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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh
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.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' שבט תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

ע"י אחד ממכיריו מסרו לי אשר מצב בריאותו אינו כ"כ טוב, והנני בזה לעוררו, אף כי בטח 
אין הדבר חדש בעיניו, אשר כל אחד ואחד מאתנו נמצא הוא תחת השגחתו הפרטית של הבורא ית', 
ובמילא  זה,  כי אי אפשר דבר  לו, הנה דמיון הוא  בידו להזיק  לו אשר מי שהוא  נדמה  ובמילא אם 
צריך להיות חזק בבטחונו שכמו שהשי"ת מנהיג את כל העולם כולו, הרי מנהיג הוא כמו"כ גם אותו 
ואת גופו, אשר האדם נקרא עולם קטן )תנחומא ר"פ פקודי, תקוני זהר תקון סט, דף קי"ז ע"ב( ואם 
לפרקים מרגיש חלישות בבטחונו בזה, הרי אין כדאי להתעמק בזה, ויסיח דעתו מחלישות זו, כי בטח 
אין זה אלא דמיון, וכעבור זמן מועט יראה, גם הוא, שכמו שכל בני ישראל הם מאמינים בני מאמינים, 

הנה גם הוא חזק בבטחונו.

לרפאות,  לרופא  כח(  ג"כ  )שפירושו  רשות  נתנה  שהתורה  הרופא,  הוראת  אחר  ימלא  בטח 
והשי"ת יזכהו שיבשרני בקרוב מהטבת מצב בריאותו ואשר הולך וטוב.

אמירת  שיחשב  המלך  דוד  בקשת  וידוע  תהלים,  קאפיטלעך  איזה  יום  בכל  שיאמר  מהנכון 
תהלים כעוסק בנגעים ואהלות, ובמילא נכלל בזה הן ענין של תפלה )עיין ברכות ד, ע"ב( והן ענין של 

תורה.

בברכת רפואה קרובה ובריאות הנכונה המחכה לבשורות טובות.

סוף זמן קידוש לבנה
יום שני בערב, ט"ו בשבט
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰LÓe האלקים ׁשם  א ׁשר  הערפל  אל  ,1נּגׁש …∆ֱֲֲִִֶֶֶַָָָָֹ

מחיצ ֹות , מ ּׁשל ׁש לפנים  ר ׁש"י, ְְִִִִִֵֵַָֹּופיר ׁש

ׁשּנאמר  וערפל , ענן עד 2ח ׁש ּבא ׁש ּבער  וההר  ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

עב  ה ּוא  ערפל  וערפל , ענן ח ׁש ה ּׁשמים  ֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלב 

צדק ' ה 'צמח  ּומביא  וכ ּו'. ּבה ּגה ֹותיו 3הענן ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(ׁשּלא  ה ּזה  ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ה ּזקן אדמ ֹו"ר  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹלמאמר 

ּבקר ֹוב ) ׁשּיּוד ּפס  וה ּתקוה  עדין, ׁשּבספר 4נד ּפס  , ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

' ה ּמל ח ׁש5'עמק  (ׁשה ּוא  ׁש"ערפל " ּכתב , ֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ה ּוא  הענן) עב  ׁשה ּוא  וכ ּנ"ל  סתם , מח ׁש ְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹיֹותר 

ׁש"ח ׁש ל ֹומר , יׁש ֿ זה  ֿ ּפי [ועל  הע ׂשּיה  ְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹע ֹולם 

ֿ יצירה ֿ ּבריאה  ע ֹולמ ֹות  ג ' הם  וערפל " ְְֲִִֵֶַָָָָָָענן

ּבׁשם 6ע ׂשּיה  נקרא  ה ּבריאה  ׁשע ֹולם  והינּו, , ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ,ה ּיצירה 7ח ׁש וע ֹולם  ,ח ׁש ּבֹורא  ְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ

"ענן" ּבׁשם  ּבׁשם 8נקרא  נקרא  הע ׂשּיה  וע ֹולם  , ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָָ

ׁשה ּוא  הערפל ", אל  נּגׁש "ּומ ׁשה  וזה ּו ְֲֲִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ"ערפל "],

ּפיר ּוׁש: האלקים ", ׁשם  "א ׁשר  ה ּזה , ֱֲִֵֶֶַָָָֹע ֹולם 

ֿ ּכאןֿ (עד  אלקים  ּבס ֹוד  נע ׂשה  הע ׂשּיה  ְֱֲֲִִֶַַָָָָָֹׁשע ֹולם 

ּׁשּכתב  ׁשּמה  צדק ', ה 'צמח  ּכֹותב  זה  ועל  ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָל ׁשֹונֹו).

הח ׁש ֿ ּכן ואם  הע ׂשּיה , ע ֹולם  ה ּוא  ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹׁש"ערפל "

מ ּמה  ּכן מ ׁשמע  לא  לגריע ּותא , ה ּוא  ׁשּלֹו ְְִִִֵֶַַַָָָֹהעב 

ּגם 9ּׁשּכת ּוב  ּומביא  ּבערפל . ל ׁשּכֹון אמר  הוי' ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבמ ּס ה ּגמרא  חגיגה ּדברי צדק 10כת  ׁשּבֹו ערב ֹות  , ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

חי  ֿ ל  א   מל ה ּכב ֹוד  וכ ּסא  וכ ּו', ּוצדקה  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָמ ׁשּפט 

א ֹות ֹו, מ ּקיפין וערפל  וענן וח ׁש כ ּו', ּבערב ֹות  עליהם  ׁשֹוכן ונּׂשא  ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹרם 

ק ּמי 11ׁשּנאמר  ח ׁשֹוכא  איּכא  ּומי (ּופרי) ג ֹו'. סביב ֹותיו סתר ֹו ח ׁש יׁשת  ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
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תרפ "ב  (סה"מ  תרפ "ב  הערפל אל נגש ומשה רד"ה ואילך. קפו ס "ע  תרנ"ח  סה"מ  גם וראה ואילך. א'ח  ע ' פרשתנו באוה"ת
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,ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ]¿«ƒ∆≈«
Ì‰ "ÏÙÚÂ ÔÚ CLÁ"L'‚ ∆…∆»»«¬»∆≈

Œ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»
‰iNÚ6, יש שבהם עולמות שהם ¬ƒ»

מציאות  הנחשבים נבראים של  מציאות

לאלוקות  בטלים ואינם עצמה בפני 

הספירות  כמו  מוחלט בביטול 

כך  באצילות, שבעולם העליונות

 ֿ בריאה בעולמות יש מסויים שבמובן 

האור  על  והסתר  העלם ֿ עשיה יצירה

‰Èa‡‰האלוקי  ÌÏBÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆»«¿ƒ»
BÓk ,CLÁ ÌLa ‡˜ƒ¿»¿≈…∆¿

e˙kL7CLÁ ‡Ba וכיוון ∆»≈…∆

הבריאה לעולם רומז  הדבר  'בורא', נאמר  החושך  ‰Èˆi‰שלגבי  ÌÏBÚÂ¿»«¿ƒ»
"ÔÚ" ÌLa ‡˜8,סתם מ'חושך ' יותר  הסתר  ÌÏBÚÂשהוא ƒ¿»¿≈»»¿»

"ÏÙÚ" ÌLa ‡˜ ‰iNÚ‰' מ'ערפל יותר  ומחשיך  מסתיר  ],שהוא »¬ƒ»ƒ¿»¿≈¬»∆
e‰ÊÂ הפסוק של  הפנימי  e‰L‡הפירוש ,"ÏÙÚ‰ Ï‡ Lb ‰LÓe" ¿∆…∆ƒ«∆»¬»∆∆

‰f‰ ÌÏBÚ והנחות התחתון  החלק »«∆
העשייה, עולם ÌLשל  L‡"¬∆»

ÌÏBÚL :LeÈt ,"ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ≈∆»
‰NÚ ‰iNÚ‰ ונברא BÒa„נוצר  »¬ƒ»«¬»¿

הקדוש  במידת הקשור ‡ÌÈ˜Ïהשם ¡…ƒ
וההעלם  הצמצום שורש הגבורה,

BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú) אדמו "ר של  «»¿
‰'ˆÁÓהזקן  ˙Bk ‰Ê ÏÚÂ .(¿«∆≈«∆«

המאמר ,ˆ„˜' על  שלו  ב'הגהות' ∆∆
˙kM ‰nL אדמו "ר של  במאמר  ∆«∆»«

ÌÏBÚהזקן , ‡e‰ "ÏÙÚ"L∆¬»∆»
Ú‰ CLÁ‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰iNÚ‰»¬ƒ»¿ƒ≈«…∆»»

‡˙eÚÈ‚Ï ‡e‰ BlL של חושך ∆ƒ¿ƒ»
וחיסרון , Ôkגירעון  ÚÓLÓ ‡Ï…«¿«≈

e˙kM ‰nÓ9Ó‡ 'ÈÂ‰ ƒ«∆»¬»»»«
ÏÙÚa ÔBkLÏ של והמשמעות ƒ¿»¬»∆

הי  הפוכה, היא הוא הפסוק ש'ערפל ' ינו 

ה'. ישכון  שבו  ראוי  ÈÓe≈ƒ‡מקום
˙ÎqÓa ‡Ób‰ Èc Ìb«ƒ¿≈«¿»»¿«∆∆

‰‚È‚Á10, הרקיעים שבעת לגבי  ¬ƒ»
מהם  אחד  בכל  יש ומה ושמותיהם

ËtLÓ ˜„ˆ BaL ˙BÚ¬»∆∆∆ƒ¿»
„Bk‰ ‡qÎÂ ,'eÎÂ ‰˜„ˆe¿»»¿¿ƒ≈«»
ÔÎBL ‡OÂ Ì ÈÁ ÏŒ‡ CÏÓ∆∆≈«»¿ƒ»≈
CLÁÂ ,'eÎ ˙BÚa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»¬»¿…∆
,B˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÏÙÚÂ ÔÚÂ¿»»«¬»∆«ƒƒ

Ó‡pL11B˙Ò CLÁ ˙LÈ ∆∆¡«»∆…∆ƒ¿
'B‚ ÂÈ˙BÈÒ מים "סוכתו חשכת ¿ƒ»

שחקים". והגמרא (CÈÙeעבי  »ƒ
˜Ènשואלת  ‡ÎBLÁ ‡kÈ‡ ÈÓe (ƒƒ»¬»«≈
‡iÓL,'ה לפני  חושך  יש וכי  ¿«»
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כללי  מפתח  

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

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

  ומשה יגש אל הערפל ה "מאמר ד  ) ג

 ה  ......................  ה "כה'תש, בת פרשת יתרו, כ"ף שבטש

 יג   ...............................  "הדרן" על מסכת מכות   )ד

 דל  ..........  שיחת ש"פ יתרו, כ"ף שבט, ה'תשכ"ה  )ה

 לט  ..............  ג  ,זט ךכר יתרופרשת ות שיח-ילקוט  )ו

 מז  ..................  ד ,זטכרך  יתרופרשת  חותשי-יטולק  )ז

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

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

 ח  ...............  יתרופרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )ט

  ט  ...........  יתרו פרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )י

 צו  ................  יתרופרשת לשבוע תהלים  ירושיע  )יא

    ה)(מוגהתיא  רפסב יםרשיעו  )יב

 צז  ......................................  יתרופרשת וע לשב 

 הק  ............. יתרופרשת לשבוע ם" וי םהיו "ח לו  ) יג

 חק  ........................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  )יד

  

 ם "מבר ירו עיש

 יאק  ...........  יתרופרשת לשבוע  ,םולים קיר' פג –  )טו

 זק  ...........  יתרופרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )טז

 קפא  ............  יתרופרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )יז

  ובים ם וכתיביא  ) יח

 קפג   .............................  יא -יפרק  חמיה  ,טז פרק  יחזקאל

  ת/פאהברכומסכת  –משיות   )יט

 קפה  ................................................  אור קהתי יב

 קצד  .........................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כ

  ביאורים עם  מועד קטן תמסכ  )כא

 קצו  ................................................. י ףד עד ד ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 כדר  .................................................  "ר הזקן אדמו

  תבשת ך הלכושולחן ערו  ) כג

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

  זכור את יום השבת [א]  אור הרתו  )כד

 כזר  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כה

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

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כו

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כז

 לה ר  .............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –ספר המאמרים   )כח

 לה ר  ............................................  מו"ר מוהרש"באד

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )כט

 לזר  .............................................  ''צוהריי''ר מדמוא

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

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

 מא ר  .........................................  בצפרק  כרוותזה ספר  )לא

  קודש   ותרגא  )לב

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

 ומר  .................................  ומש לקריאה בציבורח  ) לג

 בר  .................  דשקו -בתשת חהתורה למ תאקרי  )לד

 דר  .......................  יתרופרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לה

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



ו     

וה ּכתיב  ּונה ֹורא 12ׁשמ ּיא , גו' עמיקתא  גלא  ה ּוא  ְְְְֲִִֵַָָָָָָ

גואי, ּבב ּתי הא  ק ׁשיא , לא  (ּומ ׁשני) ׁשרא . ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָעמ ּה

- גואי ּבב ּתי ר ׁש"י, ּופיר ׁש ּבראי, ּבב ּתי ְְְִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָהא 

ׁשענין  צדק ', ה 'צמח  ּומבאר  ׁשרא . עמ ּה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּונה ֹורא 

ה ּכתר  ּבחינת  על  קאי ּבראי, ּבב ּתי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהח ֹוׁש

עיּלאה , ּכתרא  ּכי סתר ֹו, ח ׁש יׁשת  ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֹׁשּנקרא 

ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  לג ּבי ה ּוא  ֿ זה 13א ּוכמא  ֿ ּפי ועל  . ְְְִֵֵֶַַָ

הם  וערפל , ענן ח ֹוׁש ה ּבחינֹות , ׁשּׁשל ׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָמבאר 

(ערפל ). ּובינה  (ענן), חכמה  ,(ח ׁש) ְֲִֶֶֶֶָָָָָָֹּכתר 

על ּית  ענין ה ּוא  הערפל " אל  נּגׁש "ּומ ׁשה  ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּופיר ּוׁש

(ערפל ), ּב'בינה ' מ ׁשה ) ׁשל  (ּבחינת ֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹה 'ּתפארת '

לפי  הינּו האלקים ", ׁשם  "א ׁשר  ּׁשּכת ּוב  ְְֱֲִִֶֶַַָָָֹּומה 

ּב'בינה ' ה ּוא  'ע ּתיק ' ּומד ּיק 14ׁשהת ּגּלּות  . ְְְִִִֵֶַַַָ

נּגׁש15ּבּמאמר  "ּומ ׁשה  ּׁשּכת ּוב  מה  להבין ּדצרי , ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ

הלא  ּדוקא , למ ׁשה  זה  ענין ׁשּמיחד  הערפל ", ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאל 

ּגד ֹולה  אלק ּות  הת ּגּלּות  היתה  ֿ ּתֹורה ) (ּבמ ּתן ְְְְֱִַַַָָָָָֹאז

צרי וגם  יׂשראל . לכל  העצמ ּות ) ְְְְְִִִֵַַַָָָָ(הת ּגּלּות 

ׁשם  האלקים ", ׁשם  "א ׁשר  ּׁשּכת ּוב  מה  ְֱֲִִֵֶֶַָָָָֹלהבין

יֹותר  נעלים  ׁשמ ֹות  ׁשּיׁשנם  (אף  ּדוקא  ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹאלקים 

העצם  ׁשם  ׁשה ּוא  הוי', ל ׁשם  ועד  אלקים , ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמ ּׁשם 

רחמים 16כ ּו' מלא  ּכזקן נגלה  סיני ּבהר  הלא  ,(17. ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹ

להק ּדים 15ּבּמאמר CÈLÓÓeב ) צרי ׁשּתחלה  , «¿ƒְְְֲִִִֶַַַָָָ

ֿ ּתֹורה , ּדמ ּתן הענין ְְִַַַָָָמה ּו

ק ֹודם  ה ּתֹורה  ּכל  ק ּימ ּו האב ֹות  הלא  ְְְֲִִֶַָָָָָֹּדלכא ֹורה ,

צדק '18ׁשּנּתנה  ה 'צמח  ּובה ּגהת  ׁשּמעלת 19. , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

עב ֹודת ֹו ׁשהיתה  מאד , ּגד ֹולה  היתה  ְְְְְֲֶַָָָָָָָָֹאברהם 
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כב .12) ב , מח ,13)דניאל נצבים א. סט , בלק  א. פב , מטות לקו"ת וראה ע "ב ). ריש (קלה, לסופו קרוב  ת"ע  תקו"ז ראה

סע "ב .14)א. יא, לך תו"א ב . קעח , זח "ג א'ט .15)ראה ע ' שם יט 16)אוה"ת שער פרדס  ה"ז. פ "ב  ע "ז הל' משנה כסף 

ד'). בן שם ב .17)(שער שם, פרשתנו עה"פ  ופירש"י  וש"נ.18)מכילתא ב . כח , ואילך.19)יומא א'ט  ס "ע  שם אוה"ת

    
È˙k‰Â12‡L dÓÚ ‡B‰e 'Â‚ ‡˙˜ÈÓÚ ‡Ï‚ ‡e‰ והרי ¿»¿ƒ»≈¬ƒ»»¿»ƒ≈¿≈

עמו . שורה והאור  וגו ' עמוקות גילה הוא )מתרצת והגמרא (ÈLÓeכתוב: ¿«≈
,‡ÈL˜ ‡Ï קושיא זו  שבו ‰‡אין  מקום הוא ש'ערפל ' האומר  הפסוק זה, »«¿»»

מדבר  ה', ‚È‡Âשוכן  Èza,הפנימיים ממנו ‰‡הבתים עולה הפסוק ¿»≈«»≈»
והסתר  חושך  הוא ≈«¿Èzaשערפל 

È‡a,החיצוניים LÈÙeבבתים ¿»≈≈≈
‡B‰e  È‡Â‚ Èza ,È"L«ƒ¿»≈«»≈¿»

.‡L dÓÚƒ≈¿≈
ˆ'‰ ‡ÓeÔÈÚL ,'˜„ˆ ÁÓ ¿»≈«∆«∆∆∆ƒ¿«

È‡a Èza CLBÁ‰ הגילוי העדר  «∆¿»≈¿»≈
החיצוניים, בבתים האלוקי  האור  של 

È‡˜ מכוון˙k‰ ˙ÈÁa ÏÚ »≈«¿ƒ««∆∆
,B˙Ò CLÁ ˙LÈ ‡˜pL∆ƒ¿»»∆…∆ƒ¿

'חושך ', נקרא ˙k‡וה'כתר ' Èkƒƒ¿»
,‰‡lÈÚ' עליון 'כתר  בחינת ƒ»»
‡ÓÎe‡ שחורŒB‡ Èa‚Ï ‡e‰ ¿»¿«≈

ÛBÒŒÔÈ‡13 לא גדול  אור  שהוא ≈
כלל . מוגבל 

‡Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ'צדק ה'צמח ¿«ƒ∆¿»≈
האמורות  «¿∆LÏMLב'הגהות'

,ÏÙÚÂ ÔÚ CLBÁ ,˙BÈÁa‰«¿ƒ∆»»«¬»∆
˙k Ì‰' עליון 'כתר  בחינת ≈∆∆

אלוקי  אור  והוא מהספירות שלמעלה

מסוים  העלם קיים בו  גם אך  גבול  בלי 

עצמו  ֿ סוף' ה'אין  ∆…(CLÁ),לגבי 
‰ÓÎÁ שהיא הספירות ראשית »¿»

בה  ויש הגדרה, לה שיש מציאות

ב'כתר 'העלם  מאשר  ««(ÔÚ),יותר 
‰Èe החכמה שהיא של  הסתעפות ƒ»

מוגדרת  יותר  עוד  המציאות ובה

Lb ‰LÓe" LeÈÙe .(ÏÙÚ)¬»∆≈…∆ƒ«
˙iÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ "ÏÙÚ‰ Ï‡∆»¬»∆ƒ¿«¬ƒ«

'˙‡Ùz'‰ במידות האמצעי  הקו  «ƒ¿∆∆
LÓ‰)העליונות  ÏL B˙ÈÁa)¿ƒ»∆…∆

e˙kM ‰Óe ,(ÏÙÚ) '‰È'a¿ƒ»¬»∆«∆»
eÈ‰ ,"ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL L‡"¬∆»»¡…ƒ«¿

'˜ÈzÚ' ˙elb˙‰L ÈÙÏ בחינת ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ
ב'כתר ') והפנימית הנעלית (הבחינה יומין ' È'a‰''עתיק ‡e‰14 ¿ƒ»

"כשנצרך  ֿ לך : לך  פרשת אור ' ב'תורה ולדוגמה וחסידות, בקבלה (כמבואר 

[בינה], בהרחבה ההתבוננות שתהיה החכמה] [דנקודת המדרגה להשתלשל 

יכול  ואז  [עתיק], חכמה מבחינת ביותר  הגבוה עליון  מקור  מן  שיהיה צריך 

ממנה  להשתלשל  לירד  יכול  אין  עצמה חכמה מן  אבל  בינה. התגלות להיות

שו  רק בינה. ידה בחינת ועל  בה 'עתיק', התגלות היא והתגלותה בינה רש

בהרחבה"). ונתגלה נשתלשלה

Ó‡na ˜i„Óe15Lb ‰LÓe" e˙kM ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆc , ¿«≈««¬»¿»ƒ¿»ƒ«∆»…∆ƒ«
‰Ê ÔÈÚ „ÁÈnL ,"ÏÙÚ‰ Ï‡∆»¬»∆∆¿«≈ƒ¿»∆

'בינה' לבחינת העלייה ∆…¿LÓÏ‰של 
(‰BzŒÔzÓa) Ê‡ ‡Ï‰ ,‡˜Âc«¿»¬…»¿««»
‰ÏB„b ˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ ‰˙È‰»¿»ƒ¿«¡…¿»

˙eÓˆÚ‰ ˙elb˙‰) עצמותו ƒ¿«»«¿
בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  )ומהותו 

Ï‡NÈ ÏÎÏ רבינו למשה רק ולא ¿»ƒ¿»≈
בלבד ?

e˙kM ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆»
ÌL ,"ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL L‡"¬∆»»¡…ƒ≈
ÌLiL Û‡) ‡˜Âc ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ«¿»«∆∆¿»

ֿ הוא ֿ ברוך  ÌÈÏÚלקדוש ˙BÓL≈«¬ƒ
ÌLÏ „ÚÂ ,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ˙BÈ≈ƒ≈¡…ƒ¿«¿≈
'eÎ ÌˆÚ‰ ÌL ‡e‰L ,'ÈÂ‰16 ¬»»∆≈»∆∆

או  לתכונה שמתייחס שם רק ולא

מסויימת  ÈÈÒפעולה ‰a ‡Ï‰ ,(¬…¿«ƒ«
‰Ï‚ כמאמר ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש ƒ¿»

ז "ל , ÌÈÓÁחכמינו  ‡ÏÓ Ô˜Êk17 ¿»≈»≈«¬ƒ
אלוקים  שם כאן  נזכר  כן  אם ולמה

הדין ? מידת של  השם שהוא

Ó‡na CÈLÓÓe (15, «¿ƒ««¬»
e‰Ó ÌÈc˜‰Ï CÈˆ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ«

ÔÈÚ‰ המיוחד ŒÔzÓcוהחידוש »ƒ¿»¿««
‡Ï‰ ,‰B‡ÎÏc ,‰Bz»¿ƒ¿»¬…
Ì„B˜ ‰Bz‰ Ïk eÓi˜ ˙B‡‰»»ƒ¿»«»∆

‰zpL18? ∆ƒ¿»
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙‰b‰e19, כתב ¿«»««∆«∆∆

Ì‰‡ ˙ÏÚnL קודם שהיה אף ∆«¬««¿»»
תורה Ó‡„,מתן  ‰ÏB„b ‰˙È‰»¿»¿»¿…

˙ÈÁa B˙„BÚ ‰˙È‰L∆»¿»¬»ƒ¿ƒ«
,BLÂŒ‡Bˆ חיות לגבי  ככתוב »»

(המלאכים) המרכבה הקודש של 

ושוב", "רצוא רצות שהן  העליונה

עד  הדביקות בתכלית בה' לדבוק ושאיפה תשוקה "רצוא", אחד  מצד  היינו 

וכך  תפקידו , את ימלא שבו  ומצב למעמד  'שוב' שני  ומצד  המציאות, לאיבוד 

באלוקות  לדבוק ושאיפה "רצוא" אחד  מצד  למטה, האדם של  ה' בעבודת גם

שכתוב  כמו  בגוף, כנשמה תפקידו  למלא "שוב" שני  ומצד  הנפש, כלות עד 
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ז       

ג ֹו' ונס ֹוע  הל ֹו ֿ וׁשֹוב , רצ ֹוא  ולכן 20ּבבחינת  , ְְְִִֵַַָָָָָ

וׁשס "ה  ֿ ע ׂשה  מצ ֹות  רמ "ח  ה ּתֹורה , ל ֹו ְְְֲִִֵַַַָָָָנּתנה 

ֿ וׁשֹוב  רצ ֹוא  ּבחינת  ׁשהן ֿ תע ׂשה , לא  ,21מצ ֹות  ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

רצ ֹוא ֿ לבחינת  זכה  ׁשאברהם  אחת , ׁשיטה  ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוזֹוהי

לה ּגיע  יּוכל  אדם  וכל  נׁשמת ֹו, ׁשר ׁש מ ּצד  ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹוׁשֹוב 

וׁשיטה  ה ּתֹורה . ֿ ידי על  ֿ וׁשֹוב  רצ ֹוא  ְְְִִִֵַַַָָָָלבחינת 

(ּבעקר ) היּו ּדאברהם  ׁשההמ ׁשכ ֹות  ְְְְְִִֶַַַָָָָָָׁשנּיה ,

א ֹור ֿ המ ׁשכת  להיֹות  ּוכדי העליֹונים , ְְְְִִֵֶַַָָָָּבע ֹולמ ֹות 

ֿ ּתֹורה . מ ּתן ֿ ידי על  זה  הרי למ ּטה , ּגם  ֿ ס ֹוף  ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָאין

ׁשֹולל  אינֹו ה ּׁשנּיה , ּבּׁשיטה  ׁשּכתב  ׁשּמה  ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומ ּובן,

הרא ׁשֹונה , ּבּׁשיטה  ּׁשּכתב  מה  על  מ ֹוסיף  א ּלא  -ִִִֶֶַַַַָָָָָ

יׁש ֿ ּתֹורה  מ ּתן ׁשּלאחרי ּגּופא  זה  ׁשענין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהינּו,

(ּכּׁשיטה  למ ּטה  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  להמ ׁשי ְְְְִִֵֶַַַַָָּביכ ֹולת 

אדם . לכל  וׁשּי ׁשּנאמר  ענין זה  הרי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָה ּׁשנּיה ),

ׁשיטה  ויׁש צדק ': ה 'צמח  ּבה ּגהת  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָּומ ֹוסיף 

ּׁשּכת ּוב  מה   ּדר ֿ על  אל 22ׁשליׁשית , וארא  ְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

לא  הוי' ּוׁשמי (אבל ) ֿ י, ׁשד  ֿ ל  ּבא  ְְְֲֲִֵַַָָָָָָֹאברהם 

ה ּתֹורה  ֿ ידי על  רק  נמ ׁש זה  ּכי להם , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָנֹודע ּתי

חסד ֿ מ ּבחינת  המ ׁשיכ ּו ׁשהאב ֹות  והינּו, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּומצ ֹות ,

ׁשמל ּוּבׁש ּכפי הוי' ׁשם  הינּו, ֿ ּתפארת , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָּגב ּורה 

כ ּו' ה ּמגן ּבת ֹו ׁשמ ׁש אלקים , אבל 23ּבׁשם  , ְְֱֲִֵֵֶֶַָָֹ

הוי' ׁשמ ׁש הינּו הוי'", א ֹור 23ֿ"ּוׁשמי  ּבחינת  , ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָ

ֿ ס  "אמת ",אין ׁשּנקרא  ּבחכמה , המל ּוּבׁש ֹוף  ְְְֱִֵֶֶַַָָָָ

מ ּמׁש, ח ׁשיב  ּכלא  ק ּמּה ׁשּכּוּלא  ּכפי ּגיל ּוי ְְְֳִִִִֵֶַַָָָלהיֹות 

מ ּנר ּתק ּה ח ּמה  ֿ ידי 24מ ֹוציא  על  ה ּנמ ׁש זה ּו , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

אחר  ּובמק ֹום  כ ּו'. ׁשהאב ֹות 25ה ּתֹורה  מבאר , ְְֵֶַַָָָָָֹ

ֿ ידי  על  ואיל ּו האציל ּות , מע ֹולם  רק  ְְְֲִִִִֵֵַַָָהמ ׁשיכ ּו

ׁשּלמעלה  מ ּבחינה  נמ ׁש ֿ ּתֹורה  ְְְְִִִֶַַַַָָָמ ּתן

אדם " לא  "ּכי ּבחינת  כ ּו'.26מה ׁשּתל ׁשל ּות , ְְְְִִִֵַַָָֹ

זה  ּבמאמר  ּגם  מ ּתן27ֿוכ ּמבאר  ענין ׁשעקר  , ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָֹ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  מאין "אדם ", ׁשּנקראת  ה ּתֹורה  ּבבחינת  להמ ׁשי ה ּוא  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּתֹורה 
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ד.20) עג, פרשתנו תו"א וראה ט . יב , ג.21)לךֿלך צו, אסתר מגלת וארא.22)תו"א וראה 23)ר"פ  יב . פד, תהלים ע "פ 

ואילך. ש ס "ע  תהלים אור) (יהל אוה"ת רפ "ד. והאמונה היחוד  שער ב .24)תניא  ח , נדרים - חז"ל סה"מ 25)לשון ראה 

ועוד. ואילך. קסד ע ' תרע "ח  ואילך. קצו ע ' תרנ"ד ואילך. קטז ע ' ח "א כט .26)תרל"ב  טו, א'יב .27)שמואלֿא ע '

    
אבינו  ‚B'באברהם ÚBÒÂ CBÏ‰20 הפירוש שלפי  בחסידות ומבואר  »¿»«

ה', בעבודת שלו  וההתקדמות ה'מסע' את מתאר  הכתוב z‰הפנימי  ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»
BÏ אבינו קיים‰Bz‰,לאברהם תורה מתן  לפני  Œ˙BˆÓועוד  Á"Ó «»««ƒ¿

BLÂŒ‡Bˆ ˙ÈÁa Ô‰L ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒLÂ ‰NÚ21, ¬≈¿»»ƒ¿…«¬∆∆≈¿ƒ«»»
 ֿ לא ומצוות 'רצוא' – 'עשה' מצוות

'שוב' – ËÈL‰תעשה È‰BÊÂ¿ƒƒ»
˙ÈÁÏ ‰ÎÊ Ì‰‡L ,˙Á‡««∆«¿»»»»ƒ¿ƒ«

BLÂŒ‡Bˆ'ה vÓ„בעבודת »»ƒ«
ÏÎeÈ Ì„‡ ÏÎÂ ,B˙ÓL LL…∆ƒ¿»¿»»»«
BLÂŒ‡Bˆ ˙ÈÁÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ«»»
‰ËÈLÂ .‰Bz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿ƒ»

˙BÎLÓ‰‰L ,‰iL וגילוי ¿ƒ»∆««¿»
למטה Ì‰‡cהאלוקות  מלמעלה ¿«¿»»

˙BÓÏBÚa (˜Úa) eÈ‰»¿ƒ»»»
ÌÈBÈÏÚ‰,הרוחניים˙BÈ‰Ï È„Îe »∆¿ƒ¿≈ƒ¿

ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙ÎLÓ‰ האור «¿»«≈
גבול  הבלי  hÓÏ‰האלוקי  Ìb ולא «¿«»

ברוחניות, È„ÈŒÏÚרק ‰Ê È‰¬≈∆«¿≈
‰BzŒÔzÓ אצל היה לא זה ודבר  ««»

אבינו . nL‰אברהם ,ÔeÓe»∆«
BÈ‡ ,‰iM‰ ‰ËÈMa ˙kL∆»««ƒ»«¿ƒ»≈

ÏÏBL השיטה לגבי  האמור  את ≈
אברהם  שפעל  שההמשכות הראשונה

- ברוחניות ÏÚהיו  ÛÈÒBÓ ‡l‡∆»ƒ«
˙kM ‰Ó,‰BL‡‰ ‰ËÈMa  «∆»««ƒ»»ƒ»

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚL ,eÈ‰Â עצמו ¿«¿∆ƒ¿»∆»
LÈ ‰BzŒÔzÓ ÈÁ‡lL∆¿«¬≈««»≈

˙ÏBÎÈa בקיום ה' עבודת של  «¿∆
‡ÛBÒŒÔÈ‡ŒBהמצוות  CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ≈

È‰ ,(‰iM‰ ‰ËÈMk) ‰hÓÏ¿«»«ƒ»«¿ƒ»¬≈
ÏÎÏ CiLÂ Ó‡pL ÔÈÚ ‰Ê∆ƒ¿»∆∆¡«¿«»¿»

.Ì„‡»»
ÁÓˆ'‰ ˙‰b‰a ÛÈÒBÓeƒ¿«»««∆«
,˙ÈLÈÏL ‰ËÈL LÈÂ :'˜„∆̂∆¿≈ƒ»¿ƒƒ

e˙kM ‰Ó CcŒÏÚ22‡‡Â «∆∆«∆»»≈»
,ÈŒ„L ÏŒ‡a Ì‰‡ Ï‡∆«¿»»¿≈«»
ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe (Ï‡)¬»¿ƒ¬»»…«¿ƒ

‰Ê Èk ,Ì‰Ï' הוי ˜שם CLÓ »∆ƒ∆ƒ¿»«
˙BˆÓe ‰Bz‰ È„ÈŒÏÚ בגשמיות «¿≈«»ƒ¿

תורה, מתן  לאחר  שהוא כפי  בפועל 

eÎÈLÓ‰ ˙B‡‰L ,eÈ‰Â וגילו ¿«¿∆»»ƒ¿ƒ
למטה  מלמעלה »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙אלוקות

העליונות  ‰ÈÂ'המידות ÌL ,eÈ‰ ,˙‡ÙzŒ‰ebŒ„ÒÁ מידת ∆∆¿»ƒ¿∆∆«¿≈¬»»
‡ÌÈ˜Ïוהגילוי החסד  ÌLa LaeÏÓL ÈÙk,הגבורה LÓLמידת ¿ƒ∆¿»¿≈¡…ƒ∆∆

והגילוי  האור  ‰Ô‚nעניין  CB˙a והגילוי האור  על  וההסתר  ,eÎ23'ההעלם ¿«»≈
"כי  בכתוב שנרמז  ידי כפי  על  שנמשכה ההמשכה וזו  אלוקים" ה' ומגן  שמש

תורה  מתן  לפני  «¬‡Ïהאבות
LÓL eÈ‰ ,"'ÈÂ‰ ÈÓLe"¿ƒ¬»»«¿∆∆

'ÈÂ‰23 של והגילוי  האור  ,˙ÈÁa ¬»»¿ƒ«
LaeÏÓ‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡≈«¿»

,"˙Ó‡" ‡˜pL ,‰ÓÎÁa על «»¿»∆ƒ¿»¡∆
במילואו , מאיר  האור  זו  שבבחינה שם

והסתרים, העלמות ¿BÈ‰Ïƒ˙ללא
ÈeÏÈb בדר האור  ביותר גה של  נעלית ƒ

ÈLÁ ‡Ïk dn˜ ‡lekL ÈÙk¿ƒ∆»«≈¿»√ƒ
LnÓ ממש נחשב לפניו  שהכל  «»

קיים, אינו  כאילו  ÈˆBÓƒ‡כ "לא",
d˜zpÓ ‰nÁ24 שהשמש כפי  , «»ƒ«¿ƒ»

המסתיר  ו 'נרתק' 'מגן ' ללא ∆e‰Êהיא
הזה  הנעלה È„ÈŒÏÚהאור  CLÓp‰«ƒ¿»«¿≈
'eÎ ‰Bz‰ מתן לאחר  שהיא כפי  «»

תורה.

Á‡ ÌB˜Óe25,‡Ó ¿»«≈¿…»
eÎÈLÓ‰ ˙B‡‰L מלמעלה ∆»»ƒ¿ƒ

אלוקי  אור  ÌÏBÚÓלמטה ˜«≈»
,˙eÏÈˆ‡‰ מבין והנעלה הראשון  »¬ƒ

השתלשלות' שב'סדר  העולמות ארבעת

ממדריגה  ונמשך  יורד  האור  (שבו 

של  כטבעות שלשלת למדריגה

בזו ) זו  È„ÈŒÏÚהאחוזות eÏÈ‡Â¿ƒ«¿≈
‰ÈÁaÓ CLÓ ‰BzŒÔzÓ««»ƒ¿«ƒ¿ƒ»
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

"Ì„‡ ‡Ï Èk" ˙ÈÁa26'eÎ ¿ƒ«ƒ…»»
'ציור  לו  שיש 'אדם' מבחינת שלמעלה

השתלשלות. סדר  את המסמל  קומה'

‰Ê Ó‡Óa Ìb ‡nÎÂ27, ¿«¿…»«¿«¬»∆
‡e‰ ‰BzŒÔzÓ ÔÈÚ ˜ÚL∆ƒ«ƒ¿«««»
‰Bz‰ ˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒ««»
ÛBÒŒÔÈ‡Ó ,"Ì„‡" ˙‡˜pL∆ƒ¿≈»»≈≈

LnÓ ‡e‰ŒCea שלמעלה »«»
'אדם'. מבחינת
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ח     

ּגיל ּוי  ה ּוא  ה ּתֹורה  ׁשענין מה  ּגם  וזה ּו ְְִִֶֶַַַַַָָמ ּמׁש.

ה ּפׁשּוט  הרצ ֹון ּבחינת  ׁשּזה ּו מ ּמׁש, העליֹון ְְְִֶֶֶַַַָָָָָרצ ֹון

ּבנֹוגע  ׁשּמצינּו  ּדר ֿ ועל  מה ּׂשכל , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּלמעלה 

עלה  ּכ ׁשּתֹוק , אמר : ׁשה ּקּב"ה  עקיבא , ְְֲִִֶַַַָָָָָָָלר ּבי

ענין 28ּבמח ׁשבה  היה  עקיבא  ר ּבי אצל  והרי , ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

זֹו "וכי מ ׁשה  ׁשהק ׁשה  (ּכפי ה ּׂשכל   הפ ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹׁשה ּוא 

ׂשכר ּה" וזֹו ׁשאינֹו28ּתֹורה  ענין ׁשּזה ּו והינּו, ,( ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

כ ּו' ּבּׂשכל  ּכלל  ּדמ ּתן29ֿמ ּוׂשג  החד ּוׁש וזה ּו . ְְְִֵֶֶַַַַָָ

לגמרי, מה ּׂשכל  ׁשּלמעלה  ענין ׁשּגם  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּתֹורה ,

ׁשהחד ּוׁש ּומ ּובן, כ ּו'. האדם  ּבׂשכל  למ ּטה  ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנמ ׁש

את  ּגם  ּכֹולל  ה ּׁשליׁשית  ה ּׁשיטה  לפי ֿ ּתֹורה  ְְְִִִִֵֶַַַַַָָּדמ ּתן

מ ּתןֿ ׁשּלאחרי והינּו, ֿ זה , ׁשּלפני ה ּׁשיט ֹות  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשּתי

מה ׁשּתל ׁשל ּות  ׁשּלמעלה  ה ּבחינה  נמ ׁשכת  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּתֹורה 

(ּכּׁשיטה  אדם  ּכל  ֿ ידי על  ה ּׁשליׁשית ) ְְִִִִֵַַַַָָָָָ(ּכּׁשיטה 

(ּכּׁשיטה  למ ּטה  ּגם  ּׁשּנמ ׁש ּובא ֹופן ְְְִִִֶֶַַַָָָָָהרא ׁשֹונה ),

ְִַָה ּׁשנּיה ).

לזה 30ּבּמאמר CÈLÓÓeג ) יזּכה  מהיכן  א , «¿ƒְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

ה ּׁשפל  ה ּוא  ׁשּבאמת  ֱֵֶֶֶַָָָָהאדם ,

ּבּגמרא  ּכדאיתא  ה ּבר ּיֹות , מ 31ׁשּבכל  ה מ ּפני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

עליו, ּדע ּתֹו ּתזּוח  ׁשאם  ׁשּבת , ּבערב  אדם  ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָנברא 

(הינּו, ּברא ׁשית  ּבמע ׂשה   קדמ יּתּוׁש ל ֹו: ְְְְֲִֵֵֵַַַָָא ֹומר 

מ ֹוציא  ואינֹו ׁשּמכניס  יּתּוׁש ׁשה ּוא 32ׁשאפיל ּו , ְְֲִִִֵֶֶֶַַ

כ ּו' ּתח ּתֹונה  ה ּיֹותר  כ ּו').33קליּפה  לאדם  ק ֹודמת  , ְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּתח ּתֹונה  ּבמדרגה  ׁשה ּוא  ׁשּמי ה ּוא , הענין  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָא

ּגב ֹוּה ׁשר ׁש ל ֹו ׁשּיׁש לפי והינּו יֹותר , לעל ֹות  ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹיכ ֹול 

ּכזֹו ּתח ּתֹונה  למדרגה  לירד  יכ ֹול  ׁשּלכן ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיֹותר ,

ה ּמעלה  ּגֹודל  מ ּצד  ׁשּזה ּו זאת , וע ֹוד  ְֲִֶֶֶַַַָֹכ ּו'.

ּבּמאמר  ּכמבאר  ּדלמ ּטה , ההעלם  34ׁשּבבר ּור  ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ה ּכת ּוב  ג ֹו',35ּבפיר ּוׁש ּבראתיו ולכב ֹודי ְְְְִִִֵַָָ
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ב .28) כט , א'יא.29)מנחות ע ' שם אוה"ת א'טז.30)ראה א.31)ע ' לח , ב .32)סנהדרין נו, פכ"ד.33)גיטין תניא ראה
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,LnÓ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ ÈeÏÈb ‡e‰ ‰Bz‰ ÔÈÚL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿««»ƒ¿»∆¿«»

שלו  הסתעפות רק ולא עצמו  ‰ËeLtהרצון  ÔBˆ‰ ˙ÈÁa e‰fL הלא ∆∆¿ƒ«»»«»
ÏÎO‰Óמוגדר  ‰ÏÚÓlL,והגדרות תחומים לו  CcŒÏÚÂשיש ∆¿«¿»≈«≈∆¿«∆∆

a eÈˆnLÓ‡ ‰"aw‰L ,‡È˜Ú ÈaÏ Ú‚B לשאלתו במענה ∆»ƒ¿≈«¿«ƒ¬ƒ»∆«»»»«
שהרומאים  שראה רבינו  משה של 

רבי  של  בשרו  את לסרוק עתידים

'זו  האם ברזל , של  במסרקות עקיבא

שכרה': וזה ÏÚ‰תורה Ck ,˜BzL¿»»»
‰LÁÓa28, שמלמעלה במדריגה ««¿»»

בשכל , והשגה ‡ˆÏמהבנה È‰Â«¬≈≈∆
‡e‰L ÔÈÚ ‰È‰ ‡È˜Ú Èa«ƒ¬ƒ»»»ƒ¿»∆
‰L˜‰L ÈÙk) ÏÎO‰ CÙ‰≈∆«≈∆¿ƒ∆ƒ¿»
BÊÂ ‰Bz BÊ ÈÎÂ" ‰LÓ…∆¿ƒ»¿

"dÎN28ÔÈÚ e‰fL ,eÈ‰Â ,( ¿»»¿«¿∆∆ƒ¿»
ÏÎOa ÏÏk ‚NeÓ BÈ‡L∆≈»¿»«≈∆

'eÎ29 להבין אפשר  אי  מהותו  ומעצם

וזו  שכלי , בהיגיון  אותו  ולהשיג 

רצון  עצמה, מצד  התורה מדריגת

המוגדר . מהשכל  ונעלה ∆¿e‰ÊÂ'פשוט'
ÌbL ,‰BzŒÔzÓc Le„Á‰«ƒ¿««»∆«
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»≈«≈∆

,ÈÓ‚Ï למעלה הוא עצמו  ומצד  ¿«¿≈
אנושי  בשכל  «¿CLÓƒמהתלבשות

.'eÎ Ì„‡‰ ÏÎNa ‰hÓÏ¿«»¿≈∆»»»
‰BzŒÔzÓc Le„Á‰L ,ÔeÓe»∆«ƒ¿««»

˙ÈLÈÏM‰ ‰ËÈM‰ ÈÙÏ המשכת ¿ƒ«ƒ»«¿ƒƒ
בשכל  מהשכל  שלמעלה ≈ÏÏBkעניין 

ŒÈÙlL ˙BËÈM‰ ÈzL ˙‡ Ìb«∆¿≈«ƒ∆ƒ¿≈
ŒÔzÓ ÈÁ‡lL ,eÈ‰Â ,‰Ê∆¿«¿∆¿«¬≈««
‰ÈÁa‰ ˙ÎLÓ ‰Bz»ƒ¿∆∆«¿ƒ»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
È„ÈŒÏÚ (˙ÈLÈÏM‰ ‰ËÈMk)«ƒ»«¿ƒƒ«¿≈
,(‰BL‡‰ ‰ËÈMk) Ì„‡ Ïk»»»«ƒ»»ƒ»
‰hÓÏ Ìb CLÓpM ÔÙB‡e¿∆∆ƒ¿»«¿«»

(‰iM‰ ‰ËÈMk) כשם כי  «ƒ»«¿ƒ»
על  חולקת לא השנייה שהשיטה

כך  עליה, מוסיפה אלא הראשונה

שתי  על  חולקת לא השלישית השיטה

עליהן . מוסיפה אלא הקודמות השיטות

Ó‡na CÈLÓÓe הנזכר ,30‚) «¿ƒ««¬»
הזקן , לאדמו "ר  הערפל ' אל  ניגש 'ומשה ֿ המתחיל  kÊÈ‰דיבור  ÔÎÈ‰Ó C‡«≈≈»ƒ¿∆

Ì„‡‰ ‰ÊÏ המבואר ככל  למטה אלוקות ולהמשיך  התורה את לקבל  לכוח »∆»»»

למרות ‰Bia˙,האדםÓ‡aL˙לעיל , ÏÎaL ÏÙM‰ ‡e‰ ∆∆¡∆«»≈∆¿»«¿ƒ
‡˙È‡„kכמובא‡Óba31,˙aL Úa Ì„‡ ‡ ‰Ó ÈtÓ ƒ¿ƒ»«¿»»ƒ¿≈«ƒ¿»»»¿∆∆«»

העולם, לבריאת השישי  ÂÈÏÚביום BzÚc ÁeÊz Ì‡L,גאווה לידי  ויבוא ∆ƒ»««¿»»
˙ÈL‡a ‰NÚÓa CÓ„˜ LezÈ :BÏ ÓB‡ שנברא לפני  ונברא ≈«»¿»¿«¬≈¿≈ƒ

LezÈהאדם eÏÈÙ‡L ,eÈ‰)«¿∆¬ƒ«
ÒÈÎnL לעצמו ומקבל  קולט שרק ∆«¿ƒ

‡ÈˆBÓ BÈ‡Â32 כלל משפיע אינו  ¿≈ƒ
˜tÈÏ‰לאחרים, ‡e‰L בריאה ∆¿ƒ»

הקדושה  היפך  של  לצד  השייכת

שמעלים  שם על  'קליפה' (הנקרא

קליפה  כמו  האלוקות על  ומסתיר 

הפרי ) על  BzÁz‰המכסה ˙Bi‰«≈«¿»
'eÎ33 הקליפות מבין  ביותר  הנחותה

והשפעה  נתינה יש בקדושה כי  עצמן 

לתת  ולא לקבל  רק רוצה וה'קליפה'

זו  נחותה קליפה ואפילו  ולהשפיע,

?('eÎ Ì„‡Ï ˙Ó„B˜∆∆»»»
‡e‰L ÈnL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ∆

‰BzÁz ‰‚„Óa האדם ובענייננו  ¿«¿≈»«¿»
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ להתעלות˙BÈ ממי »«¬≈

ממנו , עליונה בדרגה ¿»¿eÈ‰Âשנמצא
dBb LL BÏ LiL ÈÙÏ ונעלה ¿ƒ∆≈…∆»«

ÔÎlL ,˙BÈ המיוחד הכוח בגלל  ≈∆»≈
משרשו  הכוח ÏBÎÈשמקבל  את לו  יש »

BzÁz‰והיכולת ‰‚„ÓÏ „ÈÏ≈≈¿«¿≈»«¿»
'eÎ BÊk שהתורה להתפלא אין  ולכן  »

לו  ודווקא התחתון  לאדם דווקא ניתנה

למטה. אלוקות להמשיך  הכוח ניתן 

,˙‡Ê „BÚÂ לכך נוספת סיבה ¿…
אלוקות  להמשיך  והכוח שהתורה

שפלותו , למרות לאדם, ניתנו  למטה

‰ÏÚn‰היא Ï„Bb „vÓ e‰fL∆∆ƒ«∆««¬»
‰‰ÌÏÚוהחשיבות eaL∆¿≈«∆¿≈
,‰hÓÏc העלם יש הזה בעולם ƒ¿«»

האלוקות  על  ביותר  גדול  והסתר 

למטה  כאן  עבודתו  עובד  האדם וכאשר 

אותו  ומעלה מהרע הטוב את ומברר 

רבה  חשיבות לכך  יש לקדושה,

Ó‡na ‡Ók34LeÈÙa «¿…»««¬»¿≈
e˙k‰35ÂÈ˙‡a È„BÎÏÂ «»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

,'B‚ לפי אבל  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  לכבודו  נברא שהעולם אומר  הכתוב

על  ומסתיר  מעלים שהעולם לכך  רמז  גם זה בכתוב יש הפנימי  הפירוש
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ט       

ר ּבֹותינּו (ּכמאמר  מל ּבּוׁש ל ׁשֹון ה ּוא  ְְְְֲִֵֶַַַַׁש"ּכב ֹודי"

ׁשה ּוא 36ז"ל  מכ ּבד ּותא ), למאני קארי יֹוחנן ר ּבי ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

עצמ ֹו את  מל ּביׁש ׁשה ּקּב"ה  והינּו, ה ּמעלים , ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָּדבר 

העלם  ל ׁשֹון ע ֹולם  הע ֹולמ ֹות , וזֹוהי 37ּבת ֹו , ְְְְִֵֶָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ה ּבריאה , ּכונת  ּכל 38ּתכלית  ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָ

א ּלא  ּברא ֹו לא  ּבע ֹולמ ֹו ה ּקּב"ה  ּׁשּברא  ְְֶֶַַָָָָָָָֹמה 

את  לברר  העב ֹודה  ׁשּתהיה  ּכדי הינּו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָלכב ֹוד ֹו,

למ ּטה . אלק ּות  ּגיל ּוי ּולהמ ׁשי ְְְְֱִִֵֶַַַָֹההעלם 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשני ּבין ּול ּתּו לה ֹוסיף  יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵֵַ

א ׁשר  "הערפל  ּבענין ְְֲֲִִֵֶֶַַָָה ּפיר ּוׁשים 

ע ֹולם  על  קאי ׁש"ערפל " ה ּפיר ּוׁש האלקים ", ֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשם 

ּתכלית  ׁשּזה ּו אלקים , ּבס ֹוד  (ׁשּנע ׂשה  ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹהע ׂשּיה 

ׁש"ערפל " וה ּפיר ּוׁש אלקים ), ׁשם  ׁשּמּצד  ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹההעלם 

סעיף  (ּכּנ"ל  סתר ֹו" ח ׁש "יׁשת  ּבחינת  על  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹקאי

מ ּגיעים  ה ּזה  ּדע ֹולם  ההעלם  ּבר ּור  ֿ ידי על  ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָא ),

העצ  ההעלם  ׁשם 39מי לבחינת  "א ׁשר  (וזה ּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

ההעלם  ּבחינת  על  קאי  אלקים  ּׁשּׁשם  ְְֱֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהאלקים ",

).40העצמי  ְִַָ

ׁשּגם p‰Â‰ד ) ל ֹומר , יׁש לעיל , האמ ּור  ֿ ּפי על  ¿ƒ≈ְִֵֵֶַַַָָ

ׁשם  א ׁשר  הערפל  אל  ּד"נּגׁש ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָהענין

"יׁשת  ּבחינת  עליֹון, הכי (ׁשּמההעלם  ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהאלקים "

ּתח ּתֹון  ה ּיֹותר  להעלם  עד  נמ ׁש סתר ֹו", ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹח ׁש

ׁשה ּכת ּוב  ואף  אדם . לכל  ׁשּי ה ּזה ) ְְֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבע ֹולם 

וּיעמד  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו למ ׁשה , העם  ּכל  ּבין ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמח ּלק 

ג ֹו', הערפל  אל  נּגׁש (לב ּדֹו) ּומ ׁשה  מרח ֹוק  ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעם 

הערפל . לבחינת  ׁשּי העם  ּכל  ּגם  ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָה ּנה 

העם  ּד"וּיעמד  ּומ ּצב  ׁשה ּמעמד  ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָָֹּובהק ּדים ,

עם  ׁשּיכ ּות  להם  ׁשּיׁש מ ֹורה  ּגּופא , ִֵֵֶֶֶַָָָָֹמרחק "

לבחינה  ּכלל  ׁשּיכים  היּו לא  איּלּו ּכי מ ּמּנה , מק ֹום  ּברח ּוק  ׁשּנמצאים  ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹה ּבחינה 

זאת , וע ֹוד  מרח ֹוק ". "עמידה  ׁשל  ה ּלׁשֹון אפיל ּו עליהם  נֹופל  היה  לא  ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹזֹו,

היא , הערפל " אל  נּגׁש ּומ ׁשה  מרחק  העם  "וּיעמד  ה ּכת ּוב  ל ׁשֹון ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּדמ ׁשמע ּות 
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eÈ˙Baהאלוקות  Ó‡Ók) LeaÏÓ ÔBLÏ ‡e‰ "È„Bk"L∆¿ƒ¿«¿¿«¬««≈

Ï"Ê36‡˙e„aÎÓ È‡ÓÏ È‡˜ ÔÁBÈ Èa מכבדי לבגדים קורא ««ƒ»»»≈¿»≈¿«¿»
e‰L‡האדם  מכסה ), גם בבד  בד  אך  האדם את מכבד  אמנם והלבוש הבגד  ∆

LÈaÏÓומעלים ‰"aw‰L ,eÈ‰Â ,ÌÈÏÚn‰ c ומעלים ומכסה »»««¿ƒ¿«¿∆«»»«¿ƒ
,˙BÓÏBÚ‰ CB˙a BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿»»

ÌÏÚ‰ ÔBLÏ ÌÏBÚ37È‰BÊÂ , »¿∆¿≈¿ƒ
,‰‡Èa‰ ˙Âk ˙ÈÏÎz לגלות «¿ƒ«»««¿ƒ»

כפי  והנסתר , המכוסה האלוקות את

eÈ˙Baשממשיך , Ó‡Ók¿«¬««≈
Ï"Ê38‰"aw‰ ‡aM ‰Ó Ïk «»«∆»»«»»

‡l‡ B‡a ‡Ï BÓÏBÚa¿»…¿»∆»
,B„BÎÏ המכסה הלבוש בשביל  ƒ¿

‰„BÚ‰ ‰È‰zL È„k ,eÈ‰«¿¿≈∆ƒ¿∆»¬»
CÈLÓ‰Ïe ÌÏÚ‰‰ ˙‡ Ï¿»≈∆«∆¿≈¿«¿ƒ

ÏÈb‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ Èe לפי) ƒ¡…¿«»
תורה  למתן  זכה האדם הראשון  הביאור 

בעולם  אלוקות לגלות הכוח לו  וניתן 

ביותר  גבוה משורש נמשך  שהוא מפני 

כי  לכך  זכה האדם השני  הביאור  ולפי 

אבל  ונחות, שפל  הוא עצמו  מצד  אמנם

בבירור  ועוסק למטה נמצא הוא

בכך  ודווקא הזה העולם של  ההעלם

הבריאה). של  והמטרה הכוונה נשלמת

CezÏe ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«≈
ÔÈÚa ÌÈLeÈt‰ ÈL ÔÈa≈¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«
ÌL L‡ ÏÙÚ‰"»¬»∆¬∆»

,"ÌÈ˜Ï‡‰ בתחילת לעיל  הנזכרים »¡…ƒ
ÏÙÚ"L"המאמר , LeÈt‰«≈∆¬»∆
È‡˜ מכוון‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ÏÚ »≈«»»¬ƒ»

BÒa„נברא (NÚpL‰התחתון  ∆«¬»¿
,ÌÈ˜Ï‡ הצמצום על  המורה השם ¡…ƒ

‰‰ÌÏÚוההעלם ˙ÈÏÎz e‰fL∆∆«¿ƒ«∆¿≈
LeÈt‰Â ,(ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vnL∆ƒ«≈¡…ƒ¿«≈
˙ÈÁa ÏÚ È‡˜ "ÏÙÚ"L∆¬»∆»≈«¿ƒ«
Ï"pk) "B˙Ò CLÁ ˙LÈ"»∆…∆ƒ¿««

,(‡ ÛÈÚÒ, מאד נעלית בחינה שהיא ¿ƒ
מגילוי , שלמעלה È„ÈŒÏÚהעלם Èkƒ«¿≈

‰f‰ ÌÏBÚc ÌÏÚ‰‰ ea≈«∆¿≈¿»«∆
באלקות ביותר  ÌÈÚÈbÓ«ƒƒהנמוך 

ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÁÏ39 ƒ¿ƒ««∆¿≈»«¿ƒ
גבוהות  במדריגות ומתקשרים מתעלים

והמהות  העצם מצד  'העלם' שהם מאד ,

מגילוי  שלמעלה ÌMMהנעלית ,"ÌÈ˜Ï‡‰ ÌL L‡" e‰ÊÂ)¿∆¬∆»»¡…ƒ∆≈
ÌÈ˜Ï‡אלא הרגיל  במובן  וצמצום העלם אינו  כאן  ÏÚמכוון ˜‡Èהאמור  ¡…ƒ»≈«

ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÁa40.( ¿ƒ««∆¿≈»«¿ƒ
Lb"c ÔÈÚ‰ ÌbL ,ÓBÏ LÈ ,ÏÈÚÏ eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â („¿ƒ≈«ƒ»»¿≈≈«∆«»ƒ¿»¿ƒ«
ÌL L‡ ÏÙÚ‰ Ï‡∆»¬»∆¬∆»
ÈÎ‰ ÌÏÚ‰‰nL) "ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ∆≈«∆¿≈¬ƒ
CLÁ ˙LÈ" ˙ÈÁa ,ÔBÈÏÚ∆¿¿ƒ«»∆…∆

,"B˙Ò שלמעלה ה'חושך ' ƒ¿
אלוקי CLÓמהתגלות  Ú„אור  ƒ¿»«

ÔBzÁz ˙Bi‰ ÌÏÚ‰Ï«∆¿≈«≈«¿
CiL (‰f‰ ÌÏBÚaL של לאמתו  ∆»»«∆«»

‡„Ìדבר  ÏÎÏ לגבי לעיל  כמבואר  ¿»»»
התורה  ידי  על  אלוקות להמשיך  הכוח

e˙k‰Lוהמצוות. Û‡Â עצמו הזה ¿«∆«»
,‰LÓÏ ÌÚ‰ Ïk ÔÈa ˜lÁÓ¿«≈≈»»»¿…∆
ÌÚ‰ „ÓÚiÂ e˙kL BÓk¿∆»««¬…»»
Lb (BcÏ) ‰LÓe ˜BÁÓ≈»…∆¿«ƒ«

‰p‰ ,'B‚ ÏÙÚ‰ Ï‡ של לאמתו  ∆»¬»∆ƒ≈
ÈÁÏ˙דבר  CiL ÌÚ‰ Ïk Ìb«»»»«»ƒ¿ƒ«

,ÏÙÚ‰ שלמעלה העצמי ' ה'העלם »¬»∆
ומבאר . שממשיך  כפי  מגילוי ,

vÓe „ÓÚn‰L ,ÌÈc˜‰e¿«¿ƒ∆««¬»«»
‡Ùeb "˜ÁÓ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ"c¿««¬…»»≈»…»
משמעות  שלכאורה אף הרי  עצמו ,

ולא  מרחוק הוא שהעם היא הענין 

הדבר  ֿ מקום מכל  זו , לדרגא שייך 

Ì‰Ï LiL ‰BÓלעם˙eÎiL ∆∆≈»∆«»
ÌÈ‡ˆÓpL ‰ÈÁa‰ ÌÚƒ«¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ
elÈ‡ Èk ,‰pnÓ ÌB˜Ó ˜eÁa¿ƒ»ƒ∆»ƒƒ
‰ÈÁÏ ÏÏk ÌÈÎiL eÈ‰ ‡Ï…»«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
Ì‰ÈÏÚ ÏÙB ‰È‰ ‡Ï ,BÊ…»»≈¬≈∆
‰„ÈÓÚ" ÏL ÔBLl‰ eÏÈÙ‡¬ƒ«»∆¬ƒ»

"˜BÁÓ מרחוק עמידה גם כי  ≈»
מסויימת. ושייכות קשר  על  מוכיחה

ÔBLÏ ˙eÚÓLÓc ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿«¿»¿
˜ÁÓ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ" e˙k‰«»««¬…»»≈»…
,‡È‰ "ÏÙÚ‰ Ï‡ Lb ‰LÓe…∆ƒ«∆»¬»∆ƒ
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י     

ּבני  ּכל  עם  יחד  עמד  מ ׁשה  ּגם  ה ּנה  ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבתחלה 

הערפל , אל  מ ׁשה  נּגׁש ּכ ֿ ואחר  מרח ֹוק , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל 

מ ּובן, ּומ ּזה  עמ ּדם . על  נׁשאר ּו העם  ְְְֲִִֶַָָָָָָּוׁשאר 

אל  מ ׁשה  נּגׁש ׁשּמּמּנּו ּכזה  מק ֹום  ה ּוא  ִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁש"מרחק "

ה ּבחינה  ׁשּגם  ּבלבד  זֹו ׁשּלא  והינּו, ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹהערפל .

"הערפל ", לבחינת  ׁשּיכת  ּכׁשּלעצמ ּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּד"מרחק "

ּבאים  ׁשּמּמּנה  הכנה  ּגם  ׁשהיא  זאת , ע ֹוד  ֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹא ּלא 

ֿ ידיֿ ׁשעל  העקר , וה ּוא  וע ֹוד  "הערפל ". ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָלבחינת 

זֹו ּבחינה  המ ׁשי הערפל , אל  נּגׁש ׁשּמׁשה  ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹזה 

עם  ּבבחינת  ׁשהם  לא ּלּו ּגם  יׂשראל , ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָלכל 

ע ֹוממ ּות  מה ּמבאר 41(מ ּלׁשֹון ּגם  וכ ּמּובן .( ְְְְִֵַַַָָֹ

ׁשּלג ּבי 42ּבּתניא  ׁשּכיון ה ּיראה , לענין ּבנֹוגע  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

היא  זּוטרתי מיּלתא  ז 43מ ׁשה  הרי ענין , נע ׂשה  ה  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ונפ ׁש נפ ׁש ּכל  ּכי יׂשראל , ּבני לכל  ונֹוגע  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּׁשּי

עליוֿ ר ּבנּו מ ׁשה  מ ּבחינת  ּבּה יׁש יׂשראל  ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמ ּבית 

יֹורדין  וד ֹור  ּדֹור  ׁשּבכל  זאת , וע ֹוד  כ ּו', ְְְִֶַָָָֹה ּׁשל ֹום 

ֿ ה ּׁשל ֹום  עליו ר ּבנּו מ ׁשה  מ ּנׁשמת  ְִִִִֵֶַַַָָָֹניצ ֹוצין

עיני  ה ּדֹור , חכמי ׁשל  ונפ ׁש ּבג ּוף  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַּומתל ּבׁשין

כ ּו'. העם  את  ּדעת  לל ּמד  ְֵֵֶַַַָָָָהעדה ,

ּתֹורה ,ÔÈÚ‰Âה ) ענינֹו מ ׁשה  ּדה ּנה , ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶָָָֹ

מ ׁשה  כ ּו'44ׁשהרי ּתֹורה  ק ּבל  ֲִֵֵֶֶָֹ

ׁשה ּתֹורה  ועד  יׂשראל , ּבני לכל  כ ּו' ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָּומסר ּה

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ׁשמ ֹו, על  מ ׁשה 45נקראת  ּתֹורת  זכר ּו ְְְְִִֵֶֶַַָֹ

ואחד 46עב ּדי  אחד  ׁשּבכל  מ ׁשה  ּבחינת  ֿ כן ּוכמ ֹו . ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ֿ ידי  ועל  ה ּתֹורה . לימ ּוד  ענין ה ּוא  ְְְְִִִִֵֵַַַָָמ ּיׂשראל 

ּגם  ה ּתֹורה  א ֹור  נמ ׁש ׁשּבנפ ׁשֹו, מ ׁשה  ְְְְִִֶֶַַַַָָֹּבחינת 

ר ּבנּו ׁשּמּמׁשה  (ּכׁשם  ׁשּבנפ ׁשֹו "העם " ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבבחינת 

עד  ׁשבטיכם  מ "רא ׁשיכם  יׂשראל , ּבני ּבכל  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָנמ ׁש

"מימי וׁשֹואב  עצי ׁשּלימ ּוד 47ח ֹוטב  והינּו, ,( ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַ

הן  העב ֹודה , עניני ּבכל  וח ּיּות  ּכח  נֹותן ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹה ּתֹורה 

ׁשּתהא  ּבנימין א ּבא  ּוכמאמר  ל ּתֹורה , ק ֹודמת  ׁשּתפלה  [ּדאף  ה ּתפלה  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבעב ֹודת 

למטתי  סמ ּוכה  הרי 48ּתפ ּלתי ל ּתֹורה , ק ֹודמת  ׁשּתפלה  ּגּופא  זה  ענין ּגם  ה ּנה  , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
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ה.41) ע ' תר"ס  סה"מ  גם וראה ב ). (פא, פ "ז שעהיוה"א ב .43)רפמ "ב .42)תניא לג, רפ "א.44)ברכות מלאכי45)אבות

כב . א.46)ג, פט , נצבים.47)שבת ר"פ  - הכתוב  ב .48)לשון צו, ברכה לקו"ת וראה ב . ה, ברכות

    
‰ÏÁ˙aL הערפל אל  ניגש שמשה ÁÈ„לפני  „ÓÚ ‰LÓ Ìb ‰p‰ ∆ƒ¿ƒ»ƒ≈«…∆»«««

Ï‡ ‰LÓ Lb CkŒÁ‡Â ,˜BÁÓ Ï‡NÈ Èa Ïk ÌÚƒ»¿≈ƒ¿»≈≈»¿««»ƒ«…∆∆
ÌcÓÚ ÏÚ e‡L ÌÚ‰ ‡Le ,ÏÙÚ‰ קודם עמדו  שבו  במקום »¬»∆¿»»»ƒ¿¬«»¿»

רבנו . משה עם ביחד  Êk‰לכן  ÌB˜Ó ‡e‰ "˜ÁÓ"L ,ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»∆≈»…»»∆
ÏÙÚ‰ Ï‡ ‰LÓ Lb epnnL∆ƒ∆ƒ«…∆∆»¬»∆
בני  עמדו  שבו  שהמקום הוכחה זו  והרי 

ומהווה  ה'ערפל ' אל  קשור  ישראל 

ה'ערפל '. אל  לגשת ֿ מוצא נקודת

ÌbL „Ïa BÊ ‡lL ,eÈ‰Â¿«¿∆…ƒ¿«∆«
"˜ÁÓ"c ‰ÈÁa‰«¿ƒ»¿≈»…

k˙ÈÁÏ ˙ÎiL dÓˆÚlL¿∆¿«¿»«∆∆ƒ¿ƒ«
"ÏÙÚ‰" מביאור שמובן  כפי  »¬»∆

ה'ערפל ', כלפי  העמידה שעצם הקודם

שייכות, על  מוכיחה מרחוק, אפילו 

‡È‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ העמידה ∆»…∆ƒ
ÌÈ‡aמרחוק  ‰pnnL ‰Î‰ Ìb«¬»»∆ƒ∆»»ƒ

"ÏÙÚ‰" ˙ÈÁÏ שבפועל אלא ƒ¿ƒ«»¬»∆
ניגש. משה רק

„BÚÂ שהעמידה למרות מדוע הסבר  ¿
קשר  על  הוכחה היא מרחוק הייתה

ל 'ערפל ' ‰˜Ú,ושייכות ‡e‰Â¿»ƒ»
לכך  העיקרית הסיבה הוא זה הסבר 

כל  ישראל , בני  כל  דבר  של  שלאמתו 

זו  לבחינה שייכים ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLהעם,
,ÏÙÚ‰ Ï‡ Lb ‰LnL ‰Ê∆∆…∆ƒ«∆»¬»∆
Èa ÏÎÏ BÊ ‰ÈÁa CÈLÓ‰ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿≈
Ì‰L el‡Ï Ìb ,Ï‡NÈƒ¿»≈«¿≈∆≈
ÔBLlÓ) ÌÚ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»ƒ¿

˙eÓÓBÚ41 מציאות שמשמעו  ¿
עצמה  בפני  Ìbנפרדת ÔenÎÂ .(¿«»«

‡Èza ‡n‰Ó42Ú‚Ba ≈«¿…»««¿»¿≈«
Èa‚lL ÔÂÈkL ,‰‡i‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒ¿»∆≈»∆¿«≈

È˙ËeÊ ‡˙lÈÓ ‰LÓ קטן דבר  …∆ƒ¿»¿»ƒ
‡È‰43,,'ה ליראת להגיע ובנקל  ƒ

כי  מעמך  שואל  אלקיך  ה' "מה ככתוב

היא  הכתוב ומשמעות ליראה", אם

לביצוע, קל  דבר  היא ≈¬‰Èשהבקשה
שבדרגתו  משה לגבי  זה שכך  בגלל 

ה' ליראת להגיע קל  NÚ‰אכן  ‰Ê∆«¬∆
Èa ÏÎÏ Ú‚BÂ CiML ÔÈÚƒ¿»∆«»¿≈«¿»¿≈
LÙÂ LÙ Ïk Èk ,Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ»∆∆¿∆∆
˙ÈÁaÓ da LÈ Ï‡NÈ ˙ÈaÓƒ≈ƒ¿»≈≈»ƒ¿ƒ«
'eÎ ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ ea ‰LÓ…∆«≈»»«»

היראה, ענין  לגבי  שם בתניא B„Âכמבואר  Bc ÏÎaL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¿»»
ÔÈLaÏ˙Óe ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ ea ‰LÓ ˙ÓLpÓ ÔÈˆBˆÈ ÔÈ„BÈ¿ƒƒƒƒƒ¿«…∆«≈»»«»ƒ¿«¿ƒ
˙‡ ˙Úc „nÏÏ ,‰„Ú‰ ÈÈÚ ,Bc‰ ÈÓÎÁ ÏL LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆∆«¿≈«≈≈»≈»¿«≈««∆

'eÎ ÌÚ‰ אל דבר  של  בסופו  מגיעים רבנו  משה של  ענייניו  ובאמצעותם »»
כולו . העם

‰LÓ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‰¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈…∆
BÈÚ העיקריÈ‰L ,‰Bz ƒ¿»»∆¬≈
‰LÓ44‰Bz Ïa˜, מסיני …∆ƒ≈»

ֿ הוא ֿ ברוך  dÒÓeמהקדוש 'eÎ¿»»
„ÚÂ ,Ï‡NÈ Èa ÏÎÏ 'eÎ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«

BÓL ÏÚ ˙‡˜ ‰Bz‰L של ∆«»ƒ¿≈«¿
רבינו , e˙kLמשה BÓk45eÎÊ ¿∆»ƒ¿

ÈcÚ ‰LÓ ˙Bz46ÔÎŒBÓÎe . «…∆«¿ƒ¿≈
„Á‡ ÏÎaL ‰LÓ ˙ÈÁa¿ƒ«…∆∆¿»∆»
ÔÈÚ ‡e‰ Ï‡NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿«
È„ÈŒÏÚÂ .‰Bz‰ „eÓÈÏƒ«»¿«¿≈

BLÙaL ‰LÓ ˙ÈÁa כל של  ¿ƒ«…∆∆¿«¿
מישראל , ואחד  ‡Bאחד  CLÓƒ¿»

‰Bz‰ ולגלות להמשיך  והכוח «»
לעיל ) (כמבואר  התורה ֿ ידי  על  אלוקות

BLÙaL "ÌÚ‰" ˙ÈÁa Ìb«ƒ¿ƒ«»»∆¿«¿
אחד  כל  של  בנשמתו  הנמוכות הדרגות

eaמישראל  ‰LnnL ÌLk)¿≈∆ƒ…∆«≈
CLÓ התורה ועניין  היראה עניין  ƒ¿»

,Ï‡NÈ Èa ÏÎa המדריגות בכל  ¿»¿≈ƒ¿»≈
הסוגים  ∆≈«≈ÌÎÈL‡"Óובכל 

EÈˆÚ ËBÁ „Ú ÌÎÈËLƒ¿≈∆«≈≈∆
"EÈÓÈÓ ‡BLÂ47,eÈ‰Â ,( ¿≈≈∆¿«¿

Ák Ô˙B ‰Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»≈…«
,‰„BÚ‰ ÈÈÚ ÏÎa ˙eiÁÂ¿«¿»ƒ¿¿≈»¬»
יהודי  כל  שבהם העניינים שאר  בכל 

ה' את ‰ÏÙz‰עובד  ˙„BÚa Ô‰≈«¬««¿ƒ»
˙Ó„B˜ ‰ÏÙzL Û‡c]¿«∆¿ƒ»∆∆

,‰BzÏ עבודת של  הדברים סדר  לפי  ¿»
ÔÈÓÈaהיום ‡a‡ Ó‡ÓÎe¿«¬««»ƒ¿»ƒ

ÎeÓÒ‰שביקש È˙lÙz ‡‰zL∆¿≈¿ƒ»ƒ¿»
È˙ËÓÏ48,, משנתו בקומו  מיד  ¿ƒ»ƒ

התפילה  לאחר  הוא התורה ולימוד 

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚ Ìb ‰p‰ עצמו ƒ≈«ƒ¿»∆»
È‰ ,‰BzÏ ˙Ó„B˜ ‰ÏÙzL∆¿ƒ»∆∆¿»¬≈
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יי       

להיֹות  ׁשּצרי מ ֹורה  ׁשה ּתֹורה  מה ּתֹורה , נלקח  ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה 

ּבנֹוגע  הענינים  ּפרטי וגם  ּבכלל , ה ּתפלה  ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָענין

לעב ֹודה  ועד  ה ּמצ ֹות , ּבק ּיּום  הן ה ּתפלה ], ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָלא ֹופן

ּדעה ּו" ּדרכי הענין 49ּד"בכל  להיֹות  צרי ּובזה  . ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָ

"ערפל  ּבחינת  ׁשּגם  הערפל ", אל  נּגׁש ",ּד"מ ׁשה  ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ה ּפׁשּוט  הרצ ֹון ענין ׁשה ּוא  סתר ֹו, ח ׁש ְְִִֶֶֶַַָָָָֹיׁשת 

ה ּתֹורה  ּבלימ ּוד  יּומ ׁש מה ּׂשגה , ְְְְִֵֶַַַַָָָָׁשּלמעלה 

ּדלימ ּוד  הענין ּכלל ּות  וזה ּו וה ּׂשגה . ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָּבהבנה 

הענינים  ׁשּגם  החסיד ּות , ּתֹורת  ה ּתֹורה , ְְֲִִִִִֶַַַַָָָּפנימ ּיּות 

צריכים  מה ּׂשגה , ׁשּלמעלה  ּדרזין ורזין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּדרזין

ּוכדברי  וה ּׂשגה , הבנה  ׁשל  ּבא ֹופן ּבלימ ּוד  ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלבא 

ֿ עדן  נׁשמת ֹו (מה ֹור ׁש"ּב) אדמ ֹו"ר  ,50כ "ק  ְְְִֵֶַַָָ

ּכלימ ּוד  להיֹות  צרי החסיד ּות  ּתֹורת  ְְֲִִִִִֶַַָׁשּלימ ּוד 

הענין  ּכלל ּות  ּגם  וזה ּו ׁשּבּתֹורה . ּבגליא  ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָה ּסּוגיֹות 

ׁשמים  ּביראת  להיֹות  צרי ה ּתֹורה  ,51ׁשּלימ ּוד  ְְְִִִִִֶַַַָָָ

מ ּודג ׁש ׁשּבּה ׁשּבכתב , ּתֹורה  ּבלימ ּוד  רק  ְְְְִִֶֶַָָָָֹולא 

ההבנה  ענין מא ׁשר  יֹותר  כ ּו' ה ּקד ּוׁשה  ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָענין

ׁשעקר ּה ֿ ּפה , ׁשּבעל  ּבּתֹורה  ּגם  א ּלא  ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוהה ּׂשגה ,

ּבין  החל ּוק  (ּכּיד ּוע  והה ּׂשגה  ההבנה  ענין ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָה ּוא 

ותלמ ּוד  למ ׁשנה  וק ּבלה  הגם 52מקרא  ה ּנה  ,( ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשל  ּתנּועה  עם  ק ׁשּורה  וה ּׂשגה  ְְְֲִֶֶַָָָָָָׁשהבנה 

ּתנּועה  ּפֹועלת  ׁשמים  יראת  ואיל ּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָהת ּפּׁשט ּות ,

צרי ֿ מק ֹום  מ ּכל  ההת ּפּׁשט ּות ),  הפ) ּכיּוּוץ  ְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשל 

- ׁשמים ' ו'יראת  וה ּׂשגה  ּבהבנה  לימ ּוד  ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָלהיֹות 

ׁשּמּצד  ׁשה ּכיּוּוץ  ּבלבד  זֹו ולא  יחד , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשניהם 

א ּדר ּבה , א ּלא  וה ׂשגה , להבנה  יפריע  לא  ְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹה ּיראה 

וה ׂשגה  ּבהבנה  יתוּסף  ׁשמים ' ה 'יראת  ֿ ידי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשעל 

ׁשּגם  הערפל ", אל  נּגׁש "ּומ ׁשה  וזה ּו ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹּגּופא .

ה ּתֹורה , ּבלימ ּוד  למ ׁשה , נמ ׁש מה ּׂשכל , ׁשּלמעלה  ּפׁשּוט  רצ ֹון 'ערפל ', ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבחינת 

עלה  ּכ ּד"ׁשּתֹוק , הענין ּׁשּמצינּו מה  ּגם  וזה ּו ֿ ּפה . ׁשּבעל  ּתֹורה  ּגם  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכֹולל 

ר ּבֹותינּו אמר ּו ּדה ּנה  ב ), סעיף  (כנ"ל  עקיבא  לר ּבי ּבׁשּיכ ּות  ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָּבמח ׁשבה "
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ספ "ג.49) דעות הל' רמב "ם וראה ו. ג, שסח .50)משלי  ע ' ח "י  מוהריי "צ  אדמו"ר באג"ק  החיים 51)הובא עץ  קונטרס  ראה

ואילך. 316 ע ' חי "ד לקו"ש ואילך. 75 ע ' תרפ "ט  השיחות ספר וראה סע "ג 52)פכ"ב . ג, שה"ש גֿד. ה, ויקרא לקו"ת ראה

א.53)ואילך. פו, סנהדרין

    
‰Bz‰Ó Á˜Ï ‰Ê,עצמהÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈvL ‰BÓ ‰Bz‰L ∆ƒ¿»≈«»∆«»»∆»ƒƒ¿ƒ¿«

‰ÏÙz‰ ÔÙB‡Ï Ú‚Ba ÌÈÈÚ‰ ÈËt Ì‚Â ,ÏÏÎa ‰ÏÙz‰«¿ƒ»ƒ¿»¿«¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈«¿∆«¿ƒ»
והיא  מהתורה באה הזמנים בסדר  לתורה הקודמת התפילה גם למעשה כן  ואם

התורה], מלימוד  בא התפילה לעבודת שהכוח פלא זה ואין  התורה, פי  על 

„ÚÂ ,˙Bˆn‰ Ìei˜a Ô‰≈¿ƒ«ƒ¿¿«
EÈÎc ÏÎ"c ‰„BÚÏ«¬»ƒ¿»¿»∆

"e‰Úc49 התורה בכוח בא שהכל  »≈
התורה. לימוד  ידי  ועל 

‰Êe מה (ובכל  התורה בלימוד  »∆
ממנו ) כוח ומקבל  CÈ»̂ƒשנמשך 

Lb ‰LÓ"c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿…∆ƒ«
˙ÈÁa ÌbL ,"ÏÙÚ‰ Ï‡∆»¬»∆∆«¿ƒ«
,B˙Ò CLÁ ˙LÈ ,"ÏÙÚ"¬»∆»∆…∆ƒ¿
ËeLt‰ ÔBˆ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»»«»

מוגדר  O‰Ó‚‰הלא ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»»
שכלית, eÓÈÏa„והבנה CLÓeÈ¿«¿ƒ

.‰‚O‰Â ‰‰a ‰Bz‰«»«¬»»¿«»»
„eÓÈÏc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ¿»¿ƒ
˙Bz ,‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»«
ÌÈÈÚ‰ ÌbL ,˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ∆«»ƒ¿»ƒ

ÔÈÊc ÔÈÊÂ ÔÈÊc וסודי סודות ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
שבתורה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰סודות

,‰‚O‰Ó נעלים הם עצמם שמצד  ≈«»»
אנושי  בשכל  ולרדת ÌÈÎÈ¿̂ƒƒמלבוא

ÏL ÔÙB‡a „eÓÈÏa ‡Ï»…¿ƒ¿∆∆
˜"Î È„Îe ,‰‚O‰Â ‰‰¬»»¿«»»¿ƒ¿≈
(a"LB‰Ó) "BÓ„‡«¿¿»«

Ô„ÚŒB˙ÓL50˙Bz „eÓÈlL , ƒ¿»≈∆∆ƒ«
˙BÈ‰Ï CÈˆ ˙e„ÈÒÁ‰ בעיון «¬ƒ»ƒƒ¿

והשגה  ובהבנה eÓÈÏk¿ƒ„השכל 
‡ÈÏ‚a ˙BÈ‚eq‰ הנגלה חלק «¿¿«¿»

‰BzaL.' וכו וההלכה הגמרא ∆«»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»»ƒ¿»
˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»»ƒƒ¿

ÌÈÓL ˙‡Èa51˜ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿«»«ƒ¿…«
ÓÈÏadaL ,˙ÎaL ‰Bz „e ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»

'eÎ ‰Le„w‰ ÔÈÚ L‚„eÓ¿»ƒ¿««¿»
‰‰‰ ÔÈÚ L‡Ó ˙BÈ≈≈¬∆ƒ¿««¬»»

,‰‚O‰‰Â שבגלל יותר  מובן  כן  ואם ¿««»»
מתוך  להיות צריך  הלימוד  הקדושה

שמים Bza‰יראת Ìb ‡l‡∆»««»

Úe„ik) ‰‚O‰‰Â ‰‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ d˜ÚL ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆∆ƒ»»ƒ¿««¬»»¿««»»«»«
‰Ïa˜Â ‡˜Ó ÔÈa ˜eÏÁ‰ הבנה ללא גם בלימוד  עניין  יש שבהם «ƒ≈ƒ¿»¿«»»

eÓÏ˙Â„והשגה ‰LÓÏ52 עיקרי עניין  הם וההשגה ההבנה ),שבהם ¿ƒ¿»¿«¿
˙eËMt˙‰ ÏL ‰Úez ÌÚ ‰eL˜ ‰‚O‰Â ‰‰L Ì‚‰ ‰p‰ƒ≈¬«∆¬»»¿«»»¿»ƒ¿»∆ƒ¿«¿
והדבר  הלומד , האדם של  המציאות

המעלות  את ביטוי  לידי  מביא

שלו , È‡˙והכישרונות eÏÈ‡Â¿ƒƒ¿«
ÏL ‰Úez ˙ÏÚBt ÌÈÓL»«ƒ∆∆¿»∆

ıeeÈkהאישית (‰CÙהמציאות ƒ≈∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(˙eËMt˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ»»

„eÓÈÏ ˙BÈ‰Ï CÈˆ התורה »ƒƒ¿ƒ
˙‡È'Â ‰‚O‰Â ‰‰a«¬»»¿«»»¿ƒ¿«
BÊ ‡ÏÂ ,„ÁÈ Ì‰ÈL  'ÌÈÓL»«ƒ¿≈∆««¿…
„vnL ıeeÈk‰L „Ïaƒ¿«∆«ƒ∆ƒ«
‰‰Ï ÚÈÙÈ ‡Ï ‰‡i‰«ƒ¿»…«¿ƒ««¬»»

‰‚N‰Â'ה'כיווץ שלכאורה  למרות «¬»»
למנוע  עשוי  כי  לכך  לגרום יכול  היה

לפעול  והכישרונות מהיכולות

ŒÏÚLולהתבטא, ,‰ac‡ ‡l‡∆»«¿«»∆«
ÛqÂ˙È 'ÌÈÓL ˙‡È'‰ È„È¿≈«ƒ¿«»«ƒƒ¿«≈

‡Ùeb ‰‚N‰Â ‰‰a עצמה. «¬»»«¬»»»
Ï‡ Lb ‰LÓe" e‰ÊÂ¿∆…∆ƒ«∆
˙ÈÁa ÌbL ,"ÏÙÚ‰»¬»∆∆«¿ƒ«
ËeLt ÔBˆ ,'ÏÙÚ'¬»∆»»

,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL הרצון ∆¿«¿»≈«≈∆
שלמעלה  מוגדר  הלא העליון  האלוקי 

המוחין  LÓÏ‰,ממדרגת CLÓƒ¿»¿…∆
Ìb ÏÏBk ,‰Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»≈«

‰tŒÏÚaL ‰Bz שלימודה אף »∆¿«∆
שכלית. והשגה הבנה מתוך  הוא

ÔÈÚ‰ eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»ƒ»ƒ¿»
‰ÏÚ Ck ,˜BzL"c¿¿»»»

"‰LÁÓa ברצון הקשור  עניין  ««¿»»
יורד  ולא מהמוחין  שלמעלה העליון 

התורה  ענייני  שאר  כמו  והשגה להבנה

‡È˜Ú ÈaÏ ˙eÎiLa דווקא ¿«»¿«ƒ¬ƒ»
eÓ‡ ‰p‰c ,( ÛÈÚÒ Ï"Î)¿ƒ¿ƒ≈»¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78



יב     

ׁשר ּבי 53ז"ל  הינּו עקיבא , ּדר ּבי א ּליּבא  ּכּוּלה ּו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

ׁשעקר ּה ֿ ּפה , ׁשּבעל  ּתֹורה  מק ֹור  ה ּוא  ְְֲִִֶֶֶַָָָָעקיבא 

עלה  ּכ ּד"ׁשּתֹוק , ּבענין ואיל ּו וה ּׂשגה . ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָהבנה 

ל ֹו ׁשאין ה ּפׁשּוט  הרצ ֹון מת ּבּטא  ְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבמח ׁשבה "

הפ מק  ׁשּזה ּו ט ֹוען ׁשה ּׂשכל  ועד  ּבּׂשכל , ֹום  ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ׁשּגם  והינּו ׂשכר ּה"). וזה  ּתֹורה  ("זֹו ְְְְֵֶֶֶַַַָָָה ּׂשכל 

צרי ֿ ּפה  ׁשּבעל  ּתֹורה  ּבלימ ּוד  וה ּׂשגה  ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָּבהבנה 

ׁשּלמעלה  ה ּפׁשּוט  הרצ ֹון ּבחינת  ְְְְְִִֶַַַַָָָָלהמ ׁשי

ֿ ודעת . ִַַַַָמ ּטעם 

∑
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Ï"Ê eÈ˙Ba53e‰lek התורה כל  היינו  המשניות, Èacכל  ‡aÈl‡ «≈«¿«ƒ»¿«ƒ

,‡È˜Ú, לשיטתו ‰eÈמתאימים ¬ƒ»«¿
B˜Ó ‡e‰ ‡È˜Ú ÈaL∆«ƒ¬ƒ»¿
d˜ÚL ,‰tŒÏÚaL ‰Bz»∆¿«∆∆ƒ»»
ÔÈÚa eÏÈ‡Â .‰‚O‰Â ‰‰¬»»¿«»»¿ƒ¿ƒ¿»
‰ÏÚ Ck ,˜BzL"c¿¿»»»

"‰LÁÓa בא לא שהדבר  היינו  ««¿»»
בשכל , בהתלבשות אופן  בשום

ÔÈ‡L ËeLt‰ ÔBˆ‰ ‡ha˙Óƒ¿«≈»»«»∆≈
ÏÎOa ÌB˜Ó BÏ אפשרות ואין  »«≈∆

אותו , ויתפוס יקלוט האנושי  שהשכל 

) ÏÎO‰ CÙ‰ e‰fL ÔÚBË ÏÎO‰L „ÚÂ והתמיהה הטענה זו  שהרי  ¿«∆«≈∆≈∆∆≈∆«≈∆
.("dÎN ‰ÊÂ ‰Bz BÊ"»¿∆¿»»
‰‚O‰Â ‰‰a ÌbL eÈ‰Â¿«¿∆««¬»»¿«»»
‰tŒÏÚaL ‰Bz „eÓÈÏa¿ƒ»∆¿«∆
ההבנה  התורה של  זה שבחלק

והכרחי , עיקרי  עניין  היא וההשגה

לעיל , CÈLÓ‰Ïכמבואר  CÈ»̂ƒ¿«¿ƒ
ËeLt‰ ÔBˆ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»»«»

˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ולכן ∆¿«¿»ƒ««»««
שמים, יראת מתוך  להיות צריך  הלימוד 

לעיל . כמבואר 
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc ohw cren(iyiy meil)

,àaä íìBòä éiçì.mixetkd meia elk`y lr mdl lgnpe §©¥¨¨©¨
'd dUr xW`' :weqtd jynd z` zx`an `xnbdBcáò ãåãì £¤¨¨§¨¦©§

.'Bnò ìàøNéìe:`xnbd zxxanàîìLadaehd'Bnò ìàøNéì'epiid §¦§¨¥©¦§¨¨§¦§¨¥©
x`eanklà ,íéøetkä íBé ïBò eäì ìéçàcàdaehdéàî 'Bcáò ãåãì' §¨¦§£©¦¦¤¨§¨¦©§©

.àéä:`xnbd daiynäîìL LwéaL äòLa ,áø øîà äãeäé áø øîà ¦¨©©§¨¨©©§¨¨¤¦¥§ŸŸ
ñéðëäìdLc÷nì ïBøà,eziipa xnb xg`líéøòL e÷ácycew ly §©§¦¨©¦§¨¨§§¨¦

miycwd,äæì äæ.eqipkdl leki did `leíéøNò äîìL øîà ¤¨¤¨©§ŸŸ¤§¦
úBððø òaøàåycwnd zkepg zyxta mixkfpd dlitz zepeyl - §©§©§¨

(cp-ai g my),.äðòð àìåeçúôcer'Bâå íëéLàø íéøòL eàN' øîàå §Ÿ©£¨¨©§¨©§§¨¦¨¥¤§
'cFaMd Kln `Faie mlFr igzR E`UPde(f ck mildz)egztid xnelk , §¦¨§¦§¥¨§¨¤¤©¨

,oex`d qpkiy.äðòð àìåwxeéðt áLz ìà íéäìà 'ä' øîàL ïåék §Ÿ©£¨¥¨¤¨©¡Ÿ¦©¨¥§¥
'Ecáò ãåc éãñçì äøëæ EçéLî(an e 'a minid ixac)äðòð ãiî ,egztpe §¦¤¨§¨§©§¥¨¦©§¤¦¨©£¨

.mixrydäòL dúBàa,mlek z`f e`xyãåc éàðBN éðt eëôäð §¨¨¨¤¤§§¥§¥¨¦
mixegyléìeLk[zizgz-]éå ,äøéã÷LBãwä Bì ìçnL ìkä eòã §¥§¥¨§¨§©Ÿ¤¨©©¨

ïBò BúBà ìò àeä Ceøa.ray za ly ¨©¨
eay dyrn `xnbd d`ian ,'ipinyd meiae' weqtd on cenild ab`

:df weqt xkfenúLøt eðz íéøb ïa äãeäé éaøå ééîñò ïa ïúðBé éaø©¦¨¨¤©§©§©¦§¨¤¥¦¨¨¨©
[zkqn-]íéøãðaàúøBàa dépéî øehtéà .éçBé ïa ïBòîL éaø éá- §¨¦¥©¦¦§¤©¦©¦¥§§¨

,xira oell ex`ype dlila melyl epnn exhtpà÷å øeãä àøôöì§©§¨¨§¨

dépéî éøètî,melyl epnn exhtpe exfg xweaa -åàìå ,eäì øîà ¦©§¥¦¥¨©§§¨
àúøBàa épéî eúéøètéà.dlila xak ipnn mzxhtp `l ike -eøîà ¦©§¦¦¦§§¨¨§

Baøî øèôpL ãéîìz ,eðéaø eðzãnì ,déìmelylïìåseqaldúBàa ¥¦©§¨©¥©§¦¤¦§©¥©§¨§¨
éøö ,øéòäepnî øètéì CaeyøîàpL ,úøçà íòt(eq g '` mikln) ¨¦¨¦¦¨¥¦¤©©©¤¤¤¤¡©

'Cìnä úà eëøáéå íòä úà çlL éðéîMä íBia','ebeáéúëeminid ixac) ©©§¦¦¦©¤¨¨©§¨£¤©¤¤§¦
(i f 'aìLe íéøNò íBéáe''íòä úà çlL éòéáMä Lãçì äLoeike ,'ebe §¤§¦§Ÿ¨©Ÿ¤©§¦¦¦©¤¨¨

aey exhtp recn ycegl a"k `edy ipinyd meia epnn exhtpy
,ycegl b"kaïàkî àlàcnlpdúBàa ïìå Baøî øèôpä ãéîìúì ¤¨¦¨§©§¦©¦§¨¥©§¨§¨

,øéòäyéøö.úøçà íòt epnî øètéì C ¨¦¨¦¦¨¥¦¤©©©¤¤
,eklde epnn exhtpy xg`l :dyrnd jynddéì øîàoerny iax ¨©¥

i`gei oadéøáì,xfrl` iaxäøeö ìL íéLðà eìlä íãà éða- ¦§¥§¥¨¨©¨£¨¦¤¨
minkgCeëøáéìc ïBäéab ìéæ ,íäile` mynyl mlv` jl - ¥¦©¥§¦¨§

.jekxaiéããäà éàø÷ eîø à÷c eäðéçkLà ìæàm`vne jld - ¨©©§§¦§§¨¨§¨¥©£¨¥
,miweqt zxizq miywnáéúk(ek c ilyn)ìëå Eìâø ìbòî ñlt' §¦©¥©§©©§¤§¨

éëøc,'eðké Edlecb efi` el exwpy zeevna oiirl yiy rnyne §¨¤¦Ÿ
,dlecbd zeyrle dphw efi`eáéúëe(e d my),'ñlôz ït íéiç çøà' §¦Ÿ©©¦¤§©¥

,evxize .dyr jcil d`ad devn lk `l` jka oiirz `ly rnyne
äåöîa ïàk ,àéL÷ àìdphwíéøçà éãé ìò dúBNòì øLôàL`le Ÿ©§¨¨§¦§¨¤¤§¨©£¨©§¥£¥¦

,dlecbd dyrie dgipi ,lhazz
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המשך ביאור למס' מועד קטן ליום שישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc ohw cren(iyiy meil)

:dyrn `xnbd d`ianàzøa déì äåä éáéa áøe ,[za-]dìôèdteb ©¥©£¨¥§©¨¨§¨
ciqa,øáà øáày jk lk dztiizpe ,xg` xa` mei lk xnelkì÷L ¥¤¥¤¨©

dadlran.éæeæ äàî òaøàedéúeáaLa éúek àeää äåäel did - ¨©§©¥¨¥£¨©¦§¦§¥
ixkp oky,àzøa déì äåäcz`f d`xykedìôèciqa `ed s`ãça ©£¨¥§©¨¨§¨§©

àðîæciqd dtxye ,zg` mrta -øîà .äúîe,ixkpdéáéa àìè÷ ¦§¨¥¨¨©¨§¨¥©
ézøáì.lethl izcnl epnny ,iza z` iaia bxd -,ïîçð áø øîà ¦§©¦¨©©©§¨

àøëéL éúLc éáéa áødarne xriy lcbnd xkW zezyl libxy - ©¥©§¨¥¦§¨¥¨
,xyadàìôè déúða ïééòaocrle oxry lethl eizepa zekixv - ©§¨§¨¥¦§¨

j` ,ciqa oxyaàøëéL ïðéúL àìc ïðà,xky mizey eppi`y ep` - £¨§Ÿ§¦¨¦§¨
àìôè ïéúða ïééòa àì,oxyae oxry lethl zekixv epizepa oi` - Ÿ©§¨§¨¦¦§¨

.ocern oxyae xriy odilr oi`y
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המשך ביאור למס' מועד קטן ליום שישי עמ' ב
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc ohw cren(iyiy meil)

,àaä íìBòä éiçì.mixetkd meia elk`y lr mdl lgnpe §©¥¨¨©¨
'd dUr xW`' :weqtd jynd z` zx`an `xnbdBcáò ãåãì £¤¨¨§¨¦©§

.'Bnò ìàøNéìe:`xnbd zxxanàîìLadaehd'Bnò ìàøNéì'epiid §¦§¨¥©¦§¨¨§¦§¨¥©
x`eanklà ,íéøetkä íBé ïBò eäì ìéçàcàdaehdéàî 'Bcáò ãåãì' §¨¦§£©¦¦¤¨§¨¦©§©

.àéä:`xnbd daiynäîìL LwéaL äòLa ,áø øîà äãeäé áø øîà ¦¨©©§¨¨©©§¨¨¤¦¥§ŸŸ
ñéðëäìdLc÷nì ïBøà,eziipa xnb xg`líéøòL e÷ácycew ly §©§¦¨©¦§¨¨§§¨¦

miycwd,äæì äæ.eqipkdl leki did `leíéøNò äîìL øîà ¤¨¤¨©§ŸŸ¤§¦
úBððø òaøàåycwnd zkepg zyxta mixkfpd dlitz zepeyl - §©§©§¨

(cp-ai g my),.äðòð àìåeçúôcer'Bâå íëéLàø íéøòL eàN' øîàå §Ÿ©£¨¨©§¨©§§¨¦¨¥¤§
'cFaMd Kln `Faie mlFr igzR E`UPde(f ck mildz)egztid xnelk , §¦¨§¦§¥¨§¨¤¤©¨

,oex`d qpkiy.äðòð àìåwxeéðt áLz ìà íéäìà 'ä' øîàL ïåék §Ÿ©£¨¥¨¤¨©¡Ÿ¦©¨¥§¥
'Ecáò ãåc éãñçì äøëæ EçéLî(an e 'a minid ixac)äðòð ãiî ,egztpe §¦¤¨§¨§©§¥¨¦©§¤¦¨©£¨

.mixrydäòL dúBàa,mlek z`f e`xyãåc éàðBN éðt eëôäð §¨¨¨¤¤§§¥§¥¨¦
mixegyléìeLk[zizgz-]éå ,äøéã÷LBãwä Bì ìçnL ìkä eòã §¥§¥¨§¨§©Ÿ¤¨©©¨

ïBò BúBà ìò àeä Ceøa.ray za ly ¨©¨
eay dyrn `xnbd d`ian ,'ipinyd meiae' weqtd on cenild ab`

:df weqt xkfenúLøt eðz íéøb ïa äãeäé éaøå ééîñò ïa ïúðBé éaø©¦¨¨¤©§©§©¦§¨¤¥¦¨¨¨©
[zkqn-]íéøãðaàúøBàa dépéî øehtéà .éçBé ïa ïBòîL éaø éá- §¨¦¥©¦¦§¤©¦©¦¥§§¨

,xira oell ex`ype dlila melyl epnn exhtpà÷å øeãä àøôöì§©§¨¨§¨

dépéî éøètî,melyl epnn exhtpe exfg xweaa -åàìå ,eäì øîà ¦©§¥¦¥¨©§§¨
àúøBàa épéî eúéøètéà.dlila xak ipnn mzxhtp `l ike -eøîà ¦©§¦¦¦§§¨¨§

Baøî øèôpL ãéîìz ,eðéaø eðzãnì ,déìmelylïìåseqaldúBàa ¥¦©§¨©¥©§¦¤¦§©¥©§¨§¨
éøö ,øéòäepnî øètéì CaeyøîàpL ,úøçà íòt(eq g '` mikln) ¨¦¨¦¦¨¥¦¤©©©¤¤¤¤¡©

'Cìnä úà eëøáéå íòä úà çlL éðéîMä íBia','ebeáéúëeminid ixac) ©©§¦¦¦©¤¨¨©§¨£¤©¤¤§¦
(i f 'aìLe íéøNò íBéáe''íòä úà çlL éòéáMä Lãçì äLoeike ,'ebe §¤§¦§Ÿ¨©Ÿ¤©§¦¦¦©¤¨¨

aey exhtp recn ycegl a"k `edy ipinyd meia epnn exhtpy
,ycegl b"kaïàkî àlàcnlpdúBàa ïìå Baøî øèôpä ãéîìúì ¤¨¦¨§©§¦©¦§¨¥©§¨§¨

,øéòäyéøö.úøçà íòt epnî øètéì C ¨¦¨¦¦¨¥¦¤©©©¤¤
,eklde epnn exhtpy xg`l :dyrnd jynddéì øîàoerny iax ¨©¥

i`gei oadéøáì,xfrl` iaxäøeö ìL íéLðà eìlä íãà éða- ¦§¥§¥¨¨©¨£¨¦¤¨
minkgCeëøáéìc ïBäéab ìéæ ,íäile` mynyl mlv` jl - ¥¦©¥§¦¨§

.jekxaiéããäà éàø÷ eîø à÷c eäðéçkLà ìæàm`vne jld - ¨©©§§¦§§¨¨§¨¥©£¨¥
,miweqt zxizq miywnáéúk(ek c ilyn)ìëå Eìâø ìbòî ñlt' §¦©¥©§©©§¤§¨

éëøc,'eðké Edlecb efi` el exwpy zeevna oiirl yiy rnyne §¨¤¦Ÿ
,dlecbd zeyrle dphw efi`eáéúëe(e d my),'ñlôz ït íéiç çøà' §¦Ÿ©©¦¤§©¥

,evxize .dyr jcil d`ad devn lk `l` jka oiirz `ly rnyne
äåöîa ïàk ,àéL÷ àìdphwíéøçà éãé ìò dúBNòì øLôàL`le Ÿ©§¨¨§¦§¨¤¤§¨©£¨©§¥£¥¦

,dlecbd dyrie dgipi ,lhazz
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-‰"Î˘˙'‰ ,Ë·˘ ‚"È ÁÏ˘· Ù"˘Â ,Ë·˘ „"ÂÈ ˙ÂÁÈ˘Ó*-

מוגה  בלתי

.‡È...(לו "(אמרו - יותר ghaובפרטיות oiayei miakek zcearl mixhwne miavrl miegzyny miiyek elld
hwyde:"

מהם  ויש הרשות, עניני שהם הגשמיים בדברים שנמצאים מהם יש - שבעולם הקדושה בניצוצות
- הירידה לתכלית ועד האסורים, בדברים - יותר למטה miavrl"שנפלו miegzyn" למהותו (ניגוד ע"ז -

וכללות  שרש יתברך), נח 116ועצמותו בני מצוות .117שבע

הכ  ירידה ישנה גופא זרה "ובעבודה - גדולה "חביבה mixhwnי היא הקטורת כי: - כוכבים" לעבודת
הקרבנות" כל הכהן 118מן עלֿידי בשנה, (אחת הקדשים בקדש נעשית שהיתה היחידה שהעבודה ועד ,

וכידוע 119גדול) דוקא, הקטורת עבודת עם 120היא ישראל בני של ההתקשרות מתבטאת שבה
אתקטרנא" קטירא ש"בחד באופן ש"121הקדושֿברוךֿהוא ונמצא, .dxfÎdcearl mixhwn הניגוד הוא "

לעבודהֿזרה. וחיבור קישור - לגמרי וההיפך

הוא הקטורת שבעבודת המיוחדים שמהענינים להוסיף, dfÎznerld[ויש zkitde xexia י"א בין שלכן, ,122

טהורה  שאינה חיה דם הוא דעות שלכמה "מור", הוא הקטורת הענינים 123סממני שאר שבכל אףֿעלֿפי ,
בפיך" ומותרים טהורים אלא שמים למלאכת הוכשרו שב"מקטרים 124"לא הירידה גודל מודגש ובזה .

ענין  את מנצלים המקדש, בבית הקטורת עלֿידי לקדושה הלעומתֿזה הפיכת שתמורת - לעבודהֿזרה"
לעבודהֿזרה]. הקטורת

הידוע  למטה 125ועלֿפי שנופלת החומה שבראש האבן כמשל יותר, למטה יורד ביותר הגבוה שכל
"מקטרים  מזה: ויתירה לעצבים", "משתחוים - ביותר למטה הקדושה ניצוצי שנפילת מובן, יותר, בריחוק 

אלה קדושה' 'ניצוצי של ששרשם מורה - xzeiaלעבודהֿזרה" deab.

ה"קול  להשמע צריך היה שכן, ולעלות וכיון להתברר וחפצים ורוצים שצריכים הקדושה דניצוצות "
למטה 126לקדושה  ונפלו ביותר, גבוה ששרשם אלה קדושה ניצוצי מעלת גודל שמצד אלא עוד ולא ,

גדול  ("שטורעם") רעש מתוך לקדושה) ולעלות להתברר וחפצם (רצונם קולם להשמע צריך היה ביותר,
- אדרבה אלא כו', רעש מתוך הקדושה ניצוצות של קולם נשמע שלא בלבד זו לא ואףֿעלֿפיֿכן, כו';

hwyde"יושבין ghaשל המונה "קול אלא אינו ששומעים ומה ,"inex!"
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התורה 116) כל וכללות שרש הם לך" יהי' ולא ש"אנכי כשם
כל  כולל לך" יהי' ו"לא מ"ע, רמ"ח כל כולל ש"אנכי" כולה,

רפ"כ). (תניא מל"ת שס"ה
בני 117) נצטוו מצות "שבע (ובפרש"י): ב נו, סנהדרין ראה

. בלבד,נח ע"ז על אלא נצטווה לא אדה"ר אומר יהודה רבי .
אלקותו  (את האדם על אלקים ה' ויצו טז) ב, (בראשית שנאמר
בתירה  בן יהודה רבי באחר), ימירהו שלא האדם על עליו צוה
צוה  אלקותו מאלקים, נמי לי' (דנפקא השם ברכת על אף אומר
נמי  (מאלקים הדינים על אף אומרים ויש יקללוהו), שלא עליו

. עליך מוראי להיות עליך אלקותי יהא בשר נפקא, מורא ולא .
פט"ז, ב"ר וראה הוא)". לאלקים המשפט כי משפט, להטות ודם

. ע"ז על "ויצו, ה',ו: יא). ה, (הושע צו אחרי הלך הואיל כי .
אלקים, יומת. מות ה' שם ונוקב טז) כד, (אמור כד"א ה' ברכת על
על  תקלל. לא אלקים כז) כב, (משפטים שנאמר הדיינים אלו
לאמר, האדם. דם שופך ו) ט, (נח שנאמר דמים שפיכת זו האדם,
אשתו  את איש ישלח הן לאמר א) ג, (ירמי' שנאמר עריות גילוי זה
הגזל". על צוהו טז), ב, (בראשית תאכל אכול הגן עץ מכל וגו'.

ח.118) פי"ח, במדב"ר

קדשי 119) מבית שיצא ד"שועל מהמצב בתכלית ההיפך
השני. שבסיפור שבסיפורהקדשים" הפרטים ששני י"ל  ועפ"ז -

לע"ז",הראשון , ו"מקטרים לעצבים" לשני "משתחוים מכוונים
"הגיעו השני, שבסיפור חורבן הפרטים (ראיית כו'" הצופים להר

שיצאביהמ"ק שועל ראו הבית להר ו"הגיעו כו'"בכללותו)
הקדשים). קדשי דבית (החורבן

-ראה120) מנחם ואילך.תורת רפד ע' אייר וש"נ.סה"מ
א.121) רפח, זח"ג
כתרין 122) י"א והפיכת בירור על שמורה - דייקא י"א

וש"נ). ואילך. שמ ס"ע חשון סה"מ - מנחם תורת (ראה דמסאבותא
ה"ג.123) פ"א המקדש כלי הל' רמב"ם ראה
וראה 124) סע"ב). (מו, פל"ז תניא אֿב. כח, שבת ראה

וע"ד  ועוד. כג. ל, תשא רמב"ן שם. לרמב"ם הראב"ד השגות
וש"נ. קסה. ע' תשרי סה"מ - מנחם תורת - החסידות

ובכ"מ.125) ג. יט, ראה לקו"ת ראה
(126c"rתקו "ז) כו '" בוכין  תחתונים  וראה "מים  - ת"ה).

.102 שבהערה לקו"ד
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.·È" - מזה y`aויתירה sexy epiwl` ilbx mecd zia ep`:"
שכתוב  כמו - (אלקינו)" רגלי הדום "(בית) נקרא המקדש שבית הטעם בית 127ובהקדם (בחורבן

זכר "ולא eilbxהמקדש) mecd"המקדש בית אלא זה הדום "אין אפו", שכתוב 128ביום וכמו "השמים 129,
והארץ ilbxכסאי mecd130זה zia131ilאי epaz xy`."

רצונו  שהיא תורה, על קאי כסאי" ש"השמים בתחלתו, אור' ב'תורה המבואר עלֿפי זה לבאר ויש
על  היושב כמשל  - גשמיים בענינים ולדון לדבר למטה וירדו שנשפלו הקדושֿברוךֿהוא של וחכמתו

ו"הארץ למטה, קומתו נשפל שעלֿידיֿזה ilbxהכסא mecdעל קאי "zeevnלמטה ההשפלה שבהם ,dlecb
xzeiכיון גשמיים), בענינים מדברת (שרק דתורה גשמייםeyalzpyמההשפלה בצמר ynnבדברים (ציצית

שרפרף, כמו שהוא "הדום" בדוגמת - למעלה יתעלו ועלֿידיֿזה בזה), וכיוצא גשמי בקלף ותפילין גשמי
נקרא  המקדש שבית הטעם לבאר יש ועלֿפיֿזה הארץ. מעל להגביהם הרגלים תחת שמעמידין קטן כסא

לפי - אלקינו" רגלי הדום רגלי"ielibdy"בית ("הדום הגשמי הזה בעולם יתברך אלקותו )132דהשפלת
(בעיקר) ycwndהוא ziaa133.

כידוע  - באש" שרוף כסאי") "השמים (ולא אלקינו רגלי הדום "בית (רק) הגלות שבזמן וזהו
רק נגע והגלות רגלי")zeevnaשהחורבן מצוות 134("הדום פ"ז רק נשארו מצוותֿעשה רמ"ח שמכל ,135,

החורבן dxezaמהֿשאיןֿכן לאחרי שגם כסאי"), העו 136("השמים הקריב "כל כאילו עולה בתורת סק
באש"137עולה" ד"שרוף הענין בזה שייך לא ולכן חסֿושלום.138,

"הללו  עקיבא לרבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן דברי המשך לבאר יש ועלֿפיֿזה
אלקינו  רגלי הדום בית ואנו והשקט בטח יושבין כוכבים לעבודת ומקטרים לעצבים שמשתחוים כושיים

באש": שרוף

הגלות  שעבוד דקושי הצער את כאן מזכירים אינם יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן
מה כי רומי, של לשלוותה mdlבניגוד rbepy כללות ושל שלהם הגשמי הצער (לא הוא בכיה) כדי (עד

אלא) dpikydבניֿישראל, zelbc xrvd139- ביותר מטה למטה הקדושה ניצוצות בנפילת גם שמתבטא ,
והשקט"). בטח ("יושבין קולם נשמע שלא עד כוכבים", לעבודת ומקטרים לעצבים "משתחוים
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א.127) ב, איכה
ג.128) פ"ב, איכ"ר
א.129) סו, ישעי'
"ומ"ש130) שם: לאיכ"ר מהרז"ו פי' כסאי ראה השמים

כסאו  כנגד שמכוון שבארץ ביהמ"ק על ג"כ פי' רגלי הדום והארץ
בשמים".
זה131) "אי ג): (א, בתחלתו תו"א הכסא ראה כי כו' בית

להעמידן דרכן אין ומזה והשרפרף הבית". בתוך אלא בחוץ
- תבנו" אשר בית זה "אי שמפרש הפירוש (ע"דzegipa`משמע

השמים "הנה כז) ח, (מלכיםֿא יכלכלוך בפסוק לא השמים ושמי
בניחותא). - הזה" הבית כי אף

מעלה 132) של ביהמ"ק על שקאי - כסאי" "השמים משא"כ
.(130 הערה (כנ"ל

בבחינת 133) (הארץ) "דהתם שם: לאיכ"ר ענף יפה פי' ראה
. רגליו תחת כבושה בבחינתשהיא הוא (בביהמ"ק) וכאן .zelbd¦

eceak my."בהדומו מיוחדים שרגליו כמלך
הצמצום 134) ע"י למטה, שירדו כפי רק - גופא ובמצוות

"מצוות`miwlדשם שנקראות למעלה, שהם כפי ולא ,'ied"
יומתק  ועפ"ז - ובכ"מ). א. מו, שלח לקו"ת וראה לט. טו, (שלח,

רגלי הדום "בית הלשון כסאי `epiwlדיוק "השמים שבפסוק אף ,"
אמר ("כה הוי' שם נזכר רגלי" הדום ").ied'והארץ

לאדהאמ"צ 135) חיל אנשי לקיחת ענין להבין ד"ה ראה
פ"ז  היינו פ"ז, כתם "ראשו רסו): ע' קונטרסים אדהאמ"צ (מאמרי
נק' אלו מצות ופ"ז נתבטלו, קס"א כי מרמ"ח, שנשארו מצות
(וראה  בארוכה עיי"ש העולם", קיום עיקר המה כי ראשו, בחי'

וש"נ. .(209 ע' ריש חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם
לו 136) אין ביהמ"ק שחרב "מיום א: ח, ברכות וראה

הלכה". של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה
ואילך:137) סע"א יג, במדבר לקו"ת וראה - בסופה. מנחות

פירושי  היא שהתורה (אף עצמן מהמצוות עדיפא זו התורה "מעלת
במקום  דוקא קיים הי' שביהמ"ק בזמן אלא נוהגות שאינם המצוות)

. בשוה מזבח האברין לכל חיות הממשיך הדם בחי' היא שהתורה .
בהן  יש עד"מ דמלכא אברין שהם המצוות משא"כ בכללותן,

. וזמן עת .התחלקות שהם לפי התורה".. מבחינת למטה .
כט)138) כג, (ירמי' כמ"ש לאש, נמשלו תורה דברי ואדרבה:

ב) כא, (יומא נאמר שעלי' דקדושה, אש כאש", דברי כה "הלא
דלעו"ז. האש ומכלה ששורפת אש", אוכלת "אש

שמבקש139) היא התפלה ששלימות מילוי וע"ד על (לא
לו  נוגע זה שאין כזו בדרגא שנמצא כיון שלו, אלא)*החסרון ,

רא  "כובד השכינה, חסרון מילוי לקו"ש על (ראה דלמעלה ש"
וש"נ). .217 ע' חכ"ג

*(dgnya mixeqi zlaw epnn cenll ick il`tip`n `yef 'x v"dxd l` eicinlzn '` gly cibnd axdy xetiqd c"re,epi`y `yef 'x el xn`e ©Ç¨
n"dd egly dnl oianeil`,jli`e 203 r"q c"lg zeiecreezd - mgpn zxez mb d`x) 'eke cexn ipr 'idy s` - mixeqi el oi` ixdy.(p"ye.
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(לא  אלה ניצוצות עקיבא: לרבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן טוענים - מזה ויתירה
לגמרי  אורם שנחשך עד ביותר שנתרחקו הקדושה 140רק דאש באבוקה להכלל במקום - זאת) עוד אלא ,

-ellkpונשרפוdfÎznerlc y`a ירידת גם נכלל [שבזה אלקינו" רגלי הדום "בית כמו ד'רומי'), (אש
ש" המצוות] קיום עלֿידי לקדושה להעלותם כדי הגשמיים בדברים הקדושה y`aניצוצות sexy,כך ,"

בדרך. ההליכה עלֿידי לקדושה ולהעלותם לבררם אפשרות נראית שלא

.‚È בזה:ויש להוסיף
טיטוס, או אספסיינוס נבוכדנאצר, של ותקפם חזקם בגלל אינה - אלקינו" רגלי הדום "בית שריפת
מלכי  כל מתקבצים היו אם גם כן; לומר "כפירה" זוהי כו'; המלחמה מכונות כל עם חילותיהם ריבוי
אדמתם, מעל ישראל את ולהגלות המקדש בית את להחריב עצמם, מצד יכולים, היו לא ומערב מזרח

בניֿישראל, על שליטה העולם לאומות שאין כיון

שגם mnvrובפרט cvn. יתברך רצונו על כלל לעבור העולם) (אומות יכולים חיותם "אינם שהוא .
"קרו  עבודהֿזרה, עובדים אם וגם רוחם", שמרה יתברך ופקודתו תפקידם משנים "אינם ליה 141וקיומם",

דאלקייא" להעמיד142אלקא יכולים היו אם גם ובמילא, ,lkida mlv ממלכי כמה בהנהגת שמצינו [כפי
צלם  בו שיעמידו אלא תלו על לעמוד ישאר המקדש שבית שחפצו שמים 143רומי שם שיתוף שענינו ,[

אחר  יכולים144ודבר היו לא -lkidd sexyl;יתברך למציאותו בסתירה שזהו כיון ,

בניֿישראל  של הנהגתם בגלל היא לכך הסיבה יצאו"146("מהרסיך 145אלא ממך -147ומחריביך (
בגמרא  בו 148כדאיתא שהיו דברים ג' מפני חרב מה מפני ראשון עריות 149"מקדש וגילוי 150עבודהֿזרה

. דמים .ושפיכות שני מקדש ש"ראשונים . הטעם (וזהו חנם" שנאת בו שהיתה מפני חרב מה מפני .
בחירה  להם שניתנה שכיון - קצם") נתגלה לא עונם נתגלה שלא אחרונים קצם, נתגלה עונם שנתגלה

zelabdחפשית da oi`y151 בהיכל אש יציתו העולם שאומות לגרום ביכלתם לכן, "בית 152, שיהיה עד
באש". שרוף אלקינו רגלי הדום

ומקטרים  לעצבים ("משתחוים דלעומתֿזה באש ונשרפו שנכללו הקדושה לניצוצות בנוגע ועלֿדרךֿזה
עצמה. מצד וסטראֿאחרא הקליפה בכח זה אין בניֿישראל של התערבותם שלולי - כוכבים") לעבודת

" הלשון דיוק לבאר יש באש"ep`eועלֿפיֿזה שרוף אלקינו רגלי הדום מרומז 153בית שבזה -
" - בניֿישראל של מצדם ההתערבות היא באש" שרוף אלקינו רגלי הדום ל"בית ".`epשהאפשרות
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קב.140) ע' עת"ר סה"מ ראה
בסופה.141) מנחות
(אוה"ת 142) השכירה תער בדרוש בארוכה וראה פכ"ד. תניא

ואילך). תשסז ע' ח"ב נ"ך
צלם 143) "והעמיד ע"ב: ריש כו, תענית (לדוגמא) ראה
בהיכל".
(ראה 144) השיתוף על נצטוו לא שב"נ להדעות ובפרט

.(36 הערה 41 ע' חכ"א בלקו"ש הנסמן סקנ"ו. או"ח רמ"א
הב')145) (בסיפור הסוגיא בהמשך שהובא - הכתוב ובלשון

"לכן -mkllba."'גו תחרש שדה ציון
נג.146) ע' חכ"ג אג"ק וראה יז. מט, ישעי'
כשצרו147) "ת"ר בסופה: סוטה גם בית וראה מלכי

המלוכה", על מתקוטטין שהיו אחים ("שני זה על זה חשמונאי
. פרש"י) - רומיים" חייל עמו "הביא מהם אחד וא' זקן שם הי' .

למחר . בידכם, נמסרין אין בעבודה שעוסקים זמן כל להן אמר .
לחצי  שהגיע כיון חזיר, להם והעלו בקופה דינרים להם שלשלו

וכו'". צפרניו נעץ חומה
משיח  לעשותו הקב"ה שביקש - המלך חזקי' בזמן גם הי' וכן
שהי' כו', לסנחריב אחיזה שנתן שבנא, אז שהי' - א) צד, (סנהדרין

ע"ב. ריש תתרסה, ו) (כרך נח אוה"ת (ראה משיח של ועוד).הלעו"ז
ב.148) ט, יומא
"לפיכך149) שם): (יומא הסוגיא ג'ובהמשך עליהן הביא

שבידם, עבירות ג' כנגד שדה גזירות ציון בגללכם  לכן שנאמר
וירושלים יער".תחרש לבמות הבית והר תהי' עיין

פתילות 150) שתי על לה "ואמרי סע"א: נח, גיטין גם ראה
פרש"י). - איש (אשת אחד" בנר

ממנו",151) כאחד הי' האדם "הן כב) ג, (בראשית שעז"נ
. בעולם יחיד הי' אדם של זה מין הן מה "כלומר כל עושה .

רפ"ה), תשובה הל' (רמב"ם כו'" בידו שיעכב מי ואין חפץ שהוא
. מאד גבוה מבחי' נלקחה זו ברצונו ש"בחירה כשעלה ע"ד .

שניתן  הבחירה בחי' הוא ועד"ז ידו, על מעכב ואין כו' הפשוט
. ידו על שמעכב מי שאין עד ומעלה לאדם שבחינה לפי אך .

. למטה ונתלבשה ירדה זו זו הרמה ממשלה להיות יכולה ע"כ .
ב). לח, אמור (לקו"ת ח"ו" הרע לבחור גם

אצלם שאין בלבד זו (לא שאוה"ע חפשית,ולהעיר, בחירה
במהותה השגה להם אין שלכן,אלא) דבנ"י, חפשית הבחירה של

מושיען  שנולד הב') בפעם הפרה געיית (בשמעו הערבי כשידע
שיכול להיהודי אמר ישראל, cineשל skiz שורו ולקשור לחזור

דעתו  על עלתה לא כי ,(22 שבהערה ואיכ"ר (ירושלמי וצמדו
משום  מיד, ויגאלו תשובה יעשו לא שבנ"י אפשרות שקיימת

חפשית. דבחירה בהענין השגה לו שאין
א.152) כט, תענית ראה
"ובית 153) לומר ויכולים מיותרת, "אנו" תיבת דלכאורה:

באש". שרוף כו'

zekn zkqn lr "oxcd"

.·È" - מזה y`aויתירה sexy epiwl` ilbx mecd zia ep`:"
שכתוב  כמו - (אלקינו)" רגלי הדום "(בית) נקרא המקדש שבית הטעם בית 127ובהקדם (בחורבן

זכר "ולא eilbxהמקדש) mecd"המקדש בית אלא זה הדום "אין אפו", שכתוב 128ביום וכמו "השמים 129,
והארץ ilbxכסאי mecd130זה zia131ilאי epaz xy`."

רצונו  שהיא תורה, על קאי כסאי" ש"השמים בתחלתו, אור' ב'תורה המבואר עלֿפי זה לבאר ויש
על  היושב כמשל  - גשמיים בענינים ולדון לדבר למטה וירדו שנשפלו הקדושֿברוךֿהוא של וחכמתו

ו"הארץ למטה, קומתו נשפל שעלֿידיֿזה ilbxהכסא mecdעל קאי "zeevnלמטה ההשפלה שבהם ,dlecb
xzeiכיון גשמיים), בענינים מדברת (שרק דתורה גשמייםeyalzpyמההשפלה בצמר ynnבדברים (ציצית

שרפרף, כמו שהוא "הדום" בדוגמת - למעלה יתעלו ועלֿידיֿזה בזה), וכיוצא גשמי בקלף ותפילין גשמי
נקרא  המקדש שבית הטעם לבאר יש ועלֿפיֿזה הארץ. מעל להגביהם הרגלים תחת שמעמידין קטן כסא

לפי - אלקינו" רגלי הדום רגלי"ielibdy"בית ("הדום הגשמי הזה בעולם יתברך אלקותו )132דהשפלת
(בעיקר) ycwndהוא ziaa133.

כידוע  - באש" שרוף כסאי") "השמים (ולא אלקינו רגלי הדום "בית (רק) הגלות שבזמן וזהו
רק נגע והגלות רגלי")zeevnaשהחורבן מצוות 134("הדום פ"ז רק נשארו מצוותֿעשה רמ"ח שמכל ,135,

החורבן dxezaמהֿשאיןֿכן לאחרי שגם כסאי"), העו 136("השמים הקריב "כל כאילו עולה בתורת סק
באש"137עולה" ד"שרוף הענין בזה שייך לא ולכן חסֿושלום.138,

"הללו  עקיבא לרבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן דברי המשך לבאר יש ועלֿפיֿזה
אלקינו  רגלי הדום בית ואנו והשקט בטח יושבין כוכבים לעבודת ומקטרים לעצבים שמשתחוים כושיים

באש": שרוף

הגלות  שעבוד דקושי הצער את כאן מזכירים אינם יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן
מה כי רומי, של לשלוותה mdlבניגוד rbepy כללות ושל שלהם הגשמי הצער (לא הוא בכיה) כדי (עד

אלא) dpikydבניֿישראל, zelbc xrvd139- ביותר מטה למטה הקדושה ניצוצות בנפילת גם שמתבטא ,
והשקט"). בטח ("יושבין קולם נשמע שלא עד כוכבים", לעבודת ומקטרים לעצבים "משתחוים
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א.127) ב, איכה
ג.128) פ"ב, איכ"ר
א.129) סו, ישעי'
"ומ"ש130) שם: לאיכ"ר מהרז"ו פי' כסאי ראה השמים

כסאו  כנגד שמכוון שבארץ ביהמ"ק על ג"כ פי' רגלי הדום והארץ
בשמים".
זה131) "אי ג): (א, בתחלתו תו"א הכסא ראה כי כו' בית

להעמידן דרכן אין ומזה והשרפרף הבית". בתוך אלא בחוץ
- תבנו" אשר בית זה "אי שמפרש הפירוש (ע"דzegipa`משמע

השמים "הנה כז) ח, (מלכיםֿא יכלכלוך בפסוק לא השמים ושמי
בניחותא). - הזה" הבית כי אף

מעלה 132) של ביהמ"ק על שקאי - כסאי" "השמים משא"כ
.(130 הערה (כנ"ל

בבחינת 133) (הארץ) "דהתם שם: לאיכ"ר ענף יפה פי' ראה
. רגליו תחת כבושה בבחינתשהיא הוא (בביהמ"ק) וכאן .zelbd¦

eceak my."בהדומו מיוחדים שרגליו כמלך
הצמצום 134) ע"י למטה, שירדו כפי רק - גופא ובמצוות

"מצוות`miwlדשם שנקראות למעלה, שהם כפי ולא ,'ied"
יומתק  ועפ"ז - ובכ"מ). א. מו, שלח לקו"ת וראה לט. טו, (שלח,

רגלי הדום "בית הלשון כסאי `epiwlדיוק "השמים שבפסוק אף ,"
אמר ("כה הוי' שם נזכר רגלי" הדום ").ied'והארץ

לאדהאמ"צ 135) חיל אנשי לקיחת ענין להבין ד"ה ראה
פ"ז  היינו פ"ז, כתם "ראשו רסו): ע' קונטרסים אדהאמ"צ (מאמרי
נק' אלו מצות ופ"ז נתבטלו, קס"א כי מרמ"ח, שנשארו מצות
(וראה  בארוכה עיי"ש העולם", קיום עיקר המה כי ראשו, בחי'

וש"נ. .(209 ע' ריש חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם
לו 136) אין ביהמ"ק שחרב "מיום א: ח, ברכות וראה

הלכה". של אמות ד' אלא בעולמו להקב"ה
ואילך:137) סע"א יג, במדבר לקו"ת וראה - בסופה. מנחות

פירושי  היא שהתורה (אף עצמן מהמצוות עדיפא זו התורה "מעלת
במקום  דוקא קיים הי' שביהמ"ק בזמן אלא נוהגות שאינם המצוות)

. בשוה מזבח האברין לכל חיות הממשיך הדם בחי' היא שהתורה .
בהן  יש עד"מ דמלכא אברין שהם המצוות משא"כ בכללותן,

. וזמן עת .התחלקות שהם לפי התורה".. מבחינת למטה .
כט)138) כג, (ירמי' כמ"ש לאש, נמשלו תורה דברי ואדרבה:

ב) כא, (יומא נאמר שעלי' דקדושה, אש כאש", דברי כה "הלא
דלעו"ז. האש ומכלה ששורפת אש", אוכלת "אש

שמבקש139) היא התפלה ששלימות מילוי וע"ד על (לא
לו  נוגע זה שאין כזו בדרגא שנמצא כיון שלו, אלא)*החסרון ,

רא  "כובד השכינה, חסרון מילוי לקו"ש על (ראה דלמעלה ש"
וש"נ). .217 ע' חכ"ג

*(dgnya mixeqi zlaw epnn cenll ick il`tip`n `yef 'x v"dxd l` eicinlzn '` gly cibnd axdy xetiqd c"re,epi`y `yef 'x el xn`e ©Ç¨
n"dd egly dnl oianeil`,jli`e 203 r"q c"lg zeiecreezd - mgpn zxez mb d`x) 'eke cexn ipr 'idy s` - mixeqi el oi` ixdy.(p"ye.



zeknטז zkqn lr "oxcd"

קול  ושמעו בדרך "מהלכין כשהיו - יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן של טענתם וזוהי
והיגיעה  בטירחא התועלת מהי - באש" שרוף כו' ואנו כו' ומקטרים כו' ש"משתחוים רומי", של המונה
ביותר  גדול צער של רגש מתוך שנאמרת טענה - ביותר?! ירוד ומצב במעמד בדרך שבהליכה והצער

(בתמיה). נבכה" "ולא - בכיה כדי עד

.„È" להן") ("אמר עקיבא רבי להם משיב זה `zgועל lr epevx iyerl ,jk epevx ixaerl dne ,wgyn ip` jkl
dnke dnk מדי עלֿפי אינה הקדושֿברוךֿהוא של שהנהגתו רואים שמכאן הוא, בזה שהחידוש - והגבלה:" דה

מדה" כנגד "מדה שהיא הקדושֿברוךֿהוא" של ב"מדתו הרגיל כהסדר - והגבלה מדידה -154מצד
" העולם שאומות יתכן epevxלא ixaerשמתנהגים) "mrah jtid רצונו על כלל לעבור יכולים ש"אינם

שפגעו  כיון ממציאותם יתבטלו שלא רק [לא כוכבים" לעבודת ומקטרים לעצבים ש"משתחוים יתברך"),
מזה, ויתירה והשקט", בטח "יושבין יהיו זאת] עוד אלא וקיומם", xzeiaב"חיותם lecb sweza כדי עד

. רומי של המונה קול ש"שמעו mixyre.כך d`n wegxa155lin!"

ש"הלבנון- באופן להיות אמנם הוצרך המקדש בית יפול"xic`aחורבן יכול 156(דוקא) הדבר אבל ,
של חמור הכי בענין יתברך רצונו על עוברת שאינה מלכות עלֿידי dxfלהתקיים dcear ועלֿכלֿפנים ,

ש" באופן כוכבים".mixhwnלא לעבודת

רצונו  "לעושי - והגבלה מדידה עלֿפי שאינה הנהגה כך", רצונו ש"לעוברי שרואים וכיון
והגבלה. ממדידה למעלה ההנהגה שתהיה עלֿאחתֿכמהֿוכמה"

באש", שרוף אלקינו רגלי הדום ש"בית לכך שגרמו עד ההוה שבמצב הירידה גודל למרות ולכן,
והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן שלהם הטובה תהיה ויגאלו, תשובה ישראל כשיעשו jxraהרי, `ly

רצונו". ל"עוברי

בענינים רק מיל,becymznולא ק"כ בריחוק רומי של המונה קול שמיעת כמו רצונו, לעוברי ניתן
dfn dxizie ותתרחב תתפשט עצמה שהיא למעלה", ונסבה "ורחבה תחתי'", וישבה "וראמה 157בירושלים:

שעולה"ג' "עד וכו'", מגדלים קפל אלף גינואות טפף "אלף למעלה", הכבוד"פרסאות כסא "עד לשמים",
אלה ענינים שהרי, -mewnÎzqitz mdl oi` אתם "בנים שלהיותם דבניֿישראל, האמיתית לטובתם ביחס

דאבוה" כרעא ו"ברא אלקיכם", וחפצם158לה' רצונם אלא מוגבלים, בדברים מסתפקים אינם ,leabÎilaa,
יתברך! ועצמותו דמהותו האמיתי לבליֿגבול ועד

עבודתם  מצד אם מעלה) של ביתֿדין (מצד היא השאלה מאי, לכך 159אלא הם של 160ראויים באופן
מדה" כנגד עלֿפי 161"מדה אינה עמהם (שההנהגה כך רצונו לעוברי "אם הקלֿוחומר בא זה על הנה -

ממדידה  שלמעלה באופן עמהם ההנהגה שתהיה עלֿאחתֿכמהֿוכמה" רצונו לעושי והגבלה), מדידה
יתברך. ועצמותו דמהותו האמיתי להבליֿגבול עד והגבלה,

" עקיבא רבי אומר זה wgynועל ip` jkl:"

ולכן, ט). סעיף לעיל כנזכר הבכיה, הפכו, (כמו בלתיֿצפוי מפתיע חידוש בגלל בא - (שמחה) שחוק
א  הנביאים בדברי שנתפרשו הגאולה ויעודי ההבטחות שהדברים כל כיון שחוק, לידי אותו מביאים ינם

זה". בדבר מלאים הספרים "כל שהרי לכל, ידועים
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ואילך.154) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
ריא)155) (ע' לש"ס וביאורים חידושים לוי"צ תורת ראה

ק"כ, במספר רומ"י על יותר ממנו") יצא רומי (ש"מלכות ש"עשו
. מה .הוא מיל ק"כ ברחוק רומי של המונה קול (ש)שמעו ..

עש"ו". מספר הוא ואז ק"כ, עוד שמתפשטת
ע"ב.156) ריש נו, גיטין וראה לד. יו"ד, ישעי'
רק157) מקום.rnyiyולא בריחוק המונה קול
ד"ה 158) - א צב, כתובות פרש"י ע"ב. ריש ע, עירובין ראה

ע"ח  רפפ"ב. רפ"ד. אלם יונת א. ג, יבמות - מקמי תוד"ה כבעל.
א. קנד, של"ה פי"ז. הבריאה עולם שער עמה"מ פ"א. שכ"ג

ועוד. כז. ע' ח"ג "התמים"
ואהבה 159) ביראה ה' עובד גמור צדיק הוא ש"אפי'

. פל"ה).בתענוגים (תניא כו'" עצמו בפני דבר הוא .
(איוב160) בעיניו" זכו לא "שמים ו"במלאכיו שהרי טו), טו,

יח). ד, (שם תהלה" ישים
"לכאורה 161) (ס"ח): אגה"ק בתניא הזקן אדמו"ר ובלשון

מה  כנגד לבד העוה"ב חיי לו להשפיע כ"א המדה מן אינה זו
ה' אור הארת חיי לו להשפיע לא אבל עוה"ז, חיי משפיע שהוא

ממש". ב"ה] [א"ס
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של  המונה "קול לשמיעת עד והגבלה, מדידה עלֿפי שאינה בהנהגה מפתיע חידוש כשראה אבל,
. שרוף רומי אלקינו רגלי הדום בית ואנו וכו' לעצבים שמשתחוים "הללו אצל מיל" ק"כ ברחוק .
"162באש" אףֿעלֿפיֿכן, אבל ירוד, הכי במצב עתה שנמצאים אמת הן באמרו: משחק, היה -jkl(דוקא)

למדים  גופא זה בלתיֿרצוי שמענין כיון משחק", נתפרש 163אני שלא העתידה, להגאולה בנוגע חידוש
לגמרי. והגבלה ממדידה שלמעלה באופן תהיה בניֿישראל עם שההנהגה - הגאולה ביעודי

.ÂË" - השני הסיפור בא בדרך", "מהלכין כשהיו הראשון הסיפור סיום eidולאחרי zg` mrt aey
milyexil oiler:"

" `zgהלשון mrt aey בירור בדרך", ד"מהלכין העבודה לא - עצמה בפני מיוחדת עבודה על מורה "
שיתוספו  כדי אלא כו' הגלה ("לא הגלות סיבת מבטלים שעלֿידיֿזה שבעולם, הקדושה ניצוצות והעלאת
עבודה  התחילו ולאחריה (כדלקמן), זו עבודה סיימו שכבר  - מרע" "סור הקדושה), ניצוצות גרים", עליהם

" - עצמה בפני milyexilמיוחדת oiler."טוב "עשה המקדש, ובית ירושלים בנין עם הקשורה עבודה ,"

ש" לומר, היינו,aeyויש ושוב"), "הלוך (כמו בדרך" ל"מהלכין בניגוד וחזרה, שיבה מלשון גם הוא "
מיד בדרך", ד"מהלכין פרך) (עבודת העבודה סיום עולין eayשלאחרי ו"היו בדרך מהליכתם ("שוב")

לירושלים".

עקיבא, ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל שרבן - בזה הדור,והענין mzcearגדולי eniiq
עולין  "היו שלכן להגאולה, כבר מוכנים היו ומצדם הקדושה), ניצוצות (בירור הגלות סיבת בביטול

רובו  אחר (שנידון הדור שרוב כנראה אלא, לכך 164לירושלים"; ראוי היה לא ענינים 165) שנתערבו או ,
בלתיֿרצוי). באופן חפשית דבחירה הכח שניצלו אלה (עלֿידי כו' הצד מן אחרים

הקיצין  לכל בנוגע לומר יש וכו',166[ועלֿדרךֿזה הקודש רוח בעלי ישראל גדולי עלֿידי שנאמרו
הרס"ג  רש"י 167כמו: הרמב"ם 168, בדורות 169, ישראל גדולי עלֿידי שנאמרו להקיצין ועד וכו',

האחרונות  השנים על אלה 170שלאחרי ֿזה קיצין שעברו יתכן איך דלכאורה ישראל 171- של ומושיען
בא  לא הנהגתם 172עדיין ואופן שמצדם משום אמיתית, היתה ישראל גדולי של שהבטחתם - יכול 173?!

("בעתה" ההיא בעת קץ אותו להיות היה הזמן].174וצריך נתארך כו' סיבות שמצד אלא ,(

.ÊË" - לירושלים" עולין lreyוכש"היו e`x ziad xdl eribdy oeik ,mdicba erxw mitevd xdl eribdy oeik
oikea od eligzd ,miycwd iycw zian `viy:"

הבית  להר כשהגיעו לא וגם הצופים, להר כשהגיעו בגדיהם") ש"קרעו (אף בוכין היו שלא הטעם
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ההנהגהyecigשזהו162) כללות לגבי בזמן גם בנ"י עם
בגלוי  שראו הבית כבזמן [דלא מדה" כנגד ב"מדה שאינה הגלות
לא  רח"ל כרת עון שע"י בעבירה, והפכו מצוה, קיום על השכר
חבל  ונפסק שנכרת (לפי שנה ס' או מנ' יותר לחיות אפשר הי'

. "נמצאו שהרי כו')], כריתות ההמשכה חייבי וכמה כמה .
ושנותיהם ימיהם והאריכו גם minirpaומיתות ש"יכול כיון ,"
. חיות לקבל ישראל ופושעי .החוטא שאת ביתר ואדרבה נוטל . .

- באיכות (גם כו'" בראש (אבות delyחלק רז"ל שאמרו "וזהו ,(
דוקא, בידינו וכו', הרשעים משלות לא בידינו אין מט"ו) פ"ד
אגה"ת  בתניא כמבואר החורבן", אחר הגלות בזמן כלומר,
אחר  העלם בערך, שלא באופן בזה ניתוסף שכאן כיון - (פ"דֿו)

תכלית. אין עד מטה למטה העלם,
אודותly`אף163) כאן לא ezkitdaehlמדובר שלכן, ,

ניחמתנו "עקיבא זה על בסיפור אמרו (כיֿאם ניחמתנו" עקיבא
כדלקמן בארוכה).הב',

ב.164) מ, קידושין ראה
בחוץ 165) בהיותו יעקב של הראשון בגלות שמצינו ע"ד

להיעוד  כבר מוכן הי' מצידו שיעקב - אבי") אובד ("ארמי לארץ
ימי  אודות שנאמר עשו" הר את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו

והבקר  והצאן רכים ש"הילדים אלא בסופו), (עובדי' המשיח
וישלח. ר"פ תו"א וראה יג. לג, (וישלח וגו'" ודפקום עלי עלות

ובכ"מ).
לשו"ת 166) מרגליות הרב בהערות ונסמנו הובאו מהם כמה

עא. סי' תשי"ז) (ירושלים השמים מן
פ"ג.167) ח' מאמר והדעות האמונות
ב.168) צז, סנהדרין יד. ח, דניאל
לסופו).169) (קרוב פ"ג תימן אגרת
(170181 ס"ע ח"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ. ואילך.
הקיצין"171) כל ש"כלו כבר נאמר הש"ס שבזמן ועד

שם). (סנהדרין
ברגע 172) שנולד ישראל, של מושיען התינוק, מזה: ויתירה

(22 שבהערה ואיכ"ר (בירושלמי שנתפרש - החורבן שלאחרי
דבית  מלכא (בירת לידתו ומקום (חזקי'), אביו שם (מנחם), שמו

דין! בעלמא שאינו שנים ריבוי כבר - יהודה) לחם
אחר 173) בענין - ה"כ) פ"ד דעות (הל' הרמב"ם לשון וע"ד

כו'". לו ערב אני שהורינו אלו בדרכים עצמו המנהיג "כל -
א.174) צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'
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ששמם" ציון "הר שראו אף כו', שיצא השועל ראיית בסיבת 175(לולי באה שבכיה משום לומר, יש - (
החורבן  שראו אף דידן, בנדון ואילו ט), סעיף לעיל (כנזכר בלתיֿצפוי באופן שמתרחש טוב לא מאורע

אצלם. חידוש הדבר היה לא הכי"], ליעבד "דדינו בגדיהם", "קרעו [ולכן כו'

שיבוא" יום בכל לו "אחכה - הגאולה תבוא ומיד שתיכף שלימה באמונה חדורים שהיו גם ,176ומה
אחישנה" חדא 177ו"זכו וברגע חדא בשעתא - תשובה עושין שישראל תורה שהבטיחה וכפי עלֿידי 178, ,

(גמור) צדיק שנעשה תשובה נגאלין"179הרהור הן "ומיד מישראל,180- יחיד שאפילו אלא עוד ולא ,
תשועה  ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת, מצוה כש"עשה

.181והצלה"

המקדש בית מהֿשאיןֿכן הגשמי, המקדש בבית אלא אינו שהחורבן בידעם אחד ipgexdובפרט שבכל
מישראל  הי 182ואחד (נקודת קדשֿהקדשים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פנימה, הואבלבו ,zenilya183הדות)

טפל  וגופם עיקר (נשמתם טפל והגשמיות עיקר הרוחניות ישראל, בני שאצל ששלימות 184וכיון בודאי ,(
הגשמי. המקדש ושלימות בנין גם תביא הרוחני המקדש

ד"שועל  המאורע בראיית כי, - בוכין" הן התחילו הקדשים קדשי מבית שיצא שועל כש"ראו אבל
שזהו הקדשים", קדשי מבית gxkenשיצא epi`y sqep xac שהרי] המקדש בית דחורבן הענין כללות מצד

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  בו, יהלכו ששועלים כלל הכרח אין באש" שרוף אלקינו רגלי הדום כש"בית גם
שבו  אצלם185בקדשֿהקדשים נתחדש ,[dcixid dxenge dlecb dnk cr וחומר גודל (בגלל והגלות דהחורבן

בניֿישראל  של ומצבם במעמדם בוכין".186הירידה הן "התחילו זה ועל ,(

.ÊÈ:בזה וההסברה
"miycwd iycw כולו הבית" ד"הר הקדושה על שנוסף - המקום 187" הוא גופא המקדש בבית הרי ,

קדושות" ד"עשר השלימות (תכלית ביותר הארון 188המקודש מקום הוא - ש"189) שני 190אין , רק בארון
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הלכו175) "שועלים שסיומו הכתוב  לא כלשון ואעפ"כ בו",
שראו  עד בוכין, היו לא ששמם" ציון הר "על כי בגמרא, נזכר

בו". הלכו ש"שועלים
העיקרים.176) מי"ג הי"ב עיקר
שם.177) סנהדרין
סע"א.178) קכט, זח"א
שאני 179) מנת "על האשה את המקדש ב: מט, קידושין ראה

הל' רמב"ם - (מספק מקודשת גמור רשע אפילו (גמור), צדיק
סל"א), סל"ח אה"ע טושו"ע ה"ה. פ"ח הרהר אישות שמא

שהרהר ודאי כאשר אבל מקודשת.תשובה", ודאי ה"ה תשובה,
ה"ה.180) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ה"ד.181) פ"ג שם
ושכנתי 182) מקדש לי "ועשו ח) כה, (תרומה כמ"ש

ואחד" אחד כל בתוך בתוכם, אלא נאמר לא "בתוכו בתוכם",
ועוד). א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך (ראה

ביהמ"ק183) חורבן לאחרי שגם -כשם הקדושה בו נשארת
המקדש שקדושת השכינה."לפי מפני .dlha dpi` dpikye והרי ,

ואמרו  מקדשיכם, את והשמותי לא) כו, (בחוקותי אומר הוא
סע"א) כח, (מגילה עומדים"חכמים הם בקדושתן ששמומין  אע"פ

ספ"ו).(רמב"ם ביהב"ח הל'
רפל"ב.184) תניא ראה
(185" הלשון דיוק לבאר יש בו"eiykreועפ"ז הלכו שועלים

"ועכשיו" תיבת דלכאורה "מקום - לומר יכולים והיו מיותרת,

שבסיפור  (כשם בו" הלכו שועלים יומת הקרב והזר בו שכתוב
"eiykreהראשון exn` `lבית- באש") שרוף אלקינו רגלי הדום

ד"שועלים "eiykrש" ההוספה לולי (גם כשלעצמו הגלות) (בזמן
של מצב הוא בו") יומת",dcixiהלכו הקרב ד"והזר בהענין

שבזמן  שם) לרמב"ם הראב"ד השגות (ראה הפוסקים כדעת
רק יש אין`xeqiהגלות אבל המקדש, למקום yperdלהכנס

ד"שועלים  הירידה גם ישנה לזה ונוסף יומת"; הקרב ד"והזר
בו". הלכו

כללות 186) מצד מוכרחת שאינה הוספה שזוהי וכיון
(שבאה  בנ"י של ומצבם למעמדם שייכותה מודגשת החורבן,

בפועלxzeiבגללם) שנעשה - החורבן דכללות i"rמהשייכות
r"de`אלא בנ"י d`vezkשזהו, של הבלתיֿרצוי' מהנהגתם

סי"ג). (כנ"ל
יכנס 187) ש"לא - המקום בכבוד מיוחדת זהירות צ"ל שלכן

רפ"ט). (ברכות כו'" רגליו שעל ובאבק כו' במקלו הבית להר
קדושות188) "עשר מ"וֿט : פ"א כלים ישראל ראה ארץ הן,

. הארצות מכל .מקודשת ממנו מקודש הבית הר מקודש . החיל .
. .הימנו נשים עזרת .. ישראל עזרת .. הכהנים עזרת בין . .

. ולמזבח .האולם ההיכל שאין . מהם מקודש הקדשים קדש .
העבודה". בשעת הכפורים ביום גדול כהן אלא לשם נכנס

בכניסתו ביוהכ"פ כה"ג שבקדושת גופא ולהעיר, לקד"ק
ielirניתוסף xg` ielira* טבילת על שנוסף מזה כדמוכח ,

ביוהכ"פ  לכניסה כניסה בין הרי לקד"ק, הכניסה קודם הכה"ג

*() jlil jixv l`xyin cg` lky myk"izewegaeklz"zenc` ilr eiig ini lk jyna `bxcl `bxcn (,epiide,dyecwd zilkzl ribnyk mby
meid eavne ecnrn jxr itl,ecnr lr x`ydl el oi`,mei lka `l`,dpy mixyre d`n cr,ielir xg` ielira jlil jiyndl eilr,c"qtdk

(zekxa seq) `xnba"`qxib yie) minkg icinlz:"miwicv,"ixde"miwicv mlek jnr"a"dera `le f"dera `l dgepn mdl oi` (,ekli xn`py
lig l` lign."
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האבנים" התורה,191לוחות שלימות ,eznkg- גופא ובזה הקדושֿברוךֿהוא, dnkgdשל zeinipt שעליה ,
.192נאמר  בה שמשתעשע הקדושֿברוךֿהוא המלך ושעשוע לב "שמחת להיותה יראו", לא ואהיה "ופני .

שעשועים  דוקא"193אצלו אצלו מצד 194, - היא כזה קדוש דבר לקחת יוכלו שבניֿישראל והאפשרות ;
התורה  עם התאחדותה עלֿידי הקדושֿברוךֿהוא עם שמתאחדת  היחידה, בחינת שבנפשם, הקדשים קדש

התפילה  הקדמת ד"ברכו 195(לאחרי ענין שזהו תחילה"196, החקיקה 197בתורה אותיות של באופן (198.

האלקים" עשה זה לעומת זה "199ו"את -lrey"שבחיות "פיקח שהוא שלימות200", ,dnkgd לא אבל ,
"אתם  ד"אדם", אדם"201חכמה לעליון"202קרויין "אדמה שם על ד"203, חכמה אלא ,zeig שבין היינו, ,"

בעניני  אלא ודומיהן, ושתיה אכילה בתאוות, כלֿכך מונח שאינו "פיקח", הוא הרי גופא ה"חיות"
השכלה.

גו'" דגנך "ואספת הוא הרגיל שהסדר הגלות, בזמן עצמן"204והנה, עלֿידי נעשית "מלאכתן ,205,
תעשה"206"וברכך  אשר בכל אלקיך בשביל 207ה' ("פיקח") בשכל גם להשתמש והכרח צורך אמנם יש -

"פיקח208המלאכה  - העולם בעניני הוא עוסק תורה שעלֿפי זמן באותו אלא אינו זה כל אבל ,zeigay"
הקדשים"). ב"קדש בהיותו - בתורה עוסק שבו בזמן (ולא

שב" - הקדשים" קדשי מבית שיצא "שועל ראו כאן miycwdאבל iycw בארץ לארץ, בחוץ רק (לא "
זיך  ("האט וחדר הסתנן דוקא) הקדשים" ב"קדשי אלא בהיכל, ואפילו הבית, בהר ָישראל,

" דוקא lreyאריינגעכאּפט") "שועל" אלא אחר, בעלֿחי (לא "209" אלא עוד ולא ,(iycw zian `viy ַַ
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צ"ל ztqepגופא dliah'הל ה"ב),(רמב"ם פ"ב יוהכ"פ עבודת
צריך  לקודש הטהור גם (שלכן בקדושה ועילוי הוספה על שמורה
נכללות  אלה דרגות שכל אלא ב)); יח, (חגיגה לחטאת טבילה

"zixiyrdבקדושה -xyr שכולל המספר, שלימות - קדושות"
עשר, פעמים עשר - מאה מספר (ולדוגמא: שלאח"ז המספרים כל
שמצינו  וע"ד וכיו"ב). עשר, פעמים עשר פעמים עשר - ואלף
לריבוא  מישראל עשרה בין חילוק אין ענינים כמה שלגבי בהלכה

(ואדה"ז)*וכו' (טושו"ע הזימון ברכת נוסח לענין ולדוגמא: ,
וראה  ב. עד, (סנהדרין פרהסיא לענין (ס"ג)), ס"א סקצ"ב או"ח
ח"מ  התוועדויות - מנחם תורת גם וראה .1332 ע' ח"ד לקו"ש

וש"נ). .199 ע'
הארון 189) וביניהם דברים חמשה בו שחסרו שני בבית וגם

נשאר - ב) כא, שבקד"ק),mewn(יומא שתי' האבן (על הארון
"למטה  - זה במקום נגנז עצמו הארון שגם אלא עוד ולא
רפ"ד. ביהב"ח הל' (רמב"ם ועקלקלות" עמוקות במטמוניות

ואילך). 156 ע' חכ"א בלקו"ש נתבאר
יו"ד.190) ה, הימיםֿב דברי וראה ט. ח, מלכיםֿא
ב"ב 191) (ראה הארון מצד או הארון בתוך - תורה הספר וכן

אֿב). יד,
כג.192) לג, תשא
ל.193) ח, משלי
א.194) קסא, קו"א תניא
נו,195) (ישעי' כמ"ש וקדה"ק, לביהמ"ק שייכת היא שגם

וכדברי  העמים", לכל (אפילו) יקרא תפלה בית ביתי "כי ז)
שגם  ועד לה), ח, (מלכיםֿא הזה" המקום אל "והתפללו שלמה:
פניו  ש"יחזיר המתפלל צריך ובחו"ל, הגלות בזמן החורבן, לאחרי

.. גם ויכוין או"ח . אדה"ז (שו"ע ק"ק" בית וכנגד המקדש כנגד .
ולבי  עיני "והיו ג) ט, (מלכיםֿא נאמר שעליו המקום - צד) ר"ס

אחדות  עם והתפילה התורה שם מתאחדים שלכן הימים", כל שם
אחד". ד"ה' הפשוטה

וש"נ.196) .3 ע' חט"ו לקו"ש וראה א. פא, נדרים
להבין 197) בינה בלבנו "ותן - כפשוטה - התפילה על נוסף

כו'". וללמד ללמוד לשמוע ולהשכיל
חוקת .198) ור "פ  בחוקותי  ר "פ  לקו"ת ובכ"מ.ראה
יד.199) ז, קהלת
ב.200) סא, ברכות
וש"נ.201) רע"א. סא, יבמות
התורה 202) "זאת - הקב"ה) של (חכמתו התורה לימוד ע"י

לאחרי הוא זה כלל שלכן, יד), יט, (חוקת (ראה אדם" דוקא מ"ת
ב). ע, נדה - ואין תוד"ה

רע"א.203) ג, של"ה פל"ג. ח"ב אכ"ח מאמר עש"מ ראה
ועוד.

יד.204) יא, עקב
ב.205) לה, ברכות
יח.206) טו, ראה פ'
ועוד),207) ב. סד, פסחים (ראה הנס" על סומכין "אין כי

ביתו, ובני אשתו את לזון מחוייב שהרי - לפרנסה שזקוק וכיון
עליו  - וכו' וחינוך תורה מוסדות ולהחזיק צדקה, ליתן ומחוייב
בענין  הקב"ה של ברכתו תומשך שבו הטבע בדרך "כלי" לעשות

הפרנסה.
וכמ"ש 208) ותפלה, בתורה בעיקר השכל מונח אז שגם אף

"יגיע ב) קכח, צ"ל jitk(תהלים שהיגיעה גו'", אשריך תאכל כי
בתורה  מונח "ראשך" ואילו בלבד, המעשה) (כלי ב"כפיך"

וש"נ). רמו. ע' חשון סה"מ - מנחם תורת (ראה ותפלה
מדגישה 209) שתושבע"פ כיון הרי, בפועל, אירע שכך דאף

והוראה. לימוד בזה שיש מובן, זה, פרט (גם) ומספרת

*(zkxa iably s`"mifxd mkg"(d"q d"kxq g"e` r"eyeh) `wec l`xyin `eaix miyy l"v.dxeza dbyde dpade cenill rbepa `ed oke
c"ei zekn) l"fx exn` ixdy -,`.(p"ye"mlekn xzei icinlzne,"oaen dfne,micinlzd xtqn lcbiy lkky,dbydde dpadd zlrn xzei lcbz

axd lv`.
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miycwd דב של", מצב על המורה החורבן levipר מאשר יותר גדולה ירידה (שזוהי גופא הקדשים" "קדשי
שבחיות". ל"פיקח השייכים לענינים דקדשֿהקדשים)

.ÁÈ במסכת המסופר עלֿפי - הקדשים" קדשי מבית שיצא ד"שועל הענין בתוכן ביאור להוסיף ויש
ה"200ברכות  הגלות:lreyאודות בזמן התורה בלימוד ישראל בני של להנהגתם ביחס "

עקיבא  לרבי ומצאו יהודה בן פפוס בא בתורה, ישראל יעסקו שלא הרשעה מלכות גזרה אחת "פעם
לך  אמשול לו, אמר מלכות., מפני מתיירא אתה אי לו, אמר בתורה. ועוסק ברבים קהלות מקהיל שהיה

דומה, הדבר למה (רצים lreylמשל למקום ממקום מתקבצים שהיו דגים וראה הנהר גב על מהלך שהיה
ולכאן  אתם210לכאן מה מפני להם אמר אמר ), אדם, בני עלינו שמביאין רשתות מפני לו אמרו בורחים,

רצונכם לו,להם אמרו אבותיכם, עם אבותי שדרו כשם ואתם אני ונדור ליבשה הוא שתעלו אתה
אתה, טפש אלא אתה פקח לא שבחיות, פקח עליך במקום שאומרים מתייראין, אנו חיותנו במקום ומה

אף עלֿאחתֿכמהֿוכמה. בה מיתתנו שכתוב בתורה ועוסקים יושבים שאנו עכשיו חייך 211אנחנו, הוא כי
עלֿאחתֿכמהֿוכמה". ממנה, ומבטלים הולכים אנו אם כך, ימיך, ואורך

שבהיותם  רואים שכאשר היא, טענתו אבל במים, הוא הדגים של שמקומם ומבין יודע השועל כלומר:
. ו"בורחים ולכאן", לכאן ("רצים המנוחה העדר של במצב הם לתלות במים יש כו'"), רשתות מפני .

אלא) בדגים, (לא הדבר סיבת ידור minaאת ושם ליבשה, ולעלות המים מן לצאת להם מציע ולכן ו ,
לדגים  (שנמשלו ישראל בני צריכים בודאי בהנמשל: ודוגמתו כמותו. בתורה 212במנוחה לעסוק (

למים  דאגות 213(שנמשלה ריבוי של ומצב במעמד מלכיות, בשעבוד הגלות, בזמן כשנמצאים אבל ,(
כו' הפרנסה חלק 214וטרדות שזהו משום [לא היא לכך שהסיבה השועל טוען - ולכאן") לכאן ("רצים

להיות שבחרו משום אלא] מארצנו", גלינו חטאינו ד"מפני ומצב המעמד מכללות נפרד lyבלתי dld`a
dxez המפרנסת אומנות בידם שאין באופן ומתחנכים גדלים והילדים למורים, לשלם כסף אין ששם (מים),

ראשונה  (שבהשקפה דבריו השועל את מסיים - תורה של מאהלה יצאו רק ואם וכו', בכבוד בעליה את
טוב  דבר שזהו ושלוה, מנוחה חיי (כמותו) לחיות יוכלו אזי - פיקחות) דברי אלא שטות, דברי אינם

לנפשותיכם" גו' "ונשמרתם שציוותה תורה עלֿפי .215וחיובי

עליך שאומרים הוא "אתה להשועל: הדגים משיבים זה zeigay[ועל gwtאלא אתה פקח לא !?yth
ואורך  ("חייך חיותנו" "מקום הם בתורה) (העסק ה"מים" כי - הוא טפש ל"חיות" ביחס שגם - אתה"

ימיך"),

גם אלא וקדושה, רוחניות של לענינים בנוגע רק miinybdולא miigd העסק עלֿידי נמשכים כפשוטם
לי" יהיה ד"שלום ומצב מעמד יהודי אצל יתכן לא בתורה העסק ולולי במעמד 216בתורה, הוא אם (גם

אלך") לבי בשרירות כי לי יהיה שלום לאמר בלבבו ש"התברך ליהודי 217ומצב החיות שהשפעת כיון ,
ההשפעה  שתופסק ובהכרח שעה, לפי אלא אינה בעליֿחיים), שאר (כמו דקליפה וכיון 218מסטרא ,

הוראותיה, עלֿפי ולהתנהג ללמדה - התורה אל עצמנו את להתאים אנו צריכים "חיותנו", היא שהתורה
הדרך  תמצא ובודאי אלינו), החיות את להתאים להיפך, (ולא "חיותנו" לקבל כלים נהיה שעלֿידיֿזה

וכו']. מהגזירות להנצל

התורה, היפך שהוא לענין גופא הקדשים) (קדשי התורה את שמנצל הוא השועל של שענינו ונמצא,
צריכים ולכן הגלות, לקושי הסיבה היא (במים) תורה של באהלה שהשהות של z`vlבאמרו מאהלה
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שם.210) בע"י כ"ה
נצבים.211) ס"פ
סע"ב.212) ג, ע"ז
סע"א.213) ז, תענית
ובכ"מ.214) נח. ר"פ תו"א ראה
ובחדא"ג 215) סע"ב לב, שבת וראה טו. ד, ואתחנן

מהרש"א.
יח.216) כט, נצבים
במנוחה217) ישן שיהודי יתכן לא רואיק"),כלומר: ָ("שלאפן

"גלולה" ליטול יכול הוא תורה; ע"פ מתנהג שאינו בשעה בה
ראשו"), וישכח ("ישתה המשכר משקה לשתות או ּפיל"), ַ("א
סוכ"ס  אבל הכאב, את ירגיש שלא עצמו את ולהרדים לבלבל כדי
כו'. בלבבו יצטער ואז ומצבו, במעמדו ויווכח מהתרדמה, יתעורר
אלקה  "חלק ישנו הכלל, מן יוצא ללא מישראל כאו"א אצל -
שה"חלק  ובודאי רפ"ב), תניא - הזקן רבינו (כדברי ממש" ממעל
מ"קודש  יצא שיהודי לכך יסכים לא ממש" ממעל אלקה

לבןֿאדם! ולא לחי' שראוי למקום וילך הקדשים"
ואילך.218) (פ"ג) ו' מאמר סוף ומעין קונטרס בארוכה ראה
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ש) לפעול ש(רוצה "שועל - המים) מן (לצאת miycwdתורה iycw zian `vi"219 מבית חסֿושלום לצאת -
טפש). אלא אינו דבר של שלאמיתתו (אף שבחיות" "פיקח כ"שועל", ולהתנהג הקדשים, קדשי

.ËÈ:"בוכין הן התחילו הקדשים, קדשי מבית שיצא שועל כש"ראו ולכן,
הוא  מישראל ואחד אחד שבכל הפנימי המקדש שבבית הקדשים" ש"קדש וידעו שהאמינו זמן כל
הגשמי; המקדש ושלימות בנין גם בקרוב תביא הרוחני המקדש ששלימות חזקה תקוותם היתה בשלימות,
נקודת  עם הקשורה היהדות, נקודת הנפש, (פנימיות הקדשים" קדשי ב"בית נגע שה"שועל" כשראו אבל
- הפכי באופן זה שמנצל אלא עוד ולא הקדושֿברוךֿהוא), של הפשוטה ואחדות והתורה התפילה

"oikea od eligzd."

"mdl xn`(עקיבא mikea(רבי mz` dn iptn"220 לרחוב צאו לבכות, במקום בבכיה?! התועלת מהי -
הקדשים! קדשי לבית ותכניסוהו שתשיבוהו עד בחוץ הנמצא יהודי על ותפעלו

"dkap `le ,ea ekld milrey eiykre znei axwd xfde ea aezky mewn el exn` בפעולתנו התועלת מהי (בתמיה): "
הקדשים, דקדשי במקום רחמנאֿליצלן, שינוי, שנעשה בשעה בה - הקדשים" ל"קדשי יהודי להשיב
הכי  שענשו אלא עוד ולא בו, להכנס לזר (שאסור  יומת" הקרב והזר בו שכתוב "מקום היותו שתמורת

("שועל באקראי שאירע חדֿפעמי דבר רק ולא בו", הלכו שועלים "עכשיו הנה קדשי viy`חמור), מבית
ש"(שועלים) אלא דברekldהקדשים"), - לבנו ולמגנת לדאבוננו - שנעשה נבכה.libxdבו", לא ואיך ,

עקיבא) (רבי להם wgyn"אמר ip` jkl:הנותנת היא כי, - "

שטות" "רוח יהודי אצל להכנס יכולה היהדות, בנקודת נוגעים שלא זמן לעבור 221כל אתה") ("טפש
ישראל" מאלקי מובדלת נשמתו ואין ביהדותו עודנו זו "שבעבירה לעצמו ולדמות יכול 222עבירה, וכך, ,

חטאינו"; "מפני הגלות ומצב מעמד חסֿושלום ולהתמשך לילך

אפילו  הרי - ביהדותו" ש"עודנו עצמו את לרמות יכול כשאינו - היהדות בנקודת כשנוגעים אבל
. פעולתה ופועלת משנתה היהדות) (נקודת "ניעורה שבקלים קל .אצל הקליפות על להתגבר ולבחור . .

ש  קדושת על נפשו לו למסור ולגורלו לחלקו ה' ביותר,223מו"לו למטה הירידה תכלית דוקא כלומר, .
והשלימות. התיקון העליה, את ומביאה שמעוררת זו היא - היהדות בנקודת לנגיעה עד

לעצמם  לדמות ישראל מבני כמה יכולים היו עכשיו עד דידן: בנדון - עקיבא רבי אומר - ועלֿדרךֿזה
העמים" מכל המעט ש"אתם מפני היא הגלות הוא"224שסיבת קטן כי יעקב יקום "מי נוצחו 225, ולכן ,

הקדשים", קדשי מבית שיצא "שועל שרואים עכשיו, אבל ידם; ועוצם כחם מצד רומי מלכות עלֿידי
. יומת הקרב והזר בו שכתוב רומי "מקום מלכות לפעולת כלל שייך שאינו דבר - בו" הלכו שועלים .

לשוב  נפשם פנימיות מנקודת יתעוררו מזה וכתוצאה זאת", עשתה ה' ש"יד כולם ויודו יכירו בודאי -
החורבן  בענין ביותר למטה הירידה תכלית שדוקא כיון - משחק" אני ו"לכך הגאולה. תבוא ואז בתשובה,

המקדש. בית ובנין הגאולה את שתביא זו היא

גרים: בן להיותו - דוקא עקיבא לרבי שייך זה וענין

סנהדרין  כה 226במסכת עובדי' "חזון איתא: ה) סעיף לעיל כנזכר מכות, מסכת וסיומה (שהמשכה
וגו' לאדום אלקים ה' .227אמר לאדום עובדיה שנא מאי עובדיה, .inec` xb אינשי דאמרי והיינו היה,

את  בו ויקצצו יד בית להיות הגרזן בתוך יכנס (אבא) יער של (מעצמו נרגא" ביה ניזיל אבא וביה מיניה
לאדום). עובדיה וכן היער,
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"שועל219) הלשון דיוק יומתק קדשי viy`ועפ"ז מבית
הלכו  "שועלים הכתוב (כלשון "מהלך" או "נכנס" ולא הקדשים",

בו").
(כבסיפור 220) נאמר לא השני) (בסיפור שכאן להעיר

" על mz`eהראשון) מענה זה שאין כיון - בוכים" אתם מה מפני
לאידך  הלשון נופל זה (שעל משחק" אתה מה "מפני דבריהם

" - בכייתם mz`eגיסא לפשר שאלה אלא בוכים"), אתם מה מפני
בפנים. כדלקמן משחק), הי' לא הוא אם (גם כשלעצמה

א.221) ג, סוטה
פי"ד.222) תניא
פי"ט.223) שם
ז.224) ז, ואתחנן
ה.225) ב. ז, עמוס
(ובפרש"י).226) ב לט,
בתחלתו.227) עובדי'
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מבית  שיצא ("שועל בחורבן גדולה הכי הירידה אודות - גרים בן - עקיבא רבי אומר ועלֿדרךֿזה
- הקדשים") teb`קדשי dpnny.המקדש בית ובנין הגאולה תבוא וביה") ("מיניה

וכי  יברכיהו, בן זכריה ואת הכהן אוריה את נאמנים עדים לי ואעידה "דכתיב עקיבא, רבי וממשיך
נבואת  הכתוב תלה אלא שני, במקדש וזכריה ראשון במקדש אוריה זכריה, אצל אוריה ענין של מה ו

ישבו  עוד כתיב בזכריה וגו', תחרש שדה ציון בגללכם לכן כתיב באוריה אוריה, של בנבואתו זכריה
. ירושלים ברחובות וזקנות מתקיימת"זקנים זכריה של שנבואתו בידוע אוריה של נבואתו משנתקיימה .

נבואות  שאר לגבי כו'") הכתוב "תלה גו'", נאמנים עדים לי ("ואעידה דוקא זו בנבואה שהחידוש -
שדה  ("ציון דוקא הירידה ובתכלית החורבן, נבואת בקיום תלויה הגאולה נבואת שקיום הוא, הגאולה,

כדלקמן. הגאולה, תצמח דוקא שמזה תחרש"),

.Î:הענין וביאור
לא  ראשון, במקדש שהיה אוריה עלֿידי שנאמרה אף - וגו'" תחרש שדה ציון "בגללכם הנבואה

אלא ראשון, מקדש בחורבן ipyנתקיימה ycwn oaxega בירושלמי כדאיתא - עסקינן) (דביה 228דוקא

והשאיר  המקדש, בית של התקרה אלא נבוכדנצר החריב (שלא התקרה את העבירו (בחטאם) "אבותינו
שנאמר  מסך 229היסודות, את ויגל (שבחורבן 230) הכתלים את ש)פעפענו עוונותינו (גרם אנו אבל יהודה,

כדכתיב  היסודות, גם החריבו שני בה"231בית היסוד עד ערו ערו האומרים (232.

את  "פעפענו שני בבית רק (שהרי הכתלים גם אלא היסודות, רק לא נשארו ראשון שבבית [ולהעיר,
. בכותל קבועין היו אבן של ("קילולות הכתלים בתוך שהיה הפרה אפר שגם אלא עוד ולא .הכתלים"),

ופרה" פרה מכל אפר הגולה"233ובתוכן מן "כשעלו נטהרו ידו ועל ובטהרתו, בשלימות נשאר (כי,233)
הניח" הכתלים אבל התקרה אלא החריב לא נבוכדנצר )].234"כשהחריב

היא  שהירידה כיון הרי, - היסודות) גם (שהחריבו יותר גדולה ירידה היתה שני בית שבחורבן ואף
יותר. גדולה עליה ופועלת מביאה ביותר, הירידה שגודל מובן, עליה, לצורך

המדרש  דברי עלֿפי זה לבאר הפסוק 235ויש בנחלתך",236בפירוש גוים באו אלקים לאסף "מזמור
. לאסף מזמור אומר ומה לאסף, קינה לאסף, נהי לאסף , בכי אלא למימר צריך קרא הוה אמרו "לא כך .

אני מזמר להם, אמר ומזמר?! יושב ואתה ומקדש, היכל החריב הקדושֿברוךֿהוא ששפך לאסף,
חמתו" את ה' ("כלה חמתו ולא237הקדושֿברוךֿהוא האבנים ועל העצים על ישראל",) על חמתו שפך

בקיומם  נשארו שעלֿידיֿזה ישראל לבני הצלה היה המקדש בית שחורבן לפעול 238היינו, הם יכולים (ואז
מחדש  המקדש בית בנין ).239גם

התקרה, רק שחרבה ראשון בית שבחורבן לומר, ezngויש lk jty `l וכיון האבנים, ועל העצים על
ובית  הגאולה בשלימות גם חסר (ולכן חסֿושלום ישראל על שתשפך אפשרות יש חימה, עדיין שנשארה

שני240המקדש  בית בחורבן מהֿשאיןֿכן ;(ezng lk jtyy הכתלים גם שחרבו עד האבנים ועל העצים על
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גיטין 228) גם וראה ופ"מ. ובקה"ע ב), (ד, ה"א פ"א יומא
ה. פל"ה, שמו"ר ב. נז,

ח.229) כב, ישעי'
שם).230) (פ"מ ותקרה" סכך "מלשון
ז.231) קלז, תהלים
ראה 232) - היסודות עד רק או היסודות גם החריבו אם

א. פט, זח"ג רפ"ה. איכ"ר שם. בשמו"ר הדעות
שם.233) פרה הר"ש בפי' הובא - מ"ג פ"ג פרה תוספתא
שם.234) פרה הר"ש פי'
יד.235) פ"ד, איכ"ר
א.236) עט, תהלים
יא.237) ד, איכה
על 238) העונש מגודל מאומה גורע אינו זה שענין ופשוט,

(כשם  רשעותם גודל מצד היתה ביהמ"ק בחורבן שפעולתם אוה"ע
"ועבדום  הגזירה שהיתה אע"פ בנ"י, שיעבוד על פרעה שנענש
ראה  - רשעותו מצד בזה שהוסיף כיון יג), טו, לך (לך אותם" וענו

יד). טו, לך לך רמב"ן ספ"ו. תשובה הל' הראב"ד השגות
ריב"ז 239) בקשת ע"ד ב) נו, (גיטין הגמרא מסיפור ולהעיר

תהרוג  ולא תחריבנה (שלא וחכמי'" יבנה לי "תן מאספסיינוס
יפעלו  בתורה), (שיעסקו וחכמי' יבנה של קיומה שע"י - חכמי')
(עליו  דלעו"ז ה"אדיר" את שיבטל דקדושה ד"אדיר" התוקף

יפול"). באדיר "והלבנון נאמר
הערה240) (כנ"ל  דברים חמשה בו הגאולה שחסרו וכן .(189

אין  שלכן אנן", אחשורוש עבדי ש"אכתי פורים גאולת ע"ד היא
א). יד, (מגילה הלל עלי' אומרים
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- ישראל,dzlkוהיסודות בני על חימה דשפיכת האפשרות נשללה ובמילא חמתו"), את ה' ("כלה חמתו
הגאולה  שלימות לבוא יכולה .241ואז

ברכות  בתוספתא שכתוב מה לבאר יש אומר 242ועלֿפיֿזה שהוא "לפי היתה 243: חמתי ועל אפי על
בחימה, היא הרי עכשיו אף יכול פני, מעל להסירה הזה היום עד אותה בנו אשר היום למן הזאת העיר לי

לשבתו  אלקים חמד ההר שאין 244תלמודֿלומר חורבתה, לה שכיפר מלמד ובתאוה, בחמדה היא הרי ,
. הר שתעשה עד חוזרת .שכינה יסודותיה משנעקרו מאימתי בה". היסוד עד ערו ערו שדוקא 245. -

"dizeceqi exwrpyn" שני) בית (בחורבן "dzaxeg dl xtikהיא "הרי ומאז ,"de`zae dcnga."

" - אוריה של בנבואתו ביותר מודגש זה yxgzוענין dcy oeiv:"

("ציון"yxgz"שדה המקדש בית מבנין מאומה נשאר שלא בתכלית, החורבן על מורה - "246,(
גם  אלא) לעיים, שנעשו והאבנים בהעצים רק (לא שפגע מזה, ויתירה בה", היסוד עד ערו "ערו עלֿדרך

mewna חרישה בו שנעשית - וקדשֿהקדשים המקדש בית עמד שבו "דמרפי 247("שדה") ("תחרש")
הקדשים".248ארעא" קדשי מבית שיצא "שועל - דהשדה הקודמת המציאות ביטול על שמורה ,

" - גיסא תהיה"dcyולאידך "עיין (ולא תחרש" "כמו249(דייקא) ,. אבנים"עיים גלי שחרישה 250. ,(
dcyaהכנה היא ,drixfl251אלא תבוא(שאינה ידה שעל צחיח), סלע או אבן גבי על ולא dginvd252בשדה,

פעמים כורין"כמה כמה להכניס אלא סאה זורע אדם ("כלום שחורבן 89ככה דידן, בנדון ועלֿדרךֿזה ,(
(זריעה  והתחלה הכנה מהוה תחרש" ד"שדה באופן המקדש (על 253בית השלישי המקדש בית דבנין (

לבנות" מנת על "סותר שיהיה254דרך (jexrÎoi`a xzei dlrp מן האחרון הזה הבית כבוד יהיה ("גדול
ידיך"255הראשון" כוננו אדנֿי "מקדש דקודשאֿבריךֿהוא"256), "בנינא אחריו 257, (שאין נצחי בית ,

חורבן).

הבלתיֿרצוי שהענין מודגש כשלעצמה זו שבנבואה aehlדהחורבןונמצא, jtdzn עצמו שהחורבן -
המקדש בית בנין והתחלת הכנה השלישי.הוא

.‡Î" - זכריה בנבואת גם מודגש זה milyexiוענין zeaegxa zepwfe mipwf eayi cer:ובהקדמה ."
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ישראל 241) "נטלו ספ"ד) (איכ"ר ממארז"ל גם ולהעיר
בית  שחרב ביום עוונותיהם על שלימה רוח) וקורת (הנחה איפוכי

כב) ד, (איכה הה"ד jperהמקדש, mz באוה"ת (נתבאר ציון" בת
להעיר  "ויש ושם: - ואילך) א'פב ע' ב' (כרך עה"פ איכה נ"ך
שנאה  כו', הזאת העיר לי היתה חמתי ועל אפי על כי ממ"ש

. רפ"ז) (ויק"ר כו' היתה עם כבושה ביהמ"ק בחורבן .
בפנימיותו  מ"מ, והרוגז, והדין הגבורה גילוי הי' שבחיצוניות
האהבה  ונתעוררה הנ"ל הכבושה השנאה נתבטלה זה מחמת
העתידה, להגאולה באים דוקא שמזה הענין, ובהמשך והרחמים".

כו'). מנחם נולד ביום בו שלכן,
ספ"א.242)
לא.243) לב, ירמי'
יז.244) סח, תהלים
ע'245) צפונות במפענח (הובא להרגצ'ובי צפע"נ וראה

בה" היסוד עד ערו ד"ערו באופן הי' שהחורבן עי"ז שדוקא קמא)
בקדושתו" המקום "נשאר -*.

ב).246) רצו, (זח"ג "ציון" נקרא שקד"ק להעיר
(247c"reשנימוחו המבול בעונש טפחים שמצינו ג' גם

dyixgnd iaerc פל יג).(ב"ר ו, נח פרש"י ז. "א,
חורש).248) משום (ד"ה ב עג, שבת פרש"י
הובא 249) שלא - תהי'") עיין ("וירושלים הכתוב כהמשך

כאן  .**בגמרא
עה"פ.250) מצו"ד
תחרש 251) שדה "ציון א: קלט, שבת מהרש"א חדא"ג ראה

לזריעה". ראוי ויהי'
ובלשון252) הגרעין, רקבון הקדמת (תהלים לאחרי הכתוב

("בוכין") בדמעה "הזורעים ה) יקצורו".קכו, ("משחק") ברנה -
כמ"ש 253) לזריעה, נמשל הגלות ענין שכללות להעיר,

כמ"פ  הצמיחה בשביל שהיא בארץ", לי "וזרעתי' כה) ב, (הושע
ובכ"מ). (בשלח). פרשתנו ריש (תו"א ככה

וש "נ.254) ואילך . 12 ע' חכ "ט לקו"ש ראה
ביהמ"ק 255) על שקאי א) כח, (ח"א הזהר וכפי' - ט. ב, חגי
השלישי.
יז.256) טו, בשלח
א.257) רכא, זח"ג

*(dl rbepay s`"lelig"-"e`adellge mivixt da"f l`wfgi),ak.(b"deye zexrdae 253 'r `"kg y"ewl d`xe,yk"e`a"cala,iptl cer
w"ndia eaixgdy.

**(i"ra `aed la`,hewlie ixtq.
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היעוד  כשיקויים לבוא, מן258לעתיד אעביר הטומאה רוח המיתה 259הארץ""את ענין יתבטל ,
שכתוב 260בעולם  כמו ויהיו261, לנצח", המות של "בלע ענין גם יהיה שלא מובן ומזה נצחיים. חיים

הזקנה  מצד אלא 262חלישות אחת בבת בא שלא דמיתה, הכליון מצד הוא החלישות דטבע ההכרח כי ,
הבחיי  מאמר (ועלֿדרך לאט הכליון 263לאט שיבטל וכיון להתייבש"), מתחיל הולדו מיום "התינוק
דזקנה. החלישות גם תבטל דמיתה,

בנבואתו  זכריה אומר המתים לתחיית בנוגע וזקנות 264אמנם, זקנים בידו .*ש"ישבו משענתו ואיש .
בידם" למשענת צריכים "יהיו (שלכן ימים" בתחילת 265מרוב (כמו כ"בחורים" מיד יקומו שלא - (

נבראו" שנה עשרים "כבני בידם",266הבריאה, למשענת צריכים ש"יהיו וזקנות" "זקנים כיֿאם ,(
ש" ירושלים", ברחובות "ישבו dylegdואףֿעלֿפיֿכן mbiyi `lישבו ברחובות ביתֿכיֿאם jxckלשבת

mixegad"267.

סנהדרין  במסכת המבואר .268[ועלֿדרך ומתרפאין במומן ואני .ש"עומדין מחצתי ואחיה אמית אני
מחיה,269ארפא  אני  ממית  שאני מה  הקב"ה אמר מתרפא)., כן (שלאחר ארפא" ואני שמחצתי מה והדר

במדרש  אלם.270ועלֿדרךֿזה ובא אלם חרש, ובא חרש עור, ובא עור הולך בא. הוא הולך שאדם "כשם :
הוא  כך הולך שהאדם כשם "ולמה - הדבר טעם לבאר ומוסיף כו'", לבוש בא לבוש הולך שהוא כשם
דומה  (בתמיה), הביאן ואחרֿכך הקב"ה ריפאן משמתו ריפאן, לא חיים כשהם יאמרו, "שלא - בא"

אותן"]. מרפא אני ואחרֿכך שהלכו כמו יעמדו כן אם הקב"ה אמר הם, אחרים אלו לא אותן שאינן

והחידוש  המעלה בביאור להוסיף ישבו271ויש ש"עוד zepwfeבכך mipwf"ירושלים ברחובות 272(דוקא)

שענין  יותר מתאים השלימות) בתכלית הענינים כל יהיו (שאז לבוא דלעתיד השלימות מצד דלכאורה: -
כבחורים  שלימות של במצב לכתחילה שיקומו באופן יהיה השכר) נצחיות בשביל (שעיקרו -273התחיה

" שיקומו בזה zepwfeכי, mipwf לשון אלא ישיבה "אין קביעות, של (באופן "ישבו ואףֿעלֿפיֿכן "
"zeaegxa)274עכבה" mixegadירושלים", jxck העילוי חדֿפעמי) באופן רק (לא בתמידות מודגש - "

"ונשיהם)* שכתוב (וכמו לבד ומה המתים תחיית קודם היינו - א עמוד ריש נב, סוכה וראה יב. יב, (זכריה "
" שם) (זכריה המתים.וספדה שנאמר תחיית לאחר - וזקנות" זקנים ד"ישבו קרא מהֿשאיןֿכן ("

שליט"א) אדמו"ר כ"ק (מרשימת
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ב.258) יג, זכרי'
(וגם)259) זקנים "ישבו zeaegxaולכן zepwf אף - ירושלים"

והישיבה  יד), מה, (תהלים פנימה" מלך בת כבודה ש"כל
תהי' לא לבוא שלעתיד משום - הצניעות היפך היא ברחובות

ליצה"ר  .*שליטה
בגלל260) שרק - עה"ד חטא לפני מיתה.כמו נקנסה זה
מו"ק.261) סוף משנה וראה ח. כה, ישעי'
הי'262) לא עה"ד) חטא לאחרי (גם הבריאה שבתחילת כשם

ט). פס"ה, ב"ר א. פז, ב"מ (ראה בעולם (חלישות) זקנה
עה"ת263) בפי' למ"ש הכוונה כח""אולי א, בראשית

שליט"א אדמו"ר כ"ק 142).(הערת ע' תשי"א בסה"מ
המתים.264) בתחיית שקאי (44 הערה (לעיל התוס' כפי'
משענת 265) "גמרינן התוס' לפי' וגם - עה"פ. רש"י כפירוש

.. דאלישע ממשענת מקרא . "אין הרי, המתים", תחיית כאן אף .

וש"נ), א. סג, (שבת פשוטו" מידי זקנים יוצא לתחי' שיקומו
למשענת. ויצטרכו וזקנות

ז.266) פי"ד, ב"ר
עה"פ.267) מצו"ד
ב.268) צא,
לט.269) לב, האזינו
פצ"ה,270) ב.ב"ר קצט, זח"ב וראה א. צא, זח"ג א.
על271) כו'".jxevdנוסף יאמרו "שלא מפני שבדבר
(272" הכתוב בלשון גם תיבה ישבוcerכמודגש (שגם גו'"

וחידוש. הוספה על שמורה כאן), בגמרא הובאה - "עוד" - זו
(כביכול)273) "טירחא " בכך שאין גם  ביחס ומה  יותר גדולה

התחי'. ענין לכללות
ד.274) יב, תזריע עה"ת בפרש"י הובא סע"א. כא, מגילה

ועוד. ט. ט, עקב

*(df mrhne"ixra (`eal cizrl) 'eb rnyidlk lew (mbe) ozg lew 'eb milyexi zevegae dcedi"bl 'inxi),'idi f`e] (`iÎc"ei"ozg gnyn
dlkd mr" ,"z` gnyn `ed dlkd ici lryozgd,"ozgdn dlrnl dlrzzy" ,aaeqz dawpxab" ,"dlra zxhr lig zy`""q `"ez d`x)t

[(ybie,renyl xeq`y dfd onfak `lc"dlk lew")"dexr dy`a lew"ck zekxa -,(`,xy`ky cre"mixne` oi` '` xcga miype miyp`
hley x"dviyk dgny oi`c eperna dgnydy"(`"iwq a"qq r"d` y"ae g"a).



כה zekn zkqn lr "oxcd"

`ktdz`cשל באופן שיהיו הגאולה יעודי לשאר בנוגע גם מובן ומזה .`ktdz` הבלתיֿרצוי שהענין ,
גם) אלא יתבטל, רק (לא והגלות aehlדהחורבן jtdzi.

עלמא" וברא באורייתא ש"אסתכל (עלֿדרך ישראל של בעבודתם תלויים העולם עניני שכל ,275וכיון
של באופן היא ישראל של עבודתם כאשר הנה - בתורה) תחילה ישנם העולם עניני ,`ktdz`שכל

ברנה  (ועלֿידיֿזה) בדמעה ד"הזורעים הענין נעשה תחרש", שדה ציון ש"בגללכם זה שתמורת
השביעי 252יקצורו" באלף השכר (ושלימות המתים דתחיית להענין ועד הגאולה, יעודי גם נעשים אזי ,276(

של .`ktdz`באופן

.·Î. אוריה את נאמנים עדים לי  ואעידה "דכתיב - עקיבא רבי דברי תוכן לבאר יש ואת עלֿפיֿזה .
. אוריה":זכריה של בנבואתו זכריה של נבואתו הכתוב תלה .

אודות ישעיה של הנבואות ריבוי כל לגבי זו בנבואה שהיוהחידוש - וזכריה שאוריה הוא , הגאולה ,
שונות נבואות והתנבאו שונים  הירידה בזמנים תכלית על  אוריה נבואת  מזה , זה ונבואת 277והפכיות דהחורבן,

על  העליה זכריה ונעשית 277תכלית מצטרפת שעדותם נפרדים) (גופים עדים שני כמו הם - דהגאולה
zecr zcbd ly zg` ze`ivn278 הירידה תכלית בהקדמת תלויה דהגאולה העליה שתכלית שתוכנה, ,

אלא  הגאולה), הפכו, בא ולאחריו לגמרי, להתבטל (שצריך עצמו בפני ענין אינו החורבן כי דהחורבן,
`cgהוא oipr.הגאולה להתחלת ועד והכנה, הכשר להיותו הגאולה, עם

הירידה , תכלית בהקדמת  תלויה  העליה שתכלית  תליא , בהא  שהא  נבואתו וכיון נתקיימה שלא "עד לכן,
דהחורבן) הירידה לתכלית (בנוגע אוריה  תתקיים של שלא מתיירא (בנוגע 279הייתי זכריה" של נבואתו

דהגאולה). העליה לתכלית

שאפשר  אופנים שיש לכך נוסף הרי, - חוזר" אינו תנאי על אפילו האֿל שיגזור טוב דבר ש"כל ואף
בשבת  וכדאיתא הטוב, הדבר יתקיים לרעה,280שלא בה וחזר הקב"ה מפי טובה מדה יצתה לא "מעולם

. זה מדבר מצינו חוץ [ועלֿדרךֿזה מיחו" ולא למחות בידם שהיה (משום) ירושלים 281. חרבה ש"לא
שנאמר  זה, את זה הוכיחו שלא בשביל  ראשו 282אלא זה איל מה מרעה, מצאו לא כאילים שריה היו

יש  זה"], את זה הוכיחו ולא בקרקע  פניהם כבשו הדור שבאותו ישראל אף זה, של זנבו בצד זה של
שמצד  טוב דבר על לגזירה ונצטרף צדדי, ענין הוא עצמו שמצד "תנאי", זה אין דידן שבנדון לומר,

כיֿאם התנאי, ללא גם להתקיים יכול `cgעצמו oiprפרטים לב' dfaשנחלק df miielzd שגודל כיון ,
הצמיחה) בשביל לזריעה הכנה שמהוה חרישה (בדוגמת הוא תחרש") שדה ("ציון דהחורבן הירידה

הבלתיֿרצויים  הענינים הפיכת של באופן דהגאולה העליה גודל האתהפכא 283התחלת בענין (כמודגש
ביניהם  להפריד אפשר ואי ירושלים"), ברחובות וזקנות זקנים ישבו "עוד - המתים .284שבתחיית

אוריה של נבואתו שנתקיימה "עכשיו נבואות reciaורק ששתי דכיון - מתקיימת" זכריה של שנבואתו
הן `zgאלה zecrגם מהוה אוריה נבואת שקיום נמצא, ,dixkf z`eap meiw zlgzdוכיון ,lgzedy,קיומה

שמתקיימת שמצינו dzenilyaבידוע עלֿדרך פעולה 285, לעשות הנביא נצטווה שבהם נבואות בכמה
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ע"ב.275) ריש קסא, זח"ב
בהגהה.276) פל"ו תניא
כשלעצמם,277) והגאולה בהחורבן מוכרח שאינו נוסף דבר

היסוד  עד ערו ד"ערו באופן להיות הוכרח החורבן אם גם שהרי,
שדה  ד"ציון לאופן עד יותר גדולה הירידה שתהי' הכרח אין בה",
ש"ישבו  בהחידוש הכרח שאין - לתחה"מ בנוגע ועד"ז תחרש".
יכול  אלא דאתהפכא), (באופן ירושלים" ברחובות וזקנות זקנים

כנ"ל. כבחורים, לכתחילה שיקומו באופן להיות
ש"אינן 278) המסכת, שבהתחלת זוממין" ד"עדים הענין ע"ד

במשנה). - ב ה, (מכות זוממין" שניהם שיהיו עד נהרגין
יוסף 279) ענף פי' (ע"ד מיד לקיומה לצפות שאין ועאכו"כ

שלא זמן "כל תוחלתלע"י: אין  אורי ' של  נבואתו  נתקיימה
זמנה").שתתקיים הגיע לא שעדיין זכרי' של נבואתו
(ראה 280) שבדבר בהשקו"ט המפרשים והאריכו - א. נה,

פ"י  יסוה"ת הל' לרמב"ם לח"מ א. ד, לברכות מהרש"א חדא"ג

ואכ"מ. ועוד). ה"ד.
ב.281) קיט, שבת
ו.282) א, איכה
שנעשה 283) עצמו  החורבן הפיכת הבנין בדוגמת התחלת

דהגאולה.
אפשר 284) שאי - גופא תחרש" שדה "ציון בהנבואה וכמו

הדבר  הקדמת ללא הצמיחה) (מעלת שבזה הטוב הדבר שיתקיים
זמן  וכל  דהחרישה), (הביטול  שבזה הדבר הבלתיֿרצוי נתקיים שלא

יתקיים לא ועאכו"כהבלתיֿרצוי, שבזה, הטוב dlhazpykהדבר
אותה נבואה ולנבא לחזור אורי' הוצרך (שלכן התשובה ע"י זו

לע"י), יוסף ענף פי' ראה - מיכה שנבא xacdנבואה mb lhay
aehd. טוב דבר ש"כל אף חוזר".שבזה, אינו .

שם.285) לך לך לרקנטי לבוש ו. יב, לך לך רמב"ן ראה
ב'. דרוש הר"ן דרשות



zeknכו zkqn lr "oxcd"

התחלת  כמו היא זו שפעולה ברוחניות), רק (לא ממש בפועל הנבואה של קיומה את להבטיח גשמית
שתתקיים  בידוע ואז הנבואה, בשלימותה.קיום

.‚Î" - הנ"ל עקיבא רבי דברי epzngipולאחרי `aiwr epzngip `aiwr ,el exn` dfd oeyla:"
הבלתיֿרצוי הענין כאשר היא - ובשלימותה לאמיתתה - ("ניחמתנו") aehl"נחמה" jtdp עד ,

דכתיב  משחק, אני "לכך להם אמר עקיבא כשרבי ולכן, ס"ו). (כנ"ל בי" אנפת כי ה' "אודך שאומרים
. נאמנים עדים לי מתקיימת",ואעידה זכריה של שנבואתו בידוע אוריה של נבואתו שנתקיימה עכשיו .

הוא הדברים aehlשתוכן jtdp envr oaxegdyעקיבא לו "אמרו אזי - בארוכה) נחמה epzngip(כנ"ל ,"
לעוברי  ("אם עקיבא רבי בדברי מצינו שלא הראשון בסיפור מהֿשאיןֿכן לשחוק; הצער הפיכת שענינה
הפיכת  אודות מאומה נזכר לא (שהרי לטוב דהפיכה הענין עלֿאחתֿכמהֿוכמה") רצונו לעושי כך, רצונו

לישראל), הטובה אודות למדים שמזה כיֿאם רומי", של did"המונה `l לא (ולכן נחמה של ענין שם
ניחמתנו). לו אמרו

" הש"ס dfdומדייק oeyla,שבעלֿפה לתורה שבכתב תורה שבין מהחילוקים כי, - לו" אמרו
הוא  העיקר שבה שבעלֿפה, בתורה כלֿכך ולא שבכתב, בתורה עיקרה ביותר הלשון דיוק על שההדגשה

הענין  "286תוכן הגמרא: אומרת דוקא, מסויים לשון הדגשת ביותר כשנוגע ולכן, ,dfd oeyla- לו" אמרו
הוא זה .aekirl`שלשון

- ניחמתנו" עקיבא ניחמתנו, "עקיבא הוא זה ltkaeוהלשון שענין מדגיש כשלעצמו שהכפל לשון,
לעכב"הו  עליו הכתוב "שנה עלֿדרך לעיכובא, חבה"287א "לשון גם והוא בהא 288, שהא לומר ויש ,

לעיכובא. זה הרי החביבות שמצד תליא,

("עקיבא"), להשם בנוגע הן בשתים, הוא הכפל - יותר הנחמה ובפרטיות לענין בנוגע והן
("ניחמתנו"):

". epzngipepzngip שכתוב . מה עלֿדרך בכפליים, נחמה - במדרש 51" וכדאיתא עמי", נחמו 289"נחמו

. בכפליים ."חטאו בכפליים לקו רק . לא הוא בכפליים" ב"מתנחמים שהפירוש בכפליים", ומתנחמים .
dkk minrt 'a"כפליים" אלא - קאֿמשמעֿלן' ד'מאי - מדה" כנגד "מדה בכפליים", ש"לקו זה כנגד ,

גבול  בלי עד מופלג ריבוי בשלימותה.290מלשון היא הנחמה דוקא שאז לגמרי, שבאיןֿערוך באופן ,

" - לזה הענין aiwr`(ניחמתנו)aiwr`וההקדמה שהפיכת (סי"ט) לעיל כאמור - (ניחמתנו)"
להיותו  דוקא, עקיבא לרבי שייכת נרגא", ביה ניזיל אבא וביה "מיניה הנחמה), (ענין לטוב הבלתיֿרצוי
קדשי  מבית שיצא  ("שועל ביותר הירידה בתכלית בלתיֿרצוי דבר הפיכת אודות כשמדובר ולכן, גרים, בן

. "עקיבא וכופלים חוזרים אזי ביותר, תוספתֿכח צריך שלזה עקיבא".הקדשים"), .

.„Î. "עקיבא הלשון דיוק ולהמתיק להוסיף אופנים:ויש ג' בזה שמצינו - פעמים) (ב' עקיבא" .
השנה א) ראש "שלח 291במסכת החודש, לקידוש בנוגע גמליאל רבן על יהושע רבי כשחלק במשנה,

הלך  בחשבונך, להיות שחל הכפורים ביום ובמעותיך במקלך אצלי שתבא עליך גוזרני גמליאל רבן לו
aiwr`ומצאו iax ללמוד לי יש לו, אמר הכפורים), יום לחלל עליו גזר שהנשיא (על מיצר יהושע) (לרבי

שנאמר  עשוי, גמליאל רבן שעשה מה (בקריאת 292שכל אתם תקראו אשר קדש מקראי ה' מועדי אלה
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באותיות 286) היא התוספות בדיבור אחת, השכלה ולכן
באותיות  היא עצמה זו השכלה והר"ן ובהרא"ש אלו, ותיבות
36 ע' תש"י סה"מ וראה ד. כד, ראה פ' (לקו"ת אחרים ותיבות

שם). שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת
וש"נ.287) ב. נא, יומא
הקריאות288) "כל ויקרא: ר"פ תו"כ .ראה משה משה .היו

. אברהם אברהם משה, גם משה ישנו ובנדו"ד, חבה". לשון .
. "עקיבא - שם בקריאת עקיבא".הכפל .

ספ"א.289) איכ"ר
שנאמר290) לתושי'" "כפלים הפירוש שבירת ע"ד על בנחמה

עשרת  אלא היו שלא הראשונות בלוחות תצטער "אל - הלוחות
נדרים  - יהושע" וספר תורה חומשי "חמשה (או לבד הדברות

השניים ובלוחות ב), מדרש כב, הלכות בהם שיהא לך נותן אני
כפלים ואגדות, כי חכמה תעלומות לך ויגד ו) יא, (איוב הה"ד

הריבוי  ניתוסף שניות שבלוחות - רפמ"ו) (שמו"ר לתושי'"
שהוא leabדתושבע"פ ila ההלכות אלו כו' מספר אין ("עלמות

לקו"ש  וראה א). (קנא, סכ"ט אגה"ק תניא - חושבנא" לון דלית
וש"נ). .111 ע' חכ"ט

(291.10 שבהערה
ד.292) כג, אמור
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שכאן - בזמנן" שלא בין בזמנן בין הכתוב), תלאו xkfpביתֿדין `l עקיבא" לו אמר יהושע שרבי
דבריו). את שקיבל (אף ניחמתני"

מה ב) מפני [רבי] לו אמר מיצר, כשהוא יהושע לרבי ומצאו עקיבא רבי הלך "תניא שם: בגמרא
רבי  לו אמר זו, גזירה עליו יגזור ואל חדש י"ב למטה שיפול לו ראוי עקיבא (רבי) לו אמר מיצר, אתה
פעמים  ג' אתם אתם אתם אומר הוא הרי לו אמר אמור, לו אמר שלמדתני, אחד דבר לפניך לומר תרשיני

. אותם תקראו אשר כתיב זמנין מזידין (שלשה אפילו אתם שוגגין אפילו אתם אתם), תקראו ביה וקרי .
לו אמר הזה בלשון מוטעין, אפילו ipzngpאתם ipzngp `aiwr.(אחת פעם (עקיבא "

לו:ג) אמרו הזה "בלשון epzngpבסוגיין: `aiwr ,epzngp `aiwr.(פעמים ב' (עקיבא "

לעיל: האמור עלֿפי - בזה וההסברה 

הדין  עיקר נתפרש שבמשנה - לגמרא המשנה בין החודש קידוש בענין עקיבא רבי בדברי החילוק
ניתוסף  ובגמרא בזמנן", שלא בין בזמנן "בין ביתֿדין, בקריאת אלא) בחשבון, (לא תלוי החודש שקידוש

לענין האפשרות אפילוievxÎizlaגם "אתם - בזמנן) שלא (שקידשו ביתֿדין אפילו beyoibאצל אתם
oicifn"כפרה צריכים "השוגגין שגם שמנוגה"293כו'", הבהמית נפש מהתגברות הן ש"השגגות לפי ,294

"לא  שהרי שוגג, לידי בא היה לא כדבעי, מתנהג היה ואילו וחומריות), בגשמיות מושקע שהיה (בגלל
און" כל לצדיק בלתיֿרצוי295יאונה ענין - "מזידין" ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,icedi lv` jiiy `ly נפשו מצד

מצד296האלקית  xzqde[כיֿאם mlrd" הבהמית, ונפש בגוף ההתלבשות בקרבך"iebdשעלֿידי ,297אשר
שכתוב  (כמו הרע התגברות גם להיות יכול ורע, טוב תערובות בה שיש נוגה מקליפת "ולאום 298שלהיותה

"דבר שהיא במשנה נזכר לא ולכן יאמץ ")], "עולם xexa"299מלאום נקרא הבא שעולם (עלֿדרך
נאמר 300ברור" עליה בגמרא, כיֿאם ,(301"mikygna תורה" - מ"מחשכים" נעשה שעלֿידה הושיבני",
.302אור"

אומר כו'" מזידין אפילו כו' שוגגין "אפילו זה aiwr`וענין iax"גרים "בן להיותו כי, - יהושע לרבי
אצלו  שגם (בגלל בקרבך" אשר מה"גוי שבא בלתיֿרצוי ענין הזולת אצל ולהבחין לראות הוא 303יכול

הגירות  שלפני ומצב מעמד נאמר 304היה ועליו מעיקרו, צדיק שהיה יהושע רבי מהֿשאיןֿכן "אשרי 305),
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שבועות.293) ריש - תולה ד"ה פרש"י
כח.294) סו"ס אגה"ק תניא
כא.295) יב, משלי
ומפחדת 296) שהואdrahaשיראה הבורא,מדבר רצון היפך

ומים  אש כמו המזיק, מדבר שירא דבהמה) (גם הגוף שטבע כשם
וש"נ). .114 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת (ראה כו'

תבוא 297) לקו"ת וראה מג. כח, תבוא - הכתוב לשון ע"פ
ובכ"מ. ד. צ, שמע"צ דרושי ב. מב,

כג.298) כה, תולדות
(ד"ה299) לפיהמ"ש הרמב"ם הקדמת ראה ראה  אח"כ

להסתפק).
וש"נ.300) א. נ, פסחים
א.301) כד, סנהדרין וראה ו. ג, איכה
ממאמר302) שלפנ"ז בהתוועדות הזקן וכמשנ"ת רבינו של

פרשיות על אדה"ז "פלפולא(מאמרי בענין רכה) ע' ח"א התורה
לח,דאורייתא" (נדרים לישראל" ונתנה עין טובת משה בה ש"נהג

קודש  בין רק לא הבירור ונעשה ההלכה, לעומק באים שעי"ז א),
כו'. החושך את גם שמבררים באופן אלא לחול,

טוב303) שם כתר (ראה הבעש"ט תשנ"ט כתורת (הוצאת
וש "נ) ואילך. סקע"ה הזולת בהוספות אצל בלתיֿרצוי דבר שראיית

כמשל לכלוך היא רואה שכאשר מראה, בתוך המביט ה"ז האדם
או  בדקות זה, ענין יש אצלו שגם היינו, מלוכלכין, שפניו משום
אזי  קצהו, אפס אפילו הי' לא אצלו ואילו עכ"פ, דדקות בדקות
במציאות  קיים אינו זה שענין כיון הזולת, אצל זאת רואה הי' לא

בעולמו.
דומה  (וסיפור האמצעי אדמו"ר אודות מהסיפור ולהעיר

אג"ק ראה - הצ"צ ואיל אודות שעט  ס"ע ח"ג מהוריי"צ  ך.אדמו "ר 
היפך שנכנסוש "נ), ומאוס, בזוי ענין על תיקון לבקש א' אליו

בעצמו  למצוא יכול הי' שלא כו', לגמרי האנושיות והיפך התורה
גם זה zewccמעין zewca לצורת בקשר ענין איזה מצא וסו"ס ,

-*מטבע  מנחם תורת (ראה הנ"ל מענין דדקות בדקות הי' שזה ,
ואילך). שפה ס"ע היומן רשימת

עקיבא304) "ר' סע"ב: כז, מברכות זכות .להעיר  לי' לית .
אבות".

מ"ט.305) פ"ב אבות

*(xnel yie,zece` `l) `ed xaecndy'ievxÎizla dzxevy rahn,zellkl rbepa (`l`ly oiprd"`fefc `zxev,"elit`"ly rahnmilyexi,
xg` cvn ycewd xir milyexie cg` cvn dnlye cec"fv w"a),jxrÎitly - (aezlrn lcebirvn`d x"enc` ly" ,miyecw ly opa"eininy

"`fefc `zxeva lkzqd `l"cw migqt d`x),(`,ievxÎizla oiprl df mb aygp,jk ick cr,dxezd jtid `edy oiprn zewcc zewca edfy
'ek zeiyep`d jtide.
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לוי  משבט שהיה אלא עוד ולא מגר), לגמרי (היפך אלי"82יולדתו" אישי "ילוה עלֿשם רואה 306, אינו -
בלתיֿרצוי  ענין הזולת אצל .307גם

אפילו  אתם שוגגין אפילו אתם פעמים, ג' אתם אתם אתם אומר הוא "הרי עקיבא רבי אומר זה ועל
. ד"שוגגין בלתיֿרצוי ומצב מעמד שגם - מוטעין" אפילו אתם יכוליםמזידין כו'" מזידין .jetdl ולעשות

dxezaמזה oicÎwqt המועדים קביעות תהיה פיו על וביתֿדין 308אשר להקב"ה בנוגע (וגם ישראל בני לכל
מעלה) .309של

אודות כאן שמדובר vxÎizlaוכיון oipr zkitdieעקיבא לו אמר הזה "בלשון לכן -ipzngp ipzngp"
בלתיֿרצוי). ענין אודות מזכיר אינו גרים, בן עקיבא, רבי שגם במשנה, (מהֿשאיןֿכן

של מזיד ואפילו שוגג הפיכת אודות מדובר זה בענין היתה l`xyiÎipaאמנם, החטא בשעת "גם אשר ,
יתברך" אתו הרמב"ם 310באמנה דין וכפסק ,311. מישראל להיות רוצה "הוא מעשה להתרחק שבשעת .

עבירה  זו אין ובמילא מחשבת ", "מלאכת אינו העבירה שמעשה ונמצא, שתקפו", הוא ויצרו העבירות מן
נוקפו 312אמיתית  לבו מהחטא, שנהנה בשעה שאפילו אלא עוד ולא כו'313, עוולה שעושה בידעו ,314.

של מזיד אפילו או שוגג ("נחמתני") להפוך כדי אחת.icediולכן, פעם גרים) (בן "עקיבא" מספיק -

בלתיֿרצוי ענין להפוך כשצריכים הירידה mlerayמהֿשאיןֿכן לתכלית ועד רומי", של ב"המונה ,
(שבכחו  אחת פעם "עקיבא" של הכח מספיק לא - הקדשים") קדשי מבית שיצא ("שועל ביותר למטה
אמרו  (דוקא) הזה "בלשון - יתירה בתוספתֿכח צורך יש אלא ישראל), בני של בלתיֿרצוי ענין להפוך

פעמים)aiwr`ניחמתנוaiwr`לו (ב' .315ניחמתנו"

.‰Î מישראל ואחד אחד לכל הגלות משך זמן כל ועבודתינו למעשינו בנוגע הוראה מהוה זה :316וכל
גמליאל  רבן עלֿידי (שמיוצגים וגר ישראל לוי דכהן הסוגים לד' נחלקים ישראל שכללות לכך נוסף
שבישראל  ההתכללות ענין מצד הרי, ו), סעיף לעיל כנזכר עקיבא, ורבי יהושע רבי עזריה בן אלעזר רבי

ה" רק (לא אחד כל אצל ה"l`xyiיש גם אלא) שבו, "odk ממלכת" נקראים ישראל כל שהרי - שבו "
ה"317כהנים" ;iel הרמב"ם דין כפסק - שבו ה"318" וגם כו'"; איש כל אלא בלבד לוי שבט שבו xb"לא "

לבהמה" "דומים שבהם מהדברים ודומיהן, ושתיה אכילה עניני אומות 319- לגופי בחומריותו "נדמה ,
כהנים"320העולם" ל"ממלכת ראויים שיהיו ועד ביהדות, חדורים יהיו הם שגם לפעול "לגיירם", וצריך ,

בקדשים  הכהנים אכילת ובדוגמת עלֿדרך נעשית שאכילתו ).321(ולדוגמא:

נפשו  כחות כל לקבץ מישראל אחד כל צריך העולם, בבירור היא הגלות בזמן העבודה שעיקר וכיון
גו'" נפשך ובכל לבבך "322("בכל יהיו יחדיו שכולם שבו, והגר הישראל הלוי הכהן ,(jxca oikldn,"
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ויחי 306) ר"פ תו"א וראה לד. כט, שמיני.ויצא ר"פ לקו"ת .
ובכ"מ.

לו 307) אומר ר"ע (שהרי זה דין אמר עצמו שר"י ואף
שהוא  כפי ה"ז - שלמדתני") אחד דבר לפניך לומר "תרשיני

dxeza.
(יוה"כ).308) הקדוש" ל"יום ועד
יד.309) פ"ב, דב"ר ב. פט"ו, שמו"ר ראה
ספכ"ד.310) תניא
ספ"ב.311) גירושין הל'
ע"י 312) והפגם, הלכלוך ולהעביר למרק צריך בזה שגם אף

כו'. העונש
וש"נ.313) ב. ג, נדה ב. ז, ברכות ראה
מעמד 314) להיות יכול - וכיו"ב נמרוד עמלק, - גוי אצל ורק

בחוקותי  ופרש"י (תו"כ בו למרוד ומכוין רבונו את שיודע ומצב
וש"נ). .38 הערה 193 ע' חכ"א לקו"ש וראה יד. כו,

עקיבא 315) לו אמר הזה "בלשון (בר"ה) שהדיוק לומר, ויש
גם כולל נחמתני" כי zlilyנחמתני עקיבא", ד"עקיבא הכפל

השייכים ענינים לערב אין החודש דקידוש העולם בענין לבירור

הקודמת, בפרשה שמצינו החודש (וע "ד קידוש  פרשת  שאמירת 
("החודש  לא למשה מצרים בארץ וקדש") ראה "כזה לכם", הזה

לפי הכרך, בתוך להיות יכולה אלאהיתה גילולים, מלאה שהיתה
jxkl uegאיכפת (מכילתא מה שלכאורה דאף  - א) יב, בא ופרש"י

נע  מה ביניהם) (שמדברים ומשה ומה להקב"ה מצרים, בארץ שה
בה  לא, או גילולים מלאה מצרים ארץ אם אצלם מקום תופס

אומרת מ"מ, מלבדו", עוד ש"אין שמדוברבשעה שבשעה התורה,
החודש , קידוש  דוקא).אודות לכרך מחוץ להיות צריך זה הרי

ישבו 316) "עוד ממש"נ ישראל נשי לעבודת בנוגע ההוראה
(תורת . ואילך סי"ט שבט יו"ד בשיחת נדפסה - גו'" זקנות .

ואילך). 171 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם
ו.317) יט, יתרו
בסופן.318) ויובל שמיטה הל'
(319.107 הערה לעיל ראה
רע"א).320) (ע, פמ"ט תניא
מכפר 321) אדם של "שולחנו רע"א: כז, מחגיגה להעיר

המזבח. בדוגמת עליו",
ה.322) ו, ואתחנן
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הקדושֿברוךֿהוא  של שליחותו שיהיו 323למלא עד בעולם), שבחלקו "רומי" גם (כולל בעולם בחלקו
"milyexil oiler התפלה [בעת מישראל ואחד אחד דכל הפרטית מהגאולה החל בשם 324", מברכים שבה -

ישראל" "גואל כלל"325ומלכות ספק שום כאן ש"אין כיון מיצוי 326, "עד היא כשתפלתו ובפרט ,
ישראל.327הנפש" בני דכל הכללית הגאולה גם נעשית מישראל וכמה כמה עוד ובצירוף ,[

ששומעים  מזה חסֿושלום להתייאש שלא ובודאי להתפעל שאין - הסיפורים משני ההוראה ונקודת
ומצב  למעמד עד ישראל מבני וכמה כמה אצל הירידה גודל את כשרואים ואפילו רומי", של המונה "קול
("התחילו  בכיה כדי עד הצער רגש להיות וצריך שישנו אף שכן, הקדשים", קדשי מבית שיצא ד"שועל

ש" באופן זה הרי דאdikaבוכין"), מסטרא בלבאי דא"decgeתקיעא מסטרא בלבאי ("רבי 328תקיעא
לעליה  התחלה כבר  שנעשית ועד ופועלת, מעוררת ביותר הירידה גודל דוקא שכן, משחק"), עקיבא
שלא  ובאופן תחרש"), שדה ("ציון צמיחה לידי שמביא וזריעה שבחרישה הביטול בדוגמת ביותר, גדולה

שמ  אדרבה, אלא הבלתיֿרצויים, הענינים שמבטלים בלבד עלֿידי זו - ("ניחמתנו") לטוב אותם הפכים
מצדיקים 329התשובה  יותר תשובה בעלי שגדולים הגאולה), את באופן 330(שפועלת היא שעבודתם כיון ,

כזכיות" לו נעשו "זדונות לנהורא, חשוכא אתהפכא "אותן 331של באיסור 332, לו שהציעה 333מצעות

בהיתר" לו אתו"334הציעה ישלים אויביו "גם "זה 335, שאמר 337הנחש"336, דוד כמו רק "ולבי 338(לא
בתענית  שהרגו לפי הרע, יצר לו שאין בקרבי", טוב,339חלל יצרֿהרע ש"עשה אברהם, כמו אלא ,

לפניך"340דכתיב  נאמן לבבו את שכתוב 341ומצאת כמו יצריך"322, "בשני לבבך", ).342"בכל

היו גופא שאצלו שבידעו - עקיבא) (רבי גרים" "בן של בכחו  נעשה זה ("גוי'שע xaraוענין חול עניני
אלה על לפעול כו'") וביה ("מיניה וביכלתו בכחו לקדושה, ונתעלו ש"נתגיירו" אצלם dedayענינים") יש

לקדושה. שיתהפכו - ענינים") ("גוי'שע קדושה של שאינם ענינים
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אדם323) של ד"שלוחו באופן ב.ezenkשצ"ל לד, (ברכות "
בגלות בנ"י) עם (יחד נמצא שהקב"ה כשם ולכן, lkaוש"נ),

eze`ivn ובכל מציאותו בכל בגלות יהודי של עבודתו צ"ל כך ,
נפשו. כחות

מהשכינה 324) פרטי ניצוץ "כל ס"ד: אגה"ק תניא ראה
בחיי  שעה לפי והשבי' מהגלות יוצאת מישראל אחד כל שבנפש

מבחינת שעה דלבא מעומקא שבלב ועבודה תפלה נקודה זו
כו'". הפנימית

דגלות 325) גאולה  לאו גאולה  דהאי שיגאלנו "אע"ג אלא היא
. תמיד עלינו הבאות הצרות (פרש"י מן עלה" גאולה דשם כיון .
ב). יז, מגילה - אתחלתא ד"ה

קכב:326) ע' ענינים מאוה"ת ולהעיר - פי"א. אגה"ת תניא
. שבגשמיות הגדולה "ואף כנסת אנשי תקנו ואיך נתקיים אינו .

ישראל  תפילות שמכל הוא הענין אך לבטלה, ברכה ח"ו שיהי'
. אך הכל, בודאי למעלה וממשיכים נשאר'מעוררים להיות יוכל .

. בהעלם למעלה שהמתנה ההמשכה פי' בסת"ר מתן ונק' .
אותה  שנותנים אך צדקה שנותנים למשל כמו והוא בסתר נשארה
הכלי  אך בהכלי, בשלימות היא שהמתנה אף והנה סגור, בכלי
המתנה  אבל לגילוי, מהעלם לו מתגלה ואינו ומסוגר סגור היא

כו'". בשלימות בהכלי יש היא
שם.327) ואתחנן ספרי
רפי"א.328) אגה"ת ספל"ד. תניא א. עה, זח"ג
דא 329) מסטרא וחדוא דא מסטרא בכי' של באופן היא שגם

חמ"א  התוועדויות - מנחם תורת (ראה בכ"מ בארוכה כמבואר -
בוכין", ד"הן באופן שהיא התשובה, מצות שאפילו וש"נ), .47 ע'
כי  ביותר, גדולה שמחה מתוך להיות צריכה בדמעה", "הזורעים

שהי' (פכ"ט):למרות בתניא הזקן רבינו ובלשון כו', "רע מרוחק
חכמינו  לו שקראו השמות ככל וכו' ומנוול ומתועב ומשוקץ ורשע

הכ  לו ניתן ולהיות חז"ל", שבשמים , לאביו שלימה בתשובה לשוב
כו'. יותר ועוד החטא, כקודם ית' לפני וחביב מרוצה

שנוי'330) שבמחלוקת (אף ב לד, ברכות - אבהו ר' כדעת
ראה  - אבהו". דר' "פליגא יוחנן ר' אמר אבא בר חייא ור' שם,
ואילך). 361 ע' חי"ד לקו"ש בהערה. 183 ע' תש"ט סה"מ בארוכה
גמור  צדיק שאני ע"מ האשה את המקדש לדינא: ונפק"מ
זה  מצד הרי, - (179 הערה (כנ"ל תשובה הרהר שמא מקודשת

wicvnשבעלֿתשובה lecbכמו חשיב ,gayl drhd שאינה
אחר  הולכים זה שבענין אלא, א), מט, ב מח, (קידושין מקודשת

mc` ipa oeyl(בנדרים micitwn(כמו mpi`y צדיק שבין בחילוק
גם  שישנו הצדיק דהיפך השלילה הוא אצלם והעיקר לבע"ת,
עזאי  בן כשמעון אומרים אין ת"ח שאני מנת "על [וע"ד בבע"ת
הטעם  לולי אבל, ב)], מט, (שם כו'" אותו ששואלים כל אלא כו'
מקודשת  שאינה לשבח בהטעה כמו הדין הי' מקפידים, שאין

וש"נ). .186 ע' חי"ז לקו"ש גם (ראה
ב.331) פו, יומא
א.332) מד, מנחות
(333. תשובה בעל דמי "היכי שם: מיומא כגון להעיר .

. עבירה דבר לידו .שבאת הימנה וניצל באותו . אשה באותה .
הציעה  מצעות שאותן - בנדו"ד מזה ויתירה מקום". באותו פרק

בהיתר. לו
קטיגור334) ש"אין הוא הרגיל שהסדר סניגור"אף נעשה

וש"נ). רע"א. נט, (ברכות
ז.335) טז, משלי
רפנ"ד.336) ב"ר
חֿט),337) כא, (חוקת בנ"י את שריפא הנחושת" "נחש לא

אתו". "ישלים ואעפ"כ, "אויביו", שהוא הקדמוני", "נחש אלא
כב.338) קט, תהלים
ב).339) (ה, פ"א תניא
ח.340) ט, נחמי'
ה"ה.341) פ"ה סוטה ה"ה. פ"ט ברכות ירושלמי
(342) עה"פ ופרש"י ה).ואת ספרי ו, חנן
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קדושה, בעניני בעצמו חדור להיות צריך שלכלֿלראש הוא עקיבא) רבי אצל (גם העבודה סדר אמנם,
לעולם  לצאת וצריכים יכולים אזי התורה, השקפת היא עולמם שהשקפת עד בתורה חדורים נעשים וכאשר
אודות  השנה בראש הסוגיא באה שלכלֿלראש בכך כמרומז - שבעולם הבלתיֿרצויים הענינים להפוך כדי

בענין עקיבא רבי ycegdדברי yeciwבעניני העבודה על שמורה ,dyecw334 גם נכלל [ובזה טוב" "עשה ,
מזידין  כו' "שוגגין ישראל, בני אצל מרע") ("סור הבלתיֿרצויים הענינים והפיכת דשלילת הנוסף השלב
רבי  של עבודתו אודות דמכות הסוגיא באה זה ולאחרי נחמתני"], נחמתני אחת) (פעם "עקיבא כו'",
"עקיבא  - כו'" שיצא "שועל רומי", של "המונה שבעולם, הבלתיֿרצויים הענינים את להפוך עקיבא

עקיבא). פעמים (ב' ניחמתנו" עקיבא ניחמתנו

("זקנים  חלישות של באופן אצלו שהיו שהענינים - אצלו גם דאתהפכא הענין נעשה זה ידי ועל
ירושלים". ברחובות וזקנות זקנים ישבו "עוד - התוקף בכל נעשים וזקנות"),

•
"oxcd"l zenlyd

כו':... מעוררת ביותר הירידה גודל שדוקא בסכ"ה,

זו: במדינה בימינו שרואים וכפי

בחשבם  יהדות, בעניני ומצבם ממעמדם עיניהם העלימו דורות וכמה שנים כמה שבמשך יהודים יש
דברי  של קל דקדוק מצוה, הידור על יוותרו אם גם יהודי, בתור שנה ק"כ לחיות להמשיך שיכולים
תשובה... לעשות יכולים שהרי וכיו"ב, כשרות כמו יותר, חמור ענין על אפילו או שמדרבנן, ענין סופרים,

הם  ב"גטו"; להסתגר ולא כו', בהרחבה "לחיות" הם רוצים חפשית, מדינה באמריקא, בהיותם
כו'. כולו העולם כל נגד ולעמוד "מזלות", עם גוים, עם מלחמות לנהל במקום במנוחה, לישון מעדיפים 
ותורה  מצוה ה"נר אצלם שחסר כיון באפילה, ממששים - שנים וכמה כמה במשך לכך שהתרגלו ולאחרי

בעולם.1אור" דרכם את שיאיר

בניֿאדם, בטבע הקב"ה שהטביע [כפי שלהם הילדים עם קורה מה לראות התחילו דבר של בסופו אך
הביתה  שמביאים - יותר] עוד לילדיו ודואג מייקר הוא הרי עצמו, בעיני האדם יוקר שיגדל כמה שעד
. כמותו העריות בכל שאין הפסד בו ש"יש רחמנאֿליצלן, תערובות נישואי לידי ובאים ."שייגעץ"...

הכותית מן epaהבן epi`אלא)ieb שנאמר ה'"2), אחרי מלהיות אותו מסיר מאחרי, בנך את יסיר .3כי

אל  בנוגע שמדובר זמן "חלומות"כל לעצמו ומדמיין "תירוצים" מיני כל לו יש - להוריו בנוגע או יו
כל  "כלו אזי - רחמנאֿליצלן תערובות נישואי סף על שעומדים בתו או בנו אודות כשמדובר אבל כו';
גוי  להיוולד שעלול יודע שהרי עצמו, את לרמות יכול אינו ושוב לתירוצים מקום אין שוב הקיצין"...

שלו. ההמשך" "דור שזהו אליו, בשייכות האל" ב"סיטי אותו לרשום יצטרכו וכך ָרחמנאֿליצלן,

אלו  על גם פעל זה הרי - בעיתונים זאת ולהדפיס בושה, ללא בגלוי, זה על לדבר התחילו וכאשר
בוכין": ש"היו

הענין... גמר לאחר כבר שזהו כיון מאומה, לפעול אפשר שאי וסבורים התייאשו, שכבר כאלו ישנם
בוכים! אנו משיבים: - משהו!... עשו להם: אומרים וכאשר

("שלעּפֿאריין") ומשוך  ממקומך צא - בבכיה?! התועלת מהי  הקדשים"!...ובכן: ל"קודש יהודים ַ
תשב  אזי עבודה, לך תישאר ולא הקדשים, לקודש היהודים כל את שתמשוך לאחרי - לבכות רצונך
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אליבא 343) ש"כולהו - התנא עקיבא רבי של העיקרי ענינו
ס"ח). (כנ"ל דרע"ק"

כג.1) ו, משלי

ד.2) ז, ואתחנן
ה"ז.3) פי"ב איסו"ב הל' רמב"ם
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למשוך  עליך - הקדשים לקודש מחוץ שנמצא ילד ישנו ולקונן; לבכות זמן אין - עכשיו אבל לבכות;
לקודש  אותה משוך - וכו' וכו' חלה אודות נרות, הדלקת אודות יודעת שאינה ילדה יש פנימה; אותו

לבכות! זמן אין הקדשים;

ויודעים  זו, במדינה שגדלו אלו - ממנו למטה שאין תחתון דוקא, אדומי" ב"גר צורך יש זה ובשביל
שהוא  והראיה, דבר, משום להתפעל אין אזי באמת דברֿמה רוצים שכאשר ויודעים המדינה, תהלוכות
אל  הקצה מן חרטה של באופן ד"ניחמתנו", הענין שפועל ה"עקיבא" זהו הנה - התפעל לא בעצמו
אלא  כיהודי, יתנהג מהיום ומקצת כגוי, יתנהג מהיום מקצת "תוהו", קצת אצלו שישאר רק לא הקצה:
יהודי. כמו היום כל עתה להתנהג צריך כך גוי, כמו היום כל התנהג - שהתגייר קודם - שאתמול כשם

מאתנו: אחד לכל נוגע זה וענין

לדרוש יכולים כיצד לעצמו: חושב יהודי ומצוות,epnnכאשר תורה שומרי שיהיו בישראל, עדה לבנות
אזי  - למהוי?! כדבעי אינו בעצמו שהוא בשעה בה בבוקר, מחר משיח פני לקבל לצאת מוכנים ויהיו
ובמילא, גרים", "בן הנך היום הנה ליהודי, הראוי' בשלימות הנהגתך היתה לא אתמול אם גם לו: אומרים
הקצה. אל הקצה מן הנהגתם תשתנה שמחר ליהודי, כראוי מתנהגים אינם היום שגם אלו על לפעול עליך

אצל ד"ניחמתנו" הענין פועלים שזוכים ועלֿידיֿזה ועד ישראלים, אצל והן לויים אצל הן כהנים,
המלוכה" לה' "והיתה היעוד .4לקיום

הענינים  את להפוך אז ורק קדושה, בעניני חדור להיות שצריך העבודה, לסדר בנוגע שם,
קידוש  בענין עקיבא רבי דברי אודות השנה' ד'ראש הסוגיא בהקדמת כמרומז שבעולם, הבלתיֿרצויים

שבעולם: הבלתיֿרצויים הענינים בהפיכת עקיבא רבי עבודת אודות דמכות לסוגיא החודש

אלינו: בנוגע ההוראה גם וזוהי

הענין  שם שיהיה תורה, למקום אמריקא את לעשות שצריכים להם אומרים שכאשר כאלו ישנם
בתוכם" הצורך 5ד"ושכנתי מהו לטעון: מתחילים - הקדושֿברוךֿהוא של מציאותו ברחוב ניכר ויהיה ,

ישראל  בני של בספרים להסתכל מה אין אמריקא, עם "לעבוד" צריך כאשר בשולחןֿערוך?! לעיין
לעבוד, צריכים דרך באיזו לידע כדי להבדיל, שלהם, בספרים להסתכל צריך אלא ספרים"), ("אידישע

וכו'. וכו' זאת ליישם וכיצד

הבלתיֿרצויים  הענינים את להפוך שענינו השני, ל"עקיבא" להגיע אפשר שאי - זה על והמענה
בעניני iptlשבעולם, הפעולה שזוהי ושנים, חדשים וקביעת סידור שענינו הראשון, ה"עקיבא" שישנו

כיֿאם  הגוים, דרכי עם עסק לו אין וועלט"), גוי'שע ("א גוים  של  בעולם לפעול צריך כאשר וגם ַיהדות;
עלֿפי  הם פעולותיו שכל כך, בשולחןֿערוך, שכתוב מה ויודע זיך") האלט ("ער קשור שהוא ַבאופן
הכנסת  "מבית התורה, לימוד ולאחרי התפלה שלאחרי לו, אומר השולחןֿערוך השולחןֿערוך: הוראת

המדרש" ארץ"6לבית דרך מנהג בהן "הנהג אזי ד"ניחמ 7, הענין ופועל השני "עקיבא" בא ואז תנו";
ארץ". "דרך בעניני

גמליאל  רבן על גם פעלו עקיבא רבי של הנחמה שדברי מזה (כמובן מישראל אחד לכל נוגע זה וענין
לעיל  כמדובר - יהושע) ורבי עזריה בן אלעזר וצריך 8רבי עצמו, עם לעסוק צריך מישראל אחד שכל

הענין  גם אצלו להיות וצריך קהילתו, ובני ביתו בני שהם שלו, באניה שנמצאים אלו עם גם לעסוק
רבים" במים מלאכה שיהודי 9ד"עושי יתכן שלא וכאמור, עליהם, להשפיע שיכול יהודים עם להתעסק ,

תנא  בתור עקיבא רבי פעולת ישנה שתחילה הוא, בזה שהסדר - שנמצא מקום באיזה להשפיע יוכל לא
ברחוב, לפעול כיצד לידע שכדי והיינו, בגמרא, כמו "מחשכים" של הענין כלל קיים לא ששם במשנה,
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בסופו.4) עובדי'
ח.5) כה, תרומה
בסופה.6) ברכות
ב.7) לה, שם

התוועדויות 8) - מנחם (תורת ואילך ס"ח שבט יו"ד שיחת
ואילך). 160 ע' חמ"ב

כג.9) קז, תהלים
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("א  תורני עולם של באופן העולם השקפת אצלו נעשית וכאשר התורה, בענין בעצמו חדור להיות ַצריך
הושיבני" ד"במחשכים ומצב למעמד לירד יכול אזי וועלט"), כו'.10תורה שם ולפעול ,

.ÂÎ,'בעלֿבית' להושיב שלא להזהיר צורך יש בביתֿדין, יהודי להושיב צריך שכאשר כך, כדי ועד
חושןֿמשפט  בשולחןֿערוך הסמ"ע שכתב הפכים":11כמו שני הם הלומדים ופסקי הבעליֿבתים ש"פסקי

"רב", אלא) 'בעלֿבית', (לא הוא אם גם הרי - הארץ" "עם הוא אם הדבר: טעם מובן אינו לכאורה
דין?! יודע שאינו אלא 'בעלֿבית', שהוא בכך אינו החסרון כן, ואם בביתֿדין, להושיבו אסור

לא  כן לא (דאם חושןֿמשפט, בשולחןֿערוך שנאמרו התורה דיני את יודע שהוא ועלֿכןֿצריךֿלומר,
יש  העולם, בעניני שמתעסק 'בעלֿבית', להיותו ואףֿעלֿפי ֿכן, בביתֿדין), יושיבוהו שלא להזהיר צריך
שרגיל  והיינו, קוק"), 'בעלֿבית'טישער א איז וועלט אויף קוק ("זיין 'בעלֿבית' של העולם השקפת ַלו
יהיה  הכרעה, לידי וכשיבוא המסחר, בעולם הגשמי, הזה בעולם שהוא כפי דבר כל על להסתכל

התורה. עלֿפי להיות שצריכה כפי העולם מהשקפת אותו שתסיר שלו, העולם מהשקפת "משוחד"

היא  'בעלֿבית' שדעת - הסמ"ע כדברי - אלא הדין, את לפסוק כיצד ידע שלא בלבד זו לא כלומר:
jtid!תורה דעת

ושאר  חושןֿמשפט שולחןֿערוך שלמד 'בעלֿבית' חרדי, 'בעלֿבית' אודות מדובר מובן: אינו לכאורה
יתכן  איך כן, ואם בביתֿדין), שיושיבוהו לקאֿסלקאֿדעתך מקום אין כן, לא (דאם השולחןֿערוך חלקי

תורה?! דעת היפך תהיה שדעתו

אזי  ארץ", "דרך בעסקי הוא עסוק לביתֿדין חוץ נמצא שבהם שעות שבאותם שכיון מוכח, ומזה
כן" גם מתנוול מנוול עם משהו 12"המתאבק בו שיתדבק בהכרח העולם, עניני  עם שמתעסק כיון ;

זה  שאין בלבד זו לא הנה דין, לפסוק כשיבוא ולכן, לתורה, בנוגע גם עליו וישפיע העולם, מהשקפת
תורה! דעת היפך שיהיה זאת, עוד אלא תורה, דעת

.ÊÎ רואים הרבים ובעוונותינו הדין, הוא כך אבל הדבר, טעם מהו ולשאול להתווכח יכולים לכאורה
ממש: בפועל זאת

העולם, של ענין מתערב כאשר, אבל סופרים, דברי של קל דקדוק על שמקפיד חרדי, 'בעלֿבית' ישנו
צריך  כך ואחר מסחר בקשרי עמו שעומד 'בעלֿבית' כלפי או עורךֿדין, כלפי חובתו ידי לצאת וצריך

עם אולהתעסק הקונגרס, חבר להיות רוצה שבו ("דיסטריקט") מחוז באותו בית ה"מפלגה" חבר 
אומרים שראשיֿישיבות למרות הנה - ("סענאטאר") שאינו המחוקקים  בלבד זו לא הרי האסור, דבר שזהו ַָ

קיבל  ובעבר דתי, הוא שגם באמרו, תורה, דעת היפך אצלו שנעשה זאת, עוד אלא תורה, דעת מקבל
תורה. דעת היפך פוסק והוא בבית ֿדין, לישב יכול ובמילא לרבנות, סמיכה

עונה, - הכשר בחינוך להתחנך שיוכלו מישראל ילדים לרבבות שנוגע ענין זה הרי אליו: טוענים וכאשר
תירוץ... זה על מחפש אזי - אחר באופן תורה דעת שהורה רב ישנו מאי, אלא לרבנות... סמיכה לו שיש

הדברות, בעשרת שנאמר ענין הוא ואם אב שכיבוד שיודע דתי, 'בעלֿבית' אודות מדובר וכאמור,
תירוץ! שום אין בודאי זה שעל - אביו נגד פניו מעיז ואףֿעלֿפיֿכן

במסחר, - למסחר! שייך שהוא שיודע למרות דין, לפסוק רוצה 'בעלֿבית' כאשר שקורה מה זה ובכן:
ח  אודות כשמדובר אבל הפוסק; הוא ואתה 'בעלֿהבית' הוא העזר אתה אבן דעה, יורה משפט, ושן

בביתֿדין! בעליֿבתים להושיב אסור - חיים ואורח

רב!... כתב - זה דין הוא: טוען - זה דין אודות גם שיודע ואף

פגע!... ולא נגע לא ואףֿעלֿפיֿכן, ברבים, שנעשה ענין וזהו

שכתוב  וכמו זאת, יניח לא שהקדושֿברוךֿהוא כיון הדבר, יצליח שלא במשיחי",13ובודאי תגעו "אל
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א.10) כד, סנהדרין וראה ו. ג, איכה
סקי"ג.11) ס"ג

ספכ"ח.12) תניא
טו.13) קה, תהלים
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רז"ל  ויחנכו 14ודרשו הילדים, עבור הכספים שיתקבלו יפעלו שבודאי כך, רבן", בית של תינוקות "אלו :
והמצוה. התורה יסודי על אותם

כיון  הכספים, את לחלק להם שיתנו לדרוש ה"ברייטקייט" לבעליֿבתים תהיה עוד - דבר של ובסופו
כספים!... לחלק יודע ואינו "בטלן", הוא שהרב

שזה בגלל הכסף, את לקחת שאסור צעק שהוא בשעה בה - זה "חוקתֿהמדינה"וכל נגד
ילדים. רבבות של חינוכם חשבון על גם "חוקתֿהמדינה" שמירת על להקפיד ויש ָ("קאנסטיטוציע"),
של  יהודי אני באמרו: דבריהם, את שולל - לחוקתֿהמדינה בניגוד זה שאין ואומרים גוים באים וכאשר

פוסק  משפט" ו"חושן משפט", דינא"...15"חושן דמלכותא ש"דינא

הוא  האבא - אב כיבוד של ענין ישנו "בטלנים"; הם רבנים - הדין את פסקו כבר רבנים מאי, אלא
שני  או מלמד ועוד כתה עוד וצריכים ילדים, לרשום צריכים איד"); אלדֿפעשענד ("אן הישן ַָמהדור
ולהתעסק  כתפיו, על "חוקתֿהמדינה" את לשאת צריך שהוא בשעה לזה יש תפיסתֿמקום איזה - מלמדים

מסחר?!... עמהם לנהל צריך שלמחרת ושלישי, שני 'בעלֿבית' ועם עורךֿדין, עם

ענין  אבל האמת; אל מכוין שהוא לו שנדמה כיון בשוגג, אם כי במזיד, זאת עושה לא אמנם הוא
שלא  כשם שלו!... שאינו בענין להתערב 'בעלֿבית' צריך לא מלכתחילה השולחןֿערוך: מבהיר גופא זה

משפט"!... "חושן בעניני תתערב אל כך שלך, במסחר מתערבים

זה הרי הרב בשביל גם שהרי - לרב יותר וטוב ל'בעלֿבית', ("געזינטער") יותר טוב יהיה lecbואז oeiqp
בשולחןֿערוך  הדין "יודע" שבודאי כך, חרדי, רב של למשכורתו שדואג כזה 'בעלֿבית' דינו בבית שישב 
משלם  אינו זה, דין יודע שאינו ה'בעלֿבית' [שהרי בביתֿדין לישב ל"בעלֿבית" שאסור חושןֿמשפט
בביתֿדין! לישב זיך") שּפארט ("ער עצמו את ודוחק בו"... "מורד ואףֿעלֿפיֿכן חרדי...], לרב ַמשכורת

שזהו  הכפורים, ויום השנה ראש של בהקביעות יתערב ולא שלו, בחלק יעסוק הבעלֿהבית כאשר
רבנן" מלכי "מאן לרבנים, ששייך לתינוקות 16ענין טוב שיהיה - והעיקר לו, וטוב לו טוב יהיה אזי -

רבן. בית של

שניתנה  ה"חוקה" נוגע לראש לכל הנה - וכו' וכך כך נאמר שבחוקתֿהמדינה האמורים, התירוצים וכל
לבניך" "ושננתם סיני: התלמידים"17בהר "אלו "ושננתם",18, של במצב שאינו אחד ילד שישנו זמן וכל ,

מישראל. ואחד אחד כל על מוטל בזה החיוב הרי

ליתן... אחר למישהו יניח - מכספו ליתן רוצה אינו ואם מכספו, שיתן או ברירות: שתי לו שיש אלא
אל  אבל לך, שנראה ממה היפך לעשות ממך דורש לא אחד אף תתערב; אל - בעיניך חן מוצא לא
אומר  מי ובכלל, אחרות, במצוות תעסוק זה ובמקום זו, במצוה חלק לך יהיה לא אחר; למישהו תקלקל
אחד!... כתר לו שיהיה מספיק - וכו' וכו' מסחר" "כתר וגם מלכות", "כתר גם כהונה", "כתר גם שצריך

אחרים" עלֿידי נעשית ש"מלאכתן באופן זה יהיה סוף כל סוף - אופן שכתוב 7ובכל כמו "ועמדו 19,
גוים. עלֿידי הכספית התמיכה את יקבלו רבן בית של שהתינוקות כך, צאנכם", ורעו זרים

הם יהיו אזי הכספים, את לקבל יצטרכו שכאשר לעיל, שיתנו וכאמור שידרשו  בראש", ה "קופצים
ה"מחלקים ", יהיו  והם  הכספים, את ללמוד!להם  לימוד ספר ובאיזה לבחור, מלמד איזה שיקבעו אלו והם

בסיום  זה על שנאמרו הסימנים ככל משיחא", "בעקבות אנו נמצאים שהרי - זה על לתמוה ואין
סוטה... מסכת

- בש"ס ונדפסה שניתוספה - יאיר בן פינחס דרבי בברייתא שם שכתוב מה שיקויים ויהיֿרצון
גדול, ב"אמן" מפטירים זה ולאחרי לטוב, זכור הנביא אליהו בביאת שמסיימת

אמן". ונאמר גואל, לציון "ובא לסיים: רגילים ה"מגידים" שהיו וכפי
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ב.14) קיט, שבת
סשס"ט.15)
(ברע"מ).16) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה

ז.17) ו, ואתחנן
עה"פ.18) ופרש"י ספרי
ה.19) סא, ישעי'



לד

      
מוגה  בלתי

 שמע שמועה  "מה  יתרו", "וישמע  פרשתנו, ריש  רש "י פירוש  לאחרי 1נתבאר  עכשיו, (רק 
מצרים  יציאת  לאחרי תיכף  ולא  סיני, למדבר  ֿ ישראל  בני באו שאז סיון חודש  ֿ סוף 2ראש  ים  קריעת  (

עמלק " להתגייר 3ומלחמת  כדי (לא  בא  שיתרו כדי 4- אלא ) ֿ ידי5, על  שנעשה  הקלקול  את  6לתקן

 חלישות -  למלחמה לצאת  שהעיז החוצפה  מפני (הן העמים  לעיני ֿ ישראל  בני של 
להם  שנעשו הנסים  מכל  להתפעל  מבלי ֿ ישראל  בני בדרך 7נגד  מלחמה , של  באופן שניצחוהו מפני והן ,

שיתרו 8הטבע  ֿ זה  ֿ ידי על  - לזה  והתיקון מדין",9), "כהן   זרה ֿ עבודה  בכל  מכיר  (שהיה 
והשגה  ידיעה  לו שהיתה  כו',10שבעולם , החיות  השפעת  היא  ֿ ידם  שעל  העולמות  שבכל  הממוצעים  בכל 

שטעה  בו 11אלא  החוצב  ביד  כגרזן אלא  שאינם  האמת  היפך  ושלטון, כח  להם  שיש  ),12לחשוב  ;
הביטול  בו נפעל  שכבר  לאחרי - זה  שכתוב 1314וכל  כמו הוביש 15, אשר  את  שמענו "כי

גו'". באיש  רוח  עוד  קמה  ולא  לבבנו וימס  גו' סוף  ים  מי את  ה '
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(1" ה) יח , (פרשתנו שמ "ש משה היינו, חותן יתרו
ש" בגלל  זה הי ' ואשתו", שמע ובניו ("שמועה יתרו"

הי ' שהרי  משה, אל  ובניו אשתו את להביא בשביל  ולא ובא"),
בעצמו. לבוא הוצרך  ולא שליח , ע"י  אותם לשלוח  יכול 

ממדין,2) יצא יצי "מ  אודות ששמע לאחרי  שתיכף לומר ואין
קרוב  הי ' סיני  הר שהרי  - שבא עד  הליכתו זמן שנמשך  אלא
הלך  ש"משה מזה פרשתנו) (ריש הרמב"ן שמוכיח  כפי  למדין,

וכו'". מדין צאן לרעות שם
מנחם 3) (תורת בתחלתה דאשתקד  יתרו ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך ). 86 ע' חל "ט  התוועדויות -
גירסת 4) את מביא אינו מקרא של  בפשוטו רש"י  שהרי 

"מה א) קטז, (זבחים ובאהגמרא שמע והיינו,שמועה ."
שעוד  במדיןדאף למשה בהיותו אלקים עשה אשר כל  "את

לאחרי ורק להתגייר; בדעתו הי ' לא עדיין - גו'" עמו ולישראל 
משה, אל  "שבא אז שגם (אף ח ) (יח , וגו'" הי 'לחותנו 

"עתה  אמר אזי  ראי '), של  באופן ולא שמיעה , של  באופן רק זה
(שם, עליהם" זדו אשר בדבר כי  האלקים מכל  ה' גדול  כי  ידעתי 

יא).
את 5) ה' הוציא "כי  ששמע אף יצי "מ , לאחרי  משא"כ 

הי ' שלא (וכנ"ל  לבוא סיבה לו היתה לא - ממצרים" ישראל 
כו'). להתגייר בדעתו

רש "י 6) מדייק  "ולכן  :," בהמשך עמלק משא"כ 
כל  "את על  בפירושו ובבאר הענין, המן "בירידת - עשה" אשר

."
ח "ב 7) תה. ע' ח "א תר"ם סה"מ  (ראה בחסידות וכמבואר

עמלק, קליפת בענין ואילך ) תתפד  ע' תתעו. ע' כאשר ריש שגם
החוצפה  תוקף לו יש מהקב"ה, פרטית השגחה של  ענין רואה
השגחה  זו שאין - "ספק" בגימטריא "עמלק" - ספק להטיל 

הטבע. בדרך  ח "ו מקרה אלא פרטית,
פרשת 8) קורין פורים שקודם שבשבת ולהעיר - פורים. כמו
זכור.

שאול 9) כאשר שלכן, עמלק, הי ' שבו מקום באותו שהי '
בעמלק, להלחם אל הוצרך  שאול  "ויאמר ו) טו, ֿ א (שמואל  כתיב

עמלקי ".הקיני  מתוך  רדו סורו לכו יתרו) (בני 

פ"ד 10) (ח "ב במו"נ הרמב"ם מ "ש א 'וע"ד  אודות  ואילך)
ידיעה לו שהיתה  שהגיעהפילוסופים , עד  כו', החקירה  בחכמת

התשיעי , הפועל .לגלגל שכל 
מצד 11) שבאה טעות היינו, , של ענין ולא

ממענה גם ולהעיר - גם כו'. (ראה  אדמו"ר  מו"ח  מנחם כ "ק  תורת
התוועדויות  עמו- מדברים למה שטען לא' וש"נ) .279 ע' עלח "י 

אתה הנחת  האם  "אפיקורס ": שהוא  בשעה  בה  חושב תפילין ,
סעמיטשקעס") ("קנאקט  גרעינים שמפצח  מי  הוא ַש"אפיקורס"

שעוסק*ביוהכ "פ  מי  הוא  "אפיקורס" - וגם ?!... חכמה, בעניני 
בו" למרוד  ש"מכוין אלא רבונו", את ש"יודע ועד  אלקית, חכמה

שלימודו (תו"כ  והיינו, ועוד), יד. כו, בחוקותי  כדיופרש"י  הוא
ממדריגת  למטה הוא הנ"ל  באופן שמתנהג  מי  אבל  כו'; למרוד 

אדם!... בצורת נורמלית, לא בהמה - אדם
יותר)12) (ועוד  גם להזהיר צריך  זה היותרועל  במדריגות

תמר "אל ולדוגמא : - כג ,נעלות (משפטים בקרבו" שמי  כי  גו' בו
- עה"פ (פרש"י  רבו כשם ששמו מטטרון על  דקאי  - כא)
תמורה, מלשון בו", תמר "אל  מזהירים זה ועל  ב), לח , מסנהדרין
ד ), פל "ב, שמו"ר שם. סנהדרין (ראה בהקב"ה להחליפו שלא

בו. החוצב ביד  כגרזן אלא שאינו כיון
אצל  מגיעין "כשאתם אמר עקיבא שר' שמצינו מה גם וזהו
שלא  - ב) יד , (חגיגה מים" מים תאמרו אל  טהור שיש אבני 

לידע אלא  עליונים , ממים תחתונים  מים מציאות להפריד שזוהי 
(כמבואר  כלל  מציאות אינם לעצמם תחתונים מים ואילו אחת,

תתקעב)).בארוכה ע' תתקסד . ע' (ח "ב תער"ב בהמשך 
יתרו13) ראה מה מובן, אינו זאת, לולי  לבואכי  מדין כהן

הקלקול את ולתקן לבנ"י  עמלק.ולסייע  מלחמת ע"י  שנעשה
הי ' שיתרו מבנ "י ובפרט  הי 'רחוק  עמלק שהרי  עמלק , מאשר

מיצחק, שיצא עשו של  קטורה מזרעו בני  מזרע הי ' יתרו ואילו
מאברהם. שיצאו (מדין)

(כנ"ל 14) לבוא סיבה לו היתה לא קרי "ס לאחרי  שמיד  אלא
לתקן  כדי  בא עמלק מלחמת לאחרי  ורק ליצי "מ ), בנוגע 5 הערה

בפנים. כנ"ל  כו',
ֿ יא.15) יו"ד  ב, יהושע

                




לה      

עמלק  ומלחמת  ֿ סוף  ֿ ים  דקריעת  השייכות  שב 16וביאור  שלמרות  - הענינים  ֿ סוף בפנימיות  ֿ ים  קריעת 
אינו  עדיין שהחיבור  הוכיחה  עמלק  מלחמת  הנה  ֿ תורה ), למתן (כהכנה  ותחתון עליון חיבור  היה 
וזיכוך  בירור  ֿ ידי על  החיבור  את  ולהשלים  לתקן יתרו בא  ואז עדיין, מתנגדת  הקליפה  כי בשלימותו,

אמירתו  מעלת  (וכן יתרו שבהודאת  העילוי וזהו ֿ זה ; דמשה 17הלעומת  השירה  אמירת  לגבי ה '" "ברוך 
ֿ תורה  דמתן הענין נעשה  ֿ זה  ֿ ידי על  שדוקא  ֿ ישראל ), .18ובני

הרחוקים  הרשות  בעניני העבודה  ֿ ידי על  היא  לזה  שההכנה  יום , שבכל  ֿ תורה  למתן בנוגע  וההוראה 
בדוגמת  קדושה , בעניני העבודה  ֿ ידי על  כח ' ה 'נתינת  הקדמת  לאחרי עמלק , מלחמת  בדוגמת  מקדושה ,

ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - ֿ סוף  ֿ ים  74קריעת  עמוד  י"א  חלק 
ואילך .

: עמלק מלחמת  אודות  כששמע  בא  שיתרו מזה  נוספת  והוראה 
קרך " ("אשר  קרירות  - עמלק " "מלחמת  בעצמו מרגיש  יהודי  לידע ,19כאשר  צריך  קדושה , לעניני (

האלקים . להר  למדבר  ילך  שבנפשו ש "יתרו" - היא  לזה  שהעצה 

מאמר  תניא , פרק  ללמוד  היא  דעמלק  לקרירות  שהעצה  לחשוב  גדלות יכולים  אודות  מדובר  שבו חסידות ,
מקליפת  יפטר  ֿ סוף  ֿ כל  סוף  הנה  וכו', מאמר  עוד  כשילמד  לאט , ולאט  מעט , "יתחמם " ֿ זה  ֿ ידי שעל  ה ',

עמלק .

ֿ ידי על  לא  - היא  עמלק  קליפת  לבטל  שהעצה  ההוראה , באה  זה  אחר ועל  צעד  והדרגה , בסדר  הליכה 
אגרשנו " מעט  "מעט  להניח 20צעד , - אלא  ולהכניס , הרוחניים , והן הגשמיים  הן והמעלות , הענינים  כל  את 

האלקים . הר  - קדושה  בעניני התוקף , בכל  אינגאנצן"), זיך  ("אריינווארפן מציאותו כל  ַַַאת 

ושטות  עול  קבלת  ֿ ידי על  דוקא  אלא ) ודעת , טעם  ֿ ידי על  (לא  הוא  עמלק  קליפת  שביטול  וכידוע 
את  להכניס  צריך  ובזה  ודעת ; מטעם  שלמעלה  שטות דקדושה  הרוח  מצד  ֿ זה , על  שעבד  שבנפשו ה "יתרו "

רז "ל  (כמאמר  ודעת  מטעם  להפוך 21שלמטה  - שטות ") רוח  בו נכנס  ֿ כן ֿ אם  אלא  עבירה  עובר  אדם  "אין
דקדושה . לשטות  ֿ זה  דלעומת  השטות 

***

. הערפל אל  נגש  ומשה  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***
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שייכת:16) ובא") "שמע שיתרו (השמועה קרי "ס דלכאורה,
ממצרים" ישראל  את ה' הוציא "כי  הפסוק): (שבסיום ליצי "מ  (א)
גם  שהרי  בקרי "ס, היתה ממצרים היציאה ושלימות שגמר כיון -
אחרי רדפו ואח "כ  במציאותם המצריים נשארו יצי "מ  לאחרי 
יד , (בשלח  אחד " עד  בהם נשאר "לא כאשר בקרי "ס, ורק בנ"י ,

ממצרים  היציאה נשלמה -*כח ), הפרשה) (תוכן למ "ת (ב) ,
השייכות  מהי  אבל  ותחתון; עליון חיבור של  ענין ישנו שבשניהם

הרי  - עמלק למלחמת קרי "ס גילוישל  - קרי "ס הפכים: שני  הם
שכל  ובאופן וארץ, שמים מבריאת גם למעלה ביותר, נעלה אלקי 
ב  טו, (בשלח  ואנוהו" ֿ לי  א "זה ואומר באצבעו  מראה הי ' אחד 

המלובש  נס ע"י  הי ' הנצחון שאפילו - עמלק ומלחמת ובפרש"י );
והסתר, העלם של  ענין בודאי  שהיא המלחמה ועאכו"כ  בטבע,

אלקות. מגילוי  היפך 
יו"ד .17) יח , פרשתנו
שאז 18) (פל "ו)), בתניא (כמבואר לבוא דלעתיד  הגילוי  מעין

שאין  במדריגה שה"תחתון בתחתונים, דדירה הכוונה תושלם
ית'. לעצמותו דירה יהי ' ממנו" למטה תחתון

ובפרש"י .19) יט  כה, תצא
ל .20) כג , משפטים
א.21) ג , סוטה

                 
                

             
                  

               
      



לו     

 במאמר) לעיל  להאמור  התורה ,22בהמשך  ענין שהוא  מישראל , אחד  שבכל  משה  בחינת  אודות  (
ענינו  גם  ישנו - התפלה  עבודת  גם  כולל  העבודה , כללות  ענין שהוא  שבנפשו, העם  כל  אל  נמשך  שמזה 

כלל  ובדרך  פרט  בדרך  הם  הענינים  כל  (שהרי ישראל  לכללות  בשייכות  משה  של 23של  ענינם  שזהו ,(
גדול " "בית  בשם  שנקראים  הישיבות , התורה , תורה "24מוסדות  בו שמגדלין "מקום  אור 25, נמשך  ומשם  ,

תפלה " בו שמגדלין ד "מקום  גדול " "בית  וגם  ֿ ישראל , בני עבודת  עניני שאר  בכל  לקבל 25התורה  צריך 
התורה . בענין הוא  הגדלות  עיקר  כי  תורה ", בו שמגדלין מה "מקום 

ֿ כנסיות  הבתי הם  תפלה " בו שמגדלין "מקום  הנה  - נשיאינו רבותינו שייסדו למוסדות  ובנוגע 
הזקן  רבינו שיסד  כפי האריז"ל  נוסח  ֿ פי על  יתפללו שבהם  הזקן רבינו שיסד  גם 26וה "שטיבלאך " כולל  , ַ

לאחרי  גם  התפלה  מעבודת  ה "בכן" שיומשך  ובאופן התפלה , ובעת  התפלה  קודם  ההתבוננות  הכנת  ֿ ידי על 
שמגדלין ו"מקום  היום ; כל  בהנהגת  כבוד התפלה  עלֿידי  שנתייסדו  תמימים  תומכי  ישיבות  הם  תורה " בו

(מהורש"ב ) אדמו "ר  אדמו"ר קדושת  ֿ וחמי מורי קדושת  כבוד  מקומו ממלא  ובנו ֿ עדן ששם 27נשמתו ,
הערפל " אל  ד "נגש  באופן תורה  (במאמר 28לומדים  לעיל  כנזכר  ,29.(

תמימים  תומכי ישיבת  של  השנתית  החגיגה  מתקיימת  שמחר  שממנו 30וכיון תורה  בו שמגדלין (מקום 
אל  ד "נגש  באופן תהיה  וההשתתפות  בחגיגה , כולם  ישתתפו בודאי - לעיל ) כנזכר  ישראל , לכל  נמשך 

ש הערפל ", לסייע והיינו, אלא  השכל , של  והגבלות  ומדידות  בחשבונות  להתחשב  הגבלות ,לא  ללא  לישיבה 
שלמעלה  שבנפש  הפשוט  הרצון מצד  שמתחייב  הערפל "כפי אל  ד "נגש  הענין יהיה  ובמילא  ודעת , מטעם 

ֿ זה  ֿ ידי ועל  הישיבה ; עבור  ד "ערפל ") ההעלם  (דוגמת  הכמוסים  מהחסכונות  גם  ליטול  - בפשטות  גם 
הרחבה . של  ובאופן להם , המצטרך  בכל  המשתתפים  לכל  ברכה  שפע  יומשך 

גדול " "בית  - תמימים  תומכי בישיבות  הרחבה  שתהיה  ֿ רצון והן ויהי התלמידים  אצל  הן כפשוטו,
הרחבה  ומלמדים , משפיעים  הר "מים , בגשמיות ,אצל  והרחבה  ברוחניות 

רז"ל  שאמרו (שלא 31[ומה  להתפרש  יכול  ה "עוני" ענין הרי - כו'" מעוני התורה  את  המקיים  "כל 
(במאמר  כנ"ל  שמים , דיראת  להכיווץ  בנוגע  אלא ) שמים 29כפשוטו, ביראת  להיות  צריך  התורה  שלימוד  (

ובביטול ],

בקרוב  צדקנו, משיח  בביאת  שיתגלה  המקדש , בית  על  דקאי כפשוטו, גדול " ל "בית  נבוא  שמזה  ועד 
ממש .

***

- ערותך " תגלה  לא  אשר  מזבחי על  במעלות  תעלה  "ולא  פרשתנו, בסוף  רש "י פירוש  נתבאר 
הטעם  לפרש  שלא  היה  מוטב  האיסור 32דלכאורה , להיות  צריך  ֿ זה  ֿ פי שעל  כיון ערותך ", תגלה  לא  "אשר 

במעלות  גם  גו'" תעלה  המקדש 33ד "לא  בכל  חדש 34שהיו ענין ללמד  בא  שבכתוב  שהטעם  מוכח  ומזה  ,
ויש  הואיל  תורה  אמרה  בזיונן , על  להקפיד  דעת  בהם  שאין  הללו אבנים  ומה  ֿ וחומר , קל  דברים  "והרי -
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(22.(241 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ד 
ט .23) כה, ֿ ב מלכים
וש"נ.24) .113 ע' שם מנחם תורת גם ראה
רע"א.25) כז, מגילה
וש"נ.26) .311 ע' חי "ד  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.27) .227 ע' שם מנחם תורת גם ראה
יח .28) כ , פרשתנו
(29.(242 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ה
חכ "ג30) (אג "ק זו שנה שבט  טו"ב חנוכה; זאת מכתב ראה

זו. לחגיגה בקשר - ואילך ) שכח  ע' ואילך ; שה ע'
מ "ט .31) פ"ד  אבות
(אף 32) הטעם תורה כתבה ציוויים שבכו"כ  - ובהקדים

רצון  להיותם עול , קבלת מצד  להיות צריך  המצוות קיום שעיקר
המצוה  בקיום חיות יתוסף הטעם ידיעת שע"י  כדי  העליון)

כו'); שלמעלה החכמה עם העשי ' את לחבר החסידות: (ובלשון
מוטב  ולכן כו', אדרבה הרי  - כו' קושיא מעורר הטעם כאשר אבל 

טעם. ללא הציווי  שיהי ' הי '
בענין 33) כידוע נעלה, הו"ע שבמקדש המעלות ענין והרי 

"שיר או המעלות" א."שיר קכ , תהלים פרש"י  (ראה למעלות"
א). קכא,

שבנין 34) דכיון לומר, יש המעלות לענין שבנוגע ולהעיר,
(דברי השכיל " עלי  ה' מיד  בכתב ש"הכל  באופן הי ' ביהמ "ק
לבנות  הציווי  הנה רע"א), סב, זבחים וראה יט . כח , ֿ א הימים
(וכמו  במעלות" תעלה ד "לא האיסור את שולל  במקדש מעלות
עץ" גו' תטע ד "לא האיסור את שולל  במקדש עץ לבנות שהציווי 
פסיעה  לפסוע מהאיסור יוקשה עדיין אבל  כא)); טז, שופטים (פ'
זה  ומצד  השכיל "). עלי  ה' ד "מיד  התירוץ שייך  לא זה (ועל  גסה
פוסע  אתה אי  ש"עליו ללמדנו "עליו", תיבת להוסיף הכתוב צריך 



לז      

 במאמר) לעיל  להאמור  התורה ,22בהמשך  ענין שהוא  מישראל , אחד  שבכל  משה  בחינת  אודות  (
ענינו  גם  ישנו - התפלה  עבודת  גם  כולל  העבודה , כללות  ענין שהוא  שבנפשו, העם  כל  אל  נמשך  שמזה 

כלל  ובדרך  פרט  בדרך  הם  הענינים  כל  (שהרי ישראל  לכללות  בשייכות  משה  של 23של  ענינם  שזהו ,(
גדול " "בית  בשם  שנקראים  הישיבות , התורה , תורה "24מוסדות  בו שמגדלין "מקום  אור 25, נמשך  ומשם  ,

תפלה " בו שמגדלין ד "מקום  גדול " "בית  וגם  ֿ ישראל , בני עבודת  עניני שאר  בכל  לקבל 25התורה  צריך 
התורה . בענין הוא  הגדלות  עיקר  כי  תורה ", בו שמגדלין מה "מקום 

ֿ כנסיות  הבתי הם  תפלה " בו שמגדלין "מקום  הנה  - נשיאינו רבותינו שייסדו למוסדות  ובנוגע 
הזקן  רבינו שיסד  כפי האריז"ל  נוסח  ֿ פי על  יתפללו שבהם  הזקן רבינו שיסד  גם 26וה "שטיבלאך " כולל  , ַ

לאחרי  גם  התפלה  מעבודת  ה "בכן" שיומשך  ובאופן התפלה , ובעת  התפלה  קודם  ההתבוננות  הכנת  ֿ ידי על 
שמגדלין ו"מקום  היום ; כל  בהנהגת  כבוד התפלה  עלֿידי  שנתייסדו  תמימים  תומכי  ישיבות  הם  תורה " בו

(מהורש"ב ) אדמו "ר  אדמו"ר קדושת  ֿ וחמי מורי קדושת  כבוד  מקומו ממלא  ובנו ֿ עדן ששם 27נשמתו ,
הערפל " אל  ד "נגש  באופן תורה  (במאמר 28לומדים  לעיל  כנזכר  ,29.(

תמימים  תומכי ישיבת  של  השנתית  החגיגה  מתקיימת  שמחר  שממנו 30וכיון תורה  בו שמגדלין (מקום 
אל  ד "נגש  באופן תהיה  וההשתתפות  בחגיגה , כולם  ישתתפו בודאי - לעיל ) כנזכר  ישראל , לכל  נמשך 

ש הערפל ", לסייע והיינו, אלא  השכל , של  והגבלות  ומדידות  בחשבונות  להתחשב  הגבלות ,לא  ללא  לישיבה 
שלמעלה  שבנפש  הפשוט  הרצון מצד  שמתחייב  הערפל "כפי אל  ד "נגש  הענין יהיה  ובמילא  ודעת , מטעם 

ֿ זה  ֿ ידי ועל  הישיבה ; עבור  ד "ערפל ") ההעלם  (דוגמת  הכמוסים  מהחסכונות  גם  ליטול  - בפשטות  גם 
הרחבה . של  ובאופן להם , המצטרך  בכל  המשתתפים  לכל  ברכה  שפע  יומשך 

גדול " "בית  - תמימים  תומכי בישיבות  הרחבה  שתהיה  ֿ רצון והן ויהי התלמידים  אצל  הן כפשוטו,
הרחבה  ומלמדים , משפיעים  הר "מים , בגשמיות ,אצל  והרחבה  ברוחניות 

רז"ל  שאמרו (שלא 31[ומה  להתפרש  יכול  ה "עוני" ענין הרי - כו'" מעוני התורה  את  המקיים  "כל 
(במאמר  כנ"ל  שמים , דיראת  להכיווץ  בנוגע  אלא ) שמים 29כפשוטו, ביראת  להיות  צריך  התורה  שלימוד  (

ובביטול ],

בקרוב  צדקנו, משיח  בביאת  שיתגלה  המקדש , בית  על  דקאי כפשוטו, גדול " ל "בית  נבוא  שמזה  ועד 
ממש .

***

- ערותך " תגלה  לא  אשר  מזבחי על  במעלות  תעלה  "ולא  פרשתנו, בסוף  רש "י פירוש  נתבאר 
הטעם  לפרש  שלא  היה  מוטב  האיסור 32דלכאורה , להיות  צריך  ֿ זה  ֿ פי שעל  כיון ערותך ", תגלה  לא  "אשר 

במעלות  גם  גו'" תעלה  המקדש 33ד "לא  בכל  חדש 34שהיו ענין ללמד  בא  שבכתוב  שהטעם  מוכח  ומזה  ,
ויש  הואיל  תורה  אמרה  בזיונן , על  להקפיד  דעת  בהם  שאין  הללו אבנים  ומה  ֿ וחומר , קל  דברים  "והרי -

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

(22.(241 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ד 
ט .23) כה, ֿ ב מלכים
וש"נ.24) .113 ע' שם מנחם תורת גם ראה
רע"א.25) כז, מגילה
וש"נ.26) .311 ע' חי "ד  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.27) .227 ע' שם מנחם תורת גם ראה
יח .28) כ , פרשתנו
(29.(242 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ה
חכ "ג30) (אג "ק זו שנה שבט  טו"ב חנוכה; זאת מכתב ראה

זו. לחגיגה בקשר - ואילך ) שכח  ע' ואילך ; שה ע'
מ "ט .31) פ"ד  אבות
(אף 32) הטעם תורה כתבה ציוויים שבכו"כ  - ובהקדים

רצון  להיותם עול , קבלת מצד  להיות צריך  המצוות קיום שעיקר
המצוה  בקיום חיות יתוסף הטעם ידיעת שע"י  כדי  העליון)

כו'); שלמעלה החכמה עם העשי ' את לחבר החסידות: (ובלשון
מוטב  ולכן כו', אדרבה הרי  - כו' קושיא מעורר הטעם כאשר אבל 

טעם. ללא הציווי  שיהי ' הי '
בענין 33) כידוע נעלה, הו"ע שבמקדש המעלות ענין והרי 

"שיר או המעלות" א."שיר קכ , תהלים פרש"י  (ראה למעלות"
א). קכא,

שבנין 34) דכיון לומר, יש המעלות לענין שבנוגע ולהעיר,
(דברי השכיל " עלי  ה' מיד  בכתב ש"הכל  באופן הי ' ביהמ "ק
לבנות  הציווי  הנה רע"א), סב, זבחים וראה יט . כח , ֿ א הימים
(וכמו  במעלות" תעלה ד "לא האיסור את שולל  במקדש מעלות
עץ" גו' תטע ד "לא האיסור את שולל  במקדש עץ לבנות שהציווי 
פסיעה  לפסוע מהאיסור יוקשה עדיין אבל  כא)); טז, שופטים (פ'
זה  ומצד  השכיל "). עלי  ה' ד "מיד  התירוץ שייך  לא זה (ועל  גסה
פוסע  אתה אי  ש"עליו ללמדנו "עליו", תיבת להוסיף הכתוב צריך 

     

) צורך  בהם בהם  תנהג  לא  ההיכל )) שלפני למעלות  בנוגע  ֿ כן ֿ שאין (מה  המזבח  על  לעלות  כדי
" (בלבד , בזיון מנהג  בזיון(אפילו) דחשיב  ערוה ", יוצרך לגילוי בדמות  שהוא  חבירך  ,(

" כלפי הוא  שהבזיון כיון בזיון, מנהג  בו לנהוג  (שאין ֿ וכמה " ֿ כמה  ֿ אחת  על  בזיונו על  ")ומקפיד 
ואילך . 119 עמוד  כא  חלק  ֿ שיחות  בלקוטי  ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  -

***

. תורה מתן - היא  השבוע  פרשת  של  הנקודה 
ֿ תורה  דמתן לענין מגיע  ואינו דומה  אינו יתרו שבפרשת  ֿ תורה  דמתן שהענין ֿ פי ֿ על  שבחגואף 

בזה  ֿ צדק ' ה 'צמח  ביאור  וכידוע  דעות 35השבועות , יש  ולכן יתרו שקריאת 36, שבפרשת  הדיברות  עשרת 
השבועות ) בחג  (כמו העליון בטעם  להיות  צריכה  הוא אינה  יתרו פרשת  של  ונקודתה  ענינה  גם  הרי -

הזקן  רבינו שפוסק  כפי - הוא  והדין ֿ תורה , דמתן בטעם 37ענין הדיברות  עשרת  קורין יתרו בפרשת  שגם  -
העליון.

חז"ל  אמרו ומכל 38והנה  געה ", לא  שור  כו' צווח  לא  "צפור  ֿ תורה  את שבמתן שומעין היו רוחות  ד '
"אנכי  אלקיך "39הדיבור  .40ה '

מישראל , אחד  כל  בעבודת  הוראה  מהוה  זה  וענין

הברכה :- וכנוסח  יום , ובכל  דור  בכל תמיד , ישנו דמתן ֿתורה  הענין הוה שהרי  לשון התורה ", .41"נותן
"וידבר  שלאחרי לכך  הטעמים  אחד  "לאמר "42וזהו כתיב  האלה " הדברים  כל  את  לדורות 43אלקים  דהיינו, ,

הזמנים  בכל  ֿ תורה  דמתן הענין ונשנה  חוזר  שמאז ֿ לברכה 44הבאים , זכרונם  רבותינו אמרו ולכן "מה 45,
כו'" כאן אף  ובזיע , וברתת  וביראה  באימה  -להלן

ה "חי" בחלק  גם  אלא ) שבו, ה "מדבר " בחלק  רק  (לא  נשמע  להיות  צריך  אלקיך " הוי' ד "אנכי שהענין
דומה  אינו מסויימים  ענינים  ומצד  מסויימים  שבזמנים  בנפשיה  איניש  שידע  כפי וכו', שור  צפור , שבו:

אדם  לבני אפילו אלא ) למלאכים , רק  להיות 46(לא  צריך  אלו וענינים  בזמנים  גם  הנה  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  ...
דעהו" דרכיך  ד "בכל  הענין תוכן שזהו - אלקיך " הוי' ד "אנכי הענין עצמם 47נשמע  ש "דרכיך " והיינו, ,

קדושה  .48נעשים 

יופי  של  באופן יודפסו שהספרים  רצה  אדמו"ר  ֿ וחמי ֿ מורי ֿ קדושת  שכבוד  לכך  הטעמים  אחד  גם  וזהו
לקדושה . לנצלם  צריכים  וחיצוניים  גשמיים  ענינים  שגם  כיון - חיצוני ענין שזהו ֿ פי ֿ על  אף  והידור ,

 הרדיו ֿ ידי על  התניא  לימוד  עם  גם  קשור  זה  ועתה 49ענין שנים , חמש  במשך  כבר  שנהוג  כפי -
(בעיקר  בהם  משתמשים  שאחרים  אלו גם  הטבעיים , הכחות  כל  כי, - הששית  השנה  עבור מתחילה  (

לקדושה . מנוצלים  להיות  צריכים  ֿ רצויים , בלתי ענינים 
מלבד  הנה  - התורה  פנימיות  וגם  תורה , ברדיו שלומדים  ֿ זה  ֿ ידי על  לקדושה , זה  כח  מנצלים  וכאשר 
ֿ ושלום  חס  פוגעת  אינה  ֿ רצויים  בלתי ענינים  עבור  זה  בכח  שמשתמשים  אחרים  שיש  שהעובדה  זאת 

טומאה " מקבלין תורה  דברי "אין שהרי טהרה ,45בתורה , של  ענין פועלת  שהתורה  - מזה  יתירה  אלא  ,
לאש  נמשלה  תורה  בנורא "45שהרי טבילותא  ו"עיקר  ,50.
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הקדשים" ובקדש בהיכל  גסה פסיעה פוסע אתה אבל  גסה, פסיעה
במעלות  תעלה "ולא רק כתוב הי ' אם משא"כ  עה"פ); (מכילתא

מלכתחילה. לקושיא מקום הי ' לא אזי  טעם, ללא מזבחי ", על 
(35.119 ע' תש"ג  סה"ש ראה
תצד .36) ר"ס או"ח  מג "א ראה
סי "א.37) שם
ספכ "ט .38) שמו"ר
ה.39) ו, ואתחנן ב. כ , פרשתנו
ב).40) (סד , תכ "ב תקו"ז כה. שמות תנחומא ט . פ"ה, שם

פל "ו. תניא
ואתחנן 41) ובכ "מ . א. כג , תזריע לקו"ת א. כה, של "ה ראה

ו. ה,

א.42) שם,
א.43) מ , שה"ש לקו"ת גם וראה ב. סז, פרשתנו תו"א ראה
א .44) מב , שם  לקו"ת  שם . תו"א עד"ז ראה 
וש"נ.45) א. כב, ברכות
א.46) טז, חגיגה ראה
ספ"ג .47) דעות הל ' רמב"ם וראה ו. ג , משלי 
(48- מנחם (תורת סי "ט  כסלו י "ט  שיחת גם ראה

וש"נ. .(26 ע' חמ "ב התוועדויות
אדר 49) מבה"ח  שקלים, פ' משפטים, ש"פ שיחת גם ראה

שם  .(119 ע' חל "ט  התוועדויות - מנחם (תורת סט "ו דאשתקד 
וש"נ. .202 ע' חמ "א

סע"א.50) לט , סנהדרין



לח     

 תשים אשר  המשפטים  "ואלה  - הבאה  הפרשה  עם  זה  לקשר  לפניהם ":ויש
הראשונים "א ) על  מוסיף  משפטים ,51"ואלה  בפרשת  מדובר  אודותם  לחבירו אדם  שבין שהענינים  -

שבפרשת  אלקיך " הוי' ל "אנכי עד  למקום  אדם  שבין הענינים  הראשונים ", "על  ומיוסדים  בהמשך  באים 
אנושי. בשכל  גם  אלקיך " הוי' ד "אנכי  הענין את  שממשיכים  לעיל  האמור  ֿ דרך  על  - יתרו

בירושלמיב ) "אוצר "52איתא  שפירושו  "סימה " מלשון הוא  ומתאים ש "תשים " התורה . פנימיות  על  דקאי  -
הזקן רבינו פירוש  עם  דאורייתא ש "לפניהם "53גם  שסתים  (כידוע  הנשמה  פנימיות  "לפנימיותם ", היינו
דנשמה  סתים  עם  לפניהם ":54קשור  ד "תשים  הפירוש  גם  ישנו זה  עם  וביחד  "סדורה ); - "תשים "

פנים "51בפיהם " לו "להראות  - "לפניהם " והיינו,55, סתים , עם  שקשור  ("תשים ") דאורייתא  סתים  שגם 
עליונים  חיבור  - פנים " לו ו"להראות  בפיהם " ד "סדורה  באופן להיות  צריך  ("לפניהם ") דנשמה 

.56ותחתונים 

שאין  א ) (סעיף  לעיל  וכאמור  ֿ סוף , ים  קריעת  בדוגמת  בקדושה , וגליא  דסתים  החיבור  רק  שזהו אלא 
"השם  יהיה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  לקדושה , ֿ זה  הלעומת  הפיכת  - עמלק  מלחמת  גם  להיות  צריך  אלא  מספיק , זה 

שלם " והכסא  .57שלם 
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משפטים.51) ר"פ פרש"י 
שם.52) ובפ"מ  סה"ז, פ"ב ע"ז
ג .53) עה, משפטים תו"א
ובכ "מ .54) ג . ה, ויקרא לקו"ת א. עג , זח "ג  ראה

ב.55) נד , עירובין
ואילך .56) 100 ע' חל "ג  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
בשלח .57) ס"פ פרש"י  תצא. ס"פ תנחומא

     

 תשים אשר  המשפטים  "ואלה  - הבאה  הפרשה  עם  זה  לקשר  לפניהם ":ויש
הראשונים "א ) על  מוסיף  משפטים ,51"ואלה  בפרשת  מדובר  אודותם  לחבירו אדם  שבין שהענינים  -

שבפרשת  אלקיך " הוי' ל "אנכי עד  למקום  אדם  שבין הענינים  הראשונים ", "על  ומיוסדים  בהמשך  באים 
אנושי. בשכל  גם  אלקיך " הוי' ד "אנכי  הענין את  שממשיכים  לעיל  האמור  ֿ דרך  על  - יתרו

בירושלמיב ) "אוצר "52איתא  שפירושו  "סימה " מלשון הוא  ומתאים ש "תשים " התורה . פנימיות  על  דקאי  -
הזקן רבינו פירוש  עם  דאורייתא ש "לפניהם "53גם  שסתים  (כידוע  הנשמה  פנימיות  "לפנימיותם ", היינו
דנשמה  סתים  עם  לפניהם ":54קשור  ד "תשים  הפירוש  גם  ישנו זה  עם  וביחד  "סדורה ); - "תשים "

פנים "51בפיהם " לו "להראות  - "לפניהם " והיינו,55, סתים , עם  שקשור  ("תשים ") דאורייתא  סתים  שגם 
עליונים  חיבור  - פנים " לו ו"להראות  בפיהם " ד "סדורה  באופן להיות  צריך  ("לפניהם ") דנשמה 

.56ותחתונים 

שאין  א ) (סעיף  לעיל  וכאמור  ֿ סוף , ים  קריעת  בדוגמת  בקדושה , וגליא  דסתים  החיבור  רק  שזהו אלא 
"השם  יהיה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  לקדושה , ֿ זה  הלעומת  הפיכת  - עמלק  מלחמת  גם  להיות  צריך  אלא  מספיק , זה 

שלם " והכסא  .57שלם 
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משפטים.51) ר"פ פרש"י 
שם.52) ובפ"מ  סה"ז, פ"ב ע"ז
ג .53) עה, משפטים תו"א
ובכ "מ .54) ג . ה, ויקרא לקו"ת א. עג , זח "ג  ראה

ב.55) נד , עירובין
ואילך .56) 100 ע' חל "ג  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
בשלח .57) ס"פ פרש"י  תצא. ס"פ תנחומא

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו שבט תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מח' שבט ונזכרו שמותיהם על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע, ובטח יעורר ר"ר על כל הנזכרים במכתבו להמצטרך להם.

אקוה אשר לעת קבלת מכתבי הנה כבר הוטב מצב בריאותו ויודיע מזה וכן ממצב ב"ב שיחיו.

מו"ח  כ"ק  ציון  על  להשתטח  ההילולא  ביום  ולא  כסלו  בי"ט  לא  כאן  הי'  שלא  קצת  תמי' 
אדמו"ר, ואף אם אמת נכון הדבר שיש אצלו טעם ותירוץ ע"ז. הנה אין זה נוגע אלא בענין שכר ועונש 
שלא להענישו ח"ו על מה שלא הי' נוכח כאן, אבל ידוע בענין דאונס רחמנא פטרי' ]כ[מאן ]ד[עביד לא 

אמרינן, ובטח האריכות בזה אך למותר.

בודאי ישתמש בהשפעתו על ב"ד שי' להחזיקו ולעוררו על דבר ההליכה בדרך התורה והמצוה 
הנה  לבסוף  אשר  לקוות  ויש  תמימים  תומכי  לישיבת  לחזור  לי  הבטחתו  ע"ד  להזכירו  לזמן  ומזמן 

יסכים ע"ז.

בברכה.
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הקודש  ללשון מתורגם
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הנפלאה  הגדלות את המבטאים חז"ל ממאמרי אחד
פסחים  שבמסכת מאמר הוא תורה מתן יוסף 1של "רב :

אי  אמר: תילתא. עגלא לי עבדי אמר: דעצרתא ביומא

בשוקא" איכא יוסף כמה גרים, דקא יומא האי לאו
עגלה  לו להכין השבועות בחג הורה יוסף (=רב

זו  לדרגה להגיעי שגרם זה יום לולא ואמר: משולשת,
בשוק). יש יוסף כמה –

נמצאת  המאמר, על המתעוררות השאלות בין

" המילים משמעות מהי nei`השאלה: i`d רב כוונת ?"
בזכות  היא אחרים פני על שמעלתו היא, במאמרו יוסף

dxezd זאת אומר הוא ומדוע רש"י, כפירוש שלמד,
תורה" לאו "אי בגלוי אומר ולא מוסתר, 2באופן

וכדומה?

לימוד  מעלת את לציין רוצה יוסף רב יתרֿעלֿכן:

יום  – יומא" ל"האי דוקא קשור אינו זה ודבר התורה,

zpizp,תורה מתן לפני גם תורה למדו כי התורה,
חז"ל  ישיבה 3כמאמר פרשה לא אבותינו של "מימיהן

זקן  אבינו אברהם עמהם... ישיבה במצרים היו מהם.

ל"האי  זאת קושר הוא ומדוע בישיבה...", ויושב
יומא"?

– גרים" "דקא המילים מוסיפות מה להבין: יש כן
יומא"? האי לאו "אי במילים היה די

.·
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באומרו  יוסף רב שכוונת לומר, היה ניתן לכאורה,
תורה, מתן כיום זה יום למעלת היתה לא יומא" "האי

העמים" מכל סגולה לי "והייתם אירע שבו כיום ,4אלא

ולשון  עם מכל בישראל הקדושֿברוךֿהוא ,5בחירת
ולפיכך  בשוקא". יוסף מ"כמה יוסף רב שונה ובזאת

" כיֿאם תורה", לאו "אי במילים מתבטא הוא i`dאין
`nei מדגיש הוא כך ועלֿידי גרים", "דקא ומוסיף ,"

שנגרם  אחר לענין אלא תורה, למתן מתכוון הוא שאין
זה. ביום

לדבריו  היחיד הטעם שזהו להניח קשה כי 6אבל ,
"שלמדתי  מסביר: הפשטנים, ראש שהוא רש"י,

שלפניֿכן  הסוגיות מתוכן מובן אף זה ופירוש 7תורה",

מעלת8ושלאחריֿכן  על מדובר שבהן ,dcenile dxezd.
לעומת  ישראל, כל של מעלה זוהי זה, לפי ועיקר: ועוד

נראה  יוסף רב ממאמר ואילו העמים", שמדובר 9"כל
אחרים  מיהודים בשונה שבו, מיוחדת מעלה .10על

.‚
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יוסף: רב במאמר דיוקים כמה לעוד לב לשים יש

"כמה אומר הוא מדוע סתם sqeiא) ולא איכא"

שמו של החשיבות מהי – אינשי" לגבי sqei"כמה
יותר  זאת מדגיש רש"י אשר וכפי המיוחדת, מעלתו

יוסף"? ששמן בשוק הרבה אנשים "הרי

סתם  ולא "בשוקא", המילה בהוספת כוונתו מהי ב)
איכא"? יוסף "כמה

ההבדל  את להדגיש רוצה הוא שבכך לומר, ואין
"בשוקא", נמצאים הם אשר יוסף", "כמה לבין בינו

ללא  גם מובן זה דבר שהרי כמוהו, המדרש, בבית ולא
בית  בכלל היה לא תורה מתן לולא "בשוקא": המילה

mewnמדרש, lke.מביתֿהמדרש להיפך "שוקא", היה

.„
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הוא: לכך ההסבר

המצוות  וקיום התורה לימוד בין הפשוט ההבדל
התורה  לימוד על חז"ל שמספרים [כפי תורה מתן לפני
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ב.1) סח,
סע"א).2) (לג, בקדושין ר"נ מאמר וע"ד
כח.3) מו, שם. פרש"י ויגש. ס"פ תנחומא וראה ב. כח, יומא
כו'.4) תקבלו עתה אם שם: פרש"י וראה ה. יט, פרשתנו
ס"ד.5) שם אדה"ז שו"ע סק"ב. ס' סי' או"ח בשו"ע מ"א ראה
שבהערה 6) כבמ"מ התורה, נתינת מצד הוא שג"ז הדוחק על נוסף

שלפנ"ז.
תורה"7) בו שניתנה יום מ"ט לכם נמי דבעינן בעצרת מודים "הכל

(פרש"י  בו" תורה שניתנה לישראל זה יום ומקובל שנוח "להראות –
שם).

כו'".8) ואמר תלמודי' לי' מהדר יומין תלתין כל ששת "רב
בקדושין 9) ר"נ בשוק. עקיבא כמה ב: כא, במו"ק רע"ק וכמאמר

בשוקא. איכא אבא בר נחמן כמה שם:
תלוי 10) מכה"ע" סגולה לי ד"והייתם י"ל עכ"פ) ש(בדוחק אף

"יוסף  לגבי יוסף רב מעלת ובזה גו'" ושמרתם גו' שמוע "אם בהתנאים
בשוקא".
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המצוות  קיום ועל כדלעיל, תורה, מתן "קיים 11לפני
לבין  ניתנה"] שלא עד כולה התורה כל אבינו אברהם

שלפני  הוא, מתןֿתורה לאחר וקיומה התורה לימוד

מצווה  "אינו של באופן המצוות קיום היה תורה מתן
"מצווה  של באופן זה היה תורה מתן ולאחר ועושה",

ועושה".

מקיים  אצל רק איננו ועושה" שב"מצווה היתרון

יותר  גדול שכר מקבל שהוא ה'גברא', – 12המצוה

המצוה: נעשית שבו בחפץ גם אלא וכדומה,

האדם  מצד רק המצוות קויימו תורה מתן לפני

קיום  השפיע לא ולכן הבורא, ציווי ללא ובכוחו,
שום  בו נגרם ולא נעשתה, היא שבו החפץ על המצוה

נהפך  לא הוא – מבריאתו ובאיכותו במהותו שינוי

האדם  על היתה היחידה ההשפעה מצוה. של ,13לחפץ
המצוה  .14מקיים

הקב"ה  מאת נצטוינו כאשר תורה, מתן לאחר ואילו
משפיעה  לאֿתעשה, מצוות ועל מצוותֿעשה על

הבורא  ציווי באמצעות החפץ. על גם המצוה פעולת
נעשית  שבהם החפצים את גם לשנות אפשר לאדם

ר"ל  העבירה, או .15המצוה,

גם  הדבר משפיע מצותֿעשה, מקיים יהודי כאשר
של  חפץ נעשה החפץ וגם המצוה, מקיים ה'גברא', על

לאֿתעשה:16מצוה  מצוות לגבי גם לכך ובדומה .
על  רק משפיעה היא אין עבירה, חלילה עוברים כאשר

`xabd מתועב לדבר ההופך החפצא, על גם אלא ,17.

.‰
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בהרחבה  אחר במקום כמוסבר מובן, מדוע 18כך ,

בנקיטת  אליעזר את להשביע אבינו אברהם רצה כאשר
מצוה  של לו 19חפץ אמר הוא תחת 20, ידך נא "שים

והרי  – הצניעות היפך לכאורה, שהוא, דבר – ירכי"

מצוה  חפצי לו והיו כולה, התורה כל את קיים אברהם
אליעזר? את להשביע היה יכול שבהם רבים

המצוות  שקיום כדלעיל, הוא לכך ההסבר אלא,

ולכן  הבורא, ציווי מפני ולא מעצמו, היה אברהם אצל
מצוה  של לחפץ חפץ להפוך בכוחו היה חוץ 21לא ,

חפץ  זה היה ולכן נצטווה, הוא שעליה מילה, ממצות
.22קדוש 

הרמב"ם  אומר זאת מפני 23בכל מלין אנו "אין :

מפני  אלא ביתו, ואנשי עצמו מל ע"ה אבינו שאברהם
רבינו  משה עלֿידי אותנו ציוה שהקדושֿברוךֿהוא
אברהם  אל הקדושֿברוךֿהוא שציווי למרות שנימול",

לדורותם" אחריך וזרעך "אתה שלמות 24היה כי –
ואחת  תורה. מתן לאחר רק היא חפץ קדושת של הענין
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(בנוגע 11) ה כו, תולדות בפרש"י א. פב, קדושין שם. יומא
(ביעקב) ה לב, וישלח ליצחק). (בנוגע ט כז, ג. כז, יב. כו, שם לאברהם).

(בלוט). ובפרש"י ג יט, וירא .
התוס'12) וכפי' ובכ"מ. א. פז, א. לח, ב"ק א. לא, קדושין ראה

ולהעיר  הגברא. פעולת במעלת שהוא (ועוד) גדול* ד"ה שם קדושין
.17 הערה בסוף שצויין להרמב"ם המשניות מפירוש

וההסברה 13) גברא איסורי רק הם דרבנן דאיסורי מהדיעות להעיר
לקו"ש  ועוד. יו"ד. כלל דאורייתא אתוון ראה דרבנן. במצות ועד"ז בזה,

.55 ע' ח"ח [המתורגם]
למעלה 14) יעלו לא דתחתונים הגזירה הייתה מ"ת שעד מרז"ל וע"פ

בני  מצות בז' גם הוא שכן י"ל טו) וארא תנחומא ג. פי"ב, (שמו"ר כו'
ישוב  – הוא הרי תוכנם כי והטעם עליהם. שנצטוו אף מ"ת לפני נח
חי"ז  לקו"ש וראה להחפצא. שייך ואי"ז – לחבירו** אדם בין העולם,
(נח  שמפורש בזה דרק משמע פשש"מ שע"פ ,21 להערה שוה"ג 317 ע'

ואכ"מ. בפירוש. ב"נ נצטוו ואילך) ד ט,
(שבת 15) כדרז"ל העולם, קיום פעל דוקא שמ"ת זה יומתק ועפ"ז

אף  כו'"), אליעזר "והא"ר שם פסחים הגמרא המשך וראה וש"נ. א. פח,
פועלת  מ"ת שלאחרי התורה רק כי התורה, כל האבות קיימו זה שלפני

שם. פסחים צל"ח וראה מ"ת. דלפני משא"כ דהעולם, בחפצא
כו'16) קדושה קדושה, תשמישי מצוה, תשמישי בזה: דרגות וכמה

סי' או"ח טושו"ע ואילך. ה"ג פ"י ס"ת הל' רמב"ם ב. כו, מגילה ראה –

ס"ו. מב סי' אדה"ז שו"ע וראה סרפ"ב. יו"ד קנד.
שלאחרי 17) פל"ז תניא (ועיין בעבירה. הבאה מצוה מדין ולהעיר

שאינן  הצדקה ומעות מוסיף ערלה" שאינו "אתרוג בזה הדוגמא שמביא
לאתרוג  בעבירה" הבאה מצוה "כל מדמה שם ובהגהה גזל"***.
קכה. כלל א' מערכת האוצר בית י"ב. כלל טוב לקח וראה דערלה!).

.51 הערה לקמן שנסמן תרומות והל' מאכא"ס הל' צפע"נ וראה
– (14 הערה לעיל (ראה ב"נ מצות ז' שגם י"ל בפנים הנ"ל וע"פ
מלכים). מהל' ספ"ח רמב"ם (ראה החפצא שמשנים מ"ת לאחר נתחדש
בפנים  לקמן וראה דתרומות. ספ"ג להרמב"ם המשניות מפי' ולהעיר

ואכ"מ. סי"א.
(18.13 ח"ג ואילך. 33 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש
שו"ע 19) ב. לח, סי"גֿטו.שבועות ספ"ז חו"מ
ב.20) כד, שרה חיי
תמימה"21) "עולה שנקרא – העקידה לאחרי יצחק של בגדרו וצ"ע

חט"ו  [המתורגם] לקו"ש וראה ג). סד, פ' מב"ר ג. כו, תולדות (פרש"י
שם. ובשוה"ג 44 הערה 220 ע'

שם.22) עה"פ רש"י לשון ועי' שם). (שבועות דיינא האי תוד"ה ראה
ואכ"מ. רש"י. ובפרש"י

שם.23) וצפע"נ ב. נט, סנהדרין וראה דחולין. ספ"ז פיה"מ
ט.24) יז, לך

.biz 'r irqn z"de` d`x ± 'qezd xe`ia (*
.(`i ,k `xie) izy` c"r ipebxde dfd mewna miwl` z`xi oi` p"ynke mler ly eaeyi ceqi daxc` f"d ± f"r mbe (**

.135 'r a"ig y"ewl d`x ."zeci rax`d lk enr dlrn ynegd" (c"lt my) iaeigd cva d`xe (***
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לאברהם, בנבואה ציווי דומה שאינו היא, לכך הסיבות
הקדושֿ של לציוויים פרטי, לאיש פרטית מצוה על

תורה  במתן ששם 25ברוךֿהוא רבינו, משה ידי על
ישראל  לכל המצוות תרי"ג כל .26ניתנו

.Â

˙ÙÒÂ˙Ï Ì¯Â‚ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ¯Á‡Ï˘ "ÛÒÂÈ" ˜¯
ÌÏÂÚ· ÈÂÈ˘Â

יומא  האי לאו "אי יוסף רב דברי משמעות וזוהי
האי  לאו "אי בשוקא": איכא יוסף כמה גרים דקא
תורה  לומדים כן גם היו תורה, מתן של יומא"

"יוסף" של ענין וזהו כדלעיל, מצוות, –27ומקיימים
בקדושה  התוספת יוסף", "כמה אבל בקדושה, הוספה
באופן  הם תורה, מתן לפני ומצוות תורה קיום עלֿידי

x`yp mlerdy לימוד לפני כמו בדיוק "בשוקא",
השפעת  כי רגילה, רבים רשות – המצוות וקיום התורה

הא  לגבי רק היא והמצוות התורה בעניני קיום ולא דם,
דקדושא. חפצא נעשים אינם הם אשר העולם,

תורה  על ציוה הקב"ה כאשר יומא", "האי מפני רק
עצמו, בעולם ולשינוי לתוספת "יוסף" גורם ומצוות,
התורה  לימוד של ההשפעה – "בשוקא" נשאר שאיננו
מציאות  כל אלא האדם, לגבי רק איננה המצוות וקיום
קדוש  למקום מצוה, של לחפץ מתהפכת ה"שוקא"

וכדומה.

.Ê

"È˙ÓÓÂ¯˙Â ‰¯Â˙ È˙„ÓÏ˘"

תורה  "שלמדתי רש"י של התוספת מובנת זה לפי
iznnexzpe מלשון רש"י לומד כיצד לכאורה, שהרי, – "

הפירוש  הן "נתרוממתי"? של הענין את יוסף רב
הוא  התורה לימוד שבאמצעות הוא, דבריו של הפשוט
לומדים  שאינם שבשוק, האדם בני מכל שונה נעשה

תורה.

שהשינוי  כשם הדבר: מובן לעיל האמור לפי אבל
המצוות  קיום משנה שלאחריו הוא יומא", "האי שגרם
התורה: לימוד לגבי גם כך מצוה, של לחפץ החפץ את
להשיג  תורה, ללמוד יכלו תורה מתן לפני גם אמנם,

השפיע  לא הדבר אבל תורה, דברי ולקנות חכמתה, את
באמצעות  ואילו התורה. לומד של ה"חפצא" שינוי על
– בלומד שינוי חל תורה מתן לאחר התורה לימוד

"iznnexzpe"28.יותר נעלה לחפץ נעשה הוא ,

.Á

Â‡ ‰Ï¯Ú ‡Â‰˘ ıÙÁ ‰È‰ ‡Ï ‰¯Â˙ Ô˙Ó ÈÙÏ
‰˘Â„˜

" המילים יובנו לעיל האמור mixbלפי `wc:"

ענין: עוד ישנו יומא" "האי שהביא בשינוי

חלים  המצוה או האיסור היו לא תורה מתן לפני
ה  על vtg`על ציוויים היו אלא העולם, עניני על ,

תורה, מתן לאחר ואילו תעשה'. ו'לא 'עשה' של האדם
איסור. או מצוה של מהות עצמו ובעולם בחפץ יש

oirn מתן דוגמ לפני למצוא אפשר זה לדבר א
תורה:

קיים  לא אבינו שאברהם לכך ההסברים מן אחד
למרות  כך, על נצטווה שהוא לפני מילה מצות את
שלא  עד כולה התורה כל אבינו אברהם ש"קיים
הרי  המילה על ציווי היה שלא שכיוון הוא, ניתנה",
דבר  של המושג כל התורה של במציאות היה לא
של  מציאות קיימת היתה לא גם לכן ערלה, שהוא

בעלמא. כחותך זה היה אלא הערלה, מילת

וכדומה, מצה באכילת גם הדבר הוא כך אמנם,
בדומה  מצוות עניני או מצה, של מציאות כלל שאין
וכל  מצה אכילת קיום מוצאים אנו זאת ובכל לזה,

אחריו  ובניו אברהם עלֿידי ההסבר 29המצוות אלא, .
מצוה, אכילת של מושג היה אופן שבכל הוא, לכך
הבקר" "בן לחם", "פת של באכילה הבדלים והיו
ובכללות, אברהם, של אורחים בהכנסת כמו וכדומה,
ובית. לבוש כולל צדקה", "לעשות של מושג קיים היה
את  מונע זה הבדל אין אחרות מצוות בקיום (ועוד:
מל  היה לו מילה, במצות ואילו כראוי, המצוה קיום
בעקבות  מתבטל היה ערלה, של ענין בכלל שהיה לפני

מצות של הקיום dlxrdזאת zlin30 ציווי שאחרי ,
הוא  ).31הקדושֿברוךֿ
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ועוד.25) ואילך). 182 ע' :177 (ע' חי"ט לקו"ש בארוכה ראה
בפשטות.26) החילוק סי"א בפנים לקמן ראה
(לולא 27) "בשוק" בהיותם גם – (9 הערה לעיל (ראה ובר"נ וברע"ק

שלהי  – (ר"נ חטא יראת ב), סב, כתובות – (רע"ק ומעלי צניע – תורתם)
ב). קנו, שבת וראה סוטה.

דלא 28) תורה" לאו "אי דקאמר סע"א) (לג, קדושין ר"נ משא"כ
רב  מדעת ולהעיר תורה". "בשביל אלא עצמו ובמעלת ברוממות קאי
וי"ל  מחול". כבודו כבודו על שמחל הרב "אפילו סע"א) לב, (שם יוסף

"תורה  שם וראה למחול. יכול הרי בו חפצא שינוי הוא דנתרוממתי כיון
ואכ"מ. היא". דילי'

פל"ב 29) פדר"א ג. יט, וירא פרש"י א. יא, ר"ה אלא תוד"ה ראה
יח, וירא צפע"נ שם. תיב"ע ט. כז, תולדות בפרש"י כז,הובא תולדות ו.

ובכ"מ. ואילך. ג
הר"ף.30) בשם לך ס"פ בריב"א שהובא מה וע"ד
(31– עיקרי ענין חסר הי' מ"מ הרי ברית דם להטיף יכול שהי' אף

ערלה. העברת
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תורה: מתן לאחר גם וכך

על  רק חלים אינם התורה של שהאיסורים כשם
לגבי  גם כך מתועב, דבר הוא החפצא גם אלא הגברא,
חלה  האדם של המצוה פעולת לפני שגם המצוות,
היה  שלא דבר עצמו, הציווי בגלל החפץ, על קדושה

תורה. מתן לפני

קיום  בשעת רק קדוש נעשה שהחפץ מובן אבל
תפילין  מצות את בפועל מקיימים כאשר הציווי,

וכדומה.32בתפילין  באתרוג מינים ד' נטילת מצות ,

.Ë

˘„ÂÁ ˘‡¯· Y ¯Â¯ÓÂ ‰ˆÓ ÁÒÙ

ב"מכילתא", מאמר להבין אפשר לעיל האמור לפי
תמוה: לכאורה, שנראה,

הפסוק  לאמר 33על ההוא ביום לבנך "והגדת
סיפור  מצות – ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה בעבור

במכילתא יציאת נאמר – מראש 34מצרים "יכול :
יכול  ההוא ביום אי ההוא, ביום לומר תלמוד חודש,
לא  זה בעבור זה, בעבור לומר תלמוד יום, מבעוד
לפניך". מונחים ומרור מצה שיש בשעה אלא אמרתי

המפרשים  שחובת 35ומסבירים לחשוב שאפשר
מראשֿ תחול מצרים), יציאת (סיפור לבנך" "והגדת
ומצוות  פסח דיני את אז "הגיד" שמשה כשם חודש,

יאכלוהו" מרורים על ו"מצות זו 36אכילתו, (ו"הגדה" ,
גם  כן כמו מצרים), ביציאת הגאולה את הביאה
יציאת  (סיפור לבנך" "והגדת ישראל עם של הדיבור
הפסוק  שמן אלא, מראשֿחודש. להיות חייב מצרים)
"בשעה  ודוקא ההוא..." "ביום להיות שצריך לומדים

ומרור...". מצה שיש

נראה, המכילתא לשון מפשטות להבין: יש

יציאת  סיפור שחובת המכילתא שלומדת שהמסקנה
מונחים  ומרור מצה שיש "בשעה דוקא חלה מצרים

מהות  בהגדרת כלשהו מחידוש נובעת אינה לפניך"

הראשונית  הסברא לפי גם אלא, ותוכנו. מצרים יציאת
" הפסוק מן לומדים ההוא zcbdeבמכילתא ביום לבנך

mixvnnלאמר iz`va il 'd dyr df xeara שסיפור ,"
להזכיר  ויש אלו, לנושאים קשור מצרים את 37יציאת

מצרים,38הפסח  ביציאת הסיפור עם יחד ומרור, מצה ,

לגבי  החידוש את רק מסיקים בפסוק הדיוק מן אבל
onf" דוקא שהיא המצוה, מצה dryaקיום (פסח) שיש

jiptlומרור... migpen."

ומרור, מצה פסח שבין הקשר מהו להבין וצריך

לבין  בניסן, ט"ו בליל רק התהוותה מציאותם שכל

יום"? ל"מבעוד או חודש", "ראש

.È

"...¯Â¯ÓÂ ‰ˆÓ ˘È˘ ‰Ú˘·"

על ההס  הקב"ה ציוה בראשֿחודש הוא: לכך בר

כבר  ולכן ומרור, מצה ואכילת ואכילתו הפסח עשיית
מצה  פסח ה"חפצא": של המציאות נתחדשה אז

בני  ואצל האבות בזמן קיים היה שלא דבר ומרור,

ראשֿחודש. לפני ישראל

ודורשין" "שואלין של שהחובה אומרים יש [ועוד:

לפני  שבועיים חלה הפסח" "קודם פסח בהלכות
להתקיים 39פסח  מתחילה כבר שבראשֿחודש ויוצא ,

ומרור, מצה פסח של "חפצא" של המיוחדת המציאות

התורה], הלכות לפי

"והגדת  חובת חלה אז שכבר לומר היה וניתן

ויציאת 40לבנך" ומרור מצה פסח אודות הדיבור –
מיוחדת  משמעות מציאותם קבלה שאז כיוון .41מצרים,
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לשנותן 32) אסור לבשן שכבר אחר ראש, של תפלה אשר ולהעיר
לדבר  לשנותה אסור אז שגם (אף אדם לבשן לא באם משא"כ יד, לשל
(ואדה"ז) טושו"ע הי"ז. פ"ג תפלין הל' רמב"ם ב. לד, מנחות ראה חול).

כיו"ב. דינים וכמה ס"א. מב, סי' או"ח
ח.33) יג, בא
בשינוי 34) הוא ובמכילתא בהגש"פ. כהגירסא הוא בפנים הלשון

לשון.
הלקט 35) שבלי להגש"פ. ריטב"א קה. ע' לרש"י האורה ספר ראה

ועוד. אבודרהם. (ריח). פסח סדר
ח.36) יב, בא
ג'37) אמר שלא "כל במשנה) סע"א קטז, (פסחים ר"ג וכמאמר

וברמב"ם  ומרור". מצה פסח כו' חובתו ידי יצא לא בפסח אלו דברים
הגדה. הנקראין הן כולן האלו ודברים ומסיים: ה"ה. פ"ז חו"מ הל'
וכ"ה  מצרים, ביציאת סיפור מצות היינו חובתו ידי יצא דלא דזה ומשמע
או"ח  פמ"ג וראה שם. פסחים במאירי וכ"כ שם. לרמב"ם ספר בקרית

מזו יתירה דמצינו ולהעיר סק"א. סתפ"ה סק"ב. סתע"ט zlik`c(א"א)

כלל  הרא"ש שו"ת ג. טז, ראה פרש"י – יצי"מ זכירת היינו ומצה פסח
.20 הערה 79 ע' חי"ז לקו"ש וראה ב. סי' כד

בשעה 38) אומר הי' קיים שביהמ"ק ד"בזמן שם, הלקט שבלי ראה
gqty."'כו מונחים ומרור ומצה

ואילך.39) סע"א ו, פסחים ב. פ"ג, מגילה תוספתא – רשב"ג
אבל  הב'). (בפי' בו ובכל שם. לרש"י האורה בספר הובא כן
יום  ל' לפסח קודם הפסח בהל' שואלין ואנו "הואיל להגש"פ בפרש"י
ממשיך  אבל המועד" קודם המועד "בהל' בסתמא הלקט ובשבלי כו'".

ו  בר"ח (משה) עומד כו'"."שהרי מזהיר
אדם 40) "חייב ס"א) שם (ואדה"ז ס"ב סתפ"א מטושו"ע להעיר

weqrlמצרים וביציאת הפסח כו'"xtqleבהלכות ובנפלאות בניסים
ביצי"מ  לעסק השווה צד בו יש פסח בהל' שהעסק (קצת) שמשמע
ספ"ב. להמהר"ל ה' גבורות בא. ס"פ מכילתא וראה ביצי"מ. וסיפור

מזכירין. ד"ה ב יב, ברכות צל"ח
הדין 41) דמצד שם) (פסחים הגמרא דברי מובנים הנ"ל וע"פ

חמץ  ביעור חיוב חל כו'" לפסח קודם הפסח בהל' ודורשין ד"שואלין
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"ביום  הנאמר שמן היא, במכילתא השניה הסברא
שהוא  כפי ה"חפצא" במציאות די שאין לומדים ההוא"
יום", "מבעוד מציאותם מספיקה אבל חודש, בראש

ה"גברא" חובת מצד גם מציאותם קיימת ולא 42שאז ,
על  החובה בפועל חלה זה בזמן ה"חפצא", מצד רק

פסח 43ה'גברא' קרבן את .44להקריב

לא  זה "(בעבור להיות שצריך היא, המסקנה אבל
ומרור מצה שיש) בשעה אלא ":migpenjiptlאמרתי

את xikfdlאפשר ולקיים ומרור, ומצה פסח מצות את
כאשר  רק לכך, הקשורה מצרים יציאת סיפור מצות

בלילה  למעשה ומרור מצה אכילת על החובה ,45קיימת
המצוה  את לקיים עומד האדם חלה 46כאשר והמצוה

ה'חפצא' על כן 47בפועל לפני ולא ,48.

לגבי  גם כיֿאם ומרור, מצה לגבי רק לא [וזאת
הקריבוה  כבר אמנם, פסח. אבל קרבן הערביים, בין ו

לאכילה" אלא מתחילתו בא "לא שלימות 49הוא ולכן ,

בעת  בלילה, רק היא פסח קרבן של ב"חפצא" המצוה
האכילה  ומרור 50חובת מצה עם ביחד ,51.[
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דקא יומא "האי יוסף רב אמר ":mixbולפיכך
איננה  שהפעולה היא, "גרים" של הפשוטה המשמעות

עקיף. באופן נגרמה אלא ישירה, תוצאה

ב'חפצא' שינוי חל כאמור, בעניננו: וכך
באמצעות המצוות meiweהתורהcenil("ונתרוממתי")

יומא" "האי meiweלכךmxbבפועל, dxezd cenily
zeevnd דברים בשני ה'חפצא', את :52ישנו

שעניני  דמצוה', 'חפצא של המציאות נתחדשה א)
או  בהם מצוה לקיום מוכשר כלי הם העולם

באמצעותם.

– עצמם ישראל בני של ב"חפצא" שינוי חל אז ב)
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לפנ"ז. לא יום, שלושים בתוך
ובפרש"י 42) הפסח", זמן משעת יום מבעוד "יכול האורה בספר

כל  אבודרהם. הלקט. בשבלי הוא ועד"ז וכו'". שוחט "שאתה להגש"פ
ועוד. בו.

חצות 43) קודם א) מזו: למעלה זו דרגות כמה יש יום דמבעוד בזמן
הרי  יח) כג, (משפטים גו' חמץ על תזבח לא מצד אז להקריב שאסור אף

מקרי היום וכל (בדיעבד). כשהקריבו כשר בתירא בן (ראה epnfלדעת
התמיד  הקרבת קודם אבל חצות לאחר ב) ב). יא, זבחים א. קח, פסחים
תוד"ה  א ה, פסחים ראה שחיטה, זמן מקרי להקריבו, אז שאסור דאף
לשון  וראה בפועל. להקריבו דחייב הזמן הערביים בין ג) תשחט*. לא

.50 הערה דלקמן הלקט השבלי
(ע"ז 44) ההוא" ב"ביום חפצא בגדר שנתוסף י"ל ומרור במצה וגם

כי: והלכות), ציווי מצד רק שהוא שבר"ח
(ראה  פסח מכשירי והם הפסח עם אחת מצוה הם ומרור מצה א)
צפע"נ  וראה נו. מ"ע להרמב"ם בסהמ"צ הובא מכילתא א. צ, פסחים
החפצא  בגדר שניתוסף כמו וא"כ א), עד, מהד"ת ד. ל, ד. יד, השלמה

ומרור. במצה גם י"ל כן ההוא", "ביום דפסח
ה"א. פ"י פסחים (ירושלמי ער"פ מצה לאכול אסור הזה בזמן גם ב)
(ס"ד)**) ס"ב סתע"א או"ח (ואדה"ז) טושו"ע חו"מ. מהל' ספ"ו רמב"ם

(סי"א)) שם ואדה"ז (רמ"א במרור נוהגין יש חישובו וכן איסורו וא"כ ,
חלה)***. ד"ה ב כז, ביצה פרש"י א. י, (כבכורות

חצות  אחר עד מצוה של המצות ללוש שלא ישראל כל "נהגו ג)
שהוא בע"פ zaxwdהיום onfgqtd הפסח למצות הוקשה מצוה שמצות

באם  אסור דיעות ולכמה שם). מטושו"ע תנח ר"ס אדה"ז (שו"ע כו'"
ובנו"כ. שם. טור ראה קודם, אפה

איסורא  "מצינו לרש"י ועוד) מחו"ו. (והאורה. הפרדס ובספר
הוקשו  דהא בשבת) שחל בע"פ – שבת בערב מצה (לאפות דאורייתא
עשיית  אף ואילך ומחצה שעות משבע הפסח עשיית מה כו' לפסח מצות
לעסוק  שלא רבותינו סמכו "מיכן מסיים שם האורה ובספר כו'". כן מצה

לא  כו' חמץ על תשחט לא שנאמר חמץ ביעור קודם מצה לצורך בבצק
שנשחט  בפסח כיוצא הוא הרי ביעור קודם לש ואם כו' הפסח תשחט

חמץ". ביעור קודם
כשר  שבדיעבד הכהן) שמואל ור' אליעזר (רבינו הגאונים לדעת וגם

משום ליזהר יש "לכתחילה חצות קודם dzryaכשאפה devn daiag"
לדבר  "וראי' שם השבה"ל מל' ולהעיר ועוד). סרי"ג. שבה"ל שם. (טור
פסח  על שנצטוו אע"פ חודש מראש המצות אפו שלא מצרים מיוצאי

כו'". דכתיב ממצרים שיצאו עד המתינו אלא מאז ומרור מצה
ס"ג:45) סתע"ג אדה"ז ובשו"ע סקל"ז. הדשן תרומת שו"ת ראה

חובה". לשם לפניך מונחים ומרור מצה שיש "בשעה
שלחנך",46) על "לפניך במכילתא כמו"ש להגירסא משמע וכן

ואדה"ז  דתרוה"ד הל' שינוי (וראה בהגש"פ המובאה להגי' משא"כ
מר"ח". "יכול הפסקא על קה"ת הגש"פ וראה הקודמת). שבהערה

ד).47) (קפז, לג עשה רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור ראה
האדם 48) על המצוה חיוב יש האם הידוע מהשקו"ט בכהנ"ל להעיר

הט"ו) (פ"ה שבועות הל' הרמב"ם על צפע"נ וראה המצוה. זמן לפני גם
שד"ח  ואילך). א (לא, ו כלל טוב לקח וראה ומצה. סוכה בין שמחלק
64 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש סק"י. א' סי' יו"כ מע' דינים אסיפת

ואילך. 129 ס"ע חל"ב לקו"ש בהערה.
ב.49) עו, פסחים
בשעת 50) ההגדה שמצות למדת :35 שבהערה הלקט שבלי ראה

בשעת  ולא לקיחתו בשעת ולא אזהרתו בשעת ולא פסח של אכילתו
שחיטתו.
מצה 51) בין דמחלק א) עז, א. (מ, מהד"ת מצפע"נ בכהנ"ל ולהעיר

או  המצוה מעשה לפני דמצוה חפצא נעשה אם מצוות) (וכמה ומרור
מאכלות  הל' צפע"נ ראה – באיסורים ועד"ז המצוה. קיום בעת שנעשה

א). (ל, תרומות הל' הכ"ה. פ"ב אסורות
א'שס.52) ע' ריש מסעי מאוה"ת להעיר

.`kw llk '` zkxrn xve`d zia .c llk (lbpr i"xdl) aeh gwl d`xe (*
k`l xeq`c" (tx 'iq) gwexd mya a"wqeq my g"xtae (**e`l l"edc (gqta enke) `ziixe`cn xeq`c l"qc rnyn" ± "zevn elk`z axra aizkc t"xra dvn le

.opaxcn wx `edy (dxrdd miptay) f"dc` zrc la` .my inlyexil "milyexi aeh" zedbd .`"wq a"rzq (f"ayn) b"nt d`xe ."'ek dyr llkn `ad
cenrn meid lk :(`"nd zernyn d"ky f"wq my i"gae .migqtc b t"q 'd zngln) ci liln :t"ra dvn zlik` xeqi` zlgzd onfa zeric dnk epivny xirdle (***
.my xe`nd d`x) dlrnle zery yyn ,zery 'cn .jli`e ung xeqi` onfn :(cere .m"anxd ixacn d`xp oky my m"anxl n"nae .my f"dc` r"eye `"nx) xgyd

.n"k`e .dfa minrh dnke ,(cere ,` ,p migqt `"ahix .my o"x .f"q my y"`x
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השכינה  כנפי תחת ונכנסו גירותם, גר 53הושלמה והרי ,
דמי  שנולד כקטן גופם 54שנתגייר ישראל, כלומר, :

קדוש" "גוי נהיו –55כפשוטו,

והכוח  היכולת יהודי בידי יש זה לקיים 56ומפני

להופכו  זאת ובאמצעות ה', מצות גשמי דבר באמצעות
שה"שוקא" הוספה, – "יוסף" זהו דמצוה. לחפצא

לגבי  גם וכך דקדושה. לחפצא קדוש, למקום ייהפך
בו  חל בפועל, תורה לומד יהודי כאשר עצמם: ישראל

לקדושתו  בנוסף – "ונתרוממתי" – והתעלות שינוי

.57התמידית 

תורה  מתן מעלת שאת ייתכן איך להבין: יש אך

לפניו, אמוראים וכמה כמה היו הלא יוסף? רב רק אמר
קיימת  איננה (השאלה התנאים דורות כל – ולפניֿכן

זאת), גילה כבר הוא כי שלאחריו, האמוראים לגבי
"אי  של הענין את הדגיש מהם שאחד מוצאים ואין

יומא"? האי לאו

.·È
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שאז  יומא", "האי של בהשפעה הוא: לכך ההסבר

גם  הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי המצוות ענין נתחדש
חלה  הקדושה אם השאלה להתעורר יכולה בחפצא,

כלומר, ועושה, המצווה באמצעות רק בחפצא
אדם  על חל כאשר רק בחפץ חלה והמצוה שהקדושה

צווה, שלא אדם ואילו המצוה, את לקיים הציווי זה
לכך. לגרום יכול איננו

יהודי  כל נתקדש תורה מתן שבשעת כיוון שמא, או
ונתחדשה הגוף, חפץ ze`ivndבקדושת קדושת של

mlera שאינו מי עלֿידי גם בחפץ המצוה לחול יכולה ,
ועושה. מצווה

שהזמן  ממצוותֿעשה פטורות נשים לדוגמא:
לקיים 58גרמן  להן שמותר מצוות כמה ישנן אבל ,59,

רק  הן מקיימות שהן המצוות האם היא: והשאלה
גם  משפיעות שהן או האדם, החפצא 60פעולת .61על

בכמה  להלכה מעשית חשיבות זו לשאלה ויש
כגון: ענינים,

לאוכלו  ואסור יומא לכולי אתקצאי אשר אתרוג לגבי
שבעה  של 62כל אתרוג לגבי האם השאלה: מתעוררת

על  משפיעה המצוה כאשר זה, דין גםֿכן חל אשה
לאו  אם .63האתרוג,

לדעת  אשר ר"ל, עיור, לגבי שאלה מתעוררת וכן
יהודה  בתורה 64רבי האמורות מצוות מכל פטור .65הוא

אם  החפץ, על משפיעה עלֿידו המצוות קיום האם
ועושה  מצווה אינו הוא שהרי .66לאו,

בגמרא  מוצאים מריש 62והנה, יוסף: רב "אמר :
דאמר  יהודה כרבי "הלכה דאמר מאן אמינא, הוה
לרבנן  טבא יומא עבדינא קא המצוות" מן פטור סומא
והשתא  מצוות, עבדינא וקא מפקדינא דלא טעמא, מאי
"גדול  חנינא: רבי דאמר חנינא, דרבי להא דשמעית
דאמר  מאן ועושה", מצווה שאינו ממי ועושה המצווה
לרבנן, טבא יומא עבדינא יהודה, כרבי הלכה אין לי:
אמר  =) טפי" אגרא לי אית מפקדינא דכי טעמא, מאי
שהלכה  לי שיאמר שמי אומר, הייתי בתחילה יוסף: רב
המצוות", מן פטור "סומא אמר אשר יהודה כרבי
ואני  במצוות מצווה איני כי לחכמים, יוםֿטוב אעשה
חנינא, רבי דברי את שמעתי כאשר ועתה, מקיימן.
מצווה  שאינו ממי ועושה המצווה "גדול שאמר
כרבי  הלכה אין לי: ויאמר מישהו יבוא אם ועושה",
מצווה  אני כאשר כי לחכמים, יוםֿטוב אעשה יהודה,

שכר). יותר לי יש
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פי"ג 53) איסו"ב הל' רמב"ם א. ט, כריתות ב. מו, יבמות ראה
ו. כד, משפטים פרש"י בתחלתו.

וש"נ.54) א. כב, יבמות
עם 55) "כי ב) יד, ראה ו. ז, (ואתחנן כמ"פ ונאמר ו. יט, פרשתנו

אתה". קדוש
וראה 56) .17 הערה לעיל וראה זה. שייך אין שבעכו"ם מובן ועפ"ז

רע"א. קמו, שבת
(57" שם פסחים רש"י שהוסיף מה יומתק תורה izcnlyועפ"ז

"האי  רק ולא גרים" "קא הגמרא מל' הוא שמקורו וי"ל (ונתרוממתי)",
יומא".

טושו"ע 58) ה"ג. פי"ב ע"ז הלכות רמב"ם א. כט, קדושין משנה
(א). ס"ב יז, סי' או"ח (ואדה"ז)

דילמא 59) תוד"ה לקיים, בידן רשות המצוות שכל להלכה וכ"ה
ה"ט. פ"ג ציצית הל' רמב"ם א). לג, (ר"ה הא תוד"ה א), צו, (עירובין

ס"ו. סתקפ"ט או"ח בשו"ע המחבר שם. לר"ה ר"ן רא"ש
ר"ה 60) רא"ש ובכ"מ. שם. ור"ה עירובין (תוס' ר"ת דעת לפי ובפרט

– המנהג הוא וכן שם. ציצית הלכות ראב"ד שם. ר"ה ר"ן ס"ז. פ"ד
שמברכות  (ס"ב)) ס"ו סתקפ"ט (ס"ג), ס "ב סי"ז או"ח (ואדה"ז) רמ"א
ס"ג. או"ח צ"צ שו"ת .68 הערה לקמן וראה "וצונו". שהז"ג מ"ע כל על

"שמו 61) סוסק"א) שם (ממ"א ס"ב סתפ"ט אדה"ז משו"ע ולהעיר
שו. מצוה מנ"ח וראה חובה". עליהם זו מצוה הנשים

תרסה 62) ס' או"ח טושו"ע לולב. מהל' ספ"ז רמב"ם ב. מו, סוכה
דוקא. תינוקת ד"ה שם רש"י מל' ולהעיר ס"א.

אפילו 63) אם היא השאלה סק"א שם היטב) (ובאר הט"ז ולדעת
מחה"ש  ראה אבל מוקצה. איסור יש בה למיפק שנטלה קודם ראשון ביום

סק"א. שם יעקב בכורי וראה שם. לט"ז פמ"ג סק"א. שם
א.64) פז, ב"ק
שם 65) (ב"ק התוס' ממ"ש כדמוכח ל"ת, ממצות גם דפטור ומשמע

כד, מגילה מי ד"ה סע"א. צו, עירובין דילמא ד"ה הב'. הי' וכן ד"ה
קונט' שד"ח וראה כלל", ישראל בתורת נוהג שאין נכרי כמו "ה"ל סע"א)

וש"נ. סס"ט. חכמים דברי סו. כלל סמך מערכת הכללים
ולדעת 66) הזמ"ג שאין ממ"ע גם פטור שהרי מאשה גרוע וסומא
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הלכה  אם הסתפק יוסף שרב (א) מובן זה ממאמר
שהוא  יהודה, כרבי או במצוות, חייב שסומא כחכמים,

דאמר  "מאן הלשון מפשטות (ב) המצוות. מכל פטור

וקא  מפקדינא דלא עבידנא... יהודה... כרבי הלכה לי
יהודה  רבי שלדעת סובר, יוסף שרב נראה, עבידנא"

ולכן  מדרבנן, לא אפילו במצוות, כלל מחוייב הוא אין
שמחתו יהודה dlecbdמובנת כרבי הלכה היתה .67לו

לאו  "אי אמר יוסף רב דוקא מדוע מובן, זה לפי

ואת  בשוקא", איכא יוסף כמה גרים דקא יומא האי
זה: שבדבר החידוש

נתקדשו  שישראל יומא", "האי של התוצאה
ונתחדשה הגוף דמצוה,ze`ivnבקדושת חפצא של

סומא, כאשר שגם היתה הקדושֿברוךֿהוא, ציווי מפני

גם  וכך בחפצא, שינוי נגרם תורה לומד יוסף, כרב
מצווה. הוא שאין למרות מצוות, מקיים הוא כאשר

מצוה  מעשה זהו תורה מתן שלאחר .68כיוון

.‚È

Âˆ¯Â˙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ˙ÂÏ‡˘‰

בחפצא  שהשינוי כיוון ברור: הכל אין עדיין אך

סביר  הקדושֿברוךֿהוא, ציווי מפני זאת בכל נגרם

מצוות  וקיום תורה לימוד שבאמצעות לכאורה, לומר,
חפצא  של המציאות תהיה ועושה, מצווה עלֿידי

ועושה  מצווה שאינו מי ידי על מאשר יותר ,69דקדושה
מפליא  שהוא נראה, יוסף רב של ממאמרו ואילו

שלו, המצוות וקיום התורה לימוד את ומגדיל

באופן ולא החפצא, על lekiהואmbyוהשפעתם
אם גם בחפצא, לשינוי בשלמות.l`להביא
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שהם  בקושי, לתרץ, אפשר כי (אם יומא" האי לאו "אי
במצוות)? חייב שסומא כרבנן, סברו

.„È

"ÈÈÒ" Y ÛÒÂÈ ·¯

"סיני" היה יוסף רב הוא: לכך רב 71ההסבר "קרי' ,
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שור" לו 72בכח סדורות וברייתות "משניות אשר ,

סיני" מהר ישיבה,73כנתינתן לראש אותו מינו ולפיכך ,
מר: דאמר עדיף, "סיני אמרו oikixvכי lkd למרי

לבעל 69חטיא" זקוקין הכל שהרי עדיף, בקי =)

הרבות). התבואות

אמר  המצוות" מן פטור ש"סומא הדעה לפי ולכן,

גרים": דקא יומא האי לאו "אי יוסף רב

הוא  אם גם הרי "סיני", היה הוא שבמהותו כיוון

משפיע  הוא אין עצמו שמצד וייתכן ועושה מצווה אינו
אבל כלֿכך ועושה, שמצווה כמי בחפצא שינוי על

"lkd ונהגו לתורתו נזקקו הכל – חטיא" למרי צריכין

ש  מי גם והוראותיו, פסקיו ופעולותיו deevnלפי ,
ענין  נגרם ולכן, בשלמות, החפצא, את ושינו השפיעו

גם  מושלם באופן בחפצא ושינוי "ונתרוממתי" של
ומאמוראים  אחרים מתנאים בשונה יוסף, רב עלֿידי

מצויין  לא שלגביו בוטא, בן כבבא יוסף, רב לפני

למרי  צריכין "הכל אשר דורו, של "סיני" היה שהוא
.74חטיא"

דקא  יומא האי לאו "אי יוסף רב דוקא אמר לפיכך
של  החידוש דוקא כי בשוקא", איכא יוסף כמה גרים,

עלֿידי  החפצא במציאות לשינוי שהביא יומא", "האי
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מלאווין.התוס  גם שלפנ"ז שבהערה '
דצ"ל 67) הא) ד"ה א לג, ור"ה 65 בהערה שנסמנו (במקומות בתוס'

דאורייתא  אתוון (ראה כמה שלדעת ע"ז (נוסף אבל מדרבנן. חייב דסומא
שם  ב"ק הרשב"א חידושי דעת – להחפצא) שייכת דרבנן אין יו"ד) כלל

לגמרי פטור יהודא יוסף lknדלר' דרב והיינו מדרבנן ואפי' המצוות
דחי  ב קטז, מפסחים ההכחה וגם ועבידנא. מפקידנא לא דאנא דקאמר
ריטב"א  וראה להוציא. יכול רשות דאפילו שם) ר"ה (עירובין בתוס'

דלעולם. דוחין ויש ד"ה א) (לא, קדושין
דאמר 68) מאן הו"א "מריש בב"ק ר"י מדברי לכאורה משמע וכן

וקא מפקדינא דלא האיך picarzevn`כו' כלל מצוה דאי"ז דאת"ל ."
לי  אית מפקדינא "דכי ממ"ש גם וכ"מ ועושה, מצווה אינו דגדול ס"ד

ith `xb`(סתקפ"ט סי"ז. או"ח בב"י (הובא שם ר"ה הר"ן לשון וראה ."

גדול  כו' "מדאמר שהז"ג במ"ע מברכות דנשים ר"ת לדברי בהראי'
נמי  ועושה מצווה שאינו דמי אלמא גדול דמדקאמר כו' ועושה המצווה

הלכך שכר. לו odיש devn llka דכיון" (בנשים) שם לשונו ובהמשך ."
שם  בשו"ע אדה"ז לשון וראה שכר". נוטלות הן ואף נצטוו שהאנשים

סי"ז.
לולב 69) לנטילת "ל"ד יו"ד אות ס"ג או"ח הצ"צ שו"ת ראה

נתקיים שלא נוטלת meydxenbשהאשה devn."עי"ז
רע"א.70) ד, ב"ב
בסופה.71) הוריות א. סד, ברכות
שם.72) תבואות ורב תוד"ה ראה א. מה, סנהדרין
שם.73) הוריות פרש"י
בערכו).74) הדורות סדר (ראה דיין שהי' אף
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לשיא  ל"ונתרוממתי", יגיע יוסף שרב לכך גרם מצוות,
מצווה, אינו שהוא למרות החפצא, שינוי של השלמות

דורו. של "סיני" היותו מפני

.ÂË

˙Á‡ ‰¯Â˙ Y ˙Â„ÈÒÁ‰Â ‰Ï‚‰

התורה  פנימיות כיצד רואים לעיל המוזכר בענין
"תורה הם שבתורה ממש:`zgוהנגלה "

עם  אחד בקנה עולה הנגלה, לפי דלעיל ההסבר
החסידות  בתורת גרמה 75המוסבר האבות שעבודת ,

עליונים ויחודים dlrnlלהמשכות wx מתן ובזמן .

ירדו  ש"העליונים ונקבע הגזרה נתבטלה כאשר תורה,
אלקות 76לתחתונים..." ו"להמשיך" להוריד הכח ניתן ,

גשמיים dhnlגם בדברים ,77.

דרגות  מספר יש עצמה זו ובאופן 78ובהמשכה .
ש  גשמיים דברים לגבי אחת דרגה לקיים `xytכללי:

שהכינו  בחפץ הקיימת יותר נעלית דרגה מצוה, בהם
יותר  עוד נעלית ודרגה מצוה, בו לקיים וקבעו אותו

המצוה  את בפועל מבצע יהודי כאשר כפי 79הקיימת ,
החסידות. בתורת ובפירוט בהרחבה מוסבר זאת שכל

(e"lyz y"dbgc 'a meie t"yg` zegiyn)
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(בתו"א 75) ומבאר שם. תו"ח ואילך, א סח, פרשתנו תו"א ראה
לך. ר"פ ותו"ח תו"א כו'". גרים דקא יומא האי לאו "אי המרז"ל ותו"ח)

וש"נ. ס"ד. אבות א' כרך חב"ד הערכים ספר וראה
טו.76) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
ואילך.77) 89 ע' ואילך. 80 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם וראה

תורת  ובסגנון פרטים, כמה שם, הערכים בס' ובהמובא בהנ"ל וראה
הזדככות  כבר הי' במ"ת עצמם, בכח רק היתה האבות (שעבודת החסידות

לעיל  שמבואר כו') מילה דמצות החילוק כו'. העולם גם נזדכך ואז ישראל
בנגלה.

מלכות 78) לבוש יביאו ד"ה אורה שערי ואילך. סע"ב צ, תו"א ראה
תער"ב  המשך .4 ע' תו"ש וראה לשם. ובקיצורים ופע"ז ואילך, פ"ה
ואילך. 357 ע' חי"ט לקו"ש וראה בהערה. 148 ע' תש"ט סה"מ פקע"ט.

כלום 79) ממשיכין אין תו"מ מקיימין אם אפילו עכו"ם שא"כ מה
ד. נג, שמות ב). (סח, שם פרשתנו תו"א –
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ד. נג, שמות ב). (סח, שם פרשתנו תו"א –

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט טבת, ה'תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' 

מהור"א שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום י"ד וכ"ז כסלו, ות"ח ת"ח על כתבו בפרטיות ע"ד הענינים...

הכי  על דבר הנחיצות,  עוד מהנהלת אגו"ח,  והן עם  הן עם כת"ר  דברוני,  הנה כמה פעמים 
גדולה שיהיו מוסדות חינוך תחת כנפי אגו"ח נוסף על הישיבות הקיימות, ואמרתי ג"כ לכת"ר בהיותו 
פה, שבטוח אני שמכמה טעמים יסייעו בזה באי-כח המפלגות הדתיות באה"ק ת"ו, ובאופן רשמי הרי 
יש זרם בלתי זרמי שעל שמו יוכלו להקרא כל מוסדות אלו, וזה נוגע להפועל ממש, כי יש האפשריות, 
זה מכמה זמן, להכניס מוסדות דתיים לרשותנו שאין מסכימים עדיין ללימוד החסידות וכיו"ב, ומהם 

חלק מהתלמוד תורות והחדרים המתייסדים על ידי פעילי המחנות...

יש לקוות אשר בעתיד הקרוב הנה סו"ס יהיו תוצאות גם מעבודת הקאארדינייטיניג קאמיטי, 
ואם גם לזמן ההוא לא תהי' אפשריות למוסדות חינוך ברשותנו קבועים בזרם בלתי זרמי, יגרום זה 

ג"כ להפסד שאיני יודע אם אפשר יהי' לתקן עוד אח"כ.

בבקשה לפרסם מכתבי כללי הנ"ל בין הנהלות המוסדות חב"ד, ולהודיעני ]חות ד[ עתו באופן 
בלתי רשמי אדותיו.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולזוג' שיחיו,

מ. שניאורסאהן
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הקודש  ללשון מתורגם
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סיני" הר על ה' "וירד ירד 1על יכול רש"י: מפרש
לומר  תלמוד ממש, עמכם,2עליו דברתי השמים מן כי

ג'). מסעיף (כדלהלן וכו' מלמד

את  ליישב היא רש"י שכוונת מסבירים, בפשטות
הר  על ה' "וירד נאמר כאן הפסוקים: בין הסתירה
ממש", עליו "ירד היא הפשוטה שמשמעותו סיני",

מן "כי נאמר יותר ועל minydומאוחר עמכם". דברתי
"מלמד...". רש"י: משיב כך

כי: כאן, רש"י כוונת שזוהי לומר אפשר אי אך

את  ולומר להקדים רש"י צריך מה לשם (א)
היה  צריך הוא – ממש" עליו ירד "יכול המילים

בקושי  מיד מן 3להתחיל כי אומר אחד "וכתוב
וכדומה? השמים..."

רק xwire:dxizqd(ב) מתעוררת הפסוקים שני בין
xzeiבפסוק xge`nd מתייחס ומדוע השמים...". מן "כי

בפסוק כבר לסתירה ?eply4רש"י

אכן  השמים..." מן "כי בפסוק כאשר [ובמיוחד

qgiizn'ה וירד אומר אחד "וכתוב – לסתירה רש"י
ד']. בסעיף כדלהלן סיני", הר על

את  ליישב אינה רש "י שכוונת לומר, אפוא הכרחי
שבפסוק אלא הפסוקים, שני שבין לפני o`kהסתירה ,

מן  "כי יותר המאוחר הפסוק אודות ידיעתנו
מתעורר עליו wtqהשמים...", "ירד אם – "יכול" –

ספק  להכריע אפשר אי שמכאן וכיון לאו. או ממש"
רש"י מצטט "תלמוד dgkedkזה, – יותר מאוחר פסוק

עמכם". דברתי השמים מן כי לומר,

מתעורר מנין להבין: "ירד o`kוצריך אם הספק
ממש". עליו

.·

·˜Ú ¯¯ÂÚ˙Ó "˘ÓÓ ÂÈÏÚ „¯È" Ì‡ ˜ÙÒ‰
ÌÈÓ„Â˜ ÌÈ˜ÂÒÙ

בפסוק הוא: לכך סיני mcew5ההסבר "והר נאמר
oyr'ה עליו ירד אשר מפני מלא y`aכולו היה ההר ."

אך xraעשן, `l עליו "ירד – ה"אש" אם ולכאורה: .
ההר היה צריך וכל xeral6ממש", הצמחים [ובמיוחד

בפסוק  במפורש כנאמר עליו, היה סיני 7אשר הר שעל
הסנה  זה היה לא בפשטות, המובן וכפי סנה, או 8היה

סיני  הר על היחיד ]?9הצמח
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כ.1) יט, פרשתנו
יט.2) כ, פרשתנו
זה3) בענין בפנים).envrוכפרש"י לקמן (הובא השני בכתוב –
שהרכין 4) "מלמד דבפירושו כתב, רע"ב) גם (וראה לדוד במשכיל

לא  שרש"י מזה אבל – (עיי"ש) ההר" ראש "אל מש"נ רש"י מתרץ כו'"
רמזן  לא (ואפילו בדיבורֿהמתחיל ההר") ראש ("אל אלו תיבות העתיק

לפרש בא שבפירושו מוכח, סיני".wxב"וגו'"), הר על ה' "וירד התיבות
עשן 5) (רק) ההר ואת גו' הלפידים ואת טו: כ, לקמן ועד"ז יח. יט,

יז: כד, ממשפטים ולהעיר `zlkeגו'. y`k.ואכ"מ ההר. בראש
באש".6) בוער "הסנה ב) ג, (שמות שנאמר בסנה וכמו

(הובא יא ד, (ואתחנן נאמר סיני בהר שגם יט,i"yxtaואף פרשתנו
"וההר כ) ה, שם הכבשן). ד"ה y`aשם xrea שנאמר מכיון מ"מ, – גו'"

פירושו אין (בנדו"ד) ד"בוער" מסתבר, "עשן", רק שההר zi`xpyכאן
"וחמתו  יב) א, (אסתר וכמש"נ (וכיו"ב), עשן ביותר, חם שהוא כ"א אש,

שריפה. .. עשן עלה .. כועס ח: טו, בשלח רש"י וראה בערה".

שם) (שמות שנאמר דסנה בסיפור איננו dnzyושאני ש"הסנה
אוכל".
אֿב.7) שם, שמות
ו.8) א, דברים רמב"ן ראה
(כדי9) גו' הצאן את וינהג שם: שמות רש"י zerxlראה ראה –

"אלשם) ג) לד, (תשא ונאמר .erxi מפרש"י ולהעיר ההוא". ההר מול אל
כו'. אחר אילן ולא ב): (שם, שמות

הרי  – אבנים של הר רק ועשבים אילנות שם שאין את"ל ולהוסיף:
השמים" לב "עד הי' שהעשן שזה [ואף שייך*. אינו עשן גם טבע ע"פ
הכרח  אין הרי – ניסי ענין לכאורה זהו (6 שבהערה פרשתנו פרש"י (ראה

ע"פ hytdע"ד שלא הי' העשן התהוות עצם שגם ולומר הנס להגדיל **
(ס"ז). 297 ע' לקמן וראה תש"ד]. העם וכל מרד"ה ולהעיר טבע.

ונשרפו  הר של בגופו האש ששלט עשן: וה"ס עה"פ באוה"ח ומ"ש
הפשט. ע"ד אינו שנשרפו, – עשן פי' הרי – כו' אבניו

,g"kxz oyr q"de d"cx .hkzz r epzyxt z"de` mb d`x) "y`d iptn elek oyr 'idi ji`e `ed xacn ik mivre zepli` ea oi` ipiq xda" :dywd o`k jiyl`a (*
c"r la` ± (cere .g"yz ,`"yz ,a"qxzhytdy ,`id jiyl`d zpeek ile`e .miptak `iyew dpi`xd" k"k xnel jiiy oi`e mipa` ly eaexa `ed ipiqxdeoyr ipiq

elekmivre zepli` da eid `ly :a"qxz q"de d"ca la`] "llk.[
c"n cgle ("dpq elit`" oeyldke) gnevd lka zegtd `ed dpqd c"n cglc a"tq x"nyake od zewelg zeyxcny xnel `zxeegnedpqd.oicxe dyere oivew dyer

.n"k`e
.mcewd b"deya epnqpy zenewna d`x ± ceqde yexcd c"r k"`yn (**
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לא  בנס אך עשן מלא היה שההר לומר, אפשר
במיוחד? זה נס לעשות צורך יש מה לשם ברם בער,

כאשר okובמיוחד iptl כתוב סיני, שבהר הסנה לגבי ,
כך  היה שהדבר להסביר יותר פשוט לפיכך בער. שהוא

rahd jxca'ה שאש כיון :`l אלא ממש", עליו "ירד
רק  אלא ההר, בער לא ולכן ההר, מעל נשארה היא

אליו  סמוכה רק היתה אשר האש מפני כולו" ,10"עשן
סמוכה  האש שכאשר האש, של הטבעית כתכונתה

"עשן". זה מדבר עולה כלשהו, לדבר מספקת במדה

" זה בפסוק מיד רש"י אומר עליו lekiולפיכך ירד
כאן  הפסוקים מן – "ירד 11ממש" אם ספק מתעורר

ממש". עליו

ספק  זה מדוע שני: מצד להבין יש זה לפי אך
"כי  יותר המאוחר מהפסוק להוכחה זקוק ורש"י בלבד
כבר  אשר בעוד ממש", עליו "ירד שלא השמים..." מן
כולו", עשן סיני "והר הקודם הפסוק מן זאת יודעים

כדלעיל?

.‚

Ë˘Ù‰ ÈÙÏ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÈË¯Ù ÏÎ ÌÈ„ÓÏ „ˆÈÎ

שהרכין  "מלמד ואומר: רש"י ממשיך מכן לאחר
כמצע  ההר גבי על והציען ותחתונים העליונים שמים

עליהם". הכבוד כסא וירד המטה, על

ב"מכילתא  הוא זה לפירוש כאמור 12המקור אך, .
מדרשי  את רק בפירושו רש"י מצטט רבות, פעמים
של  לפשוטו וחשובים הפשט דרך לפי שהם חז"ל

רש"י כאשר בעניננו, ובמיוחד (כפי `epiמקרא. מציין
רבים  במקרים נוהג ומובן,13שהוא לפירושו. מקור (

) פרטיו כל על זה פירוש לומד מ"מכילתא",l`שהוא
מקרא eheytnאלא) .14של

(א) – הענינים שני בין ליישב כדי להבין: וצריך

"cxieמן" (ב ) סיני", הר על עמכם"minydה' דברתי
על  שמים שהרכין "מלמד בקצרה לומר לכאורה, די, –

עליהם" וירד ההר ,15גבי

רש"י לומד "הרכין eheytaמנין ש(א) מקרא, של
mipezgzeשמים mipeilrd,"...הרכין" רק לא (ב) ,"

" גם "orivdeכיֿאם – עצמו זה בפרט (ג) ."...rvnk
dhnd lr(אלא הפסוק כלשון "ה'" (לא "וירד (ד) ,"

ceakd `qk"16עליהם?

.„

È"˘¯ È˘Â¯ÈÙ ˙‡ÂÂ˘‰· ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰
ÌÈ˜ÂÒÙ‰ È˘ ÏÚ

להבין  יש זה, במקום רש"י בפירוש לדיוקים בנוסף
רש"י פירוש מתאים כיצד הפסוק o`kגם על לפירושו

הוא  ששם עמכם", דברתי השמים מן "כי השני
בא 17מפרש  סיני, הר על ה' וירד אומר אחד "וכתוב :
השמיעך 18הכתוב  השמים מן ביניהם: והכריע השלישי

הגדולה. אשו את הראך הארץ ועל ליסרך קולו את
אחר: דבר הארץ. על וגבורתו ואשו בשמים כבודו
הוא  וכן ההר, על והציען השמים ושמי שמים הרכין

וירד".19אומר  שמים ויט :

רש"י מביא בפסוקנו "הרכין wxתמוה: הפירוש את
אומר  השמים..." מן "כי הפסוק על ואילו שמים...",

היחיד הפירוש (ב) נוסף, פירוש (א) "הרכין o`kרש"י
כפירוש שם מופיע כלומר,ipyשמים..." .oi` הוא

מקרא? של פשוטו לפי העיקרי הפירוש

הפרטים  השמטת לגבי אכן, להבין: צריך גם
בפירוש  עליהם" הכבוד כסא ו"ירד המטה" על "כמצע
הקודם, פירושו על מסתמך שרש"י לומר, ניתן השני,

כללי. באופן הפירוש את רק ומציין

את להבין צריך ואתmiiepiydאך :zetqedd20שם
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כו'".10) שמים "שהרכין כאן בפרש"י כדלקמן – השמים הפסק מצד
פירושו11) רש"י כתב אשר f"ptlולא מפני כולו עשן "וה"ס עה"פ

שהוא גו' וירד עה"פ כ"א הספק), המטיל (שהוא באש" ה' עליו xwirירד
– בזה zenewnהסיפור dnkak אולי) הפרטים כל שידעו עד שמחכה עד"ז

תירוץ). בהם ימצא
עה"פ.12)
להציון13) שבפרש"י jezayהכוונה הציונים משא"כ פרש"י,

b"rvgay.הראשונים רש"י ודפוסי בכת"י ואינם מאוחרת, הוספה שהם –
ולשון 14) רש"י לשון בין שינויים כו"כ שיש מזה גם וכדמוכח

ואכ"מ. המכילתא.
שמיא.15) לי' דארכין יח: פסוק לעיל תיב"ע ראה
ליתא).16) – "כסא" (ותיבת הכבוד וירד לפנינו: ובמכילתא

מדרש 17) בסופה. מדות די"ג ברייתא תו"כ וראה עה"פ. ממכילתא
יח. מזמור תהלים

לו.18) ד, ואתחנן
י.19) יח, תהלים י. כב, ש"ב
הכתובים 20) ב' על הדרשות ב' בין שינויים יש במכילתא שגם ואף

הרי  –
על הפשט,xwird[נוסף ע"ד שהם חז"ל מדרשי רק מעתיק שרש"י

הרי] – בפנים) (וכנ"ל המקור רש"י ציין לא שכאן ובפרט
[ולהעיר  תנאים ב' של דרשות ב' שהם לומר אפשר במכילתא
רע"ק  דעת הוא השמים מן כי ועה"פ סתם, נאמרה וירד עה"פ שהדרשה
הא' פי' – גו'" השמיעך השמים מן השלישי "הכריע ס"ל ישמעאל* (ור'

שברש"י)]:

`id `ziixad zlgzdy ± 16 dxrd lirlc k"eza ixdy ,r"ve (*l`rnyi 'x`ed my oeylde .mzq "'ek d"awd oikxdy cnln" yexitd `aed ± xne`c"roeyl
.('eb cxie t"dr dyxcd oeyl c"r ± `l) 'eb minyd on ik t"dr `zlikn(ay w"rx)
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ותחתונים", העליונים "שמים רש"י אומר כאן (א)
השמים" ושמי "שמים – ?21ושם

שם הוא siqen(ב) "וכן – הפסוק מן הוכחה רש"י
נדרשת  אם לכאורה, והרי, וירד". שמים ויט אומר
את  לצטט רש"י היה צריך מפסוק, לפירוש הוכחה

בפעם זה?dpey`xdההוכחה פירוש מביא הוא שבה

בכללות, הפירוש את רק שם מביא רש"י אם (ג)
הפרט  את מציין הוא מדוע כדלעיל, הפרטים, כל ללא

ההר" על שהוא 22"והציען בפסוק כאשר ובמיוחד ?
" רק נאמר כהוכחה שמשמעותו hieמצטט – שמים"

"והציען...".23"הרכין" של הפרט נאמר ולא –

.‰

'‰ ˙ÂÓÓÂ¯Â ,¯‰‰ ÏÚ '‰ ˙„È¯È

הוא: זה לכל ההסבר

מהבדל  נובעים רש"י פירושי שני בין ההבדלים
מן  כי ראיתם "אתם ובפרשה כאן הפסוקים בין כללי

עמכם": דברתי השמים

שהקב"ה מסופר כאן הפסוקים הר cxiבהמשך על
אשר עד כל לעין גלוי באופן envrסיני xdd,התקדש

לא  יד... בו תגע לא בהר... עלות לכם "השמרו – ולכן
ההר  את הגבל סיני... הר אל לעלות העם יוכל

.24וקדשתו"

מן  "כי הפסוק מן להוכחה רש"י זקוק [ולפיכך
שכתוב  למרות ממש", עליו "ירד שלא לכך השמים..."

(רק) סיני "והר ב'), סעיף כי oyr(כדלעיל – כולו"
ולכן  ממש". עליו ש"ירד יוצא כאן הפרשה המשך מכל
("יכול") ספק" "מטיל רק כולו" עשן סיני "והר הפסוק

הספק]. את מכריע אינו אך ממש", עליו "ירד אם

השמים  מן כי ראיתם "אתם הפרשה זאת, לעומת
הקדושֿ כמה עד – ההיפך את מדגישה עמכם" דברתי

תעשון dlrpברוךֿהוא "לא ולכן הארץ, מן ורחוק
לפני  המשמשים שמשי דמות תעשון לא אתי,

mexna"25.

פשוטו myולכן לפי (והעיקרי) הראשון הפירוש
וגבורתו  אשו ו(רק) בשמים ש"כבודו הוא מקרא של
רוממות  מודגשת זה פירוש לפי כי – הארץ" על

"כבודו" – הארץ מעל על l`הקדושֿברוךֿהוא ירד
"בשמים". נשאר אלא סיני, הר

ברורה  אין שמים...", "הרכין הפירוש לפי ואילו
מן כי ראיתם "אתם עמכם"minydההדגשה ,26דברתי

בעוד  ורחוק, נעלה ממקום דיבר שהקדושֿברוךֿהוא
סיני  הר על הארץ, על ירדו השמים .27אשר

.Â

ÔÈ·Ï "ÌÈÂ˙Á˙Â ÌÈÂÈÏÚ‰" ÈÂËÈ·‰ ÔÈ· Ï„·‰‰
"ÌÈÓ˘‰ ÈÓ˘Â ÌÈÓ˘‰"

"הרכין ל  כאן רש"י אומר מדוע גם מובן זה פי
mipezgzeשמים mipeilrdהרכין" – שם ואילו ,"miny

minyd inye:"

את  להסביר היא כאן בפירושו רש"י מטרת
את הפרשה, הקדושֿברוךֿהואezcixiמשמעות lrשל

xdd,"...השמים מן "כי לפסוק סותר שאינו באופן אך ,
סיני ...".oyrו"והר

הקדושֿברוךֿ ש(א) יוצא כאן הפסוקים שלפי וכיון
(ב)envrהוא ,cxi לומר אפשר אי – סיני הר על

ישנו  סיני הר לבין ה' שבין בלבד, שמים" ש"הרכין
שבמילה  להוסיף רש"י מוכרח ולכן בלבד, אחד רקיע

כאן היא הכוונה "העליונים lkl"שמים" – ה"שמים"
ותחתונים".

