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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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נקודות משיחות קודש - מזמור קכ מתוך "תהילות מנחם"
א-ז – בצרתה לי קראתי ויענני

ביטחון ושמחה טרם הקריאה לישועה
א. הפירוש “בצרתה לי" – הוא שכאשר יהודי נמצא בצרה ח"ו, הוא מיד פונה וקורא 
להקב"ה – “קראתי", כי הקב"ה נמצא עמו ביחד בצרה זו1, והקב"ה עונה לו מיד – “ויענני".

זו בלבד שהקב"ה עונה לקריאתו, אלא עוד זאת, מבטל את הצרה, ומהפך אותה  ולא 
מ"צרה", שהיא חושך, ל"צהר"2, שהיא אור )כתורת הבעש"ט בזה3(.

ומצד גודל הוודאות שיש ליהודי בזה, הרי עוד קודם ל"קראתי ויענני", הוא כבר אומר 
“שיר המעלות", שיש בזה ב' פרטים: א( “שיר" – שבח להקב"ה. ב( “המעלות" – עלי' בעילוי 
וע"י  ל"רגע קטן" בלבד5,  רק  הוא  לי"  יודע שה"צרתה  יהודי  כי  וטעם הדבר,  עילוי4.  אחר 
“קראתי" נעשה “ויענני", שהקב"ה עונה לו תיכף ומיד, ולכן כבר עכשיו הוא מלא שמחה 
וביטחון, וזהו על דרך הפתגם6 של כ"ק מו"ח אדמו"ר שכבר בעת היציאה למלחמה מנגנים 

החיילים “מארש של ניצחון".

ב. ענין זה שייך גם לילדים קטנים, שכן גם אצלם יתכן בדקות ענין של “בצרתה לי", 
כגון, כאשר רואים מסביבם ריבוי אנשים שאינם מבנ"י, וכן שחלק מהם ח"ו אינם מברכים 
קודם האכילה והשתי' וכו', וזה יכול לגרום לבלבול וכו', והם כילדים יהודים השומרים תורה 

ומצוות נמצאים במעמד ומצב של “בצרתה לי".

1( מגילה כט, א )בנוגע לכלל ישראל כציבור( "בכל מקום שגלו שכינה עמהן". ובסנהדרין מו, א )בנוגע לכאו"א מישראל( "בשעה 
שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועי". 

2( ל' הפסוק נח ו, טז.
3( כש"ט אות פז. סה"מ תש"ז ע' 200. ובכ"מ.

4( נתבאר בהרחבה בשיחת ש"פ משפטים ה'תשמ"ב, הובא ב"תהלות מנחם" עה"פ כאן. 
5( ל' הכתוב ישעי' נד, ז.

6( סה"מ תש"ט ס"ע 323 ואילך. 

קמשך בעמוד הפק
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ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם
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   ואל תרל"בשמ רתות  )כו

 הכר  .............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –ספר המאמרים   )כז

 וכר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )כח

 זכר  .............................................  ''צוהריידמו''ר מא

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

 בלר  .............................................  צ'' יירה מו ראדמו''

 לדר  ............................................  צפרק  כרוותזה ספר  ) ל

  קודש   ותרגא  )לא

 זלר  .......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 ח לר  ................................  ומש לקריאה בציבורח  )לב

 מהר  ................  דשקו -בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לג

 מור  ..........................  באפרשת לשבוע  ים מוח זל  )לד

 מזר  ............  ודשקשבת  ל ות רקת הדלסדר מצות   ) לה

ה haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם



ו

a"kyz'd ,hay c"ei .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È˙‡a1 כּלה אחֹותי ּבעל 2לגּני ּומבאר , »ƒְְֲִִֵַַַַָָ

הּמדרׁש3ההיּלּולא  מאמר יסֹוד ,4על ְְֲִִַַַַַָָ

ּבתחיּלה  עיּקרי ׁשהיה לּמקֹום לגנּוני, ,5לגּני ְְְִִִִִִִֶַַָָָָָ

ידי  ׁשעל אּלא היתה, ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּדעיּקר

למעלה, מּלמּטה הּׁשכינה את סיּלקּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָהחטאים

את  והמׁשיכּו צּדיקים ׁשבעה עמדּו ּכ ְְְְְִִִִִֶַַַָָָואחר

רֹועה  רּבינּו, מׁשה עד למּטה, מלמעלה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּׁשכינה

וכל  הּׁשביעי, ׁשהּוא יׂשראל, ּכל ׁשל ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָנאמן

חביבין  מרקיע 6הּׁשביעין הּׁשכינה את ׁשהמׁשי , ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּדירה  ׁשּיהיה הענין ּתכלית ׁשּזהּו לארץ, ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָהראׁשֹון

ּבּתחּתֹונים  יתּבר יהיה 7לֹו זה ׁשענין ּכדי א . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

הּׁשכינה  המׁשכת לאחרי מּיד הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָּבקביעּות,

נאמר  ּתֹורה), (ּבמּתן לארץ הראׁשֹון ְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָמרקיע

ּבתֹוכם  וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ּדבענין 8הּציּוּוי , ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָ

איּקרי  ּומׁשּכן מׁשּכן איּקרי (ּדמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָהּמׁשּכן

נאמר 9מקּדׁש לּמׁשּכן 10) הּקרׁשים את ועׂשית ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּבארּוכה  ּומבאר עֹומדים, ׁשּטים 11עצי ְְֲֲִִִֵֵַָָ

העבֹודה, אֹופן על מֹורים קרׁש ֲִִֶֶֶֶַָָָׁשהאֹותּיֹות

ׁשּיה  הּוא העבֹודה ׁשטּות ותכלית ׁשּטים, עצי יּו ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָ

מּטעם  ׁשּלמעלה העבֹודה ׁשּזֹוהי ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּדקדּוּׁשה,
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מיוסד)1 זה ואילך).exwiraמאמר 132 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת לגני באתי מד"ה השניםֿעשר פרק א.)2על ה, שה"ש

ואילך.)3 111 ע' שם עה"פ.)4סה"מ ז.)5שהש"ר פי"ט, יא.)6ב"ר פכ"ט, ג.)7ויק"ר בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ח.)8ב"ר כה, א.)9תרומה ב, טו.)10עירובין שם, סה"מ )11תרומה ראה

ואילך. 119 ע' ואילך. 114 ע' ה'שי"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ל'כלה', אומר הקדושֿברוךֿהוא ובנמשל שה'דוד', השירים בשיר נאמר

ישראל: בני ובנמשל

È˙‡a1‰lÎ È˙BÁ‡ Èp‚Ï2‡ÏelÈ‰‰ ÏÚa ¯‡·Óe הרבי 3, »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»¿»≈«««ƒ»
תש"י) (בשנת הסתלקותו יום הוא שבט שיו"ד Ó‡Ó¯הריי"צ „BÒÈ ÏÚ«¿«¬«

L¯„n‰4,'לגני 'באתי זה פסוק על «ƒ¿»
,Èe‚Ï Èp‚Ï שלי ההתייחדות מקום ¿«ƒƒ¿ƒ

חזרתי  היינו באתי, פירושו לגני' ו'באתי

È¯wÈÚ ‰È‰L ÌB˜nÏ«»∆»»ƒ»ƒ
‰lÈÁ˙a5,,הבריאה בתחילת ƒ¿ƒ»

ÌÈBzÁza ‰ÈÎL ¯wÈÚc¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ
,‰˙È‰ גילוי עיקר הבריאה, בתחילת »¿»

בעולם  דווקא היה השכינה והשראת

ביותר  והתחתון הנחות העולם הזה,

ÌÈ‡ËÁ‰ È„È ÏÚL ‡l‡∆»∆«¿≈«¬»ƒ
עץ  מחטא החל האדם, בני שחטאו

‰ÈÎM‰הדעת  ˙‡ e˜lÈÒƒ¿∆«¿ƒ»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ לרקיע מהארץ ƒ¿«»¿«¿»

חטאים  ידי על כך, ואחר הראשון,

ועלתה  השכינה נסתלקה נוספים,

השביעי, e„ÓÚלרקיע Ck ¯Á‡Â¿««»»¿
˙‡ eÎÈLÓ‰Â ÌÈ˜Ècˆ ‰Ú·Lƒ¿»«ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÎM‰«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
השכינה  את הוריד אבינו אברהם

והצדיקים  לשישי, השביעי מהרקיע

השכינה  את והורידו המשיכו שאחריו

למטה  מלמעלה LÓ‰עוד „Ú«…∆
Ïk ÏL ÔÓ‡ ‰ÚB¯ ,eÈa«̄≈∆∆¡»∆»
ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆«¿ƒƒ
(אברהםֿיצחקֿיעקבֿ אבינו לאברהם

«¿ÏÎÂםֿמשה),לויֿקהתֿעמר 
ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰6 כדברי) «¿ƒƒ¬ƒƒ

ראש  לגבי בתורה הכתוב על המדרש

לחודש': באחד השביעי 'בחודש השנה

ורקיע  השמים ושמי שמים חביב השביעי למעלן לעולם, חביבין השביעין כל

שמו", ביֿה בערבות לרוכב "סולו וכתיב וערבות, ומעון זבול ושחקים

"והוא  וכתיב תבל, נשיה ציה גיא ארקא אדמה ארץ חביבה שביעית בארצות

שת  אדם חביב שביעית בדורות במישרים", לאומים ידין בצדק תבל ישפוט

באבות  האלוקים", את חנוך "ויתהלך וכתיב חנוך, ירד מהללאל קינן אנוש

עלה  "ומשה וכתיב משה, עמרם קהת לוי ויעקב יצחק אברהם חביב שביעי

במלכים  השביעי", (הוא) "דוד שנאמר חביב השביעי בבנים האלוקים", אל

"ויקרא  וכתיב אסא, אביה רחבעם שלמה דוד בושת איש שאול חביב השביעי

ונטשתה", תשמטנה "והשביעית שנאמר חביב שביעי בשנים ה'", אל אסא

החמישים", שנת את "וקידשתם י) כה, (ויקרא שנאמר חביב שביעי בשמיטין

שביעי  בחדשים השביעי", יום את אלוקים "ויברך שנאמר חביב שביעי בימים

לחודש"), באחד השביעי "בחודש שנאמר רבנו CÈLÓ‰Lחביב ‡˙משה ∆ƒ¿ƒ∆
ÔBL‡¯‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰«¿ƒ»≈»ƒ«»ƒ

ı¯‡Ï,תורה גילוי e‰fLבמתן »»∆∆∆
בארץ  השכינה ÈÏÎz«¿ƒ˙והשראת

ÔÈÚ‰,הבריאה כל של והמטרה »ƒ¿»
המדרש, BÏכדברי ‰¯Èc ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»

ÌÈBzÁza C¯a˙È7 שדווקא ƒ¿»≈««¿ƒ
שהוא  הזה בעולם התחתונה, הארץ

מקום  תהיה ביותר, התחתון העולם

השכינה. והשראת אלוקות לגילוי ראוי

‰Ê ÔÈÚL È„k C‡ גילוי של «¿≈∆ƒ¿»∆
למטה  השכינה והשראת האלוקות

eÚÈ·˜a˙,בארץ  ‰È‰È כמו לא ƒ¿∆ƒ¿ƒ
לזמן  היה הגילוי שבו תורה במתן

קדושה  נשארה לא ובסיומו מסויים

סיני , È¯Á‡Ïבהר „iÓ ‰p‰ƒ≈ƒ«¿«¬≈
ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿ƒ»≈»ƒ«
ÔzÓa) ı¯‡Ï ÔBL‡¯‰»ƒ»»∆¿««

¯Ó‡ ,(‰¯Bz ישראל לבני »∆¡«
Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ÈeeÈv‰ מקום «ƒ¿»ƒƒ¿»

יהיה  שבו ÈzÎLÂ¿»«¿ƒקבוע
ÌÎB˙a8ÔkLn‰ ÔÈÚ·c , ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»

ÔkLÓ È¯wÈ‡ Lc˜Óc)¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»
Lc˜Ó È¯wÈ‡ ÔkLÓe9 כמבואר ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»

משכן  נקרא שהמקדש מצינו בגמרא,

משכני  'ונתתי בתורה שכתוב כמו

וכן  המקדש, לבית והכוונה בתוככם'

ככתוב  מקדש, נקרא שהמשכן מצינו

'ועשו  המשכן עשיית על בציווי כאן

בתוכם' ושכנתי מקדש Ó‡¯לי (10 ∆¡«
¯‡·Óe ,ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈL¯w‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»∆«¿»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒƒ¿ƒ¿»≈
תש"י  שנת של לגני' 'באתי המתחיל דיבור במאמר הריי"צ הרבי

‰Îe¯‡a11,‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ ÏÚ ÌÈ¯BÓ L¯˜ ˙Bi˙B‡‰L היינו «¬»∆»ƒ∆∆ƒ«∆»¬»
הזה  בעולם לאלוקות 'דירה' עושים ידה שעל ה' עבודת של והמהות התוכן

של ÈÏÎ˙Â˙התחתון, נעלה הכי ÈˆÚהאופן eÈ‰iL ‡e‰ ‰„B·Ú‰ ¿«¿ƒ»¬»∆ƒ¿¬≈
,ÌÈhLעל הכוונה וכאן שטות, מלשון Me„˜c‰,'שיטים' ˙eËL ƒƒ¿ƒ¿»

‰„B·Ú‰ È‰BfL'ה את עובדים ישראל ÏÚÓlL‰באופן שבני ∆ƒ»¬»∆¿«¿»
,˙Ú„Â ÌÚhÓהשכל מצד ומתחייב שנדרש למה ÏÚLוהדעתמעבר ƒ««»««∆«
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ז dlk izeg` ipbl iz`a

(ׁשטּות) הּׁשּטים את מתּקנים זה ידי ׁשעל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָודעת,

רז"ל  ּכמאמר זה, חֹוטא 12ּדלעּוּמת אדם אין ְְֲִֵֵֶַַַַַָָ

זה  ידי ועל ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס ּכן אם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָאּלא

יתּבר לֹו ּדירה להיֹות הּכּוונה ְְְְִִִִֵַַָָָָָנׁשלמה

ּבני  ידי על נעׂשית זֹו ועבֹודה ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָּבּתחּתֹונים.

מקֹומֹות  ּבכּמה ּכמבֹואר על 13יׂשראל, ׁשּדוקא ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

את  ּומצ ֹות הּתֹורה  ּפֹועלים יׂשראל ּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָידי

ּבׁשם  ּגם יׂשראל ּבני נקראים ולכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָּפעּוּלתם.

הוי' ׁשלׁשה 14צבאֹות ּבֹו ׁשּיׁש צבא, מּלׁשֹון , ְְְֲִִֵֶָָָָָֹ

ׁשּיׂשראל 15ּפירּוׁשים  חיל, אנׁשי מּלׁשֹון צבא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשל  רצֹונֹו ּומׁשלימים הממּלאים חיל אנׁשי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַהם

זמן  מּלׁשֹון וצבא הּקּב"ה, הּמלכים מלכי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָמל

ׁשּכתּוב  ּכמֹו עלי 16מּוגּבל, לאנֹוׁש צבא הלא ְְֱֲֲֵֶֶָָָָֹ

ׁשּקּיּום  העבֹודה, אֹופן על מֹורה זה ׁשענין ְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָארץ,

התלּבׁשּות  ׁשל ּבאֹופן הּוא ּומצֹות ְְְְִִֶֶַַָהּתֹורה

לׁשֹון  וצבא למּטה, (ּומקֹום) הּזמן ְְְְְְַַַַַָָָָָּבהגּבלת

ההתּכּללּות  ידי על ּבא הּיֹופי ׁשענין ויֹופי, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָצביֹון

יׂשראל  ּבני ׁשעבֹודת וזהּו ּגוונים, ּכּמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

זה  ידי ועל יחד. התּכּללּותם ידי על ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָנעׂשית

ּבתֹוכם  וׁשכנּתי מקּדׁש לי ּדועׂשּו הענין ְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָָנׁשלם

ּבני  מּצד ׁשּנעׂשים ּכפי העבֹודה ּפרטי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבכל

למּטה. ְְִֵַָָיׂשראל

‰p‰Â וחֹותם מסּיים ההיּלּולא ׁשּבעל לאחרי ¿ƒ≈ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָ

ּבענין  הראׁשֹונים הּמאמרים ׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָאת

הּכחֹות  את  לבאר ּבההמׁש מֹוסיף לעיל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּנזּכר

עבֹודה  ּולהׁשלים למּלא ּכדי מלמעלה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָׁשּנֹותנים

י"א  ּבסעיף ּכללית הקּדמה לזה ּומקּדים ,17זֹו. ְְְְִִִִֶַַָָָָ

ּוכפי  מלחמה, עם קׁשּור הּצבא ׁשענין ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּומבאר,

ּבּמדרׁש למעלה 18ׁשּמצינּו צבאֹות לּׁשם ּבנֹוגע ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

נלחם  ּכׁשאני  ּדצבא), העבֹודה ידי על ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ(ׁשּנעׂשה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê È„È למעלה דקדושה', ב'שטות ה' את ודעת שעובדים ÌÈw˙Óמטעם ¿≈∆¿«¿ƒ

) ÌÈhM‰ Ê‰מלשון ‡˙ ˙neÚÏc (˙eËL הקדושה היפך של ∆«ƒƒ¿ƒ¿«∆
אלוקים', עשה זה לעומת 'זה בקוהלת הכתוב פי על זה' 'לעומת שנקראת

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók12Áe¯ Ba ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ¿«¬«««≈»»≈∆»ƒ≈ƒ¿««
,˙eËL ודעת,שטות מטעם שלמטה ¿

‰Ê È„È ÏÚÂ'ה את שעובדים ¿«¿≈∆
את  ומתקנים דקדושה' ב'שטות

זה' דלעומת «¿¿ÓÏLƒ‰ה'שטות
‰Âek‰ הבריאה של והתכלית ««»»

C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ»ƒ¿»≈
.ÌÈBzÁza««¿ƒ

BÊ ‰„B·ÚÂ הזה העולם עשיית של «¬»
לאלוקות  È„Èל'דירה' ÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈

‰nÎa ¯‡B·Ók ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó13 החסידות בתורת ¿

Ï‡¯NÈ Èa È„È ÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈¿≈ƒ¿»≈
˙‡ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÌÈÏÚBt¬ƒ«»ƒ¿∆

Ì˙leÚt..." אור': ב'תורה (כמבואר ¿»»
ונתלבשו  שירדו המצוות מעשה

קלף  על תפילין כמו גשמיים בדברים

וכדומה  גשמי מצמר וציצית גשמי

מניח  ישראל וכשאיש המצוות בשאר

גילוי  בחינת נתהווה ראשו על אותם

ישראל  כשאיש דווקא וזהו אלוקותו....