על כאן שמדובר משתמש dcixiוכיון רש"י אין ,
הפסוק  בביטוי 28בלשון אלא השמים", ושמי "שמים

הירידה  לענין "29המתאים –mipezgze mipeilrd."

את  להסביר היא שם רש"י כוונת זאת, לעומת
"כי של minydההדגשה on יסתור שלא באופן אך ,"...

רש"י, מוסיף ולכן סיני". הר על ה' "וירד לפסוק
zexnly"שoikxdדבר ההדגשה zigtndשמים...", את

"הרכין  של הפעולה זאת בכל השמים...", מן "כי
"השמים את גם כוללת minydשמים" inye דבר ,"
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שהם לומר מסתבר בפרש"י מזה `ezeאבל גם וכדמוכח הפירוש,
שבמכילתא  ההר", על "והציען מוסיף השמים מן כי עה"פ שבפירושו

הכתובים.zil`שם ב' על טוב לקח מדרש גם וראה .
שמים 21) ושמי התחתונים שמים וירד: עה"פ המכילתא ולשון

.29 הערה לקמן וראה העליונים.
(22.20 הערה כנ"ל ליתא, שם שבמכילתא ובפרט
שם.23) ותהלים ש"ב – עה"פ כתרגום
כג.24) שם, יבֿיג. יט, פרשתנו
וברש"י.25) כ כ, פרשתנו

לפי'26) כ"כ דייק לא השמים מן דלשון שם: לדוד משכיל גם ראה
זה.

"וירד27) (א) קשה: הא' לפי' כי – הב' לפירוש גם צריך d'ומ"מ
בשביל (ב) ירד. "כבודו" שגם משמע סיני" הר אין zyecwעל ההר

ההר. על "כבודו" גם וצ"ל וגבורתו" "אשו מספיק
ועוד.28) יד. י, עקב
(שמים 29) פי' צריך השמים" ושמי "שמים הכתוב שלשון ובפרט

ועליונים). תחתונים
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דיבר  שהקדושֿברוךֿהוא המקום, רוממות את המגביר
" גבי ההר.30השמים"inyמעל על היו שהם כפי ,

.Ê
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באופן  היה ה'..." ש"וירד יוצא, הפרשה מהמשך
ההר  אשר עד ההר על שרתה השכינה שקדושת
במילים  די אין ולכן כדלעיל, "וקדשתו", – התקדש

"oikxd"...וירד" על מספרות הן כי .llkaשמים...",
על לא הר `oteאך על ירד שהקדושֿברוךֿהוא הירידה

אשר עד התקדש.xddסיני

" להוסיף רש"י צריך גביorivdeלפיכך –xddעל "
שרתה xddהשכינה lr"המטה על "כמצע מזה: ויותר .

חלק  הוא אלא כשלעצמו, חשוב דבר אינו ה"מצע" –
דבר  נשארו לא ה"שמים" בעניננו: וכך ה"מטה", מן

cxtp ולכן ההר, של ל"מצע" הפכו הם אלא ההר, מן
עצמו. ההר על גם השכינה קדושת שרתה

על  הדגש מושם השמים...", מן "כי בפסוק אבל
השמים, מן דיבר שהקדושֿברוךֿהוא מן le`כך

ושם שפסוקהארץ, לומר יכול רש"י בא dfאין
"(והציען...) dhndלהדגיש lr rvnk הדגשה זוהי כי ,"

dketd.(ארץ) להר "בטלים" היו שהשמים –

כי  "והציען", להוסיף רש"י מוכרח שם גם אך
הסתירה  מיושבת אין בלבד שמים..." "הרכין במילים
ההר  על שרתה שהקדושה סיני", הר על ה' "וירד של
שהשמים  – "והציען" לומר רש"י מוכרח ולכן עצמו.

"הציען אלא סיני, הר מעל גבוהים נשארו lrלא
ההר".

את  שם להוסיף רש"י צריך מדוע גם מובן בכך
מן  ההוכחה וירד": שמים "ויט הפסוק מן ההוכחה

מדגיש אינו שהפסוק כך, על היא מאשר xzeiהפסוק
"hie"הרכין" שמשמעותו – בפסוק 22שמים" גם וכך ,

של  המצב על מדובר אין בפסוקים השמים...". מן "כי
המטה" על ה"שמים",31"כמצע "בטלים" שאז ,

המשך  רק הוא "הציען" אלא ההר, מן "חלק" ונעשים
הוריד  הקדושֿברוךֿהוא – ב"ויט" ונכלל ל"הרכין",
הם  אז גם מכך, יותר לא אך ההר, עד השמים את

" ההדגשה minyנשארו מתאימה ולכך כשלעצמם, "
מן כי ראיתם עמכם".minyd"אתם דברתי

.Á
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להסביר  היא כאן רש"י שכוונת לעיל, האמור לפי
מובן  סיני, הר על הקדושֿברוךֿהוא ירידת אופן את

"וירד רש"י של סגנונו ceakdגם `qk:"עליהם

נאמר  מצרים יציאת בארץ 32לגבי "ועברתי
בכבודו שהקדושֿברוךֿהוא envrae33מצרים...",

אין 34ירד  זאת ובכל בכור". כל "והכיתי למצרים
מצרים  ביציאת שהיה שהיה 35מוצאים כפי וכו' העשן

סיני" הר על ה' .36ב"וירד

הר  על ה' "וירד שבין ההבדל את להסביר כדי
מצרים" מיד להצילו ל"וארד רש"י 37סיני" מדייק ,

"וירד ואומר ceakdבלשונו `qk המילה – עליהם"
– (ובמיוחד וחשיבות קביעות על מצביעה "כסא"

ומלוכה  היה 38"הכבוד") תורה מתן בזמן כלומר, .
התיישבות  של באופן סיני הר על הקדושֿברוךֿהוא

ומלוכה  כבוד הר 39וקביעות, על ה' "וירד  גרם ולכן .
בפרשה. המוזכרים הפרטים לכל סיני"

.Ë
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המופלאים  הענינים והסוד 40מן הרמז שבדרך
רש"י: בפירוש

בין  ובמילא הפסוקים, שני בין לעיל האמור ההבדל
הנ"ל  רש"י פירושי שני

יותר מודגשת שכאן –dcixid היתה שהיא אלא ,
"הרכין של הדגש minyבאופן מושם שם ואילו ,"...
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תחתונים).30) – נזכר (ולא העליונים שמים הרכין שם: ובמכילתא
.17 שבהערה בתו"כ הוא ועד"ז

מקום 31) שבכל אלא – זל"ז  סותרים אינם ברש"י הפירושים ב'
ה"ס" על ה' "וירד בכתוב זה: דפסוק פשש"מ מדגיש מה רש"י מפרש

בפרטשב  הרי ההר, קדושת מודגשת ההר":dfו על "כמצע הם השמים
שמים מודגש גו'" השמים מן "כי רק r"taבכתוב רש"י מעתיק ,

"והציען".
ד.32) יא, שם וראה יב. יב, בא
ולא i"yxtראה33) בעצמי אני ה'): אני שפטים אעשה (ד"ה שם

שליח. ע"י

וברש"י.34) כא יח, וירא וברש"י. ה יא, מנח גם להעיר
ד"ה 35) ב טו, בשלח (פרש"י עליהם" נגלה ד"בכבודו בקרי"ס ועד"ז

שבמ"ת. הפרטים כל בזה היו לא ומ"מ אֿלי) זה
(36– דמצרים המכות על בפשטות קאי וירד" שמים ד"ויט ולהעיר

ועוד. שם. ותהלים ש"ב פרש"י ראה
ח.37) ג, שמות
מ.38) מא, מקץ פרש"י
ב.39) א, בראשית מפרש"י להעיר
א).40) (קפא, שלו שבועות במס' השל"ה לשון
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"מן עמכם",minydעל אלא lrnדברתי הארץ,
" של במצב היו –oikxdשהשמים "...

מופיע  סיני" הר על ה' "וירד שהפסוק בכך, רמוז
הוא  השמים..." מן "כי הפסוק ואילו כ, פסוק יט בפרק

יט  פסוק כ :41בפרק

של הגימטריא זוהי בספרים), (כנאמר שם ielinיט
מ"ה) (שם אופן 42הוי' – היא ה"מילוי" משמעות .

האות ובספירות xeaica43ביטוי ההעלם", "גילוי ,
בספירת הדבר (תחילת zeklnd44מתבטא היא "כ' .

ונעלית xzk"45המילה) מקיפה דרגה היא שהכתר ,
ההשתלשלות. מסדר

כתר  בדרגת יש ולכן בזו, זו כלולות הספירות כל
הכתר, שבה הדרגה כלומר, שבכתר. מלכות של ענין
מלכות. – למטה גילוי של בכיוון הוא לעולם, שמעל
שבמלכות  כתר של דרגה המלכות בספירת גם יש וכך

הגילוי  עולם שבמלכות, ה"כתר".46– מתגלה ,

אלו: פסוקים שני בין ההבדל וזהו

מורה  – ב"יט" פרט הוא "כ" – כ פסוק יט פרק
התוכן ולכן שבמלכות, כתר הוא,illkdעל הפסוק של

dcixi–zekln תורה של יינה רש"י, אך מגלה,47. ,
נמצא זו "הרכיןxzkשבירידה – ...".minyשבמלכות

– ב"כ" פרט הוא "יט" – יט פסוק כ פרק ואילו
התוכן ולכן שבכתר. מלכות על "מן illkdמורה – הוא

minyd,"zennex,העולם על הקדושֿברוךֿהוא

כפי xzk(בבחינת כתר זה שאין רש"י, מגלה כאן וגם .(
" אלא בהעלם, לעצמו –oikxdשהוא zeklnשמים..."

שבכתר.

.È
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על  שבפירושו לכך בפנימיות ההסבר גם זהו

ואילו  המטה", על "כמצע רש"י אומר "וירד..." הפסוק

זאת: משמיט הוא השמים..." מן "כי הפסוק על

המלכות  בספירת פרט הוא שבמלכות שכתר כיון

ירידה  שבה ב"כתר" גם תיתכן למטה, ירידה שענינה
המטה"zeyalzdו" על "כמצע עד למטה, כדלעיל 48" ,

ז'. בסעיף

הכתר  הארת – שבכתר מלכות בחינת מכך שונה

אור בעצם הוא שכתר כיון העולמות,lrnyלמטה.

– למטה מאיר הוא כאשר גם –zeklnלכן שבכתר
של באופן זה מקיף zeyalzdאין בבחינת אלא ,49–

"שמים".

(f"lyz mihtyn t"ye exzi t"y zegiyn)
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אבל 41) – ומקורה לקאפיטלאך זו לחלוקה בנוגע השקו"ט ַידועה
(וגדולי  ישראל תפוצות דכל הספרים בכל זו חלוקה נמצא הרי אופן בכל
מהרמב"ם  ולהעיר היא. תורה ישראל ומנהג דורות, כו"כ ומאז ישראל)
בכל  שפשט ומנהג למנהגות בנוגע ה"ב) פ"ב ה"בֿג. (פ"א ממרים הל'
שמות  בענין ואילך) 337 ע' ואילך. 57 (ע' ח"ה לקו"ש וראה – ישראל.

הסדרות.
ס'42) כ. ג , שם ול"ת שה"פ כג. ב, בראשית להאריז"ל ל"ת

ב. קטו, סידור ד. ו, תו"א ז. ב, שם הליקוטים
ועוד.43) ב. קצב, ב. קנט, שם. סדור ראה
(44.42 שבהערה סדור

וראה 45) כתר. גימט' הוא עשרים וכן ושם: ג. לה, שה"ש לקו"ת
תקו"ז). (מהקדמת פי"ד שכ"ז פ"א. טו שער פרדס

סע"ד.46) שם, תו"א ראה
כד.47) ע' יום היום
נקראת48) מלכות מאו"א dhnולהוסיף: מטה. ערך כ"ג שער (פרדס

שבה, העליון א): ס, לזח"ג הרח"ו הגהות א. קלג, זח"ב וראה מטה. ע'
מצע כ(דוגמת) הוא שבמלכות, כתר – וכו' (שהוא lrהמקיף המטה

מהמטה. חלק – זה עם ביחד
דקוב"ה").49) יקרא "אסתלק (בפי' ויקהל ס"פ תו"א ראה

אגרות קודש•
 ב"ה,  ג' שבט תשי"ב

ברוקלין.
שלום וברכה!

... ומ"ש בענין ההיזק שהי' להם ע"י השטפון וכו', הנה בודאי ראה מכתב אדמו"ר הזקן במ"ש 
מאדמו"ר  ג"כ  יש  ועד"ז  לו,  ע'  שערים  במאה  ועיין  עק"ן.  ח"א  רבי  בבית  )הנדפס  מדריבין  להר"מ 
האמצעי - שם ע' כח. ואדמו"ר הצמח צדק בספר המצות עמוד רכ"ח(, אשר לאחר היזק היינו מדת 
הדין מתעוררת מדת הרחמים שהיא גדולה ממדת החסד שבתחלה כנודע שהיא מדריגתו של יעקב 
נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה אל הקצה, וזהו ענין של עשירות, ויה"ר אשר בקרוב ממש יראה זה 

בעיני בשר ולמטה מעשרה טפחים.

בברכת הצלחה בגו"ר.
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 שמות ב, א-ב – וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי.
הוא  טוב  כי  אתו  ותרא  בן  ותלד  האשה  ותהר 

ותצפנהו שלשה ירחים

יג

ביאור כמה שאלות ודיוקים בפר', דמשה הוא בחי' 
התורה, ויש ב' בחי' נגלה דתורה ונסתר דתורה, ומבאר 

עפ"י ביאור מאחז"ל )ברכות סג, ב( "אין התורה 
מתקיימת אלא במי שממית עצמו עלי'".

וילך איש מבית לוי ויקח את בת  להבין מ"ש 

טוב  כי  אותו  ותרא  בן  ותלד  האשה  ותהר  לוי 
עוד  יכלה  ולא  ירחים  שלשה  ותצפנהו  הוא 

הצפינו כו'. והנה1:

עוד  ומתרץ  מבאר  בפנים  ולקמן  שאלות,  בשלשה  כאן  מתחיל   )1

שאלות, והם: 

ד( כל דבר בתורה הוא בדיוק, למה דוקא אמו של משה הצפינו ולא 

אביו?

ה( למה הצפינו משה בנהר ומים דוקא?

ו( שאלות המפרשים )רבינו בחיי. ועוד( למה נקרא "שלשה ירחים", 

כמשלש  "ויהי  כד(  לח,  )וישב  מ"ש  וע"ד  "חדשים",  שלשה  ולא 

חדשים", מה הדיוק "ירחים" דוקא?

ז( כל דבר בתורה הוא בדיוק, ובפרט בחיי משה רבינו, ולמה מתחילה 

הי' משה רבינו אצל אביו ואמו, ואח"כ לא ידע אביו ואמו דנתגדל 

אצל בת פרעה?

ח( בהמשך לשאלה ז', מה הטעם ד"משה" הי' עם אביו ואמו "שלשה 

ירחים", לא פחות ולא יותר?

ט( מה הכוונה דנתגדל משה בבית "פרעה" דוקא?

י( מבואר בתניא – שער היחוד והאמונה פרק א', דשמו אשר יקראו 

ם "פרעה"? לו בלשון הקדש זהו חיותו, וא"כ מהו ענין אותיות ׁשֵ

יא( למה נק' משה בתורה "איש מצרי"?

א( משמעות הכתוב שמפני שראתה אותו כי טוב הוא 

אם  אפילו  הרי  מובן  אינו  ולכאורה  כו'.  הצפינתו  לכן 

הי' כשארי כל הילדים היתה צריכה להצילו ולהצפינו, 

ולמה תולה ההצפנה משום כי טוב הוא?

ב( גם צריך להבין, למה הצפינתו ג' ירחים דוקא לא 

פחות ולא יותר?

היו  מי  בפסוק  נאמר  לא  למה  להבין,  צריך  גם  ג( 

איש  בסתם  רק  ויוכבד,  עמרם  ָמם  ׁשְ והאשה,  האיש 

מבית לוי ובת לוי?

יב( למה נולד משה לשבט "לוי" דוקא?

ג'  בן  כשהי'  "משה  י(  יא,  פרשה  רבה  )דברים  המדרש  ביאור  יג( 

למה  להבי אש",  לקבל התורה מתוך  ואמר, שעתיד  נתנבא  חדשים 

נתנבא זה לאחר שהי' בן ג' חדשים ולא קודם?

יד( בהמשך שאלה יג, למה "מתוך להבי אש"?

ג'  מקופל  הי'  המשכן  ב(  נב,  פרשה  )שמו"ר  המדרש  ביאור  טו( 

"ג'  מקופל  הי'  שהמשכן  הענין  מהו  משה,  שהקימו  עד  חדשים 

חדשים" דוקא, עד שהקימו משה?

טז( מצינו דהתורה נמשלה לאש )ירושלמי סוטה פ"ח ה"ג. תענית ז, 

א.(, וכן נמשלה למים )תענית שם(, ומהו החילוק?

יז( גם יבואר, דידוע הכלל "נעוץ תחלתן בסופן", מהו הקשר דהתחלת 

ספר שמות – פרשת שמות, עם הסיום דספר שמות – פרשת פקודי?

יח( בפסוק )שמות לח, כא( "אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר 

פקד על פי משה וגו'", מהו השני פעמים "המשכן משכן"?

יט( בהמשך שאלה יח, "המשכן" הראשון כתוב סתם, ובמשכן השני 

כתוב "משכן העדות", מהו החילוק?

ב"גילוי",  שהוא  דבר  על  מורה  "אלה"  תיבת  להנ"ל,  בהמשך  כ( 

)ראה  ב"נסתר"  שהוא  דבר  על  מורה  "העדות"  הלשון  משא"כ 

לקמן הערה 45(, ומשמע דיש שני בחי' במשכן, בגלוי "אלה פקודי 

המשכן", ובנסתר "משכן העדות", מהו ענינו?

ויבואר בפנים.

אש ומיםעולמותקטן וגדולמרומז בפסוק

נגלה דתורה

עוד  יכלה  "ולא 

בבית  משה   – הצפינו" 

פרעה – לברר בירורים

 – קטן  דבר 

דאביי  הויות 

ורבא )סוכה כח.(

של  תורה 

עולם הזה

כפי  תורה 

שנמשלה למים

ונסתר  פנימיות 

דתורה

טוב  כי  אותו  "ותרא 

ירחים"  שלשה  ותצפנהו 

אביו  עם  ביחד  משה   –

ואמו

 – גדול  דבר 

מרכבה  מעשה 

)שם(

של  תורה 

עוה"ב

כפי  תורה 

שנמשלה לאש

טבלא
התורה ניתנה ע"י משה ונקראת "תורת משה"

)א(

ילקוט לוי יצחק על התורה



נג

אך הענין הוא:

כי משה הוא בחי' תורה בכלל, כי התורה ניתנה ע"י 

משה  תורת  זכרו  כמ"ש2  משה,  תורת  ונקראת  משה, 

עבדי, וכמ"ש3 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב, 

ותורה שרשה מחכמה ובינה, ב' הבחי' שבתורה הנגלה 

הוא מאחוריים  הנגלה  ובינה,  והנסתר שרשם מחכמה 

דחכמה  מהפנים  הוא  דתורה  והנסתר  ובינה,  דחכמה 

ובינה.

והיינו, חלק הנגלה דתורה הוא הבחי' דתורה שנק' 

נובלות4 חכמה, שהוא הבחי' דתורה כמו שירדה בזו"ן5 

השמים  בד"ה6  אור  בתורה  כסאי  השמים  בחי'  והוא 

2( מלאכי ג, כב.

3( ברכה לג, ד.

ארז"ל  הנה  וז"ל:  ב  יט,  עמוד  השירים  שיר  תורה  לקוטי  ראה   )4

)בראשית רבה יז, ה( נובלות חכמה שלמעלה תורה. כי התורה הנגלית 

היא בחינת הארתא החכמה המתלבשת במדות ולכן הם גם כן שיתא 

סדרי משנה כנגד ששה מדות עליונות סדר זרעים מבחינת חסד כו', 

וזכאי נמשך מהמדות  וטהור חייב  ופסול טמא  כי כשר  והענין הוא 

מקרבת  וימין  חסד  בחינת  זהו  וטהור  ומותר  כשר  דהיינו,  עליונות, 

שיתעלה אותו דבר ליכלל באור א"ס, ופסול ואסור וטמא היינו בחינת 

גבורה שמאל דוחה שלא יוכל להתעלות כו', וכ"ז הוא ע"פ חכמתו 

ית' חכים ולא בחכמה ידיעא הנמשכת ומתלבשת במדותיו ית' ולכן 

נקרא התורה נובלות חכמה של מעלה, כי חכמה זו המתלבשת במדות 

היא בחי' נובלות לבד לגבי עצמיות חכמה עילאה חכמתו ית' שהיא 

א,  אור  ]תורה  בד"ה  ]ועמ"ש  כו',  מהמדות  למעלה  ונשגבה  רמה 

רצונו  לבחינת  כסאי  שנקרא  התורה  על  דקאי  כו'  כסאי  השמים  ב[ 

וחכמתו ובינתו כו' והיינו מה"ט וע"ש מענין זה[ וכו'. ולכן נקראת 

התורה תורת משה כו' והיינו לפי שנשמת משה שרשה מעצמיות ח"ע 

שזהו מקור התורה וכמ"ש מזה ]תורה אור סה, ג. ועי"ש סו, ב.[ בד"ה 

להבין ענין לחם משנה בפ' בשלח עי"ש.

א( ראה ספר המאמרים ה'תר"פ ע' צח.

וז"ל:  תנז  ע'  שמות-דברים  לזהר  הערות  יצחק,  לוי  לקוטי  ראה   )5

מ"ש על תורה או יחזיק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי. ב' 

בחי' שלום. הוא יחוד חו"ב ויחוד זו"נ. ועיין בלקו"ת ]מטות פו, ב[ 

נגלה דתורה הוא המשכה מיסוד  וי"ל ע"י  בהביאור דהחלצו ע"ש. 

ז"א במל', בחי' והנגלות ו"ה נגלות, וע"י נסתר דתורה הוא המשכה 

מיסוד אבא בבינה, בחי' הנסתרות לה' אלקינו. עי"ש.

6( תורה אור א, ב.

כסאי, והיינו תורה כמו שירדה במדות כשר פסול, מותר 

אסור כו'.

שקדמה  דתורה  הבחי'  הוא  דתורה  הנסתר  וחלק 

שקדמה7  ותורה  מדות,  דהיינו  קצוות,  ו'  הוא  לעולם 

אלפים שנה היינו אאלפך8 חכמה אאלפך בינה דהיינו 

חו"ב שלמעלה מז' תחתונים, וזהו דנגלה דהוא נובלות 

אחוריים  בחי'  ורבא,  דאביי  הויית9  קטן  דבר  נקרא 

דחו"ב, ונסתר דתורה הוא עצמות חכמה ובינה.

וזהו תורה צוה10 כו' הוא הנסתר דתורה, מורשה 

הוא  דתורה  הנגלה  )כי  דתורה,  הנגלה  יעקב  קהלת 
התהו  ממיתת  דהיינו  דתהו,  מהמתים  ירושה11  בחי' 

דתורה  דנגלה  וכנ"ל  דחו"ב,  האחוריים  גם  אז  שנפלו 

7( מדרש תהלים קאפ' צ, אות יב )במהדו' באבער(. ועייג"כ בראשית 

איתא  ד"ה  ראה   - א,  מט  דף  זח"ב  ד'.  וישב  תנחומא  ב.  פ"ח  רבה 

סה"מ  מנחם  תורת  ואילך.   272 ע'  תש"ח  סה"מ  תהלים  במדרש 

התשי"א ע' 133 ואילך. 

8( איוב לג, לג.

9( סוכה כח א, דבר גדול ודבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר 

מלוקט  המאמרים  ספר  מנחם  תורת  וראה  ורבא.  דאביי  הויות  קטן 

חלק ג' ע' שסה. ועי' גם לקמן סי' לא.

10( ברכה לג, ד. ראה לקוטי תורה מהאריז"ל עה"פ )מובא לקמן סי' 

כ הערה 23(.

נגלה  דבחי'  יעקב",  קהלת  “מורשה  הפסוק  לשון  בזה  מבאר   )11

אחר  בא  הוא  כנ"ל,  ופסול  דכשר  העולם  בבירור  העוסק  דתורה 

השבירה "המיתה" דעולם התוהו.

ראה תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט – חלק א' ע' קצו וז"ל: זה 

שהתורה נקראת ירושה הוא מצד הבירורים שע"י התורה. דהניצוצות 

שבדברים הגשמיים, וכן הניצוצות שבהשכל דנפש הבהמית, שרשם 

הוא בתוהו, והשורש דנשמות ישראל הוא בתיקון. דזהו שעשו נקרא 

גדול ויעקב נקרא קטן, כי שורש עשו הוא בתוהו, שהאורות דתוהו 

שהאורות  בתיקון,  הוא  יעקב  ושורש  )גדול(,  מרובים  אורות  הם 

דתיקון הם אורות מועטים וכן מוגבלים בכלים )קטן(. וכיון שיעקב 

ועשו הם אחים, כמ"ש הלא אח עשו ליעקב, והאחים יורשים זה את 

זה, לכן, על ידי שנשמות ישראל מבררים את הניצוצות, הם יורשים 

האורות דתוהו עי"ש.

וראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימנים קמו. קסה. קסו. קסז. 

קסח. דבכל מלכי אדום דתהו )וישלח לו פסוקים לב-לט( נזכר וימלוך 

וימת, משא"כ בהמלך השמיני הדר עי"ש.

)ב(

עץ החיים – עץ 
בשר ומלחנובלות ועצמותשרשםהדעת

נגלה דתורה
מתלבשת בעץ 

הדעת טוב ורע

מבחי' אחוריים 

דחכמה ובינה

נובלות דחו"ב – 

כמו שירדה בזו"ן –
בחי' "בשר"

פנימיות ונסתר 

דתורה
עץ החיים

מבחי' "פנים" 

דחכמה ובינה

עצמות דחו"ב – 

"אאלפך חכמה 

אאלפך בינה"

בחי' "מלח" 

המקיים את הבשר

ילקוט לוי יצחק על התורה
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הוא הנובלות דחו"ב(.

וזהו שמשה נולד מאיש מבית לוי ובת לוי. לוי רומז 

דנשא  יחוד חו"ב כמ"ש בלקוטי תורה12 בהביאור  על 

בפירוש,  שמם  נאמר  לא  ולכן  ע"ש.  הראשון  דרוש 

נולד  תורה  בחי'  ומשה  נסתרות13.  בחי'  הם  חו"ב  כי 

מחו"ב, כי תורה שרשה מחו"ב.

אין  באהל  ימות  כי  אדם  ע"פ  מארז"ל14  ידוע  והנה 

התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עלי', ופירש 

תורה  ז"א  הוא  דתורה  פ"ג,  המוחין  שער  בע"ח15 

יכול  התורה  ואין  המוחין,  הם  שלו  והקיום  שבכתב, 

להתקיים להיות לו מוחין המקיים אותו אלא ע"י בינה 

בשביל  עצמה  ממיתה  היא  אשר  כנודע,  מי  הנקראת 

התורה, כי נה"י שלה מסתלקין16 האורות שלה ונשארין 

12( ראה לקו"ת פ' נשא עמוד כא, ד. וז"ל: וביקשה לאה הפעם ילוה 

אישי אלי להיות התחברות ממש א"ס ב"ה . . ע"ד ביום ההוא תקראי 

אישי ועמ"ש מזה בד"ה ואשה כי תדור ]לקו"ת פ' מטות כד, ג[, גם כי 

יעקב הוא בריח התיכון מבריח מן הקצה אל הקצה שהוא התחברות 

לוי  בחי'  ע"י  דוקא  והיינו הפעם  בעולמות  ב"ה  א"ס  אור  והמשכת 

עיי"ש המשך הביאור.

ותבונה  סבא  ישראל  היינו  חו"ב,  על  רומז  שלוי  שמה  “ומובן   )13

ע"ב  מילוי  מ"ו  גימט'  לוי  אך  בינה,  בחי'  הוא  לוי  הלא  כי  בפרט, 

ועיין  בכלל,  בינה  בחי'  שהם  ותבונה  סבא  ישראל  והיינו  דחכמה, 

ראה  לא  השואבה  בית  שמחת  ראה  שלא  מי  המשנה  על  ברשימה 

שמחה מימיו כו' בענין לוים" ע"ש. )לקוטי לוי יצחק כאן(

14( ברכות סג, ב. עה"כ חקת יט, יד.

15( שער כ'.

וז"ל:  א'רנא  עמוד  ח"ג  תער"ב  המאמרים  בספר  הביאור  ראה   )16

דהנה התורה הגם שהיא בחי' מוחין, ה"ז בחי' חב"ד דז"א פי' שהיא 

חכמה שבהנהגת המדות כו', שהרי התורה הנגלית היא פסקי המדות 

כשר פסול טמא טהור חייב זכאי שהן בחי' המדות, דהיינו כשר מותר 

אותו הדבר למעלה  וימין מקרבת שיתעלה  הן מבחי' החסד  וטהור 

דשמאל  הגבו'  מבחי'  הוא  וטמא  אסור  ופסול  באלקות,  נכלל  ויהי' 

כו',  דוקא  הדחי'  ע"י  הוא  שלהם  והבירור  להתעלות  שא"א  דוחה 

סדרי משנה  וזהו שהן שתא  כו',  ואסור  מותר  בפי'  וכמ"ש בסש"ב 

מבחי' ששה מדות עליונות כו', וכ"ז הוא ע"פ החכמה שבתורה שזה 

יהי' כשר וזה יהי' פסול כו'.

אבל החכמה שבזה היא בחי' מוחין שבמדות לבד, שזהו מה שנה"י 

דאימא נעשים מוחין לז"א ובתוכם מתלבש בחי' נו"ה דאבא.

אך זהו שמתעלמים בבחי' נה"י דאימא וכידוע דנה"י הוא בחי' לבוש 

המעלים כו', ובחי' נה"י דאימא המתלבשים בזה זהו רק בחי' הכלים 

שער  בע"ח  וכמ"ש  כו',  מהם  מסתלקים  דאימא  שהאורות  לאחר 

שממית  במי  אלא  מתקיימת  התורה  אין  מארז"ל  בפי'  פ"ג  המוחין 

והקיום שלו הם  ז"א שהוא תורה שבכתב,  עצמו, דתורה היא בחי' 

המוחין, ואין התורה יכול להתקיים להיות לו מוחין אלא ע"י בינה 

נה"י  כי  התורה,  בשביל  עצמה  ממיתה  היא  אשר  כנודע(  מי  )הנק' 

שלה מסתלקים האורות שלה ונשארין כמתים כלים בלי עצמות וגוף 

בלי נשמה, ועושה כן בשביל התורה שהוא ז"א כדי שילבישו בתוכה 

המוחין שהם הקיום שלו כו', והיינו שהאורות הן של ז"א עצמו כו', 

וי"ל שזהו מה שהמוחין מתהפכין ונעשים מהות מדה כו' וכמשנת"ל, 

כמתים17 כלים בלי עצמות וגוף בלי נשמה, ועושה כן 

בשביל התורה שהוא ז"א כדי שיתלבשו בתוכה המוחין 

שהם הקיום שלו ע"ש.

התורה  בין  ההפרש  מהו  להבין,  צריך  ולכאורה 

שהיא בחי' ז"א, לגבי הקיום דהתורה שהוא המוחין 

דז"א.

אך הענין הוא:

דתורה,  הנגלה  בחי'  היינו  ז"א,  שהתורה  דמה 

ירדה  שתורה  כמו  תורה  על  שקאי  כסאי  השמים  כמו 

נגלה,  ז"א שהוא  והיינו  כו',  פסול  כשר  לברר  במדות 

והקיום  וכנ"ל.  דחו"ב  הנובלות  הוא  ובכלל  והנגלות, 

דתורה דהיינו המוחין דז"א, שהמוחין הוא מה שנמשך 

מהאחוריים18  )כי  דחו"ב,  מהפנים  דהיינו  מחו"ב,  לו 

דחו"ב אין קיום התורה, כי מצד האחוריים יש שכחה 

פנימיות  היינו  פ"ו(,  הזווגים  שער  חיים19  בעץ  כמ"ש 

ובחי'  הוא מהפנים דחו"ב,  התורה, שפנימיות התורה 

זו דפנימיות התורה מקיים את הנגלה דתורה, )בדוגמא 

ופנימיות  רבים,  לימים  הבשר  את  מקיים  שמלח  כמו 

ולא  בד"ה20  בלקו"ת  כמ"ש  מלח  בחי'  הוא  התורה 

תשבית מלח ובהביאור ע"ש(.

וזהו שהאורות הן מז"א עצמו כו', ע"ש.

עיין גם ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי ]קה"ת ה'תשע"א[ ע' ריט, א 

ואילך. אור התורה פרשת חוקת עמוד תתיח. ילקוט לוי יצחק עה"ת 

חלק ג סי' קנב.

17( בלקוטי לוי יצחק כאן מציין למ"ש בעץ חיים שער ט וז"ל: מיתה 

נקרא רק מי שהולך מעולם לעולם ונבדל מעולמו . . . כל מאן דנחית 

מדרגא קדמאה דהוה בי', קרי ביה מיתה עי"ש.

18( ראה גם לעיל סי' ו' הערה 8.

19( שער טו. ראה תניא – קונטרס אחרון – קסא א. ראה לעיל סי' יא 

הערה 33.

20( ראה לקו"ת ויקרא עמוד ג, ד. ד, ב ואילך. וז"ל: ולא תשבית מלח 

וגו'. הנה מלח הוא נותן טעם בדברים הנמלחים בו כמו הבשר וכו', 

והנה כמו"כ יש בחי' זו גם כן בתורה, שבחי' חכמת הקבלה היא גם כן 

בבחי' המלח. שהיא בעצמה נסתרה ונעלמה שאינה מושגת בבחינת 

טעם ממש כמו שיש לנו השגה וטעם בהנגלות לנו. ואעפ"כ המלח 

הנהגות  בבשר. שכל  גם  בלחם  גם  המאכלים  בכל  טעם  הנותן  הוא 

העולמות הוא ע"פ פנימי' התורה וכל התורה נאמרה ע"פ הקבלה. 

נותן טעם בלחם  וכן גם באדם העוסק בתורה הוא כן שהמלח הוא 

ובשר כו' וע"כ בענין חיוב אכילת מצה שהוא תחלת העבודה צ"ל 

לחם עוני דוקא שהוא בחי' אמונה ואתכפיא בלי שום טעם ודעת.

טעם  בחי'  להיות  טעם  נותן  הוא  מלח. שהמלח  בה  ליתן  אין  וע"כ 

גילוי פנימית התורה כו'. וראשית העבודה צ"ל בבחי'  ודעת שהוא 

לחם עוני דוקא. ולכן ישראל מונין ללבנה, אלא שאח"כ צריך להיות 

אבל  כו',  עשירה  מצה  ענין  וזהו  שמשא  מבחי'  הדעת  המשכת  בה 

בבחי' מצה לחם עני א"צ ליתן מלח כו'. ומזה יובן איך מנהג ישראל 

המדרגות  של  והיחוד  הקירוב  ענין  שהוא  בקרבנות  ואח"כ  תורה, 

להיות  כדי  כו'  מלח  תשבית  ולא  המצוה  בא  וסוכ"ע  דממכ"ע 

התקשרות והתחברות כו'. עי"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה



נה

עלי',  עצמו  שממית  במי  תלוי  דתורה  הקיום  והנה 

שלה  נה"י  מתרוקנים  מי  הנקראת  שבינה  דהיינו 

מאורותיהם ונעשים כמתים, ומתלבשים בנה"י המוחין 

דז"א, דהיינו פנימיות התורה,

וישלח  פ'  המד"ר  בגליון  שנרשם  במה  היטב  ועיין 

פפ"ב ס"ח על מאמר המד"ר21 שם שלשה שאלות כו' 

עובד  רבכם  יהושע  ר'  שדרש  כמו  הב',  השאלה  בפי' 

אלקים עד יום מותו ישבע לחם מלחמו של עולם הבא 

ע"ש. והיינו ג"כ ענין עולם הבא כמ"ש בגליון המד"ר 

גם  יש  שבתורה  שמובן  הבא,  עולם  של  מלחמו  בפי' 

כן בחי' עולם הזה ועולם הבא. שעולם הזה הוא גלוי 

דתורה  הנגלה  והיינו  ונעלם,  נסתר  הוא  הבא  ועולם 

והנסתר דתורה,

הזה  בעולם  תורה  הלימוד  הוא  דתורה  הנגלה  גם 

לברר בירורים כו', שבעולם הזה לומדין הנגלה דתורה, 

הבא,  בעולם  דתורה  הלימוד  הוא  דתורה  והנסתר 

שהוא עולם ברור, ושם לא שייך הלימוד דתורה בנגלה 

דתורה, רק הנסתר דתורה, ועיין בלקוטי תורה22 בד"ה 

קמפלגי במתיבתא דרקיע בהלימוד דבהרת כו' למעלה, 

ועל דרך זה יובן בכל שארי חלקי התורה.

וזהו שנאמר על משה בחי' תורה, ותרא אותו כי טוב 

הנסתר  היינו  טוב,  נקרא  תורה  בחי'  שמשה  מה  הוא, 

טוב  נקרא  דתורה  זו  )שבחי'  התורה  פנימיות  דתורה, 

עץ החיים שכולו טוב, משא"כ הנגלה דתורה מתלבשת 

פגע   .  . תלמידים  שני  וז"ל:  ח  פב,  פרשה  רבה  בראשית  ראה   )21

בהם סרדיוט אחד )ממונה- רש"י. ממונה מבית המלך והכיר אותם 

שהם יהודים – מת"כ( . . אמר להם מה הוא דין דכתיב עובד אדמתו 

ישבע לחם וגו' )משלי כח(, אמרו לו, טוב מי שהוא חוכר שדה אחת 

)ופרש"י  ומובירן  הרבה  שדות  חוכר  שהוא  ממי  ומעדרה  ומזבלה 

ומעדרה,  ומזבלה  נרה  וחורש  אחת  שדה  חוכר  שהוא  וכו'  מוטב   –

ממי שחוכר שדות הרבה ומובירן שדה בור.(, אמר להם לא כך דרש 

עד  דרש  )אדמתו  מותו  יום  עד  אלקים  עובד  אלא  רבכם  יהושע  ר' 

מותו – מת"כ, עובד אדמתו זו תורה – רש"י(, ישבע לחם מלחמו של 

עולם הבא, )משלי שם( ומרדף רקים ישבע ריש, אלו עובדי כוכבים 

שמרדפים אחר הריק אחר עבודת כוכבים שלהם. עי"ש.

והנה כמה ממפרשי המדרש )יפה תואר הארוך. נזר הקודש השלם. 

ועוד( מפרשינן דמ"ש "עובד אלקים עד יום מותו ישבע לחם מלחמו 

לאחר  שהוא  לבוא  לעתיד  השכר  על  דקאי  עוה"ב",  של  מלחמו 

המיתה, ולפי הביאור כאן מלקוטי לוי יצחק, הכוונה הוא בעולם הזה, 

והפי' של המדרש הוא כך, עובד אלקים עד "יום מותו" שהוא לומד 

תורה בבחי' שממית עצמו עלי', "ישבע לחם מלחמו של עולם הבא" 

וד"ל.  עוה"ב  של  לחמו  שהוא  התורה  פנימית  לבחי'  שזוכה  היינו 

ומ"ש בהמשך הפסוק "ומרדף ריקים ישמע ריש", היינו הלומדים רק 

נגלה דתורה בחי' נובלות, שהוא בחי' אחוריים וד"ל. ומתורצת בזה 

שאלת המפרשים הנ"ל על המדרש. עיי"ש.

22( ראה לקוטי תורה פ' תזריע כב סע"ב. כג, א ואילך.

בעץ הדעת טוב ורע כו', ועיין23 באגה"ק בד"ה ברע"מ 

פרשת נשא כו' ע"ש, ועיין ברשימה רב ור' יוחנן בענין 

טוב דתורה ע"ש(.

איש  ואמו,  מאביו  שנולד  כמו  משה  בחי'  והיינו 

כי המוחין  ובינה,  לוי שקאי על חכמה  ובת  לוי  מבית 

דז"א נמשכו מהפנים דחכמה ובינה כנ"ל. הנה בחי' זו 

צפנתו  התורה,  פנימיות24  דהיינו  הוא,  טוב  כי  דמשה 

אמו דהיינו בינה25, שלשה ירחים.

השלשה ירחים קאי על נה"י26 דבינה, וצפנתו בתוך 

השלשה ירחים, היינו ממש כמו שהמוחין דז"א, הקיום 

דתורה, מלובשים בנה"י דאימא, כשנעשו כמתים, שזהו 

מה שמי27 דבינה ממית עצמו עלי', )ואמו צפנתו ולא 

מי בחי' בינה ממית עצמו עלי' ולא חכמה(.  אביו, כי 

וזהו מה ששלשה ירחים28 גימטריא תתק"ג מיני מיתות 

ז"ל  כמ"ש בספר היכל29 הברכה להרה"ק מקאמארנא 

זיע"א פרשת שמות ע"ש. התתק"ג מיני מיתות שנרמזו 

23( תניא אגרת הקדש סימן כו )קמב, א ואילך(. וראה גם אור התורה 

)בראשית חלק ג'( פ' נח ע' תקצז ב' ואילך. קונטרס עץ חיים פרק יא 

ואילך. ספר המאמרים ה'תרס"ו עמוד קיד. ועוד.

24( כי טוב הוא היינו פנימיות התורה: ראה לקוטי שיחות חלק כ"ה 

ע' 5 ואילך.

25( ראה תניא פרק ג', דַאב בחי' חכמה וֵאם בחי' בינה.

26( ראה ספר המאמרים ה'תרנ"ט ע' קכה וז"ל: וסדר ואופן ההמשכה 

מעליון לתחתון הוא רק חיצוניות שבעליון נעשה פנימיות לתחתון, 

שיהי'  זמן  וכל  התחתון,  אל  להתגלות  א"א  שבעליון  דהפנימיות 

יוכל להיות התגלות מציאות התחתון.  בחי' התגלות הפנימיות, לא 

וכן בלידת והתגלות המדות מן המוחין הוא ג"כ רק מבחי' חיצוניות 

המוחין, היינו מבחי' חיצוניות ההשגה, ועיקר לידת המדות הוא מן 

הבכן לבד )כי כללות המוחין הם פנימיות לגבי מדות( שנשאר לאחר 

כל ההשגה כו', ועצם ההשגה צריך להתעלם, דכל זמן שמאיר גילוי 

כ"א  במ"א,  כמ"ש  כו',  המדות  התפעלות  להיות  יוכל  לא  המוחין, 

מקור  להיות  החיצוניות  בחי'  נמשך  אז  הפנימיות,  שמתעלם  לאחר 

למדות כו'. והוא מה שנה"י דאימא נעשים מוחין לז"א, בחי' נה"י 

לבד. עי"ש.

27( מי הוא בחי' בינה, ראה זהר חלק ב' דף קיז, א. מי בגי' נ' כנגד נ' 

שערי בינה, וכידוע הפ' עה"פ “מי ברא אלה", מי בחי' בינה מוליד 

המדות שהם בגי' אל"ה, ששה מדות הכלולים ביחד, ששה פעמים 

ששה בגי' אלה.

28( שלשה )בגי' 635( + ירחים )268( = 903. מספר תתק"ג. ומתרץ 

בזה )שאלה ו'( דנק' "ירחים" דוקא.

29( וז"ל: ותלד בן, כללות כל ישראל. ותרא אותו כי טוב, שישראל 

הם הטוב שבמלכים. ותצפנהו, מספר ז' פעמים הוי"ה אדנ"י*( וכו'. 

שלשה ירחים, דינים )של תוצאות( נמתקין ביחוד זה, רל"ב תרע"א 

וצער  דקטנות  מוחין  הממתיקין  השוה  במספר  ירחים,  שלשה   –

וחסרונות. ע"ש. ]ועיי"ש שרמז "ירחים" דבנ"י נמשלו ללבנה[. ראה 

הערות הבאות.

וזהו שמבאר שהתיבות "שלשה ירחים" הוא הגימטריא של ה"מילוי" 

של השמות הוי' אדנ"י כבפנים ובהערות.

ילקוט לוי יצחק על התורה



נו

מה  דבינה  שבנה"י  המיתה  היינו  ירחים  בשלשה 

שמתרוקנים אורותיהם כו'.

זה דיש תתק"ג מיני מיתות ממ"ש30 ולהוי'  )ונלמד 

תתק"ג  גימטריא  שתוצאות  תוצאות,  למות  אדנ"י 

כדאיתא31 בברכות. והיינו כי פירוש תוצאות הוא יציאה 

ז"א  שהם  אדנ"י  שהוי'32  כדי  והיינו  לחוץ,  והתגלות 

ומלכות, שהוי' בכל הד'33 מלואים ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, 

גימטריא תתק"ג, שהיו  ואדנ"י במלואו תרע"א, ביחד 

בעיבור באימא, יתגלו ויצאו לחוץ, דהיינו שיהי' לידת 

ז"א ומלכות מאימא, צריך להיות למות, דהיינו שיהי' 

התתק"ג מיני מיתות בנה"י דאימא, שהם שלשה ירחים 

ונעשו  דאימא  נה"י  שכשמתרוקנים  תתק"ג,  גימטריא 

ז"א  ומתגלים  שיוצאים  הלידה  נעשה  אז  כו',  כמתים 

ומלכות לחוץ(.

נמצא הותצפנהו שלשה ירחים דמשה כי טוב הוא, 

הוא מה שפנימיות התורה שהוא קיום התורה, המוחין 

דז"א שנמשכו מחו"ב, מלובשים בנה"י דבינה, שנה"י 

דבינה הוא בחי' עולם הבא, ולא יכלה הצפינו עוד כו', 

ונתגלה משה לחוץ, היינו הבחי' דמשה תורה, דנגלה 

דתורה, שנגלה דתורה מתגלה לחוץ בעולם הזה.

וזהו מה שאלו הג' ירחים הי' משה אצל אביו ואמו, 

שהכיר את אביו ואמו. משא"כ אחר כך גדל אצל בת 

פרעה ולא ידע אביו ואמו וכמ"ש האומר לאביו ולאמו 

ז' מלכי אדום דתהו, ובנ"י הם הטוב שבמלכים בחי' תיקון,  *( יש 

ע"ד מלך השמיני “הדר" )ראה לקמן סי' קכט(, וזהו ותצפנהו בגי' 

637, וכן ז' פעמים הוי' )26( + אדנ"י )65( הוא 91, והיינו 7 × 91 

.637 =

30( תהלים סח, כא.

31( ברכות ח, א )תהלים סח, כא( “למות תוצאות", תניא תשע מאות 

ושלושה מיני מיתות נבראו בעולם שנא' למות תוצאות תוצאות הכי 

הוו בגימטריא ]בחדא"ג מהרש"א: ודריש תוצאות בגימטריא, דה"ל 

עה"ת  יצחק  לוי  ילקוט  גם  ראה  וק"ל[.  מ'  באות  מוצאות  למיכתב 

חלק א' סי' יב.

32( ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי ע' ל, ב. ועוד.

33( פירוש: הוי' בכל הד' מלואים הוא כזה:

ם ע"ב הוא, יו"ד ה"י וי"ו ה"י )72(. ׁשֵ

ם ס"ג הוא, יו"ד ה"י וא"ו ה"י )63(. ׁשֵ

ם מ"ה הוא, יו"ד ה"א וא"ו ה"א )45(. ׁשֵ

ם ב"ן הוא, יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה )52(. ׁשֵ

ביחד 72 + 63 + 45 + 52 = 232 רל"ב.

ם אדנ"י במלואו, והוא: אל"ף )111( + דל"ת )434( +  וחושבין גם ׁשֵ

נו"ן )156( + יו"ד )20( = 671 תרע"א.

ם הוי' בכל הד' מלואים + אדנ"י במלוי, היינו( 232 +  סך הכל )ׁשֵ

671 = 903 תתק"ג, מספר "תוצאות".

ם אדנ"י,  ם הוי', וכן ה"מילוי" דׁשֵ והרמז שחושבין ה"מלואים" שבׁשֵ

דמילוי רמז על לידה ההתגלות והיציאה לחוץ וד"ל. ראה לקמן סי' 

ס – חודש כסלו )ג( הערה 8.

לא ראיתיו, שי"ל שקאי על משה שהי' משבט לוי, וגדל 

אצל בת פרעה. ובחי' זו מה שאחר כך גדל אצל בת34 

דתורה,  הנגלה  כמו  היינו  מצרי35,  איש  ונקרא  פרעה, 

שמתלבשת בעץ הדעת טוב ורע לברר בירורים36, והיינו 

הנובלות חו"ב. וזהו שהי' אצל פרעה, שפרעה37 אותיות 

דחכמה  אחוריים  דהמוחין,  האחוריים  דהיינו  הערף, 

ובינה, וכמובן.

פרשת  במד"ר38  שאיתא  מה  יובן  המבואר  ועפ"י 

ואמר  נתנבא  חדשים  ג'  בן  כשהי'  שמשה  ס"י  ברכה 

זה  התנבא  למה  אש,  להבי  מתוך  תורה  לקבל  שעתיד 

לאחר שהי' בן ג' חדשים דוקא ולא קודם. גם מהו"ע 

אש  להבי  מתוך  אש,  להבי  מתוך  תורה  לקבל  שאמר 

דוקא.

צפון  שהי'  לאחר  והיינו  א"ש,  המבואר  עפ"י  אך 

דז"א,  המוחין  שנמשכו  מורה  שזה  ירחים,  שלשה 

לנבאות  יוכל  דוקא  אז  דאימא,  בנה"י  התורה,  קיום 

שעתיד לקבל התורה מתוך להבי אש. שבחי' זו דתורה 

שהיא מתוך להבי אש, י"ל הוא בחי' פנימיות התורה, 

שפנימיות התורה נמשלה לאש, אש39 שחורה ע"ג אש 

34( להעיר מ"ש בקהלת יעקב ערך בת וז"ל: בת פרעה הוא מלכות 

שהיא בת בינה שנקרא פרעה זוהר שמות דף י"ב ע"א.

35( שמות ב, יט.

36( מצרי . . לברר בירורים: ראה עד"ז לקוטי שיחות חלק ג' ע' 892 

)סעיף ה'( ואילך.

37( פרעה אותיות הערף: ראה תורה אור )פרשת וארא( עמוד נח, ב 

ואילך. וז"ל: בחי' מצרים הוא מצר מי. פי' כי מבואר בלק"ת פ' וישב 

)ד"ה ועתה נבאר סוד יוסף( כי הגרון נק' ארץ מצרים כי הוא מקום 

יותר צר שבכל האדם . . וזה ענין פרעה אותיות הערף. וזהו ופרעה 

עמד על היאור. כי היאור הוא יסוד דאימא הנמשך דרך הגרון עד חזה 

דז"א ובו מלובש מוח הדעת. ופרעה שהוא הערף בחי' גרון עומד על 

היאר ממש. וענין יצ"מ הוא יציאת המוחין ממצר הגרון בהתפשטות 

בגוף עיי"ש. ועיין לקמן סי' לט.

וראה לקו"ת להאריז"ל וישב מ, א. שמות א, ח. שער מאמרי רשב"י 

לזהר תצוה קפד, ב בסופו. מאמרי אדמו"ר הזקן על פרשיות התורה 

חלק ב' עמוד תקיג ובהנסמן במ"מ לשם. תורת חיים לך צא, ב. שמות 

עמוד לב, ד.

38( דברים רבה פרשה יא, י וז"ל: ]אמר משה לסמא"ל[ אני בן עמרם 

שנולדתי  ביום  ובו  למוהלני  נצרכתי  ולא  מהול  אמי  ממעי  שיצאתי 

ואפי' חלב  ואמי  אבי  ודברתי עם  ברגלי  והלכתי  פה  מצאתי פתחון 

לא ינקתי וכשהייתי בן שלשה חדשים התנבאתי ואמרתי שעתיד אני 

לקבל תורה מתוך להבי אש. עיי"ש. 

39( ראה ירושלמי סוטה פ"ח סוף הלכה ג. תורת מנחם התוועדיות 

ה'תשי"ז ח"א ע' 71 ואילך וז"ל: יש “אילנא דטוב ורע" ויש “אילנא 

דחי'", אילנא דטו"ר הוא נגלה דתורה על שם שעניינה לברר ענינים 

שחורה",  “אש  שזהו"ע  מובן  ומזה  ורע,  טוב  תערובת  בהם  שיש 

ולא  קושיא  לא  תמן  “דלית  התורה  פנימיות  הוא  דחי'  ואילנא 

מחלוקת" שאינה מתעסקת באופן פשוט וישיר בבירור טוב ורע, כי 

אם בעניני אלקות וזהו “אש לבנה". עיי"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה



נז

לבנה, )משא"כ הנגלה דתורה נמשלה למים40 שיורדים 

מגבוה לנמוך41(. והיינו המוחין דז"א, ולכן דוקא לאחר 

דז"א,  המוחין  שנמשכו  שמורה  ירחים  ג'  צפון  שהי' 

קיום התורה, בנה"י דאימא, אז דוקא יוכל לנבאות זה.

שאיתא  מה  כן  גם  לפרש  יש  בס"ד,  משנ"ת  ועפ"י 

במד"ר פקודי42 פנ"ב, דהמשכן כשנגמר הי' מקופל ג' 

והיינו כשם שבתורה  חדשים עד שהקימו משה ע"ש, 

עיין גם תורת מנחם ספר המאמרים ה'תשי"ט ע' רנ.

שהי'  חדשים  דהשלשה  יצחק,  לוי  בלקוטי  הביאור  לפי  נמצא   )40

התורה,  פנימיות   – לאש  הנמשל  תורה  כנגד  זה  צפון  בבחי'  משה 

ואח"כ התגלה הבחי' דנגלה דתורה לברר בירורים, ולכן כשלא יכלה 

עוד הצפינו אז ותשם משה ביאור המים, שהוא בחי' התורה שיורד 

מגבוה לנמוך ומתורצת שאלה ה. ראה הערה 41.

ב'תקט  ע'  ח'  כרך  אור התורה  ה'. ראה  תניא פרק  א.  ז,  41( תענית 

נעלה אף מן הנהר  גבוה מאד  וז"ל: נשמת משרבע"ה אשר שרשה 

מן  כי  כמ"ש  עילאה  הנהר  ממקור  נמשך  שהוא  כו'  מעדן  היוצא 

במורד  שנגררים  גשמיי'  המים  כמשל  פי'  וגו'  משיתיהו  המים 

למעלה  עד"מ  כמו"כ  נמוך  למקום  גבוה  ממקום  למטה  מלמעלה 

נאמר במרבע"ה כי מן המים משיתיהו ששרשו ממקור המים דנהר 

היוצא מעדן הנ"ל והוא נמשך ממקום גבוה מאד נעלה למקום נמוך 

להתלבש למטה בכלים דבי"ע. עי"ש.

ו' חדשים היה עוסק  יוחנן  וז"ל: א"ר  נב, ב  42( שמות רבה פרשה 

]משה[ במשכן ג' חדשים עשאוהו וג' חדשים קפלוהו וכו' והקב"ה 

נתכוון להעמיד המשכן בחודש שנולד בו יצחק אבינו וכו'. עיי"ש.

בניסן  אחד  עד  תשרי  מי"א  עוסק:  הי'  חדשים  ג'  מהרז"ו,  ופירש 

שהוקם המשכן והנדבה הביאו בב' ימים ובי"ג תשרי שנה א' ליציאת 

מצרים התחילו לעסוק הרי ו' חדשים פחות י"א יום, ומ"ש ג' חדשים 

עשהו לא מצאתי רמז בזה הפסוק, לבד זה מצאתי בפסיקתא פר' ו' 

נגמרה מלאכת המשכן ועשה מקופל עד  וז"ל: בכ"ה בכסלו  בס"ה 

אחד בניסן שהקימו משה, וכל זמן שהי' מקופל הי' ישראל מלמלאין 

דופי,  אירע  שמא  המשכן  הוקם  לא  למה  משה  על  מתאננין(  )פי' 

ומעתה  וכו'  יצחק  בו  שנולד  בחודש  המשכן  שמחת  לערב  שחשב 

הפסיד כסליו שנגמר בו וכו', מה שילם לו, חנוכת בית חשמונאי שהי' 

וכל  תשרי  רוב  היינו  תשרי  מי"ג  ג' חדשים  וחשבון  בכסליו,  בכ"ה 

חשון וכ"ה מכסליו ועשה מקופל, ה' מכסליו שאינו חושב, וחודש 

טבת שבט אדר.

יש ב' בחי', נסתר דתורה ונגלה דתורה, ונסתר דתורה 

בחי' משה כי טוב הי' צפון ג' ירחים מקודם, ואחר כך 

במשכן  כן  כמו  דתורה,  הנגלה  דהיינו  לחוץ  מתגלה 

שהוא ג"כ ע"ד כמו בחי' תורה כמאמר43 ביום חתונתו 

במשכן  חתונתו  דביום  דרש  ג"כ  ויש  תורה  מתן  זו 

במד"ר פקודי שם פנ"ב44 ס"ה ע"ש, יש ג"כ ב' בחי', 

בחי' נסתר ובחי' נגלה.

דמשכן  הנגלה  הוא  המשכן  פקודי  אלה  והיינו 

וזהו אלה לשון גלוי, ומשכן העדות אשר פקד עפ"י 

דבר  על  שהוא  עדות  וזהו  דמשכן,  הנסתר  הוא  משה 
הנסתר, עיין בלקוטי תורה בד"ה אלה פקודי45 ותבין.

דהיינו  לכל,  בגלוי  וזהו שמקודם שהועמד המשכן 

הבחי' נגלה דמשכן, הי' מקופל ג' חדשים, המקופל ג' 

חדשים הוא הנסתר דהמשכן, כמו שמשה כי טוב, נסתר 

דתורה, הי' צפון ג' חדשים.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד קכח ואילך

43( תענית פרק ד' משנה ח' )שה"ש ג', א( צאינה וראינה בנות ציון 

. . ביום חתונתו וביום שמחת לבו, ביום חתונתו זו מתן תורה, וביום 

שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.

44( שמות רבה פרשה נב, ה. וז"ל: דבר אחר:  ויביאו את המשכן, 

בעטרה  שלמה  במלך  ציון  בנות  וראינה  צאינה  ד(:  )שה"ש  הה"ד 

שעטרה לו אמו, ביום חתונתו וביום שמחת לבו. אימתי נאמר הפסוק 

הזה. ביום שעמד המשכן, שהיתה שמחה גדולה בישראל, שהקב"ה 

שורה אצלם וכו'.

ביום חתונתו, בסיני. ביום שמחת לבו, בירושלים. דבר אחר: ביום 

אמר  דוד  וכן  המקדש.  בבית  לבו,  שמחת  וביום  במשכן.  חתונתו, 

קרית  צפון  ירכתי  ציון  הר  הארץ  כל  משוש  נוף  יפה  מח(:  )תהלים 

מלך רב. עיי"ש.

ענין  עד"מ  הנה  כי  וז"ל:  א  ד,  עמוד  פקודי  תורה  לקוטי  ראה   )45

הנסתר  דבר  על  אלא  שייך  אין  הנאמנת,  הגדה  שהיא  ועדים  עדות 

ונעלם מעיני הכל ע"ז צריך עדות שיעידו ע"ז אבל על דבר הנגלה אין 

צריך ואין שייך עדות. ואפי' על מלתא דעבידא לאגלויי ממש מיד לא 

הצריכה התורה עדות. עי"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מי"ג טבת וכן את הקודם לו, וליום מלאת לו שלשים ואחת שנה, הנני 
בזה להביע ברכתי לאריכות ימים ושנים טובות עם כל הפירושים, ומתאים להקפיטל תהלים שצריך 

המשך בעמוד הבא



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת יתרונח

יט, ג – לא תגע בו יד כי סקול יסקל או 
ירה יירה אם בהמה אם איש לא יחיה במשוך 

היובל המה יעלו בהר

שופרות  ב'  נעשו  יצחק  של  דמאילו  במדרש  מ"ש  א. 
גדול  שופר  ומהימיני  תורה  דמתן  שופר  השמאלי  מקרן 
ת"ת  שהוא  הקול  ממשיך  השופר  כי  היינו  לבוא,  דלעתיד 
שמאל  הנק'  מז"א  מקבלת  ועכשיו  מלכות  שהוא  בדבור 
ולעתיד לבוא תקבל מא"א זהו שופר גדול כו' שמבחי' ימין 
יגדל  ועתה  ענין  וזהו  כו'  לימיני  שב  לאדוני  ה'  נאום  ועז"נ 
אף  כי  ועתה  וזהו  כו',  לימיני  שב  בחי'  שיהי'  אד',  כח  נא 
שעיקר הארה זו לעתיד לבוא היינו בקביעות אבל להוראת 
שעה נמשך גם עתה כמ"ש הרמ"ז בסה"מ שם בפי' בימי 
שם  הרמ"ז  פי'  עוד  באשלמותא,  סיהרא  קיימא  שלמה 
נאום הוא בחי' אמן שהוא חיבור הוי' אד', הדום לרגליך כי 
עכשיו רגלי' יורדות משא"כ לעתיד לבוא, ובחי' אמן הנ"ל 
יש לפרש ע"ד אמן יהא שמי' רבא מברך כו', זח"ב תרומה 

קס"ב ע"ב.
תהלים – יהל אור עמוד תכו

כל  ועשית  תעבוד  ימים  ששת   – ט  כ, 
מלאכתך

התורה  עסק  על  לפרשו  יש  תעבוד  ימים  ששת  ב. 
עבדו,  לא  לאשר  אלקים  עובד  בין  כמו  דוקא  ועבודה 
פעמים  מאה  פרקו  לשונה  פעמים  מאה  פרקו  שונה  בין 
סתים  אורייתא  כי  כו',  שבת  השביעי  ויום  ועי"ז  ואחד, 
דרגין  תלת  מענין  וכנודע  וגליא  סתים  ישראל  וכן  וגליא, 
והתורה מחברת ישראל עם הקב"ה וע"י גליא ההתקשרות 
כו', גם ב' בחי' אלו בכלל  כו', אבל ע"י סתים  מבחי' גליא 
נק'  שבתורה  גליא  גילוי  שהי'  שמ"ת  ונשואין  אירוסין  נק' 
נק'  התורה  פנימיות  גילוי  שיהי'  לבוא  ולעתיד  אירוסין, 

נשואין, מ"מ עד"ז יובן ההפרש בין חול לשבת שהריעו לה' 
כל הארץ ר"ת הלכה זהו בחול, והשתחוו לה' בהדרת קודש 

ר"ת קבלה זהו בחי' שבת.
אור התורה פרשת יתרו עמוד תתקנו

למען  אמך  ואת  אביך  את  כבד   – יב  כ, 
יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלקיך נותן 

לך

נאמר בדברות הראשונות רק למען  ליישב למה לא  ג. 
ותו  לך,  ייטב  למען  גם  נאמר  ב'  ובדברות  ימיך  יאריכון 
ובדברות  כלל  ט'  אות  נכתב  לא  הראשונות  בדברות 

האחרונות יש ב' טתי"ן.
במס'  בספרי  כתבתי  וכבר  נגלה  עפ"י  ליישב  ואמרתי 
פלוגתא  דיש  בקיצור.  אכתוב  וכאן  קצת  באריכות  חולין 
כיבוד  גבי  מ"ב[  ]פ"א  פאה  מס'  ריש  דמתניתין  לתנא 
או"א יש לו שכר בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא 
מדכתיב למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך אבל ר"י ]חולין 
ומת  כיבוד  מצות  קיים  שזה  חזא  מעשה  ע"א[  קמ"ב  דף 
מיד לכך דרש שכר מצות בהאי עלמא ליכא ושניהן למען 
יאריכון ימיך ולמען ייטב לך קאי לעולם הבא שכולו ארוך 
וכולו טובה והאמת הוא כדברי ר"י דהא מעשה חזא וידוע 
מדברי הזוהר פ' תרומה שאות ט' נותנת חיים לעולם הזה 
דף  וע"ש  שם  מתים  אין  ט'  אות  תחת  שנבנית  לוז  ולכך 

קנ"ב.
רק  ונאמר  ט'  אות  הראשונות  בדברות  נכתב  לא  לכך 
למען יאריכון ימיך לחוד להורות דשכר מצוה בהאי עלמא 
ליכא ואריכות ימים יהי' לו לעולם הבא וממילא מוכח שגם 
לעולם הבא  לך הנאמר באחרונות קאי  ייטב  השכר למען 

שכולו טוב וכולו ארוך.
מעשה רוקח

הוא עתה לאמר, הנה יאחז דרכו בדרך הבעש"ט וכסיום הקאפיטל שמחו בה' וגילו צדיקים והרנינו כל 
ישרי לב, כמ"ש בקאפיטל קודם לזה על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, ואף שמדריגות נעלות 
הם )תו"ש עקפ"ד( בכ"ז מקצת ומעין שבכל הדרגות ישנם בכל מקושר וחסיד כיון שמתעסק הוא לחזק 
התקשרותו ע"י לימוד תורת החסידות של הנשיא ובפרט החזקתו בהשלשה שיעורים השוים לכל נפש 
בחומש תהלים ותניא, אבל מתפקידו של החסיד שלא להסתפק בפעולה בעצמו, וצריך להשפיע ג"כ 
על הסביבה - לקרבם ולעוררם ולהאירם בנר מצוה ותורה אור חדורים במאור שבתורה זוהי תורת 

החסידות.

ת"ח על הודעתו בנוגע להתועדות די"ט כסלו, ומוסג"פ ג"כ הצעות הנהגות ליום ההילולא יו"ד 
שבט הבע"ל, אשר בטח יפרסמם באופן המתאים.

ברכות  וקבלת  להמשכת  רחבים  כלים  ישמש  ושזה  הסביבה  על  בהשפעה  להצלחה  בברכה 
השי"ת בגו"ר.

המשך מעמוד הקודם
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ß hay c"i oey`x mei ß

çé(à)Bøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á
Bnò ìàøNéìe äLîì íéýìû äNò øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®

:íéøönî ìàøNé-úà ýBýé àéöBä-ék¦«¦¯§¨²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦
i"yx£B¯˙È ÚÓLiÂ∑ ּובא ׁשמע ּׁשמּועה קריעת ?מה «ƒ¿«ƒ¿ְְִַַַָָָ

עמלק ּומלחמת קטז)יםֿסּוף ׁשבעה ∑B¯˙È.(זבחים ְֲִֵֶֶַָƒ¿ְִָ
לֹו נקראּו חבר,ׁשמֹות חֹובב, יתרֹו, יתר, רעּואל, : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָ

ּפּוטיאל אחת (מכילתא)קיני, ּפרׁשה ׁשּיּתר ׁשם על יתר, . ִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

וקּים  לכׁשּנתּגּיר יתרֹו, תחזה". "ואּתה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבּתֹורה:
אֹות  לֹו הֹוסיפּו ׁשחּבב הּמצות, חֹובב, ׁשמֹו. על אחת ְְִִִֵֶַַַַָֹ

יתרֹו הּוא וחֹובב הּתֹורה, ד)ׁשּנאמר:,את "מּבני (שופטים ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָ
יתרֹו ׁשל אביו רעּואל אֹומרים: ויׁש מׁשה". חתן ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹחבב

È˙א  ‰LÓ„ È‰eÓÁ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ B¯˙È ÚÓLe¿«ƒ¿«»¿ƒ¿»¬ƒ¿…∆»
È¯‡ dnÚ Ï‡¯NÈÏe ‰LÓÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk»ƒ¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»≈«≈¬≈

:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ ˙È ÈÈ ˜Èt‡«≈¿»»ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(à)z`Gd dWxRA EpizFAx Ewlgp xaM§¨¤§§©¥©¨¨¨©Ÿ
n)(.f"hw migaf ,o`M `zlikmdn Wi . §¦§¨¨§¨¦¥¥¤

Fxzi `A dxFY oYn mcw iM mixnF`§¦¦Ÿ¤©©¨¨¦§
Exn`W odn Wie ,zFIWxRd xcqM§¥¤©¨¨¦§¥¥¤¤¨§
rIYqi i`Ce dfe .`A dxFY oYn xg`W¤©©©©¨¨§¤©©¦§©¥©

:xn`W aEzMd onïúç Bøúé àáiå ¦©¨¤¨©©¨Ÿ¦§Ÿ¥
ìà äLî ìà BzLàå åéðáe äLî¤¨¨§¦§¤¤¤
øä íL äðç àeä øLà øaãnä©¦§¨£¤Ÿ¤¨©

íéäìàä(.'d wEqR)eil` `AW xn` dPd . ¨¡Ÿ¦¨¦¥¨©¤¨¥¨
dpW mW EpgW ipiq xd iptl "FzFpgA"©£¦§¥©¦©¤¨¨¨¨

mrh dfe ,zg`.íL äðç àeä øLà ©©§¤©©£¤Ÿ¤¨
:xn`W ,cFreéwç úà ézòãBäå §¤¨©§©§¦¤ª¥

åéúøBz úàå íéäìàä(.f"h wEqR)mdW , ¨¡Ÿ¦§¤Ÿ¨¨¤¥
o`M iM ,cFre .ipiq xdA Fl mipEzPd©§¦§©¦©§¦¨

:xn`Cìiå Bðúç úà äLî çlLéå ¨©©§©©¤¤Ÿ§©¥¤
Böøà ìà Bì(.f"k wEqR)dpXA df dide , ¤©§¨§¨¨¤©¨¨

xn`W FnM ,ipiq xdn mrqpA dIpXd©§¦¨§¨§¨¥©¦©§¤¨©
LzFlrdA zWxtA(.h"k ,'i xAcOA):øîàiå §¨¨©§©£§©¦§¨©Ÿ¤

ïúç éðéãnä ìàeòø ïa ááçì äLî¤§Ÿ¨¤§¥©¦§¨¦Ÿ¥
,eðçðà íéòñð äLîaEzM mWewEqR) ¤Ÿ§¦£©§§¨¨¨

(.'l:ìà íà ék Cìà àì åéìà øîàiå©Ÿ¤¥¨Ÿ¥¥¦¦¤
,Cìà ézãìBî ìàå éöøà`ide ©§¦§¤©§¦¥¥§¦

:o`kA daEzMd dkilddìà Bì Cìiå ©£¦¨©§¨§¨©¥¤¤
Böøà(.f"k oNdl)dOn di`x E`iad cFre . ©§§©¨§¥¦§¨¨¦©

:aEzMd xn`Xeðéìà øac eðéäìà 'ä ¤¨©©¨¡Ÿ¥¦¥¥¥
øäa úáL íëì áø øîàì áøça§Ÿ¥¥Ÿ©¨¤¤¤¨¨

íëì eòñe eðt äfä(.'fÎ'e ,'` mixaC)mWe , ©¤§§¨¤§¨¦§¨
xn`p(.'h wEqtA):úòa íëìà øîàå ¤¡©§¨¨Ÿ©£¥¤¨¥

úàN écáì ìëeà àì øîàì àåää©¦¥ŸŸ©§©¦§¥
íëéèáL éLàø úà çwàå íëúà¤§¤¨¤©¤¨¥¦§¥¤

'Bâå íéîëç íéLðà(.e"h wEqR mW)Ffe , £¨¦£¨¦§¨¨§
zvraEzM mWe ,Fxzi(.h"i wEqtA):òqpå £©¦§§¨¨§¨©¦©

,áøBçîKxhvp oM m`e .cIn Erqp iM ¥¥¦¨§¦¨§¦¥¦§¨¥
z`Gd dWxRd miCwn dOl mrh©©¨¨©§¦©¨¨¨©Ÿ

.o`kA Dazkl§¨§¨§¨

øîàåxaC xEarA df did iM `"x §¨©¦¨¨¤©£§©
drxd xiMfd xW`M iM ,wlnr£¨¥¦©£¤¦§¦¨¨¨
EdlnbPW dEve wlnr EpOr dUrW¤¨¨¦¨£¨¥§¦¨¤¦§§¥
,daFh Fxzi Epl dUrW xiMfd ,FzrxM§¨¨¦§¦¤¨¨¨¦§¨
,aFh lEnB Fl mNWPW EpizFxFdl§¥¤§©¥§
dEvnM wlnr z` zixkdl `aPWkE§¤¨Ÿ§©§¦¤£¨¥©§ª¤
micnFrd ipiTd ipaA xdGPW Epilr̈¥¤¦¨¥¦§¥©¥¦¨§¦
xaC `Ed .mOr mtiqFp `le mdOr¦¨¤§Ÿ¦¨¦¨§©

oM mdl xn`W lE`W(.'e ,e"h '`Îl`EnW). ¨¤¨©¨¤¥§¥

íòåFGd zrCd lr ,l`FW ip` df lM §¦¨¤£¦¥©©©©©
:aEzMd xn`WMìk Bøúé òîLiå §¤¨©©¨©¦§©¦§¨

Bnò ìàøNéìe äLîì 'ä äNò øLà£¤¨¨§¤§¦§¨¥©
,íéøönî ìàøNé úà 'ä àéöBä ék¦¦¤¦§¨¥¦¦§©¦
dUrX dn rnXW xn` `l dOle§¨¨Ÿ¨©¤¨©©¤¨¨
`EdW dxFYd oYnA l`xUilE dWnl§¤§¦§¨¥§©©©¨¤
FnM ,mdl EUrPW zFlFcBd zF`ltPdn¥©¦§¨©§¤©£¨¤§
mipW`x minil `p l`W iM :xn`W¤¨©¦§©¨§¨¦¦Ÿ¦
`xA xW` mFid onl Liptl Eid xW £̀¤¨§¨¤§¦©£¤¨¨
dvwnlE ux`d lr mc` midl ¡̀Ÿ¦¨¨©¨¨¤§¦§¥
xaCM didpd minXd dvw cre minXd©¨©¦§©§¥©¨¨¦£¦§¨©¨¨
rnWd ,EdnM rnWpd F` dGd lFcBd©¨©¤£¦§©¨Ÿ£¨©
W`d KFYn xAcn midl` lFw mr̈¡Ÿ¦§©¥¦¨¥

igIe dY` YrnW xW`MÎa"l ,'c mixaC) ©£¤¨©§¨©¨©¤¦§¨¦

(.b"l.
úà Bðúçì äLî øtñéå øîàLëe§¤¨©©§©¥¤§Ÿ§¥
äòøôì 'ä äNò øLà ìk̈£¤¨¨§©§Ÿ
ìk úà ìàøNé úBãBà ìò íéøöîìe§¦§©¦©¦§¨¥¥¨

Cøca íúàöî øLà äàìzäoNdl) ©§¨¨£¤§¨¨©©¤¤§©¨

(.'g wEqRdGn Fxzi xn`e ,ézòãé äzò ¨§¨©¦§¦¤©¨¨©§¦
'ä ìBãâ ék(.`"i wEqR)xRq `l dOl , ¦¨¨¨¨Ÿ¦¥

mXd iM rcEi EPOnE ,ipiq xd cnrn Fl©£©©¦©¦¤¦¨©¦©¥
FcaNn cFr oi`e zn` FzxFze zn ¡̀¤§¨¡¤§¥¦§©
'd iM zrcl z`xd dY` :xn`W FnM§¤¨©©¨¨§¥¨¨©©¦

`d `Edon ,FCaNn cFr oi` midl ¨¡Ÿ¦¥¦§©¦
'Fbe FlFw z` LrinWd minXd,'c mixaC) ©¨©¦¦§¦£¤§§¨¦

(.e"lÎd"lFxzi rnXW xn`p ilE`e .§©Ÿ©¤¨©¦§
cIn Fvx`AìàøNé úà 'ä àéöBä ék §©§¦¨¦¦¤¦§¨¥

íéøönîdWn l` riBde Fvx`n rqpe ¦¦§©¦§¨©¥©§§¦¦©¤¤
oYn xg` ipiq xdA dpFg FzFid ixg ©̀£¥¡¤§©¦©©©©©
oipr Fl xiMfdW xRq `le .dxFY¨§Ÿ¦¥¤¦§¦¦§©
aFxw EPcFr xaCd iM ,`Edd cnrOd©©£¨©¦©¨¨¤¨

.Fl xRq iM rEcIaE ,mW mcFre§¨¨©¨©¦ª©
áBøwäå`AW dxFYd xcq Utzl il` §©¨¥©¦§Ÿ¥¤©¨¤¨

mzFidA dxFY oYn mcwŸ¤©©¨¦§¨
`zliknA Exn`W FnM ,micitxA(o`M) ¦§¦¦§¤¨§©§¦§¨¨

rnW wlnr zngln xnF` rWFdi iAx©¦§ª©¥¦§¤¤£¨¥¨©
FCvA daEzM `idW ,`aE(l"kr)rqpe , ¨¤¦§¨§¦§¨©

aEzMde .ipiq xd l` micitxn mdOr¦¨¤¥§¦¦¤©¦©§©¨
:xn`Wäðç àeä øLà øaãnä ìà ¤¨©¤©¦§¨£¤Ÿ¤

íéäìàä øä íL(.'d wEqR)iM Fpipr , ¨©¨¡Ÿ¦¨¦§¨¦
,mXn aFxw oicn KxcA ipiq xd did̈¨©¦©§¤¤¦§¨¨¦¨
oicn o`v zFrxl mW Kld dWn ixdW¤£¥¤¨©¨¦§Ÿ¦§¨

(.'` ,'b lirl)xdA EdWBtIe :xn` oxd`aE , §¥§©£Ÿ¨©©¦§§¥§©
midl`d(.f"k ,'c lirl)`vi Fxzi dPde . ¨¡Ÿ¦§¥§¦¥¦§¨¨

xd l` E`aE oicOn mipAde FYA mr¦¦§©¨¦¦¦§¨¨¤©
mFwn `EdW micitxA did dWnE ,ipiq¦©¤¨¨¦§¦¦¤¨
ErqIe :xn` aEzMdW ,oiq xAcnA cg ¤̀¨§¦§©¦¤©¨¨©©¦§
l` l`xUi ipA zcr lM E`aIe mli`n¥¥¦©¨Ÿ¨£©§¥¦§¨¥¤
ipiq oiaE mli` oiA xW` oiq xAcn¦§©¦£¤¥¥¦¥¦¨

(.'` ,f"h lirl)riBn oiq xAcn iM xnFl , §¥©¦¦§©¦©¦©
WEl` dwtC llkie ,ipiq xd cr©©¦©§¦§Ÿ¨§¨¨
ErqIe :xn`W iR lr s`e .micitxE§¦¦§©©¦¤¨©©¦§

micitxA EpgIe oiq xAcOn(.'` ,f"i lirl), ¦¦§©¦©©£¦§¦¦§¥

EpgIe oiq xAcOn ErqIe :xn` KM̈¨©©¦§¦¦§©¦©©£
WEl`e dwtcA(.b"iÎa"i ,b"l xAcOA)mde , §¨§¨§¨©¦§¨§¥

q xAcOn`xTi FNM xAcOd iM ,Fnvr oi ¦¦§©¦©§¦©¦§¨ª¦¨¥
ipiq xd iptNW mFwOde ,oiq xAcn¦§©¦§©¨¤¦§¥©¦©
l` EaWIe :EdFnke ,oiq xAcn `xTi¦¨¥¦§©¦§¨©¨ª¤

miYWlR ux`(.a"l ,`"k ziW`xA). ¤¤§¦§¦§¥¦

äpäå:aEzMd WExR didiBøúé àáiå §¦¥¦§¤¥©¨©¨Ÿ¦§
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אֹומרהיה, ב)ּומהּו אביהן"?(לעיל רעּואל אל "וּתבאנה ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּב'ספרי' אּבא. אביהן: לאבי קֹורין Ô˙Á.ׁשהּתינֹוקֹות ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָ…≈
‰LÓ∑(מכילתא) ּבמׁשה מתּכּבד יתרֹו היה אני ּכאן : …∆ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ

הּגדּלה  ּתֹולה מׁשה היה ּולׁשעבר ,הּמל ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחֹותן

חֹותנֹו" יתר אל "וּיׁשב ׁשּנאמר: LÓÏ‰.ּבחמיו, ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָ¿…∆
Ï‡¯NÈÏe∑ מׁשה יׂשראל ּכנגד ׁשקּול Ïk.ּכל ˙‡ ¿ƒ¿»≈ְְִֵֶֶֶָָָֹ≈»

‰NÚ ¯L‡∑ ּובעמלק להם ּובּבאר הּמן, Èk.ּבירידת ¬∆»»ְֲִִֵֵֶַַַַָָָƒ
'B‚Â '‰ ‡ÈˆB‰∑ ּגדֹולה ּכּלםזֹו .(מכילתא)על ƒ¿ְַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּובא ׁשמע ּׁשמּועה א)מה יח, ּגרם (רש"י מה אינּה ׁשאלתֹו ְְֵֵַַַַָָָָָָ
ׁשמע להתּגּיר ליתרֹו הּוא – ּבּכתּוב מפרׁש הּדבר ׁשהרי , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

היא, ׁשאלתֹו ּוליׂשראל". למׁשה אלקים עׂשה אׁשר ּכל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ"את

לֹו ּגרם ׁשם.לבֹוא מה והתּגּיר ּבמדין נׁשאר לא מּדּוע היינּו , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹ
הּגמרא  לׁשֹון על "ּובא", הּמכילּתא, לׁשֹון את העּדיף ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלכן

א) קטז, "ּובא(זבחים ".ונתּגּיר : ְְִֵַָ

(á)äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©À¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®
:äéçelL øçà©©−¦¤«¨

i"yx£‰ÈÁelL ¯Á‡∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו לֹו ּכׁשאמר ««ƒ∆»ְֶַַָָָ
ואת  אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח מצרים... ׁשב ל" ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻּבמדין:

ּבהר  "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ויצא וגֹו'", ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹּבניו
'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי לֹו: אמר ֱִִֵַַַָָָָֹהאלהים",

‡z˙ב  ‰¯tˆ ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ¯·„e¿«ƒ¿¬ƒ¿…∆»ƒ…»ƒ«
:d¯hÙc ¯˙a ‰LÓ…∆»«¿«¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äLî ìà BzLàå åéðáe äLî ïúçŸ¥¤¨¨§¦§¤¤
íL äðç àeä øLà øaãnä ìà`aIe ¤©¦§¨£¤Ÿ¤¨©¨Ÿ

l`,íéäìàä øämWe `A xdd l` iM ¤©¨¡Ÿ¦¦¤¨¨¨§¨
xd l` `aIe :xn`W FnM `Ede ,cnr̈©§§¤¨©©¨Ÿ¤©

daxg midl`d(.'` ,'b lirl)EdWBtIe :oke , ¨¡Ÿ¦Ÿ¥¨§¥§¥©¦§§¥
midl`d xdA(.f"k ,'c mW)mkl ax :oke , §©¨¡Ÿ¦¨§¥©¨¤

dGd xdA zaW(.'e ,'` mixaC)xdd onE . ¤¤¨¨©¤§¨¦¦¨¨
:eil` glWðúç éðàéìà àa Bøúé E,E ¨©¥¨£¦Ÿ¤§¦§¨¥¤

àöiåeil`.äLîiM xnFl Kxhvp `le ©¥¥¥¨¤§Ÿ¦§¨¥©¦
`l m` ENt`e .mCwn didi "xn`Ie"©Ÿ¤¦§¤ª§¨©£¦¦Ÿ
mipR lM lr ,oiq xAcnA micitx didi¦§¤§¦¦§¦§©¦©¨¨¦
ux`A l`xUi E`A `l iM ,`Ed xAcOA©¦§¨¦Ÿ¨¦§¨¥§¤¤
xdn aFxwe ,dpW mirAx` lM zaWFp¤¤¨©§¨¦¨¨§¨¥©
mFiA xdd l` mXn E`AW ,did ipiq¦©¨¨¤¨¦¨¤¨¨§
FnkE ,EdFnM lFcB ldw dpgn cg ¤̀¨©£¥¨¨¨¨§
EPOn EzXW xESd oiprA x`AzPW¤¦§¨¥§¦§©©¤¨¦¤

iYWxR xW`M micitxA(.'d ,f"i lirl). ¦§¦¦©£¤¥©§¦§¥

.oFkp iYxn`W WExRd didi dPde§¦¥¦§¤©¥¤¨©§¦¨
éúéàøå`zlikOA inp(o`M)øaãnä ìà §¨¦¦¨¥©§¦§¨¨¤©¦§¨

,íL äðç àeä øLàixd £¤Ÿ¤¨£¥
KFzA iExW `EdW eilr Dinzn aEzMd©¨©§¦©¨¨¤¨§
l` z`vl WTaE mlFr lW FcFaM§¤¨¦¥¨¥¤
mYrC .mElM FA oi`W EdY xAcOd©¦§¨Ÿ¤¥§©§¨

Wxtläðç àeä øLà øaãnä ìà §¨¥¤©¦§¨£¤Ÿ¤
,íLxAcn `Ed,íéäìàä øäiM ¨¦§©©¨¡Ÿ¦¦

,oiq xAcn did ipiq xd cre mil`n¥¥¦§©©¦©¨¨¦§©¦
l` `AW aEzMd xRqedvwøaãnä §¦¥©¨¤¨¤§¥©¦§¨

,íL äðç àeä øLàxAcn `Edøä £¤Ÿ¤¨¦§©©
íéäìàägaWl df xiMfde .daxFg ¨¡Ÿ¦¥¨§¦§¦¤§¤©

xAcOd l` `aE Fvx` afrW ,Fxzi¦§¤¨©©§¨¤©¦§¨
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סי exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i oey`x meil inei xeriy
אֹומרהיה, ב)ּומהּו אביהן"?(לעיל רעּואל אל "וּתבאנה ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּב'ספרי' אּבא. אביהן: לאבי קֹורין Ô˙Á.ׁשהּתינֹוקֹות ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָ…≈
‰LÓ∑(מכילתא) ּבמׁשה מתּכּבד יתרֹו היה אני ּכאן : …∆ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ

הּגדּלה  ּתֹולה מׁשה היה ּולׁשעבר ,הּמל ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחֹותן

חֹותנֹו" יתר אל "וּיׁשב ׁשּנאמר: LÓÏ‰.ּבחמיו, ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָ¿…∆
Ï‡¯NÈÏe∑ מׁשה יׂשראל ּכנגד ׁשקּול Ïk.ּכל ˙‡ ¿ƒ¿»≈ְְִֵֶֶֶָָָֹ≈»

‰NÚ ¯L‡∑ ּובעמלק להם ּובּבאר הּמן, Èk.ּבירידת ¬∆»»ְֲִִֵֵֶַַַַָָָƒ
'B‚Â '‰ ‡ÈˆB‰∑ ּגדֹולה ּכּלםזֹו .(מכילתא)על ƒ¿ְַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּובא ׁשמע ּׁשמּועה א)מה יח, ּגרם (רש"י מה אינּה ׁשאלתֹו ְְֵֵַַַַָָָָָָ
ׁשמע להתּגּיר ליתרֹו הּוא – ּבּכתּוב מפרׁש הּדבר ׁשהרי , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

היא, ׁשאלתֹו ּוליׂשראל". למׁשה אלקים עׂשה אׁשר ּכל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ"את

לֹו ּגרם ׁשם.לבֹוא מה והתּגּיר ּבמדין נׁשאר לא מּדּוע היינּו , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹ
הּגמרא  לׁשֹון על "ּובא", הּמכילּתא, לׁשֹון את העּדיף ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלכן

א) קטז, "ּובא(זבחים ".ונתּגּיר : ְְִֵַָ

(á)äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©À¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®
:äéçelL øçà©©−¦¤«¨

i"yx£‰ÈÁelL ¯Á‡∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו לֹו ּכׁשאמר ««ƒ∆»ְֶַַָָָ
ואת  אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח מצרים... ׁשב ל" ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻּבמדין:

ּבהר  "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ויצא וגֹו'", ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹּבניו
'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי לֹו: אמר ֱִִֵַַַָָָָֹהאלהים",

‡z˙ב  ‰¯tˆ ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ¯·„e¿«ƒ¿¬ƒ¿…∆»ƒ…»ƒ«
:d¯hÙc ¯˙a ‰LÓ…∆»«¿«¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -
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xd l` `aIe :xn`W FnM `Ede ,cnr̈©§§¤¨©©¨Ÿ¤©

daxg midl`d(.'` ,'b lirl)EdWBtIe :oke , ¨¡Ÿ¦Ÿ¥¨§¥§¥©¦§§¥
midl`d xdA(.f"k ,'c mW)mkl ax :oke , §©¨¡Ÿ¦¨§¥©¨¤

dGd xdA zaW(.'e ,'` mixaC)xdd onE . ¤¤¨¨©¤§¨¦¦¨¨
:eil` glWðúç éðàéìà àa Bøúé E,E ¨©¥¨£¦Ÿ¤§¦§¨¥¤
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exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i oey`x meil inei xeriy
לֹו:ה  אמר ּבני'. ואּלּו ּבמדין, ׁשּנׂשאתי אׁשּתי יא ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ

לֹו: אמר 'למצרים'. לֹו: אמר מֹוליכן'? אּתה ְְְִִִֵַַַַָָָָָ'להיכן
להֹוסיף  ּבא ואּתה מצטערים, אנּו הראׁשֹונים ְְְֲִִִִִַַַָָָָ'על

'אבי לבית 'לכי לּה: אמר ׁשני עליהם'? נטלה . ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
לּהּבניה  .והלכה ְְֶָָָָָ

(â)øîà ék íLøb ãçàä íL øLà äéðá éðL úàå§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½
:äiøëð õøàa éúééä øb¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(ã)éðìviå éøæòa éáà éýìà-ék øæòéìà ãçàä íLå§¥¬¨«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦
:äòøt áøçî¥¤¬¤©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ·¯ÁÓ ÈÏviÂ∑צּוארֹו נעׂשה מׁשה, את להרג ּובּקׁש הּמצרי ּדבר על ואבירם ּדתן ּכׁשּגּלּו ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשיׁש. ׁשל .(מכילתא)ּכעּמּוד ְִֶַַ

(ä)äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®
:íéäìûä øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£¯a„n‰ Ï‡∑,היה ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְִִֶַַָָָָ
יֹוׁשב  ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאּלא

הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו עֹולם ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָּבכבֹודֹו
ּתֹורה  ּדברי לׁשמע ּתהּו, .מקֹום ְְְִִֵַָֹֹ

(å)ðúç éðà äLî-ìà øîàiåéìà àa Bøúé EE ©Ÿ̧¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®
:dnò äéðá éðLe EzLàå§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשליח E˙Á.עלֿידי È‡ «…∆∆…∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿
'B‚Â B¯˙È∑אׁשּת ּבגין צא ּבגיני, יֹוצא אּתה אין .אם ƒ¿¿ְְְְִִִִִֵֵֵַָ

ּבגין  צא ,אׁשּת ּבגין יֹוצא אּתה אין ּבניה.ואם ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
.(מכילתא)

(æ)Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî àöiå©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½
ì eäòøì-Léà eìàLiå:äìäàä eàáiå íBìL ©¦§£¬¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨

i"yx£‰LÓ ‡ˆiÂ∑ּבאֹותּה יתרֹו נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד «≈≈…∆ְְְִִֵַָָָ
מׁשה  ׁשּיצא ּכיון ואביהּוא.ׁשעה, נדב אהרן, יצא , ֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

יצא? ולא יֹוצאין, אּלּו את ׁשראה הּוא eÁzLiÂ.ּומי ְְִִֵֶֶָָָָֹ«ƒ¿«

BÏ ˜MiÂ∑ ּכׁשהּוא למי. הׁשּתחוה מי יֹודע איני «ƒ«ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
מׁשה  זה "איׁש"? הּקרּוי מי לרעהּו", "איׁש ,אֹומר: ְִִִֵֵֵֶֶַָֹ

מׁשה" "והאיׁש .(מכילתא)ׁשּנאמר: ְֱִֶֶֶַָֹ

‡¯Èג  ÌL¯‚ „Á ÌeL Èc ‡‰a ÔÈ¯z ˙ÈÂ¿»¿≈¿»»ƒ«≈¿…¬≈
:‰‡¯Îe ‡Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡¬««»¬≈ƒ¿«¿»¿»»

‰Â‰ד  ‡a‡„ ‡‰Ï‡ È¯‡ ¯ÊÚÈÏ‡ „Á ÌeLÂ¿«¡ƒ∆∆¬≈¡»»¿«»¬»
:‰Ú¯Ù„ ‡a¯ÁÓ È·ÊLÂ È„ÚÒ·¿«¬ƒ¿≈¿«ƒ≈«¿»¿«¿…

d˙z‡Âה  È‰B·e ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ‡˙‡Â«¬»ƒ¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈
Ôn˙ È¯L ‡e‰ Èc ‡¯a„ÓÏ ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»

:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡„ ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

C˙ÂÏו  È˙‡ B¯˙È CeÓÁ ‡‡ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆¬»¬ƒ¿»≈¿»»
:dnÚ ‡‰a ÔÈ¯˙e C˙z‡Â¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒ«

ÈLe˜ז  „È‚Òe È‰eÓÁ ˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«»¬ƒ¿ƒ¿ƒ
elÚÂ ÌÏLÏ d¯·ÁÏ ¯·‚ eÏÈ‡Le dÏ≈¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,äLîì íéäìà äNò øLà ìkiM ¨£¤¨¨¡Ÿ¦§¤¦
lkA KlOd ixg` zkll iE`x dYrn¥©¨¨¨¤¤©£¥©¤¤§¨

.Kli xW`b dxez £¤¥¥
ãçàä íL øLà äéðá éðL úàå (ã-â)§¥§¥¨¤¨£¤¥¨¤¨

.íLøbmFwn df oi`W iR lr s` ¥§Ÿ©©¦¤¥¤§
did `l iM ,mipAd mW Wxti mYclFn©§¨§¨¥¥©¨¦¦Ÿ¨¨
FclEdA xfril` mW xiMfdl mFwn̈§©§¦¥¡¦¤¤§¦¨§

zFnW dN`e xcqA iYWxR xW`Mlirl) ©£¤¥©§¦§¥¤§¥¤§§¥

(gTIe mrhe d"c .'k ,'cxiMfdl dvx o`kaE . §©©©¦©§¨¨¨§©§¦
`Ed KExA WFcTd dUrW cqgd©¤¤¤¨¨©¨¨

,dWnl,äiøëð õøàa øb äéäLozFpe §¤¤¨¨¨§¤¤¨§¦¨§¥
mXl d`cFd mWáøçî BìéväL ¨¨¨©¥¤¦¦¥¤¤

äòøtlr Kln `Ed dYre ,FgxaA ©§Ÿ§¨§§©¨¤¤©
.mIA FOre drxR riAhde l`xUi¦§¨¥§¦§¦©©§Ÿ§©©¨

:mrhe,øîà ékxMfPd dWnl KWnp §©©¦¨©¦§©§¤©¦§©
oke ,oFW`xd wEqRAãçàä íL ©¨¨¦§¥¥¨¤¨

,éøæòa éáà éäìà ék øæòéìàKWnp ¡¦¤¤¦¡Ÿ¥¨¦§¤§¦¦§©
lr,øîà ék.miAx oked dxez ©¦¨©§¥©¦

ðúç éðà äLî ìà øîàiå (å)Bøúé E ©Ÿ¤¤¤£¦Ÿ¤§¦§
éìà àa.EzxB`A xaCd Fl glW ¨¥¤¨©©¨¨§¦¤¤

oM DA aEzM(o`M `zlikn)`l gilXd iM , ¨¨¥§¦§¨¨¦©¨¦©Ÿ
xn`iðúç éðà,Exn`i la`ääp Ÿ©£¦Ÿ¤§£¨Ÿ©¦¥
ðúçéìà àa Bøúé E.EokYi `l oke Ÿ¤§¦§¨¥¤§¥Ÿ¦¨¥

xn`i iM ,dR l` dR dkM Fl xn`IW¤Ÿ©¨¨¤¤¤¦Ÿ©
éìà éúàa äpä,ExiMfdl KxC oi`e ¦¥¨¦¥¤§¥¤¤§©§¦

FzF` FzF`xA iM ,ipFlR ip` FnW§£¦§¦¦¦§
xv Kln mxEg xn`Ie :EdFnke ,EPxiMi©¦¤§¨©Ÿ¤¨¤¤Ÿ

dnlW l` glWIe azkA,'a aÎi"dc) ¦§¨©¦§©¤§ŸŸ
(.'i.f dxez



exziסב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i oey`x meil inei xeriy

(ç)ýBýé äNò øLà-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§¨Æ
äàìzä-ìk úà ìàøNé úãBà ìò íéøöîìe äòøôì§©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

:ýBýé íìviå Cøca íúàöî øLà£¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§¨«
i"yx£B˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ∑לּבֹו את לקרבֹולמׁש «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶָֹ

‰Ïz‡‰.(מכילתא)לּתֹורה Ïk וׁשל ∑‡˙ הּים ׁשעל ַָ≈»«¿»»ְֶֶַַָ
ׁשל ∑‰Ïz‡‰.(מכילתא)עמלק היסֹוד מן אל"ף למ"ד ֲֵָ«¿»»ְִֶֶֶַַָ

לפרקים, מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא והּתי"ו ְְִִִִִֵֵֶַַָָָּתבה,
ּתנּואה  ּתקּומה, ּתנּופה, ּתרּומה, .וכן: ְְְְְֵָָָָ

(è)ýBýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé cçiå©¦´©§¦§½µ©¨©½̈£¤¨¨¬§−̈
:íéøöî ãiî Bìévä øLà ìàøNéì§¦§¨¥®£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

i"yx£B¯˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, (סנהדרין ויׂשמח «ƒ«¿ƒ¿ְְְִִֶַַ
ּבׂשרֹוצד) 'נעׂשה אּגדה: חּדּודין'ּומדרׁש ,חּדּודין ְְֲִִִִִַַַָָָָ

"ּגּיֹורא  אינׁשי: ּדאמרי הינּו מצרים, אּבּוד על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָמצר
ּבאּפיּה" ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה ÚÏ.עד ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָ«

‰·Bh‰ŒÏk∑ ּכּלן ועל והּתֹורה. והּבאר הּמן, טֹובת »«»ְְְְֵַַַַַָָָֻ
מצרים' מּיד הּצילֹו עבד 'אׁשר היה לא עכׁשו עד . ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ואּלּו מסּגרת, הארץ ׁשהיתה מּמצרים, לברח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻיכֹול
רּבֹוא ׁשּׁשים .(מכילתא)יצאּו ְִִִָ

(é)ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå©»Ÿ¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬
úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©

:íéøöî-ãé©¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡∑ קׁשה .אּמה ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻ

‰Ú¯t „iÓe∑ קׁשה מל.ÌÈ¯ˆÓ „È ˙ÁzÓ∑ ƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒ
הּיד  ּומרּות, רּדּוי לׁשֹון מכּבידים ּכתרּגּומֹו: ׁשהיּו ְְְְִִִֶַַַָָָ

העבֹודה  היא .עליהם, ֲֲִֵֶָָ

(àé)ék íéäìûä-ìkî ýBýé ìBãâ-ék ézòãé äzò©¨´¨©½§¦¦«¨¬§−̈¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìò eãæ øLà øácá©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«

i"yx£ÈzÚ„È ‰zÚ∑,לׁשעבר הייתי ועכׁשו מּכירֹו «»»«¿ƒְְְִִִֶַַַָָָ
‰‡ÌÈ‰Ï.(מכילתא)ּביֹותר ÏkÓ∑ מּכיר ׁשהיה מלּמד ְֵƒ»»¡…ƒְִֵֶַַָָ

ׁשּבעֹולם, אלילים עבֹודת הּניח ּבכל עבֹודת ׁשּלא ְֱֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹ
עבדּה ׁשּלא e„Ê.(מכילתא)אלילים ¯L‡ ¯·c· Èk ֱֲִִֶָָֹƒ«»»¬∆»

Ì‰ÈÏÚ∑נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ּבמים ּכתרּגּומֹו: ¬≈∆ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָ
e„Ê.ּבמים  ¯L‡∑ ּדר ורּבֹותינּו הרׁשיעּו. ׁשּוהּואׁשר ְִַ¬∆»ְְְֲִִֵֶַָ

יא) כה)לׁשֹון(סוטה נזיד"(בראשית יעקב ּבּקדרה "וּיזד : ְְֲִֵֶַַַָָָֹ
נתּבּׁשלּו ּבּה ּבּׁשלּו, .אׁשר ְְְֲִִֶַָ

ÈÈח  „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ ‰LÓ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ…∆«¬ƒ»»ƒ¬«¿»
Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
:ÈÈ Ôe·ÊLÂ ‡Á¯‡a ÔezÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»¿≈¿»¿»

ÈÈט  „·Ú Èc ‡˙·Ë Ïk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe·ÊL Èc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

ÈÓ„‡י  ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙È ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
‡nÚ ˙È ·ÈÊL Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ≈ƒ»«»

:È‡¯ˆÓ ˙Â¯Ó ˙BÁzÓƒ¿«¿«ƒ¿»≈

dpÓיא  ¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ÈÈ ·¯ È¯‡ ‡Ú„È ÔÚk¿«»«¿»¬≈«¿»¿≈¡»«ƒ≈
˙È ÔcÓÏ È‡¯ˆÓ e·ÈMÁc ‡Ób˙Ùa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒƒ¿»≈¿ƒ«»

:Ôepc da Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íéøöî ãiî íëúà ìévä øLà (é)£¤¦¦¤§¤¦©¦§©¦
.äòøt ãiîeqp mkOr dUr iM ¦©©§Ÿ¦¨¨¦¨¤¥

,FOre drxR mkz` Ebxd `NW lFcB̈¤Ÿ¨§¤§¤©§Ÿ§©
zFlFcB zFMn mdilr mkxEarA E`A iM¦¨©£§¤£¥¤©§
,dWnA lFcB dGd qPd dide .mvx`A§©§¨§¨¨©¥©¤¨§¤
xn`e ,llMA gkpl FxiMfd oM lr©¥¦§¦§Ÿ©©§¨§¨©
,xg` qp cFre .mrde dY` ,"mkz`"¤§¤©¨§¨¨§¥©¥
ãé úçzî íòä úà ìévä øLà£¤¦¦¤¨¨¦©©©

,íéøöîmXn E`vie mixvnA md EidW ¦§¨¦¤¨¥§¦§©¦§¨§¦¨
dNgY KxA iM xn` `"xe .mlFr zExgl§¥¨§¨©¦¥©§¦¨

íëúà ìévä øLà íMä"oxd`e dY`" ©¥£¤¦¦¤§¤©¨§©£Ÿ
drxtl" mkci lr zFMOd E`AW¤¨©©©¤§¤§©§Ÿ

KxA ok ixg`e ,"mixvnlEìévä øLà §¦§©¦§©£¥¥¥©£¤¦¦

íéøöî ãé úçzî íòä úàmixvnA ¤¨¨¦©©©¦§©¦§¦§©¦
.mIaE`i dxez ©¨

.íäéìò eãæ øLà øácá ék (àé)¦©¨¨£¤¨£¥¤
FWExReãéæä øLà øáca ¥©¨¨£¤¥¦

"l`xUi lr mixvOd"àeäL ézòãé ©¦§¦©¦§¨¥¨©§¦¤
.íéäìàä ìkî ìBãbipRn ,df mrhe ¨¦¨¨¡Ÿ¦§©©¤¦§¥

l`xUi lr xfB mXdWepòå íeãáòå ¤©¥¨©©¦§¨¥©£¨§¦
íúà(.b"i ,e"h ziW`xA)lr did `le Ÿ¨§¥¦§Ÿ¨¨©

la` ,lFcBd Wprd dfA mixvOdeãéæä ©¦§¦¨¤¨Ÿ¤©¨£¨¥¦
íäéìòon mzF` zixkdl EaWge £¥¤§¨§§©§¦¨¦

Fl dnMgzp dad :xn`W FnM ,mlFrd̈¨§¤¨©¨¨¦§©§¨
dAxi oR,'` lirl)(.'izFcNinl dEve , ¤¦§¤§¥§¦¨©§©§

mipAd zindl(.f"h wEqR mW)odilr xfbe , §¨¦©¨¦¨¨§¨©£¥¤

EdkilWY dx`id cFNId oAd lMmW) ¨©¥©¦©§Ÿ¨©§¦ª¨

(.a"k wEqRWprd mdilr did df ipRnE , ¨¦§¥¤¨¨£¥¤¨Ÿ¤
:xn`W Edfe ,ixnbl mzF` zigWOd©©§¦¨§©§¥§¤¤¨©

xW` iFBd z` mbeikp` oC Ecari §©¤©£¤©£Ÿ¨¨Ÿ¦
(.c"i ,e"h ziW`xA)eiYWxRW FnM ,lirlE mW) §¥¦§¤¥©§¦¨§¥

(.a"n ,a"i,mYaWgn d`x mXd dPde .§¦¥©¥¨¨©§©§¨
xn` oke .mAl oFcf lr mdn mwpe§¨©¥¤©§¦¨§¥¨©
mdilr Ecifd iM Yrci iM cFr aEzMd©¨¦¨©§¨¦¥¦£¥¤

(.'i ,'h dingp)oFcGd xEarA Wprd iM , §¤§¨¦¨Ÿ¤©£©¨
d`Fx 'd dPde .mdl zFUrl EaWgW¤¨§©£¨¤§¦¥¤
mwFpe ,miwEWrd hRWn dUFre aNl©¥§¤¦§©¨£¦§¥
qElwp`e .FciA dgFn oi`e ,dng lraE©©¥¨§¥¤§¨§ª§§
i`xvn EaiWg iC `nbztA ix`" :xn`W¤¨©£¥§¦§¨¨¦£¦¦§¨¥



סג exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i oey`x meil inei xeriy

(ç)ýBýé äNò øLà-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§¨Æ
äàìzä-ìk úà ìàøNé úãBà ìò íéøöîìe äòøôì§©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

:ýBýé íìviå Cøca íúàöî øLà£¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§¨«
i"yx£B˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ∑לּבֹו את לקרבֹולמׁש «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶָֹ

‰Ïz‡‰.(מכילתא)לּתֹורה Ïk וׁשל ∑‡˙ הּים ׁשעל ַָ≈»«¿»»ְֶֶַַָ
ׁשל ∑‰Ïz‡‰.(מכילתא)עמלק היסֹוד מן אל"ף למ"ד ֲֵָ«¿»»ְִֶֶֶַַָ

לפרקים, מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא והּתי"ו ְְִִִִִֵֵֶַַָָָּתבה,
ּתנּואה  ּתקּומה, ּתנּופה, ּתרּומה, .וכן: ְְְְְֵָָָָ

(è)ýBýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé cçiå©¦´©§¦§½µ©¨©½̈£¤¨¨¬§−̈
:íéøöî ãiî Bìévä øLà ìàøNéì§¦§¨¥®£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

i"yx£B¯˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, (סנהדרין ויׂשמח «ƒ«¿ƒ¿ְְְִִֶַַ
ּבׂשרֹוצד) 'נעׂשה אּגדה: חּדּודין'ּומדרׁש ,חּדּודין ְְֲִִִִִַַַָָָָ

"ּגּיֹורא  אינׁשי: ּדאמרי הינּו מצרים, אּבּוד על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָמצר
ּבאּפיּה" ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה ÚÏ.עד ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָ«

‰·Bh‰ŒÏk∑ ּכּלן ועל והּתֹורה. והּבאר הּמן, טֹובת »«»ְְְְֵַַַַַָָָֻ
מצרים' מּיד הּצילֹו עבד 'אׁשר היה לא עכׁשו עד . ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ואּלּו מסּגרת, הארץ ׁשהיתה מּמצרים, לברח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻיכֹול
רּבֹוא ׁשּׁשים .(מכילתא)יצאּו ְִִִָ

(é)ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå©»Ÿ¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬
úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©

:íéøöî-ãé©¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡∑ קׁשה .אּמה ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻ

‰Ú¯t „iÓe∑ קׁשה מל.ÌÈ¯ˆÓ „È ˙ÁzÓ∑ ƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒ
הּיד  ּומרּות, רּדּוי לׁשֹון מכּבידים ּכתרּגּומֹו: ׁשהיּו ְְְְִִִֶַַַָָָ

העבֹודה  היא .עליהם, ֲֲִֵֶָָ

(àé)ék íéäìûä-ìkî ýBýé ìBãâ-ék ézòãé äzò©¨´¨©½§¦¦«¨¬§−̈¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìò eãæ øLà øácá©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«

i"yx£ÈzÚ„È ‰zÚ∑,לׁשעבר הייתי ועכׁשו מּכירֹו «»»«¿ƒְְְִִִֶַַַָָָ
‰‡ÌÈ‰Ï.(מכילתא)ּביֹותר ÏkÓ∑ מּכיר ׁשהיה מלּמד ְֵƒ»»¡…ƒְִֵֶַַָָ

ׁשּבעֹולם, אלילים עבֹודת הּניח ּבכל עבֹודת ׁשּלא ְֱֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹ
עבדּה ׁשּלא e„Ê.(מכילתא)אלילים ¯L‡ ¯·c· Èk ֱֲִִֶָָֹƒ«»»¬∆»

Ì‰ÈÏÚ∑נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ּבמים ּכתרּגּומֹו: ¬≈∆ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָ
e„Ê.ּבמים  ¯L‡∑ ּדר ורּבֹותינּו הרׁשיעּו. ׁשּוהּואׁשר ְִַ¬∆»ְְְֲִִֵֶַָ

יא) כה)לׁשֹון(סוטה נזיד"(בראשית יעקב ּבּקדרה "וּיזד : ְְֲִֵֶַַַָָָֹ
נתּבּׁשלּו ּבּה ּבּׁשלּו, .אׁשר ְְְֲִִֶַָ

ÈÈח  „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ ‰LÓ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ…∆«¬ƒ»»ƒ¬«¿»
Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
:ÈÈ Ôe·ÊLÂ ‡Á¯‡a ÔezÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»¿≈¿»¿»

ÈÈט  „·Ú Èc ‡˙·Ë Ïk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe·ÊL Èc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

ÈÓ„‡י  ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙È ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
‡nÚ ˙È ·ÈÊL Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ≈ƒ»«»

:È‡¯ˆÓ ˙Â¯Ó ˙BÁzÓƒ¿«¿«ƒ¿»≈

dpÓיא  ¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ÈÈ ·¯ È¯‡ ‡Ú„È ÔÚk¿«»«¿»¬≈«¿»¿≈¡»«ƒ≈
˙È ÔcÓÏ È‡¯ˆÓ e·ÈMÁc ‡Ób˙Ùa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒƒ¿»≈¿ƒ«»

:Ôepc da Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íéøöî ãiî íëúà ìévä øLà (é)£¤¦¦¤§¤¦©¦§©¦
.äòøt ãiîeqp mkOr dUr iM ¦©©§Ÿ¦¨¨¦¨¤¥

,FOre drxR mkz` Ebxd `NW lFcB̈¤Ÿ¨§¤§¤©§Ÿ§©
zFlFcB zFMn mdilr mkxEarA E`A iM¦¨©£§¤£¥¤©§
,dWnA lFcB dGd qPd dide .mvx`A§©§¨§¨¨©¥©¤¨§¤
xn`e ,llMA gkpl FxiMfd oM lr©¥¦§¦§Ÿ©©§¨§¨©
,xg` qp cFre .mrde dY` ,"mkz`"¤§¤©¨§¨¨§¥©¥
ãé úçzî íòä úà ìévä øLà£¤¦¦¤¨¨¦©©©

,íéøöîmXn E`vie mixvnA md EidW ¦§¨¦¤¨¥§¦§©¦§¨§¦¨
dNgY KxA iM xn` `"xe .mlFr zExgl§¥¨§¨©¦¥©§¦¨

íëúà ìévä øLà íMä"oxd`e dY`" ©¥£¤¦¦¤§¤©¨§©£Ÿ
drxtl" mkci lr zFMOd E`AW¤¨©©©¤§¤§©§Ÿ

KxA ok ixg`e ,"mixvnlEìévä øLà §¦§©¦§©£¥¥¥©£¤¦¦

íéøöî ãé úçzî íòä úàmixvnA ¤¨¨¦©©©¦§©¦§¦§©¦
.mIaE`i dxez ©¨

.íäéìò eãæ øLà øácá ék (àé)¦©¨¨£¤¨£¥¤
FWExReãéæä øLà øáca ¥©¨¨£¤¥¦

"l`xUi lr mixvOd"àeäL ézòãé ©¦§¦©¦§¨¥¨©§¦¤
.íéäìàä ìkî ìBãbipRn ,df mrhe ¨¦¨¨¡Ÿ¦§©©¤¦§¥

l`xUi lr xfB mXdWepòå íeãáòå ¤©¥¨©©¦§¨¥©£¨§¦
íúà(.b"i ,e"h ziW`xA)lr did `le Ÿ¨§¥¦§Ÿ¨¨©

la` ,lFcBd Wprd dfA mixvOdeãéæä ©¦§¦¨¤¨Ÿ¤©¨£¨¥¦
íäéìòon mzF` zixkdl EaWge £¥¤§¨§§©§¦¨¦

Fl dnMgzp dad :xn`W FnM ,mlFrd̈¨§¤¨©¨¨¦§©§¨
dAxi oR,'` lirl)(.'izFcNinl dEve , ¤¦§¤§¥§¦¨©§©§
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1271 cenr ,c jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

cg` lkAW 'FxzI'd©¦§¤§¨¤¨

ּגדֹול  ּכי ידעּתי "עּתה יתרֹו ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבתחילת
האלקים" מּכל יא)ה' הּקדֹוׁש(יח, ּבּזֹוהר ואיתא פרשתנו , (ריש ְֱִִִַַַָָָָֹ

ב) האלקים"סז, מּכל ה' "ּגדֹול ואמר יתרֹו ׁשהֹודה אחרי ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשרק
"סטרא־אחרא  הּוא יתרֹו ּכי מּתן־ּתֹורה. ענין להיֹות יכֹול ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהיה
צד  ׁשאינן הּקלּפֹות ּבחינת והינּו ׂשמאלא", סטר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּדאיהּו
ׁשּי היה - ה' ּבגדּולת הֹודה הּוא ׁשּגם ועל־ידי ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָהּקדּוׁשה,

הּתֹורה. את הּקּב"ה ִֵֶֶַַָָָׁשּיּתן
יתרֹו, ׁשם על זֹו סדרה לקריאת הּטעם לבאר יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָועל־ּפי־זה
צריכים  היּו מּתן־ּתֹורה על ּבּה ׁשּמדּבר מּכיון ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּדלכאֹורה

למּתן־ּתֹורה? הּקׁשּור ּבׁשם ְְְְֵַַַָָָָלקראּה
הּתֹורה: קּבלת ּבדר לנּו הֹוראה ׁשּבזה ְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא

קּיּום  על הֹודה יתרֹו ׁשּגם אחרי רק היתה ׁשּמּתן־ּתֹורה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכמֹו
ולהבינּה הּתֹורה את לקּבל לזּכֹות רֹוצים אם ּכמֹו־כן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּקּב"ה,
לקּים  רֹוצה ׁשּבטבעּה הּקדֹוׁשה ׁשהּנׁשמה ּבזה ּדי אין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכראּוי,
האדם  על אּלא הּתֹורה, את לקּבל רצֹון לּה יׁש הּקּב"ה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָרצֹון
ורֹוצה  נמׁש ׁשּמּצד־עצמֹו ּגּופֹו ׁשּגם ּבעצמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹלפעל
ויסּכים  יֹודה הּוא ּגם וחמרּיים, ּגׁשמּיים ּדברים - ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָּב'מֹותרֹות'
ולהבינּה הּתֹורה את וללמד הּקּב"ה, רצֹון את לקּים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּצרי

ָָּכראּוי.
'מֹודה' אחד, ׁשּבכל ה'ּיתרֹו' הּגׁשמי, ּגּופֹו ׁשּגם אחרי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָורק
הּתֹורה, לקּבלת ּכלי הּוא אזי הּקּב"ה, רצֹון את לקּים ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָורֹוצה

ּבזה. ּולהצליח ּכראּוי להבינּה ְְְֲִִֶַַַַָָָָויּוכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 200 'nr fh jxk y"ewl t"r)

mipFW`xd dxfÎdcFar icaFr zErḧ§¥£¨¨¨¨¦¦

אׁשר  בּדבר ּכי מּכל־האלקים ה' ּכי־גדֹול ידעּתי ְֱֲִִִִִֶַַַָָָָָָָֹֽֽעּתה
עליהם: ֲֵֶָֽזדּו

לאּבדם, ּדּמּו ּבּמים ּכתרּגּומֹו, – עליהם זדּו אׁשר ּבּדבר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכי
ּבמים נאבדּו ובפרש"י)והם יא. (יח, ְְְִֵֶֶַ

נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ׁש"ּבּמים זה נס רק מּדּוע לעּין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָיׁש
מּכל  ה' ּגדֹול "ּכי להּכיר יתרֹו את הכריח אׁשר הּוא ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָּבּמים"

ֱִָֹהאלקים"?
הלכֹות  ּבריׁש הרמּב"ם ׁשּכתב מה על־ּפי זה לבאר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָויׁש
ּכפרּו לא הראׁשֹונים עבֹודה־זרה ּדעֹובדי ְְְֲֲִִֵָָָָָָָָֹעבֹודה־זרה,
ּכח  נתן ׁשהּקּב"ה אמרּו ּכי־אם ח"ו, הּקּב"ה ְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹּבמציאּות
את  עבדּו ולכן ּכרצֹונם, העֹולם להנהיג ולמּזלֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלּכֹוכבים
הּקּב"ה  ׁשּביכלת הֹודּו הם ּגם ּבוּדאי א והּמּזלֹות. ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּכֹוכבים
ׁשּנתן  זה הּוא ׁשהרי והּמּזלֹות, הּכֹוכבים על ּולהתּגּבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלׁשלט

העֹולם. את להנהיג הּכח את ְְִֶֶֶַַַָָָֹלהם
ידי  על היה לא הּמצרּיים ענׁש ׁשאם לֹומר יׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹועל־ּפי־זה
ׁשּלּמים  לטעֹות, מקֹום היה עדין אחר, ּבאפן ּכי־אם ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמים
הּמים, ּכח על "ּגבר" ׁשהּקּב"ה אּלא ּוׁשליטה, ּכח יׁש ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹעצמם
ּבידי  ח"ו מנהג עצמֹו ׁשהּטבע היינּו הּמצרּיים, את ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻוענׁש
את  ולׁשּבר לׁשּדד יכֹול ׁשהּקּב"ה אּלא ּומזלֹות ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּכֹוכבים

יֹותר, ּגדֹול ּכח ידי על ְֵֵֶַַַַָֹהּטבע
לאּבדם, ׁשּדּמּו ּדבר אֹותֹו ידי על אּבדם ׁשהּקּב"ה מּזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָא
על־ידי  ׁשאּבדם ולא ּגּופא) הּמים ּבכח ׁשהׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ(היינּו
ה'ּבעל־הּבית' הּוא ׁשהּקּב"ה לּכל, והברר הּוכח זה, ּכח ְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹֻׁשבירת
ּוׁשליטה  ּכח ׁשּום אין הּטבע ּולכחֹות ּגּופא, העֹולם טבע ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹעל
ּבטלה  על־ידי־זה ורק החֹוצב', ּביד 'ּכגרזן רק הם ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

וק"ל. הראׁשֹונים. עבֹודה־זרה ּדעֹובדי ְְֲִִֵַָָָָָהּטעּות

(áé)íéäìûì íéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®
ìëå ïøäà àáiå|ïúç-íò íçì-ìëàì ìàøNé éð÷æ ©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬

:íéäìûä éðôì äLî¤−¦§¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£‰ÏÚ∑ ּכליל ּכּלּה ׁשהיא ∑ÌÈÁ·Ê.ּכמׁשמעּה, …»ְְִִֶַָָָָֻ¿»ƒ

B‚Â'.ׁשלמים  Ô¯‰‡ ‡·iÂ∑ והלא ,הל היכן ּומׁשה ְִָ«»…«¬…¿ֲֵֶַַָָֹֹ
אּלא  הּכבֹוד? ּכל את לֹו וגרם לקראתֹו ׁשּיצא ְְִֶֶֶַַָָָָָָָהּוא

לפניהם  ּומׁשּמׁש עֹומד ‰‡ÌÈ‰Ï.ׁשהיה ÈÙÏ∑ ְְִֵֵֵֶֶַָָƒ¿≈»¡…ƒ
ּבּה, מסּבין חכמים ׁשּתלמידי מּסעּדה ׁשהּנהנה ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻמּכאן

הּׁשכינה מּזיו נהנה כד)ּכאּלּו .(ברכות ְְֱִִִִֶַָָ

ÒÎÂ˙יב  ÔÂÏÚ ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ·È¯˜Â¿»ƒƒ¿¬ƒ¿…∆¬»»¿ƒ¿«
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(âé)ì äLî áLiå úøçnî éäéåãîòiå íòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®©©«£³Ÿ
:áøòä-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä̈¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

i"yx£˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ∑ּכ היה, הּכּפּורים יֹום מֹוצאי «¿ƒƒ»√»ִִֵַָָָָ
מּמחרת? ּומהּו ּב'ּספרי'. מן ׁשנינּו רדּתֹו ההר.למחרת ְְְֳֳִִִִִֵַַַָָָָָָ

הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אּלא לֹומר אפׁשר אי ְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָועלּֿכרח
"והֹודעּתי  לֹומר: איֿאפׁשר מּתןּֿתֹורה קדם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרי
לא  הּכּפּורים, יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה וגֹו'" ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻאתֿחּקי
ירד  ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיׁשב
וׁשהה  ּבהׁשּכמה עלה ּולמחר הּלּוחֹות, את ְְְְְֶַַַָָָָָָָָָוׁשבר
ּכתּובה  זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹׁשמנים

ׁשנּיה,ּכּסדר, ׁשנה עד מּמחרת", "ויהי נאמר: ׁשּלא ְְֱֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּלּוחֹו ּבא', ּתֹורה מּתן קדם 'יתרֹו האֹומר לדברי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאף

ׁשנּיה  ׁשנה עד אּלא היה לא ארצֹו נאמר ,אל ׁשהרי ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּדגלים  ּבמּסע ּומצינּו אתֿחתנֹו", מׁשה "ויׁשּלח ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּכאן:

מׁשה: לֹו י)ׁשאמר הּמקֹום (במדבר אל אנחנּו "נֹוסעים ְְֲִֶֶֶַַַָָֹ

ּתֹורה, מּתן קדם זּו ואם אֹותנּו". ּתעזב נא אל ְְֲִֶַַַַָָָֹֹוגֹו'
,והל מצינּומּׁשּׁשלחֹו ׁשם היכן ּתאמר: ואם ׁשחזר? ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הּוא  היה? יתרֹו ׁשל ּובנֹו חֹובב, אּלא יתרֹו נאמר ְְְֱִִֶֶֶַָָָָֹלא
ּכת  ׁשהרי יתרֹו, הּוא ד)יב:חֹובב חֹובב (שופטים "מּבני ְְְֲִִִֵֵֶָָ

מׁשה" ‰ÌÚ.חֹותן „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ ·LiÂ∑ יֹוׁשב ֵֶֹ«≈∆…∆¿««¬…»»ֵ
ׁשהיה  ליתרֹו הּדבר והקׁשה עֹומדים, וכּלן ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֻֻּכמל

והֹוכיחֹו יׂשראל, ׁשל ּבכבֹודן ּכ,מזלזל ׁשּנאמר:על ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נּצבים  וכּלם "לבּד יֹוׁשב אּתה ‰a˜¯."מּדּוע ÔÓ ְְִִֵֶַַַַָָָֻƒ«…∆

·¯Ú‰ „Ú∑(י ּכן (שבת לֹומר ׁשּדן ?אפׁשר ּדּין ּכל אּלא «»»∆ְֵֶֶֶַַָָָָָ
הּכתּוב  עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו אמת ֱֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּדין
ׁשּתף  נעׂשה ּוכאּלּו הּיֹום, ּכל ּבּתֹורה עֹוסק ְְֲִִֵַַַָָָָֻּכאּלּו

ּבראׁשית,להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּבֹו:ּבמעׂשה ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָ
וגֹו'" ערב י)"ויהי .(מגילה ְְִֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(871 'nr ,a jxk a"nyz zeiecreezd .a"nyz haya e"h zecreezdn)

העם את לׁשּפט מׁשה וּיׁשב מּמחרת יג)ויהי (יח, ְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
(רש"י) ההר מן רדּתֹו למחרת היה... יֹום־הּכּפּורים ְְֳִִִִֵַַָָָָָָמֹוצאי

נדרׁשת  ה' ׁשּבעבֹודת מֹורה יֹום־הּכּפּורים ׁשּלמחרת ְְֲֳִִִֶֶֶֶֶַַַַַָהּיֹום
,ּכל־ּכ נעלה מּצב ׁשּמּׂשיגים לאחר ּגם מתמדת. ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהֹוספה
ּכפתּגם  ּלהֹוסיף, מה יׁש ּביֹום־הּכּפּורים, יׂשראל ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכמעמדם
ערׁשט  מען ּדארף "איצטער - זה יֹום על מהֹורׁש"ב אדמּו"ר ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָכ"ק

ּתׁשּובה]. לעׂשֹות להתחיל צרי עכׁשו [=רק טאן" ְְְְְֲִִַַַַָָָָָּתׁשּובה
- הּפרׁשה ּכל ׁשל (ותכנּה) מׁשמּה ּגם ללמד יׁש זֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהֹוראה
ּגר  היה וגם ּבּתֹורה" ּפרׁשה (והֹוסיף) ׁשּיּתר "על־ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיתרֹו,
לעֹולם  ּבאה ּובלידתֹו ׁשּנֹולד, ּכקטן ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשהתוּסף

חדׁשה. נֹוספת ְֲִֶֶָָמציאּות

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr e zegiy ihewl)

ההר  מן רדּתֹו למחרת . . היה הּכּפּורים יֹום ְְֳִִִִֵַַָָָָָָמֹוצאי
יג) יח, ויׁש(רש"י ּכּפּור. ּביֹום הּסעּודה היתה לפי־זה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָוקׁשה,

הּקּב"ה  ּכאׁשר רק התחיל ּכּפּור יֹום ענין ּכל ּדהּנה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָלֹומר,
ולסליחה" "למחילה נקּבע הּוא ּומאז ,"ּכדברי "סלחּתי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר

יח) ט, עקב ּכּפּור (רש"י יֹום ׁשּדיני אפׁשר ׁשאי ּכן, אם מּובן .ְִִִִֵֵֶֶֶָָ
ׁשּלאחר  הּיֹום ּבחלק (אף ההר מן מׁשה ׁשּירד הּיֹום על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹיחּולּו
אמירת  (לפני הראׁשֹון חלקֹו ּכאׁשר "סלחּתי"), ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָאמירת

ּכּפּור.לא"סלחּתי") יֹום היה ְִִַָָָֹ
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iM ,'d rci `l oicr FxzIW¤¦§£©¦Ÿ¨©¦

:xn` dWnäòøôì 'ä äNò øLà ¤¨©£¤¨¨§©§Ÿ
íéøöîìe'Fbe'ä íìéviå(.'g wEqR lirl), §¦§©¦§©©¦¥§¥¨

aixwd Fxzi la`.íéäìàì`l dkke £¨¦§¦§¦¥Ÿ¦§¨¨Ÿ
,mipdM zxFzAW zFpAxTd lkA `vOi¦¨¥§¨©¨§¨¤§©Ÿ£¦

mXd zxfrA Wxt` xW`M(.'h ,'` `xwIe). ©£¤£¨¥§¤§©©¥©¦§¨

oke,íéäìà Løãì íòä éìà àáé ék §¥¦¨Ÿ¥©¨¨¦§¡Ÿ¦
íéäìàä éwç úà ézòãBäåmiwEqR oNdl) §©§¦¤ª¥¨¡Ÿ¦§©¨§¦

(.f"hÎe"hxn`W okYie .eingl dWn ixaC ,¦§¥¤§¨¦§¦¨¥¤¨©
xEarA oM Flíéäìàì ètLnä ék ¥©£¦©¦§¨¥Ÿ¦

àeä(.f"i ,'` mixaC)oixiMfOW FnM , §¨¦§¤©§¦¦



סה exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h ipy meil inei xeriy

ß hay e"h ipy mei ß

(âé)ì äLî áLiå úøçnî éäéåãîòiå íòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®©©«£³Ÿ
:áøòä-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä̈¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

i"yx£˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ∑ּכ היה, הּכּפּורים יֹום מֹוצאי «¿ƒƒ»√»ִִֵַָָָָ
מּמחרת? ּומהּו ּב'ּספרי'. מן ׁשנינּו רדּתֹו ההר.למחרת ְְְֳֳִִִִִֵַַַָָָָָָ

הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אּלא לֹומר אפׁשר אי ְְְֲֳִִִִֶֶַַַָָָָָועלּֿכרח
"והֹודעּתי  לֹומר: איֿאפׁשר מּתןּֿתֹורה קדם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרי
לא  הּכּפּורים, יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה וגֹו'" ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻאתֿחּקי
ירד  ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיׁשב
וׁשהה  ּבהׁשּכמה עלה ּולמחר הּלּוחֹות, את ְְְְְֶַַַָָָָָָָָָוׁשבר
ּכתּובה  זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹׁשמנים

ׁשנּיה,ּכּסדר, ׁשנה עד מּמחרת", "ויהי נאמר: ׁשּלא ְְֱֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּלּוחֹו ּבא', ּתֹורה מּתן קדם 'יתרֹו האֹומר לדברי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאף

ׁשנּיה  ׁשנה עד אּלא היה לא ארצֹו נאמר ,אל ׁשהרי ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּדגלים  ּבמּסע ּומצינּו אתֿחתנֹו", מׁשה "ויׁשּלח ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּכאן:

מׁשה: לֹו י)ׁשאמר הּמקֹום (במדבר אל אנחנּו "נֹוסעים ְְֲִֶֶֶַַַָָֹ

ּתֹורה, מּתן קדם זּו ואם אֹותנּו". ּתעזב נא אל ְְֲִֶַַַַָָָֹֹוגֹו'
,והל מצינּומּׁשּׁשלחֹו ׁשם היכן ּתאמר: ואם ׁשחזר? ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הּוא  היה? יתרֹו ׁשל ּובנֹו חֹובב, אּלא יתרֹו נאמר ְְְֱִִֶֶֶַָָָָֹלא
ּכת  ׁשהרי יתרֹו, הּוא ד)יב:חֹובב חֹובב (שופטים "מּבני ְְְֲִִִֵֵֶָָ

מׁשה" ‰ÌÚ.חֹותן „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ ·LiÂ∑ יֹוׁשב ֵֶֹ«≈∆…∆¿««¬…»»ֵ
ׁשהיה  ליתרֹו הּדבר והקׁשה עֹומדים, וכּלן ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֻֻּכמל

והֹוכיחֹו יׂשראל, ׁשל ּבכבֹודן ּכ,מזלזל ׁשּנאמר:על ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נּצבים  וכּלם "לבּד יֹוׁשב אּתה ‰a˜¯."מּדּוע ÔÓ ְְִִֵֶַַַַָָָֻƒ«…∆

·¯Ú‰ „Ú∑(י ּכן (שבת לֹומר ׁשּדן ?אפׁשר ּדּין ּכל אּלא «»»∆ְֵֶֶֶַַָָָָָ
הּכתּוב  עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו אמת ֱֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּדין
ׁשּתף  נעׂשה ּוכאּלּו הּיֹום, ּכל ּבּתֹורה עֹוסק ְְֲִִֵַַַָָָָֻּכאּלּו

ּבראׁשית,להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּבֹו:ּבמעׂשה ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָ
וגֹו'" ערב י)"ויהי .(מגילה ְְִֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(871 'nr ,a jxk a"nyz zeiecreezd .a"nyz haya e"h zecreezdn)

העם את לׁשּפט מׁשה וּיׁשב מּמחרת יג)ויהי (יח, ְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
(רש"י) ההר מן רדּתֹו למחרת היה... יֹום־הּכּפּורים ְְֳִִִִֵַַָָָָָָמֹוצאי

נדרׁשת  ה' ׁשּבעבֹודת מֹורה יֹום־הּכּפּורים ׁשּלמחרת ְְֲֳִִִֶֶֶֶֶַַַַַָהּיֹום
,ּכל־ּכ נעלה מּצב ׁשּמּׂשיגים לאחר ּגם מתמדת. ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהֹוספה
ּכפתּגם  ּלהֹוסיף, מה יׁש ּביֹום־הּכּפּורים, יׂשראל ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכמעמדם
ערׁשט  מען ּדארף "איצטער - זה יֹום על מהֹורׁש"ב אדמּו"ר ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָכ"ק

ּתׁשּובה]. לעׂשֹות להתחיל צרי עכׁשו [=רק טאן" ְְְְְֲִִַַַַָָָָָּתׁשּובה
- הּפרׁשה ּכל ׁשל (ותכנּה) מׁשמּה ּגם ללמד יׁש זֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהֹוראה
ּגר  היה וגם ּבּתֹורה" ּפרׁשה (והֹוסיף) ׁשּיּתר "על־ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיתרֹו,
לעֹולם  ּבאה ּובלידתֹו ׁשּנֹולד, ּכקטן ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשהתוּסף

חדׁשה. נֹוספת ְֲִֶֶָָמציאּות

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr e zegiy ihewl)

ההר  מן רדּתֹו למחרת . . היה הּכּפּורים יֹום ְְֳִִִִֵַַָָָָָָמֹוצאי
יג) יח, ויׁש(רש"י ּכּפּור. ּביֹום הּסעּודה היתה לפי־זה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָוקׁשה,

הּקּב"ה  ּכאׁשר רק התחיל ּכּפּור יֹום ענין ּכל ּדהּנה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָלֹומר,
ולסליחה" "למחילה נקּבע הּוא ּומאז ,"ּכדברי "סלחּתי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר

יח) ט, עקב ּכּפּור (רש"י יֹום ׁשּדיני אפׁשר ׁשאי ּכן, אם מּובן .ְִִִִֵֵֶֶֶָָ
ׁשּלאחר  הּיֹום ּבחלק (אף ההר מן מׁשה ׁשּירד הּיֹום על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹיחּולּו
אמירת  (לפני הראׁשֹון חלקֹו ּכאׁשר "סלחּתי"), ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָאמירת

ּכּפּור.לא"סלחּתי") יֹום היה ְִִַָָָֹ

ÔcÓÏיג  ‰LÓ ·˙ÈÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBiÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ»¿«¿ƒƒ≈…∆¿ƒ«
‡¯Ùˆ ÔÓ ‰LÓ„ È‰BlÚ ‡nÚ Ì˜Â ‡nÚ ˙È»«»¿»«»ƒ»ƒ¿…∆ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.úøçnî éäéå (âé)mFId zxgOn ©§¦¦¨¢¨¦¨¢©©
xMfPW df EUrWäLî áLé ¤¨¤¤¦§©¨©¤

ì.íòä úà ètL`zlikOA Exn`e ¦§Ÿ¤¨¨§¨§©§¦§¨
(o`M)úøçnîmYrC oi`e .mixERMd mFi ¨¦¨¢¨©¦¦§¥©§¨

didIW xnFlúøçnîmFil fnx ©¤¦§¤¦¨¢¨¤¤§
xMfp `l mixERMd mFi iM ,mixERMd©¦¦¦©¦¦Ÿ¦§©

eilr xn`IW aEzMA.úøçnîoM mbe ©¨¤Ÿ©¨¨¦¨¢¨§©¥
iM ,WOn "FzxgOn" didIW dpEMd oi ¥̀©©¨¨¤¦§¤¦¨¢¨©¨¦
mdl did m` ,mixERMd mFiA Elk` `lŸ¨§§©¦¦¦¨¨¨¤
mcw dpFW`x dpXA mixERMd mFi©¦¦©¨¨¦¨Ÿ¤
mixERMd mFiA FA iM ,cFre .FA EEhvPW¤¦§©§¦§©¦¦
cxi FzxgOnE zFpFxg` zFgEl EpYp¦§©£¦¨¢¨¨©

z` mEvie l`xUi ipA mr xAce dWn¤§¦¥¦§¥¦§¨¥©§©¥¥
ipiq xdA FY` mXd xAC xW` lMoNdl) ¨£¤¦¥©¥¦§©¦¨§©¨

(.a"l ,c"lcnrIW hRWOd mFi EPpi`e ,§¥¤©¦§¨¤©£Ÿ
oM mbe .axr cr xwAd on eilr mrd̈¨¨¨¦©Ÿ¤©¤¤§©¥
mFiA dIpW dpWA didIW xWt` i ¦̀¤§¨¤¦§¤§¨¨§¦¨§
iM :xn` milbCd rqpA iM ,mixERMd©¦¦¦¦§Ÿ©©§¨¦¨©¦

Kl` iYclFn l`e ivx` l` m`xAcOA) ¦¤©§¦§¤©§¦¥¥©¦§¨

(.'l ,'ixnFl FGd `zixAl dpEMd la` .£¨©©¨¨©¨©§¨©©
oi` iM ,mixERMd mFi xg` df didW¤¨¨¤©©©¦¦¦¥
xdl m`FA mFIn hRWOl iEpR mFi mdl̈¤¨©¦§¨¦¨§©
dpW lW mixERMd mFi xg` cr ipiq¦©©©©©¦¦¤¨¨

.z`Gd dpFW`x¦¨©Ÿ

,íéäìàì íéçáæe äìò :øîàåxEarA §¨©Ÿ¨§¨¦¥Ÿ¦©£
iM ,'d rci `l oicr FxzIW¤¦§£©¦Ÿ¨©¦

:xn` dWnäòøôì 'ä äNò øLà ¤¨©£¤¨¨§©§Ÿ
íéøöîìe'Fbe'ä íìéviå(.'g wEqR lirl), §¦§©¦§©©¦¥§¥¨

aixwd Fxzi la`.íéäìàì`l dkke £¨¦§¦§¦¥Ÿ¦§¨¨Ÿ
,mipdM zxFzAW zFpAxTd lkA `vOi¦¨¥§¨©¨§¨¤§©Ÿ£¦

mXd zxfrA Wxt` xW`M(.'h ,'` `xwIe). ©£¤£¨¥§¤§©©¥©¦§¨

oke,íéäìà Løãì íòä éìà àáé ék §¥¦¨Ÿ¥©¨¨¦§¡Ÿ¦
íéäìàä éwç úà ézòãBäåmiwEqR oNdl) §©§¦¤ª¥¨¡Ÿ¦§©¨§¦

(.f"hÎe"hxn`W okYie .eingl dWn ixaC ,¦§¥¤§¨¦§¦¨¥¤¨©
xEarA oM Flíéäìàì ètLnä ék ¥©£¦©¦§¨¥Ÿ¦

àeä(.f"i ,'` mixaC)oixiMfOW FnM , §¨¦§¤©§¦¦

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h ipy meil inei xeriy

(ãé)íòì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®
òecî íòì äNò äzà øLà äfä øácä-äî øîàiå©ÀŸ¤¨«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈©À©

éìò ávð íòä-ìëå Ecáì áLBé äzàø÷a-ïî E ©¨³¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−¦¬Ÿ¤
:áøò-ãò©¨«¤

(åè)Løãì íòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈¦§¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£‡·È Èk∑ בא הֹווה ,ּכי ‡ÌÈ‰Ï.לׁשֹון L¯„Ï∑ הּגבּורה מּפי ּתלמּוד לׁשאל אלּפן, למתּבע .ּכתרּגּומֹו: ƒ»…ְִֶָƒ¿…¡…ƒְְְְְְְְִִִִַַַַַָֹֻ

(æè)Léà ïéa ézèôLå éìà àa øác íäì äéäé-ék¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−
:åéúøBz-úàå íéäìûä éwç-úà ézòãBäå eäòø ïéáe¥´¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a ¯·c Ì‰Ï ‰È‰ÈŒÈk∑ הּדבר לֹו ׁשהיה אלי ,מי .ּבא ƒƒ¿∆»∆»»»≈«ִֵֶַַָָָָָ

(æé)øLà øácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈£¤¬
:äNò äzà©−̈Ÿ¤«

i"yx£‰LÓ Ô˙Á ¯Ó‡iÂ∑ הּכתּוב קֹוראֹו ּכבֹוד ּדר'מל ׁשל 'חֹותנֹו :. «…∆…≈…∆ְְֶֶֶֶֶַָָ

(çé)Cnò øLà äfä íòä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®
:Ecáì eäNò ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«

i"yx£Ïaz Ï·∑ ּכמיׁשה לׁשֹון ּולׁשֹונֹו ּכתרּגּומֹו, »…ƒ…ְְְְְִַָ
ּכמֹו: ּבלע"ז, ח)פליישטר"א נבל",(ירמיה (ישעיה "והעלה ְְְֵֶֶַַָָ

חּמה לד) עלֿידי ּכמּוׁש ׁשהּוא מּגפן", עלה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ"ּכנבל

ונלאה  ּתׁש וכחֹו קרח, לרּבֹות ∑z‡ŒÌb‰.ועלֿידי ְְְְְִֵֶֶַַַֹ««»ְַ
וחּור  זקנים אהרן EnÓ.וׁשבעים „·ÎŒÈk∑ּכבדֹו ְְְְֲִִִֵַֹƒ»≈ƒ¿ְָ

מּכח יֹותר .רב ֲִֵַֹ

(èé)äéä Cnò íéýìû éäéå Eöòéà éì÷a òîL äzò©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®¡¥¯
íéøácä-úà äzà úàáäå íéýìûä ìeî íòì äzà©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤©§¨¦−

:íéäìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦«
i"yx£CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡∑(מכילתא) אמר ּבעצה ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְֵַָָ

ּבּגבּורה  הּמל צא, ÏeÓ.לֹו: ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰ ְִֵֵַָָ¡≈«»»»
ÌÈ‰Ï‡‰∑ וׁשֹואל לּמקֹום, ּבינֹותם ּומליץ ׁשליח »¡…ƒְִִֵֵֵַַָָָ

מאּתֹו ריבֹותם ∑‡˙ÌÈ¯·c‰Œ.מׁשּפטים .ּדברי ְִִִֵָ∆«¿»ƒְִִֵָ

Ú·„יד  ‡e‰c Ïk ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ ‡ÊÁÂ«¬»¬ƒ¿…∆»»ƒ»≈
„·Ú z‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù ‰Ó ¯Ó‡Â ‡nÚÏ¿«»«¬«»ƒ¿»»»≈ƒ«¿»≈
‡nÚ ÏÎÂ C„BÁÏa ·˙È z‡ ÔÈ„ ‰Ó ‡nÚÏ¿«»»≈«¿»≈ƒ¿»¿»«»

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆ ÔÓ CÂlÚ ÔÈÓÈ»̃¿ƒƒ»»ƒ«¿»««¿»

nÚ‡טו  È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ«»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

ÔÈaטז  ‡È‡„Â È˙ÂÏ Ô˙‡ ‡Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»≈
‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡Ú„B‰Óe d¯·Á ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈«¿≈¿«¿»¿»¿»«»

:d˙È¯B‡ ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»»≈

Ób˙t‡יז  ÔÈw˙ ‡Ï dÏ ‰LÓ„ È‰eÓÁ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ¿…∆≈»«ƒƒ¿»»
:„·Ú z‡cƒ«¿»≈

‰„ÔÈיח  ‡nÚ Û‡ z‡ Û‡ ‰‡Ï˙ ‰‡ÏÓƒ¿»ƒ¿∆««¿««»»≈
ÏBk˙ ‡Ï ‡Ób˙t CpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ CnÚcƒƒ»¬≈«ƒƒ»ƒ¿»»»ƒ

:C„BÁÏa d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ¿»

„ÈÈיט  ‡¯ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎlÓ‡ ÈpÓ Ïa˜ ÔÚk¿««≈ƒƒ¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ (Ú·z) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰ CcÚÒa¿«¿»¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ√»
:ÈÈ Ì„˜Ï ‡iÓb˙t ˙È z‡ È˙ÈÓ È‰˙e ÈÈ¿»¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»«»ƒ√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

cinY EpizFAx(.'b ,b"r x"a)zCn Ff midl` ©¥¨¦¡Ÿ¦¦©
.oiCdci dxez ©¦

Løãì íòä éìà àáé ék (æè-åè)¦¨Ÿ¥©¨¨¦§
.íéäìà:FpzFgl dWn aiWd ¡Ÿ¦¥¦¤§§

on lFcB onf ilr EcnrIW md mikixv§¦¦¥¤©©§¨©§¨¨¦
,iptl mi`A miAx mixacl iM ,mFIdék ©¦¦§¨¦©¦¨¦§¨©¦

íéäìà Løãì íòä éìà àáélNRzdl ¨Ÿ¥©¨¨¦§¡Ÿ¦§¦§©¥
ca`IX dn mricFdlE mdilFg lr©¥¤§¦¨©¤Ÿ©

,"midl` zWixC" `xTi df iM ,mdl̈¤¦¤¦¨¥§¦©¡Ÿ¦
,xn`W FnM mi`iaPd mr EUri oke§¥©£¦©§¦¦§¤¨©
FYklA Wi`d xn` dM l`xUiA miptl§¨¦§¦§¨¥Ÿ¨©¨¦§¤§
d`xd cr dklpe Ekl midl` Wxcl¦§¡Ÿ¦§§¥§¨©¨Ÿ¤

(.'h ,'h '`Îl`EnW)'d z` YWxce ,oke , §¥§¥§¨©§¨¤
df ilgn dig`d xn`l FzF`n'aÎmikln) ¥¥Ÿ©¤§¤¥¢¦¤§¨¦

(.'g ,'gm` EPricFie eilr lNRzIW ,¤¦§©¥¨¨§¦¤¦
z` Wxcl KlYe ,oke ,FzNtY drnWp¦§§¨§¦¨§¥©¥¥¦§¤

'd(.a"k ,d"k ziW`xA),mW iYWxRW FnM , §¥¦§¤¥©§¦¨
,mzF` htFW ip`W cFreíäì äéäé ék §¤£¦¥¨¦¦§¤¨¤

.ézèôLå éìà àa øácip` cFre ¨¨¨¥©§¨©§¦§£¦
,dxFY mzF` cOlnúà íäì ézòãBäå §©¥¨¨§©§¦¨¤¤

.åéúBøBz úàå íéäìàä éwçfi dxez ª¥¨¡Ÿ¦§¤¨
(ë-èé).Cnò íéäìà éäéå,Ff dvrA ¦¦¡Ÿ¦¦¨§¥¨

.dxEaBA KlOd `v ,Fl xn`̈©¥¦¨¥©§¨
:WxR `"xe .i"Xx oFWléìB÷a òîL §©¦§¥©§©§¦



exziסו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(12 'nr cl jxk zegiy ihewl)

ּבגבּורה הּמל יט)צא יח, ּדברים(רש"י טו)ּבפרׁשת ּכתב (א, ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ
ׁשאמר מּדֹות מּׁשבע אחת "זֹו אמנם,יתרֹורׁש"י: למׁשה". ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּמׁשּפט  סדר את לׁשּנֹות מסּכים היה לא ׁשּמׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפׁשיטא

מּמה  ּולהעיר ּכאן. ּברׁש"י וכּמפרׁש הּקּב"ה, הסּכמת ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹּבלי
להּלן כא)ׁשּכתב ׁשעלי".(ּפסּוק הּקדׁש "ּברּוח : ְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(ë)úà äzøäæäåúøBzä-úàå íéwçä-úà íä §¦§©§¨´¤§¤½¤©«ª¦−§¤©®Ÿ
äNònä-úàå dá eëìé Cøcä-úà íäì zòãBäå§«©§¨´¨¤À¤©¤̧¤Æ¥´§½̈§¤©©«£¤−

:ïeNòé øLà£¤¬©«£«

(àë)íéäìû éàøé ìéç-éLðà íòä-ìkî äæçú äzàå§©¨´¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²
íéôìà éøN íäìò zîNå òöá éàðN úîà éLðà©§¥¬¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ

:úøNò éøNå íéMîç éøN úBàî éøN̈¥´¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ
i"yx£‰ÊÁ˙ ‰z‡Â∑הּקדׁש ‡ŒÈL.ׁשעליּברּוח ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ«¿≈
ÏÈÁ∑ ּפנים ּולהּכיר להחניף צריכים ׁשאין .עׁשירים, «ƒְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָ

˙Ó‡ ÈL‡∑לסמ ּכדאי ׁשהם הבטחה ּבעלי אּלּו «¿≈¡∆ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ
נׁשמעין  ּדבריהם יהיּו ׁשעלֿידיּֿכן ּדבריהם, .על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

Úˆ· È‡N∑ ּכההיא ּבּדין, ממֹונם את ׁשּׂשֹונאין ¿≈»«ְְִִִֶֶַַָָ
ּבדינא  מיּנּה ממֹונא דמּפקין דּינא 'ּכל לאו ּדאמרינן: , ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָ

הּוא' נח)דּינא ‡ÌÈÙÏ.(ב"ב È¯N∑ מאֹות ׁשׁש היּו הם ַָָ»≈¬»ƒֵֵֵָ
אלף מאֹות לׁשׁש יח)ׂשרים B‡Ó˙.(סנהדרין È¯N∑ ׁשׁשת ְִֵֵֶֶָ»≈≈ֵֶ

היּו ÌÈMÓÁ.אלפים È¯N∑ אלף È¯NÂ.י"ב ֲִָָ»≈¬ƒƒֶֶ¿»≈

˙B¯NÚ∑ אל הּׂשרים ׁשּׁשים ּכל על רׁש"י ּׁשּפרׁש (מה ף. ¬»ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּתּקן  ּבאמת והּנה ,צר ללא לכאֹורה והּוא היּו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכּמה
למּטה, מלמעלה ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבזה
ולא  הּמּועט, מסּפר קדם מרּבה הּמסּפר לֹומר: ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻרצה
ּבראׁשֹונה, עׂשרֹות ׂשרי מּתחּלה אּלא לפרׁש לֹו ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָהיה
ּופרט  ׁשהזּכיר ּפרּוׁשֹו ּולפי ּכּלם. ּבהדרגה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻואחרּֿכ
ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק וחׁשב צא הּׂשרים, מנין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹסכּום
ואחרּֿכ ּתחּלה, הּמּועט מסּפר ׁשּפיר: אתי ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּולגּביהּו

ודֹוק) נכֹון, לי נראה ּכן .ּבהדרגה, ְְְְִִֵַָָָָ

‡È¯B˙‡כ  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰˙È ¯‰Ê˙Â¿«¿«»¿»¿»«»¿»«¿»
˙ÈÂ da ÔeÎ‰Èc ‡Á¯B‡ ˙È ÔB‰Ï Ú„B‰˙e¿«¿»¿»ƒ¿»«¿»

:Ôe„aÚÈc ‡„·BÚ»»ƒ«¿¿

ÏÈÁc‡כא  ÔÈ¯·b ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz z‡Â¿«¿∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»
‡Ïa˜Ï ÔÒc ËBL˜c ÔÈ¯·b ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»¿«»»
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ»¿«≈¬≈«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.izvrA Lgilvdl LxfrA "'d dide"§¨¨§¤§§§©§¦£©£¨¦
xn` dHnl la`(.b"k wEqR)úà íà £¨§©¨¨©¨¦¤

,íéäìà Eeöå äNòz äfä øácä©¨¨©¤©£¤§¦§¡Ÿ¦
,FWExRWEeöå øácä úà äNòz íà ¤¥¦©£¤¤©¨¨§¦§

íéäìà,cnrl lkEY f` FzFUrl ¡Ÿ¦©£¨©©£Ÿ
.oM dUrW wtq oi`e ,dxEaBA KlOYW¤¦¨¥©§¨§¥¨¥¤¨¨¥

,íéäìàä ìeî íòì äzà äéä"cbp" ¡¥©¨¨¨¨¡Ÿ¦¤¤
mxEarA dY` did ,xn`ie ,midl`d̈¡Ÿ¦§Ÿ©¡¥©¨©£¨
,eil` lNRzdl midl`d cbp cnFr¥¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©¥¥¨

LCbp dliNa iYwrv mFi mrhMmiNdY) §©©¨©§¦©©§¨¤§¤§¦¦

(.'a ,g"t.íéøácä úà äzà úàáäå§¥¥¨©¨¤©§¨¦
EWTaIW,íéäìàä ìàlr Fl dcFd ¤§©§¤¨¡Ÿ¦¨©

:xn`W oFW`xd xaCdéìà àáé ék ©¨¨¨¦¤¨©¦¨Ÿ¥©
.íéäìà Løãì íòämB didW okYie ¨¨¦§¡Ÿ¦§¦¨¥¤¨¨©

:xn`i ,EPOn dvr dfAíòì äzà äéä ¨¤¥¨¦¤Ÿ©¡¥©¨¨¨
íéäìàä ìeîcrFn ld`A zaWl ¨¡Ÿ¦¨¤¤§Ÿ¤¥

didi `le ,FzF` Wxcl "eiptl oOfn"§ª¨§¨¨¦§§Ÿ¦§¤
.hRWOd mFwnA dfíäúà äzøäæäå ¤¦§©¦§¨§¦§©§¨¤§¤

òéãBúå ,úøBzä úàå íéwçä úà¤©ª¦§¤©Ÿ§¦©
Cøcä úà íäìxW`dá eëìélr ¨¤¤©¤¤£¤¥§¨©

dY` mxidfYW .devOde dxFYd iR¦©¨§©¦§¨¤©§¦¥©¨

dcFd .devOde dxFYd mcOlzE ,c`n§Ÿ§©§¥©¨§©¦§¨¨
:xn`W dOA mB Fléwç úà ézòãBäå ©©¤¤¨©§©§¦¤ª¥

.åéúøBz úàå íéäìàä,dvr dfA mbe ¨¡Ÿ¦§¤Ÿ¨§©¨¤¥¨
mzF` zFxzdlE ,c`n mzF` xidfdl§©§¦¨§Ÿ§©§¨
dUri `l xW` ixg` ,mWpre zevOA©¦§Ÿ§¨§¨©£¥£¤Ÿ©£¤
xW` hRWOA la` .oiCd z` mdA `Ed¨¤¤©¦£¨©¦§¨£¤

:Yxn`,eäòø ïéáe Léà ïéa ézèôLå ¨©§¨§¨©§¦¥¦¥¥¥
,KOr mihtFW Ll miUEnî ãáë ék ¦§§¦¦¨¦¨¥¦§

Ll aFhe ,lMd on xzFi "hRWOd xaC"§©©¦§¨¥¦©Ÿ§§
Lilrn lwdl mdle.Czà eàNðå §¨¤§¨¥¥¨¤§¨§¦¨

mixhFW dWn mr Eid iM rEcIaE©¨©¦¨¦¤§¦
eiptl mirAzPd `iadl ,mrA miUbFp§¦¨¨§¨¦©¦§¨¦§¨¨
mdn dAxde ,hRWOd xacA mUbplE§¨§¨¦§©©¦§¨§¦§¨¥¤
dpWnA xn` KklE ,EN`d mihtFXd mr¦©§¦¨¥§¨¨©§¦§¥

dxFY(.e"h ,'` mixaC).mkihaWl mixhWe ¨§¨¦§Ÿ§¦§¦§¥¤
`l iM ,o`kA df xiMfdl Kixv oi`e§¥¨¦§©§¦¤§¨¦Ÿ

.Fxzi zvrn did`k dxez ¨¨¥£©¦§
(àë)mrhe.ìéç éLðàmiE`x miWp` §©©©§¥©¦£¨¦§¦

uEAw lM iM ,lFcB mr bidpdl§©§¦©¨¦¨¦
`av i`vFiA EPpi`e ,lig `xTi sq`e§Ÿ¤¦¨¥©¦§¥¤§§¥§¨
c`n lFcB lig oke ,calA dnglOd©¦§¨¨¦§©§¥©¦¨§Ÿ

(.'i ,f"l l`wfgi)Bd ilig ,dAx`aE ,lFcl`Fi) §¤§¥¨©§¤¥¦©¨¥

(.d"k ,'ail dUr ici mvre igM ,oFnOaE ,©¨Ÿ¦§Ÿ¤¨¦¨¨¦
dGd ligd z`(.f"i ,'g mixaC)lr E`Ui , ¤©©¦©¤§¨¦¦§©

mdilig mixir szM(.'e ,'l dirWi),zFxRaE , ¤¤£¨¦¥¥¤§©§¨©¥
mlig Epzp otbe dp`Y(.a"k ,'a l`Fi)dPde . §¥¨¨¤¤¨§¥¨¥§¦¥

fixGd mkgd ,mihRWnA lig Wi` `xTi¦¨¥¦©¦§¦§¨¦¤¨¨©¨¦
rcFId fixGd xFABd ,dnglnaE .xWIde§©¨¨§¦§¨¨©¦©¨¦©¥©
oM mB `xTze ,dnglOd zFkxrn©©§©¦§¨¨§¦¨¥©¥

lig zW` dX`d(.'i ,`"l ilWn)DzFidA ¨¦¨¥¤©¦¦§¥¦§¨
ziAd zbdpdA zrcFie dfixf§¦¨§©©§©§¨©©©¦

äpäåxn` ,hxtE llMA xAC Fxzi §¦¥¦§¦¥©§¨§¨¨©
bidpdl miiE`x miWp` dfgIW"¤¤¡¤£¨¦§¦§©§¦
EdIW hxtE ,"mihRWnA lFcBd mrd̈¨©¨§¦§¨¦¨©¤§
,òöá éàðBNå úîà éLðà íéäìà éàøé¦§¥¡Ÿ¦©§¥¡¤§§¥¨©

Eidi `l iMìéç éLðàilA hRWOA ¦Ÿ¦§©§¥©¦©¦§¨§¦
xiMfdl Kxvd `le .ElNd zFCn¦©¨§Ÿª§©§©§¦
`EdW xExA xaCd iM ,mzpiaE mznkg̈§¨¨¦¨¨¦©¨¨¨¤

llkA.ìéç éLðàdHnl xn`p xW`ke ¦§©©§¥©¦§©£¤¤¡©§©¨
(.d"k wEqR):,ìéç éLðà äLî øçáiådPd ¨©¦§©¤©§¥©¦¦¥

EidW ,llMA lMdéLðà íéäìà éàøé ©Ÿ©§¨¤¨¦§¥¡Ÿ¦©§¥
òöá éàðBN úîà."mipFapE minkge" ¡¤§¥¨©©£¨¦§¦



סז exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(12 'nr cl jxk zegiy ihewl)

ּבגבּורה הּמל יט)צא יח, ּדברים(רש"י טו)ּבפרׁשת ּכתב (א, ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ
ׁשאמר מּדֹות מּׁשבע אחת "זֹו אמנם,יתרֹורׁש"י: למׁשה". ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּמׁשּפט  סדר את לׁשּנֹות מסּכים היה לא ׁשּמׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפׁשיטא

מּמה  ּולהעיר ּכאן. ּברׁש"י וכּמפרׁש הּקּב"ה, הסּכמת ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹּבלי
להּלן כא)ׁשּכתב ׁשעלי".(ּפסּוק הּקדׁש "ּברּוח : ְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(ë)úà äzøäæäåúøBzä-úàå íéwçä-úà íä §¦§©§¨´¤§¤½¤©«ª¦−§¤©®Ÿ
äNònä-úàå dá eëìé Cøcä-úà íäì zòãBäå§«©§¨´¨¤À¤©¤̧¤Æ¥´§½̈§¤©©«£¤−

:ïeNòé øLà£¤¬©«£«

(àë)íéäìû éàøé ìéç-éLðà íòä-ìkî äæçú äzàå§©¨´¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²
íéôìà éøN íäìò zîNå òöá éàðN úîà éLðà©§¥¬¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ

:úøNò éøNå íéMîç éøN úBàî éøN̈¥´¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ
i"yx£‰ÊÁ˙ ‰z‡Â∑הּקדׁש ‡ŒÈL.ׁשעליּברּוח ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ«¿≈
ÏÈÁ∑ ּפנים ּולהּכיר להחניף צריכים ׁשאין .עׁשירים, «ƒְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָ

˙Ó‡ ÈL‡∑לסמ ּכדאי ׁשהם הבטחה ּבעלי אּלּו «¿≈¡∆ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ
נׁשמעין  ּדבריהם יהיּו ׁשעלֿידיּֿכן ּדבריהם, .על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

Úˆ· È‡N∑ ּכההיא ּבּדין, ממֹונם את ׁשּׂשֹונאין ¿≈»«ְְִִִֶֶַַָָ
ּבדינא  מיּנּה ממֹונא דמּפקין דּינא 'ּכל לאו ּדאמרינן: , ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָ

הּוא' נח)דּינא ‡ÌÈÙÏ.(ב"ב È¯N∑ מאֹות ׁשׁש היּו הם ַָָ»≈¬»ƒֵֵֵָ
אלף מאֹות לׁשׁש יח)ׂשרים B‡Ó˙.(סנהדרין È¯N∑ ׁשׁשת ְִֵֵֶֶָ»≈≈ֵֶ

היּו ÌÈMÓÁ.אלפים È¯N∑ אלף È¯NÂ.י"ב ֲִָָ»≈¬ƒƒֶֶ¿»≈

˙B¯NÚ∑ אל הּׂשרים ׁשּׁשים ּכל על רׁש"י ּׁשּפרׁש (מה ף. ¬»ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּתּקן  ּבאמת והּנה ,צר ללא לכאֹורה והּוא היּו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכּמה
למּטה, מלמעלה ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבזה
ולא  הּמּועט, מסּפר קדם מרּבה הּמסּפר לֹומר: ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻרצה
ּבראׁשֹונה, עׂשרֹות ׂשרי מּתחּלה אּלא לפרׁש לֹו ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָהיה
ּופרט  ׁשהזּכיר ּפרּוׁשֹו ּולפי ּכּלם. ּבהדרגה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻואחרּֿכ
ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק וחׁשב צא הּׂשרים, מנין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹסכּום
ואחרּֿכ ּתחּלה, הּמּועט מסּפר ׁשּפיר: אתי ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּולגּביהּו

ודֹוק) נכֹון, לי נראה ּכן .ּבהדרגה, ְְְְִִֵַָָָָ

‡È¯B˙‡כ  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰˙È ¯‰Ê˙Â¿«¿«»¿»¿»«»¿»«¿»
˙ÈÂ da ÔeÎ‰Èc ‡Á¯B‡ ˙È ÔB‰Ï Ú„B‰˙e¿«¿»¿»ƒ¿»«¿»

:Ôe„aÚÈc ‡„·BÚ»»ƒ«¿¿

ÏÈÁc‡כא  ÔÈ¯·b ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz z‡Â¿«¿∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»
‡Ïa˜Ï ÔÒc ËBL˜c ÔÈ¯·b ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»¿«»»
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ»¿«≈¬≈«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.izvrA Lgilvdl LxfrA "'d dide"§¨¨§¤§§§©§¦£©£¨¦
xn` dHnl la`(.b"k wEqR)úà íà £¨§©¨¨©¨¦¤

,íéäìà Eeöå äNòz äfä øácä©¨¨©¤©£¤§¦§¡Ÿ¦
,FWExRWEeöå øácä úà äNòz íà ¤¥¦©£¤¤©¨¨§¦§

íéäìà,cnrl lkEY f` FzFUrl ¡Ÿ¦©£¨©©£Ÿ
.oM dUrW wtq oi`e ,dxEaBA KlOYW¤¦¨¥©§¨§¥¨¥¤¨¨¥

,íéäìàä ìeî íòì äzà äéä"cbp" ¡¥©¨¨¨¨¡Ÿ¦¤¤
mxEarA dY` did ,xn`ie ,midl`d̈¡Ÿ¦§Ÿ©¡¥©¨©£¨
,eil` lNRzdl midl`d cbp cnFr¥¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©¥¥¨

LCbp dliNa iYwrv mFi mrhMmiNdY) §©©¨©§¦©©§¨¤§¤§¦¦

(.'a ,g"t.íéøácä úà äzà úàáäå§¥¥¨©¨¤©§¨¦
EWTaIW,íéäìàä ìàlr Fl dcFd ¤§©§¤¨¡Ÿ¦¨©

:xn`W oFW`xd xaCdéìà àáé ék ©¨¨¨¦¤¨©¦¨Ÿ¥©
.íéäìà Løãì íòämB didW okYie ¨¨¦§¡Ÿ¦§¦¨¥¤¨¨©

:xn`i ,EPOn dvr dfAíòì äzà äéä ¨¤¥¨¦¤Ÿ©¡¥©¨¨¨
íéäìàä ìeîcrFn ld`A zaWl ¨¡Ÿ¦¨¤¤§Ÿ¤¥

didi `le ,FzF` Wxcl "eiptl oOfn"§ª¨§¨¨¦§§Ÿ¦§¤
.hRWOd mFwnA dfíäúà äzøäæäå ¤¦§©¦§¨§¦§©§¨¤§¤

òéãBúå ,úøBzä úàå íéwçä úà¤©ª¦§¤©Ÿ§¦©
Cøcä úà íäìxW`dá eëìélr ¨¤¤©¤¤£¤¥§¨©

dY` mxidfYW .devOde dxFYd iR¦©¨§©¦§¨¤©§¦¥©¨

dcFd .devOde dxFYd mcOlzE ,c`n§Ÿ§©§¥©¨§©¦§¨¨
:xn`W dOA mB Fléwç úà ézòãBäå ©©¤¤¨©§©§¦¤ª¥

.åéúøBz úàå íéäìàä,dvr dfA mbe ¨¡Ÿ¦§¤Ÿ¨§©¨¤¥¨
mzF` zFxzdlE ,c`n mzF` xidfdl§©§¦¨§Ÿ§©§¨
dUri `l xW` ixg` ,mWpre zevOA©¦§Ÿ§¨§¨©£¥£¤Ÿ©£¤
xW` hRWOA la` .oiCd z` mdA `Ed¨¤¤©¦£¨©¦§¨£¤

:Yxn`,eäòø ïéáe Léà ïéa ézèôLå ¨©§¨§¨©§¦¥¦¥¥¥
,KOr mihtFW Ll miUEnî ãáë ék ¦§§¦¦¨¦¨¥¦§

Ll aFhe ,lMd on xzFi "hRWOd xaC"§©©¦§¨¥¦©Ÿ§§
Lilrn lwdl mdle.Czà eàNðå §¨¤§¨¥¥¨¤§¨§¦¨

mixhFW dWn mr Eid iM rEcIaE©¨©¦¨¦¤§¦
eiptl mirAzPd `iadl ,mrA miUbFp§¦¨¨§¨¦©¦§¨¦§¨¨
mdn dAxde ,hRWOd xacA mUbplE§¨§¨¦§©©¦§¨§¦§¨¥¤
dpWnA xn` KklE ,EN`d mihtFXd mr¦©§¦¨¥§¨¨©§¦§¥

dxFY(.e"h ,'` mixaC).mkihaWl mixhWe ¨§¨¦§Ÿ§¦§¦§¥¤
`l iM ,o`kA df xiMfdl Kixv oi`e§¥¨¦§©§¦¤§¨¦Ÿ

.Fxzi zvrn did`k dxez ¨¨¥£©¦§
(àë)mrhe.ìéç éLðàmiE`x miWp` §©©©§¥©¦£¨¦§¦

uEAw lM iM ,lFcB mr bidpdl§©§¦©¨¦¨¦
`av i`vFiA EPpi`e ,lig `xTi sq`e§Ÿ¤¦¨¥©¦§¥¤§§¥§¨
c`n lFcB lig oke ,calA dnglOd©¦§¨¨¦§©§¥©¦¨§Ÿ

(.'i ,f"l l`wfgi)Bd ilig ,dAx`aE ,lFcl`Fi) §¤§¥¨©§¤¥¦©¨¥

(.d"k ,'ail dUr ici mvre igM ,oFnOaE ,©¨Ÿ¦§Ÿ¤¨¦¨¨¦
dGd ligd z`(.f"i ,'g mixaC)lr E`Ui , ¤©©¦©¤§¨¦¦§©

mdilig mixir szM(.'e ,'l dirWi),zFxRaE , ¤¤£¨¦¥¥¤§©§¨©¥
mlig Epzp otbe dp`Y(.a"k ,'a l`Fi)dPde . §¥¨¨¤¤¨§¥¨¥§¦¥

fixGd mkgd ,mihRWnA lig Wi` `xTi¦¨¥¦©¦§¦§¨¦¤¨¨©¨¦
rcFId fixGd xFABd ,dnglnaE .xWIde§©¨¨§¦§¨¨©¦©¨¦©¥©
oM mB `xTze ,dnglOd zFkxrn©©§©¦§¨¨§¦¨¥©¥

lig zW` dX`d(.'i ,`"l ilWn)DzFidA ¨¦¨¥¤©¦¦§¥¦§¨
ziAd zbdpdA zrcFie dfixf§¦¨§©©§©§¨©©©¦

äpäåxn` ,hxtE llMA xAC Fxzi §¦¥¦§¦¥©§¨§¨¨©
bidpdl miiE`x miWp` dfgIW"¤¤¡¤£¨¦§¦§©§¦
EdIW hxtE ,"mihRWnA lFcBd mrd̈¨©¨§¦§¨¦¨©¤§
,òöá éàðBNå úîà éLðà íéäìà éàøé¦§¥¡Ÿ¦©§¥¡¤§§¥¨©

Eidi `l iMìéç éLðàilA hRWOA ¦Ÿ¦§©§¥©¦©¦§¨§¦
xiMfdl Kxvd `le .ElNd zFCn¦©¨§Ÿª§©§©§¦
`EdW xExA xaCd iM ,mzpiaE mznkg̈§¨¨¦¨¨¦©¨¨¨¤

llkA.ìéç éLðàdHnl xn`p xW`ke ¦§©©§¥©¦§©£¤¤¡©§©¨
(.d"k wEqR):,ìéç éLðà äLî øçáiådPd ¨©¦§©¤©§¥©¦¦¥

EidW ,llMA lMdéLðà íéäìà éàøé ©Ÿ©§¨¤¨¦§¥¡Ÿ¦©§¥
òöá éàðBN úîà."mipFapE minkge" ¡¤§¥¨©©£¨¦§¦

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h ipy meil inei xeriy

(áë)øácä-ìk äéäå úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³
éìà eàéáé ìãbäíä-eètLé ïèwä øácä-ìëå E ©¨ŸÆ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®

éìòî ì÷äå:Czà eàNðå E §¨¥Æ¥«¨¤½§¨«§−¦¨«
i"yx£eËÙLÂ∑""צּוּוי ,וידּונּון EÈÏÚÓ.לׁשֹון Ï˜‰Â∑להקל זה את ּדבר "והכּבד ּכמֹו "והקל", .מעלי ¿»¿ְִִ¿»≈≈»∆ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לׁשֹון  מֹואב", את "והּכֹות .הֹווה לּבֹו", ְְִֶֶַָ

(âë)zìëéå íéäìû Eeöå äNòz äfä øácä-úà íà¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈
:íBìLá àáé Bî÷î-ìò äfä íòä-ìk íâå ãîò£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«

i"yx£‡ EeˆÂ„ÓÚ zÏÎÈÂ ÌÈ‰Ï∑ אם ּבּגבּורה, הּמל ¿ƒ¿¡…ƒ¿»»¿»¬…ְִִֵַָָ
אֹות עמד,יצּוה ּתּוכל – ּכ ואם (מכילתא)לעׂשֹות ְְְֲֲִֶַַַָֹ

לעמד  ּתּוכל לא – יד על ‰ÌÚ.יעּכב Ïk Ì‚Â ְְֲֵַַַַָֹֹ¿«»»»

‰f‰∑ זקנים וׁשבעים ואביהּוא נדב הּנלוים אהרן, «∆ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָֹ
עּמ .(מכילתא)עּתה ִַָָ

Ìb˙tכב  Ïk È‰ÈÂ ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È Ôee„ÈÂƒ»«»¿»ƒ»ƒ≈»ƒ¿«
Ôep‡ Ôee„È ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ C˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ·«̄«¿¿»»¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ

:CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ CpÓ ÔeÏ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ÈÈכג  Cp„wÙÈÂ „aÚz ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ì‡ƒ»ƒ¿»»»≈«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»
d¯˙‡ ÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk Û‡Â Ì˜ÈÓÏ ÏBk˙Â¿ƒ¿≈»¿«»«»»≈««¿≈

:ÌÏLa C‰È¿«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

:xn`W ,cFre,ìàøNé ìkîFnrhe §¤¨©¦¨¦§¨¥§©£
xgaOd,ìàøNé ìkîmdA WIW mde ©ª§¨¦¨¦§¨¥§¥¤¥¨¤

:xn`W oeiM iM ,ElNd zFCOd lMìkî ¨©¦©¨¦¥¨¤¨©¦¨
,ìàøNé,mNMn mixgaOd EidW xn` ¦§¨¥¨©¤¨©ª§¨¦¦ª¨

zFCn lM l`xUiAW miaFHd iM rEcIA©¨©¦©¦¤§¦§¨¥¨¦
did `NW ipRn Fxzi la` ,mdA zFaFh¨¤£¨¦§¦§¥¤Ÿ¨¨

.Wxtl Kxvd mrA libẍ¦¨¨ª§©§¨¥
LéåmiWxtn,ìéç éLðàgM iWp` §¥§¨§¦©§¥©¦©§¥Ÿ©

gM zlrA ,lig zW` oke ,zEfixfE§¦§¥¥¤©¦©£©Ÿ©
Wxti xW`M ,ziAd zcFarA zEfixfE§¦©£©©©¦©£¤§¨¥
lkidA cnrl mdA gM xW`e ,oiprM ,DÄ§¦§©©£¤Ÿ©¨¤©£Ÿ§¥©

KlOd(.'c ,'` l`ipC)Lliga Fnripd ,oke , ©¤¤¨¦¥§¥£¦¥§¥§
(.a"i ,h"p miNdY)`l Flig axaE ,oke .LgkA , §¦¦§Ÿ£§¥§Ÿ¥Ÿ

hNni(.f"i ,b"l mW)zinx`d oFWNn , §©¥¨¦§¨£¨¦
ici l`l WiA xn`IW(.h"k ,`"l ziW`xA): ¤Ÿ©§¤§¥¨¦§¥¦

,xn` dHnlE .icia `lig zi`øçáiå ¦¥¨¦¦§©¨¨©©¦§©
ìàøNé ìkî ìéç éLðà äLîwEqR) ¤©§¥©¦¦¨¦§¨¥¨

(.d"k,llMA lMde ,mrd lMn mixgaOd ,©ª§¨¦¦¨¨¨§©Ÿ©§¨
.iYWxR xW`M©£¤¥©§¦

òöá éàðN"mpFnn z` oi`pFVW" §¥¨©¤§¦¤¨¨
opixn`C `iddM ,oiCA(:g"p a"a), ©¦§©¦§©§¦¨

`picA `pFnn dipin oiwtnC `pIC lM̈©¨¨§©§¦¦¥¨¨§¦¨
dvxi .i"Xx oFWl .`Ed `pIC e`l̈©¨¨§©¦¦§¤
mc`W FA ErcIW oFnn lMW Wxtl§¨¥¤¨¨¤¥§¤¨¨
FzF` E`pUi oiCA mcIn F`ivFdl lFkï§¦¦¨¨©¦¦§§
mdNW `Ed ENt`e ,mnvrn EdExifgie§©£¦¥©§¨©£¦¤¨¤
,micrA `NW car dpTW oFbM ,zn`A¤¡¤§¤¨¨¤¤¤Ÿ§¥¦
Fpi` `zlikOA oFWNd la` .FA `vFIke§©¥£¨©¨©§¦§¨¥

:mW diEpW KM `N` ,oM,òöá éàðN ¥¤¨¨§¨¨§¥¨©
ixaC oiCA oFnn lAwl oi`pFU odW¤¥§¦§©¥¨©¦¦§¥

xnF` ircFOd xfrl` iAx ,rWFdi iAx©¦§ª©©¦¤§¨¨©¨¦¥
òöá éàðNoFnn oi`pFU odW EN` §¥¨©¥¤¥§¦¨

xnge lw oi`pFU onvr oFnn m` ,onvr©§¨¦¨©§¨§¦©¨Ÿ¤
rWFdi iAx WxR .mdixag oFnnéàðN ¨©§¥¤¥©©¦§ª©§¥

,òöárvFA FNM :FnM ,"cgW" i`pFU ¨©§¥Ÿ©§ª¥©
rvA(.b"i ,'e dinxi)EdvTn Frval Wi` , ¨©¦§§¨¦§¦§¦¨¥

(.`"i ,e"p dirWi)WxC ircFOd xfrl` iAx . §©§¨©¦¤§¨¨©¨¦¨©
oi`e ,"axd oFnOd mi`pFVd" md iM¦¥©§¦©¨¨©§¥

iEAxA utg mdlm` :oiprM ,adfe sqM ¨¤¥¤§¦¤¤§¨¨§¦§©¦
ici d`vn xiAk ike ilig ax iM gnU ¤̀§©¦©¥¦§¦©¦¨§¨¨¦

(.d"k ,`"l aFI`)`xTi oFnOd iM .,òöadn ¦¦©¨¦¨¥¤©©
Epig` z` bxdp iM rvA(.e"k ,f"l ziW`xA), ¤©¦©£Ÿ¤¨¦§¥¦

LikxC mYz iM rvA m`e(.'b ,a"k aFI`), §¦¤©¦©¥§¨¤¦

lM oFc`l mlige mrvA 'dl iYnxgde§©£©§¦©¦§¨§¥¨©£¨
ux`d(.b"i ,'c dkin)EpcOliA izi`x aEWe . ¨¨¤¦¨§¨¦¦¦©§¥

(`zil Epiptl):,òöá éàðNoFnn oi`pFVW" §¨¥¥¨§¥¨©¤§¦¨
,mixg` oFnn xnFl Kixv oi`e "onvr©§¨§¥¨¦©¨£¥¦
ENt` iWicB sxFU ENt` mixnF` Eidi¦§§¦£¦¥¨¦¦£¦
oipr dfe .FpC ip` obdM izFrihp uvFw¥§¦©¨Ÿ¤£¦¨§¤¦§©
iAx xn`W onvr oFnn oi`pFVW¤§¦¨©§¨¤¨©©¦
mpFnn lr Elngi `NW ,ircFOd xfrl ¤̀§¨¨©¨¦¤Ÿ©§§©¨¨
.EPOn cqtd mdl `ai m` oiCd oiprA§¦§©©¦¦¨Ÿ¨¤¤§¥¦¤

:dfA cFr mxidfd dWnEeøeâú àì ¤¦§¦¨¨¤Ÿ¨
Léà éðtî(.f"i ,'` mixaC).òöaäåoFnn ¦§¥¦§¨¦§©¤©¨

.iYWxRW FnM§¤¥©§¦
ñeì÷ðàå."oFnn `lAwl opqc" :xnF` §ª§§¥§¨¨§©¨¨¨

cgW Flv` oFnOd oi`eoNdl) §¥©¨¤§Ÿ©§©¨

(.'g ,b"kmc` ipAn oFnn ElAwi `NW wx ,©¤Ÿ§©§¨¦§¥¨¨
E`Vi `NW ,mlFrl d`eldA F` dpYnA§©¨¨§©§¨¨§¨¤Ÿ¦§
oiprkE .hRWOd zrA mipR mdl̈¤¨¦§¥©¦§¨§¦§¨

Exn`W(:d"w zFAzM)li`WC `pIC i`d ¤¨§§ª©©¨¨§¨¦
KxC lre .`piC ocinl xEq` `Yl`W§¦§¨¨§¥©¦¨§©¤¤

:hWRd,òöá éàðN úîà éLðàmdW ©§¨©§¥¡¤Ÿ§¥¨©¤¥
,"wWrd mi`pFUe" "zn`d" miadF`£¦¨¡¤§§¦¨¤
zlaFq mYrC oi` qnge wWr E`xi ike§¦¦§¤§¨¨¥©§¨¤¤
cIn lEfB liSdl mvtg lM la` ,FzF`£¨¨¤§¨§©¦¨¦©

.wWFrak dxez ¥
(âë-áë)mrheìëa íòä úà eèôLå §©©§¨§¤¨¨§¨

,úòmihtFW mdl zFidA iM ¥¦¦§¨¤§¦
htFXd l` wEWrd Kli miAxúò ìëa ©¦¥¥¤¨¤©¥§¨¥
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exziסח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"iÎf"h iriaxÎiyily meil inei xeriy

ß hay f"h iyily mei ß

(ãë):øîà øLà ìk Nòiå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬¨¨«

(äë)íúà ïziå ìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬Ÿ¨²
éøN úBàî éøN íéôìà éøN íòä-ìò íéLàø̈¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬

:úøNò éøNå íéMîç£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

(åë)äLwä øácä-úà úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§¬¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ
:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà ïeàéáé§¦´¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«

i"yx£eËÙLÂ∑""עּמא ית .ן"מית "∑Ôe‡È·È.ודינין ¿»¿ְְִַָָָ¿ƒְָָ
Ì‰ eËetLÈ∑'יׁשּפטּו' ב)וכן,(בחולם)ּכמֹו "לא (רות ƒ¿≈ְְְִֵֹֹ

אנּון. ּדינין ותרּגּומֹו: ּתעברי', 'לא ּכמֹו: ְְְְְֲִִִִַַַַָֹּתעבּורי"

מתרּגמין  לכ צּוּוי, לׁשֹון היּו העליֹונים ְְְְְְִִִִֶָָָָָֻמקראֹות
לׁשֹון  - הּללּו ּומקראֹות "ידּונּון", "ייתּון" ְְְְִִַַָָ"וידּונּון"

.עׂשּיה 
Ë·˘Ê"ÈŒÊ"ËÈÚÈ·¯ŒÈ˘ÈÏ˘ÌÂÈ

ֲִָ

(æë)ô :Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéå©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«
i"yx£Bˆ¯‡ Ï‡ BÏ CÏiÂ∑ מׁשּפחּתֹולגּיר .(מכילתא)ּבני «≈∆∆«¿ְְְְִֵֵַַ

ß hay f"i iriax mei ß

èé(à)õøàî ìàøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−¥¤´¤
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

i"yx£‰f‰ ÌBia∑(פו חדׁש(שבת ׁשּיהיּוּבראׁש הּזה"? "ּבּיֹום מהּו ההּוא". "ּבּיֹום אּלא לכּתב צרי היה לא . ««∆ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
נּתנּו הּיֹום ּכאּלּו עלי חדׁשים ּתֹורה .ּדברי ְְְֲִִִִֵֶַָָָ

(á)øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§¨®
:øää ãâð ìàøNé íL-ïçiå©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«

i"yx£ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÚÒiÂ∑ּולפרׁש לחזר הצר לּמה «ƒ¿≈¿ƒƒְְֲֵַַָָָֹֻ
ּכב  והלא נסעּו, חֹונים,מהיכן היּו ׁשּברפידים ּכתב ר ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

מרפידים  נסיעתן להּקיׁש אּלא נסעּו? ׁשּמּׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבידּוע
סיני  למדּבר ּביאתן מה סיני: למדּבר ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָלביאתן

ּבתׁשּובהּבתׁשּובה  מרפידים נסיעתן אף .(מכילתא), ְְְְִִִִִֵַָָָָ

Ï‡¯NÈ ÌLŒÔÁiÂ∑,אחד ּבלב אחד אבל ּכאיׁש «ƒ«»ƒ¿»≈ְְֲִֵֶֶָָָ
ּובמחלקת ּבתרעֹומֹות החנּיֹות ּכל ‚„.(מכילתא)ׁשאר ְְְְֲֲִֶַַַָָֹ∆∆

מֹוצא (מכילתא)∑‰‰¯ ׁשאּתה מקֹום וכל למזרחֹו, »»ְְְִֵֶַָָָָ
לּמזרח ,"נגד" .ּפנים ְִִֶֶַָָ

Ïkכד  „·ÚÂ È‰eÓÁ„ ‡¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÈa˜Â¿«ƒ…∆¿≈¿»«¬ƒ«¬«…
:¯Ó‡ Ècƒ¬»

Ï‡¯NÈכה  ÏkÓ ‡ÏÈÁc ÔÈ¯·‚ ‰LÓ ¯Á·e¿«…∆À¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»≈
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ‡nÚ ÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È ÈpÓe«ƒ»¿≈ƒ««»«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

˜ÈLכו  Ìb˙t ˙È ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È ÔÈÈ„Â¿»¿ƒ»«»¿»ƒ»»ƒ¿«»≈
:Ôe‡ ÔÈÈc ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ ‰LÓ ˙ÂÏ Ô˙ÈÓ»¿»¿»…∆¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ

dÚ¯‡Ï:כז  dÏ ÏÊ‡Â È‰eÓÁ ˙È ‰LÓ ÁlLÂ¿««…∆»¬ƒ«¬«≈¿«¿≈

Ï‡¯NÈא  Èa ˜tÓÏ ‰‡˙ÈÏz ‡Á¯Èa¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
‡¯a„ÓÏ B˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¬¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

„ÈÈÒב  ‡¯a„ÓÏ B˙‡Â ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÏËe¿»≈¿ƒƒ«¬¿«¿¿»¿ƒ«
Ï·˜Ï Ï‡¯NÈ Ôn˙ ‡¯Le ‡¯a„Óa B¯Le¿¿«¿¿»¿»«»ƒ¿»≈»√≈

:‡¯eË»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.éLéìMä Lãça (á-à)iE`x did ©Ÿ¤©§¦¦¨¨¨
aEzMd xn`IWeòñiå ¤Ÿ©©¨©¦§

Lãça éðéñ øaãîa eðçiå íéãéôøî¥§¦¦©©£§¦§©¦©©Ÿ¤
,íéøöî õøàî íúàöì éLéìMäFnM ©§¦¦§¥¨¥¤¤¦§©¦§

dlrnl xn`PW(.'` ,f"h),oiq xAcnA ¤¤¡©§©§¨§¦§©¦
ipiq xAcnA mz`iA zFid xEarA la £̀¨©£¡¦¨¨§¦§©¦©

mz`v zrnE ,aFh mFie mdl dgnU¦§¨¨¤§¥¥¥¨
mXW Erci iM ,eil` mitqkp mixvOn¦¦§©¦¦§¨¦¥¨¦¨§¤¨
mdl ciBd dWn iM ,dxFYd z` ElAwi§©§¤©¨¦¤¦¦¨¤

:Fl xn`PX dníéäìàä úà ïeãáòz ©¤¤¡©©©§¤¨¡Ÿ¦
äfä øää ìò(.a"i ,'b lirl)drxtl mbe , ©¨¨©¤§¥§©§©§Ÿ

xn`ìL Cøc àð äëìðíéîé úL ¨©¥§¨¨¤¤§¤¨¦

eðéäìà 'äì äçaæðå øaãnaW),'d m ©¦§¨§¦§§¨©¡Ÿ¥¨

(.'bxd cre mixvOn KldOd `Ede ,§©©£¨¦¦§©¦§©©
iM dWxRd ligzd df xEarA ,ipiq¦©©£¤¦§¦©¨¨¨¦

äfä íBia éLéìMä LãçaligzdW ©Ÿ¤©§¦¦©©¤¤¦§¦
E`A WcgdxnFl xfg ok ixg`e .mWl ©Ÿ¤¨§¨§©£¥¥¨©©

:zFrQOd x`WM.íéãéôøî eòñiå ¦§¨©©¨©¦§¥§¦¦



סט exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"iÎf"h iriaxÎiyily meil inei xeriy
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exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iriax meil inei xeriy

(â)ýBýé åéìà àø÷iå íéäìûä-ìà äìò äLîe¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¥¨³§¨Æ
éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì øää-ïî¦¨¨´¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰ÏÚ ‰LÓe∑ הּׁשני עלּיֹותיו ,ּבּיֹום וכל …∆»»ְֲִִֵַַָָ

ׁשּנאמר: היּו, לד)ּבהׁשּכמה בּבקר"(לקמן מׁשה ."וּיׁשּכם ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
¯Ó‡˙ ‰k∑ וכּסדר הּזה פו)הּזהּבּלׁשֹון È·Ï˙.(שבת ……«ְֵֶֶֶַַַַָ¿≈

·˜ÚÈ∑ להם ּתאמר הּנׁשים, רּכה אּלּו Èb˙Â„.ּבלׁשֹון «¬…ְִֵֶַַַָָָָֹ¿«≈
Ï‡¯NÈ È·Ï∑ ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, ענׁשין ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֳִִִִִֵַָָָָ

ּכגידין .(מכילתא)הּקׁשין ְִִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 'nr el jxk y"ewl t"r)

i"pal 'd ixaC zxiqn otŸ̀¤§¦©¦§¥

אּלה  . . יׂשראל: לבני ותּגיד יעקב לבית תאמר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹֹּֽֽכה
יׂשראל: אל־ּבני ּתדּבר אׁשר ג־ו)הּדברים (יט, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֽ

יֹותר". ולא ּפחֹות לא - הּדברים "אּלה רׁש"י: ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּופרׁש
יֹוסיף  אֹו יפחת ׁשּמׁשה אדעּתין ּתיסק לּמה הקׁשּו, ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹּוכבר
יׁש ואם ,ּכ על מיחדת אזהרה ׁשּיצטר עד ה' ּדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻעל
ולא  ּכאן רק הזהר לּמה יֹוסיף, אֹו יפחת ׁשּמׁשה ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹֹֻמקֹום

אחרים? ְֲִִִֵּבצּוּויים
תאמר  "ּכה זה לפני להּכתּוב ּבהמׁש ּבא ׁשּזה לֹומר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹויׁש
יעקב  "לבית רׁש"י: ּופרׁש יׂשראל" לבני ותּגיד יעקב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָֹֹלבית
לבני־יׂשראל, ותּגיד רּכה. ּבלׁשֹון להם ּתאמר הּנׁשים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאּלּו

ּכגידין". קׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, ְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָעֹונׁשין

חּלּוק  יׁש ה' ּדברי מסירתֹו ׁשּבאפן מׁשה ׁשּנצטּוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּדהינּו,
רּכה, ּבלׁשֹון לדּבר צרי ׁשלנׁשים לנׁשים. אנׁשים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבין
נצטּוה  ּכלל ׁשּבדר ונמצא העֹונׁשים. לפרׁש צרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָולאנׁשים
הּדברים  את למסר ולא ה' ּדברי על להֹוסיף אֹו לפחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֹֹֹמׁשה

מהּגבּורה. ׁשּקּבל ּכפי ְְְִִִֵֵֶַָּבדּיּוק
מׁשה  ׁשּנצטּוה אּלּו ּבדברים ׁשּגם הוה־אמינא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
"אּלה  הזהר זה ועל זה, חּלּוק יׁש לבני־יׂשראל למסר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻּכאן
הצר ּכלל ׁשּבדר ּדאף יֹותר" ולא ּפחֹות לא – ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻהּדברים
ּדברי  את ימסר אּלא ּכן יעׂשה לא ּכאן להֹוסיף, אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹלפחת

ׁשּקּבלם. ּכפי ּבדּיּוק ְְְִִִֶָה'

eË¯‡ג  ÔÓ ÈÈ dÏ ‡¯˜e ÈÈ Ì„˜Ï ˜ÏÒ ‰LÓe…∆¿≈ƒ√»¿»¿»≈¿»ƒ»
È·Ï ÈeÁ˙e ·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«≈«¿≈«¬…¿«ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈
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(ã)íëúà àOàå íéøöîì éúéNò øLà íúéàø ízà©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³¤§¤Æ
:éìà íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìò©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«

i"yx£Ì˙È‡¯ Ìz‡∑(פו ּבידכם (שבת היא מסרת ,לא «∆¿ƒ∆ְְִֶֶֶָֹֹ
מעיד  אני ּבעדים לא לכם, מׁשּגר אני ּבדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹולא
למצרים", עׂשיתי אׁשר ראיתם "אּתם אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָעליכם,
לכם  ׁשּנזּדּוגּו קדם לי חּיבין היּו עברֹות ּכּמה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל

ידכם  על אּלא מהם נפרעּתי ‡˙ÌÎ.ולא ‡O‡Â∑ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ»∆»∆¿∆
לרעמסס (מכילתא) יׂשראל ׁשּבאּו הּיֹום יׂשראל זה ׁשהיּו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ליּסע  ּכׁשּבאּו קּלה ּולׁשעה ּגׁשן, ארץ ּבכל ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמפּזרין
ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ּכּלם נקּבצּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַָָֻולצאת,
ּתּקן  – אתכם, ואּסיע ּכמֹו יתכֹון', 'ּונטלית ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'ואּׂשא',

למעלה  ּכבֹוד ּדר הּדּבּור, ÌÈ¯L.את ÈÙk ÏÚ∑ ְְִֶֶֶַַָָ««¿≈¿»ƒ

העֹופֹות הּנֹוׂשא ּכּנׁשר ׁשאר ׁשּכל ּכנפיו, על ּגֹוזליו ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מעֹוף  ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ּבניהם את ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָנֹותנים
מתירא  אינֹו הּזה הּנׁשר אבל ּגּביהם, על ׁשּפֹורח ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאחר
עֹוף  ׁשאין לפי חץ, ּבֹו יזרק ׁשּמא האדם מן ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאּלא
אֹומר: ּכנפיו, על נֹותנן לכ ּגּביו, על ּפֹורח ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָאחר
ּכן: עׂשיתי אני אף ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמּוטב
מצרים  מחנה ּבין וּיבא וגֹו', האלהים מלא ְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ"וּיּסע
ּבּליסטראֹות, ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָוגֹו'",

מקּבלם  ‡ÈÏ.והענן ÌÎ˙‡ ‡·‡Â∑ּכתרּגּומֹו. ְְְֶַָָָ»»ƒ∆¿∆≈»ְְַ

(ä)-úà ízøîLe éì÷a eòîLz òBîL-íà äzòå§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤
éì-ék íénòä-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−

:õøàä-ìk̈¨¨«¤
i"yx£‰zÚÂ∑ּתקּבלּו עּתה לכם עליכם אם יערב , ¿«»ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָ

קׁשֹות התחלֹות ׁשּכל ,ואיל פז)מּכאן שבת .(מכילתא. ְִֵֶַָָָָָָ
È˙È¯aŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ עּמכם ׁשמירת ׁשאכרת על ¿«¿∆∆¿ƒƒְְִִֶֶֶַַָֹ

ּכמֹו:∑l‚Ò‰.הּתֹורה  חביב, ב)אֹוצר "ּוסגּלת (קהלת ַָ¿À»ְְִַָָֻ
ּגֹונזים  ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים ּכליֿיקר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמלכים",

ולא  אּמֹות, מּׁשאר "סגּלה" לי ּתהיּו אּתם ּכ ְְְְִִִֶַָָָָֹֻֻאֹותם,
עּמכם, אחרים לי ואין ׁשּלי לבּדכם אּתם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּתאמרּו
ּכל  לי "ּכי נּכרת, חּבתכם ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּומה

לכלּום  ּולפני ּבעיני והם .הארץ", ְְְְִֵֵֶַַָָָ

(å)älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî éì-eéäz ízàå§©¤¯¦«§¦²©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®µ¥¤
:ìàøNé éða-ìà øaãz øLà íéøácä©§¨¦½£¤¬§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏŒeÈ‰z Ìz‡Â∑:אמר ּדאּת ּכמה ח)ׂשרים, ב היּו"(שמואל ּכהנים ּדוד ‡l‰."ּובני ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ≈∆
ÌÈ¯·c‰∑ יֹותר ולא ּפחֹות .לא «¿»ƒְֵָֹֹ

ÈÏËe˙ד  ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÔBÎ˙È ˙È·¯˜Â ÔÈ¯L ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿

:ÈÁÏÙÏ¿»¿»ƒ

Ôe¯h˙Âה  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿
‡iÓÓÚ ÏkÓ ÔÈ·ÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ¿√»««ƒƒƒ»«¿«»

:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡¬≈ƒƒ»«¿»

˜LÈcו  ÌÚÂ ÔÈ‰k ÔÈÎÏÓ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»««¿ƒ»¬ƒ¿««ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ˙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -
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mdixg` mrxflE midl`l mdl zFidl¦§¨¤¥Ÿ¦§©§¨©£¥¤

(.'f ,f"i ziW`xA)zxkIW zixAd ,xn` `"xe . §¥¦§¨©©§¦¤¦§Ÿ
FnM ,dxFY oYn xg` l`xUi mr dWn¤¦¦§¨¥©©©©¨§
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ìòå,zn`d KxCéúéøa úà eøîLzL §©¤¤¨¡¤¤¦§§¤§¦¦
iM ,iA dwaclòîLz òBîL íà §¨§¨¦¦¦¨©¦§©

éìB÷a.xAc` xW` lM ziUre §¦§¨¦¨¨£¤£©¥
kî älâñ éì íúééäå,íénòä ì ¦§¦¤¦§ª¨¦¨¨©¦

xacM ."dNbq iciA EidYW"¤¦§§¨¦§ª¨§¨¨
:FnM ,xg` ciA KlOd EPxqni `l cngp¤§¨Ÿ¦§§¤©¤¤§©©¥§

zFpicOde mikln zNbqE(.'g ,'a zldw). §ª©§¨¦§©§¦Ÿ¤¤

xn`e,õøàä ìk éì ékxW` :mrhM §¨©¦¦¨¨¨¤§©©£¤
mkz`e ,miOrd lkl mzF` 'd wlg̈©¨§Ÿ¨©¦§¤§¤

'd gwl(.'kÎh"i ,'c mixaC)xn` Kke .`xwIe) ¨©§¨¦§¨¨©©¦§¨

(.e"k ,'kzFidl miOrd on mkz` lCa`ë©§¦¤§¤¦¨©¦¦§
.il¦
Bà,zEwaC "dNbq" didiõøàä éì ék ¦§¤§ª¨§¥¦¦¨¨¤

z`xwPd,ìkiYWxRW FnM ©¦§¥Ÿ§¤¥©§¦
lMA mdxa` z` KxA 'de :wEqRA©¨©¥©¤©§¨¨©Ÿ

(.'` ,c"k ziW`xA).oiai liMUOde . §¥¦§©©§¦¨¦
éì eéäz ízàå ,ïëå(.'e wEqR)EidYW , §¥§©¤¦§¦¨¤¦§

x`WM `le ,cEgiA il mY ©̀¤¦§¦§Ÿ¦§¨
`zlikOA Exn` Kke .miOrd(mW) ¨©¦§¨¨§©§¦§¨¨

,éì eéäz ízàåcinrn ipi` lFkiaM §©¤¦§¦¦§¨¥¦©£¦
`Ed oke ,ip` `N` mkilr hilWn ipi`e§¥¦©§¦£¥¤¤¨£¦§¥
xnFW oWii `le mEpi `l dPd :xnF`¥¦¥Ÿ¨§Ÿ¦¨¥

l`xUi(.'c ,`"kw miNdY).e dxez ¦§¨¥§¦¦

,íéðäk úëìîî (å)zklnn Eidze ©§¤¤Ÿ£¦§¦§©§¤¤
,"izxWn"LBã÷ éBâål`A dwacl §¨§©§¨§¨§¨¨¥

iM EidY miWcw ,xn`W FnM ,WFcTd©¨§¤¨©§¦¦§¦
'd ip` WFcw(.'a ,h"i `xwIe)mgihad dPde . ¨£¦©¦§¨§¦¥¦§¦¨

.`Ad mlFraE dGd mlFrAf dxez ¨¨©¤¨¨©¨



עי exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iriax meil inei xeriy

(ã)íëúà àOàå íéøöîì éúéNò øLà íúéàø ízà©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³¤§¤Æ
:éìà íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìò©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«

i"yx£Ì˙È‡¯ Ìz‡∑(פו ּבידכם (שבת היא מסרת ,לא «∆¿ƒ∆ְְִֶֶֶָֹֹ
מעיד  אני ּבעדים לא לכם, מׁשּגר אני ּבדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹולא
למצרים", עׂשיתי אׁשר ראיתם "אּתם אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָעליכם,
לכם  ׁשּנזּדּוגּו קדם לי חּיבין היּו עברֹות ּכּמה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל

ידכם  על אּלא מהם נפרעּתי ‡˙ÌÎ.ולא ‡O‡Â∑ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ»∆»∆¿∆
לרעמסס (מכילתא) יׂשראל ׁשּבאּו הּיֹום יׂשראל זה ׁשהיּו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ליּסע  ּכׁשּבאּו קּלה ּולׁשעה ּגׁשן, ארץ ּבכל ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמפּזרין
ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ּכּלם נקּבצּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַָָֻולצאת,
ּתּקן  – אתכם, ואּסיע ּכמֹו יתכֹון', 'ּונטלית ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'ואּׂשא',

למעלה  ּכבֹוד ּדר הּדּבּור, ÌÈ¯L.את ÈÙk ÏÚ∑ ְְִֶֶֶַַָָ««¿≈¿»ƒ

העֹופֹות הּנֹוׂשא ּכּנׁשר ׁשאר ׁשּכל ּכנפיו, על ּגֹוזליו ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מעֹוף  ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ּבניהם את ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָנֹותנים
מתירא  אינֹו הּזה הּנׁשר אבל ּגּביהם, על ׁשּפֹורח ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאחר
עֹוף  ׁשאין לפי חץ, ּבֹו יזרק ׁשּמא האדם מן ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאּלא
אֹומר: ּכנפיו, על נֹותנן לכ ּגּביו, על ּפֹורח ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָאחר
ּכן: עׂשיתי אני אף ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמּוטב
מצרים  מחנה ּבין וּיבא וגֹו', האלהים מלא ְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ"וּיּסע
ּבּליסטראֹות, ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָוגֹו'",

מקּבלם  ‡ÈÏ.והענן ÌÎ˙‡ ‡·‡Â∑ּכתרּגּומֹו. ְְְֶַָָָ»»ƒ∆¿∆≈»ְְַ

(ä)-úà ízøîLe éì÷a eòîLz òBîL-íà äzòå§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤
éì-ék íénòä-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−

:õøàä-ìk̈¨¨«¤
i"yx£‰zÚÂ∑ּתקּבלּו עּתה לכם עליכם אם יערב , ¿«»ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָ

קׁשֹות התחלֹות ׁשּכל ,ואיל פז)מּכאן שבת .(מכילתא. ְִֵֶַָָָָָָ
È˙È¯aŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ עּמכם ׁשמירת ׁשאכרת על ¿«¿∆∆¿ƒƒְְִִֶֶֶַַָֹ

ּכמֹו:∑l‚Ò‰.הּתֹורה  חביב, ב)אֹוצר "ּוסגּלת (קהלת ַָ¿À»ְְִַָָֻ
ּגֹונזים  ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים ּכליֿיקר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמלכים",

ולא  אּמֹות, מּׁשאר "סגּלה" לי ּתהיּו אּתם ּכ ְְְְִִִֶַָָָָֹֻֻאֹותם,
עּמכם, אחרים לי ואין ׁשּלי לבּדכם אּתם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּתאמרּו
ּכל  לי "ּכי נּכרת, חּבתכם ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּומה

לכלּום  ּולפני ּבעיני והם .הארץ", ְְְְִֵֵֶַַָָָ

(å)älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî éì-eéäz ízàå§©¤¯¦«§¦²©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®µ¥¤
:ìàøNé éða-ìà øaãz øLà íéøácä©§¨¦½£¤¬§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏŒeÈ‰z Ìz‡Â∑:אמר ּדאּת ּכמה ח)ׂשרים, ב היּו"(שמואל ּכהנים ּדוד ‡l‰."ּובני ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ≈∆
ÌÈ¯·c‰∑ יֹותר ולא ּפחֹות .לא «¿»ƒְֵָֹֹ

ÈÏËe˙ד  ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÔBÎ˙È ˙È·¯˜Â ÔÈ¯L ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿

:ÈÁÏÙÏ¿»¿»ƒ

Ôe¯h˙Âה  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿
‡iÓÓÚ ÏkÓ ÔÈ·ÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ¿√»««ƒƒƒ»«¿«»

:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡¬≈ƒƒ»«¿»

˜LÈcו  ÌÚÂ ÔÈ‰k ÔÈÎÏÓ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»««¿ƒ»¬ƒ¿««ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ˙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.éìà íëúà àáàå (ã)mFwn l` ¨¨¦¤§¤¥¨¤§
izpikW xW` dGd xdd ,icFaM§¦¨¨©¤£¤§¦¨¦
ziaixwe" mBxYW qElwp`e .mkOr mẄ¦¨¤§ª§§¤¦§¥§¨¥¦
dlrn lW cFaM KxC ,"ipglEtl oFkzï§§§¨¦¤¤¨¤©£¨
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mkizFa` z` iYxM xW` zixAd©§¦£¤¨©¦¤£¥¤
mdixg` mrxflE midl`l mdl zFidl¦§¨¤¥Ÿ¦§©§¨©£¥¤

(.'f ,f"i ziW`xA)zxkIW zixAd ,xn` `"xe . §¥¦§¨©©§¦¤¦§Ÿ
FnM ,dxFY oYn xg` l`xUi mr dWn¤¦¦§¨¥©©©©¨§

xn`W(.'g ,c"k oNdl)xW` zixAd mC dPd ¤¨©§©¨¦¥©©§¦£¤
.dN`d mixaCd lM lr mkOr 'd zxM̈©¦¨¤©¨©§¨¦¨¥¤

ìòå,zn`d KxCéúéøa úà eøîLzL §©¤¤¨¡¤¤¦§§¤§¦¦
iM ,iA dwaclòîLz òBîL íà §¨§¨¦¦¦¨©¦§©

éìB÷a.xAc` xW` lM ziUre §¦§¨¦¨¨£¤£©¥
kî älâñ éì íúééäå,íénòä ì ¦§¦¤¦§ª¨¦¨¨©¦

xacM ."dNbq iciA EidYW"¤¦§§¨¦§ª¨§¨¨
:FnM ,xg` ciA KlOd EPxqni `l cngp¤§¨Ÿ¦§§¤©¤¤§©©¥§

zFpicOde mikln zNbqE(.'g ,'a zldw). §ª©§¨¦§©§¦Ÿ¤¤

xn`e,õøàä ìk éì ékxW` :mrhM §¨©¦¦¨¨¨¤§©©£¤
mkz`e ,miOrd lkl mzF` 'd wlg̈©¨§Ÿ¨©¦§¤§¤

'd gwl(.'kÎh"i ,'c mixaC)xn` Kke .`xwIe) ¨©§¨¦§¨¨©©¦§¨

(.e"k ,'kzFidl miOrd on mkz` lCa`ë©§¦¤§¤¦¨©¦¦§
.il¦
Bà,zEwaC "dNbq" didiõøàä éì ék ¦§¤§ª¨§¥¦¦¨¨¤

z`xwPd,ìkiYWxRW FnM ©¦§¥Ÿ§¤¥©§¦
lMA mdxa` z` KxA 'de :wEqRA©¨©¥©¤©§¨¨©Ÿ

(.'` ,c"k ziW`xA).oiai liMUOde . §¥¦§©©§¦¨¦
éì eéäz ízàå ,ïëå(.'e wEqR)EidYW , §¥§©¤¦§¦¨¤¦§

x`WM `le ,cEgiA il mY ©̀¤¦§¦§Ÿ¦§¨
`zlikOA Exn` Kke .miOrd(mW) ¨©¦§¨¨§©§¦§¨¨

,éì eéäz ízàåcinrn ipi` lFkiaM §©¤¦§¦¦§¨¥¦©£¦
`Ed oke ,ip` `N` mkilr hilWn ipi`e§¥¦©§¦£¥¤¤¨£¦§¥
xnFW oWii `le mEpi `l dPd :xnF`¥¦¥Ÿ¨§Ÿ¦¨¥

l`xUi(.'c ,`"kw miNdY).e dxez ¦§¨¥§¦¦

,íéðäk úëìîî (å)zklnn Eidze ©§¤¤Ÿ£¦§¦§©§¤¤
,"izxWn"LBã÷ éBâål`A dwacl §¨§©§¨§¨§¨¨¥

iM EidY miWcw ,xn`W FnM ,WFcTd©¨§¤¨©§¦¦§¦
'd ip` WFcw(.'a ,h"i `xwIe)mgihad dPde . ¨£¦©¦§¨§¦¥¦§¦¨

.`Ad mlFraE dGd mlFrAf dxez ¨¨©¤¨¨©¨

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(442 cenr g jxk 'zegiy ihewl')

ּכהנים ממלכת לי ּתהיּו ו)ואּתם (יט, ְְְֲִִִֶֶֶַַֹ
ליׂשראל  ׁשּנּתנּו (ּכתרים) הּמעלֹות ׁשלׁש ּכל נרמזּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹּכאן

ּוכהּנה: מלכּות ּתֹורה, - מּתן־ּתֹורה ְְְִַַַַָָָֻּבׁשעת
לי" ּתהיּו המכילּתא:"ואּתם ּפרּוׁש על־ּפי לּתֹורה, רֹומז - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּפנּויין ּבּתֹורה";לי "ׁשּתהיּו ועֹוסקים ְְְְִִִִֶַָ
למלכּות;"ממלכת" - ְְְֶֶַַ

לכהּונה."ּכהנים" - ְֲִִָֹ
ׁשלׁש ּכל מּיׂשראל ואחד אחד לכל היּו מּתן־ּתֹורה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבׁשעת
ועֹוסק  לה' ּפנּוי היה מהם אחד ּכל - האמּורֹות ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָהּמעלֹות

ּבראׁשֹוּבּתֹורה  ּכתרים ׁשני פח); ראּוי ּכמל-(שבת והיה ; ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹ
- (מכילּתא) ּבקדׁשים .ּכהּונה לאכל ְְְְֱִִֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(21 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ׂשרים ּכהנים, ו)ממלכת יט, לא (רש"י מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹ
לעיל ׁשּפרׁש ּכפי  'מׁשרתים', כב)ּפרׁש מז, לׁשֹון (ויגש "ּכל : ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָ

'מׁשרת  ׁשהּתאר לֹומר, ויׁש הּוא". לאלקּות מׁשרת ְְְֱֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּכהן,

הּמק  ּבבית ׁשּמׁשרת ּבמי רק מתאים וכּדֹומה,לאלקּות' ּדׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ח)ּכּכתּוב י, ה'"(עקב לפני לגּבי לעמד לא א לׁשרתֹו", ְְְְֲִֵֵַַַַָָֹֹ

יׂשראל. עם ׁשל הּמצוֹות קּיּום ְְְִִִֵֶַַָָּכללּות

ß hay g"i iying mei ß

(æ)úà íäéðôì íNiå íòä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨¨®©¨´¤¦§¥¤Àµ¥
:ýBýé eäeö øLà älàä íéøácä-ìk̈©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈§¨«

(ç)ýBýé øac-øLà ìk eøîàiå åcçé íòä-ìë eðòiå©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§−̈
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî áLiå äNòð©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡ ‰LÓ ·LiÂ∑ ּביֹום «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְ
עלה. ּבהׁשּכמה ׁשהרי ׁשליׁשי, יֹום ׁשהּוא ְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָהּמחרת,
ללּמד הּכתּוב ּבא אּלא להׁשיב? מׁשה היה צרי ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹוכי

מי  ויֹודע הֹואיל אמר: ׁשּלא מּמׁשה, ארץ' ּדר'ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
להׁשיב  צרי איני .ׁשּׁשלחני, ְְִִִִֵֶַָָָ

(è)éìà àa éëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiåáòa E ©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´
Ea-íâå Cnò éøaãa íòä òîLé øeáòa ïðòä¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

cÒÂ¯ז  ‡nÚ È·ÒÏ ‡¯˜e ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿»¿»≈«»¿««
:ÈÈ d„˜Ùc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÓ„√̃»≈»»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ«¿≈¿»

Ècח  Ïk e¯Ó‡Â ‡„Ák ‡nÚ ÏÎ e·È˙‡Â«¬ƒ»«»«¬»«¬»…ƒ
‡nÚ ÈÓb˙t ˙È ‰LÓ ·È˙‡Â „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»«¿≈«¬≈…∆»ƒ¿»≈«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

CÏט  ÈÏb˙Ó ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»ƒ¿¿ƒ»
È˙eÏlÓa ‡nÚ ÚÓLÈc ÏÈ„a ‡Ú„ ‡·ÈÚa¿≈»«¬»»¿ƒ¿ƒ¿««»¿«»ƒ
˙È ‰LÓ ÈeÁÂ ÌÏÚÏ ÔeÓÈ‰È Ca Û‡Â CnÚƒ»¿«»¿≈¿¿»»¿«ƒ…∆»

:ÈÈ Ì„˜ ‡nÚ ÈÓb˙tƒ¿»≈«»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íéøácä ìk úà íäéðôì íNiå (æ)©¨¤¦§¥¤¥¨©§¨¦
.älàädPd" mdl xn`W Fnrh ¨¥¤©£¤¨©¨¤¦¥

mkl ExgA ,"mixaCd mkiptl iYzp̈©¦¦§¥¤©§¨¦©£¨¤
:FzF` Epr okle ,oM oEUrY m` mFId©¦©£¥§¨¥¨

äNòð 'ä øac øLà ìk(.'g wEqR), Ÿ£¤¦¤©£¤¨

z` mFId mkiptl iYzp d`x :mrhM§©©§¥¨©¦¦§¥¤©¤
rxd z`e zeOd z`e aFHd z`e miIgd©©¦§¤©§¤©¨¤§¤¨¨

(.e"h ,'l mixaC)xW` mihRWOd dN`e ,oke . §¨¦§¥§¥¤©¦§¨¦£¤
mdiptl miUY(.'` ,`"k oNdl)Exn`IW , ¨¦¦§¥¤§©¨¤Ÿ§

.mzFUrl mdilr ElAwie Exgai m`W¤¦¦§£¦©§£¥¤©£¨
xRqie dWn `aIe :mW xn` oM lre§©¥¨©¨©¨Ÿ¤©§©¥
lM z`e 'd ixaC lM z` mrl̈¨¤¨¦§¥§¤¨
cg` lFw mrd lM orIe ,mihRWOd©¦§¨¦©©©¨¨¨¤¨
dUrp 'd xAC xW` mixaCd lM Exn`Ie©Ÿ§¨©§¨¦£¤¦¤©£¤

(.'b ,c"k mW)mU xW` dxFYd z`fe ,oke . ¨§¥§Ÿ©¨£¤¨
l`xUi ipA iptl dWn(.c"n ,'c mixaC), ¤¦§¥§¥¦§¨¥§¨¦

ElAwi m` ux`A `Ad xFCl xn`W¤¨©©©¨¨¨¤¦§©§
mdOr zxkl `A iM ,dxFYd z` mdilr£¥¤¤©¨¦¨¦§Ÿ¦¨¤
mr zxM xW`M a`Fn zFaxrA zixA§¦§©§¨©£¤¨©¦

.axFgA mdizFa £̀¥¤§¥
ïBàbäåiM xn` dicrq axíNiå §©¨©§©§¨¨©¦©¨¤

íäéðôì"mditA DniU" :FnM ¦§¥¤§¦¨§¦¤
(.h"i ,`"l mixaC).iYWxRW FnM `N` EPpi`e . §¨¦§¥¤¤¨§¤¥©§¦

:mrh oke,åcçé íòä ìë eðòiådWn iM §¥©©©©£¨¨¨©§¨¦¤
íòä éð÷æì àø÷mdinkg mdW ¨¨§¦§¥¨¨¤¥©§¥¤

,dxigAd mdl iM ,mdihtFWeíNå §§¥¤¦¨¤©§¦¨§¨
älàä íéøácä ìk íäéðôìcnrnA ¦§¥¤¨©§¨¦¨¥¤§©£©

:dEv mNM lr iM ,dcrd lMøîàú äk ¨¨¥¨¦©ª¨¦¨ŸŸ©
ìàøNé éðáì ãébúå á÷òé úéáìwEqR) §¥©£Ÿ§©¥¦§¥¦§¨¥¨

(.'b,dxigaE dvrl EpiYnd `l mde ,§¥Ÿ¦§¦§¥¨§¦¨
åcçé íòä ìk eðòiåohTnl Exn`Ie ©©£¨¨¨©§¨©Ÿ§§¦¨Ÿ

:lFcB cre,äNòð 'ä øac øLà ìkoke §©¨Ÿ£¤¦¤©£¤§¥

:cFr xn`ãçà ìB÷ íòä ìk ïòiå ¨©©©©¨¨¨¤¨
eøîàiå(.'b ,c"k oNdl).g dxez ©Ÿ§§©¨

(ç)íòä éøác úà äLî áLiå©¨¤¤¤¦§¥¨¨
.'ä ìàxdd l` eiptl aXW" ¤¤¨§¨¨¤¨¨

eiptl iElB lMd dPde ."mrd dprn mr¦©£¥¨¨§¦¥©Ÿ¨§¨¨
,dGd mrd Ll dpr dn Fl`W `le§Ÿ§¨¤¨¨§¨¨©¤
lFw z` 'd rnWIe :aEzMW oiprkE§¦§©¤¨©¦§©¤

il` mkxAcA mkixaC(.d"k ,'d mixaC). ¦§¥¤§©¤§¤¥¨§¨¦

:KxAzi 'd xn` eiptl F`aaEéëðà äpä §Ÿ§¨¨¨©¦§¨©¦¥¨Ÿ¦
éìà àaòîLé øeáòa ïðòä áòa E ¨¥¤§©¤¨¨©£¦§©

eðéîàé Ea íâå Cnò éøaãa íòä̈¨§©§¦¦¨§©§©£¦
,íìBòìFpFAx :xn`e eiptl ciBd f`e §¨§¨¦¦§¨¨§¨©¦

oilAwnE md mipin`n LipA mlFr lW¤¨¨¤©£¦¦¥§©§¦
EaiWIe ,oke ,xAcY xW` lM mdilr£¥¤¨£¤§©¥§¥©¨¦

ux`d ixR z` mE`xIe xaC mz`xAcOA) Ÿ¨¨¨©©§¤§¦¨¨¤©¦§¨

(.e"k ,b"imixaCd mr mdil` maEW ,¨£¥¤¦©§¨¦



exziעב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i iying meil inei xeriy
i"yx£ÔÚ‰ ·Úa∑ הענן ערפל ,ּבמעבה Ì‚Â.וזהּו ¿«∆»»ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«
Ea∑אחרי הּבאים ּבנביאים B‚Â'.ּגם ‰LÓ „biÂ∑ ¿ְֲִִִִֶַַַָ««≈…∆¿

לחדׁשׁשהּוא הּמחרת,ּביֹום ‰ÌÚ.רביעי È¯·cŒ˙‡ ְְֳִִֶֶַַָָֹ∆ƒ¿≈»»

'B‚Â∑ ׁשרצֹונם מהם ׁשמעּתי זה ּדבר על ּתׁשּובה ¿ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
לּׁשֹומע  הׁשליח מּפי הּׁשֹומע ּדֹומה 'אינֹו :מּמ ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹלׁשמע

הּמל רצֹוננּומּפי מלּכנּו', את .לראֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַ

(é)ízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà ýBýé øîàiå©Ÿ̧¤§¨³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬
:íúìîN eñaëå øçîe íBiä©−¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑"העם אל ל" עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן, ׁשּיכינּו∑ÌzLc˜Â.אם וזּמנּתם, «…∆∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿ƒ«¿»ְְִִֶַָָ
ּומחר  הּיֹום .עצמם ְַַָָָ

(àé)ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå|ìMä íBiaéL §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À
:éðéñ øä-ìò íòä-ìë éðéòì ýBýé ãøé¥¥¯§¨²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

i"yx£ÌÈÎ eÈ‰Â∑ (מכילתא)מאּׁשה.מבּדלים.ÌBiÏ ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ«
ÈLÈÏM‰∑(מכילתא) ּבנה ּובחמיׁשי ּבחדׁש, ׁשׁשי ׁשהּוא «¿ƒƒֲִִִִֶֶַַָָֹ

מּצבה, ּוׁשּתיםֿעׂשרה ההר ּתחת הּמזּבח את ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמׁשה

ואין  הּמׁשּפטים", "ואּלה ּבפרׁשת האמּור הענין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכל
ּבּתֹורה  ּומאחר ‰ÌÚ.מקּדם ÏÎ ÈÈÚÏ∑ ׁשּלא מלּמד ְְַָָָֻֻ¿≈≈»»»ְֵֶַֹ

סּומא, ּבהם .(מכילתא)ּכּלםׁשּנתרּפאּוהיה ְְִֶֶַָָָָָֻ

ÔepnÊ˙eי  ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ
:ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ¯ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿¿≈

ÓBÈa‡יא  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ ÔÈÈÓÊ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»»¬≈¿»
‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ÏÎ ÈÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»«»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Fl ExRqie :xn` KM xg` iM ,E`xW¤¨¦©©¨¨©©§©§
`"x ixacl Kxv oi`e .Exn`Ie©Ÿ§§¥Ÿ¤§¦§¥

.dfAh dxez ¨¤
.ïðòä áòa (è)xW` ltxrd `Ed §©¤¨¨¨£¨¤£¤

midl`d mW(.g"i ,'k oNdl)lMde , ¨¨¡Ÿ¦§©¨§©Ÿ
xn`W FnM ,oM oixiMnE oi`Fx,c"k oNdl) ¦©¦¦¥§¤¨©§©¨

(.f"iW`xA zlk` W`M 'd cFaM d`xnE©§¥§§¥Ÿ¤¤§Ÿ
.l`xUi ipA ipirl xdd̈¨§¥¥§¥¦§¨¥

.Cnò éøaãa íòä òîLé øeáòaxn` ©£¦§©¨¨§©§¦¦¨¨©
miWp` l`xUiA Eid iM `"x¦¨§¦§¨¥£¨¦
lr s`e ,wtqA d`EaPd mdl dzidW¤¨§¨¨¤©§¨§¨¥§©©
FCar dWnaE 'da Epin`Ie ,aEzMW iR¦¤¨©©£¦©§¤©§

(.`"l ,c"i lirl),l`xUi `xIe :xn` mW , §¥¨¨©©©§¦§¨¥
:eil` Exn`W Edfe ,l`xUi lM `le§Ÿ¨¦§¨¥§¤¤¨§¥¨
z` midl` xAci iM Epi`x dGd mFId©©¤¨¦¦§©¥¡Ÿ¦¤

ige mc`d(.`"k ,'d mixaC)Eid `l iM , ¨¨¨¨¨§¨¦¦Ÿ¨
:mrh dfe .dNgYn oM mipin`nøeáòa ©£¦¦¥¦§¦¨§¤©©©£
,Cnò éøaãa íòä òîLézxUr ¦§©¨¨§©§¦¦¨£¤¤

,mixaCdEa íâå,eðéîàédY`W ©§¨¦§©§©£¦¤©¨
oipr mlv` zO`zi dYrn iM ,i`iap§¦¦¦¥©¨¦§©¥¤§¨¦§©
mdxa` rxf iM ,oFkp EPpi`e .d`EaPd©§¨§¥¤¨¦¤©©§¨¨
DA Epin`d iM ,d`EaPA EwRYqi `lŸ¦§©§©§¨¦¤¡¦¨
mrd on`Ie :cFr xn` xakE .mzFa`n¥£¨§¨¨©©©£¥¨¨

ErnWIe(.`"l ,'c lirl)'da Epin`Ie , ©¦§§§¥©©£¦©
FCar dWnaE(.`"l ,c"i mW)xn` `l m`e , §¤©§¨§¦Ÿ¨©

`l o`M s` l`xUi lke mrd lM mẄ¨¨¨§¨¦§¨¥©¨Ÿ
xn`p.íòä ìk òîLé øeáòa ¤¡©©£¦§©¨¨¨

ïBëpäå,xn`W ipirAéìà àa éðàE §©¨§¥©¤¨©£¦¨¥¤
,ïðòä áòal` dY` WBYW §©¤¨¨¤¦©©¨¤

ltxrdíòä òîLé øeáòa,"ixaC" ¨£¨¤©£¦§©¨¨§¨¨

`l ,ixacA mi`iap mnvr md Eidie§¦§¥©§¨§¦¦¦§¨©Ÿ
:xn`PW FnM ,mixg` iRn Epin`IW¤©£¦¦¦£¥¦§¤¤¡©
mrd z` il ldwd il` 'd xn`A¤¡Ÿ¥©©§¤¦¤¨¨
oEcnli ornl ixaC z` mrnW`ë©§¦¥¤§¨¨§©©¦§§

minId lM iz` d`xil(.'i ,'c mixaC),íâå §¦§¨Ÿ¦¨©¨¦§¨¦§©
eðéîàé Eam`e ,zFxFCd lkA gvpl §©£¦¨¤©§¨©§¦

cbpM mFlg mlFg F` `iap mAxwA mEwï§¦§¨¨¦¥£§¤¤
E`x xaMW ,cIn EdEWigMi LxaC§¨§©§¦¦¨¤§¨¨
YrBdW mdipf`A ErnWe mdipirA§¥¥¤§¨§§¨§¥¤¤¦©§¨
mdl xxAzi ,d`EaPA dpFilrd dlrOl©©£¨¨¤§¨©§¨¦§¨¥¨¤
'd mk`iap didi m` ,aEzMX dn LOn¦§©¤¨¦¦§¤§¦£¤
,FA xAc` mFlgA rCez` eil` d`xOA©©§¨¥¨¤§©¨©££©¤
`Ed on`p iziA lkA dWn iCar ok `lŸ¥©§¦¤§¨¥¦¤¡¨

FA xAc` dR l` dR(.'gÎ'e ,a"i xAcOA), ¤¤¤£©¤©¦§¨

:xn` KklEéøaãa íòä òîLé øeáòa §¨¨©©£¦§©¨¨§©§¦
,CnòW`d KFYn "ixaC rnWi iM" ¦¨¦¦§©§¨¨¦¨¥

'd ip`W ErcieEnò øaãîEpin`ie §¥§¤£¦§©¥¦§§©£¦
ixacA.íìBòì Ea íâå ¦§¨¦§©§§¨

ïëåiM Epi`x dGd mFId Exn`X dn §¥©¤¨§©©¤¨¦¦
midl` xAciige mc`d z`mixaC) §©¥¡Ÿ¦¤¨¨¨¨¨§¨¦

(.`"k ,'dEplv` xaCd mIwzp dPd xnFl©¦¥¦§©¥©¨¨¤§¥
,midl` utg did xW`M Epipir zI`xA¦§¦©¥¥©£¤¨¨¨¥¡Ÿ¦

dYrnEäzà áø÷YrBdW LA EprcIW ¥©¨§©©¨¤¨©§§¤¦©§¨
dlFcBd dlrOløîà øLà ìk òîLe ©©£¨©§¨£¨¨£¤¨©

eðòîLå eðéäìà 'äLiRneðéNòåmW) ¡Ÿ¥§¨©§¦¦§¨¦¨

(.c"k wEqR`id iM Lz`Eap dpn`p xaMW , ¨¤§¨¤¡¨¨§¨§¦¦
.mi`iaPd lM lr dpFilrd̈¤§¨©¨©§¦¦

àúìéënáe(o`M)izi`xòîLé øeáòa ©§¦§¨¨¨¦¦©£¦§©
,Cnò éøaãa íòäcOln ¨¨§©§¦¦¨§©¥

ixd ,dWnl `Ed KExA WFcTd xn`W¤¨©©¨¨§¤£¥

,dlFr dY`e xdd W`xn Ll `xFw ip £̀¦¥§¥Ÿ¨¨§©¨¤
dWnl 'd `xwIe :xn`PW(.'k wEqR oNdl), ¤¤¡©©¦§¨§¤§©¨¨

íb Ea íb ,íìBòì eðéîàé Ea íâå§©§©£¦§¨©§©
oihn .Lixg` cnrl micizrd mi`iaPA©§¦¦¨£¦¦©£Ÿ©£¤¨¦

.`"x zrcl mdixaCi dxez ¦§¥¤§©©
.øçîe íBiä ízLc÷å (é)i"Xx WxR §¦©§¨©¨¨¥©©¦

.qElwp` zrC oke ."mYpOfe"§¦©§¨§¥©©ª§§
iWCwnl iziEv ip` :EdFnke,b"i dirWi) §¨£¦¦¥¦¦§ª¨¨§©§¨

(.'bxgnl EWCwzd ,oke ,(.g"i ,`"i xAcOA). §¥¦§©§§¨¨©¦§¨

mrH dnE .minA EvgxIW xn` `"xe§¨©¤¦§£§©¦©©©
,øçîe íBiä`N` ugxl Kixv oi`e ©¨¨§¥¨¦¦§Ÿ¤¨

,"miWFcw" EidIW oFkPde .zg` mrR©©©©§©¨¤¦§§¦
,d`nh lM l`e dX` l` EWBi `NW¤Ÿ¦§¤¦¨§¤¨ª§¨
,WCwn `xTi d`nHd on xnWPd iM¦©¦§¨¦©ª§¨¦¨¥§ª¨
`OHi `l Wtpl :mipdMA xn`W FnM§¤¨©©Ÿ£¦§¤¤Ÿ¦©¨

(.'` ,`"k `xwIe)mdidl`l Eidi miWcw ,mW) ©¦§¨§¦¦§¥Ÿ¥¤¨

(.'e ,`"kEWCwzd `l mipdMd iM :aizkE ,§¦¦©Ÿ£¦Ÿ¦§©§
(.'b ,'l 'aÎd"c)iM :oke ,ExdHd `l l"x ,Ÿ¦¨£§¥¦

mixrPd ilk EidIe Epl dxvr dX` m ¦̀¦¨£ª¨¨©¦§§¥©§¨¦
cwW(.'e ,`"k '`Îl`EnW)Evgxi iM rEcIaE . Ÿ¤§¥©¨©¦¦§£

."micbAd qEAMn" cnlp `Ede ,minA§©¦§¦§©¦¦©§¨¦
`zlikOA Exn` Kke(o`M)qEAM oi` §¨¨§©§¦§¨¨¥¦

oErh oi`W dxFYA micbA§¨¦©¨¤¥¨
.dliah`i dxez §¦¨

(àé).íòä ìë éðéòì 'ä ãøémNMW" ¥¥§¥¥¨¨¨¤ª¨
d`xn E`xi iM ,"mW FYcxA E`xi¦§§¦§¨¦¦§©§¥

xdd W`xA zlk` W`M 'd cFaMoNdl) §§¥Ÿ¤¤§Ÿ¨¨§©¨

(.f"i ,c"k:aizkC ,mXd z` E`xIW `l .Ÿ¤¦§¤©¥¦§¦
ige mc`d ip`xi `l iM,b"l oNdl) ¦Ÿ¦§©¦¨¨¨¨¨§©¨

(.'k.ai dxez



עג exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i iying meil inei xeriy
i"yx£ÔÚ‰ ·Úa∑ הענן ערפל ,ּבמעבה Ì‚Â.וזהּו ¿«∆»»ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«
Ea∑אחרי הּבאים ּבנביאים B‚Â'.ּגם ‰LÓ „biÂ∑ ¿ְֲִִִִֶַַַָ««≈…∆¿

לחדׁשׁשהּוא הּמחרת,ּביֹום ‰ÌÚ.רביעי È¯·cŒ˙‡ ְְֳִִֶֶַַָָֹ∆ƒ¿≈»»

'B‚Â∑ ׁשרצֹונם מהם ׁשמעּתי זה ּדבר על ּתׁשּובה ¿ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
לּׁשֹומע  הׁשליח מּפי הּׁשֹומע ּדֹומה 'אינֹו :מּמ ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹלׁשמע

הּמל רצֹוננּומּפי מלּכנּו', את .לראֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַ

(é)ízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà ýBýé øîàiå©Ÿ̧¤§¨³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬
:íúìîN eñaëå øçîe íBiä©−¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑"העם אל ל" עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן, ׁשּיכינּו∑ÌzLc˜Â.אם וזּמנּתם, «…∆∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿ƒ«¿»ְְִִֶַָָ
ּומחר  הּיֹום .עצמם ְַַָָָ

(àé)ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå|ìMä íBiaéL §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À
:éðéñ øä-ìò íòä-ìë éðéòì ýBýé ãøé¥¥¯§¨²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

i"yx£ÌÈÎ eÈ‰Â∑ (מכילתא)מאּׁשה.מבּדלים.ÌBiÏ ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ«
ÈLÈÏM‰∑(מכילתא) ּבנה ּובחמיׁשי ּבחדׁש, ׁשׁשי ׁשהּוא «¿ƒƒֲִִִִֶֶַַָָֹ

מּצבה, ּוׁשּתיםֿעׂשרה ההר ּתחת הּמזּבח את ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמׁשה

ואין  הּמׁשּפטים", "ואּלה ּבפרׁשת האמּור הענין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכל
ּבּתֹורה  ּומאחר ‰ÌÚ.מקּדם ÏÎ ÈÈÚÏ∑ ׁשּלא מלּמד ְְַָָָֻֻ¿≈≈»»»ְֵֶַֹ

סּומא, ּבהם .(מכילתא)ּכּלםׁשּנתרּפאּוהיה ְְִֶֶַָָָָָֻ

ÔepnÊ˙eי  ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ
:ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ¯ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿¿≈

ÓBÈa‡יא  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ ÔÈÈÓÊ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»»¬≈¿»
‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ÏÎ ÈÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»«»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Fl ExRqie :xn` KM xg` iM ,E`xW¤¨¦©©¨¨©©§©§
`"x ixacl Kxv oi`e .Exn`Ie©Ÿ§§¥Ÿ¤§¦§¥

.dfAh dxez ¨¤
.ïðòä áòa (è)xW` ltxrd `Ed §©¤¨¨¨£¨¤£¤

midl`d mW(.g"i ,'k oNdl)lMde , ¨¨¡Ÿ¦§©¨§©Ÿ
xn`W FnM ,oM oixiMnE oi`Fx,c"k oNdl) ¦©¦¦¥§¤¨©§©¨

(.f"iW`xA zlk` W`M 'd cFaM d`xnE©§¥§§¥Ÿ¤¤§Ÿ
.l`xUi ipA ipirl xdd̈¨§¥¥§¥¦§¨¥

.Cnò éøaãa íòä òîLé øeáòaxn` ©£¦§©¨¨§©§¦¦¨¨©
miWp` l`xUiA Eid iM `"x¦¨§¦§¨¥£¨¦
lr s`e ,wtqA d`EaPd mdl dzidW¤¨§¨¨¤©§¨§¨¥§©©
FCar dWnaE 'da Epin`Ie ,aEzMW iR¦¤¨©©£¦©§¤©§

(.`"l ,c"i lirl),l`xUi `xIe :xn` mW , §¥¨¨©©©§¦§¨¥
:eil` Exn`W Edfe ,l`xUi lM `le§Ÿ¨¦§¨¥§¤¤¨§¥¨
z` midl` xAci iM Epi`x dGd mFId©©¤¨¦¦§©¥¡Ÿ¦¤

ige mc`d(.`"k ,'d mixaC)Eid `l iM , ¨¨¨¨¨§¨¦¦Ÿ¨
:mrh dfe .dNgYn oM mipin`nøeáòa ©£¦¦¥¦§¦¨§¤©©©£
,Cnò éøaãa íòä òîLézxUr ¦§©¨¨§©§¦¦¨£¤¤

,mixaCdEa íâå,eðéîàédY`W ©§¨¦§©§©£¦¤©¨
oipr mlv` zO`zi dYrn iM ,i`iap§¦¦¦¥©¨¦§©¥¤§¨¦§©
mdxa` rxf iM ,oFkp EPpi`e .d`EaPd©§¨§¥¤¨¦¤©©§¨¨
DA Epin`d iM ,d`EaPA EwRYqi `lŸ¦§©§©§¨¦¤¡¦¨
mrd on`Ie :cFr xn` xakE .mzFa`n¥£¨§¨¨©©©£¥¨¨

ErnWIe(.`"l ,'c lirl)'da Epin`Ie , ©¦§§§¥©©£¦©
FCar dWnaE(.`"l ,c"i mW)xn` `l m`e , §¤©§¨§¦Ÿ¨©

`l o`M s` l`xUi lke mrd lM mẄ¨¨¨§¨¦§¨¥©¨Ÿ
xn`p.íòä ìk òîLé øeáòa ¤¡©©£¦§©¨¨¨

ïBëpäå,xn`W ipirAéìà àa éðàE §©¨§¥©¤¨©£¦¨¥¤
,ïðòä áòal` dY` WBYW §©¤¨¨¤¦©©¨¤

ltxrdíòä òîLé øeáòa,"ixaC" ¨£¨¤©£¦§©¨¨§¨¨

`l ,ixacA mi`iap mnvr md Eidie§¦§¥©§¨§¦¦¦§¨©Ÿ
:xn`PW FnM ,mixg` iRn Epin`IW¤©£¦¦¦£¥¦§¤¤¡©
mrd z` il ldwd il` 'd xn`A¤¡Ÿ¥©©§¤¦¤¨¨
oEcnli ornl ixaC z` mrnW`ë©§¦¥¤§¨¨§©©¦§§

minId lM iz` d`xil(.'i ,'c mixaC),íâå §¦§¨Ÿ¦¨©¨¦§¨¦§©
eðéîàé Eam`e ,zFxFCd lkA gvpl §©£¦¨¤©§¨©§¦

cbpM mFlg mlFg F` `iap mAxwA mEwï§¦§¨¨¦¥£§¤¤
E`x xaMW ,cIn EdEWigMi LxaC§¨§©§¦¦¨¤§¨¨
YrBdW mdipf`A ErnWe mdipirA§¥¥¤§¨§§¨§¥¤¤¦©§¨
mdl xxAzi ,d`EaPA dpFilrd dlrOl©©£¨¨¤§¨©§¨¦§¨¥¨¤
'd mk`iap didi m` ,aEzMX dn LOn¦§©¤¨¦¦§¤§¦£¤
,FA xAc` mFlgA rCez` eil` d`xOA©©§¨¥¨¤§©¨©££©¤
`Ed on`p iziA lkA dWn iCar ok `lŸ¥©§¦¤§¨¥¦¤¡¨

FA xAc` dR l` dR(.'gÎ'e ,a"i xAcOA), ¤¤¤£©¤©¦§¨

:xn` KklEéøaãa íòä òîLé øeáòa §¨¨©©£¦§©¨¨§©§¦
,CnòW`d KFYn "ixaC rnWi iM" ¦¨¦¦§©§¨¨¦¨¥

'd ip`W ErcieEnò øaãîEpin`ie §¥§¤£¦§©¥¦§§©£¦
ixacA.íìBòì Ea íâå ¦§¨¦§©§§¨

ïëåiM Epi`x dGd mFId Exn`X dn §¥©¤¨§©©¤¨¦¦
midl` xAciige mc`d z`mixaC) §©¥¡Ÿ¦¤¨¨¨¨¨§¨¦

(.`"k ,'dEplv` xaCd mIwzp dPd xnFl©¦¥¦§©¥©¨¨¤§¥
,midl` utg did xW`M Epipir zI`xA¦§¦©¥¥©£¤¨¨¨¥¡Ÿ¦

dYrnEäzà áø÷YrBdW LA EprcIW ¥©¨§©©¨¤¨©§§¤¦©§¨
dlFcBd dlrOløîà øLà ìk òîLe ©©£¨©§¨£¨¨£¤¨©

eðòîLå eðéäìà 'äLiRneðéNòåmW) ¡Ÿ¥§¨©§¦¦§¨¦¨

(.c"k wEqR`id iM Lz`Eap dpn`p xaMW , ¨¤§¨¤¡¨¨§¨§¦¦
.mi`iaPd lM lr dpFilrd̈¤§¨©¨©§¦¦

àúìéënáe(o`M)izi`xòîLé øeáòa ©§¦§¨¨¨¦¦©£¦§©
,Cnò éøaãa íòäcOln ¨¨§©§¦¦¨§©¥

ixd ,dWnl `Ed KExA WFcTd xn`W¤¨©©¨¨§¤£¥

,dlFr dY`e xdd W`xn Ll `xFw ip £̀¦¥§¥Ÿ¨¨§©¨¤
dWnl 'd `xwIe :xn`PW(.'k wEqR oNdl), ¤¤¡©©¦§¨§¤§©¨¨

íb Ea íb ,íìBòì eðéîàé Ea íâå§©§©£¦§¨©§©
oihn .Lixg` cnrl micizrd mi`iaPA©§¦¦¨£¦¦©£Ÿ©£¤¨¦

.`"x zrcl mdixaCi dxez ¦§¥¤§©©
.øçîe íBiä ízLc÷å (é)i"Xx WxR §¦©§¨©¨¨¥©©¦

.qElwp` zrC oke ."mYpOfe"§¦©§¨§¥©©ª§§
iWCwnl iziEv ip` :EdFnke,b"i dirWi) §¨£¦¦¥¦¦§ª¨¨§©§¨

(.'bxgnl EWCwzd ,oke ,(.g"i ,`"i xAcOA). §¥¦§©§§¨¨©¦§¨

mrH dnE .minA EvgxIW xn` `"xe§¨©¤¦§£§©¦©©©
,øçîe íBiä`N` ugxl Kixv oi`e ©¨¨§¥¨¦¦§Ÿ¤¨

,"miWFcw" EidIW oFkPde .zg` mrR©©©©§©¨¤¦§§¦
,d`nh lM l`e dX` l` EWBi `NW¤Ÿ¦§¤¦¨§¤¨ª§¨
,WCwn `xTi d`nHd on xnWPd iM¦©¦§¨¦©ª§¨¦¨¥§ª¨
`OHi `l Wtpl :mipdMA xn`W FnM§¤¨©©Ÿ£¦§¤¤Ÿ¦©¨

(.'` ,`"k `xwIe)mdidl`l Eidi miWcw ,mW) ©¦§¨§¦¦§¥Ÿ¥¤¨

(.'e ,`"kEWCwzd `l mipdMd iM :aizkE ,§¦¦©Ÿ£¦Ÿ¦§©§
(.'b ,'l 'aÎd"c)iM :oke ,ExdHd `l l"x ,Ÿ¦¨£§¥¦

mixrPd ilk EidIe Epl dxvr dX` m ¦̀¦¨£ª¨¨©¦§§¥©§¨¦
cwW(.'e ,`"k '`Îl`EnW)Evgxi iM rEcIaE . Ÿ¤§¥©¨©¦¦§£

."micbAd qEAMn" cnlp `Ede ,minA§©¦§¦§©¦¦©§¨¦
`zlikOA Exn` Kke(o`M)qEAM oi` §¨¨§©§¦§¨¨¥¦

oErh oi`W dxFYA micbA§¨¦©¨¤¥¨
.dliah`i dxez §¦¨

(àé).íòä ìë éðéòì 'ä ãøémNMW" ¥¥§¥¥¨¨¨¤ª¨
d`xn E`xi iM ,"mW FYcxA E`xi¦§§¦§¨¦¦§©§¥

xdd W`xA zlk` W`M 'd cFaMoNdl) §§¥Ÿ¤¤§Ÿ¨¨§©¨

(.f"i ,c"k:aizkC ,mXd z` E`xIW `l .Ÿ¤¦§¤©¥¦§¦
ige mc`d ip`xi `l iM,b"l oNdl) ¦Ÿ¦§©¦¨¨¨¨¨§©¨

(.'k.ai dxez

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i iying meil inei xeriy

(áé)íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
:úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðe øäa úBìò£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«

i"yx£zÏa‚‰Â∑יקרבּו ׁשּלא לסימן ּתחּומין להם קבע ¿ƒ¿«¿»ְְְְְִִִֶֶַָָֹ
והלאה  הּגבּול להם:∑Ó‡Ï¯.מן אֹומר הּגבּול ְְִַָָָ≈…ְֵֶַָ

ּתזהירם  ואּתה והלאה, מּכאן מעלֹות ּכהּׁשמרּו .על ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָ
e‰ˆ˜a Ú‚e∑ּבקצהּואפּלּו. ¿…«¿»≈ְֲִֵָ

(âé)äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì«Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½
änä ìáiä CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨

:øäá eìòé©«£¬¨¨«
i"yx£‰¯iÈ ‰¯È∑(מא נדחין (סנהדרין ׁשהם לּנסקלים מּכאן »…ƒ»∆ְְִִִִִֵֶַָָ

ּגבּה ׁשהיה הּסקילה מּבית ∑iÈ¯‰.קֹומֹות ׁשּתי למּטה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹƒ»∆
ּכמֹו לארץ, למּטה טו)יׁשל בּים"(לעיל CLÓa."ירה ְְְֶַַַָָָָָָֻƒ¿…

Ï·i‰∑ סּלּוק סימן הּוא ,אר קֹול הּיֹובל ּכׁשּימׁש «…≈ְְִִִֵֶַַָֹֹ

הּקֹול  והפסקת רּׁשאין .ׁשכינה הם ׁשּנסּתּלק, וכיון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבערּביא ∑‰Ï·i.לעלֹות  ׁשּכן איל, ׁשל ׁשֹופר הּוא ֲַ«…≈ְְִֵֶֶַַָָָ

אילֹו ׁשל וׁשֹופר 'יֹובלא', לדכרא יצחק ׁשל קֹורין ְְְְְִִִֵֶֶָָָָ
.היה  ָָ

(ãé)íòä-úà Lc÷éå íòä-ìà øää-ïî äLî ãøiå©¥¯¤¤²¦¨−̈¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈
:íúìîN eñaëéå©§©§−¦§Ÿ¨«

i"yx£ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯‰‰ŒÔÓ∑"העם אל ההר "מן אּלא לעסקיו, ּפֹונה מׁשה היה ׁשּלא .מלּמד ƒ»»∆»»ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

(åè)ì íéðëð eéä íòä-ìà øîàiåìLíéîé úL ©Ÿ̧¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®
:äMà-ìà eLbz-ìà©¦§−¤¦¨«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ ÌÈÎ eÈ‰∑ ימים ׁשלׁשת ,לסֹוף ¡¿…ƒƒ¿…∆»ƒְְִֶָֹ
מּדעּתֹו, אחד יֹום מׁשה ׁשהֹוסיף רביעי, יֹום ְְִִִִֶֶֶַָֹהּוא

יֹוסי, רּבי פז)ּכדברי 'ּבׁשּׁשה .(שבת האֹומר: ּולדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ
ּכלּום. מׁשה הֹוסיף לא הּדּברֹות', עׂשרת נּתנּו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַֹֹֹּבחדׁש

הּׁשליׁשי' 'לּיֹום ּכמֹו ימים', ‡eLbzŒÏ.ול'ׁשלׁשת ְְְְִִִִֶַַָֹ«ƒ¿
‰M‡ŒÏ‡∑ הּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי הּללּו, ימים ׁשלׁשת ּכל ∆ƒ»ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

לקּבל טהֹורֹות ותהיינה הּׁשליׁשי לּיֹום ּתֹורה,טֹובלֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ
האּׁשה  ּתפלט ׁשּמא ימים, ׁשלׁשה ּתֹו יׁשּמׁשּו ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹׁשאם

זרע  אבל ׁשכבת ותטמא, ותחזר טבילתּה, לאחר ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹ
ראּוי  ואינֹו מסריח הּזרע ּכבר ימים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּׁשּׁשהתה

הּפֹולטת  את מּלטּמא וטהֹור .להזריע, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

(æè)úì÷ éäéå ø÷aä úéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ
ãàî ÷æç øôL ì÷å øää-ìò ãák ïðòå íé÷øáe§¨¦¹§¨¨³¨¥Æ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ
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exziעד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i iying meil inei xeriy
i"yx£¯˜a‰ ˙È‰a∑ מה ידם, על ׁשהקּדים מלּמד ƒ¿…«…∆ְְִִֵֶַַַָָ

ממּתין  הרב ׁשּיהא ּכן, לעׂשֹות ּבׂשרֿודם ּדר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּׁשאין
מצינּו: וכן ג)לּתלמיד, אלֿהּבקעה (ביחזקאל צא "קּום ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּכבֹודֿה' והּנהֿׁשם אלֿהּבקעה ואצא ואקּום ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָוגֹו'
.עֹומד" ֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 22 cenr ,bl jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?dn mWl - miwxaE zFlFw§¨¦§¥©

גֹו' ּוברקים קֹולֹות "ויהי מּתן־ּתֹורה ׁשּבעת מסּפר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבפרׁשתנּו
מאֹוד" חזק ׁשֹופר טז)וקֹול ּומטרת (יט, ּכונת ּפׁשּוטֹו, ּולפי . ְְְְְִַַַַָָָָ

ּבבני  ּבעֹולם, וחרדה יראה לפעל היתה ּוברקים ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָֹהּקֹולֹות
ְִֵָיׂשראל.

מן  ּכי ראיתם "אּתם עצמֹו, ה' ּכבֹוד ּגיּלּוי ּדלכאֹורה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָותמּוּה,
עּמכם" ּדּברּתי יט)הּׁשמים יראה (כ, ּבהם לפעל ּכדי ּבֹו ּדי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּוברקים? הּקֹולֹות היּו מה לׁשם ואם־ּכן זֹו, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָוחרדה
הּידּוע על־ּפי זה לבאר רבה ויׁש שמות טו. וארא תנחומא (ראה ְְִֵֵֶַַַָָ

ג) יב, לפי פרשה ּגיּלּוי רק היתה לא סיני הר על ה' ְְְִִִִֶַַַַַָָֹׁשּירידת
מּתן־ּתֹורה  ׁשּלפני לגמרי. חדׁש מּצב התחלת אּלא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשעה,
לא  ותחּתֹונים לתחּתֹונים, ירדּו לא ּד"עליֹונים ּגזרה, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהיתה

מּלׁש - 'ּגזרה' ׁשהיתה והינּו, לעליֹונים", -יעלּו וחת ּגזר ֹון ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
אצל  הרּגׁש ולא ּבעליֹונים, ּומקֹורֹו ׁשּלמּטה הּנברא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבין
המחּיה  יתּבר והּוא מהּקּב"ה, ׁשּמקֹורם ׁשּלמּטה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנבראים

הּכל. את ְֶֶַַֹּומהּוה

ואחד  אחד לכל הּכח ונּתן זֹו, ּגזרה ּבטלה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּובמּתן־ּתֹורה
ׁשּלמעלה, ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו את ׁשּלמּטה נברא ּבכל ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ'לראֹות'
"לא  הּנבראים ּכל ׁשל מציאּותם וכל וחּיּות ׁשּקּיּום ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹּולהבין

הּמצאֹו" מאמּתת אּלא יסודי נמצאּו הלכות ריש רמב"ם (ראה ְְְֲִִִֵֶַָָ
.התורה)

ּכׁשּמּׂשיג  . . "ּוכמֹו חּדּוׁש, מּדבר ּבא הרעׁש ׁשענין ידּוע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוהּנה,
ּבחינת  יתהּוה לעינים, ׁשּנראה ּכמֹו ׁשאינֹו חדׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשגה

'ּגעוואלד'" ּבּלב קצח)רעׁש ע' תרס"א המאמרים .(ספר ְֵֶַַַַ
ׁשּלא  ׁשּבמּתן־ּתֹורה, ּוברקים והּקֹולֹות הרעׁש ענין ּתכן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוזהּו
רעׁש הּוא אּלא הּגׁשמית, לאזן הּנׁשמע רעׁש רק זה ְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהיה
מה  ּכפי ּכּולּה הּבריאה ׁשאין ראּו ּדכאׁשר הרּוחני. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבתכנֹו
ואין  עצמֹו ּבפני ויׁש ּדבר ׁשהיא ּבׂשר, לעיני ונגלה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּׁשּנראה
ּכּולּה ׁשהּבריאה לּכל נתּגּלה אּלא להּקּב"ה, קׁשר ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלּה
מ'חּדּוׁש' הּנה ּבעצמֹו, מהּקּב"ה רגע ּכל ּומתקּימת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמתחּדׁשת

ּגדֹול. רעׁש נתעֹורר ּכזה, ְִֵֶַַָָָעצּום

(æé)-ïî íéäìûä úàø÷ì íòä-úà äLî àöBiå©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦
:øää úézçúa eávéúiå äðçnä©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡¯˜Ï∑(מכילתא) ׁשהּׁשכינה מּגיד ƒ¿«»¡…ƒְִִֶַַָ
לקראתם  וזהּו,יצאה ּכּלה, לקראת הּיֹוצא ּכחתן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ

לג)ׁשּנאמר: 'לסיני (דברים נאמר: ולא ּבא", מּסיני "ה' ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָֹ

‰‰¯.ּבא' ˙ÈzÁ˙a∑.ההר ּברגלי ּפׁשּוטֹו: לפי ָ¿«¿ƒ»»ְְְְִֵַָָ
עליהם  ונכּפה מּמקֹומֹו ההר ׁשּנתלׁש ּכגיגית ּומדרׁשֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָ

פח) .(שבת
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1024 cenr c jxk 'zegiy ihewl' it lr)

?dxFYd zlAwl dpkdM dpiW¥¨©£¨¨§©¨©©¨

את  מׁשה "וּיֹוצא סיני הר מעמד ׁשּלפני נאמר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבפרׁשתנּו
האלקים" לקראת יז)העם להם (יט, "יׁשנּו ּבּמדרׁש ואיתא . ְְְְֱִִִִֶַַָָָָָָָֹ

והּלילה  ערבה עצרת ׁשל ׁשׁשינה לפי הּלילה, אֹותֹו ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל
והיה  כּו', יׁשנים ּומצאן הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּבא כּו' ְְְְִֵַָָָָָָָָָקצרה
את  מׁשה 'וּיֹוצא ּדכתיב הּוא הדא כּו' ליׂשראל מעֹורר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמׁשה

האלקים' לקראת ב)העם יב, א, פרשה רבה .(שיר־השירים ְֱִִַָָָֹ
הר"ן ּדברי ידּועים הרי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר (סֹוף ולכאֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

לּבם ּפסחים) ּבכל והׁשּתֹוקקּו הּימים, את ספרּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
הזה  ׁשּבלילה אפׁשר אי ואם־ּכן הּתֹורה, לקּבלת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָונפׁשם
הלכּו הּתֹורה, לקּבלת ּולהתּכֹונן רּוח ּבקצר להמּתין ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹּבמקֹום

להם? ערבה ׁשּׁשנתם ועד ְְְִֶֶַָָָָָֹליׁשן,
נמצאת  הּנׁשמה ׁשּכאׁשר ידּוע ּדהּנה הּדברים, לבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויׁש
מה־ּׁשאין־ּכן  להּׂשיג. ׁשּיכֹולה ּבהּׂשגֹות מגּבלת היא הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבּגּוף,
הרי  למעלה, ועֹולה מהּגּוף מסּתּלקת ּכאׁשר הּׁשינה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבעת

להּׂשיגם  לּה ׁשאי־אפׁשר ּכאּלּו הּׂשגֹות להּׂשיג ּביכלּתּה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיׁש
ער הּגּוף ההוא ּכאׁשר בלילה ד"ה במאמר ּבזה ׁשנתּבאר מה (ראה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ועוד) א, סעיף .ה'ת"ש
ההּוא, ּבּלילה ליׁשן הלכּו ּׁשּיׂשראל מה לפרׁש יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
הּתֹורה  לקּבלת יֹותר מתאימה הכנה ׁשאין ׁשחׁשבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
לאין  נעלֹות הּׂשגֹות ותּׂשיג למעלה ּתעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאׁשר

ִׁשעּור.
ּתכלית  ּכי יׂשראל. לגּבי ּכחטא זה נחׁשב מּכל־מקֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָא
ּגׁשמּיים  ּתחּתֹונים ּבדברים ׁשּגם לפעל היא ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָֹמּתן־ּתֹורה
הגם  ּכן ועל הּקדּוׁשה, אֹור ויחּדר יׁשּכן עֹולם־הּזה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹּובעניני
להם  היה לא נעלֹות, הּׂשגֹות מּׂשיגים היּו הּׁשינה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבעת
הּגּוף  עם לעבד אּלא הּׂשגֹות, ּולהּׂשיג מהּגּוף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלהתנּתק
קדֹוׁשֹות. להּׂשגֹות ּכלי יהיה הּגּוף ׁשּגם ּכדי ּולזּככֹו ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָּולהעלֹותֹו

„ÈÈיז  ‡¯ÓÈÓ ˙eÓc˜Ï ‡nÚ ˙È ‰LÓ ˜Èt‡Â¿«≈…∆»«»¿«»≈¿»«¿»
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ממּתין  הרב ׁשּיהא ּכן, לעׂשֹות ּבׂשרֿודם ּדר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּׁשאין
מצינּו: וכן ג)לּתלמיד, אלֿהּבקעה (ביחזקאל צא "קּום ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּכבֹודֿה' והּנהֿׁשם אלֿהּבקעה ואצא ואקּום ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָוגֹו'
.עֹומד" ֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 22 cenr ,bl jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)
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גֹו' ּוברקים קֹולֹות "ויהי מּתן־ּתֹורה ׁשּבעת מסּפר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבפרׁשתנּו
מאֹוד" חזק ׁשֹופר טז)וקֹול ּומטרת (יט, ּכונת ּפׁשּוטֹו, ּולפי . ְְְְְִַַַַָָָָ

ּבבני  ּבעֹולם, וחרדה יראה לפעל היתה ּוברקים ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָֹהּקֹולֹות
ְִֵָיׂשראל.

מן  ּכי ראיתם "אּתם עצמֹו, ה' ּכבֹוד ּגיּלּוי ּדלכאֹורה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָותמּוּה,
עּמכם" ּדּברּתי יט)הּׁשמים יראה (כ, ּבהם לפעל ּכדי ּבֹו ּדי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּוברקים? הּקֹולֹות היּו מה לׁשם ואם־ּכן זֹו, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָוחרדה
הּידּוע על־ּפי זה לבאר רבה ויׁש שמות טו. וארא תנחומא (ראה ְְִֵֵֶַַַָָ

ג) יב, לפי פרשה ּגיּלּוי רק היתה לא סיני הר על ה' ְְְִִִִֶַַַַַָָֹׁשּירידת
מּתן־ּתֹורה  ׁשּלפני לגמרי. חדׁש מּצב התחלת אּלא ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשעה,
לא  ותחּתֹונים לתחּתֹונים, ירדּו לא ּד"עליֹונים ּגזרה, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהיתה

מּלׁש - 'ּגזרה' ׁשהיתה והינּו, לעליֹונים", -יעלּו וחת ּגזר ֹון ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
אצל  הרּגׁש ולא ּבעליֹונים, ּומקֹורֹו ׁשּלמּטה הּנברא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבין
המחּיה  יתּבר והּוא מהּקּב"ה, ׁשּמקֹורם ׁשּלמּטה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנבראים

הּכל. את ְֶֶַַֹּומהּוה

ואחד  אחד לכל הּכח ונּתן זֹו, ּגזרה ּבטלה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּובמּתן־ּתֹורה
ׁשּלמעלה, ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו את ׁשּלמּטה נברא ּבכל ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ'לראֹות'
"לא  הּנבראים ּכל ׁשל מציאּותם וכל וחּיּות ׁשּקּיּום ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹּולהבין

הּמצאֹו" מאמּתת אּלא יסודי נמצאּו הלכות ריש רמב"ם (ראה ְְְֲִִִֵֶַָָ
.התורה)

ּכׁשּמּׂשיג  . . "ּוכמֹו חּדּוׁש, מּדבר ּבא הרעׁש ׁשענין ידּוע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוהּנה,
ּבחינת  יתהּוה לעינים, ׁשּנראה ּכמֹו ׁשאינֹו חדׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשגה

'ּגעוואלד'" ּבּלב קצח)רעׁש ע' תרס"א המאמרים .(ספר ְֵֶַַַַ
ׁשּלא  ׁשּבמּתן־ּתֹורה, ּוברקים והּקֹולֹות הרעׁש ענין ּתכן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוזהּו
רעׁש הּוא אּלא הּגׁשמית, לאזן הּנׁשמע רעׁש רק זה ְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהיה
מה  ּכפי ּכּולּה הּבריאה ׁשאין ראּו ּדכאׁשר הרּוחני. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבתכנֹו
ואין  עצמֹו ּבפני ויׁש ּדבר ׁשהיא ּבׂשר, לעיני ונגלה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּׁשּנראה
ּכּולּה ׁשהּבריאה לּכל נתּגּלה אּלא להּקּב"ה, קׁשר ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלּה
מ'חּדּוׁש' הּנה ּבעצמֹו, מהּקּב"ה רגע ּכל ּומתקּימת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמתחּדׁשת

ּגדֹול. רעׁש נתעֹורר ּכזה, ְִֵֶַַָָָעצּום

(æé)-ïî íéäìûä úàø÷ì íòä-úà äLî àöBiå©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦
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i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡¯˜Ï∑(מכילתא) ׁשהּׁשכינה מּגיד ƒ¿«»¡…ƒְִִֶַַָ
לקראתם  וזהּו,יצאה ּכּלה, לקראת הּיֹוצא ּכחתן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ

לג)ׁשּנאמר: 'לסיני (דברים נאמר: ולא ּבא", מּסיני "ה' ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָֹ

‰‰¯.ּבא' ˙ÈzÁ˙a∑.ההר ּברגלי ּפׁשּוטֹו: לפי ָ¿«¿ƒ»»ְְְְִֵַָָ
עליהם  ונכּפה מּמקֹומֹו ההר ׁשּנתלׁש ּכגיגית ּומדרׁשֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָ

פח) .(שבת
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1024 cenr c jxk 'zegiy ihewl' it lr)
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את  מׁשה "וּיֹוצא סיני הר מעמד ׁשּלפני נאמר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבפרׁשתנּו
האלקים" לקראת יז)העם להם (יט, "יׁשנּו ּבּמדרׁש ואיתא . ְְְְֱִִִִֶַַָָָָָָָֹ

והּלילה  ערבה עצרת ׁשל ׁשׁשינה לפי הּלילה, אֹותֹו ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל
והיה  כּו', יׁשנים ּומצאן הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּבא כּו' ְְְְִֵַָָָָָָָָָקצרה
את  מׁשה 'וּיֹוצא ּדכתיב הּוא הדא כּו' ליׂשראל מעֹורר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמׁשה

האלקים' לקראת ב)העם יב, א, פרשה רבה .(שיר־השירים ְֱִִַָָָֹ
הר"ן ּדברי ידּועים הרי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר (סֹוף ולכאֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

לּבם ּפסחים) ּבכל והׁשּתֹוקקּו הּימים, את ספרּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
הזה  ׁשּבלילה אפׁשר אי ואם־ּכן הּתֹורה, לקּבלת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָונפׁשם
הלכּו הּתֹורה, לקּבלת ּולהתּכֹונן רּוח ּבקצר להמּתין ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹּבמקֹום

להם? ערבה ׁשּׁשנתם ועד ְְְִֶֶַָָָָָֹליׁשן,
נמצאת  הּנׁשמה ׁשּכאׁשר ידּוע ּדהּנה הּדברים, לבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויׁש
מה־ּׁשאין־ּכן  להּׂשיג. ׁשּיכֹולה ּבהּׂשגֹות מגּבלת היא הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבּגּוף,
הרי  למעלה, ועֹולה מהּגּוף מסּתּלקת ּכאׁשר הּׁשינה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבעת

להּׂשיגם  לּה ׁשאי־אפׁשר ּכאּלּו הּׂשגֹות להּׂשיג ּביכלּתּה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיׁש
ער הּגּוף ההוא ּכאׁשר בלילה ד"ה במאמר ּבזה ׁשנתּבאר מה (ראה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ועוד) א, סעיף .ה'ת"ש
ההּוא, ּבּלילה ליׁשן הלכּו ּׁשּיׂשראל מה לפרׁש יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
הּתֹורה  לקּבלת יֹותר מתאימה הכנה ׁשאין ׁשחׁשבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
לאין  נעלֹות הּׂשגֹות ותּׂשיג למעלה ּתעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאׁשר

ִׁשעּור.
ּתכלית  ּכי יׂשראל. לגּבי ּכחטא זה נחׁשב מּכל־מקֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָא
ּגׁשמּיים  ּתחּתֹונים ּבדברים ׁשּגם לפעל היא ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָֹמּתן־ּתֹורה
הגם  ּכן ועל הּקדּוׁשה, אֹור ויחּדר יׁשּכן עֹולם־הּזה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹּובעניני
להם  היה לא נעלֹות, הּׂשגֹות מּׂשיגים היּו הּׁשינה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבעת
הּגּוף  עם לעבד אּלא הּׂשגֹות, ּולהּׂשיג מהּגּוף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלהתנּתק
קדֹוׁשֹות. להּׂשגֹות ּכלי יהיה הּגּוף ׁשּגם ּכדי ּולזּככֹו ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָּולהעלֹותֹו
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ההר: ּבתחּתית יז)וּיתיּצבּו (יט, ְְְְִִַַַָָֽֽ
אּתם  אם להם, ואמר ּכגיגית, ההר את עליהם הּקּב"ה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכפה
קבּורתכם  ּתהיה ׁשם לאו, ואם מּוטב. הּתֹורה, את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָמקּבלים

א) פח, (שבת

הּתֹוספֹות קׁשית כפה)ידּועה ד"ה הקּדימּו(שם "ּכבר הרי ְְְְְֲִִֵַַָָֻ
הּקּב"ה  ל"ּכפה צריכים היּו ּומּדּוע סיון, ּבה' לנׁשמע" ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָנעׂשה
ּפעם  עֹוד הּתֹורה את לקּבל ּכדי ּכגיגית" ההר את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעליהם
ונׁשמע, נעׂשה אמירת ּגם ּובמילא הּמזּבח, ׁשּבנּית ׁשם ּבגמרא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ(ּכדמׁשמע

ּבסיון) ּבחמיׁשי ?היתה ְְֲִִִַָָָ

הרמּב"ם ׁשּכתב מה על־ּפי ּבזה, לֹומר הּמׁשניֹות ויׁש (ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ספ"ז) הּמצֹות חּלין ּגם הּנה סיני, ּבהר ּתֹורה ׁשּנּתנה ּדלאחרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
הּצּוּוי  מּפני אֹותן מקּימים אנּו אין זה, לפני  ּבהן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנצטּוינּו

סיני. ּבהר הּגבּורה מּפי ּבהן ׁשּנצטּוינּו מּפני אלא אז, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר
לפני  ּגם ׁשֹונֹות ּבמצֹות יׂשראל ּבני ׁשּנצטּוּו ּדאף ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָונמצא,
והחּיּוב  אז, הּמצֹות אֹותן לקּים החּיּוב הרי סיני, הר ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָמעמד

הם. ׁשֹונים חּיּובים – מּתן־ּתֹורה ׁשּלאחרי הּמצֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָלקּים
"נעׂשה  יׂשראל ּבני ׁשּכׁשאמרּו ּדמּכיון לֹומר, יׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָועל־ּפי־זה
עדין  היה לא ואז סיני, הר מעמד לפני זה היה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹונׁשמע"
הּנה  מּתן־ּתֹורה, לאחרי ׁשהּוא ּכפי הּמצֹות לקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהחּיּוב
אמּתית  קּבלה ׁשּתהיה ׁשּי היה לא ּדאז הּמצֹות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבקּבלת
הּגבּורה, מּפי ּבהם ׁשּנצטּוּו מּתן־ּתֹורה ּדאחרי הּמצֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָעל

אּלּו. צּוּויים חמרת להּׂשיג אפׁשרּות להם היה לא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּכי
מּתן־ּתֹורה  ּבׁשעת ּפעם עֹוד מצֹות ּבקּבלת צר היה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹולכן

ְַֹּבפעל.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 424 'nr ek jxk y"ewl t"r)
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ההר: ּבתחּתית יז)וּיתיּצבּו (יט, ְְְְִִַַַָָֽֽ
להם  ואמר ּכגיגית ההר את עליהם הּקּב"ה ׁשּכפה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמלּמד
קבּורתכם  ּתהא ׁשם לאו ואם מּוטב הּתֹורה מקּבלים אּתם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָאם

לאֹוריתא רּבה מֹודעה מּכאן . א). פח, (שבת ְְִַַָָָָָ
מתוס')וקׁשה ּבני־יׂשראל (כנ"ל עליהם קּבלּו לא ׁשלפי־זה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

ׁשהקּדימּו זה עם מתאים זה ואי מאנס, אּלא הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאת
מרצֹון? ׁשּקּבלּוה מּזה ּדמׁשמע לנׁשמע, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָנעׂשה

הּתֹורה  על עצמֹו על יקּבל לא ׁשאדם זה ּדהּנה לבאר, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹויׁש
והּמצֹות  הּתֹורה ׁשרק ּבאמת מּכיר ׁשאינֹו מּפני הּוא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוהּמצֹות
הרע, ּתכלית הּוא והּמצֹות הּתֹורה והפ הּטֹוב, ּתכלית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהם
עצמֹו על יקּבל ּבוּדאי והּמצֹות הּתֹורה ּבטּוב יּכיר ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָואם

ְְַָלקּימם.

מצרים, מיציאת יֹום חמּׁשים רק עברּו סיני הר ּבמעמד ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָוהּנה
היה  ואי־אפשר וכּו', מׁשחתֹות ּבמּדֹות הארץ, ערות ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיתה
להּכיר  הּקצה אל הּקצה מן יׁשּתּנּו ּכזה קצר זמן ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּבמׁש
ׁשהּכירּו לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו וזה חּיינּו, היא הּתֹורה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשרק
הּכרה  עליהם" "ּכפּו ׁשּמּלמעלה מּפני היה הּתֹורה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבמעלת
ועל־ידי־זה  האמת, הּכרת אֹור עליהם ׁשהׁשּפע ידי על ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזֹו
מּצד  אבל הּטֹוב, ּתכלית הם והּמצֹות ׁשהּתֹורה מּמׁש ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָהרּגיׁשּו

זֹו. להּכרה הּגיעּו לא עדין חּייהם ּומהל ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׂשכלם
זה  ּכי לאֹורייתא" רּבה "מֹודעה מּתן־ּתֹורה לאחרי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָולכן
אלא  ׂשכלם, מּצד היה לא מּתן־ּתֹורה ּבזמן ּברצֹון ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּקּבלּוה
הּתֹורה  ׁשּקּיּום נׁשאר זה לאחרי אבל מלמעלה, מּתנה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבדר

היא. וקׁשה ּגדֹולה עבֹודה ְְְְֲִִַָָָָוהּמצֹות

(çé)ýBýé åéìò ãøé øLà éðtî Blk ïLò éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§−̈
øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLòk BðLò ìòiå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈
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i"yx£Blk ÔLÚ∑ נּקּוד ׁשהרי ּדבר, ׁשם זה "עׁשן" אין »«Àֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשמע. ׁשמר, אמר, ּכמֹו: ּפעל, לׁשֹון אּלא ּפּתח, ְְִֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשי"ן
'ּתננא' ּתרּגם ולא ּכּלּה', 'ּתנן ּתרּגּומֹו: ,וכל ,לכ ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָֹֻ

ּדבר  ׁשם ׁשהם מּפני קמץ, נקּודים ׁשּבּמקרא, ."עׁשן" ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ÔL·k‰∑?יֹותר ולא זה ּככבׁשן יכֹול סיד. ׁשל «ƒ¿»ְְְִִֵֶֶָָֹ

"ּבֹו ּומה ּתלמּודֿלֹומר הּׁשמים". לב עד ּבאׁש ער ְִֵֵֵַַַַַַָָ
ּׁשהיא  מה האזן את לסּבר "ּכבׁשן"? ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּתלמּודֿלֹומר

ּכּיֹוצא  להם. הּנּכר סימן לּברּיֹות נֹותן לׁשמע, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹיכֹולה
יא)ּבֹו: ּבארי,(הושע ּכח נתן מי וכי יׁשאג". ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹ"ּכאריה

מכּנין  אנּו אּלא ּכאריה, מֹוׁשלֹו והּכתּוב הּוא, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָאּלא
מה  האזן את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּומדּמין

ּבֹו: ּכּיֹוצא לׁשמע. מג)ּׁשּיכֹולה ּכקֹול (יחזקאל "וקֹולֹו ְְְְִֵֶַַָֹ
ואּתה  הּוא, והלא לּמים? קֹול נתן מי וכי רּבים". ְְֲִִִִִַַַַַַַָָֹמים
האזן  את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, לדּמֹותֹו אֹותֹו .מכּנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּכּלֹו עׁשן סיני יח)והר אין (יט, סיני "ּבהר הקׁשה: האלׁשי ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֻ
מּפני  ּכּלֹו עׁשן יהיה ואי הּוא, מדּבר ּכי ועצים, אילנֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻּבֹו

לעיל מפרׁש אבל ב)האׁש". ג, סנה,(שמות היה ההר ׁשעל ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
נאמר וׁשם הּיחידי. הּצמח היה לא ׁשּזה א)ּומסּתּבר (פסוק ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ÈÏb˙‡cיח  Ì„˜ ÔÓ dlk Ôz ÈÈÒ„ ‡¯eËÂ¿»¿ƒ«»≈À≈ƒ√»¿ƒ¿¿ƒ
‡˙k dz ˜ÈÏÒe ‡˙M‡a ÈÈ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»»
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exziעו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
(ׁשּלא הּמדּבר" אחר הּצאן את אחרים,ירעּו"וינהג ּבׂשדֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

ּוכתיב ג)רש"י). לד, אל(תשא והּבקר מּול ירעּו"הּצאן אל ְְְִִֶַַַָָֹ
ׁשם ׁשמֹות מרׁש"י ּולהעיר ההּוא". ב)ההר אילן (פסוק "ולא : ְְְִִִֵַַָָָָָֹ

ֵַאחר".

ã ycew zegiyn zecewp ã(151 cenr ,bi jxk ,'zegiy ihewl')

ּכּולֹו עׁשן סיני יח)והר נׂשיא (יט, אדמּו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד ְְְְְִִַַַַָָ
חּיּוב  ּכלּפי ׁשּבמּתן־ּתֹורה העׁש"ן מׁשמעּות את מסּביר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּדֹורנּו,

ואחד: אחד ּכל על הּמּטל הּתֹורה ְִֶֶַַַָָָָָֻלּמּוד
מקֹום;עֹולם  ּובכל ּבית ּבכל ּתֹורה ללמד מקֹום, - ְְְִִַָָָָָָֹ

הּתֹורה;ׁשנה  ללּמּוד הּמקּדׁש הּזמן ּבכּמּות להרּבֹות זמן, - ְְְְְְְִַַַַַַַָָָָֻ
ּבחּיּות נפׁש יהיה ׁשהּלּמּוד הּלּמּוד, ּבאיכּות להֹוסיף חּיּות, - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַ

יֹותר. ּבעמק ויּׂשיג ידע ּומּמילא ְְִִֵֵֵֵֶַַָֹיֹותר,

(èé)øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½
:ìB÷á epðòé íéäìûäå§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

i"yx£„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰∑ ׁשהּוא זמן ּכל הדיֹוט: מנהג ≈¿»≈¿…ְְְִֶֶַַָ
הֹול" ּכאן: אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָֹמארי
מה  אזניהם לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה מאד". ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹוחזק

לׁשמע  a„È¯.ּׁשּיכֹולים ‰LÓ∑ מדּבר מׁשה ּכׁשהיה ְְִִֶַֹ…∆¿«≈ְְֵֶֶַָָֹ
מּפי  ׁשמעּו לא ׁשהרי ליׂשראל, הּדּברֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּומׁשמיע

והּקדֹוׁשֿ ,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹהּגבּורה,
ּכח  ּבֹו לתת מסּיעֹו מגּביר ּברּוֿהּוא קֹולֹו להיֹות ְְְְִִֵַַַָָֹ

·˜ÏB.ונׁשמע  epÚÈ∑:ּכמֹו הּקֹול, ּדבר על יענּנּו ְְִָ«¬∆¿ְְֲֶַַַַ
יח) א להֹורידֹו(מלכים האׁש ּדבר על ּבאׁש", יענה ."אׁשר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָ
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עז exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
(ׁשּלא הּמדּבר" אחר הּצאן את אחרים,ירעּו"וינהג ּבׂשדֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

ּוכתיב ג)רש"י). לד, אל(תשא והּבקר מּול ירעּו"הּצאן אל ְְְִִֶַַַָָֹ
ׁשם ׁשמֹות מרׁש"י ּולהעיר ההּוא". ב)ההר אילן (פסוק "ולא : ְְְִִִֵַַָָָָָֹ

ֵַאחר".

ã ycew zegiyn zecewp ã(151 cenr ,bi jxk ,'zegiy ihewl')

ּכּולֹו עׁשן סיני יח)והר נׂשיא (יט, אדמּו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד ְְְְְִִַַַַָָ
חּיּוב  ּכלּפי ׁשּבמּתן־ּתֹורה העׁש"ן מׁשמעּות את מסּביר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּדֹורנּו,

ואחד: אחד ּכל על הּמּטל הּתֹורה ְִֶֶַַַָָָָָֻלּמּוד
מקֹום;עֹולם  ּובכל ּבית ּבכל ּתֹורה ללמד מקֹום, - ְְְִִַָָָָָָֹ

הּתֹורה;ׁשנה  ללּמּוד הּמקּדׁש הּזמן ּבכּמּות להרּבֹות זמן, - ְְְְְְְִַַַַַַַָָָָֻ
ּבחּיּות נפׁש יהיה ׁשהּלּמּוד הּלּמּוד, ּבאיכּות להֹוסיף חּיּות, - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַ

יֹותר. ּבעמק ויּׂשיג ידע ּומּמילא ְְִִֵֵֵֵֶַַָֹיֹותר,

(èé)øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½
:ìB÷á epðòé íéäìûäå§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

i"yx£„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰∑ ׁשהּוא זמן ּכל הדיֹוט: מנהג ≈¿»≈¿…ְְְִֶֶַַָ
הֹול" ּכאן: אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָֹמארי
מה  אזניהם לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה מאד". ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹוחזק

לׁשמע  a„È¯.ּׁשּיכֹולים ‰LÓ∑ מדּבר מׁשה ּכׁשהיה ְְִִֶַֹ…∆¿«≈ְְֵֶֶַָָֹ
מּפי  ׁשמעּו לא ׁשהרי ליׂשראל, הּדּברֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּומׁשמיע

והּקדֹוׁשֿ ,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹהּגבּורה,
ּכח  ּבֹו לתת מסּיעֹו מגּביר ּברּוֿהּוא קֹולֹו להיֹות ְְְְִִֵַַַָָֹ

·˜ÏB.ונׁשמע  epÚÈ∑:ּכמֹו הּקֹול, ּדבר על יענּנּו ְְִָ«¬∆¿ְְֲֶַַַַ
יח) א להֹורידֹו(מלכים האׁש ּדבר על ּבאׁש", יענה ."אׁשר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָ

ß hay h"i iyiy mei ß

(ë)àø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìò ýBýé ãøiå©¥¯¤§¨²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¨̧
:äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîì ýBýé§¨¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

i"yx£ÈÈÒ ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ∑?מּמׁש עליו ירד יכֹול «≈∆««ƒ«ַַָָָָָ
כ)ּתלמּודֿלֹומר: עּמכם".(לקמן ּדּברּתי הּׁשמים מן "ּכי ְְִִִִִִֶַַַַַָָ

ותחּתֹונים (מכילתא) העליֹונים ׁשמים ׁשהרּכין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמלּמד

ּכּסא  וירד הּמּטה, על ּכמּצע ההר ּגּבי על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוהּציען
עליהם  .הּכבֹוד ֲֵֶַָ

LÓ‰יט  ‡„ÁÏ Û˜˙Â ÏÊ‡ ‡¯ÙBL Ï˜ ‰Â‰Â«¬»«»»»≈¿»≈«¬»…∆
:Ï˜a dÏ ÈÚ˙Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÏlÓÓ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿¬≈≈¿»

eË¯‡כ  LÈ¯Ï ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«»¿ƒ«¿≈»
:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡¯eË LÈ¯Ï ‰LÓÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿…∆¿≈»¿ƒ…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

epðòé íéäìàäå øaãé äLî (èé)¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤
.ìB÷á`zlikOA Exn`(o`M) §¨§©§¦§¨¨

dWn didW" ,dxFY oYn zrW lr dGW¤¤©§©©©¨¤¨¨¤
azMW FnM ,l`xUil "zFxACd rinWn©§¦©©¦§§¦§¨¥§¤¨©
dfA xAci `l hWRd KxC lre .i"Xx©¦§©¤¤©§¨Ÿ§©¥¨¤
xdd l` cAkPd mXd cxi la` ,oicr£©¦£¨¨©©¥©¦§¨¤¨¨

iWilXd mFIA(.'k wEqR),äLî àéöBäå ©©§¦¦¨§¦¤
úàø÷ì äðçnä ïî íòä úà"cFaMd" ¤¨¨¦©©£¤¦§©©¨

,mdl d`xPdeávéúiåmdúézçúa ©¦§¨¨¤©¦§©§¥§©§¦
øää(.f"i wEqR),äìò äLîedlrnl" ¨¨¨¤¨¨§©§¨

"xdd W`xl aFxw(.'k wEqR)cFaMd mVW ¨§Ÿ¨¨¨¤¨©¨
"l`xUi mr xAcnE" Fnvrl dSgn§¦¨§©§§©¥¦¦§¨¥
mirnFW l`xUie ,EUrI dn mzFxFdl§¨©©£§¦§¨¥§¦
mde EPEvie "FzF` dpFrW midl`d lFw"¨¡Ÿ¦¤¤¦©¤§¥
FzF` dEvie ,Fl xn`I dn Epiai `lŸ¨¦©Ÿ©¦©¤

dWxRA KM xg` zFxEn`d zF`ESAãø ©©¨¨£©©¨©¨¨¨¥
íòa ãòä,'Fbeäzà úéìòå ãø Cì ¨¥¨¨§¤¥§¨¦¨©¨

Cnò ïøäàå(.c"k wEqR)df dide ,'Fbe §©£Ÿ¦¨¨§§¨¨¤
,zFxACd zrWA mbe dxFY oYn mcwŸ¤©©¨§©¦§©©¦§

xdd W`x l` dlr `l dWn iMìà ¦¤Ÿ¨¨¤Ÿ¨¨¤

íéäìàä íL øLà ìôøòä,'k oNdl) ¨£¨¤£¤¨¨¡Ÿ¦§©¨

(.g"i,xn` oke .dxFY oYn xg`l wx©§©©©©¨§¥¨©
`edd zrA mkipiaE 'd oiA cnr ikp`̈Ÿ¦Ÿ¥¥¥¥¤¨¥©¦
ipRn mz`xi iM 'd xaC z` mkl ciBdl§©¦¨¤¤§©¦§¥¤¦§¥

xn`l xdA mzilr `le W`d,'d mixaC) ¨¥§Ÿ£¦¤¨¨¥Ÿ§¨¦

(.'dmiWxtn Wie .ip` izilr xW`M ,©£¤¨¦¦£¦§¥§¨§¦
"xtFXd lFTn c`n mi`xi l`xUi iM"¦¦§¨¥§¥¦§Ÿ¦©¨

KlFdW÷æçåc`n(.h"i wEqR)d dWnE ,di ¤¥§¨¥§Ÿ¨¤¨¨
dYr iM mkYrC EpEM dNgY xnF`¥§¦¨©§©§§¤¦©¨

cInE ,KM oiprA lFw ErnWYíéäìàä ¦§§¨¦§¨¨¦¨¨¡Ÿ¦
epðòéFzF`.ìB÷ák dxez ©£¤§

.éðéñ øä ìò 'ä ãøiå (ë)liMUY m` ©¥¤©©¦©¦©§¦
cxi lFcBd FnW iM oiaY dWxRA©¨¨¨¨¦¦§©¨¨©
`Ede ,W`A eilr okWe ipiq xd lr©©¦©§¨©¨¨¨¥§
lkA dWn mr xEACde ,dWn mr xAcn§©¥¦¤§©¦¦¤§¨

dIlrde ,cgind mXA dWxRdlirl)wEqR ©¨¨¨©¥©§ª¨§¨£¦¨§¥¨

(.'bd`ivide(.f"i wEqR mW)mFwn z`xwl §©§¦¨¨¨¦§©§
iYWxRW FnM ,cFaMd(.'b wEqR lirl), ©¨§¤¥©§¦§¥¨

xidfdeúBàøì 'ä ìà eñøäé ïtoNdl) §¦§¦¤¤¤§¤¦§§©¨

(.`"k wEqR`l l`xUi ipA iliv` mB iM , ¨¦©£¦¥§¥¦§¨¥Ÿ

mXd lFw ErnW l`xUi lke ,FzF` Efg̈§¨¦§¨¥¨§©¥
xAcie ,xn`PW `Ede ,W`d KFYn¦¨¥§¤¤¡©©§©¥

dN`d mixaCd lM z` midl`,'k oNdl) ¡Ÿ¦¥¨©§¨¦¨¥¤§©¨

(.'`EpizFAx Exn`W FnM ,WcgA `zlikn) §¤¨§©¥§¦§¨§Ÿ¤

(.'vExn`e ,oIC `N` midl` oi`zFMn) ¥¡Ÿ¦¤¨©¨§¨§©

(.c"kdpWnaE ,mEprnW dxEaBd iRn¦¦©§¨§©£§¦§¥
xAC dN`d mixaCd z` :aEzM dxFY¨¨¤©§¨¦¨¥¤¦¤

mkldw lM l` 'd(.h"i ,'d mixaC)xEarA , ¤¨§©§¤§¨¦©£
mipR mrh dfe .W`d KFYn WxRW¤¥©¦¨¥§¤©©¨¦

miptA(.'c ,'d mW)'d ikp` :xn`p KklE , §¨¦¨§¨¤¡©¨Ÿ¦
Exn`X dn Lilr dWwi l`e .Lidl ¡̀Ÿ¤§©¦§¤¨¤©¤¨§
rnW xW` xUA lk in iM :dWnl md¥§¤¦¦¨¨¨£¤¨©
W`d KFYn xAcn miIg midl` lFw¡Ÿ¦©¦§©¥¦¨¥

(.b"k ,'d mW)rnW xW` Exn` `l iM , ¨¦Ÿ¨§£¤¨©
:xn` la` ,W`d KFYn xAcn midl ¡̀Ÿ¦§©¥¦¨¥£¨¨©
KklE ,EbiVdX dn Exn`W ,midl` lFw¡Ÿ¦¤¨§©¤¦¦§¨
xW` lM z` rnWE dY` axw :Exn`̈§§©©¨£¨¥¨£¤

Epidl` 'd xn`i(.c"k ,'d mixaC)xn` oke , Ÿ©¡Ÿ¥§¨¦§¥¨©
midl` lFw mr rnWd :dWn mdl̈¤¤£¨©¨¡Ÿ¦

W`d KFYn xAcn(.b"l ,'c mW)xAcn iM , §©¥¦¨¥¨¦§©¥
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ã ycew zegiyn zecewp ã(228 'nr fh jxk zegiy ihewl)

עליהם הּכבֹוד ּכּסא כ)וירד יט, נאמר (רש"י ּבכֹורֹות ּבמּכת ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָ
יב) יב, ידי (בא על  ולא ּבעצמי (אני מצרים" ּבארץ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹ"ועברּתי

ּברקים, קֹולֹות, ׁשם ׁשהיּו מצינּו לא זאת ּובכל רש"י), ְְִִִֶַָָָָָָֹֹׁשליח,
מּכת  ּבין ההבּדל את לבאר ּובכדי ועׁשן. ׁשֹופר קֹול ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָענן,

וּירד מדּיק מּתן־ּתֹורה לבין הּכבֹוד:ּבכֹורֹות על ּכּסא ירד ה' ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָ
הדר ּבכל סיני ּובקביעּות,ּבהתיּׁשבּותמלכּותֹו,ּכבֹודהר ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָ

לעיל.ּכזֹווירידה הּמזּכרים הּפרטים לכל ּגֹורמת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ

(àë)eñøäé-ït íòa ãòä ãø äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³
:áø epnî ìôðå úBàøì ýBýé-ìà¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«

i"yx£ÌÚa „Ú‰∑ ּבהם ּבהר התרה לעלֹות Ôt.ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ∆
'B‚Â eÒ¯‰È∑ מּצבם את יהרסּו ׁשּתאותם ׁשּלא ידי על ∆∆¿¿ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ההר  לצד ויקרבּו לראֹות, ה' ¯·.אל epnÓ ÏÙÂ∑ ְְְְְִִֶַָָ¿»«ƒ∆»
מהם (מכילתא) ּׁשּיּפל מה יחידי,ּכל הּוא ואפּלּו חׁשּוב , ְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ

"רב" eÒ¯‰È.לפני Ôt∑ אסיפת מפרדת הריסה ּכל ְַָָ∆∆∆¿ְֲֲִִֶֶַַָָ
את  הֹורסים אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָהּבנין.

.הּמּצב  ַַָ

(áë)-ït eLc÷úé ýBýé-ìà íéLbpä íéðäkä íâå§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§−̈¦§©¨®¤
:ýBýé íäa õøôé¦§¬Ÿ¨¤−§¨«

i"yx£ÌÈ‰k‰ Ì‚Â∑ ּבהם ׁשהעבֹודה הּבכֹורֹות אף ¿««…¬ƒְֲֶֶַַָָָ
קטו) ‰'.(זבחים Ï‡ ÌÈLbp‰∑ אף קרּבנֹות, להקריב «ƒ»ƒ∆ְְְִַַָָ

לעלֹות  חׁשיבּותם על יסמכּו אל יהיּו∑eLc˜˙È.הם ְְֲֲִִֵַַַָƒ¿«»ְִ

עמדן  על להתיּצב ּפרצה,∑ı¯ÙÈŒÔt.מזּמנים לׁשֹון ְְְְִִֵַַָָָֻ∆ƒ¿…ְְִָ
ּפרצה  ּבהם ויעׂשה ּבהם .יהרג ְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹ

(âë)úìòì íòä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ
ìaâä øîàì eða äúãòä äzà-ék éðéñ øä-ìà¤©´¦¨®¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬

:BzLc÷å øää-úà¤¨−̈§¦©§«
i"yx£ÌÚ‰ ÏÎeÈŒ‡Ï∑יּוכלּו ולא ימים, ׁשלׁשת הּיֹום הם ועֹומדין מּותרין ׁשהרי ּבהם, להעיד צרי איני …«»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

רׁשּות  להם ׁשאין .לעלֹות, ְֲֵֶֶַָ

(ãë)ïøäàå äzà úéìòå ãø-Cì ýBýé åéìà øîàiå©Ÿ̧¤¥¨³§¨Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ
ýBýé-ìà úìòì eñøäé-ìà íòäå íéðäkäå Cnò¦¨®§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§−̈

:ía-õøôé-ït¤¦§¨¨«

nÚa‡כא  „È‰Ò‡ ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«»
ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe¯bÙÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿√»¿»¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÈbÒ«ƒ

ÈÈכב  Ì„˜ ‡LnLÏ ÔÈ·È¯˜c ‡i‰k Û‡Â¿«»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»
:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»

qÓÏ˜כג  ‡nÚ ÏBkÈ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»ƒ«»¿ƒ«
‡a z„‰Ò‡ z‡ È¯‡ ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ¯ÓÈÓÏ ¿»¿ƒ»¬≈«¿«¿≈¿»»»¿≈«
:dLc˜Â ‡¯eË ˙È ÌÈÁz«ƒ»»¿«¿≈

Ô¯‰‡Âכד  z‡ ˜q˙Â ˙eÁ ÏÈÊ‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ≈¿ƒ««¿¿«¬…
Ì„˜Ï ˜qÓÏ Ôe¯bÙÈ ‡Ï ‡nÚÂ ‡i‰ÎÂ CnÚƒ»¿»¬«»¿«»»¿«¿¿ƒ«ƒ√»

:ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÈÈ¿»ƒ¿»ƒ¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lFTd z` rnWIe :oiprM ,lFTl x`YŸ©©§¦§¨©¦§©¤©
eil` xACn(.h"t ,'f xAcOA). ¦©¥¥¨©¦§¨

äfîecinY EpizFAx Exn`X dn oiaY ¦¤¨¦©¤¨§©¥¨¦
zFcBd iWxcnA(.'c ,g"k x"eny)iM §¦§§¥©¨¦

mde ,dxFYd dpYp zFlFw draWA§¦§¨¦§¨©¨§¥
mil` ipA 'dl Ead xFnfOA ceC xiMfdW¤¦§¦¨¦©¦§¨©§¥¥¦

(.h"k miNdY)dWxRA fnxPd oipOd `Ede , §¦¦§©¦§¨©¦§¨©¨¨¨
iM ,z`Gdíé÷øáe úì÷ éäéåxqg ©Ÿ¦©§¦ŸŸ§¨¦¨¥

oke ,cg` dpnieúà íéàBø íòä ìëå §¦§¤¤¨§¥§¨¨¨¦¤
úìBwämd dPde ,miAxd EPOn xqgi ©Ÿ¤§©¦¤¨©¦§¦¥¥

WExtA xn`p xakE ,dXWøaãéå ¦¨§¨¤¡©§¥©§©¥
,íéäìàxiMfd dxFY dpWnA oke ¡Ÿ¦§¥§¦§¥¨¦§¦

dxFY oYnA zFlFw draW,'c mixaC ('`)) ¦§¨§©©¨§¨¦

.`"k mW ('d) .'k mW ('c) .h"i ,'d mW ('b) mW ('a) .a"i¨¨¨¨

(.b"k mW ('f) .a"k mW ('e)zFkxA zkQnaE , ¨¨§©¤¤§¨
`xnBA Exn`(:'e)dXngA dpYPW ¨§©§¨¨¤¦§¨©£¦¨

mixYqPd zFlFTd EaXgi mdW zFlFw¤¥§©§©©¦§¨¦
dpEMde ,aEzMA mdl miWxtn mipXde§©§©¦§Ÿ¨¦¨¤©¨§©©¨¨
,zFlFTd draWA dpYp EpAx dWnl iM¦§¤©¥¦§¨§¦§¨©
la` ,mdA opFAznE rnFXd `Ede§©¥©¦§¥¨¤£¨
FnM ,ErnWi cg` lFwA l`xUil§¦§¨¥§¤¨¦§§§

sqi `le lFcB lFw :xn`W(.h"i ,'d mixaC), ¤¨©¨§Ÿ¨¨§¨¦

mirnW mY` mixaC lFw :xn`pe§¤¡©§¨¦©¤Ÿ§¦

lFw izlEf mi`x mkpi` dpEnzE,'c mW) §¨¥§¤Ÿ¦¨¦¨

(.a"ifnx o`M s`e ,íéàBø íòä ìëå §©¨¤¤§¨¨¨¦
úìBwä úàlM iM ,cg` e"ie oFxqgA ¤©Ÿ§¤§¨¤¨¦¨

:xn`PX dn `Ede ,cg` E`xi zFlFTd©¥¨¤¨§©¤¤¡©
iYrnW Ef miYW midl` xAC zg ©̀©¦¤¡Ÿ¦§©¦¨¨§¦

(.a"i ,a"q miNdY)dPde ,zn`d KxC lr , §¦¦©¤¤¨¡¤§¦¥
mdl sNgzi `l ,zFx`an zFIWxRd©¨¨¦§Ÿ¨Ÿ¦§©¥¨¤

.xacA xaC`k dxez ¨¨§¨¨
.'ä ìà íéLbpä íéðäkä íâå (áë)§©©Ÿ£¦©¦¨¦¤
zFpAxw cAkPd mXl miWiBn mdW¤¥©¦¦©¥©¦§¨¨§¨

.eil` mdA miWBpebk dxez §¦¨¦¨¤¥¨



exziעח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£„¯ŒCÏ∑(מכילתא) את ׁשּמזרזין ׁשנית, ּבהם והעד ∆≈ְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

ּבׁשעת  אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין מעׂשה, קדם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהאדם
ÌÈ‰k‰Â.מעׂשה  CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ∑ יכֹול ֲֶַ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒָ

הם  אמר עּמ?אף אּתה". "ועלית ּתלמּודֿלֹומר: ְְְֱִִֵַַַַָָָֹ
לעצ  מחּצה - אּתה מחּצה מעּתה: - ואהרן ,מ ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ

יֹותר  נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה - והּכהנים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹלעצמֹו,

אל  עּקר ּכל והעם הּכהנים, מן יֹותר ואהרן ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹמאהרן,
ה' אל לעלֹות מּצבם את ∑ÌaŒı¯ÙÈŒÔt.יהרסּו ְֲֶֶֶֶַַָָ∆ƒ¿»»

מּגזרתֹו, זז אינֹו קמץ, חטף נקּוד ׁשהּוא ְֲִִִֵֶַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
ּבאה  ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל ּדר ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻּכ

קמץ  לחטף הּנּקּוד מׁשּתּנה .ּבמּקף, ְְֲִִֶַַַַַָָָ

(äë)ñ :íäìà øîàiå íòä-ìà äLî ãøiå©¥¬¤¤−¤¨¨®©−Ÿ¤£¥¤«
i"yx£Ì‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑זֹו .התראה «…∆¬≈∆ְַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz dxez zgny mei zgiyn

הּמקֹום  ּכאן – לעיל) (ׁשהזּכר הּלּוחֹות ענין לכללּות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבנֹוגע
ּובהקּדים: מסּים. ענין ְְְְְִִִַָָָֻלהעיר

ּבארֹון, - הּוא הּלּוחֹות ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומם לעיל ְְְֵֶֶַַַַָָָָהּוזּכר
ותכלית  ּגֹו"'. האבנים לּוחֹות ׁשני רק ּבארֹון "אין ׁשּכתּוב ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּכמֹו
ּבית  ּבתֹו ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר - ׁשּבזה ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשלמּות
ואל  הּמנּוחה "אל הּגיעּו יׂשראל ׁשּבני לאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמקּדׁש,
ּבמׁשּכן  ׁשהיה ּכפי ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר ּכי ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּנחלה",
וכּו'. עראי ׁשל ּבאפן זה היה כּו'), מׁשה ׁשעׂשה ּבארֹון ְְֲִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹֹ(לא
ּבאפן  ּבארֹון הּלּוחֹות נׁשארּו הּמקּדׁש ּבית חרּבן לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוגם

הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו – קביעּות ריׁשׁשל הּבחירה ּבית (הלכֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ד) ׁשּסֹופֹוּפרק וידע הּבית את הּמל ׁשלמה ׁשּבנה ׁש"ּבעת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבמטמֹונּיֹות  למּטה הארֹון ּבֹו לגנֹוז מקֹום ּבֹו ּבנה ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָלחרב,
ׁשּבנה  ּבמקֹום ּוגנזֹו צּוה הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקלֹות, ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻעמּקֹות
ּגם  הרי - כּו' ּבגלּות נלקח ׁשהארֹון להדעה וגם כּו'". ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשלמה

כּו'. קביעּות ׁשל ּבאפן הּלּוחֹות ׁשם נמצאים ְְְִִִֶֶַַָָָֹעּתה
אחד  ּדבר ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּברא ׁשּלא הּכלל ידּוע ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹוהּנה,
ועל־ּפי־זה  קדּׁשה. עניני אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּובפרט ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻלבּטלה,
ׁשּלא  ּבאפן הארֹון, חלל ּכל את ממּלאים היּו ׁשהּלּוחֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמּובן
ריק, מקֹום נׁשאר היה אם ּכי ריק, ּומקֹום ּפנּוי מקֹום ְְִִִִֵֵַַָָָָָָנׁשאר
ׁשמּצינּו ועל־דר חס־וׁשלֹום. לבּטלה הּוא זה מקֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהרי

ּדוקא. מּלאים ּכׁשהם מקדׁשים ׁשרת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּכלי
ּבגמרא א)וכמפֹורׁש יד, ּבתרא אמתים (ּבבא מׁשה ׁשעׂשה "ארֹון ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבת  ּבאּמּה קֹומתֹו וחצי ואּמּה רחּבֹו וחצי ואּמּה ארּכֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָוחצי
ועבין  ׁשׁשה ורחּבן ׁשׁשה ארּכן והּלּוחֹות טפחים, ְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָָָׁשׁשה
אֹוכלֹות  לּוחֹות ּכּמה ארֹון, ׁשל ארּכֹו ּכנגד מּונחֹות ְְְְֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה,
ּכּמה  לרחּבֹו, ארֹון ּופרנס צא לארּכֹו. ארֹון ּפרנסּת כּו', ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָּבארֹון
אֹומרת, זאת - וכּו"' טפחים ׁשׁשה ּבארֹון אֹוכלֹות ְְְִִֶֶָָָָֹלּוחֹות
היה  ׁשּלא ּבאפן מלא הארֹון היה הּגמרא, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשעל־ּפי

ּפנּוי. מקֹום ָָּבֹו
רּבּוע  היה מהּלּוחֹות אחד ׁשּכל לֹומר ּבהכרח הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־ּפי־זה
ׁשקצהּו לֹומר ואי־אפׁשר טפחים, ׁשׁשה על טפחים ׁשׁשה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
יֹוצא  אז ּכי עּגּול, חצי ּבּצּורת היה הּלּוחֹות ׁשל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהעליֹון
מּלמעלה  אבל לגמרי, מלא הארֹון אמנם היה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּמּלמטה

מׁשמעּות  הפ וזה - עּגּול חצי ּצּורת ּבגלל ּפנּוי, מקֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָנׁשאר
ְַָָהּגמרא.

וארּגּונים  מֹוסדֹות וכּמה ּכּמה ׁשּיׁשנם - ּגדֹול הכי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּולפלא
עּגּול  חצי ּבּצּורת הּלּוחֹות את ׁשּלהם ּב"סמל" ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשמצירים

הּגמרא! ּדברי הפ - ְְְְִִֵֵֶַַָָָמּלמעלה
יׂשראל  ילּדי ׁשּמחּנכים חּנּו מֹוסדֹות אֹודֹות ּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻוהּמדּבר,
ּכּונת  ׁשּתכלית זה על הּבט מּבלי הּנה - הּקדׁש טהרת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
כּו', מּבחּוץ הׁשּפעה מּפני הּילדים על להגן היא  ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּמֹוסד
יהיּו מעׂשי ד"כל ּבאפן ּתהיה ׁשהנהגתם עליהם ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹולפעל
ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה  דעהּו", ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלׁשם
מצירים  הם ּכאׁשר אף־על־ּפי־כן וכּו', הּתֹורה ללּמּוד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָּבנֹוגע
קּבלֹות  ּפנקסי למֹוסד, הּׁשּיכים טפסים ּגּבי (על הּלּוחֹות ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאת
ּכמבאר  ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ּכלּולים ׁשּבהם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוכּו'),
ׁשּבלּוחֹות  ּכתּובים", הם ּומּזה "מּזה הּפסּוק על ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָּב'ירּוׁשלמי'
ותיק  ׁשּתלמיד מה אפּלּו ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ"ּכתּובים"
מדברי  הפכי ּבאפן זאת מצירים הם הרי - לחדׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹעתיד

ְַָָהּגמרא!
ׁשּצּורת  לֹומר ּבהכרח הּגמרא, ּדברי ׁשעל־ּפי לעיל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּכאמּור
- מּלמעלה) עּגּול חצי (ולא רּבּוע ׁשל ּבאפן היתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּלּוחֹות
ּבין  ׁשהיא ּבבא־ּבתרא, מּסכת ּבגמרא הּמפרׁש ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוזהּו

ּביׁשיבֹות! הּנלמדֹות הּמּסכּתֹות ְְְְִִִֶַַַַַָׁשבעת
ּבבאר־ׁש מסּים רב ׁשּפרסם יׁשנֹו - חּב"ד חסיד לא - בע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשעל־ּפי  – הּלּוחֹות צּורת אֹודֹות ּגם מבאר ּובֹו ספר, ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלאחרֹונה
ׁשהּלּוחֹות  לֹומר ּבהכרח ּבבא־ּבתרא, ּבמּסכת הּגמרא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּדברי
ּבעיניו  ׁשּלפלא ּומסּים, עּגּול. חצי ּבצּורת ולא מרּבעֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיּו
עּגּול, חצי ּבצּורת הּלּוחֹות את מקֹום ּבכל מצירים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָמּדּוע

ּבבא־ּבתרא! ּבמּסכת הּגמרא ּדברי ּכפי ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא
- הראׁשֹונים על לעז להֹוציא רֹוצים ׁשּלא הּידּועה ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹוהּטענה
את  צּירּו וכ ׁשנים, וכּמה ּכּמה ּכבר קּים זה ׁשּמֹוסד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמאחר
מקֹום  לּה אין זֹו טענה הּנה - כּו' הּזמן ּכל ּבמׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהּלּוחֹות
יׂשראל! ילּדי לחּנּו ׁשּנֹוגע ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכלל

מֹופיע  ּובּה לּזמן, מּזמן ּתעּודה מקּבל הּילד ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּדהּנה,
ללא  אצלֹו מתקּבל מּלמעלה, עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹצּיּור
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i"yx£„¯ŒCÏ∑(מכילתא) את ׁשּמזרזין ׁשנית, ּבהם והעד ∆≈ְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

ּבׁשעת  אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין מעׂשה, קדם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהאדם
ÌÈ‰k‰Â.מעׂשה  CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ∑ יכֹול ֲֶַ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒָ

הם  אמר עּמ?אף אּתה". "ועלית ּתלמּודֿלֹומר: ְְְֱִִֵַַַַָָָֹ
לעצ  מחּצה - אּתה מחּצה מעּתה: - ואהרן ,מ ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ

יֹותר  נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה - והּכהנים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹלעצמֹו,

אל  עּקר ּכל והעם הּכהנים, מן יֹותר ואהרן ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹמאהרן,
ה' אל לעלֹות מּצבם את ∑ÌaŒı¯ÙÈŒÔt.יהרסּו ְֲֶֶֶֶַַָָ∆ƒ¿»»

מּגזרתֹו, זז אינֹו קמץ, חטף נקּוד ׁשהּוא ְֲִִִֵֶַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
ּבאה  ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל ּדר ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻּכ

קמץ  לחטף הּנּקּוד מׁשּתּנה .ּבמּקף, ְְֲִִֶַַַַַָָָ
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הּמקֹום  ּכאן – לעיל) (ׁשהזּכר הּלּוחֹות ענין לכללּות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבנֹוגע
ּובהקּדים: מסּים. ענין ְְְְְִִִַָָָֻלהעיר

ּבארֹון, - הּוא הּלּוחֹות ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומם לעיל ְְְֵֶֶַַַַָָָָהּוזּכר
ותכלית  ּגֹו"'. האבנים לּוחֹות ׁשני רק ּבארֹון "אין ׁשּכתּוב ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּכמֹו
ּבית  ּבתֹו ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר - ׁשּבזה ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשלמּות
ואל  הּמנּוחה "אל הּגיעּו יׂשראל ׁשּבני לאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמקּדׁש,
ּבמׁשּכן  ׁשהיה ּכפי ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר ּכי ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּנחלה",
וכּו'. עראי ׁשל ּבאפן זה היה כּו'), מׁשה ׁשעׂשה ּבארֹון ְְֲִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹֹ(לא
ּבאפן  ּבארֹון הּלּוחֹות נׁשארּו הּמקּדׁש ּבית חרּבן לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוגם

הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו – קביעּות ריׁשׁשל הּבחירה ּבית (הלכֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ד) ׁשּסֹופֹוּפרק וידע הּבית את הּמל ׁשלמה ׁשּבנה ׁש"ּבעת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבמטמֹונּיֹות  למּטה הארֹון ּבֹו לגנֹוז מקֹום ּבֹו ּבנה ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָלחרב,
ׁשּבנה  ּבמקֹום ּוגנזֹו צּוה הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקלֹות, ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻעמּקֹות
ּגם  הרי - כּו' ּבגלּות נלקח ׁשהארֹון להדעה וגם כּו'". ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשלמה

כּו'. קביעּות ׁשל ּבאפן הּלּוחֹות ׁשם נמצאים ְְְִִִֶֶַַָָָֹעּתה
אחד  ּדבר ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּברא ׁשּלא הּכלל ידּוע ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹוהּנה,
ועל־ּפי־זה  קדּׁשה. עניני אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּובפרט ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻלבּטלה,
ׁשּלא  ּבאפן הארֹון, חלל ּכל את ממּלאים היּו ׁשהּלּוחֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמּובן
ריק, מקֹום נׁשאר היה אם ּכי ריק, ּומקֹום ּפנּוי מקֹום ְְִִִִֵֵַַָָָָָָנׁשאר
ׁשמּצינּו ועל־דר חס־וׁשלֹום. לבּטלה הּוא זה מקֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהרי

ּדוקא. מּלאים ּכׁשהם מקדׁשים ׁשרת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּכלי
ּבגמרא א)וכמפֹורׁש יד, ּבתרא אמתים (ּבבא מׁשה ׁשעׂשה "ארֹון ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבת  ּבאּמּה קֹומתֹו וחצי ואּמּה רחּבֹו וחצי ואּמּה ארּכֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָוחצי
ועבין  ׁשׁשה ורחּבן ׁשׁשה ארּכן והּלּוחֹות טפחים, ְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָָָׁשׁשה
אֹוכלֹות  לּוחֹות ּכּמה ארֹון, ׁשל ארּכֹו ּכנגד מּונחֹות ְְְְֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה,
ּכּמה  לרחּבֹו, ארֹון ּופרנס צא לארּכֹו. ארֹון ּפרנסּת כּו', ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָּבארֹון
אֹומרת, זאת - וכּו"' טפחים ׁשׁשה ּבארֹון אֹוכלֹות ְְְִִֶֶָָָָֹלּוחֹות
היה  ׁשּלא ּבאפן מלא הארֹון היה הּגמרא, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשעל־ּפי

ּפנּוי. מקֹום ָָּבֹו
רּבּוע  היה מהּלּוחֹות אחד ׁשּכל לֹומר ּבהכרח הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־ּפי־זה
ׁשקצהּו לֹומר ואי־אפׁשר טפחים, ׁשׁשה על טפחים ׁשׁשה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
יֹוצא  אז ּכי עּגּול, חצי ּבּצּורת היה הּלּוחֹות ׁשל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהעליֹון
מּלמעלה  אבל לגמרי, מלא הארֹון אמנם היה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּמּלמטה

מׁשמעּות  הפ וזה - עּגּול חצי ּצּורת ּבגלל ּפנּוי, מקֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָנׁשאר
ְַָָהּגמרא.

וארּגּונים  מֹוסדֹות וכּמה ּכּמה ׁשּיׁשנם - ּגדֹול הכי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּולפלא
עּגּול  חצי ּבּצּורת הּלּוחֹות את ׁשּלהם ּב"סמל" ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשמצירים

הּגמרא! ּדברי הפ - ְְְְִִֵֵֶַַָָָמּלמעלה
יׂשראל  ילּדי ׁשּמחּנכים חּנּו מֹוסדֹות אֹודֹות ּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻוהּמדּבר,
ּכּונת  ׁשּתכלית זה על הּבט מּבלי הּנה - הּקדׁש טהרת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
כּו', מּבחּוץ הׁשּפעה מּפני הּילדים על להגן היא  ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּמֹוסד
יהיּו מעׂשי ד"כל ּבאפן ּתהיה ׁשהנהגתם עליהם ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹולפעל
ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה  דעהּו", ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלׁשם
מצירים  הם ּכאׁשר אף־על־ּפי־כן וכּו', הּתֹורה ללּמּוד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָּבנֹוגע
קּבלֹות  ּפנקסי למֹוסד, הּׁשּיכים טפסים ּגּבי (על הּלּוחֹות ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאת
ּכמבאר  ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ּכלּולים ׁשּבהם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוכּו'),
ׁשּבלּוחֹות  ּכתּובים", הם ּומּזה "מּזה הּפסּוק על ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָּב'ירּוׁשלמי'
ותיק  ׁשּתלמיד מה אפּלּו ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ"ּכתּובים"
מדברי  הפכי ּבאפן זאת מצירים הם הרי - לחדׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹעתיד

ְַָָהּגמרא!
ׁשּצּורת  לֹומר ּבהכרח הּגמרא, ּדברי ׁשעל־ּפי לעיל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּכאמּור
- מּלמעלה) עּגּול חצי (ולא רּבּוע ׁשל ּבאפן היתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּלּוחֹות
ּבין  ׁשהיא ּבבא־ּבתרא, מּסכת ּבגמרא הּמפרׁש ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוזהּו

ּביׁשיבֹות! הּנלמדֹות הּמּסכּתֹות ְְְְִִִֶַַַַַָׁשבעת
ּבבאר־ׁש מסּים רב ׁשּפרסם יׁשנֹו - חּב"ד חסיד לא - בע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשעל־ּפי  – הּלּוחֹות צּורת אֹודֹות ּגם מבאר ּובֹו ספר, ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלאחרֹונה
ׁשהּלּוחֹות  לֹומר ּבהכרח ּבבא־ּבתרא, ּבמּסכת הּגמרא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּדברי
ּבעיניו  ׁשּלפלא ּומסּים, עּגּול. חצי ּבצּורת ולא מרּבעֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיּו
עּגּול, חצי ּבצּורת הּלּוחֹות את מקֹום ּבכל מצירים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָמּדּוע

ּבבא־ּבתרא! ּבמּסכת הּגמרא ּדברי ּכפי ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא
- הראׁשֹונים על לעז להֹוציא רֹוצים ׁשּלא הּידּועה ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹוהּטענה
את  צּירּו וכ ׁשנים, וכּמה ּכּמה ּכבר קּים זה ׁשּמֹוסד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמאחר
מקֹום  לּה אין זֹו טענה הּנה - כּו' הּזמן ּכל ּבמׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהּלּוחֹות
יׂשראל! ילּדי לחּנּו ׁשּנֹוגע ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכלל

מֹופיע  ּובּה לּזמן, מּזמן ּתעּודה מקּבל הּילד ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּדהּנה,
ללא  אצלֹו מתקּבל מּלמעלה, עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹצּיּור
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ילמד  ּכאׁשר ואחר־ּכ הּלּוחֹות. צּורת היתה ׁשּכ ספק, ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּכל
ּכּתֹוצאה  ּבפׁשטּות אצלֹו ׁשהּונח ׁשמה יּוכח הּנ"ל, הּגמרא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאת
ּוכּתֹוצאה  הּגמרא! ּפׁשטּות הּפ זה הרי זה, ּבמֹוסד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהּלּמּוד
ׁשּלֹו, ּומחּנ ּבמלּמד האּמּון ּכל את מאּבד הּוא הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּזה

ּסֹופֹו! ועד מּתחיּלתֹו אמּתי ּדבר עּמֹו ילמדּו ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָּגם
מה  ׁשל ּדבר ׁשּזהּו לחׁשֹוב ואין זה, ענין לתקן ּבהכרח ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָולכן,
ּתהי  אל נאמר קטן, ּדבר אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר אפּלּו ּכי ,ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻּבכ
ענין  אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה לּקטּנֹות, ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻּבז

ּכּלּה! הּתֹורה ּכל יסֹוד ׁשהם הּלּוחֹות, עם ְִֵֶַַַָָָָֻהּקׁשּור
נֹוסף: ּדבר יׁשנֹו זה ׁשּבענין ְְְְִִֶֶֶָָָָָּובפרט

העֹולם, מאּמֹות נלקח - עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור ְְְֲִִִִֵַַַָָֻמקֹור
מצירים  ּכאׁשר ּכן, ואם הּגמרא. ּדברי הּפ הּוא זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוצּיּור
גירסת  את מעדיפים הרי – עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַאת

הּגמרא! ּדברי על העֹולם ְְִֵַַָָָָֻאּמֹות
הּדבר  ׁשּתּקּון ּובפרט זה, ענין יתּקנּו ּולהּבא ׁשּמּכאן ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָויהי־רצֹון
טפסים  מדּפיסים ּפעם מּדי הרי ּכי מיחד, קׁשי עם ּכרּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻאינֹו
ה"ּפרעזידענט" ׁשל ׁשמֹו את לׁשנֹות ׁשאפׁשר ּוכׁשם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּנ"ל,
מה"ּפרעזידענט" לגמרי ׁשּׁשֹוכחים [ועד וכּו' הּמֹוסד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשל
איזה  לֹו מׁשאירים הּכלל מן הּיֹוצאים ּבמקרים ורק ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּקדם,

הינּו, הּלּוחֹות. צּיּור את לׁשנֹות אפׁשר כן ּכמֹו - ּכבֹוד!] ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹּתאר
רּבּוע. ּבצּורת מצּירים הּלּוחֹות יהיּו עּגּול, חצי צּורת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֻׁשּבמקֹום
ילּדי  חּנּו עם הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו לעיל האמּור על־ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובפרט
הּׁשלמּות, ּבתכלית להיֹות צרי החּנּו ענין והרי – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָיׂשראל
ּבהיֹותֹו ׁשּגם הּוא האדם ׁשּטבע ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּוכפי
ּדבר  לקים עצמֹו את להטריח רֹוצה ׁשאינֹו ּומּצב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבמעמד
הּדבר  ּבקּיּום מסּתּפק הּוא אּלא הּׁשלמּות, ּבתכלית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמסּים
ּבניו, חּנּו אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר הּנה - כּו' הּמּצּוע ּדר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻעל
החּנּו את להם להעניק ּביֹותר ּומׁשּתּדל מתיּגע הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהרי

הּׁשלמּות. ּבתכלית ּביֹותר, ְְְְִֵֵַַַהּטֹוב
מנהגי  אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּגם זה הרי ,החּנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּוׁשלמּות
מנהג  לבּטל ׁשאסּור הרׁשּב"א ׁשּכתב מה ּכּידּוע – ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָיׂשראל
אֹומרים  יׂשראל חכמי ּכאׁשר אפּלּו ׁשּביׂשראל, זקנֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשים
מצוה, הדּור אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־ּדר־זה אחר. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּבאפן
ּבסּכה, ּדפנֹות ד' ּכגֹון: לעיּכּובא, זה ׁשאין ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻאף־על־ּפי
כּו'. וטפח ּדפנֹות ב' מסּפיק ּדין ׁשעל־ּפי ְְְִִִִֶֶַַַַַָאף־על־ּפי
עם  הּקׁשּור ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻועל־אחת־ּכּמה־וכּמה

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל וׁשרׁש יסֹוד ׁשּזהּו ְְֶֶֶַַָָָֹֻהּלּוחֹות,
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i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑ ּדּין אּלא 'אלהים' לפי אין , «¿«≈¡…ƒְֱִִֵֶַָָֹ
ׂשכר, מקּבל אדם עׂשאן ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשּיׁש

מקּבל  אינֹו לאו, ּפרענּות,ואם יכֹול (מכילתא)עליהם ְְְֲִֵֵֵֶַָָָֻ
"וידּבר  לֹומר: ּתלמּוד ּכן? הּדּברֹות עׂשרת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַאף

להּפרע  ּדּין ‰‡l‰.אלהים", ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡∑ ְֱִִַַָָֹ≈»«¿»ƒ»≈∆

הּדּברֹות  עׂשרת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאמר ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָמלּמד
אם  ּכן. לֹומר לאדם ּׁשאיֿאפׁשר מה אחד, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבדּבּור

'ל יהיה ו'לא 'אנכי' עֹוד ּתלמּודֿלֹומר מה –ּכן, ? ְְְְִִֵֶַַַָֹֹ
(וקׁשית  עצמֹו. ּבפני ודּבּור ּדּבּור ּכל על ּופרׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻׁשחזר
הּדברים  ּכל מ'את ׁשּמּוכח זה לפי ּפרּוׁש: כּו' ּכן ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָאם
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ּכל  ללא אצלֹו מתקּבל מּלמעלה, עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור מֹופיע ּובּה לּזמן, מּזמן ּתעּודה מקּבל הּילד ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּדהּנה,
ּכּתֹוצאה  ּבפׁשטּות אצלֹו ׁשהּונח ׁשמה יּוכח הּנ"ל, הּגמרא את ילמד ּכאׁשר ואחר־ּכ הּלּוחֹות. צּורת היתה ׁשּכן ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָספק,
ׁשּלֹו, ּומחּנ ּבמלּמד האּמּון ּכל את מאּבד הּוא הרי - מּזה ּוכּתֹוצאה הּגמרא! ּפׁשטּות הּפ זה הרי זה, ּבמֹוסד ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמהּלּמּוד

ּסֹופֹו! ועד מּתחיּלתֹו אמּתי ּדבר עּמֹו ילמדּו ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָּגם
ּתהי  אל נאמר קטן, ּדבר אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר אפּלּו ּכי ,ּבכ מה ׁשל ּדבר ׁשּזהּו לחׁשֹוב ואין זה, ענין לתקן ּבהכרח ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻולכן ,

ּכּלּה! הּתֹורה ּכל יסֹוד ׁשהם הּלּוחֹות, עם הּקׁשּור ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה לּקטּנֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻּבז
נֹוסף: ּדבר יׁשנֹו זה ׁשּבענין ְְְְִִֶֶֶָָָָָּובפרט

מצירים  ּכאׁשר ּכן, ואם הּגמרא. ּדברי הּפ הּוא זה וצּיּור העֹולם, מאּמֹות נלקח - עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻמקֹור
הּגמרא! ּדברי על העֹולם אּמֹות גירסת את מעדיפים הרי – עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻאת

טפסים  מדּפיסים ּפעם מּדי הרי ּכי מיחד, קׁשי עם ּכרּו אינֹו הּדבר ׁשּתּקּון ּובפרט זה, ענין יתּקנּו ּולהּבא ׁשּמּכאן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻויהי־רצֹון 
הּקדם, מה"ּפרעזידענט" לגמרי ׁשּׁשֹוכחים [ועד וכּו' הּמֹוסד ׁשל ה"ּפרעזידענט" ׁשל ׁשמֹו את לׁשנֹות ׁשאפׁשר ּוכׁשם ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּנ"ל,
ׁשּבמקֹום  הינּו, הּלּוחֹות. צּיּור את לׁשנֹות אפׁשר כן ּכמֹו - ּכבֹוד!] ּתאר איזה לֹו מׁשאירים הּכלל מן הּיֹוצאים ּבמקרים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹורק

רּבּוע. ּבצּורת מצּירים הּלּוחֹות יהיּו עּגּול, חצי ְְְֲִִִִִַַַַָֻצּורת
הּׁשלמּות, ּבתכלית להיֹות צרי החּנּו ענין והרי – יׂשראל ילּדי חּנּו עם הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו לעיל האמּור על־ּפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּובפרט
מסּים  ּדבר לקים עצמֹו את להטריח רֹוצה ׁשאינֹו ּומּצב ּבמעמד ּבהיֹותֹו ׁשּגם הּוא האדם ׁשּטבע ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוכפי
הּוא  הרי ּבניו, חּנּו אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר הּנה - כּו' הּמּצּוע ּדר על הּדבר ּבקּיּום מסּתּפק הּוא אּלא הּׁשלמּות, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻּבתכלית

הּׁשלמּות. ּבתכלית ּביֹותר, הּטֹוב החּנּו את להם להעניק ּביֹותר ּומׁשּתּדל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָמתיּגע
נׁשים  מנהג לבּטל ׁשאסּור הרׁשּב"א ׁשּכתב מה ּכּידּוע – יׂשראל מנהגי אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּגם זה הרי ,החּנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוׁשלמּות
אף־על־ּפי  מצוה, הדּור אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־ּדר־זה אחר. ּבאפן אֹומרים יׂשראל חכמי ּכאׁשר אפּלּו ׁשּביׂשראל, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻזקנֹות
ּכאׁשר  ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה כּו'. וטפח ּדפנֹות ב' מסּפיק ּדין ׁשעל־ּפי אף־על־ּפי ּבסּכה, ּדפנֹות ד' ּכגֹון: לעיּכּובא, זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻׁשאין

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל וׁשרׁש יסֹוד ׁשּזהּו הּלּוחֹות, עם הּקׁשּור ענין אֹודֹות ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻמדּבר

ë(à)øîàì älàä íéøácä-ìk úà íéäìû øaãéå*: ©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑ ואם ׂשכר, מקּבל אדם עׂשאן ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ׁשּיׁש לפי ּדּין, אּלא 'אלהים' אין «¿«≈¡…ƒְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּפרענּות, עליהם מקּבל אינֹו ּדּין (מכילתא)לאו, אלהים", "וידּבר לֹומר: ּתלמּוד ּכן? הּדּברֹות עׂשרת אף יכֹול ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ
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*( כאן נדפסו עשרת הדברות בטעם תחתון. לקריאה בציבור בטעם עליון ראה עמוד רט

*( כאן נדפסו עשרת הדברות בטעם תחתון. לקריאה בציבור בטעם עליון ראה עמוד רמח
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הּקדֹוׁשֿ אמר ּכּלם הּדּברֹות עׂשרת ׁשאר ׁשּגם ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהאּלה'
ּתלמּודֿלֹומר: מה אםּֿכן אחד, ּבדּבּור ְְִִֵֶַַַָָּברּוֿהּוא
ּבמה  להֹודיענּו ּבא מה לֹומר, רצה וגֹו'? ְְְִִֵַַַָָָָֹ"אנכי"
מּדהֹוציאם  מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּׁשּפרט
מּפי  ּבפרט ׁשנים אּלּו ּדוקא ׁשהּמׁשמעּות, זה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבלׁשֹון
הּקדֹוׁשֿ ּכמֹוהם, ּכּלם לפיֿזה והלא יצאּו, ְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹֻהּגבּורה

ּופרׁש ׁשחזר ותרץ ּדּברם? ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּברּוֿהּוא
ללּמד  החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹוכּו'
ּדּברֹות  ׁשּתי אּלּו הּפרט, על אּלא יצא, הּכלל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָעל

ודֹוק) ּביחּוד, עֹונין ∑Ó‡Ï¯.ראׁשֹונֹות ׁשהיּו מלּמד ְְִִ≈…ְִֵֶַָ
הן  - הן לאו.על - לאו ועל .(מכילתא), ְֵֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

מּצד  העצמּות  המׁשכת היתה ׁשאז מּׁשּום זאגער), (א האֹומר נעׂשה עצמֹו והּתחּתֹון ׁשהּגׁשמי הּוא ּכאן "לאמר" ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּפרּוׁש
הּתחּתֹון). (ׁשל ְְִֶַַָענינֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 124 'nr e jxk y"ewl t"r)

e`l e`l lre od od lr©¥¥§©¨¨

לאמר: האּלה ּכל־הּדברים את אלקים א)וידּבר (כ, ְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֽ
רּבי  ּדברי לאו, לאו ועל הן הן על אֹומרים ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמלּמד

אֹומר, עקיבא רּבי הןיׁשמעאל. לאו ועל הן  הן (מכילתא)על ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
החסידּות: ּבדר זֹו ּפלּוגּתא לפרׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַָָיׁש

מקּימים  הּמצֹות ּבקּיּום א. ּפרטים: ׁשני יׁשנם הּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבמצֹות
קּדׁשנּו "אׁשר ּכּלן הּמצֹות ּברּכת וכלׁשֹון ית', הּבֹורא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻרצֹון
אחר  חלק ּומזּכ מברר מצוה ּכל על־ידי ב. וצּונּו". ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּבמצֹותיו

הקדֹוׁש ּבּזֹוהר וכדאיתא ונׁשמתֹו, ב)ּבגּופֹו קע, דרמ"ח (ח"א ְְְְְְִִִַַַָָָ
ּכנגד  הן ל"ת מצֹות וׁשס"ה איברים, רמ"ח ּכנגד הן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָמ"ע
ׁשּבגּופֹו. אחר וגיד אבר מזּכ הּוא מצוה ּדבכל ּגידים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשס"ה
חּלּוק  יׁש הּמצֹות, קּיּום ידי ׁשעל האדם זּכּו ּבענין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוהּנה,
מזּכ הּוא קּיּומן ידי ׁשעל ּתכנן ּדמ"ע ל"ת. למצֹות מ"ע ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבין
ּתכנן  ל"ת מצֹות א זֹו, למצוה הּׁשּי האבר את ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומעלה
ׁשּלא  להּזהר צרי ולכן כו', רע ּבהם יׁש אּלּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּדאּסּורים

ּובנׁשמתֹו ּבגּופֹו החלק את ויפּגם יֹוריד ׁשּלא ּכדי ּבהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלהּכׁשל
זֹו. לא־תעׂשה למצות ְְֲִֶַַַַָֹהּׁשּי

ּדהן  הן. ׁשוֹות הּמצֹות ּכל הרי הּבֹורא רצֹון קּיּום ּבענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָא
ׁשניהם  ּתכן ל"ת, מצֹות על עֹובר ּכׁשאינֹו והן מ"ע ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹּכׁשּמקּים

.הׁשם־יתּבר וצּוּוי רצֹון מקּים הּוא ׁשעל־ידי־זה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּוא
יׁשמעאל  רּבי לדעת עקיבא. ורּבי יׁשמעאל רּבי ּפליגי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּובזה
את  ּומעלים מזּככים ׁשּתֹומ"צ ּבמּתן־ּתֹורה ּבני־יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָראּו
וענין  הּטֹוב את ראּו ׁשּבמ"ע – הן" הן "על ענּו ולכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאדם,
הרע  את ׁשראּו – לאו" לאו ו"על ּבאדם, ׁשּפֹועל ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחּיּובי

ּבמצֹות־לא־תעׂשה. ׁשּיׁש הּׁשלילי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹוהענין
ענּו ל"ת מצֹות על וגם מ"ע על ׁשּגם ס"ל עקיבא רּבי ְְֲִִִֶַַַַַַָָא
הּמצֹות  ּכל ותכן ׁשּיסֹוד נרּגׁש היה מּתן־ּתֹורה ּבעת ּכי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ"הן".
הן  ׁשיהיה, אפן ּבכל הּבֹורא רצֹון לקּים ּומזּמן ׁשּמּוכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהּוא

ח"ו. עליהן לעבר ׁשּלא והן מצֹותיו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקּים
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i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡∑ היא ּכדאי ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְִַ
לי,ההֹוצאה  מׁשעּבדים אחר:.(מכילתא)ׁשּתהיּו ּדבר ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ

מלחמה  ּכגּבֹור ּבּים ׁשּנגלה ּכזקן לפי ּכאן ונגלה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: רחמים, כד)מלא ּכמעׂשה (לקמן רגליו "ותחת ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לפניו היתה זֹו הּסּפיר", ְְְְְִִִִַַַַַָָָָלבנת

מׁשּתּנה  ואני הֹואיל – מּׁשּנגאלּו הּׁשמים", ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָ"ּוכעצם
הּוא  אנכי הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ּתאמרּו: אל ְְְְִֵֵַַָָֹֹֻּבמראֹות,
לפי  אחר: ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאׁשר

קֹולֹות  ׁשֹומעין הּקֹולֹות",הרּבה,ׁשהיּו "את ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָ
הארץ, ּומן הּׁשמים ּומן רּוחֹות מארּבע ּבאין ְִִִִֵֶַַַַָָָָקֹולֹות

Ú¯‡Ó‡ב  Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»
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פי exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
הּקדֹוׁשֿ אמר ּכּלם הּדּברֹות עׂשרת ׁשאר ׁשּגם ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהאּלה'
ּתלמּודֿלֹומר: מה אםּֿכן אחד, ּבדּבּור ְְִִֵֶַַַָָּברּוֿהּוא
ּבמה  להֹודיענּו ּבא מה לֹומר, רצה וגֹו'? ְְְִִֵַַַָָָָֹ"אנכי"
מּדהֹוציאם  מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּׁשּפרט
מּפי  ּבפרט ׁשנים אּלּו ּדוקא ׁשהּמׁשמעּות, זה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבלׁשֹון
הּקדֹוׁשֿ ּכמֹוהם, ּכּלם לפיֿזה והלא יצאּו, ְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹֻהּגבּורה

ּופרׁש ׁשחזר ותרץ ּדּברם? ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּברּוֿהּוא
ללּמד  החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹוכּו'
ּדּברֹות  ׁשּתי אּלּו הּפרט, על אּלא יצא, הּכלל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָעל

ודֹוק) ּביחּוד, עֹונין ∑Ó‡Ï¯.ראׁשֹונֹות ׁשהיּו מלּמד ְְִִ≈…ְִֵֶַָ
הן  - הן לאו.על - לאו ועל .(מכילתא), ְֵֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

מּצד  העצמּות  המׁשכת היתה ׁשאז מּׁשּום זאגער), (א האֹומר נעׂשה עצמֹו והּתחּתֹון ׁשהּגׁשמי הּוא ּכאן "לאמר" ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּפרּוׁש
הּתחּתֹון). (ׁשל ְְִֶַַָענינֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 124 'nr e jxk y"ewl t"r)

e`l e`l lre od od lr©¥¥§©¨¨

לאמר: האּלה ּכל־הּדברים את אלקים א)וידּבר (כ, ְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֽ
רּבי  ּדברי לאו, לאו ועל הן הן על אֹומרים ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמלּמד

אֹומר, עקיבא רּבי הןיׁשמעאל. לאו ועל הן  הן (מכילתא)על ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
החסידּות: ּבדר זֹו ּפלּוגּתא לפרׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַָָיׁש

מקּימים  הּמצֹות ּבקּיּום א. ּפרטים: ׁשני יׁשנם הּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבמצֹות
קּדׁשנּו "אׁשר ּכּלן הּמצֹות ּברּכת וכלׁשֹון ית', הּבֹורא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻרצֹון
אחר  חלק ּומזּכ מברר מצוה ּכל על־ידי ב. וצּונּו". ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּבמצֹותיו

הקדֹוׁש ּבּזֹוהר וכדאיתא ונׁשמתֹו, ב)ּבגּופֹו קע, דרמ"ח (ח"א ְְְְְְִִִַַַָָָ
ּכנגד  הן ל"ת מצֹות וׁשס"ה איברים, רמ"ח ּכנגד הן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָמ"ע
ׁשּבגּופֹו. אחר וגיד אבר מזּכ הּוא מצוה ּדבכל ּגידים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשס"ה
חּלּוק  יׁש הּמצֹות, קּיּום ידי ׁשעל האדם זּכּו ּבענין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוהּנה,
מזּכ הּוא קּיּומן ידי ׁשעל ּתכנן ּדמ"ע ל"ת. למצֹות מ"ע ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבין
ּתכנן  ל"ת מצֹות א זֹו, למצוה הּׁשּי האבר את ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומעלה
ׁשּלא  להּזהר צרי ולכן כו', רע ּבהם יׁש אּלּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּדאּסּורים

ּובנׁשמתֹו ּבגּופֹו החלק את ויפּגם יֹוריד ׁשּלא ּכדי ּבהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלהּכׁשל
זֹו. לא־תעׂשה למצות ְְֲִֶַַַַָֹהּׁשּי

ּדהן  הן. ׁשוֹות הּמצֹות ּכל הרי הּבֹורא רצֹון קּיּום ּבענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָא
ׁשניהם  ּתכן ל"ת, מצֹות על עֹובר ּכׁשאינֹו והן מ"ע ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹּכׁשּמקּים

.הׁשם־יתּבר וצּוּוי רצֹון מקּים הּוא ׁשעל־ידי־זה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָהּוא
יׁשמעאל  רּבי לדעת עקיבא. ורּבי יׁשמעאל רּבי ּפליגי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּובזה
את  ּומעלים מזּככים ׁשּתֹומ"צ ּבמּתן־ּתֹורה ּבני־יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָראּו
וענין  הּטֹוב את ראּו ׁשּבמ"ע – הן" הן "על ענּו ולכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאדם,
הרע  את ׁשראּו – לאו" לאו ו"על ּבאדם, ׁשּפֹועל ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחּיּובי

ּבמצֹות־לא־תעׂשה. ׁשּיׁש הּׁשלילי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹוהענין
ענּו ל"ת מצֹות על וגם מ"ע על ׁשּגם ס"ל עקיבא רּבי ְְֲִִִֶַַַַַַָָא
הּמצֹות  ּכל ותכן ׁשּיסֹוד נרּגׁש היה מּתן־ּתֹורה ּבעת ּכי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ"הן".
הן  ׁשיהיה, אפן ּבכל הּבֹורא רצֹון לקּים ּומזּמן ׁשּמּוכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהּוא

ח"ו. עליהן לעבר ׁשּלא והן מצֹותיו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקּים
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:íéãár úéaî¦¥¬£¨¦«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡∑ היא ּכדאי ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְִַ
לי,ההֹוצאה  מׁשעּבדים אחר:.(מכילתא)ׁשּתהיּו ּדבר ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ

מלחמה  ּכגּבֹור ּבּים ׁשּנגלה ּכזקן לפי ּכאן ונגלה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: רחמים, כד)מלא ּכמעׂשה (לקמן רגליו "ותחת ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לפניו היתה זֹו הּסּפיר", ְְְְְִִִִַַַַַָָָָלבנת

מׁשּתּנה  ואני הֹואיל – מּׁשּנגאלּו הּׁשמים", ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָ"ּוכעצם
הּוא  אנכי הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ּתאמרּו: אל ְְְְִֵֵַַָָֹֹֻּבמראֹות,
לפי  אחר: ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאׁשר

קֹולֹות  ׁשֹומעין הּקֹולֹות",הרּבה,ׁשהיּו "את ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָ
הארץ, ּומן הּׁשמים ּומן רּוחֹות מארּבע ּבאין ְִִִִֵֶַַַַָָָָקֹולֹות

Ú¯‡Ó‡ב  Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»
:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»
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:xn`W FnM ,cEgId lr dxFYøeáòa ¤©©¦§¤¨©©£
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.dN` lkA micre mircFId©§¦§¥¦§¨¥¤

,íéãáò úéaî íòèåmicnFr EidW §©©¦¥£¨¦¤¨§¦
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mixvn ux`n(.d"p ,d"k `xwIe)xakE . ¥¤¤¦§¨¦©¦§¨§¨

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
יחיד: לׁשֹון אמר ולּמה הן. הרּבה רׁשּיֹות ּתאמרּו ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹֻאל
סנגֹוריא  ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון ליּתן ?"אלהי"ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ׁשאמר: וזהּו העגל, לב)ּבמעׂשה יחרה (לקמן ה' "למה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אלהים  לכם יהיה 'לא צּוית: להם לא ?"ּבעּמ ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאּפ

לבּדי  לי אּלא ÌÈ„·Ú.אחרים' ˙ÈaÓ∑ ּפרעה מּבית ְֲִִִֵֶַָƒ≈¬»ƒְִֵַֹ

"מּבית  אּלא אֹומר אינֹו אֹו לֹו, עבדים ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשהייתם
ּתלמּודֿלֹומר: לעבדים? עבדים ׁשהיּו ְֲֲֲִִִֶַַַָָָָעבדים",
אמר  מצרים". מל ּפרעה מּיד עבדים מּבית וּיפּד"ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

לעבדים  עבדים ולא היּו למל עבדים .מעּתה, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 892 'nr b jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ixvn oFWl "ikp`"¨Ÿ¦¨¦§¦

אלקי ה' ב)אנכי (כ, ֱִֶָֹֹֽ
מצרי לׁשֹון – שמעוני)"אנכי" (ילקוט ְִִִָָֹ

ּכלּולֹות  הּדּברֹות ּבעׂשרת הרי ּביֹותר: ּתמּוּה הּדבר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכאֹורה
הּתֹורה מצֹות ב)ּכל צ, זח"ב יב. כד, שמות רש"י ּובעׂשרת (ראה . ְֲִֶֶַַָָ

ל יהיה ו"לא מ"ע רמ"ח ּכֹולל "אנכי" הרי עצמן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹהּדּברֹות
ל"ת ׁשס"ה ּכֹולל פ"כ)גֹו'" התניא ספר יתרו. ר"פ של"ה .(ראה ֵָָ

הּקדֹוׁש ּבּזהר מבאר מּכ ב)ויתירה פה, אינּון (ח"ב ׁש"ּכל ְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
הּתֹורה  מצֹות ׁשּכל מּלה", ּבהאי ּכלילן כּו' אֹורייתא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפקּודי

"אנכי". ּבתבת ְְִִֵַָָֹנכללֹות
הכי  ׁשהּתבה מצרי" לׁשֹון – "אנכי הּנה זה, ּכל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּולאחרי
ּבּכתּוב  הּמכּנה ּביֹותר, הּׁשפלה האּמה ּבלׁשֹון היא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֻֻנעלית

הארץ" ד)"ערות פ"א, קה"ר וראה ט. מב, ?!(מקץ ְֶֶַָָ

חז"ל אמרּו ּבזה: הּבאּור לֹומר ב)ויׁש פח, ׁשּכׁשּבּקׁשּו(שבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
מׁשה  להם אמר לנּו, ולא הּתֹורה להם ׁשּתּנתן הּׁשרת ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמלאכי
למקֹום  ּדוקא נּתנה ׁשהּתֹורה והינּו, ירדּתם?". "למצרים ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָרּבנּו

ּביֹותר. וׁשפל "מצרים" ְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשּבבחינת
א עּלּוי, אחר ּבעּלּוי לעלֹות יכֹולים הּתֹורה ׁשעל־ידי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָּדאף
ּכאּלּו מקֹומֹות ׁשּגם ּכדי אלא ּתֹורה. נּתנה זה ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא
יתּבררּו הארץ", ו"ערות "מצרים" ּבבחינת הם עצמם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשמצד
לקדּׁשתֹו ּומדֹור מכֹון יהיּו הם ׁשּגם עד הּתֹורה, ּבכח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻויתעּלּו

הּקּב"ה. ֶַָָׁשל
ׁשל  והּתכלית ׁשהּכּונה לרּמז מצרי" לׁשֹון "אנכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹולכן
(ׁשאינם  לׁשֹון' ל'ּׁשבעים ּגם הּקדּׁשה להמׁשי הּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻמּתן־ּתֹורה

מצרי". "לׁשֹון ּביֹותר, הּנמּוכה להּדרּגא ועד ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ'קדׁש')

(â):éðt-ìr íéøçà íéýìû Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑ לא" ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה …ƒ¿∆¿ְֱֱִֶֶֶַַָָֹ

ּכבר, העׂשּוי יעׂשה. ׁשּלא אּלא לי אין ,"ל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹתעׂשה
ל"מּנין  יהיה "לא ּתלמּודֿלֹומר: יקּים? ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹ

‡ÌÈ¯Á.(מכילתא) ÌÈ‰Ï‡∑ אחרים אּלא אלהּות, ׁשאינן ¡…ƒ¬≈ƒֱֲִֵֵֶֶָָֹ

ÈpÓ:ג  ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ
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עליהם אלהים לפרׁש:(מכילתא)עׂשאּום יּתכן ולא , ְְֱֲֲִִֵֵֵֶָָָֹֹ

מעלה  ּכלּפי הּוא ׁשּגנאי זּולתי, אחרים" ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָֹ"אלהים
אחרים", "אלהים אחר: ּדבר אצלֹו. אלהּות ְְֱֱֲִִִֵֵֶַָָָֹֹלקרֹותם
עֹונים  ואינן אליהם צֹועקים לעֹובדיהם, אחרים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָׁשהם

מעֹולם  מּכירֹו ׁשאינֹו אחר, הּוא ּכאּלּו ודֹומה .אֹותם, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
Èt ÏÚ∑ קּים ׁשאני זמן נצטּוּוּכל לא ּתאמר: ׁשּלא , «»»ְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
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.mixg` mixacA mEgxe§©¦§¨¦£¥¦

éôìedxf dcFarA d`pw xiMfIW iYrC §¦©§¦¤©§¦¦§¨©£¨¨¨
iM d`pTd mrhe ,calA ,l`xUiA§¦§¨¥¦§©§©©©¦§¨¦
xW` cAkPd mXd zNbq l`xUi¦§¨¥§ª©©¥©¦§¨£¤
dlrnl iYWxR xW`M ,Fl mliCad¦§¦¨©£¤¥©§¦§©§¨

(.'d ,h"i lirl)eizxWn FNW mrd m` dPde . §¥§¦¥¦¨¨¤§¨§¨
mdA `Pwi mixg` midl` l` mipFR¦¤¡Ÿ¦£¥¦§©¥¨¤
FYW`A `Pwn Wi`d xW`M mXd©¥©£¤¨¦§©¥§¦§

Fl zFUrA FCaraE ,mixg`l DYklA§¤§¨©£¥¦§©§©£
x`WA oM aEzMd xn`i `le ,xg` oFc`̈©¥§ŸŸ©©¨¥¦§¨
.minW zF`av mdl wlg xW` miOrd̈©¦£¤¨©¨¤¦§¨©¦

ïàëáemiaEzMd ExFIX dn xiMfn ip` §¨£¦©§¦©¤©§¦
Eid iM ,dxf dcFar oiprA§¦§©£¨¨¨¦¨
carl ENgd mipFW`xd .oipin dWlW§¨¦¦¨¦¦¥¥©£Ÿ
milCaPd milkVd mdW mik`lOd z ¤̀©©§¨¦¤¥©§¨¦©¦§¨¦
lr dxxU mzvTnl ErcIW xEarA©£¤¨§§¦§¨¨§¨¨©

aEzMW oiprM ,zFO`dïåé úeëìî øN ¨ª§¦§¨¤¨©©§¨¨
ñøt úeëìî øNå(.'k .b"i ,'i l`IpC)EaWge , §©©§¨¨¨¦¥§¨§

,rxdl F` aihidl mA zlki mdl WIW¤¥¨¤§Ÿ¤¨§¥¦§¨©
id iM FNW xVl caFr cg` lkeE §¨¤¨¥©©¤¦¨

md dN`e ,mzF` mircFi mipFW`xd̈¦¦§¦¨§¥¤¥
mNM miaEzMaE dxFYA mi`xwPd©¦§¨¦©¨©§¦ª¨

íénòä éäìà ,íéøçà íéäìàmixaC) ¡Ÿ¦£¥¦¡Ÿ¥¨©¦§¨¦

'`Îd"c .'d ,e"v miNdY .a"i ,'a mihtFW .'g ,b"i .c"i ,'e§¦§¦¦

(.e"k ,f"h,midl` mi`xwp mik`lOd iM ,¦©©§¨¦¦§¨¦¡Ÿ¦
midl`d idl` `Ed ,xn`PW FnMmixaC) §¤¤¡©¡Ÿ¥¨¡Ÿ¦§¨¦

(.f"i ,'imidl` lM Fl EegYWd ,,f"v miNdY) ¦§©£¨¡Ÿ¦§¦¦

(.'fmidl`d lMn 'd lFcB iM ,,g"i lirl) ¦¨¦¨¨¡Ÿ¦§¥

(.`"imicFn micaFrd EidW iR lr s`e .§©©¦¤¨¨§¦¦
l`l dxEnBd zlkide lFcBd gMdW¤©Ÿ©©¨§©§Ÿ¤©§¨§¥

EpizFAx Exn` Kke ,oFilr(:i"w zFgpn) ¤§§¨¨§©¥§¨

xn` dfaE ,`Idl`C Dl` dil ExwC§¨¥¡Ÿ©¤¡Ÿ©¨¨¤¨©
:aEzMdíøçé íéäìàì çáæ,a"k oNdl) ©¨Ÿ¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨§©¨

(.h"i.dricid mWA mxiMfd¦§¦¨§¥©§¦¨
ïénäåExfgW ,dxf dcFarA ipXd §©¦©¥¦©£¨¨¨¤¨§

,d`xPd minXd `avl carl©£Ÿ¦§¨©¨©¦©¦§¤
mdnE ,gxId F` WnXd icaFr mdn¥¤§¥©¤¤©¨¥©¥¤
on zg` lM iM ,zFlGOd on lGnl§©¨¦©©¨¦¨©©¦
FxhWn itM DA lGOd gM drci zFO`d̈ª¨§¨Ÿ©©©¨¨§¦¦§¨
mzcFarA iM EaWge ,mdNW ux`d lr©¨¨¤¤¨¤§¨§¦©£¨¨
aEzMW oiprM ,mdl lirFie lGOd xAbi¦§©©©¨§¦¨¤§¦§©¤¨
`av lklE gxIle WnXl mEghWE§¨©¤¤§©¨¥©§Ÿ§¨
mEcar xW`e mEad` xW` minXd©¨©¦£¤£¥©£¤£¨
mEWxC xW`e mdixg` Ekld xW`e©£¤¨§©£¥¤©£¤§¨

mdl EegYWd xW`e(.'a ,'g dinxi)FnkE , ©£¤¦§©£¨¤¦§§¨§
:dxf dcFar lW xEQ`A dxFYA xn`PW¤¤¡©©¨¨¦¤£¨¨¨

éðéò àOz ïôeúà úéàøå äîéîMä E ¤¦¨¥¤©¨©§¨§¨¦¨¤
íéáëBkä úàå çøiä úàå LîMä©¤¤§¤©¨¥©§¤©¨¦
úéåçzLäå zçcðå íéîMä àáö ìkŸ§¨©¨©¦§¦©§¨§¦§©£¦¨
éäìà 'ä ÷ìç øLà ízãáòå íäìE ¨¤©£©§¨£¤¨©¡Ÿ¤

íéîMä ìk úçz íénòä ìëì íúàŸ¨§Ÿ¨©¦©©¨©¨¨¦

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy

(ã)íéîMa øLà äðeîz-ìëå ìñô Eì äNrú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ§¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ
úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìrnî¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©

:õøàì̈¨«¤
i"yx£ÏÒÙ∑ ׁשם eÓz‰.ׁשּנפסל על ÏÎÂ∑ ּדבר ּכל ּבּׁשמים ּתמּונת .אׁשר ∆∆ְִֵֶַַ¿»¿»ְֲִֶַַַָָָָ

(ä)ýåýé éëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§´Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éýìûlL-ìr íéða-ìr úáà ïår ã÷t àp÷ ìû EíéL ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯Ÿ©¨¦²©¦¥¦¬

:éàðNì íéraø-ìrå§©¦¥¦−§«§¨«
i"yx£‡p˜ Ï‡∑(מכילתא) עֹובר ואינֹו להּפרע מקּנא ≈«»ְְְִֵֵֵַַָ

מּדתֹו לׁשֹון על ּכל אלילים. עבֹודת עון על למחל ְְֱֲֲִִִִַַַָָֹֹ
להּפרע  לב נֹותן ּבלע"ז, אנפרימנ"ט ."קּנא", ְְִֵֵַַַַָָ

È‡NÏ∑ּכׁשאֹוחזין אבֹותיהם מעׂשה ּכתרּגּומֹו, ¿¿»ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַ
כז)ּבידיהם .(סנהדרין ִֵֶ

·iÓL‡ד  Èc ˙eÓc ÏÎÂ ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆¿»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯ÏÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

ÈÈה  ‡‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „bÒ˙ ‡Ï»ƒ¿À¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó»»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿»¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(.h"i ,'c mixaC)wlgW xEarA iM ,xn`i . §¨¦Ÿ©¦©£¤¨©
lkl ozpe miOrd lkl mzF` 'dmr ¨§¨¨©¦§¨©§¨©

mdixg` gCp didY `l lGnE akFM¨©¨Ÿ¦§¤¦¨©£¥¤
ENgdW md miWp`d dN`e ,mcarl§¨§¨§¥¤¨£¨¦¥¤¥¥
miliqRA zFAxd zFxESd zFUrl©£©¨©©§¦¦
miUFr Eid iM ,mipOgde mixW`de§¨£¥¦§©©¨¦¦¨¦
gMd mdl xW` zFrXA mlGn zFxEv©¨¨©¨£¤¨¤©Ÿ©
itM ,mrA mipzFp Eide ,mzlrn itM§¦©£¨¨§¨§¦¨¨§¦
ipirA aFxwe .dglvde gM ,mYaWgn©§©§¨Ÿ©§©§¨¨§¨§¥©
mvitd xW`M dblRd xFcA df lgEdW¤©¤§©§¨¨©£¤¥¦¨
mdA ElWnE ,zFvx`d l` mXd©¥¤¨£¨¨§¨¤
iM ,mdizFwlgnl zFlGOde miakFMd©¨¦§©©¨§©§§¥¤¦

mivFx Eid mipFAdíL íäì úBNòì ©¦¨¦©£¨¤¥
FnFwnA iYfnx xW`M ,EwNgzi `le§Ÿ¦§©§©£¤¨©§¦¦§

(.'a ,`"i ziW`xA). §¥¦

eéäåxwW i`iap zFYMd dN` lkl §¨§¨¥¤©¦§¦¥¤¤
zFcizrd on mdl miciBn©¦¦¨¤¦¨£¦
znkgA mdilr zF`Ad zvw miricFnE¦¦§¨©¨£¥¤§¨§©
mixU zFlGOl mB Wi iM ,WEgPde mqTd©¤¤§©¦¦¥©©©¨¨¦
minXA mik`lnM xie`A mipkFW§¦©£¦§©§¨¦©¨©¦
z`Gd dcFard oiOnE .zFcizrA mircFi§¦©£¦¦¦¨£¨©Ÿ
mzF`xA iM ,miWp`l micaFr mdn Eid̈¥¤§¦©£¨¦¦¦§¨
dlFcB dlWnn mc`d ipAn cg`l§¤¨¦§¥¨¨¨¤§¨¨§¨
Eid ,xS`pckapM c`n dlFr FlGnE©¨¤§Ÿ¦§ª©§¤©¨
mdilr mlAwA iM miaWFg Fvx` iWp ©̀§¥©§§¦¦§©§¨£¥¤
mr mlGn dlri eil` mzpEke FzcFar£¨§©¨¨¨¥¨©£¤©¨¨¦
waCdA iM aWgi oM mB `Ede ,FlGn©¨§©¥©§Ÿ¦§¦¨¥
gkA dglvd Fl siqFY FA mYaWgn©§©§¨¦©§¨¨§Ÿ©
did dfe .eil` zFpEknd mdizFWtp©§¥¤©§ª¨¥¨§¤¨¨

EpizFAx ixacM drxR zrC(.'f ,'h x"eny), ©©©§Ÿ§¦§¥©¥
aEzMd xn`W aixgpq zrce§©©©§¥¦¤¨©©¨

FYaWgnAäncà áò éúîa ìò äìòà §©§©§¤¡¤©¨¢¥¨¤©¤

ïBéìòì(.c"i ,c"i dirWi)eixage mxige , §¤§§©§¨§¦¨©£¥¨
zEdl` mnvr EUrW(.'a ,g"k l`wfgi)iM , ¤¨©§¨¡Ÿ§¤§¥¦

.mixEnB mihFW `l mirWx Eid̈§¨¦Ÿ¦§¦
ïénäåKM xg` ,dxf dcFarA iWilXd §©¦©§¦¦©£¨¨¨©©¨

mdW micXd z` carl Exfg̈§©£Ÿ¤©¥¦¤¥
mXd zxfrA Wxt` xW`M ,zFgEx©£¤£¨¥§¤§©©¥

(.'c ,f"i `xwIe)lr miPnn Wi mdn mB iM , ©¦§¨¦©¥¤¥§ª¦©
IW zFO`d`idd ux`d ilrA md Eid ¨ª¤¦§¥©£¥¨¨¤©¦

,mdAW milWkPle mdixvl wiGdl§©¦§¨¥¤§©¦§¨¦¤¨¤
mB ,`iqpEnxbp znkgA mpiprn rEcIM©¨©¥¦§¨¨§¨§©¨§§§§¨©
:aEzMd xn` dfaE .EpizFAx ixacA§¦§¥©¥¨¤¨©©¨
àì íéäìà dìà àì íéãMì eçaæé¦§§©¥¦Ÿ¡Ÿ©¡Ÿ¦Ÿ
íeøòN àì eàa áøwî íéLãç íeòãé§¨£¨¦¦¨Ÿ¨Ÿ§¨

íëéúáà(.f"i ,a"l mixaC)mdl brl , £Ÿ¥¤§¨¦¨©¨¤
mdW aEzMdíéãMì íb íéçáBæ ©¨¤¥§¦©©¥¦

,ììk dìà íðéàLmpi`W xnFlM ¤¥¨¡Ÿ©§¨§©¤¥¨
mi`xwPd mik`lOM,dìàmd la` ©©§¨¦©¦§¨¦¡Ÿ©£¨¥

,íeòãé àlL íéäìà`NW xnFlM ¡Ÿ¦¤Ÿ§¨§©¤Ÿ
,zFphlW gke zEdl` mEW mdA E`vn̈§¨¤¡Ÿ§Ÿ©¦§¨

mdeíéLãçoM zFUrl EcnNW mdl §¥£¨¦¨¤¤¨§©£¥
mbe ,mitXknd mixvOd on Wcgn¥¨¨¦©¦§¦©§©§¦§©

cxnpe gxzM mirWxd mdizFa`àì £¥¤¨§¨¦§¤©§¦§ŸŸ
.ììk íeøòL:xidfn dGnEeçaæé àìå §¨§¨¦¤©§¦§Ÿ¦§§

íä øLà íøéòOì íäéçáæ úà ãBò¤¦§¥¤©§¦¦£¤¥
íäéøçà íéðæ(.'f ,f"i `xwIe). Ÿ¦©£¥¤©¦§¨

äpäåipXd dGd xEACA dxq` dxFYd §¦¥©¨¨§¨©¦©¤©¥¦
FCal 'dl iYlA dcFar lMoNdl) ¨£¨¦§¦©§©§©¨

(.h"i ,a"k:dNgzA xidfd KklE ,äéäé àì §¨¦§¦¦§¦¨Ÿ¦§¤
,éðt ìò íéøçà íéäìà EìmdW §¡Ÿ¦£¥¦©¨¨¤¥

Edfe ,oFW`xd oiOd,éðt ìòxW`M ©¦¨¦§¤©¨¨©£¤
mbe lqRd lr cFr xidfde .FcFq iYfnẍ©§¦§¦§¦©©¤¤§©
xaCl mB fnxY `idW dpEnYd lr©©§¨¤¦¦§Ÿ©©¨¨

cnri :aEzMW oiprM ,dOcnd ipgExd̈¨¦©§ª¤§¦§¨¤¨©£Ÿ
ipir cbpl dpEnY Ed`xn xiM` `le§Ÿ©¦©§¥§¨§¤¤¥¨

(.f"h ,'c aFI`)Exn` Kke .(:c"k d"x):øLà ¦§¨¨§£¤
,íéîMamiakFM dpalE dOg zFAxl ©¨©¦§©©¨§¨¨¨¦
.zFlGnE,ìònî.zxXd ik`ln zFAxl ©¨¦©©§©©§£¥©¨¥

milkVl zFxEv EUri mdA mB iM¦©¨¤©£©§¨¦
,zFlGOl Wtp md xW` milCaPd©¦§¨¦£¤¥¤¤©©¨
ip`W lbrd dUrn oiprA did xW`M©£¤¨¨§¦§©©£¥¨¥¤¤£¦

mXd zxfrA Wxtl cizr(.'` ,a"l oNdl). ¨¦§¨¥§¤§©©¥§©¨

xn`e,õøàì úçzî íéna øLà §¨©£¤©©¦¦©©¨¨¤
mdipkWe min zgYn ,micXd zFAxl§©©¥¦¦©©©¦§Ÿ§¥¤

(.'d ,e"k aFI`)Exn` Kke ,(o`M `zlikOA): ¦§¨¨§©§¦§¨¨

:mNkA xn`e .`IaEAd z` `iadlàì §¨¦¤©¦¨§¨©§ª¨Ÿ
íãáòú àìå íäì äåçzLúmEWA ¦§©£¤¨¤§Ÿ¨¨§¥§

FYrC `di `l ENt`e ,llM dcFar£¨§¨©£¦Ÿ§¥©§
WFcTd lW FzEWxn Fnvr `ivFdl§¦©§¥§¤©¨
oNM zFcFard lM oTx dPde ,`Ed KExÄ§¦¥¦¥¨¨£ª¨

KxAzi cgind mXl(:'q oixcdpq).c dxez ©¥©§ª¨¦§¨©©§¤§¦

.íéða ìò úáà ïåò ã÷t (ä)xn` Ÿ¥£Ÿ¨Ÿ©¨¦¨©
mrhM dciwR mrh iM `"x¦©©§¦¨§©©

dxU z` cwR 'de FnM ,"dxikf"xA)ziW` §¦¨§©¨©¤¨¨§¥¦

(.'` ,`"k'd dxMfIe FnM `EdW ,,'`Îl`EnW) ¤§©¦§§¤¨§¥

(.h"i ,'`rWxl Kix`i mXd iM ,mrHde .§©©©¦©¥©£¦¨¨¨
m` la` ,wiCv oA cilFie aEWi ilE`©¨§¦¥©¦£¨¦
xFCd mB" eia` ikxcA oAd Kld̈©©¥§©§¥¨¦©©
,mxkf cA`i "iriaxd xFCd mB iWilXd©§¦¦©©¨§¦¦§©¥¦§¨
`le ,zFa`d EUrX dn xMfi mXd iM¦©¥¦§Ÿ©¤¨¨¨§Ÿ
.miWxtnd lM Exn` dfke .cFr Kix`i©£¦§¨¤¨§¨©§¨§¦
mipA lr zFa` oer cwti `l oM m`e§¦¥Ÿ¦§Ÿ£Ÿ¨©¨¦
did iE`xe ,mirAx lr wx ,miWNW lre§©¦¥¦©©¦¥¦§¨¨¨

:xn`IWíéðáe úBáà ïåò ã÷t ¤Ÿ©Ÿ¥£Ÿ¨¨¦
lLå.íéòaø ìò íéLExn`i ilE`e §¦¥¦©¦¥¦§©Ÿ§



exziפד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy

(å)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåñ :éúåöî éøîL §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«

i"yx£„ÒÁ ‰NÚÂ∑ עֹוׂשה עד ׁשאדם ׂשכר לׁשּלם ¿…∆∆∆ְֵֶֶַַָָָָ
ּדֹור, יתרה לאלּפים טֹובה מּדה מּדת נמצאת על ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ּדֹורֹות, לארּבעה ׁשּזֹו מאֹות. חמׁש על אחת ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻּפרענּיֹות
לאלּפים יא)וזֹו .(סוטה ְְְִַַ

(æ)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìàì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
ô :àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé äwðé§©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

i"yx£‡ÂMÏ∑ ּכמה ּכתרּגּומֹו), ׁשקר לׁשֹון (הּׁשני, «»¿ְְְְִֵֶֶַַַ
את  לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת זהּו אי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָדתימר
לׁשֹון  (הראׁשֹון זהב ׁשהּוא אבן ׁשל עּמּוד על ְִֶֶֶֶַַַַָָָָהּידּוע:

ּולהבל 'מּגן', לחּנם הּנׁשּבע זה ׁשל ּכתרּגּומֹו, על ( ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
אבן - אבן ועל עץ, - מכילתא)עץ כט. .(שבועות ְֵֵֶֶֶֶַ

È¯ËÏeו  ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èז  ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈÈc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,xn`l mipAd lr oerd xkFf `EdW¤¥¤¨Ÿ©©¨¦¥Ÿ
mr dUri oke ,mz`hg Lia`e dY ©̀¨§¨¦¨¨¤§¥©£¤¦
mwPi f`e ,"mirAxd mre miWNXd"©¦¥¦§¦¨¦¥¦§¨¦¨¥
mzixki iM cFr mdl cwti `le mdn¥¤§Ÿ¦§Ÿ¨¤¦©§¦¥

.mNM oerA©£Ÿª¨
ïéàåaEzMd xn`IW ,oFkp mWExR §¥¥¨¨¤Ÿ©©¨

xiMfi `le ,deWA mNkA dxikGd©§¦¨§ª¨§¨¤§Ÿ©§¦
oFWlE .sFQA mirAxA `dYW dnwPd©§¨¨¤§¥¨¦¥¦©§
lr `aY `l "lr" zNn mr dciwR§¦¨¦¦©©Ÿ¨Ÿ©
mFiaE oke ,dnwPd `id la` ,dxikf§¦¨£¨¦©§¨¨§¥§

mz`Hg mdilr iYcwtE icwR,a"l oNdl) ¨§¦¨©§¦£¥¤©¨¨§©¨

(.c"ldWTd FAxgA 'd cwti :oke ,§¥¦§Ÿ§©§©¨¨
gxA Wgp oziel lr dwfgde dlFcBde§©§¨§©£¨¨©¦§¨¨¨¨¨¦©
oiPYd z` bxde oFzNwr Wgp oziel lre§©¦§¨¨¨¨£©¨§¨©¤©©¦
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Wi la` ,qxR lAwl zpn lr miUFr¦©§¨§©¥§¨£¨¥
FWtp xqn mdxa`W xn` ,cFq dfÄ¤¨©¤©§¨¨¨©©§
mdxa`l cqg :aEzMW oiprM ,dad`A§©£¨§¦§¨¤¨¤¤§©§¨¨

(.'k ,'f dkin).dxEabA mi`iaPd x`WE , ¦¨§¨©§¦¦¦§¨
.df oadef dxez §¨¥¤

éäìà 'ä íL úà àOú àì (æ)E Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤
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(ç):BLc÷ì úaMä íBé-úà øBëæ̈²¤¬©©−̈§©§«
i"yx£¯BÎÊ∑"ו"ׁשמֹו נאמרּו,זכֹור" אחד ּבדּבּור ר" »ְְְִֶֶֶָָָ
לא)וכן יּומת","מחּלליה (לקמן כח)מֹות "ּוביֹום (במדבר ְְְְֵֶַָָ

וכן: כבׂשים". ׁשני כב)הּׁשּבת תלּבׁש(דברים "לא ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
וכן: ."ל ּתעׂשה "ּגדלים יח)ׁשעטנז", "ערות (ויקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

,"אחי כב)אׁשת הּוא (דברים עליה". יבא "יבמּה ְִֵֶֶָָָָָָֹ

סב)ׁשּנאמר: זּו(תהלים ׁשּתים אלהים, ּדּבר "אחת ְֱֱִִִֶֶֶַַַַֹ
הּוא, ּפעֹול לׁשֹון "זכֹור" כב)ּכמֹו:ׁשמעּתי". (ישעיה ְְְִָָָָ

וׁשתֹו", ג)"אכֹול ב ּפתרֹונֹו:(שמואל וכן ּובכה", הלֹו" ְְְִֵָָָָֹ
הּׁשּבת  יֹום את ּתמיד לזּכר לב לּתנּו נזּדּמן ׁשאם : ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

מזמינֹו ּתהא יפה, טז)לׁשּבתחפץ .(ביצה ְְְִֵֵֶֶַַָָ

d˙eLc˜Ï:ח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»»¿«¿»¿«»≈
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oFbM ,"wixl" cAkPd mXA raXdl§¦¨©©¥©¦§¨¨¦§
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(.'f ,'b.oM xn`l FlFw `VIW ,¤¦¨¥Ÿ¥
úîàáeoFWlA `xwpe ,xEq` df mBW ¤¡¤¤©¤¨§¦§¨¦§

minkg(:'b dxEnY)mW `ivFn £¨¦§¨¦¥
EpizFAx Exn` xakE .dlHal minẄ©¦§©¨¨§¨¨§©¥
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(.'a ,'` `xwIe)dnE ,xnge lw mixaC `lde , ©¦§¨©£Ÿ§¨¦©¨Ÿ¤¨
dxn` WiCwdl cizr `EdW in m ¦̀¦¤¨¦§©§¦¨§¨
,oAxTd lr `N` inW lEgi `l dxFY¨Ÿ¨§¦¤¨©©¨§¨

.'Eke xnge lw©¨Ÿ¤§
øãñådcFar zxdf` xg` devOd Ff §¥¤©¦§¨©©©§¨©£¨

z` d`xil iE`x xW`M iM ,dxf̈¨¦©£¤¨§¦§¨¤
FcFaM zzl `NW `xFPde lFcBd 'd©¨§©¨¤Ÿ¨¥§
,FnWl cFaM zzl iE`x oM ,xg`l§©¥¥¨¨¥¨¦§

FzF` `UFPdeàåMìoiprM ,FlNgn §©¥©¨§§©§§¦§¨
xwXl inWa EraXz `le :aEzMW¤¨§Ÿ¦¨§¦§¦©¨¤

Lidl` mW z` YlNge(.a"i ,h"i `xwIe). §¦©§¨¤¥¡Ÿ¤©¦§¨

azke dxf dcFarA xingdW FnkE§¤¤§¦©£¨¨¨§¨©
`Ed iM Wprdúáà ïåò ã÷t àp÷ ìà ¨Ÿ¤¦¥©¨Ÿ¥£Ÿ¨Ÿ

,íéða ìòWprd dfA azM oMàì ék ©¨¦¥¨©¨¤¨Ÿ¤¦Ÿ
äwðé`le ,dGd oFWNA xn`e .FzF` §©¤§¨©©¨©¤§Ÿ
xn`åéìò ã÷ôé ékFpi`W xEarA ¨©¦¦§Ÿ¨¨©£¤¥

aWgie dxEnB dxar mirAWPd lv ¥̀¤©¦§¨¦£¥¨§¨§©£Ÿ
xn` ,Fl lgnl iE`xWäwðé àì ék ¤¨¦§Ÿ¨©¦Ÿ§©¤

dGd aEzMd lr `"x xAce .rbFPd lM̈©¥©§¦¥©©¨©¤
.obdM̈Ÿ¤
äpäådGd aEzMd oFWl'ä íL úà §¦¥§©¨©¤¤¥

éäìà,Eoke ,xAci dWn EN`M ¡Ÿ¤§¦¤§©¥§¥
mipWaE ,ok ixg` zFxACd lkA§¨©¦§©£¥¥¦§©¦

xAci mXd mipFW`xd miwEqRd,éëðà ©§¦¨¦¦©¥§©¥¨Ÿ¦
éúàöBä øLà,éëðà ék ,éðt ìò ,E £¤¥¦©¨¨¦¨Ÿ¦

ìe éáäàì.éúåöî éøîLdf ipRnE §Ÿ£©§Ÿ§¥¦§Ÿ¨¦§¥¤
l"f EpizFAx Exn`(.c"k zFMn)àìå éëðà ¨§©¥©¨Ÿ¦§Ÿ

Eì äéäémdW ,mEprnW dxEaBd iRn ¦§¤§¦¦©§¨§©£¤¥
xn` aEzMd iM dWwd `"xe .lMd xTr¦©©Ÿ§¦§¨¦©¨¨©
älàä íéøácä ìk úà íéäìà øaãéå©§©¥¡Ÿ¦¥¨©§¨¦¨¥¤

(.'` wEqR lirl)mixaCd z` dGn WxtnE , §¥¨§Ÿ¨¦¤¤©§¨¦
mkldw lM l` 'd xAC dN`d,'d mixaC) ¨¥¤¦¤¤¨§©§¤§¨¦

(.h"iipW lr maYkIe :cFr aEzM mWe ,§¨¨©¦§§¥©§¥
lM l` mxn` xW`M iM ,mipa` zglªŸ£¨¦¦©£¤£¨¨¤¨

.zFgENd lr mazM oM mkldw§©§¤¥§¨¨©©
éðàåi`CeA .EpizFAx zlAw Ll Wxt` ©£¦£¨¥§©¨©©¥§©©

r lMWlM ErnW zFxACd zxU ¤¨£¤¤©¦§¨§¨
,aEzM lW FhEWtM midl` iRn l`xUi¦§¨¥¦¦¡Ÿ¦¦§¤¨
Eid zFpFW`xd zFxACd ipWA la £̀¨¦§¥©¦§¨¦¨
EPOn FzF` mipianE xEACd mirnFW§¦©¦§¦¦¦¤
xAci oM lre ,dWn mzF` oiai xW`M©£¤¨¦¨¤§©¥§©¥
,FCar l` oFc`d xAci xW`M mdOr¦¨¤©£¤§©¥¨¨¤©§

iYxMfdW FnM(oiprd zNgzA)o`MnE . §¤¦§©§¦¦§¦©¨¦§¨¦¨
lFw ErnWi zFxACd x`WA Kli`ë¥¨¦§¨©¦§¦§§
dWn Kxhvie ,FzF` Epiai `le xEACd©¦§Ÿ¨¦§¦§¨¥¤
EpiaIW cr xEAce xEAC lM mdl mBxzl§©§¥¨¤¨¦§¦©¤¨¦

miWxtn md Kke .dWOn FzF``zlikOA) ¦¤§¨¥§¨§¦©§¦§¨

(mWìB÷á epðòé íéäìàäå øaãé äLî ¨¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§
(.h"i ,h"i lirl)'d ixaC mdA Eid oM lre . §¥§©¥¨¨¤¦§¥

dpEMde .oM mdl xn`IW dWn mr¦¤¤Ÿ©¨¤¥§©©¨¨
mi`iap mNM EidIW icM dfA dzid̈§¨¨¤§¥¤¦§ª¨§¦¦
xW`M ,dxf dcFar xEQ`aE 'd zpEn`A¤¡©§¦£¨¨¨©£¤

iYWxR(.'h ,h"i lirl)xTrd mdW itl , ¥©§¦§¥§¦¤¥¨¦¨
:xn`W FnM ,zevOde dxFYd lkl§¨©¨§©¦§Ÿ§¤¨©
ixaC z` mrnW`e mrd z` il ldwd©§¤¦¤¨¨§©§¦¥¤§¨¨
minId lM iz` d`xil oEcnli xW £̀¤¦§§§¦§¨Ÿ¦¨©¨¦

(.'i ,'c mixaC)ElAwi zFxACd x`WA la` . §¨¦£¨¦§¨©¦§§©§

lFw mzrinW mr oxE`A dWn iRn¦¦¤¥¨¦§¦¨¨
dWnA Epin`i zevOd x`WaE ,mixaCd©§¨¦¦§¨©¦§Ÿ©£¦§¤

.lMAg dxez ©Ÿ
.BLc÷ì úaMä íBé úà øBëæ (ç)¨¤©©¨§©§
cgind mXA oin`PW dESW xg ©̀©¤¦¨¤©£¦©¥©§ª¨
,`xFAd `Ed ,`vnPd `EdW KxAzi¦§¨©¤©¦§¨©¥
dpEn`d cgiPWe ,lFkIde ,oiaOd `Ed©¥¦§©¨§¤§©¥¨¡¨
dEve ,FCal Fl cFaMde dN` lkA§¨¥¤§©¨§©§¦¨
dfA dUrPW dEv ,FnW xkf cAkPW¤§©¥¥¤§¦¨¤©£¤¨¤
`xA `EdW ricFdl cinY oFxMfe oniq¦¨§¦¨¨¦§¦©¤¨¨
xkf `idW zAXd zevn `ide ,lMd©Ÿ§¦¦§©©©¨¤¦¥¤

.ziW`xA dUrnl§©£¥§¥¦
,BLc÷ì úaMä íBé úà øBëæ øîàå§¨©¨¤©©¨§©§

aEzM dxFY dpWnaEúà øBîL §¦§¥¨¨¨¤
BLc÷ì úaMä íBé(.a"i ,'d mixaC). ©©¨§©§§¨¦

dfA Exn` EpizFAxe(.f"k d"x)øBëæ §©¥¨§¨¤¨
øBîLå`le ,Exn`p cg` xEAcA §¨§¦¤¨¤¤§§Ÿ

EtNgzPW mixg` zFpFWlA EciRwd¦§¦¦§£¥¦¤¦§©§
zevn "xFkf" iM ,l"f mdl dpEMde .mdl̈¤§©©¨¨¨¤¦¨¦§©
FWCwl zAXd mFi xMfPW dEv ,dUr£¥¦¨¤¦§Ÿ©©¨§©§
zevn mlv` "xFnW"e ,EdgMWp `le§Ÿ¦§¨¥§¨¤§¨¦§©
xnXd xn`PW mFwn lMW ,dUrY `lŸ©£¤¤¨¨¤¤¡©¦¨¥

dUrY `l `N` Fpi` l`e oR(.e"v oiaExr), ¤§©¥¤¨Ÿ©£¤¥¦

`NW FWCwl FzF` xnWPW xidfi©§¦¤¦§Ÿ§©§¤Ÿ
silgIW dWnl iE`x oi`e ,EdlNgp§©§¥§¥¨§¤¤©£¦
`l zevnl dUr zevnn mXd ixaC¦§¥©¥¦¦§©£¥§¦§©Ÿ
ipXd xEACA silgd m` la` .dUrY©£¤£¨¦¤¡¦©¦©¥¦

äðeîz ìëå:xn`e,äðeîz ìk §¨§¨§¨©¨§¨
lre"A DzF` siqFde ,e"`e oFxqgA§¤§¨§¦¨¦§©
x`WA dfA `vFIM lM oke ,"miWNW¦¥¦§¥¨©¥¨¤¦§¨
.cg` lMd iM ,mElM KkA oi` ,zFxACd©¦§¥§¨§¦©Ÿ¤¨
in `N` FzF` lAqi `l dGd mrHde§©©©©¤Ÿ¦§Ÿ¤¨¦

.cEnlYA libx Fpi`W¤¥¨¦©©§
LøôîeExn`(:'k zFkxA)zFaIg miWp §Ÿ̈¨§§¨¨¦©¨

,dxFY xaC mFId WECwA§¦©§©¨
xn`PW,øBîLå øBëæFpWIW lM ¤¤¡©¨§¨¨¤¤§

li`Fd iWp iPde ,dxikfA FpWi dxinWA¦§¦¨¤§¦§¦¨§©¥¨¥¦
,dxikGA Edpz` dxinXA Edpz`e§¦§¥©§¦¨¦§¥©§¦¨
zevn lkAW ,dxinXA zFaIg miWPdW¤©¨¦©¨©§¦¨¤§¨¦§Ÿ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr ,ci jxk zegiy ihewl)

לקּדׁשֹו הּׁשּבת יֹום את ח)זכֹור (כ, ְְֶַַַָָ
נאמרּו אחד ּבדּבּור - וׁשמֹור (רש"י)זכֹור ְְְִֶֶֶָָָ

ספק  ּביֹותר. ּפׁשּוט איׁש ׁשהיה אחד חסיד היה הּזקן ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלרּבנּו
ׁשּבּתפּלה. הּקׁשים ּבּמקֹומֹות ּפירּוׁש־הּמּלֹות את ידע ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאם
ּבאריכּות. הּתפּלֹות ׁשלֹוׁש ּכל את מתּפּלל היה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָואף־על־ּפי־כן

ּוׁשאלּוהּו: זה, חסיד ׁשל ּתפּלתֹו מּצּורת התּפעלּו ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָהחסידים
מתּפּלל? אּתה "ּבּמה" ?ּכל־ּכ ּתפּלת מתארכת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּדּוע

הּזקן), (רּבנּו מהרּבי ּפעם ׁשׁשמעּתי מה 'זכּורני החסיד: ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָענה
ודּבּור, ּדּבּור ּבכל אחד": ּבדּבּור וׁשמֹור "זכֹור הּמאמר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָעל

אחד'... ה' את ולׁשמר לזּכר ְְְְִִִִֶֶָֹֹצריכים

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zFaIg Eid `le ,zFaIg od dUrY `lŸ©£¤¥©¨§Ÿ¨©¨
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dMln zAW z`xwl `vpe E`A ,dNM©¨Ÿ§¥¥¦§©©¨©§¨
`Ax `WECw mFId zMxal E`xwie ,dNM©¨§¦§§§¦§©©¦¨©¨

(.e"w migqR)oiaze ,lFcBd WECTd `EdW §¨¦¤©¦©¨§¨¦
.df¤

úîàåzCn iM oM mB `EdøBëæEfnx ¤¡¤©¥¦¦©¨¨§
`vFId `Ede ,dUr zevnA§¦§©£¥§©¥
,mingxd zCnl `Ede dad`d zCOn¦¦©¨©£¨§§¦©¨©£¦
Fl aEd` eipFc` zevn dUFrd iM¦¨¤¦§Ÿ£¨¨

zCnE ,eilr mgxn eipFc`eøBîL ©£¨§©¥¨¨¦©¨
oiCd zCnl `Ede ,dUrz `l zevnA§¦§©Ÿ©£¤§§¦©©¦
xnWPd iM ,d`xId zCOn `vFie§¥¦¦©©¦§¨¦©¦§¨
`xi eipFc` ipirA rxd xaC zFUrn¥£¨¨¨©§¥¥£¨¨¥
zevOn dlFcB dUr zevn okle ,FzF`§¨¥¦§©£¥§¨¦¦§©
dlFcB dad`dW FnM ,dUrz `lŸ©£¤§¤¨©£¨§¨
FtEbA dUFre mIwnd iM ,d`xIdn¥©¦§¨¦©§©¥§¤§
lFcB `Ed eipFc` oFvx FpFnnaE§¨§£¨¨
KklE ,eipirA rxd zFUrn xnWPdn¥©¦§¨¥£¨©§¥¨§¨

Exn`(:a"lw zAW)`l igcE dUr iz`C ¨§©¨§¨¥£¥§¦Ÿ
zevnA Wprd didi df ipRnE ,dUrz©£¤¦§¥¤¦§¤¨Ÿ¤§¦§Ÿ
oFbM oiC FA oiUFre lFcB dUrz `lŸ©£¤¨§¦¦§
oiC FA oiUFr oi`e ,dzinE zFwln©§¦¨§¥¦¦
FnM ,oicxFOA `N` llM dUr zevnA§¦§Ÿ£¥§¨¤¨©§¦§
ipi` dMq ,dUFr ipi` zivive alEl¨§¦¦¥¦¤ª¨¥¦

dUFr(.'aÎ'` ,e"t zFAzM)Eid oixcdpQW , ¤§ª¤©§¤§¦¨
F` zFUrl eilr lAwIW cr FzF` oiMn©¦©¤§©¥¨¨©£

.FWtp `vYW cr©¤¥¥©§

áúëåWExtA i"XxøBëæal EpY §¨©©¦§¥¨§¥
zAXd mFi z` cinY "xMfl"¦§Ÿ¨¦¤©©¨
pinfn `di dti wlg Fl oOCfp m`WF ¤¦¦§©¥¥¤¨¤§¥©§¦

diEpXW `id `zixA Ffe ,zAWl§©¨§¨¨§¨¦¤§¨
`zlikOA(o`M)dippg oA xfrl` iAx KM ©§¦§¨¨¨©¦¤§¨¨¤£©§¨

xnF` oFxB oA dIwfg oAíBé úà øBëæ ¤¦§¦¨¤¨¥¨¤
,BLc÷ì úaMäcg`n FxkFf `dY ©©¨§©§§¥§¥¤¨

`dY dti utg Ll oOCfp m`W zAWA§©¨¤¦¦§©¥§¥¤¨¤§¥
cigi oFWlA la` .zAWl Fpiwzn©§¦§©¨£¨¦§¨¦
`xnBA ixdW ,dkldM Dpi`e ,diEpW§¨§¥¨©£¨¨¤£¥©§¨¨

Exn`(.f"h dviA)lr eilr Exn` `ipY ¨§¥¨©§¨¨§¨¨©
cFakl lkF` did eini lM owGd i`OW©©©¨¥¨¨¨¨¨¥¦§
xnF` d`p dndA `vn cviM ,zAW©¨¥©¨¨§¥¨¨¨¥
`vn xgnl ,zAW cFakl Ff `dY§¥¦§©¨§¨¨¨¨
lkF`e dIpXd giPn dPnid d`p zxg ©̀¤¤¨¨¥¤¨©¦©©§¦¨§¥
dCn owGd lNd la` ,dpFW`xd z ¤̀¨¦¨£¨¦¥©¨¥¦¨
mWl Eid eiUrn lM ,FA dzid zxg ©̀¤¤¨§¨¨©£¨¨§¥
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לקּדׁשֹו הּׁשּבת יֹום את ח)זכֹור (כ, ְְֶַַַָָ
נאמרּו אחד ּבדּבּור - וׁשמֹור (רש"י)זכֹור ְְְִֶֶֶָָָ

ספק  ּביֹותר. ּפׁשּוט איׁש ׁשהיה אחד חסיד היה הּזקן ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלרּבנּו
ׁשּבּתפּלה. הּקׁשים ּבּמקֹומֹות ּפירּוׁש־הּמּלֹות את ידע ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאם
ּבאריכּות. הּתפּלֹות ׁשלֹוׁש ּכל את מתּפּלל היה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָואף־על־ּפי־כן

ּוׁשאלּוהּו: זה, חסיד ׁשל ּתפּלתֹו מּצּורת התּפעלּו ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָהחסידים
מתּפּלל? אּתה "ּבּמה" ?ּכל־ּכ ּתפּלת מתארכת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּדּוע

הּזקן), (רּבנּו מהרּבי ּפעם ׁשׁשמעּתי מה 'זכּורני החסיד: ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָענה
ודּבּור, ּדּבּור ּבכל אחד": ּבדּבּור וׁשמֹור "זכֹור הּמאמר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָעל

אחד'... ה' את ולׁשמר לזּכר ְְְְִִִִֶֶָֹֹצריכים
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(è):Ezëàìî-ìk úéNrå ãárz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«
i"yx£EzÎ‡ÏÓŒÏk ˙ÈNÚÂ∑ א ּתהרהר ׁשּלא עׂשּויה, מלאכּת ּכל ּכאּלּו ּבעיני יהא ׁשּבת, חר ּכׁשּתבא ¿»ƒ»»¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

(מכילתא)מלאכּת. ְְְַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oeyg xn g"xc 'a gp t"y)

להיֹות  צריכה החֹול ימי ׁשּבׁשׁשת הינּו, ּתעבֹוד. ימים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשׁשת
זה  וענין אלקים, ּדׁשם וההסּתר ההעלם את לתּקן ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהעבֹודה

העבֹודה על־ידי ּגם)נעׂשה אּלא ּומצֹות, הּתֹורה ּבעניני רק (לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

נקט", ּדפת סידּורא ּד"תּנא מלאכֹות, ּבל"ט הרׁשּות, ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָּבעניני

ּומּתנֹו מּׂשאֹו ׁשּכאׁשר והינּו, כּו'. ּובמּתן ּבמּׂשא ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועל־ּדר־זה
ׁש"מאמין  ּבאֹופן היא ּדפת" ּב"סידּורא ועבֹודתֹו ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָּבאמּונה,
ה'ׁשמׁש את מגּלה הּוא על־ידי־זה הּנה וזֹורע", העֹולמים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבחי

אלקים. ׁשם ׁשל מה"ּמגן" ֱֲִֵֵֵֶַָָָֹהוי''

(é)éäìà ýåýéì úaL éréáMä íBéåäNrú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧
äzà äëàìî-ìë|ðáeEúîàå Ecár Ezáe E ¨§¨¹̈©¨´¦§´¦¤À©§§³©«£¨«§Æ

éørLa øLà Eøâå Ezîäáe:E §¤§¤½§¥«§−£¤¬¦§¨¤«
i"yx£Ez·e E·e ‰z‡∑ אּלא אינֹו אֹו קטּנים, אּלּו «»ƒ¿ƒ∆ְִֵֵֶַָ

ּבא  לא אּלא הם, מזהרים ּכבר הרי אמרּת: ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּגדֹולים?
וזה  הּקטּנים, ׁשביתת על ּגדֹולים להזהיר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָאּלא

קכא)ׁשּׁשנינּו: ׁשֹומעין (שבת אין לכּבֹות, ׁשּבא "קטן ְְִִֵֶֶַָָָָ
עלימּפני לֹו", .ׁשּׁשביתתֹו ְְִִֵֶֶָָ

Cz„·Ú:ט  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·Ú Cz¯·e C¯·e z‡ ‡z„·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ¿»«¿¿»¿«»«¿»

:CÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â C¯ÈÚ·e C˙Ó‡Â¿«¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,BLc÷ìoiprM ,"oFxMfA EdWCwPW" §©§¤§©§¥§¦¨§¦§©
dpW miXngd zpW z` mYWCwe`xwIe) §¦©§¤¥§©©£¦¦¨¨©¦§¨

(.'i ,d"kxnFl oiC ziA WECw oErh `EdW ,¤¨¦¥¦©
dEv o`M s` .WCwn WCwn laFIA©¥§ª¨§ª¨©¨¦¨
.FzF` EpWCwA zAXd mFi z` xMfPW¤¦§Ÿ¤©©¨§©§¥

`zlikOA Exn` Kke(o`M),BLc÷ì §¨¨§©§¦§¨¨§©§
oiWCwn Exn` o`Mn ,dkxaA EdWCw©§¥¦§¨¨¦¨¨§§©§¦
,mFIl `N` il oi` ,FzqipkA oiId lr©©©¦¦§¦¨¥¦¤¨©

l"z ,oiPn dliNlúaMä úà ízøîLe ©©§¨¦©¦§©§¤¤©©¨
(.c"i ,`"l oNdl)on `Ede ,mFId WECw Edfe , §©¨§¤¦©§¦

Exn` Kke .`Yknq` Fpi` ,dxFYdzFkxA) ©¨¥©§©§¨§¨¨§§¨

(:'k,dxFY xaC mFId WECwA zFaIg miWp̈¦©¨§¦©§©¨
lMW itl ,dliNd WECw lr dfe§¤©¦©©§¨§¦¤¨
ozqipkA miWCwzn WECw mipErHd©§¦¦¦§©§¦¦§¦¨¨
WECwe ,Wcgd WECw oFbM ,zg` mrR©©©©§¦©Ÿ¤§¦
oi`e ,`Yknq` mFIA la` ,laFId©¥£¨©©§©§¨§¥
mrtA EpICW ,llM WCwn FA mixnF`§¦§ª¨§¨¤©¥§©©
`Yknq` oiId lr oke .FzqipkA zg ©̀©¦§¦¨§¥©©©¦©§©§¨

.llM raw Fpi`e§¥¤©§¨
àøîbáeExn` migqR(:e"w)úà øBëæ ©§¨¨§¨¦¨§¨¤

,BLc÷ì úaMä íBéEdxkf ©©¨§©§¨§¥
qipkA oiId lr,mFIA `N` il oi` ,Fz ©©©¦¦§¦¨¥¦¤¨©

l"z ,oiPn dliNA,úaMä íBé úài`d ©©§¨¦©¦¤©©¨©
`xw dil aqpe `ilil` xCdn `PY©¨§©¥£¥§¨§¨©¥§¨
,`Ed dliNA dXcw xTr ,cFre ,`nniC¦¨¨§¦©§ª¨©©§¨

,xn`w ikd `N`úaMä íBé úà øBëæ ¤¨¨¦¨¨©¨¤©©¨
,BLc÷ìoi` ,FzqipkA oiId lr Edxkf §©§¨§¥©©©¦¦§¦¨¥

l"z ,oiPn mFIA dliNA `N` ilúà ¦¤¨©©§¨©¦©¦¤
.úaMä íBé`zlikOAW `zixAd oke ©©¨§¥©¨¨§¨¤©§¦§¨

`EdW dliNA `N` il oi` ,DA uxzi§¨¥¨¥¦¤¨©©§¨¤
`Ede ,'Eke oiPn mFIl ,WECTd xTr¦©©¦©¦©¦§§
cnlY mXnE .`nlrA `Yknq ©̀§©§¨§¨§¨¦¨¦§Ÿ
,"FWCwl" zNOn Dcnl z`Gd devOdW¤©¦§¨©Ÿ§¨¨¦¦©§©§

la`úaMä íBé úà øBëæFxkfl devn £¨¨¤©©¨¦§¨§¨§
`N` ,EpWxRW FnM ,mFi lkA cinŸ¦§¨§¤¥©§¤¨
cg` oipnA dxikGd zevn lMW¤¨¦§©©§¦¨§¦§¨¤¨
rce .EpiEhvPW zevn g"nx oFAWgA§¤§¦§Ÿ¤¦§©¦§©

.dfh dxez ¤
ìk úéNòå ãáòz íéîé úLL (è)¥¤¨¦©£Ÿ§¨¦¨¨

.Ezëàìî`id dcFar oipr §©§¤¦§©£¨¦
lkF`M sEBd z`pdl Dpi`W dk`ln§¨¨¤¥¨©£¨©©§¥
lkaE xn`PW oiprM ,DA `vFIke Wtp¤¤§©¥¨§¦§¨¤¤¡©§¨

dcVA dcFar(.c"i ,'` zFnW)carz iM , £¨©¨¤§¦©£Ÿ
dnc`d z`(.a"i ,'c ziW`xA)mYcarpe , ¤¨£¨¨§¥¦§¤¡©§¤

mYrxfpe(.'h ,e"l l`wfgi)Wxt` xW`ke , §¦§©§¤§¤§¥§©£¤£¨¥
mXd zxfrA cFr(.'f ,b"k `xwIe)KklE . §¤§©©¥©¦§¨§¨

:xn`ãáòz íéîé úLL,dnc`d z` ¨©¥¤¨¦©£Ÿ¤¨£¨¨
,Ezëàìî ìk úéNòåKxvl `id xW` §¨¦¨¨§©§¤£¤¦§Ÿ¤

Et`Y xW` z` oiprM ,Lz`pdle LtEB§§©£¨¨§§¦§¨¤£¤Ÿ
Et`(.b"k ,f"h lirl)zAWaE ,äNòú àì ¥§¥§©¨Ÿ©£¤

.äëàìî íeLi dxez §¨¨
ðáe äzà (é)Ezáe EEpxidfd ,miPhTd ©¨¦§¦¤©§©¦¦§¦¨

miPhTd mipAd EUri `NW zAWA§©¨¤Ÿ©£©¨¦©§©¦
EppFvxaE EpYrcl dk`lnkw zAW)(.`", §¨¨§©§¥¦§¥©¨

,Eúîàå EcáòåElahe ElOW micard §©§§©£¨§¨£¨¦¤¨§¨§
FnM ,l`xUiM zAXd ipiC lkA oiaIgW¤©¨¦§¨¦¥©©¨§¦§¨¥§
LCar gEpi ornl ,dxFY dpWnA xn`W¤¨©§¦§¥¨§©©¨©©§§

LFnM Lzn`e(.c"i ,'d mixaC)oiaIg EN`e , ©£¨§¨§¨¦§¥©¨¦
WxtOW FnM ,miWPM zevOd lkA§¨©¦§Ÿ©¨¦§¤§Ÿ¨

EpizFAx ixacA(.'c dbibg)did iE`xe . §¦§¥©¥£¦¨§¨¨¨
mnvr md iM ,mnvrA mdl xidfIW¤©§¦¨¤§©§¨¦¥©§¨
EpOr aEzMd xAC la` ,zAWA miEvn§ª¦§©¨£¨¦¥©¨¦¨
xnFl ,EpzEWxA micardW ipRn¦§¥¤¨£¨¦¦§¥©
mrpnp `l m`e ,Epilr mzziaXW¤§¦¨¨¨¥§¦Ÿ¦§¨¥
xEarA ,cFre ,mdilr miWprp Epgp £̀©§¤¡¨¦£¥¤§©£
zxUr lkA midl` xAci l`xUi mrW¤¦¦§¨¥§©¥¡Ÿ¦§¨£¤¤

.zFxACd©¦§
éøòLa øLà Eøâå.EhWRd KxC lr §¥§£¤¦§¨¤©¤¤©§¨

"aWFY xB" `Ed mlFrl xrWÎxB¥©©§¨¥¨
eilr lAwe Epxir ixrWA xEbl `AW¤¨¨§©£¥¦¥§¦¥¨¨
xB" `xwPd `Ede ,gp ipA zevn raW¤©¦§Ÿ§¥Ÿ©§©¦§¨¥

"zFlap lkF`(:c"q f"r),aEzMd FA xn`W ¥§¥¤¨©©¨
Dlk`e dPpYY LixrWA xW` xBlmixaC) ©¥£¤¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨§¨¦

(.`"k ,c"idevOd FA dzid `l okle .§¨¥Ÿ¨§¨©¦§¨
gxf`d dk`ln FA dUrz `l" xn`IW¤Ÿ©Ÿ©£¤§¨¨¨¤§©
dUri `NW dEvi Epl la` ,"xBde§©¥£¨¨§©¤¤Ÿ©£¤
,dndAde miPhTM Epikxvl dk`ln§¨¨§¨§¥©§©¦§©§¥¨
,devOd z`f eilr oi` FnvrA `Ede§§©§¥¨¨Ÿ©¦§¨
aEzMde .zAWA Fnvrl dk`ln dUFre§¤§¨¨§©§§©¨§©¨

:xn`Wøbäå Eúîà ïa LôpéåoNdl) ¤¨©§¦¨¥¤£¨§§©¥§©¨

(.a"i ,b"kxfge cdizPW "wcv xB" `Ed ,¥¤¤¤¦§©¥§¨©



exziפח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy

(àé)-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤
íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä̈À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©−̈©©´
úaMä íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬©©−̈

:eäLc÷éåñ ©§©§¥«
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÁiÂ∑ּבעצמֹו הכּתיב ּכביכֹול «»«««¿ƒƒְְְְִִִַָ

ׁשּמלאכּתֹו לאדם קלֿוחמר הימּנּו ללמד ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמנּוחה,
ּבׁשּבת  נח ׁשּיהא ּוביגיעה .ויקּדׁשהּו∑C¯a.ּבעמל ְְְִִֵֶַָָָָָ≈«ְְֵַַ

וקּדׁשֹו מׁשנה", "לחם בּׁשּׁשי לכֹופלֹו ּבּמן ּבּמן ּברכֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּבֹו יֹורד היה .ׁשּלא ֵֶָָֹ

(áé)éáà-úà ãakéîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå EE ©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½
éäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr:Cì ïúð Eñ ©µ¨´£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£EÈÓÈ ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑(מכילתא) הם נֹוטריקֹון ּתֹורה ׁשּדברי יּקצרּון, לאו, ואם יאריכּון. ּתכּבד, אם ¿«««¬ƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
לאו  - הן מּכלל הן נדרׁשים: - לאו ּומּכלל ,. ְְְִִִִֵֵָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e t"y)

טֹובה, לֹו ׁשעֹוׂשה יהּודי לכל אהבה ׁשל ורגׁש הּטֹוב ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּכרת
ׁשהכרח  אֹו ּפנּיה, איזֹו לפלֹוני ׁשהיתה חׁשּבֹון לער ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻולא

טבעֹו. מּצד זאת ְֲִִַַֹלעׂשֹות
ׁשּבלּבֹו מה ידע הּקּב"ה (א) ׁשהרי: וקל־וחמר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּובמּכל־ׁשּכן
ואף־על־ּפי־כן  רצֹונֹו, למּלא ּכּונתֹו ׁשאין נבּוכדראּצר, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשל

לאדם  ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ּפעּלתֹו, על ׂשכר לֹו ְְְְֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֻנתן
חברֹו" ׁשל ּבלּבֹו "מה יֹודע ב)ׁשאינֹו עמוד ריש נד, ,(פסחים ְֲִֵֵֵֶֶַַ

לא  אם ּגם - צֹור לכידת (ב) ּפנּיה. ׁשּום לֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹויּתכן
אחר, על־ידי נעׂשית היתה נבּוכדראּצר, על־ידי נעׂשית ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהיתה
ׁשּנעׂשתה  הּטֹובה מה־ּׁשאין־ּכן לּמקֹום, ׁשלּוחים הרּבה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי

ÈÂ˙יא  ‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»¿»
‡ÓBÈa ÁÂ ÔB‰· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡nÈ ˙È ‡Ú¯‡«¿»»«»¿»»ƒ¿¿»¿»
‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯a Ôk ÏÚ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»¿«¿»

:dLc˜Â¿«¿≈

ÔeÎ¯BÈcיב  ÏÈ„a Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»»¿»ƒ»¿ƒƒ¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lkA oke zAWA FzF` dESW ,EpzxFzl§¨¥¤¦¨§©¨§¥§¨
zg` dxFY :xn` xW`M zevOd x`W§¨©¦§Ÿ©£¤¨©¨©©
xBd xBle mkl didi cg` hRWnE¦§¨¤¨¦§¤¨¤§©¥©¨

mkY`(.f"h ,e"h xAcOA)gxf`lE xBle , ¦§¤©¦§¨§©¥§¤§©
ux`d(.c"i ,'h mW). ¨¨¤¨

ìáàEpizFAxl Ep`vn(o`M `zlikn) £¨¨¨§©¥§¦§¨¨

iM Exn` ,KtdA EWxCWEøâå ¤¨§©¥¤¨§¦§¥§
éøòLa øLàEaIg `Ede ,"wcv xB" £¤¦§¨¤¥¤¤§©¨

,dziaXA EpFnMøbäå Eúîà ïa Lôpéå ¨©§¦¨§¦¨¥¤£¨§§©¥
(.a"i ,b"k oNdl)."lxrd aWFY xB" zFAxl §©¨§©¥¨¤¨¥

xBd dNgY xdfOd didIW mpFvxE§¨¤¦§¤©ª§¨§¦¨©¥
ipXd aEzMde ,EpFnM aIgW lFOPd©¦¤©¨¨§©¨©¥¦
,dndAl WTd KkitlE .lxrd zFAxl§©¤¨¥§¦¨ª©©§¥¨

:xn`WEøîçå EøBL çeðé ïòîì ¤¨©§©©¨©§©£Ÿ¤
øbäå Eúîà ïa Lôpéå(.a"i ,b"k oNdl), §¦¨¥¤£¨§§©¥§©¨

EUri `NW ,deWA mNM zziaWA EpEv¦¨¦§¦©ª¨§¨¤¤Ÿ©£
Eidi oke ,mnvrl mpFvxM EUrie ,Epl̈§©£¦§¨§©§¨§¥¦§
zFxACd zxUrA mixMfPd xBde card̈¤¤§©¥©¦§¨¦©£¤¤©¦§
,EpFnM zAXd oiC lkA miaIge ,mieẄ¦§©¨¦§¨¦©©¨¨

:xn`W FnMEúîàå Ecáò çeðé ïòîì §¤¨©§©©¨©©§§©£¨§
EBîk(.c"i ,'d mixaC).`i dxez ¨§¨¦

.eäLc÷éå úaMä íBé úà 'ä Cøa (àé)¥©¤©©¨©§©§¥
Kxan" zAXd mFi didIW xn`̈©¤¦§¤©©¨§Ÿ¨

FzF` Kxal "dxikGA" dEv iM ,"WFcwe§¨¦¦¨©§¦¨§¨¥
Epl didIW "dziaXA" dEve ,FxCdlE§©§§¦¨©§¦¨¤¦§¤¨
`"xe .dk`ln FA dUrp `le WFcẅ§Ÿ©£¤§¨¨§

iM xn`'ä CøadGd mFId,BLc÷å ¨©¦¥©©©¤§¦§
ztqFY WtPd FA lAwl FzF` "oOGW"¤¦¥§©¥©¤¤¤¤

.minId lMn xzFi dnkg̈§¨¥¦¨©¨¦
CøãåENkie wEqRA eiYazM zn`d §¤¤¨¡¤§©§¦©¨©§ª

(.'a ,'a ziW`xA)liMUY mXnE , §¥¦¦¨©§¦
.oiaze,'ä äNò íéîé úLL ék`l §¨¦¦¥¤¨¦¨¨Ÿ

la` ,z"iA xqgiäNò íéîé úLL ék ¤§©¥£¨¦¥¤¨¦¨¨
Lôpiå úáL éòéáMä íBiáe 'äoNdl) ©©§¦¦¨©©¦¨©§©¨

(.f"i ,`"l.ai dxez

éáà úà ãak (áé).ElM milWd dPd ©¥¤¨¦¦¥¦§¦¨
dn`xFAd ixacA oiaIg Ep`X ©¤¨©¨¦§¦§¥©¥

EpzF` zFEvl xfge ,FcFakaE FnvrA§©§¦§§¨©§©¨
a`d on ligzde ,mi`xaPd ipiprA§¦§§¥©¦§¨¦§¦§¦¦¨¨
sYYWn `xFA oiprM eizFclFzl `EdW¤§§¨§¦§©¥¦§©¥
,oFW`xd Epia` mXd iM ,dxiviA©§¦¨¦©¥¨¦¨¦
xn` KklE ,oFxg`d Epia` cilFOde§©¦¨¦¨©£§¨¨©

dxFY dpWnA(.f"h ,'d mixaC)xW`M : §¦§¥¨§¨¦©£¤
cFakA LEvn ikp` oM icFakA LiziEv¦¦¦¦§¦¥¨Ÿ¦§©§¦§
WxR `le .LzxiviA iOr sYYWOd©¦§©¥¦¦¦¦¨§§Ÿ¥©
cFaMd on cnlp `EdW ,cFaMd aEzMd©¨©¨¤¦§©¦©¨

,KxAzi oFW`xd a`A dlrnl xn`Pd©¤¡©§©§¨¨¨¨¦¦§¨©
FA xRki `le ,eia` `EdW FA dcFIW¤¤¤¨¦§Ÿ¦§Ÿ
`le ,eia` `EdW xg` mc` lr xn`l¥Ÿ©¨¨©¥¤¨¦§Ÿ
xg` oiprl F` ,FzXxil oaM EPCari©©§¤§¥¦ª¨§¦§¨©¥
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(àé)-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤
íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä̈À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©−̈©©´
úaMä íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬©©−̈

:eäLc÷éåñ ©§©§¥«
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÁiÂ∑ּבעצמֹו הכּתיב ּכביכֹול «»«««¿ƒƒְְְְִִִַָ

ׁשּמלאכּתֹו לאדם קלֿוחמר הימּנּו ללמד ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמנּוחה,
ּבׁשּבת  נח ׁשּיהא ּוביגיעה .ויקּדׁשהּו∑C¯a.ּבעמל ְְְִִֵֶַָָָָָ≈«ְְֵַַ

וקּדׁשֹו מׁשנה", "לחם בּׁשּׁשי לכֹופלֹו ּבּמן ּבּמן ּברכֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּבֹו יֹורד היה .ׁשּלא ֵֶָָֹ

(áé)éáà-úà ãakéîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå EE ©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½
éäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr:Cì ïúð Eñ ©µ¨´£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£EÈÓÈ ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑(מכילתא) הם נֹוטריקֹון ּתֹורה ׁשּדברי יּקצרּון, לאו, ואם יאריכּון. ּתכּבד, אם ¿«««¬ƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
לאו  - הן מּכלל הן נדרׁשים: - לאו ּומּכלל ,. ְְְִִִִֵֵָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e t"y)

טֹובה, לֹו ׁשעֹוׂשה יהּודי לכל אהבה ׁשל ורגׁש הּטֹוב ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּכרת
ׁשהכרח  אֹו ּפנּיה, איזֹו לפלֹוני ׁשהיתה חׁשּבֹון לער ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻולא

טבעֹו. מּצד זאת ְֲִִַַֹלעׂשֹות
ׁשּבלּבֹו מה ידע הּקּב"ה (א) ׁשהרי: וקל־וחמר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּובמּכל־ׁשּכן
ואף־על־ּפי־כן  רצֹונֹו, למּלא ּכּונתֹו ׁשאין נבּוכדראּצר, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשל

לאדם  ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ּפעּלתֹו, על ׂשכר לֹו ְְְְֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֻנתן
חברֹו" ׁשל ּבלּבֹו "מה יֹודע ב)ׁשאינֹו עמוד ריש נד, ,(פסחים ְֲִֵֵֵֶֶַַ

לא  אם ּגם - צֹור לכידת (ב) ּפנּיה. ׁשּום לֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹויּתכן
אחר, על־ידי נעׂשית היתה נבּוכדראּצר, על־ידי נעׂשית ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהיתה
ׁשּנעׂשתה  הּטֹובה מה־ּׁשאין־ּכן לּמקֹום, ׁשלּוחים הרּבה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי

ÈÂ˙יא  ‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»¿»
‡ÓBÈa ÁÂ ÔB‰· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡nÈ ˙È ‡Ú¯‡«¿»»«»¿»»ƒ¿¿»¿»
‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯a Ôk ÏÚ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»¿«¿»

:dLc˜Â¿«¿≈

ÔeÎ¯BÈcיב  ÏÈ„a Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»»¿»ƒ»¿ƒƒ¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»
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exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i iyiy meil inei xeriy
ּכלל. נעׂשית היתה ׁשּלא יּתכן חברֹו ּפעּלת ׁשּלּולי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלֹו,
ּבלבד, נבּוכדראּצר ּבׁשביל היה לא צֹור לכידת על הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ(ג)
ּבנֹוגע  ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה העֹולם, ּתּקּון ּבׁשביל ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָאּלא
הּטֹוב  הּכרת להיֹות צריכה ׁשּבוּדאי עבּורֹו, ׁשּנעׂשית ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָלטֹובה

כּו'.
הּגמרא ּדברי ב)על־ּדר לג, ׁש"ּתּקנּו(שבת לאּמֹות ּבנֹוגע ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ׁשּתּקנּו מה "ּכל - מרחצאֹות" ּתּקנּו ּגׁשרים, ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָׁשוקים,
ׁשּטֹוענים  ּכאּלּו ׁשּיׁש ועד כּו'". עצמן לצר אּלא ּתּקנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלא
צר ׁשאין - וכּו' צרּכם ּכל להם ׁשּנֹותן להּקּב"ה, ּבנֹוגע ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכ
ׁשהרי  ּבּדבר, "ּפנּיה" להּקּב"ה ׁשּיׁש ּכיון כּו', ּולהחזיר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלהֹודֹות

לכבֹודֹו" אּלא ּבראֹו לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּכל
ּבסֹופּה). אבֹות ְֶֶַָָ(מסכת

הּגמרא ּדברי היפ זה א)והרי נח, מהּו(ברכות טֹוב, "אֹורח ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבׁשבילי". אּלא טרח לא ּׁשּטרח מה ּכל ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹומר..

הּׂשכל  ׁשּגם - ואם אב לכּבּוד ּבנֹוגע לטען ׁשּיכֹולים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּוכפי
- כּו' צרכיו לכל ודאגּו ׁשּגּדלּוהּו ּכיון לכּבדם, ׁשּיׁש ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמחּיב
זאת  לעׂשֹות הכרחּו אּלא הּבן, טֹובת ּבׁשביל זאת עׂשּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֻׁשּלא
הּוא  זה ׁשּטבע ועד ּבנֹו, על לרחם האב ׁשּטבע טבעם, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמּצד
מצּפּונם  את להׁשקיט הצרכּו לא ואילּו חּיים, ּבעלי אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻּגם

זאת. עֹוׂשים היּו לא ְִִִַָֹֹהּטבעי,

(âé):çöøú àìñ:óàðú àìñ:áðâú àìñ ¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½Ÿ
:ø÷L ãr Erøá äðrú-àìñ Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«¤

i"yx£Û‡˙ ‡Ï∑:ׁשּנאמר איׁש, ּבאׁשת אּלא נאּוף אין …ƒ¿»ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָ
כ) ואֹומר:(ויקרא והּנֹואפת", הּנֹואף יּומת (יחזקאל "מֹות ְְֵֵֶַַַָ

זרים"יז) את ּתּקח איׁשּה ּתחת המנאפת ."האּׁשה ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
·‚˙ ‡Ï∑.מדּבר הּכתּוב - נפׁשֹות יט)ּבגֹונב (ויקרא …ƒ¿…ְְְֵֵַַָָ

ּבגֹונב  זה אּלא אינֹו אֹו ממֹון. ּבגֹונב ּתגנבּו", ְְְִֵֵֵֶֶָָֹֹ"לא

הּלמד  ּדבר אמרּת: נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָממֹון,
ּבדבר  מדּבר תנאף", "לא תרצח", "לא מה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹמענינֹו.
ּדבר  תגנב", "לא אף ּביתּֿדין, מיתת עליהם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשחּיבין

ּביתּֿדין מיתת עליו פו)ׁשחּיב .(סנהדרין ִִֵֶַַָָָ

(ãé)Erø úéa ãîçú àìñErø úLà ãîçú-àì ¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À
:Erøì øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcáråô §©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

ּפׁשּוטים ּבדברים היה ּתֹורה מּתן ׁשענין למה ,ּדוקא הּטעם ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשהמׁש ּופׁשּוטים מּׁשּום ּתחּתֹונים ּבדברים היא העצם כת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָ

למּטה  ׁשאין ּתחּתֹון הכי ּבעֹולם העֹולמֹות, ּבכללּות הן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּביֹותר,
ׁשּבֹו. ּפׁשּוטים ּבדברים עצמֹו, זה ּבעֹולם והן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָמּמּנּו,

e‚z·.יג  ‡Ï .Ûe‚z ‡Ï .LÙ ÏBË˜z ‡Ï»ƒ¿¿»»¿»ƒ¿
:‡¯˜L„ ‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡Ï»«¿≈¿«¿»«¬»¿ƒ¿»

‡z˙יד  „ÓÁ˙ ‡Ï .C¯·Á ˙Èa „ÓÁ˙ ‡Ï»«¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«
Èc ÏÎÂ d¯ÓÁÂ d¯B˙Â d˙Ó‡Â dc·ÚÂ C¯·Á«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈«¬»≈¿…ƒ

:C¯·ÁÏ¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

àì ,óàðú àì ,çöøú àì (ãé-âé)Ÿ¦§©Ÿ¦§¨Ÿ
.áðâúLiziEv dPd ,xn` ¦§Ÿ¨©¦¥¦¦¦

aNA lMd z` `xFA ip`W zFcFdl§¤£¦¥¤©Ÿ©¥
mdW xEarA zFa`d cAklE ,dUrOaE©©£¤§©¥¨¨©£¤¥
oR xnXd oM m` ,dxiviA mitYYWn¦§©§¦©§¦¨¦¥¦¨¥¤
"mc`d mC KRWze" ici dUrn lAgY§©¥©£¥¨©§¦§Ÿ©¨¨¨
lkA il zFcFdlE icFakl iz`xA xW £̀¤¨¨¦¦§¦§¦§¨

,dN`óàðú àìålAgY iM ,Lrx zW` ¥¤§Ÿ¦§¨¥¤¥¤¦§©¥
zn`A xRkl zFa`d cFaM oipr¦§©§¨¨¦§Ÿ¨¡¤
mdia` z` Erci `l iM ,xwXA zFcFdlE§©¤¤¦Ÿ¥§¤£¦¤
icaFr EUri xW`M ,xg`l mcFaM EpzIe©¦§§¨§©¥©£¤©£§¥
dY` ia` url mixn` dxf dcFar£¨¨¨Ÿ§¦¨¥¨¦©¨

(.f"k ,'a dinxi)m`xAW mdia` Erci `le , ¦§§¨§Ÿ¥§£¦¤¤§¨¨
xidfd oM xg`e .oi`náðâú àì,Wtp ¥©¦§©©¥¦§¦Ÿ¦§Ÿ¤¤

xcq oke ,z`fM mxFB ok FnM `Ed iM¦§¥¥¨Ÿ§¥¥¤
xg` ,`Ed KM oWpre oxngA zevOd©¦§Ÿ§ª§¨§¨§¨¨©©
ok ixg`e ,minC zEkitW dxf dcFar£¨¨¨§¦¨¦§©£¥¥
Wtp zapB xidfd KM xg`e zFixr iENB¦£¨§©©¨¦§¦§¥©¤¤

zEcre`l cngi `NW inE .lfbe xwW §¥¤¤§¤¤¦¤Ÿ©§ŸŸ
lM milWd dPde .Fxagl mlFrl wiGi©¦§¨©£¥§¦¥¦§¦¨

.Fxag lWA aIg mc`X dnoM xg`e ©¤¨¨©¨§¤£¥§©©¥
aIgzOd iM ,hxtA mihRWOd x`ai§¨¥©¦§¨¦¦§¨¦©¦§©¥
`l m` mihRWOd on hRWnA Fxagl©£¥§¦§©¦©¦§¨¦¦Ÿ
FNW Fpi`X dnl dE`zi `le cngi©§Ÿ§Ÿ¦§©¤§©¤¥¤

.eilrX dn mNWi§©¥©¤¨¨
øîàåux` KxC aEzMd fg` iM `"x §¨©¦¨©©¨¤¤¤¤

dNgY xn`l,Eòø úéaiM ¥Ÿ§¦¨¥¥¤¦
ixg`e ziA Fl zFidl miCwi liMUOd©©§¦©§¦¦§©¦§©£¥
,FziA l` D`iadl "dX` gTi" ok¥¦©¦¨©£¦¨¤¥
dpWnaE ."dn`e car" dpwi ok ixg`e§©£¥¥¦§¤¤¤§¨¨§¦§¥
iM ,dNgY dX`d xiMfd dxFY¨¦§¦¨¦¨§¦¨¦
.dNgY dX` z`Ul EE`zi mixEgAd©©¦¦§©¨¥¦¨§¦¨
lFcBd xEQ`d dX`d zCngW F`¤¤§©¨¦¨¨¦©¨
dXng zFxACd zxUr dPde .mdAW¤¨¤§¦¥£¤¤©¦§£¦¨
,mc`d zaFhl dXnge `xFAd cFakA¦§©¥©£¦¨§©¨¨¨

iMéáà úà ãakEiM ,l`d cFaM ¦©¥¤¨¦§¨¥¦

a`d cAkl dEv `xFAd cFakl¦§©¥¦¨§©¥¨¨
dXng Ex`Wpe ,dxiviA sYYWOd©¦§©¥©§¦¨§¦§££¦¨

.FzaFhe FMxvA mc`l̈¨¨§¨§§¨
äpäå,mlEnB zFxACd zvwA xiMfd §¦¥¦§¦¦§©©¦§§¨

xEACA iM ,xiMfd `l mzvwaE¦§¨¨Ÿ¦§¦¦©¦
ipXd,àp÷ ìàiWilWA,äwðé àì ék ©¥¦¥©¨©§¦¦¦Ÿ§©¤

iWingA,ïeëéøàé ïòîìxiMfd `le ©£¦¦§©©©£¦§Ÿ¦§¦
iM ,df dide .xkU F` Wpr mixg`A©£¥¦Ÿ¤¨¨§¨¨¤¦
zaFh mipFxg`d mixaC dXngd©£¦¨§¨¦¨©£¦©
FzNrtE FY` FxkU dPde ,md mc`d̈¨¨¥§¦¥§¨¦§ª¨
zxdf` Kixv dxf dcFarA la` .eiptl§¨¨£¨©£¨¨¨¨¦©§¨©
cFakl `Ede ,DAW lFcBd xngl WprŸ¤©Ÿ¤©¨¤¨§¦§

xn` iM il` d`xPde .`xFAdàp÷ ìà ©¥§©¦§¨¥©¦¨©¥©¨
lr,Eì äéäé àìxn`eãñç äNòå ©Ÿ¦§¤§§¨©§Ÿ¤¤¤
lr,éëðà`l zevn lr `ai Wprd iM ©¨Ÿ¦¦¨Ÿ¤¨Ÿ©¦§ŸŸ

zlAwe .dUr zevn lr xkVde ,dUrz©£¤§©¨¨©¦§Ÿ£¥§©¨©
oipr FzlEf zcFar zxdf`e l`d zEkln©§¨¥§©§¨©£©¨¦§¨
xidfd KM xg`e xaCd milWde ,cg ¤̀¨§¦§¦©¨¨§©©¨¦§¦



exziצ zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e t"y)

לחברֹו. אדם ּבין הראּויה להנהגה ּגם הּיסֹוד היא ּבה' ְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהאמּונה
יֹותר: ְִִֵָּובפרטּיּות

אדם  ׁשּבין הּמצֹות ׁשּקּיּום ההכרח מהּו לטען: יכֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיהּודי
ההנהגה  עם ּגם ׁשּקׁשּור ּובאפן הּתֹורה, צּוּוי מּצד יהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלחברֹו
רע  הּוא טבעֹו ׁשּמּצד מי ּבׁשלמא - לּמקֹום?! אדם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּבין
ׂשכר  והבטחת מהּקּב"ה, למֹורא זקּוק הּוא הרי ְְְְֲֵֵַַַָָָָָָָָֻּומׁשחת,
הּוא  אם אבל לחברֹו; אדם ּבין ּכדבעי להתנהג ּכדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבגן־עדן,
חּיֹות  ּבין (ולא ּתרּבּות ּבני ּבין ונתחּנ ׁשּגדל רגיל, אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹרק
מּדֹות  ּובעל לבב, ר הּוא אם ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָטרף),
ּד"ענּיים  ּבאפן יתנהג טבעֹו מּצד הרי ּתֹולדּתֹו, מּטבע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹטֹובֹות

וכּסיתֹו" ערֹום ּתראה ּכי ּבית, ּתביא ז)מרּודים נח, ,(ישעי' ְְְִִִִִִִֶַָָ
הּתֹורה. ּבצּוּוי צר ְְִֶַָֹֹללא

האדם  ׁשּכאׁשר - מההפטרה ׁשּלמדים ּכפי - זה על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוהּמענה
עצמֹו על להעמיד ויכֹול אחד, לאף זקּוק ׁשאינֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָמרּגיׁש
ּבּיׁשּות  יפּגע הּדבר ּכאׁשר לבּסֹוף, הּנה טבעֹו, ּכפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּולהתנהג

הּזּולת  ּבטֹובת יׁשּתּדל ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּנה ׁשּלֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹּומציאּות
הפ ׁשּיעׂשה אּדרּבה, אּלא רצּוץ"), קנה "מׁשענת רק ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ(ויהיה
על  וחֹוׁשב עצמֹו, אצל קרֹוב ׁשאדם לפי והינּו, כּו'. ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהּטֹוב
יׁש נעׂשה הּזמן ּובמׁש הּזּולת, על מאׁשר יֹותר ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָעצמֹו

ּבּתניא ׁשּכתּוב מה ועל־ּדר) יֹותר יג)ּומציאּות אפילּו(פרק ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
יֹותר  נתחּזק הרע.. ׁשל ועצמּותֹו ׁש"מהּותֹו ל"ּבינֹוני", ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבנֹוגע
ּוׁשאר  ּוׁשתּיה ּבאכילה הרּבה ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁש הּזמן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמׁש
לעצמֹו, ּכּלֹו העֹולם את לכּבׁש ׁשרֹוצה ועד עֹולם־הּזה"), ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻעניני
אפילּו - (וזאת כּו' אחרים לרּמֹות צרי זה ּבׁשביל אם ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָֹּגם

ׁשקר). לאמירת ׁשּי היה לא ּבתחּלה ְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹאם
"לא  האחרֹונֹות, הּדּברֹות ׁשּגם הּדּברֹות, ּבעׂשרת הּוא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹוכן
יׁש לחברֹו, אדם ׁשּבין ענינים ׁשהם וגֹו'", תחמֹוד ו"לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹתגנב"
ּכמֹו הּקּב"ה, צּוּוי מּצד אּלא) האדם, טבע מּצד (לא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹלקּימם
לאחרי  ּבאים ׁשהם ּבכ וכמדּגׁש לּמקֹום, אדם ׁשּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּמצֹות

גֹו'" נסמן)"אנכי ושם .400 עמוד מג כרך מנחם' 'תורת גם .(ראה ִָֹ

ß hay 'k ycew zay ß

(åè)úàå íãétlä-úàå úìBwä-úà íéàø íòä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ
eãîòiå eòðiå íòä àøiå ïLò øää-úàå øôMä ìB÷́©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£ÎÂÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ Ï∑ אחד ּבהם היה ׁשּלא מלּמד ¿»»»ƒְֵֶֶֶַָָָָֹ

לֹומר:סּומא  ּתלמּוד – אּלם? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין . ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּתלמּוד  חרׁש? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין העם", כל ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ"וּיענּו

ונׁשמע" "נעׂשה ‰ÏBw˙.(מכילתא)לֹומר: ˙‡ ÌÈ‡B¯∑ ְְֲִֶַַָƒ∆«…
אחר  ּבמקֹום לראֹות ׁשאיֿאפׁשר הּנׁשמע, את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָרֹואין

‰ÏBw˙.(שם) הּגבּורה הּיֹוצאין ∑‡˙ ∑eÚiÂ.מּפי ∆«…ְְִִִַַָ«»À
אּלא (שם) נּוע Á¯Ó˜.זיע אין e„ÓÚiÂ∑(שם)היּו ִֵֶַַָ«««¿≈»…ָ

מחניהם  ּכאר מיל, עׂשר ׁשנים לאחֹוריהם ,נרּתעין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּנאמר: להחזירן, אֹותן ּומסּיעין ּבאין הּׁשרת ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומלאכי

סח) יּדדּון"(תהלים יּדדּון צבאֹות ."מלכי ְְִִֵַָֹֹ

ÈÂ˙טו  ‡i¯BÚa ˙ÈÂ ‡iÏ˜ ˙È ÔÊÁ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»»»»»«»¿»»«»¿»
eÚÊÂ ‡nÚ ‡ÊÁÂ Ôz ‡¯eË ˙ÈÂ ‡¯ÙBL Ï«̃»»¿»»»≈«¬»«»¿»

:˜ÈÁ¯Ó eÓ˜Â¿»≈»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.dUFrd lr xkUA gihade ,xaFrd lr©¨¥§¦§¦©§¨¨©¨¤
WprA `eW zrEaWA xidfde,äwðé àì §¦§¦¦§©¨§§Ÿ¤Ÿ§©¤

xn` `le ,llM lEnB zAWA xiMfd `le§Ÿ¦§¦§©¨§§¨§Ÿ¨©
Wpr F` zxMd Wpr zAXd lNgnd lr©©§©¥©©¨Ÿ¤©¨¥Ÿ¤
lr xkU xiMfd `le ,FzlEf xg ©̀¥¨§Ÿ¦§¦¨¨©
zAXdW ipRn ,FlNgn zAW xnFXd©¥©¨¥©§¦§¥¤©©¨
iM ,zFpFW`xd zevn iYWA llkp¦§¨¦§¥¦§Ÿ¨¦¦
ziW`xA dUrn lr cirn zAW xnFXd©¥©¨¥¦©©£¥§¥¦

zevnA dcFnE,éëðàWigMn FlNgnde ¤§¦§©¨Ÿ¦§©§©§©§¦
zEncwA dcFnE ziW`xa dUrnA§©£¥§¥¦¤§©§

zevnA Wigkdl mlFrd,éëðàdPde ¨¨§©§¦§¦§©¨Ÿ¦§¦¥
llkA `Ed,ã÷t àp÷ ìàllkaE ¦§©¥©¨Ÿ¥¦§©

.íéôìàì ãñç äùòåiWingd xEACaE §Ÿ¤¤¤©£¨¦©¦©£¦¦
`id iM xkU xiMfd zFa`d cFakA¦§¨¨¦§¦¨¨¦¦

.dUr zevn¦§©£¥
äàøpäå'dd EidW zFgENd aYknA §©¦§¤§¦§©©¤¨©

cFaM mdW cg` gElA zFpFW`x¦§©¤¨¤¥§
zFIpXd 'dde ,iYxMfdW FnM `xFAd©¥§¤¦§©§¦§©©§¦
,Wng cbpM Wng EidIW ,cg` gElA§©¤¨¤¦§¨¥§¤¤¨¥

dxivi xtqA ExiMfdW oiprM(.'b ,e"h) §¦§©¤¦§¦§¥¤§¦¨
xUr xRqnM dn ilA zFxitq xUrA§¤¤§¦§¦¨§¦§©¤¤
cigi zixaE ,Wng cbpM 'd ,zFrAv ¤̀§¨§¤¤¨¥§¦¨¦

rvn`A zpEkn(mW)Ll xxAzi dGnE . §ª¤¤¨¤§©¨¦¤¦§¨¥§
cr iM ,miYW Eid dOléáà úà ãakE ¨¨¨§©¦¦©©¥¤¨¦

Kli`e o`MnE ,azkAW dxFY cbpM `Ed§¤¤¨¤¦§¨¦¨¨¥¨
dfNW d`xpe .dR lrAW dxFY cbpM§¤¤¨¤§©¤§¦§¤¤¨¤

l"f EpizFAx Efnx(.'f ,`"n x"eny)Exn`W ¨§©¥¤¨§
cbpkE ux`e minW cbpM zFgEl iYW§¥§¤¤¨©¦¨¨¤§¤¤
cbpkE oipiaWEW ipW cbpkE dNke ozg̈¨§©¨§¤¤§¥§¦¦§¤¤
,cg` fnx df lke .minlFr ipW§¥¨¦§¨¤¤¤¤¨

.cFQd oiai liMUOdeeh dxez §©©§¦¨¦©
.úìBwä úà íéàø íòä ìëå (æè-åè)§¨¨¨Ÿ¦¤©Ÿ

.äLî ìà eøîàiåmiWxtnd zrC ©Ÿ§¤¤©©©§¨§¦
(r"a`xd)`Ede ,dxFY oYn xg` df didW ¨¤¨¨¤©©©©¨§
xn`WéLàø ìk éìà ïeáø÷zå ¤¨©©¦§§¥©¨¨¥

eðàøä ïä eøîàzå íëéð÷æå íëéèáL¦§¥¤§¦§¥¤©Ÿ§¥¤§¨
eðçðà íéôñé íà 'Bâå eðéäìà 'ä¡Ÿ¥§¦Ÿ§¦£©§

ìeðúîå ãBò 'ä ìB÷ úà òîL'Fbe ¦§Ÿ©¤¨¨§§
(.a"kÎ'k ,'d mixaC)xEarA ,iYrC oM oi`e . §¨¦§¥¥©§¦©£
:o`kA xn`W,íéäìà eðnò øaãé ìàå ¤¨©§¨§©§©¥¦¨¡Ÿ¦

o`kA xn` dWnE ,"cFr" xn` `leìà §Ÿ¨©¤¨©§¨©
,eàøézxn`p mWeøLà ìk eáéèéä ¦¨§¨¤¡©¥¦¨£¤

eøac(.d"k ,'d mW)`l o`kA iM ,cFre . ¦¥¨§¦§¨Ÿ
miciRNde zFlFTd on wx EcgtIW xRq¦¥¤§©£©¦©§©©¦¦
xEACn EcgR mWe ,oWr `EdW xdd onE¦¨¨¤¨¥§¨¨£¦¦

Exn`W ,dpikXdøLà øNa ìë éî ék ©§¦¨¤¨§¦¦¨¨¨£¤
CBzî øaãî íéiç íéäìà ìB÷ òîL̈©¡Ÿ¦©¦§©¥¦

éçiå eðîk Làä(.b"k ,'d mW)iM ,cFre . ¨¥¨Ÿ©¤¦¨§¦



צי exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e t"y)

לחברֹו. אדם ּבין הראּויה להנהגה ּגם הּיסֹוד היא ּבה' ְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהאמּונה
יֹותר: ְִִֵָּובפרטּיּות

אדם  ׁשּבין הּמצֹות ׁשּקּיּום ההכרח מהּו לטען: יכֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיהּודי
ההנהגה  עם ּגם ׁשּקׁשּור ּובאפן הּתֹורה, צּוּוי מּצד יהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלחברֹו
רע  הּוא טבעֹו ׁשּמּצד מי ּבׁשלמא - לּמקֹום?! אדם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּבין
ׂשכר  והבטחת מהּקּב"ה, למֹורא זקּוק הּוא הרי ְְְְֲֵֵַַַָָָָָָָָֻּומׁשחת,
הּוא  אם אבל לחברֹו; אדם ּבין ּכדבעי להתנהג ּכדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבגן־עדן,
חּיֹות  ּבין (ולא ּתרּבּות ּבני ּבין ונתחּנ ׁשּגדל רגיל, אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹרק
מּדֹות  ּובעל לבב, ר הּוא אם ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָטרף),
ּד"ענּיים  ּבאפן יתנהג טבעֹו מּצד הרי ּתֹולדּתֹו, מּטבע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹטֹובֹות

וכּסיתֹו" ערֹום ּתראה ּכי ּבית, ּתביא ז)מרּודים נח, ,(ישעי' ְְְִִִִִִִֶַָָ
הּתֹורה. ּבצּוּוי צר ְְִֶַָֹֹללא

האדם  ׁשּכאׁשר - מההפטרה ׁשּלמדים ּכפי - זה על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוהּמענה
עצמֹו על להעמיד ויכֹול אחד, לאף זקּוק ׁשאינֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָמרּגיׁש
ּבּיׁשּות  יפּגע הּדבר ּכאׁשר לבּסֹוף, הּנה טבעֹו, ּכפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּולהתנהג

הּזּולת  ּבטֹובת יׁשּתּדל ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּנה ׁשּלֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹּומציאּות
הפ ׁשּיעׂשה אּדרּבה, אּלא רצּוץ"), קנה "מׁשענת רק ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ(ויהיה
על  וחֹוׁשב עצמֹו, אצל קרֹוב ׁשאדם לפי והינּו, כּו'. ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהּטֹוב
יׁש נעׂשה הּזמן ּובמׁש הּזּולת, על מאׁשר יֹותר ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָעצמֹו

ּבּתניא ׁשּכתּוב מה ועל־ּדר) יֹותר יג)ּומציאּות אפילּו(פרק ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
יֹותר  נתחּזק הרע.. ׁשל ועצמּותֹו ׁש"מהּותֹו ל"ּבינֹוני", ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבנֹוגע
ּוׁשאר  ּוׁשתּיה ּבאכילה הרּבה ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁש הּזמן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמׁש
לעצמֹו, ּכּלֹו העֹולם את לכּבׁש ׁשרֹוצה ועד עֹולם־הּזה"), ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻעניני
אפילּו - (וזאת כּו' אחרים לרּמֹות צרי זה ּבׁשביל אם ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָֹּגם

ׁשקר). לאמירת ׁשּי היה לא ּבתחּלה ְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹאם
"לא  האחרֹונֹות, הּדּברֹות ׁשּגם הּדּברֹות, ּבעׂשרת הּוא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹוכן
יׁש לחברֹו, אדם ׁשּבין ענינים ׁשהם וגֹו'", תחמֹוד ו"לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹתגנב"
ּכמֹו הּקּב"ה, צּוּוי מּצד אּלא) האדם, טבע מּצד (לא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹלקּימם
לאחרי  ּבאים ׁשהם ּבכ וכמדּגׁש לּמקֹום, אדם ׁשּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּמצֹות

גֹו'" נסמן)"אנכי ושם .400 עמוד מג כרך מנחם' 'תורת גם .(ראה ִָֹ

ß hay 'k ycew zay ß

(åè)úàå íãétlä-úàå úìBwä-úà íéàø íòä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ
eãîòiå eòðiå íòä àøiå ïLò øää-úàå øôMä ìB÷́©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£ÎÂÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ Ï∑ אחד ּבהם היה ׁשּלא מלּמד ¿»»»ƒְֵֶֶֶַָָָָֹ

לֹומר:סּומא  ּתלמּוד – אּלם? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין . ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּתלמּוד  חרׁש? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין העם", כל ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ"וּיענּו

ונׁשמע" "נעׂשה ‰ÏBw˙.(מכילתא)לֹומר: ˙‡ ÌÈ‡B¯∑ ְְֲִֶַַָƒ∆«…
אחר  ּבמקֹום לראֹות ׁשאיֿאפׁשר הּנׁשמע, את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָרֹואין

‰ÏBw˙.(שם) הּגבּורה הּיֹוצאין ∑‡˙ ∑eÚiÂ.מּפי ∆«…ְְִִִַַָ«»À
אּלא (שם) נּוע Á¯Ó˜.זיע אין e„ÓÚiÂ∑(שם)היּו ִֵֶַַָ«««¿≈»…ָ

מחניהם  ּכאר מיל, עׂשר ׁשנים לאחֹוריהם ,נרּתעין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּנאמר: להחזירן, אֹותן ּומסּיעין ּבאין הּׁשרת ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומלאכי

סח) יּדדּון"(תהלים יּדדּון צבאֹות ."מלכי ְְִִֵַָֹֹ

ÈÂ˙טו  ‡i¯BÚa ˙ÈÂ ‡iÏ˜ ˙È ÔÊÁ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»»»»»«»¿»»«»¿»
eÚÊÂ ‡nÚ ‡ÊÁÂ Ôz ‡¯eË ˙ÈÂ ‡¯ÙBL Ï«̃»»¿»»»≈«¬»«»¿»

:˜ÈÁ¯Ó eÓ˜Â¿»≈»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.dUFrd lr xkUA gihade ,xaFrd lr©¨¥§¦§¦©§¨¨©¨¤
WprA `eW zrEaWA xidfde,äwðé àì §¦§¦¦§©¨§§Ÿ¤Ÿ§©¤

xn` `le ,llM lEnB zAWA xiMfd `le§Ÿ¦§¦§©¨§§¨§Ÿ¨©
Wpr F` zxMd Wpr zAXd lNgnd lr©©§©¥©©¨Ÿ¤©¨¥Ÿ¤
lr xkU xiMfd `le ,FzlEf xg ©̀¥¨§Ÿ¦§¦¨¨©
zAXdW ipRn ,FlNgn zAW xnFXd©¥©¨¥©§¦§¥¤©©¨
iM ,zFpFW`xd zevn iYWA llkp¦§¨¦§¥¦§Ÿ¨¦¦
ziW`xA dUrn lr cirn zAW xnFXd©¥©¨¥¦©©£¥§¥¦

zevnA dcFnE,éëðàWigMn FlNgnde ¤§¦§©¨Ÿ¦§©§©§©§¦
zEncwA dcFnE ziW`xa dUrnA§©£¥§¥¦¤§©§

zevnA Wigkdl mlFrd,éëðàdPde ¨¨§©§¦§¦§©¨Ÿ¦§¦¥
llkA `Ed,ã÷t àp÷ ìàllkaE ¦§©¥©¨Ÿ¥¦§©

.íéôìàì ãñç äùòåiWingd xEACaE §Ÿ¤¤¤©£¨¦©¦©£¦¦
`id iM xkU xiMfd zFa`d cFakA¦§¨¨¦§¦¨¨¦¦

.dUr zevn¦§©£¥
äàøpäå'dd EidW zFgENd aYknA §©¦§¤§¦§©©¤¨©

cFaM mdW cg` gElA zFpFW`x¦§©¤¨¤¥§
zFIpXd 'dde ,iYxMfdW FnM `xFAd©¥§¤¦§©§¦§©©§¦
,Wng cbpM Wng EidIW ,cg` gElA§©¤¨¤¦§¨¥§¤¤¨¥

dxivi xtqA ExiMfdW oiprM(.'b ,e"h) §¦§©¤¦§¦§¥¤§¦¨
xUr xRqnM dn ilA zFxitq xUrA§¤¤§¦§¦¨§¦§©¤¤
cigi zixaE ,Wng cbpM 'd ,zFrAv ¤̀§¨§¤¤¨¥§¦¨¦

rvn`A zpEkn(mW)Ll xxAzi dGnE . §ª¤¤¨¤§©¨¦¤¦§¨¥§
cr iM ,miYW Eid dOléáà úà ãakE ¨¨¨§©¦¦©©¥¤¨¦

Kli`e o`MnE ,azkAW dxFY cbpM `Ed§¤¤¨¤¦§¨¦¨¨¥¨
dfNW d`xpe .dR lrAW dxFY cbpM§¤¤¨¤§©¤§¦§¤¤¨¤

l"f EpizFAx Efnx(.'f ,`"n x"eny)Exn`W ¨§©¥¤¨§
cbpkE ux`e minW cbpM zFgEl iYW§¥§¤¤¨©¦¨¨¤§¤¤
cbpkE oipiaWEW ipW cbpkE dNke ozg̈¨§©¨§¤¤§¥§¦¦§¤¤
,cg` fnx df lke .minlFr ipW§¥¨¦§¨¤¤¤¤¨

.cFQd oiai liMUOdeeh dxez §©©§¦¨¦©
.úìBwä úà íéàø íòä ìëå (æè-åè)§¨¨¨Ÿ¦¤©Ÿ

.äLî ìà eøîàiåmiWxtnd zrC ©Ÿ§¤¤©©©§¨§¦
(r"a`xd)`Ede ,dxFY oYn xg` df didW ¨¤¨¨¤©©©©¨§
xn`WéLàø ìk éìà ïeáø÷zå ¤¨©©¦§§¥©¨¨¥

eðàøä ïä eøîàzå íëéð÷æå íëéèáL¦§¥¤§¦§¥¤©Ÿ§¥¤§¨
eðçðà íéôñé íà 'Bâå eðéäìà 'ä¡Ÿ¥§¦Ÿ§¦£©§

ìeðúîå ãBò 'ä ìB÷ úà òîL'Fbe ¦§Ÿ©¤¨¨§§
(.a"kÎ'k ,'d mixaC)xEarA ,iYrC oM oi`e . §¨¦§¥¥©§¦©£
:o`kA xn`W,íéäìà eðnò øaãé ìàå ¤¨©§¨§©§©¥¦¨¡Ÿ¦

o`kA xn` dWnE ,"cFr" xn` `leìà §Ÿ¨©¤¨©§¨©
,eàøézxn`p mWeøLà ìk eáéèéä ¦¨§¨¤¡©¥¦¨£¤

eøac(.d"k ,'d mW)`l o`kA iM ,cFre . ¦¥¨§¦§¨Ÿ
miciRNde zFlFTd on wx EcgtIW xRq¦¥¤§©£©¦©§©©¦¦
xEACn EcgR mWe ,oWr `EdW xdd onE¦¨¨¤¨¥§¨¨£¦¦

Exn`W ,dpikXdøLà øNa ìë éî ék ©§¦¨¤¨§¦¦¨¨¨£¤
CBzî øaãî íéiç íéäìà ìB÷ òîL̈©¡Ÿ¦©¦§©¥¦

éçiå eðîk Làä(.b"k ,'d mW)iM ,cFre . ¨¥¨Ÿ©¤¦¨§¦

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

ענין  ּוכמֹו ההעּדר, להיֹות צרי והתהּוּות הויה לכל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּקדם
על־ידי  החרדה ענין ּגם־ּכן ּדזהּו הּגּלּוי. ׁשּבׁשביל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּצמצּום
העם  וּירא ענין (ׁשּזהּו ּתֹורה ּבמּתן ׁשהיּו ּוברקים ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּקֹולֹות
ההויה, אל הּקֹודם ההעּדר ׁשּזהּו החרדה), ענין גֹו', ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוּינּועּו

העצמּות  ּגּלּוי את לקּבל ׁשּיּוכלּו ּבּטּול ּבבחינת ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכדי
העצם, להמׁשכת והּכלי ההכנה הּוא זה ׁשהעּדר ּתֹורה. ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבמּתן

האמּתית. ההויה ֲֲִִֶַָָָׁשהּוא

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

o`kAxn`(.g"i wEqR)ìà Lbð äLîe §¨¨©¨¤¦©¤
,ìôøòä.FkFzA `AW xn` `le ¨£¨¤§Ÿ¨©¤¨§
ïBëpäå,oiprd xECqaE dWxRA ipirA §©¨§¥©©¨¨¨§¦¨¦§¨

iMeøîàiå íéàø íòä ìëå ¦§¨¨¨Ÿ¦©Ÿ§
äLî ìà,dxFY oYn mcw did ¤¤¨¨Ÿ¤©©¨

ixaC lM xcQM xiMfd dNgYnE¦§¦¨¦§¦©¥¤¨¦§¥
zlAbdA" dWnl dESX dn midl`d̈¡Ÿ¦©¤¦¨§¤§©§¨©
,"zFxACd zxUre mrd zxdf`e xdd̈¨§©§¨©¨¨©£¤¤©¦§
dWn l` mrd ixaC xiMfde xfg dYre§©¨¨©§¦§¦¦§¥¨¨¤¤
z`e zFlFTd z` E`xW zrn iM xn`e§¨©¦¥¥¤¨¤©§¤

miciRNdeòðxFg`l÷Bçøî eãîòå ©©¦¦¨§¨§¨§¥¨
.dWn liAbd xW` xdd lEaBn xzFi¥¦§¨¨£¤¦§¦¤

øãqäåiM ,mixaCAúBìB÷ eéä ø÷aa §©¥¤©§¨¦¦©Ÿ¤¨
÷æç øôBL ìB÷å íé÷øáelirl) §¨¦§¨¨¨§¥

(.f"h ,h"ioiprM ,dpikW dcxi `l oicre©£©¦Ÿ¨§¨§¦¨§¦§©
xAWn mixd wxtn wfge dlFcB gExe§©§¨§¨¨§¨¥¨¦§©¥

'd gExa `l 'd iptl mirlq'`Îmikln) §¨¦¦§¥Ÿ¨©§¨¦

(.`"i ,h"i,äðçna íòä eãøçåmFwnA §¨§¨¨©©£¤¦§
mzFpgY(.f"h ,h"i lirl)mAl wGg dWnE , ©£¨§¥¤¦¥¦¨

eávéúiå íéäìàä úàø÷ì íàéöBäå§¦¨¦§©¨¡Ÿ¦©¦§©§
øää úézçúa(.f"i wEqR mW)mzFidaE , §©§¦¨¨¨¨¦§¨

miaSiznE miRvn xdd ziYgzA mẄ§©§¦¨¨§©¦¦§©§¦
Làa øää ìò 'ä ãøé(.g"i wEqR mW), ¨©©¨¨¨¥¨¨

ïðò CLç íéîMä áì ãò BðLò ìòiå©©©£¨©¥©¨©¦¤¨¨
ìôøòå(.`"i ,'c mixaC),øää ãøçåFnvr ©£¨¤§¨¦§¨©¨¨©§

rfrCfpe(.g"i ,h"i lirl)WrxA EUri xW`M §¦§©§©§¥©£¤©£¨©©
oke .oMn xzFi F` "dlflf" `xwPd©¦§¨©§§¨¥¦¥§¥
zFraB mili`k Ecwx mixdd ,aEzM̈¤¨¦¨§§¥¦§¨

o`v ipaM(.'c ,c"iw miNdY),lWn EPpi`e , ¦§¥Ÿ§¦¦§¥¤¨¨
oCxId qpIe d`x mId lWn EPpi` xW`M©£¤¥¤¨¨©¨¨¨©¨Ÿ©©§¥

xFg`l aQi(.'b wEqR mW),ìB÷ ÷fçúðå ¦Ÿ§¨¨¨§¦§©¥
ãàî øôBMä(.h"i ,h"i lirl)f` ,íòä eàø ©¨§Ÿ§¥¨¨¨¨

eòeðiåxFg`l÷Bçøî eãîòiå(o`M) ©¨§¨©©©§¥¨¨

f`e ,lEaBd on xzFiåéìà eøîàmNM ¥¦©§§¨¨§¥¨ª¨
íéäìàä íänò øaãé àlLoR llM ¤Ÿ§©¥¦¨¤¨¡Ÿ¦§¨¤

mdixiv Ektdp d`xOA iM ,EzEnï¦©©§¤¤¤§¦¥¤
gM Exvr `le mdilr(.f"h ,'i l`IpC t"r), £¥¤§Ÿ¨§Ÿ©¨¦¥

xEACd ErnWi m`e,eúeîémwGg dWnE §¦¦§§©¦¨¤¦§¨
:mdl xn`eeàøéz ìà(.f"i wEqR)ErnWe , §¨©¨¤©¦¨¨§¨§

eil`÷Bçøî íòä ãîòiåmcnrnA ¥¨©©£Ÿ¨¨¥¨§©£¨¨
(.g"i wEqR)eixaC lkA Evx `l iM , ¨¦Ÿ¨§¨§¨¨

,lEaBd l` axwzdlìà Lbð äLîe §¦§¨¥¤©§¤¦©¤

ìôøòä(mW)xAC f`e ,FkFzA `A `l , ¨£¨¤¨Ÿ¨§§¨¦¥
zxUr xg`e .zFxACd zxUr midl ¡̀Ÿ¦£¤¤©¦§§©©£¤¤
Exn`X dn o`M xiMfd `l zFxACd©¦§Ÿ¦§¦¨©¤¨§
xcqM x`al dvx iM ,dWnl mipwGd©§¥¦§¤¦¨¨§¨¥§¥¤
dxFY dpWnA la` ,mihRWOde zevOd©¦§Ÿ§©¦§¨¦£¨§¦§¥¨

(.'k ,'d mixaC)ixg` iM dWn xiMfd §¨¦¦§¦¤¦©£¥
mdihaW iW`x lM eil` Eaxw zFxACd©¦§¨§¥¨¨¨¥¦§¥¤

Fl Exn`e mdipwfeeðçðà íéôñé íà §¦§¥¤§¨§¦Ÿ§¦£©§
ìeðúîå ãBò eðéäìà 'ä ìB÷ úà òîL ¦§Ÿ©¤¡Ÿ¥¨¨§

(.a"k wEqR mW)EpizFWtpA EpxrW iM , ¨¨¦¦©§§©§¥
lAql cFr lkEp `NW"'d xaC `Vn ¤Ÿ©¦§Ÿ©¨§©

midl`d dvxIW EaWg iM ,"midl ¡̀Ÿ¦¦¨§¤¦§¤¨¡Ÿ¦
Exn` KklE ,zevOd lM mdil` xAcl§©¥£¥¤¨©¦§Ÿ§¨¨§
øîàé øLà ìk úà òîLe äzà áø÷§©©¨£¨¥¨£¤Ÿ©
eðòîLå eðéìà øaãz zàå eðéäìà 'ä¡Ÿ¥§©§§©¥¥¥§¨©§

eðéNòå(.c"k ,'d mW)`Ed KExA WFcTde , §¨¦¨§©¨¨
:xn`e mdixacl dcFdìk eáéèéä ¨§¦§¥¤§¨©¥¦¨

eøac øLà(.d"k ,'d mixaC)did ok iM , £¤¦¥§¨¦¦¥¨¨
zxUr wx mrinWi `NW eiptl utgd©¥¤§¨¨¤Ÿ©§¦¥©£¤¤

."eiptl dxWi d`xIde" ,zFxACd©¦§§©¦§¨§¨¨§¨¨
.eòðiåEpizFAx zrC lr(o`M `zlikn)oi` ©¨ª©©©©¥§¦§¨¨¥

`Ed oke ,"rif" `N` o`kA rEp©§¨¤¨¦©§¥
xFMXM ux` rEpY rFp :xnF`,c"k dirWi) ¥©¨©¤¤©¦§©§¨

(.'kmCgRnE ,ErfrCfp iM xn`i oM m`e ,§¦¥Ÿ©¦¦§©§§¦©§¨
xFg`l cFr Exfg.÷Bçøî eãîòålre ¨§§¨§¨§¥¨§©

hWRd ilrA zrCeòeðiå"ErpW" ©©©£¥©§¨©¨¤¨
mdixFg`l mnFwOn,÷Bçøî eãîòå ¦§¨©£¥¤§¨§¥¨

ux`a didY cpe rp :oFWNn,'c ziW`xA) ¦§¨¨¨¦§¤¨¨¤§¥¦

(.c"ixAcOA mripie :oke ,(.b"i ,a"l xAcOA). §¥©§¦¥©¦§¨©¦§¨

.íéäìà eðnò øaãé ìàåaxd giBWd §©§©¥¦¨¡Ÿ¦¦§¦©¨©
mikFaPd dxFnA(.b"l ,'a)qElwp`A §¥©§¦§ª§§

mBxYW:íéäìà eðnò øaãé ìàå`le" ¤¦§¥§©§©¥¦¨¡Ÿ¦§¨
dUr `le ,"'d mcw on `pnr llnzi¦§©¥¦¨¨¦¢¨§Ÿ¨¨
xAcie mBxY iM ,zFnFwOd x`WA ok¥¦§¨©§¦¦§¥©§©¥

dN`d mixaCd lM z` midl`,'k lirl) ¡Ÿ¦¤¨©§¨¦¨¥¤§¥

(.'`'d xAcie mFwn lkA oke ,'d liNnE©¦§¥§¨¨©§©¥
iM Flv` mrHde ,'d liNnE dWn l ¤̀¤©¦§©©©¤§¦
lM EdErnXW t"r` oFW`xd xEACd©¦¨¦¤§¨¨
dWn zlrnM FA mzlrn oi` l`xUi¦§¨¥¥©£¨¨§©£©¤
iM mBxY dOl FYrcM oM m`e .EpAx©¥§¦¥§©§¨¨¦§¥¦

kOr iYxAC minXd onm(.h"i wEqR oNdl) ¦©¨©¦¦©§¦¦¨¤§©¨¨

liNnz` :xnFl Fl dide ,oFknr zililn©¥¦¦§§¨¨©¦§©¦

z` ,dxFY dpWnA oke ,oFknr incw on¦¢¨©¦§§¥§¦§¥¨¤
mkldw lM l` 'd xAC dN`d mixaCd©§¨¦¨¥¤¦¤¤¨§©§¤

(.h"i ,'d mixaC)oke ,'d liNn ,FzF` mBxY §¨¦¦§¥©¦§¥
EprnW FlFw z`e ,md Exn`wEqR mW) ¨§¥§¤¨©§¨¨

(.`"k`prnW Dixnin lw zi mBxze ,§¦§¥¨¨¥§¥§©£¨
,`Wp` mr 'd llni ix` `pifg oic `nFi¨¥£¥¨£¥§©¥¦£¨¨

mkOr 'd xAC miptA mipR :okewEqR mW) §¥¨¦§¨¦¦¤¦¨¤¨¨

(.'cmBxY ixdW ,cFre ,'d liNn©¦§¤£¥¦§¥
lFwa EPpri midl`de(.h"i ,h"i lirl)onE §¨¡Ÿ¦©£¤§§¥¦

`A xakE ,lwa Dil iprzn 'd mcw¢¨¦§£¥¥§¨§¨¨
rnWIe ,Fnvr dWnA oM dxFYd oFWlA¦§©¨¥§¤©§©¦§©

eil` xACn lFTd z`(.h"t ,'f xAcOA), ¤©¦©¥¥¨©¦§¨

oprd cEOr cxi :oke ,lNnzn FnEBxze§©§¦§©¥§¥¥¥©¤¨¨
dWn mr xAce ld`d gzR cnreoNdl) §¨©¤©¨Ÿ¤§¦¤¦¤§©¨

(.'h ,b"l.lNnznE :¦§©¥
ìáà`NW ,x`an qElwp`l mrHd £¨©©©§ª§§§Ÿ¨¤Ÿ

xEAC dxFY oYn lkA xn`p¤¡©§¨©©¨¦
wx l`xUil mXdLàä CBzîmixaC) ©¥§¦§¨¥©¦¨¥§¨¦

(.`"k ,'ddn `Ede ,ErnW W`d onE ,¦¨¥¨§§©
oke ,md EbiVdXíéîMä ïî ékoNdl) ¤¦¦¥§¥¦¦©¨©¦§©¨

(.h"i wEqRKFYn" :zn`d KxC lr ¨©¤¤¨¡¤¦
xakE ,deWA W`d KFYn `Ede ,"minXd©¨©¦§¦¨¥§¨¤§¨

Fpipr x`Azp(.'k ,h"i lirl)d`xWM dPde . ¦§¨¥¦§¨§¥§¦¥§¤¨¨
o`kA qElwp`íéäìà eðnò øaãé ìàå ª§§§¨§©§©¥¦¨¡Ÿ¦

mBxzl d`x `l ,dSgn FA xMfd `NW¤Ÿª§©§¦¨Ÿ¨¨§©§¥
FpFWlA oi`e ,"'d `pOr lNni `le" FA§Ÿ§©¥¦¨¨§¥¦§

zNnl iEPM,íéäìào`kA llW KklE ¦§¦©¡Ÿ¦§¨¨©§¨
.WOn xEACd mdn¥¤©¦©¨

ïîe`NW qElwp` znkgA `ltOd ¦©ª§¨§¨§©ª§§¤Ÿ
`xwi" ipiq xd cnrnA xiMfd¦§¦§©£©©¦©§¨¨
`p` `d mBxze ,"'dc `xnin" F` "'dc©¥§¨©§¦§¥¨£¨

Kl ilBzn,h"i lirl)(.'hipirl 'd ilBzi , ¦§§¦¨§¥¦§§¦§¥¥
ipiqc `xEh lr `nr lk(.`"i wEqR mW), ¨©¨©¨§¦¨¨¨

idFlr ilBzi`c(.g"i wEqR mW)'d ilBz`e , §¦§§¦£¦¨¨§¦§§¦
ipiqc `xEh lr(.'k wEqR mW)mBxY `le , ©¨§¦©¨¨§Ÿ¦§¥

`Ed xW`M "'dc `xwi ilBzi`e"§¦§§¦§¨¨©©£¤
`xEh midl`d xd dNgY mBxzn§©§¥§¦¨©¨¡Ÿ¦¨

'dc `xwi idFlr ilBzi`c(.'` ,'b lirl), §¦§§¦£¦§¨¨©§¥

mXd xiMfdW mFwn lkA dUr oM¥¨¨§¨¨¤¦§¦©¥
xW`M la` ,z`Gd dcixiA cgind©§ª¨©§¦¨©Ÿ£¨©£¤
z`xwl mBxY midl` aEzMd xiMfi©§¦©¨¡Ÿ¦¦§¥¦§©

midl`d(.f"i ,h"i lirl)`xnin zEncwl ¨¡Ÿ¦§¥§©¨¥§¨



exziצב zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ycew zayl inei xeriy

(æè)äòîLðå eðnò äzà-øac äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨
:úeîð-ït íéäìû eðnò øaãé-ìàå§©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«

(æé)øeáòáì ék eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©Ÿ̧¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼¦À§©«£Æ
Búàøé äéäz øeáòáe íéäìûä àa íëúà úBqð©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²

:eàèçú ézìáì íëéðt-ìò©§¥¤−§¦§¦¬¤«¡¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ ˙Bq ¯e·Ú·Ï∑,ּבעֹולם אתכם לגּדל ¿«¬«∆¿∆ְְֵֶֶַָָ

עליכם  נגלה ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ּבאּמֹות ׁשם לכם .ׁשּיצא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ
˙Bq∑:ּכמֹו ּוגדּלה, הרמה סב)לׁשֹון "הרימּו(ישעיה «ְְְֲִָָָָֻ
מט)נס", נּסי",(שם ל)"ארים הּגבעה"(שם על ,"וכּנס ְְִִִִֵֵַַַָָ

זקּוף  B˙‡¯È.ׁשהּוא ‰È‰z ¯e·Ú·e∑ די עלֿי ֶָ«¬ƒ¿∆ƒ¿»ְֵַ
זּולתֹו אין ּכי ּתדעּו ּומאּים, יראּוי אֹותֹו ְְְִִֵֵֶֶָָָֻׁשראיתם

מּפניו  .ותיראּו ְְִִָָ

(çé)ìôøòä-ìà Lbð äLîe ÷çøî íòä ãîòiå©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½
ñ :íéäìûä íL-øLà£¤−̈¨«¡Ÿ¦«

i"yx£ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb∑,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים ƒ«∆»¬»∆ְְִִִִֶָֹֹ
עדֿלב  ּבאׁש ּבֹוער "וההר ׁשּנאמר: וערפל, ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָענן

הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ענן חׁש ֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשמים
הענן" ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה לֹו: .ׁשאמר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

(èé)ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®
:íënò ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà©¤´§¦¤½µ¦¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«

ÏÂ‡טז  Ïa˜e ‡nÚ z‡ ÏlÓ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆«≈«¿ƒ»»¿«≈¿»
:˙eÓ ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ ÏlÓ˙Èƒ¿«≈ƒ»»ƒ√»¿»ƒ¿»¿

ÏÈ„aיז  È¯‡ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬¬≈¿ƒ
ÏÈ„·e ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙‡ ÔBÎ˙È ‰‡qÏ¿«»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»¿ƒ
‡Ïc ÏÈ„a ÔBÎÈt‡ ÏÚ dzÏÁ„ È‰˙cƒ¿≈««¿≈««≈¿ƒ¿»

:Ôe·eÁ¿̇

Ïˆ„יח  ·¯˜ ‰LÓe ˜ÈÁ¯Ó ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈¿«
:ÈÈ„ ‡¯˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡«ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

Ï‡¯NÈיט  È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓL ÔÓ È¯‡ ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒ¬≈ƒ¿«»«≈ƒƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

midl`d `A mBxze ,'dc(.f"i wEqR oNdl) ©§¦§¥¨¨¡Ÿ¦§©¨¨

ilBzi xn` `le ,'dc `xwi oFkl ilBzi¦§§¦§§¨¨©§Ÿ¨©¦§§¦
'dc `xwi oOzC ,'d oFkl(.g"i wEqR mW), §§©¨§¨¨©¨¨

lwa Dil iprzn 'd mcw onE xn` oke§¥¨©¦¢¨¦§£¥¥§¨
(.h"i ,h"i lirl)inl WxtnE x`an df lke , §¥§¨¤§Ÿ¨§Ÿ¨§¦

dlrnl miWxtnd EpixaC liMUIW,h"i) ¤©§¦§¨¥©§Ÿ¨¦§©§¨
(.'kzFwCwcn zF`gqpA izi`x oke .§¥¨¦¦§ª§¨§ª§¨

midl`d xd l` dWn lrIe,c"k oNdl) ©©©¤¤©¨¡Ÿ¦§©¨

(.b"iixg` iM ,'dc `xEhl dWn wilqE :§¥¤§¨©¦©£¥
xdn ErqIe aizkE ,oM xn`i dxFY oYn©©¨Ÿ©¥§¦©¦§¥©

'd(.b"l ,'i xAcOA).fi dxez ©¦§¨

àa íëúà úBqð øeáòáì ék (æé)¦§©£©¤§¤¨
.íéäìàämlFrA mkz` lCbl ¨¡Ÿ¦§©¥¤§¤¨¨

FcFakA `EdW miFBA mW mkl `vIW¤¥¥¨¤¥©¦¤¦§
.mkilr dlbp,úBqðdnxd" oFWl ¦§¨£¥¤©§£¨¨

qp Enixd :FnM ,"dNcbE(.'i ,a"q dirWi), §ª¨§¨¦¥§©§¨

draBd lr qPke(.f"i ,'l mW),sEwf `EdW , §©¥©©¦§¨¨¤¨
i la` .oFkp EPpi`e .i"Xx oFWlokY §©¦§¥¤¨£¨¦¨¥

,xn`IWøeáòáì ékmkliBxd ¤Ÿ©¦§©£©§¦§¤
FzpEn`A,íéäìàä àad`xdW oeiMW ¤¡¨¨¨¡Ÿ¦¤¥¨¤¤§¨

FzpEn` dqpkp dpikXd iENB mkl̈¤¦©§¦¨¦§§¨¡¨
mkWtp cxRz `le ,FA dwacl mkaalA¦§©§¤§¨§¨§Ÿ¦¨¥©§§¤

,mlFrl dPOnBúàøé äéäz ïòîìe ¦¤¨§¨§©©¦§¤¦§¨
íëéðt ìòFCal `Ed iM mkzF`xA ©§¥¤¦§§¤¦§©

EPOn oE`xize ux`aE minXA midl`d̈¡Ÿ¦©¨©¦¨¨¤§¦§¦¤
didYW ,xn`i F` .dlFcB d`xiìò ¦§¨§¨Ÿ©¤¦§¤©

íëéðtz`Gd dlFcBd W`d z`xiàìå §¥¤¦§©¨¥©§¨©Ÿ§Ÿ
eàèçúoFWNd didie .dPOn mkz`xIn ¤¡¨¦¦§©§¤¦¤¨§¦§¤©¨

ceC xn`Ie ,dQp `l iM zkll l`Ie on¦©Ÿ¤¨¤¤¦Ÿ¦¨©Ÿ©¨¦
iM dN`A zkll lkE` `l lE`W l ¤̀¨Ÿ©¨¤¤¨¥¤¦

iziQp `l(.h"l ,f"i '`Îl`EnW)oiprM , Ÿ¦¦¦§¥§¦§©
."zElibx"§¦

áøäåmikFaPd dxFnA xn`(.c"k ,'b)iM §¨©¨©§¥©§¦¦
mdl xn`,eàøéz ìàdf iM ¨©¨¤©¦¨¦¤

midl` 'd dQpIWMW did mzi`x xW £̀¤§¦¤¨¨¤§¤§©¤¡Ÿ¦
glWie ,mkzpEn` Kxr ricFdl mkz ¤̀§¤§¦©¥¤¡©§¤§¦§©
dn xYql dvxIW xwW `iap mkl̈¤§¦¤¤¤¦§¤¦§Ÿ©
mlFrl mkixEW` crnz `l ,mYrnXX¤§©§¤Ÿ¦§©£¥¤§¨
zn`d mzi`x xaM iM ,zn`d KxCn¦¤¤¨¡¤¦§¨§¦¤¨¡¤
lkEIW" xEarA ,xn`i oM m`e .mkipirA§¥¥¤§¦¥Ÿ©©£¤©

cizrl "mkz` zFQplíéäìàä àa §©¤§¤¤¨¦¨¨¡Ÿ¦
.oFiQp lkA Fl micnFr EidYW icM dYr©¨§¥¤¦§§¦§¨¦¨

ìòå,xn`i ."WOn oFiQp" `Ed iYrC §©©§¦¦¨©¨Ÿ©
mkzFQpl midl`d dvx dPd¦¥¨¨¨¡Ÿ¦§©§¤
lM mkANn `ivFd iM eizevn ExnWzd£¦§§¦§Ÿ¨¦¦¦¦§¤¨
miadF` mkWid d`xi dYrnE ,wtq̈¥¥©¨¦§¤£¤§¤£¦
lM oke .eizevnaE FA EvRgY m`e FzF`§¦©§§§¦§Ÿ¨§¥¨
`l iM dN`A zkll ,dpigA oFiQp oFWl§¦¨§¦¨¨¤¤¨¥¤¦Ÿ

iziQp(.h"l ,f"i '`Îl`EnW)iWtp iYpgA `l , ¦¦¦§¥Ÿ¨©§¦©§¦
didIW okYie .mdA zkll mlFrn¥¨¨¤¤¨¤§¦¨¥¤¦§¤
mrR oFc`d iM ,daFhA dGd oFiQPd©¦¨©¤§¨¦¨¨©©

dcFarA FCar dQpim` zrcl dWw §©¤©§©£¨¨¨¨©©¦
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.miptAgi dxez §¨¦



צג exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ycew zayl inei xeriy

(æè)äòîLðå eðnò äzà-øac äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨
:úeîð-ït íéäìû eðnò øaãé-ìàå§©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«

(æé)øeáòáì ék eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©Ÿ̧¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼¦À§©«£Æ
Búàøé äéäz øeáòáe íéäìûä àa íëúà úBqð©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²

:eàèçú ézìáì íëéðt-ìò©§¥¤−§¦§¦¬¤«¡¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ ˙Bq ¯e·Ú·Ï∑,ּבעֹולם אתכם לגּדל ¿«¬«∆¿∆ְְֵֶֶַָָ

עליכם  נגלה ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ּבאּמֹות ׁשם לכם .ׁשּיצא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ
˙Bq∑:ּכמֹו ּוגדּלה, הרמה סב)לׁשֹון "הרימּו(ישעיה «ְְְֲִָָָָֻ
מט)נס", נּסי",(שם ל)"ארים הּגבעה"(שם על ,"וכּנס ְְִִִִֵֵַַַָָ

זקּוף  B˙‡¯È.ׁשהּוא ‰È‰z ¯e·Ú·e∑ די עלֿי ֶָ«¬ƒ¿∆ƒ¿»ְֵַ
זּולתֹו אין ּכי ּתדעּו ּומאּים, יראּוי אֹותֹו ְְְִִֵֵֶֶָָָֻׁשראיתם

מּפניו  .ותיראּו ְְִִָָ

(çé)ìôøòä-ìà Lbð äLîe ÷çøî íòä ãîòiå©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½
ñ :íéäìûä íL-øLà£¤−̈¨«¡Ÿ¦«

i"yx£ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb∑,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים ƒ«∆»¬»∆ְְִִִִֶָֹֹ
עדֿלב  ּבאׁש ּבֹוער "וההר ׁשּנאמר: וערפל, ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָענן

הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ענן חׁש ֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשמים
הענן" ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה לֹו: .ׁשאמר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

(èé)ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®
:íënò ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà©¤´§¦¤½µ¦¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«

ÏÂ‡טז  Ïa˜e ‡nÚ z‡ ÏlÓ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆«≈«¿ƒ»»¿«≈¿»
:˙eÓ ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ ÏlÓ˙Èƒ¿«≈ƒ»»ƒ√»¿»ƒ¿»¿

ÏÈ„aיז  È¯‡ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬¬≈¿ƒ
ÏÈ„·e ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙‡ ÔBÎ˙È ‰‡qÏ¿«»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»¿ƒ
‡Ïc ÏÈ„a ÔBÎÈt‡ ÏÚ dzÏÁ„ È‰˙cƒ¿≈««¿≈««≈¿ƒ¿»

:Ôe·eÁ¿̇

Ïˆ„יח  ·¯˜ ‰LÓe ˜ÈÁ¯Ó ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈¿«
:ÈÈ„ ‡¯˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡«ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

Ï‡¯NÈיט  È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓL ÔÓ È¯‡ ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒ¬≈ƒ¿«»«≈ƒƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

midl`d `A mBxze ,'dc(.f"i wEqR oNdl) ©§¦§¥¨¨¡Ÿ¦§©¨¨

ilBzi xn` `le ,'dc `xwi oFkl ilBzi¦§§¦§§¨¨©§Ÿ¨©¦§§¦
'dc `xwi oOzC ,'d oFkl(.g"i wEqR mW), §§©¨§¨¨©¨¨

lwa Dil iprzn 'd mcw onE xn` oke§¥¨©¦¢¨¦§£¥¥§¨
(.h"i ,h"i lirl)inl WxtnE x`an df lke , §¥§¨¤§Ÿ¨§Ÿ¨§¦

dlrnl miWxtnd EpixaC liMUIW,h"i) ¤©§¦§¨¥©§Ÿ¨¦§©§¨
(.'kzFwCwcn zF`gqpA izi`x oke .§¥¨¦¦§ª§¨§ª§¨

midl`d xd l` dWn lrIe,c"k oNdl) ©©©¤¤©¨¡Ÿ¦§©¨

(.b"iixg` iM ,'dc `xEhl dWn wilqE :§¥¤§¨©¦©£¥
xdn ErqIe aizkE ,oM xn`i dxFY oYn©©¨Ÿ©¥§¦©¦§¥©

'd(.b"l ,'i xAcOA).fi dxez ©¦§¨

àa íëúà úBqð øeáòáì ék (æé)¦§©£©¤§¤¨
.íéäìàämlFrA mkz` lCbl ¨¡Ÿ¦§©¥¤§¤¨¨

FcFakA `EdW miFBA mW mkl `vIW¤¥¥¨¤¥©¦¤¦§
.mkilr dlbp,úBqðdnxd" oFWl ¦§¨£¥¤©§£¨¨

qp Enixd :FnM ,"dNcbE(.'i ,a"q dirWi), §ª¨§¨¦¥§©§¨

draBd lr qPke(.f"i ,'l mW),sEwf `EdW , §©¥©©¦§¨¨¤¨
i la` .oFkp EPpi`e .i"Xx oFWlokY §©¦§¥¤¨£¨¦¨¥

,xn`IWøeáòáì ékmkliBxd ¤Ÿ©¦§©£©§¦§¤
FzpEn`A,íéäìàä àad`xdW oeiMW ¤¡¨¨¨¡Ÿ¦¤¥¨¤¤§¨

FzpEn` dqpkp dpikXd iENB mkl̈¤¦©§¦¨¦§§¨¡¨
mkWtp cxRz `le ,FA dwacl mkaalA¦§©§¤§¨§¨§Ÿ¦¨¥©§§¤

,mlFrl dPOnBúàøé äéäz ïòîìe ¦¤¨§¨§©©¦§¤¦§¨
íëéðt ìòFCal `Ed iM mkzF`xA ©§¥¤¦§§¤¦§©

EPOn oE`xize ux`aE minXA midl`d̈¡Ÿ¦©¨©¦¨¨¤§¦§¦¤
didYW ,xn`i F` .dlFcB d`xiìò ¦§¨§¨Ÿ©¤¦§¤©

íëéðtz`Gd dlFcBd W`d z`xiàìå §¥¤¦§©¨¥©§¨©Ÿ§Ÿ
eàèçúoFWNd didie .dPOn mkz`xIn ¤¡¨¦¦§©§¤¦¤¨§¦§¤©¨

ceC xn`Ie ,dQp `l iM zkll l`Ie on¦©Ÿ¤¨¤¤¦Ÿ¦¨©Ÿ©¨¦
iM dN`A zkll lkE` `l lE`W l ¤̀¨Ÿ©¨¤¤¨¥¤¦

iziQp `l(.h"l ,f"i '`Îl`EnW)oiprM , Ÿ¦¦¦§¥§¦§©
."zElibx"§¦

áøäåmikFaPd dxFnA xn`(.c"k ,'b)iM §¨©¨©§¥©§¦¦
mdl xn`,eàøéz ìàdf iM ¨©¨¤©¦¨¦¤

midl` 'd dQpIWMW did mzi`x xW £̀¤§¦¤¨¨¤§¤§©¤¡Ÿ¦
glWie ,mkzpEn` Kxr ricFdl mkz ¤̀§¤§¦©¥¤¡©§¤§¦§©
dn xYql dvxIW xwW `iap mkl̈¤§¦¤¤¤¦§¤¦§Ÿ©
mlFrl mkixEW` crnz `l ,mYrnXX¤§©§¤Ÿ¦§©£¥¤§¨
zn`d mzi`x xaM iM ,zn`d KxCn¦¤¤¨¡¤¦§¨§¦¤¨¡¤
lkEIW" xEarA ,xn`i oM m`e .mkipirA§¥¥¤§¦¥Ÿ©©£¤©

cizrl "mkz` zFQplíéäìàä àa §©¤§¤¤¨¦¨¨¡Ÿ¦
.oFiQp lkA Fl micnFr EidYW icM dYr©¨§¥¤¦§§¦§¨¦¨

ìòå,xn`i ."WOn oFiQp" `Ed iYrC §©©§¦¦¨©¨Ÿ©
mkzFQpl midl`d dvx dPd¦¥¨¨¨¡Ÿ¦§©§¤
lM mkANn `ivFd iM eizevn ExnWzd£¦§§¦§Ÿ¨¦¦¦¦§¤¨
miadF` mkWid d`xi dYrnE ,wtq̈¥¥©¨¦§¤£¤§¤£¦
lM oke .eizevnaE FA EvRgY m`e FzF`§¦©§§§¦§Ÿ¨§¥¨
`l iM dN`A zkll ,dpigA oFiQp oFWl§¦¨§¦¨¨¤¤¨¥¤¦Ÿ

iziQp(.h"l ,f"i '`Îl`EnW)iWtp iYpgA `l , ¦¦¦§¥Ÿ¨©§¦©§¦
didIW okYie .mdA zkll mlFrn¥¨¨¤¤¨¤§¦¨¥¤¦§¤
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minkg Exn`W oiprM ,cFake,`"l x"eny) §¨§¦§¨¤¨§£¨¦
(.'koi`W ,eipFiqpA cnFrW mc` ixW ©̀§¥¨¨¤¥§¦§¨¤¥

dQpn `Ed KExA WFcTd oi`W dIxA Ll§§¦¨¤¥©¨¨§©¤
didY m` FzF` dQpn xiWrd ,DzF`¨¤¨¦§©¤¦¦§¤
FzF` dQpn iprd ,miIprl dgEzR Fcï§¨©£¦¦¤¨¦§©¤
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midl`d mkl aihd aEzMd©¨¥¦¨¤¨¡Ÿ¦
dUr `l xW` ,FcFaM z` mkzF`xdl§©§§¤¤§£¤Ÿ¨¨
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'dld xn`W oiprM ,dlgp mrl Fl§©©£¨§¦§¨¤¨©©§

z`f ElnbY(.'e ,a"l mixaC)wx xn`e , ¦§§Ÿ§¨¦§¨©©
dnc`d zFgRWn lMn iYrci mkz ¤̀§¤¨©§¦¦Ÿ¦§§¨£¨¨
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(.'a ,'b qFnr)il miaIg mpi` miOrd iM , ¨¦¨©¦¥¨©¨¦¦
mipR mkz` iYrci xW` mkM̈¤£¤¨©§¦¤§¤¨¦

.miptAgi dxez §¨¦

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ycew zayl inei xeriy
i"yx£¯Ó‡˙ ‰k∑ הּזה ּבּלׁשֹון.Ì˙È‡¯ Ìz‡∑יׁש ……«ֶַַָ«∆¿ƒ∆ֵ

מׂשיחין  ּׁשאחרים למה רֹואה, ּׁשאדם מה ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהפרׁש
חלּוק  ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו, מׂשיחין ּׁשאחרים ׁשּמה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָלֹו:

Èz¯ac.מּלהאמין  ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk∑ אחד וכתּוב ְֲִִַƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֶָָ
הּׁשליׁשי  הּכתּוב ּבא סיני". הר על ה' "וּירד ְִִִֵֵֶַַַַַַָָאֹומר:

ּביניהם ד)והכריע את (דברים הׁשמיע הּׁשמים "מן : ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
הּגדֹולה": אּׁשֹו את הרא הארץ ועל ליּסרּך ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָקֹולֹו

ּבּׁשמ  הארץ.ּכבֹודֹו על ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו ּדבר (מכילתא)ים, ְְְִִֶַַַָָָָָָ
ההר, על והּציען הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים הרּכין ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָאחר:

אֹומר: הּוא יח)וכן וּירד"(תהלים ׁשמים ."וּיט ְִֵֵֵֵַַַַָ

(ë)àì áäæ éýìàå óñë éýìà ézà ïeNòú àì¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ
:íëì eNòú©«£−¨¤«

i"yx£Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï∑ ׁשּמׁשי ּדמּות ּתעשּון לא …«¬ƒƒְֲַַַָֹ
ּבּמרֹום. לפני ÛÒÎ.(מכילתא)המׁשּמׁשים È‰Ï‡∑ ּבא ְְְִַַַַָָ¡…≈∆∆ָ

ׁשּלא  אּתי לעמד עֹוׂשה ׁשאּתה הּכרּובים על ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹלהזהיר
ּכסף, ׁשל לעׂשֹותם ׁשּניתם ׁשאם ּכסף, ׁשל ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָיהיּו

ּכאלהּות  לפני הן Ê‰·.הרי È‰Ï‡Â∑ להזהיר ּבא ְֲֵֵֵַָֹ≈…≈»»ְְִַָ

הרי  ארּבעה, עׂשית ׁשאם ׁשנים: על יֹוסיף ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
זהב  ּכאלהי לפני ÌÎÏ.הן eNÚ˙ ‡Ï∑:ּתאמר לא ְֵֵֵַָָָֹ…«¬»∆ַֹֹ

מדרׁשֹות, ּובבּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכרּובים עֹוׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָהריני
"לא  נאמר: לכ עֹולמים, ּבבית עֹוׂשה ׁשאני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּכדר

לכם" .תעׂשּו ֲֶַָ

(àë)éúìò-úà åéìò zçáæå él-äNòz äîãà çaæîE ¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ
éîìL-úàåðàö-úà EíB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå E §¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨©¨Æ

éìà àBáà éîL-úà øékæà øLàézëøáe E:E £¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«
i"yx£ÊÓ‰Ó„‡ Áa∑ ּבאדמה על מחּבר יבנּנּו ׁשּלא ƒ¿«¬»»ְְֲִֶֶַָָָָֹֻ

ּבסיס) אחרת: (נסחה ּכפיס ּגּבי על אֹו עּמּודים, ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּגּבי
מזּבח (מכילתא) חלל את ממּלא ׁשהיה אחר: ּדבר .ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

חנּיתן  ּבׁשעת אדמה ÈÏ.הּנחׁשת ‰NÚz∑ ׁשּתהא ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ«¬∆ƒְֵֶ
לׁשמי  עׂשּיתֹו ÂÈÏÚ.ּתחּלת zÁ·ÊÂ∑:ּכמֹו אצלֹו, ְְֲִִִִַָ¿»«¿»»»ְְֶ

ב) מנּׁשה"(במדבר מּטה אּלא .(מכילתא)"ועליו אינֹו אֹו ְְֵֵֶֶַַָָָ
מזּבח  על והּדם "הּבׂשר ּתלמּודֿלֹומר: מּמׁש? ְְְִַַַַַַַָָָָָָעליו

הּמזּבח ּבראׁש ׁשחיטה ואין ,"אלהי נח)ה' .(זבחים ְְְְֱִִֵֵֶַַָֹֹ
EÈÓÏLŒ˙‡Â EÈ˙ÏÚ .ּומּבקרמּצאנאׁשר ∑‡˙ ∆……∆¿∆¿»∆ְְֲִִֶֶָֹ

E¯˜aŒ˙‡Â E‡ˆŒ˙‡∑ֿואת עלתי ל"את ּפרּוׁש ∆…¿¿∆¿»∆ְְֵֶֶֶֹֹ
"ׁשלמי.ÈÓLŒ˙‡ ¯ÈkÊ‡ ¯L‡ ÌB˜n‰ŒÏÎa∑ ְֶָ¿»«»¬∆«¿ƒ∆¿ƒ

ל אּתן ׁשם אׁשר ׁשּלי, הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מּכאן  .עלי ׁשכינתי אׁשרה ,'ּוברכּתי אלי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'אבֹוא

למד  אּלא אּתה הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות נּתן ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשם  הּבחירה. ּבית וזהּו ׁשם, ּבאה ׁשהּׁשכינה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּבמקֹום
ּבנׂשיאת  הּמפרׁש ׁשם להזּכיר לּכהנים רׁשּות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֹנּתן

העם  את לבר .ּכּפים ְִֵֶַַָָָ

ÔÏÁ„Âכ  ÛÒÎc ÔÏÁc ÈÓ„˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿√»»«¬»ƒ¿«¿«¬»
:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ·‰„cƒ¿»»«¿¿¿

„Áaכא  È‰˙e ÈÓ„˜ „aÚz ‡˙Ó„‡ Áa„Ó«¿««¿¿»«¿≈√»»¿≈««
CÚ ÔÓ CL„e˜ ÒÎ ˙ÈÂ C˙ÂÏÚ ˙È È‰BÏÚ¬ƒ»¬»»»¿»¿«¿»ƒ»»
ÈzÎL ˙È È¯L‡ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C¯Bz ÔÓeƒ»¿»«¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿ƒ

:CpÎ¯·‡Â CÏ È˙k¯a ÁÏL‡ ÔnzÏ¿«»∆¿«ƒ¿¿ƒ»∆¡»≈ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íéîMä ïî ék íúéàø ízà (ë-èé)©¤§¦¤¦¦©¨©¦
.íënò ézøacxn`IW dEv ¦©§¦¦¨¤¦¨¤Ÿ©

ixg` mdlíúéàøLmkipirAïî ék ¨¤©£¥¤§¦¤§¥¥¤¦¦
íënò ézøac íéîMäoFc`d `Ed ip`e ©¨©¦¦©§¦¦¨¤©£¦¨¨

idl` iOr EtYWY l` ,ux`aE minXA©¨©¦¨¨¤©§©§¦¦¡Ÿ¥
iY` Kxv mkl oi` iM adf idl`e sqM¤¤¥Ÿ¥¨¨¦¥¨¤Ÿ¤¦¦

aEzMd xErWe ,xg` xfr l`àì ¤¥¤©¥§¦©¨Ÿ
eNòú àìå óñë éäìà ézà ïeNòú©£¦¦¡Ÿ¥¤¤§Ÿ©£

.áäæ éäìà íëìFWExR iYrclEàì ¨¤¡Ÿ¥¨¨§©§¦¥Ÿ
áäæ éäìàå óñë éäìà ïeNòúzFidl ©£¡Ÿ¥¤¤¥Ÿ¥¨¨¦§

,iY` midl`l mklíëì eNòú àìå ¨¤¥Ÿ¦¦¦§Ÿ©£¨¤
xfge ,mdA dpEn`d on xidfd ,llM§¨¦§¦¦¨¡¨¨¤§¨©
lqtE oiprM ,DCal dIUrd on xidfde§¦§¦¦¨£¦¨§©¨§¦§©¤¤

kl Eniwz `l daSnEm(.'` ,e"k `xwIe). ©¥¨Ÿ¨¦¨¤©¦§¨

ìòåmrh zn`d KxCézàlr mrhM §©¤¤¨¡¤©©¦¦§©©©
FWExR iYfnx xakE ,ipR(.'b wEqR lirl). ¨©§¨¨©§¦¥§¥¨

áúëå:i"Xxézøac íéîMä ïî ék §¨©©¦¦¦©¨©¦¦©§¦
,íënòxnF` xg` aEzkeãøiå ¦¨¤§¨©¥¥©¥¤

éðéñ øä ìò íMä(.'k ,h"i lirl)`A , ©¥©©¦©§¥¨
mdipiA rixkdl iWilXdíéîMä ïî ©§¦¦§©§¦©¥¥¤¦©¨©¦

õøàä ìòå jøqéì Bì÷ úà EòéîLä¦§¦£¤Ÿ§©§¤¨§©¨¨¤
äìBãbä BMà úà Eàøä(.e"l ,'c mixaC), ¤§£¤¦©§¨§¨¦

.ux`A FzxEabE FX`e minXA FcFaM§©¨©¦§¦§¨¨¨¤
rxkd la` .oEkn EPpi`e ,axd oFWl Edf¤§¨©§¥¤§ª¨£¨¤§¥©

`Ed minkg Wxcn miwEqRd`zlikn) ©§¦¦§©£¨¦§¦§¨

(o`MFcFakE minXA mXd iM `Ed zn`e , ¨¤¡¤¦©¥©¨©¦§
aEzke ,'d W`A iM ipiq xdAøä ìòå §©¦©¦¨¥§¨§©©

íéîMî íänò zøaãå zãøé éðéñ¦©¨©§¨§¦©§¨¦¨¤¦¨¨¦
(.b"i ,'h dingp)zFx`an oNM zF`xwOde , §¤§¨§©¦§¨ª¨§Ÿ¨

lMd iYx`A xakE ,rcFi lkl opFWlA¦§¨§¨¥©§¨¥©§¦©Ÿ
dlrnl(.'k ,h"i lirl)xn` mdxa` iAxe . §©§¨§¥§©¦©§¨¨¨©

zWxtA mrHd oiai al Fl WIW in iM¦¦¤¥¥¨¦©©©§¨¨©

`Vz iM(.`"k ,b"l oNdl)mkg it ixace . ¦¦¨§©¨§¦§¥¦¨¨
og(.a"i ,'i zldw).`k; dxez ¥Ÿ¤¤

.él äNòz äîãà çaæî (áë-àë)¦§©£¨¨©£¤¦
xn` iM `"x WxRàì ¥©¦¨©Ÿ

áäæ éäìàå óñë éäìà ézà ïeNòú©£¦¦¡Ÿ¥¤¤¥Ÿ¥¨¨
zFidl mzxEvA mipFilr gM lAwl§©¥Ÿ©¤§¦§¨¨¦§

iM ,mkipiaE ipiA miIrvn`ìëa ¤§¨¦¦¥¦¥¥¤¦§¨
éîL úà øékæà øLà íB÷näàáà ©¨£¤©§¦¤§¦¨Ÿ

éìàEicFakA ip`ézëøáe,ELl oi` ¥¤£¦¦§¦¥©§¦¥§
EpizFAx zrC lre .llM irvn`l KxvŸ¤§¤§¨¦§¨§©©©©¥

(o`M `zlikn)miUrPd mdW ,zFgAfOA §¦§¨¨©¦§§¤¥©©£¦
zevn xiMfd ,WCwOaE oMWOA©¦§¨©¦§¨¦§¦¦§©

zFgAfOdíéðáàáe äîãàaxn`l ©¦§§¨£¨¨¨£¨¦¥Ÿ
,FCal mXl zFgAfOd oM mB EUrIW¤©£©¥©¦§§©¥§©
`le ,"minlXde zFlFrd EgAfi mWe"§¨¦§§¨§©§¨¦§Ÿ

,dcVd ipR lr micXlíB÷nä ìëáe ©¥¦©§¥©¨¤§¨©¨



exziצד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ycew zayl inei xeriy

(áë)ïäúà äðáú-àì él-äNòz íéðáà çaæî-íàå§¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−
äììçzå äéìò zôðä Eaøç ék úéæb: ¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

i"yx£ÌÈ·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא) יׁשמעאל רּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְִִֵַָ
מׁשלׁשה: חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ּכל ְְְִִִֵֶַָָָֹאֹומר:
מׁשּמׁש זה 'אם' הרי ּתעׂשהּֿלי", אבנים מזּבח ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ"ואם
אבנים' מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר 'ּכאׁשר': ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָּבלׁשֹון

עלי חֹובה ׁשהרי ּגזית", אתהן תבנה "לא –ְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֹ
ׁשּנאמר: אבנים, מזּבח כז)לבנֹות "אבנים (דברים ְְֱֲֲִִִִֶֶַַָָ

וכן ּתבנה". כב)ׁשלמֹות חֹובה (לקמן ּתלוה", ּכסף "אם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ
ׁשּנאמר: טו)הּוא, זה (דברים ואף ּתעביטּנּו", "והעבט ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַ

˙·Èכב  ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz ÔÈ·‡ Áa„Ó Ì‡Â¿ƒ«¿««¿ƒ«¿≈√»«»ƒ¿≈
Ô‰˙ÈdÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÏÈÒt »¿≈¿ƒ»»¿ƒ«¿»¬«

:dpÏlÁ˙e¿«¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

àBáé BîL úà eøékæé øLàFcFakA £¤©§¦¤§¨¦§
ïäéìòmkFzA FzpikW oMWlCøáìe £¥¤§©¥§¦¨§¨§¨¥
.íúBà¨

íàå íòèåm` ,xnFl ,daFg zevnA §©©§¦§¦§©¨©¦
ux`d zWxl EMfYW onGd riBi©¦©§¨¤¦§¨¤¤¨¨¤

il zFpaleíéðáà çaæîziaA §¦§¦¦§©£¨¦§¥
xnXd ,dxigAdïäúà äðáú àlL ©§¦¨¦¨¥¤Ÿ¦§¤¤§¤

úéæbzlrnl oM zFUrl aWgYW ¨¦¤©£Ÿ©£¥§©£©
gAfn lr devOdW `"x zrce .oipAd©¦§¨§©©¤©¦§¨©¦§©
mihRWOd dN`e xcqAW zixAd©§¦¤§¥¤§¥¤©¦§¨¦

eiWExtA(.'c ,c"k). §¥¨
ìòå,oxcqM miaEzMd ,zn`d KxC §©¤¤¨¡¤©§¦§¦§¨

íéîMä ïî ék íúéàø ízà©¤§¦¤¦¦©¨©¦
íënò ézøac(.h"i wEqR lirl)inWA ¦©§¦¦¨¤§¥¨¦§¦

,lFcBdïeNòú àìå"ipR lr"éäìà ©¨§Ÿ©£©¨©¡Ÿ¥
áäæ éäìàå óñë(.'k mW)ip` la` , ¤¤¥Ÿ¥¨¨¨£¨£¦

mkl xiYnéì çaæî eNòzLiCal ©¦¨¤¤©£¦§¥©¦§©¦
"minlW mB zFlFr eilr gAfle"ìëa §¦§Ÿ©¨¨©§¨¦§¨

éîL úà øékæà øLà íB÷näiM ©¨£¤©§¦¤§¦¦
éìà àBáàézëøáe EE(.`"k wEqR)zkxA , ¨¥¤¥©§¦¨¦§Ÿ

zgY zvax mFdY zkxA lrn minẄ©¦¥¨¦§Ÿ§Ÿ¤¤¨©
)(.d"k ,h"n ziW`xAe ,øékæàKxai Epxkf on §¥¦§©§¦¦§¨¨§¨¥

(.a"i ,e"hw miNdY). §¦¦

.äéìò zôðä Eaøç ékmdA xq`l ¦©§§¥©§¨¨¤¨¤¡Ÿ¨¤
lfxAd zribp(.'c ,'b zFCn)FnM , §¦©©©§¤¦§

gAfn z` dpaY zFnlW mipa` xn`PW¤¤¡©£¨¦§¥¦§¤¤¦§©
Lidl` 'd(.'e ,f"k mixaC)mdilr sipz `l , ¡Ÿ¤§¨¦Ÿ¨¦£¥¤

lfxA(.'d wEqR mW)lfxAd o`M xiMfde . ©§¤¨¨§¦§¦¨©©§¤
xW` lfxA ilM lM iM ,"axg" oFWlA¦§¤¤¦¨§¦©§¤£¤
xn`i .axg E`xTi zFzxFM zFIR mdÄ¤¦§¦¨§¤¤Ÿ©
ipW Dle axg cEd` Fl UrIe ,siqA§©¦©©©¥¤¤§¨§¥

zFit(.f"h ,'b mihtFW)axg Ll gw ,lnf`aE , ¥§¦§¦§¥©§¤¤
dCg(.'` ,'d l`wfgi)liXkA xn`ie , ©¨§¤§¥§Ÿ©§©¦

:oipAd FA ExYqi xW` zFRlke§¥©£¤¦§§©¦§¨
eizFaxgA uYi KizlCbnE(.'h ,e"k mW), ¦§§Ÿ©¦¦Ÿ§©§¨¨

.axg EP`xwi mipa` zYqnd df oke§¥¤©§©¥£¨¦¦§§¤¤¤
íòèåEpizFAx ixacA devOd`zlikn) §©©©¦§¨§¦§¥©¥§¦§¨

(o`MspEi `NW devn xECdl ¨§¦¦§¨¤Ÿ©
`NW xn` `"xe .Kix`Od lr xSwnd©§©¥©©©£¦§¨©¤Ÿ
zFzRW`A oa`d on lqtPd x`Xi¦¨¥©¦§¨¦¨¤¤¨©§¨

`NW F` .mXd gAfnA iEpA zSwOde§©¦§¨¨§¦§©©¥¤Ÿ
dxf dcFarl gAfn zFUrl dPOn gwNi¦¨©¦¤¨©£¦§¥©©£¨¨¨
axde .Egilvi ilE` ok EUri dicaFr iM¦§¤¨©£¥©©§¦§¨©

mikFaPd dxFnA xn`(.d"n ,'b)`idW ¨©§¥©§¦¤¦
dxEv odA zFUrl E`ai `NW ,dwgxd©§¨¨¤Ÿ¨Ÿ©£¨¤¨
bdpn ok did iM ,ziMUn oa` didze§¦§¤¤¤©§¦¦¨¨¥¦§©

.dxf dcFar icaFr§¥£¨¨¨
éðàåxEarA ,devOd mrh iM xnF` ©£¦¥¦©©©¦§¨©£

aixgOd `Ede axg lfxAd zFid¡©©§¤¤¤§©©£¦
xW` eUr dPde .KM `xwp okle ,mlFrd̈¨§¨¥¦§¨¨§¦¥¥¨£¤

mXd F`pU(.'b ,'` ik`ln)WxFId `Ed §¨©¥©§¨¦©¥
digz LAxg lre Fl xn`W ,axgd©¤¤¤¨©§©©§§¦§¤

(.'n ,f"k ziW`xA)de ,minXA FgM `Ed axg §¥¦§©¤¤Ÿ©¨©¦
mCd zFlGnaE mic`OA iM ,ux`aE¨¨¤¦©©£¦§©¨©¨
,FzxEaB d`xY mdaE ,gilvi axgd©¤¤©§¦©¨¤¥¨¤§¨
mrHd Edfe .'d ziA `aEi `l okle§¨¥Ÿ¨¥§¤©©©

WExtA aEzMd FxiMfdWàì øLà ¤¦§¦©¨§¥£¤Ÿ
,úéæb ïäúà äðáúmdilr LtipdA iM ¦§¤¤§¤¨¦¦©£¦§£¥¤

oM mzFUrl lfxA mEWäéìò zôðä ©§¤©£¨¥¥©§¨¨¤¨
Eaøçmillg dAxnE gSxndzìlçå ©§§©§©¥©©§¤£¨¦§¦©§¨
.dúBà¨
éðtîemB iM ,lfxA oMWOA did `l df ¦§¥¤Ÿ¨¨©¦§¨©§¤¦©

xzFi zFaFh EidW eizFczi§¥¨¤¨¥
minlFr ziaA oke .zWgp dUr ,lfxAn¦©§¤¨¨§¤§¥§¥¨¦
caNn lfxA ilM FA dUrp `lŸ©£¨§¦©§¤¦§©
,dcFar Dpi` dhigXd iM ,mipiMQd©©¦¦¦©§¦¨¥¨£¨
sipdA wx zifB zFpal xq` `l aEzMde§©¨Ÿ¨©¦§¨¦©§¨¦

xW`M WxR iM ,lfxA odilrEaøç £¥¤©§¤¦¥©©£¤©§§
,äéìò zôðäsipz `l dfA WxtnE ¥©§¨¨¤¨§Ÿ¨¨¤Ÿ¨¦
lfxA mdilr(.'d ,f"k mixaC)`A m`e , £¥¤©§¤§¨¦§¦¨

xinWA F` sqM ilkA ozF` zYql§©¥¨¦§¦¤¤§¨¦
EpizFAx ExiMfdW(:g"n dhFq)df ixd ¤¦§¦©¥¨£¥¤

xYn(.'a ,'d w"a `YtqFY)opi`W iR lr s` , ª¨¤§¨©©¦¤¥¨
mB .`"x lW Fnrh xAWi dfe .zFnlW§¥§¤§©¥©£¤©

.oFkp EPpi` df xEarA axd mrh©©¨©©£¤¥¤¨
äpäårnWp `NW devOA siqFd dnlW §¦¥§ŸŸ¦©¦§¨¤Ÿ¦§©

FzFpAdA ziAA lfxA ilM lM̈§¦©§¤©©¦§¦¨
(.'f ,'e '`Îmikln),xYn didW iR lr s` , §¨¦©©¦¤¨¨ª¨

`zlikOA EpipW KMW(o`M)äðáú àì ¤¨¨¦©§¦§¨¨Ÿ¦§¤
,úéæb ïäúàdY` la` dpFA dY` i` FA ¤§¤¨¦¦©¨¤£¨©¨

ip` dnE ,miWcw iWcwaE lkidA dpFA¤©¥¨§¨§¥¨¨¦¨£¦
`l lfxA ilM lM ofxBde zFaTnE mIwn§©¥©¨§©©§¤¨§¦©§¤Ÿ
rnWp Fpi` ziAA ,FzFpAdA ziAA rnWp¦§©©©¦§¦¨©©¦¥¦§©
,dGd oiprd dide .rnWp uEgA la £̀¨©¦§©§¨¨¨¦§¨©¤
ilkA odixxdn mipa`d oixwFr EidW¤¨§¦¨£¨¦¥£¨¥¤¦§¥
,lfxAA mW mzF` mizYqnE lfxA©§¤§©§¦¨¨©©§¤
mivrd lfxaA oM mB Ezxki xW`M©£¤¦§§©¥§©§¤¨¥¦
:aEzM oke ,ziAA Eid xW` miWFxAde§©§¦£¤¨©©¦§¥¨
cQil zFxwi mipa` zFlcB mipa` ErQIe©©¦£¨¦§Ÿ£¨¦§¨§©¥

zifb ipa` ziAd(.`"l ,'d '`Îmikln)xW`ke . ©¨¦©§¥¨¦§¨¦§©£¤
zFxiTd zFpal ziAd l` ozF` E`iaï¦¨¤©©¦¦§©¦
FzF` Etipi `le lfxaA mzF` EpTzi `lŸ§©§¨§©§¤§Ÿ¨¦

.mipFAd KxcM llM odilr£¥¤§¨§¤¤©¦
eäæådpap rQn dnlW oa` :xn`W §¤¤¨©¤¤§¥¨©¨¦§¨

(.'f ,'e mW),ixnbl dnlW `idW `l , ¨Ÿ¤¦§¥¨§©§¥
icM mbR DA oi`W dnlW `idW wx©¤¦§¥¨¤¥¨§¨§¥
dwlg `id la` ,oxRv DA xbgYW¤©£Ÿ¨¦Ÿ¤£¨¦£¨¨
dlFcB `idW ,"rQn" WExtE .deWe§¨¨¥©¨¤¦§¨
EwNg `l ,xdd on DzF` EriQd xW`M©£¤¦¦¨¦¨¨Ÿ¦§
,mipFAd bdpnM zFAxn mipa`l rlQd©¤©©£¨¦§ª§¦§©©¦
dEaiWi `le ,o`kA DzF` EpTzi `le§Ÿ§©§¨§¨§Ÿ§¦¨
,xg` oipA lM bdpnM ofxBde zFaTnA§©¨§©©§¤§¦§©¨¦§¨©¥
ziAd xdA rnXIW dnlW dvx `l iM¦Ÿ¨¨§ŸŸ¤¦¨©§©©©¦
lfxAd wigxdl df lke ,lfxA lFw©§¤§¨¤§©§¦©©§¤

dinxi iAx zrcM dfe ,EPOn`qxBd Epiptl) ¦¤§¤§©©©¦¦§§¨§¨¥©¦§¨

(dingp 'xdhFq zkQnA(:g"n).zrcl la` §¤§¨§©¤¤¨£¨§©©
dcEdi iAx(mW)mU FziaA zifB ipa` ©¦§¨¨©§¥¨¦§¥¨

FYrC lre .WCwOd ziaA `l ,ozF`¨Ÿ§¥©¦§¨§©©§
zFlcB mipa` ErQIe ,`xwOd WExR¥©¦§¨©©¦£¨¦§Ÿ
ipa` ziAd z` cQil zFxwi mipa £̀¨¦§¨§©¥¤©¨¦©§¥

zifB(.`"l ,'d '`Îmikln)EriQdW xnFlM , ¨¦§¨¦§©¤¦¦
d`xp oke .Fzial mde zifB ipa` mB©©§¥¨¦§¥§¥§¥¦§¨
ipa` dUr xvgd iM aEzMd hWtA¦§©©¨¦¤¨¥¨¨©§¥
dWlW xvgd z` oaIe aizkC ,zifB̈¦¦§¦©¦¤¤¤¨¥§¨

zifb ixEh(.e"l ,'e '`Îmikln)xingd `le , ¥¨¦§¨¦§Ÿ¤¡¦
lfxAd wEgx df lke .xiaCaE lkidA wx©©¥¨©§¦§¨¤¦©©§¤
ceC WiCwd xW` lfxAde ,WcTd on¦©Ÿ¤§©©§¤£¤¦§¦¨¦

FlwWn xwgp `NW(.c"i ,a"k '`Îd"c), ¤Ÿ¤§©¦§¨
mivrd zxkl milM EPOn zFUrl©£¦¤¥¦¦§Ÿ¨¥¦

.did mipa`d avglebk dxez §©£Ÿ¨£¨¦¨¨
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(áë)ïäúà äðáú-àì él-äNòz íéðáà çaæî-íàå§¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−
äììçzå äéìò zôðä Eaøç ék úéæb: ¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

i"yx£ÌÈ·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא) יׁשמעאל רּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְִִֵַָ
מׁשלׁשה: חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ּכל ְְְִִִֵֶַָָָֹאֹומר:
מׁשּמׁש זה 'אם' הרי ּתעׂשהּֿלי", אבנים מזּבח ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ"ואם
אבנים' מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר 'ּכאׁשר': ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָּבלׁשֹון

עלי חֹובה ׁשהרי ּגזית", אתהן תבנה "לא –ְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָֹ
ׁשּנאמר: אבנים, מזּבח כז)לבנֹות "אבנים (דברים ְְֱֲֲִִִִֶֶַַָָ

וכן ּתבנה". כב)ׁשלמֹות חֹובה (לקמן ּתלוה", ּכסף "אם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָ
ׁשּנאמר: טו)הּוא, זה (דברים ואף ּתעביטּנּו", "והעבט ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַ

˙·Èכב  ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz ÔÈ·‡ Áa„Ó Ì‡Â¿ƒ«¿««¿ƒ«¿≈√»«»ƒ¿≈
Ô‰˙ÈdÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÏÈÒt »¿≈¿ƒ»»¿ƒ«¿»¬«

:dpÏlÁ˙e¿«¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -
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(.'f ,'e '`Îmikln),xYn didW iR lr s` , §¨¦©©¦¤¨¨ª¨
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lfxAd wigxdl df lke ,lfxA lFw©§¤§¨¤§©§¦©©§¤
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(dingp 'xdhFq zkQnA(:g"n).zrcl la` §¤§¨§©¤¤¨£¨§©©
dcEdi iAx(mW)mU FziaA zifB ipa` ©¦§¨¨©§¥¨¦§¥¨

FYrC lre .WCwOd ziaA `l ,ozF`¨Ÿ§¥©¦§¨§©©§
zFlcB mipa` ErQIe ,`xwOd WExR¥©¦§¨©©¦£¨¦§Ÿ
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zifB(.`"l ,'d '`Îmikln)EriQdW xnFlM , ¨¦§¨¦§©¤¦¦
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ipa` dUr xvgd iM aEzMd hWtA¦§©©¨¦¤¨¥¨¨©§¥
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zifb ixEh(.e"l ,'e '`Îmikln)xingd `le , ¥¨¦§¨¦§Ÿ¤¡¦
lfxAd wEgx df lke .xiaCaE lkidA wx©©¥¨©§¦§¨¤¦©©§¤
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.did mipa`d avglebk dxez §©£Ÿ¨£¨¦¨¨

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ycew zayl inei xeriy
וכן: 'ּכאׁשר'. ּבלׁשֹון ב)מׁשּמׁש ּתקריב (ויקרא "ואם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַ

ועל  חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת זּו ּבּכּורים", ְְְִִִִִֶֶַַַָָֹמנחת
ּובלׁשֹון  וּדאין, אּלא ּתלּויין הּללּו 'אם' אין ,ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּכרח

מׁשּמׁשים  הם ׁשּפֹוסלן ∑ÈÊb˙.'ּכאׁשר' ּגזיזה, לׁשֹון ְְֲִֵֶַַ»ƒְְְִֶָָ
ּבברזל  ÈÏÚ‰.ּומכּתתן zÙ‰ Ea¯Á Èk∑'ּכי' הרי ְְְְֶַַָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ֲִֵ

ּתניף  ּפן 'ּדילמא', ׁשהּוא 'ּפן' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָזה
עליה  חרּב.‰ÏÏÁzÂ∑הנפּת ׁשאם למדּת, הא ְְֶַָָ«¿«¬∆»ְְִֵֶַַָָָָ

חּללּת ּברזל, דמדות)עליה ג' נברא (פרק ׁשהּמזּבח , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ימיו  לקּצר נברא והּברזל אדם, ׁשל ימיו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלהארי

.הּמארי על המקּצר ׁשּיּונף ּבדין זה אין אדם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשל
לאביהם  יׂשראל ּבין ׁשלֹום מּטיל ׁשהּמזּבח ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָועֹוד,
ּומחּבל. ּכֹורת עליו יבא לא ,לפיכ ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹׁשּבּׁשמים.

קלֿוחמר  ּדברים רֹואֹות :והרי ׁשאינן אבנים ּומה ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּמּטילֹות  עלֿידי מדּברֹות, ולא ׁשֹומעֹות ְְְְְְִֵֶַַַֹֹולא
ּברזל", עליהם תניף "לא ּתֹורה: אמרה ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹׁשלֹום,
מׁשּפחה  ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשלֹום ְְְִִִִֵֵַַָָָהּמּטיל
עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  לחברֹו, אדם ּבין ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָלמׁשּפחה,

ּפרענּות  ּתבֹואהּו .ׁשּלא ְְֵֶָֹֻ

(âë)äìbú-àì øLà éçaæî-ìò úìòîá äìòú-àìå§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
ôôô :åéìò Eúåøò¤§¨«§−¨¨«

i"yx£˙ÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ∑ּכבׁש ּבֹונה ּכׁשאּתה ¿…«¬∆¿«¬…ְֶֶֶֶַָ
ּתעׂשהּו לא אשקלונ"ש לּמזּבח, מעלֹות, מעלֹות ְֲֲֲִֵֵַַַַַֹ

ּומׁשּפע  יהא חלּוק אּלא ˙Ïb.ּבלע"ז, ‡Ï ¯L‡‰ ְְְֵֶַַָָָֻ¬∆…ƒ»∆
E˙Â¯Ú∑ להרחיב צרי אּתה הּמעלֹות ׁשעלֿידי ∆¿»¿ְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

ׁשהרי  מּמׁש, ערוה ּגּלּוי ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי .ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפסיעֹותי
הרחבת  מּכלֿמקֹום מכנסיֿבד", להם "ועׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכתיב

ּבהם  נֹוהג ואּתה הּוא, ערוה לגּלּוי קרֹוב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהּפסיעֹות
הּללּו אבנים ּומה קלֿוחמר: ּדברים והרי ּבּזיֹון. ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמנהג
ּתֹורה: אמרה ּבזיֹונן, על להקּפיד ּדעת ּבהם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאין
ּבּזיֹון, מנהג ּבהם ּתנהג לא ,צר ּבהם ויׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהֹואיל
ּבזיֹונֹו, על ּומקּפיד יֹוצר ּבדמּות ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַחבר

ְַַַַַָָעלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה:
סימן. יונד"ב פסוקים, יתרו ע"ב פרשת חסלת

˙˙ÈÏbכג  ‡Ïc ÈÁa„Ó ÏÚ ÔÈb¯„a ˜q˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿«¿ƒ««¿¿ƒƒ»ƒ¿¿ƒ
Ù Ù Ù :È‰BÏÚ C˙È¯Ú∆¿¿»¬ƒ
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FxECde gAfOd z`xi ,"zFlrOd" mrhe§©©©©£¦§©©¦§¥©§¦

minrh mXd zevnlE .mXd cFakl¦§©¥§¦§©©¥§¨¦
zg` lkA Wi iM ,zg` lkA miAx©¦§¨©©¦¥§¨©©

.WtPle sEBl zFAx zFlrFY¨©©§©¤¤

אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ו שבט תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מח' שבט ונזכרו שמותיהם על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע, ובטח יעורר ר"ר על כל הנזכרים במכתבו להמצטרך להם.

אקוה אשר לעת קבלת מכתבי הנה כבר הוטב מצב בריאותו ויודיע מזה וכן ממצב ב"ב שיחיו.

מו"ח  כ"ק  ציון  על  להשתטח  ההילולא  ביום  ולא  כסלו  בי"ט  לא  כאן  הי'  שלא  קצת  תמי' 
אדמו"ר, ואף אם אמת נכון הדבר שיש אצלו טעם ותירוץ ע"ז. הנה אין זה נוגע אלא בענין שכר ועונש 
שלא להענישו ח"ו על מה שלא הי' נוכח כאן, אבל ידוע בענין דאונס רחמנא פטרי' ]כ[מאן ]ד[עביד לא 

אמרינן, ובטח האריכות בזה אך למותר.

בודאי ישתמש בהשפעתו על ב"ד שי' להחזיקו ולעוררו על דבר ההליכה בדרך התורה והמצוה 
הנה  לבסוף  אשר  לקוות  ויש  תמימים  תומכי  לישיבת  לחזור  לי  הבטחתו  ע"ד  להזכירו  לזמן  ומזמן 

יסכים ע"ז.

בברכה.



צו

יום ראשון - י"ד שבט
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז שבט
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו שבט
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח שבט
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז שבט
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט שבט
מפרק צ

עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' שבט
פרק כ

מפרק צז עד סוף פרק קג

לשבוע פרשת יתרו  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

  ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



צז hay c"i oey`x mei Ð `k wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ד ראשון יום
,52 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå àë ÷øô,52 'nr cr.íúàåáð äàøîá

øNa úcîk àlL àeä-Ceøa-LBãwä úcî ,äpäå .àë ÷øt¤¤§¦¥¦©©¨¨¤Ÿ§¦©¨¨
íãå1;eze`n ,mc`a `hazn `edy itk "byen"d ixnbl dpey - ¨¨

:d"awdl qgia ea miynzyny itk envr "byen"íãàäL¤¨¨¨
åéôaL øeacä ìáä éøä ,øeac øaãnLk`edy drya - §¤§©¥¦£¥¤¤©¦¤§¦

,xacnäàøðå ,Lbøî àeäª§¨§¦§¤
ìcáî Bîöò-éðôa øác̈¨¦§¥©§ª§¨

,BLøMî,xeaicd ly - ¦¨§
Lôpä úBðéça øNò ïäL¤¥¤¤§¦©¤¤

.dîöò"lky" xnelk - ©§¨
xaqedy itky ,"zecn"e
yxey md mcewd wxta
xeaicdy xg`ne ;xeaicd
leki `ed ,eyxeyn lcaen
"ze`ivn"k ze`xidl
zexnl ,envrl ,(xack)
,eyxeya `vnp `edyky
el oi`e ixnbl lha `ed
qgia xacd jk .jxr mey

.mc`d ly exeaiclìáà£¨
ïéà àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¥
epnî ìcáî Bøeac¦ª§¨¦¤
ék ,íBìLå-ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨¦
úéìå ,epnî õeç øác ïéà¥¨¨¦¤§¥

dépî éeðt øúà2,oi` - £¨¨¦¥
lka ,ixd .d"awdn ,epnn iept `edy (dbixcn e`) mewn mey
`vnp envr mewn eze`a ,d"awd ly exeaic miiw ea mewn

a cinz `vnp xeaicde ,d"awdjez.eyxeyBøeac ïéà ïëìå§¨¥¥¦
íBìLå-ñç eðøeaãk Cøaúé,exeaic zrya ,mc`d "xeaic" - ¦§¨¥§¦¥©§¨

mc`d ipira mb ,envrl "ze`ivn"k d`xpe eyxeyn cxtp
.eyxeyl cinz lha d"awd ly exeaic ,j` .xacndBîk]- §

,xacd oaenyBzáLçî ïéàL,d"awd ly -,eðzáLçîk ¤¥©£©§§©£©§¥
áéúëãk3áéúëe ,"íëéúBáLçî éúBáLçî àì ék" :4ïk" : §¦§¦¦Ÿ©§§©©§§¥¤§¦¥

.["'Bâå íëéëøcî éëøã eäábizeaygne" :miiqn weqtde - ¨§§¨©¦©§¥¤§
d"awd ly ezaygny mi`ven ep`y myk ,ixd ."mkizeaygnn
ly exeaicy ,mipian ep` jk ,ixnbl xg` daygn beq `id
exeaicy xacd jk m` ,`l` .eply xeaicdn ixnbl dpey d"awd

ew recn ,epnn cxtp epi` d"awd lyoipr lk ?"xeaic" el mi`x
mibyend itl eze` mibiyn ep` ,oiadl mivex ep`y dlrnly
xacn `edy milndy mc`a mi`ex ep` .epxyae epnvrn ,eply
xacd dpey ;zlefl ribdl zeleki od okle ,epnn zecxtp -
zenlrpe ,envr mc`d mr zecge`nd daygnd zeize`a

dpenz epl ozep mc`ay xeaicd byen oi` jkl m`zda .zlefdn
epi` xeaicd mb dlrnl ik - dlrnl `edy enk xeaicd oiprn
?"xeaic" mya el mi`xew ep` ,`eti` ,recn - eyxeyn lcaen
gekd (` :xeaica zepekz izy opyiy ,oldl exaqei mixacd
xzqeny dn zlefl zelbl
(a ,xacnd ly ezaygna
ezecxtid zcaer

.eyxeynwxellba
- dpey`xd ezpekz
xzqend z` zlefl zelbl
- xacnd ly ezaygna
mya dlrnl `xwp `ed
xe`d ly eielib - "xeaic"
zenlerl iwl`d

.mi`xapleàø÷ð àìå§Ÿ¦§¨
íLa Cøaúé Bøeac¦¦§¨¥§¥
-Cøc-ìò ÷ø "øeac"¦©©¤¤
øeacL Bîk ,ìLî̈¨§¤¦
àeä íãàaL ïBzçzä©©§¤¨¨¨
äî íéòîBMì älâî§©¤©§¦©
íìòðå ïeôö äéäM¤¨¨¨§¤§¨
äìòîì Ck ,BzáLçîa§©£©§¨§©§¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéàa§¥¨
úeiçäå øBàä úàéöé§¦©¨§©©

éelbä ìà íìòääî Cøaúé epnîzeigde xe`d eid dligza - ¦¤¦§¨¥¥©¤§¥¤©¦
,zelbzda md dzre ,mlrda,íúBéçäìe úBîìBò àøáì- ¦§Ÿ¨§©£¨

,`vnpa zenler eid `l zelbzda eid "zeig"de "xe`"dy iptl
zenler miniiwzne mi`xap ,"zeig"de "xe`"d zelbzd ixg` wx

ef zelbzd ,ixd -."øeac" íLa àø÷ðyi dlrnl mb ,oky - ¦§¨§¥¦
mi`xape zenler eidiy ,xnelk ,zlefl zelbzd meyn jka

.sqep xack ,zlef enk mnvr miyibxndúBøîàî äøNò ïä ïäå§¥¥£¨¨©£¨
,dxeza miaezkd -ïäaL,oci lre -íìBòä àøáð5,-dxyr ¤¨¤¦§¨¨¨

`exal ,ziwl`d zeigde xe`d zelbzd mieedn zexn`nd
.c wxt seq "dpen`de cegid xry" oiir .mi`xape zenlerïëå- §¥

- xnelk ,zeigdle zenler `exal ick epi`y xg` "xeaic"a mb
íéáeúëe íéàéáð äøBzä ìk øàLdxyrl sqepay - §¨¨©¨§¦¦§¦

,elbzd ixd md oky ,"xeaic" mya mi`xwp ,zexn`neâéOäL¤¦¦
.íúàeáð äàøîa íéàéápäxe`d zelbzd meyn mda yi - ©§¦¦§©§¥§¨¨

mya mdl mi`xew ,"zelbzd"d oipr zngne .mi`iapl iwl`d
oipr ,j` .dhnl xeaic lka dfy enk ,"xeaic"cexitdmiiwy

.dlrnly xeaica `vnpa epi` - mc`d ly exeaica
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íéøîà éèå÷éì
äðäå àë ÷øôíãå øùá úãîë àìù ä"á÷ä úãî

ìáä éøä øåáã øáãîùë íãàäù
åîöò éðôá øáã äàøðå ùâøåî àåä åéôáù øåáãä
ìáà äîöò ùôðä 'éçá øùò ïäù åùøùî ìãáåî
õåç øáã ïéà éë å"ç 'úé åðîî ìãáåî åøåáã ïéà ä"á÷ä
'úé åøåáã ïéà ïëìå 'éðéî éåðô øúà úéìå åðîî
åðéúáùçîë åúáùçî ïéàù åîë] å"ç åðéøåáãë
åäáâ ïë áéúëå íëéúåáùçî éúåáùçî àì éë áéúëãë
øåáã íùá 'úé åøåáã àø÷ð àìå ['åâå íëéëøãî éëøã
äìâî àåä íãàáù ïåúçúä øåáãù åîë î"ãò ÷ø
äìòîì êë åúáùçîá íìòðå ïåôö äéäù äî íéòîåùì
ìà íìòääî 'úé åðîî úåéçäå øåàä úàéöé ä"á ñ"àá
ïäå øåáã íùá '÷ð íúåéçäìå úåîìåò àåøáì éåìéâä
ìë øàù ïëå íìåòä àøáð ïäáù úåøîàî äøùò ïä
äàøîá íéàéáðä åâéùäù íéáåúëå íéàéáð äøåúä
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א.1. מ, ב).2.ברכות עמוד צ"א (דף נ"ז תקון זהר ח.3.תקוני נה, ט.4.ישעי' נה, א.5.שם משנה ה. פרק אבות
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שבט  ט"ו שי יום
יום שי ֿשלישי ט "ו ֿט "ז שבט  ,52 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åøåáã éøäå,fk 'nr cr.úåàéöîá åìèáúé àìå

שבט  ט"ז שלישי יום
,fk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íä íéîåöîöä ìëå,fk 'nr cr:ùîî áéùç àìë

úéìëúa Bnò úBãçéî ìBëéák BzáLçîe Bøeac éøäå©£¥¦©£©§¦§¨§ª¨¦§©§¦
íãà ìL BzáLçîe Bøeac Bîk ,ìLî-Cøc ,ãeçiäiptl - ©¦¤¤¨¨§¦©£©§¤¨¨

,lreta mze` xacne ayeg `edy,BìëNå Búîëç çëa ïãBòa§¨§Ÿ©¨§¨§¦§
íã÷ ,BaìaL äãîçå ä÷eLúa Bà,iptl -áläî äúìòL ¦§¨§¤§¨¤§¦Ÿ¤¤¨§¨¥©¥

úðéçáa da øäøäì çnì©Ÿ©§©§¥¨¦§¦©
,úBiúBàzeize`a - ¦
.daygndeéä æàL¤¨¨

äáLçnä úBiúBà¦©©£¨¨
úBëLîpä ,äfä øeacäå§©¦©¤©¦§¨
çëa Bæ ä÷eLúe äcîçî¥¤§¨§¨§Ÿ©
íL úBãçéîe ,ála©¥§ª¨¨
,ïLøLa ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§¨§¨
ìëNå äîëçä ïäL¤¥©¨§¨§¥¤
ä÷eLúe äcîçå çnaL¤©Ÿ©§¤§¨§¨

.álaL"yxey" md ody- ¤©¥
ixd .xeaicde daygnd

,mc`a dfy mykiptly
z` dbede ayeg `edy
od - xeaica zeize`d
,oyxeya lilk zecge`n
(mb) ,dlrnly xeaica jk

ixg`- zelbzdd
lekiak xeaicde daygnd
micge`n md - d"awdn

:d"awd mr zilkza
ìL BzáLçîe Bøeac úBãçéî ,ìLî-Cøc ,Lnî äëëå§¨¨©¨¤¤¨¨§ª¨¦©£©§¤
Búeîöòå Búeäîa ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§©§¦©¦§¨§©§
úBàéøáa ìòtä ìà Cøaúé Bøeac àöiL øçà íb ,Cøaúé¦§¨¥©©©¤¨¨¦¦§¨¥¤©Ÿ©¦§¦

,úBîìBòä,d"awd mr f` cgein `ed -Bnò ãçéî äéäL Bîk ¨¨§¤¨¨§ª¨¦
Cøaúé åéðôì ììk éepL íeL ïéàå ,úBîìBòä úàéøa íã÷Ÿ¤§¦©¨¨§¥¦§¨§¨¨¦§¨¥

,d`ixad ixg` oial d`ixad iptl oia -àlà`ed iepiyd - ¤¨
wxìà,iabl -Bøeac úðéçaî íúeiç íéìa÷îä íéàeøaä ¤©§¦©§©§¦©¨¦§¦©¦

Cøaúémi`exa eid `l dligza :zehyta `hazn iepiyd - ¦§¨¥
xeaicdn mzeig milawn mde zenlerd e`xap okn xg`le ,llk

- ?izn z`fe -øák Búàéöé úðéçáaxeaicd ly -ìòtä ìà ¦§¦©§¦¨§¨¤©Ÿ©
íäa LaìúnL úBîìBòä úàéøáad"awd ly exeaic - ¦§¦©¨¨¤¦§©¥¨¤

,zenlera yalzn
éãé-ìò íúBéçäì§©£¨©§¥

ìzLäälòî úeìL ¦§©§§¥¦¨
ìeìòìezcixi iciÎlr - §¨

dpeilr dbixcnn
.dizgzn dbixcnl
z`xwp dpeilrd dbixcnd
`idy xnelk ,"dlir"
dbixcnl (mxeb) "daiq"
"lelr" z`xwpd ,dizgzn
.(d`vez) "aaeqn" -

úBâøãnä úãéøéåÎlr - ¦§¦©©©§¥
xeaicd zcixi ici
,dbixcnl dbixcnn
íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦

,íéðBLåminvnvnd - §¦
"zeig"de "xe`"d z`

,xeaicd ly iwl`dãò©
ìa÷ì íéàeøaä eìëeiL¤§©§¦§©¥
epnî íúeeäúäå íúeiç©¨§¦§©¨¦¤

,d"awd ly exeaicn -,úeàéöna eìhaúé àìåm` ,oky - §Ÿ¦§©§¦§¦
dzid `l` ,jk lk znvnvzn dzid `l ,xeaicd ly "zeig"d
z` mica`n mi`xapd eid ,`idy itk zelbzda dxi`n
dpeekd ixd ,mxa .ziwl`d zeigd iabl ixnbl mze`ivn

yibxi mi`xapdy `id dpeilrdiciÎlre ,"ze`ivn"k mnvr e
"zeig"d lr okl - zewl`l zelhazdl eribi zinvrd mzcear
ze`hazn dna ,oldl xaqeiy itke ;miax minevnv xearl

:minevnvd ly mzrtyd

,"íéðt øzñä" úðéça íä íéîeöîvä ìëåzeigd zeinipt - §¨©¦§¦¥§¦©¤§¥¨¦
:zxzzqn - ziwl`d
øBàä íéìòäìe øézñäì§©§¦§©§¦¨
Bøeacî CLîpä úeiçäå§©©©¦§¨¦¦
älbúé àlL ,Cøaúé¦§¨¥¤Ÿ¦§©¤

áø éelb úðéçáaf`y - ¦§¦©¦©
ote`a df dideìëeé àlL¤Ÿ§

íéðBzçzämi`xapd - ©©§¦
,mipezgzd zenleray

ìa÷ì,mzeig -ïëìå- §©¥§¨¥
zxaer "zeig"dy zngn

,miaxd minevnvd jxcíäì äîãð ïk-íb,mi`xapl -øBà ©¥¦§¤¨¤
íB÷î ìL øeacä úeiçå§©©¦¤¨
íäa Laìîä àeä-Ceøä©§ª¨¨¤
ìcáî øác àeä elàk§¦¨¨ª§¨
Búeîöòå Búeänî¦¨§©§

,Cøaúé,d"awdn -÷ø ¦§¨¥©
Cøaúé epnî CLîpL¤¦§¨¦¤¦§¨¥

íãà ìL øeac Bîk- §¦¤¨¨
jynp.BLôpîeteqae - ¦©§

xack dyrp xac ly
mi`xapl dncp jk .cxtp
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åîò úåãçåéî ìåëéáë åúáùçîå åøåáã éøäå
íãà ìù åúáùçîå åøåáã åîë î"ã ãåçéä úéìëúá
åáìáù äãîçå ä÷åùúá åà åìëùå åúîëç çëá ïãåòá
úåéúåà 'éçáá äá øäøäì çåîì áìäî äúìòù íãå÷
úåëùîðä äæä øåáãäå äáùçîä úåéúåà åéä æàù
úéìëúá íù úåãçåéîå áìá çëá åæ ä÷åùúå äãîçî
äãîçå çåîáù ìëùå äîëçä ïäù ïùøùá ãåçéä
åøåáã úåãçåéî î"ã ùîî äëëå .áìáù ä÷åùúå
åúåîöòå åúåäîá ãåçéä úéìëúá ä"á÷ä ìù åúáùçîå
úåàéøáá ìòåôä ìà 'úé åøåáã àöéù øçà íâ 'úé
'åîìåòä úàéøá íãå÷ åîò ãçåéî äéäù åîë úåîìåòä
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íéìòäìå øéúñäì íéðô øúñä 'éçá íä íéîåöîöä
'éçáá äìâúé àìù 'úé åøåáãî êùîðä úåéçäå øåàä
äîãð ë"â ïëìå ìá÷ì íéðåúçúä åìëåé àìù áø éåìéâ
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êùîðù ÷ø 'úé åúåîöòå åúåäîî ìãáåî øáã àåä åìàë
ä"á÷ä éáâì êà .åùôðî íãà ìù øåáã åîë 'úé åðîî
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שבט  ט"ו שי יום
יום שי ֿשלישי ט "ו ֿט "ז שבט  ,52 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åøåáã éøäå,fk 'nr cr.úåàéöîá åìèáúé àìå

שבט  ט"ז שלישי יום
,fk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íä íéîåöîöä ìëå,fk 'nr cr:ùîî áéùç àìë

úéìëúa Bnò úBãçéî ìBëéák BzáLçîe Bøeac éøäå©£¥¦©£©§¦§¨§ª¨¦§©§¦
íãà ìL BzáLçîe Bøeac Bîk ,ìLî-Cøc ,ãeçiäiptl - ©¦¤¤¨¨§¦©£©§¤¨¨

,lreta mze` xacne ayeg `edy,BìëNå Búîëç çëa ïãBòa§¨§Ÿ©¨§¨§¦§
íã÷ ,BaìaL äãîçå ä÷eLúa Bà,iptl -áläî äúìòL ¦§¨§¤§¨¤§¦Ÿ¤¤¨§¨¥©¥

úðéçáa da øäøäì çnì©Ÿ©§©§¥¨¦§¦©
,úBiúBàzeize`a - ¦
.daygndeéä æàL¤¨¨

äáLçnä úBiúBà¦©©£¨¨
úBëLîpä ,äfä øeacäå§©¦©¤©¦§¨
çëa Bæ ä÷eLúe äcîçî¥¤§¨§¨§Ÿ©
íL úBãçéîe ,ála©¥§ª¨¨
,ïLøLa ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§¨§¨
ìëNå äîëçä ïäL¤¥©¨§¨§¥¤
ä÷eLúe äcîçå çnaL¤©Ÿ©§¤§¨§¨

.álaL"yxey" md ody- ¤©¥
ixd .xeaicde daygnd

,mc`a dfy mykiptly
z` dbede ayeg `edy
od - xeaica zeize`d
,oyxeya lilk zecge`n
(mb) ,dlrnly xeaica jk

ixg`- zelbzdd
lekiak xeaicde daygnd
micge`n md - d"awdn

:d"awd mr zilkza
ìL BzáLçîe Bøeac úBãçéî ,ìLî-Cøc ,Lnî äëëå§¨¨©¨¤¤¨¨§ª¨¦©£©§¤
Búeîöòå Búeäîa ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§©§¦©¦§¨§©§
úBàéøáa ìòtä ìà Cøaúé Bøeac àöiL øçà íb ,Cøaúé¦§¨¥©©©¤¨¨¦¦§¨¥¤©Ÿ©¦§¦

,úBîìBòä,d"awd mr f` cgein `ed -Bnò ãçéî äéäL Bîk ¨¨§¤¨¨§ª¨¦
Cøaúé åéðôì ììk éepL íeL ïéàå ,úBîìBòä úàéøa íã÷Ÿ¤§¦©¨¨§¥¦§¨§¨¨¦§¨¥

,d`ixad ixg` oial d`ixad iptl oia -àlà`ed iepiyd - ¤¨
wxìà,iabl -Bøeac úðéçaî íúeiç íéìa÷îä íéàeøaä ¤©§¦©§©§¦©¨¦§¦©¦

Cøaúémi`exa eid `l dligza :zehyta `hazn iepiyd - ¦§¨¥
xeaicdn mzeig milawn mde zenlerd e`xap okn xg`le ,llk

- ?izn z`fe -øák Búàéöé úðéçáaxeaicd ly -ìòtä ìà ¦§¦©§¦¨§¨¤©Ÿ©
íäa LaìúnL úBîìBòä úàéøáad"awd ly exeaic - ¦§¦©¨¨¤¦§©¥¨¤

,zenlera yalzn
éãé-ìò íúBéçäì§©£¨©§¥

ìzLäälòî úeìL ¦§©§§¥¦¨
ìeìòìezcixi iciÎlr - §¨

dpeilr dbixcnn
.dizgzn dbixcnl
z`xwp dpeilrd dbixcnd
`idy xnelk ,"dlir"
dbixcnl (mxeb) "daiq"
"lelr" z`xwpd ,dizgzn
.(d`vez) "aaeqn" -

úBâøãnä úãéøéåÎlr - ¦§¦©©©§¥
xeaicd zcixi ici
,dbixcnl dbixcnn
íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦

,íéðBLåminvnvnd - §¦
"zeig"de "xe`"d z`

,xeaicd ly iwl`dãò©
ìa÷ì íéàeøaä eìëeiL¤§©§¦§©¥
epnî íúeeäúäå íúeiç©¨§¦§©¨¦¤

,d"awd ly exeaicn -,úeàéöna eìhaúé àìåm` ,oky - §Ÿ¦§©§¦§¦
dzid `l` ,jk lk znvnvzn dzid `l ,xeaicd ly "zeig"d
z` mica`n mi`xapd eid ,`idy itk zelbzda dxi`n
dpeekd ixd ,mxa .ziwl`d zeigd iabl ixnbl mze`ivn

yibxi mi`xapdy `id dpeilrdiciÎlre ,"ze`ivn"k mnvr e
"zeig"d lr okl - zewl`l zelhazdl eribi zinvrd mzcear
ze`hazn dna ,oldl xaqeiy itke ;miax minevnv xearl

:minevnvd ly mzrtyd

,"íéðt øzñä" úðéça íä íéîeöîvä ìëåzeigd zeinipt - §¨©¦§¦¥§¦©¤§¥¨¦
:zxzzqn - ziwl`d
øBàä íéìòäìe øézñäì§©§¦§©§¦¨
Bøeacî CLîpä úeiçäå§©©©¦§¨¦¦
älbúé àlL ,Cøaúé¦§¨¥¤Ÿ¦§©¤

áø éelb úðéçáaf`y - ¦§¦©¦©
ote`a df dideìëeé àlL¤Ÿ§

íéðBzçzämi`xapd - ©©§¦
,mipezgzd zenleray

ìa÷ì,mzeig -ïëìå- §©¥§¨¥
zxaer "zeig"dy zngn

,miaxd minevnvd jxcíäì äîãð ïk-íb,mi`xapl -øBà ©¥¦§¤¨¤
íB÷î ìL øeacä úeiçå§©©¦¤¨
íäa Laìîä àeä-Ceøä©§ª¨¨¤
ìcáî øác àeä elàk§¦¨¨ª§¨
Búeîöòå Búeänî¦¨§©§

,Cøaúé,d"awdn -÷ø ¦§¨¥©
Cøaúé epnî CLîpL¤¦§¨¦¤¦§¨¥

íãà ìL øeac Bîk- §¦¤¨¨
jynp.BLôpîeteqae - ¦©§

xack dyrp xac ly
mi`xapl dncp jk .cxtp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åîò úåãçåéî ìåëéáë åúáùçîå åøåáã éøäå
íãà ìù åúáùçîå åøåáã åîë î"ã ãåçéä úéìëúá
åáìáù äãîçå ä÷åùúá åà åìëùå åúîëç çëá ïãåòá
úåéúåà 'éçáá äá øäøäì çåîì áìäî äúìòù íãå÷
úåëùîðä äæä øåáãäå äáùçîä úåéúåà åéä æàù
úéìëúá íù úåãçåéîå áìá çëá åæ ä÷åùúå äãîçî
äãîçå çåîáù ìëùå äîëçä ïäù ïùøùá ãåçéä
åøåáã úåãçåéî î"ã ùîî äëëå .áìáù ä÷åùúå
åúåîöòå åúåäîá ãåçéä úéìëúá ä"á÷ä ìù åúáùçîå
úåàéøáá ìòåôä ìà 'úé åøåáã àöéù øçà íâ 'úé
'åîìåòä úàéøá íãå÷ åîò ãçåéî äéäù åîë úåîìåòä
íéàåøáä ìà àìà 'úé åéðôì ììë éåðéù íåù ïéàå
øáë åúàéöé 'éçáá 'úé åøåáã 'éçáî íúåéç íéìá÷îä
íäá ùáìúîù úåîìåòä úàéøáá ìòåôä ìà
'åâøãîä úãéøéå ìåìòì äìòî 'åìùìúùä é"ò íúåéçäì
ìá÷ì íéàåøáä åìëåéù ãò íéðåùå íéáø íéîåöîöá

úåàéöîá åìèáúé àìå åðîî íúååäúäå íúåéç

ìëå
íéìòäìå øéúñäì íéðô øúñä 'éçá íä íéîåöîöä
'éçáá äìâúé àìù 'úé åøåáãî êùîðä úåéçäå øåàä
äîãð ë"â ïëìå ìá÷ì íéðåúçúä åìëåé àìù áø éåìéâ
íäá ùáåìîä ä"á íå÷î ìù øåáãä úåéçå øåà íäì
êùîðù ÷ø 'úé åúåîöòå åúåäîî ìãáåî øáã àåä åìàë
ä"á÷ä éáâì êà .åùôðî íãà ìù øåáã åîë 'úé åðîî
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רביעי  שבט יום י"ז
,fk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äøåúäù ÷ø áë ÷øô,gk 'nr cr:ãéîú ùéì ïéàî

"zeig"dy ori z`fe ,dlrnly xeaicd ly ziwl`d "zeig"d
,miax minevnv ixg` mdil` dribn ,dlrnly xeaicd ly
leki okle ,"zeig"d lr minevnvd mixizqn mi`xapd iable

zencidlmdl.mc`d ly exeaicl dnec dlrnly xeaicdy
-Ceøa-LBãwä éaâì Cà©§©¥©¨¨
íeöîö íeL ïéà ,àeä¥¦§
øézñî íìòäå øzñäå§¤§¥§¤§¥©§¦
,åéðôì íéìòîe©§¦§¨¨

äëLçë"å,mlrd - §©£¥¨
,"äøBàkiptl ,ielib - ¨¨
.d"awdáéúëãk6íb" : §¦§¦©

éLçé àì CLçjnî C Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨
,"'Bâåjyegd mb ,oky - §

,d"awd ipta xizqn jyegd oi` okle ,d"awdn ,"jnn" `ed
xfe ipevig xac wxy ,oldl hxetnd itkj` ,xizqdl egeka

xg`n ,envr mr envr z` xizqnd "yi" mey `vnpa oi`
:xne` owfd epaxy enk - cg` eze` md xizqnde xzqendy
epnî ãøôð øác íéLeáläå íéîeöîvä ïéàL íeMî¦¤¥©¦§¦§©§¦¨¨¦§¨¦¤

,íBìLå-ñç Cøaúédidiy xac mey oi`y ,epcnly enk - ¦§¨¥©§¨
,d"awdn zn`a cxtpdépî déLeáìc àöî÷ ïéãäk àlà¤¨§¨¥©§¨¦§¥¦¥

déáe7,mb jk .envr epnn gnev eyealy av eze`k - ¥
.zewl` mnvr md - miyealde minevnvd ,dlrnlBîk§

áeúkL8,"íéäìàä àeä 'ä ék" :lr fnex 'ied my - ¤¨¦¨¡Ÿ¦
iwl`d gekd `ed ,miwl` mye ,ziwl` zelbzd - "ielib"
,cg` xac md ixd ,zewl` lr xizqdle `iagdl ,"mlrd"ay
,'ied my enk dcn dze`a zewl` `ed miwl` my :xnelk

øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe9.myy jiiy `l `linn - §¤¦§¨¥§¨©¥

,'ied my mr cg` mvr `edy xg`n ,d"awd lr xizqi miwl`
,ielib ly gek `edy:Lnî áéLç àìk àlk ¯ dén÷ ïëìå§¨¥©¥ª¨§¨¨¦©¨

xyt`y dn ,oky .ynn melkl aygp lkd ,d"awd iptl -
mditlky ,jkn raep ,"ze`ivn"k mnvr yibxdl mi`xapl
minevnvd mieedn
lr dxzqd ,zenlrde
"zeig"de "xe`"d
ozep df xac - ziwl`d
z` aiygdl mewn mdl
"ze`ivn"le "yi"l mnvr
oi` d"awd iabl ,j` -
zenlrde minevnvd
`linn ,llk mixizqn
zenler ly ze`ivnd lk - "ynn aiyg `lk 'inw `lek"
iepiy mey "milret" md oi`e ;qt`e oi` ynn md mi`xape
ixg` cgeine cigi `ed - d"awd ly zhlgend ezecg`a
epcnly dnl qgia .e`xapy iptl enk zenlerd e`xapy
lk okle ,dxzqd mieedn mlrdde mevnvd oi` d"awd iably
mpi` eli`k ,d"awd iabl qt`e oi` md mi`xapde zenlerd
elkeiy ,dxzqdd "zlret" mi`xapa wxe ,ynn ze`ivna
xvw xetiq siqedl ie`xd on - "ze`ivn"k d`ixad z` lawl
:epal uipfewn cibnd xn` ezewlzqd iptl :uipfewn cibndn
ipixd ,`a` :el xn`e ecia oad qtz .llk seb xak il oi`...
yynn dz`y iptn - :eia` el dpr !seb jl yi ok`y yibxn
eteb xac ly ezin`l ,xnelk ..seb yibxn dz` okl - seb mr
mr miynynny zngny ,z`f wx ,llk seb ly ze`ivn eppi`

.seb miyibxn - seb

.áë ÷øtdnec d"awd ly exeaic oi`y owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
xack xeaicd d`xp ,eitn xeaic `iven mc`yk :mc` ly exeaicl

qgia ,j` .alay dweyzde genay "lky"d ,eyxeyn cxtp ,envrl

`l ixd ,ik .d"awdn cxtp `edy xnel jiiy `l d"awd ly exeaicl

.d"awdl uegny xac okzi

d"awd ly exeaic ,okle

lhae eyxeya cinz cge`n

`xwp d"awd ly exeaic .eil`

llba ,"xeaic" mya `ed mb

.daygnd mlrda xy` z` zelbl - `ide ,xeaica dpyiy zxg` dpekz

dxyr enk .dlrnly xeaica mb miiw - mlrdd ielib ly df oipr

"zeig"de "xe`"d zelbzd md ixd ,mlerd `xap mday ,zexn`nd

miiwl`d mixeaicd x`y mb jk .mi`xape zenler mda `exal ziwl`d

eli`e .mz`eap dfgna mi`iapl zelbzdd md ,miaezke mi`iap ,dxezay

xeaica jiiy epi` - dhnly xeaicay "ze`ivn"de cexitd oipr

- owfd epax xiaqi ,cenll micner ep` eze` ,`ad wxta .dlrnly

exeaicy xg`ne ,"xeaic" mya d"awd ly exeaicl z`xew ixd dxezd

oipr z` bviin mc`d ly

`edy dcaerd xe`l ,cexitd

epilr okl - eyxeyn cxtp

dlrnly xeaica mby xnel

`l ,mxa .ef dpekz zniiw

mixvep dlrnly xeaicdn :xnelk .mi`xapd iabl `l` ,d"awd iabl

ay dl`k mi`xapmzybxdezyecwn micxtpe mnvrl "ze`ivn" md

."`xg` `xhq"de "zetilw"d - mde ,d"awd lyäøac äøBzäL ÷ø©¤©¨¦§¨
ìkíãà éða ïBL,1íB÷î ìL Bøeac äøBza àø÷ðå ¦§§¥¨¨§¦§¨©¨¦¤¨
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åéðôì íéìòîå øéúñî íìòäå øúñäå íåöîö íåù ïéà
êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë äøåàë äëùçëå
åðîî ãøôð øáã 'éùåáìäå íéîåöîöä ïéàù íåùî 'åâå
ù"îë äéáå äéðéî 'éùåáìã àöî÷ ïéãäë àìà å"ç 'úé
àìåë äéî÷ ïëìå à"îá ù"îëå íéäìàä àåä 'ä éë

:ùîî áéùç àìë

÷ø áë ÷øôàø÷ðå à"á ïåùìë äøáã äøåúäù
íùá ä"á 'å÷î ìù åøåáã äøåúá
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יב.6. קלט, ה.7.תהלים כא, רבה, לה.8.בראשית ד, ו.9.דברים פרק והאמונה היחוד שער לקמן א.1.ראה כב, ברכות
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,íãà ìL Bøeaãk Lnî "øeac" íLa àeä-Ceøa- ¨§¥¦©¨§¦¤¨¨
,eyxeyn cexitd oipr ,mc`d ly exeaica yi ,xen`kyéôì§¦

àeä Ck úîàaL,cexitd oipr epyi dlrnly xeaica mby - ¤¤¡¤¨
df `l` ,d"awd iabl xeaicd oiay qgia xen` df oi`y `l`

jk `haznwxiabl
xaqeiy itk ,mi`xapd

- dfy ,oldlúãéøé Cøc¤¤§¦©
úeiçä úëLîäå- §©§¨©©©

,ziwl`d,íéðBzçzì- ©©§¦
ixd ,mipezgzd mi`xapl
`id ef dkynd
íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦

,íéîeöòåzeigd - ©£¦
xzei zhrnzn ziwl`d
zlaben ziidpe xzeie
minevnvd iciÎlr ,c`n

,miaxdíéðénî íéðéî¦¦¦¦¦
,íéðBLminevnv ibeq - ¦

ick z`fe ,mipey
íéàeøa íäî úàøaäì§¦¨§Ÿ¥¤§¦
íéðénî íéðéî ,íéaø©¦¦¦¦¦¦

,íéðBLibeqay ipeyd - ¦
exewn ,miaxd mi`exad
mipeyd minevnva
.ziwl`d zeige xe`ay
eîöòå eøáb Ck-ìëå§¨¨¨§§¨§
íéðt øzñäå íéîeöîvä©¦§¦§¤§¥¨¦

,íéðBéìòä,ixnbl zxzqp ,dlrnly "zeig"d zeinipt -ãò ¨¤§¦©
úBtì÷e íéàîè íéøác íb úàøaäìe úBeäúäì eìëeiL¤§§¦§©§¦¨§Ÿ©§¨¦§¥¦§¦

,àøçà-àøèñåminevnv wx dl` eid el -miaxelit` ,cala §¦§¨¨¢¨
c`n daxddlbzi iwl`d "zeig"de "xe`"dy ick ,minevnv

- "xe`"dn mi`xap eid `l z`f zexnl ixd ,xzeie xzei dhnl
iciÎlr ,`l` .`xg`Î`xhqe zetilw ,mi`nh mixaczexabzd

xzqen "xe`"dy dl`k minevnv iciÎlr :xnelk ,minevnvd
,`xg`Î`xhqe mi`nh mixac `xaidl xyt` - ixnbl mda

ìa÷ìeelawi mi`nhd mixacdye -'ä øácî íîei÷å íúeiç §©¥©¨§¦¨¦§©
ïëìå .úBâøãnä úãéøéå íéðt øzñäa Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥§¤§¥¨¦¦§¦©©©§¥§¨¥

íéàø÷ð,zetilwd -íú÷éðiL éðtî ,"íéøçà íéäìà" ¦§¨¦¡Ÿ¦£¥¦¦§¥¤§¦¨¨
íúeiçågxkdd on xac lk ixd ik ,dyecwdn zewpei ody - §©¨

odly zeigd zwipi ,mxa .dyecwdn ezeig lawiydðéà¥¨
"íéðt" úðéçaî,d"awd ly epevx zeiniptn dppi` -àlà ¦§¦©¨¦¤¨

"íéøBçà" úðéçaî2;äMã÷cly epevx zeipevign :xnelk - ¦§¦©£©¦¦§ª¨
`ede ,envr xacd z` mivexyk `ed "'oevxd zeinipt" .d"awd
,"oevxd zeipevig" ,eyexit "miixeg`" eli`e .beprz ly oevx
ea mivex `l` ,beprz ea oi` ik mivex `l envr xacd z`y

mdl didi epnny xg` xac iabl jkn didzy zlrezd zngn
:"`ipz"d ly epeylae - beprz,"íéøBçà" Leøôe:`ed - ¥£©¦

,BðBöøa àlL BàðBNì øác ïúBpä íãàkepevxa `ly - ¨¨¨©¥¨¨§§¤Ÿ¦§
xiyidzxev f`y ,iccv mrhn xacd z` el ozep `ed `l` ,

:`id dpizpdBëéìLnL¤©§¦
ék ,Bôúk øçàìk Bì¦§©©§¥¦
epnî åéðt øéæçî©£¦¨¨¦¤

;BúBà BúàðOî,oky - ¦¦§¨
sebd zcepze zrepz
`idy itk drepza oxewn
xg`ne ;ytpa z`hazn
d`py ytpa zniiwy
dpizpde ,yi` eze` itlk
oevx jezn `ly `id el
jezn `l` ,izin`

zeipevigdf ,okl - epevx
drepza mb `hazn
:dpizpd zrya ziptebd
epnn eipt z` dptn `ed
,oky .dyrn zrya

dmiptea mewnd `ed
ezeige ezeinipt ztwzyn

.mc`d lyCk,mb - ¨
"íéðt" úðéça ,äìòîì§©§¨§¦©¨¦
ïBöøä úéîéðt àeä§¦¦¨¨

Böôçå ïBéìòä,ézîàä ¨¤§§¤§¨£¦¦
òétLäì 'ä õôç øLà£¤¨¥§©§¦©

;äMã÷c àøèqî åéìà áBøwä ìëì úeiç,dyecwd cvn - ©§¨©¨¥¨¦¦§¨¦§ª¨
àðN øLà 'ä úáòBz àéä äàîhäå àøçà-àøèqä ìáà3, £¨©¦§¨¨¢¨§©ª§¨¦£©£¤¨¥

dì òétLî Bðéàå,"`xg` `xhq"l -ïBöøä úéîéðtî úeiç §¥©§¦©¨©¦§¦¦¨¨
,oeilrd -øLà ézîàä Böôçåd"awdy xn`p -da õôç- §¤§¨£¦¦£¤¨¥¨

,"`xg` `xhq"aøúa éãLc ïàîk íà-ék ,íBìLå-ñç©§¨¦¦§©§¨¥¨©
,BðBöøa àlL BàðBNì éBôúk,e`peyl xac jilyny ink - §¥§§¤Ÿ¦§

zeig zrtyd mb jk .aehd epevxn `ly ,etzk ixeg`n
,aeh oevx jezn d`a dpi` - `xg`Î`xhql dyecwdéãk ÷ø©§¥

Léðòäì,dtilwd zervn`a -,íéòLøä úàmikynpd - §©£¦¤¨§¨¦
,odn mzrtyd milawne "`xg` `xhq"de dtilwd ixg`ïzìå§¦¥

;àøçà-àøèñì ïééôkàc íé÷écvì áBè øëNmitekd - ¨¨©©¦¦§¦©§¨§¦§¨¨¢¨
miwwfp jk myl .dilr milyene "`xg` `xhq"d z` miyaeke
jkn d`vezke ,dxigad oipr didiy ick ,"`xg` `xhq"l
jk meyn - miwicvl mi`znd xkyde miryxl mi`znd yperd

."`xg` `xhq"l "zeig" mipzepäæå,drtyd ly ef dxev - §¤
.àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøc "íéøBçà" úðéça àø÷ðmd okl - ¦§¨§¦©£©¦¦§¨¤§¨

miwl` mi`xwpmixg`zpigan `id odly "zeig"d zwipi ik ,
"miixeg`".,"íéðt" úðéçáa ïBéìòä ïBöø ,äpäåzeinipt - §¦¥§¨¤§¦§¦©¨¦
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íéøîà éèå÷éì
àåä êë úîàáù éôì íãà ìù åøåáãë ùîî øåáã
íéîåöîöá íéðåúçúì úåéçä úëùîäå úãéøé êøã
íäî úåàøáäì íéðåù íéðéîî íéðéî íéîåöòå íéáø
åîöòå åøáâ ë"ëå íéðåù íéðéîî íéðéî íéáø íéàåøá
úååäúäì åìëåéù ãò íéðåéìòä íéðô øúñäå íéîåöîöä
ìá÷ìå à"ñå úåôéì÷å íéàîè íéøáã íâ úåàøáäìå
íéðô øúñäá 'úé åéô çåøå 'ä øáãî íîåé÷å íúåéç
éðôî íéøçà íéäìà àø÷ð ïëìå úåâøãîä úãéøéå
íééøåçà 'éçáî àìà íéðô 'éçáî äðéà íúåéçå íú÷éðéù
àìù åàðåùì øáã ïúåðä íãàë íééøåçà 'éôå äùåã÷ã
åðîî åéðô øéæçî éë åôúë øçàìë åì åëéìùîù åðåöøá
úéîéðô àåä íéðô 'éçá äìòîì êë åúåà åúàðùî
òéôùäì 'ä õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåéìòä ïåöøä
à"ñä ìáà äùåã÷ã àøèñî åéìà áåø÷ä ìëì úåéç
äì òéôùî åðéàå àðù øùà 'ä úáòåú àéä äàîåèäå
å"ç äá õôç øùà éúéîàä åöôçå ïåöøä úéîéðôî úåéç
åðåöøá àìù åàðåùì éåôúë øúá éãùã ïàîë à"ë
'é÷éãöì áåè øëù ïúéìå íéòùøä úà ùéðòäì éãë ÷ø
ïåéìòä ïåöøã íééøåçà 'éçá àø÷ð äæå à"ñì ïééôëàã
íééçä øå÷î àåä íéðô 'éçáá ïåéìòä ïåöø äðäå .ä"á
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ל"אחוריים".2. מילולי דמיון בו יש לא.3."אחרים" יב, דברים



קי hay f"i iriax mei Ð ak wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,envr xacd z` dvex d"awdy dn ,oeilrd oevxdøB÷î àeä§
BðéàL éôìe ,úBîìBòä ìk úà äiçîä íéiçä,df oevx - ©©¦©§©¤¤¨¨¨§¦¤¥

ìL "íéøBçà" úðéça íâå ,àøçà-àøèqä ìò ììk äøBL¤§¨©©¦§¨¨¢¨§©§¦©£©¦¤
ïBéìòä ïBöø,xen`k ,oze` dignd -Laìî Bðéà,zeinipta - §¨¤§¥§ª¨

dëBúa`xhq"a - §¨
,"`xg`àlà ,Lnî©¨¤¨

éwî,äìòîlî äéìò ó- ©¦¨¤¨¦§©§¨
xac mitiwny enk ,cala

,dlrnlnCëì,okl - §¨
àéä,"`xg` `xhq"d - ¦
B÷î,äàîhäå äúénä í §©¦¨§©ª§¨

èòî ék ,eðøîLé 'ä¦§§¥¦§©
øòfî,hrnd on hrnd - ¦§¥

ú÷ðBiL ,úeiçå øBà§©¤¤¤
dëBúì úìa÷îe§©¤¤§¨
"íéøBçà" úðéçaî¦§¦©£©¦
àeä ,äìòîlL äMã÷c¦§ª¨¤§©§¨
Lnî úeìb úðéçáa¦§¦©¨©¨
úeìb ãBña ,dëBúa§¨§¨

ìéòì økæpä äðéëMä4- . ©§¦¨©¦§¨§¥
z`vnp dyecwd "zeig"y
jeza zelba lekiak

,zetilwdàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
,"íéøçà íéäìà" íLa§¥¡Ÿ¦£¥¦
mrhd zngn wx `l -
z` milawn mdy ,xen`d
zpigan "mzeig"

:m`Îik ,"miixeg`"àéäL¤¦
Lnî äøæ-äãBáò£¨¨¨©¨

-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìî ìL Búecçàa äøéôëe§¦¨§©§¤¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
,àeä- zeig ibeq ipy mi`vnp `xap lka :mixacd zxaqd -

.ez` zcg`zne `xapd ly ezeinipta .` zyalznd "zeig"
cr ,`xapd ly ezcn itl zn`zene znvnevn ,ef ziwl` zeig
`xapa drityne dignd "zeig" .a .helwl leki `edy dnk
icnin itl znvnevn dppi` ,ef ziwl` zeig ."dtiwn" dxeva
`idy itk ,`id dzxeva `l` ;ea zyalzn dpi`e `xapd

dlrnl.`xapd z` digne drityn `id - `xapa zeyalzdn
beq .dl` zeig ibeq ipy ok mb "`xg` `xhq"le "zetilw"l
`a `edy xg`n ,"`xg` `xhq"e zetilwa ,ipyd "zeig"d
zeleki od ,"oze`ivn"l rixtn `ed oi` ,"siwn" zpigaa odil`
,ef "zeig" yigkdl zekixv opi`e ,"yi"l onvr z` wifgdl
,oldl xn`py itk) ef "zeig"n e`xap ody zercei ody zexnl
onvr z` zeayeg od :"`iwl`c `wl`" d"awdl ze`xew ody
odl yiy zexikn onvr ody zexnl ,"`iwl`"l ,"ze`ivn"l
ze`xwp od ,ef ziwl` zeig zngn .(oze` `xay "`wl`"
.miixeg` zpigan ozeig z` zelawn ody iptn ,"mixg` miwl`"
"zetilw"d eid m`y ,zeinipta yalznd "zeig"d beq eli`e

dxizq meyn jka dzid ,ef "zeig"a zecen "`xg` `xhq"de
`xapd ly "ezenvr" ixd `id ef "zeig" ik ,odly "ze`ivn"l
oda z`vnp `ide ,oihelgl zeyigkn od ,ef "zeig" - envr
`l ,"mixg` miwl`" ze`xwp od - ef "zeig" llba .zelb zpigaa
zelawn ody iptn wx

,"miixeg`"niptn `l`
onvr z` zewifgn ody
zexteke "dxf dcear"l
- d"awd ly ezecg`a

:oldl xaqeiy itkék¦
úeiçå øBàL øçàî¥©©¤§©

äMã÷c"zeig"d - ¦§ª¨
,ziniptdúðéçáa àeä¦§¦©

dðéà ¯ dëBúa úeìb̈§¨¥¨
úMã÷ éaâì ììk äìèa§¥¨§¨§©¥§ª©

;àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
dîöò déaâî ,äaøcàå§©§©¨©§¦©©§¨
éðà" :øîBì ,øLpk©¤¤©£¦

"ãBò éñôàå5øîàîëe ,6: §©§¦§©£©
:drxt xn`y -éì øàé"§Ÿ¦
."éðúéNò éðàå"xe`i"d - ©£¦£¦¦¦

ip`e ,ily `ed - qelipd -
,invr z` iziyrïëìå§¨¥

ì"æø eøîà7úeqbL , ¨§©©¤©
-äãBáòk äìe÷L çeøä̈©§¨©£¨
øwò ék ,Lnî äøæ̈¨©¨¦¦¨

LøLålyäøæ-äãBáò §Ÿ¤£¨¨¨
áLçpM äî àeä`ed - ©¤¤§¨
,envr z` aiygnøáãì§¨¨

,íB÷î ìL BúMãwî ãøôð ,Bîöò éðôa,d"awd ly -àìå ¦§¥©§¦§¨¦§ª¨¤¨§Ÿ
,éøîâì 'äa äøéôkixnbl mixtek `lyk mb ,xnelk - §¦¨©§©§¥

enk ,envr ipta xacl mnvr z` miaiygn wx `l` ,d"awda
itky ,"dxf dcear" ze`xwpd "`xg` `xhq"de "zetilw"d

`l` ,ixnbl d"awda zextek opi` od ,epcnlyàúéàãkenk - ¦§¦¨
,mi`ven ep`yàøîba8,"àiäìàc àäìà" déì eø÷c- ©§¨¨§¨¥¡¨¨¤¡¨©¨

"`iwl`c `wl`" d"awdl ze`xew "`xg` `xhq"de "zetilw"d
`edy ,d"awda zecen ody ixd -`wl`df z`f lkae ,`iwl`c

."mixg` miwl`"e "dxf dcear" `xwpíéáéLçî íä íbL àlà¤¨¤©¥©£¦¦
äæáe ,Bîöò éðôa øáãå Léì íîöòz` zeaiygn ody dna - ©§¨§¥§¨¨¦§¥©§¨¤

od ,"yi"l onvríB÷î ìL BúMãwî íîöò úà íéãéøôî©§¦¦¤©§¨¦§ª¨¤¨
ïéàL øçàî ,àeä-Ceøa,od -ïéà ék ,Cøaúé Bì íéìèa ¨¥©©¤¥§¥¦¦§¨¥¦¥

økæpk Cøaúé Bì ìèaM äî ìò àlà äøBL äðBéìò äMã÷§ª¨¤§¨¨¤¨©©¤¨¥¦§¨¥©¦§¨
ìéòì9íéàø÷ð ïëìå ,,"`xg` `xhq"e zetilwd -éøeè" §¥§¨¥¦§¨¦¥

"àãeøôc,cexitd ixd -,LBãwä øäfaz` miwifgny dl` - §¦¨©Ÿ©©¨
mnvr z` midiabne "ze`ivn"l mnvrmixdkz` miyibxne

mnvrmicxtp.d"awdnBæ éøäåmeyn jka yi -äøéôk ©£¥§¦¨
,úézîàä Búecçàa- `idy ,d"awd ly -àìk dén÷ àlëc §©§¨£¦¦§ª¨©¥§¨
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íéøîà éèå÷éì
ìò ììë äøåù åðéàù éôìå úåîìåòä ìë úà äéçîä
ùáåìî åðéà ïåéìòä ïåöø ìù íééøåçà 'éçá íâå à"ñä

é÷î àìà ùîî äëåúáíå÷î àéä êëì äìòîìî äéìò ó
úåéçå øåà øòæî èòî éë åðøîùé 'ä äàîåèäå äúéîä
äùåã÷ã íééøåçà 'éçáî äëåúì úìá÷îå ú÷ðåéù
úåìâ ãåñá äëåúá ùîî úåìâ 'éçáá àåä äìòîìù
àéäù íéøçà íéäìà íùá àø÷ð ïëìå ì"ðä äðéëùä
øçàî éë ä"á÷ä ä"îî ìù åúåãçàá äøéôëå ùîî æ"ò

á àåä äùåã÷ã úåéçå øåàùäðéà äëåúá úåìâ 'éçá
äîöò äéáâî äáøãàå ä"á÷ä úùåã÷ éáâì ììë äìéèá
éðàå éì øåàé øîàîëå ãåò éñôàå éðà øîåì øùðë
æ"òë äìå÷ù çåøä úåñâù ì"æø åøîà ïëìå éðúéùò
øáãì áùçðù äî àåä æ"ò ùøùå ø÷éò éë ùîî
'äá äøéôë àìå íå÷î ìù åúùåã÷î ãøôð åîöò éðôá
àìà àéäìàã àäìà äéì åø÷ã 'îâá àúéàãë éøîâì
äæáå åîöò éðôá øáãå ùéì íîöò íéáéùçî íä íâù
øçàî ä"á íå÷î ìù åúùåã÷î íîöò úà íéãéøôî
àìà äøåù äðåéìò äùåã÷ ïéà éë 'úé åì íéìèá ïéàù
àãåøôã éøåè 'éàø÷ð ïëìå ì"ðë 'úé åì ìèáù äî ìò
äéî÷ àìåëã úéúéîàä åúåãçàá äøéôë åæ éøäå ÷"äæá
úà äéçîä åðåöøìå 'úé åì úîàá ìèáå áéùç àìë

:ãéîú ùéì ïéàî íúåà äåäîå íìåë
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יט.4. ח.5.פרק מז, ג).6.ישעי' - (ט כט א.7.יחזקאל ד, א.8.סוטה קי, ו.9.מנחות פרק



hayקב g"i iying mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ח חמישי יום
,gk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ì"ðä ìë íòå âë ÷øô,gk 'nr cr.úåîìåòá ùáìúäì

,áéLç,melkl aygp lkd d"awd iabl -Bì úîàa ìèáe ¨¦¨¥¤¡¤
Léì ïéàî íúBà äeäîe ílk úà äiçîä ,BðBöøìå Cøaúé¦§¨¥§¦§©§©¤¤ª¨§©¤¨¥©¦§¥

:ãéîzlkdy `id d"awd ly zizin`d ezecg`y xg`n - ¨¦
meyn da yi - "ze`ivn"le "yi"l zeaygiddy ixd ,eil` lha
dcear"l dey gexd zeqb okle .d"awd ly ezecg`a dxitk
ly exeaica e`xap ,mipeye miax minevnv ixg`y ,ixd ."dxf

,"`xg` `xhq"e "zetilw" enk ,dl`k mi`xap ,d"awd
xeaicd `xwp ,okl .d"awdn cxtp xack mnvr z` miyibxnd
z` oiivnd) cexitd oipr ik ,"xeaic" mya ,dxeza dlrnly
wx `edy `l` ,dlrnly xeaica mb miiw (dhnly xeaicd

ybxdle mi`xapl zekiiyamdlyiabl eli`e .myxey itlk
.epnn cxtpy xac mey oi` - d"awd

.âë ÷øtik ,epnn cxtp xac oi` d"awd iably ,mcewd wxta epcnl ¤¤
l dnec epi` ,mi`xapd exvep ezervn`ay ,d"awd ly exeaicly exeaic

xeaicd ,d"awd iabl eli`e ;eyxeyn cxtp mc`d ly exeaic :mc`d

,iwl`d "zeig"de "xe`"d zcixiy xg`n ,`l` .ez` cinz cge`n

`id ,mi`xapd z` dignd

miax minevnv iciÎlr

zeinipty jk ,mipt zxzqde

zxzqen d"awd ly epevx

mileki - mi`xapdnmd,

ybxdamzz` aiygdl ,

mre ."ze`ivn"l mnvr

zexabzde zeaxzd

zelelr - minevnvd

`xhq"e "zetilw" mb xveeidl

onvr z` zeyibxnd ,"`xg`

z` mi`xapd zybxdy ,ixd .d"awdne dyecwdn ixnbl zecxtpk

dqekn d"awd ly epevx zeinipty dcaerdn zraep "ze`ivn"l mnvr

ly epevx zeinipt ea xi`ny xacy oaen xen`dn .mdn zxzqene

zxzqd o`k oi` ,oky .d"awd mr elek cge`ne xeyw - zelbzda d"awd

."ze`ivn"l envr z` yibxdl lkei `xapdy znxebd ,mipt

äî øeàa úôñBza áèéä øàáéå ïáeé ,ìéòì økæpä ìk íòå§¦¨©¦§¨§¥¨¦Ÿ¨¥¥§¤¤¥©
øäfa eøîàM1éøa-àLã÷å àúéøBà"c,"ãç àlk àeä-C- ¤¨§©Ÿ©§©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,cg` xac md d"awde dxez'íéðewz'áe2ç"îø"c eLøt ©¦¦¥§¦§¨
ïéãewt,dyrdÎzeevn dpenye mirax` miz`ny -ïeðéà,od - ¦¦¦

."àkìîc ïéøáà ç"îøixa` dpenye mirax` miz`n - §¨¥¨¦§©§¨
mya zeevnd iepik zernyn .mlerd jln d"awd ,jlnd
ilk `ed xa` lky myk :`id ,(jlnd ixa`) "`klnc oixa`"
`id oird - lynl ,xa` eze`a yalznd ,ytpa cgein gekl
gekl cgein ilk `ed ofe`d ,di`xd gekl cgein ilke xa`
cgein ilk `id ,devn lk jk - d`ld jke ,drinyd
epevx od ozellka zeevnd .d"awd oevxn zcgein "dkynd"l

d"awd - d"awd lydvexlke - zeevn eniiwi l`xyi ipay
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,gk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ì"ðä ìë íòå âë ÷øô,gk 'nr cr.úåîìåòá ùáìúäì
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:ãéîzlkdy `id d"awd ly zizin`d ezecg`y xg`n - ¨¦
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א.1. כד, א ל.2.חלק תיקון

hay 'kÎh"i ycew zayÎiyiy mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ט שישי יום
,gk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éøáà 'àø÷ð ïëìå,56 'nr cr.äîùðì óåâë

יום שישי ֿשבת קודש י "ט ֿכ 'שבט 

שבט  כ' קודש שבת יום
,56 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùåáìä ïëå,56 'nr cr:íäéîé ìë

äæ äNònnLly - ¤¦©£¤¤
,zeevndúeiçå øBà CLîð¦§¨§©

Laìúäì ïBéìòä ïBöø§¨¤§§¦§©¥
.úBîìBòadvex d"awd - ¨¨

mda yiy iptn ,zenlera

itk ,zeevnd dyrn
mixacd :lyna epxn`y
gieexiy sqka dpwi mze`
iniptd yeald md -

.ipevigd epevxl

úBàø÷ð ïëìå,zeevnd -,"àkìîc éøáà",jlnd ixa` - §¨¥¦§¨¥§¥§©§¨
BLôðì Leáì íä íãàä óeb éøáàL Bîk ,ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¥§¥¨¨¨¥§§©§

,ìëå ìkî äéìà éøîâì íéìèáemi`ex ep`y enk -ék §¥¦§©§¥¥¤¨¦Ÿ¨Ÿ¦
ïä ,Bìâø Bà Bãé èLôì íãà ìL BðBöøa äìBòL ãiî¦¨¤¤¦§¤¨¨¦§Ÿ¨©§¥

óëz BðBöøì úBòîLð¦§¨¦§¥¤
éeeö íeL éìa ãiîe¦¨§¦¦

,ïäì äøéîàåe` ecil - ©£¦¨¨¤
,elbxläiäL íeL éìáe§¦§¦¨

Lnî òâøk àlà ,ììk§¨¤¨§¤©©¨
BðBöøa äìòLk- §¤¨¨¦§

elbxe eci rbx eze`a
,epevx z` zervan
meyl wewf epi` mc`d
epevx ly un`ne letih
e` cid z` lirtdl ick
odilr ritydle lbxd

ieeiv mey ila" milnd zernyn ef - epevx z` rval
`ed ezrtyd zlrtdl "gek"d ly eletih ,oky ."dxin`e

dyriy eciÎlr rtyenl dcewt ozne ieeiv ly jxca eli`k
oihelgl milha md ixd ,mixa`a mi`ex ep`y itk .edyn

.dzi` micge`ne ytpläNòî ìL úeiçä ìLî-Cøc Ck̈¤¤¨¨©©¤©£¥
,ïîei÷å úBönä"zeig"l o`k dpeekdy ,rnyn dxe`kl - ©¦§§¦¨

z`e diyrd z` dignd
:xnelk ,devnd revia
meiway miigdÎgex
"zeig"d `l ;devnd
,bexz`d "ze`ivn"ay
ly "zeig"d `l` ,lynl

zevnitk ,bexz`d
meiwa diexy "zeig"dy

zeevnd dyrnae3,àeä
,ef zeig -éøîâì ìèä¥§©§¥

ïBéìòä ïBöø éaâì§©¥§¨¤§
,Ba Laìîä"zeig"a - ©§ª¨

,zeevnd dyrnäNòðå"zeig" dze` -Bì,oeilrd oevxl - §©£¨
.äîLðì óeâk Lnî©¨§¦§¨¨

íi÷îä íãàaL úéäìàä Lôð ìL ïBöéçä Leálä ïëå§¥©§©¦¤¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨©§©¥
,dlL äNònä úðéçáe çk àeäL ,äåönä äNBòågek" - §¤©¦§¨¤Ÿ©§¦©©©£¤¤¨

zelertd z` lirtne ritynd ,ziwl`d ytpd ly "dyrnd
yeal" `xwp - zeyrl d"awd deeivy dn lk ly zeiyrnd

ytpd ly ipevigd
d`eeyda ,"ziwl`d
xeaicd zegekl
miyeal mdy ,daygnde
gek" xy`n xzei miinipt
.xf xaca lretd "dyrnd

df dyrn gek ,ixdàeä
ìL úeiça Laìúî¦§©¥©©¤
äNòðå ,äåönä äNòî©£¥©¦§¨§©£¨
äîLðì óeâk ïk-íb©¥§¦§¨¨

ïBéìòä ïBöøìoeilrd oevxd mr cg`zn dyrnd gek - ¦§¨¤§
,dnypd mr cg`zn sebdy dcn dze`aåéìà ìèáeoevxl - ¨¥¥¨

,oeilrdíéîi÷îä íãàä óeb éøáà íb ,ïk ìòå .éøîâì§©§¥§©¥©¥§¥¨¨¨©§©§¦
Laìî úéäìàä Lôð ìL äNònä úðéçáe çkL ,äåönä©¦§¨¤Ÿ©§¦©©©£¤¤¤¤¨¡Ÿ¦§ª¨

íäa,mixa`a -úòLa ¨¤¦§©
,äåönä íei÷å äNòî- ©£¤§¦©¦§¨

,mixa`d iciÎlríä- ¥
,mixa`däákøî eNòð©£¤§¨¨

,ïBéìòä ïBöøì Lnî©¨¦§¨¤§
ú÷lçîä ãiä :ïBâk§©¨©§©¤¤
äNBò Bà ,íéiðòì ä÷ãö§¨¨©£¦¦¨

,úøçà äåöîdrya - ¦§¨©¤¤
meiwa zwqer cidy

vnzkted `id ,de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùáìúäì ïåéìòä ïåöø úåéçå øåà êùîð äæ äùòîîù
úåîìåòá

éøáàù åîë î"ã àëìîã éøáà 'àø÷ð ïëìå
éøîâì íéìèáå åùôðì ùåáì íä íãàä óåâìëî äéìà

åà åãé èåùôì íãà ìù åðåöøá äìåòù ãéî éë ìëå
óëú åðåöøì úåòîùð ïä åìâøéååö íåù éìá ãéîå

ùîî òâøë àìà ììë äééäù íåù éìáå ïäì äøéîàå
êë .åðåöøá äìòùëúåöîä äùòî ìù úåéçä î"ã

åá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éáâì éøîâì ìèá àåä ïîåé÷å
åì äùòðå.äîùðì óåâë ùîî

ïåöéçä ùåáìä ïëå
äåöîä äùåòå íéé÷îä íãàáù úéäìàä ùôð ìù

çë àåäùúåéçá ùáìúî àåä äìù äùòîä 'éçáå
ïåöøì äîùðì óåâë ë"â äùòðå äåöîä äùòî ìù

ïåéìòäíãàä óåâ éøáà íâ ïë ìòå éøîâì åéìà ìèáå
ùôð ìù äùòîä 'éçáå çëù äåöîä íéîéé÷îäúéäìàä

åùòð íä äåöîä íåé÷å äùòî úòùá íäá ùáåìî
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הנעשית,3. המצוה של החיות - המצות" מעשה של "החיות כך: להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן", המצוות "מעשה הלשון כפילות
ש"ממה  שליט"א , אדמו"ר כ"ק כאן  מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג של הפיזי קיומו - "וקיומן" למשל: האתרוג של החיות
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אגרות קודש

ב"ה ב' שבט, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בטח ידוע לו שביקר אצלי אחיו מוה"ר... שי' ובהמשך לשיחתינו מוסג"פ העתקת מכתבי אליו 
- ומוכרחני לומר שהנני  ונכון הדבר אשר לא ידע אחיו שי' ששלחתי לו העתק המכתב  - ובטח טוב 
ויש להמשיכו  כי לפי הרושם שעשה עלי אחיו שי' מקבל הוא השפעה  מתפלא ביותר על כבודו שי', 

המשך בעמוד קק
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ה'תש"גיד שבטיום רביעי

חומש: בשלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק כא. והנה . . . 52 נבואתם.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

בא כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים, איז, לבד דער ענין פון התעוררות רחמים 
אויף די מקושרים, געווען א עבודה פון דערמָאנען בינו לבין עצמו די מקושרים, און 
אריינטראכטען בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים, ווָאס דָאס איז מעורר די כחות 
פנימים פון דעם ווָאס מ'טרַאכט וועגען עם, ווי מיר זעהען במוחש, אז מ'קוקט שטַארק 
אויף איינעם מוז ער אקוק טָאן, ווייל די הבטה פנימית איז מעורר דעם עצם הנפש, 

און אזוי איז אויך אין דעם כח המחשבה.

ל ִהְתעֹוְררּות ַרֲחִמים ַעל  ַבד ָהִעְנָין ׁשֶ ּלְ ּמִ ׁשֶ ים, ֲהֵרי  דֹוׁשִ ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ת ֲאבֹוֵתינּו  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ ֵאֶצל 
ִעְנַין  ּבְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ק  ּוְלִהְתַעּמֵ ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ִרים  ַהְמקּוׁשָ ַרת  ַהְזּכָ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ָהְיָתה  ִרים,  ַהְמקּוׁשָ
ָעָליו,  ִבים  חֹוׁשְ ׁשֶ ֶזה  ל  ׁשֶ ים  ִניִמּיִ ַהּפְ ַהּכֹחֹות  ֶאת  ְמעֹוֵרר  ה  ּזֶ ׁשֶ ִנים,  ַהּפָ ִים  ּמַ ּכַ רּוָתם  ְ ְוִהְתַקּשׁ ַאֲהָבָתם 
ָטה  י ַהַהּבָ ּכִ ט,  ב ְלַהֲחִזיר ַמּבָ ָחְזָקה ַעל ָאָדם, הּוא ַחּיָ ּבְ יִטים  ר ַמּבִ ֲאׁשֶ ּכַ מּוָחׁש ׁשֶ ָאנּו רֹוִאים ּבְ ִפי ׁשֶ ּכְ

ָבה. ֲחׁשָ ֹכַח ַהּמַ ם ּבְ ֶפׁש, ְוֵכן הּוא ּגַ ִניִמית ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ֶעֶצם ַהּנֶ ַהּפְ

ה'תש"גטו שבטיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בשלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והרי . . . כז במציאות.

הֹות  ַהּגָ ָנם  ֶיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְלַהֲחִסיִדים,  נֹוַדע  ָבר  ּכְ  – אֹור"  ַה"ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ִני  ׁשֵ ֵחֶלק  יס  ְלַהְדּפִ ׁשּו  ּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֲאָמִרים,  ַהּמַ ִעם  יֵסם  ַיְדּפִ ר  ֲאׁשֶ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ּבְ ְפִצירּו  ַוּיַ ֲאָמִרים.  ַהּמַ ַעל  ֶצֶדק"  ַמח  ֵמַה"ּצֶ ּוֵבאּוִרים 
ל־  יָסם. ִמּכָ ׁשֹו ְלַהְדּפִ רֹו ּוְמַבּקְ א ְלַבּקְ ֵקן ּבָ ר ְזֵקנֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחלֹם ֲחלֹום, ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק". ַוּיַ ַוְיָמֵאן ַה"ּצֶ
ים  ִהְסּכִ ְוָאז  ַלֲאִביֶהם,  רּו  ַוְיַסּפְ ה  ַהּזֶ ָניו ָחְלמּו ַהֲחלֹום  ִמּבָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ָבר, ַעד  ַהּדָ ֶהְעִלים  ָמקֹום 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ׁשֵ ְקְראּו לֹו ּבְ ִני, ַוּיִ ֵ הֹוָתיו ּוֵבאּוָריו ַלֵחֶלק ַהּשׁ ם ַהּגָ יס ּגַ ְלַהְדּפִ

ה'תש"גטז שבטיום שישי

חומש: בשלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וכל הצמצומים . . . חשיב ממש.

אאמו"ר אמר: צווישען קעלט און כפירה איז גָאר א דינע מחיצה. עס שטעהט כי 
ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלַאם פייער, לערנען און דאוונען בעדארף מען 

מיט התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה ותפלה.

י ה'  תּוב: "ּכִ ה ְמֹאד. ּכָ ּקָ ה ּדַ ָנּה ְמִחּצָ ין ְקִרירּות ִלְכִפיָרה ֶיׁשְ "ּב[ ָאַמר: ּבֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ב,  ל ָצִריְך ִמּתֹוְך ִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ ּלֵ ְלֶהֶבת ֵאׁש, ִלְלֹמד ּוְלִהְתּפַ ֱאלֶֹקיָך ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא", ֱאלֹקּות ִהיא ׁשַ

ה. תֹוָרה ּוְתִפּלָ ְבֵרי ה' ּבְ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה" ֶאת ּדִ "ּכָ ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . קו

ה'תש"גיז שבט, שבת שירהשבת
יָרה. ִ ֵעת ְקִריַאת ַהּשׁ עֹוְמִדין ּבְ

ה ְנִביָאה.  ָ  ַהְפטֹוָרה: ּוְדבֹוָרה ִאּשׁ
חומש: בשלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: פג־פז.
תניא: פרק כב. רק . . . תמיד.

עס איז א מנהג צו עסען שווארצע קַאשע.

חֹוָרה. ְייָסה ׁשְ ָנהּוג ֶלֱאֹכל ּדַ

"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה".  ּבְ ס  ְדּפָ ַהּנִ י ה'"  ּכִ ֲאָמר "ְראּו  ַמח ֶצֶדק" ַהּמַ ַנת תרכ"א ָאַמר ַה"ּצֶ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ
ַנת תקס"ה ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי  ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ׁשַ ְך ִלְבנֹו, ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ר ַאַחר־ּכָ ְוִסּפֵ
ְהיֹותֹו  ַנת תקכ"ט ּבִ ׁשְ ר ּבִ ר ִלי, ֲאׁשֶ ְך ָקָרא אֹוִתי ְוִסּפֵ ֲאָמר. ַאַחר־ּכָ ֵקן[ ֶזה ַהּמַ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ם־  ַעל־ׁשֵ ַנת תקט"ז ָאַמר ַהּבַ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ יד ְלַחְדרֹו ְוָאַמר לֹו: ׁשַ ּגִ מֶעְזִריְטׁש, ָקָרא אֹותֹו ָהַרב ַהּמַ ּבְ
ָנה  ַנת תקכ"א )ׁשָ ׁשְ ַמֲאַמר ַרַז"ל. ּבִ ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו" – ִלְתָנאֹו, ּכְ ב ַהּיָ ׁשָ סּוק "ַוּיָ טֹוב ַמֲאָמר ַעל ּפָ
ם־טֹוב(,  ַעל־ׁשֵ י )ַהּבַ יד – ַרּבִ ּגִ ָבָריו ָהַרב ַהּמַ יְך ּדְ ם־טֹוב( ָהָיה ֶאְצִלי – ִהְמׁשִ ַעל־ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ַאֲחֵרי ִהְסּתַ
ל ָמקֹום". ְוַהּיֹום ָהָיה ֶאְצִלי מֹוִרי  ָברֹו – ׁשֶ ין ְרצֹונֹו – ְולֹא ּדְ ִעְנַין "עֹוׂשִ אּור ּבְ ֲאָמר ְוהֹוִסיף ּבֵ ְוָאַמר ַהּמַ
ַנֲהָרא,  ַנאי  ּגִ ִעְנַין  ּבְ אּור  ּבֵ ְוהֹוִסיף  ֵקן,  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ִלְפֵני  ֲאָמר  ַהּמַ יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ְוָאַמר  ֲאָמר.  ַהּמַ ַלֲחֹזר 

ִעְנַין ְקִריַעת ַים סּוף. הּו ּכְ ּזֶ ׁשֶ

י  יד, ַוֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּגִ ם־טֹוב, ָהַרב ַהּמַ ַעל־ׁשֵ ַמח ֶצֶדק": ַהּיֹום ָהיּו ֶאְצִלי ַהּבַ ם ַה"ּצֶ ְוִסּיֵ
ִסְגנֹונֹו. – ֲאָמר ּבְ ֵקן[, ְוָכל ֶאָחד ָאַמר ִלי ַהּמַ ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ַעם,  ַהּפַ עֹוד  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֶאת  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ָקָרא  עֹות  ׁשָ ֵאיֶזה  ֲעבֹור  ּכַ
ֲאָמר. אּור ַעל ַהּמַ ְוָאַמר ְלָפָניו ּבֵ

ה'תש"גיח שבטיום ראשון

חומש: יתרו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק כג. ועם . . . כח בעולמות.

"ּוַמְרֵאיֶהם  רּוׁש  ַהּדְ ר  ֲאׁשֶ ]ַמֲהַר"ׁש[,  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  ר  ִסּפֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ָאַמר  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  רּוׁש  ּדְ הּוא   – ִיְתרֹו  ת  ָרׁשַ ּפָ אֹור"  "ּתֹוָרה   – יֶהם"  ּוַמֲעׂשֵ
י ָהַרב ְמַנֵחם  ֵקן ִמּפִ נּו ַהּזָ ָמעֹו ַרּבֵ ר ׁשְ ִפי ֲאׁשֶ בּועֹות תקכ"א – ּכְ ָ יאּות – ַחג ַהּשׁ ׂשִ לֹו ֶאת ַהּנְ ַעת ַקּבְ ׁשְ ּבִ
י  ּפִ ַעל  רּוׁש  ַהּדְ ֵאר  ּבֵ נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ַרק  ַמֲעָמד,  אֹותֹו  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ  – ָהָאֶרץ'  ִרי  'ּפְ ַעל  ּבַ  – ֵמהָארָאדָאק  מֶעְנְדל 

ִסְגנֹונֹו.

ה'תש"גיט שבטיום שני

חומש: יתרו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: ולכן נקרא' . . . 56 כגוף לנשמה.

מצות־עשה הראשונה, ובל' הרמב"ם "לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל נמצא 
כו' וידיעת דבר זה מ"ע וכמ"ש אנכי ה"א", היא מצות המוח והשכל, והיינו דהגם 
דכל אחד ואחד מישראל הוא מאמין בה' באמונה פשוטה ולבבו תמים עם ה', חובת 
המוח והשכל להביא אמונה זו בידיעה והשגה, וזהו "לידע שיש שם מצוי ראשון", ער 
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קז היום יום . . . 

ולקרבו עוד יותר לעניני תורה ויהדות, ובכל זאת כשמדבר אתי לדוגמא עד"ז שחבר הוא בטעמפעל של 
הקאנסערוואטיווע, אינו ניכר בו כלל ואינו יודע כלל, שזה דבר שלא כדבעי למהוי.

של  מטובה  שיהנה  כדי  רק  הוא  ל...  השי"ת  שהביאו  מה  אשר  שי'  כת"ר  בדעת  והאומנם 
ארצוה"ב ולא יהי' עוד - ח"ו היל"ת - תחת ההרפתקאות שעברו עליו במדינתינו מלפנים, ואח"כ האי 
נוחיות שהי' בצרפת? ודבר ברור הוא שכיון שנמצא הוא בעיר אחת עם אחיו שי' והשי"ת זיכהו שיודע 
הוא כת"ר שי' מאור התורה בכלל ותורת החסידות בפרט, הרי מחוייב הוא, ובלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר 
בשם כ"ק אביו אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע "כשם שיהודי צריך להניח תפילין בכל יום, כן בכל יום צריך 
להתענין בחינוך ב"ב שיחיו" ובנדון של כת"ר שי' זהו אחיו וב"ב שיחיו אשר על כת"ר שי' מוטל החוב 
והזכות קדוש לקרב את לבו ולב כב"ב של אחיו שי' לעניני תורה ומצות ככל האפשרי, ובלי ספק אשר 

אם יעבוד בזה מדי יום ביומו ובאותיות המתאימות ובנחת, הנה יצליח בזה,

תמיכה  מהנ"ל  לקבל  הוא  שמוכרח  כיון  בטענה,  אליו  יבוא  שה"קלוגינקער"  הדבר  אפשר 
בגשמיות, לא יהיו דבריו נשמעים, אבל אין הדבר כן, כלל וכלל לא, ואין זה אלא מעצת היצר, וזהו 
חלקם של כל הת"ח וכל המשפיעים רוחניות, שלפעמים קרובות ביותר, מוכרחים הם לקבל השפעה 
ויעויין ברעיא מהימנא הובא  בגשמיות, דוקא מאלו המושפעים מהם, ואדרבה זהו מחסדי השי"ת, 
באגה"ק סימן כ"ו, אינון חכמים דדמיין לשבתות ויו"ט לית להון אלא מה דמתקנין ליה ביומא דחול 
וכו', ויעויין ג"כ בספר המצות להצמח צדק דף קי"ב ע"ב, במ"ש רבינו הזקן ע"ד הנהגת הרב הקדוש 

ר' מענדל בארער, שהי' נוהג שלא הי' אומר דברי תורה כ"א במקום שנותנים לו נדבה עיי"ש היטב.

בברכת הצלחה בהנ"ל ות"ח מראש אם יודיעני בשו"ט בזה.

זָאל דָאס וויסען בהשגה והבנה דוקא, וכמ"ש דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, 
וכתיב: וידעת היום גו'.

ל ִנְמָצא כּו'  ם ָמצּוי ִראׁשֹון ַמְמִציא ּכָ ׁש ׁשָ ּיֵ "ם: "ֵליַדע ׁשֶ ה ָהִראׁשֹוָנה, ּוִבְלׁשֹון ָהַרְמּבַ ִמְצַות־ֲעׂשֵ
ֲהַגם  ֶכל, ְוַהְינּו ּדַ תּוב ָאֹנִכי ה' ֱאלֶֹקיָך", ִהיא ִמְצַות ַהּמַֹח ְוַהּשֵׂ ּכָ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ ָבר ֶזה ִמְצַות ֲעׂשֵ ִויִדיַעת ּדָ
ַהּמַֹח  חֹוַבת  ה',  ִעם  ִמים  ּתָ ּוְלָבבֹו  ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ה'  ּבַ ַמֲאִמין  הּוא  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּדְ
ָגה  ַהּשָׂ ַדע ֹזאת ּבְ ּיֵ ם ָמצּוי ִראׁשֹון", ׁשֶ ׁש ׁשָ ּיֵ ָגה, ְוֶזהּו "ֵליַדע ׁשֶ יִדיָעה ְוַהּשָׂ ֶכל ְלָהִביא ֱאמּוָנה זֹו ּבִ ְוַהּשֵׂ

ֵלם", ּוְכִתיב: "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ּגֹו'". ֵלב ׁשָ ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו ּבְ תּוב "ּדַ ּכָ ְוָקא, ּוְכמֹו ׁשֶ ַוֲהָבָנה ּדַ

ה'תש"גכ שבטיום שלישי

חומש: יתרו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכן הלבוש . . . 56 ימיהם.

הֹות אשר"י" – ְנִטיַלת ָיַדִים  י "ַהּגָ ָביו: ַעל ּפִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
יַח  ָמתֹו־ֵעֶדן( – ּוַמּנִ י – )ַמֲהַר"ׁש ִנׁשְ ה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ן ָהָיה עֹוׂשֶ ָעִמים ְרצּופֹות, ּכֵ ִלְסעּוָדה ג' ּפְ

י ָיָדיו. ּתֵ ף ׁשְ ְפׁשֵ ָמאִלית ּוָבֶזה ְמׁשַ ַכף ָידֹו ַהּשְׂ ִפיָכה ַהג' ְמַעט ַמִים ּבְ ְ ִמּשׁ

שבת 
קודש

המשך מעמוד קד
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á"ôùú'ä èáù ã"é ïåùàø íåé נבילה? מידי מטהרת שחיטה איזו

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰àöî̈¨
ïéà ,óøèpL øçà èçLpL ét ìò óà Y óøèð éç äðBîL ïa dä¤§¨©¦§©©©¦¤¦§©©©¤¦§©¥

.äèéçL Bðéîì ïéàL éôì ;äìáð éãéî ezøäèî BúèéçL§¦¨§©£©¦¥§¥¨§¦¤¥§¦§¦¨
בשחיטת – אמו במעי  חי  שנמצא  חדשים  שמונה  בן  עובר 

באכילה  הותר  ואף העובר, נטהר פ"ה אמו  אסורת מאכלות (הל'

הנולד הי"ד) שעובר  וכיוון נשחטה  לא  שהאם  מדובר  וכאן  .

לו מועילה ולא  כנבילה  דינו 'נפל', הוא  חדשים  לשמונה 

שנשחטה לטריפה  דומה ואינו נבילה . מידי  לטהרו  שחיטה 

מטומאת לטהרה  השחיטה  מועילה באכילה  שאסורה  שאף 

מהמינים היא  הטריפה  היינו שחיטה", במינה  "יש  כי  נבילה ,

שמונה בן עובר  כן  שאין  מה  שחיטה , דין  בהם  שיש  הטהורים 

שחיטה דין  בו נאמר  לא  קיימא, בר ואינו  'נפל' שהוא  חדשים 

נבילה מידי אותו  מוציאה  השחיטה  אין ולכן כס"מ)כלל , .(ראה

בן בה "מצא  שכתב  הרמב "ם  בלשון דייק  משנה' וה 'כסף

חי  גםsxhpשמונה הרי והקשה : מטהרתו " שחיטתו אין –

הוא כי  כלל , לו מועילה שחיטה  אין נטרף  לא  העובר  אם 

השחיטה שאין טמאה  בהמה  כמו  שחיטה , במינו  ואין 'נפל '

שחיטה ? מדין מופקעת  שהיא  כיון נבילה  מטומאת  מטהרתה 

ותירץ :

נטרף לא  אם  אף שחיטה  תועיל לא  אכן חי  שמונה  לבן

חי שמונה  שבן  משמיענו הרמב"ם  אך  שחיטה ', למינו 'אין כי

היינו  'נטרף', אמו במעי זמןepicשנמצא  כל ולכן כטריפה ,

באכילה  שאסור  אף חי , טריפה)שהוא  הוא כי(שהרי מטמא  אינו 

למינו 'שאין  כיוון הוולד , יישחט אם  אבל נבילה, אינו

נבילה . מטומאת  מטהרת  ואינה  שחיטה  זו  אין שחיטה '

שור ' ב)וה 'בכור עב, אחר :(חולין באופן תירץ 

היא נטרף ' חי  שמונה  בן בה  ב 'מצא  הרמב "ם  כוונת

ואף טריפה , היתה  שאמו כלומר  אמו, ידי  על שנטרף 

בן וולדה את  – נבילה  מידי  עצמה  את  מטהרת  ששחיטתה 

שמונה בן  חי בוולד רק הוא  זה ודין  מטהרת . אינה  השמונה

בן('נפל') אבל  עצמו, בשחיטת  תקנה  לו  יש  תשעה בן כי ,

תקנה . לו אין  – שחיטה ' למינו 'שאין שמונה 

á"ôùú'ä èáù å"è éðù íåé 'אכילה'? נחשבת שתייה האם

:È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰äçîä¦§¨
,døNaî ìëBàk àîè äæ éøä Y Bàîâe øeàa áìçä úà¤©¥¤¨§¨£¥¤¨¥§¥¦§¨¨

.ìëBà ììëa äúBMäL¤©¤¦§©¥
בגמרא  נלמד  זה  א)דין  קכ, "וכל(חולין אשרytpמהפסוק

מבטאת 'נפש ' המילה  הערב ". עד  וטמא  וטרפה ... נבלה  תאכל

אדם  של  נפשו המיישב דבר  ממנו)כל  נהנה כאשר(שאדם לרבות  ,

משקה . בצורת  והוא  נמחה  המאכל

הגמרא לכך , א)בנוסף כג, שנאמר(שבועות מהפסוק  לומדת

תירושך  דגנך מעשר אלוקיך ה ' לפני  "ואכלת  שני במעשר 

גם כולל  התורה  דיני  כל לגבי  'אכילה ' שהמושג  ויצהרך"

'ואכלת')שתייה  נאמר עליו וגם יין, הוא 'תירוש' .(שהרי

מעשר 'ואכלת... מהפסוק  כי  לימודים ? שני  צריכים  ומדוע 

דרכו שעיקר  לדבר רק  ללמוד אפשר  ויצהרך ' תירושך  דגנך 

מיועד  שבעיקרו  דבר שגם  ראייה  אין אך יין, כגון בשתייה ,

זאת ואת  אכילה. בכלל זה גם  אותו , ושתה ונמס לאכילה 

'נפש ' מהמילה  שם)למדים חולין .(תוספות

וגמעו החלב  את המחה שאם  הרמב "ם  שכתב  מה  זה , ולפי 

הכללי לדין  כוונתו  אין  אוכל', בכלל  'שהשותה  משום  חייב

תירושך', 'ואכלת... מהפסוק  הנלמד  אכילה  בכלל שתייה  של

שגם למדנו  נבלה  טומאת לגבי האמור  'נפש ' שמהפסוק  אלא

'אכילה ' בכלל  היא גם  בכך , הדרך  שאין זו  כגון  (לחם שתייה

א) א, ומצה חמץ הלכות .משנה

'שתייה דין כך : הלימודים  בשני  הצורך  את  המבארים  ויש 

ויצהרך' תירושך 'ואכלת ... מהכתוב הנלמד  אכילה ' בכלל

mc`dמתייחס  zlertl אך האכילה , כדין השתייה  שדין היינו  ,

לגבי  היא  השאלה  שהתיכו , חלב  envrלגבי  utgdעדיין האם 

ממילא אוכל, שם  ממנו פקע  אם כי לא, או עליו  אוכל  שם 

שם שעדיין 'נפש ' מהמילה למדים זאת ואת  מטמא . אינו  כבר 

ההתכה  לאחר  גם  עליו א)חלב  לב, נדה .(תוספות

á"ôùú'ä èáù æ"è éùéìù íåé במקוה? הטבילה מטהרת מתי

:ÊË ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰òâBpä©¥©
...àîè äæ éøä ...äå÷nä CBúa CìLnä úBàîhä úBáàî áàa§¨¥£©ª§©ª§¨§©¦§¤£¥¤¨¥

.øäèé ,äå÷nä ïî äæ äìòiLëe§¤©£¤¤¦©¦§¤¦§©
שטבל  טמא  הרמב "ם , לדעת  נראה  משנה ': ה 'כסף  וכתב 

המקוה . בתוך  בעודו  ולא  המקוה  מן  בעלייתו  אלא  נטהר  אינו

אברהם ' טו)וה 'דבר  לסי' בהשמטות ה 'כסף(ח"ב, שהבנת  נקט 

כולו כשיצא  רק נטהר  שהטובל  היא  הרמב"ם  בשיטת  משנה '

על  והקשה  נטהר . אינו מקצתו, רק  יצא אם אבל המקוה , מן

כשהוא במשכב  "הנוגע ההלכה : בהמשך הרמב "ם מדברי זה

ואם מטמא ", זה  הרי  למקוה  חוץ  ונגע  ידו פשט אם במקוה ,

עלה  שלא  זמן הטבילה ,elekכל לו  עלתה  לא  המקוה  מן

במשכב "נוגע  כשהוא מטמא  למקוה  חוץ  ידו הפושט מדוע 

כשהוא בטומאה נוגע אינו  אם  אף  הרי – במקוה " כשהוא 

לא עדיין  כי  למקוה  שחוץ  מה  את  מטמא  הוא  הרי  במקוה 

טהור ? ואינו  הטבילה  עלתה

אחרונים ביארו  קלו)ולכן  סי' מרדכי תורת יט. סי' ח"ג אברהם :(דבר

צורך  אין אבל המקוה, מן  בעלייתו  רק  נטהר  הטובל אכן,

נגמרהelekשיעלה  למים, מחוץ  אחד אבר  הוציא  אם אף  אלא 
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á"ôùú'ä èáù ã"é ïåùàø íåé נבילה? מידי מטהרת שחיטה איזו

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰àöî̈¨
ïéà ,óøèpL øçà èçLpL ét ìò óà Y óøèð éç äðBîL ïa dä¤§¨©¦§©©©¦¤¦§©©©¤¦§©¥

.äèéçL Bðéîì ïéàL éôì ;äìáð éãéî ezøäèî BúèéçL§¦¨§©£©¦¥§¥¨§¦¤¥§¦§¦¨
בשחיטת – אמו במעי  חי  שנמצא  חדשים  שמונה  בן  עובר 

באכילה  הותר  ואף העובר, נטהר פ"ה אמו  אסורת מאכלות (הל'

הנולד הי"ד) שעובר  וכיוון נשחטה  לא  שהאם  מדובר  וכאן  .

לו מועילה ולא  כנבילה  דינו 'נפל', הוא  חדשים  לשמונה 

שנשחטה לטריפה  דומה ואינו נבילה . מידי  לטהרו  שחיטה 

מטומאת לטהרה  השחיטה  מועילה באכילה  שאסורה  שאף 

מהמינים היא  הטריפה  היינו שחיטה", במינה  "יש  כי  נבילה ,

שמונה בן עובר  כן  שאין  מה  שחיטה , דין  בהם  שיש  הטהורים 

שחיטה דין  בו נאמר  לא  קיימא, בר ואינו  'נפל' שהוא  חדשים 

נבילה מידי אותו  מוציאה  השחיטה  אין ולכן כס"מ)כלל , .(ראה

בן בה "מצא  שכתב  הרמב "ם  בלשון דייק  משנה' וה 'כסף

חי  גםsxhpשמונה הרי והקשה : מטהרתו " שחיטתו אין –

הוא כי  כלל , לו מועילה שחיטה  אין נטרף  לא  העובר  אם 

השחיטה שאין טמאה  בהמה  כמו  שחיטה , במינו  ואין 'נפל '

שחיטה ? מדין מופקעת  שהיא  כיון נבילה  מטומאת  מטהרתה 

ותירץ :

נטרף לא  אם  אף שחיטה  תועיל לא  אכן חי  שמונה  לבן

חי שמונה  שבן  משמיענו הרמב"ם  אך  שחיטה ', למינו 'אין כי

היינו  'נטרף', אמו במעי זמןepicשנמצא  כל ולכן כטריפה ,

באכילה  שאסור  אף חי , טריפה)שהוא  הוא כי(שהרי מטמא  אינו 

למינו 'שאין  כיוון הוולד , יישחט אם  אבל נבילה, אינו

נבילה . מטומאת  מטהרת  ואינה  שחיטה  זו  אין שחיטה '

שור ' ב)וה 'בכור עב, אחר :(חולין באופן תירץ 

היא נטרף ' חי  שמונה  בן בה  ב 'מצא  הרמב "ם  כוונת

ואף טריפה , היתה  שאמו כלומר  אמו, ידי  על שנטרף 

בן וולדה את  – נבילה  מידי  עצמה  את  מטהרת  ששחיטתה 

שמונה בן  חי בוולד רק הוא  זה ודין  מטהרת . אינה  השמונה

בן('נפל') אבל  עצמו, בשחיטת  תקנה  לו  יש  תשעה בן כי ,

תקנה . לו אין  – שחיטה ' למינו 'שאין שמונה 

á"ôùú'ä èáù å"è éðù íåé 'אכילה'? נחשבת שתייה האם

:È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰äçîä¦§¨
,døNaî ìëBàk àîè äæ éøä Y Bàîâe øeàa áìçä úà¤©¥¤¨§¨£¥¤¨¥§¥¦§¨¨

.ìëBà ììëa äúBMäL¤©¤¦§©¥
בגמרא  נלמד  זה  א)דין  קכ, "וכל(חולין אשרytpמהפסוק

מבטאת 'נפש ' המילה  הערב ". עד  וטמא  וטרפה ... נבלה  תאכל

אדם  של  נפשו המיישב דבר  ממנו)כל  נהנה כאשר(שאדם לרבות  ,

משקה . בצורת  והוא  נמחה  המאכל

הגמרא לכך , א)בנוסף כג, שנאמר(שבועות מהפסוק  לומדת

תירושך  דגנך מעשר אלוקיך ה ' לפני  "ואכלת  שני במעשר 

גם כולל  התורה  דיני  כל לגבי  'אכילה ' שהמושג  ויצהרך"

'ואכלת')שתייה  נאמר עליו וגם יין, הוא 'תירוש' .(שהרי

מעשר 'ואכלת... מהפסוק  כי  לימודים ? שני  צריכים  ומדוע 

דרכו שעיקר  לדבר רק  ללמוד אפשר  ויצהרך ' תירושך  דגנך 

מיועד  שבעיקרו  דבר שגם  ראייה  אין אך יין, כגון בשתייה ,

זאת ואת  אכילה. בכלל זה גם  אותו , ושתה ונמס לאכילה 

'נפש ' מהמילה  שם)למדים חולין .(תוספות

וגמעו החלב  את המחה שאם  הרמב "ם  שכתב  מה  זה , ולפי 

הכללי לדין  כוונתו  אין  אוכל', בכלל  'שהשותה  משום  חייב

תירושך', 'ואכלת... מהפסוק  הנלמד  אכילה  בכלל שתייה  של

שגם למדנו  נבלה  טומאת לגבי האמור  'נפש ' שמהפסוק  אלא

'אכילה ' בכלל  היא גם  בכך , הדרך  שאין זו  כגון  (לחם שתייה

א) א, ומצה חמץ הלכות .משנה

'שתייה דין כך : הלימודים  בשני  הצורך  את  המבארים  ויש 

ויצהרך' תירושך 'ואכלת ... מהכתוב הנלמד  אכילה ' בכלל

mc`dמתייחס  zlertl אך האכילה , כדין השתייה  שדין היינו  ,

לגבי  היא  השאלה  שהתיכו , חלב  envrלגבי  utgdעדיין האם 

ממילא אוכל, שם  ממנו פקע  אם כי לא, או עליו  אוכל  שם 

שם שעדיין 'נפש ' מהמילה למדים זאת ואת  מטמא . אינו  כבר 

ההתכה  לאחר  גם  עליו א)חלב  לב, נדה .(תוספות

á"ôùú'ä èáù æ"è éùéìù íåé במקוה? הטבילה מטהרת מתי

:ÊË ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰òâBpä©¥©
...àîè äæ éøä ...äå÷nä CBúa CìLnä úBàîhä úBáàî áàa§¨¥£©ª§©ª§¨§©¦§¤£¥¤¨¥

.øäèé ,äå÷nä ïî äæ äìòiLëe§¤©£¤¤¦©¦§¤¦§©
שטבל  טמא  הרמב "ם , לדעת  נראה  משנה ': ה 'כסף  וכתב 

המקוה . בתוך  בעודו  ולא  המקוה  מן  בעלייתו  אלא  נטהר  אינו

אברהם ' טו)וה 'דבר  לסי' בהשמטות ה 'כסף(ח"ב, שהבנת  נקט 

כולו כשיצא  רק נטהר  שהטובל  היא  הרמב"ם  בשיטת  משנה '

על  והקשה  נטהר . אינו מקצתו, רק  יצא אם אבל המקוה , מן

כשהוא במשכב  "הנוגע ההלכה : בהמשך הרמב "ם מדברי זה

ואם מטמא ", זה  הרי  למקוה  חוץ  ונגע  ידו פשט אם במקוה ,

עלה  שלא  זמן הטבילה ,elekכל לו  עלתה  לא  המקוה  מן

במשכב "נוגע  כשהוא מטמא  למקוה  חוץ  ידו הפושט מדוע 

כשהוא בטומאה נוגע אינו  אם  אף  הרי – במקוה " כשהוא 

לא עדיין  כי  למקוה  שחוץ  מה  את  מטמא  הוא  הרי  במקוה 

טהור ? ואינו  הטבילה  עלתה

אחרונים ביארו  קלו)ולכן  סי' מרדכי תורת יט. סי' ח"ג אברהם :(דבר

צורך  אין אבל המקוה, מן  בעלייתו  רק  נטהר  הטובל אכן,

נגמרהelekשיעלה  למים, מחוץ  אחד אבר  הוציא  אם אף  אלא 
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המקוה . מן כולו  כעלה  זה  והרי הטבילה 

למקוה חוץ  ונגע  ידו פשט "אם  הרמב "ם  שכתב  ומה 

במקוה) נוגע(כשהוא כשעדיין דוקא  מדובר  – מטמא " זה  הרי 

הזב)בטומאה 'טובל (במשכב הוא  והרי  נגמרה , לא טבילתו  ולכן

טבילתו נגמרה  בטומאה , נוגע אינו אם  אבל  בידו', ושרץ 

מטמא . ואינו  טהור  הוא  והרי למים , חוץ  ידו כשפשט 

מרדכי ' סק"ה)וה'תורת לכך:(שם ראיה  הביא 

בברייתא שנינו  אך  טוב , ביום  אסורה  טמאים  כלים  טבילת 

א) יח, והדלי(ביצה טמא  בדלי מקוה  מתוך מים  לשאוב שמותר

צריך" היה  הללו מים  לשאוב  אומר "הרואה  כי  (רש"י)נטהר ,

שיעלה עד נטהר  אינו הכלי  ואם  ממילא. נעשתה  והטבילה 

נטמאו הכלי  את  להעלות כשהתחיל הרי המקוה, מן כולו

נפסקו והמים טמא  עדיין  הכלי  כי מהכלי , שבדלי המים 

ומטמאים המים  וחוזרים  השקה  כאן ואין  למקוה  מחיבורם 

ואז עלייתו מתחילת  כבר  נטהר שהדלי מכאן  אלא הדלי ! את 

שהטובל  הרמב"ם  ודברי  המקוה . למי מחוברים  עדיין  המים 

במקצתו. אפילו  כשיעלה  היינו  המקוה ", מן "כשיעלה נטהר

á"ôùú'ä èáù æ"é éòéáø íåé שאובים' מים לוגין 'שלשה גזירת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰elôà£¦
ìL Baøå BLàø ìò eìôð íà Y íBé ìeáè BðéàL øBäèïébì úL ¨¤¥§¦¨§©Ÿ§ª§Ÿ¤ª¦

éðLk äæ éøä Y ïéáeàL íéîa Baøå BLàø àaL Bà ,ïéáeàL íéî©¦§¦¤¨Ÿ§ª§©¦§¦£¥¤§¥¦
.ìaèiL ãò äàîèì§ª§¨©¤¦§Ÿ

שאובין " במים  ורובו  ראשו "הבא על טומאה גזרו חכמים 

שאובין " מים לוגין שלשה  ורובו ראשו על "שנפלו  מי  על וכן 

כדברי הוא  והטעם שיטבול. עד לטומאה  שני שיהיה  –

שמימיהן במערות טובלין  יום  טבולי "שהיו כאן  הרמב "ם

נקיות , דרך יפים  שאובין במים  כן אחר  רוחצין  והיו  רעים ,

שאובין שמים  מדמים  העם רוב שהיו  עד כך המנהג ופשט

שבמי הטבילה  לא  שמטהרין , הן באחרונה  בהן  שרוחצין 

כוונה". בלא בזלזול טובלין והיו מקוה,

טהור ? על גם  או יום  טבול על רק  גזרו  האם  לברר : ויש 

כאן)בתוספות  במל"מ הובא ב. יג, על (שבת שהגזירה  כתבו 

טבול  על אלא  היתה לא שאובין" במים  ורובו ראשו "הבא 

על  גם  גזרו  ורובו" ראשו על "נפלו של  הגזירה  את  ואילו יום 

כמו בנפילה  דוקא אלא  יותר  לגזור  רצו לא  "בטהור  כי טהור ,

במים שטבלו  אחר  שאובין  מים  עליהם  להפיל שרגילים 

סרוחים".

ורובו ראשו "הבא  של  הגזירה  את  גם  הרמב "ם  לדעת  אבל

לומר יש  ולשיטתו הטהור . על אף  גזרו  שאובין" במים 

הן – האופנים  בשני היתה  הטבילה  אחר לרחוץ שהרגילות

גזרו ולכן שאובין. מים של בנתינה  והן שאובין למים בביאה

ב "נפלו והן  ורובו" ראשו ב "הבא  הן הטהור  על אף חכמים 

ורובו " ראשו  פ"ג)על  סוף עליות .(גולת

צדק ' שם)וה 'צמח שבת הש"ס, על לשיטת(חי' ראיה  הביא 

המשנה מדברי  מ"ב)(מקואות הרמב "ם ורובופ"ב ראשו  "בא 

מים לוגין שלשה  רובו ועל  ראשו  על שנפלו  או  שאובין במים 

בפעםcxieשאובין לטבול  יורד שכעת  שמשמעו  – לטבול..."

גזרו הטהור  על שגם  ונמצא היום, טבל  לא  ועדיין  ראשונה 

שאובין". במים ורובו ראשו "בא  אם  טומאה 

á"ôùú'ä èáù ç"é éùéîç íåé הקודש  עם הזב מדרס נשיאת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰
ìéàBä Y ãçàk äîeøz Bnò àOì Bì øzî ,ñøãnä úà àNBpä©¥¤©¦§¨ª¨¦¨¦§¨§¤¨¦
éøä ,ñøãna úòâBð äîeøzä àìå äîeøza òâBð àNBpä ïéàå§¥©¥¥©©§¨§Ÿ©§¨©©©¦§¨£¥
úéáç àNpL ãçàa äéä äNòî ...Lãwä àì ìáà ;äøBäè àéä¦§¨£¨Ÿ©Ÿ¤©£¤¨¨§¤¨¤¨¨¨¦
àNBpäL ,eøæb äòL dúBàa .dnò àNpL ñøãna dànèå ,Lãwì©Ÿ¤§¦§¨©¦§¨¤¨¨¦¨§¨¨¨¨§¤©¥
íò ñøãîa àlà eøæb àìå ;Lãwä úà àOé àì ,ñøãnä úà¤©¦§¨Ÿ¦¨¤©Ÿ¤§Ÿ¨§¤¨§¦§¨¦

.äéäL äNònk ,Lãwä©Ÿ¤©©£¤¤¨¨
במשנה  ב)שנינו כ, הזב '(חגיגה 'מדרס  את  הנושא הזב : (נעל

הטומאה) כאב ואיןשדינה התרומה  את  גם  עמו לשאת  לו מותר

בקדשים אבל המדרס , ידי  על  התרומה  תיטמא  שמא  חוששים

היא('קודש') וזו המדרס. עם יחד אותם  לשאת  שאין החמירו

יין חבית  שהעביר באחד שהיה  מעשה  משום  חכמים גזירת 

הזב , מדרס שהיה  סנדלו של  הרצועה  ונפסקה  קודש  של

ונטמאה לתוכה  ונפלה  החבית פי  על  הרצועה  את  (והיתה והניח

מאוירה) רק הנטמאת חרס של חבית .זו

הגמרא א)ומבארת  כג, ולא(שם לקודש  רק  היתה  שהגזירה 

כי עקביא)לתרומה , בן חנניה בדבר(לדעת רק וגזרו החמירו חכמים 

באותו לו(קודש)מעשה שהיה  הדומה  בדבר  .(תרומה)ולא 

יצחק' באותה)וה 'שיח ד"ה הרמב "ם(שם, דברי את  הביא 

שם) המשנה הקודש(בפירוש עם  יחד  המדרס  את  לשאת שהאיסור

זה שאין  ואף  אותה", וירים  בלוח  שניהם  "ישים  כאשר  הוא 

המדרס את לבש  שהאדם  שהיה, למעשה ברגלו(סנדל)דומה 

לאויר נפלה  החבית פי  על והניחה הרצועה שנפסקה  ולאחר

ומדרס קודש  יישא  שלא  רק  היתה  הגזירה מכלֿמקום  החבית ,

בנעלי אבל שיגע ", הוא  "קרוב  בזה  כי יחד  סמוכים  כשהם 

הרצועה שתיפסק  רחוק  שדבר  מפני גזרו  "לא  הזב מדרס 

שבידו". בקודש  ויגע  רגלו  מעל ויסירנה

לציון ' ב 'ראשון ביאר  איבעיא)וכן  ד"ה שם חגיגה החיים', (לה'אור

– המדרס" את  "הנושא  וכתב בלשונו דייק  כאן  שהרמב "ם

מהמעשה נובע והאיסור  יחד" אותם  לישא  אלא אסרו "שלא 

היה שהמדרס  היינו, החבית ", פי  על הסנדל  את "שנתן שהיה 

לקודש . בסמיכות
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á"ôùú'ä èáù è"é éùéù íåé התורה? מן מותר איסור' 'ספק

:‡ ‰ÎÏ‰ ÊË ˜¯Ù ,˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰éðtî¦§¥
ïéNBò øeavä éøäL ?íéaøä úeLø ÷ôñ íéîëç eøäè äî̈¦££¨¦§¥§¨©¦¤£¥©¦¦
úéàcå äàîè íà .ïéaøî íéàîhäL ïîæa ,äàîèa çñtä©¤©§ª§¨¦§©¤©§¥¦§ª¦¦ª§¨©¨¦
úB÷ôqä ìk øeqàL Y äàîè ÷ôñì øîçå ì÷ ,íäéðtî úéçãð¦§¥¦§¥¤©¨Ÿ¤¦§¥ª§¨¤¦¨©§¥

.íäéøácî¦¦§¥¤
ואסור התורה מן  מותר איסור ספק כל הרמב "ם , לדעת

הר"ן לדעת  ואילו הרי"ף)מדרבנן . בדפי ב טו, והרשב "א(קדושין

א), עג, התורה .(קידושין מן הוא  לחומרא " דאורייתא "ספיקא 

בגמרא לשיטתו: ראיה הר"ן ב)והביא יא, למדו(חולין

עצמות את  לשבור  תורה שאסרה  מכך  הרוב  אחר שהולכים 

אם לבדוק  כדי עצם לשבור  אפשר שאי וכיון  הפסח, קרבן 

אלא אותו ? מקריבים  איך טריפה , והקרבן המוח קרום  ניקב

אינן הבהמות  רוב  כי  ומקריבים  הרוב  אחר  שהולכים  מכאן 

איסור ספק  ואם  התורהxzenטריפה . הרמב"ם)מן  מה(כדעת

חוששים שאין יתכן הרי הרוב, אחר שהולכים לומר  ההכרח

התורה ! מן מותר ספק כל הדין מצד כי הקרום  ניקב  שמא

המהרי "ט א)וביאר  סי' יור"ד :(שו"ת

לבדוק אפשר  אי  כאשר רק התורה  מן מותר  איסור  ספק 

דבר " של  בוריו  על לעמוד "אפשר  אם אבל הספק , את ולברר

להתיר אין פסח ובקרבן  זה . ספק תורה  התירה  לא  ולבררו ,

שבירת אסרה  שהתורה ואף הקרום , בדיקת  ללא  הספק  מחמת

טריפה והקרבן ניקב  שהקרום  יתברר  דבר  של  בסופו  אם עצם,

ורק  מותרת , העצם  ושבירת  כלל  פסח קרבן  כאן xg`lאין 
xxaziyשעדיין וכעת  עליה, מוזהר  יהא  כשר הפסח שקרבן

כשר הקרבן אם  לברר  יש  פסח כקרבן  הוחזק להתיר לא  (ואין

הספק) הקרום ,מחמת את לבדוק  חובה  אין שלמעשה  וכיון  ,

כשרות . הבהמות ורוב  הרוב  אחר שהולכים  מכאן 

אריה ' ה 'שאגת  ט)גם  סי' החדשות להביא(שו"ת שאין  כתב 

התורה מן  נאסר  איסור  שספק  הרוב  אחר  שהולכים מכך  ראיה 

אמרו  א)שהרי ט, עומדת "(חולין איסור  בחזקת  בחייה  "בהמה 

רש"י) – החי מן אבר משום טריפה(שאסורה ספק  יש  כאשר כן  ואם  ,

היא טריפה שמא  ולחשוש  איסור  בחזקת  להעמידה ראוי היה 

ניקב  שמא חוששים אין טריפה, אינן בהמות ורוב הרוב אחר שהולכים משום (ורק

התורה .הקרום) מן מותר  איסור, חזקת  לפניו שאין ספק  אך ,

á"ôùú'ä èáù 'ë ùãå÷ úáù לשבילים  קדירות בין

:· ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰éðL§¥
,úBøäè äNòå ïäî ãçàa Cìä ,øBäè ãçàå àîè ãçà ,ïéìéáL§¦¦¤¨¨¥§¤¨¨¨©§¤¨¥¤§¨¨§¨
äæ eìàLðå eàa íà Y úBøäè äNòå éðMa Cìäå ,Bøáç àáe¨£¥§¨©©¥¦§¨¨§¨¦¨§¦§£¤

.øBäè àeäL ,Bîöò éðôa ïäî ãçà ìëì ïéøBî Y äæ øçà©©¤¦§¨¤¨¥¤¦§¥©§¤¨
אדם בני  שני של קדירות  שתי  בדין  ראשונים  נחלקו 

ידוע ואין  אסור  דבר  מהן אחת  לתוך ונפל זו לצד זו העומדות 

שתי מדרבנן  איסור  נפל  שאם  אומרים , יש  מהן. לאיזו 

נאסרה אם  ספק  יש מהן  אחת כל לגבי כי מותרות , הקדירות 

לקולא ' דרבנן  סקי"ח)ו 'ספקא  קיא סי' יו"ד בש"ך הובא ויש(רמב"ן, .

נצטרך  אם ֿכן  כי מספק, להקל אין  זה  שבמקרה  אומרים 

איסור וודאי  אלא ספק  כאן  אין ושוב  שתיהן , את  להתיר

נאסרה  בוודאי  משתיהן  אחת  שם)שהרי  בש"ך מובא .(רשב"א,

הש "ך סובר(שם)וכתב  שהרמב "ם  מוכח זו שמהלכה 

שבילים בשני  שהלכו אדם  בני בשני שהרי  הרמב "ן , כדעת 

באו (אם  טהורים  שניהם  טמא , מהם  שאחד  בוודאי וידוע 

הלך  האם ספק  יש  מהם  אחד  כל על כי בנפרד), להישאל 

בוודאי משניהם  שאחד פי על אף  הטהור , או  הטמא  בשביל

בנפרד  אחד כל על לדון ניתן כן, ואם  הטמא . בשביל  הלך 

נמצא יחד המקרים  שני  שמתוך  למרות  מספק , ולטהרו 

בוודאי. טמא שטיהרנו 

דעת ' ה 'חוות  סק"ט)אך הדברים :(שם בין לחלק שיש  כתב 

ספקות שני על מדובר  שבילין , בשני שהלכו  בשנים 

שונים  מעשים  משני  הנובעים  בשביל)נפרדים  מהם אחד כל ,(הליכת

אחד  לכל להתייחס  ניתן  בנפרד להישאל באים  הם  וכאשר 

על  הספק  קדירות  בשתי  אבל  מספק. ולטהרו  עצמו  בפני מהם

מהן, לאחת האיסור  נפילת  – אחד ממעשה נובע  שתיהן

כל  על אחת  בבת לדון  יש  אחד בספק  ומדובר  ומאחר 

הקדרות שתי על דנים  וכאשר ממנו, הנובעות התוצאות 

נאסרה . בוודאי אחת  שהרי שתיהן  את  להתיר  אפשר  אי  כאחת 

מציאות העולם כפי שנעשית מצד מידותיו של הקדוש-ברוך-הוא היא באופן של העלם הבורא מהנברא, ומכל-מקום נעשה העולם 
מציאות אמיתית.

ממאמר מוצאי שבת-קודש, יו"ד שבט ה'תשל"ד

וילחום  ועוסק במצוות כדוד אביו,  נגאלין, על-ידי איש מבית דוד הוגה בתורה  ועל-ידי-זה מיד הן  פועלים שיהיה ושכנתי בתוכם, 
מלחמת הוי' וינצח, ויבנה בית המקדש במקומו )ולאחרי-זה( ויקבץ נדחי ישראל, בגאולה האמיתית והשלימה, ובקרוב ממש.

ממאמר מוצאי שבת-קודש, יו"ד שבט ה'תשל"ד



קיי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä èáù è"é éùéù íåé התורה? מן מותר איסור' 'ספק

:‡ ‰ÎÏ‰ ÊË ˜¯Ù ,˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰éðtî¦§¥
ïéNBò øeavä éøäL ?íéaøä úeLø ÷ôñ íéîëç eøäè äî̈¦££¨¦§¥§¨©¦¤£¥©¦¦
úéàcå äàîè íà .ïéaøî íéàîhäL ïîæa ,äàîèa çñtä©¤©§ª§¨¦§©¤©§¥¦§ª¦¦ª§¨©¨¦
úB÷ôqä ìk øeqàL Y äàîè ÷ôñì øîçå ì÷ ,íäéðtî úéçãð¦§¥¦§¥¤©¨Ÿ¤¦§¥ª§¨¤¦¨©§¥

.íäéøácî¦¦§¥¤
ואסור התורה מן  מותר איסור ספק כל הרמב "ם , לדעת

הר"ן לדעת  ואילו הרי"ף)מדרבנן . בדפי ב טו, והרשב "א(קדושין

א), עג, התורה .(קידושין מן הוא  לחומרא " דאורייתא "ספיקא 

בגמרא לשיטתו: ראיה הר"ן ב)והביא יא, למדו(חולין

עצמות את  לשבור  תורה שאסרה  מכך  הרוב  אחר שהולכים 

אם לבדוק  כדי עצם לשבור  אפשר שאי וכיון  הפסח, קרבן 

אלא אותו ? מקריבים  איך טריפה , והקרבן המוח קרום  ניקב

אינן הבהמות  רוב  כי  ומקריבים  הרוב  אחר  שהולכים  מכאן 

איסור ספק  ואם  התורהxzenטריפה . הרמב"ם)מן  מה(כדעת

חוששים שאין יתכן הרי הרוב, אחר שהולכים לומר  ההכרח

התורה ! מן מותר ספק כל הדין מצד כי הקרום  ניקב  שמא

המהרי "ט א)וביאר  סי' יור"ד :(שו"ת

לבדוק אפשר  אי  כאשר רק התורה  מן מותר  איסור  ספק 

דבר " של  בוריו  על לעמוד "אפשר  אם אבל הספק , את ולברר

להתיר אין פסח ובקרבן  זה . ספק תורה  התירה  לא  ולבררו ,

שבירת אסרה  שהתורה ואף הקרום , בדיקת  ללא  הספק  מחמת

טריפה והקרבן ניקב  שהקרום  יתברר  דבר  של  בסופו  אם עצם,

ורק  מותרת , העצם  ושבירת  כלל  פסח קרבן  כאן xg`lאין 
xxaziyשעדיין וכעת  עליה, מוזהר  יהא  כשר הפסח שקרבן

כשר הקרבן אם  לברר  יש  פסח כקרבן  הוחזק להתיר לא  (ואין

הספק) הקרום ,מחמת את לבדוק  חובה  אין שלמעשה  וכיון  ,

כשרות . הבהמות ורוב  הרוב  אחר שהולכים  מכאן 

אריה ' ה 'שאגת  ט)גם  סי' החדשות להביא(שו"ת שאין  כתב 

התורה מן  נאסר  איסור  שספק  הרוב  אחר  שהולכים מכך  ראיה 

אמרו  א)שהרי ט, עומדת "(חולין איסור  בחזקת  בחייה  "בהמה 

רש"י) – החי מן אבר משום טריפה(שאסורה ספק  יש  כאשר כן  ואם  ,

היא טריפה שמא  ולחשוש  איסור  בחזקת  להעמידה ראוי היה 

ניקב  שמא חוששים אין טריפה, אינן בהמות ורוב הרוב אחר שהולכים משום (ורק

התורה .הקרום) מן מותר  איסור, חזקת  לפניו שאין ספק  אך ,

á"ôùú'ä èáù 'ë ùãå÷ úáù לשבילים  קדירות בין

:· ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰éðL§¥
,úBøäè äNòå ïäî ãçàa Cìä ,øBäè ãçàå àîè ãçà ,ïéìéáL§¦¦¤¨¨¥§¤¨¨¨©§¤¨¥¤§¨¨§¨
äæ eìàLðå eàa íà Y úBøäè äNòå éðMa Cìäå ,Bøáç àáe¨£¥§¨©©¥¦§¨¨§¨¦¨§¦§£¤

.øBäè àeäL ,Bîöò éðôa ïäî ãçà ìëì ïéøBî Y äæ øçà©©¤¦§¨¤¨¥¤¦§¥©§¤¨
אדם בני  שני של קדירות  שתי  בדין  ראשונים  נחלקו 

ידוע ואין  אסור  דבר  מהן אחת  לתוך ונפל זו לצד זו העומדות 

שתי מדרבנן  איסור  נפל  שאם  אומרים , יש  מהן. לאיזו 

נאסרה אם  ספק  יש מהן  אחת כל לגבי כי מותרות , הקדירות 

לקולא ' דרבנן  סקי"ח)ו 'ספקא  קיא סי' יו"ד בש"ך הובא ויש(רמב"ן, .

נצטרך  אם ֿכן  כי מספק, להקל אין  זה  שבמקרה  אומרים 

איסור וודאי  אלא ספק  כאן  אין ושוב  שתיהן , את  להתיר

נאסרה  בוודאי  משתיהן  אחת  שם)שהרי  בש"ך מובא .(רשב"א,

הש "ך סובר(שם)וכתב  שהרמב "ם  מוכח זו שמהלכה 

שבילים בשני  שהלכו אדם  בני בשני שהרי  הרמב "ן , כדעת 

באו (אם  טהורים  שניהם  טמא , מהם  שאחד  בוודאי וידוע 

הלך  האם ספק  יש  מהם  אחד  כל על כי בנפרד), להישאל 

בוודאי משניהם  שאחד פי על אף  הטהור , או  הטמא  בשביל

בנפרד  אחד כל על לדון ניתן כן, ואם  הטמא . בשביל  הלך 

נמצא יחד המקרים  שני  שמתוך  למרות  מספק , ולטהרו 

בוודאי. טמא שטיהרנו 

דעת ' ה 'חוות  סק"ט)אך הדברים :(שם בין לחלק שיש  כתב 

ספקות שני על מדובר  שבילין , בשני שהלכו  בשנים 

שונים  מעשים  משני  הנובעים  בשביל)נפרדים  מהם אחד כל ,(הליכת

אחד  לכל להתייחס  ניתן  בנפרד להישאל באים  הם  וכאשר 

על  הספק  קדירות  בשתי  אבל  מספק. ולטהרו  עצמו  בפני מהם

מהן, לאחת האיסור  נפילת  – אחד ממעשה נובע  שתיהן

כל  על אחת  בבת לדון  יש  אחד בספק  ומדובר  ומאחר 

הקדרות שתי על דנים  וכאשר ממנו, הנובעות התוצאות 

נאסרה . בוודאי אחת  שהרי שתיהן  את  להתיר  אפשר  אי  כאחת 

ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - hay c"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyhay 'kÎc"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä èáù ã"é 'à íåé

aWFnE aMWn i`Ohn zFkld
·˘ÂÓÂ·Î˘ÓÈ‡ÓËÓ'Ï‰-‰¯‰Ë'Ò

¦§§©§¥¦§¨¨
עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨

הרוצה 1) הבאה, לגת והניחם זו לגת כליו שטיהר כהן יבאר
הבדדים  הארץ, עמי באומנים בטהרה שמנו או יינו לעשות
לא  לומר נאמנים אם לפניהם טומאה שנמצאת והבוצרים
בפניהם, ונעל הבד לבית והכניסם הבדדים המטהר נגענו,
ממנו, והפליגו לפניו ועברו טהרות טעונים ופועליו חמריו
בדעתי  ואמר ומהלך בטלית ועטוף חלק לבוש שהיה חבר
מן  משתמש היה ודין הטלית, ולא החלוק לשמור היה
תרומה, ונמצאת חולין שהיה בחזקת בטהרה החבית
חבר  ולבשם, שבת של בכלים חול של כלים לה נתחלפו
נטמאו  אחד עד לו שאמר ומי ומת, כלים או טהרות שהניח
לו  אמר זמן ולאחר בטהרות עמו עושה היה ודין טהרותיך,

נטמאו. עמך שעשיתי טהרות

.‡Ô‰k2- ‰‡a‰ ˙bÏ ÔÁÈp‰Â BÊ ˙‚Ï ÂÈÏk ¯‰hL …≈∆ƒ≈≈»¿«¿ƒƒ»«««»»
Ô˙˜ÊÁa el‡ È¯‰3ÌÈÏÎa ÔÈÚ‚B ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈ‡L ; ¬≈≈¿∆¿»»∆≈«≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ

ÏÎB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,Bzb CB˙a Ô‰L ‰Ê Ô‰k ÏL∆…≈∆∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈
˙B¯‰Ë4Ï‡¯OÈ ÏL Ï·‡ .5:¯Ó‡iL „Ú ,˙B‡ÓË ¿»¬»∆ƒ¿»≈¿≈«∆…«

¯ÓLÏ ‰È‰ ÈaÏa6ÚbÈ ‡lL ˙bÏ ÒkiL ı¯‡‰ ÌÚ ¿ƒƒ»»ƒ¿…«»»∆∆ƒ»≈««∆…ƒ«
.ÌÈÏka«≈ƒ

ורבינו 2) "המניח" סתם כתוב ושם ז משנה ז פרק טהרות
מעם  תרומה יין כליו לתוך המקבל בכהן שהמדובר, מפרש
הר"ש  אולם הארץ, עם של בגיתו כליו והשאיר הארץ
שאין  ופירשו טהורים". כליו "בגוי גורסים: והרא"ש

חוששים. לטומאה אבל נסך, ליין בחזקת 3)חוששים
וייזהר,4)טהרה. טהרות אוכל שהכהן יודע הארץ עם

בכליו. לנגוע ושמרתי.6)חבר.5)שלא לב שמתי

.·ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈn‡a ‰¯‰Ëa BÈÈ ˙BOÚÏ ‰ˆB¯‰»∆«¬≈¿»√»¿À»ƒ«≈»»∆
ÌÈ¯ˆBa‰ ˙‡ ÏÈaËÓ ‰Ê È¯‰ -7‰OBÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆«¿ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ»»∆
ÔÈ„ca‰ ˙‡ ÏÈaËÓ - ÔÓL8ÏÚ „ÓÚÏ CÈ¯ˆÂ . ∆∆«¿ƒ∆««»ƒ¿»ƒ«¬…«

ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÂÈÙa eÏaËiL „Ú ÌÈn‡‰9 »À»ƒ«∆ƒ¿¿¿»»∆¬≈≈»¿ƒ
‰ˆÈˆÁÂ ‰ÏÈ·Ë ˙BÎÏ‰10„a‰ ˙Èa Á˙ÙÏ ıeÁ e‡ˆÈ . ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ»»¿¿∆«≈««

„Ú .Ô˙¯‰Ëa el‡ È¯‰ - e¯ÊÁÂ ¯„b‰ È¯BÁ‡ eÙÂ¿ƒ¿¬≈«»≈¿»¿¬≈≈¿»√»»«
e¯˙qÈ ‡lL È„k „Ú ?ÔÈ¯B‰Ë Ì‰Â e˜ÈÁ¯È ‰nk«»«¿ƒ¿≈¿ƒ«¿≈∆…ƒ»¿
,Ì˙‡ÓËÏ e¯ÊÁ - ÂÈÈÚÓ e¯zÒ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÈÚÓ≈≈»¬»ƒƒ¿¿≈≈»»¿¿À¿»»

.ÔLÓL ·È¯ÚÈÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ÌÏÈaËiL „Ú«∆«¿ƒ≈«««∆∆¿«¬ƒƒ¿»

מקבלים 7) שהענבים הגפנים, מן הענבים את הקוטפים
היוצא  במשקה שהוכשרו מפני בצירתם משעת טומאה

הענבים. מן הבד 8)מעצמו בבית הזיתים את שדורכים
צריכים  אינם הזיתים (קוטפי) מוסקי אבל הוכשרו, כבר ואז
הנסחט  המוהל ומעט הוכשרו לא הזיתים שהרי טבילה,
מקבלים  אינם שאוכלין יתבאר לקמן מכשיר. אינו בסלים

המשקין  משבעת באחד הורטבו שלא זמן כל טומאה
א). הלכה א פרק אוכלין טומאת היו 9)(הלכות אם אבל

החבר. בפני שלא שטבלו להם מאמינים היינו בקיאים
המים 10) ובין הטובל בין החוצצים הדברים הם מה

בבשרו  דבוק משהו אם כגון מועילה, אינה והטבילה
וכדומה.

.‚- Ô‰ÈÙÏ ‰‡ÓË ˙‡ˆÓpL ÌÈ¯ˆBa‰Â ÔÈ„ca‰««»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈À¿»ƒ¿≈∆
Ì‰lL ˙B˜BÈza ÔÎÂ .eÚ‚ ‡Ï ¯ÓBÏ ÔÈÓ‡11. ∆¡»ƒ«…»«¿¿≈«ƒ∆»∆

ובשמן.11) ביין נגעו לא התינוקות לומר נאמנים

.„ÏÚÂ „a‰ ˙È·Ï ÔÒÈÎ‰Â ÔÈ„ca‰ ˙‡ ¯‰ËÓ‰«¿«≈∆««»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈««¿»«
È¯‰ - Ò¯„Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk ÌL eÈ‰ Ì‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»»≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿»¬≈

ÌÈÏk‰ Ô˙B‡a eÚ‚ ‡nL ,‡ÓË Blk „a‰ ˙Èa12. ≈««À»≈∆»»¿¿»«≈ƒ
ÈtÓ ÌÈÏk‰ Ì˙B‡Ó ÔÈ¯‰Ê Ì„wÓ Ì˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»»»ƒ…∆ƒ¿»ƒ≈»«≈ƒƒ¿≈

eËÈÒ‰ ‡nL ,‡ÓË „a‰ ˙Èa È¯‰ - Ô˙‡ÓË13Ô‰Â À¿»»¬≈≈««»≈∆»≈ƒ¿≈
ÔÈ‡È˜a ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÈ‡L ,‡ÓË ËÈÒn‰ ÔÈ‡L ÔÈn„Ó¿«ƒ∆≈«≈ƒ»≈∆≈«≈»»∆¿ƒƒ

Ëq‰ ˙‡ÓËa14. ¿À¿«∆≈

ובשמן.12) בזיתים נגעו כן אותם 13)ואחר הזיזו
נגיעה. בלי הבד 14)ממקומם שבבית הכלים גם ולפיכך

נגעו  שאם מהטומאה שפירשו לפני בהם נגעו שמא טמאים,
ראשון  הם שהרי אותם, מטמאים אינם שפירשו אחר בהם

כלים. מטמא ראשון ואין לטומאה

.‰ÂÈ¯nÁ eÈ‰15ÔÈ¯·BÚÂ ˙B¯‰Ë ÔÈÚBË ÂÈÏÚBÙe »«»»¬»¬ƒ¿»¿¿ƒ
e‚ÈÏÙ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÙÏ16ÏÈnÓ ¯˙È17el‡ È¯‰ - ¿»»««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈ƒƒ¬≈≈

Ô‰Â ,Ô¯ÓBL ‡e‰L ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,˙B¯B‰Ë¿ƒ¿≈∆≈¿∆¿«∆¿»¿≈
‡B·È ÂLÎÚ :ÌÈ¯ÓB‡Â ÚbÏ ÔÈ„ÁÙÓ18‡e‰ È¯‰L , ¿«¬ƒƒ«¿¿ƒ«¿»»∆¬≈

‡B·‡ È‡Â e‡ˆ :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .eÈ¯Á‡«¬≈¬»ƒ»«»∆¿«¬ƒ»
ÌÎÈ¯Á‡19˙B‡ÓË Ô‰ È¯‰ ÂÈÈÚÓ eqk˙pL ÔÂÈk -20. «¬≈∆≈»∆ƒ¿«≈≈»¬≈≈¿≈

חמורים.15) אלפיים 17)שהרחיקו.16)נוהגי הוא מיל
נוגעים. הם אם לראות יכול הבית בעל ואין אמה

רב 18) שמרחק יודעים, אינם והם אחריהם הולך הוא שהרי
משנה). (כסף ביניהם מפריד מה.19)כזה זמן אחר

מפחדים 20) ואינם מהר כך כל יבוא שלא הם בטוחים
לנגוע.

.Â,Cl‰Óe ˙ÈlËa ÛeËÚÂ ˜eÏÁa Le·Ï ‰È‰L ¯·Á»≈∆»»»¿»¿»¿«ƒ¿«≈
,Ba ¯‰Ê È˙ÈÈ‰Â ˜eÏÁ‰ ˙‡ ¯ÓLÏ ‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡Â¿»«¿ƒƒ»»ƒ¿…∆∆»¿»ƒƒƒ¿»
B˙¯‰Ëa ˜eÏÁ‰ È¯‰ - ˙Èlh‰ ÔÓ ÈzÚ„ ÈzÁq‰Â¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ««ƒ¬≈∆»¿»√»
ÏÒ ‰È‰ .ı¯‡‰ ÌÚ da Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË ˙Èlh‰Â21 ¿««ƒ¿≈»∆»»«»«»»∆»»«

‰Ù¯‚Óe BÙ˙k ÏÚ22‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡Â ,Ïq‰ CB˙a «¿≈«¿≈»¿««¿»«¿ƒƒ»»
Ïq‰ ˙‡ ¯ÓLÏ23¯·cÓ ‰Ù¯‚n‰ ˙‡ ¯ÓLÏÂ , ƒ¿…∆««¿ƒ¿…∆««¿≈»ƒ»»

d‡nËÓ‰24dÏÒBt‰ ¯·cÓ ‡Ï Ï·‡25¯B‰Ë Ïq‰ -26, «¿«¿»¬»…ƒ»»«¿»««»
‰‡ÓË ‰Ù¯‚n‰Â27ÈtÓ ,‰ÏeÒt ÏqaL ‰Óe¯z ÏÎÂ , ¿««¿≈»¿≈»¿»¿»∆««¿»ƒ¿≈

ÔÓ LnzLÓ ‰È‰ .ÏqaL ÔÈÏÎ‡‰ ˙ÏÒBtL ‰Ù¯‚n‰««¿≈»∆∆∆»√»ƒ∆««»»ƒ¿«≈ƒ
˙‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ÔÈlÁ ‡È‰L ˙˜ÊÁa ‰¯‰Ëa ˙È·Á‰∆»ƒ¿»√»¿∆¿«∆ƒÀƒ¿««»ƒ¿≈
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‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z¿»««ƒ∆ƒ¿»¬≈ƒ¬»
ÌBÈ Ïe·Ë da Ú‚ ‡nL ,‰ÏÈÎ‡a28ÏÒBt ‡e‰L , «¬ƒ»∆»»«»¿∆≈

‰ÓB„ BÈ‡Â ,¯‡a˙iL BÓk ÔÈlÁa ¯B‰ËÂ ‰Óe¯˙aƒ¿»¿»¿Àƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈∆
‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡ Ì‡Â .ÔÈlÁ ¯nLÓÏ ‰Óe¯z ¯nLÓ¿«≈¿»ƒ¿«≈Àƒ¿ƒ»«¿ƒƒ»»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - dÏÒBt‰ ¯·cÓ elÙ‡ d¯ÓLÏ¿»¿»¬ƒƒ»»«¿»¬≈À∆∆
ÏÁ ÏL ÌÈÏÎa ˙aL ÏL ÌÈÏk BÏ eÙlÁ˙ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ¿«¿≈ƒ∆«»¿≈ƒ∆…
ÌÈÏÎk ÏÁ ÏL ÌÈÏk ¯nLÓ BÈ‡L ,e‡ÓË - ÔL·Ïe¿≈»ƒ¿¿∆≈¿«≈≈ƒ∆…¿≈ƒ

˙aL ÏL29Ô‰Ï eÙlÁ˙pL ˙B¯·Á ÌÈL ÈzLa ‰OÚÓ . ∆«»«¬∆ƒ¿≈»ƒ¬≈∆ƒ¿«¿»∆
e‡nËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ,ıÁ¯n‰ ˙È·a Ô‰ÈÏk¿≈∆¿≈«∆¿»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿

Ïk‰30dz¯ÙÚÓ ‰ÏÙ elÙ‡ .31:¯·ÁÏ ‰¯Ó‡Â ‰pnÓ «…¬ƒ»¿»«¬»¿»ƒ∆»¿»¿»¿»≈
ÌÚ dÏ ‰pzÈ ‡nL ‰¯Êb .˙‡ÓË - dÏ d˙e ,ÈÏ ‰z¿∆»ƒ¿»»»ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿∆»»«
Ì„‡ ÔÈ‡L ;d¯nLÓ ¯·Á‰ ‰È‰È ‡lL B‡ ,ı¯‡‰»»∆∆…ƒ¿∆∆»≈¿«¿»∆≈»»
ÚÈ„B‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÎk BlL ÔÈ‡L ÌÈÏk ¯nLÓ¿«≈≈ƒ∆≈»∆¿≈»∆»ƒ≈ƒ«

.ÂÈÏÚ CÓqL∆»«»»

תאנים.21) את 22)ובו להפריד בו שמשתמשים ברזל כלי
בזו. זו המודבקות טומאה.23)התאנים פירש 24)מכל

אוכלין  לטמא טומאה כוח לה הנותן מדבר משנה, בכסף
בהם. שיגעו אחרים אוכלין כוח 25)שיפסלו לה שנותן

אחרים). פוסל אינו (פסול בה הנוגע את שהרי 26)לפסול
טמ  דבר מכל עליו אבל 27)א.שמר אוכלין לפסול פירוש,

וסיים  ב"הפוסלה" פתח שהרי דחוק, זה (פירוש לטמאם לא
זו). להלכה אחר פירוש מצאתי לא אולם ב"טמאה",

לחולין 28) טהור השמש, שקעה וטרם ביום שטבל טמא
חולין. שמירת רק שמר והוא התרומה את ופוסל

כאילו 29) זה הרי הדייקנית מהשמירה דעתו שהסיח ומכיוון
שם). (רש"י משמירה לגמרי דעתו שלא 30)הסיח מפני

לפרש  ואפשר כליה. על כמו השנייה של כליה על שמרה
חבירה  היא האחרת אם האחת ידעה כשלא שהמדובר,

כליה. על כך כל שמרה לא כל 31)ולפיכך שלה. סודר
לטהרות. יתירות מעלות הם אלה דינים

.Ê˙B¯‰Ë ÁÈp‰Â ˙nL ¯·Á32˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ -33. »≈∆≈¿ƒƒ«¿»¬≈≈¿
ÌÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk ÁÈp‰34‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;35 ƒƒ«≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ∆¬ƒ≈∆»

Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡ÏÂ ÈLÈÏMa Ì‰ÈÏÚ ‰f‰Â e‡ÓËƒ¿¿¿ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ¿…ƒ»¬≈∆
ÈÚÈ·Ma36‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÚÈ·Ma Ì‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡nL B‡ , «¿ƒƒ∆»ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ«¬«ƒ…
ÏÈaË‰37ÈÚÈ·Ma Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡Ï ‡nL B‡ ,38Ïk ƒ¿ƒ∆»…ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ»

.¯wÚƒ»

ומשקין.32) אוכלין 33)אוכלין בביתו משהה אינו חבר
מכשול. לידי יבוא שלא כדי החמירו 34)טמאים, בכלים

בין  חילקו ולא וטבילה הזאה ידי על לטהרם שאפשר מפני
טהרה  להם שאין חרס, כלי אף טימאו ולפיכך לכלי כלי

שם.35)כלל. בתוספתא נאמרו הללו הספיקות כל
הוא 36) אחד שכל הראשונים, הימים ארבעת הזאה וטעונים

שביעי. ההזאות.37)ספק כל אחר טבילה וטעונים
מיותרת.38) לכאורה בשביעי המלה

.ÁÍÈ˙B¯‰Ë e‡ÓË :„Á‡ „Ú BÏ ¯Ó‡L ÈÓ‰l‰Â , ƒ∆»«≈∆»ƒ¿¿»√∆»¿«»
BLÈÁÎ‰ Ì‡Â .˙B‡ÓË Ô‰ È¯‰Â ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ˜˙BL≈¬≈∆∆¡»«¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ
e„ÈÚiL „Ú ,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - e‡ÓË ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…ƒ¿¿¬≈≈¿∆¿»»«∆»ƒ

BnÚ ‰OBÚ ‰È‰ .ÌÈL39¯Á‡Ïe ,ÌÈÁ·Êa B‡ ˙B¯‰Ëa ¿«ƒ»»∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿««
È˙ÈOÚL ˙B¯‰Ë :Ba Ú‚tL ‰ÚLa BÏ ¯Ó‡Â B‡ˆÓ ÔÓÊ¿«¿»¿»«¿»»∆»«¿»∆»ƒƒ
‰Ê È¯‰ - eÏbt˙ EnÚ È˙ÈOÚL ÌÈÁ·Êe e‡ÓË EnÚƒ¿ƒ¿¿¿»ƒ∆»ƒƒƒ¿ƒ¿«¿¬≈∆
Ck ¯Á‡Â ,ÌeÏk BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ Ba Ú‚t Ì‡ Ï·‡ .ÔÓ‡∆¡»¬»ƒ»«¿…»«¿¿««»
È¯‰ ‡l‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡Â ‰iL ÌÚt Ba Ú‚t»«««¿ƒ»¿»«≈∆¡»∆»¬≈

.‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÂÈ˙B¯‰ËÂ ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ÂÈÁ·Ê¿»»¿∆¿««¿¿»√»¿∆¿«»√»

שכר 39) מקבל הוא אם אבל חינם, עימו בעושה והמדובר,
שכרו  את מפסיד שהוא מפני שנייה בפגישה אפילו נאמן
גם  נאמן שכרו להפסיד שנאמן מתוך אומרים אנו ולפיכך
ואמר  בשכר תורה ספר שכתב סופר כמו הטהרות, את לטמא

פסול. והספר לשמו מעובד היה לא שהקלף

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

zF`nHd zFa` x`W zFkld1

-dxdhxtqzF̀neHdzFàx̀W'ld
¦§§¨£©ª§

¦§̈£©ª§
‰OÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ2(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»

˙‡ÓË ÔÈc (‚ .ı¯L ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰Ï· ˙‡ÓË ÔÈcƒÀ¿«¿≈»ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«
d˙‡ÓËÂ ,ı¯Mk ‰‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÂ .Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆««¬»»»¿«¿»«∆∆¿À¿»»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

אחד 1) מונה טהרות סדר המשנה לפירוש בהקדמתו רבינו
מי  טומאת מת, טומאת והם: הטומאות, אב סוגי עשר
חטאות  אדומה), פרה אפר עליהם שנתנו (מים חטאת
והכוונה  "חטאות", וצ"ל "חטאת", כתוב שבידינו (בספרים
נדה, זבה, זב, צרעת, טומאת בהיכל), דמם שמזים לחטאות
שמונת  של דיניהם זרע. ושכבת שרץ נבילה, יולדת,
שלושת  ודיני הקודמות, ההלכות בארבע נתבארו הראשונים
השם  ומכאן זו, בהלכה יתבארו הנשארים הטומאות אב

הטומאות". אבות בתורה 2)"שאר קוראים כשאנו
המצוות' ב'ספר רבינו אולם רבים, ציוויים נמצא יא) (ויקרא,
שאין  וקובע המצוות, במנין שיטתו לנו מודיע שביעי, כלל
כולן  אלא עצמן, בפני כמצוות המצוות פרטי את למנות
'בעל  על והשיג הרבה, דינים הכוללת אחת כמצוה נמנות
המצוות. תרי"ג במספר פרטים שמנה גדולות' הלכות

מצוותֿעשה. שלוש רק כאן לו יצאו זו, לשיטתו בהתאם

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) מטמאה, ומה הטומאות, מאבות אב שהנבילה יבאר

וחיה  בבהמה מועילה שחיטה אם ודין נבילה. היא זו
ודם  וחלב מוח בכזית. לטמא מצטרפות הנבלות ואם טמאה,
הכוי  חלב טמאה. בהמה חלב או שמתה טהורה בהמה
שעורותיהן  והבהמות הנבילות מן מטמאין שאין והדברים
עשה  או עיבוד כדי בהם הלך או עיבדן אם ודין כבשרן.
שיש  ועור חיבור העור יהיה כמה עד ודין שבטלם. מעשה
זיתים, חצאי שני עליו שיש עור ודין נבילה. כזית עליו
וקיבה  שיליא ודין מעיקרו. סרוח שהיה או יבש נבילה ובשר
ונבילה  דם, חררת ששפעה ובהמה נבילה, של וחלב

בשחוטה. שנתערבה

.‡·‡ - ‰Ï·p‰2˙ÈÊk .˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó3d¯OaÓ4 «¿≈»»≈¬«À¿¿«ƒƒ¿»»
ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ5¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,6. ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ
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‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z¿»««ƒ∆ƒ¿»¬≈ƒ¬»
ÌBÈ Ïe·Ë da Ú‚ ‡nL ,‰ÏÈÎ‡a28ÏÒBt ‡e‰L , «¬ƒ»∆»»«»¿∆≈

‰ÓB„ BÈ‡Â ,¯‡a˙iL BÓk ÔÈlÁa ¯B‰ËÂ ‰Óe¯˙aƒ¿»¿»¿Àƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈∆
‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡ Ì‡Â .ÔÈlÁ ¯nLÓÏ ‰Óe¯z ¯nLÓ¿«≈¿»ƒ¿«≈Àƒ¿ƒ»«¿ƒƒ»»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - dÏÒBt‰ ¯·cÓ elÙ‡ d¯ÓLÏ¿»¿»¬ƒƒ»»«¿»¬≈À∆∆
ÏÁ ÏL ÌÈÏÎa ˙aL ÏL ÌÈÏk BÏ eÙlÁ˙ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ¿«¿≈ƒ∆«»¿≈ƒ∆…
ÌÈÏÎk ÏÁ ÏL ÌÈÏk ¯nLÓ BÈ‡L ,e‡ÓË - ÔL·Ïe¿≈»ƒ¿¿∆≈¿«≈≈ƒ∆…¿≈ƒ

˙aL ÏL29Ô‰Ï eÙlÁ˙pL ˙B¯·Á ÌÈL ÈzLa ‰OÚÓ . ∆«»«¬∆ƒ¿≈»ƒ¬≈∆ƒ¿«¿»∆
e‡nËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ,ıÁ¯n‰ ˙È·a Ô‰ÈÏk¿≈∆¿≈«∆¿»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿

Ïk‰30dz¯ÙÚÓ ‰ÏÙ elÙ‡ .31:¯·ÁÏ ‰¯Ó‡Â ‰pnÓ «…¬ƒ»¿»«¬»¿»ƒ∆»¿»¿»¿»≈
ÌÚ dÏ ‰pzÈ ‡nL ‰¯Êb .˙‡ÓË - dÏ d˙e ,ÈÏ ‰z¿∆»ƒ¿»»»ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿∆»»«
Ì„‡ ÔÈ‡L ;d¯nLÓ ¯·Á‰ ‰È‰È ‡lL B‡ ,ı¯‡‰»»∆∆…ƒ¿∆∆»≈¿«¿»∆≈»»
ÚÈ„B‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÎk BlL ÔÈ‡L ÌÈÏk ¯nLÓ¿«≈≈ƒ∆≈»∆¿≈»∆»ƒ≈ƒ«

.ÂÈÏÚ CÓqL∆»«»»

תאנים.21) את 22)ובו להפריד בו שמשתמשים ברזל כלי
בזו. זו המודבקות טומאה.23)התאנים פירש 24)מכל

אוכלין  לטמא טומאה כוח לה הנותן מדבר משנה, בכסף
בהם. שיגעו אחרים אוכלין כוח 25)שיפסלו לה שנותן

אחרים). פוסל אינו (פסול בה הנוגע את שהרי 26)לפסול
טמ  דבר מכל עליו אבל 27)א.שמר אוכלין לפסול פירוש,

וסיים  ב"הפוסלה" פתח שהרי דחוק, זה (פירוש לטמאם לא
זו). להלכה אחר פירוש מצאתי לא אולם ב"טמאה",

לחולין 28) טהור השמש, שקעה וטרם ביום שטבל טמא
חולין. שמירת רק שמר והוא התרומה את ופוסל

כאילו 29) זה הרי הדייקנית מהשמירה דעתו שהסיח ומכיוון
שם). (רש"י משמירה לגמרי דעתו שלא 30)הסיח מפני

לפרש  ואפשר כליה. על כמו השנייה של כליה על שמרה
חבירה  היא האחרת אם האחת ידעה כשלא שהמדובר,

כליה. על כך כל שמרה לא כל 31)ולפיכך שלה. סודר
לטהרות. יתירות מעלות הם אלה דינים

.Ê˙B¯‰Ë ÁÈp‰Â ˙nL ¯·Á32˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ -33. »≈∆≈¿ƒƒ«¿»¬≈≈¿
ÌÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk ÁÈp‰34‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;35 ƒƒ«≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ∆¬ƒ≈∆»

Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡ÏÂ ÈLÈÏMa Ì‰ÈÏÚ ‰f‰Â e‡ÓËƒ¿¿¿ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ¿…ƒ»¬≈∆
ÈÚÈ·Ma36‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÚÈ·Ma Ì‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡nL B‡ , «¿ƒƒ∆»ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ«¬«ƒ…
ÏÈaË‰37ÈÚÈ·Ma Ô‰ÈÏÚ ‰f‰ ‡Ï ‡nL B‡ ,38Ïk ƒ¿ƒ∆»…ƒ»¬≈∆«¿ƒƒ»

.¯wÚƒ»

ומשקין.32) אוכלין 33)אוכלין בביתו משהה אינו חבר
מכשול. לידי יבוא שלא כדי החמירו 34)טמאים, בכלים

בין  חילקו ולא וטבילה הזאה ידי על לטהרם שאפשר מפני
טהרה  להם שאין חרס, כלי אף טימאו ולפיכך לכלי כלי

שם.35)כלל. בתוספתא נאמרו הללו הספיקות כל
הוא 36) אחד שכל הראשונים, הימים ארבעת הזאה וטעונים

שביעי. ההזאות.37)ספק כל אחר טבילה וטעונים
מיותרת.38) לכאורה בשביעי המלה

.ÁÍÈ˙B¯‰Ë e‡ÓË :„Á‡ „Ú BÏ ¯Ó‡L ÈÓ‰l‰Â , ƒ∆»«≈∆»ƒ¿¿»√∆»¿«»
BLÈÁÎ‰ Ì‡Â .˙B‡ÓË Ô‰ È¯‰Â ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ˜˙BL≈¬≈∆∆¡»«¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ
e„ÈÚiL „Ú ,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - e‡ÓË ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…ƒ¿¿¬≈≈¿∆¿»»«∆»ƒ

BnÚ ‰OBÚ ‰È‰ .ÌÈL39¯Á‡Ïe ,ÌÈÁ·Êa B‡ ˙B¯‰Ëa ¿«ƒ»»∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿««
È˙ÈOÚL ˙B¯‰Ë :Ba Ú‚tL ‰ÚLa BÏ ¯Ó‡Â B‡ˆÓ ÔÓÊ¿«¿»¿»«¿»»∆»«¿»∆»ƒƒ
‰Ê È¯‰ - eÏbt˙ EnÚ È˙ÈOÚL ÌÈÁ·Êe e‡ÓË EnÚƒ¿ƒ¿¿¿»ƒ∆»ƒƒƒ¿ƒ¿«¿¬≈∆
Ck ¯Á‡Â ,ÌeÏk BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ Ba Ú‚t Ì‡ Ï·‡ .ÔÓ‡∆¡»¬»ƒ»«¿…»«¿¿««»
È¯‰ ‡l‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡Â ‰iL ÌÚt Ba Ú‚t»«««¿ƒ»¿»«≈∆¡»∆»¬≈

.‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ÂÈ˙B¯‰ËÂ ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ÂÈÁ·Ê¿»»¿∆¿««¿¿»√»¿∆¿«»√»

שכר 39) מקבל הוא אם אבל חינם, עימו בעושה והמדובר,
שכרו  את מפסיד שהוא מפני שנייה בפגישה אפילו נאמן
גם  נאמן שכרו להפסיד שנאמן מתוך אומרים אנו ולפיכך
ואמר  בשכר תורה ספר שכתב סופר כמו הטהרות, את לטמא

פסול. והספר לשמו מעובד היה לא שהקלף

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«

zF`nHd zFa` x`W zFkld1

-dxdhxtqzF̀neHdzFàx̀W'ld
¦§§¨£©ª§

¦§̈£©ª§
‰OÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ2(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»

˙‡ÓË ÔÈc (‚ .ı¯L ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰Ï· ˙‡ÓË ÔÈcƒÀ¿«¿≈»ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«
d˙‡ÓËÂ ,ı¯Mk ‰‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÂ .Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆««¬»»»¿«¿»«∆∆¿À¿»»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

אחד 1) מונה טהרות סדר המשנה לפירוש בהקדמתו רבינו
מי  טומאת מת, טומאת והם: הטומאות, אב סוגי עשר
חטאות  אדומה), פרה אפר עליהם שנתנו (מים חטאת
והכוונה  "חטאות", וצ"ל "חטאת", כתוב שבידינו (בספרים
נדה, זבה, זב, צרעת, טומאת בהיכל), דמם שמזים לחטאות
שמונת  של דיניהם זרע. ושכבת שרץ נבילה, יולדת,
שלושת  ודיני הקודמות, ההלכות בארבע נתבארו הראשונים
השם  ומכאן זו, בהלכה יתבארו הנשארים הטומאות אב

הטומאות". אבות בתורה 2)"שאר קוראים כשאנו
המצוות' ב'ספר רבינו אולם רבים, ציוויים נמצא יא) (ויקרא,
שאין  וקובע המצוות, במנין שיטתו לנו מודיע שביעי, כלל
כולן  אלא עצמן, בפני כמצוות המצוות פרטי את למנות
'בעל  על והשיג הרבה, דינים הכוללת אחת כמצוה נמנות
המצוות. תרי"ג במספר פרטים שמנה גדולות' הלכות

מצוותֿעשה. שלוש רק כאן לו יצאו זו, לשיטתו בהתאם

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) מטמאה, ומה הטומאות, מאבות אב שהנבילה יבאר

וחיה  בבהמה מועילה שחיטה אם ודין נבילה. היא זו
ודם  וחלב מוח בכזית. לטמא מצטרפות הנבלות ואם טמאה,
הכוי  חלב טמאה. בהמה חלב או שמתה טהורה בהמה
שעורותיהן  והבהמות הנבילות מן מטמאין שאין והדברים
עשה  או עיבוד כדי בהם הלך או עיבדן אם ודין כבשרן.
שיש  ועור חיבור העור יהיה כמה עד ודין שבטלם. מעשה
זיתים, חצאי שני עליו שיש עור ודין נבילה. כזית עליו
וקיבה  שיליא ודין מעיקרו. סרוח שהיה או יבש נבילה ובשר
ונבילה  דם, חררת ששפעה ובהמה נבילה, של וחלב

בשחוטה. שנתערבה

.‡·‡ - ‰Ï·p‰2˙ÈÊk .˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó3d¯OaÓ4 «¿≈»»≈¬«À¿¿«ƒƒ¿»»
ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ5¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,6. ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ
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ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay c"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡OÓa Ì„‡‰ ˙‡ ‡nËÓe7·k¯Ók ,ÌÈ„‚a ‡nËÏ ¿«≈∆»»»¿«»¿«≈¿»ƒ¿∆¿«
·f‰8‡e‰ È¯‰Â ,‡ÓË - ‰Ï·a Ú‚pL Ì„‡ ?„ˆÈk . «»≈«»»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»«¬≈

BÚbÓ ˙ÚLa elÙ‡ ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»¿ƒ»«¿≈ƒ¬ƒƒ¿««»
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‰Ï·pa9.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏÚL ÌÈÏk ÔÎÂ . «¿≈»¬≈≈¿ƒ¿≈≈ƒ∆»»¿ƒ

„ÏÂ ‡e‰L ÈÙÏ10Ï·‡ .ÌÈÏk ‡nËÓ „ÏÂ ÔÈ‡Â , ¿ƒ∆»»¿≈»»¿«≈≈ƒ¬»
B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈÏk ‡nËÓ ‰Ï·p‰ ˙‡ ‡OBp‰11, «≈∆«¿≈»¿«≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»

Ô˙B‡Â .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ì˙Ï· ˙‡ ‡Op‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈∆ƒ¿»»¿«≈¿»»¿»
L‡¯ ÌÈ„‚a‰‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â .‰‡ÓËÏ ÔB «¿»ƒƒ¿À¿»¿≈¿«≈…»»¿…

B˙‡ÈO ˙ÚLa elÙ‡Â Ò¯Á ÈÏÎ12e¯‡aL BÓk , ¿≈∆∆«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆≈«¿
·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓa13. ƒ¿«¿≈ƒ¿»»

מ"ב.2) פ"א פרשתא 3)כלים שמיני פרשת כהנים' 'תורת
ליתן  מנבלתה? האוכל מ) יא, (ויקרא נאמר "למה ה"ו: יוד,
והנושא  הנוגע אף כזית, – האוכל מה ונושא, לנוגע שיעור

כזית). - אכילה (סתם 'תורת 4)כזית" – עצמות ולא
העצמות. מן ולא "מנבלתם" י: פרק שם כתוב 5)כהנים'

הערב. עד יטמא בנבלתם הנוגע כל כז): (שם, בתורה
נטמא 6) חרס, כל של לאוירו הנבילה מן כזית נכנס אם

כתוב  בדופניו. נגע שלא אףֿעלֿפי שבתוכו, מה וכל הכלי
תוכו  אל מהם יפול אשר חרש כלי "וכל לג): (שם , בתורה
ה"ה): ז פרשתא (שם כהנים' ב'תורת ודרשו יטמא",

מאחוריו". מטמא ואינו מטמא הוא האדם 7)"מתוכו אם
דבר  שהיה כגון בה, נגע שלא אףֿעלֿפי הנבילה, את נשא
"והנושא  כח): (שם, שנאמר הנבילה, ובין גופו בין מבדיל

הערב". עד וטמא בגדיו יכבס נבלתם בו 8)את שהנוגע
מרכב  נבדל ובזה בגדים. מטמא והנושאו בגדים, מטמא אינו
הלכות  (ראה בגדים מטמאה נגיעתם שגם וממושב, ממשכב

ב). הלכה פ"ו ומושב משכב כהנים'9)מטמאי ב'תורת
הנוגע  ואין הערב", עד יטמא "הנוגע ז): הלכה פ"ו (שם

בגדים. ולד 10)מטמא נעשה הטומאה באב הנוגע
לטומאה). כמו 11)(ראשון לטומאה ראשון ונעשים

לא  הטומאה מן שפירש אחרי בהם שנגע כלים אבל האדם,
כלים  כל מטמא הטומאה, מן פירש שלא זמן וכל נטמאו.
ה"ט: ד, פרשתא שם, בגדים. דוקא ולא בהם, נוגע שהוא
יכבס  כתוב: (בתורה כבגדים? כלים שאר לעשות מנין
הגר"א). - יטמא (צ"ל "טמא" לומר תלמוד בגדיו),

בגד,12) לומר תלמוד חרס? וכלי אדם יטמא "יכול שם:
חרס". וכלי אדם מטמא ואינו מטמא הוא פרק 13)בגד

ו.

.·„Á‡14ÔÈa ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zn‰ ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ∆»¿≈»¿«»≈«À»ƒ«¬ƒ»≈
ÔÈ¯eÒ‡‰15.˙ÈfÎa ‡nËÓ Ô¯Oa Ôlk - e˙Ó Ì‡ , »¬ƒƒ≈À»¿»»¿«≈¿««ƒ

Ô˙¯‰ËÓ ‰¯B‰Ë ‰iÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙ËÈÁLe16ÏÎa ¿ƒ«¿≈»¿»¿«»¿»¿««»«¿»
ıeÁa ÌÈL„˜Â ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁL elÙ‡Â .ÌB˜Ó17- »«¬ƒ»«Àƒ»¬»»¿»»ƒ«

BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁMa Ïeqt Ú¯‡ Ì‡Â .ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿ƒ≈«ƒ«¿ƒ»¬≈
‰Ï·18‡OÓa ‰‡nËÓe19˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿≈»¿«¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿

‰ËÈÁL20. ¿ƒ»

חיה.14) ובין בהמה זה 15)בין למדו ב ע, חולין בגמרא
הכתוב. אחד 16)מן ע"י באכילה אסורה היא אם אפילו

ה"ג). לקמן (ראה ב עב, שם טריפות. משמונהֿעשרה

א).17) סח, (זבחים בהנאה גם אסורים כר'18)שהם
א. לב, חולין במשנה מועילה 19)יהושע, אינה השחיטה

החמורה. משא מטומאת לטהר יח.20)אפילו הלכה פ"ג

.‚˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡ ‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿«»¿≈»≈«¿ƒ»∆∆
da21B‡ d˜BÁ‰ B‡ d¯ÁBp‰ B‡ dËÁBM‰ „Á‡Â , »¿∆»«¬»«¬»«¿»

˙BÏ·p‰ ÏÎÂ .‰Ï· BÊ È¯‰ - dk¯„k ‰˙nL∆≈»¿«¿»¬≈¿≈»¿»«¿≈
˙BÙ¯ËˆÓ22„Á‡Â ˙B‡ÓË „Á‡ ,˙ÈÊÎÏ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ƒ¿»¿¿ƒ¿«À¿»ƒ¿«ƒ∆»¿≈¿∆»

˙B¯B‰Ë23. ¿

ב.21) עב, שם ב.22)משנה א, מעילה כחצי 23)משנה
טומאה, לענין מטהורה זית כחצי עם מצטרף מטמאה זית
הלכות  (ראה אכילתם על מלקות לחייב מצטרפים אין אבל

יב). להלכה והשלמות יז, הלכה פ"ד אסורות מאכלות

.„¯O·k ‡e‰ È¯‰ ÁÓ24‡nËÓ BÈ‡ ‰Ï·p‰ Ì„Â .25 …«¬≈¿»»¿««¿≈»≈¿«≈
BÈ‡L ,ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰Ï·kƒ¿≈»∆»¬≈¿«¿ƒ¿≈ƒ∆≈

ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ26‰¯Bz‰ ÔÓ27. ¿«≈…»»¿…≈ƒƒ«»

א.24) קכה, יהושע 25)חולין ר' העיד מ"א. פ"ח עדיות
טהור. שהוא נבילות דם על בתירה רבינו 26)בן כוונת

רביעית  בשיעור אפילו כלל התורה מן מטמא שאינו ברורה,
מפירושו  בו וחזר מכזית. שלושה פי גדול שהוא הלוג
בכזית  מלטמא שטהור שם) הרע"ב גם פירש (וכן זו למשנה
קג, (מנחות שבברייתא מפני מטמא, ברביעית אבל כבשר
יהושע  ור' חנניה) (בן יהושע ר' בשם זו עדות נאמרה ב)
דם  חכמים טימאו שלא שהיה, מעשה והוסיפו בתירה, בן
בעדויות  טוב' יום 'תוספות (ראה גדול בשיעור אפילו נבילה
בהשלמות). ג הלכה פ"י אוכלין טומאת הלכות וראה שם,

אולם 27) טמאים. כמשקין כלים מטמא שמדרבנן משמע
משקה. שאינו משמע ה"ג, אוכלין מטומאת בפ"י מלשונו

.‰·ÏÁ28:¯Ó‡pL .¯B‰Ë - ‰˙nL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ≈∆¿≈»¿»∆≈»»∆∆¡«
‰Î‡ÏÓ ÏÎÏ ‰OÚÈ ‰Ù¯Ë ·ÏÁÂ ‰Ï· ·ÏÁÂ29ÏÎ‡Â ¿≈∆¿≈»¿≈∆¿≈»≈»∆¿»¿»»¿»…

‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ B¯eq‡L ÈÓ - e‰ÏÎ‡˙ ‡Ï30. ……¿Àƒ∆ƒƒ¿≈»¿≈»
ÔÈ¯ÈLÎn‰ ÔÈ˜Lna ¯LÎ‰ Ì‡Â31ÔÈÏÎ‡k ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒÀ¿«««¿ƒ««¿ƒƒ¬≈»√»ƒ

ÔÈ‡ÓË32‰ÙBÁ‰ ·ÏÁa Ú‚Bp‰Â .‰Ï· ¯O·k BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿«¿≈»¿«≈««≈∆«∆
‰L¯Ù‰ Ì„˜ ‡ÈÏk‰ ˙‡33Ú‚Bk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ∆«À¿»…∆«¿»»¬≈∆»≈¿≈«

‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÔÈËeÁ ‰nk È¯‰L ,dÓˆÚ ‡ÈÏka34 «À¿»«¿»∆¬≈«»ƒƒ¿»ƒƒ∆»
‰¯B‰Ë ÔÈa ‰iÁ‰Â ‰‡ÓË ‰Ó‰a Ï·‡ .·ÏÁa35ÔÈa «≈∆¬»¿≈»¿≈»¿««»≈¿»≈

‡nËÓe ,‰‡ÓËÏ daÏÁ „Á‡Â d¯Oa „Á‡ - ‰‡ÓË¿≈»∆»¿»»¿∆»∆¿»¿À¿»¿«≈
.‰Ï·p‰ ¯O·k ˙ÈÊÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡»»¿≈ƒƒ¿«ƒƒ¿««¿≈»

כג.28) שאסור 29)פסחים קודש למלאכת אפילו משמע
טמאה 30)לטמאו. בהמה חלב לטומאת נימוק זה

זו. הלכה בסוף שנאמרה אינם 31)שנתנבלה, אוכלין
המשקין  משבעת באחד נרטבו שלא זמן כל טומאה מקבלים
[חלב  ב הלכה אוכלין טומאת מהלכות בפ"א רבינו שמנאם
מכשירתו]. ששחיטתו מפני הכשר, צריך אינו שחוטה

טומאת 32) מטמא הוא הרי בטומאה, נגע לא אם ואפילו
מ"ט. פ"ג עוקצין בפירושו, (רבינו לטומאה כראשון אוכלין

השלמות). הכליה.33)ראה מן שהפרידו מן 34)לפני
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ze`nehdקיד zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay c"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הם. בשר אלה וחוטים באכילה 35)הכליה, מותר שחלבה
כשנשחטה.

.ÂÈBk‰36˜ÙÒa B˙‡ÓËÂ ,B¯O·k ‡nËÓ BaÏÁ -37. «∆¿¿«≈ƒ¿»¿À¿»¿»≈
ÙÏÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈ ¿ƒ»≈¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ

ÏÚÂ B˙‡ÓË ÏÚ ˙¯k38Lc˜n‰ ˙‡Èa39˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ »≈«À¿»¿«ƒ««ƒ¿»«¬ƒ«
ÂÈL„˜40. »»»

בריה 36) של במהותה תנאים נחלקו א) (פ, חולין בברייתא
ואמו  בהמה, (אביו וצביה מתיש נולד שהוא אומרים יש זו,
בה  הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אומר יוסי ור' חיה).

בהמה. מין או חיה מין היא אם מין 37)חכמים שמא
טהור. שחלבה הוא, "על".38)בהמה פירוש,39)צ"ל

כרת  חייב אינו למקדש, ונכנס כוי נבלת בחלב נטמא אם
ודאי. טמא המקדש.40)כמו קדשי

.ÊÌÈ¯·„ el‡Â41:˙BÏ·p‰ ÔÓ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ¿≈¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ«¿≈
Ì‡L C¯‰ Ô¯wÚ elÙ‡ ,ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ,˙BÓˆÚ‰»¬»¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ¬ƒƒ»»»«∆ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÚ‰Â ,Ì„ ‡ˆBÈ ÈÁ‰ ÔÓ C˙ÁÈ≈»≈ƒ««≈»¿»««ƒ∆≈

ÏÏ‡‰Â ,„aÚÓ42ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ¿À»¿»¬»¿«ƒƒ¿«»»¿««¿ƒ
ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dnÚ ÔÈÏMa˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
el‡ ÏkÓ „Á‡a Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;‰Ï·p‰ ÔÓ eL¯tL∆≈¿ƒ«¿≈»¬»«≈«¿∆»ƒ»≈

‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¯Oaa ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk43‰È‰iL ‡e‰Â . ¿∆≈¿À»ƒ«»»¬≈∆»≈¿∆ƒ¿∆
˙ÈÊÎÏ Û¯ËˆÓ el‡ ÏkÓ „Á‡ ÔÈ‡L ,˙ÈÊk ¯Oaa44. «»»¿«ƒ∆≈∆»ƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ

ב.41) קיז, חולין בשר 42)משנה של קטנות חתיכות
הפשטתו. אחר בעור דבוקות א.43)שנשארו קיח, שם

ניטל  והבשר אותו שנוטלים לבשר, כיד שהם מפני והטעם,
שם.44)עמו.

.Á‰iÁ ezËÏtL ÔÈa ,ÏÏ‡‰45ÔÈkÒ ezËÏtL ÔÈa46 »¬»≈∆¿»««»≈∆¿»««ƒ
BÒpk Ì‡Â .˙ÈÊÎÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡ -47- ˙ÈÊk Ba ‰È‰Â ≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿¿»»¿«ƒ

‡nËÓ48. ¿«≈

דבוקות 45) קטנות חתיכות והשאירה הבשר, את אכלה חיה
נפלטו 46)בעור. מהעור, הבשר את בסכין כשהפריד

בעור. במקומם ונשארו סכין של חודו מתחת החתיכות
יחד.47) והניחן הקטנות, החתיכות את הונא 48)כנס כרב

וכסףֿמשנה). ראב"ד ראה א. קכא, (שם יהודה דרבי אליבא
דעתו  גילה מעשהו וע"י בכוונה, אדם כשכנסו והמדובר
כגון  בכוונה, שלא כונס אם אבל העור. לגבי ביטלו שלא

שם). (רש"י מטמא אינו תינוקות, ע"י

.Ëel‡Â49¯ÈÊÁ ¯BÚ :Ì¯O·k Ì‰È˙B¯BÚL ˙BÓ‰a ¿≈¿≈∆≈∆ƒ¿»»¬ƒ
˙Èa ¯BÚÂ ,‰k¯‰ ÏÓb‰ ˙¯ËBËÁ ¯BÚÂ ,·eMÈ ÏL∆ƒ¿¬∆∆«»»»«»¿≈

ÏÈÏM‰ ¯BÚÂ ,˙La‰50È¯‰ .‰ÈÏ‡‰ ˙ÁzL ¯BÚÂ , «∆¿«¿ƒ¿∆««»«¿»¬≈
ÔÓ ÔÈ‡nËÓ el‡Ô‰a Cl‰ B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰Ï·p‰51 ≈¿«¿ƒƒ«¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈»∆

d„eaÚ È„k52Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»»∆
ÔÏhaL ‰OÚÓ53Ô‰a Cl‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ¯B‰Ë - «¬∆∆ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈»∆

d‡ÏhL ¯BÓÁ ÔÊ‡ ?„ˆÈk .d„eaÚ È„k54- B˙ÙÈÙÎÏ ¿≈ƒ»≈«…∆¬∆¿»»ƒ¿ƒ»
ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡ ?d„eaÚ È„k ‡e‰ ‰nk .‰¯B‰Ë55È‡Â . ¿»«»¿≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿≈
dÚË ‡lL ÔÓÊ Ïk ?‰k¯ ˙¯ËBËÁ ‡È‰ BÊ56ÚÈb‰ . ƒ¬∆∆«»»¿«∆…¿»»ƒƒ«

ÔÚËÏ dpÓÊ57ÚÈbiL Ì„˜ dÚhL B‡ ,dÚË ‡ÏÂ ¿«»ƒ¿…¿…¿»»∆¿»»…∆∆«ƒ«
dpÓÊ58˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -59. ¿«»¬≈∆»≈

א.49) קכב, שם רבינו 50)משנה אמו. שבמעי העובר
שנימנו  הפרסות ועור הרך, עגל של הראש עור השמיט
יוחנן  שר' מפני וטעמו, כבשרם. שעורותיהם אלה בין (שם)
יחיד. כאותו הלכה ואין היא, יחיד שדעת ב) קכב, (שם אמר

ועלֿידי51ֿ) עליהם, שידרסו כדי העורות, את שוטחים יש
עור. למלאכת ראויים ונעשים מתקשים הם אולי 52)זה

עיבודם. להיות: אותם 53)צריך ביטל זה, מעשה עלֿידי
לאכילה. הראוי בשר לסל 54)מתורת כטלאי בה השתמש

שם.55)וכדומה. משא.56)גמרא עליה הניחו שלא
משאות.57) לישא אתו וכוחו גדל, הטעינו 58)הגמל

וחלש. צעיר בעודו נפשטה.59)משא שלא שם בעיא

.ÈËÈLÙn‰60ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙Ï· ««¿ƒƒ¿«¿≈»«»≈¿≈»≈
‰ÁÈËLÏ Ì‡ :‰qb ÔÈa ‰wc ÔÈa ,‰¯B‰Ë61ËÈLÙ‰ ¿»≈«»≈«»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ

ÈL ‡e‰Â ,‰ÊÈÁ‡ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ ËÈLÙ‰L ÔÂÈk -≈»∆ƒ¿ƒƒ»¿≈¬ƒ»¿¿≈
ÌÈÁÙË62¯B‰Ë ËLÙ‰L ‰Ê ¯BÚa Ú‚Bp‰ ,63„ÚÂ ; ¿»ƒ«≈«¿∆∆À¿«»¿«

Ú‚Bk ¯BÚa Ú‚Bp‰ - ÌÈÁÙË ÈL ËÈLÙ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«≈«»¿≈«
˙ÓÁ ¯BÚ‰ ÔÓ ˙BOÚÏ È„k dËÈLÙ‰ .¯Oaa64È¯‰ - «»»ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»≈∆¬≈

¯eaÁ ¯BÚ‰65Ì‡Â .‰ÊÁ‰ Ïk ˙‡ ËÈLÙiL „Ú »ƒ«∆«¿ƒ∆»∆»∆¿ƒ
‰ÈÏ‚¯Ó dËÈLÙ‰66,¯eaÁ Blk ¯BÚ‰ È¯‰ - „·Ïa ƒ¿ƒ»≈«¿∆»ƒ¿«¬≈»Àƒ

Blk ¯BÚ‰ LÈ¯ÙiL „Ú ,¯Oaa Ú‚Bk ¯BÚa Ú‚Bp‰Â¿«≈«»¿≈««»»«∆«¿ƒ»À
ÌÈˆ¯Ma ËÈLÙn‰ ÔÎÂ .¯Oa‰ ÏÚÓ67„Ú ¯eaÁ - ≈««»»¿≈««¿ƒ«¿»ƒƒ«

¯eaÁ - ¯‡ev‰ ÏÚL ¯BÚ .Blk ËÈLÙiL68„Ú ∆«¿ƒÀ∆«««»ƒ«
‡nËÏ ¯eaÁ ‡e‰L ¯BÚ ÏÎÂ .Blk ËÈLÙiL69Ck - ∆«¿ƒÀ¿»∆ƒ¿«≈»

‰Ú‚Â ‰ËeÁL ‰˙È‰ Ì‡L ,‡nË˙‰Ï ¯eaÁ ‡e‰ƒ¿ƒ¿«≈∆ƒ»¿»¿»¿»¿»
.¯Oa‰ ‡ÓË - ¯eaÁ ‡e‰L ‰Ê ¯BÚa ‰‡ÓËÀ¿»¿∆∆ƒƒ¿»«»»

א.60) קכג, שם שטיח.61)משנה לו ישמש  שהעור
ואחרֿכך  הצואר עד הזנב מן העור את קורעים כזה, בהפשט

בסכין. הבשר מן אותו שם.62)מפרידים גמרא
שם.63) בו 64)כרב נותנים שהרועים גדול, שק כעין

אין  זה בהפשט למשקין. גם בו משתמשים ויש חפציהם,
ומפשיט  לרגל, מרגל אלא הבהמה, לאורך העור את קורעים
ואחרֿכך  בהיקפו, שלם העור שיצא באופן למעלה ממטה

הפתוח. המקום את במשיחה בעור 65)קושרים נגע אם
בבשר. נגע כאילו נטמא, לעשות 66)הנבילה כשרוצים

מן  להפשיט מתחילים כבש, מעור מחמת) קטן (נוד נוד
וקושרים  שלם, כולו העור שיצא באופן וממשיכים הרגלים,
(על  אחרים ומשקין מים אותו וממלאים הרגליים מקום את

במשנה). רבינו פירוש ב.67)פי קכג, שם ברייתא
העור 68) - הצואר עור והשאיר העור, כל הפשיט אם

במשנה. כחכמים נטמא.69)מטמא. נבילה בעור שהנוגע

.‡È¯BÚ70·Èva Ú‚Bp‰ - ‰Ï· ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL71 ∆≈»»¿«ƒ¿≈»«≈««ƒ
epnÓ ‡ˆBi‰72Bc‚kL B¯ÚO·e73¯BÚ‰ È¯BÁ‡Ó «≈ƒ∆ƒ¿»∆¿∆¿≈¬≈»

¯OaÏ ¯ÓBL B¯ÚOa ¯BÚ‰L ÈtÓ ,‡ÓË74‰na . ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈«»»«∆
ÔÈkÒ ezËÏt Ï·‡ ;‰iÁ ezËÏtL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c75, ¿»ƒ¬ƒ∆¿»««»¬»¿»««ƒ

„c¯Ó ‰È‰ Ì‡76¯BÚ‰ ·b‡ ÏËa -77. ƒ»»¿À»»≈««»
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קטו ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay c"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הם. בשר אלה וחוטים באכילה 35)הכליה, מותר שחלבה
כשנשחטה.

.ÂÈBk‰36˜ÙÒa B˙‡ÓËÂ ,B¯O·k ‡nËÓ BaÏÁ -37. «∆¿¿«≈ƒ¿»¿À¿»¿»≈
ÙÏÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈ ¿ƒ»≈¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ

ÏÚÂ B˙‡ÓË ÏÚ ˙¯k38Lc˜n‰ ˙‡Èa39˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ »≈«À¿»¿«ƒ««ƒ¿»«¬ƒ«
ÂÈL„˜40. »»»

בריה 36) של במהותה תנאים נחלקו א) (פ, חולין בברייתא
ואמו  בהמה, (אביו וצביה מתיש נולד שהוא אומרים יש זו,
בה  הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אומר יוסי ור' חיה).

בהמה. מין או חיה מין היא אם מין 37)חכמים שמא
טהור. שחלבה הוא, "על".38)בהמה פירוש,39)צ"ל

כרת  חייב אינו למקדש, ונכנס כוי נבלת בחלב נטמא אם
ודאי. טמא המקדש.40)כמו קדשי

.ÊÌÈ¯·„ el‡Â41:˙BÏ·p‰ ÔÓ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ¿≈¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ«¿≈
Ì‡L C¯‰ Ô¯wÚ elÙ‡ ,ÌÈÙÏh‰Â ÌÈ¯w‰Â ,˙BÓˆÚ‰»¬»¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒ¬ƒƒ»»»«∆ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÚ‰Â ,Ì„ ‡ˆBÈ ÈÁ‰ ÔÓ C˙ÁÈ≈»≈ƒ««≈»¿»««ƒ∆≈

ÏÏ‡‰Â ,„aÚÓ42ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ¿À»¿»¬»¿«ƒƒ¿«»»¿««¿ƒ
ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dnÚ ÔÈÏMa˙nL∆ƒ¿«¿ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
el‡ ÏkÓ „Á‡a Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;‰Ï·p‰ ÔÓ eL¯tL∆≈¿ƒ«¿≈»¬»«≈«¿∆»ƒ»≈

‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¯Oaa ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk43‰È‰iL ‡e‰Â . ¿∆≈¿À»ƒ«»»¬≈∆»≈¿∆ƒ¿∆
˙ÈÊÎÏ Û¯ËˆÓ el‡ ÏkÓ „Á‡ ÔÈ‡L ,˙ÈÊk ¯Oaa44. «»»¿«ƒ∆≈∆»ƒ»≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ

ב.41) קיז, חולין בשר 42)משנה של קטנות חתיכות
הפשטתו. אחר בעור דבוקות א.43)שנשארו קיח, שם

ניטל  והבשר אותו שנוטלים לבשר, כיד שהם מפני והטעם,
שם.44)עמו.

.Á‰iÁ ezËÏtL ÔÈa ,ÏÏ‡‰45ÔÈkÒ ezËÏtL ÔÈa46 »¬»≈∆¿»««»≈∆¿»««ƒ
BÒpk Ì‡Â .˙ÈÊÎÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡ -47- ˙ÈÊk Ba ‰È‰Â ≈ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿¿»»¿«ƒ

‡nËÓ48. ¿«≈

דבוקות 45) קטנות חתיכות והשאירה הבשר, את אכלה חיה
נפלטו 46)בעור. מהעור, הבשר את בסכין כשהפריד

בעור. במקומם ונשארו סכין של חודו מתחת החתיכות
יחד.47) והניחן הקטנות, החתיכות את הונא 48)כנס כרב

וכסףֿמשנה). ראב"ד ראה א. קכא, (שם יהודה דרבי אליבא
דעתו  גילה מעשהו וע"י בכוונה, אדם כשכנסו והמדובר
כגון  בכוונה, שלא כונס אם אבל העור. לגבי ביטלו שלא

שם). (רש"י מטמא אינו תינוקות, ע"י

.Ëel‡Â49¯ÈÊÁ ¯BÚ :Ì¯O·k Ì‰È˙B¯BÚL ˙BÓ‰a ¿≈¿≈∆≈∆ƒ¿»»¬ƒ
˙Èa ¯BÚÂ ,‰k¯‰ ÏÓb‰ ˙¯ËBËÁ ¯BÚÂ ,·eMÈ ÏL∆ƒ¿¬∆∆«»»»«»¿≈

ÏÈÏM‰ ¯BÚÂ ,˙La‰50È¯‰ .‰ÈÏ‡‰ ˙ÁzL ¯BÚÂ , «∆¿«¿ƒ¿∆««»«¿»¬≈
ÔÓ ÔÈ‡nËÓ el‡Ô‰a Cl‰ B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰Ï·p‰51 ≈¿«¿ƒƒ«¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈»∆

d„eaÚ È„k52Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»»∆
ÔÏhaL ‰OÚÓ53Ô‰a Cl‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ¯B‰Ë - «¬∆∆ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈»∆

d‡ÏhL ¯BÓÁ ÔÊ‡ ?„ˆÈk .d„eaÚ È„k54- B˙ÙÈÙÎÏ ¿≈ƒ»≈«…∆¬∆¿»»ƒ¿ƒ»
ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡ ?d„eaÚ È„k ‡e‰ ‰nk .‰¯B‰Ë55È‡Â . ¿»«»¿≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿≈
dÚË ‡lL ÔÓÊ Ïk ?‰k¯ ˙¯ËBËÁ ‡È‰ BÊ56ÚÈb‰ . ƒ¬∆∆«»»¿«∆…¿»»ƒƒ«

ÔÚËÏ dpÓÊ57ÚÈbiL Ì„˜ dÚhL B‡ ,dÚË ‡ÏÂ ¿«»ƒ¿…¿…¿»»∆¿»»…∆∆«ƒ«
dpÓÊ58˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -59. ¿«»¬≈∆»≈

א.49) קכב, שם רבינו 50)משנה אמו. שבמעי העובר
שנימנו  הפרסות ועור הרך, עגל של הראש עור השמיט
יוחנן  שר' מפני וטעמו, כבשרם. שעורותיהם אלה בין (שם)
יחיד. כאותו הלכה ואין היא, יחיד שדעת ב) קכב, (שם אמר

ועלֿידי51ֿ) עליהם, שידרסו כדי העורות, את שוטחים יש
עור. למלאכת ראויים ונעשים מתקשים הם אולי 52)זה

עיבודם. להיות: אותם 53)צריך ביטל זה, מעשה עלֿידי
לאכילה. הראוי בשר לסל 54)מתורת כטלאי בה השתמש

שם.55)וכדומה. משא.56)גמרא עליה הניחו שלא
משאות.57) לישא אתו וכוחו גדל, הטעינו 58)הגמל

וחלש. צעיר בעודו נפשטה.59)משא שלא שם בעיא

.ÈËÈLÙn‰60ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙Ï· ««¿ƒƒ¿«¿≈»«»≈¿≈»≈
‰ÁÈËLÏ Ì‡ :‰qb ÔÈa ‰wc ÔÈa ,‰¯B‰Ë61ËÈLÙ‰ ¿»≈«»≈«»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ

ÈL ‡e‰Â ,‰ÊÈÁ‡ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ ËÈLÙ‰L ÔÂÈk -≈»∆ƒ¿ƒƒ»¿≈¬ƒ»¿¿≈
ÌÈÁÙË62¯B‰Ë ËLÙ‰L ‰Ê ¯BÚa Ú‚Bp‰ ,63„ÚÂ ; ¿»ƒ«≈«¿∆∆À¿«»¿«

Ú‚Bk ¯BÚa Ú‚Bp‰ - ÌÈÁÙË ÈL ËÈLÙ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«≈«»¿≈«
˙ÓÁ ¯BÚ‰ ÔÓ ˙BOÚÏ È„k dËÈLÙ‰ .¯Oaa64È¯‰ - «»»ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»≈∆¬≈

¯eaÁ ¯BÚ‰65Ì‡Â .‰ÊÁ‰ Ïk ˙‡ ËÈLÙiL „Ú »ƒ«∆«¿ƒ∆»∆»∆¿ƒ
‰ÈÏ‚¯Ó dËÈLÙ‰66,¯eaÁ Blk ¯BÚ‰ È¯‰ - „·Ïa ƒ¿ƒ»≈«¿∆»ƒ¿«¬≈»Àƒ

Blk ¯BÚ‰ LÈ¯ÙiL „Ú ,¯Oaa Ú‚Bk ¯BÚa Ú‚Bp‰Â¿«≈«»¿≈««»»«∆«¿ƒ»À
ÌÈˆ¯Ma ËÈLÙn‰ ÔÎÂ .¯Oa‰ ÏÚÓ67„Ú ¯eaÁ - ≈««»»¿≈««¿ƒ«¿»ƒƒ«

¯eaÁ - ¯‡ev‰ ÏÚL ¯BÚ .Blk ËÈLÙiL68„Ú ∆«¿ƒÀ∆«««»ƒ«
‡nËÏ ¯eaÁ ‡e‰L ¯BÚ ÏÎÂ .Blk ËÈLÙiL69Ck - ∆«¿ƒÀ¿»∆ƒ¿«≈»

‰Ú‚Â ‰ËeÁL ‰˙È‰ Ì‡L ,‡nË˙‰Ï ¯eaÁ ‡e‰ƒ¿ƒ¿«≈∆ƒ»¿»¿»¿»¿»
.¯Oa‰ ‡ÓË - ¯eaÁ ‡e‰L ‰Ê ¯BÚa ‰‡ÓËÀ¿»¿∆∆ƒƒ¿»«»»

א.60) קכג, שם שטיח.61)משנה לו ישמש  שהעור
ואחרֿכך  הצואר עד הזנב מן העור את קורעים כזה, בהפשט

בסכין. הבשר מן אותו שם.62)מפרידים גמרא
שם.63) בו 64)כרב נותנים שהרועים גדול, שק כעין

אין  זה בהפשט למשקין. גם בו משתמשים ויש חפציהם,
ומפשיט  לרגל, מרגל אלא הבהמה, לאורך העור את קורעים
ואחרֿכך  בהיקפו, שלם העור שיצא באופן למעלה ממטה

הפתוח. המקום את במשיחה בעור 65)קושרים נגע אם
בבשר. נגע כאילו נטמא, לעשות 66)הנבילה כשרוצים

מן  להפשיט מתחילים כבש, מעור מחמת) קטן (נוד נוד
וקושרים  שלם, כולו העור שיצא באופן וממשיכים הרגלים,
(על  אחרים ומשקין מים אותו וממלאים הרגליים מקום את

במשנה). רבינו פירוש ב.67)פי קכג, שם ברייתא
העור 68) - הצואר עור והשאיר העור, כל הפשיט אם

במשנה. כחכמים נטמא.69)מטמא. נבילה בעור שהנוגע

.‡È¯BÚ70·Èva Ú‚Bp‰ - ‰Ï· ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL71 ∆≈»»¿«ƒ¿≈»«≈««ƒ
epnÓ ‡ˆBi‰72Bc‚kL B¯ÚO·e73¯BÚ‰ È¯BÁ‡Ó «≈ƒ∆ƒ¿»∆¿∆¿≈¬≈»

¯OaÏ ¯ÓBL B¯ÚOa ¯BÚ‰L ÈtÓ ,‡ÓË74‰na . ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈«»»«∆
ÔÈkÒ ezËÏt Ï·‡ ;‰iÁ ezËÏtL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c75, ¿»ƒ¬ƒ∆¿»««»¬»¿»««ƒ

„c¯Ó ‰È‰ Ì‡76¯BÚ‰ ·b‡ ÏËa -77. ƒ»»¿À»»≈««»
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א.70) קכד, שם דק.71)משנה והוא 72)חוט העור, מן
מן  שיוצא מפרש, ורש"י בפירושו. (רבינו בבשר נוגע

הכזית.73)הבשר). כבשר 74)שכנגד מטמא והשומר
פנים  ויש הציב, כנגד בשער הנוגע דין נתבאר לא עצמו.

ולכאן. העור.75)לכאן אצל שביטלו אומרים אנו
כזית 76) בו יהיה יחד תצרפו שאם ורחב, וארוך מאוד דק

שיכבה 77)(רש"י). ולכנס לטרוח אדם של דרכו שאין
ביטלו  לא חיה פלטתו אבל בטלו, ולפיכך בשר של דקה

אדם.

.·È¯BÚ78‰Ï· ¯Oa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÂÈÏÚ LiL∆≈»»ƒ¿≈¬»≈≈ƒ¿«¿≈»
ÔÏh·Ó ¯BÚ‰ -79‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â , »¿«¿»¿≈»¿«¿ƒ…¿«»¿…

‡OÓa80- ÚbÓa ‰Ï·p‰ ÔÓ ‡nËÓ BÈ‡L ÏkL ; ¿«»∆…∆≈¿«≈ƒ«¿≈»¿«»
‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡81Ô·ÁzL ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL Ï·‡ . ≈¿«≈¿«»¬»¿≈¬»≈≈ƒ∆¿»»

ÌÒÈ˜a82‡ÓË Ô‡OBp‰ -83Ú‚Bp‰Â ,˙ÈÊk ‡O È¯‰L , ¿≈»«¿»»≈∆¬≈»»¿«ƒ¿«≈
Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë84¯eaÁ85‡e‰Â .86eÈ‰iL »∆≈ƒ≈»»ƒ¿∆ƒ¿

ÔÈ„c¯Ó Ô‰ÈL87eÏËpiL „Ú ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e·„e ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ»¿
„Á‡k88‰ÊÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆»¬»ƒ»»¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈«¿¿∆

Ïk ‡È·‰Â CÈÏB‰ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÒÈ˜a BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿≈»∆»¬ƒƒ¿≈ƒ»
.¯B‰Ë - Blk ÌBi‰«À»

שם.78) העור.79)משנה לגבי בטלה שכזו קטנה כמות
שם.80) עקיבא, שם 81)כר' בברייתא נאמר זה נימוק

נושא  שהוא אףֿעלֿפי ופירושו: עקיבא, ר' בשם ב עמוד
מטמא. אינו שהמגע מפני טמא, אינו אחת בבת שלם כזית
בכזית  אחת נגיעה כאן שאין מפני מטמא? המגע אין ולמה
נגיעות  ושתי - זית בחצי אחת כל - נגיעות שתי אלא שלם

מצטרפות. לשנים,82)אינן שחתכו שלם לכזית הכוונה
שהיו  החצאים באותם ולא גדול, מנתח זיתים חצאי חתך או
ד"ה  ותוספות רש"י בגמרא, קכב, שם (ראה העור על

וכו'.83)דאמר). עקיבא ר' ומודה א: קכד, שם במשנה
מלאכותי.84) נפרדים.85)חיבור חצאים כשני ודינם

הן  נגיעות ששתי מפני טהור, - בשניהם נגע אם ואפילו
ראה  (כסףֿמשנה. למעלה כמבואר מצטרפות, ואינן

כלומר:86)השלמות). נושא, לדין נמשך זה בתנאי.
הנושאן? טמא חזק.87)אימתי לחץ או דפיקות ע"י

השלמות).88) (ראה עמו השני יעלה אחד, חלק יגביה אם

.‚È¯Oa89ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡·‰Â „ÒÙpL ‰Ï· ¿«¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¡…
¯B‰Ë - ·Ïk‰90Ïˆ ,CÎÈÙÏ .91Ì‡ ˜ÙÒ - ‰Ï·p‰ «∆∆»¿ƒ»∆∆«¿≈»»≈ƒ

‡Ï Ì‡ ˙ÈÊÎa ‡nËÓ92L·iL ‰Ï· ¯Oa .93Ì‡ : ¿«≈ƒ¿«ƒƒ…¿«¿≈»∆»≈ƒ
Èe‡¯Â ÁÏ ¯ÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa ˙B¯MÏ ÏBÎÈ»ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈«¬…«¿»
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ - ·ÏÎÏ94 ¿∆∆¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ

.‡nËÓ BÈ‡ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿«≈

א.89) כג, שאינו 90)בכורות אע"פ לכלב, ראוי הוא ואם
כר' פסק במשא. ובין במגע בין מטמא אדם, לאכילת ראוי
הי"ב). ופ"ד הי"א פ"ג לקמן וראה (כסףֿמשנה. שם יוחנן

וקרש.91) שנימוח שכזית 92)בשר מסיני, למשה הלכה
ובנבילה  ב), מט, נזיר (משנה כבשר מטמא המת מן ניצל

בכל ב  כדרכו רבינו, ופסק נפשטה. שלא א) נ, (שם היא עיא
משמע, שם [בגמרא מספק. שטמא נפשטה, שלא בעיא

כלב, לאכילת ראוי אבל אדם, לאכילת ראוי אינו שניצל
שאינה  שנבילה פדא בר לדעת זו לבעיא מקום אין ולפיכך
ר' לדעת ונשאלה מטמאה, אינה אדם) (לאכילת לגר ראויה
גם  (וכן שם ב'תוספות' ופירשו מטמאה, שהיא יוחנן,
שהוא  אע"פ שניצל, לרש"י), (בטעות) המיוחס בפירוש
שהוא  מפני הנבילה, כבשר דינו אין כלב לאכילת ראוי
מנבילה  ניצל אם השואל, ושאל בעלמא"), ("עפרא כעפר
עפרא  שהוא אע"פ מטמא שניצל בהלכה כן גם כלול
המילה  כוונת להבין קשה פירושם, ולפי לא. או בעלמא
נפסל  ניצל רבינו שלדעת ונראה רבינו. בדברי "לפיכך"
ניצל  גם אם ושאלו שמטמא, הלכה ונמסרה כלב, מאכילת

בה]. נכללה בהמה ב.93)של נד, נדה צ"ל 94)משנה
אוכלין  ואפילו במגע, אפילו מטמא שאינו פירוש כאוכלין.