כן  שאין מה ראשו, על אותם מניח

מזה  נתהווה לא השולחן על כשמונחים

הוא  האדם שמצח הגם כלל, גילוי שום

וגם  השולחן, כמו גשם דבר כן גם

מזה  יצמח לא אותם מניח כשעכו"ם

כוח  כמשל והיינו כלל גילוי שום כן גם

נצמח  מקום בכל שלא שבארץ הצומח

כלל  צמחים נגדל אינו ובמדבר הפרי

תהיו  כי נאמר לישראל דווקא כן כמו

חפץ..."). ארץ לי בגלל ÔÎÏÂאתם ¿»≈
אלה  שהם ישראל בני של מעלתם

בעולם  אלוקות גילוי הפועלים

ÌLa Ìb Ï‡¯NÈ Èa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿≈
'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ14,‡·ˆ ÔBLlÓ , ƒ¿¬»»ƒ¿»»

Ba LiL'צבא' LÏL‰במושג ∆≈¿…»
ÌÈLe¯Èt15, אחד ˆ·‡פירוש ≈ƒ»»

,ÏÈÁ ÈL‡ ÔBLlÓ חיילים ƒ¿«¿≈«ƒ
כיוון הוי'' 'צבאות נקראים ישראל בני ולכן ‡ÈLלוחמים, Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈«¿≈

ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ ÏL BBˆ¯ ÌÈÓÈÏLÓe ÌÈ‡lÓÓ‰ ÏÈÁ«ƒ«¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿∆∆∆«¿≈«¿»ƒ

‰"aw‰ שני פירוש מצוותיו, את ÔÓÊומקיימים ÔBLlÓ ‡·ˆÂ «»»¿»»ƒ¿¿«
·e˙kL BÓk ,Ïa‚eÓ16באיוב‡·ˆ ‡Ï‰ קצוב ÈÏÚזמן LB‡Ï ¿»¿∆»¬…»»∆¡¬≈

ı¯‡,חייו ימי יהיו Ê‰כמה ÔÈÚL ולכך ישראל בני של ה' לעבודת שייך »∆∆ƒ¿»∆
הדבר כי הוי' צבאות ÌeiwLשנקראים ,‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ ÏÚ ‰¯BÓ∆«∆»¬»∆ƒ

ÔÙB‡a ‡e‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿∆
ÔÓf‰ ˙Ïa‚‰a ˙eLaÏ˙‰ ÏL∆ƒ¿«¿¿«¿»««¿«

‰hÓÏ (ÌB˜Óe) המצוות ומעשה »¿«»
והפירוש  הזמן, גדרי בתוך הוא

ˆ·ÔBÈהשלישי  ÔBLÏ ‡·ˆÂ¿»»¿ƒ¿
ÏÚ ‡a ÈÙBi‰ ÔÈÚL ,ÈÙBÈÂ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ»«

˙eÏlk˙‰‰ È„È ושילובÏL ¿≈«ƒ¿«¿∆
ÌÈÂÂb ‰nk,יחד˙„B·ÚL e‰ÊÂ «»¿»ƒ¿∆∆¬«

È„È ÏÚ ˙ÈNÚ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¬≈«¿≈
Ì˙eÏlk˙‰ של השונים הסוגים של ƒ¿«¿»

ישראל  Ê‰בני È„È ÏÚÂ .„ÁÈ שבני ««¿«¿≈∆
את  מקיימים הוי', צבאות ישראל,

הנרמזים  באופנים והמצוות התורה

ב'צבא' האמורים הפירושים בשלושת

ÌÏLונפעלÈÏ eNÚÂc ÔÈÚ‰ ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÏÎa ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Óƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»
ÌÈNÚpL ÈÙk ‰„B·Ú‰ ÈË¯t¿»≈»¬»¿ƒ∆«¬ƒ

‰hÓÏ Ï‡¯NÈ Èa „vÓ כאנשי ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿«»
הזמן  בגדרי בהתלבשות לוחמים, צבא

יחד. ישראל בני כל ובהתכללות

‡ÏelÈ‰‰ ÏÚaL È¯Á‡Ï ‰p‰Â¿ƒ≈¿«¬≈∆«««ƒ»
הריי"צ  ‡˙הרבי Ì˙BÁÂ ÌÈiÒÓ¿«≈¿≈∆

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ¯Ó‡n‰ ÈL של ¿≈««¬»ƒ»ƒƒ
'באתי  המתחיל (דיבור זה 'המשך'

בגנים') 'היושבת המתחיל ודיבור לגני'

ÛÈÒBÓ ,ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ ÔÈÚa»ƒ¿»«ƒ¿»¿≈ƒ
CLÓ‰‰a הבאים Ï·‡¯בפרקים ¿«∆¿≈¿»≈

ÌÈ˙BpL ˙BÁk‰ אחד ‡˙ לכל ∆«…∆¿ƒ
הוי', צבאות ישראל, מבני ואחד

‡lÓÏ È„k ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿≈¿«≈
ÏeÌÈc˜Óe .BÊ ‰„B·Ú ÌÈÏL‰¿«¿ƒ¬»«¿ƒ

‰ÊÏ הניתנים הכוחות לנושא »∆
ÛÈÚÒaמלמעלה  ˙ÈÏÏk ‰Óc˜‰«¿»»¿»ƒƒ¿ƒ

‡"È17,'ה'המשך ≈«¿Óe·‡¯,של
ÌÚ ¯eL˜ ‡·v‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««»»»ƒ
eÈˆnL ÈÙÎe ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿ƒ∆»ƒ

L¯„na18˙B‡·ˆ ÌMÏ Ú‚Ba «ƒ¿»¿≈««≈¿»
‰ÏÚÓÏ הקדושֿברוךֿהוא נקרא שבהם הקדושים מהשמות אחד שהוא ¿«¿»

‰NÚpL)נפעל 'צבאות' ‰B·Ú„‰השם È„È ÏÚ עובדים ישראל שבני ∆«¬»«¿≈»¬»
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a"kyz'dח ,hay c"ei

ׁשּכללּות  והיינּו, צבאֹות, נקרא אני ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָּברׁשעים

(ּדּורכּגיין  ּבעֹולם ּבהנהגתם יׂשראל ּבני ְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָעבֹודת

ולפעֹול  ּומצֹות הּתֹורה ּפי על וועלט) ְְְְִִִִֶַַָּדי

ּבאֹופן  היא ּומצֹות ּתֹורה ּפי על יתנהג ְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשהעֹולם

ּכמאמר  מלחמה, חרּבא 19ׁשל אּפּום נהמא ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָ

ענינים, ׁשני יׁש ׁשּבמלחמה ּומבאר, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָליכֹול.

עיּקר  והּׁשני, ּבז, ולבֹוז ׁשלל לׁשלֹול ְְְִִִִֵַַַָָָָהראׁשֹון,

ׁשּיהיה  הּנּצחֹון ּבׁשביל ׁשהּוא הּמלחמה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָענין

הּוא  ּבז ולבֹוז ׁשלל לׁשלֹול והּנה, .הּמל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּכרצֹון

חׁשּבֹון  ּבזה יׁש ּובמילא ודעת, טעם ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָענין

ׁשּיהיה  ּבהּמלחמה להׁשקיע צרי ּכחֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכּמה

ידּה. על להּׂשיג  ׁשרֹוצים והּביּזה הּׁשלל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבער

ׁשהּוא  הּמלחמה ענין לעיּקר ּבנֹוגע ּכן ּׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמה

ׁשּמדּוּבר  ּכיון ,הּמל ּכרצֹון ׁשּיהיה הּנּצחֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָענין

זה  הרי ,הּמל עצם עם ׁשּקׁשּור רצֹון ֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָאֹודֹות

ודעת, מּטעם ּולמעלה החׁשּבֹונֹות מּכל ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָלמעלה

ּבאֹופן  להיֹות מּלמּטה העבֹודה ּגם נדרׁשת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּלכן

צריכה  ׁשהעבֹודה לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָּכזה,

למעלה  ּדקדּוּׁשה, ׁשטּות ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְִִֶֶַָָלהיֹות

את  ּומבזּבזים ּפֹותחים זה ּובׁשביל  ודעת. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָמּטעם

ּדֹורֹות, מּכּמה טמּונים ׁשהיּו היקרים ְְִִִֶַַָָָָָהאֹוצרֹות

אנׁשי  ּבׁשביל החיל לפקידי אֹותם ְְְְִִִִִִֵֵַַַָּומֹוסרים

האֹוצרֹות  ּדבזּבּוז העזר ידי ׁשעל ּכדי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהחיל,

וזֹוהי  .הּמל רצֹון ויּוׁשלם הּמלחמה את ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָינּצחּו

ׁשּבא  ּולהּבא, מּכאן לההמׁש ההקּדמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּכללּות

ּומבאר  מלמעלה, ׁשּנֹותנים הּכחֹות את ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹלבאר

והּכּוונה  כּו', סתּומים אֹוצרֹות ׁשהם ְְְִִֵֶַַָָָָּבכללּות

אֹותם  לתת ּכ ואחר אֹותם, לפּתֹוח ּדוקא ְְְִִֵַַַַָָָָָהיא

ּדאֹוצר ּבאֹופן ּתהיה והּנתינה המקּבלים, ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָאל

Epl aFHd ׁשּזהּו20ּתפּתח ירּגיׁש ׁשהמקּבל היינּו, , ©¨ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
באופן  ה' אומר cˆ·‡),את שהקדושֿברוךֿהוא במדרש מובא כך ועל ¿»»

˙eÏÏkL ,eÈÈ‰Â ,˙B‡·ˆ ‡¯˜ È‡ ÌÈÚL¯a ÌÁÏ È‡Lk¿∆¬ƒƒ¿»»¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿»¿«¿∆¿»
ËÏÚÂÂ Èc ÔÈÈbÎ¯ec) ÌÏBÚa Ì˙‚‰‰a Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú¬«¿≈ƒ¿»≈¿«¿»»»»»¿¿≈ƒ∆¿

העולם  את יתנהגו)'לעבור' עצמם ישראל BˆÓe˙שבני ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ«ƒ«»ƒ¿
ÌÏBÚ‰L ÏBÚÙÏÂ כולו‚‰˙È ¿ƒ¿∆»»ƒ¿«≈

‡È‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz Èt ÏÚ«ƒ»ƒ¿ƒ
,‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»»

¯Ó‡Ók19 הזוהרÌet‡ ‡Ó‰ ¿«¬««¬»«
ÏBÎÈÏ ‡a¯Á החרב פי על לחם «¿»≈

בירור  של באופן הלחם (אכילת לאכול

והעלאתם  מהרע הטוב ניצוצות

רוחנית). במלחמה כרוכה לקדושה,

¯‡·Óe,במאמר הריי"צ הרבי ¿»≈
,ÌÈÈÚ ÈL LÈ ‰ÓÁÏÓaL∆¿ƒ¿»»≈¿≈ƒ¿»ƒ

עושים ‰¯‡ÔBLהעניין שבשבילו »ƒ
הוא, ÊB·ÏÂמלחמה ÏÏL ÏBÏLÏƒ¿»»¿»

,ÈM‰Â ,Êa שבשבילו השני הדבר «¿«≈ƒ
והוא  מלחמה ÔÈÚעושים ¯wÈÚƒ«ƒ¿«

ÏÈ·La ‡e‰L ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ
CÏn‰ ÔBˆ¯k ‰È‰iL ÔBÁvp‰«ƒ»∆ƒ¿∆ƒ¿«∆∆
על  המלחמה מתנהלת ומטעמו שבשמו

החיל. אנשי ÏBÏLÏידי ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿
ÏL ÔÈÚ ‡e‰ Êa ÊB·ÏÂ ÏÏL»»¿»«ƒ¿»∆

,˙Ú„Â ÌÚË מצד הצדקה לכך ויש ««»««
וההיגיון, Êa‰השכל LÈ ‡ÏÈÓ·e¿≈»≈»∆

ÔBaLÁ שיקולים לעריכת מקום ויש ∆¿
ולמדוד  ולבחון והפסד ריווח של

CÈ¯ˆ ˙BÁk ‰nk וכדאי «»…»ƒ
‰È‰iL ‰ÓÁÏn‰a ÚÈ˜L‰Ï¿«¿ƒ«¿«ƒ¿»»∆ƒ¿∆
ÌÈˆB¯L ‰fÈa‰Â ÏÏM‰ C¯Úa¿≈∆«»»¿«ƒ»∆ƒ

d„È ÏÚ ‚ÈO‰Ï על שאם ומובן ¿«ƒ«»»
שלל  רק להשיג אפשר המלחמה ידי

זו  במלחמה להשקיע היגיון אין מועט,

ועצומים. רבים ÔÈ‡Mכוחות ‰Ó«∆≈
ÔÈÚ ¯wÈÚÏ Ú‚Ba Ôk≈¿≈«¿ƒ«ƒ¿«
ÔBÁvp‰ ÔÈÚ ‡e‰L ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»∆ƒ¿««ƒ»
ÔÂÈk ,CÏn‰ ÔBˆ¯k ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿«∆∆≈»
¯eLwL ÔBˆ¯ ˙B„B‡ ¯ae„nL∆¿»»∆»

ÌˆÚ ÌÚ של והמהות המציאות ƒ∆∆
CÏn‰ פרטית כוונה שהיא באיזו ולא «∆∆

ומוגבלת, Ê‰מסויימת È¯‰¬≈∆
˙BBaLÁ‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ ושוב שיקולים שום לערוך מקום אין ¿«¿»ƒ»«∆¿

Ú„Â˙חישובים ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏe,ובהיגיון בשכל  מתחשבים ולא ¿«¿»ƒ««»««
ÔÎlL ניצחון ולהשיג המלך רצון לעשות היא המלחמה של שהמטרה כיוון ∆»≈

האלוקית  הכוונה את להשלים ובנמשל, ודעת, מטעם למעלה מלחמה ידי על

אלוקות, גילוי של למקום ולעשותו העולם את Ìbו'לכבוש' ˙L¯„ƒ¿∆∆«
‰hÓlÓ ‰„B·Ú‰ התחתון הזה בעולם ה' עבודת את העובד האדם מצד »¬»ƒ¿«»

‰ÎÈ¯ˆ ‰„B·Ú‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk ,‰Êk ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆»∆¿∆ƒ¿»≈¿≈∆»¬»¿ƒ»
˙eËL ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿
ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ,‰Me„˜cƒ¿»¿«¿»ƒ««

˙Ú„Â מעבר עלֿשכלית, בהתמסרות »««
השכל  פי על ומתחייב שמתבקש למה

וההיגיון.

‰Ê ÏÈ·L·e אכן החיל שאנשי כדי ƒ¿ƒ∆
כפי  שיהיה המלחמה, ניצחון את ישיגו

המלך, ומגלים ÌÈÁ˙Btרצון ¿ƒ
ÌÈÊaÊ·Óe החיל לאנשי ונותנים ¿«¿¿ƒ

המלחמה  את ∆‡˙העושים
eÈ‰L ÌÈ¯˜È‰ ˙B¯ˆB‡‰»»«¿»ƒ∆»

ÌÈeÓË ונעלמים גנוזים‰nkÓ ¿ƒƒ«»
Ì˙B‡ ÌÈ¯ÒBÓe ,˙B¯Bc¿ƒ»

ÏÈÁ‰ È„È˜ÙÏ הצבא מפקדי ƒ¿ƒ≈««ƒ
ÏÈÁ‰ ÈL‡ ÏÈ·La,הלוחמים ƒ¿ƒ«¿≈««ƒ

ÊeaÊ·c ¯ÊÚ‰ È„È ÏÚL È„k¿≈∆«¿≈»≈∆¿ƒ¿
eÁvÈ ˙B¯ˆB‡‰ החיל ‡˙אנשי »»¿«¿∆

ÌÏLeÈÂ ‰ÓÁÏn‰ ויתמלא «ƒ¿»»¿¿«
È‰BÊÂויתקיים  .CÏn‰ ÔBˆ¿̄«∆∆¿ƒ

CLÓ‰‰Ï ‰Óc˜‰‰ ˙eÏÏk¿»««¿»»¿«∆¿≈
שיתבארו  a‰Ïe‡,בתכנים Ô‡kÓƒ»¿«»

˙‡ ¯‡·Ï ‡aL ומהותם עניינם ∆»¿»≈∆
ÌÈ˙BpLהרוחניים ‰BÁk˙של  «…∆¿ƒ

ישראל  Óe·‡¯לבני ,‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»≈
˙B¯ˆB‡ Ì‰L ˙eÏÏÎa שבדרך ƒ¿»∆≈»

הם  מלחמה של במצב לא כלל,

ÌÈÓe˙Ò ונעלמים‰Âek‰Â ,'eÎ ¿ƒ¿««»»
המלחמה  ניצחון בשביל È‰ƒ‡כעת,

Ì˙B‡ ÁBzÙÏ ‡˜Âc שהאוצרות «¿»ƒ¿«»
אלא  ונעלמים סתומים עוד יהיו לא

Ckגלויים, ¯Á‡Â שהאוצרות לאחר ¿««»
גלויים  ‡Ïיהיו Ì˙B‡ ˙˙Ï»≈»∆
ÌÈÏa˜Ó‰,החיל אנשי הם «¿«¿ƒ
‰È˙p‰Â החיל לאנשי האוצרות של ¿«¿ƒ»

·Bh‰ E¯ˆB‡c ÔÙB‡a ‰È‰zƒ¿∆¿∆¿»¿«
ÁzÙz eÏ20, הפיוט כנוסח »ƒ¿«

שלפי  (ואף תשרי בחודש שאומרים

הטוב, אוצרו את לנו שיפתח מהקדושֿברוךֿהוא שמבקשים לפרש יש פשוטו

לנו', 'הטוב אוצרו את עבורנו שיפתח שמבקשים היא ההדגשה משמעות

שממשיך) וכפי שלנו, המושגים לפי גם גלוי טוב Ïa˜Ó‰Lכלומר ,eÈÈ‰«¿∆«¿«≈
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ט dlk izeg` ipbl iz`a

מהאֹוצרֹות  נמׁש היֹותֹו עם ּביחד ׁשּלֹו, ְְֱִִֵֶַַָָָטֹוב

ׁשּמלמעלה  .21הּסתּומים ְְְִִֶַַָ

י"ב CÈLÓÓeב) (ּבסעיף הּׁשּיי22לבאר «¿ƒְְִִֵַַָָ

ּפרטי  הי"ב) ההיּלּולא ְְִִֵַַַָָלׁשנת

ההקּדמה  (לאחרי למעלה האֹוצר ּבענין ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָהּדברים

מלמעלה): ׁשּנֹותנים הּכחֹות אֹודֹות ְְְְִִִֶַַַָָֹהּכללית

והענין  כּו'". למעלה האֹוצר ענין להבין ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ"והּנה

האֹוצר  ענין ׁשּיי אי מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּבזה,

אינֹו ׁשהּמל האֹוצר ּבדּוגמת ׁשהּוא ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָלמעלה,

ּכיון  צרכיו, עבּור ּבֹו ּולהׁשּתּמׁש לפתחֹו ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָרֹוצה

ּגם  ּכֹולל להיֹותֹו אים), (זשאלעוועט עליו ְִִֵֶֶֶַַָָָׁשחס

והּוא  זה, ׁשּלפני מּדֹורֹות ונקּבץ ּׁשּנאסף מה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָּכל

אי מּובן, ואינֹו ,הּמל צרכי מּכל יֹותר ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיקר

ּבבחינת  ׁשהּוא ענין ׁשּיׁשנֹו למעלה לֹומר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּיי

לא  זה ענין ּבׁשביל כן, ּפי על ואף ,הּמל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹצרכי

וחתּומים, סתּומים ונׁשארים ּבהאֹוצרֹות, ְְְְְֲִִִִִַָָָנֹוגעים

וצרי מלחמה ׁשל ענין ּכׁשּיׁשנֹו ּכן אם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאּלא

ּדלכאֹורה  – הּמל ּכרצֹון להיֹות הּנּצחֹון ְְְְְִִִִִֶֶַַָָלפעֹול

מּצרכי  יֹותר נעלה ענין ׁשּיהיה למעלה ׁשּיי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאי

צרכי  ּבׁשביל ּבֹו מׁשּתּמׁשים אין ׁשּלכן ,ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּמל

אזי  מנּגד, עם ּבמלחמה ּדוקא ,ּולאיד ,ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמל

וחתּומים  הּסתּומים האֹוצרֹות את ְְֲִִִֶַַָָּפֹותחים

ענין  להבין ׁשּכדי מבאר, זה ועל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמלמעלה.

זהר  הּתיּקּוני מאמר ּפי על הּוא למעלה 23האֹוצר ְְֲִִֵַַַַַַָָָֹ

אין  עד ּולמּטה קץ, אין עד למעלה סֹוף אין ְְְֵֵֵֵַַַַָָאֹור

ז'). סעיף (ּכדלקּמן ְְְְִִִַַָּתכלית

יׁשÔÈÚ‰Âג) סֹוף אין אֹור ּבענין ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֵֶַָ

ּפירּוׁשים  הראׁשֹון,24ׁשני ּפירּוׁש . ְִִֵֵֵָ

עצמֹו ׁשהאֹור הּׁשני, ּופירּוׁש סֹוף, אין ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָאֹור

ׁשּבענין  ּבהּמאמר, ּומבאר סֹוף. אין ְְְֲִֵֵֶַַָָָָהּוא

הּדבר, וטעם סֹוף. אין ּבבחינת הּוא עצמֹו ׁשהאֹור היא הּכּוונה ּכאן ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהמדּוּבר

יֹותר  (ּולמעלה האֹור ענין על רק קאי סֹוף" "אין הּלׁשֹון הענין, ּבאמיּתית ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָּכי,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙BÈ‰ ÌÚ „ÁÈa ,BlL ·BË e‰fL LÈb¯È ושפע CLÓטוב «¿ƒ∆∆∆¿««ƒ¡ƒ¿»

‰ÏÚÓÏnL ÌÈÓe˙q‰ ˙B¯ˆB‡‰Ó21. ≈»»«¿ƒ∆ƒ¿«¿»
·"È ÛÈÚÒa) ¯‡·Ï CÈLÓÓe המאמר 22·) LÏ˙של CÈiM‰ «¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ««»ƒ¿«

·"È‰ ‡ÏelÈ‰‰ זה מאמר נאמר שבה תשכ"ב שנת ÈË¯tהיא ( «ƒ»«¿»≈
¯ˆB‡‰ ÔÈÚa ÌÈ¯·c‰ שניתן «¿»ƒ¿ƒ¿«»»

בנמשל  שהוא כפי החיל, לאנשי

‰ÏÚÓÏ באלוקותÈ¯Á‡Ï) ¿«¿»¿«¬≈
˙B„B‡ ˙ÈÏÏk‰ ‰Óc˜‰‰««¿»»«¿»ƒ

ÌÈ˙BpL ˙BÁk‰,ישראל לבני «…∆¿ƒ
הוי' והתחלת ÏÚÓÏÓ‰)צבאות ƒ¿«¿»

היא  המאמר של י"ב בסעיף העניין

ÔÈÚבמילים: ÔÈ·‰Ï ‰p‰Â"¿ƒ≈¿»ƒƒ¿«
ÔÈÚ‰Â ."'eÎ ‰ÏÚÓÏ ¯ˆB‡‰»»¿«¿»¿»ƒ¿»

,‰Êa במילים היא הביאור תחילת »∆
למעלה  'אוצר' שהמושג היינו אלה,

ביאור Ô·eÓדורש BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»
CÈiL CÈ‡ ייתכן¯ˆB‡‰ ÔÈÚ ≈«»ƒ¿«»»

˙Ó‚e„a ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆¿¿«
¯ˆB‡‰ שבמשלBÈ‡ CÏn‰L »»∆«∆∆≈

Ba LnzL‰Ïe BÁ˙ÙÏ ‰ˆB¯∆¿»¿¿ƒ¿«≈
ÂÈÎ¯ˆ ¯e·Ú,הרגיליםÒÁL ÔÂÈk ¬¿»»≈»∆»
Ï‡˘Ê) ÂÈÏÚÌÈ‡ ËÚÂÂÚ מעוניין »»«∆∆ƒ

אותו  לבזבז ולא B˙BÈ‰Ïלחסוך ,(ƒ¿
היקר  האוצר Ïkבתוכו ÏÏBkכי Ìb ≈«»

˙B¯BcÓ ıa˜Â ÛÒ‡pM ‰Ó«∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ
‰Ê ÈÙlL אבותיו וגנזו שאספו ∆ƒ¿≈∆

זה, מלך של אבותיו ¿e‰Â‡ואבות
המדובר  ÏkÓהאוצר ¯˙BÈ ¯˜È»»≈ƒ»

CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡Â ,CÏn‰ ÈÎ¯»̂¿≈«∆∆¿≈»≈
CÈiL ייתכן ÏÚÓÏ‰איך ¯ÓBÏ «»«¿«¿»

˙ÈÁ·a ‡e‰L ÔÈÚ BLiL∆∆¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«
,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,CÏn‰ ÈÎ¯»̂¿≈«∆∆¿««ƒ≈

‰Ê ÔÈÚ ÏÈ·La כ'צרכי שמוגדר ƒ¿ƒƒ¿»∆
B¯ˆB‡‰a˙,המלך' ÌÈÚ‚B ‡Ï…¿ƒ¿»»

ÌÈ¯‡LÂ הגנוזים האוצרות ¿ƒ¿»ƒ
Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈÓe˙ÁÂ ÌÈÓe˙Ò¿ƒ«¬ƒ∆»ƒ
‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÈÚ BLiLk Ôk≈¿∆∆¿ƒ¿»∆ƒ¿»»
˙BÈ‰Ï ÔBÁvp‰ ÏBÚÙÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ¿

CÏn‰ ÔBˆ¯k את פותחים כן שאז ƒ¿«∆∆
אותם  מבזבזים וכן Yהאוצרות

CÈiL CÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ייתכן איך ¿ƒ¿»≈«»
‰ÏÚÓÏ באלוקותÔÈÚ ‰È‰iL ¿«¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»

,CÏn‰ ÈÎ¯vÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ»¿≈«∆∆

ÔÎlLהמלך מצרכי חשוב יותר היקר) (האוצר עניין שאותו ‡ÔÈמפני ∆»≈≈
,C„È‡Ïe ,CÏn‰ ÈÎ¯ˆ ÏÈ·La Ba ÌÈLnzLÓ שני Âc˜‡מצד ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿≈«∆∆¿ƒ»«¿»

„bÓ ÌÚ ‰ÓÁÏÓa,המלך של ‰‡B¯ˆB˙אויב ˙‡ ÌÈÁ˙Bt ÈÊ‡ ¿ƒ¿»»ƒ¿«≈¬«¿ƒ∆»»
‰ÏÚÓÏnL ÌÈÓe˙ÁÂ ÌÈÓe˙q‰ הניצחון בשביל בהם ומשתמשים «¿ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«¿»

במלחמה?

¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ הריי"צ הרבי ¿«∆¿»≈
ÔÈÚבמאמר, ÔÈ·‰Ï È„kL∆¿≈¿»ƒƒ¿«

‰ÏÚÓÏ ¯ˆB‡‰ על (ולענות »»¿«¿»
אין  אחד שמצד ייתכן איך השאלה

המלך' 'צרכי בשביל באוצר משתמשים

בשביל  בו משתמשים כן שני ומצד

המלחמה) Ètניצחון ÏÚ ‡e‰«ƒ
¯‰Ê ÈewÈz‰ ¯Ó‡Ó23¯B‡ «¬««ƒ≈…«

ÔÈ‡‰ÏÚÓÏ ÛBÒ ומתכסה מתעלם ≈¿«¿»
‰hÓÏe ,ı˜ ÔÈ‡ „Ú מתגלה «≈≈¿«»

ÈÏÎz˙ונמשך  ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ
.('Ê ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»¿ƒ

ÔÈÚa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿«
המושג  LÈמשמעות ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈≈
החסידות ÌÈLe¯Ètבתורת ÈL24. ¿≈≈ƒ

ÔÈ‡ ÏL ¯B‡ ,ÔBL‡¯‰ Le¯Èt≈»ƒ∆≈
,ÛBÒ והתפשטות הארה כלומר,

האיןֿסוף  של ≈Le¯ÈÙeוהתגלות
BÓˆÚ ¯B‡‰L ,ÈM‰ אף על «≈ƒ∆»«¿

מכל  האלוקות, עצמיות ולא אור שהוא

עצמו ‰e‡מקום  האור ≈‡ÔÈגם
,¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe .ÛBÒ¿»≈¿««¬»

Ô‡k ¯ae„Ó‰ ÔÈÚaL אין שאור ∆»ƒ¿»«¿»»
ו'למטה  קץ' אין עד 'למעלה הוא סוף

תכלית' אין ‰È‡עד ‰Âek‰««»»ƒ
השני ‰e‡כפירוש BÓˆÚ ¯B‡‰L∆»«¿

ÌÚËÂ .ÛBÒ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿««
,ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡a ,Èk ,¯·c‰«»»ƒ«¬ƒƒ»ƒ¿»
והמדויקת  האמיתית המשמעות לפי

המושג  ÛBÒ"של ÔÈ‡" ÔBLl‰«»≈
È‡˜מכוון¯B‡‰ ÔÈÚ ÏÚ ˜¯ »≈««ƒ¿«»

מהקדושֿברוךֿ ומאיר ומתגלה המאיר

בעצמו BÈ˙¯הוא ‰ÏÚÓÏe)¿«¿»≈
האור  מעניין נעלות יותר ‰e‡בדרגות
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a"kyz'dי ,hay c"ei

ואֹור  ׁשם ּפרטים ׁשּבכּמה ׁשם, ׁשל ענין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָהּוא

אחד  ּפרׁשת 25ענינם ּתֹורה ּבלּקּוטי ּכּמּובא ,( ְְִִֵֶַַָָָָָָָ

ּבספר 26ּפקּודי  ּבהקּדמה הרמ"ע ּׁשהקׁשה מה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הרּמֹון  ּפלח ּובספר אלם אֹור 27יֹונת נקרא לּמה , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

לֹו אין לקרֹותֹו ראּוי היה ׁשּלכאֹורה סֹוף, ְְִִֵֵֶָָָָאין

קדמֹון  ּבכלל ּכי קדמֹון, ׁשהּוא ּדהיינּו ְְְְְְִִִֶַַַַָּתחּלה,

קדמֹון, אין נצחי ּבכלל אבל נצחי, ּבוּדאי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָהּוא

אחר  (ּובמקֹום הּנבּדלים ׁשהּׂשכלים הּלׁשֹון 28לפי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

הּבֹורא  ּברצֹון נצחּיים הם מהּנבראים) ּכּמה ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָהּוא

ׁשהם  ּפי על אף סֹוף) להם ׁשאין (היינּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָיתּבר

ּתחיּלה). להם ׁשּיׁש (היינּו ליׁש מאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמחּוּדׁשים 

רצֹונֹו אין סֹוף, אין קֹורין ּׁשאנּו ּדמה ְְְִֵֵֵֵֶַָותירץ,

וׁשלֹום, חס יתעּלה ועצמּותֹו מהּותֹו לתאר ְְְְְִֵֶַַַַַָָלֹומר

אֹור  ּבחינת ׁשהּוא ,יתּבר ׁשמֹו לבחינת רק ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָאּלא

זה  ׁשאֹור ׁשאֹומרים וכיון סֹוף. לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶָוזיו,

ּתכלית, אין עד ּולמּטה קץ אין עד למעלה ְְְְִֵֵֵַַַַַָָהּוא

עצמֹו ׁשהאֹור מּובן הרי הגּבלֹות, ּבֹו ׁשאין ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָהיינּו,

סֹוף. אין ּבבחינת ְִִֵַהּוא

¯‡·Óeעצמֹו ׁשהאֹור הּדבר ׁשּטעם ּבהּמאמר, ¿»≈ְְֲֶֶַַַַַַָָָָ

לפי  הּוא סֹוף, אין ּבבחינת ְְִִִֵַהּוא

ּכמבֹואר  ּבזה, והענין הּמאֹור. מעין הּוא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהאֹור

אחר  ׁש29ּבמקֹום זה הּוא ׁשענין עצמֹו האֹור ְְְִֵֶֶֶַַָָָ

מיּניּה סתירה לכאֹורה הּוא סֹוף, אין ְְְִִִִִֵֵַָָּבבחינת

הארה  הּוא, ּכן ּכׁשמֹו האֹור ענין ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָּוביּה,

סֹוף  אין ׁשהּוא לֹומר ׁשּיי ואי ְְִֵֵֶַַָָּבלבד,

הגּבלֹות  ּבֹו ׁשאין היינּו, ענין, ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָלאמיּתתֹו
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ובכ"מ. ואילך. צד להצ"צ )25ס"ע סהמ"צ רסא. ע' ח"א תקס"ב הזקן אדמו"ר מאמרי ג. מא, בהר שם. פקודי לקו"ת ראה

ועוד. ואילך. תרכג ע' שם תער"ב המשך ב. פ"ג.)27שם.)26קנב, ד קסה.)28שער ע' תרס"ו המשך שם. הרמון פלח

ס"ה.)29 לקמן שהובא תרס"ו המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„Á‡ ÌÈÚ ¯B‡Â ÌL ÌÈË¯t ‰nÎaL ,ÌL ÏL ÔÈÚ25 ƒ¿»∆≈∆¿«»¿»ƒ≈¿ƒ¿»»∆»

מן  הנמשך משל דרך על וזיו אור בחינת הוא "שמו תורה': ב'לקוטי וכמבואר

היה  העולם שנברא וקודם הטוב ברצונו האור] מקור האלוקות, [עצמות המאור

שבמאור הו  כמו לגמרי אין בחינת והיה במאור כלול האור שהיה בלבד ושמו א

לגמרי  אין בבחינת כלול הזיו השמש

ובו  זיו בחינת להיות נמשך כך ואחר

ולכן  כו' קו בחינת ונמשך הצמצום היה

סוף  אין לקרותו שייך זו בחינה  על

וגילוי  והמשכה זיו הוא האור כי דווקא

המשכה  ועל ועצמותו ממהותו שנמשך

ומתפשט  שנמשך לומר שייך זו

בבחינת  ולכן כו' סוף אין בבחינת

שבאין  תחתונה בחינה בו שיש הכתר

שהוא  עד עדי לשון בו שייך סוף,

אין  בחינת ממש דהיינו נצחיות פירוש

שמו  עד עדי ומפואר משובח וזהו סוף.

כתר. בחינת היינו הגדול שמו הגדול.