ומשקין.

.„È¯Oa95Èe‡¯ BÈ‡Â B¯wÚÓ Áe¯Ò ‰È‰L ‰Ï· ¿«¿≈»∆»»»«≈ƒ»¿≈»
¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ¿«¬«»»¬≈∆»∆∆¡««≈¬∆
‰Èe‡¯ d˙lÁz ‰È‰zL „Ú - dÏÎ‡Â ‰pzz EÈ¯ÚLaƒ¿»∆ƒ¿∆»«¬»»«∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿»

.¯bÏ«≈

ב.95) כג, בכורות

.ÂË‡ÈÏL96ÈÚ¯ÎÂ L¯Ùk ‡È‰ È¯‰ - ‰Ï· ÏL ƒ¿»∆¿≈»¬≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ
‰Ï·k ‰‡nËÓ dÈ‡Â97- ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â . ¿≈»¿«¿»ƒ¿≈»¿ƒ»«»∆»«¬ƒ»

‰‡nË˙ÓÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË98‰·w‰ .99·ÏÁ‰Â100ÏL ƒ¿«¿»À¿«√»ƒ«≈»¿∆»»∆
ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë - ‰Ï·101. ¿≈»¿ƒƒ¿

בו.96) מונח שהעובר א.97)העור עז, חולין משנה
אבל 98) אוכל, אותה עושה שהמחשבה בטומאה, נגעה אם

נבילות. טומאת שתטמא מועילה המחשבה אין
עור 99) אבל נבילה, בקיבת שנמצא קרוש חלב פירוש,

מטמא. שבקיבה.100)הקיבה צלול חולין 101)חלב
אבל  . . . והילכתא שם: הרי"ף גירסת קיבל רבינו ב. קטז,
בה  המכונס חלב טעמא? מאי וכו'. נבילה בקיבת מעמידין
אסורות  מאכלות מהלכות פ"ד (ראה הוא בעלמא פירשא

שם). ומגידֿמשנה והי"ט, הט"ו

.ÊË‰ÚÙML ‰Ó‰a102Ìc ˙¯¯Á103Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆»¿»¬»«»««ƒ
‰¯BÎa‰ ÔÓ ‰¯ËÙpL104‰‡nËÓ dÈ‡ -105ÚbÓa ‡Ï ∆ƒ¿¿»ƒ«¿»≈»¿«¿»…¿«»

‡È‰L ÈÙÏ ,ÏÙ ˙¯eˆ da ‰È‰iL „Ú ‡OÓa ‡ÏÂ¿…¿«»«∆ƒ¿∆»«≈∆¿ƒ∆ƒ
dnÚ ‡ˆBi‰ ·¯a ‰ÏËa106Û‡ ‰¯B‰Ë ‡È‰ CÎÈÙÏ , ¿≈»»…«≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»«

¯bÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰L Èt ÏÚ107dn‡ ·b‡108. «ƒ∆»¿»¿»«≈««ƒ»

בשר 103)הפילה.102) בה ויש קרוש, דם כעין חתיכה
שנימוק. קדוש 104)עובר אינו אחרֿכך שתלד הוולד

ב) כא, בכורות (משנה בכלל ילדה טרם אם אפילו כבכור,
רחם. פטר שאינו נידונת 105)מפני שהחררה אףֿעלֿפי

בכורה. לענין שאינם 106)כוולד אחרים וגופים הדם
צורת  בה יש ואם א). כב, שם יוחנן (ר' שנימוק הנפל מגוף
ואינם  האחרים הגופים עם מעורב אינו הרי נפל, ולד

אותו. שסרוחה 107)מבטלים אמרנו, יד) (בהלכה למעלה
עד  ומטמאה הפלתה, לפני לגר ראויה היתה ולא מעיקרה

ב). כג, (שם כלב מאכילת שהחררה 108)שתיפסל זמן כל
יציאתה, עם אלא האדם על נמאסת אינה אמה במעי היא
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לפני  לאכילה נפסלה לא כן ואם הטומאה, עליה חלה ואז
הטומאה. חלות

.ÊÈ‰ËeÁM‰ ÔÓ ·¯ Ì‡ ,‰ËeÁLa ‰·¯Ú˙pL ‰Ï·¿≈»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ…ƒ«¿»
‰ËeÁMa ‰Ï·p‰ ‰ÏËa -109‡nËÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , »¿»«¿≈»«¿»¿≈«…¿«≈

 - Ïk‰ ‡O Ì‡ Ï·‡ ;ÚbÓa‡ÓË110¯LÙ‡ È‡L .111 ¿«»¬»ƒ»»«…ƒ¿»∆ƒ∆¿»
‰Ï· ¯ÊÁzL ‰ËeÁMÏ112¯LÙ‡ ‰Ï·p‰ Ï·‡ , «¿»∆«¬…¿≈»¬»«¿≈»∆¿»

.ÏËaz CÎÈÙÏ ,Á¯ÒzLk ¯‰ËzL∆ƒ¿«¿∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»≈

חייא.109) ר' תני א כג, ישנה 110)שם שהטומאה מפני
דם  לחררת דומה זה ואין אותה. נשא והוא במציאות, כאן
הטהורים  הגופים עם ונתערב הבשר שנימוק מפני (בהט"ז)

קורקוס). (הר"י בעין מגע.111)ואינו לדין נימוק זהו
במינו 112) שמין יהודה, ר' דעת לפי זה טעם נאמר בגמרא

שזו  ממש, במינו מין שאינו מפני בטל וכאן בטל, אינו
ובמשא  במגע שמטמאה נבילה תהיה לא ולעולם שחוטה,
(מובא  קורקוס והר"י וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה
במגע  למשא. מגע בין ההבדל את מסביר כאן) בכסףֿמשנה
מפני  טהור בבשר בפניֿעצמה נגיעה היא חתיכה כל הרי
אינן  נגיעות הרי אחת בבת נוגע אם ואפילו ברובו, הביטול
לשני  זה בין [ומה היא. אחת נשיאה במשא אבל מצטרפות,
במרודד, אלא במשא מטמא שאינו (בהי"ב) זיתים חצאי
מטמא  אינו זית חצי היא? אחת נשיאה אומרים אנו ואין
ביחד, כשנישאו רק מצטרפים זיתים חצאי ושני כלל,
חלק  מגביה שאם הנ"ל), עולא דרשת (לפי אמרה והתורה
ביחד, כנישאו נידון זה אין - עמו נישא כולו ואין מהכזית
שאין  אלא המטמא, שיעור אחת בבת נשא הוא כאן אבל
שהרי  טמא, הוא ולכן הטמא הוא כזית איזה יודעים אנו
מועיל  אינו ידיעה וחסרון אחת, בבת שלם כזית נשא

לטהרו].

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והיתה 1) נחרה או ששחטה טמאה חיה או בהמה יבאר

הבהמה  חלק ודין נבילה. טומאת מטמאה אם מפרכסת
עוברה  שמת ובהמה שלה, וחלל ירך שניטלה או לשנים
יש  ואם חיה. כשהיא מבהמה הפורש אבר או בשר במיעיה.
או  בבהמה המדולדלים האבר או הבשר לאיברים. שיעור
כשרה. שחיטה שנשחטה טריפה לחיות. יכולים שאינם חיה
ודין  חי. שמונה בן או מת עובר בה ומצא בהמה והשוחט
על  שיהלך קודם חי ט' בן בה ומצא הבהמה את השוחט
ובהמה  קודש. מטמאה אם שנשחטה טריפה קרקע. גבי
ודין  וכו'. וחתכה ידו את העובר והוציא לילד המקשה
שניקבה  נבלה וקולית גביו. על עומד וישראל נכרי שחיטת

לנוקבה. חישב או
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¯·c ÏÎÏ17. ¿»»»

ב.2) קיז, חולין המתירה 3)משנה, שחיטה ישראל, בידי
לאכילה. טהורה אמרו:4)בהמה - ב קכא, שם,

באה". לא מתה ולכלל חיה, מכלל יצאה אם 5)"מפרכסת
מפרכסת. שהיא אףֿעלֿפי כנבילה היא הרי ראשה את התיז

אחרים 6) אוכלין ומטמאה נטמאה הטומאה באב נגעה אם
בוולד  נגעה ואם מפרכסת. בעודה גם – חולין של אפילו –
מתירה  כזו ששחיטה מפני התרומה, את פוסלת הטומאה
טמאה  בבהמה מועילה היא לישראל, לאכילה טהורה בהמה

ומטמא. טומאה המקבל כאוכל ישראל 7)לעשותה אפילו
ב). קכא, את 8)(שם לאכילה מתירה אינה שנחירה מפני

עליה  אין לגוי, ולא בטהורה אפילו לישראל לא המפרכסת,
שחיטתו  שהרי כדינה, שחיטה ששחט גוי וכן אוכל. תורת

כנחירה. היא והרי מטהורה 10)שלם.9)נבילה אפילו
אע"פ  הי"ג), פ"ט מלכים בהל' (רבינו ישראל ע"י שנשחטה
שהשחיטה  מפני דבר, של וטעמו לישראל. מותרת שהיא
ניתנה  שלא לגויים אבל המפרכסת, את גם לישראל מתירה
זמן  כל חיה מכלל הבהמה יצאה לא שחיטה, מצוות להם

מתה. הם 11)שלא החי, מן בשר וכן החי מן שאבר
הגויים. עליהם שנצטוו המצוות אחד,12)משבע סימן

קנה. או בשחיטת 13)וושט באכילה ניתרת אינה בהמה
טומאת  הל' [ראה אוכל. תורת עליה אין ולכן אחד, סימן
עליהם  ודילג זה. בענין נוספים דינים פרטי ה"ד, פ"ג אוכלין
אנו  שבה נבילות, לטומאת נוגעים שאינם מפני כאן, רבינו

כאן]. א).14)עוסקים כא, (שם הגמרא בלשון גיסטרא
הקולית.16)שם.15) עצם את החופה הבשר כל
שם.17)

.·‰Ó‰a18‰ÚB¯‰ ËÈLB‰Â ‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ ˙nL ¿≈»∆≈À»»¿≈∆»¿ƒ»∆
- ‰¯B‰Ëa ÔÈa ‰‡ÓË ‰Ó‰·a ÔÈa ,Ba Ú‚Â B„È ˙‡∆»¿»«≈ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ¿»

¯B‰Ë Ú‚Bp‰ ‰Ê È¯‰19¯ÈÂ‡Ï ÏÙp‰ ‡ˆiL „Ú , ¬≈∆«≈«»«∆≈≈«≈∆«¬ƒ
.ÌÏBÚ‰»»

ב.18) ע, מהמקרא,19)שם זה דין דרשו שם בגמרא
שטומאה  ה"א), פ"כ מת טומאת (בהל' רבינו לדעת אולם
אליבא  שם ונאמרה מיותרת, זו דרשה מטמאה, אינה בלועה
ולא  טמא. אשה במעי שעובר א) עב, (שם עקיבא דרבי

זו. משנה רבינו העתיק מה לשם נתברר

.‚ÔÈa ,ÔÈiÁ Ô‰Lk ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ L¯Bt‰ ¯Oa»»«≈ƒ¿≈»¿«»¿∆≈«ƒ≈
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‡nËÓ - Ô‰Ó L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ Ï·‡21,‰Ï·k ¬»≈»ƒ«««≈≈∆¿«≈ƒ¿≈»
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ÏÈÏM‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯·È‡22dË·aL23ÔÈ‡ ÌÈ¯·È‡‰Â . ≈»«≈ƒ«¿ƒ∆¿ƒ¿»¿»≈»ƒ≈
¯eÚL Ô‰Ï24.‡nËÓ - ˙BÁt B‡ ‰¯BÚOk ‰È‰ elÙ‡ , »∆ƒ¬ƒ»»ƒ¿»»¿«≈

B˙i¯·k ¯·È‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â25ÔÈ„È‚Â ¯Oa , ¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
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לפני  לאכילה נפסלה לא כן ואם הטומאה, עליה חלה ואז
הטומאה. חלות

.ÊÈ‰ËeÁM‰ ÔÓ ·¯ Ì‡ ,‰ËeÁLa ‰·¯Ú˙pL ‰Ï·¿≈»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ…ƒ«¿»
‰ËeÁMa ‰Ï·p‰ ‰ÏËa -109‡nËÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , »¿»«¿≈»«¿»¿≈«…¿«≈

 - Ïk‰ ‡O Ì‡ Ï·‡ ;ÚbÓa‡ÓË110¯LÙ‡ È‡L .111 ¿«»¬»ƒ»»«…ƒ¿»∆ƒ∆¿»
‰Ï· ¯ÊÁzL ‰ËeÁMÏ112¯LÙ‡ ‰Ï·p‰ Ï·‡ , «¿»∆«¬…¿≈»¬»«¿≈»∆¿»

.ÏËaz CÎÈÙÏ ,Á¯ÒzLk ¯‰ËzL∆ƒ¿«¿∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»≈

חייא.109) ר' תני א כג, ישנה 110)שם שהטומאה מפני
דם  לחררת דומה זה ואין אותה. נשא והוא במציאות, כאן
הטהורים  הגופים עם ונתערב הבשר שנימוק מפני (בהט"ז)

קורקוס). (הר"י בעין מגע.111)ואינו לדין נימוק זהו
במינו 112) שמין יהודה, ר' דעת לפי זה טעם נאמר בגמרא

שזו  ממש, במינו מין שאינו מפני בטל וכאן בטל, אינו
ובמשא  במגע שמטמאה נבילה תהיה לא ולעולם שחוטה,
(מובא  קורקוס והר"י וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה
במגע  למשא. מגע בין ההבדל את מסביר כאן) בכסףֿמשנה
מפני  טהור בבשר בפניֿעצמה נגיעה היא חתיכה כל הרי
אינן  נגיעות הרי אחת בבת נוגע אם ואפילו ברובו, הביטול
לשני  זה בין [ומה היא. אחת נשיאה במשא אבל מצטרפות,
במרודד, אלא במשא מטמא שאינו (בהי"ב) זיתים חצאי
מטמא  אינו זית חצי היא? אחת נשיאה אומרים אנו ואין
ביחד, כשנישאו רק מצטרפים זיתים חצאי ושני כלל,
חלק  מגביה שאם הנ"ל), עולא דרשת (לפי אמרה והתורה
ביחד, כנישאו נידון זה אין - עמו נישא כולו ואין מהכזית
שאין  אלא המטמא, שיעור אחת בבת נשא הוא כאן אבל
שהרי  טמא, הוא ולכן הטמא הוא כזית איזה יודעים אנו
מועיל  אינו ידיעה וחסרון אחת, בבת שלם כזית נשא

לטהרו].

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והיתה 1) נחרה או ששחטה טמאה חיה או בהמה יבאר

הבהמה  חלק ודין נבילה. טומאת מטמאה אם מפרכסת
עוברה  שמת ובהמה שלה, וחלל ירך שניטלה או לשנים
יש  ואם חיה. כשהיא מבהמה הפורש אבר או בשר במיעיה.
או  בבהמה המדולדלים האבר או הבשר לאיברים. שיעור
כשרה. שחיטה שנשחטה טריפה לחיות. יכולים שאינם חיה
ודין  חי. שמונה בן או מת עובר בה ומצא בהמה והשוחט
על  שיהלך קודם חי ט' בן בה ומצא הבהמה את השוחט
ובהמה  קודש. מטמאה אם שנשחטה טריפה קרקע. גבי
ודין  וכו'. וחתכה ידו את העובר והוציא לילד המקשה
שניקבה  נבלה וקולית גביו. על עומד וישראל נכרי שחיטת

לנוקבה. חישב או

.‡‰Ó‰a2‰ËÁLpL ‰‡ÓË ‰iÁ B‡3dÈ‡ - ¿≈»«»¿≈»∆ƒ¿¬»≈»
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˙Òk¯ÙÓ‰10ÈÁ‰ ÔÓ L¯BÙk Á È·Ï ¯eÒ‡ -11, «¿«¿∆∆»ƒ¿≈…«¿≈ƒ««
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ËÁL B‡ ,˙Òk¯ÙÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ d˙ËÈÁLa ‰ÏÒÙpL∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»»«¬«ƒƒ¿«¿∆∆»«

„Á‡ da12„Ú ÏÏk ‰‡ÓË dÏ ÔÈ‡ - „Á‡ ·¯ B‡ »∆»…∆»≈»À¿»¿»«
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dlL ÏÏÁÂ16,ÚbÓ·e ‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï· BÊ È¯‰ - ¿»»∆»¬≈¿≈»¿«¿»¿«»¿«»
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¯·c ÏÎÏ17. ¿»»»

ב.2) קיז, חולין המתירה 3)משנה, שחיטה ישראל, בידי
לאכילה. טהורה אמרו:4)בהמה - ב קכא, שם,

באה". לא מתה ולכלל חיה, מכלל יצאה אם 5)"מפרכסת
מפרכסת. שהיא אףֿעלֿפי כנבילה היא הרי ראשה את התיז

אחרים 6) אוכלין ומטמאה נטמאה הטומאה באב נגעה אם
בוולד  נגעה ואם מפרכסת. בעודה גם – חולין של אפילו –
מתירה  כזו ששחיטה מפני התרומה, את פוסלת הטומאה
טמאה  בבהמה מועילה היא לישראל, לאכילה טהורה בהמה

ומטמא. טומאה המקבל כאוכל ישראל 7)לעשותה אפילו
ב). קכא, את 8)(שם לאכילה מתירה אינה שנחירה מפני

עליה  אין לגוי, ולא בטהורה אפילו לישראל לא המפרכסת,
שחיטתו  שהרי כדינה, שחיטה ששחט גוי וכן אוכל. תורת

כנחירה. היא והרי מטהורה 10)שלם.9)נבילה אפילו
אע"פ  הי"ג), פ"ט מלכים בהל' (רבינו ישראל ע"י שנשחטה
שהשחיטה  מפני דבר, של וטעמו לישראל. מותרת שהיא
ניתנה  שלא לגויים אבל המפרכסת, את גם לישראל מתירה
זמן  כל חיה מכלל הבהמה יצאה לא שחיטה, מצוות להם

מתה. הם 11)שלא החי, מן בשר וכן החי מן שאבר
הגויים. עליהם שנצטוו המצוות אחד,12)משבע סימן

קנה. או בשחיטת 13)וושט באכילה ניתרת אינה בהמה
טומאת  הל' [ראה אוכל. תורת עליה אין ולכן אחד, סימן
עליהם  ודילג זה. בענין נוספים דינים פרטי ה"ד, פ"ג אוכלין
אנו  שבה נבילות, לטומאת נוגעים שאינם מפני כאן, רבינו

כאן]. א).14)עוסקים כא, (שם הגמרא בלשון גיסטרא
הקולית.16)שם.15) עצם את החופה הבשר כל
שם.17)

.·‰Ó‰a18‰ÚB¯‰ ËÈLB‰Â ‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ ˙nL ¿≈»∆≈À»»¿≈∆»¿ƒ»∆
- ‰¯B‰Ëa ÔÈa ‰‡ÓË ‰Ó‰·a ÔÈa ,Ba Ú‚Â B„È ˙‡∆»¿»«≈ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ¿»

¯B‰Ë Ú‚Bp‰ ‰Ê È¯‰19¯ÈÂ‡Ï ÏÙp‰ ‡ˆiL „Ú , ¬≈∆«≈«»«∆≈≈«≈∆«¬ƒ
.ÌÏBÚ‰»»

ב.18) ע, מהמקרא,19)שם זה דין דרשו שם בגמרא
שטומאה  ה"א), פ"כ מת טומאת (בהל' רבינו לדעת אולם
אליבא  שם ונאמרה מיותרת, זו דרשה מטמאה, אינה בלועה
ולא  טמא. אשה במעי שעובר א) עב, (שם עקיבא דרבי

זו. משנה רבינו העתיק מה לשם נתברר

.‚ÔÈa ,ÔÈiÁ Ô‰Lk ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ L¯Bt‰ ¯Oa»»«≈ƒ¿≈»¿«»¿∆≈«ƒ≈
‰Ï·k ‡nËÓ BÈ‡Â ¯B‰Ë - ÔÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë20. ¿ƒ≈¿≈ƒ»¿≈¿«≈ƒ¿≈»

‡nËÓ - Ô‰Ó L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ Ï·‡21,‰Ï·k ¬»≈»ƒ«««≈≈∆¿«≈ƒ¿≈»
B‡ dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ÔÓ L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ „Á‡∆»≈»ƒ«««≈ƒ«¿≈»«¿»

ÏÈÏM‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯·È‡22dË·aL23ÔÈ‡ ÌÈ¯·È‡‰Â . ≈»«≈ƒ«¿ƒ∆¿ƒ¿»¿»≈»ƒ≈
¯eÚL Ô‰Ï24.‡nËÓ - ˙BÁt B‡ ‰¯BÚOk ‰È‰ elÙ‡ , »∆ƒ¬ƒ»»ƒ¿»»¿«≈

B˙i¯·k ¯·È‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â25ÔÈ„È‚Â ¯Oa , ¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ

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

ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay c"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BÓˆÚÂ26‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ÂÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,27; «¬»¿ƒ¿∆»»»»¿≈¿«¬¬»
¯ÒÁ B‡ ÈÁa ‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ó ˙BÁt ¯Oa‰ ‰È‰»»«»»»ƒ«¬¬»««»≈

BÓˆÚ28¯B‰Ë -29. «¿»

ב.20) קכח, חולין ב.21)ברייתא, קכז, שם משנה,
א.23)עובר.22) עב, שם מ"ז.24)משנה, פ"א אהלות
מת 25) טומאת הל' משנה' 'כסף ראה הטבעית. בשלימותו

ה"ג. ב.26)פ"ב קכח, הפצע 27)חולין שיתרפא כדי
מ"ה). פ"א העצם.28)(כלים מן קצת אהלות 29)ניטל

ה"ב) (פ"א שם ובתוספתא האדם. מן אבר בדין מ"ה, פ"ב
פ"ב). מת טומאת הל' (ראה כך הדין בבהמה שגם אמרו

.„‡ÈÏk‰30Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙO‰Â ÔBLl‰Â «À¿»¿«»¿«»»¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ÌÈ¯·È‡ Ô‰L31Ì‰a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆≈≈»ƒ¿≈ƒ¬ƒƒƒ¿≈»∆

¯O·k Ô‰ È¯‰ - ÌˆÚ32. ∆∆¬≈≈¿»»

ב.30) קכח, גדלים 31)חולין אחרים אין נחתכו, אם
שם 32)במקומם. כרבי פסק כלל. מטמא שאינו החי מן

כסףֿמשנה). (ראה

.‰¯Oa‰33‰iÁ B‡ ‰Ó‰·a ÔÈÏcÏ„Ó‰ ¯·È‡‰ B‡ «»»»≈»«¿À¿»ƒƒ¿≈»«»
ÔÈ‡ - Ûeb‰ ¯‡La ˜·c‰Ïe ˙BÈÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿¿ƒ»≈ƒ¿»«≈»

‰Ï·k ÔÈ‡nËÓ34Ô‰ È¯‰Â ;ÌÈiÁa ‰Ó‰a‰L ÔÓÊ Ïk ¿«¿ƒƒ¿≈»»¿«∆«¿≈»««ƒ«¬≈≈
e¯LÎ‰ Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ¯‡Lk35‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ƒ¿»√»ƒƒÀ¿¿¿«¿ƒÀ¿»

ÔÓB˜Óa36‰ËÈÁMa e¯LÎ‰ - ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL .37 ƒ¿»ƒ¿¬»«¿≈»À¿¿«¿ƒ»
‰Ï·k ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â38Ô˙B‡ ‰OBÚ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡L , ¿≈»¿«¿ƒƒ¿≈»∆≈«¿ƒ»»»
ÌÈiÁÓ eL¯tL BÓk39- ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ Ï·‡ . ¿∆≈¿≈«ƒ¬»ƒ≈»«¿≈»

¯LÎ‰ CÈ¯ˆ da ÏcÏ„Ó ‰È‰L ¯Oa‰40¯·È‡‰Â , «»»∆»»¿À¿»»»ƒ∆¿≈¿»≈»
ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÌeMÓ ‡nËÓ41ÌeMÓ ‡nËÓ BÈ‡Â ¿«≈ƒ≈»ƒ««¿≈¿«≈ƒ

‰Ï·p‰ ÔÓ ¯·È‡42ÔÓ ¯·È‡Ï ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÔÈa ‰Óe . ≈»ƒ«¿≈»«≈≈»ƒ««¿≈»ƒ
,¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Ó L¯Bt‰ ¯Oa‰L ?‰Ï·p‰«¿≈»∆«»»«≈≈≈»ƒ««»
˙ÈfÎa ‡nËÓ - ‰Ï·p‰ ÔÓ ¯·È‡Ó L¯Bt‰ ¯Oa‰Â¿«»»«≈≈≈»ƒ«¿≈»¿«≈ƒ««ƒ

‰ÊÂ ‰ÊÂ .‡OÓ·e ÚbÓa43¯eÚMÏ ÔÈÂL44. ¿«»¿«»¿∆»∆»ƒ«ƒ

א.33) קכז, חולין פירש 34)משנה, אפילו החי מן בשר
כאן  ונכתב ה"ג), (למעלה מטמא אינו הבהמה מן לגמרי
אףֿעלֿפי  אוכלין טומאת שמטמא להשמיענו במדולדל

קורקוס). (ר"י חיה בבהמה מדולדל הורטבו 35)שעודנו
ה"ב) פ"א אוכלין טומאת הל' (ראה המשקין משבעת באחד

שנידלדלו. רומא:36)אחרי בדפוס וכן תימן, בכת"י
בבהמה. תלויים כשהם פירוש, מאיר 37)"במקומן", כרבי

שאלו: ב מו, [בעירובין שמעון רבי דעת נגד שם, במשנה
הבעיה, נפשטה ולא כמי? הלכה שמעון, ורבי מאיר רבי

לחומרא]. רבינו פסק שם.38)ולפיכך גמרא,
(חולין 39) ניפול" עושה אינה "שחיטה התלמוד: בלשון

רק  להם מועילה שהשחיטה באכילה, ואסורים ב). עג,
(שם). לאכילה להתירם לא אבל לא 40)לטהרם אם

שמתה. לפני הוא 41)הוכשר והרי ניפול, עושה שמיתה
מיתתה. לפני רגע הבהמה מן לגמרי פורש כאילו

לא 42) אם כלל מטמא אינו המדולדל שהבשר מאליו, מובן
בטומאה. הנבילה.43)נגע מן ואבר החי מן אבר

ובשר 44) ועצמות גידים בהם יש אם שהוא, בכל מטמאים
בה"ג. כלמעלה ארוכה, להעלות כדי

.Â‰ËÁLpL ‰Ù¯Ë45Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Lk ‰ËÈÁL ¿≈»∆ƒ¿¬»¿ƒ»¿≈»««ƒ
ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‡È‰L∆ƒ¬»«¬ƒ»¬≈ƒ¿»¿≈

˙Ó ¯aÚ da ‡ˆÓe ‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰46˙ËÈÁL - «≈∆«¿≈»»»»À»≈¿ƒ«
‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ Bn‡47ÈÁ ‰BÓL Ôa da ‡ˆÓ .48 ƒ¿««¿ƒ≈¿≈»»»»∆¿»«

Û¯Ë -49ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ .50ÔÈ‡ - Û¯ËpL ¯Á‡ ƒ¿«««ƒ∆ƒ¿«««∆ƒ¿«≈
BÈÓÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿ƒ≈¿≈»¿ƒ∆≈¿ƒ

‰ËÈÁL51‰Ó‰a „ÏÂ ,CÎÈÙÏ .52‰Ú·L ‰‰L ‡lL ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿≈»∆…»»ƒ¿»
B˙ËÈÁL ÔÈ‡ - ‰Ú·L CB˙a BËÁL Ì‡ ,ÔÈ¯eÓb ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

ÏÙk ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ï· È„ÈÓ ez¯‰ËÓ53. ¿«««ƒ≈¿≈»ƒ¿≈∆¿≈∆

ב.45) עב, שם חדשים 46)משנה, תשעה בן אפילו
כאדם). – לתשעה יולדת טהורה גסה משנה,47)(בהמה

פסק  הי"גֿי"ד פ"ה אסורות מאכלות בהל' רבינו א. עד, שם
משום  נבילה" מידי "מטהרתו כאן וכתב באכילה, שמותר
מטהרתו". שחיטתו אין וכו' חי שמונה בן בה "מצא סיפא:
אנו  שכאן מפני באכילה, שמותר להודיע רבינו הקפיד ולא

בלבד. וטהרה טומאה בדיני כשלא 48)עוסקים מדובר
שמונה  בן עובר ממנה והוציא וקרעה כדין, אמו נשחטה
לאכילה, אפילו העובר הותר אמו נשחטה אם אבל חדשים,

מטמא. שאינו באכילה 49)וכלֿשכן נאסר פירש,
–50)כטריפה. שנשחטה שטריפה למעלה ואמרנו
אלא 51)טהורה. כלל, שחיטה לו אין חדשים שמונה בן

אין  אמו שחיטת לפני שהוציאוהו וזה אמו. בשחיטת ניתר
ששחטה. לטריפה דומה אינו ולפיכך שחיטה, כל לו

טבעי.52) באופן [בשבת 53)שנולד זמנו. לפני כנולד
התכוון  רבינו שגם ונראה, נפל. ספק שהוא אמרו - ב קלד,

חכמים, ידעו ולכן לכך]. שלמים, ימים שבעה חי אינו שנפל
נפל. מחשש יצא ימים שבעה עליו עברו אם

.ÊËÁBM‰54,ÈÁ ‰ÚLz Ôa da ‡ˆÓe ‰Ó‰a‰ ˙‡ «≈∆«¿≈»»»»∆ƒ¿»«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜¯w‰ ÏÚ Cl‰iL Ì„…̃∆∆¿«≈«««¿«««ƒ∆≈»ƒ

e¯‡aL BÓk ‰ËÈÁL55Bn‡ ˙ËÈÁL È¯‰L , ¿ƒ»¿∆≈«¿∆¬≈¿ƒ«ƒ
Bn‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,ez¯‰ËÓ56‡e‰ ‡ÓË ‡Ï -57Ì‡Â , ¿«««ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿»¿ƒ

¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Bn‡ ‰Ïa˙58‡nË˙Ó ÈÁ‰ ÔÈ‡L ; ƒ¿«¿»ƒ¬≈»∆≈««ƒ¿«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ˙BÏ· ˙‡ÓË ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡Ï…À¿«√»ƒ¿…À¿«¿≈¿««ƒ

‰È¯·È‡Ó ¯·È‡k ‡e‰L59ÒÈ¯ÙiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â .60 ∆¿≈»≈≈»∆»¿ƒ≈…∆∆«¿ƒ
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ61Bn‡ ˙ËÈÁML , ««≈«¿«¬≈»∆¿ƒ«ƒ

.ez¯‰Ëƒ««

א.54) עד, שם פ"ה 55)משנה, אסורות מאכלות בהל'
שהוציאו 56)הי"ד. לפני אוכלין המטמא בדבר נגעה

העובר. את כרבי 57)מתוכה עצמו. בפני גוף שהוא מפני
(כסףֿמשנה). במשנה חכמים בדעת לגמרי 58)יוחנן

לא  וגם הבהמה, מגוף כחלק כנבילה אותו דנים אין טהור,
באמו. בנגיעה אותו 59)נטמא מתיר שחיטתה שהרי

עצמו. שחיטת בלי פרסותיו.60)באכילה שהעמיד
ובין 61) כשירה בין שנשחטה, בבהמה מדובר א. עד, שם

הוא  כשירה כשאמו ביניהן. הבדל יש לאכילה אבל טריפה,
כסףֿמשנה). (ראה אסור ובטריפה באכילה, מותר
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.Á‰ËÁLpL ‰Ù¯Ë62ÔÓ ‰¯B‰Ë ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆ƒ¿¬»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÓË - L„w‰ da Ú‚ Ì‡ ,‰¯Bz‰«»ƒ»«»«…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

.L„w· eOÚL ‰¯˙È ‰ÏÚÓ BÊÂ¿«¬»¿≈»∆»«…∆

א.62) עג, שם

.Ë‰Ó‰a63B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰Â ,„ÏÈÏ ‰M˜Ó‰ ¿≈»«¿«»≈≈¿ƒ»À»∆»
CzÁpL ¯·È‡‰ - Bn‡ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â ,dÎ˙ÁÂ«¬»»¿««»»«∆ƒ»≈»∆∆¿«

‰Ï·64¯B‰Ë ¯aÚ‰ ¯Oa ¯‡Le ,65Bn‡ ˙‡ ËÁL . ¿≈»¿»¿«»À»»»«∆ƒ
dÎ˙Á Ck ¯Á‡Â66‰ËÁLpL ‰Ù¯Ëk ¯·È‡‰ -67, ¿««»¬»»»≈»ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»

‰ËeÁL ‰Ù¯Ë ÚbÓ ¯aÚ‰ ¯Oa ¯‡Le68‡È‰L , ¿»¿«»À»««¿≈»¿»∆ƒ
L„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓ69‰Óe¯z‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡70. ¿«¿»∆«…∆¬»…∆«¿»

˙ËÈÁLÏ ÔÓÈÒ ˙ËÈÁL ÔÈa B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»∆»≈¿ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÓÈÒ71Û¯ËˆÓ - BÎ˙ÁÂ72ÔÓÈÒÏ ÔÓÈÒ ˙ËÈÁL ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ»

.‰Ï· È„ÈÓ ¯·È‡‰ ¯‰ËÏ¿«≈»≈»ƒ≈¿≈»

א.63) סח, שם מפני 64)ברייתא, כנבילה מטמא כלומר,
ה"ג). למעלה (ראה החי מן אבר שלא 65)שהוא מפני

החי. מן באבר שחיטה אחר עב,66)נגע שם ומשנה, שם.
אףֿעלֿפי 67)א. נבילות מטומאת מטהרתה שהשחיטה

(שמות  מהכתוב דרשו - א סח, שם באכילה. אסורה שהיא
שיצא  שהאבר תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ל): כב,
חוץ  נדרשה "בשדה" המילה כטריפה. דינו שחיטה, לפני

הטבעי. שם.68)למקומו בה"ח.69)כחכמים, כמבואר
שלא 70) בקודש יתירות מעלות אחתֿעשרה גזרו חכמים

בפי"ב. לקמן רבינו ומנאן בתרומה, של 71)גזרון בעיה
טומאה  לענין לצרף אפשר אם שאל, א. סט, שם אילפא
לשחיטת  באכילה, להתיר שבא הראשון הסימן שחיטת

היוצא.הסימן  האבר את באכילה מתיר שאינו השני
שם.72) כרבא,

.ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ËÈÁL73,‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï· - ¿ƒ«≈»ƒ¿≈»¿«¿»¿«»
ËÁLÂ ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ elÙ‡Â74‰ÙÈ ÔÈkÒa «¬ƒƒ¿»≈≈««»¿»«¿«ƒ»»

È˙ek‰ „Á‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Á‡ .Èe‡¯k ‰ËÈÁL75 ¿ƒ»»»∆»»≈»ƒ¿∆»«ƒ
·LBz ¯‚ B‡76‰Ï· Ô˙ËÈÁL77Û‡L ,ÈÈÚa ·B¯˜Â . ≈»¿ƒ»»¿≈»¿»¿≈«∆«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê78‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‡ÓË È¯‰L . ∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈À¿«¬»»»
¯‡a˙iL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ dz·¯˜z ˙‡ÓËÂ79ÏÏ‚·e , ¿À¿«ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«

Ì‡Â .Ô˙ËÈÁL ‰¯Ò‡Â ÌÈ˙ek‰ e˜Á¯˙ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»ƒ¿«¬«ƒ¿∆∆¿»¿ƒ»»¿ƒ
‡Ï !‰¯Bz ÔÈc ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ‡BÏ‰Â :¯Ó‡z…««¬ƒ¬»«¬ƒ»ƒ»…
‰¯eÒ‡ ‰Ù¯h‰ È¯‰L ,‡nËÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡‰ Ïk»»»«¬ƒ»¿«≈∆¬≈«¿≈»¬»
ÏÚ BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙¯k ·iÁÏ ¯LÙ‡ È‡Â .‰¯B‰Ëe¿»¿ƒ∆¿»¿«≈»≈«À¿»«

‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Â Lc˜Ó ˙‡Èa80. ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«√»»∆»ƒ¿»»¿»

א.73) יג, שם שחט.74)משנה, הגויים 75)אפילו
מצוות  עליהם שקיבלו אפרים, במדינת סנחריב שהושיב
גויים  לדין דינם השוו וחכמים אותן. קיימו ולא כישראל

א). ו, ואפילו 76)(שם, נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל
מקיימן. הוא ולטומאה.77)אם הכוונה 78)לאכילה

התורה  מן שאסור לקמן רבינו כותב באכילה אבל לטומאה,
אכילתה). על שלוקים הי"א, פ"ד שחיטה הל' (ראה
יב, (דברים הכתוב מן למדו ה"א, פ"א חולין [בתוספתא

. "וזבחת הקוף.כא) שזבח ולא הגוי שזבח ולא ואכלת" . .

(שמות  מהמקרא אחרת דרשה מביא שחיטה, בהל' ורבינו
את  הביא שרבינו ונראה מזבחו". ואכלת לך "וקרא טו): לד
אכילתה, על לוקה למה לנמק כדי מזבחו", "ואכלת הכתוב
"פן", כתוב שם בשמות אולם לוקים, אין 'עשה' על הלא

כלאֿתעשה]. דינו פ"ו.79)ו"פן" זה 80)לקמן מלשון
מן  טומאתו אם בדבר מפקפק עצמו שרבינו ללמוד, יש

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מדבריהם או התורה

.‡È‰Ï·p‰ ˙ÈÏe˜81¯B‰Ë d‡OB B‡ da Ú‚Bp‰ -82; ƒ«¿≈»«≈«»¿»»
¯·c ÏkL83BÈ‡ - ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ‰Ï·p‰ ÔÓ ∆»»»ƒ«¿≈»∆≈¿«≈¿«»≈

B‡ da Ú‚Bp‰ - ‡e‰L Ïk ‰·w .‡OÓa ‡nËÓ¿«≈¿«»ƒ¿»»∆«≈«»
‡ÓË d‡OB84?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .85Án‰ ‰È‰Lk ¿»»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…«

L˜L˜˙Ó daL86‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ dÈ‡ È¯‰L ,87Ï·‡ ; ∆»ƒ¿«¿≈∆¬≈≈»«¬»¬»¬»
˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈ Ì‡ ,BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈ƒ¿ƒ≈¿≈¿«¬

ıeÁaÓ ÌˆÚÏ ‰Îe¯‡88ÚbÓa ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ¬»»∆∆ƒ«¬≈¿«¿»¿«»
ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎk ‡OÓ·e89‡È‰ ˙ÈÏew‰L ,eL¯t ¯·Îe . ¿«»¿»»≈»ƒ¿»≈«¿∆«ƒƒ

.ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙q‰ ÌˆÚ‰»∆∆«»ƒ»¿»»

הירך.81) עצם = קולית א. קכה, שם עצמות 82)משנה,
יכול  אינו שבה ובמוח ב) עז, (שם מטמאות אינן נבילה
לטומאה. שומר מדין אפילו מטמאה אינה ולפיכך ליגע,

במשא.83) מטמאה אינה למה ובברייתא 84)נימוק שם.
(יכול  יכול סתומה, בקולית ולא "בנבלתה" ב): קכו, (שם
יטמא", "הנוגע תלמודֿלומר ניקבה? אפילו לחשוב) אתה
טהור. – ליגע שאיֿאפשר ואת טמא, – ליגע שאפשר את
שערה  להכניס אפשר שהוא, כל אפילו נקובה הקולית אם
הקולית  בעצם הנגיעה גם ולפיכך במוח, ולנגוע הנקב דרך
פ"א  עוקצין (ראה לטומאה כשומר היא שהרי מטמאה,

טהורה.85)מ"א). ניקבה שלא ניתק 86)שקולית המוח
את  כשמנדנדים ומקשקש בפנים, הקולית בעצם מחיבורו

שע 87)הקולית. ז"ל, חכמינו ידעו מעליה בחי. שנקלף צם
ארוכה  מעלה היא בפנים, בריא מוח בו ויש הבשר,
אינה  העצם בפנים ממקומו שניתק מוח אבל (מתרפאת),

העצם. את כדי 88)מרפא מספיקות ואיכותו כמותו
בשר. עליה ולהעלות מפני 89)לרפאות במגע, אפילו

שם. יוחנן כרבי פסק שלם. באבר שנגע

.·È˙ÈÏe˜90- d·w ‡Ï ÔÈ„ÚÂ d·wÏ ‰ÈÏÚ ·MÁL ƒ∆ƒ≈»∆»¿«¿»«¬«ƒ…ƒ¿»
È‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈ È¯‰L ;‡ÓË ˜ÙÒ da Ú‚Bp‰ È¯‰¬≈«≈«»¿≈»≈∆¬≈≈«»»»≈ƒ

‡Ï B‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓk ‰·È˜ ¯qÁÓ91. ¿À«¿ƒ»ƒ¿À««¬∆…

אושעיא.90) רבי של בעיה - ב קכו, בספרים 91)שם
את  בעצמו ופשט (חזר פשטה "הדר שם הגירסא שלנו,
רבינו  ובספרי מעשה", כמחוסר לאו נקיבה מחוסר בעייתו)

הזה. הסיום אין

á"ôùú'ä èáù å"è 'á íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היא 1) וכיצד התורה, מן מטמאה טהור עוף שנבלת יבאר

ואם  מחשבה. צריכה אם טהור עוף נבלת ודין טומאתה.
בהמה  נבלת כזית תחב הכשר. צריכה אם עליה חישב
בחזרת  העוף נבלת כזית הכורך מטמא. העוף שנבלת למקום
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קיט ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay e"h 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Á‰ËÁLpL ‰Ù¯Ë62ÔÓ ‰¯B‰Ë ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆ƒ¿¬»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÓË - L„w‰ da Ú‚ Ì‡ ,‰¯Bz‰«»ƒ»«»«…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

.L„w· eOÚL ‰¯˙È ‰ÏÚÓ BÊÂ¿«¬»¿≈»∆»«…∆

א.62) עג, שם

.Ë‰Ó‰a63B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰Â ,„ÏÈÏ ‰M˜Ó‰ ¿≈»«¿«»≈≈¿ƒ»À»∆»
CzÁpL ¯·È‡‰ - Bn‡ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â ,dÎ˙ÁÂ«¬»»¿««»»«∆ƒ»≈»∆∆¿«

‰Ï·64¯B‰Ë ¯aÚ‰ ¯Oa ¯‡Le ,65Bn‡ ˙‡ ËÁL . ¿≈»¿»¿«»À»»»«∆ƒ
dÎ˙Á Ck ¯Á‡Â66‰ËÁLpL ‰Ù¯Ëk ¯·È‡‰ -67, ¿««»¬»»»≈»ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»

‰ËeÁL ‰Ù¯Ë ÚbÓ ¯aÚ‰ ¯Oa ¯‡Le68‡È‰L , ¿»¿«»À»««¿≈»¿»∆ƒ
L„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓ69‰Óe¯z‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡70. ¿«¿»∆«…∆¬»…∆«¿»

˙ËÈÁLÏ ÔÓÈÒ ˙ËÈÁL ÔÈa B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»∆»≈¿ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÓÈÒ71Û¯ËˆÓ - BÎ˙ÁÂ72ÔÓÈÒÏ ÔÓÈÒ ˙ËÈÁL ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ»

.‰Ï· È„ÈÓ ¯·È‡‰ ¯‰ËÏ¿«≈»≈»ƒ≈¿≈»

א.63) סח, שם מפני 64)ברייתא, כנבילה מטמא כלומר,
ה"ג). למעלה (ראה החי מן אבר שלא 65)שהוא מפני

החי. מן באבר שחיטה אחר עב,66)נגע שם ומשנה, שם.
אףֿעלֿפי 67)א. נבילות מטומאת מטהרתה שהשחיטה

(שמות  מהכתוב דרשו - א סח, שם באכילה. אסורה שהיא
שיצא  שהאבר תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ל): כב,
חוץ  נדרשה "בשדה" המילה כטריפה. דינו שחיטה, לפני

הטבעי. שם.68)למקומו בה"ח.69)כחכמים, כמבואר
שלא 70) בקודש יתירות מעלות אחתֿעשרה גזרו חכמים

בפי"ב. לקמן רבינו ומנאן בתרומה, של 71)גזרון בעיה
טומאה  לענין לצרף אפשר אם שאל, א. סט, שם אילפא
לשחיטת  באכילה, להתיר שבא הראשון הסימן שחיטת

היוצא.הסימן  האבר את באכילה מתיר שאינו השני
שם.72) כרבא,

.ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ËÈÁL73,‡OÓa ‰‡nËÓe ‰Ï· - ¿ƒ«≈»ƒ¿≈»¿«¿»¿«»
ËÁLÂ ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ elÙ‡Â74‰ÙÈ ÔÈkÒa «¬ƒƒ¿»≈≈««»¿»«¿«ƒ»»

È˙ek‰ „Á‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Á‡ .Èe‡¯k ‰ËÈÁL75 ¿ƒ»»»∆»»≈»ƒ¿∆»«ƒ
·LBz ¯‚ B‡76‰Ï· Ô˙ËÈÁL77Û‡L ,ÈÈÚa ·B¯˜Â . ≈»¿ƒ»»¿≈»¿»¿≈«∆«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê78‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‡ÓË È¯‰L . ∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈À¿«¬»»»
¯‡a˙iL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ dz·¯˜z ˙‡ÓËÂ79ÏÏ‚·e , ¿À¿«ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«

Ì‡Â .Ô˙ËÈÁL ‰¯Ò‡Â ÌÈ˙ek‰ e˜Á¯˙ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»ƒ¿«¬«ƒ¿∆∆¿»¿ƒ»»¿ƒ
‡Ï !‰¯Bz ÔÈc ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ‡BÏ‰Â :¯Ó‡z…««¬ƒ¬»«¬ƒ»ƒ»…
‰¯eÒ‡ ‰Ù¯h‰ È¯‰L ,‡nËÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡‰ Ïk»»»«¬ƒ»¿«≈∆¬≈«¿≈»¬»
ÏÚ BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙¯k ·iÁÏ ¯LÙ‡ È‡Â .‰¯B‰Ëe¿»¿ƒ∆¿»¿«≈»≈«À¿»«

‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Â Lc˜Ó ˙‡Èa80. ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«√»»∆»ƒ¿»»¿»

א.73) יג, שם שחט.74)משנה, הגויים 75)אפילו
מצוות  עליהם שקיבלו אפרים, במדינת סנחריב שהושיב
גויים  לדין דינם השוו וחכמים אותן. קיימו ולא כישראל

א). ו, ואפילו 76)(שם, נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל
מקיימן. הוא ולטומאה.77)אם הכוונה 78)לאכילה

התורה  מן שאסור לקמן רבינו כותב באכילה אבל לטומאה,
אכילתה). על שלוקים הי"א, פ"ד שחיטה הל' (ראה
יב, (דברים הכתוב מן למדו ה"א, פ"א חולין [בתוספתא

. "וזבחת הקוף.כא) שזבח ולא הגוי שזבח ולא ואכלת" . .

(שמות  מהמקרא אחרת דרשה מביא שחיטה, בהל' ורבינו
את  הביא שרבינו ונראה מזבחו". ואכלת לך "וקרא טו): לד
אכילתה, על לוקה למה לנמק כדי מזבחו", "ואכלת הכתוב
"פן", כתוב שם בשמות אולם לוקים, אין 'עשה' על הלא

כלאֿתעשה]. דינו פ"ו.79)ו"פן" זה 80)לקמן מלשון
מן  טומאתו אם בדבר מפקפק עצמו שרבינו ללמוד, יש

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מדבריהם או התורה

.‡È‰Ï·p‰ ˙ÈÏe˜81¯B‰Ë d‡OB B‡ da Ú‚Bp‰ -82; ƒ«¿≈»«≈«»¿»»
¯·c ÏkL83BÈ‡ - ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ‰Ï·p‰ ÔÓ ∆»»»ƒ«¿≈»∆≈¿«≈¿«»≈

B‡ da Ú‚Bp‰ - ‡e‰L Ïk ‰·w .‡OÓa ‡nËÓ¿«≈¿«»ƒ¿»»∆«≈«»
‡ÓË d‡OB84?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .85Án‰ ‰È‰Lk ¿»»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…«

L˜L˜˙Ó daL86‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ dÈ‡ È¯‰L ,87Ï·‡ ; ∆»ƒ¿«¿≈∆¬≈≈»«¬»¬»¬»
˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈ Ì‡ ,BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈ƒ¿ƒ≈¿≈¿«¬

ıeÁaÓ ÌˆÚÏ ‰Îe¯‡88ÚbÓa ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ¬»»∆∆ƒ«¬≈¿«¿»¿«»
ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎk ‡OÓ·e89‡È‰ ˙ÈÏew‰L ,eL¯t ¯·Îe . ¿«»¿»»≈»ƒ¿»≈«¿∆«ƒƒ

.ÂÈ„„ˆ ÏkÓ Ìe˙q‰ ÌˆÚ‰»∆∆«»ƒ»¿»»

הירך.81) עצם = קולית א. קכה, שם עצמות 82)משנה,
יכול  אינו שבה ובמוח ב) עז, (שם מטמאות אינן נבילה
לטומאה. שומר מדין אפילו מטמאה אינה ולפיכך ליגע,

במשא.83) מטמאה אינה למה ובברייתא 84)נימוק שם.
(יכול  יכול סתומה, בקולית ולא "בנבלתה" ב): קכו, (שם
יטמא", "הנוגע תלמודֿלומר ניקבה? אפילו לחשוב) אתה
טהור. – ליגע שאיֿאפשר ואת טמא, – ליגע שאפשר את
שערה  להכניס אפשר שהוא, כל אפילו נקובה הקולית אם
הקולית  בעצם הנגיעה גם ולפיכך במוח, ולנגוע הנקב דרך
פ"א  עוקצין (ראה לטומאה כשומר היא שהרי מטמאה,

טהורה.85)מ"א). ניקבה שלא ניתק 86)שקולית המוח
את  כשמנדנדים ומקשקש בפנים, הקולית בעצם מחיבורו

שע 87)הקולית. ז"ל, חכמינו ידעו מעליה בחי. שנקלף צם
ארוכה  מעלה היא בפנים, בריא מוח בו ויש הבשר,
אינה  העצם בפנים ממקומו שניתק מוח אבל (מתרפאת),

העצם. את כדי 88)מרפא מספיקות ואיכותו כמותו
בשר. עליה ולהעלות מפני 89)לרפאות במגע, אפילו

שם. יוחנן כרבי פסק שלם. באבר שנגע

.·È˙ÈÏe˜90- d·w ‡Ï ÔÈ„ÚÂ d·wÏ ‰ÈÏÚ ·MÁL ƒ∆ƒ≈»∆»¿«¿»«¬«ƒ…ƒ¿»
È‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈ È¯‰L ;‡ÓË ˜ÙÒ da Ú‚Bp‰ È¯‰¬≈«≈«»¿≈»≈∆¬≈≈«»»»≈ƒ

‡Ï B‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓk ‰·È˜ ¯qÁÓ91. ¿À«¿ƒ»ƒ¿À««¬∆…

אושעיא.90) רבי של בעיה - ב קכו, בספרים 91)שם
את  בעצמו ופשט (חזר פשטה "הדר שם הגירסא שלנו,
רבינו  ובספרי מעשה", כמחוסר לאו נקיבה מחוסר בעייתו)
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ואם  מחשבה. צריכה אם טהור עוף נבלת ודין טומאתה.
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שבלעה  ואחר טהור עוף נבלת הבולע ובלעו. בסיב או
ודין  כזית. בו ואין שלם אבר ממנה בלע  ואם הקיאה.
והראויים  בעוף הבשר עם לכזית שמצטרפים הדברים
כלב, מאכילת שנפסדה העוף נבלת לשתייה. או לאכילה
החי  מן ואבר הטמא, העוף נבלת ונשחט. שנטרף ועוף

הטהורה. מן או ממנה הפורש

.‡ÛBÚ‰ ˙Ï·2ÈtÓ .‰¯Bz‰ ÔÓ ‡nËÓ ¯B‰h‰ ƒ¿«»«»¿«≈ƒ«»ƒƒ
‰ÚeÓM‰3ÏÎ‡z ¯L‡ LÙ ÏÎÂ :¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ «¿»»¿∆∆∆∆¡«¿»∆∆¬∆…«

- ÌÈna ıÁ¯Â ÂÈ„‚a ÒaÎÂ ¯b·e Á¯Ê‡a ‰Ù¯Ëe ‰Ï·¿≈»¿≈»»∆¿»«≈¿ƒ∆¿»»¿»«««ƒ
,„·Ïa ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏÎB‡a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡≈¿«≈∆»¿≈ƒ¿«»«»ƒ¿«

‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L4‡È‰ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿≈»¿≈»¿≈«ƒ
‡ÏÂ ‡OÓa ‡ÏÂ ÚbÓa ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ?d˙‡ÓËÀ¿»»≈»¿«¿»…¿«»¿…¿«»¿…
:¯Ó‡pL .‰ÚÈÏa‰ ˙Èa CB˙a ‡l‡ ,‰t‰ CB˙a ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«∆∆»¿≈«¿ƒ»∆∆¡«
‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ - ÏÎ‡z ¯L‡ LÙ ÏÎÂ¿»∆∆¬∆…«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ

LÙp‰ ˙È·a5¯eÚL ˙˙Ï - 'ÏÎ‡z' ¯Ó‡pL ‰ÊÂ ; ¿≈«∆∆¿∆∆∆¡«…«»≈ƒ
:da ¯Ó‡ È¯‰Â .˙ÈÊk ‡e‰L ‰ÏÈÎ‡ ¯eÚLk d˙‡ÓËÏ¿À¿»»¿ƒ¬ƒ»∆¿«ƒ«¬≈∆¡«»
„Ú ÂÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰L ,„nÏÓ - ÂÈ„‚a ÒaÎÂ¿ƒ∆¿»»¿«≈∆«ƒ¿«≈»¿«≈¿»»«
˙ÈÊk ÚÏBa‰ ?„ˆÈk .e¯‡aL BÓk ,ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL∆ƒ¿ƒ¿«¿»¿∆≈«¿≈««≈«¿«ƒ
- B˙ÚÈÏa ˙ÚLa ÌÈÏÎa Ú‚Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pÓƒƒ¿«»«»¿»«¿≈ƒƒ¿«¿ƒ»
ÈÏÎ·e Ì„‡a Ú‚B ‰È‰ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eOÚÂ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿«¬ƒ¿À¿»»»≈«¿»»ƒ¿≈
¯‡La e¯‡aL BÓk ,Ô‡nË ‡Ï - B˙ÚÈÏa ˙ÚLa Ò¯Á∆∆ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿»¿∆≈«¿ƒ¿»
ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓ BÈ‡ ÚÏaL ¯Á‡Â .˙B‡Óh‰ ˙B·‡6, ¬«À¿¿««∆»«≈¿«≈¿»≈ƒ

‡¯ ÈÏÎk ‡e‰ È¯‰LL¯tL ¯Á‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL ∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿À¿»««∆≈≈
·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ,ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»∆««ƒ∆»¿ƒ»¿∆¡≈

LÓL7ÌÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ -8. ∆∆≈¿«≈≈ƒ

אחרי 2) פרשת כהנים בתורת מקורם זו שבהלכה הדינים כל
בש"ס. שונים במקומות ומובאים י"ב מפי 3)פרק איש

רבינו. משה עד יכול 4)איש ז: הלכה שם כהנים בתורת
נבילה  תאכל "אשר לומר תלמוד ... הטמא עוף נבלת אף
לו  שאין טמא עוף יצא טריפה לה שיש נבילה ... וטריפה"

טהור). עוף על רק חל טריפה (איסור עיקר 5)טריפה
הבליעה. בבית היא הנפש שאר 6)הנאת אפילו פירוש,

חרס. של שאינם אינו 7)כלים שטבל טמא החמה. שקיעת
יום". "טבול ונקרא החמה שתשקע עד דבר לכל טהור

לטומאה 8) מראשון טומאה מקבלים אינם שכלים מפני
הטומאה. מאב אלא

.·‰·LÁÓ ‰ÎÈ¯ˆ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÔÈ‡9‡nËÏ ≈ƒ¿«»«»¿ƒ»«¬»»¿«≈
‰¯eÓÁ‰ BÊ ‰‡ÓË10˙ÈÊk ‰pnÓ ÚÏaL ÔÂÈk ‡l‡ , À¿»«¬»∆»≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ

·MÁ .‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¿«¿»¿≈«¿ƒ»ƒ≈
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ11, »∆»«¬ƒ»¬≈¿«¿»À¿«√»ƒ

Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿…∆ƒ¿À¿»««ƒ∆…»«
˙¯Á‡ ‰‡ÓË da12.¯LÎ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â , »À¿»«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿≈

עד 9) אוכלין טומאת מטמאים שאינם אוכלין סוגי ישנם
שנבלת  רבינו ומשמיענו לקמן) (ראה לאכלם יחשוב שהאדם
כזו. מחשבה בלי הבליעה בבית מטמאה טהור עוף

בגדים.10) נטמאו,11)שמטמאה - באוכלין נגעה אם
שאין  מפני כאוכל, דינה אין לאוכלה חישב לא אם אבל

משנה  ג פרק [בעוקצין עוף. נבלת לאכול אדם בני של דרכם
בשווקים  אבל בכפרים, אלא זה דין אמרו שלא שנינו, ג
ולפיכך  גויים), ידי (על נאכלת רב, עם שם שמתאסף
בהלכות  רבינו פסק וכן מיוחדת. מחשבה בלי גם מטמאה

ג]. הלכה ג פרק אוכלין אינה 12)טומאת א: נא, נידה
מטמאה  פירוש, מים. הכשר ולא שרץ הכשר לא צריכה
אחר) טמא בדבר (או בשרץ נגעה לא אפילו אוכלין טומאת
את  שמכשירים המשקין משבעת באחד נרטבה לא ואפילו
שבבית  מפני דבר, של וטעמו טומאה, לקבל האוכלין
דבר  וכל בגדים, לטמא חמורה טומאה מטמאה היא הבליעה
דבי  כתנא הכשר. צריך אינו חמורה טומאה לטמא שסופו

שם. ישמעאל רבי

.‚‰n„‡ ‰¯t13È‡ ÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOeÏÚ Û‡ .Ôk Ô »»¬À»¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»≈««
Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ ,Ô‰a ˜qÚ˙n‰ ÔÈ‡nËÓ Ô‰L Ètƒ∆≈¿«¿ƒ«ƒ¿«≈»∆ƒƒ≈¬≈∆

‰‡ÓË Ô‰a ÚbzL ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈÎ‡Ï14Ck ¯Á‡Â «¬ƒ»¿ƒƒ∆ƒ«»∆À¿»¿««»
.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË e‡nhÈƒ«¿À¿«√»ƒ

ופרים.13) להוסיף: מטמאה 14)יש טהור עוף נבלת
שמטמאה  מפני בטומאה, נגעה לא אפילו בנגיעה אוכלין
פרה  אבל שהוא, אדם כל הבליעה בבית חמורה טומאה
את  אלא אדם, כל חמורה טומאה מטמאים שאינם  ופרים
נגעו  לא אם אוכלין מטמאים אינם בהם, המתעסקים

בטומאה.

.„LBÎa B·ÁzL ‰Ó‰a‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊk15ÒÈÎ‰Â ¿«ƒƒƒ¿««¿≈»∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
CB˙Ï BÒÈÎ‰L B‡ ,‰hÓlÓ ‰M‡‰ ÈÚÓ CB˙Ï¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿ƒ¿
¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pL ÌB˜na B¯·Á ÏL B˙ÚÈÏa¿ƒ»∆¬≈«»∆ƒ¿«»«»

‡OB ÌeMÓ B‡nË ‰Ê È¯‰ - ‰‡nËÓ16ÌeMÓ ‡Ï , ¿«¿»¬≈∆ƒ¿ƒ≈…ƒ
.¯Ùq‰ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,Ú‚B≈«¿∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆

אפילו 16)בפלך.15) מטמא שמשא לשיטתו, רבינו
שם, כרבא פסק ממקומה. הטומאה את הזיז כשלא
ולא  במשא שמטמא הסתרים כבית דינם אלה שמקומות
כלל. מטמא שאינו כבלוע שדינם אביי לדעת בניגוד במגע

.‰˙¯ÊÁa ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊk C¯Bk‰«≈¿«ƒƒ¿«ƒ¿«»«»«¬∆∆
- BB¯‚a Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,BÚÏ·e da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿»««ƒ∆…»«ƒ¿

‡ÓË ‰Ê È¯‰17·ÈÒa BÎ¯k .18‰Ê È¯‰ - BÚÏ·e ¬≈∆»≈¿»¿ƒ¿»¬≈∆
¯B‰Ë19. »

בשר 17) לאכול אדם בני של דרכם היא. אכילה שדרך
חוצצת. החזרת אין ולכן רכים 18)בחזרת, חוטים כעין

אילנות. על בבית 19)הכרוכים נגעה לא שהטומאה מפני
חוצץ. והסיב הבליעה

.Âd‡È˜‰ dÚÏaL ¯Á‡Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÚÏBa‰«≈«ƒ¿«»«»¿««∆¿»»¡ƒ»
‡ˆzLk ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏkÚ˙zL Ì„…̃∆∆ƒ¿«≈¬≈∆≈¿«≈¿»ƒ¿∆≈≈
˙È·a ‰‡nËÓ dÈ‡L ;d‡È˜nL ‰ÚLa BB¯‚Ïƒ¿¿»»∆¿ƒ»∆≈»¿«¿»¿≈
.d‡È˜nL ‰ÚLa ‡Ï ,‰ÚÈÏa ˙ÚLa ‡l‡ LÙp‰«∆∆∆»ƒ¿«¿ƒ»…¿»»∆¿ƒ»

.ÊB˙ˆ˜Ó ,BÚÏaL ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏL ÈÚÓ¿ƒ∆ƒ¿«»«»∆¿»ƒ¿»
LÈ Ì‡ :ÂÈt CB˙Ï ıeÁa B˙ˆ˜Óe ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a¿≈«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ≈
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- Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊk ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a¿≈«¿ƒ»¿«ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»
.¯B‰Ë»

.ÁÚÏa20BÈ‡ - ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L ÌÏL ¯·È‡ ‰pnÓ »«ƒ∆»≈»»≈∆≈¿«ƒ≈
˙ÈÊk da LÈ Ì‡ :dÏÎ‡Â ¯Btˆ ÏË elÙ‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬ƒ»«ƒ«¬»»ƒ≈»¿«ƒ

.¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÓË -ƒ¿»¿ƒ»»

תאכל"20) "אשר בה נאמר ו. הלכה ה פרק זבים תוספתא
אכילה. אינה מכזית ופחות

.ËÌÈÙk‰21‰ˆBp‰Â22ÌÈÏÎ‡k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¿»«ƒ¿«»««ƒ∆≈»√»ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ≈»

ÔÈÙ¯ËˆÓ23Ï·‡ .˙ÈÊÎÏ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·a ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»«»ƒ¿«ƒ¬»
ÌBË¯Á‰ ÔÓ ¯OaÏ ÌÈ·B¯w‰ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰«¿»«ƒ«¿ƒ«»»ƒ««¿
ÈL‡¯ .˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓe ¯O·k Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯tv‰Â¿«ƒ»¿«ƒ¬≈≈¿»»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ»≈

ÌÈt‚‡24ÔÈ‡ - ˙Bk¯‰ elÙ‡ ,˙BÓˆÚ‰Â ·f‰ L‡¯Â ¬««ƒ¿…«»»¿»¬»¬ƒ»«≈»
ÔÈÙ¯ËˆÓ25. ƒ¿»¿ƒ

הגסה.21) הנוצה מריטת אחר בעוף הנשארת הדקה הנוצה
הכנפיים.22) מריטת אחרי הנשארת הדקה מן הדקה
עימו 23) שאכל והנוצה בשר, מכזית פחות אכל אם

טהור. - לכזית לחתכם 24)משלימה ונוהגים הם יבשים
זו 25)ולזרקם. הלכה כל ומיטמאים. מטמאים אבל

ב. משנה א פרק בטהרות מקורה

.ÈÔÈk¯‰ ˙BÓˆÚ‰ ÔÓ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pÓ ÏÎB‡‰»≈ƒƒ¿«»«»ƒ»¬»»«ƒ
ÌÈˆÈa ÏL ÏÏM‰ ÔÓe ÔÈ„Èb‰ ÔÓ B‡26Ìc‰ ÔÓe ƒ«ƒƒƒ«∆∆∆≈ƒƒ«»

ÈÁ‰ ÔÓ ¯OaÓe27ÔÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡ .¯B‰Ë - epnÓ ƒ»»ƒ««ƒ∆»¬»»≈ƒ
ÏBkL‡‰28Èa ÔÓe Ô·˜¯w‰ ÔÓe ÌÈˆÈa ÏL »∆¿∆≈ƒƒ«À¿¿»ƒ¿≈

·ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L B‡ ,ÌÈÚn‰29- BÚÓ‚e ¯e‡a «≈«ƒ∆ƒ¿»∆«≈∆»¿»
ÏÏÎa ‰˙BM‰L ;Ì¯OaÓ ÏÎB‡k ‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿≈ƒ¿»»∆«∆ƒ¿«
È¯‰L ,¯B‰Ë - BÚÓ‚e ‰nÁa e‰ÁÓ‰ .ÏÎB‡≈ƒ¿»««»¿»»∆¬≈

BÁÈ¯Ò‰30. ƒ¿ƒ

בשידרה.26) דבוקות כשהן הקטנות חתך 27)הביצים
ואכלו. חי מעוף בשר השידרה 28)כזית שעל הבשר

בו. דבוקות שהביצים שומן 30)השומן.29)מבפנים.
לאכילה. ונפסל התקלקל השמש בחום שניתך

.‡È¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·31- ·Ïk‰ ÏÎ‡lÓ ‰„ÒÙpL ƒ¿«»«»∆ƒ¿¿»ƒ∆¡…«∆∆
˙B¯M‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â Ò¯Ák ‰L·È Ì‡ ÔÎÂ .‰¯B‰Ë¿»¿≈ƒ»¿»¿∆∆¿≈»¿»¿ƒ»
BÊ È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ¯BÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa¿¿ƒ≈≈¿≈«¬ƒ¿∆»¿»¬≈

Ïˆ ÏÎB‡‰Â .‰¯B‰Ë32È¯‰ - ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏL ¿»¿»≈∆∆∆ƒ¿«»«»¬≈
.¯B‰Ë ‰Ê∆»

בהמה.31) נבלת בדין יג הלכה א פרק למעלה מבואר
מספק 32) טמא בהמה של ניצל רבינו כתב (שם) למעלה

פסק  עוף, של בניצל וכאן, נפשטה, שלא היא שבעייא מפני
בלבד, בהמה של בניצל היא שהבעייא מפני מטמא שאינו

בהמה. משל יותר מאוס עוף של שניצל רבינו וסובר

.·È- ‰¯Lk ‰ËÈÁL ËÁLÂ Û¯ËpL ¯B‰Ë ÛBÚ»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈»
˜ÏÓ Ì‡Â .‰¯ÊÚa ËÁL elÙ‡Â ,ez¯‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿«¬ƒƒ¿«»¬»»¿ƒƒ¿«

ez¯‰ËÓ B˙˜ÈÏÓ ÔÈ‡ - ‰Ù¯Ë ‡ˆÓÂ33˙‡ˆÓ . ¿ƒ¿»¿≈»≈¿ƒ»¿««¿ƒ¿≈»
¯ÓB‡34,ÌÈÙa ÔÈa ıeÁa ÔÈa ,¯B‰Ë ÛBÚ ËÁBM‰L : ≈∆«≈»≈«≈ƒ¿ƒ

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ÔÈa ÌÈL„˜ ÔÈa35˜ÏBn‰Â ; ≈»»ƒ≈Àƒ¬≈∆»¿«≈
ÌÈÙa ÔÈlÁ36el‡ È¯‰ - ıeÁa ÌÈL„˜ ˜ÏnL B‡ Àƒƒ¿ƒ∆»«»»ƒ«¬≈≈

ÔÈ‡nËÓ37.‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ÌÈ„‚a ¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»

בחוץ.33) ובין בפנים מזה.34)בין על 35)יוצא ואף
קדשים  עוף שהשוחט מפני מליקה טעונים שקדשים פי
שחיטת  את תורה החשיבה הרי א) קז, (שם כרת חייב בחוץ
שבפנים  בפנים, גם נבילה מידי מטהרת ולפיכך בחוץ העוף

העוף. נבלת טומאת ענייני בכל שווה דינם וכל 36)ובחוץ
בכלל. מליקה שם מצאנו שלא בחוץ, שם 37)שכן משנה

בשום  לחולין מועילה מליקה שאין מפני והטעם, א. סח,
"לא  המקובל: הכלל מן (שם) נלמד בחוץ וקדשים מקום,

הבליעה". בבית בגדים מטמא בקודש, פסולו היה

.‚È˜ÏBn‰38Ôa¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ Ì‡ ,ÌÈÙa ÌÈL„˜ «≈»»ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿»¿»
ÓB˜Óa e¯‡aL ÔÈÓeÓ Ô‰a e‡ˆÓ ‡ÏÂel‡ È¯‰ - B ¿…ƒ¿¿»∆ƒ∆≈«¿ƒ¿¬≈≈
‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ,Ba ‡ˆBik .ÔÈ¯B‰Ë39‰Ù¯ÚpL ¿ƒ«≈∆¿»¬»∆∆∆¿»

da ·È˙k ‰¯tk .‰¯B‰Ë - d˙ÎÏ‰k40ÌÈL„˜k41ÔÎÂ . ¿ƒ¿»»¿»«»»¿ƒ»¿»»ƒ¿≈
‰ËÁL Ì‡42Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁpÏ d˙„È¯È ¯Á‡ ƒƒ¿¬»««¿ƒ»»«««««ƒ

È„ÈÓ d˙ËÈÁL d˙B‡ ‰ÏÈv‰ - ‰‡‰a ‰¯eÒ‡L∆¬»«¬»»ƒƒ»»¿ƒ»»ƒ≈
.‰Ï·¿≈»

התורה 38) אמנם תאמר, שלא מלמדת, והיא שם. ברייתא
לא  לאחרים אולם ולכהנים, למזבח בקדשים מליקה התירה

נבילה. מכלל הרוג 39)יצאה אדם נמצא אם ב. ע, שם
אותה  מורידים עגלה, דין בית מביאים רצחו מי נודע ולא

אותה. ועורפים ישראל.40)לנחל לעמך כפר שם:
מליקה 41) כמו נבילה מידי מטהרתה מצוותה ועשיית

היא 42)בעוף. בחולין, מתירה ששחיטתה מפני שם.
ערופה. בעגלה לטהר מועילה

.„È‰¯B‰Ë - ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·43‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿«»«»≈¿»¿≈»¿«¿»
‰ÚÈÏa‰ ˙È·a44‰¯LÎ‰Â ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â .45 ¿≈«¿ƒ»¿ƒƒ≈»∆»«¬ƒ»¿À¿¿»

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰ -46. ¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ∆≈ƒ¿À¿»
ÔÓe ÌBË¯Á‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ‰ˆBp‰Â ÌÈÙÎe¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ««¿ƒ

d¯O·k Ô‰ È¯‰ - dlL ÌÈ¯tv‰47. «ƒ»¿«ƒ∆»¬≈≈ƒ¿»»

"נבילה 43) הכתוב מן זה למדו ב) (ק, חולין בברייתא
שאיסורו  מי ח) כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה

טמאה.מש  תאכל בל משום שאיסורו זה יצא נבילה, ום
שאינו 44) דבר כל בלבד, טהור בעוף נאמרה זו שטומאה

אם  אלא אוכלין טומאת מטמא אינו אדם למאכל מיוחד
א) פרק אוכלין טומאת (הלכות אדם לאכילת עליו חישב
ולפיכך  אותה אוכלים אינם אדם בני רוב טמא עוף ונבלת

מחשבה. ג:45)צריכה א, פרק טהרות המשנה לשון
שהכוונה  קורקוס, הר"י ופירש והכשר" מחשבה "צריכה
ותיגע  במשקין שתורטב היינו, שרץ, והכשר מים להכשר
רבינו  שמלשון כתב, כאן משנה בכסף אולם בשרץ. כן אחרי

בלבד. מים הכשר שצריכה קורקוס 46)משמע הר"י
באב. כשנגעה ומטמאים 47)פירש: מיתטמאים
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- Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊk ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a¿≈«¿ƒ»¿«ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»
.¯B‰Ë»

.ÁÚÏa20BÈ‡ - ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L ÌÏL ¯·È‡ ‰pnÓ »«ƒ∆»≈»»≈∆≈¿«ƒ≈
˙ÈÊk da LÈ Ì‡ :dÏÎ‡Â ¯Btˆ ÏË elÙ‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬ƒ»«ƒ«¬»»ƒ≈»¿«ƒ

.¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÓË -ƒ¿»¿ƒ»»

תאכל"20) "אשר בה נאמר ו. הלכה ה פרק זבים תוספתא
אכילה. אינה מכזית ופחות

.ËÌÈÙk‰21‰ˆBp‰Â22ÌÈÏÎ‡k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¿»«ƒ¿«»««ƒ∆≈»√»ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈ‡nËÓe ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒÀ¿«√»ƒ≈»

ÔÈÙ¯ËˆÓ23Ï·‡ .˙ÈÊÎÏ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·a ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»«»ƒ¿«ƒ¬»
ÌBË¯Á‰ ÔÓ ¯OaÏ ÌÈ·B¯w‰ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰«¿»«ƒ«¿ƒ«»»ƒ««¿
ÈL‡¯ .˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓe ¯O·k Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯tv‰Â¿«ƒ»¿«ƒ¬≈≈¿»»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ»≈

ÌÈt‚‡24ÔÈ‡ - ˙Bk¯‰ elÙ‡ ,˙BÓˆÚ‰Â ·f‰ L‡¯Â ¬««ƒ¿…«»»¿»¬»¬ƒ»«≈»
ÔÈÙ¯ËˆÓ25. ƒ¿»¿ƒ

הגסה.21) הנוצה מריטת אחר בעוף הנשארת הדקה הנוצה
הכנפיים.22) מריטת אחרי הנשארת הדקה מן הדקה
עימו 23) שאכל והנוצה בשר, מכזית פחות אכל אם

טהור. - לכזית לחתכם 24)משלימה ונוהגים הם יבשים
זו 25)ולזרקם. הלכה כל ומיטמאים. מטמאים אבל

ב. משנה א פרק בטהרות מקורה

.ÈÔÈk¯‰ ˙BÓˆÚ‰ ÔÓ ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·pÓ ÏÎB‡‰»≈ƒƒ¿«»«»ƒ»¬»»«ƒ
ÌÈˆÈa ÏL ÏÏM‰ ÔÓe ÔÈ„Èb‰ ÔÓ B‡26Ìc‰ ÔÓe ƒ«ƒƒƒ«∆∆∆≈ƒƒ«»

ÈÁ‰ ÔÓ ¯OaÓe27ÔÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡ .¯B‰Ë - epnÓ ƒ»»ƒ««ƒ∆»¬»»≈ƒ
ÏBkL‡‰28Èa ÔÓe Ô·˜¯w‰ ÔÓe ÌÈˆÈa ÏL »∆¿∆≈ƒƒ«À¿¿»ƒ¿≈

·ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L B‡ ,ÌÈÚn‰29- BÚÓ‚e ¯e‡a «≈«ƒ∆ƒ¿»∆«≈∆»¿»
ÏÏÎa ‰˙BM‰L ;Ì¯OaÓ ÏÎB‡k ‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿≈ƒ¿»»∆«∆ƒ¿«
È¯‰L ,¯B‰Ë - BÚÓ‚e ‰nÁa e‰ÁÓ‰ .ÏÎB‡≈ƒ¿»««»¿»»∆¬≈

BÁÈ¯Ò‰30. ƒ¿ƒ

בשידרה.26) דבוקות כשהן הקטנות חתך 27)הביצים
ואכלו. חי מעוף בשר השידרה 28)כזית שעל הבשר

בו. דבוקות שהביצים שומן 30)השומן.29)מבפנים.
לאכילה. ונפסל התקלקל השמש בחום שניתך

.‡È¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·31- ·Ïk‰ ÏÎ‡lÓ ‰„ÒÙpL ƒ¿«»«»∆ƒ¿¿»ƒ∆¡…«∆∆
˙B¯M‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â Ò¯Ák ‰L·È Ì‡ ÔÎÂ .‰¯B‰Ë¿»¿≈ƒ»¿»¿∆∆¿≈»¿»¿ƒ»
BÊ È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ¯BÊÁÏ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa¿¿ƒ≈≈¿≈«¬ƒ¿∆»¿»¬≈

Ïˆ ÏÎB‡‰Â .‰¯B‰Ë32È¯‰ - ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï· ÏL ¿»¿»≈∆∆∆ƒ¿«»«»¬≈
.¯B‰Ë ‰Ê∆»

בהמה.31) נבלת בדין יג הלכה א פרק למעלה מבואר
מספק 32) טמא בהמה של ניצל רבינו כתב (שם) למעלה

פסק  עוף, של בניצל וכאן, נפשטה, שלא היא שבעייא מפני
בלבד, בהמה של בניצל היא שהבעייא מפני מטמא שאינו

בהמה. משל יותר מאוס עוף של שניצל רבינו וסובר

.·È- ‰¯Lk ‰ËÈÁL ËÁLÂ Û¯ËpL ¯B‰Ë ÛBÚ»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈»
˜ÏÓ Ì‡Â .‰¯ÊÚa ËÁL elÙ‡Â ,ez¯‰ËÓ B˙ËÈÁL¿ƒ»¿««¿«¬ƒƒ¿«»¬»»¿ƒƒ¿«

ez¯‰ËÓ B˙˜ÈÏÓ ÔÈ‡ - ‰Ù¯Ë ‡ˆÓÂ33˙‡ˆÓ . ¿ƒ¿»¿≈»≈¿ƒ»¿««¿ƒ¿≈»
¯ÓB‡34,ÌÈÙa ÔÈa ıeÁa ÔÈa ,¯B‰Ë ÛBÚ ËÁBM‰L : ≈∆«≈»≈«≈ƒ¿ƒ

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ÔÈa ÌÈL„˜ ÔÈa35˜ÏBn‰Â ; ≈»»ƒ≈Àƒ¬≈∆»¿«≈
ÌÈÙa ÔÈlÁ36el‡ È¯‰ - ıeÁa ÌÈL„˜ ˜ÏnL B‡ Àƒƒ¿ƒ∆»«»»ƒ«¬≈≈

ÔÈ‡nËÓ37.‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ÌÈ„‚a ¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»

בחוץ.33) ובין בפנים מזה.34)בין על 35)יוצא ואף
קדשים  עוף שהשוחט מפני מליקה טעונים שקדשים פי
שחיטת  את תורה החשיבה הרי א) קז, (שם כרת חייב בחוץ
שבפנים  בפנים, גם נבילה מידי מטהרת ולפיכך בחוץ העוף

העוף. נבלת טומאת ענייני בכל שווה דינם וכל 36)ובחוץ
בכלל. מליקה שם מצאנו שלא בחוץ, שם 37)שכן משנה

בשום  לחולין מועילה מליקה שאין מפני והטעם, א. סח,
"לא  המקובל: הכלל מן (שם) נלמד בחוץ וקדשים מקום,

הבליעה". בבית בגדים מטמא בקודש, פסולו היה

.‚È˜ÏBn‰38Ôa¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ Ì‡ ,ÌÈÙa ÌÈL„˜ «≈»»ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿»¿»
ÓB˜Óa e¯‡aL ÔÈÓeÓ Ô‰a e‡ˆÓ ‡ÏÂel‡ È¯‰ - B ¿…ƒ¿¿»∆ƒ∆≈«¿ƒ¿¬≈≈
‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ,Ba ‡ˆBik .ÔÈ¯B‰Ë39‰Ù¯ÚpL ¿ƒ«≈∆¿»¬»∆∆∆¿»

da ·È˙k ‰¯tk .‰¯B‰Ë - d˙ÎÏ‰k40ÌÈL„˜k41ÔÎÂ . ¿ƒ¿»»¿»«»»¿ƒ»¿»»ƒ¿≈
‰ËÁL Ì‡42Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁpÏ d˙„È¯È ¯Á‡ ƒƒ¿¬»««¿ƒ»»«««««ƒ

È„ÈÓ d˙ËÈÁL d˙B‡ ‰ÏÈv‰ - ‰‡‰a ‰¯eÒ‡L∆¬»«¬»»ƒƒ»»¿ƒ»»ƒ≈
.‰Ï·¿≈»

התורה 38) אמנם תאמר, שלא מלמדת, והיא שם. ברייתא
לא  לאחרים אולם ולכהנים, למזבח בקדשים מליקה התירה

נבילה. מכלל הרוג 39)יצאה אדם נמצא אם ב. ע, שם
אותה  מורידים עגלה, דין בית מביאים רצחו מי נודע ולא

אותה. ועורפים ישראל.40)לנחל לעמך כפר שם:
מליקה 41) כמו נבילה מידי מטהרתה מצוותה ועשיית

היא 42)בעוף. בחולין, מתירה ששחיטתה מפני שם.
ערופה. בעגלה לטהר מועילה

.„È‰¯B‰Ë - ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·43‰‡nËÓ dÈ‡Â ƒ¿«»«»≈¿»¿≈»¿«¿»
‰ÚÈÏa‰ ˙È·a44‰¯LÎ‰Â ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â .45 ¿≈«¿ƒ»¿ƒƒ≈»∆»«¬ƒ»¿À¿¿»

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡k ‡È‰ È¯‰ -46. ¬≈ƒ»√»ƒ¿≈ƒ∆≈ƒ¿À¿»
ÔÓe ÌBË¯Á‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ‰ˆBp‰Â ÌÈÙÎe¿»«ƒ¿«»¿«¿»«ƒƒ««¿ƒ

d¯O·k Ô‰ È¯‰ - dlL ÌÈ¯tv‰47. «ƒ»¿«ƒ∆»¬≈≈ƒ¿»»

"נבילה 43) הכתוב מן זה למדו ב) (ק, חולין בברייתא
שאיסורו  מי ח) כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה

טמאה.מש  תאכל בל משום שאיסורו זה יצא נבילה, ום
שאינו 44) דבר כל בלבד, טהור בעוף נאמרה זו שטומאה

אם  אלא אוכלין טומאת מטמא אינו אדם למאכל מיוחד
א) פרק אוכלין טומאת (הלכות אדם לאכילת עליו חישב
ולפיכך  אותה אוכלים אינם אדם בני רוב טמא עוף ונבלת

מחשבה. ג:45)צריכה א, פרק טהרות המשנה לשון
שהכוונה  קורקוס, הר"י ופירש והכשר" מחשבה "צריכה
ותיגע  במשקין שתורטב היינו, שרץ, והכשר מים להכשר
רבינו  שמלשון כתב, כאן משנה בכסף אולם בשרץ. כן אחרי

בלבד. מים הכשר שצריכה קורקוס 46)משמע הר"י
באב. כשנגעה ומטמאים 47)פירש: מיתטמאים
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אמרנו  טהור בעוף ג'). משנה שם (טהרות ומצטרפים
מצטרפות. אינן והנוצה שהכנפיים ט) (בהלכה למעלה
אוכליה  אין טמא עוף נבלת ההבדל: את מנמק הרא"ש
הכנפיים  עם שהיא כמו אותה מניחים ולפיכך מצויים
מן  כחלק חשובים הם ולפיכך אוכלים שיימצאו עד והנוצות

העוף.

.ÂË¯·È‡ - ‡Óh‰ ÛBÚ‰ „Á‡Â ¯B‰h‰ ÛBÚ‰ „Á‡∆»»«»¿∆»»«»≈≈»
.ÏÏk ‰‡ÓË Ba ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë Ì‰Ó L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓƒ«««≈≈∆»¿≈À¿»¿»

‰Ó‰a‰ ÏÎÏ ,e‡nhz ‰l‡Ïe :¯Ó‡pL48‡ÈˆB‰Ï - ∆∆¡«¿≈∆ƒ«»¿»«¿≈»¿ƒ
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰Ò¯t BÏ ÔÈ‡L ÛBÚ‰ ˙‡∆»∆≈«¿»ƒƒ«¿»»¿
ÏL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ‡nËÏ ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡lL∆…»«»∆»¿«≈≈»ƒ««∆

‰iÁ B‡ ‰Ó‰a49. ¿≈»«»

פרסה".48) מפרסת היא "אשר ממשיך: והכתוב
העוף.49) מן אבר ממעטים "פרסה" שכתוב ומפני

.ÊË˙n‰ ÔÓ ¯·È‡50˙Ï·k ‡e‰ È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ ≈»ƒ«≈ƒ»¬≈¿ƒ¿«
˙Ï· ‰˙È‰ Ì‡ :epnÓ L¯tL ÛBÚ‰- ¯B‰Ë ÛBÚ »∆≈≈ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿«»

Ì‡Â ;˙ÈfÎa ‰ÚÈÏa‰ ˙È·a ‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‰‡nËÓ¿«¿»À¿»¬»¿≈«¿ƒ»¿««ƒ¿ƒ
Ì‡Â .ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ - ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ ·MÁƒ≈»»«¬ƒ»ƒ«≈À¿«√»ƒ¿ƒ
Ì‡ ,ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nhÓ - ‡ÓË ÛBÚ ˙Ï· ‰˙È‰»¿»ƒ¿«»≈ƒ«≈À¿«√»ƒƒ
„Ú ÌÈ¯Á‡ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ BÈ‡Â .¯LÎ‰Â ÂÈÏÚ ·MÁƒ≈»»¿À¿«¿≈¿«≈√»ƒ¬≈ƒ«
BÓk ,‡nËÏ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ¯eÚLk ,‰ˆÈ·k Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ»»√»ƒ¿«≈¿

.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

(אהלות 50) במשנה שאמרו במה כלול אינו העוף מן אבר
שיעור". להם אין "האיברים ז): משנה א פרק

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושיעורה 1) בתורה האמורים שרצים שמונה טומאת יבאר

דיניה. וכל

.‡„ÏÁ‰ :Ô‰Â ,‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰BÓL2 ¿»¿»ƒ»¬ƒ«»»≈«…∆
˙ÓLz‰Â Ák‰Â ‰‡Ël‰Â ‰˜‡‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â¿»«¿»¿«»¿»¬»»¿«¿»»¿«…«¿«ƒ¿∆∆
ÔÈÚÏ ı¯L ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰ÂL Ôlk ˙‡ÓË - ËÓÁ‰Â¿«…∆À¿«À»»»¿≈«ƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ¿«

.‰‡ÓËÀ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oi`xwpd ode ...clegd ode dxeza mixen`d mivxy dpeny"
."d`neh oiiprl uxy

שמהחולד  השרצים ששבעת כתב יעקב" "קהלת בספר
מן  כלול אחד וכל הטומאה קצוות שבעה סוד הם והלאה
צד  עוד להם יש ואלו טומאה שערי מ"ט ביחד הרי השאר
אבל  טהור) שבים (כל טהורים שבים אלה ששבעה טהרה
טהרה  צד לו ואין א.) קכז, (חולין בים גם אינו החולד
בעניין  הרב שכתב כמו לבינה, רומז חולדה כי כלשהו
עלמא  וכיסוי, הטמנה לשון חולדה כי הנביאה חולדה
הבינה. בחינת על דקאי אלקינו" לה' "הנסתרות דאתכסיא
הנו"ן  ושער קצוות לז' מתפשטים מ"ט שערים, נ' ובבינה
האם  כי הבינה, על־ידי מתקדשים וכולם בה נשאר

לבינה  למקורם שבחזרתם התשובה סוד והוא מטהרתו
להטהר. מקום שוב לו אין בבינה גם פגם אם אבל נטהרו
במ"ט  שקועים ישראל שהיו מצרים ביציאת מצינו וכן
יכולים  היו לא שוב הנו"ן לשער הגיעו ואילו טומאה, שערי

להטהר.
אבל  מצרים, לגאולת בנוגע הוא זה שכל להוסיף ויש
כי  הנו"ן שער של הבירור גם יהיה האמיתית בגאולה
של  העניין שהיה אלא בתוקפו נשאר עדיין הרע במצרים
לגמרי  הרע יתבטל השלימה בגאולה אבל העם" "ברח
צאתך  "כימי נאמר זה ועל תלכון" לא "...ובמנוסה וכתיב
שלעתיד־לבא  שהנפלאות נפלאות" אראנו מצרים מארץ
מהם. למעלה הרבה עוד ויהיו הדמיון בכ"ף צאתך כימי הם

שהקשה התשובה בעבודת לדבר באגרת ודוגמא אדמוה"ז
יתכן  איך בהם, מועילה תשובה שאין מעניינים התשובה
שאין  ומתרץ התשובה, בפני העומד דבר לך אין והרי
(תשובה  עילאה תשובה אבל תתאה תשובה מועילה
ועל־דרך־זה  אלו. לעניינים גם מועילה בבינה) עילאה
סתם, ים בבחינת זה הרי בים חולדה שאין הגם בעניינינו
בדרגא  לעתיד־לבוא ים בחינת ומתגלה כשנמשך אבל
שער  בירור לחולדה בנוגע גם טהרה נעשה אזי יותר נעלית
תלויים  לעתיד־לבוא שיהיו הגילויים שכל ומכיון הנו"ן.
צריך  זה דבר ודוגמת שמעין הרי עתה, ועבודתנו במעשינו
על־ידי  נפעל זה ועניין עתה, גם ועבודתנו במעשינו להיות
המציאות  כי שרצים, שמונה אודות בתורה שלומדים
עוד  ולא קדושה, של עניין הוא בתורה שהיא כמו שלהם
שמונה  של והטהרה הבירור פועלים שעל־ידי־זה אלא
הנו"ן. שער של לטהרה עד העולם במציאות גם השרצים
(g"i oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

שאפשר 2) בוודאות, לקבוע המדע אנשי בידי עלה לא
השרצים  שמונת של זהותם את להלכה, עליה לסמוך

בזמננו. ושמותיהם

.·ı¯M‰3Ì„‡ ‡nËÓ .˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ - «∆∆»≈¬«À¿¿«≈»»
ÌÈÏÎÂ4¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa5‡nËÓ BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈¿«≈
‡OÓa6ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ba Ú‚Bp‰Â ,7˙ÚLa ¿«»¿«≈«≈¿«≈¿»ƒƒ¿«
BÚbÓ8‰L„ÚÎa B˙‡ÓË ¯eÚLÂ .9ÌÈˆ¯M‰ ÏÎÂ . «»¿ƒÀ¿»¿«¬»»¿»«¿»ƒ

‰L„ÚÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ10. ƒ¿»¿ƒ¿«¬»»

מ"א.3) פ"א הטומאה.4)כלים אב השרץ 5)ככל אם
בדופנו  נגע ולא חרס כלי לאויר והכניסוהו בחוט תלוי היה

הכלי. נטמא (שם).6)- נגע לא כתוב 7)אם בתורה
ולא  הערב", עד יטמא במותם בהם "הנוגע לא): יא, (ויקרא
אחרות. בטומאות שנאמר כמו בגדיו" "יכבס נאמר

שפירש 8) אחר ומכלֿשכן בשרץ, מגע בשעת אפילו כלומר,
ברייתא 9)ממנו. החומט. של ברייתו תחילת כשיעור

א. יא, משרץ 10)חגיגה עדשה וחצי זה משרץ עדשה חצי
ב). טו, (מעילה ומטמאים מצטרפים - אחר
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ze`nehdקכב zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay e"h 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚ÌÈ¯·È‡‰11¯eÚL Ô‰Ï ÔÈ‡12ı¯M‰ ÔÓ ¯·È‡ . »≈»ƒ≈»∆ƒ≈»ƒ«∆∆
B˙i¯·k13. ƒ¿ƒ»

מ"ז.11) פ"א שהם.12)אהלות בכל מטמאים
ה"ג).13) פ"ב למעלה (ראה שנברא כמו שלם, כשהוא

.„¯Oa14,‰L„ÚkÓ ˙BÁÙ ‡e‰L ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â »»¿ƒƒ«¬»∆»ƒ«¬»»
‡nËÓ - ˙n‰ ÔÓ L¯tL ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ L¯tL ÔÈa≈∆≈≈ƒ««≈∆≈≈ƒ«≈¿«≈

B˙‡ÓË15Ána B‡ ÂÈÏÚL ¯Oaa ‰È‰iL ‡e‰Â . À¿»¿∆ƒ¿∆«»»∆»»«…«
‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ÌˆÚaL16. ∆»∆∆¿≈¿«¬¬»

הקודמת.14) להלכה פירוש שרץ.15)זה טומאת
הי"א.16) פ"ב למעלה ראה

.‰¯Oa17¯B‰Ë - ı¯M‰ ÔÓ L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ18; »»ƒ«««≈ƒ«∆∆»
‰Ó :Blk ı¯MÏ ‰ÓBc‰ ¯·È‡ ‡l‡ ‡nËÓ ÔÈ‡L∆≈¿«≈∆»≈»«∆«∆∆À«
- L¯Bt‰ ¯·È‡ Û‡ ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa - ı¯M∆∆»»¿ƒƒ«¬»«≈»«≈

.˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa»»¿ƒƒ«¬»

ועצמות.17) גידים ב.18)בלי קכח, חולין ברייתא

.Â‡ÈÏk‰19Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔBLl‰Â „·k‰Â «À¿»¿«»≈¿«»¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ¯·È‡ Ô‰L20,¯O·k Ô‰ È¯‰ - ∆≈≈»¿≈ƒ¬ƒƒ¬≈≈¿»»

.ÔÈ¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ eL¯t Ì‡Â¿ƒ≈¿ƒ««¿ƒ

ה"ד.19) פ"ב למעלה ראה שם. נחתכו 20)חולין אם
ה"ד. פ"ב למעלה ראה וגדלים. חוזרים אינם

.Êı¯M‰ Ìc21B¯O·k -22Ïk ‰L„ÚÎÏ Û¯ËˆÓe , ««∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈¿«¬»»»
¯Oaa ¯aÁÓ ‡e‰L ÔÓÊ23. ¿«∆¿À»«»»

א.21) יז, מעילה בכעדשה.22)משנה אבל 23)מטמא
שם, בגמרא חנין כרב מצטרף, אינו הבשר מן פירש אם

ה'תוספו  אמר.וכפירוש ד"ה שם ת'

.Áı¯M‰ ˙BÓˆÚ24¯BÚÂ .ÔÈ¯B‰Ë - ÂÈ¯tˆÂ ÂÈ„È‚Â «¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ¿
¯B‰Ë - ˙ÓLz‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â „ÏÁ‰25ÏÚ Û‡ , «…∆¿»«¿»¿«»¿«ƒ¿∆∆»««

Ba Cl‰ ‡ÏÂ B„aÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÁÏ ‡e‰L Èt26Ï·‡ . ƒ∆««¬«ƒ…ƒ¿¿…ƒ≈¬»
,Ô¯O·k - ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â Ák‰Â ‰˜‡‰ ¯BÚ»¬»»¿«…«¿«¿»»¿«…∆ƒ¿»»
È„k Ô‰a Cl‰L B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰L„ÚÎa ‡nËÓe¿«≈¿«¬»»¿ƒƒ¿»∆ƒ≈»∆¿≈
Cel‰ È„k ?‰„B·Ú È„k ‡È‰ ‰nÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - ‰„B·Ú¬»¿ƒ¿«»ƒ¿≈¬»¿≈ƒ

.ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ

"וכל 24) שנינו: ה"ב, פ"י שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מן  ולא העצמות מן לא יטמא", עליו מנבלתם יפול אשר

גידים. מוסיף ורבינו קכב,25)הציפרניים. חולין במשנה
תנשמת. מנו ולא מטמאים, שעורותיהם השרצים נמנו א

ב. עמוד שם ה"ט.26)ראה פ"א למעלה ראה

.Ëı¯M‰ ˙ÈÏe˜27Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë da Ú‚Bp‰ - ƒ«∆∆«≈«»»««ƒ
L˜L˜˙Ó Án‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÁÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L28, ∆ƒ¿≈»…«¿∆ƒ¿∆«…«ƒ¿«¿≈

BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ BÈ‡L∆≈«¬∆¬»¬»ƒ»»≈ƒ¿
Ú‚Bp‰ È¯‰ - ıeÁaÓ da ‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈÂ¿≈¿≈¿«¬¬»»ƒ«¬≈«≈«

k Ô‰a LiL ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎk ,‡ÓË da˙BÏÚ‰Ï È„ »»≈¿»»≈»ƒ∆≈»∆¿≈¿«¬
e¯‡aL BÓk ,‰Îe¯‡29- ‡e‰L ÏÎa ˙ÈÏew‰ ‰·w . ¬»¿∆≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»∆

‡ÓË ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰30. «≈«»ƒ»»»≈

א.27) קכה, שם הי"א.28)משנה פ"ב למעלה ראה
שם.30)שם.29) חולין

.Èı¯M‰ ˙ˆÈa31˙Ów¯Ó‰32ı¯M‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««∆∆¿¿À∆∆««ƒ∆«∆∆
dÎBzÓ ‰‡¯33Ú‚Bp‰ - ‡e‰L Ïk ‰·w .‰¯B‰Ë - ƒ¿∆ƒ»¿»ƒ¿»»∆«≈«

.‡ÓË da»»≈

מהם 31) ויש חיים, ולדות שמולידים שרצים יש ב. קכו, שם
ביצים. שמטילים ולטאה) צב בה 32)(חומט שהתרקמה

בעלֿחי. השקופה.33)תבנית הביצה קליפת דרך
ריקומה? היא "וכמה אמרו: ה"ה, פ"ח חולין [בתוספתא
במצב  שאפילו רבינו, ומפרש מתוכה". השרץ שייראה כדי
בברייתא  נאמר והטעם ניקבה. שלא זמן כל טהורה, – שכזה

עצמו]. בשרץ לנגוע שאיֿאפשר מפני שם,

.‡Èı¯L34¯Oaa Ú‚Bp‰ - ‰Ó„‡ BÈˆÁÂ ¯Oa BÈˆÁL ∆∆∆∆¿»»¿∆¿¬»»«≈««»»
Blk Èt ÏÚ ıÈ¯L‰ Ì‡Â .¯B‰Ë ‰Ó„‡·e ,‡ÓË35- »≈»¬»»»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈À

,‰Ó„‡a Ú‚Bp‰ Û‡,B˙¯eˆ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ««≈«»¬»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»
‡ÓË36. »≈

שם.34) רחבו.35)משנה לכל לא אבל ארכו, לכל
לוי 36) בן יהושע ר' של פירושו לפי במשנה, יהודה כר'
שם.

.·È„ÒÙpL ı¯M‰ ¯Oa37ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡·‰Â ¿««∆∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«∆∆¡…
L·È .¯B‰Ë - ·Ïk‰38ÏBÎÈ Ì‡ :O¯Ák ‰OÚpL „Ú «∆∆»»≈«∆«¬»¿∆∆ƒ»

- ‰È‰Lk ÁÏ ¯ÊÁÏÂ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa ˙B¯M‰Ï¿ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈¿«¬…«¿∆»»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ¿≈ƒ
;ı¯M‰ ˙ˆ˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»«∆∆

Ìi˜ BcÏLÂ L·iL ı¯L Ï·‡39BcÏLÂ Û¯OpL B‡ , ¬»∆∆∆»≈¿ƒ¿«»∆ƒ¿«¿ƒ¿
‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙„ÓBÚ Blk ˙È·˙Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜40. «»ƒ¿«¿ƒÀ∆∆¬≈∆¿«≈

ÈÈÚa ·B¯˜Â41.Ì‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓhL , ¿»¿≈«∆À¿»ƒƒ¿≈∆

נבילה.37) בדין הי"ג פ"א למעלה נדה 38)ראה משנה,
ב. וניכרת.39)נד, שלימה נשארה נו,40)תבניתו שם

בגמרא 41)א. ובגאונים. בתלמוד מקור ללא עצמו, סברת
היא  שהדרשה רבינו ודעת המקרא, מן זה למדו שם

הכתוב). על גזירתם הסמיכו (חכמים בעלמא" "אסמכתא

.‚Èe˜ÓvL ı¯M‰ ÔÓ ‰L„Úk B‡ ‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«¿≈»«¬»»ƒ«∆∆∆»¿
ÔÈ¯B‰Ë - e¯ÒÁÂ42˙BÁÙe ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁt . ¿»¿¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ«∆∆»

- ¯eÚMk ÏÚ e„ÓÚÂ eÁÙzL ‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒƒ«¿≈»∆»¿¿»¿««ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈ‡nËÓ43¯eÚMk ‰lÁza eÈ‰ . ¿«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ

È¯‰ - Ô¯eÚLÏ eÚÈb‰L „Ú eÁÙ˙Â e¯ÊÁÂ ,e˜ÓˆÂ¿»¿¿»¿¿»¿«∆ƒƒ¿ƒ»¬≈
‰¯Bz ÔÈc eÈ‰Lk ÔÈ‡nËÓ el‡44¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÎÂ . ≈¿«¿ƒ¿∆»ƒ»¿≈«»≈

.˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎaƒ¿«ƒƒ«≈

מ"ד.42) פ"ג א.43)טהרות נד, עמוד 44)מנחות שם
יש  שאמרו לקיש וריש ברבי שמעון ר' שיטת נפרכה ב,
הטומאה  או האיסור ירד אם פירוש, באיסורין. דיחוי
יחזרו  לא שוב מכשיעור, לפחות שצמקה מפני זו מחתיכה
הלכות  (ראה הקודם לשיעורה ותחזור תתפח אם אפילו

וה"ו). ה"ה פ"ד אוכלין טומאת
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.‚ÌÈ¯·È‡‰11¯eÚL Ô‰Ï ÔÈ‡12ı¯M‰ ÔÓ ¯·È‡ . »≈»ƒ≈»∆ƒ≈»ƒ«∆∆
B˙i¯·k13. ƒ¿ƒ»

מ"ז.11) פ"א שהם.12)אהלות בכל מטמאים
ה"ג).13) פ"ב למעלה (ראה שנברא כמו שלם, כשהוא

.„¯Oa14,‰L„ÚkÓ ˙BÁÙ ‡e‰L ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â »»¿ƒƒ«¬»∆»ƒ«¬»»
‡nËÓ - ˙n‰ ÔÓ L¯tL ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ L¯tL ÔÈa≈∆≈≈ƒ««≈∆≈≈ƒ«≈¿«≈

B˙‡ÓË15Ána B‡ ÂÈÏÚL ¯Oaa ‰È‰iL ‡e‰Â . À¿»¿∆ƒ¿∆«»»∆»»«…«
‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ÌˆÚaL16. ∆»∆∆¿≈¿«¬¬»

הקודמת.14) להלכה פירוש שרץ.15)זה טומאת
הי"א.16) פ"ב למעלה ראה

.‰¯Oa17¯B‰Ë - ı¯M‰ ÔÓ L¯Bt‰ ÈÁ‰ ÔÓ18; »»ƒ«««≈ƒ«∆∆»
‰Ó :Blk ı¯MÏ ‰ÓBc‰ ¯·È‡ ‡l‡ ‡nËÓ ÔÈ‡L∆≈¿«≈∆»≈»«∆«∆∆À«
- L¯Bt‰ ¯·È‡ Û‡ ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa - ı¯M∆∆»»¿ƒƒ«¬»«≈»«≈

.˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa»»¿ƒƒ«¬»

ועצמות.17) גידים ב.18)בלי קכח, חולין ברייתא

.Â‡ÈÏk‰19Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔBLl‰Â „·k‰Â «À¿»¿«»≈¿«»¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÙÈÏÁ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ¯·È‡ Ô‰L20,¯O·k Ô‰ È¯‰ - ∆≈≈»¿≈ƒ¬ƒƒ¬≈≈¿»»

.ÔÈ¯B‰Ë - ÈÁ‰ ÔÓ eL¯t Ì‡Â¿ƒ≈¿ƒ««¿ƒ

ה"ד.19) פ"ב למעלה ראה שם. נחתכו 20)חולין אם
ה"ד. פ"ב למעלה ראה וגדלים. חוזרים אינם

.Êı¯M‰ Ìc21B¯O·k -22Ïk ‰L„ÚÎÏ Û¯ËˆÓe , ««∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈¿«¬»»»
¯Oaa ¯aÁÓ ‡e‰L ÔÓÊ23. ¿«∆¿À»«»»

א.21) יז, מעילה בכעדשה.22)משנה אבל 23)מטמא
שם, בגמרא חנין כרב מצטרף, אינו הבשר מן פירש אם

ה'תוספו  אמר.וכפירוש ד"ה שם ת'

.Áı¯M‰ ˙BÓˆÚ24¯BÚÂ .ÔÈ¯B‰Ë - ÂÈ¯tˆÂ ÂÈ„È‚Â «¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ¿
¯B‰Ë - ˙ÓLz‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â „ÏÁ‰25ÏÚ Û‡ , «…∆¿»«¿»¿«»¿«ƒ¿∆∆»««

Ba Cl‰ ‡ÏÂ B„aÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÁÏ ‡e‰L Èt26Ï·‡ . ƒ∆««¬«ƒ…ƒ¿¿…ƒ≈¬»
,Ô¯O·k - ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â Ák‰Â ‰˜‡‰ ¯BÚ»¬»»¿«…«¿«¿»»¿«…∆ƒ¿»»
È„k Ô‰a Cl‰L B‡ Ô„aÚ Ì‡Â .‰L„ÚÎa ‡nËÓe¿«≈¿«¬»»¿ƒƒ¿»∆ƒ≈»∆¿≈
Cel‰ È„k ?‰„B·Ú È„k ‡È‰ ‰nÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - ‰„B·Ú¬»¿ƒ¿«»ƒ¿≈¬»¿≈ƒ

.ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ

"וכל 24) שנינו: ה"ב, פ"י שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מן  ולא העצמות מן לא יטמא", עליו מנבלתם יפול אשר

גידים. מוסיף ורבינו קכב,25)הציפרניים. חולין במשנה
תנשמת. מנו ולא מטמאים, שעורותיהם השרצים נמנו א

ב. עמוד שם ה"ט.26)ראה פ"א למעלה ראה

.Ëı¯M‰ ˙ÈÏe˜27Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë da Ú‚Bp‰ - ƒ«∆∆«≈«»»««ƒ
L˜L˜˙Ó Án‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÁÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L28, ∆ƒ¿≈»…«¿∆ƒ¿∆«…«ƒ¿«¿≈

BÓB˜Óa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰Îe¯‡ ‰ÏÚÓ BÈ‡L∆≈«¬∆¬»¬»ƒ»»≈ƒ¿
Ú‚Bp‰ È¯‰ - ıeÁaÓ da ‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k Ba LÈÂ¿≈¿≈¿«¬¬»»ƒ«¬≈«≈«

k Ô‰a LiL ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎk ,‡ÓË da˙BÏÚ‰Ï È„ »»≈¿»»≈»ƒ∆≈»∆¿≈¿«¬
e¯‡aL BÓk ,‰Îe¯‡29- ‡e‰L ÏÎa ˙ÈÏew‰ ‰·w . ¬»¿∆≈«¿ƒ¿»«ƒ¿»∆

‡ÓË ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰30. «≈«»ƒ»»»≈

א.27) קכה, שם הי"א.28)משנה פ"ב למעלה ראה
שם.30)שם.29) חולין

.Èı¯M‰ ˙ˆÈa31˙Ów¯Ó‰32ı¯M‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««∆∆¿¿À∆∆««ƒ∆«∆∆
dÎBzÓ ‰‡¯33Ú‚Bp‰ - ‡e‰L Ïk ‰·w .‰¯B‰Ë - ƒ¿∆ƒ»¿»ƒ¿»»∆«≈«

.‡ÓË da»»≈

מהם 31) ויש חיים, ולדות שמולידים שרצים יש ב. קכו, שם
ביצים. שמטילים ולטאה) צב בה 32)(חומט שהתרקמה

בעלֿחי. השקופה.33)תבנית הביצה קליפת דרך
ריקומה? היא "וכמה אמרו: ה"ה, פ"ח חולין [בתוספתא
במצב  שאפילו רבינו, ומפרש מתוכה". השרץ שייראה כדי
בברייתא  נאמר והטעם ניקבה. שלא זמן כל טהורה, – שכזה

עצמו]. בשרץ לנגוע שאיֿאפשר מפני שם,

.‡Èı¯L34¯Oaa Ú‚Bp‰ - ‰Ó„‡ BÈˆÁÂ ¯Oa BÈˆÁL ∆∆∆∆¿»»¿∆¿¬»»«≈««»»
Blk Èt ÏÚ ıÈ¯L‰ Ì‡Â .¯B‰Ë ‰Ó„‡·e ,‡ÓË35- »≈»¬»»»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈À

,‰Ó„‡a Ú‚Bp‰ Û‡,B˙¯eˆ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ««≈«»¬»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»
‡ÓË36. »≈

שם.34) רחבו.35)משנה לכל לא אבל ארכו, לכל
לוי 36) בן יהושע ר' של פירושו לפי במשנה, יהודה כר'
שם.

.·È„ÒÙpL ı¯M‰ ¯Oa37ÏÎ‡lÓ ÏÒÙÂ LÈ‡·‰Â ¿««∆∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«∆∆¡…
L·È .¯B‰Ë - ·Ïk‰38ÏBÎÈ Ì‡ :O¯Ák ‰OÚpL „Ú «∆∆»»≈«∆«¬»¿∆∆ƒ»

- ‰È‰Lk ÁÏ ¯ÊÁÏÂ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa ˙B¯M‰Ï¿ƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈¿«¬…«¿∆»»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‡nËÓ¿«≈¿ƒ»»«¬ƒ»√»ƒ¿≈ƒ
;ı¯M‰ ˙ˆ˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»«∆∆

Ìi˜ BcÏLÂ L·iL ı¯L Ï·‡39BcÏLÂ Û¯OpL B‡ , ¬»∆∆∆»≈¿ƒ¿«»∆ƒ¿«¿ƒ¿
‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙„ÓBÚ Blk ˙È·˙Â ÏÈ‡B‰ ,Ìi˜40. «»ƒ¿«¿ƒÀ∆∆¬≈∆¿«≈

ÈÈÚa ·B¯˜Â41.Ì‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓhL , ¿»¿≈«∆À¿»ƒƒ¿≈∆

נבילה.37) בדין הי"ג פ"א למעלה נדה 38)ראה משנה,
ב. וניכרת.39)נד, שלימה נשארה נו,40)תבניתו שם

בגמרא 41)א. ובגאונים. בתלמוד מקור ללא עצמו, סברת
היא  שהדרשה רבינו ודעת המקרא, מן זה למדו שם

הכתוב). על גזירתם הסמיכו (חכמים בעלמא" "אסמכתא

.‚Èe˜ÓvL ı¯M‰ ÔÓ ‰L„Úk B‡ ‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«¿≈»«¬»»ƒ«∆∆∆»¿
ÔÈ¯B‰Ë - e¯ÒÁÂ42˙BÁÙe ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁt . ¿»¿¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ«∆∆»

- ¯eÚMk ÏÚ e„ÓÚÂ eÁÙzL ‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒƒ«¿≈»∆»¿¿»¿««ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈ‡nËÓ43¯eÚMk ‰lÁza eÈ‰ . ¿«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ

È¯‰ - Ô¯eÚLÏ eÚÈb‰L „Ú eÁÙ˙Â e¯ÊÁÂ ,e˜ÓˆÂ¿»¿¿»¿¿»¿«∆ƒƒ¿ƒ»¬≈
‰¯Bz ÔÈc eÈ‰Lk ÔÈ‡nËÓ el‡44¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÎÂ . ≈¿«¿ƒ¿∆»ƒ»¿≈«»≈

.˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎaƒ¿«ƒƒ«≈

מ"ד.42) פ"ג א.43)טהרות נד, עמוד 44)מנחות שם
יש  שאמרו לקיש וריש ברבי שמעון ר' שיטת נפרכה ב,
הטומאה  או האיסור ירד אם פירוש, באיסורין. דיחוי
יחזרו  לא שוב מכשיעור, לפחות שצמקה מפני זו מחתיכה
הלכות  (ראה הקודם לשיעורה ותחזור תתפח אם אפילו

וה"ו). ה"ה פ"ד אוכלין טומאת

.„Èı¯M‰45,Ô‰ÈL‡¯ eÊz‰ .˙eÓiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ «∆∆≈¿«≈«∆»À¿»≈∆

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

ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay e"h 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ûeb‰ ¯BÚa ‰¯ÚÓ L‡¯‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡46Û‡ , ««ƒ∆¬«ƒ»…¿…∆¿««
‰‡Ël‰ ·Êk ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰L Èt ÏÚ47.ÔÈ‡nËÓ - «ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿««¿»»¿«¿ƒ

ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ¯‡L48LÁp‰Â Úc¯Ùv‰ ÔB‚k ,Ôlk ¿»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿«¿«¿≈«¿«»»
ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·¯˜Ú‰Â¿»«¿»¿«≈»∆««ƒ∆≈¬ƒ
ÔÈÏÎ‡k elÙ‡Â ,ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¬≈≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»√»ƒ

ÔÈ‡ ÔÈ‡ÓË49‡nËnM ‰Ó ÌÈˆ¯M‰ ÏÎa EÏ ÔÈ‡Â . ¿≈ƒ≈»¿≈¿¿»«¿»ƒ«∆¿«≈
.‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈn‰ ˙BÓMÓ ıeÁ B˙BÓa¿ƒ¿««ƒƒ«¿…»ƒ«»

מ"ו.45) פ"א (קנה 46)אהלות הסימנים שני  נמלקו אבל
שריש  משמע, ושם א. כא, בחולין לקיש כריש פסק וושט).
לא  העור אבל הסימנים, שני מליקת על רק מקפיד לקיש

מוריד. ולא מגוף 47)מעלה לגמרי והופרד שנחתך
כל  בו שאין ואףֿעלֿפי מסוים, זמן עוד מפרכס הלטאה

השמונה.48)חיות. בין א בהלכה נמנו אפילו 49)שלא
ומשקין. אוכלין מטמאים אינם בטומאה, נגעו אם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ומתי 1) אותה, הרואה או בה הנוגע זרע שכבת טומאת יבאר

דיניה. וכל מטמאה היא

.‡Ú¯Ê ˙·ÎL2Ì„‡ ‰‡nËÓ .‰‡Óh‰ ˙B·‡Ó - ƒ¿«∆«≈¬«À¿»¿«¿»»»
‰‡nËÓ dÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿»

‡OÓa3ÌÈ„‚a ‡nËÓ da ‡nË˙n‰ ÔÈ‡Â ,4˙ÚLa ¿«»¿≈«ƒ¿«≈»¿«≈¿»ƒƒ¿«
BÚbÓ5da Ú‚Bp‰ „Á‡Â .6d˙B‡ ‰‡B¯‰ „Á‡Â «»¿∆»«≈«»¿∆»»∆»

B¯O·a7‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ÈL -8‰nÎÂ .‰¯Bz ÔÈc ƒ¿»¿≈∆ƒ¿À¿»ƒ»¿«»
‰L„ÚÎa - Ú‚BpÏ ?d¯eÚL9ÏÎa - ‰‡B¯ÏÂ , ƒ»«≈«¿«¬»»¿»∆¿»

‡e‰L10epnÓ ‡ˆzL „Ú ‡ÓË ‰‡B¯‰ ÔÈ‡Â .11ÌzÁÈÂ ∆¿≈»∆»≈«∆≈≈ƒ∆¿«¿…
‰n‡ Èt epnÓ12˙·ÎL epnÓ ‡ˆz ¯L‡ :¯Ó‡pL , ƒ∆ƒ«»∆∆¡«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«

CÎÈÙÏ .Ú¯Ê13ÌÒÈ˜a ‰‡¯ elÙ‡ ,14‰ÚÈb‰Â ÏÈ‡B‰ , »«¿ƒ»¬ƒ»»¿≈»ƒ¿ƒƒ»
B¯Oa ˙ÓÁÓ ‰‡B¯‰ „Á‡Â .‡ÓË - ‰n‡ ÈÙÏ15B‡ ¿ƒ«»ƒ¿»¿∆»»∆≈¬«¿»

Ò‡a ‰‡B¯‰16.‡ÓË - »∆¿…∆»≈

מ"א).2) פ"א (כלים אדם שם.4)שם.3)של
מגעו.5) בשעת אפילו אדם 6)פירוש, של זרע בשכבת

טמא. שהנוגע מהכתוב למדו - ב מג, בנדה אחר.
ממנו.7) שיצאה מי"א.8)האדם פ"ה שם,9)זבים נדה

בשרץ. מנוגע זה למדו חנילאי. רבי של מימרא
א.10) מ, שם רבינו 12)שם.11)משנה, האבר. נקב

התכוון  ולא אמה, פי "ממנו" ויחתום וכתב: בלשונו דייק
לפי  עד הגיע ממנו משהו אלא האמה פי כל שהחתים לומר
פ"א  זבים פרשת כהנים' (ב'תורת ממנו חלק וסתם אמה
לא  שאפילו ומכאן שהוא. כל אפילו "החתים" דרשו: ה"ג,
לא  אם להוציא "החתים"), נקרא האמה, פי כל את סתם
משנה' כ'סתם פסק ממנו. כלום נסתם ולא האמה לפי הגיע
(ראה  כשמואל ולא ב) מג, (שם חנילאי וכרב א) מ, (שם
וראה  כסףֿמשנה, (ראה הראב"ד השגת בזה ומיושבת שם).

הבאות). ההערות שתי שהיא.13)גם בכל שמטמאה מפני
לפי 14) על הזרע עליו ועבר האבר, לחלל קיסם הכניס

רבה: שאל א כב, שם בגמרא הדברים: [ביאור האבר.
רחמנא  אמר ממנו מהו? בקיסם זרע) (שכבת קרי הרואה
מבשרו  (שיצא) דנפיק עד ממנו") תצא "אשר אמרה (התורה
"ממנו" (תיבת ממנו האי אפשר) (או דילמא או בקיסם, ולא

(יצא  ליה תיפוק ליה, אמר לחוץ? טומאתו שתצא עד זו)
האבר. פי בחתימת אלא מטמא אינו עצמו דהוא זה) דין לו
כחתימת  שיעור שצריכה כשמואל, רבה שדעת רש"י, ופירש
את  מקטין האמה בפי מקום התופס והקיסם האמה, פי
שאינו  פשוט הדבר כן ואם לשם, שהגיע הזרע שיעור
במשהו, שמטמא שדעתו ומפני כך, מפרש רבינו וגם מטמא.
תמיהת  גם מיישב זה ביאור טמא. – בקיסם שרואה פסק

ומ"ש]. ד"ה אבר.15)הכסףֿמשנה קישוי מתוך
גורמים 16) אלה בהלה. קפיצה, מרובה, ושתיה אכילה

א). לה, (נדה זרע להוצאת לפעמים

.·Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÈ‡17Ôa ‰È‰iL „Ú ‰‡nËÓ ÔË˜ ÏL ≈ƒ¿«∆«∆»»¿«¿»«∆ƒ¿∆∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz18. ≈«»ƒ¿∆»

ב).17) לב, נדה (וראה ה"א פ"ו זבים פרשת כהנים' 'תורת
נתבאר,18) והי"ב ה"ד פ"א ומושב משכב מטמאי בהל'

מטמאה. אחד יום בן קטן של שזיבה

.‚‰¯B‰Ë - ‰n„‡ Ú¯Ê ˙·ÎL19‰·Ï ‰È‰zL „Ú , ƒ¿«∆«¬À»¿»«∆ƒ¿∆¿»»
˙ÎLÓÂ20. ¿ƒ¿∆∆

ב.19) לב, זבים 20)נדה (תוספתא, טריה ביצה כלובן
ה"ב). פ"ב

.„˙·ÎL ÏÎÂ21da LÈb¯Ó Ì„‡ ÏL BÙeb ÔÈ‡L Ú¯Ê ¿»ƒ¿«∆«∆≈∆»»«¿ƒ»
‡Ï·e ÈeM˜ ‡Ïa ‰‡¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰‡nËÓ dÈ‡ -≈»¿«¿»¿ƒ»ƒ»»¿…ƒ¿…
‰¯˜Ú .Ú¯Ê ˙·ÎL ÌeMÓ ‰‡nËÓ dÈ‡ - ‰Â‡z«¬»≈»¿«¿»ƒƒ¿«∆«∆∆¿»
- ‰Lb¯‰a ‡lL ‰˙ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Lb¯‰a¿«¿»»««ƒ∆»¿»∆…¿«¿»»

‡ÓË22. »≈

אמרו 21) אחרון בלשון א). מג, (נדה שמואל של מימרא
ואףֿעלֿפיֿכן  מטמאה הרגשה בלא שאפילו שמואל, בשם
(כסףֿ כך סובר שרבא מפני ראשון, כלשון רבינו פסק

(ראה 22)משנה). שנייה גירסא ראשון בלשון כשמואל
כסףֿמשנה).

.‰¯‰¯‰Ó‰23ÌBÏÁa ‰hÓ LnML ‰‡¯Â ‰ÏÈla «¿«¿≈««¿»¿»»∆ƒ≈ƒ»«¬
B¯Oa ‡ˆÓe „ÓÚÂ24‡ˆÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÁ ¿»«»»¿»«««ƒ∆…»»

LnML LÈb¯‰L ÔÂÈk .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆«¬≈∆»≈≈»∆ƒ¿ƒ∆ƒ≈
;ÌÁ B¯Oa ‡ˆÓ CÎÈÙÏe ,‰Lb¯‰a ‰‡¯ ¯·k ÌBÏÁa«¬¿»»»¿«¿»»¿ƒ»»»¿»«
‡Ï CÎÈÙÏe ,ÂÈÏÎa B‡ B¯O·a ‰Áp˜˙Â ËÚÓ ‰˙È‰Â¿»¿»¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»¿ƒ»…
B‡ ,ÌÁ B¯Oa ‡ˆÓ ‡ÏÂ ¯‰¯‰ .˙ÈÁeÏÁÏ ‡ˆÓ»»«¿ƒƒ¿≈¿…»»¿»«

¯B‰Ë - ¯‰¯‰ ‡ÏÂ ÌÁ B¯Oa ‡ˆnL25. ∆»»¿»«¿…ƒ¿≈»

שם.23) נדה הונא, רב של כפירושו מ"ג, פ"ח מקוואות
המין.24) ה"ג.25)אבר פ"ו שם תוספתא,

.ÂÌÈÓ ÏÈËn‰26ÔÈ˜eÏÁ ÌÈÓ ‰‡¯Â27ÌÈ¯eÎÚ B‡ «≈ƒ«ƒ¿»»«ƒ¬ƒ¬ƒ
‰lÁza28- ÛBqa B‡ ÚˆÓ‡a Ì˙B‡ ‰‡¯ ;¯B‰Ë - «¿ƒ»»»»»»∆¿««

‡ÓË ‰Ê È¯‰29„ÚÂ ‰lÁzÓ Ìlk ÏÈË‰L ÌÈn‰ eÈ‰ . ¬≈∆»≈»««ƒ∆≈ƒÀ»ƒ¿ƒ»¿«
ÌÈ·Ï eÈ‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯eÎÚ B‡ ÔÈ˜eÏÁ ÛBÒ¬ƒ¬ƒ¬≈∆»»¿»ƒ

ÔÈÎLÓÂ30CBzÓ ˙B·Ú ÌÈtË ÏÈËn‰Â .‡ÓË - ¿ƒ¿»ƒ»≈¿«≈ƒƒƒ»ƒ
¯B‰Ë - ‰n‡‰31. »«»»

מ"ב).26) (שם שמדובר 27)משתין נראה טיפות. טיפות
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ze`nehdקכד zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay e"h 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כשהפסקת  אבל בקילוח, מים להטיל שדרכו בריא באדם
אפילו  טהור לזיבה, קשר לה שאין מחלה, מחמת באה הזרם

בסוף. באות ואחרֿכך 28)כשההפסקות ההטלה בהתחלת
נפסק. בלתי כזרם נורמלית מוכיח 29)הטלה הזה השינוי

השתן. עם יצאה זרע ביצה.30)ששכבת שם 31)כלובן
למד  ומזה חסמא". אלעזר רבי דברי "טמא, שנינו: (מ"ג)
כמותם  ופסק ומטהרים, עליו חולקים שחכמים רבינו,

(כסףֿמשנה).

.ÊÏ·hL È¯˜ ÏÚa32- ÏaËiL Ì„˜ ÌÈÓ ÏÈh‰ ‡ÏÂ ««∆ƒ∆»«¿…ƒƒ«ƒ…∆∆ƒ¿…
ÌÈÓ ÏÈhiLk33Ú¯Ê ˙·ÎL ÈÁeˆÁˆ ÈtÓ ,‡ÓË ¿∆«ƒ«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿«∆«

ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÓ ÏÈhiLk ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ∆»¿∆«ƒ«ƒ«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡34„ÏÈ Ï·‡ ;Ô˜Êa B‡ ‰ÏBÁa35- ‡È¯a ¬ƒ¿∆¿»≈¬»∆∆»ƒ

ıÁk ‰˜ÊÁa Ú¯Ê ˙·ÎL ‰¯BÈ ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë»ƒ¿≈∆∆ƒ¿«∆«¿»¿»¿≈
‰n‡‰ ÔÓ ˙˜z dlk ‡È‰Â36‰nk „Ú .37?„ÏÈ ‡e‰ ¿ƒÀ»ƒ¿∆∆ƒ»«»««»∆∆

ıÏBÁ B‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ BÏ‚¯ ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈««¿««¿≈≈
BÈÏÁ ÈtÓ Ôk ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .BÏÚÓ38È¯‰ - ƒ¿»¿ƒ≈»«¬≈ƒ¿≈»¿¬≈

.‰Ê ÔÈÚÏ ‰ÏBÁ ‰Ê∆∆¿ƒ¿»∆

מ"ד.32) הטבילה.33)שם שם.34)אחר יוסי, כרבי
צעיר.35) המין.36)אדם ב.37)אבר כד, חולין
חולשתו.38)

.Á‰M‡ ÏÎÂ39Ì„˜ ‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ d˙hÓ ‰LnML ¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ»»¿»¿»¿»¿»…∆
d˙‡ÓËa ‡È‰ È¯‰ - ‰ÙÈ ‰ÙÈ dÓˆÚ Áp˜zL40. ∆¿«««¿»»∆»∆¬≈ƒ¿À¿»»

שם.39) מקוואות, תפלוט 40)מס' שלא שאיֿאפשר
הבאה. בהלכה ראה טמאה. – והפולטת זרע, שכבת

.Ë- Ô˙hÓ eLnML ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆ƒ¿ƒ»»
‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ÈLe ,ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL41. ¿≈∆¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿À¿»ƒ»

˙Ú‚B ÌeMÓ ‰‡ÓË ‰M‡‰ ÔÈ‡Â42,Ú¯Ê ˙·ÎLa ¿≈»ƒ»¿≈»ƒ««¿ƒ¿«∆«
ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ˙ÚÈ‚pL43˙LnLÓ‰ ‡l‡ ,‰ÚÈ‚ dÈ‡ ∆¿ƒ«≈«¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»«¿«∆∆
È¯˜ ‰‡B¯k ‡È‰ È¯‰44ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL ‡e‰Â . ¬≈ƒ¿∆∆ƒ¿∆ƒ¿∆«»»ƒ

‰M‡Â] :¯Ó‡pL ,„Á‡ ÌBÈÂ45LÈ‡ ·kLÈ ¯L‡ ¿∆»∆∆¡«¿ƒ»¬∆ƒ¿«ƒ
dÈ‡ - ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰pË˜ ‰˙È‰ .[d˙‡…»»¿»¿«»ƒ«»»ƒ≈»

‰·ÈÎLa ‰‡nË˙Ó46˙·ÎL ˙ÚÈ‚a ‰‡nË˙Ó Ï·‡ , ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«
‰Ú‚ Ì‡ Ú¯Ê47ÏÚBa‰ ,CÎÈÙÏ] .ıeÁaÓ d¯O·a ∆«ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ«¿ƒ»«≈

[‰¯B‰Ë - dk¯„k ‡lL ‰ÏB„b48d˙B‡ ‡nË ‡lL ; ¿»∆…¿«¿»¿»∆…ƒ≈»
.dk¯„k ‡l‡ ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ˙‡ÓËa ·e˙k‰«»¿À¿«≈«¿»ƒ∆»¿«¿»

אותה 41) איש ישכב אשר ואשה יח) טו, (ויקרא הכתוב מן
הערב. עד וטמאו במים ורחצו זרע, מא,42)שכבת נדה

מת 43)ב. טומאת (בהל' כבר נתבאר נראה. שאינו מקום
מטמאה. אינה הסתרים בבית טומאה שנגיעת ה"ג), פ"א

היא 44) הכתוב גזירת זרע. שכבת ממנו שיצאה כאיש דינה
ה"ז):45)(שם). (פ"ו מצורע פרשת כהנים' ב'תורת

שנים  שלוש בת מוציא שאני יכול לקטנה. פרט "אשה",
משמע  אשה סתם פירוש, "ואשה". תלמודֿלומר אחד? ויום
אחד, ויום שנים שלוש בת מרבה המיותרת והוא"ו גדולה,

לביאה. ראויה אינה זה מגיל למטה הכתוב:46)אבל מן
וכו'. אותה איש ישכב אשר נגעה.47)ואשה צ"ל:

ב.48) לד, יבמות

.ÈÏÚBa‰49‰ ˙‡- Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ‰M‡ «≈∆»ƒ»¿…ƒƒ¿«∆«
„Ú ‰¯B‰Ë ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰¯Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë»««ƒ∆∆¡»¿≈»ƒ»¿»«

.LÈ‡‰ ‡ÈˆBiL∆ƒ»ƒ

ה"ח.49) שם כהנים' 'תורת

.‡È‰M‡‰50Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL51d˙B‡ ‰ËÏt Ì‡ , »ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«ƒ»¿»»
˙BBÚ LÏL CB˙a52.È¯˜ ‰‡B¯k ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ¿»¬≈ƒ¿≈»¿∆∆ƒ

‰·Ê ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙¯˙BÒ CÎÈÙÏ53LÈ‡k , ¿ƒ»∆∆∆»ƒ»¿»»»¿ƒ
È¯˜ ‰‡¯L54‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .55‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»∆ƒƒ«¿»¿»∆««ƒ∆…

ÌÈpM‰ ÔÈ·Ï ‰ÚÈb‰Â ‰¯˜Ú ‡l‡ ıeÁÏ ˙‡ˆÈ56- »»«∆»∆∆¿»¿ƒƒ»¿≈«ƒ«ƒ
‡nËÓ dÓc ‰Ó :dÓ„k Ú¯Ê ˙·ÎL È¯‰L ;‰‡ÓËƒ¿¿»∆¬≈ƒ¿«∆«¿»»«»»¿«≈

ÌÈÙa57.ÌÈÙa d˙B‡ ‡nËz ËÏÙzL Ú¯Ê ˙·ÎL Û‡ , ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆«ƒ¿…¿«≈»ƒ¿ƒ

מ"ג.50) שם מקוואות מזכר.51)מס' שקיבלה
שהיא 52) זמן כל מטמאה זרע שכבת לילה. או יום – עונה

היא  מסוים זמן ואחר ולהוליד, האשה בגוף להיקלט ראויה
תנאים  ונחלקו מטמאה. ואינה "זרע" ואינה מתקלקלת
אלעזר  כרבי רבינו ופסק ותתקלקל. יעבור זמן כמה בדבר,
שלישי  ביום זרע "הפולטת שאמר: במשנה, עזריה בן
כגון  מבאר, הוא למשנה ובפירושו טהורה". (מהבעילה)
שני, בליל מתחילה הראשונה והעונה ראשון, ביום שנבעלה
תפלוט  ואם עונות, שלוש הרי שלישי וליל שני יום ואחריה
בן  אלעזר רבי דעת העדיף ולמה טהורה. היא שלישי ביום
מפני  שם? ישמעאל ורבי עקיבא רבי דעת על עזריה
דעת  היא שכך יוחנן, רבי אמר ב) (פו, שבת שבגמרא
אבל  עונות", "שש שם בהם שכתוב ספרים [ויש חכמים.

"שלוש"]. גורס בשלושה 53)רבינו דם שראתה אשה
וטמאה  זבה זו הרי לזיבה, הראויים בימים זה אחר זה ימים
וטובלת  דם מראיית נקיים ימים שבעה לספור וצריכה
את  סותרת היא אלה, מימים באחד דם ראתה ואם ונטהרת.
יום  אחרי נקיים ימים שבעה לספור ועליה הנקיים, הימים
אלא  דם ראתה לא שאם רבינו, ומלמדנו האחרונה. הראייה
הימים  כל את סותרת אינה הימים, שבעת בתוך זרע פלטה
וצריכה  הנקיים, במספר נחשב אינו היום אותו אלא הנקיים
השביעי  ביום פלטה אם אפילו בלבד, אחד יום רק להוסיף

א). מב, קרי 54)(נדה וראה נקיים שבעה הסופר כזב
פ"ו). ביאה איסורי בהל' וזבה זב דיני שם.55)(ראה

החיצון.56) מבית למעלה האשה בגוף אם 57)מקום
לחוץ. יצא ולא במקור ממקומו נעקר

.·È˙BBÚ LÏM‰ CB˙a ‰ËÏÙpL dÓˆÚ Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆««¿»∆ƒ¿¿»¿«»
‰M‡‰ ‰‡nhL C¯„k ,da eÚ‚pL ÌÈ¯Á‡ ‰‡nËÓ¿«¿»¬≈ƒ∆»¿»¿∆∆∆ƒ¿»»ƒ»
È¯‰ - ˙BBÚ LÏL ¯Á‡ ‰ËÏt Ì‡Â .d˙B‡ ‰ËÏtL∆»¿»»¿ƒ»¿»««»¬≈
,‰¯B‰Ë ‰ËÏÙpL Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ‰M‡‰»ƒ»¿»¿≈ƒ¿«∆«∆ƒ¿¿»¿»

d˙¯eˆ ‰„ÒÙ ¯·kL58. ∆¿»ƒ¿¿»»»

נ.58) הערה למעלה ראה

.‚È‰nÎÂ59‰BÚ‰ ÔÈ‡Â .‰ÏÈÏ B‡ ÌBÈ ?‰BÚ ‡È‰ ¿«»ƒ»«¿»¿≈»»
˙aM‰ ÏÈÏa ‰ÏÚ· ?„ˆÈk .ÔÈn‰ ÔÓ da ‰ÏÚ·pL∆ƒ¿¬»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ¿¬»¿≈««»
,˙aMa „Á‡ ÏÈÏÂ ,˙aM‰ ÌBÈ :dlL ˙BBÚ LÏL -»∆»««»¿≈∆»««»
;‰‡ÓË - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰ËÏt Ì‡ .˙aMa „Á‡Â¿∆»««»ƒ»¿»¿¿«∆¿≈»
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כשהפסקת  אבל בקילוח, מים להטיל שדרכו בריא באדם
אפילו  טהור לזיבה, קשר לה שאין מחלה, מחמת באה הזרם

בסוף. באות ואחרֿכך 28)כשההפסקות ההטלה בהתחלת
נפסק. בלתי כזרם נורמלית מוכיח 29)הטלה הזה השינוי

השתן. עם יצאה זרע ביצה.30)ששכבת שם 31)כלובן
למד  ומזה חסמא". אלעזר רבי דברי "טמא, שנינו: (מ"ג)
כמותם  ופסק ומטהרים, עליו חולקים שחכמים רבינו,

(כסףֿמשנה).

.ÊÏ·hL È¯˜ ÏÚa32- ÏaËiL Ì„˜ ÌÈÓ ÏÈh‰ ‡ÏÂ ««∆ƒ∆»«¿…ƒƒ«ƒ…∆∆ƒ¿…
ÌÈÓ ÏÈhiLk33Ú¯Ê ˙·ÎL ÈÁeˆÁˆ ÈtÓ ,‡ÓË ¿∆«ƒ«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿«∆«

ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÓ ÏÈhiLk ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ∆»¿∆«ƒ«ƒ«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡34„ÏÈ Ï·‡ ;Ô˜Êa B‡ ‰ÏBÁa35- ‡È¯a ¬ƒ¿∆¿»≈¬»∆∆»ƒ

ıÁk ‰˜ÊÁa Ú¯Ê ˙·ÎL ‰¯BÈ ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë»ƒ¿≈∆∆ƒ¿«∆«¿»¿»¿≈
‰n‡‰ ÔÓ ˙˜z dlk ‡È‰Â36‰nk „Ú .37?„ÏÈ ‡e‰ ¿ƒÀ»ƒ¿∆∆ƒ»«»««»∆∆

ıÏBÁ B‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ BÏ‚¯ ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈««¿««¿≈≈
BÈÏÁ ÈtÓ Ôk ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .BÏÚÓ38È¯‰ - ƒ¿»¿ƒ≈»«¬≈ƒ¿≈»¿¬≈

.‰Ê ÔÈÚÏ ‰ÏBÁ ‰Ê∆∆¿ƒ¿»∆

מ"ד.32) הטבילה.33)שם שם.34)אחר יוסי, כרבי
צעיר.35) המין.36)אדם ב.37)אבר כד, חולין
חולשתו.38)

.Á‰M‡ ÏÎÂ39Ì„˜ ‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ d˙hÓ ‰LnML ¿»ƒ»∆ƒ¿»ƒ»»¿»¿»¿»¿»…∆
d˙‡ÓËa ‡È‰ È¯‰ - ‰ÙÈ ‰ÙÈ dÓˆÚ Áp˜zL40. ∆¿«««¿»»∆»∆¬≈ƒ¿À¿»»

שם.39) מקוואות, תפלוט 40)מס' שלא שאיֿאפשר
הבאה. בהלכה ראה טמאה. – והפולטת זרע, שכבת

.Ë- Ô˙hÓ eLnML ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆ƒ¿ƒ»»
‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ÈLe ,ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL41. ¿≈∆¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿À¿»ƒ»

˙Ú‚B ÌeMÓ ‰‡ÓË ‰M‡‰ ÔÈ‡Â42,Ú¯Ê ˙·ÎLa ¿≈»ƒ»¿≈»ƒ««¿ƒ¿«∆«
ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ˙ÚÈ‚pL43˙LnLÓ‰ ‡l‡ ,‰ÚÈ‚ dÈ‡ ∆¿ƒ«≈«¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»«¿«∆∆
È¯˜ ‰‡B¯k ‡È‰ È¯‰44ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL ‡e‰Â . ¬≈ƒ¿∆∆ƒ¿∆ƒ¿∆«»»ƒ

‰M‡Â] :¯Ó‡pL ,„Á‡ ÌBÈÂ45LÈ‡ ·kLÈ ¯L‡ ¿∆»∆∆¡«¿ƒ»¬∆ƒ¿«ƒ
dÈ‡ - ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰pË˜ ‰˙È‰ .[d˙‡…»»¿»¿«»ƒ«»»ƒ≈»

‰·ÈÎLa ‰‡nË˙Ó46˙·ÎL ˙ÚÈ‚a ‰‡nË˙Ó Ï·‡ , ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«
‰Ú‚ Ì‡ Ú¯Ê47ÏÚBa‰ ,CÎÈÙÏ] .ıeÁaÓ d¯O·a ∆«ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ«¿ƒ»«≈

[‰¯B‰Ë - dk¯„k ‡lL ‰ÏB„b48d˙B‡ ‡nË ‡lL ; ¿»∆…¿«¿»¿»∆…ƒ≈»
.dk¯„k ‡l‡ ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ˙‡ÓËa ·e˙k‰«»¿À¿«≈«¿»ƒ∆»¿«¿»

אותה 41) איש ישכב אשר ואשה יח) טו, (ויקרא הכתוב מן
הערב. עד וטמאו במים ורחצו זרע, מא,42)שכבת נדה

מת 43)ב. טומאת (בהל' כבר נתבאר נראה. שאינו מקום
מטמאה. אינה הסתרים בבית טומאה שנגיעת ה"ג), פ"א

היא 44) הכתוב גזירת זרע. שכבת ממנו שיצאה כאיש דינה
ה"ז):45)(שם). (פ"ו מצורע פרשת כהנים' ב'תורת

שנים  שלוש בת מוציא שאני יכול לקטנה. פרט "אשה",
משמע  אשה סתם פירוש, "ואשה". תלמודֿלומר אחד? ויום
אחד, ויום שנים שלוש בת מרבה המיותרת והוא"ו גדולה,

לביאה. ראויה אינה זה מגיל למטה הכתוב:46)אבל מן
וכו'. אותה איש ישכב אשר נגעה.47)ואשה צ"ל:

ב.48) לד, יבמות

.ÈÏÚBa‰49‰ ˙‡- Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ‰M‡ «≈∆»ƒ»¿…ƒƒ¿«∆«
„Ú ‰¯B‰Ë ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰¯Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë»««ƒ∆∆¡»¿≈»ƒ»¿»«

.LÈ‡‰ ‡ÈˆBiL∆ƒ»ƒ

ה"ח.49) שם כהנים' 'תורת

.‡È‰M‡‰50Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL51d˙B‡ ‰ËÏt Ì‡ , »ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«ƒ»¿»»
˙BBÚ LÏL CB˙a52.È¯˜ ‰‡B¯k ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ¿»¬≈ƒ¿≈»¿∆∆ƒ

‰·Ê ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙¯˙BÒ CÎÈÙÏ53LÈ‡k , ¿ƒ»∆∆∆»ƒ»¿»»»¿ƒ
È¯˜ ‰‡¯L54‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .55‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»∆ƒƒ«¿»¿»∆««ƒ∆…

ÌÈpM‰ ÔÈ·Ï ‰ÚÈb‰Â ‰¯˜Ú ‡l‡ ıeÁÏ ˙‡ˆÈ56- »»«∆»∆∆¿»¿ƒƒ»¿≈«ƒ«ƒ
‡nËÓ dÓc ‰Ó :dÓ„k Ú¯Ê ˙·ÎL È¯‰L ;‰‡ÓËƒ¿¿»∆¬≈ƒ¿«∆«¿»»«»»¿«≈

ÌÈÙa57.ÌÈÙa d˙B‡ ‡nËz ËÏÙzL Ú¯Ê ˙·ÎL Û‡ , ƒ¿ƒ«ƒ¿«∆«ƒ¿…¿«≈»ƒ¿ƒ

מ"ג.50) שם מקוואות מזכר.51)מס' שקיבלה
שהיא 52) זמן כל מטמאה זרע שכבת לילה. או יום – עונה

היא  מסוים זמן ואחר ולהוליד, האשה בגוף להיקלט ראויה
תנאים  ונחלקו מטמאה. ואינה "זרע" ואינה מתקלקלת
אלעזר  כרבי רבינו ופסק ותתקלקל. יעבור זמן כמה בדבר,
שלישי  ביום זרע "הפולטת שאמר: במשנה, עזריה בן
כגון  מבאר, הוא למשנה ובפירושו טהורה". (מהבעילה)
שני, בליל מתחילה הראשונה והעונה ראשון, ביום שנבעלה
תפלוט  ואם עונות, שלוש הרי שלישי וליל שני יום ואחריה
בן  אלעזר רבי דעת העדיף ולמה טהורה. היא שלישי ביום
מפני  שם? ישמעאל ורבי עקיבא רבי דעת על עזריה
דעת  היא שכך יוחנן, רבי אמר ב) (פו, שבת שבגמרא
אבל  עונות", "שש שם בהם שכתוב ספרים [ויש חכמים.

"שלוש"]. גורס בשלושה 53)רבינו דם שראתה אשה
וטמאה  זבה זו הרי לזיבה, הראויים בימים זה אחר זה ימים
וטובלת  דם מראיית נקיים ימים שבעה לספור וצריכה
את  סותרת היא אלה, מימים באחד דם ראתה ואם ונטהרת.
יום  אחרי נקיים ימים שבעה לספור ועליה הנקיים, הימים
אלא  דם ראתה לא שאם רבינו, ומלמדנו האחרונה. הראייה
הימים  כל את סותרת אינה הימים, שבעת בתוך זרע פלטה
וצריכה  הנקיים, במספר נחשב אינו היום אותו אלא הנקיים
השביעי  ביום פלטה אם אפילו בלבד, אחד יום רק להוסיף

א). מב, קרי 54)(נדה וראה נקיים שבעה הסופר כזב
פ"ו). ביאה איסורי בהל' וזבה זב דיני שם.55)(ראה

החיצון.56) מבית למעלה האשה בגוף אם 57)מקום
לחוץ. יצא ולא במקור ממקומו נעקר

.·È˙BBÚ LÏM‰ CB˙a ‰ËÏÙpL dÓˆÚ Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆««¿»∆ƒ¿¿»¿«»
‰M‡‰ ‰‡nhL C¯„k ,da eÚ‚pL ÌÈ¯Á‡ ‰‡nËÓ¿«¿»¬≈ƒ∆»¿»¿∆∆∆ƒ¿»»ƒ»
È¯‰ - ˙BBÚ LÏL ¯Á‡ ‰ËÏt Ì‡Â .d˙B‡ ‰ËÏtL∆»¿»»¿ƒ»¿»««»¬≈
,‰¯B‰Ë ‰ËÏÙpL Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ‰M‡‰»ƒ»¿»¿≈ƒ¿«∆«∆ƒ¿¿»¿»

d˙¯eˆ ‰„ÒÙ ¯·kL58. ∆¿»ƒ¿¿»»»

נ.58) הערה למעלה ראה

.‚È‰nÎÂ59‰BÚ‰ ÔÈ‡Â .‰ÏÈÏ B‡ ÌBÈ ?‰BÚ ‡È‰ ¿«»ƒ»«¿»¿≈»»
˙aM‰ ÏÈÏa ‰ÏÚ· ?„ˆÈk .ÔÈn‰ ÔÓ da ‰ÏÚ·pL∆ƒ¿¬»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ¿¬»¿≈««»
,˙aMa „Á‡ ÏÈÏÂ ,˙aM‰ ÌBÈ :dlL ˙BBÚ LÏL -»∆»««»¿≈∆»««»
;‰‡ÓË - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰ËÏt Ì‡ .˙aMa „Á‡Â¿∆»««»ƒ»¿»¿¿«∆¿≈»
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ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay f"h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰L¯tL LÈ‡‰Â .‰¯B‰Ë - ‰‡Ï‰Â ÈL ÏÈlÓ ‰ËÏt»¿»ƒ≈≈ƒ»»¿»¿»¿»ƒ∆≈¿»
BÊ È¯‰ - ˙BBÚ ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡ Ú¯Ê ˙·ÎL epnÓƒ∆ƒ¿«∆«¬ƒ¿«««»¬≈

‰‡ÓË60‡ÓË epnÓ L¯Bt‰Â ,‰ÁÏ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk61. ¿≈»»¿«∆ƒ«»¿«≈ƒ∆»≈

א.59) פו, ופירשו 60)שבת שם. חסדא, רב של מימרא
שכבת  ופלט שנרבע בזכר שהכוונה שם, ורבינו חננאל רבינו

כך. מפרש רבינו שגם ונראה הרובע. של נראה 61)הזרע
בלבד. כנוגע ולא קרי כרואה טמא שהאיש שכוונתו,

ה"א. למעלה ראה שהיא, בכל שמטמאה ונפקאֿמינה,

.„È‰ÁÏ ‡È‰Lk ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ Ú¯Ê ˙·ÎL62. ƒ¿«∆«≈»¿«¿»∆»¿∆ƒ«»
˙ÚÏ ˙ÚÓ ˙B¯MÏ ‰ÏBÎÈ Ì‡Â .‰¯B‰Ë - Ò¯Ák ‰L·È»¿»¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ»≈≈¿≈
.‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ¯ÊÁÏÂ ÔÈ¯LBÙa¿¿ƒ¿«¬…ƒ¿∆»¿»¬≈¿≈»

ב.62) נד, נדה משנה,

.ÂËÂ È¯˜ ‰‡B¯‰L ,‰Ê ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k‰M‡‰ ¿»≈«¿¿∆∆∆∆»∆∆ƒ¿»ƒ»
Ú¯Ê ˙·ÎLa Ú‚Bp‰Â Ú¯Ê ˙·ÎL d˙B‡ LÈ‡ ·ÎML∆»«ƒ»ƒ¿«∆«¿«≈«¿ƒ¿«∆«

ÔÎÂ .‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡ÓË63LÏL CB˙a ‰ËÏtL ‰M‡‰ ¿≈ƒƒ«»¿≈»ƒ»∆»¿»¿»
Ï·‡ .È¯˜ ‰‡B¯k ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ˙BBÚ¬≈ƒ¿≈»ƒ«»¿∆∆ƒ¬»
¯‰¯‰Ó ÔB‚k ,ÌÈ‡ÓË Ô‰L ‰Ê ˜¯Ùa ÔÈ¯eÓ‡‰ ¯‡L¿»»¬ƒ¿∆∆∆∆≈¿≈ƒ¿¿«¿≈
e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ‡ - ÌÈÓ ÏÈËÓe≈ƒ«ƒ≈»¿≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿…»¿

ÔÈ¯B‰Ë - ÔÈlÁÏ Ï·‡ ,‰Óe¯˙Ï ‡l‡ ‰‡ÓË Ì‰ÈÏÚ64. ¬≈∆À¿»∆»ƒ¿»¬»¿Àƒ¿ƒ

ב.63) מא, שם ה"ד.64)ברייתא, פ"ו מקוואות תוספתא,

.ÊË˙È¯Î65CB˙a Ï‡¯OÈ ÏL Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL »¿ƒ∆»¿»ƒ¿«∆«∆ƒ¿»≈¿
‰Ó‰a‰ ÔÎÂ ,˙BBÚ LÏM‰66ÏL Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏtL «»¿≈«¿≈»∆»¿»ƒ¿«∆«∆

‰‡ÓË ˙ËÏÙp‰ d˙B‡ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a Ï‡¯OÈ67. ƒ¿»≈¿¿«∆¬≈»«ƒ¿∆∆¿≈»
ezËÏt68B‡ ‰Á¯Ò ˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¿»«¿««¿«∆¬≈ƒ»≈ƒ¿¿»

‰Á¯Ò ‡Ï ÔÈ„Ú69. ¬«ƒ…ƒ¿¿»

ד.65) פ"ח, מקוואות ב.66)משנה, פו, רב 67)שבת
דינה. מה ימים שלושה אחר נפלטה אם שם, שואל פפא

שמטמאה. ברור ימים שלושה שבתוך הגויה 68)ומשמע
הבהמה. [רב 69)או בתיקו. ונשארה פפא, רב של בעיה

של  זרע שכבת שפלטה נכרית דין מה שם, שואל פפא
תימצי  "אם ואומר: ממשיך והוא ימים, שלושה אחר ישראל
(גופם  גופייהו חביל ורמשים שקצים דאכלי כיון לומר,
היא?" מה בהמה "במעי ישראלית, כדין ודינן פירוש חם)"
לומר', תימצי כ'אם הלכה מקום בכל פוסק שרבינו ומכיון

ספק?] היא הרי כאן פסק למה לתמוה יש

.ÊÈ·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k70, ¿»≈«¿¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»
.ÌeÏkÓ ¯B‰Ë ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BÚ¯Ê ˙·ÎML∆ƒ¿««¿∆≈»ƒ»ƒ¿

L ‰ËÏtL Ï‡¯OÈ ˙a ,CÎÈÙÏ„·BÚ ÏL Ú¯Ê ˙·Î ¿ƒ»«ƒ¿»≈∆»¿»ƒ¿«∆«∆≈
‰¯B‰Ë - ˙BBÚ LÏL CB˙a elÙ‡ ,ÌÈ·ÎBk71. »ƒ¬ƒ¿»¿»

ה"י.70) מ"ד.71)פ"ב פ"ח מקוואות מס'

.ÁÈLÈb¯‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ72Ï·ËÂ „¯ÈÂ ¯ib˙Â ,73, ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»«¿»«
Ï·hL ¯Á‡ da LÈb¯‰L Ú¯Ê ˙·ÎL epnÓ ‰‡ˆÈÂ74 ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«∆«∆ƒ¿ƒ»««∆»«

‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -75. ¬≈∆¿≈»≈

א.72) מג, נדה במס' גירות.73)בעיה יצאה 74)לשם
שטבל. נפשטה.75)אחר לא הבעיה

.ËÈ‰ÏB„b76B‡] ÚLz ÔaÓ ˙BÁt ÔË˜ d˙B‡ ·ÎML ¿»∆»«»»»»ƒ∆≈«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - [‰Ó‰a B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ77; ≈»ƒ¿≈»¬≈¿»

‰È‰iL „Ú - [d˙‡ LÈ‡ ·kLÈ ¯L‡ ‰M‡Â] :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¬∆ƒ¿«ƒ…»«∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OiÓe LÈ‡ ·ÎBM‰78. «≈ƒƒƒ¿»≈¿∆≈«¿

שנים.76) משלוש פרשת 77)למעלה כהנים' 'תורת
ה"ח. פ"ו יז.78)מצורע בהלכה

á"ôùú'ä èáù æ"è 'â íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכיצד 1) בעבודהֿזרה, יש הטומאות אבות שארבע יבאר

הטומאה  אב בה. דנו הטומאות אבות ושקולי טומאתם, היא
במגע  שמטמא או במשא מטמא ואינו במגע שמטמא
בתוך  המושלך הטומאות מאבות באב הנוגע ובמשא.

במקווה. מונח שהוא המשכב על שדרס זב המקווה.

.‡ÊÓ¯ dÏ LÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙‡ÓËÀ¿«¬»»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»∆∆
e¯Ò‰ :‰¯Bza2e¯‰h‰Â ÌÎÎ˙a ¯L‡ ¯Îp‰ È‰Ï‡ ˙‡3 «»»ƒ∆¡…≈«≈»¬∆¿…¿∆¿ƒ«¬

LÈ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ‰Úa¯‡Â .ÌÎÈ˙ÏÓO eÙÈÏÁ‰Â¿«¬ƒƒ¿…≈∆¿«¿»»¬«À¿≈
‰ÈLnLÓe ,dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·Ú :da4dlL ˙·¯˜˙Â ,5, »¬»»»«¿»¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»

.Ô‰È¯·cÓ Ôlk ˙‡ÓËÂ .dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ¿«ƒ∆ƒ¿«≈»¿À¿«À»ƒƒ¿≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

fnx dl yi okÎitÎlrÎs`e mixteq ixacn dxfÎdcear z`neh"
etilgde exdhde mkkeza xy` xkpd iwl` z` exiqd dxeza

."'ek mkizelny

הובא  שלא מפסוק ראיה הרמב"ם בחר מדוע להבין ויש
עבודה־ על חכמים שגזרו לטומאה כאסמכתא בגמרא כלל
"תזרם  לגמרי, אחרים פסוקים הובאו בגמרא והלא זרה,
שנאמר  כמו למת איתקש וכן תשקצנו" "שקץ דוה", כמו
אלו  לימודים שכל העם" בני קבר על עפרה את "וישלך
אבל  עבודה־זרה, טומאת על חכמים לגזירת אסמכתא הם

שמי'. דכר מאן הרמב"ם שהביא הפסוק
של  המיוחד הגדר לבאר הרמב"ם רוצה שבזה לומר ויש

טומאה. עליה גזרו שבגללו ע"ז
של  המיאוס על מדובר הגמרא שהביאה בפסוקים כי
של  ה"חפצא" על איסור היינו עצמה, מצד העבודה־זרה
משמע  היה אלו פסוקים הרמב"ם הביא ואילו העבודה־זרה
ולכן  הע"ז, של החפצא מצד היא עבודה־זרה שטומאת
לרמז  הנכר" אלקי את "הסירו הפסוק להביא הוזקק
חכמים  של עבודה־זרה טומאת גזירת של הכללי שהתוכן
דומה  ואינו ה'גברא', האדם את ממנה להרחיק כדי הוא
איסורים  לשאר ממש בו שאין עבודה־זרה איסור
עבודה־זרה  כי עצמו, מצד אסור שלהם שה"חפצא"
ליתן  שלא ומוזהר אדם של שבדמיונו עניין היא במהותה
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ze`nehdקכו zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay f"h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

של  הטומאה גזירת שגם כאן מדגיש ולכן חשיבות, לה
מהעבודה־זרה. להרחיקו היינו ה'גברא', על היא חכמים
כו'" הנכר אלקי את "הסירו בפסוק מודגש זה ועניין

מעבודה־זרה. ה"גברא" והסתלקות בהיטהרות המדבר
(h"i oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

ז,2) (דברים הכתוב על הסמיכו ב מז, זרה עבודה במשנה
עצמו  ורבינו הך). היינו ושרץ (שקץ תשקצנו" "שקץ כו):

ב. בהלכה להלן זה רמז הנכר 3)מביא שאלוהי משמע
עבודת 4)מטמאים. לצרכי בהם שמשתמשים הכלים
דיניהם 5)אלילים. פרטי לה. שהקריבו הקרבנות

הבאות. בהלכות מבוארים

.·,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‰‡nËÓ dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»«¿»¿«¿»»»¿≈ƒ¿«»
,ı¯Mk ,‡OÓa ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿»¿«»«∆∆

epˆwLz ıwL :¯Ó‡pL6BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÈÊk d¯eÚLÂ . ∆∆¡««≈¿«¿∆¿ƒ»¿«ƒ…ƒ¿∆
˙n‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ7‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .8‰˙eÁt ¬»ƒ«≈¬»ƒ»¿»«»¿»

.‰¯B‰Ë - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ¿»

כשקץ.6) שדינה מכזית 7)משמע בפחות מטמא שאינו
ב). הלכה ב פרק מת טומאת הפסל.8)(הלכות גוף

.‚Úc¯Ók ‰È‰ elÙ‡ ,‰pnÓ ¯·È‡ ıˆ˜9‰Ê È¯‰ - »«≈»ƒ∆»¬ƒ»»¿«¿≈«¬≈∆
‡l‡ ,ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰¯Ê ‰„B·ÚL ;¯B‰Ë»∆¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ∆»
BÓk Ì¯Êz :¯Ó‡pL .‰ÓÏL ‡È‰Lk dlk ‰¯ev‰«»À»¿∆ƒ¿≈»∆∆¡«ƒ¿≈¿

‰Â„10ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰Âc ‰Ó -11Û‡ , »»«»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ«
˙B·‡ Èl˜k .ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ¿À≈¬

da ec ˙B‡Óh‰12.Ì‰È¯·cÓ d˙‡ÓhL ÈtÓ , «À¿»»ƒ¿≈∆À¿»»ƒƒ¿≈∆
BÈ‡L ˙ÓÎe ,‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡L ı¯Lk ‰e‡OÚ¬»»¿∆∆∆≈¿«≈¿«»¿≈∆≈

‡l‡ ‡nËÓ˙ÈÊÎa13‰‡nËÓ dÈ‡L ‰cÎe , ¿«≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»¿«¿»
.ÌÈ¯·È‡Ï¿≈»ƒ

לכוון 9) כדי החמור צוואר על שנותנים העץ כמו גדול איבר
בין  הבדל אין כאן ולהלכה מחרישה, מפרשים: (ויש הילוכו

הפירושים). מנידה 11)נידה.10)שני אבר נחתך אם
ח  פרק ראה החי. מן אבר ככל אלא כנידה מטמא אינו

ד. הלכה ומושב משכב טומאת ההקלות 12)מהלכות כל
בטומאת  חכמים הקילו השונות הטומאות באבות שישנן

זרה. בכעדשה.13)עבודה שמטמא כשרץ לא

.„‰˜¯t˙14ËBÈ„‰‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ê ‰„B·Ú15 ƒ¿»¿»¬»»»««ƒ∆«∆¿
ÌÈÓi˜ ‰È¯·È‡ Ïk È¯‰Â d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ16dÈ‡ - »¿«¬ƒ»«¬≈»≈»∆»«»ƒ≈»

‰‡nËÓ17. ¿«¿»

(שם).14) ונתפרקו חוליות עשוי אומן.15)פסל שאינו
כמו 16) הפסל ויחזור החוליות את לחבר יכול אדם וכל

שלפי 17)שהיה. שם נאמר אולם נפשטה. שלא בעייא
זו, לבעייא מקום אין מטמא אינו ממנה שאבר חכמים דעת
הקודמת  בהלכה פסק שרבינו ומכיוון מטמאה. שאינה וברור

"אינה  כאן כתב למלך).כחכמים משנה (ראה מטמאה"

.‰Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ .ı¯Lk - ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈLnLÓ Ïk»¿«¿≈¬»»»¿∆∆¿«¿ƒ»»
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿ƒ

ıˆ˜ elÙ‡Â .˙ÈÊÎa Ô˙‡ÓË ¯eÚLÂ .‡OÓa¿«»¿ƒÀ¿»»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
¯ÓÁ BÊ .ı¯Lk ‡nËÓ - ÈÏk‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰ÈLnLnÓƒ¿«¿∆»¿«ƒƒ«¿ƒ¿«≈¿∆∆…∆
‰„B·Ú ˙È·e .dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ¯˙BÈ ‰ÈLnLÓaƒ¿«¿∆»≈≈¬»»»«¿»≈¬»
˙ÈÊÎa ÔÈ‡nËÓ - B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚÂ ÂÈ·‡ ,BÓˆÚ ‰¯Ê18 »»«¿¬»»¿≈»«¬»¿«¿ƒƒ¿«ƒ

.ÔÈLnLÓ‰ ÏÎk ÚbÓa¿«»¿»«¿«¿ƒ

קצץ 18) דין למדנו ומכאן ב. מז, זרה עבודה משנה
ממשמשיה.

.Â‡ÓË - ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎn‰««¿ƒ…¿À¿≈¬»»»ƒ¿»
‰„B·Ú ˙È·Ï B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ .Ú‚Bk¿≈«¿≈¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿≈¬»

˙B‡¯„z˜Â ÌÈÏÒÙÒ .‡ÓË - ‰¯Ê19Ôa¯ ÒÈÎ‰L »»ƒ¿»«¿»ƒ¿«∆¿»∆ƒ¿ƒÀ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÔlÎÂ .ÌÈ‡ÓË - ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·Ï20. ¿≈¬»»»¿≈ƒ¿À»ƒ¿À¿»

הטומאה.20)כיסאות.19) באב שנגעו מפני

.Ê‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z21‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nËÓ22 ƒ¿…∆¬»»»¿«¿»¿«»¿«»
ÔÈa ,dÏ ÔÈ·È¯˜nL ¯·c Ïk .˙ÈÊÎa d¯eÚLÂ .‰Ï·kƒ¿≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ»»»∆«¿ƒƒ»≈
,‰Ï·k Ïk‰ - ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ¯‡L ÔÈa ¯Oa»»≈¿»√»ƒ«¿ƒ«…ƒ¿≈»

ÌÈ˙Ó ÈÁ·Ê Ô‡¯˜ ·e˙k‰L23ÏÚ Û‡Â .ÔÈ‡L Èt ∆«»¿»»ƒ¿≈≈ƒ¿««ƒ∆≈
ÔÈÏËa ÔÈÏÎ‡ ÏL ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z24ÌÏBÚÏ ƒ¿…∆¬»»»∆√»ƒ¿≈ƒ¿»

‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏËa Ì‡ ,‰‡‰a d¯Èz‰Ï25. ¿«ƒ»«¬»»ƒ»¿»¬≈»≈¿À¿»
- eÏhaL ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z ‡e‰L ÈÏk Ï·‡¬»¿ƒ∆ƒ¿…∆¬»»»∆ƒ¿

¯B‰Ë26- ÔÏhaL ‰ÈLnLÓe ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÎÂ . »¿≈¬»»»¿«¿∆»∆ƒ¿»
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

לאליל.21) כקרבן שהוגש  דבר מטמאה 22)כל אינה אבל
רבא  של אחרון וכלשון ב לב, זרה בעבודה כרבנן באוהל.

המשנה. בפירוש ב) יג, פעור 23)(חולין לבעל "ויצמדו
(עבודה  זרה עבודה לתקרובת והכוונה מתים". זבחי ויאכלו

ב). כט, ראש 24)זרה אזנה, ראש שקטע גוי של פסל
הותר  ביזוי, של יחס המוכיחים אחרים מעשים או חוטמה
כגוש  והוא כאליל איכותו את שביטל מפני בהנאה. הפסל
אבל  בהנאה, הותרו שברם, אם ומשמשים כלים וכן פשוט.
עבודת  (הלכות בהנאה ואסורים בטילים אינם אוכלין

י). והלכה ט הלכה ח פרק רבי 25)כוכבים של בעייא
ומשקין  אוכלין שאמרו מה אם א) נב, זרה (עבודה יוחנן
בלבד  הנאה לאיסור או טומאה לעניין גם נוגע בטלים אינם
בטלה. - חכמים גזירת שהיא טומאה אבל התורה, מן שהוא
ספק  זו "הרי רבינו: אומר ולכן בתיקו נשארה הבעייא
רבינו  החמיר להקל, - דרבנן שספק פי על ואף לטומאה".

זרה. עבודה מפרש,26)בטומאת שם רש"י שם. גמרא
תקרובת  שהם כלים שלדעתו ונראה למשמשים, שהכוונה
דיבור  ב עמוד (שם כתוספות מפרש ורבינו בטלים , אינם

משנה). (כסף בכלל תקרובת שגם כיוון) המתחיל

.ÁÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈«¬»»»¿«≈»»¿≈ƒ
‡OÓa Ì„‡ ‡nËÓe ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa27 ¿«»¿ƒ∆∆»¬ƒ¿«≈»»¿«»

BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL .˙ÈÊÎa B˙‡ÓËÂ ,‰Ï·kƒ¿≈»¿À¿»ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆≈∆¿»≈
·ÏÁk ÌÎÈÒ ÔÈÈ È¯‰ .ÌÎÈÒ ÔÈÈ ezLÈ ,eÏÎ‡È…≈ƒ¿≈¿ƒ»¬≈≈¿ƒ»¿≈∆
Cq˙pL ÔÈÈ ‡l‡ BÊ ‰‡ÓË ‡nËÓ ÔÈ‡Â .BÓÈÁ·Ê¿»≈¿≈¿«≈À¿»∆»«ƒ∆ƒ¿«≈

„ia28ÔÈÈ Ì˙Ò Ï·‡ ;‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÙÏ29È„·BÚ ÏL «»ƒ¿≈¬»»»¬»¿»≈»∆¿≈
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קכז ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay f"h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

של  הטומאה גזירת שגם כאן מדגיש ולכן חשיבות, לה
מהעבודה־זרה. להרחיקו היינו ה'גברא', על היא חכמים
כו'" הנכר אלקי את "הסירו בפסוק מודגש זה ועניין

מעבודה־זרה. ה"גברא" והסתלקות בהיטהרות המדבר
(h"i oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

ז,2) (דברים הכתוב על הסמיכו ב מז, זרה עבודה במשנה
עצמו  ורבינו הך). היינו ושרץ (שקץ תשקצנו" "שקץ כו):

ב. בהלכה להלן זה רמז הנכר 3)מביא שאלוהי משמע
עבודת 4)מטמאים. לצרכי בהם שמשתמשים הכלים
דיניהם 5)אלילים. פרטי לה. שהקריבו הקרבנות

הבאות. בהלכות מבוארים

.·,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‰‡nËÓ dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»«¿»¿«¿»»»¿≈ƒ¿«»
,ı¯Mk ,‡OÓa ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿»¿«»«∆∆

epˆwLz ıwL :¯Ó‡pL6BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÈÊk d¯eÚLÂ . ∆∆¡««≈¿«¿∆¿ƒ»¿«ƒ…ƒ¿∆
˙n‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ7‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .8‰˙eÁt ¬»ƒ«≈¬»ƒ»¿»«»¿»

.‰¯B‰Ë - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ¿»

כשקץ.6) שדינה מכזית 7)משמע בפחות מטמא שאינו
ב). הלכה ב פרק מת טומאת הפסל.8)(הלכות גוף

.‚Úc¯Ók ‰È‰ elÙ‡ ,‰pnÓ ¯·È‡ ıˆ˜9‰Ê È¯‰ - »«≈»ƒ∆»¬ƒ»»¿«¿≈«¬≈∆
‡l‡ ,ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰¯Ê ‰„B·ÚL ;¯B‰Ë»∆¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ∆»
BÓk Ì¯Êz :¯Ó‡pL .‰ÓÏL ‡È‰Lk dlk ‰¯ev‰«»À»¿∆ƒ¿≈»∆∆¡«ƒ¿≈¿

‰Â„10ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰Âc ‰Ó -11Û‡ , »»«»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ«
˙B·‡ Èl˜k .ÌÈ¯·È‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»≈»¿«¿»¿≈»ƒ¿À≈¬

da ec ˙B‡Óh‰12.Ì‰È¯·cÓ d˙‡ÓhL ÈtÓ , «À¿»»ƒ¿≈∆À¿»»ƒƒ¿≈∆
BÈ‡L ˙ÓÎe ,‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡L ı¯Lk ‰e‡OÚ¬»»¿∆∆∆≈¿«≈¿«»¿≈∆≈

‡l‡ ‡nËÓ˙ÈÊÎa13‰‡nËÓ dÈ‡L ‰cÎe , ¿«≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»¿«¿»
.ÌÈ¯·È‡Ï¿≈»ƒ

לכוון 9) כדי החמור צוואר על שנותנים העץ כמו גדול איבר
בין  הבדל אין כאן ולהלכה מחרישה, מפרשים: (ויש הילוכו

הפירושים). מנידה 11)נידה.10)שני אבר נחתך אם
ח  פרק ראה החי. מן אבר ככל אלא כנידה מטמא אינו

ד. הלכה ומושב משכב טומאת ההקלות 12)מהלכות כל
בטומאת  חכמים הקילו השונות הטומאות באבות שישנן

זרה. בכעדשה.13)עבודה שמטמא כשרץ לא

.„‰˜¯t˙14ËBÈ„‰‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Ê ‰„B·Ú15 ƒ¿»¿»¬»»»««ƒ∆«∆¿
ÌÈÓi˜ ‰È¯·È‡ Ïk È¯‰Â d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ16dÈ‡ - »¿«¬ƒ»«¬≈»≈»∆»«»ƒ≈»

‰‡nËÓ17. ¿«¿»

(שם).14) ונתפרקו חוליות עשוי אומן.15)פסל שאינו
כמו 16) הפסל ויחזור החוליות את לחבר יכול אדם וכל

שלפי 17)שהיה. שם נאמר אולם נפשטה. שלא בעייא
זו, לבעייא מקום אין מטמא אינו ממנה שאבר חכמים דעת
הקודמת  בהלכה פסק שרבינו ומכיוון מטמאה. שאינה וברור

"אינה  כאן כתב למלך).כחכמים משנה (ראה מטמאה"

.‰Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ .ı¯Lk - ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈLnLÓ Ïk»¿«¿≈¬»»»¿∆∆¿«¿ƒ»»
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿«»¿≈∆∆»¬ƒ¿≈»¿«¿ƒ

ıˆ˜ elÙ‡Â .˙ÈÊÎa Ô˙‡ÓË ¯eÚLÂ .‡OÓa¿«»¿ƒÀ¿»»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
¯ÓÁ BÊ .ı¯Lk ‡nËÓ - ÈÏk‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰ÈLnLnÓƒ¿«¿∆»¿«ƒƒ«¿ƒ¿«≈¿∆∆…∆
‰„B·Ú ˙È·e .dÓˆÚ ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ¯˙BÈ ‰ÈLnLÓaƒ¿«¿∆»≈≈¬»»»«¿»≈¬»
˙ÈÊÎa ÔÈ‡nËÓ - B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚÂ ÂÈ·‡ ,BÓˆÚ ‰¯Ê18 »»«¿¬»»¿≈»«¬»¿«¿ƒƒ¿«ƒ

.ÔÈLnLÓ‰ ÏÎk ÚbÓa¿«»¿»«¿«¿ƒ

קצץ 18) דין למדנו ומכאן ב. מז, זרה עבודה משנה
ממשמשיה.

.Â‡ÓË - ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎn‰««¿ƒ…¿À¿≈¬»»»ƒ¿»
‰„B·Ú ˙È·Ï B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ .Ú‚Bk¿≈«¿≈¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿≈¬»

˙B‡¯„z˜Â ÌÈÏÒÙÒ .‡ÓË - ‰¯Ê19Ôa¯ ÒÈÎ‰L »»ƒ¿»«¿»ƒ¿«∆¿»∆ƒ¿ƒÀ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÔlÎÂ .ÌÈ‡ÓË - ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·Ï20. ¿≈¬»»»¿≈ƒ¿À»ƒ¿À¿»

הטומאה.20)כיסאות.19) באב שנגעו מפני

.Ê‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z21‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nËÓ22 ƒ¿…∆¬»»»¿«¿»¿«»¿«»
ÔÈa ,dÏ ÔÈ·È¯˜nL ¯·c Ïk .˙ÈÊÎa d¯eÚLÂ .‰Ï·kƒ¿≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ»»»∆«¿ƒƒ»≈
,‰Ï·k Ïk‰ - ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ¯‡L ÔÈa ¯Oa»»≈¿»√»ƒ«¿ƒ«…ƒ¿≈»

ÌÈ˙Ó ÈÁ·Ê Ô‡¯˜ ·e˙k‰L23ÏÚ Û‡Â .ÔÈ‡L Èt ∆«»¿»»ƒ¿≈≈ƒ¿««ƒ∆≈
ÔÈÏËa ÔÈÏÎ‡ ÏL ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z24ÌÏBÚÏ ƒ¿…∆¬»»»∆√»ƒ¿≈ƒ¿»

‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏËa Ì‡ ,‰‡‰a d¯Èz‰Ï25. ¿«ƒ»«¬»»ƒ»¿»¬≈»≈¿À¿»
- eÏhaL ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙·¯˜z ‡e‰L ÈÏk Ï·‡¬»¿ƒ∆ƒ¿…∆¬»»»∆ƒ¿

¯B‰Ë26- ÔÏhaL ‰ÈLnLÓe ‰¯Ê ‰„B·Ú ÔÎÂ . »¿≈¬»»»¿«¿∆»∆ƒ¿»
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

לאליל.21) כקרבן שהוגש  דבר מטמאה 22)כל אינה אבל
רבא  של אחרון וכלשון ב לב, זרה בעבודה כרבנן באוהל.

המשנה. בפירוש ב) יג, פעור 23)(חולין לבעל "ויצמדו
(עבודה  זרה עבודה לתקרובת והכוונה מתים". זבחי ויאכלו

ב). כט, ראש 24)זרה אזנה, ראש שקטע גוי של פסל
הותר  ביזוי, של יחס המוכיחים אחרים מעשים או חוטמה
כגוש  והוא כאליל איכותו את שביטל מפני בהנאה. הפסל
אבל  בהנאה, הותרו שברם, אם ומשמשים כלים וכן פשוט.
עבודת  (הלכות בהנאה ואסורים בטילים אינם אוכלין

י). והלכה ט הלכה ח פרק רבי 25)כוכבים של בעייא
ומשקין  אוכלין שאמרו מה אם א) נב, זרה (עבודה יוחנן
בלבד  הנאה לאיסור או טומאה לעניין גם נוגע בטלים אינם
בטלה. - חכמים גזירת שהיא טומאה אבל התורה, מן שהוא
ספק  זו "הרי רבינו: אומר ולכן בתיקו נשארה הבעייא
רבינו  החמיר להקל, - דרבנן שספק פי על ואף לטומאה".

זרה. עבודה מפרש,26)בטומאת שם רש"י שם. גמרא
תקרובת  שהם כלים שלדעתו ונראה למשמשים, שהכוונה
דיבור  ב עמוד (שם כתוספות מפרש ורבינו בטלים , אינם

משנה). (כסף בכלל תקרובת שגם כיוון) המתחיל

.ÁÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈«¬»»»¿«≈»»¿≈ƒ
‡OÓa Ì„‡ ‡nËÓe ,¯ÈÂ‡a Ò¯Á ÈÏÎe ,ÚbÓa27 ¿«»¿ƒ∆∆»¬ƒ¿«≈»»¿«»

BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL .˙ÈÊÎa B˙‡ÓËÂ ,‰Ï·kƒ¿≈»¿À¿»ƒ¿«ƒ∆∆¡«¬∆≈∆¿»≈
·ÏÁk ÌÎÈÒ ÔÈÈ È¯‰ .ÌÎÈÒ ÔÈÈ ezLÈ ,eÏÎ‡È…≈ƒ¿≈¿ƒ»¬≈≈¿ƒ»¿≈∆
Cq˙pL ÔÈÈ ‡l‡ BÊ ‰‡ÓË ‡nËÓ ÔÈ‡Â .BÓÈÁ·Ê¿»≈¿≈¿«≈À¿»∆»«ƒ∆ƒ¿«≈

„ia28ÔÈÈ Ì˙Ò Ï·‡ ;‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÙÏ29È„·BÚ ÏL «»ƒ¿≈¬»»»¬»¿»≈»∆¿≈
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ÔÈ˜LÓ Ïk ¯‡Lk ‰l˜ ‰‡ÓË ‡nËÓ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«≈À¿»«»ƒ¿»»«¿ƒ
ÔÈ‡ÓË30. ¿≈ƒ

באוהל.27) גם שמטמא כאן כתב ורש"י באוהל. לא אבל
ושכשך.28) ליין ידו אם 29)שהושיט יודעים אנו שאין

לא. או כשלושה 30)נתנסך שהיא הלוג ברביעית ושיעורו
א). ל, (שם זיתים

.Ë¯Ùq‰ ˙lÁzÓ e¯‡aL ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ31Ô‡k „Ú ƒ»«¿»ƒ∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆«»
,‰¯Bz ÏL ˙B·‡ Ô‰Ó - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡L ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆¬«À¿≈∆»∆»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ˙B·‡ Ô‰Óe≈∆»∆ƒ¿≈¿ƒ

טהרה.31) ספר

.È„ÏÂ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ·‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈≈¬«»∆»¬≈¿«
‰¯Bz ÏL ‰‡ÓË32ÏL ·‡ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ ÏÎÂ , À¿»∆»¿»«ƒ¿«≈≈¬«»∆

.Ì‰È¯·c ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¬≈∆»»∆ƒ¿≈∆

ומשקין.32) אוכלין בין כלים בין

.‡È‡nËÓ BÈ‡Â ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ·‡ Ïk»«À¿»∆¿«≈¿«»¿≈¿«≈
‡OÓa33- Ì‰È¯·c ÏL ·‡ ÔÈa ‰¯Bz ÏL ·‡ ÔÈa , ¿«»≈»∆»≈»∆ƒ¿≈∆

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡34, »»«≈«≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»
L¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎ ‡ÏÂ Ì„‡ ‡ÏÂ¿…»»¿…¿≈∆∆««ƒ∆¬«ƒ…≈≈
Ì„˜ B‡ ÂÈ‡nËnÓ L¯tL ¯Á‡ Bp‰Â .ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»¿ƒ««∆≈≈ƒ¿«¿»…∆
ÈL Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,„ÏÂ L¯ÙiL∆ƒ¿»»∆¿«≈√»ƒ¿∆»≈ƒ

.ÔBL‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆ƒ

שרץ.33) שהוא 34)כגון בשעה בבגדים נגע אם פירוש
בשרץ. נוגע

.·È·‡ ÔÈa ,‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËnL ‰‡ÓË ·‡ ÏÎÂ¿»«À¿»∆¿«≈¿«»¿«»≈»
‰¯Bz ÏL35Ì‰È¯·c ÏL ·‡ ÔÈa36Ba Ú‚Bp‰ Ì„‡ - ∆»≈»∆ƒ¿≈∆»»«≈«

ÌÈ„‚a ‡nËÓ B‡OBp‰ B‡37˙ÚL·e BÚbÓ ˙ÚLa «¿¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ¿«
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ,B˙‡ÈO38Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿∆»ƒ¿À¿»¿≈ƒ»«

L¯Ù ‡lL ÔÓÊ Ïk ÔBL‡¯ Ô‡OÚ - ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬»»ƒ»¿«∆…≈≈
ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ‡nËnÓ L¯t .ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»≈≈ƒ¿«¿»¬≈ƒ

ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡Â ,¯·c ÏÎÏ ‰‡ÓËÏ39Ú‚ Ì‡Â , ¿À¿»¿»»»¿≈¿«≈¿»ƒ¿ƒ»«
¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬≈≈≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

·k¯n‰Â ˙BÏ·p‰ ÔÓ ıeÁ ˙B·‡‰ Ïk40‰Ï·p‰ Ï·‡ . »»»ƒ«¿≈¿«∆¿»¬»«¿≈»
- ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËnL Èt ÏÚ Û‡ ,·k¯n‰Â¿«∆¿»««ƒ∆¿«¿ƒ¿«»¿«»

BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ Ô‰a Ú‚Bp‰41Ì‡Â , «≈«»∆≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»¿ƒ
‰‡ÓËÏ ÈL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚42‡OBp‰Â ; »«»√»ƒ¬≈≈≈ƒ¿À¿»¿«≈

B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ43„Ú ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â , ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«»√»ƒ«
.e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ìp‰ - L¯Ù ‡lL∆…≈≈ƒ»ƒ¿À¿»¿∆≈«¿

בגדיו".35) "וכיבס כתוב: כעין 36)בכולם תיקנו
בהם.37)דאורייתא. נוגע שהוא כלים לכל הדין והוא

באב.38) עצמם הם נגעו אינו 39)כאילו שראשון מפני
בלבד. ומשקין אוכלין אלא עליו 40)מטמא שרכב דבר

"יטמא 41)הזב. אלא בגדיו יכבס תורה כתבה לא בנוגע
הערב". מגעו 42)עד בשעת בין במשקין, נגע אם אבל

מדרבנן. ראשון נעשו שפירש אחר כתבה 43)ובין בנושא
בגדים. כיבוס תורה

.‚È˙‡hÁ ÈÓ44‰‡f‰ È„k Ô‰a LiL45Èt ÏÚ Û‡ , ≈«»∆≈»∆¿≈«»»««ƒ
‡l‡ ÌÈ„‚· ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ·k¯ÓÎe ‰Ï·k Ô‰L∆≈ƒ¿≈»¿∆¿»∆≈¿«¿ƒ¿»ƒ∆»
˙ÚLa ÌÈ„‚· ‡nËÓ Ô‰a Ú‚Bp‰ È¯‰ - Ô‡OBp‰«¿»¬≈«≈«»∆¿«≈¿»ƒƒ¿«
‡lL ÌÈna ÚbiL ¯LÙ‡ È‡L ;‡OB ÌeMÓ BÚbÓ«»ƒ≈∆ƒ∆¿»∆ƒ«««ƒ∆…

ËÈÒÈ46„Á‡Â ‡OBp‰ „Á‡L e¯‡a ¯·Îe ,Ô˙B‡ »ƒ»¿»≈«¿∆∆»«≈¿∆»
ÈÓÈa Ú‚pL B‡ ‰Ï·p‰ ¯Óˆa Ú‚Bp‰ ÔÎÂ .ËÈÒn‰47 «≈ƒ¿≈«≈«¿∆∆«¿≈»∆»«¿ƒ≈

;‡OB ÌeMÓ BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ - ·k¯n‰«∆¿»¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ≈
,Ô˙B‡ ËÈÒÈ ‡lL el‡ ÌÈ¯·„a ÚbÏ ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»ƒ¿…«ƒ¿»ƒ≈∆…»ƒ»
.‡OBp‰ ÔÈ„k L¯Ù ‡lL „Ú ÌÈ„‚a ‡nËÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»¿«≈¿»ƒ«∆…≈≈¿ƒ«≈

על 44) להזות כדי אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
מת. "למעלה 45)טמאי שנינו: ב משנה א פרק בכלים

וכו') זרע ושכבת משרץ יותר גבוהה טומאה (דרגת מהם
את  מטמאים שהם הזייה, כדי בהם שיש חטאת ומי נבילה
הנושאם  האדם (פירוש, במגע בגדים לטמא במשא האדם
במגע". בגדים וחשוכי המשא) בשעת במגעו בגדים מטמא
נמנעים  בגדים במגע": בגדים "חשוכי שם רבינו ופירש
מלשון  חטאת, במי או בנבילה נוגע כשהאדם מליטמא
שלנו  התנ"ך [ובספרי יז) לח, (ישעיה משחת נפשי חשכת
על  דילג שרבינו הדבר, ותמוה בקוף. "חשקת" כתוב
ולא  ו) כ, (בראשית אני גם ואחשוך שבתורה הפסוקים
מטמא  שאינו כאן רבינו ומלמדנו טו)]. כב, (שם חשכת
משא, טומאת מדין מטמאים אבל מגע טומאת מדין בגדים
מובא  קורקוס והרי"י להזיז. ולא לנגוע אפשר שאי מפני
משום  היא הטומאה אם לי מה שואל, כאן, משנה בכסף
קרושים  במים הוא שההבדל ומבאר נושא, משום או נוגע

להסיטם. מבלי בהם לנגוע שאפשר יזיז.46)בקור,
האריג.47) מן הבולטות דקיקים) (חוטים השערות

.„ÈB˙ÚÈÏa ˙ÚLa - ¯B‰h‰ ÛBÚ ˙Ï· ÚÏBa‰«≈«ƒ¿««»ƒ¿«¿ƒ»
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰Â ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„‚a ‡nËÓ48. ¿«≈¿»ƒ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿À¿»

¯Á‡Â .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»√»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿»¿««
ÚÏaL49.ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‰Ê È¯‰ - ∆»«¬≈∆≈≈ƒ¿«¿»

פירוש,48) אחד", ופוסל שניים "מטמא שם: במשנה
מטמאים  והם ראשון ונעשים הבגדים את מטמא הבולע
ויוצא  אחרים). פוסלים אלה ואוכלין שני להיות אוכלין
האוכלין  ואת הבגדים (את שניים מטמא שהבולע מזה,
שנגעה  התרומה את פוסל זה על ונוסף בהם) שנגעו

אחד 49)באוכלין. מטמא בלעה או "הקיאה שם: במשנה
שהיא  בזמן רק מטמאה טהור עוף נבלת אחד". ופוסל
א) הלכה ג פרק (למעלה אדם של הבליעה בבית נמצאת
ודינו  ממנה פירש כאילו זה הרי שבלעה, אחר ולפיכך

י"ב. בהלכה למעלה שנתבאר כמו לטומאה, כראשון

.ÂËÌÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ‰n„‡ ‰¯t Û¯BO‰«≈»»¬À»¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
Ô‰ÈOÚÓ ˙ÚLaL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰Â¿«¿«≈«∆«»ƒ««ƒ∆ƒ¿««¬≈∆

eÚ‚ Ì‡ ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„‚a ‡nËÓ50ÔÈÏÎ‡a ¿«≈¿»ƒ¿∆≈«¿ƒ»¿»√»ƒ
‰‡ÓËÏ ÈL Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈOÚÓ ˙ÚLa elÙ‡51. ¬ƒƒ¿««¬≈∆¬≈≈≈ƒ¿À¿»

והמשלח.50) למשנה 51)השורף בפירושו רבינו כתב וכן
והמשלח  ופרים פרה שורף כי "ודע, ט: משנה ה פרק זבים
עם  אמנם בפתיחה, ביארנו כאשר בגדים מטמאים השעיר
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אחד  מטמאים אלא אחד ופוסלים שניים מטמאים אינם זה
האוכלין  (פירוש, לטומאה ראשון כל כמו אחד ופוסלים
הכלל  סותר שזה תחשוב ואל שני). נעשים בהם שנגעו
מטמא  מגעו בשעת בגדים המטמא (שכל יהושע רבי שאמר
המטמא  "כל ואמר מבואר שזה לפי אחד), ופוסל שניים
גרידא  בגדים המטמאים כל אמר ולא מגעו" בשעת בגדים
אלא  בגדים יטמאו במגע לא ומשלח) (שורף ואלה (בלבד),
בין  מחלק שרבינו ברור, זה". והבן מיוחד, עסק בהתעסקם
דבר  ובין במשא) (או בנגיעה תמיד בגדים המטמא דבר

בנגיעה  המטמא בלבד. מסויים עסק בזמן או שמטמא
מוגבלת  שטומאתם אלה אבל ראשון, אוכלין עושה במשא
בחיבורים, אפילו כמותם להיות האוכלין את מטמאים אינם
אותם  ועושה ראשון שהוא בהאדם בנגיעתם מיטמאים והם
יהושע. רבי של לשונו מדיוק זה הבדל ולמד לטומאה, שני

.ÊËÓ ·‡a Ú‚Bp‰CB˙a CÏLn‰ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ «≈«¿»≈¬«À¿«À¿»¿
·kLÓ B‡ ı¯L B‡ ‰Ï· ÔB‚k ,‰Â˜n‰52‡e‰L «ƒ¿∆¿¿≈»∆∆ƒ¿»∆

‰Â˜na53ÔÈÚÓ C‡ :¯Ó‡pL .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚Â «ƒ¿∆¿»«¬≈∆»≈∆∆¡«««¿»
- ‡ÓËÈ Ì˙Ï·a Ú‚Â ,¯B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ ‰Â˜Ó ¯B·eƒ¿≈«ƒƒ¿∆»¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»
ÔÓ ‰ÏÚiLÎe .ÔÈ‡nËÓ ‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰Lk elÙ‡¬ƒ¿∆≈¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ¿∆«¬∆ƒ

¯‰ËÈ Ú‚Bp‰ ‰Ê ‰Â˜n‰54ÌÈ„‚· ‡nËÓ Ô‡OBp‰Â] . «ƒ¿∆∆«≈ƒ¿«¿«¿»¿«≈¿»ƒ
- L¯Ù ‡lL „Ú ÌÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â ,Ì˙‡ÈO ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»«¿…»ƒ«∆…≈≈
·Ê ÔÎÂ .[e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿¿≈»
·kLn‰ È¯‰ - ‰Â˜na ÁpÓ ‡e‰L ·kLn‰ ÏÚ Ò¯cL∆»«««ƒ¿»∆À»«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿»

¯‰ËÈ ‰Â˜n‰ ÔÓ ·kLn‰ ‰ÏÚiLÎe ;‡ÓË55È¯‰L , »≈¿∆«¬∆«ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«∆¬≈
‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ56‡e‰Lk ·kLna Ú‚Bp‰ ‰ÊÂ . »¿»¿ƒ»¿∆«≈««ƒ¿»¿∆

‰Ê È¯‰ - ‰Â˜nÏ ıeÁ Ú‚Â B„È ËLt Ì‡ ,‰Â˜na«ƒ¿∆ƒ»«»¿»««ƒ¿∆¬≈∆
ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ«∆¿«≈√»ƒ

.ÔÈ˜LÓe«¿ƒ

לו.52) והדומה הזב עליו ששכב שניהם 53)דבר ואפילו
המקווה. בתוך - והאדם הטומאה מן 54)- יפרוש אם

חלק  הוציא אם אבל המים, בתוך עודנו כשכולו הטומאה
אגב  ודרך נטהר. לא הטומאה מן שפירש לפני מגופו
המקווה  מן שיעלה עד נטהר אינו שהטובל רבינו משמיענו

בטומאתו. נשאר במקווה שהוא זמן המשכב.55)וכל
לפני 56) הזב מן פירש לא שאם מובן הזב. מן פרישתו אחר

מטמאי  הלכות (ראה נטהר לא - המים מן יצא ממנו שחלק
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מטמאים 1) ואם מתטמאים, והמשקין שהאוכלין יבאר

דיניהם. וכל משקין, או אוכלין

.‡ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯·c»»¿…»«»∆»√»ƒ¿««¿ƒ
¯L‡ ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ ÏkÓ :¯Ó‡pL .ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»»…∆¬∆≈»≈¬∆
ÏÎa ‰˙MÈ ¯L‡ ‰˜LÓ ÏÎÂ ,‡ÓËÈ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡B·È»»»«ƒƒ¿»¿»«¿∆¬∆ƒ»∆¿»
¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ ‡ÓËpL ÏÎ‡‰ ÔÈ‡Â .‡ÓËÈ ÈÏk¿ƒƒ¿»¿≈»…∆∆ƒ¿»¿«≈…∆«≈

‰¯Bz‰ ÔÓ2¯·c ÔÈ‡nËÓ e‡ÓËpL ÔÈ˜Ln‰ ‡ÏÂ , ƒ«»¿…««¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ»»
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯Á‡3ÏÚ e¯Êb ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ . «≈ƒ«»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«

ÔÎÂ ;e‰‡nË - ¯Á‡ ÏÎ‡a Ú‚ Ì‡L ,‡Óh‰ ÏÎ‡‰»…∆«»≈∆ƒ»«¿…∆«≈ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa ‡Óh‰ ÏÎ‡ Ú‚ Ì‡4ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . ƒ»«…∆«»≈¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈…∆

Ì‰È¯·cÓ elÙ‡Â ÌÏBÚÏ Ba Ú‚pL ÈÏk ‡nËÓ5ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ∆»«¿»«¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈
e¯Êb6B‡ ÔÈÏÎ‡ e‡nËiL ÌÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ »¿«««¿ƒ«¿≈ƒ∆¿«¿√»ƒ

Ô‰a eÚ‚pL ÌÈÏk B‡ ÔÈ˜LÓ7. «¿ƒ≈ƒ∆»¿»∆

משקין.2) מטמא שאינו אפשר 3)והואֿהדין לכאורה
אוכל", מטמא "אינו כתב: אוכל גבי - הלשון משינוי ללמוד
אולם  משקין. מטמא טמא שאוכל - אחר" "דבר כתב: וכאן
גזרו  סופרים "מדברי וכותב: ממשיך שהרי כן, הדבר אין
ברור  טימאן", - במשקין הטמא אוכל נגע אם וכן וכו',
בפ"י  ולקמן בלבד. סופרים מדברי משקין שמטמא איפוא,
אדם  "בין הטומאה, בוולד המשקין נגעו אם "וכן כתב: ה"י
באוכל  נגעו שאם מכאן תורה", מדברי נטמאו כלים" ובין
שלישי  בענין שם ביאורנו (ע' התורה מן נטמאו לא - ראשון
משקה  מטמא שאוכל א, יט, פסחים רש"י [ודעת ורביעי).

שם]. ע' התורה. תימן).4)מן (כת"י טימאן צ"ל:
ב.5) ז, ב.7)שם.6)נדה בהלכה יבואר הנימוק

.·EÏ ÔÈ‡8‰‡ÓË „ÏÂ9‡l‡ ÌÈÏk ‡nËnL ≈¿¿«À¿»∆¿«≈≈ƒ∆»
·Ïa ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓÌ‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓËÂ .„10. «¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿À¿»ƒƒ¿≈∆

‡e‰Â11·‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ Ô˙B‡ eÈ‰iL ¿∆ƒ¿»««¿ƒ¿≈ƒ≈¬«»
˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó12ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa , ≈¬«À¿≈∆»≈∆

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .Ì‰È¯·cƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿«««¿ƒ¿≈ƒ
·f‰ ‰˜LÓ ÌeMÓ ‰¯Êb ?ÌÈÏk e‡nËiL13‡e‰L , ∆¿«¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿≈«»∆

˜¯È ÈÎÂ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔÈc ÌÈÏk ‡nËÓe ·‡»¿«≈≈ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ»…
e¯‡aL BÓk ,¯B‰ha ·f‰14. «»«»¿∆≈«¿

מ"ה.8) פ"ח בין 9)פרה - הטומאה באב שנגע דבר כל
הטומאה. ולד נעשה - ומשקין אוכלין בין נדה 10)כלים

נאמר.11)שם. אלה 12)וזה למשקין הטומאה פירוש,
הטומאות, לשלשלת הראשון שהיה הטומאה מאב הגיעה
משקין  שנגעו כגון השלשלת, באותה חוליות מאה ואפילו
משקין  נגעו ואחרֿכך בכלים המשקין ונגעו הטומאה, באב
אב  "מחמת בגדר זה הרי הלאה, וכן הכלים באותם אחרים
גזרו  שחכמים בידיים שנגעו משקין למעט הטומאה",
כלים. מטמאים אינם אלה משקין טומאה, עליהם
"אבל  רבינו: כותב טהרות, סדר המשנה לפירוש ובהקדמתו
ר"ל  השרץ, מחמת יתטמאו המשקין אלו שיהיו בתנאי
שיטמאוהו  כמו השרץ) (אל אליו בטומאתו נסמך שיהיה
נטמא  שיהיה לא שקדם, כמו השני, או הראשון או האב
המשקין  את מטמאין טמאות שידיים לפי טמאות, בידיים
יד, (שבת בתלמוד אמרם ענין וזה . . . שהתבאר כמו כן גם
שאלו  ז"ל אמרו (כאילו) כאשר שרץ", מחמת "דאיטמו ב)
ברור  וכו'". טמאות בידיים יתטמאו לא טמאים המשקין
שמקור  מודיע שם ורבינו למעלה. שכתבנו למה שהתכוון
מקור  מוסר [בכסףֿמשנה ה"א. פ"ג חגיגה בירושלמי זה דין
בתרגומה  זו הקדמה לידו הגיעה לא וכנראה עצמו, בשם זה

הי 13)העברי]. רוקו נוזלים כגון זב, של מגופו וצאים
רגליו. פ"א 14)ומימי ומושב משכב טומאת בהלכות

וט"ו. הי"ד

.‚e¯ÊbLk15e¯Êb ,ÌÈÏk‰ ˙‡ e‡nËiL ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ ¿∆»¿«««¿ƒ∆¿«¿∆«≈ƒ»¿
ÔÎBzÓ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ eÈ‰iL16eÏÙ Ì‡ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆«≈ƒƒ»≈«ƒ»¿

Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï17ÈL ‡e‰ È¯‰Â Blk ‡ÓË -18Ì‡Â ; «¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»À«¬≈≈ƒ¿ƒ
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קכט ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay f"h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אחד  מטמאים אלא אחד ופוסלים שניים מטמאים אינם זה
האוכלין  (פירוש, לטומאה ראשון כל כמו אחד ופוסלים
הכלל  סותר שזה תחשוב ואל שני). נעשים בהם שנגעו
מטמא  מגעו בשעת בגדים המטמא (שכל יהושע רבי שאמר
המטמא  "כל ואמר מבואר שזה לפי אחד), ופוסל שניים
גרידא  בגדים המטמאים כל אמר ולא מגעו" בשעת בגדים
אלא  בגדים יטמאו במגע לא ומשלח) (שורף ואלה (בלבד),
בין  מחלק שרבינו ברור, זה". והבן מיוחד, עסק בהתעסקם
דבר  ובין במשא) (או בנגיעה תמיד בגדים המטמא דבר

בנגיעה  המטמא בלבד. מסויים עסק בזמן או שמטמא
מוגבלת  שטומאתם אלה אבל ראשון, אוכלין עושה במשא
בחיבורים, אפילו כמותם להיות האוכלין את מטמאים אינם
אותם  ועושה ראשון שהוא בהאדם בנגיעתם מיטמאים והם
יהושע. רבי של לשונו מדיוק זה הבדל ולמד לטומאה, שני

.ÊËÓ ·‡a Ú‚Bp‰CB˙a CÏLn‰ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ «≈«¿»≈¬«À¿«À¿»¿
·kLÓ B‡ ı¯L B‡ ‰Ï· ÔB‚k ,‰Â˜n‰52‡e‰L «ƒ¿∆¿¿≈»∆∆ƒ¿»∆

‰Â˜na53ÔÈÚÓ C‡ :¯Ó‡pL .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚Â «ƒ¿∆¿»«¬≈∆»≈∆∆¡«««¿»
- ‡ÓËÈ Ì˙Ï·a Ú‚Â ,¯B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ ‰Â˜Ó ¯B·eƒ¿≈«ƒƒ¿∆»¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»
ÔÓ ‰ÏÚiLÎe .ÔÈ‡nËÓ ‰Â˜n‰ CB˙a Ô‰Lk elÙ‡¬ƒ¿∆≈¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ¿∆«¬∆ƒ

¯‰ËÈ Ú‚Bp‰ ‰Ê ‰Â˜n‰54ÌÈ„‚· ‡nËÓ Ô‡OBp‰Â] . «ƒ¿∆∆«≈ƒ¿«¿«¿»¿«≈¿»ƒ
- L¯Ù ‡lL „Ú ÌÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â ,Ì˙‡ÈO ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»«¿…»ƒ«∆…≈≈
·Ê ÔÎÂ .[e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿¿≈»
·kLn‰ È¯‰ - ‰Â˜na ÁpÓ ‡e‰L ·kLn‰ ÏÚ Ò¯cL∆»«««ƒ¿»∆À»«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿»

¯‰ËÈ ‰Â˜n‰ ÔÓ ·kLn‰ ‰ÏÚiLÎe ;‡ÓË55È¯‰L , »≈¿∆«¬∆«ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«∆¬≈
‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ56‡e‰Lk ·kLna Ú‚Bp‰ ‰ÊÂ . »¿»¿ƒ»¿∆«≈««ƒ¿»¿∆

‰Ê È¯‰ - ‰Â˜nÏ ıeÁ Ú‚Â B„È ËLt Ì‡ ,‰Â˜na«ƒ¿∆ƒ»«»¿»««ƒ¿∆¬≈∆
ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ ‡e‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ«∆¿«≈√»ƒ

.ÔÈ˜LÓe«¿ƒ

לו.52) והדומה הזב עליו ששכב שניהם 53)דבר ואפילו
המקווה. בתוך - והאדם הטומאה מן 54)- יפרוש אם

חלק  הוציא אם אבל המים, בתוך עודנו כשכולו הטומאה
אגב  ודרך נטהר. לא הטומאה מן שפירש לפני מגופו
המקווה  מן שיעלה עד נטהר אינו שהטובל רבינו משמיענו

בטומאתו. נשאר במקווה שהוא זמן המשכב.55)וכל
לפני 56) הזב מן פירש לא שאם מובן הזב. מן פרישתו אחר

מטמאי  הלכות (ראה נטהר לא - המים מן יצא ממנו שחלק
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מטמאים 1) ואם מתטמאים, והמשקין שהאוכלין יבאר

דיניהם. וכל משקין, או אוכלין

.‡ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯·c»»¿…»«»∆»√»ƒ¿««¿ƒ
¯L‡ ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ ÏkÓ :¯Ó‡pL .ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»»…∆¬∆≈»≈¬∆
ÏÎa ‰˙MÈ ¯L‡ ‰˜LÓ ÏÎÂ ,‡ÓËÈ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡B·È»»»«ƒƒ¿»¿»«¿∆¬∆ƒ»∆¿»
¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÓ ‡ÓËpL ÏÎ‡‰ ÔÈ‡Â .‡ÓËÈ ÈÏk¿ƒƒ¿»¿≈»…∆∆ƒ¿»¿«≈…∆«≈

‰¯Bz‰ ÔÓ2¯·c ÔÈ‡nËÓ e‡ÓËpL ÔÈ˜Ln‰ ‡ÏÂ , ƒ«»¿…««¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ»»
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯Á‡3ÏÚ e¯Êb ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ . «≈ƒ«»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«

ÔÎÂ ;e‰‡nË - ¯Á‡ ÏÎ‡a Ú‚ Ì‡L ,‡Óh‰ ÏÎ‡‰»…∆«»≈∆ƒ»«¿…∆«≈ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa ‡Óh‰ ÏÎ‡ Ú‚ Ì‡4ÏÎ‡ ÔÈ‡Â . ƒ»«…∆«»≈¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈…∆

Ì‰È¯·cÓ elÙ‡Â ÌÏBÚÏ Ba Ú‚pL ÈÏk ‡nËÓ5ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ∆»«¿»«¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈
e¯Êb6B‡ ÔÈÏÎ‡ e‡nËiL ÌÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ »¿«««¿ƒ«¿≈ƒ∆¿«¿√»ƒ

Ô‰a eÚ‚pL ÌÈÏk B‡ ÔÈ˜LÓ7. «¿ƒ≈ƒ∆»¿»∆

משקין.2) מטמא שאינו אפשר 3)והואֿהדין לכאורה
אוכל", מטמא "אינו כתב: אוכל גבי - הלשון משינוי ללמוד
אולם  משקין. מטמא טמא שאוכל - אחר" "דבר כתב: וכאן
גזרו  סופרים "מדברי וכותב: ממשיך שהרי כן, הדבר אין
ברור  טימאן", - במשקין הטמא אוכל נגע אם וכן וכו',
בפ"י  ולקמן בלבד. סופרים מדברי משקין שמטמא איפוא,
אדם  "בין הטומאה, בוולד המשקין נגעו אם "וכן כתב: ה"י
באוכל  נגעו שאם מכאן תורה", מדברי נטמאו כלים" ובין
שלישי  בענין שם ביאורנו (ע' התורה מן נטמאו לא - ראשון
משקה  מטמא שאוכל א, יט, פסחים רש"י [ודעת ורביעי).

שם]. ע' התורה. תימן).4)מן (כת"י טימאן צ"ל:
ב.5) ז, ב.7)שם.6)נדה בהלכה יבואר הנימוק

.·EÏ ÔÈ‡8‰‡ÓË „ÏÂ9‡l‡ ÌÈÏk ‡nËnL ≈¿¿«À¿»∆¿«≈≈ƒ∆»
·Ïa ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓÌ‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓËÂ .„10. «¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿À¿»ƒƒ¿≈∆

‡e‰Â11·‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ Ô˙B‡ eÈ‰iL ¿∆ƒ¿»««¿ƒ¿≈ƒ≈¬«»
˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó12ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa , ≈¬«À¿≈∆»≈∆

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .Ì‰È¯·cƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿«««¿ƒ¿≈ƒ
·f‰ ‰˜LÓ ÌeMÓ ‰¯Êb ?ÌÈÏk e‡nËiL13‡e‰L , ∆¿«¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿≈«»∆

˜¯È ÈÎÂ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔÈc ÌÈÏk ‡nËÓe ·‡»¿«≈≈ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ»…
e¯‡aL BÓk ,¯B‰ha ·f‰14. «»«»¿∆≈«¿

מ"ה.8) פ"ח בין 9)פרה - הטומאה באב שנגע דבר כל
הטומאה. ולד נעשה - ומשקין אוכלין בין נדה 10)כלים

נאמר.11)שם. אלה 12)וזה למשקין הטומאה פירוש,
הטומאות, לשלשלת הראשון שהיה הטומאה מאב הגיעה
משקין  שנגעו כגון השלשלת, באותה חוליות מאה ואפילו
משקין  נגעו ואחרֿכך בכלים המשקין ונגעו הטומאה, באב
אב  "מחמת בגדר זה הרי הלאה, וכן הכלים באותם אחרים
גזרו  שחכמים בידיים שנגעו משקין למעט הטומאה",
כלים. מטמאים אינם אלה משקין טומאה, עליהם
"אבל  רבינו: כותב טהרות, סדר המשנה לפירוש ובהקדמתו
ר"ל  השרץ, מחמת יתטמאו המשקין אלו שיהיו בתנאי
שיטמאוהו  כמו השרץ) (אל אליו בטומאתו נסמך שיהיה
נטמא  שיהיה לא שקדם, כמו השני, או הראשון או האב
המשקין  את מטמאין טמאות שידיים לפי טמאות, בידיים
יד, (שבת בתלמוד אמרם ענין וזה . . . שהתבאר כמו כן גם
שאלו  ז"ל אמרו (כאילו) כאשר שרץ", מחמת "דאיטמו ב)
ברור  וכו'". טמאות בידיים יתטמאו לא טמאים המשקין
שמקור  מודיע שם ורבינו למעלה. שכתבנו למה שהתכוון
מקור  מוסר [בכסףֿמשנה ה"א. פ"ג חגיגה בירושלמי זה דין
בתרגומה  זו הקדמה לידו הגיעה לא וכנראה עצמו, בשם זה

הי 13)העברי]. רוקו נוזלים כגון זב, של מגופו וצאים
רגליו. פ"א 14)ומימי ומושב משכב טומאת בהלכות

וט"ו. הי"ד

.‚e¯ÊbLk15e¯Êb ,ÌÈÏk‰ ˙‡ e‡nËiL ÔÈ˜Ln‰ ÏÚ ¿∆»¿«««¿ƒ∆¿«¿∆«≈ƒ»¿
ÔÎBzÓ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ eÈ‰iL16eÏÙ Ì‡ ?„ˆÈk . ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆«≈ƒƒ»≈«ƒ»¿

Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï17ÈL ‡e‰ È¯‰Â Blk ‡ÓË -18Ì‡Â ; «¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»À«¬≈≈ƒ¿ƒ
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eÚ‚19ÌÈÏk ¯‡La20eOÚÂ Ôlk ‡nËÓ - ÔÎBzÓ »¿ƒ¿»≈ƒƒ»¿«≈À»¿«¬
ÈÏk‰ È¯BÁ‡a ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈiL¿ƒƒ¬»ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈«¿ƒ
ÈÏÎe ÛËL ÈÏÎa ÔÈa Ò¯Á ÈÏÎa ÔÈa ,CBz BÏ LiL∆≈≈ƒ¿ƒ∆∆≈ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ

„·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË - ˙BÎzÓ21,ÈL ÂÈ¯BÁ‡ È¯‰Â , «»ƒ¿¿¬»ƒ¿««¬≈¬»≈ƒ
;‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÎBz ‡ÓË ‡ÏÂ¿…ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

L„˜Ï Ï·‡22,Blk ‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk , ¬»¿…∆¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»À
.‰‡ÓËÏ ÈL Blk È¯‰Â«¬≈À≈ƒ¿À¿»

שם.15) רבינו פירוש ראה מ"א. פכ"ה נגעו 16)כלים אם
כולו. נטמא - הכלי של הפנימי נגעו 17)בצד לא אפילו

ראשון.18)בדופנו. הם שמשקין הכלי.19)גזרו בדופן
ממש.20) בנגיעה אלא מאוירם מטמאים אף21ֿ)שאינם

מגבו  בנגיעה חרס כלי מטמא אינו הזב שמשקה עלֿפי
משום  גזירה היא משקין טומאת של עיקרה וכל (מאחוריו),
רבינו  תורה. משל יותר גזירתם חכמים החמירו הזב, משקה
חרס  כלי "מה א): לח, (בכורות שאמרו ממה זה, דין למד
נטמא  לא גבו נטמא שטף כלי אף תוכו, נטמא לא גבו נטמא

(רא  וכסףֿמשנה).תוכו" ראב"ד מ"ט.22)ה שם כלים

.„e¯‡a ¯·k23,ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈÏÎ‡‰L , ¿»≈«¿∆»√»ƒ≈¿«¿ƒ≈ƒ
¯k‰ ÔÈ˜LÓ ˙‡ÓËa eOÚ ‰ÓÏÂ .ÔÈ‡nËÓ ÔÈ˜Ln‰Â¿««¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¿À¿««¿ƒ∆≈
- ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÈÏk‰L ,e¯Ó‡Â ‰Ê∆¿»¿∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬»
ÌÈÏk ˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï ?‰Óe¯˙Ï BÎBz ‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«∆À¿«≈ƒ
‰Óe¯z ‰ÈÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL ,Ì‰È¯·cÓ el‡≈ƒƒ¿≈∆∆…ƒ¿¿»∆»¿»

ÌÈL„˜Â24. ¿»»ƒ

א.23) וקדשים 24)בהלכה תרומה לשרוף אסרה התורה
טהורים.

.‰e¯‡a ¯·k25·‡a eÚ‚pL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L , ¿»≈«¿∆»√»ƒ¿««¿ƒ∆»¿¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰ - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó≈¬«À¿¬≈≈ƒ¿À¿»¿≈ƒ
B˙B‡ È¯‰ - ·‡a ‡ÓËpL ÈÏÎa B‡ Ì„‡a ÏÎ‡ Ú‚»«…∆¿»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿»¬≈
‡¯˜ - ÈM‰ ‰Êa Ú‚pL ÏÎ‡Â .‰‡ÓËÏ ÈL ÏÎ‡‰»…∆≈ƒ¿À¿»¿…∆∆»«¿∆«≈ƒƒ¿»
- ÈÚÈ·¯ ÏÎ‡a ÈLÈÏM‰ Ú‚ Ì‡Â .‰‡ÓËÏ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿À¿»¿ƒ»««¿ƒƒ¿…∆¿ƒƒ

na .‰‡ÓËÏ ÈÚÈ·¯ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰ ¬≈∆ƒ¿»¿ƒƒ¿À¿»«∆¿»ƒ¬ƒ
·‡a Ú‚pL ‰˜LÓ „Á‡ ,ÔÈ˜Ln‰ Ï·‡ ;ÔÈÏÎ‡a»√»ƒ¬»««¿ƒ∆»«¿∆∆»«¿«
È¯‰ - ÈLa Ú‚pL B‡ ÔBL‡¯a Ú‚pL B‡ ‰‡Óh‰«À¿»∆»«¿ƒ∆»«¿≈ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ‰lÁz ‰˜Ln‰ B˙B‡26,B¯·Á ˙‡ ‡nËÓe , ««¿∆¿ƒ»¿À¿»¿«≈∆¬≈
‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,B¯·Á ˙‡ B¯·ÁÂ27ÔÈBÓ ÔÈ‡L , «¬≈∆¬≈¬ƒ≈≈»∆≈ƒ

ÔBL‡¯a B‡ ‰‡Óh‰ ·‡a Ú‚pL ÔÈÈ ?„ˆÈk .ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈««ƒ∆»«¿««À¿»¿ƒ
Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k ‰Ê ÔÈÈ È¯‰ - ÈLa B‡¿≈ƒ¬≈«ƒ∆¿ƒ¿À¿»¿≈ƒ»«
L·„e ,L·„a ·ÏÁÂ ,·ÏÁa ÔÓLÂ ,ÔÓLa ‰Ê ÔÈÈ«ƒ∆¿∆∆¿∆∆¿»»¿»»ƒ¿«¿«
ÔBL‡¯ Ôlk - ÌÏBÚÏ „Ú ÔÎÂ ,¯Á‡ ÔÈÈa ÌÈÓe ,ÌÈÓa¿«ƒ«ƒ¿«ƒ«≈¿≈«¿»À»ƒ
,‰lÁz ·‡a ‡ÓË Ô‰Ó „Á‡ Ïk el‡Îe ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿»¿»¿ƒ»

ÌÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔlÎÂ28e‡ÓËpL ÈÏk ÔÎÂ . ¿À»¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈ˜LÓa ÂÈ¯BÁ‡29È¯BÁ‡a ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚Â , ¬»¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¬≈ƒ«¬≈

ÔÈlÁ ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰30eOÚ - «≈ƒ«¿≈ƒ¬ƒ»«¿ƒÀƒ«¬
ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓe ,‰‡ÓËÏ ‰lÁz ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ»¬≈ƒ¿ƒ»¿À¿»¿«¿ƒ≈ƒ
Ô‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈiL Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ ÌÈ¯Á‡31 ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»ƒ«∆≈

.ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ

ה"ח.25) פ"ה מת טומאת פ"ח,26)בהלכות פרה משנה
תחילה  להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל "כל ז:

התרומה. את פוסל ושני טבול27ֿ)(ראשון)", תוספתא
ה"ב. פ"א ולד 28)יום "כל שנינו: מ"ה, פ"ח בפרה

הטומאות  ולד כל משקה". אלא כלים מטמא אינו הטומאות
- משקה "נטמא המשנה: ומסיימת ושני, ראשון פירושו, -
ומטמא  נטמא - באלה משקה נטמא אם כלומר, טימאן",

ור'29)כלים. אליעזר ר' מחלוקת מ"ז, פ"ח טהרות
את  מטמאים ושניהם הכלים, באחורי שנגעו באוכלין יהושע

שנטמ  כלים באחורי שנגעו במשקין.המשקין או
קודש.30) או תרומה של המשקין.31)ומכלֿשכן

.ÂÔÈÏÎ‡ eÚ‚Â ,ÔÈ˜LÓa e‡ÓËpL ÈÏk‰ È¯BÁ‡32 ¬≈«¿ƒ∆ƒ¿¿¿«¿ƒ¿»¿√»ƒ
Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ elÙ‡ ,‡Óh‰ ÈÏk‰ È¯BÁ‡a«¬≈«¿ƒ«»≈¬ƒ»¿≈¿»¬≈≈
‡nËÓ BÈ‡ „·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ÈÏk‰L .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿¿¬»ƒ¿«≈¿«≈
e‡ÓËpL ÈÏk‰L ;„·Ïa L„˜Ï ‡l‡ ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡∆»√»ƒ∆»¿…∆ƒ¿«∆«¿ƒ∆ƒ¿¿

e¯‡aL BÓk ,L„˜Ï Blk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÂÈ¯BÁ‡33, ¬»¬≈∆»≈À¿…∆¿∆≈«¿
.L„w‰ ÏÎ‡ ‡nËÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»¿«≈…∆«…∆

אליעזר,32) כר' ופסק יהושע, ור' אליעזר ר' נחלקו בזה
שם, ופירשו אליעזר, כר' הלכה אמרו: ב ז, שבנדה מפני
אוכלין  ומטהר חולין, של אפילו משקין מטמא אליעזר שר'

תרומה. של שם,33)אפילו בנדה ומשמע ה"ג. למעלה
נטמא  שהכלי אףֿעלֿפי קודש, אכלי מטמא תוכו שגם

שם. רש"י ראה באחוריו. שנגעו ממשקין

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שניות 1) ושהידיים לטומאה, בראשון בידיו הנוגע יבאר

ובשר  מנחות של וצריד והנותר הפיגול ודין סופרים. מדברי
במקדש, ידיים טומאת יש אם למחיצתו. חוץ שיצא קודש
ובית  המלך ששלמה באחרת. ונגעה אחת ידו שנטמאה ומי
במפה  ידיו אדם לט שניות. שיהיו הידיים כל על גזרו דינו
או  שאכל אדם כל על שגזרו נטילה. בלא תרומה ואוכל
האוכלין  כל אם לטומאה. שני שיהיו טמאים, אוכלין שתה

לרביעית. המשקין וכל פרס לכחצי מצטרפים

.‡Ú‚Bp‰ Ïk2‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯a ÂÈ„Èa3‰È‰L ÔÈa , »«≈«¿»»¿ƒ¿À¿»≈∆»»
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ B‡ ÏÎ‡ B‡ ÈÏk B‡ Ì„‡ ÔBL‡¯ B˙B‡ƒ»»¿ƒ…∆«¿ƒ¿≈ƒ

˜¯t‰ „Ú „·Ïa ÂÈ„È e‡ÓË -4ÂÈ„È ÒÈÎn‰ ÔÎÂ .5 ƒ¿¿»»ƒ¿«««∆∆¿≈««¿ƒ»»
ÒÈÎ‰L B‡ ,‰‡Óh‰ ·‡a ‡ÓËpL Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿««À¿»∆ƒ¿ƒ

ÚbÓ ˙È·Ï ÂÈ„È6ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ .ÂÈ„È e‡ÓË - »»¿«ƒ¿À»ƒ¿¿»»¿À¿««»«ƒ
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

והידים".2) . . . התרומה את פוסלים "אלו מי"ב: פ"ה זבים
שניות. שהידים מפני שלישי התרומה את עושים פירוש,
לטומאה  בראשון שנגעו כגון נטמא, לא הגוף כשכל ומדובר
משמונהֿ אחד היא זו וטומאה וכלים. אדם מטמא שאינו
(ראה  הלל בית על שמאי בית שרבו ביום שגזרו דבר עשר

ב). יג, שבת לא 3)משנה, לטומאה, בשני נגעו אם אבל
א. פ"ג, ידים במשנה, כחכמים כף 4)נטמאו. חיבור מקום

ג. פ"ב, שם משנה, והזרוע. מ"א.5)היד פ"ג שם
כהן,6) עלֿפי לטומאה הוחלט או והוסגר נגע בו שיש בית

לתוכו  הבא כל את התורה מן ומטמא הטומאה אב הוא
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דברים  במה פט"ז). צרעת טומאת הל' (ראה ראשון להיות
נטמא  לא מזה בפחות אבל ורובו, ראשו כשהכניס אמורים,

שהוכנסו. הידים על טומאה חכמים וגזרו התורה, מן

.·˙BiL ÌÈ„i‰7ÔÈ‡L .ÌÏBÚÏ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «»«ƒ¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿»∆≈
e¯Êb Ô‰ÈÏÚ ‰‡ÓË e¯ÊbLÎe ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ Ô˙‡ÓËÀ¿»»∆»ƒƒ¿≈∆¿∆»¿À¿»¬≈∆»¿
˙ÈaÏ ÂÈ„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈ƒ¿À¿»¬ƒƒ¿ƒ»»««ƒ

ÚbÓ‰8ÌÈ„‚a ‡nËnL Ì„‡a ÂÈ„Èa Ú‚pL B‡ ,9„Ú «¿À»∆»«¿»»¿»»∆¿«≈¿»ƒ«
˙BiL ÂÈ„È È¯‰ - ÂÈ‡nËnÓ L¯Ù ‡lL10. ∆…≈≈ƒ¿«¿»¬≈»»¿ƒ

נעשו 8)שם.7) לתוכו והנכנסים הטומאה, אב  שהוא
והבגדים 9)ראשון. וכדומה, הנבילה את הנושא כגון

ראשון. שנתבאר 10)נעשים כמו נטמא, לא גופו אבל
הי"א. פ"ו למעלה

.‚¯˙Bp‰Â Ïebt‰11˙BÁÓ ÏL „È¯ˆÂ12Ô‰ È¯‰ - «ƒ¿«»¿»ƒ∆¿»¬≈≈
CÎÈÙÏ ,ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰a ÔÈBÓe ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k13 ¿ƒ¿À¿»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

‰ˆÈ·Îa ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ14¯˙Bp‰Â Ïebt‰ ÔÈ‡Â . ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿≈»¿≈«ƒ¿«»
ÔÈÙ¯ËˆÓ15‰ˆÈ·Îa ‰ÂL Ô¯eÚML Èt ÏÚ Û‡ ,16, ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆ƒ»»∆ƒ¿≈»

Ô‰È¯·cÓ ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰17ÔÈÏÎ‡‰ ¯‡L Ï·‡ . ƒ¿À¿««»«ƒƒƒ¿≈∆¬»¿»»√»ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ18ÔÈ‡L .19˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡ ƒ¿»¿ƒ∆≈√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆

.‰ˆÈ·k eÈ‰iL „Ú ÌÈ„i‰«»«ƒ«∆ƒ¿¿≈»

ב.11) קכ, פסחים קמח 12)משנה, של דקיקים קרטים
השמן  את סופגים שאינם עבים, לגושים יחד שנדבקו
נרטבו  שלא מפני טומאה, לקבל הוכשרו ולא שבמנחה
טומאה  לקבל אותם מכשירה הקודש חיבת אבל במשקה,
שמדרבנן  אמרו, ב) (קב, ובמנחות המטמא. בדבר כשיגעו
הי"ד). פי"ב השלמות (ראה ושני ראשון בהם מונים

ה"13) (ראה ראשון שהם שם,14)א).מפני בפסחים
בכזית  הוא אם ונותר, פיגול של בשיעורם אמוראים נחלקו
בכל  אוכלין טומאת כשיעור או אכילתם איסור כשיעור
כלל  למה נתבאר [לא בכביצה. והלכה בכביצה. – מקום
ענינים  שני הלא ונותר, פיגול עם מנחות של צריד רבינו
של  ובצריד עצמם, מחמת טמאים ונותר פיגול הם, נפרדים

ראב"ד)]. (ראה בטומאה כשנגע מדובר משנה,15)מנחות
ב. יז, א):16)מעילה עמוד (שם יהושע רבי אמר וכלל

מצטרפים. שווה, ושיעורו שטומאתו זה 17)כל נימוק
שמואל. בשם שם בגמרא במשנה.18)נאמר שם

צירוף.19) צריכים למה נימוק

.„˙ÈÏe˜20‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯˙Bp‰ B‡ Ïebt‰ ƒ«ƒ«»««ƒ∆ƒ
‰Óe˙Ò21ÂÈ„È e‡ÓË ÂÈ„Èa da Ú‚Bp‰ -22; ¿»«≈«»¿»»ƒ¿¿»»

Ïebt B‡ ¯˙B eLnML ÌÈL„˜ ÏL ˙BÓˆÚ‰L23 ∆»¬»∆»»ƒ∆ƒ¿»ƒ
¯·„Ï ÒÈÒa eOÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿«¬»ƒ¿»»

¯eÒ‡‰24. »»

מוח.20) הרבה בה ויש הירך, למעלה 21)עצם ואמרנו
כשלא  במגע מטמאה אינה הנבילה שקולית הי"א), (פ"ב

"וקולית 22)ניקבה. שם: שנינו א. קכה, חולין משנה,
טמא". – נקובים בין סתומים בין בהם, הנוגע - המוקדשים
רש"י). פירש (וכן בנותר שמדובר שם, רבינו ומפרש

פיגול.23) או נותר שהוא למוח כבסיס גמרא,24)שימש
שם.

.‰L„˜ ¯Oa25B˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ ‡ˆiL26‡e‰ È¯‰ - ¿«…∆∆»»ƒ¿ƒ»¬≈
‡Ï B‡ ÌÈ„i‰ ˙‡ ‡nËÓ Ì‡ ˜ÙÒ27BÈ‡ CÎÈÙÏ . »≈ƒ¿«≈∆«»«ƒ…¿ƒ»≈

¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË ˜ÙqL ,‡nËÓ28. ¿«≈∆¿≈À¿««»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈
‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ ˙ÈaÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÒt ¯Oa Ì‡Â¿ƒ¿«∆«∆»»««ƒ¬≈

‰¯e·Á Èa .¯B‰Ë29Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê30. »¿≈¬»¿ƒƒ≈

ב.25) פה, לבשר 26)פסחים מחיצות קבעה התורה
חומת  ומחיצת קדשים, לקדשי ישראל עזרת מחיצת קודש,
אלו  למחיצות מחוץ שיצא והבשר קלים, לקדשים ירושלים

ביוצא". "נפסל בגמרא: נפסל. שנשארה 27)– שם בעיה
ה"א.28)בתיקו. פי"ד ביחיד 29)לקמן נאכל אינו פסח

"בני  ונקראים עליו, שנמנו אדם בני של בחבורה אלא
ה"א). פ"ב פסח קרבן (הל' שם:30)חבורה" גמרא,

רבנן  גזרו דלא שואלים) אנו (אין לן מיבעיא לא "בפסח
זריזין  חבורה בני הנימוק)? הוא (מה טעמא מאי טומאה,
טומאה  שגזרו בזה שם מנומקת ביוצא, הבעיה פירוש: הן".
ולא  בזמנו הקודש את לאכול הכהנים שיזהרו כדי נותר, על
טומאה. על מאוד מקפידים היו שהכהנים נותר, לידי יבוא
שבנותר  לומר אפשר גזרו. ביוצא גם אם השואל ושאל
אבל  הקבוע, בזמן הבשר את יאכלו ולא שיתעצלו חששו
אפשר  ומאידך חששו. לא ולזה בידים מעשה הוא יוצא
ולא  בידים, להוצאה גם וחששו חכמים חילקו שלא לומר,
ואין  השני את אחד ומזרזים בחבורה הנאכל בפסח גזרו
מזה  ויוצא שכיח. שאינו בדבר גזרו לא וחכמים שכיח, יוצא
להם  שקשה קטנה בחבורה כגון בפסח, גם שכיח שנותר

הכול. לאכול

.ÂLc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡31‰‡ÓË e¯ÊbL ‰ÚLaL . ≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»∆¿»»∆»¿À¿»
ÔÈÏÎ‡a Ú‚Bp‰ ‡l‡ .Lc˜na e¯Ê‚ ‡Ï ,ÌÈ„i‰ ÏÚ««»«ƒ…»¿«ƒ¿»∆»«≈«»√»ƒ

ÌÈ‡ÓË32Ú‚pL ÔÈa Lc˜na Ú‚pL ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈ƒ¿«≈»∆≈∆»««ƒ¿»≈∆»«
Ú‚Â ,Lc˜nÏ ıeÁ.Ô‡nË ‡Ï - Lc˜na ÌÈL„˜a «ƒ¿»¿»«¿»»ƒ«ƒ¿»…ƒ¿»

L„w‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - Lc˜nÏ ıeÁ Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»««ƒ¿»¬≈∆¿«≈∆«…∆
¯‡a˙iL BÓk ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÒBÙe33. ≈∆«¿»¿∆ƒ¿»≈

ידים 31) טומאת שאין זכינו עקיבא, רבי אמר א: יט, פסחים
ידיו 32)במקדש. טמאים, במשקין נגע שאם משמע,

במקדש. גם ה"גֿד.33)מטמאות פי"א לקמן

.Ê˙‡ÓËpL ÈÓ34˙¯Á‡a ‰Ú‚Â ˙Á‡ B„È35- ƒ∆ƒ¿≈»««¿»¿»»«∆∆
ÏËBÂ ,‰¯B‰Ë ˙¯Á‡‰36Bi„Â ‰‡Óh‰ ˙‡37‰na . »«∆∆¿»¿≈∆«¿≈»¿««∆

‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c38Ì‡ ,L„˜Ï Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆ƒ
d‡nË - ‰iMa Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓË39Ô‰ÈzLe , ƒ¿≈»««¿»««¿ƒ»ƒ¿»¿≈∆

‰ÏÈ·Ë ˙BÎÈ¯ˆ40˙ÏÈËa - ‰Óe¯˙Ï Ï·‡ .L„˜Ï ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
„·Ïa ÌÈ„È41ÂÈ„È e¯‰ËÈ42. »«ƒƒ¿«ƒ¿¬»»

ב.34) כ, חגיגה אם 35)משנה, "בתרומה, כתוב: במשנה
נגעה  אם ופירושה: טהורה". חברתה - מידיו אחת נטמאת
תרומה. מטמאה השניה אין השניה, ביד הטמאה היד

מים.36) הלוג רביעית עליה אותה 37)שופך לטהר
רבינו,39)שם.38)לתרומה. כותב הי"ב פי"ב לקמן

אחר. אדם של ידו גם מטמאה שתי 40)שלקודש טבילת
נגעה  וכשלא מים. סאה ארבעים בו שיש במקווה הידים

בלבד. הטמאה את מטביל נטמאו 41)בשנייה, אם אפילו
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קלי ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay f"h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דברים  במה פט"ז). צרעת טומאת הל' (ראה ראשון להיות
נטמא  לא מזה בפחות אבל ורובו, ראשו כשהכניס אמורים,

שהוכנסו. הידים על טומאה חכמים וגזרו התורה, מן

.·˙BiL ÌÈ„i‰7ÔÈ‡L .ÌÏBÚÏ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «»«ƒ¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿»∆≈
e¯Êb Ô‰ÈÏÚ ‰‡ÓË e¯ÊbLÎe ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ Ô˙‡ÓËÀ¿»»∆»ƒƒ¿≈∆¿∆»¿À¿»¬≈∆»¿
˙ÈaÏ ÂÈ„È ÒÈÎ‰ elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈ƒ¿À¿»¬ƒƒ¿ƒ»»««ƒ

ÚbÓ‰8ÌÈ„‚a ‡nËnL Ì„‡a ÂÈ„Èa Ú‚pL B‡ ,9„Ú «¿À»∆»«¿»»¿»»∆¿«≈¿»ƒ«
˙BiL ÂÈ„È È¯‰ - ÂÈ‡nËnÓ L¯Ù ‡lL10. ∆…≈≈ƒ¿«¿»¬≈»»¿ƒ

נעשו 8)שם.7) לתוכו והנכנסים הטומאה, אב  שהוא
והבגדים 9)ראשון. וכדומה, הנבילה את הנושא כגון

ראשון. שנתבאר 10)נעשים כמו נטמא, לא גופו אבל
הי"א. פ"ו למעלה

.‚¯˙Bp‰Â Ïebt‰11˙BÁÓ ÏL „È¯ˆÂ12Ô‰ È¯‰ - «ƒ¿«»¿»ƒ∆¿»¬≈≈
CÎÈÙÏ ,ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰a ÔÈBÓe ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k13 ¿ƒ¿À¿»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

‰ˆÈ·Îa ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ14¯˙Bp‰Â Ïebt‰ ÔÈ‡Â . ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿≈»¿≈«ƒ¿«»
ÔÈÙ¯ËˆÓ15‰ˆÈ·Îa ‰ÂL Ô¯eÚML Èt ÏÚ Û‡ ,16, ƒ¿»¿ƒ««ƒ∆ƒ»»∆ƒ¿≈»

Ô‰È¯·cÓ ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰17ÔÈÏÎ‡‰ ¯‡L Ï·‡ . ƒ¿À¿««»«ƒƒƒ¿≈∆¬»¿»»√»ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ18ÔÈ‡L .19˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡ ƒ¿»¿ƒ∆≈√»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆

.‰ˆÈ·k eÈ‰iL „Ú ÌÈ„i‰«»«ƒ«∆ƒ¿¿≈»

ב.11) קכ, פסחים קמח 12)משנה, של דקיקים קרטים
השמן  את סופגים שאינם עבים, לגושים יחד שנדבקו
נרטבו  שלא מפני טומאה, לקבל הוכשרו ולא שבמנחה
טומאה  לקבל אותם מכשירה הקודש חיבת אבל במשקה,
שמדרבנן  אמרו, ב) (קב, ובמנחות המטמא. בדבר כשיגעו
הי"ד). פי"ב השלמות (ראה ושני ראשון בהם מונים

ה"13) (ראה ראשון שהם שם,14)א).מפני בפסחים
בכזית  הוא אם ונותר, פיגול של בשיעורם אמוראים נחלקו
בכל  אוכלין טומאת כשיעור או אכילתם איסור כשיעור
כלל  למה נתבאר [לא בכביצה. והלכה בכביצה. – מקום
ענינים  שני הלא ונותר, פיגול עם מנחות של צריד רבינו
של  ובצריד עצמם, מחמת טמאים ונותר פיגול הם, נפרדים

ראב"ד)]. (ראה בטומאה כשנגע מדובר משנה,15)מנחות
ב. יז, א):16)מעילה עמוד (שם יהושע רבי אמר וכלל

מצטרפים. שווה, ושיעורו שטומאתו זה 17)כל נימוק
שמואל. בשם שם בגמרא במשנה.18)נאמר שם

צירוף.19) צריכים למה נימוק

.„˙ÈÏe˜20‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯˙Bp‰ B‡ Ïebt‰ ƒ«ƒ«»««ƒ∆ƒ
‰Óe˙Ò21ÂÈ„È e‡ÓË ÂÈ„Èa da Ú‚Bp‰ -22; ¿»«≈«»¿»»ƒ¿¿»»

Ïebt B‡ ¯˙B eLnML ÌÈL„˜ ÏL ˙BÓˆÚ‰L23 ∆»¬»∆»»ƒ∆ƒ¿»ƒ
¯·„Ï ÒÈÒa eOÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆«»«ƒƒ¿«¬»ƒ¿»»

¯eÒ‡‰24. »»

מוח.20) הרבה בה ויש הירך, למעלה 21)עצם ואמרנו
כשלא  במגע מטמאה אינה הנבילה שקולית הי"א), (פ"ב

"וקולית 22)ניקבה. שם: שנינו א. קכה, חולין משנה,
טמא". – נקובים בין סתומים בין בהם, הנוגע - המוקדשים
רש"י). פירש (וכן בנותר שמדובר שם, רבינו ומפרש

פיגול.23) או נותר שהוא למוח כבסיס גמרא,24)שימש
שם.

.‰L„˜ ¯Oa25B˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ ‡ˆiL26‡e‰ È¯‰ - ¿«…∆∆»»ƒ¿ƒ»¬≈
‡Ï B‡ ÌÈ„i‰ ˙‡ ‡nËÓ Ì‡ ˜ÙÒ27BÈ‡ CÎÈÙÏ . »≈ƒ¿«≈∆«»«ƒ…¿ƒ»≈

¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË ˜ÙqL ,‡nËÓ28. ¿«≈∆¿≈À¿««»«ƒ»¿∆ƒ¿»≈
‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ ˙ÈaÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÒt ¯Oa Ì‡Â¿ƒ¿«∆«∆»»««ƒ¬≈

‰¯e·Á Èa .¯B‰Ë29Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê30. »¿≈¬»¿ƒƒ≈

ב.25) פה, לבשר 26)פסחים מחיצות קבעה התורה
חומת  ומחיצת קדשים, לקדשי ישראל עזרת מחיצת קודש,
אלו  למחיצות מחוץ שיצא והבשר קלים, לקדשים ירושלים

ביוצא". "נפסל בגמרא: נפסל. שנשארה 27)– שם בעיה
ה"א.28)בתיקו. פי"ד ביחיד 29)לקמן נאכל אינו פסח

"בני  ונקראים עליו, שנמנו אדם בני של בחבורה אלא
ה"א). פ"ב פסח קרבן (הל' שם:30)חבורה" גמרא,

רבנן  גזרו דלא שואלים) אנו (אין לן מיבעיא לא "בפסח
זריזין  חבורה בני הנימוק)? הוא (מה טעמא מאי טומאה,
טומאה  שגזרו בזה שם מנומקת ביוצא, הבעיה פירוש: הן".
ולא  בזמנו הקודש את לאכול הכהנים שיזהרו כדי נותר, על
טומאה. על מאוד מקפידים היו שהכהנים נותר, לידי יבוא
שבנותר  לומר אפשר גזרו. ביוצא גם אם השואל ושאל
אבל  הקבוע, בזמן הבשר את יאכלו ולא שיתעצלו חששו
אפשר  ומאידך חששו. לא ולזה בידים מעשה הוא יוצא
ולא  בידים, להוצאה גם וחששו חכמים חילקו שלא לומר,
ואין  השני את אחד ומזרזים בחבורה הנאכל בפסח גזרו
מזה  ויוצא שכיח. שאינו בדבר גזרו לא וחכמים שכיח, יוצא
להם  שקשה קטנה בחבורה כגון בפסח, גם שכיח שנותר

הכול. לאכול

.ÂLc˜na ÌÈ„È ˙‡ÓË ÔÈ‡31‰‡ÓË e¯ÊbL ‰ÚLaL . ≈À¿«»«ƒ«ƒ¿»∆¿»»∆»¿À¿»
ÔÈÏÎ‡a Ú‚Bp‰ ‡l‡ .Lc˜na e¯Ê‚ ‡Ï ,ÌÈ„i‰ ÏÚ««»«ƒ…»¿«ƒ¿»∆»«≈«»√»ƒ

ÌÈ‡ÓË32Ú‚pL ÔÈa Lc˜na Ú‚pL ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈ƒ¿«≈»∆≈∆»««ƒ¿»≈∆»«
Ú‚Â ,Lc˜nÏ ıeÁ.Ô‡nË ‡Ï - Lc˜na ÌÈL„˜a «ƒ¿»¿»«¿»»ƒ«ƒ¿»…ƒ¿»

L„w‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - Lc˜nÏ ıeÁ Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»««ƒ¿»¬≈∆¿«≈∆«…∆
¯‡a˙iL BÓk ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÒBÙe33. ≈∆«¿»¿∆ƒ¿»≈

ידים 31) טומאת שאין זכינו עקיבא, רבי אמר א: יט, פסחים
ידיו 32)במקדש. טמאים, במשקין נגע שאם משמע,

במקדש. גם ה"גֿד.33)מטמאות פי"א לקמן

.Ê˙‡ÓËpL ÈÓ34˙¯Á‡a ‰Ú‚Â ˙Á‡ B„È35- ƒ∆ƒ¿≈»««¿»¿»»«∆∆
ÏËBÂ ,‰¯B‰Ë ˙¯Á‡‰36Bi„Â ‰‡Óh‰ ˙‡37‰na . »«∆∆¿»¿≈∆«¿≈»¿««∆

‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c38Ì‡ ,L„˜Ï Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆ƒ
d‡nË - ‰iMa Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓË39Ô‰ÈzLe , ƒ¿≈»««¿»««¿ƒ»ƒ¿»¿≈∆

‰ÏÈ·Ë ˙BÎÈ¯ˆ40˙ÏÈËa - ‰Óe¯˙Ï Ï·‡ .L„˜Ï ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
„·Ïa ÌÈ„È41ÂÈ„È e¯‰ËÈ42. »«ƒƒ¿«ƒ¿¬»»

ב.34) כ, חגיגה אם 35)משנה, "בתרומה, כתוב: במשנה
נגעה  אם ופירושה: טהורה". חברתה - מידיו אחת נטמאת
תרומה. מטמאה השניה אין השניה, ביד הטמאה היד

מים.36) הלוג רביעית עליה אותה 37)שופך לטהר
רבינו,39)שם.38)לתרומה. כותב הי"ב פי"ב לקמן

אחר. אדם של ידו גם מטמאה שתי 40)שלקודש טבילת
נגעה  וכשלא מים. סאה ארבעים בו שיש במקווה הידים

בלבד. הטמאה את מטביל נטמאו 41)בשנייה, אם אפילו
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לחולין 42)שתיהן. לידים "נוטלים ב: יח, שם משנה,
מטבילים". ולקודש ולתרומה, ולמעשר

.ÁCÏn‰ ‰ÓÏL43ÌÈ„i‰ Ïk ÏÚ e¯Êb BÈc ˙È·e ¿……«∆∆≈ƒ»¿«»«»«ƒ
,e‡ÓËpL È‡cÂa Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙BiL eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒ¿««ƒ∆…»«¿««∆ƒ¿¿

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ44ÌÈ„i‰ ÏÚ ‰ÓÏL ¯Ê‚ ‡ÏÂ . ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ¿…»«¿……««»«ƒ
L„˜Ï ‡l‡ ‰‡ÓË45ÂÈ¯Á‡L ÌÈÓÎÁ e¯Êb Ck ¯Á‡Â , À¿»∆»¿…∆¿««»»¿¬»ƒ∆«¬»

.‰Óe¯˙Ï ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe .‰Óe¯˙Ï Û‡«ƒ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿»
,‰ÏeÒt - ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ‰Óe¯˙a Ú‚ Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿»…∆∆ƒ…»»¿»

BÊ ‰‡ÓË ÏÚ ˙Ù¯OÂ46. ¿ƒ¿∆∆«À¿»

ב.43) יד, דבר,44)שבת בכל ולהתעסק לנגוע רגילות
דחה  שם [רש"י המטמא. בדבר נגעו שמא אנו וחוששים
מלוכלכים, ובמקומות בגוף לנגוע שדרכן ומפרש זה, פירוש
רבינו  של ומלשונו בלכלוך, שתיגע לתרומה הוא וגנאי
גזרו  לא ואףֿעלֿפיֿכן בטומאה, לנגיעה שחששו משמע

הגוף]. כל טומאת ולא ידים טומאת א.45)אלא טו, שם
שנטמאו 46) וקדשים תרומה שורפים שאין כבר, נתבאר

בפירוש  חכמים גזרו ידים בטומאת אבל דרבנן, טומאה
שם). אילפא, של (מימרא שריפה

.ËËÏ47˙ÏÈË ‡Ïa ‰Óe¯z ÏÎB‡Â ‰tÓa ÂÈ„È Ì„‡ »»»»»¿«»¿≈¿»¿…¿ƒ«
ÌÈ„È48ÚbÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,49Ôk ‰OÚÈ ‡Ï Ï·‡ . »«ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ«¬»…«¬∆≈

˙¯‰Ë ÏÚ B‡ L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁa¿Àƒ∆«¬«»√««…∆«»√«
‰Óe¯z50„Èt˜Ó BÈ‡L ÈÙÏ ,ÚbÈ ‡nL ‰¯Êb , ¿»¿≈»∆»ƒ«¿ƒ∆≈«¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ51. ¬≈∆

תרומה,48)כורך.47) לאוכלי מפה "התירו ב: קז, חולין
טהרות". לאוכלי מפה התירו מפני 49)ולא עצמם, בידים

טמאות. בידים בתרומה מלנגוע ונזהרים הם, זריזים שכהנים
בטהרת 50) כמו חולין בטהרת להזהר נוהגים היו פרושים

קודש. או על 51)תרומה כמו טהרתם על מקפיד אינו
שיגע  לחשוש יש ולפיכך תרומה, או ממש קודש טהרת
שחולין  משמע מלשונו זהירות. חוסר מתוך ממש בידים
לאכול  מותר תרומה, או הקודש טהרת על נעשו שלא
(ראה  הי"ח פ"ו ברכות בהל' בפירוש רבינו כתב וכן במפה.

שם). וכסףֿמשנה ראב"ד

.È˙BiL ÌÈ„i‰Â ÏÈ‡B‰52- ‰˜LÓa eÚ‚ Ì‡ , ƒ¿«»«ƒ¿ƒƒ»¿¿«¿∆
- ÔÈÏÎ‡a el‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â .‰lÁz Ìe‡OÚ¬»¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ≈»√»ƒ
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa eÚ‚ Ì‡Â ,ÈL Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»≈ƒ¿ƒ»¿¿«¿ƒ¬≈ƒƒ
BÓk ,ÌÏBÚÏ ‰lÁz ÔÈ˜Ln‰L ;‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»∆««¿ƒ¿ƒ»¿»¿

e¯‡aL53˙ÓÁÓ e‡ÓËpL el‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»≈«¿ƒ≈∆ƒ¿¿≈¬«
ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÌÈ„i‰54ÌÈ„i‰ ˙‡ÓË ¯wÚL , «»«ƒ¿«¿ƒ≈ƒ∆ƒ«À¿««»«ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ .Ì‰È¯·cÓ55ÏÎ‡iL Ì„‡ Ïk ÏÚ ƒƒ¿≈∆¿≈»¿¬»ƒ«»»»∆…«
‡ B‡ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÏÎ‡L ÔÈa ,ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡,ÈL ÏÎ √»ƒ¿≈ƒ≈∆»«…∆ƒ…∆≈ƒ

ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ Ïk ÏÚÂ56ÈL ‰È‰iL , ¿«»«∆«¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ
ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ57Ô‡OÚ - ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â . ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ¬»»

ÈLÈÏL58- ÔÈlÁ ‰˜LÓ elÙ‡ ,ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ; ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈Àƒ
ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÏ ‰lÁz Ô‡OÚ59Ï·‡ , ¬»»¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»

‰Ê Ì„‡ ˙‡ÓË ¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏk ‡nËÏ ‡Ï…¿«≈≈ƒƒ¿ƒ«À¿«»»∆
Ì‰È¯·cÓ60e¯Êb ‰Ó ÈtÓe .61ÏÎB‡‰ ÏÚ ‰‡ÓË ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿À¿»«»≈

ÈL B‡ ÔBL‡¯ ÏÎ‡ ÏÎ‡È ‡nL ?ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆»…«…∆ƒ≈ƒ
‰Óe¯z ‰˜Ln‰ ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ‰˜LÓ ÂÈÏÚ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆»»«¿≈¿»¿ƒ¿»««¿∆¿»
- ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰ ÔÎÂ .ÂÈÙaL ÏÎ‡a ‡ÓË»≈»…∆∆¿ƒ¿≈«∆«¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ˜Lna ‡ÓË ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ÏÎ‡ Ô‰nÚ ÏÎ‡È ‡nL∆»…«ƒ»∆…∆¿»¿ƒ¿»»≈««¿ƒ

˙BÓe¯˙a e¯‡a ¯·Îe .ÂÈÙaL62ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L , ∆¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿∆»∆¡…
.‰‡ÓË ‰Óe¯z¿»¿≈»

בשני,52) הנוגעים שמשקין ה"ה, בפ"ז למעלה ונתבאר
ראשון. שם.53)נעשו כבר 54)למעלה, נאמר זה דין

ביאור  בתוספת הדבר כפל וכאן בקיצור, ה"ב) (שם למעלה
שם). הערות מ"ב.55)(ראה פ"ב זבים 56)טהרות

יב. ה"א).57)פ"ה, פ"ט (ראה שמש הערב צריך ואינו
אין 58) בחולין שהרי בתרומה, שמדובר הוכחה מכאן

הוא 59)שלישי. האדם גוף טומאת שעיקר אףֿעלֿפי
חכמים. שהם 60)מגזירת דברים שתה או אכל אם ואפילו

התורה. מן א.61)טמאים יד, ה"ג.62)שבת פ"ז

.‡È‡nË˙Ó BÈ‡63ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡iL „Ú ≈ƒ¿«≈«∆…««¬»ƒ¿≈ƒ
Ò¯t ÈˆÁk64˙˜ÁBO ‰ˆÁÓe ‰ˆÈ·k ‡e‰L ,65ÔÎÂ . «¬ƒ¿»∆¿≈»∆¡»∆∆¿≈

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‰zLiL „Ú ‡nË˙Ó BÈ‡ ‰˙BM‰«∆≈ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·¯66ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .67Ò¯t ÈˆÁÎÏ ¿ƒƒ¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ¿«¬ƒ¿»

‰iÂb‰ ˙‡ ÏÒÙÏ68ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ˜Ln‰ ÏÎÂ , ƒ¿…∆«¿ƒ»¿»««¿ƒƒ¿»¿ƒ
- ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰˙L B‡ ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÚÈ·¯Ïƒ¿ƒƒ¿ƒ»«»»»ƒƒ∆
LÈ Ì‡ :ËÚÓ ÏÎ‡Â ‰‰LÂ ËÚÓ ÏÎ‡ .¯B‰Ë»»«¿«¿»»¿»«¿«ƒ≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ69,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ƒ¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ
ËÚÓ ‰˙L Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ»»¿«
È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ LÈ Ì‡ :ËÚÓ ‰˙LÂ ‰‰LÂ¿»»¿»»¿«ƒ≈ƒ¿ƒ»¿«¿≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ70Ï·ËÂ ¯eÚMkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ .71,‰ÏÚÂ ƒ¿»¿ƒ»«»ƒ«ƒ¿»«¿»»
ÔÈa È¯‰Â Ô‰ÈÈa ‰‰L ‡Ï Ì‡ ,„iÓ ËÚÓ ÏÎ‡Â¿»«¿«ƒ»ƒ…»»≈≈∆«¬≈≈
˙ÏÈÎ‡ È„Îa ‰ÏÈ·Ë ¯Á‡lLÂ ‰ÏÈ·Ë ÈÙlL ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ»¿∆¿««¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«

ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - Ò¯t72. ¿»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

ב.63) יז, מעילה שלוש 64)משנה, הוא שפרס רבינו דעת
כארבע  הוא שפרס ב) יב, (כריתות רש"י [ודעת ביצים.

בריווח.65)ביצים]. קצת, לוג 66)יותר הלוג. רביעית
ביצים. שש שם.67)= הגוף 68)משנה, את לטמא
שני. ביצים.69)ולעשותו שלוש של רגילה אכילה זמן

א.70) יג, אומרים,72)שם.71)כריתות אנו ואין
הראשון, השיעור חצי פעולת את לבטל הועילה שהטבילה
מפני  והטעם, לטמא. שיעור בו ואין השני החצי רק ונשאר
פעולה. כל הטבילה עשתה לא כלל, מטמא אינו זית שבחצי

.·È‰M‡73da ˙‡ ‰˜ÈÓe ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡È‰L ƒ»∆ƒƒ¿À¿»¿ƒ»∆¿»
¯B‰Ë Ôa‰ È¯‰ -74‰‡ÓË ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,75elÙ‡L . ¬≈«≈»¿…»¿»»À¿»∆¬ƒ

ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ LiL ¯LÙ‡ ,˙ÈÚÈ·¯ ˜iL ¯Ó‡z…«∆»«¿ƒƒ∆¿»∆≈ƒ¿ƒ»¿«
˙Á‡ ˙·a ˜BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙È76. »≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»∆¬≈≈≈¿«««

שראשון 74)שם.73) מפני אמו, מנגיעת מיטמא אינו
אדם. מטמא טמא.75)אינו חלב שינק אלא 76)משום

גזרו. לא ובספק לאט, לאט
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.‚È˙¯aÚÓ‰77˙BÁt ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Ï dÏ e¯Èz‰ «¿À∆∆ƒƒ»∆¡…√»ƒ¿≈ƒ»
ÈtÓ ,‰a¯‰ ˙ÏÎB‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÚMkÓƒ«ƒ¿««ƒ∆ƒ∆∆«¿≈ƒ¿≈
‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .‰kq‰««»»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»∆»¬≈ƒ

.‰¯B‰Ë¿»

פחות 77) לאכול לעוברה לה "התירו שם: ברייתא,
טובא  אפילו פפא: רב ומוסיף הסכנה", מפני מכשיעור
לטבול  ולא לאכול לה שהתירו רבינו, ומפרש (הרבה).
שמא  טומאה? עליה גזרו לא ולמה משנה). (כסף אחרֿכך
שמח'). ('אור ותסתכן – תיטמא שלא כדי מאכילה תימנע
נראה  הרבה" אוכלת ואפילו מכשיעור "פחות שאמר ומה
מכשיעור, פחות פחות אותה מאכילים שלכתחילה לפרש,
[ואפשר  טבילה. צריכה אינה הרבה אוכלת כשהיא גם אבל
מכשיעור  פחות פחות להאכילה שמדקדקים לפרש, גם
ראה  הרבה. לאכול שתצטרך לנו שברור אףֿעלֿפי

השלמות].

á"ôùú'ä èáù æ"é 'ã íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שאובים במים ורובו ראשו הבא על שגזרו יבאר

מי  טמא. שהוא שאובים מים לוגים שלשת עליו שנפלו
על  נפלו או כלים, משני מים לוגים שלשת עליו שנפלו
התרומה  שמטמאים הספרים ודין וכו'. רובו על ולא ראשו

והידיים.

.‡Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰2ÔÈ·e‡L ÌÈÓa3ÏÚ eÏÙpL B‡ , «»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«
ÔÈbÏ ‰LÏL Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯4‡e‰ È¯‰ - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ …¿«À¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ÈLkÏaËiL „Ú5ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â .6- ¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ
ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ;ÈLÈÏL Ô‡OÚ7Ô‡OÚ -8 ¬»»¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¿≈ƒ¬»»

‰lÁz9‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ‡nËÏ ¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»…
ÌÈÏk ‡nËÏ10?‰Ê Ì„‡ ÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈≈ƒƒ¿≈»»¿À¿»«»»∆

ÌBÈ ÈÏe·Ë eÈ‰L ÈtÓ11Ô‰ÈÓÈnL ˙B¯ÚÓa ÔÈÏ·BË ƒ¿≈∆»¿≈¿ƒƒ¿»∆≈≈∆
ÌÈÚ¯12ÌÈÙÈ ÌÈ·e‡L ÌÈÓa ÔÈˆÁB¯ eÈ‰ Ck ¯Á‡Â , »ƒ¿««»»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ

ÌÚ‰ ·¯ eÈ‰L „Ú ,Ck ‚‰n‰ ËLÙe .˙ei˜ C¯c∆∆¿ƒ»««ƒ¿»»«∆»…»»
Ô‰ ‰B¯Á‡a Ô‰a ÔÈˆÁB¯L ÌÈ·e‡L ÌÈnL ÌÈn„Ó¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ∆¬ƒ»∆»«¬»≈
ÔÈÏ·BË eÈ‰Â ,‰Â˜Ó ÈÓaL ‰ÏÈ·h‰ ‡Ï ,ÔÈ¯‰ËnL∆¿«¬ƒ…«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿∆¿»¿ƒ

‰ek ‡Ïa ÏeÊÏÊa13BL‡¯ ‡aL ÏkL ,e¯Êb CÎÈÙÏe . ¿ƒ¿¿…«»»¿ƒ»»¿∆…∆»…
- Ba¯Â BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ÌÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«…¿À

ÚÂ ‡ÓË¯B‰Ë elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk ‰O14BÈ‡L ƒ¿»¿«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬ƒ»∆≈
ÔÈbÏ ˙LÏL Ba¯Â BL‡¯ ÏÚ eÏÙ Ì‡ ,ÌBÈ Ïe·Ë¿ƒ»¿«…¿À¿∆Àƒ
- ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡aL B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ï·Ë .ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…»«≈»ƒ
ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓË ¯wÚL ÈtÓ ,LÓL ·¯Ú‰∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
Ï·ËÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«
e‡ÓËpL ÌÈÏk ÔÎÂ .LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ -≈»ƒ∆¡≈∆∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿
·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,e¯‰Ë ÔÏÈaËnL ÔÂÈk - ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈»∆«¿ƒ»»¬¿≈¿ƒƒ∆¡≈

.Ô‰È¯·cÓ Ô¯wÚ el‡ ˙B‡ÓhL ÈtÓ .LÓL∆∆ƒ¿≈∆À¿≈ƒ»»ƒƒ¿≈∆

הראש.2) בלי הגוף פרטי 3)רוב בכלים. שנשאבו ממים

מקוואות. בהלכות ראה בבא 4)דיניהם גם אם נתברר לא
ד. הלכה לקמן ראה לוגין. שלושה צריך אבל 5)ראשו
לקמן. שיתבאר כמו שמש, הערב צריך של 6)אינו

ולגרוס 7)תרומה. "טמאים" התיבה את לתקן יש
בדפוס 8)"טימאם". הגירסא וכן "ועשאן" להיות צריך

(ר"מ). את 9)רומא הפוסל שכל הקודם, בפרק נתבאר
מטמ  לטומאה).התרומה (ראשון תחילה להיות משקין א

זו.10) הלכה בסוף מבואר בו 11)הטעם שטבלו טמאים
יום". "טבולי נקראים השמש שקעה וטרם ביום

בור 12) ישראל בארץ למצוא היה קשה בקיץ מזוהמים.
נקיים. מים סאה ארבעים בו לטבול 13)שיש דקדקו לא

ורובו 14)כדין. ראשו "הבא נאמר: שם זבים במשנה
מים  לוגים שלושה ראשו על שנפלו וטהור שאובים במים
אומרת  הרישא לסיפא, רישא בין זה סגנון משינוי שאובים",
למדו  וכו'" שנפלו "וטהור אומרת והסיפא סתם "הבא"
הבא  שטהור וטהור, המתחיל דיבור שם שבת בתוספות
כן  אינה רבינו ודעת נטמא, לא שאובים במים ורובו ראשו

טהור. ובין יום טבול בין מחלק ואינו

.·ÈMÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ eÏÙpL ÈÓƒ∆»¿»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒƒ¿≈
˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :‰LÏMÓ B‡ ÌÈÏk≈ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈ƒ«∆…»«
eÏÙ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ»¿
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ
eÏÙ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˜Òt ‡lL „Ú ‰Ê ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ∆«∆…»«∆¬≈∆»»¿
‡ÏÂ Ba¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,Ba¯ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ BL‡¯ ÏÚ«…¬»…«À∆»¿«À¿…
ÏÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ „·Ïa BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,BL‡¯ ÏÚ«…∆»¿«…ƒ¿«ƒ¿«¿»¿«
„Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ B‡ „v‰ ÔÓ eÏÙ BaÀ̄»¿ƒ««ƒ¿«»¬≈∆»«

Bk¯„k BL‡¯Ï CeÓq‰ Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯ ÏÚ eÏtiL15. ∆ƒ¿«…¿«À«»¿…¿«¿
B‡ ,Ba¯ ‡a ‡ÏÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa BL‡¯ ‡a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»…¿«ƒ¿ƒ¿…»À
‡·e „·Ïa BL‡¯ ‡aL B‡ ,BL‡¯ ‡a ‡ÏÂ Ba¯ ‡a»À¿…»…∆»…ƒ¿«»
„v‰ ÔÓ B‡ ‰hÓlÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BÙeb ¯‡MÓƒ¿»¿À¿«ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ««
CeÓq‰ Ba¯Â BL‡¯ ‡B·iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«∆»…¿À«»

.Bk¯„k BL‡¯Ï¿…¿«¿

ואין 15) שכיח, הבלתי על גזרו ולא גזרו, בלבד השכיח על
כזה. משונה באופן יתרחץ שאדם שכיח, הדבר

.‚ÈˆÁ‰ Ba¯Â BL‡¯Ó ‡a‰16eÏÙÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa «»≈…¿À«¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿
Ó ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ ÏÚ‰ÏÈÙa BÈˆÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·e‡L ÌÈ ««¬ƒ»«≈«ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë - ‰‡È·a BÈˆÁÂ17. ¿∆¿¿ƒ»»

ורובו.16) מראשו שם,17)החצי בתיקו שנשארה בעייא
לקולא. רבינו פסק היא, חכמים גזירת זו שטומאה ומפני

.„Ô‰a ‡aL B‡ ÂÈÏÚ eÏÙpL ÔÈbl‰ ˙LÏL eÈ‰»¿∆«Àƒ∆»¿»»∆»»∆
·¯Ú˙pL B‡ ,ÔÈ·e‡L ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe ÔÈ·e‡L Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿ƒƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
eÈ‰iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁÂ L·c ÔÈÈ Ô‰a»∆«ƒ¿«¿»»¬≈∆»«∆ƒ¿
el‡ ÔÈbÏ ˙LÏL .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ Ôlk ‰LÏM‰18 «¿»À»«ƒ¿ƒ¿∆Àƒ≈

ÔÂÈk ,e‰e‡nËÂ Ô‰a ‡aL B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ eÏÙpL∆»¿««»∆»»∆¿ƒ¿≈»
,ÔÈ‡ÓË el‡‰ ÌÈn‰ È¯‰ - ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰OÚpL∆«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬≈««ƒ»≈¿≈ƒ
‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈn‰ el‡ È¯‰Â .ÈLa eÚ‚ È¯‰L∆¬≈»¿¿≈ƒ«¬≈≈««ƒ¿ƒ¿∆

e‡nËÂ B˙B‡ e‡nË :¯B‰h‰19. «»ƒ≈¿ƒ¿»
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קלג ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay f"i 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚È˙¯aÚÓ‰77˙BÁt ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Ï dÏ e¯Èz‰ «¿À∆∆ƒƒ»∆¡…√»ƒ¿≈ƒ»
ÈtÓ ,‰a¯‰ ˙ÏÎB‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÚMkÓƒ«ƒ¿««ƒ∆ƒ∆∆«¿≈ƒ¿≈
‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .‰kq‰««»»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»∆»¬≈ƒ

.‰¯B‰Ë¿»

פחות 77) לאכול לעוברה לה "התירו שם: ברייתא,
טובא  אפילו פפא: רב ומוסיף הסכנה", מפני מכשיעור
לטבול  ולא לאכול לה שהתירו רבינו, ומפרש (הרבה).
שמא  טומאה? עליה גזרו לא ולמה משנה). (כסף אחרֿכך
שמח'). ('אור ותסתכן – תיטמא שלא כדי מאכילה תימנע
נראה  הרבה" אוכלת ואפילו מכשיעור "פחות שאמר ומה
מכשיעור, פחות פחות אותה מאכילים שלכתחילה לפרש,
[ואפשר  טבילה. צריכה אינה הרבה אוכלת כשהיא גם אבל
מכשיעור  פחות פחות להאכילה שמדקדקים לפרש, גם
ראה  הרבה. לאכול שתצטרך לנו שברור אףֿעלֿפי

השלמות].

á"ôùú'ä èáù æ"é 'ã íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שאובים במים ורובו ראשו הבא על שגזרו יבאר

מי  טמא. שהוא שאובים מים לוגים שלשת עליו שנפלו
על  נפלו או כלים, משני מים לוגים שלשת עליו שנפלו
התרומה  שמטמאים הספרים ודין וכו'. רובו על ולא ראשו

והידיים.

.‡Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰2ÔÈ·e‡L ÌÈÓa3ÏÚ eÏÙpL B‡ , «»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«
ÔÈbÏ ‰LÏL Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯4‡e‰ È¯‰ - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ …¿«À¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¬≈

‰‡ÓËÏ ÈLkÏaËiL „Ú5ÔÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡Â .6- ¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…¿ƒ»«»√»ƒ
ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ;ÈLÈÏL Ô‡OÚ7Ô‡OÚ -8 ¬»»¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ¿≈ƒ¬»»

‰lÁz9‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ‡nËÏ ¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ¬»…
ÌÈÏk ‡nËÏ10?‰Ê Ì„‡ ÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈≈ƒƒ¿≈»»¿À¿»«»»∆

ÌBÈ ÈÏe·Ë eÈ‰L ÈtÓ11Ô‰ÈÓÈnL ˙B¯ÚÓa ÔÈÏ·BË ƒ¿≈∆»¿≈¿ƒƒ¿»∆≈≈∆
ÌÈÚ¯12ÌÈÙÈ ÌÈ·e‡L ÌÈÓa ÔÈˆÁB¯ eÈ‰ Ck ¯Á‡Â , »ƒ¿««»»¬ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ

ÌÚ‰ ·¯ eÈ‰L „Ú ,Ck ‚‰n‰ ËLÙe .˙ei˜ C¯c∆∆¿ƒ»««ƒ¿»»«∆»…»»
Ô‰ ‰B¯Á‡a Ô‰a ÔÈˆÁB¯L ÌÈ·e‡L ÌÈnL ÌÈn„Ó¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ∆¬ƒ»∆»«¬»≈
ÔÈÏ·BË eÈ‰Â ,‰Â˜Ó ÈÓaL ‰ÏÈ·h‰ ‡Ï ,ÔÈ¯‰ËnL∆¿«¬ƒ…«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿∆¿»¿ƒ

‰ek ‡Ïa ÏeÊÏÊa13BL‡¯ ‡aL ÏkL ,e¯Êb CÎÈÙÏe . ¿ƒ¿¿…«»»¿ƒ»»¿∆…∆»…
- Ba¯Â BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ÌÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«…¿À

ÚÂ ‡ÓË¯B‰Ë elÙ‡ .‰‡ÓËÏ ÈLk ‰O14BÈ‡L ƒ¿»¿«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬ƒ»∆≈
ÔÈbÏ ˙LÏL Ba¯Â BL‡¯ ÏÚ eÏÙ Ì‡ ,ÌBÈ Ïe·Ë¿ƒ»¿«…¿À¿∆Àƒ
- ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡aL B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ï·Ë .ÏaËiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿…»«≈»ƒ
ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓ BÊ ‰‡ÓË ¯wÚL ÈtÓ ,LÓL ·¯Ú‰∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈
Ï·ËÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰»≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»«
e‡ÓËpL ÌÈÏk ÔÎÂ .LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ -≈»ƒ∆¡≈∆∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿¿
·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,e¯‰Ë ÔÏÈaËnL ÔÂÈk - ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ≈»∆«¿ƒ»»¬¿≈¿ƒƒ∆¡≈

.Ô‰È¯·cÓ Ô¯wÚ el‡ ˙B‡ÓhL ÈtÓ .LÓL∆∆ƒ¿≈∆À¿≈ƒ»»ƒƒ¿≈∆

הראש.2) בלי הגוף פרטי 3)רוב בכלים. שנשאבו ממים

מקוואות. בהלכות ראה בבא 4)דיניהם גם אם נתברר לא
ד. הלכה לקמן ראה לוגין. שלושה צריך אבל 5)ראשו
לקמן. שיתבאר כמו שמש, הערב צריך של 6)אינו

ולגרוס 7)תרומה. "טמאים" התיבה את לתקן יש
בדפוס 8)"טימאם". הגירסא וכן "ועשאן" להיות צריך

(ר"מ). את 9)רומא הפוסל שכל הקודם, בפרק נתבאר
מטמ  לטומאה).התרומה (ראשון תחילה להיות משקין א

זו.10) הלכה בסוף מבואר בו 11)הטעם שטבלו טמאים
יום". "טבולי נקראים השמש שקעה וטרם ביום

בור 12) ישראל בארץ למצוא היה קשה בקיץ מזוהמים.
נקיים. מים סאה ארבעים בו לטבול 13)שיש דקדקו לא

ורובו 14)כדין. ראשו "הבא נאמר: שם זבים במשנה
מים  לוגים שלושה ראשו על שנפלו וטהור שאובים במים
אומרת  הרישא לסיפא, רישא בין זה סגנון משינוי שאובים",
למדו  וכו'" שנפלו "וטהור אומרת והסיפא סתם "הבא"
הבא  שטהור וטהור, המתחיל דיבור שם שבת בתוספות
כן  אינה רבינו ודעת נטמא, לא שאובים במים ורובו ראשו

טהור. ובין יום טבול בין מחלק ואינו

.·ÈMÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ eÏÙpL ÈÓƒ∆»¿»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒƒ¿≈
˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :‰LÏMÓ B‡ ÌÈÏk≈ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈ƒ«∆…»«
eÏÙ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ»¿
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ
eÏÙ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˜Òt ‡lL „Ú ‰Ê ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ∆«∆…»«∆¬≈∆»»¿
‡ÏÂ Ba¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,Ba¯ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ BL‡¯ ÏÚ«…¬»…«À∆»¿«À¿…
ÏÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ „·Ïa BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ,BL‡¯ ÏÚ«…∆»¿«…ƒ¿«ƒ¿«¿»¿«
„Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ B‡ „v‰ ÔÓ eÏÙ BaÀ̄»¿ƒ««ƒ¿«»¬≈∆»«

Bk¯„k BL‡¯Ï CeÓq‰ Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯ ÏÚ eÏtiL15. ∆ƒ¿«…¿«À«»¿…¿«¿
B‡ ,Ba¯ ‡a ‡ÏÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa BL‡¯ ‡a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»…¿«ƒ¿ƒ¿…»À
‡·e „·Ïa BL‡¯ ‡aL B‡ ,BL‡¯ ‡a ‡ÏÂ Ba¯ ‡a»À¿…»…∆»…ƒ¿«»
„v‰ ÔÓ B‡ ‰hÓlÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BÙeb ¯‡MÓƒ¿»¿À¿«ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ««
CeÓq‰ Ba¯Â BL‡¯ ‡B·iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«∆»…¿À«»

.Bk¯„k BL‡¯Ï¿…¿«¿

ואין 15) שכיח, הבלתי על גזרו ולא גזרו, בלבד השכיח על
כזה. משונה באופן יתרחץ שאדם שכיח, הדבר

.‚ÈˆÁ‰ Ba¯Â BL‡¯Ó ‡a‰16eÏÙÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa «»≈…¿À«¬ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿
Ó ¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ ÏÚ‰ÏÈÙa BÈˆÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·e‡L ÌÈ ««¬ƒ»«≈«ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë - ‰‡È·a BÈˆÁÂ17. ¿∆¿¿ƒ»»

ורובו.16) מראשו שם,17)החצי בתיקו שנשארה בעייא
לקולא. רבינו פסק היא, חכמים גזירת זו שטומאה ומפני

.„Ô‰a ‡aL B‡ ÂÈÏÚ eÏÙpL ÔÈbl‰ ˙LÏL eÈ‰»¿∆«Àƒ∆»¿»»∆»»∆
·¯Ú˙pL B‡ ,ÔÈ·e‡L ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe ÔÈ·e‡L Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿ƒƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
eÈ‰iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁÂ L·c ÔÈÈ Ô‰a»∆«ƒ¿«¿»»¬≈∆»«∆ƒ¿
el‡ ÔÈbÏ ˙LÏL .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ Ôlk ‰LÏM‰18 «¿»À»«ƒ¿ƒ¿∆Àƒ≈

ÔÂÈk ,e‰e‡nËÂ Ô‰a ‡aL B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ eÏÙpL∆»¿««»∆»»∆¿ƒ¿≈»
,ÔÈ‡ÓË el‡‰ ÌÈn‰ È¯‰ - ‰‡ÓËÏ ÈLk ‰OÚpL∆«¬»¿≈ƒ¿À¿»¬≈««ƒ»≈¿≈ƒ
‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈn‰ el‡ È¯‰Â .ÈLa eÚ‚ È¯‰L∆¬≈»¿¿≈ƒ«¬≈≈««ƒ¿ƒ¿∆

e‡nËÂ B˙B‡ e‡nË :¯B‰h‰19. «»ƒ≈¿ƒ¿»
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נמשכת 18) אינה "אלו" התיבה שאובים. כולם שהם פירוש,
זו. הלכה שבתחילת מעורבים היינו 19)לשאובים שנינו

טימא  הוא כך ואחר תחילה אותו טימאנו ואנחנו טהורים
למד  י"ב משנה ה פרק זבים טוב יום [בתוספות אותנו.
עליו  שנפלו הלוגין "שלושת - זו בהלכה רבינו של מלשונו

ורובו]. ראשו בבא גם נאמר זה ששיעור - בהן" שבא או

.‰„ˆa ‰Óe¯z ÏL ˙B¯kk ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‰BL‡¯a»ƒ»»«ƒƒƒ»∆¿»¿«
ÔÈ‡·e .L„˜ ‰ÊÂ L„˜ ‰Ê :ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿¿ƒ∆…∆¿∆…∆»ƒ
ÏkL ,e¯Êb CÎÈÙÏ .ÌÈ¯Ùq‰ ˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ÌÈ¯aÎÚ‰»«¿»ƒ¿¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ»»¿∆»
È¯‰Â ,˙‡ÓË - L„w‰ È·˙kÓ „Á‡a ÚbzL ‰Óe¯z¿»∆ƒ«¿∆»ƒƒ¿≈«…∆ƒ¿≈«¬≈
Ïk e‡ˆÓÂ .ÈL· eÚ‚ el‡k ‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‡È‰ƒƒ¿ƒƒ¿À¿»¿ƒ»¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿»
,„BÚ ‡ÏÂ .ÈLk ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt L„w‰ È·˙kƒ¿≈«…∆¿ƒ∆«¿»¿≈ƒ¿…
È·˙kÓ „Á‡a Ú‚Â ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰L ÈÓ ‡l‡∆»ƒ∆»»»¿¿»«¿∆»ƒƒ¿≈

È‡nËÓe ˙BiL ÂÈ„È eOÚ - L„w‰‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô «…∆«¬»»¿ƒ¿«¿ƒ∆«¿»
˙B‡nË˙Ó ÌÈ„i‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈ˜Ln‰ ˙‡Â¿∆««¿ƒ¿««ƒ∆≈«»«ƒƒ¿«¿
˙B‡nË˙Ó Ô‰ - e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯Ó ‡l‡∆»≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿≈ƒ¿«¿

¯Ùq‰ ÔÓ20. ƒ«≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

eici eyrp ycewd iazkn cg`a rbpe zexedh eici eidy in"
."dnexzd z` oi`nhne zeipy

עם  התפילין "רצועות וכן שלאח"ז בהלכה וממשיך
עניין  ישנו ובזה הידים. את מטמאין אלו הרי התפילין...
הניחו  שהכהנים מצינו ביאור. הדורש לכאורה תמוה
"שנאמר  יד של תפילין לא אמנם העבודה, בשעת תפילין
חוצץ  דבר יהיה שלא מלמד ולבשם בשרו על כהונה בבגדי
בתפילין  לעבוד יכול הכהן אין לפיכך ... לבגדים בשרו בין
רצה  ואם להניח יכול ראש של אבל חוצצת". שהרי יד של
כמו"כ  ה"ו). פ"י המקדש כלי הל' (רמב"ם מניח להניחם
שני  שבת בכל גם במקדש בספר־תורה שקראו מצינו
וא"כ  תפילה גם היה הכהנים עבודת סדר שהרי וחמישי,
כבר  במקדש התורה וקריאת תפילין להנחת בנוגע בשלמא
בפשטות  אבל במקדש", ידים טומאת ש"אין הרמב"ם כתב
גם  נגעו ועל־דרך־זה למקדש מחוץ גם תפילין הניחו
טבילה  וצריכים למקדש מחוץ בהיותם הקודש בכתבי
ולכאורה  בעלמא, ידים נטילת רק ולא סאה) (במ' לקודש
ידיו  את לטבול חייב היה למקדש שנכנס שכהן מצינו לא
חוץ  בתפילין שנגע מפני ורגלים) ידים קידוש (מלבד
במקדש  רק תפילין הניחו שהכהנים לומר ודוחק למקדש.
עבור  בביהמ"ק מיוחד מקום להם שהיה מצינו לא שהרי
שלפחות  זה את יפתור לא כזה שתירוץ ובפרט התפילין,
ולמצוא  לברר ויש למקדש. התפילין את הביאו אחת פעם
או  בקודש, בהיותם רק תפילין להניח צריכים היו האם
גם  מהני במקדש ידים טומאת גזרו שלא שזה לומר שיש

למקדש. מחוץ ותפילין הקודש בכתבי לנגיעה בנוגע
('k oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

שני.20) עצמו שהוא

.ÂÔÈlÙz‰ ÌÚ ÔÈlÙz ˙BÚeˆ¯21¯ÙqaL ÔBÈl‚Â ,22 ¿¿ƒƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ»∆«≈∆
‰hÓlLÂ ‰ÏÚÓlL23ÛBqaLÂ ‰lÁzaL24Ô‰Lk ∆¿«¿»¿∆¿«»∆«¿ƒ»¿∆«¿∆≈

¯ÙqÏ ÔÈ¯aÁÓ25ÌÈÓL Ba ¯izLÂ ˜ÁÓpL ¯ÙÒÂ , ¿À»ƒ«≈∆¿≈∆∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿…ƒ
ÌÈÓL ‰¯Bz‰ ÔÓ da ·e˙kL ‰l‚Óe ,˙Bi˙B‡ LÓÁÂ¿»≈ƒ¿ƒ»∆»»ƒ«»¿…ƒ

'Ô¯‡‰ ÚÒa È‰ÈÂ' ˙L¯Ùk ,˙Bi˙B‡ LÓÁÂ26È¯‰ - ¿»≈ƒ¿»»««¿ƒƒ¿…«»»…¬≈
,„·Ïa ‰¯Bz È¯·„ ‡ÏÂ .ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ el‡≈¿«¿ƒ∆«»«ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿«
˙Ï‰˜Â ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL elÙ‡ ,L„w‰ È·˙k Ïk ‡l‡∆»»ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ«ƒƒ¿…∆∆

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ,‰ÓÎÁ È¯·c Ô‰L∆≈ƒ¿≈»¿»¿«¿ƒ∆«»«ƒ

לתפילין.21) מחוברות ללא 22)כשהן שנשארו המקומות
לדף.23)כתב. דף שבין הגליון שכן שבתחילת 24)וכל

להשאיר  שצריך אמרו ב יג, בתרא בבבא ושבסופו. הספר
ובסופו. הספר בתחילת הגיליונות 25)גליון למעט

א). קטז, (שבת שמונים 26)שנחתכו ישנן זו בפרשה
יריעה  ולפיכך עצמו בפני שלם ספר והוא אותיות וחמש

נתקדשה. אותיות 85 בה שכתוב

.Ê‡¯ÊÚaL Ìeb¯z27Ï‡i„aLÂ28ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - «¿∆¿∆¿»¿∆¿»ƒ≈¬≈ƒ¿«
Ìeb¯z Ï·‡ .L„w‰ È·˙k29˙È¯·ÚÂ ˙È¯·Ú B·˙kL ƒ¿≈«…∆¬»«¿∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

È¯·Ú ·˙Îa L„w‰ È·˙k ·˙kL B‡ ,Ìeb¯z B·˙kL30 ∆¿»«¿∆»«ƒ¿≈«…∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÌÈ·e˙k eÈ‰iL „Ú ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ -≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ«∆ƒ¿¿ƒ

.BÈ„·e ¯BÚ‰ ÏÚ ˙È¯eM‡«ƒ«»ƒ¿

וי"ט 27) ה פרק כל הפרק, סוף עד ואילך ז מפסוק ד פרק
ארמית. כתובים ו מפרק הראשונים ב 28)פסוקים פרקים

ז. ארמית.29)עד בלשון הקודש בכתבי שנכתב מה
שבתחילה 30) ב) כא, (בסנהדרין ואמרו מאוד עתיק כתב

הקודש  ברוח נשתנה עזרא ובימי זה בכתב התורה ניתנה
שלנו. הכתב הוא אשורי, לכתב

.ÁÏl‰ ·˙Bk‰31ÚÓLe32Û‡ ,Ba „nÏ˙‰Ï ˜BÈ˙Ï «≈«≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈«
È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ33.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ el‡ È¯‰ - «ƒ∆≈««¬≈≈¿«¿ƒ∆«»«ƒ

(קיגֿקיח).31) תהלים שבספר הלל שמע 32)פרקי פרשת
ו). (דברים אלא 33)ישראל פרשיות לכתוב שאסור

י"ד). הלכה ז פרק תורה ספר (הלכות שלמים ספרים

.Ë˙BÁÈLn‰34¯ÙÒÏ Ô¯ÙzL ˙BÚeˆ¯‰Â35ÏÚ Û‡ , «¿ƒ¿»¿∆¿»»¿≈∆««
ÔÓi˜Ï È‡M¯ BÈ‡L Èt36ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk - ƒ∆≈««¿«¿»»¿«∆≈¿À»ƒ

.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ¯ÙqÏ«≈∆¿«¿ƒ∆«»«ƒ

קודש.35)חוטים.34) ספרי יריעות את בהן תפר
מפרשים 36) [ויש בגידים. אלא הספרים את תופרים שאין

הספר]. את בהם לקשור מנת על ממש לספר שתפרם

.ÈÔ‰L ÔÓÊa ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ¯ÙÒ ÏL ˜Èzƒ∆≈∆ƒ¿¿¿»ƒƒ¿«∆≈
˙B¯eÙz37Û‡ ,˙BÎ¯a‰ Ï·‡ .ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ - ¿¿«¿ƒ∆«»«ƒ¬»«¿»«

‰a¯‰ ÌÈÈÚÓe ÌL ÏL ˙Bi˙B‡Ó Ô‰a LiL Èt ÏÚ«ƒ∆≈»∆≈ƒ∆≈≈ƒ¿»ƒ«¿≈
.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL∆»≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ

לספר.37)

.‡ÈÌÈÈn‰ È¯ÙÒ38.ÌÈ„i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ƒ¿≈«ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆«»«ƒ
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‰ËBÒ ˙L¯t39dÈ‡ - ˙„ÓBÚ ‰˜ÈÁÓÏÂ ÏÈ‡B‰ , »»«»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆∆≈»
.ÌÈ„i‰ ˙‡ ‰‡nËÓ¿«¿»∆«»«ƒ

התנ"ך 38) ספרי של בקדושתם לכופרים הכוונה כנראה
אלילים. לשם שכותבים אלה שכן הפרשה 39)ומכל

שמשקים  המאררים למים הנמחקת ה, פרק במדבר בספר
אותיות. 85 מן יותר בה ויש הסוטה, את

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
סופרים.1) מדברי או התורה מן שמש הערב הטעון יבאר

אם  המטמאים. מכל היוצאים ומשקין פוסל. מה יום טבול
אוכל  או משקה מטמאים שבקודש ורביעי שבתרומה שלישי

למעלה. שהקדמנו מה מכל למד שהאדם מה אחר.

.‡Ì„‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡a ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿»≈¬«À¿≈»»
e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÏk ÔÈa2, ≈≈ƒ¬≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿

‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - Ï·Ë .ÏaËiL „Ú3„Ú «∆ƒ¿…»«¬≈¿≈ƒ¿À¿»«
„Ú ‡ÓËÂ ‡·eÈ ÌÈna :¯Ó‡pL .BLÓL ·È¯ÚiL∆«¬ƒƒ¿∆∆¡«««ƒ»¿»≈«

‡ÓË ÌBÈ Ïe·ËÏ ‡¯˜ ·e˙k‰ .¯‰ËÂ ·¯Ú‰4. »∆∆¿»≈«»»»ƒ¿»≈

ה"ח.2) פ"ה מת טומאת "שמן 3)בהלכות א: יד, פסחים
שטבולֿיום  ומכאן שלישי". הוי? מאי בטבולֿיום, שנפסל

כשני. ב).4)דינו יד, (שבת מדאורייתא שמטמא ומכאן

.·ÌBÈ Ïe·Ë „Á‡5Ï·hL ÔB‚k ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ ∆»¿ƒÀ¿»¬»¿∆»«
˙Ú¯ˆÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ˙e·ÈfÓ6ÌBÈ Ïe·Ë „Á‡Â , ƒƒƒÀ¿«≈¿»««¿∆»¿

ı¯L ˙‡ÓhÓ7,LÓL ·¯Ú‰ ÔeÚh‰ Ïk ,Ba ‡ˆBiÎÂ ƒÀ¿«∆∆¿«≈»«»∆¡≈∆∆
È¯·cÓ ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa≈»»≈≈ƒ≈ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ8·È¯ÚiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈¿≈ƒ¿À¿»«∆«¬ƒ
.BLÓLƒ¿

ה"ג.5) פ"א טהרות חמורה 6)תוספתא טומאה אלה כל
הטומאה. אב הוא והאדם שהאדם 7)הם, קלה, טומאה

לטומאה. ראשון מקומות 8)הוא בכמה מגדיר רבינו
שבכתב  בתורה נכתבו שלא דברים סופרים", "דברי במונח
כלים  פיה"מ (ראה מדאורייתא שהם ואףֿעלֿפי בפירוש,
מלאכי  ויד ה"ד, פ"א אישות הלכות כסףֿמשנה מי"ב, פי"ז
של  לטומאות התכוון כאן שגם ונראה ו). אות רמב"ם כללי
מהדרשה  הטומאות כל כגון בפירוש, כתובות שאינן תורה
פ"ה  מת טומאת הלכות [ראה כחלל", הוא הרי "חרב של
שהן  ואףֿעלֿפי בפירוש: רבינו כותב ה, בהלכה ושם ה"ג.
מדרבנן  שהן בטומאות אבל תורה]. דברי אינן קבלה, דברי
ששנינו  כמו שמש, הערב בלי מטהרת לבדה הטבילה ממש,
מדברי  (טבילה) מים ביאת הטעון "כל מ"ה): פי"א (פרה
בכולן  מותר שטבל) (לאחר ביאתו לאחר . . . סופרים
של  לטמאות מתכוונת והמשנה וקודש)". תרומה (חולין,
"דברי  שקראו מצאנו במשנה גם [אמנם ממש. דבריהם
כגון: במקרא, נכתבו ולא התורה מן שהם לדינים סופרים"
אבל  ב), פח, (סנהדרין תורה מדברי סופרים דברי חמורים

הם]. נדירים מקרים

.‚ÌBÈ Ïe·Ë9ÏÒBt10,‰Óe¯z ‰˜LÓe ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ¿≈»¿≈¿»«¿≈¿»
Ïk‰ ÏÒBt ,L„w‰ ‰˜LÓe L„w‰ ÈÏÎ‡Â11?„ˆÈk . ¿»¿≈«…∆«¿≈«…∆≈«…≈«

Ú‚pL ÌBÈ Ïe·ËÈLÈÏL Ô‡OÚ - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏÎ‡a ¿∆»«»√»ƒ∆¿»¬»»¿ƒƒ

ÏL ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .ÈL ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ»«¿«¿ƒ∆
ÈLÈÏL Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡ÓË - ‰Óe¯z12Ú‚ .‰‡ÓËÏ ¿»¿≈ƒ«¬≈≈¿ƒƒ¿À¿»»«

Ô‰ È¯‰Â ,Ô‡nË - L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓa ÌBÈ Ïe·ËÈÚÈ·¯ ¿¿«¿ƒ∆…∆ƒ¿»«¬≈≈¿ƒƒ
.ÈÚÈ·¯ Ô‡OÚ - L„w‰ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ¿À¿»¿≈ƒ»«¿»¿≈«…∆¬»»¿ƒƒ
Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓe ÔÈlÁ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»¿≈Àƒ«¿≈Àƒ¬≈≈

ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ÔÈ„Â .ÔÈ¯B‰Ë13˙ÚÈ‚a ÌBÈ Ïe·Ëe ¿ƒ¿ƒ¿À«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ EÏ ¯‡a˙ È¯‰ .‡e‰ „Á‡ L„w‰«…∆∆»¬≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈«¿»ƒ

ÌL ÔÈ‡L14ÔÈ˜Ln‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL ÔÈ˜LÓ ∆≈»«¿ƒ¿ƒ¿»∆»««¿ƒ
,ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LnÓ ıeÁ ;ÌÏBÚÏ ‰lÁz¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ∆»«»∆¿
.L„˜ eÈ‰ Ì‡ ÈÚÈ·¯ B‡ ,‰Óe¯z eÈ‰ Ì‡ ÈLÈÏL Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»¿»¿ƒƒƒ»…∆

מ"ה.9) פי"א הכוונה 10)פרה "פסול", שנאמר  מקום כל
פי"א  (לקמן אחרים מטמא אינו אבל נטמא, עצמו שהדבר

כשני 11)ה"א). הוא שטבולֿיום אףֿעלֿפי מטמא, ואינו
שלישי, להיות הקודש את מטמא ושני ה"א), (למעלה
ב. ח, במעילה כחכמים בקודש. רביעי עושה ושלישי
ואין  קלושה טומאתו - שטבל מכיוון טעמם, שם ונתפרש

לפסול. אלא לטמא יפה שבידינו:12)כוחה לכלל בניגוד
(שם). תחילה להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל כל
"טימאם", "טמאים" במונחים רבינו משתמש זו [בהלכה
שאינם  מיד מבאר שהוא אלא "פוסלם", "פסולים" במקום

אחרים]. מחוייבים 13)פוסלים ומצורע וזבה זב יולדת,
שלא  זמן וכל שמשם, והעריב שטבלו אחר קרבנות  להביא
הלכות  (ראה כפרה" "מחוסרי נקראים קרבנותיהם הקריבו
והמדובר  והשלמות). בהערות ה"ד, פ"ה ומושב משכב
שמש  הערב לפני אבל טבולֿיום, שאינו כיפורים במחוסרי
כל  חסרה (ר"מ) רומא [בדפוס קודש. לגבי כראשון דינו
מפני  שמחקוה ונראה כיפורים. מחוסר דין של זו פיסקא
ומושב  משכב בהלכות רבינו דברי את סותרת נראית שהיא
הסתירה]. את מסלקים - ושם כאן פירושינו אולם שם.

השלילה,14) חיזוק היא והכוונה ערבית, סגנונית צורה
התורה  יסודי הלכות ראה לעולם. יימצא לא אמר: כאילו

ה"א. פ"א

.„ÔÈ‡nËÓ‰ Ïk15ÔÈl˜ ÔÈa ÔÈ¯eÓÁ ÔÈa ,16ÔÈ˜LÓ , »«¿«¿ƒ≈¬ƒ≈«ƒ«¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯ ÔB‚k ,Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆¿À»≈≈«¿≈∆¬≈≈
BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ el‡Â el‡ .Ô‰a eÚ‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»¿»∆≈»≈ƒ¿À¿»¿

ÂÈ¯·ÁÂ ·fÓ ıeÁ .e¯‡aL17Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LnL , ∆≈«¿ƒ»«¬≈»∆«¿ƒ«¿ƒ≈∆
- Ô‰a ÔÈÚ‚B ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰L ÔÈ˜LÓe ,‰‡ÓË ·‡ -«À¿»«¿ƒ∆«»«¬≈»¿ƒ»∆
ÔÈ˜LÓ ‰˙BL B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡ elÙ‡ .‰lÁz¿ƒ»¬ƒ≈√»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒ
BÓk - ÏaËiL Ì„˜ epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ««¿ƒ«¿ƒƒ∆…∆∆ƒ¿…¿

‰lÁz Ô‰L ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜Ln‰18,ÌBÈ Ïe·Ë ÔÎÂ . ««¿ƒ∆»«»∆∆≈¿ƒ»¿≈¿
,Ô‰a Ú‚B ‡e‰L ÔÈ˜LÓk - epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ∆≈«»∆

ÏÏk ÌÈ¯Á‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L19Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ;20 ∆≈¿«¿ƒ¬≈ƒ¿»∆»ƒ»«
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓa¿«¿≈Àƒ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿≈
- L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z¿»¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈…∆

.ÈÚÈ·¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ

מ"א.15) פ"ב קלין 16)טבולֿיום פירשו: א פח, בחולין
זב. - חמורין שרץ; ומצורע.17)- יולדת נדה, זבה,

מה 18) רבינו, לדעת חכמים. גזירת שטומאתם אףֿעלֿפי
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קלה ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay f"i 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ËBÒ ˙L¯t39dÈ‡ - ˙„ÓBÚ ‰˜ÈÁÓÏÂ ÏÈ‡B‰ , »»«»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆∆≈»
.ÌÈ„i‰ ˙‡ ‰‡nËÓ¿«¿»∆«»«ƒ

התנ"ך 38) ספרי של בקדושתם לכופרים הכוונה כנראה
אלילים. לשם שכותבים אלה שכן הפרשה 39)ומכל

שמשקים  המאררים למים הנמחקת ה, פרק במדבר בספר
אותיות. 85 מן יותר בה ויש הסוטה, את

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
סופרים.1) מדברי או התורה מן שמש הערב הטעון יבאר

אם  המטמאים. מכל היוצאים ומשקין פוסל. מה יום טבול
אוכל  או משקה מטמאים שבקודש ורביעי שבתרומה שלישי

למעלה. שהקדמנו מה מכל למד שהאדם מה אחר.

.‡Ì„‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡a ‡nË˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿»≈¬«À¿≈»»
e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÏk ÔÈa2, ≈≈ƒ¬≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿

‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - Ï·Ë .ÏaËiL „Ú3„Ú «∆ƒ¿…»«¬≈¿≈ƒ¿À¿»«
„Ú ‡ÓËÂ ‡·eÈ ÌÈna :¯Ó‡pL .BLÓL ·È¯ÚiL∆«¬ƒƒ¿∆∆¡«««ƒ»¿»≈«

‡ÓË ÌBÈ Ïe·ËÏ ‡¯˜ ·e˙k‰ .¯‰ËÂ ·¯Ú‰4. »∆∆¿»≈«»»»ƒ¿»≈

ה"ח.2) פ"ה מת טומאת "שמן 3)בהלכות א: יד, פסחים
שטבולֿיום  ומכאן שלישי". הוי? מאי בטבולֿיום, שנפסל

כשני. ב).4)דינו יד, (שבת מדאורייתא שמטמא ומכאן

.·ÌBÈ Ïe·Ë „Á‡5Ï·hL ÔB‚k ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ ∆»¿ƒÀ¿»¬»¿∆»«
˙Ú¯ˆÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ˙e·ÈfÓ6ÌBÈ Ïe·Ë „Á‡Â , ƒƒƒÀ¿«≈¿»««¿∆»¿

ı¯L ˙‡ÓhÓ7,LÓL ·¯Ú‰ ÔeÚh‰ Ïk ,Ba ‡ˆBiÎÂ ƒÀ¿«∆∆¿«≈»«»∆¡≈∆∆
È¯·cÓ ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa≈»»≈≈ƒ≈ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ8·È¯ÚiL „Ú ‰‡ÓËÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈¿≈ƒ¿À¿»«∆«¬ƒ
.BLÓLƒ¿

ה"ג.5) פ"א טהרות חמורה 6)תוספתא טומאה אלה כל
הטומאה. אב הוא והאדם שהאדם 7)הם, קלה, טומאה

לטומאה. ראשון מקומות 8)הוא בכמה מגדיר רבינו
שבכתב  בתורה נכתבו שלא דברים סופרים", "דברי במונח
כלים  פיה"מ (ראה מדאורייתא שהם ואףֿעלֿפי בפירוש,
מלאכי  ויד ה"ד, פ"א אישות הלכות כסףֿמשנה מי"ב, פי"ז
של  לטומאות התכוון כאן שגם ונראה ו). אות רמב"ם כללי
מהדרשה  הטומאות כל כגון בפירוש, כתובות שאינן תורה
פ"ה  מת טומאת הלכות [ראה כחלל", הוא הרי "חרב של
שהן  ואףֿעלֿפי בפירוש: רבינו כותב ה, בהלכה ושם ה"ג.
מדרבנן  שהן בטומאות אבל תורה]. דברי אינן קבלה, דברי
ששנינו  כמו שמש, הערב בלי מטהרת לבדה הטבילה ממש,
מדברי  (טבילה) מים ביאת הטעון "כל מ"ה): פי"א (פרה
בכולן  מותר שטבל) (לאחר ביאתו לאחר . . . סופרים
של  לטמאות מתכוונת והמשנה וקודש)". תרומה (חולין,
"דברי  שקראו מצאנו במשנה גם [אמנם ממש. דבריהם
כגון: במקרא, נכתבו ולא התורה מן שהם לדינים סופרים"
אבל  ב), פח, (סנהדרין תורה מדברי סופרים דברי חמורים

הם]. נדירים מקרים

.‚ÌBÈ Ïe·Ë9ÏÒBt10,‰Óe¯z ‰˜LÓe ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ¿≈»¿≈¿»«¿≈¿»
Ïk‰ ÏÒBt ,L„w‰ ‰˜LÓe L„w‰ ÈÏÎ‡Â11?„ˆÈk . ¿»¿≈«…∆«¿≈«…∆≈«…≈«

Ú‚pL ÌBÈ Ïe·ËÈLÈÏL Ô‡OÚ - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏÎ‡a ¿∆»«»√»ƒ∆¿»¬»»¿ƒƒ

ÏL ÔÈ˜LÓa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .ÈL ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ»«¿«¿ƒ∆
ÈLÈÏL Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡ÓË - ‰Óe¯z12Ú‚ .‰‡ÓËÏ ¿»¿≈ƒ«¬≈≈¿ƒƒ¿À¿»»«

Ô‰ È¯‰Â ,Ô‡nË - L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓa ÌBÈ Ïe·ËÈÚÈ·¯ ¿¿«¿ƒ∆…∆ƒ¿»«¬≈≈¿ƒƒ
.ÈÚÈ·¯ Ô‡OÚ - L„w‰ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ¿À¿»¿≈ƒ»«¿»¿≈«…∆¬»»¿ƒƒ
Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓe ÔÈlÁ ÈÏÎ‡a Ú‚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»¿≈Àƒ«¿≈Àƒ¬≈≈

ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ÔÈ„Â .ÔÈ¯B‰Ë13˙ÚÈ‚a ÌBÈ Ïe·Ëe ¿ƒ¿ƒ¿À«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ EÏ ¯‡a˙ È¯‰ .‡e‰ „Á‡ L„w‰«…∆∆»¬≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈«¿»ƒ

ÌL ÔÈ‡L14ÔÈ˜Ln‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL ÔÈ˜LÓ ∆≈»«¿ƒ¿ƒ¿»∆»««¿ƒ
,ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LnÓ ıeÁ ;ÌÏBÚÏ ‰lÁz¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ∆»«»∆¿
.L„˜ eÈ‰ Ì‡ ÈÚÈ·¯ B‡ ,‰Óe¯z eÈ‰ Ì‡ ÈLÈÏL Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»¿»¿ƒƒƒ»…∆

מ"ה.9) פי"א הכוונה 10)פרה "פסול", שנאמר  מקום כל
פי"א  (לקמן אחרים מטמא אינו אבל נטמא, עצמו שהדבר

כשני 11)ה"א). הוא שטבולֿיום אףֿעלֿפי מטמא, ואינו
שלישי, להיות הקודש את מטמא ושני ה"א), (למעלה
ב. ח, במעילה כחכמים בקודש. רביעי עושה ושלישי
ואין  קלושה טומאתו - שטבל מכיוון טעמם, שם ונתפרש

לפסול. אלא לטמא יפה שבידינו:12)כוחה לכלל בניגוד
(שם). תחילה להיות משקין מטמא התרומה, את הפוסל כל
"טימאם", "טמאים" במונחים רבינו משתמש זו [בהלכה
שאינם  מיד מבאר שהוא אלא "פוסלם", "פסולים" במקום

אחרים]. מחוייבים 13)פוסלים ומצורע וזבה זב יולדת,
שלא  זמן וכל שמשם, והעריב שטבלו אחר קרבנות  להביא
הלכות  (ראה כפרה" "מחוסרי נקראים קרבנותיהם הקריבו
והמדובר  והשלמות). בהערות ה"ד, פ"ה ומושב משכב
שמש  הערב לפני אבל טבולֿיום, שאינו כיפורים במחוסרי
כל  חסרה (ר"מ) רומא [בדפוס קודש. לגבי כראשון דינו
מפני  שמחקוה ונראה כיפורים. מחוסר דין של זו פיסקא
ומושב  משכב בהלכות רבינו דברי את סותרת נראית שהיא
הסתירה]. את מסלקים - ושם כאן פירושינו אולם שם.

השלילה,14) חיזוק היא והכוונה ערבית, סגנונית צורה
התורה  יסודי הלכות ראה לעולם. יימצא לא אמר: כאילו

ה"א. פ"א

.„ÔÈ‡nËÓ‰ Ïk15ÔÈl˜ ÔÈa ÔÈ¯eÓÁ ÔÈa ,16ÔÈ˜LÓ , »«¿«¿ƒ≈¬ƒ≈«ƒ«¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯ ÔB‚k ,Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰«¿ƒ≈∆¿À»≈≈«¿≈∆¬≈≈
BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ el‡Â el‡ .Ô‰a eÚ‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»¿»∆≈»≈ƒ¿À¿»¿

ÂÈ¯·ÁÂ ·fÓ ıeÁ .e¯‡aL17Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LnL , ∆≈«¿ƒ»«¬≈»∆«¿ƒ«¿ƒ≈∆
- Ô‰a ÔÈÚ‚B ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰L ÔÈ˜LÓe ,‰‡ÓË ·‡ -«À¿»«¿ƒ∆«»«¬≈»¿ƒ»∆
ÔÈ˜LÓ ‰˙BL B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡ elÙ‡ .‰lÁz¿ƒ»¬ƒ≈√»ƒ¿≈ƒ∆«¿ƒ
BÓk - ÏaËiL Ì„˜ epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ««¿ƒ«¿ƒƒ∆…∆∆ƒ¿…¿

‰lÁz Ô‰L ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜Ln‰18,ÌBÈ Ïe·Ë ÔÎÂ . ««¿ƒ∆»«»∆∆≈¿ƒ»¿≈¿
,Ô‰a Ú‚B ‡e‰L ÔÈ˜LÓk - epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ∆≈«»∆

ÏÏk ÌÈ¯Á‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L19Ú‚ Ì‡ ‡l‡ ;20 ∆≈¿«¿ƒ¬≈ƒ¿»∆»ƒ»«
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓa¿«¿≈Àƒ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿≈
- L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z¿»¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈…∆

.ÈÚÈ·¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ

מ"א.15) פ"ב קלין 16)טבולֿיום פירשו: א פח, בחולין
זב. - חמורין שרץ; ומצורע.17)- יולדת נדה, זבה,

מה 18) רבינו, לדעת חכמים. גזירת שטומאתם אףֿעלֿפי
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למעט  ולמטה, משרץ הכוונה שרץ", - "קלין שם שאמרו
בכלל. מדרבנן טמאים גם אבל החמורים, בין שמקומו מת,

אם 19) ואפילו לקמן. כמבואר וקודש, תרומה פוסלים אבל
אין  שלישי, ונעשו תרומה של אוכלין או במשקין נגע
ששלישי  ואףֿעלֿפי הקודש, את פוסלים אלו אוכלים
מפני  טעמו, להסביר ונראה בקודש. רביעי עושה לטומאה
פוסל  שאינו רביעי עושהו היה בקודש, יום טבול נגע שאילו
בנגע  הדעת על מתקבל הדבר אין בנגיעתו, אחר קודש
לאותם  זה לדמות ואין הקודש. את שתפסול בתרומה
לא  "מטמאיך פ"ח): (פרה במשנה עליהם שהומלץ הדברים

טימאתני". ואתה - טבולֿיום.20)טימאוני

.‰EÏ ¯‡a˙È ‰zÚÂ21‡ÏÂ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL ÔÈ‡L , ¿«»ƒ¿»≈¿∆≈¿ƒƒ∆ƒ¿»¿…
¯Á‡ ‰˜LÓ ‡nËÓ L„waL ÈÚÈ·¯22,¯Á‡ ÏÎ‡ B‡ ¿ƒƒ∆«…∆¿«≈«¿∆«≈…∆«≈

‰¯„˜ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿≈»
ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏnL23da Ú‚Â24‰È‰ Ì‡ :ÌBÈ Ïe·Ë ∆¿≈»«¿ƒ¿»«»¿ƒ»»

‰Óe¯z ‰˜LÓ ‰È‰ Ì‡Â ,¯B‰Ë Ïk‰ - ÔÈlÁ ‰˜LÓ«¿≈Àƒ«…»¿ƒ»»«¿≈¿»
‰ Ì‡Â .‰¯B‰Ë ‰¯„w‰Â ÔÈÏeÒt ÔÈ˜Ln‰ -ÂÈ„È eÈ ««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿»¿ƒ»»»

˙B‡ÓË25‡ÓË ‰˜Ln‰ -26ÔÈa ‰Óe¯z ‰˜LÓ ÔÈa , ¿≈««¿∆»≈≈«¿≈¿»≈
ÌBÈ Ïe·ËaÓ ÌÈ„ia ¯ÓÁ ‰ÊÂ .ÔÈlÁ ‰˜LÓ27¯ÓÁÂ . «¿≈Àƒ¿∆…∆«»«ƒƒƒ¿¿…∆

- ÌBÈ Ïe·Ë ˜ÙqL :˙B‡ÓË ÌÈ„ÈaÓ ÌBÈ Ïe·Ëaƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿≈¿
˜ÙqÓ ÏÒBt28BÓk ,¯B‰Ë - ÌÈ„i‰ ˜ÙÒe , ≈ƒ»≈¿≈«»«ƒ»¿

¯‡a˙iL29. ∆ƒ¿»≈

וה'.21) ד' מ"ג, פ"ב מדוייק,22)טהרות אינו הסגנון
כמבואר  קודש, של משקין מטמא שבתרומה שלישי שהרי
ורבינו  ה"ח. פי"א לקמן רבינו פסק וכן שם, ו במשנה
הכוונה  או תרומה. כגון הקדושה, בדרגת לה לדומה התכוון

טבולֿיום. מ"ב.23)לנגעו פ"ב במה 24)טבולֿיום
ה"ח).25)שבתוכה. פ"ח למעלה (ראה ידיים מגזירת

הקדיר 26) שנגעו אבל שמשקין רבינו [דעת טהורה. ה
"הכל  במשנתנו שאמרו ומה כלים. מטמאים אינם - בידיים
הר"ש  ודעת תרומה. ובין חולין בין שם רבינו מפרש טמא",
המשקין  היינו טמא" "הכל ומפרש מטמאין, שכן משנץ

וטבולֿיום 27)והקדירה]. חולין, משקה מטמאות שידיים
מטמא. פי"ג 28)אינו לקמן וראה ב. ב, פרק זבים משנה

ה"א.29)ה"ט. פי"ד לקמן

.ÂB‡ ˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰L ¯B‰Ë „Á‡30ÌBÈ Ïe·Ë ∆»»∆»»»¿≈¿
˙B‡ÓË ÂÈ„iL31ÔÈlÁ ‰˜LÓ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ∆»»¿≈¬≈∆¿«≈«¿≈Àƒ

BÓk ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÏ ‰lÁz Ô˙B‡ ‰OBÚÂ¿∆»¿ƒ»¿«≈√»ƒ«¿ƒ¿
e¯‡aL32- ÌBÈ Ïe·hÓ ‡ˆiL ‰˜LnL ¯Á‡Óe . ∆≈«¿≈««∆«¿∆∆»»ƒ¿

ÈÓÈÓ B‡ Bw¯Ó ÏÙpL ÌBÈ Ïe·Ë ,Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LÓk¿«¿ƒ∆»«»∆¿∆»«≈Àƒ≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ ÂÈÏ‚¯33ÈtÓ , «¿»«ƒ»∆¿»¬≈∆»ƒ¿≈

.Ô‰a Ú‚pL ÔÈ˜LÓk Ô‰L∆≈¿«¿ƒ∆»«»∆

ובין.30) . . . ידיים.31)בין פ"ח 32)מגזירת למעלה
ב.33)ה"י. עא, נדה משנה,

.ÊÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ34,„ÓÏ ‰z‡ Ì¯‡·Ï eÓc˜‰L ƒ»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«¿¿»¬»«»»≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‰È‰ÈÂ ‰‡ÓËÏ ·‡ ‰È‰È Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿∆»¿À¿»¿ƒ¿∆ƒ¿À¿»
‡l‡ ÈL Ì„‡‰ ‰È‰È ‡Ï ÌÏBÚÏe .‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»¿»…ƒ¿∆»»»≈ƒ∆»

B‡ ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎB‡‰ ‡e‰Â .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈√»ƒ¿≈ƒ
ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰ B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰«∆«¿ƒ¿≈ƒ«»…¿À¿«ƒ
ÔÎÂ .Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÈLk el‡ ÏkL ,ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»≈¿≈ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆¿≈

Ò¯Á ÈÏkÓ ıeÁ ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L35‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ¿»»«≈ƒƒ¿≈∆∆ƒ¿«À¿»
ÈÏk‰ ‰È‰È ‡ÏÂ .‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈»¿…ƒ¿∆«¿ƒ
Ì‡L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ‰‡ÓËÏ ÈL ÌÏBÚÏ¿»≈ƒ¿À¿»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ
BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ÈL ‰È‰È - ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓa ‡nhÈƒ«»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿∆≈ƒƒƒ¿≈∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

פ"ה.34) מת טומאת הלכות הטומאה 35)ראה אב שאינו
ח. הלכה ראה במת. נגע אם ואפילו לעולם,

.Áe¯‡a ¯·k36‰‡ÓË ·‡ ‰È‰È ‡Ï Ò¯Á ÈÏkL , ¿»≈«¿∆¿ƒ∆∆…ƒ¿∆«À¿»
‰È‰ÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿∆
Ì‡ ,Ô‰È¯·cÓ ÈLÂ ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ¿≈∆ƒ
‡ÏÂ Ì„‡‰ ‰È‰È ‡ÏÂ .ÌÈÏk‰ ¯‡Lk ,ÔÈ˜LÓa ‡ÓËƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»«≈ƒ¿…ƒ¿∆»»»¿…
‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÈÚÈ·¯ ‡ÏÂ ÈLÈÏL ÌÈÏk‰«≈ƒ¿ƒƒ¿…¿ƒƒ¿»…ƒƒ¿≈»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈¿ƒ

ה"ח.36) שם

.Ë,ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ‡Ï ÌÈÏÎ‡‰È¯·cÓ ‡Ï »√»ƒ…ƒ¿«À¿»¿»…ƒƒ¿≈
È¯·cÓ ÈLÂ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ .Ì‰È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz»¿…ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈
Ì‡ ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ‡e‰L ÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰L .‰¯Bz»∆»»»«¿ƒ∆ƒ¿À¿»ƒ

ÈL e‰‡OÚ - ÏÎ‡a Ú‚37ÈLÈÏL eÈ‰È ÔÈÏÎ‡‰Â .38 »«¿…∆¬»»≈ƒ¿»√»ƒƒ¿¿ƒƒ
ÈÚÈ·¯e39„·Ïa Ô‰È¯·cÓ ‰‡ÓËÏ40. ¿ƒƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«

שנגע 37) ראשון אוכל אבל כלי, או אדם ודווקא התורה. מן
חכמים, מגזירת אלא התורה מן טימאהו לא - באוכל
למעלה  (ראה הכלי או שהאדם וכתב: רבינו דייק ולפיכך

ה"א). וקודש.38)פ"ז וכן 40)בקודש.39)תרומה
ודבריו  מדבריהם. שפוסל טבולֿיום גבי הפרק בסוף כתב
שלמד  וה"ד, ה"ג יא בפרק עצמו דברי נוגדים נראים אלה
שם  דבריו ומקור מקלֿוחומר, ורביעי הכתוב מן שלישי
התורה, מן בקודש שלישי "למדנו ב: יח, פסחים בברייתא
חנינא  ר' בסוגיא פסחים צל"ח [ראה מקלֿוחומר" ורביעי
וראה  קמה, מצוה ומנחתֿחינוך סט, אות הכהנים סגן

בפי"א]. לקמן בביאורנו

.ÈÈÓ ÔB‚k ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰‡ÓË ·‡ eÈ‰È ÔÈ˜Ln‰««¿ƒƒ¿«À¿»ƒƒ¿≈»¿≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eÈ‰ÈÂ .ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ·f‰ ˜¯Â ˙‡hÁ«»¿…«»≈≈«¿»¿ƒ¿ƒ¿À¿»

‡Ó ·‡a eÚ‚pL ÔB‚k ,‰¯Bz È¯·cÓÔÎÂ .˙B‡Óh‰ ˙B· ƒƒ¿≈»¿∆»¿¿»≈¬«À¿¿≈
ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,‰‡Óh‰ „ÏÂa ÔÈ˜Ln‰ eÚ‚ Ì‡ƒ»¿««¿ƒƒ¿««À¿»≈»»≈≈ƒ
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k Ô‰ È¯‰Â ,‰¯Bz È¯·cÓ e‡ÓË -ƒ¿¿ƒƒ¿≈»«¬≈≈¿ƒ¿À¿»

Ô‰È¯·cÓ ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ41ÔÈa ,ÈLa eÚ‚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«≈¬≈ƒƒƒ¿≈∆¿≈ƒ»¿¿≈ƒ≈
‡nËÏ ÔBL‡¯ eOÚ - ÔÈÏÎ‡a ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ≈»√»ƒ«¬ƒ¿«≈

e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯Á‡42eÈ‰ÈÂ .43ÔÈ˜Ln‰ ¬≈ƒƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ Ì‡ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓ ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒƒƒ¿≈∆≈«ƒ»«¿
‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â ,ÈLÈÏL e‰‡OÚ - ‰Óe¯z ‰˜LÓa¿«¿≈¿»¬»»¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈
ÔÈ˜LÓ ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â .ÈÚÈ·¯ e‰‡OÚ - L„…̃∆¬»»¿ƒƒ¿≈«»≈«¿ƒ

‰lÁz BÈ‡L ‰˜LÓ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ˙BiL44ıeÁ , ¿ƒ¿»¿…«¿∆∆≈¿ƒ»
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ÌBÈ Ïe·Ë ‰˜LnÓ45BÓk ,L„˜a ÌÈ¯etk ¯qÁÓ B‡ ƒ«¿≈¿¿À«ƒƒ¿…∆¿
‡e‰L ,e¯‡aL46Ì‰È¯·cÓ ÏÒBt47.‡nËÓ BÈ‡Â ∆≈«¿∆≈ƒƒ¿≈∆¿≈¿«≈

ה"א.41) שם וראה ה"ה. פ"ז למעלה שם.42)נתבאר
שיהיו.43) אפשרות גם רביעי.44)ויש או שלישי שיהיו
יהיו 45) לא שניות ברורה: וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

נגיעת  כגון - אפשרות יש תחילה, יהיו שלא אבל לעולם.
בסוף 47)טבולֿיום.46)טבולֿיום. שכתבנו מה ראה

ה"ט.

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אם 1) דינו. מה – "פסול" באוכלין שנאמר מקום כל יבאר

בתרומה  רביעי עושה שלישי ואם בחולין שלישי עושה שני
מטמא  אם תאווה בשר ודין וכו'. בקודש וחמישי רביעי או
הם  אם משקין ע"י אוכלין וחיבורי התרומה. ופוסל הקודש
שבקודש  ורביעי שבתרומה ושלישי שבחולין שני חיבור.
חולין  או עצמה שבתרומה שלישי האוכל פוסלים. מה
אוכלין  בענין האמור קודש כל תרומה. טהרת על שנעשו

התורה. מן החולין את מטמא שוודאי דבר כל ומשקין.

.‡ÌB˜Ó Ïk2‰È‰iL ‡e‰ - ÏeÒt ÔÈÏÎ‡a ¯Ó‡pL »»∆…«»√»ƒ»∆ƒ¿∆
Ì‡ ‡l‡ ;¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÈ ‡ÏÂ ,‡ÓË BÓˆÚ ÏÎ‡‰»…∆«¿»≈¿…¿«≈…∆«≈∆»ƒ

.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ¯Á‡ ÏÎ‡a Ú‚»«¿…∆«≈¬≈»

מ"גֿו.2) פ"ב טהרות

.·ÔÈlÁaL ÔBL‡¯‰3ÏeÒt - ÈM‰ .‡nËÓe ‡ÓË - »ƒ∆¿Àƒ»≈¿«≈«≈ƒ»
‡nËÓ ‡ÏÂÔÈlÁa ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈL ÔÈ‡Â .4ÔÈpÓ . ¿…¿«≈¿≈≈ƒ∆¿ƒƒ¿Àƒƒ«ƒ

O¯Á ÈÏÎe :¯Ó‡pL ?ÔÈlÁa ÏÒBÙ ‡e‰L ÈL ÏÎ‡Ï¿…∆≈ƒ∆≈¿Àƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk ,BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡5. ¬∆ƒ…≈∆∆…¬∆¿ƒ¿»

B¯ÈÂ‡Ï ı¯M‰ ÏÙpL Ò¯Á ÈÏÎe ,·‡ ı¯M‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»¿ƒ∆∆∆»««∆∆«¬ƒ
.‡ÓËÈ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈL ÈÏkaL ÏÎ‡‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿»…∆∆«¿ƒ≈ƒ«¬≈≈ƒ¿»

ı¯L ÔÎÂ6¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ÏÙpL7,‰iL ˙t‰ - ¿≈∆∆∆»««¬ƒ««««¿ƒ»
.ÔBL‡¯ ¯epz‰L∆««ƒ

בחולין 5)שם.4)שם.3) ששני אמורים, דברים במה
או  ראשון שהוא באדם או בכלי כשנגע התורה? מן פסול
אלא  התורה מן השני את פוסל אינו ראשון אוכל אבל אב,

ה"א). פ"ז (למעלה מוסיף 6)מדרבנן זה מה נתבאר לא
למעלה. האמור של 7)על היו המשנה בתקופת התנורים

חרס.

.‚ÔBL‡¯‰8ÌÈ‡nËÓe ÌÈ‡ÓË - ‰Óe¯˙aL ÈM‰Â9. »ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡Â .‡nËÓ ‡ÏÂ ÏeÒt - ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ»¿…¿«≈¿≈¿ƒƒ∆
ÏÒBÙ ‡e‰L ÈLÈÏL ÏÎ‡Ï ÔÈpÓ .‰Óe¯˙a ÈÚÈ·¯10 ¿ƒƒƒ¿»ƒ«ƒ¿…∆¿ƒƒ∆≈

ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â ¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL ?‰Óe¯˙aƒ¿»∆∆¡«»«∆∆¿»≈¿««…«ƒ
·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙a ¯eÒ‡ ÌBÈ Ïe·Ë ‡ˆÓ .ÌÈL„w‰«√»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»«∆«¬ƒ

BLÓL11ÈLk ÌBÈ Ïe·Ëe ,dÏÒt - da Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿¿ƒ»«»¿»»¿¿≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡e‰ ‰‡ÓËÏ¿À¿»»»«¿»∆«≈ƒ∆¿ƒƒ

.‰Óe¯˙aƒ¿»

שם.8) ונקט 9)טהרות, מטמא, ואינו אוכלין פוסל השני
משקין. מטמא שהוא מפני "מטמא" פסול.10)לשון צ"ל

ב.11) עד, יבמות

.„ÔBL‡¯‰12ÔÈ‡ÓË - L„˜a ÈLÈÏM‰Â ÈM‰Â »ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿≈ƒ
ÔÈ‡nËÓe13ÈÚÈ·¯ ÔÈ‡Â .‡nËÓ BÈ‡Â ÏeÒt - ÈÚÈ·¯‰ . ¿«¿ƒ»¿ƒƒ»¿≈¿«≈¿≈¿ƒƒ

‡e‰L L„˜a ÈLÈÏLÏ ÔÈpÓe .ÌÏBÚÏ ÈLÈÓÁ ‰OBÚ∆¬ƒƒ¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆
;ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ ¯L‡ ¯Oa‰Â :¯Ó‡pL ?‡ÓË»≈∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…≈»≈
¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ,‡ÓË ÈMÏ ·e˙k‰ ‡¯˜ ¯·Îe¿»»»«»«≈ƒ»≈∆∆¡«…¬∆
- ÈLa Ú‚pL L„w‰ ¯OaL ,z„ÓÏ ‡‰ .‡ÓËÈ BÎB˙a¿ƒ¿»»»«¿»∆¿««…∆∆»«¿≈ƒ
ÏwÓ ?ÏeÒt ‡e‰L L„˜a ÈÚÈ·¯Ï ÔÈpÓe .Û¯OÈÂ ‡ÓËƒ¿»¿ƒ»≈ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ«

¯ÓÁÂ14,‰Óe¯˙a ¯zÓ ‡e‰L ,ÌÈ¯etk ¯qÁn ‰Óe : »…∆«¿À«ƒƒ∆À»ƒ¿»
ÏeÒt ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ;B˙¯tk ‡È·iL „Ú L„˜a ¯eÒ‡»¿…∆«∆»ƒ«»»«¿ƒƒ∆»
Ï·‡ !?L„˜a ÈÚÈ·¯ ‰OÚiL ÔÈ„ BÈ‡ ,‰Óe¯˙aƒ¿»≈ƒ∆«¬∆¿ƒƒ¿…∆¬»

.¯B‰Ë ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»

שם.12) ח.13)טהרות, הערה ב.14)ראה יח, פסחים

.‰‰Â‡z ¯Oa15e¯Êb ,¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¬»««ƒ∆»»¿
ÂÈÏÚ16˙‡ ‡nËÓ :‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿À¿»¿«≈∆

L„w‰17‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÒBt BÈ‡Â , «…∆¿≈≈∆«¿»¿≈»∆ƒ∆…
L„w‰ ¯Oa ÌÚ e‰e·¯ÚÈ ‡lL È„k ‡l‡ ÂÈÏÚ e¯Ê‚»¿»»∆»¿≈∆…¿»¿ƒ¿««…∆

‰Ê ¯Oa‰L en„ÈÂ ,Ba ‚BbLÏÂ ˙BÚËÏ e‡B·ÈÂ18‡e‰ ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆«»»∆
L„˜ ‡e‰Â ÏÁ19.‰‡ÓËa epÏÎ‡ÈÂ …¿…∆¿…¿∆¿À¿»

(דברים 15) הכתוב מלשון תאוה", "בשר נקרא חולין בשר
בשר. לאכול נפשך תאוה כי כ): נדה 16)יב, תוספתא,

ה"י. הר"י 17)פ"ט בשם (כסףֿמשנה פוסל – פירוש
הקודש.18)קורקוס). קודש.19)בשר הוא והרי

.ÂÔÈÏÎ‡ È¯eaÁ20ÔÈ˜LÓ È„È ÏÚ21¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - ƒ≈√»ƒ«¿≈«¿ƒ¬≈≈ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nËÏ22ÌÈ·eLÁ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰Â . ¿«≈À¿«√»ƒ¿«»»»≈ƒ¬ƒ

ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰a ˙BÓÏ „Á‡ Ûe‚k23B‡ , ¿∆»ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ
,ÔBL‡¯ ‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÏÎ‡‰ ‰Ê ÌÈ·LBÁ¿ƒ∆»…∆∆»¿»«À¿»ƒ

.ÈL BÏ ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰Â¿»…∆«¿À»≈ƒ

ב.20) קה, בזבחים אוכלין,21)איבעיא חתיכות שתי
בשניהם. הנוגע משקה טומאה 22)וביניהם נגעה אם

האיבעיא  רבינו מפרש (כך השני גם נטמא – מהם באחד
רש"י). כפירוש ולא אם 23)שם, ספק הדבר פירוש,

ואם  הטומאה, דרגות מנין לענין גם ממש אחד כגוף שניהם
ראשון  השניה גם נעשתה אחת בחתיכה נבילה נגעה

שני. ועושה לטומאה

.ÊÔÈlÁaL ÈM‰24Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ÏÒBt «≈ƒ∆¿Àƒ≈»¿≈¿»¿∆»
Ô‡nË - ÔÈlÁ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈLÈÏL25ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈Àƒƒ¿»¿≈

‰˜LÓa B‡ ‰Óe¯z ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»«¿«¿≈¿»¿«¿≈
.Ïk‰ ˙‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,L„…̃∆∆¿«≈∆«…

מ"ו.24) פ"ב כמה 25)טהרות כבר נתבאר ראשון. נעשו
להיות  משקין מטמא - התרומה את הפוסל שכל פעמים,

תחילה.

.Á‰Óe¯˙aL ÈLÈÏM‰26ÔÏÒt - L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚pL «¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»«¿»¿≈…∆¿»»
Ô‡nË - L„w‰ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈÚÈ·¯ eOÚÂ¿«¬¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈«…∆ƒ¿»

‰lÁz eOÚÂ27‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL Ú‚ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒƒ∆ƒ¿»
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קלז ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay f"i 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌBÈ Ïe·Ë ‰˜LnÓ45BÓk ,L„˜a ÌÈ¯etk ¯qÁÓ B‡ ƒ«¿≈¿¿À«ƒƒ¿…∆¿
‡e‰L ,e¯‡aL46Ì‰È¯·cÓ ÏÒBt47.‡nËÓ BÈ‡Â ∆≈«¿∆≈ƒƒ¿≈∆¿≈¿«≈

ה"א.41) שם וראה ה"ה. פ"ז למעלה שם.42)נתבאר
שיהיו.43) אפשרות גם רביעי.44)ויש או שלישי שיהיו
יהיו 45) לא שניות ברורה: וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

נגיעת  כגון - אפשרות יש תחילה, יהיו שלא אבל לעולם.
בסוף 47)טבולֿיום.46)טבולֿיום. שכתבנו מה ראה

ה"ט.

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אם 1) דינו. מה – "פסול" באוכלין שנאמר מקום כל יבאר

בתרומה  רביעי עושה שלישי ואם בחולין שלישי עושה שני
מטמא  אם תאווה בשר ודין וכו'. בקודש וחמישי רביעי או
הם  אם משקין ע"י אוכלין וחיבורי התרומה. ופוסל הקודש
שבקודש  ורביעי שבתרומה ושלישי שבחולין שני חיבור.
חולין  או עצמה שבתרומה שלישי האוכל פוסלים. מה
אוכלין  בענין האמור קודש כל תרומה. טהרת על שנעשו

התורה. מן החולין את מטמא שוודאי דבר כל ומשקין.

.‡ÌB˜Ó Ïk2‰È‰iL ‡e‰ - ÏeÒt ÔÈÏÎ‡a ¯Ó‡pL »»∆…«»√»ƒ»∆ƒ¿∆
Ì‡ ‡l‡ ;¯Á‡ ÏÎ‡ ‡nËÈ ‡ÏÂ ,‡ÓË BÓˆÚ ÏÎ‡‰»…∆«¿»≈¿…¿«≈…∆«≈∆»ƒ

.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ¯Á‡ ÏÎ‡a Ú‚»«¿…∆«≈¬≈»

מ"גֿו.2) פ"ב טהרות

.·ÔÈlÁaL ÔBL‡¯‰3ÏeÒt - ÈM‰ .‡nËÓe ‡ÓË - »ƒ∆¿Àƒ»≈¿«≈«≈ƒ»
‡nËÓ ‡ÏÂÔÈlÁa ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈL ÔÈ‡Â .4ÔÈpÓ . ¿…¿«≈¿≈≈ƒ∆¿ƒƒ¿Àƒƒ«ƒ

O¯Á ÈÏÎe :¯Ó‡pL ?ÔÈlÁa ÏÒBÙ ‡e‰L ÈL ÏÎ‡Ï¿…∆≈ƒ∆≈¿Àƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk ,BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡5. ¬∆ƒ…≈∆∆…¬∆¿ƒ¿»

B¯ÈÂ‡Ï ı¯M‰ ÏÙpL Ò¯Á ÈÏÎe ,·‡ ı¯M‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»¿ƒ∆∆∆»««∆∆«¬ƒ
.‡ÓËÈ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈL ÈÏkaL ÏÎ‡‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿»…∆∆«¿ƒ≈ƒ«¬≈≈ƒ¿»

ı¯L ÔÎÂ6¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ÏÙpL7,‰iL ˙t‰ - ¿≈∆∆∆»««¬ƒ««««¿ƒ»
.ÔBL‡¯ ¯epz‰L∆««ƒ

בחולין 5)שם.4)שם.3) ששני אמורים, דברים במה
או  ראשון שהוא באדם או בכלי כשנגע התורה? מן פסול
אלא  התורה מן השני את פוסל אינו ראשון אוכל אבל אב,

ה"א). פ"ז (למעלה מוסיף 6)מדרבנן זה מה נתבאר לא
למעלה. האמור של 7)על היו המשנה בתקופת התנורים

חרס.

.‚ÔBL‡¯‰8ÌÈ‡nËÓe ÌÈ‡ÓË - ‰Óe¯˙aL ÈM‰Â9. »ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡Â .‡nËÓ ‡ÏÂ ÏeÒt - ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ»¿…¿«≈¿≈¿ƒƒ∆
ÏÒBÙ ‡e‰L ÈLÈÏL ÏÎ‡Ï ÔÈpÓ .‰Óe¯˙a ÈÚÈ·¯10 ¿ƒƒƒ¿»ƒ«ƒ¿…∆¿ƒƒ∆≈

ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â ¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL ?‰Óe¯˙aƒ¿»∆∆¡«»«∆∆¿»≈¿««…«ƒ
·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙a ¯eÒ‡ ÌBÈ Ïe·Ë ‡ˆÓ .ÌÈL„w‰«√»ƒƒ¿»¿»ƒ¿»«∆«¬ƒ

BLÓL11ÈLk ÌBÈ Ïe·Ëe ,dÏÒt - da Ú‚ Ì‡Â , ƒ¿¿ƒ»«»¿»»¿¿≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡e‰ ‰‡ÓËÏ¿À¿»»»«¿»∆«≈ƒ∆¿ƒƒ

.‰Óe¯˙aƒ¿»

שם.8) ונקט 9)טהרות, מטמא, ואינו אוכלין פוסל השני
משקין. מטמא שהוא מפני "מטמא" פסול.10)לשון צ"ל

ב.11) עד, יבמות

.„ÔBL‡¯‰12ÔÈ‡ÓË - L„˜a ÈLÈÏM‰Â ÈM‰Â »ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿≈ƒ
ÔÈ‡nËÓe13ÈÚÈ·¯ ÔÈ‡Â .‡nËÓ BÈ‡Â ÏeÒt - ÈÚÈ·¯‰ . ¿«¿ƒ»¿ƒƒ»¿≈¿«≈¿≈¿ƒƒ

‡e‰L L„˜a ÈLÈÏLÏ ÔÈpÓe .ÌÏBÚÏ ÈLÈÓÁ ‰OBÚ∆¬ƒƒ¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆
;ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎa ÚbÈ ¯L‡ ¯Oa‰Â :¯Ó‡pL ?‡ÓË»≈∆∆¡«¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…≈»≈
¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ,‡ÓË ÈMÏ ·e˙k‰ ‡¯˜ ¯·Îe¿»»»«»«≈ƒ»≈∆∆¡«…¬∆
- ÈLa Ú‚pL L„w‰ ¯OaL ,z„ÓÏ ‡‰ .‡ÓËÈ BÎB˙a¿ƒ¿»»»«¿»∆¿««…∆∆»«¿≈ƒ
ÏwÓ ?ÏeÒt ‡e‰L L„˜a ÈÚÈ·¯Ï ÔÈpÓe .Û¯OÈÂ ‡ÓËƒ¿»¿ƒ»≈ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿…∆∆»ƒ«

¯ÓÁÂ14,‰Óe¯˙a ¯zÓ ‡e‰L ,ÌÈ¯etk ¯qÁn ‰Óe : »…∆«¿À«ƒƒ∆À»ƒ¿»
ÏeÒt ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ;B˙¯tk ‡È·iL „Ú L„˜a ¯eÒ‡»¿…∆«∆»ƒ«»»«¿ƒƒ∆»
Ï·‡ !?L„˜a ÈÚÈ·¯ ‰OÚiL ÔÈ„ BÈ‡ ,‰Óe¯˙aƒ¿»≈ƒ∆«¬∆¿ƒƒ¿…∆¬»

.¯B‰Ë ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»

שם.12) ח.13)טהרות, הערה ב.14)ראה יח, פסחים

.‰‰Â‡z ¯Oa15e¯Êb ,¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¬»««ƒ∆»»¿
ÂÈÏÚ16˙‡ ‡nËÓ :‰‡ÓËÏ ÈLÈÏLk ‰È‰iL »»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿À¿»¿«≈∆

L„w‰17‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÒBt BÈ‡Â , «…∆¿≈≈∆«¿»¿≈»∆ƒ∆…
L„w‰ ¯Oa ÌÚ e‰e·¯ÚÈ ‡lL È„k ‡l‡ ÂÈÏÚ e¯Ê‚»¿»»∆»¿≈∆…¿»¿ƒ¿««…∆

‰Ê ¯Oa‰L en„ÈÂ ,Ba ‚BbLÏÂ ˙BÚËÏ e‡B·ÈÂ18‡e‰ ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆«»»∆
L„˜ ‡e‰Â ÏÁ19.‰‡ÓËa epÏÎ‡ÈÂ …¿…∆¿…¿∆¿À¿»

(דברים 15) הכתוב מלשון תאוה", "בשר נקרא חולין בשר
בשר. לאכול נפשך תאוה כי כ): נדה 16)יב, תוספתא,

ה"י. הר"י 17)פ"ט בשם (כסףֿמשנה פוסל – פירוש
הקודש.18)קורקוס). קודש.19)בשר הוא והרי

.ÂÔÈÏÎ‡ È¯eaÁ20ÔÈ˜LÓ È„È ÏÚ21¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - ƒ≈√»ƒ«¿≈«¿ƒ¬≈≈ƒ
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ‡nËÏ22ÌÈ·eLÁ Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·c‰Â . ¿«≈À¿«√»ƒ¿«»»»≈ƒ¬ƒ

ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰a ˙BÓÏ „Á‡ Ûe‚k23B‡ , ¿∆»ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ
,ÔBL‡¯ ‰‡Óh‰ Ba ‰Ú‚pL ÏÎ‡‰ ‰Ê ÌÈ·LBÁ¿ƒ∆»…∆∆»¿»«À¿»ƒ

.ÈL BÏ ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰Â¿»…∆«¿À»≈ƒ

ב.20) קה, בזבחים אוכלין,21)איבעיא חתיכות שתי
בשניהם. הנוגע משקה טומאה 22)וביניהם נגעה אם

האיבעיא  רבינו מפרש (כך השני גם נטמא – מהם באחד
רש"י). כפירוש ולא אם 23)שם, ספק הדבר פירוש,

ואם  הטומאה, דרגות מנין לענין גם ממש אחד כגוף שניהם
ראשון  השניה גם נעשתה אחת בחתיכה נבילה נגעה

שני. ועושה לטומאה

.ÊÔÈlÁaL ÈM‰24Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ‰Óe¯z ÈÏÎ‡ ÏÒBt «≈ƒ∆¿Àƒ≈»¿≈¿»¿∆»
Ô‡nË - ÔÈlÁ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈLÈÏL25ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈Àƒƒ¿»¿≈

‰˜LÓa B‡ ‰Óe¯z ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»«¿«¿≈¿»¿«¿≈
.Ïk‰ ˙‡ ‡nËÓ ‡e‰L ,L„…̃∆∆¿«≈∆«…

מ"ו.24) פ"ב כמה 25)טהרות כבר נתבאר ראשון. נעשו
להיות  משקין מטמא - התרומה את הפוסל שכל פעמים,

תחילה.

.Á‰Óe¯˙aL ÈLÈÏM‰26ÔÏÒt - L„˜ ÈÏÎ‡a Ú‚pL «¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»«¿»¿≈…∆¿»»
Ô‡nË - L„w‰ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡Â .ÈÚÈ·¯ eOÚÂ¿«¬¿ƒƒ¿ƒ»«¿«¿≈«…∆ƒ¿»

‰lÁz eOÚÂ27‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL Ú‚ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬¿ƒ»¬»ƒ»«¿ƒƒ∆ƒ¿»
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¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ‰˜LÓa28ÈÚÈ·¯ ÔÎÂ . ¿«¿≈¿»¬≈»¿≈¿ƒƒ
.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,L„˜aL∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈∆»

(ראה 27)שם.26) ראשון הוא שנטמא משקה שכל
ה"י). פ"י בתרומה.28)למעלה רביעי שאין

.Ë‰Óe¯z ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁ29ÈLÈÏM‰ - Àƒ∆«¬«»√«¿»«¿ƒƒ
‰Óe¯˙k ÏeÒt Ô‰aL30Ú‚ Ì‡Â ,31BÈ‡ - L„˜a ∆»∆»ƒ¿»¿ƒ»«¿…∆≈

ÈÚÈ·¯ e‰OBÚ32.ÏÒBt BÈ‡ L„˜ ‰˜LÓ elÙ‡Â , ≈¿ƒƒ«¬ƒ«¿≈…∆≈≈
Ô‰aL ÈLÈÏM‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÂ¿Àƒ∆«¬«»√««…∆«¿ƒƒ∆»∆

ÔÈlÁk ¯B‰Ë33. »¿Àƒ

תרומה.29) בעשיית כמו בטהרה לעשותן נזהרו
שנעשו 30) שחולין ולד, לג דף בחולין היא פסוקה הלכה

כתרומה. דינם תרומה טהרת המשקה.31)על
שם.32) המשנה פירוש ראה מ"ו, פ"ב חולין 33)טהרות

שכל  רבינו, קובע שם בטהרות יהושע. רבי דעת לפי - ב לג,
הם  הקודש טהרת על שנעשו חולין בו שנאמר מקום
- ב עא, בנדה ראשונה משנה שיטת לפי הכוונה כקודש,
את  בהם לשטוף שהוכנו במים לנגוע אסור יום שטבול
יום  שטבול מפני לנגוע מתירה אחרונה משנה אבל הפסח,
ואףֿעלֿפי  חולין, שהם המים את פוסל ואינו כשני, הוא
יח, לחגיגה בפירושו גם כתב וכן הקודש. טהרת על שנעשו
שנעשו  בחולין החמירו ולמה אחרונה. כמשנה כאן ופסק ב.
מפני  הקודש? טהרת על משנעשו יותר תרומה טהרת על
ולפיכך  תרומה, בטהרת חולין גם לאכול רגילים שכהנים
בטהרת  מהֿשאיןֿכן תרומה, קדושת אלה חולין על חלה
בטלה  זו, קפדנית שמירה נוהגים יחידים שרק הקודש,
חולין, (רש"י החולין אותם על קדושה כל חלה ולא דעתם

שם).

.È˙‡ ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ - L„˜aL ÈÚÈ·¯ ÏÎB‡‰»≈¿ƒƒ∆¿…∆»∆¡…∆
L„w‰34BÏÒBt BÈ‡Â L„˜a ÚbÏ ¯zÓe ,35elÙ‡ . «…∆À»ƒ«¿…∆¿≈¿¬ƒ
ÏÈL·z36Ba ÔÈ‡Â L„w‰ Ba ·¯Ú˙pL37È„Îa ˙ÈÊk «¿ƒ∆ƒ¿»≈«…∆¿≈¿«ƒƒ¿≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡38ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ -39ÏL ÈÚÈ·¯a ¬ƒ«¿»¬≈∆…≈»≈ƒ¿ƒƒ∆
L„˜40ÈLÈÓÁa ‡l‡ ,41BÓk ¯B‰Ë ‡e‰L , …∆∆»«¬ƒƒ∆»¿

e¯‡aL42. ∆≈«¿

המאכל,34) כטומאת טמא יהיה האוכל שאדם חכמים גזרו
א) לד, (חולין בנגיעה אוכלין מטמא אינו שהמאכל ואע"פ
תרומה  לענין בשלישי מדובר [שם קודש. לאכול לו ואסור
כשם  לקודש, מתרומה למד ורבינו הבאה) הלכה (ראה
אע"פ  בתרומה, לאכול האוכלו את פוסל בתרומה ששלישי
בקודש]. ברביעי גם כך בנגיעה, תרומה פוסל שאינו

חמישי.35) עושה אינו תרומה.36)שרביעי או חולין של
שש 38)בקודש.37) ששיעורו לחם ככר חצי הוא פרס

כזית  שנתערב פירושו, - פרס אכילת בכדי וכזית ביצים.
הם  וביחד התבשיל, של כזיתים בחמשה קודש ביצה) (כחצי

כזיתים). בששה כזית אומרים: (ויש אףֿעלֿפי 39)ששה
בעין. הוא כאילו נידון אינו אחרים פירוש,40)שבדינים

זו. תערובת יאכל לא קודש, של רביעי שאכל אדם
מפרש 41) רבינו תערובת. כל בלי לאוכלו שמותר הואֿהדין

למעט  הכוונה הקודש", בנזיד נאכל "והחמישי ששנינו: מה

חמישי  ממעט אינו אבל בתערובת, אפילו נאכל שאינו רביעי
המשנה. לשון – כדרכו – נקט וכאן תערובת. בלי

ה"ד.42) למעלה

.‡ÈÔÈlÁ ÏL B‡ dÓˆÚ ‰Óe¯zaL ÈLÈÏL ÏÎB‡‰»≈¿ƒƒ∆«¿»«¿»∆Àƒ
˙‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL∆«¬«»√«¿»¬≈∆»∆¡…∆

‰Óe¯z‰43ÏaËiL „Ú44‰Óe¯˙a ÚbÏ ¯zÓe ,45È¯‰Â «¿»«∆ƒ¿…À»ƒ«ƒ¿»«¬≈
eOÚ ‡Ï ‰ÚÈ‚a ,‰ÏÚÓ eOÚ ‰ÏÈÎ‡a .‰¯B‰Ë ‡È‰ƒ¿»«¬ƒ»»«¬»ƒ¿ƒ»…»
Ï·‡ ;dÓˆÚ ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓ«¬»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«¿»¬»
È„Îa ˙ÈÊk ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,‰Óe¯z Ba ‰·¯Ú˙pL ÏÈL·z«¿ƒ∆ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»¿«ƒƒ¿≈
ÏÈL·z B˙B‡Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡46 ¬ƒ«¿»¬≈∆À»∆¡…≈«¿ƒ

.‰Óe¯˙a ÚbÏ ¯znL C¯„k¿∆∆∆À»ƒ«ƒ¿»

ב.43) לד, חולין עולא, של הערב 44)מימרא צריך ואינו
רבנן 45)שמש. (עשו) עביד "באכילה ב: צט, זבחים

מעלה". רבנן עביר לא בנגיעה גבוה), מסוג (טהרה מעלה
הדמע",46) בנזיד נאכל "והשלישי מ"ג: פ"ב טהרות

אמרו, שם ובחולין תרומה. בו שנתערבה בתבשיל פירוש,
פרס, אכילת בכדי תרומה כזית בתבשיל כשאין שמדובר

זו. להלכה המקור ומכאן

.·ÈÏÎB‡‰47eOÚpL ÔÈlÁ ÏL B‡ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏL »≈¿ƒƒ∆ƒ¿»∆Àƒ∆«¬
˙ÚÈ‚Ï ¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z‰ ˙¯‰Ë ÏÚ«»√««¿»««ƒ∆»ƒ¿ƒ«

L„˜ ÔÈÚÏ ÈLk ‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z48˙¯‰hL ; ¿»¬≈¿≈ƒ¿ƒ¿«…∆∆»√«
L„w‰ Ïˆ‡ ‡È‰ ‰‡ÓË ‰Óe¯z49ÏÎB‡‰ Ï·‡ . ¿»À¿»ƒ≈∆«…∆¬»»≈

‡e‰ È¯‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁaL ÈLÈÏL¿ƒƒ∆¿Àƒ∆«¬«»√««…∆¬≈
¯B‰Ë50‡l‡ L„˜a ÈÚÈ·¯ ‰OBÚL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ; »∆≈¿»»∆∆¿ƒƒ¿…∆∆»

L„wÓ L„˜51.„·Ïa …∆ƒ…∆ƒ¿«

עלינו 47) זו, הלכה להסביר כדי יהושע. כרבי מ"ב שם
עלֿפי  שם במשנה יהושע רבי דברי את מתחילה לבאר
אוכל  אומר, יהושע "רבי שם: שנינו רבינו. של פירושו
ולא  לקודש שני – שלישי שני, – שני ואוכל ראשון אוכל
פירוש, תרומה". טהרת על שנעשו בחולין לתרומה, שני
שני  או לטומאה ראשון שהוא מאכל דבר שאכל אדם
תרומה  לאכול ואסור לטומאה שני גופו נעשה לטומאה,
– בקודש נגע ואם נפסלה, – בתרומה נגע ואם וקודש,
גופו  נעשה לטומאה, שלישי שהוא דבר אכל אם נטמאה.
לענין  אבל שלישי, עשהו בקודש נגע ואם קודש, לענין שני
כמו  תרומה, לאכול ואסור שלישי אלא שני אינו תרומה
רבי  ומסיים בה. לנגוע ומותר הקודמת, בהלכה שנתבאר
תרומה. טהרת על שנעשו בחולין אמור זה שכל יהושע,
ולתוספת  ממש. בתרומה שהואֿהדין שם, רבינו ומבאר
שאפילו  ריבותא, משמיענו יהושע שרבי ייאמר, ביאור
עושים  גםֿכן תרומה טהרת על שנעשו שבחולין בשלישי
אכל  אם שאפילו ריבותא, כאן מוסיף ורבינו לקודש. שני
אףֿעלֿפיֿכן  הדין, מן פסולה שהיא תרומה, של שלישי
רבינו  דברי מוסברים זה ביאור מתוך תרומה. בנגיעת מותר

הבאה. בהערה ראה עושה 48)מאליהם. שהוא משמע
תרומה  בין בזה הבדל כל ואין רביעי, עושה וזה שלישי
בדין  שם למ"ו [בפירושו תרומה. טהרת על חולין ובין ממש
טהרת  על שחולין ואומר, אלה שני בין רבינו מחלק נגיעה,
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ה"ט). למעלה פסק (וכן בקודש רביעי עושים אינם תרומה
החמירו  שבאוכל טעמו, ונראה חילק. לא באוכל כאן ואילו
הדבר  מטומאת יותר חמורה טומאה עליו ונתנו חכמים
תרומה, בטהרת חולין על גם גזירתם הרחיבו שאכל,

בנגיעה]. יצחק 49)מהֿשאיןֿכן רבי אמר - א לה, בחולין
על  שנעשו חולין של שלישי האוכל מרתא, בר שמואל בר
שעושה  דבר לך שאין בקודש, לאכול טהור הקודש, טהרת
גופו  קדושת (פירוש, מקודש קודש אלא בקודש רביעי
למעלה: שהבאנו מהמשנה עליו והקשו בלבד. ממש)
על  שנעשו בחולין לתרומה, שני ולא לקודש שני "שלישי
ועושים  מקודש, קודש אינם אלה חולין והרי תרומה" טהרת
שטהרתה  לתרומה, "הנח יצחק: רבי והשיב בקודש? שני
שהחולין  מפני שני נעשה לא כלומר הקודש", אצל טומאה
פירוש, הקודש. טהרת על נעשו שלא מפני אלא שלישי, היו
כמו  הטומאה מפני מעולה שמירה לשמרם נזהרו לא
כעין  קפדנית פחות שמירה אלא קודש, על ששומרים
שחולין  (ה"ט), למעלה פסק שרבינו ומפני תרומה. שמירת
שם  (ראה טהור שבהן השלישי הקודש, טהרת על שנעשו
מביא  הוא זו הלכה בסוף וכן דבר), של טעמו בביאורנו
למה  נימוקו גם לקבל הוכרח יצחק, רבי דברי את להלכה

שני. בהלכה 50)נעשה למעלה קודש. לאכול לו ומותר
לענין  שגם מלמדנו וכאן נגיעה, לענין זה דין רבינו כתב ט,
שאינם  כרביעי שדינם לומר תטעה שלא כן, הדין אכילה
מלאכול  גופו נפסל והאוכלם בנגיעה, הקודש את פוסלים

ה"י). (ראה מלי 51)קודש קדושה הי"א)מקודש (ראה אה
במעלות  [ומדובר הקודש. טהרת על שנעשו חולין ולא
הדין, מעיקר שהם טומאות אבל בקודש, שגזרו היתירות
למעלה  שנתבאר כמו רביעי, עושה – שבתרומה שלישי כגון

בה"ח].