והכתר  סתם שם נקרא מלכות כי

שמו  נקרא סוף דאין ממלכות שנמשך

אין  בבחינת עד עדי הוא ולכן הגדול

Bz¯‰סוף..." ÈËewÏa ‡·enk ,(«»¿ƒ≈»
È„e˜t ˙L¯t26‰L˜‰M ‰Ó »»«¿≈«∆ƒ¿»

Ú"Ó¯‰ עזריה מנחם רבי המקובל »««
BÈ˙מפאנו  ¯ÙÒa ‰Óc˜‰a««¿»»¿≈∆«

ÔBn¯‰ ÁÏt ¯ÙÒ·e ÌÏ‡27, ≈∆¿≈∆∆«»ƒ
‡¯˜ ‰nÏ האלוקי ‡B¯האור »»ƒ¿»

Èe‡¯ ‰È‰ ‰¯B‡ÎlL ,ÛBÒ ÔÈ‡≈∆ƒ¿»»»»
eÈÈ‰c ,‰lÁz BÏ ÔÈ‡ B˙B¯˜Ïƒ¿≈¿ƒ»¿«¿

ÔBÓ„˜ ‡e‰L,תמיד קיים שהיה ∆«¿
ליש, מאין שנתחדשו הנבראים כמו לא

È‡cÂa ‡e‰ ÔBÓ„˜ ÏÏÎa Èkƒƒ¿««¿¿««
,ÈÁˆ בוודאי קדמון הוא דבר אם כי ƒ¿ƒ

קיים  גם קץ שהוא ואין סוף ואין לנצח

'נצחי' כולל 'קדמון' ולכן למציאותו,

,ÔBÓ„˜ ÔÈ‡ ÈÁˆ ÏÏÎa Ï·‡¬»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈«¿
ליש  מאין שנברא דבר להיות יכול אבל

קדמון  כולל לא 'נצחי' ולכן נצחי הוא זאת ובכל קדמון ÈÙÏ¿ƒואינו
ÌÈÏc·p‰ ÌÈÏÎO‰L המלאכים ‡Á¯היינו ÌB˜Ó·e)28ÔBLl‰ ∆«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»«≈«»

C¯a˙È ‡¯Ba‰ ÔBˆ¯a ÌÈiÁˆ Ì‰ (ÌÈ‡¯·p‰Ó ‰nk ‡e‰ כי «»≈«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ¿»≈
הפסק  ללא תמיד שיתקיימו הבורא של ברצונו עלה Ì‰Ïכך ÔÈ‡L eÈÈ‰)«¿∆≈»∆

Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ (ÛBÒ נבראיםeÈÈ‰) LÈÏ ÔÈ‡Ó ÌÈLceÁÓ ««ƒ∆≈¿»ƒ≈«ƒ¿≈«¿
(‰lÈÁz Ì‰Ï LiL?'כ'קדמון מוגדרים ואינם ∆≈»∆¿ƒ»

ı¯È˙Â לו 'אין ולא סוף' 'אין נקרא האלוקי האור מקום שמכל הרמ"ע, ¿≈≈
Ï˙‡¯תחילה', ¯ÓBÏ BBˆ¯ ÔÈ‡ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ÔÈ¯B˜ e‡M ‰Óc¿«∆»ƒ≈≈¿«¿»≈

,ÌBÏLÂ ÒÁ ‰lÚ˙È B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó לעצמות הייתה הכוונה ואם «¿«¿ƒ¿«∆«¿»
קדמון  שהוא הן נכלל ובזה תחילה' לו 'אין לומר מתאים יותר אכן האלוקות

נצחי שהוא 'אין ‡l‡והן התואר ∆»
מתייחס  BÓLסוף' ˙ÈÁ·Ï ˜«̄ƒ¿ƒ«¿

¯B‡ ˙ÈÁa ‡e‰L ,C¯a˙Èƒ¿»≈∆¿ƒ«
ÂÈÊÂ,מעצמות והארה התפשטות ¿ƒ

ÔÂÈÎÂ .ÛBÒ BÏ ÔÈ‡L∆≈¿≈»
‡e‰ ‰Ê ¯B‡L ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ∆∆
‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«≈≈¿«»
ÔÈ‡L ,eÈÈ‰ ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ«¿∆≈

˙BÏa‚‰ Ba העלייה במידת לא «¿»
במידת  ולא למעלה שלו וההתעלמות

למטה, שלו וההתגלות ≈¬‰¯Èההמשכה
‡e‰ BÓˆÚ ¯B‡‰L Ô·eÓ»∆»«¿

ÛBÒ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·a השני כפירוש ƒ¿ƒ«≈
הראשון  כפירוש (ולא לעיל המובא

סוף). אין של אור שזהו

ÌÚhL ,¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe¿»≈¿««¬»∆««
‡e‰ BÓˆÚ ¯B‡‰L ¯·c‰«»»∆»«¿
ÈÙÏ ‡e‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿ƒ

¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰ ¯B‡‰L כי ∆»≈≈«»
ומתפשט  ומתגלה שנמשך לאור

תכונות  יש האור, מקור מהמאור,

עצמו  שהמאור וכיוון למאור, דומות

ומאיר  הנמשך האור גם סוף, אין הוא

שממשיך  וכפי סוף, אין הוא ממנו

ומבאר.

,‰Êa ÔÈÚ‰Â'המאור מעין ש'אור ¿»ƒ¿»»∆
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·Ók29 בתורת «¿»¿»«≈

B‡‰L¯החסידות  ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆∆»
‡e‰ BÓˆÚ הנמשך אור רק לא «¿

עצמו  הוא אלא סוף »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙מהאין
‰¯B‡ÎÏ ‡e‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡≈ƒ¿»

dÈ·e dÈpÈÓ ‰¯È˙Ò,בעצמו בו ¿ƒ»ƒ≈≈
זו  באמירה ‰‡¯‰עצמההיינו ,‡e‰ Ôk BÓLk ¯B‡‰ ÔÈÚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«»ƒ¿≈∆»»
והתפשטות  האור,Ïa·„וזיו מקור המאור, CÈiLשל CÈ‡Â ייתכן איך ƒ¿»¿≈«»
‡e‰L ¯ÓBÏהארה אלא שאינו ÔÈÚ,האור ÏL B˙zÈÓ‡Ï ÛBÒ ÔÈ‡ «∆≈«¬ƒ»∆ƒ¿»
אמיתי  סוף ÏÏkאין ˙BÏa‚‰ Ba ÔÈ‡L ,eÈÈ‰?הארה רק הוא והרי «¿∆≈«¿»¿»

„vÓ ‰Ê ÔÈ‡ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ‡e‰ ¯B‡‰L ‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆∆∆»≈≈∆ƒ«
BÓˆÚ והמהות העצם מצד אמיתי סוף אין של תכונות בו שיש משום ולא «¿

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



יי dlk izeg` ipbl iz`a

סֹוף, אין הּוא ׁשהאֹור ׁשּזה הּוא, הענין א ְְִֵֶֶֶַָָָָּכלל.

נמצא  ׁשהאֹור לפי אּלא עצמֹו, מּצד זה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאין

ידּוע  ּדהּנה, הּמאֹור. מעין והּוא 30מהּמאֹור ְְִֵֵֵֵַַַָָָ

אֹופן  הׁשּפעה, אֹופני ׁשני להיֹות יכֹול ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּמהּמאֹור

הׁשּפעה  ואֹופן אֹור, ּבׁשם ׁשּנקרא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָהׁשּפעה

ּדענין  ּביניהם, והחיּלּוק ׁשפע. ּבׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּנקרא

ּדבר, ּומהּות ּדבר מציאּות ׁשּנמׁש הּוא ְְִִֶֶַַַָָָָָהּׁשפע

ּׁשּכתּוב  מה ּדר ּתכּסּך,31ועל מים ׁשפעת ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּנמׁש ּבאֹופן היא מהּמעין הּמים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּדהמׁשכת

אֹור  ּכמֹו אֹור, ּכן ּׁשאין מה מים, ׁשל ְִֵֵֶֶַַַמהּות

רק  אּלא ּדבר, ּומהּות מציאּות אינֹו ְִֵֶֶֶַַַָָָהּׁשמׁש,

ׁשיּנּוי  ׁשּום ּפֹועל אינֹו ׁשּלכן ּבלבד, ְִִֵֵֵֶֶַָָָהארה

מּצד  אמנם, ּבהּׁשמׁש. ּכלּום נחסר ולא ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבהּׁשמׁש

יכֹול  האֹור ידי ׁשעל האֹור, ּבענין מעלה יׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָזה

מעין  הּוא ׁשהאֹור לפי הּמאֹור, אל ׁשּייכּות ְְִִֵֵֶֶַַָָָלהיֹות

הּקֹודמים  ּבּמאמרים ׁשּנתּבאר ּוכמֹו 32הּמאֹור. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

אם  הּמאֹור, את להּכיר אפׁשר האֹור ידי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשעל

הּׁשמׁש אֹור אֹו הּלבנה אֹור הּנר, אֹור .33הּוא ְֵֶֶַַַָָ

ÔÈÚÂ עד הּוא הּמאֹור מעין הּוא ׁשהאֹור זה ¿ƒ¿»ֵֵֶֶַַָָ

התהּוּות  ידֹו על נעׂשה זה ׁשּמּצד ּכ ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָּכדי

מאין  יׁש הּזקן 34הּבריאה אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּכפי , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

איהּו הּמתחיל ּדיּבּור הידּועה הּקדׁש ְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹּבאּגרת

חד  וגרמֹוהי איהּו חד יׁש,א וחּיֹוהי ׁשהּבריאה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָ

ׁשּבה  ספירֹות ּדעׂשר מהּכלים היא מלּוּבׁשמאין ן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּמאֹור  ּכעין הּוא ׁשהאֹור סֹוף אין מאֹור ְֵֵֵֶַַַָָהּקו

ּברּוֿהּוא  הּמאציל ׁשל ועצמּותֹו מהּותֹו ְְֲִֶַַַַָהּוא

מאיזה  עלּול ואינֹו מעצמּותֹו הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָׁשּמציאּותֹו

לבּדֹו הּוא ולכן וׁשלֹום חס לֹו ׁשּקדמה ְְְְִֵֶַַָָָָָעיּלה
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ואילך). א (קל, כ סימן א)

ואילך.)30 צה ע' שם תער"ב המשך ואילך. קעג ע' הנ"ל המשך לד.)31ראה לח, יא. כב, שנה )32איוב שמות ואלה ד"ה

ואילך). 351 ע' חל"ב (תו"מ תרעו.)33זו ע' ח"ב שם תער"ב המשך קסח.)34ראה ע' תרס"ו המשך גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עצמו, היא‡l‡שלו סוף אין הוא שהאור לכך B‡‰L¯הסיבה ÈÙÏ ∆»¿ƒ∆»

‡ˆÓ ומאיר ומתגלה e‰Â‡ובא ¯B‡n‰Ó תכונות לו יש ÔÈÚÓהאור ƒ¿»≈«»¿≈≈
,¯B‡n‰,האמת לפי סוף אין הוא האור שגם ייתכן איך להתפלא אין ולכן «»

עוד. ומבאר שממשיך וכפי

Úe„È ,‰p‰c30 החסידות בתורת ¿ƒ≈»«
ÈL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ¯B‡n‰nL∆≈«»»ƒ¿¿≈

‰ÚtL‰ ÈÙB‡,והמשכה וגילוי ¿≈«¿»»
ÌLa ‡¯˜pL ‰ÚtL‰ ÔÙB‡∆«¿»»∆ƒ¿»¿≈
‡¯˜pL ‰ÚtL‰ ÔÙB‡Â ,¯B‡¿∆«¿»»∆ƒ¿»

˜elÈÁ‰Â .ÚÙL ÌLa ההבדל ¿≈∆«¿«ƒ
Ì‰ÈÈa,'ל'שפע 'אור' ÔÈÚcבין ≈≈∆¿ƒ¿«

CLÓpL ‡e‰ ÚÙM‰ ומתגלה «∆«∆ƒ¿»
השפע  c·¯ממקור ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»»

‰Ó C¯c ÏÚÂ ,¯·c ˙e‰Óe«»»¿«∆∆«
·e˙kM31באיובÈÓ ˙ÚÙLÌ ∆»ƒ¿««ƒ

˙ÎLÓ‰c ,jqÎz ונביעת והתגלות ¿«∆»¿«¿»«
ÔÙB‡a ‡È‰ ÔÈÚn‰Ó ÌÈn‰««ƒ≈««¿»ƒ¿∆

ÌÈÓ ÏL ˙e‰Ó CLÓpL מה ∆ƒ¿»«∆«ƒ
של  מהות הוא מהמקור ויוצא שנשפע

במקור  הנמצאים המים כמו בדיוק מים

Ôkעצמו, ÔÈ‡M ‰Ó התגלות «∆≈≈
של  באופן BÓkוהשפעה ,¯B‡¿

‡BÈלמשל  ,LÓM‰ ¯B‡«∆∆≈
˜¯ ‡l‡ ,¯·c ˙e‰Óe ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«»»∆»«

„·Ïa עצמו,‰‡¯‰ מהמקור ∆»»ƒ¿«
ÏÚBt BÈ‡ ÔÎlL הנמשך האור ∆»≈≈≈

LÓM‰aמהשמש  ÈepÈL ÌeLƒ¿«∆∆
LÓM‰a ÌeÏk ¯ÒÁ ‡ÏÂ¿…∆¿»¿¿«∆∆
מהמעיין  היוצאים ממים (בשונה

במעיין). אינם כבר שיצאו שהמים

„vÓ ,ÌÓ‡עצמו זה Ê‰דבר »¿»ƒ«∆
שלכאורה  בלבד הארה הוא שהאור

מאידך, ההשפעה, באופן חיסרון הוא

זה  ÔÈÚaעצמו מצד ‰ÏÚÓ LÈ≈«¬»¿ƒ¿«
ÏBÎÈ ¯B‡‰ È„È ÏÚL ,¯B‡‰»∆«¿≈»»

˙BÈ‰Ï והאור האור את שמקבל למי ƒ¿
בו  ‰B‡n¯,מאיר Ï‡ ˙eÎÈiL«»∆«»

ÔÈÚÓ ‡e‰ ¯B‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»≈≈
¯B‡n‰ האור את שמקבל מי ולכן «»

המאור. עם שייכות לו יש למעשה האור, אל a˙pL‡¯ומתחבר BÓÎe¿∆ƒ¿»≈

ÌÈÓ„Bw‰ ÌÈ¯Ó‡na32 תשכ"ב זו, שנה ‰‡B¯של È„È ÏÚL מתוך ««¬»ƒ«¿ƒ∆«¿≈»
האור של בטיבו והתבוננות ‰B‡n¯היכרות ˙‡ ¯Èk‰Ï ¯LÙ‡ שממנו ∆¿»¿«ƒ∆«»

האור, ‰LÓMבא ¯B‡ B‡ ‰·l‰ ¯B‡ ,¯p‰ ¯B‡ ‡e‰ Ì‡33 ƒ«≈«¿»»«∆∆
מאור  שונה הנר אור ולכן למאור דומות תכונות יש מאור כל של לאור כי

למשל. השמש,

ÔÈÚÓ ‡e‰ ¯B‡‰L ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆∆»≈≈
¯B‡n‰ באלוקות למעלה שהוא כפי «»

עם  האלוקות, מעצמות הנמשך שהאור

עצמו  הוא זאת בכל הארה, רק היותו

למאור  בדומה סוף Ú„אין ‡e‰«
‰Ê „vnL Ck È„k הוא שהאור ¿≈»∆ƒ«∆

המאור  B„Èמעין ÏÚ ‰NÚ ידי על «¬∆«»
LÈהאור  ‰‡È¯a‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««¿ƒ»≈
ÔÈ‡Ó34¯‡·nL ÈÙk , ≈«ƒ¿ƒ∆¿»≈

L„w‰ ˙¯b‡a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈¿ƒ∆∆«…∆
‰Úe„È‰התניא eaÈc¯בספר «¿»ƒ
ÏÈÁ˙n‰ הזוהר מדברי בציטוט ««¿ƒ

הספירות  עשר È‰BiÁÂלגבי e‰È‡ƒ¿«ƒ
„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡ „Á,,הוא «ƒ¿«¿ƒ«

של  והאורות בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

והכלים  והוא אחד, דבר הם הספירות,

גם  (כי אחד דבר הם הספירות של

לאלוקות  בטלים הכלים וגם האורות

הקודש  ובאגרת מוחלט) בביטול

מבואר  אלו במילים שפותחת

‡È‰ ÔÈ‡Ó LÈ ‰‡È¯a‰L∆«¿ƒ»≈≈«ƒƒ
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ÌÈÏk‰Ó≈«≈ƒ¿∆∆¿ƒ

Ô‰aL בכליםÂw‰ LaeÏÓ האור ∆»∆¿»««
והמצומצם  ÛBÒהדק ÔÈ‡ ¯B‡Ó≈≈

¯B‡‰L הקו האיר ‰e‡שממנו ∆»
¯B‡n‰ ÔÈÚk,האור מקור והמאור, ¿≈«»

ÏL B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó ‡e‰«¿«¿∆
ÏÈˆ‡n‰ הבורא‡e‰ Ce¯a ««¬ƒ»

B˙e‡ÈˆnL עצמו הבורא ‰e‡של ∆¿ƒ
ÏeÏÚ BÈ‡Â B˙eÓˆÚÓ לא והוא ≈«¿¿≈»

lÈÚ‰קיים ‰ÊÈ‡Ó וגורם מסיבה ≈≈∆ƒ»
ÌBÏLÂכלשהו  ÒÁ BÏ ‰Ó„wL∆»¿»«¿»

הכול  של הבורא והוא קדמון הוא כי

ÔÎÏÂ לל קיים עצמו שהוא א כיוון ¿»≈
מעצמותו  אלא ממנו חוץ וגורם Bc·Ïסיבה ‡e‰ הקיום אופן שזה ¿«
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a"kyz'dיב ,hay c"ei

הּמּוחלט  ואפס מאין יׁש לברוא ויכלּתֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּבכחֹו

לּיש  קֹודמת אחרת וסיּבה עיּלה ׁשּום ּבלי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּמׁש

אצלֹו יּורּגׁש ׁשּלא ּכזה נברא ּבריאת ּדהּנה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּזה.