.‚ÈL„˜ Ïk52ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈÚa ¯eÓ‡‰ »…∆»»¿ƒ¿«À¿«√»ƒ«¿ƒ
ÈL„˜ ¯Oa ÔB‚k ,ÔÈLc˜Ó‰ Lc˜Ó ÈL„˜ ‡e‰»¿≈ƒ¿»«¿À»ƒ¿¿«»¿≈

ÌÈL„˜53ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯O·e54‰„Bz ˙BlÁÂ ,55 »»ƒ¿«»»ƒ«ƒ¿«»
¯ÈÊ È˜È˜¯e56Á·f‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁLpL57˙BÁn‰Â ,58 ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»

ÈÏÎa eL„wL59ÌÁl‰ ÈzLe ,60ÌÈt‰ ÌÁÏÂ61 ∆»¿ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
¯epza eÓ¯wMÓ62¯ÈÊ È˜È˜¯e ‰„Bz ˙BlÁ Ï·‡ ; ƒ∆»¿««¬»«»¿ƒ≈»ƒ

eL„˜ ‡lL ˙BÁn‰Â ,Á·f‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁL ‡lL∆…ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»∆…»¿
‰Óe¯˙k ‡l‡ ÔÈlÁk ‡ÏÂ L„˜k ‡Ï ÔÈ‡ - ÈÏÎa63. ƒ¿ƒ≈»…¿…∆¿…¿Àƒ∆»ƒ¿»

הגר"א).52) גירסת שם (ראה ה"ד פ"א טהרות תוספתא,
בחג 53) שמקריבים ציבור, ושלמי ואשמות חטאות עולות,

ושלמים.54)השבועות. תודה,55)תודה  קרבן המביא
(ויקרא  מינים מארבעה אפוי לחם ארבעים עמו להביא צריך

יב). שלושה 56)ז, מביא נזירותו, ימי שהשלים נזיר
ו, (במדבר מינים משני מצה לחם עשרים ועמהם קרבנות,
[לא  ס"ט. הקרבנות מעשה בהל' מפורשים דיניהם טו).
וללחמי  "חלות" תודה ללחמי רבינו קורא למה לי  נתבאר
מביאים  הנזיר גם וכן תודה, שהמקריב בעוד "רקיקים", נזיר
הוא, ורקיקים חלות בין וההבדל רקיקים, וחלק חלות חלק
אותם  ומושחים במים, והרקיקים בשמן נילושות שהחלות

סופגו]. והלחם אפייתם אחר הקרבנות 57)בשמן שחיטת
מלאה. בקדושה הלחמים את בפני 58)מקדשת הבאות

לקרבן. כתוספת לא שרת 59)עצמן, בכלי אותן שנתנו
השבועות.60)שבמקדש. בחג מקריב שהציבור

השולחן 61) על שבת בכל שמניחים לחמים עשר שנים
(ויקרא  שלאחריה בשבת לכהנים אותם ומחלקים שבהיכל,

ה). הלחם 62)כד, שתי התנור. מחום קרום עליהם שעלה
אפייתם  תחילת עם מלאה קדושה מתקדשים הפנים ולחם

הקרום. העלאת שם.63)שהיא

.„È‰lÁ‰64ÌÈ¯eka‰Â65‰Óe¯z ÈÓeÏL˙Â66 ««»¿«ƒƒ¿«¿≈¿»
‰Óe¯˙k Ô‰ È¯‰ - [dLÓÁÂ]67. ¿À¿»¬≈≈ƒ¿»

כ).64) טו, (במדבר העיסה מן פירות 65)שמפרישים
ב). כו, (דברים הראשונים והאדמה כהן)66)העץ (לא זר

תוספת  עם מחירה את לכהן לשלם מחוייב תרומה, שאכל
המחיר. דבר.67)חומש לכל תרומה קדושת עליהם חלה

ה"ה. שם תוספתא

.ÂËÏ·h‰68Ún„Ó‰Â69‰Óe¯z ÈÏec‚Â70¯OÚÓe , «∆∆¿«¿À»¿ƒ≈¿»«¬≈
ÔBL‡¯Â ÈL71‰lÁÏ ‰Ïe·h‰ ‰qÚÂ ,72Ô‰ È¯‰ - ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿«»¬≈≈

ÔÈlÁk73a ‡ÓË ÔBL‡¯‰Â ,ÔÈ‡Â ,ÏeÒt ÈM‰Â ,Ô‰ ¿Àƒ¿»ƒ»≈»∆¿«≈ƒ»¿≈
.ÈLÈÏL Ô‰a»∆¿ƒƒ

תרומות 68) הפרשת לפני ישראל ארץ ופירות תבואה
פי 69)ומעשרות. בחולין ואין בחולין שנתערבה תרומה

גזרו  וחכמים חולין, ברוב התרומה בטלה התורה מן מאה.
במאה. אלא תיבטל והצמיחה 70)שלא שנזרעה תרומה

יז, (שבת חכמים מגזירת אסורה החדשה התבואה תבואה,
מגידולי 71)ב). מעשרות שתי להפריש התורה מן מצוה

ומעשר  ללויים, ניתן ראשון מעשר למעלה, האמורים קרקע
אדם  לכל בטהרה שם ונאכל לירושלים מעלים שני

חלתה.72)מישראל. הפרשת גידולין 73)לפני טבל,
בסוטה  נאמר לחלה, וטבול שם. בתוספתא נשנו ומעשרות,

שני. בלשון ב ל,

.ÊË¯·c Ïk74B‡ceL75‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ »»»∆«»¿«≈∆«Àƒƒ«»
‰OÚzL ‰lÁÏ ÔÈÏe·h‰ ÔÈlÁa B˜ÙÒ ÏÚ e¯Êb -»¿«¿≈¿Àƒ«¿ƒ¿«»∆≈»∆
,‰lÁ ‰pnÓ ÌÈLÈ¯ÙÓe .‰¯‰Ëa ‰qÚ‰ d˙B‡»»ƒ»¿»√»«¿ƒƒƒ∆»«»

˙ÏÎ‡ ‡Ï ,‰ÈeÏz d˙lÁÂ76˙Ù¯O ‡ÏÂ77. ¿«»»¿»…∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

אביי.74) מסקנת א. ז, נגיעתו 75)נדה וגם טומאתו אם
טמאה.76)ודאי. תרומה כמו טמאה חלה לאכול שאסור

וחלה 77) תרומה בידים לאבד ואסור טהורה, היא שמא
טהורה.
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ה"ט). למעלה פסק (וכן בקודש רביעי עושים אינם תרומה
החמירו  שבאוכל טעמו, ונראה חילק. לא באוכל כאן ואילו
הדבר  מטומאת יותר חמורה טומאה עליו ונתנו חכמים
תרומה, בטהרת חולין על גם גזירתם הרחיבו שאכל,

בנגיעה]. יצחק 49)מהֿשאיןֿכן רבי אמר - א לה, בחולין
על  שנעשו חולין של שלישי האוכל מרתא, בר שמואל בר
שעושה  דבר לך שאין בקודש, לאכול טהור הקודש, טהרת
גופו  קדושת (פירוש, מקודש קודש אלא בקודש רביעי
למעלה: שהבאנו מהמשנה עליו והקשו בלבד. ממש)
על  שנעשו בחולין לתרומה, שני ולא לקודש שני "שלישי
ועושים  מקודש, קודש אינם אלה חולין והרי תרומה" טהרת
שטהרתה  לתרומה, "הנח יצחק: רבי והשיב בקודש? שני
שהחולין  מפני שני נעשה לא כלומר הקודש", אצל טומאה
פירוש, הקודש. טהרת על נעשו שלא מפני אלא שלישי, היו
כמו  הטומאה מפני מעולה שמירה לשמרם נזהרו לא
כעין  קפדנית פחות שמירה אלא קודש, על ששומרים
שחולין  (ה"ט), למעלה פסק שרבינו ומפני תרומה. שמירת
שם  (ראה טהור שבהן השלישי הקודש, טהרת על שנעשו
מביא  הוא זו הלכה בסוף וכן דבר), של טעמו בביאורנו
למה  נימוקו גם לקבל הוכרח יצחק, רבי דברי את להלכה

שני. בהלכה 50)נעשה למעלה קודש. לאכול לו ומותר
לענין  שגם מלמדנו וכאן נגיעה, לענין זה דין רבינו כתב ט,
שאינם  כרביעי שדינם לומר תטעה שלא כן, הדין אכילה
מלאכול  גופו נפסל והאוכלם בנגיעה, הקודש את פוסלים

ה"י). (ראה מלי 51)קודש קדושה הי"א)מקודש (ראה אה
במעלות  [ומדובר הקודש. טהרת על שנעשו חולין ולא
הדין, מעיקר שהם טומאות אבל בקודש, שגזרו היתירות
למעלה  שנתבאר כמו רביעי, עושה – שבתרומה שלישי כגון

בה"ח].

.‚ÈL„˜ Ïk52ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ÔÈÚa ¯eÓ‡‰ »…∆»»¿ƒ¿«À¿«√»ƒ«¿ƒ
ÈL„˜ ¯Oa ÔB‚k ,ÔÈLc˜Ó‰ Lc˜Ó ÈL„˜ ‡e‰»¿≈ƒ¿»«¿À»ƒ¿¿«»¿≈

ÌÈL„˜53ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯O·e54‰„Bz ˙BlÁÂ ,55 »»ƒ¿«»»ƒ«ƒ¿«»
¯ÈÊ È˜È˜¯e56Á·f‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁLpL57˙BÁn‰Â ,58 ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»

ÈÏÎa eL„wL59ÌÁl‰ ÈzLe ,60ÌÈt‰ ÌÁÏÂ61 ∆»¿ƒ¿ƒ¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ
¯epza eÓ¯wMÓ62¯ÈÊ È˜È˜¯e ‰„Bz ˙BlÁ Ï·‡ ; ƒ∆»¿««¬»«»¿ƒ≈»ƒ

eL„˜ ‡lL ˙BÁn‰Â ,Á·f‰ Ô‰ÈÏÚ ËÁL ‡lL∆…ƒ¿«¬≈∆«∆«¿«¿»∆…»¿
‰Óe¯˙k ‡l‡ ÔÈlÁk ‡ÏÂ L„˜k ‡Ï ÔÈ‡ - ÈÏÎa63. ƒ¿ƒ≈»…¿…∆¿…¿Àƒ∆»ƒ¿»

הגר"א).52) גירסת שם (ראה ה"ד פ"א טהרות תוספתא,
בחג 53) שמקריבים ציבור, ושלמי ואשמות חטאות עולות,

ושלמים.54)השבועות. תודה,55)תודה  קרבן המביא
(ויקרא  מינים מארבעה אפוי לחם ארבעים עמו להביא צריך

יב). שלושה 56)ז, מביא נזירותו, ימי שהשלים נזיר
ו, (במדבר מינים משני מצה לחם עשרים ועמהם קרבנות,
[לא  ס"ט. הקרבנות מעשה בהל' מפורשים דיניהם טו).
וללחמי  "חלות" תודה ללחמי רבינו קורא למה לי  נתבאר
מביאים  הנזיר גם וכן תודה, שהמקריב בעוד "רקיקים", נזיר
הוא, ורקיקים חלות בין וההבדל רקיקים, וחלק חלות חלק
אותם  ומושחים במים, והרקיקים בשמן נילושות שהחלות

סופגו]. והלחם אפייתם אחר הקרבנות 57)בשמן שחיטת
מלאה. בקדושה הלחמים את בפני 58)מקדשת הבאות

לקרבן. כתוספת לא שרת 59)עצמן, בכלי אותן שנתנו
השבועות.60)שבמקדש. בחג מקריב שהציבור

השולחן 61) על שבת בכל שמניחים לחמים עשר שנים
(ויקרא  שלאחריה בשבת לכהנים אותם ומחלקים שבהיכל,

ה). הלחם 62)כד, שתי התנור. מחום קרום עליהם שעלה
אפייתם  תחילת עם מלאה קדושה מתקדשים הפנים ולחם

הקרום. העלאת שם.63)שהיא

.„È‰lÁ‰64ÌÈ¯eka‰Â65‰Óe¯z ÈÓeÏL˙Â66 ««»¿«ƒƒ¿«¿≈¿»
‰Óe¯˙k Ô‰ È¯‰ - [dLÓÁÂ]67. ¿À¿»¬≈≈ƒ¿»

כ).64) טו, (במדבר העיסה מן פירות 65)שמפרישים
ב). כו, (דברים הראשונים והאדמה כהן)66)העץ (לא זר

תוספת  עם מחירה את לכהן לשלם מחוייב תרומה, שאכל
המחיר. דבר.67)חומש לכל תרומה קדושת עליהם חלה

ה"ה. שם תוספתא

.ÂËÏ·h‰68Ún„Ó‰Â69‰Óe¯z ÈÏec‚Â70¯OÚÓe , «∆∆¿«¿À»¿ƒ≈¿»«¬≈
ÔBL‡¯Â ÈL71‰lÁÏ ‰Ïe·h‰ ‰qÚÂ ,72Ô‰ È¯‰ - ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿«»¬≈≈

ÔÈlÁk73a ‡ÓË ÔBL‡¯‰Â ,ÔÈ‡Â ,ÏeÒt ÈM‰Â ,Ô‰ ¿Àƒ¿»ƒ»≈»∆¿«≈ƒ»¿≈
.ÈLÈÏL Ô‰a»∆¿ƒƒ

תרומות 68) הפרשת לפני ישראל ארץ ופירות תבואה
פי 69)ומעשרות. בחולין ואין בחולין שנתערבה תרומה

גזרו  וחכמים חולין, ברוב התרומה בטלה התורה מן מאה.
במאה. אלא תיבטל והצמיחה 70)שלא שנזרעה תרומה

יז, (שבת חכמים מגזירת אסורה החדשה התבואה תבואה,
מגידולי 71)ב). מעשרות שתי להפריש התורה מן מצוה

ומעשר  ללויים, ניתן ראשון מעשר למעלה, האמורים קרקע
אדם  לכל בטהרה שם ונאכל לירושלים מעלים שני

חלתה.72)מישראל. הפרשת גידולין 73)לפני טבל,
בסוטה  נאמר לחלה, וטבול שם. בתוספתא נשנו ומעשרות,

שני. בלשון ב ל,

.ÊË¯·c Ïk74B‡ceL75‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ »»»∆«»¿«≈∆«Àƒƒ«»
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˙ÏÎ‡ ‡Ï ,‰ÈeÏz d˙lÁÂ76˙Ù¯O ‡ÏÂ77. ¿«»»¿»…∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

אביי.74) מסקנת א. ז, נגיעתו 75)נדה וגם טומאתו אם
טמאה.76)ודאי. תרומה כמו טמאה חלה לאכול שאסור

וחלה 77) תרומה בידים לאבד ואסור טהורה, היא שמא
טהורה.
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‡Ï ,ÈÏkaL ÌÈna eÏ·Ë el‡k BÎB˙aL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆«¿ƒ…
ÏB„b‰ ÈÏk‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Â˜na«ƒ¿∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿ƒ«»
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯B‰Ë ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ BÎB˙a LiL∆≈¿«≈ƒ«¿≈ƒ»¬»ƒ»»
‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚL CBzÓ - ‡ÓË»≈ƒ∆»¿»¿ƒ»»¿»¿ƒ»

.L„˜a Ô‰a LnzL‰Ï elÙ‡ BÎB˙aL ÌÈÏkÏ«≈ƒ∆¿¬ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿…∆

ãycew zegiyn zecewpã

התרומה.. על לקודש חכמים עשו מעלות עשרה "אחת
כו'".

בין  עשאום ראשונות מעלות "שש חילק: הפרק ובסיום
וחמש  הקודש, טהרת על שנעשו לחולין בין לקודש
מורה  עשר המספר כו'". בלבד.. בקודש עשאום אחרונות
מעלות") עשרה ("אחת י"א ואילו השתלשלות, סדר על
עבודת  בעניין כידוע השתלשלות, מסדר למעלה על
בחינת  מבררים היו שבה סממנים י"א ידי שעל הקטורת

דלעומת־זה. הי"א
היא  הקודש טהרת על שנעשו חולין האדם: ובעבודת
אחד  כל לא כי מעלות שש רק עשו ובה עצמו עם העבודה
ד"מחזי  בהלכה שמצינו על־דרך זו, נעלית לעבודה ראוי
דין  שע"פ זו בדרגא נמצא יהודי כאשר גם אבל כיוהרא".
"חמש  הוסיפו קדשים, ולאכול קרבנות להקריב יכול
כי  כו'" לקודש מעלות עשרה "אחת שיהיו כדי אחרונות"
להדר  וכדי הזולת עם ההתעסקות הם הקודש ענייני
עניין  שזהו הדין" משורת "לפנים של באופן בזה ולהוסיף
עם  הקשורה לעבודה להגיע צריך והפצתה, החסידות
יש  זו ובעבודה השתלשלות, מסדר למעלה - י"א בחינת
או  כיוהרא" ל"מחזי לחשוש מבלי ההידורים בכל להדר

בגדולות. להלך שלא
(`k oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

בטהרת 2) חכמים שהטילו החומרות נשנו א כ, בחגיגה
שם  ובגמרא מספרן. לקבוע מבלי מבתרומה יותר הקודש
קובע  אילא רבי - במספרן ורבא אילא רבי נחלקו ב כא,
במחלוקתם  ויש - עשרה אחת שהן אומר ורבא עשר שהן
שגם  מפני כרבא רבינו ופסק לקמן), (יבואר לדין עניין זו

כמותו. סובר נחמן טמאים 3)רב כלים להניח מותר
וייטהרו. במקווה ולהטבילם טהור גדול כלי בתוך קטנים

הנוד.5)החיצון.4) בפי שנותנים השפופרת כעובי
כשפופרת  מקוואות "עירוב שנינו: ז משנה ו פרק במקוואות
יש  באחד זה, בצד זה מקוואות שני יש אם פירוש הנוד".
זה  מכשיעור פחות ובשני מים) סאה (ארבעים מקווה שיעור
הוא  הצינור כשרוחב אחד כמקווה דינם מחברם, וצינור
הצינור  ואם החסר, במקווה לטבול ומותר הנוד כשפופרת
ושם  המקוואות. שני את מערב אינו זה משיעור פחות
חוזרות  אצבעות "כשתי חללה רוחב הנוד ששפופרת מבואר
של  בחללו אצבעות שתי לגלגל שאפשר פירוש, למקומן",
כלים  יטביל שמא לחשוש, יש כלי בתוך ובכלי הצינור.
המים  כן ואם צר שפיו בכלי וכדומה, מחטים כגון זעירים,

עלתה  לא כך ומתוך למקווה כמחוברים אינם שבתוכו
אמרו  זה נימוק גזרו. לא ובתרומה שבתוכו, למחטים טבילה

רבא. בשם שם

.·ÈÏk6,BÎBz ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓËpL ¿ƒ∆ƒ¿¿¬»¿«¿ƒ…ƒ¿»
Úaˆ‡ ˙Èa ‡ÏÂ7B‡ BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â .B˙ÙO È·ÚaL ¿…≈∆¿«∆»√ƒ¿»¿««¿ƒ∆¿

,Ba ‰˙BLÂ .ÔÈ¯B‰Ë B˙ÚÈ·ˆ ˙È·aLLLBÁ BÈ‡Â ∆¿≈¿ƒ»¿ƒ¿∆¿≈≈
e¯ÊÁÈÂ ÈÏk‰ È¯BÁ‡a ÂÈÙaL ÔÈ˜LÓ eÚbÈ ‡nL∆»ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ«¬≈«¿ƒ¿«¿¿
Ï·‡ ;‰Óe¯˙Ï ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÎBz e‡nËÈÂƒ«¿«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»

Ôlk e‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË ,L„˜Ï8. ¿…∆ƒ¿¿¬»ƒ¿¿À»

שם.6) המשנה חכמי ששנו שנייה במשנה 7)מעלה
גורס  שם בפירושו רבינו וגם הצביטה" "בית כתוב שלפנינו
להשים  כדי הכלי, שפת בעובי שקע שהיה שם ומפרש כך
לתוך  האצבע את יכניס ולא הכלי את להחזיק אצבע שם
כב, (שם יוחנן רבי של פירושו קיבל [כנראה עצמו. הכלי
כהערוך, ומפרש בו" צובעין הדעת שנקיי "מקום ב)
א  כב, יומא במשנה "הצביעו" מלשון הוא שצובעין

אצבע]. הוציאו אצבע.8)שפירושו ובית תוך אחוריים,

.‚Ò¯„n‰ ˙‡ ‡OBp‰9‰Óe¯z BnÚ ‡OÏ BÏ ¯zÓ - «≈∆«ƒ¿»À»ƒ»ƒ¿»
‰Óe¯za Ú‚B ‡OBp‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â ,„Á‡k10‡ÏÂ ¿∆»¿ƒ¿≈«≈≈««¿»¿…

‡Ï Ï·‡ .‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - Ò¯„na ˙Ú‚B ‰Óe¯z¿»«««ƒ¿»¬≈ƒ¿»¬»…
‰È‰ ‰OÚÓ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,L„w‰11 «…∆««ƒ∆…»««¬∆»»

L„˜ ÏL ˙È·Á ‡OpL ,„Á‡a12Ò¯„na d‡nh ¿∆»∆»»»ƒ∆…∆ƒ¿»«ƒ¿»
˙‡ ‡OBp‰L ,e¯Ê‚ ‰ÚL d˙B‡a .dnÚ ‡OpL∆»»ƒ»¿»»»»¿∆«≈∆
Ò¯„Óa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡ÏÂ .L„w‰ ˙‡ ‡OÈ ‡Ï Ò¯„n‰«ƒ¿»…ƒ»∆«…∆¿…»¿∆»¿ƒ¿»

L„w‰ ÌÚ13ÏÈ‡B‰ ,‡OÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰È‰L ‰OÚnk , ƒ«…∆««¬∆∆»»¿ƒ»«¿»»ƒ
¯B‰Ë L„w‰ È¯‰ - L„wa Ú‚ ‡ÏÂ14. ¿…»««…∆¬≈«…∆»

חכמים 9) בלשון נקרא עליו שכב או ישב עמד, שהזב דבר
הטומאה  אב והוא "מדרס", מקוצר: או הזב" "מדרס

ומשקין. ואוכלין וכלים אדם במשנה 10)ומטמא רבינו
שאינו  עץ לוח על מונחים והתרומה שהמדרס כגון מפרש,
נוגע  האדם אם אבל הלוח, את מרים והאדם טומאה מקבל
את  ומטמא המדרס את שנשא מפני נטמא הוא בשניהם,
שאינו  חרס בכלי מונחת שהתרומה פירש, [ורש"י התרומה.
ולפיכך  באווירו, נוגע אינו והאדם מתוכו אלא טומאה מקבל
המדרס]. נושא של נגיעתו ידי על התרומה נטמאה לא

הגזירה.11) נימוק ב. כב, להיות:12)שם צריך
"ונטמאה". או אחרת,13)"וטימאה" בטומאה לא אבל

שגזרו  במקום בתרומה. ולא בקודש ורק ונבילה שרץ כגון
ולא  בלבד המעשה כעין גזרו שהיה, מעשה מפני טומאה

הבחינות. מכל לו דומים שאינם מחלוקת 14)במקרים
דרבנן. ספק בכל כמו להקל ופסק א) כג, (שם אמוראים

.„‰Óe¯z ÈÏÎB‡ È„‚a15ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈¿≈¿»««ƒ∆≈¿ƒ
L„˜Ï Ò¯„Ó Ô‰È„‚a È¯‰ - ˙B‡Óh‰ ÔÓ ÔÈ¯‰ÊÂ16. ¿ƒ¿»ƒƒ«À¿¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿»¿…∆

תרומה.15) בטהרת וכלים 16)שנשמרו אדם מטמאים
רביעית. מעלה היא זאת הזב. כמדרס

.‰ÏvÙÓ ‡e‰L ÈÏk17,˙B¯M˜Ó ÂÈ˙B¯B˜Â ÂÈ˙BÁeÏÂ ¿ƒ∆¿À»¿»¿»¿À»
BÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ ‡ÓË Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ ‰hÓ ÔB‚k¿ƒ»¿«≈»ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
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‡e‰Lk „Á‡k Blk BÏÈaË‰Ï BÏ LÈ - ‰Óe¯˙Ïƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿∆»¿∆
¯ÈzÓ - L„˜Ï Ï·‡ ;¯M˜Ó18·bÓe19ÌL LÈ ‡nL , ¿À»¬»¿…∆«ƒ¿«≈∆»≈»

ıˆBÁ‰ ¯·c20.¯LB˜ Ck ¯Á‡Â ÏÈaËÓe , »»«≈«¿ƒ¿««»≈

לפרקם.17) שאפשר שונים  מחלקים את 18)מחובר
לזה. זה הכלי חלקי את הקושרים מנקה 19)החבלים

עצמו. בפני חלק כל המקווה 20)במטלית מי את מפריע
חמישית). (מעלה בו דבוק שהוא למקום מלהגיע

.Â‰¯‰Ëa ÔÈ¯Ó‚p‰ ÌÈÏk21Ô˙B‡ ‰OBÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ , ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿»√»¬ƒ»»»∆»
‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ È¯‰ - Ô‰a ¯‰ÊÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»¿ƒ¿»»∆¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»
- ‰Óe¯˙Ï Ï·‡ ;LÓL ·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L„˜Ï¿…∆¿≈»¿ƒƒ∆¡≈∆∆¬»ƒ¿»
.‰¯‰Ëa eOÚ È¯‰L ,‰ÏÈ·Ë ‡Ïa Ô‰a LnzLÓƒ¿«≈»∆¿…¿ƒ»∆¬≈«¬¿»√»
˜¯ ÌeMÓ ‰¯Êb ?L„˜Ï ‰ÏÈ·Ë ÌeÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¿≈»ƒ…

Ô‰a ÚbiL ı¯‡‰ ÌÚ22ÔÈ„ÚÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa23‡e‰ «»»∆∆ƒ«»∆ƒ¿«¿»»«¬«ƒ
ÁÏ24. «

סמוך 21) עד והמלאכה בטהרה, היה שלהם מלאכה גמר
הארץ. עם עשה הכלי 22)לגמר על הרוק נפל שמא

הלכות  (ראה מטמא הארץ עם של ורוקו עשייתו, בשעת
י). פרק ומושב מלאכה.23)משכב גמר אחרי

עליו 24) אין מלאכתו שנגמרה לפני אבל הכלי, את ומטמא
שישית). (מעלה טומאה מקבל ואינו כלי דין

.ÊÛ¯ˆÓ - ÈÏk‰ ¯Ó‚pL ¯Á‡25,L„˜Ï BÎB˙aM ‰Ó ««∆ƒ¿««¿ƒ¿»≈«∆¿¿…∆
˙B¯t ‡ÏÓ ‡e‰L ÈÏk ?„ˆÈk .‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»≈«¿ƒ∆»≈≈
‰Ú‚Â ,˙B¯‚B¯‚e ÔÈ˜enˆ ÔB‚k ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ„e¯t¿ƒ∆ƒ∆¿ƒƒ¿»¿»¿»
,L„˜Ï ÈÏkaM ‰Ó Ïk ‡ÓË - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓËÀ¿»¿∆»≈∆ƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…∆

˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡26Ì‰ Ì‰È¯·c ÏL27. ¬»…ƒ¿»¿»««¬∆ƒ¿≈∆≈
·‰Ê ‰¯OÚ ˙Á‡ Ûk :‰¯Bza BÊ ‰ÏÚÓÏ LÈ ÊÓ¯Â¿∆∆≈¿«¬»«»«««¬»»»»
È¯‰ - ÛkaM ‰Ó Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .˙¯Ë˜ ‰‡ÏÓ¿≈»¿…∆»¿¬»ƒ»«∆««¬≈

CBz BÏ ÔÈ‡L elÙ‡ .„Á‡ Ûe‚k ‡e‰28‰Ó Û¯ˆÓ ¿∆»¬ƒ∆≈¿»≈«
B‡ Áel‰ Èab ÏÚ ÔÈ¯e·ˆ eÈ‰L ÔB‚k .L„˜Ï ÂÈÏÚM∆»»¿…∆¿∆»¿ƒ««≈««
‰Ê ÔÈÚ‚B ˙B¯t‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÚ‰ Èab ÏÚ««≈»««ƒ∆≈«≈¿ƒ∆

.‰Êa»∆

טומאה.25) לעניין אחד כגוש שבו הגושים כל את עושה
זו.26) שאמר:27)לרבות א, כד, שם יוחנן כרבי

נשנית  עקיבא רבי של א) משנה ח פרק (עדויות "מעדותו
בתירא  בן שמעון רבי "העיד שם: שנינו פירוש, זו" משנה
רבי  הוסיף כולו. נטמא במקצתו טמא שנגע חטאת אפר על
יום  טבול שנגע וכו' הקטורת ועל הסולת על עקיבא
היא  פרה אפר שטומאת ומפני כולם". את שפסל במקצתם
כג, (שם בגמרא למדו קדושה, כל עליו אין שהרי מדרבנן,

מדרבנן. - לו והדומה הסולת שגם מעלה 28)ב) היא זו
שביעית.

.ÁÔÈ¯eav‰ ÈL eÈ‰29¯Á‡ ¯·„Â ÈÏk‰ CB˙a30 »¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»«≈
¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆ƒ»»«»»

Ï CÈ¯ˆ Ô‰ÈÈaLÈÏk31;Ïk‰ ‡ÓËÂ ÔÙ¯ˆÓ ÈÏk‰ - ∆≈≈∆»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»«…
ÈÏkÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ Ì‡Â32‰Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï - ¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ…ƒ¿»∆»∆∆»¿»

.„·Ïa ‰‡Óh‰ B·«À¿»ƒ¿«

זה 29) בצד עישרון חצי והניח למנחה סולת עישרון כגון
אחר. בצד השני וחציו הכלי מנחה 30)של של סולת לא

משנה). (כסף להקטרה לבונה.31)העומדת כגון
[הכסף 32) לכהנים. הנאכלים מנחה שיירי או בשר כגון

היה  סולת כן גם הוא שביניהם האמצעי שאם מבאר, משנה
שהרי  הטומאה בו שנגעה העישרון חצי אותו עם מצטרף

ראב"ד]. ראה רש"י, כפירוש לא וזה הפסק. אין ביניהם

.Ë¯aÁÓ „Á‡‰ ¯eav‰Â ,ÈÏÎa ÔÈ¯eaˆ ÈL eÈ‰»¿≈ƒƒƒ¿ƒ¿«ƒ»∆»¿À»
ÈM‰ ¯eava ‡ÓË Ú‚Â ,ÈÏk‰ È¯BÁ‡L ÌÈnÏ33- ««ƒ∆¬≈«¿ƒ¿»«»≈«ƒ«≈ƒ

Ô‰ÈL e‡ÓË34ÌÈn‰ e‡ÓËÂ ,ÈÏk‰ Ûe¯ˆa ƒ¿¿¿≈∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿««ƒ
ÈÏk‰ È¯BÁ‡L35Û‡ ,Ô‰Ï ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‰Ê ˙ÓÁÓ ∆¬≈«¿ƒ≈¬«∆»…∆«¿À»»∆«

È¯BÁ‡L ÌÈna ‡Óh‰ Ú‚ .ÈÏk‰ È¯BÁ‡ Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¬≈«¿ƒ»««»≈««ƒ∆¬≈
Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰Â ,Ô‰Ï ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓË - ÈÏk‰«¿ƒƒ¿»»…∆«¿À»»∆¿«»»»≈ƒ
˙ÓÁÓ ‡ÓË ‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûe¯ˆa ÈM‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓËƒ¿»»…∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ…ƒ¿»≈¬«

Ûe¯v‰36. «≈

להם.33) המחובר בציבור ולא במים לא נוגע שאינו
הציבורים.34) הצירוף 35)שני אם שם שואל ירמיה רבי

למה  מחובר כשהוא לכלי שמחוץ מה גם לטמא מועיל
דמחבר  כיוון לומר תימצי "אם ושאל: והוסיף הכלי, שבתוך
כלי  וצירוף מים חיבור הציבורים), שני (ונטמאו מחבר
לומר. תמצי כאם לפסוק רבינו של ודרכו מהו"?

מוגבל 36) הכלי צירוף אם ירמיה, רבי של שנייה בעייא
כך  בין או מבחוץ בנגיעה ולא הכלי בפנים טומאה לנגיעת
הנוגע  שהאוכל מובן נפשטה. לא זו בעיא מצרף. כך ובין

הטמאים. במים הישירה הנגיעה מפני נטמא במים

.ÈÈÏk‰ CB˙·e ,ÈÏÎa BÁÈp‰Â ‡ÓËpL L„˜ ÏÎ‡…∆…∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
¯B‰h‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ¯Á‡ L„˜ ÏÎ‡…∆…∆«≈»¿≈¿ƒ∆»∆«»

B˙¯‰Ëa37Ú‚Â ÌBÈ Ïe·Ë ‡a .B˙‡ÓËa ‡Óh‰Â ¿»√»¿«»≈¿À¿»»¿¿»«
¯B‰h‰ ÏÒÙ Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê ¯·„a LÈ - ‡Óh‰ ÏÎ‡a»…∆«»≈≈¿»»∆»≈ƒƒ¿««»
‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûe¯ˆ ÈtÓ ÌBÈ Ïe·Ë ÚbÓ ˙ÓÁÓ≈¬«««¿ƒ¿≈≈«¿ƒ…
ÔÓ Ú·OL ÏÎ‡a ‡l‡ ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ ‡lL ;ÏÒÙƒ¿«∆…»«¿∆»¿…∆∆»«ƒ

‰‡Óh‰38ÌeÏk BÏ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ39. «À¿»¿…ƒ¿

בכלי 37) מונחים כששניהם אלא מצרף, הכלי אמרו לא
מהם. באחד טומאה שנגעה השבע 38)בשעה כאדם

טומאה. בולע אינו הוא כך אוכל, מקבל ומתוך 39)שאינו
אינה  כן גם הראשונה והטומאה השני. הציבור נטמא לא כך
יום  טבול נקט ולמה הקודמת. בבבא שאמרנו כמו מטמאה,
אינו  יום בטבול הנוגע שקודש מפני סתם? טומאה ולא
אינו  לעולם כן ואם בנגיעה, אחר קודש פוסל ולא מטמא
במקרה  טומאה, מוסיף נבילה או שרץ אבל טומאה. מוסיף
רש"י  (ראה רביעי או שלישי או שני היה הטמא שהחלק

העמוד). בראש שם

.‡È.¯B‰Ë - ‰Óe¯˙a Ï·‡ ;ÏeÒt - L„˜a ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¿…∆»¬»ƒ¿»»
È¯‰ - L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,‰Óe¯˙a ÈLÈÏL ÔÎÂ¿≈¿ƒƒƒ¿»ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈

‡ÓË ‰Ê40B‡ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏM‰Â ;e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿«¿ƒƒ∆ƒ¿»
Ì‡ L„˜aL.BÏÒt ‡Ï - ‰Óe¯z ‰˜LÓa Ú‚ ∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈¿»…¿»
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‡e‰Lk „Á‡k Blk BÏÈaË‰Ï BÏ LÈ - ‰Óe¯˙Ïƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿∆»¿∆
¯ÈzÓ - L„˜Ï Ï·‡ ;¯M˜Ó18·bÓe19ÌL LÈ ‡nL , ¿À»¬»¿…∆«ƒ¿«≈∆»≈»

ıˆBÁ‰ ¯·c20.¯LB˜ Ck ¯Á‡Â ÏÈaËÓe , »»«≈«¿ƒ¿««»≈

לפרקם.17) שאפשר שונים  מחלקים את 18)מחובר
לזה. זה הכלי חלקי את הקושרים מנקה 19)החבלים

עצמו. בפני חלק כל המקווה 20)במטלית מי את מפריע
חמישית). (מעלה בו דבוק שהוא למקום מלהגיע

.Â‰¯‰Ëa ÔÈ¯Ó‚p‰ ÌÈÏk21Ô˙B‡ ‰OBÚ‰ ‰È‰ elÙ‡ , ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿»√»¬ƒ»»»∆»
‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ È¯‰ - Ô‰a ¯‰ÊÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»¿ƒ¿»»∆¬≈≈¿ƒƒ¿ƒ»
- ‰Óe¯˙Ï Ï·‡ ;LÓL ·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L„˜Ï¿…∆¿≈»¿ƒƒ∆¡≈∆∆¬»ƒ¿»
.‰¯‰Ëa eOÚ È¯‰L ,‰ÏÈ·Ë ‡Ïa Ô‰a LnzLÓƒ¿«≈»∆¿…¿ƒ»∆¬≈«¬¿»√»
˜¯ ÌeMÓ ‰¯Êb ?L„˜Ï ‰ÏÈ·Ë ÌeÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿…∆¿≈»ƒ…

Ô‰a ÚbiL ı¯‡‰ ÌÚ22ÔÈ„ÚÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa23‡e‰ «»»∆∆ƒ«»∆ƒ¿«¿»»«¬«ƒ
ÁÏ24. «

סמוך 21) עד והמלאכה בטהרה, היה שלהם מלאכה גמר
הארץ. עם עשה הכלי 22)לגמר על הרוק נפל שמא

הלכות  (ראה מטמא הארץ עם של ורוקו עשייתו, בשעת
י). פרק ומושב מלאכה.23)משכב גמר אחרי

עליו 24) אין מלאכתו שנגמרה לפני אבל הכלי, את ומטמא
שישית). (מעלה טומאה מקבל ואינו כלי דין

.ÊÛ¯ˆÓ - ÈÏk‰ ¯Ó‚pL ¯Á‡25,L„˜Ï BÎB˙aM ‰Ó ««∆ƒ¿««¿ƒ¿»≈«∆¿¿…∆
˙B¯t ‡ÏÓ ‡e‰L ÈÏk ?„ˆÈk .‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»≈«¿ƒ∆»≈≈
‰Ú‚Â ,˙B¯‚B¯‚e ÔÈ˜enˆ ÔB‚k ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ„e¯t¿ƒ∆ƒ∆¿ƒƒ¿»¿»¿»
,L„˜Ï ÈÏkaM ‰Ó Ïk ‡ÓË - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓËÀ¿»¿∆»≈∆ƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…∆

˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡26Ì‰ Ì‰È¯·c ÏL27. ¬»…ƒ¿»¿»««¬∆ƒ¿≈∆≈
·‰Ê ‰¯OÚ ˙Á‡ Ûk :‰¯Bza BÊ ‰ÏÚÓÏ LÈ ÊÓ¯Â¿∆∆≈¿«¬»«»«««¬»»»»
È¯‰ - ÛkaM ‰Ó Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .˙¯Ë˜ ‰‡ÏÓ¿≈»¿…∆»¿¬»ƒ»«∆««¬≈

CBz BÏ ÔÈ‡L elÙ‡ .„Á‡ Ûe‚k ‡e‰28‰Ó Û¯ˆÓ ¿∆»¬ƒ∆≈¿»≈«
B‡ Áel‰ Èab ÏÚ ÔÈ¯e·ˆ eÈ‰L ÔB‚k .L„˜Ï ÂÈÏÚM∆»»¿…∆¿∆»¿ƒ««≈««
‰Ê ÔÈÚ‚B ˙B¯t‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BÚ‰ Èab ÏÚ««≈»««ƒ∆≈«≈¿ƒ∆

.‰Êa»∆

טומאה.25) לעניין אחד כגוש שבו הגושים כל את עושה
זו.26) שאמר:27)לרבות א, כד, שם יוחנן כרבי

נשנית  עקיבא רבי של א) משנה ח פרק (עדויות "מעדותו
בתירא  בן שמעון רבי "העיד שם: שנינו פירוש, זו" משנה
רבי  הוסיף כולו. נטמא במקצתו טמא שנגע חטאת אפר על
יום  טבול שנגע וכו' הקטורת ועל הסולת על עקיבא
היא  פרה אפר שטומאת ומפני כולם". את שפסל במקצתם
כג, (שם בגמרא למדו קדושה, כל עליו אין שהרי מדרבנן,

מדרבנן. - לו והדומה הסולת שגם מעלה 28)ב) היא זו
שביעית.

.ÁÔÈ¯eav‰ ÈL eÈ‰29¯Á‡ ¯·„Â ÈÏk‰ CB˙a30 »¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»«≈
¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆ƒ»»«»»

Ï CÈ¯ˆ Ô‰ÈÈaLÈÏk31;Ïk‰ ‡ÓËÂ ÔÙ¯ˆÓ ÈÏk‰ - ∆≈≈∆»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»«…
ÈÏkÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ Ì‡Â32‰Ú‚pL ‰Ê ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï - ¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ…ƒ¿»∆»∆∆»¿»

.„·Ïa ‰‡Óh‰ B·«À¿»ƒ¿«

זה 29) בצד עישרון חצי והניח למנחה סולת עישרון כגון
אחר. בצד השני וחציו הכלי מנחה 30)של של סולת לא

משנה). (כסף להקטרה לבונה.31)העומדת כגון
[הכסף 32) לכהנים. הנאכלים מנחה שיירי או בשר כגון

היה  סולת כן גם הוא שביניהם האמצעי שאם מבאר, משנה
שהרי  הטומאה בו שנגעה העישרון חצי אותו עם מצטרף

ראב"ד]. ראה רש"י, כפירוש לא וזה הפסק. אין ביניהם

.Ë¯aÁÓ „Á‡‰ ¯eav‰Â ,ÈÏÎa ÔÈ¯eaˆ ÈL eÈ‰»¿≈ƒƒƒ¿ƒ¿«ƒ»∆»¿À»
ÈM‰ ¯eava ‡ÓË Ú‚Â ,ÈÏk‰ È¯BÁ‡L ÌÈnÏ33- ««ƒ∆¬≈«¿ƒ¿»«»≈«ƒ«≈ƒ

Ô‰ÈL e‡ÓË34ÌÈn‰ e‡ÓËÂ ,ÈÏk‰ Ûe¯ˆa ƒ¿¿¿≈∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿««ƒ
ÈÏk‰ È¯BÁ‡L35Û‡ ,Ô‰Ï ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‰Ê ˙ÓÁÓ ∆¬≈«¿ƒ≈¬«∆»…∆«¿À»»∆«

È¯BÁ‡L ÌÈna ‡Óh‰ Ú‚ .ÈÏk‰ È¯BÁ‡ Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¬≈«¿ƒ»««»≈««ƒ∆¬≈
Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰Â ,Ô‰Ï ¯aÁÓ‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓË - ÈÏk‰«¿ƒƒ¿»»…∆«¿À»»∆¿«»»»≈ƒ
˙ÓÁÓ ‡ÓË ‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûe¯ˆa ÈM‰ ÏÎ‡‰ ‡ÓËƒ¿»»…∆«≈ƒ¿≈«¿ƒ…ƒ¿»≈¬«

Ûe¯v‰36. «≈

להם.33) המחובר בציבור ולא במים לא נוגע שאינו
הציבורים.34) הצירוף 35)שני אם שם שואל ירמיה רבי

למה  מחובר כשהוא לכלי שמחוץ מה גם לטמא מועיל
דמחבר  כיוון לומר תימצי "אם ושאל: והוסיף הכלי, שבתוך
כלי  וצירוף מים חיבור הציבורים), שני (ונטמאו מחבר
לומר. תמצי כאם לפסוק רבינו של ודרכו מהו"?

מוגבל 36) הכלי צירוף אם ירמיה, רבי של שנייה בעייא
כך  בין או מבחוץ בנגיעה ולא הכלי בפנים טומאה לנגיעת
הנוגע  שהאוכל מובן נפשטה. לא זו בעיא מצרף. כך ובין

הטמאים. במים הישירה הנגיעה מפני נטמא במים

.ÈÈÏk‰ CB˙·e ,ÈÏÎa BÁÈp‰Â ‡ÓËpL L„˜ ÏÎ‡…∆…∆∆ƒ¿»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
¯B‰h‰ - ‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ¯Á‡ L„˜ ÏÎ‡…∆…∆«≈»¿≈¿ƒ∆»∆«»

B˙¯‰Ëa37Ú‚Â ÌBÈ Ïe·Ë ‡a .B˙‡ÓËa ‡Óh‰Â ¿»√»¿«»≈¿À¿»»¿¿»«
¯B‰h‰ ÏÒÙ Ì‡ ,˜ÙÒ ‰Ê ¯·„a LÈ - ‡Óh‰ ÏÎ‡a»…∆«»≈≈¿»»∆»≈ƒƒ¿««»
‡Ï B‡ ÈÏk‰ Ûe¯ˆ ÈtÓ ÌBÈ Ïe·Ë ÚbÓ ˙ÓÁÓ≈¬«««¿ƒ¿≈≈«¿ƒ…
ÔÓ Ú·OL ÏÎ‡a ‡l‡ ÌBÈ Ïe·Ë Ú‚ ‡lL ;ÏÒÙƒ¿«∆…»«¿∆»¿…∆∆»«ƒ

‰‡Óh‰38ÌeÏk BÏ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ39. «À¿»¿…ƒ¿

בכלי 37) מונחים כששניהם אלא מצרף, הכלי אמרו לא
מהם. באחד טומאה שנגעה השבע 38)בשעה כאדם

טומאה. בולע אינו הוא כך אוכל, מקבל ומתוך 39)שאינו
אינה  כן גם הראשונה והטומאה השני. הציבור נטמא לא כך
יום  טבול נקט ולמה הקודמת. בבבא שאמרנו כמו מטמאה,
אינו  יום בטבול הנוגע שקודש מפני סתם? טומאה ולא
אינו  לעולם כן ואם בנגיעה, אחר קודש פוסל ולא מטמא
במקרה  טומאה, מוסיף נבילה או שרץ אבל טומאה. מוסיף
רש"י  (ראה רביעי או שלישי או שני היה הטמא שהחלק

העמוד). בראש שם

.‡È.¯B‰Ë - ‰Óe¯˙a Ï·‡ ;ÏeÒt - L„˜a ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¿…∆»¬»ƒ¿»»
È¯‰ - L„˜ ‰˜LÓa Ú‚ Ì‡ ,‰Óe¯˙a ÈLÈÏL ÔÎÂ¿≈¿ƒƒƒ¿»ƒ»«¿«¿≈…∆¬≈

‡ÓË ‰Ê40B‡ ‰Óe¯˙aL ÈLÈÏM‰Â ;e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿«¿ƒƒ∆ƒ¿»
Ì‡ L„˜aL.BÏÒt ‡Ï - ‰Óe¯z ‰˜LÓa Ú‚ ∆¿…∆ƒ»«¿«¿≈¿»…¿»
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.·ÈB‡ ‰iL B„Èa da Ú‚Â ˙Á‡ B„È ˙‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»««¿»«»¿»¿ƒ»
ÏÒt - B¯·Á „Èa41.ÈLÈÏLk ‡È‰ È¯‰Â ‰iM‰ ˙‡ ¿«¬≈»«∆«¿ƒ»«¬≈ƒƒ¿ƒƒ

‰ÏeÏa B„È ‰˙È‰ Ì‡Â42‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜LÓa ¿ƒ»¿»»¿»¿«¿∆««ƒ∆…
dz¯·Á ˙‡ÓË - Ú‚43Ô‰ÈzL ˙‡ ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ .44 »«ƒ¿»¬∆¿»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆

B„È ˙‡ÓË Ì‡ ,‰Óe¯˙a Ï·‡ .L„˜a ÚbÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ«¿…∆¬»ƒ¿»ƒƒ¿»»
‡È‰Lk da Ú‚ elÙ‡Â ,dz¯·Á ˙‡ÓË ‡Ï - ˙Á‡‰»««…ƒ¿»¬∆¿»«¬ƒ»«»¿∆ƒ

‰·e‚45‡l‡ ,˙‡ÓËpL B„È ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»
.‰Óe¯˙a Ú‚BÂ dÏËB¿»¿≈«ƒ¿»

כרבי 41) תטמאהו. לא אבל אותו, תפסול בקודש תיגע אם
שם. יהודה בן בנגיעתה 42)יוסי היד ונטמאה רטובה,

משום  ולא משקין טומאת מגזירת שנייה ונעשית במשקה
שבקודש. טעמו,43)המעלה ונראה כמותה. שנייה נעשית

ונעשתה  הטמאה יד שעל במשקין השנייה היד נגעה שמא
רבותיה  "היינו שם: שאמרו ממה זה חשש למד [רבינו שני.

שם]. רש"י ראה ח נת 44)דנגובה". פרק למעלה באר
טבילה  צריכות אלא ידיים בנטילת די לא שלקודש ז הלכה
לידים  "נוטלים ב): יח, (שם ששנינו כמו כשירה במקווה
שאם  מובן, מטבילין". ולקודש ולתרומה, למעשר לחולין
הטמאה  היד את מטביל האחרת בידו נגע לא וגם נגובה היא

לחה 45)בלבד. היא אם אבל נגובה, היא אם כלומר,
תשיעית). (מעלה במשקה נגיעתה מפני השנייה נטמאת
חבירתה  מטמאה יד א. מעלות, שתי כאן מנו לא [למה
ולתרומה  טבילה צריכה לקודש ב. לתרומה; ולא לקודש
חומר  המתחיל דיבור ב כ, שם בתוספות נטילה? מספיקה
טומאה  לעניין חומרות שהן המעלות רק שנמנו פירשו,
א  ו, נדה תוספות ראה דטומאה", "דררא הגמרא: (בלשון

הטבילה]. את מנו לא ולפיכך, אבל), המתחיל דיבור

.‚Èe¯LÎ‰ ‡lL ÔÈ·e‚ ÔÈÏÎ‡46Ì˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - √»ƒ¿ƒ∆…À¿¿¿ƒ»
˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa47;‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿»«ƒ¿…»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

Ôz¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁ - L„˜a Ï·‡48ÈÓÏ ¯eÒ‡Â , ¬»¿…∆ƒ««…∆«¿«¿»¿»¿ƒ
‡Ï elÙ‡Â .¯LÎ‰ ‡lL L„˜ ÏÎ‡Ï ˙B‡ÓË ÂÈ„iL∆»»¿≈∆¡……∆∆…À¿««¬ƒ…

LBÎa ‡l‡ Ba Ú‚49B¯·Á BÏ ·ÁzL B‡50ÂÈt CB˙Ï »«∆»¿∆»«¬≈¿ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -51‰Ú‚ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»¿»

,e‡ÓËpL - e¯LÎ‰ ‡lL L„˜ ÏL ÔÈÏÎ‡a ‰‡ÓËÀ¿»»√»ƒ∆…∆∆…À¿¿∆ƒ¿¿
.Ôz¯LÎÓ L„w‰ ˙aÁL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ««…∆«¿«¿»

א 46) פרק (ראה המשקין משבעת באחד נרטבו שלא
ב). והלכה א הלכה אוכלין טומאת סתם 47)מהלכות

ה  פרק למעלה (ראה שניות להיות עליהם שגזרו ידיים
האדם). נטמא ולא לטומאה בראשון נגעו אם או ח, הלכה

משקין 48) הכשר בלי טומאה ומקבלים הקודש אוכלי את
ב). כד, טומאה.49)(שם מקבל שאינו עץ של פלך

טהורות.50) בן 51)שידיו חנינא רבי מנמק שם בגמרא
הקודש  עם ביחד ויאכל לח בצל או צנון יקח שמא אנטיגנוס
בידיו  שנגעו הבצל או הצנון שעל המשקין שהרי ויטמאוהו,

עשירית). מעלה היא (זאת ראשון. נעשו

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰naBÓˆÚ ÏÎ‡‰ ÏÒÙÏ «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿…»…∆«¿
È¯‰ - ÈLÂ ÔBL‡¯ Ba ˙BÓÏ Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡a B¯Ò‡Ïe¿»¿«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈

˜ÙÒ ‰Ê52¯LÎ‰ ‡Ïa ‡ÓËpL ÏÎ‡ Ú‚ ?„ˆÈk . ∆»≈≈«»«…∆∆ƒ¿»¿…∆¿≈

ÈtÓ ,˜ÙÒ ÈM‰ ‰Ê È¯‰ - ¯LÎ‰L ÈL ÏÎ‡a¿…∆≈ƒ∆À¿«¬≈∆«≈ƒ»≈ƒ¿≈
.¯LÎ‰ ‡Ï ÔBL‡¯‰L∆»ƒ…À¿«

מנחות 52) של בצריד א לו, בחולין נפשטה שלא בעייא
ראשון  למנות גם מועילה הקודש חיבת אם הוכשר שלא
למעלה  הלא שואל, משנה [הכסף בלבד. לפסול או ושני
בו  שמונים מנחות של בצריד רבינו פסק ג הלכה ח פרק
במנחות  שאמרו מה על שהסתמך שם ונתבאר ושני ראשון
והשואל  ושני, ראשון שמונים ספק כל אין שמדרבנן קב,
ומשמע  ספק" זה "הרי כאן כתב ולמה תורה, דין מהו שאל
בטומאה  המדובר שם מבאר: והוא מדרבנן? אפילו
מים, הכשר בלי ושני ראשון למנות חכמים גזרו דאורייתא
אפשר  חכמים מגזירת עיקרה שכל ידיים, בטומאת כאן אבל
ושני. ראשון למנות ולא בלבד, לפסול אלא החמירו שלא
ראשון  לדין נמשכים זו בהלכה רבינו דברי שכל יוצא ומזה
המדברת  שם שנייה בבא על ובדילוג הקודמת שבהלכה

באוכלין]. טומאה בנגעה

.ÂËÔB‡‰53ÌÈ¯etk ¯qÁÓe ,B˙eÈ‡ ÔÓÊ ÌzL ¯Á‡ »≈««∆«¿«¬ƒ¿À«ƒƒ
˙ÏÈÎ‡Ï ‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ - B˙¯tk ‡È·‰L ¯Á‡««∆≈ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ«
ÌÈ¯etk ¯qÁÓe ÔB‡‰L ;‰Óe¯˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,L„w‰«…∆¬»…ƒ¿»∆»≈¿À«ƒƒ
ÌeÎÈ¯ˆ‰ ‰Ó ÈtÓe .‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆¡…∆«¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
˙‡ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰ ‰zÚ „Ú È¯‰L ?L„˜Ï ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿…∆∆¬≈««»»¬ƒ∆¡…∆

ÔzÚ„ eÁÈq‰Â L„w‰54.eÚ„È ‡Ï Ì‰Â e‡ÓË ‡nLÂ , «…∆¿ƒƒ«¿»¿∆»ƒ¿¿¿≈…»¿
- ‰ÚÈ‚Ï Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ BÊ ‰ÏÚÓ eOÚ ‡ÏÂ¿…»«¬»∆»«¬ƒ»¬»ƒ¿ƒ»

‰ÏÈ·Ë Ì„˜ ÌÈL„wa ÌÈÚ‚B55. ¿ƒ«√»ƒ…∆¿ƒ»

המת.53) קבורת לפני טהרת 54)אבל על מלשמור
חכמים 55)הקודש. (עשו) עביד באכילה ב: צט, זבחים

מעלה. חכמים עביד לא בנגיעה מעלה,

.ÊËÔÈa L„˜Ï ÔÈa Ìe‡OÚ ˙BBL‡¯‰ ˙BÏÚÓ LL≈«¬»ƒ¬»≈¿…∆≈
,˙BB¯Á‡ LÓÁÂ ;L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÏ¿Àƒ∆«¬«»√««…∆¿»≈«¬
Ìe‡OÚ - ‰‡Ï‰Â BÎB˙aM ‰Ó Û¯ˆÓ ÈÏk‰ ÔÓ Ô‰L∆≈ƒ«¿ƒ¿»≈«∆¿»»¿»¬»
˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁa ‡Ï Ï·‡ ,„·Ïa L„˜a¿…∆ƒ¿«¬»…¿Àƒ∆«¬«»√«
,CÎÈÙÏ .ÔÈlÁk el‡ LÓÁa Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,L„w‰«…∆∆»¬≈≈¿»≈≈¿Àƒ¿ƒ»
,Ô‰a ‡ÓË ÔBL‡¯‰ - L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ eOÚpL ÔÈlÁÀƒ∆«¬«»√««…∆»ƒ»≈»∆
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁa ¯B‰Ë ÈLÈÏM‰Â ,ÏeÒt ÈM‰Â¿«≈ƒ»¿«¿ƒƒ»¿Àƒ¿∆≈«¿

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
צריך 1) ואם בבגדים. חכמים עשו מעלות שחמש יבאר

צריך  ואם הדעת. היסח מחמת ולקודש לתרומה טבילה
בחזקת  שיהיו שגזרו הכלים כל ולנטילה. לטבילה כוונה
מאבות  אב בספק שנטמאו וקדשים תרומה טומאה.
התרומה, את שורפים ספיקות כמה על תורה. של הטומאות

ספיקות. שני על שורפים ואם

.‡˙BÏÚÓ LÓÁ2:Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„‚·a ÌÈÓÎÁ eOÚ »≈«¬»¬»ƒƒ¿»ƒ¿≈≈
Ò¯„Ó - ı¯‡‰ ÈnÚ È„‚a3.‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡Ï ƒ¿≈«≈»»∆ƒ¿»¿¿≈À≈∆¿»√»

ÔÈ·Êk - ÔÓˆÚ ı¯‡‰ ÈnÚ ÔÎÂ4BÓk ,˙B¯‰ËÏ ¿≈«≈»»∆«¿»¿»ƒƒ¿»¿
e¯‡aL5Ò¯„Ó - ‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ È„‚·e . ∆≈«¿ƒ¿≈¿≈À≈∆¿»√»ƒ¿»

¯OÚÓ ÈÏÎB‡ÏÈL6,‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ Ï·‡ . ¿¿≈«¬≈≈ƒ¬»¿≈À≈∆¿»√»
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ÌÈ·Êk ÌÈ‡ - ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â7elÙ‡ . ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ¬ƒ
da Ú‚ Ì‡ elÙ‡ ,¯B‰Ë Le¯t‰ ‰Ê È¯‰ ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¬≈∆«»»¬ƒƒ»«»
ÈÏÎB‡Ï Ò¯„Ó - ÈL ¯OÚÓ ÈÏÎB‡ È„‚·e .BÙe‚a¿ƒ¿≈¿≈«¬≈≈ƒƒ¿»¿¿≈
Ï·‡ .L„˜Ï Ò¯„Ó - ‰Óe¯z ÈÏÎB‡ È„‚·e .‰Óe¯z¿»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»¿…∆¬»
È„‚·e .L„˜Ï ÔÈ·Êk ÔÈ‡ - ÔÓˆÚ ‰Óe¯z ÈÏÎB‡¿≈¿»«¿»≈»¿»ƒ¿…∆ƒ¿≈

˙‡hÁÏ Ò¯„Ó - L„˜ ÈÏÎB‡8˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿≈…∆ƒ¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰n„‡ ‰¯t9·Êk BÈ‡ - L„˜Ï ¯B‰h‰ Ï·‡ . »»¬À»¬»«»¿…∆≈¿»

.˙‡hÁÏ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

כו'" מדרס.. הארץ עם "..בגדי
אינה  הארץ עם טומאת על חכמים גזירת הרמב"ם, לשיטת
על  שהטילו אלא ספק) (טומאת טומאה חשש מצד רק

הארץ d`neh"עמי zwfg" בדקדוקי "בקיאין שאינם כיון
הם  שברגל שהטעם הרמב"ם סבר ולכן וטומאות" טהרות
כל  והי' לאינצויי ד"הוה החשש משום אינו טהרה" "בחזקת
אין  כי רש"י) (כשיטת כו'" לעצמו במה עושה ואחד אחד
מפני  אלא טומאה" מ"חזקת להוציאם מספיק טעם זה
חטאת  פרת בטהרת וכן ברגל", עצמם מטהרין ש"הכל
על  גם נאמנים כך ומשום בה, מזלזלין אין חומרתה מפני
הגתות  בשעת התרומה ועל נסכים של ושמן יין טהרת
לא  אלו במקרים ולכן הארץ, עמי גם נזהרים שבכולם

טומאה. חזקת חכמים עליהם החילו
(31 dxrde 23 'r fl wlg y"ewl it lr)

ב.2) יח, חגיגה כטומאת 3)משנה, טומאה עליהם הטילו
זב. עליהם שדרס במגע.4)הכלים הטהרות את מטמאים

ומושב.5) משכב מטמאי מהלכות בר 6)בפ"י אחא כרב
ב). יט, (שם ה"ז.7)אדא פ"ב שם לפרה 8)ירושלמי

בטהרתה. החמירו וחכמים חטאת, שנקראה אדומה
ה"א.9) פי"ג

.·ÔÎÂ10ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÏÈ·Ëa ˙BÏÚÓ ÌÈÓÎÁ eOÚ ¿≈»¬»ƒ«¬ƒ¿ƒ»≈«ƒ
ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰ek ‡Ïa Ï·hL11¯eÒ‡Â , ∆»«¿…«»»¬≈∆»¿Àƒ¿»

Ï·Ë .¯OÚÓÏ ÏaËÏ Ôek˙iL „Ú ÈL ¯OÚÓa¿«¬≈≈ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿«¬≈»«
¯eÒ‡Â ,¯OÚÓÏ ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯OÚÓÏ¿«¬≈¬≈∆¿∆¿«»√»¿«¬≈¿»

˜ÊÁ‰ - ‰Óe¯˙Ï Ï·Ë .‰Óe¯˙a12¯eÒ‡Â ,‰Óe¯˙Ï ƒ¿»»«ƒ¿»À¿«ƒ¿»¿»
.˙‡hÁÏ ¯eÒ‡Â ,L„˜Ï ˜ÊÁ‰ - L„˜Ï Ï·Ë .L„˜a¿…∆»«¿…∆À¿«¿…∆¿»¿«»
˜ÊÁ‰ - ¯eÓÁÏ Ï·Bh‰L ;ÏkÏ ˜ÊÁ‰ - ˙‡hÁÏ Ï·Ë»«¿«»À¿««…∆«≈∆»À¿«
È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡Ï Ôek˙ ‡ÏÂ Ì˙Ò Ï·Ë .ÏwÏ««»«¿»¿…ƒ¿«≈¿∆»ƒ»≈¬≈
elÙ‡ ‰È‰Lk ‡ÓËÂ ,„·Ïa ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê∆»¿Àƒƒ¿«¿»≈¿∆»»¬ƒ

¯OÚÓÏ13‰ek CÈ¯ˆ - ÔÏÈaË‰ B‡ ÂÈ„È Ï·Bh‰ ÔÎÂ . ¿«¬≈¿≈«≈»»ƒ¿ƒ»»ƒ«»»
Ï·‡ ,‰ek CÈ¯ˆ ‰ÏÚÓÂ ¯OÚn‰ ÔÓe .¯OÚÓÏ elÙ‡¬ƒ¿«¬≈ƒ««¬≈»«¿»»ƒ«»»¬»
È¯·cÓ el‡‰ ˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈlÁÏ¿Àƒ≈»ƒ«»»¿»««¬»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ14ÌB˜Ó ÏkÓ Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ ,‰¯Bz ÔÈc Ï·‡ ; ¿ƒ¬»ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
.ÏkÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ -¬≈»«…

ב.10) יח, שם ולא 11)משנה "טבל כתוב: שם במשנה

בגמרא  אבל טבל", לא כאילו התכוון) לא (פירוש, הוחזק
לחולין  אבל למעשר, טבל לא כאילו פירשו, א יט, שם

מטהרתו. טהרה.12)הטבילה בחזקת הוא שני,13)הרי
ממעשר. לחמורים משמע,14)ומכלֿשכן שם בגמרא

הן. דרבנן שמעלות

.‚‰È‰L ÈÓ15ÏÎ‡lÓ BaÏ ˙‡ ÁÈq‰Â ‰Óe¯˙Ï ¯B‰Ë ƒ∆»»»ƒ¿»¿ƒƒ«∆ƒƒ∆¡…
„Ú ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,˙Úc‰ Áq‰a ‡ÓË -ƒ¿»¿∆««««¿»∆¡…¿»«

LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰iL ÌÚt ÏaËiL16eÈ‰ . ∆ƒ¿…««¿ƒ»¿≈»ƒ∆¡≈∆∆»
ÏÚ Û‡ ,ÏÎ‡lÓ BaÏ ÁÈq‰Â ‰Óe¯˙Ï ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È»»¿ƒ¿»¿ƒƒ«ƒƒ∆¡…««

ÓË ‡lL È‡ Ú„BÈ :¯ÓB‡L ÈtÂÈ„È È¯‰ - È„È e‡ ƒ∆≈≈«¬ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈»»
˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ,˙Úc‰ Áq‰a ˙B‡ÓË17Ì‡ . ¿≈¿∆««««∆«»«ƒ«¿»ƒƒ

BzÚc ÁÈqn‰ ÏkL L„˜Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ôk ‰Óe¯˙Ïƒ¿»≈«»…∆¿…∆∆»««ƒ««¿
‡ÏÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ BÓˆÚ ¯ÓL ‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈ·Ë CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»¿ƒ…»««¿ƒÀ¿«≈¿…
ÈLÈÏL ‰‡f‰ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ‡ÓË ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿»¬≈∆»ƒ«»»¿ƒƒ

ÈÚÈ·Le18‡ÓË ‡lL Ú„È Ì‡Â .˙Úc‰ Áq‰ ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿≈∆««««¿ƒ»«∆…ƒ¿»
CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ˙B‡ÓË ¯‡MÓ BzÚc ÁÈq‰Â ˙Óa¿≈¿ƒƒ««¿ƒ¿»À¿¬≈∆»ƒ

LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë19,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â .‰Óe¯˙Ï Û‡ ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆«ƒ¿»¿»»»
.Ô‰È¯·cÓ ˙BÏÈ·h‰ el‡ ÏkL∆»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆

כחכמים.15) מ"ח. ז פרק תרומה 16)טהרות לאכול מותר
א. צט, זבחים החמה. שקיעת לפני רגילות 17)אפילו

שם). (טהרות דבר בכל ולנגוע להזות 18)להתעסק צריך
כמו  השביעי וביום השלישי ביום אדומה פרה אפר מי עליו

ממש. מת טמא דעתו 19)על כשהסיח המדובר למעלה
עליו  הטילו נטמא, שלא הוא יודע אבל תרומה מלאכול
המדובר  וכאן שמש, הערב צריך ואינו בלבד טבילה חובת
הערב  צריך ולפיכך מטומאה, מלהשמר דעתו כשהסיח

בטומאה. נגע שמא שמש,

.„ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ20ÌÈ˜ÂMa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ¿≈»¿¬»ƒ««≈ƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
˙B¯a„na elÙ‡ ,˙B·BÁ¯·e21,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa eÈ‰iL , »¿¬ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿¿∆¿«À¿»

ÌL ÔÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ÔÎÂ .e‡ÓË ˙Óa B‡ ·Êa ‡nL∆»¿»¿≈ƒ¿¿¿≈»Àƒ«ƒ¿»ƒ»
˜¯‰ ‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ·Ê ˜¯ ‡nL ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa -¿∆¿«À¿»∆»…»¿«≈»…

.‰f‰«∆

ב.20) טו, שם.21)שבת מצויים אנשים שאין

.‰ÌÈÏk‰ Ïk22elÙ‡ ,ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ‡ˆÓp‰ »«≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¬ƒ
‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ‰„È¯È C¯„ e‡ˆÓ23e¯Ê‚ ‡lL . ƒ¿¿∆∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ»∆…»¿

ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ‰‡ÓË24ÔÓ ıeÁ , À¿»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒƒ
ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁLÏ ÌÈÈkq‰25˙¯ÓÁ ÈtÓ , ««ƒƒƒ¿ƒ««√»ƒƒ¿≈À¿«

˙‡ˆÓp‰ ÔÈkÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈL„w‰«√»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈
ÔÈkÒ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒƒ¿»¿«»»¬»ƒ»»«ƒ
da ËÁBL - ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡a ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»≈»

„iÓ ÌÈL„w‰26˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ elÙ‡Â , «√»ƒƒ»«¬ƒ»«¿»»»»ƒ¿
˙aLa27ÌBia ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈÈkq‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ; ¿«»∆…»¿«««ƒƒ«ƒ¿»ƒ«
‰f‰28·BË ÌBÈa d‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .29;„iÓ da ËÁBL - «∆¿≈ƒ¿»»¿≈»ƒ»

.ÔÈ¯B‰Ë ·BË ÌBÈa ÌÈÏk‰ Ïk ˙˜ÊÁL∆∆¿«»«≈ƒ¿¿ƒ

מ"א.22) פ"ח כשהוליכו 23)שקלים שנאבדו להניח, ויש
מו, [בעירובין שם. יוסי כר' פסק מטומאתם. לטבילה אותם

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



קמג ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay g"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ·Êk ÌÈ‡ - ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â7elÙ‡ . ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ¬ƒ
da Ú‚ Ì‡ elÙ‡ ,¯B‰Ë Le¯t‰ ‰Ê È¯‰ ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¬≈∆«»»¬ƒƒ»«»
ÈÏÎB‡Ï Ò¯„Ó - ÈL ¯OÚÓ ÈÏÎB‡ È„‚·e .BÙe‚a¿ƒ¿≈¿≈«¬≈≈ƒƒ¿»¿¿≈
Ï·‡ .L„˜Ï Ò¯„Ó - ‰Óe¯z ÈÏÎB‡ È„‚·e .‰Óe¯z¿»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»¿…∆¬»
È„‚·e .L„˜Ï ÔÈ·Êk ÔÈ‡ - ÔÓˆÚ ‰Óe¯z ÈÏÎB‡¿≈¿»«¿»≈»¿»ƒ¿…∆ƒ¿≈

˙‡hÁÏ Ò¯„Ó - L„˜ ÈÏÎB‡8˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿≈…∆ƒ¿»¿«»¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰n„‡ ‰¯t9·Êk BÈ‡ - L„˜Ï ¯B‰h‰ Ï·‡ . »»¬À»¬»«»¿…∆≈¿»

.˙‡hÁÏ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

כו'" מדרס.. הארץ עם "..בגדי
אינה  הארץ עם טומאת על חכמים גזירת הרמב"ם, לשיטת
על  שהטילו אלא ספק) (טומאת טומאה חשש מצד רק

הארץ d`neh"עמי zwfg" בדקדוקי "בקיאין שאינם כיון
הם  שברגל שהטעם הרמב"ם סבר ולכן וטומאות" טהרות
כל  והי' לאינצויי ד"הוה החשש משום אינו טהרה" "בחזקת
אין  כי רש"י) (כשיטת כו'" לעצמו במה עושה ואחד אחד
מפני  אלא טומאה" מ"חזקת להוציאם מספיק טעם זה
חטאת  פרת בטהרת וכן ברגל", עצמם מטהרין ש"הכל
על  גם נאמנים כך ומשום בה, מזלזלין אין חומרתה מפני
הגתות  בשעת התרומה ועל נסכים של ושמן יין טהרת
לא  אלו במקרים ולכן הארץ, עמי גם נזהרים שבכולם

טומאה. חזקת חכמים עליהם החילו
(31 dxrde 23 'r fl wlg y"ewl it lr)

ב.2) יח, חגיגה כטומאת 3)משנה, טומאה עליהם הטילו
זב. עליהם שדרס במגע.4)הכלים הטהרות את מטמאים

ומושב.5) משכב מטמאי מהלכות בר 6)בפ"י אחא כרב
ב). יט, (שם ה"ז.7)אדא פ"ב שם לפרה 8)ירושלמי

בטהרתה. החמירו וחכמים חטאת, שנקראה אדומה
ה"א.9) פי"ג

.·ÔÎÂ10ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÏÈ·Ëa ˙BÏÚÓ ÌÈÓÎÁ eOÚ ¿≈»¬»ƒ«¬ƒ¿ƒ»≈«ƒ
ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰ek ‡Ïa Ï·hL11¯eÒ‡Â , ∆»«¿…«»»¬≈∆»¿Àƒ¿»

Ï·Ë .¯OÚÓÏ ÏaËÏ Ôek˙iL „Ú ÈL ¯OÚÓa¿«¬≈≈ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿«¬≈»«
¯eÒ‡Â ,¯OÚÓÏ ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯OÚÓÏ¿«¬≈¬≈∆¿∆¿«»√»¿«¬≈¿»

˜ÊÁ‰ - ‰Óe¯˙Ï Ï·Ë .‰Óe¯˙a12¯eÒ‡Â ,‰Óe¯˙Ï ƒ¿»»«ƒ¿»À¿«ƒ¿»¿»
.˙‡hÁÏ ¯eÒ‡Â ,L„˜Ï ˜ÊÁ‰ - L„˜Ï Ï·Ë .L„˜a¿…∆»«¿…∆À¿«¿…∆¿»¿«»
˜ÊÁ‰ - ¯eÓÁÏ Ï·Bh‰L ;ÏkÏ ˜ÊÁ‰ - ˙‡hÁÏ Ï·Ë»«¿«»À¿««…∆«≈∆»À¿«
È¯‰ - el‡ ÏkÓ „Á‡Ï Ôek˙ ‡ÏÂ Ì˙Ò Ï·Ë .ÏwÏ««»«¿»¿…ƒ¿«≈¿∆»ƒ»≈¬≈
elÙ‡ ‰È‰Lk ‡ÓËÂ ,„·Ïa ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê∆»¿Àƒƒ¿«¿»≈¿∆»»¬ƒ

¯OÚÓÏ13‰ek CÈ¯ˆ - ÔÏÈaË‰ B‡ ÂÈ„È Ï·Bh‰ ÔÎÂ . ¿«¬≈¿≈«≈»»ƒ¿ƒ»»ƒ«»»
Ï·‡ ,‰ek CÈ¯ˆ ‰ÏÚÓÂ ¯OÚn‰ ÔÓe .¯OÚÓÏ elÙ‡¬ƒ¿«¬≈ƒ««¬≈»«¿»»ƒ«»»¬»
È¯·cÓ el‡‰ ˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈlÁÏ¿Àƒ≈»ƒ«»»¿»««¬»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ14ÌB˜Ó ÏkÓ Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ ,‰¯Bz ÔÈc Ï·‡ ; ¿ƒ¬»ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
.ÏkÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ -¬≈»«…

ב.10) יח, שם ולא 11)משנה "טבל כתוב: שם במשנה

בגמרא  אבל טבל", לא כאילו התכוון) לא (פירוש, הוחזק
לחולין  אבל למעשר, טבל לא כאילו פירשו, א יט, שם

מטהרתו. טהרה.12)הטבילה בחזקת הוא שני,13)הרי
ממעשר. לחמורים משמע,14)ומכלֿשכן שם בגמרא

הן. דרבנן שמעלות

.‚‰È‰L ÈÓ15ÏÎ‡lÓ BaÏ ˙‡ ÁÈq‰Â ‰Óe¯˙Ï ¯B‰Ë ƒ∆»»»ƒ¿»¿ƒƒ«∆ƒƒ∆¡…
„Ú ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,˙Úc‰ Áq‰a ‡ÓË -ƒ¿»¿∆««««¿»∆¡…¿»«

LÓL ·¯Ú‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰iL ÌÚt ÏaËiL16eÈ‰ . ∆ƒ¿…««¿ƒ»¿≈»ƒ∆¡≈∆∆»
ÏÚ Û‡ ,ÏÎ‡lÓ BaÏ ÁÈq‰Â ‰Óe¯˙Ï ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È»»¿ƒ¿»¿ƒƒ«ƒƒ∆¡…««

ÓË ‡lL È‡ Ú„BÈ :¯ÓB‡L ÈtÂÈ„È È¯‰ - È„È e‡ ƒ∆≈≈«¬ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈»»
˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ,˙Úc‰ Áq‰a ˙B‡ÓË17Ì‡ . ¿≈¿∆««««∆«»«ƒ«¿»ƒƒ

BzÚc ÁÈqn‰ ÏkL L„˜Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ôk ‰Óe¯˙Ïƒ¿»≈«»…∆¿…∆∆»««ƒ««¿
‡ÏÂ ˙Ó ˙‡ÓhÓ BÓˆÚ ¯ÓL ‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈ·Ë CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»¿ƒ…»««¿ƒÀ¿«≈¿…
ÈLÈÏL ‰‡f‰ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ‡ÓË ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿»¬≈∆»ƒ«»»¿ƒƒ

ÈÚÈ·Le18‡ÓË ‡lL Ú„È Ì‡Â .˙Úc‰ Áq‰ ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿≈∆««««¿ƒ»«∆…ƒ¿»
CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ˙B‡ÓË ¯‡MÓ BzÚc ÁÈq‰Â ˙Óa¿≈¿ƒƒ««¿ƒ¿»À¿¬≈∆»ƒ

LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë19,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â .‰Óe¯˙Ï Û‡ ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆«ƒ¿»¿»»»
.Ô‰È¯·cÓ ˙BÏÈ·h‰ el‡ ÏkL∆»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆

כחכמים.15) מ"ח. ז פרק תרומה 16)טהרות לאכול מותר
א. צט, זבחים החמה. שקיעת לפני רגילות 17)אפילו

שם). (טהרות דבר בכל ולנגוע להזות 18)להתעסק צריך
כמו  השביעי וביום השלישי ביום אדומה פרה אפר מי עליו

ממש. מת טמא דעתו 19)על כשהסיח המדובר למעלה
עליו  הטילו נטמא, שלא הוא יודע אבל תרומה מלאכול
המדובר  וכאן שמש, הערב צריך ואינו בלבד טבילה חובת
הערב  צריך ולפיכך מטומאה, מלהשמר דעתו כשהסיח

בטומאה. נגע שמא שמש,

.„ÌÈÓÎÁ e¯Êb ÔÎÂ20ÌÈ˜ÂMa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ¿≈»¿¬»ƒ««≈ƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
˙B¯a„na elÙ‡ ,˙B·BÁ¯·e21,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa eÈ‰iL , »¿¬ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿¿∆¿«À¿»

ÌL ÔÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ÔÎÂ .e‡ÓË ˙Óa B‡ ·Êa ‡nL∆»¿»¿≈ƒ¿¿¿≈»Àƒ«ƒ¿»ƒ»
˜¯‰ ‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ·Ê ˜¯ ‡nL ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa -¿∆¿«À¿»∆»…»¿«≈»…

.‰f‰«∆

ב.20) טו, שם.21)שבת מצויים אנשים שאין

.‰ÌÈÏk‰ Ïk22elÙ‡ ,ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ‡ˆÓp‰ »«≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¬ƒ
‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ‰„È¯È C¯„ e‡ˆÓ23e¯Ê‚ ‡lL . ƒ¿¿∆∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ»∆…»¿

ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ ‰‡ÓË24ÔÓ ıeÁ , À¿»««≈ƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒƒ
ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁLÏ ÌÈÈkq‰25˙¯ÓÁ ÈtÓ , ««ƒƒƒ¿ƒ««√»ƒƒ¿≈À¿«

˙‡ˆÓp‰ ÔÈkÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈL„w‰«√»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈
ÔÈkÒ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒƒ¿»¿«»»¬»ƒ»»«ƒ
da ËÁBL - ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡a ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»≈»

„iÓ ÌÈL„w‰26˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ elÙ‡Â , «√»ƒƒ»«¬ƒ»«¿»»»»ƒ¿
˙aLa27ÌBia ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈÈkq‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ; ¿«»∆…»¿«««ƒƒ«ƒ¿»ƒ«
‰f‰28·BË ÌBÈa d‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .29;„iÓ da ËÁBL - «∆¿≈ƒ¿»»¿≈»ƒ»

.ÔÈ¯B‰Ë ·BË ÌBÈa ÌÈÏk‰ Ïk ˙˜ÊÁL∆∆¿«»«≈ƒ¿¿ƒ

מ"א.22) פ"ח כשהוליכו 23)שקלים שנאבדו להניח, ויש
מו, [בעירובין שם. יוסי כר' פסק מטומאתם. לטבילה אותם
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מחבריו]. יוסי כר' הלכה אמרו: ב.24)ב יט, פסחים
עשר 25) בשלושה סכין מצא שאם שנינו, שם בשקלים

עשר. בארבעה הפסח לשחיטת להטבילה צריך בניסן,
ומשמיעה  בירושלים, לנמצאה שהכוונה רבינו, ומפרש
סכיניהם  מטהרים ישראל שכל שאףֿעלֿפי המשנה
ומובן  טבילתה. לפני נאבדה שמא חוששים הפסח, לשחיטת

השנה. ימות בכל סכיניהם 26)שמכלֿשכן היו מטבילים
ארבעה  לפני שמשם שיעריב כדי בניסן, עשר בשלושה
לפני  עשר בשלושה נאבדה שמא חוששים, אנו ואין עשר.
שווקי  את היו שמכבדים מפני בי"ד, ונמצא הטבילה,
שעולי  מפני מפרש א ע, בפסחים רש"י יום. בכל ירושלים
רב. זמן הסכין את ראה לא שאיש לחשוש אין מרובים, רגל
והלא  שלמעלה? מהנימוק רש"י נטה למה בעיני, ולפלא
עשויים  ירושלים שוקי א) ז, (בפסחים היא ערוכה גמרא

יום? בכל טמאה 27)להתכבד הסכין שמא חששו לא
השבת  את חילל שהשוחט ונמצא הקדשים, את ותטמא

למשנתנו). בפירושו (רבינו חמורה עבירה כל 28)שהיא
הפסח. לשחיטת סכינו את מטביל שם.29)אדם

.Â‡ˆÓ30‰ÈÏÚ ‰fÓ - ¯OÚ ‰LÏLa ÔÈkq‰31 »»««ƒƒ¿»»»«∆»∆»
ÌBÈa ‰e‡OÚL ÈtÓ ;¯ÁÓÏ da ËÁBLÂ ,dÏÈaËÓe«¿ƒ»¿≈»¿»»ƒ¿≈∆¬»»¿

dlL ÈÚÈ·L ¯OÚ ‰LÏL ÌBÈ el‡k ‰Ê32. ∆¿ƒ¿»»»¿ƒƒ∆»

ומפרש 31)שם.30) ומטביל". "שונה כתוב: במשנה
השביעי  ביום שמזים שניה הזאה היינו "שונה" רבינו

ה"ג. למעלה ראה סכינו 32)לטומאה. מטהר אחד שכל
מטומאת  לטהר שצריך יודעים שהם ומפני פסח, לשחיטת
י"ג  לפני ימים ארבעה ראשונה הזאה שהזה לתלות יש מת,

שמ  חששו ולא לטומאה.בניסן. שביעי יום עדיין הגיע לא א
שביעי  י"ג יום כאילו עשאוה באמרו: רבינו התכוון ולזה

שלה.

.ÊBÏˆ‡ ‰Úe„È‰ ÔÈkÒÏ ‰¯eL˜ ÔÈkÒ ‡ˆÓ33ÔÈa , »»«ƒ¿»¿«ƒ«¿»∆¿≈
‰BÓk ‡È‰ È¯‰ - ÌÈÓi‰ ¯‡La ÔÈa ·BË ÌBÈa34Ì‡ : ¿≈ƒ¿»«»ƒ¬≈ƒ»»ƒ
.‰‡ÓË - ‰‡ÓË Ì‡Â ,‰¯B‰Ë - ‰¯B‰Ë¿»¿»¿ƒ¿≈»¿≈»

טמאה.33) או היא טהורה אם יודע למד 34)הוא רבינו
אין  שהרי במשנתנו, שנשנה - לסכין הקשור קופיץ מדין זה,
[בכסףֿמשנה  זה. לענין סכין לבין קופיץ בין לחלק טעם כל
במשנתנו. שנאמרו קופיץ דיני רבינו השמיט למה מתפלא
בלתי  במקרה ורק סכין, כדין קופיץ דין שלרבנן מפני ותירץ,
דין  שונה בי"ד, ומת עשר בשלושה גוסס כשנשיא שכיח,

זה]. דין להודיע הקפיד לא לפיכך סכין, מדין קופיץ

.ÁÔÈw¯‰ Ïk35C¯c‰ ÚˆÓ‡a ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ‡ˆÓp‰36 »»Àƒ«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿∆¿««∆∆
‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯Êb -37ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ¯‡Lk »¿¬≈∆À¿»ƒ¿»»Àƒ«ƒ¿»ƒ¿»

ÔÈ„„va ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰ ÏÎÂ .ÌB˜Ó38- ÌÈÏLe¯Èa »¿»»Àƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ»«ƒ
È„k ,ÔÈ„„va ÔÈÎl‰nL Ô‰ ÌÈLe¯t‰L ;ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ«¿»ƒ¿≈

Ï‚¯‰ ˙ÚL·e .ı¯‡‰ ÈnÚ ÚbÓa e‡nË˙È ‡lL39: ∆…ƒ¿«¿¿«««≈»»∆ƒ¿«»∆∆
ÌÈ¯B‰Ë Ï‡¯OÈ ÏkL ,ÌÈ¯B‰Ë - C¯c‰ ÚˆÓ‡aL∆¿∆¿««∆∆¿ƒ∆»ƒ¿»≈¿ƒ

ÌÈ‡ÓË - ÔÈ„„vaLÂ ;Ï‚¯a40Ï‚¯a ÌÈ‡Óh‰L , »∆∆¿∆«¿»ƒ¿≈ƒ∆«¿≈ƒ»∆∆
.ÌÈÎ¯c‰ ÈcˆÏ ÌÈL¯Bt Ô‰Â ÌÈhÚÓ¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ

העיר.36)שם.35) רחובות של 37)באמצע הוא שמא

הזב. כרוק מדרבנן מטמא שרוקו הארץ, בצידי 38)עם
טובים'.39)הרחובות. שם.40)ב'ימים יוסי כר'

.ËÌLk41‰OBÚ ÈM‰Â ÈL ‰OBÚ ÔBL‡¯‰L ¿≈∆»ƒ∆≈ƒ¿«≈ƒ∆
ÈLÈÏL42ÈL ˜ÙÒe ÈL ˜ÙÒ ‰OBÚ ÔBL‡¯ ˜ÙÒ Ôk , ¿ƒƒ≈¿≈ƒ∆¿≈≈ƒ¿≈≈ƒ

.ÈLÈÏL ˜ÙÒ ‰OBÚ∆¿≈¿ƒƒ

ה"ה.41) פ"ה טהרות בתרומה.42)תוספתא

.ÈÌÈL„˜Â ‰Óe¯z43˙B·‡Ó ·‡ ˜ÙÒa e‡ÓËpL ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈»≈¬
.BÊ ‰‡ÓËa ÔÈÙ¯O el‡ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ˙B‡Óh‰«À¿∆»¬≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»

BÏ ˜tzÒpL ÔB‚k44.Ú‚ ‡Ï B‡ ‰Ê ·‡a Ú‚ Ì‡ ¿∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»∆…»«

במשניות 43) מקורם הפרק, סוף עד מכאן הדינים כל
ואילך. ד ממשנה פ"ד, שאמרנו 44)טהרות מה פירוש,

היא  והטומאה לא, או נגע אם בספק המדובר אב", "בספק
תרומה  שורפים תורה של בטומאה רק ולפיכך ודאית,
בטומאה  הוא כשהספק אבל דרבנן, בטומאה ולא וקדשים,
אב  שהוא דבר מי"א): (שם שנינו ודאית, והנגיעה עצמה
נתברר  [ולא טמא. ספיקו - סופרים מדברי והוא הטומאה
או  באדם כשנגעו גם הלא אב", "בספק רבינו כתב למה לי,
לשון  נקט ואולי כן? הדין דאורייתא, ראשון שהם בכלים
ושם  סופרים", מדברי והוא הטומאה, "אב שהבאנו המשנה
ודאית, בנגיעה ואפילו בלבד, הטומאה אב אלא טימאו לא

טמא]. נגיעה ספק אפילו שבדאורייתא רבינו ומלמדנו

.‡ÈÌL LÈÂ45ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡L ˙B˜ÙÒ ¿≈»¿≈∆≈¿ƒ¬≈∆¿≈
,ÔÈÏBz ‡l‡ ,Ô‰a BÏ ˜tzÒpL ÔÈÏÎ‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡¿ƒ»√»ƒ∆ƒ¿«≈»∆∆»ƒ

ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï46ÔÈÙ¯BOL ˙B˜ÙÒ ÌL LÈÂ . …¿ƒ¿…¿ƒ¿≈»¿≈∆¿ƒ
ÌÈL„˜ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ47. ¬≈∆∆«¿»¿≈»ƒ«»»ƒ

ר 45) של בסגנונו שכיח ניב במציאות. בינו.ויש
שירקבו.46) עד אותם חכמים 47)מניחים שהחמירו

עלֿ תרומה, לשריפת שגורמת טומאה ולפיכך בטהרתם,
לקדשים. שריפה שתגרום אחתֿכמהֿוכמה

.·È‰‡Óh‰ ˜ÙÒ ˜ÙÒ ÏÚ Ï·‡48ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ - ¬»«¿≈¿≈«À¿»≈¿ƒ»»
ÌÈL„˜ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ ‰Óe¯z49‡l‡ ; ¿»¿»¿≈»ƒ«»»ƒ∆»
.ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBzƒ…¿ƒ¿…¿ƒ

בבית 48) נגע ספק כגון טהרה, לצד ספיקות שני כשיש
את  מספק חכמים שטימאו קבר) בו שנחרש (מקום הפרס
שני  יש נגע ובספק כשעורה, בעצם נגע שמא בו, הנוגע

שם. יא למשנה בפירושו (רבינו צריך 49)ספיקות ["אין
יא, שבהלכה לומר" צריך ל"אין סותר לכאורה זה, לומר"
לכאן  פנים שיש מבאר, ובכסףֿמשנה שורפים. גבי שנאמר
ההלכה  בסוף מנומק שורפים, בדין לומר" צריך "אין ולכאן.
מוסבר  שורפים, אין בדין כאן, לומר" צריך וה"אין הקודמת.
משריפת  יותר חמור טהורים קדשים לשרוף שהאיסור מפני
במקרה  שהרי הדעת, את מניחים אינם והדברים תרומה.

שניהם]. דין בפירוש לומר צריך ולכאן, לכאן פנים שיש

.‚È˙B˜ÙÒ ‰ML ÏÚ50ÌlÎÂ ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BO «ƒ»¿≈¿ƒ∆«¿»¿À»
Ì‰È¯·cÓ ‰¯Êb51Ò¯t‰ ˙Èa ÏÚ :Ô‰ el‡Â .52ÏÚÂ . ¿≈»ƒƒ¿≈∆¿≈≈«≈«¿»¿«

ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ó ‡a‰ ¯ÙÚ53ı¯‡‰ ÌÚ È„‚a ÏÚÂ .54. »»«»≈∆∆»«ƒ¿«ƒ¿≈«»»∆
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ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏÚÂ55ÏÚÂ .ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈw¯‰ ÏÚÂ . ¿««≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»Àƒ«ƒ¿»ƒ¿«
‡ÓË Ì„‡ ÈÏ‚¯ ÈÓ56ÈÓa ·¯Ú˙pL‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ≈«¿≈»»»≈∆ƒ¿»≈¿≈«¿≈¿≈»

Ô˙È‡¯Ó eÏËa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ57Ì‡ ∆¡»¿∆¡»¿≈»«ƒ»¿«¿ƒ»ƒ
‰MMÓ „Á‡ ˙ÓÁÓ ‰Óe¯z ˙‡ÓË Ì‡ ?„ˆÈk .‡Ï…≈«ƒƒ¿»¿»≈¬«∆»ƒƒ»
BÊ È¯‰ - ˜ÙÒa Ô˙‡ÓË ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ,el‡≈««ƒ∆ƒ«À¿»»¿»≈¬≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô˙‡ÓË el‡ ˙B˜ÙÒ È‡cÂe ÏÈ‡B‰ ,Û¯Ozƒ»≈ƒ««¿≈≈À¿»»ƒ«»
‰Ú‚pL ‰Óe¯z ˙Á‡Â .‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ‡ÓË ·f‰Â ˙n‰L∆«≈¿«»¿≈ƒƒ«»¿««¿»∆»¿»
˙Á‡ ˙ÓÁÓ ˙‡ÓËpL B‡ el‡‰ ˙B‡ÓË LMÓ ˙Á‡a¿««ƒ≈À¿»≈∆ƒ¿»≈¬«««

Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÈLÈÏL ‡È‰ È¯‰Â Ô‰Ó58.Û¯Oz BÊ È¯‰ - ≈∆«¬≈ƒ¿ƒƒ¿««≈∆¬≈ƒ»≈
Ò¯t‰ ˙È·a Ú‚ Ì‡ ÌB˜Ó ÏÎa BÏ ˜tzÒ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿»»ƒ»«¿≈«¿»
ÔÈw¯Â ÌÈ„‚·a Ú‚ Ì‡ ,Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈnÚ‰ ı¯‡·e¿∆∆»«ƒ…»«ƒ»«ƒ¿»ƒ¿Àƒ
ÈtÓ .ÔÈÏBz el‡ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ≈«¿«ƒ…»«¬≈≈ƒƒ¿≈
B‡ Ô‰ ÔÈ‡ÓË ‡nL ,˜Ùq‰ ÈtÓ Ô˙‡ÓË ¯wÚL∆ƒ«À¿»»ƒ¿≈«»≈∆»¿≈ƒ≈
‡Ï ‡nL Ú‚ ‡nL ,ÔÈ‡ÓË ¯Ó‡z Ì‡Â ;ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿ƒ…«¿≈ƒ∆»»«∆»…
ÈL ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â ,˙B˜ÙÒ ÈL e‡ˆÓÂ .Ú‚»«¿ƒ¿¿¿≈¿≈¿≈¿ƒ«¿≈

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏBz ‡l‡ ˙B˜ÙÒ59. ¿≈∆»ƒ¿∆≈«¿

מ"ה.50) דרבנן,51)שם טומאות בשאר מהֿשאיןֿכן
תולים. אלא שורפים הקודמת,52)שאין בהלכה ביארנו

וי"א. פ"י מת טומאת הלכות וקדשים 53)ראה תרומה
הלכות  ראה ישראל. לארץ שהובא חוץֿלארץ באפר שנגעו

שם. מת מספק,54)טומאת הזב כמדרס טמאים שהם
ב). לח, (חולין נדה אשתו עליהם ישבה שהם 55)שמא

ד. בהלכה למעלה כאמור מספק, פ"ד 56)טמאים טהרות
מסברת  הוסיף ורבינו סתם, "אדם" כתוב במשנה מ"ה.
מאדם  שהם לנו שידוע פירוש "טמא", המלה את עצמו
שמא  ספיקות: שני כאן יש הרי לנו, ברור לא שאם טמא,
ראה  בטלו. שמא - טמא מאדם אם ואפילו הם, טהור מאדם
בשני  אפילו שהחמירו שם, הר"ש [ודעת הבאה. בהערה

שם 57)ספיקות]. התוספתא ע"פ משנתנו מפרש רבינו
במי  טמאים) רגלים (מי "נתערבו שם: שנינו ה"ב. פ"ה
אם  במים, יין הן כאילו אותן רואין (טהורים), אחרים רגלים
אם  פירוש, טמאים". - לאו ואם טהורין, - מראיהן בטלו
בכמות  נתערבה הטמאים, הרגלים מי של ככמותם יין כמות
התערובת  וכל בטל, היין מראה היה הטמאים, ככמות מים
טמאים. - לאו ואם טהורים, - מים מראה מקבלת היתה
מחצה, על במחצה שהמדובר משמע, רבינו של ומלשונו
[אולם  בהמה". רגלי מי כנגד "שהם המשנה מלשון זה ולמד
הדיוק  ואת שבתוספתא השיעור את יחד לקיים אפשר כיצד

המשנה?]. שנגע 58)מלשון בדבר התרומה נגעה אם כגון
הטומאה. מאב שנטמא חומרות 59)בדבר הי"ב. למעלה

הספק  עשו אלה, ספיקות בששה חכמים גזרו יתירות
אחד. כספק הספיקות שני ואת כוודאי,

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבארו

דבר.

.‡˙B˜ÙÒ ¯OÚ ÌÈL2˜ÙÒ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÎÁ e¯‰Ë ¿≈»»¿≈ƒ¬¬»ƒ¿≈≈¿≈
Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ .‰Â˜ÓÏ ÌÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈À¿»»»«¿≈
˙‡ÓËÏ Ï·‡ .ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈ˜LÓ ˜ÙÒ .ÌÈn‰««ƒ¿≈«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ¬»¿À¿«

˙‡ÓËÏ ÔÈa ,ÌÈ„i‰ ˜ÙÒ .˜ÙqÓ ÌÈ‡ÓË - ÔÓˆÚ«¿»¿≈ƒƒ»≈¿≈«»«ƒ≈¿À¿«
.Ô˙‡ÓhÓ ÌÈ„È ˙¯‰ËÏ ÔÈa ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈa ÔÓˆÚ«¿»≈¿«≈¬≈ƒ≈¿»√«»«ƒƒÀ¿»»
˜ÙÒ .˙Ba¯˜ ˜ÙÒ .ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈«Àƒ¿≈»¿»¿≈
˙eL¯ ˜ÙÒ .ÌÈˆ¯L ˜ÙÒ .„ÓBÚÂ ¯·BÚ ˜ÙÒ .ÌÈÚ‚¿»ƒ¿≈≈¿≈¿≈¿»ƒ¿≈¿

.˙BiL¯ ÈzL ˜ÙÒ .ÌÈa¯‰»«ƒ¿≈¿≈¿À

שנאמרו 2) ספקות שני השמיט רבינו מ"ז. פ"ד טהרות
שייכות  להם שאין מפני בכורות, וספק נזירות ספק במשנה:
ספק  הוסיף: ובמקומם כאן, עוסק הוא שבהם טומאה לדיני
יבוארו  השניםֿעשר וכל רשויות. שתי וספק ועומד, עובר

הבאות. בהלכות

.·L ?„ˆÈk ‰Â˜nÏ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏ ¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ¿∆≈«¿»Àƒ«ƒ
‡Ï ˜ÙÒ eÏÙ ˜ÙÒ .e‰eÏÒt - ‰Â˜ÓÏ eÏÙpL ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»¿¿ƒ¿∆¿»»≈»¿»≈…

eÏÙ elÙ‡Â ;eÏÙ3Ô‰a ÔÈ‡ B‡ ¯eÚL Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , »¿«¬ƒ»¿»≈≈»∆ƒ≈»∆
BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â .B˙e¯LÎa ‰Â˜n‰ È¯‰Â ,¯B‰Ë B˜ÙÒ -4 ¿≈»«¬≈«ƒ¿∆¿«¿¿≈ƒ
Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ˙B¯‰Ë ˙BOÚÏÂ ‰Ê ‰Â˜Óa ÏaËÏƒ¿…¿ƒ¿∆∆¿«¬¿»¿«¿ƒ»¿ƒ

.˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë - ‰OÚÂ Ï·Ë»«¿»»»√»¿

יודעים 3) אנו שאין אלא שנפלו, לנו ידוע אפילו או פירוש,
ספק  א. דינים: שני כאן והרי לוגין. שלושה בהם היו אם
שאין  אלא שאובים, מים נפלו ודאי ב. נפלו; לא ספק נפלו,
בפירושו  (רבינו הזה כשיעור בהם היה אם ידוע הדבר

ה"ג,4)למשנתינו). פ"ב מקוואות בתוספתא יוסי, כרבי
מקוואות. בשני

.‚ı¯L ?„ˆÈk ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ5 ¿≈À¿»»»«¿≈««ƒ≈«∆∆
ÌÈÏÎa ÌÈn‰ eÈ‰L ÔÈa ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‰È‰L6B‡ ∆»»»«¿≈««ƒ≈∆»««ƒ¿≈ƒ

ÌÈnÏ „¯ÈÂ ,˙BÚw¯˜a7‡ÏÓ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ elÙ‡ , ¿«¿»¿»«««ƒ¬ƒ≈»∆»¿…
‰‡ÓËÂ Ì„‡8¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -9È‡cÂ Ú„iL „Ú , »»¿À¿»¬≈∆»«∆≈«««

ı¯LÏ ‡l‡ ¯B‰Ë ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .Ú‚pL∆»«¿…»¿¿≈À¿»»»»∆»¿∆∆
„·Ïa10ÌÈÏ˙p‰ ÏÎÂ .11ÔÈ¯¯‚p‰Â12Ô‰ È¯‰ - ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¬≈≈

ÔÈÁpÓk13. ¿À»ƒ

סתם,5) צפה טומאה כתוב זֿח) פ"ד, (טהרות במשנתינו
ב) (סג, נזיר בגמרא אולם שהיא. טומאה כל לפרש ואפשר
מהכתוב, זה ולמדו שרץ" לענין מטמאה אינה "צפה אמרו:
בפירוש. א) (סד, שם שנינו וכן מטמא, שמת ומשמע

במשנתינו.6) היתה 7)כתנאֿקמא לא אם וכלֿשכן
שעלה. לפני שם ונפלה כשירד, במים הטומאה

שנגע.8) נותנת והדעת מאוד, צר יוסי,9)שהמקום כרבי
בשרץ 10)שם. כט): יא, (ויקרא מהכתוב נלמד שזה מפני

הארץ. על וכדומה.11)השורץ בחבל תלויה הטומאה
נכנס 12) אחר ואדם המים, פני על שרץ גורר מישהוא אם

כל,13)לתוכם. ד"ה שם ב'תוספות' ופירשו שם. נזיר,
כצף. דינו אין בשרץ אוחז שאדם מפני

.„ı¯L14,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ÈÏÎe ÈÏÎa ÁpÓ ‰È‰L ∆∆∆»»À»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿≈««ƒ
˙n‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L B‡15elÙ‡Â ,‰Ï·p‰ ÏÚ B‡ ∆»»À»««≈««¿≈»«¬ƒ

‰Ï·p‰ ÁBn16ÁpÓ ‰È‰L B‡ ,ÂÈzÁzL ˙Ó ¯Oa B‡ ƒ««¿≈»¿«≈∆«¿»∆»»À»
ÁpÓk ‰Ê È¯‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùv‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÚ«ƒ¿«∆««»»«¿≈««ƒ¬≈∆¿À»
BÓk ,‡ÓË „ÈÁi‰ ˙eL¯a B˜ÙqL ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆∆¿≈ƒ¿«»ƒ»≈¿
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‡ÓË Ì„‡ ÈÏ‚¯ ÈÓ56ÈÓa ·¯Ú˙pL‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ≈«¿≈»»»≈∆ƒ¿»≈¿≈«¿≈¿≈»

Ô˙È‡¯Ó eÏËa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ57Ì‡ ∆¡»¿∆¡»¿≈»«ƒ»¿«¿ƒ»ƒ
‰MMÓ „Á‡ ˙ÓÁÓ ‰Óe¯z ˙‡ÓË Ì‡ ?„ˆÈk .‡Ï…≈«ƒƒ¿»¿»≈¬«∆»ƒƒ»
BÊ È¯‰ - ˜ÙÒa Ô˙‡ÓË ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ,el‡≈««ƒ∆ƒ«À¿»»¿»≈¬≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô˙‡ÓË el‡ ˙B˜ÙÒ È‡cÂe ÏÈ‡B‰ ,Û¯Ozƒ»≈ƒ««¿≈≈À¿»»ƒ«»
‰Ú‚pL ‰Óe¯z ˙Á‡Â .‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ‡ÓË ·f‰Â ˙n‰L∆«≈¿«»¿≈ƒƒ«»¿««¿»∆»¿»
˙Á‡ ˙ÓÁÓ ˙‡ÓËpL B‡ el‡‰ ˙B‡ÓË LMÓ ˙Á‡a¿««ƒ≈À¿»≈∆ƒ¿»≈¬«««

Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÈLÈÏL ‡È‰ È¯‰Â Ô‰Ó58.Û¯Oz BÊ È¯‰ - ≈∆«¬≈ƒ¿ƒƒ¿««≈∆¬≈ƒ»≈
Ò¯t‰ ˙È·a Ú‚ Ì‡ ÌB˜Ó ÏÎa BÏ ˜tzÒ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿»»ƒ»«¿≈«¿»
ÔÈw¯Â ÌÈ„‚·a Ú‚ Ì‡ ,Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈnÚ‰ ı¯‡·e¿∆∆»«ƒ…»«ƒ»«ƒ¿»ƒ¿Àƒ
ÈtÓ .ÔÈÏBz el‡ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï B‡ ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ≈«¿«ƒ…»«¬≈≈ƒƒ¿≈
B‡ Ô‰ ÔÈ‡ÓË ‡nL ,˜Ùq‰ ÈtÓ Ô˙‡ÓË ¯wÚL∆ƒ«À¿»»ƒ¿≈«»≈∆»¿≈ƒ≈
‡Ï ‡nL Ú‚ ‡nL ,ÔÈ‡ÓË ¯Ó‡z Ì‡Â ;ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿ƒ…«¿≈ƒ∆»»«∆»…
ÈL ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â ,˙B˜ÙÒ ÈL e‡ˆÓÂ .Ú‚»«¿ƒ¿¿¿≈¿≈¿≈¿ƒ«¿≈

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏBz ‡l‡ ˙B˜ÙÒ59. ¿≈∆»ƒ¿∆≈«¿

מ"ה.50) דרבנן,51)שם טומאות בשאר מהֿשאיןֿכן
תולים. אלא שורפים הקודמת,52)שאין בהלכה ביארנו

וי"א. פ"י מת טומאת הלכות וקדשים 53)ראה תרומה
הלכות  ראה ישראל. לארץ שהובא חוץֿלארץ באפר שנגעו

שם. מת מספק,54)טומאת הזב כמדרס טמאים שהם
ב). לח, (חולין נדה אשתו עליהם ישבה שהם 55)שמא

ד. בהלכה למעלה כאמור מספק, פ"ד 56)טמאים טהרות
מסברת  הוסיף ורבינו סתם, "אדם" כתוב במשנה מ"ה.
מאדם  שהם לנו שידוע פירוש "טמא", המלה את עצמו
שמא  ספיקות: שני כאן יש הרי לנו, ברור לא שאם טמא,
ראה  בטלו. שמא - טמא מאדם אם ואפילו הם, טהור מאדם
בשני  אפילו שהחמירו שם, הר"ש [ודעת הבאה. בהערה

שם 57)ספיקות]. התוספתא ע"פ משנתנו מפרש רבינו
במי  טמאים) רגלים (מי "נתערבו שם: שנינו ה"ב. פ"ה
אם  במים, יין הן כאילו אותן רואין (טהורים), אחרים רגלים
אם  פירוש, טמאים". - לאו ואם טהורין, - מראיהן בטלו
בכמות  נתערבה הטמאים, הרגלים מי של ככמותם יין כמות
התערובת  וכל בטל, היין מראה היה הטמאים, ככמות מים
טמאים. - לאו ואם טהורים, - מים מראה מקבלת היתה
מחצה, על במחצה שהמדובר משמע, רבינו של ומלשונו
[אולם  בהמה". רגלי מי כנגד "שהם המשנה מלשון זה ולמד
הדיוק  ואת שבתוספתא השיעור את יחד לקיים אפשר כיצד

המשנה?]. שנגע 58)מלשון בדבר התרומה נגעה אם כגון
הטומאה. מאב שנטמא חומרות 59)בדבר הי"ב. למעלה

הספק  עשו אלה, ספיקות בששה חכמים גזרו יתירות
אחד. כספק הספיקות שני ואת כוודאי,

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבארו

דבר.

.‡˙B˜ÙÒ ¯OÚ ÌÈL2˜ÙÒ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÎÁ e¯‰Ë ¿≈»»¿≈ƒ¬¬»ƒ¿≈≈¿≈
Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ .‰Â˜ÓÏ ÌÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈À¿»»»«¿≈
˙‡ÓËÏ Ï·‡ .ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈ˜LÓ ˜ÙÒ .ÌÈn‰««ƒ¿≈«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ¬»¿À¿«

˙‡ÓËÏ ÔÈa ,ÌÈ„i‰ ˜ÙÒ .˜ÙqÓ ÌÈ‡ÓË - ÔÓˆÚ«¿»¿≈ƒƒ»≈¿≈«»«ƒ≈¿À¿«
.Ô˙‡ÓhÓ ÌÈ„È ˙¯‰ËÏ ÔÈa ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈa ÔÓˆÚ«¿»≈¿«≈¬≈ƒ≈¿»√«»«ƒƒÀ¿»»
˜ÙÒ .˙Ba¯˜ ˜ÙÒ .ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈«Àƒ¿≈»¿»¿≈
˙eL¯ ˜ÙÒ .ÌÈˆ¯L ˜ÙÒ .„ÓBÚÂ ¯·BÚ ˜ÙÒ .ÌÈÚ‚¿»ƒ¿≈≈¿≈¿≈¿»ƒ¿≈¿

.˙BiL¯ ÈzL ˜ÙÒ .ÌÈa¯‰»«ƒ¿≈¿≈¿À

שנאמרו 2) ספקות שני השמיט רבינו מ"ז. פ"ד טהרות
שייכות  להם שאין מפני בכורות, וספק נזירות ספק במשנה:
ספק  הוסיף: ובמקומם כאן, עוסק הוא שבהם טומאה לדיני
יבוארו  השניםֿעשר וכל רשויות. שתי וספק ועומד, עובר

הבאות. בהלכות

.·L ?„ˆÈk ‰Â˜nÏ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏ ¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ¿∆≈«¿»Àƒ«ƒ
‡Ï ˜ÙÒ eÏÙ ˜ÙÒ .e‰eÏÒt - ‰Â˜ÓÏ eÏÙpL ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»¿¿ƒ¿∆¿»»≈»¿»≈…

eÏÙ elÙ‡Â ;eÏÙ3Ô‰a ÔÈ‡ B‡ ¯eÚL Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , »¿«¬ƒ»¿»≈≈»∆ƒ≈»∆
BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â .B˙e¯LÎa ‰Â˜n‰ È¯‰Â ,¯B‰Ë B˜ÙÒ -4 ¿≈»«¬≈«ƒ¿∆¿«¿¿≈ƒ
Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ˙B¯‰Ë ˙BOÚÏÂ ‰Ê ‰Â˜Óa ÏaËÏƒ¿…¿ƒ¿∆∆¿«¬¿»¿«¿ƒ»¿ƒ

.˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë - ‰OÚÂ Ï·Ë»«¿»»»√»¿

יודעים 3) אנו שאין אלא שנפלו, לנו ידוע אפילו או פירוש,
ספק  א. דינים: שני כאן והרי לוגין. שלושה בהם היו אם
שאין  אלא שאובים, מים נפלו ודאי ב. נפלו; לא ספק נפלו,
בפירושו  (רבינו הזה כשיעור בהם היה אם ידוע הדבר

ה"ג,4)למשנתינו). פ"ב מקוואות בתוספתא יוסי, כרבי
מקוואות. בשני

.‚ı¯L ?„ˆÈk ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ5 ¿≈À¿»»»«¿≈««ƒ≈«∆∆
ÌÈÏÎa ÌÈn‰ eÈ‰L ÔÈa ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‰È‰L6B‡ ∆»»»«¿≈««ƒ≈∆»««ƒ¿≈ƒ

ÌÈnÏ „¯ÈÂ ,˙BÚw¯˜a7‡ÏÓ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ elÙ‡ , ¿«¿»¿»«««ƒ¬ƒ≈»∆»¿…
‰‡ÓËÂ Ì„‡8¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -9È‡cÂ Ú„iL „Ú , »»¿À¿»¬≈∆»«∆≈«««

ı¯LÏ ‡l‡ ¯B‰Ë ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .Ú‚pL∆»«¿…»¿¿≈À¿»»»»∆»¿∆∆
„·Ïa10ÌÈÏ˙p‰ ÏÎÂ .11ÔÈ¯¯‚p‰Â12Ô‰ È¯‰ - ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¬≈≈

ÔÈÁpÓk13. ¿À»ƒ

סתם,5) צפה טומאה כתוב זֿח) פ"ד, (טהרות במשנתינו
ב) (סג, נזיר בגמרא אולם שהיא. טומאה כל לפרש ואפשר
מהכתוב, זה ולמדו שרץ" לענין מטמאה אינה "צפה אמרו:
בפירוש. א) (סד, שם שנינו וכן מטמא, שמת ומשמע

במשנתינו.6) היתה 7)כתנאֿקמא לא אם וכלֿשכן
שעלה. לפני שם ונפלה כשירד, במים הטומאה

שנגע.8) נותנת והדעת מאוד, צר יוסי,9)שהמקום כרבי
בשרץ 10)שם. כט): יא, (ויקרא מהכתוב נלמד שזה מפני

הארץ. על וכדומה.11)השורץ בחבל תלויה הטומאה
נכנס 12) אחר ואדם המים, פני על שרץ גורר מישהוא אם

כל,13)לתוכם. ד"ה שם ב'תוספות' ופירשו שם. נזיר,
כצף. דינו אין בשרץ אוחז שאדם מפני

.„ı¯L14,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ÈÏÎe ÈÏÎa ÁpÓ ‰È‰L ∆∆∆»»À»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿≈««ƒ
˙n‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L B‡15elÙ‡Â ,‰Ï·p‰ ÏÚ B‡ ∆»»À»««≈««¿≈»«¬ƒ

‰Ï·p‰ ÁBn16ÁpÓ ‰È‰L B‡ ,ÂÈzÁzL ˙Ó ¯Oa B‡ ƒ««¿≈»¿«≈∆«¿»∆»»À»
ÁpÓk ‰Ê È¯‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùv‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÚ«ƒ¿«∆««»»«¿≈««ƒ¬≈∆¿À»
BÓk ,‡ÓË „ÈÁi‰ ˙eL¯a B˜ÙqL ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆∆¿≈ƒ¿«»ƒ»≈¿
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ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay g"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ı¯L Èab ÏÚ ı¯L ‰È‰ .¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈»»∆∆««≈∆∆»«¿≈««ƒ
B˜ÙÒe ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰ÙvL ‰·Ú ‰‡ÓËk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿À¿»»»∆»»«¿≈««ƒ¿≈

˙‡hÁ ÈÓ Èab ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ .¯B‰Ë17ÔÈÙˆ ˙‡hÁ ÈÓe »»»À»««≈≈«»≈«»»ƒ
BÈ‡ B‡ ÁpÓk ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ«¿≈««ƒ¬≈∆»≈ƒ¿À»≈

.¯B‰Ë B˜ÙqL ,ÈÏ ‰‡¯È CÎÈÙÏ .ÁpÓk¿À»¿ƒ»≈»∆ƒ∆¿≈»

בעיא 14) וכל שם. בנזיר בעיות הם זו, שבהלכה הדינים
תמצי  "אם של בשרשרת כחוליה לה, שקדמה בזו אחוזה
לומר". תימצי כ"אם מקום בכל פוסק ורבינו לומר".

כן 15) לא שאם במת, נגע שלא לו וברור המת מן כזית על
אלא  טהורה אינה צפה שטומאה רבינו, לדעת - נטמא הרי

בלבד. (עבה).16)בשרץ סמיך כמשקה ונעשתה
האחרון 17) הוא זה דין שבהם. האפר מפני סמיכים שהם

בתיקו. ונשאר הבעיות, בשרשרת

.‰e¯‰hL C¯„k18ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ ¿∆∆∆ƒ¬¿≈À¿»»»«¿≈««ƒ
‰¯‰Ë ˜ÙÒ e¯‰Ë Ck ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa≈¿≈ƒ≈¿«¿»»ƒ¬¿≈»√»

ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùv‰19.˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa «»»«¿≈««ƒ≈¿≈ƒ≈¿«¿»
k ‰Óe¯z ¯kÎÂ ˙Ó ‡ÓË ‡È‰L ‰·¯Ú ?„ˆÈkCe¯ ≈«¬≈»∆ƒ¿≈≈¿ƒ«¿»»

·ÈÒa20ÈÓ dÎB˙Ï e„¯ÈÂ ,dÎB˙a Ôe˙Â ¯Èa B‡ ¿ƒƒ¿»¿»¿»¿»¿¿»≈
ÏÚ Ûˆ ¯kk‰ È¯‰Â ¯Èp‰ ËLÙÂ ,˙‡lÓ˙Â ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ¿««¿»«¬≈«ƒ»»«

ÌÈn‰ Èt21Ú‚ ˜ÙÒÂ ,ÌÈn‰ ÔÈ·Ï BÈa ÏÈc·Ó ¯Èp‰Â ¿≈««ƒ¿«¿»«¿ƒ≈¿≈««ƒ¿»≈»«
Bcˆ22B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ‰·¯Úa23, ƒ»¬≈»»≈…»«¬≈¿»√»

.Ûˆ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»

ה"ד.18) פ"ה טהרות נחה 19)תוספתא, הטומאה פירוש,
נחה. שהיא בטומאה נגעה אם וספק צפה, והטהרה

ואינם 20) אילנות גזעי שעל לחוטים דומים גידולים
טומאה. מקבל אינו נייר וכן טומאה. ולא 21)מקבלים

הכיכר. את המים הכיכר.22)טימאו שם.23)של

.Âı¯L24˙b‰ CB˙a ¯Ba Èab ÏÚ Ûˆ ‡ˆÓpL25: ∆∆∆ƒ¿»»««≈¿««
‡ÓË B˜ÙÒ - ‰Óe¯˙Ï26ÔÈÏÚBÙÏe ,27¯B‰Ë Ô˜ÙÒ -28, ƒ¿»¿≈»≈¿¬ƒ¿≈»»

.‰Ùˆ ‰‡ÓË ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒÀ¿»»»

ה"ט.24) פי"א על 25)שם צף והשרץ יין, בו שדורכים
היין. (ראה 26)גבי לתרומה אף חכמים טיהרו במים

ביין. לא אבל ה), בטהרה.27)הלכה חולין אוכלי
חולין 28) לאוכלי אבל במים, אלא טיהרו לא ממש בתרומה

(כסףֿמשנה). ליין מים בין חילקו לא בטהרה

.ÊÔÈ˜LÓ ˜ÙÒ29¯B‰Ë - ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ30˙‡ÓËÏ , ¿≈«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ»¿À¿«
BL‡¯·e B„Èa ÏwÓ ‰È‰ ?„ˆÈk ,‡ÓË - ÔÓˆÚ«¿»»≈≈«»»«≈¿»¿…
˜ÙÒ ,˙B¯B‰Ë ˙B¯kk CB˙Ï Ô˜¯Êe ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ»¿»≈
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë - eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒ ˙B¯kka ÔÈ˜Ln‰ eÚ‚»¿««¿ƒ«ƒ»»≈…»¿¿¿≈
B‡ ‰Ê ÈÏÎa ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ƒƒ¿«≈ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆
Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ÈÏk‰ È¯‰ - eÚ‚ ‡Ï…»¿¬≈«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈ƒ
‡Ï B‡ ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa ÔÈ‡Óh‰ el‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚»¿«¿ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿ƒ¬≈ƒ…
‡ÓË Ï·‡ .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - eÚ‚»¿¬≈««¿ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¬»»≈
˜¯fL B‡ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ÔÈ·Ï BÏ‚¯ B‡ B„È ËLtL∆»«»«¿¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»«

¯kk‡ÓË31ÔÈ˜Lna Ú‚ ˜ÙÒ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ÔÈ·Ï ƒ»»≈¿≈«¿ƒ¿ƒ»≈»«««¿ƒ

‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˜ÙÒa ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ»≈…»«¬≈≈¿≈ƒ¿»≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

מ"ט.29) פ"ד אחרים 30)טהרות מטמאים אינם שמשקין
כתנאֿ פסק לקולא. דרבנן וספק מדרבנן, אלא התורה מן
שלא  רבינו, דעת משנה' ה'כסף מבאר (ה"ח) [לקמן קמא.
ספק  אבל לבד, במשקין אלא טמא, – ליטמא ספק אמרו
מפני  טעמו, ונראה עצמם. לטומאת אפילו טהור אוכלין
אוכלין. מבטומאת יותר משקין בטומאת החמירו שחכמים
בהניח  יוד, בהלכה לקמן שהרי מאוד, תמוהים ודבריו
כתב  עליה, שנפלו טמאים ספק משקין שיינגבו עד הכיכר
אלא  משקין כאן אין "והרי ומנמק: טמאה, שהיא רבינו

וצע"ג]. ה"ו.31)כיכר" פט"ו לקמן ראה

.Á˙È·Á32˙‡ ‡Óh‰ ËLÙe ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L »ƒ∆ƒ¿≈»«¿ƒ»««»≈∆
d¯ÈÂ‡Ï B„È33Ô‰a Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ÔÈ˜Lna Ú‚ ˜ÙÒ , »«¬ƒ»»≈»«««¿ƒ»≈…»«»∆

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ -34‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â ,35˜ÙÒ ÔÈ‡L ; ««¿ƒ¿≈ƒ¿∆»ƒ¿»∆≈¿≈
ÔÈ‡ÓË Ô‰L ÔÈ˜LÓ eÒÎ Ì‡ ÔÎÂ .‡nËÓ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿¿«¿ƒ∆≈¿≈ƒ

˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï ˜ÙqÓ36‰¯B‰Ë ˙È·Á‰ È¯‰ -37, ƒ»≈«¬ƒ∆»ƒ¬≈∆»ƒ¿»
ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â38‡l‡ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L , ¿««¿ƒ∆¿»¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ∆»

˙È·Á‰ ÔÓ39˜Ùq‰ el‡ ÔÈ˜LÓ e·¯Ú˙ Ì‡Â . ƒ∆»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈«»≈
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ Ïk È¯‰ - ˙È·ÁaL ÔÈ˜Lna««¿ƒ∆∆»ƒ¬≈»««¿ƒ¿≈ƒ

˜ÙÒa40‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â ,41el‡ ÔÈ˜LÓ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»≈¿∆»ƒ¿»¿≈ƒ»¿«¿ƒ≈
¯epz‰ CB˙Ï42¯epz‰Â ˙t‰ È¯‰ -ÔÈ¯B‰Ë43. ¿««¬≈««¿««¿ƒ

וה"ז.32) ה"ו פ"ה שם חרס 33)תוספתא, של חבית סתם
נגיעה. בלי מאוירה שמטמאה בהלכה 34)היא נתבאר

טמא. – עצמם לטומאת משקין שספק אף35ֿ)הקודמת,
הגירסא  ה"ו, שם בתוספתא כלים. מטמאים שמשקין עלֿפי
ולכתוב  להגיה יש רבינו בדברי שגם ונראה, יום". "טבול
החבית  את מטמא טמא שהרי "טמא", במקום יום" "טבול
הגירסא  את ליישב אפשר ובדוחק לאוירה. ידו כשהושיט
מטמא  שאינו לטומאה, ראשון שהוא באדם ולפרש שלפנינו

שבה.36)כלים. במשקין ולא בחבית לא נגעו ולא
הקודם.37) בדין משקין 38)כמו שספק אףֿעלֿפי

טמא. – חרס,39)להיטמא כלי לאויר שרץ נפל אם
השרץ  בו נגע כאילו הכלי נטמא בתוכו, משקין או ואוכלין
ישר  מתטמאים אינם והמשקין האוכלין אבל ראשון, ונעשה
ובנידון  שניים, נעשו ולפיכך הכלי, מאויר אלא השרץ מן
כלל. המשקין נטמאו לא טהורה שהחבית מכיוון - שלפנינו

מספק.40) טמאים שהם משקין תערובת  כמו 41)מפני
הקודמים. חרס.42)בדינים שם.43)של

.Ëıa¯Ó‰44ÔÙlfL B‡ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B˙Èa45eÈ‰Â «¿«≈≈¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»¿»
B˜ÙÒ - eÊz ‡Ï ˜ÙÒ Ô‰ÈÏÚ eÊz ˜ÙÒ ,˙B¯‰Ë ÌL»¿»»≈ƒ¿¬≈∆»≈…ƒ¿¿≈

¯B‰Ë46. »

ה"ח.44) טיפות.45)שם טיפות ספק 46)שפך כדין
אחרים. לטמא משקין

.ÈÛlÊ47,˙Èa‰ CB˙a ÌÈ‡ÓËe ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ƒ≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
ÔÈ˜LÓ Ck ¯Á‡ e‡ˆÓÂ48:‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ ¿ƒ¿¿««»«¿ƒ«ƒ»∆¿»

dÏË49‰ÈÏÚ Ï‡LÂ50˜ÙqL ;‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ¿»»¿ƒ¿«»∆»¬≈¿»∆¿≈
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ze`nehdקמו zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay h"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

e·‚piL „Ú ¯kk‰ ÁÈp‰ .¯B‰Ë - ‡nËÏ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿«≈»ƒƒ««ƒ»«∆ƒ»¿
‰‡ÓË ˜ÙqL ;˜ÙÒa ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚL ÌÈn‰««ƒ∆»∆»¬≈¿≈»¿»≈∆¿≈À¿»

¯‡a˙iL BÓk ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a51ÔÈ‡ È¯‰Â , ƒ¿«»ƒ»≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈≈
¯kk ‡l‡ ,ÔÈ˜LÓ Ô‡k52˜ÙÒ ‰‡ÓË ˜ÙÒ ‡È‰L »«¿ƒ∆»ƒ»∆ƒ»≈¿≈»»≈

.‰¯B‰Ë¿»

טמאים.48)שם.47) ספק טהורים בעוד 49)ספק
הכיכר. על דינה.50)המשקין מה לחכם שאל

וי"ח 51) פט"ז הרואים,52).לקמן יטעו נטהרה ואם
ברשות  שספק ויחשבו לפנינו, משקין שספק יודעים שאינם
ונראה  כאן. [ראב"ד טהור. עצמו לטומאת אפילו היחיד
זמן  שכל רבינו, של סברתו מפרש אלא משיג שאינו
המשקין, מבחינת השאלה את דנים אנו קיימים, שהמשקין
טהור, – אחרים לטמא משקין שספק בידינו, קבלה והרי
משקין, טומאת מדין הענין יצא המשקין, כשנתנגבו אבל

ברה"י]. טומאה ספק ככל הכיכר את דנים ולפיכך

.‡È˜ÙÒ53ÌÈ„È54ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈa ‡nË˙‰Ï ÔÈa , ¿≈»«ƒ≈¿ƒ¿«≈≈¿«≈¬≈ƒ
Ô˙¯‰ËÏ ÔÈa55˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰ ?„ˆÈk ,¯B‰Ë - ≈¿»√»»»≈«»»»¿

ÔÈ‡ÓË ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe56;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ , ¿»»¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ»≈»«»≈…»«
,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰L B‡∆»»»¿≈¿»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ
‰¯B‰Ë ˙Á‡ ÂÈ„È eÈ‰L B‡ ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ»≈»«»≈…»«∆»»»««¿»
„Á‡a Ú‚Â ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ‰‡ÓË ˙Á‡Â¿««¿≈»¿»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿∆»
eÈ‰L B‡ ;‰¯B‰ha ˜ÙÒ Ú‚ ‰‡Óha ˜ÙÒÂ ,Ô‰Ó≈∆¿»≈«¿≈»»«»≈«¿»∆»
„Á‡Â ¯B‰Ë „Á‡ ,ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È»»¿¿»»¿≈ƒ»ƒ∆»»¿∆»
˜ÙÒ Ú‚ ‡Óha ˜ÙÒ ,Ì‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,‡ÓË»≈¿»«¿∆»≈∆»≈«»≈»«»≈
˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ÂÈ„È eÈ‰L B‡ ;Ú‚ ¯B‰ha«»»«∆»»»««¿»¿««
,Ô‰ÈLa Ú‚Â ¯B‰Ë ¯kÎÂ ‡ÓË ¯kk ÂÈÙÏe ‰‡ÓË¿≈»¿»»ƒ»»≈¿ƒ»»¿»«ƒ¿≈∆
‰‡ÓË B‡ ¯B‰ha ‰¯B‰h‰Â ‡Óha ‰‡ÓË ˜ÙÒ»≈¿≈»«»≈¿«¿»«»¿≈»
,eÈ‰L ˙BÓk ÌÈ„i‰ - ‡Óha ‰¯B‰h‰Â ¯B‰ha«»¿«¿»«»≈«»«ƒ¿∆»

eÈ‰L ˙BÓk ÌÈ¯kk‰Â57˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«ƒ»ƒ¿∆»¿≈ƒ»»»¿≈
ÔÏÈaË‰Â58ÔÏË B‡59Ô‰a e¯‰hL ÌÈn‰L ˜ÙÒ , ¿ƒ¿ƒ»¿»»»≈∆««ƒ∆»¬»∆

ÔÈÏeÒt Ô‰L ˜ÙÒ ÌÈ„iÏ ÌÈ¯Lk60Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , ¿≈ƒ«»«ƒ»≈∆≈¿ƒ»≈≈»∆
¯eÚMk61ÏÚ ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰L ˜ÙÒ ,Ô‰a ÔÈ‡ ˜ÙÒ «ƒ»≈≈»∆»≈∆»»»»≈«

.˙B¯B‰Ë ÂÈ„È È¯‰ - ‰È‰ ‡lL ˜ÙÒ B„È»»≈∆…»»¬≈»»¿

מ"ד.53) פ"ב למעלה 54)ידים נתבארו ידים, טומאת דיני
אם 55)בפ"ח. שנסתפק אלא וודאית, היא הטומאה אם

כדין. אותן נתבאר 56)טיהר לטומאה, ראשונים שהם
מראשון  אלא מתטמאים אינם שידיים ה"א), (פ"ח למעלה

להתטמא. דוגמא זאת דוגמאות 57)לטומאה. כאן עד
"לטהרתן". דוגמאות ואילך ומכאן לקודש 58)לטמא,

הי"ב). פי"ב למעלה מים 60)לתרומה.59)(ראה כגון
מונה  ה"ז ברכות מהל' בפ"ו [רבינו מלאכה. בהם שנעשתה

המים]. את הפוסלים דברים –61)ארבעה לנטילה שיעור
הגוף. לטבילת כמו סאה, ארבעים – לטבילה הלוג, רביעית

.·È- ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ B„È ‰˙È‰»¿»»««¿≈»¿≈≈«≈ƒ
˙B¯‰Ë ‰OÚÈ ‡lL BÏ ÔÈ¯ÓB‡62ÈzL ÏhiL „Ú ¿ƒ∆…«¬∆¿»«∆ƒ…¿≈

ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ˙B¯‰Ëa Ô‰Ó ˙Á‡a Ú‚ Ì‡Â ;ÂÈ„È»»¿ƒ»«¿««≈∆ƒ¿»…∆∆ƒ…»»
.˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë -»√»¿

בתוספתא 62) מקוואות, שני לדין זה דין מדמה רבינו
ה"ב. למעלה שהובאה ה"ג, פ"ב מקוואות

á"ôùú'ä èáù è"é 'å íåé

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבאר

דבר.

.‡ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ ˜ÙÒ ?„ˆÈk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ≈«»≈»«√»ƒ
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙LÂ ÔÈ‡ÓË2‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ˜ÙÒ ¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿≈ƒ»≈∆…»«¿∆…

eÏÙpL B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡aL ˜ÙÒ ,‰˙L»»»≈∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿
‡lLÂ ‡a ‡lL ˜ÙÒ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»≈∆…»¿∆…
B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - eÏÙ»¿¬≈∆»¿≈ƒ»«√»ƒ¿≈ƒ
eÏÙ B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa ‡a B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙L»»«¿ƒ¿≈ƒ»¿«ƒ¿ƒ»¿
˙B¯‰Ëa Ú‚ ˜ÙÒÂ ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»«ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë el‡ ˙B¯‰Ë È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ el‡≈»≈…»«¬≈¿»≈¿¿≈
Ô‰L ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˜ÙÒ ÏÎB‡‰»≈¿≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ∆≈
‰Óe¯z ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˜ÙÒa ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿»≈¬≈∆»¿≈»≈¿»

‰ÈeÏz3˙B‡ÓË È„ÏeÓ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯B‰Ë -4 ¿»»¿≈…«≈¿≈ƒ«¿≈À¿
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L5·‡ Ï·‡ .¯B‰Ë Ô˜ÙÒ - ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»»¬»«

‡l‡ ;‡ÓË B˜ÙÒ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L [‰‡Óh‰]«À¿»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»≈∆»
Ò¯t‰ ˙Èa ÔB‚k ,˜ÙÒa ‡ÓË BÓˆÚ ·‡‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»»«¿»≈¿»≈¿≈«¿»
BÓk ,ÔÚbÓ ˜ÙÒ ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡L ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â¿∆∆»«ƒ∆≈¿ƒ«¿≈«»»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

עליו 2) גזרו שחכמים י) הלכה ח (פרק למעלה נתבאר
לטומאה. כשני מדרבנן 3)שיהיה טמאה שהיא תרומה

לשרוף  אסרה שהתורה אותה, לשרוף ואסור באכילה אסורה
ולפיכך  התורה, מן טהורה זו תרומה והרי טהורה תרומה

נשרפת. ולא נאכלת לא "תלוייה", הטומאות 4)נקראת כל
הטומאה". "וולד נקראים ולמטה גויים,5)מראשון כגון

חכמים. גזירת שהם וכדומה, נסך יין זרה, עבודה

.·,‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ˙¯‰Ë ‡È‰ ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ¿≈«Àƒƒ»√«¿≈À≈∆¿»√»
‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ?„ˆÈk .ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«¿≈À≈∆¿»√»

˙B¯‰Ëa ‰‡ÓË ˜ÙÒ Ô‰Ï „ÏBpLel‡ È¯‰ - Ô‰È ∆«»∆¿≈À¿»¿»√≈∆¬≈≈
ÏÎk ,ÌÈ¯B‰Ë6‡l‡ ‰‡ÓË Ô‰Ï ÔÈ‡Â .Ôlk ˙B˜Ùq‰ ¿ƒ¿»«¿≈À»¿≈»∆À¿»∆»

.˙È‡cÂ ‰‡ÓËÀ¿»«»ƒ

ר"מ).6) רומא (דפוס "בכל" להיות: צריך

.‚ÂÈÏÚ LiL ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ?„ˆÈk ˙Ba¯w‰ ˜ÙÒ¿≈«»¿»≈«¿À«ƒƒ∆≈»»
˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰ ÔB‚k ,˙Ba¯˜ ‰MÓÁ ˜ÙÒ¿≈¬ƒ»»¿»¿»ƒ»∆≈»∆»¿≈

˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ B‡ ˙B·ÈÊ LÓÁ7Ôa¯˜ ‰‡È·Ó - »≈ƒ¿≈»≈≈≈ƒ»»¿»
ÂÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯B‰ËÂ „Á‡∆»¿»∆¡…«√»ƒ¿≈«¿»»»

.‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰·BÁ»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿À¿≈«»»

יולדת 7) לא. או הוולד צורת נגמרה אם וספק שהפילה כגון
אסורה  הביאה שלא זמן וכל קרבנות להביא מחוייבת וזבה

קודש. לאכול

.„‰‡ÓËÏ ˜˜Ê ‡lL „Ú ?„ˆÈk ÌÈÚ‚ ˜ÙÒ8- ¿≈¿»ƒ≈««∆…ƒ¿«¿À¿»
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קמז ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay h"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

e·‚piL „Ú ¯kk‰ ÁÈp‰ .¯B‰Ë - ‡nËÏ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿«≈»ƒƒ««ƒ»«∆ƒ»¿
‰‡ÓË ˜ÙqL ;˜ÙÒa ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚL ÌÈn‰««ƒ∆»∆»¬≈¿≈»¿»≈∆¿≈À¿»

¯‡a˙iL BÓk ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a51ÔÈ‡ È¯‰Â , ƒ¿«»ƒ»≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈≈
¯kk ‡l‡ ,ÔÈ˜LÓ Ô‡k52˜ÙÒ ‰‡ÓË ˜ÙÒ ‡È‰L »«¿ƒ∆»ƒ»∆ƒ»≈¿≈»»≈

.‰¯B‰Ë¿»

טמאים.48)שם.47) ספק טהורים בעוד 49)ספק
הכיכר. על דינה.50)המשקין מה לחכם שאל

וי"ח 51) פט"ז הרואים,52).לקמן יטעו נטהרה ואם
ברשות  שספק ויחשבו לפנינו, משקין שספק יודעים שאינם
ונראה  כאן. [ראב"ד טהור. עצמו לטומאת אפילו היחיד
זמן  שכל רבינו, של סברתו מפרש אלא משיג שאינו
המשקין, מבחינת השאלה את דנים אנו קיימים, שהמשקין
טהור, – אחרים לטמא משקין שספק בידינו, קבלה והרי
משקין, טומאת מדין הענין יצא המשקין, כשנתנגבו אבל

ברה"י]. טומאה ספק ככל הכיכר את דנים ולפיכך

.‡È˜ÙÒ53ÌÈ„È54ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈa ‡nË˙‰Ï ÔÈa , ¿≈»«ƒ≈¿ƒ¿«≈≈¿«≈¬≈ƒ
Ô˙¯‰ËÏ ÔÈa55˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰ ?„ˆÈk ,¯B‰Ë - ≈¿»√»»»≈«»»»¿

ÔÈ‡ÓË ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe56;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ , ¿»»¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ»≈»«»≈…»«
,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰L B‡∆»»»¿≈¿»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ
‰¯B‰Ë ˙Á‡ ÂÈ„È eÈ‰L B‡ ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ»≈»«»≈…»«∆»»»««¿»
„Á‡a Ú‚Â ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ‰‡ÓË ˙Á‡Â¿««¿≈»¿»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿∆»
eÈ‰L B‡ ;‰¯B‰ha ˜ÙÒ Ú‚ ‰‡Óha ˜ÙÒÂ ,Ô‰Ó≈∆¿»≈«¿≈»»«»≈«¿»∆»
„Á‡Â ¯B‰Ë „Á‡ ,ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È»»¿¿»»¿≈ƒ»ƒ∆»»¿∆»
˜ÙÒ Ú‚ ‡Óha ˜ÙÒ ,Ì‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,‡ÓË»≈¿»«¿∆»≈∆»≈«»≈»«»≈
˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ÂÈ„È eÈ‰L B‡ ;Ú‚ ¯B‰ha«»»«∆»»»««¿»¿««
,Ô‰ÈLa Ú‚Â ¯B‰Ë ¯kÎÂ ‡ÓË ¯kk ÂÈÙÏe ‰‡ÓË¿≈»¿»»ƒ»»≈¿ƒ»»¿»«ƒ¿≈∆
‰‡ÓË B‡ ¯B‰ha ‰¯B‰h‰Â ‡Óha ‰‡ÓË ˜ÙÒ»≈¿≈»«»≈¿«¿»«»¿≈»
,eÈ‰L ˙BÓk ÌÈ„i‰ - ‡Óha ‰¯B‰h‰Â ¯B‰ha«»¿«¿»«»≈«»«ƒ¿∆»

eÈ‰L ˙BÓk ÌÈ¯kk‰Â57˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«ƒ»ƒ¿∆»¿≈ƒ»»»¿≈
ÔÏÈaË‰Â58ÔÏË B‡59Ô‰a e¯‰hL ÌÈn‰L ˜ÙÒ , ¿ƒ¿ƒ»¿»»»≈∆««ƒ∆»¬»∆

ÔÈÏeÒt Ô‰L ˜ÙÒ ÌÈ„iÏ ÌÈ¯Lk60Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , ¿≈ƒ«»«ƒ»≈∆≈¿ƒ»≈≈»∆
¯eÚMk61ÏÚ ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰L ˜ÙÒ ,Ô‰a ÔÈ‡ ˜ÙÒ «ƒ»≈≈»∆»≈∆»»»»≈«

.˙B¯B‰Ë ÂÈ„È È¯‰ - ‰È‰ ‡lL ˜ÙÒ B„È»»≈∆…»»¬≈»»¿

מ"ד.53) פ"ב למעלה 54)ידים נתבארו ידים, טומאת דיני
אם 55)בפ"ח. שנסתפק אלא וודאית, היא הטומאה אם

כדין. אותן נתבאר 56)טיהר לטומאה, ראשונים שהם
מראשון  אלא מתטמאים אינם שידיים ה"א), (פ"ח למעלה

להתטמא. דוגמא זאת דוגמאות 57)לטומאה. כאן עד
"לטהרתן". דוגמאות ואילך ומכאן לקודש 58)לטמא,

הי"ב). פי"ב למעלה מים 60)לתרומה.59)(ראה כגון
מונה  ה"ז ברכות מהל' בפ"ו [רבינו מלאכה. בהם שנעשתה

המים]. את הפוסלים דברים –61)ארבעה לנטילה שיעור
הגוף. לטבילת כמו סאה, ארבעים – לטבילה הלוג, רביעית

.·È- ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ B„È ‰˙È‰»¿»»««¿≈»¿≈≈«≈ƒ
˙B¯‰Ë ‰OÚÈ ‡lL BÏ ÔÈ¯ÓB‡62ÈzL ÏhiL „Ú ¿ƒ∆…«¬∆¿»«∆ƒ…¿≈

ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ˙B¯‰Ëa Ô‰Ó ˙Á‡a Ú‚ Ì‡Â ;ÂÈ„È»»¿ƒ»«¿««≈∆ƒ¿»…∆∆ƒ…»»
.˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë -»√»¿

בתוספתא 62) מקוואות, שני לדין זה דין מדמה רבינו
ה"ב. למעלה שהובאה ה"ג, פ"ב מקוואות

á"ôùú'ä èáù è"é 'å íåé

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבאר

דבר.

.‡ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ ˜ÙÒ ?„ˆÈk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ≈«»≈»«√»ƒ
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙LÂ ÔÈ‡ÓË2‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ˜ÙÒ ¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿≈ƒ»≈∆…»«¿∆…

eÏÙpL B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡aL ˜ÙÒ ,‰˙L»»»≈∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿
‡lLÂ ‡a ‡lL ˜ÙÒ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»≈∆…»¿∆…
B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - eÏÙ»¿¬≈∆»¿≈ƒ»«√»ƒ¿≈ƒ
eÏÙ B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa ‡a B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙L»»«¿ƒ¿≈ƒ»¿«ƒ¿ƒ»¿
˙B¯‰Ëa Ú‚ ˜ÙÒÂ ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»«ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë el‡ ˙B¯‰Ë È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ el‡≈»≈…»«¬≈¿»≈¿¿≈
Ô‰L ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˜ÙÒ ÏÎB‡‰»≈¿≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ∆≈
‰Óe¯z ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˜ÙÒa ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿»≈¬≈∆»¿≈»≈¿»

‰ÈeÏz3˙B‡ÓË È„ÏeÓ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯B‰Ë -4 ¿»»¿≈…«≈¿≈ƒ«¿≈À¿
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L5·‡ Ï·‡ .¯B‰Ë Ô˜ÙÒ - ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»»¬»«

‡l‡ ;‡ÓË B˜ÙÒ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L [‰‡Óh‰]«À¿»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»≈∆»
Ò¯t‰ ˙Èa ÔB‚k ,˜ÙÒa ‡ÓË BÓˆÚ ·‡‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»»«¿»≈¿»≈¿≈«¿»
BÓk ,ÔÚbÓ ˜ÙÒ ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡L ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â¿∆∆»«ƒ∆≈¿ƒ«¿≈«»»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

עליו 2) גזרו שחכמים י) הלכה ח (פרק למעלה נתבאר
לטומאה. כשני מדרבנן 3)שיהיה טמאה שהיא תרומה

לשרוף  אסרה שהתורה אותה, לשרוף ואסור באכילה אסורה
ולפיכך  התורה, מן טהורה זו תרומה והרי טהורה תרומה

נשרפת. ולא נאכלת לא "תלוייה", הטומאות 4)נקראת כל
הטומאה". "וולד נקראים ולמטה גויים,5)מראשון כגון

חכמים. גזירת שהם וכדומה, נסך יין זרה, עבודה

.·,‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ˙¯‰Ë ‡È‰ ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ¿≈«Àƒƒ»√«¿≈À≈∆¿»√»
‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ?„ˆÈk .ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«¿≈À≈∆¿»√»

˙B¯‰Ëa ‰‡ÓË ˜ÙÒ Ô‰Ï „ÏBpLel‡ È¯‰ - Ô‰È ∆«»∆¿≈À¿»¿»√≈∆¬≈≈
ÏÎk ,ÌÈ¯B‰Ë6‡l‡ ‰‡ÓË Ô‰Ï ÔÈ‡Â .Ôlk ˙B˜Ùq‰ ¿ƒ¿»«¿≈À»¿≈»∆À¿»∆»

.˙È‡cÂ ‰‡ÓËÀ¿»«»ƒ

ר"מ).6) רומא (דפוס "בכל" להיות: צריך

.‚ÂÈÏÚ LiL ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ?„ˆÈk ˙Ba¯w‰ ˜ÙÒ¿≈«»¿»≈«¿À«ƒƒ∆≈»»
˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰ ÔB‚k ,˙Ba¯˜ ‰MÓÁ ˜ÙÒ¿≈¬ƒ»»¿»¿»ƒ»∆≈»∆»¿≈

˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ B‡ ˙B·ÈÊ LÓÁ7Ôa¯˜ ‰‡È·Ó - »≈ƒ¿≈»≈≈≈ƒ»»¿»
ÂÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯B‰ËÂ „Á‡∆»¿»∆¡…«√»ƒ¿≈«¿»»»

.‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰·BÁ»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿À¿≈«»»

יולדת 7) לא. או הוולד צורת נגמרה אם וספק שהפילה כגון
אסורה  הביאה שלא זמן וכל קרבנות להביא מחוייבת וזבה

קודש. לאכול

.„‰‡ÓËÏ ˜˜Ê ‡lL „Ú ?„ˆÈk ÌÈÚ‚ ˜ÙÒ8- ¿≈¿»ƒ≈««∆…ƒ¿«¿À¿»
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ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay h"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»¿∆≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿
ÌÈÚ‚9. ¿»ƒ

נטמא 8) אינו מצורע הכהן. שטימאו לפני הספק נולד אם
טמא. שהוא הכהן אמר שלא זמן ה.9)כל הלכה
צרעת"]. טומאת "הלכות נקראו: [במקומן

.‰˙Áz ·LBiL Ú¯ˆÓ ?„ˆÈk ¯·BÚÂ „ÓBÚ ˜ÙÒ¿≈≈¿≈≈«¿…»∆≈««
ÔÏÈ‡‰ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ ˜ÙÒ ,¯·BÚ ¯B‰h‰Â ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿«»≈»≈∆¡ƒ»»»ƒ»
¯B‰h‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ;ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ ‡Ï ˜ÙÒ ‡ÓËÂ¿»≈»≈…∆¡ƒ»»¿≈ƒ»»«»

ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ·LBÈ10˜ÙÒ ,ÂÈzÁz ¯·BÚ Ú¯Bˆn‰Â ≈««»ƒ»¿«¿»≈«¿»»≈
B˜ÙÒ - „ÓÚ ‡Ï ˜ÙÒ ¯B‰h‰ ‡ÓËÂ Ú¯Bˆn‰ „ÓÚ»««¿»¿ƒ¿»«»»≈…»«¿≈

.¯B‰Ë»

מן 10) למדו יד סימן י"ב הלכה תזריע פרשת כהנים בתורת
והטהור  האילן תחת עומד "הטמא מו): יג, (ויקרא הכתוב
המצורע  ועל עליו מאהיל שהאילן (מפני טמא - עובר
- עובר והטמא האילן תחת עומד הטהור כאן), שמקומו
הוא  שהרי המצורע, של מושבו מקום זה שאין (מפני טהור

טמא". - עמד אם עובר), רק

.ÂÌÈˆ¯L ˜ÙÒ11ı¯L ˜¯Ê ?„ˆÈk .ÔÈ˜¯Êp‰ ˜ÙÒ ‰Ê ¿≈¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ≈«»«∆∆
ÔÈ·Ï ¯kk ˜¯fL B‡ ,˙B¯kk‰ ÔÈ·Ï ‡ÓË ¯·„ B‡»»»≈¿≈«ƒ»∆»«ƒ»¿≈

Ú‚ ˜ÙÒÂ ,˙B‡Óh‰12B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ,¯ «¿≈¿»≈»«»≈…»«¬≈∆»
.‰‡ÓËa Ú‚B BÈ‡L ¯B‰h‰ ¯kk‰ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ƒ»»«ƒ»«»∆≈≈«¿À¿»
‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk - ˙B‡Óh‰ ÏkL∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»¿≈¿ƒ∆»
˙ÚLk Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,Bcˆa ÏÙ Ck ¯Á‡Â Ba Ú‚»«¿««»»«¿ƒ∆»¬≈≈ƒ¿«

.Ô˙‡ÈˆÓ¿ƒ»»

מציאתן".11) כשעת שרצים "ספק י"ב: הלכה ד פרק שם
שרצים  ספק "ואיזהו אמרו: ה) הלכה ה (פר שם ובתוספתא

הנזרקין". ספק זה חכמים? שעבר 12)שטיהרו בשעה
בכיכרות. נוגע אינו שנח אחר אבל עליהן,

.ÊÏL ˙B¯kk Èab ÏÚ ˙Îl‰Óe ‰cÏÁ‰ ÈÙa ı¯M‰«∆∆¿ƒ«À¿»¿«∆∆««≈ƒ»∆
Ú‚ ˜ÙÒ ,‰Óe¯z13¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ14, ¿»»≈»«»≈…»«¿≈»

‰‡Óh‰ ‰Á ‡lL ÈtÓ15Ú‚BÂ Ba ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ .16 ƒ¿≈∆…»»«À¿»»¿»¿«∆∆¿≈«
‰na .˙B¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ˙Ó ˜ÙÒ ÈÁ ˜ÙÒ ,˙B¯kka«ƒ»»≈«»≈≈¬≈≈¿«∆
Ì‡ Ï·‡ ;dÏ ‰ÎÏ‰Â ezÏËpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆¿»«¿»¿»»¬»ƒ

‰ÈÙa ˙Ó ‡ˆÓ17˙B‡ÓË el‡ È¯‰ -18ÈÁ e‰e‡¯ . ƒ¿»≈¿ƒ»¬≈≈¿≈»«
e‰e‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÙa19el‡ È¯‰ - ‰ÈÙa ˙Ó ¿ƒ»««ƒ∆¿»≈¿ƒ»¬≈≈

˙B¯B‰Ë20ÈÙa ‰Ï·p‰Â ‰cÏÁ‰ ÈÙa ı¯M‰ ÔÎÂ . ¿¿≈«∆∆¿ƒ«À¿»¿«¿≈»¿ƒ
ÌÈ¯B‰Ë e¯·ÚL B‡ ÌÈ¯B‰h‰ ÔÈa e¯·ÚÂ ·Ïk‰«∆∆¿»¿≈«¿ƒ∆»¿¿ƒ
ÌB˜Ó ‰‡ÓhÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»ƒ¿≈∆≈«À¿»»

Úe·˜21Ô‰ È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚ Ô‰a ÔÈ¯wÓ eÈ‰ . »«»¿«¿ƒ»∆«»»∆¬≈≈
ÔÈÁpÓk22˙eL¯a eÈ‰ Ì‡ ˜ÙqÓ Ú¯ÙÓÏ ÔÈ‡nËÓe , ¿À»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«ƒ»≈ƒ»ƒ¿

¯‡a˙iL BÓk ,„ÈÁi‰23. «»ƒ¿∆ƒ¿»≈

המת.13) היחיד.14)השרץ ברשות טומאה 15)אפילו
טהור. שספקם "הנזרקים", בגדר נכללה בתנועה שהיא

בכיכרות.16) נגע שהשרץ ראינו שירדה 17)פירוש אחר
הכיכרות. מציאתן.18)מן כשעת הטומאות שכל

כן.19) חזקת 20)אחר זה) (לשרץ לו שהייתה מפני
הוא 21)טהרה. ולפיכך קבוע, מקום אינו חיים בעלי פי

"נזרקים". השרץ 22)בכלל הניקור שבשעת פי על אף
טומאה 23)מתנועע. אפילו הרבים שברשות ח, בהלכה

מספק. מטמאה אינה מונחת

.Á˙eL¯a ˙ÁpnL ‰‡ÓË ?„ˆÈk ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˜ÙÒ¿≈¿»«ƒ≈«À¿»∆À««ƒ¿
.¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ da Ú‚ ˜ÙÒ ,ÌÈa¯‰»«ƒ»≈»«»»≈…»«¿≈»
- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ da Ú‚ ˜ÙÒÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰˙È‰»¿»ƒ¿«»ƒ¿»≈»«»»≈…»«

˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎÂ .‡ÓË B˜ÙÒ24ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ¿≈»≈¿»≈«¿≈∆ƒ¬¬»ƒ
‡L ÈtÓ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a elÙ‡˙Úc Ô‰a ÔÈ ¬ƒƒ¿«»ƒƒ¿≈∆≈»∆««

Ï‡M‰Ï25¯‡a˙iL BÓk ,26. ¿ƒ»≈¿∆ƒ¿»≈

לזו.24) הקודמות בהלכות שנמנו הספיקות עשרת
מנימוק 25) חכמים טיהרו הספיקות אלו שכל רבינו, דעת

משנה). (כסף שאין 26)זה שמי ב, הלכה ט"ז פרק לקמן
והטעם, היחיד. ברשות אפילו טהור ספיקו להישאל דעת בו
למדנו  טמא ספיקו היחיד ברשות טומאה שספק מפני

בה יש ואשה השאלה מסוטה, על ולענות להישאל דעת
בלבד. לה הדומה את ממנה ללמוד ואפשר

.Ë˙eL¯a ‡ÓË ¯·„ ‰È‰ ?„ˆÈk ˙BiL¯ ÈzL ˜ÙÒ¿≈¿≈¿À≈«»»»»»≈ƒ¿
¯·c‰ ‰È‰L B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯B‰Ë ¯·„Â „ÈÁi‰«»ƒ¿»»»ƒ¿»«ƒ∆»»«»»
,Ú‚ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,CÙ‰Ï¿≈∆¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«

ËÈÒ‰L B‡27,ËÈÒ‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ ∆≈ƒ∆∆»≈∆¿≈»«≈∆≈ƒ
‡OÓa ‡nËÓ ‡Óh‰ ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡28‰È‰L B‡ , ƒ»»«»»«»≈¿«≈¿«»∆»»

ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â Ï‰‡a ‡nËÓ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿«≈¿…∆¿∆¡ƒ«∆»≈∆¿≈
Èt ÏÚ Û‡ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‰‡‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È»«≈∆≈∆∆¡ƒ¬≈∆»««ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ Ï‡MÏ ‡B·iLk ,¯B‰Ë ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˜ÙqL∆¿≈¿»«ƒ»¿∆»ƒ»≈¿ƒ

„ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ ,zÏ·Ë Ì‡ :BÏ29‰Ê È¯‰ - Ï·Ë Ì‡ . ƒ»«¿»≈¿»∆¿≈ƒ»«¬≈∆
Ô‰ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ï·Ë ‡Ï Ì‡Â ;ÁaLÓ¿À»¿ƒ…»«¿»»¿»¬≈≈

.¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˜ÙqL ,˙B¯B‰Ë¿∆¿≈¿»«ƒ»

ממקומו.27) כמשא.28)הזיז שהיסט רבינו דעת
תטבול.29) ולפיכך

.ÈÛe¯O ‡ˆÓpL ı¯L30ÔÎÂ ,ÔÈÏÎ‡ Èab ÏÚ ÁpÓe ∆∆∆ƒ¿»»À»««≈√»ƒ¿≈
‰ÈeÏa ˙‡ˆÓpL ˙ÈlË31B‡ ‰¯e·L ˙‡ˆÓpL ËÁÓe «ƒ∆ƒ¿≈¿»««∆ƒ¿≈¿»

‰„eÏÁ32˙eL¯a ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÔÈa ¬»≈«≈ƒ¬≈≈¿ƒ≈ƒ¿
¯Á‡ ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ÌÈa¯‰»«ƒ≈ƒ¿«»ƒ¿≈¿ƒ∆»««
ÚbÓa ÌÈÏk‰ e‡ÓËpL ¯Á‡Â Û¯O ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL∆»«»√»ƒƒ¿«¿««∆ƒ¿¿«≈ƒ¿««
˙Èlh‰ ‰˙Ï·e ‰„ÈÏÁ‰ B‡ ‰¯aL ËÁn‰Â ˙Èlh‰««ƒ¿«««ƒ¿¿»∆¡ƒ»»¿»««ƒ

‰¯‰hL „Ú33.Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏkL , «∆»¬»∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»

מטמא.30) שבלתה.31)ואינו לפני שנטמאה וידוע
בה.32) להשתמש ראוייה שאינה מפני מטומאתה ויצאה
נטהר.33) - שבלה טמא בגד

.‡È¯B‰Ë ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‡ÓË BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿»¿≈»
BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÓ‡ ‡e‰ - È‡34ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¬ƒ∆¡»«¿≈«¿¿««ƒ≈≈

- ˙B¯‰Ë ‰OÚ Ì‡ ‡l‡ ;˙B¯‰Ëa ˜ÒÚ BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¬…ƒ¿»∆»ƒ»»¿»
Â ,˙B¯B‰Ë Ô‰ È¯‰BÓˆÚÏ LeÁÈ35,‡ÓË ¯ÓB‡ „Ú . ¬≈≈¿¿»¿«¿≈≈ƒ¿»
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ze`nehdקמח zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay h"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈa ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‡ÓË ‡Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ≈
„ÚÂ ,‡ÓË ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL .¯B‰Ë - „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ»¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿≈
˙eL¯a ÔÈa „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‡ÓË ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡∆»≈…ƒ¿»≈ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿
¯ÓB‡ „ÚÂ ,‡ÓË ¯ÓB‡ „Ú .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰»«ƒ¬≈∆ƒ¿»≈≈ƒ¿»¿≈≈
‡Ï ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â ,‡ÓË ˙¯ÓB‡ ‰M‡ ;‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»ƒ»∆∆ƒ¿»¿ƒ»∆∆…
- ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a :‡ÓËƒ¿»ƒ¿«»ƒ»≈ƒ¿»«ƒ

¯B‰Ë36. »

"שאדם 34) א: יב, בכריתות אמרו ונימוקם שם כחכמים
עדים" ממאה יותר עצמו על עצמו 35)נאמן הוא פירוש,

(כסף  שיטבול עד בטהרות לכתחילה יעסוק ולא ייזהר כן גם
דין 36)משנה). מבאר אינו [רבינו רגיל. טומאה ספק ככל

וגם  נטמאת לא אומרים ושניים נטמאת אומרים שניים
כמו  שדינו שנינו י הלכה שם בתוספתא אולם אינו, במשנה

אחד]. בעד

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הרבים 1) ברשות טומאה ספק טיהרו מה מפני יבאר

טהור  בר"ה, שספיקו מה ודין היחיד. ברשות בה והחמירו
בגדי  ודין היחיד. ברשות שורפים חזקה זו אי על טמא. או
גבם  על עושים ואם הארץ עם כבגדי מידרס הם אם התינוק

טהרות.

.‡‰Ó ÈtÓ2˙eL¯a ‰‡ÓË ˜ÙÒ ÌÈÓÎÁ e¯‰Ë ƒ¿≈»ƒ¬¬»ƒ¿≈À¿»ƒ¿
ÔÓÊa ‰‡ÓËa ÁÒt ÔÈOBÚ ¯eav‰ È¯‰L ?ÌÈa¯‰»«ƒ∆¬≈«ƒƒ∆«¿À¿»ƒ¿«

ÔÈa¯Ó ÌÈ‡Óh‰L3˙ÈÁ„ ˙È‡cÂ ‰‡ÓË Ì‡ . ∆«¿≈ƒ¿ÀƒƒÀ¿»«»ƒƒ¿≈
Ïk ¯eq‡L ;‰‡ÓË ˜ÙÒÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ô‰ÈtÓƒ¿≈∆«»…∆ƒ¿≈À¿»∆ƒ»
˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ˙B˜Ùq‰«¿≈ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

˙B¯eÒ‡4?„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒa e¯ÈÓÁ‰ ‰Ó ÈtÓe . ¬ƒ¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿«»ƒ
‰¯zÒpL ‰ËBÒ È¯‰L5- ˜ÙÒ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆¬≈»∆ƒ¿¿»««ƒ∆«»»»≈

dÏÚ·Ï ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰6‰zLzL „Ú7. ¬≈ƒ¿≈»¿«¿»«∆ƒ¿∆

ה"י.2) פ"ו טהרות טמאים 3)תוספתא ישראל שרוב
שני  לפסח נדחים - מועטים טמאים אבל מת, טומאת
[בסוטה  בטהרה. מקריבים והטהורים באייר, עשר בארבעה
שספק  למדו, מסוטה אחר: נימוק אמרו ב ט, ובחולין ב כח,
היחיד  ברשות היא וסוטה טמא, – היחיד ברשות טומאה

לרה"ר]. ממנה ללמוד הי"ז.4)ואין אשה 5)פי"ח
פלוני  איש עם תסתרי אל לה ואמר בעלה, לה שקינא

סוטה. נקראת - עמו -6)ונסתרה שזינתה איש אשת
"טומאה". לזנות קראה והתורה לבעלה, מים 7)אסורה

ואילך). ו ה, (במדבר בתורה ככתוב המאררים

.·ÌÈL dÏÚB·e ‰ËBq‰L ÌLÎe8‰‡ÓË ˜ÙÒ Ck , ¿≈∆«»¬»¿«ƒ»¿≈À¿»
È¯‰ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰LÏL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈLaƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿»ƒ¿«»ƒ¬≈
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ¯B‰Ë ÌL Ì˙‡ÓË ˜ÙÒ¿≈À¿»»»»ƒ¿»«ƒ«∆¿»ƒ
˙Ú„ Ba LÈ ˜ÙÒa ‡ÓËpL ‰Ê ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»∆∆ƒ¿»¿»≈≈««

‰ËBÒk ,BÏ Ú¯‡ ‰Ó epnÓ L¯„ÏÂ Ï‡M‰Ï9Ï·‡ ; ¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ∆»≈«¿»¬»
·ÈL‰Ï Ú„BÈ BÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆»»∆≈≈«¿»ƒ
.¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ - B˙B‡ ÔÈÏ‡BMLk ÔÈÚ‰ ÏÚ«»ƒ¿»¿∆¬ƒ¬≈¿≈»

?„ˆÈk10„ Ba ÔÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á˙Ú ≈«≈≈∆»»∆≈««
ÈB·Óa B‡ ¯ˆÁa e‡ˆÓpL Ï‡M‰Ï11ÌL LiL ¿ƒ»≈∆ƒ¿¿¿»≈¿»∆≈»

el‡ È¯‰ - eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒÂ eÚ‚ ˜ÙÒÂ ,‰‡ÓËÀ¿»¿»≈»¿¿»≈…»¿¬≈≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿≈…∆≈««¿ƒ»≈««ƒ

.¯B‰Ë B˜ÙÒ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Ùq‰ BÏ „ÏBpL∆««»≈ƒ¿«»ƒ¿≈»

א.8) נז, על 9)נזיר לענות דעת בה ויש גדולה שהיא
מ"ו.10)שאלות. פ"ג חכמי 11)טהרות בתקופת

בתים  אלא לרחוב ישר פתוחים הבתים היו לא התלמוד
פתוחות  החצרות ופתחי לחצר, פתוחים היו אחדים
והמבוי. החצר דרך היתה הרבים לרשות והיציאה למבואות,

.‚‡Óeq‰12˙eL¯a Ô˜ÙÒ - ‰ÏÈla Cl‰Ó‰Â ÔLi‰Â «»¿«»≈¿«¿«≈««¿»¿≈»ƒ¿
Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba LiL ÈtÓ ,‡ÓË „ÈÁi‰13‰na . «»ƒ»≈ƒ¿≈∆≈««¿ƒ»≈«∆

B˜ÙÒ Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÏkL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆…∆≈««ƒ»≈¿≈
Ïe˜L ¯·c‰ ‰È‰La ?¯B‰Ë14Ï·‡ ;‰˜ÊÁ ÌL ÔÈ‡Â »¿∆»»«»»»¿≈»¬»»¬»

‡ÓËpL B˙˜ÊÁL Úe„È ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡15‰Ê È¯‰ - ƒ»»«»»»«∆∆¿»∆ƒ¿»¬≈∆
˜BÈz ?„ˆÈk .‡ÓË16‡ÓË17‰qÚ‰ „ˆa ‡ˆÓpL »≈≈«ƒ»≈∆ƒ¿»¿«»ƒ»

‰‡ÓË ‰qÚ‰ È¯‰ - B„Èa ˜ˆa‰Â18˜BÈz‰ C¯cL , ¿«»≈¿»¬≈»ƒ»¿≈»∆∆∆«ƒ
ÁtËÏ19ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â .B˙˜ÊÁ ‡È‰ CÎ·e20‰˜ÊÁ ÏÚ ¿«≈«¿»ƒ∆¿»¿≈¿ƒ«¬»»

BÊ21.

ה"ו.12) פ"ג טהרות שבענין 13)תוספתא ואףֿעלֿפי
שאלות. על לענות אפשרות לו אין שתי 14)הנידון

יותר  לאחת נוטה הדעת ואין שקולות, האפשרויות
אפשרות 15)מלחברתה. את מחזק הדברים מצב

מ"ח.16)הטומאה. פ"ג כתוב 17)טהרות במשנה
יודעים  אנו אין שאם "טמא", הוסיף ורבינו סתם, "תינוק"
הוא  שמא ספיקות: שני כאן יש הרי טמא, או טהור הוא אם
לידו. הבצק נתן טהור אדם אלא נגע לא ושמא טהור,
מפני  טמא שהתינוק אמרו, ה"ה שם בתוספתא [אמנם
ואמרו  התנו אולם אותו, ומנשקות מגפפות נדות שנשים
שאין  מפני טהור, מלוכלך אבל בלבד נקי בילד רק שזה
לכתוב  רבינו העדיף ולפיכך המלוכלך, את לנשק דרכן
מאיזה  טמא שהוא בו כשיודעים זאתֿאומרת טמא, תינוק

שהוא]. בפירושו 19)כחכמים.18)טעם (רבינו בעיסה
מפרש, א פו, בחולין וכן א. פ, בקידושין [רש"י למשנה).
שם, מצויים מתים ושרצים באשפה, לטפח תינוק של שדרכו
מפרש  שם) (בחולין תם ורבינו ודאית. היא בבצק והנגיעה

ה"י. לקמן ראה או 20)כרבינו]. תרומה היה הבצק אם
א.21)חלה. פ, קידושין יוחנן, כר'

.„ÔÈ˜LÓ eÈ‰22‰iÁ B‡ ‰Ó‰·e ,¯B‰Ë ˜ˆ·e ÔÈ‡ÓË »«¿ƒ¿≈ƒ»≈»¿≈»«»
- Ô˙ÎÈL ÌB˜Ó ˜ˆaa ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ˙BÙBÚ B‡««ƒ¿ƒ¿»«»≈¿¿ƒ»»

‰˜ÊÁ23e‰e‡nËÂ ˜ˆaa eÎLÂ ÔÈ˜LÓ e˙ML24. ¬»»∆»«¿ƒ¿»¿«»≈¿ƒ¿
CÁÏzL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈ·e ,‰¯t ÌL ‰˙È‰»¿»»»»≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«≈

¯B‰Ë ˜ˆa‰ È¯‰ - dBLÏ ˙‡25‰Ó‰a‰ Ïk ¯‡L·e . ∆¿»¬≈«»≈»ƒ¿»»«¿≈»
‰Èt ˙‡ ·bzL È„k -26.‡ÓË ˜ˆa‰ - ‰fÓ ˙BÁt . ¿≈∆¿«≈∆ƒ»»ƒ∆«»≈»≈

È¯‰ - ˜ˆa‰ „ˆa ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,·Ïk ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆∆¬ƒ»«¿ƒ¿««»≈¬≈
CÏÈÏÂ ÔBÊn‰ ÁÈp‰Ï ·Ïk ÏL Bk¯c ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ‰Ê∆»∆≈«¿∆∆∆¿«ƒ««»¿≈≈

ÌÈn‰ Ï‡ BÏ27ÔÈÏB‚¯z‰ ˙¯È˜ ˜ˆaa ‡ˆÓ .28Ì‡ : ∆««ƒƒ¿»«»≈¿ƒ«««¿¿ƒƒ
Ô‰Èt ˙‡ e·biL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈa LÈ≈≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«¿∆ƒ∆

ı¯‡a29Ô˙˜ÊÁL ,‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ;¯B‰Ë ˜ˆa‰ - »»∆«»≈»¿ƒ»»≈∆∆¿»»
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ÔÈa ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‡ÓË ‡Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ≈
„ÚÂ ,‡ÓË ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL .¯B‰Ë - „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ»¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿≈
˙eL¯a ÔÈa „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‡ÓË ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡∆»≈…ƒ¿»≈ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿
¯ÓB‡ „ÚÂ ,‡ÓË ¯ÓB‡ „Ú .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰»«ƒ¬≈∆ƒ¿»≈≈ƒ¿»¿≈≈
‡Ï ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â ,‡ÓË ˙¯ÓB‡ ‰M‡ ;‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»ƒ»∆∆ƒ¿»¿ƒ»∆∆…
- ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a :‡ÓËƒ¿»ƒ¿«»ƒ»≈ƒ¿»«ƒ

¯B‰Ë36. »

"שאדם 34) א: יב, בכריתות אמרו ונימוקם שם כחכמים
עדים" ממאה יותר עצמו על עצמו 35)נאמן הוא פירוש,

(כסף  שיטבול עד בטהרות לכתחילה יעסוק ולא ייזהר כן גם
דין 36)משנה). מבאר אינו [רבינו רגיל. טומאה ספק ככל

וגם  נטמאת לא אומרים ושניים נטמאת אומרים שניים
כמו  שדינו שנינו י הלכה שם בתוספתא אולם אינו, במשנה

אחד]. בעד

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הרבים 1) ברשות טומאה ספק טיהרו מה מפני יבאר

טהור  בר"ה, שספיקו מה ודין היחיד. ברשות בה והחמירו
בגדי  ודין היחיד. ברשות שורפים חזקה זו אי על טמא. או
גבם  על עושים ואם הארץ עם כבגדי מידרס הם אם התינוק

טהרות.

.‡‰Ó ÈtÓ2˙eL¯a ‰‡ÓË ˜ÙÒ ÌÈÓÎÁ e¯‰Ë ƒ¿≈»ƒ¬¬»ƒ¿≈À¿»ƒ¿
ÔÓÊa ‰‡ÓËa ÁÒt ÔÈOBÚ ¯eav‰ È¯‰L ?ÌÈa¯‰»«ƒ∆¬≈«ƒƒ∆«¿À¿»ƒ¿«

ÔÈa¯Ó ÌÈ‡Óh‰L3˙ÈÁ„ ˙È‡cÂ ‰‡ÓË Ì‡ . ∆«¿≈ƒ¿ÀƒƒÀ¿»«»ƒƒ¿≈
Ïk ¯eq‡L ;‰‡ÓË ˜ÙÒÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ô‰ÈtÓƒ¿≈∆«»…∆ƒ¿≈À¿»∆ƒ»
˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ˙B˜Ùq‰«¿≈ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

˙B¯eÒ‡4?„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒa e¯ÈÓÁ‰ ‰Ó ÈtÓe . ¬ƒ¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿«»ƒ
‰¯zÒpL ‰ËBÒ È¯‰L5- ˜ÙÒ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆¬≈»∆ƒ¿¿»««ƒ∆«»»»≈

dÏÚ·Ï ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰6‰zLzL „Ú7. ¬≈ƒ¿≈»¿«¿»«∆ƒ¿∆

ה"י.2) פ"ו טהרות טמאים 3)תוספתא ישראל שרוב
שני  לפסח נדחים - מועטים טמאים אבל מת, טומאת
[בסוטה  בטהרה. מקריבים והטהורים באייר, עשר בארבעה
שספק  למדו, מסוטה אחר: נימוק אמרו ב ט, ובחולין ב כח,
היחיד  ברשות היא וסוטה טמא, – היחיד ברשות טומאה

לרה"ר]. ממנה ללמוד הי"ז.4)ואין אשה 5)פי"ח
פלוני  איש עם תסתרי אל לה ואמר בעלה, לה שקינא

סוטה. נקראת - עמו -6)ונסתרה שזינתה איש אשת
"טומאה". לזנות קראה והתורה לבעלה, מים 7)אסורה

ואילך). ו ה, (במדבר בתורה ככתוב המאררים

.·ÌÈL dÏÚB·e ‰ËBq‰L ÌLÎe8‰‡ÓË ˜ÙÒ Ck , ¿≈∆«»¬»¿«ƒ»¿≈À¿»
È¯‰ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰LÏL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈLaƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿»ƒ¿«»ƒ¬≈
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ¯B‰Ë ÌL Ì˙‡ÓË ˜ÙÒ¿≈À¿»»»»ƒ¿»«ƒ«∆¿»ƒ
˙Ú„ Ba LÈ ˜ÙÒa ‡ÓËpL ‰Ê ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»∆∆ƒ¿»¿»≈≈««

‰ËBÒk ,BÏ Ú¯‡ ‰Ó epnÓ L¯„ÏÂ Ï‡M‰Ï9Ï·‡ ; ¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ∆»≈«¿»¬»
·ÈL‰Ï Ú„BÈ BÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆»»∆≈≈«¿»ƒ
.¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ - B˙B‡ ÔÈÏ‡BMLk ÔÈÚ‰ ÏÚ«»ƒ¿»¿∆¬ƒ¬≈¿≈»

?„ˆÈk10„ Ba ÔÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á˙Ú ≈«≈≈∆»»∆≈««
ÈB·Óa B‡ ¯ˆÁa e‡ˆÓpL Ï‡M‰Ï11ÌL LiL ¿ƒ»≈∆ƒ¿¿¿»≈¿»∆≈»

el‡ È¯‰ - eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒÂ eÚ‚ ˜ÙÒÂ ,‰‡ÓËÀ¿»¿»≈»¿¿»≈…»¿¬≈≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿≈…∆≈««¿ƒ»≈««ƒ

.¯B‰Ë B˜ÙÒ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Ùq‰ BÏ „ÏBpL∆««»≈ƒ¿«»ƒ¿≈»

א.8) נז, על 9)נזיר לענות דעת בה ויש גדולה שהיא
מ"ו.10)שאלות. פ"ג חכמי 11)טהרות בתקופת

בתים  אלא לרחוב ישר פתוחים הבתים היו לא התלמוד
פתוחות  החצרות ופתחי לחצר, פתוחים היו אחדים
והמבוי. החצר דרך היתה הרבים לרשות והיציאה למבואות,

.‚‡Óeq‰12˙eL¯a Ô˜ÙÒ - ‰ÏÈla Cl‰Ó‰Â ÔLi‰Â «»¿«»≈¿«¿«≈««¿»¿≈»ƒ¿
Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba LiL ÈtÓ ,‡ÓË „ÈÁi‰13‰na . «»ƒ»≈ƒ¿≈∆≈««¿ƒ»≈«∆

B˜ÙÒ Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÏkL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆…∆≈««ƒ»≈¿≈
Ïe˜L ¯·c‰ ‰È‰La ?¯B‰Ë14Ï·‡ ;‰˜ÊÁ ÌL ÔÈ‡Â »¿∆»»«»»»¿≈»¬»»¬»

‡ÓËpL B˙˜ÊÁL Úe„È ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡15‰Ê È¯‰ - ƒ»»«»»»«∆∆¿»∆ƒ¿»¬≈∆
˜BÈz ?„ˆÈk .‡ÓË16‡ÓË17‰qÚ‰ „ˆa ‡ˆÓpL »≈≈«ƒ»≈∆ƒ¿»¿«»ƒ»

‰‡ÓË ‰qÚ‰ È¯‰ - B„Èa ˜ˆa‰Â18˜BÈz‰ C¯cL , ¿«»≈¿»¬≈»ƒ»¿≈»∆∆∆«ƒ
ÁtËÏ19ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â .B˙˜ÊÁ ‡È‰ CÎ·e20‰˜ÊÁ ÏÚ ¿«≈«¿»ƒ∆¿»¿≈¿ƒ«¬»»

BÊ21.

ה"ו.12) פ"ג טהרות שבענין 13)תוספתא ואףֿעלֿפי
שאלות. על לענות אפשרות לו אין שתי 14)הנידון

יותר  לאחת נוטה הדעת ואין שקולות, האפשרויות
אפשרות 15)מלחברתה. את מחזק הדברים מצב

מ"ח.16)הטומאה. פ"ג כתוב 17)טהרות במשנה
יודעים  אנו אין שאם "טמא", הוסיף ורבינו סתם, "תינוק"
הוא  שמא ספיקות: שני כאן יש הרי טמא, או טהור הוא אם
לידו. הבצק נתן טהור אדם אלא נגע לא ושמא טהור,
מפני  טמא שהתינוק אמרו, ה"ה שם בתוספתא [אמנם
ואמרו  התנו אולם אותו, ומנשקות מגפפות נדות שנשים
שאין  מפני טהור, מלוכלך אבל בלבד נקי בילד רק שזה
לכתוב  רבינו העדיף ולפיכך המלוכלך, את לנשק דרכן
מאיזה  טמא שהוא בו כשיודעים זאתֿאומרת טמא, תינוק

שהוא]. בפירושו 19)כחכמים.18)טעם (רבינו בעיסה
מפרש, א פו, בחולין וכן א. פ, בקידושין [רש"י למשנה).
שם, מצויים מתים ושרצים באשפה, לטפח תינוק של שדרכו
מפרש  שם) (בחולין תם ורבינו ודאית. היא בבצק והנגיעה

ה"י. לקמן ראה או 20)כרבינו]. תרומה היה הבצק אם
א.21)חלה. פ, קידושין יוחנן, כר'

.„ÔÈ˜LÓ eÈ‰22‰iÁ B‡ ‰Ó‰·e ,¯B‰Ë ˜ˆ·e ÔÈ‡ÓË »«¿ƒ¿≈ƒ»≈»¿≈»«»
- Ô˙ÎÈL ÌB˜Ó ˜ˆaa ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ˙BÙBÚ B‡««ƒ¿ƒ¿»«»≈¿¿ƒ»»

‰˜ÊÁ23e‰e‡nËÂ ˜ˆaa eÎLÂ ÔÈ˜LÓ e˙ML24. ¬»»∆»«¿ƒ¿»¿«»≈¿ƒ¿
CÁÏzL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈ·e ,‰¯t ÌL ‰˙È‰»¿»»»»≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«≈

¯B‰Ë ˜ˆa‰ È¯‰ - dBLÏ ˙‡25‰Ó‰a‰ Ïk ¯‡L·e . ∆¿»¬≈«»≈»ƒ¿»»«¿≈»
‰Èt ˙‡ ·bzL È„k -26.‡ÓË ˜ˆa‰ - ‰fÓ ˙BÁt . ¿≈∆¿«≈∆ƒ»»ƒ∆«»≈»≈

È¯‰ - ˜ˆa‰ „ˆa ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,·Ïk ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆∆¬ƒ»«¿ƒ¿««»≈¬≈
CÏÈÏÂ ÔBÊn‰ ÁÈp‰Ï ·Ïk ÏL Bk¯c ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ‰Ê∆»∆≈«¿∆∆∆¿«ƒ««»¿≈≈

ÌÈn‰ Ï‡ BÏ27ÔÈÏB‚¯z‰ ˙¯È˜ ˜ˆaa ‡ˆÓ .28Ì‡ : ∆««ƒƒ¿»«»≈¿ƒ«««¿¿ƒƒ
Ô‰Èt ˙‡ e·biL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈa LÈ≈≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«¿∆ƒ∆

ı¯‡a29Ô˙˜ÊÁL ,‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ;¯B‰Ë ˜ˆa‰ - »»∆«»≈»¿ƒ»»≈∆∆¿»»
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ÌÈ¯·c ‰na .Ì‰ÈÙaL ÔÈ˜Lna ˜ˆaa e¯wÂ e˙ML∆»¿ƒ¿«»≈««¿ƒ∆¿ƒ∆«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡30ÏL ‰‡e·aL ,ÔÈÏeÏˆ ÔÈ˜Ln‰ eÈ‰La ¬ƒ¿∆»««¿ƒ¿ƒ∆»»∆

ÌÈ¯eÎÚ Ï·‡ ;Ô‰a ˙¯k ˜BÈz31,¯B‰Ë ˜ˆa‰ - ƒƒ∆∆»∆¬»¬ƒ«»≈»
¯k ÔÈ˜Ln‰ ÌB˜Ó ‰È‰ - ÔÈ˜Lna e¯w el‡L∆ƒƒ¿««¿ƒ»»¿««¿ƒƒ»

t ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏeÏˆ eÈ‰ Ì‡ .˜ˆaa˙˜ÊÁa ˜ˆa‰L È «»≈ƒ»¿ƒ««ƒ∆«»≈¿∆¿«
ÔÈÏBz ‡l‡ ,BÊ ‰˜ÊÁ ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ - ‰‡ÓË32. À¿»≈¿ƒ«¬»»∆»ƒ

כאן.23)שם.22) יש מכריעה ואףֿעלֿפי 24)הנחה
החזקה. מפני טמא הבצק להישאל, דעת בהם שאין

לבצק,25) שהגיעה לפני לשונה שליחכה תולים אנו
ללחך  פרות של דרכן שכן הטמאים, המשקין את והעבירה

השתייה. אחר לשונן "כדי 26)את הגירסא במשנה
שאר  של דרכן שאין מפני מאליו, שיתנגב פירוש שיתנגב",

בלשונן. הפה את לנגב יעקב 27)הבהמות בן אליעזר כר'
אנו 29)שם.28)שם. ולפיכך תרנגולים, של דרכם כך

מקוריהם. על טמאים מים היו לא הנקירה שבשעת תולים
ב.30) פ, ר'31)קידושין בדברי יוחנן ר' של כפירושו

לבנים  מים בין הבדל כל שאין ומשמע, שם. לוי בן יהושע
בלבד. צלילותם ומכריעה אדומים, שם,32)או יוחנן כר'

לו. מסייעת שברייתא

.‰‡È‰ BÊÈ‡33˙eL¯a ‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BOL ‰˜ÊÁ ≈ƒ¬»»∆¿ƒ»∆»ƒ¿
ÌÈÚc¯Ùˆe ÌÈˆ¯Le ˙Èaa ‰qÚ ?„ÈÁi‰34ÔÈÏtËÓ «»ƒƒ»««ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ

·¯ Ì‡ :‰qÚa Ô¯OaÓ ˙BÎÈ˙Á e‡ˆÓÂ ,ÌL»¿ƒ¿¿¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ…
ÌÈˆ¯L ÌÈÏtËÓ‰35Ì‡Â ,Û¯O˙Â ‰‡ÓË ‰qÚ‰ - «¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒ

.‰¯B‰Ë - ÌÈÚc¯Ùˆ ·¯‰»…¿«¿¿ƒ¿»

יוחנן.33) כר' בתורה 34)שם, מטמאים. אינם צפרדעים
ושרצים  המטמאים, שרצים שמונה נמנו כטֿל) יא, (ויקרא
מקום, בכל האמור "שרצים" [סתם מטמאים. אינם אחרים

אלה]. לשמונה ורש"י 35)הכוונה יוחנן, ר' של לשונו
שם  מצויים שרצים להיות מוחזק הבית "אם שם: מפרש
לזה  יוחנן ר' קורא למה לבאר התכוון מצפרדעים". יותר
הוא  ולפיכך מחזקה. עדיף ורוב כאן רוב והלא "חזקה",
אם  יודעים אנו אין שהרי ממש, רוב אינו שהרוב מפרש,
שהבית  אלא בבית שרצים רוב היה החתיכות שנפלו בשעה

חזקה. על שסמכנו מזה, ויוצא בכך. מוחזק

.ÂeÈ‰36˙B¯‰Ëe ˙B‡ÓË37Bcˆa38,epnÓ ‰ÏÚÓÏ B‡ »À¿¿»¿ƒ¿«¿»ƒ∆
eÚ‚ ˜ÙÒÂ B˙ÈlËa ÛhÚ˙Â39˙Úa eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿ƒ¿«≈¿«ƒ¿»≈»¿»≈…»¿»≈

‡ÓË B˜ÙÒ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a eÈ‰ Ì‡ :ÛhÚ˙pL40; ∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿≈»≈
‰ÈÏÚ ÔÈÏ‡L - Ì„‡ È„Èa ‰‡a‰ ‰‡ÓË ˜ÙqL41. ∆¿≈À¿»«»»ƒ≈»»ƒ¿»ƒ»∆»

ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ Ápn‰ ÈÏÎa elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ«À»««≈«¿«¬≈¿ƒ
B˜ÙÒ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a eÈ‰ Ì‡Â .Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba LiL∆≈««ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿≈

ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .¯B‰Ë42.‡ÓË B˜ÙÒ - »¿ƒƒ∆¿»∆…ƒ«¿≈»≈

ב.36) ה, בנדה מובאה ה"א, פ"ד טהרות תוספתא
כגון 37) פירוש, וטומאות". "וטהרות הגירסא שם בגמרא

טהור.38)שרץ. הגירסא 39)והוא ובגמרא , בתוספתא
הדברים: ופירוש רבינו. בדברי גם כך לגרוס ונראה "נגע".
והמדובר  ונטמאה, בטלית השרץ נגע אם הוא הספק
טמאה  הטלית אם והואֿהדין בטהרות, נגעה ודאי כשהטלית

ולא  בה ונתעטף ידיו שפשט בשעה בטהרות נגעה וספק
אופנים  כמה עוד שביארו שם, ותוספות רש"י ראה הרגיש.

ספיקות. דעת 40)של בה אין שהטלית ואףֿעלֿפי
להישאל  דעת בו שאין שדבר למעלה ואמרנו להישאל,
שהספק  מפני טמא כאן טהור, ספיקו היחיד ברשות אפילו

שם). (נדה ידיו שפשט האדם עלֿידי האנשים 41)בא
להישאל.נשא  דעת בו שיש כמי הדין ולפיכך עליה, לים
מאליו 42) מובן ממש, איֿאפשר אם שנגע. לוודאי קרוב

(כסףֿמשנה). להשמיענו צריך ולא טמא שהוא

.Ê‰Óe¯z ÏL ¯kk43Ò¯„Óe Ûc‰ Èab ÏÚ Ôe˙pL44 ƒ»∆¿»∆»««≈««ƒ¿»
,Ò¯„na ÚbÈ ‡lL ÏtiLk BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,ÂÈzÁz Ôe˙»«¿»¿ƒ∆¿»¿∆ƒ…∆…ƒ««ƒ¿»

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡45¯kk‰ ‡ˆÓe ‡·e , ««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»»»«ƒ»
¯Á‡ ÌB˜Óa46B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰ -47:¯ÓB‡ È‡L ; ¿»«≈¬≈¿»√»∆¬ƒ≈

‰Ê ÌB˜Óa B˙e BÏËe ‡a Ì„‡48È¯a :¯Ó‡ Ì‡Â . »»»¿»¿»¿»∆¿ƒ»«»ƒ
Ú‚Â ÏÙ È‡ceL ;‡ÓË - Ô‡ÎÏ Ì„‡ ‡a ‡lL ÈÏƒ∆…»»»¿»»≈∆««»«¿»«

.ÏÙpLk Ò¯„na«ƒ¿»¿∆»«

א.43) ד, נדה ונטמא.44)ברייתא, הזב עליו שדרס דבר
למקום 45) מתגלגלת עליו הנופלת והכיכר משופע, מקום

הטהור.46)טהור. הכיכר 47)במקום אומרים אנו ואין
למקום  והגיעה נתגלגלה השיפוע ומפני המדרס, על נפלה

ותיטמא.48)הטהור. תיפול שלא כדי

.Á˜BÈz49ÌÈpLBM‰Â ˙B¯·w‰ ˙Èa „ˆa ‡ˆÓpL ƒ∆ƒ¿»¿«≈«¿»¿««ƒ
ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈpLBL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa¿»««ƒ∆≈»«ƒ∆»ƒ¿

¯B‰Ë B˜ÙÒ - ‰‡Óh‰50Ì˙e ÔËwÏ ¯Á‡ ‡nL , «À¿»¿≈»∆»«≈ƒ¿»¿»»
BÏ51ÂÈÏk - ˙B¯·w‰ ˙È·a „ÓBÚ‰ ¯BÓÁ ÔÎÂ .52 ¿≈¬»≈¿≈«¿»≈»

Ô‰a CÚÓ˙ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë53eÚ‚Â ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈»∆¿»¿
‡Ï e‡ˆÓpLÎe ,Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯·˜a¿∆∆ƒ¿≈∆≈««ƒ»≈¿∆ƒ¿¿…

ÔÈÚ‚B e‡ˆÓ54.Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏÎÂ , ƒ¿¿¿ƒ¿»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»

מ"ז.49) פ"ג אומרים 50)טהרות אנו ואין טהור, התינוק
ונטמא. וקטפן הקברות לבית בהלכה 51)שנכנס נתבאר

היחיד  ברשות אף ספיקו להישאל, דעת בו שאין שקטן ב,
שעליו.52)טהור. החמורים 53)הכלים כדרך

ולכאן. לכאן ומתגלגלים הארץ על במקום 54)ששוכבים
טומאה.

.Ë˜BÈz55‰È‰L B‡ ÂÈ·‡ ÏL B„Èa OÙBz ‰È‰L ƒ∆»»≈¿»∆»ƒ∆»»
„ÈÁi‰ ˙eL¯a B˜ÙÒ - ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k Èab ÏÚ ·ÎB¯≈««≈¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ

‡ÓË56ÂÈÏÚ Ï‡L ÂÈ·‡L ÈtÓ ,57. »≈ƒ¿≈∆»ƒƒ¿»»»

ה"ד.55) פ"ג טהרות דעת 56)תוספתא בו שאין אע"פ
אביו.57)להישאל. את שואלים לתינוק, הנוגע בכל

.È˙B˜ÙÒ ‰Úa¯‡Â58˜BÈz :˜BÈ˙a ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ¿«¿»»¿≈»¿¬»ƒ¿ƒƒ
ÏBÎÈ BÈ‡LBÓk ez‡ˆÓe ‰‡·e Bn‡ ezÁÈp‰L Cl‰Ï ∆≈»¿«≈∆ƒƒ«ƒ»»¿»«¿

‰‡ÓË ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë - BÓB˜Óa ‡e‰L59 ∆ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿≈»
ezÙt‚Â ez˜MÂ ‰‡a60˙‡ˆÏ ˜BÈz‰ ÏÈÁ˙‰ . »»¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«ƒ»≈

Òk‰Ïe61ÌÚ È„‚a ¯‡Lk Ò¯„Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ„‚a - ¿ƒ»≈¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈«
ı¯‡‰62ÏÚ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »»∆¿««ƒ∆≈¿ƒ≈ƒ«

˙B¯‰Ë Ô‰Èab63- Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ‰È‰iL „Ú ÏÈc‚‰ . «≈∆¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««ƒ»≈
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ze`nehdקנ zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay h"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Ú„ Ba ‰È‰iL „Ú ÏÈc‚‰ .„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‡ÓË B˜ÙÒ¿≈»≈ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««
BÙeb ˙‡ ¯ÓLÏ64˙B¯‰Ë BÙeb ·b ÏÚ ÔÈÏÎB‡ -65Ú„BÈ ; ƒ¿…∆¿ƒ««¿»≈«
ÂÈ„È ˙‡ ¯ÓLÏ66Ôab ÏÚ ÔÈÏÎB‡ -67„ˆÈk .˙B¯‰Ë ƒ¿…∆»»¿ƒ««»¿»≈«
?B˙B‡ ÔÈ˜„Ba68ÌLÏ ÔÈlÁ BÏ ÔÈ˙BÂ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ¿ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒÀƒ¿≈

‰Óe¯z69Ú„BÈ Ì‡ .70·b‡ ÔÈÏÎB‡ - BÙeb ˙‡ ¯ÓLÏ ¿»ƒ≈«ƒ¿…∆¿ƒ««
·b‡ ÌÈÏÎB‡ - ÂÈ„È ˙‡ ¯ÓLÏ Ú„BÈ Ì‡Â ;˙B¯‰Ë BÙeb¿»¿ƒ≈«ƒ¿…∆»»¿ƒ««

.˙B¯‰Ë ÂÈ„È»»¿»

ה"ה.58) שם נדה".59)תוספתא "אשה בתוספתא:
נקי 60) בין יהודה ר' מחלק שם [בתוספתא אותו. וטימאה

תינוק?]. סתם: רבינו כתב למה היא ופליאה למלוכלך,
ולהיכנס.61) רומא: עליהם 62)בדפוס גזרו שחכמים

למ  (ראה מדרס ה"א).טומאת פי"ג לכתחילה,63)עלה
נטמאו. לא עשו שנגעו 65)מטומאה.64)ואם טהרות

טהורות. - בידיו נגעו ולא (פ"ט 66)בגופו למעלה נתבאר
שמירה  נשמרו שלא ידיים סתם על טומאה שגזרו ה"ח)
להישמר  שיודע קטן ויש תרומה, טהרת לשם מעולה
ידיו  את מעולה שמירה לשמור לא אבל בטומאה מלנגוע
א). מב, סוכה (רש"י ידיים כסתם תהיינה שלא כדי עד

בידיו.67) נגעו גופו 68)אם את לשמור יודע הוא אם
ידיו. בטהרת 69)ואת אותם לשמור שצריך לו אומרים

ישמור  לא שמא ממש, תרומה לו מוסרים אין אבל תרומה,
ותיטמא. כראוי הוא 70)אותם כיצד ומסתכלים מתבוננים

שומר.

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
או 1) האדם על האהיל ספק העורב בפי המת מן כזית יבאר

ונתן  אזניים לו שיש בכלי הממלא היחיד. ברשות לא
בתחתון. השרץ ונמצא לכלי מכלי המערה או כלים בעשרה
מיקרצת  הקורץ וכו'. חביות ממנו וממלא הבור את הזולף
שנמצאה  טמא אוכל או במיקרצת שרץ ונמצא העיסה מן
היו  וכו'. רותח תבשיל גבי על או הכיכר בתוך שלה גרעינה
וכו'. בבית גרעינה ונמצאה וטהורים טמאים אוכלין בבית

.‡˙ÈÊk2ÏÈ‰‡‰ ˜ÙÒ ,·¯BÚ‰ ÈÙa ˙n‰ ÔÓ3ÏÚ ¿«ƒƒ«≈¿ƒ»≈»≈∆¡ƒ«
ÏÈ‰‡‰ ‡lL ˜ÙÒ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌÈÏk‰ ÏÚÂ Ì„‡‰»»»¿««≈ƒƒ¿«»ƒ»≈∆…∆¡ƒ
˙Ú„ Ba ‰È‰iL ‡e‰Â ,˜ÙqÓ ‡ÓË Ì„‡‰ È¯‰ -¬≈»»»»≈ƒ»≈¿∆ƒ¿∆««

Ï‡MÏ4˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰Â , ƒ»≈¿«≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆««
‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .Ï‡MÏ5ÌÈÏk ‰¯OÚa Ô˙Â ÈÏÎa6 ƒ»≈¿≈«¿«≈ƒ¿ƒ¿»««¬»»≈ƒ

Ô‰Ó „Á‡a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ7‡ÓË ‡e‰ -8ÌÈÏk‰Â9 ¿ƒ¿»«∆∆¿∆»≈∆»≈¿«≈ƒ
ÈÏka ı¯M‰ ‡nL ˜ÙÒ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ««ƒ∆À»»≈∆»«∆∆«¿ƒ

‡lnL‰lÁz ‰È‰ Ba10Ô‰a ÔÈ‡Â ÌÈÏk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ≈»»¿ƒ»ƒ¿≈∆≈≈ƒ¿≈»∆
ÌÈÊ‡ Ba ‡lnL ÈÏkÏ ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡MÏ ˙Úc11, ««ƒ»≈¿ƒ»»«¿ƒ∆ƒ≈√¿«ƒ
ı¯M‰ Ba ¯Á‡˙ÈÂ ÌÈn‰ e‡ˆiL ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰12- ƒ¿∆¿»∆≈¿««ƒ¿ƒ¿«≈«∆∆

ÌÈ‡ÓË Ôlk13ÌÈÈÏ„ ‰¯OÚa ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .14¯Á‡ ‰Ê À»¿≈ƒ¿≈«¿«≈«¬»»¿»ƒ∆««
„Á‡ ÈÏcÓ ,ÌÈÏk ‰¯OÚa Ô˙Â ‰Ê15ÔÈ‡Â ,¯Á‡ ÈÏÎÏ ∆¿»««¬»»≈ƒƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈¿≈

ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ÔBL‡¯‰ Úe„È16ÈÏÎa ı¯M‰ ‡ˆÓÂ , »«»ƒƒ»«¬¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿ƒ
ÌÈÈÏc‰ ˙¯OÚ ÌÚ ÌÈÏk ‰ÚLz‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈«ƒ¿»≈ƒƒ¬∆∆«¿»ƒ

ÔÈ¯B‰Ë17‰Ê ÈÏÎa ‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;18ı¯M‰ ‰È‰ ¿ƒ∆¬ƒ≈∆»ƒ¿ƒ∆»»«∆∆
ÌÈÊ‡ ÌÈÈÏcÏ LÈ Ì‡Â .B˙lÁzÓ19ÌÈÈÏc‰ Ïk È¯‰ - ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«¿»ƒ√¿«ƒ¬≈»«¿»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ20ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ‰¯ÚÓ‰ .21 ƒ»«≈ƒ¿≈ƒ«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ÔBÈÏÚ‰ - ÔBzÁza ı¯M‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆∆««¿»∆¿»¿≈¿ƒ
Ô‰L ÈtÓ .‰È‰ ÔBzÁza ‡nL ‡l‡ ,ÏÙ ÔBÈÏÚ‰Ó≈»∆¿»«∆»∆»««¿»»ƒ¿≈∆≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ï‡MÏ ˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÏk≈ƒ¿≈»∆««ƒ»≈¿≈…«≈»∆

מ"ד.2) פ"ד אדם 3)טהרות על המאהיל המת מן כזית
ה"י). פ"א מת טומאת (הל' נטמאו – כלים ולא 4)או

טומאה  הלא שואל, משאנץ [הר"ש קטן. או שוטה חרש,
מספק? מטמאה שאינה נזרקת טומאה היא פורח עורב בפי
ולא  חמורה, אוהל שטומאת ותירץ ה"ו). פט"ו למעלה (ראה

נזרקת]. טומאה ספק  בה במשנה 6)שם.5)טיהרו
אותו  שמילא רבינו ומפרש דליים", בעשרה "הממלא כתוב:
כל  ואחרי ב) ג, בנדה פירש (וכן פעמים עשר עצמו הדלי

אחר. לכלי שבדלי המים כל שפך הכלים 7)מילוי באחד
לתוכם. השרץ.8)ששפך בו שנמצא תשעת 9)הכלי

שבהם. והמים שנתמלאו האחרים מתקבל 10)הכלים וזה
מאשר  בבור יותר מצויים מתים ששרצים מפני הדעת , על
מפני  הכלים תשעת טהורים ואףֿעלֿפיֿכן ריקנים, בכלים
וסברא  בראשונה. לתוכו ששפך לכלי נופל שבדלי שהשרץ
בכלים, ולא בבור מצויים ששרצים הסברא נגד שקולה  זו
שאר  טהורים האחרון, בכלי השרץ נמצא אם אפילו ולפיכך
באין  טהור שהוא השקול כספק נידון זה שספק מפני הכלים
בו. שמילא הכלי של דינו נתבאר [לא לישאל. דעת בו
בראשונה, לתוכו ששפך בכלי השרץ נמצא שאם ומסתבר,
ששרצים  הסברא מכריעה כאן שהרי בו, שמילא הכלי נטמא
נמצא  אם אבל כמובן, נגדית, סברא כל ואין בבור מצויים
עצמו  הטעם מאותו טהור זה כלי גם הכלים משאר באחד

הכלים]. תשעת את כתוב 11)שמטהרים ושם ב. ג, נדה
אמר  שם פנים. כלפי כפופה שפה רש"י ופירש "אוגנים",
לדין  גם ממנו למד ורבינו הברייתא, על זאת לקיש ריש

אחרונה.12)שבמשנתינו. בשפיכה שנפל ואפשר
על 13) המתקבלת הסברא את נוגדת סברא כאן שאין מפני

[לפי  בו. שמילא בכלי ונשאב בבור היה שהשרץ הדעת,
על  משנה' ה'כסף של התמיהות שתי מתיישבות זה, פירוש

שם]. ראה זו. שם.14)בבא נדה צ"ל.15)ברייתא, כן
אחר. בדפוסים: אחד. מדלי כלים לשני נתן לא פירוש,

אחרון.16) מילא ואיזה ראשון, מילא כלי איזה יודע אינו
ברו 17) הכלים הגיעו תשעת לא שהרי טהורים, שהם ר

טהורים, והדליים בתוכו. שהשרץ מדלי המים אליהם
שזה  מפני נטמא לא בדלי, ונשאב בבור היה אם שאפילו
נגע  לא ושמא ה"ו) פי"ד למעלה (ראה צפה טומאה ספק
גם  ולפיכך שפיכה, אגב המים עם יצא אלא בדלי השרץ
ודאית  לטומאה מכריעה אינה בבור היה שהשרץ האפשרות
מפני  שבתוכו, הטמאים ממשקין נטמא [ולא הדלי. של
חכמים  החמירו לא טהור, – אחרים לטמא משקין שספק

היה]. שבכלי ותולים בדלי.18)כלֿכך מתקבל 19)ולא
הדלי, ונטמא בו ונגעו השרץ את עיכבו שהאזנים הדעת, על
למעלה, שאמרנו מהטעם בכלי, שהיה תולים אנו ואין
מזה, ויוצא השרץ. היה שבבור הדעת על מתקבל שיותר
ולפיכך  איזהו, יודעים אנו ואין טמא ודאי אחד שדלי
שפך  דלי מאיזה ידוע כשלא זאת וכל כולם. את מטמאים
אין  הרי - זאת יודעים כשאנו אבל השרץ, בו שנמצא לכלי
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קני ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay h"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Ú„ Ba ‰È‰iL „Ú ÏÈc‚‰ .„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‡ÓË B˜ÙÒ¿≈»≈ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««
BÙeb ˙‡ ¯ÓLÏ64˙B¯‰Ë BÙeb ·b ÏÚ ÔÈÏÎB‡ -65Ú„BÈ ; ƒ¿…∆¿ƒ««¿»≈«
ÂÈ„È ˙‡ ¯ÓLÏ66Ôab ÏÚ ÔÈÏÎB‡ -67„ˆÈk .˙B¯‰Ë ƒ¿…∆»»¿ƒ««»¿»≈«
?B˙B‡ ÔÈ˜„Ba68ÌLÏ ÔÈlÁ BÏ ÔÈ˙BÂ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ¿ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒÀƒ¿≈

‰Óe¯z69Ú„BÈ Ì‡ .70·b‡ ÔÈÏÎB‡ - BÙeb ˙‡ ¯ÓLÏ ¿»ƒ≈«ƒ¿…∆¿ƒ««
·b‡ ÌÈÏÎB‡ - ÂÈ„È ˙‡ ¯ÓLÏ Ú„BÈ Ì‡Â ;˙B¯‰Ë BÙeb¿»¿ƒ≈«ƒ¿…∆»»¿ƒ««

.˙B¯‰Ë ÂÈ„È»»¿»

ה"ה.58) שם נדה".59)תוספתא "אשה בתוספתא:
נקי 60) בין יהודה ר' מחלק שם [בתוספתא אותו. וטימאה

תינוק?]. סתם: רבינו כתב למה היא ופליאה למלוכלך,
ולהיכנס.61) רומא: עליהם 62)בדפוס גזרו שחכמים

למ  (ראה מדרס ה"א).טומאת פי"ג לכתחילה,63)עלה
נטמאו. לא עשו שנגעו 65)מטומאה.64)ואם טהרות

טהורות. - בידיו נגעו ולא (פ"ט 66)בגופו למעלה נתבאר
שמירה  נשמרו שלא ידיים סתם על טומאה שגזרו ה"ח)
להישמר  שיודע קטן ויש תרומה, טהרת לשם מעולה
ידיו  את מעולה שמירה לשמור לא אבל בטומאה מלנגוע
א). מב, סוכה (רש"י ידיים כסתם תהיינה שלא כדי עד

בידיו.67) נגעו גופו 68)אם את לשמור יודע הוא אם
ידיו. בטהרת 69)ואת אותם לשמור שצריך לו אומרים

ישמור  לא שמא ממש, תרומה לו מוסרים אין אבל תרומה,
ותיטמא. כראוי הוא 70)אותם כיצד ומסתכלים מתבוננים

שומר.

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
או 1) האדם על האהיל ספק העורב בפי המת מן כזית יבאר

ונתן  אזניים לו שיש בכלי הממלא היחיד. ברשות לא
בתחתון. השרץ ונמצא לכלי מכלי המערה או כלים בעשרה
מיקרצת  הקורץ וכו'. חביות ממנו וממלא הבור את הזולף
שנמצאה  טמא אוכל או במיקרצת שרץ ונמצא העיסה מן
היו  וכו'. רותח תבשיל גבי על או הכיכר בתוך שלה גרעינה
וכו'. בבית גרעינה ונמצאה וטהורים טמאים אוכלין בבית

.‡˙ÈÊk2ÏÈ‰‡‰ ˜ÙÒ ,·¯BÚ‰ ÈÙa ˙n‰ ÔÓ3ÏÚ ¿«ƒƒ«≈¿ƒ»≈»≈∆¡ƒ«
ÏÈ‰‡‰ ‡lL ˜ÙÒ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌÈÏk‰ ÏÚÂ Ì„‡‰»»»¿««≈ƒƒ¿«»ƒ»≈∆…∆¡ƒ
˙Ú„ Ba ‰È‰iL ‡e‰Â ,˜ÙqÓ ‡ÓË Ì„‡‰ È¯‰ -¬≈»»»»≈ƒ»≈¿∆ƒ¿∆««

Ï‡MÏ4˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰Â , ƒ»≈¿«≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆««
‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .Ï‡MÏ5ÌÈÏk ‰¯OÚa Ô˙Â ÈÏÎa6 ƒ»≈¿≈«¿«≈ƒ¿ƒ¿»««¬»»≈ƒ

Ô‰Ó „Á‡a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ7‡ÓË ‡e‰ -8ÌÈÏk‰Â9 ¿ƒ¿»«∆∆¿∆»≈∆»≈¿«≈ƒ
ÈÏka ı¯M‰ ‡nL ˜ÙÒ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ««ƒ∆À»»≈∆»«∆∆«¿ƒ

‡lnL‰lÁz ‰È‰ Ba10Ô‰a ÔÈ‡Â ÌÈÏk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ≈»»¿ƒ»ƒ¿≈∆≈≈ƒ¿≈»∆
ÌÈÊ‡ Ba ‡lnL ÈÏkÏ ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡MÏ ˙Úc11, ««ƒ»≈¿ƒ»»«¿ƒ∆ƒ≈√¿«ƒ
ı¯M‰ Ba ¯Á‡˙ÈÂ ÌÈn‰ e‡ˆiL ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰12- ƒ¿∆¿»∆≈¿««ƒ¿ƒ¿«≈«∆∆

ÌÈ‡ÓË Ôlk13ÌÈÈÏ„ ‰¯OÚa ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .14¯Á‡ ‰Ê À»¿≈ƒ¿≈«¿«≈«¬»»¿»ƒ∆««
„Á‡ ÈÏcÓ ,ÌÈÏk ‰¯OÚa Ô˙Â ‰Ê15ÔÈ‡Â ,¯Á‡ ÈÏÎÏ ∆¿»««¬»»≈ƒƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈¿≈

ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ÔBL‡¯‰ Úe„È16ÈÏÎa ı¯M‰ ‡ˆÓÂ , »«»ƒƒ»«¬¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿ƒ
ÌÈÈÏc‰ ˙¯OÚ ÌÚ ÌÈÏk ‰ÚLz‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈«ƒ¿»≈ƒƒ¬∆∆«¿»ƒ

ÔÈ¯B‰Ë17‰Ê ÈÏÎa ‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;18ı¯M‰ ‰È‰ ¿ƒ∆¬ƒ≈∆»ƒ¿ƒ∆»»«∆∆
ÌÈÊ‡ ÌÈÈÏcÏ LÈ Ì‡Â .B˙lÁzÓ19ÌÈÈÏc‰ Ïk È¯‰ - ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«¿»ƒ√¿«ƒ¬≈»«¿»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ20ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ‰¯ÚÓ‰ .21 ƒ»«≈ƒ¿≈ƒ«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ÔBÈÏÚ‰ - ÔBzÁza ı¯M‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆∆««¿»∆¿»¿≈¿ƒ
Ô‰L ÈtÓ .‰È‰ ÔBzÁza ‡nL ‡l‡ ,ÏÙ ÔBÈÏÚ‰Ó≈»∆¿»«∆»∆»««¿»»ƒ¿≈∆≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ï‡MÏ ˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÏk≈ƒ¿≈»∆««ƒ»≈¿≈…«≈»∆

מ"ד.2) פ"ד אדם 3)טהרות על המאהיל המת מן כזית
ה"י). פ"א מת טומאת (הל' נטמאו – כלים ולא 4)או

טומאה  הלא שואל, משאנץ [הר"ש קטן. או שוטה חרש,
מספק? מטמאה שאינה נזרקת טומאה היא פורח עורב בפי
ולא  חמורה, אוהל שטומאת ותירץ ה"ו). פט"ו למעלה (ראה

נזרקת]. טומאה ספק  בה במשנה 6)שם.5)טיהרו
אותו  שמילא רבינו ומפרש דליים", בעשרה "הממלא כתוב:
כל  ואחרי ב) ג, בנדה פירש (וכן פעמים עשר עצמו הדלי

אחר. לכלי שבדלי המים כל שפך הכלים 7)מילוי באחד
לתוכם. השרץ.8)ששפך בו שנמצא תשעת 9)הכלי

שבהם. והמים שנתמלאו האחרים מתקבל 10)הכלים וזה
מאשר  בבור יותר מצויים מתים ששרצים מפני הדעת , על
מפני  הכלים תשעת טהורים ואףֿעלֿפיֿכן ריקנים, בכלים
וסברא  בראשונה. לתוכו ששפך לכלי נופל שבדלי שהשרץ
בכלים, ולא בבור מצויים ששרצים הסברא נגד שקולה  זו
שאר  טהורים האחרון, בכלי השרץ נמצא אם אפילו ולפיכך
באין  טהור שהוא השקול כספק נידון זה שספק מפני הכלים
בו. שמילא הכלי של דינו נתבאר [לא לישאל. דעת בו
בראשונה, לתוכו ששפך בכלי השרץ נמצא שאם ומסתבר,
ששרצים  הסברא מכריעה כאן שהרי בו, שמילא הכלי נטמא
נמצא  אם אבל כמובן, נגדית, סברא כל ואין בבור מצויים
עצמו  הטעם מאותו טהור זה כלי גם הכלים משאר באחד

הכלים]. תשעת את כתוב 11)שמטהרים ושם ב. ג, נדה
אמר  שם פנים. כלפי כפופה שפה רש"י ופירש "אוגנים",
לדין  גם ממנו למד ורבינו הברייתא, על זאת לקיש ריש

אחרונה.12)שבמשנתינו. בשפיכה שנפל ואפשר
על 13) המתקבלת הסברא את נוגדת סברא כאן שאין מפני

[לפי  בו. שמילא בכלי ונשאב בבור היה שהשרץ הדעת,
על  משנה' ה'כסף של התמיהות שתי מתיישבות זה, פירוש

שם]. ראה זו. שם.14)בבא נדה צ"ל.15)ברייתא, כן
אחר. בדפוסים: אחד. מדלי כלים לשני נתן לא פירוש,

אחרון.16) מילא ואיזה ראשון, מילא כלי איזה יודע אינו
ברו 17) הכלים הגיעו תשעת לא שהרי טהורים, שהם ר

טהורים, והדליים בתוכו. שהשרץ מדלי המים אליהם
שזה  מפני נטמא לא בדלי, ונשאב בבור היה אם שאפילו
נגע  לא ושמא ה"ו) פי"ד למעלה (ראה צפה טומאה ספק
גם  ולפיכך שפיכה, אגב המים עם יצא אלא בדלי השרץ
ודאית  לטומאה מכריעה אינה בבור היה שהשרץ האפשרות
מפני  שבתוכו, הטמאים ממשקין נטמא [ולא הדלי. של
חכמים  החמירו לא טהור, – אחרים לטמא משקין שספק

היה]. שבכלי ותולים בדלי.18)כלֿכך מתקבל 19)ולא
הדלי, ונטמא בו ונגעו השרץ את עיכבו שהאזנים הדעת, על
למעלה, שאמרנו מהטעם בכלי, שהיה תולים אנו ואין
מזה, ויוצא השרץ. היה שבבור הדעת על מתקבל שיותר
ולפיכך  איזהו, יודעים אנו ואין טמא ודאי אחד שדלי
שפך  דלי מאיזה ידוע כשלא זאת וכל כולם. את מטמאים
אין  הרי - זאת יודעים כשאנו אבל השרץ, בו שנמצא לכלי
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האחרים. הדליים תשעת את לטמא יודע 20)טעם אינני
לא  הכלים לתשעת הרי טמאים. הכלים כל למה לפרש
ולא  משנה' ה'כסף כבר השמיע זו (תמיהה הטומאה? הגיעה

יישוב). לה השקול 21)מצא ספק – כלים בשני – כאן
כל  ואין בתחתון, או העליון בכלי השרץ היה אם הוא,

לכאן. או לכאן מכריעה סברא

.·‰t˜22ı¯L da ‡ˆÓÂ ˙B¯‰Ëa da LnzLpL23, À»∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»∆∆
ÌÈÊ‡ B‡ ,ÌÈÏeL dÏ LÈ Ì‡24dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ≈»«ƒ√¿«ƒ««ƒ∆≈»

ÌÈÏeL25da eLnzLpL ˙B¯‰h‰ Ïk È¯‰ - «ƒ¬≈»«¿»∆ƒ¿«¿»
˙B‡ÓË26‰˜e„a ‰˙È‰ elÙ‡ .27ÌÚ ‡nL ,‰qÎÓe ¿≈¬ƒ»¿»¿»¿À»∆»ƒ

ı¯M‰ ÏÙ ‰˜È„a‰ ÔÓ B„È ˙‰a‚‰28elÙ‡Â . «¿»«»ƒ«¿ƒ»»««∆∆«¬ƒ
˙¯Á‡ ˙ÈÂÊÏ dÏËÏËÂ BÊ ˙ÈÂÊa ˙B¯‰Ëa da LnzLƒ¿«≈»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿¿»¿»ƒ«∆∆

˙B‡ÓË Ôlk - ı¯M‰ da ‡ˆÓÂ29ÔÈ˜ÈÊÁnL ÈÙÏ ; ¿ƒ¿»»«∆∆À»¿≈¿ƒ∆«¬ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰‡ÓË30.Û¯OÏ ‡Ï Ï·‡ ,˙BÏ˙Ï À¿»ƒ»¿»ƒ¿¬»…ƒ¿…

פירות.22) בה שנותנים את 23)חבית שהוציא אחר
תוכה,24)הטהרות. כלפי כפופים החבית קרשי ראשי

ט. הערה למעלה אפשר 25)ראה לארכה מונחת וכשהיא
פירות. בה והטעם,26)להניח ב. ג, בנדה יוחנן, כרבי

הפירות, את שהוציא לפני שם היה השרץ אומרים: שאנו
עיכבו  הפירות, את להוריק כדי החבית, את וכשהיטה

בחבית. ונשאר השרץ את בה 27)האוגנים ששמו לפני
שרץ. שם היה ולא בדקוה הפירות, החבית 28)את לתוך

בו. הרגיש תרומה,29)ולא של הן אם באכילה אסורות
רבינו. שמסיים כמו לשורפם, אסור כשהעבירו 30)אבל

העברתו, אחר בכלי טומאה ונמצאה למקום ממקום טהרות
למעלה  ראה העברתו. לפני עוד בכלי שהיתה מניחים אנו

לזמן. מזמן טומאה מחזיקים שאין ה"ו, פט"ו

.‚ÛÏBf‰31¯Ba‰ ˙‡32Ì‡ :˙Bi·Á epnÓ ‡lÓÓe «≈∆«¿«≈ƒ∆»ƒƒ
,Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯Baa ˙È·ÁÂ ˙È·Á Ïk ÚÈ˜LÓ ‰È‰»»«¿ƒ«»»ƒ¿»ƒ«¿«≈»

‰BL‡¯a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ33˙B‡ÓË Ôlk -34‡ˆÓ . ¿ƒ¿»«∆∆»ƒ»À»¿≈ƒ¿»
:¯ÓB‡ È‡L ;˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ‰‡ÓË ‡È‰ - ‰B¯Á‡a»«¬»ƒ¿≈»¿À»¿∆¬ƒ≈

¯BaÏ ı¯L ÏÙ ˙BBL‡¯‰ ˙‡ ‡lnL ¯Á‡35‰È‰ . ««∆ƒ≈∆»ƒ»«∆∆«»»
‡ˆÓÂ ,Ô‡ÏnL „Ú ˙Bi·Á‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ÈÏÎa ÛÏBÊ≈ƒ¿ƒ¿≈¿∆»ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÔlÎÂ ,‰‡ÓË „·Ïa ‡È‰ - Ô‰Ó ˙Á‡a ı¯M‰«∆∆¿««≈∆ƒƒ¿«¿≈»¿À»

ı¯M‰ ÏÙ „·Ïa BÊa :¯ÓB‡ È‡L ;˙B¯B‰Ë36B‡ ¿∆¬ƒ≈»ƒ¿«»««∆∆
˜„Ba ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÎB˙Ï ÛÏÊ ‡lL „Ú da ‰È‰»»»«∆…»«¿»¿ƒ»ƒ»»≈
d˙B‡ ‰qÎÓe ÔÈi‰ da Ô˙B Ck ¯Á‡Â Ô‰Ó ˙È·Á Ïk»»ƒ≈∆¿««»≈»««ƒ¿«∆»
Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ ,dÎB˙Ï ÛÏBfL ¯Á‡««∆≈¿»¿ƒ¿»«∆∆¿««≈∆À»

‡ÓË˙B37ÈÏka B‡ ¯Baa ı¯M‰ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈¿≈ƒƒ¿»«∆∆««¿ƒ
‡ÓË Ïk‰ - Ba ÛÏBfL38. ∆≈«…»≈

מ"ז.31) פ"י והוא 32)טהרות שמן, או יין מלא הבור
לחביות. קימעא קימעא המשקה את אחר 33)מעביר

כולן. את היה 34)שמילא אם או בבור היה השרץ אם בין
שבבור, היין כל נטמא – בה ששאב לפני הראשונה בחבית
מפני  השאיבה, אחר לחבית שנפל אומרים אנו ואין
החביות  את בדק אם ואפילו לזמן, מזמן טומאה שמחזיקים
יפה, בדק שלא תולים – שרץ מצא ולא השאיבה לפני

שבבור. היין כל את השרץ טימא היה 35)וכששאב או
החביות  כל טמאות באמצעית, נמצא שאם מובן זו. בחבית

אחריה. א.36)שנתמלאו בהלכה ברור 37)נתבאר
בבור. היה שהשרץ מזמן 38)הדבר, טומאה מחזיקים

השאיבה. מתחילת בכלי היה שהשרץ ואומרים לזמן,

.„‰È‰39‰ˆB˜40ÔËÚn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ41Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe »»∆≈ƒƒ««¬»«¬∆»
‚bÏ42ÔËÚnaL ÌÈ˙ÈÊ - ‚ba ı¯M‰ ‡ˆÓÂ , ««¿ƒ¿»«∆∆««≈ƒ∆««¬»

ÌÈ¯B‰Ë43‡ÓË ÔËÚn‰ - ÔËÚna ‡ˆÓ .44‡ˆÓ . ¿ƒƒ¿»««¬»««¬»»≈ƒ¿»
ÌÈ˙ÈÊÏ Ï˙k ÔÈa45ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ˙Èf‰ -46ı¯M‰ ‡ˆÓ . ≈…∆¿≈ƒ«≈ƒ¿ƒƒ¿»«∆∆

ÌÈ˙ÈÊ ÏL Leb CB˙a47˙LÏL CB˙a Ì‡ :‚ba Leb‰Â ¿∆≈ƒ¿«««ƒ¿¿∆
ÌÈÓÈ48ÔÓ ‰Ê Leb :¯ÓB‡ È‡L ,‡ÓË ÔËÚn‰ Û‡ - »ƒ«««¬»»≈∆¬ƒ≈∆ƒ

BÎB˙a ı¯M‰Â ‰ÏÚ ÔËÚn‰49¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â ; ««¬»»»¿«∆∆¿¿ƒƒ¿»««
ÔËÚn‰ È¯‰ - ‚bÏ ÌÈ˙ÈÊ‰ ‰ÏÚ‰MÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ∆∆¡»«≈ƒ««¬≈««¬»
‰LÏM‰ CB˙a Le‚ eOÚÂ eˆa˜˙ ‚ba ‡nL ,¯B‰Ë»∆»««ƒ¿«¿¿«¬¿«¿»

ÌÈÓÈ50. »ƒ

ה"א.39) פי"א טהרות מלקט.40)תוספתא,
בחפירה 41) אותם נותנים הזיתים את (קוטפים) "כשמוסקים

בשעת  שמן הרבה ויוציאו שיתרככו כדי לכך, שהוכנה
לטהרות  בפירושו [רבינו מעטן" נקראת זו וחפירה סחיטתם.
הזיתים]. בו שנותנים כלי מפרש, שם והר"ש מ"א. פ"ט

שעליהם.42) הזיעה שתתייבש אומרים 43)כדי אנו
[ואין  שבגג. הזיתים על נפל אלא במעטן היה לא שהשרץ
ב, שבהלכה בטהרות בה שנשתמש קופה לדין דומה זה
זזה  אמנם עצמה שהקופה מפני למקום, ממקום שמחזיקים
שבתוך  מקומם את עזבו לא והשרץ הטהרות אבל ממקומה,
אבל  טומאה. שמחזיקים לזמן מזמן כעין זה ולפיכך הקופה,
מחזיקים  אין זה וכגון שבמעטן, מקומם עזבו הזיתים כאן
סד]. אות 'יכין' פ"ט טהרות ישראל' 'תפארת ראה טומאה.

נפל 44) שהשרץ תולים שאנו מפני טהורים, שבגג והזיתים
שם. בתוספתא, כחכמים לגג. הזיתים שהעלה אחר למעטן
טילטל  כשלא רק זה לזמן, מזמן שמחזיקים ואףֿעלֿפי
אותו  טילטל אם אבל הספק, בו שנולד הדבר את ממקומו
למה  מתפלא, משנה' [ב'כסף למקום. ממקום כעין זה הרי
משנה' ה'סתם נגד שם בתוספתא כחכמים רבינו פסק
ב) מב, (יבמות בידינו כלל והלא מ"ט)? (פ"ט, בטהרות
ואולי  כסתם? הלכה בברייתא, ומחלוקת במשנה שסתם
בדין  חכמים על החולק היחיד הוא רבי - שבתוספתא מפני
לבדו  רבי כדעת המשנה את לראות שיש רבינו סובר זה,
לדין  זה בין מה לפרש, יודע (אינני ה'סתם']. את שסידר

ג). בהלכה בבור בזיתים.45)נמצא נוגע ואין 46)ואינו
שם). (טהרות, השרץ בהם נגע שמא זיתים 47)חוששים
ביניהם. לחוץ והשרץ יחד, מדובקים משעת 48)אחדים

מהמעטן. זיתים 49)הוצאתם של דרכם שאין מפני
שכזה. קצר בזמן לגוש במשך 50)להתדבק פירוש,

הימים. שלושת

.‰ı¯Bw‰51˙ˆ¯˜Ó52ı¯L ‡ˆÓÂ ‰qÚ‰ ÔÓ «≈ƒ¿∆∆ƒ»ƒ»¿ƒ¿»∆∆
˙ˆ¯˜na53‰‡ÓË dc·Ï ˙ˆ¯˜n‰ -54‰qÚa ‡ˆÓ . «ƒ¿∆∆«ƒ¿∆∆¿«»¿≈»ƒ¿»»ƒ»

‰‡ÓË dc·Ï ‰qÚ‰ -55Û‡ - ˙ˆ¯˜n‰ CB˙a ‡ˆÓ . »ƒ»¿«»¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿∆∆«
‰‡ÓË ‰qÚ‰56. »ƒ»¿≈»
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ze`nehdקנב zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם.51) תוספתא, תולש. או עיסה.52)חותך חתיכת
לעין.53) הנראה במקום גבה, על 54)על אומרים שאנו 

נפל. שהשרץ 55)המקרצת תולים, אנו טהורה. והמקרצת
שם. כחכמים, המקרצת. את שנטל אחר לעיסה נפל

על 56) נפלה שאם נפלה, שלעיסה הדעת על מתקבל
הגר"א  (ביאור במקרצת כלֿכך שוקעת היתה לא המקרצת

בתוספתא).

.Â‡ÓË ÏÎ‡57BlL ‰ÈÚ¯b ‡ˆÓpL58B‡ ¯kk‰ CB˙a …∆»≈∆ƒ¿»«¿ƒ»∆¿«ƒ»
‰˜LÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Á˙B¯ ÏÈL·z Èa‚ ÏÚ««≈«¿ƒ≈«««ƒ∆≈»∆»«¿∆

ÁÙBË59Ô‰ È¯‰ -60ÌÈ‡ÓË61ÏÎ‡‰ :¯ÓB‡ È‡L ; ≈«¬≈≈¿≈ƒ∆¬ƒ≈»…∆
‰ÁÈ˙¯‰ ˙ÓÁÓ B‡ ¯kk‰ CB˙a ÁBnÂ ÌL ÏÙ BlkÀ»«»¿ƒ«¿«ƒ»≈¬«»¿ƒ»
B‡ ¯kk‰ Èab ÏÚ ‰ÈÚ¯b‰ ˙‡ˆÓ .B˙ÈÚ¯‚ ‰¯‡LÂ¿ƒ¿¬»«¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ»««≈«ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔBˆ ÏÈL·z CB˙a¿«¿ƒ≈¬≈≈¿ƒ««ƒ

‰˜LÓ ‰ÈÏÚ LiL62dc·Ï BÊ ‰ÈÚ¯b :¯ÓB‡ È‡L ; ∆≈»∆»«¿∆∆¬ƒ≈«¿ƒ»¿«»
dÈ‡ È¯‰L ,‰ÈÏÚÓ ÏÎ‡‰ „·‡L ¯Á‡ ‰ÏÙ»¿»««∆»«»…∆≈»∆»∆¬≈≈»

.‰‡nËÓ¿«¿»

ה"ו.57) פ"ד שם של 58)תוספתא, או תמרה של גרעין
במקום  "גרעינה" בתלמוד פעמים כמה [מצאנו וכדומה. זית
מ"ב  פ"ב עוקצין וכגרעינתה: כמוה – יומא (משנה "גרעין"
גפת]. של גרעינה – כאן ובתוספתא רוטב, של גלעינה –

בה.59) הנוגע את להרטיב כדי בה שיש משקה
והתבשיל.60) יבישה 61)הכיכר שגרעינה אףֿעלֿפי

טמאה. מן 62)אינה בא זה שמשקה אומרים אנו אין
גפת  של "גרעינה שנינו: שם, [בתוספתא הטמא. האוכל
שנמצאת  סחיטתם) אחר זיתים של פסולת = (גפת טמאה
עליה  שאין אףֿעלֿפי רותח, תבשיל גבי על או הכיכר בתוך
על  או צונן כיכר בתוך נמצאת טימאתה. – טופח משקה
טהורה". – טופח משקה עליה שיש אע"פ צונן תבשיל גבי
לתוספתא  בביאורו והגר"א למעלה. כמבואר רבינו ופירשה
קצת  נבלע הזיתים, סחיטת בשעת הלחץ שמכוח מפרש,
את  פולט הוא רותח דבר גבי על נתון וכשהוא בגרעין שמן
פולט. אינו בצונן אבל בו, הנוגע את ומטמא בו הבלוע
גבי  על או כיכר גבי "על בתוספתא: לגרוס רצוי ולפירושו,

התבשיל"].

.ÊeÈ‰63ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÏÎ‡Â ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˙Èaa »««ƒ√»ƒ¿≈ƒ»√»ƒ¿ƒ
˙Èaa ‰ÈÚ¯b ˙‡ˆÓÂ64·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -65ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈«¿ƒ»««ƒ¿ƒ««»…¿≈

eÈ‰ Ì‡66˙Èa‰ CB˙a ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„Â ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ„ ƒ»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
‰OÚÓ .·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ÏÎ‡‰ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»«»…∆¿ƒ««»…«¬∆
‰OÚÓ ‡·e ,Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓpL ‰Óe¯z ÏL ¯kÎa ‰È‰»»¿ƒ»∆¿»∆ƒ¿»»»»»«¬∆
ı¯L Ìc :¯Ó‡ elÙ‡L .e‰e¯‰ËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¬∆¬ƒ…««∆∆
.¯B‰Ë ‡e‰L ,‡e‰ ÈÁ ı¯L Ìc :¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ ,‡e‰¬≈ƒ≈«∆∆«∆»

שם.63) ואין 64)תוספתא, רותח, תבשיל על או בכיכר
טהור. או טמא מאוכל הגרעינה אם יודעים אם 65)אנו

ואם  והתבשיל, הכיכר נטמאו טמאים שבבית האוכלין רוב
זהב' ו'זר הגר"א ביאור (ראה טהורים הם – טהורים הרוב

ה"א.66)שם). פ"ו שם תוספתא,

.Á¯ÈÚ67‡ˆÓp‰ ¯Oa - ˙BËeÁLe ˙BÏ· da LiL ƒ∆≈»¿≈¿»»«ƒ¿»
da68·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰69da ‡ˆÓp‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿ƒ««»…¿≈ƒ»»«ƒ¿»»

LiL ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Úc¯Ùˆ ˜ÙÒ ı¯L ˜ÙÒ¿≈∆∆¿≈¿«¿≈«¿ƒ««»…∆≈
‡ˆÓa :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÓf‰ B˙B‡a ¯ÈÚ‰ d˙B‡a70Cl‰ ¿»»ƒ¿«¿«∆«¿»¿ƒ¿»«≈

.·¯‰ ¯Á‡««»…

בחוץ.68)שם.67) ובין 69)מושלך לקולא בין
גמליאל  בן שמעון רבי דעת נגד כחכמים פסק לחומרא.
שנבילות  מפני טמא, – שחוטות רוב שאפילו האומר

מושלכות. משחוטות יותר שכיחות להוציא 70)מושלכות
בחנות, או במחסן כגון לו, המיוחד במקומו שהוא בשר
אסורות  מאכלות הל' (ראה מחצה על מחצה דין בו שדנים

הי"א). פ"ח

.Ë‰M‡‰71‡··b ˙·a‚nL72ı¯L ‡ˆÓÂ ,¯ˆÁa »ƒ»∆¿«∆∆¿»»∆»≈¿ƒ¿»∆∆
‡nËÓ ı¯M‰ ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‡··b CB˙a¿¿»»¬≈¿»∆≈«∆∆¿«≈

‡OÓa73‡nL ,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‡··‚ Èab ÏÚ ‡ˆÓ . ¿«»ƒ¿»««≈¿»»¬≈¿≈»∆»
˙¯·Bk ‰˙È‰ .Ba ‰Ú‚74CB˙a ı¯L ‡ˆÓÂ ‰¯·Îa »¿»»¿»∆∆ƒ¿»»¿ƒ¿»∆∆¿

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰¯·kaL ˙B¯t‰75Èab ÏÚ ‡ˆÓ . «≈∆«¿»»¬≈¿»ƒ¿»««≈
ÏÎÂ ,Ba ‰Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰¯·k‰«¿»»¬≈¿≈¿≈»∆»»¿»¿»

e¯‡aL BÓk ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜ÙÒ76. »≈ƒ¿«»ƒ»≈¿∆≈«¿

ה"ג.71) פ"ג מפרש 72)שם פ"ג, שבת למשנה, בפירושו
לחלק  שהתכוון ונראה השדות. זבל – גבבא רבינו:
זבל  משמש והוא הקצירה אחר בקרקע שנשאר השיבולת

בו.73)לשדה. נגעה שלא אומרים ואנו במגע, אלא
גרעינים.74) בפירות 75)מנקה לנגוע אשה של דרכה אין

פט"ז.76)שבכברה. למעלה

á"ôùú'ä èáù 'ë ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ספיקות 1) וספק ספיקות לרבות יכול שאתה מה שכל יבאר

וכיצד. טהור – הרבים ברשות טמא, – היחיד ברשות

.‡,˙B˜ÙÒ È˜ÙÒe ˙B˜ÙÒ ˙Ba¯Ï ÏBÎÈ ‰z‡L Ïk…∆«»»¿«¿≈¿≈≈¿≈
?„ˆÈk .‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ»ƒ¿«»ƒ»≈≈«

ÈB·ÓÏ ÒÎ2˜ÙÒ ¯ˆÁÏ ÒÎ ˜ÙÒ ,¯ˆÁa ‰‡Óh‰Â ƒ¿«¿»¿«À¿»¿»≈»≈ƒ¿«∆»≈»≈
‡Ï ˜ÙÒ ˙ÈaÏ ÒÎ ˜ÙÒ ,˙Èaa ‰‡ÓË ;ÒÎ ‡Ï…ƒ¿«À¿»««ƒ»≈ƒ¿«««ƒ»≈…
‰˙È‰ ˜ÙÒ ÌL ‰˙È‰ ‡lL ˜ÙÒ ,ÒÎ elÙ‡Â ;ÒÎƒ¿««¬ƒƒ¿«»≈∆…»¿»»»≈»¿»
da LÈ ˜ÙÒ ,ÒÎpL ˙Úa ÌL ‰˙È‰ ¯Ó‡z Ì‡Â ;ÌL»¿ƒ…«»¿»»¿≈∆ƒ¿«»≈≈»
‡È‰L ˜ÙÒ ,da LÈ ¯Ó‡z Ì‡Â ;da ÔÈ‡ ˜ÙÒ ¯eÚMk«ƒ»≈≈»¿ƒ…«≈»»≈∆ƒ
˜ÙÒ ,‰‡ÓË ‡È‰ elÙ‡Â ;‰‡ÓË dÈ‡ ˜ÙÒ ‰‡ÓËÀ¿»»≈≈»À¿»«¬ƒƒÀ¿»»≈

‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚3˙eL¯ ÈB·n‰L , »«»≈…»«¿≈»≈∆«»¿
.„ÈÁi‰«»ƒ

לתוכו.2) פתוחות הבתים  בבא 3)שחצרות התוספות
תם  רבינו בשם (הראשון) רבי המתחיל דיבור ב נה, בתרא
מסוטה  למדו היחיד ברשות טומאה ספק שדין מפני נימקו:
האשה  את לטהר כדי מספיק, היה אחד ספק אפילו ושם
אין  ולפיכך אותה אוסרת שהתורה אלא כשרות, חזקת מפני
למעלה  כבר ונתבאר ספיקות. להרבה אחד ספק בין הבדל
שהתורה  מסוטה, למדנו טומאה ספק דיני שכל ט"ז, בפרק

טומאה. - לזנות קראה
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שם.51) תוספתא, תולש. או עיסה.52)חותך חתיכת
לעין.53) הנראה במקום גבה, על 54)על אומרים שאנו 

נפל. שהשרץ 55)המקרצת תולים, אנו טהורה. והמקרצת
שם. כחכמים, המקרצת. את שנטל אחר לעיסה נפל

על 56) נפלה שאם נפלה, שלעיסה הדעת על מתקבל
הגר"א  (ביאור במקרצת כלֿכך שוקעת היתה לא המקרצת

בתוספתא).

.Â‡ÓË ÏÎ‡57BlL ‰ÈÚ¯b ‡ˆÓpL58B‡ ¯kk‰ CB˙a …∆»≈∆ƒ¿»«¿ƒ»∆¿«ƒ»
‰˜LÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Á˙B¯ ÏÈL·z Èa‚ ÏÚ««≈«¿ƒ≈«««ƒ∆≈»∆»«¿∆

ÁÙBË59Ô‰ È¯‰ -60ÌÈ‡ÓË61ÏÎ‡‰ :¯ÓB‡ È‡L ; ≈«¬≈≈¿≈ƒ∆¬ƒ≈»…∆
‰ÁÈ˙¯‰ ˙ÓÁÓ B‡ ¯kk‰ CB˙a ÁBnÂ ÌL ÏÙ BlkÀ»«»¿ƒ«¿«ƒ»≈¬«»¿ƒ»
B‡ ¯kk‰ Èab ÏÚ ‰ÈÚ¯b‰ ˙‡ˆÓ .B˙ÈÚ¯‚ ‰¯‡LÂ¿ƒ¿¬»«¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ»««≈«ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔBˆ ÏÈL·z CB˙a¿«¿ƒ≈¬≈≈¿ƒ««ƒ

‰˜LÓ ‰ÈÏÚ LiL62dc·Ï BÊ ‰ÈÚ¯b :¯ÓB‡ È‡L ; ∆≈»∆»«¿∆∆¬ƒ≈«¿ƒ»¿«»
dÈ‡ È¯‰L ,‰ÈÏÚÓ ÏÎ‡‰ „·‡L ¯Á‡ ‰ÏÙ»¿»««∆»«»…∆≈»∆»∆¬≈≈»

.‰‡nËÓ¿«¿»

ה"ו.57) פ"ד שם של 58)תוספתא, או תמרה של גרעין
במקום  "גרעינה" בתלמוד פעמים כמה [מצאנו וכדומה. זית
מ"ב  פ"ב עוקצין וכגרעינתה: כמוה – יומא (משנה "גרעין"
גפת]. של גרעינה – כאן ובתוספתא רוטב, של גלעינה –

בה.59) הנוגע את להרטיב כדי בה שיש משקה
והתבשיל.60) יבישה 61)הכיכר שגרעינה אףֿעלֿפי

טמאה. מן 62)אינה בא זה שמשקה אומרים אנו אין
גפת  של "גרעינה שנינו: שם, [בתוספתא הטמא. האוכל
שנמצאת  סחיטתם) אחר זיתים של פסולת = (גפת טמאה
עליה  שאין אףֿעלֿפי רותח, תבשיל גבי על או הכיכר בתוך
על  או צונן כיכר בתוך נמצאת טימאתה. – טופח משקה
טהורה". – טופח משקה עליה שיש אע"פ צונן תבשיל גבי
לתוספתא  בביאורו והגר"א למעלה. כמבואר רבינו ופירשה
קצת  נבלע הזיתים, סחיטת בשעת הלחץ שמכוח מפרש,
את  פולט הוא רותח דבר גבי על נתון וכשהוא בגרעין שמן
פולט. אינו בצונן אבל בו, הנוגע את ומטמא בו הבלוע
גבי  על או כיכר גבי "על בתוספתא: לגרוס רצוי ולפירושו,

התבשיל"].

.ÊeÈ‰63ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÏÎ‡Â ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˙Èaa »««ƒ√»ƒ¿≈ƒ»√»ƒ¿ƒ
˙Èaa ‰ÈÚ¯b ˙‡ˆÓÂ64·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -65ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈«¿ƒ»««ƒ¿ƒ««»…¿≈

eÈ‰ Ì‡66˙Èa‰ CB˙a ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„Â ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ„ ƒ»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
‰OÚÓ .·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ÏÎ‡‰ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»«»…∆¿ƒ««»…«¬∆
‰OÚÓ ‡·e ,Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓpL ‰Óe¯z ÏL ¯kÎa ‰È‰»»¿ƒ»∆¿»∆ƒ¿»»»»»«¬∆
ı¯L Ìc :¯Ó‡ elÙ‡L .e‰e¯‰ËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¬∆¬ƒ…««∆∆
.¯B‰Ë ‡e‰L ,‡e‰ ÈÁ ı¯L Ìc :¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ ,‡e‰¬≈ƒ≈«∆∆«∆»

שם.63) ואין 64)תוספתא, רותח, תבשיל על או בכיכר
טהור. או טמא מאוכל הגרעינה אם יודעים אם 65)אנו

ואם  והתבשיל, הכיכר נטמאו טמאים שבבית האוכלין רוב
זהב' ו'זר הגר"א ביאור (ראה טהורים הם – טהורים הרוב

ה"א.66)שם). פ"ו שם תוספתא,

.Á¯ÈÚ67‡ˆÓp‰ ¯Oa - ˙BËeÁLe ˙BÏ· da LiL ƒ∆≈»¿≈¿»»«ƒ¿»
da68·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰69da ‡ˆÓp‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿ƒ««»…¿≈ƒ»»«ƒ¿»»

LiL ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Úc¯Ùˆ ˜ÙÒ ı¯L ˜ÙÒ¿≈∆∆¿≈¿«¿≈«¿ƒ««»…∆≈
‡ˆÓa :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÓf‰ B˙B‡a ¯ÈÚ‰ d˙B‡a70Cl‰ ¿»»ƒ¿«¿«∆«¿»¿ƒ¿»«≈

.·¯‰ ¯Á‡««»…

בחוץ.68)שם.67) ובין 69)מושלך לקולא בין
גמליאל  בן שמעון רבי דעת נגד כחכמים פסק לחומרא.
שנבילות  מפני טמא, – שחוטות רוב שאפילו האומר

מושלכות. משחוטות יותר שכיחות להוציא 70)מושלכות
בחנות, או במחסן כגון לו, המיוחד במקומו שהוא בשר
אסורות  מאכלות הל' (ראה מחצה על מחצה דין בו שדנים

הי"א). פ"ח

.Ë‰M‡‰71‡··b ˙·a‚nL72ı¯L ‡ˆÓÂ ,¯ˆÁa »ƒ»∆¿«∆∆¿»»∆»≈¿ƒ¿»∆∆
‡nËÓ ı¯M‰ ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‡··b CB˙a¿¿»»¬≈¿»∆≈«∆∆¿«≈

‡OÓa73‡nL ,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‡··‚ Èab ÏÚ ‡ˆÓ . ¿«»ƒ¿»««≈¿»»¬≈¿≈»∆»
˙¯·Bk ‰˙È‰ .Ba ‰Ú‚74CB˙a ı¯L ‡ˆÓÂ ‰¯·Îa »¿»»¿»∆∆ƒ¿»»¿ƒ¿»∆∆¿

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰¯·kaL ˙B¯t‰75Èab ÏÚ ‡ˆÓ . «≈∆«¿»»¬≈¿»ƒ¿»««≈
ÏÎÂ ,Ba ‰Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰¯·k‰«¿»»¬≈¿≈¿≈»∆»»¿»¿»

e¯‡aL BÓk ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜ÙÒ76. »≈ƒ¿«»ƒ»≈¿∆≈«¿

ה"ג.71) פ"ג מפרש 72)שם פ"ג, שבת למשנה, בפירושו
לחלק  שהתכוון ונראה השדות. זבל – גבבא רבינו:
זבל  משמש והוא הקצירה אחר בקרקע שנשאר השיבולת

בו.73)לשדה. נגעה שלא אומרים ואנו במגע, אלא
גרעינים.74) בפירות 75)מנקה לנגוע אשה של דרכה אין

פט"ז.76)שבכברה. למעלה

á"ôùú'ä èáù 'ë ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ספיקות 1) וספק ספיקות לרבות יכול שאתה מה שכל יבאר

וכיצד. טהור – הרבים ברשות טמא, – היחיד ברשות

.‡,˙B˜ÙÒ È˜ÙÒe ˙B˜ÙÒ ˙Ba¯Ï ÏBÎÈ ‰z‡L Ïk…∆«»»¿«¿≈¿≈≈¿≈
?„ˆÈk .‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ»ƒ¿«»ƒ»≈≈«

ÈB·ÓÏ ÒÎ2˜ÙÒ ¯ˆÁÏ ÒÎ ˜ÙÒ ,¯ˆÁa ‰‡Óh‰Â ƒ¿«¿»¿«À¿»¿»≈»≈ƒ¿«∆»≈»≈
‡Ï ˜ÙÒ ˙ÈaÏ ÒÎ ˜ÙÒ ,˙Èaa ‰‡ÓË ;ÒÎ ‡Ï…ƒ¿«À¿»««ƒ»≈ƒ¿«««ƒ»≈…
‰˙È‰ ˜ÙÒ ÌL ‰˙È‰ ‡lL ˜ÙÒ ,ÒÎ elÙ‡Â ;ÒÎƒ¿««¬ƒƒ¿«»≈∆…»¿»»»≈»¿»
da LÈ ˜ÙÒ ,ÒÎpL ˙Úa ÌL ‰˙È‰ ¯Ó‡z Ì‡Â ;ÌL»¿ƒ…«»¿»»¿≈∆ƒ¿«»≈≈»
‡È‰L ˜ÙÒ ,da LÈ ¯Ó‡z Ì‡Â ;da ÔÈ‡ ˜ÙÒ ¯eÚMk«ƒ»≈≈»¿ƒ…«≈»»≈∆ƒ
˜ÙÒ ,‰‡ÓË ‡È‰ elÙ‡Â ;‰‡ÓË dÈ‡ ˜ÙÒ ‰‡ÓËÀ¿»»≈≈»À¿»«¬ƒƒÀ¿»»≈

‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚3˙eL¯ ÈB·n‰L , »«»≈…»«¿≈»≈∆«»¿
.„ÈÁi‰«»ƒ

לתוכו.2) פתוחות הבתים  בבא 3)שחצרות התוספות
תם  רבינו בשם (הראשון) רבי המתחיל דיבור ב נה, בתרא
מסוטה  למדו היחיד ברשות טומאה ספק שדין מפני נימקו:
האשה  את לטהר כדי מספיק, היה אחד ספק אפילו ושם
אין  ולפיכך אותה אוסרת שהתורה אלא כשרות, חזקת מפני
למעלה  כבר ונתבאר ספיקות. להרבה אחד ספק בין הבדל
שהתורה  מסוטה, למדנו טומאה ספק דיני שכל ט"ז, בפרק

טומאה. - לזנות קראה
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ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·˙eL¯a Ô‰ÈÈa „Á‡ ı¯LÂ ÌÈÚc¯Ùˆ ‰ÚLzƒ¿»¿«¿¿ƒ¿∆∆∆»≈≈∆ƒ¿
B˜ÙÒ - e‰Ê È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,„ÈÁi‰«»ƒ¿»«¿∆»≈∆¿≈≈«≈∆¿≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰ÈÈa Úc¯Ùˆe ÌÈˆ¯L ‰ÚLz .‡ÓË»≈ƒ¿»¿»ƒ¿«¿≈«≈≈∆ƒ¿»«ƒ
˜ÙÒ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â¿»«¿∆»≈∆¿≈»∆«¿»»»≈
È‡cÂa È˙‡ÓË ¯Ó‡iL „Ú ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a4; ƒ¿»«ƒ»«∆…«ƒ¿≈ƒ¿««

È‡cÂ ¯Ó‡iL „Ú ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜ÙÒ ÏÎÂ¿»»≈ƒ¿«»ƒ»≈«∆…«««
˙n‰ ˙BÓˆÚ ,CÎÈÙÏ .È˙‡ÓË ‡lL5‰Ï· ÌˆÚÂ6 ∆…ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿«≈¿∆∆¿≈»

˙ÈaÓ ÌÈLe‚Â ‰¯B‰Ë ı¯‡Ó Le‚ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ≈∆∆¿»¿ƒƒ≈
Ò¯t‰7ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ó B‡8B‡ Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â , «¿»≈∆∆»«ƒ¿»«¿∆»≈∆
BËÈÒ‰9Ô‰Ó Ú‚ ‰na Úe„È ÔÈ‡Â ,10‰n·e11;ËÈÒ‰ ¡ƒ¿≈»««∆»«≈∆«»≈ƒ

„Á‡ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ,‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«≈¿«ƒƒ«¿≈»¿∆¡ƒ«∆»
,ÔÈÏÈ·L ÈL ;ÏÈ‰‡‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡ ÏÚ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó≈∆¿≈»««≈∆≈∆∆¡ƒ¿≈¿ƒƒ

‡ÓË „Á‡Â ¯B‰Ë „Á‡12Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a CÏ‰ , ∆»»¿∆»»≈»«¿∆»≈∆¿≈»«
Úe„È ÔÈ‡Â ,C¯ca ‰Ê Ì„‡a Ú‚pL B‡ ;CÏ‰ ‰Ê È‡a¿≈∆»«∆»«¿»»∆«∆∆¿≈»«
„Á‡ ,ÌÈL‡ ÈL eÈ‰L B‡ ;¯B‰Ë B‡ ‡ÓË ‡e‰ Ì‡ƒ»≈»∆»¿≈¬»ƒ∆»
È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË»≈¿∆»»¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈

.¯B‰Ë ˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎa - Ú‚ Ô‰Ó ‰Ê∆≈∆»«¿»≈«¿≈»

טהור.4) - לטומאה רוב במגע 5)ואפילו שמטמאים
הלכה  ב פרק מת טומאת (הלכות כשעורה בשיעור ובמשא

כלל.6)ט). מטמאה קבר 7)שאינה בה שנחרש שדה
טומאה. עליו גזרו לארץ,8)וחכמים חוץ אדמת גוש

מדרבנן. מטמאה היא ישראל, לארץ דין 9)שהובא הזיזו.
במשא. מטמאים אלה וגושים משא, כדין אם 10)היסט

בטהור. או הטמא במה.11)בגוש או כגון 12)פירוש,
למשנה). בפירושו (רבינו הקברות בבית העובר שביל

.‚·kLÓ ˙Ó ‡ˆBn‰13¯„ ÏL BaÁ¯Ï‰È‰ Ì‡ C «≈≈À¿»¿»¿∆∆∆ƒ»»
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ‡e‰Â ÌÏL»≈¿ƒ«»∆∆«»∆¬≈∆»≈

Ú‚pL B˙˜ÊÁL ,‰Óe¯˙Ï14B‡ ,¯·ÚÏ ÌB˜Ó BÏ ‰È‰ ; ƒ¿»∆∆¿»∆»«»»»«¬…
ÂÈ˜BL ÔÈa ¯·ÚL ¯LÙ‡L ˜¯ÙÓe ¯aLÓ ‰È‰L∆»»¿À»¿…»∆∆¿»∆»«≈»
·Á¯ ÏÎÏ ¯·˜ ‰È‰ Ì‡Â .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˜¯Ùe¿»»¬≈∆»¿ƒ»»∆∆¿»…«

BÙ¯ˆÓ ¯·w‰ - C¯c‰15ÌL ¯·BÚ‰Â ,16ÔÈ‡L .‡ÓË «∆∆«∆∆¿»¿¿»≈»»≈∆≈
.Ú‚pL B˙˜ÊÁ ‡l‡ ,˙B˜ÙÒ ¯‡Lk ‰Ê∆ƒ¿»¿≈∆»∆¿»∆»«

בו.13) הרגיש עליו שעבר הדעת 14)אחר על מתקבל
"וודאי  כתב ולא שנגע" "שחזקתו וכתב רבינו [דייק שנגע.
כגון  נגע, שלא שהיא אפשרות כשיש שהמדובר מפני נגע",
הדעת, על מתקבל הדבר אין אבל דרכים, לצידי שנטה
טהור. הרבים ברשות טומאה שספק פי על אף טמא ולפיכך
הדינים  נתבארו פסח ועושה ולנזיר לתרומה, זה וכל
פרק  נזירות ובהלכות י"א הלכה ו פרק פסח קרבן בהלכות
סתם  כמו זו חזקה לפרש ואין י"ט. והלכה י"ח הלכה ט
מכריע  ואינו מחזקה עדיף רוב שהרי מקום, בכל חזקה
חזקה]. שכן ומכל קודמת בהלכה כמבואר לטמא,

טומאה.15) מלא הקבר וכאילו החלקים כל את מצרף
שאין 16) במקום, ושעבר במת נגע שלא יודע הוא ואפילו

המת. מן כלום שם

.„˙Ú‰ „Ú Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ - ÈB·Óa ‡ˆÓpL ı¯L∆∆∆ƒ¿»¿»¿«≈¿«¿≈««»≈
‰È‰ ‡ÏÂ ÈBÏt ÌBÈa ‰f‰ ÈB·n‰ ˙‡ Èz˜„a :¯Ó‡iL∆…«»«¿ƒ∆«»«∆¿¿ƒ¿…»»

ı¯L Ba17B„ak elÙ‡ .18‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - B˜„a ‡ÏÂ ∆∆¬ƒƒ¿¿…¿»¬≈∆¿«≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„eak‰ Ì„˜Ó Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«ƒ…∆«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‡nËÓ BÈ‡ - ÁÏ B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;L·È B‡ˆnL∆¿»»≈¬»ƒ¿»«≈¿«≈
‰È‰ÈÂ da ˙eÓiL ¯LÙ‡L ‰ÚL „Ú ‡l‡ Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«∆»«»»∆∆¿»∆»»¿ƒ¿∆

‡ˆÓpL ˙Úa ÁÏ ‰zÚ19. «»«»≈∆ƒ¿»

זה 17) שרץ שהרי ואילך, הבדיקה משעת אלא מטמא ואינו
הבדיקה. אחר לכאן הכיבוד 18)הגיע אומרים, אנו אין

כאן. היה אילמלי השרץ את מעביר שמעון 19)היה כרבי
[בפיר  כרבי שם. הלכה "ואין רבינו: מסיים למשנה ושו

(שם  אלעזר שרבי מפני כמותו, ופסק בו חזר וכאן שמעון"
דבריו]. את מבאר ב) עמוד

.‰ÔÓ „Á‡Â ¯B‰Ë „Á‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈw¯ ÈL¿≈Àƒƒ¿«»ƒ∆»»¿∆»ƒ
,e¯‡aL BÓk ‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯ÊbL ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰»Àƒ«ƒ¿»ƒ∆»¿¬≈∆À¿»¿∆≈«¿
- e‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â BËÈÒ‰ B‡ Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â¿»«¿∆»≈∆¡ƒ¿≈»«≈∆

ÔÈÏBz20˙B˜ÙÒ ÈL Ô‰L ÈtÓ ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÂÈÏÚ21: ƒ»»∆«¿»ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈
,‡ˆÓpa ¯Ó‡z Ì‡Â ;‡ˆÓpa ˜ÙÒ Ú‚ ¯B‰ha ˜ÙÒ»≈«»»«»≈«ƒ¿»¿ƒ…««ƒ¿»
ÔÈw¯‰ ÈL eÈ‰ .¯B‰Ë ‡e‰L ˜ÙÒ ‡ÓË ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆»≈»≈∆»»¿≈»Àƒ
Ú‚Â ÌL ÔÈÁpÓe ÔÈ·e‚ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒƒ»¿ƒÀ»ƒ»¿»«
ÔÈÏBz - Ô‰Ó „Á‡ ‡O ;¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿≈»»»∆»≈∆ƒ
ÔÎÂ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÁpÓ BÈ‡ B‡OpMÓ È¯‰L ,ÂÈÏÚ»»∆¬≈ƒ∆¿»≈À»ƒ¿»«ƒ¿≈
ÔÈÏBz - Ál‰ ˜¯‰ Ba ‰Ï˙Â ÁÏ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆»≈∆«¿ƒ¿»»…««ƒ
‰È‰iL È„k ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÁpÓ BÈ‡ È¯‰L ,ÂÈÏÚ»»∆¬≈≈À»ƒ¿»«ƒ¿≈∆ƒ¿∆
,e¯‡a ¯·k .B„‚a ÏÚ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»∆»¬≈«ƒ¿¿»≈«¿
ÏÎa BËÈÒ‰ B‡ B‡O B‡ ‡ˆÓp‰ ˜¯a Ú‚ Ì‡L∆ƒ»«¿…«ƒ¿»¿»¡ƒ¿»

ÌB˜Ó22Ò¯t‰ ˙È·k ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO - »¿ƒ»»∆«¿»¿≈«¿»
ÔÚbÓ È‡cÂ ÏÚ ÔÈÙ¯BOL da ‡ˆBiÎÂ23.ÌB˜Ó ÏÎa ¿«≈»∆¿ƒ««««»»¿»»

שורפים.20) ולא אוכלים גם 21)לא אם רבינו ביאר לא
ולא  תולין א בהלכה למעלה שנמנו הספיקות באותם
מדרבנן, שעיקרן בטומאות אלא תולין אמרו לא או שורפין,

הפרס. ובית רוקים ובין 22)כגון היחיד ברשות בין
הרבים. שגזרו 23)ברשות הספיקות מששת הם אלה

שם. שנמנו וקדשים תרומה עליהם לשרוף חכמים

.Â„Á‡ ‡·e ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ·LiL ÈÓ24ÏÚ Ò¯„Â ƒ∆»«ƒ¿»«ƒ»∆»¿»««
Ba Ú‚Â ˜˜¯L B‡ ÂÈ„‚a25ÔÈÙ¯BO Bw¯ ÏÚ - ˜¯‰ ¿»»∆»«¿»«»…«À¿ƒ

‰Óe¯z‰ ˙‡26·¯ Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÂÈ„‚a ÏÚÂ , ∆«¿»¿«¿»»¿ƒ««»…ƒ…
ÔÈ‡ÓË ¯ÈÚ‰27ÌÈ¯B‰Ë ¯ÈÚ‰ ·¯ Ì‡Â ,Ò¯„Ó ÂÈ„‚a - »ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ…»ƒ¿ƒ

.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ -¬≈»

טמא.24) או טהור הוא אם יודעים אנו ביושב.25)ואין
רוקים.26) ספק מן 27)כדין כמעט זה [אמנם זבים.

אפשר  אי אבל זבים, יהיו העיר תושבי שרוב הנמנעות
ומה  מדרס, מטמא גופו אין הארץ עם שהרי אחרת, לפרש
נידה  שאשתו מפני הוא בגדיהם על מדרס טומאת שגזרו
שדינם  גויים לרוב שהכוונה לפרש ואין עליהם, יושבת
עליה. שורפים ואין מדרבנן היא גויים טומאת שהרי כזבים,

טוב]. יום תוספות ובעל הברטנורה פירשו וכן

.Ê‰Ê È¯‰ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a B‡ˆÓe ÈÏk BÏ „·‡L ÈÓƒ∆»«¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¬≈∆
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ze`nehdקנד zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÏ „·‡ .˙Ó ‡ÓË ‡ÓËÂ Ò¯„Ó ‡ÓË»≈ƒ¿»¿»≈¿≈≈»«ƒ¿»«ƒ
B·Ï B‡ˆÓe ÌBia B„a‡ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡ˆÓe¿»ƒ¿»«ƒƒƒ¿«¿»¿
‰ÏÈla ,‰ÏÈla B‡ˆÓe ÌBia „·‡ ;¯B‰Ë - ÌBia«»»««¿»««¿»««¿»
ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBia B‡ˆÓe ÌBia „·‡L B‡ ,ÌBia B‡ˆÓe¿»«∆»««¿»«∆«¬»
ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‡ÓË ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿∆¿«»≈∆«¿»…∆»«»»

.‡ÓË - B˙ˆ˜Ó B‡ ‰ÏÈl‰««¿»ƒ¿»»≈

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÁÎL B‡ ÈÏk ÁÈp‰ƒƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ««ƒ
˙eL¯a BÁÎL B‡ BÁÈp‰ .¯B‰Ë - ‰ÏÈl‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL∆»«»»««¿»»ƒƒ¿»ƒ¿
.˙Ó ‡ÓhÓ ¯B‰ËÂ Ò¯„Ó ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „ÈÁi‰«»ƒ¬≈∆¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈

a‡Ók ÁÈpÓe ÁÎBLa e¯ÈÓÁ‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeÈtÓ ?„ ƒ¿≈»…∆¿ƒ¿≈««ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,„ÈÓz ÈeˆÓ ¯·„ BÈ‡L∆≈»»»»ƒ…»¿»»

.ËÈtÓ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ CB˙a ‡ˆÓe „a‡Ó‰«¿«≈»»¿««ƒ¬≈∆»ƒ¿≈
.¯enL ˙˜ÊÁa ‡e‰L∆¿∆¿«ƒ

.È;ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÏk ÁËBM‰«≈«≈ƒƒ¿»«ƒ¬≈≈¿ƒ
.ÌÈ‡ÓË Ô‰a eÚ‚ ‡nL ,ÌÈ‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯·eƒ¿«»ƒ¿≈ƒ∆»»¿»∆¿≈ƒ
- Ì‡È·‰Ï CÏ‰Â eÏÙ .ÌÈ¯B‰Ë - Ô¯nLÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»¿«¿»¿ƒ»¿¿»««¬ƒ»
ÂÈÏk e„·‡L ÈÓ ÔÎÂ .ÂÈÈÚÓ eÓÏÚpL ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË¿≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈»¿≈ƒ∆»¿≈»
Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ÌBia Ba elÙ‡ Ô‡ˆÓe „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ¿»»¬ƒ«¬≈≈ƒ¿»

.e¯‡aL BÓk ,˙Ó ‡ÓËe¿≈≈¿∆≈«¿

.‡È¯ÈÚaL ÔÈw¯‰ Ïk - ˙È¯Î B‡ ¯ÈÚa ˙Á‡ ‰ËBL»««»ƒ»¿ƒ»»Àƒ∆»ƒ
.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa¿∆¿«À¿»¿»¿»»

.·ÈBnÚ ‰·LiL B‡ ÂÈ„‚a ÏÚ ‰M‡ ‰Ò¯cL ÈÓƒ∆»¿»ƒ»«¿»»∆»¿»ƒ
ÂÈÏk - ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‡e‰L ez¯ÈkÓ Ì‡ :‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»ƒ«ƒ«∆≈ƒ¿»≈»

.‰pÏ‡LÈ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆»

.‚È.ÌÈ¯B‰Ë ÂÈÏk - „ÓÚÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔLiL ÈÓƒ∆»≈ƒ¿»«ƒ¿»«≈»¿ƒ

.„ÈÌ‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰ÏÈla „Á‡a ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ú‚»«ƒ¿»«ƒ¿∆»««¿»¿≈»«ƒ
,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙Ó B‡ˆÓe „ÓÚ ¯ÁM·e ,˙Ó Ì‡ ÈÁ«ƒ≈«««»«¿»≈¬≈∆»≈
ÈÁ e‰e‡¯ Ì‡Â .Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏkL∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»«
˙eL¯a ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙Ó B‡ˆÓ ¯ÁM·e ,·¯Úa»∆∆«««¿»≈¬≈∆»≈ƒ¿

.¯B‰ËÂ ÌÈa¯‰»«ƒ¿»

.ÂËÌ‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÛlÚ˙Â „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔkÒÓ‰«¿À»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»«ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï e‰e‡ÈˆB‰Â ,ÈÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú B‡ ˙Ó≈¬«ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ
˙eL¯a ‡e‰Lk :„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï e‰eÒÈÎ‰Â e¯ÊÁÂ¿»¿¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿

Ái‰- ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‡e‰LÎe ,‡ÓË B˜ÙÒ - „È «»ƒ¿≈»≈¿∆ƒ¿»«ƒ
e‰eÎÈÏB‰Â ÔkÒÓ ‰È‰L „Á‡a ‰OÚÓ .¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»«¬∆¿∆»∆»»¿À»¿ƒ
,ÂÈzÁz ˙BÙlÁ˙Ó ˙Bzk eÈ‰Â ,‰hÓa ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿«¿«¿»
˙k ‡l‡ ÌÈÓÎÁ e‡nË ‡ÏÂ ,˙Ó ‡ˆÓ ‰B¯Á‡·e»«¬»ƒ¿»≈¿…ƒ¿¬»ƒ∆»«

.„·Ïa ‰B¯Á‡«¬»ƒ¿«

.ÊË‡¯Bpˆ ‰ÊzÂ ¯Ba‰ ÏÚ ¯a„Óe „ÓBÚ ‰È‰L ‡ÓË»≈∆»»≈¿«≈««¿ƒ¿»ƒ»

¯Ba ‰È‰ Ì‡ :ÚÈb‰ ‡Ï ˜ÙÒ ¯BaÏ ÚÈb‰ ˜ÙÒ ,ÂÈtÓƒƒ»≈ƒƒ««»≈…ƒƒ«ƒ»»
¯Ba ‰È‰ Ì‡Â ;„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‡ÓË B˜ÙÒ - ÔÓL ÏL∆∆∆¿≈»≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ»»
¯Ba‰ ˙ÙOL ÈtÓ ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÔÈÈ ÏL∆«ƒ¿≈»¿»»ƒ¿≈∆¿««

.˙ËÏB˜∆∆

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
באחד 1) והלך טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני יבאר

אחד  שבילים, שני ודין וכו'. הלך זה באי יודע ואינו מהם
וחבירו  טהרות ועשה מהם באחד והלך טמא, ואחד טהור
בתשע  שנתערבה טמאה כיכר וכו'. טהרות ועשה בשני הלך
כיכרות  חמש ואכלו אדם בני חמישה ובאו טהורות כיכרות
והלכו  טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני ודין וכו'. מהן

וכו'. טמא ואחד טהור אחד אנשים, שני בהם

.‡ÔÈÏÈ·L ÈL2‡ÓË „Á‡ ,3¯B‰Ë „Á‡Â4CÏ‰ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
CÏ‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a5‰OÚÂ , ¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«¿»»

eÏÎ‡Â ˙B¯‰Ë6ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰f‰Â ,7¯‰ËÂ Ï·ËÂ8, ¿»¿∆∆¿¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿»≈
˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa CÏ‰Â9Ì‡ . ¿»««≈ƒ¿»»¿»¬≈≈¿ƒ

˙BBL‡¯‰ ˙BÓi˜10˙BÈeÏz el‡Â el‡ -11È‡cÂaL , «»»ƒ≈»≈¿∆¿««
‡ÓË ˙B¯‰h‰ ÔÓ „Á‡L12ÌÈ˙Èa ¯‰Ë ‡Ï Ì‡Â .13 ∆∆»ƒ«¿»»≈¿ƒ…»«≈»«ƒ

˙BÈeÏz ˙BBL‡¯‰ -14Ô‰ È¯‰L ,eÙ¯OÈ ˙BiM‰Â , »ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿∆¬≈≈
ÈLa CÏ‰L ÈtÓ ,‡e‰ ‡ÓË ‰fL ,È‡cÂa ˙B‡ÓË¿≈¿««∆∆»≈ƒ¿≈∆»«ƒ¿≈

ı¯M‰ ÔÎÂ .ÔÈÏÈ·M‰15Úc¯Ùv‰Â16ÌÈa¯‰ ˙eL¯a17 «¿ƒƒ¿≈«∆∆¿«¿«¿≈«ƒ¿»«ƒ
Ú‚Â ,ı¯M‰ e‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˙¯k Ô˙¯eˆ ÔÈ‡Â¿≈»»ƒ∆∆¿≈»«≈∆«∆∆¿»«
ÈMa Ú‚Â ,Ï·ËÂ ,eÏÎ‡Â ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ,Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»¿∆∆¿¿»«¿»««≈ƒ
˙BÓi˜ Ì‡Â .˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»¬≈≈¿¿ƒ«»
ÌÈ˙Èa Ï·Ë ‡Ï Ì‡Â .˙BÈeÏz el‡Â el‡ - ˙BBL‡¯‰»ƒ≈»≈¿¿ƒ…»«≈»«ƒ

.eÙ¯OÈ ˙BiM‰Â ,˙BÈeÏz ˙BBL‡¯‰ -»ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿

מ"ג.2) פ"ה מת.3)טהרות ברשות 4)טומאת ושניהם
או 5)הרבים. הטהור הוא בו שהלך השביל אם פירוש,

לפרש  ואין הלך. שביל באיזה הוא יודע אבל הטמא,
כתב  שהרי הלך, שביל באיזה יודע שאינו כפשוטם, הדברים
הלך  שביל באיזה יודע אינו הוא ואם בשני", "והלך לקמן

בשני. הלך שעכשיו לו מניין - שספק 6)בראשונה כדין,
טהור. ספיקו - הרבים ברשות הדין 7)טומאה שמן אע"פ

(למעלה  עצמו יטהר שלכתחילה לו אומרים - טהור הוא
ה"ט). טבולֿיום 8)פט"ו מכלל ויצא החמה, ששקעה

טוב'). יום ('תוספות וקדשים תרומה מפני 9)שמטמא
בלבד. השניות טהרות על עכשיו דנים ואחת 10)שאנו

איזו. יודעים אנו שאין אלא ודאי, טמאה אף11ֿ)מהן
אם  ואפילו אחת, בבת שתיהן על שואל אינו שהוא עלֿפי
אותן. טיהר והחכם הראשונות, הטהרות על כבר שאל

וודאי.12) טמא לטהר קיימות.13)ואיֿאפשר והראשונות
שנינו 14) וכן טהורות, - במשנתנו רבא אליהו גירסת

שלפנינו  הגירסא את מקיים ורבינו ה"ג. פ"ו שם בתוספתא
ששתיהן  זמן שכל ומבאר הרא"ש, גורס וכן במשנה.
שהשניות  אףֿעלֿפי מהן, אחת אף לטהר אין קיימות,

השלמות). (ראה ודאי מ"ד.15)טמאות שאינו 16)שם
הרבים,17)מטמא. ברשות המדובר - שבילין בשני גם

כל  - היחיד ברשות אבל ג. בהערה למעלה שנתבאר כמו

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



קנה ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÏ „·‡ .˙Ó ‡ÓË ‡ÓËÂ Ò¯„Ó ‡ÓË»≈ƒ¿»¿»≈¿≈≈»«ƒ¿»«ƒ
B·Ï B‡ˆÓe ÌBia B„a‡ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡ˆÓe¿»ƒ¿»«ƒƒƒ¿«¿»¿
‰ÏÈla ,‰ÏÈla B‡ˆÓe ÌBia „·‡ ;¯B‰Ë - ÌBia«»»««¿»««¿»««¿»
ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBia B‡ˆÓe ÌBia „·‡L B‡ ,ÌBia B‡ˆÓe¿»«∆»««¿»«∆«¬»
ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‡ÓË ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿∆¿«»≈∆«¿»…∆»«»»

.‡ÓË - B˙ˆ˜Ó B‡ ‰ÏÈl‰««¿»ƒ¿»»≈

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÁÎL B‡ ÈÏk ÁÈp‰ƒƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ««ƒ
˙eL¯a BÁÎL B‡ BÁÈp‰ .¯B‰Ë - ‰ÏÈl‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL∆»«»»««¿»»ƒƒ¿»ƒ¿
.˙Ó ‡ÓhÓ ¯B‰ËÂ Ò¯„Ó ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „ÈÁi‰«»ƒ¬≈∆¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈

a‡Ók ÁÈpÓe ÁÎBLa e¯ÈÓÁ‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeÈtÓ ?„ ƒ¿≈»…∆¿ƒ¿≈««ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,„ÈÓz ÈeˆÓ ¯·„ BÈ‡L∆≈»»»»ƒ…»¿»»

.ËÈtÓ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ CB˙a ‡ˆÓe „a‡Ó‰«¿«≈»»¿««ƒ¬≈∆»ƒ¿≈
.¯enL ˙˜ÊÁa ‡e‰L∆¿∆¿«ƒ

.È;ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÏk ÁËBM‰«≈«≈ƒƒ¿»«ƒ¬≈≈¿ƒ
.ÌÈ‡ÓË Ô‰a eÚ‚ ‡nL ,ÌÈ‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯·eƒ¿«»ƒ¿≈ƒ∆»»¿»∆¿≈ƒ
- Ì‡È·‰Ï CÏ‰Â eÏÙ .ÌÈ¯B‰Ë - Ô¯nLÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»¿«¿»¿ƒ»¿¿»««¬ƒ»
ÂÈÏk e„·‡L ÈÓ ÔÎÂ .ÂÈÈÚÓ eÓÏÚpL ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË¿≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈»¿≈ƒ∆»¿≈»
Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ÌBia Ba elÙ‡ Ô‡ˆÓe „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ¿»»¬ƒ«¬≈≈ƒ¿»

.e¯‡aL BÓk ,˙Ó ‡ÓËe¿≈≈¿∆≈«¿

.‡È¯ÈÚaL ÔÈw¯‰ Ïk - ˙È¯Î B‡ ¯ÈÚa ˙Á‡ ‰ËBL»««»ƒ»¿ƒ»»Àƒ∆»ƒ
.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa¿∆¿«À¿»¿»¿»»

.·ÈBnÚ ‰·LiL B‡ ÂÈ„‚a ÏÚ ‰M‡ ‰Ò¯cL ÈÓƒ∆»¿»ƒ»«¿»»∆»¿»ƒ
ÂÈÏk - ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‡e‰L ez¯ÈkÓ Ì‡ :‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»ƒ«ƒ«∆≈ƒ¿»≈»

.‰pÏ‡LÈ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆»

.‚È.ÌÈ¯B‰Ë ÂÈÏk - „ÓÚÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔLiL ÈÓƒ∆»≈ƒ¿»«ƒ¿»«≈»¿ƒ

.„ÈÌ‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰ÏÈla „Á‡a ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ú‚»«ƒ¿»«ƒ¿∆»««¿»¿≈»«ƒ
,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙Ó B‡ˆÓe „ÓÚ ¯ÁM·e ,˙Ó Ì‡ ÈÁ«ƒ≈«««»«¿»≈¬≈∆»≈
ÈÁ e‰e‡¯ Ì‡Â .Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏkL∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»«
˙eL¯a ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙Ó B‡ˆÓ ¯ÁM·e ,·¯Úa»∆∆«««¿»≈¬≈∆»≈ƒ¿

.¯B‰ËÂ ÌÈa¯‰»«ƒ¿»

.ÂËÌ‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÛlÚ˙Â „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔkÒÓ‰«¿À»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»«ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï e‰e‡ÈˆB‰Â ,ÈÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú B‡ ˙Ó≈¬«ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ
˙eL¯a ‡e‰Lk :„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï e‰eÒÈÎ‰Â e¯ÊÁÂ¿»¿¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿

Ái‰- ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‡e‰LÎe ,‡ÓË B˜ÙÒ - „È «»ƒ¿≈»≈¿∆ƒ¿»«ƒ
e‰eÎÈÏB‰Â ÔkÒÓ ‰È‰L „Á‡a ‰OÚÓ .¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»«¬∆¿∆»∆»»¿À»¿ƒ
,ÂÈzÁz ˙BÙlÁ˙Ó ˙Bzk eÈ‰Â ,‰hÓa ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿«¿«¿»
˙k ‡l‡ ÌÈÓÎÁ e‡nË ‡ÏÂ ,˙Ó ‡ˆÓ ‰B¯Á‡·e»«¬»ƒ¿»≈¿…ƒ¿¬»ƒ∆»«

.„·Ïa ‰B¯Á‡«¬»ƒ¿«

.ÊË‡¯Bpˆ ‰ÊzÂ ¯Ba‰ ÏÚ ¯a„Óe „ÓBÚ ‰È‰L ‡ÓË»≈∆»»≈¿«≈««¿ƒ¿»ƒ»

¯Ba ‰È‰ Ì‡ :ÚÈb‰ ‡Ï ˜ÙÒ ¯BaÏ ÚÈb‰ ˜ÙÒ ,ÂÈtÓƒƒ»≈ƒƒ««»≈…ƒƒ«ƒ»»
¯Ba ‰È‰ Ì‡Â ;„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‡ÓË B˜ÙÒ - ÔÓL ÏL∆∆∆¿≈»≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ»»
¯Ba‰ ˙ÙOL ÈtÓ ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÔÈÈ ÏL∆«ƒ¿≈»¿»»ƒ¿≈∆¿««

.˙ËÏB˜∆∆

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
באחד 1) והלך טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני יבאר

אחד  שבילים, שני ודין וכו'. הלך זה באי יודע ואינו מהם
וחבירו  טהרות ועשה מהם באחד והלך טמא, ואחד טהור
בתשע  שנתערבה טמאה כיכר וכו'. טהרות ועשה בשני הלך
כיכרות  חמש ואכלו אדם בני חמישה ובאו טהורות כיכרות
והלכו  טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני ודין וכו'. מהן

וכו'. טמא ואחד טהור אחד אנשים, שני בהם

.‡ÔÈÏÈ·L ÈL2‡ÓË „Á‡ ,3¯B‰Ë „Á‡Â4CÏ‰ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
CÏ‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a5‰OÚÂ , ¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«¿»»

eÏÎ‡Â ˙B¯‰Ë6ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰f‰Â ,7¯‰ËÂ Ï·ËÂ8, ¿»¿∆∆¿¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿»≈
˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa CÏ‰Â9Ì‡ . ¿»««≈ƒ¿»»¿»¬≈≈¿ƒ

˙BBL‡¯‰ ˙BÓi˜10˙BÈeÏz el‡Â el‡ -11È‡cÂaL , «»»ƒ≈»≈¿∆¿««
‡ÓË ˙B¯‰h‰ ÔÓ „Á‡L12ÌÈ˙Èa ¯‰Ë ‡Ï Ì‡Â .13 ∆∆»ƒ«¿»»≈¿ƒ…»«≈»«ƒ

˙BÈeÏz ˙BBL‡¯‰ -14Ô‰ È¯‰L ,eÙ¯OÈ ˙BiM‰Â , »ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿∆¬≈≈
ÈLa CÏ‰L ÈtÓ ,‡e‰ ‡ÓË ‰fL ,È‡cÂa ˙B‡ÓË¿≈¿««∆∆»≈ƒ¿≈∆»«ƒ¿≈

ı¯M‰ ÔÎÂ .ÔÈÏÈ·M‰15Úc¯Ùv‰Â16ÌÈa¯‰ ˙eL¯a17 «¿ƒƒ¿≈«∆∆¿«¿«¿≈«ƒ¿»«ƒ
Ú‚Â ,ı¯M‰ e‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˙¯k Ô˙¯eˆ ÔÈ‡Â¿≈»»ƒ∆∆¿≈»«≈∆«∆∆¿»«
ÈMa Ú‚Â ,Ï·ËÂ ,eÏÎ‡Â ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ,Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»¿∆∆¿¿»«¿»««≈ƒ
˙BÓi˜ Ì‡Â .˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»¬≈≈¿¿ƒ«»
ÌÈ˙Èa Ï·Ë ‡Ï Ì‡Â .˙BÈeÏz el‡Â el‡ - ˙BBL‡¯‰»ƒ≈»≈¿¿ƒ…»«≈»«ƒ

.eÙ¯OÈ ˙BiM‰Â ,˙BÈeÏz ˙BBL‡¯‰ -»ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿

מ"ג.2) פ"ה מת.3)טהרות ברשות 4)טומאת ושניהם
או 5)הרבים. הטהור הוא בו שהלך השביל אם פירוש,

לפרש  ואין הלך. שביל באיזה הוא יודע אבל הטמא,
כתב  שהרי הלך, שביל באיזה יודע שאינו כפשוטם, הדברים
הלך  שביל באיזה יודע אינו הוא ואם בשני", "והלך לקמן

בשני. הלך שעכשיו לו מניין - שספק 6)בראשונה כדין,
טהור. ספיקו - הרבים ברשות הדין 7)טומאה שמן אע"פ

(למעלה  עצמו יטהר שלכתחילה לו אומרים - טהור הוא
ה"ט). טבולֿיום 8)פט"ו מכלל ויצא החמה, ששקעה

טוב'). יום ('תוספות וקדשים תרומה מפני 9)שמטמא
בלבד. השניות טהרות על עכשיו דנים ואחת 10)שאנו

איזו. יודעים אנו שאין אלא ודאי, טמאה אף11ֿ)מהן
אם  ואפילו אחת, בבת שתיהן על שואל אינו שהוא עלֿפי
אותן. טיהר והחכם הראשונות, הטהרות על כבר שאל

וודאי.12) טמא לטהר קיימות.13)ואיֿאפשר והראשונות
שנינו 14) וכן טהורות, - במשנתנו רבא אליהו גירסת

שלפנינו  הגירסא את מקיים ורבינו ה"ג. פ"ו שם בתוספתא
ששתיהן  זמן שכל ומבאר הרא"ש, גורס וכן במשנה.
שהשניות  אףֿעלֿפי מהן, אחת אף לטהר אין קיימות,

השלמות). (ראה ודאי מ"ד.15)טמאות שאינו 16)שם
הרבים,17)מטמא. ברשות המדובר - שבילין בשני גם

כל  - היחיד ברשות אבל ג. בהערה למעלה שנתבאר כמו
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ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זה  להודיע לנחוץ מצא לא ורבינו טמאים, הספיקות
הם. הרבים רשות שבילים שסתם מפני בפירוש,

.·ÔÈÏÈ·L ÈL18CÏ‰ ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
ÈMa CÏ‰Â B¯·Á ‡·e ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»»¬≈¿»««≈ƒ
ÔÈ¯BÓ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ‡LÂ e‡a Ì‡ :˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»ƒ»¿ƒ¿¬∆««∆ƒ
Ô‰ÈL e‡a ;¯B‰Ë ‡e‰L BÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»≈∆ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆
B¯·Á ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡LÂ „Á‡‰ ‡aL B‡ ,„Á‡k19 ¿∆»∆»»∆»¿»«»»¿«¬≈

ÈzLe eÎÏ‰ ÌÈÏÈ·M‰ ÈL·e eÈÈ‰ ÌÈL :¯Ó‡Â¿»«¿«ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒƒ»«¿¿≈
eOÚL ˙B¯‰Ëe ,ÔÈ‡ÓË Ì‰ÈL È¯‰ - eÈOÚ ˙B¯‰Ë¿»»ƒ¬≈¿≈∆¿≈ƒ¿»∆»

˙BÙ¯O20ÔÎÂ .21?„ˆÈk .‰l˜ ‰‡ÓËa e‡ÓË Ì‡ ƒ¿»¿≈ƒƒ¿¿¿À¿»«»≈«
ÌÈ¯kk ÈL22„Á‡ ˙‡ ÏÎ‡ ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈ƒ»ƒ∆»»≈¿∆»»»«∆∆»

Ì‰Ó23ÈM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â B¯·Á ‡·e ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ≈∆¿»»¿»»¬≈¿»«∆«≈ƒ
Ô‰ÈL - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ‡L Ì‡ :˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»ƒƒ¿¬∆««∆¿≈∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë24‡e‰L , ¿ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿≈¿ƒ∆
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ˙B˜Ùq‰ ÏÏkÓ25; ƒ¿««¿≈∆ƒ¬¬»ƒ¿∆≈«¿

- B¯·Á ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡LpL B‡ ˙Á‡k Ô‰ÈL eÏ‡Lƒ¿¬¿≈∆¿««∆ƒ¿«»»¿«¬≈
È‡cÂ È¯‰L ,˙BÙ¯O Ì˙B¯‰ËÂ ,˜ÙqÓ ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL¿≈∆¿≈ƒƒ»≈¿»√»ƒ¿»∆¬≈««

„Á‡ ¯kk elÙ‡Â .‰‡ÓË Ô‰Ó ˙Á‡26·¯Ú˙pL ‡ÓË ««≈∆¿≈»«¬ƒƒ»∆»»≈∆ƒ¿»≈
ÔÈ‡ÓË Ôlk - ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯kk ‰‡Óa27.eÙ¯OÈÂ ¿≈»ƒ»¿ƒÀ»¿≈ƒ¿ƒ»¿

מ"ה.18) את 19)שם מפרש א  י, בפסחים רבא,
עצמו  על בשאל במשנתנו, יוסי ור' יהודה ר' של מחלוקתם
טמאים. - שאמר יוסי כר' רבינו ופסק חבירו, ועל

אדם 20) בני ובשני "תלויות", במ"ג שנינו אחד, באדם
שדינן  רבינו למד זה, לשון ומשינוי "טמאים". שנינו
וההגיון  זה, הבדל של טעמו נתבאר ולא ממש. כטמאות
בזה  בשאל שהחמרנו כשם אחד, באדם יותר להחמיר מחייב
שבגליון  חדשים' [ב'תוספות תלויות. שכולן זה, אחר
לשני  הכוונה "טמאים" במשנה שאמרו מה מפרש המשניות,
"וטהרות  כותב רבינו אולם תלויות. הטהרות אבל האנשים,

נשרפות"]. מ"ו.21)שעשו המשנה.22)שם לשון 
טמאים,23) אוכלין שהאוכל הי"א), (פי"א למעלה ונתבאר

מ  תרומה לאכילת זה 24)דרבנן.פסול נימוק לכאורה
בזה  הרגיש כן. פסק דאורייתא בטומאה גם שהרי מיותר,
שגם  בזה לרמז התכוון שרבינו ופירש המשנהֿלמלך,

טהור. היחיד ה"א.25)ברשות פט"ו זה 26)למעלה
ד, הלכה שם ובתוספתא נשרפות. למה הנימוק המשך

וכו'. אחד ככר "שאפילו" יוסי 27)הגירסא: ר' דברי
ה"ד. שם בתוספתא

.‚e‡·e ,ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯kk ‰ÚL˙a ·¯Ú˙pL ‡ÓË ¯kkƒ»»≈∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ»
Ì„‡ Èa ‰MÓÁ28e‡·e ,Ô‰Ó ˙B¯kk ‰MÓÁ eÏÎ‡Â ¬ƒ»¿≈»»¿»¿¬ƒ»ƒ»≈∆»

- ÌÈ¯‡Lp‰ ‰MÓÁ‰ eÏÎ‡Â ÌÈ¯Á‡ Ì„‡ Èa ‰MÓÁ¬ƒ»¿≈»»¬≈ƒ¿»¿«¬ƒ»«ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈»∆¬»ƒ¬≈ƒ

Ô‰a eÏ˙iL29ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈL‡‰ ‰MÓÁ‰Â ; ∆ƒ¿»∆¿«¬ƒ»»¬»ƒ»«¬ƒ
ÌÈBL‡¯a ÔÈÏBz Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë30. ¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»ƒƒ

ה"ה.28) שם טמאה,29)תוספתא התערובת שכל ומפני
אכלו  שהרי נטמאו, - הקודמת ההלכה בסוף כלמעלה

טמאים. שטימאנו 30)אוכלין שהראשונים אומרים אנו

את  אכלו והם הטמאות, הכיכרות את אכלו - אותם
הטהורות.

.„ÔÈÏÈ·L ÈL31eÎÏ‰Â ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»¿»¿
,‡ÓË „Á‡ LÈ‡Â ¯B‰Ë „Á‡ LÈ‡ ,ÌÈL‡ ÈL Ô‰a»∆¿≈¬»ƒƒ∆»»¿ƒ∆»»≈
‰ÏBz ¯B‰h‰ ‰Ê È¯‰ - ÈeÏz „Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»»∆»»¬≈∆«»∆
¯B‰h‰ ÏÈ·Ma CÏ‰ ¯B‰h‰ ‰Ê :ÔÈ¯ÓB‡Â ,ÈeÏza«»¿¿ƒ∆«»»««¿ƒ«»
.‡Óh‰ ÏÈ·Ma CÏ‰ ÈeÏz‰ ‰ÊÂ ,B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰Â«¬≈¿»√»¿∆«»»««¿ƒ«»≈

.„Á‡k Ô‰ÈL eÏ‡LpL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆ƒ¿¬¿≈∆¿∆»

ברשות 31) המדובר א. ס, נדה חנינא, בר יוסי ר' של מימרא
הרבים.

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
דברים 1) טומאה. לענין הרבים רשות שהם המקומות יבאר

ברשות  וחמור הרבים. כרשות דינם אם הרבים ברשות שהם
רוכב  זה היה ודין עליו. וטומאה טפחים עשרה גבוה הרבים

וכו'. בדרך ומהלכים חמורו על רוכב וזה חמורו על

.‡‡e‰L ÌB˜Ó Ïk˙aL ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯2Ck , »»∆¿»«ƒ¿ƒ¿««»»
‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰3. ¿»«ƒ¿ƒ¿«À¿»

לרשות 2) היחיד מרשות בשבת להוציא תורה שאסרה
להיפך. וכן יש 3)הרבים, אבל טהור. ספיקו שיהיה

הרבים  רשות ואינם לטומאה הרבים רשות שהם דברים,
הבאות. בהלכות שיתבאר כמו לשבת,

.·˙Bn‡ Úa¯‡4Ô‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ˙BÎeÓq‰ «¿«««¿ƒ¿»«ƒ¬≈≈
‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k5˙ÈÏÓ¯k‰ ÔÎÂ .6Ìi‰ ÔB‚k , ƒ¿»«ƒ¿À¿»¿≈««¿¿ƒ¿«»

˙ÈÂËˆ‡‰Â7‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ -8. ¿»ƒ¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»

א.4) יב, שספק 5)בבאֿבתרא למדנו, שנסתרה מסוטה
ולפיכך  טהור, סתירה) מקום (שאינה הרבים ברשות טומאה

טהור. ספיקו - סתירה בו שאין מקום שאינו 6)כל מקום
"כרמלית". נקרא היחיד, רשות ולא הרבים רשות לא
ספר  בהערות לעם' ב'רמב"ם נתבאר זו תיבה של [מקורה

ה"א]. פי"ד שבת הל' פירוש,7)זמנים מ"ו. פ"ו טהרות
רגילים  הציבור וראשי ציבורי רכוש שהוא גדול, אולם
זה. כנגד זה מכוונים ופתחיו התייעצות, לשם בו להתאסף

בה.8) להיסתר שאיֿאפשר מפני

.‚ÌL LÈ9˙BÓB˜Ó10˙eL¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡L , ≈»¿∆««ƒ∆≈¿
ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ˙aLÏ „ÈÁi‰«»ƒ¿«»¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«

‰‡ÓË11ÔÈÁÈLÏ ÔÈLlÙÓ‰ ÔÈÏÈ·M‰ :Ô‰ el‡Â . À¿»¿≈≈«¿ƒƒ«¿À»ƒ«ƒƒ
˙BzbÏÂ ˙B¯B·ÏÂ12‰Ú˜a‰Â ;13˙BÓÈa ¯„b ˙Ùwn‰ ¿¿¿«ƒ¿«ƒ¿»«À∆∆»≈ƒ

‰nÁ‰14È˜ÏÈÒ·e ;15‰a¯‰ ·Á¯ ÔÈa ‡e‰L ,ÌÈÎÏÓ ««»»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿»»»«¿≈
‰·k¯n‰ ÈL‡ Ba „ÓÚÏ16‰a¯‰ ÌÈÁ˙t BÏ LÈÂ «¬…«¿≈«∆¿»»¿≈¿»ƒ«¿≈

ÏB„b‰ ÔÈa‰ ‡e‰Â ,Ô¯Bt‰Â ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÈÁe˙t¿ƒƒ¿»«ƒ¿«»¿«ƒ¿»«»
ÌÈa¯‰L ,¯ˆÁÂ ‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈÁ˙t ÈL BÏ LiL∆≈¿≈¿»ƒ∆¿∆∆∆¿»≈∆»«ƒ
˙B‡B·Ó ÔÎÂ .¯Á‡ Á˙Ùa ÔÈ‡ˆBÈÂ ‰Ê Á˙Ùa ÔÈÒÎ17 ƒ¿»ƒ¿∆«∆¿¿ƒ¿∆««≈¿≈¿
ÔÈ¯e„b Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰pÏ B‡ ÌiÏ ÌÈ„¯Bi‰18 «¿ƒ«»«»»««ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈa¯Â ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ19,Ô‰a ÔÈÏBÚÂ ÔÈÒtËÓ ƒ»ƒ»¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»∆
˙BÒBÓÈa‰Â20˙B‡ˆÁ¯n‰Â21ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ¿«ƒ¿«∆¿¬»¬≈≈ƒ¿»«ƒ

‰¯ÊÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ22.‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k - ¿À¿»¿≈»»¬»»ƒ¿»«ƒ¿À¿»
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ze`nehdקנו zea` x`y 'ld - dxdh xtq - hay 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ערבי).9) (סיגנון במציאות מ"וֿט.10)יש לא 11)שם
שהיא  אמרו לשבת, היחיד רשות שאינה בלבד, בכרמלית

אלא  לטומאה, הרבים רשות כרשות שהם מקומות גם ישנם
לענין  הרבים רשות הם ואעפ"כ שבת לענין ממש היחיד

משני 12)טומאה. (פתוח מפולש מבוי פירוש, מ"ו. שם
ושביל  היציאה, את החוסמת גת או בור ובסופו צדדים)
הבורות  מן לשאוב אדם בני בו שהולכים מבוי באותו עובר

למשנה). בפירושו בו 13)(רבינו שיש במישור גדול שטח
שדות. את 14)הרבה לקצור פועלים לשם ובאים

היחיד  כרשות דינה כזו בקעה ולדוש. לאסוף התבואה,
הפועלים. מעיני להיסתר מקום שם אין אבל לשבת,

"בסיליאוס".15) ביוונית "מלך" יוונית. מלה
המלך.16) מרכבות על ה"ד.17)הממונים פ"ז תוספתא
הכניסה.18) את המכבידות צידיהם משני גדירות
רבים.19) אם פירוש,20)פירוש, והדימוסות. צ"ל:

טבריה. חמי כגון חמים, מעיינות מי של מרחצאות
ה"ה.21) פ"ז שם (פסחים 22)תוספתא, המקדש שבבית

ב). יח,

.„¯ÈÚ‰ ˙Bpb23˙eL¯ - Ô‰ÈÏÚ ˙¯·BÚ ¯ÈÚ‰ C¯cL «»ƒ∆∆∆»ƒ∆∆¬≈∆¿
.‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰»«ƒ¿À¿»

שם.23) תוספתא,

.‰‰pb‰24˙¯nzLÓ ‡È‰L ÔÓÊa ,25,„ÈÁi‰ ˙eL¯ - «ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿«∆∆¿«»ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ - ˙¯nzLÓ dÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈»ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿À¿»¿≈

‰ÏB„‚ È˜ÏÈÒa26˙eL¯ - d˙B‡ ÔÈÁ˙BtL ÔÓÊa , »ƒ¿≈¿»ƒ¿«∆¿ƒ»¿
Ï ÌÈa¯‰˙eL¯ - d˙B‡ ÔÈÏÚBpL ÔÓÊ·e ,‰‡ÓË »«ƒ¿À¿»ƒ¿«∆¬ƒ»¿

.ÏkÏ „ÈÁi‰«»ƒ«…

ייכנסו 25)שם.24) שלא עליה שומרים מסוימות, בשעות
אדם. בני ביום.26)לה ונפתחת בלילה שננעלת

.Â‰Ú˜a‰27˙eL¯ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ¯„b ˙Ùwn‰ «ƒ¿»«À∆∆»≈ƒ«¿»ƒ¿
‰‡ÓËÏe ˙aLÏ „ÈÁi‰28- ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ; «»ƒ¿«»¿À¿»¿ƒ…»¿»À∆∆

„·Ïa ‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡È‰ È¯‰29‰Ú˜·e . ¬≈ƒ¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿«ƒ¿»
e¯·ÚL30˙BÓÈa ‰ÈÏÚ31ÌÈÓLb‰32˙eL¯ ‡È‰ È¯‰ - ∆»¿»∆»ƒ«¿»ƒ¬≈ƒ¿

‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ ‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰33Ô‰ eÏ‡Â .34 «»ƒ¿À¿»¬ƒƒ««»¿≈≈
Ô‰ eÏ‡Â .dÎBzÓ ‰‡e·z‰ ¯˜ÚzMÓ ?‰nÁ‰ ˙BÓÈ¿««»ƒ∆≈»≈«¿»ƒ»¿≈≈

‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zMÓ ?ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ35ÔÈa . ¿«¿»ƒƒ∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»≈
ÌÈÏebÚ‰36ÔÈ‚efÏ ÌÈ·Ú ÏL37ÌÈa¯‰ ˙eL¯ - »ƒƒ∆¬»ƒ«ƒ¿»«ƒ

‰‡ÓËÏ38. ¿À¿»

(שבת 27) אשי רב של פירושו פי על פ"וֿז, טהרות משנה
א). לשדות,28)ז, נכנסים אדם בני אין הגשמים בימות

התבואה. את לדרוס שלא לא 29)כדי אינה לשבת אבל
שדינה  ככרמלית, אלא הרבים כרשות ולא היחיד כרשות
מצויה  תבואה אין החמה בימות גם שבת. בהל' נתבאר
וגם  התבואה את לקצור לתוכם נכנסים אדם ובני בשדות,

סת  מקום אינם ולפיכך הרבים לטייל, כרשות ודינם ירה,
לטומאה. ב.30)אפילו קנג, בבבאֿבתרא רבא

גם 31) כך לגרוס ונראה "ימות". הגירסא שם, בבבאֿבתרא
רבינו. רשות 32)בדברי דין עליה וחל הגדר, הקמת אחר

חוזרת 33)היחיד. אינה היחיד, רשות שנעשתה מכיוון
עלֿפי  הוא זה [ביאור ה"י. לקמן ראה הרבים. רשות להיות
שני  הביאו אמר, ד"ה ב'תוספות' שם. הרשב"ם של פירושו
את  פיהם על ליישב אפשר ואי רבא, לדברי אחרים פירושים

כאן]. רבינו ה"ד.34)דברי פ"ז טהרות תוספתא,
במרֿחשון 35) ושלושה בעשרים מתחיל שזמנו השני הגשם

הי"א). פ"ו נדרים בהל' מ"ח.36)(רבינו פ"י, שם משנה,
הענבים  בהם שמונחים עגולים גדולים כלים רבינו: ופירש

בגת. לדריכה אחר 37)המוכנים הענבים של הפסולת
שם). (רבינו, גדולה לערימה שמתקבץ מפני 38)הדריכה

הדורכים. לעיני גלוי זה שמקום

.ÊÌ¯k39ÌÈ¯ˆBa‰ ÈÙlL40„ÈÁi‰ ˙eL¯ -41¯Á‡Ïe , ∆∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«»ƒ¿««
ÌÈ¯ˆBa‰42?È˙ÓÈ‡ .‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ -43ÔÓÊa «¿ƒ¿»«ƒ¿À¿»≈»«ƒ¿«

dc‚kL Áe¯a ÌÈ‡ˆBÈÂ BÊ Áe¯a ÌÈÒÎ ÌÈa¯‰L44. ∆»«ƒƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»«∆¿∆¿»
ÌLk - ÌÈ„ e¯‡aL el‡Ó ıeÁ ˙BÓB˜n‰ Ïk ¯‡L¿»»«¿≈≈∆≈«¿ƒ»¿≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ì‰ Ck ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰L∆≈¿«»ƒ¿«»»≈¿«»ƒ

.‰‡ÓËÏ¿À¿»

עדיין.40)שם.39) נבצרו שלא מפני 41)המקומות
בהם  יחשדו שלא כדי שמה, מלהיכנס נמנעים אדם שבני
שהגפנים  הבוצרים, לעיני גלוי אינו והמקום ענבים, בגניבת

שנבצר.42)חוצצים. דינו 43)השטח הבוצרים לאחר
הרבים? לקצר 44)כרשות כדי שם נכנסים רבים כן ואם

('תפארת  הרבים רשות עושה אינו אחד פתח אבל הדרך, את
רשות  המקום אין למה המשנה מפרשי ביארו לא ישראל').

בוצרים. שם כשאין מדובר ואולי הבוצרים. מפני הרבים

.ÁÛ‡Â ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆≈»¿«»ƒ¿«»¿«
ÌÚ‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿≈∆≈»»

Ô‰a ÔÈLnzLÓ45˙eL¯ È¯BÁÂ ,˙BÏÈ‡‰ :Ô‰ el‡Â . ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈≈»ƒ»¿≈¿
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈa¯‰46. »«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿»»««¿»»

‰‡ÓËÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÔÏÈ‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»∆≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»
BÎB˙a47- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,BL‡¯Ï ‰ÏÚ , ¿»»¿…»≈»«»≈…»«

‡ÓË B˜ÙÒ48B„È ÒÈÎ‰ .49¯BÁÏ50,‰‡ÓË Ba LiL ¿≈»≈ƒ¿ƒ»¿∆≈À¿»
‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ51. »≈»«»≈…»«¿≈»≈

עוברים 45) רבים אם העובדה, מכריעה טומאה לענין
לא. או אורך 46)במקום טפחים ארבעה בו שאין מקום

לשבת. היחיד רשות אינו רוחב, ארבעה בתוך 47)על
למעלה.48)הענפים. האמור כשיעור שם שאין אףֿעלֿפי

הרבים.49) ברשות העומד כשיעור,50)האדם בו שאין
לשבת. היחיד רשות שם.51)ואינו מצויים רבים שאין

.Ë˙eÁ52‰‡ÓË ‡È‰L53,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙Ùe ¬∆ƒ¿≈»¿»ƒ¿»«ƒ
¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ÒÎ ˜ÙÒ54ÏkL ; »≈ƒ¿«»≈…ƒ¿«¿≈»∆»

BÚbÓ ˜ÙqL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ápn‰ ı¯L BÓk ˙eÁ‰«¬¿∆∆«À»ƒ¿»«ƒ∆¿≈«»
,‰‡ÓË ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ,˙BiÁ ÈzL eÈ‰ .¯B‰Ë»»¿≈¬À««¿»¿««¿≈»
- ¯B‰hÏ ˜ÙÒ ÒÎ ‡ÓhÏ ˜ÙÒ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿««≈∆»≈«»≈ƒ¿«»≈«»

„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒ ‰fL ;‡ÓË B˜ÙÒ55˙eÁ‰L , ¿≈»≈∆∆¿≈¿«»ƒ∆«¬
‰Ú˜a ÔÎÂ .„ÈÁi‰ ˙eL¯56ada LiL ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆≈»

,‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ‰„O d·e ,‰a¯‰ ˙B„O»«¿≈»»∆««¿≈»¿««¿»
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ערבי).9) (סיגנון במציאות מ"וֿט.10)יש לא 11)שם
שהיא  אמרו לשבת, היחיד רשות שאינה בלבד, בכרמלית

אלא  לטומאה, הרבים רשות כרשות שהם מקומות גם ישנם
לענין  הרבים רשות הם ואעפ"כ שבת לענין ממש היחיד

משני 12)טומאה. (פתוח מפולש מבוי פירוש, מ"ו. שם
ושביל  היציאה, את החוסמת גת או בור ובסופו צדדים)
הבורות  מן לשאוב אדם בני בו שהולכים מבוי באותו עובר

למשנה). בפירושו בו 13)(רבינו שיש במישור גדול שטח
שדות. את 14)הרבה לקצור פועלים לשם ובאים

היחיד  כרשות דינה כזו בקעה ולדוש. לאסוף התבואה,
הפועלים. מעיני להיסתר מקום שם אין אבל לשבת,

"בסיליאוס".15) ביוונית "מלך" יוונית. מלה
המלך.16) מרכבות על ה"ד.17)הממונים פ"ז תוספתא
הכניסה.18) את המכבידות צידיהם משני גדירות
רבים.19) אם פירוש,20)פירוש, והדימוסות. צ"ל:

טבריה. חמי כגון חמים, מעיינות מי של מרחצאות
ה"ה.21) פ"ז שם (פסחים 22)תוספתא, המקדש שבבית

ב). יח,

.„¯ÈÚ‰ ˙Bpb23˙eL¯ - Ô‰ÈÏÚ ˙¯·BÚ ¯ÈÚ‰ C¯cL «»ƒ∆∆∆»ƒ∆∆¬≈∆¿
.‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰»«ƒ¿À¿»

שם.23) תוספתא,

.‰‰pb‰24˙¯nzLÓ ‡È‰L ÔÓÊa ,25,„ÈÁi‰ ˙eL¯ - «ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿«∆∆¿«»ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ - ˙¯nzLÓ dÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈»ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿À¿»¿≈

‰ÏB„‚ È˜ÏÈÒa26˙eL¯ - d˙B‡ ÔÈÁ˙BtL ÔÓÊa , »ƒ¿≈¿»ƒ¿«∆¿ƒ»¿
Ï ÌÈa¯‰˙eL¯ - d˙B‡ ÔÈÏÚBpL ÔÓÊ·e ,‰‡ÓË »«ƒ¿À¿»ƒ¿«∆¬ƒ»¿

.ÏkÏ „ÈÁi‰«»ƒ«…

ייכנסו 25)שם.24) שלא עליה שומרים מסוימות, בשעות
אדם. בני ביום.26)לה ונפתחת בלילה שננעלת

.Â‰Ú˜a‰27˙eL¯ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ¯„b ˙Ùwn‰ «ƒ¿»«À∆∆»≈ƒ«¿»ƒ¿
‰‡ÓËÏe ˙aLÏ „ÈÁi‰28- ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ; «»ƒ¿«»¿À¿»¿ƒ…»¿»À∆∆

„·Ïa ‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡È‰ È¯‰29‰Ú˜·e . ¬≈ƒ¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿«ƒ¿»
e¯·ÚL30˙BÓÈa ‰ÈÏÚ31ÌÈÓLb‰32˙eL¯ ‡È‰ È¯‰ - ∆»¿»∆»ƒ«¿»ƒ¬≈ƒ¿

‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ ‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰33Ô‰ eÏ‡Â .34 «»ƒ¿À¿»¬ƒƒ««»¿≈≈
Ô‰ eÏ‡Â .dÎBzÓ ‰‡e·z‰ ¯˜ÚzMÓ ?‰nÁ‰ ˙BÓÈ¿««»ƒ∆≈»≈«¿»ƒ»¿≈≈

‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zMÓ ?ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ35ÔÈa . ¿«¿»ƒƒ∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»≈
ÌÈÏebÚ‰36ÔÈ‚efÏ ÌÈ·Ú ÏL37ÌÈa¯‰ ˙eL¯ - »ƒƒ∆¬»ƒ«ƒ¿»«ƒ

‰‡ÓËÏ38. ¿À¿»

(שבת 27) אשי רב של פירושו פי על פ"וֿז, טהרות משנה
א). לשדות,28)ז, נכנסים אדם בני אין הגשמים בימות

התבואה. את לדרוס שלא לא 29)כדי אינה לשבת אבל
שדינה  ככרמלית, אלא הרבים כרשות ולא היחיד כרשות
מצויה  תבואה אין החמה בימות גם שבת. בהל' נתבאר
וגם  התבואה את לקצור לתוכם נכנסים אדם ובני בשדות,

סת  מקום אינם ולפיכך הרבים לטייל, כרשות ודינם ירה,
לטומאה. ב.30)אפילו קנג, בבבאֿבתרא רבא

גם 31) כך לגרוס ונראה "ימות". הגירסא שם, בבבאֿבתרא
רבינו. רשות 32)בדברי דין עליה וחל הגדר, הקמת אחר

חוזרת 33)היחיד. אינה היחיד, רשות שנעשתה מכיוון
עלֿפי  הוא זה [ביאור ה"י. לקמן ראה הרבים. רשות להיות
שני  הביאו אמר, ד"ה ב'תוספות' שם. הרשב"ם של פירושו
את  פיהם על ליישב אפשר ואי רבא, לדברי אחרים פירושים

כאן]. רבינו ה"ד.34)דברי פ"ז טהרות תוספתא,
במרֿחשון 35) ושלושה בעשרים מתחיל שזמנו השני הגשם

הי"א). פ"ו נדרים בהל' מ"ח.36)(רבינו פ"י, שם משנה,
הענבים  בהם שמונחים עגולים גדולים כלים רבינו: ופירש

בגת. לדריכה אחר 37)המוכנים הענבים של הפסולת
שם). (רבינו, גדולה לערימה שמתקבץ מפני 38)הדריכה

הדורכים. לעיני גלוי זה שמקום

.ÊÌ¯k39ÌÈ¯ˆBa‰ ÈÙlL40„ÈÁi‰ ˙eL¯ -41¯Á‡Ïe , ∆∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«»ƒ¿««
ÌÈ¯ˆBa‰42?È˙ÓÈ‡ .‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ -43ÔÓÊa «¿ƒ¿»«ƒ¿À¿»≈»«ƒ¿«

dc‚kL Áe¯a ÌÈ‡ˆBÈÂ BÊ Áe¯a ÌÈÒÎ ÌÈa¯‰L44. ∆»«ƒƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»«∆¿∆¿»
ÌLk - ÌÈ„ e¯‡aL el‡Ó ıeÁ ˙BÓB˜n‰ Ïk ¯‡L¿»»«¿≈≈∆≈«¿ƒ»¿≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ì‰ Ck ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰L∆≈¿«»ƒ¿«»»≈¿«»ƒ

.‰‡ÓËÏ¿À¿»

עדיין.40)שם.39) נבצרו שלא מפני 41)המקומות
בהם  יחשדו שלא כדי שמה, מלהיכנס נמנעים אדם שבני
שהגפנים  הבוצרים, לעיני גלוי אינו והמקום ענבים, בגניבת

שנבצר.42)חוצצים. דינו 43)השטח הבוצרים לאחר
הרבים? לקצר 44)כרשות כדי שם נכנסים רבים כן ואם

('תפארת  הרבים רשות עושה אינו אחד פתח אבל הדרך, את
רשות  המקום אין למה המשנה מפרשי ביארו לא ישראל').

בוצרים. שם כשאין מדובר ואולי הבוצרים. מפני הרבים

.ÁÛ‡Â ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆≈»¿«»ƒ¿«»¿«
ÌÚ‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿≈∆≈»»

Ô‰a ÔÈLnzLÓ45˙eL¯ È¯BÁÂ ,˙BÏÈ‡‰ :Ô‰ el‡Â . ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈≈»ƒ»¿≈¿
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈa¯‰46. »«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿»»««¿»»

‰‡ÓËÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÔÏÈ‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»∆≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»
BÎB˙a47- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,BL‡¯Ï ‰ÏÚ , ¿»»¿…»≈»«»≈…»«

‡ÓË B˜ÙÒ48B„È ÒÈÎ‰ .49¯BÁÏ50,‰‡ÓË Ba LiL ¿≈»≈ƒ¿ƒ»¿∆≈À¿»
‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ51. »≈»«»≈…»«¿≈»≈

עוברים 45) רבים אם העובדה, מכריעה טומאה לענין
לא. או אורך 46)במקום טפחים ארבעה בו שאין מקום

לשבת. היחיד רשות אינו רוחב, ארבעה בתוך 47)על
למעלה.48)הענפים. האמור כשיעור שם שאין אףֿעלֿפי

הרבים.49) ברשות העומד כשיעור,50)האדם בו שאין
לשבת. היחיד רשות שם.51)ואינו מצויים רבים שאין

.Ë˙eÁ52‰‡ÓË ‡È‰L53,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙Ùe ¬∆ƒ¿≈»¿»ƒ¿»«ƒ
¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ÒÎ ˜ÙÒ54ÏkL ; »≈ƒ¿«»≈…ƒ¿«¿≈»∆»

BÚbÓ ˜ÙqL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ápn‰ ı¯L BÓk ˙eÁ‰«¬¿∆∆«À»ƒ¿»«ƒ∆¿≈«»
,‰‡ÓË ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ,˙BiÁ ÈzL eÈ‰ .¯B‰Ë»»¿≈¬À««¿»¿««¿≈»
- ¯B‰hÏ ˜ÙÒ ÒÎ ‡ÓhÏ ˜ÙÒ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿««≈∆»≈«»≈ƒ¿«»≈«»

„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒ ‰fL ;‡ÓË B˜ÙÒ55˙eÁ‰L , ¿≈»≈∆∆¿≈¿«»ƒ∆«¬
‰Ú˜a ÔÎÂ .„ÈÁi‰ ˙eL¯56ada LiL ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆≈»

,‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ‰„O d·e ,‰a¯‰ ˙B„O»«¿≈»»∆««¿≈»¿««¿»
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ÈzÒÎ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â BÊ ‰Ú˜·Ï ÈzÒÎ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ
˜ÙqL ;‡ÓË B˜ÙÒ - ÈzÒÎ ‡Ï B‡ ‰„O d˙B‡Ï¿»»∆…ƒ¿«¿ƒ¿≈»≈∆¿≈

‡ÓË - ‰‡Èa ˜ÙÒ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰‡ÓË57. À¿»ƒ¿«»ƒ¬ƒ¿≈ƒ»»≈

מ"ג.52) פ"ו באוהל.53)שם נטמא והנכנס בה, מונח מת
דומה 54) הרבים לרשות הפתוחה לחנות הכניסה פירוש,

עמד  ודאי האדם שהרי הרבים, ברשות המונח השרץ למגע
ולפיכך  הטומאה, למקום נכנס אם וספק הרבים, ברשות
הרבים  ברשות המונחת כטומאה הטמאה החנות כל נידונית

בפירושו). היחיד,55)(רבינו לרשות נכנס שוודאי מפני
הספק  ואםֿכן נכנס, טמא למקום אם יודעים אנו שאין אלא
הן  היחיד רשות החנויות שתי שהרי היחיד, ברשות הוא

וכסףֿמשנה). ראב"ד מ"ה.56)(ראה  נחלקו 57)שם
לדעת  היחיד, ברשות טומאה ספק בדין וחכמים אליעזר רבי
נגע  לא ספק בה, המונחת בטומאה נגע ספק - אליעזר רבי
(ספק  בו שהטומאה למקום נכנס אם ספק אבל טמא, –
ופסק  ביאה, בספק גם מטמאים וחכמים טהור, – ביאה)

כחכמים. רבינו

.ÈÌB˜Ó58˙eL¯ ‰OÚÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰È‰L »∆»»¿«»ƒ¿«¬»¿
ÌÈa¯‰59„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ60‡e‰Lk - »«ƒ¿»«¿«¬»¿«»ƒ¿∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰LÎe ,‡ÓË B˜ÙÒ „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒ¿≈»≈¿∆¿»«ƒ
.¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»

מ"א.58) לרבים.59)שם שמכרו וקנאו 60)כגון חזר
בקעה  לדין דומה זה ואין ישראל'). ('תפארת מהרבים

ה"ו). למעלה (ראה הגשמים בימות עליה שעברו

.‡ÈÌÈ¯·c61˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰L ¿»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ¬≈≈ƒ¿
‰¯OÚ ‰‰B·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰t˜ ?„ˆÈk .ÌÈa¯‰»«ƒ≈«À»ƒ¿»«ƒ¿»¬»»

ÌÈÁÙË62Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙a ‰‡Óh‰Â63Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿»ƒ¿«À¿»¿»»≈»«»≈…»«
¯B‰Ë B˜ÙÒ -64˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙Ï B„È ÒÈÎ‰ . ¿≈»ƒ¿ƒ»¿»»≈»«»≈

‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï65‰LÈÙk ‰˙È‰ .66ÏÚ ‰e˙ …»«¿≈»≈»¿»¿ƒ»¿»«
·ÈÒa Ce¯k ‰Óe¯z ¯kÎÂ ,BÙ˙k67Ôe˙Â ¯Èa B‡ ¿≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿»

¯Á‡ da Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙Ï68B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿»»≈»«»«≈»≈…»«¿≈
‡ÓË69. »≈

ה"ב.61) פ"ז שם היחיד.62)תוספתא, רשות שיעור
הקופה.63) לתוך ידו הכניס אם ספק זה 64)פירוש, ואין

ברשות  מונחת עצמה שהקופה מפני ביאה, לספק דומה
ט. שבהלכה ראשון לדין דומה זה והרי הרבים,

ספק 65) זה הרי שם, והטומאה היחיד ברשות שידו מכיוון

טמא. וספיקו - היחיד ברשות אבן 66)טומאה כלי
טומאה. מקבל שאינו על 67)וכדומה, המטפסים חוטים

מקבל  אינו נייר וכן טומאה, מקבלים ואינם האילנות גזעי
שלא  תרומה של לכיכר מעולה שמירה נעשתה ובכן טומאה,

לתרומה.68)תיטמא. טהור אם  ידוע כמו 69)ואין
רשות  אינה שהכפישה ואע"פ הקופה. לתוך ידו בהכניס
אדם  של כתיפו על שהיא מפני טמא ספיקו היחיד,
הכוונה  בנייר" או בסיב "כרוך שאמרו ומה (כסףֿמשנה).
נגע  שמא אנו חוששים שאףֿעלֿפיֿכן רבותא, להשמיענו

עצמה. בכיכר

.·È¯BÓÁ70ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¬ƒ¿»«ƒ»«¬»»¿»ƒ
Ò ,ÂÈÏÚ ‰e˙ ‰‡ÓËÂÚ‚ ˜Ù71B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿À¿»¿»»»»≈»«»≈…»«¿≈

- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,ÂÈab ÏÚ B„È ËLt .¯B‰Ë»»«»««»»≈»«»≈…»«
‡ÓË B˜ÙÒ72dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ápn‰ ÚÏÒ ÔÎÂ . ¿≈»≈¿≈∆««À»ƒ¿»«ƒ»«

˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰e˙ ‰‡ÓËÂ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ¬»»¿»ƒ¿À¿»¿»»»»≈»«»≈
ÚÏq‰ L‡¯a ‰ÏÚ .¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï73˜ÙÒ , …»«¿≈»»»¿…«∆«»≈
.‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚»«»≈…»«¿≈»≈

רשות 72)אדם.71)שם.70) לאויר ידו שהושיט מכיוון
ידו",73)היחיד. "פשט כתוב בחמור למה נתבאר, לא

טמא. אינו ידו שפשט ומשמע "עלה". כתב וכאן

.‚È‰È‰74‰ÊÂ B¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯ ·Ê75B¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯ »»»≈«¬¿∆≈«¬
˜BÈz ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ·fa Ú‚ ˜ÙÒ ,C¯ca ÔÈÎl‰Óe¿«¿ƒ«∆∆»≈»««»»≈…»«ƒ
·k¯Ó ¯B‰Ë ˜BÈ˙Â ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ ·k¯Ó ‡ÓË»≈À¿»«¿≈∆»ƒ¿ƒ»À¿»
˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,‰Ê „ˆa ‰Ê eÎÏ‰Â ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ«¿≈∆»ƒ¿»¿∆¿«∆»≈»«»≈

Ï˙ka ˜a„Ó ˜¯‰Â BÙ˙k ÏÚ ‰ÏÈ·Á ;Ú‚ ‡Ï76˜ÙÒ , …»«¬ƒ»«¿≈¿»…À¿»«…∆»≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁeËL ÌÈÏk ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚»«»≈…»«≈ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ

‰¯OÚÓ ‰ÏÚÓÏ77‡Ï ˜ÙÒ ËÈÒ‰ ˜ÙÒ ,¯·BÚ ‡Óh‰Â ¿«¿»≈¬»»¿«»≈≈»≈≈ƒ»≈…
ËÈÒ‰78¯B‰Ë Ïk‰ -79. ≈ƒ«…»

ה"ג.74) טהור.75)שם טמא.76)אדם רוקין וספק
היחיד.77) כרשות נידון זה הזיז.78)ומקום
יעקב 79) רבי מחלוקת בהיסט. שמטמא זב הוא אם ואפילו

דרך  שהוא "שכל האומר יוסי, כרבי ופסק שם, יוסי ורבי
טהור". – הילוכו

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«



meil cg` wxt m"anx ixeriyhay 'kÎc"i -a"tyz'd

á"ôùú'ä èáù ã"é ïåùàø íåé

-zFpAxTxtq
zFxFkA zFkld

¥¤̈§̈
¦§§

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שליח 1) והעושה נתקדש, אם במנין, וטעה המונה יבאר

וטעה.

.‡¯ÈcÏ Ô‡ˆ ÒÈÎn‰2˙Á‡ ˙Á‡ ˙‡ˆÏ eÏÈÁ˙‰Â ««¿ƒ…«ƒ¿ƒ¿ƒ»≈««««
ÈÈÓMÏ ‡¯˜Â ÔÈna ‰ÚËÂ ,e¯‡aL BÓk ‰BÓ ‡e‰Â¿∆¿∆≈«¿¿»»«ƒ¿»¿»»«¿ƒƒ

epnÓ ‰hÓlLÏ B‡3¯OÚ ÌÈMÏ ‡¯wL B‡ ,È¯ÈOÚ ¿∆¿«»ƒ∆¬ƒƒ∆»»«¿≈»»
epnÓ ‰ÏÚÓlL B‡4eLc˜˙ ‡Ï - È¯ÈOÚ5Ì‡ Ï·‡ . ∆¿«¿»ƒ∆¬ƒƒ…ƒ¿«¿¬»ƒ

¯OÚ „Á‡Ï B‡ ÈÚÈLzÏ ‡¯˜6.eLc˜˙ - È¯ÈOÚ »»«¿ƒƒ»««»»¬ƒƒƒ¿«¿
ÚÓL ‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â7˙eÚh‰L , ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»ƒ¿»∆«»
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,epnÓ ‰hÓlLÂ epnÓ ‰ÏÚÓlL ¯OÚÓÏ ˙BLc˜˙Óƒ¿«¿¿«¬≈∆¿«¿»ƒ∆¿∆¿«»ƒ∆
ÈÚÈLzÏ ‡¯˜ elÙ‡ .Ì‰È¯Á‡lLÂ Ì‰ÈÙlL ‡Ï Ï·‡¬»…∆ƒ¿≈∆¿∆¿«¬≈∆¬ƒ»»«¿ƒƒ

È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡ÏÂ ÈÚÈLz È¯ÈOÚÏÂ È¯ÈOÚ8ÔÈa , ¬ƒƒ¿»¬ƒƒ¿ƒƒ¿»««»»¬ƒƒ≈
.ÌÈLc˜Ó ÔzLÏL - ‰eÎa ÔÈa ˙eÚËa¿»≈¿«»»¿»¿»À¿»ƒ

בהמה.2) מעשר להפריש והשישי 3)כדי השביעי כלומר,
וכו'.4)וכו'. והארבעהֿעשר השלושהֿעשר כלומר,

בהמה.5) מעשר וראה 6)בקדושת לעשירי. סמוכים שהם
שאינו  - עשירי לי"א קרא אם שלפעמים ג הלכה להלן

לתשיעי 7)קדוש. קרא שאם מנין רבנן "תנו ס: בבכורות
ששלשתן  עשירי ולאחדֿעשר תשיעי ולעשירי עשירי
בקר  מעשר וכל לב) כז, (ויקרא לומר תלמוד מקודשים?
לה' קודש יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן
ולא  למנין עשירי שהיה בין עשירי, הוא שקראו בין (משמע
וי"ב  שמיני אף מרבה שאני יכול רש"י), - עשירי קראו
מתקדשת  וטעותו קדוש והוא הואיל אמרת עשירי, שקראם
עצמו, הוא (כלומר, לו בסמוך אלא מקודש אינו הוא מה
אלא  מתקדשת אינה טעות אף מגופו), יותר סמוך לך שאין
לעשירי, סמוכים שהם עשר ואחד תשיעי (כגון בסמוך

ומלאחריו). "עשירי"8)מלפניו קרא אם רק לא כלומר,
לאחד  גם קרא אם אפילו אלא קדוש, שהוא לבדו, לתשיעי
עשירי  ולא "תשיעי", לעשירי שקרא כיוון - "עשירי" עשר
שקראם  מפני האחדֿעשר, וגם התשיעי גם קדושים -

תשיעי. שקראו אף קדוש, מאיליו והעשירי עשירי,

.·ÏÎ‡ ‡l‡ ,·¯˜ BÈ‡ ÈÚÈLz‰ ?ÌÈc C‡È‰Â¿≈«ƒ»«¿ƒƒ≈»≈∆»∆¡»
¯OÚÓ È¯ÈOÚ‰Â ,BÓeÓa9·¯˜È ¯OÚ „Á‡‰Â , ¿¿»¬ƒƒ«¬≈¿»««»»ƒ¿«

ÌÈÓÏL10ÌÈÓÏLk ÌÈÎÒ ÔeÚËÂ .11‰OBÚ BÈ‡Â , ¿»ƒ¿»¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈∆
‰¯eÓz12‰¯eÓ˙k BÓˆÚ ‡e‰L ÈtÓ ,13ÌÈ¯·c ‰na . ¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ¿»«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;˙BÓ‰a‰ ÏÚa ‡e‰ ‰Bn‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«∆«««¿≈¬»
ÔÈa ÈÚÈLza ÔÈa ,‰ÚËÂ BÏ ¯OÚÏ ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈¿»»≈«¿ƒƒ≈
;„·Ïa È‡ce‰ È¯ÈOÚ‰ ‡l‡ Lc˜Ó ÔÈ‡ ,¯OÚ „Á‡a»««»»≈¿«≈∆»»¬ƒƒ«««ƒ¿«

„ÈÒÙ‰Ïe ˙BÚËÏ ÁÈÏL e‰‡OÚ ‡lL14Lc˜Ï ‡l‡ , ∆…¬»»»ƒ«ƒ¿¿«¿ƒ∆»¿«≈
Èe‡¯k15. »»

מעשר.9) של דינו מה ד, הלכה שישי פרק למעלה ראה
שלמים 10) זבח "ואם א) ג, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו

עשר  אחד "לרבות - וגו'" הוא הבקר מן אם קרבנו
ד). הלכה טז פרק (ויקרא כהנים בתורת הוא וכן לשלמים".
שלמים  קרב (שאינו התשיעי" את להוציא הבקר "מן ושם:

במומו). יאכל טו,11)אלא (במדבר שנאמר ממה נלמד
לזבח  או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך "ויין ה)
שקרב  מעשר של עשר אחד זה ו"האחד" האחד", לכבש

שתהא 12)שלמים. אחרת בהמה על אמר אם כלומר,
כלום. אינו - זו תמורה.13)תמורת עושה תמורה ואין

החזה 14) את הוא מפסיד שלמים, שמקריב בהאחדֿעשר,
בזה  מפסיד הוא ובתשיעי לכהן, ליתנם שצריך והשוק,
לגזזו  שאסור ועוד מום, בו שיפול עד להמתין שצריך

שם. רש"י כפירוש בו הוא 15)ולעבוד כן העשירי. את
(=לתקן  לעוותי" ולא שדרתיך "לתיקוני סא. שם בגמרא

לקלקל). ולא שלחתיך

.‚È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡Ï ‡¯˜ Ì‡L ,e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿∆ƒ»»»««»»¬ƒƒ

‡¯˜ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÚÈLz È¯ÈOÚÏ ‡¯wLk - Lc˜˙ƒ¿«≈¿∆»»»¬ƒƒ¿ƒƒ¬»ƒ»»
‡Ï - È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡Ï ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜Â È¯ÈOÚ È¯ÈOÚÏ»¬ƒƒ¬ƒƒ¿»»«¬»»««»»¬ƒƒ…
¯˜Ú ‡Ï È‡ce‰ È¯ÈOÚ‰ È¯‰L ,¯OÚ „Á‡ Lc˜˙ƒ¿«≈««»»∆¬≈»¬ƒƒ«««…»«

ÂÈÏÚÓ È¯ÈOÚ ÌL16Â .e‰‡¯˜ ‡ÏÂ È¯ÈOÚ‰ ‡ˆÈ elÙ‡ ≈¬ƒƒ≈»»«¬ƒ»»»¬ƒƒ¿…¿»»
‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,˜˙L ‡l‡ ¯OÚ „Á‡ ‡ÏÂ È¯ÈOÚ ‡Ï…¬ƒƒ¿…««»»∆»»«¿««»»»
È¯ÈOÚ‰L ,Lc˜˙ ‡Ï - È¯ÈOÚ e‰‡¯˜e ¯OÚ „Á‡««»»¿»»¬ƒƒ…ƒ¿«≈∆»¬ƒƒ
,È¯ÈOÚ e‰‡¯˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ;Lc˜˙ BÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿«≈¿««ƒ∆…¿»»¬ƒƒ
¯OÚ „Á‡ ÔÈ‡ - ÂÈÏÚÓ È¯ÈOÚ ÌL ¯˜Ú ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»«≈¬ƒƒ≈»»≈««»»

Lc˜Ó17. ¿À»

ממנו,16) עשירי שם נעקר שלא כל הכלל "זה שם משנה
מקודש". עשר אחד הכלל 17)אין "זה ס:) (שם בגמרא

עשירי  שם נעקר שלא כל הכלל "זה במשנה: (=הנאמר
יצא  לאתויי מאי, לאתויי מקודש") עשר אחד אין ממנו
מקודש". י"א אין עשירי, ואמר י"א ויצא דיבר, ולא עשירי

.„Ì‰ÈL ‡¯wL ÔÈa ,„Á‡k È¯ÈOÚÂ ÈÚÈLz e‡ˆÈ»¿¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆»≈∆»»¿≈∆
È¯ÈOÚ18ÔÈLc˜Ó Ì‰ÈL - ÈÚÈLz Ì‡¯wL ÔÈa19, ¬ƒƒ≈∆¿»»¿ƒƒ¿≈∆À¿»ƒ

ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡Â ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ20È¯ÈOÚ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿¿»¿≈»¿≈ƒ¿≈ƒ»»¬ƒƒ
È¯ÈOÚ È¯‰ - È¯ÈOÚ Ô‡¯˜ Ì‡ :„Á‡k ¯OÚ „Á‡Â¿««»»¿∆»ƒ¿»»¬ƒƒ¬≈¬ƒƒ

‰Êa ‰Ê ÌÈ·¯ÚÓ ¯OÚ „Á‡Â21¯OÚÓ BÓk Ì‰Â , ¿««»»¿…»ƒ∆»∆¿≈¿«¬≈
ÌÈÓÏLa ·¯Ú˙pL22ÔÓeÓa eÏÎ‡iL23e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿¿»¿∆≈«¿

Ô‡¯˜ Ì‡Â ;ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a24- ¯OÚ „Á‡ ¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ¿»»««»»
‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈlÁ‰Â È¯ÈOÚ‰ È¯‰25eÏÎ‡ÈÂ , ¬≈»¬ƒƒ¿«Àƒ¿…»ƒ∆»∆¿≈»¿

ÔÓeÓa26. ¿»

בזה 18) זה מעורבים ועשירי שתשיעי ס: שם רבא דברי
למעלה  וראה עשירי, לשניהם קרא שהרי קדושים ושניהם
קדוש. הוא - "עשירי" לתשיעי: קרא שאם א הלכה

וחולין 19) עשירי תשיעי, קראן - רבא "אמר שם: בגמרא
זה  מעורבים ותשיעי עשירי עשירי, קראן - בזה זה מעורבין
וזה  מוקדשין", "שניהם רבינו שכתב מה כן ואם בזה".
שווה, הכל שאין כרחנו על - הנ"ל, הבבות שתי על מוסב
מעשר  (העשירי וודאי מוקדשים שניהם עשירי קראם שהרי
קדושים  אינם תשיעי קראם אבל קרב), ואינו קודש והתשיעי
נתקדש  לא עשירי, קראו שלא התשיעי שהרי מספק, אלא

(כשקראו 20)כלל. קדוש הוא אם גם התשיעי שהרי
ב), הלכה (למעלה במומו נאכל אלא קרב אינו עשירי),
קרבים, אינם שניהם לכן התשיעי איזהו ידוע שלא ומשום

במומם. והגוזז 21)ונאכלים בוודאי קדושים ושניהם
שם). (רש"י ארבעים לוקה משניהם באחד אף והעובד

שלמים.22) קרב עשירי) (שקראו האחדֿעשר שהרי
אף 23) קרבים, ואינם המוקדשין. פסולי כדין פדיון, וצריך

כשלא  להקרבה ראויים האחדֿעשר וגם העשירי גם כי
בהמה  מעשר שהרי להקריבם, אסור נתערבו אם - נתערבו
אבל  לבעלים, נאכל וכולו ושוק חזה הרמת טעון אינו
לכהנים  אלא נאכלים ואינם ושוק חזה הרמת טעונים שלמים
מצויים  כהנים יהיו לא שמא הן מועטים שהכהנים ומכיוון
לבית  קדשים מביאים אין לן וקיימא נותר, לידי ויבוא

כאחד.24)הפסול. שיצאו ולאחדֿעשר לעשירי
חולין 25) הוא עשר והאחד מאיליו קדוש העשירי שהרי
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קנט zexeka zekld - zepaxw xtq - hay c"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,epnÓ ‰hÓlLÂ epnÓ ‰ÏÚÓlL ¯OÚÓÏ ˙BLc˜˙Óƒ¿«¿¿«¬≈∆¿«¿»ƒ∆¿∆¿«»ƒ∆
ÈÚÈLzÏ ‡¯˜ elÙ‡ .Ì‰È¯Á‡lLÂ Ì‰ÈÙlL ‡Ï Ï·‡¬»…∆ƒ¿≈∆¿∆¿«¬≈∆¬ƒ»»«¿ƒƒ

È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡ÏÂ ÈÚÈLz È¯ÈOÚÏÂ È¯ÈOÚ8ÔÈa , ¬ƒƒ¿»¬ƒƒ¿ƒƒ¿»««»»¬ƒƒ≈
.ÌÈLc˜Ó ÔzLÏL - ‰eÎa ÔÈa ˙eÚËa¿»≈¿«»»¿»¿»À¿»ƒ

בהמה.2) מעשר להפריש והשישי 3)כדי השביעי כלומר,
וכו'.4)וכו'. והארבעהֿעשר השלושהֿעשר כלומר,

בהמה.5) מעשר וראה 6)בקדושת לעשירי. סמוכים שהם
שאינו  - עשירי לי"א קרא אם שלפעמים ג הלכה להלן

לתשיעי 7)קדוש. קרא שאם מנין רבנן "תנו ס: בבכורות
ששלשתן  עשירי ולאחדֿעשר תשיעי ולעשירי עשירי
בקר  מעשר וכל לב) כז, (ויקרא לומר תלמוד מקודשים?
לה' קודש יהיה העשירי השבט, תחת יעבור אשר כל וצאן
ולא  למנין עשירי שהיה בין עשירי, הוא שקראו בין (משמע
וי"ב  שמיני אף מרבה שאני יכול רש"י), - עשירי קראו
מתקדשת  וטעותו קדוש והוא הואיל אמרת עשירי, שקראם
עצמו, הוא (כלומר, לו בסמוך אלא מקודש אינו הוא מה
אלא  מתקדשת אינה טעות אף מגופו), יותר סמוך לך שאין
לעשירי, סמוכים שהם עשר ואחד תשיעי (כגון בסמוך

ומלאחריו). "עשירי"8)מלפניו קרא אם רק לא כלומר,
לאחד  גם קרא אם אפילו אלא קדוש, שהוא לבדו, לתשיעי
עשירי  ולא "תשיעי", לעשירי שקרא כיוון - "עשירי" עשר
שקראם  מפני האחדֿעשר, וגם התשיעי גם קדושים -

תשיעי. שקראו אף קדוש, מאיליו והעשירי עשירי,

.·ÏÎ‡ ‡l‡ ,·¯˜ BÈ‡ ÈÚÈLz‰ ?ÌÈc C‡È‰Â¿≈«ƒ»«¿ƒƒ≈»≈∆»∆¡»
¯OÚÓ È¯ÈOÚ‰Â ,BÓeÓa9·¯˜È ¯OÚ „Á‡‰Â , ¿¿»¬ƒƒ«¬≈¿»««»»ƒ¿«

ÌÈÓÏL10ÌÈÓÏLk ÌÈÎÒ ÔeÚËÂ .11‰OBÚ BÈ‡Â , ¿»ƒ¿»¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈∆
‰¯eÓz12‰¯eÓ˙k BÓˆÚ ‡e‰L ÈtÓ ,13ÌÈ¯·c ‰na . ¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ¿»«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;˙BÓ‰a‰ ÏÚa ‡e‰ ‰Bn‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«∆«««¿≈¬»
ÔÈa ÈÚÈLza ÔÈa ,‰ÚËÂ BÏ ¯OÚÏ ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈¿»»≈«¿ƒƒ≈
;„·Ïa È‡ce‰ È¯ÈOÚ‰ ‡l‡ Lc˜Ó ÔÈ‡ ,¯OÚ „Á‡a»««»»≈¿«≈∆»»¬ƒƒ«««ƒ¿«

„ÈÒÙ‰Ïe ˙BÚËÏ ÁÈÏL e‰‡OÚ ‡lL14Lc˜Ï ‡l‡ , ∆…¬»»»ƒ«ƒ¿¿«¿ƒ∆»¿«≈
Èe‡¯k15. »»

מעשר.9) של דינו מה ד, הלכה שישי פרק למעלה ראה
שלמים 10) זבח "ואם א) ג, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו

עשר  אחד "לרבות - וגו'" הוא הבקר מן אם קרבנו
ד). הלכה טז פרק (ויקרא כהנים בתורת הוא וכן לשלמים".
שלמים  קרב (שאינו התשיעי" את להוציא הבקר "מן ושם:

במומו). יאכל טו,11)אלא (במדבר שנאמר ממה נלמד
לזבח  או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך "ויין ה)
שקרב  מעשר של עשר אחד זה ו"האחד" האחד", לכבש

שתהא 12)שלמים. אחרת בהמה על אמר אם כלומר,
כלום. אינו - זו תמורה.13)תמורת עושה תמורה ואין

החזה 14) את הוא מפסיד שלמים, שמקריב בהאחדֿעשר,
בזה  מפסיד הוא ובתשיעי לכהן, ליתנם שצריך והשוק,
לגזזו  שאסור ועוד מום, בו שיפול עד להמתין שצריך

שם. רש"י כפירוש בו הוא 15)ולעבוד כן העשירי. את
(=לתקן  לעוותי" ולא שדרתיך "לתיקוני סא. שם בגמרא

לקלקל). ולא שלחתיך

.‚È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡Ï ‡¯˜ Ì‡L ,e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿∆ƒ»»»««»»¬ƒƒ

‡¯˜ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÚÈLz È¯ÈOÚÏ ‡¯wLk - Lc˜˙ƒ¿«≈¿∆»»»¬ƒƒ¿ƒƒ¬»ƒ»»
‡Ï - È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡Ï ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜Â È¯ÈOÚ È¯ÈOÚÏ»¬ƒƒ¬ƒƒ¿»»«¬»»««»»¬ƒƒ…
¯˜Ú ‡Ï È‡ce‰ È¯ÈOÚ‰ È¯‰L ,¯OÚ „Á‡ Lc˜˙ƒ¿«≈««»»∆¬≈»¬ƒƒ«««…»«

ÂÈÏÚÓ È¯ÈOÚ ÌL16Â .e‰‡¯˜ ‡ÏÂ È¯ÈOÚ‰ ‡ˆÈ elÙ‡ ≈¬ƒƒ≈»»«¬ƒ»»»¬ƒƒ¿…¿»»
‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,˜˙L ‡l‡ ¯OÚ „Á‡ ‡ÏÂ È¯ÈOÚ ‡Ï…¬ƒƒ¿…««»»∆»»«¿««»»»
È¯ÈOÚ‰L ,Lc˜˙ ‡Ï - È¯ÈOÚ e‰‡¯˜e ¯OÚ „Á‡««»»¿»»¬ƒƒ…ƒ¿«≈∆»¬ƒƒ
,È¯ÈOÚ e‰‡¯˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ;Lc˜˙ BÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿«≈¿««ƒ∆…¿»»¬ƒƒ
¯OÚ „Á‡ ÔÈ‡ - ÂÈÏÚÓ È¯ÈOÚ ÌL ¯˜Ú ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»«≈¬ƒƒ≈»»≈««»»

Lc˜Ó17. ¿À»

ממנו,16) עשירי שם נעקר שלא כל הכלל "זה שם משנה
מקודש". עשר אחד הכלל 17)אין "זה ס:) (שם בגמרא

עשירי  שם נעקר שלא כל הכלל "זה במשנה: (=הנאמר
יצא  לאתויי מאי, לאתויי מקודש") עשר אחד אין ממנו
מקודש". י"א אין עשירי, ואמר י"א ויצא דיבר, ולא עשירי

.„Ì‰ÈL ‡¯wL ÔÈa ,„Á‡k È¯ÈOÚÂ ÈÚÈLz e‡ˆÈ»¿¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆»≈∆»»¿≈∆
È¯ÈOÚ18ÔÈLc˜Ó Ì‰ÈL - ÈÚÈLz Ì‡¯wL ÔÈa19, ¬ƒƒ≈∆¿»»¿ƒƒ¿≈∆À¿»ƒ

ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡Â ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ20È¯ÈOÚ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿¿»¿≈»¿≈ƒ¿≈ƒ»»¬ƒƒ
È¯ÈOÚ È¯‰ - È¯ÈOÚ Ô‡¯˜ Ì‡ :„Á‡k ¯OÚ „Á‡Â¿««»»¿∆»ƒ¿»»¬ƒƒ¬≈¬ƒƒ

‰Êa ‰Ê ÌÈ·¯ÚÓ ¯OÚ „Á‡Â21¯OÚÓ BÓk Ì‰Â , ¿««»»¿…»ƒ∆»∆¿≈¿«¬≈
ÌÈÓÏLa ·¯Ú˙pL22ÔÓeÓa eÏÎ‡iL23e¯‡aL BÓk , ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿¿»¿∆≈«¿

Ô‡¯˜ Ì‡Â ;ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a24- ¯OÚ „Á‡ ¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ¿»»««»»
‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈlÁ‰Â È¯ÈOÚ‰ È¯‰25eÏÎ‡ÈÂ , ¬≈»¬ƒƒ¿«Àƒ¿…»ƒ∆»∆¿≈»¿

ÔÓeÓa26. ¿»

בזה 18) זה מעורבים ועשירי שתשיעי ס: שם רבא דברי
למעלה  וראה עשירי, לשניהם קרא שהרי קדושים ושניהם
קדוש. הוא - "עשירי" לתשיעי: קרא שאם א הלכה

וחולין 19) עשירי תשיעי, קראן - רבא "אמר שם: בגמרא
זה  מעורבים ותשיעי עשירי עשירי, קראן - בזה זה מעורבין
וזה  מוקדשין", "שניהם רבינו שכתב מה כן ואם בזה".
שווה, הכל שאין כרחנו על - הנ"ל, הבבות שתי על מוסב
מעשר  (העשירי וודאי מוקדשים שניהם עשירי קראם שהרי
קדושים  אינם תשיעי קראם אבל קרב), ואינו קודש והתשיעי
נתקדש  לא עשירי, קראו שלא התשיעי שהרי מספק, אלא

(כשקראו 20)כלל. קדוש הוא אם גם התשיעי שהרי
ב), הלכה (למעלה במומו נאכל אלא קרב אינו עשירי),
קרבים, אינם שניהם לכן התשיעי איזהו ידוע שלא ומשום

במומם. והגוזז 21)ונאכלים בוודאי קדושים ושניהם
שם). (רש"י ארבעים לוקה משניהם באחד אף והעובד

שלמים.22) קרב עשירי) (שקראו האחדֿעשר שהרי
אף 23) קרבים, ואינם המוקדשין. פסולי כדין פדיון, וצריך

כשלא  להקרבה ראויים האחדֿעשר וגם העשירי גם כי
בהמה  מעשר שהרי להקריבם, אסור נתערבו אם - נתערבו
אבל  לבעלים, נאכל וכולו ושוק חזה הרמת טעון אינו
לכהנים  אלא נאכלים ואינם ושוק חזה הרמת טעונים שלמים
מצויים  כהנים יהיו לא שמא הן מועטים שהכהנים ומכיוון
לבית  קדשים מביאים אין לן וקיימא נותר, לידי ויבוא

כאחד.24)הפסול. שיצאו ולאחדֿעשר לעשירי
חולין 25) הוא עשר והאחד מאיליו קדוש העשירי שהרי
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עשירי. קראו לא שהרי פדיון,26)גמור צריך אין וכאן
רבינו  כלל לא ולפיכך מום, בו שנפל בהמה מעשר כדין
שתי  את שכלל כשם ביחד, האחרונות ההלכות שתי
לעניין  שוות" אינן האחרונות "שאלה - הראשונות ההלכות

פדיון.

.‰ÔBL‡¯ Ô‰L ÌÈL ‰lÁz e‡ˆÈÂ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿¿»¿¿ƒ»¿«ƒ∆≈ƒ
‚eÊ Lc˜Óe ‚eÊ ‚eÊ Ïk‰ ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ÈLÂ¿≈ƒ¬≈∆∆«…¿«≈

È¯ÈOÚ27ÌÚt ÏÎa ‰LÏL ‰LÏL Ô‡Ó Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒƒ¿≈ƒ¿»»¿»¿»¿»««
˙È¯ÈOÚ‰ ˙k‰ Lc˜Ó - ‰MÓÁ ‰MÓÁ B‡ ÌÚÙÂ28. »««¬ƒ»¬ƒ»¿«≈««»¬ƒƒ

מונה 27) כאחת שניים "יצאו ס. שם משנה מעשר. ושניהם
שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן שניים", שניים אותם
"שניים  ולא "שניים" אותם מונה שם גורסים יש אבל
כיחידה  זה זוג מונה שאינו להיפך, פירושו זה ולפי שניים",

כשניים. אלא שלושה 28)אחת של העשירית הכת כלומר,
וכו'. חמישה של או

.ÂlÁza e‡ˆÈ„Á‡ Ô‡Óe ÌÈL ‰29ÈLÈÏM‰ ‡¯˜Â , »¿«¿ƒ»¿«ƒ¿»»∆»¿»»«¿ƒƒ
È¯‰ - „Á‡ „Á‡ Bk¯„k ‰Óe ,ÈL Ô‰È¯Á‡ ‡ˆiL∆»»«¬≈∆≈ƒ»»¿«¿∆»∆»¬≈

ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ ,ÔÈLc˜Ó È¯ÈOÚ‰Â ÈÚÈLz‰30. «¿ƒƒ¿»¬ƒƒÀ¿»ƒ¿≈»¿¿»
ÌÈL È¯‰L ,È‡ce‰ È¯ÈOÚ‰ ‡e‰L ÈtÓ - ÈÚÈLz‰«¿ƒƒƒ¿≈∆»¬ƒƒ«««∆¬≈¿«ƒ
,¯OÚ „Á‡ ‡e‰ È¯ÈOÚ B‡¯wL ‰ÊÂ ;‰lÁza e‡ˆÈ»¿«¿ƒ»¿∆∆¿»¬ƒƒ««»»

Lc˜˙ - È¯ÈOÚ ¯OÚ „Á‡Ï ‡¯Bw‰Â31BÓk , ¿«≈¿««»»¬ƒƒƒ¿«≈¿
e¯‡aL32. ∆≈«¿

אחת.29) יחידה בתור אותם מנה במשנה 30)כלומר, שם
(וכן  רבינו ומפרש מקולקלין" ועשירי תשיעי אחד, "מנאן
ואינם  קריבים שאינם מקולקלין המשניות) בפירוש פירש
במומן  ויאכלו מום בהם שיפול עד עומדים אלא נאכלים

ידי 31)לבעלים. על ועקר תשיעי, לעשירי שקרא באופן
ממנו. עשירי שם פי 32)כך על ואף בֿג, הלכות למעלה

קרב  העשירי עשירי, עשר ולאחד תשיעי לעשירי קרא שאם
שינה  אם אלא זה אין - שלמים קרב עשר והאחד מעשר
המניין  כל את ששינה שלנו בדין אבל ואילך, מתשיעי
נאכלים  אלא קרבים, אינם שניהם הסוף, ועד מהתחלה

במומם.