רק  להיֹות יכֹולה לֹו, ׁשּקדמה וסיּבה עיּלה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָׁשּיׁש

ׁשּקדמה  וסיּבה עיּלה לּה ׁשאין ּכזֹו ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָמּבחינה

לּה35לּה ׁשּיׁש מּבחינה הּבריאה היתה איּלּו ּכי, , ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ

זה, ּדר על ּגם הּנברא היה אזי וסיּבה, ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָעיּלה

וסיּבה. עיּלה לֹו ׁשּיׁש ּתמיד אצלֹו נרּגׁש ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשהיה

נרּגׁש ׁשּלא ׁשּלמּטה ּבהּנבראים ׁשרֹואים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוכיון

להם  ׁשּקדמה וסיּבה עיּלה להם ׁשּיׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאצלם

הּנבראים  ׁשאפיּלּו והיינּו, נבראּו, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָּומּמּנה

וההּׂשגה  ההבנה ּבתכלית ּומּׂשיגים ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּמבינים

נבראּו, ּומּמּנה להם ׁשּקדמה וסיּבה עיּלה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּיׁש

מאין  ּבריאתם אֹופן הּוא אצלם ּׁשּנרּגׁש מה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

הּבֹורא  ואיּלּו יׁש, מציאּות הּוא ׁשהּנברא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָליׁש,

מציאּות  ׁשאינֹו אין, נקרא והיינּו,36והמהּוה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ

ׁשּקדמה  וסיּבה עיּלה להם אין ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּבהרּגׁשתם

היא  ׁשהתהּוּותם לֹומר צרי ּכרח על הרי ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָלהם,

הּוא  ּבר ּו הּמאציל ׁשל ועצמּותֹו ְְֲִִֶַַַַָמּמהּותֹו

מאיזה  עלּול ואינֹו מעצמּותֹו הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָׁשּמציאּותֹו

יׁש ּבריאת אמנם, וׁשלֹום. חס לֹו ׁשּקדמה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָעיּלה

ׁשּבהן  ספירֹות ּדעׂשר מהּכלים היא ּבפֹועל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמאין

ּכעין  הּוא ׁשהאֹור סֹוף אין מאֹור הּקו ְְֵֵֵֶַַָָמלּוּבׁש

ּכמבֹואר  כּו', ועצמּותֹו מהּותֹו הּוא ְְְַַַַָָהּמאֹור

הּזה  הּיׁש ׁשּיהיה ׁשּכדי ׁשם הּקדׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹּבאּגרת

נתלּבׁש ּומּדה, ּגבּול ּבעל סֹוף האין ּבכח ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹהּנברא

ּדאצילּות  ספירֹות ּדעׂשר ּבכלים סֹוף אין ְְְֲִִִֵֵֶֶַאֹור

הּי ּבתכלית ּבתֹוכן ועל ּומתייחד ּבהן לברוא חּוד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ

ענין  עצם אבל ותכלית, גבּול ּבעלי ּברּואים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָידן

ּוכפי  סֹוף, אין מאֹור הּוא הּנברא ְְְִִִֵֵַַָהתהּוּות

ּכח  ּדהיינּו סֹוף", האין ּבכח ׁש"ּנברא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּמדּיק
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלו  LÈוהמציאות ‡Â¯·Ï BzÏÎÈÂ BÁÎa נבראים של ÔÈ‡Óמציאות ¿…ƒ»¿ƒ¿…≈≈«ƒ

המציאות  aÈÒÂ‰העדר ‰lÈÚ ÌeL ÈÏa LnÓ ËÏÁen‰ ÒÙ‡Â¿∆∆«¿»«»¿ƒƒ»¿ƒ»
‰f‰ ˘iÏ ˙Ó„B˜ ˙¯Á‡ עלה כך כי ורק אך היא ה'יש' התהוות וכל «∆∆∆∆«≈«∆

דבר  לברוא והיכולת הכוח את לו ויש יכול כל שהוא הבורא של ברצונו

לבדו  אצלו רק קיים זה וכוח מ'אין',

ללא  כאמור, ונמצא, קיים עצמו שהוא

לו. שקדמה וסיבה עילה ≈p‰c¿ƒ‰,כל
Lb¯eÈ ‡lL ‰Êk ‡¯· ˙‡È¯a¿ƒ«ƒ¿»»∆∆…¿«
‰aÈÒÂ ‰lÈÚ LiL BÏˆ‡∆¿∆≈ƒ»¿ƒ»

,BÏ ‰Ó„wL יש כמובן כלומר, ∆»¿»
אין  שאכן הבורא מציאות בין הבדל

ומציאותו  למציאותו וסיבה עילה שום

שיש  הנברא ה'יש' למציאות מעצמותו,

שהיש  אלא אותו ומחיה שמהווה בורא

כזה  באופן מה'אין' נברא הנברא

ולא  ניכר לא באלוקות ושרשו שמקורו

כזו  בריאה מקום ומכל אצלו, נרגש

עילה  לו שיש מכיר לא הנברא שבה

¯˜וסיבה, ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿«
‰lÈÚ dÏ ÔÈ‡L BÊk ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»»∆≈»ƒ»

dÏ ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ35,Èk , ¿ƒ»∆»¿»»ƒ
‰‡È¯a‰ ‰˙È‰ elÈ‡'ה'יש של ƒ»¿»«¿ƒ»

lÈÚ‰הנברא  dÏ LiL ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆≈»ƒ»
‰aÈÒÂ האלוקות מעצמות ולא ¿ƒ»

סיבה, ללא מעצמותו »¬‡ÈÊשמציאותו
‰Ê C¯c ÏÚ Ìb ‡¯·p‰ ‰È‰»»«ƒ¿»««∆∆∆

אותו, המהווה הבחינה ««∆È‰L‰כמו
BÏˆ‡ Lb¯ הנברא ÈÓz„אצל ƒ¿»∆¿»ƒ

ÔÂÈÎÂ .‰aÈÒÂ ‰lÈÚ BÏ LiL∆≈ƒ»¿ƒ»¿≈»
‰hÓlL ÌÈ‡¯·p‰a ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆¿«»

הגשמי הנברא Lb¯ה'יש' ‡lL∆…ƒ¿»
iL ÌÏˆ‡‰aÈÒÂ ‰lÈÚ Ì‰Ï L ∆¿»∆≈»∆ƒ»¿ƒ»

e‡¯· ‰pnÓe Ì‰Ï ‰Ó„wL∆»¿»»∆ƒ∆»ƒ¿¿
את  רואה איננו נברא על והמביט

נתהווה  הנברא שממנו האלוקי ה'אין'

והחיות  הקיום את מקבל הוא וממנו

‰ÌÈ‡¯·pשלו, elÈÙ‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆¬ƒ«ƒ¿»ƒ
ודעת  שכל בעלי ÌÈÈ·nL∆¿ƒƒשהם

ÌÈ‚ÈOÓe הבנה להם שיש ואפילו «ƒƒ
מבינים והשגה  והם ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ˙נעלית

‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ בהבנה רק ולא «¬»»¿««»»
כללית  lÈÚ‰שיטחית LiL∆≈ƒ»

È¯‰ ,e‡¯· ‰pnÓe Ì‰Ï ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ הבנה עניין רק אצלם זה ¿ƒ»∆»¿»»∆ƒ∆»ƒ¿¿¬≈
אבל  Lb¯pMשיכלית, ‰Ó וניכרÌÏˆ‡ בגלויÌ˙‡È¯a ÔÙB‡ ‡e‰ «∆ƒ¿»∆¿»∆¿ƒ»»

,LÈÏ ÔÈ‡Ó היא וההרגשה LÈוההכרה ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰ ‡¯·p‰L ≈«ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿ƒ≈
אותה, למשש ואפילו אותה להשיג e‰Ó‰Â‰שאפשר ‡¯Ba‰ elÈ‡Â¿ƒ«≈¿«¿«∆

˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L ,ÔÈ‡ ‡¯˜36 אלא בגשמיות מציאות ההגדרות לפי ƒ¿»«ƒ∆≈¿ƒ
Ì˙Lb¯‰aL'אין', ,eÈÈ‰Âשלמטה הנבראים lÈÚ‰של Ì‰Ï ÔÈ‡ ¿«¿∆¿«¿»»»≈»∆ƒ»

ÏÚ È¯‰ ,Ì‰Ï ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ¿ƒ»∆»¿»»∆¬≈«
EÁ¯k בהכרח¯ÓBÏ CÈ¯ˆ »¿¬»ƒ«

Ì˙ee‰˙‰L אלה נבראים ‰È‡של ∆ƒ¿«»ƒ
ÏL B˙eÓˆÚÂ B˙e‰nÓƒ«¿«¿∆

ÏÈˆ‡n‰ בעצמו Ce¯aהבורא ««¬ƒ»
‡e‰ B˙e‡ÈˆnL ‡e‰∆¿ƒ
‰ÊÈ‡Ó ÏeÏÚ BÈ‡Â B˙eÓˆÚÓ≈«¿¿≈»≈≈∆
ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰lÈÚƒ»∆»¿»«¿»

לעיל. וכמבואר

ÌÓ‡ להתהוות שהמקור אף »¿»
הוא  לכך והיכולת והכוח הנבראים

כמבואר  המאציל, בעצמות דווקא

מקום  מכל ÔÈ‡Óלעיל, LÈ ˙‡È¯a¿ƒ«≈≈«ƒ
¯NÚc ÌÈÏk‰Ó ‡È‰ ÏÚBÙa¿«ƒ≈«≈ƒ¿∆∆

˙B¯ÈÙÒ ומודדים את המגבילים ¿ƒ
‰Âwבכלים Ô‰aLהאור LaeÏÓ ∆»∆¿»««

נבראים  לברוא (כדי המצומצם האור

שיוסבר  כפי הנברא, 'יש' מוגבלים,

B‡‰L¯להלן) ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Ó≈≈∆»
עצמו  הוא סוף, מהאין ומתגלה המאיר

האור  כי סוף, ÔÈÚkאין ‡e‰¿≈
¯B‡n‰ שהמאורB˙e‰Ó ‡e‰ «»«

¯‡B·Ók ,'eÎ B˙eÓˆÚÂ¿«¿«¿»
È„kL ÌL L„w‰ ˙¯b‡a¿ƒ∆∆«…∆»∆¿≈

‰f‰ Li‰ ‰È‰iL הגשמי ∆ƒ¿∆«≈«∆
ÛBÒ ÔÈ‡‰ ÁÎa ‡¯·p‰ נברא «ƒ¿»¿…«»≈

'יש' cÓe‰,שהוא Ïe·b ÏÚa««¿ƒ»
ÌÈÏÎa ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ LaÏ˙ƒ¿«≈≈¿≈ƒ
˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc¿∆∆¿ƒ«¬ƒ

ÔÎB˙a „ÁÈÈ˙Óe האצילות ובעולם ƒ¿«≈¿»
הם  הכלים וגם בגילוי היא האלוקות

והם  מוחלט ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ˙בביטול
„eÁi‰'חד וגרמוהי Â¯·Ï‡'איהו «ƒƒ¿…

Ô„È ÏÚÂ Ô‰a הכלים ידי על »∆¿«»»
האור  את להגביל הוא שעניינם

,˙ÈÏÎ˙Â Ïe·‚ ÈÏÚa ÌÈ‡e¯a¿ƒ«¬≈¿¿«¿ƒ
˙ee‰˙‰ ÔÈÚ ÌˆÚ Ï·‡¬»∆∆ƒ¿«ƒ¿«

‡¯·p‰'מ'אין B‡Ó¯כ'יש' ‡e‰ «ƒ¿»≈
˜i„nL ÈÙÎe ,ÛBÒ ÔÈ‡ שם הקודש באגרת הזקן p"L·¯‡אדמו"ר ≈¿ƒ∆¿«≈∆ƒ¿»

.˙eÓˆÚ‰ Ák eÈÈ‰c ,"ÛBÒ ÔÈ‡‰ ÁÎa¿…«»≈¿«¿…«»«¿
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יג dlk izeg` ipbl iz`a

ׁשאינֹו לפי הּוא ּכח הּלׁשֹון ודּיּוק ְְְִִֵֶַַַָָֹהעצמּות.

העלם, ׁשל ּבאֹופן אּלא וגיּלּוי, אֹור ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָּבאֹופן

עד  מּובן ּומּזה לעיל. ּכּנזּכר אין נקרא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלכן

ּבלבד  זֹו ׁשּלא הּמאֹור, מעין הּוא האֹור ְִֵֵֶַַַָָָֹּכּמה

להּמאֹור, ׁשּייכּות איזה נעׂשית האֹור ידי ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשעל

ּבֹו יׁש הּמאֹור מעין היֹותֹו ׁשּמּצד זאת, עֹוד ֱִֵֵֵֶֶַַָָֹאּלא

לֹו. ׁשּקדמה וסיּבה עיּלה לֹו ׁשאין הענין ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּגם

אּלא  אינֹו עצמֹו מּצד ׁשהאֹור היֹות ׁשעם ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָוהיינּו,

ׁשּכאׁשר  ּכ ּכדי ועד הּמאֹור, מן ּבעלמא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָהארה

ּכללּות  מתּבּטל לאֹופק מּתחת ׁשֹוקעת ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמׁש

לאחרי  ּגם ׁשּנׁשאר ּכּׁשפע (ּדלא האֹור ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹענין

מעין  הּוא הרי מק ֹום, מּכל הּמׁשּפיע), ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהסּתּלקּות

ּבֹו ויׁש סֹוף, האין ּכח ּבֹו יׁש ׁשּלכן ְֵֵֵֵֶַַָָָֹהּמאֹור,

לֹו ׁשּקדמה וסיּבה עיּלה לֹו ׁשאין הענין ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָאפיּלּו

ּבריאת  ידֹו על להיֹות יכֹולה ׁשּלכן וׁשלֹום, ְְְְִִֵֶַַַָָָָחס

ּבמה  הּפירּוׁש ׁשּזהּו ּבהּמאמר, ּומבאר מאין. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיׁש

למּטה  הּוא סֹוף אין ׁשאֹור זהר הּתיּקּוני ְִֵֵֶֶַַַַָָֹּׁשּכתב

הּוא  ׁשּלֹו וההתּפּׁשטּות ׁשהּגיּלּוי ּתכלית, אין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַעד

ּכל  ּבריאת נעׂשה זה ידי  ׁשעל סֹוף, אין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּבבחינת

ּתכלית. אין עד למּטה עד ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָסדר

הּזה 22ּבהּמאמר CÈLÓÓeד) מהאֹור "והּנה : «¿ƒְְֲִֵֵֶַַַָָ

קץ  אין עד ּוספירֹות עֹולמֹות ְִֵֵַָָהיּו

ׁשהּוא  ׁשהאֹור ּדכיון והיינּו, ּכלל". ּגבּול ְְְְְְִֵֶֶַָָָּובלי

מּובן  הרי סֹוף, אין ּבבחינת הּוא הּמאֹור ְֲִִֵֵֵֵַַָָמעין

ׁשהם  ּכמֹו אפיּלּו מּמּנּו, ׁשּנתהּוּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשהּנבראים

ּגבּול  ּובלי ּגבּול, ּבלי ׁשל ּבאֹופן הם הרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָלמּטה,

סֹוף  ואין  ּגב ּול ּדבלי  ׁשהענין ּומבאר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָהאמיּתי.

יׁשנֹו סֹוף אין מאֹור ׁשּנתהּוּו ּבהענינים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָהאמיּתי

הּדרגֹות. ְְַָָּבכל
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ák ÔBLl‰ ˜ei„Â האמורה הקודש באגרת בלשונו מדייק הזקן אדמו"ר ¿ƒ«»…«

שההתהוות  אומר ולא סוף, האין "בכוח" היא הנברא היש שהתהוות ואומר

זה  לדיוק והטעם סוף, האין מאור ÏLהיא ÔÙB‡a BÈ‡L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆≈¿∆∆
,ÈelÈ‚Â ¯B‡ בנברא מאיר המהווה שהאלוקות באופן איננה ההתהוות כי ¿ƒ

גלוי באופן בו ונרגשת «∆‡l‡וניכרת
היא  הנברא להוות האלוקות פעולת

ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙB‡a מבלי ¿∆∆∆¿≈
ניכרת  תהיה המהווה שהאלוקות

בגלוי, שהבורא ÔÎlLבנברא כיוון ∆»≈
בגלוי ולא בהעלם בנברא «¿ƒ˜¯‡נמצא

ÔÈ‡ מושג ואינו ניכר שאינו שם על «ƒ
.ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈

‰fÓe סוף אין שאור לעיל מהאמור ƒ∆
המתהווה  הנברא ביש ניכר לא המהווה

לגביו  אין בבחינת הוא «Ô·eÓולכן
¯B‡‰ ‰nk „Ú שבכוחו סוף אין ««»»

ההתהוות  ‰B‡n¯היא ÔÈÚÓ ‡e‰≈≈«»
בתכונותיו, לו BÊודומה ‡lL∆…
È„È ÏÚL „·Ïa אל שייכות ƒ¿«∆«¿≈

¯B‡‰ באור השגה שהיא ואיזו »
˙eÎÈiL ‰ÊÈ‡ ˙ÈNÚ שייכות «¬≈≈∆«»

BÚ„מסויימת  ‡l‡ ,¯B‡n‰Ï¿«»∆»
B˙BÈ‰ „vnL ,˙‡Ê האור של …∆ƒ«¡
Ba LÈ ¯B‡n‰ ÔÈÚÓ באורÌb ≈≈«»≈«

ÔÈÚ‰ במאור BÏהזה ÔÈ‡L »ƒ¿»∆≈
BÏ ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ ‰lÈÚ אלא ƒ»¿ƒ»∆»¿»

לעיל. כמבואר מעצמותו, מציאותו

,eÈÈ‰Â מעין הוא שהאור זה ודבר ¿«¿
את  יש באור שאף זה לגבי גם המאור

שום  ואין סיבה לו קדמה שלא העניין

חידוש  הוא אותו שמהווה אחר גורם

הוא  ועניינו ‰BÈ˙גדול, ÌÚL∆ƒ¡
‡l‡ BÈ‡ BÓˆÚ „vÓ ¯B‡‰L∆»ƒ««¿≈∆»

‡ÓÏÚa התפשטות ‰‡¯‰ ∆»»¿«¿»
מועטה  ‰B‡n¯והתגלות ÔÓ כן ואם ƒ«»

מעלת  בין רב מרחק יש לכאורה

האור, למעלת Ckהמאור È„k „ÚÂ¿«¿≈»
בגשמיות, שהוא כפי ומאור שבאור

השמש, לגבי השמש אור היינו

הארה  הכול בסך הוא שהאור העובדה

כך כדי עד ביותר, מודגשת ÁzÓ˙מהמאור ˙Ú˜BL LÓM‰ ¯L‡kL∆«¬∆«∆∆««ƒ««
˜ÙB‡Ï יותר נראית ‰‡a˙Ó¯Bואינה ÔÈÚ ˙eÏÏk Ïh מאחר כי »∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿«»

קיים  לא האור גם נעלם המאור כאשר הרי המאור, מן הארה רק הוא שהאור

‰ÚÈtLnיותר  ˙e˜lzÒ‰ È¯Á‡Ï Ìb ¯‡LpL ÚÙMk ‡Ïc)¿…«∆«∆ƒ¿»«¿«¬≈ƒ¿«¿««¿ƒ«
רב  או מהנהר, התרחקו אם גם קיימים שהם מהנהר שיצאו במים למשל כמו

שהרב  לאחר גם התלמיד אצל נשאר שהעניין לתלמיד שכלי רעיון שהשפיע

לדרכו  ÌB˜Ó,הלך ÏkÓ ולא ), מהמאור הארה רק הוא שהאור למרות ƒ»»
זאת  בכל עצמו, מהמאור ‰e‡חלק È¯‰ האורÔÎlL ,¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ¬≈≈≈«»∆»≈

Ba LÈ באורBa LÈÂ ,ÛBÒ ÔÈ‡‰ Ák באורÔÈÚ‰ elÈÙ‡ הזה ≈…«»≈¿≈¬ƒ»ƒ¿»
ÔÎlLשבמאור  ,ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ ‰lÈÚ BÏ ÔÈ‡L∆≈ƒ»¿ƒ»∆»¿»«¿»∆»≈

B„È ÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ידי על ¿»ƒ¿«»
ÔÈ‡Óהאור  LÈ ˙‡È¯a וכמבואר ¿ƒ«≈≈«ƒ

היא  ההתהוות ומקור ששורש לעיל

ההתהוות  אבל האלוקות מעצמות אכן

שהוא  סוף אין האור ידי על היא בפועל

המאור. מעין

¯‡·Óe הריי"צ Ó‡n‰a¯הרבי ¿»≈¿««¬»
הנזכר, לגני' 'באתי המתחיל דיבור

e‰fL סוף אין האור שבכוח זה עניין ∆∆
הוא  מאין, יש נבראים להוות

ÈewÈz‰ ·˙kM ‰Óa Le¯Èt‰«≈¿«∆»««ƒ≈
‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡L ¯‰Ê יורד …«∆≈

ומתגלה  ‡ÔÈומאיר „Ú ‰hÓÏ¿«»«≈
ÈelÈb‰L ,˙ÈÏÎz«¿ƒ∆«ƒ

BlL ˙eËMt˙‰‰Â האין האור של ¿«ƒ¿«¿∆
ÛBÒסוף  ÔÈ‡ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ואין ƒ¿ƒ«≈

שלו, וההתגלות ירידתו למידת גבול

‰Ê È„È ÏÚL למטה לרדת שבכוחו ∆«¿≈∆
Ò„¯ביותר Ïk ˙‡È¯a ‰NÚ«¬»¿ƒ«»≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ האור ירידת של «ƒ¿«¿¿
להוות  למדריגה ממדריגה האלוקי

מוגבלים  ונבראים »Ú„עולמות
‰hÓÏ ביותר˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ¿«»«≈«¿ƒ

גבול. בלי למטה

CÈLÓÓe בעל „) הריי"צ הרבי «¿ƒ
הנזכר:Ó‡n‰a22¯ההילולא  ¿««¬»

‰f‰ ¯B‡‰Ó ‰p‰Â" אין האור ¿ƒ≈≈»«∆
ונבראו ‰eÈסוף  BÓÏBÚ˙התהוו »»

ÈÏ·e ı˜ ÔÈ‡ „Ú ˙B¯ÈÙÒe¿ƒ«≈≈¿ƒ
ÔÂÈÎc ,eÈÈ‰Â ."ÏÏk Ïe·b¿¿»¿«¿¿≈»

¯B‡‰L האור הנבראים, את המהווה ∆»
סוף  ‰B‡n¯אין ÔÈÚÓ ‡e‰L∆≈≈«»

ÛBÒ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·a ‡e‰ בדומה ƒ¿ƒ«≈
עצמו, Ô·eÓלמאור È¯‰¬≈»

,epnÓ ee‰˙pL ÌÈ‡¯·p‰L∆«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆
Ì‰L BÓk elÈÙ‡ הנבראים ¬ƒ¿∆≈

,‰hÓÏ הגשמי הזה בעולם גשמיים ‰Ìנבראים È¯‰ הנבראיםÔÙB‡a ¿«»¬≈≈¿∆
ÈzÈÓ‡‰ Ïe·b ÈÏ·e ,Ïe·b ÈÏa ÏL יחסי באופן גבול בלי רק ולא ∆¿ƒ¿¿ƒ¿»¬ƒƒ

ומוחלט. אמיתי גבול בלי במאמר,Óe·‡¯אלא הריי"צ ÔÈÚ‰Lהרבי ¿»≈∆»ƒ¿»
ÌÈÈÚ‰a ÈzÈÓ‡‰ ÛBÒ ÔÈ‡Â Ïe·b ÈÏ·c אלו גם הנבראים, וכל ƒ¿ƒ¿¿≈»¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ

ביותר  ÛBÒשלמטה ÔÈ‡ ¯B‡Ó ee‰˙pLכיBLÈ תכונות בנבראים ∆ƒ¿«≈≈∆¿
אותם  המהווה ‰B‚¯c˙מהאור ÏÎa הצמצום שלפני העליונות בדרגות הן ¿»«¿»

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



a"kyz'dיד ,hay c"ei

ÏÈÁ˙Óe מ זה ענין הּיֹותר לבאר הּדרּגא «¿ƒְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

זה  על ּומביא מעלה, למעלה ְְְְִֵֶֶַַַָָָעליֹונה

זּוטא  האידרא ּדאתּפּׁשט 37מאמר ּבֹוצינא ּכהאי , ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

לא  לֹון למנּדע ּתסּתּכל וכד ועיבר סטר ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹלכל

ׁשאף  והיינּו, ּבלחֹודֹוהי, ּבֹוצינא אּלא ְְְְִִִִֶֶַַַַָָּתׁשּתּכח

וענינֹו ּופינה, עבר לכל מתנֹוצץ ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָׁשהאֹור

ּכלל, הגּבלֹות ללא היא ׁשהתּפּׁשטּותֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָֹּברּוחנּיּות

ׁשהּוא  ּבלחֹודֹוהי, ּבֹוצינא הּוא לאמיּתתֹו ְֲֲִִִִֵֶַָָהרי

ׁשענין  הפכים, ׁשני ּבזה ׁשּיׁש והיינּו, חד. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבחינת

אחדּות  ׁשל ּבאֹופן חד, ּבחינת ׁשהּוא ְְְִֶֶֶֶַַַזה

סטר  לכל מתּפּׁשט הּוא הרי ּבעצם, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּופׁשיטּות

ּבפתח 38ועיבר  ּׁשאמר מה ׁשּזהּו לבאר ּוממׁשי . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ענין 39אלּיהּו ׁשּגם ּבחּוׁשּבן, ולא חד הּוא אנּת ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

אין  ּבאֹור למעלה העיּלּוי ּתכלית על קאי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָזה

ּבתֹורת  האמצעי אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּוכפי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָסֹוף,

נח  ּפרׁשת סֹוף אלּיהּו,ב חּיים ּפתח ׁשּבּמאמר ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

הּיֹותר  מהּדרּגא ּומתחיל מדריגֹות, ּכּמה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָמֹונה

ולא  חד הּוא אנּת אֹומר זה ׁשעל ְְְְֵֶֶֶַַַָֹעליֹונה,

אחדּות  על קאי חד הּוא אנּת ְְְְְֵַַַַָָּבחּוׁשּבן,

ּבגדר  ׁשאינֹו היינּו ּבחּוׁשּבן ולא ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָהּפׁשּוטה,

ענין  מּכל למעלה להיֹותֹו ּכלל, ְְְְְְִִִֶַַָָָחׁשּבֹון

ׁשּמאחדּות  לֹומר ּבהכרח אמנם, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָהּספירֹות.

ּכמבֹואר  הּנבראים, ריּבּוי נתהּוּו ְְְְִִִִַַַַָָָהּפׁשּוטה

מהמבֹואר  ּגם וכּמּובן ׁשם. חּיים ּבתֹורת ְְְֲִֵַַַַַַָָָָּבארּוכה

היא  ליׁש מאין ׁשהּבריאה הּקדׁש מאּגרת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹלעיל

הּוא  הּמאֹור  ּכעין הּוא ׁשהאֹור סֹוף אין ְֵֵֵֶַָָמאֹור

הּוא  ּברּו הּמאציל ׁשל ועצמּותֹו ְְֲִֶַַַַָמהּותֹו
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א.)37 רפח, תרס"ו )38זח"ג המשך של. ע' תרס"ב סה"מ ואילך. נו ע' תרנ"ח שבתו"א אליהו פתח לד"ה הגהות גם ראה

ועוד. קפו. א).)39ע' (יז, בהקדמה תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ביטוי  יש בהם שגם מוגבלים גשמיים נבראים של  התחתונות בדרגות והן

כפי  סוף, אין אור ידי על שהתהוו מכך כתוצאה הבא סוף האין לעניין

באריכות. ומפרט שממשיך

ÏÈÁ˙Óe הנזכר Ê‰במאמר ÔÈÚ ¯‡·Ï שהוא כפי גבול הבלי של «¿ƒ¿»≈ƒ¿»∆
מהעליונות  הדרגות, בכל מתבטא

ביותר, התחתונות עד ביותר

‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‡b¯c‰Ó≈««¿»«≈∆¿»
‰Ê ÏÚ ‡È·Óe ,‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»≈ƒ«∆
‡ËeÊ ‡¯„È‡‰ ¯Ó‡Ó37 «¬«»ƒ¿»»

ÈˆBa‡שבזוהר, È‡‰k¿«ƒ»
¯·ÈÚÂ ¯ËÒ ÏÎÏ ËMt˙‡c כנר ¿ƒ¿«≈¿»¿«¿≈»

צד  לכל הנר) של (האור שמתפשט זה

ÔBÏועבר  ÚcÓÏ ÏkzÒz „ÎÂ¿«ƒ¿«≈¿ƒ¿«
‡ÈˆBa ‡l‡ ÁkzLz ‡Ï…ƒ¿««∆»ƒ»

È‰B„BÁÏa לדעת תסתכל וכאשר ƒ¿ƒ
בלבד, נר אלא תמצא לא אותם

¯B‡‰L Û‡L ,eÈÈ‰Â המאיר ¿«¿∆«∆»
מהנר  Ú·¯ומתפשט ÏÎÏ ıˆB˙Óƒ¿≈¿»≈∆

‰ÈÙe בכיוון רק להאיר מוגבל ואינו ƒ»
eiÁe¯a˙אחד, BÈÚÂ,בנמשל ¿ƒ¿»¿»ƒ

סוף, האין האור והארת בהתפשטות

של B˙eËMt˙‰Lהוא וההארה ∆ƒ¿«¿
סוף אין אחד ‰È‡האור לצד רק לא ƒ

אלא  אחד למקום ‰‚BÏa˙או ‡ÏÏ¿…«¿»
‡e‰ B˙zÈÓ‡Ï È¯‰ ,ÏÏk¿»¬≈«¬ƒ»

È‰B„BÁÏa ‡ÈˆBa,לבדו נר ƒ»ƒ¿ƒ
„Á ˙ÈÁa ‡e‰L אחת מציאות ∆¿ƒ««

Êa‰ויחידה. LiL ,eÈÈ‰Â בכך ¿«¿∆≈»∆
צד  לכל וההתפשטות ההארה אף שעל

הוא  המאיר) (הנר האור עבר, ולכל

בלבד  ÔÈÚLאחד ,ÌÈÎÙ‰ ÈL¿≈¬»ƒ∆ƒ¿»
ÔÙB‡a ,„Á ˙ÈÁa ‡e‰L ‰Ê∆∆¿ƒ««¿∆

˙e„Á‡ ÏL ריבוי eËÈLÙe˙ולא ∆«¿¿ƒ
ו'ציור' הגדרה כל ∆∆¿ÌˆÚaללא

מהותו, בעצם הם והפשיטות והאחדות

זה  עם ËMt˙Óביחד ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿«≈
¯·ÈÚÂ ¯ËÒ ÏÎÏ38 ולכל צד לכל ¿»¿«¿≈»

שני  ומצד מוחלטת אחדות אחד מצד עניין, באותו הפכים שני זה והרי עבר

עבר. ולכל צד לכל והתפשטות הארה

CÈLÓÓe הנזכר במאמר הריי"צ Ó‡M¯הרבי ‰Ó e‰fL ¯‡·Ï «¿ƒ¿»≈∆∆«∆»«
e‰iÏ‡ Á˙Ùa39,ÔaLeÁa ‡ÏÂ „Á ‡e‰ z‡ֿהקדושֿברוך אתה, ¿»«≈ƒ»«¿¿«¿»¿¿»

בחשבון  ולא אחד ˜‡Èהוא, ‰Ê ÔÈÚ ÌbLמכווןÈelÈÚ‰ ˙ÈÏÎz ÏÚ ∆«ƒ¿»∆»≈««¿ƒ»ƒ
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ ¯‡·nL ÈÙÎe ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡a ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈¿ƒ∆¿»≈«¿»∆¿»ƒ
Á ˙L¯t ÛBÒ ÌÈiÁ ˙¯B˙a, ¿««ƒ»»«…«
‰BÓ e‰iÏ‡ Á˙t ¯Ó‡naL∆««¬»»«≈ƒ»∆

˙B‚È¯„Ó ‰nk,האלוקי באור «»«¿≈
¯˙Bi‰ ‡b¯c‰Ó ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ≈««¿»«≈

‰Ê ÏÚL ,‰BÈÏÚ העליונה הדרגה ∆¿»∆«∆
סוף אין באור ‡zביותר ¯ÓB‡≈«¿¿

z‡ ,ÔaLeÁa ‡ÏÂ „Á ‡e‰«¿…¿¿»«¿¿
È‡˜ „Á ‡e‰ מכוון˙e„Á‡ ÏÚ «»≈««¿

‰ËeLt‰ האלוקית האחדות «¿»
הגדרה, מכל «¿ÏÂ‡שמופשטת

¯„‚a BÈ‡L eÈÈ‰ ÔaLeÁa¿¿»«¿∆≈¿∆∆
,ÏÏk ÔBaLÁ רק לא כלומר, ∆¿¿»

אלא  ונספר נמנה איננו שלמעשה

חשבון  המושג מכל לגמרי נעלה שהוא

ÔÈÚ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¿»ƒ»ƒ¿«
˙B¯ÈÙq‰ על שמדובר משום וזאת, «¿ƒ

שלמעלה  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

של  המושגים כל ואילו הספירות, מכל

בהגדרה  האלוקי האור התלבשות

או  חכמה (כמו מסוים וב'ציור' מסוימת

(ספירות  מסוים ובחשבון וכד') חסד

בספירות, רק שייכים עשר) במספר

האלוקות  על מדובר כאן ואילו

הספירות'. עניין מכל ש'למעלה

¯ÓBÏ Á¯Î‰a ,ÌÓ‡»¿»¿∆¿≈««
‰ËeLt‰ ˙e„Á‡nL שלמעלה ∆≈«¿«¿»

מכל  ולמעלה 'חשבון' של גדר מכל

הספירות  ¯ÈeaÈעניין ee‰˙ƒ¿«ƒ
‰Îe¯‡a ¯‡B·Ók ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ«¿»«¬»
Ìb Ô·enÎÂ .ÌL ÌÈiÁ ˙¯B˙a¿««ƒ»¿«»«
˙¯b‡Ó ÏÈÚÏ ¯‡B·Ó‰Ó≈«¿»¿≈≈ƒ∆∆
LÈÏ ÔÈ‡Ó ‰‡È¯a‰L L„w‰«…∆∆«¿ƒ»≈«ƒ¿≈
¯B‡‰L ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Ó ‡È‰ƒ≈≈∆»

ההתהוות  היא שממנו סוף B˙e‰Óהאין ‡e‰ ¯B‡n‰ ÔÈÚk ‡e‰¿≈«»«
‡e‰ Ce¯a ÏÈˆ‡n‰ ÏL B˙eÓˆÚÂ של המיוחדת והתכונה והעניין ¿«¿∆««¬ƒ»
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טו dlk izeg` ipbl iz`a

מאיזה  עלּול ואינֹו מעצמּותֹו הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָׁשּמציאּותֹו

ריּבּוי  ּכן ואם וׁשלֹום, חס לֹו ׁשּקדמה ְְְִִִֵֶַָָָָעיּלה

הּוא  ׁשּׁשם ּכזה מּמקֹום ּדוקא הּוא ְְִִִֶֶַַָָָָָהּנבראים

הּפׁשּוטה  וסיּבה אחדּות עיּלה אין ׁשּׁשם , ְְְִִֵֶַַָָָָ

ּפירּוׁש מּוכרח ּומּזה וׁשלֹום. חס לֹו ְְְִֵֶֶַָָָָׁשּקדמה

ּכפי  ּבחּוׁשּבן, ו)לא חד הּוא ּב(אנּת ְְְְְְְִִֵַַַָָהּׁשני

ּביֹותר, ריּבּוי ּבבחינת ׁשהּוא ּבהּמאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּמבאר

יּובן  ּובזה ספירֹות. ּדעׂשר  להחׁשּבֹון ּבער ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשּלא

ׁשאף  מׁשמע ׁשּמּזה ּבחּוׁשּבן, ולא הּלׁשֹון ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָּגם

קא  ׁשּיי מקֹום, מּכל חׁשּבֹון, ׁשל ּבגדר ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשאינֹו

והרי  חׁשּבֹון, ּבגדר ׁשהּוא לֹומר דעּת ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָסלקא

סלקא  קא אפיּלּו ׁשּיי לא הּפׁשּוטה ְְְֲִַַַָָָָָָֹּבאחדּות

מה  ּדר על זה, ענין לׁשלֹול ׁשּיצטרכּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָדעּת

והאמּונה  הּיחּוד ּבׁשער ׁשּיי40ּׁשּכתּוב ׁשּלא ְְֱִֶֶַַַַָָָָֹ

אפׁשר  ׁשאי ועמּוּקה רמה חכמה על ְְֲִֶֶַַַָָָָָָלֹומר

הּׁשני  ּכּפירּוׁש לפרׁש צרי ולכן ּבּידים. ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָלמּׁשׁשּה

ּבבחינת  ׁשהּוא היינּו ּבחּוׁשּבן ׁשּלא לעיל, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּנזּכר

ּדעׂשר  להחׁשּבֹון ּבער ׁשּלא ּביֹותר, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַֹריּבּוי

ׁשם, חּיים ּבתֹורת ּׁשּמבֹואר מה ּגם וזהּו ְְְְִִֶֶַַַַָָספירֹות.