.Ê,È¯ÈOÚ ¯Ó‡Â ÔBL‡¯ ‡ˆiL ÔB‚k ,Ú¯ÙÓÏ Ô‡Ó¿»»¿«¿≈«¿∆»»ƒ¿»«¬ƒƒ
‰Óe È¯ÈOÚ‰ ‡ˆiL „Ú ,ÈÚÈLz ¯Ó‡Â ÈL ‡ˆÈÂ¿»»≈ƒ¿»«¿ƒƒ«∆»»»¬ƒƒ»»
.Lc˜˙ ÂÈÏ‡Ó È¯ÈOÚ‰L ,L„˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡««¬≈∆…∆∆»¬ƒƒ≈≈»ƒ¿«≈

.Á- ¯Èca È¯ÈOÚ‰ ¯‡LÂ È¯ÈOÚ ÈÚÈLzÏ ‡¯»̃»«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒ¿«»¬ƒƒ«ƒ
BÓeÓa ÏÎ‡È ÈÚÈLz‰33,¯OÚÓ ¯Èca ¯‡LpL ‰ÊÂ , «¿ƒƒ≈»≈¿¿∆∆ƒ¿««ƒ«¬≈

B¯¯· ‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡34ÂÈÏ‡Ó È¯ÈOÚ‰L , ««ƒ∆…»»¿…≈¿∆»¬ƒƒ≈≈»
,BÓeÓa ÏÎ‡È ÈÚÈLz‰ - ¯Èca È¯ÈOÚ‰ ˙Ó .Lc˜˙ƒ¿«≈≈»¬ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ≈»≈¿
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ¯eËt eÓÂ e‡ˆiL ‰BÓM‰ ÏÎÂ¿»«¿»∆»¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ∆…
,‡ˆiL Ì„˜ ˙Ó ‡l‡ ·¯wÏ Ô‰lL È¯ÈOÚ Lc˜˙ƒ¿«≈¬ƒƒ∆»∆ƒ»≈∆»≈…∆∆»»

.¯ËBt Èe‡¯‰ ÔÈn‰L∆«ƒ¿»»»≈

עשירי 33) שם נעקר לא אם אף בטעות. נתקדש שהתשיעי
במומו. ייאכל כך ומשום העשירית. פירוש 34)מהבהמה

לעשירי. בעליו קבעו לא וגם המניין עם יצא לא

.Ë,CÏB‰Â ‰BÓ ‰È‰Â ¯ÈcÏ ÌÈ‡ÏË ‰¯OÚ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ«ƒ¿»»∆¿≈
ÔÈÈen‰ ÔÓ „Á‡ ˙Ó35Bk¯„k ÌÈÏLÓe ‰BÓ - ≈∆»ƒ«¿ƒ∆«¿ƒ¿«¿

OÚ Lc˜Óe‡l‡ ÌÈiÁ ‰zÚ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,È¯È ¿«≈¬ƒƒ««ƒ∆≈»«»«ƒ∆»
‰ÚLz36. ƒ¿»

להימנות.35) הדיר מן שיצאו אלה כיוון 36)כלומר,
חיים. עשרה הדיר בתוך היו שמקודם

.È¯Èc‰ CB˙aL el‡Ó „Á‡ ˙Ó37eÓpL el‡ -38 ≈∆»≈≈∆¿«ƒ≈∆ƒ¿
ÏÚ Û‡ ¯ËBt ¯OÚÓÏ Èe‡¯‰ ÔÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿»»»¿«¬≈≈««
CB˙aL el‡Â ,e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿ƒ¬≈∆¿∆≈«¿¿≈∆¿

¯Èc‰39ÌÈ¯Á‡Ï eÙ¯ËˆiL „Ú ¯Á‡ Ô¯‚Ï ÔÁÈpÓ40. «ƒ«ƒ»¿…∆«≈«∆ƒ¿»¿«¬≈ƒ
,¯ÈcÏ ÔÒÈÎ‰Â ÌÈ‡ÏË ¯OÚ ‰Úa¯‡ BÏ eÈ‰L ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»«¿»»»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ

‰Úa¯‡ e‡ˆÈÂ41‰ML e‡ˆÈÂ ,‰Ê Á˙Ùa Ô‡Óe42 ¿»¿«¿»»¿»»¿∆«∆¿»¿ƒ»
:¯Èc‰ CB˙a ‰Úa¯‡ ÌL e¯‡LÂ ,¯Á‡ Á˙Ùa Ô‡Óe¿»»¿∆««≈¿ƒ¿¬»«¿»»¿«ƒ
Ba e‡ˆiL Á˙t‰ ÔÓ ÌÈ¯‡Lp‰ ‰Úa¯‡‰ e‡ˆÈ Ì‡ƒ»¿»«¿»»«ƒ¿»ƒƒ«∆«∆»¿

„Á‡ Ô‰Ó ÏËB - ‰MM‰43ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ44Ô˙B‡L ; «ƒ»≈≈∆∆»¿À»¿ƒ∆»
Èe‡¯‰ ÔÈÓ ÔBL‡¯ Á˙tÓ ‰lÁz e‡ˆiL ‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»¿¿ƒ»ƒ∆«ƒƒ¿»»»

Ô¯Ët45ÔÓ ÌÈ¯‡Lp‰ ‰Úa¯‡‰ el‡ e‡ˆÈ Ì‡Â . ¿»»¿ƒ»¿≈»«¿»»«ƒ¿»ƒƒ
Ì˙B‡ È¯‰ - ‰lÁz ‰Úa¯‡‰ Ba e‡ˆiL Á˙t‰«∆«∆»¿»«¿»»¿ƒ»¬≈»
e‡ˆiL ‰MM‰ Ô˙B‡Â ‰lÁza e‡ˆiL ‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»¿«¿ƒ»¿»«ƒ»∆»¿
‰Ó Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,ÔÈ¯eËt ÈL Á˙Ùa Ô‰È¯Á‡«¬≈∆¿∆«≈ƒ¿ƒ∆»∆»≈∆ƒ¿»
ÌÈ¯Á‡ ¯Èca ÌL e¯‡L È¯‰L ,¯OÚÓÏ Èe‡¯‰ ÔÈÓƒ¿»»»¿«¬≈∆¬≈ƒ¿¬»«ƒ¬≈ƒ
‰Úa¯‡‰ el‡ Ï·‡ ;¯OÚÏe ÔÈn‰ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿»¿«≈¬»≈»«¿»»
- ÔBL‡¯‰ Á˙tÓ eÓÂ e‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,e¯‡LpL∆ƒ¿¬««ƒ∆»¿¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ

Èe‡¯‰ ÔÈÓ BÈ‡46.¯Á‡ Ô¯‚Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ CÎÈÙÏ , ≈ƒ¿»»»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿…∆«≈
e¯‡LÂ ÈL Á˙tÓ ‰Úa¯‡Â ‰Ê Á˙tÓ ‰Úa¯‡ e‡ˆÈ»¿«¿»»ƒ∆«∆¿«¿»»ƒ∆«≈ƒ¿ƒ¿¬
ÌÈÁ˙t‰ ÈMÓ „Á‡Ó ‰MM‰ e‡ˆÈ Ì‡ :‰ML ÌL»ƒ»ƒ»¿«ƒ»≈∆»ƒ¿≈«¿»ƒ

ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ¯OÚÓ „Á‡ Ô‰Ó ÏËB -47e‡ˆÈ Ì‡Â ; ≈≈∆∆»«¬≈¿À»¿ƒ¿ƒ»¿
‰MM‰ÌÈÁ˙t‰ ÈLa48ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰MM‰ È¯‰ - «ƒ»ƒ¿≈«¿»ƒ¬≈«ƒ»ƒ¿»¿ƒ

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‰lÁz e‡ˆiL ‰BÓM‰Â ,¯Á‡ Ô¯‚Ï¿…∆«≈¿«¿»∆»¿¿ƒ»ƒ»ƒ»
Èe‡¯‰ ÔÈÓ eÓ Ô‰Ó ‰Úa¯‡ ÏkL ;ÔÈ¯eËt¿ƒ∆»«¿»»≈∆ƒ¿ƒ¿»»»
ÌL eÈ‰ ‰ML È¯‰L ,¯OÚÏe ‰¯OÚ ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ»»¬»»¿«≈∆¬≈ƒ»»»

.¯Èc‰ CB˙a ÌÈ¯‡Lƒ¿»ƒ¿«ƒ

להימנות.37) מהדיר יצאו שטרם אלה שיצאו 38)כלומר,
יצאו.39)במניין. לא מן 40)שעדיין נפטרו לא שעדיין

עשרה. ביחד ויהיו בשנייה,42)בראשונה.41)המעשר
בפתח  הארבעה ואחריהם בראשונה השישה יצאו אם אבל
דרך  שנשארו אלו יצאו אם בדיר, ארבעה ונשארו השני,
והארבעה  פטורים, והשישה הם השישה, בהם שיצאו הפתח
או  בדיר נשארו אם אבל אחר, לגורן מצטרפים הראשונים
והארבעה  פטורים השישה הרי אחר, פתח דרך יצאו
אחר. לגורן מצטרפים האחרונים הארבעה וכן הראשונים

הארבעהֿעשר.44)למעשר.43) אחר 45)כל שהרי
מספיק  מספר בדיר נשארו הראשונים הארבעה שיצאו
בפתח  יצאו הם הרי השישה וכן הארבעה ושאר למניין,

כדין. מניין והם שהרי 46)אחד עשרה, שם היו שלא
שני. מפתח זה לפני יצאו מהעשרה 47)השישה שהרי

שיצאו  והארבעה למעשר, אחד הופרש אחד שבפתח
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שיצאו  שבעת הראוי, מניין משום פטורין השני מהפתח
מהן. לעשר שיוכל כדי מספיק מספר בדיר עוד נשארו

מהששה,48) הראשונים שני ויצאו לשניים השישה שנחלקו
השני. מפתח והשני אחד מפתח זה אחת בבת

.‡Èe‡ˆÈÂ ,¯Èc‰ CB˙a ÌÈ‡ÏË ¯OÚ ‰ÚLz BÏ eÈ‰»ƒ¿»»»¿»ƒ¿«ƒ¿»¿
ÔB¯Á‡‰ ÏËB - ÈL Á˙Ùa ‰ÚL˙Â ‰Ê Á˙Ùa ‰ÚLzƒ¿»¿∆«∆¿ƒ¿»¿∆«≈ƒ≈»«¬

¯OÚÓ ÌLÏ49‰ÚLz‰ Ô˙B‡L ;ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ50eÓ ¿≈«¬≈¿À»¿ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿
Èe‡¯‰ ÔÈÓ51. ƒ¿»»»

מעשר.49) והוא שהוא, פתח מאיזה מוציאו כלומר,
מפתחם.50) יצא לא שהעשירי אותן כלומר,
לעשרה.51) לצרף בדיר נשארו התשעה שכשיצאו

.·È¯Èc‰ ÔÓ Ba¯Â BL‡¯ ‰Ïh‰ ‡ÈˆB‰Â ‰BÓ ‰È‰»»∆¿ƒ«»∆…¿Àƒ«ƒ
.¯·c ÏÎÏ ÈeÓk ‡e‰ È¯‰ - ¯ÊÁÂ¿»«¬≈¿»¿»»»

.‚ÈBnÚ ¯acL B¯·Á ÈtÓ ÔÈn‰ ˜ÈÒÙ‰Â ‰BÓ ‰È‰»»∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬≈∆ƒ≈ƒ
˙aL ÏÈÏ ‰ÎLÁL B‡52ÌÈÏLÓe ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ∆»¿»≈«»¬≈∆≈«¿ƒ

.Ck ¯Á‡ BÈÓƒ¿»««»

משום 52) טוב ויום בשבת בהמה מעשר לעשר שאסור
המניין. בעת אותו שסוקרין (=הצבע) הסקרא

.„È,È¯ÈOÚ Lc˜Óe „Á‡ „Á‡ ÔÈ‡ˆBi‰ ‰BÓ ‰È‰»»∆«¿ƒ∆»∆»¿«≈¬ƒƒ
ÔÈÈen‰ ÔÓ „Á‡ ıÙ˜Â53el‡ CB˙Ï ,¯Èc‰ CB˙Ï ¿»«∆»ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿≈

ÏkL ;Ïk‰ e¯ËÙ - e¯OÚ˙ ‡ÏÂ eÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ¿¿…ƒ¿«¿ƒ¿¿«…∆»
ıÙwL Èen‰ ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡54,¯Á‡ B‡ ∆»≈∆»≈ƒ«»∆»««≈

e¯‡a ¯·Îe.ÔÈ¯eËt ÔÈÈen‰ ÏkL ¿»≈«¿∆»«¿ƒ¿ƒ

אלו 53) הרי לתוכן המנויין מן אחד "קפץ נח: שם משנה
עשרה  כבר שמנה הוא שהמדובר רבינו ומפרש פטורים".
הדיר. לתוך התשעה מן אחד קפץ כך ואחר העשירי וקידש
מן  אחד כשקפץ גם שהמדובר מפורש שלפנינו ברש"י אבל
הראוי. במניין שנפטרו עשירי שקדש לפני המנויין

על 54) הפטור מן מפריש ונמצא הקודם במניין נפטר שכבר
החייבים  מן אחד יהיה שהעשירי יקרה אם ואפילו החיוב.
עשירי  אינו והעשירי התשעה, בין הוא המנוי זה שמא -
נאמר  שהרי התורה, חייבתו לא בדבר ספק שיש ומכיוון
ולא  וודאי "עשירי - קודש" יהיה "העשירי לב) כז, (ויקרא

ספק". עשירי

.ÂËÌÈi¯ÈOÚ‰ ÔÓ „Á‡ ıÙ˜55Ôlk - ¯Èc‰ CB˙Ï »«∆»ƒ»¬ƒƒƒ¿«ƒÀ»
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È56ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ57. ƒ¿«∆ƒ…»∆¿≈»¿¿»

בהמה.55) מעשר בקדושת שנתקדשו מאלו אחד
המעשר.56) הוא שמא ספק יש ואחד אחד כל שעל
כלום.57) בו לכהן שאין בהמה מעשר כדין לבעלים
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(· .B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ „ÈÁi‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«»ƒ»¿««»¿»«ƒ¿»
‡Ï Ì‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓ ÌL‡ ·È¯˜iL∆«¿ƒ»»ƒ∆…«ƒ»»ƒ…
‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙‡hÁ ‡È·ÈÂ BÏ Ú„eiL „Ú ,‡ËÁ»»«∆ƒ»«¿»ƒ«»¿∆«ƒ¿»
˙B¯·Ú ÏÚ ÌL‡ ‡ËBÁ‰ ·È¯˜iL (‚ .ÈeÏz ÌL‡»»»∆«¿ƒ«≈»»«¬≈
·È¯˜iL („ .È‡cÂ ÌL‡ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .˙BÚe„È¿¿∆«ƒ¿»»»««∆«¿ƒ
- ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ .˙BÚe„È ˙B¯·Ú ÏÚ Ôa¯˜ ‡ËBÁ‰«≈»¿»«¬≈¿ƒ»»»ƒ
.‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ B‡ ÛBÚ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a¿≈»¿ƒ»»»ƒ¬ƒƒ»≈»
e·È¯˜iL (‰ .„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»»¿»∆¿≈∆«¿ƒ
˙Á‡a ‰ÎÏ‰k ‡lL e¯B‰Â eÚË Ì‡ Ôa¯˜ ÔÈ¯„‰q‰««¿∆¿ƒ»¿»ƒ»¿∆…«¬»»¿««

.˙B¯eÓÁ‰ ÔÓƒ«¬
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ומה 1) כרת, עליה שחייבין מצוה על בשגגה העובר יבאר

ויורד. עולה וקרבן קבועה חטאת היא

.‡‰‚‚La ¯·BÚ‰ Ïk2‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ3 »»≈ƒ¿»»«««ƒƒ¿…«¬∆
‰OÚÓ da LiL4˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL5·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆≈»«¬∆∆«»ƒ»∆»»≈¬≈∆«»

˙‡hÁ Ôa¯˜ ·È¯˜‰Ï6B˙‡hÁ ·È¯˜iL ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿«¿ƒ»¿««»ƒ¿«¬≈∆«¿ƒ«»
B˙‚‚L ÏÚ7. «ƒ¿»

בשני 2) אפשר וזה לו, אסור זה שדבר ממנו שנעלם
להלן  המפורטים האיסורים מן איסור על שחשב א) אופנים:
ידע  לא אבל אסור שהוא שידע או מותר, שהוא - ד בהלכה
לו  נודע שלא ב) ב). הלכה פ"ב (להלן כרת עליו שחייבים
או  אמו שהיא ידע ולא אשה על הבא  כגון: עבירה, שזוהי
שבת. שהיום ידע ולא מלאכה העושה וכן אחותו,

להלן.3) ראה כרת, בהן שיש מצוותֿעשה למעט
ב).4) הלכה (להלן מגדף בזדון.5)למעט עליה עבר אם

עבר  אם ביתֿדין, מיתת עליה שחייבין לאֿתעשה ובמצות
והתראה, בעדים שלא עליה כשעבר - והתראה בעדים עליה

כרת. עליה חייבים כזֿכח):6)שאז ד, (ויקרא שנאמר
אחת  בעשותה הארץ מעם בשגגה תחטא אחת נפש "ואם
שעירת  קרבנו והביא וגו' ואשם תעשינה לא אשר ה' ממצות
(במדבר  ונאמר חטא", אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים
שאינו  הרי בשגגה", לעושה לכם יהי' אחת "תורה כט): טו,
מעשה  בו שיש לאו על בשגגה עבר אם אלא חטאת חייב
(ויקרא  ובספרא ב). בהלכה להלן וראה במשנה, ב. (כריתות
יכול  תעשינה, לא "אשר ז) הלכה דחובה דבורא תחילת
אחת  תורת ת"ל כרת, זדונן שאין ודברים כרת שזדונן דברים
בעבודהֿ בשגגה העושה כל הרי בשגגה, לעושה לכם יהיה
כרת  זדונו על שחייבין מעשה מיוחדת עבודהֿזרה מה זרה:
כרת  זדונו על שחייבים מעשה כל אף חטאת, שגגתו ועל

חטאת". שגגתו הרי 7)ועל כאן, נתחדש מה מובן לא
חטאת". קרבן להביא "חייב כתב: כבר
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שיצאו  שבעת הראוי, מניין משום פטורין השני מהפתח
מהן. לעשר שיוכל כדי מספיק מספר בדיר עוד נשארו

מהששה,48) הראשונים שני ויצאו לשניים השישה שנחלקו
השני. מפתח והשני אחד מפתח זה אחת בבת

.‡Èe‡ˆÈÂ ,¯Èc‰ CB˙a ÌÈ‡ÏË ¯OÚ ‰ÚLz BÏ eÈ‰»ƒ¿»»»¿»ƒ¿«ƒ¿»¿
ÔB¯Á‡‰ ÏËB - ÈL Á˙Ùa ‰ÚL˙Â ‰Ê Á˙Ùa ‰ÚLzƒ¿»¿∆«∆¿ƒ¿»¿∆«≈ƒ≈»«¬

¯OÚÓ ÌLÏ49‰ÚLz‰ Ô˙B‡L ;ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ50eÓ ¿≈«¬≈¿À»¿ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿
Èe‡¯‰ ÔÈÓ51. ƒ¿»»»

מעשר.49) והוא שהוא, פתח מאיזה מוציאו כלומר,
מפתחם.50) יצא לא שהעשירי אותן כלומר,
לעשרה.51) לצרף בדיר נשארו התשעה שכשיצאו

.·È¯Èc‰ ÔÓ Ba¯Â BL‡¯ ‰Ïh‰ ‡ÈˆB‰Â ‰BÓ ‰È‰»»∆¿ƒ«»∆…¿Àƒ«ƒ
.¯·c ÏÎÏ ÈeÓk ‡e‰ È¯‰ - ¯ÊÁÂ¿»«¬≈¿»¿»»»

.‚ÈBnÚ ¯acL B¯·Á ÈtÓ ÔÈn‰ ˜ÈÒÙ‰Â ‰BÓ ‰È‰»»∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬≈∆ƒ≈ƒ
˙aL ÏÈÏ ‰ÎLÁL B‡52ÌÈÏLÓe ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ∆»¿»≈«»¬≈∆≈«¿ƒ

.Ck ¯Á‡ BÈÓƒ¿»««»

משום 52) טוב ויום בשבת בהמה מעשר לעשר שאסור
המניין. בעת אותו שסוקרין (=הצבע) הסקרא

.„È,È¯ÈOÚ Lc˜Óe „Á‡ „Á‡ ÔÈ‡ˆBi‰ ‰BÓ ‰È‰»»∆«¿ƒ∆»∆»¿«≈¬ƒƒ
ÔÈÈen‰ ÔÓ „Á‡ ıÙ˜Â53el‡ CB˙Ï ,¯Èc‰ CB˙Ï ¿»«∆»ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿≈

ÏkL ;Ïk‰ e¯ËÙ - e¯OÚ˙ ‡ÏÂ eÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ¿¿…ƒ¿«¿ƒ¿¿«…∆»
ıÙwL Èen‰ ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡54,¯Á‡ B‡ ∆»≈∆»≈ƒ«»∆»««≈

e¯‡a ¯·Îe.ÔÈ¯eËt ÔÈÈen‰ ÏkL ¿»≈«¿∆»«¿ƒ¿ƒ

אלו 53) הרי לתוכן המנויין מן אחד "קפץ נח: שם משנה
עשרה  כבר שמנה הוא שהמדובר רבינו ומפרש פטורים".
הדיר. לתוך התשעה מן אחד קפץ כך ואחר העשירי וקידש
מן  אחד כשקפץ גם שהמדובר מפורש שלפנינו ברש"י אבל
הראוי. במניין שנפטרו עשירי שקדש לפני המנויין

על 54) הפטור מן מפריש ונמצא הקודם במניין נפטר שכבר
החייבים  מן אחד יהיה שהעשירי יקרה אם ואפילו החיוב.
עשירי  אינו והעשירי התשעה, בין הוא המנוי זה שמא -
נאמר  שהרי התורה, חייבתו לא בדבר ספק שיש ומכיוון
ולא  וודאי "עשירי - קודש" יהיה "העשירי לב) כז, (ויקרא

ספק". עשירי

.ÂËÌÈi¯ÈOÚ‰ ÔÓ „Á‡ ıÙ˜55Ôlk - ¯Èc‰ CB˙Ï »«∆»ƒ»¬ƒƒƒ¿«ƒÀ»
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚ¯È56ÔÓeÓa eÏÎ‡ÈÂ57. ƒ¿«∆ƒ…»∆¿≈»¿¿»

בהמה.55) מעשר בקדושת שנתקדשו מאלו אחד
המעשר.56) הוא שמא ספק יש ואחד אחד כל שעל
כלום.57) בו לכהן שאין בהמה מעשר כדין לבעלים

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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(· .B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ „ÈÁi‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«»ƒ»¿««»¿»«ƒ¿»
‡Ï Ì‡ ‡ËÁ Ì‡ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓ ÌL‡ ·È¯˜iL∆«¿ƒ»»ƒ∆…«ƒ»»ƒ…
‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .B˙‡hÁ ‡È·ÈÂ BÏ Ú„eiL „Ú ,‡ËÁ»»«∆ƒ»«¿»ƒ«»¿∆«ƒ¿»
˙B¯·Ú ÏÚ ÌL‡ ‡ËBÁ‰ ·È¯˜iL (‚ .ÈeÏz ÌL‡»»»∆«¿ƒ«≈»»«¬≈
·È¯˜iL („ .È‡cÂ ÌL‡ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .˙BÚe„È¿¿∆«ƒ¿»»»««∆«¿ƒ
- ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ .˙BÚe„È ˙B¯·Ú ÏÚ Ôa¯˜ ‡ËBÁ‰«≈»¿»«¬≈¿ƒ»»»ƒ
.‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ B‡ ÛBÚ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a¿≈»¿ƒ»»»ƒ¬ƒƒ»≈»
e·È¯˜iL (‰ .„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»»¿»∆¿≈∆«¿ƒ
˙Á‡a ‰ÎÏ‰k ‡lL e¯B‰Â eÚË Ì‡ Ôa¯˜ ÔÈ¯„‰q‰««¿∆¿ƒ»¿»ƒ»¿∆…«¬»»¿««

.˙B¯eÓÁ‰ ÔÓƒ«¬
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ומה 1) כרת, עליה שחייבין מצוה על בשגגה העובר יבאר

ויורד. עולה וקרבן קבועה חטאת היא

.‡‰‚‚La ¯·BÚ‰ Ïk2‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆnÓ ˙Á‡ ÏÚ3 »»≈ƒ¿»»«««ƒƒ¿…«¬∆
‰OÚÓ da LiL4˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL5·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆≈»«¬∆∆«»ƒ»∆»»≈¬≈∆«»

˙‡hÁ Ôa¯˜ ·È¯˜‰Ï6B˙‡hÁ ·È¯˜iL ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿«¿ƒ»¿««»ƒ¿«¬≈∆«¿ƒ«»
B˙‚‚L ÏÚ7. «ƒ¿»

בשני 2) אפשר וזה לו, אסור זה שדבר ממנו שנעלם
להלן  המפורטים האיסורים מן איסור על שחשב א) אופנים:
ידע  לא אבל אסור שהוא שידע או מותר, שהוא - ד בהלכה
לו  נודע שלא ב) ב). הלכה פ"ב (להלן כרת עליו שחייבים
או  אמו שהיא ידע ולא אשה על הבא  כגון: עבירה, שזוהי
שבת. שהיום ידע ולא מלאכה העושה וכן אחותו,

להלן.3) ראה כרת, בהן שיש מצוותֿעשה למעט
ב).4) הלכה (להלן מגדף בזדון.5)למעט עליה עבר אם

עבר  אם ביתֿדין, מיתת עליה שחייבין לאֿתעשה ובמצות
והתראה, בעדים שלא עליה כשעבר - והתראה בעדים עליה

כרת. עליה חייבים כזֿכח):6)שאז ד, (ויקרא שנאמר
אחת  בעשותה הארץ מעם בשגגה תחטא אחת נפש "ואם
שעירת  קרבנו והביא וגו' ואשם תעשינה לא אשר ה' ממצות
(במדבר  ונאמר חטא", אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים
שאינו  הרי בשגגה", לעושה לכם יהי' אחת "תורה כט): טו,
מעשה  בו שיש לאו על בשגגה עבר אם אלא חטאת חייב
(ויקרא  ובספרא ב). בהלכה להלן וראה במשנה, ב. (כריתות
יכול  תעשינה, לא "אשר ז) הלכה דחובה דבורא תחילת
אחת  תורת ת"ל כרת, זדונן שאין ודברים כרת שזדונן דברים
בעבודהֿ בשגגה העושה כל הרי בשגגה, לעושה לכם יהיה
כרת  זדונו על שחייבין מעשה מיוחדת עבודהֿזרה מה זרה:
כרת  זדונו על שחייבים מעשה כל אף חטאת, שגגתו ועל

חטאת". שגגתו הרי 7)ועל כאן, נתחדש מה מובן לא
חטאת". קרבן להביא "חייב כתב: כבר
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‰‚‚La ‰OÚÏ :¯Ó‡Â17Ba ÔÈ‡L Ûc‚Ó ‡ˆÈ - ¿∆¡«»…∆ƒ¿»»»»¿«≈∆≈
‰OÚÓ18Û‡ ,dBÏ‡a ‰¯Ê ‰„B·Ú Ïa˜Ó‰ ,CÎÈÙÏ . «¬∆¿ƒ»«¿«≈¬»»»∆¡««

Ï˜Ò - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â ,˙¯k ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ19, «ƒ∆«»»≈¿ƒ»»≈ƒƒ¿»
Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt - ‰‚‚La Ïa˜ Ì‡20‡lL ÈÙÏ , ƒƒ≈ƒ¿»»»ƒ«»¿»¿ƒ∆…

˙Á‡ d˙OÚa :¯Ó‡Â ,‰OÚÓ ‰OÚ21. »»«¬∆¿∆¡««¬»««

שם.8) וספרא שם, בכריתות את 9)משנה  מברך הוא
ז. הלכה זרה עבודה מהלכות בפ"ב ראה תינוק 10)השם,

ואם  לכשיגדל, עצמו את למול חיוב עליו מוטל נימול, שלא
כמו  כרת, שחייב מצותֿעשה, ביטל - במזיד עצמו מל לא
בשר  את ימול לא אשר זכר "וערל יד) יז, (בראשית שנאמר
אינו  ואףֿעלֿפיֿכן מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה ערלתו
שיש  ידע שלא (כגון בשגגה עצמו מל לא אם חטאת, חייב

עצמו). למול חיוב ה 11)עליו מצות קרבן שביטל קרבת
שנאמר  כמו במזיד, ביטל אם כרת שחייב ואףֿעלֿפי פסח.
היה, לא ובדרך טהור הוא אשר "והאיש יג) ט, (במדבר
אינו  - מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה הפסח לעשות וחדל
מחויב  שהוא ידע כשלא בשוגג, ביטלה אם חטאת חייב

היום. פסח שערב ידע שלא או פסח קרבן אף 12)להקריב
עצמו  את שטמא וכגון מעשה, ע"י המצוה את בטלו אם

כאן). אורֿשמח (ראה בשגגה פסח ג.13)בערב כריתות
ה). הלכה דחובה דיבורא (תחילת ויקרא פ' כן 14)וספרא

לענין  שם בויקרא והוא תימן. ובכ"י רומי בדפוס וכ"ה נכון,
והיא  מצות" מכל "אחת חדשים ובדפוסים תחטא, כי נפש

סופר. שם.15)טעות במשנה 16)ספרא כחכמים
בלחםֿמשנה). וראה ז. (שם עקיבא כר' ולא ב., כריתות

מעשה.17) עלֿידי הלאו על במשנה,18)שיעבור שם
ג. הלכה א פרק שם והיינו 19)ובספרא להיות. צריך כן

(שמות  שנאמר ממה שם) (סנהדרין כן ולמדו בו. התרו אם
וכו'". אלהיך אלה ויאמרו לו ויזבחו לו "וישתחוו ח) לב,

להשתחוואה. אמירה דעת 20)הוקשה לפי סג. סנהדרין
עקיבא. כר' ולא "לעשות 21)חכמים, רבינו כתב למעלה

המלך). עמק (הגהות למה? כתובים ושני בשגגה",

.‚˙B˙¯k Ïk22˙B˙¯k LÏMÓ ıeÁ ‰¯BzaL »¿≈∆«»ƒ»¿≈
e¯‡aL23- ‰‚‚La Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ „ÈÁi‰ ¯·Ú Ì‡ , ∆≈«¿ƒ»««»ƒ«««≈∆ƒ¿»»

‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó24L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓhÓ ıeÁ .25 ≈ƒ«»¿»ƒ»≈∆»«…∆
Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓËÂ26˙‡hÁ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ì‰ÈML , ¿»≈∆ƒ¿««ƒ¿»∆¿≈∆≈¿ƒƒ«»

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡l‡ ‰Úe·˜27¯‡a˙iL BÓk ,28. ¿»∆»»¿»∆¿≈¿∆ƒ¿»≈

כרת.22) עליהם שחייבים ב:23)איסורים הלכה למעלה
פסח. קרבן ומבטל מילה מבטל להלן 24)מגדף, ראה

קבועה. חטאת היא מה ד, קדשים 25)הלכה בשר אכל
כרת, חייב - במזיד אכל ואילו חולין, בשר שהוא וחשב
מזבח  בשר תאכל אשר "והנפש כ): ז, (ויקרא שנאמר
ההיא  הנפש ונכרתה עליו וטומאתו לה' אשר השלמים
ורש"י  ה). הלכה פ"י להלן וראה יד: (מכות מעמיה"
"אמור  ג) כב, (ויקרא שנאמר ממה מביא ב. כריתות במשנה
וגו' הקדשים אל וגו' יקרב אשר איש כל לדורותיכם אליהם
ז. בשבועות וראה ההיא". הנפש ונכרתה עליו וטומאתו

במזיד 26) כן עשה שאילו ולפנים, ישראל עזרת מפתח היינו
כמו  יב), הלכה מקדש ביאת מהלכות (פ"ג כרת חייב -

יתחטא  ולא יטמא אשר "ואיש כ) יט, (במדבר שכתוב
טמא" ה' מקדש את כי הקהל, מתוך ההיא הנפש ונכרתה
הנוגע  "כל יג) יט, (שם עוד וכתוב ה), הלכה פ"י (להלן
טמא  ה' משכן את יתחטא ולא וגו' האדם בנפש במת
במשנה  וברש"י שם, (מכות מישראל" ההיא הנפש ונכרתה

ב). הלכה 27)כריתות להלן וראה שם. בכריתות משנה
ויורד. עולה קרבן הוא מה ה.28)ד, הלכה פ"י להלן

ונעלמה  נטמא שאם יא) וֿז, בֿג, ה, (ויקרא שכתוב שמה
כשטמא  המדובר - ויורד עולה קרבן שחייב טומאתו ממנו
ו: שבועות וראה ידע, ולא קדשים אכל או למקדש נכנס זה

.„‰Ó‰a‰ ÔÓ ‰‡a‰ ‡È‰ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ29„·Ïa30, «»¿»ƒ«»»ƒ«¿≈»ƒ¿«
Ì‡ ‡l‡ ,Úe·˜ BÈ‡L Ôa¯˜ ‡e‰ „¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜Â¿»¿»∆¿≈»¿»∆≈»«∆»ƒ
- ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a ˙‡hÁ ‡È·Ó - ¯ÈLÚ ‰È‰»»»ƒ≈ƒ«»¿≈»¿ƒ»»»ƒ

ÛBÚ ‡È·Ó31‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ B‡32¯‡a˙iL BÓk ,33. ≈ƒ¬ƒƒ»≈»¿∆ƒ¿»≈
ÏÚ ‡È·Ó „ÈÁi‰L ˙B¯·Ú‰ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»»¬≈∆«»ƒ≈ƒ«

LÏLÂ ÌÈÚa¯‡ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ô˙‚‚L34:Ô‰ el‡Â . ƒ¿»»«»¿»«¿»ƒ¿»¿≈≈
Bn‡ ÏÚ ‡a‰ (‡35BzL‡ Ì‡ ÏÚ ‡a‰ (· .36‡a‰ (‚ . «»«ƒ«»«≈ƒ¿«»

dn‡ Ì‡ ÏÚ37‰È·‡ Ì‡ ÏÚ ‡a‰ („ .38ÏÚ ‡a‰ (‰ . «≈ƒ»«»«≈»ƒ»«»«
Bza39Ba ˙a ÏÚ ‡a‰ (Ê .Bza ˙a ÏÚ ‡a‰ (Â .40. ƒ«»««ƒ«»««¿

BzL‡ ˙a ÏÚ ‡a‰ (Á41(È .dza ˙a ÏÚ ‡a‰ (Ë . «»««ƒ¿«»««ƒ»
˙a ÏÚ ‡a‰da42B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ (‡È .43‡a‰ (·È . «»««¿»«»«¬«»

ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙· ‡È‰L B˙BÁ‡ ÏÚ44ÏÚ ‡a‰ (‚È . «¬∆ƒ«≈∆»ƒ«»«
Bn‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („È .ÂÈ·‡ ˙BÁ‡45ÏÚ ‡a‰ (ÂË . ¬»ƒ«»«¬ƒ«»«

BzL‡ ˙BÁ‡46ÂÈ·‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (ÊË .47‡a‰ (ÊÈ . ¬ƒ¿«»«≈∆»ƒ«»
ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ48Ba ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (ÁÈ .49(ËÈ . «≈∆¬ƒ»ƒ«»«≈∆¿
ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰50LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (Î .51(‡Î . «»«≈∆»ƒ«»«≈∆ƒ

‰cp‰ ÏÚ ‡a‰52¯ÎÊ ÌÚ ·ÎBM‰ (·Î .53‡a‰ (‚Î . «»««ƒ»«≈ƒ»»«»
ÂÈ·‡ ÏÚ54ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („Î .55·ÎBM‰ (‰Î . «»ƒ«»«¬ƒ»ƒ«≈

‰Ó‰a ÌÚ56˙‡ ‰ÈÏÚ ‰‡È·nL ‰M‡‰ (ÂÎ . ƒ¿≈»»ƒ»∆¿ƒ»»∆»∆
‰Ó‰a‰57. «¿≈»

מביא 29) בהמה איזו שמפרט ההלכה, בסוף להלן ראה
בין  ההבדל וכן כריתות. חייבי בשאר ואיזו בעבודהֿזרה,
כריתות. חייבי שאר לענין משוח, וכהן למלך הדיוט

ויורד.30) עולה כקרבן הסולת מן ולא העוף מן ולא
יונה.31) בני שני או תורים, ידו 32)שתי כשאין סולת,

לעוף. גם ד.33)משגת הלכה פ"י במשנה 34)להלן
מונה  שהמשנה משום כריתות", ושש "שלשים אמרו: (שם)
"אשה  בכלל מפרט רבינו ואילו לאחת, ובתה" "אשה
בתה, בת אשתו, בת חמיו, אם חמותו, אם חמותו, ובתה":

(לחםֿמשנה). בנה היתה 35)בת אם ובין שם. במשנה
אב, אשת ומשום אמו משום שתים: (שחייב אביו נשואת
אנוסת  היתה אם ובין ה"ב) פ"ב ביאה איסורי הלכות ראה
שנאמר  אמו, על בא משום אחת, אלא חייב שאינו אביו,
כרת  וחייב היא", אמך תגלה לא אמך "וערות ז) יח, (ויקרא
פרשת  בסוף שנאמר והתראה, עדים בלא במזיד היה אם
התועבות  מכל יעשה אשר כל "כי כט): יח, (שם העריות
חייב  - ובשוגג עמם", מקרב העושות הנפשות ונכרתו האלה
חטאת  חייב בשוגג כרת, חייב שבמזיד שכל קבועה, חטאת

ב). הלכה (למעלה "הבא 36)קבועה שם במשנה חמותו,
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ובתה  אשה "ערות יז) יח, (ויקרא וכתוב ובתה", אשה על
העריות  ככל התראה בלא במזיד כרת וחייב תגלה", לא

הכריתות. חייבי ככל בשגגה וחטאת כט), של 37)(שם,
וגו' תגלה לא ובתה אשה "ערות יז): (שם, שנאמר אשתו,
בין  הבדל ואין וגו' ערותה" לגלות תקח לא בתה בת ואת
בת  נשא אם לבין בתה, בת על שבא קודם אותה נשא אם
מדברי  שני' היא אמו אם אבל עליה, בא ואח"כ בתה

ו. הלכה אישות מהלכות בפ"א ראה שנאמר 38)סופרים,
תקח  לא וגו' בנה בת את תגלה, לא ובתה "אשה (שם):

למי. קדם מי נפק"מ ואין וגו' ערותה" בין 39)לגלות
"אשה  בכלל גם שהיא (=מאשתו) מנשואתו בתו שהיא
מן  אשתו (ואינה מאנוסתו שהיא ובין שתים, וחייב ובתה"
מפורש  זה שאין אף ובתה), אשה בכלל שאינה הנישואין,
בת  אם בקלֿוחומר: התורה מן עליו היא אסורה - בתורה
הלכה  ביאה איסורי מה' (פ"ב כלֿשכן לא בתו אסורה, הבת
למדו  ועוד) ה. וכריתות ג. (יבמות ובגמרא שם). עיין ו,

מגזירהֿשוה. גם בין 40)אותה לו, שנולדו ובנו ובתו
ראה  בנה, ובת בתה בת משום גם שתים, (וחייב מנשואתו
בת  או בנך בת "ערות י): (שם, שנאמר מאנוסתו, בין להלן)
(שם, כמפורש במזיד כרת וחייב ערותן", תגלה לא בתך

כנ"ל. קבועה, חטאת חייב שגג ואם היא 41)כט), אם אף
תגלה", לא ובתה אשה "ערות יז): (שם, שנאמר בתו, אינה

שתים, חייב בתו היא משום ואם ואחת בתו משום אחת
במזיד  כרת וחייב שם). ביאה איסורי (הלכות ובתה אשה

כנ"ל. בשוגג והבן 42)וחטאת הבת אם אף אשתו. של
את  תגלה, לא ובתה אשה ערות (שם): שנאמר שלו, אינם
ואם  וגו', ערותה" לגלות תקח לא בתה בת ואת בנה בת
משום  ואחת בתה, בת משום אחת שתים: חייב בתו גם היא

בתו. וכמו 43)בת מאמו. אחותו ובין מאביו אחותו בין
בדרך  לאמו או לאביו נולדה שהיא הנישואין, מן בין כן
והיתה  אחרים עם אביו או אמו שזנתה מזנות ובין הנישואין,
ט): (שם, שנאמר כמו עליו, ערוה זו הרי מזנות אחות לו
מולדת  או בית מולדת אמך, בת או אביך בת אחותך "ערות
הוא  הנישואין דרך לאביו וכשנולדה ערותן". תגלה לא חוץ,
שבסמוך. אביו אשת בת אחותו ערות משום גם שתים, חייב

בֿד). הלכות שם ביאה איסורי בהלכות כלומר,44)וראה
אשת  בת "ערות יא): (שם, שנאמר אביו, נשואת אשת בת
וחייב  ערותה", תגלה לא היא, אחותך אביך מולדת אביך
ביאה  איסורי בהלכות (ראה שלמעלה אחותו ערות משום גם
משום  אלא חייב אינו אביו, מאנוסת אחותו על אבל שם).
אביו, אשת בת אחותו ערות משום ולא אחותו, ערות

כאשתו. אינה ובין 45)שאנוסתו במשנה. ב. כריתות
עליו  ערוה זו הרי מזנות, בין הנישואין, מן אחותה שהיא
יבֿיג): (שם, שנאמר ה), הלכה שם ביאה איסורי (הלכות
אחות  ערות היא. אביך שאר תגלה, לא אביך  אחות "ערות

היא". אמך שאר כי תגלה, לא שם.46)אמך במשנה
בין  מאמה אחותה כשהיא ובין אשתו. בחיי דווקא והיינו
מות  לאחר אבל מזנות, ובין הנשואין מן בין מאביה, אחותה
ט), הלכה שם ביאה איסורי (הלכות באחותה מותר אשתו
לצרור  תקח, לא אחותה אל "ואשה יח): (שם, שנאמר

בחייה". עליה ערותה בין 47)לגלות אמו, אינה אפילו
וגם  אביו, אשת משום גם שתים, חייב (שהוא  אביו בחיי

מן  בין האירוסין מן בין מותו, לאחר בין איש), אשת משום
(הל  נתגרשו שלא בין שנתגרשו בין איסורי הנישואין, כות

אביך  אשת "ערות ח): (שם, שנאמר א), הלכה שם ביאה
גם  היתה זו, אביו אשת ואם היא". אביך ערות תגלה, לא

אמו. על בא משום גם חייב שנאמר 48)אמו, שם, משנה
תקרב  לא אשתו אל תגלה, לא אביך אחי "ערות יד): (שם,
אשת  אבל האב, מן אביו, אחי אשת ודוקא היא". דודתך
שהוא  בין אמו, אחי אשת כן וכמו בלבד, האם מן אביו אחי
אסורות  אינן האם, מן אמו אח שהוא ובין מהאב, אמו אח
ו. הלכה אישות מהלכות בפ"א ראה מדרבנן, כיֿאם

אשת 49) תגלה לא כלתך "ערות טו): (שם, שנאמר שם,
ערותה". תגלה לא היא טז)50)בנך (שם, שנאמר שם,

אחיו  שמת וכגון היא", אחיך ערות תגלה, לא אחיך אשת
יבום. מצות כאן שאין שגרשה כגון או בנים, אחריו והניח
עליו  הם אביו, אחי ואשת בנו אשת אחיו, אשת אלו: וכל
בין  שנתגרשו בין הנישואין, מן בין האירוסין מן בין ערוה
מאשת  (חוץ מותן לאחר בין בעליהן בחיי בין נתגרשו, שלא
בעלה, בחיי מהן אחת על בא ואם בן), הניח שלא אחיו
איש, אשת משום וגם בשר, שאר משום גם שתים. חייב

א. הלכה שם ביאה איסורי בהלכות שנאמר 51)ראה שם,
לטמאה  לזרע שכבתך תתן לא עמיתך אשת "ואל כ): (שם,

בנדת 52)בה". אשה "ואל יט) (שם, שנאמר שם,
ערותה". לגלות תקרב לא (שם,53)טומאתה שנאמר שם,

ואחד  היא". תועבה אשה משכבי תשכב לא זכר "ואת כב)
איסורי  מהלכות (פ"א עליו זכר המביא ואחד הזכר, על הבא
ככל  התראה בלא במזיד כרת וחייב יד). הלכה ביאה
ככל  קבועה חטאת מביא שוגג, היה ואם כט). (שם, העריות

כריתות. "ואת 54)חייבי של הלאו על שעבר מה מלבד
משום  גם חייב (שלמעלה), אשה" משכבי תשכב לא זכר
מבואר  נד. ובסנהדרין ז), (שם, תגלה" לא וגו' אביך "ערות
בשוגג, עבר אם חטאות שתי לחייבו ממש, לאביו שהכוונה

א. הלכה פ"ד להלן גם שעבר 55)ראה מה מלבד זה, גם
גם  חייב אשה", משכבי תשכב לא זכר "ואת של הלאו על
חייב  שגג ואם יד). (שם, תגלה" לא אביך אחי "ערות משום

שם. פ"ד להלן גם וראה שם, חטאות, כריתות 56)שתי
ובין  נקבה), ובין זכר (בין הבהמה על שבא ובין שם.
בהמה  "ובכל כג): (שם, שנאמר עליו, הבהמה את שהביא
ועוף  חיה ואחד בהמה ואחד בה". לטמאה שכבתך תתן לא
בלא  במזיד כרת וחייב טז). הלכה ביאה איסורי מה' (פ"א
חייב  ובשוגג כט). (שם, העריות חייבי ככל והתראה, עדים

הכריתות. חייבי ככל שנאמר 57)חטאת שם, כריתות
תבל  לרבעה בהמה לפני תעמוד לא "ואשה כג): (שם,
ככל  והתראה עדים בלא במזיד כרת חייבת והיא הוא".
הכריתות. חייבי ככל בשוגגת וחטאת כט), (שם, העריות
נאסרת  האשה היתה לא באשה, מפורש תורה שאסרה ולולא
תתן  לא בהמה (=ובכל שלמעלה הזכרים של מהפסוק

שמט. ל"ת המצוות בספר ראה וגו'). שכבתך
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ובתה  אשה "ערות יז) יח, (ויקרא וכתוב ובתה", אשה על
העריות  ככל התראה בלא במזיד כרת וחייב תגלה", לא

הכריתות. חייבי ככל בשגגה וחטאת כט), של 37)(שם,
וגו' תגלה לא ובתה אשה "ערות יז): (שם, שנאמר אשתו,
בין  הבדל ואין וגו' ערותה" לגלות תקח לא בתה בת ואת
בת  נשא אם לבין בתה, בת על שבא קודם אותה נשא אם
מדברי  שני' היא אמו אם אבל עליה, בא ואח"כ בתה

ו. הלכה אישות מהלכות בפ"א ראה שנאמר 38)סופרים,
תקח  לא וגו' בנה בת את תגלה, לא ובתה "אשה (שם):

למי. קדם מי נפק"מ ואין וגו' ערותה" בין 39)לגלות
"אשה  בכלל גם שהיא (=מאשתו) מנשואתו בתו שהיא
מן  אשתו (ואינה מאנוסתו שהיא ובין שתים, וחייב ובתה"
מפורש  זה שאין אף ובתה), אשה בכלל שאינה הנישואין,
בת  אם בקלֿוחומר: התורה מן עליו היא אסורה - בתורה
הלכה  ביאה איסורי מה' (פ"ב כלֿשכן לא בתו אסורה, הבת
למדו  ועוד) ה. וכריתות ג. (יבמות ובגמרא שם). עיין ו,

מגזירהֿשוה. גם בין 40)אותה לו, שנולדו ובנו ובתו
ראה  בנה, ובת בתה בת משום גם שתים, (וחייב מנשואתו
בת  או בנך בת "ערות י): (שם, שנאמר מאנוסתו, בין להלן)
(שם, כמפורש במזיד כרת וחייב ערותן", תגלה לא בתך

כנ"ל. קבועה, חטאת חייב שגג ואם היא 41)כט), אם אף
תגלה", לא ובתה אשה "ערות יז): (שם, שנאמר בתו, אינה

שתים, חייב בתו היא משום ואם ואחת בתו משום אחת
במזיד  כרת וחייב שם). ביאה איסורי (הלכות ובתה אשה

כנ"ל. בשוגג והבן 42)וחטאת הבת אם אף אשתו. של
את  תגלה, לא ובתה אשה ערות (שם): שנאמר שלו, אינם
ואם  וגו', ערותה" לגלות תקח לא בתה בת ואת בנה בת
משום  ואחת בתה, בת משום אחת שתים: חייב בתו גם היא

בתו. וכמו 43)בת מאמו. אחותו ובין מאביו אחותו בין
בדרך  לאמו או לאביו נולדה שהיא הנישואין, מן בין כן
והיתה  אחרים עם אביו או אמו שזנתה מזנות ובין הנישואין,
ט): (שם, שנאמר כמו עליו, ערוה זו הרי מזנות אחות לו
מולדת  או בית מולדת אמך, בת או אביך בת אחותך "ערות
הוא  הנישואין דרך לאביו וכשנולדה ערותן". תגלה לא חוץ,
שבסמוך. אביו אשת בת אחותו ערות משום גם שתים, חייב

בֿד). הלכות שם ביאה איסורי בהלכות כלומר,44)וראה
אשת  בת "ערות יא): (שם, שנאמר אביו, נשואת אשת בת
וחייב  ערותה", תגלה לא היא, אחותך אביך מולדת אביך
ביאה  איסורי בהלכות (ראה שלמעלה אחותו ערות משום גם
משום  אלא חייב אינו אביו, מאנוסת אחותו על אבל שם).
אביו, אשת בת אחותו ערות משום ולא אחותו, ערות

כאשתו. אינה ובין 45)שאנוסתו במשנה. ב. כריתות
עליו  ערוה זו הרי מזנות, בין הנישואין, מן אחותה שהיא
יבֿיג): (שם, שנאמר ה), הלכה שם ביאה איסורי (הלכות
אחות  ערות היא. אביך שאר תגלה, לא אביך  אחות "ערות

היא". אמך שאר כי תגלה, לא שם.46)אמך במשנה
בין  מאמה אחותה כשהיא ובין אשתו. בחיי דווקא והיינו
מות  לאחר אבל מזנות, ובין הנשואין מן בין מאביה, אחותה
ט), הלכה שם ביאה איסורי (הלכות באחותה מותר אשתו
לצרור  תקח, לא אחותה אל "ואשה יח): (שם, שנאמר

בחייה". עליה ערותה בין 47)לגלות אמו, אינה אפילו
וגם  אביו, אשת משום גם שתים, חייב (שהוא  אביו בחיי

מן  בין האירוסין מן בין מותו, לאחר בין איש), אשת משום
(הל  נתגרשו שלא בין שנתגרשו בין איסורי הנישואין, כות

אביך  אשת "ערות ח): (שם, שנאמר א), הלכה שם ביאה
גם  היתה זו, אביו אשת ואם היא". אביך ערות תגלה, לא

אמו. על בא משום גם חייב שנאמר 48)אמו, שם, משנה
תקרב  לא אשתו אל תגלה, לא אביך אחי "ערות יד): (שם,
אשת  אבל האב, מן אביו, אחי אשת ודוקא היא". דודתך
שהוא  בין אמו, אחי אשת כן וכמו בלבד, האם מן אביו אחי
אסורות  אינן האם, מן אמו אח שהוא ובין מהאב, אמו אח
ו. הלכה אישות מהלכות בפ"א ראה מדרבנן, כיֿאם

אשת 49) תגלה לא כלתך "ערות טו): (שם, שנאמר שם,
ערותה". תגלה לא היא טז)50)בנך (שם, שנאמר שם,

אחיו  שמת וכגון היא", אחיך ערות תגלה, לא אחיך אשת
יבום. מצות כאן שאין שגרשה כגון או בנים, אחריו והניח
עליו  הם אביו, אחי ואשת בנו אשת אחיו, אשת אלו: וכל
בין  שנתגרשו בין הנישואין, מן בין האירוסין מן בין ערוה
מאשת  (חוץ מותן לאחר בין בעליהן בחיי בין נתגרשו, שלא
בעלה, בחיי מהן אחת על בא ואם בן), הניח שלא אחיו
איש, אשת משום וגם בשר, שאר משום גם שתים. חייב

א. הלכה שם ביאה איסורי בהלכות שנאמר 51)ראה שם,
לטמאה  לזרע שכבתך תתן לא עמיתך אשת "ואל כ): (שם,

בנדת 52)בה". אשה "ואל יט) (שם, שנאמר שם,
ערותה". לגלות תקרב לא (שם,53)טומאתה שנאמר שם,

ואחד  היא". תועבה אשה משכבי תשכב לא זכר "ואת כב)
איסורי  מהלכות (פ"א עליו זכר המביא ואחד הזכר, על הבא
ככל  התראה בלא במזיד כרת וחייב יד). הלכה ביאה
ככל  קבועה חטאת מביא שוגג, היה ואם כט). (שם, העריות

כריתות. "ואת 54)חייבי של הלאו על שעבר מה מלבד
משום  גם חייב (שלמעלה), אשה" משכבי תשכב לא זכר
מבואר  נד. ובסנהדרין ז), (שם, תגלה" לא וגו' אביך "ערות
בשוגג, עבר אם חטאות שתי לחייבו ממש, לאביו שהכוונה

א. הלכה פ"ד להלן גם שעבר 55)ראה מה מלבד זה, גם
גם  חייב אשה", משכבי תשכב לא זכר "ואת של הלאו על
חייב  שגג ואם יד). (שם, תגלה" לא אביך אחי "ערות משום

שם. פ"ד להלן גם וראה שם, חטאות, כריתות 56)שתי
ובין  נקבה), ובין זכר (בין הבהמה על שבא ובין שם.
בהמה  "ובכל כג): (שם, שנאמר עליו, הבהמה את שהביא
ועוף  חיה ואחד בהמה ואחד בה". לטמאה שכבתך תתן לא
בלא  במזיד כרת וחייב טז). הלכה ביאה איסורי מה' (פ"א
חייב  ובשוגג כט). (שם, העריות חייבי ככל והתראה, עדים

הכריתות. חייבי ככל שנאמר 57)חטאת שם, כריתות
תבל  לרבעה בהמה לפני תעמוד לא "ואשה כג): (שם,
ככל  והתראה עדים בלא במזיד כרת חייבת והיא הוא".
הכריתות. חייבי ככל בשוגגת וחטאת כט), (שם, העריות
נאסרת  האשה היתה לא באשה, מפורש תורה שאסרה ולולא
תתן  לא בהמה (=ובכל שלמעלה הזכרים של מהפסוק

שמט. ל"ת המצוות בספר ראה וגו'). שכבתך
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˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰64ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (Â . «¿«≈∆««»»∆¿»»¿
ÌÈ¯etk‰65ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰ (Ê .66(Á . «ƒƒ»≈¿∆¿«ƒƒ

¯˙B ÏÎB‡‰67ÁÒÙa ıÓÁ ÏÎB‡‰ (Ë .68ÏÎB‡‰ (È . »≈»»≈»≈¿∆«»≈
·ÏÁ69Ìc ÏÎB‡‰ (‡È .70Ïebt ÏÎB‡‰ (·È .71(‚È . ≈∆»≈»»≈ƒ

ıeÁ ÌÈL„˜ ËÁBM‰‰¯ÊÚÏ72Ôa¯˜ ‰ÏÚn‰ („È . «≈»»ƒ»¬»»««¬∆»¿»
‰¯ÊÚÏ ıeÁ73‰ÁLn‰ ÔÓL ˙‡ ÌhÙÓ‰ (ÂË .74(ÊË . »¬»»«¿«≈∆∆∆«ƒ¿»

˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰75‰ÁLn‰ ÔÓLa Cq‰ (ÊÈ .76. «¿«≈∆«¿…∆«»¿∆∆«ƒ¿»

ובמגדל 58) רומי בדפוס וכ"ה ועשרים", "ששה תימן: בכ"י
שלנו  הגירסא ולפי בפרטן, מוצא אתה כן ואמנם עוז.
הבא  והם: אחר, מצד גם כרת בהם שחייב שלשה נתמעטו
עם  השוכב משום כרת בהם שיש אביו, אחי ועל אביו על
כרת  בו שיש אביו, אשת בת שהיא אחותו, על והבא הזכר.
אזהרה  באה לא הדברים ובאותם אחותו. על הבא משום
נמצא  בשגגה, חטאות שתי לחייבם כיֿאם מיוחדת
הכריתות  ולמנין וששה, עשרים הם החטאות שלחשבון

(משנהֿלמלך). ושלוש עשרים אלא כריתות 59)אינם
תעבדם" ולא להם תשתחוה "לא ה): כ, (שמות שכתוב שם.
עדים  בלא במזיד כרת וחייב הֿו). ל"ת המצוות בספר (ראה
ואת  בזה ה' דבר "כי לא): טו, (במדבר שנאמר והתראה,
ובסנהדרין  בה". עונה ההיא הנפש תכרת הכרת הפר, מצותו
ר' דבי דתנא עבודהֿזרה, לענין מדבר זה שפסוק אמרו צט.
לו  שנאמר דיבור המבזה זה בזה", ה' דבר "כי ישמעאל
אחרים" אלהים לך יהי' לא אלהיך, ה' "אנכי מסיני למשה
שחשב  כגון בשגגה, עבודהֿזרה עבד ואם ג), כ, (שמות
אסרה  לא אבל לע"ז, וקיטור זיבוח רק אסרה שהתורה
קבועה, חטאת מביא ב.) כריתות (רש"י וניסוך השתחוואה
כל  את תעשו ולא תשגו "וכי כב): טו, (במדבר שנאמר כמו
שהיא  מצוה היא "איזו ח. בהוריות ואמרו האלה", המצוות

ככ  ונאמר שקולה כוכבים", עבודת זו אומר הוי המצוות, ל
בת  עז והקריבה בשגגה תחטא אחת נפש "ואם כז): (שם

לחטאת". ניסך 60)שנתה או הקריב או שהשתחווה, וכגון
בכך, זו עבודהֿזרה עבודת דרך אין אפילו לע"ז, הקטיר או
שעובדים  דרך שהוא אופן בכל במעשה ע"ז עבד אם וכן
המקבל  אבל בֿג), הלכות ע"ז, מהלכות פ"ג (ראה זו ע"ז
אינו  במזיד, כרת חייב שהוא אע"פ לאלוה, הע"ז את בשוגג
כט): (טו, שם ונאמר מעשה, עשה שלא לפי קרבן, מביא
הלכה  למעלה ראה בשגגה", לעושה לכם יהי' אחת "תורה

כתב 61)ב. ג, הלכה פ"ו ע"ז ובהלכות שם. כריתות
מקצת  ולוקח גדולה אש מדליק עושים, היו "כיצד רבינו:
נותנים  הכהנים ואותן האש, עובדי לכהניהם ומוסרו זרעו
ברשותו, באש להעבירו בידם, שנמסר אחר לאביו, הבן
הכהנים  ברשות האש על בנו שמעביר הוא הבן ואבי
לא  השלהבת, בתוך אחר לצד זה מצד ברגליו ומעבירו
לעבודהֿזרה  ובנותיהם בניהם ששורפין כדרך למולך שורפו
התורה  ואסרה זו". עבודה היתה בלבד בהעברה אלא אחרת,
להעביר  תתן לא "ומזרעך כ): יח, (ויקרא שכתוב זה, דבר
יח, (דברים באש" ובתו בנו מעביר בך ימצא "לא למולך;
שלא  או נסקל לא ואם ובהתראה. בעדים סקילה וחייב י),
בני  "ואל בֿג): כ, (ויקרא שכתוב בכרת, דינו בו, התרו
מזרעו  יתן אשר וכו' ישראל מבני איש איש תאמר, ישראל

את  אתן ואני באבן, ירגמוהו הארץ עם יומת, מות למולך
נתן  מזרעו כי עמו מקרב אותו והכרתי ההוא באיש פני
שחשב  בשגגה, למולך בנו את העביר ואם למולך",
קבועה, חטאת קרבן להביא חייב זאת, אסרה לא שהתורה
שהשוגג  סט.) (שבת מע"ז למדים כריתות חייבי כל ְִֵשהרי

חטאת. האוב?62)חייב מעשה הוא "כיצד שם. כריתות
של  שרביט ואוחז ידועה, קטורת ומקטיר עומד שהוא זה
אצלם, ידועים בדברים בלאט מדבר והוא ומניפו, בידו הדס
מה  על ומשיבו עמו מדבר אחד כאילו השואל שישמע עד
מאד, עד נמוך בקול הארץ, מתחת בדברים שואל, שהוא
וכן  בו, מרגיש במחשבה אלא לאוזן ניכר אינו וכאילו
ששמע  עד בה ומנחש לה ומקטיר המת גולגולת הלוקח
ומשיבו" מאד, עד שפל שחיו, מתחת יוצא קול כאילו
תפנו  "אל לא): יט, (ויקרא וכתוב א). הלכה ע"ז (הלכות
עדים  בלא במזיד כרת וחייב הידעונים", ואל האובות אל
אל  תפנה אשר "והנפש ו): (כ, שם שכתוב והתראה,

הידעונ  ואל בנפש האובות פני את ונתתי אחריהם לזנות ים
חייב  בשוגג היה ואם עמו", מקרב אותו והכרתי ההיא
במעשה", אוב "בעל כאן רבינו כתב ולא קבועה. חטאת
הוא  אוב של שסתמו לפי ידעוני, בבעל להלן שכתב כמו
להלן. ראה במעשה, ידעוני של סתמו ואין במעשה,

ועושה 63) ומקטיר בפיו, "ידוע" ששמו: עוף עצם "מניח
בפיו  וידבר נפל) (=חולי כנכפה שיפול עד אחרים מעשים
על  והוזהר ה"ב) שם ע"ז (הלכות להיות" שעתידים דברים
"והנפש  (שם): שנאמר כמו במזיד כרת וחייב בתורה, זה
אותו  והכרתי וגו' הידעונים ואל האובות אל תפנה אשר
הכריתות. חייבי יתר ככל בשוגג חטאת וחייב עמו". מקרב
לקיש  כריש שפסק במעשה, ידעוני בעל רבינו שכתב ומה
(כריתות  במשנה נאמר שלפיכך סה.), וסנהדרין ג: (כריתות
אין  ידעוני שבעל משום ידעוני", "בעל ולא אוב" "בעל ב.)
שימת  בשעת מדבר ואינו בפיו עצם שמשים מעשה. בו
מקטיר  ואינו שם). סנהדרין (כפירש"י כך לאחר אלא העצם
שם  עבודהֿזרה הלכות (מרכבתֿהמשנה מעשים ועושה
"בעל  רבינו כתב לפיכך מעשה. בלא קרבן חייב ואינו ה"א)
מעשה  בו יש סתמו אוב בעל אבל במעשה", ידעוני
א). הלכה פ"ד להלן ומשנהֿלמלך כאן, (לחםֿמשנה

מל"ט 64) אחת ועשה שעבר ג. ובגמ' שם, כריתות משנה
א), הלכה שבת מהלכות פ"ז (ראה תולדותיהן או המלאכות
תעשה  לא וגו' לה' שבת השביעי "ויום י): כ, (שמות נאמר
והתראה, עדים בלא במזיד במעשה כרת וחייב מלאכה", כל
כל  כי וגו' השבת את "ושמרתם יד): לא, (שם שנאמר כמו
ואם  עמיה", מקרב ההיא הנפש ונכרתה מלאכה בה העושה
הכריתות. חייבי ככל חטאת קרבן חייב ושגג עבר

המלאכות 65) מל"ט אחת ועשה שעבר וכגון שם. במשנה
שביתת  מה' פ"א (ראה בשבת עליהן שחייבין תולדותיהן או
שזה  אלא ליוהכ"פ שבת בין "שאין ב), הלכה עשור
בעדים  היה אם ב"ד, (=מיתת אדם בידי זדונו (=שבת)
ז:), מגילה (משנה כרת" זדונו (=יוהכ"פ) וזה והתראה),
היום  בעצם תעשו לא מלאכה "וכל כח): כג, (ויקרא ונאמר
כרת  וחייב וגו' עליכם" לכפר הוא כיפורים יום כי הזה,

תעשה  אשר הנפש "וכל ל): (שם, שנאמר כמו כל במזיד
מקרב  ההיא הנפש את והאבדתי הזה היום בעצם מלאכה
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חטאת. חייב ובשוגג כרת 66)עמה", וחייב שם. כריתות
כל  "כי כט): (שם, שנאמר כמו במזיד, שתה או אכל אם
מעמיה", ונכרתה הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש
"עינוי  גזירהֿשוה שלמדים ושתיה אכילה הוא זה ְִֵועינוי
"ויענך  יג) ח, (דברים וכתוב עינוי, כאן שכתוב עינוי",
(יומא  רעבון עינוי כאן אף רעבון, עינוי שם מה וירעיבך".
חייבי  כיתר חטאת, חייב בשגגה ושותה והאוכל עד:),
ושיעור  קצו). ל"ת המצוות בספר (וראה כנ"ל הכריתות,
מכביצה. פחות שהיא הגסה ככותבת הוא ביוהכ"פ אכילה
ואחד, אחד כל של לוגמיו כמלוא הוא השתיה, ושיעור
(ראה  לוגמיו מלא ויראה בפיו אחד לצד שיסלקם כדי והוא

א). הלכה עשור שביתת מה' והוא 67)פ"ב שם. כריתות
התורה  שקבעה הזמן אחרי קדשים מבשר שנשאר מה
הנותר  את "ושרפת לד): כט, (שמות נאמר שעליו לאכילתם,
כרת, חייב במזיד והאוכלו הוא", קודש כי יאכל לא באש,
את  כי ישא, עונו "ואוכליו ח): יט, (ויקרא שנאמר כמו
אכל  ואם מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה חלל ה' קודש
(וראה  הכריתות חייבי ככל קבועה, חטאת חייב בשוגג

קלא). ל"ת המצוות (פ"א 68)בספר חמץ כזית והיינו שם,
"ולא  ג): יג, (שמות שנאמר ז). הלכה ומצה חמץ מהלכות
יב, (שם שנאמר כרת, חייב במזיד והאוכלו חמץ", יאכל
מישראל", ההיא הנפש ונכרתה חמץ אוכל כל "כי טו):
הכריתות  חייבי ככל קבועה חטאת חייב בשוגג והאוכלו
ל"ת  המצוות ובספר א, הלכה שם ומצה חמץ בהלכות (ראה

מהלכות 69)קצו). (פ"ז כזית שאכל וכגון שם. במשנה
שתי  ושעל הקרב שעל חלב א) הלכה אסורות מאכלות
או  כשב או שור של ה) הלכה (שם הכסלים ושעל הכליות
שור  חלב "כל כג): ז, (ויקרא שנאמר א), הלכה (שם עז
שנאמר  כרת, חייב במזיד והאוכלו תאכלו", לא ועז וכשב
יקריב  אשר הבהמה מן חלב אוכל כל "כי כה): ז, (שם
ובשוגג  מעמיה, האוכלת הנפש ונכרתה לה', אשה ממנה

קבועה. חטאת קרבן שחיטה 70)חייב בשעת "היוצא
אדמומית, בו שיש זמן כל הראש, התזת בשעת או ונחירה
מאכלות  מהלכות (פ"ו וכו'" הלב בתוך הכנוס דם וכן

) ועוף חיה מבהמה כזית, ושיהיה ג) הלכה שם אסורות
דם, כל תאכל אשר נפש "כל כז): (שם, ונאמר א). הלכה
קבועה. חטאת חייב ובשוגג מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה

עבודות 71) מד' אחד שעשה בעת שחשב קדשים הם
לאכול  עלֿמנת הדם) וזריקת הולכה קבלה, (שחיטה,
לכך  הראוי הזמן לאחר (האימורים) להקריב או (הבשר)
במזיד  והאוכלו ו), הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ח
זבח  מבשר יאכל האכל "ואם יח) (שם, שנאמר כרת, חייב
והנפש  יהי' פיגול לו יחשב לא וגו' השלישי ביום שלמיו
כט.) (זבחים אליעזר רבי ואמר תשא", עונה ממנה האוכלת
ביום  לאכלו זבחו על במחשב מדבר הנ"ל שהכתוב
עון" "עון בגזירהֿשוה ה.) (בכריתות ולמדו השלישי,
תשא", עונה ממנו האוכלת "והנפש כאן נאמר מנותר:
קודש  את כי ישא עונו "ואוכליו ח) יט, (שם בנותר ונאמר
חייב  שנותר כשם מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה חלל ה'
חייב  בשוגג והאוכלו כרת. עליו חייב פיגול אף כרת, עליו

קבועה. גֿד):72)חטאת יז, (שם שנאמר שם. כריתות
מחוץ  וגו' כבש או שור ישחט אשר ישראל מבית איש "איש

לה' קרבן להקריב הביאו לא מועד אהל פתח ואל למחנה,
עמו", מקרב ההוא האיש ונכרת וגו' ה' משכן לפני

קבועה. חטאת חייב בשוגג שם.73)והשוחטם כריתות
יב, (דברים שנאמר לעזרה. מחוץ האש על הקטירו כלומר
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר יג):
חֿט): שם, (ויקרא שנאמר כרת, חייב במזיד והמעלהו
זבח, או עולה יעלה אשר וגו' איש איש תאמר, "ואליהם
ונכרת  לה' אותו לעשות יביאנו לא מועד אהל פתח ואל
קבועה. חטאת חייב בשוגג והמעלה מעמיו", ההוא האיש

שלקח 74) וכגון המשחה, שמן שעשה פירוש שם. כריתות
וקנה  וקנמון, דרור מר השמן בתוך ויערב הין, זית, שמן
למשוח  משה שעשה כמו ומדה משקל באותו וקדה בשם
ונאסר  כגֿל), ל, שמות (ראה המקדש וכלי הכהנים את
תעשו  לא "ובמתכונתו לב): (שם, שנאמר כמו לעשותו
לג): (שם, שנאמר כרת, חייב במזיד והעושהו כמוהו",
עשה  אם (ודוקא מעמיו" ונכרת וגו' כמוהו ירקח אשר "איש
לאחרים  ליתנו או להתלמד עשהו אם אבל בו, להמשח כדי
בשגגה  והעושה ד) הלכה המקדש כלי מהלכות פ"א פטור,
ו"המפטם" כנ"ל. הכריתות חייבי כיתר קבועה חטאת חייב
טוב, ריח עם השמן את שמשמין כלומר "המשמין", היינו
כריתות  ישראל (תפארת סממנים בו מערב שהוא עלֿידיֿזה

א). משנה המקדש,75)פ"א כלי מה' בפ"ב ראה שם.
בה, להריח כדי במזיד, קטורת עשה ואם הקטורת. מעשה
כלי  (הלכות עשייתה על כרת חייב - בה הריח שלא אע"פ
או  בה להתלמד כדי עשה אבל ט), הלכה שם המקדש
לזֿלח): ל, (שמות שנאמר (שם). פטור - לציבור למסרה
קודש  לכם, תעשו לא במתכונתה תעשה אשר "והקטורת
ונכרת  בה להריח כמוה יעשה אשר איש לה', לך תהי'
קבועה. חטאת חייב בשוגג כן והעושה מעמיו",

שעשה 76) המשחה משמן כזית סך כלומר שם. כריתות
(ראה  דוד בית ממלכי מלך ולא כהן שאינו זר על משה,
במזיד, כרת חייב הֿז), הלכה המקדש כלי מהלכות פ"א
ונכרת  זר על ממנו יתן "ואשר לבֿלג): (שם, שנאמר

קבועה. חטאת חייב בשוגג והסך מעמיו",
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חטאת. חייב ובשוגג כרת 66)עמה", וחייב שם. כריתות
כל  "כי כט): (שם, שנאמר כמו במזיד, שתה או אכל אם
מעמיה", ונכרתה הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש
"עינוי  גזירהֿשוה שלמדים ושתיה אכילה הוא זה ְִֵועינוי
"ויענך  יג) ח, (דברים וכתוב עינוי, כאן שכתוב עינוי",
(יומא  רעבון עינוי כאן אף רעבון, עינוי שם מה וירעיבך".
חייבי  כיתר חטאת, חייב בשגגה ושותה והאוכל עד:),
ושיעור  קצו). ל"ת המצוות בספר (וראה כנ"ל הכריתות,
מכביצה. פחות שהיא הגסה ככותבת הוא ביוהכ"פ אכילה
ואחד, אחד כל של לוגמיו כמלוא הוא השתיה, ושיעור
(ראה  לוגמיו מלא ויראה בפיו אחד לצד שיסלקם כדי והוא

א). הלכה עשור שביתת מה' והוא 67)פ"ב שם. כריתות
התורה  שקבעה הזמן אחרי קדשים מבשר שנשאר מה
הנותר  את "ושרפת לד): כט, (שמות נאמר שעליו לאכילתם,
כרת, חייב במזיד והאוכלו הוא", קודש כי יאכל לא באש,
את  כי ישא, עונו "ואוכליו ח): יט, (ויקרא שנאמר כמו
אכל  ואם מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה חלל ה' קודש
(וראה  הכריתות חייבי ככל קבועה, חטאת חייב בשוגג

קלא). ל"ת המצוות (פ"א 68)בספר חמץ כזית והיינו שם,
"ולא  ג): יג, (שמות שנאמר ז). הלכה ומצה חמץ מהלכות
יב, (שם שנאמר כרת, חייב במזיד והאוכלו חמץ", יאכל
מישראל", ההיא הנפש ונכרתה חמץ אוכל כל "כי טו):
הכריתות  חייבי ככל קבועה חטאת חייב בשוגג והאוכלו
ל"ת  המצוות ובספר א, הלכה שם ומצה חמץ בהלכות (ראה

מהלכות 69)קצו). (פ"ז כזית שאכל וכגון שם. במשנה
שתי  ושעל הקרב שעל חלב א) הלכה אסורות מאכלות
או  כשב או שור של ה) הלכה (שם הכסלים ושעל הכליות
שור  חלב "כל כג): ז, (ויקרא שנאמר א), הלכה (שם עז
שנאמר  כרת, חייב במזיד והאוכלו תאכלו", לא ועז וכשב
יקריב  אשר הבהמה מן חלב אוכל כל "כי כה): ז, (שם
ובשוגג  מעמיה, האוכלת הנפש ונכרתה לה', אשה ממנה

קבועה. חטאת קרבן שחיטה 70)חייב בשעת "היוצא
אדמומית, בו שיש זמן כל הראש, התזת בשעת או ונחירה
מאכלות  מהלכות (פ"ו וכו'" הלב בתוך הכנוס דם וכן

) ועוף חיה מבהמה כזית, ושיהיה ג) הלכה שם אסורות
דם, כל תאכל אשר נפש "כל כז): (שם, ונאמר א). הלכה
קבועה. חטאת חייב ובשוגג מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה

עבודות 71) מד' אחד שעשה בעת שחשב קדשים הם
לאכול  עלֿמנת הדם) וזריקת הולכה קבלה, (שחיטה,
לכך  הראוי הזמן לאחר (האימורים) להקריב או (הבשר)
במזיד  והאוכלו ו), הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ח
זבח  מבשר יאכל האכל "ואם יח) (שם, שנאמר כרת, חייב
והנפש  יהי' פיגול לו יחשב לא וגו' השלישי ביום שלמיו
כט.) (זבחים אליעזר רבי ואמר תשא", עונה ממנה האוכלת
ביום  לאכלו זבחו על במחשב מדבר הנ"ל שהכתוב
עון" "עון בגזירהֿשוה ה.) (בכריתות ולמדו השלישי,
תשא", עונה ממנו האוכלת "והנפש כאן נאמר מנותר:
קודש  את כי ישא עונו "ואוכליו ח) יט, (שם בנותר ונאמר
חייב  שנותר כשם מעמיה", ההיא הנפש ונכרתה חלל ה'
חייב  בשוגג והאוכלו כרת. עליו חייב פיגול אף כרת, עליו

קבועה. גֿד):72)חטאת יז, (שם שנאמר שם. כריתות
מחוץ  וגו' כבש או שור ישחט אשר ישראל מבית איש "איש

לה' קרבן להקריב הביאו לא מועד אהל פתח ואל למחנה,
עמו", מקרב ההוא האיש ונכרת וגו' ה' משכן לפני

קבועה. חטאת חייב בשוגג שם.73)והשוחטם כריתות
יב, (דברים שנאמר לעזרה. מחוץ האש על הקטירו כלומר
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר יג):
חֿט): שם, (ויקרא שנאמר כרת, חייב במזיד והמעלהו
זבח, או עולה יעלה אשר וגו' איש איש תאמר, "ואליהם
ונכרת  לה' אותו לעשות יביאנו לא מועד אהל פתח ואל
קבועה. חטאת חייב בשוגג והמעלה מעמיו", ההוא האיש

שלקח 74) וכגון המשחה, שמן שעשה פירוש שם. כריתות
וקנה  וקנמון, דרור מר השמן בתוך ויערב הין, זית, שמן
למשוח  משה שעשה כמו ומדה משקל באותו וקדה בשם
ונאסר  כגֿל), ל, שמות (ראה המקדש וכלי הכהנים את
תעשו  לא "ובמתכונתו לב): (שם, שנאמר כמו לעשותו
לג): (שם, שנאמר כרת, חייב במזיד והעושהו כמוהו",
עשה  אם (ודוקא מעמיו" ונכרת וגו' כמוהו ירקח אשר "איש
לאחרים  ליתנו או להתלמד עשהו אם אבל בו, להמשח כדי
בשגגה  והעושה ד) הלכה המקדש כלי מהלכות פ"א פטור,
ו"המפטם" כנ"ל. הכריתות חייבי כיתר קבועה חטאת חייב
טוב, ריח עם השמן את שמשמין כלומר "המשמין", היינו
כריתות  ישראל (תפארת סממנים בו מערב שהוא עלֿידיֿזה

א). משנה המקדש,75)פ"א כלי מה' בפ"ב ראה שם.
בה, להריח כדי במזיד, קטורת עשה ואם הקטורת. מעשה
כלי  (הלכות עשייתה על כרת חייב - בה הריח שלא אע"פ
או  בה להתלמד כדי עשה אבל ט), הלכה שם המקדש
לזֿלח): ל, (שמות שנאמר (שם). פטור - לציבור למסרה
קודש  לכם, תעשו לא במתכונתה תעשה אשר "והקטורת
ונכרת  בה להריח כמוה יעשה אשר איש לה', לך תהי'
קבועה. חטאת חייב בשוגג כן והעושה מעמיו",

שעשה 76) המשחה משמן כזית סך כלומר שם. כריתות
(ראה  דוד בית ממלכי מלך ולא כהן שאינו זר על משה,
במזיד, כרת חייב הֿז), הלכה המקדש כלי מהלכות פ"א
ונכרת  זר על ממנו יתן "ואשר לבֿלג): (שם, שנאמר

קבועה. חטאת חייב בשוגג והסך מעמיו",
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נז.77) הערה למעלה נפש 78)ראה "ואם כז: טו, במדבר

לחטאת". שנתה בת עז והקריבה בשגגה, תחטא אחת
גדול.79) כהן ולא מלך לא היו 80)שאינו מלחמה בעת

zebby zekld - zepaxw xtq - hay f"h iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

המשחה  בשמן אותו ומושחין העם, אל לדבר כהן ממנין
או  מלך "או תימן: ובכת"י א). הלכה מלכים מהלכות (פ"ז
שרק  נשמע גירסתנו לפי שהרי נכון, וכן משיח". כהן
מלחמה, משוח לבין הדיוט בין הבדל אין בעבודהֿזרה
חייבי  בשאר שאף מפורש יב:) (הוריות בברייתא ואילו

ביניהם. הבדל אין שנאמר 81)חטאות ט. הוריות משנה
ואחד  נשיא ואחד יחיד אחד תחטא", אחת נפש "ואם (שם):

ח.). (שם הן אחת" "נפש בכלל כולן - משנה 82)משיח
ט. תחטא 83)בהוריות אחת נפש "ואם לב: כזֿכח, ד,

ואם  וגו' תמימה עזים שעירת קרבנו והביא וגו' הארץ מעם
יביאנה". תמימה נקבה לחטאת קרבנו יביא כן 84)כבש

כבֿכ  (שם, שנאמר תימן, בכ"י הוא וכן להיות, ג):צריך
בשגגה  וגו' ה' מצות מכל אחת ועשה יחטא נשיא "אשר
י: בהוריות תמים", זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו'

וכו'. מלך" זה נשיא, בשמן 85)"איזהו שנמשח גדול כהן
המשחה  שמן שנגנז ואילך יאשיהו מימות אבל המשחה.
בגדים  שמונה בלבישת גדול כהן ממנים והיו יב.), (שם
המקדש  כלי מהלכות (פ"ד בקר בן פר מביא אינו בלבד,

יד). הכהן 86)הלכה "אם ג): (שם, שנאמר שם. במשנה
לחטאת". בקר בן פר והקריב וגו' יחטא ראה 87)המשיח

שיש  שם, ובפ"ז טו, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א
הנשרפות. חטאות ויש הנאכלות יב:88)חטאות שם,

על  אותו ושרף וגו' למחנה מחוץ אל הפר כל את "והוציא
באש". עצים
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יד).89) (שם, פר להביא כציבור ואינם ט. ביבמות ברייתא
הוראת  פי על עשו שלא משום כיחידים, הם הרי אלא

"יהיה".90)ביתֿדין. (שם): עשיית 91)לפנינו על אחת
יום. באותו אכילה על ואחת הכיפורים, ביום מלאכה

ביתֿדין,92) של טעות הוראת עלֿפי הציבור שגגו אם אבל
לעולה  פר ושבט שבט כל מביא - בעבודהֿזרה שגגו אם
ושבט  שבט כל מביא כריתות חייבי ובשאר לחטאת, ושעיר

א). הלכה פי"ב (להלן חטאת פר

á"ôùú'ä èáù æ"è éùéìù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מתחילה 1) שוגג שיהא עד חטאת חייב אדם שאין יבאר

ואם  בו שחטא חטא של עצמו לו נודע שלא ומי סוף, ועד
ושכחו. וחזר לו נודע

.‡‚‚BL ‰È‰iL „Ú B˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«»«»«ƒ¿»«∆ƒ¿∆≈
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˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt - ÛBqa ‚‚LÂ ‰lÁza „ÈÊ‰ B‡2. ≈ƒ«¿ƒ»¿»««»ƒ»¿««»

˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ ‡ÈˆB‰L ÔB‚k ?„ˆÈk3˙aLa4, ≈«¿∆ƒ≈∆≈¿ƒ¿¿«»
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‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ7. ¿≈…«≈»∆

הי"ט.2) שבת מהל' פ"א גם וראה א. קב, שבת משנה,
שם 3) פי"ב ראה להיפך, או הרבים לרשות היחיד מרשות

היא 4)ה"ט. לרשות מרשות הוצאה כי ה"ח, שם וראה
בשבת. שנאסרו מלאכות מל"ט החפץ 5)אחת את עקר

בשוגג, השניה ברשות והניחו בזדון אחת מרשות והוציאו
ההנחה. ולא העקירה, רק הוא האיסור שכל בלבו שחשב
הוא  בשבת ההוצאה איסור כי ה"ט. שם שבת בהל' וראה
ולא  עקר אם אבל האחרת, ברשות ויניח זו מרשות שיעקור
אינו  - אחרת מרשות עקר ולא הניח או אחרת ברשות הניח

בשבת 6)חייב. הוצאה של האיסור שכל בלבו שחשב
העקירה. ולא האחרת, ברשות ההנחה חיובי 7)היא בכל

החטאות.
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˙¯k Ô‰ÈÏÚ10. ¬≈∆»≈

ולא 8) סט.) (שבת מונבז של דרבנן אליבא יוחנן, כרבי
בלאֿתעשה. גם שגג אם אלא חייב שאינו שם לקיש כריש

שגגה 9) היא הרי קרבן ששגגת הסובר - כמונבז ולא כרבנן,
שם). (שבת, חטאת קרבן שאין 10)לחייבו בעבירה אבל

כמו  חטאת, עליה חייבים ובשוגג במזיד, כרת עליה חייבין
שחייבין  ואכל, אכל שלא שנשבע =) לשעבר ביטוי שבועת
שלא  שנשבע ובאופן חטאת) קרבן בשוגג זו שבועה על
אבל  אסורה, זו שבועה כי גם ויודע שאכל יודע והוא אכל
וחייב  לשגגה זה נחשב קרבן, עליה חייבין אם יודע אינו
כה, בשבועות נחמן וכרב ה"ז), שבועות מהל' (פ"ג חטאת
שגגת  אין בשבועה שאף שאמר שם) (שבת, כאביי ולא - ב

(לחםֿמשנה). שגגה שמה קרבן

.‚ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ‡ËÁ ÏL BÓˆÚ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓƒ∆…««¿∆≈¿∆»»««
¯·ÚL È‡cÂa Ú„iL Èt11˙¯k Ba LiL ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ƒ∆»«¿««∆»««…«¬∆∆≈»≈

˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -12‡ËÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¬≈∆»ƒ»¿««»∆∆¡«¬∆»»
da13Ba ‡ËÁL ‡ËÁ‰ Ú„iL „Ú -14·ÏÁ ?„ˆÈk . »«∆≈««≈¿∆»»≈«≈∆

˙BÂ¯15Ì‰Ó „Á‡ ˙‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈÙÏ16È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿»¿»»¿»«∆∆»≈∆¿≈»«≈
‰c BzL‡ ;ÏÎ‡ ‰Ê17B˙BÁ‡Â18˙Èaa19‡·e ‚‚LÂ , ∆»«ƒ¿ƒ»«¬««ƒ¿»«»

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ20˙aL ;ÏÚa Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â «««≈∆¿≈»«≈≈∆»««»
ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ,ÂÈÙÏ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ¿»»¿»»¿»»¿∆»≈∆¿≈
Ôa¯wÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰OÚ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È»«¿≈∆≈∆»»¬≈∆»ƒ»¿«

˙‡hÁ21. «»

ãycew zegiyn zecewpã

i`ceea rciy t"r` ,`hgy `hg ly envr el rcep `ly in"
."oaxwn xeht df ixd ,zxk ea yiy dyrzÎ`l lr xary

זה  הרי ושכחו, וחזר חטאתו לו ונודעה "חטא וממשיך
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zebbyקסו zekld - zepaxw xtq - hay f"h iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חטאות  כשאר ותאכל שהוא, מה לשם חטאת מביא
חטאתו  לו ונודעה "חטא בתוספתא ומקורו הנאכלות".
ותישחט  חטאת מביא זה הרי חטא, חטא באיזה ושכח
של  הסיפא על בראב"ד והקשה ותאכל". שהיא מה לשם
לשם  ותישחט הידיעה על חטאת ומביא "וחוזר התוספתא
חוזר  חטאת הביא שכבר שאף ומשמע ותאכל", שהיא מה
החטאת, הביא שכבר כיון וקשה, אחרת. חטאת ומביא

בעזרה. חולין מביא הוא והלא חטאת, שוב יביא היאך
מכפרת  שהביא הראשונה שהחטאת משנה' ה'כסף ותירץ
תיגמר  אחרת חטאת ויביא חטאו לו ולכשיוודע קצת,
הזו, התוספתא גירסת היתה לא לרמב"ם אבל הכפרה",

כלל. אחרת" חטאת ד"יביא הדין פסק לא ולכן
שמדובר  שהגם יהודי, של מעלתו מודגשת זה בדין והנה
ש"נכרת  "כרת", זדונה על שחייב עבירה שעבר ביהודי
הידיעה  מכל־מקום ב"ה", הוי' משם ההמשכה חבל ונפסק

חייב. אינו ידע לא ואם הקרבן לחיוב נוגעת שלו
להצריכו  כל־כך חשובה יהודי של ידיעתו מכך, יתירה
לו  ונודע שחטא מה לשם חטאת הביא כבר אם גם קרבן,
שגורמת  כך כדי עד חשובה זו שידיעתו שחטא, מה

נוסף. קרבן להבאת
(g oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.12)בשוגג.11) יט, כריתות במשנה, יהושע כרבי
את 13) והביא בה חטא אשר חטאתו אליו הודע "או

יהושע.14)קרבנו". רבי דברי לפי שם, בגמרא
חלב 15) האוכל כי ה"ד) (פ"א למעלה וראה שם. במשנה,

חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב במזיד נותר או
הנדה 17)בשוגג.16) על הבא כי (שם) למעלה וראה

חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב למעלה 18)במזיד וראה
חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב במזיד עליה הבא כי (שם)

שם.19) כי 20)במשנה, (שם), למעלה וראה בשוגג.
כרת, חייב במזיד ביוהכ"פ או בשבת מלאכה העושה

חטאת. חייב שגם 21)ובשוגג ה"ה פ"ח להלן וראה שם.
חטא, בספק בא תלוי אשם שאין מביא, אינו תלוי אשם

שחטא. בוודאי יודע הרי וכאן

.„‡ËÁ22BÁÎLe ¯ÊÁÂ B˙‡hÁ BÏ Ú„BÂ23‰Ê È¯‰ - »»¿««»¿»«¿≈¬≈∆
‡e‰M ‰Ó ÌLÏ ˙‡hÁ ‡È·Ó24¯‡Lk ÏÎ‡˙Â , ≈ƒ«»¿≈«∆¿≈»≈ƒ¿»
˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ25. «»«∆¡»

עשה.23)בשוגג.22) חטא איזה שכח כלומר,
חייב,24) שאני חטאת לשם זה הרי ויאמר ישחטנה "כלומר,

חייב" שאני מה לשם יהיה הוא. מה זוכר שאיני אע"פ
(הוצאת  פ"ב כריתות בתוספתא וזה (כסףֿמשנה).
יהושע  לרבי אפילו היא זו והלכה .(565 ,25 עמ' צוקרמנדל
החטא  של עצמו שידע שצריך הסובר כאן) הראב"ד (השגות
שהרי  ה"ה) פ"ח ולהלן ה"ג, למעלה כמותו פוסק (ורבינו

אחרֿכך. ששכחו אלא החטא, של עצמו לו שם 25)נודע
בתוספתא.

.‰?„ˆÈk .·iÁ - ÔÈÙe‚ ÈL Ì‰Â „Á‡ ÌLa ‚‚L»«¿≈∆»¿≈¿≈ƒ«»≈«

˙Bc ÈzL26Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ27BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿≈ƒ¿»«¿««≈∆¿≈»«≈
‡È‰28Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ ˙BÈÁ‡ ÈzL ,29È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ƒ¿≈¬»¿»«¿««≈∆¿≈»«≈

‡È‰ BÊ30˙‡hÁ ·iÁ -31.‡ËÁ ÏL BÓˆÚ Ú„È È¯‰L , ƒ«»«»∆¬≈»««¿∆≈¿
‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ32˙Á‡ ‰akL ˙B˜ÏBc ˙B¯ ÈzLÏ ? ¿»∆∆ƒ¿≈≈¿∆ƒ»««

Ô‰Ó33ÔÈÈeÁÓz ÈLÏ B‡ ,‡È‰ ¯ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â34 ≈∆¿≈»«≈≈ƒƒ¿≈«¿ƒ
‰Ê È‡Ó Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡Ó ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏL∆≈∆∆»«≈∆»≈∆¿≈»«≈≈∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‡e‰L - ÏÎ‡ Ô‰Ó ÈeÁÓz«¿≈∆»«∆«»¿≈…«≈»∆

בבית.26) עמו שהיו נדות נשים אחת 27)שתי על בא
טהורות. שהן שחשב כגון בשגגה, לו 28)מהן שנודע

בעל. מהן זו אי לו נודע ולא נדה, טמאות שהיו אחרֿכך
אחיותיו.29) שהן ידע לא אחרֿכך 30)כלומר, לו שנודע

בעל. מהן זו אי לו נודע ולא אחיותיו, במשנה,31)שהן
נחלקו  לא אומרים שזורי בן ור"ש "ר"ש א: יט, כריתות
=) אחד משם שהוא דבר על אליעזר) ורבי יהושע (רבי

חייב". שהוא אחד) הדבר 32)מלאו אין נדות (בשתי
אחת  כל על חייב שתיהן, על בא אם שהרי כך, כל פשוט
והיה  ה"ג) פ"ה (להלן מוחלקים גופים והן הואיל ואחת,
ידיעה  אינה משתיהן, אחת על ספק שידיעת לומר, מקום
ובשני  שתיהן, כיבה אם שגם נרות בשתי אבל קרבן, לחייבו
מחלקים, אינם שהגופים שתיהן, אכל אם חלב של תמחויין
הדבר, פשוט ה"אֿב), פ"ו (להלן אחת אלא חייב ואינו
קרבן). לחייבו ידיעה היא משתיהן אחת על ספק שידיעת

בשוגג 33) המכבה כי ה"ב, שבת מהל' פי"ב וראה בשבת.
חטאת. חייב קערות.34)– שתי

.Â‰OÚÂ B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»«»¿»«ƒ¿»¿»»
‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ¯Á‡ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚Laƒ¿»»¿«««∆»»««ƒ∆…»¿»
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ‡ËÁ ‰fL ‰lÁza ‰ÚÈ„È BÏ¿ƒ»«¿ƒ»∆∆≈¿¬≈∆«»

˙‡hÁ35ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï ‰aLpL ˜BÈz ?„ˆÈk . «»≈«ƒ∆ƒ¿»¿≈»¿≈»ƒ
,Ì˙„ ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ Ì‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â Ï„‚Â¿»«¿≈≈«»≈ƒ¿¿≈¿…»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎ‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ¿»»¿»»¿«»¿»«≈∆»»¿«≈»∆
·iÁ - el‡ Ïk ÏÚ ‰eˆÓe Ï‡¯OÈ ‡e‰L BÏ Ú„eiLk¿∆ƒ»«∆ƒ¿»≈¿À∆«»≈«»

‰¯·ÚÂ ‰¯·Ú Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï36‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»ƒ«»«»¬≈»«¬≈»¿≈…«≈
‰Êa37. »∆

סח:)35) (שבת לקיש וריש יוחנן כרבי ולא ושמואל, כרב
והרי  מעולם, ידע שלא מאחר מקרבן, הוא שפטור האומרים
יוחנן  כרבי הלכה בידינו, שכלל ואףֿעלֿפי כאנוס. הוא
לפי  ושמואל כרב כאן רבינו פסק – ושמואל רב במקום
לקיש  וריש יוחנן רבי דברי ואילו חכמים, כדברי שדבריהם
לחםֿ כסףֿמשנה, ראה יחיד, נגד כרבים והלכה כמונבז,

ומעשהֿרוקח. כמונבז,36)משנה ולא כרבנן שם, ברייתא
שחילל  השבת חילולי כל על אחת חטאת מביא כלומר:
במשך  שאכל ודם חלב אכילות כל על וכן הזמן, במשך

עליו 37)הזמן. עבר כי אף איסור, כל על אחת חטאת
פעמים. וכמה כמה

.Ê‰ek ‡Ïa ‚‚BM‰38˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óa B‡ ˙BÈ¯Úa «≈¿…«»»«¬»¿«¬»¬
˙‡hÁ ·iÁ -39˙aLa ;40˙‡hÁÓ ¯eËt -41?„ˆÈk . «»«»¿«»»≈«»≈«

‰ÏÈÚ·Ï ‰ek ‡Ïa dÏÚ·e ‰M‡ ÌÚ ˜qÚ˙Ó ‰È‰42, »»ƒ¿«≈ƒƒ»¿»»¿…«»»ƒ¿ƒ»
‡e‰ ˜¯ ÂÈÙaL ‰fL ‰nc ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ∆¿»»»ƒ»∆∆∆¿ƒ…
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קסז zebby zekld - zepaxw xtq - hay f"h iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חטאות  כשאר ותאכל שהוא, מה לשם חטאת מביא
חטאתו  לו ונודעה "חטא בתוספתא ומקורו הנאכלות".
ותישחט  חטאת מביא זה הרי חטא, חטא באיזה ושכח
של  הסיפא על בראב"ד והקשה ותאכל". שהיא מה לשם
לשם  ותישחט הידיעה על חטאת ומביא "וחוזר התוספתא
חוזר  חטאת הביא שכבר שאף ומשמע ותאכל", שהיא מה
החטאת, הביא שכבר כיון וקשה, אחרת. חטאת ומביא

בעזרה. חולין מביא הוא והלא חטאת, שוב יביא היאך
מכפרת  שהביא הראשונה שהחטאת משנה' ה'כסף ותירץ
תיגמר  אחרת חטאת ויביא חטאו לו ולכשיוודע קצת,
הזו, התוספתא גירסת היתה לא לרמב"ם אבל הכפרה",

כלל. אחרת" חטאת ד"יביא הדין פסק לא ולכן
שמדובר  שהגם יהודי, של מעלתו מודגשת זה בדין והנה
ש"נכרת  "כרת", זדונה על שחייב עבירה שעבר ביהודי
הידיעה  מכל־מקום ב"ה", הוי' משם ההמשכה חבל ונפסק

חייב. אינו ידע לא ואם הקרבן לחיוב נוגעת שלו
להצריכו  כל־כך חשובה יהודי של ידיעתו מכך, יתירה
לו  ונודע שחטא מה לשם חטאת הביא כבר אם גם קרבן,
שגורמת  כך כדי עד חשובה זו שידיעתו שחטא, מה

נוסף. קרבן להבאת
(g oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.12)בשוגג.11) יט, כריתות במשנה, יהושע כרבי
את 13) והביא בה חטא אשר חטאתו אליו הודע "או

יהושע.14)קרבנו". רבי דברי לפי שם, בגמרא
חלב 15) האוכל כי ה"ד) (פ"א למעלה וראה שם. במשנה,

חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב במזיד נותר או
הנדה 17)בשוגג.16) על הבא כי (שם) למעלה וראה

חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב למעלה 18)במזיד וראה
חטאת. חייב ובשוגג כרת, חייב במזיד עליה הבא כי (שם)

שם.19) כי 20)במשנה, (שם), למעלה וראה בשוגג.
כרת, חייב במזיד ביוהכ"פ או בשבת מלאכה העושה

חטאת. חייב שגם 21)ובשוגג ה"ה פ"ח להלן וראה שם.
חטא, בספק בא תלוי אשם שאין מביא, אינו תלוי אשם

שחטא. בוודאי יודע הרי וכאן

.„‡ËÁ22BÁÎLe ¯ÊÁÂ B˙‡hÁ BÏ Ú„BÂ23‰Ê È¯‰ - »»¿««»¿»«¿≈¬≈∆
‡e‰M ‰Ó ÌLÏ ˙‡hÁ ‡È·Ó24¯‡Lk ÏÎ‡˙Â , ≈ƒ«»¿≈«∆¿≈»≈ƒ¿»
˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ25. «»«∆¡»

עשה.23)בשוגג.22) חטא איזה שכח כלומר,
חייב,24) שאני חטאת לשם זה הרי ויאמר ישחטנה "כלומר,

חייב" שאני מה לשם יהיה הוא. מה זוכר שאיני אע"פ
(הוצאת  פ"ב כריתות בתוספתא וזה (כסףֿמשנה).
יהושע  לרבי אפילו היא זו והלכה .(565 ,25 עמ' צוקרמנדל
החטא  של עצמו שידע שצריך הסובר כאן) הראב"ד (השגות
שהרי  ה"ה) פ"ח ולהלן ה"ג, למעלה כמותו פוסק (ורבינו

אחרֿכך. ששכחו אלא החטא, של עצמו לו שם 25)נודע
בתוספתא.

.‰?„ˆÈk .·iÁ - ÔÈÙe‚ ÈL Ì‰Â „Á‡ ÌLa ‚‚L»«¿≈∆»¿≈¿≈ƒ«»≈«

˙Bc ÈzL26Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ27BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¿≈ƒ¿»«¿««≈∆¿≈»«≈
‡È‰28Ô‰Ó ˙Á‡a ‚‚LÂ ˙BÈÁ‡ ÈzL ,29È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ƒ¿≈¬»¿»«¿««≈∆¿≈»«≈

‡È‰ BÊ30˙‡hÁ ·iÁ -31.‡ËÁ ÏL BÓˆÚ Ú„È È¯‰L , ƒ«»«»∆¬≈»««¿∆≈¿
‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ32˙Á‡ ‰akL ˙B˜ÏBc ˙B¯ ÈzLÏ ? ¿»∆∆ƒ¿≈≈¿∆ƒ»««

Ô‰Ó33ÔÈÈeÁÓz ÈLÏ B‡ ,‡È‰ ¯ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â34 ≈∆¿≈»«≈≈ƒƒ¿≈«¿ƒ
‰Ê È‡Ó Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡Ó ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏL∆≈∆∆»«≈∆»≈∆¿≈»«≈≈∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‡e‰L - ÏÎ‡ Ô‰Ó ÈeÁÓz«¿≈∆»«∆«»¿≈…«≈»∆

בבית.26) עמו שהיו נדות נשים אחת 27)שתי על בא
טהורות. שהן שחשב כגון בשגגה, לו 28)מהן שנודע

בעל. מהן זו אי לו נודע ולא נדה, טמאות שהיו אחרֿכך
אחיותיו.29) שהן ידע לא אחרֿכך 30)כלומר, לו שנודע

בעל. מהן זו אי לו נודע ולא אחיותיו, במשנה,31)שהן
נחלקו  לא אומרים שזורי בן ור"ש "ר"ש א: יט, כריתות
=) אחד משם שהוא דבר על אליעזר) ורבי יהושע (רבי

חייב". שהוא אחד) הדבר 32)מלאו אין נדות (בשתי
אחת  כל על חייב שתיהן, על בא אם שהרי כך, כל פשוט
והיה  ה"ג) פ"ה (להלן מוחלקים גופים והן הואיל ואחת,
ידיעה  אינה משתיהן, אחת על ספק שידיעת לומר, מקום
ובשני  שתיהן, כיבה אם שגם נרות בשתי אבל קרבן, לחייבו
מחלקים, אינם שהגופים שתיהן, אכל אם חלב של תמחויין
הדבר, פשוט ה"אֿב), פ"ו (להלן אחת אלא חייב ואינו
קרבן). לחייבו ידיעה היא משתיהן אחת על ספק שידיעת

בשוגג 33) המכבה כי ה"ב, שבת מהל' פי"ב וראה בשבת.
חטאת. חייב קערות.34)– שתי

.Â‰OÚÂ B˙‚‚L ÏÚ ‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»«»¿»«ƒ¿»¿»»
‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ËÁL ¯Á‡ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚Laƒ¿»»¿«««∆»»««ƒ∆…»¿»
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ‡ËÁ ‰fL ‰lÁza ‰ÚÈ„È BÏ¿ƒ»«¿ƒ»∆∆≈¿¬≈∆«»

˙‡hÁ35ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï ‰aLpL ˜BÈz ?„ˆÈk . «»≈«ƒ∆ƒ¿»¿≈»¿≈»ƒ
,Ì˙„ ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ Ì‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â Ï„‚Â¿»«¿≈≈«»≈ƒ¿¿≈¿…»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎ‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ¿»»¿»»¿«»¿»«≈∆»»¿«≈»∆
·iÁ - el‡ Ïk ÏÚ ‰eˆÓe Ï‡¯OÈ ‡e‰L BÏ Ú„eiLk¿∆ƒ»«∆ƒ¿»≈¿À∆«»≈«»

‰¯·ÚÂ ‰¯·Ú Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·‰Ï36‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»ƒ«»«»¬≈»«¬≈»¿≈…«≈
‰Êa37. »∆

סח:)35) (שבת לקיש וריש יוחנן כרבי ולא ושמואל, כרב
והרי  מעולם, ידע שלא מאחר מקרבן, הוא שפטור האומרים
יוחנן  כרבי הלכה בידינו, שכלל ואףֿעלֿפי כאנוס. הוא
לפי  ושמואל כרב כאן רבינו פסק – ושמואל רב במקום
לקיש  וריש יוחנן רבי דברי ואילו חכמים, כדברי שדבריהם
לחםֿ כסףֿמשנה, ראה יחיד, נגד כרבים והלכה כמונבז,

ומעשהֿרוקח. כמונבז,36)משנה ולא כרבנן שם, ברייתא
שחילל  השבת חילולי כל על אחת חטאת מביא כלומר:
במשך  שאכל ודם חלב אכילות כל על וכן הזמן, במשך

עליו 37)הזמן. עבר כי אף איסור, כל על אחת חטאת
פעמים. וכמה כמה

.Ê‰ek ‡Ïa ‚‚BM‰38˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óa B‡ ˙BÈ¯Úa «≈¿…«»»«¬»¿«¬»¬
˙‡hÁ ·iÁ -39˙aLa ;40˙‡hÁÓ ¯eËt -41?„ˆÈk . «»«»¿«»»≈«»≈«

‰ÏÈÚ·Ï ‰ek ‡Ïa dÏÚ·e ‰M‡ ÌÚ ˜qÚ˙Ó ‰È‰42, »»ƒ¿«≈ƒƒ»¿»»¿…«»»ƒ¿ƒ»
‡e‰ ˜¯ ÂÈÙaL ‰fL ‰nc ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ∆¿»»»ƒ»∆∆∆¿ƒ…
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ÌÏBÚa ‰ÏÈÎ‡ ÌLÏ ‰ek ‡Ïa BÚÏ·e‡e‰ È¯‰Â , ¿»¿…«»»¿≈¬ƒ»»»«¬≈
˙‡ dÈa‚‰Ï Ôek˙ .˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁ≈∆¬≈∆«»«»ƒ¿«≈¿«¿ƒ«∆

B˙ÎÈ˙ÁÏ ‰ek ‡Ïa ¯aÁÓ‰ ˙‡ C˙ÁÂ LeÏz‰43- «»¿»«∆«¿À»¿…«»»«¬ƒ»
‰¯Bz ‰¯Ò‡ ˙·LÁÓ ˙Î‡ÏÓ ;¯eËt44e¯‡aL BÓk , »¿∆∆«¬∆∆»¿»»¿∆≈«¿

BÓB˜Óa45. ƒ¿

כי 38) סתם, לשוגג דומה ואינו שבתלמוד. "מתעסק" זהו
אלא  שעשה, הדבר את לעשות שמכוון הוא סתם, שוגג
חשב  שלא הוא מתעסק, אבל מותר. הוא כי וחשב ששגג
ב. יט, כריתות רש"י וראה שעשה, זה דבר לעשות כלל

בכריתות 39) נחמן, רב (דברי האיסור מן שנהנה משום
כנ"ל.40)שם). זו, מלאכה לעשות כוונה בלא ששגג

שם.41) נחמן, רב דברי פירש 42)המשך גרשום' 'רבינו
שהיו  פירש, ורש"י האשה, בתוך ונתקע הגג מן שנפל שם,
אשתו  ונשמטה אשתו, על לבוא ונתכוון בבית ואחותו אשתו

אחותו. על ובא ידע דבר43ֿ)ולא להגביה שהתכוון
לקרקע, המחובר המאכל את וחתך הקרקע, מן תלוש מאכל
זה  אופן רבינו כאן והזכיר לחתוך. כלל התכוון  לא והרי
אם  הואֿהדין אבל עב:), (שבת הכל לדברי שהוא משום
שהוא  – המחובר את וחתך התלוש, את לחתוך מתכוון
אלא  התכוון לא הרי החיתוך, לעצם מתכוון כי שאף פטור,
מלאכת  זה ואין איסור, של לחיתוך ולא היתר של לחיתוך
פ"ז  להלן רבינו כתב וכן שם). (שבת, רבא וכדעת מחשבת,

(כסףֿמשנה). את 44)הי"א שיעשה כלומר, בשבת,
דברי  לפי הוא זה וטעם לכך. תחילה במחשבה המלאכה
ד, (ויקרא שכתוב ממה הלומד שם) (כריתות, יהושע רבי
למעלה  (ראה חטא במה לו שיוודע עד בה" חטא "אשר כג)
משום  פטור, בשבת שמתעסק נחמן רב כמו דורש לכן ה"ג),
(שם) לומד אליעזר רבי אבל תורה, אסרה מחשבת שמלאכת
וראה  בה". חטא "אשר מהפסוק שפטור, בשבת מתעסק דין

כאן. ספר' פ"ז 45)'קרית ולהלן ה"ח, שבת מהל' פ"א
הי"א.

.Ád˙iOÚ ÏÏÎ·e ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰OBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«¬ƒ»»
˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ˙ÈOÚ46‰‚‚La47È¯‰ - «¬≈¬≈»∆«»ƒ»∆»»≈ƒ¿»»¬≈

˙eL¯a ‰OÚL ÈtÓ ,˙‡hÁÓ ¯eËt ‰Ê48?„ˆÈk . ∆»≈«»ƒ¿≈∆»»ƒ¿≈«
BzÓ·È ÏÚ ‡a‰49È¯‰ - Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ‰c ‡È‰ È¯‰Â «»«¿ƒ¿«¬≈ƒƒ»¿…»«¬≈

˙eL¯a d‡OÚ È¯‰L ,˙‡hÁÓ ¯eËt ‰Ê50Ì‡ Ï·‡ . ∆»≈«»∆¬≈¬»»ƒ¿¬»ƒ
BzL‡ ÏÚ ‡a51˙‡hÁ ·iÁ - ‰c ‡È‰ È¯‰Â52ÈtÓ , »«ƒ¿«¬≈ƒƒ»«»«»ƒ¿≈
dÏ‡L ‡lL53BÈ‡ - BzÓ·È Ï·‡ .ÏÚ·È Ck ¯Á‡Â ∆…¿≈»¿««»ƒ¿«¬»¿ƒ¿≈

dÏ Ï‡LiL È„k da ÏÈ‚¯54ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ ÔÎÂ . »ƒ»¿≈∆ƒ¿«»¿≈ƒ∆»¿≈
˙aL ·¯Úa ÏeÓÏ „Á‡Â ˙aLa ÏeÓÏ „Á‡ ,˙B˜BÈzƒ∆»»¿«»¿∆»»¿∆∆«»

ÁÎLÂ ,˙aLa „Á‡a B‡55˙aLa Ô‰ÈL ÏÓe56- ¿∆»¿«»¿»«»¿≈∆¿«»
Ô‰Ó „Á‡ ÏeÓÏ ˙eL¯ BÏ LÈ È¯‰L ;˙‡hÁÓ ¯eËt»≈«»∆¬≈≈¿»∆»≈∆

‰OÚ ‰ÂˆÓe ,BÏˆ‡ ‡È‰ ‰ÈeÁc ˙aLÂ ,˙aLa57Û‡ ; ¿«»¿«»¿»ƒ∆¿ƒ¿»»»«
ÔÈÙe‚ ÈL Ì‰L Èt ÏÚ58Ïe‰a BpÓÊe ÏÈ‡B‰ ,59BÈ‡ «ƒ∆≈¿≈ƒƒ¿«»≈

˜c˜„Ó60ÏeÓÏ Èe‡¯ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿≈¬»ƒ…»»∆»≈∆»»
˙aLa61ÏeÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓ ˙aLa ÏÓe ÁÎLÂ , ¿«»¿»«»¿«»ƒ∆≈»»

˙‡hÁ ·iÁ - ˙aLa62. ¿«»«»«»

כרת 46) עליה שחייבים וכל במזיד, אותה עושה היה אם

פ"א, (למעלה בשוגג חטאת קרבן עליה חייבים במזיד,
בשגגה,47)ה"א). כיֿאם במזיד עשה לא זה כלומר,

כרבי  ופסק העבירה, את וגם המצוה את גם שעשה וכגון
- א קלז, שבת אלעזר, בן שמעון רבי דעת לפי יהושע
(לחםֿ מחטאת פטור - מצוה ועשה מצוה בדבר שטעה

המצוה.48)משנה). לעשות צריך היה הרי כדי 49)כי
זרע  בלא שמת לאחיו שם להקים ייבום, מצות לקיים

ז). הֿ כה, ב:50)(דברים עב, פסחים יוחנן, רבי דברי
פטור". בעל נדה עונתה,51)"יבמתו בשעת אפילו

עונה. מצות ועשה 52)שמקיים מצוה בדבר טעה כי אף
מצות  לו יש שוגג עליה בא אם נדה, בהיותה גם (כי מצוה

ה'תוספ  כדעת ולא נדה, איסור עם יחד עונה –שמחת ות'
יוחנן, רבי (דברי יהושע לרבי אף פטור אינו – לחםֿמשנה)

שם). מתבייש 53)בפסחים ואינו באשתו רגיל שאדם
שלפי  וסובר, (שם). טהורה היא אם אותה לשאול ממנה
עליה  שבא וכגון זו, בביאה מצוה קיים אם אף זה, טעם

(כסףֿמשנה). חטאת חייב – עונתה הוא 54)בשעת כי
שם). (פסחים, ממנה עומד 55)מתבייש אינו מהם שאחד

בשבת. למול שניהם של שזמנם חשב אלא בשבת, למול
בשבת,56) אחד למול לו שהיה השני, האופן על מוסב זה

שאם  בשבת", שניהם "ומל כתב לכן בשבת, באחד ואחד
לא  שהרי חטאת, חייב בשבת, אחד של התינוק אלא מל לא
בשבת  אחד למול לו שהיה הראשון באופן אבל מצוה. עשה
שבת  של את ומל והחליף טעה אם אף שבת, בערב ואחד
מילה  כי אף שבת, ערב של את רק מל ובשבת שבת, בערב
מצוה  עשה סוף שסוף כיון שבת, דוחה אינה בזמנה שלא

(לחםֿמשנה). מחטאת פטור שצריך 57)- כיון כלומר,
ועושה  שבת ודוחה בזמנה מילה שהיא שבת, של את למול
האחד  של את ומל ששגג מה על גם  פטור הוא ברשות,
שמל  בזה מצוה עשה וגם מצוה, בדבר טועה שהוא בשבת,

שבת. של עשה 58)את ולא שבת, בשל מצוה עשה והוא
בשבת. אחד בשל וממהר 59)מצוה טרוד הוא כלומר,

המצוה. ולפיכך 60)לקיים בשבת, האחד של את גם ומל
פטור. כלל.61)הוא אצלו להידחות שבת ניתנה שלא

רבי 62) גם מצוה, עשה ולא מצוה בדבר טועה הוא שהרי
שחייב. בזה מודה יהושע

.ËÔn‡63˙aM‰ ÌBÈa ÌBi‰ ˙BÙÏ ÏeÓÏ ‡aL64, À»∆»»ƒ¿«¿««»
Ì‡Â ,ÏeÓzL È„k ÌBÈa È‡t ¯‡L ‡Ï :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿…ƒ¿«¿«¿¿≈∆»¿ƒ
,˙aM‰ ˙‡ÈˆÈ „Ú ÌÈÏLz ‡Ï - ÏeÓÏ ÏÈÁ˙z«¿ƒ»…«¿ƒ«¿ƒ«««»

‰ÂˆÓ ‰OBÚ ‡ÏÂ ˙aLa Ï·BÁ ˙‡ˆÓÂ65:¯Ó‡Â , ¿ƒ¿≈»≈¿«»¿…∆ƒ¿»¿»«
‡l‡ ÌÈÏL‰ ‡Ï Ì‡ ,ÏeÓ‡ ‰¯‰Ó·e ÊÈ¯ÊÂ È‡ ÏÈ‚»̄ƒ¬ƒ¿»ƒƒ¿≈»»ƒ…ƒ¿ƒ∆»

˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙aM‰ ˙‡ÈˆÈ „Ú66e¯˙‰ È¯‰L , «¿ƒ«««»¬≈∆«»«»∆¬≈ƒ¿
Ba67.

מומחה.63) שזמנו 64)מוהל ימים, שמונה בן לתינוק
בשבת. בשבת,65)למול והחובל נדחית. השבת ואין

ה"ז), שבת מהל' (פ"ח חטאת חייב מצוה, במקום שלא
המעשה  שהרי מקלקל, זה אין המצוה גמר שלא ואע"פ
ועי' מהול, לעשותו אח"כ, שיעשה מה עם מצטרף שעשה

שם. כרת,66)'מאירי' חייב שהוא אמרו - ב קלג, בשבת
הגרע"א. בהגהות וראה עיון. כך 67)וצריך משום כלומר,
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נתכוין  שלא כיון כמזיד, ואינו חטאת, וחייב אנוס אינו
(כסףֿמשנה). לעבור

.È‡ÈˆBn‰68·Ïel‰ ˙‡69‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa «ƒ∆«»¿»ƒ∆»
˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL70Ba ˙‡ˆÏ È„k71B¯È·Ú‰Â72 ∆»ƒ¿¿«»¿≈»≈¿∆¡ƒ

‚‚BLa ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡73¯eËt -74, «¿««ƒ¿»«ƒ¿≈»
‡ÈˆB‰ ˙eL¯a È¯‰L75ÌBÈa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰ ÔÎÂ . ∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈«≈∆«∆«¿

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯OÚ ‰Úa¯‡76¯Á‡ BÏ Ú„BÂ , «¿»»»»∆»ƒ¿¿«»¿«««
Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÏÚa‰ eÎLnL Ôk77B‡ e˙nL B‡ ≈∆»¿«¿»ƒ∆¿≈∆∆≈

e‡ÓË78‡ˆÓpL B‡ ,‰ËÈÁL Ì„˜79¯˙qa ‰Ù¯Ë80, ƒ¿¿…∆¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈»«≈∆
‰‡¯ B‡ ÌÈÚÓ ·e˜ ÔB‚k81ÈtÓ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿¿≈«ƒ≈»¬≈∆»ƒ¿≈

˙eL¯a ËÁML82‰˙È‰L B‡ ÌeÓ ÏÚa ‡ˆÓ Ï·‡ . ∆»«ƒ¿¬»ƒ¿»««∆»¿»
‰ÈeÏ‚ ‰Ù¯Ë83BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¿»¬≈∆«»«»ƒ¿≈∆»»

ËBÁLÈ Ck ¯Á‡Â ˜c·Ï84.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿…¿««»ƒ¿¿≈…«≈»∆

במשנה.68) - ב מא, הרבים.69)סוכה לרשות מביתו
ביום 70) ניטל לולב היה קיים, המקדש שבית שבזמן

ורק  הט"ו), לולב מהל' (פ"ז בשבת להיות שחל  הראשון
הלולב  את ליטול חכמים אמרו המקדש, בית שחרב לאחר

הי"ז). (שם ועתה 71)בשבת לולב. נטילת מצות חובת ידי
כדרך  שלא שנטלו כגון המצוה, קיים לא זו בהוצאתו
דעת  ולפי ה"ט). לולב מהל' ופ"ז מב. (סוכה גדילתו
כיוון  שלא משום יצא לא כוונה", צריכות "מצוות הסוברים
המוריה'). ('הר ה"ד שופר מהל' בפ"ב וראה לצאת.

עב:)72) (פסחים ה'מאירי' פירש וכן העבירו. או כלומר:
חג  של הראשון "יוםֿטוב שם) (סוכה, במשנה שאמרו מה
לרשות  הלולב את והוציא ושכח בשבת, להיות שחל
הרבים, לרשות היחיד מרשות שהוציא או דהיינו: הרבים",

הרבים. ברשות אמות ארבע שהעביר כי 73)או ששכח
היום. חטאת.74)שבת יוסי,75)מקרבן רבי דברי

ועסוק  ומחשב במצוה טרוד היה כלומר: שם. במשנה
וטעה  שבת, שהוא ושכח טעה כך ומתוך לעשותה, וממהר
סוף  שסוף כיון מקרבן, פטור כרת בדבר ושגג מצוה בדבר
מב. ושם שם, (רש"י זו בהוצאה הלולב שנטל מצוה, עשה

ה"ח). למעלה בשבת 76)וראה להיות י"ד "חל אם שהרי
פסח  קרבן מהל' (פ"א בשבת" מעשהו כך בחול, כמעשהו –

על 77)הט"ז). ונמנו התחרטו פסח על שנמנו אלו כלומר,
בלי  שנשחט זה ופסח זה, של שחיטתו לפני אחר פסח
דוחה  ואינו ה"ג) פסח קרבן מהל' (פ"ד הוא פסול מנויים

השבת. להידחות 78)את השבת ניתנה שלא המנויים,
זה. כבש שחיטתו.79)בשחיטת אחר הכבש,

הפשטתו.80) לפני לראותו שאין בגוף מוסתר במקום
מצוה 81) עשה שלא והוברר ה"ח. שחיטה מהל' פ"י ראה

בשבת. ששחט זו ב.82)בשחיטה עא, פסחים משנה,
פטור  – מצוה עשה ולא מצוה בדבר טועה שהוא ואע"פ
וב'הר  משנה' ב'לחם שם, ברע"ב עי' אנוס, שהוא משום

הטריפות 83)המוריה'. כל פירוט שם, שחיטת בהל' ראה
והגלויות. שם.84)הנסתרות פסחים משנה,

.‡È˙aLa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁL85BÓLÏ ‡lL86˙eÚËa87 »«∆«∆«¿«»∆…ƒ¿¿»
¯eËt -88¯Lk Á·f‰L ÈtÓ ,89BÓL ˙¯È˜ÚL ; »ƒ¿≈∆«∆«»≈∆¬ƒ«¿

‰¯È˜Ú dÈ‡ - ˙eÚËa90˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt91. ¿≈«À¿»ƒ

בשבת.85) להיות בניסן י"ד יום לשם 86)כשחל אלא
אחר. שלמים.87)זבח הוא כי הפסח על שחשב

חטאת.88) הפסח 89)מקרבן חובת לשם לבעלים ועלו
שבת. חילל ולא ה"א) המוקדשין פסולי מהל' (פט"ו

(וכגון 90) בזדון לשמו שלא הפסח את שחט אם אבל
מותר  כן בשבת, פסח לשם לשוחטו שמותר כשם שחשב
עא:) פסחים רש"י אחר. זבח לשם בשבת הפסח את לשחוט
לשחוט  מותר ואינו מהקרבן, פסח שם שעקר חטאת חייב
לשם  ששחט וזה אחר, קרבן לשם ולא פסח לשם כיֿאם
ברשות  שחט שלא חטאת, וחייב השבת את חילל אחר קרבן
המוקדשין  פסולי (הל' פסול הוא שהרי מצוה, עשה ולא
שלא  ששחטו "הפסח שם: פסחים במשנה, והוא שם),
עב.) (שם בגמרא ואמרו חטאת". עליו חייב בשבת, לשמו
עקרו  אם אבל בזדון, הפסח שם לעוקר המשנה כוונת כי
ולא  עקירה, אינה בטעות שעקירה חטאת, חייב אינו בטעות,

השבת. את שם.91)חילל

.·ÈÌÈ¯Á‡ ÌÈÁ·Ê ËÁL92˙eÚËa ÁÒt ÌLÏ93Ì‡ : »«¿»ƒ¬≈ƒ¿≈∆«¿»ƒ
ÁÒt Ôa¯˜Ï Ì‰ ÔÈÈe‡¯94˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt -95, ¿ƒ≈¿»¿«∆«»ƒ»¿««»
˙eL¯a ËÁML ÈtÓ96ÔB‚k ,ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ Ì‡ ; ƒ¿≈∆»«ƒ¿ƒ≈»¿ƒ¿

ÌÈzL Ôa B‡ ‰·˜ ‰˙È‰L97È¯‰L ,˙‡hÁ ·iÁ - ∆»¿»¿≈»∆¿«ƒ«»«»∆¬≈
ÁÒt Ôa¯˜Ï Èe‡¯ BÈ‡98˙aLa BËÁLe ‚‚L Ì‡ ÔÎÂ . ≈»¿»¿«∆«¿≈ƒ»«¿»¿«»

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lL99ÂÈÈeÓÏ ‡lL B‡100ÌÈÏ¯ÚÏ B‡101 ∆…¿¿»∆…ƒ¿»«¬≈ƒ
ÌÈ‡ÓËÏ B‡102˙‡hÁ ·iÁ -103ÂÈÏÎB‡Ï BËÁL . ƒ¿≈ƒ«»«»¿»¿¿»

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lLÂ104ÂÈÈeÓÏ ‡lLÂ ÂÈÈeÓÏ ,105, ¿∆…¿¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿»
ÌÈÏ¯ÚÏÂ ÌÈÏeÓÏ106ÌÈ¯B‰ËÏÂ ÌÈ‡ÓËÏ ,107- ¿ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

¯eËt108¯Lk ÁÒt‰ È¯‰L ,109.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆¬≈«∆«»≈¿≈…«≈»∆

שלמים.92) פסח.93)כגון לשם שהקדישו שחשב
פסח 94) קרבן מהל' פ"א (ראה שנה בן זכר שהיה כגון

הפסח. קרבן שזהו לטעות לו גרם וזה אף 95)ה"א).
חטאת, מקרבן פטור בשבת, אחרים זבחים להקריב שאסור

להלן. שיתבאר לשחוט 96)כפי מצוה עליו יש שהרי
לשם  לו עולה אינו כי ואף הפסח, שזהו חשב והוא פסח,
מצוה  בדבר שטעה כיון – אחר פסח להביא וצריך פסח,
כרבי  החטאת, מן פטור קרבן, הקריב שהרי מצוה, ועשה
סב:) (שם יהושע רבי וסובר ב. עא, פסחים במשנה, יהושע
לשם  הנשחט ואף כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל
המוקדשין  פסולי מהל' בפט"ו וראה שם). (רש"י הפסח

שם. פסחים וב'מאירי' לשחוט 97)הי"ב, שמותר וחשב
שבת  שהיום ממנו שנתעלמה או בשבת, פסח לשם אחרים

שם). ו'מאירי' מצוה,98)(רש"י בדבר טועה זה ואין
נחשב  זה ואין מאלו, בא הפסח שאין יודעים כולם שהרי

שם). (רש"י, ברשות על 99)לשוחט המנויים שכל כגון
יכול  מהם ואחד אחד כל שאין זקנים, או חולים היו זה פסח
ה"ה) פסח קרבן מהל' פ"א (ראב הפסח מן כזית לאכול
להידחות  שבת ניתנה ולא פסול, הקרבן להם, נשחט שאם

זה. אחרת,100)לקרבן חבורה לשם הפסח את ששחט
שהקרבן  זה, קרבן על שנמנו האנשים חבורת לשם ולא
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נתכוין  שלא כיון כמזיד, ואינו חטאת, וחייב אנוס אינו
(כסףֿמשנה). לעבור

.È‡ÈˆBn‰68·Ïel‰ ˙‡69‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa «ƒ∆«»¿»ƒ∆»
˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL70Ba ˙‡ˆÏ È„k71B¯È·Ú‰Â72 ∆»ƒ¿¿«»¿≈»≈¿∆¡ƒ

‚‚BLa ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡73¯eËt -74, «¿««ƒ¿»«ƒ¿≈»
‡ÈˆB‰ ˙eL¯a È¯‰L75ÌBÈa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁBM‰ ÔÎÂ . ∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈«≈∆«∆«¿

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯OÚ ‰Úa¯‡76¯Á‡ BÏ Ú„BÂ , «¿»»»»∆»ƒ¿¿«»¿«««
Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÏÚa‰ eÎLnL Ôk77B‡ e˙nL B‡ ≈∆»¿«¿»ƒ∆¿≈∆∆≈

e‡ÓË78‡ˆÓpL B‡ ,‰ËÈÁL Ì„˜79¯˙qa ‰Ù¯Ë80, ƒ¿¿…∆¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈»«≈∆
‰‡¯ B‡ ÌÈÚÓ ·e˜ ÔB‚k81ÈtÓ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿¿≈«ƒ≈»¬≈∆»ƒ¿≈

˙eL¯a ËÁML82‰˙È‰L B‡ ÌeÓ ÏÚa ‡ˆÓ Ï·‡ . ∆»«ƒ¿¬»ƒ¿»««∆»¿»
‰ÈeÏ‚ ‰Ù¯Ë83BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¿»¬≈∆«»«»ƒ¿≈∆»»

ËBÁLÈ Ck ¯Á‡Â ˜c·Ï84.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿…¿««»ƒ¿¿≈…«≈»∆

במשנה.68) - ב מא, הרבים.69)סוכה לרשות מביתו
ביום 70) ניטל לולב היה קיים, המקדש שבית שבזמן

ורק  הט"ו), לולב מהל' (פ"ז בשבת להיות שחל  הראשון
הלולב  את ליטול חכמים אמרו המקדש, בית שחרב לאחר

הי"ז). (שם ועתה 71)בשבת לולב. נטילת מצות חובת ידי
כדרך  שלא שנטלו כגון המצוה, קיים לא זו בהוצאתו
דעת  ולפי ה"ט). לולב מהל' ופ"ז מב. (סוכה גדילתו
כיוון  שלא משום יצא לא כוונה", צריכות "מצוות הסוברים
המוריה'). ('הר ה"ד שופר מהל' בפ"ב וראה לצאת.

עב:)72) (פסחים ה'מאירי' פירש וכן העבירו. או כלומר:
חג  של הראשון "יוםֿטוב שם) (סוכה, במשנה שאמרו מה
לרשות  הלולב את והוציא ושכח בשבת, להיות שחל
הרבים, לרשות היחיד מרשות שהוציא או דהיינו: הרבים",

הרבים. ברשות אמות ארבע שהעביר כי 73)או ששכח
היום. חטאת.74)שבת יוסי,75)מקרבן רבי דברי

ועסוק  ומחשב במצוה טרוד היה כלומר: שם. במשנה
וטעה  שבת, שהוא ושכח טעה כך ומתוך לעשותה, וממהר
סוף  שסוף כיון מקרבן, פטור כרת בדבר ושגג מצוה בדבר
מב. ושם שם, (רש"י זו בהוצאה הלולב שנטל מצוה, עשה

ה"ח). למעלה בשבת 76)וראה להיות י"ד "חל אם שהרי
פסח  קרבן מהל' (פ"א בשבת" מעשהו כך בחול, כמעשהו –

על 77)הט"ז). ונמנו התחרטו פסח על שנמנו אלו כלומר,
בלי  שנשחט זה ופסח זה, של שחיטתו לפני אחר פסח
דוחה  ואינו ה"ג) פסח קרבן מהל' (פ"ד הוא פסול מנויים

השבת. להידחות 78)את השבת ניתנה שלא המנויים,
זה. כבש שחיטתו.79)בשחיטת אחר הכבש,

הפשטתו.80) לפני לראותו שאין בגוף מוסתר במקום
מצוה 81) עשה שלא והוברר ה"ח. שחיטה מהל' פ"י ראה

בשבת. ששחט זו ב.82)בשחיטה עא, פסחים משנה,
פטור  – מצוה עשה ולא מצוה בדבר טועה שהוא ואע"פ
וב'הר  משנה' ב'לחם שם, ברע"ב עי' אנוס, שהוא משום

הטריפות 83)המוריה'. כל פירוט שם, שחיטת בהל' ראה
והגלויות. שם.84)הנסתרות פסחים משנה,

.‡È˙aLa ÁÒt‰ ˙‡ ËÁL85BÓLÏ ‡lL86˙eÚËa87 »«∆«∆«¿«»∆…ƒ¿¿»
¯eËt -88¯Lk Á·f‰L ÈtÓ ,89BÓL ˙¯È˜ÚL ; »ƒ¿≈∆«∆«»≈∆¬ƒ«¿

‰¯È˜Ú dÈ‡ - ˙eÚËa90˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿
ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt91. ¿≈«À¿»ƒ

בשבת.85) להיות בניסן י"ד יום לשם 86)כשחל אלא
אחר. שלמים.87)זבח הוא כי הפסח על שחשב

חטאת.88) הפסח 89)מקרבן חובת לשם לבעלים ועלו
שבת. חילל ולא ה"א) המוקדשין פסולי מהל' (פט"ו

(וכגון 90) בזדון לשמו שלא הפסח את שחט אם אבל
מותר  כן בשבת, פסח לשם לשוחטו שמותר כשם שחשב
עא:) פסחים רש"י אחר. זבח לשם בשבת הפסח את לשחוט
לשחוט  מותר ואינו מהקרבן, פסח שם שעקר חטאת חייב
לשם  ששחט וזה אחר, קרבן לשם ולא פסח לשם כיֿאם
ברשות  שחט שלא חטאת, וחייב השבת את חילל אחר קרבן
המוקדשין  פסולי (הל' פסול הוא שהרי מצוה, עשה ולא
שלא  ששחטו "הפסח שם: פסחים במשנה, והוא שם),
עב.) (שם בגמרא ואמרו חטאת". עליו חייב בשבת, לשמו
עקרו  אם אבל בזדון, הפסח שם לעוקר המשנה כוונת כי
ולא  עקירה, אינה בטעות שעקירה חטאת, חייב אינו בטעות,

השבת. את שם.91)חילל
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ÂÈÏÎB‡Ï ‡lL99ÂÈÈeÓÏ ‡lL B‡100ÌÈÏ¯ÚÏ B‡101 ∆…¿¿»∆…ƒ¿»«¬≈ƒ
ÌÈ‡ÓËÏ B‡102˙‡hÁ ·iÁ -103ÂÈÏÎB‡Ï BËÁL . ƒ¿≈ƒ«»«»¿»¿¿»

ÂÈÏÎB‡Ï ‡lLÂ104ÂÈÈeÓÏ ‡lLÂ ÂÈÈeÓÏ ,105, ¿∆…¿¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿»
ÌÈÏ¯ÚÏÂ ÌÈÏeÓÏ106ÌÈ¯B‰ËÏÂ ÌÈ‡ÓËÏ ,107- ¿ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

¯eËt108¯Lk ÁÒt‰ È¯‰L ,109.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆¬≈«∆«»≈¿≈…«≈»∆

שלמים.92) פסח.93)כגון לשם שהקדישו שחשב
פסח 94) קרבן מהל' פ"א (ראה שנה בן זכר שהיה כגון

הפסח. קרבן שזהו לטעות לו גרם וזה אף 95)ה"א).
חטאת, מקרבן פטור בשבת, אחרים זבחים להקריב שאסור

להלן. שיתבאר לשחוט 96)כפי מצוה עליו יש שהרי
לשם  לו עולה אינו כי ואף הפסח, שזהו חשב והוא פסח,
מצוה  בדבר שטעה כיון – אחר פסח להביא וצריך פסח,
כרבי  החטאת, מן פטור קרבן, הקריב שהרי מצוה, ועשה
סב:) (שם יהושע רבי וסובר ב. עא, פסחים במשנה, יהושע
לשם  הנשחט ואף כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל
המוקדשין  פסולי מהל' בפט"ו וראה שם). (רש"י הפסח

שם. פסחים וב'מאירי' לשחוט 97)הי"ב, שמותר וחשב
שבת  שהיום ממנו שנתעלמה או בשבת, פסח לשם אחרים

שם). ו'מאירי' מצוה,98)(רש"י בדבר טועה זה ואין
נחשב  זה ואין מאלו, בא הפסח שאין יודעים כולם שהרי

שם). (רש"י, ברשות על 99)לשוחט המנויים שכל כגון
יכול  מהם ואחד אחד כל שאין זקנים, או חולים היו זה פסח
ה"ה) פסח קרבן מהל' פ"א (ראב הפסח מן כזית לאכול
להידחות  שבת ניתנה ולא פסול, הקרבן להם, נשחט שאם

זה. אחרת,100)לקרבן חבורה לשם הפסח את ששחט
שהקרבן  זה, קרבן על שנמנו האנשים חבורת לשם ולא
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(שם). ישראלים 101)פסול היו זה פסח על המנויים שכל
(שם). פסול נשחט אם זה שגם נימולו, שכל 102)שלא

שם, פסח קרבן בהל' וראה נטמאו, זה פסח על המנויים
ומותר  כשר שהקרבן וחשב שגג וזה פסול. הוא נשחט שאם
היום. שבת כי ממנו שנעלם או בשבת, לשוחטו

שהפסח 103) מצוה, עשה שלא משום ב. עא, פסחים משנה,
פסול. את 104)הוא שחט שלשמם מהאנשים שחלק

שיכולים  בריאים היו מהם וחלק זקנים, או חולים היו הפסח
להלן. ראה בדיעבד, כשר שהקרבן ממנו, כזית לאכול

וגם 105) זה, פסח על שנמנו  החבורה אנשי לשם גם ששחט
כשר  שהקרבן אחר, פסח על שנמנו אחרת חבורה אנשי על

להלן. ראה ישראלים 106)בדיעבד, גם זה פסח על שנמנו
ראה  כשר, הוא שאף נימולו, שלא ישראלים וגם שנימולו

טמאים,107)להלן. וחלק טהורים היו המנויים מן שחלק
להלן. ראה כשר, זה במשנה 108)שגם חטאת, מקרבן

קרבן 109)שם. בהל' ראה למעלה, רבינו שמנה אלו בכל
מצוה. ועשה מצוה בדבר טעה הוא הרי כן ואם שם, פסח

.‚È¯eaˆ Ôa¯˜ ˙aLa ËÁBM‰110BÓLÏ ‡lL111- «≈¿«»»¿«ƒ∆…ƒ¿
˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰112·¯ÚÏ ÌÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜ÈÂ ,113ÔÎÂ . ¬≈∆«»«»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆¿≈

ÌBi‰ ˙·BÁ ÏÚ ¯˙È ËÁL Ì‡114ÏÚ ˙‡hÁ ·iÁ - ƒ»«»≈««««»«»«
˙ÙÒBz‰115. «∆∆

להקריבן 110) שצריך שבת, של המוסף או התמיד כגון
לשמם. לציבור 111)בשבת עלה שלא אחר, קרבן לשם

אלא  ואינו ה"א). המוקדשין פסולי מהל' (פט"ו חובה לשם
השבת. את דוחה שאינה השבת,112)כנדבה את שחילל

בשבת  התמיד את "השוחט פ"ה: פסחים בתוספתא והוא
חייב". - לשמו וזרק 113)שלא עבר אם שבת. במוצאי

הי"ד. להלן ראה בשבת, הדם שלשה 114)את ששחט
שנים. במקום ומוספים עא,115)תמידים פסחים במשנה,

כששחט  מאיר, רבי על יהושע ורבי אליעזר רבי נחלקו - ב
חטאת  חייב אם בשבת, ומוספין תמידין לשם אחרים זבחים
שמכיון  כמותו) פוסק (שרבינו יהושע רבי וסובר לא, או
מספר  =) קצבה להם יש בשבת האמורים הציבור שקרבנות
שעשה  אףֿעלֿפי מוספין), ושני תמידין שני שהם מוגבל,
אין  כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל שהרי מצוה,
אחרים  הרבה רואה אינו שהרי מצוה, בדבר טועה זה
המוספים, או התמידים שנשחטו וכיון בשחיטתן, עסוקים
לשוגג  נחשב אלא יותר, לשחוט צורך שאין הוא יודע
וחייב  עוד) לשחוט מותר יותר, צורך שאין שאף (שחשב
שמוסיף  הקרבנות אם בין הבדל ואין שם). (רש"י, חטאת
תמידין  לשם לכתחילה שנקבעו או אחר זבח לשם נקבעו
היום. חובת כבר שקיים אחר שחטן ורק ומוספין,
חטאות  שתי "השוחט מפורש פ"ה פסחים ובתוספתא
שתי  האחרונה, על חייב - אחת אלא צריכין ואין לציבור,
האחרונה". על חייב - אחת אלא צריכין ואין לציבור עולות

בשבת. בשוחט אמורים הדברים כי ומסתבר

.„È„ÈÁÈ ˙Ba¯˜ ËÁL116˙aM‰ ˙‡ ÌÈÁBc ÔÈ‡L117 »«»¿¿»ƒ∆≈ƒ∆««»
˙‡hÁ ·iÁ - ‰‚‚La ˙aLa118,¯zÓ ¯Oa‰Â ¿«»ƒ¿»»«»«»¿«»»À»

‰‡‰a119Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â ,120˜¯ÊÂ ¯·Ú Ì‡Â . «¬»»¿≈¿ƒ∆«»¿ƒ»«¿»«
ÔÓLÏ ÌÓc121ÌÈÏÚaÏ eÏÚ - „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa , »»ƒ¿»≈¿≈≈¿≈ƒ»«¿»ƒ

ÏÎ‡È ¯Oa‰Â ,·¯ÚÏ ÔÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜ÈÂ ,‰·BÁ ÌLÏ122, ¿≈»¿«¿ƒ≈ƒ»∆∆¿«»»≈»≈
B˙‚‚L ÏÚ ˙‡hÁ ËÁBM‰ ‡È·ÈÂ123. ¿»ƒ«≈«»«ƒ¿»

שמחה 116) ושלמי ראיה עולת וגם ונדבות, נדרים כגון
ה"ח. חגיגה מהל' פ"א ראה חגיגה. כלומר,117)ושלמי

קבוע  זמן להם שאין לפי השבת, דוחים אינם יחיד קרבנות
הל' ראה השבת, אחר להקריבם ואפשר ציבור, בקרבנות

שם. יחיד 118)חגיגה ועולת יחיד "חטאת שם תוספתא
חייב  זה הרי לשמן, (שלא) דמן וזרק לשמן, בשבת ששחטן
פ"ה. מנחות בתוספתא וכ"ה הבעלים". והורצו

שהרי 119) נאכל, שאינו שאףֿעלֿפי שם. מנחות תוספתא,
מותר  – בכסףֿמשנה) מובא קורקוס (ר"י הדם נזרק לא
השריפה, לבית ויוצא צורתו שתעובר אחר ממנו ליהנות
(ראה  ואסורים שנקברים שמתו קדשים כדין אלו, דין שאין
אין  קלים בקדשים כי הי"א). המוקדשין פסולי מהל ' פי"ט

המשנה'). ('מרכבת הדם זריקת לפני אף 120)מועלין
מתיר  הוא שהרי הדם, לזרוק חכמים אסרו מלאכה, זו שאין
כי  ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' פי"א (ראה באכילה הבשר
שהרי  שבת, מוצאי לצורך הזריקה) לפני הבשר לאכול אסור
חולק  שרבא - ב כ, ביצה ראה ולצלות. לבשל אסור בשבת
ונדבות  נדרים ושחט עבר שאם וסובר הונא, רב בר רבה על
באכילה  בשר להתיר ע"מ רק הדם את זורק ביוםֿטוב,
האימורין  את התיר ולא ביו"ט) ולבשל לצלות (שמותר
וגם  יזרוק, לא הבשר נאבד או נטמא שאם בערב, להקטיר
בשבת, לשמן שלא ששחטן עצרת כבשי כי שם ברייתא ראה

הדם. יזרוק דמן 121)לא וזרק לפנינו: שם בתוספתא
וכעין  דוד'). ('חסדי לשמן" דמן "וזרק וצ"ל: לשמן, "שלא"

פ"ה. מנחות בתוספתא "בשבת 122)זה שם: תוספתא,
בין  בשוגג בין הדם את זרק ואם בהנאה , ומותר יזרוק לא
שבת". למוצאי אימורים ויקטיר יאכל הבשר במזיד,

שם).123) (תוספתא, חובה לשם לבעלים שעלו אףֿעלֿפי

.ÂË¯eaˆ ÏL ˙BÓ‰a ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰124˙Á‡ , »¿»»¿≈¿≈∆ƒ««
ÔÈa ,˙Á‡a ÌBi‰ ˙·BÁ ‰˙È‰Â ,‰ÓL ˙Á‡Â ‰LeÁk¿»¿««¿≈»¿»¿»««¿««≈

˙‡hÁ125‰ÏBÚ ÔÈa126ÌÈzL‰ ËÁLÂ ‚‚LÂ ,127Ì‡ : «»≈»¿»«¿»««¿«ƒƒ
- ‰ÓM‰ ËÁL Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ‰LeÁk ËÁL»«¿»«¿ƒ»¿««»»««¿≈»

˙‡hÁ Ôa¯wÓ ¯eËt128ÌÈ¯ÓB‡L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . »ƒ»¿««»¿…∆»∆¿ƒ
BÏ129‰lÁzÎÏ ËBÁLe ‰ÓL ‡·‰ :130Ì‡ Ï·‡ . »≈¿≈»¿¿«¿ƒ»¬»ƒ

‰lÁz ‰ÓM‰ ËÁL131·iÁ - ‰LeÁk‰ Ck ¯Á‡Â »««¿≈»¿ƒ»¿««»«¿»«»
˙ÙÒBz‰ ÏÚ ˙‡hÁ132‰ÓM‰ ‰BL‡¯‰ ˙‡ˆÓ . «»««∆∆ƒ¿»»ƒ»«¿≈»

‰Ù¯Ë ‡È‰L Ú„È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚÓ È·a ‰Ù¯Ë¿≈»ƒ¿≈≈«ƒ««ƒ∆…»«∆ƒ¿≈»
‰LeÁk‰ ËÁML ˙Úa133ÏÈ‡B‰ ,Ôek˙ ‰ÊÏ ‡ÏÂ ¿≈∆»««¿»¿…»∆ƒ¿«≈ƒ

d˙ÂˆÓk ‰B¯Á‡‰ ‰ËÁLÂ134¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿¬»»«¬»¿ƒ¿»»¬≈∆»
˙‡hÁÓ135ÔÓ ÌÈ‚c ˙BÏÚ‰Ï ‰„eˆÓ Ò¯Bt‰ ÔÎÂ . ≈«»¿≈«≈¿»¿«¬»ƒƒ

Ìi‰136‰‚‚La137˜BÈ˙ ‰ÏÚ‰Â ,138ÔÈa ,ÌÈ‚c‰ ÌÚ «»ƒ¿»»¿∆¡»ƒƒ«»ƒ≈
ÚÓL ‡lL ÔÈa ˜BÈz Ú·hL ÚÓML139ÏÈ‡B‰ , ∆»«∆»«ƒ≈∆…»«ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˜BÈ˙ ‰ÏÚ‰Â¿∆¡»ƒ¬≈∆»≈«»««ƒ
„eˆÏ ‡l‡ B˙ek ‰˙È‰ ‡lL140‰È‰L ÈtÓ , ∆…»¿»«»»∆»»ƒ¿≈∆»»

‚‚BL141.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¿≈…«≈»∆

בשבת.124) כאן ומדובר א. סד, מנחות רבה, דברי
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שמקריבין 125) חוה"מ, שבת או בשבת שחל ר"ח כגון
לחטאת. תמידין 126)שעיר עולות כמה בשבת שמקריבין

שגמר  וכגון שחט). ד"ה שם ב'תוספות' (ראה ומוספין
עדיין. הקריב שלא מאחת חוץ העולות את להקריב

אףֿעלֿפי 127) השני, הקרבן את לשחוט שמותר שחשב
ראוי  השני הקרבן אין הציבור, קרבן את ששחט שאחרי

נא 128)לציבור. "הקריבהו ח) א, (מלאכי שכתוב
הרי  צבאות". ה' אמר פניך? הישא או הירצך? לפחתך,
הפחות  מן והמקריב המובחר, מן לה' להקריב שצריך
שם. מנחות רש"י ראה פסול, הקרבן מובחר, לו שיש במקום

הכחושה.129) את ששחט רבה,130)אחר דברי שם,
יצא  ולא המובחר מן בראשונה הקריב שלא הנ"ל, ומטעם
מן  למצוה אפילו עבודה, אצל שבת והותרה חובתו, די

שמח'). ('אור חובתם.131)המובחר ידי שיצאו
הי"ג.132) למעלה וראה רבה. דברי רצונו 133)שם, ולפי

אסורה. לשחיטה הכחושה, את ששחט בעת התכוון
פסול.134) הראשון שהקרבן שהתברר במנחות 135)כיון

בבני  כחושה הראשונה נמצאת אשי, לרב רבינא "א"ל שם:
קא  לאיסורא וגברא אזלינן מחשבתו בתר מהו, מעיים
דרבה  היינו לאו א"ל אזלינן. מעשיו בתר דילמא או מכוון,
ורבא  דרבה פלוגתייהו היינו א"ל דאמרי ואיכא כו', ורבא
רבינו  ומפרש מעשיו". בתר זיל פטור, אמר רבה וכו'
כפירוש  (ולא טריפה שהיתה – כחושה" הראשונה "נמצאת
(וראה  שבגמרא השני הלשון לפי כרבה, ופסק שם). רש"י

כאן). ספר' ו'קרית לחםֿמשנה פ"ז 136)כסףֿמשנה, ראה
אבות  ותשע משלשים אחת היא שצידה ה"א, שבת מהל'

שנעלם 137)מלאכות. או בשבת, לצוד שמותר שחשב
היום. ששבת התינוק 138)ממנו הצלת ומצד בים, שטבע

מצודה. לפרוס לצוד 139)מותר אלא כוונתו היתה שלא
נעשו 140)דגים. שמעשיו ונתברר מעשיו, אחר שהולכים

ורבא, רבה מחלוקת שם, התינוק. את הציל שהרי בהיתר
שבגמרא. השני הלשון לפי כרבה לא 141)ופסק כלומר,

שלא  שוגג מחמת כן עשה אלא התינוק, את להציל נתכוין
בצידה. איסור שאין או היום ששבת ידע

.ÊËÁÒt ÏL ÈÏˆ ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ÂÈÙÏ ‰È‰L ÈÓ142 ƒ∆»»¿»»¿≈≈«∆«»ƒ∆∆«
ÌÈL„w‰ ÔÓ ¯˙BÂ143‡e‰L ÈÏˆ ÏÎ‡Ï Ôek˙Â , ¿»ƒ«√»ƒ¿ƒ¿«≈∆¡…»ƒ∆

‰ÂˆÓ144˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯˙Bp‰ ÏÎ‡Â ‚‚LÂ145, ƒ¿»¿»«¿»««»¬≈∆«»«»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÊ ‰ÏÈÎ‡a ‰ÂˆÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»ƒ¿»«¬ƒ»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

בשפוד 142) נותר של שפוד לו "נתחלף ב: עב, בפסחים
שום  בזה אין אחד לשון לפי ושם חייב". - ואכלו צלי של
שמדובר  מפורש לא ששם ואע"פ (כסףֿמשנה). פלוגתא
בוודאי  צלי", של "שפוד שאמרו שכיון רבינו סובר בפסח,
(צל"ח, עד. שם במשנה כמפורש בכך, שדרכו איירי, בפסח

פ"א 143)שם). (למעלה חטאת חייב בשוגג נותר והאוכל
הבשר 144)ה"ד). את "ואכלו ח) ב, (שמות שנאמר

וגו'". אש צלי הזה לאוכל 145)בלילה דומה זה (ואין
שזמנה  מפני מלשלם שפטור הפסח, בערב חמץ תרומת
אינו  הפסח בערב שחמץ – הי"ב) תרומות מהל' (פ"י בהול
חצות  עד היא פסח אכילת אבל שעות, ארבע עד אלא מותר

פ"ח  בתרומות הגרע"א ותוספת שם, צל"ח (וראה הלילה
מ"א).

á"ôùú'ä èáù æ"é éòéáø íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עליו 1) שחייבין חטא שחטא עדים עליו שהעידו מי יבאר

בו. התרו ולא קבועה חטאת

.‡ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓ2‡ËÁL3ÔÈ·iÁL ‡ËÁ ƒ∆≈ƒ»»≈ƒ∆»»≈¿∆«»ƒ
Ba e¯˙‰ ‡ÏÂ ,‰Úe·˜ ˙‡hÁ ÂÈÏÚ4:e¯Ó‡ ‡l‡ »»«»¿»¿…ƒ¿∆»»¿

,·ÏÁ zÏÎ‡L B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚL EeÈ‡¿̄ƒ∆»ƒ»¿»»¿«»∆»«¿»≈∆
‰Ê ¯·„ È˙ÈOÚ ‡lL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈¬ƒ≈«¿««∆…»ƒƒ»»∆
- È˙ÈÈ‰ „ÈÊÓ ¯Ó‡È Ì‡Â ÏÈ‡B‰ .˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡ -≈«»«»ƒ¿ƒ…«≈ƒ»ƒƒ
‡ÏÂ ÈzÏÎ‡ ‡Ï Ô‰Ï ¯Ó‡Lk ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯ËtÈƒ»≈ƒ«»¿»¿∆»«»∆…»«¿ƒ¿…
‡l‡ ‰‚‚La ÈzÏÎ‡ ‡Ï ¯ÓB‡k ‰OÚ - È˙ÈOÚ»ƒƒ«¬»¿≈…»«¿ƒƒ¿»»∆»

ÔB„Êa5˙‡ LÈÁÎ‰ ‡ÏÂ ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L , ¿»∆»ƒ«»¿»¿…ƒ¿ƒ∆
ÌÈ„Ú‰6. »≈ƒ

יותר.2) או עדים הרי 4)בשוגג.3)שני בו התרו שאילו
חטאת. מביא ואינו מזיד, לו 5)הוא "אמרו שם: במשנה

פטור", הייתי מזיד לומר ירצה אם מה מאיר]: לרבי [חכמים
ופירשו  "מיגו", משום נאמן שהוא יב. שם בגמרא ופירשו
שמתרץ  בזה, שהכוונה או) המתחיל (דיבור בתוספות
אלא  שוגג אכלתי לא היינו אכלתי, לא שאמר שמה דיבורו,
נאמן  ואינו עדים" במקום "מיגו הוא הרי כן לא שאם מזיד,

רבינו. דברי לא 6)וכן ואומר העדים את מכחיש אם אבל
חטאת. וחייב נאמן, אינו מזיד ולא שוגג לא אכלתי

.·‚ÈÏÙ‰ ‡ÏÂ ˜˙L7ÌÈ„Ú‰ ˙‡8elÙ‡ (‡l‡) , »«¿…ƒ¿ƒ∆»≈ƒ∆»¬ƒ
‰M‡ BÏ ‰¯Ó‡9‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚ B‡ ·ÏÁ zÏÎ‡ : »¿»ƒ»»«¿»≈∆»ƒ»¿»»

˙‡hÁ ‡È·‰Ï ·iÁ - ˜˙LÂ ,˙aLa10„Ú BÏ ¯Ó‡ . ¿«»¿»««»¿»ƒ«»»«≈
˜˙LÂ ,‰Ê ‡e‰ ·ÏÁ :„Á‡11- ‰‚‚La BÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ , ∆»≈∆∆¿»«¿»««¬»ƒ¿»»
Ba e¯˙‰ Ì‡Â .˙‡hÁ ‡È·Ó12ÂÈÏÚ ‰˜BÏ -13ÏÚ Û‡ , ≈ƒ«»¿ƒƒ¿∆»»««

„Á‡ „Úa ˙e„Ú‰ ¯wÚL Èt14. ƒ∆ƒ«»≈¿≈∆»

הכחישם.7) לא = העדים על חלק לא עד 8)כלומר, בין
עדים. שני בין נתרבו 9)אחד לעדות פסולות שנשים ואף

ד, (ויקרא שנאמר ממה ז) (פרק כהנים בתורת נשים, כאן
אשה  לו אמרה אפילו - חטאתו" אליו הודע "או כח):

שפחה. לו אמרה אכל 10)אפילו אומר "עד בגמרא: שם
אבל  ליה, דמכחיש טעמא - פטור אכלתי לא אומר והוא

מיחייב". נאמן.11)שתיק העד אין מכחישו שאם
עדים.12) שחייב 13)בשני בהתראה, חלב אוכל כדין

כרת. עונש על נוסף (סוטה 14)מלקות, בירושלמי הוא כן
אחד: עד לו "אמר א): הלכה ח פרק ונזיר ב הלכה ו פרק
בעד  לא עדותו ועיקר לוקה. - שניים בו והתרו הוא, חלב
אלא  נאמן אינו אחד שעד פי על ואף למלך). (משנה אחד?"
חזקת  לו שיש בדבר אלא אינו זה - לאסור ולא להתיר
ולכן  היתר, בחזקת הייתה לא מעולם זו חתיכה אבל היתר,

חלב. שהיא עליה להעיד הוא נאמן

.‚LÈ¯Ùn‰L ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ∆««¿ƒ
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קעי zebby zekld - zepaxw xtq - hay f"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שמקריבין 125) חוה"מ, שבת או בשבת שחל ר"ח כגון
לחטאת. תמידין 126)שעיר עולות כמה בשבת שמקריבין

שגמר  וכגון שחט). ד"ה שם ב'תוספות' (ראה ומוספין
עדיין. הקריב שלא מאחת חוץ העולות את להקריב

אףֿעלֿפי 127) השני, הקרבן את לשחוט שמותר שחשב
ראוי  השני הקרבן אין הציבור, קרבן את ששחט שאחרי

נא 128)לציבור. "הקריבהו ח) א, (מלאכי שכתוב
הרי  צבאות". ה' אמר פניך? הישא או הירצך? לפחתך,
הפחות  מן והמקריב המובחר, מן לה' להקריב שצריך
שם. מנחות רש"י ראה פסול, הקרבן מובחר, לו שיש במקום

הכחושה.129) את ששחט רבה,130)אחר דברי שם,
יצא  ולא המובחר מן בראשונה הקריב שלא הנ"ל, ומטעם
מן  למצוה אפילו עבודה, אצל שבת והותרה חובתו, די

שמח'). ('אור חובתם.131)המובחר ידי שיצאו
הי"ג.132) למעלה וראה רבה. דברי רצונו 133)שם, ולפי

אסורה. לשחיטה הכחושה, את ששחט בעת התכוון
פסול.134) הראשון שהקרבן שהתברר במנחות 135)כיון

בבני  כחושה הראשונה נמצאת אשי, לרב רבינא "א"ל שם:
קא  לאיסורא וגברא אזלינן מחשבתו בתר מהו, מעיים
דרבה  היינו לאו א"ל אזלינן. מעשיו בתר דילמא או מכוון,
ורבא  דרבה פלוגתייהו היינו א"ל דאמרי ואיכא כו', ורבא
רבינו  ומפרש מעשיו". בתר זיל פטור, אמר רבה וכו'
כפירוש  (ולא טריפה שהיתה – כחושה" הראשונה "נמצאת
(וראה  שבגמרא השני הלשון לפי כרבה, ופסק שם). רש"י

כאן). ספר' ו'קרית לחםֿמשנה פ"ז 136)כסףֿמשנה, ראה
אבות  ותשע משלשים אחת היא שצידה ה"א, שבת מהל'

שנעלם 137)מלאכות. או בשבת, לצוד שמותר שחשב
היום. ששבת התינוק 138)ממנו הצלת ומצד בים, שטבע

מצודה. לפרוס לצוד 139)מותר אלא כוונתו היתה שלא
נעשו 140)דגים. שמעשיו ונתברר מעשיו, אחר שהולכים

ורבא, רבה מחלוקת שם, התינוק. את הציל שהרי בהיתר
שבגמרא. השני הלשון לפי כרבה לא 141)ופסק כלומר,

שלא  שוגג מחמת כן עשה אלא התינוק, את להציל נתכוין
בצידה. איסור שאין או היום ששבת ידע

.ÊËÁÒt ÏL ÈÏˆ ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ÂÈÙÏ ‰È‰L ÈÓ142 ƒ∆»»¿»»¿≈≈«∆«»ƒ∆∆«
ÌÈL„w‰ ÔÓ ¯˙BÂ143‡e‰L ÈÏˆ ÏÎ‡Ï Ôek˙Â , ¿»ƒ«√»ƒ¿ƒ¿«≈∆¡…»ƒ∆

‰ÂˆÓ144˙‡hÁ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯˙Bp‰ ÏÎ‡Â ‚‚LÂ145, ƒ¿»¿»«¿»««»¬≈∆«»«»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÊ ‰ÏÈÎ‡a ‰ÂˆÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»ƒ¿»«¬ƒ»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

בשפוד 142) נותר של שפוד לו "נתחלף ב: עב, בפסחים
שום  בזה אין אחד לשון לפי ושם חייב". - ואכלו צלי של
שמדובר  מפורש לא ששם ואע"פ (כסףֿמשנה). פלוגתא
בוודאי  צלי", של "שפוד שאמרו שכיון רבינו סובר בפסח,
(צל"ח, עד. שם במשנה כמפורש בכך, שדרכו איירי, בפסח

פ"א 143)שם). (למעלה חטאת חייב בשוגג נותר והאוכל
הבשר 144)ה"ד). את "ואכלו ח) ב, (שמות שנאמר

וגו'". אש צלי הזה לאוכל 145)בלילה דומה זה (ואין
שזמנה  מפני מלשלם שפטור הפסח, בערב חמץ תרומת
אינו  הפסח בערב שחמץ – הי"ב) תרומות מהל' (פ"י בהול
חצות  עד היא פסח אכילת אבל שעות, ארבע עד אלא מותר

פ"ח  בתרומות הגרע"א ותוספת שם, צל"ח (וראה הלילה
מ"א).

á"ôùú'ä èáù æ"é éòéáø íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עליו 1) שחייבין חטא שחטא עדים עליו שהעידו מי יבאר

בו. התרו ולא קבועה חטאת

.‡ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓ2‡ËÁL3ÔÈ·iÁL ‡ËÁ ƒ∆≈ƒ»»≈ƒ∆»»≈¿∆«»ƒ
Ba e¯˙‰ ‡ÏÂ ,‰Úe·˜ ˙‡hÁ ÂÈÏÚ4:e¯Ó‡ ‡l‡ »»«»¿»¿…ƒ¿∆»»¿

,·ÏÁ zÏÎ‡L B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚL EeÈ‡¿̄ƒ∆»ƒ»¿»»¿«»∆»«¿»≈∆
‰Ê ¯·„ È˙ÈOÚ ‡lL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈¬ƒ≈«¿««∆…»ƒƒ»»∆
- È˙ÈÈ‰ „ÈÊÓ ¯Ó‡È Ì‡Â ÏÈ‡B‰ .˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡ -≈«»«»ƒ¿ƒ…«≈ƒ»ƒƒ
‡ÏÂ ÈzÏÎ‡ ‡Ï Ô‰Ï ¯Ó‡Lk ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯ËtÈƒ»≈ƒ«»¿»¿∆»«»∆…»«¿ƒ¿…
‡l‡ ‰‚‚La ÈzÏÎ‡ ‡Ï ¯ÓB‡k ‰OÚ - È˙ÈOÚ»ƒƒ«¬»¿≈…»«¿ƒƒ¿»»∆»

ÔB„Êa5˙‡ LÈÁÎ‰ ‡ÏÂ ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L , ¿»∆»ƒ«»¿»¿…ƒ¿ƒ∆
ÌÈ„Ú‰6. »≈ƒ

יותר.2) או עדים הרי 4)בשוגג.3)שני בו התרו שאילו
חטאת. מביא ואינו מזיד, לו 5)הוא "אמרו שם: במשנה

פטור", הייתי מזיד לומר ירצה אם מה מאיר]: לרבי [חכמים
ופירשו  "מיגו", משום נאמן שהוא יב. שם בגמרא ופירשו
שמתרץ  בזה, שהכוונה או) המתחיל (דיבור בתוספות
אלא  שוגג אכלתי לא היינו אכלתי, לא שאמר שמה דיבורו,
נאמן  ואינו עדים" במקום "מיגו הוא הרי כן לא שאם מזיד,

רבינו. דברי לא 6)וכן ואומר העדים את מכחיש אם אבל
חטאת. וחייב נאמן, אינו מזיד ולא שוגג לא אכלתי

.·‚ÈÏÙ‰ ‡ÏÂ ˜˙L7ÌÈ„Ú‰ ˙‡8elÙ‡ (‡l‡) , »«¿…ƒ¿ƒ∆»≈ƒ∆»¬ƒ
‰M‡ BÏ ‰¯Ó‡9‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚ B‡ ·ÏÁ zÏÎ‡ : »¿»ƒ»»«¿»≈∆»ƒ»¿»»

˙‡hÁ ‡È·‰Ï ·iÁ - ˜˙LÂ ,˙aLa10„Ú BÏ ¯Ó‡ . ¿«»¿»««»¿»ƒ«»»«≈
˜˙LÂ ,‰Ê ‡e‰ ·ÏÁ :„Á‡11- ‰‚‚La BÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ , ∆»≈∆∆¿»«¿»««¬»ƒ¿»»
Ba e¯˙‰ Ì‡Â .˙‡hÁ ‡È·Ó12ÂÈÏÚ ‰˜BÏ -13ÏÚ Û‡ , ≈ƒ«»¿ƒƒ¿∆»»««

„Á‡ „Úa ˙e„Ú‰ ¯wÚL Èt14. ƒ∆ƒ«»≈¿≈∆»

הכחישם.7) לא = העדים על חלק לא עד 8)כלומר, בין
עדים. שני בין נתרבו 9)אחד לעדות פסולות שנשים ואף

ד, (ויקרא שנאמר ממה ז) (פרק כהנים בתורת נשים, כאן
אשה  לו אמרה אפילו - חטאתו" אליו הודע "או כח):

שפחה. לו אמרה אכל 10)אפילו אומר "עד בגמרא: שם
אבל  ליה, דמכחיש טעמא - פטור אכלתי לא אומר והוא

מיחייב". נאמן.11)שתיק העד אין מכחישו שאם
עדים.12) שחייב 13)בשני בהתראה, חלב אוכל כדין

כרת. עונש על נוסף (סוטה 14)מלקות, בירושלמי הוא כן
אחד: עד לו "אמר א): הלכה ח פרק ונזיר ב הלכה ו פרק
בעד  לא עדותו ועיקר לוקה. - שניים בו והתרו הוא, חלב
אלא  נאמן אינו אחד שעד פי על ואף למלך). (משנה אחד?"
חזקת  לו שיש בדבר אלא אינו זה - לאסור ולא להתיר
ולכן  היתר, בחזקת הייתה לא מעולם זו חתיכה אבל היתר,

חלב. שהיא עליה להעיד הוא נאמן

.‚LÈ¯Ùn‰L ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ∆««¿ƒ
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˙aM‰ ÏÚ ‰p‡È·È ‡Ï - ÏÎ‡L ·ÏÁ‰ ÏÚ B˙‡hÁ«»««≈∆∆»«…¿ƒ∆»«««»
Ba¯˜ ‡È·‰Â :¯Ó‡pL ;ÏÎ‡L Ìc‰ ÏÚ B‡ ÏlÁL∆ƒ≈««»∆»«∆∆¡«¿≈ƒ»¿»
„Ú - ‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ ¯ÓB‚Â ÌÈfÚ ˙¯ÈÚO¿ƒ«ƒƒ¿≈««»¬∆»»«
ÏÚ ‡ËÁÓ ‰p·È¯˜iL ‡Ï ,B‡ËÁ ÌLÏ Ba¯˜ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»¿»¿≈∆¿…∆«¿ƒ∆»≈≈¿«

dÏÒt - ·È¯˜‰ Ì‡Â .‡ËÁ15:e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ ¯˙È . ≈¿¿ƒƒ¿ƒ¿»»»≈«∆»¿
‰p‡È·È ‡Ï - LÓ‡ ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏÚ B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ«»«≈∆∆»«∆∆…¿ƒ∆»
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯tk - ‡È·‰ Ì‡Â ;ÌBi‰ ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏÚ«≈∆∆»««¿ƒ≈ƒƒ≈¿≈»ƒ
·iÁÓ Ôa‰ ‰È‰Â ,˙ÓÂ ÂÈ·‡ dLÈ¯Ù‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ«∆ƒƒ¿ƒ»»ƒ»≈¿»»«≈¿À»

‡ËÁ‰ B˙B‡a16B‡ËÁ ÏÚ Ôa‰ ‰p‡È·È ‡lL -17BÓk , ¿«≈¿∆…¿ƒ∆»«≈«∆¿¿
ÌL ¯‡a˙pL18. ∆ƒ¿»≈»

והביאה 15) החלב על בהמה "הפריש כז: בכריתות הוא כן
כיפר  ולא מעל לא הרי החלב על והביאה הדם על הדם, על
חטאו". לשם קרבנו שיהא עד חטאתו על קרבנו וכו'
כולהו  מתני דרבא בריה אחא "רב אמרו: ט: ובזבחים
עבודה  חטאת לשם דם, חטאת לשם ששחטה חלב (=חטאת
לב) ד, (ויקרא טעמא מאי לפסולא, נזיר) חטאת לשם זרה,

חטאת". אותה לשם לחטאת, אותה נוסחה 16)ושחט לפי
אמש  שאכל חלב על חטאת הפריש אם רבינו בדברי אחת
זה  ולפי כיפר, הביא אם - היום שאכל חלב על והביאה
אפילו  הבן על מכפרת אינה אב של שחטאת כאן משמיענו
שם  השנייה הנוסחא [ולפי שם). משנה (לחם החטא באותו
היה  אב של שבחטאת לומר, צריך כיפר", לא הביא ש"אם
אין  כי ומשמיענו האב, במקום עומד הבן כי לטעות, מקום

כן]. שלו)17)הדבר חטאו (=על חטאו על לכתוב דקדק
חטאת  שהרי להביא, שאין בוודאי אביו של חטאו שעל
שנאמר  ממה שם בברייתא ונלמד תמות. בעליה שמתו
יוצא  ואינו יוצא הוא "בקרבנו - "קרבנו" כח) ד, (ויקרא

אביו". שמתו 18)בקרבן שחטאת א, הלכה ד [פרק
אותה  מקריבים היורשים שאין הרי תמות. - בעליה

לעצמם].

.„˙‡hÁ ‡È·n‰19ÌÈ‡ËÁ ÈL ÏÚ20„Ú ‰Ú¯z - «≈ƒ«»«¿≈¬»ƒƒ¿∆«
¯În˙Â ÌeÓ da ÏtiL21‡ËÁÏ dÈˆÁ ÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ∆ƒ…»¿ƒ»≈¿»ƒƒ¿≈∆¿»¿≈¿

e‡È·‰L ÌÈL ÔÎÂ .ÈM‰ ‡ËÁÏ dÈˆÁ ÈÓ„·e ‰Ê∆ƒ¿≈∆¿»«≈¿«≈ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ
Ì‰È‡ËÁ ÈL ÏÚ ˙Á‡ ˙‡hÁ22ÏtiL „Ú ‰Ú¯z - «»«««¿≈¬»≈∆ƒ¿∆«∆ƒ…

‡È·ÈÂ dÈˆÁ ÈÓ„a B˙‡hÁ ‰Ê ‡È·ÈÂ ,¯În˙Â ÌeÓ da»¿ƒ»≈¿»ƒ∆«»ƒ¿≈∆¿»¿»ƒ
.dÈˆÁ ÈÓ„a B˙‡hÁ ‰Ê∆«»ƒ¿≈∆¿»

אחת.19) חטאת הפריש כי 20)כלומר, שפירש וכיוון
שהרי  להקריבה, אפשר אי הללו, החטאים שני על זו חטאת
חטאים, שני על קרבנו ולא חטאתו" על "קרבנו נאמר
אותו  הפריש שהרי אפשר, אי כן גם אחד חטא על ולהקריבו

חטאתו. על קרבנו זה ואין חטאים שני אסור 21)על שהרי
מום. בם שיפול עד למזבח הראויים קדשים לפדות

שהרי 22) חטאיהם, שני על בשותפות להקריבו אפשר שאי
קרבן  להביא יכול אינו אחד ואם חטאתו" על "קרבנו כתוב
חטאיהם, שני על אנשים שני שכן כל - חטאיו שני על אחד
השני  גם שהרי אפשר, אי כן גם בלבד אחד לשם ולהקריבו

חבירו. של בקרבנו יוצא אדם ואין שלו לחטאת הפרישו

.‰BÊ È‡ ·È¯˜È - „Á‡ ‡ËÁ ÏÚ ˙B‡hÁ ÈzL ‡È·‰≈ƒ¿≈«»«≈¿∆»«¿ƒ≈

eÏtÈÂ ,ÌeÓ da ÏtiL „Ú ‰Ú¯z ‰iM‰Â ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»ƒ¿∆«∆ƒ…»¿ƒ¿
‰·„Ï ‰ÈÓ„23. »∆»ƒ¿»»

תאבד 23) (שאם לאחריות חטאות שתי כמפריש זה והרי
והשנייה  שירצה, באיזו שמתכפר השנייה), את יביא האחת
(=שנותן  לנדבה דמיה ויפלו מום, בה שיפול עד תרעה
דין  ובית במקדש, כך לשם שהייתה מיוחדת בתיבה המעות

נדבה). עולות שבתיבה המעות באותם מקריבים

.ÂÌÈ‡ËÁ ÈL ÏÚ ˙B‡hÁ ÈzL ‡È·‰24ËÁMz BÊ - ≈ƒ¿≈«»«¿≈¬»ƒƒ»≈
.ÈM‰ ‡ËÁ‰ ÌLÏ ‰iM‰Â ,„Á‡‰ ‡ËÁ ÌLÏ¿≈≈¿»∆»¿«¿ƒ»¿≈«≈¿«≈ƒ

מהן 24) ואיזו זה חטא על מהן איזו פירש ולא סתם הפריש
זה. חטא על

.Ê¯Óen‰L ,˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿«¬≈«»¿»∆«»
‰¯Ê ‰„B·ÚÏ25‡ÈÒ‰¯Ùa ˙B˙aL ÏlÁÏ B‡26ÔÈ‡ - «¬»»»¿«≈«»¿«¿∆¿»≈

ÏÏk Ôa¯˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó27‰¯·ÚÏ ¯Óen‰Â ,28¯‡MÓ ¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»¿«»«¬≈»ƒ¿»
˙B¯·Ú29B˙B‡ ÏÚ ˙‡hÁ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¬≈≈¿«¿ƒƒ∆«»«
‡ËÁ‰30·ÏÁ ÏÎ‡L ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ¯ÓeÓ ?„ˆÈk . «≈¿≈«»∆¡…≈∆∆»«≈∆

„Ú epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - B˙‡hÁ ‡È·‰Â ‰‚‚Laƒ¿»»¿≈ƒ«»≈¿«¿ƒƒ∆«
‰·eL˙a ¯ÊÁiL31·ÏÁ ÏÎ‡Ï ¯ÓeÓ ‰È‰ elÙ‡ . ∆«¬…ƒ¿»¬ƒ»»»∆¡…≈∆

ÔB·‡˙Ï32‡È·‰Â ,BÏÎ‡Â ÔnLa ·ÏÁ BÏ ÛlÁ˙Â , ¿≈»¿ƒ¿«≈≈∆¿À»«¬»¿≈ƒ
ÔÈa ,ÔB„Êa ÏÎ‡MnL .epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ôa¯»̃¿»≈¿«¿ƒƒ∆∆ƒ∆»«¿»≈
¯ÓeÓ ‰È‰ .¯ÓeÓ ‡e‰ È¯‰ ,ÔB·‡˙Ï ÔÈa ÒÈÚÎ‰Ï¿«¿ƒ≈¿≈»¬≈»»»»
BÓk ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó - Ìc ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ·ÏÁ ÏÎ‡Ï∆¡…≈∆¿»«¿»«»¿«¿ƒƒ∆¿

.e¯‡aL∆≈«¿

כולה.25) התורה בכל ככופר הוא הרי בה המודה שכל
ומעיד 26) הקדושֿברוךֿהוא של במעשיו ככופר שהוא

במעשה  שבת ולא עולמו את ברא לא שח"ו שקר, עדות
לכל 27)בראשית. כמומר ודינו אחרת. עבירה על אף

א, (ויקרא שנאמר ממה הקרבן מן שנתמעט כולה, התורה
להוציא  כולכם, ולא מכם, קרבן", מכם יקריב כי "אדם ב)

שם). חולין (גמרא עליה 28)המומר לעבור אחת עבירה
בה".29)בזדון. והורגל לעשותה וידוע מפורסם "והוא

שמעון,30) רבי משום אומר יוסי בן שמעון "רבי ה: שם
השב  כב), ד, (ויקרא ואשם בשגגה תעשינה לא אשר
אינו  מידיעתו, שב אינו שגגתו, על קרבן מביא מידיעתו
יודע  היה שאם כזה, שוגג (=כלומר שגגתו" על קרבן מביא
ממנו  מקבלים - מלעבור ונבדל נזהר היה אסור זה שדבר
זה  דבר כי יודע היה שאם כזה, שוגג אבל שגגתו. על קרבן
ודווקא  שגגתו) על קרבן מביא אין עובר, היה כן גם אסור
מביא. אחר חטא על אבל קרבן, מביא אינו החטא אותו על

שאחרי 31) היינו בתשובה", שיחזור "עד רבינו שכתב מה
על  אבל חטאת, אז יביא בשוגג וייכשל בתשובה שיחזור
אינו  שהרי קרבן, מביא אינו מומר בהיותו שחטא החטאים

מידיעתו. האיסור 32)שב על לעבור רוצה שהוא מצד לא
בשר, לאכול מתאווה שהוא בגלל אלא להכעיס, כדי בזדון,

איסור. של אוכל - היתר של בשר לו שאין וכיוון

.Á‚‚ML ÈÓ33Ck ¯Á‡Â B˙‡hÁ LÈ¯Ù‰Â34‰OÚ ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ«»¿««»«¬»
¯ÓeÓ35‰hzL B‡ ,‰·eL˙a ¯ÊÁÂ36‰tzLÂ ¯ÊÁÂ37, »¿»«ƒ¿»ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»
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ÌÈ˙Èa Ôa¯w‰ ‰Á„pL Èt ÏÚ Û‡38¯ÊÁ ‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆ƒ¿»«»¿»≈¿«ƒ¬≈∆»«
‰‡¯Â39ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ;40e¯‡aL BÓk , ¿ƒ¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿

.dÓˆÚ ‰p·È¯˜È CÎÈÙÏ .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆»«¿»
¯·BÚ ÌeÓ Ba „ÏB Ì‡L ÌLÎe41¯ÊÁÈ - ‡t¯˙Â ¿≈∆ƒ«≈¿ƒ¿«≈«¬…

B˙e¯LÎÏ42- e‡¯Â e¯ÊÁÂ ÌÈÏÚa‰ eÁ„ Ì‡ Ck , ¿«¿»ƒƒ¿«¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿
.·¯˜Èƒ¿«

חטאת.33) בשוגג ועונשם האסורים הדברים מן אחד ועשה
שהקריב.34) ולפני שהפריש או 35)אחר התורה, לכל

קרבנו. מקריבין שאין בפרהסיא, שבת וחילול זרה לעבודה
מפני 36) קרבנו, מקריבין אין ואז החטאת את שהפריש אחר

צלולה. בדעה הכפרה בשעת שיהיה נתרפא 37)שצריך
לאיתנו. בשעת 38)וחזר לא הקרבן את להקריב שאין

שוטה. שהיה בשעה ולא מומר, חוזר 39)היותו הקרבן
שנשתפה. ואחרי בתשובה, חזרו אחרי להקרבה ראוי להיות

מהקרבה,40) פעם שנדחה שמכיוון אומרים אין כלומר,
שמסתלקת  מיד אלא - לעולם להקריבו יוכלו לא שוב
סד. ביומא וכרב להקרבה, הוא ראוי שוב לדיחויו הסיבה
שאמר  יוחנן כר' ולא נדחים, אינם חיים שבעלי הסובר
דתו  את והמיר קרבן והפריש חלב אכל שאם שם) (בזבחים
חוזר  הקרבן שאין ונשתפה, וחזר נשתטה או בתשובה, וחזר

כל 41)ונראה. אבל הזמן, במשך העובר מום כלומר,
להקריבו. אין - עבר שלא כב,42)זמן (ויקרא שנאמר

ולמדו  לכם", יירצו לא בם מום בהם משחתם  "כי כה):
לא  בהם שמום זמן (=כל יירצו דלא הוא בם "מום מזה:

יירצו". מומן עבר הא יירצו)

.Ë˙B‡hÁ È·iÁ43ÌBÈ Ô‰ÈÏÚ ¯·ÚL ÌÈ‡cÂ ˙BÓL‡Â «»≈«»«¬»«»ƒ∆»«¬≈∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯Á‡Ï ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ - ÌÈ¯etk‰44, «ƒƒ«»ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ

ÌÈ¯eËt - ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ È·iÁÂ45ÏkÓ :¯Ó‡pL . ¿«»≈¬»¿ƒ¿ƒ∆∆¡«ƒ…
ÈtÓ e„ÓÏ Ck .e¯‰Ëz '‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ«…≈∆ƒ¿≈ƒ¿»»»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰46'‰ ‡l‡ Ba ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ‡ËÁ ÏkL , «¿»∆»≈¿∆≈«ƒ∆»
CÎÈÙÏ .BÏ ¯tk˙47‰¯·Ú ˜ÙÒ B„È ÏÚ ‡aL ÈÓ ,48 ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆»«»¿≈¬≈»

‰ÎLÁ ÌÚ elÙ‡ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa49ÌL‡Ó ¯eËt - ¿«ƒƒ¬ƒƒ¬≈»»≈»»
¯tÎÓ ÌBi‰ ÏkL ,ÈeÏz50ÔÈ‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . »∆»«¿«≈ƒ¿≈»»≈∆≈

,ÈeÏz ÌL‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ«…«∆«ƒƒ»»»
.¯‡a˙iL BÓk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ BÏ ¯tÎ ‡Ï Ì‡ ‡l‡∆»ƒ…ƒ∆«ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

כרת.43) זדונו על שחייבין דבר על בשוגג שעברו
יום 44) כי תשובה, בהלכות רבינו שכתב פי על ואף

הלכה  א, פרק (שם העבירות כל על לשבים מכפר הכיפורים
מכפר  הכיפורים יום אין מלקות, או קרבן נתחייב אם - ג)

ילקה. או קרבנו, מביא אם תלוי 45)אלא אשם להביא
ואם  שם. במשנה זה וגם הכיפורים יום עליהם שעבר אחר
חייב  בשוגג, חטא שבוודאי הכיפורים, יום אחר לו נודע

חטאת. תחליפא 46)להביא ורב אלעזר. ר' בשם כה: שם
קרבנות  חייבי על זה פסוק מדקדוק למד רבא של משמו
שחייבים. - וודאים ואשמות חטאות כגון בהם, שמכירים

יום 47) עליהם שעבר תלויין, אשמות שחייבי כיוון
מקרבן. פטורים בשוגג 48)הכיפורים, עבר אם שנסתפק

כריתות. מחייבי אחת שבת 49)על (ראה שתחשך קודם

העבירה  מעשה כשאחר ג). הלכה שבת מהלכות ה ופרק לד.
החמה  לשקיעת סמוך חטא אם אבל היום. מן שהות עוד יש

א  היום, מן שהות עוד (שבועות שאין מכפר הכיפורים יום ין
שלו 50)יג:). ושעה שעה כל אלא שלם, ליום צריך ואין

מכפרת.

.ÈÌL‡‰ ‡ÏÂ ˙‡hÁ‰ ‡ÏÂ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿…««»¿…»»»
ÌÈ·M‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈ¯tÎÓ51Ï·‡ ;Ô˙¯tÎa ÌÈÈÓ‡n‰ ¿«¿ƒ∆»««»ƒ««¬ƒƒ¿«»»»¬»

ËÚ·Ó ‰È‰ ?„ˆÈk .Ba ÔÈ¯tÎÓ ÔÈ‡ - Ô‰a ËÚ·Ó‰«¿«≈»∆≈»¿«¿ƒ≈«»»¿«≈
BaÏa ·MÁÓ B‡ ¯ÓB‡ ‡e‰Â BÓL‡ B‡ B˙‡hÁ ‡È·‰Â¿≈ƒ«»¬»¿≈¿«≈¿ƒ
‡Ï - Ô˙ÂˆÓk e·¯wL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯tÎÓ el‡ ÔÈ‡L∆≈≈¿«¿ƒ««ƒ∆»¿¿ƒ¿»»…
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ B˙ËÈÚaÓ ‰·eL˙a ¯ÊÁiLÎe ,BÏ ¯tk˙ƒ¿«≈¿∆«¬…ƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

BÓL‡Â B˙‡hÁ52ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ËÚ·Ó‰ ÔÎÂ .53- «»«¬»¿≈«¿«≈¿«ƒƒ
·iÁ˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÂÈÏÚ ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿«≈»»¿ƒ»ƒƒ¿«≈
ËÚ·Ó ‡e‰Â ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ÈeÏz ÌL‡a¿»»»¿»«»»«ƒƒ¿¿«≈
¯Á‡ ‰·eL˙a ¯ÊÁiLÎe ,BÏ ¯tk˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ba¬≈∆…ƒ¿«≈¿∆«¬…ƒ¿»««
·iÁ ‰È‰L ÈeÏz ÌL‡ Ïk ‡È·‰Ï ·iÁ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ«»¿»ƒ»»»»∆»»«»

Ba54.

ב 51) הלכה שם [וראה הרעה. מדרכם ה' אל לשוב שגמרו
כרת, בהן שאין ועשה תעשה לא כגון קלות, מצוות שעל

תשובה]. בלי מכפר המשתלח נתכפר 52)שעיר לא שהרי
בו. שבעט יום 53)בקרבן שאין בליבו, חשב או שאמר
מכפר. כיפר 54)הכיפורים, לא הכיפורים שיום כיוון

עליו.

.‡È‰¯tk‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ‰¯BzaL ˙BÓL‡ Ïk55ıeÁ , »¬»∆«»¿«¿ƒ∆««»»
¯ÈÊ ÌL‡Ó56¯ÈÊ ˜ÙÒ .57‰¯tk È¯qÁÓ ˜ÙÒe58 ≈¬«»ƒ¿≈»ƒ¿≈¿À¿≈«»»
‰ËBÒ ˜ÙÒe59ÌBÈ ¯Á‡ Ô‰È˙Ba¯˜ ÔÈ‡È·Ó Ìlk - ¿≈»À»¿ƒƒ»¿¿≈∆««

ÌÈ¯etk‰60. «ƒƒ

עד 55) מתכפרים אינם שבתורה אשמות חייבי כל כלומר,
שמצינו  "לפי יח: בנזיר היא [וברייתא קרבנם את שיביאו

מעכבין"]. שהן שבתורה אשמות מביא 56)שכל הנזיר
אלא  כפרתו, את מעכב הזה האשם ואין נטמא, אם אשם
נזירות  ימי למנות מתחיל חטאתו את שמביא לאחר מיד
כן  ולמדו בלבד), לדורון אלא אינו הזה (שהאשם חדשים
ימי  את לה' "והזיר יב): ו, (במדבר שנאמר ממה יט.) (נזיר
הפסוק  הקדים הרי לאשם", שנתו בן כבש והביא נזרו
הביא  שלא פי על שאף ללמד האשם" ל"והביא "והזיר"

נתכפר. נטמא 57)אשמו אם שמסתפק כלומר, כו. כריתות
שם). (רש"י לא זב 58)אם ומצורע. יולדת זבה, זב, כגון

שמביא  ראיות, שלוש או ראיות שתי ראה אם שנסתפק
זבה  היא אם שנסתפקה וזבה הספק; על הבאה העוף חטאת
על  הבאה העוף חטאת שמביאה קטנה, זבה או גדולה
מספק. העוף חטאת חייבת יולדת ספק ואף הספק,

אם 59) וספק ונסתרה, בעלה לה שקינא סוטה, סתם כלומר,
קנאות. מנחת להביא שחייבת נטמאה, לא אם נטמאה

שאין 60) חטא על מכפר הכיפורים שיום אף כו. כריתות
אפילו  קרבנותיהם להביא צריכים אלו - ה' אלא בו מכיר
הכיפורים  ביום שנאמר משום הכיפורים, יום שעבר אחר
- חטאתם לכל וגו' הקודש על "וכיפר טזֿכא) טז, (ויקרא
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ÌÈ˙Èa Ôa¯w‰ ‰Á„pL Èt ÏÚ Û‡38¯ÊÁ ‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆ƒ¿»«»¿»≈¿«ƒ¬≈∆»«
‰‡¯Â39ÔÈÁ„ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÔÈ‡L ;40e¯‡aL BÓk , ¿ƒ¿»∆≈«¬≈«ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿

.dÓˆÚ ‰p·È¯˜È CÎÈÙÏ .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆»«¿»
¯·BÚ ÌeÓ Ba „ÏB Ì‡L ÌLÎe41¯ÊÁÈ - ‡t¯˙Â ¿≈∆ƒ«≈¿ƒ¿«≈«¬…

B˙e¯LÎÏ42- e‡¯Â e¯ÊÁÂ ÌÈÏÚa‰ eÁ„ Ì‡ Ck , ¿«¿»ƒƒ¿«¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿
.·¯˜Èƒ¿«

חטאת.33) בשוגג ועונשם האסורים הדברים מן אחד ועשה
שהקריב.34) ולפני שהפריש או 35)אחר התורה, לכל

קרבנו. מקריבין שאין בפרהסיא, שבת וחילול זרה לעבודה
מפני 36) קרבנו, מקריבין אין ואז החטאת את שהפריש אחר

צלולה. בדעה הכפרה בשעת שיהיה נתרפא 37)שצריך
לאיתנו. בשעת 38)וחזר לא הקרבן את להקריב שאין

שוטה. שהיה בשעה ולא מומר, חוזר 39)היותו הקרבן
שנשתפה. ואחרי בתשובה, חזרו אחרי להקרבה ראוי להיות

מהקרבה,40) פעם שנדחה שמכיוון אומרים אין כלומר,
שמסתלקת  מיד אלא - לעולם להקריבו יוכלו לא שוב
סד. ביומא וכרב להקרבה, הוא ראוי שוב לדיחויו הסיבה
שאמר  יוחנן כר' ולא נדחים, אינם חיים שבעלי הסובר
דתו  את והמיר קרבן והפריש חלב אכל שאם שם) (בזבחים
חוזר  הקרבן שאין ונשתפה, וחזר נשתטה או בתשובה, וחזר

כל 41)ונראה. אבל הזמן, במשך העובר מום כלומר,
להקריבו. אין - עבר שלא כב,42)זמן (ויקרא שנאמר

ולמדו  לכם", יירצו לא בם מום בהם משחתם  "כי כה):
לא  בהם שמום זמן (=כל יירצו דלא הוא בם "מום מזה:

יירצו". מומן עבר הא יירצו)

.Ë˙B‡hÁ È·iÁ43ÌBÈ Ô‰ÈÏÚ ¯·ÚL ÌÈ‡cÂ ˙BÓL‡Â «»≈«»«¬»«»ƒ∆»«¬≈∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯Á‡Ï ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ - ÌÈ¯etk‰44, «ƒƒ«»ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ

ÌÈ¯eËt - ÔÈÈeÏz ˙BÓL‡ È·iÁÂ45ÏkÓ :¯Ó‡pL . ¿«»≈¬»¿ƒ¿ƒ∆∆¡«ƒ…
ÈtÓ e„ÓÏ Ck .e¯‰Ëz '‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ«…≈∆ƒ¿≈ƒ¿»»»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰46'‰ ‡l‡ Ba ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ‡ËÁ ÏkL , «¿»∆»≈¿∆≈«ƒ∆»
CÎÈÙÏ .BÏ ¯tk˙47‰¯·Ú ˜ÙÒ B„È ÏÚ ‡aL ÈÓ ,48 ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆»«»¿≈¬≈»

‰ÎLÁ ÌÚ elÙ‡ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa49ÌL‡Ó ¯eËt - ¿«ƒƒ¬ƒƒ¬≈»»≈»»
¯tÎÓ ÌBi‰ ÏkL ,ÈeÏz50ÔÈ‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . »∆»«¿«≈ƒ¿≈»»≈∆≈

,ÈeÏz ÌL‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL Ú„B‰ ‡Ï ÏÚ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ«…«∆«ƒƒ»»»
.¯‡a˙iL BÓk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ BÏ ¯tÎ ‡Ï Ì‡ ‡l‡∆»ƒ…ƒ∆«ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

כרת.43) זדונו על שחייבין דבר על בשוגג שעברו
יום 44) כי תשובה, בהלכות רבינו שכתב פי על ואף

הלכה  א, פרק (שם העבירות כל על לשבים מכפר הכיפורים
מכפר  הכיפורים יום אין מלקות, או קרבן נתחייב אם - ג)

ילקה. או קרבנו, מביא אם תלוי 45)אלא אשם להביא
ואם  שם. במשנה זה וגם הכיפורים יום עליהם שעבר אחר
חייב  בשוגג, חטא שבוודאי הכיפורים, יום אחר לו נודע

חטאת. תחליפא 46)להביא ורב אלעזר. ר' בשם כה: שם
קרבנות  חייבי על זה פסוק מדקדוק למד רבא של משמו
שחייבים. - וודאים ואשמות חטאות כגון בהם, שמכירים

יום 47) עליהם שעבר תלויין, אשמות שחייבי כיוון
מקרבן. פטורים בשוגג 48)הכיפורים, עבר אם שנסתפק

כריתות. מחייבי אחת שבת 49)על (ראה שתחשך קודם

העבירה  מעשה כשאחר ג). הלכה שבת מהלכות ה ופרק לד.
החמה  לשקיעת סמוך חטא אם אבל היום. מן שהות עוד יש

א  היום, מן שהות עוד (שבועות שאין מכפר הכיפורים יום ין
שלו 50)יג:). ושעה שעה כל אלא שלם, ליום צריך ואין

מכפרת.

.ÈÌL‡‰ ‡ÏÂ ˙‡hÁ‰ ‡ÏÂ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿…««»¿…»»»
ÌÈ·M‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈ¯tÎÓ51Ï·‡ ;Ô˙¯tÎa ÌÈÈÓ‡n‰ ¿«¿ƒ∆»««»ƒ««¬ƒƒ¿«»»»¬»

ËÚ·Ó ‰È‰ ?„ˆÈk .Ba ÔÈ¯tÎÓ ÔÈ‡ - Ô‰a ËÚ·Ó‰«¿«≈»∆≈»¿«¿ƒ≈«»»¿«≈
BaÏa ·MÁÓ B‡ ¯ÓB‡ ‡e‰Â BÓL‡ B‡ B˙‡hÁ ‡È·‰Â¿≈ƒ«»¬»¿≈¿«≈¿ƒ
‡Ï - Ô˙ÂˆÓk e·¯wL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯tÎÓ el‡ ÔÈ‡L∆≈≈¿«¿ƒ««ƒ∆»¿¿ƒ¿»»…
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ B˙ËÈÚaÓ ‰·eL˙a ¯ÊÁiLÎe ,BÏ ¯tk˙ƒ¿«≈¿∆«¬…ƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

BÓL‡Â B˙‡hÁ52ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ËÚ·Ó‰ ÔÎÂ .53- «»«¬»¿≈«¿«≈¿«ƒƒ
·iÁ˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÂÈÏÚ ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿«≈»»¿ƒ»ƒƒ¿«≈
ËÚ·Ó ‡e‰Â ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ÈeÏz ÌL‡a¿»»»¿»«»»«ƒƒ¿¿«≈
¯Á‡ ‰·eL˙a ¯ÊÁiLÎe ,BÏ ¯tk˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ba¬≈∆…ƒ¿«≈¿∆«¬…ƒ¿»««
·iÁ ‰È‰L ÈeÏz ÌL‡ Ïk ‡È·‰Ï ·iÁ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ«»¿»ƒ»»»»∆»»«»

Ba54.

ב 51) הלכה שם [וראה הרעה. מדרכם ה' אל לשוב שגמרו
כרת, בהן שאין ועשה תעשה לא כגון קלות, מצוות שעל

תשובה]. בלי מכפר המשתלח נתכפר 52)שעיר לא שהרי
בו. שבעט יום 53)בקרבן שאין בליבו, חשב או שאמר
מכפר. כיפר 54)הכיפורים, לא הכיפורים שיום כיוון

עליו.

.‡È‰¯tk‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ‰¯BzaL ˙BÓL‡ Ïk55ıeÁ , »¬»∆«»¿«¿ƒ∆««»»
¯ÈÊ ÌL‡Ó56¯ÈÊ ˜ÙÒ .57‰¯tk È¯qÁÓ ˜ÙÒe58 ≈¬«»ƒ¿≈»ƒ¿≈¿À¿≈«»»
‰ËBÒ ˜ÙÒe59ÌBÈ ¯Á‡ Ô‰È˙Ba¯˜ ÔÈ‡È·Ó Ìlk - ¿≈»À»¿ƒƒ»¿¿≈∆««

ÌÈ¯etk‰60. «ƒƒ

עד 55) מתכפרים אינם שבתורה אשמות חייבי כל כלומר,
שמצינו  "לפי יח: בנזיר היא [וברייתא קרבנם את שיביאו

מעכבין"]. שהן שבתורה אשמות מביא 56)שכל הנזיר
אלא  כפרתו, את מעכב הזה האשם ואין נטמא, אם אשם
נזירות  ימי למנות מתחיל חטאתו את שמביא לאחר מיד
כן  ולמדו בלבד), לדורון אלא אינו הזה (שהאשם חדשים
ימי  את לה' "והזיר יב): ו, (במדבר שנאמר ממה יט.) (נזיר
הפסוק  הקדים הרי לאשם", שנתו בן כבש והביא נזרו
הביא  שלא פי על שאף ללמד האשם" ל"והביא "והזיר"

נתכפר. נטמא 57)אשמו אם שמסתפק כלומר, כו. כריתות
שם). (רש"י לא זב 58)אם ומצורע. יולדת זבה, זב, כגון

שמביא  ראיות, שלוש או ראיות שתי ראה אם שנסתפק
זבה  היא אם שנסתפקה וזבה הספק; על הבאה העוף חטאת
על  הבאה העוף חטאת שמביאה קטנה, זבה או גדולה
מספק. העוף חטאת חייבת יולדת ספק ואף הספק,

אם 59) וספק ונסתרה, בעלה לה שקינא סוטה, סתם כלומר,
קנאות. מנחת להביא שחייבת נטמאה, לא אם נטמאה

שאין 60) חטא על מכפר הכיפורים שיום אף כו. כריתות
אפילו  קרבנותיהם להביא צריכים אלו - ה' אלא בו מכיר
הכיפורים  ביום שנאמר משום הכיפורים, יום שעבר אחר
- חטאתם לכל וגו' הקודש על "וכיפר טזֿכא) טז, (ויקרא
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"לכל  (שם) אושעיא ר' ודרש חטאתם", לכל וכו' והתוודה
ספק  נזיר, (=ספק אלו וכל טומאתם". לכל ולא חטאתם
או  לטהרם, אלא קרבנותיהם אין סוטה) וספק כפרה מחוסרי
שם). (גמרא החטא על לכפר ולא קדשים, באכילת להתירם

.·È‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰Â ÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ·iÁÓ ‡e‰L ÈÓƒ∆¿À»«»»»«¬≈≈
‚¯‰Ï ÔÈc ˙ÈaÓ61Áe·Ê BÁ·Ê ‰È‰ Ì‡ :62ÔÈ‰LÓ - ƒ≈ƒ≈»≈ƒ»»ƒ¿»««¿ƒ

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;‚¯‰È Ck ¯Á‡Â Ìc‰ ˜¯fiL „Ú B˙B‡«∆ƒ»≈«»¿««»≈»≈¿ƒ¬«ƒ…
ÂÈÏÚ e·È¯˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - Á·f‰ ËÁL63. ƒ¿««∆«≈«¿ƒ«∆«¿ƒ»»

אחד 61) גם עשה בשוגג, עבירה שעבר ממה שחוץ
בכל  והמדובר דין. בית מיתת עליהם שחייבים מהדברים
בפרהסיא, שבת וחילול זרה מעבודה חוץ שבתורה עבירות
נעשה  אחת פעם שבת וחילל עבודהֿזרה עבד אם שאף

קרבן. ממנו מקבלין ואין דינו 62)מומר שנגמר כלומר,
קרבנו. שנשחט ר'63)אחר ומפרש ז. בערכין ברייתא

הדם  ויזרק שישחטו עד אותו משהין אין שלכך (שם) יוסף
הורגין  דינו משנגמר אלא הדין, את לענות שאסור משום -
קצרה, היא שהשהייה כבר, זבוח זבחו אם אבל מיד, אותו

החטא. על שיתכפר כדי הדם שייזרק עד אותו משהין

á"ôùú'ä èáù ç"é éùéîç íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עשה 1) ואם אחד, בהעלם הרבה עבירות העושה דין יבאר

שם. כל על חייב אם הרבה שמות משום עליו שחייב מעשה

.‡˙B¯·Ú ‰OBÚ‰2˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰3·iÁ - »∆¬≈«¿≈¿∆¿≈«««»
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ4ÌÈÚa¯‡‰ ‰OÚ elÙ‡ . «»«»««¿««¬ƒ»»»«¿»ƒ

eÈnL el‡ LÏLÂ5ÌÈÚa¯‡ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ¿»≈∆»ƒ¿∆¿≈«««»«¿»ƒ
˙B‡hÁ LÏLÂ6‡e‰L „Á‡ ‰OÚÓ ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»«»¿≈ƒ»»«¬∆∆»∆

‰a¯‰ ˙BÓL ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ7ÌL Ïk ÏÚ ·iÁ - «»»»ƒ≈«¿≈«»«»≈
ÌLÂ8˙Á‡k ÔÈ‡a Ôlk ÔÈ¯eq‡‰ eÈ‰L ‡e‰Â .9B‡ »≈¿∆»»ƒƒÀ»»ƒ¿««

ÛÈÒBÓ ¯eq‡10ÏÏBk ¯eq‡ B‡11ËÁBM‰ ?„ˆÈk . ƒƒƒ≈≈««≈
eÁ ÌÈL„˜ ˙Ó‰a- ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ˙aLa ‰¯ÊÚÏ ı ∆¡«»»ƒ»¬»»¿«»«¬»»»
˙B‡hÁ LÏL ·iÁ12,ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁBL ÌeMÓ : «»»«»ƒ≈»»ƒ«

;‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ ÌeMÓe ,˙aL ÏlÁÓ ÌeMÓeƒ¿«≈«»ƒ≈¬»»»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ˙LÏL È¯‰L13ÌÈ¯·c ‰na . ∆¬≈¿∆»ƒƒ»ƒ¿«««∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡14d˙B‡ „·BÚ ‡e‰ ‰ÁÈ·Ê ¯Ó‚a ¯ÓB‡a15; ¬ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ»≈»
CÎÏ B˙ek ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡16ËÚÓ da ËÁMiMÓ - ¬»ƒ…»¿»«»»¿»ƒ∆ƒ»≈»¿«

¯Ò‡z ‰¯Ê ‰„B·Ú ÌLÏ17ÈËeÁL ÌeMÓ ·iÁ BÈ‡Â , ¿≈¬»»»≈»≈¿≈«»ƒ¿≈
ÌÈL ËBÁLiL „Ú ıeÁ18ÌÈL ·¯ B‡19‡ˆÓÂ , «∆ƒ¿¿«ƒ…¿«ƒ¿ƒ¿»

,Ôa¯˜Ï ‰¯eÒ‡‰ ‰Ó‰a ËÁL ‰ËÈÁM‰ ¯ÓbLk¿∆»««¿ƒ»»«¿≈»»¬»¿»¿»
ıeÁa ËÁBL ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡L20BÓk , ∆≈«»»∆»ƒ≈«¿

e¯‡aL21‰˙È‰ .22ÛBÚ‰ ˙‡hÁ23‰˜ ÈˆÁ ‰È‰Â , ∆≈«¿»¿»««»¿»»¬ƒ»∆
Ìe‚t dlL24Ba ÛÈÒB‰Â ,25‡e‰L Ïk26ÌLÏ ˙aMa ∆»»¿ƒ»∆««»¿≈

˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - ‰¯Ê ‰„B·Ú27˙LÏL È¯‰L , ¬»»»«»»«»∆¬≈¿∆
˙Á‡k ÌÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰28‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ ÔÎÂ .29ÌBÈa »ƒƒ»ƒ¿««¿≈»∆¿»»¿

˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰30, «ƒƒ∆»ƒ¿¿«»«»¿≈«»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈML ÈtÓ31˙L‡ ÏÚ ‡a‰ . ƒ¿≈∆¿≈»ƒƒ»ƒ¿«««»«≈∆

Ìiw‰ ÂÈÁ‡32˙B‡hÁ LÏL ‡È·Ó - ‰c ‡È‰Lk33: »ƒ««»¿∆ƒƒ»≈ƒ»«»
ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰Â ,Á‡ ˙L‡ ÌeMÓe ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓƒ≈∆ƒƒ≈∆»¿≈¿≈ƒƒ

ÛÈÒBÓ ¯eq‡ ‡e‰L ,‰c ÌeMÓe ,˙Á‡k ÔÈ‡a‰34; «»ƒ¿««ƒƒ»∆ƒƒ
ÛÒB - dÏÚ·Ï ‰Ê ¯eq‡ da ÛÒBzpL CBznL∆ƒ∆ƒ≈»ƒ∆¿«¿»«

dÓ·ÈÏ35·iÁ - ÂÈ·‡ ÏÚ ‡a‰ .‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ . ƒ»»¿≈«≈»∆«»«»ƒ«»
ÌÈzL36ÌeMÓe ,‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙Â¯Ú ÌeMÓ ˙Á‡ : ¿«ƒ««ƒ∆¿«»ƒ…¿«≈ƒ

·iÁ - ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ .·kL˙ ‡Ï ¯ÎÊ ˙‡Â¿∆»»…ƒ¿«¿≈«»«¬ƒ»ƒ«»
ÌÈzL37‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú :¯Ó‡pL ,38‡a‰ . ¿«ƒ∆∆¡«∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈«»

ÂÈÏÚ ¯eÎÊ ‡È·‰Â ¯eÎf‰ ÏÚ39ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ««¿¿≈ƒ¿»»¿∆¿≈««««
ÔÈÙe‚ ÈL Ô‰L Èt40˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -41; ƒ∆≈¿≈ƒ≈«»∆»«»««

ÌL ·kLp‰Â ·ÎBM‰ - ·kL˙ ‡Ï ¯ÎÊ ˙‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿««≈¿«ƒ¿»≈
„Á‡42‰Ó‰a ‡È·‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ .‡e‰ ∆»¿≈«»««¿≈»¿≈ƒ¿≈»
ÂÈÏÚ43˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a44. »»¿∆¿≈««≈«»∆»«»««

.˙Á‡ ‰ÏÈÚ·k ¯eÎÊe ‰Ó‰·a ·kLp‰Â ·ÎBM‰ eOÚ»«≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»««

חטאת.2) עליהן חייב בשוגג, אותן כן 3)שהעושה
ובדפוסים  בסמוך, ולהלן כאן רומי ובדפוס תימן. בכתבֿיד
אחד  בהעלם אפילו לומר, ורוצה "אחת". בטעות: חדשים,
ממנו  שנעלמו והיינו, העלמות). בכמה עשה אם (וכלֿשכן
שעשה  אחר ורק מותרים, שהם וחשב האלו, האיסורים כל

אסורים. שהם לו נודע העבירות, אותן ר'4)כל דברי
על  בבא התורה שכתבה ממה זאת ולמד ב: בכריתות יוחנן
כ, (ויקרא קדושים בפרשת מיוחד באופן כרת חיוב אחותו
(שם  כרת החייבים עריות שאר בין נכללה אחותו כי אף יז),
אפילו  עליה חייב שאחותו שכשם ללמד, בא וזה כט), יח,
העריות  יתר כל כן כמו אחרות, עבירות עם ביחד עשאה  אם
וכן  יצחק ורבי מהן. ואחת אחת כל על הוא חייב - כולן
"ואל  יט): (שם שנאמר ממה זאת למדו שם) (כריתות רבנן
נאמר  ולא ערותה", לגלות תקרב לא טומאתה בנדת אשה
על  חייב שהוא ללמדך - תקרב" לא בטומאתה נדה "ואל

אחד. בהעלם אפילו ואשה, אשה פ"א 5)כל למעלה
ד. לא 6)הלכה באשה שהרי דוקא, לאו ושלש ארבעים

אחי  על ו"הבא אביו", על ו"הבא זכר", עם "השוכב שייך
"האשה  שייך לא ובגבר בהמה". עם ו"שוכב אביו"

(לחםֿמשנה). הבהמה" את עליה כלומר,7)שמביאה
הרבה. אזהרות = רבים מקראות בכריתות 8)משום משנה

יב. הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"ג וראה שאם 9)יג:
ביאה  איסורי מהלכות (פי"ז איסור" חל איסור "אין כן לא

ח). נדה,10)הלכה כשהיא הקיים, אחיו אשת על כשבא
שם. ביאה איסורי בהלכות וראה להלן. כאן 11)כמבואר

פירשה  כבר אבל כולל". מ"איסור דוגמא רבינו לנו נתן לא
והדגימה  יחֿיט, הלכות אסורות מאכלות מהלכות יד בפרק
חל  יוכ"פ שאיסור שכיון הכיפורים, ביום חלב שאכל באחד
ובניגוד  חלב, על גם הוא חל המותרים, דברים על גם
האיסור  על נוסף איסור שחל שלמעלה, מוסיף" ל"איסור
הדיוט, לכהן אסורה שהגרושה מתוך אומרים: ואנו גופו,
עליו  אסורה היא זה שבלא אע"פ גדול, לכהן גם היא אסורה
אלא  גופו, האיסור על איסור נוסף לא כולל" ב"איסור כאן -
הכיפורים  ביום לאכול הוא שאסור מתוך אומרים: אנו

בחלב. גם הוא נאסר המותרים, בחולין 12)דברים ברייתא
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ה"חפצא",13)מ. על אינם הללו האיסורים כל שהרי
שחיטה. בשעת - כאחד כולם על ומוזהר ה"גברא" על אלא

חטאות.14) שלש חייב גמרא לעב 15)שהוא ודהֿזרה,
אותה 16)שם: עובד אלא זביחה, בגמר אותה שיעבוד

השחיטה. התחלת עם כי 17)מיד שם. עולא דברי
(פ"ח  הבהמה נאסרה ע"ז לשם בבהמה שהוא כל במעשה
דבר  אוסר אדם שאין ואףֿעלֿפי א). הלכה ע"ז מהלכות
- גבוה ממון הם אף שלו וקדשים שם), (ראה שלו שאינו
יכול  והוא שלו נחשבים הם בהם מתכפר שהוא כיון
מה  ולפי לח"מ). - רש"י גם וראה שם, (גמרא לאוסרם
שאין  שמה כא, הלכה שחיטה מהלכות בפ"ב רבינו שכתב
אלא  כוונתו שאין משום הוא שלו שאינו דבר אוסר אדם
שהרי  הקדשים, את לאסור הנ"ל, לטעם צריך אין לצערו,
(מרכבת  לצערו מתכוון שהוא לומר שייך לא בקדשים

שם). ע"ז בהלכות הקנה 18)המשנה = הסימנים שני
כז.19)והוושט. חולין משנה ראה הסימנים. שני רוב

מ. שם וראה כשרה". שחיטתו בבהמה, שנים רוב "שחט

אחד. סימן אלא שחט לא אם חוץ שחוטי משום חייב שאינו
בעפר.20) כמחתך שהוא שם, הגמרא בפי"ח 21)דברי

על  חייב שאינו ואילך, ו הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
המזבח. על ליקרב הראויים על אלא בחוץ קדשים שחיטת

לע"ז.22) בשבת בחוץ, ששחט מותר 23)זו שהעוף
שהכשירו  ואףֿעלֿפי כז.) (חולין אחד סימן רוב בשחיטת
חייב  אינו חוץ", "שחוטי לענין - במליקה (=בעזרה) בפנים

במשנה). קיא: (זבחים שחטו אם חתוך.24)אלא
אותה.25) השחיטה 26)שחט נגמרת הכלֿשהו וע"י

(פ"א  באכילה הוא מותר חולין, העוף היה ואם בעוף,
יא). הלכה שחיטה מ:27)מהלכות חולין

על 28) חוץ, שחוטי על הוא עובר הכלֿשהו שבשחיטת
השב  את מחלל והוא לע"ז בשוגג.29)ת.שחיטה

מחלוקת 30) והיא יוהכ"פ. משום וגם שבת משום גם
הלכה  פ"ו להלן גם רבינו הביא זה ודין קא: חולין בברייתא

גֿכז)31)ו. כג, (ויקרא שנאמר ממה למדו שם בברייתא
אבל  שניהם. על לחייב הוא", הכיפורים "יום היא", "שבת
אין  אחת, בבת איסור על חל שאיסור רבינו, שפסק מה לפי

שלח. ד"ה שם רש"י ועיין זה, ללימוד החי,32)צורך
איש. אשת וגם אח אשת גם היא כן משנה 33)ואם

לג: בזמן 34)ביבמות בעלה על גם נאסרת היא שהרי
באיסור.35)נדתה. עליה שבא זה בעלה, של לאחיו

נד.36) לא 38)שם.37)סנהדרין זכר "ואת משום וגם
עליו,39)תשכב". הוא בא זה שלפני הזכור אותו כלומר,

פ"ה  להלן ראה שתים, חייב אחר זכר עליו הביא אם אבל
ג. לחייבו 40)הלכה מחלקין גופין כי שם, להלן ראה

ג.,41)שתים. בכריתות ור"ע ישמעאל ר' בין מחלוקת
(כסףֿמשנה). כר"ע "לא 42)ופסק שם דורש שר"ע

הוא  בא כאילו ונחשב תשכיב", "לא גם ביה קרי תשכב",
אחד. בהעלם הזה הזכר על הבהמה 43)פעמיים אותה

שם. פ"ה להלן ראה זה. לפני עליו שם.44)שבא כריתות
על  הבא אצל שתים שמחייב ישמעאל ר' גם אביי, ולדברי
על  הבא אצל אחת רק מחייב עליו, זכר והביא הזכור

שם. להלן וראה עליו, בהמה והביא הבהמה

.·ÏÚBa LÈ45˙Á‡ ‰ÏÈÚa46‰BÓL ‰ÈÏÚ ·iÁÂ ≈≈¿ƒ»««¿«»»∆»¿∆
˙B‡hÁ47·˜ÚÈ ?„ˆÈk .48‰tÏfÓ ˙a BÏ ‰˙È‰L49 «»≈««¬…∆»¿»«ƒƒ¿»

Ô·Ï ‡O ,ÚÓz dÓLe50ÚÓz51˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ¿»ƒ¿«»»»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»«
˙a Ô·ÏÏ ÔÈ‡Â ,Á¯Ò dÓLe52dc·Ï ÏÁ¯ ‡l‡53, ¿»∆«¿≈¿»»«∆»»≈¿«»

·˜ÚÈ ˙a ˙a Á¯Ò ˙‡ˆÓ54BzL‡ ˙BÁ‡Â55‰È·‡Ó56 ƒ¿»∆««««¬…«¬ƒ¿≈»ƒ»
˙Á‡k ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰57Ô·e‡¯Ï Á¯Ò ˙‡O .58 ≈¿≈ƒƒ«»ƒ¿««ƒ≈∆«ƒ¿≈

‰¯Ò‡Â59·˜ÚÈ Èa ¯‡L ÏÚ60da ÛÒB ,61¯eq‡ ¿∆∆¿»«¿»¿≈«¬…«»ƒ
B˙lk ‡È‰ È¯‰Â ·˜ÚÈÏ62˙‡OÂ L¯‚ B‡ Ô·e‡¯ ˙Ó . ¿«¬…«¬≈ƒ«»≈¿≈≈≈¿ƒ»

Bn‡Ó ·˜ÚÈ ÈÁ‡Ï BÊ Á¯Ò63ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ - ∆««¬ƒ«¬…≈ƒƒ∆∆∆¿»«
·˜ÚÈ ÈÁ‡ ¯‡L64da ·˜ÚÈÏ ÛÒB ,65˙L‡ ¯eq‡ ¿»¬≈«¬…«¿«¬…»ƒ≈∆

ÂÈÁ‡66L¯‚ B‡ ˙Ó .67Ï‡ÚÓLÈÏ BÊ Á¯Ò ˙‡OÂ68- »ƒ≈≈≈¿ƒ»∆«¿ƒ¿»≈
Ï‡ÚÓLÈ ÈÁ‡ ¯‡L ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ69ÛÒB , ƒ∆∆∆¿»«¿»¬≈ƒ¿»≈«

da ·˜ÚÈÏ70Ï‡ÚÓLÈ ˙Ó .ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ¯eq‡ ¿«¬…»ƒ≈∆¬ƒ»ƒ≈ƒ¿»≈
˜ÁˆÈ ÈÙÏ ÌeaÈÏ ‰ÏÙÂ71Û‡ dÓaÈÂ ˜ÁˆÈ ¯·ÚÂ , ¿»¿»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿»«ƒ¿»¿ƒ¿»«

BÏ ‰iL ‡È‰L Èt ÏÚ72¯‡L ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ - «ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ∆∆∆¿»«¿»
ÂÈÁ‡73ÂÈ·‡ ˙L‡ ÌeMÓ ·˜ÚÈÏ ¯eq‡ da ÛÒB , ∆»«»ƒ¿«¬…ƒ≈∆»ƒ

˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈML ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓe74. ƒ≈∆ƒ∆¿≈»ƒƒ»ƒ¿««
‰c ‡È‰Lk BÊ Á¯Ò ÏÚ ‡·e ·˜ÚÈ ‚‚L Ì‡75ÈiÁa ƒ»««¬…»«∆«¿∆ƒƒ»¿«≈

dÏÚa ˜ÁˆÈ76·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ ÈiÁ·e77·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿»¿«≈»≈≈∆«¬…¬≈∆«»
Bza ˙a ÌeMÓ :˙B‡hÁ ‰BÓL ‰ÈÏÚ78ÌeMÓe , »∆»¿∆«»ƒ«ƒƒ

BzL‡ ˙BÁ‡79B˙lk ÌeMÓe ,80ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓe ,81, ¬ƒ¿ƒ«»ƒ≈∆»ƒ
ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓe82,ÂÈ·‡ ˙L‡ ÌeMÓe , ƒ≈∆¬ƒ»ƒƒ≈∆»ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰c ÌeMÓe ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓeƒ≈∆ƒƒƒ»¿≈…«≈»∆

ובגמרא.45) במשנה יד: בכריתות זו הלכה ומקור בשוגג.
שם.47)אסורה.46) משנה שמות. שמונה משום
לבן.48) של בתו רחל, של בעלה אשתו 49)שהוא שהיא

לבן. של בתו ואינה יעקב.50)השניה, של חותנו שהוא
קרובתו.51) אינה זלפה שהרי לו, מותרת שהיא
מסרח.52) חוץ שום 53)אחרת יעקב על אין שעדיין

שני  יעקב על חלים סרח וכשנולדה אשתו", "אחות איסור
ואילו  אחת, בבת אשתו" ו"אחות בתו" "בת האיסורים:
בתו, בת משום נאסרת סרח היתה לא בת, עוד ללבן היתה
של  באחותה אשתו" "אחות באיסור נאסר כבר שיעקב כיון
באים  סרח לגבי כי אף עליו, חל בתו" "בת איסור אין רחל,
לחםֿמשנה). וראה המשנה, (מרכבת כאחד האיסורים שני

יעקב.54) של בתו שהיא תמנע, בת שהיא נכדתו,
מאמה.56)רחל.55) ולא לידתה 57)לבן. עם שמיד

אמרנו  וכבר כאחד, האיסורים שני יעקב על חלים סרח, של
איסור. על איסור חל אחת שבבת יעקב,58)למעלה, בן

לו. ומותרת אחותו, בת אלו.59)שהיא בנישואין
אחיו".60) "אשת אלו.61)משום בנישואין
יעקב 62) על גם נאסרה יעקב, בני על שנאסרה שמתוך

כנ"ל. איסור, על איסור חל - מוסיף באיסור שהרי עצמו,
לישמעאל 63) שנשאת דלהלן, משום מאמו, יעקב אחי נקט

לאחי  זה לפני נשואה היתה שאם יצחק, לפני לייבום ונפלה
לפניו  נופלת ואינה יצחק, של כלתו היא הרי מאביו, יעקב
פטורה  שערוה וחליצה יבום מהלכות בפ"ו כמפורש לייבום,

(כס  היבום ומן החליצה ויבמה מן עבר אם ואפילו ףֿמשנה),
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ה"חפצא",13)מ. על אינם הללו האיסורים כל שהרי
שחיטה. בשעת - כאחד כולם על ומוזהר ה"גברא" על אלא

חטאות.14) שלש חייב גמרא לעב 15)שהוא ודהֿזרה,
אותה 16)שם: עובד אלא זביחה, בגמר אותה שיעבוד

השחיטה. התחלת עם כי 17)מיד שם. עולא דברי
(פ"ח  הבהמה נאסרה ע"ז לשם בבהמה שהוא כל במעשה
דבר  אוסר אדם שאין ואףֿעלֿפי א). הלכה ע"ז מהלכות
- גבוה ממון הם אף שלו וקדשים שם), (ראה שלו שאינו
יכול  והוא שלו נחשבים הם בהם מתכפר שהוא כיון
מה  ולפי לח"מ). - רש"י גם וראה שם, (גמרא לאוסרם
שאין  שמה כא, הלכה שחיטה מהלכות בפ"ב רבינו שכתב
אלא  כוונתו שאין משום הוא שלו שאינו דבר אוסר אדם
שהרי  הקדשים, את לאסור הנ"ל, לטעם צריך אין לצערו,
(מרכבת  לצערו מתכוון שהוא לומר שייך לא בקדשים

שם). ע"ז בהלכות הקנה 18)המשנה = הסימנים שני
כז.19)והוושט. חולין משנה ראה הסימנים. שני רוב

מ. שם וראה כשרה". שחיטתו בבהמה, שנים רוב "שחט

אחד. סימן אלא שחט לא אם חוץ שחוטי משום חייב שאינו
בעפר.20) כמחתך שהוא שם, הגמרא בפי"ח 21)דברי

על  חייב שאינו ואילך, ו הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
המזבח. על ליקרב הראויים על אלא בחוץ קדשים שחיטת

לע"ז.22) בשבת בחוץ, ששחט מותר 23)זו שהעוף
שהכשירו  ואףֿעלֿפי כז.) (חולין אחד סימן רוב בשחיטת
חייב  אינו חוץ", "שחוטי לענין - במליקה (=בעזרה) בפנים

במשנה). קיא: (זבחים שחטו אם חתוך.24)אלא
אותה.25) השחיטה 26)שחט נגמרת הכלֿשהו וע"י

(פ"א  באכילה הוא מותר חולין, העוף היה ואם בעוף,
יא). הלכה שחיטה מ:27)מהלכות חולין

על 28) חוץ, שחוטי על הוא עובר הכלֿשהו שבשחיטת
השב  את מחלל והוא לע"ז בשוגג.29)ת.שחיטה

מחלוקת 30) והיא יוהכ"פ. משום וגם שבת משום גם
הלכה  פ"ו להלן גם רבינו הביא זה ודין קא: חולין בברייתא

גֿכז)31)ו. כג, (ויקרא שנאמר ממה למדו שם בברייתא
אבל  שניהם. על לחייב הוא", הכיפורים "יום היא", "שבת
אין  אחת, בבת איסור על חל שאיסור רבינו, שפסק מה לפי

שלח. ד"ה שם רש"י ועיין זה, ללימוד החי,32)צורך
איש. אשת וגם אח אשת גם היא כן משנה 33)ואם

לג: בזמן 34)ביבמות בעלה על גם נאסרת היא שהרי
באיסור.35)נדתה. עליה שבא זה בעלה, של לאחיו

נד.36) לא 38)שם.37)סנהדרין זכר "ואת משום וגם
עליו,39)תשכב". הוא בא זה שלפני הזכור אותו כלומר,

פ"ה  להלן ראה שתים, חייב אחר זכר עליו הביא אם אבל
ג. לחייבו 40)הלכה מחלקין גופין כי שם, להלן ראה

ג.,41)שתים. בכריתות ור"ע ישמעאל ר' בין מחלוקת
(כסףֿמשנה). כר"ע "לא 42)ופסק שם דורש שר"ע

הוא  בא כאילו ונחשב תשכיב", "לא גם ביה קרי תשכב",
אחד. בהעלם הזה הזכר על הבהמה 43)פעמיים אותה

שם. פ"ה להלן ראה זה. לפני עליו שם.44)שבא כריתות
על  הבא אצל שתים שמחייב ישמעאל ר' גם אביי, ולדברי
על  הבא אצל אחת רק מחייב עליו, זכר והביא הזכור

שם. להלן וראה עליו, בהמה והביא הבהמה

.·ÏÚBa LÈ45˙Á‡ ‰ÏÈÚa46‰BÓL ‰ÈÏÚ ·iÁÂ ≈≈¿ƒ»««¿«»»∆»¿∆
˙B‡hÁ47·˜ÚÈ ?„ˆÈk .48‰tÏfÓ ˙a BÏ ‰˙È‰L49 «»≈««¬…∆»¿»«ƒƒ¿»

Ô·Ï ‡O ,ÚÓz dÓLe50ÚÓz51˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ¿»ƒ¿«»»»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»«
˙a Ô·ÏÏ ÔÈ‡Â ,Á¯Ò dÓLe52dc·Ï ÏÁ¯ ‡l‡53, ¿»∆«¿≈¿»»«∆»»≈¿«»

·˜ÚÈ ˙a ˙a Á¯Ò ˙‡ˆÓ54BzL‡ ˙BÁ‡Â55‰È·‡Ó56 ƒ¿»∆««««¬…«¬ƒ¿≈»ƒ»
˙Á‡k ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰57Ô·e‡¯Ï Á¯Ò ˙‡O .58 ≈¿≈ƒƒ«»ƒ¿««ƒ≈∆«ƒ¿≈

‰¯Ò‡Â59·˜ÚÈ Èa ¯‡L ÏÚ60da ÛÒB ,61¯eq‡ ¿∆∆¿»«¿»¿≈«¬…«»ƒ
B˙lk ‡È‰ È¯‰Â ·˜ÚÈÏ62˙‡OÂ L¯‚ B‡ Ô·e‡¯ ˙Ó . ¿«¬…«¬≈ƒ«»≈¿≈≈≈¿ƒ»

Bn‡Ó ·˜ÚÈ ÈÁ‡Ï BÊ Á¯Ò63ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ - ∆««¬ƒ«¬…≈ƒƒ∆∆∆¿»«
·˜ÚÈ ÈÁ‡ ¯‡L64da ·˜ÚÈÏ ÛÒB ,65˙L‡ ¯eq‡ ¿»¬≈«¬…«¿«¬…»ƒ≈∆

ÂÈÁ‡66L¯‚ B‡ ˙Ó .67Ï‡ÚÓLÈÏ BÊ Á¯Ò ˙‡OÂ68- »ƒ≈≈≈¿ƒ»∆«¿ƒ¿»≈
Ï‡ÚÓLÈ ÈÁ‡ ¯‡L ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ69ÛÒB , ƒ∆∆∆¿»«¿»¬≈ƒ¿»≈«

da ·˜ÚÈÏ70Ï‡ÚÓLÈ ˙Ó .ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ¯eq‡ ¿«¬…»ƒ≈∆¬ƒ»ƒ≈ƒ¿»≈
˜ÁˆÈ ÈÙÏ ÌeaÈÏ ‰ÏÙÂ71Û‡ dÓaÈÂ ˜ÁˆÈ ¯·ÚÂ , ¿»¿»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿»«ƒ¿»¿ƒ¿»«

BÏ ‰iL ‡È‰L Èt ÏÚ72¯‡L ÏÚ ‰¯Ò‡pL CBzÓ - «ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ∆∆∆¿»«¿»
ÂÈÁ‡73ÂÈ·‡ ˙L‡ ÌeMÓ ·˜ÚÈÏ ¯eq‡ da ÛÒB , ∆»«»ƒ¿«¬…ƒ≈∆»ƒ

˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈML ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓe74. ƒ≈∆ƒ∆¿≈»ƒƒ»ƒ¿««
‰c ‡È‰Lk BÊ Á¯Ò ÏÚ ‡·e ·˜ÚÈ ‚‚L Ì‡75ÈiÁa ƒ»««¬…»«∆«¿∆ƒƒ»¿«≈

dÏÚa ˜ÁˆÈ76·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ ÈiÁ·e77·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿»¿«≈»≈≈∆«¬…¬≈∆«»
Bza ˙a ÌeMÓ :˙B‡hÁ ‰BÓL ‰ÈÏÚ78ÌeMÓe , »∆»¿∆«»ƒ«ƒƒ

BzL‡ ˙BÁ‡79B˙lk ÌeMÓe ,80ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓe ,81, ¬ƒ¿ƒ«»ƒ≈∆»ƒ
ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓe82,ÂÈ·‡ ˙L‡ ÌeMÓe , ƒ≈∆¬ƒ»ƒƒ≈∆»ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰c ÌeMÓe ,LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓeƒ≈∆ƒƒƒ»¿≈…«≈»∆

ובגמרא.45) במשנה יד: בכריתות זו הלכה ומקור בשוגג.
שם.47)אסורה.46) משנה שמות. שמונה משום
לבן.48) של בתו רחל, של בעלה אשתו 49)שהוא שהיא

לבן. של בתו ואינה יעקב.50)השניה, של חותנו שהוא
קרובתו.51) אינה זלפה שהרי לו, מותרת שהיא
מסרח.52) חוץ שום 53)אחרת יעקב על אין שעדיין

שני  יעקב על חלים סרח וכשנולדה אשתו", "אחות איסור
ואילו  אחת, בבת אשתו" ו"אחות בתו" "בת האיסורים:
בתו, בת משום נאסרת סרח היתה לא בת, עוד ללבן היתה
של  באחותה אשתו" "אחות באיסור נאסר כבר שיעקב כיון
באים  סרח לגבי כי אף עליו, חל בתו" "בת איסור אין רחל,
לחםֿמשנה). וראה המשנה, (מרכבת כאחד האיסורים שני

יעקב.54) של בתו שהיא תמנע, בת שהיא נכדתו,
מאמה.56)רחל.55) ולא לידתה 57)לבן. עם שמיד

אמרנו  וכבר כאחד, האיסורים שני יעקב על חלים סרח, של
איסור. על איסור חל אחת שבבת יעקב,58)למעלה, בן

לו. ומותרת אחותו, בת אלו.59)שהיא בנישואין
אחיו".60) "אשת אלו.61)משום בנישואין
יעקב 62) על גם נאסרה יעקב, בני על שנאסרה שמתוך

כנ"ל. איסור, על איסור חל - מוסיף באיסור שהרי עצמו,
לישמעאל 63) שנשאת דלהלן, משום מאמו, יעקב אחי נקט

לאחי  זה לפני נשואה היתה שאם יצחק, לפני לייבום ונפלה
לפניו  נופלת ואינה יצחק, של כלתו היא הרי מאביו, יעקב
פטורה  שערוה וחליצה יבום מהלכות בפ"ו כמפורש לייבום,

(כס  היבום ומן החליצה ויבמה מן עבר אם ואפילו ףֿמשנה),
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ועוד, בכלתו. תופסין קידושין אין שהרי אב", "אשת אינה
עליהם  חל ולא אח, אשת משום עליהם אסורה היא שהרי
ואם  מאמו, יעקב לאחי שנישאה כתב לכן אחר. איסור שום
מאביו. יעקב אחי על ולא יצחק על לא אסורה אינה כן

אח.64) אשת האיסורים 65)משום על אלו, בנישואין
מוסיף.66)הקודמים. באיסור איסור על חל שאיסור

יעקב.67) של אח שהוא אחי 68)בעלה, שהוא יעקב, דוד
אביו. אח.69)יצחק אשת אלו.70)באיסור בנישואין

יצחק 71) על חיוב יש התורה שמן יעקב. של אביו שהוא
איסור  משום נכדתו, בת לייבם אסרו מדרבנן ורק לייבמה,
שניות  איסור היא נכדתו בת כי כא. יבמות ראה שניות,
ובמשנה  יא). אות ו, הלכה אישות מהלכות (פ"א מדרבנן
ולא  חולצת סופרים, מדברי שניות = מצוה "איסור כ. שם

דרבנן.72)מתייבמת". באיסור קידושין ותופסין
אב.73) אשת משום מאביו, יעקב שניהם 74)של וחלים

מוסיפים  ששניהם הקודמים, האיסורים על אחת בבת
איסור. על חל איסור אמרינן מוסיף ובאיסור עליהם,

יעקב,75) על גם נאסרה יצחק, בעלה על שנאסרה ומתוך
א. הלכה למעלה אינו 76)כמבואר מיתתו, לאחר אבל

איש. אשת משום לאחר 77)חייב אבל סרח, אחות שהיא
שאיסור  אשתו, אחות איסור משום חייב אינו רחל של מותה
יח). יח, (ויקרא אשתו בחיי אלא אינו אשתו אחות

יעקב.78) בת תמנע בת לבן,79)סרח של בתו שהיא
יעקב. אשת רחל אחות ראובן,80)והיא בנו אשת

או בנו מות לאחר גם עליו (פ"ב שאסורה שגירשה לאחר
א). הלכה ביאה איסורי לאחיו 81)מהלכות נישאה שהרי

ב. הלכה שם ועיין לישמעאל.82)מאמו, נישאה שהרי

.‚,ÛÈÒBÓ ¯eq‡a Ô‰ÈÏÚ ‰Â¯Ú‰ BÊ ¯Ò‡zL el‡ Ïk»≈∆≈»≈»∆¿»¬≈∆¿ƒƒ
ÌÏBÚa ÔÈÈeˆÓ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈL‡‰ e‰iL CÈ¯ˆ83È„k »ƒ∆¿»¬»ƒ»¬≈ƒ¿ƒ»»¿≈

¯eq‡ ÛÒBzÈ Ô‰ÈÏÚ ¯Ò‡zL CBzÓe ,Ô‰ÈÏÚ ¯Ò‡zL∆≈»≈¬≈∆ƒ∆≈»≈¬≈∆ƒ≈ƒ
:ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÊÏ ¯Á‡«≈»∆¬»ƒ≈»¿ƒ≈¿ƒ
˙¯Ò‡ ‰˙È‰ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa ‰ÊÏ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ»»»∆»ƒ«ƒ»¿»∆¡∆∆

Ô˜fÏ ¯eq‡ ÛÒBzÈ - Ô‰ÈÏÚ84‰zÚ ÌL ÔÈ‡ È¯‰L , ¬≈∆ƒ≈ƒ«»≈∆¬≈≈»«»
.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Á‡ ‡ÏÂ Ôa ‡Ï…≈¿…»¿≈…«≈»∆

יוסי 83) ר' "מודה שאמרו שם, בכריתות מהגמרא נלמד כך
ברא  דאיכא הכא? איכא מוסיף איסור מאי מוסיף, באיסור
איסורא  איתוסף בריה, לגבי איסורא דאיתוסף מיגו לסבא,
זה  הרי בן, לאביו לו יש אם שדווקא הרי דידיה". לגבי

(כסףֿמשנה). מוסיף עליו 84)איסור אסורה שהיא לזה
אחר. באיסור מקודם

.„ÏL dn‡ ÏÚ ‡·e ,ÌÈL LÏL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»»»ƒ»«ƒ»∆
‡ ‡È‰L ,‰iL ÏL dn‡ Ì‡ ‡È‰L ,Ô‰Ó ˙Á‡Ì ««≈∆∆ƒ≈ƒ»∆¿ƒ»∆ƒ≈

˙ÈLÈÏL ÏL ‰È·‡85‡È‰ BÊ ‰˜fL Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»∆¿ƒƒ««ƒ∆¿≈»ƒ
Ô‰ ˙BÓL ‰LÏLe ÂÈÓÁ Ì‡Â B˙BÓÁ Ì‡Â B˙BÓÁ86 ¬¿≈¬¿≈»ƒ¿»≈≈

‡È‰ ˙Á‡ Œ˙a ¯eq‡Â87˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ¿ƒ«««ƒ≈«»∆»«»
˙Á‡88˙·e da ˙·e :dz·e ‰M‡a ¯Ó‡pL ÈÙÏ . ««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ»ƒ»«¿»«

‰LÏL ‰OÚ ·e˙k‰ - ‡È‰ ‰nÊ ‰p‰ ‰¯‡L dzaƒ»«¬»≈»ƒ»ƒ«»»»¿»
„Á‡ Ûe‚k ÔÈÙe‚89˙BÓL ‰LÏM‰ e·LÁÈ CÎÈÙÏ , ƒ¿∆»¿ƒ»≈»¿«¿»≈

„Á‡ ÌLk90. ¿≈∆»

אחותה 85) רחל של בתה את גם ונשא לאה את שנשא כגון
לאה  של אחיהן שהוא לבן, של בנו בת את וגם לאה, של
של  אמם שהיא מותו) (אחר לבן אשת על ובא ושגג ורחל,

אחיהן. ורחל הם.86)לאה איסורים שקידש 87)ג' כגון
שליח. עלֿידי אחת בבת שלשתן בכריתות 88)את משנה

עליה  חייב חמותו, על הבא אומר, נורי בן יוחנן "ר' יד:
שם  שלשתן לו, אמרו חמיו. ואם חמותו ואם חמותו משום

הן". בלשון 89)אחד וסיים נשים, בשלש התחיל כלומר,
שלש  על חייב אינו לפעמים כי להורות היא", "זימה יחיד
שישנם  אחת אשה על שבא כגון אחת, חטאת אלא אלו
ר' בשם אבהו ר' דברי טו. (שם אלו לאווין שלשה עליה

לו,ו 90)יוחנן). "אמרו במשנה (שם) שאמרו מה זהו
הן". אחד שם שלשתן

.‰‡È‰Â ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ Ï·‡¬»«»«¬∆ƒ¬»ƒ¿ƒ
˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - Bn‡ ˙BÁ‡91˙Â¯Ú :¯Ó‡pL ; ¬ƒ«»»«»∆∆¡«∆¿«

Èt ÏÚ Û‡Â dÓˆÚ ÈÙa B˙BÁ‡ ÏÚ ·iÁ - ‰lb B˙Á‡¬…ƒ»«»«¬ƒ¿≈«¿»¿««ƒ
ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â Bn‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L92?˙‡Ê ‰È‰z C‡È‰Â . ∆ƒ¬ƒ«¬»ƒ¿≈«ƒ¿∆…

ÏÚ·e ,˙Ba ÈzL ‰pnÓ „ÈÏB‰Â Bn‡ ÏÚ ‡aL ÔB‚k¿∆»«ƒ¿ƒƒ∆»¿≈»»«
¯ÊÓn‰ ‡B·iLk ;Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ÂÈ˙BaÓ ˙Á‡««ƒ¿»¿ƒƒ∆»≈¿∆»««¿≈
,˙¯ÊÓn‰ Bn‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,˙ÈM‰ ˙a‰ ÏÚ ‰f‰«∆««««≈ƒ∆ƒ¬ƒ««¿∆∆
·iÁ - Bn‡Ó ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ‡È‰L ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ ‡È‰L∆ƒ¬≈»ƒ∆ƒ¬»ƒ≈ƒ«»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙B‡hÁ LÏL93. »«»¿≈…«≈»∆

טו.91) שם וגמרא "ערות 92)משנה של הזה שהענין
חייב  שהוא להורות כדי (שם) בפסוק נכפל גילה" אחותו

ושם. שם כל עליו 93)על שחייב אחד מעשה עשה אם
למעלה  ראה ושם, שם כל על שחייב הרבה, שמות משום

א. הלכה

á"ôùú'ä èáù è"é éùéù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחד 1) בהעלם הרבה בביאות אחת ערוה על הבא דין יבאר

הרבה. עריות על או

.‡‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰2‰a¯‰ ˙B‡Èa3˙Á‡ ÌÏÚ‰a4Û‡ , «»«∆¿»ƒ«¿≈¿∆¿≈«««
‰a¯‰ ÌÈÓÈ ‰ÏÈÚ·e ‰ÏÈÚa ÔÈa ‰È‰L Èt ÏÚ5, «ƒ∆»»≈¿ƒ»¿ƒ»»ƒ«¿≈

ÌÈ˙Èa BÏ Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰6È¯‰Â„Á‡ Ûe‚ ‡È‰7- ƒ¿…«≈¿«ƒ«¬≈ƒ∆»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â ˙Á‡ ‰‚‚L Ïk‰ È¯‰8. ¬≈«…¿»»««¿≈«»∆»«»««

da ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â da ‚‚L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¿««»«¿»«¿»«»
da ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„B Ck ¯Á‡Â dÏÚ·e dÓˆÚ«¿»¿»»¿««»«¿»«¿»«»
‰ÏÈÚ·e ‰ÏÈÚa Ïk ÏÚ ·iÁ - dÏÚ·e dÓˆÚ9; «¿»¿»»«»«»¿ƒ»¿ƒ»

˙B‚‚M‰ ˙B˜lÁÓ ˙BÚÈ„È‰L10. ∆«¿ƒ¿«¿«¿»

המנויות 2) עריות באיסור עליו האסורות הנשים אחת
ה"ד). (פ"א למעלה ופורטו מות, אחרי בא 3)בפרשת

פעמים. כמה עצמה הערוה אותה על עליה ובא וחזר עליה
צריך 4) (וכן רומי ובדפוס תימן בכת"י "אחד", הוא כן

כי  הזמן כל ממנו שנעלם והיינו הפרק). בכל להלן להיות
עליו. אסורה זו (אם 5)אשה שבת לענין ה"ב פ"ז להלן

שבת  שהם שבתות, בכמה ושכח שבת, דין עיקר ידע
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נדה  על ובא שגג (אם נדה לענין ה"ה ולהלן אחת) בהעלם
עליה  שבא כגון נדות, של שונים בזמנים פעמים כמה אחת
שניה  פעם עליה ובא וראתה וחזרה וטבלה, מנדתה וטהרה
ימים  כי רבינו כתב אחד) בהעלם עצמה, שגגה באותה
מפני  והיינו חטאות. כמה לחייבו האחת השגגה את מחלקים
פעולה  לבין איסור של אחת פעולה בין היתר ימי שיש
לביאה  ביאה בין מפסיקים היתר ימי שאין כאן אבל שניה,
א. יז, ובכריתות ה"א, פ"ו להלן וראה אחת, שגגה הכל –

נעשו 6) האסורות הבעילות וכל לשניה, אחת ביאה בין
אחד. את 7)בהעלם מחלקים גופים כי ה"ג, להלן וראה

חטאות. בכמה לחייבו האחת א.8)ההעלמה טו, כריתות
כחכמים. רבינו ופסק וחכמים, אליעזר רבי מחלוקת

חטאת.9) אחת 10)קרבן בעילה שבין הידיעות כלומר,
וחייב  אחת, כשגגה יחשבו שלא השגגות, מחלקות לשניה
דבר  ומקור וה"ט, ה"א פ"ו להלן ראה וידיעה. ידיעה כל על
חלב  אכל "אם במשנה: - ב יז, ובכריתות - ב עא, בשבת זה
על  חטאת מביא וכו' בינתיים ידיעה היתה אם וכו' וחלב

וכו'". ואחת אחת כל

.·ÏÚ ‡a‰BÊÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰Â¯Ú‰ «»«»∆¿»ƒ«¿≈¿∆¿≈««¿
‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÔÈa ‰ÚÈ„È dÏ ‰˙È‰ ˙ÏÚ·p‰11, «ƒ¿∆∆»¿»»¿ƒ»≈»ƒ»ƒ»

‡e‰ - ‰a¯‰ ˙BÓÏÚ‰a dÏˆ‡ ˙B‡Èa‰ e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«ƒ∆¿»¿«¿»«¿≈
‰‡Èa Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ‰‡È·Ó ‡È‰Â ,˙Á‡ ˙‡hÁ ‡È·Ó≈ƒ«»««¿ƒ¿ƒ»«»«»ƒ»

‰‡È·e12ÌÈ˙Èa ˙BÚÈ„È BÏ eÈ‰ ‡e‰ .13ÌÏÚ‰a ‡È‰Â , ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ¿∆¿≈
‰a¯‰ ˙B‡hÁ ‡È·Ó ‡e‰ - ˙Á‡14‰‡È·Ó ‡È‰Â , ««≈ƒ«»«¿≈¿ƒ¿ƒ»

˙Á‡ ˙‡hÁ15. «»««

ואחר 11) אסור, שזה ממנה נעלם ביאה שבשעת כגון
הדבר  וחזר לה, נודע ושוב שכחה, ושוב לה, נודע הביאה
הביאות. כל לאחר עד נודע לא ולו פעמים, וכמה כמה

שם).12) בכריתות, (הובאה פ"א כריתות תוספתא,
ובשעת 13) באיסור, בעל כי לביאה ביאה בין לו שנודע

אסור. זה שדבר שכח וביאה.14)הביאות ביאה כל על
שם.15) תוספתא,

.‚‰a¯‰ ˙BÈ¯Ú ÏÚ ‡a‰16˙Á‡ ÌÏÚ‰a17Èt ÏÚ Û‡ , «»«¬»«¿≈¿∆¿≈««««ƒ
„Á‡ ÌMÓ ÔlkL18ÌÈ˜ÏÁÓ ÌÈÙeb Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,19·iÁ - ∆À»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒÀ¿»ƒ«»

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ20ÂÈL LÓÁ ÏÚaL È¯‰ ?„ˆÈk . «»««¿««≈«¬≈∆»«»≈»»
ÂÈ˙Ba LÓÁ ÏÚ B‡ ÂÈ˙BÈÁ‡ LÓÁ ÏÚ ‡aL B‡ ˙Bcƒ∆»«»≈«¿»«»≈¿»

Ô‡kÓ .Ûe‚Â Ûeb Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a21‰z‡ ¿∆¿≈«««»«»»ƒ»«»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,„ÓÏ22‡È·‰Â ¯eÎf‰ ÏÚ ‡a‰ : »≈∆∆∆»¿¬»ƒ«»««¿¿≈ƒ

˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÂÈÏÚ ¯eÎÊ23‰na , ¿»»¿∆¿≈«««»«»«««∆
BÓˆÚ ¯eÎf‰ B˙B‡ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c24Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿«¿¬»

Á‡ ¯eÎÊ ‰È‰ Ì‡Ì‰ÈL ÏÚ ‡aL ÔÈa ,¯25ÏÚ ‡aL ÔÈa ƒ»»¿«≈≈∆»«¿≈∆≈∆»«
‰Ê26ÂÈÏÚ ‰Ê ‡È·‰Â27Ûe‚Â Ûeb Ïk ÏÚ ·iÁ -28‡e‰Â . ∆¿≈ƒ∆»»«»«»»¿

ÂÈÏÚ ‰Ó‰a ‡È·‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡·a ÔÈc‰29. «ƒ¿»««¿≈»¿≈ƒ¿≈»»»

עליו.16) האסורות נשים כמה על בשוגג שנעלם 17)בא
נודע  ולא האלו, הביאות זמן כל במשך אסור זה שדבר ממנו

לביאה. ביאה בין אחד.18)לו איסור משום כלומר,
בכמה 19) אלא אחד בגוף היו לא הללו שהביאות מכיון

מיוחד,20)גופים. חטאת קרבן חייב וגוף גוף כל על

בהעלם  נדות נשיו חמש על "הבא א: טו, כריתות משנה
נאמר  שם, ובגמרא ואחת", אחת כל על חייב שהוא אחת,
הנשים  היו אם וכ"ש מוחלקים". גופים והן "הואיל הטעם:
אפילו  שהרי אחר, איסור משום אחת כל אסורות הללו
על  חטאות כמה חייב שמות, כמה בו יש אם אחד במעשה

ה"א. פ"ד למעלה ראה ושם, שם מחלקים 21)כל שאנו
גוף  לבין חטאות, כמה שחייב גופים, כמה בין אחד באיסור
ה"א. למעלה ראה ביאות, כמה על אחת חטאת שחייב אחד

עקיבא.22) רבי דברי ב. נד, וסנהדרין א. ג, כריתות
ה"א.23) פ"ד למעלה עליו 24)ראה שבא הזכר כלומר,

עליו. אחרֿכך הביא עצמו הזכר אותו שני 25)מקודם,
אחד.26)זכרים. זכר אחר.27)על הוא 28)זכר כן

אבל  שם, כריתות ובבלי ה"ט, פ"ז סנהדרין ב'ירושלמי'
אף  כי ישמעאל לרבי לכאורה נשמע שם סנהדרין מהבבלי
וב'מעשה  כאן, שמח' ב'אור וראה אחת, חייב גופים בשני

בזה. שכתבו מה ה"א, פ"ד אומרים 29)רוקח' שאנו שמה
שאינו  אחד בהעלם עליו בהמה והביא בהמה על הבא כי
זה  שאין שם), פ"ד למעלה (ראה אחת חטאת אלא חייב
הבהמה  אותה זה, לפני עליה שבא הבהמה אותה אלא
חייב  – אחרת בבהמה אבל מכן, לאחר עליו הביא עצמה

גופים. שני שהם משום חטאות, שתי

.„ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙BÓ‰a ‰ÈÏÚ ‰‡È·‰L ‰M‡‰»ƒ»∆≈ƒ»»∆»¿≈«¿≈¿∆¿≈
‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ - ˙Á‡30È¯‰L , «««∆∆«»«»¿≈»¿≈»∆¬≈

‰a¯‰ ÌÈL‡Ï ‰ÏÚ·pL ÈÓk BÊ È¯‰Â ;ÔÈ˜ÏÁÓ ÔÈÙe‚ƒÀ¿»ƒ«¬≈¿ƒ∆ƒ¿¬»«¬»ƒ«¿≈
LÈ‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ ‡È‰L ,„Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»∆ƒ«∆∆«»«»ƒ

LÈ‡Â31. »ƒ

אם 30) ואף (כסףֿמשנה), ה"ג קודם שכתב ממה נלמד
על  חייב אינה פעמים, כמה עליה הזאת הבהמה את הביאה
חטאת  אחרת עוד ועל אחת, חטאת כיֿאם אחת בהמה

ה"ה.31)שניה. להלן ראה

.‰‰ÚÓLÂ ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰32 »ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ««»¿»¿»
Èt ÏÚ ÔÈa ,˙‡OÂ ,˙nL ÌÈ„Ú e‡aL B‡ ˙nL∆≈∆»≈ƒ∆≈¿ƒ»≈«ƒ

dÓˆÚ33ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ÔÈa34- Ìi˜ dÏÚaL Ú„BÂ , «¿»≈«ƒ≈ƒ¿«∆«¿»«»
Ôa¯˜ ˙·iÁ35„Á‡36‰a¯‰ ÌÈL‡Ï ˙‡O Ì‡Â .37B‡ «∆∆»¿»∆»¿ƒƒ»«¬»ƒ«¿≈

‰a¯‰ ÌÈL‡ ÌÚ ‰˙pfL38Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ - ∆ƒ¿»ƒ¬»ƒ«¿≈«∆∆«»«»
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ˜ÏÁÓ ÌÈÙeb Ô‰L ÈtÓ ,LÈ‡Â LÈ‡ƒ»ƒƒ¿≈∆≈ƒÀ¿»ƒ¿««ƒ

‰‚‚La Ïk‰L39,‰‚‚La ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ .˙Á‡ ∆«…ƒ¿»»«««»««ƒ»ƒ¿»»
‡·e ,‰c ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁÂ ,‰Ï·ËÂ d˙cpÓ ‰¯‰ËÂ¿»¬»ƒƒ»»¿»¿»¿»¿»¿»¬»ƒ»»

dÓˆÚ ‰‚‚L d˙B‡a ‰iL ÌÚt ‰ÈÏÚ40ÏÚ ·iÁ - »∆»««¿ƒ»¿»¿»»«¿»«»«
ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk41˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,42 »««»««««ƒ∆¿∆¿≈««
„Á‡ Ûe‚ ‡e‰Â43˙ec ÔÓfÓ ıeÁ ‰Ê ˙ec ÔÓfL ; ¿∆»∆¿«ƒ∆ƒ¿«ƒ

˙ÈM‰44˙Bc ÌÈL ÈzLk Ô‰ È¯‰Â ,45. «≈ƒ«¬≈≈ƒ¿≈»ƒƒ

תומו,32) לפי המסיח וגוי ושפחה מעבד או אחד, מעד
הקי  – משנים פחות שבערוה דבר שאין רבנן ואע"פ לו

להתגלות  העשוי שדבר משום אלו, לכל להאמין זה בדבר
בנות  תשארנה שלא ועוד בו, לשקר חשודים ואינם הוא
הכ"ט). ופי"ג הט"ו, גירושין מהל' (פי"ב עגונות ישראל

לה 33) שאפשר ונישאת", שמת עדים "באו על מוסב זה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
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נדה  על ובא שגג (אם נדה לענין ה"ה ולהלן אחת) בהעלם
עליה  שבא כגון נדות, של שונים בזמנים פעמים כמה אחת
שניה  פעם עליה ובא וראתה וחזרה וטבלה, מנדתה וטהרה
ימים  כי רבינו כתב אחד) בהעלם עצמה, שגגה באותה
מפני  והיינו חטאות. כמה לחייבו האחת השגגה את מחלקים
פעולה  לבין איסור של אחת פעולה בין היתר ימי שיש
לביאה  ביאה בין מפסיקים היתר ימי שאין כאן אבל שניה,
א. יז, ובכריתות ה"א, פ"ו להלן וראה אחת, שגגה הכל –

נעשו 6) האסורות הבעילות וכל לשניה, אחת ביאה בין
אחד. את 7)בהעלם מחלקים גופים כי ה"ג, להלן וראה

חטאות. בכמה לחייבו האחת א.8)ההעלמה טו, כריתות
כחכמים. רבינו ופסק וחכמים, אליעזר רבי מחלוקת

חטאת.9) אחת 10)קרבן בעילה שבין הידיעות כלומר,
וחייב  אחת, כשגגה יחשבו שלא השגגות, מחלקות לשניה
דבר  ומקור וה"ט, ה"א פ"ו להלן ראה וידיעה. ידיעה כל על
חלב  אכל "אם במשנה: - ב יז, ובכריתות - ב עא, בשבת זה
על  חטאת מביא וכו' בינתיים ידיעה היתה אם וכו' וחלב

וכו'". ואחת אחת כל

.·ÏÚ ‡a‰BÊÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰Â¯Ú‰ «»«»∆¿»ƒ«¿≈¿∆¿≈««¿
‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÔÈa ‰ÚÈ„È dÏ ‰˙È‰ ˙ÏÚ·p‰11, «ƒ¿∆∆»¿»»¿ƒ»≈»ƒ»ƒ»

‡e‰ - ‰a¯‰ ˙BÓÏÚ‰a dÏˆ‡ ˙B‡Èa‰ e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«ƒ∆¿»¿«¿»«¿≈
‰‡Èa Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ‰‡È·Ó ‡È‰Â ,˙Á‡ ˙‡hÁ ‡È·Ó≈ƒ«»««¿ƒ¿ƒ»«»«»ƒ»

‰‡È·e12ÌÈ˙Èa ˙BÚÈ„È BÏ eÈ‰ ‡e‰ .13ÌÏÚ‰a ‡È‰Â , ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ¿∆¿≈
‰a¯‰ ˙B‡hÁ ‡È·Ó ‡e‰ - ˙Á‡14‰‡È·Ó ‡È‰Â , ««≈ƒ«»«¿≈¿ƒ¿ƒ»

˙Á‡ ˙‡hÁ15. «»««

ואחר 11) אסור, שזה ממנה נעלם ביאה שבשעת כגון
הדבר  וחזר לה, נודע ושוב שכחה, ושוב לה, נודע הביאה
הביאות. כל לאחר עד נודע לא ולו פעמים, וכמה כמה

שם).12) בכריתות, (הובאה פ"א כריתות תוספתא,
ובשעת 13) באיסור, בעל כי לביאה ביאה בין לו שנודע

אסור. זה שדבר שכח וביאה.14)הביאות ביאה כל על
שם.15) תוספתא,

.‚‰a¯‰ ˙BÈ¯Ú ÏÚ ‡a‰16˙Á‡ ÌÏÚ‰a17Èt ÏÚ Û‡ , «»«¬»«¿≈¿∆¿≈««««ƒ
„Á‡ ÌMÓ ÔlkL18ÌÈ˜ÏÁÓ ÌÈÙeb Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,19·iÁ - ∆À»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒÀ¿»ƒ«»

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ20ÂÈL LÓÁ ÏÚaL È¯‰ ?„ˆÈk . «»««¿««≈«¬≈∆»«»≈»»
ÂÈ˙Ba LÓÁ ÏÚ B‡ ÂÈ˙BÈÁ‡ LÓÁ ÏÚ ‡aL B‡ ˙Bcƒ∆»«»≈«¿»«»≈¿»

Ô‡kÓ .Ûe‚Â Ûeb Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a21‰z‡ ¿∆¿≈«««»«»»ƒ»«»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,„ÓÏ22‡È·‰Â ¯eÎf‰ ÏÚ ‡a‰ : »≈∆∆∆»¿¬»ƒ«»««¿¿≈ƒ

˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÂÈÏÚ ¯eÎÊ23‰na , ¿»»¿∆¿≈«««»«»«««∆
BÓˆÚ ¯eÎf‰ B˙B‡ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c24Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿«¿¬»

Á‡ ¯eÎÊ ‰È‰ Ì‡Ì‰ÈL ÏÚ ‡aL ÔÈa ,¯25ÏÚ ‡aL ÔÈa ƒ»»¿«≈≈∆»«¿≈∆≈∆»«
‰Ê26ÂÈÏÚ ‰Ê ‡È·‰Â27Ûe‚Â Ûeb Ïk ÏÚ ·iÁ -28‡e‰Â . ∆¿≈ƒ∆»»«»«»»¿

ÂÈÏÚ ‰Ó‰a ‡È·‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡·a ÔÈc‰29. «ƒ¿»««¿≈»¿≈ƒ¿≈»»»

עליו.16) האסורות נשים כמה על בשוגג שנעלם 17)בא
נודע  ולא האלו, הביאות זמן כל במשך אסור זה שדבר ממנו

לביאה. ביאה בין אחד.18)לו איסור משום כלומר,
בכמה 19) אלא אחד בגוף היו לא הללו שהביאות מכיון

מיוחד,20)גופים. חטאת קרבן חייב וגוף גוף כל על

בהעלם  נדות נשיו חמש על "הבא א: טו, כריתות משנה
נאמר  שם, ובגמרא ואחת", אחת כל על חייב שהוא אחת,
הנשים  היו אם וכ"ש מוחלקים". גופים והן "הואיל הטעם:
אפילו  שהרי אחר, איסור משום אחת כל אסורות הללו
על  חטאות כמה חייב שמות, כמה בו יש אם אחד במעשה

ה"א. פ"ד למעלה ראה ושם, שם מחלקים 21)כל שאנו
גוף  לבין חטאות, כמה שחייב גופים, כמה בין אחד באיסור
ה"א. למעלה ראה ביאות, כמה על אחת חטאת שחייב אחד

עקיבא.22) רבי דברי ב. נד, וסנהדרין א. ג, כריתות
ה"א.23) פ"ד למעלה עליו 24)ראה שבא הזכר כלומר,

עליו. אחרֿכך הביא עצמו הזכר אותו שני 25)מקודם,
אחד.26)זכרים. זכר אחר.27)על הוא 28)זכר כן

אבל  שם, כריתות ובבלי ה"ט, פ"ז סנהדרין ב'ירושלמי'
אף  כי ישמעאל לרבי לכאורה נשמע שם סנהדרין מהבבלי
וב'מעשה  כאן, שמח' ב'אור וראה אחת, חייב גופים בשני

בזה. שכתבו מה ה"א, פ"ד אומרים 29)רוקח' שאנו שמה
שאינו  אחד בהעלם עליו בהמה והביא בהמה על הבא כי
זה  שאין שם), פ"ד למעלה (ראה אחת חטאת אלא חייב
הבהמה  אותה זה, לפני עליה שבא הבהמה אותה אלא
חייב  – אחרת בבהמה אבל מכן, לאחר עליו הביא עצמה

גופים. שני שהם משום חטאות, שתי

.„ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙BÓ‰a ‰ÈÏÚ ‰‡È·‰L ‰M‡‰»ƒ»∆≈ƒ»»∆»¿≈«¿≈¿∆¿≈
‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ - ˙Á‡30È¯‰L , «««∆∆«»«»¿≈»¿≈»∆¬≈

‰a¯‰ ÌÈL‡Ï ‰ÏÚ·pL ÈÓk BÊ È¯‰Â ;ÔÈ˜ÏÁÓ ÔÈÙe‚ƒÀ¿»ƒ«¬≈¿ƒ∆ƒ¿¬»«¬»ƒ«¿≈
LÈ‡ Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ ‡È‰L ,„Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»∆ƒ«∆∆«»«»ƒ

LÈ‡Â31. »ƒ

אם 30) ואף (כסףֿמשנה), ה"ג קודם שכתב ממה נלמד
על  חייב אינה פעמים, כמה עליה הזאת הבהמה את הביאה
חטאת  אחרת עוד ועל אחת, חטאת כיֿאם אחת בהמה

ה"ה.31)שניה. להלן ראה

.‰‰ÚÓLÂ ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰32 »ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ««»¿»¿»
Èt ÏÚ ÔÈa ,˙‡OÂ ,˙nL ÌÈ„Ú e‡aL B‡ ˙nL∆≈∆»≈ƒ∆≈¿ƒ»≈«ƒ

dÓˆÚ33ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ÔÈa34- Ìi˜ dÏÚaL Ú„BÂ , «¿»≈«ƒ≈ƒ¿«∆«¿»«»
Ôa¯˜ ˙·iÁ35„Á‡36‰a¯‰ ÌÈL‡Ï ˙‡O Ì‡Â .37B‡ «∆∆»¿»∆»¿ƒƒ»«¬»ƒ«¿≈

‰a¯‰ ÌÈL‡ ÌÚ ‰˙pfL38Ïk ÏÚ ˙‡hÁ ˙·iÁ - ∆ƒ¿»ƒ¬»ƒ«¿≈«∆∆«»«»
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ˜ÏÁÓ ÌÈÙeb Ô‰L ÈtÓ ,LÈ‡Â LÈ‡ƒ»ƒƒ¿≈∆≈ƒÀ¿»ƒ¿««ƒ

‰‚‚La Ïk‰L39,‰‚‚La ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ .˙Á‡ ∆«…ƒ¿»»«««»««ƒ»ƒ¿»»
‡·e ,‰c ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁÂ ,‰Ï·ËÂ d˙cpÓ ‰¯‰ËÂ¿»¬»ƒƒ»»¿»¿»¿»¿»¿»¬»ƒ»»

dÓˆÚ ‰‚‚L d˙B‡a ‰iL ÌÚt ‰ÈÏÚ40ÏÚ ·iÁ - »∆»««¿ƒ»¿»¿»»«¿»«»«
ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk41˙Á‡ ÌÏÚ‰a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,42 »««»««««ƒ∆¿∆¿≈««
„Á‡ Ûe‚ ‡e‰Â43˙ec ÔÓfÓ ıeÁ ‰Ê ˙ec ÔÓfL ; ¿∆»∆¿«ƒ∆ƒ¿«ƒ

˙ÈM‰44˙Bc ÌÈL ÈzLk Ô‰ È¯‰Â ,45. «≈ƒ«¬≈≈ƒ¿≈»ƒƒ

תומו,32) לפי המסיח וגוי ושפחה מעבד או אחד, מעד
הקי  – משנים פחות שבערוה דבר שאין רבנן ואע"פ לו

להתגלות  העשוי שדבר משום אלו, לכל להאמין זה בדבר
בנות  תשארנה שלא ועוד בו, לשקר חשודים ואינם הוא
הכ"ט). ופי"ג הט"ו, גירושין מהל' (פי"ב עגונות ישראל

לה 33) שאפשר ונישאת", שמת עדים "באו על מוסב זה
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פז: יבמות רש"י (ראה ביתֿדין הוראת בלא אפילו להנשא
ב"ד). ברשות שלא ניסת "שמעה 34)ד"ה על מוסב זה

וגוי  ושפחה עבד או אחד עד לפניהם שהעיד וכגון שמת",
ביתֿדין. עלֿפי הוא ההיתר שכל תומו, לפי המסיח

הים,35) למדינת בעלה שהלך "האשה ב: פז, יבמות משנה,
תצא  ב"ד, ע"פ שלא ניסת וכו', בעלך מת לה ואמרו ובאו
עלֿפי  "ניסת במשנה: שם שאמרו ומה בקרבן". וחייבת
שכן  ההלכה, מן נדחה – הקרבן" מן ופטורה תצא ביתֿדין
טעות  אלא כלל, הוראה זו שאין צב.) (שם ורבא זעירי אמרו
שם. שכתבנו ובמה ה"ג, פי"ד להלן וראה היא,

הורוה 36) לענין צב. (שם וחכמים אליעזר רבי מחלוקת
גדול  לכהן אלמנה כגון וקלקלה, והלכה להנשא ביתֿדין
ביתֿדין  עלֿפי בנישאת ההלכה, לפי והואֿהדין, וכו',
כל  על אחד קרבן שחייבת כחכמים, ופסק בקרבן) שחייבת
לה  נודע ולא הואיל השני, בעלה עליה שבא הביאות

שם. רש"י וראה חי, הראשון שבעלה שם:37)בינתיים
אדם  בני לחמשה נשאת שאם אליעזר, לרבי חכמים "מודים
גופים  והם הואיל ואיש, איש כל על קרבן שחייבת

לינשא,38)מוחלקים". ב"ד "הורוה ב: פז, שם משנה,
"מאי  - א צב, שם ובגמרא בקרבן", חייבת - וקלקלה והלכה
ורבי  קידושין), בלי כלומר =) זינתה אומר ר"א קלקלה,
הדיוט", לכהן וחלוצה גרושה לכ"ג, אלמנה אומר יוחנן
עשיתם  אתם לב"ד: שטוענת הקרבן, מן פטורה זינתה אבל
עלֿפי  שנישאת המשנה דעת לפי אינו זה וכל לפנויה. אותי
חייבת  נישאת שגם ההלכה לפי אבל הקרבן, מן פטורה ב"ד
שם  'מאירי' (ועי' בקרבן חייבת שזינתה, כלֿשכן קרבן,

שהנדה 39)פז:). ששכח או טהורה, שהיא שחשב כגון
שהיא 40)אסורה. הזמן כל לו נודע שלא אחד, בהעלם

וטבלה  נדה שהיא הדבר כל לו סיפרה לא שהיא וכגון נדה,
אסורה. שהנדה הזמן כל לו נודע שלא או נדה, פרסה ושוב

יז.).41) כריתות רבא, (דברי נדתה עת כל על אחת חטאת
בהעלם 42) הפעמים בכל הנדה את בעל שהוא כלומר,

אותה 43)אחד. בעל שהרי אחד, גוף הוא האיסור כלומר,
וגוף  אחד ובהעלם נדות, כמה בעל ולא פעמים כמה אשה
בלבד. אחת חטאת אלא לחייב שלא הדין מן היה אחד,

השניה.44) נדתה בעת אינו הראשונה נדתה שעת כלומר,
מלאכה  בהן ועשה שבת שהן שבתות בכמה שכח כאילו וזה
לחייבו  מחלקים השבתות שתי שבין שהימים אחד, בהעלם
הטבילות  גם כן כמו – ה"ב) פ"ז להלן (ראה חטאות בכמה
כמו  נחשבות השניה, נדתה עת לבין האחת נדתה עת שבין

השבתות. שבין אחד,45)הימים בהעלם עליהן שהבא
וה"א. ה"ג למעלה ראה חטאות, שתי חייב

.ÂdzÒÂ ˙ÚLa ‡lL BzL‡ ÏÚ ‡a‰46Ìc ‰˙‡¯Â «»«ƒ¿∆…ƒ¿«∆¿»¿»¬»»
LÈÓLz‰ ˙ÚLa47el‡ È¯‰ -48Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËt ƒ¿«««¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ»¿«

‚‚BL ‡ÏÂ ‡e‰ Òe‡k ‰fL ÈtÓ ,˙‡hÁ49‚‚BM‰L .50 «»ƒ¿≈∆∆¿»¿…≈∆«≈
˜c˜„Â ‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜„a el‡Â ,˜c˜„Ïe ˜c·Ï BÏ ‰È‰»»ƒ¿…¿«¿≈¿ƒ»«»∆»∆¿ƒ¿≈
Á¯Ë ‡lL ÈÙÏe ,‰‚‚L È„ÈÏ ‡a ‰È‰ ‡Ï - ˙BÏ‡Laƒ¿≈…»»»ƒ≈¿»»¿ƒ∆…»«
Ï·‡ ;‰¯tk CÈ¯ˆ ‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„aƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿««»«¬∆»ƒ«»»¬»
˙ÚLa ‡lLÂ ‰˙È‰ ‰¯B‰Ë È¯‰ ?˙BOÚÏ Bl ‰Ó - ‰Ê∆««¬¬≈¿»»¿»¿∆…ƒ¿«

CÎÈÙÏe .Ò‡ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ .ÏÚa dzÒÂ51‡ˆÓpL ÔÈa , ∆¿»»«≈∆∆»…∆¿ƒ»≈∆ƒ¿»
dlL „Ú ÏÚ Ì„52BlL „Ú ÏÚ ‡ˆÓpL ÔÈa53- »«≈∆»≈∆ƒ¿»«≈∆

ÔÈ¯eËt54˙ÒÂÏ CeÓÒ ‰ÈÏÚ ‡·e ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ .55, ¿ƒ¬»ƒ»«»»∆»»«∆∆
˜ L¯ÙÈÂ ÏÚ·iL ‰n„Â˙ÚLa ‰˙‡¯Â ,Ìc ‰‡¯zL Ì„ ¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿…∆∆ƒ¿∆»¿»¬»ƒ¿«

‰‚‚L ‡È‰ BfL ,Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ - LÈÓLz‰56CÎÈÙÏ .57, ««¿ƒ«»ƒ¿»¿»∆ƒ¿»»¿ƒ»
BlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡58ÌÈ‡ÓË Ì‰ÈL -59ÔÈ·iÁÂ ƒƒ¿»»«≈∆¿≈∆¿≈ƒ¿«»ƒ

Ôa¯˜a60‡ˆÓ .61„iÓ dÓˆÚ ‰Áp˜ Ì‡ :dlL „Ú ÏÚ ¿»¿»ƒ¿»«≈∆»ƒƒ¿»«¿»ƒ»
‰˙‰L ‡ÏÂ ÏÚa‰ L¯tLk62ÔÈ·iÁÂ ÌÈ‡ÓË Ì‰ÈL - ¿∆≈≈«««¿…»¬»¿≈∆¿≈ƒ¿«»ƒ

Ôa¯˜a63‰˙‰L Ì‡Â ;64¯k‰ ˙Á˙Ï d„È ËÈLBzL È„k ¿»¿»¿ƒ»¬»¿≈∆ƒ»»¿««««
‰Áp˜ Ck ¯Á‡Â Ba ˜c·Ï „Ú Ïh˙Â ˙Òk‰ ˙Á˙Ï B‡¿«««∆∆¿ƒ…≈ƒ¿…¿««»ƒ¿»

˜ÙÒa ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - dÓˆÚ65Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËÙe66; «¿»¿≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»¿»
‰Èt ˙‡ ÁÈ„˙Â ‰hn‰ ÔÓ „¯zL È„k ‰˙‰L Ì‡Â67 ¿ƒ»¬»¿≈∆≈≈ƒ«ƒ»¿»ƒ«∆»∆»

dÓˆÚ ‰Áp˜ Ck ¯Á‡Â68Ì„ ‡ˆÓÂ69¯B‰Ë dÏÚa -70. ¿««»ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»»«¿»»

דם.46) לראות נדה.47)קביעותה על ובא נכשל והרי
ואשתו.48) הבעל א.49)שניהם  יח, שבועות
שהיא 50) וחשבה נדה אשתו על שבא וכגון קרבן. שמחויב

ה"ח. פ"ב למעלה ראה שזה 51)טהורה, כיון כלומר,
התשמיש.52)אונס. אחר עצמה מקנחת שהיא המטלית

איש 53) דרך כי התשמיש. אחר עצמו מקנח שהוא המטלית
עצמו  קינח הוא התשמיש: אחר עצמם לבדוק ואשה
ביאה  איסורי מהל' (פ"ד שלה במטלית והיא שלו, במטלית
עליה  בא לענין ההלכה, בהמשך להלן וראה הי"דֿטו).
על  הדם נמצא אם בין הבדל יש שלפעמים לוסת, סמוך

שלו. על הדם נמצא אם לבין בעל 54)שלה, ודאי כי אף
חי  ואין גמור, אונס שזה הנ"ל מטעם פטורים חטאת נדה, וב

השוגג. על הסמוכה 55)אלא בעונה עליה לבוא שאסור
ביאה  איסורי (הל' תשמיש בשעת דם תראה שמא לוסתה,

עונה). זמן הוא כמה ועיי"ש הי"ב, אין 56)שם כלומר,
אין  וגם נדה. שהיא בעת לבעול התכוון לא שהרי מזיד, זה
הוא, שוגג אלא לוסת, סמוך לבעול לו היה לא כי אונס, זה

אומן. בדין ה"ט פ"ב למעלה שוגג,57)וראה שזהו כיון
חטאת. התשמיש.58)וחייבים אחר בו קינח שהוא

משום 59) והוא נדתה, טומאת משום היא ימים, שבעת
"ותהי  כד) טו, (ויקרא שנאמר כמו כנדה, נדה שהבועל

ימים". שבעת וטמא עליו מהם,60)נדתה אחד כל חטאת
- א יח, בשבועות שביארו מה לפי א. יד, נדה משנה
ואףֿעלֿפי  לווסתה. סמוך עליה בבא עוסקת זו שמשנה
שלו, על שנמצא כיון – התשמיש אחרי רב זמן שקינח
שם. רש"י ועי' תשמיש. בשעת שראתה הוא ממנה בוודאי

סמוך 62)הדם.61) מיד עצמה קינחה אלא כלום,
אותיום 63)לפרישתו. שלה על "נמצא שם: משנה,

הדבר  ברור כאן שגם קרבן", וחייבין טמאין (=תיכף)
התשמיש. בשעת דם של 64)שראתה פרישתו מזמן
עמצה. את שקינחה ועד שיתכן 65)הבעל, שבעה. טומאת

רב  ומפרש ב. שם, ברייתא התשמיש, לאחר בא הדם כי
כך. הביאור במשנה גם כי (שם) החטאת 66)חסדא מן

פ"ז  (ראה הספק על באה בהמה חטאת שאין ומשום (שם).
אשם  בקרבן חייבים הם אבל ה"י), המוקדשין פסולי מהל'

טו.). שם (גמרא, נקיה"67)תלוי לשון הוא פניה, "כוונת
אותו  מטה, של פניה כלומר, שם). נדה בפיה"מ, (רבינו

שם). רש"י, (ראה זמן 68)המקום ששהתה כלומר,
לאחר  ורק עצמה. את לקנח וכן המיטה מן לרדת בו שאפשר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



zebbyקעח zekld - zepaxw xtq - hay 'k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עצמה. קינחה זה זמן בה.69)משך שקינחה המטלית על
ואילו 70) התשמיש, גמר לאחר בא הזה הדם כי תולין שאנו

שם, נדה (משנה, כלל נדה היתה לא התשמיש בשעת
כחכמים). ופסק וחכמים, עקיבא רבי מחלוקת

.Ê˙ÒeÏ CeÓÒ ÏÚ·e ¯·ÚL ÈÓ71Ìc˜zL ˙Úc ÏÚ ƒ∆»«»«»«∆∆«««∆ƒ¿…
˙‡ÓËpL ‰M‡‰ ‰LÈb¯‰Â ,Ìc‰ ˙i‡¯Ï B˙‡Èaƒ»ƒ¿ƒ««»¿ƒ¿ƒ»»ƒ»∆ƒ¿≈
‡Ï ‰Ê È¯‰ - È˙‡ÓË BÏ ‰¯Ó‡Â LÈÓLz ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ¬≈∆…

‰M˜˙Ó ‡e‰Lk L¯ÙÈ72˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ƒ¿¿∆ƒ¿«∆¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰‡Èa È¯eq‡73L¯Ùe „iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡Â . ƒ≈ƒ»¿ƒ…»«∆»ƒ¿ƒ»≈≈

M˜˙Ó ‡e‰Lk˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ‰74ÏÚ ˙Á‡ : ¿∆ƒ¿«∆«»¿≈«»«««
‰c ÏÚa È¯‰L ,B˙ÒÈk75B˙‡ÈˆÈ ÏÚ ˙Á‡Â ,76, ¿ƒ»∆¬≈»«ƒ»¿«««¿ƒ»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙‡È·k BÏ ‰‡‰ B˙‡ÈˆiL77 ∆¿ƒ»¬»»¿ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ìc˜zL ‰n„Â ˙Òe‰ ˙ÚLa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L Ú„iLk¿∆»«∆»ƒ¿…ƒ¿««∆∆¿ƒ»∆ƒ¿…
,„iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡ÏÂ ,d˙i‡¯Ï B˙ÏÈÚa¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿…»«∆»ƒ¿ƒ»

˙BÓÏÚ‰ ÈzL BÏ e‡ˆÓpL78˙BÏÈÚa‰ ÈzLa79Ï·‡ ; ∆ƒ¿¿¿≈∆¬»ƒ¿≈«¿ƒ¬»
˙Òe‰ ˙ÚLa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡80Ú„È ‡ÏÂ , ƒ…»«∆»ƒ¿…ƒ¿««∆∆¿…»«

L¯tL Èt ÏÚ Û‡ ,„iÓ ‰‡Óh‰ ÔÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L∆»ƒ¿ƒ«À¿»ƒ»««ƒ∆≈≈
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰M˜˙Ó ‡e‰Â „iÓ81; ƒ»¿ƒ¿«∆≈«»∆»«»««

‰‚‚La ,˙BÏÈÚa ÈzLk Ô‰L ,B˙‡ÈˆÈÂ B˙ÒÈkL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒ»ƒƒ»∆≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»
Ïk‰ ‰OÚ ˙Á‡ ÌÏÚ‰·e ,Ô‰ ˙Á‡82ÔÈc‰ ‡e‰Â . ««≈¿∆¿≈««»»«…¿«ƒ

˙BÈ¯Ú‰ ¯‡La83˙Úc ÏÚ ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡·e ‚‚L Ì‡L , ƒ¿»»¬»∆ƒ»«»«»∆¿»«««
CB˙a ‡e‰Â ‰Â¯Ú ‡È‰L BÏ Ú„BÂ ,˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«∆ƒ∆¿»¿¿
BÏ ‰‡‰ B˙‡ÈˆiL ,„iÓ L¯ÙÈ ‡Ï - LÈÓLz‰««¿ƒ…ƒ¿ƒ»∆¿ƒ»¬»»
‡e‰Â L¯Ùe „iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡Â .B˙‡È·k¿ƒ»¿ƒ…»«∆»ƒ¿ƒ»≈≈¿

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰M˜˙Ó84‰‚‚L Ïk‰L , ƒ¿«∆≈«»∆»«»««∆«…¿»»
.‡È‰ ˙Á‡««ƒ

שלא 71) ואילו כדלהלן, הכניסה על גם לחייבו כדי כן נקט
ה"ו). (למעלה הכניסה על פטור וסתה בשעת

חי.72) עדיין הי"א.73)כשהאבר משנה,74)פ"ד
לו  ואמרה הטהורה, עם משמש "היה ב: יד, שבועות
לו  הנאה שיציאתו מפני חייב, - מיד ופירש נטמאתי
חייב  וכו' אביי "איתמר, ב: יז, שם ובגמרא כביאתו",

זו 76)בשוגג.75)שתיים". ופרישה חי, באבר שפירש
עצמה. בפני כביאה לו בגמרא.77)נחשבת - א יח, שם

הפרישה.78) שגגת מענין אינו הכניסה שגגת שענין לפי
כמו  השגגה, היתה ואסור במותר לאו הכניסה, שגגת שהרי
הדם  זיבת לפני לבעול ביכול אלא הפרישה, שגגת שהיתה
לבעול  שלא מוזהר שהוא הוא יודע ולעולם יכול, ובאינו
שגגת  מענין אינו הכניסה שגגת שענין וכיון לוסתה, סמוך
בהעלם  חלב זיתי שני אכל של לדין שייך אינו הפרישה,
שם). שבועות מיגש, (ר"י אחת חטאת חייב שהוא אחד
ידיעה  שישנה לפי העלמות שתי שהן שם, פירש ורש"י

בעילות 79)באמצע. כשתי שהן וביציאה, בכניסה

נטמאתי.80)נפרדות. התשמיש: באמצע לו ואמרה
שם).81) הם,82)(שבועות, אחד בענין השגגות ששתי

שם), מיגש, (ר"י הנדה שבבעילת ואסור במותר שהוא
החטא, ידיעת כאן שאין משום הטעם, שם רש"י ולפירוש
יודע  שאינו מכיון חטא, עשה ולא אנוס שהוא סבור הוא כי

אחת. להעלמה הכל ונחשב לווסת, סמוך לבעול שאסור
(כסףֿמשנה).83) הוא הביאה,84)פשוט ואיסור בהיתר

היציאה  לבין הכניסה בין בינתיים, ידיעה כאן שיש ואע"פ
וצריך  השגגות) מחלקות הידיעות כי ה"א, למעלה (וראה
– היציאה על וגם הכניסה על גם חטאות, שתי להתחייב
הידיעה  אין היציאה, לשגגת גרמה הכניסה ששגגת מכיון
וראה  שמח'. ('אור אחת חטאת אלא חייב ואינו מחלקת

טהרה). סדרי בשם הגרע"א ובהגהות המוריה' ב'הר

á"ôùú'ä èáù 'ë ÷"ù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ואם 1) הבעילות, שגגת כדין המאכלות שגגת שדין יבאר

לקרבן. מצטרפין האיסורין

.‡˙BÏÎ‡n‰ ˙‚‚L ÔÈc2˙BÏÈÚa‰ ˙‚‚L ÔÈ„k3. ƒƒ¿«««¬»¿ƒƒ¿««¿ƒ
ÌÏÚ‰a „Á‡ ÌMÓ ‰a¯‰ ˙BÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¬ƒ«¿≈ƒ≈∆»¿∆¿≈

˙Á‡4·iÁ BÈ‡ - ÌÈa¯ ÌÈÓÈ Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ , ««««ƒ∆≈≈≈∆»ƒ«ƒ≈«»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡5·ÏÁ ÏÎ‡Â ÌBi‰ ·ÏÁ ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ∆»«»««≈«»«≈∆«¿»«≈∆

¯ÁÓÏ ·ÏÁÂ ¯ÁÓÏ6Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ¿»»¿≈∆¿»»¿∆¿≈««««ƒ∆≈
ÔÈÈeÁÓz ‰LÏLa7Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ƒ¿»«¿ƒ≈«»∆»««¬»ƒ

·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„BÂ ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡»«¿«ƒ≈∆¿«¿»«¿»«¿«ƒ≈∆
˙BÚÈ„È‰L ;‰ÏÈÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - BÏ Ú„BÂ¿««»«»¬ƒ»«¬ƒ»∆«¿ƒ

˙B‚‚M‰ ˙B˜lÁÓ8·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡ .9ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ¿«¿«¿»»««¬ƒ«ƒ≈∆¿»«¿»«
ÈL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ≈∆¿∆¿≈««««ƒ∆≈¿≈

ÔÈÈeÁÓz10Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰L Èt ÏÚ Û‡Â11el‡ È¯‰ - «¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ≈≈∆¬≈≈
ÔÈ˜lÁÓ ÔÈÈeÁÓz‰ ÔÈ‡L ;˙‡hÁ ‡È·Óe ÔÈÙ¯ËˆÓ12. ƒ¿»¿ƒ≈ƒ«»∆≈««¿ƒ¿«¿ƒ

Ô‰ÈÈa ‰‰LÈ ‡lL ‡e‰Â13LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙BÈ ¿∆…ƒ¿∆≈≈∆≈ƒ¿≈¬ƒ«»
ÌÈˆÈa14.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

¯eÚM‰ Û¯ËˆnL ÌLkL15Ck ,˙e˜ÏÓÏ „ÈÊÓÏ ∆¿≈∆ƒ¿»≈«ƒ¿≈ƒ¿«¿»
Ôa¯˜Ï ‚‚BLÏ ¯eÚM‰ Û¯ËˆÓ16. ƒ¿»≈«ƒ¿≈¿»¿»

יא:3)האסורים.2) כריתות המשנה מדברי הוא, ברור
ממנו 4) ונעלם פעמים, כמה איסור דבר אכל אם כלומר,

סוף  עד הראשונה האכילה (מהתחלת הזמן כל במשך
באכילה. אסור זה דבר כי האחרונה) כל 5)האכילה על

אם  כי מחלקים, הימים אין האכילות לעניין כי האכילות,
חייב  אינו ביניהם לו נודע שלא זמן וכל מחלקות הידיעות

אחת. יומיים 6)אלא שהוא המחר, של למחר כלומר,
הראשונה. האכילה קערות,7)אחרי בשלוש נתבשלו

כי  ט הלכה ט פרק להלן וראה בישולם. מלאכת בשינוי
פסק  כריתות חיוב לעניין אבל במעילה, מחלקים התמחויין
את  מחלקים התמחויין אין כי טו:) (כריתות עקיבא כרבי
כל  על חטאת חייב שאינו להחמיר, ובין להקל בין ההעלם
עקיבא  רבי של רבו שהוא יהושע רבי כי אף ותמחוי, תמחוי
לרבי  שהשיב עקיבא כרבי פסק מחלקין, התמחויין כי סובר
יהושע  רבי קיבל אם נסתפקו ובגמרא (שם), במשנה יהושע
הוא  עקיבא שרבי וכיוון קיבל, לא או עקיבא רבי תשובת
וודאי. מידי מוציא ספק אין - ספק הוא יהושע ורבי וודאי

ידיעה 8) הייתה אם וכו' וחלב חלב אכל "אם במשנה:
ואחת". אחת כל על חטאת מביא וכו' כי 9)בינתיים
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עצמה. קינחה זה זמן בה.69)משך שקינחה המטלית על
ואילו 70) התשמיש, גמר לאחר בא הזה הדם כי תולין שאנו

שם, נדה (משנה, כלל נדה היתה לא התשמיש בשעת
כחכמים). ופסק וחכמים, עקיבא רבי מחלוקת

.Ê˙ÒeÏ CeÓÒ ÏÚ·e ¯·ÚL ÈÓ71Ìc˜zL ˙Úc ÏÚ ƒ∆»«»«»«∆∆«««∆ƒ¿…
˙‡ÓËpL ‰M‡‰ ‰LÈb¯‰Â ,Ìc‰ ˙i‡¯Ï B˙‡Èaƒ»ƒ¿ƒ««»¿ƒ¿ƒ»»ƒ»∆ƒ¿≈
‡Ï ‰Ê È¯‰ - È˙‡ÓË BÏ ‰¯Ó‡Â LÈÓLz ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ¬≈∆…

‰M˜˙Ó ‡e‰Lk L¯ÙÈ72˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ƒ¿¿∆ƒ¿«∆¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰‡Èa È¯eq‡73L¯Ùe „iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡Â . ƒ≈ƒ»¿ƒ…»«∆»ƒ¿ƒ»≈≈

M˜˙Ó ‡e‰Lk˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ‰74ÏÚ ˙Á‡ : ¿∆ƒ¿«∆«»¿≈«»«««
‰c ÏÚa È¯‰L ,B˙ÒÈk75B˙‡ÈˆÈ ÏÚ ˙Á‡Â ,76, ¿ƒ»∆¬≈»«ƒ»¿«««¿ƒ»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙‡È·k BÏ ‰‡‰ B˙‡ÈˆiL77 ∆¿ƒ»¬»»¿ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ìc˜zL ‰n„Â ˙Òe‰ ˙ÚLa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L Ú„iLk¿∆»«∆»ƒ¿…ƒ¿««∆∆¿ƒ»∆ƒ¿…
,„iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡ÏÂ ,d˙i‡¯Ï B˙ÏÈÚa¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿…»«∆»ƒ¿ƒ»

˙BÓÏÚ‰ ÈzL BÏ e‡ˆÓpL78˙BÏÈÚa‰ ÈzLa79Ï·‡ ; ∆ƒ¿¿¿≈∆¬»ƒ¿≈«¿ƒ¬»
˙Òe‰ ˙ÚLa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡80Ú„È ‡ÏÂ , ƒ…»«∆»ƒ¿…ƒ¿««∆∆¿…»«

L¯tL Èt ÏÚ Û‡ ,„iÓ ‰‡Óh‰ ÔÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L∆»ƒ¿ƒ«À¿»ƒ»««ƒ∆≈≈
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰M˜˙Ó ‡e‰Â „iÓ81; ƒ»¿ƒ¿«∆≈«»∆»«»««

‰‚‚La ,˙BÏÈÚa ÈzLk Ô‰L ,B˙‡ÈˆÈÂ B˙ÒÈkL ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒ»ƒƒ»∆≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»
Ïk‰ ‰OÚ ˙Á‡ ÌÏÚ‰·e ,Ô‰ ˙Á‡82ÔÈc‰ ‡e‰Â . ««≈¿∆¿≈««»»«…¿«ƒ

˙BÈ¯Ú‰ ¯‡La83˙Úc ÏÚ ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡·e ‚‚L Ì‡L , ƒ¿»»¬»∆ƒ»«»«»∆¿»«««
CB˙a ‡e‰Â ‰Â¯Ú ‡È‰L BÏ Ú„BÂ ,˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«∆ƒ∆¿»¿¿
BÏ ‰‡‰ B˙‡ÈˆiL ,„iÓ L¯ÙÈ ‡Ï - LÈÓLz‰««¿ƒ…ƒ¿ƒ»∆¿ƒ»¬»»
‡e‰Â L¯Ùe „iÓ L¯ÙÏ ¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡Â .B˙‡È·k¿ƒ»¿ƒ…»«∆»ƒ¿ƒ»≈≈¿

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰M˜˙Ó84‰‚‚L Ïk‰L , ƒ¿«∆≈«»∆»«»««∆«…¿»»
.‡È‰ ˙Á‡««ƒ

שלא 71) ואילו כדלהלן, הכניסה על גם לחייבו כדי כן נקט
ה"ו). (למעלה הכניסה על פטור וסתה בשעת

חי.72) עדיין הי"א.73)כשהאבר משנה,74)פ"ד
לו  ואמרה הטהורה, עם משמש "היה ב: יד, שבועות
לו  הנאה שיציאתו מפני חייב, - מיד ופירש נטמאתי
חייב  וכו' אביי "איתמר, ב: יז, שם ובגמרא כביאתו",

זו 76)בשוגג.75)שתיים". ופרישה חי, באבר שפירש
עצמה. בפני כביאה לו בגמרא.77)נחשבת - א יח, שם

הפרישה.78) שגגת מענין אינו הכניסה שגגת שענין לפי
כמו  השגגה, היתה ואסור במותר לאו הכניסה, שגגת שהרי
הדם  זיבת לפני לבעול ביכול אלא הפרישה, שגגת שהיתה
לבעול  שלא מוזהר שהוא הוא יודע ולעולם יכול, ובאינו
שגגת  מענין אינו הכניסה שגגת שענין וכיון לוסתה, סמוך
בהעלם  חלב זיתי שני אכל של לדין שייך אינו הפרישה,
שם). שבועות מיגש, (ר"י אחת חטאת חייב שהוא אחד
ידיעה  שישנה לפי העלמות שתי שהן שם, פירש ורש"י

בעילות 79)באמצע. כשתי שהן וביציאה, בכניסה

נטמאתי.80)נפרדות. התשמיש: באמצע לו ואמרה
שם).81) הם,82)(שבועות, אחד בענין השגגות ששתי

שם), מיגש, (ר"י הנדה שבבעילת ואסור במותר שהוא
החטא, ידיעת כאן שאין משום הטעם, שם רש"י ולפירוש
יודע  שאינו מכיון חטא, עשה ולא אנוס שהוא סבור הוא כי

אחת. להעלמה הכל ונחשב לווסת, סמוך לבעול שאסור
(כסףֿמשנה).83) הוא הביאה,84)פשוט ואיסור בהיתר

היציאה  לבין הכניסה בין בינתיים, ידיעה כאן שיש ואע"פ
וצריך  השגגות) מחלקות הידיעות כי ה"א, למעלה (וראה
– היציאה על וגם הכניסה על גם חטאות, שתי להתחייב
הידיעה  אין היציאה, לשגגת גרמה הכניסה ששגגת מכיון
וראה  שמח'. ('אור אחת חטאת אלא חייב ואינו מחלקת

טהרה). סדרי בשם הגרע"א ובהגהות המוריה' ב'הר

á"ôùú'ä èáù 'ë ÷"ù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ואם 1) הבעילות, שגגת כדין המאכלות שגגת שדין יבאר

לקרבן. מצטרפין האיסורין

.‡˙BÏÎ‡n‰ ˙‚‚L ÔÈc2˙BÏÈÚa‰ ˙‚‚L ÔÈ„k3. ƒƒ¿«««¬»¿ƒƒ¿««¿ƒ
ÌÏÚ‰a „Á‡ ÌMÓ ‰a¯‰ ˙BÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¬ƒ«¿≈ƒ≈∆»¿∆¿≈

˙Á‡4·iÁ BÈ‡ - ÌÈa¯ ÌÈÓÈ Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ , ««««ƒ∆≈≈≈∆»ƒ«ƒ≈«»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡5·ÏÁ ÏÎ‡Â ÌBi‰ ·ÏÁ ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ∆»«»««≈«»«≈∆«¿»«≈∆

¯ÁÓÏ ·ÏÁÂ ¯ÁÓÏ6Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ¿»»¿≈∆¿»»¿∆¿≈««««ƒ∆≈
ÔÈÈeÁÓz ‰LÏLa7Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ƒ¿»«¿ƒ≈«»∆»««¬»ƒ

·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,BÏ Ú„BÂ ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡»«¿«ƒ≈∆¿«¿»«¿»«¿«ƒ≈∆
˙BÚÈ„È‰L ;‰ÏÈÎ‡Â ‰ÏÈÎ‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - BÏ Ú„BÂ¿««»«»¬ƒ»«¬ƒ»∆«¿ƒ

˙B‚‚M‰ ˙B˜lÁÓ8·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡ .9ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ¿«¿«¿»»««¬ƒ«ƒ≈∆¿»«¿»«
ÈL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk«¬ƒ«ƒ≈∆¿∆¿≈««««ƒ∆≈¿≈

ÔÈÈeÁÓz10Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰L Èt ÏÚ Û‡Â11el‡ È¯‰ - «¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ≈≈∆¬≈≈
ÔÈ˜lÁÓ ÔÈÈeÁÓz‰ ÔÈ‡L ;˙‡hÁ ‡È·Óe ÔÈÙ¯ËˆÓ12. ƒ¿»¿ƒ≈ƒ«»∆≈««¿ƒ¿«¿ƒ

Ô‰ÈÈa ‰‰LÈ ‡lL ‡e‰Â13LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙BÈ ¿∆…ƒ¿∆≈≈∆≈ƒ¿≈¬ƒ«»
ÌÈˆÈa14.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

¯eÚM‰ Û¯ËˆnL ÌLkL15Ck ,˙e˜ÏÓÏ „ÈÊÓÏ ∆¿≈∆ƒ¿»≈«ƒ¿≈ƒ¿«¿»
Ôa¯˜Ï ‚‚BLÏ ¯eÚM‰ Û¯ËˆÓ16. ƒ¿»≈«ƒ¿≈¿»¿»

יא:3)האסורים.2) כריתות המשנה מדברי הוא, ברור
ממנו 4) ונעלם פעמים, כמה איסור דבר אכל אם כלומר,

סוף  עד הראשונה האכילה (מהתחלת הזמן כל במשך
באכילה. אסור זה דבר כי האחרונה) כל 5)האכילה על

אם  כי מחלקים, הימים אין האכילות לעניין כי האכילות,
חייב  אינו ביניהם לו נודע שלא זמן וכל מחלקות הידיעות

אחת. יומיים 6)אלא שהוא המחר, של למחר כלומר,
הראשונה. האכילה קערות,7)אחרי בשלוש נתבשלו

כי  ט הלכה ט פרק להלן וראה בישולם. מלאכת בשינוי
פסק  כריתות חיוב לעניין אבל במעילה, מחלקים התמחויין
את  מחלקים התמחויין אין כי טו:) (כריתות עקיבא כרבי
כל  על חטאת חייב שאינו להחמיר, ובין להקל בין ההעלם
עקיבא  רבי של רבו שהוא יהושע רבי כי אף ותמחוי, תמחוי
לרבי  שהשיב עקיבא כרבי פסק מחלקין, התמחויין כי סובר
יהושע  רבי קיבל אם נסתפקו ובגמרא (שם), במשנה יהושע
הוא  עקיבא שרבי וכיוון קיבל, לא או עקיבא רבי תשובת
וודאי. מידי מוציא ספק אין - ספק הוא יהושע ורבי וודאי

ידיעה 8) הייתה אם וכו' וחלב חלב אכל "אם במשנה:
ואחת". אחת כל על חטאת מביא וכו' כי 9)בינתיים
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zebby zekld - zepaxw xtq - hay 'k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וחטאת  במזיד, ומלקות כרת לעניין חלב אכילת שיעור
בכזית. הוא - זית 10)בשוגג חצי ושנתבשל קערות בשתי

אין  - השני הזית חצי מאשר הבישול מלאכת בשינוי זה
זיתים  החצאי שני אלא מחלקים, התמחויין אומרים

ביניהם.11)מצטרפים. ובהפסקה בנפרד שאכלם
עקיבא.12) וכרבי להחמיר ובין להקל הכוונה 13)בין אין

אכילת  להתחלת ראשון זית חצי אכילת מסוף ישהה שלא
עד  הראשון זית החצי אכילת מתחילת אלא שני, זית חצי
יב: ברכות בגמרא מצאנו וכן השני. זית החצי אכילת סוף
שבין  ימים מעשרה חוץ וכו' מתפלל אדם כולה השנה "כל
מתחילת  הוא ש"בין", הרי הכיפורים", ויום השנה ראש
השנה  ראש בלעדי שהרי הכיפורים, יום סוף עד השנה ראש

ימים. עשרה אין הכיפורים במשנה 14)ויום כחכמים
כדי  סוף ועד מתחילה שישהה עד האומרים יב: כריתות
כי  פג. עירובין ברוקא בן יוחנן כר' גם ופסק פרס אכילת
בצים. שלוש אכילת כדי הוא פרס אכילת שיעור

שלם.15) לרבינו 16)לכזית לו פשוט למה מבורר לא
לקרבן. שמצטרף ממה יותר למלקות שמצטרף

.·¯˙B ÏÎ‡17˙ÈÊk ,ÌÈÁ·Ê ‰MÓÁÓ18,Á·Ê ÏkÓ »«»≈¬ƒ»¿»ƒ¿«ƒƒ»∆«
ÔÈÈeÁÓz ‰MÓÁa ÔÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a19 ¿∆¿≈««««ƒ∆¬»»«¬ƒ»«¿ƒ
Ô‰ „Á‡ ÌL ÔlkL ;˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -20, ≈«»∆»«»««∆À»≈∆»≈

ÔÈ˜lÁÓ ÔÈ‡ ÔÈÈeÁÓz‰Â21ÔÈ‡ ÌÈÁ·f‰ ÈÙe‚Â . ¿««¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿≈«¿»ƒ≈»
ÔÈ˜lÁÓ22B‡ ÌÈa¯ ÌÈÁ·fÓ ¯Oa ÏÎB‡‰ „Á‡L , ¿«¿ƒ∆∆»»≈»»ƒ¿»ƒ«ƒ

„Á‡ Á·fÓ23ıeÁa ÌÈÁ·Ê ‰MÓÁ ËÁBM‰ ÔÎÂ .24 ƒ∆«∆»¿≈«≈¬ƒ»¿»ƒ«
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a25‡‰ . ¿∆¿≈««≈«»∆»«»««»

˙B¯eˆ LÓÁÏ ‰ÂÁzLÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ26ÌÏÚ‰a ¿»∆∆¿ƒ¿«¬∆¿»≈¿∆¿≈
˙Á‡27. ««

במזיד 17) אכלו שאם אכילתו, זמן לאחר שנותר זבח בשר
חטאת. מביא ובשוגג כרת אכילת 18)חייב שיעור כי

כזית. הוא בה, להתחייב וזבח 19)נותר זבח כל נתבשלו
אחרת. והוא 20)בקערה אחד איסור אלא אינם כלומר,

נותר. חטאות.21)איסור כמה בהן שיתחייב השגגות את
למעלה 22) אמרנו שבעריות פי על ואף חטאות כמה לחייבו

אפשר  אי בעריות שם - מחלקים שגופים ג) הלכה ה (פרק
אבל  מחלקים, הגופים ולפיכך אחת, בבת כולן לבעול
אין  ולכן אחת, בבת הזבחים מכל להיות יכולה נותר אכילת

מחלקים. חטאת 23)הגופים אלא חייב שאינו הם, שווים
וכרבי  גופין, כמה היותם ידי על משתנה הדין שאין אחת,

שם. במשנה לעזרה.24)עקיבא שם:25)בחוץ במשנה
בחוץ  זבחים ה' השוחט על יהושע לר' עקיבא ר' שאל
ואמר  אחת, חטאת או חטאות חמש חייב אם אחד, בהעלם
ר' ודחה ממעילה, בקלֿוחומר חמש חייב שהוא יהושע ר'
לגבי  מחלקים גופים שאין וכשם שם, עיין דבריו, שמעון
בחוץ, קדשים שחיטת לעניין מחלקים אין כך נותר, אכילת

אחת. בבת כולם את לשחוט זרה.26)שאפשר עבודה של
שהרי 27) אחד, בהעלם הדבר פשוט בהשתחוואה

באכילה  ואילו צורות, לחמש לעבוד יכול אחת בהשתחוואה
מיוחדת. ושחיטה מיוחדת אכילה אחד לכל - ושחיטה

.‚Ìc ÊÈw‰28BzÓ‰·Ï29BÏa˜Â30Ô‡˙Le ˙BÒBk ÈLa ƒƒ»ƒ¿∆¿¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a31. ¿∆¿≈««≈≈ƒ∆»«»««

דם 28) והוא עימו, יוצאה שהנפש דם והוציא בבהמה חיבל
חייב  - במזיד זה דם שהשותה חזק), בזרם (=היוצא הקילוח

חטאת. מביא ובשוגג אלא 29)כרת, דווקא לאו בהמתו
חגבים, דגים, דם למעט אלא בא ולא ועוף, לחיה הדין הוא

האדם. ודם  רמשים, ומפרש 31)לדם.30)שקצים,
הכל  העלמות בשתי אבל אחד, בהעלם שהמדובר רבינו

שתיים. שחייב מודים

.„ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙BÓMÓ ‰a¯‰ ˙BÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»«¿≈ƒ≈«¿≈¿∆¿≈
ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡32ÏÎ‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . «««»«»≈»≈≈«¿∆»«

ÏebÙe ¯˙BÂ Ì„Â ·ÏÁ33,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ˙ÈÊk , ≈∆¿»¿»ƒ¿«ƒƒ»∆»¿∆»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙B‡hÁ Úa¯‡ ‡È·Ó - ˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««≈ƒ«¿««»¿≈…«≈
˙BÓL B· eˆa˜˙pL „Á‡ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .el‡a»≈¿»»≈¿«ƒ∆»∆ƒ¿«¿≈

‰a¯‰34˙Á‡ ÌÏÚ‰a35ÛÈÒBÓ ¯eq‡a eˆa˜˙ Ì‡ , «¿≈¿∆¿≈««ƒƒ¿«¿¿ƒƒ
˙Á‡ ˙a ¯eq‡a B‡ ÏÏBk ¯eq‡a B‡36ÏÚ ·iÁ - ¿ƒ≈¿ƒ««««»«

ÌLÂ ÌL Ïk37·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ‡Óh‰ ,CÎÈÙÏ .38 »≈»≈¿ƒ»«»≈∆»«¿«ƒ≈∆
¯˙BÂ39˙B‡hÁ Úa¯‡ ‡È·Ó - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ¿»¿«ƒƒ≈ƒ«¿««»
ÌL‡Â40,L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓË ÌeMÓ ˙Á‡ ˙‡hÁ : ¿»»«»««ƒ»≈∆»«…∆

,¯˙B ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,·ÏÁ ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â¿««ƒ≈≈∆¿««ƒ≈»
ÏÎ‡ Û¯ËˆiL ‡e‰Â .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÌeMÓ ˙Á‡Â¿««ƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿»≈…∆

˙·˙BkÎÏ BÓÈÏLiL „Ú ‰Ê ˙ÈÊk ÌÚ ¯Á‡41‡È·Óe . «≈ƒ¿«ƒ∆«∆«¿ƒ¿«∆∆≈ƒ
 È¯‰L ,‰ÏÈÚÓÏ È‡cÂ ÌL‡Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰ »»««ƒ¿ƒ»∆¬≈∆¡∆ƒ«∆¿≈

‰‚‚La42. ƒ¿»»

מיוחדת.32) בשוגג.33)חטאת חטאת חייב אלו כל שעל
איסורים.34) כמה זה כזית על שחלו שנעלמו 35)כלומר,

האלו. האיסורים כל הנ"ל 36)ממנו מהאופנים חוץ אבל
איסור. על חל איסור אין "יש 37)- יג: בכריתות משנה

ובגמרא  ואשם", חטאות ד' עליה וחייב אחת אכילה אוכל
"אין  אמרו לא כולל ובאיסור מוסיף באיסור כי אמרו יד.

איסור". על חל קדשים.38)איסור שנותר 39)מבהמת
נותר. משום גם שאסור הקרבתו, זמן "אמרו 40)לאחר

שיביא  קודם נטמא האוכל שיהא הוא הזה הדין שאמתת
עליו  נאסר לפרקו לכשיגיע המסויימות, בשנים שערות שתי
אלו  הרי אחת, בשעה בטומאה קדשים ואכילת חלב אכילת
האכילה  על במעילה כן גם וחייב כאחת באים איסורין שני
לאכול  אסור היה קודש הבהמה שהייתה שקודם לפי הזאת,
מיגו  בהנאה, נאסר שהקדש ולפי בו ליהנות ומותר חלבה
אכילה  לעניין איסור נמי איתוסף הנאה איסור ביה דאיתוסף
כן  וגם מוסיף, איסור וזהו מעילה אשם אכילתו על דחייב
ואסור  לגבוה מותר היה נותר שיהא קודם שאכל הזה החלב
איסור  בה נמי איתוסף לגבוה, נאסר נותר וכשיהיה להדיוט
ואם  נותר, משום אכילתו על חייב ולפיכך אכילה, לעניין
היום  אכילת איסורי עליו איתוסף הכיפורים ביום אכלו
ואסור  והואיל המשקים וכל האוכלים כל כולל איסור שהוא

הו  הרי המותר דבר לאכול הזה איסור ביום מוסיף כן גם א
בכלל  הזה החלב כולל שהוא לפי באכילתו, האסור בדבר

לאכול". שאסור עליה 41)מה שחייבים אכילה ששיעור
גדולה). (=תמרה הגסה ככותבת הוא הכיפורים ביום

בתוספת 42) שנהנה מה משלם בשוגג בהקדש המועל כי
לאשם. איל ומביא חומש
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰- ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰»≈¿∆¿«ƒƒ¿∆¿≈««
˙Á‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡≈«»∆»«»««¬ƒ»¿ƒ»««

‡È‰43. ƒ

מפסוק 43) נלמדו ושתיהן היא, אכילה בכלל שתייה כלומר,
משם  הרבה אכילות האוכל כי א הלכה למעלה וראה אחד.

אחת. חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם אחד

.Â˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰»∆¿»»¿«ƒƒ∆»ƒ¿
ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰L ÈtÓ ,˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ˙aLa¿«»«»¿≈«»ƒ¿≈∆≈¿≈ƒƒ

„Á‡k ÔÈ‡a‰44. «»ƒ¿∆»

שם)44) (ופורש א הלכה ד פרק למעלה גם מובא זה דין
שקדם  ושותה אוכל לבין בינו לחלק כאן ושנאו רבינו וחזר

משנה). (כסף

.Ê˙Á‡ ÌÏÚ‰a Ìc ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡»««¬ƒ«ƒ≈∆¿«¬ƒ«ƒ»¿∆¿≈««
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ¯eq‡‰ ÔÈ‡L ÌLk .Ôa¯˜ ·iÁ BÈ‡ -≈«»»¿»¿≈∆≈»ƒƒƒ¿»¿ƒ

˙e˜ÏÓÏ45˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»
˙B¯eÒ‡46.Ôa¯˜Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ Ck , ¬»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿»

כזית 45) האוכל כי א הלכה סנהדרין מהלכות יט בפרק ראה
לחיוב  נוסף מלקות, חייב - במזיד וכו' דם כזית או חלב

אכל 46)הכרת. שאם ה, הלכה יד ופרק יז הלכה ד פרק
אין  אחר מאיסור זית חצי ועוד אחד מאיסור זית כחצי

מלקות. לחייב שלם לכזית מצטרפין

.Á˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡47BÏ Ú„BÂ48ÁÎLÂ ¯ÊÁÂ49ÏÎ‡Â , »««¬ƒ«ƒ¿«¿»«¿»«¿»«
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk50¯eËt - ÈL ÌÏÚ‰a51Ú„B È¯‰L ; «¬ƒ«ƒ«≈¿∆¿≈≈ƒ»∆¬≈«

¯eÚL ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È LÈÂ ,ÌÈ˙Èa BÏ52·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«ƒ¿≈¿ƒ»«¬ƒƒ¿≈ƒ»«
[˙aLa] ˙Á‡ ˙B‡53,ÁÎLÂ ¯ÊÁÂ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La ««¿«»ƒ¿»»¿«¿»«¿»«

ÓÒ ‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂdÏ ‰Îe54¯eËt - ÈL ÌÏÚ‰a ¿»«¿ƒ»¿»»¿∆¿≈≈ƒ»
˙‡hÁ Ôa¯wÓ55‡ÈˆB‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ»¿««»¿≈…«≈»∆¿≈ƒƒ

‚‚BLa ˙Bn‡ ÈzL56˙Bn‡ ÈzLe „ÈÊÓa ˙Bn‡ ÈzLe ¿≈«¿≈¿≈«¿≈ƒ¿≈«
‚‚BLa57‰˜È¯Êa Ì‡ :58‰ÚÈ„È ÔÈ‡L ÈtÓ ‡Ï .·iÁ - ¿≈ƒƒ¿ƒ»«»…ƒ¿≈∆≈¿ƒ»

d¯ÈÊÁ‰Ï B„Èa ÔÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,¯eÚL ÈˆÁÏ59, «¬ƒƒ∆»ƒ¿≈∆≈¿»¿«¬ƒ»
ÌÈ˙ÈaL ‰ÚÈ„È‰ BÏ ‰ÏÈÚB‰ ‡Ï CÎÈÙÏ60Ì‡Â . ¿ƒ»…ƒ»«¿ƒ»∆≈¿«ƒ¿ƒ

‰¯·Ú‰a61¯eÚL ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È LiL ;¯eËt -62BÓk , ¿«¬»»»∆≈¿ƒ»«¬ƒƒ¿
.e¯‡aL∆≈«¿

בשוגג.47) איסור, איסור.48)מדבר דבר כי 49)שאכל
באכילה. אסור זה איסור.50)דבר מחיוב 51)מאותו

שלוש  אכילת מכדי בפחות שלם כזית אכל כי אף חטאת,
שיעור 52)ביצים. החצי אכילת בין הידיעה כלומר,

חצאי  שני בין לחלק מועילה השני החצי לאכילת הראשון
ביח  להוות זה עם זה יצטרפו שלא שלם השיעורים שיעור ד

אין 53)לחייבו. כי ט הלכה שבת מהלכות יא בפרק ראה
לפחות. אותיות שתי כתב אם אלא בשבת כתיבה על חייבים

על 54) חייב אין כי יא הלכה שם ראה הראשונה. לאות
זו  (=נקראות) נהגות אם אלא בשבת אותיות שתי כתיבת

זו. שיעור.55)עם לחצי ידיעה הוציא 56)שיש כלומר,
ברשות  אמות ארבע המעביר כי בשבת, הרבים ברשות

חטאת. חייב בשוגג בשבת בזה 57)הרבים לו שיש

שתי  לבין שהעביר, הראשונות האמות שתי בין ידיעה,
האחרונות. דרך 58)האמות הייתה זו הוצאה אם כלומר,

האמות  שתי את עבר שהחפץ ובשעה חפץ שזרק זריקה
לו, נודע האמצעיות האמות ובשתי שוגג, היה הראשונות
האחרונות. האמות שתי את עבר שהחפץ בשעה שכח ושוב

ידיעה 59) יש הסוברים לחכמים שאף קב. בשבת כרבא
להחזירה. בידו שאין כיוון מצטרפות, בזריקה שיעור, לחצי

כלל.60) ידיעה לו הייתה לא כאילו זה והרי
ברגליו.61) שאפילו 62)שהעבירו רבה אמר שם בשבת

אלא  זה אין שיעור", לחצי ידיעה "אין האומר גמליאל לרבן
כאן  אבל שוגג, כשהוא נגמר המלאכה ששיעור באופן
נגמר  השניות) האמות שתי כלות (עם אמות ארבע ששיעור
מה  [ולפי פטור. שהוא גמליאל רבן מודה מזיד, בהיותו
אם  אפילו - שיעור לחצי ידיעה שיש כרבנן, פוסק שרבינו
שניות, אמות שתי במשך ולא באמצע אלא מזיד היה לא
פטור]. כן גם שוגג, בהיותו נגמר המלאכה ששיעור באופן

.Ë,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ ˙ÈÊÎe ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒ≈∆¿«ƒ≈∆¿∆¿≈««
- ÈM‰ ÏÚ BÏ Ú„BÂ ¯ÊÁÂ ÔBL‡¯‰ ÏÚ BÏ Ú„BÂ¿««»ƒ¿»«¿«««≈ƒ

˙B˜lÁÓ ˙BÚÈ„È‰L ;˙B‡hÁ ÈzL ‡È·Ó63ÏÚ Û‡Â ≈ƒ¿≈«»∆«¿ƒ¿«¿¿««
Ôa¯w‰ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt64ÏÚ BÏ Ú„B Ì‡ Ï·‡ . ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿ƒ«»¿»¬»ƒ««

,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ˙Á‡k Ô‰ÈL¿≈∆¿««≈ƒ«»««¿≈≈»∆ƒ
˙BÏÈÚaa ÔÈc‰ ‡e‰L65. ∆«ƒ«¿ƒ

אם 63) אף חטאות, שתי להתחייב לשני, הראשון הכזית בין
לאכילה. אכילה בין הייתה לא הכזית 64)הידיעה על

שדברי  (שם) אשי רב אמר כן לראשונה. לו שנודע הראשון
שהפ  לפני בין הם יוחנן שהפריש רבי לאחר ובין הקרבן ריש

יש 65)הקרבן. מחלקים" "גופים שלעניין פי על שאף
לבין  מתחלקים, הגופים שאין איסור אכילת בין הבדל
לבעול  אפשר שאי לפי מחלקים שהגופים אסורות ביאות
הבדל  אין מחלקות" "ידיעות לעניין כאן - אחת, בבת כולן
אמרו  שבשתיהן אסורות ביאות לבין אסורות אכילות בין

מחלקות. ידיעות

.È‰ˆÁÓe ˙ÈÊk ÏÎ‡66ÏÚ BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a »«¿«ƒ∆¡»¿∆¿≈««¿««
˙ÈÊk67ÈL ÏL BÓÏÚ‰a ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,68- ¿«ƒ¿»«¿»«¬ƒ«ƒ¿∆¿≈∆≈ƒ

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡69˙ÈÊ ÈˆÁ ÔÈ‡L ; ≈«»∆»«»««∆≈¬ƒ«ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯Ï Û¯ËˆÓ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿»≈»ƒ««ƒ∆

ÓÏÚ‰a‰ÓÏÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ BÏ Ú„B È¯‰L ,B ¿∆¿≈∆¬≈««ƒ¿»«¿»»
‰BL‡¯70. ƒ»

לו.67)חלב.66) נודע לא הכזית מחצית ועל
שעדיין 68) הקודמת, הכזית מחצית עם אחד בהעלם כלומר,

השנייה. המחצית גם לאכול שגמר עד עליה לו נודע לא
הראשון.69) הכזית אכילת נודע 70)על כאילו זה והרי

היה  אם שהרי הכזית, מחצית על וגם ההעלמה, כל על לו
מחצית  על גם מתכפר והיה הראשון הכזית על קרבן מביא
אינו  שלם שכזית פי על אף לו, נודע שלא הראשון הכזית
ידיעות  האומר: יוחנן ר' ואף לו, נודע כן אם אלא מתכפר

זית. בחצי מודה בכזית, - אכילה לאחר גם מחלקות

.‡È˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ È˙ÈÊ ÈL ÏÎ‡71ÏÚ BÏ Ú„BÂ »«¿≈≈≈≈∆¿∆¿≈««¿««
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.‰- ˙Á‡ ÌÏÚ‰a ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰˙BLÂ ÏÎB‡‰»≈¿∆¿«ƒƒ¿∆¿≈««
˙Á‡ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡≈«»∆»«»««¬ƒ»¿ƒ»««

‡È‰43. ƒ

מפסוק 43) נלמדו ושתיהן היא, אכילה בכלל שתייה כלומר,
משם  הרבה אכילות האוכל כי א הלכה למעלה וראה אחד.

אחת. חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם אחד

.Â˙BÈ‰Ï ÏÁL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰»∆¿»»¿«ƒƒ∆»ƒ¿
ÔÈ¯eq‡ ÈL Ô‰L ÈtÓ ,˙B‡hÁ ÈzL ·iÁ - ˙aLa¿«»«»¿≈«»ƒ¿≈∆≈¿≈ƒƒ

„Á‡k ÔÈ‡a‰44. «»ƒ¿∆»

שם)44) (ופורש א הלכה ד פרק למעלה גם מובא זה דין
שקדם  ושותה אוכל לבין בינו לחלק כאן ושנאו רבינו וחזר

משנה). (כסף

.Ê˙Á‡ ÌÏÚ‰a Ìc ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ·ÏÁ ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡»««¬ƒ«ƒ≈∆¿«¬ƒ«ƒ»¿∆¿≈««
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ¯eq‡‰ ÔÈ‡L ÌLk .Ôa¯˜ ·iÁ BÈ‡ -≈«»»¿»¿≈∆≈»ƒƒƒ¿»¿ƒ

˙e˜ÏÓÏ45˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»
˙B¯eÒ‡46.Ôa¯˜Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ Ck , ¬»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿»

כזית 45) האוכל כי א הלכה סנהדרין מהלכות יט בפרק ראה
לחיוב  נוסף מלקות, חייב - במזיד וכו' דם כזית או חלב

אכל 46)הכרת. שאם ה, הלכה יד ופרק יז הלכה ד פרק
אין  אחר מאיסור זית חצי ועוד אחד מאיסור זית כחצי

מלקות. לחייב שלם לכזית מצטרפין

.Á˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡47BÏ Ú„BÂ48ÁÎLÂ ¯ÊÁÂ49ÏÎ‡Â , »««¬ƒ«ƒ¿«¿»«¿»«¿»«
¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁk50¯eËt - ÈL ÌÏÚ‰a51Ú„B È¯‰L ; «¬ƒ«ƒ«≈¿∆¿≈≈ƒ»∆¬≈«

¯eÚL ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È LÈÂ ,ÌÈ˙Èa BÏ52·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«ƒ¿≈¿ƒ»«¬ƒƒ¿≈ƒ»«
[˙aLa] ˙Á‡ ˙B‡53,ÁÎLÂ ¯ÊÁÂ BÏ Ú„BÂ ‰‚‚La ««¿«»ƒ¿»»¿«¿»«¿»«

ÓÒ ‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂdÏ ‰Îe54¯eËt - ÈL ÌÏÚ‰a ¿»«¿ƒ»¿»»¿∆¿≈≈ƒ»
˙‡hÁ Ôa¯wÓ55‡ÈˆB‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ»¿««»¿≈…«≈»∆¿≈ƒƒ

‚‚BLa ˙Bn‡ ÈzL56˙Bn‡ ÈzLe „ÈÊÓa ˙Bn‡ ÈzLe ¿≈«¿≈¿≈«¿≈ƒ¿≈«
‚‚BLa57‰˜È¯Êa Ì‡ :58‰ÚÈ„È ÔÈ‡L ÈtÓ ‡Ï .·iÁ - ¿≈ƒƒ¿ƒ»«»…ƒ¿≈∆≈¿ƒ»

d¯ÈÊÁ‰Ï B„Èa ÔÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,¯eÚL ÈˆÁÏ59, «¬ƒƒ∆»ƒ¿≈∆≈¿»¿«¬ƒ»
ÌÈ˙ÈaL ‰ÚÈ„È‰ BÏ ‰ÏÈÚB‰ ‡Ï CÎÈÙÏ60Ì‡Â . ¿ƒ»…ƒ»«¿ƒ»∆≈¿«ƒ¿ƒ

‰¯·Ú‰a61¯eÚL ÈˆÁÏ ‰ÚÈ„È LiL ;¯eËt -62BÓk , ¿«¬»»»∆≈¿ƒ»«¬ƒƒ¿
.e¯‡aL∆≈«¿

בשוגג.47) איסור, איסור.48)מדבר דבר כי 49)שאכל
באכילה. אסור זה איסור.50)דבר מחיוב 51)מאותו

שלוש  אכילת מכדי בפחות שלם כזית אכל כי אף חטאת,
שיעור 52)ביצים. החצי אכילת בין הידיעה כלומר,

חצאי  שני בין לחלק מועילה השני החצי לאכילת הראשון
ביח  להוות זה עם זה יצטרפו שלא שלם השיעורים שיעור ד

אין 53)לחייבו. כי ט הלכה שבת מהלכות יא בפרק ראה
לפחות. אותיות שתי כתב אם אלא בשבת כתיבה על חייבים

על 54) חייב אין כי יא הלכה שם ראה הראשונה. לאות
זו  (=נקראות) נהגות אם אלא בשבת אותיות שתי כתיבת

זו. שיעור.55)עם לחצי ידיעה הוציא 56)שיש כלומר,
ברשות  אמות ארבע המעביר כי בשבת, הרבים ברשות

חטאת. חייב בשוגג בשבת בזה 57)הרבים לו שיש

שתי  לבין שהעביר, הראשונות האמות שתי בין ידיעה,
האחרונות. דרך 58)האמות הייתה זו הוצאה אם כלומר,

האמות  שתי את עבר שהחפץ ובשעה חפץ שזרק זריקה
לו, נודע האמצעיות האמות ובשתי שוגג, היה הראשונות
האחרונות. האמות שתי את עבר שהחפץ בשעה שכח ושוב

ידיעה 59) יש הסוברים לחכמים שאף קב. בשבת כרבא
להחזירה. בידו שאין כיוון מצטרפות, בזריקה שיעור, לחצי

כלל.60) ידיעה לו הייתה לא כאילו זה והרי
ברגליו.61) שאפילו 62)שהעבירו רבה אמר שם בשבת

אלא  זה אין שיעור", לחצי ידיעה "אין האומר גמליאל לרבן
כאן  אבל שוגג, כשהוא נגמר המלאכה ששיעור באופן
נגמר  השניות) האמות שתי כלות (עם אמות ארבע ששיעור
מה  [ולפי פטור. שהוא גמליאל רבן מודה מזיד, בהיותו
אם  אפילו - שיעור לחצי ידיעה שיש כרבנן, פוסק שרבינו
שניות, אמות שתי במשך ולא באמצע אלא מזיד היה לא
פטור]. כן גם שוגג, בהיותו נגמר המלאכה ששיעור באופן

.Ë,˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ ˙ÈÊÎe ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒ≈∆¿«ƒ≈∆¿∆¿≈««
- ÈM‰ ÏÚ BÏ Ú„BÂ ¯ÊÁÂ ÔBL‡¯‰ ÏÚ BÏ Ú„BÂ¿««»ƒ¿»«¿«««≈ƒ

˙B˜lÁÓ ˙BÚÈ„È‰L ;˙B‡hÁ ÈzL ‡È·Ó63ÏÚ Û‡Â ≈ƒ¿≈«»∆«¿ƒ¿«¿¿««
Ôa¯w‰ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt64ÏÚ BÏ Ú„B Ì‡ Ï·‡ . ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿ƒ«»¿»¬»ƒ««

,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ˙Á‡k Ô‰ÈL¿≈∆¿««≈ƒ«»««¿≈≈»∆ƒ
˙BÏÈÚaa ÔÈc‰ ‡e‰L65. ∆«ƒ«¿ƒ

אם 63) אף חטאות, שתי להתחייב לשני, הראשון הכזית בין
לאכילה. אכילה בין הייתה לא הכזית 64)הידיעה על

שדברי  (שם) אשי רב אמר כן לראשונה. לו שנודע הראשון
שהפ  לפני בין הם יוחנן שהפריש רבי לאחר ובין הקרבן ריש

יש 65)הקרבן. מחלקים" "גופים שלעניין פי על שאף
לבין  מתחלקים, הגופים שאין איסור אכילת בין הבדל
לבעול  אפשר שאי לפי מחלקים שהגופים אסורות ביאות
הבדל  אין מחלקות" "ידיעות לעניין כאן - אחת, בבת כולן
אמרו  שבשתיהן אסורות ביאות לבין אסורות אכילות בין

מחלקות. ידיעות

.È‰ˆÁÓe ˙ÈÊk ÏÎ‡66ÏÚ BÏ Ú„BÂ ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a »«¿«ƒ∆¡»¿∆¿≈««¿««
˙ÈÊk67ÈL ÏL BÓÏÚ‰a ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,68- ¿«ƒ¿»«¿»«¬ƒ«ƒ¿∆¿≈∆≈ƒ

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡69˙ÈÊ ÈˆÁ ÔÈ‡L ; ≈«»∆»«»««∆≈¬ƒ«ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯Ï Û¯ËˆÓ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿»≈»ƒ««ƒ∆

ÓÏÚ‰a‰ÓÏÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ BÏ Ú„B È¯‰L ,B ¿∆¿≈∆¬≈««ƒ¿»«¿»»
‰BL‡¯70. ƒ»

לו.67)חלב.66) נודע לא הכזית מחצית ועל
שעדיין 68) הקודמת, הכזית מחצית עם אחד בהעלם כלומר,

השנייה. המחצית גם לאכול שגמר עד עליה לו נודע לא
הראשון.69) הכזית אכילת נודע 70)על כאילו זה והרי

היה  אם שהרי הכזית, מחצית על וגם ההעלמה, כל על לו
מחצית  על גם מתכפר והיה הראשון הכזית על קרבן מביא
אינו  שלם שכזית פי על אף לו, נודע שלא הראשון הכזית
ידיעות  האומר: יוחנן ר' ואף לו, נודע כן אם אלא מתכפר

זית. בחצי מודה בכזית, - אכילה לאחר גם מחלקות

.‡È˙Á‡ ÌÏÚ‰a ·ÏÁ È˙ÈÊ ÈL ÏÎ‡71ÏÚ BÏ Ú„BÂ »«¿≈≈≈≈∆¿∆¿≈««¿««
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,ÈL ÏL BÓÏÚ‰a ¯Á‡ ˙ÈÊk ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿»«¿»«¿«ƒ«≈¿∆¿≈∆≈ƒ
ÔBL‡¯‰ ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·‰Â72ÈLÂ ÔBL‡¯ - ¿≈ƒ«»«»ƒƒ¿≈ƒ

ÔÈ¯tk˙Ó73¯tk˙ ‡Ï ÈLÈÏL Ï·‡ ,74Ú„eiLk ‡l‡ ; ƒ¿«¿ƒ¬»¿ƒƒ…ƒ¿«≈∆»¿∆ƒ»«
ÏÚ ˙‡hÁ ‡È·‰ .˙¯Á‡ ˙‡hÁ ‡È·È - ÂÈÏÚ BÏ»»»ƒ«»«∆∆≈ƒ«»«

ÈLÈÏM‰75Ì‰ÈML ,ÔÈ¯tk˙Ó ÈLÂ ÈLÈÏL - «¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆
‡È·‰ .BÊ ˙‡hÁa ¯tk˙ ‡Ï ÔBL‡¯Â ,˙Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««¿ƒ…ƒ¿«≈¿«»≈ƒ

ÈÚˆÓ‡‰ ÏÚ ˙‡hÁ76ÈtÓ ,ÔÈ¯tk˙Ó ÔzLÏL - «»«»∆¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿≈
Ú„eiLÎe ;ÈÚˆÓ‡ ÏL BÓÏÚ‰a ÈLÈÏM‰Â ÔBL‡¯‰L∆»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿≈∆∆¿»ƒ¿∆ƒ»«
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÈLÈÏM‰ ÏÚÂ ÔBL‡¯‰ ÏÚ BÏ«»ƒ¿««¿ƒƒ≈»ƒ¿»ƒ

.˙¯Á‡ ˙‡hÁ«»«∆∆

אחת.71) חטאת אלא חייב השני 72)שאינו ועל
עוד. לו נודע לא אחד,73)והשלישי בהעלם ששניהם

זה  אין - ט) הלכה (למעלה מחלקות שידיעות פי על ואף
אם  אבל החטאת, שהקריב לפני השני על לו נודע אם אלא

החטאת לא הקריב שעדיין כיוון השני, על לו שנודע לפני
אחרי  היא נגררת לו, נודע שלא זמן כל קרבן, עליה נתחייב

איתה. ומתכפרת שם 74)הראשונה שבגמרא פי על אף
השני  אחרי נגרר שהשלישי ופסק בו חזר שרבא אמרו
אינן  ידיעות שסובר לקיש לריש אלא זה אין - איתו ומתכפר
(בלי  הראשון עם ביחד מתכפר והשני עא:) (שם מחלקות
רבינו  לדעת אבל השלישי, את הוא גורר ולפיכך גרירה)

שנגרר  משום אלא מתכפר אינו והשני מחלקות שידיעות
הקרבן  הקרבת בעת עליו נודע שלא מאחר הראשון, אחרי
שאין  מודים הכל כי השלישי, את לגרור יכול אינו כנ"ל,

גרירה. אחר לא 75)גרירה ועדיין עליו לו נודע כלומר,
על  קרבן והביא הראשון, על ולא השני על לא לו נודע

ועל 76)השלישי. הראשון ועל זה, על לו שנודע וכגון
חייב  לו נודע שאם ההקרבה, לפני לו נודע לא השלישי

מחלקות. ידיעות שהרי ואחד אחד כל על חטאת

.·È˙BÎÈ˙Á È˙MÓ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡L ÈÓ77BÏ ˜tzÒÂ ƒ∆»«¬ƒ»ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ¿«≈
È˙MÓ ˙¯Á‡ ‰ÎÈ˙Á ÏÎ‡Â ,ÔnL B‡ ·ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡ƒ»«≈∆À»¿»«¬ƒ»«∆∆ƒ¿≈

˙BÎÈ˙Á78¯Á‡Â ,ÔnL B‡ ·ÏÁ ÏÎ‡ Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ¬ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»«≈∆À»¿««
- ‰iM·e ‰BL‡¯a ÏÎ‡ ·ÏÁL È‡cÂa BÏ Ú„B Ck»«¿««∆≈∆»«»ƒ»«¿ƒ»

˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡79‰˙È‰L ˜ÙÒ ˙ÚÈ„iL ; ≈«»∆»«»««∆¿ƒ«»≈∆»¿»
˙BÓL‡Ï ˙˜lÁnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˙Èa BÏ80dÈ‡ , ≈¿«ƒ««ƒ∆¿«∆∆«¬»≈»

˙B‡hÁÏ ˙˜lÁÓ81. ¿«∆∆¿«»

שומן.77) הייתה ואחת חלב הייתה מהחתיכות ואחת
חלב.78) של ואחת שומן של אחת בהן שהייתה 79)שגם

למעלה  וראה בסופה. שניהם על וודאית אחת ידיעה כאן
אחת. חטאת מביא כאחת שניהם על לו נודע שאם ט הלכה

ואחת.80) אחת כל על תלוי אשם שני פשוט 81)לחייבו
יח: בכריתות כולם לדברי הוא
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á"ôùú'ä èáù ã"é ïåùàø íåé
.åö .ã÷ äùò úåöî

― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
הּוא ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,

לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹנעׂשה

― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
והנני וכלּֿדיניה. נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹמזּכיר
מֹונים ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני לקּמן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמהּֿׁשּיּזכר
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות מןֿהּטמאֹות ומין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכלֿמין
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`),לאֿתעׂשה מצות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ
אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּדבר
ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָעׂשה,
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹומרים
ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמּצב
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשל

ipiny)ספרא zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם :(g ,`i `xwie) ְְְִִִָָָָֹ

ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּתּטּמאּו" "ּולאּלה ck)לֹומר: ,`i my)אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵֶַַָָָָָָ

לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא יל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹנבלה
היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָתּגעּו",
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ―ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּטמאים: ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה חּוץ ycwnayלצאת 'l`xyi zxfr'n) ְְֲִֵֵַָָ
(dnipte― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹוׁשּלא

אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹאם

ְַָֻהּטמאה.

á"ôùú'ä èáù å"è éðù íåé
.åö äùò úåöî
èáùå"è-ã"ééðù-ïåùàøíåé

― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
והנני וכלּֿדיניה. נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹמזּכיר
מֹונים ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני לקּמן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמהּֿׁשּיּזכר
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות מןֿהּטמאֹות ומין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכלֿמין
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hayקפב 'kÎf"h ycewÎzayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים
ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`),לאֿתעׂשה מצות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ

אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּדבר
ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָעׂשה,
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹומרים
ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמּצב
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשל

ipiny)ספרא zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם :(g ,`i `xwie) ְְְִִִָָָָֹ
ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה ck)לֹומר: ,`i my)אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵֶַַָָָָָָ
לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא יל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹנבלה
היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָתּגעּו",
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ―ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּטמאים: ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה חּוץ ycwnayלצאת 'l`xyi zxfr'n) ְְֲִֵֵַָָ
(dnipte― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹוׁשּלא

אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹאם

ְַָֻהּטמאה.

á"ôùú'ä èáù æ"è éùéìù íåé
.æö äùò úåöî
― הצ"ז ׁשמֹונההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֻמינים
ודיניה. ְִֶֶֶָׁשרץ

á"ôùú'ä èáù æ"é éòéáø íåé
.æö äùò úåöî
― הצ"ז ׁשמֹונההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֻמינים
ודיניה. ְִֶֶֶָׁשרץ

á"ôùú'ä èáù ç"é éùéîç íåé
.ä÷ äùò úåöî
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

זרע. ׁשכבת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,

á"ôùú'ä èáù è"é éùéù íåé
.ä÷ äùò úåöî
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

זרע. ׁשכבת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,

á"ôùú'ä èáù 'ë ÷"ù íåé
.çö äùò úåöî
èáù'ë-æ"èùãå÷-úáù-éùéìùíåé
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' שבט, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע אשר לומד בהישיבה בספריא זה שנתיים וב' חדשים, ויש רופא 
מייעץ לעשות נתוח בהשקדים בגרון ומיעצו לעשות עתה וכן מבקש ברכה בעד אביו מוה"ר... שי'

הנה א( בנוגע להנתוח, ישאל עוד רופא אחד מומחה במקצוע זה, ואם גם הוא יסכים לעשות 
הנתוח ועתה, הרי יהי רצון שיהי' הנתוח כשורה ובשעה טובה ומוצלחת, ובהש"ק שלפני הנתוח יאמר 
 - - ואם באפשר בלי הפסק, היינו גם בלא אמירת יהי רצון כ"א אחר כל הספרים  את כל התהלים 

וכשידע ברור יום הנתוח יודיע לכאן.

זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הציון  על  בהיותי  אזכירו  שי'  אביו  את  ב( 
וימסור לאביו שי' שישמור את שלשת השיעורים השוים לכל נפש כתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, והם 

בחומש תהלים ותניא.

בטח במכתבו השני יודיע בפרטיות ע"ד למודו והנהגתו הטובה ביראת שמים.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.

fh wxt l`wfgi - mi`iap

æè-÷øô ìà÷æçéfkÎhi

èéézìëàä Láãe ïîLå úìñ Cì ézúð-øLà éîçìåéðãà íàð éäiå ççéð çéøì íäéðôì eäézúðe C §©§¦Á£¤¨©̧¦¹̈´Ÿ¤¨¤³¤§©Æ¤«¡©§¦½§©¦¯¦§¥¤²§¥¬©¦−Ÿ©©¤®¦§ª−£Ÿ¨¬
:ýåýéëéða-úà éç÷zåéúBða-úàå C(êúðæúî) èòîä ìBëàì íäì íéçaæzå éì zãìé øLà C §¦«©¦§¦º¤¨©³¦§¤§©Æ¦Æ£¤´¨©´§§¦½©¦§¨¦¬¨¤−¤¡®©§©−

éúeðæzî:Càë:íäì íúBà øéáòäa íéðzzå éða-úà éèçLzåáëéúáòBz-ìk úàåéúðæúå Càì C ¦©§¨«¦©«¦§£¦−¤¨¨®©«¦§¦½§©£¦¬−̈¨¤«§¥³¨£Ÿ©Æ¦Æ§©§ª©½¦¬Ÿ
éøeòð éîé-úà zøëæ (éúøëæ):úééä Cîãa úññBaúî äéøòå íøò CúBéäa CâëCúòø-ìk éøçà éäéå ¨©−§§¤§¥´§¨®¦¦«§¥Æ¥´Ÿ§¤§½̈¦§¤¬¤§¨¥−¨¦«©§¦¾©£¥−¨¨¨¥®
:ýåýé éðãà íàð Cì éBà éBàãë:áBçø-ìëa äîø Cì-éNòzå áb Cì-éðázåäëúéða Cøc Làø-ìk-ìà ´´½̈§ª−£Ÿ¨¬§¦«©¦§¦−̈¤®©©£¦¨¬¨−̈§¨§«¤¨´Ÿ¤À¤¨¦Æ

éôé-úà éáòúzå Cúîøéìâø-úà é÷Oôzå Céúeðæz (êúðæú)-úà éaøzå øáBò-ìëì C:Cåëéðæzå ¨«¨¥½©§©«£¦Æ¤¨§¥½©§©§¦¬¤©§©−¦§¨¥®©©§¦−¤©§¨«¦©¦§¦¯
éðëL íéøöî-éða-ìà:éðñéòëäì Cúðæz-úà éaøzå øNá éìãb Cæëéìò éãé éúéèð äpäåCwç òøâàå C ¤§¥«¦§©²¦§¥©−¦¦§¥´¨¨®©©§¦¬¤©§ª¥−§©§¦¥«¦§¦¥̧¨¦³¦¨¦Æ¨©½¦¨¤§©−ª¥®

ðzàåéúBàðN Lôða Cìt úBða C:änæ Ckøcî úBîìëpä íézL ¨¤§¥º§¤³¤Ÿ§©Æ¦Æ§´§¦§¦½©¦§¨−¦©§¥¬¦¨«
i"yx

(ËÈ).'åâå êì éúúð øùà éîçìå ירד העגל את שעשו יום
מחר  ביום ויהי ואעפ"כ העגל לפני ממנו ונתנו המן להם

עזרא בספר מפורש כן ואף פסק ט )ולא כי (נחמיה  אף
לא  הרבי' ברחמיך ואתה וגו' מסכה עגל להם עשו
מהם  למנוע הוא כדי מפיהם מנעת לא ומנך וגו' עזבת'
ולא  הלחם היה אלהים ה' נאם ויהי כאן אף מנעת ולא

תנחומא: רבי דרש כך מחר ליום מלירד øùà(Î)פסק
.éì úãìé עכו"ם לעבוד מהם ד' בנים חמשה לו היו

מבניו  אחד להקריב ובא הספר לבית מוקצה ואחד
במדרש  תורה ללמוד שהקצה זה את לו מקרי' למולך
וכן  הבכורו' אלו לי ילדת אשר אומ' ואני תנחומא, רבי

הזה בספר אומר כ ')הוא במתנותם (לקמן אותם ואטמא
רחם: פטר כל êéøåòð.(Î·)בהעבי' éîé úà חסדי את

במצרים: עמך עשיתי êì.(Î‚)אשר éåà éåà על ליך וי
תבת: דלא על ליך ווי áâ.(Î„)דחבת êì éðáúå גובה

בנין: לשון ותבני ומזבח, בימוס úà(Î‰)כעין é÷ùôúå
.êéìâø תשמיש בלשון דיבר לזונה אותה שדימה לפי

בלע"ז: איאקיישמ"ש הרגלים פיסוק éìãâ(ÂÎ)שיש
.øùá:תשמיש אבר בימי ê÷åç.(ÊÎ)בעלי מזונותיך

השופטי': êéúåàðù.שפוט ùôðá êðúàå:שמשון בימי
.äîæ êëøãî úåîìëðä שלחית דאילו יונתן תרגם

זמתך: בדרך הולכים היו ולא איתכנעו, נביי לוותהון

cec zcevn
(ËÈ).ÍÈ˙ÏÎ‡‰: למאכל לך  נתתי נתתÂ‰È˙˙Â.אשר אתה

ולנחת טוב  לריח  להם להיות  הזונים  לפני מהם  אחד  כל את 
העכו"ם: לפני לקרבן הבאת לך שנתתי מה ר"ל  È‰ÈÂ.רוח 

ועד : היודע אני כי להכחישו תוכלי לא באמת היה כן ר"ל 
(Î).ÈÏ ˙„ÏÈ:ממני ÏÂÎ‡Ï.ילדת Ì‰Ïלהם להיות  להזונים

עד ‰ËÚÓ.למאכל : הזנות  אחר  שהלכת ממה  בעיניך  מעט וכי
זאת: את עשית במהÌÈ˙˙Â.(Î‡)שגם להם אותם נתת 

המיוחדים בניך  לומר  רצה למאכל , להם אותם  מוליך  שהיית 
לעכו"ם : שחטת אותם הספר בבית ללמוד  ÏÎ(Î·)לי ˙‡Â

.'Â‚Âההיא בעת זכרת לא  שעשית  והזנות  התועבות כל עם
לבוש מבלי ערומה כשהיית  נעוריך  בימי  עמך  שעשיתי הטובה 
הלידה בעת עמך שיצא הדם בטנוף  ורמוסה  מתגלגלת והיית

פרך : מעבודת  ממצרים בהוציאך  עמך שעשיתי הטובה זכרת לא  הגמול È‰ÈÂ.(Î‚)ר"ל מהו  רעתך  כל אחר יהיה  א "כ  ומה ר"ל
הרעה : מרבית לפי פעמים רבת לך  יהיה  אוי אוי הנה לכל È·˙Â.(Î„)שתקבל  נראה  להיות  גבוה  מקום  לך בנית הנה כי 

שמה : לבוא  מקום :¯Ó‰.הזונים בכל  לזנות  מוכן  מקום  להיות  רחוב בכל  עשית רם „¯Í.(Î‰)בנין ˘‡¯ ÏÎ Ï‡ראש בכל
ושב: עובר לכל  נמצא יהיה  למען לזנות ונשא רם בנין בנית מהדרכים  להראותÈ·Ú˙˙Â.דרך  יפייך  וממאס  מתעב היית את

ויקר: נחמד  דבר שמסתירים כדרך אותה מסתיר היית  ולא שירצה  מי להיותÈ˜˘Ù˙Â.לכל עובר לכל  מזה זה רגליך הרחבת
ע"י כי הצלחתך תעבת  בעצמך  ואת  רב ובפרסום מקום בכל  לעכו"ם מזבחות  עשית ר"ל בזנות הרבית  ומאד  לזנות לו מוכן

עבדת : שראית העכו"ם  כל  כי ממך  נלקחת  תהיה  גדליÈÊ˙Â.(ÂÎ)מעשיך המה כי על  לארצך  הקרובים מצרים בני עם זנית
בשרם  חמורים בשר  אשר בהם נאמר וכן המשגל  אברי גדלי כג)בשר  בשר(לקמן לגדלי  להבעל  התאוות  זונה אשה דרך  כן כי

מצרים: פסילי עבדתם להכעיסניÈÒÈÚÎ‰Ï.ר"ל היתה הכוונה כ"א לתאבון הכל שתהיה  שא"א עד  בזנות  היית  מרבה  ר "ל 
העכו "ם: כל  על  כן È„È.(ÊÎ)ויאמר È˙ÈË: בך ברצוןÚ¯‚‡Â.להכות אותך  ומסרתי  לך שקבעתי המזון חוק ממך  חסרתי

צנועות נשים דרך כן כי זמה דרך מדרכך  ומתביישו' נכלמות  המה אשר פלשתים בנות  היו והשונאים  רצונם  בך לעשות  שונאיך 
מישראל  חסרתי ר "ל  ממך  וכשרות טובות הנם פלשתים בנות והנה  וכאומר הזונות הפקר  הפלגת כשרואות מתביישות  שהנה

במעשיהם: ממך הטובים פלשתים ביד  ומסרתיך  מאז להם שהשפעתי הטובה רוב

oeiv zcevn
(ËÈ).ÁÂÁÈ: רוח נחת  העברה·‰È·Ú¯.(Î‡)מל ' מל '

גובה :‚·.(Î„)והולכה : וגובה :¯Ó‰.מל' רם ‡Ï(Î‰)מל '
.ÏÎהארון ואל  וכן  בי "ת במקום  אל  מלת ובא  כה)בכל  (שמות

ובהארון: ומיאוס:È·Ú˙˙Â.ור"ל  תיעוב עניןÈ˜˘Ù˙Â.מל'
שפתיו  פושק כמו  והרחבה  יג)פתיחה  ·È(ÂÎ):(משלי Ï‡

.ÌÈ¯ˆÓ: מצרים בני שכן :˘ÍÈÎ.את יקרא·˘¯.מלשון כן 
בשרו  רר וכן התשמיש טו)אבר גרעוןÚ¯‚‡Â.(ÊÎ):(ויקרא מל '

חוקם ‰˜ÍÈ.וחסרון: את ואכלו וכן קבוע  מזון  (בראשית ר"ל

נפשכם·Ù˘.:מז) את  יש אם  כמו  רצון כג)ענין :(שם
.˙ÂÓÏÎ‰:ובושה כלימה כיÓÊ‰.מל' כמו  ורשע גנות  ענינו

עשו י)זמה :(הושע



קפג hay 'kÎf"h ycewÎzayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים
ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`),לאֿתעׂשה מצות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ

אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּדבר
ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָעׂשה,
הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאֹומרים
ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו אחר, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמּצב
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשל

ipiny)ספרא zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם :(g ,`i `xwie) ְְְִִִָָָָֹ
ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה ck)לֹומר: ,`i my)אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵֶַַָָָָָָ
לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא יל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹנבלה
היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָתּגעּו",
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ―ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הּטמאים: ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה חּוץ ycwnayלצאת 'l`xyi zxfr'n) ְְֲִֵֵַָָ
(dnipte― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹוׁשּלא

אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוזהּו
מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹאם

ְַָֻהּטמאה.