ּבחּוׁשּבן), (ולא חד הּוא ּדאנּת הענין ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָׁשהתּגּלּות

לא  ואפיּלּו ּבעקּוּדים, אינֹו הּפׁשּוטה, ְְֲֲִִֵַַַַָֹאחדּות

ּבכחֹות  ודּוגמתֹו ּבּברּוּדים. ּדוקא אּלא ְְְְְְִִֶַַַָָָֹּבּנקּוּדים,

ׁשהיא  עד ההתּכּללּות ענין ׁשאמיּתית ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַהּנפׁש,

ּבּכחֹות  אינֹו הּפׁשּוטה, אחדּות ׁשל ְְְֵֶֶַַַָֹּבאֹופן
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ב).)40 (פו, פ"ט

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  המאור') 'מעין הוא (כי באור גם שישנה המאציל ועצמות מהות

B˙e‡ÈˆnL המאציל עצמות ÏeÏÚשל BÈ‡Â B˙eÓˆÚÓ ‡e‰ ∆¿ƒ≈«¿¿≈»
Ôk Ì‡Â ,ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰lÈÚ ‰ÊÈ‡Ó שההתהוות כיוון ≈≈∆ƒ»∆»¿»«¿»¿ƒ≈

כי  מזה מובן זו, תכונה בו שיש מפני היא ‰e‡מהאור ÌÈ‡¯·p‰ ÈeaÈƒ̄«ƒ¿»ƒ
‡e‰ ÌML ‰Êk ÌB˜nÓ ‡˜Âc«¿»ƒ»»∆∆»

ÌML ,‰ËeLt‰ ˙e„Á‡ דווקא «¿«¿»∆»
הפשוטה, אחדות הוא ששם בדרגה

המאציל  aÈÒÂ‰עצמות ‰lÈÚ ÔÈ‡≈ƒ»¿ƒ»
.ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ ‰Ó„wL∆»¿»«¿»

‰fÓe הריחוק שלמרות לעיל מהאמור ƒ∆
הפשוטה  האחדות בין (לכאורה) הגדול

בהכרח  מקום מכל הנבראים, וריבוי

יחד  קיימים ההפכים ששני לומר

מתהווים  הנבראים ריבוי ולמעשה

הפשוטה  Le¯Ètמאחדות Á¯ÎeÓ¿»≈
‡Ï(Â „Á ‡e‰ z‡)a ÈM‰«≈ƒ¿«¿¿«¿»
¯‡·nL ÈÙk ,ÔaLeÁa¿¿»¿ƒ∆¿»≈

¯Ó‡n‰a כיוון בחושבן' 'לא היינו ¿««¬»
,¯˙BÈa ÈeaÈ¯ ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈
¯NÚc ÔBaLÁ‰Ï C¯Úa ‡lL∆…¿≈∆¿«∆¿¿∆∆

,˙B¯ÈÙÒ ביחס שיעור לאין ריבוי ¿ƒ
מעשר  נעלה והוא עשר, למספר

כי  והשוואה יחס כל ללא הספירות

ואילו  בלבד עשר הוא הספירות מספר

ולא  חד) הוא '(אנת בחינת הוא,

בלי  ריבוי ביותר', 'בריבוי בחושבן'

גבול.

ÔBLl‰ Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e ב'פתח »∆«««»
fnL‰אליהו' ,ÔaLeÁa ‡ÏÂ¿»¿¿»∆ƒ∆

ÏL ¯„‚a BÈ‡L Û‡L ÚÓLÓ«¿«∆«∆≈¿∆∆∆
ÔBaLÁ,כללCÈiL ,ÌB˜Ó ÏkÓ ∆¿ƒ»»«»

CzÚ„ ‡˜ÏÒ מקום ˜‡ היה »«¿»«¿»
הדעת  על e‰L‡להעלות ¯ÓBÏ«∆

˙e„Á‡a È¯‰Â ,ÔBaLÁ ¯„‚a¿∆∆∆¿«¬≈»«¿
‰ËeLt‰ כלל 'חשבון' של והגדר המושג שייך לא אכן CÈiLשבה ‡Ï «¿»…«»

,‰Ê ÔÈÚ ÏBÏLÏ eÎ¯ËˆiL CzÚ„ ‡˜ÏÒ ‡˜ elÈÙ‡ כי ¬ƒ»»¿»«¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»∆
וכל  מכל מופרכת מלכתחילה היא ל'חשבון' הפשוטה אחדות של השייכות

‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚLa ·e˙kM ‰Ó C¯c ÏÚ40 התניא שבספר «∆∆«∆»¿«««ƒ¿»¡»
‰weÓÚÂ ‰Ó¯ ‰ÓÎÁ ÏÚ ¯ÓBÏ CÈiL ‡lL כך כל חכמה שהיא ∆…«»««»¿»»»«¬»

עד  עמוקה כך וכל ÌÈ„iaנעלית dLMÓÏ ¯LÙ‡ È‡L מלכתחילה כי ∆ƒ∆¿»¿«¿»«»«ƒ
עומק  בין ושייכות קשר שום לחוש אין חכמה רבנו של (ובלשון המישוש

מן  למעלה שהוא הקדושֿברוךֿהוא ..." שם: והאמונה היחוד בשער הזקן

המושג  עומק מפני להשיגו אפשר שאי בו לומר כלל שייך לא והחכמה השכל

על  כאומר הוא להשיגו אפשר שאי עליו והאומר כלל השגה בבחינת אינו כי

שכל  המושג, עומק מפני בידיים למששה אפשר שאי ועמוקה רמה חכמה איזו

עשייה  על אלא ונופל מתייחס אינו המישוש שחוש לפי לו יצחק השומע

בידיים..."). הנתפסת L¯ÙÏגשמית CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ'אליהו ב'פתח האמור את ¿»≈»ƒ¿»≈
בחושבן' 'ולאו אחד ÏÈÚÏ,שהקדושֿברוךֿהוא ¯kÊp‰ ÈM‰ Le¯Ètk«≈«≈ƒ«ƒ¿»¿≈

‡e‰L eÈÈ‰ ÔaLeÁa ‡lL∆»¿¿»«¿∆
,¯˙BÈa ÈeaÈ¯ ˙ÈÁ·a בלי ריבוי ƒ¿ƒ«ƒ¿≈

ÔBaLÁ‰Ïגבול, C¯Úa ‡lL∆…¿≈∆¿«∆¿
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc מספר שהוא ¿∆∆¿ƒ

מוגבל.

˙¯B˙a ¯‡B·nM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»¿«
ÔÈÚ‰ ˙elb˙‰L ,ÌL ÌÈiÁ«ƒ»∆ƒ¿«»ƒ¿»
‡ÏÂ) „Á ‡e‰ z‡c¿«¿¿«¿»
,‰ËeLt‰ ˙e„Á‡ ,(ÔaLeÁa¿¿»«¿«¿»
‡Ï elÈÙ‡Â ,ÌÈce˜Úa BÈ‡≈«¬ƒ«¬ƒ…
‡˜Âc ‡l‡ ,ÌÈce˜pa«¿ƒ∆»«¿»

ÌÈce¯aa,הסוד בתורת כמבואר «¿ƒ
אורות  של ספירות עשר המושג

ב'סדר  שהוא כפי בכלים המתלבשים

מעולם  החל בעיקר הוא השתלשלות'

וההארות  הגילויים גם אמנם, האצילות,

הגבוהות  שבדרגות האלוקי האור של

ספירות, עשר של בדרך באים יותר

ובכללות, אחר, באופן הוא ששם אלא

– חלוקות שלוש זה בעניין יש

האורות  עשרת שכל היינו 'עקודים',

אחד, בכלי כביכול וקשורים עקודים

ניכרת  ולא נרגשת לא שבה בחינה וזו

שרי  (כמו הספירות בין ההתחלקות

המלך  לפני עומדים שהם בשעה המלך

החסד  שר בין החילוק נרגש לא שאז

מהם  אחד כל אלא הגבורה לשר

לכל  המשותפת הנקודה את מרגיש

'נקודים' המלך). שרי שהם יחד השרים

בעשרה  שהם כפי אורות עשרה היינו

היינו  ו'ברודים', התוהו). (עולם מועטים והכלים מרובים האורות אבל כלים,

התיקון), (עולם מרובים והכלים מועטים והאורות כלים, בעשרה אורות עשרה

דווקא  הוא פשוטה כאחדות האלוקות של שהגילוי כאן מבואר כך ועל

המיוחד  עניינו את יש אחד ולכל בכלים מלובשים האורות כאשר ב'ברודים'

התכללות. ביניהם יש זאת ובכל לו,

B˙Ó‚e„Â דווקא מתגלית הפשוטה שהאחדות באלוקות, זה עניין של ¿¿»
('ברודים') בהתכללות שהן כפי ÈzÈÓ‡L˙בספירות ,LÙp‰ ˙BÁÎa¿…«∆∆∆¬ƒƒ

˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚ במידות השכל כמו בזה, זה הנפש כוחות של והשילוב ƒ¿««ƒ¿«¿
בשכל, המידות È‰L‡או „Ú ההתכללות˙e„Á‡ ÏL ÔÙB‡a «∆ƒ¿∆∆«¿

,‰ËeLt‰אחד כדבר נעשים השונים שהכוחות כך כדי עד ‡BÈהתכללות «¿»≈
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a"kyz'dטז ,hay c"ei

הּנפׁש, ּבכחֹות לא ואפיּלּו ׁשּבּנפׁש, ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹההּיּולים

ׁשּלא  מהּנפׁש הּמתּפּׁשטים ּבּכחֹות לא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹואפיּלּו

ּדוקא  אּלא הּגּוף, חלקי  ּבפרטי עדיין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָנתלּבׁשּו

ּבּגּוף, חלקים לכּמה ּבהתחּלקּות ׁשּבאים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָלאחרי

ועד  מּזה, זה הּכחֹות התּכּללּות נעׂשית ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַֹאזי

הּפׁשּוטה. לאחדּות ועד ּבתכלית, ְְְְְְְְִִַַַַַָָלהתּכּללּות

ּבעל  ׁשל ּבההמׁש ּׁשּמבֹואר מה ּגם ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָוזהּו

עד  למּטה סֹוף  אין ׁשאֹור  ׁשהּפירּוׁש ְִֵֵֶֶַַַַָָההיּלּולא,

הּוא  וההתּפּׁשטּות ׁשהּגיּלּוי הּוא ּתכלית ְְְְִִִֵֶַַַַאין

האּדרא  ּובלׁשֹון ּגבּול, ּובלי סֹוף אין ְְְְְִִִִִֵַָָּבבחינת

נעׂשים  הּזה מהאֹור ולכן ועיבר, סטר לכל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָזּוטא

קץ. אין עד ּוספירֹות ְִֵֵַָעֹולמֹות

ÌÓ‡ ׁשּׁשם מהּצמצּום, למעלה רק הּוא זה ּכל »¿»ְְְִֵֶֶַַַָָָ

קץ. אין ּדספירֹות הענין יׁשנֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָָּדוקא

הּזקן וכּידּו אדמֹו"ר ׁשל ּבּמאמר ּׁשּכתּוב מה ע ְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָ

צדק  הּצמח ּפינחס)41(ׁשּמביא הרב יד מּכתב ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מלכֹות  הּמה ׁשּׁשים הּמתחיל ּבביאּור 42ּדיּבּור , ְְְִִִִֵֵַַָָ

לא  ּומהּות ׁשּבעצמּות קץ, אין ּדספירֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹהענין

לא  הּצמצּום ּולאחרי ּכלל, ספירֹות ׁשל ענין ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹׁשּיי

עׂשר  יׁשנם ׁשּׁשם ּכיון קץ, אין ספירֹות לֹומר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיי

עׂשר  אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ולא עׂשר 43ספירֹות, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ולא  עׂשר ּגם אּלא ּתׁשע, ולא עׂשר  רק לא ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ(היינּו,

למעלה  ורק מעׂשר), יֹותר ׁשאינם עׂשר, ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחד

קץ. אין עד ּדספירֹות הענין יׁשנֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָמהּצמצּום

ÏÚÂ ּבהּמאמר ממׁשי מה 44זה "והּנה : ¿«ְְְֲִִֵֶַַַַָ

זהּו כּו' עׂשר ּבמסּפר הּספירֹות ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַּׁשּנאצלּו

אחר  (ּגם) הּנה זאת ּובכל כּו', הּצמצּום ידי ְְְִִֵֵַַַַַָֹעל
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ע')41 תרפ"ט סה"מ שם. אליהו פתח לד"ה הגהות וראה ואילך. תתקסה ע' ח"ג שה"ש ואילך; רפד ע' ענינים אוה"ת:

.(219 ע' חל"ב (תו"מ זו שנה זרעך והי' ד"ה גם וראה וש"נ. ואילך.)2542. קסד ע' הר"פ הנחות הזקן אדמו"ר מאמרי

מ"ד.)43 פ"א יצירה 133.)44ספר ע' ה'שי"ת סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,LÙpaL ÌÈÏei‰‰ ˙BÁka ועדיין לכוחות אפשרות שהם כפי הכוחות «…«ƒƒ∆«∆∆

עניינו  לפי כוח כל כך כל מוגדרים אינם וממילא עצמה לנפש מחוץ התגלו לא

LÙp‰ ˙BÁÎa ‡Ï elÈÙ‡Â,מוגדרים פרטיים כוחות כבר שהם כפי «¬ƒ…¿…«∆∆
n‰ ˙BÁka ‡Ï elÈÙ‡ÂÌÈËMt˙ ומתגלים‡lL LÙp‰Ó «¬ƒ…«…«ƒ¿«¿ƒ≈«∆∆∆…

È˜ÏÁ ÈË¯Ùa ÔÈÈ„Ú eLaÏ˙ƒ¿«¿¬«ƒƒ¿»≈∆¿≈
Ûeb‰ התלבשו לא שעדיין וכיוון «

לא  עדיין הגוף, של פרטיים באברים

מהנפש  שלהם הגילוי לגמרי נשלם

כוח  כל לחלוטין מוגדרים אינם ועדיין

המיוחדת, עניין ‡l‡בהגדרתו ∆»
עד  הנפש כוחות של ההתכללות

לאמיתתו, שהיא כפי פשוטה לאחדות

זה ÌÈ‡aLהרי È¯Á‡Ï ‡˜Âc«¿»¿«¬≈∆»ƒ
הנפש  nÎÏ‰כוחות ˙e˜lÁ˙‰a¿ƒ¿«¿¿«»

Ûeba ÌÈ˜ÏÁ מתלבש כוח וכל ¬»ƒ«
לו, ומתאים לו השייך הגוף באבר

מוגדר  כוח כל זה שבשלב ולמרות

מזה  זה חלוקים והכוחות בעניינו

הכוחות  זאת בכל כאשר הרי לגמרי,

בזה  זה ÈNÚ˙מתכללים ÈÊ‡¬««¬≈
‰fÓ ‰Ê ˙BÁk‰ ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿«…∆ƒ∆

eÏlk˙‰Ï˙בשלימות, „ÚÂ¿«¿ƒ¿«¿
˙e„Á‡Ï „ÚÂ ,˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ¿«»«¿

.‰ËeLt‰«¿»
e‰ÊÂ האחדות שעניין לעיל האמור ¿∆

בהתכללות  דווקא מתגלה הפשוטה

זו  חלוקות הן שבה בבחינה הספירות

כמבואר  הנפש, בכוחות (ודוגמתו מזו

של Ìbלעיל) Ó‰המשמעות ««
CLÓ‰‰a ¯‡B·nM הנזכרÏL ∆¿»¿«∆¿≈∆

,‡ÏelÈ‰‰ ÏÚa באתי' המשך «««ƒ»
‡ÔÈלגני', ¯B‡L Le¯Èt‰L∆«≈∆≈
ÛBÒומתגלה ונמשך «»¿hÓÏ‰יורד

ÈelÈb‰L ‡e‰ ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ∆«ƒ
˙eËMt˙‰‰Â האור ‰e‡של ¿«ƒ¿«¿

Ïe·b ÈÏ·e ÛBÒ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿
הגילוי  למידת מעצור ואין גבול ואין

‰‡c¯‡וההתפשטות, ÔBLÏ·eƒ¿»ƒ¿»
‡ËeÊ ומתפשט המאיר הנר לאור דומה שהדבר לעיל המצוטט שבזוהר »

,¯·ÈÚÂ ¯ËÒ ÏÎÏ,עבר ולכל צד ‰f‰לכל ¯B‡‰Ó ÔÎÏÂ סוף שאין ¿»¿«¿≈»¿»≈≈»«∆
שלו ולהארה ולהתפשטות ‡ÔÈלגילוי „Ú ˙B¯ÈÙÒe ˙BÓÏBÚ ÌÈNÚ«¬ƒ»¿ƒ«≈

ı˜ הא עניין מתגלה עליונות.ובזה בדרגות שבאור סוף ין ≈

˜¯ ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡ סוף אין של באופן ופועל מתגלה סוף אין שהאור כפי »¿»»∆«
ÌML ,ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓÏֿשהקדוש) הצמצום שלפני האלוקי באור ¿«¿»≈«ƒ¿∆»

ונבראים  עולמות לברוא כדי כביכול, גבול, הבלי אורו את צמצם ברוךֿהוא

˜ıמוגבלים) ÔÈ‡ ˙B¯ÈÙÒc ÔÈÚ‰ BLÈ ‡˜Âc,עשר במספר רק ולא «¿»∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈≈
לאחר  השתלשלות' ב'סדר שהוא כפי

e˙kM·הצמצום. ‰Ó Úe„iÎÂ¿«»««∆»
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ÏL ¯Ó‡na««¬»∆«¿«»≈

˜„ˆ ÁÓv‰ ‡È·nL)41·˙kÓ ∆≈ƒ«∆«∆∆ƒ¿«
ÒÁÈt ·¯‰ „È פינחס ר' החסיד »»«ƒ¿»

של  המאמרים מכותבי שהיה רויזעס

הזקן  ‰ÏÈÁ˙nאדמו"ר ¯eaÈc (ƒ««¿ƒ
השירים' ב'שיר בפסוק ÌÈMLƒƒהפותח

˙BÎÏÓ ‰n‰42ÔÈÚ‰ ¯e‡È·a , ≈»¿»¿≈»ƒ¿»
˙eÓˆÚaL ,ı˜ ÔÈ‡ ˙B¯ÈÙÒcƒ¿ƒ≈≈∆¿«¿

˙e‰Óeֿהקדוש של והמהות העצם «
בעצמו  ÔÈÚברוךֿהוא CÈiL ‡Ï…«»ƒ¿»