á"ôùú'ä èáù æ"è éùéìù íåé
.æö äùò úåöî
― הצ"ז ׁשמֹונההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֻמינים
ודיניה. ְִֶֶֶָׁשרץ

á"ôùú'ä èáù æ"é éòéáø íåé
.æö äùò úåöî
― הצ"ז ׁשמֹונההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה מטמאין. הּׁשרצים מן ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֻמינים
ודיניה. ְִֶֶֶָׁשרץ

á"ôùú'ä èáù ç"é éùéîç íåé
.ä÷ äùò úåöî
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

זרע. ׁשכבת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,

á"ôùú'ä èáù è"é éùéù íåé
.ä÷ äùò úåöî
― הק"ה זרעהּמצוה ׁשכבת להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ

זרע. ׁשכבת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּטמאה,

á"ôùú'ä èáù 'ë ÷"ù íåé
.çö äùò úåöî
èáù'ë-æ"èùãå÷-úáù-éùéìùíåé
― הצ"ח ּבטמאתהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ּכֹוללת זֹו ּומצוה ּבהם, האמּורים ּכּדינים ּומׁשקין ְְֲֳִִִִִִֶֶֶַַָָָָאכלין
ּכּלם. ּומׁשקין אכלין טמאת ְְֳִִַַַָָָֻֻּכלּֿתֹורת
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æè-÷øô ìà÷æçéfkÎhi

èéézìëàä Láãe ïîLå úìñ Cì ézúð-øLà éîçìåéðãà íàð éäiå ççéð çéøì íäéðôì eäézúðe C §©§¦Á£¤¨©̧¦¹̈´Ÿ¤¨¤³¤§©Æ¤«¡©§¦½§©¦¯¦§¥¤²§¥¬©¦−Ÿ©©¤®¦§ª−£Ÿ¨¬
:ýåýéëéða-úà éç÷zåéúBða-úàå C(êúðæúî) èòîä ìBëàì íäì íéçaæzå éì zãìé øLà C §¦«©¦§¦º¤¨©³¦§¤§©Æ¦Æ£¤´¨©´§§¦½©¦§¨¦¬¨¤−¤¡®©§©−

éúeðæzî:Càë:íäì íúBà øéáòäa íéðzzå éða-úà éèçLzåáëéúáòBz-ìk úàåéúðæúå Càì C ¦©§¨«¦©«¦§£¦−¤¨¨®©«¦§¦½§©£¦¬−̈¨¤«§¥³¨£Ÿ©Æ¦Æ§©§ª©½¦¬Ÿ
éøeòð éîé-úà zøëæ (éúøëæ):úééä Cîãa úññBaúî äéøòå íøò CúBéäa CâëCúòø-ìk éøçà éäéå ¨©−§§¤§¥´§¨®¦¦«§¥Æ¥´Ÿ§¤§½̈¦§¤¬¤§¨¥−¨¦«©§¦¾©£¥−¨¨¨¥®
:ýåýé éðãà íàð Cì éBà éBàãë:áBçø-ìëa äîø Cì-éNòzå áb Cì-éðázåäëúéða Cøc Làø-ìk-ìà ´´½̈§ª−£Ÿ¨¬§¦«©¦§¦−̈¤®©©£¦¨¬¨−̈§¨§«¤¨´Ÿ¤À¤¨¦Æ

éôé-úà éáòúzå Cúîøéìâø-úà é÷Oôzå Céúeðæz (êúðæú)-úà éaøzå øáBò-ìëì C:Cåëéðæzå ¨«¨¥½©§©«£¦Æ¤¨§¥½©§©§¦¬¤©§©−¦§¨¥®©©§¦−¤©§¨«¦©¦§¦¯
éðëL íéøöî-éða-ìà:éðñéòëäì Cúðæz-úà éaøzå øNá éìãb Cæëéìò éãé éúéèð äpäåCwç òøâàå C ¤§¥«¦§©²¦§¥©−¦¦§¥´¨¨®©©§¦¬¤©§ª¥−§©§¦¥«¦§¦¥̧¨¦³¦¨¦Æ¨©½¦¨¤§©−ª¥®

ðzàåéúBàðN Lôða Cìt úBða C:änæ Ckøcî úBîìëpä íézL ¨¤§¥º§¤³¤Ÿ§©Æ¦Æ§´§¦§¦½©¦§¨−¦©§¥¬¦¨«
i"yx

(ËÈ).'åâå êì éúúð øùà éîçìå ירד העגל את שעשו יום
מחר  ביום ויהי ואעפ"כ העגל לפני ממנו ונתנו המן להם

עזרא בספר מפורש כן ואף פסק ט )ולא כי (נחמיה  אף
לא  הרבי' ברחמיך ואתה וגו' מסכה עגל להם עשו
מהם  למנוע הוא כדי מפיהם מנעת לא ומנך וגו' עזבת'
ולא  הלחם היה אלהים ה' נאם ויהי כאן אף מנעת ולא

תנחומא: רבי דרש כך מחר ליום מלירד øùà(Î)פסק
.éì úãìé עכו"ם לעבוד מהם ד' בנים חמשה לו היו

מבניו  אחד להקריב ובא הספר לבית מוקצה ואחד
במדרש  תורה ללמוד שהקצה זה את לו מקרי' למולך
וכן  הבכורו' אלו לי ילדת אשר אומ' ואני תנחומא, רבי

הזה בספר אומר כ ')הוא במתנותם (לקמן אותם ואטמא
רחם: פטר כל êéøåòð.(Î·)בהעבי' éîé úà חסדי את

במצרים: עמך עשיתי êì.(Î‚)אשר éåà éåà על ליך וי
תבת: דלא על ליך ווי áâ.(Î„)דחבת êì éðáúå גובה

בנין: לשון ותבני ומזבח, בימוס úà(Î‰)כעין é÷ùôúå
.êéìâø תשמיש בלשון דיבר לזונה אותה שדימה לפי

בלע"ז: איאקיישמ"ש הרגלים פיסוק éìãâ(ÂÎ)שיש
.øùá:תשמיש אבר בימי ê÷åç.(ÊÎ)בעלי מזונותיך

השופטי': êéúåàðù.שפוט ùôðá êðúàå:שמשון בימי
.äîæ êëøãî úåîìëðä שלחית דאילו יונתן תרגם

זמתך: בדרך הולכים היו ולא איתכנעו, נביי לוותהון

cec zcevn
(ËÈ).ÍÈ˙ÏÎ‡‰: למאכל לך  נתתי נתתÂ‰È˙˙Â.אשר אתה

ולנחת טוב  לריח  להם להיות  הזונים  לפני מהם  אחד  כל את 
העכו"ם: לפני לקרבן הבאת לך שנתתי מה ר"ל  È‰ÈÂ.רוח 

ועד : היודע אני כי להכחישו תוכלי לא באמת היה כן ר"ל 
(Î).ÈÏ ˙„ÏÈ:ממני ÏÂÎ‡Ï.ילדת Ì‰Ïלהם להיות  להזונים

עד ‰ËÚÓ.למאכל : הזנות  אחר  שהלכת ממה  בעיניך  מעט וכי
זאת: את עשית במהÌÈ˙˙Â.(Î‡)שגם להם אותם נתת 

המיוחדים בניך  לומר  רצה למאכל , להם אותם  מוליך  שהיית 
לעכו"ם : שחטת אותם הספר בבית ללמוד  ÏÎ(Î·)לי ˙‡Â

.'Â‚Âההיא בעת זכרת לא  שעשית  והזנות  התועבות כל עם
לבוש מבלי ערומה כשהיית  נעוריך  בימי  עמך  שעשיתי הטובה 
הלידה בעת עמך שיצא הדם בטנוף  ורמוסה  מתגלגלת והיית

פרך : מעבודת  ממצרים בהוציאך  עמך שעשיתי הטובה זכרת לא  הגמול È‰ÈÂ.(Î‚)ר"ל מהו  רעתך  כל אחר יהיה  א "כ  ומה ר"ל
הרעה : מרבית לפי פעמים רבת לך  יהיה  אוי אוי הנה לכל È·˙Â.(Î„)שתקבל  נראה  להיות  גבוה  מקום  לך בנית הנה כי 

שמה : לבוא  מקום :¯Ó‰.הזונים בכל  לזנות  מוכן  מקום  להיות  רחוב בכל  עשית רם „¯Í.(Î‰)בנין ˘‡¯ ÏÎ Ï‡ראש בכל
ושב: עובר לכל  נמצא יהיה  למען לזנות ונשא רם בנין בנית מהדרכים  להראותÈ·Ú˙˙Â.דרך  יפייך  וממאס  מתעב היית את

ויקר: נחמד  דבר שמסתירים כדרך אותה מסתיר היית  ולא שירצה  מי להיותÈ˜˘Ù˙Â.לכל עובר לכל  מזה זה רגליך הרחבת
ע"י כי הצלחתך תעבת  בעצמך  ואת  רב ובפרסום מקום בכל  לעכו"ם מזבחות  עשית ר"ל בזנות הרבית  ומאד  לזנות לו מוכן

עבדת : שראית העכו"ם  כל  כי ממך  נלקחת  תהיה  גדליÈÊ˙Â.(ÂÎ)מעשיך המה כי על  לארצך  הקרובים מצרים בני עם זנית
בשרם  חמורים בשר  אשר בהם נאמר וכן המשגל  אברי גדלי כג)בשר  בשר(לקמן לגדלי  להבעל  התאוות  זונה אשה דרך  כן כי

מצרים: פסילי עבדתם להכעיסניÈÒÈÚÎ‰Ï.ר"ל היתה הכוונה כ"א לתאבון הכל שתהיה  שא"א עד  בזנות  היית  מרבה  ר "ל 
העכו "ם: כל  על  כן È„È.(ÊÎ)ויאמר È˙ÈË: בך ברצוןÚ¯‚‡Â.להכות אותך  ומסרתי  לך שקבעתי המזון חוק ממך  חסרתי

צנועות נשים דרך כן כי זמה דרך מדרכך  ומתביישו' נכלמות  המה אשר פלשתים בנות  היו והשונאים  רצונם  בך לעשות  שונאיך 
מישראל  חסרתי ר "ל  ממך  וכשרות טובות הנם פלשתים בנות והנה  וכאומר הזונות הפקר  הפלגת כשרואות מתביישות  שהנה

במעשיהם: ממך הטובים פלשתים ביד  ומסרתיך  מאז להם שהשפעתי הטובה רוב

oeiv zcevn
(ËÈ).ÁÂÁÈ: רוח נחת  העברה·‰È·Ú¯.(Î‡)מל ' מל '

גובה :‚·.(Î„)והולכה : וגובה :¯Ó‰.מל' רם ‡Ï(Î‰)מל '
.ÏÎהארון ואל  וכן  בי "ת במקום  אל  מלת ובא  כה)בכל  (שמות

ובהארון: ומיאוס:È·Ú˙˙Â.ור"ל  תיעוב עניןÈ˜˘Ù˙Â.מל'
שפתיו  פושק כמו  והרחבה  יג)פתיחה  ·È(ÂÎ):(משלי Ï‡

.ÌÈ¯ˆÓ: מצרים בני שכן :˘ÍÈÎ.את יקרא·˘¯.מלשון כן 
בשרו  רר וכן התשמיש טו)אבר גרעוןÚ¯‚‡Â.(ÊÎ):(ויקרא מל '

חוקם ‰˜ÍÈ.וחסרון: את ואכלו וכן קבוע  מזון  (בראשית ר"ל

נפשכם·Ù˘.:מז) את  יש אם  כמו  רצון כג)ענין :(שם
.˙ÂÓÏÎ‰:ובושה כלימה כיÓÊ‰.מל' כמו  ורשע גנות  ענינו

עשו י)זמה :(הושע
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é-÷øô äéîçðnÎel

åì:ýåýé úéáì äðLá äðL õò-ìë éøt-ìk éøekáe eðúîãà éøeka-úà àéáäìeæìeðéða úBøëa-úàå §¨¦º¤¦¥´©§¨¥À¦¥²¨§¦¬¨¥−¨¨´§¨¨®§¥−§¨«§¤§Ÿ³¨¥ÆÆ
úéáa íéúøLîä íéðäkì eðéýìà úéáì àéáäì eðéðàöå eðéø÷á éøBëa-úàå äøBza áeúkk eðézîäáe§¤§¥½©¨−©¨®§¤§¥̧§¨¥¹§Ÿ¥À§¨¦Æ§¥´¡Ÿ¥½©´Ÿ£¦½©§¨§¦−§¥¬

:eðéýìàçìì-ìà íéðäkì àéáð øäöéå LBøéz õò-ìë éøôe eðéúîeøúe eðéúñéøò úéLàø-úàåúBëL ¡Ÿ¥«§¤¥¦´£¦Ÿ¥´Â§Ÿ¥§¦¸¨¥¹¦´§¦§À̈¨¦³©Ÿ£¦Æ¤¦§´
:eðúãáò éøò ìëa íéøOòîä íiåìä íäå íiåìì eðúîãà øNòîe eðéýìà-úéaèìïøäà-ïa ïäkä äéäå ¥¡Ÿ¥½©§©¬©§¨¥−©§¦¦®§¥Æ©§¦¦½©«§©§¦½§−Ÿ¨¥¬£Ÿ̈¥«§¨¨̧©Ÿ¥¯¤«©£²Ÿ

lä-ìà eðéýìà úéáì øNònä øNòî-úà eìòé íiåìäå íiåìä øNòa íiåìä-íò:øöBàä úéáì úBëL ¦©§¦¦−©§¥´©§¦¦®§©§¦¦º©£¸¤©£©³©«©£¥Æ§¥´¡Ÿ¥½¤©§¨−§¥¬¨¨«
îlä-ìà ékLc÷nä éìk íLå øäöiäå LBøézä ïâcä úîeøz-úà éålä éðáe ìàøNé-éðá eàéáé úBëL ¦´¤©Â§¨¨¦̧§¥¦§¨¥¹§¥´©¥¦À¤§©´©¨¨»©¦´§©¦§¨¼§¨Æ§¥´©¦§½̈

:eðéýìà úéa-úà áæòð àìå íéøøLîäå íéøòBMäå íéúøLîä íéðäkäå§©Ÿ£¦Æ©§¨´§¦½§©£¦−§©§Ÿ§¦®§¬Ÿ©£−Ÿ¤¥¬¡Ÿ¥«
àé-÷øô äéîçðdÎ`

àì äøNòä-ïî ãçà | àéáäì úBìøBâ eìétä íòä øàLe íìLeøéa íòä-éøN eáLiåíìLeøéa úáL ©¥§¬¨¥«¨−̈¦¨¨®¦§¨´Â̈¨¦¦̧¨¹§¨¦´¤¨´¦¨£¨À̈¨¤Æ¤Æ¦«¨©¦ÆÆ
:íéøòa úBãiä òLúå Lãwä øéòáì íéácðúnä íéLðàä ìëì íòä eëøáéå(ô) :íìLeøéa úáL ¦´©½Ÿ¤§¥¬©©¨−¤¨¦«©«§¨£−¨¨®§ŸÆ¨«£¨¦½©¦«§©§¦½¨¤−¤¦¨¨¦«

âíéðäkä ìàøNé íäéøòa Búfçàa Léà eáLé äãeäé éøòáe íìLeøéa eáLé øLà äðéãnä éLàø älàå§¥Æ¤Æ¨¥´©§¦½̈£¤¬¨§−¦¨¨®¦§¨¥´§À̈¨«§º¦³©£ª¨Æ§¨´¥¤½¦§¨¥³©Ÿ£¦Æ
:äîìL éãáò éðáe íéðéúpäå íiåìäåãäéúò äãeäé éðaî ïîéðá éðaîe äãeäé éðaî eáLé íìLeøéáe §©§¦¦´§©§¦¦½§¥−©§¥¬§Ÿ«Ÿ¦«¨©¦ÆÆ¨«§½¦§¥¬§−̈¦§¥´¦§¨¦®¦§¥´§Â¨£¨¨̧

:õøô-éðaî ìàììäî-ïá äéèôL-ïa äéøîà-ïá äéøëæ-ïa äifò-ïáääæç-ìk-ïa Ceøa-ïá äéNòîe ¤ª¦¹̈¤§©§¨¯¤£©§¨²¤§©§¨¬¤©£©§¥−¦§¥¨«¤©£¥¨´¤¨´¤¨ÂŸ¤
:éðìMä-ïa äéøëæ-ïa áéøéBé-ïá äéãò-ïá äéæç-ïa¤£¨¨̧¤£¨¨¯¤¨¦²¤§©§−̈¤©¦Ÿ¦«

i"yx
(ÂÏ).õò ìë éøô ìë éøåëáå האילן פרי כל של בכורי

חכמים: מדברי úåëùì.(ÁÏ)הם ìà íéðäëì àéáð כי
רגילים: היו åðúãåáò.שם éøò ìëá íéøùòîä שנוטלים

ישראל: ערי בכל בעשור:øùòá.(ËÏ)מעשרותיה' ל'
.øùòîä øùòî úà מן מעשר מעשרים הלוים שהיו

את  עוזבים היו שלא לכהנים אותו ומביאים המעשר
המקדש: בית

(‡).äøùòä ïî ãçà ישבו למען שבישראל

העיר: לשמור úåãéä.בירושלים òùúå חלקים תשעה
א íéáãðúîä.(·)שבישראל: רוחם נדבה ותם אשר

האויבים: מן העיר לשמור בירושלים יושבים להיות
(‚).íéìùåøéá åáùé øùà äðéãîä éùàø äìàå הוא

וגו': יהודה בני ישבו ובירושלים בסמוך שנאמר
(„).'åâå äéúò äãåäé éðáî יהודה מבני ומפרש חוזר

הגדולים  כיֿאם מונה אינה הפרשה וכל היו, ומי מי
שבהם: והחשובים

cec zcevn
(ÂÏ).È¯ÂÎ· האדמה:‡˙ פרי כל  מראשית  הבכורים ÏÎאלו

.ıÚ ÏÎ È¯Ùחייבה לא שהתורה עם העץ  פרי מכל  להביא
המינין : מחמשת ·ÂÈ.(ÊÏ)אלא  ˙Â¯ÂÎ·חמשת פדיונו ליתן

בשה:Â˙Ó‰·Â.שקלים: לפדותו חמור  פטר לתתÌÈ‰ÎÏ.זה
עבודתם : חלף המשרתים ÂÈ˙ÂÒÈ¯Ú.(ÁÏ)לכהנים ˙È˘‡¯: העיסה מן החלה  דגן:ÂÈ˙ÂÓÂ¯˙Â.זה  תרומת  Â‚Â'.זה  È¯ÙÂתרומות

ויצהר : תירוש ÂÎ˘Ï˙.פרי Ï‡: ביניהם יחלקו והכהני' בהלשכות אשר‰ÌÈ¯˘ÚÓ.לשומם הערים  בכל  המעשרות  הלוקחים
בה: עמל  לא  אשר  למי נותן  מ"מ  האדמה  את  עובדים שאנחנו עם  וכאומר  וקצירה בחרישה האדמה  את עובדים אנחנו

(ËÏ).ÌÈÂÏ‰ ¯˘Ú·:המעשר תרומת  והיא  בה נבלע הכהן חלק גם  כי כהן עמו יהיה  מעשרם את הלוים יקחו ÚÓ˘¯בעת 
.¯˘ÚÓ‰: להם שלקחו המעשר  מן ‰‡Âˆ¯.מעשר ˙È·Ï: התרומה אוצר כליÌ˘Â.(Ó)למקום מונחים היו ההם בהלשכות 
Â‚Â'.המקדש: ÌÈ‰Î‰Â:התרומה את לשם  יביאו  ולזה לשמרם שם ÊÚ·.ישבו ‡ÏÂהיו אם  כי ה ' בית את נעזוב  לא  למען

אליהם: להביא גזרו ולזה  מהם נעזב הבית א"כ היה  התרומה  אחר לשוטט  רדופים הכהנים 
(‡).‡È·‰Ï:יהודה ·ÌÈÏ˘Â¯È.מערי ˙·˘Ï:כוכבים העובדי מן בעריהם:·ÌÈ¯Ú.לשמרם  אשר‰ÌÈ·„˙Ó.(·)ישארו 

לנדבה: תחשב  לזה עם , רבת במקום היה  היוקר כי קשה הכרכים שישיבת  ולפי הגורל  ע"פ  שלא  מרצונם  מעצמם התנדבו
(‚).'Â‚Â ‰Ï‡Â:'וכו ישבו ובירושלים שאח "ז במקרא הנאמרים להם‡È˘.הם שהיה  בעריהם  אחוזתו במקום  ישב אחד כל 

באחוזתם: היושבים  היו הם ר"ל  וכו' ישראל גלו שלא עד Â‚Â'.(„)מאז  ‰„Â‰È È·Óהשבטיםולפי עשרת מבני בה ישבו שלא 
הימים: בדברי  שנזכרו עם פה זכרם  לא לזה מספר, מתי ‰˘ÈÂÏ.(‰)כיֿאם  Ô·:יהודה בן  שלה מבני

oeiv zcevn
(ÁÏ).ÂÈ˙ÂÒÈ¯Úעריסותיכם ראשית  כמו עיסה  (במדבר ענין

שמן:ÈÂˆ‰¯.יין:˙Â¯È˘.:ט"ו)
(‡).˙Â„È‰הידות וארבע כמו מ"ז)החלקים :(בראשית
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È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïéaL íéøác elàìlä úéáe éànL úéaäãeòqa.éànL úéa:íéøîBàíBiä ìò Cøáî,ìò Cøáî Ck øçàå ¥§¨¦¤¥¥©©¥¦¥©§¨¥©©§¦§¨¥©©§©©¨§¨¥©

ïéiä.ìlä úéáe:íéøîBàïéiä ìò Cøáî,î Ck øçàåíBiä ìò Cøá. ©©¦¥¦¥§¦§¨¥©©©¦§©©¨§¨¥©©
·éànL úéa:íéøîBàíéãiì ïéìèBð,ñBkä úà ïéâæBî Ck øçàå.ìlä úéáe:íéøîBàñBkä úà ïéâæBî,øçàå ¥©©§¦§¦©¨©¦§©©¨§¦¤©¥¦¥§¦§¦¤©§©©

íéãiì ïéìèBð Ck. ¨§¦©¨©¦

g`.meid lr jxan .mixac el`ìéáùá ïçìùä ìò ïééä àá êë øçàå íåéä ùã÷ äìçúù ,ïôâä éøô àøåá ïééä ìò êøáî ë"çàå íåéä ùåã÷ äìçúá
:äëøáì íãå÷ êë äñéðëì íã÷ù íùëå ,íåéä.oiid lr jxanúô åà ïéé åì ïéà íàù íåéä ùåã÷ì íéîøåâ úôä åà ïééäù ,úôä ìò ùã÷îì ä"äå ,äìçú

:ùã÷é àì
a.qekd z` oibfen jk xg`e micil oilhep `"yaúîçî ñåëä éøåçàá åìôðù íé÷ùî åàîèé àîù äøæâ ,äìçú ñåëä úà ïéâæåî øîåà äúà íàù

åàîèðù íé÷ùîäù ,ñåëä éøåçà úà åàîèéå íé÷ùîä åøæçéå ,äìçú úåéäì íé÷ùîä úà íéàîèîå ïäì ùé äàîåèì éðù úøåú äìéèð íãå÷ íéãéäù ,íéãéä
øåñà éàîù úéá éøáñå ,åðâåà àìå åéãé àìå åëåú àîèð àì íéàîè íé÷ùîá åéøåçà åàîèðù éìëù åæ äàîåèá åìé÷äù àìà ,ïðáøãî íéìë íéàîèî
åàîèéå åéøåçà úîçî äàîåè ïé÷ùîä åìá÷éå ñåëä éøåçà ìò åëåúî úåöåöð åæúðé àîù äøæâ ,åëåú àîèð àìù ô"òà úåàîè åéøåçàù ñåëá ùîúùäì
äàîåè éìëä éøåçàù íé÷ùîä åìá÷é àìù éãë ,ñåëä úà ïéâæåî ë"çàå äìçú íéãéì ïéìèåð úåàîè åéøåçàù éìëá ùîúùäì øåñàã ïåéëå .íéãéä úà
êëìä ,úåàîè åéøåçàù éìëá ùîúùäì øåñà ïéà éøáñ ììä úéáå .øåñéàá åá ùîúùîå íé÷ùî ïúåà úîçî íéàîè éìëä éøåçà åàöîðå íéãé úîçî
ñåëä éøåçà åéäé àîù äøéæâ ñåëä úà íéâæåî ë"çàå äìçú íéãéì ïéìèåð øîåà äúà íàù ,íéãéì ïéìèåð ë"çàå åúåà íéúåùå äìçú ñåëä úà íéâæåî

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

בעניינים  הלל בית ובין שמאי  בית בין  במחלוקת השנויים דברים מונה זה פרק
ובליל שבת בליל שאומרים ה"קידוש" בברכות דנה משנתנו  לסעודה. השייכים
בשבת  שפתיחתה היום, קידוש ברכת ב) היין , ברכת א) הן: ברכות ושתי  החג.
ושבת  בנו  ורצה במצוותיו קדשנו אשר העולם מלך  אֿלהינו ה' אתה "ברוך היא:
השבת"; מקדש  ה' אתה "ברוך וחתימתה: וגו', הנחילנו " וברצון  באהבה קדשו 
וקדשנו לשון מכל  ורוממנו עם מכל  בנו בחר ברוך...אשר פתיחתה: – ובחג
וחתימתה: וגו ', לשמחה" מועדים באהבה אֿלהינו  ה' לנו  ותתן במצוותיו,
מברכים  ברכה איזו  הלל ובית שמאי  בית ונחלקו  והזמנים". ישראל "ברוך...מקדש 

תחילה.

aL íéøác elàäãeòqa ìlä úéáe éànL úéa ïé זה בפרק – ÅÀÈÄÆÅÅÇÇÅÄÅÇÀÈ
הלל. ובית שמאי בית בהם שנחלקו סעודה בהלכות דברים נישנים

íBiä ìò Cøáî :íéøîBà éànL úéa ברכת מברך  בתחילה – ÅÇÇÀÄÀÈÅÇÇ
טובים, ובימים בשבתות היום" ïéiä"קידוש  ìò Cøáî Ck øçàåÀÇÇÈÀÈÅÇÇÇÄ

לפי בגמרא, מבואר טעמם הגפן". פרי "בורא –oiil mxeb meidy"
,"`eaiy או השבת יום של קידושו  משום אלא היין  בא שלא כלומר

אומרים  הלכך שמקדשים. לפני  מתחילה היום שקדושת ועוד , החג,
היין. ברכת כך ואחר היום קידוש ברכת íéøîBà:תחילה ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

ïéiä ìò Cøáî,תחילה הגפן" פרי  "בורא –Cøáî Ck øçàå ÀÈÅÇÇÇÄÀÇÇÈÀÈÅ
íBiä ìò,הפת על למקדש הדין  (והוא היום" "קידוש ברכת – ÇÇ

הקידוש לברכת גורם הפת) (או  שהיין לפי תחילה), הפת על  שמברך 

היין  שברכת ועוד , מקדש. אינו  פת) (או  יין לו  אין שאם שתיאמר ,
תדיר – תדיר ואינו שתדיר הוא וכלל תדירה, אינה היום וברכת תדירה

lldקודם. zia ixack dkld( ב נא , ברכות  .(גמרא 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

"המוציא". עליה שמברכים פת אכילת לפני ידיו  רוחץ אדם שיהא היא, חכמים מצוות
המשנה בלשון  נקראת זו  miici",רחיצה zlihp" נטילת בכלי(zgiwl)כלומר  מים

הידיים dnly")לרחוץ zk`ln" ;"aeh mei zetqez") נגזרה זו שלשון סוברים ויש .
(ביוונית "lhp`",מן הידיים לרחיצת בו  שמשתמשים – בארמית – הכלי  שם היינו 
–.(oeilhp` במקומות משים מבלי  הן ונוגעות הן עסקניות שהידיים לפי  המצוה, טעם

הענין לביאור לטומאה. שניות שהן  ידיים סתם על  חכמים גזרו הילכך מזוהמים,
נקראת המת טומאת בטומאה. דרגות יש  להוסיף: d`nehd",יש zea` ia`"וכל

נקרא כלים, ובין  אדם בין נגיעה, ידי  על  כגון המת, מחמת d`nehd";המיטמא a`"
– ומצורע זב נבלה, מת, שרץ d`nehdוכן  zea` נעשה הטומאה באב הנוגע הם;

,"d`nehl oey`x"אוכל נגע ואם ומשקים, אוכלים אלא מטמא לטומאה ראשון ואין 
נעשה זה הרי לטומאה d`nehl".בראשון ipy"חולין מטמא לטומאה שני  ואין 

נעשית היא הרי  לטומאה בשני נגעה תרומה שאם וקודש , תרומה "iyilyאלא
,"d`nehlעושה לטומאה ושלישי קדשים; שכן  d`nehl"ומכל iriax"בקודש

להיותo`knבלבד. עליהן שגזרו  ידיים, שסתם –,d`nehl zeipyשהזכרנו כמו 

תחילה, ידיו נטל  ולא בתרומה, נגע אדם שאם כלומר  התרומה, את פוסלות למעלה,
תרומה  אוכלי את להרגיל (כדי  תרומה סרך  ומשום שריפה. וטעונה נפסלת התרומה

ששנינו כמו ומעשר, חולין לאכילת גם ידיים נטילת חכמים הצריכו ידיהם) שיטלו
בגמרא: שם ומבואר ולתרומה". ולמעשר  לחולין  לידיים "נוטלין  ה): ב, (חגיגה

oilegl.ידיים נטילת צריך אין  פירות לאכילת אבל פת, לאכילת דווקא היינו –
לכל הדין  והוא הרוח". מגסי זה הרי  לפירות, ידיים הנוטל "כל אמרו : כן  על  יתר 

ברם, ידיים. נטילת צריכים שאינם מזונות", מיני "בורא עליהם שמברכים דגן  מיני 
בחומץ, שטובלים ירק או  במים ששטפום פירות כגון  במשקים, שטיבולו  דבר כל

חכמים  שגזרו לפי הוא, הטעם תחילה; ידיים נטילת צריך וכדומה, בדבש  תפוח או 
נעשים הם הרי לטומאה, בשני  נוגעים אם שאפילו המשקים, ehlעל oey`x","d`n

תחילה" להיות משקים מטמא התרומה את הפוסל  "כל ז ): ח, (פרה ששנינו  כמו
d`nehl(היינו  oey`x מחמת ייטמאו  המשקים הרי ידיו, יטול  לא אם לפיכך ;(

גזרה  ועוד וכדומה. הירק את או  הפרי את ויטמאו לטומאה ראשון ויהיו הידיים
שראשון אמרנו והרי  לטומאה, ראשון  שהם פי  על שאף המשקים, על  חכמים גזרו 

שיהיו חכמים גזרו מקום מכל בלבד , ומשקים אוכלים אלא מטמא אינו  לטומאה
כגון הטומאה, אבות שהם וזבה זב משקים משום גזרה כלי, מטמאים המשקים

אם  במשנתנו  הלל ובית שמאי בית למחלוקת באנו  מכאן – וכדומה. ורוקו זובו 
במשנה. להלן שנבאר כפי לאחריה או  הכוס מזיגת לפני  ידיים נוטלים

íéãiì ïéìèBð :íéøîBà éànL úéaכלומר לידיים, מים נוטלים – ÅÇÇÀÄÀÄÇÈÇÄ
לסעודה, הידיים את ñBkäרוחצים úà ïéâæBî Ck øçàåלפי – ÀÇÇÈÀÄÆÇ

למעלה  ששנינו כמו המזון , לפני  הבא ביין  בכלל  כאן  מדובר  רש"י
כך ואחר  לסעודה ידיים נוטלים שתחילה שמאי בית וסוברים ה), (ו ,

ושותים. היין כוס את úàמוזגים ïéâæBî :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÄÆ
ñBkä,אותו ושותים תחילה –íéãiì ïéìèBð Ck øçàå רוחצים – ÇÀÇÇÈÀÄÇÈÇÄ

קידוש של בכוס עוסקת שמשנתנו מפרשים ויש לסעודה. הידיים את
טובים ובימים אדם (הרי"ף )בשבתות שנוטל שמאי בית וסוברים .

הכוס  את מוזג הוא "המוציא" שמברך  וקודם לסעודה ידיו תחילה

הפת. על "המוציא" מברך כך  ואחר היין, מן וטועם עליו ומקדש 
ובוצע  ידיו  נוטל כך  ואחר  היין על  מקדש שתחילה סוברים הלל ובית

"המוציא". ומברך הפת zwelgndעל mrh,בגמרא בברייתא מבואר
מחמת  שמא חשש  יש  תחילה הכוס את ימזגו  אם שמאי בית שלדעת

נטילת  לפני בהם וכשיגע הכוס, אחורי  על  משקים יישפכו  המזיגה
ידיו מחמת ייטמאו הרי  שביארנו הידיים, כמו  הכוס, את ויטמאו  ויחזרו

מגזירת  כלי  ומטמאים לטומאה ראשונים נעשים שהמשקים למעלה
ואמרו: זו  בטומאה הקלו חכמים ואמנם `eixegחכמים. e`nhipy ilk"

mi`nh eixeg` Ð miwyna,(שהזכרנו כמו  חכמים גזירת ekez(מטעם
epbe`e( שפתו)."mixedh eicie epf`eאסור סוברים: שמאי  בית ברם,

טיפות  יינתזו  שמא גזירה במשקים, אחוריו שנטמאו בכוס להשתמש 
את  ויטמאו אחוריו  מחמת המשקים וייטמאו הכוס אחורי  על היין מן

izdw - zex`ean zeipyn
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é-÷øô äéîçðnÎel

åì:ýåýé úéáì äðLá äðL õò-ìë éøt-ìk éøekáe eðúîãà éøeka-úà àéáäìeæìeðéða úBøëa-úàå §¨¦º¤¦¥´©§¨¥À¦¥²¨§¦¬¨¥−¨¨´§¨¨®§¥−§¨«§¤§Ÿ³¨¥ÆÆ
úéáa íéúøLîä íéðäkì eðéýìà úéáì àéáäì eðéðàöå eðéø÷á éøBëa-úàå äøBza áeúkk eðézîäáe§¤§¥½©¨−©¨®§¤§¥̧§¨¥¹§Ÿ¥À§¨¦Æ§¥´¡Ÿ¥½©´Ÿ£¦½©§¨§¦−§¥¬

:eðéýìàçìì-ìà íéðäkì àéáð øäöéå LBøéz õò-ìë éøôe eðéúîeøúe eðéúñéøò úéLàø-úàåúBëL ¡Ÿ¥«§¤¥¦´£¦Ÿ¥´Â§Ÿ¥§¦¸¨¥¹¦´§¦§À̈¨¦³©Ÿ£¦Æ¤¦§´
:eðúãáò éøò ìëa íéøOòîä íiåìä íäå íiåìì eðúîãà øNòîe eðéýìà-úéaèìïøäà-ïa ïäkä äéäå ¥¡Ÿ¥½©§©¬©§¨¥−©§¦¦®§¥Æ©§¦¦½©«§©§¦½§−Ÿ¨¥¬£Ÿ̈¥«§¨¨̧©Ÿ¥¯¤«©£²Ÿ

lä-ìà eðéýìà úéáì øNònä øNòî-úà eìòé íiåìäå íiåìä øNòa íiåìä-íò:øöBàä úéáì úBëL ¦©§¦¦−©§¥´©§¦¦®§©§¦¦º©£¸¤©£©³©«©£¥Æ§¥´¡Ÿ¥½¤©§¨−§¥¬¨¨«
îlä-ìà ékLc÷nä éìk íLå øäöiäå LBøézä ïâcä úîeøz-úà éålä éðáe ìàøNé-éðá eàéáé úBëL ¦´¤©Â§¨¨¦̧§¥¦§¨¥¹§¥´©¥¦À¤§©´©¨¨»©¦´§©¦§¨¼§¨Æ§¥´©¦§½̈

:eðéýìà úéa-úà áæòð àìå íéøøLîäå íéøòBMäå íéúøLîä íéðäkäå§©Ÿ£¦Æ©§¨´§¦½§©£¦−§©§Ÿ§¦®§¬Ÿ©£−Ÿ¤¥¬¡Ÿ¥«
àé-÷øô äéîçðdÎ`

àì äøNòä-ïî ãçà | àéáäì úBìøBâ eìétä íòä øàLe íìLeøéa íòä-éøN eáLiåíìLeøéa úáL ©¥§¬¨¥«¨−̈¦¨¨®¦§¨´Â̈¨¦¦̧¨¹§¨¦´¤¨´¦¨£¨À̈¨¤Æ¤Æ¦«¨©¦ÆÆ
:íéøòa úBãiä òLúå Lãwä øéòáì íéácðúnä íéLðàä ìëì íòä eëøáéå(ô) :íìLeøéa úáL ¦´©½Ÿ¤§¥¬©©¨−¤¨¦«©«§¨£−¨¨®§ŸÆ¨«£¨¦½©¦«§©§¦½¨¤−¤¦¨¨¦«

âíéðäkä ìàøNé íäéøòa Búfçàa Léà eáLé äãeäé éøòáe íìLeøéa eáLé øLà äðéãnä éLàø älàå§¥Æ¤Æ¨¥´©§¦½̈£¤¬¨§−¦¨¨®¦§¨¥´§À̈¨«§º¦³©£ª¨Æ§¨´¥¤½¦§¨¥³©Ÿ£¦Æ
:äîìL éãáò éðáe íéðéúpäå íiåìäåãäéúò äãeäé éðaî ïîéðá éðaîe äãeäé éðaî eáLé íìLeøéáe §©§¦¦´§©§¦¦½§¥−©§¥¬§Ÿ«Ÿ¦«¨©¦ÆÆ¨«§½¦§¥¬§−̈¦§¥´¦§¨¦®¦§¥´§Â¨£¨¨̧

:õøô-éðaî ìàììäî-ïá äéèôL-ïa äéøîà-ïá äéøëæ-ïa äifò-ïáääæç-ìk-ïa Ceøa-ïá äéNòîe ¤ª¦¹̈¤§©§¨¯¤£©§¨²¤§©§¨¬¤©£©§¥−¦§¥¨«¤©£¥¨´¤¨´¤¨ÂŸ¤
:éðìMä-ïa äéøëæ-ïa áéøéBé-ïá äéãò-ïá äéæç-ïa¤£¨¨̧¤£¨¨¯¤¨¦²¤§©§−̈¤©¦Ÿ¦«

i"yx
(ÂÏ).õò ìë éøô ìë éøåëáå האילן פרי כל של בכורי

חכמים: מדברי úåëùì.(ÁÏ)הם ìà íéðäëì àéáð כי
רגילים: היו åðúãåáò.שם éøò ìëá íéøùòîä שנוטלים

ישראל: ערי בכל בעשור:øùòá.(ËÏ)מעשרותיה' ל'
.øùòîä øùòî úà מן מעשר מעשרים הלוים שהיו

את  עוזבים היו שלא לכהנים אותו ומביאים המעשר
המקדש: בית

(‡).äøùòä ïî ãçà ישבו למען שבישראל

העיר: לשמור úåãéä.בירושלים òùúå חלקים תשעה
א íéáãðúîä.(·)שבישראל: רוחם נדבה ותם אשר

האויבים: מן העיר לשמור בירושלים יושבים להיות
(‚).íéìùåøéá åáùé øùà äðéãîä éùàø äìàå הוא

וגו': יהודה בני ישבו ובירושלים בסמוך שנאמר
(„).'åâå äéúò äãåäé éðáî יהודה מבני ומפרש חוזר

הגדולים  כיֿאם מונה אינה הפרשה וכל היו, ומי מי
שבהם: והחשובים

cec zcevn
(ÂÏ).È¯ÂÎ· האדמה:‡˙ פרי כל  מראשית  הבכורים ÏÎאלו

.ıÚ ÏÎ È¯Ùחייבה לא שהתורה עם העץ  פרי מכל  להביא
המינין : מחמשת ·ÂÈ.(ÊÏ)אלא  ˙Â¯ÂÎ·חמשת פדיונו ליתן

בשה:Â˙Ó‰·Â.שקלים: לפדותו חמור  פטר לתתÌÈ‰ÎÏ.זה
עבודתם : חלף המשרתים ÂÈ˙ÂÒÈ¯Ú.(ÁÏ)לכהנים ˙È˘‡¯: העיסה מן החלה  דגן:ÂÈ˙ÂÓÂ¯˙Â.זה  תרומת  Â‚Â'.זה  È¯ÙÂתרומות

ויצהר : תירוש ÂÎ˘Ï˙.פרי Ï‡: ביניהם יחלקו והכהני' בהלשכות אשר‰ÌÈ¯˘ÚÓ.לשומם הערים  בכל  המעשרות  הלוקחים
בה: עמל  לא  אשר  למי נותן  מ"מ  האדמה  את  עובדים שאנחנו עם  וכאומר  וקצירה בחרישה האדמה  את עובדים אנחנו

(ËÏ).ÌÈÂÏ‰ ¯˘Ú·:המעשר תרומת  והיא  בה נבלע הכהן חלק גם  כי כהן עמו יהיה  מעשרם את הלוים יקחו ÚÓ˘¯בעת 
.¯˘ÚÓ‰: להם שלקחו המעשר  מן ‰‡Âˆ¯.מעשר ˙È·Ï: התרומה אוצר כליÌ˘Â.(Ó)למקום מונחים היו ההם בהלשכות 
Â‚Â'.המקדש: ÌÈ‰Î‰Â:התרומה את לשם  יביאו  ולזה לשמרם שם ÊÚ·.ישבו ‡ÏÂהיו אם  כי ה ' בית את נעזוב  לא  למען

אליהם: להביא גזרו ולזה  מהם נעזב הבית א"כ היה  התרומה  אחר לשוטט  רדופים הכהנים 
(‡).‡È·‰Ï:יהודה ·ÌÈÏ˘Â¯È.מערי ˙·˘Ï:כוכבים העובדי מן בעריהם:·ÌÈ¯Ú.לשמרם  אשר‰ÌÈ·„˙Ó.(·)ישארו 

לנדבה: תחשב  לזה עם , רבת במקום היה  היוקר כי קשה הכרכים שישיבת  ולפי הגורל  ע"פ  שלא  מרצונם  מעצמם התנדבו
(‚).'Â‚Â ‰Ï‡Â:'וכו ישבו ובירושלים שאח "ז במקרא הנאמרים להם‡È˘.הם שהיה  בעריהם  אחוזתו במקום  ישב אחד כל 

באחוזתם: היושבים  היו הם ר"ל  וכו' ישראל גלו שלא עד Â‚Â'.(„)מאז  ‰„Â‰È È·Óהשבטיםולפי עשרת מבני בה ישבו שלא 
הימים: בדברי  שנזכרו עם פה זכרם  לא לזה מספר, מתי ‰˘ÈÂÏ.(‰)כיֿאם  Ô·:יהודה בן  שלה מבני

oeiv zcevn
(ÁÏ).ÂÈ˙ÂÒÈ¯Úעריסותיכם ראשית  כמו עיסה  (במדבר ענין

שמן:ÈÂˆ‰¯.יין:˙Â¯È˘.:ט"ו)
(‡).˙Â„È‰הידות וארבע כמו מ"ז)החלקים :(בראשית

a dpyn ipiny wxt zekxa zkqn
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‡ïéaL íéøác elàìlä úéáe éànL úéaäãeòqa.éànL úéa:íéøîBàíBiä ìò Cøáî,ìò Cøáî Ck øçàå ¥§¨¦¤¥¥©©¥¦¥©§¨¥©©§¦§¨¥©©§©©¨§¨¥©

ïéiä.ìlä úéáe:íéøîBàïéiä ìò Cøáî,î Ck øçàåíBiä ìò Cøá. ©©¦¥¦¥§¦§¨¥©©©¦§©©¨§¨¥©©
·éànL úéa:íéøîBàíéãiì ïéìèBð,ñBkä úà ïéâæBî Ck øçàå.ìlä úéáe:íéøîBàñBkä úà ïéâæBî,øçàå ¥©©§¦§¦©¨©¦§©©¨§¦¤©¥¦¥§¦§¦¤©§©©

íéãiì ïéìèBð Ck. ¨§¦©¨©¦

g`.meid lr jxan .mixac el`ìéáùá ïçìùä ìò ïééä àá êë øçàå íåéä ùã÷ äìçúù ,ïôâä éøô àøåá ïééä ìò êøáî ë"çàå íåéä ùåã÷ äìçúá
:äëøáì íãå÷ êë äñéðëì íã÷ù íùëå ,íåéä.oiid lr jxanúô åà ïéé åì ïéà íàù íåéä ùåã÷ì íéîøåâ úôä åà ïééäù ,úôä ìò ùã÷îì ä"äå ,äìçú

:ùã÷é àì
a.qekd z` oibfen jk xg`e micil oilhep `"yaúîçî ñåëä éøåçàá åìôðù íé÷ùî åàîèé àîù äøæâ ,äìçú ñåëä úà ïéâæåî øîåà äúà íàù

åàîèðù íé÷ùîäù ,ñåëä éøåçà úà åàîèéå íé÷ùîä åøæçéå ,äìçú úåéäì íé÷ùîä úà íéàîèîå ïäì ùé äàîåèì éðù úøåú äìéèð íãå÷ íéãéäù ,íéãéä
øåñà éàîù úéá éøáñå ,åðâåà àìå åéãé àìå åëåú àîèð àì íéàîè íé÷ùîá åéøåçà åàîèðù éìëù åæ äàîåèá åìé÷äù àìà ,ïðáøãî íéìë íéàîèî
åàîèéå åéøåçà úîçî äàîåè ïé÷ùîä åìá÷éå ñåëä éøåçà ìò åëåúî úåöåöð åæúðé àîù äøæâ ,åëåú àîèð àìù ô"òà úåàîè åéøåçàù ñåëá ùîúùäì
äàîåè éìëä éøåçàù íé÷ùîä åìá÷é àìù éãë ,ñåëä úà ïéâæåî ë"çàå äìçú íéãéì ïéìèåð úåàîè åéøåçàù éìëá ùîúùäì øåñàã ïåéëå .íéãéä úà
êëìä ,úåàîè åéøåçàù éìëá ùîúùäì øåñà ïéà éøáñ ììä úéáå .øåñéàá åá ùîúùîå íé÷ùî ïúåà úîçî íéàîè éìëä éøåçà åàöîðå íéãé úîçî
ñåëä éøåçà åéäé àîù äøéæâ ñåëä úà íéâæåî ë"çàå äìçú íéãéì ïéìèåð øîåà äúà íàù ,íéãéì ïéìèåð ë"çàå åúåà íéúåùå äìçú ñåëä úà íéâæåî

`xephxa yexit
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בעניינים  הלל בית ובין שמאי  בית בין  במחלוקת השנויים דברים מונה זה פרק
ובליל שבת בליל שאומרים ה"קידוש" בברכות דנה משנתנו  לסעודה. השייכים
בשבת  שפתיחתה היום, קידוש ברכת ב) היין , ברכת א) הן: ברכות ושתי  החג.
ושבת  בנו  ורצה במצוותיו קדשנו אשר העולם מלך  אֿלהינו ה' אתה "ברוך היא:
השבת"; מקדש  ה' אתה "ברוך וחתימתה: וגו', הנחילנו " וברצון  באהבה קדשו 
וקדשנו לשון מכל  ורוממנו עם מכל  בנו בחר ברוך...אשר פתיחתה: – ובחג
וחתימתה: וגו ', לשמחה" מועדים באהבה אֿלהינו  ה' לנו  ותתן במצוותיו,
מברכים  ברכה איזו  הלל ובית שמאי  בית ונחלקו  והזמנים". ישראל "ברוך...מקדש 

תחילה.

aL íéøác elàäãeòqa ìlä úéáe éànL úéa ïé זה בפרק – ÅÀÈÄÆÅÅÇÇÅÄÅÇÀÈ
הלל. ובית שמאי בית בהם שנחלקו סעודה בהלכות דברים נישנים

íBiä ìò Cøáî :íéøîBà éànL úéa ברכת מברך  בתחילה – ÅÇÇÀÄÀÈÅÇÇ
טובים, ובימים בשבתות היום" ïéiä"קידוש  ìò Cøáî Ck øçàåÀÇÇÈÀÈÅÇÇÇÄ

לפי בגמרא, מבואר טעמם הגפן". פרי "בורא –oiil mxeb meidy"
,"`eaiy או השבת יום של קידושו  משום אלא היין  בא שלא כלומר

אומרים  הלכך שמקדשים. לפני  מתחילה היום שקדושת ועוד , החג,
היין. ברכת כך ואחר היום קידוש ברכת íéøîBà:תחילה ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

ïéiä ìò Cøáî,תחילה הגפן" פרי  "בורא –Cøáî Ck øçàå ÀÈÅÇÇÇÄÀÇÇÈÀÈÅ
íBiä ìò,הפת על למקדש הדין  (והוא היום" "קידוש ברכת – ÇÇ

הקידוש לברכת גורם הפת) (או  שהיין לפי תחילה), הפת על  שמברך 

היין  שברכת ועוד , מקדש. אינו  פת) (או  יין לו  אין שאם שתיאמר ,
תדיר – תדיר ואינו שתדיר הוא וכלל תדירה, אינה היום וברכת תדירה

lldקודם. zia ixack dkld( ב נא , ברכות  .(גמרא 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

"המוציא". עליה שמברכים פת אכילת לפני ידיו  רוחץ אדם שיהא היא, חכמים מצוות
המשנה בלשון  נקראת זו  miici",רחיצה zlihp" נטילת בכלי(zgiwl)כלומר  מים

הידיים dnly")לרחוץ zk`ln" ;"aeh mei zetqez") נגזרה זו שלשון סוברים ויש .
(ביוונית "lhp`",מן הידיים לרחיצת בו  שמשתמשים – בארמית – הכלי  שם היינו 
–.(oeilhp` במקומות משים מבלי  הן ונוגעות הן עסקניות שהידיים לפי  המצוה, טעם

הענין לביאור לטומאה. שניות שהן  ידיים סתם על  חכמים גזרו הילכך מזוהמים,
נקראת המת טומאת בטומאה. דרגות יש  להוסיף: d`nehd",יש zea` ia`"וכל

נקרא כלים, ובין  אדם בין נגיעה, ידי  על  כגון המת, מחמת d`nehd";המיטמא a`"
– ומצורע זב נבלה, מת, שרץ d`nehdוכן  zea` נעשה הטומאה באב הנוגע הם;

,"d`nehl oey`x"אוכל נגע ואם ומשקים, אוכלים אלא מטמא לטומאה ראשון ואין 
נעשה זה הרי לטומאה d`nehl".בראשון ipy"חולין מטמא לטומאה שני  ואין 

נעשית היא הרי  לטומאה בשני נגעה תרומה שאם וקודש , תרומה "iyilyאלא
,"d`nehlעושה לטומאה ושלישי קדשים; שכן  d`nehl"ומכל iriax"בקודש

להיותo`knבלבד. עליהן שגזרו  ידיים, שסתם –,d`nehl zeipyשהזכרנו כמו 

תחילה, ידיו נטל  ולא בתרומה, נגע אדם שאם כלומר  התרומה, את פוסלות למעלה,
תרומה  אוכלי את להרגיל (כדי  תרומה סרך  ומשום שריפה. וטעונה נפסלת התרומה

ששנינו כמו ומעשר, חולין לאכילת גם ידיים נטילת חכמים הצריכו ידיהם) שיטלו
בגמרא: שם ומבואר ולתרומה". ולמעשר  לחולין  לידיים "נוטלין  ה): ב, (חגיגה

oilegl.ידיים נטילת צריך אין  פירות לאכילת אבל פת, לאכילת דווקא היינו –
לכל הדין  והוא הרוח". מגסי זה הרי  לפירות, ידיים הנוטל "כל אמרו : כן  על  יתר 

ברם, ידיים. נטילת צריכים שאינם מזונות", מיני "בורא עליהם שמברכים דגן  מיני 
בחומץ, שטובלים ירק או  במים ששטפום פירות כגון  במשקים, שטיבולו  דבר כל

חכמים  שגזרו לפי הוא, הטעם תחילה; ידיים נטילת צריך וכדומה, בדבש  תפוח או 
נעשים הם הרי לטומאה, בשני  נוגעים אם שאפילו המשקים, ehlעל oey`x","d`n

תחילה" להיות משקים מטמא התרומה את הפוסל  "כל ז ): ח, (פרה ששנינו  כמו
d`nehl(היינו  oey`x מחמת ייטמאו  המשקים הרי ידיו, יטול  לא אם לפיכך ;(

גזרה  ועוד וכדומה. הירק את או  הפרי את ויטמאו לטומאה ראשון ויהיו הידיים
שראשון אמרנו והרי  לטומאה, ראשון  שהם פי  על שאף המשקים, על  חכמים גזרו 

שיהיו חכמים גזרו מקום מכל בלבד , ומשקים אוכלים אלא מטמא אינו  לטומאה
כגון הטומאה, אבות שהם וזבה זב משקים משום גזרה כלי, מטמאים המשקים

אם  במשנתנו  הלל ובית שמאי בית למחלוקת באנו  מכאן – וכדומה. ורוקו זובו 
במשנה. להלן שנבאר כפי לאחריה או  הכוס מזיגת לפני  ידיים נוטלים

íéãiì ïéìèBð :íéøîBà éànL úéaכלומר לידיים, מים נוטלים – ÅÇÇÀÄÀÄÇÈÇÄ
לסעודה, הידיים את ñBkäרוחצים úà ïéâæBî Ck øçàåלפי – ÀÇÇÈÀÄÆÇ

למעלה  ששנינו כמו המזון , לפני  הבא ביין  בכלל  כאן  מדובר  רש"י
כך ואחר  לסעודה ידיים נוטלים שתחילה שמאי בית וסוברים ה), (ו ,

ושותים. היין כוס את úàמוזגים ïéâæBî :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÄÆ
ñBkä,אותו ושותים תחילה –íéãiì ïéìèBð Ck øçàå רוחצים – ÇÀÇÇÈÀÄÇÈÇÄ

קידוש של בכוס עוסקת שמשנתנו מפרשים ויש לסעודה. הידיים את
טובים ובימים אדם (הרי"ף )בשבתות שנוטל שמאי בית וסוברים .

הכוס  את מוזג הוא "המוציא" שמברך  וקודם לסעודה ידיו תחילה

הפת. על "המוציא" מברך כך  ואחר היין, מן וטועם עליו ומקדש 
ובוצע  ידיו  נוטל כך  ואחר  היין על  מקדש שתחילה סוברים הלל ובית

"המוציא". ומברך הפת zwelgndעל mrh,בגמרא בברייתא מבואר
מחמת  שמא חשש  יש  תחילה הכוס את ימזגו  אם שמאי בית שלדעת

נטילת  לפני בהם וכשיגע הכוס, אחורי  על  משקים יישפכו  המזיגה
ידיו מחמת ייטמאו הרי  שביארנו הידיים, כמו  הכוס, את ויטמאו  ויחזרו

מגזירת  כלי  ומטמאים לטומאה ראשונים נעשים שהמשקים למעלה
ואמרו: זו  בטומאה הקלו חכמים ואמנם `eixegחכמים. e`nhipy ilk"

mi`nh eixeg` Ð miwyna,(שהזכרנו כמו  חכמים גזירת ekez(מטעם
epbe`e( שפתו)."mixedh eicie epf`eאסור סוברים: שמאי  בית ברם,

טיפות  יינתזו  שמא גזירה במשקים, אחוריו שנטמאו בכוס להשתמש 
את  ויטמאו אחוריו  מחמת המשקים וייטמאו הכוס אחורי  על היין מן

izdw - zex`ean zeipyn
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שלא  הכוס, את מוזגים כך  ואחר  תחילה ידיים נוטלים הילכך  הידיים.
בכוס  להשתמש מותר סוברים: הלל  ובית הכוס. אחורי  את לטמא
לא  ידיו שמא חשש  יש  תחילה ידיו  יטול  אם ולכן טמאים, שאחוריו

אחורי מחמת שבידיו  המשקים וייטמאו הנטילה, ממי יפה נגובות יהיו
הילכך מסואבות. בידיים אוכל ונמצא הידיים את ויטמאו  ויחזרו הכוס,

שיאכל כדי  לסעודה, ידיים נוטלים כך  ואחר  תחילה הכוס את מוזגים
לפי הלל, בית לדברי  בברייתא מובא טעם ועוד  טהורות. בידיים

,"dcerq miici zlihpl skiz"y ידיים נטילת בין להפסיק שאין  כלומר
לסעודה.
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נטילתם  לאחר  הידיים לניגוב מלבד במגבת, היינו  ב"מפה", להשתמש היו  נוהגים
במשנתנו, הלל  ובית שמאי  בית ונחלקו  הסעודה. בתוך הידיים לקינוח גם לסעודה,
מיסב  שהוא הכסת על  או עליו, אוכל  שהוא השולחן על אם להניחה, מותר היכן 
שנבאר  כפי טומאה, חשש משום הקודמת, במשנה כמו  המחלוקת וטעם עליה.

במשנה. להלן

ätna åéãé çp÷î :íéøîBà éànL úéa ידיו את אדם מנגב – ÅÇÇÀÄÀÇÅÇÈÈÇÇÈ
ידיים, נטילת לאחר  ïçìMäבמגבת, ìò dçépîe את בה לקנח – ÇÄÈÇÇËÀÈ

עליה, מיסב שהוא הכסת על  מניחה אינו אבל הסעודה, בתוך  ידיו 

שמותר לטומאה, "ראשון " או "שני " שהיא (כגון טמאה הכסת שמא
והמים  כלים) ולא אדם לא מטמאה ואינה הואיל  בה, להשתמש 

נ  מחמת במפה ויחזרו שנשארו הכסת, מחמת ייטמאו הידיים יגוב
המשקים  שהרי הסעודה, בתוך  במפה שיקנחן  בשעה הידיים את ויטמאו

ברם, הקודמת. במשנה שביארנו כמו  לטומאה, ראשון נעשים לעולם
אסור שמאי : בית שסוברים טמא, הוא שמא חשש  אין השולחן לגבי

עליו  יאכלו  שמא מחשש  לטומאה, שני שהוא בשולחן להשתמש 
התרומה. את פוסל  לטומאה שני והרי  íéøîBà:תרומה, ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

úñkä ìò שסוברים השולחן, על  ולא הכסת על  המפה את מניח – ÇÇÆÆ
חשש ואין  לטומאה שני  שהוא בשולחן  להשתמש מותר  הלל : בית

לאכול יבואו ולא הם זריזים שהכהנים מפני תרומה, עליו  יאכלו  שמא
על המפה את יניח לא הילכך  טהור, ודאי שאינו  שולחן  על תרומה

ויחזרו  מחמתו  שבמפה המים וייטמאו  טמא, השולחן  שמא השולחן ,
שמא  אלא חשש  אין  הכסת, על מניחה אם ברם, האוכלים. את ויטמאו

שהרי התורה, מן עיקר  להם שאין ידיים שייטמאו  ומוטב ידיו , ייטמאו
שהזכרנו  כמו  חכמים, מתקנת אלא התורה מן לחולין  ידיים נטילת אין 
מן  עיקר להם שיש  אוכלים ייטמאו ולא הקודמת), למשנה (בהקדמה

התורה  מן בחולין לטומאה שני  עושה לטומאה שראשון התורה,

.(גמרא )
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הנקראת המזון, ברכת שלפני ידיים בנטילת עוסקת `mipexg".משנתנו  min"ואמרו
מה  "מפני  מובא: עירובין במסכת חובה". אחרונים "מים א) קה, (חולין חכמים

daeg?"אמרו: mipexg` min"עירובין) העינים" את שמסמא יש סדומית שמלח "מפני 
אכול אכילתך כל "אחר א): מ, (ברכות חכמים אמרו  שכן רש "י : ומפרש ב); יז,
התוספות  בעלי ברם, – אחרונים". "מים תיקנו אצבעו בו  שטובל  מלח ומשום מלח",
ועוד, בינינו ; מצוי  סדומית מלח שאין אחרונים, במים נהגו לא "עכשיו  כותבים:
דעת  מקום מכל אכילה". אחר  במלח אצבעותינו  לטבול  רגילים אנו  שאין  לפי
כדי המזון , ברכת לפני ידיים ליטול  ונכון ראוי הזה בזמן שגם היא, הפוסקים
(ברכות  אמרו  וכן  ידיים, בנקיות המזון ברכת ולברך  שעליהן  הזוהמה את להעביר

מזוהמות  ידיים כך (במקדש), לעבודה פסול שמזוהם "כשם ב): לברכה נג, פסולות
קדושים" והייתם "והתקדשתם מד ): יא, (ויקרא הכתוב על וסמכו המזון), (לברכת
להתקדש שיש כלומר  ברכה", זו  – אלהיכם" ה' "אני אחרונים... מים אלו  –

המזון. לברכת ולהיטהר 

úéaä úà ïéãaëî :íéøîBà éànL úéaפירורי את מטאטאים – ÅÇÇÀÄÀÇÀÄÆÇÇÄ
שם, שאכלו  המקום מן íéãiìהאוכלים ïéìèBð Ck øçàå מים – ÀÇÇÈÀÄÇÈÇÄ

נמצאים  שהפירורים בעוד  ידיים יטלו שאם המזון ; ברכת לפני  אחרונים

גם  מונחים ולפעמים והואיל  ויימאסו, המים מן  עליהם יינתנו שמא
האוכלים. את בזה מפסידים הרי  כזית, בהם שיש  ìläפירורים úéáeÅÄÅ

úéaä úà ïéãaëî Ck øçàå ,íéãiì ïéìèBð :íéøîBà– ÀÄÀÄÇÈÇÄÀÇÇÈÀÇÀÄÆÇÇÄ
שיש שפירורים לפי אוכלים, להפסד לחשוש  אין הלל: בית שסוברים

כזית, בהם שאין ופירורים הנטילה, לפני מלקטם השמש כזית בהם
מותר שכן כלום, בכך אין  האחרונים המים מחמת יימאסו  אם אף

בית  של מחלוקתם שעיקר מבואר , בגמרא בברייתא בידיים. לאבדם
הארץ, עם בשמש להשתמש מותר אם במשנתנו , הלל ובית שמאי

תלמיד ושמש  הארץ, עם בשמש  להשתמש אסור סוברים: הלל  שבית
הנטילה, לפני  מלקטם אלא כזית בהם שיש  פירורים משאיר אינו חכם

מותר סוברים: שמאי  בית אבל  אוכלים. להפסד חשש  אין ולכן 
פירורים  יניח שמא חשש, איפוא ויש הארץ, עם בשמש להשתמש 

לטאטא  צריך הילכך האחרונים, המים מחמת ויימאסו  כזית בהם שיש 
בגמרא: ואמרו  אחרונים. מים ליטול  כך  ואחר  הפירורים את תחילה

כבית  בה שההלכה זו  ממשנה חוץ הלל , כבית הלכה פרקנו  בכל
שמאי.

i y i l y m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

"לקדשו" חכמים: ודרשו  לקדשו", השבת יום את "זכור  ח): כ , (שמות בתורה כתוב
אמרו מכאן  ez`iviaבברכה. oiid lr milicane ezqipka oiid lr miycwn;מכילתא)

חכמים  תיקנו "המבדיל " ברכת מלבד א). כט, שבת הל ' רמב"ם א; קו, פסחים
או בשמים" עצי "בורא – הבשמים על  א) ברכות: שתי  עוד  שבת במוצאי  לברך 

izdw - zex`ean zeipyn
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‰éànL úéa:íéøîBàøð,ïBæîe,íéîNáe,äìcáäå.ìlä úéáe:íéøîBàøð,íéîNáe,ïBæîe,äìcáäå.éànL úéa ¥©©§¦¥¨§¨¦§©§¨¨¥¦¥§¦¥§¨¦¨§©§¨¨¥©©
:íéøîBà"Làä øBàî àøaL".ìlä úéáe:íéøîBà"Làä éøBàî àøBa". §¦¤¨¨§¨¥¥¦¥§¦¥§¥¨¥

Âïéëøáî ïéàøpä ìò àG,íéBb ìL íéîNaä ìò àGå;øpä ìò àGå,íéúî ìL íéîNaä ìò àGå;ìò àGå ¥§¨§¦©©¥§©©§¨¦¤¦§©©¥§©©§¨¦¤¥¦§©
øpä,äøæ äãBáò éðôlL íéîNaä ìò àGå.BøBàì eúBàiL ãò øpä ìò ïéëøáî ïéà. ©¥§©©§¨¦¤¦§¥£¨¨¨¥§¨§¦©©¥©¤¥§

d.oefne xp.äìãáäå íéîùá ïåæîå øð íéøîåà éàîù úéá .ãçà [ñåë] øåòéù àìà ïéé åì ïéàå åúãåòñ øîâ àì ïééãòå åì äëùçå äçðîá úáùá ìëàù éî
øð íéøîåà éàîù úéáã ,íéîùáä ìòå øðä ìò àìà å÷ìçð àì .éåàùîë äéìò éåäéì àìã éëéä éë äéì ïðéøçàî àîåé é÷åôàã ,óåñá äìãáä àîìò éìåëã
úëøáì åäì ïðéîã÷î íéîùáå øð ïåâë éåàùîë éæçéî àìã íúåùòì íéìåëé åðàù úåëøáã ,éããä éë íéîùáå øð íéøîåà ììä úéáå ,íéîùá ë"çàå ïåæîå

:ïåæîä.y`d xe`n `xay mixne` i`ny zia:àøåðá àëéà àøåäð àãçã ,ùàä éøåàî àìå ùàä øåàî .àáäì òîùîã àøåá àìå øáòùì òîùîã àøáù
.`xea mixne` lld ziae:øáòùì òîùî éîð.y`d ixe`n:ú÷åø÷øéå äðáì äîåãà ,úáäìùá ùé íéðååâ äáøäù

e.miakek icaer ly minyad lr `le xpd lr `lïéëøáî ïéà úáù àìù øåà ïì àîéé÷å åøåàì äëàìî äùò íéáëåë ãáåòäù ,úáù àìã íåùî øð
øðä ìò àìå àôéñá ïðúã àäå .éøééî äãåòñì äá íéáåñî íéáëåë éãáåòù äáñîá íäù íéîùáá ,íéáëåë éãáåò ìù íéîùáå .äøéáò åá ãáòðå ìéàåä åéìò
íéáëåë úãåáòì íéáëåë éãáåò úáñî íúñù éôì ,íéáëåë éãáåò ìù íéîùá ìò ïéëøáî ïéà íòè äî ,øîà÷ íòè äî ,íéáëåë úãåáò ìù íéîùáä ìò àìå

:íéáëåë úãåáò ìù íéîùá ìò ïéëøáî ïéàå.mizn ly xpd lr `le:àîìòá ãåáëì àìà äøåàì ãéáòúà àìã.mizn ly minya lr `leàçéø éøåáòìã
:éãéáò.minyae xp lr `le:äàðäá ïéøåñàù éôì ,íéáëåë úãåáòã.exe`l eze`iy crìëåéù êë ìë åì áåø÷ù àìà ùîî åðäéù àìå ,åøåàî åðäéù

:äöøé íà úåðäéì

`xephxa yexit

"בורא  לברך העולם נהגו  בברכות, בקיאים הכל שאין  ומפני  בשמים". עשבי "בורא

המינים  כל  על בדיעבד  יוצאים זו  שבברכה בשמים", "שמפנימיני  – זו  ברכה טעם .

טוב" בריח אותה ומיישבים אותה משמחים השבת, יציאת על  דואבת שהנפש 

(hk ,hk zay 'ld m"anx),יתירה נשמה לאדם יש שבשבת מפני  מסבירים, ויש ;

הבשמים  ומריח היתירה, הנשמה איבוד  מחמת אדם של  דעתו נחלשת שבת ובמוצאי 

עליו אדם של דעתו a)מתיישבת  ,bl dvia ;a ,aw migqt zetqez), הנר אור  על ב) .

שבת, במוצאי  היתה האש אור של  ברייתו  שתחילת לפי במשנה, שיבואר  כפי

בזו זו  וטחנן  אבנים שתי  והביא הראשון באדם דעה הקב"ה נתן  שבת שבמוצאי 

לאורו, ההנאה על  היא הנר  שברכת סוברים ויש א). נד , (פסחים אור  מהן  ויצא

הותרה ועכשיו אש , הבערת נאסרה השבת zicenlz)שבכל 'lwivp` oiir)משנתנו – .

סעודה  בשבת שאכל במי  עוסקת שהיא אלא ה"הבדלה", של הברכות בסדר  דנה

אלא  לו ואין  יין , של  כוס על המזון ברכת לברך רוצה והוא שחשכה, עד  שלישית

הכוס. אותו על להבדיל  גם צריך  והריהו  אחד, יין  כוס

äìcáäå ,íéîNáe ,ïBæîe ,øð :íéøîBà éànL úéa תחילה – ÅÇÇÀÄÅÈÀÈÄÀÇÀÈÈ
המזון  ברכת מברך  כך  ואחר  עכשיו , ממנו שנהנה הנר , על  מברך
כמו  הבשמים, על מברך  המזון ברכת ולאחר  שלישית, בסעודה שאכל 

לחול ". קודש בין "המבדיל ברכת מברך ובסוף למעלה, שביארנו
äìcáäå ,ïBæîe ,íéîNáe ,øð :íéøîBà ìlä úéáeכלומר – ÅÄÅÀÄÅÀÈÄÈÀÇÀÈÈ

היא  המבדיל וברכת בתחילה היא הנר  שברכת מודים, הלל בית שאף
הנר, לברכת הבשמים ברכת את להסמיך  יש שלדעתם אלא בסוף,

בטעם  למעלה שביארנו  כמו השבת, יציאת בענין קשורות ששתיהן 
אבל עוסקת, משנתנו  אין היין ברכת בענין ברם, הבשמים. על הברכה

המזון  גמר לאחר היין ברכת את שמברך אנשימסתבר "תוספות  (עיין 

"רבישם") אבל מאיר , רבי  ידי על  נשנתה שמשנתנו מובא, בגמרא .

המזון  על  הלל ובית שמאי  בית נחלקו  לא אומר : oefnd)יהודה zkxa)
מה  על בסוף. שהיא "המבדיל") (ברכת ההבדלה ועל  בתחילה שהוא
המאור על אומרים: שמאי  שבית הבשמים, ועל המאור  על נחלקו?

ואמר מאור. כך ואחר  בשמים אומרים: הלל  ובית בשמים, כך  ואחר
העם  נהגו יוחנן: מברכים רבי  מכאן  יהודה", דרבי  אליבא הלל כבית

תבות  (ראשי  והבדלה נר, בשמים, יין , הסדר: לפי ההבדלה ברכות את
d"paiבזה שיש הסדר, טעם מבארים יש .(,miyegd zbxcd הגס מן 

והשכל . הראייה חוש הריח, חוש הטעם, חוש  הדק: ewlgpאל  cere
:xpd zkxa ly gqepd oipra ,lld ziae i`ny zia:íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄ

"Làä øBàî àøaL" הוא שבת במוצאי הנר  על  הברכה נוסח – ÆÈÈÀÈÅ
xe`n `xay"האש אור את שברא על ה' את שמברכים כלומר  האש",

בראשית. ימי Làä"בששת éøBàî àøBa" :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÅÀÅÈÅ
אור "יוצר  המקרא: לשון הוא שכך  "בורא", –`xeae" ישעי'חושך)

ז ) הריםמה , "יוצר  ,`xeae"יג )רוח ד, רבים,"ixe`n";(עמוס  לשון –
באור  יש מאורות בשלהבת.(גמרא )שהרבה הם גוונים שהרבה כלומר ,

.àøîârnyn `xac ibilt `l `nlr ilek "`xea"e "`xa"a אינם העולם (כל 
שברא  משמעו: "בורא" אף הכל שלדברי כלומר – משמעו ) שברא חלוקים

ה): מב, (ישעיה שכתוב כמו  בפסוקים "xea`(לשעבר), (וכן  ונוטיהם" השמים
המשנה), בבאור  לעיל xe`n"a"שהבאנו `l` lld ziae i`ny zia ewlgp `l

`xepa `ki` `xedp `cg :mixaeq i`ny ziay ,"ixe`n"e,באש יש אחד  מאור  –
`xepa `ki` ixedp `aeh :mixaeq lld ziaeשבארנו כמו  באש, יש מאורות הרבה –

ב) נב, (ברכות לעיל .

`"xbd dywne הרי מווילנא): אומרים:(הגאון שמאי  שבית במשנתנו, שנינו
נחלקו שלא בגמרא אמרו והיאך  "בורא"..., אומרים: הלל  ובית "שברא"...,
יש  מאורות הרבה אם חלוקים שיהיו אפשר היאך ועוד , ו"בורא". ב"ברא"
נראה, אלא באש? יש מאורות שהרבה רואות עינינו והרי  אחד, מאור  אם באש
בגמרא  שאמרו וזה והווה, עבר לשון  – ו"בורא" עבר, לשון  הוא ש"ברא"
הלשונות  לשני מקום יש שבאש משום היינו  ו "בורא", ב"ברא" נחלקו  שלא
מחדש, אש יום בכל  מוציאים אנו וגם האש, יסוד ברא שהקב"ה לפי  הללו ,
ובאש  אחד , גוון  האש שביסוד שביניהם, החילוק אך  האש. מיסוד  בא והכל 

בגמרא: שאמרו וזהו גוונים. הרבה יש ixe`n"e",שלנו  "xe`n"a `l` ewlgp `l
דהיינו אחד, "מאור" על  מברכים אם נחלקו  הלל ובית שמאי שבית כלומר
שמאי בית גוונים. הרבה בה שיש שלנו האש "מאורי " על  או  האש, יסוד  על 

לומר  צריך  ולכן  האש, יסוד על שמברכים y`d",סוברים, xe`n `xay"שלגבי
גם  מברכים שאנחנו  סוברים, הלל  ובית עבר; לשון אלא שייך  לא האש יסוד 
על אחד , גוון שהוא האש יסוד  על וגם בה, יש גוונים שהרבה שלנו, אש על 
האש  את גם בזה לכלול  כדי והווה עבר  לשון שהוא "בורא", לומר צריך  כן

מחדש תמיד מוציאים `edil").שאנו zepy")
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שבת, במוצאי שמברכים והבשמים הנר בברכות העוסקת הקודמת המשנה אגב
עליהם. לברך שאסור ובשמים נר שיש  ללמדנו  באה והיא זו , משנה כאן הובאה

ïéëøáî ïéà,שבת במוצאי –íéîNaä ìò àGå ,øpä ìò àG ÅÀÈÀÄÇÇÅÀÇÇÀÈÄ
íéBb ìL–,miieb ly xpd lr `lשבת לא שהנר כלומר(גמרא )מפני  , ÆÄ

לאורו בשבת מלאכה עשה שהגוי  עבירה, ממלאכת שבת .(רש "י)שלא
הטעם מפרשים Ðויש "zay `l xpdy" בשבת נרו  את הגוי  שהדליק

יונה ) Ð;(רבנו miieb ly minyad lr `leשהמדובר מבואר, בגמרא
גויים במסיבת שהיו  בבשמים mzcerq),כאן  zrya mda eynzydy)

מברכים  אין  הלכך  זרה; עבודה לשם היא גויים של  מסיבתם וסתם
בהם, להריח שאסור  לפי הללו , הבשמים במשנתנו .על  להלן  כמבואר 

מסיבתם  שסתם לפי בבשמים, כמו  הוא הטעם בנר גם הרמב"ם לפי
זרה. עבודה של  נר  זה והרי זרה, לעבודה גויים øpä,של ìò àGåÀÇÇÅ

íéúî ìL íéîNaä ìò àGåשבת במוצאי  מברכים אין –lr ÀÇÇÀÈÄÆÅÄ
,mizn ly xpd מברכים ואין  המת, לכבוד  אלא להאיר  הודלק שלא לפי

izdw - zex`ean zeipyn
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‚éànL úéa:íéøîBàätna åéãé çp÷î,ïçìMä ìò dçépîe.ìlä úéáeúñkä ìò :íéøîBà. ¥©©§¦§©¥©¨¨©©¨©¦¨©©ª§¨¥¦¥§¦©©¤¤
„éànL úéa:íéøîBàúéaä úà ïéãaëî,íéãiì ïéìèBð Ck øçàå.ìlä úéáe:íéøîBàíéãiì ïéìèBð,Ck øçàå ¥©©§¦§©§¦¤©©¦§©©¨§¦©¨©¦¥¦¥§¦§¦©¨©¦§©©¨

úéaä úà ïéãaëî. §©§¦¤©©¦

åàîèéå åøæçé äìçú åùòðù ïé÷ùî ïúåàå ,åéãéáù ïé÷ùîä éìëä éøåçà åàîèéå äôé úåáåâð åéãé åéäé àìå ,íéàîè åéøåçàù éìëá ùîúùäì øúåîù ,íéàîè
:úåáàåñî íéãéá ìëåà àöîðå íéãéä úà

b.dtna eici gpwnàîù äøéæâ äá áùåé àåäù úñëä ìò äðçéðé àìå ,ìéùáúä úîäåæî ãéîú åéãé äá çð÷îå ïçìùä ìò äçéðîå ,íéðåùàø íéî úìéèðî
îá çôåè ä÷ùî äéäéå äàîåèì ïåùàø úñëä äéäéøæåçå äìçú úåùòð íé÷ùîä íìåòìã ïåùàø äùòð úñëá òâåðùë ä÷ùî åúåàå íéãéä áåâð úîçî äô

øúåî éøáñ ììä úéáå .äàîåèì éðù àåäù ïçìùá ùîúùäì øåñàù éëä øæâîì àëéì ïçìùá ìáà .äãåòñä êåúá ãéîú äá çð÷îùë íéãéä úà àîèîå
íàå ,íéìëåàä úà åàîèéå åøæçéå ïçìùä úîçî äôîáù íé÷ùîä åàîèé àîù ïçìùä ìò äôîä çéðé àì êëìä ,äàîåèì éðù àåäù ïçìùá ùîúùäì
åàîèé àìå ,äøåúä ïî ïéìåçì íéãé úìéèð ïéàã ,äøåúä ïî ø÷éò íäì ïéàù íéãé åàîèéù áèåî ,åéãé åàîèé àîù íà éë ùåçì ïéà úñëä ìò äðçéðé

:äøåúä ïî ïéìåçá éðù äùåò ïåùàøã äøåúä ïî ø÷éò íäì ùéù íéìëåà
c.ziad z` oicakn mixne` i`ny ziaíéîòôã .íéðåøçà íéî íéãéì íéìèåð ë"çàå åéìò åøøôúðù íéìëåà éøåéùî åúåà íéãáëî íù åìëàù íå÷î

íäéìò íéæúð íéðåøçà íéîù íéìëåàä úà ãéñôî äúà àöîð äìçú íéãéì íéìèåð øîåà äúà íàå ,úéæë íäá ùéù íéøåøéôä çéðîå õøàä íò ùîùäù
ìò íéîä íéæúð íàå ,íúåà øéñî àìà úéæë ïäá ùéù íéøåøéô çéðî åðéà íëç ãéîìú ùîùå ,õøàä íò ùîùá ùîúùäì øåñà éøáñ ììä úéáå .íéñàîðå

:õøàä íò ùîùá ùîúùäì øúåîù äæá éàîù úéáë äëìäå .ãéá ïãáàì øúåî úéæë íäá ïéàù íéøåøéôã íåìë êëá ïéà úéæë íäá ïéàù íéøåøéô éáâ

`xephxa yexit

שלא  הכוס, את מוזגים כך  ואחר  תחילה ידיים נוטלים הילכך  הידיים.
בכוס  להשתמש מותר סוברים: הלל  ובית הכוס. אחורי  את לטמא
לא  ידיו שמא חשש  יש  תחילה ידיו  יטול  אם ולכן טמאים, שאחוריו

אחורי מחמת שבידיו  המשקים וייטמאו הנטילה, ממי יפה נגובות יהיו
הילכך מסואבות. בידיים אוכל ונמצא הידיים את ויטמאו  ויחזרו הכוס,

שיאכל כדי  לסעודה, ידיים נוטלים כך  ואחר  תחילה הכוס את מוזגים
לפי הלל, בית לדברי  בברייתא מובא טעם ועוד  טהורות. בידיים

,"dcerq miici zlihpl skiz"y ידיים נטילת בין להפסיק שאין  כלומר
לסעודה.

i p y m e i
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נטילתם  לאחר  הידיים לניגוב מלבד במגבת, היינו  ב"מפה", להשתמש היו  נוהגים
במשנתנו, הלל  ובית שמאי  בית ונחלקו  הסעודה. בתוך הידיים לקינוח גם לסעודה,
מיסב  שהוא הכסת על  או עליו, אוכל  שהוא השולחן על אם להניחה, מותר היכן 
שנבאר  כפי טומאה, חשש משום הקודמת, במשנה כמו  המחלוקת וטעם עליה.

במשנה. להלן

ätna åéãé çp÷î :íéøîBà éànL úéa ידיו את אדם מנגב – ÅÇÇÀÄÀÇÅÇÈÈÇÇÈ
ידיים, נטילת לאחר  ïçìMäבמגבת, ìò dçépîe את בה לקנח – ÇÄÈÇÇËÀÈ

עליה, מיסב שהוא הכסת על  מניחה אינו אבל הסעודה, בתוך  ידיו 

שמותר לטומאה, "ראשון " או "שני " שהיא (כגון טמאה הכסת שמא
והמים  כלים) ולא אדם לא מטמאה ואינה הואיל  בה, להשתמש 

נ  מחמת במפה ויחזרו שנשארו הכסת, מחמת ייטמאו הידיים יגוב
המשקים  שהרי הסעודה, בתוך  במפה שיקנחן  בשעה הידיים את ויטמאו

ברם, הקודמת. במשנה שביארנו כמו  לטומאה, ראשון נעשים לעולם
אסור שמאי : בית שסוברים טמא, הוא שמא חשש  אין השולחן לגבי

עליו  יאכלו  שמא מחשש  לטומאה, שני שהוא בשולחן להשתמש 
התרומה. את פוסל  לטומאה שני והרי  íéøîBà:תרומה, ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

úñkä ìò שסוברים השולחן, על  ולא הכסת על  המפה את מניח – ÇÇÆÆ
חשש ואין  לטומאה שני  שהוא בשולחן  להשתמש מותר  הלל : בית

לאכול יבואו ולא הם זריזים שהכהנים מפני תרומה, עליו  יאכלו  שמא
על המפה את יניח לא הילכך  טהור, ודאי שאינו  שולחן  על תרומה

ויחזרו  מחמתו  שבמפה המים וייטמאו  טמא, השולחן  שמא השולחן ,
שמא  אלא חשש  אין  הכסת, על מניחה אם ברם, האוכלים. את ויטמאו

שהרי התורה, מן עיקר  להם שאין ידיים שייטמאו  ומוטב ידיו , ייטמאו
שהזכרנו  כמו  חכמים, מתקנת אלא התורה מן לחולין  ידיים נטילת אין 
מן  עיקר להם שיש  אוכלים ייטמאו ולא הקודמת), למשנה (בהקדמה

התורה  מן בחולין לטומאה שני  עושה לטומאה שראשון התורה,

.(גמרא )
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הנקראת המזון, ברכת שלפני ידיים בנטילת עוסקת `mipexg".משנתנו  min"ואמרו
מה  "מפני  מובא: עירובין במסכת חובה". אחרונים "מים א) קה, (חולין חכמים

daeg?"אמרו: mipexg` min"עירובין) העינים" את שמסמא יש סדומית שמלח "מפני 
אכול אכילתך כל "אחר א): מ, (ברכות חכמים אמרו  שכן רש "י : ומפרש ב); יז,
התוספות  בעלי ברם, – אחרונים". "מים תיקנו אצבעו בו  שטובל  מלח ומשום מלח",
ועוד, בינינו ; מצוי  סדומית מלח שאין אחרונים, במים נהגו לא "עכשיו  כותבים:
דעת  מקום מכל אכילה". אחר  במלח אצבעותינו  לטבול  רגילים אנו  שאין  לפי
כדי המזון , ברכת לפני ידיים ליטול  ונכון ראוי הזה בזמן שגם היא, הפוסקים
(ברכות  אמרו  וכן  ידיים, בנקיות המזון ברכת ולברך  שעליהן  הזוהמה את להעביר

מזוהמות  ידיים כך (במקדש), לעבודה פסול שמזוהם "כשם ב): לברכה נג, פסולות
קדושים" והייתם "והתקדשתם מד ): יא, (ויקרא הכתוב על וסמכו המזון), (לברכת
להתקדש שיש כלומר  ברכה", זו  – אלהיכם" ה' "אני אחרונים... מים אלו  –

המזון. לברכת ולהיטהר 

úéaä úà ïéãaëî :íéøîBà éànL úéaפירורי את מטאטאים – ÅÇÇÀÄÀÇÀÄÆÇÇÄ
שם, שאכלו  המקום מן íéãiìהאוכלים ïéìèBð Ck øçàå מים – ÀÇÇÈÀÄÇÈÇÄ

נמצאים  שהפירורים בעוד  ידיים יטלו שאם המזון ; ברכת לפני  אחרונים

גם  מונחים ולפעמים והואיל  ויימאסו, המים מן  עליהם יינתנו שמא
האוכלים. את בזה מפסידים הרי  כזית, בהם שיש  ìläפירורים úéáeÅÄÅ

úéaä úà ïéãaëî Ck øçàå ,íéãiì ïéìèBð :íéøîBà– ÀÄÀÄÇÈÇÄÀÇÇÈÀÇÀÄÆÇÇÄ
שיש שפירורים לפי אוכלים, להפסד לחשוש  אין הלל: בית שסוברים

כזית, בהם שאין ופירורים הנטילה, לפני מלקטם השמש כזית בהם
מותר שכן כלום, בכך אין  האחרונים המים מחמת יימאסו  אם אף

בית  של מחלוקתם שעיקר מבואר , בגמרא בברייתא בידיים. לאבדם
הארץ, עם בשמש להשתמש מותר אם במשנתנו , הלל ובית שמאי

תלמיד ושמש  הארץ, עם בשמש  להשתמש אסור סוברים: הלל  שבית
הנטילה, לפני  מלקטם אלא כזית בהם שיש  פירורים משאיר אינו חכם

מותר סוברים: שמאי  בית אבל  אוכלים. להפסד חשש  אין ולכן 
פירורים  יניח שמא חשש, איפוא ויש הארץ, עם בשמש להשתמש 

לטאטא  צריך הילכך האחרונים, המים מחמת ויימאסו  כזית בהם שיש 
בגמרא: ואמרו  אחרונים. מים ליטול  כך  ואחר  הפירורים את תחילה

כבית  בה שההלכה זו  ממשנה חוץ הלל , כבית הלכה פרקנו  בכל
שמאי.

i y i l y m e i
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"לקדשו" חכמים: ודרשו  לקדשו", השבת יום את "זכור  ח): כ , (שמות בתורה כתוב
אמרו מכאן  ez`iviaבברכה. oiid lr milicane ezqipka oiid lr miycwn;מכילתא)

חכמים  תיקנו "המבדיל " ברכת מלבד א). כט, שבת הל ' רמב"ם א; קו, פסחים
או בשמים" עצי "בורא – הבשמים על  א) ברכות: שתי  עוד  שבת במוצאי  לברך 

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn ipiny wxt zekxa zkqn

‰éànL úéa:íéøîBàøð,ïBæîe,íéîNáe,äìcáäå.ìlä úéáe:íéøîBàøð,íéîNáe,ïBæîe,äìcáäå.éànL úéa ¥©©§¦¥¨§¨¦§©§¨¨¥¦¥§¦¥§¨¦¨§©§¨¨¥©©
:íéøîBà"Làä øBàî àøaL".ìlä úéáe:íéøîBà"Làä éøBàî àøBa". §¦¤¨¨§¨¥¥¦¥§¦¥§¥¨¥

Âïéëøáî ïéàøpä ìò àG,íéBb ìL íéîNaä ìò àGå;øpä ìò àGå,íéúî ìL íéîNaä ìò àGå;ìò àGå ¥§¨§¦©©¥§©©§¨¦¤¦§©©¥§©©§¨¦¤¥¦§©
øpä,äøæ äãBáò éðôlL íéîNaä ìò àGå.BøBàì eúBàiL ãò øpä ìò ïéëøáî ïéà. ©¥§©©§¨¦¤¦§¥£¨¨¨¥§¨§¦©©¥©¤¥§

d.oefne xp.äìãáäå íéîùá ïåæîå øð íéøîåà éàîù úéá .ãçà [ñåë] øåòéù àìà ïéé åì ïéàå åúãåòñ øîâ àì ïééãòå åì äëùçå äçðîá úáùá ìëàù éî
øð íéøîåà éàîù úéáã ,íéîùáä ìòå øðä ìò àìà å÷ìçð àì .éåàùîë äéìò éåäéì àìã éëéä éë äéì ïðéøçàî àîåé é÷åôàã ,óåñá äìãáä àîìò éìåëã
úëøáì åäì ïðéîã÷î íéîùáå øð ïåâë éåàùîë éæçéî àìã íúåùòì íéìåëé åðàù úåëøáã ,éããä éë íéîùáå øð íéøîåà ììä úéáå ,íéîùá ë"çàå ïåæîå

:ïåæîä.y`d xe`n `xay mixne` i`ny zia:àøåðá àëéà àøåäð àãçã ,ùàä éøåàî àìå ùàä øåàî .àáäì òîùîã àøåá àìå øáòùì òîùîã àøáù
.`xea mixne` lld ziae:øáòùì òîùî éîð.y`d ixe`n:ú÷åø÷øéå äðáì äîåãà ,úáäìùá ùé íéðååâ äáøäù

e.miakek icaer ly minyad lr `le xpd lr `lïéëøáî ïéà úáù àìù øåà ïì àîéé÷å åøåàì äëàìî äùò íéáëåë ãáåòäù ,úáù àìã íåùî øð
øðä ìò àìå àôéñá ïðúã àäå .éøééî äãåòñì äá íéáåñî íéáëåë éãáåòù äáñîá íäù íéîùáá ,íéáëåë éãáåò ìù íéîùáå .äøéáò åá ãáòðå ìéàåä åéìò
íéáëåë úãåáòì íéáëåë éãáåò úáñî íúñù éôì ,íéáëåë éãáåò ìù íéîùá ìò ïéëøáî ïéà íòè äî ,øîà÷ íòè äî ,íéáëåë úãåáò ìù íéîùáä ìò àìå

:íéáëåë úãåáò ìù íéîùá ìò ïéëøáî ïéàå.mizn ly xpd lr `le:àîìòá ãåáëì àìà äøåàì ãéáòúà àìã.mizn ly minya lr `leàçéø éøåáòìã
:éãéáò.minyae xp lr `le:äàðäá ïéøåñàù éôì ,íéáëåë úãåáòã.exe`l eze`iy crìëåéù êë ìë åì áåø÷ù àìà ùîî åðäéù àìå ,åøåàî åðäéù

:äöøé íà úåðäéì

`xephxa yexit

"בורא  לברך העולם נהגו  בברכות, בקיאים הכל שאין  ומפני  בשמים". עשבי "בורא

המינים  כל  על בדיעבד  יוצאים זו  שבברכה בשמים", "שמפנימיני  – זו  ברכה טעם .

טוב" בריח אותה ומיישבים אותה משמחים השבת, יציאת על  דואבת שהנפש 

(hk ,hk zay 'ld m"anx),יתירה נשמה לאדם יש שבשבת מפני  מסבירים, ויש ;

הבשמים  ומריח היתירה, הנשמה איבוד  מחמת אדם של  דעתו נחלשת שבת ובמוצאי 

עליו אדם של דעתו a)מתיישבת  ,bl dvia ;a ,aw migqt zetqez), הנר אור  על ב) .

שבת, במוצאי  היתה האש אור של  ברייתו  שתחילת לפי במשנה, שיבואר  כפי

בזו זו  וטחנן  אבנים שתי  והביא הראשון באדם דעה הקב"ה נתן  שבת שבמוצאי 

לאורו, ההנאה על  היא הנר  שברכת סוברים ויש א). נד , (פסחים אור  מהן  ויצא

הותרה ועכשיו אש , הבערת נאסרה השבת zicenlz)שבכל 'lwivp` oiir)משנתנו – .

סעודה  בשבת שאכל במי  עוסקת שהיא אלא ה"הבדלה", של הברכות בסדר  דנה

אלא  לו ואין  יין , של  כוס על המזון ברכת לברך רוצה והוא שחשכה, עד  שלישית

הכוס. אותו על להבדיל  גם צריך  והריהו  אחד, יין  כוס

äìcáäå ,íéîNáe ,ïBæîe ,øð :íéøîBà éànL úéa תחילה – ÅÇÇÀÄÅÈÀÈÄÀÇÀÈÈ
המזון  ברכת מברך  כך  ואחר  עכשיו , ממנו שנהנה הנר , על  מברך
כמו  הבשמים, על מברך  המזון ברכת ולאחר  שלישית, בסעודה שאכל 

לחול ". קודש בין "המבדיל ברכת מברך ובסוף למעלה, שביארנו
äìcáäå ,ïBæîe ,íéîNáe ,øð :íéøîBà ìlä úéáeכלומר – ÅÄÅÀÄÅÀÈÄÈÀÇÀÈÈ

היא  המבדיל וברכת בתחילה היא הנר  שברכת מודים, הלל בית שאף
הנר, לברכת הבשמים ברכת את להסמיך  יש שלדעתם אלא בסוף,

בטעם  למעלה שביארנו  כמו השבת, יציאת בענין קשורות ששתיהן 
אבל עוסקת, משנתנו  אין היין ברכת בענין ברם, הבשמים. על הברכה

המזון  גמר לאחר היין ברכת את שמברך אנשימסתבר "תוספות  (עיין 

"רבישם") אבל מאיר , רבי  ידי על  נשנתה שמשנתנו מובא, בגמרא .

המזון  על  הלל ובית שמאי  בית נחלקו  לא אומר : oefnd)יהודה zkxa)
מה  על בסוף. שהיא "המבדיל") (ברכת ההבדלה ועל  בתחילה שהוא
המאור על אומרים: שמאי  שבית הבשמים, ועל המאור  על נחלקו?

ואמר מאור. כך ואחר  בשמים אומרים: הלל  ובית בשמים, כך  ואחר
העם  נהגו יוחנן: מברכים רבי  מכאן  יהודה", דרבי  אליבא הלל כבית

תבות  (ראשי  והבדלה נר, בשמים, יין , הסדר: לפי ההבדלה ברכות את
d"paiבזה שיש הסדר, טעם מבארים יש .(,miyegd zbxcd הגס מן 

והשכל . הראייה חוש הריח, חוש הטעם, חוש  הדק: ewlgpאל  cere
:xpd zkxa ly gqepd oipra ,lld ziae i`ny zia:íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄ

"Làä øBàî àøaL" הוא שבת במוצאי הנר  על  הברכה נוסח – ÆÈÈÀÈÅ
xe`n `xay"האש אור את שברא על ה' את שמברכים כלומר  האש",

בראשית. ימי Làä"בששת éøBàî àøBa" :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÅÀÅÈÅ
אור "יוצר  המקרא: לשון הוא שכך  "בורא", –`xeae" ישעי'חושך)

ז ) הריםמה , "יוצר  ,`xeae"יג )רוח ד, רבים,"ixe`n";(עמוס  לשון –
באור  יש מאורות בשלהבת.(גמרא )שהרבה הם גוונים שהרבה כלומר ,

.àøîârnyn `xac ibilt `l `nlr ilek "`xea"e "`xa"a אינם העולם (כל 
שברא  משמעו: "בורא" אף הכל שלדברי כלומר – משמעו ) שברא חלוקים

ה): מב, (ישעיה שכתוב כמו  בפסוקים "xea`(לשעבר), (וכן  ונוטיהם" השמים
המשנה), בבאור  לעיל xe`n"a"שהבאנו `l` lld ziae i`ny zia ewlgp `l

`xepa `ki` `xedp `cg :mixaeq i`ny ziay ,"ixe`n"e,באש יש אחד  מאור  –
`xepa `ki` ixedp `aeh :mixaeq lld ziaeשבארנו כמו  באש, יש מאורות הרבה –

ב) נב, (ברכות לעיל .

`"xbd dywne הרי מווילנא): אומרים:(הגאון שמאי  שבית במשנתנו, שנינו
נחלקו שלא בגמרא אמרו והיאך  "בורא"..., אומרים: הלל  ובית "שברא"...,
יש  מאורות הרבה אם חלוקים שיהיו אפשר היאך ועוד , ו"בורא". ב"ברא"
נראה, אלא באש? יש מאורות שהרבה רואות עינינו והרי  אחד, מאור  אם באש
בגמרא  שאמרו וזה והווה, עבר לשון  – ו"בורא" עבר, לשון  הוא ש"ברא"
הלשונות  לשני מקום יש שבאש משום היינו  ו "בורא", ב"ברא" נחלקו  שלא
מחדש, אש יום בכל  מוציאים אנו וגם האש, יסוד ברא שהקב"ה לפי  הללו ,
ובאש  אחד , גוון  האש שביסוד שביניהם, החילוק אך  האש. מיסוד  בא והכל 

בגמרא: שאמרו וזהו גוונים. הרבה יש ixe`n"e",שלנו  "xe`n"a `l` ewlgp `l
דהיינו אחד, "מאור" על  מברכים אם נחלקו  הלל ובית שמאי שבית כלומר
שמאי בית גוונים. הרבה בה שיש שלנו האש "מאורי " על  או  האש, יסוד  על 

לומר  צריך  ולכן  האש, יסוד על שמברכים y`d",סוברים, xe`n `xay"שלגבי
גם  מברכים שאנחנו  סוברים, הלל  ובית עבר; לשון אלא שייך  לא האש יסוד 
על אחד , גוון שהוא האש יסוד  על וגם בה, יש גוונים שהרבה שלנו, אש על 
האש  את גם בזה לכלול  כדי והווה עבר  לשון שהוא "בורא", לומר צריך  כן

מחדש תמיד מוציאים `edil").שאנו zepy")

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שבת, במוצאי שמברכים והבשמים הנר בברכות העוסקת הקודמת המשנה אגב
עליהם. לברך שאסור ובשמים נר שיש  ללמדנו  באה והיא זו , משנה כאן הובאה

ïéëøáî ïéà,שבת במוצאי –íéîNaä ìò àGå ,øpä ìò àG ÅÀÈÀÄÇÇÅÀÇÇÀÈÄ
íéBb ìL–,miieb ly xpd lr `lשבת לא שהנר כלומר(גמרא )מפני  , ÆÄ

לאורו בשבת מלאכה עשה שהגוי  עבירה, ממלאכת שבת .(רש "י)שלא
הטעם מפרשים Ðויש "zay `l xpdy" בשבת נרו  את הגוי  שהדליק

יונה ) Ð;(רבנו miieb ly minyad lr `leשהמדובר מבואר, בגמרא
גויים במסיבת שהיו  בבשמים mzcerq),כאן  zrya mda eynzydy)

מברכים  אין  הלכך  זרה; עבודה לשם היא גויים של  מסיבתם וסתם
בהם, להריח שאסור  לפי הללו , הבשמים במשנתנו .על  להלן  כמבואר 

מסיבתם  שסתם לפי בבשמים, כמו  הוא הטעם בנר גם הרמב"ם לפי
זרה. עבודה של  נר  זה והרי זרה, לעבודה גויים øpä,של ìò àGåÀÇÇÅ

íéúî ìL íéîNaä ìò àGåשבת במוצאי  מברכים אין –lr ÀÇÇÀÈÄÆÅÄ
,mizn ly xpd מברכים ואין  המת, לכבוד  אלא להאיר  הודלק שלא לפי

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊCøa àGå çëLå ìëàL éî–éànL úéaCøáéå BîB÷îì øæçé :íéøîBà.ìlä úéáeíB÷îa Cøáé :íéøîBà ¦¤¨©§¨©§¥©¥©©§¦©£Ÿ¦§¦¨¥¥¦¥§¦§¨¥¦§
økæpL.?Cøáî àeä éúîéà ãòåéòîaL ïBænä ìkòúiL éãk ãò. ¤¦§©©¥¨©§¨¥©§¥¤¦§©¥©¨¤§¥¨
ÁïBænä øçàì ïéé íäì àa,ñBkä BúBà àlà íL ïéàå–éànL úéa:íéøîBàïéiä ìò Cøáî,Cøáî Ck øçàå ¨¨¤©¦§©©©¨§¥¨¤¨©¥©©§¦§¨¥©©©¦§©©¨§¨¥

ïBænä ìò.ìlä úéáe:íéøîBàïBænä ìò Cøáî,ïéiä ìò Cøáî Ck øçàå.Cøáîä ìàøNé øçà ïîà ïéðBò;ïéàå ©©¨¥¦¥§¦§¨¥©©¨§©©¨§¨¥©©©¦¦¨¥©©¦§¨¥©§¨¥§¥
Cøáîä éúekä øçà ïîà ïéðBò,äëøaä ìk òîLiL ãò. ¦¨¥©©©¦©§¨¥©¤¦§©¨©§¨¨

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡ìàøNéì íéqð Ba eNòpL íB÷î äàBøä,eðéúBáàì íéqð äNòL Ceøa" øîBà"äfä íB÷na.äø÷òpL íB÷î ¨¤¨¤©£¦¦§¦§¨¥¥¨¤¨¨¦¦©£¥©¨©¤¨¤¤¤§¨

f.eirnay oefnd lkrziyãéæîá ìáà ,øæåç åðéàã ììä úéá éøîà çëùá à÷åãå .ïåæîä ìëòúð àìù ïîéñ àåä äìéëàä äúåà úîçî áòø åðéàù ïîæ ìë
:êøáéå åîå÷îì øåæçé ìëä éøáã

g.oefnd lr jxan jk xg`e oiid lr jxan:ñåë äðåòè ïåæîä úëøá éøáñ ä"áå .ñåë äðåòè ïåæîä úëøá ïéàù.jxand l`xyi xg` on` oiperóàå
àîúñîã äëøáä óåñ àìà íùä úøëæä òîù àìù éô ìò:êøá íéîùì.dkxad lk rny ok m` `l`:íéæéøâ øäì êøá àîù

h`.miqip ea eyrpy mewn d`exd.ïäéîåãå ÷ìîòá äîçìî äùòùë ä"ò äùî äéìò áùéù ïáàå ïãøéä úåøáòîå ïåðøà éìçðå óåñ íé úåøáòî ïåâë
íå÷îá ñð éì äùòù êåøá éëåøáì áééç åäéà ñð åá åì äùòðù íå÷î äàåøä ïåâë ãéçéã àñéðà ìáà ,éëåøáì ò"ë éáééçî ïðéøîàã éðä ïåâë íéáøã àñéðàå

`xephxa yexit

לשם  שנעשה ולא להאיר שבא הנר  על אלא האש" מאורי "בורא

אחר ; Ðדבר mizn ly minyad lr `le אלא באים שאינם לפי 
בהם. להריח בשביל  ולא הרע הריח את øpä,להעביר ìò àGåÀÇÇÅ

äøæ äãBáò éðôlL íéîNaä ìò àGå.בהנאה שאסורים לפי – ÀÇÇÀÈÄÆÄÀÅÂÈÈÈ
øpä ìò ïéëøáî ïéà," האש מאורי  "בורא ברכת –eúBàiL ãò ÅÀÈÀÄÇÇÅÇÆÅ

BøBàìשיוכל כדי לנר סמוך שיעמוד  כלומר  מאורו, שייהנו עד  – À
של מטבע בין מכיר  שיהא כדי שיעור, נתנו  ובגמרא ממנו ; ליהנות

לאור ממש להשתמש ונוהגים אחרת. מדינה של למטבע זו  מדינה
שונים  וטעמים שמברכים, בשעה בצפרניים שמסתכלים ידי על הנר

בגופו  שהן  מפני  כותב, יונה רבנו בצפרניים: ההסתכלות בענין  נאמרו
ברכה, סימן הוא והגידול  גדלות שהן  מפני  או  יותר, אליו  ומזומנות

מבארים, ויש השבוע, בהתחלת טוב לסימן  בהן  מסתכלים ולכן 
למטבע  מטבע בין שמכיר  כמו  זה הרי לבשר, צפורן בין שכשמכיר

סמכו(הרא"ש ) בירושלמי .– זה eze`iiyדין cr xpd lr oikxan oi`"
"exe`lשכתוב מה על  ד )– א , האור(בראשית  את אֿלהים "וירא :

אֿלהים". "ויבדל  כך: ואחר טוב" כי

i r i a x m e i
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במקום  לברך אדם צריך שלש) מעין  אחת ברכה גם הרמב"ם (ולפי  המזון  ברכת
סעודתו, אחרי  לברך ששכח במי  דנה משנתנו ממקומו . שיעקור  קודם שאכל ,

הלל. ובית שמאי בית בזה ונחלקו

ìëàL éî,המזון בברכת ונתחייב –Cøa àGå çëLå במקום – ÄÆÈÇÀÈÇÀÅÇ
בדבר, נזכר אחר במקום בהיותו  כך  ואחר éànLשאכל , úéaÅÇÇ

BîB÷îì øæçé :íéøîBà, שאכל למקום –Cøáéå ברכת שם – ÀÄÇÂÙÄÀÄÈÅ
økæpLהמזון . íB÷îa Cøáé :íéøîBà ìlä úéáeכלומר – ÅÄÅÀÄÀÈÅÄÀÆÄÀÇ

שנזכר. במקום לברך לו מותר  אלא שאכל , למקום לחזור צריך שאינו 

דהיינו  בשכח, אלא הלל  ובית שמאי  בית נחלקו לא אמרו : בגמרא
ויברך. למקומו  יחזור  הכל  דברי מזיד, היה אם אבל  שוגג, שהיה

לדבריכם, שמאי: לבית הלל בית להם "אמרו ברייתא: מובאת בגמרא
הבירה בראש  שאכל lecb)מי oiipa)לראש יחזור  בירך , ולא וירד ושכח

ששכח  מי לדבריכם, הלל: לבית שמאי  בית להם אמרו ויברך ?! הבירה

עולה, הוא עצמו  לכבוד ויטלנה?! יעלה לא הבירה, בראש ארנקו
שכן " כל לא שמיים ב )לכבוד נג, Cøáî.(ברכות  àeä éúîéà ãòÇÅÈÇÀÈÅ

כשנזכר ? יברך  אימתי  עד המזון , ברכת בירך  ולא ושכח שאכל  מי  –
åéòîaL ïBænä ìkòúiL éãk ãòשהתעכל קודם נזכר אם – ÇÀÅÆÄÀÇÅÇÈÆÀÅÈ

אינו  שוב המזון , שהתעכל לאחר אלא נזכר לא ואם מברך ; המזון,
בגמרא: אמרו  העיכול שיעור  בענין arx"מברך. epi`y onf lk" מחמת

משעה  אבל המזון. התעכל לא שעדיין  סימן  זה הרי אכילה, אותה

כיון  לגמרי , עדיין התעכל שלא פי  על  אף רעב, להיות שמתחיל 
מברך אינו ושוב לגמרי, שהתעכל כמו  זה הרי  להתעכל , שמתחיל 

יונה ).עליו  (רבנו
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טעונה  המזון  ברכת אם הלל , ובית שמאי  בית מחלוקת להשמיענו באה זו משנה
ברכת  שמאי בית שלדעת מברייתא מוכיחים א) נב, (ברכות בגמרא ואמנם כוס.
טעונה  שאינה סוברים שמאי שבית יוצא משנתנו לפי ואילו כוס, טעונה המזון 
תנא  שמאי; דבית אליבא היא תנאים של שמחלוקת (שם), משיבים כך על  כוס.
משנתנו של  התנא ואילו כוס, טעונה המזון ברכת שמאי  בית שלדעת סובר  אחד 

כוס. טעונה המזון  ברכת אין  שמאי בית שלדעת סובר

ïBænä øçàì ïéé íäì àaלאחר לשולחן יין  כוס הובא אם – ÈÈÆÇÄÀÇÇÇÈ
המזון, ברכת לפני הסעודה, את ñBkäשגמרו BúBà àlà íL ïéàåÀÅÈÆÈÇ

יין, יותר  שם אין לשולחן שהובא הכוס שמלבד  –éànL úéaÅÇÇ
ïéiä ìò Cøáî :íéøîBà, ושותהו היין על  מברך  רוצה אם – ÀÄÀÈÅÇÇÇÄ
ïBænä ìò Cøáî Ck øçàå שאין כוס, בלא המזון ברכת מברך – ÀÇÇÈÀÈÅÇÇÈ

כוס. טעונה המזון  ïBænäברכת ìò Cøáî :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÈÅÇÇÈ
תחילה, –ïéiä ìò Cøáî Ck øçàå ברכת הלל בית שלדעת – ÀÇÇÈÀÈÅÇÇÇÄ

ולאחר הכוס, על  המזון  ברכת תחילה מברך ולפיכך כוס, טענוה המזון

שמאי בית שגם מפרשים, יש ושותהו . היין על מברך המזון ברכת
כשמברכים  שמאי , בית שלדעת אלא כוס, טעונה המזון  שברכת סוברים

על תחילה לברך צריך  הכוס כךעל ואחר  הגפן", פרי "בורא היין
מברכים  כך ואחר  המזון  על  שמברכים סוברים, הלל ובית המזון ; ברכת

היין הירושלמי)על  לפי  בתוך(הגר"א  יין בא שאם הדברים, ופירוש  .
לאחר שישתה אחר  כוס שם שיש  או היין , ברכת עליו  ובירך המזון

הכוס  על היין  ברכת לברך צריך אינו  היין , ברכת עליו ויברך  המזון
המזון  ברכת ומברך בסעודה יין  שתה לא אם אבל  המזון . ברכת של

שמברך שמאי, בית וסוברים היין; ברכת גם עליו לברך צריך הכוס, על 
ובית  כוס, אותו  על  המזון  ברכת כך  ואחר הגפן ", פרי "בורא תחילה

הגפן " פרי  "בורא כך ואחר המזון ברכת תחילה שמברך סוברים הלל

אלבק ) Cøáîä.(ר "ח ìàøNé øçà ïîà ïéðBò ברכה השומע – ÄÈÅÇÇÄÀÈÅÇÀÈÅ
הריהו  הברכה, סוף אלא שמע שלא אף אמן.מישראל, ïéàåÀÅעונה

äëøaä ìk òîLiL ãò ,Cøáîä éúekä øçà ïîà ïéðBòÄÈÅÇÇÇÄÇÀÈÅÇÆÄÀÇÈÇÀÈÈ
ונאמר אריות. גרי שהיו  השומרונים הם שהכותים ביארנו כבר  מפיו . –

שמצוות  ואף עובדים", היו  אלהיהם ואת יראים היו  ה' "את עליהם:
אחר אמן  עונים אין מקום מכל  בהן, מדקדקים היו  בהן  שהחזיקו 

לה' בירך  לא שמא הברכה, כל  את מפיו  ששומעים עד  המברך, כותי 
בעיניהם. מקודש שהיה גריזים להר  אלא
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äãBáò epnîäøæ,"eðöøàî äøæ äãBáò ø÷òL Ceøa" øîBà. ¦¤£¨¨¨¥¨¤¨©£¨¨¨¥©§¥
·ïé÷éfä ìò,ä ìòåúBòåf,íé÷øaä ìòå,íéîòøä ìòå,úBçeøä ìòå–"íìBò àìî Búøeáâe BçkL Ceøa" øîBà. ©©¦¦§©©§¨§©©§¨¦§©¨§¨¦§©¨¥¨¤Ÿ§¨¨¥¨

íéøää ìò,úBòábä ìòå,íéniä ìòå,úBøäpä ìòå,úBøaãnä ìòå–"úéLàøá äNòî äNBò Ceøa" øîBà. ©¤¨¦§©©§¨§©©©¦§©©§¨§©©¦§¨¥¨¤©£¥§¥¦
äãeäé éaø:øîBàìBãbä íiä úà äàBøäCeøa" øîBà"ìBãbä íiä úà äNòL–íé÷øôì BúBà äàBøL ïîæa. ©¦§¨¥¨¤¤©¨©¨¥¨¤¨¨¤©¨©¨¦§©¤¤¦§¨¦

íéîLbä ìò,úBáBhä úBøBNaä ìòå–"áéènäå áBhä Ceøa" øîBà;úBòø úBòeîL ìòåïic Ceøa" øîBà ©©§¨¦§©©§©¥¨©§©¥¦§©§¨¥¨©©
"úîàä. ¨¡¤

íùä úøëæä äá ïéàù äëøá ìëã úåëìîå íù úøëæä åòá ïéúéðúîã úåëøá éðä ìëå .äæä íå÷îá éúåáàì ñð äùòù êåøá êøáì íéáééç åðá ïáå åðáå äæä
:äëøá äðéà úåëìîå

a.miwif:êåøà áðæ åì ùéù åîë äàøðù áëåë éîð éà .íå÷îì íå÷îî õçë äøåéå òé÷øä çúåôù åîë äàøðä áëåë.zeref:úùòåøå úòæòãæî õøàäù
.minrxàîéúã äîë ,äæì äæî íéî íéëôåùù íéððòî òé÷øá òîùðä ìå÷(àð äéîøé):íéîùá íéî ïåîä åúú ìå÷ì.zegexd lre,óòæå äøòñá íéàáù

:íé÷øôì àìà úåéåöî íðéàå.mler `ln egky jexaáéúëã íä úéùàøá äùòî åìà ìëù úéùàøá äùòî äùåò êåøá êøáî éòá éàå(äì÷ íéìäú)íé÷øá
éëåøáì éöî àìã à÷åã úéùàøá äùòî äùåò øîåà 'åëå úåòáâä ìòå íéøää ìò ìáà ,äùò øèîìíìåòä áåøá íéàøð ïðéàù íìåò àìî åçëù åäééìò

:åîå÷îá ãçàå ãçà ìë àìà.lecbd midé÷îù ñåðé÷åà íé:íìåòä ó.lecbd mid z` dyry jexa:åîöòì äëøá òáå÷ åúåáéùçå åìãâ êåúîù.miwxtl
:íåé íéùìùì íåé íéùìùî.'eke minybd lräéãéãì áåèä áéèîäå áåèä òîùî éëäã éðéøçà íò úåôúåùá àòøà äéì úéàã àåäå ,áéèîäå áåèä êøáî

êøáî åãáì ò÷ø÷ åì ùé íàå .'åëå åðì úãøåäù äôéèå äôéè ìë ìò åðéäìà 'ä êì åðçðà íéãåî øîåà ììë àòøà äéì úéì éë ìáà ,éðéøçàì áéèîäå
:åðééçäù
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הראייה. בברכות עוסקת משנתנו 

ìàøNéì íéqð Ba eNòpL íB÷î äàBøä כגון ישראל, לעם – ÈÆÈÆÇÂÄÄÀÄÀÈÅ
mid zexarn d`exd",(ביבשה סוף בים ישראל  שעברו  zexarn(מקום

ocxid,(יהושע בימי  בחרבה ישראל  בם oda"(שעברו  `veike כמפורט)

א ) נד , ברכות  eðéúBáàì,בברייתא íéqð äNòL Ceøa" øîBàÅÈÆÈÈÄÄÇÂÅ
"äfä íB÷na אֿלהינו ה' אתה "ברוך ומלכות: בשם שמברך היינו – ÇÈÇÆ

בברכות  וכן הזה". במקום לאבותינו  ניסים שעשה העולם מלך

שכתוב ממה הניסים ברכת למדים בגמרא להלן. (שמות המפורטות

י) ומידיח , מצרים מיד  אתכם הציל  אשר  ה' ברוך יתרו  "ויאמר  :

äøæפרעה". äãBáò epnî äø÷òpL íB÷îישראל בארץ הרואה – ÈÆÆÆÀÈÄÆÂÈÈÈ
זרה, עבודה ממנו שנעקרה "Ceøaמקום øîBà אֿלהינו ה' אתה ÅÈ

העולם eðöøàî"מלך äøæ äãBáò ø÷òLומוסיף הברייתא ,– (לפי ÆÈÇÂÈÈÈÅÇÀÅ
ב ) נז , מקומות ברכות  מכל תיעקר  כן  זה, ממקום שנעקרה "כשם :

שנעקרה  מקום לארץ בחוץ הרואה לעבדך ". עובדיהם לב והשב ישראל
הזה", ממקום זרה עבודה שעקר "ברוך אומר : זרה עבודה ממנו 

מכל תיעקר  כן זה ממקום שנעקרה "כשם כדלעיל : כן  גם ומסיים
לעבדך ". עובדיהם לב והשב ישראל  מקומות
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אחרות. בברכות ללמד  מוסיפה וכן הראייה, בברכות ממשיכה משנתנו

ïé÷éfä ìò,(קומט מאיר , זנב בעל  (כוכב שביט כוכב הרואה –ìòå ÇÇÄÄÀÇ
úBòåfä,האדמה רעידת –ìòå ,íéîòøä ìòå ,íé÷øaä ìòå ÇÀÈÀÇÇÀÈÄÀÇÈÀÈÄÀÇ
úBçeøä,וזעף בסערה  שבאים הרוחות על –BçkL Ceøa" øîBà ÈÅÈÆÙ

"íìBò àìî Búøeáâeשאפשר מבואר , בגמרא ומלכות. בשם – ÀÈÈÅÈ
מעשה  עושה "ברוך  גם הללו  הטבע מתופעות אחת כל  על לברך 
עולם", מלא וגבורתו "שכוחו הרעמים על  לברך  ונוהגים בראשית".

בראשית". מעשה "עושה – הברקים úBòábä,ועל  ìòå ,íéøää ìòÇÆÈÄÀÇÇÀÈ
úBøaãnä ìòå ,úBøäpä ìòå ,íéniä ìòåממראי אחד  הרואה – ÀÇÇÇÄÀÇÇÀÈÀÇÇÄÀÈ

– יום לשלושים (אחד  הללו  äNBò),רמב"ם הטבע Ceøa" øîBàÅÈÆ
"úéLàøá äNòî הדברים על לברך  יכול  שאינו זו, ברכה ודווקא – ÇÂÅÀÅÄ

העולם  ברוב נראים שאינם לפי  עולם", מלא וגבורתו  "שכוחו  הללו

במקומו רק הוא מהם ואחד  אחד  כל ברטנורא )אלא éaøÇÄ.(רש "י;
ìBãbä íiä úà äàBøä :øîBà äãeäé שכוונת מפרשים יש  – ÀÈÅÈÆÆÇÈÇÈ

חשיבותה  ומפני ארצנו, של  המערבי הגבול שהוא התיכון  לים משנתנו 

יהודה  רבי  כוונת שאין סוברים ויש  הגדול ", "ים נקרא ישראל  ארץ של
האוקינוס, לים ìBãbä"אלא íiä úà äNòL Ceøa" øîBà– ÅÈÆÈÈÆÇÈÇÈ

לעצמו ברכה לו  קבעו  חשיבותו  BúBà,(רש "י)שמפני äàBøL ïîæaÄÀÇÆÆ
íé÷øôìיום לשלושים פעם היינו  ìòå.(גמרא )– ,íéîLbä ìò ÄÀÈÄÇÇÀÈÄÀÇ

"áéènäå áBhä Ceøa" øîBà úBáBhä úBøBNaäגשמי ירדו – ÇÀÇÅÈÇÀÇÅÄ
והמטיב". הטוב העולם מלך  אֿלהינו  ה' אתה "ברוך מברך ברכה,

והמטיב" "הטוב מברך אדם שאין הברייתא), (לפי  מבואר  בגמרא
לו  שהגיעה טובה שכל אחרים, עם בשותפות שדה לו כשיש  אלא

והמטיב"; "הטוב עליה מברך זו, בטובה עמו  שותף אחר ויש לאדם
על "שהחיינו" מברך שותף, כל ללא לעצמו , שדה לו יש אם אבל 

"הטוב  מברך בשדה שותף לו כשאין  שאפילו  סוברים ויש הגשמים.
הגשמים  בטובת עמו  שותף הריהו  קרקע לו שיש מי  שכל  והמטיב",

אֿלהינו (רא"ש ) ה' לך  אנחנו "מודים מברך  כלל , שדה לו אין אם אבל .
וכו ' כים" שירה מלא פינו ואילו  לנו, שהורדת וטיפה טיפה כל על 

אתה  "ברוך וחותם: מלכנו " שמך את ויברכו וישבחו  יודו  הם "הן עד 
והתשבחות" ההודאות רוב אֿל  מברכים (רמב"ם )ה' שאין  אומרים, יש .

ואחר הגשמים, עצירת מחמת בצער היו  כן אם אלא הגשמים ברכת

זמן  וכשמגיע גדול  יובש  שמצוי ישראל , בארץ ברם, גשמים. ירדו  כך
לומר מצדדים יש  בו, שמח אחד כל בזמנו יורד  והגשם הגשמים

לכן  קודם גשמים עצירת היתה לא אם אף הגשמים ברכת שמברכים

ברורה ) וכן (משנה  .zeaeh zexeya lr,ולאחרים לו טובות שהן  –

שסמך מובא רבה במדרש וכן  בירושלמי והמטיב". "הטוב מברך
הכתוב שם על ל"גשמים" טובות" "בשורות כה )התנא כה, :(משלי 

מרחק". מארץ טובה שמועה עיפה, נפש על קרים úBòeîL"מים ìòåÀÇÀ
"úîàä ïic Ceøa" øîBà úBòø נקט שהתנא מעירים, יש  – ÈÅÈÇÇÈÁÆ

zexeya""טובותzereny"e לאדם מספרים אין שרעות מפני  רעות",
מצוה  טובות ואילו  רעות", "שמועות אומר ולכן לו, שיישמעו  עד 

טובות" "בשורות אומר לכן  לאדם, (הגר"א ).לבשר
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בטובה  עמו  שותף אחר  ויש לאדם טובה הגיעה שאם הקודמת, במשנה הזכרנו  כבר 
שותף  אחר שאין לבדו , לו היא הטובה ואם והמטיב", "הטוב מברך  הריהו  זו,

"שהחיינו" מברך זו , בטובה f)עמו ,i zekxa m"anx ;a ,hp zekxa).

Lãç úéa äða,חדש בית קנה הדין והוא –íéLãç íéìk äð÷å ÈÈÇÄÈÈÀÈÈÅÄÂÈÄ
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ÊCøa àGå çëLå ìëàL éî–éànL úéaCøáéå BîB÷îì øæçé :íéøîBà.ìlä úéáeíB÷îa Cøáé :íéøîBà ¦¤¨©§¨©§¥©¥©©§¦©£Ÿ¦§¦¨¥¥¦¥§¦§¨¥¦§
økæpL.?Cøáî àeä éúîéà ãòåéòîaL ïBænä ìkòúiL éãk ãò. ¤¦§©©¥¨©§¨¥©§¥¤¦§©¥©¨¤§¥¨
ÁïBænä øçàì ïéé íäì àa,ñBkä BúBà àlà íL ïéàå–éànL úéa:íéøîBàïéiä ìò Cøáî,Cøáî Ck øçàå ¨¨¤©¦§©©©¨§¥¨¤¨©¥©©§¦§¨¥©©©¦§©©¨§¨¥

ïBænä ìò.ìlä úéáe:íéøîBàïBænä ìò Cøáî,ïéiä ìò Cøáî Ck øçàå.Cøáîä ìàøNé øçà ïîà ïéðBò;ïéàå ©©¨¥¦¥§¦§¨¥©©¨§©©¨§¨¥©©©¦¦¨¥©©¦§¨¥©§¨¥§¥
Cøáîä éúekä øçà ïîà ïéðBò,äëøaä ìk òîLiL ãò. ¦¨¥©©©¦©§¨¥©¤¦§©¨©§¨¨

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡ìàøNéì íéqð Ba eNòpL íB÷î äàBøä,eðéúBáàì íéqð äNòL Ceøa" øîBà"äfä íB÷na.äø÷òpL íB÷î ¨¤¨¤©£¦¦§¦§¨¥¥¨¤¨¨¦¦©£¥©¨©¤¨¤¤¤§¨

f.eirnay oefnd lkrziyãéæîá ìáà ,øæåç åðéàã ììä úéá éøîà çëùá à÷åãå .ïåæîä ìëòúð àìù ïîéñ àåä äìéëàä äúåà úîçî áòø åðéàù ïîæ ìë
:êøáéå åîå÷îì øåæçé ìëä éøáã

g.oefnd lr jxan jk xg`e oiid lr jxan:ñåë äðåòè ïåæîä úëøá éøáñ ä"áå .ñåë äðåòè ïåæîä úëøá ïéàù.jxand l`xyi xg` on` oiperóàå
àîúñîã äëøáä óåñ àìà íùä úøëæä òîù àìù éô ìò:êøá íéîùì.dkxad lk rny ok m` `l`:íéæéøâ øäì êøá àîù

h`.miqip ea eyrpy mewn d`exd.ïäéîåãå ÷ìîòá äîçìî äùòùë ä"ò äùî äéìò áùéù ïáàå ïãøéä úåøáòîå ïåðøà éìçðå óåñ íé úåøáòî ïåâë
íå÷îá ñð éì äùòù êåøá éëåøáì áééç åäéà ñð åá åì äùòðù íå÷î äàåøä ïåâë ãéçéã àñéðà ìáà ,éëåøáì ò"ë éáééçî ïðéøîàã éðä ïåâë íéáøã àñéðàå

`xephxa yexit

לשם  שנעשה ולא להאיר שבא הנר  על אלא האש" מאורי "בורא

אחר ; Ðדבר mizn ly minyad lr `le אלא באים שאינם לפי 
בהם. להריח בשביל  ולא הרע הריח את øpä,להעביר ìò àGåÀÇÇÅ

äøæ äãBáò éðôlL íéîNaä ìò àGå.בהנאה שאסורים לפי – ÀÇÇÀÈÄÆÄÀÅÂÈÈÈ
øpä ìò ïéëøáî ïéà," האש מאורי  "בורא ברכת –eúBàiL ãò ÅÀÈÀÄÇÇÅÇÆÅ

BøBàìשיוכל כדי לנר סמוך שיעמוד  כלומר  מאורו, שייהנו עד  – À
של מטבע בין מכיר  שיהא כדי שיעור, נתנו  ובגמרא ממנו ; ליהנות

לאור ממש להשתמש ונוהגים אחרת. מדינה של למטבע זו  מדינה
שונים  וטעמים שמברכים, בשעה בצפרניים שמסתכלים ידי על הנר

בגופו  שהן  מפני  כותב, יונה רבנו בצפרניים: ההסתכלות בענין  נאמרו
ברכה, סימן הוא והגידול  גדלות שהן  מפני  או  יותר, אליו  ומזומנות

מבארים, ויש השבוע, בהתחלת טוב לסימן  בהן  מסתכלים ולכן 
למטבע  מטבע בין שמכיר  כמו  זה הרי לבשר, צפורן בין שכשמכיר

סמכו(הרא"ש ) בירושלמי .– זה eze`iiyדין cr xpd lr oikxan oi`"
"exe`lשכתוב מה על  ד )– א , האור(בראשית  את אֿלהים "וירא :

אֿלהים". "ויבדל  כך: ואחר טוב" כי

i r i a x m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

במקום  לברך אדם צריך שלש) מעין  אחת ברכה גם הרמב"ם (ולפי  המזון  ברכת
סעודתו, אחרי  לברך ששכח במי  דנה משנתנו ממקומו . שיעקור  קודם שאכל ,

הלל. ובית שמאי בית בזה ונחלקו

ìëàL éî,המזון בברכת ונתחייב –Cøa àGå çëLå במקום – ÄÆÈÇÀÈÇÀÅÇ
בדבר, נזכר אחר במקום בהיותו  כך  ואחר éànLשאכל , úéaÅÇÇ

BîB÷îì øæçé :íéøîBà, שאכל למקום –Cøáéå ברכת שם – ÀÄÇÂÙÄÀÄÈÅ
økæpLהמזון . íB÷îa Cøáé :íéøîBà ìlä úéáeכלומר – ÅÄÅÀÄÀÈÅÄÀÆÄÀÇ

שנזכר. במקום לברך לו מותר  אלא שאכל , למקום לחזור צריך שאינו 

דהיינו  בשכח, אלא הלל  ובית שמאי  בית נחלקו לא אמרו : בגמרא
ויברך. למקומו  יחזור  הכל  דברי מזיד, היה אם אבל  שוגג, שהיה

לדבריכם, שמאי: לבית הלל בית להם "אמרו ברייתא: מובאת בגמרא
הבירה בראש  שאכל lecb)מי oiipa)לראש יחזור  בירך , ולא וירד ושכח

ששכח  מי לדבריכם, הלל: לבית שמאי  בית להם אמרו ויברך ?! הבירה

עולה, הוא עצמו  לכבוד ויטלנה?! יעלה לא הבירה, בראש ארנקו
שכן " כל לא שמיים ב )לכבוד נג, Cøáî.(ברכות  àeä éúîéà ãòÇÅÈÇÀÈÅ

כשנזכר ? יברך  אימתי  עד המזון , ברכת בירך  ולא ושכח שאכל  מי  –
åéòîaL ïBænä ìkòúiL éãk ãòשהתעכל קודם נזכר אם – ÇÀÅÆÄÀÇÅÇÈÆÀÅÈ

אינו  שוב המזון , שהתעכל לאחר אלא נזכר לא ואם מברך ; המזון,
בגמרא: אמרו  העיכול שיעור  בענין arx"מברך. epi`y onf lk" מחמת

משעה  אבל המזון. התעכל לא שעדיין  סימן  זה הרי אכילה, אותה

כיון  לגמרי , עדיין התעכל שלא פי  על  אף רעב, להיות שמתחיל 
מברך אינו ושוב לגמרי, שהתעכל כמו  זה הרי  להתעכל , שמתחיל 

יונה ).עליו  (רבנו
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טעונה  המזון  ברכת אם הלל , ובית שמאי  בית מחלוקת להשמיענו באה זו משנה
ברכת  שמאי בית שלדעת מברייתא מוכיחים א) נב, (ברכות בגמרא ואמנם כוס.
טעונה  שאינה סוברים שמאי שבית יוצא משנתנו לפי ואילו כוס, טעונה המזון 
תנא  שמאי; דבית אליבא היא תנאים של שמחלוקת (שם), משיבים כך על  כוס.
משנתנו של  התנא ואילו כוס, טעונה המזון ברכת שמאי  בית שלדעת סובר  אחד 

כוס. טעונה המזון  ברכת אין  שמאי בית שלדעת סובר

ïBænä øçàì ïéé íäì àaלאחר לשולחן יין  כוס הובא אם – ÈÈÆÇÄÀÇÇÇÈ
המזון, ברכת לפני הסעודה, את ñBkäשגמרו BúBà àlà íL ïéàåÀÅÈÆÈÇ

יין, יותר  שם אין לשולחן שהובא הכוס שמלבד  –éànL úéaÅÇÇ
ïéiä ìò Cøáî :íéøîBà, ושותהו היין על  מברך  רוצה אם – ÀÄÀÈÅÇÇÇÄ
ïBænä ìò Cøáî Ck øçàå שאין כוס, בלא המזון ברכת מברך – ÀÇÇÈÀÈÅÇÇÈ

כוס. טעונה המזון  ïBænäברכת ìò Cøáî :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÈÅÇÇÈ
תחילה, –ïéiä ìò Cøáî Ck øçàå ברכת הלל בית שלדעת – ÀÇÇÈÀÈÅÇÇÇÄ

ולאחר הכוס, על  המזון  ברכת תחילה מברך ולפיכך כוס, טענוה המזון

שמאי בית שגם מפרשים, יש ושותהו . היין על מברך המזון ברכת
כשמברכים  שמאי , בית שלדעת אלא כוס, טעונה המזון  שברכת סוברים

על תחילה לברך צריך  הכוס כךעל ואחר  הגפן", פרי "בורא היין
מברכים  כך ואחר  המזון  על  שמברכים סוברים, הלל ובית המזון ; ברכת

היין הירושלמי)על  לפי  בתוך(הגר"א  יין בא שאם הדברים, ופירוש  .
לאחר שישתה אחר  כוס שם שיש  או היין , ברכת עליו  ובירך המזון

הכוס  על היין  ברכת לברך צריך אינו  היין , ברכת עליו ויברך  המזון
המזון  ברכת ומברך בסעודה יין  שתה לא אם אבל  המזון . ברכת של

שמברך שמאי, בית וסוברים היין; ברכת גם עליו לברך צריך הכוס, על 
ובית  כוס, אותו  על  המזון  ברכת כך  ואחר הגפן ", פרי "בורא תחילה

הגפן " פרי  "בורא כך ואחר המזון ברכת תחילה שמברך סוברים הלל

אלבק ) Cøáîä.(ר "ח ìàøNé øçà ïîà ïéðBò ברכה השומע – ÄÈÅÇÇÄÀÈÅÇÀÈÅ
הריהו  הברכה, סוף אלא שמע שלא אף אמן.מישראל, ïéàåÀÅעונה

äëøaä ìk òîLiL ãò ,Cøáîä éúekä øçà ïîà ïéðBòÄÈÅÇÇÇÄÇÀÈÅÇÆÄÀÇÈÇÀÈÈ
ונאמר אריות. גרי שהיו  השומרונים הם שהכותים ביארנו כבר  מפיו . –

שמצוות  ואף עובדים", היו  אלהיהם ואת יראים היו  ה' "את עליהם:
אחר אמן  עונים אין מקום מכל  בהן, מדקדקים היו  בהן  שהחזיקו 

לה' בירך  לא שמא הברכה, כל  את מפיו  ששומעים עד  המברך, כותי 
בעיניהם. מקודש שהיה גריזים להר  אלא

izdw - zex`ean zeipyn
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äãBáò epnîäøæ,"eðöøàî äøæ äãBáò ø÷òL Ceøa" øîBà. ¦¤£¨¨¨¥¨¤¨©£¨¨¨¥©§¥
·ïé÷éfä ìò,ä ìòåúBòåf,íé÷øaä ìòå,íéîòøä ìòå,úBçeøä ìòå–"íìBò àìî Búøeáâe BçkL Ceøa" øîBà. ©©¦¦§©©§¨§©©§¨¦§©¨§¨¦§©¨¥¨¤Ÿ§¨¨¥¨

íéøää ìò,úBòábä ìòå,íéniä ìòå,úBøäpä ìòå,úBøaãnä ìòå–"úéLàøá äNòî äNBò Ceøa" øîBà. ©¤¨¦§©©§¨§©©©¦§©©§¨§©©¦§¨¥¨¤©£¥§¥¦
äãeäé éaø:øîBàìBãbä íiä úà äàBøäCeøa" øîBà"ìBãbä íiä úà äNòL–íé÷øôì BúBà äàBøL ïîæa. ©¦§¨¥¨¤¤©¨©¨¥¨¤¨¨¤©¨©¨¦§©¤¤¦§¨¦

íéîLbä ìò,úBáBhä úBøBNaä ìòå–"áéènäå áBhä Ceøa" øîBà;úBòø úBòeîL ìòåïic Ceøa" øîBà ©©§¨¦§©©§©¥¨©§©¥¦§©§¨¥¨©©
"úîàä. ¨¡¤

íùä úøëæä äá ïéàù äëøá ìëã úåëìîå íù úøëæä åòá ïéúéðúîã úåëøá éðä ìëå .äæä íå÷îá éúåáàì ñð äùòù êåøá êøáì íéáééç åðá ïáå åðáå äæä
:äëøá äðéà úåëìîå

a.miwif:êåøà áðæ åì ùéù åîë äàøðù áëåë éîð éà .íå÷îì íå÷îî õçë äøåéå òé÷øä çúåôù åîë äàøðä áëåë.zeref:úùòåøå úòæòãæî õøàäù
.minrxàîéúã äîë ,äæì äæî íéî íéëôåùù íéððòî òé÷øá òîùðä ìå÷(àð äéîøé):íéîùá íéî ïåîä åúú ìå÷ì.zegexd lre,óòæå äøòñá íéàáù

:íé÷øôì àìà úåéåöî íðéàå.mler `ln egky jexaáéúëã íä úéùàøá äùòî åìà ìëù úéùàøá äùòî äùåò êåøá êøáî éòá éàå(äì÷ íéìäú)íé÷øá
éëåøáì éöî àìã à÷åã úéùàøá äùòî äùåò øîåà 'åëå úåòáâä ìòå íéøää ìò ìáà ,äùò øèîìíìåòä áåøá íéàøð ïðéàù íìåò àìî åçëù åäééìò

:åîå÷îá ãçàå ãçà ìë àìà.lecbd midé÷îù ñåðé÷åà íé:íìåòä ó.lecbd mid z` dyry jexa:åîöòì äëøá òáå÷ åúåáéùçå åìãâ êåúîù.miwxtl
:íåé íéùìùì íåé íéùìùî.'eke minybd lräéãéãì áåèä áéèîäå áåèä òîùî éëäã éðéøçà íò úåôúåùá àòøà äéì úéàã àåäå ,áéèîäå áåèä êøáî

êøáî åãáì ò÷ø÷ åì ùé íàå .'åëå åðì úãøåäù äôéèå äôéè ìë ìò åðéäìà 'ä êì åðçðà íéãåî øîåà ììë àòøà äéì úéì éë ìáà ,éðéøçàì áéèîäå
:åðééçäù

`xephxa yexit
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הראייה. בברכות עוסקת משנתנו 

ìàøNéì íéqð Ba eNòpL íB÷î äàBøä כגון ישראל, לעם – ÈÆÈÆÇÂÄÄÀÄÀÈÅ
mid zexarn d`exd",(ביבשה סוף בים ישראל  שעברו  zexarn(מקום

ocxid,(יהושע בימי  בחרבה ישראל  בם oda"(שעברו  `veike כמפורט)

א ) נד , ברכות  eðéúBáàì,בברייתא íéqð äNòL Ceøa" øîBàÅÈÆÈÈÄÄÇÂÅ
"äfä íB÷na אֿלהינו ה' אתה "ברוך ומלכות: בשם שמברך היינו – ÇÈÇÆ

בברכות  וכן הזה". במקום לאבותינו  ניסים שעשה העולם מלך

שכתוב ממה הניסים ברכת למדים בגמרא להלן. (שמות המפורטות

י) ומידיח , מצרים מיד  אתכם הציל  אשר  ה' ברוך יתרו  "ויאמר  :

äøæפרעה". äãBáò epnî äø÷òpL íB÷îישראל בארץ הרואה – ÈÆÆÆÀÈÄÆÂÈÈÈ
זרה, עבודה ממנו שנעקרה "Ceøaמקום øîBà אֿלהינו ה' אתה ÅÈ

העולם eðöøàî"מלך äøæ äãBáò ø÷òLומוסיף הברייתא ,– (לפי ÆÈÇÂÈÈÈÅÇÀÅ
ב ) נז , מקומות ברכות  מכל תיעקר  כן  זה, ממקום שנעקרה "כשם :

שנעקרה  מקום לארץ בחוץ הרואה לעבדך ". עובדיהם לב והשב ישראל
הזה", ממקום זרה עבודה שעקר "ברוך אומר : זרה עבודה ממנו 

מכל תיעקר  כן זה ממקום שנעקרה "כשם כדלעיל : כן  גם ומסיים
לעבדך ". עובדיהם לב והשב ישראל  מקומות

ב ה נ ש מ ר ו א ב

אחרות. בברכות ללמד  מוסיפה וכן הראייה, בברכות ממשיכה משנתנו

ïé÷éfä ìò,(קומט מאיר , זנב בעל  (כוכב שביט כוכב הרואה –ìòå ÇÇÄÄÀÇ
úBòåfä,האדמה רעידת –ìòå ,íéîòøä ìòå ,íé÷øaä ìòå ÇÀÈÀÇÇÀÈÄÀÇÈÀÈÄÀÇ
úBçeøä,וזעף בסערה  שבאים הרוחות על –BçkL Ceøa" øîBà ÈÅÈÆÙ

"íìBò àìî Búøeáâeשאפשר מבואר , בגמרא ומלכות. בשם – ÀÈÈÅÈ
מעשה  עושה "ברוך  גם הללו  הטבע מתופעות אחת כל  על לברך 
עולם", מלא וגבורתו "שכוחו הרעמים על  לברך  ונוהגים בראשית".

בראשית". מעשה "עושה – הברקים úBòábä,ועל  ìòå ,íéøää ìòÇÆÈÄÀÇÇÀÈ
úBøaãnä ìòå ,úBøäpä ìòå ,íéniä ìòåממראי אחד  הרואה – ÀÇÇÇÄÀÇÇÀÈÀÇÇÄÀÈ

– יום לשלושים (אחד  הללו  äNBò),רמב"ם הטבע Ceøa" øîBàÅÈÆ
"úéLàøá äNòî הדברים על לברך  יכול  שאינו זו, ברכה ודווקא – ÇÂÅÀÅÄ

העולם  ברוב נראים שאינם לפי  עולם", מלא וגבורתו  "שכוחו  הללו

במקומו רק הוא מהם ואחד  אחד  כל ברטנורא )אלא éaøÇÄ.(רש "י;
ìBãbä íiä úà äàBøä :øîBà äãeäé שכוונת מפרשים יש  – ÀÈÅÈÆÆÇÈÇÈ

חשיבותה  ומפני ארצנו, של  המערבי הגבול שהוא התיכון  לים משנתנו 

יהודה  רבי  כוונת שאין סוברים ויש  הגדול ", "ים נקרא ישראל  ארץ של
האוקינוס, לים ìBãbä"אלא íiä úà äNòL Ceøa" øîBà– ÅÈÆÈÈÆÇÈÇÈ

לעצמו ברכה לו  קבעו  חשיבותו  BúBà,(רש "י)שמפני äàBøL ïîæaÄÀÇÆÆ
íé÷øôìיום לשלושים פעם היינו  ìòå.(גמרא )– ,íéîLbä ìò ÄÀÈÄÇÇÀÈÄÀÇ

"áéènäå áBhä Ceøa" øîBà úBáBhä úBøBNaäגשמי ירדו – ÇÀÇÅÈÇÀÇÅÄ
והמטיב". הטוב העולם מלך  אֿלהינו  ה' אתה "ברוך מברך ברכה,

והמטיב" "הטוב מברך אדם שאין הברייתא), (לפי  מבואר  בגמרא
לו  שהגיעה טובה שכל אחרים, עם בשותפות שדה לו כשיש  אלא

והמטיב"; "הטוב עליה מברך זו, בטובה עמו  שותף אחר ויש לאדם
על "שהחיינו" מברך שותף, כל ללא לעצמו , שדה לו יש אם אבל 

"הטוב  מברך בשדה שותף לו כשאין  שאפילו  סוברים ויש הגשמים.
הגשמים  בטובת עמו  שותף הריהו  קרקע לו שיש מי  שכל  והמטיב",

אֿלהינו (רא"ש ) ה' לך  אנחנו "מודים מברך  כלל , שדה לו אין אם אבל .
וכו ' כים" שירה מלא פינו ואילו  לנו, שהורדת וטיפה טיפה כל על 

אתה  "ברוך וחותם: מלכנו " שמך את ויברכו וישבחו  יודו  הם "הן עד 
והתשבחות" ההודאות רוב אֿל  מברכים (רמב"ם )ה' שאין  אומרים, יש .

ואחר הגשמים, עצירת מחמת בצער היו  כן אם אלא הגשמים ברכת

זמן  וכשמגיע גדול  יובש  שמצוי ישראל , בארץ ברם, גשמים. ירדו  כך
לומר מצדדים יש  בו, שמח אחד כל בזמנו יורד  והגשם הגשמים

לכן  קודם גשמים עצירת היתה לא אם אף הגשמים ברכת שמברכים

ברורה ) וכן (משנה  .zeaeh zexeya lr,ולאחרים לו טובות שהן  –

שסמך מובא רבה במדרש וכן  בירושלמי והמטיב". "הטוב מברך
הכתוב שם על ל"גשמים" טובות" "בשורות כה )התנא כה, :(משלי 

מרחק". מארץ טובה שמועה עיפה, נפש על קרים úBòeîL"מים ìòåÀÇÀ
"úîàä ïic Ceøa" øîBà úBòø נקט שהתנא מעירים, יש  – ÈÅÈÇÇÈÁÆ

zexeya""טובותzereny"e לאדם מספרים אין שרעות מפני  רעות",
מצוה  טובות ואילו  רעות", "שמועות אומר ולכן לו, שיישמעו  עד 

טובות" "בשורות אומר לכן  לאדם, (הגר"א ).לבשר

i y y m e i
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בטובה  עמו  שותף אחר  ויש לאדם טובה הגיעה שאם הקודמת, במשנה הזכרנו  כבר 
שותף  אחר שאין לבדו , לו היא הטובה ואם והמטיב", "הטוב מברך  הריהו  זו,

"שהחיינו" מברך זו , בטובה f)עמו ,i zekxa m"anx ;a ,hp zekxa).

Lãç úéa äða,חדש בית קנה הדין והוא –íéLãç íéìk äð÷å ÈÈÇÄÈÈÀÈÈÅÄÂÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚Lãç úéa äða,íéLãç íéìk äð÷å–"eðéçäL Ceøa" øîBà.äáBhä ïéòî äòøä ìò Cøáî,äáBhä ìòå ¨¨©¦¨¨§¨¨¥¦£¨¦¥¨¤¤¡¨§¨¥©¨¨¨¥¥©¨§©©¨
äòøä ïéòî.ì ÷òBväøáòL,àåL úlôz Bæ éøä.?ãöékúøaòî BzLà äúéä,ézLà ãìzL ïBöø éäé" øîàå ¥¥¨¨¨©¥§¤¨¨£¥§¦©¨§¥©¨§¨¦§§ª¤¤§¨©§¦¨¤¥¥¦§¦

"øëæ–àåL úlôz Bæ éøä.Cøca àa äéä,øéòa äçåö ìB÷ òîLå,"éúéá éða elà eéäé àHL ïBöø éäé" øîàå ¨¨£¥§¦©¨§¨¨¨©¤¤§¨©§¨¨¨¦§¨©§¦¨¤¦§¥§¥¥¦
–àåL úlôz Bæ éøä. £¥§¦©¨§
„íézL ìltúî Cøkì ñðëpä,Búàéöéa úçàå Búñéðëa úçà.éàfò ïaòaøà :øîBà,íézLe Búñéðëa íézL ©¦§¨©§©¦§©¥§©¦©©¦§¦¨§©©¦¦¨¤©©¥©§©§©¦¦§¦¨§©¦

Búàéöéa.ì äàãBä ïúBðåøáòL,àáì ãéúòì ÷òBöå. ¦¦¨§¥¨¨§¤¨©§¥¤¨¦¨Ÿ
‰äòøä ìò Cøáì íãà áiç,äáBhä ìò Cøáî àeäL íLk,øîàpL(ä ,å íéøáã):éäGà 'ä úà záäàå"E, ©¨¨¨§¨¥©¨¨¨§¥¤§¨¥©©¨¤¤¡©§¨©§¨¥¡¤

Eááì-ìëa"Eãàî-ìëáe ELôð-ìëáe."Eááì-ìëa"–éøöé éðLaE,òø øöéáe áBè øöéa;"ELôð-ìëáe"–elôà §¨§¨§§¨©§§§¨§Ÿ¤§¨§¨§¦§¥§¨¤§¥¤§¥¤¨§¨©§§£¦

b.miycg milk dpwe ycg zia dpa:åðééçäù êøáî ïäá àöåéë åì ïéà ïéá ïäá àöåéë åì ùé ïéá.daehd oirn drxd lríéî åôöù ïåâë àøîâá ùøôî
:úîàä ïééã êøáîå àéä äòø àäéî àúùä úåàáä íéðùì úçáåùî åäãù úéùòðå äîãàä éðô íéîä ååøù ô"òà ,åæ äðù ìù åúàåáú åôèùå åöøà ìò

.drxd oirn daehd lreêøáîå àéä äáåè àäéî àúùä äéðéî äì ìé÷ùå ïéøåñéå úåëîá åèáåç àëìî äá òîù éàã àéä äòøã â"òà ,äàéöî çëùàã ïåâë
:áéèîäå áåèä.xaryl wrevd:äåä äåäã éàîã ,àåù úìôú åæ éøä äéä øáëù äî ìò ììôúîä

c.ez`ivia mizye ezqipka mizyíéúù (äæ) éøä íåìùì äæ êøëì éðúñðëäù êéðôì éðà äãåî øîåà ñðëð ,íåìùì äæ êøëì éðñéðëúù øîåà åúñéðëá
ïúéù êéøöù éðôî äîì êë ìëå íåìùì äæ êøëî éðúàöåäù êéðôì éðà äãåî øîåà àöéù øçàì ,íåìùì äæ êøëî éðàéöåúù øîåà úàöì ù÷á .åúñéðëá

:äáåè åì àáúù ãéúòä ìò ììôúéå áåèä ïî åéìò øáòù äî ìò åàøåáì äàãåä íãà
d.drxd lr jxal mc` aiigù íùë áåè áìáå äçîùá êøáì áééç ,äòøä ìò úîàä ïééã êøáîùë:äáåèä ìò áéèîäå áåèä äçîùá êøáîxg` xac

.jc`n lka:úåðòøåô úãî ïéá äáåè äãî ïéá êì úåãåãîä úåãî ìëá.ey`x mc` lwi `l:ùàø úåì÷ âäðé àì.gxfnd xry cbpkúéáä øäì õåç

`xephxa yexit

בהם, כיוצא לו שיש  אף –"eðéçäL Ceøa" øîBà אתה "ברוך – ÅÈÆÆÁÈ
דעות  יש הזה". לזמן והגיענו  וקימנו שהחיינו  העולם מלך אֿלהינו ה'

בהם, השתמש  לא שעדיין פי על  אף הקנייה, בשעת לברך  שצריך
בקנייתם שמח שהוא הלב שמחת ידי  על  אלא הברכה (רא"ש ;שאין 

äáBhä.רשב"א ) ïéòî äòøä ìò Cøáî רעה שעכשיו  דבר על  – ÀÈÅÇÈÈÈÅÅÇÈ
טובה  זמן לאחר  לו  שתצמח פי על  אף האמת" "דיין מברך לו היא

טובה  השטף שכשיעבור  בשדהו , מים שטף לו  שבא כגון  זה, מדבר
לו  היא רעה עכשיו מקום מכל  שדהו, והרווה שהשקה לו, תהא

זו ; שנה של התבואה äòøäשמפסיד  ïéòî äáBhä ìòåעל – ÀÇÇÈÅÅÈÈÈ
שתבוא  פי על  אף והמטיב" "הטוב מברך לו  היא טובה שעכשיו דבר

למלכות  הדבר שכשיישמע מציאה, שמצא כגון ממנו , רעה כך  אחר  לו 
מכל בעצמו , מסרה שלא על קשות יענישוהו ואף ממנו  אותה יקחו 

על אלא להיות העתיד על מברכים ואין  לו , היא טובה עכשיו מקום
יהיו שלא ואפשר שיהיו  אפשר  העתידות כי עתה, שאירע .(רמב"ם )מה

øáòLì ÷òBvä ואין נעשה שכבר  זמנו , שעבר דבר  על  המתפלל  – ÇÅÀÆÈÈ
àåLלהשיב, úlôz Bæ éøäשיכול דבר  על אף הגר"א: וכותב – ÂÅÀÄÇÈÀ

תפילת  זו הרי נס, בדרך אם כי  הטבע דרך פי על שלא אלא להיות

א )שוא ס , ברכות  גמרא øîàå.(עיין ,úøaòî BzLà äúéä ?ãöékÅÇÈÀÈÄÀÀËÆÆÀÈÇ
àåL úlôz Bæ éøä ,"øëæ ézLà ãìzL ïBöø éäé" שצורת – ÀÄÈÆÅÅÄÀÄÈÈÂÅÀÄÇÈÀ

המין . מבחינת היא מושלמת Cøcaהעובר  àa äéä אדם היה – ÈÈÈÇÆÆ
בדרך, øéòaהולך äçåö ìB÷ òîLåעל אדם בני של  צעקה – ÀÈÇÀÈÈÈÄ

עליהם, שבאה éúéá"צרה éða elà eéäé àHL ïBöø éäé" øîàåÀÈÇÀÄÈÆÄÀÅÀÅÅÄ
ביתי, בני  יהיו  לא הללו שהצועקים –àåL úlôz Bæ éøäשהרי – ÂÅÀÄÇÈÀ

הדבר. אירע כבר 
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משנתנו באה שוא, תפילת זו  הרי  לשעבר שהצועק הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 

מה  על הודאה ויתן  לבוא העתיד על  רחמים ויבקש אדם יצעק שלעולם ללמד ,

שעבר .

Cøkì ñðëpä רעים ופגעים שעלילות חומה, מוקפת גדולה עיר  – ÇÄÀÈÇÀÇ
שם, íézLמצויים ìltúî:תפילות שתי  –Búñéðëa úçà– ÄÀÇÅÀÇÄÇÇÄÀÄÈ

שתכניסני אֿלהי ה' מלפניך  רצון  "יהי  לכרך: כניסתו בשעת אחת תפילה
לשלום"; זה Búàéöéaלכרך úçàå שיוצא בשעה אחת ותפילה – ÀÇÇÄÄÈ

לשלום" זה מכרך  שהוצאתני  אֿלהי ה' לפניך אני  "מודה מהכרך :

òaøà.(רמב"ם ) :øîBà éàfò ïa, מתפלל הוא תפילות –íézL ÆÇÇÅÇÀÇÀÇÄ

Búñéðëaלכרך שתכניסני  רצון ... "יהי  אומר: לכרך כניסתו  לפני – ÄÀÄÈ
זה  לכרך שהכנסתני  אני... "מודה אומר: שנכנס ולאחר  לשלום"; זה

Búàéöéaלשלום", íézLeיהי" אומר: לצאת שמתכונן  בשעה – ÀÇÄÄÄÈ
אני "מודה אומר: שיצא ולאחר לשלום"; זה מכרך  שתוציאני רצון...

לשלום  שהוצאתני וכשם לשלום, זה מכרך שהוצאתני  אֿלהי  ה' לפניך
מכף  ותצילני  לשלום ותצעידני לשלום ותסמכני  לשלום תוליכני  כך

בדרך" ואורב אויב א )כל ס, ברכות øáòLì,;(ברייתא, äàãBä ïúBðåÀÅÈÈÀÆÈÇ
àáì ãéúòì ÷òBöå התפילות של טיבן את לפרש באה זו  פיסקה – ÀÅÆÈÄÈÙ

שעבר מה על  לבוראו  הודאה לתת אדם שצריך  למעלה, הנזכרות
יש ולברכה. לשלום שיהא לבוא העתיד על ולהתפלל  ולצעוק עליו,

"וצועק  כך  ואחר לשעבר " הודאה "ונותן תחילה נוקט שהתנא מעירים,
ב  שמדברי לפי  לבוא", שתילעתיד את בזה מציין  והוא הם, עזאי ן 

בכניסתו  קמא תנא שלדעת קמא, תנא דברי על  שמוסיף התפילות
שכשנכנס  ומוסיף, עזאי  בן ובא לעתיד, שצועק אחת, מתפלל לכרך

תפילה  – קמא תנא לדעת – מתפלל ביציאתו וכן שעבר ; על מודה
בן  ובא הרמב"ם), (לפי  שבארנו  כפי  שעבר, על בה שמודה אחת,

לעתיד וצועק מתפלל  מהכרך יציאתו לפני שגם ומוסיף, (תוספות עזאי 

מהרי"ח ) חידושי .חדשים ;

y c e w z a y
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באהבה  שמים דין קבלת א) אחדים: עניינים כוללת מסכתנו  את המסיימת זו משנה
(oicd weciv) מצוות ב) ב). ס, ברכות (עיין לטובה הכל הקב"ה שעושה מה שכל  ,

"תוספות  בעל  וכותב תיראו ". "ומקדשי  ל): יט, (ויקרא שנאמר המקדש, מן  היראה
(כמפורש תגיע היכן עד  יתברך, השם אהבת והזכיר שהואיל  לי  "נראה טוב": יום
ששנינו שזה יראתו, תגיע היכן  עד  כן  כמו  להזכיר  (התנא) בא משנתנו), של  ברישא
הזה, בבית השוכן יתברך השם את ליראה היינו  וכו' ראשו" את אדם יקל  "לא כאן
שמירה  מה – תיראו " ומקדשי תשמורו  שבתותי  "את ב): ו, (יבמות שדרשו  כמו

אף השבת, על שהזהיר  ממי אלא מתיירא אתה משבת לא בשבת xen`האמורה
במקדש , ycwnd"האמור lr xidfdy inn `l` `xi dz` ycwnd on `l שצווה (ממי 

שלום, ובשאילת שבמקדש בברכות חכמים שתיקנו  תקנות ג) רמב"ם). – יראתו  על 
במשנה. כמבואר 

äòøä ìò Cøáì íãà áiç דיין" ברכת חפצה ובנפש שלם בלב – ÇÈÈÈÀÈÅÇÈÈÈ
äáBhäהאמת", ìò Cøáî àeäL íLk הטוב" ברכת בשמחה – ÀÅÆÀÈÅÇÇÈ

Eááì-ìëaוהמטיב", ,EéäGà 'ä úà záäàå" :øîàpLÆÆÁÇÀÈÇÀÈÅÁÆÀÈÀÈÀ
"Eááì-ìëa" ."Eãàî-ìëáe ELôð-ìëáe: ללמד הכתוב בא – ÀÈÇÀÀÀÈÀÙÆÀÈÀÈÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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ELôð úà ìèBð àeä;"Eãàî-ìëáe"–ðBîî ìëaE.:øçà øác"Eãàî-ìëa"–äcî ìëaããBî àeäL äcîe ¥¤©§§§¨§Ÿ¤§¨¨§¨¨©¥§¨§Ÿ¤§¨¦¨¦¨¤¥
Cì,ãàî ãàîa Bì äãBî éåä.ãâðk BLàø úà íãà ì÷é àGçøænä øòL,éLã÷ úéa ãâðk ïeëî àeäL ¨¡¥¤¦§Ÿ§Ÿ¨¥¨¨¤Ÿ§¤¤©©©¦§¨¤§ª¨§¤¤¥¨§¥

íéLãwä.úéaä øäì ñðké àGBì÷îa,Bìòðîáe,Búcðôáe,åéìâø ìòL ÷áàáe,àéøcðt÷ epNòé àGå,ä÷é÷øe ©¢¨¦¦¨¥§©©©¦§©§§¦§¨§ª§¨§¨¨¤©©§¨§©£¤©©§©§¨§¦¨
øîçå ìwî.Lc÷na eéäL úBëøá éîúBç ìk,"íìBòä ïî" íéøîBà eéä.ïéðénä eì÷ìwMî,íìBò ïéà :eøîàå ¦©¨Ÿ¤¨§¥§¨¤¨©¦§¨¨§¦¦¨¨¦¤¦§§©¦¦§¨§¥¨
ãçà àlà,"íìBòä ãòå íìBòä ïî" :íéøîBà eäiL eðé÷úä.eðé÷úäå,àäiLíMa Bøáç íBìL úà ìàBL íãà, ¤¨¤¨¦§¦¤§§¦¦¨¨§©¨¨§¦§¦¤§¥¨¨¥¤§£¥©¥

çúôå ìàøùé úøæò øòùå íéùð úøæò øòù çøæî øòù ,äæ ãâðë äæ íéðååëî íéøòùä ìëù ,ïååëî àåäù éôì ,çøæîì úéáä éìâøì øùà äëåîðä äîåçá øùà
:ïåùàø úéá éîéá íéùã÷ä ùã÷ úéáå ìëéääå íìåàä.ezcpet`aðèì àìù äòéæä ìá÷ì åøùá ìò ùáåìù ãâá øçà ùåøéô .úåòî åá íéðúåðù ìåìç øåæàó
:åãáì ãâá åúåàá úàöì íãàì éàðâå ,íéãâá øàù.`ixcptwàðôé÷îãà àéøãðô÷ ïåùìå .íù êøã åëåìä øö÷ì éãë åãâðëù çúôá úàöìå äæ çúôá ñðëéì

é÷äì êéøö éðàù ãåòá øîåìë ,àäá ìåòà éøã:ïàë êøã ñðëàå éëìäî øö÷à íéúá ìù úåøåù ó.dwiwxe:úéáä øäá äøåñà.xnege lwnäîå ,ìòðîî
:ïëù ìë àì ïåéæá êøã àéäù ä÷é÷ø ,øåñà ïåéæá êøã åðéàù ìòðî.ycwnay zekxa inzeg lkïî ìàøùé éäìà 'ä êåøá äëøá ìë óåñá øîåà êøáîä

àøæòá áéúëã ,ùã÷îáù äëøá ìë øçà ïîà ïéðåò ïéàù .ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá íéøîåà ïéðåòäå ,íìåëá ïëå úòãä ïðåç íìåòä ãòå íìåòä
(è äéîçð)àëä ïðéòîùàå .å"òì åúåëìî ãåáë íù êåøá íéðåòù øîåìë ,êãåáë íù åëøáéå ë"çà øîåàå ,íìåòä ãò íìåòä ïî íëéäìà 'ä úà åëøá åîå÷

:íìåòä ãòå íéøîåà åéä àìå øúåé àìå íìåòä ïî ìàøùé éäìà êåøá àìà íéøîåà åéä àì ïåùàø ùã÷îáã.mipind elwlwynúééçúá íéðéîàî ïéàù
àéöåäì ,àáä íìåòäå äæä íìåòä ,ùé úåîìåò éðùù øîåì íìåòä ãòå íìåòä ïî íéøîåà åäéù åðéã úéáå àøæò åðé÷úä ,äæ àìà íìåò ïéà åøîàå íéúîä

:íéúîä úééçúá íéøôåëù íéðéîä áìî.mya exiag melya l`ey mc` `diyíå÷î ìù åãåáëá àåä ìæìæî ïðéøîà àìå ,àåä êåøá ùåã÷ä ìù åîùá
òîù àú ,äéðéî ïðéøîâ àìå ãáò÷ äéùôðã äéúòãî æòá àîéú éëå ,íëîò 'ä íéøöå÷ì øîàù æòåáî åãîìå ,åéìò íéîù íù àéöåäì úåéøáä ãåáë ìéáùá
àìå ,åîò äðéëùäù åòéãåä íå÷î ìù åúåçéìùá àìà ,åëøá àìå ,ïåòãâ íåìùá êàìîä ìàù àì àîéú éëå ,ìéçä øåáâ êîò 'ä ïåòãâì øîàù êàìîä ïî
øîàðù êîñäì éî ìò åì ùé éë êúîåà éð÷æî ãåîì àìà äùò åúòãîù øîåì æòá úà æåáú ìà ,êîà äð÷æ éë æåáú ìà øîåàå òîù àú ,äéðéî ïðéøîâ

`xephxa yexit

òø øöéáe áBè øöéa ,Eéøöé éðLa שאתה בשעה שאף כלומר – ÄÀÅÀÈÆÀÅÆÀÅÆÈ
ובשתיה  באכילה כגון שבלבך, הרע היצר מצד  הבאים בדברים עוסק
ולחזק  לקיים שמים, לשם כוונתך תהא אחרים, גופניים ובתענוגים

מצוותיו ; ולקיום ה' לעבודת גופך היינו:"ELôð-ìëáe"את – ÀÈÇÀÀ
ELôð úà ìèBð àeä elôà שבשעה עקיבא, רבי  על כמסופר – ÂÄÅÆÇÀÀ

בשרו  את סורקים והיו  היה, שמע קריאת זמן  להריגה שהוציאוהו
לו  אמרו שמים. מלכות עול  עליו מקבל  והיה ברזל, של  במסרקות

פסוק  על  מצטער הייתי  ימי  כל  להם: אמר כאן ?! עד רבנו , תלמידיו:
לידי יבוא מתי  אמרתי: נשמתך , את נוטל אפילו נפשך " "בכל זה

עד ב"אחד" מאריך היה אקיימנו?! לא לידי  שבא ועכשיו ואקיימנו,
ב"אחד "...; נשמתו היינו:"Eãàî-ìëáe"שיצאה –EðBîî ìëa ÀÈÀÙÆÀÈÈÀ

שנו בברייתא שמים. שם קידוש  למען ממונך כל  שתמסור  (ברכות –

ב ) נאמרסא , ואם מאדך"? "בכל נאמר  למה נפשך", "בכל  נאמר  "אם :

שגופו  אדם לך  יש  אם אלא, נפשך"? "בכל  נאמר למה מאדך ", "בכל 
אדם  לך יש  ואם נפשך", "בכל נאמר: לכך  – מממונו עליו חביב

מגופו  עליו  חביב א )שממונו צא חולין מאדך ".(עיין "בכל נאמר  לכך  –
"Eãàî-ìëa" :øçà øácבכל" מהכתוב דרשו אחר  דרש – ÈÈÇÅÀÈÀÙÆ

Cìמאדך": ããBî àeäL äcîe äcî ìëaמודד שהוא בין – ÀÈÄÈÄÈÆÅÈ
jnr)לך bdep),הפורענות במידת לך מודד שהוא ובין הטוב במידת

ãàî ãàîa Bì äãBî éåäעל לברך אדם שחייב מכאן, והרי  – ÁÅÆÄÀÙÀÙ
(בפירושו  הרמב"ם שבארנו. כמו הטובה, על  שמברך כשם הרעה

שהרבה "לפי  לדבר: טעם נותן  לרע למשנתנו ) נחשבים דברים

להצטער לנבון ראוי  אין ולכן גדולה... טובה מביאים וסופם בתחילתם,
שהרעות  מבארים, ויש  התכלית". יודע שאינו  לפי גדולה... צרה בבוא

עוונותיו  כפרת הכל  כי  הן , לטובתו  האדם על הקב"ה (הערוך ;שמביא

יונה ) דעבדרבנו "כל  לומר: רגיל  אדם יהא "לעולם אמרו : בגמרא .

לטובה". הכל הקב"ה שעושה מה "כל – עבד" לטב ì÷éרחמנא àGÈÅ
çøænä øòL ãâðk BLàø úà íãà בהקדמה הזכרנו כבר  – ÈÈÆÙÀÆÆÇÇÇÄÀÈ

שנאמר המקדש, מן  לירא היא התורה מן שמצוה (ויקרא למשנתנו,

ל ) ירא יט , אתה המקדש מן  "לא חכמים: ואמרו תיראו ", "ומקדשי  :

ש ללמדנו  המשנה באה מכאן המקדש "; על שהזהיר ממי "l`אלא
..."ey`x z` mc` lwi המזרח שער  נוכח ראש קלות ינהג שלא כלומר ,

הבית, íéLãwäשבהר  éLã÷ úéa ãâðk ïeëî àeäLששער – ÆÀËÈÀÆÆÅÈÀÅÇÃÈÄ
האולם  ופתח ישראל עזרת ושער נשים עזרת שער כנגד מכוון המזרח

הרמב"ם וכותב המקדש. בית של ז )וההיכל ז , הבחירה בית "אף (הל' :
שהיה  כמו במוראו  אדם חייב בעוונותינו , חרב היום שהמקדש פי  על 

שנאמר  בבניינו... בו  תיראו "(שם )נוהג ומקדשי  תשמרו שבתותי "את :

פי על  שאף לעולם, מקדש מורא אף לעולם, שבת שמירת מה –
עומד". בקדושתו  ñðkéשחרב, àG,אדם –Bì÷îa úéaä øäì– ÄÈÅÀÇÇÇÄÀÇÀ

שבידו , שברגליו ,Bìòðîáeבמקל בנעלים –Búcðôáe באפונדה – ÀÄÀÈÀËÀÈ
לכסף, כיס ובה רחבה חגורה והיא במתניו , ìòLהאזורה ÷áàáeÀÈÈÆÇ

åéìâøשאי נקיות,– ברגליים אלא הבית להר להיכנס epNòéן àGå ÇÀÈÀÇÂÆ
àéøcðt÷דרך יעבור שלא כלומר קצרה, דרך הבית הר יעשה ולא – ÇÇÀÇÀÈ

דרכו ; את לקצר כדי הבית הבית,ä÷é÷øeהר בהר לירוק שאסור  – ÀÄÈ
øîçå ìwî ומה ממנעל : וחומר  "קל  מבואר : בגמרא בברייתא – ÄÇÈÙÆ

בזיון  דרך בו שאין milbxdמנעל zxinyl dyrpy)( רמב"ם אסור― ,
שאסורה  שכן כל  לא בזיון דרך שהיא רקיקה הבית, בהר  בו להיכנס

הבית" ב )(ברכותבהר  Lc÷na,.סב, eéäL úBëøá éîúBç ìkÈÀÅÀÈÆÈÇÄÀÈ
"íìBòä ïî" íéøîBà eéäכ במקדש,– תחילה היו נוהגים לומר, ÈÀÄÄÈÈ

"ברוך כגון  העולם", "מן  אומרים היו  ברכה כל  של  החתימה שבנוסח
"אמן " עונים היו  ולא אברהם". מגן העולם מן ישראל אֿלהי ה' אתה

ועד" לעולם מלכותו כבוד  שם "ברוך  אלא סג,במקדש ברכות (גמרא 

ãçà.א ) àlà íìBò ïéà :eøîàå ,ïéðénä eì÷ìwMî העולם – ÄÆÄÀÀÇÄÄÀÈÀÅÈÆÈÆÈ
בלבד, חכמים,eðé÷úäהזה –íéøîBà eäiL בנוסח במקדש, – ÄÀÄÆÀÀÄ

ברכה, כל של  íìBòä"החתימה ãòå íìBòä ïî"שיש לומר  – ÄÈÈÀÇÈÈ
המקרא לשון  וכן הבא. והעולם הזה העולם עולמות, מא ,שני  (תהלים

מח ) קו, וכן יד; העולם", ועד מהעולם ישראל  אֿלהי  ה' "ברוך  (נחמיה :

ה ) העולם".ט , עד העולם מן  אֿלהיכם ה' את ברכו "קומו  :eðé÷úäåÀÄÀÄ
עוד, –íMa Bøáç íBìL úà ìàBL íãà àäiL,'ה בשם – ÆÀÅÈÈÅÆÀÂÅÇÅ

בשבי שמים בכבוד  זלזול של חשש  בזה שלואין או  הבריות כבוד  ל 

מבועז, למדו  שכן לבטלה , שמים שם "æòá-äpäåהזכרת :øîàpLÆÆÁÇÀÄÅÙÇ
,Bì eøîàiå ,íënò 'ä ,íéøöBwì øîàiå ,íçì úéaî àaÈÄÅÆÆÇÙÆÇÀÄÄÈÆÇÙÀ

"'ä Eëøáé.בשם לברך שראוי ומכאן  –øBab Enò 'ä" :øîBàå ÀÈÆÀÀÅÄÀÄ
"ìéçä'ה בשם גדעון את בירך  הוא אף לגדעון שנראה המלאך  – ÆÈÄ

עמך ". "ה' לו: הכתובøîBàåואמר כב )– כג, "æeáz-ìà:(במשלי ÀÅÇÈ
"Enà äð÷æ-ék:כתוב שכן מבועז , ללמוד  שאין  תאמר  אל  כלומר  – ÄÈÀÈÄÆ

למנהגיהם  האומה, לזקני תבוז אל כלומר אמך ", זקנה כי תבוז "אל
הכתובøîBàåולתקנותיהם. קכו)– קיט , úBNòì:(בתהילים  úò" ÀÅÅÇÂ

izdw - zex`ean zeipyn



קצי d dpyn iriyz wxt zekxa zkqn

‚Lãç úéa äða,íéLãç íéìk äð÷å–"eðéçäL Ceøa" øîBà.äáBhä ïéòî äòøä ìò Cøáî,äáBhä ìòå ¨¨©¦¨¨§¨¨¥¦£¨¦¥¨¤¤¡¨§¨¥©¨¨¨¥¥©¨§©©¨
äòøä ïéòî.ì ÷òBväøáòL,àåL úlôz Bæ éøä.?ãöékúøaòî BzLà äúéä,ézLà ãìzL ïBöø éäé" øîàå ¥¥¨¨¨©¥§¤¨¨£¥§¦©¨§¥©¨§¨¦§§ª¤¤§¨©§¦¨¤¥¥¦§¦

"øëæ–àåL úlôz Bæ éøä.Cøca àa äéä,øéòa äçåö ìB÷ òîLå,"éúéá éða elà eéäé àHL ïBöø éäé" øîàå ¨¨£¥§¦©¨§¨¨¨©¤¤§¨©§¨¨¨¦§¨©§¦¨¤¦§¥§¥¥¦
–àåL úlôz Bæ éøä. £¥§¦©¨§
„íézL ìltúî Cøkì ñðëpä,Búàéöéa úçàå Búñéðëa úçà.éàfò ïaòaøà :øîBà,íézLe Búñéðëa íézL ©¦§¨©§©¦§©¥§©¦©©¦§¦¨§©©¦¦¨¤©©¥©§©§©¦¦§¦¨§©¦

Búàéöéa.ì äàãBä ïúBðåøáòL,àáì ãéúòì ÷òBöå. ¦¦¨§¥¨¨§¤¨©§¥¤¨¦¨Ÿ
‰äòøä ìò Cøáì íãà áiç,äáBhä ìò Cøáî àeäL íLk,øîàpL(ä ,å íéøáã):éäGà 'ä úà záäàå"E, ©¨¨¨§¨¥©¨¨¨§¥¤§¨¥©©¨¤¤¡©§¨©§¨¥¡¤

Eááì-ìëa"Eãàî-ìëáe ELôð-ìëáe."Eááì-ìëa"–éøöé éðLaE,òø øöéáe áBè øöéa;"ELôð-ìëáe"–elôà §¨§¨§§¨©§§§¨§Ÿ¤§¨§¨§¦§¥§¨¤§¥¤§¥¤¨§¨©§§£¦

b.miycg milk dpwe ycg zia dpa:åðééçäù êøáî ïäá àöåéë åì ïéà ïéá ïäá àöåéë åì ùé ïéá.daehd oirn drxd lríéî åôöù ïåâë àøîâá ùøôî
:úîàä ïééã êøáîå àéä äòø àäéî àúùä úåàáä íéðùì úçáåùî åäãù úéùòðå äîãàä éðô íéîä ååøù ô"òà ,åæ äðù ìù åúàåáú åôèùå åöøà ìò

.drxd oirn daehd lreêøáîå àéä äáåè àäéî àúùä äéðéî äì ìé÷ùå ïéøåñéå úåëîá åèáåç àëìî äá òîù éàã àéä äòøã â"òà ,äàéöî çëùàã ïåâë
:áéèîäå áåèä.xaryl wrevd:äåä äåäã éàîã ,àåù úìôú åæ éøä äéä øáëù äî ìò ììôúîä

c.ez`ivia mizye ezqipka mizyíéúù (äæ) éøä íåìùì äæ êøëì éðúñðëäù êéðôì éðà äãåî øîåà ñðëð ,íåìùì äæ êøëì éðñéðëúù øîåà åúñéðëá
ïúéù êéøöù éðôî äîì êë ìëå íåìùì äæ êøëî éðúàöåäù êéðôì éðà äãåî øîåà àöéù øçàì ,íåìùì äæ êøëî éðàéöåúù øîåà úàöì ù÷á .åúñéðëá

:äáåè åì àáúù ãéúòä ìò ììôúéå áåèä ïî åéìò øáòù äî ìò åàøåáì äàãåä íãà
d.drxd lr jxal mc` aiigù íùë áåè áìáå äçîùá êøáì áééç ,äòøä ìò úîàä ïééã êøáîùë:äáåèä ìò áéèîäå áåèä äçîùá êøáîxg` xac

.jc`n lka:úåðòøåô úãî ïéá äáåè äãî ïéá êì úåãåãîä úåãî ìëá.ey`x mc` lwi `l:ùàø úåì÷ âäðé àì.gxfnd xry cbpkúéáä øäì õåç

`xephxa yexit

בהם, כיוצא לו שיש  אף –"eðéçäL Ceøa" øîBà אתה "ברוך – ÅÈÆÆÁÈ
דעות  יש הזה". לזמן והגיענו  וקימנו שהחיינו  העולם מלך אֿלהינו ה'

בהם, השתמש  לא שעדיין פי על  אף הקנייה, בשעת לברך  שצריך
בקנייתם שמח שהוא הלב שמחת ידי  על  אלא הברכה (רא"ש ;שאין 

äáBhä.רשב"א ) ïéòî äòøä ìò Cøáî רעה שעכשיו  דבר על  – ÀÈÅÇÈÈÈÅÅÇÈ
טובה  זמן לאחר  לו  שתצמח פי על  אף האמת" "דיין מברך לו היא

טובה  השטף שכשיעבור  בשדהו , מים שטף לו  שבא כגון  זה, מדבר
לו  היא רעה עכשיו מקום מכל  שדהו, והרווה שהשקה לו, תהא

זו ; שנה של התבואה äòøäשמפסיד  ïéòî äáBhä ìòåעל – ÀÇÇÈÅÅÈÈÈ
שתבוא  פי על  אף והמטיב" "הטוב מברך לו  היא טובה שעכשיו דבר

למלכות  הדבר שכשיישמע מציאה, שמצא כגון ממנו , רעה כך  אחר  לו 
מכל בעצמו , מסרה שלא על קשות יענישוהו ואף ממנו  אותה יקחו 

על אלא להיות העתיד על מברכים ואין  לו , היא טובה עכשיו מקום
יהיו שלא ואפשר שיהיו  אפשר  העתידות כי עתה, שאירע .(רמב"ם )מה

øáòLì ÷òBvä ואין נעשה שכבר  זמנו , שעבר דבר  על  המתפלל  – ÇÅÀÆÈÈ
àåLלהשיב, úlôz Bæ éøäשיכול דבר  על אף הגר"א: וכותב – ÂÅÀÄÇÈÀ

תפילת  זו הרי נס, בדרך אם כי  הטבע דרך פי על שלא אלא להיות

א )שוא ס , ברכות  גמרא øîàå.(עיין ,úøaòî BzLà äúéä ?ãöékÅÇÈÀÈÄÀÀËÆÆÀÈÇ
àåL úlôz Bæ éøä ,"øëæ ézLà ãìzL ïBöø éäé" שצורת – ÀÄÈÆÅÅÄÀÄÈÈÂÅÀÄÇÈÀ

המין . מבחינת היא מושלמת Cøcaהעובר  àa äéä אדם היה – ÈÈÈÇÆÆ
בדרך, øéòaהולך äçåö ìB÷ òîLåעל אדם בני של  צעקה – ÀÈÇÀÈÈÈÄ

עליהם, שבאה éúéá"צרה éða elà eéäé àHL ïBöø éäé" øîàåÀÈÇÀÄÈÆÄÀÅÀÅÅÄ
ביתי, בני  יהיו  לא הללו שהצועקים –àåL úlôz Bæ éøäשהרי – ÂÅÀÄÇÈÀ

הדבר. אירע כבר 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו באה שוא, תפילת זו  הרי  לשעבר שהצועק הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 

מה  על הודאה ויתן  לבוא העתיד על  רחמים ויבקש אדם יצעק שלעולם ללמד ,

שעבר .

Cøkì ñðëpä רעים ופגעים שעלילות חומה, מוקפת גדולה עיר  – ÇÄÀÈÇÀÇ
שם, íézLמצויים ìltúî:תפילות שתי  –Búñéðëa úçà– ÄÀÇÅÀÇÄÇÇÄÀÄÈ

שתכניסני אֿלהי ה' מלפניך  רצון  "יהי  לכרך: כניסתו בשעת אחת תפילה
לשלום"; זה Búàéöéaלכרך úçàå שיוצא בשעה אחת ותפילה – ÀÇÇÄÄÈ

לשלום" זה מכרך  שהוצאתני  אֿלהי ה' לפניך אני  "מודה מהכרך :

òaøà.(רמב"ם ) :øîBà éàfò ïa, מתפלל הוא תפילות –íézL ÆÇÇÅÇÀÇÀÇÄ

Búñéðëaלכרך שתכניסני  רצון ... "יהי  אומר: לכרך כניסתו  לפני – ÄÀÄÈ
זה  לכרך שהכנסתני  אני... "מודה אומר: שנכנס ולאחר  לשלום"; זה

Búàéöéaלשלום", íézLeיהי" אומר: לצאת שמתכונן  בשעה – ÀÇÄÄÄÈ
אני "מודה אומר: שיצא ולאחר לשלום"; זה מכרך  שתוציאני רצון...

לשלום  שהוצאתני וכשם לשלום, זה מכרך שהוצאתני  אֿלהי  ה' לפניך
מכף  ותצילני  לשלום ותצעידני לשלום ותסמכני  לשלום תוליכני  כך

בדרך" ואורב אויב א )כל ס, ברכות øáòLì,;(ברייתא, äàãBä ïúBðåÀÅÈÈÀÆÈÇ
àáì ãéúòì ÷òBöå התפילות של טיבן את לפרש באה זו  פיסקה – ÀÅÆÈÄÈÙ

שעבר מה על  לבוראו  הודאה לתת אדם שצריך  למעלה, הנזכרות
יש ולברכה. לשלום שיהא לבוא העתיד על ולהתפלל  ולצעוק עליו,

"וצועק  כך  ואחר לשעבר " הודאה "ונותן תחילה נוקט שהתנא מעירים,
ב  שמדברי לפי  לבוא", שתילעתיד את בזה מציין  והוא הם, עזאי ן 

בכניסתו  קמא תנא שלדעת קמא, תנא דברי על  שמוסיף התפילות
שכשנכנס  ומוסיף, עזאי  בן ובא לעתיד, שצועק אחת, מתפלל לכרך

תפילה  – קמא תנא לדעת – מתפלל ביציאתו וכן שעבר ; על מודה
בן  ובא הרמב"ם), (לפי  שבארנו  כפי  שעבר, על בה שמודה אחת,

לעתיד וצועק מתפלל  מהכרך יציאתו לפני שגם ומוסיף, (תוספות עזאי 

מהרי"ח ) חידושי .חדשים ;

y c e w z a y
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באהבה  שמים דין קבלת א) אחדים: עניינים כוללת מסכתנו  את המסיימת זו משנה
(oicd weciv) מצוות ב) ב). ס, ברכות (עיין לטובה הכל הקב"ה שעושה מה שכל  ,

"תוספות  בעל  וכותב תיראו ". "ומקדשי  ל): יט, (ויקרא שנאמר המקדש, מן  היראה
(כמפורש תגיע היכן עד  יתברך, השם אהבת והזכיר שהואיל  לי  "נראה טוב": יום
ששנינו שזה יראתו, תגיע היכן  עד  כן  כמו  להזכיר  (התנא) בא משנתנו), של  ברישא
הזה, בבית השוכן יתברך השם את ליראה היינו  וכו' ראשו" את אדם יקל  "לא כאן
שמירה  מה – תיראו " ומקדשי תשמורו  שבתותי  "את ב): ו, (יבמות שדרשו  כמו

אף השבת, על שהזהיר  ממי אלא מתיירא אתה משבת לא בשבת xen`האמורה
במקדש , ycwnd"האמור lr xidfdy inn `l` `xi dz` ycwnd on `l שצווה (ממי 

שלום, ובשאילת שבמקדש בברכות חכמים שתיקנו  תקנות ג) רמב"ם). – יראתו  על 
במשנה. כמבואר 

äòøä ìò Cøáì íãà áiç דיין" ברכת חפצה ובנפש שלם בלב – ÇÈÈÈÀÈÅÇÈÈÈ
äáBhäהאמת", ìò Cøáî àeäL íLk הטוב" ברכת בשמחה – ÀÅÆÀÈÅÇÇÈ

Eááì-ìëaוהמטיב", ,EéäGà 'ä úà záäàå" :øîàpLÆÆÁÇÀÈÇÀÈÅÁÆÀÈÀÈÀ
"Eááì-ìëa" ."Eãàî-ìëáe ELôð-ìëáe: ללמד הכתוב בא – ÀÈÇÀÀÀÈÀÙÆÀÈÀÈÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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ELôð úà ìèBð àeä;"Eãàî-ìëáe"–ðBîî ìëaE.:øçà øác"Eãàî-ìëa"–äcî ìëaããBî àeäL äcîe ¥¤©§§§¨§Ÿ¤§¨¨§¨¨©¥§¨§Ÿ¤§¨¦¨¦¨¤¥
Cì,ãàî ãàîa Bì äãBî éåä.ãâðk BLàø úà íãà ì÷é àGçøænä øòL,éLã÷ úéa ãâðk ïeëî àeäL ¨¡¥¤¦§Ÿ§Ÿ¨¥¨¨¤Ÿ§¤¤©©©¦§¨¤§ª¨§¤¤¥¨§¥

íéLãwä.úéaä øäì ñðké àGBì÷îa,Bìòðîáe,Búcðôáe,åéìâø ìòL ÷áàáe,àéøcðt÷ epNòé àGå,ä÷é÷øe ©¢¨¦¦¨¥§©©©¦§©§§¦§¨§ª§¨§¨¨¤©©§¨§©£¤©©§©§¨§¦¨
øîçå ìwî.Lc÷na eéäL úBëøá éîúBç ìk,"íìBòä ïî" íéøîBà eéä.ïéðénä eì÷ìwMî,íìBò ïéà :eøîàå ¦©¨Ÿ¤¨§¥§¨¤¨©¦§¨¨§¦¦¨¨¦¤¦§§©¦¦§¨§¥¨
ãçà àlà,"íìBòä ãòå íìBòä ïî" :íéøîBà eäiL eðé÷úä.eðé÷úäå,àäiLíMa Bøáç íBìL úà ìàBL íãà, ¤¨¤¨¦§¦¤§§¦¦¨¨§©¨¨§¦§¦¤§¥¨¨¥¤§£¥©¥

çúôå ìàøùé úøæò øòùå íéùð úøæò øòù çøæî øòù ,äæ ãâðë äæ íéðååëî íéøòùä ìëù ,ïååëî àåäù éôì ,çøæîì úéáä éìâøì øùà äëåîðä äîåçá øùà
:ïåùàø úéá éîéá íéùã÷ä ùã÷ úéáå ìëéääå íìåàä.ezcpet`aðèì àìù äòéæä ìá÷ì åøùá ìò ùáåìù ãâá øçà ùåøéô .úåòî åá íéðúåðù ìåìç øåæàó
:åãáì ãâá åúåàá úàöì íãàì éàðâå ,íéãâá øàù.`ixcptwàðôé÷îãà àéøãðô÷ ïåùìå .íù êøã åëåìä øö÷ì éãë åãâðëù çúôá úàöìå äæ çúôá ñðëéì

é÷äì êéøö éðàù ãåòá øîåìë ,àäá ìåòà éøã:ïàë êøã ñðëàå éëìäî øö÷à íéúá ìù úåøåù ó.dwiwxe:úéáä øäá äøåñà.xnege lwnäîå ,ìòðîî
:ïëù ìë àì ïåéæá êøã àéäù ä÷é÷ø ,øåñà ïåéæá êøã åðéàù ìòðî.ycwnay zekxa inzeg lkïî ìàøùé éäìà 'ä êåøá äëøá ìë óåñá øîåà êøáîä

àøæòá áéúëã ,ùã÷îáù äëøá ìë øçà ïîà ïéðåò ïéàù .ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá íéøîåà ïéðåòäå ,íìåëá ïëå úòãä ïðåç íìåòä ãòå íìåòä
(è äéîçð)àëä ïðéòîùàå .å"òì åúåëìî ãåáë íù êåøá íéðåòù øîåìë ,êãåáë íù åëøáéå ë"çà øîåàå ,íìåòä ãò íìåòä ïî íëéäìà 'ä úà åëøá åîå÷

:íìåòä ãòå íéøîåà åéä àìå øúåé àìå íìåòä ïî ìàøùé éäìà êåøá àìà íéøîåà åéä àì ïåùàø ùã÷îáã.mipind elwlwynúééçúá íéðéîàî ïéàù
àéöåäì ,àáä íìåòäå äæä íìåòä ,ùé úåîìåò éðùù øîåì íìåòä ãòå íìåòä ïî íéøîåà åäéù åðéã úéáå àøæò åðé÷úä ,äæ àìà íìåò ïéà åøîàå íéúîä

:íéúîä úééçúá íéøôåëù íéðéîä áìî.mya exiag melya l`ey mc` `diyíå÷î ìù åãåáëá àåä ìæìæî ïðéøîà àìå ,àåä êåøá ùåã÷ä ìù åîùá
òîù àú ,äéðéî ïðéøîâ àìå ãáò÷ äéùôðã äéúòãî æòá àîéú éëå ,íëîò 'ä íéøöå÷ì øîàù æòåáî åãîìå ,åéìò íéîù íù àéöåäì úåéøáä ãåáë ìéáùá
àìå ,åîò äðéëùäù åòéãåä íå÷î ìù åúåçéìùá àìà ,åëøá àìå ,ïåòãâ íåìùá êàìîä ìàù àì àîéú éëå ,ìéçä øåáâ êîò 'ä ïåòãâì øîàù êàìîä ïî
øîàðù êîñäì éî ìò åì ùé éë êúîåà éð÷æî ãåîì àìà äùò åúòãîù øîåì æòá úà æåáú ìà ,êîà äð÷æ éë æåáú ìà øîåàå òîù àú ,äéðéî ïðéøîâ

`xephxa yexit

òø øöéáe áBè øöéa ,Eéøöé éðLa שאתה בשעה שאף כלומר – ÄÀÅÀÈÆÀÅÆÀÅÆÈ
ובשתיה  באכילה כגון שבלבך, הרע היצר מצד  הבאים בדברים עוסק
ולחזק  לקיים שמים, לשם כוונתך תהא אחרים, גופניים ובתענוגים

מצוותיו ; ולקיום ה' לעבודת גופך היינו:"ELôð-ìëáe"את – ÀÈÇÀÀ
ELôð úà ìèBð àeä elôà שבשעה עקיבא, רבי  על כמסופר – ÂÄÅÆÇÀÀ

בשרו  את סורקים והיו  היה, שמע קריאת זמן  להריגה שהוציאוהו
לו  אמרו שמים. מלכות עול  עליו מקבל  והיה ברזל, של  במסרקות

פסוק  על  מצטער הייתי  ימי  כל  להם: אמר כאן ?! עד רבנו , תלמידיו:
לידי יבוא מתי  אמרתי: נשמתך , את נוטל אפילו נפשך " "בכל זה

עד ב"אחד" מאריך היה אקיימנו?! לא לידי  שבא ועכשיו ואקיימנו,
ב"אחד "...; נשמתו היינו:"Eãàî-ìëáe"שיצאה –EðBîî ìëa ÀÈÀÙÆÀÈÈÀ

שנו בברייתא שמים. שם קידוש  למען ממונך כל  שתמסור  (ברכות –

ב ) נאמרסא , ואם מאדך"? "בכל נאמר  למה נפשך", "בכל  נאמר  "אם :

שגופו  אדם לך  יש  אם אלא, נפשך"? "בכל  נאמר למה מאדך ", "בכל 
אדם  לך יש  ואם נפשך", "בכל נאמר: לכך  – מממונו עליו חביב

מגופו  עליו  חביב א )שממונו צא חולין מאדך ".(עיין "בכל נאמר  לכך  –
"Eãàî-ìëa" :øçà øácבכל" מהכתוב דרשו אחר  דרש – ÈÈÇÅÀÈÀÙÆ

Cìמאדך": ããBî àeäL äcîe äcî ìëaמודד שהוא בין – ÀÈÄÈÄÈÆÅÈ
jnr)לך bdep),הפורענות במידת לך מודד שהוא ובין הטוב במידת

ãàî ãàîa Bì äãBî éåäעל לברך אדם שחייב מכאן, והרי  – ÁÅÆÄÀÙÀÙ
(בפירושו  הרמב"ם שבארנו. כמו הטובה, על  שמברך כשם הרעה

שהרבה "לפי  לדבר: טעם נותן  לרע למשנתנו ) נחשבים דברים

להצטער לנבון ראוי  אין ולכן גדולה... טובה מביאים וסופם בתחילתם,
שהרעות  מבארים, ויש  התכלית". יודע שאינו  לפי גדולה... צרה בבוא

עוונותיו  כפרת הכל  כי  הן , לטובתו  האדם על הקב"ה (הערוך ;שמביא

יונה ) דעבדרבנו "כל  לומר: רגיל  אדם יהא "לעולם אמרו : בגמרא .

לטובה". הכל הקב"ה שעושה מה "כל – עבד" לטב ì÷éרחמנא àGÈÅ
çøænä øòL ãâðk BLàø úà íãà בהקדמה הזכרנו כבר  – ÈÈÆÙÀÆÆÇÇÇÄÀÈ

שנאמר המקדש, מן  לירא היא התורה מן שמצוה (ויקרא למשנתנו,

ל ) ירא יט , אתה המקדש מן  "לא חכמים: ואמרו תיראו ", "ומקדשי  :

ש ללמדנו  המשנה באה מכאן המקדש "; על שהזהיר ממי "l`אלא
..."ey`x z` mc` lwi המזרח שער  נוכח ראש קלות ינהג שלא כלומר ,

הבית, íéLãwäשבהר  éLã÷ úéa ãâðk ïeëî àeäLששער – ÆÀËÈÀÆÆÅÈÀÅÇÃÈÄ
האולם  ופתח ישראל עזרת ושער נשים עזרת שער כנגד מכוון המזרח

הרמב"ם וכותב המקדש. בית של ז )וההיכל ז , הבחירה בית "אף (הל' :
שהיה  כמו במוראו  אדם חייב בעוונותינו , חרב היום שהמקדש פי  על 

שנאמר  בבניינו... בו  תיראו "(שם )נוהג ומקדשי  תשמרו שבתותי "את :

פי על  שאף לעולם, מקדש מורא אף לעולם, שבת שמירת מה –
עומד". בקדושתו  ñðkéשחרב, àG,אדם –Bì÷îa úéaä øäì– ÄÈÅÀÇÇÇÄÀÇÀ

שבידו , שברגליו ,Bìòðîáeבמקל בנעלים –Búcðôáe באפונדה – ÀÄÀÈÀËÀÈ
לכסף, כיס ובה רחבה חגורה והיא במתניו , ìòLהאזורה ÷áàáeÀÈÈÆÇ

åéìâøשאי נקיות,– ברגליים אלא הבית להר להיכנס epNòéן àGå ÇÀÈÀÇÂÆ
àéøcðt÷דרך יעבור שלא כלומר קצרה, דרך הבית הר יעשה ולא – ÇÇÀÇÀÈ

דרכו ; את לקצר כדי הבית הבית,ä÷é÷øeהר בהר לירוק שאסור  – ÀÄÈ
øîçå ìwî ומה ממנעל : וחומר  "קל  מבואר : בגמרא בברייתא – ÄÇÈÙÆ

בזיון  דרך בו שאין milbxdמנעל zxinyl dyrpy)( רמב"ם אסור― ,
שאסורה  שכן כל  לא בזיון דרך שהיא רקיקה הבית, בהר  בו להיכנס

הבית" ב )(ברכותבהר  Lc÷na,.סב, eéäL úBëøá éîúBç ìkÈÀÅÀÈÆÈÇÄÀÈ
"íìBòä ïî" íéøîBà eéäכ במקדש,– תחילה היו נוהגים לומר, ÈÀÄÄÈÈ

"ברוך כגון  העולם", "מן  אומרים היו  ברכה כל  של  החתימה שבנוסח
"אמן " עונים היו  ולא אברהם". מגן העולם מן ישראל אֿלהי ה' אתה

ועד" לעולם מלכותו כבוד  שם "ברוך  אלא סג,במקדש ברכות (גמרא 

ãçà.א ) àlà íìBò ïéà :eøîàå ,ïéðénä eì÷ìwMî העולם – ÄÆÄÀÀÇÄÄÀÈÀÅÈÆÈÆÈ
בלבד, חכמים,eðé÷úäהזה –íéøîBà eäiL בנוסח במקדש, – ÄÀÄÆÀÀÄ

ברכה, כל של  íìBòä"החתימה ãòå íìBòä ïî"שיש לומר  – ÄÈÈÀÇÈÈ
המקרא לשון  וכן הבא. והעולם הזה העולם עולמות, מא ,שני  (תהלים

מח ) קו, וכן יד; העולם", ועד מהעולם ישראל  אֿלהי  ה' "ברוך  (נחמיה :

ה ) העולם".ט , עד העולם מן  אֿלהיכם ה' את ברכו "קומו  :eðé÷úäåÀÄÀÄ
עוד, –íMa Bøáç íBìL úà ìàBL íãà àäiL,'ה בשם – ÆÀÅÈÈÅÆÀÂÅÇÅ

בשבי שמים בכבוד  זלזול של חשש  בזה שלואין או  הבריות כבוד  ל 

מבועז, למדו  שכן לבטלה , שמים שם "æòá-äpäåהזכרת :øîàpLÆÆÁÇÀÄÅÙÇ
,Bì eøîàiå ,íënò 'ä ,íéøöBwì øîàiå ,íçì úéaî àaÈÄÅÆÆÇÙÆÇÀÄÄÈÆÇÙÀ

"'ä Eëøáé.בשם לברך שראוי ומכאן  –øBab Enò 'ä" :øîBàå ÀÈÆÀÀÅÄÀÄ
"ìéçä'ה בשם גדעון את בירך  הוא אף לגדעון שנראה המלאך  – ÆÈÄ

עמך ". "ה' לו: הכתובøîBàåואמר כב )– כג, "æeáz-ìà:(במשלי ÀÅÇÈ
"Enà äð÷æ-ék:כתוב שכן מבועז , ללמוד  שאין  תאמר  אל  כלומר  – ÄÈÀÈÄÆ

למנהגיהם  האומה, לזקני תבוז אל כלומר אמך ", זקנה כי תבוז "אל
הכתובøîBàåולתקנותיהם. קכו)– קיט , úBNòì:(בתהילים  úò" ÀÅÅÇÂ
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"EúøBz eøôä 'äì לעשות כדי תורה דברי שמפירים פעמים – ÇÅÅÈÆ
איסור בשעת בבמה שהקריב הכרמל, בהר  אליהו שעשה כמו  לה',
לה'", לעשות "עת משום כאן אף שמים, שם לקדש  כדי  הבמות,

לזלזול חכמים חששו  לא אנשים, של בפיהם שגור שמים שם שיהא
שואל אדם שיהא ותיקנו  לבטלה, שמים שם להזכרת או  שמים בכבוד 

ה'. בשם חברו שלום úòאת ,EúøBz eøôä :øîBà ïúð éaøÇÄÈÈÅÅÅÈÆÅ
'äì úBNòì,קמא תנא על לחלוק נתן רבי כאן  בא לא רש"י לפי – ÇÂÇ

הבנת  שלשם כלומר  קודם, שביארנוהו כמו  הכתוב את לפרש אלא
לה'". לעשות "עת משום תורתך" "הפרו ולדרשו : לסרסו  יש הכתוב

את  מפירים אדם בני רואים שאם היא, נתן רבי  שכוונת מפרשים ויש 
תקנות  אז  לתקן חכמים שעל כלומר לה'", לעשות "עת אז  התורה,

התורה  שומרי ציבור בתוך תורה של  וחיזוקה קיומה למען  ולעשות
בה. והמאמינים
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מן קצוב שיעור לפאה שאין  ללמד , בעיקר  באה מסכתנו, את הפותחת זו , משנה
שיעור . להם שאין  דברים עוד  המשנה מונה פאה ענין ואגב התורה;

íéøác elà, במשנתנו להלן  המפורטים –øeòL íäì ïéàL– ÅÀÈÄÆÅÈÆÄ
ידי אדם ויוצא שיעור, להם קבעה לא שהתורה כלומר התורה, מן

זה  הרי בהם המרבה כל  ברם, שהוא; בכל  התורה מן בהם חובתו 
שכר  תוספת לו  ויש  יתירה, שמצוותו אליהו ")משובח, "שנות  :(רמב"ם ;

äàtä לעניים הקצירה בשעת להניח התורה שציוותה השדה, של – ÇÅÈ
כב), כג, ט; יט, בה (ויקרא נתנה ולא למסכתנו , בהקדמה שהבאנו  כמו 

ב; במשנה להלן כמבואר שיעור, לה קבעו חכמים ברם, שיעור.
íéøekaäåלמקדש להביאם התורה שציוותה האדמה, פרי  ביכורי  – ÀÇÄÄ

לכהנים א -יא ),וליתנם כו, דברים  יט ; כג, להם (שמות  קבעה ולא
שנאמרïBéàøäåשיעור; טז ):– טז , בשנה (דברים  פעמים "שלש ÀÈÅÈ

d`xi יראה ולא יבחר ... אשר  במקום אֿלהיך ה' פני  את זכורך  כל
הרגלים  בשלושת לעלות זכר  כל על  שמצוה ומכאן ריקם", ה' פני את

"עולת  הנקרא עולה קרבן ולהביא במקדש  להיראות לירושלים,
למצוה  שיעור ואין חגיגה". "שלמי הנקרא שלמים קרבן וכן  ראייה",

ייראה  פעמים וכמה זמן  כמה תורה אמרה שלא כלומר  התורה, מן  זו 

רגע, של בראיון  חובתו  ידי לצאת אדם ויכול  במקדש , לרגל  העולה
עולות  לדמי שיעור  אין וכן משובח; הריהו  להיראות, מרבה הוא ואם

שנאמר  להביא, לרגל  העולה שחייב החגיגה ושלמי  שם ,הראייה (שם 

שיעוריז ): להם קבעו  חכמים ברם, ידו ". כמתנת חגיגה "איש (עיין

ה ). ב; íéãñçא , úeìéîâe(א הם: חסדים גמילות סוגי  שני  – ÀÄÂÈÄ
רעבים, להאכיל  לנצרכים, להלוות כגון  בממון, חסדים גמילות

חסדים  גמילות ב) בזה; וכיוצא שבויים לפדות ערומים, להלביש
חתן  לשמח אבלים, לנחם מתים, לקבור  חולים, לבקר כגון בגוף,

שכל מפרשים יש משנתנו. בפירוש  המפרשים ונחלקו  וכדומה. וכלה
שיעור לה אין בגוף, ובין  בממון  בין חסדים, אליהו ")גמילות .("שנות 

אמרו  שבממון  חסדים גמילות בענין  א ):ברם, נ, "באושא (כתובות 
שפעם  מפורש, (בירושלמי מחומש " יותר  יבזבז אל  המבזבז התקינו:

חומש שנה בכל  יתן  ואילך ומכאן מהונו , חומש  לבזבז  יכול ראשונה
הירושלמי ), (לפי מבארים המשנה מפרשי  רוב ברם, הריווח).

גמילות  אבל שבגוף, חסדים בגמילות אלא עוסקת אינה שמשנתנו
שהמבזבז  היא, מסיני  למשה שהלכה שיעור, לה יש  שבממון חסדים

היינו  התקינו", "באושא שאמרו : ומה מחומש . יותר יבזבז אל 
ראשונה כהלכה והתקינו  וחזרו ההלכה את אליהו ")ששכחו ;("שנות 

äøBz ãeîìúå שנאמר שיעור, לו  אין ח ):– א, ימוש(יהושע "לא ÀÇÀÈ
ואמרו ולילה"; יומם בו והגית מפיך  הזה התורה א ):ספר  צט , (מנחות

קיים  ערבית אחד  ופרק שחרית אחד  פרק אלא אדם שנה לא אפילו

לא  אפילו  אומרים: ויש  מפיך", הזה התורה ספר ימוש "לא מצוות
ברם, ימוש". "לא קיים וערבית שחרית שמע קריאת אלא אדם קרא

הרבה. שכר לו ונותנים משובח זה הרי תורה, בלימוד  המרבה כל
íéøác elà,להלן המפורטים –íìBòa ïäéúBøt ìëBà íãàL ÅÀÈÄÆÈÈÅÅÅÆÈÈ

äfä:גורסים ויש –;odizexitn שאדם הדברים, פירוש  מקום מכל ÇÆ
שכתוב כמו הזה, בעולם אלו  מעשיו מפרי  י):נהנה ג, "אמרו (ישעיה

יאכלו", מעלליהם פרי כי  טוב, כי  המצוה,ïøwäåצדיק ושכר  – ÀÇÆÆ
àaä íìBòì Bì úîi÷ משה שראה הכבוד "כל  שאמרו : כמו – ÇÆÆÈÈÇÈ

הבא" לעולם לו  קיימת הקרן אבל  הפירות, מן אלא אינו הזה בעולם

ד): מז , רבה  íàå(שמות  áà ãeakשנאמר טז ):– ה , "כבד(דברים  ÄÈÈÅ
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äfä íìBòa ïäéúBøt ìëBà,àaä íìBòì Bì úîi÷ ïøwäå:íàå áà ãeak,íéãñç úeìéîâe,ïéa íBìL úàáäå ¥¥¥¤¨¨©¤§©¤¤©¤¤¨¨©¨¦¨¨¥§¦£¨¦©£¨©¨¥
Bøáçì íãà;ílk ãâðk äøBz ãeîìúå. ¨¨©£¥§©§¨§¤¤ª¨

ופירש לך ", ייטב ולמען ימיך יאריכון למען אמך... ואת אביך את

– לך " ייטב "ולמען הבא, לעולם – ימיך " יאריכון "למען  רש"י:
א );בחייך מ , íéãñç(קידושין úeìéîâeשנאמר כא ):– כא, (משלי ÀÄÂÈÄ

"חיים" רש "י : ופירש וכבוד ", צדקה חיים ימצא וחסד  צדקה "רודף
הזה בעולם – וכבוד" "צדקה הבא, לעולם שם );– úàáäåÇÂÈÇ(בגמרא

Bøáçì íãà ïéa íBìLשנאמר טו):– לד , שלום (תהלים  "בקש  ÈÅÈÈÇÂÅ
הרודף  גם כך וכבוד ", חיים... ימצא צדקה... שרודף וכשם ורדפהו ",

וכבוד חיים ימצא ílk(שם );שלום ãâðk äøBz ãeîìúåלימוד – ÀÇÀÈÀÆÆËÈ
תורה  תלמוד ידי שעל הרמב"ם, ומבאר המצוות, כל כנגד  שקול  תורה

שאמרו כמו  בכולן, אדם ב):זוכה מ, שהלימוד(קידושין גדול , "לימוד

המצוות  אדם "...כשיעשה הרמב"ם: כותב ועוד  מעשה". לידי מביא
זה עם זה אדם בני בתועלת epzpyna),התלויות epnipy zeevnd oze`k)

הבא לעולם לצדקה לו mewnl),תיחשב mc` oiay zeevn meiwa enk)
מנהג  שנהג בעבור  הזה, בעולם טובה וימצא המצוות, שעשה לפי
ויקבל כמנהגו, אחרים ינהגו הזה, מנהג כשינהג כי  אדם, בני בין  הטוב

הזה"). בעולם פירותיהם "שאוכל  (וזהו ההוא מהעניין שכר כן  כמו 
– חסדים". בגמילות נכללות לחבירו  אדם שבין המצוות ziixaa`וכל 

התפילה. בסידורי  המצוי הנוסח כפי דברים, עוד הוסיפו 
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‡øeòL íäì ïéàL íéøác elà:äàtä,íéøekaäå,ïBéàøäå,íéãñç úeìéîâe,äøBz ãeîìúå.íãàL íéøác elà ¥§¨¦¤¥¨¤¦©¥¨§©¦¦§¨¥¨§¦£¨¦§©§¨¥§¨¦¤¨¨

:êúøåú åøôä 'äì úåùòì úò.jzxez extd xne` ozp iaxåäæå ,åøáç íåìùá ìåàùì ïéåëúîä äæ óà ,'äì úåùòì éãë äøåú éøáã íéìèáîù íéîòô
øîàðù íå÷î ìù åðåöø(ãì íéìäú):øåñà äàøðä øáã úåùòìå äøåú øôäì øúåî ,åäôãøå íåìù ù÷á

‰‡Ù ˙ÎÒÓ

``.xeriy mdl oi`y mixac el`:íéùùî äàôì ïéúçåô ïéà àôéñá ïðú àäã ,øåòéù íäì ùé ïðáøãî ìáà ,àúééøåàãî.d`tdçéðäì áééç íãàù
áéúëãë ,íééðòì åäãù óåñá(âë àø÷éå):êøö÷á êãù úàô äìëú àì.mixekadeáéúëã(âë úåîù)äðúð àìå ,êéäìà 'ä úéá àéáú êúîãà éøåëá úéùàø

:øåòéù íäá äøåú.oei`xdeáéúëã ,íéìâø ùìùá äøæòá úåàøäì íãà áééçù(íù)ìëã øåòéù äì ïéà äéàøä úàæå ,êøåëæ ìë äàøé äðùá íéîòô ùìù
áéúëãë àéáäì áééçù äâéâç éîìùå äéàø úìåò øçà ùåøéô .÷éôðå éæçúîå ìééò éòáã úîéà(íù)áéúëã àúééøåàãî øåòéù äì ïéà ,í÷éø éðô åàøé àìå

(æè íéøáã):óñë éúù äâéâçå óñë äòî äìåòä ,øåòéù äá åðúð íéîëçù àìà ,åãé úðúîë ùéà.micqg zelinbeíéúî øåá÷ìå íéìåç øå÷éá ïåâë ,åôåâáã
àáúù íòô ìëá ïúéù ,øåòéù ïäì ùé ïäá àöåéëå íéáòøä úà ìéëàäìå íéîåøò ùéáìäìå íéåáù ïåéãô ïåâë ,åðåîîáã íéãñç úåìéîâ ìáà ,ïäá àöåéëå
çåéøä úéùéîç éùåøôàì ùðéàì äéì éòáî êëìä .ùîåçî øúåé æáæáé ìà æáæáîä ïðéøîà éëäã ,áééçî àì åúå ,åéñëðáù çåéøä ïî úéùéîç åãéì åæë äåöî

:åúáåç éãé ÷éôð éëäáå ,åðîéé÷éù åãéì ãñç úåìéîâ àáéù ïîæ ìë éåöî àäéù éãë úò ìëá.dxez cenlzeáéúëã øåòéù äì ïéà(à òùåäé)íîåé åá úéâäå
:äìéìå.mlek cbpk z"ze:íìåë ãâðë ìå÷ù

`xephxa yexit

"EúøBz eøôä 'äì לעשות כדי תורה דברי שמפירים פעמים – ÇÅÅÈÆ
איסור בשעת בבמה שהקריב הכרמל, בהר  אליהו שעשה כמו  לה',
לה'", לעשות "עת משום כאן אף שמים, שם לקדש  כדי  הבמות,

לזלזול חכמים חששו  לא אנשים, של בפיהם שגור שמים שם שיהא
שואל אדם שיהא ותיקנו  לבטלה, שמים שם להזכרת או  שמים בכבוד 

ה'. בשם חברו שלום úòאת ,EúøBz eøôä :øîBà ïúð éaøÇÄÈÈÅÅÅÈÆÅ
'äì úBNòì,קמא תנא על לחלוק נתן רבי כאן  בא לא רש"י לפי – ÇÂÇ

הבנת  שלשם כלומר  קודם, שביארנוהו כמו  הכתוב את לפרש אלא
לה'". לעשות "עת משום תורתך" "הפרו ולדרשו : לסרסו  יש הכתוב

את  מפירים אדם בני רואים שאם היא, נתן רבי  שכוונת מפרשים ויש 
תקנות  אז  לתקן חכמים שעל כלומר לה'", לעשות "עת אז  התורה,

התורה  שומרי ציבור בתוך תורה של  וחיזוקה קיומה למען  ולעשות
בה. והמאמינים

ä à ô ú ë ñ î
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מן קצוב שיעור לפאה שאין  ללמד , בעיקר  באה מסכתנו, את הפותחת זו , משנה
שיעור . להם שאין  דברים עוד  המשנה מונה פאה ענין ואגב התורה;

íéøác elà, במשנתנו להלן  המפורטים –øeòL íäì ïéàL– ÅÀÈÄÆÅÈÆÄ
ידי אדם ויוצא שיעור, להם קבעה לא שהתורה כלומר התורה, מן

זה  הרי בהם המרבה כל  ברם, שהוא; בכל  התורה מן בהם חובתו 
שכר  תוספת לו  ויש  יתירה, שמצוותו אליהו ")משובח, "שנות  :(רמב"ם ;

äàtä לעניים הקצירה בשעת להניח התורה שציוותה השדה, של – ÇÅÈ
כב), כג, ט; יט, בה (ויקרא נתנה ולא למסכתנו , בהקדמה שהבאנו  כמו 

ב; במשנה להלן כמבואר שיעור, לה קבעו חכמים ברם, שיעור.
íéøekaäåלמקדש להביאם התורה שציוותה האדמה, פרי  ביכורי  – ÀÇÄÄ

לכהנים א -יא ),וליתנם כו, דברים  יט ; כג, להם (שמות  קבעה ולא
שנאמרïBéàøäåשיעור; טז ):– טז , בשנה (דברים  פעמים "שלש ÀÈÅÈ

d`xi יראה ולא יבחר ... אשר  במקום אֿלהיך ה' פני  את זכורך  כל
הרגלים  בשלושת לעלות זכר  כל על  שמצוה ומכאן ריקם", ה' פני את

"עולת  הנקרא עולה קרבן ולהביא במקדש  להיראות לירושלים,
למצוה  שיעור ואין חגיגה". "שלמי הנקרא שלמים קרבן וכן  ראייה",

ייראה  פעמים וכמה זמן  כמה תורה אמרה שלא כלומר  התורה, מן  זו 

רגע, של בראיון  חובתו  ידי לצאת אדם ויכול  במקדש , לרגל  העולה
עולות  לדמי שיעור  אין וכן משובח; הריהו  להיראות, מרבה הוא ואם

שנאמר  להביא, לרגל  העולה שחייב החגיגה ושלמי  שם ,הראייה (שם 

שיעוריז ): להם קבעו  חכמים ברם, ידו ". כמתנת חגיגה "איש (עיין

ה ). ב; íéãñçא , úeìéîâe(א הם: חסדים גמילות סוגי  שני  – ÀÄÂÈÄ
רעבים, להאכיל  לנצרכים, להלוות כגון  בממון, חסדים גמילות

חסדים  גמילות ב) בזה; וכיוצא שבויים לפדות ערומים, להלביש
חתן  לשמח אבלים, לנחם מתים, לקבור  חולים, לבקר כגון בגוף,

שכל מפרשים יש משנתנו. בפירוש  המפרשים ונחלקו  וכדומה. וכלה
שיעור לה אין בגוף, ובין  בממון  בין חסדים, אליהו ")גמילות .("שנות 

אמרו  שבממון  חסדים גמילות בענין  א ):ברם, נ, "באושא (כתובות 
שפעם  מפורש, (בירושלמי מחומש " יותר  יבזבז אל  המבזבז התקינו:

חומש שנה בכל  יתן  ואילך ומכאן מהונו , חומש  לבזבז  יכול ראשונה
הירושלמי ), (לפי מבארים המשנה מפרשי  רוב ברם, הריווח).

גמילות  אבל שבגוף, חסדים בגמילות אלא עוסקת אינה שמשנתנו
שהמבזבז  היא, מסיני  למשה שהלכה שיעור, לה יש  שבממון חסדים

היינו  התקינו", "באושא שאמרו : ומה מחומש . יותר יבזבז אל 
ראשונה כהלכה והתקינו  וחזרו ההלכה את אליהו ")ששכחו ;("שנות 

äøBz ãeîìúå שנאמר שיעור, לו  אין ח ):– א, ימוש(יהושע "לא ÀÇÀÈ
ואמרו ולילה"; יומם בו והגית מפיך  הזה התורה א ):ספר  צט , (מנחות

קיים  ערבית אחד  ופרק שחרית אחד  פרק אלא אדם שנה לא אפילו

לא  אפילו  אומרים: ויש  מפיך", הזה התורה ספר ימוש "לא מצוות
ברם, ימוש". "לא קיים וערבית שחרית שמע קריאת אלא אדם קרא

הרבה. שכר לו ונותנים משובח זה הרי תורה, בלימוד  המרבה כל
íéøác elà,להלן המפורטים –íìBòa ïäéúBøt ìëBà íãàL ÅÀÈÄÆÈÈÅÅÅÆÈÈ

äfä:גורסים ויש –;odizexitn שאדם הדברים, פירוש  מקום מכל ÇÆ
שכתוב כמו הזה, בעולם אלו  מעשיו מפרי  י):נהנה ג, "אמרו (ישעיה

יאכלו", מעלליהם פרי כי  טוב, כי  המצוה,ïøwäåצדיק ושכר  – ÀÇÆÆ
àaä íìBòì Bì úîi÷ משה שראה הכבוד "כל  שאמרו : כמו – ÇÆÆÈÈÇÈ

הבא" לעולם לו  קיימת הקרן אבל  הפירות, מן אלא אינו הזה בעולם

ד): מז , רבה  íàå(שמות  áà ãeakשנאמר טז ):– ה , "כבד(דברים  ÄÈÈÅ
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äfä íìBòa ïäéúBøt ìëBà,àaä íìBòì Bì úîi÷ ïøwäå:íàå áà ãeak,íéãñç úeìéîâe,ïéa íBìL úàáäå ¥¥¥¤¨¨©¤§©¤¤©¤¤¨¨©¨¦¨¨¥§¦£¨¦©£¨©¨¥
Bøáçì íãà;ílk ãâðk äøBz ãeîìúå. ¨¨©£¥§©§¨§¤¤ª¨

ופירש לך ", ייטב ולמען ימיך יאריכון למען אמך... ואת אביך את

– לך " ייטב "ולמען הבא, לעולם – ימיך " יאריכון "למען  רש"י:
א );בחייך מ , íéãñç(קידושין úeìéîâeשנאמר כא ):– כא, (משלי ÀÄÂÈÄ

"חיים" רש "י : ופירש וכבוד ", צדקה חיים ימצא וחסד  צדקה "רודף
הזה בעולם – וכבוד" "צדקה הבא, לעולם שם );– úàáäåÇÂÈÇ(בגמרא

Bøáçì íãà ïéa íBìLשנאמר טו):– לד , שלום (תהלים  "בקש  ÈÅÈÈÇÂÅ
הרודף  גם כך וכבוד ", חיים... ימצא צדקה... שרודף וכשם ורדפהו ",

וכבוד חיים ימצא ílk(שם );שלום ãâðk äøBz ãeîìúåלימוד – ÀÇÀÈÀÆÆËÈ
תורה  תלמוד ידי שעל הרמב"ם, ומבאר המצוות, כל כנגד  שקול  תורה

שאמרו כמו  בכולן, אדם ב):זוכה מ, שהלימוד(קידושין גדול , "לימוד

המצוות  אדם "...כשיעשה הרמב"ם: כותב ועוד  מעשה". לידי מביא
זה עם זה אדם בני בתועלת epzpyna),התלויות epnipy zeevnd oze`k)

הבא לעולם לצדקה לו mewnl),תיחשב mc` oiay zeevn meiwa enk)
מנהג  שנהג בעבור  הזה, בעולם טובה וימצא המצוות, שעשה לפי
ויקבל כמנהגו, אחרים ינהגו הזה, מנהג כשינהג כי  אדם, בני בין  הטוב

הזה"). בעולם פירותיהם "שאוכל  (וזהו ההוא מהעניין שכר כן  כמו 
– חסדים". בגמילות נכללות לחבירו  אדם שבין המצוות ziixaa`וכל 

התפילה. בסידורי  המצוי הנוסח כפי דברים, עוד הוסיפו 
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר יואל שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום הילולא של רבינו הזקן ושמחתי לקרות בו אשר שבע רצון הוא 
ות"ל הכל שלום.

בטח ידוע לו המאמר מרבינו הזקן )הועתק בקונטרס לימוד החסידות פ"ג( וז"ל:

"משכיל לאיתן האזרחי, איתן הוא עצם הנשמה שדבוקה בהעצמות חלק אלקה ממעל, דהנה 
נשמה שנתת בי טהורה, בראתה, יצרתה, נפחתה, כנגד ד' עולמות, במדרש חשיב ה' מדרי': נר"ן, חי' 
ואיתן הוא התוקף  הוי',  ד' אותיות שם  נגד  ונשמה לנשמה,  נר"ן  ובזהר כללם בד' מדריגות  יחידה, 
דנשמה הבא בגילוי בהכח דמס"נ, ואיתן לשון יושן בלתי מחודש, והוא שם ע"ב שאינו מחודש, וס"ג 
ומ"ה הם תהו ותקון, דשניהם מחודשים, ושם ע"ב הוא למעלה מתהו ותקון, והוא בלתי מחודש, וידוע 
דשם ע"ב בחכמה, והיינו פנימי' החכמה, וכמאמר פנימית אבא פנימי' עתיק, ועתיק הוא לשון ישן, 
שזהו המשכת העצמות, וזהו נשמה שנתתי בי טהורה היא, שזהו שרש הנשמה כמו שהיא באצי', ואצי' 
וזהו  ההעלם,  גילוי  בבחי'  כ"א  התחדשות  בבחי'  שאינו  ב"ה  המאציל  מאוא"ס  הארה  הפרשת  הוא 
משכיל, שהוא מקור הממציא ומגלה את השכל, הנה משכיל זה הוא רק לאיתן, דאיתן יש לו משכיל, 

מה שע"י כח המשכיל הוא האזרחי, מזריח לכל הכחות והחושים".

וע"פ המובא בכ"מ בדא"ח עה"פ יראת ה' לחיים, אשר כפי שתגדל מדת היראה כך נתוסף 
החיים ובריאות גם בגוף הגשמי של איש הישראלי, הנה בפרט הוא בנוגע להאיתן שבנפש הוא התוקף 
דנשמה, אשר כשבא בהתגלות, וכידוע אשר ענין מס"נ, נפש פירושו רצון, היינו שמוסר רצונו לתומ"צ 
נתוסף ג"כ חיות ובריאות כפשוטו, ממ"ש והשי"ת יאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים ויאיר את חלקו 

בעולם בנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

ומ"ש שאין במחנו עם מי לדבר, הנה ידוע מענה הצמח צדק להרה"ח הרה"צ וכו' מוה"ר הלל 
מפאריטש, "אז די נשמות הערען" ובפרט שעתה גילו לנו נשיאינו רבוה"ק עניני]ם[ העמוקים ביותר 

המשך בעמוד קצה
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ע"א: לח במשנה:דף ïéàé÷aשנינו eéä ñðéèáà úéa ,ïðaø eðz̈©¨¨¥©§¦¨¨§¦¦
a אומנותãnìì eöø àìå ,úøBèwä äNòî לפיכך eçìLלאחרים. §©£¥©§¤§Ÿ¨§©¥¨§

ïéðneà eàéáäå íéîëçאחריםeéäå ,íéøöî ìL àiøãðñkìàî £¨¦§¥¦¨¦¥¨¤§©§§¦¨¤¦§©¦§¨
íhôì ïéòãBé[יפה ולערבם הסמנים אבטינס,íúBîk[-לכתוש כבית - §¦§©¥§¨

ïLò úBìòäì ïéòãBé eéä àìåיפהeìlä ìL .ïúBîk[אבטינס [-בית §Ÿ¨§¦§©£¨¨§¨¤©¨
העשן äìBòåהיה ønzîזקוףìwîk, וeìlä ìL[אלכסנדריא [-אומני ¦©¥§¤§©¥¤©¨

òéöôîהעשן מתפזר -,ïàëìe ïàëì המעלה העשב מהו ידעו שלא ©§¦©§¨§¨
כמקל  זקוף שיהיה העשן ìk.את ,eøîà ,øáca íéîëç eòîMLëe§¤¨§£¨¦©¨¨¨§¨

øîàpL ,Bàøa BãBáëì ,àeä Ceøa LBãwä àøaM äî(ד טז (משלי ©¤¨¨©¨¨¦§§¨¤¤¡©
ì 'ä ìòt ìk','eäðòî,בכך מומחים יותר אבטינס שבית (åøæçå)וכיון ¨¨©§©£¥

íéîëç íäì eçìL .ïîB÷îì ñðéèáà úéa [eøæçé] שליחים ©§§¥©§¦¨¦§¨¨§¨¤£¨¦
eàáe.להחזירם, ïøëN íäì eìôk .eàa àìå ש להם, כפלו ìëaוכך §Ÿ¨¨§¨¤§¨¨¨§¨

äðî øNò íéðL ïéìèBð eéä íBé,לשנהíéøNò íBé ìëa ,øîBà äãeäé éaø ,äòaøàå íéøNò íBiäå ¨§¦§¥¨¨¨¤§©¤§¦§©§¨¨©¦§¨¥§¨¤§¦
.äðBîLe íéòaøà íBiäå ,äòaøàå§©§¨¨§©©§¨¦§¤

íéîëç íäì eøîà,אבטינס ãnììלבית àlL íúéàø äî.עשן מעלה העשב אבטינס eøîàמהו בית ¨§¨¤£¨¦¨§¦¤¤Ÿ§©¥¨§
eéäלחכמים, ïéòãBéמשפחתוäæ úéaL àaà úéa ìL[המקדש eøîà,[-בית ,áøçéì ãéúò חשש יש §¦¨¤¥©¨¤©¦¤¨¦¥¨¥¨§

,Cëa íéáëBk úãBáò ãBáòéå Cìéå ,ïbeäî BðéàL íãà ãBîìé ànL.לגלותה רצו לא ולכן ¤¨¦§¨¨¤¥§¨§¥¥§©££©¨¦§¨
הברייתא: ìמסיימת ïúBà ïéøékæî äæ øác ìòå,çáL שïäézaî úîNeáî älk úàöé àì íìBòî §©¨¨¤©§¦¦¨§¤©¥¨Ÿ¨¨©¨§¤¤¦¨¥¤

אבטינס. בית íqaúz,של àlL dnò ïéðúî ,øçà íB÷nî äMà ïéàNBpLëe כדיeøîàé àlL הבריות §¤§¦¦¨¦¨©¥©§¦¦¨¤Ÿ¦§©¥¤ŸŸ§
ïéîqaúî úøBèwä äNònî,אלו.'ìàøNiîe 'äî íéi÷ð íúééäå' øîàpM äî íéi÷ì ¦©£¥©§¤¦§©§¦§©¥©¤¤¡©¦§¦¤§¦¦¥¦¦§¨¥

íäéðá éðaî ãçà éúàöîe Cøca Cläî éúééä úçà íòt ,ìàòîLé éaø øîà ,àéðz אחד של ©§¨¨©©¦¦§¨¥©©©©¨¦¦§©¥©¤¤¨¨¦¤¨¦§¥§¥¤
אלו. éúBáàממשפחות ,Bì ézøîàE,אומנותם גילו ãBákשלא èòîì eöøå ,ïãBák úBaøäì eLwa ¨©§¦£¤¦§§©§§¨§¨§©¥§

íB÷nä,אולםåéLëò,המקדש BîB÷îaשנחרב íB÷î ãBák,,íãBák èòéîe.בהם צורך אין שהיום ©¨©§¨§¨¦§¦¥§¨
éðaî ãçàå éðà éúàöé úçà íòt ,àâBì ïa ìàòîLé éaø éì çñ (úçà íòt) ,àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨©©©©¨¦©¦¦§¨¥¤¨©©©©¨¨¦£¦§¤¨¦§¥

íäéðáאבטינס בית משפחת çNå÷].של äëaL] (äëáå ÷çùù) éúéàøå ,íéáNò èwìì äãNì §¥¤§¨¤§©¥£¨¦§¨¦¦¤¨¨§¨©
.ézøkæð éúBáà ãBák ,éì øîà .úéëa äî éðtî ,Bì ézøîà,לו øîàאמרתי .z÷çN äî éðtîe ¨©§¦¦§¥©¨¦¨¨©¦§£©¦§©§¦¦§¥©¨©§¨¨©

eðì døéæçäì àeä Ceøa LBãwä ãéúòL ,éì לו,כשיבנה אמרתי zøkæpהמקדש. äî éðtîe.בכךøîà ¦¤¨¦©¨¨§©£¦¨¨¦§¥©¦§©§¨¨©
,éìהעשבïLò äìòîלי לו éãâðk.נראה ïéàLאמרתי eðéãéa àéä äòeáL ,éì øîà ,éì eäàøä ¦©£¤¨¨§¤§¦©§¥¦¨©¦§¨¦§¨¥¤¥

.íãà ìëì BúBà ïéàøî©§¦§¨¨¨
ïéðîîñ úléâîe ãçà ï÷æ éúàöî úçà íòt ,éøeð ïa ïðçBé éaø øîà סימני שמות בה [-שכתוב ¨©©¦¨¨¤¦©©©©¨¨¦¨¥¤¨§¦©©§¨¦

ïéàîהקטורת] Bì ézøîà .Bãéa[משפחה éðà.[-מאיזה ñðéèáà úéaî ,éì øîà .äzà לו אמרתי §¨¨©§¦¥©¦©¨¨©¦¦¥©§¦¨£¦
.ïéðîîñ úléâî éì øîà ,Eãéa äîeלו ÷ïéîéiאמרתי eéä àaà úéaL ïîæ ìk éì øîà ,éì eäàøä ©§¨§¨©¦§¦©©§¨¦©§¥¦¨©¦¨§©¤¥©¨¨©¨¦

åéLëòå ,íãà ìëì BúBà ïéøñBî eéä àìקיימים אינם éúàaLëeשכבר .da øäfäå Eì àeä éøä Ÿ¨§¦§¨¨¨§©§¨£¥§§¦¨¥¨§¤¨¦
äzòî ,éì øîà ,àáé÷ò éaø éðôì éøác ézçñå ו שמים, לשם היתה שכוונתם øtñìהוברר øeñà §©§¦§¨©¦§¥©¦£¦¨¨©¦¥©¨¨§©¥

.elà ìL ïúeðâa¦§¨¤¥
ïàkî[לאומנותם אבטינס ובית גרמו בית את שהחזירו éàfò,[-ממה ïa øîà פלוני לומר אדם ידאג אל ¦¨¨©¤©©

כרחך על כי פרנסתי, EeáéLBéיקפח EîB÷îáe ,Eeàø÷é EîLa,למקומך לשוב יקראוך - §¦§¦§¨¦§§¦
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ע"א: לח במשנה:דף ïéàé÷aשנינו eéä ñðéèáà úéa ,ïðaø eðz̈©¨¨¥©§¦¨¨§¦¦
a אומנותãnìì eöø àìå ,úøBèwä äNòî לפיכך eçìLלאחרים. §©£¥©§¤§Ÿ¨§©¥¨§

ïéðneà eàéáäå íéîëçאחריםeéäå ,íéøöî ìL àiøãðñkìàî £¨¦§¥¦¨¦¥¨¤§©§§¦¨¤¦§©¦§¨
íhôì ïéòãBé[יפה ולערבם הסמנים אבטינס,íúBîk[-לכתוש כבית - §¦§©¥§¨

ïLò úBìòäì ïéòãBé eéä àìåיפהeìlä ìL .ïúBîk[אבטינס [-בית §Ÿ¨§¦§©£¨¨§¨¤©¨
העשן äìBòåהיה ønzîזקוףìwîk, וeìlä ìL[אלכסנדריא [-אומני ¦©¥§¤§©¥¤©¨

òéöôîהעשן מתפזר -,ïàëìe ïàëì המעלה העשב מהו ידעו שלא ©§¦©§¨§¨
כמקל  זקוף שיהיה העשן ìk.את ,eøîà ,øáca íéîëç eòîMLëe§¤¨§£¨¦©¨¨¨§¨

øîàpL ,Bàøa BãBáëì ,àeä Ceøa LBãwä àøaM äî(ד טז (משלי ©¤¨¨©¨¨¦§§¨¤¤¡©
ì 'ä ìòt ìk','eäðòî,בכך מומחים יותר אבטינס שבית (åøæçå)וכיון ¨¨©§©£¥

íéîëç íäì eçìL .ïîB÷îì ñðéèáà úéa [eøæçé] שליחים ©§§¥©§¦¨¦§¨¨§¨¤£¨¦
eàáe.להחזירם, ïøëN íäì eìôk .eàa àìå ש להם, כפלו ìëaוכך §Ÿ¨¨§¨¤§¨¨¨§¨

äðî øNò íéðL ïéìèBð eéä íBé,לשנהíéøNò íBé ìëa ,øîBà äãeäé éaø ,äòaøàå íéøNò íBiäå ¨§¦§¥¨¨¨¤§©¤§¦§©§¨¨©¦§¨¥§¨¤§¦
.äðBîLe íéòaøà íBiäå ,äòaøàå§©§¨¨§©©§¨¦§¤

íéîëç íäì eøîà,אבטינס ãnììלבית àlL íúéàø äî.עשן מעלה העשב אבטינס eøîàמהו בית ¨§¨¤£¨¦¨§¦¤¤Ÿ§©¥¨§
eéäלחכמים, ïéòãBéמשפחתוäæ úéaL àaà úéa ìL[המקדש eøîà,[-בית ,áøçéì ãéúò חשש יש §¦¨¤¥©¨¤©¦¤¨¦¥¨¥¨§

,Cëa íéáëBk úãBáò ãBáòéå Cìéå ,ïbeäî BðéàL íãà ãBîìé ànL.לגלותה רצו לא ולכן ¤¨¦§¨¨¤¥§¨§¥¥§©££©¨¦§¨
הברייתא: ìמסיימת ïúBà ïéøékæî äæ øác ìòå,çáL שïäézaî úîNeáî älk úàöé àì íìBòî §©¨¨¤©§¦¦¨§¤©¥¨Ÿ¨¨©¨§¤¤¦¨¥¤

אבטינס. בית íqaúz,של àlL dnò ïéðúî ,øçà íB÷nî äMà ïéàNBpLëe כדיeøîàé àlL הבריות §¤§¦¦¨¦¨©¥©§¦¦¨¤Ÿ¦§©¥¤ŸŸ§
ïéîqaúî úøBèwä äNònî,אלו.'ìàøNiîe 'äî íéi÷ð íúééäå' øîàpM äî íéi÷ì ¦©£¥©§¤¦§©§¦§©¥©¤¤¡©¦§¦¤§¦¦¥¦¦§¨¥

íäéðá éðaî ãçà éúàöîe Cøca Cläî éúééä úçà íòt ,ìàòîLé éaø øîà ,àéðz אחד של ©§¨¨©©¦¦§¨¥©©©©¨¦¦§©¥©¤¤¨¨¦¤¨¦§¥§¥¤
אלו. éúBáàממשפחות ,Bì ézøîàE,אומנותם גילו ãBákשלא èòîì eöøå ,ïãBák úBaøäì eLwa ¨©§¦£¤¦§§©§§¨§¨§©¥§

íB÷nä,אולםåéLëò,המקדש BîB÷îaשנחרב íB÷î ãBák,,íãBák èòéîe.בהם צורך אין שהיום ©¨©§¨§¨¦§¦¥§¨
éðaî ãçàå éðà éúàöé úçà íòt ,àâBì ïa ìàòîLé éaø éì çñ (úçà íòt) ,àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨©©©©¨¦©¦¦§¨¥¤¨©©©©¨¨¦£¦§¤¨¦§¥

íäéðáאבטינס בית משפחת çNå÷].של äëaL] (äëáå ÷çùù) éúéàøå ,íéáNò èwìì äãNì §¥¤§¨¤§©¥£¨¦§¨¦¦¤¨¨§¨©
.ézøkæð éúBáà ãBák ,éì øîà .úéëa äî éðtî ,Bì ézøîà,לו øîàאמרתי .z÷çN äî éðtîe ¨©§¦¦§¥©¨¦¨¨©¦§£©¦§©§¦¦§¥©¨©§¨¨©

eðì døéæçäì àeä Ceøa LBãwä ãéúòL ,éì לו,כשיבנה אמרתי zøkæpהמקדש. äî éðtîe.בכךøîà ¦¤¨¦©¨¨§©£¦¨¨¦§¥©¦§©§¨¨©
,éìהעשבïLò äìòîלי לו éãâðk.נראה ïéàLאמרתי eðéãéa àéä äòeáL ,éì øîà ,éì eäàøä ¦©£¤¨¨§¤§¦©§¥¦¨©¦§¨¦§¨¥¤¥

.íãà ìëì BúBà ïéàøî©§¦§¨¨¨
ïéðîîñ úléâîe ãçà ï÷æ éúàöî úçà íòt ,éøeð ïa ïðçBé éaø øîà סימני שמות בה [-שכתוב ¨©©¦¨¨¤¦©©©©¨¨¦¨¥¤¨§¦©©§¨¦

ïéàîהקטורת] Bì ézøîà .Bãéa[משפחה éðà.[-מאיזה ñðéèáà úéaî ,éì øîà .äzà לו אמרתי §¨¨©§¦¥©¦©¨¨©¦¦¥©§¦¨£¦
.ïéðîîñ úléâî éì øîà ,Eãéa äîeלו ÷ïéîéiאמרתי eéä àaà úéaL ïîæ ìk éì øîà ,éì eäàøä ©§¨§¨©¦§¦©©§¨¦©§¥¦¨©¦¨§©¤¥©¨¨©¨¦

åéLëòå ,íãà ìëì BúBà ïéøñBî eéä àìקיימים אינם éúàaLëeשכבר .da øäfäå Eì àeä éøä Ÿ¨§¦§¨¨¨§©§¨£¥§§¦¨¥¨§¤¨¦
äzòî ,éì øîà ,àáé÷ò éaø éðôì éøác ézçñå ו שמים, לשם היתה שכוונתם øtñìהוברר øeñà §©§¦§¨©¦§¥©¦£¦¨¨©¦¥©¨¨§©¥

.elà ìL ïúeðâa¦§¨¤¥
ïàkî[לאומנותם אבטינס ובית גרמו בית את שהחזירו éàfò,[-ממה ïa øîà פלוני לומר אדם ידאג אל ¦¨¨©¤©©

כרחך על כי פרנסתי, EeáéLBéיקפח EîB÷îáe ,Eeàø÷é EîLa,למקומך לשוב יקראוך - §¦§¦§¨¦§§¦
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ElMîe[לך הקצובים Eì[-ממזונות eðzé משמים לך קצובה פרנסתך - ¦¤§¦§§
מתנה, לך נותנים הם åש ולא ,Bøéáçì ïëena òâBð íãà ïéà כןïéà ¥¨¨¥©©¨©£¥§¥

a úòâBð úeëìî מלכות,dzøáç והשניה ליפול מלכות זמן ומשהגיע ©§©©§£¤§¨
הראשונה נפילת יתאחר לא àîéð.לעמוד, àìîk eléôà£¦¦§Ÿ¦¨

i"yx

êì åðúé êìùîå`l :xnelk Ð
zepefn `l` ,dpzn `ed mdlyn

.minyd on jl miaevwïéàå
äúøáçá úòâåð úåëìîÐ

letil zeklnd onf ribdyn
zxg` cenrzeonf xg`i `l Ð

dpnfye "xvyla lhwzi` `ilila dia" (d l`ipc) xn`py ,dlila zltep dlila letil dpnfy in `l` ,`nip `lnk
."meid jyg qgptgzae" (l l`wfgi) xn`py meia zltep meia

בתורת החסידות וגם אויף מאמע לשון באופן שיש להבינם, ובפרט הבכן והבפועל - יוצא מזה לכל איש 
הישראלי אפילו הפשוט שבפשוטים ואין הדבר דורש אלא שימת לב הראוי'.

החותם מעין הפתיחה בברכת אריכות ימים ושנים כפשוטו ממש וגם כמשמעו היינו ממולאים 
בטוב האמיתי הוא תורה ומצות חדורים ומוארים בפנימית התורה.

נ"ב: מ"ש במכתבו על הנמצא בדא"ח בפי' מרז"ל נתאוה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים, 
דאין אנו יודעים למה נתאוה, והוקשה לו, דהרי בזה נח"ר גדול הוא, וכמו שמבשרי אחזה באדם חכם 

כשיש בידו לגלות חכמתו ה"ז נחת רוח, ויותר משהעגל רוצה כו'.

הנה מובן הדבר שאין לדמות כלל ענין זה למעלה, וכמבואר בכ"מ שהנ"ר דחכם הוא כשמגלה 
הדבר לזולתו, ואין ענין זה שייך למעלה, כיון שאין זולתו, ונוסף ע"ז הנה הענין דדוקא בבי"ע הנהו 
רק ע"פ רצון העליון, כי מה שהנ"ר הוא בדירה בתחתונים דוקא אינו מובן, וכמ"ש בביאור בד"ה יו"ט 

של ר"ה רס"ו בתחילתו.

סדר  כל  קודם  נתאוה  למה  להבין  אפשר  דאי  הוא,  זה  בכל  והכללית  העיקרית  ונקודה 
ההשתלשלות, כיון שאז לא הי' עדיין מציאות השכל והטעם ודעת שכל אלו נבראים הם, וקודם שנאצלו 
העולמות לא הי' אלא הוא ושמו בלבד, ושם הוא שנתעורר הרצון להיות לו ית' דירה בתחתונים וא"כ 

אין שייך למצוא ע"ז טעם ושכל, כיון שעדיין לא הי' ענין השכל, וד"ל.

 ב"ה,  ג' שבט תשי"ב
ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר מאיר שי'

שלום וברכה!

יד  גוף כתב  ולב עמוק הנני בזה להביע ת"ח ת"ח על תשורתו הכי יקרה והוא מכתב  מקרב 
קדשו של כ"ק אדמו"ר האמצעי בענין הבית עולם דהאדיטש הוא מקום מנוחת כ"ק רבינו הזקן, אשר 

מתנה זו יקרה אצלי במאד מאד, ובאמת אני מכיר תודה לו על שלוח זה...

בקשר עם יום ההילולא יו"ד שבט של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מוסג"פ 
הצעות הנהגות, וכן מוסג"פ סקריפ על חבילת מזון.

בברכה ות"ח מעין הפתיחה.

המשך מעמוד קצק
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רי oiglyd zia oiwyn` cenr d sc ± oey`x wxtohw cren
íéîä éìå÷ìé÷-.xead zngn eltpy mipa` oebkïéèèåç-xead zirwxwa zexexv eltp

.crena oze` dlrnïúåà ïéèèåç àì ìáà-`ziixa `idd ipzwc `d `nlya zxn` i`

cigi ly dlrnly-la` `ziixa i`d ipzwc i`d inwe`l `ki` ,el jixv cigiya epiid

oihheg `l-jixv cigi oi`ya oihhegc `d dl znwe` i` `l` .el jixv cigi oi`ya

i`na oihheg `l la` ipzwc i`d ok m` ,el

?dl znwen'åë åì êéøö ãéçéùá éàî àìà-

oihheg ipzwc i`d znwen i`na ,xnelk-

miax ly 'ek `ipzde ,odl mikixv miaxya

.oze` oixtegàúééî÷ àéù÷ àìà-oi` :ipzwc

miax ly zexea oixteg-,el oikixv miaxya

miax ly :`kd ipzwc `ziixa `dl `iyw-

.oze` oixtegéëä õéøú àìà-xnel jixv oi`e

`iyw `le .xzen dxitg elit`c ,miax lya

.'ek epy `l xn`c opgei iaxlà÷éã éîð ïéúéðúî
-.xzen inp dxitgc ,el oikixv miaxyac

íéëøãä úà õåå÷ì-.mikxcay mivew zeptl

äàñ íéráøà åëåúá úåéäì ïéìéâøî-oilibxny

ea `diy ick ,mind zn` dewna rbep `diy

.d`q mirax`íù åëôùðù íéîã ìë-oebk

.mikxcay mivewaàä-ipd iiez`lc zxn`wc

`l` .'ek oipwzn oizipzna ipzw `icda inp

miax ikxev lk oiyere ipzwc `d i`ce-iiez`l

.ez` `w dxitgúåøá÷ä úà ïéðééöî-oiyery

"daexn"a xn`ck .ciqa zexawd lr mipniq

)(`,hq `nw `aaxeegc ,ciqa zexaw ly :

.myl dnexz ilke` ekli `ly ick ,zenvrk

'åëå íör äàøå áéúëã-lr `apzn l`wfgi

zenvr lr mipeiv l`xyi eyriy ,`al cizrd

.oiklyend mixbtdaezkd `a `ly ,`ed fnxe

.oeiv dyer mc` `diy cnlle xidfdl `l`ìë
øùá ìørå øëð ïá-dlin zngn eig` ezny

eig`k `ed mb zeni ot mi`xiy ,elenl evx `le

-oixeq`y ,ipzxyl iycwn l` `ai `l

.dcearaéøéîâ-.ipiqnùåøô åì äàøå÷ äàîåè
-ick ,d`nehd lr mipniq miyer ,xnelk

.yxete yibxn `diyìåùëî ïúú àì øår éðôì
-edi `ly d`nehd lr xac eyr ,xnelk

.zexdhe dnexz i`yep da milykpíúøæäå-

.oeyxtze :opinbxzneéúøîùîì úøîùî åùr-

da aizkc ,dnexz ilke`l zxnyn eyr

) aizkc 'zxnyn'(gi xacnaz` jl izzp ip`e" :

.mi`nhn edi `ly "izenexz zxnynêøã íùå
-.ekli jxc dfi`a oniq oiyeryrùéá åðàøà

íéäìà-cqtd aygnd ,eizegxe` myd df

.dcqtd cbpk dxiar xkye dxky cbpk devn

mye-.oiny enkàìâéøã àúáùáéù÷î äåä àì
äéì-i`e ,`wxitl `nlr ilek ez`c meyn

iwextl ivn ded `le dil iywn-.siqkn ded
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ééåúàìÐ `ipzc jd`l mikxcd oipwzn llkac `kd jixtwc i`dc :dizrc `wlq `w

.ikd jixt jkld ,zenebde zeiyeyabd owzny rnyn oewizc Ð mikxc ueew ied

Ð `iyew jd dywnc i`d :inp i` .'ek oipwzn llka eedc edl ipzw `icda el` lk :uxzne

."mikxcd z` oipwzne" da qxbc rci ied `le ,eita dxeby `zipzn dzid `läéäåjilr

Ð minc`xw i`dl dil hiwp :l`ppg epiax yxit

'ipznn .leykn iedc i`dl incc dwrn zyxtn

zerwxw zewydl xeq`y cnll yi `xnbd mr

d`eazd elwlwziy ,ca`d xac eedc oze` `l`

zcear x`yl oicd `ede .da mirehpd zepli`de

opixn`c `de .cren ly elega xeq` Ð rwxw

mind zn`n oebk ilin ipd Ð zewydl xzenc

.`xizi `gxih `kilc ,envr dcya zxaerd

lye ,cigi ly zexrne oigiy zexea owzl xzene

.minl ikixvc oeik ,dligzkl xetgl xzen miax

.ziyixtck lirl `ipz ikdcæîøÐ oeivl

onfa `l la` ,cizrl `l` aizk `l `xw i`dc

mzdn slinl `ki`c ipyn ,edine .dfd

àäÐ l`wfgi izilc inwnjcicl :xnelk

inwn ok m` ,`ziixe`cn ied dfd onfac zxn`c

`ed jexa yecwdl dil ded l`wfgi izilc

vc opireny`lmixac daxd :uxzne !oeiv jix

`xwa aizk `lc ,dxezd on oixeq`c ol miwc

.inp ikd i`de .l`wfgi `z`c cr ,dklda `l`

áøÐ elq elq xn` `tti`n hiwp cge cg lk

`l` ,ibilt `le ,dizrc` wiqn dedc

`lc i`n dizrc` wiqn cg lkc `zlnc digxe`

.dizrc` dixag wiqn

àúáùáÐ `lbixc,lbxd mei ly zay

ipa lk oivawzn eide ,oiyxec eidy

.lbx ly zekld renyl xird
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oiglydרב zia oiwyna cenr d sc ± oey`x wxtohw cren
êøã íùå äéìr éø÷-.zeywdl `ly odn df i` zeywdl odn df i` ,zerya aygny

äøãùä ìr ïéðééöî ìáà-cg` mvr `l` dpi`y it lr s`y-.ld`a d`neh `nhn

åðéðá áåø-.epipn aex ea oi`y it lr s` ,zeilew oebk ,zelecb zenvr oebkåðéðî áåø-

.epipa aex ea oi`y it lr s`e ,zenvrd aexúåàãååä ìr ïéðééöî ïéà-xexac li`ed

zi`ce d`neh dia zi`c `nlr ilekl-`l

.zexdh mewn eze`a ilhlhnìr ïéðééöî ìáà
úå÷éôñä-zekkq oebk ,ld` odilr yiy

zial jenqd miaxd zeyxl zekenqd zerxte

yic oeikc .d`neh eda ol `wtqnc ,zexawd

ld` odilr-.repv mewna my xeawl milibx

ñøôä úéáå úårøôå úåëëñ-.onwl yxtnïéà
ìr ïåéöä ïéãéîrîãéñôäì àìù äàîåèä

úåøäè-oeivd zgz ynn d`nehd m`y-

e`nhie ,me`zt oeivd lr `ay cr yibxn epi`

`l` .oeivd zgz d`nehd ixdy ,zexdhd

,`edy lk wegxa d`nehl jenq oeivd oiyer

oeivd lr `ayke-epi`e ,d`nehd on yibxn

.dilr jledíå÷îî ïåéöä úà ïé÷éçøî ïéà
äàîåè-`edy lkn xzei.õøà ãéñôäì àìù
ìàøùé-`vnpe ,yxet cin oniqd d`exyky

.jxevl `ly d`neha l`xyi ux`ïî úéæëå
ìäàá àîèî åðéà úîä-lr oipiivn oi` :ipzwc

`nhn epi`y xac lk lr `le ,znd on zifk

.ld`aàôô áø øîà-`nhn zifk mlerl

oipiivn oi` ipzwc `de ,ld`a-mvnevn zifka

.oipiivn oi` ikdle ,rwxwa xqg xqgnc ,opiwqr

ärù úåøäèå [úåîåøú] åéìr åôøùéúçà-lkc

ycgn xawpyk zifk eze` lr xaerd-oitxey

.xqg `l oiicrc ,eizexdhåéìr åôøùé ìàå
íìårì-eze` oipiivn m`y-(lr) eilr oitxey

`ly ,mlerl oeiv eze` lr oixaery dnexz lk

oebk ,dil ifg `lc oipnife .xqg ixdy ,jxevl

,iznexz z`nhp :xn`e dil ifg xcd ike ,dlila

z`nhp `l `ide ,dl sxye-ddcxak zifk `i

eilr oitxey oi` eze` oipiivn oi`yke .xqg

.xqg `ly ,ycgn `l`õøàä ìr êñéîä ïìéà
-dfi` zgz rcei epi`e ,cg` sep zgz d`nehe

sep-.oeiv dyerñøôä úéá-mlz = dprn ivg

.dn` d`n ly cg`íãà çôðî-jledd

`nhnd dxeryk mvr yi m`c .egqt hegyl

hqida-qxtd ziaa gqt dyere ,gexa xftzn

ld`a `nhn i`e .el lif`-?dilr lif` ikid

øá÷ äá ãáàù äãùá-`nhnc ,oipiivnc ipzw

xaw da yxgpy dcya la` .ld`a-jixv oi`

dyixgn `nipc ,ld`a `nhn `le ,oiivl

.d`nehl diwlqïä ñøôä úéá äùìù-oi`y

.dnexz ilke` ea oikledúà äá ïéøéèôîù
íéúîä-mewnl mewnn mizn oi`ianyky

el` oixhtp xirl jenq dcya oi`ayk ,xeawl

iyp` oi`ae ,mdl oiklede onewnn me`iady

.oze` oixaewe ,my oze` oivgexe oze` oilawne mewndéàî àîrèå-.d`neh meyn dia oiyyegíéìrá ùåàé íåùî-xa` lclcp wegx mewnn me`iady itley`iizpe ,my ltpe

.my edegipde ,el` lr el`ïåéö érá àì øá÷ äá ùøçðù äãùå-.yxgpyk qxtd zia mc` gtpn ipzwc `d zvxzn `wcäáéè äî rãåé åðéàå-xaw da yxgpy dcy `ed m`

.ld`a `nhnc ,dgitpa da qpkdl leki epi`e xaw da ca`py iptn m`e ,getipa jlil lekieùøçðù råãéá úåðìéà äá ùé-.ld`a `nhn epi`y ,jldl lekie ,zepli`d jxevl dcyd

zpiievn dcy `vn da ipzwcn :`nl`-.yxgpy qxtd zia oipiivncøá÷ äá ãáàù råãéá úåðìéà äá ïéà-.ld`a `nhne ,yxgp `leøîåà äãåäé éáø-zwfga ied `l mlerl

.yxgpy rcei `diy mkg cinlz e` owf my `diy cr ,yxgpyàôô áø øîà-xaw da yxgpy recia ipzwc i`de .oeiv ira `l yxgpy qxtd zia mlerl-,xaw da ca`y dcya
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íöòÐ dxeryki`de .ld`a `nhn epi` ,jenqa gkenck dxerykn xzei oicd `ede
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åðéàùÐ ld`a `nhn,awx ceexz oebk
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`ki` elit`e .oizrnya onwlck xaw da yxgpy
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`id `gikyc `zlin e`l hqidc ,oeiv mekixvd

exingd `l jkle ,eilr d`nehy dpw lr qexciy

.hqid meyn oiivl minkg

ïìéàÐ ux`d lr jqindzial jenq

d`neh `ki` i` ol `wtqnc .zexawd

oeik ,eizgz znc opixn` `nzqn ,`l i` eizgz

:xg` oipr .oeiv ira jkle ,`ed repv mewn jxcc
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dfi`a reci oi`e ,exiagl sep oia yxtd yie ,oli`
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çôðîÐ jlede qxtd oia mc``nzqnc
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.ld`a `nhn `lc dpin rny `l` .ld`a

ùéda oi` xaw da yxgpy recia zepli` da

Ð xaw da ca`y recia zepli``ipzc

) mzdfi wxt zeld`c `ztqezda ca`y dcy :(
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.qxhpewd yexitl xnel jixv oke .recia
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ixack `lye ld`a `nhn epi` i`ce `l` ,ld` z`neha

.lirl `ziixad
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.`tt ax ixack `lye
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xaecny yxtp,ïéìeábä ìò ïéãîBòaxawp `l i`ce df ote`ay §§¦©©§¦

mc` oi`e ,miaxd zeyx df ixdy ,zepli`d mewnl uegn znd
mye ,xawp zepli`d mewna i`ce `l` ,miaxd zeyxa ezn xaew

.zepli`d xear yxgpy recia
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רג oiglyd zia oiwyna cenr d sc ± oey`x wxtohw cren
êøã íùå äéìr éø÷-.zeywdl `ly odn df i` zeywdl odn df i` ,zerya aygny

äøãùä ìr ïéðééöî ìáà-cg` mvr `l` dpi`y it lr s`y-.ld`a d`neh `nhn

åðéðá áåø-.epipn aex ea oi`y it lr s` ,zeilew oebk ,zelecb zenvr oebkåðéðî áåø-

.epipa aex ea oi`y it lr s`e ,zenvrd aexúåàãååä ìr ïéðééöî ïéà-xexac li`ed

zi`ce d`neh dia zi`c `nlr ilekl-`l

.zexdh mewn eze`a ilhlhnìr ïéðééöî ìáà
úå÷éôñä-zekkq oebk ,ld` odilr yiy

zial jenqd miaxd zeyxl zekenqd zerxte

yic oeikc .d`neh eda ol `wtqnc ,zexawd

ld` odilr-.repv mewna my xeawl milibx

ñøôä úéáå úårøôå úåëëñ-.onwl yxtnïéà
ìr ïåéöä ïéãéîrîãéñôäì àìù äàîåèä

úåøäè-oeivd zgz ynn d`nehd m`y-

e`nhie ,me`zt oeivd lr `ay cr yibxn epi`

`l` .oeivd zgz d`nehd ixdy ,zexdhd

,`edy lk wegxa d`nehl jenq oeivd oiyer

oeivd lr `ayke-epi`e ,d`nehd on yibxn

.dilr jledíå÷îî ïåéöä úà ïé÷éçøî ïéà
äàîåè-`edy lkn xzei.õøà ãéñôäì àìù
ìàøùé-`vnpe ,yxet cin oniqd d`exyky

.jxevl `ly d`neha l`xyi ux`ïî úéæëå
ìäàá àîèî åðéà úîä-lr oipiivn oi` :ipzwc

`nhn epi`y xac lk lr `le ,znd on zifk

.ld`aàôô áø øîà-`nhn zifk mlerl

oipiivn oi` ipzwc `de ,ld`a-mvnevn zifka

.oipiivn oi` ikdle ,rwxwa xqg xqgnc ,opiwqr

ärù úåøäèå [úåîåøú] åéìr åôøùéúçà-lkc

ycgn xawpyk zifk eze` lr xaerd-oitxey

.xqg `l oiicrc ,eizexdhåéìr åôøùé ìàå
íìårì-eze` oipiivn m`y-(lr) eilr oitxey

`ly ,mlerl oeiv eze` lr oixaery dnexz lk

oebk ,dil ifg `lc oipnife .xqg ixdy ,jxevl

,iznexz z`nhp :xn`e dil ifg xcd ike ,dlila

z`nhp `l `ide ,dl sxye-ddcxak zifk `i

eilr oitxey oi` eze` oipiivn oi`yke .xqg

.xqg `ly ,ycgn `l`õøàä ìr êñéîä ïìéà
-dfi` zgz rcei epi`e ,cg` sep zgz d`nehe

sep-.oeiv dyerñøôä úéá-mlz = dprn ivg

.dn` d`n ly cg`íãà çôðî-jledd

`nhnd dxeryk mvr yi m`c .egqt hegyl

hqida-qxtd ziaa gqt dyere ,gexa xftzn

ld`a `nhn i`e .el lif`-?dilr lif` ikid

øá÷ äá ãáàù äãùá-`nhnc ,oipiivnc ipzw

xaw da yxgpy dcya la` .ld`a-jixv oi`

dyixgn `nipc ,ld`a `nhn `le ,oiivl

.d`nehl diwlqïä ñøôä úéá äùìù-oi`y

.dnexz ilke` ea oikledúà äá ïéøéèôîù
íéúîä-mewnl mewnn mizn oi`ianyky

el` oixhtp xirl jenq dcya oi`ayk ,xeawl

iyp` oi`ae ,mdl oiklede onewnn me`iady

.oze` oixaewe ,my oze` oivgexe oze` oilawne mewndéàî àîrèå-.d`neh meyn dia oiyyegíéìrá ùåàé íåùî-xa` lclcp wegx mewnn me`iady itley`iizpe ,my ltpe

.my edegipde ,el` lr el`ïåéö érá àì øá÷ äá ùøçðù äãùå-.yxgpyk qxtd zia mc` gtpn ipzwc `d zvxzn `wcäáéè äî rãåé åðéàå-xaw da yxgpy dcy `ed m`

.ld`a `nhnc ,dgitpa da qpkdl leki epi`e xaw da ca`py iptn m`e ,getipa jlil lekieùøçðù råãéá úåðìéà äá ùé-.ld`a `nhn epi`y ,jldl lekie ,zepli`d jxevl dcyd

zpiievn dcy `vn da ipzwcn :`nl`-.yxgpy qxtd zia oipiivncøá÷ äá ãáàù råãéá úåðìéà äá ïéà-.ld`a `nhne ,yxgp `leøîåà äãåäé éáø-zwfga ied `l mlerl

.yxgpy rcei `diy mkg cinlz e` owf my `diy cr ,yxgpyàôô áø øîà-xaw da yxgpy recia ipzwc i`de .oeiv ira `l yxgpy qxtd zia mlerl-,xaw da ca`y dcya

.xzl`l dpiiveùøçðù råãéá úåðìéà äá ùé-.oeiv ira `l yxgpy qxtd zia mlerle .depiivy xg`løá÷ äá ãáàù råãéá úåðìéà äá ïéà-.yxgp `leúåðìéà àîìã ùåçéìå
éàøáàî äàîåèå éàåâî-?xaw da yxgpy recia xn`w i`n`e .yxgp `le xaw da ca`y dcy iede ,zepli`d oia `l` ,zepli`l uegan d`neh mewna yxgp `leúåðìéàä ïéãîårá

ïéìåáâä ìr-.zepli`d liaya yxgpe d`neh `ied zepli`d oia `l` .miaxd zeyxa iypi` ixaw `lc ,i`xan d`neh `kil i`cec ,miaxd zeyx ly
àîìãå
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ïéàÐ oipiivnxeq` :yxtl `ki` Ð `ziixad ixiin aeh mei iab i`e .oeiv jixv oi`

oiivl(b).aeh meia gexhl xeq`e

íöòÐ dxeryki`de .ld`a `nhn epi` ,jenqa gkenck dxerykn xzei oicd `ede

ipiqn dynl dkld ikdc ,rbna `nhn `xeriy i`dac meyn Ð dxeryk hwpc

) oileg zhigya opixn`ck(a,ekw oileg.

åðéàùÐ ld`a `nhn,awx ceexz oebk

) "ahexde xerd"a `zi`ck,(a,ekw oilegdcye

`ki` elit`e .oizrnya onwlck xaw da yxgpy

`l Ð dribp `la hqida `nhny ,d`neh wtq

`id `gikyc `zlin e`l hqidc ,oeiv mekixvd

exingd `l jkle ,eilr d`nehy dpw lr qexciy

.hqid meyn oiivl minkg

ïìéàÐ ux`d lr jqindzial jenq

d`neh `ki` i` ol `wtqnc .zexawd

oeik ,eizgz znc opixn` `nzqn ,`l i` eizgz

:xg` oipr .oeiv ira jkle ,`ed repv mewn jxcc

ly cg` sep zgz d`neh `ki`c i`ce opircic

dfi`a reci oi`e ,exiagl sep oia yxtd yie ,oli`

:mipa` iab yxtl `ki` inp ikde .dpyi mewn

.xcbd on zehlead ef lv` ef mipa` yiy

çôðîÐ jlede qxtd oia mc``nzqnc

cr dyixgnd dribdy xninl `kil

.wtqn `nha xedh mewn iwefg`l `kile ,znd

.zexdhc `xneg meyn exingd minkg `l`

ikd meynemd ,`ziixe`c `witq `kilc ,eliwd

mizn xeawl milibx eid `le .exn` mde exn`

opiyiig `l jklid ,dfd onfa `zyd ik wnera

oicd one .dyixgnd zgz wnera znd `ny

zexdha `xneg m` ik ,jixv `l getp elit`

`diy yiig `l i`n`e .xaca minkg exingdy

:inp i` ?ld`a `nhne ea rbep oi`e ,rwxwa zn

mc`l oi`nhn eed miccvd on milid`nd `la

.ld`a `nhn `lc dpin rny `l` .ld`a

ùéda oi` xaw da yxgpy recia zepli` da

Ð xaw da ca`y recia zepli``ipzc

) mzdfi wxt zeld`c `ztqezda ca`y dcy :(

die`xy oebke .rhp lk zrhip dpi` Ð xaw

ca`y `l m` `nzqnc xnel epl yie ,zepli`l

e`l recia :inp i` .dkeza mirhep eid xaw da

`tiq hwp Ð recia `yix hwpc ab`e ,`wec

.qxhpewd yexitl xnel jixv oke .recia
m`
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,ìäàaz`neh yyga j` ,lde` z`neh yyga wx oeiv ekixvdy §Ÿ¤
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.eteb oipa aex opi`y s`úBàcåeä ìò ïéðéiöî ïéàåmikixv oi` - §¥§©§¦©©©¨

mixaer mpi`y ,miyp`l recie d`neh ea yi i`cey mewn oiivl
,zexdh mr myúB÷éôqä ìò ïéðéiöî ìáàwtq yiy zenewn - £¨§©§¦©©§¥

eyxti `l oeiv `lae ,jk lr lew mdl oi`y ,d`neh my yi `ny
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z`nhp `l zn`ay s`[à].
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:`xnbd dywnøîà äãeäé áø øîàäå ,ìäàa ànèî éî ñøtä úéáe¥©§¨¦§©¥§Ÿ¤§¨¨©©§¨¨©
ñøtä úéa íãà çtðî ,ìàeîLmy yi m`y ,eiptl eita gtep - §¥§©¥©¨¨¥©§¨

`yna z`nhnd dxeryk mvr(b"n a"t zeld`)eit gexa xftzz
,dphiqi `leCìBäå.egqt aixwdldéîMî énà øa äãeäé áøå §¥§©§¨©©¦¦§¥

cépL ñøtä úéa ,øîà àìeòcLmiax miyp` zkilda,øBäèlekie §¨¨©¥©§¨¤¦©¨
mvr ea dzid m` s`y ,egqt z` aixwdl jledyk ea xearl
m`e .zeaiyg da oi`e ixnbl dzzkp xak df mewna dxeryk

ea eycy liren recn oke ,egtpl eilr jled cvik ld`a `nhn
`nh oiicr ,hqide rbn z`nehn xdhl lireny s` ixd ,miax
ixack `lye ld`a `nhn epi` i`ce `l` ,ld` z`neha

.lirl `ziixad
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,àtt áø øîàxaecn `ziixaa - ¨©©¨¨Ÿ©§¨¨

,øá÷ da ãáàL äãNa,reci enewn oi` j` xaw da yi i`cey §¨¤¤¨©¨¤¤
exn`e ,ld` z`neha s`e dcyd lk z` minkg e`nh wtqne

e ,dze` mipiivnyïàëziaa xearl egqt aixwnl xzeny dn - ¨
xaecn ,miax jelida dyic e` ,getip ici lr qxtdLøçpL äãNa§¨¤¤¤§©

,øá÷ daick xeriy oda oi`e zenvrd exayp dyixgd zngny ¨¤¤
.dcyd z` mipiivn oi` ok`e ld`a `nhl

:`xnbd dywnåik,déì éø÷ ñøtä úéa øá÷ da LøçpL äãNm`d §¨¤¤¤§©¨¤¤¥©§¨¨¥¥
:`xnbd zvxzn .'qxtd zia' z`xwp `id mb,ïéà,jk ok`ïðúäå ¦§¨§©

dpyna epivn oke -(c-a"n g"it zeld`),ìLïä ñøtä úéa äL §Ÿ¨¥©§¨¥
,mda zkll dnexz ilke` mixeq`yäãNå ,øá÷ da ãáàpL äãN̈¤¤¤¡©¨¤¤§¨¤

.ïéëBa äãNe ,øá÷ da LøçpL¤¤§©¨¤¤§¥¦
`xnbd zxxan:.ïéëBa äãN éàî:`xnbd daiynøa òùBäé áø ©§¥¦©§ª©©

íéúî da ïéøéèônL äãN ,øîà àìeòc déîMî àaàda mixhtpy - ©¨¦§¥§¨¨©¨¤¤©§¦¦¨¥¦
:`xnbd zxxan .miznd onéàî àîòèåd`nehl minkg eyyg §©£¨©

.my,da eòâð íéìòa Leàé íeMî ,éîéáà øîàmi`ian mizrly ¨©£¦¦¦¥§¨¦¨§¨
,my ltpe lclczp epnn xa`y miyyege ,wegx mewnn zn dil`
x`ype el` lr el` eknqy oeik edexaw `le epnn ey`iizde

.dcya xa`d
dywn .oiivl jixv oi` xaw da yxgpay uexiza dpc `xnbd

:`xnbdàéðz àäå ,ïeiö éòa àì øá÷ da LøçpL äãNå,`ziixaa §¨¤¤¤§©¨¤¤Ÿ¨¥¦§¨©§¨
úðéieöî äãN àöî,zexawl oeivadáéh äî òeãé ïéàå,dpipr dn - ¨¨¨¤§¤¤§¥¨©©¦¨

egqt hegyl jlil lekie ld` z`neh da oi`e xaw da yxgp m`d
jlil getip liren oi`e ld`a d`nhne xaw da ca`y e` ,getipa

m` ,opeazi ,da,øá÷ da LøçpL òeãéa ,úBðìéà da Léi`ce ixdy ¥¨¦¨§¨©¤¤§©¨¤¤
m`e ,jlil lekie ,zepli`d jxevl dyxgpòeãéa ,úBðìéà da ïéà¥¨¦¨§¨©

øá÷ da ãáàL.ld`a d`nhne ,yxgp `le,øîBà äãeäé éaøoi` ¤¨©¨¤¤©¦§¨¥
da lwdlãéîìz Bà ï÷æ íL àäiL ãò,dyxgpy rceiy mkgéôì ©¤§¥¨¨¥©§¦§¦

øáca ïéàé÷a ìkä ïéàLlk lr jenql oi`e ,dcyd dyxgp m` - ¤¥©Ÿ§¦¦©¨¨
y `ziixaa x`eane .cg`,dze` mipiivn xaw da yxgpy dcy mb

.`tt ax ixack `lye
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàe ,ixack mipiivn oi` zn`aéë ¨©©¨¨¦

àéää àéðzdxaic ef `ziixae -c ,øá÷ da ãáàL äãNaf`äeðéiö ©§¨©¦§¨¤¤¨©¨¤¤§¦§¨
d`nhn dpi`e ,dyxgp jk xg`y okzie ,xawd zcia` meyn

m`y ,oniq `ziixad dpzp jkle ,lde`aòeãéa ,úBðìéà da Lé¥¨¦¨§¨©
øá÷ da LøçpLm`e ,depiivy xg`L òeãéa ,úBðìéà da ïéàwx ¤¤§©¨¤¤¥¨¦¨§¨©¤

øá÷ da ãáà.ld` z`neha dx`ype ,dyxgp `le ¨©¨¤¤
zepli` da yi m` mb ixd ,xaw da ca`p mcew m` :`xnbd dywn

,dyw ,deyxg i`ceyéàøaî øá÷å éàåbî úBðìéà àîìc Leçéìå- §¥¦§¨¦¨¦©¨¥§¤¤¦§¨¥
,mkxevl eyxg zn`a mye ,dcyd mipta zepli`d `ny yeygp
yi oiicr ok m`e ,eyxg `l mye ,uegl dhep dcyay xawd j`
meyn ,ld`a `nhzy zepli`d mewna `ly dcya xingdl

.dyxgp `l my xawd zca`y
uxzl yi :`xnbd zvxznkitàìeò øîàãxg` mewna uxzl §§¨©¨

xaecnyad zepli`ábä ìò ïéãîBòïéìe,miaxd zeyx lyénð àëä §§¦©©§¦¨¨©¦
xaecny yxtp,ïéìeábä ìò ïéãîBòaxawp `l i`ce df ote`ay §§¦©©§¦

mc` oi`e ,miaxd zeyx df ixdy ,zepli`d mewnl uegn znd
mye ,xawp zepli`d mewna i`ce `l` ,miaxd zeyxa ezn xaew

.zepli`d xear yxgpy recia
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כל אחד ואחד, בתוככי כלל ישראל, יעשה כל המצווה עליו בקו הגמילות חסדים וכן בקו התורה והעבודה, ואתכפיא סטרא-אחרא 
)נחש הקדמוני( ואתהפכא.

ממכתב כ"ה שבט, תש"כ



xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc ohw cren(iyily meil)

xawdy oipn ,dcyd leab lr zepli`dy ote`a s` :`xnbd dywn
,yxgpéàåbî äàîeè àîìãå,dcyd mipta xawdy okzi ixd - §¦§¨§¨¦©¨¥

éàøaî úBðìéàå,x`eank uegan dcyd leab lr wx zepli`de - §¦¨¦§¨¥
.xawd mewn yxgp `le

dxaic `ziixad :`xnbd zvxznïéëaeñîampi`y zepli`a - ¦§¨¦
df ote`ae ,dcyd lka miaxern `l` ,dcyd leaba wx micner

.xawd mewn mb yxgp i`ce
:sqep uexiz,àîéà úéòaéàåileab lr wx micner zepli`d m` s` §¦¨¥¥¨

c ,dkeza xawd `ny yeygl oi` dcydïøîà àä`ziixaa - ¨£¨¨
lirl(:d)yäàîeè íB÷nî ïeiö ïé÷éçøî ïéàjenqa mipiivn `l` ¥©§¦¦¦¦§§¨

,dl,ìàøNé õøà úà ãéñôäì àlLmipiivn eid rvn`a did m`e ¤Ÿ§©§¦¤¤¤¦§¨¥
mb did ynn my i`ce ,zepli`l jenqa epiivy oeike ,el jenqa

.zepli`d zyixga enewn yxgpy i`cee ,xawd
`ziixaa epipy(:d lirl):Bà ï÷æ íL àäiL ãò ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©¤§¥¨¨¥

.øáca ïéàé÷a ìkä ïéàL éôì ,ãéîìz©§¦§¦¤¥©Ÿ§¦¦©¨¨
:`xnbd dgikendpéî òîL ,éiaà øîà,dcedi iax ixacn gken - ¨©©©¥§©¦¨

àúîa àkéàc ïðaøî àáøeö,xira `vnpd mkg cinlz -éléî ìk §¨¥©¨¨§¦¨§¨¨¨¦¥
ø déìò àúîcàéî`ed iway oeik ,eilr milhen xird ipipr lk - §¨¨£¥©§¨

.ea miielz d`neh ipeiv s` okle ,mda
:zexaw ipeiv `vend ipicúðéieöî ïáà àöî ,äãeäé áø øîà- ¨©©§¨¨¨¤¤§¤¤
,oeivl ciq dilr jetyy,àîè äézçz,dizgz `vnp xawdy ©§¤¨¨¥

`vn m` j` .mixedh oa`d zeaiaqeíézLmdilry mipa` izy - §©¦
y mdipiay mewnd oic if` ,oeiv yiïäéðéa ãéñ Lé íà,ux`d lr ¦¥¦¥¥¤

s`,øBäè ïäéðéa ,ïäéðéa ãéñ ïéà íàå ,àîè ïäéðéaoi`y oeiky ¥¥¤¨¥§¦¥¦¥¥¤¥¥¤¨
.my dppi`y milez d`nehl my oievn

:`xnbd dywnLøBç àkéìc áb ìò óàåoi`yk xedh odipia ike - §©©©§¥¨¥
,odipia yxgpy `la s` ciq myàéðúäå,`ziixaaúçà ïáà àöî §¨©§¨¨¨¤¤©©

.àîè äézçz ,úðéieöî`vnïäéðéa ,ïäéðéa LøBç Lé íà ,íézL §¤¤©§¤¨¨¥§©¦¦¥¥¥¥¤¥¥¤
,øBäè,dyixga dxdhpy,àîè ïäéðéa ,åàì íàåmy oi`y s`e ¨§¦¨¥¥¤¨¥

,d`nh zepievnd mipa`d izy oiay rwxwd s`y milezy ,ciq
ax ixacn eli`e .diccvay mipa`d oiivy oeik dpiivl yyg `le

.dyixg `la s` odipia xdhny rnyn lirl dcedi
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàxedh odipia ciq oi` m` mlerl ¨©©¨¨

e ,dcedi iax ixackàëäxaecn `ziixaaìò CeôL ãéqäLk ¨¨§¤©¦¨©
ïäéLàømipa`d lyäceøîe[gxqp-],ïàëìe ïàëìixay mixkipe ¨¥¤§¤§¨§¨

eltpy e` ,my didy oeiv ixay md m` wtzqdl yie ,odipia ciq
okle ,mipa`d onøeîéàc ,øBäè ïäéðéa ,ïäéðéa LøBç àkéà éà- ¦¦¨¥¥¥¤¥¥¤¨§¥

y xnele zelzl yiy[óì÷éàc] (ìô÷éàã) àeä LøBç úîçîlry - ¥£©¥§¦§©
oeiv my did `le ,odipia ltpe mipa`d on ciqd slwp dyixgd ici

,xedhe ,d`nehlàì éàåi`ce ,odipia yxgpãéñdfàeä éðéa éðéác §¦Ÿ¦§¥¥¥¥
,mipa`d oia oeivl dyrp -.àîèå§¨¥

:mixawd oeiva sqep oic d`ian `xnbd,éqà éaø øîàm`øöî ¨©©¦©¦¥©
ãçàdcyd leabay xcb ly cg` cv -ïieöî,xaw oeivaàeä- ¤¨§¨

xvn eze` zgz,äøBäè dlek äãOä ìëå ,àîèdpiev `ly oeik ¨¥§¨©¨¤¨§¨
m` oke .dizegex rax`níéðL,mipievn dcyd ixvnn -íä §©¦¥

,äøBäè dlek äãOä ìëå ,ïéàîèm` oke .x`azpy mrhd onìLäL §¥¦§¨©¨¤¨§¨§¨
,mipievn mdn.äøBäè dlek äãOä ìëå ,ïéàîè íälk m` mpn` ¥§¥¦§¨©¨¤¨§¨

äòaøàlk `nhl `a oeivdy xnel yi ,mipievn dcyd ixvn ©§¨¨
okle ,dcydïämnvr mixvnd -,ïéøBäèz` micinrn oi`y oeik ¥§¦

lirl x`eank el jenqa `l` d`nehd mewna oeivd(:d),ìëå§¨
x`yøî øîàc ,äàîè dlek äãOä(my)íB÷nî ïeiö ïé÷éçøî ïéà , ©¨¤¨§¥¨§¨©©¥©§¦¦¦¦§

,ìàøNé õøà úà ãéñôäì àlL ,äàîeèleaba cner oeivdy oeike §¨¤Ÿ§©§¦¤¤¤¦§¨¥
.depiiv okle ,xaw da yi m` zwteqn dcyd lky `vnp ,dcyd

:dpyna epipy.íéàìkä ìò óà ïéàöBéå§§¦©©©¦§©¦
zxiwrl mi`vei crend lega wxy dpynd ixacn rnyn

:`xnbd dywn .eiptl `le ,mi`lkdåikíéàìkà`weecìL Bleça §©¦§©¦§¤

e ,ïðé÷ôð ãòBîeäðéîødpynn jk lr eywde -(`"n `"t milwy), ¥©§¦¨§¦§
ïéòéîLî øãàa ãçàamrl oic ziaíéì÷Mä ìòzivgn epziy - §¤¨©£¨©§¦¦©©§¨¦

,xeaiv zepaxw zaxwdl lwydíéàìkä ìòåilra exwriy - §©©¦§©¦
e .d`eazd oia mixkipd mirxf i`lk ilecib zecydøNò äMîça©£¦¨¨¨

íékøka äléânä úà ïéøB÷ ,Bazenin dneg zetwend mixr - ¦¤©§¦¨©§©¦
oep oa ryedi(:a dlibn),íéëøcä úà õåe÷ì ïéàöBéåmivew wlql - §§¦§©¥¤©§¨¦

,mikxcayúBáBçøä ïwúìe,minybd ilewlwnúBàå÷nä ãBîìå- §©¥¨§§¨©¦§¨
ohrnne minybd zenia okezl qpkpy lafn ze`ewnd zewpl

,oxeriynúà ïéðéiöîe ,íéaø éëøBö ìk ïéNBòåmewnúBøáwä,ciqa §¦¨§¥©¦§©§¦¤©§¨
ïéàöBéåoic ziaíéàìkä ìòexwr zecyd ilray wecal - §§¦©©¦§©¦

mi`lkd z` mixwer s`e ,mdl exedy itk mdizecyn mi`lkd
e"ha xak mi`lkd zxiwrl e`viy x`eane .zecya exzepy

crend lega wx mi`veiy x`ean epzpyna eli`e ,xc`a[á].
:`iyewd uexiza `xnbd d`ianàðéðç øa éñBé éaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¥©£¦¨

.dfa ewlgpïàk ,øîà ãçxaecn ,xc`a e"ha mi`veiy dpyna - ©¨©¨
øéëáae ,genvl dnicwde dxkiay d`eaza -ïàk,epzpyna - §¨¦¨

xaecnìéôàa`l oiicr xc`a e"hay ,genvl dxgi`y d`eaza - §¨¦
.gqt crend lega aey mi`vei okle ,mi`lk da egnv m` mi`ex

ïàk ,øîà ãçåxaecn ,xc`a e"ha mi`veiy dpyna -íéòøæaly §©¨©¨¦§¨¦
e ,f` xak z`vl zenicwny d`eazïàkxaecn ,epzpyna - ¨

úB÷øéam` ze`xl ozip `l oiicr xc`a e"hae ,xg`zdl mkxcy ¦¨
.gqt crend lega wx jkl mi`vei okle ,mi`lk mda yi

:elld mipnfa `weec mi`lkd lr mi`vei izni` zx`an `xnbd
eðL àì ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàmi`vei el` mipnfa `weecy ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨Ÿ¨

,mi`lkd lrøkéð ïvéð ïéàL àlàoi`e ayr oiicr did gnvdy - ¤¨¤¥¦¨¦¨
mipiznn okle ,mi`iwad wx `l` ,`ed oin dfi`n mixikn lkd

,ea erhi `le xkip `diyìáàm`økéð ïvéð,gxt xak `viy - £¨¦¨¦¨
,ixtd zclez zligz `edeïäéìò ïéàöBémipnfl mipiznn oi`e ,cin §¦£¥¤

oeik ,el`,ze`ivnd z` exn` `l` ,`weeca el` mipnf epwz `ly
j` ,el` mipnf cr xkip gxtd `diy xeriya genvl jxcd oi`y
mda egnv m` ze`xl cin mi`vei mdl mcew xkip m` zn`a

.mi`lk
:crend lega `weec e`viy mrhd zxxan `xnbdàðL éàî©§¨

`weecïðé÷ôðc ãòBî ìL Bleçawecal mi`vei oic ziay - §¤¥§©§¦¨
.d`eazd ovip xkipy xg`l eiptl miinei e` mei `le ,mi`lkd

:`xnbd daiynäleòt øëN íeMî ,ïðçBé éaø øîà á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨¦§©§¨
ïab éìæBîcxkya zern zegt milhep oic zia igely milretdy - §§¥©¨

mixeq`y oeik ,crend leg inia mi`lkd lehiae zwicaa mzlert
:`xnbd dtiqen .lefa cearl mivxzn okle ,zexg` zek`lna

àîéúéàå ,ãéáæ áø øîày mixne` yie -àiLøLî áø,xn`òîL ¨©©§¦§¦¥¨©§©§¦¨§©
dpéî,lefa `di milretd xkyy jixvy jkn gken -eäì ïðéáäé ék ¦¨¦¨£¦¨§

mdl mipzepyky -î ,øëNitqklä úîeøzäkLenxzy dnn - ¨¨¦§©©¦§¨
l`xyieäì ïðéáäé eäãécî êzòc à÷ìñ éàc ,eäì ïðéáäém`y - ¨£¦¨§§¦¨§¨©§¨¦¦§¨£¦¨§

eniiwe eryty zecyd ilran mxky mipzepy jzrca dlrz
ok m` ,mdizecya mi`lkeäééðéî ïì à÷ôð éàîjkn epl `vi dn - ©¨§¨¨¦©§

ixd ,mxear xkyd lifepyeäì ïzéì eòác änk ìkxky lk - ¨©¨§¨¦¥§
meiw lr yperk mdl zzl zecyd ilra lr milretd evxiy
mvnvl yie ,ycwd itqkn xky mipzep i`ce `l` .mi`lkd
f`y crend lega z`vl epwiz okle ,xyt`d lkk mdize`veda

.lef dlertd xky
:mxwerl yiy mi`lkd xeriy dn zxxan `xnbdänk ãòåedn - §©©¨

.elhal aiige mi`lk didiy xg` oina axrznd rxfd xeriy
:`xnbd daiyneðéðML dúBàk ,÷çöé øa ìàeîL áø øîàdpyna ¨©©§¥©¦§¨§¨¤¨¦

(`"n a"t mi`lk),äàñ ìkd`eazLiL[axern-]da ¨§¨¤¥¨
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זה שהנפש הבהמית מכסה על הנפש האלוקית, והיינו ה'רוח שטות', שמכסה ומעלים כו', הוא רק על המידות דנפש האלוקית, אבל 
לא על העצמות דנפש האלוקית.

ממאמר מוצאי שבת-קודש, יו"ד שבט ה'תשל"ד

oiglyd zia oiwyn` cenr e sc ± oey`x wxtohw cren
éàåâî äàîåè àîìãå-.d`neh mewna yxgp `le ,zepli`d oia `leïéëáåñî-opi`y

dcyd lk yxgp i`cec ,dcyd lka oiaxern `l` ,oileabd aiaq zg` dxeya oicner

.zepli`d liayaäàîåè íå÷îî ïåéö ïé÷éçøî ïéà ïøîà àä-zepli`l jenqy oeike

oeivd-.zepli`d liaya yxgpe ,`id zepli`d oia d`neh i`ceäéìr àúîã éìéî ìë
àéîø-.`ed iwa cinlzcúçà ïáà àöî

úðéåöî-:owfd ixen itne .`nh dizgz ,ciqa

zpiievn zg` oa`-epi`c ,dab lr ciq yiy

deab oa`dy itl ,oa`d on oeivd wigxdl jixv

`diy mcew cin oeivd z` d`exe rwxw iab lr

dcya la` .ea rbep-,jenqa oeiv dl oiwigxn

.lid`ne rbpe iz`c cr oeiv ifg `l oipnfc

íéúù-,odipia la` .`nh odizgz zepiievn

ux`d lr mdipia ciq yi m`-meync ,`nh

.`ed oeivùøåç àëéìã áâ ìò óà-yxg `ly

mlern mdipia-.ciq `kil ik xedhïéà íà
àîè ïäéðéá ùøåç-itl .ciq `kilc ab lr s`e

o`kne o`kny mipa`d z` oiivy-yyg `l

.mizpia oiivlàëä-`nh yxeg `kil ik ipzwc

-o`kl dcexne mipa` iy`x lr jety ciq oebk

yxeg `ki` i`c .odipia o`kle-yxeg zngn

my eltpe mipa`d on slwpy ,slwi`c `ed

`l i`e .xedhe ,mdipia-,`ed ipia ipiac ciq

mdipia mb yiy ricedl ,my dyrp oeiv zngne

.d`nehäàîåè íå÷îî ïåéö ïé÷éçøî ïéà-

dcyd lk `dzc ,eixvn drax` lk oiiv ikdle

oi`c ,dlekl ibq `l cg` xvnc oeivae .d`nhp

.d`neh mewnn oeiv oiwigxnåìåçá íéàìëàå
ïéréîùî øãàá ãçàá åäðéîøå ïðé÷ôð ãråî ìù

íéì÷ùä ìr-znexz oi`ian l`xyi ediy

"dpyd iycgl eycga" :aizkc ,oqipa milwy-

.dycg dnexzn oaxw il `ade ycgíéëøëá-

.oep oa ryedi zenin dneg oitwendúàå
íéîä úåàå÷î-mirax` ly mind ze`ewn

lk okezl qpkpy lafd on oze` oihhegy ,d`q

inp jixt `lc i`de .minybd zeni`xnba

mikxcd mipwzne ipzc ,oizipzn x`y`

dynga `pz `kde ,cren ly elega zeaegxde

xc`a xyr-oicac ,`ed `kxit e`lc meyn

dynga owzn ikc .ipnif ixz edl oipwznc `ed

xc`a xyr-ixcde ,edl ilwlwne minyb ez`

,mi`lk` la` .cren ly elega ,edl ipwzne

dnl xc`a xyr dynga ixnbl edl exwrc oeik

il-`w ikdle ?cren ly elega ea wtinl

.`irainìéôàá ïàë øéëáá ïàë-zexikad lr

zelit`d lr ,xc`a xyr dynga mi`vei

.gqtc cren ly elegaíérøæá-d`eazd lr

.zewxil oincewy ,xc`a xyr dynga oi`vei

åðù àì-mcewe xc` mcew odilr oi`vei oi`c

.cren ly elegïáâ éìæåîã äìårô øëù íåùî-

opi`y itl ,lefa oilret xekyl lekiy ,xnelk

.cren ly elega dk`lna oiwqeräðéî rîù-

.lefa milret xekyl opiwqrcnåäì ïðéáäé éë-

.mi`lk ilhac milretl zexikyà÷ìñ éàã
åäãéãî êúrã-i`n` ,edl aidi ziad lrac

xky `kilc ab lr s` ,onf lka elhal ?dlert xky meyn cren ly elega ikdl oi`vei

irac dn lke ,lefa dlert-dnk lke ,edl opiadi dkyld znexzn `l` .edl azil

ycwdc zern mvnvl opivnc-.opicaräîë ãrå-.elhal aiigc mi`lk ied
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íàÐ mdipia ciq yi) ipy xyrnc 'd wxt opzck ,ciqn `ed oeivd` dpyndl iziine ,(

) "daexn" wxt`,hq `nw `aa.dnk `prci `l Ð mdipia ciq yi m` .(ìò óà
áâÐ qxg `kilc.ciq enk oal oi`e ,ziqxgl `ed dnec Ð qxg :yxtn iz`vne .opiqxb

my cry ,xedh `edy ricedl oipiivny dnec Ð mdipia ziqxg yi m` :eyexit il d`xpe

.mizpia oal dpi`y zexawd zia oi`

øîàÐ jety ciqdyk `tt axi`ce :yexit

la` ,oixedh Ð ziqxge ciq `kil ik

jixv f` Ð ey`x lr jetye daexn `edyk

icivl ozpy zelzl yi Ð ziqxg yi m`y .ziqxg

lry ciqd etxve ea xagzp ciqde ,ziqxg oa`d

ly `ed ciq ok m`Ð ziqxg oi` m`e ,dnr ey`x

ab lr s` :opiqxb qxhpewd yexitle .mizpia oeiv

`wzpi`c Ð xedh mdipia :yxtne .yxeg `kilc

iedc ,d`neh dlidp :il dnize ,yxgpy xaw dl

enk iedc !ied `l xedh Ð ld` z`nehn xedhc

.xn`w ld`n xedh `nye !xaw da yxgpy dcy

:inp i` .getipe dyic ici lr ,ixnbl :inp i`

`ki` i` wtq .ixye ,zewitq `aeh `ki` mdipia

oeiv `ki` elit`e ,`l i` mdipiay d`nehd oeiv

`wlq `zydc :yxtn iz`vne .yxgp ixd Ð

,xedh yxeg mdipia yi m` :eyexit ikdc dizrc

Ð mdipia did m`c ,d`neh my did `l i`cec

jixt `l i`n` :il dniz .mc` eyxeg did `l

mizpia Ð mdipia ciq yi m` :`ziinwa ipzwc

yi m` :ipzw `kde .yxeg `ki`c ab lr s` ,`nh

!ciq `ki`c ab lr s`e ,xedh Ð mdipia yxeg

ixii` `ziixza jdc dizrc `wlqc :il d`xpe

xedh did `l Ð ciq `ki` ikc ,ciq `kilca

ike .d`nehd lr e`l m` oipiivn oi` `dc ,mlerl

m` ik dywn `l ikdle .xedh `di `l Ð eyxeg

.ciq `kilca ixii`c ,`ziinw `ziixac `tiqn

øîàãÐ miwigxn oi` xnyxit jk

xn xn`c :iz`vn mixtqae .qxhpewae ,`ztqeza

dnl mrh ozep epi` df itle .'ek oeiv oicinrn oi`

odizgz dnl mrh ozep `l` ,`nh dcyd lk

.d`nehd mewna oeiv oicinrn oi`c Ð oixedh

xnel epl yi dyly e` mipy e` cg` gexac idpe

on zegta d`nehd oi` ik `nh dizgz lkc

lka d`nehd zelzl yi Ð drax`a la` ,oeivd

.mixedh odizgz jkitl ,dcyd

íéàìëàåÐ opiwtp cren ly elega

.jpi` lr dywn `l `nrh i`n izyxit dpyna

xak `le zexawd lr oipiivn :dywn inlyexiae

minyb ly min shy cxiy oebk :uxzne ?epiiv

.ethye

äùîçáxyrÐ dlibnd z` oixewivn ied

,(mixtka) ea xyr drax`a ipznl

mixg` mixacc onf xyr dyngc meyn `l`

.'eke mikxcd z` oipwzne oebk ,`ed

éìæåîãÐ oab) onwl xn`c o`nl(`,bixky

Ð ixy lk`i dn el oi`y dlert

xn`c o`nl `l` .oxky lehil oilekiy `gip

?crena milret exkyi okid opirci `l ,xeq`

.exizd zevnc ipdc :xnel yi `nye

úîåøúîÐ dkyld.ediilr dpzn oic zia alc !dlirn oda zi` `d :zeywdl oi`

) zeaezkc `xza wxtaemye `,ew(znexzn oxky oilhepy `aeh ilin `ki`

.dkyld

ùéùÐ raex da`l `de .xeai :xne` iqei iax ,`tiq ipzw `dc .rexfl dvexyk :yexit

) "zexit xkend" wxtae .xak rxfpa jiiymye `,cv `xza `aa,edin .dl iziin (

.ibilt `lc xnel yi Ð xak rxfpa ixii`c oizrnya
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רה oiglyd zia oiwyn` cenr e sc ± oey`x wxtohw cren
éàåâî äàîåè àîìãå-.d`neh mewna yxgp `le ,zepli`d oia `leïéëáåñî-opi`y

dcyd lk yxgp i`cec ,dcyd lka oiaxern `l` ,oileabd aiaq zg` dxeya oicner

.zepli`d liayaäàîåè íå÷îî ïåéö ïé÷éçøî ïéà ïøîà àä-zepli`l jenqy oeike

oeivd-.zepli`d liaya yxgpe ,`id zepli`d oia d`neh i`ceäéìr àúîã éìéî ìë
àéîø-.`ed iwa cinlzcúçà ïáà àöî

úðéåöî-:owfd ixen itne .`nh dizgz ,ciqa

zpiievn zg` oa`-epi`c ,dab lr ciq yiy

deab oa`dy itl ,oa`d on oeivd wigxdl jixv

`diy mcew cin oeivd z` d`exe rwxw iab lr

dcya la` .ea rbep-,jenqa oeiv dl oiwigxn

.lid`ne rbpe iz`c cr oeiv ifg `l oipnfc

íéúù-,odipia la` .`nh odizgz zepiievn

ux`d lr mdipia ciq yi m`-meync ,`nh

.`ed oeivùøåç àëéìã áâ ìò óà-yxg `ly

mlern mdipia-.ciq `kil ik xedhïéà íà
àîè ïäéðéá ùøåç-itl .ciq `kilc ab lr s`e

o`kne o`kny mipa`d z` oiivy-yyg `l

.mizpia oiivlàëä-`nh yxeg `kil ik ipzwc

-o`kl dcexne mipa` iy`x lr jety ciq oebk

yxeg `ki` i`c .odipia o`kle-yxeg zngn

my eltpe mipa`d on slwpy ,slwi`c `ed

`l i`e .xedhe ,mdipia-,`ed ipia ipiac ciq

mdipia mb yiy ricedl ,my dyrp oeiv zngne

.d`nehäàîåè íå÷îî ïåéö ïé÷éçøî ïéà-

dcyd lk `dzc ,eixvn drax` lk oiiv ikdle

oi`c ,dlekl ibq `l cg` xvnc oeivae .d`nhp

.d`neh mewnn oeiv oiwigxnåìåçá íéàìëàå
ïéréîùî øãàá ãçàá åäðéîøå ïðé÷ôð ãråî ìù

íéì÷ùä ìr-znexz oi`ian l`xyi ediy

"dpyd iycgl eycga" :aizkc ,oqipa milwy-

.dycg dnexzn oaxw il `ade ycgíéëøëá-

.oep oa ryedi zenin dneg oitwendúàå
íéîä úåàå÷î-mirax` ly mind ze`ewn

lk okezl qpkpy lafd on oze` oihhegy ,d`q

inp jixt `lc i`de .minybd zeni`xnba

mikxcd mipwzne ipzc ,oizipzn x`y`

dynga `pz `kde ,cren ly elega zeaegxde

xc`a xyr-oicac ,`ed `kxit e`lc meyn

dynga owzn ikc .ipnif ixz edl oipwznc `ed

xc`a xyr-ixcde ,edl ilwlwne minyb ez`

,mi`lk` la` .cren ly elega ,edl ipwzne

dnl xc`a xyr dynga ixnbl edl exwrc oeik

il-`w ikdle ?cren ly elega ea wtinl

.`irainìéôàá ïàë øéëáá ïàë-zexikad lr

zelit`d lr ,xc`a xyr dynga mi`vei

.gqtc cren ly elegaíérøæá-d`eazd lr

.zewxil oincewy ,xc`a xyr dynga oi`vei

åðù àì-mcewe xc` mcew odilr oi`vei oi`c

.cren ly elegïáâ éìæåîã äìårô øëù íåùî-

opi`y itl ,lefa oilret xekyl lekiy ,xnelk

.cren ly elega dk`lna oiwqeräðéî rîù-

.lefa milret xekyl opiwqrcnåäì ïðéáäé éë-

.mi`lk ilhac milretl zexikyà÷ìñ éàã
åäãéãî êúrã-i`n` ,edl aidi ziad lrac

xky `kilc ab lr s` ,onf lka elhal ?dlert xky meyn cren ly elega ikdl oi`vei

irac dn lke ,lefa dlert-dnk lke ,edl opiadi dkyld znexzn `l` .edl azil
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) "daexn" wxt`,hq `nw `aa.dnk `prci `l Ð mdipia ciq yi m` .(ìò óà
áâÐ qxg `kilc.ciq enk oal oi`e ,ziqxgl `ed dnec Ð qxg :yxtn iz`vne .opiqxb

my cry ,xedh `edy ricedl oipiivny dnec Ð mdipia ziqxg yi m` :eyexit il d`xpe

.mizpia oal dpi`y zexawd zia oi`

øîàÐ jety ciqdyk `tt axi`ce :yexit

la` ,oixedh Ð ziqxge ciq `kil ik

jixv f` Ð ey`x lr jetye daexn `edyk

icivl ozpy zelzl yi Ð ziqxg yi m`y .ziqxg

lry ciqd etxve ea xagzp ciqde ,ziqxg oa`d

ly `ed ciq ok m`Ð ziqxg oi` m`e ,dnr ey`x

ab lr s` :opiqxb qxhpewd yexitle .mizpia oeiv

`wzpi`c Ð xedh mdipia :yxtne .yxeg `kilc

iedc ,d`neh dlidp :il dnize ,yxgpy xaw dl

enk iedc !ied `l xedh Ð ld` z`nehn xedhc

.xn`w ld`n xedh `nye !xaw da yxgpy dcy

:inp i` .getipe dyic ici lr ,ixnbl :inp i`

`ki` i` wtq .ixye ,zewitq `aeh `ki` mdipia

oeiv `ki` elit`e ,`l i` mdipiay d`nehd oeiv

`wlq `zydc :yxtn iz`vne .yxgp ixd Ð

,xedh yxeg mdipia yi m` :eyexit ikdc dizrc

Ð mdipia did m`c ,d`neh my did `l i`cec

jixt `l i`n` :il dniz .mc` eyxeg did `l

mizpia Ð mdipia ciq yi m` :`ziinwa ipzwc

yi m` :ipzw `kde .yxeg `ki`c ab lr s` ,`nh

!ciq `ki`c ab lr s`e ,xedh Ð mdipia yxeg

ixii` `ziixza jdc dizrc `wlqc :il d`xpe

xedh did `l Ð ciq `ki` ikc ,ciq `kilca

ike .d`nehd lr e`l m` oipiivn oi` `dc ,mlerl

m` ik dywn `l ikdle .xedh `di `l Ð eyxeg

.ciq `kilca ixii`c ,`ziinw `ziixac `tiqn

øîàãÐ miwigxn oi` xnyxit jk

xn xn`c :iz`vn mixtqae .qxhpewae ,`ztqeza

dnl mrh ozep epi` df itle .'ek oeiv oicinrn oi`

odizgz dnl mrh ozep `l` ,`nh dcyd lk

.d`nehd mewna oeiv oicinrn oi`c Ð oixedh

xnel epl yi dyly e` mipy e` cg` gexac idpe

on zegta d`nehd oi` ik `nh dizgz lkc

lka d`nehd zelzl yi Ð drax`a la` ,oeivd

.mixedh odizgz jkitl ,dcyd

íéàìëàåÐ opiwtp cren ly elega

.jpi` lr dywn `l `nrh i`n izyxit dpyna

xak `le zexawd lr oipiivn :dywn inlyexiae

minyb ly min shy cxiy oebk :uxzne ?epiiv

.ethye

äùîçáxyrÐ dlibnd z` oixewivn ied

,(mixtka) ea xyr drax`a ipznl

mixg` mixacc onf xyr dyngc meyn `l`

.'eke mikxcd z` oipwzne oebk ,`ed

éìæåîãÐ oab) onwl xn`c o`nl(`,bixky

Ð ixy lk`i dn el oi`y dlert

xn`c o`nl `l` .oxky lehil oilekiy `gip

?crena milret exkyi okid opirci `l ,xeq`

.exizd zevnc ipdc :xnel yi `nye

úîåøúîÐ dkyld.ediilr dpzn oic zia alc !dlirn oda zi` `d :zeywdl oi`

) zeaezkc `xza wxtaemye `,ew(znexzn oxky oilhepy `aeh ilin `ki`

.dkyld

ùéùÐ raex da`l `de .xeai :xne` iqei iax ,`tiq ipzw `dc .rexfl dvexyk :yexit

) "zexit xkend" wxtae .xak rxfpa jiiymye `,cv `xza `aa,edin .dl iziin (

.ibilt `lc xnel yi Ð xak rxfpa ixii`c oizrnya
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oiglydרו zia oiwyna cenr e sc ± oey`x wxtohw cren
ráåø-qxb ikd .d`qa drax`e mixyrn cg` ,awdèrîé-awd raex rxf m`y-

.epxwrie ephrniäìåë äãùä ìë àéðúäå-.hrni :zxn` z`eïäéúåãù ïéùëðîù-igely

mi`lkd oilhepykc ,odlyn oic zia-eil`n.ykpzn

äðùîïìéàì ïìéàî íéîä ïéëùåî-.`ki` `xizi `ciqtc ,oiglyd zia dcyk iedc

zia dcy ,dlek dcyd z` dwyi `l la`

.lradãråîä éðôì åúù àìù íérøæ-eid `ly

.crend iptl cinz zezyl oicnelní÷ùé àì
ãråîá-iptl xicz edl dwyn `le li`edc

crend-edl dwyn `l i` `ciqt dil ied `l

.crenaäæáå äæá íéøéúî íéîëçå-zewydl

mirxf crena zewydle ,dlek dcyd lk z`

minkg i`de .crend iptl ezy `ly-iax epiid

) lirl xn`c ,xi`n(`,aelit` epnn oiwyn :

.lrad zia dcy

àøîâäãåäé áø øîà-iax xn`c `d

dcyd z` dwyi `l la` xfril`

zppehn dcy dzid m` la` ,dlek-dgl

dyaie-dcy dedc ab lr s` dzewydl xzen

`l i` ,`zyd cr dgl `iedc oeikc .lrad zia

dl dwyn-.`xizi `ciqt iedãéøâ äãù-

.dzewydl jixv oi`y ,mlern dyaiäæáå äæá
-.crend iptl ezy `ly mirxfae ,cixb dcya

àöéáøú-.dpibéöåáøúì éøù-dilr slfl

`ciqt `kilc ab lr s` ,minéöåáøúì-

"oiviaxn oi`e oicakn oi`" oeyl ,zewydl-

,zewxid e`viy ick ,`zxet d`wyd epiid

oiwyne .dinwl `ziixa jci`a yxtncke-

.oiglyd zia ly dxenb d`wyd epiidàìôà
àôøç ééååùì-ixy ikd elit`e ,`ciqt `kilc

dgiaydle jk dzewydl-dpiba inp `kd

.oiviaxnïáì äãù-.lrad ziaàä-ipzwc

crena mwyi `l la`-oa xfril` iax epiid

dcyd lk z` dwyi `l la` :xn`c ,awri

ziriaya oia crena oia ipzc `de .dlek-epiid

.dcyd lk elit` zewydl oixiznc ,minkgéãë
úéréáùá åàöéù-ick ziriaya dwyi `l la`

.ziriaya e`viyäðùîúåùéàä ïéãö-

.ea oiciqtny iptn ,crena oli`d dcyaåëøãë
-.dciva zepyl jixv oi`yúéréáùáå-lr s`

.dcyd owznc abïìéàä äãùá-,ekxck cv

.`ed daexn cqtdy iptnàìù ïáì äãùáå
åëøãë-,oal dcya ekxck cevl leki epi`e

.oal dcya i`d ilek ciqtn `lc meynïéø÷îå
äöøéôä úà-dzvwn dltp m`y-xfeg

.crena dpwzneåëøãë äðåá úéréáùáå-

`zexihp ciarc ifginc ab lr s` ,dligzn

.ixitlàøîâíéðér äì ïéàù äéøá-xtege

.rwxwaàø÷ éàî-dl oi`y dixa zeyi`c

.mipirêìäé ñîú ìåìáù åîë áéúëã-lelay

jldi qnz ,o"evnil* oixewy-`veiyk xnelk

`edy cr ,epnn zeltep zexix ewizxpn ueg

qnz .zne genip-."qnpe" enkìá úùà ìôð
ùîù åæç-me`zt zeltep zeyi` jk :xnelk

.efg `lc ,mizne ux`låæ úà åæ ïé÷ðåçå-iptn

.xtr eze`a oixikn oi`e ,xtrd z` oigixny

àøäð éøár éøúá éà÷ã àåäå-`ki`c oeikc

milnp ixeg izxz ipd oia min wqtd-oi`

.ipdc xtra ipd mixiknàøùéâ-.xybàìîâ-

.cg` xqpn `l` xyb el oi`yàøöîå-.xv xyb eze` lr oiklede ,ea oifge`e ,zecizi izya xdpd ixar ipyn cg` lag mixyewyk `l` eilr jldl leki oi` ,`lnbn ohw oiicr

odn cg `ki` i` la`-.ipdc ixega ipd oixikn
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ïéàåÐ cixb dcy oiwyn,z"lca cixbe .yai zeidl libx `edy itl ,lrad zia :yexit

) "xixb xxbin `xng" enk ,y"ixa Ð axd zetqezae .jexra yxit oke(a,fw migqt: ¥

íéîëçåÐ dfae dfa oixizn`zbelt oirk epiid ,`ziixa jdac `zbelt ixz ipde

.awri oa xfril` iax `ed `kdc `nw `pze ,oizipznaéøùÐ iveaxzl

[awri oa xfril` iax] zpyn ol `niiw `d :dywe

,diteb `piaxc :zetqeza dywd cere !iwpe aw

) lirl xn`c(`,cla` ,olke`l ick zewxi oilcn :

:uxize !xeq` `geexd :`nl` .xeq` Ð ozetiil

df itle .`zxet d`wyd m` ik dpi` `viaxzc

iveaxzl ixy `viaxz i`dc :eyexit ikdc d`xp

opax exyc ikid ikc ,awri oa xfril` iaxl elit`

,awri oa xfril` iaxl mb Ð `txg iieeyl `lt`

iaxk xaq `ny e` .`zxet d`wyd ok mb xizi

:miyxtn yie .dvaxda bilte ,d`wyda xfril`

`zbelt epiid e`l cixb dcyc `zbeltc

awri oa xfril` iax da ixiinc oizipznc

`nw `pz ,`txg iieeyl `lt`a ibilte .minkge

epiid e`lc ixaq opaxe ,xeq`e `geexd dil aiyg

xzei mixnbp eidie `lt` xzei ade` yic ,`geexd

`piax xn` :yxit l`ppg epiaxe .aeha milyeane

rexf oi`y dcy :yexit ,`viaxz i`d dpin rny

ezewydl xzen Ð mcew edewyd xaky ,oiicr

iaxk dl xaqc .crend xg` erxefl crena

iptl ezyy mirxf :xn`c ,awri oa xfril`

ezyy mirxf enk ied `viaxz :xaqwe ,crend

edeviaxdy Ð `viaxz my epiidc .crend iptl

xeq` cixb dcy :dlr opiywne .crend mcew

la` ,mcew xikai `pci`d dil iwyn i`c meyn

icw Ð `pci`d dwyn i` inp `viaxz ,ciqt `lm

ol `xiaqc zkled dhiyd dfe .ciqt `le xikae

.l`ppg epiax yxit jk Ð awri oa xfril` iaxk

ïéöéáøîÐ ziriaya oal dcyiabl

d`xpe .`zxet d`wyd qxhpewd yxit ziriay

oiglyd zia oiwyn dpyna yxity dnn ea xfgy

ip`e .lrad zia elit` ixy ziriay iable ,crena

ziaa `l` ixy `l inp ziriayc dpyna izyxit

:il dyw la` .o`k qxhpewa yxitck ,oiglyd

iabl ibiltc ,dxenb d`wyda ixii` `kd `ny

ied ediizbelte ,opaxe awri oa xfril` iax cren

ixiinc il d`xp ,daxc`e .daexn d`wyda

jixvy oigly iabl ,`l` .dxenb d`wyda

.dvaxd iexw lrad zia iabe ,oiwyn hwp d`wyd

.dpynay qxhpewd yexit xzei d`xp okl

dxenb d`wydc xnel jixv `kdc yexitle

ixy zhren dvaxde ,lrad ziaa dxeq`

zhren dvaxd elit` xeq` crenae .ziriaya

d`wyd elit` ixy opaxle ,awri oa xfril` iaxl

.dxenb

ïéãöziriayae crena zeyi`d z`Ð:dniz

oi` `lde ?ziriaya ol rnyn `w i`n

xq`c `nrh i`n dcedi iaxe ,rwxw zcear ef

mipa` lwqinl jixv i`cec :xnel yie ?ekxck

iyily wxt opze .zeyi`d dptnyk edcy jezn

gipne zepeilrd lhep Ð edcy lwqnd :ziriayc

zexexv ly xibxb oke ,ux`a zerbepd zepezgzd

.dcleg :inlyexia yxetn ,zeyi` .'eke
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íéîëçå .úéréáMáe ãrBna ,Bkøãk ïálä äãOîe¦§¥©¨¨§©§©¥©§¦¦©£¨¦

ïìéàä äãOî :íéøîBà¯ïálä äãOîe ,Bkøãk¯àlL §¦¦§¥¨¦¨§©§¦§¥©¨¨¤Ÿ
äðBa úéréáMáe ,ãrBna äöøétä úà ïéø÷îe .Bkøãk§©§§¨¦¤©¦§¨©¥©§¦¦¤

.Bkøãkàøîâäiøa :äãeäé áø øîà ?úeLéà éàî §©§©¦¨©©§¨§¦¨
áø àîéúéàå ,ìàrîLé øa àáø øîà .íéðér dì ïéàL¤¥¨¥©¦¨©¨¨©¦§¨¥§¦¥¨©
Cìäé ñîz ìeìaL Bîk" ?àø÷ éàî :àéîìL øa øîéé¥©©¤¤§¨©§¨§©§¤¤©£Ÿ
úeLéàä úà ïéãö :ïðaø eðz ."LîL eæç ìa úLà ìôð¥¤¥¤©¨¨¤¨©¨©¨¦¤¨¦
,Bkøãk ïìéàä äãOîe ïálä äãOî íéøaërä úàå§¤¨©§¨¦¦§¥©¨¨¦§¥¨¦¨§©§
ïa ïBòîL ïaø ?ïéáéøçî ãöék ,íéìîð éøBç ïéáéøçîe©§¦¦¥§¨¦¥©©£¦¦©¨¦§¤
øBç CBúì ïúBðå äæ øBçî øôr àéáî :øîBà ìàéìîb©§¦¥¥¥¦¨¨¥¤§¥§
àéîìL øa øîéé áø øîà .äæ úà äæ ïé÷ðBç ïäå ,äæ¤§¥§¦¤¤¤¨©©¥©©¤¤§¨
àeäå ,àøäð éøár éøúa éà÷c àeäå :ééaàc déîMî¦§¥§©©¥§§¨¥¦§¥¤§¥©£¨§
.àøöî àkéìc àeäå ,àìîb àkéìc àeäå ,àøLb àkéìc§¥¨¦§¨§§¥¨©§¨§§¥¨¦§¨
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מועד קטן. פרק ראשון - משקין בית השלחין דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc ohw cren(iyily meil)

òáBøly aw ziriax -èòîé ,øçà ïénî òøærxfy dnn xewrie ©¤©¦¦©¥§©¥
df xeriyk[à].mi`lkd zxiwra oic zia igely miyer eid oke .

:`xnbd dywnàéðúäå,`ziixaaeðé÷úäminkgeäiLzia igely §¨©§¨¦§¦¤§
oicälek äãOä ìk ïéøé÷ôî,dpnn mi`lkd z` dilra exwr `ly ©§¦¦¨©¨¤¨

hrni wx `le ,dxeq` dcyd lky x`eane .mi`lkd meiw meyn
.mi`lka dpynd ixack axernd oind xeriya

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìdzpyp ,hrni dxn`y dpynd - Ÿ©§¨¨
äðwz íãB÷e ,dcyd lk xiwtdlïàkdzpyp `ziixad -øçàì ¤©¨¨¨§©©

äðwz.lkd xiwtdl ©¨¨
:mixacd xcq z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd,àéðúc§©§¨

eéä äðBLàøaoic zia igelyïéø÷Bò,zecyay mi`lkdïéëéìLîe ¨¦¨¨§¦©§¦¦
ïzîäa éðôì,zecyd ilra lyïéçîN íéza éìòa eéäåjkaézL ¦§¥§¤§¨§¨©£¥¨¦§¥¦§¥

,ïäéúBãN íäì ïéLkðnL ,úçà ,úBçîNmi`lkd odn exwryky §¨©©¤§©§¦¨¤§¥¤
,zecyd eykpzd `linnízîäa éðôì ïéëéìLnL ,úçàåz` §©©¤©§¦¦¦§¥§¤§¨

rexfln exdfp `l jk jezne ,mze` milik`ne exwrpy mirxfd
f`e .mi`lk cereäiL eðé÷úämigelydïéø÷Bòmi`lkd z` ¦§¦¤§§¦

íéëøcä ìò ïéëéìLîe.mdizendal mepzi `ly ickeéä ïééãòå ©§¦¦©©§¨¦©£©¦¨
äìBãb äçîN ïéçîNlr,ïäéúBãN ïéLkðnLexdfp `l oiicre §¥¦¦§¨§¨¤§©§¦§¥¤

jkle ,mi`lkndlek äãOä ìk ïéøé÷ôî eäiL eðé÷úäda `vnpy ¦§¦¤§©§¦¦¨©¨¤¨
.mi`lk

äðùî
:crena zecye zepli` ziiwyd ipic zx`an dpyndøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤

ïéëLBî ,øîBà á÷òé ïacrenaíénä úàoli` zgzyïìéàì ïìéàî ¤©£Ÿ¥§¦¤©©¦¥¦¨§¦¨
oiglyd ziak `ed oli`y oeik ,mdipia ohw jxc ziiyr ici lr

,daxd ciqti edwyi `l m`yä÷Lé àlL ãáìáeef jxcaìk úà ¦§©¤Ÿ©§¤¤¨
dãOä`le ,minybd ina zwtzqnd lrad zia dcy `idyk ©¨¤

oke .dxizi dgxih dlek ziiwyda yie ,dewyi `l m` cqtzíéòøæ§¨¦
eúL àlLcinz mzewydl milibx eid `ly -àì ,ãòBnä éðôì ¤Ÿ¨¦§¥©¥Ÿ

,ãòBna í÷Lécqtd mdl mxbi `l diwyda elbxed `ly oeiky ©§¥©¥
.mwyi `l m`äæáe äæa ïéøézî íéîëçåzia dcy zewydl oia - ©£¨¦©¦¦¨¤¨¤

.crend iptl ezy `ly mirxf zewydl oiae ,lrad

àøîâ
,äãeäé áø øîàoi`y dpyna awri oa xfril` iax xn`y s` ¨©©§¨

mewn lkn ,lrad zia dcy zewydlúðpeèî äãN äúéä íà- ¦¨§¨¨¤§¤¤
y dcen ,dyaiizpe dgl dzidyøzeîm` df ote`ay ,dzewydl ¨

.daxd cqtiz dpwyi `l
:`ziixan dcedi ax ixacl di`xøeñà eøîàLk ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§¤¨§¨

ïúB÷Läìlrad zia dcy irxfleøîà àì ,ãòBnaz`fàlà §©§¨©¥Ÿ¨§¤¨
,ãòBnä éðôì eúML íéòøæ ìáà ,ãòBnä éðôlî eúL àlL íéòøæa¦§¨¦¤Ÿ¨¦¦§¥©¥£¨§¨¦¤¨¦§¥©¥

,ãòBna ïúB÷Läì øzeî.ecqti mwyi `l m`yäãN äúéä íàå ¨§©§¨©¥§¦¨§¨¨¤
øzeî ,úðpeèîxzeny dcedi ax ixack gkene .dzewydl §¤¤¨

.zppehn dcy zewydlãéøb äãN ïé÷Lî ïéàåoi`y dyai dcy - §¥©§¦§¥¨¦
dzewydl jixv,ãòBna.jka cqtiz `lyäæa ïéøézî íéîëçå ©¥©£¨¦©¦¦¨¤

äæáe.cixb dcya oiae ,crend iptl ezy `ly mirxfa oia - ¨¤
:`ziixaa minkg ixacn `veid oicdpéî òîL ,àðéáø øîàgken - ¨©¨¦¨§©¦¨

c ,crena cixb dcy ziiwyd exizd minkgly jknàöéaøz éàä©©§¦¨
zewxi da milcby dpib -éöeaøúì éøLmin dilr slfl xzen - ¨¥§©§¥

mihren,àãòBîc àleçaixdy ,mrhde .cqtd jka oi`y s`eäãN §¨§£¨§¥
àîòè éàî ãéøbmeyn ,dzewydl minkg exizddì éeLî àìôàc ¨¦©©£¨§©§¨§©¥¨

àôøç,zexg`nd mirxfd zginv micwdl lireny -énð àëä ¨§¨¨¨©¦
dfa mby ,dpibd lr min slfl xzen,àôøç dì éeLî àìôàexdnie ©§¨§©¥¨¨§¨

.z`vl zexitd

:dvaxd oipra `ziixaïéöéaøî ,ïðaø eðzzhren diwyd miwyn - ¨©¨¨©§¦¦
aïáì äãNlrad zia -.ãòBna àì ìáà úéòéáMa:`xnbd dywn §¥¨¨©§¦¦£¨Ÿ©¥

àéðz àäå,`ziixaaáø øîà .úéòéáMa ïéa ãòBna ïéa ïéöéaøî §¨©§¨©§¦¦¥©¥¥©§¦¦¨©©
àä ,àéL÷ àì ,àðeäk dxaq dpey`xd `ziixad -ïa øæòéìà éaø ¨Ÿ©§¨¨©¦¡¦¤¤¤

á÷òée ,crena dcyd lk zewydl epzpyna xq`yàä`ziixad - ©£Ÿ¨
k dxaq dipydïðaølka dcyd lk zewydl epzpyna exizdy ©¨¨

.ote`
:df oipra ztqep `ziixaïáì äãN ïéöéaøî ,Cãéà àéðzzewxi ly ©§¨¦¨©§¦¦§¥¨¨
eàöiL éãk ,úéòéáL áøòdïéöéaønL àlà ãBò àìå ,úéòéáMa úB÷øé ¤¤§¦¦§¥¤¥§§¨©§¦¦§Ÿ¤¨¤©§¦¦

ïáì äãNs`úéòéáMa,dnvr,úéòéáL éàöBîì úB÷øé eàöiL éãk §¥¨¨©§¦¦§¥¤¥§§¨§¨¥§¦¦
.ziriaya e`viy ick `l j`

äðùî
crena dcya exzedy zek`lna oecl dkiynn dpynd

:ziriayaeúeLéàä úà ïéãömipir `la dixa -,íéøaëòä úàå ¨¦¤¨¦§¤¨©§¨¦
ïálä äãOîe ïìéàä äãOîd`eaz lyBkøãkepi`e ,dcevn zgpda ¦§¥¨¦¨¦§¥©¨¨§©§

,dciva zepyl jixvúéòéáMáe ãòBna,[â]dcyd z` owzny s` ©¥©§¦¦
.dze` miciqtny iptn ,jkaïìéàä äãOî ,íéøîBà íéîëçåcv ©£¨¦§¦¦§¥¨¦¨

,Bkøãk,mcevi `l m` daexn cqtd da yiy oeikïálä äãOîecv §©§¦§¥©¨¨
wx,Bkøãk àlLcqtd da oi`y meyn ,dciva zepyl jixvy ¤Ÿ§©§

.daexn
:ca`d xac zk`lna sqep oicïéø÷îeowzl xiw miyer -úà §¨¦¤

äöøétädcyd xcbaäðBa úéòéáMáe .ãòBnadligzn lzek ©¦§¨©¥©§¦¦¤
,Bkøãkoiekzn epi`y oeik ,zexitl dxiny dyery d`xpy s` §©§

.qxci `ly rwxwd seb xenyl `l` jkl

àøîâ
:`xnbd zxxan .zeyi`d z` micvy dpyna epipy.úeLéà éàî©¦

:`xnbd daiynøa àáø øîà .íéðéò dì ïéàL äiøa ,äãeäé áø øîà̈©©§¨§¦¨¤¥¨¥©¦¨©¨¨©
àîéúéàå ,ìàòîLéz`f xn`y mixne` yie -,àéîìL øa øîéé áø ¦§¨¥§¦¥¨©¥©©§©§¨

àø÷ éàîxn`py ,weqta jkl xewnd dn -(h gp mildz),Bîk' ©§¨§
,'LîL eæç ìa úLà ìôð Cìäé ñîz ìeìaLoin] lelay enk ,xnelk ©§¤¤©£Ÿ¥¤¥¤©¨¨¤

qqenzne [zegil-] mixix epnn miltep ewizxpn `veiyky [uxy
cr jledemeyn ,zeyi`d mizne miltep jk ,ixnbl qnpe genipy

z` d`ex dpi`y dixady gkene .ynyd z` mi`ex mpi`y
.'zy`' dny ynyd

:dpynd ipic lr dtiqend `ziixa d`ian `xnbdïéãö ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¦
,Bkøãk ïìéàä äãOîe ïálä äãOî íéøaëòä úàå úeLéàä úà¤¨¦§¤¨©§¨¦¦§¥©¨¨¦§¥¨¦¨§©§

íéìîð éøBç ïéáéøçîe:`ziixad zxxan .dcyd z` miwifne li`ed ©£¦¦¥§¨¦
ïéáéøçî ãöék:`ziixad daiyn .milnpd ixeg z`ïa ïBòîL ïaø ¥©©£¦¦©¨¦§¤

äæ øBçî øôò àéáî ,øîBà ìàéìîb,mixg` milnp lyCBúì ïúBðå ©§¦¥¥¥¦¨¨¥¤§¥§
,äæ úà äæ ïé÷ðBç ïäå ,äæ øBçoia zeaxrzn opi` milnpy iptn ¤§¥§¦¤¤¤

xtrd zegixny ici lr zexg`d z` zexikne ,zexg` milnp
opi` ,egixa zexikn opi`e xtrd zegixnyke ,odil` jenqd

.ef z` ef zewpeg f`e ,zexg`d milnpd zexikn
:`ziixad ixac lr dtqed,éiaàc déîMî àéîìL øa øîéé áø øîà̈©©¥©©§©§¨¦§¥§©©¥

,xg`d xtr gixa zexikn opi` milnpd izni`éà÷c àeäå- §§¨¥
milnpd xege xg`d xtrd micneryàøäð éøáò éøúaipya - ¦§¥¦§¥©£¨

,xdp icivàøLâ àkéìc àeäåipy oia xagnd xyb oi` mbe - §§¥¨¦§¨
,miccvdàìîb àkéìc àeäåxqpn ieyrd xyb elit` oi` mbe - §§¥¨©§¨

,cg`àøöî àkéìc àeäåici lr eilr mixaery xv xyb `l s`e - §§¥¨¦§¨
m` j` .xyba dkilda ea wifgdl xdpd icv ipyn mixyewy lag
zewpeg opi`e ,xg`d xtra milnpd zexikn ,dfk xv xyb s` yi
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc ohw cren(iyily meil)

òáBøly aw ziriax -èòîé ,øçà ïénî òøærxfy dnn xewrie ©¤©¦¦©¥§©¥
df xeriyk[à].mi`lkd zxiwra oic zia igely miyer eid oke .

:`xnbd dywnàéðúäå,`ziixaaeðé÷úäminkgeäiLzia igely §¨©§¨¦§¦¤§
oicälek äãOä ìk ïéøé÷ôî,dpnn mi`lkd z` dilra exwr `ly ©§¦¦¨©¨¤¨

hrni wx `le ,dxeq` dcyd lky x`eane .mi`lkd meiw meyn
.mi`lka dpynd ixack axernd oind xeriya

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìdzpyp ,hrni dxn`y dpynd - Ÿ©§¨¨
äðwz íãB÷e ,dcyd lk xiwtdlïàkdzpyp `ziixad -øçàì ¤©¨¨¨§©©

äðwz.lkd xiwtdl ©¨¨
:mixacd xcq z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd,àéðúc§©§¨

eéä äðBLàøaoic zia igelyïéø÷Bò,zecyay mi`lkdïéëéìLîe ¨¦¨¨§¦©§¦¦
ïzîäa éðôì,zecyd ilra lyïéçîN íéza éìòa eéäåjkaézL ¦§¥§¤§¨§¨©£¥¨¦§¥¦§¥

,ïäéúBãN íäì ïéLkðnL ,úçà ,úBçîNmi`lkd odn exwryky §¨©©¤§©§¦¨¤§¥¤
,zecyd eykpzd `linnízîäa éðôì ïéëéìLnL ,úçàåz` §©©¤©§¦¦¦§¥§¤§¨

rexfln exdfp `l jk jezne ,mze` milik`ne exwrpy mirxfd
f`e .mi`lk cereäiL eðé÷úämigelydïéø÷Bòmi`lkd z` ¦§¦¤§§¦

íéëøcä ìò ïéëéìLîe.mdizendal mepzi `ly ickeéä ïééãòå ©§¦¦©©§¨¦©£©¦¨
äìBãb äçîN ïéçîNlr,ïäéúBãN ïéLkðnLexdfp `l oiicre §¥¦¦§¨§¨¤§©§¦§¥¤

jkle ,mi`lkndlek äãOä ìk ïéøé÷ôî eäiL eðé÷úäda `vnpy ¦§¦¤§©§¦¦¨©¨¤¨
.mi`lk

äðùî
:crena zecye zepli` ziiwyd ipic zx`an dpyndøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤

ïéëLBî ,øîBà á÷òé ïacrenaíénä úàoli` zgzyïìéàì ïìéàî ¤©£Ÿ¥§¦¤©©¦¥¦¨§¦¨
oiglyd ziak `ed oli`y oeik ,mdipia ohw jxc ziiyr ici lr

,daxd ciqti edwyi `l m`yä÷Lé àlL ãáìáeef jxcaìk úà ¦§©¤Ÿ©§¤¤¨
dãOä`le ,minybd ina zwtzqnd lrad zia dcy `idyk ©¨¤

oke .dxizi dgxih dlek ziiwyda yie ,dewyi `l m` cqtzíéòøæ§¨¦
eúL àlLcinz mzewydl milibx eid `ly -àì ,ãòBnä éðôì ¤Ÿ¨¦§¥©¥Ÿ

,ãòBna í÷Lécqtd mdl mxbi `l diwyda elbxed `ly oeiky ©§¥©¥
.mwyi `l m`äæáe äæa ïéøézî íéîëçåzia dcy zewydl oia - ©£¨¦©¦¦¨¤¨¤

.crend iptl ezy `ly mirxf zewydl oiae ,lrad

àøîâ
,äãeäé áø øîàoi`y dpyna awri oa xfril` iax xn`y s` ¨©©§¨

mewn lkn ,lrad zia dcy zewydlúðpeèî äãN äúéä íà- ¦¨§¨¨¤§¤¤
y dcen ,dyaiizpe dgl dzidyøzeîm` df ote`ay ,dzewydl ¨

.daxd cqtiz dpwyi `l
:`ziixan dcedi ax ixacl di`xøeñà eøîàLk ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§¤¨§¨

ïúB÷Läìlrad zia dcy irxfleøîà àì ,ãòBnaz`fàlà §©§¨©¥Ÿ¨§¤¨
,ãòBnä éðôì eúML íéòøæ ìáà ,ãòBnä éðôlî eúL àlL íéòøæa¦§¨¦¤Ÿ¨¦¦§¥©¥£¨§¨¦¤¨¦§¥©¥

,ãòBna ïúB÷Läì øzeî.ecqti mwyi `l m`yäãN äúéä íàå ¨§©§¨©¥§¦¨§¨¨¤
øzeî ,úðpeèîxzeny dcedi ax ixack gkene .dzewydl §¤¤¨

.zppehn dcy zewydlãéøb äãN ïé÷Lî ïéàåoi`y dyai dcy - §¥©§¦§¥¨¦
dzewydl jixv,ãòBna.jka cqtiz `lyäæa ïéøézî íéîëçå ©¥©£¨¦©¦¦¨¤

äæáe.cixb dcya oiae ,crend iptl ezy `ly mirxfa oia - ¨¤
:`ziixaa minkg ixacn `veid oicdpéî òîL ,àðéáø øîàgken - ¨©¨¦¨§©¦¨

c ,crena cixb dcy ziiwyd exizd minkgly jknàöéaøz éàä©©§¦¨
zewxi da milcby dpib -éöeaøúì éøLmin dilr slfl xzen - ¨¥§©§¥

mihren,àãòBîc àleçaixdy ,mrhde .cqtd jka oi`y s`eäãN §¨§£¨§¥
àîòè éàî ãéøbmeyn ,dzewydl minkg exizddì éeLî àìôàc ¨¦©©£¨§©§¨§©¥¨

àôøç,zexg`nd mirxfd zginv micwdl lireny -énð àëä ¨§¨¨¨©¦
dfa mby ,dpibd lr min slfl xzen,àôøç dì éeLî àìôàexdnie ©§¨§©¥¨¨§¨

.z`vl zexitd

:dvaxd oipra `ziixaïéöéaøî ,ïðaø eðzzhren diwyd miwyn - ¨©¨¨©§¦¦
aïáì äãNlrad zia -.ãòBna àì ìáà úéòéáMa:`xnbd dywn §¥¨¨©§¦¦£¨Ÿ©¥

àéðz àäå,`ziixaaáø øîà .úéòéáMa ïéa ãòBna ïéa ïéöéaøî §¨©§¨©§¦¦¥©¥¥©§¦¦¨©©
àä ,àéL÷ àì ,àðeäk dxaq dpey`xd `ziixad -ïa øæòéìà éaø ¨Ÿ©§¨¨©¦¡¦¤¤¤

á÷òée ,crena dcyd lk zewydl epzpyna xq`yàä`ziixad - ©£Ÿ¨
k dxaq dipydïðaølka dcyd lk zewydl epzpyna exizdy ©¨¨

.ote`
:df oipra ztqep `ziixaïáì äãN ïéöéaøî ,Cãéà àéðzzewxi ly ©§¨¦¨©§¦¦§¥¨¨
eàöiL éãk ,úéòéáL áøòdïéöéaønL àlà ãBò àìå ,úéòéáMa úB÷øé ¤¤§¦¦§¥¤¥§§¨©§¦¦§Ÿ¤¨¤©§¦¦

ïáì äãNs`úéòéáMa,dnvr,úéòéáL éàöBîì úB÷øé eàöiL éãk §¥¨¨©§¦¦§¥¤¥§§¨§¨¥§¦¦
.ziriaya e`viy ick `l j`

äðùî
crena dcya exzedy zek`lna oecl dkiynn dpynd

:ziriayaeúeLéàä úà ïéãömipir `la dixa -,íéøaëòä úàå ¨¦¤¨¦§¤¨©§¨¦
ïálä äãOîe ïìéàä äãOîd`eaz lyBkøãkepi`e ,dcevn zgpda ¦§¥¨¦¨¦§¥©¨¨§©§

,dciva zepyl jixvúéòéáMáe ãòBna,[â]dcyd z` owzny s` ©¥©§¦¦
.dze` miciqtny iptn ,jkaïìéàä äãOî ,íéøîBà íéîëçåcv ©£¨¦§¦¦§¥¨¦¨

,Bkøãk,mcevi `l m` daexn cqtd da yiy oeikïálä äãOîecv §©§¦§¥©¨¨
wx,Bkøãk àlLcqtd da oi`y meyn ,dciva zepyl jixvy ¤Ÿ§©§

.daexn
:ca`d xac zk`lna sqep oicïéø÷îeowzl xiw miyer -úà §¨¦¤

äöøétädcyd xcbaäðBa úéòéáMáe .ãòBnadligzn lzek ©¦§¨©¥©§¦¦¤
,Bkøãkoiekzn epi`y oeik ,zexitl dxiny dyery d`xpy s` §©§

.qxci `ly rwxwd seb xenyl `l` jkl

àøîâ
:`xnbd zxxan .zeyi`d z` micvy dpyna epipy.úeLéà éàî©¦

:`xnbd daiynøa àáø øîà .íéðéò dì ïéàL äiøa ,äãeäé áø øîà̈©©§¨§¦¨¤¥¨¥©¦¨©¨¨©
àîéúéàå ,ìàòîLéz`f xn`y mixne` yie -,àéîìL øa øîéé áø ¦§¨¥§¦¥¨©¥©©§©§¨

àø÷ éàîxn`py ,weqta jkl xewnd dn -(h gp mildz),Bîk' ©§¨§
,'LîL eæç ìa úLà ìôð Cìäé ñîz ìeìaLoin] lelay enk ,xnelk ©§¤¤©£Ÿ¥¤¥¤©¨¨¤

qqenzne [zegil-] mixix epnn miltep ewizxpn `veiyky [uxy
cr jledemeyn ,zeyi`d mizne miltep jk ,ixnbl qnpe genipy

z` d`ex dpi`y dixady gkene .ynyd z` mi`ex mpi`y
.'zy`' dny ynyd

:dpynd ipic lr dtiqend `ziixa d`ian `xnbdïéãö ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¦
,Bkøãk ïìéàä äãOîe ïálä äãOî íéøaëòä úàå úeLéàä úà¤¨¦§¤¨©§¨¦¦§¥©¨¨¦§¥¨¦¨§©§

íéìîð éøBç ïéáéøçîe:`ziixad zxxan .dcyd z` miwifne li`ed ©£¦¦¥§¨¦
ïéáéøçî ãöék:`ziixad daiyn .milnpd ixeg z`ïa ïBòîL ïaø ¥©©£¦¦©¨¦§¤

äæ øBçî øôò àéáî ,øîBà ìàéìîb,mixg` milnp lyCBúì ïúBðå ©§¦¥¥¥¦¨¨¥¤§¥§
,äæ úà äæ ïé÷ðBç ïäå ,äæ øBçoia zeaxrzn opi` milnpy iptn ¤§¥§¦¤¤¤

xtrd zegixny ici lr zexg`d z` zexikne ,zexg` milnp
opi` ,egixa zexikn opi`e xtrd zegixnyke ,odil` jenqd

.ef z` ef zewpeg f`e ,zexg`d milnpd zexikn
:`ziixad ixac lr dtqed,éiaàc déîMî àéîìL øa øîéé áø øîà̈©©¥©©§©§¨¦§¥§©©¥

,xg`d xtr gixa zexikn opi` milnpd izni`éà÷c àeäå- §§¨¥
milnpd xege xg`d xtrd micneryàøäð éøáò éøúaipya - ¦§¥¦§¥©£¨

,xdp icivàøLâ àkéìc àeäåipy oia xagnd xyb oi` mbe - §§¥¨¦§¨
,miccvdàìîb àkéìc àeäåxqpn ieyrd xyb elit` oi` mbe - §§¥¨©§¨

,cg`àøöî àkéìc àeäåici lr eilr mixaery xv xyb `l s`e - §§¥¨¦§¨
m` j` .xyba dkilda ea wifgdl xdpd icv ipyn mixyewy lag
zewpeg opi`e ,xg`d xtra milnpd zexikn ,dfk xv xyb s` yi

.ef z` ef
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לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי הוי' יחיה האדם, שאף-על-פי שגם באדם ישנו מוצא פי הוי', מכל-מקום צריך האדם 
למוצא פי הוי' שבלחם דווקא.

ממאמר מוצאי שבת-קודש, יו"ד שבט ה'תשל"ד



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

eänk ãòmilnpd exiki `ly ick dfn df el` mixeg miwgexn eidi ©©¨
,el` z` el`,äñøt ãòxdp yiy s` dqxtn zegt wgxnd m` j` ©©§¨

.xg`d xega md mixikn mdipia xyb oi`e cixtny
:dpyna epipyïálä äãOîe Bkøãk ïìéàä äãOî øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦§¥¨¦¨§©§¦§¥©¨¨

.Bkøãk àlL¤Ÿ§©§
:dcivd ote` zx`and `ziixaãöék ,ïðaø eðzcvøôBç ,Bkøãk ¨©¨¨¥©§©§¥

äìBúå àîeb[gipn-].äãeöî daeãöéëcvãetL õòBð ,Bkøãk àlL ¨§¤¨§¨¥©¤Ÿ§©§¥©
,dnc`aäkîeeilräcøîe ,íBcøe÷a[rprpn-]äézçzî äîãàä ©¤§§§©¤¨£¨¨¦©§¤¨

.dzne zkrnzn jkae ,zeyi`d ly
:oal dcya ekxck cevl xeq` izni` zx`and `ziixaéaø) àéðz©§¨©¦

eøîàLk ,øîBà (øæòìà ïa ïBòîLmicvy minkgàlL ïáì äãOî ¦§¤¤§¨¨¥§¤¨§¦§¥¨¨¤Ÿ
eøîà àì ,Bkøãkokøéòì äëeîqä ïáì äãNa àlàdcyn dwegxe §©§Ÿ¨§¤¨¦§¥¨¨©§¨¨¦

,oli`d dcyl oald dcyn mixakr eribiy yyg oi`e ,oli`ìáà£¨
,ïìéàä äãNì äëeîqä ïáì äãNadcivd exizd,Bkøãk eléôà ¦§¥¨¨©§¨¦§¥¨¦¨£¦§©§

úBðìéàä úà eáéøçéå ïálä äãOî eàöé ànL.[à] ¤¨¥§¦§¥©¨¨§©£¦¤¨¦¨
:dpyna epipy.ãòBna äöøétä úà ïéø÷îe§¨¦¤©¦§¨©¥

:`xnbd zxxanïéø÷î ãöék:`xnbd daiyn .crena dvxitdáø ¥©§¨¦©
àöeäa ,øîà óñBé,mixnz ly lwc itpr -àðôãå,oli` oin - ¥¨©§¨§©§¨

e .lwcd itpr da rlewe ,eitprn xcb dyeryàðz àúéðúîá- §©§¦¨¨¨
y ,iexiwd ote` x`ean `ziixaaøBøöa øö,ef lr ef mipa` gipn - ¨¦§

çè Bðéàåoze`èéèadxzed `ly one` zk`ln efy ,oxagl §¥¨§¦
.llk crena

:dpynd ixac xe`iaeðL àì ,àcñç áø øîàekxck dpea epi`y ¨©©¦§¨Ÿ¨
crena,äpébä ìúBk àlà,miyp` da eqpki m` lecb cqtd oi`y ¤¨¤©¦¨

,Bkøãk äðBa øöçä ìúBk ìáàm` lecb cqtd yiy meynowzi `l £¨¤¤¨¥¤§©§
.epenn eapbie miapb eqpkiy ,dvxitd

:`cqg ax ixacl di`xdéì òéiñî àîéì`ziixady xn`p - ¥¨§©©¥
,epipyy ,`cqg axl di`x `id oldlcäçBbä ìúBkletil dhep - ¤©¤

øúBñ ,íéaøä úeLøìrerxd lzekd z` xvgd lraäðBáelzek ¦§¨©¦¥¤
dligznBkøãk,crena,äðkqä éðtîikled lr letiy yyg yiy §©§¦§¥©©¨¨

lzek lky rnyn ,'ekxck' `ziixad dxn`y dnne .miaxd zeyx
axke ,miapb eqpki `ly icka crena ekxck ezepal xzen xvg

.`cqg
:`xnbd dgecíúäxvg lzek lk zepal exizd `l `ziixaa ¨¨

`l` ,crena ekxck,äðkqä éðtî àîòè éðz÷ãkiptn wxy ¦§¨¨¥©£¨¦§¥©©¨¨
.exzeql exizd miaxd zeyxl lzekd ziihpa yiy dpkqd

:df oipra `ziixad ixac z`ada zxg` jxcéøîàc àkéàåyie - §¦¨§¨§¥
,mixne`òîL àz,`ziixaa epipyy dnn `cqg ax lr `iyew ¨§©

.äðkqä éðtî ,Bkøãk äðBáe øúBñ ,íéaøä úeLøì äçBbä ìúBkyie ¤©¤¦§¨©¦¥¤§©§¦§¥©©¨¨
,wiiclïéà äðkqä éðtîj` ,z`f exizd ok` -äðkqä éðtî àlL ¦§¥©©¨¨¦¤Ÿ¦§¥©©¨¨

,àìok m`eàcñç áøc dézáeéz éåäéz àîéì`dzy xn`p - Ÿ¥¨¤¡¥§§¥§©¦§¨
.dpkq yyg `la s` xizdy ,`cqg ax ixacl `kxit ef `ziixa

:`xnbd zvxzn,àcñç áø Cì øîàyyg `la s` xzen zn`a ¨©¨©¦§¨
e ,dpkqíúäexn`y meyn ,dpkqd iptn mrh ozil ekxvedy ¨¨

y,äðBáe øúBñ,dpkq yygn wx dfe ,xezql mb exizdy xnelk ¥¤
j` ,zepal xzen xzqy oeikeàëäyyg `la s` xizd `cqg ax ¨¨

y oeik ,dpkq,øúBñ àìå äðBa`le zepal wx xizdy xnelk ¤§Ÿ¥
.mcew dzid dvxitdy ,xezql

:`xnbd dywníúä,dhepd lzekaénðwx xzen didiàìå øBzñéì ¨¨©¦¦§§Ÿ
,éðáéìlzekd leti `ny wx dpkqd ixdy[á]:`xnbd zvxzn .íà ¦§¥¦

øúBñ àìå òðîéî ïkdvex epi`y oeik lzekd z` xezqln rpni - ¥¦§©§Ÿ¥
.zepal s` exizd okle ,dpkqd x`yize ,dvext exivg x`yizy

:`cqg axl epzpynn di`xà÷éc énð ïéúéðúî ,éMà áø øîàmb - ¨©©©¦©§¦¦©¦©§¨
crena dpea epi` dpiba wxy `cqg axk wiicl ozip epzpynn

,ekxck.Bkøãk äðBa úéòéáMáe éðz÷cwiicl yieàëéäcdfi`a - §¨¨¥©§¦¦¤§©§§¥¨
,xaecn lzek,øöçc àîéìéàikeøîéîì àëéøö`pzd jxved - ¦¥¨§¨¥§¦¨§¥©

xvga oi`y oeik edcy xnynk d`xp epi` ixd ,xzeny eprinydl
rxfe zepli`,z`f xeq`p recne ,miåàì àlàzxacn dpynd ¤¨¨

lzekaäpéâcick ezepal xzeny yecigde ,zewxi ea milcby §¦¨
,ewfei `lyéøéôì àúeøéèð ãéáòc ïàîk éæçéîc áb ìò óàå- §©©©§¤¡¥§©§¨¦§¦¨§¥¥

gkene .mxiwtdl dxn` dxezde ,zexitl dxiny dyerk d`xpy
xn`p ,xeq` crenae ekxck lzek zepal xzen ziriayay oicdy
:`xnbd dwiqn .`cqg axke xvg lzeka `le `weec dpib lzeka

dpéî òîL.ok gken ok` - §©¦¨

äðùî
dxeza xn`p(b-a bi `xwie)rbpl 'ebe FxUA xFra didi iM mc`'¨¨¦¦§¤§§¨§¤©

d`xe .mipdMd eipAn cg` l` F` odMd oxd` l` `aEde zrxv̈¨©§¨¤©£Ÿ©Ÿ¥¤©©¦¨¨©Ÿ£¦§¨¨
oal mzk oebk zrxv rbp d`xn d`exy mc` .'ebe 'rbPd z` odMd©Ÿ¥¤©¤©
wx `id mirbpd zxdhe z`nehy ,odkl eze`xdl jixv ,exyaa

`xnba x`eaiy itk ,odkd it lr(a"r oldl)yi m` wcea odkde .
uegn `veie e`nhn d`neh ipniq ea yi m`e .d`neh ipniq rbpa
,rbpd z` aey d`ex f`e ,mini drayl exibqn mpi` m`e ,dpgnl
m`e .e`nhn didy itkn lcby e` d`neh ipniq ea egnv m`
exibqn didy enk x`yp m`e ,xedh mcewd ed`xnn ddked
,`nh lcby e` d`neh ipniq ea yi m` f`e ,mitqep mini drayl
uegn `vie d`nehl hlgedy xg`l m` .xedh ddked m`e
,xdhp m`e ,rbpd z` d`ex odkd ,zrxvd rbpn `txp ,dpgnl
dpgnl qpkdl leki mday ,mini dray dpene exry glbn
xeq`e ,rbna milke mc` `l` ,ld`a `nhn epi`e ,l`xyi
zepaxw `iane zipy glbn mini dray xg`le .dhnd yinyza

.xedh rxevn
:crena rbp d`xy mc`a dpc dpyndïéàBø ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦

mipdkd(äléçza) íéòâpä úàwx crena,ì÷äìm`y xnelk ¤©§¨¦©§¦¨§¨¥
,dfa gnyy iptn ,el xn`i xedh rbpdy d`xi,øéîçäì àì ìáà£¨Ÿ§©£¦

xrhvi `nhy el xn`i m`y ,wezyi `nhy d`ex m`y xnelk
z`vl jixvy crenadxn` dxezde ,dpgnl ueg(ci fh mixac)

.'LBgA YgnUe',íéøîBà íéîëçåcrena mirbp mi`ex oi`àì §¨©§¨§©¤©£¨¦§¦Ÿ
,øéîçäì àìå ì÷äì.`xnba x`aziy mrhd on §¨¥§Ÿ§©£¦

àøîâ
íéòâpä úà ïéàBø ,øîBà øéàî éaø ,àéðzcrenaàì ìáà ,ì÷äì ©§¨©¦¥¦¥¦¤©§¨¦§¨¥£¨Ÿ

,øîBà éñBé éaø .øéîçäìmi`ex oi`,øéîçäì àìå ì÷äì àìoeik §©£¦©¦¥¥Ÿ§¨¥§Ÿ§©£¦
Bì ÷÷æð äzà íàLeze`xl rbpd lral,ì÷äìdz` ixdBì ÷÷æð ¤¦©¨¦§¨§¨¥¦§¨

øéîçäì óà`ed m` oia el xne` odkd ed`exy oeikny ,`nhyk ©§©£¦
.xedh oiae `nh

:`ziixad d`ianeøéàî éaø éøác ïéàøð ,éaø øîàcrena mi`exy ¨©©¦¦§¦¦§¥©¦¥¦
lwdlarxevn,øbñeî,mini drayl odkd exibqd xakyéøáãå ¦§¨§¦§¥

éñBé éaømirbpd llk mi`ex oi`yarxevn,èìçeîhlged xaky ©¦¥¦§¨
xdhp m` crena mi`ex oi` dfay ,rbpd `txp dzre d`nehl

.ez`nehn
:iqei iaxe xi`n iax zwelgn xe`iaøBäèa ,àáø øîàea d`xpy ¨©¨¨§¨

,dpey`xd mrta rbpd dzrdéì eæç àìc éâéìt àì àîìò élek- ¥¨§¨Ÿ§¦¥§Ÿ¨¥
el oi` epxdhi m` mby ,llka eze` mi`ex oi`y miwleg oi`
ezii`xa gxeh odkde ,xedh did mcew s` ixdy jka dgny

e .mpiglïBLàø øbñäá`ae ,mini dray xak odkd exibqdy - §¤§¥¦
,erbp ddk m` ze`xldéì éæçc éâéìt àì àîìò éleëcoi` - §¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¥¥

xzei xeng epic didi `l ote` lka ixdy ,crena ed`exy miwleg
cnr m`e ,el `id dgny exdhie rbpd ddk m`y ,dzr crn
.mcew mb xbqen did ixdy ,xrv el oi` sqep reay exibqne eipira

eéâéìt éë,iqei iaxe xi`n iax ¦§¦¥
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זה שהנפש הבהמית מכסה על הנפש האלוקית, והיינו ה'רוח שטות' שמכסה ומעלים כו', הוא רק על המידות דנפש האלוקית, אבל 
לא על העצמות דנפש האלוקית.
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oiglyd zia oiwyn` cenr f sc ± oey`x wxtohw cren
äîë ãr-oi`c `xyib `kile ediipia `xdp `ki` ikc ,milnp ixeg ixz ipd oiwgexn

.ipdc ixega ipd oixiknäñøô ãr-`kile `xdp `ki`c ab lr s` ,ediipia dqxt `kil i`

xarn-.ipdc ixega ipd oixiknãåôù õråð-jrnne ,dnc`d dcxne ,oievn ody mewna

.oze`àöåä-.mixnzc lwc itpràðôã-ivedn dze` lcbne ,`ptcn xcb carwe ,xiia

.lwcdøåøöá øö-.df ab lr df mipa` gipn

åðù àì àãñç áø øîà-,oixwn oizipzn :xn`c

.ekxck dpea epi` la`äðéâ ìúåëá-`kilc

.iypi` da iliir i` `xizi `ciqtìúåëá ìáà
åëøãë äðåá øöç-i` `xizi `ciqt `ki`c

.dipenn iapbe iapb da iliiräçåâ-.iehpe dgey

åëøãë äðåáå øúåñ-riiqn ,xvg lzek epiidc

.`cqg axl diläðëñä éðôî-lr letz `ly

.miaxd zeyxa ikledàì äðëñä éðôî àìù-

dpea xvg lzeka xn`c ,`cqg axl `iyw

.dpkq `kilc it lr s` ,ekxckõéøú-`l

dpkq mewna ipzwc `dc ,`cqg axl `iyw-

.xity dl dpeae ,dgebyk dl xzqc epiidàëä
-dpea dpkq mewna `ly `cqg ax xn`wc

dkxck-`l la` ,okl mcew dxezq `idyk

.crena dl xzqíúä-xezql ,dpkq mewna

ipail `le ,dpkq `ki`c meyn-`kil oipaac

.dpkqïë íà-.ipa `lcéøúñ àìå érðîî-

.dpkq iedeéîð ïéúéðúîà÷éã-,`cqg axk

.ekxck crena dpea epi` dpibcäðéâá åàì àìà
-dpea epi` crena la` ,ekxck dpea ziriayae

.ekxckäðùîì÷äì íérâðä úà ïéàåø-

.xdhl crena zrxv rbp odkd d`ex ,xnelk

øéîçäì àì-`nh `edy odkd d`ex m`y-

e`nhn m`y .melk xne` epi`-exrvn `vnp

) xn` `pngxe ,crena(fh mixaczgnye" :

."jbgaàøîâäúà íàùäúà ì÷äì åì ÷÷æð
øéîçäì åì ÷÷æð-odkd ed`exy xg`n :xnelk

-.xedh `ed oia `nh `ed oia ,xne`éáø øîà
øâñåîá øéàî éáø éøáã éì ïéàøð-,oi`exy

.hlgena iqei iax ixaceïåùàø øâñäá-m`y

dil xdhn `l i` ,dil gnyn dil xdhn-`l

dil xbqn `l` ,`xwirncn xzei dil `nhn

.dipy mrt
øâñäá
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ãòÐ dqxt cr dnkikd ,inp i` .xdp `la elit` ,dqxtn xzeia df z` df oixikn oi`c

,oixikn oi` ixwin Ð xzeia la` ,dqxt cr Ð oixikn oiiexw izn ,xdp yiyk :eyexit

.xdp `ki`c `wece

àéðúÐ xne` xfrl` oa oerny iax`ny e` ,iyily `pz `ed m` ,`ed dn `prci `l

xnel yi `ny e` ,yxtn `nw `pzc dizlin

dcyl dkenqd oal dcya dcen dcedi iaxc

zial dkenqd dcya ixiin minkge ,oli`d

d`xpe .oli`d zial dkenqd dcya `l oiglyd

.minkg oixizn oal dcy dfi`a :ikd opiqxbc il

`ly oal dcya exn`yk :oda aezky mixtq yie

,xirl dkenqd oal dcya `l` exn` `l ekxck

.'ek dcedi iax ixac lr i`we

øîà`wic inp oizipzn iy` axÐwqt

,ikd `zkldc uxt epax axdc zetqeza

`wec epiidc :yxite .ezepal xzen xvg lzekc

yegl el yiy ,miaxd zeyxl jenq mewna

Ð xvg ipa meyne ,xvgl xvg oia la` .miapbl

.ekxck ezepal xeq`

øîàÐ xbqena xi`n iax ixac oi`xp iaxdn

xeq` xbqenc qxhpewa yxity

opz `dc .el oipn rcp `l Ð dhnd yinyza

) dlibnc `nw wxta(a,ghlgenl xbqen oia oi`

yinyz oiprlc rnyn ,dnixte drixt `l`

lk Ð xzen hlgen xn`c o`nlc ,oiey Ð dhnd

xeq` hlgenc xn`c o`nle .xzen xbqenc oky

`nrh i`n hlgen `dc .xeq` xbqen oicd `ed Ð

,ehelg inil xnege lw `ki`c meyn Ð xeq`c

inil xnege lw inp ikde .oizrnya opixn`ck

meyn i`e .extq inin xbqd ini opixnbe ,exibqd

oi` inp extq inia Ð dnixte drixt oerh oi`c

`xnba mzd xn`wc `de .dnixte drixt oerh

oicd `ed Ð oiey dfe df d`neh geliy oiprl `d

dil wiqt `l `l` ,oiey od dhnd yinyz oiprl

qxhpewa yxity dn mbe .xzidl e` xeqi`l

dfn Ð zepgn dylyl ueg glzyn epi` xbqenc

) dlibnc `nw wxta `dc ,ea xfg(a,g`d :xn`w

i`n :dyw df itle .oiey dfe df Ð geliy oiprl

xbqena `nlrc `zeeve ezy`c `zeev jiiy

ayiil yi Ð `nlrc `zeev `nlya ?hlgenae

`nhe ,hlgen `edyk dnixte drixt jixv `edy

xzei ehelg inia mc` ipan yxete ,`xwi `nh

ok lr .oiey odipy yinyzl la` .exibqd inian

`gip `nlrc `zeev :xaq xn :xn`wc `dc d`xp

hlgen` Ð sicr ezy`c `zeev :xaq xne ,dil

,hlgena xi`n iax ixac oi`xp :eyexit ikde .i`w
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`nhe dnixte drixt oerh didiy ,`nlrc `zeev ciqte dil `nhnc ,xbqena iqei iax ixac oi`xpe .dil `ticr `nlrc `zeevc ,yyeg epi` ezy`c `zeevc ?dicqt` i`n Ð dil xdhn i`e

ixac oi`xp :eyexit ikde .dil `gip ezy`c `zeev :xaq `pixg` `pze .xdhil dzr dtvn oi`e xedh zeidl dtvn did dzr cry xrhviy ,ciqti mbe .mc` ipan yextl jixve `xwi `nh
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epi`c ,xingdl `le lwdl oi`ex cg` meya `vnz `l iax ixacle .llk wezyl i`yx epi` odk mlerlc xaqw iaxe .wizy ira i`e ,xnel aiegn odkdc llk xi`n iaxl dil zil `d ?xi`n

) alg ztihc oizrnya `zi` ikde .'ek iqei ixac oi`xp oi`e 'ek iqei iax ixac oi`xp :xninl dil ded ikde .llk wezyl i`yx(`,hw oileg.øâñäáÐ ibilt `l `nlr ilek oey`xdn

rnyn ikde ?hlgen `nh didie rbpd dyt `nlc :dywe ,cner did `lkd ziaa inp dligz Ð eipira cner i`e ,xity Ð xedh i` ,oi`ex ikd meyne ,oey`x xbqd seqa qxhpewa yxity

xg`l ipy seqa e` oey`x reay seqa dligza oal xry e` dign ea clepy z` hilgdl ,ipy reay seq cnerd z` xehtl df mr df oitxhvn elld ze`xn rax`c :oey`x wxt mirbpa

yxcnl jiiy `l "e`nhl e` exdhl"c meyn mrhd ied ,dil ifgc ibilt `l `nlr ilek oey`x xbqda :yxtl yie !ipy reay seqa e` oey`x reay seqa oeiqit ea clepy z` hilgdl ,xehtd

zligz epiid Ð oey`x xbqda :wgvi epiax ixac d`xp jkl .wgec df lke .ep`nhi `le ,cer xibqdl `ed ie`x Ð oey`x xbqd seqa la` .ipy xbqd seqa epiidc ,eze`nhl jixvy dry cr

.ipy xbqd seqa oicd `ede ,wezyl leki epi` `ny Ð ipy xbqd zligza `ede ipy xbqda .e`nhl e` exdhl jiiy `l `dc oda gnyl lekiy ,oey`x xbqd
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רט
oiglyd zia oiwyn` cenr f sc ± oey`x wxtohw cren

äîë ãr-oi`c `xyib `kile ediipia `xdp `ki` ikc ,milnp ixeg ixz ipd oiwgexn

.ipdc ixega ipd oixiknäñøô ãr-`kile `xdp `ki`c ab lr s` ,ediipia dqxt `kil i`

xarn-.ipdc ixega ipd oixiknãåôù õråð-jrnne ,dnc`d dcxne ,oievn ody mewna

.oze`àöåä-.mixnzc lwc itpràðôã-ivedn dze` lcbne ,`ptcn xcb carwe ,xiia

.lwcdøåøöá øö-.df ab lr df mipa` gipn

åðù àì àãñç áø øîà-,oixwn oizipzn :xn`c

.ekxck dpea epi` la`äðéâ ìúåëá-`kilc

.iypi` da iliir i` `xizi `ciqtìúåëá ìáà
åëøãë äðåá øöç-i` `xizi `ciqt `ki`c

.dipenn iapbe iapb da iliiräçåâ-.iehpe dgey

åëøãë äðåáå øúåñ-riiqn ,xvg lzek epiidc

.`cqg axl diläðëñä éðôî-lr letz `ly

.miaxd zeyxa ikledàì äðëñä éðôî àìù-

dpea xvg lzeka xn`c ,`cqg axl `iyw

.dpkq `kilc it lr s` ,ekxckõéøú-`l

dpkq mewna ipzwc `dc ,`cqg axl `iyw-

.xity dl dpeae ,dgebyk dl xzqc epiidàëä
-dpea dpkq mewna `ly `cqg ax xn`wc

dkxck-`l la` ,okl mcew dxezq `idyk

.crena dl xzqíúä-xezql ,dpkq mewna

ipail `le ,dpkq `ki`c meyn-`kil oipaac

.dpkqïë íà-.ipa `lcéøúñ àìå érðîî-

.dpkq iedeéîð ïéúéðúîà÷éã-,`cqg axk

.ekxck crena dpea epi` dpibcäðéâá åàì àìà
-dpea epi` crena la` ,ekxck dpea ziriayae

.ekxckäðùîì÷äì íérâðä úà ïéàåø-

.xdhl crena zrxv rbp odkd d`ex ,xnelk

øéîçäì àì-`nh `edy odkd d`ex m`y-

e`nhn m`y .melk xne` epi`-exrvn `vnp

) xn` `pngxe ,crena(fh mixaczgnye" :

."jbgaàøîâäúà íàùäúà ì÷äì åì ÷÷æð
øéîçäì åì ÷÷æð-odkd ed`exy xg`n :xnelk

-.xedh `ed oia `nh `ed oia ,xne`éáø øîà
øâñåîá øéàî éáø éøáã éì ïéàøð-,oi`exy

.hlgena iqei iax ixaceïåùàø øâñäá-m`y

dil xdhn `l i` ,dil gnyn dil xdhn-`l

dil xbqn `l` ,`xwirncn xzei dil `nhn
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äëeîqä ïáì äãNa ìáà ,øérì äëeîqä ïáì äãNa¦§¥¨¨©§¨¨¦£¨¦§¥¨¨©§¨
ïìéàä äãNì¯äãOî eàöé ànL ,Bkøãk eléôà ¦§¥¨¦¨£¦§©§¤¨¥§¦§¥

.úBðìéàä úà eáéøçéå ïálääöøétä úà ïéø÷îe" ©¨¨§©£¦¤¨¦¨§¨¦¤©¦§¨
.àðôãå àöeäa :øîà óñBé áø ?ïéø÷î ãöék ."ãrBna©¥¥©§¨¦©¥¨©§¨§©§¨
øîà .èéèa çè Bðéàå øBøöa øö :àðz àúéðúîa§©§¦¨¨¨¨¦§§¥¨§¦¨©
ìúBk ìáà ,äpébä ìúBk àlà eðL àì :àcñç áø©¦§¨Ÿ¨¤¨¤©¦¨£¨¤

øöçä¯äçBbä ìúBk :déì réiñî àîéì .Bkøãk äðBa ¤¨¥¤§©§¥¨§©©©¥¤©¤
íéaøä úeLøì¯.äðkqä éðtî Bkøãk äðBáe øúBñ ¦§¨©¦¥¤§©§¦§¥©©¨¨

àîrè éðú÷ãk íúä,éøîàc àkéàå .äðkqä éðtî : ¨¨¦§¨¨¥©§¨¦§¥©©¨¨§¦¨§¨§¦
íéaøä úeLøì äçBbä ìúBk :rîL àz¯äðBáe øúBñ ¨§©¤©¤¦§¨©¦¥¤

äðkqä éðtî .äðkqä éðtî Bkøãk¯éðtî àlL ,ïéà §©§¦§¥©©¨¨¦§¥©©¨¨¦¤Ÿ¦§¥
äðkqä¯øîà !àcñç áøc déúáeéz éåäéz àîéì .àì ©©¨¨Ÿ¥¨¤¡¥§§¥§©¦§¨¨©

íúä :àcñç áø Cì¯àëä ,äðBáe øúBñ¯àìå äðBa ¨©¦§¨¨¨¥¤¨¨¤§Ÿ
rðîéî ïk íà !éðáéì àìå øBzñéì énð íúä .øúBñ¥¨¨©¦¦§§¨¦§¥¦¥¦§©
:éðú÷c ,à÷éc énð ïéúéðúî :éLà áø øîà .øúBñ àìå§Ÿ¥¨©©©¦©§¦¦©¦©§¨§¨¨¥

øöçc àîéìéà ?àëéäc .Bkøãk äðBa úéréáMáe¯ ©§¦¦¤§©§§¥¨¦¥¨§¨¥
åàì àlà ?øîéîì àëéøö¯éæçéîc áb ìò óàå ,äpéâc §¦¨§¥©¤¨¨§¦¨§©©©§¤¡¥

éøéôì àúeøéèð ãéárc ïàîk¯.dðéî rîLäðùî §©§¨¥§¦¨§¥¥§©¦¨
,ì÷äì (äléçza) íérâpä úà ïéàBø :øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦¤©§¨¦©§¦¨§¨¥
àìå ì÷äì àì :íéøîBà íéîëçå .øéîçäì àì ìáà£¨Ÿ§©§¦©£¨¦§¦Ÿ§¨¥§Ÿ

.øéîçäìàøîâúà ïéàBø :øîBà øéàî éaø ,àéðz §©§¦©§¨©¦¥¦¥¦¤
:øîBà éñBé éaø .øéîçäì àì ìáà ,ì÷äì íérâpä©§¨¦§¨¥£¨Ÿ§©§¦©¦¥¥

ì÷äì Bì ÷÷æð äzà íàL .øéîçäì àìå ì÷äì àì¯:éaø øîà .øéîçäì óà Bì ÷÷æð Ÿ§¨¥§Ÿ§©§¦¤¦©¨¦§¨§¨¥¦§¨©§©§¦¨©©¦
øBäèa :àáø øîà .èìçeîa éñBé éaø éøáãå ,øbñeîa øéàî éaø éøác ïéàøð¯àîìò élek ¦§¦¦§¥©¦¥¦§§¨§¦§¥©¦¥§§¨¨©¨¨§¨¥¨§¨

ïBLàø øbñäa ,déì eæç àìc éâéìt àì¯éâéìt ék ,déì éæçc éâéìt àì àîìò élekc¯ ¨§¦¦§¨¨¥§¤§¥¦§¥¨§¨¨§¦¦§¨¥¥¦§¦¦
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כשנוטל אדם פרי או דבר מאכל ומברך עליו בכוונה ואומר ברוך אתה ה', כשמזכיר את השם, מתעוררת אותה החיות שעל-ידה נברא 
הפרי ההוא כו', וזו החיות היא מזון הנשמה.

ממאמר מוצאי שבת-קודש, יו"ד שבט ה'תשל"ד



רי
oiglyd zia oiwyna cenr f sc ± oey`x wxtohw cren

éðù øâñäá-.dil xrvne ,dxeng d`neha dil hilgn dil `nhn i`cøî-,xi`n iax

.`nhl `l la` xdhl ,lwdl d`ex xn`càðîçø àìú ïäëá øáñ-ied dil `nhn i`c

dil `nhn ira `l i`e ,`nh-.xingdl `l la` lwdl dil ifg ikdle `nh ied `l

`nh iedc dil ifg i`c-.`nh ied `le ,melk dil `nil `løîå-`l xn`c ,iqei iax

.lwdláéúë åàîèìå åøäèì øáñ-dil ifg ikc

`nhc odk-,`nh ied `nlce ,wzynl ivn `l

.crena e`nhny exrvn `vnpeàéðú àäå
àëôéà-iqei iax ixac ,hlgena xi`n iax ixac

xbqena.éãr åúùàã àúååö øáñ øîäéì ó-

exdhn i`c .ipy xbqda crena dil ifg ikdle

-dil hilgne dil `nhn elit`e ,egnyn

dil zile ,zepgn ylyn ueg dil xcyne

`nlrc iypi`c `zeev-dil zil ikd elit`

`ed xzene ezy`c `zeev dil zi` `dc ,`xrv

iax ixace .ehelg inia dnr cgizdl ezy`a

ab lr s`c ,dil xdhn elit`c ,hlgena iqei

l`xyi dpgnl dil ixyc-,`xrv dil zi`

oeikc .`ed xeq`c ,ezy`c `zeev dil zilc

ehelgn dil xdhnc-ray ipninl dil irain

,dhnd yinyza xeq` exitq iniae ,exitq ini

eld`e "mini zray eld`l uegn ayie" :aizkc

."mkild`l mkl eaey" :aizkc ,ezy` eføîå
àúååö øáñéãr àîìrãäéì ó-xn`c `pz i`d

ixace hlgena xi`n iax ixac oi`xp iax xn`

sicr `nlrc `zeev :xaq ,xbqena iqei iax

e`nhn i`c .ehelg inia ifg ikdle ,dil-`l

exdhn i`e ,`xwirncn xzei `nhn-,egnyn

xeq`c ab lr s` .`nlrc `zeev dil zi`c

dhnd yinyza-.dil sicr `nlrc `zeev

qena iqei iax ixacedil ifg `lc xb-`nlc

`zeev dil zile ,zepgn ylyl ueg dil `nhn

.dil xrvne ,`nlrcåøéôñ éîé-xeq`

.ehelg ini `le ,dhnd yinyzaäéä àì íúåé
åèåìç éîéá àìà åäéæårì-dxarzp `l ,xnelk

ediferc .ediferc ehelg inia `l` mzeic en`

`l` exitq inia ezy`l wwfp `le ,rxevn did

.ehelg iniaéúøîà êë éðà óà-xzen rxevnc

,dhnd yinyzaayie"c"eld`l uegn-inia

.aizk exitqéìâ éìâã éàî øáñ éáøå-ikdl

.ehelg ini `le exitq ini :opixn`àøîéîì
àúìéî àéìú ïäëáã-oia xi`n iaxl oia jixt

`nh i` :`icda xne` xi`n iaxc .iqei iaxl-

oi`ex oi` xn`w iqei iaxe ,wizy-ira `l i` :xaq iqei iaxc llkn llk-,dil ifg `l

.`nh ied `leäúùîä éîé äòáù åì ïéðúåð-.dil `nhn `nlc ,dil ifg `lcåúåñëìå
-.ezeqka rbpd d`xp m`úåùøä øáãì ïéðéúîî íà-oi`nhn oi`y ,el oipiznn ixd

.ziaay milkd lk dptny cr,zeyxd xacl oiznn inp ditebac d`nehac dpin opitlie

zeyxd xacl el oipiznn ditebc d`nehac ogky`c oeik .`kdc `inec-oky lk

.lbxae ozg oebk ,devn xacl el oipiznncïéùøåã úårîùî-xne ,`xw i`dn yixc xnc

.`xw i`dn yixcåäééðéá àëéà úåùøä øáã-witnc dcedi iaxmeia"n"ea ze`xd

devn epiidc ,lbxe ozg :exn` o`kne-zeyxd xacl la` .el oipiznn-el oipiznn oi`

sili iaxc :lirl opixn`ck ,el oipiznn inp zeyx xacac :xaq iaxe .ditebc d`neha

.eziac d`nehn el oizndl ditebc d`nehïðéøîâ àì-.opitli `l yecigne ,yecig iedc

yecig `ki`c `kid lkc-.eyecig `l` ea xac jl oi`
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åøäèìÐ aizk e`nhl e`) xifpc `xza wxtamye a,dqaezkd gzt :dipin yixc (

"exdhl" aizkcn yixc mzde ,zxdal mcew oal xry wtq iab dligz dxdha

.`xwc ditebn yixc `kde ,`yixaéëä'eke exitq ini mini zray :mipdk zxeza opiqxb

Ð.o`k edeazk 'ebe "ezxdh ixg`e" xza weqta azkpy ab`e

íúåéÐ ehelg inia `l` ediferl el did `l

aizkc :qenipelw epiax axd yxit

)f diryi" (mixt` zgi dpy ynge miyy cerae

diryiy it lr s` ,qenr z`eapn epiide Ð "mrn

,edifer rbpzpy drya `apzp diryie .dxn`

mipeilr eyrxy ici lr yrx didy i`xw gkenck

z`eapl dpen `ed ,erlal mipezgze etxeyl

dlb l`xyie" ,yrxd iptl mizpy `apzpy qenr

) "eznc` lrn dlbif qenr.dxifb dxfbp f`y (

zpya didy ,dl` oa ryed zelb cr yi dnke

izy .mipy ynge miyy epeayg Ð ediwfgl yy

ediferc ,Frbpc ynge mixyre .Frbp mcew mipy¦§§¦§

dxyr yye ,ezen iptl mipy ynge mixyr rbpzp

did diwfgl yye ,fg`c dxyr yye ,mzeic

mixyr oa mzeie .mipy ynge miyy ixdÐ zelbd

inia exeair did ok m`e ,jlnyk mipy ynge

dcedi iaxa iqei iax oi` mewn lkn .ehelg

exeaire ,dpyd seqa rbpzpc :xnel yic ,dywen

yxit mi`iap yexitae .dpyd zligza dzid

xg`ne .mler xcqa giken oke ,df oeayg i"yx

edifer `lde :ayiil jixvy `vnp Ð zn` dfy

mirax` jln mraxi `dc !zg`k ekln mraxie

zg`e mirax` did znyk ok m`e ,dpy zg`e

miyly zpya xne` aezkde ,edifer zeklnl

mraxi oa dixkf jln dcedi jln dixfrl dpnye

yly jlnc :xnel yie !mipy yly xqg ok m`e¨©

ikdc miyexit zvwna dibd oke ,eia` iiga mipy

yly eia` mraxi iiga jln dixkfc ,dyrn ded

.mipy

éàîÐ ilb `l ilb `lcoi` dnl :oiywn yi

lw oc mc` `d !xnege lw yxec iax

`ny e` ,`kxit my yi `nye !envrn xnege

rnyn mini dray :inp i` .`ed yecig rxevn

jixhvnc jci`e ,ehelg ini iwet`l ,herin

dpin rny "el" dia aizkcn edin .ditebl

.ihernlùéÐ ea d`ex dz` i`y mei:dniz

i`nl :cere ?lwdl d`ex epi` dnl xi`n iaxl

xbqd zligza `nlr ileklc wgvi epiax yxitc

?zeptl gxeh dnl Ð e`xiy cr "ziad z` epite" :cere !ze`xl leki mlerl Ð lwdl oi`ex

.xedh `vni `ny

úåòîùîÐ ediipia `ki` oiyxecmeia yxcinl jixhv` "meiae" ,"epite"n yxec iax

la` ,"meiae"n yxec dcedi iaxe .dil rnyn `l e"ie .onwlck dlila `le

epite"mirbpa opzck ,mivr iliage yw iliag elit` ,dcedi iaxl jixhv` `nyÐ "ziad z`

)d dpyn ai wxt.dcedi iaxl (

øáãÐ ediipia `ki` zeyxdx`y dpnid cenll oi`e ,`ed yecig :xaq dcedi iaxc

xacd ielzc rnync ,devnc dpznd `l` rnyn `l "ea ze`xd meia"ne .zepznd

,devn dpi`y dpznd inp zeaxl :xaq iaxe .ozgl oicd `ede ,lbx oebk ,meid zriawa

epite" aizk `icda `dc Ð ibilt `l ziaa zeyxd xac lk ."epite"n dpzndl xity opixnbe

oebk ,zeyx ixac x`y yxtl d`xp oi`e .ediipia `ki` ditebc zeyxd xac `l` ,"ziad z`

.opitli `l Ð `ed yecig xn`c dcedi iaxlc ,mizaa ibilte ,yw iliag
`dc
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øBäè éà ,àúléî àéìz ïäëa :øáñ øî .éðL øbñäa§¤§¥¥¦¨¨©§Ÿ¥©§¨¦§¨¦¨
¯àîè éàå ,øBäè déì øîà¯:øáñ øîe .÷éúL ¨©¥¨§¦¨¥¨¥¨¨©

.áéúk "Bànèì Bà Bøäèì"ïéàøð :éaø øîà ,øî øîà §©£§©§§¦¨©¨¨©©¦¦§¦
.øbñeîa øéàî éaø éøáãå èìçeîa éñBé éaø éøác¦§¥©¦¥§§¨§¦§¥©¦¥¦§§¨
øáñ øî ,éaøc àaélà àéä éàpz !àëtéà àéðúäå§¨©§¨¦§¨©¨¥¦©¦¨§©¦¨¨©

éãr àîìrc àzååöBzLàc àzååö øáñ øîe ,déì ó ©§¨§¨§¨¨¦¥¨¨©©§¨§¦§
LéîLúa øzeî èìçeîc àøîéîì .déì àôéãr£¦¨¥§¥§¨§§¨¨§©§¦
úráL Bìäàì õeçî áLéå" :àéðúäå ,ïéà ?ähnä©¦¨¦§¨©§¨§¨©¦§¨¢¦§©

"íéîé¯àlà Bìäà ïéàå ,ähnä LéîLúa øeñà àäiL ¨¦¤§¥¨§©§¦©¦¨§¥¨¢¤¨
íëì eáeL íäì øBîà Cì" :øîàpL ,BzLà¦§¤¤¡©¥¡¨¤¨¤
"Bì eøtñé íéîé úráL" :øîBà äãeäé éaø ."íëéìäàì§¨¢¥¤©¦§¨¥¦§©¨¦¦§§

¯äãeäé éaøa éñBé éaø .Bèelç éîé àìå ,Bøéôñ éîé§¥§¦§Ÿ§¥¦©¦¥§©¦§¨
øîàå .Bèelç éîéì øîBçå ì÷ ,Bøéôñ éîé äòáL :øîBà¥¦§¨§¥§¦©¨¤¦¥¦§¨©
àì íúBé ,eðéaø eðzãnéì :éaø éðôì ézðc :àéiç éaø©¦¦¨©§¦¦§¥©¦¦©§¨©¥¨Ÿ
éðà óà :Bì øîà ,Bèelç éîéa àlà eäiferì Bì äéä̈¨§¦¨¤¨¦¥¦¨©©£¦
äãeäé éaøa éñBé éaø ?ébìtéî÷ éàîa .ézøîà Ck̈¨©§¦§©¨¦©§¦©¦¥§©¦§¨
.Bèelç éîéa ïkL ìkå ,Bøéôñ éîéa àðîçø élb :øáñ̈©©¥©£¨¨¦¥§¦§¨¤¥¦¥¦

élâc éàî :øáñ øîe¯élb àìc éàîe ,élb¯.élb àì ¨¨©©§©¥©¥©§¨©¥¨©¥
íBéáe" :àéðúäå ïéà ?àúléî àéìz ïäëác àøîéîì§¥§¨¦§Ÿ¥©§¨¦§¨¦§¨©§¨§

"Ba úBàøä¯éàL íBé Léå ,Ba äàBø äzàL íBé Lé ¥¨¥¤©¨¤§¥¤¦
râð Ba ãìBpL ïúç :eøîà ïàkî .Ba äàBø äzà¯ ©¨¤¦¨¨§¨¨¤©¤©

ïëå .Búeñëìå Búéáìe Bì ,äzLnä éîé äòáL Bì ïéðúBð§¦¦§¨§¥©¦§¤§¥§¦§§¥
.äãeäé éaø éøác ,ìâøä éîé úráL Bì ïéðúBð ,ìâøä¤¤§¦¦§©§¥¨¤¤¦§¥©¦§¨

éøö Bðéà :øîBà éaøïäkä äeöå" :øîBà àeä éøä ,C ©¦¥¥¨¦£¥¥§¦¨©Ÿ¥
úeLøä øáãì Bì íéðézîî íà ,"úéaä úà epôe¯ìk ¦¤©©¦¦©§¦¦¦§©¨§¨

úerîLî :ééaà øîà ?eäééðéa éàî .äåöî øáãì ïkL¤¥¦§©¦§¨©¥©§¨©©©¥©§¨
àkéà úeLøä øác :øîà àáøå .eäééðéa àkéà ïéLøBc§¦¦¨¥©§§¨¨¨©§©¨§¦¨
àeä Lecéçc ,ïðéøîb àì íúäî :äãeäé éaøå .eäééðéa¥©§§©¦§¨¥¨¨¨¨§¦©§¦
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תקוותי חזקה שיש לו קביעות עיתים בתורת החסידות וכן בהנוגע להדרכותיה ולהנהגותיה, שהרי על כל חלק מתורתנו הקדושה 
תורת חיים, נאמר, שהלימוד צריך להיות מביא לידי מעשה, כי המעשה הוא העיקר.

ממכתב ט' שבט, תש"כ

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

aseq,éðL øbñäon dxeng ez`neh ,ephilgie ep`nhi m` f`y §¤§¥¥¦
y ,dfa exrvne ,l`xyi dpgnl uegn `veiy ,xbqendøîiax - ©

xi`na ,øáñd oevxàúléî àéìz ïäke` exdhl m` xacd ielz - ¨©¦Ÿ¥©§¨¦§¨
e ,e`nhléày d`exdéì øîà ,øBäè`edyéàå ,øBäèy d`ex,àîè ¦¨¨©¥¨§¦¨¥

÷éúLodkd d`ex okle ,exbqda x`yi rxevnde ,odkd wezyi - ¨¦
d`xi m`y ,xingdl d`ex epi`e ,jka egnyny exdhle lwdl

.wezyi `nhyøîeiqei iax -,øáñ`nh rbpdy ze`xl ozip `ly ©¨©
y oeik ,wezyleáéúk 'Bànèì Bà Bøäèì'(hp bi `xwie),zii`xay §©£§©§§¦

oeike ,wezyl `le ,ezii`x itl `nhl e` xdhl odkl yi mirbpd
jkae ehilgdle eze`nhl jixv didi `nh rbpdy d`xi m`y

.crena llk eze`xl oi` ,exrvn
:`ziixaa exkfedy iax ixac z` zx`an `xnbdøî øîàepipy - ¨©©

,`ziixaaøéàî éaø éøáãå èìçeîa éñBé éaø éøác ïéàøð ,éaø øîà̈©©¦¦§¦¦§¥©¦¥§§¨§¦§¥©¦¥¦
.øbñeîa§§¨

:`xnbd dywn .eixaca dpc `xnbdàéðúäåzxg` `ziixaa §¨©§¨
iax ixaca,àëtéàiax ixace xbqena iqei iax ixac mi`xpy ¦§¨

:`xnbd zvxzn .hlgena xi`néaøc àaélà àéä éàpzewlgp - ©¨¥¦©¦¨§©¦
:mdinrh `xnbd zx`ane .iax zhiya zeziixaa mi`pzøî- ©

dipyd `ziixad ly `pzdàîìòc àzååö ,øáñxzidd - ¨©©§¨§¨§¨
,mlera miyp` mr xagzdléãòdéì óxzen zeidln mc`l ¨¦¥

m`y ,xi`n iaxk ,xdhp m` ze`xl leki hlgena okle ,ezy`l
mr xagzdl el xzedy gnyi epxdhi m`e ,`nh x`yi ep`nhi
oi` xbqen j` .ezxdh inia ezy` mr xeqi`d on el sicre ,miyp`
el yie ,`nhy d`ex m` wezyl el oi`y xaqy iqei iaxk ,ze`xl

rvmiyp` mr xagzdl el sicre ,dpgnl uegn eglyie e`nhiy x
.ehelg inia ezy`l xzen zeidln

øîedpey`xd `ziixad ly `pzd -BzLàc àzååö ,øáñ- ©¨©©§¨§¦§
,da xzeny ezy` mr xeaigddéì àôéãòmr ezexagzdn mc`l £¦¨¥

crena mi`ex oi`y iqei iax ixac mi`xp hlgena okle ,miyp`
iniae ,wezyl `le exdhl jixv didi xedh `vni m`y ,llk
xagzdl xziddn ezy`l xzidd el sicre ,ezy`a xeq` ezxdh
s`y ,crena ed`exy xi`n iax ixac mi`xp xbqenae .miyp` mr
miyp`n wegx zeidl sicrny ,xrv el oi` ehilgie e`nhi m`
xeq`e miyp`l axwzdl xzene xbqen zeidln ,ezy`a xzene

.ezy`a
zxxan .dhnd yinyza xzen hlgeny df uexizn rnyn

:`xnbdàøîéîìxnel xacd `a m`d -LéîLúa øzeî èìçeîc §¥§¨§§¨¨§©§¦
.ähnä:`xnbd daiynïéà,xzen ok` -àéðúäåepipy oke - ©¦¨¦§¨©§¨

xdhpy rxevna xn`py ,`ziixaa(g ci `xwie)Bìäàì õeçî áLéå'§¨©¦§¨¢
,'íéîé úòáLepcnll `ay miyxeceøeñà àäiLmdaLéîLúa ¦§©¨¦¤§¥¨§©§¦

,ähnä,'eld`l uegn' xn`pyBzLà àlà 'Bìäà' ïéàå,da xq`py ©¦¨§¥¨¢¤¨¦§
øîàpLdxez ozn xg`l(fk d mixac)íëì eáeL íäì øîà Cì' ¤¤¡©¥¡Ÿ¨¤¨¤

,'íëéìäàìozn mcew mdl exq`py mdizeyp epiid 'mkild`'e §¨¢¥¤
.dxez

:mi`pz jka ewlgpy `ziixad zx`ane,øîBà äãeäé éaøxn`p ©¦§¨¥
rxevna(ek cn l`wfgi)Fzxdh ixg`e','Bì eøtñé íéîé úòáL §©£¥¨¢¨¦§©¨¦¦§§

a `weecy miyxec 'el' zaizneBøéôñ éîéhpykxeq` rbpdn xd §¥§¦
lirl `aenk 'eld`l uegn ayie' weqtd on z`f micnle ,ezy`a

,jenqaàìåa,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø .Bèelç éîéweqtd mpn` §Ÿ§¥¦©¦¥§©¦§¨¥
a xn`pBøéôñ éîé úòáLmdn micnel j` ,ezy`a mda xeq`yì÷ ¦§©§¥§¦©

Bèelç éîéì øîBçåoky lke ,dpgnl uegn `veiy xzei mixengy ¨¤¦¥¦
.ezy`a mda xq`iy

:`ziixad d`ianézðc ,àéiç éaø øîàåizgked -éaø éðôì §¨©©¦¦¨©§¦¦§¥©¦
,ezy`a xzen hlgeny,eðéaø eðzãnéìyíúBéjlndäéä àì ¦©§¨©¥¨Ÿ¨¨

[clep-]Bèelç éîéa àlà eäifeòì Bìdxarzp mday ,edifer ly §¦¨¤¨¦¥¦
dxarzpy `vnp ,el` minia da xeq` did m`e .mzeia ezy`

.edifer ixg` mzei z` mikilnn eid `le ,xeqi`aBì øîà,eaxóà ¨©©
ézøîà Ck éðàinia xn`p 'eld`l uegn ayie' weqtdy ,yxetna £¦¨¨©§¦

.ezy`a xzen hlgen j` ,exitq
:dfa zwelgnd zx`an `xnbdøa éñBé éaø ,éâìôéî÷ éàîaéa §©¨¦§§¥©¦¥§©¦

àðîçø élb ,øáñ äãeäéyBøéôñ éîéa,ezy`a xeq`åcenll yi §¨¨©©¥©£¨¨¦¥§¦§
yïkL ìkxeq`yBèelç éîéa.ezrxv xwir `idyøîeiax - ¨¤¥¦¥¦©

dcediélâc éàî ,øáñ,ezy`a xeq`y dxezd dzliby dna - ¨©©§©¥
,exitq inia epiidcélb àìc éàîe ,élbdzlib `ly ehelg inia - ©¥©§Ÿ©¥

,xeq`yélb àìxzene[á]. Ÿ©¥
zeielz rxevnd zxdhe z`nehy x`azn mi`pzd ixacn

:`xnbd zxxan .odkd zxin`aàøîéîìxacd jk ok` m`d - §¥§¨
,àúléî àéìz ïäëác`nh epi` `nhy xn` `l m`e[â]daiyn . ¦§Ÿ¥©§¨¦§¨

:`xnbdïéà,odka ielz xacd ok` -àéðúäå,`ziixaa epipy oke - ¦§¨©§¨
rxevna xn`p(ci bi `xwie)Ba úBàøä íBéáe','`nhi ig xUA §¥¨¨¨©¦§¨

`l` ,minid lka d`ex epi`y 'meiae'n miyxeceäzàL íBé Lé- ¥¤©¨
odkdBa äàBø,mirbpd z`,Ba äàBø äzà éàL íBé Léåeïàkî ¤§¥¤¦©¨¤¦¨
eøîày ,minkgäzLnä éîé úòáL Bì ïéðúBð ,òâð Ba ãìBpL ïúç ¨§¨¨¤©¤©§¦¦§©§¥©¦§¤

e`ay mirbpa epiide ,xrhvi `ly odkl erbp d`xn epi` mdayBì
Búeñëìå Búéáìe,[ecba-]ïëåm`mc`l rbp clepBì ïéðúBð ,ìâøa §¥§¦§§¥¨¤¤§¦
ìâøä éîé úòáL,crena xrhvi `ly odkl erbp d`xn epi` mday ¦§©§¥¨¤¤
äãeäé éaø éøácéøö Bðéà ,øîBà éaø .[ã]C,df weqtn z`f cenll ¦§¥©¦§¨©¦¥¥¨¦

yøîBà àeä éøäzia irbpa(el ci `xwie)úéaä úà epôe ïäkä äeöå' £¥¥§¦¨©Ÿ¥¦¤©©¦
`l ,ziad z` `nhi m`y ick ,'rbPd z` zF`xl odMd `ai mxhA§¤¤¨Ÿ©Ÿ¥¦§¤©¤©

y micnle ,ekezay dn `nhiBì íéðézîî íàrbpd ze`xlnøáãì ¦©§¦¦¦§©
úeLøä,ziaay epenn ciqti `lyïkL ìkmipiznnyäåöî øáãì ¨§¨¤¥¦§©¦§¨

ini zraya ozga e` 'jbga zgnye' zevn ea yiy lbxa oebk
rbpd z`nehy x`eane .mda ezgnyn lhazi `ly ,dzynd

.`nh epi` `nhy xn` `l m`e ,odkd zxin`a dielz
:`xnbd zxxan .iaxe dcedi iax zwelgn zx`an `xnbdéàî©

eäééðéamirbp mi`ex oi`y micnl okidn mi`pzd oia weligd dn - ¥©§
.crenaeäééðéa àkéà ïéùøBc úeòîLî ,éiaà øîàwelig yi - ¨©©©¥©§¨§¦¦¨¥©§

.oica ewlgp `le ,z`f micnl okidn wx mdipiaøác ,øîà àáøå§¨¨¨©§©
äééðéa àkéà úeLøäeepi`y xacl eteb irbpa mipiznn m` ewlgp - ¨§¦¨¥©§

jxevl wx oizndl 'meiae'n micnl dcedi iaxly ,devn jxev
micnl iaxle ,zeyxd xacl `le ,lbx e` ozg zgnyk devn

.zeyxd xacl mb mipiznny miza irbpn eteb irbpl
:ezhiyl mzwelgn mrh `ax x`anäãeäé éaøåc ,xaqíúäî- §©¦§¨¥¨¨

miza irbpnïðéøîb àìs` zeyxd xacl mipiznny micnl oi` - Ÿ©§¦¨
meyn ,eteb irbpacziad z` mi`nhn miza irbpy xacd mvr §

ea yiy dn lke,àeä Lecéç¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96



ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc ohw cren(iriax meil)
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כל הגבוה גבוה יותר, יורד למטה מטה יותר, ולכן כאשר ישנו עניין שלמטה ממדריגת מדבר – חי בלבד, או למטה מזה – צומח, או 
למטה מזה – דומם, הרי זה גופא הוכחה שיש בו ניצוץ קדושה שנמשך מגבוה גבוה יותר, וזהו מוצא פי הוי', שכאשר מגלים אותו, 

הרי הוא מחייה את ה'מוצא פי הוי'' שבאדם.
ממאמר מוצאי שבת-קודש, יו"ד שבט ה'תשל"ד

ככל שיהיה המצב בענייני קדושה, תמיד יש מקום להוסיף עוד, כיוון שקשורים בהקדוש-ברוך-הוא שהוא אין סופי.
ממכתב ט' שבט, תש"כ
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j` ,mipiznn,àì úeLøä øáãìjklàðîçø áúkmiza irbpaäeöå' ¦§©¨§Ÿ¨©©£¨¨§¦¨

ïäkä.mipiznn zeyxd xacl s`y cnll ,'ziAd z` EPtEáúk éàå ©Ÿ¥¦¤©©¦§¦¨©
'ïäkä äeöå' àðîçø,zeyxd xacl mipiznny cnll ,calaäåä ©£¨¨§¦¨©Ÿ¥£¨

àðéîàa wxyéðämiza irbp -ïéàmilwy meyn ,mipiznn ok` - £¦¨¨¥¦
mddéôeâc äàîeè åàìc,eziaa `l` eteba d`neh ef oi`y -ìáà §¨§¨§¥£¨

adéôeâc äàîeè,eteb irbpa epiidcdéì àéæç àæçéî àîéàxn`p - §¨§¥¥¨¤¡¨©§¨¥
okl ,devn jxevl s` oizni `le cin eze` d`xiyàëéøöz` §¦¨

jxevl mipiznn etebay d`neha s`y ,'ze`xd meiae' ly weqtd
devn[à]micnel ,devn jxevl mipiznn eteb z`nehay oeike ,

.zeyxd xacl s` da epizniy miza irbpn
:'ea ze`xd meiae'n dcedi iax ly cenila dpc `xnbdøî øîà̈©©

,'FA zF`xd mFiaE' xn`p ,`ziixaa dcedi iax -äzàL íBé Lé §¥¨¥¤©¨
.Ba äàBø äzà éàL íBé Léå Ba äàBø:`xnbd zxxanòîLî éàî ¤§¥¤¦©¨¤©©§©

:`xnbd daiyn .df oipr micnl weqta zernyn efi`n -øîà̈©
ïk íà ,éiaà,`nhi ig xya ea d`xi m`y eheytk xnel ezpeeky ©©¥¦¥

íBéa' àðîçø áBzëéì,'e `la ,'FA zF`xd'íBéáe' éàî,'e ztqeza ¦§©£¨¨§¥¨©§
,dpéî òîLy epnn hrnl yiyBa äàBø äzàL íBé Lé,mirbpdLéå §©¦¨¥¤©¨¤§¥

.Ba äàBø äzà éàL íBé¤¦©¨¤
:xg` xe`iaàeä àøéúé àø÷ dlek ,øîà àáø'meiae' zaiz lk - ¨¨¨©¨§¨§¥¨

,zxzeinïk íàc,eheytk weqtd zpeekyúBàøäáe' àðîçø áBzëì §¦¥¦§©£¨¨§¥¨
,'eaéàîxn` recne -íBéáe','ea ze`xddpéî òîLy hrnlLé ©§§©¦¨¥

.Ba äàBø äzà éàL íBé Léå ,Ba äàBø äzàL íBé¤©¨¤§¥¤¦©¨¤
:`xnbd zx`aneitldéì éòaéî àeää ,éiaà'meiae' zaiz xezi - ©©¥©¦¨¥¥

`weecy ,cnll ezrcl jxvpíBia,mirbpd mi`ex.äìéla àìå ©§Ÿ©©§¨
:`xnbd zxxanàáøåhrnl 'meiae' zaiz xezin micnly xaeqd §¨¨

`weecy ef dyxc ,ea mi`ex oi`y meiíBiamirbpd mi`exàìå ©§Ÿ
déì àðî ,äìéla:`xnbd daiyn .dze` yxec okidn -déì à÷ôð ©©§¨§¨¥©§¨¥

z`f cnel -îodkd l` `ae rbp ea d`xpy mc` lr xn`py dn ¦
(ai bi `xwie)'ebe rbPd xFr lM z` zrxSd dzQke' ,éðéò äàøî ìël §¦§¨©¨©©¥¨©¤©§¨©§¥¥¥

,'ïäkäxe` oi`y dlilae ,rbpd z` ze`xl jixv odkdy rnyny ©Ÿ¥
.ed`ex epi`

:`xnbd zx`aneitléiaà,myn z`f cnel epi`yàeääweqtd - ©©¥©
'odkd ipir d`xn lkl'éèeòîì déì éòaéîodk,åéðéòî úçàa àîeñ ¦¨¥¥§©¥¨§©©¥¥¨

.mirbpd z` d`ex epi`y
:`xnbd dywnåixdéëäì déì éòaéî énð àáøcenll jixv - §¨¨©¦¦¨¥¥§¨¦

d`ex epi` eipirn zg`a `neq odky 'odkd ipir d`xn lkl'n
zvxzn .dlila mirbpd zii`x hrnl myn cnl recne ,mirbp

:`xnbdénð éëä ïéà,eipirn zg`a `neq hrnl myn cnl ok` - ¦¨¦©¦
:`xnbd dywn .dlila mirbpd zii`x hrnl `leàlàåd`exy §¤¨

mirbp,déì àðî ,äìéla àìå íBiamei hrnl 'meiae'n cnl ixd ©§Ÿ©©§¨§¨¥
:`xnbd zvxzn .ea mi`ex oi`yî déì à÷ôðirbpa xn`py dn ©§¨¥¦

miza(dl ci `xwie)xn`l odMl ciBde ziAd Fl xW` `aE'äàøð òâðk ¨£¤©©¦§¦¦©Ÿ¥¥Ÿ§¤©¦§¨
,'úéaa éìd`xp rbpdy ,'il' zaizn yexcl yieéìeipira odkl - ¦©¨¦¦

éøBàì àìåmirbp mi`exy epiide ,xpd xe`a exi`dl jixv epi`e - §Ÿ§¦
a `weecxe` ea jixvy dlila `le ,xpd xe` ea jixv oi`y mei

mze`xl ick xpd[á].
:`xnbd zx`anéiaàå`le meia `weec mirbp mi`exy cnly §©©¥

oky ,'il d`xp rbpk'n z`f cenll oi`y xaq ,'meiae'n dlilaéà¦
àðéîà äåä íúäî,wlgléléî éðä,dlila mirbp mi`ex oi`y ¥¨¨£¨£¦¨¨¥¦¥

adéôeâc åàìc äàîeè,miza irbp oebk ,eteba dpi`y -äàîeè ìáà §¨§¨§¥£¨§¨
déôeâcy xne` iziid ,miza irbpn xzei dxeng `idyBøBàì eléôà §¥£¦§

ïì òîLî à÷ ,énðmda s`y ,'ea ze`xd meiae' eteb irbpa aezkd ©¦¨©§©¨
.dlila mirbpd z` mi`ex oi`

äðùî
:crena mixrvnd mixac ziiyra sqep oic d`ian dpyndãBòå§

øéàî éaø øîàzncewd dpyna lwdy dn lr ztqep `lew ¨©©¦¥¦
,crena mirbpd zii`xaBnàå åéáà úBîöò íãà èwìîmxaewl §©¥¨¨©§¨¦§¦
,crena mzea` zexawaBì àéä äçîOL éðtîixawa mxaewy ¦§¥¤¦§¨¦

.crena xrhvn epi`e ,eizea`
,øîBà éñBé éaøy meyn crena zenvr hwll oi`,Bì àeä ìáà ©¦¥¥¥¤

xg`l cr eilr dlg dpi` zelia`dy s`e ,jka `ed xrhvny
.crend

:crena znd oipra sqep oicBúî ìò íãà øøBòé àìzny mc` - Ÿ§¥¨¨©¥
,ikal znd iaexw z` xxerl octq xekyi `l ,eaexwåokàì §Ÿ

epãétñé,znd citqdl octq xekyi `l -ìL ìâøì íãB÷.íBé íéL ©§¦¤¤¨¤¤§Ÿ¦

àøîâ
zenvr hewila la` mc` oi`y ,dler dpyna xi`n iax ixacn

:`xnbd dywn .crena xzed okle ,eizea`,eäðéîøeepipyy §¦§
,`ziixaaìk íäéìò ìaàúî äæ éøä ,Bnàå åéáà úBîöò èwìnä©§©¥©§¨¦§¦£¥¤¦§©¥£¥¤¨

,ïäéìò ìaàúî ïéà áøòìå ,íBiä.cg` mei wx zelia`a bdepyøîàå ©§¨¤¤¥¦§©¥£¥¤§¨©
àcñç áøy ,`ziixad ixac lreléôàzenvrd hwel epi` m` ©¦§¨£¦

`l` oze` d`ex epi`e,Bðéãña Bì ïéøeøöonf lk mdilr la`zn §¦¦§¦
oi`e en`e eia` zenvr hewila s` la`zny x`eane .exawp `ly

.crena xzed recne ,dgny dfa el
:`xnbd zvxznàîéà ,éiaà øîàxi`n iax ixac yexit xen` - ¨©©©¥¥¨

`edy ,'el `id dgnyy iptn',åéìò ìâøä úçîOL éðtîjezne ¦§¥¤¦§©¨¤¤¨¨
j` .en`e eia` zenvr hewila xrhvn epi` ,daxd da wqery
`l` dgny mdizenvr hewila oi` ok` lbxd zgny `la

.zelia` ipic bdep hwlnd dpyd zeni x`yae ,zelia`
:dpyna epipy.Búî ìò øòøòé àìå§Ÿ§©§¥©¥

:`xnbd zxxanòé àì' éàî,'Búî ìò øòølr xerxr edn xnelk ©Ÿ§©§¥©¥
:`xnbd daiyn .dpynd dxaic eilry zndøãä ãk ,áø øîà̈©©©¨©

àáøòîa àðcôñznd iaexw xg` mipctqd mixfgn eidyk - ©§§¨§©£¨¨
e ,l`xyi ux`aàaéì éøéøî ìk dénò ïekáé ,éøîàla`d mr ekai - ¨§¥¦§¦¥¨§¦¥¦¨

.znd zen lr eala zexixn ea yiy in lk
epcitqi `le :dpyna epipyìL ìâøä íãB÷.íBé íéL ¤¨¤¤§¦

:`xnbd zxxanìL àðL éàîíBé íéLlr xxerl xq`p recn - ©§¨§¦
lbxa ynn wx `le ,lbxd mcew mei miyly xak ecitqdle znd

:`xnbd daiyn .el jenq e`øîà äãeäé áø øîà àðäk áø øîà̈©©©£¨¨©©§¨¨©
,áødidy ,`ed xeqi`d mrhúBòî ñpékL ,ãçà íãàa äNòî ©©£¤§¨¨¤¨¤¦¥¨

ìâøì úBìòìel mipnefn eide ,lbxl dilrd jxevl zern uaiwy - ©£¨¤¤
,eziaaBúéa çút ìò ãîòå ïcôñ àáe,znd citqdeBzLà ïúìèðe ¨©§¨§¨©©¤©¥§¨¨©¦§

zern oze`lBì ïúðúðe,ectqd xkya octql -ejk meynòðîð §¨¨©¦§©
ziad lraäìò àìå.jkl zern eicia eid `ly ,lbxl dpy dze`a §Ÿ¨¨

eøîà äòL dúBàa,minkgíãB÷ epãétñé àìå Búî ìò øøBòé àì §¨¨¨¨§Ÿ§¥©¥§Ÿ©§¦¤¤
ìL ìâøì,íBé íéLdilrd jxevl zern mipikn eid df onfn xaky ¨¤¤§¦

.lbxl
:df xeqi`l xg` mrh,øîà ìàeîLe§¥¨©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

כיוון שלא רק נצטווינו על הלימוד אלא גם נצטווינו להעלות בקודש בטח מוסיף בלימוד הוא ובמילא מיתווסף גם בהנוגע לפועל.
ממכתב ט' שבט, תש"כ



ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc ohw cren(iying meil)

eànhî àì àîìòa íéðáàå íéöò àäcd`neh milawn mpi` - §¨¥¦©£¨¦§¨§¨Ÿ¦©§
,ze`nehd x`yaàëäåmd s` rebp ziaa,eànhîdxezd dzeive §¨¨¦©§

.mdn cenll oi` okle ,e`nhi `ly ick ziad z` zeptléaøå§©¦
,øîàmipiznny eteb irbpl mdn cenll ozip md yecigy s` ¨©

mewn lkne ,zeyxd xacl elit`éøèöàCz` mb xnel aezkd ¦§§¦
,devn jxevl mipiznny 'ea ze`xd meiae' weqtdáúk éàc§¦¨©

'Ba úBàøä íBéáe' àðîçø,calaàðéîà äåäyïéà äåöî øáãìok` - ©£¨¨§¥¨£¨£¦¨¦§©¦§¨¦
j` ,mipiznn,àì úeLøä øáãìjklàðîçø áúkmiza irbpaäeöå' ¦§©¨§Ÿ¨©©£¨¨§¦¨

ïäkä.mipiznn zeyxd xacl s`y cnll ,'ziAd z` EPtEáúk éàå ©Ÿ¥¦¤©©¦§¦¨©
'ïäkä äeöå' àðîçø,zeyxd xacl mipiznny cnll ,calaäåä ©£¨¨§¦¨©Ÿ¥£¨

àðéîàa wxyéðämiza irbp -ïéàmilwy meyn ,mipiznn ok` - £¦¨¨¥¦
mddéôeâc äàîeè åàìc,eziaa `l` eteba d`neh ef oi`y -ìáà §¨§¨§¥£¨

adéôeâc äàîeè,eteb irbpa epiidcdéì àéæç àæçéî àîéàxn`p - §¨§¥¥¨¤¡¨©§¨¥
okl ,devn jxevl s` oizni `le cin eze` d`xiyàëéøöz` §¦¨

jxevl mipiznn etebay d`neha s`y ,'ze`xd meiae' ly weqtd
devn[à]micnel ,devn jxevl mipiznn eteb z`nehay oeike ,

.zeyxd xacl s` da epizniy miza irbpn
:'ea ze`xd meiae'n dcedi iax ly cenila dpc `xnbdøî øîà̈©©

,'FA zF`xd mFiaE' xn`p ,`ziixaa dcedi iax -äzàL íBé Lé §¥¨¥¤©¨
.Ba äàBø äzà éàL íBé Léå Ba äàBø:`xnbd zxxanòîLî éàî ¤§¥¤¦©¨¤©©§©

:`xnbd daiyn .df oipr micnl weqta zernyn efi`n -øîà̈©
ïk íà ,éiaà,`nhi ig xya ea d`xi m`y eheytk xnel ezpeeky ©©¥¦¥

íBéa' àðîçø áBzëéì,'e `la ,'FA zF`xd'íBéáe' éàî,'e ztqeza ¦§©£¨¨§¥¨©§
,dpéî òîLy epnn hrnl yiyBa äàBø äzàL íBé Lé,mirbpdLéå §©¦¨¥¤©¨¤§¥

.Ba äàBø äzà éàL íBé¤¦©¨¤
:xg` xe`iaàeä àøéúé àø÷ dlek ,øîà àáø'meiae' zaiz lk - ¨¨¨©¨§¨§¥¨

,zxzeinïk íàc,eheytk weqtd zpeekyúBàøäáe' àðîçø áBzëì §¦¥¦§©£¨¨§¥¨
,'eaéàîxn` recne -íBéáe','ea ze`xddpéî òîLy hrnlLé ©§§©¦¨¥

.Ba äàBø äzà éàL íBé Léå ,Ba äàBø äzàL íBé¤©¨¤§¥¤¦©¨¤
:`xnbd zx`aneitldéì éòaéî àeää ,éiaà'meiae' zaiz xezi - ©©¥©¦¨¥¥

`weecy ,cnll ezrcl jxvpíBia,mirbpd mi`ex.äìéla àìå ©§Ÿ©©§¨
:`xnbd zxxanàáøåhrnl 'meiae' zaiz xezin micnly xaeqd §¨¨

`weecy ef dyxc ,ea mi`ex oi`y meiíBiamirbpd mi`exàìå ©§Ÿ
déì àðî ,äìéla:`xnbd daiyn .dze` yxec okidn -déì à÷ôð ©©§¨§¨¥©§¨¥

z`f cnel -îodkd l` `ae rbp ea d`xpy mc` lr xn`py dn ¦
(ai bi `xwie)'ebe rbPd xFr lM z` zrxSd dzQke' ,éðéò äàøî ìël §¦§¨©¨©©¥¨©¤©§¨©§¥¥¥

,'ïäkäxe` oi`y dlilae ,rbpd z` ze`xl jixv odkdy rnyny ©Ÿ¥
.ed`ex epi`

:`xnbd zx`aneitléiaà,myn z`f cnel epi`yàeääweqtd - ©©¥©
'odkd ipir d`xn lkl'éèeòîì déì éòaéîodk,åéðéòî úçàa àîeñ ¦¨¥¥§©¥¨§©©¥¥¨

.mirbpd z` d`ex epi`y
:`xnbd dywnåixdéëäì déì éòaéî énð àáøcenll jixv - §¨¨©¦¦¨¥¥§¨¦

d`ex epi` eipirn zg`a `neq odky 'odkd ipir d`xn lkl'n
zvxzn .dlila mirbpd zii`x hrnl myn cnl recne ,mirbp

:`xnbdénð éëä ïéà,eipirn zg`a `neq hrnl myn cnl ok` - ¦¨¦©¦
:`xnbd dywn .dlila mirbpd zii`x hrnl `leàlàåd`exy §¤¨

mirbp,déì àðî ,äìéla àìå íBiamei hrnl 'meiae'n cnl ixd ©§Ÿ©©§¨§¨¥
:`xnbd zvxzn .ea mi`ex oi`yî déì à÷ôðirbpa xn`py dn ©§¨¥¦

miza(dl ci `xwie)xn`l odMl ciBde ziAd Fl xW` `aE'äàøð òâðk ¨£¤©©¦§¦¦©Ÿ¥¥Ÿ§¤©¦§¨
,'úéaa éìd`xp rbpdy ,'il' zaizn yexcl yieéìeipira odkl - ¦©¨¦¦

éøBàì àìåmirbp mi`exy epiide ,xpd xe`a exi`dl jixv epi`e - §Ÿ§¦
a `weecxe` ea jixvy dlila `le ,xpd xe` ea jixv oi`y mei

mze`xl ick xpd[á].
:`xnbd zx`anéiaàå`le meia `weec mirbp mi`exy cnly §©©¥

oky ,'il d`xp rbpk'n z`f cenll oi`y xaq ,'meiae'n dlilaéà¦
àðéîà äåä íúäî,wlgléléî éðä,dlila mirbp mi`ex oi`y ¥¨¨£¨£¦¨¨¥¦¥

adéôeâc åàìc äàîeè,miza irbp oebk ,eteba dpi`y -äàîeè ìáà §¨§¨§¥£¨§¨
déôeâcy xne` iziid ,miza irbpn xzei dxeng `idyBøBàì eléôà §¥£¦§

ïì òîLî à÷ ,énðmda s`y ,'ea ze`xd meiae' eteb irbpa aezkd ©¦¨©§©¨
.dlila mirbpd z` mi`ex oi`

äðùî
:crena mixrvnd mixac ziiyra sqep oic d`ian dpyndãBòå§

øéàî éaø øîàzncewd dpyna lwdy dn lr ztqep `lew ¨©©¦¥¦
,crena mirbpd zii`xaBnàå åéáà úBîöò íãà èwìîmxaewl §©¥¨¨©§¨¦§¦
,crena mzea` zexawaBì àéä äçîOL éðtîixawa mxaewy ¦§¥¤¦§¨¦

.crena xrhvn epi`e ,eizea`
,øîBà éñBé éaøy meyn crena zenvr hwll oi`,Bì àeä ìáà ©¦¥¥¥¤

xg`l cr eilr dlg dpi` zelia`dy s`e ,jka `ed xrhvny
.crend

:crena znd oipra sqep oicBúî ìò íãà øøBòé àìzny mc` - Ÿ§¥¨¨©¥
,ikal znd iaexw z` xxerl octq xekyi `l ,eaexwåokàì §Ÿ

epãétñé,znd citqdl octq xekyi `l -ìL ìâøì íãB÷.íBé íéL ©§¦¤¤¨¤¤§Ÿ¦

àøîâ
zenvr hewila la` mc` oi`y ,dler dpyna xi`n iax ixacn

:`xnbd dywn .crena xzed okle ,eizea`,eäðéîøeepipyy §¦§
,`ziixaaìk íäéìò ìaàúî äæ éøä ,Bnàå åéáà úBîöò èwìnä©§©¥©§¨¦§¦£¥¤¦§©¥£¥¤¨

,ïäéìò ìaàúî ïéà áøòìå ,íBiä.cg` mei wx zelia`a bdepyøîàå ©§¨¤¤¥¦§©¥£¥¤§¨©
àcñç áøy ,`ziixad ixac lreléôàzenvrd hwel epi` m` ©¦§¨£¦

`l` oze` d`ex epi`e,Bðéãña Bì ïéøeøöonf lk mdilr la`zn §¦¦§¦
oi`e en`e eia` zenvr hewila s` la`zny x`eane .exawp `ly

.crena xzed recne ,dgny dfa el
:`xnbd zvxznàîéà ,éiaà øîàxi`n iax ixac yexit xen` - ¨©©©¥¥¨

`edy ,'el `id dgnyy iptn',åéìò ìâøä úçîOL éðtîjezne ¦§¥¤¦§©¨¤¤¨¨
j` .en`e eia` zenvr hewila xrhvn epi` ,daxd da wqery
`l` dgny mdizenvr hewila oi` ok` lbxd zgny `la

.zelia` ipic bdep hwlnd dpyd zeni x`yae ,zelia`
:dpyna epipy.Búî ìò øòøòé àìå§Ÿ§©§¥©¥

:`xnbd zxxanòé àì' éàî,'Búî ìò øòølr xerxr edn xnelk ©Ÿ§©§¥©¥
:`xnbd daiyn .dpynd dxaic eilry zndøãä ãk ,áø øîà̈©©©¨©

àáøòîa àðcôñznd iaexw xg` mipctqd mixfgn eidyk - ©§§¨§©£¨¨
e ,l`xyi ux`aàaéì éøéøî ìk dénò ïekáé ,éøîàla`d mr ekai - ¨§¥¦§¦¥¨§¦¥¦¨

.znd zen lr eala zexixn ea yiy in lk
epcitqi `le :dpyna epipyìL ìâøä íãB÷.íBé íéL ¤¨¤¤§¦

:`xnbd zxxanìL àðL éàîíBé íéLlr xxerl xq`p recn - ©§¨§¦
lbxa ynn wx `le ,lbxd mcew mei miyly xak ecitqdle znd

:`xnbd daiyn .el jenq e`øîà äãeäé áø øîà àðäk áø øîà̈©©©£¨¨©©§¨¨©
,áødidy ,`ed xeqi`d mrhúBòî ñpékL ,ãçà íãàa äNòî ©©£¤§¨¨¤¨¤¦¥¨

ìâøì úBìòìel mipnefn eide ,lbxl dilrd jxevl zern uaiwy - ©£¨¤¤
,eziaaBúéa çút ìò ãîòå ïcôñ àáe,znd citqdeBzLà ïúìèðe ¨©§¨§¨©©¤©¥§¨¨©¦§

zern oze`lBì ïúðúðe,ectqd xkya octql -ejk meynòðîð §¨¨©¦§©
ziad lraäìò àìå.jkl zern eicia eid `ly ,lbxl dpy dze`a §Ÿ¨¨

eøîà äòL dúBàa,minkgíãB÷ epãétñé àìå Búî ìò øøBòé àì §¨¨¨¨§Ÿ§¥©¥§Ÿ©§¦¤¤
ìL ìâøì,íBé íéLdilrd jxevl zern mipikn eid df onfn xaky ¨¤¤§¦

.lbxl
:df xeqi`l xg` mrh,øîà ìàeîLe§¥¨©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

oiglyd zia oiwyn` cenr g sc ± oey`x wxtohw cren
íéör àäã-.d`neh ilawn `l ur ilk iheytêéøèöà øîà éáøå-ab lr s` xnelk

,zeyxd xacl diteb e`lc d`nehn ditebc d`neh silicdeve"njixhvi` ,"odkd

."ea ze`xd meia"àì àîéà äéôåâã äàîåè ìáàe`lc d`nehn ditebc d`neh sili `lc .

zeyxd xacl ditebdeve"nmeiae" ol rnyn `w ,`ed yecig `pin` dedc ."odkd

el oipiznnc ,ditebc d`neh epiidc "ze`xd

el oipiznnc ogky`e li`ede .devn xacl

devn xacl `din ditebc d`nehl-dil zi`

slinl gk inpdeve"noipiznnc "odkd

ab lr s` ,inp zeyxd xacl ditebc d`nehl

.`ed yecigcàøéúé àø÷ äìåë-dlek ,xnelk

daizmeia"c.`xizi `xw "ze`xdéðér äàøî
ïäëä-.ze`xl lekiy meia :rnynàìå éì
éøåàì-meia epiidc ,xpd xe`l jixv oi`y

"odkd `ae" inp `zry `eddae-oi`c :`nl`

.meia `l` oi`exïì òîùî à÷-ze`xd meiae"

.ditebc d`neh epiid "ea"c "eaäðùîè÷ìî
åîàå åéáà úåîör íãà-xg` mewnl okilene

.mzea` zexawa oxaewlåì àéä äçîùù éðôî
-.crena xrhvn `le ,eizea` ixawa oxaewy

øîåà éñåé éáø-.el `ed la`y iptn ,hwli `l

åúî ìr ørøré àì-e` ycg zn el zn m`

crend mcew miycg-yxtn .xrxri `l

`ly ,xnelk .`axrna `pctq xcd ck :`xnba

lk inr eka :xnel eiaexw lr xefgl octq xekyi

.ytp ixnåðãéôñé àì-jeza zn el zn m`y

lbxd iptl mei miyly-octq xekyi `l

`nrhe i`w ediiexz` mei miylye .ecitqdl

.`xnba yxtn mei miylycàøîâàåä éøä
ïäéìr ìáàúî-iptn :xn`c ,xi`n iaxl `iywe

.el `id dgnyyåðéãñá ïéøåøö åìéôà-epi`y

oze` d`ex epi`e ,ohwln-lk la`zn df ixd

.exawp `ly onfåéìr ìâøä úçîùù éðôî-

epi`e lbxd zgnya wqer `ed daxd ,xnelk

.en`e eia` zenvr hwlna xrhvnäéîr ïåëáé
-`l epiid ,crena xninl xeq` ikd (elit`)

.ezn lr xxeri'åë äùrî (ïîçð) áø øîà-

zelrl jxevl oipnefn zern el eidy ,xnelk

zelrln rpnpe ,mipctqdl ezy` ozpzpe ,lbxl
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àäãÐ e`nhn `l mipa`e mivr`dc ,`wec e`l mipa`e mivr .o`k e`nhn ikd elit`e

) mirbp zkqna opzd dpyn ai wxtm`e .oaz iliage yw iliag elit` dcedi iaxl :(

iaxk dl xaq iaxc wiqn `lcn ,rnyn oke .dcedi iaxl dcen inp iaxc xnel jixv ok

.mzd biltc oerny

éàîÐ d`ex dz`y mei yi meiaernyn

wxt oke .e"ie yixc dcedi iaxc iia`l

) oixcdpqc `nw`,ciel`" wxte "jihteye" iab (

) "ze`ivn(`,fk `rivn `aa:dywe ."z`vne" iab

wxta "xini xnd m`e"c e"ie yixc `l diteb edi`

) dxenzc `nw(a,a"itlwa sxh" wxt seqae ,

)(`,dn `neidil yixc `nye !"y`de" iab

iaxc oeik :ith dyw `kd edin .`pixg` dyxcl

`ax xn` `l `nrh i`n Ð e"ie yixc dcedi

el did ,iia` lr wleg dnl ?e"ie yixc inp `kdc

iax yixc `l elit` :xn`w `ax `nye !dxikfdl

.dayiil yi Ð dyxc i`dl `kd e"ie dcedi

à÷ôðÐ ixe`l `le il d`xp rbpkn dil

iaxl `ax xn` lirl `dc :dniz

yexitle .dipin opixnb `le ,`ed yecig dcedi

epite jixvnc ,dinrhl dcedi iaxc yxity

`wec epit oiprlc ,`gip Ð mipa`ae mivra

leki epi` exe`lc oeik :xnel yi cere .yecig

yi ,di`x mrhn lqet ok m` Ð xp `la ze`xl

inp `nlrac opifgc oeik ,epnid cenll epl

opirac ,milbx ilern ith di`xa `citw `pgky`

.opernd mei `di `ly inp opirae ,mipir izy

i`dn dlil hrnn `axc rnyn `kdc :dnize

) "zepenn ipic cg`" wxtae ,`xwa,cl oixcdpq

mye!iia`k epiide "ea ze`xd meiae" `xw iziin (

zeyxc iiez`l cenlzdc digxe`c :xnel yie

d`xp rbpk" azk `l i` `nye .xzei miheytd

,dlil ihernl Ð "ze`xd meiae" opinwen ded "il

) dlibnc ipy wxta oke(`,k`l` oilden `le

`le meia Ð "ipinyd meia"n mzd yixc ,meia

) "dlinc xfril` iax" wxtae .dlilazay

`,alw,zaya elit` Ð "meia" dipin yixc ,(

,zelil `le mini opiyxc "mini zpeny oa"ne

) "laegd" wxtae(`,ft `nw `aagay iziin

wxt yixae "dia` zia dixerpa"n dia`l mixerp

) oiyecwc `nw(a,b,`wec mixcp zxtda dl iwen

wxta oke .'ebe "xekni ike"n iwtp mixerp gaye

) oiyecwc `nw(`,ci .a,boi`e dzxek xtq :iziin

wxtae ,"zezixk xtq"n dzxek xg` xac

) ["hb `iand"](a,`k oihibazke"n opax dl iwtn

.`pixg` dyxcl jixhv` "zezixk xtq"e ,"dl

wxtc `ibeqd ayiil lkep j`id :dniz ,edine

) "zepenn ipic cg`"(a,cl oixcdpq,`axc `ail`

?mirbpn meia oic xnbinl mzd dl iziinc

epivn Ð "ea ze`xd meiae"n iziin i` `nlyae

`ki` oiyxec zernyn iia`l dil zi`c ditebnc ,lirlc `kxit `niiwe ditebc e`l d`nehc ilin ipd mzdn i` xn`c iia`e .oic zligz epiid Ð "il d`xp rbpk" `l` .oic xnba inwe`l

meia"c :xaq iax ,ediipia `ki` oiyxec zernyn :lirl eyexit ikdc il d`xp ok lr ."ze`xd meiae" jixhv`e ,xity inp dil yixc ded "epite"n yixc `l dcedi iaxc rnync ,ediipia

piyxc ediiexzc :xaq dcedi iaxe .lirl inp ziyixtck ,dlila `le meiac ,`pixg` dyxcl jixhv` "ze`xdd`neh `pin` ded "epite"nc iaxl dil zi`c ikid ik .i`xw ixzl jixhvi`e ,o

`zlne .ziyixtck ,epite iyxc ediiexz `dc ,zeyxd xacl oipiznn `nlr ilekl df itle ."epite" ol rnyn `w ,devn xacl `l` opirny `l "meian"e ,"meiae" ol rnyn `w Ð diteb e`lc

mivr `dc `ed yecigc meyn xn`wc ,`lew epnid cenll oi` yecig `xnega yiy dny :dcedi iaxc `ail` zvw dywe .devn xac epiidc ,`xw dl azke gxh Ð xnege lwn `iz`c

) "xyad lk" wxt opixn` dizeekc `l` ,dpnn cenll oi` Ð e`nhn `l mipa`emye `,gw oilegike ,ixy Ð `alga `nei ilek dil ixz i`c :awri epiax yxite ,`ed yecig alga xya :(

) "oixaer el`" wxta wiqnck ,ixiq` zetxhvdae ixy `cg lk ,inp mi`lk `dc .ixy dicegl i`de dicegl i`de xeq` iccd icdac ,xeqi`d on epi` yecigde .xeq` Ð dil lyanmigqt

(a,cn.`ed yecigc ,oinnef micrc `idd mdxa` xa wgvi epiax ayiin did `nrh i`dn .`lew epnn cenll oi` Ð yecig xeqi`dyk rnynåäðéîøåÐ 'ek hwlndzegny zkqna

)ai wxt.el `ed la` :dpyna xn`c ,`id iqei iax Ð ipn `d :iiepyl ivn dede .(áøòìåÐ `cqg ax xn`e la`zn epi`ab` cenlzd zelibx jk `l` ,ahid dywd `cqg axc `la

`nw yexite .oze` d`exy onf lk la`zdl jixv mini dnk epicqa el oixexv elit` :i`w `yix`c miyxtn yie .axrl la`zn epi` epicqa el oixexv elit`c ,`ziixad yexit `iadl `xxb

ab` `cqg axc `de ,`xxb ab` `tiq iziinc :xnel jixve !`yixn m` ik dpynd lr zeywdl ivn `l axrl la`zn epi` `tiqn `dc ,oey`x yexitl jk lk `kd jiiy `l la` ,ith `gip

.`xxbl `xxb
`wc
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oiglydריד zia oiwyna cenr g sc ± oey`x wxtohw cren
íåé íéùìù áìä ïî çëúùî úîä ïéàù éôì-ald on gkzyn oi` znc oeik ,xnelk

lbxd iptl mei miylyn zegt ecitqn m` ,mei miyly-`l oiicrc ,lbxa ctqnl iz`

.egkyíðçá ãéárã-mpga ciar octqc oeik ,lbxl onify zern meyn xn`c o`n-

mei miyly ald on gkzyn znd oi`y itl xn`c o`ne ,inc xity-.xeq` inp mpga

äðùîúåøá÷å ïéëåë ïéøôåç ïéà-jxevl

jxevl opnfl zexawe oikek xetgl okxcy .mizn

`ed `xizi `gxihc ,ezeniy mizn.ïéëðçî-

.`xnba yxtnúëøáð-,oiqaek ly dkixa

.i`d ilek `gxih dia zileúîä ír ïåøàå
øöçá-xqple oex` zeyrl xzen ,my zndy

.elek ezeyrle oex`d jxevl dligzn mixqpd

dk`ln exn`i `ly ,zxg` xvga `l la`

.`id zxg`øñåà äãåäé éáø-mivr `iadl

eid ok m` `l` ,oex`d jxevl mixqp ozeyrle

.aeh mei mcew dligza mixqepnàøîâàäéâ
àäéâ øáå-eqpkiy xvga oiyery dlecb dkixa

riwa .mikteyd lk ea-dphw dkixa ,`dib xa

mind eqpkiy ick dlecbl jenq oiyery

d`iln `idy ,dphwl dlecbd on oi`veid

.dphwl oiqpkpeøöçá úîä ír ïåøàå-:xnelk

`zlin `gkenc ,(inc xity) xvga znyk

`ciar znd jxevlc-,oex` carinl ivn

.xvg dze`aeïéøñåðîä ïéøñðî-oixqp enr yi

ozeyrl lecb gxehc ,crend axrn oipwezn

.crenaäðùîåì àéä äçîùù éðôî-

.`xnba yxtnåúùåøâ øéæçî-dgny dpi`c

.jk lkäéèéùëú äùà äùårå-oihiykz ipd

.`xnba yxtn `wcãåñú àì-iptn ,ciqa

ceqz `idy crena eiykr dlv` `ed leeipy

.zxrhvne ,ciqaúåèîä úà ïéâøñîå-`xnba

.yxtnàøîâéåä éàî-dxeq` dgny ike

.aeh meiaäçîùá äçîù ïéáørî ïéàã-:xnelk

.dicegl cren zgnya gnyilc opiraéðôî
çøåèä-crena `gxihe ,oi`eyip jxevl gxhil

.xeq`äéáøå äéøô ìåèéá íåùî-ixy i`c

aeh meia oi`eyp-lk dy` `yep mc` oi`

`diy ,crend cr oiznn `l` ,dlek dpyd

.oi`eyple crenl zg` dcerq dyer
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à÷ãÐ mpga ciarixiq` `lc xnel yi l`enyl elit`e .ixeqi`a axk dkldc d`xpe

dwrv ici lr exrvn wt`zn xzei ,ixy Ð envr `ed la` ,`pctq ici lr `l`

.onf xg`l gnyieïéàÐ crena zexawe oikek oixteg`ed mizn jxevl :qxhpewa yxit

xkend"a opzck .dzr jixv oi`yk elit` ,dyer) "zexit(a,w `xza `aamewn xkend :

.dxrn ly dagx dyer Ð xaw el zeyrl exiagl

meia elit` xzen Ð xak zny znd jxevl la`

,`q` dil fbinle `nilb dil fbinl ipy aeh

) dviac `nw wxta xn`ckmye `,eÐ oky lk ,(

crend legc ,wlgl yiy it lr s`e .crend leg

ipy aeh mei enk ,opaxc ipy aeh meie `ziixe`c

ipinye gqt ly iriayc ipy aeh meie zxvrc

.dviaa xn`w ipy mei lkac ,d`xp oi` Ð zxvr

legn ipy aeh mei ith xing dk`ln oipr lk :cere

xtega ixii`c qxhpewa yxity enke .crend

Ð dzin xg`l la` ,l`ppg epax yxit jk miign

,zn `la elit` Ð zexawe oikek opipzc `de .ixy

libx `ed xtegyk `ny ?znd mr `wec Ð oex`e

.il d`xp .znl jixvc `xikd iede ,ziaa xetgl

mixqpn `l` dcedi iaxl `kd ixy `lc `de

dil fbinl ixy mzde ,aeh mei axrn mixqepnd

`evnl mileki mixqp `ny Ð `q`e `nilb

`vni `l `q`e `nilb la` ,daxd mixqepn

meqxite lew yi mixqp zxiqpa ,`ny ,e` .miieyr

elit` ixiin Ð oixteg oi`c :miyxtn yie .lecb

xg`l rnync ,oikpgnc `inec ,dzin xg`l

.exvwnÐ jex` did m`y :`xnba yxtnc .dzin

miyi in rcei epi` ik ,ezepyl zelibx oi` miigne

,xg` jxevl e` ekxevl dyery :yxtl yie .ea

`nw wxta opixyc `de .oiyer eidy yxity enke

) dviacmye `,eepiid Ð `q`e `nilb dil fbinl (

ieyr `q`e `nilb `vni `ly ,ziyixtck `wec

,daxd `vni Ð zexawe oikek la` .aeh mei axrn

leki `nrh i`dne .miign xetgl milibx eidy

oikek oiyer oi`y itl ,dfd onfa xzen zeidl

.miign zexawe

ïéùåòåÐ crena zkxapjixv i`n`e :dniz

yie !crena oiqakn oi` `lde ?crena

,qakl minkg exizdy mze` lk jxevl :xnel

) `xza wxta onwl(a,biz` uegxl :miyxtn yie

.oikixkze znd

ïåøàåÐ xvga znd mr,inlyexia opixn`

zna Ð xn`c `cd :`pn iax xn`

el oiyer Ð mqxetny zna la` ,mqxetn epi`y

ediixag `pipg iaxc `cdk Ð weya elit` oex`

ega jnc opaxc.`weya oex` dil icar ,crend l

opiayg Ð oihren zeldw yiy ociclc ,d`xpe

.mizn edlekl mqxetn edlàäéâ`dib xae

Ð) "xetgi `l" wxtc oiicpe ovngn :l`ppg epax yxit(`,hi `xza `aarax` oiicpd on la` ovngd on `l` epy `l :`xnba opixn`we ,migth dyly zkxapd z` oiwigxn :mzdc ,`zile .

.migth dyly driwad z`e zkxapd z` oiwigxn :ipz `ztqezae .zen`ïøñðîåÐ `rpva) `iddl inc `lc mrh ozil yie .`iqdxta xeq`e(a,enw zaymeyn minkg exq`y lkc

) "it lr s`" 'tc `iddl ith ince .'ek oird zi`xn`,q zeaezk.'ek miywyw ea elry xepiv :(ìáàÐ ezyexb xifgnoi`eyip xg` dyxb :yexit ,oi`eyipdn `nizc `cd :inlyexia

.oiqexi`d on `l la` ,xifgde

éôìÐ dgnya dgny oiaxrn oi`yopirac zeliag zevn oiyer oi`y enkc zvw d`xp mrhe ."z`f reay `ln" :aizkcn yixc inlyexiae .dnlyc `xwn onwl yixcck ,aezkd zxifb

.dgnya iept eal didi Ð dgnya dgny oke ,dpnid envr dpti `le zg` devnl iept eal `diyêâçáÐ jzy`a `le`nw wxt opixn`ck .`zknq` `le ,`ed dyxc xwir

) dbibgca,g?dia yixc i`n "jbga" i`d Ð iy` axe :(éðôîÐ gxehd.i`cn xzei da gxehe Ð el `id dgnyy iptn :eyexit ikd oizipzneéðôîÐ diaxe dixt lehiaoizipzne

zgny gipn `le .dgnya aexir jiiy `le ,el dgny oi`y Ð ezyexb xifgn la` ipzwc `de .iept didiy e` ,gny `diy lbxd cr oevxa dze` ddyne .el `id dgnyy iptn :eyexit ikd

lega zeyrl xzen dlin zixa zcerqe .lbxd cr df xac zedyl libx oi` mbe .mipa el yi `zlinc `nzqe ,xak dy` el didy ,o`k oi` diaxe dixt lehia mbe ,da gxeh oi` mbe ,lbxd

) zeaezkc `nw wxt opixn`ck ,dgny `kilc Ð crend(`,gnydy" oikxan `lczcerq la` .df iptn df lhal oi` Ð reaw epnfy oeik ,inp i` .`wepil `xrv dil zi`c meyn "eperna dg

) `nw wxta dbibga yixcc iy` axk ol `niiwc :il d`xpe ?xzen `di j`id Ð dpnfa `ly ,dpnfa Ð gpiz !reaw dpnf `d xnel oi`e ,crena zeyrl xzen m` oeir jixv Ð oad oeicta,g

mye.cal oi`eyip zcerq m` ik dgnya dgny iaiyg `lc :xnel yi cere .dgnya dgny axrl xeq` epi`e ,jzy`a `le "jbga" (
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ìL álä ïî çkzLî únä ïéàL éôìéàî .íBé íéL §¦¤¥©¥¦§©¥©¦©¥§Ÿ¦©
.ípça ãéár÷c eäééðéa àkéà ?eäééðéaäðùîïéà ¥©§¦¨¥©§§¨¨¥§¦¨¥

ïéëekä úà ïéëpçî ìáà ,ãrBna úBøá÷e ïéëek ïéøôBç§¦¦§¨©¥£¨§©§¦¤©¦
.øöça únä ír ïBøàå ,ãrBna úëøáð ïéNBrå .ãrBna©¥§¦¦§¤¤©¥§¨¦©¥¤¨¥

.íéøñð Bnr Lé ïk íà àlà ,øñBà äãeäé éaøàøîâ ©¦§¨¥¤¨¦¥¥¦§¨¦
ïéëek :äãeäé áø øîà ?úBøá÷ éàîe ïéëek éàî¯ ©¦©§¨¨©©§¨¦

úBøá÷e ,äøéôça¯ïä elà :éëä énð àéðz .ïéðáa ©£¦¨§¨§¦§¨©§¨©¦¨¦¥¥
ïéëek ,úBøá÷ ïä elàå ïéëek¯úBøá÷e ,äøéôça¯ ¦§¥¥§¨¦©£¦¨§¨

øîà ?ïéëpçî ãöék ."ïéëekä úà ïéëpçî ìáà" .ïéðáa§¦§¨£¨§©§¦¤©¦¥©§©§¦¨©
CBøà äéä íàL :äãeäé áø¯àúéðúîa .Bøv÷î ©§¨¤¦¨¨¨§©§§©§¦¨

éøàî :àðz.'eë "úëøáð ïéNBrå" .Ba áéçøîe Ba C ¨¨©£¦©§¦§¦¦§¤¤
:àéðúäå .ré÷a Bæ :äãeäé áø øîà ?úëøáð éàî©¦§¤¤¨©©§¨¨¦©§¨©§¨
:àðäk áø àîéúéàå ééaà øîà !ré÷aäå úëøápä©¦§¤¤§©¨¦©¨©©©¥§¦¥¨©©£¨
àäì àðéðz ."øöça únä ír ïBøàå" .àäéb øáe àäéb¦¨©¦¨§¨¦©¥¤¨¥¨¥¨§¨
,BørN Bì ïéææBb :únä éëøBö ìk ïéNBr :ïðaø eðúc§¨©¨©¦¨§¥©¥§¦§¨
ïéøqeðîä ïéøñpî ïBøà Bì ïéNBrå ,Búeñk Bì ïéñaëîe§©§¦§§¦¨¦§¨¦©§¨¦
óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBrîL ïaø .áBè íBé áørî¥¤¤©¨¦§¤©§¦¥¥©

.Búéa CBúa àrðéöa ïøqðîe ,íéör ïéàéáîäðùî §¦¦¥¦§©§¨§¦§¨§¥
,úBðîìà àìå úBìeúa àì ,ãrBna íéLð ïéàNBð ïéà¥§¦¨¦©¥Ÿ§§Ÿ©§¨
øéæçî ìáà ,Bì àéä äçîOL éðtî ,ïéîaééî àìå§Ÿ§©§¦¦§¥¤¦§¨¦£¨©£¦
,ãrBna äéèéLëz äMà äNBrå .BúLeøb úà àeä¤§¨§¨¦¨©§¦¤¨©¥
.dì àeä ìeåépL éðtî ,ãeñz àì :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥Ÿ¨¦§¥¤¦¨
úà ïéâøñîe .áéìëî ïneàäå ,Bkøãk øôBz èBéãää©¤§¥§©§§¨¨©§¦§¨§¦¤

.ïéçzîî :øîBà éñBé éaø ,úBhnäàøîâäçîN éëå ©¦©¦¥¥§©§¦§¦¦§¨
,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?éåä éàî Bì àéä¦©¨¥¨©©§¨¨©§¥
dì éøîàå ,àérLBà éaø øîà øærìà éaø øîà ïëå§¥¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨§¨§¦¨
ïéáørî ïéàL éôì :àðéðç éaø øîà øærìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨§¦¤¥§¨§¦
éðtî :øîà àðeä [áø] øa äaø .äçîNa äçîN¦§¨§¦§¨©¨©©¨¨©¦§¥

øa äaøc àä :óñBé áøì ééaà déì øîà .BzLà úçîNa ÷ñBrå ìâøä úçîN çépnL¤©¦©¦§©¨¤¤§¥§¦§©¦§£©¥©©¥§©¥¨§©¨©
àðeä [áø]¯íéLð ïéàNBð ïéàL ïépî :áø øîà àðéè÷ øa ìàiðc áø øîàc ,àeä áøc ©¨§©§¨©©¨¦¥©§¦¨¨©©¦©¦¤¥§¦¨¦

ãrBna¯Ebça ,"Ebça zçîNå" :øîàpL¯éaø .çøBhä éðtî :øîà àler .EzLàa àìå ©¥¤¤¡©§¨©§¨§©¤§©¤§Ÿ§¦§§¨¨©¦§¥©©©¦
ãrBna àOéì ïéøeñà eøîàL elà ìk :éáéúéî .äiáøe äiøt ìehéa éðtî :øîà àçtð ÷çöé¦§¨©¨¨¨©¦§¥¦§¦¨§¦¨¥¦¦¨¥¤¨§£¦¦¨©¥
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מועד קטן. פרק ראשון - משקין בית השלחין דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc ohw cren(iying meil)

ìL álä ïî çkzLî únä ïéàL éôì,íBé íéLjeza edecitqi m`e §¦¤¥©¥¦§©¥©¦©¥§Ÿ¦
oeiky ,lbxd jeza s` eilr xrhvdl `eai ,lbxd iptl mei miyly

.egky `l oiicr ctqdd on mei miyly exar `ly
:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.minrhd oia dkldl weligd edn - ©¥©§
:`xnbd daiynípça ãéáò÷c eäééðéa àkéàmdipia welig yi - ¦¨¥©§§¨¨¦§¦¨

etqk epzi `ny xeqi`d mrhy axly ,mpiga citqn octqdyk
,xzene df yyg oi` mpiga ctqda ,lbxl dlri `le octql

.xeq` mpiga s` ,lbxa xrv mxeby mrhdy l`enyle

äðùî
:crena zn zxeaw jxevl dgxih ipic zx`an dpyndïéøôBç ïéà¥§¦

ãòBna úBøá÷e ïéëekyiy meyn ,ezeniy mizn jxevl mpikdl ¦§¨©¥
.dxizi dgxh ef dxitgaïéëpçî ìáàmipwzn -.ãòBna ïéëekä úà £¨§©§¦¤©¦©¥

úëøáð ïéNBòåmicba qeaik jxevl xvgay mind ueaiwl dkixa - §¦¦§¤¤
,ãòBna.jk lk dgxih dfa oi`y iptnåcrena miyer okïBøà ©¥§¨

,znd ea xeawløöça únä íòday xvga ievn zndy onfa - ¦©¥¤¨¥
e .eziiyrl mivr xqpl s` epiide ,oex`d z` dyer `edäãeäé éaø©¦§¨

øñBà,daexn dgxih efy oeik ,znl oex` zeyrl ick mivr xqpl ¥
íéøñð Bnò Lé ïk íà àlàel` mixqpa zepal xzen f`y ,mipken ¤¨¦¥¥¦§¨¦

.oex`d z`

àøîâ
:`xnbd zxxan,úBøá÷ éàîe ïéëek éàîweligd dn xnelk ©¦©§¨

:`xnbd daiyn .envr ipta cg` lk epyy mdipia,äãeäé áø øîà̈©©§¨
ïéëekmixaw mdäøéôça,dnc`aúBøá÷emdïéðáalr xaw ¦©£¦¨§¨§¦§¨

.rwxwdéëä énð àéðz,`ziixaa,úBøá÷ ïä elàå ïéëek ïä elà ©§¨©¦¨¦¥¥¦§¥¥§¨
.ïéðáa úBøá÷e äøéôça ïéëek¦©£¦¨§¨§¦§¨

:dpyna epipy.ïéëekä úà ïéëpçî ìáà£¨§©§¦¤©¦
:`xnbd zxxanïéëpçî ãöékdaiyn .mikekd owzl xzed cvik - ¥©§©§¦

:`xnbd,Bøv÷î CBøà äéä íàL ,äãeäé áø øîàdgxih jka oi`y ¨©©§¨¤¦¨¨¨§©§
e .dxiziàðz àúéðúîa,epipy `ziixaa -éøàî,Ba áéçøîe Ba Cs`e §©§¦¨¨¨©£¦©§¦

.xvwln xzei dgxih jka yiy
,dpyna epipy.'åë úëøáð ïéNBòå§¦¦§¤¤

:`xnbd zxxan.úëøáð éàî:`xnbd daiynBæ ,äãeäé áø øîà ©¦§¤¤¨©©§¨
òé÷ada miqakne ,xvgay mind ztiq`l dlecb dkixa - ¨¦©

.micbad
:`xnbd dywnàéðúäå`ziixaa,òé÷aäå úëøápäipyy x`eane §¨©§¨©¦§¤¤§©¨¦©

:`xnbd zvxzn .md mixacàîéúéàå ,éiaà øîàmixne` yie - ¨©©©¥§¦¥¨
xn`y,àðäk áø`id zkxapy `l` ,zekixa odizyàäéb- ©©£¨¦¨

,xvga miyery dlecb dkixae`ed riwaàäéb øádphw dkixa - ©¦¨
.dphwl mind e`vi dlecbd `lnzz m`y ,dlecbl dkenqd

:dpyna epipyåmiyer.øöça únä íò ïBøà §¨¦©¥¤¨¥
:`xnbd d`ianïðaø eðúc àäì àðéðzixac z` dpyna epipy - ¨¦¨§¨§¨©¨¨

,oldlc `ziixadúnä éëøBö ìk ïéNBò,crena,BøòN Bì ïéææBb ¦¨§¥©¥§¦§¨
ïBøà Bì ïéNBòå ,Búeñk Bì ïéñaëîe`weec j` ,dxeawlïéøñpî §©§¦§§¦¨¦§¨¦

,áBè íBé áøòî ïéøqeðnäiaxke] dgxih meyn crena xqpl xeq`e ©§¨¦¥¤¤
.[dpyna dcediíéöò ïéàéáî óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥©§¦¦¥¦

ïøqðîez`f dyri j` ,[`nw `pzk] oex`d ziiyr jxevlàòðéöa §©§¨§¦§¨
Búéa CBúa.[á] §¥

äðùî
:crena oi`eyip oic zx`an dpyndàì ,ãòBna íéLð ïéàNBð ïéà¥§¦¨¦©¥Ÿ

å ,úBðîìà àìå úBìeúaokïéîaééî àì,mipa `la zny g` zy` §§Ÿ©§¨§Ÿ§©§¦
BúLeøb úà àeä øéæçî ìáà .Bì àéä äçîOL éðtîxg`l dyxiby ¦§¥¤¦§¨¦£¨©£¦¤§¨

dgny el oi` el d`eyp dzid xaky dy`ay meyn ,oi`eyipd
.dxifgdl dlecb

:crena aeh mei zgny meyn mitqep mipicäéèéLëz äMà äNBòå§¨¦¨©§¦¤¨
mihiykza dnvr dy` zhywn -,ãòBnalr zaagzn jkay ©¥

aeh mei zgny dl yie ,dpere diaxe dixt zevn miniiwne dlra
.jkaãeñz àì ,øîBà äãeäé éaøxriyd xiydl ciqa dy`d ©¦§¨¥Ÿ¨

,xyad ocrleL éðtîcrena dzrìeeép[xrv-],dì àeäx`ye ¦§¥¤¦¨
.mixzen mihiykzd

:mipey minrhn crena dk`ln zeyrl xzeny mipte`èBéãää- ©¤§
,dxitza one` epi`y mc`Bkøãk øôBzezxitz oi`y ,crena ¥§©§

,dxeq` dk`ln zaygpïneàäåxtez epi` ,hiig epiidc dxitza §¨¨
e ezxitz jxcn dpyn `l` ,ekxck,áéìëîxzed `l iepiya s`e ©§¦

.crend jxevl `l`åokúà ïéâøñîzeieyr mdny milagd §§¨§¦¤
úBhnä.crend jxevl,øîBà éñBé éaøilag z` mibxqn oi` ©¦©¦¥¥

wx `l` ,dk`lnl aygpy zehindïéçzîî.mze` §©§¦

àøîâ
.el `id dgnyy iptn ,'eke crena miyp oi`yep oi` :dpyna epipy

:`xnbd dywnéëåoi`eyip m`éåä éàî ,Bì àéä äçîNdn - §¦¦§¨¦©¨¥
.crena dgnyd dxq`p ike ,jka oexqigd

:`xnbd zvxznøæòìà éaø øîà ïëå ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§¥¨©©¦¤§¨¨
dì éøîàå ,àéòLBà éaø øîày mixne` yie -øîà øæòìà éaø øîà ¨©©¦©§¨§¨§¥¨¨©©¦¤§¨¨¨©

,àðéðç éaø,`ed el `id dgnyy mrhd xe`iaïéáøòî ïéàL éôì ©¦£¦¨§¦¤¥§¨§¦
äçîNcrend meyn dpi`yäçîNagnyiy jixvy ,crend ly ¦§¨§¦§¨

oiprn dpi`y ztqep dgny mc`l yiyky ,dcal crend zgnya
.lbxd zgnya genyl iept epi`e eal z` zqtez `id ,crend

:dpynd mrhl xg` xe`iaéðtî ,øîà àðeä [áø] øa äaø©¨©©¨¨©¦§¥
Loi`eyip zgnya ewqeraúçîNa ÷ñBòå ìâøä úçîN çépn ¤©¦©¦§©¨¤¤§¥§¦§©

.BzLà¦§
àä ,óñBé áøì éiaà déì øîàdf xn`n -áøc ,àðeä [áø] øa äaøc ¨©¥©©¥§©¥¨§©¨©©¨§©

,àeä,exn` `edyïéàL ïépî ,áø øîà àðéè÷ øa ìàiðc áø øîàc§¨©©¨¦¥©§¦¨¨©©¦©¦¤¥
øîàpL ,ãòBna íéLð ïéàNBð(ci fh mixac),'Ebça zçîNå'yexcl yie §¦¨¦©¥¤¤¡©§¨©§¨§©¤

`weec gnyzy,EzLàa àìå ,Ebçagny epi` ezy`a gnyde §©¤§Ÿ§¦§§
.ebga

:xg` xe`ia,øîà àìeòcrena oi`eyip xeq`l dpynd zpeekéðtî ¨¨©¦§¥
,çøBhäzgnyn lhazne ,i`cn xzei mda gxehe el md dgnyy ©©

.lbxd
:xg` xe`ia,øîà àçôð ÷çöé éaøoi`eyip xeq`l dpynd zpeek ©¦¦§¨©§¨¨©

,äiáøe äiøt ìehéa éðtîdy` `yiln epizni crena exzei m`y ¦§¥¦§¦¨§¦¨
oi`eyipde crend zecerq zeyrl ick ,crend cr dpyd lk

.dcerq ze`veda zigtdle zg` dcerqa
miyp oi`yep oi`y oicl exn`py minrhd lk lr dywn `xnbd

:crena,éáéúéî,`ziixaa epipyeøîàL elà ìky minkgïéøeñà ¥¦¥¨¥¤¨§£¦
,ãòBna àOéì,envr lbxa wx mixeq` ¦¨©¥
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רטו oiglyd zia oiwyna cenr g sc ± oey`x wxtohw cren
íåé íéùìù áìä ïî çëúùî úîä ïéàù éôì-ald on gkzyn oi` znc oeik ,xnelk

lbxd iptl mei miylyn zegt ecitqn m` ,mei miyly-`l oiicrc ,lbxa ctqnl iz`

.egkyíðçá ãéárã-mpga ciar octqc oeik ,lbxl onify zern meyn xn`c o`n-

mei miyly ald on gkzyn znd oi`y itl xn`c o`ne ,inc xity-.xeq` inp mpga

äðùîúåøá÷å ïéëåë ïéøôåç ïéà-jxevl

jxevl opnfl zexawe oikek xetgl okxcy .mizn

`ed `xizi `gxihc ,ezeniy mizn.ïéëðçî-

.`xnba yxtnúëøáð-,oiqaek ly dkixa

.i`d ilek `gxih dia zileúîä ír ïåøàå
øöçá-xqple oex` zeyrl xzen ,my zndy

.elek ezeyrle oex`d jxevl dligzn mixqpd

dk`ln exn`i `ly ,zxg` xvga `l la`

.`id zxg`øñåà äãåäé éáø-mivr `iadl

eid ok m` `l` ,oex`d jxevl mixqp ozeyrle

.aeh mei mcew dligza mixqepnàøîâàäéâ
àäéâ øáå-eqpkiy xvga oiyery dlecb dkixa

riwa .mikteyd lk ea-dphw dkixa ,`dib xa

mind eqpkiy ick dlecbl jenq oiyery

d`iln `idy ,dphwl dlecbd on oi`veid

.dphwl oiqpkpeøöçá úîä ír ïåøàå-:xnelk

`zlin `gkenc ,(inc xity) xvga znyk

`ciar znd jxevlc-,oex` carinl ivn

.xvg dze`aeïéøñåðîä ïéøñðî-oixqp enr yi

ozeyrl lecb gxehc ,crend axrn oipwezn

.crenaäðùîåì àéä äçîùù éðôî-

.`xnba yxtnåúùåøâ øéæçî-dgny dpi`c

.jk lkäéèéùëú äùà äùårå-oihiykz ipd

.`xnba yxtn `wcãåñú àì-iptn ,ciqa

ceqz `idy crena eiykr dlv` `ed leeipy

.zxrhvne ,ciqaúåèîä úà ïéâøñîå-`xnba

.yxtnàøîâéåä éàî-dxeq` dgny ike

.aeh meiaäçîùá äçîù ïéáørî ïéàã-:xnelk

.dicegl cren zgnya gnyilc opiraéðôî
çøåèä-crena `gxihe ,oi`eyip jxevl gxhil

.xeq`äéáøå äéøô ìåèéá íåùî-ixy i`c

aeh meia oi`eyp-lk dy` `yep mc` oi`

`diy ,crend cr oiznn `l` ,dlek dpyd

.oi`eyple crenl zg` dcerq dyer
ïéøúåî

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

à÷ãÐ mpga ciarixiq` `lc xnel yi l`enyl elit`e .ixeqi`a axk dkldc d`xpe

dwrv ici lr exrvn wt`zn xzei ,ixy Ð envr `ed la` ,`pctq ici lr `l`

.onf xg`l gnyieïéàÐ crena zexawe oikek oixteg`ed mizn jxevl :qxhpewa yxit

xkend"a opzck .dzr jixv oi`yk elit` ,dyer) "zexit(a,w `xza `aamewn xkend :

.dxrn ly dagx dyer Ð xaw el zeyrl exiagl

meia elit` xzen Ð xak zny znd jxevl la`

,`q` dil fbinle `nilb dil fbinl ipy aeh

) dviac `nw wxta xn`ckmye `,eÐ oky lk ,(

crend legc ,wlgl yiy it lr s`e .crend leg

ipy aeh mei enk ,opaxc ipy aeh meie `ziixe`c

ipinye gqt ly iriayc ipy aeh meie zxvrc

.dviaa xn`w ipy mei lkac ,d`xp oi` Ð zxvr

legn ipy aeh mei ith xing dk`ln oipr lk :cere

xtega ixii`c qxhpewa yxity enke .crend

Ð dzin xg`l la` ,l`ppg epax yxit jk miign

,zn `la elit` Ð zexawe oikek opipzc `de .ixy

libx `ed xtegyk `ny ?znd mr `wec Ð oex`e

.il d`xp .znl jixvc `xikd iede ,ziaa xetgl

mixqpn `l` dcedi iaxl `kd ixy `lc `de

dil fbinl ixy mzde ,aeh mei axrn mixqepnd

`evnl mileki mixqp `ny Ð `q`e `nilb

`vni `l `q`e `nilb la` ,daxd mixqepn

meqxite lew yi mixqp zxiqpa ,`ny ,e` .miieyr

elit` ixiin Ð oixteg oi`c :miyxtn yie .lecb

xg`l rnync ,oikpgnc `inec ,dzin xg`l

.exvwnÐ jex` did m`y :`xnba yxtnc .dzin

miyi in rcei epi` ik ,ezepyl zelibx oi` miigne

,xg` jxevl e` ekxevl dyery :yxtl yie .ea

`nw wxta opixyc `de .oiyer eidy yxity enke

) dviacmye `,eepiid Ð `q`e `nilb dil fbinl (

ieyr `q`e `nilb `vni `ly ,ziyixtck `wec

,daxd `vni Ð zexawe oikek la` .aeh mei axrn

leki `nrh i`dne .miign xetgl milibx eidy

oikek oiyer oi`y itl ,dfd onfa xzen zeidl

.miign zexawe

ïéùåòåÐ crena zkxapjixv i`n`e :dniz

yie !crena oiqakn oi` `lde ?crena

,qakl minkg exizdy mze` lk jxevl :xnel

) `xza wxta onwl(a,biz` uegxl :miyxtn yie

.oikixkze znd

ïåøàåÐ xvga znd mr,inlyexia opixn`

zna Ð xn`c `cd :`pn iax xn`

el oiyer Ð mqxetny zna la` ,mqxetn epi`y

ediixag `pipg iaxc `cdk Ð weya elit` oex`

ega jnc opaxc.`weya oex` dil icar ,crend l

opiayg Ð oihren zeldw yiy ociclc ,d`xpe

.mizn edlekl mqxetn edlàäéâ`dib xae

Ð) "xetgi `l" wxtc oiicpe ovngn :l`ppg epax yxit(`,hi `xza `aarax` oiicpd on la` ovngd on `l` epy `l :`xnba opixn`we ,migth dyly zkxapd z` oiwigxn :mzdc ,`zile .

.migth dyly driwad z`e zkxapd z` oiwigxn :ipz `ztqezae .zen`ïøñðîåÐ `rpva) `iddl inc `lc mrh ozil yie .`iqdxta xeq`e(a,enw zaymeyn minkg exq`y lkc

) "it lr s`" 'tc `iddl ith ince .'ek oird zi`xn`,q zeaezk.'ek miywyw ea elry xepiv :(ìáàÐ ezyexb xifgnoi`eyip xg` dyxb :yexit ,oi`eyipdn `nizc `cd :inlyexia

.oiqexi`d on `l la` ,xifgde

éôìÐ dgnya dgny oiaxrn oi`yopirac zeliag zevn oiyer oi`y enkc zvw d`xp mrhe ."z`f reay `ln" :aizkcn yixc inlyexiae .dnlyc `xwn onwl yixcck ,aezkd zxifb

.dgnya iept eal didi Ð dgnya dgny oke ,dpnid envr dpti `le zg` devnl iept eal `diyêâçáÐ jzy`a `le`nw wxt opixn`ck .`zknq` `le ,`ed dyxc xwir

) dbibgca,g?dia yixc i`n "jbga" i`d Ð iy` axe :(éðôîÐ gxehd.i`cn xzei da gxehe Ð el `id dgnyy iptn :eyexit ikd oizipzneéðôîÐ diaxe dixt lehiaoizipzne

zgny gipn `le .dgnya aexir jiiy `le ,el dgny oi`y Ð ezyexb xifgn la` ipzwc `de .iept didiy e` ,gny `diy lbxd cr oevxa dze` ddyne .el `id dgnyy iptn :eyexit ikd

lega zeyrl xzen dlin zixa zcerqe .lbxd cr df xac zedyl libx oi` mbe .mipa el yi `zlinc `nzqe ,xak dy` el didy ,o`k oi` diaxe dixt lehia mbe ,da gxeh oi` mbe ,lbxd

) zeaezkc `nw wxt opixn`ck ,dgny `kilc Ð crend(`,gnydy" oikxan `lczcerq la` .df iptn df lhal oi` Ð reaw epnfy oeik ,inp i` .`wepil `xrv dil zi`c meyn "eperna dg

) `nw wxta dbibga yixcc iy` axk ol `niiwc :il d`xpe ?xzen `di j`id Ð dpnfa `ly ,dpnfa Ð gpiz !reaw dpnf `d xnel oi`e ,crena zeyrl xzen m` oeir jixv Ð oad oeicta,g

mye.cal oi`eyip zcerq m` ik dgnya dgny iaiyg `lc :xnel yi cere .dgnya dgny axrl xeq` epi`e ,jzy`a `le "jbga" (
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ìL álä ïî çkzLî únä ïéàL éôìéàî .íBé íéL §¦¤¥©¥¦§©¥©¦©¥§Ÿ¦©
.ípça ãéár÷c eäééðéa àkéà ?eäééðéaäðùîïéà ¥©§¦¨¥©§§¨¨¥§¦¨¥

ïéëekä úà ïéëpçî ìáà ,ãrBna úBøá÷e ïéëek ïéøôBç§¦¦§¨©¥£¨§©§¦¤©¦
.øöça únä ír ïBøàå ,ãrBna úëøáð ïéNBrå .ãrBna©¥§¦¦§¤¤©¥§¨¦©¥¤¨¥

.íéøñð Bnr Lé ïk íà àlà ,øñBà äãeäé éaøàøîâ ©¦§¨¥¤¨¦¥¥¦§¨¦
ïéëek :äãeäé áø øîà ?úBøá÷ éàîe ïéëek éàî¯ ©¦©§¨¨©©§¨¦

úBøá÷e ,äøéôça¯ïä elà :éëä énð àéðz .ïéðáa ©£¦¨§¨§¦§¨©§¨©¦¨¦¥¥
ïéëek ,úBøá÷ ïä elàå ïéëek¯úBøá÷e ,äøéôça¯ ¦§¥¥§¨¦©£¦¨§¨

øîà ?ïéëpçî ãöék ."ïéëekä úà ïéëpçî ìáà" .ïéðáa§¦§¨£¨§©§¦¤©¦¥©§©§¦¨©
CBøà äéä íàL :äãeäé áø¯àúéðúîa .Bøv÷î ©§¨¤¦¨¨¨§©§§©§¦¨

éøàî :àðz.'eë "úëøáð ïéNBrå" .Ba áéçøîe Ba C ¨¨©£¦©§¦§¦¦§¤¤
:àéðúäå .ré÷a Bæ :äãeäé áø øîà ?úëøáð éàî©¦§¤¤¨©©§¨¨¦©§¨©§¨
:àðäk áø àîéúéàå ééaà øîà !ré÷aäå úëøápä©¦§¤¤§©¨¦©¨©©©¥§¦¥¨©©£¨
àäì àðéðz ."øöça únä ír ïBøàå" .àäéb øáe àäéb¦¨©¦¨§¨¦©¥¤¨¥¨¥¨§¨
,BørN Bì ïéææBb :únä éëøBö ìk ïéNBr :ïðaø eðúc§¨©¨©¦¨§¥©¥§¦§¨
ïéøqeðîä ïéøñpî ïBøà Bì ïéNBrå ,Búeñk Bì ïéñaëîe§©§¦§§¦¨¦§¨¦©§¨¦
óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBrîL ïaø .áBè íBé áørî¥¤¤©¨¦§¤©§¦¥¥©

.Búéa CBúa àrðéöa ïøqðîe ,íéör ïéàéáîäðùî §¦¦¥¦§©§¨§¦§¨§¥
,úBðîìà àìå úBìeúa àì ,ãrBna íéLð ïéàNBð ïéà¥§¦¨¦©¥Ÿ§§Ÿ©§¨
øéæçî ìáà ,Bì àéä äçîOL éðtî ,ïéîaééî àìå§Ÿ§©§¦¦§¥¤¦§¨¦£¨©£¦
,ãrBna äéèéLëz äMà äNBrå .BúLeøb úà àeä¤§¨§¨¦¨©§¦¤¨©¥
.dì àeä ìeåépL éðtî ,ãeñz àì :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥Ÿ¨¦§¥¤¦¨
úà ïéâøñîe .áéìëî ïneàäå ,Bkøãk øôBz èBéãää©¤§¥§©§§¨¨©§¦§¨§¦¤

.ïéçzîî :øîBà éñBé éaø ,úBhnäàøîâäçîN éëå ©¦©¦¥¥§©§¦§¦¦§¨
,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?éåä éàî Bì àéä¦©¨¥¨©©§¨¨©§¥
dì éøîàå ,àérLBà éaø øîà øærìà éaø øîà ïëå§¥¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨§¨§¦¨
ïéáørî ïéàL éôì :àðéðç éaø øîà øærìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦£¦¨§¦¤¥§¨§¦
éðtî :øîà àðeä [áø] øa äaø .äçîNa äçîN¦§¨§¦§¨©¨©©¨¨©¦§¥

øa äaøc àä :óñBé áøì ééaà déì øîà .BzLà úçîNa ÷ñBrå ìâøä úçîN çépnL¤©¦©¦§©¨¤¤§¥§¦§©¦§£©¥©©¥§©¥¨§©¨©
àðeä [áø]¯íéLð ïéàNBð ïéàL ïépî :áø øîà àðéè÷ øa ìàiðc áø øîàc ,àeä áøc ©¨§©§¨©©¨¦¥©§¦¨¨©©¦©¦¤¥§¦¨¦

ãrBna¯Ebça ,"Ebça zçîNå" :øîàpL¯éaø .çøBhä éðtî :øîà àler .EzLàa àìå ©¥¤¤¡©§¨©§¨§©¤§©¤§Ÿ§¦§§¨¨©¦§¥©©©¦
ãrBna àOéì ïéøeñà eøîàL elà ìk :éáéúéî .äiáøe äiøt ìehéa éðtî :øîà àçtð ÷çöé¦§¨©¨¨¨©¦§¥¦§¦¨§¦¨¥¦¦¨¥¤¨§£¦¦¨©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc ohw cren(iying meil)

ìL álä ïî çkzLî únä ïéàL éôì,íBé íéLjeza edecitqi m`e §¦¤¥©¥¦§©¥©¦©¥§Ÿ¦
oeiky ,lbxd jeza s` eilr xrhvdl `eai ,lbxd iptl mei miyly

.egky `l oiicr ctqdd on mei miyly exar `ly
:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.minrhd oia dkldl weligd edn - ©¥©§
:`xnbd daiynípça ãéáò÷c eäééðéa àkéàmdipia welig yi - ¦¨¥©§§¨¨¦§¦¨

etqk epzi `ny xeqi`d mrhy axly ,mpiga citqn octqdyk
,xzene df yyg oi` mpiga ctqda ,lbxl dlri `le octql

.xeq` mpiga s` ,lbxa xrv mxeby mrhdy l`enyle

äðùî
:crena zn zxeaw jxevl dgxih ipic zx`an dpyndïéøôBç ïéà¥§¦

ãòBna úBøá÷e ïéëekyiy meyn ,ezeniy mizn jxevl mpikdl ¦§¨©¥
.dxizi dgxh ef dxitgaïéëpçî ìáàmipwzn -.ãòBna ïéëekä úà £¨§©§¦¤©¦©¥

úëøáð ïéNBòåmicba qeaik jxevl xvgay mind ueaiwl dkixa - §¦¦§¤¤
,ãòBna.jk lk dgxih dfa oi`y iptnåcrena miyer okïBøà ©¥§¨

,znd ea xeawløöça únä íòday xvga ievn zndy onfa - ¦©¥¤¨¥
e .eziiyrl mivr xqpl s` epiide ,oex`d z` dyer `edäãeäé éaø©¦§¨

øñBà,daexn dgxih efy oeik ,znl oex` zeyrl ick mivr xqpl ¥
íéøñð Bnò Lé ïk íà àlàel` mixqpa zepal xzen f`y ,mipken ¤¨¦¥¥¦§¨¦

.oex`d z`

àøîâ
:`xnbd zxxan,úBøá÷ éàîe ïéëek éàîweligd dn xnelk ©¦©§¨

:`xnbd daiyn .envr ipta cg` lk epyy mdipia,äãeäé áø øîà̈©©§¨
ïéëekmixaw mdäøéôça,dnc`aúBøá÷emdïéðáalr xaw ¦©£¦¨§¨§¦§¨

.rwxwdéëä énð àéðz,`ziixaa,úBøá÷ ïä elàå ïéëek ïä elà ©§¨©¦¨¦¥¥¦§¥¥§¨
.ïéðáa úBøá÷e äøéôça ïéëek¦©£¦¨§¨§¦§¨

:dpyna epipy.ïéëekä úà ïéëpçî ìáà£¨§©§¦¤©¦
:`xnbd zxxanïéëpçî ãöékdaiyn .mikekd owzl xzed cvik - ¥©§©§¦

:`xnbd,Bøv÷î CBøà äéä íàL ,äãeäé áø øîàdgxih jka oi`y ¨©©§¨¤¦¨¨¨§©§
e .dxiziàðz àúéðúîa,epipy `ziixaa -éøàî,Ba áéçøîe Ba Cs`e §©§¦¨¨¨©£¦©§¦

.xvwln xzei dgxih jka yiy
,dpyna epipy.'åë úëøáð ïéNBòå§¦¦§¤¤

:`xnbd zxxan.úëøáð éàî:`xnbd daiynBæ ,äãeäé áø øîà ©¦§¤¤¨©©§¨
òé÷ada miqakne ,xvgay mind ztiq`l dlecb dkixa - ¨¦©

.micbad
:`xnbd dywnàéðúäå`ziixaa,òé÷aäå úëøápäipyy x`eane §¨©§¨©¦§¤¤§©¨¦©

:`xnbd zvxzn .md mixacàîéúéàå ,éiaà øîàmixne` yie - ¨©©©¥§¦¥¨
xn`y,àðäk áø`id zkxapy `l` ,zekixa odizyàäéb- ©©£¨¦¨

,xvga miyery dlecb dkixae`ed riwaàäéb øádphw dkixa - ©¦¨
.dphwl mind e`vi dlecbd `lnzz m`y ,dlecbl dkenqd

:dpyna epipyåmiyer.øöça únä íò ïBøà §¨¦©¥¤¨¥
:`xnbd d`ianïðaø eðúc àäì àðéðzixac z` dpyna epipy - ¨¦¨§¨§¨©¨¨

,oldlc `ziixadúnä éëøBö ìk ïéNBò,crena,BøòN Bì ïéææBb ¦¨§¥©¥§¦§¨
ïBøà Bì ïéNBòå ,Búeñk Bì ïéñaëîe`weec j` ,dxeawlïéøñpî §©§¦§§¦¨¦§¨¦

,áBè íBé áøòî ïéøqeðnäiaxke] dgxih meyn crena xqpl xeq`e ©§¨¦¥¤¤
.[dpyna dcediíéöò ïéàéáî óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥©§¦¦¥¦

ïøqðîez`f dyri j` ,[`nw `pzk] oex`d ziiyr jxevlàòðéöa §©§¨§¦§¨
Búéa CBúa.[á] §¥

äðùî
:crena oi`eyip oic zx`an dpyndàì ,ãòBna íéLð ïéàNBð ïéà¥§¦¨¦©¥Ÿ

å ,úBðîìà àìå úBìeúaokïéîaééî àì,mipa `la zny g` zy` §§Ÿ©§¨§Ÿ§©§¦
BúLeøb úà àeä øéæçî ìáà .Bì àéä äçîOL éðtîxg`l dyxiby ¦§¥¤¦§¨¦£¨©£¦¤§¨

dgny el oi` el d`eyp dzid xaky dy`ay meyn ,oi`eyipd
.dxifgdl dlecb

:crena aeh mei zgny meyn mitqep mipicäéèéLëz äMà äNBòå§¨¦¨©§¦¤¨
mihiykza dnvr dy` zhywn -,ãòBnalr zaagzn jkay ©¥

aeh mei zgny dl yie ,dpere diaxe dixt zevn miniiwne dlra
.jkaãeñz àì ,øîBà äãeäé éaøxriyd xiydl ciqa dy`d ©¦§¨¥Ÿ¨

,xyad ocrleL éðtîcrena dzrìeeép[xrv-],dì àeäx`ye ¦§¥¤¦¨
.mixzen mihiykzd

:mipey minrhn crena dk`ln zeyrl xzeny mipte`èBéãää- ©¤§
,dxitza one` epi`y mc`Bkøãk øôBzezxitz oi`y ,crena ¥§©§

,dxeq` dk`ln zaygpïneàäåxtez epi` ,hiig epiidc dxitza §¨¨
e ezxitz jxcn dpyn `l` ,ekxck,áéìëîxzed `l iepiya s`e ©§¦

.crend jxevl `l`åokúà ïéâøñîzeieyr mdny milagd §§¨§¦¤
úBhnä.crend jxevl,øîBà éñBé éaøilag z` mibxqn oi` ©¦©¦¥¥

wx `l` ,dk`lnl aygpy zehindïéçzîî.mze` §©§¦

àøîâ
.el `id dgnyy iptn ,'eke crena miyp oi`yep oi` :dpyna epipy

:`xnbd dywnéëåoi`eyip m`éåä éàî ,Bì àéä äçîNdn - §¦¦§¨¦©¨¥
.crena dgnyd dxq`p ike ,jka oexqigd

:`xnbd zvxznøæòìà éaø øîà ïëå ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§¥¨©©¦¤§¨¨
dì éøîàå ,àéòLBà éaø øîày mixne` yie -øîà øæòìà éaø øîà ¨©©¦©§¨§¨§¥¨¨©©¦¤§¨¨¨©

,àðéðç éaø,`ed el `id dgnyy mrhd xe`iaïéáøòî ïéàL éôì ©¦£¦¨§¦¤¥§¨§¦
äçîNcrend meyn dpi`yäçîNagnyiy jixvy ,crend ly ¦§¨§¦§¨

oiprn dpi`y ztqep dgny mc`l yiyky ,dcal crend zgnya
.lbxd zgnya genyl iept epi`e eal z` zqtez `id ,crend
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בטח שמע משלושת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, ועל-כל-פנים ישמור עליהם מכאן ולהבא . . אשר שווים הם לכל נפש 
וסגולה לכמה עניינים.

ממכתב ט' שבט, תש"כ

הדפסת ספרי תניא בכל מקום שבו דרים בני ישראל, תוכנה – הפצת המעיינות חוצה: מעיינותיו של הבעל-שם-טוב, תורת החסידות 
הכללית, כפי שנמשכים ומתגלים באופן ד"יתפרנסון מיניה" בתורת חסידות חב"ד, ולכל לראש – בספר התניא, היסוד ותורה-שבכתב 

דחסידות חב"ד.
.משיחת ג' שבט ה'תשד"מ
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y oeik ,df xeqi` oi` lbxd axra `yepyk ,ezy`aãç äçîN øwéò¦¨¦§¨©
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oiglyd zia oiwyn` cenr h sc ± oey`x wxtohw cren
ìâøä áør àùéì ïéøúåî-.lbxa eidi dcerq ly mini zrayc ab lr s`e .dlgzkl xzen ,xnelkäçîù ø÷ér-.dgnya dgny axrn aiyg `l inei x`yae .`nei cg oi`eyipc

àçøéè ø÷ér-.oi`eyipc oey`x meia oi`eyipcéùðéà åäùî àì àîåé ãçì-lbxd axra `l` ligzdl leki epi`y oeik ,xnelk-`lc `zln inxzn `nlcc .lbxd cr oipiznn oi`

.lbxd lk ligzn `le ,lbxd axra ligzn ivnäòáù ãéárå-.lbxle ziad zkepgl ,`kdle `kdl dgny ineiïðéøèð àì øèðéî àîìãå-,dnly xhp `lc ikid ik ,lbxd cr oi`eyip

dil inxzn i` la`-.ciaréëä éà-ciar dil ixwi` i`c `kidc-.lbxa ziad zkepg dil inxzilc ikid ik ,lbxd cr oipaa ixeiyl dil irai`áøår àéìë äîà-xvwne dlk bbd

lfxaa my eze` oitgne ,dn`k cr dlrnl

edf ,eilr miaxerd eayi `ly ick mixnqnae

.oipak aiyg `làîìãåéîð áøår àéìë äîà
àåä ïéðá êøåö-lk `l` ,dixiiy `l ikdl

lbxa oi`eyipl dil inxzi`c `kid-opirci `l

.opicar `lc olpnãåçì éðä äðéî rîù-`lc

.inxzn elit` ,cgia dil carinl ivnåùr àì
íéøåôë íåé ìàøùé-iptly mini drayy itl

:aizkc ,dzyne dgny eyr mei lk zekeq

mini zray bgd z` `idd zra dnly yrie"

."mei xyr drax` mini zrayeãéçé ïáø÷å-

.mi`iyp lyäìé÷ñ øåñéàã-.zxkn xengc
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.dzynåãárì éîð àëä-`l lkin ,zepaxw

.elkiléréáùä íåéá-iriay mei :ol rnyne
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zay axra iyy `iyp aixwd-`iyp aixwn

iriay i`ne ,zaya cg`a iriay-iriay
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.[mixetkd meia] elit`e ,mitevxòáøàå íéøùò
úåððø-dltze dpgze dpx oia ,dyxta iaizk

.dywaeíéøãð úùøô-.mixcp zkqníåéá
éðéîùä-.mizye mixyra epiid ,bg lyáéúëå

äùìùå íéøùr íåéáå-mixyrac `nl`

.dipin exhti` dylye mixyrae ,mizyeìù
äøåö-.minkg :xnelkêìâø ìârî ñìô-

devn efi` .oda oiire zevn lewy :xnelk

.dlecbd dyre ,dlecbïô íééç çøà áéúëå
ñìôú-jcil `azy devn lk :rnync-dyr

dphw gipz l`e ,dphw oia dlecb oia ,dze`

.dlecbd iptnéãé ìr äúåùrì øùôàù äåöî
íéøçà-dyrzy ,jlbx lbrn qlt .qltz

.dphw eyri jixage ,dlecbd dz`
äåöîáå
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תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc ohw cren(iyiy meil)

äåöîa ïàkecil dzxwpy,íéøçà éãé ìò dúBNòì øLôà éàLoi`y ¨§¦§¨¤¦¤§¨©£¨©§¥£¥¦
lr mixiarn oi`y ,xzei dlecb devn zeyrl ick dgipdl

.zeevnd
:dyrna `xnbd dkiynneäì éòaî à÷å éáúé øãäeayi aey - ¨©¨§¥§¨¦¨¥§

.cer eywdeáéúk(eh b ilyn)éöôç ìëå íéðéðtî àéä äø÷é'eåLé àì E §¦§¨¨¦¦§¦¦§¨£¨¤Ÿ¦§
,'dáweqrl dlhai `le dxezl miey mpi` 'jivtg' wxy rnyne ¨

,mdaíéîL éöôç àäzeevn x`y epiidc,da eåLéon lhazie ¨¤§¥¨©¦¦§¨
,ecil d`ad devna weqrl dxezdáéúëe(`i g my)àì íéöôç ìk' §¦¨£¨¦Ÿ

,'dá eåLérnyneda eåLé àì íéîL éöôç eléôàcoi`e ,dxeza - ¦§¨©£¦¤§¥¨©¦Ÿ¦§¨
.zxg` devn zngn dlhal

:eayii dfa s`eïàkxaecn ipyd weqta -äåöîaecil dzxwpy ¨§¦§¨
,íéøçà éãé ìò dúBNòì øLôàL,lhazz `l dpyri `l m`y ¤¤§¨©£¨©§¥£¥¦

,dxeza weqriyïàkxaecn oey`xd weqta -øLôà éàL äåöîa ¨§¦§¨¤¦¤§¨
,íéøçà éãé ìò dúBNòìdevnd dyrie dxezn lhaziy[à]. ©£¨©§¥£¥¦

okn xg`làëä úéòa éàî déì eøîà.o`k jpevx dn edel`y - ¨§¥©¨¥¨¨
Ceëøáéìc eäééab ìéæ ,àaà éì øîàc ,eäì øîàmdil` jl - ¨©§§¨©¦©¨¦©©§§¦¨§

.jekxaiy
:lyn oeyla edekxaàåòø àäé ,déì eøîà,oevx idi -àìå òøæúc ¨§¥§¥©£¨§¦§©§Ÿ

ãöçz,xevwz `le rxfzy -÷etéz àìå ìéiòz`le dxegq `iaz - ¤§©§©¥§Ÿ¥
,dxknl gilvzìéiòz àìå ÷etézmewna dxegq lr sqk `ivez - ¥§Ÿ§©¥

,dxknl jnewnl d`iadl gilvz `le xg`áeúéìå Cúéa áeøçéì¦§¥¨§¥
æétLeàC,jnewna ea xebi jgxe`e jzia axgi -CøBút ìaìáì- §¦¨§©§¥§¨

,lalean didi jpgleyàzãç àzL éæçz àìådpy d`xz `le - §Ÿ¤¡¥©¨©§¨
.dycg

okle ,edelliwy oiad xfrl` iaxàúà ékayyk -øîà äeáà éaâì ¦¨¨§©¥£¨¨©
ïøeòö éøeòö ìáà ïëøéa àì éëeøác àéòaî àì ,déì`ly wx `l - ¥Ÿ¦©§¨§¨¥Ÿ¥§¨£¨©¥©¨

.ipexrv s` `l` ipekxadéì øîà,eia`.Cì eøîà éàî,el xn` ¨©¥©¨§¨
éì eøîà éëäå éëä.lirl `aenkðä ,äéì øîàeäðéð àúëøa eälek C ¨¦§¨¦¨§¦¨©¥¨¨§¦§¨¨¦§

.md zekxa el` lk -
exn`y dn :eia` el hxite,ãöçz àìå òøæzy mzpeekíéða ãéìBz ¦§©§Ÿ¤§©¦¨¦

eúeîé àìåexn`y dne .jiiga,÷etéz àìå ìéiòzc mzpeekìéiòz §Ÿ¨§©¥§Ÿ¥§©¥
àúlk,jzial odilra xg` jizelk qipkz -ða eúeîéì àìåC ©¨¨§Ÿ¥§¨

ïe÷téìcjzian jizelk e`vi jkay jipa ezeni `le -[á]dne . §¥§
exn`y,ìéiòz àìå ÷etézepiidàúða ãéìBzo`iveze [zepa-] ¥§Ÿ§©¥¦§¨¨

,odilral o`iyze jzianéúåì eøãäéìå eäééøáeb eúeîé àìåC`le - §Ÿ¨§©§§¥¨§§¨¥
exn`y dne .jzial exfgiy odilra ezeniáeúéìå Cúéa áeøçéì¦§¥¨§¥

æétLeà,CmzpeekæétLeà àîìò éàäcCaygp dfd mlerd - §¦¨§©¨§¨§¦¨
,dipqk`àúéa àîìò àéääå,reaw zia aygp xawde -áéúëc §©¦¨§¨¥¨¦§¦

(ai hn mildz),'íìBòì Bîéza íaø÷'miyxeceàlà 'íaø÷' éø÷z ìà ¦§¨¨¥§¨©¦§¥¦§¨¤¨
'íøá÷'didie ,zenz `ly jekxiae ,mlerl miryxd zia `edy ¦§¨

`idy jziipqk`a ayze ,[mney-] axg jxaw `edy reawd jzia
exn`y dne .dfd mlerd,êøBút ìaìáìmzpeekàúðáe éðáa- §©§¥§¨§¨¥§¨¨

exn`y dne .ogleyd elalaiy ,zepae mipaaàzL éæçéz àìå§Ÿ¤¡¥©¨
,àzãçmzpeekCzðà úeîz àìc,[jzy`-]àúzðéà áñðz àìå ©§¨§Ÿ¨¦§¨§Ÿ¦§©¦§§¨

éúéøçàdxeza z`xwpy zxg` dy` `yz `le -(d ck mixac) ©£¦¦
'dycg'.

:mcewd dyrnd oirk sqep dyrnøètà àzôìç ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤£©§¨¦§©
áøc dépéîokn xg`le ,axn melyl xhtp -déì øîàax(äåáà) ¦¥§©¨©¥

[déøáì],epal -Cëøáéìc déaâì ìéæ.jkxaiy eil` jl -déì øîà ¦§¥¦§©¥§¦¨§¨¨©¥
,ekxia -àåòø àäéoevx idi -Léiáz àìcmixg`Léiaúz àìålr §¥©£¨§Ÿ§©¥§Ÿ¦§©¥

.mixg` iciàúàax ly epadéì øîà ,äeáà éab,eia`øîà éàî ¨¨©¥£¨¨©¥©¨©
àîìòa ïéléî ,déì øîà .Cìdkxa ixac mzq -,éì øîàc àeä`le ¨¨©¥¦¦§¨§¨§¨©¦

.dkxad el gye ,zcgein dkxadéì øîà,epal axàúëøa Cëøa ¨©¥¥§¨¦§§¨
éøa àLãe÷ ïëøácda àðúå ìàøNéì àeä Cjxiay zcgein dkxa - §¨§¨§¨§¦§¦§¨¥§¨¨¨

,da dpye l`xyil `ed jexa yecwdáéúëc(ek a l`ei)ízìëàå' ¦§¦©£©§¤
,'íìBòì énò eLáé àìå 'Bâå ízìläå òBáNå ìBëàeixg` weqtaemy) ¨§¨©§¦©§¤§§Ÿ¥Ÿ©¦§¨

(fk axn`p,'íìBòì énò eLáé àìå 'Bâå éðà ìàøNé áø÷á ék ízòãéå'¦©§¤¦§¤¤¦§¨¥£¦§§Ÿ¥Ÿ©¦§¨
,mixg` eyiiai `ly 'eyeai `le' xn` dligzay ,ef dkxa zpeeke

`ly ,'eyeai `le' ipyd weqta xn`pd mda miiwzi df ici lre
.mixg`n eyiiazi

:dpyna epipyäéèéLëz äMà äNBòå.crena §¨¦¨©§¦¤¨
íéLð éèéLëz ïä elà ,ïðaø eðz,crena mixzendúìçBkzraev - ¨©¨¨¥¥©§¦¥¨¦¤¤

,ozetil dipir aiaq legkaúñ÷Bôe,o`kle o`kl dxry zwlgn - ¤¤
[÷øL] (÷øñ) äøéáòîemec` mq -äéðt ìò.dnec` d`xzyàkéàå ©£¦¨§¨©¨¤¨§¦¨

ähî ìL äéðt ìò [ïékñ] (÷øñ) úøáòî ,éøîàc.xriyd xiardl §¨§¥©£¤¤©¦©¨¤¨¤©¨
:dyrn `xnbd d`ianeäúéác[ezy`-]àèMwî àcñç áøc §¦§§©¦§¨¦©§¨

mixzend mihiykza crenaétðàa[ipta-],dúlkxaky xnelk §©§¥©¨¨
.dxirv dzid `láéúéå ,àcñç áøc dén÷ àððéç øa àðeä áø áéúé̈¦©¨©¦¨¨©¥§©¦§¨§¨¦

`ped axeðL àì ,øîà÷åcrena hywzdl xzenyàlàläcìé §¨¨©Ÿ¨¤¨©§¨
xirv-],dl `ed dgnye jka dkxcy ,[dìáàl,àì äð÷ærecne £¨§¥¨Ÿ

.jzy`l z`f zxzd
déì øîà,`cqg axíéäìàäy [dreay oeyl-]Cnà eléôàdpwfd ¨©¥¨¡Ÿ¦£¦¦¨

Cnéàc ànéà eléôàå,xzei dpwfdeléôàåd zblten dpwfìò úãîBò ©£¦¦¨§¦¨©£¦¤¤©
gzt,døá÷,oze` s` gnyny ,crena hywzdl zexzenéøîàc ¦§¨§¨§¥

éLðéà,lyn jxcaïézéL úazaygp [miyiy-]úéL úák[yy-] ¦§¥©¦¦§©¦
c jklàèäø àìáè ì÷ìxnelk ,bef yewyw lew renyl zevxy - §¨©§¨©£¨

zhywzn miyiy za ,mihiykza heyiwa mb jke .xnfd ilk lew
.yy zak jka dgnye

:dpyna epipyãeñz àì ,øîBà äãeäé éaø`ed leeipy iptn ciqa ©¦§¨¥Ÿ¨
.dl

:dcedi iax ixaca dtiqend `ziixa d`ian `xnbdéaø ,àéðz©§¨©¦
ãeñz àì äMà ,øîBà äãeäéciqd selwzy xg`ly s` ,crena §¨¥¦¨Ÿ¨

,gnyze dxya widaiL éðtîdzrìeåép[i`pb-]dì àeäzxrhvne ¦§¥¤¦¨
.jkaBìt÷ì äìBëiL ãéña äãeäé éaø äãBîe[etlwl-],ãòBna ¤©¦§¨§¦¤§¨§©§©¥

BzìôBhL[ezgyen-]äøéönL ét ìò óàL ,ãòBna[zxrhvn-]àéä ¤©§©¥¤©©¦¤§¥¨¦
àéä äçîN ,åéLëòcrenaïîæ øçàìdxryy ,ciqd ztlwnyk ©§¨§¥¨¦§©©§¨

.ocrzn dxyae xyep
:`xnbd dywnàøáñ éàä äãeäé éaøì déì úéà éîexg` mikledy ¦¦¥§©¦§¨©§¨¨

,onf xg`ly dgnydïðúäådpyna(.a f"r),,øîBà äãeäé éaø §¨§©©¦§¨¥
ïäî ïéòøôð,mbg mei mcew mini dyly aegøönL éðtî[xrhvn-] ¦§¨¦¥¤¦§¥¤¥¥

.dxf dcearl dcei `le ,eaeg oerxtaBì eøîà,dcedi iaxl minkg ¨§
åéLëò øönL ét ìò óà,oerxtd zryaïîæ øçàì àeä çîNxnelk ©©¦¤¥¥©§¨¨¥©§©©§¨

gkene .dxf dcearl jk lr dceie ,aegdn xhtpy oerxtd xg`l
`le ,xrhvny dzr ze`ivnd itl `ed oicdy xaq dcedi iaxy

.`ziixaa eixack `lye ,onf xg`ly dgnyd itl
:`xnbd zvxznãòBî úBëìäì çpä ,÷çöé øa ïîçð áø øîà`ly ¨©©©§¨©¦§¨©©§¦§¥

,zxg` dkld odl zenclïîæ øçàì çîNå åéLëò øöî eäleëc§§¥¥©§¨§¨¥©§©©§©
eäðéð,leyiae diit` oebk crena mixzend mixacd lk jxcy - ¦§

mda gny jk xg`y oeik xzene ,mziiyra xrhvn dligzay
.crena

:xg` uexiz,øîà àðéáøy meyn `ed ixkpa xziddïéðòì éúek ¨¦¨¨©¦§¦§©
òì ïBòøtøöî íìBxkfp cinzy ,onf xg`l s` `l` dzr wx `le ¥¨§¨¥¥

dgny yi m` j` ,hnzydl gilvd `le oenn epnn e`ivedy
.xzen onf xg`l

:ciqa oxya zelteh eid jxev dfi`l zx`an `xnbdáø øîà̈©©
ï÷øéôì eòébäL ìàøNé úBða ,äãeäé,dhnl zexry odl egnvy - §¨§¦§¨¥¤¦¦§¦§¨

ì eòébä àìåa"i,íéðLd ,jka zeyiiazneúBìôBè úBiðò[zegyen-] §Ÿ¦¦§¨¦£¦§
ãéña ïúBàde ,oxiqdl,úìBña ïúBà úBìôBè úBøéLòeíéëìî úBðá ¨§¦£¦§¨§¤§§¨¦

øîàpL ,øBnä ïîLa(ai a xzq`).'ønä ïîLa íéLãç äML'zx`an §¤¤©¤¤¡©¦¨¢¨¦§¤¤©Ÿ
:`xnbdúëèñ ,øîà àéiç øa àðeä áø .øBnä ïîL éàîony - ©¤¤©©¨©¦¨¨©§©©

.oenqxt`àéáä àlL úéæ ïîL ,øîà énà øa äéîøé áø[lyia-] ©¦§§¨©©¦¨©¤¤©¦¤Ÿ¥¦
,LéìL.xriyd xiydl gk ea yie xqea `edy §¦

:yily `iad `ly ony oipra `ziixa,øîBà äãeäé éaø àéðzony ©§¨©¦§¨¥
ïBðé÷étðàzegpnl e`iadl oi`y(:dt zegpn)`edàéáä àlL úéæ ïîL ©§¦¦¤¤©¦¤Ÿ¥¦

ïcòîe øòOä úà øéMnL ,BúBà ïéëñ änìå .LéìL[xi`n-] aidvn - §¦§¨¨¨¦¤©¦¤©¥¨§©¥
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ריט oiglyd zia oiwyna cenr h sc ± oey`x wxtohw cren
íéøçà éãé ìr äúåùrì øùôà éàù äåöîáå-oia ,jcil `ay devn `l` .qltz l`

dphw oia dlecb-.dyräá ååùé àì êéöôç ìëå-weqrzy liaya jivtg lk lhazy

.dxezaäá ååùé íéîù éöôç-devna weqrl jl yi m`y ,xnelk-,dxez cenlz lhaz

.devna weqreàì íéîù éöôç åìéôàã-.dxez cenlza wqere devn lhancìéérúàìå
ìéérú àìå ÷åôéú ÷åôéú-;dxegqa dil rnyn

wetiz `le liirz-`le dxegq `iazy

liirz `le wetiz ,dpxknz-dxegqa `ivezy

.dp`iaz `le xg` mewnaàúìë ìéérú-jxcy

.lrad lv` zkled `zlk÷åôéú àìå-`lc

.ediiyp ial ixcde jpin iwtp ixcdc ,jpa zenil

àúãç àúù-,oi`eyip ly dpey`x dpy ef

'ebe "`vi `l dycg dy` yi` gwi ik" :aizkc

)(ck mixac.êúéá áøçéì-`lc .jzxaw zia

.mini jxe`l digz `l` ,zenzàìå ùåáú àì
ùééáúú-`ly ick ,ipixg` yeaiz `l

.yiiazz ot jk icil `az `ly ,yiiazzàðúå
äá-:epiide "mlerl inr eyeai `l" :da dpye

.yiiazz `le yiiaz `lúìçåë-legk zpzep

.mi`p zenecy ick ,dipir oiaúñ÷åô-zwlgn

o`kle o`kl dxry-äéðô ìr ÷øñ úøárîå-

.dnec` d`xzy ick ,cg` mqäéðô ìr ïéëñ
äèî ìù-.dhn ly xry xiardl ickäúéä
àèù÷éî-xn`ck ,oiheyw ipd ik.`kdéôðàá

äúìë-,dlk dl dzidy dpiwf jk lk dzidy

.dpa zy` `idyåðù àì-dyer xn`c `d

.dihiykz dy`äãìé àìà-dkxcy ,dxega

.crena dgny dl ied ikdle ,jkaäðé÷æ ìáà
àì-`d ?`hywinc ,ikd jzy` `car ikide

!dpiwf `iedäøá÷ çúô ìr úãîår åìéôàå-

.hywzdl `ixyàèäø àìáè ì÷ì-:yexit

.`lelida xnf ipin :xnel dvex .befd yewyw

`lelid lwl ziy za dcli `hdxc ikid ike-

.`hywin inp ikde ,oiziy za `car ikdìååéðù
äì àåä-zxrhvne ,ciqa leeipe dl `ed i`pby

.ciqaãråîá åìô÷ì äìåëéù-`idy it lr s`

.ciqa zleepnïîæ øçàì àéä äçîù-.crena

.dlthy ciqd z` ezltwy xg`l ,crend seql

.xyad z` ocrne xryd z` xiyny itl

onf xg`l dzgnyn ciq i`dc li`ede-ikdl

dxivn `idy it lr s` ,crena eltehl dl ixy

.eiykràøáñ éàä äãåäé éáøì äéì úéà éîå-

.'eke dgny eiykr dxivn `idy ab lr s`

íäî íérøôð-`edy iptn ,mbg meia miebdn

`l la` .xvin rxety mc` lkc .xrvn

mbg meia oenn mdl minlyn-mgnyny itl

zkqna yxitck ,dxf dcearl dcene ,mbg meia

.dxf dcearïîæ øçàì àåä çîù-.el rxty

dil zi` `l dcedi iaxl la` ?odn rxtp i`n`e

ikide ,ixy eiykr xviny meync `xaq i`d

`idy ab lr s` ,leth iab `xaq i`d dil zi`

?onf xg`l `id dgny eiykr dxivnçðä
ãråî úåëìäì-`kd dcedi iax xn` ikdl

.'ek dxivn `idy it lr s` ixycåäìåëã
ãråî úåëìä-exy inp `nrh i`d meyn ,ixyc

dte` `edyk `zyd xrvnc ,leyiae dit` oebk

lke` `edyk `ed gnyc ,ixy ikdle .lyane

.aeh meia eleyiae eziit`øöéî íìårì éåâ-

mzd dcedi iaxl dil zi` `l ikdle .rxety

iab ,lirl la` .'eke gny xviny it lr s`

leth-.onf xg`l dgny eiykr dxivny it lr s` dcedi iaxl dil zi`ï÷øéôì åréâäù-.xriylíéðùì åréâä àìå-oic epi` oiicry ,cg` meie dpy dxyr mizy zepa opi`y

.jk lr zeyeae xry odl `diyúåìôåè úåéðr-.oze` zexiyne ciqa xriydïåðé÷éôðà-) zegpna mzd ipzwc oepiwitp` epiid(a,dtoiyery ony eze` epiid ,`iai `l oepiwitp` :

.mizifnùéìù åàéáä àìù-.yily elyia `lyåúåà ïéëñ äîìå-.'ek oilteh xn`wc ,xcdn `w ipd lk`éæåæ äàî ráøà äá ì÷ùå-.jk dlran lhpe ,ztiizpyãçá äìåë äìôè
àðîéæ-.dzne ,iaia axk carinl xaqcàìôè ïéúðá ïéérá-.xyad z` darne xryd lcbn xkyc
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ïàëÐ mixg` ici lr dzeyrl xyt` i`y devnaoiwiqtn ixdy ,sicr devn ziiyr

dwqtda la` .inlyexia `zi`ck ,alele dkeq dyerl igei oa oerny iaxl elit`

oi`e ,eppy dfe eppy df :inlyexiae .igei oa oerny iaxl oiwiqtn oi` rny z`ixwe dltzc

.eppy iptn eppy oiwiqtn

úñ÷åô`ly xry zpwzn :qxhpewa yxit

"ripvnd" wxtac :dywe .xftzi

)a,cv zay.deh meyn zaya aiigznc xn` (

) xifp iab enk ,ipzinl dil ded zwxeqc ,cerexifp

(`,an) zeaezkc `nw wxtae .mye a,cyxit (

"ripvnd" wxtac :`iywe .xry zrilw :qxhpewa

lr wxq zxarn yxtl oi`e .zqwete zlceb dpey

`nw 'ta mbe ,ediiexz ipz `kdc Ð dipt

ueg dicia dxry zpwznc :yxtl yie .zeaezkc

oiheg zpzepy :yxtn xy` oa wgvi epiaxe .sirvl

epiide ,xyad mic`dl dipt lr [oiwc] wva ly

de .diieh`edy Ð raev inlyexia dil `xewc i`

,dy`d oewiza jiiy inp oipae .xyad mic`n

) "ripvnd" seq yxetnc i`nl(`,dv zaymeyn

."rlvd z` oaie"c `xw iziine ,dpea

úëèñ) "zepaxwd lk" wxta(`,et zegpn

`nw wxtae .zkhq `ed xend onyc yxtn

) dlibnc(`,biiax xn` `ped ax ?xend ony i`n :

.zkhq :`iig
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ïàk¯.íéøçà éãé ìr dúBNrì øLôà éàL äåöîa ¨§¦§¨¤¦¤§¨©£¨©§¥£¥¦
íéðéðtî àéä äø÷é" :áéúk :eäì éraî à÷å éáúé øãä£©¨§¦§¨¦¨¥§§¦§¨¨¦¦§¦¦

éöôç ìëåíéîL éöôç àä ,"dá eåLé àì E¯eåLé §¨£¨¤Ÿ¦§¨¨¤§¥¨©¦¦§
"dá eåLé àì íéöôç ìk" :áéúëe ,dá¯éöôç eléôàc ¨§¦¨£¨¦Ÿ¦§¨©£¦¤§¥

dúBNrì øLôàL äåöîa ïàk !dá eåLé àì íéîL̈©¦Ÿ¦§¨¨§¦§¨¤¤§¨©£¨
ïàk ,íéøçà éãé ìò¯dúBNrì øLôà éàL äåöîa ©§¥£¥¦¨§¦§¨¤¦¤§¨©£¨

øîà ?àëä úéra éàî :déì eøîà .íéøçà éãé ìò©§¥£¥¦£©¥©¨¥¨¨£©
eøîà .Eeëøáéìc eäééab ìéæ :àaà éì øîàc :eäì§©£©¦©¨¦©©§§¦¨§£©
,÷Btéz àìå ìéirz ,ãöçz àìå røæúc àårø àäé :déì¥§¥©£¨§¦§©§¨¤¡©§©¥§Ÿ¥

æétLeà áeúéìå Eúéa áeøçéì ,ìéirz àìå ÷Btéz,C ¥§¨§©¥¦£¥§§¥§¦¨
éaâì àúà ék .àzãç àzL éæçz àìå ,CøBút ìaìáì§©§¥§¨§¨¤¡¥©¨©§¨¦£¨§©¥

ïëøéa àì éëeøác àéraî àì :déì øîà ,deáà¯ ££©¥¨¦¨§¨§¨¥¨¥§¨
éëä ?Cì eøîà éàî :déì øîà .ïøerö éøerö ìáà£¨©¥©¨£©¥©£©¨¨¦

ðä :déì øîà .éì eøîà éëäå;eäðéð àúëøa eälek C §¨¦£©¦£©¥¨¨§¦§¨¨¦§
ãöçz àìå røæz¯ìéirz .eúeîé àìå íéða ãéìBz ¦§©§¨¤¡©¦¨¦§Ÿ¨§©¥

÷Btéz àìå¯ða eúeîéì àìå àúlk ìéirz÷téìc C.ïe §¨¥§©¥©¨¨§¨¥¨¨§¥§
ìéirz àìå ÷Btéz¯éúåì eøcäéìå eäééøáeb eúeîé àìå àúða ãéìBzáeúéìå Cúéa áeøçéì .C ¥§¨§©¥¦§¨¨§¨¨§©§§¦©§§¨¦¦£¥¨§¥

æétLeàC¯æétLeà àîìr éàäcìà "íìBrì Bîéza íaø÷" :áéúëc ,àúéa àîìr àéääå C §¦¨§©¨§¨§¦¨§©¦¨§¨¥¨¦§¦¦§¨¨¥§¨©
CøBút ìaìáì ."íøá÷" àlà "íaø÷" éø÷z¯àzãç àzL éæçéz àìå ,àúðáe éðáa¯àìc ¦§¦¦§¨¤¨¦§¨§©§¥§¨§¨¥§¨¨§¨¤¡¥©¨©§¨§¨

déì øîà ,áøc dépéî øètà àzôìç ïa ïBrîL éaø .éúéøçà àúzðéà áñðz àìå Czðà úeîz§¦§¨§¨¦§©¦§§¨©£¦¦©¦¦§¤£©§¨¦©©¦¥§©£©¥
.deáà éab àúà .Léiaúz àìå Léiáz àìc àårø àäé :déì øîà .Cëøáéìc déaâì ìéæ :deáà£¦§©¥§¦¨§¨£©¥§¥©£¨§¨§©¥§¨¦§©¥£¨©¥£
àúëøa Cëøa :déì øîà .éì øîàc àeä àîìra ïéléî :déì øîà ?Cì øîà éàî :déì øîà£©¥©£©¨£©¥¦¦§¨§¨©£©¦£©¥¥§¨¦§¨¨

éøa àLãe÷ ïëøác'Bâå ízìläå rBáNå ìBëà ízìëàå" :áéúëc ,da àðúe ìàøNéì àeä C §¦§¨§¨§¦§¦§¨¥§¨¨¦§¦©£©§¤¨§¨©§¦©§¤§
."íìBrì énr eLBáé àìå 'Bâå éðà ìàøNé áø÷á ék ízrãéå íìBrì énr eLBáé àìåäNBrå" §Ÿ¥©¦§¨¦©§¤¦§¤¤¦§¨¥¨¦§§Ÿ¥©¦§¨§¨

ìr ÷øñ äøéárîe ,úñ÷Bôe ,úìçBk :íéLð éèéLëz ïä elà :ïðaø eðz ."äéèéLëz äMà¦¨©§¦¤¨¨©¨©¥¥©§¦¥¨¦¤¤¤¤©£¦¨§¨©
étðàa àèL÷î àcñç áøc eäúéác .ähî ìL äéðt ìr ÷øñ úøárî :éøîàc àkéàå ,äéðẗ¤¨§¦¨§¨§¦©£¤¤§¨©¨¤¨¤©¨§¦§§©¦§¨¦©§¨§©§¥
,äãìé àlà eðL àì :øîà÷å áéúéå ,àcñç áøc dén÷ àððéç øa àðeä áø áéúé .dúlk©¨¨§¥©¨©¦¨¨©¥§©¦§¨§¨¥§¨¨©¨¨¤¨©§¨

äð÷æ ìáà¯úãîBr eléôàå ,Cnéàc ànéà eléôàå ,Cnà eléôà !íéäìàä :déì øîà .àì £¨§¥¨Ÿ£©¥¨¡Ÿ¦£¦¦¨©£¦¦¨§¦¨©£¦¤¤
.àèäø àìáè ì÷ì ,úéL úák ïézéL úa :éLðéà éøîàc .døá÷ ìràì øîBà äãeäé éaø" ©¦§¨§¨§¦¡¨¥©¦¦§©¦§©©§¨¨£¨©¦§¨¥Ÿ

äãeäé éaø äãBîe .dì àeä ìeeépL éðtî ,ãeñz àì äMà :øîBà äãeäé éaø ,àéðz ."ãeñz̈©§¨©¦§¨¥¦¨Ÿ¨¦§¥¤¦¨¤©¦§¨
åéLër àéä äøéönL ét ìò óàL ,ãrBna BzìôBhL ãrBna Bìt÷ì äìBëiL ãéña¯äçîN §¦¤§¨§©§©¥¤©§©¥¤©©¦¤§¥¨¦©§¨§¥¨

ïäî ïérøôð :øîBà äãeäé éaø ,ïðúäå ?àøáñ éàä äãeäé éaøì déì úéà éîe .ïîæ øçàì àéä¦§©©§©¦¦¥§©¦§¨©§¨¨§¨§©©¦§¨¥¦§¨¦¥¤
åéLër øönL ét ìò óà :Bì eøîà .øönL éðtî¯ïîçð áø øîà !ïîæ øçàì àeä çîN ¦§¥¤¥¥¨§©©¦¤¥¥©§¨¨¥©§©©§©¨©©©§¨

éBb :øîà àðéáø .eäðéð ïîæ øçàì çîNå åéLër øöî eäleëc ,ãrBî úBëìäì çpä :÷çöé øa©¦§¨©©§¦§¥§§¥¥©§¨§¨¥©§©©§©¦§¨¦¨¨©
,íéðMì erébä àìå ï÷øéôì erébäL ìàøNé úBða :äãeäé áø øîà .øöî íìBrì ïBrøt ïéðrì§¦§©¥¨§¨¥¥¨©©§¨§¦§¨¥¤¦¦§¦§¨§Ÿ¦¦©¨¦

úBiðr¯úBøéLr ,ãéña ïúBà úBìôBè¯íéëìî úBða ,úìBña ïúBà úBìôBè¯,øBnä ïîLa £¦§¨§¦£¦§¨§¤§§¨¦§¤¤©
øa àðeä áø ?øBnä ïîL éàî ."øBnä ïîLa íéLãç äML" :øîàpL.zkèñ :øîà àéiç ¤¤¡©¦¨¢¨¦§¤¤©©¤¤©©¨©¦¨¨©§©§

ïBðé÷étðà :øîBà äãeäé éaø ,àéðz .LéìL àéáä àlL úéæ ïîL :øîà éîà øa äéîøé áø¯ ©¦§§¨©©¦¨©¤¤©¦¤Ÿ¥¦§¦©§¨©¦§¨¥©§¦¦
BúBà ïéëñ änìå .LéìL àéáä àlL úéæ ïîL¯áø .øNaä úà ïcrîe ørOä úà øéMnL ¤¤©¦¤Ÿ¥¦§¦§¨¨¨¦¤©¦¤©¥¨§©¥¤©¨¨©

déúeááLa éBb àeää äåä .éæeæ äàî 'ã da ì÷L ,øáà øáà dlôè ,àzøa déì äåä éáéa¥¨£¨¥§©¨§©¨¥¤¥¤§©¨¥¨¥£¨©¦§¨¥
àðîæ ãça dlôè ,àzøa déì äåäc¯áø :ïîçð áø øîà .ézøáì éáéa àìè÷ :øîà .äúîe ©£¨¥§©¨§©¨§©¦§¨¥¨£©§©¨¥¨¦§©¦¨©©©§¨©

àøëéL éúLc éáéa¯.àìôè ïéúða ïééra àì .àøëéL ïðéúL àìc ïðà ,àìôè déúða ïééra ¥¨§¨¥¦§¨¨£¨§¨¥©§¨£©§¨¨¥©¦§¨¨¨£¨§¨¦©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc ohw cren(iyiy meil)

äåöîa ïàkecil dzxwpy,íéøçà éãé ìò dúBNòì øLôà éàLoi`y ¨§¦§¨¤¦¤§¨©£¨©§¥£¥¦
lr mixiarn oi`y ,xzei dlecb devn zeyrl ick dgipdl

.zeevnd
:dyrna `xnbd dkiynneäì éòaî à÷å éáúé øãäeayi aey - ¨©¨§¥§¨¦¨¥§

.cer eywdeáéúk(eh b ilyn)éöôç ìëå íéðéðtî àéä äø÷é'eåLé àì E §¦§¨¨¦¦§¦¦§¨£¨¤Ÿ¦§
,'dáweqrl dlhai `le dxezl miey mpi` 'jivtg' wxy rnyne ¨

,mdaíéîL éöôç àäzeevn x`y epiidc,da eåLéon lhazie ¨¤§¥¨©¦¦§¨
,ecil d`ad devna weqrl dxezdáéúëe(`i g my)àì íéöôç ìk' §¦¨£¨¦Ÿ

,'dá eåLérnyneda eåLé àì íéîL éöôç eléôàcoi`e ,dxeza - ¦§¨©£¦¤§¥¨©¦Ÿ¦§¨
.zxg` devn zngn dlhal

:eayii dfa s`eïàkxaecn ipyd weqta -äåöîaecil dzxwpy ¨§¦§¨
,íéøçà éãé ìò dúBNòì øLôàL,lhazz `l dpyri `l m`y ¤¤§¨©£¨©§¥£¥¦

,dxeza weqriyïàkxaecn oey`xd weqta -øLôà éàL äåöîa ¨§¦§¨¤¦¤§¨
,íéøçà éãé ìò dúBNòìdevnd dyrie dxezn lhaziy[à]. ©£¨©§¥£¥¦

okn xg`làëä úéòa éàî déì eøîà.o`k jpevx dn edel`y - ¨§¥©¨¥¨¨
Ceëøáéìc eäééab ìéæ ,àaà éì øîàc ,eäì øîàmdil` jl - ¨©§§¨©¦©¨¦©©§§¦¨§

.jekxaiy
:lyn oeyla edekxaàåòø àäé ,déì eøîà,oevx idi -àìå òøæúc ¨§¥§¥©£¨§¦§©§Ÿ

ãöçz,xevwz `le rxfzy -÷etéz àìå ìéiòz`le dxegq `iaz - ¤§©§©¥§Ÿ¥
,dxknl gilvzìéiòz àìå ÷etézmewna dxegq lr sqk `ivez - ¥§Ÿ§©¥

,dxknl jnewnl d`iadl gilvz `le xg`áeúéìå Cúéa áeøçéì¦§¥¨§¥
æétLeàC,jnewna ea xebi jgxe`e jzia axgi -CøBút ìaìáì- §¦¨§©§¥§¨

,lalean didi jpgleyàzãç àzL éæçz àìådpy d`xz `le - §Ÿ¤¡¥©¨©§¨
.dycg

okle ,edelliwy oiad xfrl` iaxàúà ékayyk -øîà äeáà éaâì ¦¨¨§©¥£¨¨©
ïøeòö éøeòö ìáà ïëøéa àì éëeøác àéòaî àì ,déì`ly wx `l - ¥Ÿ¦©§¨§¨¥Ÿ¥§¨£¨©¥©¨

.ipexrv s` `l` ipekxadéì øîà,eia`.Cì eøîà éàî,el xn` ¨©¥©¨§¨
éì eøîà éëäå éëä.lirl `aenkðä ,äéì øîàeäðéð àúëøa eälek C ¨¦§¨¦¨§¦¨©¥¨¨§¦§¨¨¦§

.md zekxa el` lk -
exn`y dn :eia` el hxite,ãöçz àìå òøæzy mzpeekíéða ãéìBz ¦§©§Ÿ¤§©¦¨¦

eúeîé àìåexn`y dne .jiiga,÷etéz àìå ìéiòzc mzpeekìéiòz §Ÿ¨§©¥§Ÿ¥§©¥
àúlk,jzial odilra xg` jizelk qipkz -ða eúeîéì àìåC ©¨¨§Ÿ¥§¨

ïe÷téìcjzian jizelk e`vi jkay jipa ezeni `le -[á]dne . §¥§
exn`y,ìéiòz àìå ÷etézepiidàúða ãéìBzo`iveze [zepa-] ¥§Ÿ§©¥¦§¨¨

,odilral o`iyze jzianéúåì eøãäéìå eäééøáeb eúeîé àìåC`le - §Ÿ¨§©§§¥¨§§¨¥
exn`y dne .jzial exfgiy odilra ezeniáeúéìå Cúéa áeøçéì¦§¥¨§¥

æétLeà,CmzpeekæétLeà àîìò éàäcCaygp dfd mlerd - §¦¨§©¨§¨§¦¨
,dipqk`àúéa àîìò àéääå,reaw zia aygp xawde -áéúëc §©¦¨§¨¥¨¦§¦

(ai hn mildz),'íìBòì Bîéza íaø÷'miyxeceàlà 'íaø÷' éø÷z ìà ¦§¨¨¥§¨©¦§¥¦§¨¤¨
'íøá÷'didie ,zenz `ly jekxiae ,mlerl miryxd zia `edy ¦§¨

`idy jziipqk`a ayze ,[mney-] axg jxaw `edy reawd jzia
exn`y dne .dfd mlerd,êøBút ìaìáìmzpeekàúðáe éðáa- §©§¥§¨§¨¥§¨¨

exn`y dne .ogleyd elalaiy ,zepae mipaaàzL éæçéz àìå§Ÿ¤¡¥©¨
,àzãçmzpeekCzðà úeîz àìc,[jzy`-]àúzðéà áñðz àìå ©§¨§Ÿ¨¦§¨§Ÿ¦§©¦§§¨

éúéøçàdxeza z`xwpy zxg` dy` `yz `le -(d ck mixac) ©£¦¦
'dycg'.

:mcewd dyrnd oirk sqep dyrnøètà àzôìç ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤£©§¨¦§©
áøc dépéîokn xg`le ,axn melyl xhtp -déì øîàax(äåáà) ¦¥§©¨©¥

[déøáì],epal -Cëøáéìc déaâì ìéæ.jkxaiy eil` jl -déì øîà ¦§¥¦§©¥§¦¨§¨¨©¥
,ekxia -àåòø àäéoevx idi -Léiáz àìcmixg`Léiaúz àìålr §¥©£¨§Ÿ§©¥§Ÿ¦§©¥

.mixg` iciàúàax ly epadéì øîà ,äeáà éab,eia`øîà éàî ¨¨©¥£¨¨©¥©¨©
àîìòa ïéléî ,déì øîà .Cìdkxa ixac mzq -,éì øîàc àeä`le ¨¨©¥¦¦§¨§¨§¨©¦

.dkxad el gye ,zcgein dkxadéì øîà,epal axàúëøa Cëøa ¨©¥¥§¨¦§§¨
éøa àLãe÷ ïëøácda àðúå ìàøNéì àeä Cjxiay zcgein dkxa - §¨§¨§¨§¦§¦§¨¥§¨¨¨

,da dpye l`xyil `ed jexa yecwdáéúëc(ek a l`ei)ízìëàå' ¦§¦©£©§¤
,'íìBòì énò eLáé àìå 'Bâå ízìläå òBáNå ìBëàeixg` weqtaemy) ¨§¨©§¦©§¤§§Ÿ¥Ÿ©¦§¨

(fk axn`p,'íìBòì énò eLáé àìå 'Bâå éðà ìàøNé áø÷á ék ízòãéå'¦©§¤¦§¤¤¦§¨¥£¦§§Ÿ¥Ÿ©¦§¨
,mixg` eyiiai `ly 'eyeai `le' xn` dligzay ,ef dkxa zpeeke

`ly ,'eyeai `le' ipyd weqta xn`pd mda miiwzi df ici lre
.mixg`n eyiiazi

:dpyna epipyäéèéLëz äMà äNBòå.crena §¨¦¨©§¦¤¨
íéLð éèéLëz ïä elà ,ïðaø eðz,crena mixzendúìçBkzraev - ¨©¨¨¥¥©§¦¥¨¦¤¤

,ozetil dipir aiaq legkaúñ÷Bôe,o`kle o`kl dxry zwlgn - ¤¤
[÷øL] (÷øñ) äøéáòîemec` mq -äéðt ìò.dnec` d`xzyàkéàå ©£¦¨§¨©¨¤¨§¦¨

ähî ìL äéðt ìò [ïékñ] (÷øñ) úøáòî ,éøîàc.xriyd xiardl §¨§¥©£¤¤©¦©¨¤¨¤©¨
:dyrn `xnbd d`ianeäúéác[ezy`-]àèMwî àcñç áøc §¦§§©¦§¨¦©§¨

mixzend mihiykza crenaétðàa[ipta-],dúlkxaky xnelk §©§¥©¨¨
.dxirv dzid `láéúéå ,àcñç áøc dén÷ àððéç øa àðeä áø áéúé̈¦©¨©¦¨¨©¥§©¦§¨§¨¦

`ped axeðL àì ,øîà÷åcrena hywzdl xzenyàlàläcìé §¨¨©Ÿ¨¤¨©§¨
xirv-],dl `ed dgnye jka dkxcy ,[dìáàl,àì äð÷ærecne £¨§¥¨Ÿ

.jzy`l z`f zxzd
déì øîà,`cqg axíéäìàäy [dreay oeyl-]Cnà eléôàdpwfd ¨©¥¨¡Ÿ¦£¦¦¨

Cnéàc ànéà eléôàå,xzei dpwfdeléôàåd zblten dpwfìò úãîBò ©£¦¦¨§¦¨©£¦¤¤©
gzt,døá÷,oze` s` gnyny ,crena hywzdl zexzenéøîàc ¦§¨§¨§¥

éLðéà,lyn jxcaïézéL úazaygp [miyiy-]úéL úák[yy-] ¦§¥©¦¦§©¦
c jklàèäø àìáè ì÷ìxnelk ,bef yewyw lew renyl zevxy - §¨©§¨©£¨

zhywzn miyiy za ,mihiykza heyiwa mb jke .xnfd ilk lew
.yy zak jka dgnye

:dpyna epipyãeñz àì ,øîBà äãeäé éaø`ed leeipy iptn ciqa ©¦§¨¥Ÿ¨
.dl

:dcedi iax ixaca dtiqend `ziixa d`ian `xnbdéaø ,àéðz©§¨©¦
ãeñz àì äMà ,øîBà äãeäéciqd selwzy xg`ly s` ,crena §¨¥¦¨Ÿ¨

,gnyze dxya widaiL éðtîdzrìeåép[i`pb-]dì àeäzxrhvne ¦§¥¤¦¨
.jkaBìt÷ì äìBëiL ãéña äãeäé éaø äãBîe[etlwl-],ãòBna ¤©¦§¨§¦¤§¨§©§©¥

BzìôBhL[ezgyen-]äøéönL ét ìò óàL ,ãòBna[zxrhvn-]àéä ¤©§©¥¤©©¦¤§¥¨¦
àéä äçîN ,åéLëòcrenaïîæ øçàìdxryy ,ciqd ztlwnyk ©§¨§¥¨¦§©©§¨

.ocrzn dxyae xyep
:`xnbd dywnàøáñ éàä äãeäé éaøì déì úéà éîexg` mikledy ¦¦¥§©¦§¨©§¨¨

,onf xg`ly dgnydïðúäådpyna(.a f"r),,øîBà äãeäé éaø §¨§©©¦§¨¥
ïäî ïéòøôð,mbg mei mcew mini dyly aegøönL éðtî[xrhvn-] ¦§¨¦¥¤¦§¥¤¥¥

.dxf dcearl dcei `le ,eaeg oerxtaBì eøîà,dcedi iaxl minkg ¨§
åéLëò øönL ét ìò óà,oerxtd zryaïîæ øçàì àeä çîNxnelk ©©¦¤¥¥©§¨¨¥©§©©§¨

gkene .dxf dcearl jk lr dceie ,aegdn xhtpy oerxtd xg`l
`le ,xrhvny dzr ze`ivnd itl `ed oicdy xaq dcedi iaxy

.`ziixaa eixack `lye ,onf xg`ly dgnyd itl
:`xnbd zvxznãòBî úBëìäì çpä ,÷çöé øa ïîçð áø øîà`ly ¨©©©§¨©¦§¨©©§¦§¥

,zxg` dkld odl zenclïîæ øçàì çîNå åéLëò øöî eäleëc§§¥¥©§¨§¨¥©§©©§©
eäðéð,leyiae diit` oebk crena mixzend mixacd lk jxcy - ¦§

mda gny jk xg`y oeik xzene ,mziiyra xrhvn dligzay
.crena

:xg` uexiz,øîà àðéáøy meyn `ed ixkpa xziddïéðòì éúek ¨¦¨¨©¦§¦§©
òì ïBòøtøöî íìBxkfp cinzy ,onf xg`l s` `l` dzr wx `le ¥¨§¨¥¥

dgny yi m` j` ,hnzydl gilvd `le oenn epnn e`ivedy
.xzen onf xg`l

:ciqa oxya zelteh eid jxev dfi`l zx`an `xnbdáø øîà̈©©
ï÷øéôì eòébäL ìàøNé úBða ,äãeäé,dhnl zexry odl egnvy - §¨§¦§¨¥¤¦¦§¦§¨

ì eòébä àìåa"i,íéðLd ,jka zeyiiazneúBìôBè úBiðò[zegyen-] §Ÿ¦¦§¨¦£¦§
ãéña ïúBàde ,oxiqdl,úìBña ïúBà úBìôBè úBøéLòeíéëìî úBðá ¨§¦£¦§¨§¤§§¨¦

øîàpL ,øBnä ïîLa(ai a xzq`).'ønä ïîLa íéLãç äML'zx`an §¤¤©¤¤¡©¦¨¢¨¦§¤¤©Ÿ
:`xnbdúëèñ ,øîà àéiç øa àðeä áø .øBnä ïîL éàîony - ©¤¤©©¨©¦¨¨©§©©

.oenqxt`àéáä àlL úéæ ïîL ,øîà énà øa äéîøé áø[lyia-] ©¦§§¨©©¦¨©¤¤©¦¤Ÿ¥¦
,LéìL.xriyd xiydl gk ea yie xqea `edy §¦

:yily `iad `ly ony oipra `ziixa,øîBà äãeäé éaø àéðzony ©§¨©¦§¨¥
ïBðé÷étðàzegpnl e`iadl oi`y(:dt zegpn)`edàéáä àlL úéæ ïîL ©§¦¦¤¤©¦¤Ÿ¥¦

ïcòîe øòOä úà øéMnL ,BúBà ïéëñ änìå .LéìL[xi`n-] aidvn - §¦§¨¨¨¦¤©¦¤©¥¨§©¥
.øNaä úà¤©¨¨
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המשך בעמוד יב 



xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc ohw cren(ycew zay meil)

:dpyna epipy.Bkøãk øôBz èBéãää©¤§¥§©§
:`xnbd zxxanèBéãä éîc éëéä.crena ekxck xetzl i`yxy ¥¦¨¦¤§
:`xnbd daiynìk ,éàpé éaø éác éøîàinàìî àéöBäì ìBëé BðéàL ¨§¥§¥©¦©©¨¤¥¨§¦§Ÿ
úçà úáa èçîhgn jxe` `lnk xeriya zexitz daxd aegzl - ©©§©¤¨

,zg` dkiyna zexitz daxd e`vnpy ,zg` zaa okyenle
e .`ed one` jk zeyrl rceidyìk ,øîà àðéðç øa éñBé éaøin ©¦¥©£¦¨¨©¨

B÷eìç úôça àøîéà ïéeëì ìBëé BðéàLdar ca wiecna jezgl - ¤¥¨§©¥¦§¨§¥¤£
agx jzeg cg` mewna `l` ,my dlazi `ly ecba ztya epzil

.xv jzeg xg` mewnae
:dpyna epipy.áéìëî ïneàäå§¨¨©§¦

:`xnbd zxxan .ezxitza zepyl jixv one`dy dpyna x`ean
éàîdpeekd dn -.'áéìëî',mi`xen` dfa ewlgp :`xnbd daiyn ©©§¦

òéñôî ,øîà ïðçBé éaøalkd ipiyk efn ef zexitzd wigxne xftn - ©¦¨¨¨©©§¦©
.efn ef zewegxd,øîà ìàeîL øa äaøk hgnd agezàúaìk épéL ©¨©§¥¨©¦¥©§§¨

daigze dlrnl daigz epiide ,dzxiagn ddeab zg`y [alk-]
.dxyi dxeya ekxck `le ,dhnl

:dpyna epipy,úBhnä úà ïéâøñîigznn ,xne` iqei iax.o §¨§¦¤©¦
:`xnbd zxxan,øîà éîéc áø àúà ék .ïéçzîî éàîe ïéâøñî éàî©§¨§¦©§©§¦¦¨¨©¦¦¨©

éaøå äi÷æçc déîMî eäééåøúå ,éqà éaøå àaà øa àéiç éaø da éâéìt§¦¥¨©¦¦¨©©¨§©¦©¦§©§©§¦§¥§¦§¦¨§©¦
,øîà ãç .ïðçBéyïéâøñîzxeva milag zgizn epiidáøòå éúL ¨¨©¨©§¨§¦§¦§¥¤

dbix` zk`lnke ,dhnd agexe jxe`l[à],ïéçzîîeepiid §©§¦
mzgiznïéâøñî ,øîà ãçå .áøò àìa éúLwx epiid,áøò àìa éúL §¦§Ÿ¥¤§©¨©§¨§¦§¦§Ÿ¥¤

.`nw `pzl s` xeq` axre izy j`ïéçzîîeepiidäéä íàL §©§¦¤¦¨¨
dhna xak geznd lagd,Bçzîî éeôømilag geznl oi` j` ¨§©§

.dligzkl
:`xnbd dywnéðéà,ewlgp jk ike -øa àôéìçz áø éðz àäå ¥¦§¨¨¥©©£¦¨©

ïéåLå ,ìeàLiqei iaxe `nw `pzïéìéLôî ïéàL[mirlew-]íéìáç ¨§¨¦¤¥©§¦¦£¨¦
.älçzëì,dyweøîàc ïàîì àîìLayïéâøñîepiid,áøòå éúL §©§¦¨¦§¨¨§©§¨©§¨§¦§¦§¥¤
ïéçzîîeepiidéðz÷c eðééä ,áøò àìa éúLycigy dn df -áø §©§¦§¦§Ÿ¥¤©§§¨¨¥©

ìeàL øa àôéìçzxn`y,älçzëì íéìáç ïéìéLôî ïéàL ïéåLå ©£¦¨©¨§¨¦¤¥©§¦¦£¨¦§©§¦¨
mrlewl xizd `l ,axre izy mgzenl xizdy `nw `pz s`y

.dligznøîàc ïàîì àlàyïéâøñîepiid,áøò àìa éúLeïéçzîî ¤¨§©§¨©§¨§¦§¦§Ÿ¥¤§©§¦
epiid,Bçzîî äéä éeôø äéä íàLdxeq` axre izyd zbix`e ¤¦¨¨¨¨¨§©§

mieyy ycgl `tilgz ax jxved recn ok m` ,lkd ixacl
ixd ,milag zrilw xeq`làzLäzbix` s`zøîà áøòå éúL ©§¨§¦§¥¤¨§©§

lkd ixaclyàìzrilw ,xzedàéòaéî älçzëì íéìáçike - Ÿ£¨¦§©§¦¨¦©§¨
:`xnbd dwiqn .xeq`l jixvàéL÷`nw `pzy drcl dyw ok` - ©§¨

axre izy xq`[á].
:dipyd drcl ztqep `iyewàéiç éaøì ÷çöé øa ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨©¦§¨§©¦¦¨

øîàc ïàîì àkéà éî ,ïéáà øay xaeqy in yi ike -'ïéâøñî'epiid ©¨¦¦¦¨§©§¨©§¨§¦
ïðúäå ,áøò àìa éúLdpyna(`"n f"ht milk),,øîBà øéàî éaøähnä §¦§Ÿ¥¤§¨§©©¦¥¦¥©¦¨

d`neh lawl ilkl zaygpìL da âBøñiMîíéza äL,mixip iza - ¦¤¦§¨§¨¨¦
.axr milag dyly mda bxe`e migezn izyd ilagy epiide

.izy ilaga axr ilag zbix` lr xn`p 'dbixq' oeyly gkene
:xg` xe`ia d`iane inic ax ixac z` `xnbd dgec oklék ,àlà¤¨¦

ïéáø àúàl`xyi ux`l laanàì àîìò élek 'ïéâøñî'a ,øîà ¨¨¨¦¨©¦§¨§¦¥¨§¨Ÿ
éâéìtewlgp `l mi`xen`d ipy -czbix` epiidàlà ,áøòå éúL §¦¥§§¦§¥¤¤¨

'ïéçzîî'a éâéìt ék,exe`ia dnøáñ øîy'ïéçzîî'epiidàìa éúL ¦§¦¥¦§©§¦©¨©§©§¦§¦§Ÿ
øáñ øîe ,áøòwx `l` ,axr `la izy s` xqe` iqei iaxyíàL ¥¤©¨©¤¦

.Bçzîî éeôø äéä̈¨¨§©§
:df xe`ia itl dipyd drcl `xnbd dywn,éáéúéîepipy ¥¦¥

,`ziixaaéøö ïéàå ähnä úà ïéâøñîéaø éøác ,ïéçzînL øîBì C §¨§¦¤©¦¨§¥¨¦©¤§©§¦¦§¥©¦
,øîBà éñBé éaø .øéàîwxïéâøñî àì ìáà ïéçzîî,íéøîBà Léå .[â] ¥¦©¦¥¥§©§¦£¨Ÿ§¨§¦§¥§¦
.øwéò ìk ïéçzîî ïéà:`iyewd z` `xnbd zx`anïàîì àîìLa ¥§©§¦¨¦¨¦§¨¨§©

øîàcyïéçzîîepiideúàc eðééä ,áøò àìa éúLd e`a okl -Lé §¨©§©§¦§¦§Ÿ¥¤©§§¨¥
éâeìôéàì íéøîBàaxr `la izy s` llk oigznn oi`y xnele §¦§¦§¥
,iqei iax xizdyøîàc ïàîì àlàgeznl xizd `l iqei iax s`y ¤¨§©§¨©

`l` dligza,Bçzîî éeôø äéä íàLike ,dywíéøîBà Léì ¤¦¨¨¨§©§§¥§¦
àì énð Bçzîîixd ,miietx miniiw milag zgizn s` xizdl oi` - §©§©¦Ÿ

,crena dhnd lr akyl leki epi` df `lay oeike ,dk`ln dpi`
.xq`p recn

:`xnbd zvxznïéà,ietxd geznl s` xeq` mixne` yil ok` - ¦
ykéðàîa dééìîîì øLôàc ïåémilk dhnd zgz gipdl ozipy - ¥¨§¤§¨§¦§§¥§¨¥

,mdilr akyl zezqke mixk gipdl leki mdilre ,dhnd daeb cr
oklïðéçøè àì.milagd geznl Ÿ©§¦¨

äðùî
:crena zexzend diipa zek`ln zx`an dpyndïéãéîòîmipea - ©£¦¦

dligznøepzdiit`líéøéëåleyialíéçéøås`e ,d`eaz zpighl ©§¦©¦§¥©¦
,dpay migixd miyakn,ãòBnaxzeny ytp lke` jxev el` lky ©¥

.crend lega ekxevl zeyrlúà ïéLaëî ïéà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥§©§¦¤
äléçza íéçéøä.zepyia wx `l` ,zeycg odyk epiidc ¨¥©¦©§¦¨

àøîâ
:`xnbd zxxanïéLaëî' éàîdcedi iax ea ewlgpy 'migixd z` ©§©§¦

,mi`xen` dfa ewlgp :`xnbd daiyn .`nw `pze,øîà äãeäé áø©§¨¨©
àiçéø øwðîmivixg oink dwlg oa`a miyery .migixd xewip - §©¥¥©¨

zepyi migixa wx xizd dcedi iaxe ,ahid mihgd ekxtiy ick
.ewgype mivixg oda eidyàðéò úa ,øîà ìàéçé áø,oir za - ©§¦¥¨©©¥¨

,d`eazd zltep eay migixd rvn`a miyery awp `idy
.crena zxzen eziiyre

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyíéøéëå øepz ïéãéîòî ¥¦¥©£¦¦©§¦©¦
.øæòéìà éaø éøác ,ïzëàìî øBîâé àlL ãáìáe ,ãòBna [íéçéøå]§¥©¦©¥¦§©¤Ÿ¦§§©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤

øBîâé óà ,íéøîBà íéîëçå.mzk`lnBîMî øîBà äãeäé éaøly ©£¨¦§¦©¦§©¦§¨¥¦§
,xfril` iaxäLãçä úà ïéãéîòîzeycgd migixd -úà ïéLaëîe ©£¦¦¤©£¨¨§©§¦¤

äðLiä.zeycg migix miyakn oi` la` ,zepyid migixd -Léå ©§¨¨§¥
ïéLaëî ïéà ,íéøîBàmigix,øwéò ìk`ziixaa x`eane .zepyi s`e §¦¥§©§¦¨¦¨

:`iyewd z` `xnbd zx`an .zepyi migixa s` yeaik jiiyy
øîàc ïàîì àîìLayïéLaëîepiidúçkLîc eðééä ,àiçéø øwðî ¦§¨¨§©§¨©§©§¦§©¥¥©¨©§§©§©©

äðLéa dìod daxd oda mipgehy oeiky ,zepyi migixa jiiy df - ¨¦¨¨
,oxwpl yie zewilgnøîàc ïàîì àlàepiid oiyakny,àðéò úa ¤¨§©§¨©©¥¨

dì änì àðéò úa äðLéxak `ld ,awp ziiyr dkixv dpyi recn - §¨¨©¥¨¨¨¨
did ozip `l awp `lae ,d`eaz da epgh xak ixdy ,awp da yi

.da oeghl
dpyia z`f epivn :`xnbd zvxzn÷c ïBâkéôè éçeåøàì éòa à §§¨¨¥§©§¥§¥

àzøet.xzei hrn miiwd awpd aigxdl dvexy - §¨
:dyrn `xnbd d`ianàøáb àeääì déòîL àðeä áømc` rny - ©¨©§¥§©©§¨

,cg`àãòBîc àleça àiçéø øwðî à÷czepyi migix xwpny - §¨§©¥¥©¨§¨§£¨
.crend legaøîà,`ped axéàä ïàî,mc` eze` `ed in -ìéçzéà ¨©©©¦©¦

àãòBîc àleç ìéçî à÷c déôebz` llgn `edy lr eteb llgzi - ¥§¨©¦¨§£¨
y meyn citwd `ped ax :`xnbd zx`an .crend legLék dì øáñ̈©¨§¥

íéøîBà.zepyi migixa s`e xwir lk miyakn oi`y `ziixaay §¦
lega zepey zek`ln ziiyr oipra mixn`n dnk d`ian `xnbd

:crend jxevl crendíéçéø ïéø÷Bð ,àîç áø Løcoia zeycg oia ¨©©¨¨§¦¥©¦
zepyi.ãòBnaeøBîçå åéìò áëBøL ñeñ eléôà ,øîà øéàî éaø íeMî ©¥¦©¦¥¦¨©£¦¤¥¨¨©£

íéðøtö ìBhéì øzeî(å) åéìò áëBøLmdly,ãòBî ìL Bleçam`y ¤¥¨¨¨¦¦¨§©¦§¤¥
.jlil mileki mpi`e xrv mdl didi olhi `l
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משיחת ג' שבט ה'תשד"מ

oiglyd zia oiwyn` cenr i sc ± oey`x wxtohw cren
åëøãë øôåú-.cren ly elegaèåéãä éîã éëéä-.ekxck xtezy ,one` epi`yàìî

úçà úáá èçî-xtez `edyk .xetzl ick welg ly dxitzd inip hewll leki epi`y

zexitz e`vnpe ,cbad on dkyen jk xg`e ,hgnd jxe` `lnk daxd zeaigz agez

ok zeyrl rceide .zg` dkiyna daxd-.`ed one`úôçá àøîéà ïéåëì ìåëé åðéàù
å÷åìç-ar cba eze` aegzl rcei epi`y

`l` ,ewelg ztga `xni` epnn oiyery

.eaigxn cg` mewnae exvwn cg` mewnay

ïîåàä-.ailkn hiigdréñôî-xtez epi`y

ailkn ixw ikdle .dxitzd xftn `l` ,xyeia-

ef zewegx ,alkd ipiyl hgnd iaegz oinecy

.alkd ipiyk efnàúáìë-,ekxck xtez epi`y

mrt hgnd agezy `l` ,df jenqa df agez

dil ixw ikdle .dhnl zg` mrte dlrnl zg`

alkd ipiy iniiw ikdc ,`zalk-deab cg` oy

.exiagnáørå éúù ïéâøñî-ly dhn oibxe`y

.axre izya milagáør àìá éúù-gzeny

.axrd da bxe` epi`e ,izydéåôø äéä íàù-

oiietx milagd eide ,miax mini bx`py df

oigezn opi`y ,dhnl oielze-.ogznnïéåùå-

.iqei iaxe xi`n iaxíéìáç ïéìéùôî ïéàù
äìçúëì-.dlgzkl milag milceb oi`y

äèîä-bxqiy cr d`neh zlawn dpi` mlerl

bxe`e ,gezn xak izydy .oixip iza dyly da

ixw oibxqnc ,`nl` .axrc oixip iza dyly da

.axre izyéâåìôàì íéøîåà ùé åúàã åðééä-

.ivn `l axr `la izy elit`càì éîð çúîî
-?igezn inp xqinl mixne` yi ez` :dinza

ikd ciar `l i`e !dk`ln ciarw `l `d i`n`e

-.dlr `bfinl ivn `lïéà-yi ez` i`ce

li`edc meyn ,igezn inp xqinl mixne`

xcde ,lirl cr ip`na dhnl diilnl xyt`e

`bfinl zezqke mixk ediilr `nxinl ivn

.ediilrïðéçøè àì-.jixv `lc gxeh iedc

äðùîíéøéëå øåðú ïéãéîrî-mze` oiyery

xepz .onwl opixn`ck ,dlgzkl-ekez,lelg

dxik .zexicw izy zzity mewn-mewn

.zg` dxicw zzityïéùáëî-.yxtn `xnba

àøîâàéçéø ø÷ðî-dwlge dpyi `idyky

jxtl oileki oihgd oi`e-oikzeg ,dze` oixwpn

oihgd ekxtiy ick ,dey `di `ly ick dze`

.dizgzàðér úá-rvn`a oiyery awp

.dkezl zltep d`eazdy ,migixdåðééä
äðùéá äì úçëùîã-dkixv dpyidy itl

.zpgeh `id xiczy itl ,dwlg `id xaky ,jkl

øîàã ïàîì àìà-,`pir za epiid oiyaknc

za dl zi` xak `lde ?dnl `pir za dpyi

dl ied `l i`e ,oeghln dpyi `id xaky ,`pir

`pir za-.oghinl ivn `léçååøàì éráã ïåâë
-dl zgkyn `peeb i`d ike ,ith `pir za i`d

.dpyiaàéçéø ø÷ðî-.dpyiaäéôåâ ìéçúéà-

.eteb llgziìåèéì øúåî-jxck mipxtv odl

dil ciar `l i`c ,eply miqeql eiykr oiyerd

ikd-.lif` ivn `le ,`xrv dil ded
ìáà
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èåéãääÐ ekxck xtezlr elit` exizi dnl Ð mpga la` ,crend jxevl `wec ,d`xp

ol `niiw Ð ca`d xac `ki`c `kidc .ca`d xaca ixii` `l ,edin ?iepiy ici

oze` gipi m`e ,oirxewn eilrpn e` eicbac `kide .ca`d xaca iepiy jixvn oi`c ,iqei iaxk
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xnel d`xp oi`e .dpyi xizn `xnba `dc .xn`w
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zeyrl wegcp dnl ik .dicic dinyn `de
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df oi`y ,`nlra dcnrd ixy `nw `pzc :xnel

oia dycga oia yeak xq`c oicd `ede ,xenb oipa

`qxibe .dpyia yeak ixy dcedi iaxe .dpyia

`wec d`xp Ð oicinrne .iaxl d`xp dpey`x

`ed `l` ,dligza oipa df oi` xepzc dcnrd

exagl jixve rwxwa xaegn epi` la` ,xak ieyr

) "milkd lk" wxta yxtnck ,ux`a elthlezay

(`,dkw"oii ick `iand" wxtc `edd ik :inp i` .

)(`,cl dviaeze` oikq oi` aeh meiac ,xepz iab

.ixy crena `kd Ð 'eke zilhna eze` oiyh oi`e

milceb oi`y oieye :xn`w inp oizrnya onwle

calae :`ztlg iax ipz inlyexiae ,dligza xepz

rci `lc ztqeza yxite .dligza epglbi `ly

.eplcbi `ly opiqxbc :d`xp okle .gelib i`n
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.mpga aekxl xeq`y rnyn .crend
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äðLiä.zeycg migix miyakn oi` la` ,zepyid migixd -Léå ©§¨¨§¥
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did ozip `l awp `lae ,d`eaz da epgh xak ixdy ,awp da yi

.da oeghl
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y meyn citwd `ped ax :`xnbd zx`an .crend legLék dì øáñ̈©¨§¥

íéøîBà.zepyi migixa s`e xwir lk miyakn oi`y `ziixaay §¦
lega zepey zek`ln ziiyr oipra mixn`n dnk d`ian `xnbd

:crend jxevl crendíéçéø ïéø÷Bð ,àîç áø Løcoia zeycg oia ¨©©¨¨§¦¥©¦
zepyi.ãòBnaeøBîçå åéìò áëBøL ñeñ eléôà ,øîà øéàî éaø íeMî ©¥¦©¦¥¦¨©£¦¤¥¨¨©£
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oiglyd zia oiwyn` cenr i sc ± oey`x wxtohw cren
åëøãë øôåú-.cren ly elegaèåéãä éîã éëéä-.ekxck xtezy ,one` epi`yàìî

úçà úáá èçî-xtez `edyk .xetzl ick welg ly dxitzd inip hewll leki epi`y

zexitz e`vnpe ,cbad on dkyen jk xg`e ,hgnd jxe` `lnk daxd zeaigz agez

ok zeyrl rceide .zg` dkiyna daxd-.`ed one`úôçá àøîéà ïéåëì ìåëé åðéàù
å÷åìç-ar cba eze` aegzl rcei epi`y

`l` ,ewelg ztga `xni` epnn oiyery

.eaigxn cg` mewnae exvwn cg` mewnay

ïîåàä-.ailkn hiigdréñôî-xtez epi`y

ailkn ixw ikdle .dxitzd xftn `l` ,xyeia-

ef zewegx ,alkd ipiyl hgnd iaegz oinecy

.alkd ipiyk efnàúáìë-,ekxck xtez epi`y

mrt hgnd agezy `l` ,df jenqa df agez

dil ixw ikdle .dhnl zg` mrte dlrnl zg`

alkd ipiy iniiw ikdc ,`zalk-deab cg` oy

.exiagnáørå éúù ïéâøñî-ly dhn oibxe`y

.axre izya milagáør àìá éúù-gzeny

.axrd da bxe` epi`e ,izydéåôø äéä íàù-

oiietx milagd eide ,miax mini bx`py df

oigezn opi`y ,dhnl oielze-.ogznnïéåùå-

.iqei iaxe xi`n iaxíéìáç ïéìéùôî ïéàù
äìçúëì-.dlgzkl milag milceb oi`y

äèîä-bxqiy cr d`neh zlawn dpi` mlerl

bxe`e ,gezn xak izydy .oixip iza dyly da

ixw oibxqnc ,`nl` .axrc oixip iza dyly da

.axre izyéâåìôàì íéøîåà ùé åúàã åðééä-

.ivn `l axr `la izy elit`càì éîð çúîî
-?igezn inp xqinl mixne` yi ez` :dinza

ikd ciar `l i`e !dk`ln ciarw `l `d i`n`e

-.dlr `bfinl ivn `lïéà-yi ez` i`ce

li`edc meyn ,igezn inp xqinl mixne`

xcde ,lirl cr ip`na dhnl diilnl xyt`e

`bfinl zezqke mixk ediilr `nxinl ivn

.ediilrïðéçøè àì-.jixv `lc gxeh iedc

äðùîíéøéëå øåðú ïéãéîrî-mze` oiyery

xepz .onwl opixn`ck ,dlgzkl-ekez,lelg

dxik .zexicw izy zzity mewn-mewn

.zg` dxicw zzityïéùáëî-.yxtn `xnba

àøîâàéçéø ø÷ðî-dwlge dpyi `idyky

jxtl oileki oihgd oi`e-oikzeg ,dze` oixwpn

oihgd ekxtiy ick ,dey `di `ly ick dze`

.dizgzàðér úá-rvn`a oiyery awp

.dkezl zltep d`eazdy ,migixdåðééä
äðùéá äì úçëùîã-dkixv dpyidy itl

.zpgeh `id xiczy itl ,dwlg `id xaky ,jkl

øîàã ïàîì àìà-,`pir za epiid oiyaknc

za dl zi` xak `lde ?dnl `pir za dpyi

dl ied `l i`e ,oeghln dpyi `id xaky ,`pir

`pir za-.oghinl ivn `léçååøàì éráã ïåâë
-dl zgkyn `peeb i`d ike ,ith `pir za i`d

.dpyiaàéçéø ø÷ðî-.dpyiaäéôåâ ìéçúéà-

.eteb llgziìåèéì øúåî-jxck mipxtv odl

dil ciar `l i`c ,eply miqeql eiykr oiyerd

ikd-.lif` ivn `le ,`xrv dil ded
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èåéãääÐ ekxck xtezlr elit` exizi dnl Ð mpga la` ,crend jxevl `wec ,d`xp

ol `niiw Ð ca`d xac `ki`c `kidc .ca`d xaca ixii` `l ,edin ?iepiy ici

oze` gipi m`e ,oirxewn eilrpn e` eicbac `kide .ca`d xaca iepiy jixvn oi`c ,iqei iaxk

,ixkp ici lr elit` ,xizdl llk oiliwn oi`y izeax izi`x Ð elwlwzi cren xg`l cr

) onwl opixn`ck(`,aiepi` Ð dyer epi`y lk :

eze` miayeg eid `l `nye .dyere ixkpl xne`

xzen ca`d xac lk oi` `ny e` ,ca`d xac

) "ebdpy mewn" wxtac ,iepiy `la(a,dp migqt

.crena milrpn oipwzn milbx iler `wec :rnyn

ïéâøñîáaxre izyc ibilt `l `nlr ilek

Ðzeyrl xzen j`id :dniz

?iepiy `la i`d ik dk`lnéçåúîî`l inp

Ðikid :iieyw`l ivnc d`xp inp ikd e`la

`l la` ,egznn ietx did m`y iqei iax xn`w

axr `la izya elit` `d ?axre izy oibxqn

!xeq`

ïåéëip`na iielnl xyt`cÐoi`c rnyn

.crend jxevl `l` xzen

:opiqxb ikdéáøoiyakn oi` xne` dcediz`

Ð dligza migixddycgae

xnel d`xp oi`e .dpyi xizn `xnba `dc .xn`w

,xn`w xfril` iax meyn dpyi xiznc `xnbac

zeyrl wegcp dnl ik .dicic dinyn `de

.dycg rnyn dligzklc :cere ?mpg zwelgn

`pz :xnel yi ?diny xkc o`n yeak :xn`z m`e

rnyne ,xn`w dycgae ,oicinrn xn` `nw

zi`e .yeaka xqe` dcedi iaxe .yeak elit`

yakn xne` dcedi iax :qixbc`le ,migixd z` oi

xzei `iyw dzr la` ,`id `ide ,dligzkl qxb

yi !ixy inp `nw `pz .diny xkc o`n yeak

df oi`y ,`nlra dcnrd ixy `nw `pzc :xnel

oia dycga oia yeak xq`c oicd `ede ,xenb oipa

`qxibe .dpyia yeak ixy dcedi iaxe .dpyia

`wec d`xp Ð oicinrne .iaxl d`xp dpey`x

`ed `l` ,dligza oipa df oi` xepzc dcnrd

exagl jixve rwxwa xaegn epi` la` ,xak ieyr

) "milkd lk" wxta yxtnck ,ux`a elthlezay

(`,dkw"oii ick `iand" wxtc `edd ik :inp i` .

)(`,cl dviaeze` oikq oi` aeh meiac ,xepz iab

.ixy crena `kd Ð 'eke zilhna eze` oiyh oi`e

milceb oi`y oieye :xn`w inp oizrnya onwle

calae :`ztlg iax ipz inlyexiae ,dligza xepz

rci `lc ztqeza yxite .dligza epglbi `ly

.eplcbi `ly opiqxbc :d`xp okle .gelib i`n

ñåñÐ eilr akexyjxevl :ztqeza yxit

.mpga aekxl xeq`y rnyn .crend
lwyinl
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רכב
oiglyd zia oiwyna cenr i sc ± oey`x wxtohw cren

àéçéøã àøîç ìáà-mixeng ab` mipgeh eidy ,oiyer jky-`eddl lwyinl ivn `l

in" wxt onwl yxtnck ,cren jxevl `l` crena oghnl ivn `lc .eipxtv `xng

) "jtdy(a,ai.eipxtv lecib dil irxn `le xenga oeghl leki zhren dpigh jkld .

àéçéø éîå÷åàì-.ef ab lr ef migixd miydl ,cinrdlàéçéø úîà-migixdy urd

.eilr iepaàéøåà éðáéîìå-.xwa ztxé÷åøñì
àéñåñ-.lfxa ly wxqna miqeq wixqdl

àèéôøå÷à éðáéîì-d`eazd oiniyny dn

f"rla d"xehiipn* oixewy ,miqeqd iptl ekezl.

àáèöéà-.mipa` oipaàîã ì÷ùéîì-.fiwdl

éñåëñëì-.x"eliaew** oixewy ,uedibïéîø÷-

.micbaèåéãä äùrî-elega ezeyrl xzenc

.`ed one` dyrn e`lc ,cren lyéøéá éøåèé÷
øéñà-eidy ,oiyer eid jky .crena carinl

ci zia odilr oiwilgn eide oiwelg milk oilhep

mdiwelg ly-oeyl .xeq`e `ed one` dyrn

,ci ziaa dyer mc`y oihnw uiekl :xg`

miwlg milay ly dpwa dze` mi`lnny

.f"rla `"ivpeext*** ,oihnwneàì÷éú ìé÷úîã
-my heagl oxebd jxevl dnc`d myn xtegy

,ixc iac `zrc` epiid .crend jxevl oihg

.ixyeàrøàã àúrãà-jxevl edcy xtegy

drixf-.aeh meia yxegk incc meyn ,xeq`

àéìåîá àéìåî-,deab mewnn rwxwd lhepy

deab mewn iab lr my egipne-`iln epiid

.`ilenaàöðá àöð åà-jenp mewna xtegy

`rx`c `zrc` epiidc ,jenp mewna egipne-

gibyn epi`y edcy yxeg ly ekxc dfc .xeq`e

elit` ,rwxwa dyixgnd cxiy mewn dfi`a

jenp mewna-dyixgc `inec epiide ,yxeg

.xeq`eàéìåî ì÷ù ìáà-rwxwd lhepy

.deab mewnnàöðá àãùå-epiid ,jenp mewna

ly ekxc jky .oxebc `zrc` ,ixc iac `zrc`

zepxbd deyny ,oxeb-.xzen dfeàéëéæ éëæã-

,dilry miphw mivrn rwxwd z` cakny

.mlhepyéáéöã àúrãà-`zrc` ohwil m`

.ixhef waye iaxax hwpc ,owiqdl mivrc

àrøàã àúrãà-rexfl dvexy ,ohwil ikdlc

miphwe milecb hwely ,rwxwd-.xeq`àúrãà
éøååëã-ly `nebd on oi`veiy mind oiyery

exiizyie mind e`viy jxevl m` ,uegl xaia

mibcd-.xzenéáá éøú çúôã ïåâë-eay cg

,`nebl mibcd s` oiqpkpe `nebl mind oiqpkp

mibcde ,`nebl ueg oi`vei mindy cge

mze` migwele dkeza mixiizyn-epiidc ,ixy

.ixeekc `zrc`àrøàã-eay `aa cg gztc

oi`vei eay gzt jci`e ,`nebl mind miqpkp

.gzt `l uegl mindàrøàã àúrãà-

dlrnl mind oi`vei min d`iln `nebdyky

.xeq` `peeb i`d ike ,dcyd lk oiwyneçùôã
àì÷éã-.eay mitprd on lwcd xnefyàúrãà

àúåéçã-on hwpc ,dnda lk`nl oiie`xc

jxevl ,oiyai oia oigl oia `qib cgnc mitprd

`zeigc epiid ,dnda lk`n-.ixyeàñéâ éàäî èé÷ðã-mitpr `qib i`dne .`lwicc

`lwicc `zrc` epiid ,eay oiyiai-.xeq`eéðìçåú éøîú éðä-elyazp `ly mixnz

.okxv lkåäðéøæâéî-aeh meia ikd olke`le mipyl okzegl-aeh mei jxevlc ,ixy

.ciarwøåñà åäðéöééî-uegl oday dgil `ivene ,ieyna oyaekl-.xeq` epiid

oiekn `ed lega olk`l miweniv odn zeyrl `l` ,mirlzp opi` eiykry-.legc lk`n aeh meia owzl xeq`eérìúîã ïåéë-.edpiviinc e`l i`ãáàä øáãë-dxegqk :xnelk

ikd ciar `l i`c .edpiviinl ivn inp ikd ,d`yr `l m` da ciqti `ly ick crena dzeyrl leki mc`y-.ixye ,irlzinàåäù ìë àéèî÷øô-.cren ly elega dxegq zeyrl

øúåî ãáàä øáãáå-dxegq dze`l dpyri `l m` cqtd el yi m`y-giexdl `ly mpga la` ,dzeyrl xzen-.xeq`éæåæ ÷éñî äåä-.mewn eze`a zern el oiaiig eidy
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ì÷ùéîìÐ ixtehrwxwc ,milfxa owzl xzeny ,ocicl oicd `edc :`ztqeza yxit

lwynl wx jixv oi`y ,minkg inia milfxa oi`y meyne .lwlwzne dyw

.xeq` did Ð `"iqexa enk zppehn rwxwd didy ,dixtehàáèöéàÐ `hitexw`e

) "oiqgei dxyr" wxt yixa opixn`ck .miwelg md zvwe ,lqtq ipipr(`,r oiyecwxn aizil

,opax ixn`ck lqtq ipq in :dil xn` .`hitexw`

.iypi` ixn`ck `ahvi` e`

ïéàåÐ dndan d`etx oirpend`etxac

la` .ixii` dk`ln da yiy dndac

meyn dxifb wx ,dk`ln xeqi` da oi`y d`etx

.ixyc o`n `ki` zaya elit` Ð oipnnq zwigy

"dnda dna" wxta `zi`ck ,ixyc o`nk dklde

)(a,bp zayzilc ,diy`i iaxk dkld :`ax yxc :

txa oipnnq zwigy meyn dxifb dil.dndac d`e

qxhpewa yxity ,`iqeq iwexqlc yexit

ol `niiw `dc .il d`xp oi` Ð frla x"ilhye`*

wxt seq `zi`ck ,ixy sevxiw oiae cexiw oiac

) dviac ipy(`,bkoi`y xac xn`c oerny iaxl ,

xg` oipr `l` .dizeek ol `niiwe ,xzen oiekzn

.`ed

éñåëñë.f"rla x"iiytp`** :qxhpewa yxit

qekqk oeyle .x"iiwil :miyxtn yie

) "oilez" wxt `zi`ck ,ok rnyn`,`nw zay

myeiab ,uegan eqkqkn oi`e miptan eqkqkn :(

.hihéøåèé÷Ð ixiaicia `le y"ixa opiqxb

dna" wxta dxedh zixia oiprn iede .z"ilca

) "d`vei dy`(`,bq) ("mizad zwfg" wxtae)`aa

cp `xza.(

àéìåî`zrc` `vpa `vpe `ilenaixc iac

`zrc` `vpa icye `ilen lwy

Ð `rx`cqxb qtl` axe .oeyxb epiax qxb oke

`zrc` Ð `vpa `vpe `ilena `ilen :jtda

rnyn .ixc iac `zrc` Ð `vpa `ilen ,`rx`c

`kti`e .yeciln yexgl jixv dey rwxw xzeiy

yecil dey rwxw jixv ociclc ,ith `xazqn

oi` oibixena oiyc eidy itl `nye .yexgln xzei

xic zeyrl ick miyxtn yie .dey rwxw jixv

.dnda ly

àéèî÷øôÐ `edy lkwgvi epiax yxit

`l awri epiax ik :ezaeyza

:xn`c `de .`ihnwxt ziax z`eld ayeg did

`z`epyc `xw` ipaa ifef wiqn ded `piax

meyn `l` ixy `le ,`ihnwxt aiygc rnyn

oii zxegqc awri epiax xne` did !ca`d xac

) "jyp edfi`"a opixn`ck ,dzid`rivn `aa

(a,br,`z`epyc `xw` ipal ifef aidi ded `piax :

zepgleyc d`eld la` .`ziitek ith dil iktye

.`ihnwxt aiygc d`xp Ð selige zeriawa

øáãáåÐ xzen ca`dm`y xaca :yexit

dpxkni `l `ny Ð dzr dpxkni `l

` mrt dti`l m` la` .oxwd on ciqtie ,zxg

df oi` Ð jk lk giexi `ly `l` ,oxwd on ciqti

`ny dxegq zepwl oky lke .ca`d xac aeyg

sqei epiax axde .xzen Ð crend jeza xyk oii zepwl la` ,crend xg` xweia xzei didz

.ca`d xac df oi`e ,xweia `vni ixd Ð lefa `vni `ly it lr s`c ,xeq`l yic :yxit
`xeek
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àiçéøc àøîç ìáà¯ì÷Léîì éøL äãeäé áø .àì £¨£¨¨§¥©¨Ÿ©§¨¨¥§¦§©
éðáéîìe ,àéçéø éîB÷Bàìe ,àéçéøc àøîçì déøôeè§¥©£¨¨§¥©¨§¥¥©¨§¦§¥
àáø .àéøeà éðáéîìe ,àéçéø únà éðáéîìe ,àéçéø¥©¨§¦§¥©©¥©¨§¦§¥§¨¨¨
éðáéîìe ,àèétø÷à éðáéîìe ,àéñeñ é÷eøñì àøL§¨§¨¥§¨§¦§¥©©§¦¨§¦§¥
àleça äîäáì àîc ì÷Léîì àøL àáø .àaèöéà¦§©¨¨¨§¨§¦§©§¨¦§¥¨§¨
íc ïéæéwî :Cì réiñîc àéðz :ééaà déì øîà .àãrBîc§£¨£©¥©©¥©§¨¦§©©¨©¦¦¨
.ãrBî ìL Bleça äîäáì äàeôø ïérðBî ïéàå ,äîäáì¦§¥¨§¥§¦§¨¦§¥¨§¤¥

àîòè éàî .éîøé÷ éñekñëì àøL àáø¯äNrî ¨¨§¨§©§¥¦§¥©©§¨©£¥
:àcñç áø øîà éîà øa ÷çöé áø øîà .àeä èBéãä¤§¨©©¦§¨©©¦¨©©¦§¨

éøéa éøehé÷¯àîòè éàî ,øéñà¯.àeä ïneà äNrî ¦¥¦¦£¦©©§¨©£¥¨
éøc éác àúrcà ,àrøà ìé÷úîc ïàî :àáø øîà̈©¨¨©§©§¦©§¨©©£¨§¥¨¥

¯àrøàc àúrcà ,éøL¯àéìeî ?éîc éëéä .øéñà ¨¥©©£¨§©§¨£¦¥¦¨¥§¨
àöða àöðå àéìeîa¯àéìeî ì÷L ,éøc éác àúrcà §§¨§¨¨§¨¨©©£¨§¥¨¥¨©§¨

àöða àãLe¯ïàî éàä :àáø øîàå .àrøàã àúrcà §¨§¨¨©©£¨§©§¨§¨©¨¨©©
éáéöc àúrcà éëéæ éëæc¯àrøàc àúrcà ,éøL¯ §¨¥¦¥©©£¨§¦¦¨¥©©£¨§©§¨

.øéñàéøèeæ ÷éáLå éáøáø ìé÷L ?éîc éëéä¯àúrcà £¦¥¦¨¥¨¥©§§¥§¨¥§¥©©£¨
éøèeæå éáøáø ì÷L ,éáéöc¯øîàå .àrøàc àúrcà §¦¥¨©©§§¥§§¥©©£¨§©§¨§¨©

éøååëc àúrcà ,dérøàì àiî çúôc ïàî éàä :àáø̈¨©©§¨©©¨§©§¥©©£¨§©§¥
¯àrøàc àúrcà ,éøL¯çút ?éîc éëéä .øéñà ¨¥©©£¨§©§¨£¦¥¦¨¥¨©

éàzzî ãçå éàlérî ãç ,éáa éøz¯,éøååëc àúrcà §¥¨¥©¥¦¨¦§©¦©¨¦©©£¨§©§¥
àáa ãç çút¯éàä :àáø øîàå .àrøàc àúrcà ¨©©¨¨©©£¨§©§¨§¨©¨¨©

àúåéçc àúrcà àì÷éc çLôc ïàî¯àúrcà ,éøL ©§¨©¦§¨©©£¨§¥¨¨¨¥©©£¨
àì÷éãc¯àñéb ãçî délek ìé÷L ?éîc éëéä .øéñà- §¦§¨£¦¥¦¨¥¨¥¥¥©¦¨

àñéb éàäîe àñéb éàäî ,àúåéçc àúrcà¯àúrcà ©©£¨§¥¨¨¥©¦¨¥©¦¨©©£¨
,éðìçBz éøîz éðä :àáø øîàå .øéñàå ,àì÷éãc§¦§¨©£¦§¨©¨¨¨¥¨§¥£¨¥

eäðéøæâéî¯eäðéöééî ,éøL¯:øîà àtt áø .øéñà ¦§§¦§¨¥¨§¦§£¦©©¨¨©
érìúîc ïåék¯.éøLå ,éîc ãáàä àéèî÷øôkøîàå ¥¨§¦§§¥¦§©§©§¨¨¨¥¨¥§¨¥§¨©

øa éñBé éaø øîà .øeñà àeäL ìk àéèî÷øt :àáø̈¨§©§©§¨¨¤¨¨©©¦¥©
ãáàä øáãáe :ïéáà¯àeää déì äåä àðéáø .øzeî ¨¦§¨¨¨¨¥¨¨¦¨£¨¥©

déðeaæì dééäL ,éôìà àzéLa ïaãæî äåäc à÷ñér¦§¨©£¨¦§©¥§¦¨©§¥¨£¥§©¥
àðéáø .éôìà øñéøúa déðaæå àãrBîc àleç øúä©¨§£¨§©§¥¦§¥©©§¥¨¦¨
dén÷ì àúà ,àúàåðLc àø÷à éðáa éæeæ ÷éqî äåä£¨©¥¥¦§¥©§¨§©§¨¨£¨§©¥
?eäééìr àðcéàä ìæéîì eäî :déì øîà ,éLà áøc§©©¦£©¥©§¥©¨¦¨¨£©§
éîBéa ,eäì zçkLîc àeä àðcéàäc ïåék :déì øîà£©¥¥¨§¨¦¨¨§©§©©§§§¥

eäì zçkLî àì éðéøçà¯,éîc ãáàä àéèî÷øôk ©£¦¥¨©§©©§§¦§©§©§¨¨¨¥¨¥
ïéëìBä :àðååb éàä ék äøæ äãBáò éab énð àéðz .éøLå§¨¥©§¨©¦©¥£¨¨¨¦©©§¨§¦
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc ohw cren(ycew zay meil)

àiçéøc àøîç ìáàxeng mixyewy ,migixa ogehd xeng - £¨£¨¨§¥©¨
,zepgehe oaaqn ekelidae ,migixl,àìoeghl exizdy oeiky Ÿ

mr efk zhren dpigh oeghl leki ,crend jxevl wx crena
.el ewifiy `la eipxtv

:mitqep mixzid xizn s`e wlegd dcedi ax zrc d`ian `xnbd
éøL äãeäé áøxizd -déøôeè ì÷Léîìs` miipxetivd lehil - ©§¨¨¥§¦§©§¥

å .àiçéøc àøîçìxizd okàiçéø éîe÷Bàìoa` migix cinrdl - ©£¨¨§¥©¨§§¥¥©¨
,dipyd lr zg`àiçéø éðáéîìe,migix zepal s`e -únà éðáéîìe §¦§¥¥©¨§¦§¥©©

àiçéø,eilr zeiepa migixy ur zepale -àéøeà éðáéîìezepal - ¥©¨§¦§¥§¨
.eizendal xwa ztx

:mitqep mixzidàøL [áø] (àáø)xizd -àéñeñ é÷eøñìwexql - ©¨¨§©¥§¨
,lfxa ly wxqna crena qeq zexryàèétø÷à éðáéîìezepal - §¦§¥£©§¦¨

,miqeqd milke` epnny qea`àaèöéà éðáéîìeoipa zepal - §¦§¥¦§©¨
.crend jxevl mipa`

:sqep xzidàãòBîc àleça äîäáì àîc ì÷Léîì àøL àáø- ¨¨¨¨§¦§©§¨¦§¥¨§¨§£¨
ca`d xac `edy iptn ,crend lega dndal mc fiwdldi`x .

:df xzidléiaà déì øîà,`axlàéðz`ziixaïéæéwî ,Cì òéiñîc ¨©¥©©¥©§¨¦§©©¨©¦¦
ïéòðBî ïéàå ,äîäáì íczeyrlnäîäáì äàeôøda yiy s` ¨¦§¥¨§¥§¦§¨¦§¥¨

dk`ln.ãòBî ìL Bleça§¤¥
:sqep xzidéîøé÷ éñekñëì àøL àáømiwc ozyt icba udbl - ¨¨¨¨§©§¥¦§¥

.ehnwzpy mexwk,àîòè éàîy meynàeä èBéãä äNòîxzene ©©£¨©£¥¤§
.crend jxevl

:crena cbaa one` zk`ln xeqi`áø øîà énà øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©©¦¨©©
éøéa éøehé÷ ,àcñçmihnw mda zeyrl xnelk ,mici iza ixeyiw - ¦§¨¦¥¦¦

,mzetiløéñà,crena,àîòè éàîy meyn,àeä ïneà äNòî`le £¦©©£¨©£¥¨
.crend jxevl s` crena z`f exizd

jxevl dyery migiken eiyrn m` wx crena exzedy mixac
:crendàòøà ìéwúîc ïàî ,àáø øîàxiqne dnc` xtegy in - ¨©¨¨©¦§©¥©§¨

ok dyer m` ,dizeleyknéøc éác àzòcàzeyrl dxiykdl - ©©§¨§¥¨¥
,crend jxevl d`eaz yecl oxeb myéøLdyer m` j` ,[xzen-] ¨¥

z`fàòøàc àzòcà,drixfl rwxwd jk xg` yexgl eilr lwiy - ©©§¨§©§¨
,øéñà.crend lega dxeq`d dyixgk dfy £¦

:`xnbd zxxanéîc éëéäjxev dfi`l eiyrna gken cvik - ¥¦¨¦
ozep m` :`xnbd daiyn .xtegàéìeîa àéìeîxiarny ,lza lz - §¨§§¨

,lzl lzn xtràöða àöðexiarne `neba xtegy ,`neba `nebe - §¨¦§¨
dyery gken ,zxg` `nebl xtrd,[àòøàc] (éøã éáã) àzòcà©©§¨§©§¨

oiae deab oia mewn lka yxege ,rwxwd zetxl yxegd jxc dfy
m`e .xeq`e dyixgl dnec edyrne ,jenpàöða àãLå àéìeî ì÷L̈©§¨§¨¨¦§¨

gken rwxwd deyny oeik ,`nebl dkilyde lzn xtr gwl -
dyery,[éøc éác] (àòøàã) àzòcàzeeydl zepxb iyer jxcy ©©§¨§¥¨¥

.xzen dfe ,oxebd jxevl rwxwd
:sqep xn`néëéæ éëæc ïàî éàä ,àáø øîàårwxwd caknd - §¨©¨¨©©§¨¥¦¥

mhwil m` ,mlhepe dilry mivrnéáéöc àzòcà,mivrd wiqdl - ©©§¨§¦¥
,éøLm`eàòøàc àzòcà,drixf jxevl rwxwd zetiil -,øéñà ¨¥©©§¨§©§¨£¦

.crend lega dxeq` rwxwd zceary
:`xnbd zxxanéîc éëéäjxev dfi`l eiyrna gken cvik - ¥¦¨¦

m` :`xnbd daiyn .mivrd hwlnéøèeæ ÷éáLå éáøáø ìé÷L- ¨¦©§§¥§¨¦§¥
ohwlny gken ,miphwd gipne milecbd lhep,éáéöc àzòcà©©§¨§¦¥

miwiqn oi`y miphwd gipne dwqdl miie`xd milecbd xgeay
m` j` ,mdaéøèeæå éáøáø ì÷Lmilecbd oia mivrd lk z` lhep - ¨©©§§¥§§¥

ohwily gken ,miphwd oiae,àòøàc àzòcàmlek z` lhepe ©©§¨§©§¨
.drixfl rwxwd zeptl

:sqep xn`ndéòøàì àiî çúôc ïàî éàä ,àáø øîàågzetd - §¨©¨¨©©§¨©©¨§©§¥
,edcyl mind mi`veie uegl [mibc zkixa-] xaia ly `neba gzt

ok dyer m`éøååëc àzòcàxaiad on mind `ivedl ick - ©©§¨§©§¥

,mlke`l mlhil ick mibcd ea xi`ydleéøLj` .crend jxevl ¨¥
àòøàc àzòcà,edcy zewydl ick -,øéñàzewydl oi`y ©©§¨§©§¨£¦

.crena dcyd
:`xnbd zxxanéîc éëéäjxev dfi`l edyrna gken cvik - ¥¦¨¦

m` :`xnbd daiyn .gzetéáa éøz çút`nebl migzt izy - ¨©§¥¨¥
,mibcd dayéàzzî ãçå éàléòî ãçekxcy dlrnln cg` - ©¥¦¨¥§©¦©¨¥

ekxcy dhnln cg`e ,`nebl xdpd on mibcde mind miqpkp
gken ,`neba mix`yp mibcde dcyl `nebd on mind mi`vei

ok dyeryéøååëc àzòcàmlhile `neba mibcd xi`ydl - ©©§¨§©§¥
m` j` .xzene ,crena mlke`làáa ãç çútcg` gzt wx - ¨©©¨¨

gztd gzt `le ,`nebl mibcde mind miqpkp ekxcy dlrnl
ezpeeky gken ,ipydàòøàc àzòcàe`vie `nebd `lnzzy - ©©§¨§©§¨

.xeq`e ,dewyie dcyl ektyiie dlrnln mind
:sqep xn`nàì÷éc çLôc ïàî éàä ,àáø øîàålwc xnefd - §¨©¨¨©©§¨©¦§¨
m` ,eitprnàúåéçc àzòcà,lek`l ezndal mpzil ick -,éøL ©©§¨§¥¨¨¨¥

j`àì÷éãc àzòcà,aeh xzei gnviy ick -.øéñà ©©§¨§¦§¨£¦
:`xnbd zxx`anéîc éëéäm` .eiyrna ezrc zgken cvik - ¥¦¨¦

àñéb ãçî déìek ìé÷Llwcd ly cg` cvn mitprd lk gwel - ¨¦¥¥©¦¨
ezrcy gken ,miyai oiae migl oia,àúåéçc àzòcàipin lky ©©§¨§¥¨¨

miyai mitpr wx lhep m` j` .dnda lk`nl miie`x mitprd
àñéb éàäîe àñéb éàäîxnefy gken ,miccvd ipyay -àzòcà ¥©¦¨¥©¦¨©©§¨

,àì÷éãc,dti lecbl lwcd on mirpend miyaid z` wx xnef okle §¦§¨
.øéñàå©£¦

:sqep xn`néðìçBz éøîz éðä ,àáø øîàåelyazp `ly mixnz - §¨©¨¨¨¥©§¥§¨¥
,mkxv lkeäðéøæâéî,aeh meia jk mlke`l mipyl mkzegl -,éøL ¦§§¦§¨¥

mpn` .crend jxevl jzeg ixdyeäðéöééîyakna myaekl - ©§¦§
,erilzi `ly mday dgild `vzy,øéñàmiie`x mpi` aeyy £¦

miweniv mzeyrle yaiizdl mgipdl dvex `l` ,crena dlik`l
.leg jxevl crena milk`n owzl xeq`e ,lega mlke`l

:dfa wleg `xnbd d`ianéòìúîc ïåék ,øîà àtt áøm`y oeik - ©¨¨¨©¥¨§©§§¥
,mciqtie erilzi crena dgild `ivei `léîc ãáàä àéèî÷øôk- ¦§©§©§¨¨¨¥¨¥

,zxzeny ciqti crena dpyri `l m`y dxegqk df ixdéøLå.[à] §¨¥
:sqep xn`nàéèî÷øt ,àáø øîàå,crena dxegq xeknle zepwl - §¨©¨¨§©§©§¨

elit`øeñà àeäL ìk:df oic zlabd .dgxih meynéñBé éaø øîà ¨¤¨¨©©¦¥
,ãáàä øáãáe ,ïéáà øa,ciqti crena dxegqd dyri `l m`y ©¨¦§¨¨¨¨¥

øzeî.crena dzeyrl ¨
:crena dxegqa xeqi` bdepl xky oipra dyrn `xnbd d`ian

éôìà àzéLa ïacæî äåäc à÷qéò àeää déì äåä àðéáø`piaxl - ¨¦¨£¨¥©¦§¨©£¨¦§©¥§¦¨©§¥
dxegq xeqi` iptne ,fef mitl` zyya zxknpd dxegq dzid

crenaàãòBîc àleç øúa déðeaæì dééäLcr dxkenln oiznd - ©§¥§©¥¨©¨§£¨
,crend leg xg`la déðaæåéôìà øñéøúxyr mipya dxkn f`e - §©§¥¦§¥©©§¥

.fef sl`
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

åëì íééeàø íéøáMä ïéà íàåäëàìî íeL[gpxÎepxøeîâ äö÷î íä éøä ¯[hpxíäéìò éìk úøBz ïéàL éôì , §¦¥©§¨¦§¦§§¨¨£¥¥ª§¤¨§¦¤¥©§¦£¥¤
ãBòaî eøaLð íà áBè-íBéa ìáà .ìça eøaLpL ïéa úaLa eøaLpL ïéa ,úaLa íìèìèì øeñàå ,ììk§¨§¨§©§§¨§©¨¥¤¦§§§©¨¥¤¦§§§Ÿ£¨§¦¦§§¦§

ä÷qäì íìèìèì øzî ¯ íBé[qxCëì íééeàø íä íà[`qxíéãîBòä íéöò øàL áBè-íBéa ìèìèì øznL Bîk , ª¨§©§§¨§©¨¨¦¥§¦§¨§¤ª¨§©§¥§§¨¥¦¨§¦
:íäéìò éìk úøBz ïéàL óà ÷qäì§¤¥©¤¥©§¦£¥¤

כו  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

dkld ixe`ia
äëàìî íåùì [åðø מלאכה לאיזה ראויים אפילו או –

שלא  בזמננו כגון זו מלאכה בהם לעשות דרך אין אך
אסורים  – כלים בשברי מלאכה שום לעשות רגילים

.256בטלטול 
äëàìî íåùì [æðø כלים לכיסוי לא אפילו –257.

äëàìî íåùì [çðø לא לתקנו, והדרך שנשבר כלי –
בטלטול  ומותר כלי תורת ממנו מכשיר 258בטלה ולכן, ;

מכשיר 259חשמלי  [וכלֿשכן שהתקלקל שעון או

לזרם  מחובר שאינו או כבוי שהוא בשעה חשמלי
לתקנו, הדרך אם כלי תורת ממנו בטלה לא חשמלי]

לאיסור  שמלאכתו ככלי .260ודינו
øåîâ äö÷åî [èðø גופו לצורך אפילו לטלטלו ואסור –

.261ומקומו 
ä÷ñäì [ñø חימום או בישול לצורך –262.

êëì íééåàø [àñø.עץ כלי כגון –

zetqede mipeiv
רמד,256) הערה לעיל וראה דלהלן כט מסעיף כמדויק

המלאכה  כעין שהיא מלאכה לעשות ראויים שאם אלא
בטלטול  מותרים - לכך] ייחדם אם [ובפרט הראשונה

רנא. הערה כדלעיל
חלה 257) לא כלי בהם לסמוך או לקינוח שראויים ובזה

השולחן'. מ'קצות רמח הערה כדלעיל כלי תורת עליהם
שיהיה 258) כאן הצריך ולא מג, סעיף דלהלן הסנדל כדין

שצריך  אלא לתקנו, עומד כשלא אלא כלי בו לכסות ראוי
אפילו  לתקנו שבדעתו בכך די ולא לתקנו הדרך שתהיה

המלאכה. לאותה לשמש ימשיך התיקון שלאחר
כיס.259) חסרון מחמת מוקצה אינו אם
בדעתו 260) אפילו בטלטול אסור לתקנו הדרך אין ואם

ראוי  שלא כלי כשבר גופו מחמת מוקצה הוא והרי לתקנו
מלאכה. לשום

ח.261) סעיף דלעיל כלי, תורת עליו שאין דבר כל כדין
רשאי 262) מאוד שכשנצרך ס"ח תקב מסימן ציונים ראה

אחר. לצורך גם לטלטל

•

"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley
התורה: מן חייב הוצאה איזה על שמז סימן ב חלק

החשוד „ לישראל בשבת מלאכה כלי להשאיל אסור וכן
לשאול  לו המצוי כלי הוא אפילו בשבת מלאכה לעשות
מותר  היתר מלאכת בו שיעשה לתלות יש ואם אחר במקום
אסור  מצוי אינו אם אבל המצוי כלי הוא אם להשאילו
אם  אבל שלום דרכי משום בו יש כן אם אלא לו להשאילו
לו  להשאילו אסור היתר מלאכת בו שיעשה לתלות אין

במקו  שלום.אפילו דרכי משום בו שיש ם

תצלח  לו לומר אסור איסור במלאכת שעוסק מי וכן
במלאכה  עוסק לכל כן לומר ארץ שדרך פי על אף מלאכתך
אסור  לישראל מכלֿמקום שלום דרכי משום לעכו"ם ואפילו

עבירה: עוברי ידי שמחזיק משום

חבירו ‰ ביד והניח בידו וחפץ שניה לרשות ידו כשפשט
וחבירו  והנחה עקירה שעשה חייב הוא שם העומד
אפילו  סופרים מדברי ואסור שבת איסור משום ומותר פטור

עבירה: לעוברי שמסייע משום בכרמלית

Â והניח הרבים ברשות וחבירו ברה"י עומד הוא ואם
שהוא  מעשרה למעלה גבוהה והיא חבירו ביד החפץ
יד  אין עצמו חבירו שלגבי שאף פטורים שניהם פטור מקום
העומד  גופו אחר שנגררת לפי פטור מקום לו נחשבת שלו
אדם  לגבי מכלֿמקום שנתבאר כמו הרבים רשות קרקע על

מעשרה. למעלה פטור מקום הוא גופו גם אחר

אם  אלא סופרים מדברי כן לעשות אסורים מכלֿמקום אבל
במקום  ומניחו מעשרה מעלה דרך החפץ מוליך חבירו כן

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



רכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

הרי  בארץ מניחו אם אבל מעשרה למעלה הגבוה פטור
הרבים  לרשות היחיד מרשות הוצאה שניהם ידי על נעשית
אפילו  סופרים מדברי איסור בזה ויש פטור מקום דרך

שמ"ו. בסי' כמ"ש בכרמלית

הרי  מעשרה למטה שהוא פטור במקום מניחו אם ואפילו
דרך  פטור למקום היחיד מרשות טלטול שניהם ע"י נעשה
דבריהם  של איסור ג"כ בזה שיש ואפשר הרבים רשות אויר
רשות  אויר דרך היחיד לרשות היחיד מרשות במטלטל כמו

שיתבאר. כמו הרבים

* * *
זה  הרי היחיד רשות לאיזו מעשרה מעלה דרך מוליכים ואם
מקום  לו נחשבת ידו אין עצמו לגבי שהרי התורה מן חייב
עקר  הרי ללכת גופו וכשעקר גופו אחר נגררת שהיא פטור

היחיד. ברשות אח"כ והניחו הרבים מרשות החפץ

נחשבים  גופו שאר או ידו אין אחרים לגבי שגם אומרים ויש
בעלי  שאר וכן עצמו לגבי נחשבים שאין כמו פטור מקום
הרי  אלא מעשרה גבוהים הם אפילו פטור מקום אינם חיים
עומדים  אם וכן עליה עומדים שהם הרבים רשות כקרקע הם
בכרמלית  או הרבים ברשות כרמלית שהוא דבר גבי על
אם  אבל הרבה גבוהים הם אפילו כרמלית הם הרי ממש
פטור  מקום הם פטור מקום שהוא דבר גבי על עומדים

הכל: לדברי

Ê לחוץ איבריו משאר אחד או ידיו ופשט בפנים העומד
הכל  לדברי פטור מקום הן מעשרה למטה הן אפילו
להכניס  לו שמותר לענין עצמו האדם אותו לגבי אפילו
אחר  נגררת ידו שאין הרבים ברשות המונח חפץ ידו לתוך
ברשויות  והן הואיל כמוהו היחיד רשות להיות גופו
הואיל  בתוכה שהיא הרבים כרשות אינו וגם מוחלקות
פטור. מקום הוא לפיכך היחיד ברשות העומד בגופו ואגודה

מרשות  לידו חפץ ליתן לאחר ואפילו לו שאסור (ומה
ממקום  שמכניס פי על אף היחיד לרשות שיכניסנו הרבים
יבא  שמא גזירה משום הוא זה איסור היחיד לרשות פטור
היחיד  ברשות והנחה הרבים מרשות עקירה בעצמו לעשות
לרשות  הרבים מרשות הכנסה לגרום סופרים מדברי שאסור

שמ"ו). בסי' שנתבאר כמו פטור מקום דרך אפילו היחיד

* * *
ידו  נחה אם אפילו היחיד מרשות בידו חפץ הוציא אם אבל
פטור  במקום הנחה חשובה זו אין הרבים רשות באויר תחלה
על  שהנחה לפי חייב הרבים ברשות החפץ הניח אח"כ ואם
ממקום  עליה שהונח לחפץ אלא הנחה חשובה אינה היד
והושיטה  זו ברשות בתחלה עליה שהיה חפץ אבל אחר
ליד  הנחה כאן חשובה זו הושטה שאין כיון ב' לרשות
חשובה  שאינה הדין הוא באויר כאן תלויה היא שהרי עצמה
גופו  לעמידת דומה אינה היד שהושטת שבה להחפץ הנחה
שעל  להחפץ גם הנחה חשובה זו עמידה לפוש שכשעומד
קרקע  גבי על ונח עומד עצמו שהגוף לפי ידו שעל או גופו

באויר. ונחה תלויה שהיא לבדה ידו בהושטת משא"כ

לגמרי  היא הרי אחרת לרשות הפשוטה שידו אומרים ויש
רשות  אם היחיד רשות היחיד רשות אם רשות כאותה
אע"פ  אבריו משאר לאחד הדין והוא הרבים רשות הרבים

אחרת. ברשות העומד בגוף שאגודים

אינו  בידו וחפץ לרשות מרשות ידו שהפושט ומה [הגה"ה:
חבירו  ליד או קרקע גבי על החפץ הוא שיניח עד חייב
על  אף פטור הוא אף ממנו נטלו חבירו אם אבל שם העומד
לגמרי  רשות כאותה חשובה שהיא בידו מונח שהחפץ פי
הנחה  עדיין היתה שלא לפי זהו לרשות מרשות הוציא והרי
חשובה  אינה ביד החפץ שהנחת רשות באותה זה לחפץ

שנתבאר]. כמו מתחלה בה והיה הואיל הנחה

באותה  לארץ סמוך טפחים מג' למטה ידו שלשל אם לפיכך
ה  רשות שהיא בין לשם שהכניסה שהיא רשות בין יחיד

פחות  שכל בארץ החפץ הניח שלא אע"פ חייב הרבים רשות
עצמה  בארץ ידו נחה וכאילו כארץ הוא לארץ סמוך מג'

לגמרי. רשות כאותה היא וידו

* * *
הרבים  לרשות היחיד מרשות פשוטה ידו אם הכל (ולדברי

פטור). מקום היא מעשרה למעלה

מרשות  התינוק להוציא בשבת במילה להתיר יש ולכן
ואחת  בפנים נשים שתי שיעמדו ידי על לכרמלית היחיד
פטור  מקום שהן מעשרה למעלה לחוץ ידיה תושיט מהן
לחוץ  ותושיטנו מבפנים התינוק תטול והשניה לד"ה
והרי  מעשרה למעלה לחוץ הפשוטות האשה ידי על ותניחנו
ממקום  ידיה על הונח שהתינוק כיון פטור במקום הנחה זו
אשה  ידי על התינוק את עצמה היא אפילו תניח ואח"כ אחר
שיש  מעשרה למעלה ג"כ שהן בחוץ העומדת אחרת
שנתבאר  כמו אחר אדם לגבי פטור מקום שהן אומרים
בכרמלית  זה בענין להקל דבריהם על לסמוך ויש למעלה
המיקל  אחר הלך סופרים שבדברי סופרים מדברי שאיסורו
היחיד  מרשות לטלטל לגמרי מתירין שיש כיון ועוד

שמ"ו. בסי' שנתבאר כמו פטור מקום דרך לכרמלית

בפנים  העומדת ידי מעל תטול לא בחוץ העומדת (אבל
וכשנוטלת  פטור מקום חשובות ידיה אין עצמה לגבי שהרי
שנתבאר  כמו בארץ הניחתו כאילו זה הרי בידיה התינוק
היחיד  מרשות הוצאה שלשתן ע"י כאן נעשית והרי למעלה
להחמיר  ויש בזה אוסרים ויש פטור מקום דרך לכרמלית
מתירין  אין מצוה צורך ומשום שם שנתבאר כמו כדבריהם

של"א). בסי' שנתבאר כמו ישראל ע"י קל איסור שום

חבירתה  ידי על ותניחנו בחוץ העומדת תחזור ואח"כ
והכל  אמות מד' פחות בפחות חבירתה ידי על וחבירתה
בעוד  לפוש אחת תעמוד שמא לגזור ואין מעשרה למעלה
שנתבאר  כמו בארץ הניחתו כאלו זה והרי ידיה על התינוק
הוצאה  אלא כאן נעשית לא כן תעשה אם שאף לפי  למעלה
כל  לגזור לנו ואין פטור מקום דרך לכרמלית היחיד מרשות

לגמרי. אותה מתירים שיש כיון זו בהוצאה כך

* * *
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תחזור  היחיד רשות שהיא הכנסת בית חצר לפני וכשיגיעו
למעלה  לחוץ ידיה ותושיט בפנים ותעמוד אחת אשה
פטור  מקום שהן ידיה על תניחנו בחוץ והעומדת מעשרה
לרשות  היחיד מרשות התינוק שהעבירו ונמצא הכל לדברי
אפילו  מותר שהוא מעשרה למעלה פטור מקום דרך היחיד
שאין  אחד אדם של הם הרשויות שתי אם הרשות לדבר

כלל. עירוב צריך

בסי' כמ"ש אסור לערב אפשר ואי שנים של הן אם אבל
הכנסת  בית בחצר דר אדם שום אין אם כאן אף ולכן שנ"ג
אסור  הרי שם דר אדם אם אבל שנתבאר דרך על מותר
והעירוב  מעורבת שאינה אחר מחצר דבר שום לשם להביא

לטלטל  כשאסור כלום מועיל אינו הכנסת במבוי שבבית
בעולם  היתר שום אין לפיכך שס"ו בסי' שיתבאר כמו
עוקר  בזה ואפילו ישראל ע"י הכנסת לבית התינוק להביא
שאינה  חצר של זה איסור ועל של"א בסי' כמ"ש מניח וזה
כרת  במקום דבריהם חכמים שהעמידו אמרו מעורבת
הנכרי  ע"י הסכין להביא אפשר אי אם למחר המילה לדחות
עירוב  בלי ישראל ידי על להביאו תקנה שום שאין לפי
צורך  משום בזה שמתיר מי כיש ולא לערב שצריך במקום

מצוה:

Á הרבים ורשות היחיד לרשות היחיד מרשות הזורק
אבל  הרבים ברשות הנחה היתה שלא כיון פטור באמצע
ברשות  הנחה לעשות יבא שמא גזרה סופרים מדברי אסור
אמורים  דברים במה אסור כרמלית דרך ואפילו הרבים
שהוא  מעשרה מעלה דרך אבל מעשרה מטה דרך בזורק

שנ"ג: בסי' שיתבאר ע"ד לכתחלה מותר פטור מקום

* * *
Ë היחיד מרשות המעביר אבל בזורק אמורים דברים במה

מעשרה  למעלה אפילו הרבים רשות דרך היחיד לרשות
ברשות  לפוש יעמוד שמא סופרים מדברי אסור טפחים
כמו  טפחים מי' למעלה שהמשוי פי על אף ויתחייב הרבים
מדברי  אסור וכן אסור כרמלית דרך ואפילו למעלה שנתבאר
רשות  דרך לכרמלית מכרמלית לזרוק או להעביר סופרים

היחיד:

È ברשות העומד אבל ברגליו) (ומעביר בזורק זה וכל
אחרת  היחיד לרשות זו היחיד מרשות ומושיט היחיד
הבולט  זיז כגון ביניהן מפסיק הרבים רשות ואורך  שבצדה
רשות  שהוא ד' ורחב עשרה גבוה הרבים לרשות מהכותל
הרבים  רשות ואורך בצדו בולט כמוהו אחר וזיז היחיד

ומקום  מעשרה למעלה שהוא פי על אף ביניהם מפסיק
חייב  הושיט ואם לזה מזה להושיט אסור אעפ"כ הוא פטור
זו  אחר זו עגלות שתי במשכן הלוים עבודת היתה שכך
והיו  ביניהם מפסיק הרבים רשות ואורך הרבים ברשות
מפני  אותן זורקין היו לא אבל לזו מזו הקרשים מושיטים
עשרה  גבוהות שהיו היחיד רשות היו והעגלות כובדן
כגון  ביניהם מפסיק הרבים רשות רוחב אם אבל ד' ורחבות
שאחד  זה כנגד זה אלא אחת בדיוטא זה בצד זה שאינם
מכותל  והשני הרבים רשות של זה שבצד מכותל יוצא
מזה  המושיט ביניהם הרבים רשות ורוחב שכנגדו שבצד
לכתחלה  ואפילו במשכן היתה לא זו שהושטה פטור לזה
מעלה  דרך שמושיט כיון שנ"ג בסי' שיתבאר ע"ד מותר

פטור: מקום שהוא מעשרה

* * *

לרשות: מרשות כלי המושיט דין שמח סימן ב חלק

פירות ‡ מליאה ידו והוציא היחיד ברשות עומד היה
אסור  לכרמלית) אפילו (או עשרה בתוך הרבים לרשות
שבת  למוצאי עד מעשרה מעלה דרך אפילו להחזירה
על  שבת למוצאי עד כך תלויה ידו להיות חכמים שקנסוהו
לרשות  היחיד מרשות עקירה ועשה דבריהם על שעבר

לכרמלית: או הרבים

לא · בשוגג אבל במזיד כן כשעשה אמורים דברים במה
עומד  שהוא חצר לאותה להחזירה ומותר חכמים קנסוהו
שלו  שתיהן אפילו אחרת לחצר להושיטה אסור אבל בה
מושיט  משום בו שאין בענין הוא ואפילו עירוב צריך שאין
כגון  הרבים רשות דרך היחיד לרשות היחיד מרשות
מפסיק  הרבים רשות ורוחב זו כנגד זו הן אלו שחצרות
רשות  אורך שאין אלא אחת בדיוטא הן אפילו או ביניהן
לפניהן  מהלכת הרבים שרשות כלל ביניהן מפסיק הרבים
חייב  אינו היחיד לרשות היחיד מרשות והמושיט ביניהן ולא
פי  על אף במשכן שהיה כמו באמצע הרבים כשרשות אלא
שנתכוין  מחשבתו תתקיים שלא כדי כאן חכמים אסרו כן
אחרת  לחצר להושיטן לו נתיר שאם זו מחצר הפירות לפנות
ישליכן  אחרת פעם שמא לגזור ויש מחשבתו נתקיימה הרי
שלא  כיון חצר לאותה כשמחזירה אבל הרבים לרשות

בזה: כלום לגזור אין מחשבתו נתקיימה

אם ‚ אבל הרבים לרשות כשהוציאה אמורים דברים במה
אחרת  לחצר אפילו להושיטה מותר לכרמלית הוציאה

לגזרה: גזרה שהיא משום זו גזרה גזרו לא שבכרמלית
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ziciqgd dyxtd - exzi zyxt 'xe` dxez'

[א] הּׁשּבת יֹום את 1זכֹור ¨¤©©¨

xFkf""FWCwl zAXd mFi z`(f ,k EpzWxR): ¨¤©©¨§©§¨¨¨¥

d oipr Edn oiadliEESzAXd WCwl2zAW" `lde ,3 §¨¦©¦§©©¦§©¥©©¨©£Ÿ©¨
"`niiwe `WCwin4 ¦©§¨§©§¨

KklW ,l`xUiA iElY aFhÎmFi zXEcw `nlWaC§¦§¨¨§©¨§¦§¨¥¤§¨
mixnF`5"l`xUi" dNgYn ± "miPnGde l`xUi WCwn" : §¦§©¥¦§¨¥§©§©¦¦§¦¨¦§¨¥

EdpiWCwC Edpi` l`xUiC" mEXn ,"miPnGd" KM xg`e§©©¨©§©¦¦§¦§¨¥¦§§©§¦§
"miPnfl6oi`e "zAXd WCwn" :mikxan Ep` zAWA la` . ¦§©¦£¨§©¨¨§¨§¦§©¥©©¨§¥

l"fx xn`nkE ."zAXde l`xUi WCwn" mixnF`7Eh`" : §¦§©¥¦§¨¥§©©¨§©£©©©¨
`WCwin zAW `lde ?Dil iWCwn l`xUi ± zAW©¨¦§¨¥§©§¦¥©£Ÿ©¨¦©§¨

ziW`xa ini zWXn `niiwe'8"כּוzAW" zAW lM `xwpe , §©§¨¦¥¤§¥§¥¦§¦§¨¨©¨©¨
"ziW`xA9.l`xUi zpigAn dlrnNW ± §¥¦¤§©§¨¦§¦©¦§¨¥

iENiB" `xwpe ,d`lirÎdnkg zENBzd zpigA `Ed zAW iM)¦©¨§¦©¦§©¨§¨¦¨¨§¦§¨¦
l`xUi zFnWp zpigAn dlrnl `EdW ,"`A`C oigFn¦§©¨¤§©§¨¦§¦©¦§¦§¨¥

xFn` zWxR xdFGA x`FaOW FnkE .`"fA miWxWEOdּדף (ריׁש ©§¨¦§¨§¤§¨©©¨¨©¡ֵַ

MlnA`"צ"ד ): DiA ocig`C"10l`xUi md" :f"nxd WxitE . ©£¦¨¥§©§¨¥¥¨©©¥¦§¨¥
zx`tzA dfe ,dxEabA dfe ,cqgA df ± xirfA miWxWEOd©§¨¦¦§¥¤§¤¤§¤¦§¨§¤§¦§¤¤

fA"`".כּו' `A`C oigFn iENB" `EdC mW x`Fan "zAW"e ."§©¨§¨¨§¦¦§©¨§¨

oi`e ,Fnvrn `Ed Ff dkWnde iENiBW Ki` oM mB mW x`FanE§¨¨©¥¥¤¦§©§¨¨¥©§§¥
EpiUrnl Kixv'כּוdx`dd zvw iENiB ,aFhÎmFiA oM oi`X dn . ¨¦§©£¥©¤¥¥§¦§¨©¤¨¨

EpzFNtzE EpUrn ici lr `Ed ± aFhÎmFiA xi`OW `A`C oigFOn¦¦§©¨¤¥¦§©§¥©£¥§¦¥
).כּו'

xn`p zFpFxg`d zFxACA dPde(`i ,d oPgz`e)" :xFnW §¦¥©¦§¨©£¤¡©¨¤§©©¨
l"fx Exn`e ,"FWCwl zAXd mFi z`11xFnWe xFkf" : ¤©©¨§©§§¨§©©¨§¨

."Exn`p cg` xEAcA§¦¤¨¤¤§
xn`nM ,dUrzÎ`l zFvn `Ed "xFnW"C ,oiprde§¨¦§¨§¨¦§Ÿ©£¤§©£©

dkxal mpFxkf EpizFAx12,'xnXd' xn`PW mFwn lM" : ©¥¦§¨¦§¨¨¨¨¤¤¡©¦¨¤
"e ."dUrzÎ`l `N` Fpi` ,'l`'e 'oR'xFkfg"nx `Ed " ¤§©¥¤¨Ÿ©£¤§¨§©

iM ,dUrÎzFvnxFkfmrd"i`IxhniBg"nxÎzFvn ¦§£¥¦¨¦¦©§¦¨§©¦§
dUr13. £¥

" dPdeixkfmr "d"e`IxhniBg"nxoiadl Kixve . §¦¥¦§¦¦¦©§¦¨§©§¨¦§¨¦
oiA WxtddxFkflixkf14X dnE ;xFkGmr `Edd"i, ©¤§¥¥¨§¦§¦©¤¨¦

eixkfmrd"e:_. §¦§¦¦

dPdeoipr zEllM dNgY oiadl Kixv ,df lM oiadl §¦¥§¨¦¨¤¨¦§¨¦§¦¨§¨¦§©
Edn zAXd15. ©©¨©
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(1):zAXd mFi z` xFkf ligzOd xEACmFi z` xFkf" ligzOd xEAC miIg zxFY ¦©©§¦¨¤©©¨©©¦¦©©§¦¨¤

"zAXd[` ,cqx a wlg zFnW]zFxrde ztqFY" ligzOd xEAC dxFYd xF` . ©©¨§¥¤©¨¦©©§¦¤¤§¤¨

"WExCd lr.x"Enc` zXEcw cFaM oEIv ± .[dnwzz cEOr b KxM zFnW] ©©§§¤¤©¦§§©©§

`Ed EpiptNW xn`Od gqFp .h"qwz Fxzi zWxtl zEkinqA d`xPM xn`p¤¡©©¦§¤¦§¦§¨¨©¦§©©©£¨¤§¨¥

ixn`nA dqRcp ± irvn`d x"Enc` zgPd .h"twz sxFgA wcv gnSd zniWxn¥§¦©©¤©¤¤§¤©¨©©§¨¤§¨¦¦§§¨§©©§¥

zpXn df ligzOd xEAC ± df xn`n lr cQEin .en cEOr h"qwz owGd x"Enc ©̀§©¨¥©§¨©©£¨¤¦©©§¦¤¦§©

.l"Pd miIg zxFzA qRcp ± e"twz¦§©§©©¦©©

f KxM mW ± zFtqFd mr zEkix`aE ,l"Pd dxFYd xF`A EqRcp mixESiwe zFxrd¤¨§¦¦¦§§§©¨©©©£¦¦¨¨¤¤

WExCdn "xESiTdn xESiw"e xESiw ,WExCd lr zFxrde zFtqFY .byz'a cEOr©¨§¤¨©©§¦§¦¥©¦¥©§

cEOr b KxM mW ± e"xz df ligzOd xEAC d`xE .hvxz'a cEOr mW ± EpiptNW¤§¨¥¨©§¥¦©©§¦¤¨¤¤©

.ehyz'a .vxz'a cEOr f KxM .dkwzz¤¤©

.dkw cEOr f"kxz mixn`Od xtqA df ligzOd xEAC :df xn`n lr micQEin§¨¦©©£¨¤¦©©§¦¤§¥¤©©£¨¦©

.(Kli`e fpx cEOr t"xz .gv cEOr g"qxz .hn cEOr a"nxz©©©§¥¨

(2."zAXd mFi z` EWCwi `weeC mdW ,l`xUil dxdf`e iEEiv oipr EdGW")¤¤¦§©¦§©§¨¨§¦§¨¥¤¥©§¨§©§¤©©¨

.(h"qwz

(3.(` ,fi dviA .ziW`xa ini zWXn zcnFre dWFcw zAXd)©©¨§¨§¤¤¦¥¤§¥§¥¦¥¨

(4kwzz cEOr o`M dxFYd xF`A FnWA `aEde ,KiWl`A dWwd oM)mW oiIr d ¥¦§¨©©§¥§¨¦§§©¨¨©©¥¨

.(vxz'a cEOr f KxkaE§¤¤©

(5.(` ,hn zFkxA .aFh mFiC mFId zMxA)¦§©©§§¨

(6mW zFkxA .Wcgd WECiwA (micrFOd) miPnGd z` miWCwOd md l`xUIW)¤¦§¨¥¥©§©§¦¤©§©¦©£¦§¦©Ÿ¤§¨¨

.(i"Wx WExitaE§¥©¦

(7.(i"Wx WExitaE mW zFkxA)§¨¨§¥©¦

(8ini zWXn zcnFre dWFcw zAXd ixde ?l`xUi miWCwn zAXd z` m`d)©¦¤©©¨§©§¦¦§¨¥©£¥©©¨§¨§¤¤¦¥¤§¥

.(ziW`xa§¥¦

(9.(cFre .` ,`t `nFi)¨§

(10.(KlOA ,FA mifEg`W)¤£¦©¤¤

(11.(` ,fk dpXd W`x)Ÿ©¨¨

(12.(cFre .` ,ev oiaExr)¥¦§

(13."zAXd mFi z` xFkf" wEqRd lr Fxzi iigA .cFre ` ,ck ` wlg xdf)Ÿ©¥¤§©§¥¦§©©¨¨¤©©¨

.a ,b icEwR dxFY ihETlA x`Azp¦§¨¥§¦¥¨§¥

mXOW ,oigFOd mdW ,`ni`e `A` md d"i iM :byz'a cEOr f Fxzi dxFYd xF`A§©¨¦§©¦¥©¨§¦¨¤¥©¦¤¦¨

ici lr KWnpe ,dUr zFvn g"nx mdW ,mixa` g"nxd lM KxC dRHd KWnp¦§¨©¦¨¤¤¨¨§©¥¨¦¤¥§©¦§£¥§¦§¨©§¥

zpigaC dkWndd dkWnp mXOW :`pixg` `gqEpA mWe .xFkf `xwPd cFqId©§©¦§¨¨§¨§§¨©£¦¨¤¦¨¦§§¨©©§¨¨¦§¦©

mlFr cFqi wiCv ici lr KWnpe dUr zFvn g"nxd lM KxC lEHiA zpigaE dnkg̈§¨§¦©¦¤¤¨¨§©¦§£¥§¦§¨©§¥©¦§¨

."xFkf `xwPd©¦§¨¨

zpigaA `Ed xFkf WExiR mb oM m`e" :x`an en cEOr h"qwz mixn`Od xtqA§¥¤©©£¨¦©§¨¥§¦¥©¥¨¦§¦©

"ikp`"C Exn`W dGn dWwi `le) dUrz `l zpigaA `Ed xFnWe ,dUr zFvn¦§£¥§¨¦§¦©Ÿ©£¤§Ÿ¦§¤¦¤¤¨§§¨Ÿ¦

."(EprnW dxEaBd iRnC ,Exn`p cg` xEAicA "Ll didi `l"e§Ÿ¦§¤§§¦¤¨¤¤§§¦¦©§¨¨©§

(14mb KM ,dUr zFvn g"nx `IxhniB dlFr d"e mr ixkf zaiYW FnM ixdW")¤£¥§¤¥©¦§¦¦¤¦©§¦¨§©¦§£¥¨©

zAXd zevn dxF`kl oM m`e ,dUr zFvn g"nx `IxhniB dlFr d"e mr xFkf̈¦¤¦©§¦¨§©¦§£¥§¦¥¦§¨¦§©©©¨

FnM dUrz `ld WxW odW d"iA minrtle dUr zFvn WxW odW d"eA minrtl¦§¨¦§¤¥Ÿ¤¦§£¥§¦§¨¦§¤¥Ÿ¤©Ÿ©£¤§

midFab d"i zFIzF`C rEcie ,d"qW `IxhniB d"i mr inWE ,"'Ek inW df" xn`W¤¨©¤§¦§¦¦¦©§¦¨©©§¨©§¦§¦

FWxW xFkf mbC xg`n zAWA xFnWe xFkf xn`p dOl oM m` ,mb d"e zFIzF`n¥¦©¦¥¨¨¤¡©¨§¨§©¨¥©©§©¨¨§

.(h"qwz ± ."d"iA odW dUrz `lA§Ÿ©£¤¤¥§

(15mFi z` xFkf" ligznd xEAc sFq oOwl zAXd oiprn x`AzpW dn oIre)§©¥©¤¦§¨¥¥¦§©©©¨§©¨¦©©§¦¨¤

dWxtaE ,"daMxOd od od zFa`d oipr" ligzOd xEACaE ,ipXd WExC "zAXd©©¨§©¥¦§¦©©§¦¦§©¨¨¥¥©¤§¨¨§¨¨¨

xEACaE ,"ux`e minW dpw" oiprA "il g`M LpYi in" ligzOd xEACA dnExY§¨§¦©©§¦¦¦¤§§¨¦§¦§©Ÿ¥¨©¦¨¨¤§¦

Edlk`" ligznd xEAc sFq gNWA zWxR sFq lirlE "dWn ldwIe" ligzOd©©§¦©©§¥Ÿ¤§¥¨¨©§©©¦©©§¦¦§ª
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aizM dPdC(`l ,` ziW`xA)xW` lM z` miwl` `xIe" : §¦¥§¦§¥¦©©§¡Ÿ¦¤¨£¤
zpigA `Ed ziW`xa ini zWWAW ."c`n aFh dPde dUr̈¨§¦¥§Ÿ¤§¥¤§¥§¥¦§¦©
zFIzF` itExiv ici lr Epiide ,"dUr xW` lM z`"¤¨£¤¨¨§©§©§¥¥¥¦

"xF` idi" xn`n FnM ± "zFxn`n dxUr"C(b ,` ziW`xA); ©£¨¨©£¨§©£©§¦§¥¦

"riwx idi"(e ,mW)miOd EeTi" h)"כּו'; ,mW)`WcY" (mW,"כּו'; §¦¨¦©¨¦¨©©¦¨©§¥¨

(`ilkVd iENiB ± mc`A FnM .dcixi zpigaA `Ed ±¦§¦©§¦¨§§¨¨¦©¥¤
.dcixi zpigA `EdW ,xEAcA§¦¤§¦©§¦¨

aizM dPde(g ,dp dirWi)mkizFaWgn izFaWgn `l iM" : §¦¥§¦§©§¨¦Ÿ©§§©©§§¥¤
xEAC.כּו' zpigaE daWgn zpigA lFkiaM dlrnl WIW ,"¤¥§©§¨¦§¨§¦©©£¨¨§¦©¦

"oinizq oinlr" `xwp daWgn zpigAW ,EpiidCdvFx) §©§¤§¦©©£¨¨¦§¨¨§¦§¦¦¤
`xwp "oinizq oinlr" z` dIgnd zEIgde xF`d ,xnFl©¨§©©©§©¤¤¨§¦§¦¦¦§¨

,("dpFilr daWgn"`nlr" `xwp xEAC zpigaE ©£¨¨¤§¨§¦©¦¦§¨¨§¨
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.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

קבועים ‡·Ï(מה) הן האותיות מציאות עצם שרש
מהות  עם שייכות להם ואין עצמה בנפש
שיש  רואים שאנו ממה הוא לזה חזקה וראייה כלל. שכל
שכל  שיש כמו חו"ג והן עצמה וחכמה בשכל מדות

ב' שהן דין כלפי המטה שכל ויש חסד כלפי המטה
בהתגלות  שיבא שא"א וידוע ממש. ומנגדים הפכים
צירופי  ע"י כ"א גמורה בהשגה וסברא שכל איזה
ואם  ואופניו. חלקיו פרטי בכל ומכילו המגבילו אותיות
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היה  ודאי לצורה כחומר לשכל שייכים האותיות היו
מיוחדים  חסד של לשכל אותיות צירופי שיהיו מוכרח
שיבא  צריך דין של ולשכל דוקא אופניו לפי אליו
בכל  דין של שכל על מורים שהן אחרים אותיות בצירופי
מיוחדים  אותיות שיהיה מהראוי היה וא"כ אופניו פרטי
ואם  בפ"ע ולזה בפ"ע לזה חו"ג של לשכל ומחולקים
ושכל  חכמה של אותיות צירופי בין חילוק יש שבודאי
אין  הרי אבל דין של שכל של אותיות לצירופי חסד של
בסדר  רק דהיינו לבד הצירופים באופן רק שינוי זה
ומאוחר  במוקדם מוצאות דה' אותיות מכ"ב הצירופים
שהן  הללו שאותיות ממש הן אחת עצמן האותיות אבל
וצירופי' כלים עצמם הן חסד של שכל אור להכיל כלים
הצירופים  סדר באופן הוא שהשנוי רק דין של שכל לאור
כמוקדם  הצירוף מצד ישונה אחת בתיבה אף כמו לבד
ומדין  לדין מחסד השכל גוף שני לאות זה מאות ומאוחר

נגע  תיבת כמו עצמן האותיות גופי מצד לא אבל לחסד
וכן  ענג תיבת יהיה לנו"ן העי"ן בהקדמת הסדר בשינוי
שהאותיות  וא"כ באותיות הוא שהכל שפע פשע מתיבת
יש  מזה דחכ' דחו"ג הפכים ב' להכיל יכולים עצמן מצד
השכל  למהות שייכים האותיות שאין גמורה הוראה
יתהוו  זה שמשכל לומר מזה שיחוייב עד לצורה כחומר

ומשכל אלו אלא אותיות אחרים אותיות יתהוו אחר
רק  שכנגדו לזה כלים עצמן הן לזה כלים שהן אותיות
צירופי  שינוי (ואמנם כידוע בצרופיהן הוא שהשינוי
השכלית  נפש שנק' שבנפש המשכיל בכח תלוי האותיות
הרוחניים  אותיות בכ"ב גם ממללא רוח המדברת נפש
גופי  אבל בלבד. הצירופים לשנות זה וגם בנפש הקבועי'
מבחי' גם שלמעלה דנפש העצמות בבחי' הן האותיות
בבחי' עצמם שהאותיות במ"א וכמ"ש שבנפש. חכ'

כו'): הכתר פנימיות

miwl` 'd xviie
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mihFPd miIlkU oipr `EdW 'b wxR x`Azp xaM ,dxEabE§¨§¨¦§¨¥¤¤¤¦§©¦§¦¦©¦
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ixrUC `vFw" cSn Edf ?aNd lr dhilW gFndl§©©§¦¨©©¥¤¦©¨§©£¥

d zpigA `EdW ,"oiRp`ÎKix`n KWnPXoFvxdlrnNW ¤¦§¨¥£¦©§¦¤§¦©¨¨¤§©§¨
z`Gd dhilXd gM `A EPOnE ,lkVde dnkgdn dlrn©§¨¥©¨§¨§©¥¤¦¤¨Ÿ©©§¦¨©Ÿ
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mFlXd eilr EpAx dWn xn`X dn oaEi dfaE56iM" : ¨¤¨©¤¨©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦
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a"lxz - l`eny zxez

'˜Â כיומא הוא דר"ה יו"ט שני כי להיות היום זה
ע"פ  בא ר"פ הרמ"ז כמ"ש והיינו דמיא, אריכתא
הוא  דר"ה שיומא כו' האלקי' בני ויבאו היום ויהי
ביום  לילה הי' לא העולם שבבריאת איך בדוגמא
ביום  רק ובקר ערב כתי' כי הז', יום שהוא השבת
עולם  של כבריאתו כמארז"ל קודם הי' והערב הששי,
כי  ובקר, ערב נא' לא השבת וביום חשוכא , ברישא
בריאת  וא"ו דיום י"ב שעות ל"ו היום אור האיר
בפ' במד"ר ג"כ וע' השביעי, דיום וך"ד אדה"ר
ימי' ב' לכן החיות התחדשות הוא ר"ה וכל בראשית,
יאיר, כיום שביניהם שהלילה אריכתא כיומא הם דר"ה
תחלת  והוא היום, נק' ולכן הבריאה, בתחלת שהי' כמו

כנ"ל. מעשיך
ÌÚË‰Â לאלקי משפט הוא לישראל חוק כי הוא

יעקב  תומ"צ, הם וישראל יעקב פי' יעקב,
רצון  שעושה כעבד המצות המקיים עבדי יעקב הוא
עדות  ויקם וכדכתי' תורה, בחי' הוא וישראל רבו,
המצות, בחי' הוא עדות בישראל, שם ותורה ביעקב
קיום  על בר"ה ומשפט הדין הוא וע"ז כמשמעו. ותורה
גילוי  יומשך זה ערך שלפי העברה, משנה התומ"צ
הבאה  שנה על וגשמיות רוחניות בהשפעות אלקות

והעדר  התומ"צ קיום על לא וגם השנה, בכלליות
קיומם, איכות על כ"א בר"ה, המשפט הוא לבד קיומם
למען  הסליחה עמך כי ע"פ במד"ר שארז"ל שזהו
למען  יוהכ"פ עד מר"ה אצלך מופקדת שהסליחה תורא
היראה  לבחי' בנ"י יבואו אשר למען היינו תורא
אהבה  ומל"ת, מ"ע שורש הם אהוי"ר כי בשלימות,
וכתי' מל"ת, שס"ה שורש ויראה מ"ע לרמ"ח שורש
ענין  רק שהוא מלומדה אנשי' מצות אותי יראתם ותהי
להיות  יכול האהבה ענין וכ"ש במ"א, כמ"ש ההרגל
בעשותו  בפו"מ חטא שלא מי גם ולזאת כו', מדומה
בהעדר  או ואשם, תעשינה לא אשר ה' ממצות אחת
תשו' צ"ל ע"ז גם בקרירות, שעשה כ"א מ"ע, עשיית
זדונות  להיות התשו' יועיל ע"ז וגם דליבא, מעומקא
כו'. הפגמי' כל למלאות שיומשך כזכיות לו נעשו
היום  זה על טעם נתינת הוא כו' חוק כי מ"ש כי ונמצא
לישראל  התומ"צ ניתן להיות כי והיינו כו' תחלת
ענין  על והמשפט הדין שבו דר"ה היום וזה ויעקב,

עיקר הת  מעשיך תחלת להיותו העברה, משנה ומ"צ
רק  הבריאה, בתחלת שהי' וכמו העשי', מכוון
חפץ  כי מצד ראשונה שנה על נמשך הבריאה שמתחלת

כו'. האדם בעבודת זה תלוי בר"ה ואח"כ חסד,

(a) xvind on
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האור ÌÚËÂצג) את ממשיכים שהכלים מה הדבר
הוא  הכלים ששרש לפי הוא טבעו היפך
שהאור  כמו לכך מקיף, מהאור ושרשם מהאור למעלה
ולהתאחז  לירד חושק כך המקיף אל לעלות חושק
דהנה  בגילוי, מאיר ה"ז האור ולגבי כו', בהכלי
בהעלם  בהם הוא ומקורם שרשם כח גופא בהכלים
הוא  האור אבל העלם, בחי' הם בעצם שהכלים מפני
בהאור  מאיר הכלי ומקור שרש בחי' ע"כ גילוי בחי'
את  ולהאיר לירד בהאור חשק יש ומשו"ז בגילוי,
בהכרח, לא דוקא בתשוקה צ"ל השפעה כל כי הכלי,
היא  ההמשכה הכלי ע"י בהאור שנתוסף מה ומשום
בכח  האור את ממשיך שהכלי וזהו כו', וחשק ברצון

וזהו  כו'. בהאור רצון בבחי' והוא ומקורה שרשה
תחלתן  נעוץ להיות השתל' בסדר שהוסד מה הטעם
דהרי  ומקבל, משפיע שיהי' בכדי דוקא, בסופן
ירידה  שזהו מפני להשפיע רוצה הי' לא המשפיע

משום רק במשפיע לגבי', אור נתוסף ההשפעה שע"י
כו', המקבל אל להשפיע בהמשפיע רצון יש עי"ז
באורות  הוא וכן עלינו. שאחר בהדרוש בסדור וכמ"ש
שבהכלים  והיינו דוקא, בסופן תחלתן דנעוץ וכלים
כח  דוקא בהם יש מהאורות במדרי' למטה שהן
האורות  מן שלמעלה דאוא"ס דהכח דהיינו התחלה,
האור  והמשכת ירידת שיהי' בכדי דוקא, בהכלים הוא
מפני  וחשק, ברצון היא וההמשכה הכלי, את להאיר
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דלולא  ונמצא במ"א. וכמ"ש כו' אור בו נתוסף שעי"ז
והכלים  למעלה הסתלקות בבחי' האור הי' הכלים
ע"י  וכמו"כ כו'. למטה להיות האור את ממשיכים
אור  בבחי' שנעשה והיינו האור התגלות הוא הכלים
כלל  המאיר אור בבחי' הי' לא הכלים דלולא המאיר,
דבר  ע"י זהו מאיר שהוא מה האש באור עד"מ וכמו כו'.
אינו  מהפתילה מסתלק כשהאש שהרי דוקא, הנאחז
האש  הארת את ממשיך הנאחז דהדבר כו', כלל מאיר
והענין  כו'. להאיר אור בבחי' נעשה וע"י היסודי מהאש
ר"ל  חשוך עצם שהוא ידוע היסודי האש דהנה הוא
חשך  הי' לא המאיר שלנו כאש הי' שאם אור, שאינו
הוא  כי שלנו כאש האש יסוד שאין אלא כו', בלילה כלל
אור  מבחי' ולמע' שלנו אש ממהות ולא מאד רוחני
מאיר  אינו ג"כ ממנו הנמשך האש הארת גם ולכך עדיין,
בבחי' הוא ממקורו שהמשכתו לפי כו', כלי לו יש אא"כ
אור  בבחי' שאינו העצמי מקורו כמו הוא ע "כ קירוב
להיותה  הפתילה והוא בו שנאחז הכלי ע"י כ"א עדיין,
ועי"ז  האור על קצת מסתיר ה"ז מהאש אחר מציאות
דבחי' למע' יובן וכמו"כ כו'. המאיר אור בבחי' נעשה
ישת  וכמ"ש כלל אור בגדר אינו הרי המאציל עצמות
אור  בגדר שאינו והעלם חשך בבחי' שהוא סתרו חשך
להיות  העצמות מן הגילוי בחי' וכמו"כ כו', כלל
ג"כ  ה"ה במקורו ודביקות קירוב בבחי' הוא שהגילוי
הדביקות  בחי' דלבד כו', עדיין להאיר אור בבחי' אינו
גילוי  בבחי' אינו דמשו"ז מקורו, לגבי שלו וההסתלקות
שבהאור  וכנ"ל כו' למיבלע דטריד איידי וע"ד עדיין
להיותו  מהותו עצם מצד הנה כו', העלי' טבע הוא
כו', עדיין אור בבחי' אינו במקורו הדבוק גילוי בבחי'
לפי  המאיר אור בבחי' יהי' דוקא הכלים ע"י כ"א
ועי"ז  האור, על קצת שמעלים לבוש בבחי' הן שהכלים
המח' אותיות עד"מ וכמו כו'. להאיר אור בבחי' הוא
להיות  א"א שהרי השכל אור גילוי הוא שע"י והדיבור
והגילוי  המח', אותיות בלי לעצמו שכל אור גילוי שום
שהאותיות  ע"י והיינו הדבור, אותיות ע"י הזולת אל
שהרי  בהאותיות, שמתעלם האור את מלבישים
שכל  בר שאינו מי שהרי העלם, בחי' הם בעצם האותיות
העלם  שהן הרי מאומה, מהאותיות מבין אינו בעצם
בהאותיות  מתעלם ה"ה בהם השכל ובהתלבשות בעצם,
המסך  ע"י כמו אינו ההעלם (ומ"מ כו' הגילוי הוא ועי"ז
כו', לגמרי שמעלימים מסודרים בלתי אותיות וכמו
היינו  בהם, מתלבש האור הרי מסודרים אותיות משא"כ
מלבישים  ה"ה זאת ובהתלבשות בהם, שמתגלה
כו', הגילוי הוא ועי"ז האור על שמעלימים ומכסים
לגבי  גילוי זה אין התלבשות בבחי' שאינו דבכ"מ
וההתלבשות  כו', מעלימים האותיות אין אבל האותיות

ה"ה  בההתלבשות אך בהאותיות, האור התגלות הוא
אור  התלבשות ענין בהנמשל הוא וכמו"כ כו'. מעלימים
בבחי' שהוא ולהיות בהכלי, מתגלה שהאור הוא בכלי
וגילוי  אור בבחי' שיהי' האור על מעלים ה"ה התלבשות
הכלי  כמהות האור נעשה הכלי שע"י כענין וה"ז כו',
שהאור  ההתלבשות ע"י שזהו אור מציאות בבחי' להיות
י"ל  ובד"פ וכמשנת"ל. כו' בהכלי ונתפס מתלבש
הכלים, פנימיות בבחי' הוא בהכלים האור דהתגלות
זה  שאין להיות האור על מסתיר אינה הכלי דפנימית
בחי' זהו ומגלה שמעלים ומה כו', עדיין אחר מהות
הוא  הכלים פנימיות דגם ולהיות כו', הכלים חיצוניות
להעלים  הכלים חיצוניות ביכולת ע"כ התלבשות בבחי'
שבחי' מבו' וארץ ים (ובענין כו' גילוי בבחי' שיהי'
ע"י  שזהו במ"א ומבו' כו', ומכסה מעלים הפנימית
הוא  ההעלם א"כ כו', הבדלה שהו"ע דמל' הרוממות
כיסוי  בבחי' הוא שההעלם כאן שנת' ממה אחר באופן
באופן  הוא האור המשכת דבד"כ צ"ל ומ"מ כו'). והסתר
מה  והיינו כו', ידה על ויתגלה בהכלי שיתלבש כזה
ע"י  וזהו כו', ומשקל במדה הוא האור שהמשכת
כו' הכלי כדוגמת ג"כ שהוא הצמצום הקדמת
הי' לא הכלים דלולא למעלה מזה והדוגמא וכמשי"ת).
אור  בבחי' הוא דוקא הכלים וע"י וגילוי אור בבחי'
מן  האור והתגלות בהמשכת שהכוונה והגם כו', להאיר
בבחי' אינו דהאו"פ (ונת"ל כו' להאיר הוא העצמות
אינו  מצ"ע האור מה ומפני כו'), להאיר כ"א העצם גילוי
שהכוונה  היות דעם הוא הענין כו'. המאיר אור בבחי'
אור  בבחי' שיהי' היא הכוונה הרי מ"מ להאיר, היא
לכן  כו', בהעצם דביקות בבחי' שיהי' ע"י שזהו דוקא
להאיר  אור בבחי' הי' לא והתגלות ההמשכה בבחי' גם

כו'. דוקא הכלים ע"י כ"א
.¯ÂˆÈ˜ למעלה הכלים דשרש משום הוא והטעם

נרגש  גילוי להיותו ובהאור האור, משרש
להאיר  וחשק ברצון נמשך הוא וע"כ הכלים, שרש
וזהו  דוקא, נתב"ס להיות הוסד ומשו"ז הכלים.
בבחי' הוא שע"י ועוד האור, את ממשיכים שהכלים
האור  וכמו"כ אור, בבחי' אינו העצמות כי המאיר, אור
דביקותו  ומצד מעלתו מצד העצמות, מן הנמשך
על  שמעלימים הכלים וע"י אור, בבחי' אינו בהעצם,
מחו"ד  אותיות וכמו המאיר, אור בבחי' ה"ה האור
הוא  ועי"ז עליו, ומעלימים השכל שמלבישים
וכמו"כ  בהמלביש התגלות הוא (והתלבשות ההתגלות
שההתגלות  וי"ל ע"י ומתעלם בהכלים מתגלה האור
הכלים), בחיצוניות וההתעלמות הכלים בפנימיות
אור  בבחי' ה"ה בהכלים שמתעלם ע"י האור וכמו"כ

המאיר.
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"íéðâ ïéòî"לבנון מן ונוזלים חיים מים .1באר

במדרש  אומר יוחנן המילים 2ר' נזכרו פעמים ושמונה ארבעים כי לתורה, הכוונה חיים" מים "באר :
ו"בארות" האחרון 3"באר" בפרק מנויות שהן כפי התורה, של המעלות ושמונה ארבעים כנגד 4בתורה,

אבות. מסכת של

מהלבנון. והנוזל באר מעין , נוזלים: שלושה אודות מדובר זה בפסוק

מחולק  שהוא אלא אחד דבר זהו באמת אבל שונים, דברים לשלושה שהכוונה נראה ראשון במבט
חלקים. לשלושה

בהם. שם יתברך שה' שונות תכונות בעלי שונים סוגים יש בנוזלים

האחרים. בנוזלים שאינה משלו מיוחדת מעלה יש נוזל לכל

טעם  בעלי ישנים יינות או ביותר, מזוכך שמן למשל, מאוד. ויקרים נחשבים מאוד שהם נוזלים יש
אין. הטובים ולשמנים שליינות מעלה להם שיש פשוטים נוזלים יש אך הבריאות. את ומחזקים טוב,

נתן  במים ביותר. הטובים וביינות בשמנים גם שאין מעלות, כאלו בהם יש אבל פשוט. נוזל הם מים
מדבר. חי, צומח, דומם, הסוגים לארבעת הנחלקים הנבראים כל את ולרענן להצמיח הכוח את הקב"ה

מלח  יותר נחוצים המים ורענון. לצמיחה מים צריכים ביותר, הגדול עד ביותר מהקטן הברואים, ם.כל

שחז"ל  כפי משביע, זה כי האוכל, לאחר לשתות יש שלכן משביעים, שהמים זאת אומרים 5מלבד
וברכת" ושבעת "ואכלת הפסוק מלחם.6על יותר נחוצים מים שתיה". זו ושבעת, אכילה; זו "ואכלת, ,

רעב. מאשר צמא לסבול יותר קשה

אותם  להשיג ויוכלו מצוי דבר יהיו שהמים כך ברא הברואים, לכל ומפרנס הזן שהוא יתברך, ה' לכן
הישוב  מקומות בכל .7בחינם

ונוזלים, באר מעין, השונות, הדרגות שלוש כל – לבנון" מן ונוזלים חיים מים באר גנים "מעין זהו
יש  ונוזלים, באר מעין, משלשתן, אחת ולכל במים, שיש הנפלאה האלקית המעלה את מבטאות כולן

שונה. משמעות

.øåöé÷ כמו ביותר מהטוב נוזל, לכל 'מיםֿנוזלים'. של סוגים שלושה הם ונוזלים באר שמעין, מבאר
את  יתברך ה' הטביע במים לברואים. ונחיצות מיוחדת תכונה יש מים, כמו ביותר הפשוט ועד ויין, שמן 

והרענון. הצמיחה כוח

.a

ïéáäì האדם בחיי בעבודה, לבנון", מן ונוזלים חיים מים באר גנים "מעין וכוונת :8ענין
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טו.1) ד, השירים שיר
הפסוק.2) על רבה השירים שיר
כהונה'.3) 'מתנות פירוש
ו.4) משנה
ע"ב.5) מו, ברכות

י.6) ח, עקב
(7.3 ע' תרל"ו, המאמרים ספר
ע'8) תש"ב, המאמרים ספר ע"ב. סב, חוקת תורה, לקוטי
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גןֿעדן. הכוונה – "גנים"

הזה, בעולם עושה שהאדם טובות במידות והנהגות המצוות על הטוב השכר הוא שם שבגןֿעדן, אף
מזו. זו שונות מאוד, רבות דרגות קיימות

וגןֿעדן  התחתון גןֿעדן – דרגות לשתי נחלקות גןֿעדן של השונות הדרגות כל פנים, כל על
העליון.

העליון. וגןֿעדן התחתון גןֿעדן  "גנים", המילה כוונת  זו

את  להחיות רוחניֿאלקי כוחֿחיים יתברך ה' הכניס בו החיים מעין זהו כי לנשמה, הכוונה "מעין"
הגוף.

העליון. וגןֿעדן התחתון גןֿעדן  העליונים, בגנים הנשמה מעין של מקומו גנים", "מעין

גדול  אור גילוי יורד העליון, וגןֿעדן התחתון גןֿעדן של העליונים בגנים הנמצא הנשמה ממעין
האדם. בגוף המתלבשת הנפש את המאיר

האדם.9כידוע  על לגמרי שונים והשפעה תוכן יש דרגה שלכל דרגות, חמש קיימות נשמה שבכל

יחידה. חיה, נשמה, רוח, נפש, נקראות בנשמה הדרגות חמש

והן  הגוף בחיות הן שונים, לסוגים באדם נחלקות – חיה נשמה, רוח, נפש, של הדרגות ארבע
הרוחניות. בחיות

את  להחיות הכוח את יתברך ה' בה הטביע הנשמה, בדרגות ביותר הנחותה הדרגה שהיא נפש,
הגוף.

האדם. מידות את המחיה האלקיֿרוחני הכוח היא רוח,

שכתוב 10נשמה  כמו ההבנה, את שמחיה האלקי הכוח היא האלקית 11, הנשמה תבינם", שדי "ונשמת
להבין. להם גורמת

והרצון. התענוג כוחות את המחיה הנשמה חלק הוא חיה,

מעניק  הנשמה של זה וחלק ברוךֿהוא, היחיד לבורא וקשור בנשמה, ביותר הנעלה החלק יחידה,
הנשמה. חלקי ארבעת בכל השפעה

האלקיים  כוחותיו את הפועל אל מוציא מהם אחד וכל כוחותיהם, מתחזקים זו השפעה עלֿידי
מידות  של האמיתית בהנהגה הן ביותר, הגדולה לשלימות להגיע שיכול ביותר, הטובים ובעוצמה בדייקנות

מלומדה" אנשים "מצות לא אצלו, חיֹות שהמצוות בחיות, המצוות בקיום והן התורה עלֿפי והן 12טובות ,
התורה. בלימוד

גדולה. ביגיעה כך על מתייגעים כאשר רק להגיע ניתן זו לשלימות אמנם

עבודתו  עלֿידי האדם, יעשה הנשמתי, גנים" מ"מעין שבאה מההשפעה חיים". מים ב"באר הכוונה זו
חיים". מים "באר שלו, שמים ויראת

.øåöé÷ בנשמה והעליון. התחתון גןֿעדן הם "גנים" בעבודה. חיים" מים באר גנים "מעין מבאר
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(מהדורת 9) ד ע' החסידות' תורת של 'ענינה קונטרס ראה
וש"נ. .37 הערה כח) ע' תשס"ב

ע'10) (לקמן נרוצה" אחריך "משכני ד"ה מאמר 186),ראה

ב. אות
ח.11) לב, איוב
ע"ב.12) נה, וירא אור, תורה יג. כט, ישעיהו
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הנשמה  הרוח, הגוף, את מחיה הנפש חיה, נשמה, רוח, נפש, הדרגות ארבע מבין דרגות. חמש קיימות
ומשפיעה  ברוךֿהוא הבורא עם הנשמה של הקשר היא יחידה ותענוג. ורצון שכל, מידות, מחיות והחיה

לשלימות. מגיע האדם "באר" של העבודה שעלֿידי חיה, נשמה, רוח, נפש, הדרגות בארבע

[b"yz'd hay] miig min x`a mipb oirn

1

2

3

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

הת ‡. שמחת תורה.ישנה בני שמחת וישנה ורה,
בני  ושמחת תורה', ב'שמחת היא התורה שמחת
בלתי  הם ובני־תורה תורה השבועות. בחג היא תורה
בהתגלותן  וגם בשרשן גם והנשמות, התורה נפרדים,
בעצמותו  מושרשות הן בשרשן נפרדות. בלתי הן
התורה  בין להפריד אפשר אי בהתגלותן וכן יתברך,

לנשמות.
נשמה  בין לחלק אפשר אי גופא, בנשמות גם כך
שהנשמות  כפי הנשמות. שאר לבין בן־תורה של
של  נשמה בין הבדל שום אין למעלה, עומדות
בהתגלותן  וכן פשוט, איש של נשמה לבין בן־תורה
רבינו  כ"ק הוד לנשמה. נשמה בין הבדל שום אין

גילה  בהתגלותן.1הזקן אפילו מתאימות, שנשמות
הנשמות ·. שכל אומר, הזקן רבינו כ"ק הוד

דומות? הן כיצד לכאורה בהתגלותן. גם מתאימות
לפנות  שלוש בשעה משינתו מתעורר שכאשר יהודי
רמב"ם, תוספות, היא שלו הראשונה והמחשבה בוקר
שמלבישת  מסויים, 'גדול' לי שסיפר כפי – רא"ש
שתי  לו תורצו ידים, לנטילת עד התחתונים הבגדים
משינתו, שמתעורר בעל־עגלה ליהודי עד – 'תוספות'
ולתת  הסוסים את להשקות לאשתו ומצווה ידיו, נוטל
לצאת  הכנסת לבית בינתיים רץ והוא מספוא, להם
קשה  מילה זו – [אפדאוונען] תפילה חובת ידי
מבלי  זאת מבטא בעל־העגלה אך ["אפדאוונען"],
אשתו  את ישאלו אם – אומר שהוא במה להתבונן
ולמרות  הכנסת, בבית כעת שהוא שתאמר עליו,
לומר  יכולים כיצד מכל־מקום במניין, מתפלל שהוא

שוות? הנשמות ששתי
השליחות  ישנה נשמה שלכל הוא, העניין אלא,
כל  שוות. הנשמות כל – המשלח כוח ומצד שלה,

שלה. השליחות את לבצע נשלחת נשמה
ויחכם ‚. לחכם "תן כתוב חכמים. הם חסידים

'משכיל' חסידיים. 'עובדים' 'עובדים', וביחוד עוד",
ביכולתו  במילא גדול, בקי הוא הרבה, שלומד זה הוא

יש  ל'עובד' מתאימות. באותיות העניין את להציע
העניין, את להעלות יכול הוא ואין מועטה, בקיאות
הרי  העולם, בלשון ההרגש. הוא אצלו העיקר אך
אך  שמרגישים, מה מורגש , של העניין הוא הרגש
מה  היא, הרגש של המשמעות החסידות בלשון
ההרגש  דבר, עמא בלשון בהרגש. אצלו הוא שהעניין
היא  אצלו שהרוחניות כלומר, הרוח, גסות הוא
ועבודת  החסידות לימוד כיום הוא כזה באופן בגסות.
אלא  המוסגר, מאמר זה אך זה. בהרגש החסידות,

זאת. להדגיש שיש
להעלות  האותיות את לו שיש סובר עובד' 'משכיל

שלו. ההרגש את
.„– בגוף להתלבש מלמעלה יורדת נשמה כאשר

השל  את לה שלא יש להשתדל שיש אלא שלה, יחות
הטועות. הנשמות מן להיות

סיפור  הזקן רבינו כ"ק הוד בשם שמספרים כפי
עסקים  בעלי גבירים, שלו. ובעל־העגלה מגביר
בזמן  רק סחורה להשיג  נוסעים היו עברו, בזמנים
בתורה. עוסקים היו הזמנים ובשאר בשנה, מסויים
ביום  לעיר הגיעו שלו ובעל־העגלה שגביר אירע
שבת, לכבוד לטבול הלך הגביר הצהרים. אחרי שישי
ברחוב  בלכתו הכנסת. לבית והלך שבת בגדי לבש
לקיים  שעליו הרי בבוץ, ששקעה גדולה בעגלה נתקל

תעזוב" לו 2"עזוב היתה שלא וכיון  לעזור ניגש ,
ונעשה  ניזק כולו, התלכלך כזו, לעבודה שייכות

וניזוק. מלוכלך הכנסת לבית הגיע וכך לבעל־מום,
לבית  המרחץ אחרי הלך בעל־העגלה ואילו
בינתיים  ואמר מוקדמת בשעה לשם הגיע הכנסת,
ממרחקים, שהגיעו אורחים בהרבה בפגשו תהלים.
של  למספר שהגיעו עד לשבת, אליו אותם הזמין
את  לחלק הגבאי כשרצה שבת', 'קבלת אחרי עשרה.
כל  אמרו שבעיר, הבעלי־בתים בין האורחים

לאכול. היכן כבר להם שיש האורחים
מלוכלך  לאכסנייתו הגביר חוזר התפילה, אחרי
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אורחים  עשרה אתו מוביל בעל־העגלה ואילו וניזוק,
"עזוב  מצוות קיים הגביר שבת. סעודת לאכול

אורחים. הכנסת מצוות – ובעל־העגלה תעזוב",
לפני  בא כשדינם שנה, ועשרים מאה לאחרי
לרדת  בעל־העגלה שעל פסקו מעלה, של בית־דין
לרדת  הגביר ועל תעזוב", "עזוב מצוות לקיים למטה

אורחים". "הכנסת מצוות לקיים למטה
לדעת  שיש אלא שלו, השליחות את יש אחד לכל
השני. של בשליחותו להחליף שלא השליחות, מהי
רז"ל  מאמר את מסביר הזקן רבינו כ"ק שהוד 3כפי

מלשון  להאיר, – "זהיר" טפי"; זהיר הוי במאי "אבוך
יותר. האירו מצוה איזו על־ידי כלומר זהירות,

שווים. כולם – המשלח כוח מצד אך
.‰dxezd zgny הבא תורה', 'שמחת ביום היא

ושמיני  רבה הושענא כיפור, יום השנה, ראש אחרי
dxezÎipaעצרת. zgny אחרי באה השבועות שבחג

של  העבודה בין ההבדל לכל, ידוע העומר. ספירת
ספירת  של העבודה לבין ויום־כיפור ראש־השנה

העומר.
.Â אלא בארוכה, כך על לשוחח צריכים היו

לומר. שצריכים ממה דקיצור, בקיצור בזה שנדבר
שמחה  רבים, הבדלים ישנם תורה, בני בשמחת
מהצלת  ושמחה והבנה, מהשגה בתורה, מלימוד
והבנה  מהשגה התורה שמחת בין ההבדל התורה.
הוא  – התורה הצלת – מהצלה התורה שמחת  לבין
לההמשכה  'ממלא' של ההמשכה בין ההבדל על־דרך

ושלילה. חיוב 'סובב', של
.Ê וכאלה הטבע, בדרכי המלובשים נסים ישנם

מתי  והמקום הזמן גם יש הטבע. מן למעלה שהם
כל  לגלות שיוכלו הזמן מתקרב  הנס. אירע והיכן

שמאז. העניינים פרטי
ומה  התורה, הצלת של שמחה היא היום שמחת
להיות  צריך באמריקה שכאן הוא מכך ללמוד שיש
שאמריקה  ההכרח מן פשרות. בלי התורה לימוד
ובפולין. בליטא שהיה כמו תורה", ל"מקום תהיה
עבודה, ועל תורה על מסירות־נפש להיות צריכה
כבר  מצוה. והידור התורה כבוד של מנהג על ואפילו

רבות  הוא 4דובר – אותו הנהיגו שנשים מנהג שגם ,

מצוה, והידור התורה כבוד של העניין תורה, גם־כן
לדעת. כולם צריכים זאת

.Á לבואי הראשונות השעות וארבע בעשרים
לשם  עולם, של ריבונו עצמי: את שאלתי לאמריקה,
אבותי  בזכות אך זו, למדינה אותי הבאת מה
שצריכה  הזמן הוא כעת רבות. ב"ה פעלו הקדושים
בלי  ותורה תורה, על מסירות־נפש באמריקה להיות

שמים. יראת עם תורה פשרות,
ישיבת  שם מצאתי לריגא, כשבאתי תרפ"ח, בשנת
הכוונה, זו לא להם: ואמרתי ארץ', ודרך 'תורה
צריכים  ילד עם שמים. יראת עם תורה להיות צריכה
ב'ראשית  כמו שלא ּב, בית פתח א, אלף קמץ ללמוד

הדעת. קלי של דעת בלי באמת שזה דעת',
שאמר  אנו, מוצאים הנביא אנכי,5ביונה "עברי

לעצמו  לקרוא ירא". אני השמים אלקי ד' ואת
הוא  "עברי" דבר. שום בכך אין – בלבד "עברי"
אמנם  צריכה השמים. אלקי ד' את ירא כשהוא
להיות  צריך העיקר אך ודרך־ארץ, תורה להיות
שעושים  כמו ולא דרך־ארץ, מכן ולאחר תורה,
ואת  לעיקר הדרך־ארץ את שלהם בתלמודי־התורה

לטפל.התורה
.Ë אברהם של מסירות־נפש בין הבדל קיים

רבי  של מסירות־נפש לבין עליו־השלום אבינו
שאמר  כפי מסירות־נפש, רצה עקיבא רבי 6עקיבא.

רבי  נתפס כאשר לכן ואקיימנה". לידי תבוא "מתי
רמז, באמצעות הלכה שאלוהו מכן, לאחר עקיבא
הייתה  ברמז ההלכה את שדיברו מה שהכוונה למרות
העובדה  עצם כן, פי על אף התלמידים, על לשמור

מורגש . של ענין הוא – באחרים אפילו להתחשב
מסירות־ חיפש לא עליו־השלום אבינו אברהם
של  העניין היה עליו־השלום אבינו אברהם אצל נפש.
לשם  זקוקים היו ואם בעולם, יתברך אלקותו לפרסם
גם  ולכן הייתה, היא הרי – הנפש למסירות כך

יתברך. אלקותו שם גם פרסם במאסר, בהיותו
.È חכמתו לחכמתו, קודמת חטאו שיראת "כל

חכמה,7מתקיימת" לפני יראת־חטא להיות צריכה .
היא  אין אך ירא־חטא, שהוא למרות הרי אחרת

מתקיימת. חכמתו אין – לחכמתו קודמת
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yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

l"xdnd ly epegvp ± a"v wxt

של  הקהל כראש תנ"ב בשנת – חב"ד חסידות מייסד של סבו אב – משה ר' נבחר כאשר
המהר"ל  שסבו לאחר שנה מאה בדיוק – כאמור – זה היה פוזנא, המפורסמת היהודית העיירה 
את  זמן למשך לעזוב נאלץ והיה היות לפוזנא הגיע המהר"ל שלמה. שנה במשך זו בעיר שהה

יהודים. אינם עלֿידי והן יהודים ידי על הן נערץ והיה כרב כיהן שם פראג,

כדלקמן: היו פראג את לעזוב נאלץ יהיה שהמהר"ל כך, לידי שהביאו הסיבות

דעות  בעל אדם היה רודולף השני. רודולף ישב בפראג המלכות כסא על כאשר זה היה
מיוחדת  חביבות הראה הוא מהכמרים. מושפע להיות במעט אך לעצמו הרשה ולכן חופשיות,
באופן  למלך ויוצא נכנס היה אשר מפראג, המהר"ל של הנלהבים ממעריציו והיה היהודים, כלפי

קבוע.

והגאון  המלך וידיעותיו. מחכמתו מאוד ונהנה המהר"ל עם רבות שעות מבלה היה המלך
ומדע. דת ענייני עולם, של ברומו העומדים החשובים הנושאים כל את ביניהם מעלים היו הצדיק

עם  שהתחבר לכך יוחסו הנוצרית, לאמונה התנגדותו אפילו ואולי המלך, של אדישותו
ויתעניין  יותר דתי להיות יהפוך שהמלך כדי משהו שיעשה לאפיפיור, הכמרים פנו ולכן המהר"ל.

הקתולית. בכנסייה יותר

הקרדינלים  את בחר זו שליחות עבור קרדינלים. שלושה לפראג האפיפיור שלח ש"ז בשנת
יותר  בו ולעורר "אפיקורסותו" על רודולף המלך את להוכיח היה תפקידם ביותר. החשובים
מהמהר"ל, המלך את להרחיק איך דרך למצוא גם אמורים היו הם  הקתולית . הדת כלפי חמימות 

"מזיקה". לאפיפיור שנמסרה כפי המלך על השפעתו אשר

להעמידו  כדי המהר"ל, עם פומבי ויכוח בפראג המלך בחצר לארגן הקרדינלים נצטוו כן כמו
פראג. העיר רב של "בורותו" את למלך להראות וכך המלך, בפני הקלון" ל"עמוד

מנהיגים  עם ויכוחים ניהלו חשובים קתוליים דת שאנשי הראשונה הפעם הייתה לא זו
הנבחרים  הקרדינלים ינחלו מפראג, המהר"ל עם זה בויכוח אשר בטוח, היה האפיפיור יהודים.

ניצחון.

בטוח  היה הוא פניו. על חיוך עם האפיפיור שלוחי את שמע רודולף יסתור המלך שהמהר"ל
מאוד  חפץ הוא  הויכוח. את לערוך לדרישתם ומיד תיכף הסכים כך ומשום טענותיהם. כל את

כל. לעיני הקרדינלים להשפלת  בציפייה יתקיים, אכן זה שויכוח

גדול  מספר נוכחים יהיו זה פומבי שבויכוח לכך לגרום אפוא, מעוניין, היה רודולף המלך
המדינה  רחבי לכל רצים שלח לכן במדינה. ביותר מהמכובדים ודווקא צופים, של האפשר ככל
כבר  אם לעצמו: באמרו ובאצולה. בכנסייה ביותר החשובים האישים את הויכוח אל והזמין

רב. לזמן שתיזכר כזו תהודה בעל זה שיהא – פומבי ויכוח

הצדדים, משני מלה כל שירשמו מנת על ומזכירים סופרים מונו הצדדים, בין שנעשה בהסכם
שצריך. כפי נוהל שלא זה בויכוח משהו שהיה מכן לאחר לטעון יוכל לא צד שאף כדי
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על  ענה המהר"ל אך בשאלות. המהר"ל את הציפו הקרדינלים הויכוח. נמשך ימים עשרה
לדעת  הכול נוכחו הויכוח, נוהל בהם הימים עשרת חלפו וכאשר הנכון. המענה את שאלה כל

מנגדיו. את ניצח שהמהר"ל  ברור, באופן

אך  יתפרסם. לא זה שכשלונם רק בשקט העלבון את לבלוע מוכנים היו כבר הקרדינלים
בדייקנות  הצדדים משני ומזכירים סופרים ידי על שנוהל שהפרטיכל כך על עמד רודולף המלך

ידם. על וייחתם הצדדים שני ידי על יאושר מרובה,

בדיוק  אמרו שהם מלה כל רשומה זה בפרטיכל הרי ברירה, כל לקרדינלים הייתה לא ובכן,
להכחיש. מה דבר שום להם היה לא המהר"ל. שאמר מלה כל שרשומה כפי

המלך  הטביע הפרטיכל, על חותמם את הטביעו מצידו והמהר"ל מצידם שהקרדינלים לאחר
סופית. סוכם העניין וכל המסמך על חותמו את

המדינה, רחבי בכל פשטה הקרדינלים של וכישלונם המהר"ל של הגדול ניצחונו על הידיעה
ברומא. האפיפיור של לידיעתו  הגיעה ואף

את  שינצח הוא שהוא יהבו, כל את האפיפיור תלה בו הקרדינלים, שלושת שבין הבכיר
האישי  בפן הן עבורו היה הכישלון לליבו. ביותר  קשה באופן הכישלון את לקח היהודים, מנהיג

האפיפיור. לפני פניו את להראות היה יכול לא הוא אמונתו. עבור והן

לצאת  רצה לא וכן לבקרו אחד לאף איפשר ולא פראג, בכנסיית החדרים באחד הסתגר לכן,
את  לקח הנפש ועגמת החרפה עקב בחדרו. תלוי מצאוהו קצר זמן ולאחר הגדול. לעולם החוצה

בידיו. חייו

חייך  רודולף המלך ביותר, מדוכאים התהלכו הכמרים חשיבות. יתר לויכוח העניק זה מאורע
ב  עגום חש המהר"ל אך מקצת.בדומייה.

היהודים. כנגד טובות לא לפעולות להביא היה  יכול זה ניצחון אך ניצחון, לו היה אמנם,

מאוד  כעת יהיו שהכמרים היטב ידע הוא עבורו. כך כל חשוב היה לא עצמו שלו גורלו
אמצעים  יחפשו הם ובוודאי הקרדינלים. את שהביס כך על לו יוותרו לא הם נגדו. ממורמרים

בו. לנקום במה

בנכר. המהר"ל נדד שנים שלוש יישכח. שקרה שה"מאורע" עד פראג את לעזוב החליט לכן
בפוזנא. – שנ"ב שנת – אחת שנה שהה אלו שנים שלוש ומתוך

מקומו. כממלא בצלאל ר' בנו את מינה – לפראג מחוץ המהר"ל שהה בה – זו לתקופה
זה  דבר פערל, הלמדנית לאמו שיפנה קשה, שאלה בפניו תתעורר באם אשר בו, התרה גם הוא

המהר"ל. בעלה החשיבה כמה  ועד פערל, של למדנותה גדולה הייתה כמה עד הוכחה מהווה

הנהיג  כן כמו יום. יום משניות ללימוד חברה שם ייסד בפוזנא המהר"ל של שהותו בתקופת
מאז  משניות. חברת חברי שמות גם כמו מסוימות, תקנות צוינו בו הקהילות פנקס רישום את

ישראל. קהילות בכל התפשט ואף זו למטרה מיוחדות בחבורות משניות ללמוד המנהג קיים

זה  מאורע נחגג בפוזנא, המהר"ל שהה מאז שנה מאה בדיוק מלאו כאשר כך, בגלל ודווקא
הגאון  – ובראשם בתים בעלי ישיבות, ראשי הרבנים, כל חלק בו נוטלים כאשר הקהילה ידי על

הקהילה. בראש לעמוד זו בשנה מונה אשר – משה ר'
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ר' זקנו גדולים. בכישרונות ילדותו משחר הצטיין – משה ר' של בנו – זלמן שניאור ר'
תורת  את אותו לימד ובמיוחד תורה, אותו לימד רבות שנים ובמשך מדריכו היה לייב יהודה

שנים. ושלוש תשעים לגיל בהגיעו תס"ד, בשנת נפטר לייב יהודה ר' המוסר.

ללמוד  כדי ליטא, להורדנא, נסע הוא שנה, עשרה שש לגיל זלמן שניאור ר' הגיע כאשר
בפראג, קיימת שהייתה בישיבה ללמוד נסע משם שנים. חמש שהה שם המקומית, בישיבה שם

בטלן. ברוך ר' של בתו רחל, המלומדת את נשא תע"ב ובשנת ימים. שנתיים שם ושהה

מאוחר  מאומה. לו חסר לא משה, ר' העשיר אביו של בביתו זלמן שניאור ר' ישב עוד כל
מדוחק. לסבול החל לפולין, ולנדוד פוזנא את לנטוש כולם צריכים היו כאשר יותר

ידע, כל ללא לאה, דבורה בתו את השאיר נשים, עם תורה ללמוד שאין הייתה שדעתו כיוון
גדולה.למ  למדנית הייתה רחל שאשתו רות

תלמד  לא שלה שהבת רצונו את כיבדה בעלה, כשיטת סברה שלא למרות עצמה, רחל
לבתה: בהסבירה – מאומה

של  בסביבה אביך של חינוכו אופן את יודעת כשאת – רחל הרבנית אמרה – בתי ועתה
חונכתי  ואנוכי תורה, בנותיהם את ללמד תוקף בכל מנגדים אבל אלוקים, ויראי עולם גאוני
מוחלטת  ודעתם פשוטים אנשים גם המחבבים מוסר ובעלי הקבלה בעלי גאונים של בסביבה

תורה. ללמוד רשאות הנשים  גם אשר

בגמרא, דעות שתי שהן מיוחדות שיטות משתי הבאים המה חינוך אופני שני הנה ובכן
אינה  השנייה הדעה וגם חולקת, והשנייה בתו את גם תורה ללמד האדם את מחייבת האחת
שעוד  אלא תורה בתו את ללמד חייב שאינו לבד שלא סוברת אלא לנשים הלימוד את אוסרת

להזיק. עלול

הנערים  מה מפני – אמה את לאה דבורה שאלה – להזיק לנשים התורה לימוד עלול במה
להזיק. עלול הלימוד ולנערות  משובח, זה הרי בלימוד המתמיד וכל בלימוד חייבים

מפורשת  במשנה רבותינו שנו וכך המה, שונים – רחל הרבנית אמרה – אדם בני טבעי
ומראיהם. תוארם בפרצופיהם מזה זה חלוקים אדם שבני סנהדרין במסכת

ועפר  אבנים כמו דומם כוללים, מינים לארבעה נחלקים בעולמו הקב"ה שברא הנבראים כל
שקצים  ועופות חיות בהמות כמו חי וכדומה. ועשבים דשאים אילנות כמו צומח וכדומה. ומתכות

לו. שקדמו סוגים השלושה כל על בהיצירה יתרון לו אשר האדם מין הוא ומדבר ורמשים.

ברא  אשר כל כי הם, נפש בעלי כולם הנה ומדבר, חי צומח דומם הללו, סוגים ארבעה
הירח  השמש כמו שבשמים ברואים ובין שבמים ברואים בין שביבשה ברואים בין בארץ אלוקים 
נפשו  הנה ונברא  נברא וכל הגוף את מחיה הנפש ונפש. בגוף הקב"ה בראם ומלאכים, וכוכבים
נבדלים  וכן החי, לנפש המדבר נפש לדמות ואין הדומם לנפש הצומח נפש לדמות ואין גופו לפי

וכוכבים. ירח כשמש הרקיע צבא מנפשות המלאכים נפשות הם

כי  בזה המלאכים השמים ומצבא הארץ מצבא וכוכבים ירח שמש הרקיע צבא המה נבדלים
ברואי  בין – שבהם השווה והצד הארץ, צבא של חומרם מכמו יותר דק מחומר הוא הרקיע צבא
צבא  אבל עפר, מים רוח אש יסודות מארבעה מורכבים ששניהם מה הוא – הרקיע וברואי הארץ
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כאמור  ואש, רוח והם דקים היותר יסודות משני רק הוא חומרם הנה המלאכים שהם השמים
לוהט. אש משרתיו רוחות  מלאכיו עושה

הנבראי  סוגי ארבעה אשר נברא כאמור ובכל המה נפש בעלי כולם ומדבר, חי צומח דומם ם
נפש  נפשות, סוגי ארבעה שיהיו בהכרח הרי כן אם חומרו, אופן לפי היא נפשו מעלת הנה
דומה  שאינו לומר שבהכרח היות ועם המדברת, ונפש החיונית נפש הצומחת, נפש הדוממת,
צומח  דדומם סוגים הארבעה שבין – הגופני להבדל – נפשות הארבע בין כלומר – הנפשי הבדל

ביניהם. הבדל שיש הדבר מוכרח הנה זה עם אבל – ומדבר חי

נפשות  השלש כל בו יש מהם אחד כל הנה חי, צומח דומם סוגים מהשלשה אחד כל והנה
יש  הנה דומם, הוא האבן כמו עניינו לפי שהוא הנפש הוא שעיקרו אלא וחי, צומח דומם  של
ששתי  אלא חי שהוא החיונית נפש בו יש וכן לגדלות מקטנות שצומח הצומחת נפש גם בו
וכן  רבות שנים במשך הוא שבאבן הצמיחה כי כך כל ניכרים ובלתי בהעלם בו הן אלו נפשות 
נפש  גם בו ויש דומם הוא גופו הנה ובצומח הדוממת, נפש הוא ועיקרו תנועה בלתי היא חיותו
והחי  והחיונית. הדוממת נפשות מכמו ביותר זה בנברא ניכר וזה הצומחת נפש ועיקרו החיונית
כהכלל  האברים בתנועת  הבאה  החיונית  נפש הוא ועיקרו לגדלות, מקטנות וצומח דומם גופו הנה

מתנענע. חי דכל הידוע

שלושת  על נוסף השכלית נפש הקב"ה בו קבע אשר בלבד זו ולא הנבראים בחיר הוא האדם
להשכיל  שתוצאותיה השכלית בנפש הוא יתרונו הנה והחיונית, והצומחת הדוממת הנפשות
בעצם  יותר ועוד ברורה. בשפה בדבור ברבים ולגלותה וחכמה מדע דבר בכל ולהעמיק ולהבין

השרת. ממלאכי אפילו יותר גבוה מסוג הוא נפשו מהות

באדם, יש דברים ששה אמרו הגמרא וחכמי כולה, היצירה בכל התיכונית בריאה הוא האדם
זה  שונים דברים שני חיבור אשר הוא ידוע וכלל כמלאכים. ושלשה חיים כבעלי מהם שלשה
האמיתי  היתרון היא אשר העליונה הנשמה והיא משניהם עליון כוח ידי על הוא והרכבתם מזה
מצוות  וקיום התורה לימוד עלֿידי רק המתגלה האדמה פני על אשר העמים כל על הנבחר בעם

ב"ה. ֵָהאֿל

יש  שוות. דעותיהם אין הרי זה עם הנה ומדע, בחכמה כישרון  בעל היותו עם האדם
הכישרונות  התעלמות – ושניהם מתפתחים. שכישרונותיו ויש מתעלמים שכישרונותיו

וחינוך. הדרכה בתולדה שונות סיבות ידי על באים – והתפתחותם

להי  אלוקים בחסד המחונך המדבר, לשני מין נחלק – כולה היצירה בכל התיכונית בריאה ות
אלא  האשה מגוף חלוק האיש שגוף גופני חילוק רק איננה הלזו והחלוקה ונשים, אנשים מינים ,

נפשם. ומהלך שכלם מידותיהם בטבעם ונפשי, רוחני חילוק גם שהיא

שתי  והרכות הקשיות רך. טבעה הקב"ה בראה והאשה קשה, טבעו הקב"ה בראו האיש
אל  בהנוגע אבל וחיסרון, מעלה יש מהם אחד בכל אשר וכמובן אדם, בני בטבעי הן מידות
העלולה  הרכות על יתרון לה יש הקשיות הנה המסודרת, וההנהגה וידיעתה המדע רכישת

דעתו. על חזק העומד הקשה טבע לעומת הדעת חלישות על נוסף להשתנות,

אמר  והנשים, האנשים אל המתייחסות מצוות הכוללת התורה את לנו כשנתן האלוקים
האלוקים  ציווה הטבע רכי שהם הנשים ישראל. לבני ותגיד יעקב לבית תאמר כה רבינו למשה
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אליהם  לדבר האלוקים ציווה הטבע קשי שהם והאנשים האמירה, שהיא רכה בלשון אליהם לדבר
כגידים. הקשה בדיבור

בחכמת  החכמים מן ישנם הנה לכן להשתנות, עלול הרך וטבע הרך, בטבע הנשים ולהיות
ומצוות  במצוותֿעשה בהלכה הוראה היא שעיקרה התורה לימוד אשר החושבים הגמרא
ההלכות  בעמקי להתעמק יוכלו לא הרך טבע מצד אשר לנשים ללמדה ראוי אין לאֿתעשה
בטבע  שהם לאנשים כמו מסודרת בהנהגה התוקף אותו להם שאין מה על נוסף לטעות, ועלולות 

הקשה.

ובגודל  אמה, דברי את בטוב הבינה הצעירות שנותיה עם התחשב מבלי הנה לאה דבורה
התורה  לימוד מנגדי טעמי יסודי את לה להסביר עמה חסדה גודל על אמה ידי את נשקה שמחתה
בילדותה  התנהגה ואיך והדרכתה חינוכה אודות על לה לספר שתואיל אמה את ותבקש לנשים.

אמה. ידי לנשק ותוסיף ככה להתנהג כוחה בכל תתאמץ היא גם הנה ואז נערותה, ובימי

עליה  שעשו העז והרושם תורה, ללמוד לאה דבורה בתה תשוקת את בראותה רחל הרבנית
בני  בטבעי לה שהסבירה מה בכל הבנתה וטיב השבוע במשך לילה בכל לה שסיפרה הסיפורים 
מחינוכה  לה לספר זמן לה תקבע בבית לבדן כשתהיינה יום בכל אשר לבתה הבטיחה אדם,
איש  רק אביה. עם ונישואין האירוסין בברית ומבואה ונערותה ילדותה בימי והנהגתה הדרכתה

תספר. לא ברוך לאחיה וגם מזה, ידע לא

כבר  כי ידעה שלא מאמה גם לכת והצנע ביותר מתונה הייתה שבטבעה לאה, דבורה
בספר  מעיין עשרה, חמש כבן נער – שמשון שכנתה שבן כשראתה הכתב, מעשה את התלמדה
ותשיג  צח, עבר בלשון לכתוב להתלמד דרך ומורה דקדוק ספר שהוא לה ונודע חקרה וכותב,
אשר  כל הנה – נאה  ובכתב צח עבר לשון  לכתוב התלמדה כשנה ובמשך כזה ספר היא גם
עליהם  ותחזור ספר על כתבה – האמורים הסיפורים – השבוע במשך לילה בכל מאמה שמעה
לקבוע  תתרצה שאמה מזהיר עתיד על טובה בתקווה במאוד עליה טובה ורוחה רבות פעמים

התורה. בלימוד שיעור עמה
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äàìzä-ìk úà ìûøNé úãBà ìr íéøöîìe§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

:ýåýé íìviå Cøca íúàöî øLà(ìàøùé)ècçiå £¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§Ÿ̈«©¦´©§
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:íäéìr eãæ øLà øácááéïúç Bøúé çwiå ©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«©¦©º¦§¸Ÿ¥¬

| ìëå ïøäà àáiå íéýìûì íéçáæe äìò äLî¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ
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:íéýìûä̈«¡Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr ak mgpn zxez)

ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ '‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È ‰zÚ(יא (יח, «»»«¿ƒƒ»ƒ»»¡…ƒ
ּתֹורה. למּתן הכנה היתה יתרֹו ׁשל ׁשהֹודאתֹו ּבּזהר, ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנאמר

ולא  ׁשּנתּגּיר', 'ּגר הּלׁשֹון ּבדּיּוק החיד"א ּדברי ידּועים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּנה

ּבֹו יׁש ׁשּמתּגּיר וגֹוי לעֹולם, יתּגּיר לא ּגֹוי ּכי ׁשּנתּגּיר', ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ'ּגֹוי

זה  ניצֹוץ יֹוצא ּוכׁשּמתּגּיר ּבמקֹומֹו, ׁשּלא ׁשּנפל קדּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻניצֹוץ

עליו  הּתֹורה, לקּבלת הֹול יהּודי ׁשּכאׁשר ּומּכאן, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלחרּות.

ׁשל  ניצֹוץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל קרי: 'יתרֹו', את ּגם אּתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלקחת

אליו. הּׁשּי ְֵַַָָָֻקדּׁשה
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ézrãBäå eärø ïéáe Léà ïéa ézèôLå éìà àá̈¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−¥´¥¥®§«©§¦²
:åéúøBz-úàå íéýìûä éwç-úàæéïúç øîàiå ¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«©²Ÿ¤Ÿ¥¬

:äNò äzà øLà øácä áBè-àì åéìà äLî¤−¥®̈ŸÆ©¨½̈£¤¬©−̈Ÿ¤«
çéCnr øLà äfä írä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®

:Ecáì eäNr ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«
èéäéä Cnr íéýìû éäéå Eöréà éì÷a òîL äzr©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦®̈¡¥¯

-úà äzà úàáäå íéýìûä ìeî írì äzà©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤
:íéýìûä-ìà íéøácäë-úà íäúà äzøäæäå ©§¨¦−¤¨«¡Ÿ¦«§¦§©§¨´¤§¤½¤

Cøcä-úà íäì zrãBäå úøBzä-úàå íéwçä©«ª¦−§¤©®Ÿ§«©§¨´¨¤À¤©¤̧¤Æ
:ïeNré øLà äNrnä-úàå dá eëìéàëäzàå ¥´§½̈§¤©©«£¤−£¤¬©«£«§©¨´

éLðà íéýìû éàøé ìéç-éLðà írä-ìkî äæçú¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²©§¥¬
éøN íéôìà éøN íäìr zîNå òöá éàðN úîà¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ¨¥´

:úøNr éøNå íéMîç éøN úBàîáë-úà eèôLå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§´¤
éìà eàéáé ìãbä øácä-ìk äéäå úr-ìëa íräE ¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³©¨ŸÆ¨¦´¥¤½
éìrî ì÷äå íä-eètLé ïèwä øácä-ìëåE §¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®§¨¥Æ¥«¨¤½

:Czà eàNðåâëEeöå äNrz äfä øácä-úà íà §¨«§−¦¨«¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´
Bî÷î-ìr äfä írä-ìk íâå ãîr zìëéå íéýìû¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−

:íBìLá àáé̈¬Ÿ§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz haya e"h zgiy)

‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ ,˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ(יג יח, (רש"י «¿ƒƒ»√»»≈«ƒƒ»»

הרׁש"ב, הרּבי אביו, אל אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק נכנס ְְִִִֶַַַַַַַָָָּפעם

אביו: לֹו הׁשיב עּתה? ּומה ּוׁשאלֹו: ּכּפּור, י ֹום ְְִִִֵֵַַָָָָּבמֹוצאי

מען ּדארף עכׁשו ËL¯Ú'איצטער ּבמיחד =) טאן' ּתׁשּובה ְְִֶֶַ∆¿¿ְְְִַָָָָֻ

נעלה  למּצב ׁשהּגיע מי ׁשּגם והינּו, ּבתׁשּובה). לחזר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹיׁש

ּברׁש"י: נרמז הּדבר וכהּנה. ּכהּנה להֹוסיף צרי ה' ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

את  'לׁשּפט יׁש ּכּפּור, יֹום ׁשל הּתׁשּובה עבֹודת למחרת ְְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָֹּגם

"את  ּבבחינת והּמצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום להֹוסיף היינּו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהעם',

יעׂשּון". אׁשר הּמעׂשה ואת ּבּה ילכּו ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָהּדר



רמז ipy ,oey`x - gi - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åøúé úùøô
çéïåùàøàBøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á

Bnr ìûøNéìe äLîì íéýìû äNr øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®
:íéøönî ìûøNé-úà ýåýé àéöBä-ékáçwiå ¦«¦¯§Ÿ̈²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¦©À

øçà äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®©©−
:äéçelLâãçàä íL øLà äéðá éðL úàå ¦¤«¨§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ

:äiøëð õøàa éúééä øb øîà ék íLøbãíLå ¥«§½Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«§¥¬
éðìviå éøæra éáà éýìû-ék øæréìà ãçàä̈«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦

:ärøt áøçî(éåì)äåéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå ¥¤¬¤©§«Ÿ©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬
äðç àeä-øLà øaãnä-ìà äLî-ìà BzLàå§¦§−¤¤®¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬

:íéýìûä øä íLåðúç éðà äLî-ìà øîàiåE −̈©¬¨«¡Ÿ¦«©¸Ÿ¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬
éìà àa Bøúé:dnr äéðá éðLe EzLàå Eæàöiå ¦§−¨´¥¤®§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«©¥¥̧

eìàLiå Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½©¦§£¬
ì eärøì-Léà:äìäàä eàáiå íBìLçøtñéå ¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨©§©¥³

äòøôì ýåýé äNr øLà-ìk úà Bðúçì äLî¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§©§´Ÿ
äàìzä-ìk úà ìûøNé úãBà ìr íéøöîìe§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

:ýåýé íìviå Cøca íúàöî øLà(ìàøùé)ècçiå £¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§Ÿ̈«©¦´©§
ìûøNéì ýåýé äNr-øLà äáBhä-ìk ìr Bøúé¦§½©µ¨©½̈£¤¨¨¬§Ÿ̈−§¦§¨¥®

:íéøöî ãiî Bìévä øLàéCeøa Bøúé øîàiå £¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦©Ÿ»¤»¦§¼¨´
ãiîe íéøöî ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬¦§©−¦¦©´
:íéøöî-ãé úçzî írä-úà ìévä øLà äòøt©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©©¦§¨«¦

àéék íéýìûä-ìkî ýåýé ìBãâ-ék ézrãé äzr©¨´¨©½§¦¦«¨¬§Ÿ̈−¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìr eãæ øLà øácááéïúç Bøúé çwiå ©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«©¦©º¦§¸Ÿ¥¬

| ìëå ïøäà àáiå íéýìûì íéçáæe äìò äLî¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ
éðôì äLî ïúç-ír íçì-ìëàì ìûøNé éð÷æ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬

:íéýìûä̈«¡Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr ak mgpn zxez)

ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ '‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È ‰zÚ(יא (יח, «»»«¿ƒƒ»ƒ»»¡…ƒ
ּתֹורה. למּתן הכנה היתה יתרֹו ׁשל ׁשהֹודאתֹו ּבּזהר, ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנאמר

ולא  ׁשּנתּגּיר', 'ּגר הּלׁשֹון ּבדּיּוק החיד"א ּדברי ידּועים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּנה

ּבֹו יׁש ׁשּמתּגּיר וגֹוי לעֹולם, יתּגּיר לא ּגֹוי ּכי ׁשּנתּגּיר', ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ'ּגֹוי

זה  ניצֹוץ יֹוצא ּוכׁשּמתּגּיר ּבמקֹומֹו, ׁשּלא ׁשּנפל קדּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻניצֹוץ

עליו  הּתֹורה, לקּבלת הֹול יהּודי ׁשּכאׁשר ּומּכאן, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלחרּות.

ׁשל  ניצֹוץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל קרי: 'יתרֹו', את ּגם אּתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלקחת

אליו. הּׁשּי ְֵַַָָָֻקדּׁשה

éðùâéì äLî áLiå úøçnî éäéåírä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨®̈
:áørä-ãr ø÷aä-ïî äLî-ìr írä ãîriå©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

ãéírì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨®̈
írì äNò äzà øLà äfä øácä-äî øîàiå©ÀŸ¤¨«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈
éìr ávð írä-ìëå Ecáì áLBé äzà recîE ©À©©¨³¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−

:áør-ãr ø÷a-ïîåèàáé-ék Bðúçì äLî øîàiå ¦¬Ÿ¤©¨«¤©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ
:íéýìû Løãì írä éìàæèøác íäì äéäé-ék ¥©²¨−̈¦§¬¡Ÿ¦«¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ

ézrãBäå eärø ïéáe Léà ïéa ézèôLå éìà àá̈¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−¥´¥¥®§«©§¦²
:åéúøBz-úàå íéýìûä éwç-úàæéïúç øîàiå ¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«©²Ÿ¤Ÿ¥¬

:äNò äzà øLà øácä áBè-àì åéìà äLî¤−¥®̈ŸÆ©¨½̈£¤¬©−̈Ÿ¤«
çéCnr øLà äfä írä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®

:Ecáì eäNr ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«
èéäéä Cnr íéýìû éäéå Eöréà éì÷a òîL äzr©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦®̈¡¥¯

-úà äzà úàáäå íéýìûä ìeî írì äzà©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤
:íéýìûä-ìà íéøácäë-úà íäúà äzøäæäå ©§¨¦−¤¨«¡Ÿ¦«§¦§©§¨´¤§¤½¤

Cøcä-úà íäì zrãBäå úøBzä-úàå íéwçä©«ª¦−§¤©®Ÿ§«©§¨´¨¤À¤©¤̧¤Æ
:ïeNré øLà äNrnä-úàå dá eëìéàëäzàå ¥´§½̈§¤©©«£¤−£¤¬©«£«§©¨´

éLðà íéýìû éàøé ìéç-éLðà írä-ìkî äæçú¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²©§¥¬
éøN íéôìà éøN íäìr zîNå òöá éàðN úîà¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ¨¥´

:úøNr éøNå íéMîç éøN úBàîáë-úà eèôLå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§´¤
éìà eàéáé ìãbä øácä-ìk äéäå úr-ìëa íräE ¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³©¨ŸÆ¨¦´¥¤½
éìrî ì÷äå íä-eètLé ïèwä øácä-ìëåE §¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®§¨¥Æ¥«¨¤½

:Czà eàNðåâëEeöå äNrz äfä øácä-úà íà §¨«§−¦¨«¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´
Bî÷î-ìr äfä írä-ìk íâå ãîr zìëéå íéýìû¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−

:íBìLá àáé̈¬Ÿ§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz haya e"h zgiy)

‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ ,˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ(יג יח, (רש"י «¿ƒƒ»√»»≈«ƒƒ»»

הרׁש"ב, הרּבי אביו, אל אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק נכנס ְְִִִֶַַַַַַַָָָּפעם

אביו: לֹו הׁשיב עּתה? ּומה ּוׁשאלֹו: ּכּפּור, י ֹום ְְִִִֵֵַַָָָָּבמֹוצאי

מען ּדארף עכׁשו ËL¯Ú'איצטער ּבמיחד =) טאן' ּתׁשּובה ְְִֶֶַ∆¿¿ְְְִַָָָָֻ

נעלה  למּצב ׁשהּגיע מי ׁשּגם והינּו, ּבתׁשּובה). לחזר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹיׁש

ּברׁש"י: נרמז הּדבר וכהּנה. ּכהּנה להֹוסיף צרי ה' ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

את  'לׁשּפט יׁש ּכּפּור, יֹום ׁשל הּתׁשּובה עבֹודת למחרת ְְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָֹּגם

"את  ּבבחינת והּמצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום להֹוסיף היינּו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהעם',

יעׂשּון". אׁשר הּמעׂשה ואת ּבּה ילכּו ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָהּדר

iying ,iriax ,iyily - hi - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùãëøLà ìk Nriå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬
:øîàäëìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå ¨¨«©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½

éøN íéôìà éøN írä-ìr íéLàø íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¨¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´
:úøNr éøNå íéMîç éøN úBàîåëeèôLå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§¬
Lwä øácä-úà úr-ìëa írä-úàïeàéáé ä ¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ§¦´

:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«
æë:Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéåô ©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr f mgpn zxez)

BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic Ïk(יג יח, (רש"י »«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ
היא ּבּתֹורה ודעה סברא ּדברי ‡Ó˙ּכל ואּלּו "אּלּו , ְְִֵַָָָָָ¡∆ְִֵֵֵָ

ÌÈ˜Ï‡אמת היא הלכה אבל ׁשּיכת BzÓ‡Ïחּיים"; היא ּכי , ¡…ƒֱֲֲִִֶַָָָ«¬ƒִִֶֶַ

אדם ‰ÈÂ'לׁשם ּדהּנה, ּכמֹותֹו". ׁשהלכה עּמֹו, "והוי' ּכמאמר , ְֵ¬»»ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ

יּתכן  אבל חּיים, אלקים ּדברי טֹובה, סברא לֹומר יכֹול ְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹׁשנּון

ׁשּתפרי יֹותר, טֹובה ׁשנּיה, סברא ּתתעֹורר מּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלאחר

נצחי. הּוא הלכה ּפסק מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִֵֵֶַַָָָאֹותּה;

éòéáøèéàìûøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî õøàî¥¤´¤¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

áeðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−
:øää ãâð ìûøNé íL-ïçiå øaãnaâäLîe ©¦§®̈©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«¤¬

øää-ïî ýåýé åéìà àø÷iå íéýìûä-ìà äìr̈−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ¦¨¨´
îàú äk øîàìéðáì ãébúå á÷ré úéáì ø ¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNéãíéøöîì éúéNr øLà íúéàø ízà ¦§¨¥«©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦
íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìr íëúà àOàå̈«¤¨³¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−

:éìàäéì÷a eòîLz rBîL-íà äzrå ¥¨«§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½
-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa-úà ízøîLe§©§¤−¤§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨

:õøàä-ìk éì-ék íénräåéì-eéäz ízàå ¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤§©¤¯¦«§¦²
øLà íéøácä älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®¥µ¤©§¨¦½£¤¬

:ìàøNé éða-ìà øaãz§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(i zxaeg zeniyx)

ÌÈ¯ˆÓÏ È˙ÈNÚ ¯L‡ Ì˙È‡¯ Ìz‡(ד (יט, «∆¿ƒ∆¬∆»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ
ּדברים . ּבׁשלׁשה לּברית נכנסּו יׂשראל –ÏÈÓ‰ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹƒ»

הּנפׁש על הּמסּתיר הּמס הסרת הּטמאה, מן ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּיציאה

הּביטל.ÏÈ·Ë‰האלקית. אֹותּיֹות טבילה לקדּׁשה, הּכניסה – ֱִָֹ¿ƒ»ְְְִִִִֵַַַָָָֻ

Ôa¯˜ּכאּלּו זה ׁשהרי ׁשּלמעלה, ּבאׁש והתּכּללּות עלּיה – »¿»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּכאן: אף לרמז יׁש זה לפי ודמֹו. חלּבֹו È˙ÈNÚמקריב ¯L‡ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ¬∆»ƒƒ
ÌÈ¯ˆÓÏ.הּקלּפה הכנעת –ÌÎ˙‡ ‡O‡Â.לקדּׁשה הּכניסה – ¿ƒ¿»ƒְְִַַַָָ»∆»∆¿∆ְְִַַָָֻ

ÈÏ‡ ÌÎ˙‡ ‡È·‡Â.איןֿסֹוף ּבאֹור יחּוד – »»ƒ∆¿∆≈»ְִֵ

,éòéáø
éùéîçæíNiå írä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨®̈©¨´¤

eäeö øLà älàä íéøácä-ìk úà íäéðôì¦§¥¤À¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈
:ýåýéçîàiå åcçé írä-ìë eðriå-øLà ìk eø §Ÿ̈«©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤

írä éøác-úà äLî áLiå äNrð ýåýé øac¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈
:ýåýé-ìàèéëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹
éìà àaéøaãa írä òîLé øeára ïðrä ára E ¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´

-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé Ea-íâå Cnr¦½̈§©§−©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤
:ýåýé-ìà írä éøácéäLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ

eñaëå øçîe íBiä ízLc÷å írä-ìà Cì¥´¤¨½̈§¦©§¨¬©−¨®̈§¦§−
:íúìîNàéíBia | ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå ¦§Ÿ¨«§¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´
ìMä:éðéñ øä-ìr írä-ìë éðérì ýåýé ãøé éL ©§¦¦À¥¥¯§Ÿ̈²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

áéíëì eøîMä øîàì áéáñ írä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
úBî øäa râpä-ìk eäö÷a râðe øäa úBìr£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬

:úîeéâéäøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì ¨««Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ
CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà äøié¦¨¤½¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ

:øäá eìré änä ìáiäãéøää-ïî äLî ãøiå ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«©¥¯¤¤²¦¨−̈
:íúìîN eñaëéå írä-úà Lc÷éå írä-ìà¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−¦§Ÿ¨«

åèì íéðëð eéä írä-ìà øîàiåìLíéîé úL ©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®
:äMà-ìà eLbz-ìàæèéLéìMä íBiá éäéå ©¦§−¤¦¨«©§¦Á©¸©§¦¦¹

ãák ïðrå íé÷øáe úì÷ éäéå ø÷aä úéäa¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹§¨³̈¨¥Æ
àî ÷æç øôL ì÷å øää-ìrírä-ìk ãøçiå ã ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈

:äðçna øLàæéúàø÷ì írä-úà äLî àöBiå £¤¬©©«£¤«©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬
:øää úézçúa eávéúiå äðçnä-ïî íéýìûä̈«¡Ÿ¦−¦©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

çéýåýé åéìr ãøé øLà éðtî Blk ïLr éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§Ÿ̈−
øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLrk BðLr ìriå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈

:ãàîèéäLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå §«Ÿ©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´
:ìB÷á epðré íéýìûäå øaãé§©¥½§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr gi mgpn zxez)

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ '‰ „¯È ÈLÈÏM‰ ÌBia Èk(יא (יט, ƒ««¿ƒƒ≈≈¿≈≈»»»
‰˙È‰ ‡Ï ,„Á‡ Ì„‡ elÙ‡ ÌÈ¯ÒÁ Ï‡¯NÈ eÈ‰ el‡ƒ»ƒ¿»≈¬≈ƒ¬ƒ»»∆»…»¿»

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ . . ·È˙Îc ,Ô‰ÈÏÚ ˙ÈÏ‚ ‰ÈÎM‰ רבה (דברים «¿ƒ»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈≈»»»
ח) ז,

אם אֹומר: ÌÈ˙eÁtaLהוי ˙eÁt‰ היה לא יׂשראל ׁשּבעם ֱִֵֵ«»∆«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

– רּבֹוא ׁשּׁשים למנין חסר ׁשהיה אֹו ונׁשמע', 'נעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹומר

היה ¯eaלא ‰LÓ יׂשראל ּכל ׁשּכן, הּתֹורה! את לקּבל יכֹול ָָֹ…∆«≈ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ



iyyרמח - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
אחד  אבר ׁשל ּובריאּותֹו אחד, ּגּוף ׁשלימה', אחת 'קֹומה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהם

האברים. לכל ְִֵַַָָָנֹוגעת

éùùëøää Làø-ìà éðéñ øä-ìr ýåýé ãøiå©¥¯¤§Ÿ̈²©©¬¦©−¤´Ÿ¨®̈
:äLî ìriå øää Làø-ìà äLîì ýåýé àø÷iå©¦§¨̧§Ÿ̈¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

àë-ït íra ãrä ãø äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¥−¨¥´¨®̈¤
:áø epnî ìôðå úBàøì ýåýé-ìà eñøäéáëíâå ¤«¤§³¤§Ÿ̈Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«§©¯

õøôé-ït eLc÷úé ýåýé-ìà íéLbpä íéðäkä©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§Ÿ̈−¦§©¨®¤¦§¬Ÿ
:ýåýé íäaâëìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå ¨¤−§Ÿ̈«©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´

eða äúãrä äzà-ék éðéñ øä-ìà úìrì írä̈½̈©«£−Ÿ¤©´¦®̈¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ
:BzLc÷å øää-úà ìaâä øîàìãëåéìà øîàiå ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈§¦©§«©¸Ÿ¤¥¨³

íéðäkäå Cnr ïøäàå äzà úéìrå ãø-Cì ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦¨®§©«Ÿ£¦´
:ía-õøôé-ït ýåýé-ìà úìrì eñøäé-ìà íräå§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¦§¨¨«

äëíäìà øîàiå írä-ìà äLî ãøiå:ñ ©¥¬¤¤−¤¨®̈©−Ÿ¤£¥¤«
ëàälàä íéøácä-ìk úà íéýìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤

:øîàìñ *áéäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà EE ¥«Ÿ¨«Ÿ¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´«¥¦ÁÁ
:íéãár úéaî íéøöî õøàîâEì-äéäé àì ¥¤̧¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´§Á

:éðt-ìr íéøçà íéýìûãìñô El-äNrú àì ¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´¤´¤
øLàå ìrnî | íéîMa øLà äðeîz-ìëå |§¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á
:õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàä¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤

äéëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º
éäìà ýåýéíéða-ìr úBáà ïBr ã÷t àp÷ ìà E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸¨¯©¨¦²
lL-ìr:éàðNì íéraø-ìrå íéLåãñç äNòå ©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨®§³Ÿ¤¤̧¤Æ

ìe éáäàì íéôìàì:éúBöî éøîLñæàOú àì ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²
éäìà ýåýé-íL-úàýåýé äwðé àì ék àåMì E ¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©®̈§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½

:àåMì BîL-úà àOé-øLà úàôçøBëæ ¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨Á
:BLc÷ì úaMä íBé-úàèãárz íéîé úLL ¤¸©©¹̈§©§À¥´¤¨¦´©«£Ÿ»
:Ezëàìî-ìë úéNråé| úaL éréáMä íBéå §¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹©¨´

éäìà äåäéì| äzà äëàìî-ìë äNrú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´
ðáeøLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå Ecár Ezáe-E ¦§´Â¦¤©§§¸©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´

éørLa:Eàé-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék ¦§¨¤½¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤
ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä-úàå íéîMä©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈

íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä íBia çðiå©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬
:eäLc÷éå úaMäñáééáà-úà ãak-úàå E ©©−̈©«§©§¥«©¥¬¤¨¦−§¤

éîé ïeëøàé ïrîì Enà-øLà äîãàä ìr E ¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤
éäìà ýåýé:Cì ïúð Eñâé:çöøz àìñàì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ

:óàðzñ:áðâz àìñãr Erøá äðrú-àì ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ«Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷LñãéErø úéa ãîçú àìñãîçú-àì ¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ

ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå Erø úLà¥´¤¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ
:Erøì øLàô £¤¬§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã- jli`e 148 'nr ` jxk y"ewl t"r)

('zay z`xwl' jezn

zFxn`n dxUre zFxACd zxUr£¤¤©¦§©£¨¨©£¨

:¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ŒÏk ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ(א (כ, «¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ»≈∆≈Õ…
ּומּכיון  לאחרים, לֹומר ּפרּוׁשֹו "לאמר" הרי הּתמיה, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹוידּוע

ׁשל  הּנׁשמֹות ואפילּו ּתֹורה, ּבמּתן היּו ּבניֿיׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּכל

ׁשם היּו הּבאים ו)ּדֹורֹות כח, בשמו"ר ּכאן (ּכדאיתא ׁשּי מה ְִִִַַַָָָָָָ

לאחרים"? "לאמר ֲִֵֵֵַֹֹ"לאמר"

מּמעזריטׁש: הּמּגיד הרב ְְְִִִִֵֶַַַָוּתירץ

נברא  ׁשּבהן מאמרֹות ה"עׂשרה על מרּמז ּכאן ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ"לאמר"

מ"א)העֹולם" פ"ה הּוא,(אבות לאמר" גֹו' "וידּבר ּופרּוׁש , ְֵֵֵַַָָֹ

- ה"לאמר" עם הּדּברֹות עׂשרת - ה"וידּבר" את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹלקּׁשר

מאמרֹות". ֲֲַָָָָה"עׂשרה

הּדבר  ים:ּפרּוׁש ְִֵַָ

עסּוק  הּוא ׁשּבֹו זמן יׁש מּצבים. ׁשני יׁש האדם ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעבֹודת

עסּוק  ׁשּבֹו זמן ויׁש הּדּברֹות, עׂשרת – הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻּכּלֹו

– ּתֹורה) ּפי על (הּמּתרים הרׁשּות ּבדברי ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֵַַָָָֹֻֻהּוא

העֹולם. נברא ׁשּבהן מאמרֹות ְֲֲִֶֶַָָָָָָָעׂשרה

עסקֹו ׁשּבעת האדם, אצל הוהֿאמינא להיֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָויכֹולה

לסּדר  הּוא ויכֹול הּתֹורה, מּלּמּוד הּוא 'מנּתק' הרׁשּות, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻּבדברי

הּתֹורה. הׁשקפת עלּֿפי ׁשּלא חּייו ְִֶֶֶַַַַַָָָֹּדר

ּבדברי  עסקֹו ּבעת ׁשּגם לאמר" גו' "וידּבר ּפרּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹוזה

לעׂשרת  קׁשּור ׁשּיהיה צרי מאמרֹות, עׂשרה – ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָהרׁשּות

הּתֹורה. הׁשקפת עלּֿפי יהיה חּייו ּדר אז ׁשּגם ּבזה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּדּברֹות,

ã ycew zegiyn zecewp ã(192 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ‡(ב (כ, »…ƒ¡…∆
היה סיני הר Á‡k„מעמד Ï‡¯NÈ ÏÎÏהיּו ו"אּלּו , ֲִַַַַָָ¿»ƒ¿»≈¿∆»ִָ

למּתן  זֹוכים היּו לא אחד" אדם אפּלּו חסרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראלים

ּבלׁשֹון  נאמרּו הּדּברֹות ׁשעׂשרת הּטעמים אחד ,לאיד ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה.

ׁשּנאמרּו מּׁשּום הּוא BÓˆÚיחיד ÈÙa „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÏויׁש . ְִִֶֶֶָ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿ְֵ

ïåéìò íòèá (*



רמט iyy - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
אחד  אבר ׁשל ּובריאּותֹו אחד, ּגּוף ׁשלימה', אחת 'קֹומה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהם

האברים. לכל ְִֵַַָָָנֹוגעת

éùùëøää Làø-ìà éðéñ øä-ìr ýåýé ãøiå©¥¯¤§Ÿ̈²©©¬¦©−¤´Ÿ¨®̈
:äLî ìriå øää Làø-ìà äLîì ýåýé àø÷iå©¦§¨̧§Ÿ̈¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

àë-ït íra ãrä ãø äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¥−¨¥´¨®̈¤
:áø epnî ìôðå úBàøì ýåýé-ìà eñøäéáëíâå ¤«¤§³¤§Ÿ̈Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«§©¯

õøôé-ït eLc÷úé ýåýé-ìà íéLbpä íéðäkä©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§Ÿ̈−¦§©¨®¤¦§¬Ÿ
:ýåýé íäaâëìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå ¨¤−§Ÿ̈«©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´

eða äúãrä äzà-ék éðéñ øä-ìà úìrì írä̈½̈©«£−Ÿ¤©´¦®̈¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ
:BzLc÷å øää-úà ìaâä øîàìãëåéìà øîàiå ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈§¦©§«©¸Ÿ¤¥¨³

íéðäkäå Cnr ïøäàå äzà úéìrå ãø-Cì ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦¨®§©«Ÿ£¦´
:ía-õøôé-ït ýåýé-ìà úìrì eñøäé-ìà íräå§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¦§¨¨«

äëíäìà øîàiå írä-ìà äLî ãøiå:ñ ©¥¬¤¤−¤¨®̈©−Ÿ¤£¥¤«
ëàälàä íéøácä-ìk úà íéýìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤

:øîàìñ *áéäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà EE ¥«Ÿ¨«Ÿ¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´«¥¦ÁÁ
:íéãár úéaî íéøöî õøàîâEì-äéäé àì ¥¤̧¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´§Á

:éðt-ìr íéøçà íéýìûãìñô El-äNrú àì ¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´¤´¤
øLàå ìrnî | íéîMa øLà äðeîz-ìëå |§¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á
:õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàä¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤

äéëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º
éäìà ýåýéíéða-ìr úBáà ïBr ã÷t àp÷ ìà E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸¨¯©¨¦²
lL-ìr:éàðNì íéraø-ìrå íéLåãñç äNòå ©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨®§³Ÿ¤¤̧¤Æ

ìe éáäàì íéôìàì:éúBöî éøîLñæàOú àì ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²
éäìà ýåýé-íL-úàýåýé äwðé àì ék àåMì E ¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©®̈§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½

:àåMì BîL-úà àOé-øLà úàôçøBëæ ¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨Á
:BLc÷ì úaMä íBé-úàèãárz íéîé úLL ¤¸©©¹̈§©§À¥´¤¨¦´©«£Ÿ»
:Ezëàìî-ìë úéNråé| úaL éréáMä íBéå §¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹©¨´

éäìà äåäéì| äzà äëàìî-ìë äNrú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´
ðáeøLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå Ecár Ezáe-E ¦§´Â¦¤©§§¸©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´

éørLa:Eàé-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék ¦§¨¤½¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤
ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä-úàå íéîMä©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈

íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä íBia çðiå©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬
:eäLc÷éå úaMäñáééáà-úà ãak-úàå E ©©−̈©«§©§¥«©¥¬¤¨¦−§¤

éîé ïeëøàé ïrîì Enà-øLà äîãàä ìr E ¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤
éäìà ýåýé:Cì ïúð Eñâé:çöøz àìñàì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ

:óàðzñ:áðâz àìñãr Erøá äðrú-àì ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ«Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷LñãéErø úéa ãîçú àìñãîçú-àì ¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ

ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå Erø úLà¥´¤¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ
:Erøì øLàô £¤¬§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã- jli`e 148 'nr ` jxk y"ewl t"r)

('zay z`xwl' jezn

zFxn`n dxUre zFxACd zxUr£¤¤©¦§©£¨¨©£¨

:¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ŒÏk ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ(א (כ, «¿«≈¡…ƒ≈»«¿»ƒ»≈∆≈Õ…
ּומּכיון  לאחרים, לֹומר ּפרּוׁשֹו "לאמר" הרי הּתמיה, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹוידּוע

ׁשל  הּנׁשמֹות ואפילּו ּתֹורה, ּבמּתן היּו ּבניֿיׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּכל

ׁשם היּו הּבאים ו)ּדֹורֹות כח, בשמו"ר ּכאן (ּכדאיתא ׁשּי מה ְִִִַַַָָָָָָ

לאחרים"? "לאמר ֲִֵֵֵַֹֹ"לאמר"

מּמעזריטׁש: הּמּגיד הרב ְְְִִִִֵֶַַַָוּתירץ

נברא  ׁשּבהן מאמרֹות ה"עׂשרה על מרּמז ּכאן ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ"לאמר"

מ"א)העֹולם" פ"ה הּוא,(אבות לאמר" גֹו' "וידּבר ּופרּוׁש , ְֵֵֵַַָָֹ

- ה"לאמר" עם הּדּברֹות עׂשרת - ה"וידּבר" את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹלקּׁשר

מאמרֹות". ֲֲַָָָָה"עׂשרה

הּדבר  ים:ּפרּוׁש ְִֵַָ

עסּוק  הּוא ׁשּבֹו זמן יׁש מּצבים. ׁשני יׁש האדם ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעבֹודת

עסּוק  ׁשּבֹו זמן ויׁש הּדּברֹות, עׂשרת – הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻּכּלֹו

– ּתֹורה) ּפי על (הּמּתרים הרׁשּות ּבדברי ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֵַַָָָֹֻֻהּוא

העֹולם. נברא ׁשּבהן מאמרֹות ְֲֲִֶֶַָָָָָָָעׂשרה

עסקֹו ׁשּבעת האדם, אצל הוהֿאמינא להיֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָויכֹולה

לסּדר  הּוא ויכֹול הּתֹורה, מּלּמּוד הּוא 'מנּתק' הרׁשּות, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻּבדברי

הּתֹורה. הׁשקפת עלּֿפי ׁשּלא חּייו ְִֶֶֶַַַַַָָָֹּדר

ּבדברי  עסקֹו ּבעת ׁשּגם לאמר" גו' "וידּבר ּפרּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹוזה

לעׂשרת  קׁשּור ׁשּיהיה צרי מאמרֹות, עׂשרה – ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָהרׁשּות

הּתֹורה. הׁשקפת עלּֿפי יהיה חּייו ּדר אז ׁשּגם ּבזה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּדּברֹות,

ã ycew zegiyn zecewp ã(192 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ‡(ב (כ, »…ƒ¡…∆
היה סיני הר Á‡k„מעמד Ï‡¯NÈ ÏÎÏהיּו ו"אּלּו , ֲִַַַַָָ¿»ƒ¿»≈¿∆»ִָ

למּתן  זֹוכים היּו לא אחד" אדם אפּלּו חסרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראלים

ּבלׁשֹון  נאמרּו הּדּברֹות ׁשעׂשרת הּטעמים אחד ,לאיד ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה.

ׁשּנאמרּו מּׁשּום הּוא BÓˆÚיחיד ÈÙa „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÏויׁש . ְִִֶֶֶָ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿ְֵ

ïåéìò íòèá (*

xihtn ,iriay - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּבהתאם  הם הּתֹורה נתינת ּבאפן אּלּו ענינים ׁשּׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלֹומר,

הּדברים ּתֹורה.ezpLלׁשני Bˆn‰Â˙ּבמּתן ‰¯Bz‰נּתנּו - ְְִִֵַָ∆ƒ¿ְַַָ«»¿«ƒ¿ְִ

לּכל. הּׁשוה ּבאפן אחת, ּכמציאּות יׂשראל ‰Bz¯‰לכל „enÏ ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹƒ«»
ערּכֹו. לפי ואחד אחד לכל נּתן –ְְְְִִֶֶֶַָָָ

éòéáùåè-úàå úìBwä-úà íéàø írä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤
àøiå ïLr øää-úàå øôMä ìB÷ úàå íãétlä©©¦¦À§¥Æ´©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§

:÷çøî eãîriå eòðiå íräæèäLî-ìà eøîàiå ¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿ©«Ÿ§Æ¤¤½
eðnr øaãé-ìàå ärîLðå eðnr äzà-øac©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨§©§©¥¬¦¨²

:úeîð-ït íéýìûæé-ìà írä-ìà äLî øîàiå ¡Ÿ¦−¤¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©
íéýìûä àa íëúà úBqð øeáráì ék eàøéz¦¼̈¼¦À§©«£Æ©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®
ézìáì íëéðt-ìr Búàøé äéäz øeáráe©«£À¦«§¤¯¦§¨²©§¥¤−§¦§¦¬

:eàèçúçéLbð äLîe ÷çøî írä ãîriå ¤«¡¨«©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´
ä-ìà:íéýìûä íL-øLà ìôørñèéøîàiå ¤¨«£¨¤½£¤−̈¨«¡Ÿ¦«©³Ÿ¤

ízà ìûøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®©¤´
:íënr ézøac íéîMä-ïî ék íúéàøëàì §¦¤½¦ µ¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«¬Ÿ

eNrú àì áäæ éýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−
:íëìàëåéìr zçáæå él-äNrz äîãà çaæî ¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈

éúìr-úàéîìL-úàå Eðàö-úà EEø÷a-úàå E ¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®
éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëaE §¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−

ézëøáe:Eáë-àì él-äNrz íéðáà çaæî-íàå ¥«©§¦«§¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ
äéìr zôðä Eaøç ék úéæb ïäúà äðáú¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨

:äììçzåâëéçaæî-ìr úìrîá äìrú-àìå ©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®
:åéìr Eúåør äìbú-àì øLàttt £¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr a jxk zegiy ihewl)

EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙BÏBÚ ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ(כא (כ, ¿»«¿»»»∆∆¿∆¿»∆
הּזקן: אדמֹו"ר ‡„Ó‰ּפרׁש ÁaÊÓ,ּבּטּול ׁשל מזּבח – ְֵֵֵַַָƒ¿«¬»»ְִִֵֶַ

עליה. ּדׁשין ׁשהּכל זֹו EÈ˙BÏBÚּכאדמה ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ– ֲִֶֶַַָָָָָֹ¿»«¿»»»∆∆
.ׁשּל העלּיֹות EÈÓÏLאת ˙‡Â אין והּנה, .ׁשּל הּׁשלמּות – ְֲִֶֶָ¿∆¿»∆ְְְִֵֵֵֶַ

ּכעלּיה  מגּדירה ׁשהּתֹורה למה אּלא ל'יׁשּות', ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּכּונה

הּבעלֿ ּתֹורת ּובדגמת 'לזּבח'. יׁש זה את ואף ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻוכׁשלימּות,

ּברּום È˙ÈeLׁשםֿטֹוב: ׁשהם ּדברים ּגם אצלי, ׁשוה הּכל - ֵƒƒƒְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּכן Èc‚Ïהּמעלה, העליֹון ‰' רצֹון ּבקּיּום אּלא חפץ אינּני - ֲֵֶַַָ¿∆¿ƒְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

אחר. ּדבר ּבׁשּום ְְֵַָָֹולא

øéèôîèé-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤
ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà ìûøNé éða§¥´¦§¨¥®©¤´§¦¤½¦ µ¦©¨©½¦¦©−§¦

:íënrëéýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú àì ¦¨¤«¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´
:íëì eNrú àì áäæàëél-äNrz äîãà çaæî ¨½̈¬Ÿ©«£−¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼

éúìr-úà åéìr zçáæåéîìL-úàå E-úà E §¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤
ðàöøékæà øLà íB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå E «Ÿ§−§¤§¨¤®§¨©¨Æ£¤´©§¦´

éìà àBáà éîL-úàézëøáe E:Eáëçaæî-íàå ¤§¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«§¦¦§©³
ék úéæb ïäúà äðáú-àì él-äNrz íéðáà£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯
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ìàøNéäúéäå äáLåúBéäì áeLzøráìïBélëìïBlàëå äìàkéîéa ¦§¨¥§−̈¨§¨«§¨´¨¦§§¨¥®§¦¨¨«¥¨´§¨«©À¦¥

åéúqäúëlLa øLàíäL íéòLøä ïk ,èòî èòî ïéìòä ïéëéìLnL úò ©§¨£¤³§©¤̧¤Æ¥¤©§¦¦¤¨¦§©§©¥¨§¨¦¤¥

ìáà ,íéìòäå úBtéìwäúávîòæbä ©§¦§¤¨¦£¨©¤´¤©¤©

øàLpä íéLøMäåíaäéäéòøæ §©¨¨¦©¦§¨½̈¦§¤¤¬©
:dzávî Lã÷−Ÿ¤©©§¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

:íìòì Bãárå röøna Bðæà-úà åéðãàñ(éåì) £Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−§Ÿ¨«
æúàök àöú àì äîàì Bza-úà Léà økîé-éëå§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬

:íéãáräçäéðãà éðéra ärø-íàáéúëàì-øùà ¨«£¨¦«¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨
éø÷ìLîé-àì éøëð írì dcôäå dãré Bì-øLà£¤¬§¨−̈§¤§®̈§©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ

øëîì:dá-Bãâáa dèètLîk äpãréé Bðáì-íàå §¨§−̈§¦§¨«§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬
:dl-äNré úBðaäédøàL Bì-çwé úøçà-íà ©¨−©«£¤¨«¦©¤−¤¦©®§¥¨²

:òøâé àì dúðrå dúeñkàéìL-íàåàì älà-L §¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ¦§¨«§¦̧§¨¥½¤¬Ÿ
:óñk ïéà ípç äàöéå dì äNréñ(ìàøùé)áéäkî ©«£¤−¨®§¨«§¨¬¦−̈¥¬¨«¤©¥¬

:úîeé úBî úîå Léàâéíéýìûäå äãö àì øLàå ¦²¨¥−¬¨«©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−

:änL ñeðé øLà íB÷î Eì ézîNå Bãéì äpàñ ¦¨´§¨®§©§¦³§Æ¨½£¤¬¨−¨«¨
ãéírî äîørá Bâøäì eärø-ìr Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§®̈¥¦´

:úeîì epçwz éçaæîñåèúBî Bnàå åéáà äkîe ¦§§¦½¦¨¤−¨«©¥¬¨¦²§¦−¬
:úîeéñæèúBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå ¨«§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬
:úîeéñæé:úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îeñ ¨«§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«

çéïáàa eärø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá Bàèéíe÷é-íà ´§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«¦¨º

÷ø äknä äwðå BzðrLî-ìr õeça Cläúäå§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´©©¤®©¬
:àtøé àtøå ïzé BzáLñ ¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' שבט, ה'תשי"ב
ברוקלין, נ.י..

הוו"ח אי"א נו"נ עסקן רב פעלים וכו'

הנדיב מו"ה שמואל שי' טולדנא,

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הרצאת בא-כוחי, מנהל הלשכה האירופית לעזרת פליטים וסידורם אשר בפאריס, 
הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור באמונה וכו' מוהר"ר בנימין שי' גורודצקי, על דבר 

ביקורו במחנם.

התורה  להחזקת  הטובות  ופעולותיו  כבודו  מעלת  של  הטוב  שמעו  לשמוע  שמחתי  וביחוד 
והיהדות בקהלתם, ובפרט בעניני החינוך הכשר, וקביעות עתים לתורה ברבים.

גם הוסיפה שמחה בלבי הידיעה על דבר התעוררות לבנות ישיבה ותלמוד תורה ברוח התורה 
והמסורה.

והנה למותר להאריך לדכוותי' בגודל הזכות והמצוה להיות ממזכי הרבים, אשר זכות הרבים 
תלוי בו, ונאמן הוא בעל מלאכתו לשלם שכרו בזה ובבא.

עבודתו הטובה תלך  גם  הנה  והתפתחותו,  בגידולו  הניכר  חי  דבר  ככל  חזקה, אשר  ותקותי 
הלוך וגדול מחיל אל חיל, על ידי תוספת כח ועוז בהשתדלותו הוא ובהשפעתו על אחרים. והשם יתברך 
ויתעלה ישפיע עליו ועל כל המשתתפים בעבודת הקדש שפעת ברכה והצלחה הן בעבודתם הציבורית 

והן בעניניהם הפרטיים בטוב הנראה והנגלה מנפש ועד בשר.

אשמח לקבל בשורות טובות מהגדלת והרחבת פעולותיהם הטובות, בהוספת שיעורי לימוד 
ברבים הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות המאור שבתורה, ובהשתדלותם הטובה לקרב לבות בני 

ובנות ישראל לאביהם שבשמים.

בפ"ש וברכה לכל החבורה.



לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו - בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:4006:3808:3808:3809:1309:1310:0710:0812:2112:2217:0117:0717:2917:3416:4617:45באר שבע )ח(

06:4206:4108:3808:3809:1409:1410:0710:0812:2012:2217:0017:0617:2617:3116:3217:42חיפה )ח(

06:3906:3808:3608:3709:1209:1210:0610:0612:1912:2117:0417:0917:2717:3216:2817:42ירושלים )ח(

06:4206:4008:3808:3809:1409:1410:0810:0812:2112:2217:0017:0517:2817:3316:4217:44תל אביב )ח(

07:4007:3509:0309:0209:5009:4810:3610:3612:3412:3616:2916:3817:0717:1516:1917:29אוסטריה, וינה )ח(

06:1606:2209:0509:1009:5109:5511:0511:0814:0614:0720:4520:4221:1621:1220:2321:25אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:3607:3209:0409:0309:5009:4810:3710:3612:3712:3916:3816:4617:1417:2116:2717:35אוקראינה, אודסה )ח(

07:1307:0808:3708:3609:2409:2210:1010:1012:0912:1016:0416:1316:4116:4915:5317:03אוקראינה, דונייצק )ח(

07:2607:2108:4808:4709:3609:3410:2210:2112:2012:2116:1416:2216:5116:5916:0317:13אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:5807:5309:1509:1410:0510:0310:5010:4912:4512:4716:3216:4217:1217:2016:2217:35אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5207:4609:0809:0609:5809:5610:4210:4212:3812:3916:2416:3317:0417:1216:1417:27אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
07:0807:0809:1509:1609:4809:4910:4410:4513:0213:0417:5618:0118:2218:2617:4018:37

07:5907:5509:2909:2910:1410:1311:0211:0213:0313:0517:1017:1817:4317:5016:5618:03איטליה, מילאנו )ח(

06:2006:2208:4908:5109:2009:2210:2310:2412:5412:5618:2818:3018:5118:5318:1119:02אקוואדור, קיטו )ח(

05:5806:0408:4708:5109:2909:3210:4210:4513:3913:4020:1020:0720:3920:3619:4920:48ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:3206:3909:2209:2810:1110:1611:2711:3114:3214:3321:1821:1421:5221:4820:5722:02ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2407:2109:0809:0809:4809:4810:3910:3912:4612:4817:0917:1517:4017:4616:5617:58ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1707:1408:5808:5809:3909:3910:3010:3012:3612:3716:5417:0117:2617:3316:4217:45ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:1807:1408:5908:5909:4009:3910:3010:3012:3612:3816:5517:0217:2717:3316:4317:45ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:5807:5409:3609:3610:1810:1711:0811:0813:1213:1417:2617:3417:5918:0617:1418:18ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1807:1609:1709:1809:5209:5310:4710:4713:0113:0317:4617:5118:1318:1717:3118:28ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5706:5408:5008:5109:2709:2710:2010:2112:3212:3417:0717:1317:3617:4216:5417:53ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0907:0809:1409:1509:4809:4810:4410:4413:0113:0217:5317:5718:1918:2317:3818:33ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1507:1108:5508:5409:3609:3510:2610:2612:3112:3316:4916:5617:2117:2816:3617:40ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:4107:3709:2309:2210:0310:0310:5410:5413:0013:0217:1917:2617:5117:5817:0718:10ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1507:1208:5408:5409:3609:3510:2510:2512:3012:3216:4616:5317:1817:2516:3417:38ארה״ב, שיקגו )ח(

06:1306:1608:5308:5609:2509:2810:3210:3513:1513:1719:1219:1219:3719:3718:5419:47בוליביה, לה-פס )ח(

08:3908:3309:5309:5110:4410:4211:2811:2713:2213:2417:0517:1517:4617:5516:5518:10בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:3808:3209:5309:5110:4310:4111:2811:2713:2213:2417:0717:1717:4717:5616:5718:11בלגיה, בריסל )ח(

05:3405:3808:1808:2108:5308:5610:0210:0512:5012:5219:0319:0319:2519:2418:4019:34ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:2305:2808:0708:1008:4208:4509:5109:5312:3812:4018:4518:4519:1219:1118:2719:21ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:5907:5209:1109:1010:0210:0010:4610:4612:4012:4216:2416:3417:0317:1216:1517:27בריטניה, לונדון )ח(

08:1608:0909:2109:1910:1510:1310:5810:5712:4912:5016:2216:3217:0517:1516:1617:31בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:0908:0309:1809:1610:1110:0810:5410:5312:4612:4816:2516:3617:0617:1516:1417:31גרמניה, ברלין )ח(

08:1808:1209:3509:3410:2510:2311:0911:0913:0513:0716:5317:0217:3217:4116:4317:55גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:2905:3408:1408:1808:5108:5410:0110:0412:5112:5319:1219:1019:3219:3018:4619:41דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1507:1509:2709:2910:0010:0010:5710:5813:1813:2018:2218:2618:4718:5018:0719:00הודו, מומבאי )ח(

07:1007:1009:2309:2409:5509:5610:5310:5413:1413:1618:1918:2218:4418:4718:0418:57הודו, פונה )ח(

07:2607:2108:5108:5009:3809:3610:2410:2412:2312:2516:2116:3016:5817:0616:1017:19הונגריה, בודפשט )ח(

07:2307:1909:0309:0309:4509:4410:3410:3512:4012:4216:5817:0517:3017:3616:4617:49טורקיה, איסטנבול )ח(

07:4007:3709:2609:2610:0510:0510:5710:5713:0513:0717:3017:3718:0118:0717:1818:19יוון, אתונה )ח(



רנה

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו - 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
07:4607:4109:1209:1109:5809:5710:4510:4512:4412:4616:4416:5217:2017:2816:3317:41מולדובה, קישינב )ח(

07:1307:1309:2509:2609:5709:5810:5510:5613:1613:1718:1918:2318:4418:4718:0418:57מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:0105:0907:5007:5708:4808:5310:0610:1013:1713:1820:1620:1220:5520:4919:5521:05ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5606:5408:5808:5909:3309:3310:2810:2812:4312:4517:3117:3617:5818:0317:1718:13נפאל, קטמנדו )ח(

07:3407:3109:1609:1609:5709:5610:4710:4812:5412:5617:1417:2117:4617:5217:0018:04סין, בייג'ין )ח(

07:1307:1409:4109:4310:1110:1311:1411:1613:4413:4619:1619:1819:4019:4119:0019:50סינגפור, סינגפור )ח(

07:3707:3108:4708:4609:4009:3710:2310:2212:1612:1815:5416:0516:3616:4515:4517:01פולין, ורשא )ח(

05:5605:5908:3308:3609:0509:0710:1110:1312:5012:5218:4018:4119:0519:0518:2319:15פרו, לימה )ח(

08:1708:1309:4709:4610:3210:3111:2011:1913:2013:2217:2417:3217:5918:0717:1318:20צרפת, ליאון )ח(

08:3808:3309:5909:5810:4710:4611:3311:3313:3013:3217:2517:3418:0118:0917:1218:23צרפת, פריז )ח(

06:1006:1108:3508:3709:0609:0810:0710:0912:3612:3818:0318:0518:2618:2817:4618:37קולומביה, בוגוטה )ח(

07:4707:4309:2209:2210:0510:0410:5410:5412:5712:5917:1117:1817:4117:4916:5618:01קנדה, טורונטו )ח(

07:3007:2609:0009:0009:4509:4410:3310:3312:3412:3616:4016:4817:1417:2116:2717:34קנדה, מונטריאול )ח(

06:5306:5008:4408:4509:2209:2210:1410:1512:2512:2716:5817:0417:2717:3316:4517:44קפריסין, לרנקה )ח(

09:1009:0310:0910:0811:0611:0311:4711:4613:3613:3817:0217:1317:4717:5816:5318:14רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:4808:4109:4409:4210:4210:3911:2211:2113:0913:1116:3516:4617:1717:2816:2217:45רוסיה, מוסקבה )ח(

08:0307:5809:2809:2810:1510:1311:0211:0113:0113:0316:5917:0817:3617:4416:4817:57רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:0808:0309:3309:3210:2010:1811:0611:0613:0613:0717:0817:1717:4017:4816:5318:02שוויץ, ציריך )ח(

06:4606:4609:0409:0509:3509:3610:3410:3512:5813:0018:1018:1318:3418:3717:5518:47תאילנד, 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 הדרךונר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו
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מחנות היישומים 
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