ÏÏk ˙B¯ÈÙÒ ÏL הוא העצמות כי ∆¿ƒ¿»
איזה  'ציור' ומכל הגדרה מכל למעלה

Ï‡שיהיה, ÌeˆÓv‰ È¯Á‡Ïe¿«¬≈«ƒ¿…
,ı˜ ÔÈ‡ ˙B¯ÈÙÒ ¯ÓBÏ CÈiL«»«¿ƒ≈≈

ÌML ÔÂÈk הצמצום שאחר במדריגות ≈»∆»
,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ÌLÈ עשר והמספר ∆¿»∆∆¿ƒ

אודות  ככתוב ומדוייק מכוון הוא

יצירה' ב'ספר ÏÂ‡הספירות ¯NÚ∆∆¿…
¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ ,ÚLz43 ≈«∆∆¿…««»»

מדובר ( שלא לבאר כדי ולענייננו,

את  להדגיש חשוב קץ, אין בספירות

כפי  מעשר, יותר לא של ההגבלה

ÏÂ‡שממשיך  ¯NÚ ˜¯ ‡Ï ,eÈÈ‰«¿…«∆∆¿…
„Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ Ìb ‡l‡ ,ÚLz≈«∆»«∆∆¿…««
,(¯NÚÓ ¯˙BÈ ÌÈ‡L ,¯NÚ»»∆≈»≈≈∆∆

ÌeˆÓv‰Ó ‰ÏÚÓÏ ˜¯Â בבחינה ¿«¿«¿»≈«ƒ¿
עצמו  ומהות עצמות איננה אחד שמצד

אינה  שני ומצד ספירות, בה יש ולכן

מוגבלת  אינה ולכן הצמצום לאחר

שם  אלא דווקא ספירות עשר בעניין

ÔÈ‡ „Ú ˙B¯ÈÙÒc ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈
.ı≈̃

CÈLÓÓ ‰Ê ÏÚÂ הריי"צ Ó‡n‰a44eÏˆ‡pM¯הרבי ‰Ó ‰p‰Â" : ¿«∆«¿ƒ¿««¬»¿ƒ≈«∆∆∆¿
'eÎ ¯NÚ ¯tÒÓa ˙B¯ÈÙq‰ומוגבל מוגדר מספר ÏÚשהוא e‰Ê «¿ƒ¿ƒ¿«∆∆∆«

'eÎ ÌeˆÓv‰ È„È לא הצמצום לפני ואילו האור, את וממעט שמגביל ¿≈«ƒ¿
והגבלה, במדידה אורות של הארה ‡Á¯שייך (Ìb) ‰p‰ ˙‡Ê ÏÎ·e¿»…ƒ≈«««
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יז dlk izeg` ipbl iz`a

ּגבּול  ּבלי עֹולמֹות מּכלֿמקֹום נתהּוּו ְְְְִִִִַַָָָהּצמצּום

ּכאׁשר  ּדהּנה, ּבזה, והענין ׁשיעּור". ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָּובלי

עם  הרי האצילּות, ּבעֹולם נמׁשכים ְְְֲֲִִִִִֵַַָָהּספירֹות

ּבלי  הם ׁשּבֹו והּספירֹות האחדּות, עֹולם ְְְְֱִִֵֶַַַָהיֹותֹו

מּזה,43מה  ויתירה ּדוקא, עׂשר ּבמסּפר הם הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּדוקא, עׂשר ּבמסּפר הם הּגנּוזֹות הּספירֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּגם

ולכאֹורה, עׂשר. אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ולא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹעׂשר

קץ, אין עד הם הּספיר ֹות עצמם ׁשּמּצד ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכיון

ּדעׂשר  הּמסּפר האצילּות ּבעֹולם נעׂשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָּכיצד

מּצד  ׁשּזהּו הּוא, הענין א ּדוקא. ְְְִִִֶֶַַַָָָספירֹות

הראׁשֹון  צמצּום ׁשּזהּו ּפנּוי, ּומקֹום ְְִִִֶֶַָָָהּצמצּום

ידי  ׁשעל וכיון לגמרי, האֹור סיּלּוק ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא

ּוגבּול, מּדה ּבבחינת והּגיּלּוי האֹור ּבא ְְְְִִִִִַַַָָָהּצמצּום

מבאר  זה ועל עׂשר. ּבמסּפר הּספירֹות נעׂשּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָלכן

לפני ּבהּמא  רק לא הּוא ּגבּול ּדבלי ׁשהענין מר , ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

ׁשּנעׂשית  הּצמצּום, לאחרי ּגם אּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָהּצמצּום,

עׂשר, אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ולא ּדעׂשר ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹההגּבלה

ּבלי  ׁשל ּבאֹופן הם ׁשהּספירֹות הענין ּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָיׁשנֹו

(הּובא  הּזקן אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּוכמֹו ְְְְֵֵֶַַָָָּגבּול.

ׁשיטֹות  ׁשלׁש ּבכּמה 45ּבדרּוׁש יֹותר ּובארּוּכה , ְְֲִִֵַָָָָֹ

נדּפסּו ׁשּלא ּדאצילּות 46ּדרּוׁשים ׁשהּספירֹות ( ְְְְֲִִִִֶֶַַֹ

ּגבּול, ּבלי ׁשל ּבאֹופן הם ּבאצילּות ׁשהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָּכמֹו

הּנבראים  להיֹות ׁשּיּוכלּו ׁשּכדי ,ּכ ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָועד
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ואילך.)45 ערב ע' ענינים ריב )46אוה"ת ע' תרס"ח סה"מ ואילך. סא ע' ואילך. ט ע' שם אליהו פתח לד"ה הגהות ראה

ועוד. ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌB˜ÓŒÏkÓ ee‰˙ ÌeˆÓv‰ סוף האין באור צמצום שהיה למרות «ƒ¿ƒ¿«ƒ»»

בכל  ומוגבלים), מוגדרים ונבראים עולמות נבראים היו לא הצמצום (ולולי

התהוו  למעשה הצמצום, למרות ÈÏ·eזאת, Ïe·b ÈÏa ˙BÓÏBÚ»¿ƒ¿¿ƒ
"¯eÚÈL.ומבאר שממשיך וכפי לעולמות, מספר ואין ƒ

¯L‡k ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¬∆
ÌÏBÚa ÌÈÎLÓ ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒƒ¿»ƒ¿«

,˙eÏÈˆ‡‰ והנעלה הראשון העולם »¬ƒ
הכלליים  העולמות ארבעת מבין ביותר

של  (אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה)

השתלשלות' ‰B˙BÈ'סדר ÌÚ È¯‰¬≈ƒ¡
,˙e„Á‡‰ ÌÏBÚ שעולם למרות «»«¿

כי  האחדות', 'עולם נקרא האצילות

בגלוי  בו ונרגשת ניכרת ה' אחדות

בעולם  שהן כפי שהספירות (מאחר

הכלים, והן האורות הן האצילות,

כך  מוחלט בביטול לאלוקות בטלים

סתירה  שהיא מציאות כל שאין

ה') ‰Ìלאחדות BaL ˙B¯ÈÙq‰Â¿«¿ƒ∆≈
‰Ó ÈÏa43, שהספירות ולמרות ¿ƒ»

ב'ספר  כאמור הם, האצילות בעולם

מציאות  כל ללא מה', 'בלי יצירה',

עולם  של הספירות זאת בכל וישות,

NÚ¯האצילות  ¯tÒÓa Ì‰ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿«∆∆
‡˜Âc והגבלה מדידה על שמורה מה , «¿»

יש  ומוגבלים מוגדרים דברים רק שהרי

מוגבל  מספר fÓ‰,להם ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
שבעולם  שהספירות בלבד זו ולא

יתר  אלא עשר, במספר הם האצילות

כן  ‰B¯ÈÙq˙אפילו ÌbLעל ∆««¿ƒ
¯NÚ ¯tÒÓa Ì‰ ˙BÊeb‰«¿≈¿ƒ¿«∆∆
¯NÚ ,ÚLz ‡ÏÂ ¯NÚ ,‡˜Âc«¿»∆∆¿…≈«∆∆

.¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ¿…««»»
עשר  וחסידות, בקבלה כמבואר

מעולם  החל בעיקר מוגדרת בצורה ופועלות קיימות העליונות הספירות

באופן  אבל הגלויות', ספירות 'עשר נקראות הן אלו ובבחינות ומטה האצילות

הן  הגנוזות") ספירות ("עשר שלמעלה 'נעלם' סוף אין באור גם קיימות

עשר  באמצעות היא מאלוקות והתגלות המשכה כל בעצם כי מהאצילות,

כך  כל ניכרת לא הספירות בין החלוקה ה'גנוזות' שבספירות אלא הספירות

האצילות, בעולם שהן כפי בספירות מאשר יותר והתאחדות בהתכללות והם

הגדרה  כל ללא שהוא כפי סוף אין אור האיר שאז אף הצמצום, לפני וגם

הצמצום  שלפני סוף אין שבאור אלא הספירות, עשר עניין את יש ו'ציור',

כך  ועל ניכרת. ואינה ונעלם 'גנוז' באופן היא הספירות בין וההגדרה החלוקה

רק  (ולא הן גם הגנוזות', ספירות 'עשר של המעלה כל שעם כאן מבואר

והגבלה  בהגדרה היינו דווקא, עשר במספר האצילות) עולם של הספירות

מסויימת.

‰¯B‡ÎÏÂ,השאלה Ú„נשאלת Ì‰ ˙B¯ÈÙq‰ ÌÓˆÚ „vnL ÔÂÈk ¿ƒ¿»≈»∆ƒ««¿»«¿ƒ≈«
,ı˜ ÔÈ‡,לעיל כמבואר סוף, אין שהוא מאור שנמשכות Èkˆ„כיוון ≈≈≈«

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‰NÚ«¬»¿«»¬ƒ
‡˜Âc ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚc ¯tÒn‰«ƒ¿»¿∆∆¿ƒ«¿»

מוגבל? מספר שהוא

e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ הגדרת «»ƒ¿»∆∆
דווקא  עשר במספר הספירות והגבלת

,Èet ÌB˜Óe ÌeˆÓv‰ „vÓƒ««ƒ¿»»
היה  שבתחילה הסוד בתורת כמבואר

המציאות  כל את ממלא סוף האין האור

עולמות  לברוא העליון ברצון וכשעלה

אורו  את סילק מוגבלים, ונבראים

ואז  כביכול, הצידה, גבול הבלי הגדול

של  (במובן פנוי ומקום חלל נוצר

לבריאת  אפשרות) מקום, נתינת

המוגבלים  והנבראים העולמות ועמידת

e‰fL מקום' נוצר ידו שעל הצמצום ∆∆
הוא ‰¯‡ÔBLפנוי', ÌeˆÓˆ של ƒ¿»ƒ

עוד  היו (שאחריו סוף האין האור

רבים) אופן e‰L‡צמצומים ∆
בצמצום  האלוקי האור של ההתעלמות

האור  של קצת מיעוט רק לא הראשון,

È¯Ó‚Ï,אלא  ¯B‡‰ ˜elÈÒƒ»¿«¿≈
‡a ÌeˆÓv‰ È„È ÏÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿≈«ƒ¿»

ÈelÈb‰Â ¯B‡‰ אחרי שמאיר »¿«ƒ
Ïe·‚e,הצמצום  ‰cÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ»¿

¯tÒÓa ˙B¯ÈÙq‰ eNÚ ÔÎÏ»≈«¬«¿ƒ¿ƒ¿«
¯NÚ.מוגבל מספר שהוא ∆∆

¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ ומחדש ¿«∆¿»≈
Ïe·b ÈÏ·c ÔÈÚ‰L ,¯Ó‡n‰a¿««¬»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿

סוף  האין האור של ‰e‡בפעולתו
ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ˜¯ ‡Ï,באור והסילוק הצמצום שהיה Ìbקודם ‡l‡ …«ƒ¿≈«ƒ¿∆»«

¯NÚ ,ÚLz ‡ÏÂ ¯NÚc ‰Ïa‚‰‰ ˙ÈNÚpL ,ÌeˆÓv‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈«ƒ¿∆«¬≈««¿»»¿∆∆¿…≈«∆∆
,¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ זה בשלב B¯ÈÙq‰L˙אפילו ÔÈÚ‰ Ìb BLÈ ¿…««»»∆¿«»ƒ¿»∆«¿ƒ

Ïe·b ÈÏa ÏL ÔÙB‡a Ì‰ מספר ומוגדר, מוגבל במספר שהן למרות ≈¿∆∆¿ƒ¿
LÏLעשר. Le¯„a ‡·e‰) Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ¯‡·nL BÓÎe¿∆¿»≈«¿«»≈»ƒ¿»…

˙BËÈL45eÒt„ ‡lL ÌÈLe¯c ‰nÎa ¯˙BÈ ‰ke¯‡·e ,46 ƒ»¬»≈¿«»¿ƒ∆…ƒ¿¿
וה'ציור' וה'פשיטות' הספירות עשר מהות בעניין העוסקים חסידות מאמרי

eÏÈˆ‡a˙שלהם  Ì‰L BÓk ˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙq‰L שירדו ) קודם ∆«¿ƒ«¬ƒ¿∆≈»¬ƒ
מאצילות  שלמטה È„kלעולמות „ÚÂ ,Ïe·b ÈÏa ÏL ÔÙB‡a Ì‰≈¿∆∆¿ƒ¿¿«¿≈

Ck,גבול בלי בבחינת הן באצילות Ïהספירות eÏÎeiL È„kL˙BÈ‰ »∆¿≈∆¿ƒ¿
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a"kyz'dיח ,hay c"ei

מּוגּבלים, נבראים ׁשהם עׂשּיה יצירה ְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָּדבריאה

מה  ּדׁשכינּתא, נעל ּבחינת ידי על ּדוקא זה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָהרי

ּבּנעלים  פעמי הּמלאכים 47ּיפּו ענין ׁשּזהּו , ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ

וסנד"ל  ספירת .ג מט"ט ׁשאפיּלּו מּזה, ויתירה ְְֲִִִִֵֶֶַָ

ועד  האצילּות, עֹולם סֹוף ׁשהיא ְְֲִִֶַַַַָהּמלכּות

ּומקֹור  העֹולמֹות התחלת היא ּגּופא ְֲִִֶַַָָָָָָׁשּבאצילּות

ׁשּכללּות  ּכיון עׂשּיה, יצירה לבריאה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָוׁשֹורׁש

ּבהיֹותם  הּנה והאֹותּיֹות, הּגיּלּוי ענין הּוא ְְְְִִִִִִֵַַָָָָענינּה

ּגבּול  ּבלי אֹותּיֹות הם הרי ּוממׁשי48ּבאצילּות . ְְְֲֲִִִִֵֵַָ

רּבא  ּבאּדרא ּׁשּכתּוב מה ׁשּגם 49ּבהּמאמר, ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָ

הּנה  עלמין, אלפי ּתריסר יתבי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻׁשּבגלּגלּתא

לפי  רק הּוא אלף עׂשר ּדׁשנים הּזה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּמסּפר

ּגבּול. ּבלי הּוא ּבאמת אבל ׁשם, ׁשּמדּבר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָהענין

ּפרׁשת  ּתֹורה ּבלּקּוטי צדק הּצמח ׁשּמבאר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכמֹו

ּדיתבין ד ּבּמדּבר  עלמין ּורבבֹות ׁשהאלפים ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָ

מּמׁש עלמין אינן כּו' אּלא 50ּבגלּגלּתא כּו', ְְְְִֵֶַָָָָָָֻ

יתהּו למּטה  עלמין ׁשּכׁשּיּומׁשכּו כן ּכמֹו מהם ה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

אין  ּדאֹור ׁשהענין מּובן זה ּומּכל מּמׁש. ְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבפֹועל

(ׁשהּגיּלּוי  ּתכלית אין עד למּטה ְְִִֵֶַַַַָסֹוף

ּגבּול) ּובלי סֹוף אין ּבבחינת הּוא ְְְְְְִִִִֵַַַוההתּפּׁשטּות

לאחר  ּגם אּלא הּצמצּום, לפני רק לא ְְְִִֵֶַַַַַָֹהּוא

ְִַהּצמצּום.

הּמלכּות CÈLÓÓeה) ׁשּמּבחינת ּבהּמאמר, «¿ƒְְְֲִִֶַַַַַָ

וההתהּוּות  הריּבּוי ּבא ְְֲִִִַַַָָּדאצילּות

מעׂשי רּבּו מה ׁשּכתּוב ּוכמֹו מסּפר, אין 51עד ְְֲִֵֶֶַַַָָָ

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

ב.)47 ז, ובכ"מ.)48שה"ש ואילך. תמח ע' תרס"ו המשך שליט"א )49ראה אדמו"ר כ"ק הערת וראה ב. קכח, זח"ג

.112 ע' תש"ג סע"א).)50בסה"מ (קל, שם כד.)51אגה"ק קד, תהלים

ב. ח, ד) ע"ד). ריש (מג, שה"ש לקו"ת ג)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ולהיברא  Ì‰Lלהתהוות ‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·c ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆≈

ÏÚ ˙ÈÁa È„È ÏÚ ‡˜Âc ‰Ê È¯‰ ,ÌÈÏa‚eÓ ÌÈ‡¯·ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬≈∆«¿»«¿≈¿ƒ«««
‡zÈÎLc'השירים ב'שיר בפסוק הנרמזת השכינה, CÈÓÚÙשל eÙi ‰Ó ƒ¿ƒ¿»«»¿»«ƒ
ÌÈÏÚpa47Ï"„ÒÂ Ë"ËÓ ÌÈÎ‡Ïn‰ ÔÈÚ e‰fL שמצמצמים , «¿»ƒ∆∆ƒ¿«««¿»ƒ¿

ובכל  דאצילות, האורות את ומגבילים

(למרות  עצמן דאצילות האורות אופן,

בלי  בבחינת הן עשר), במספר שהן

גבול.

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ לעיל באמור ƒ≈»ƒ∆
יש  גבול, בלי הן דאצילות שהספירות

אמורים  שהדברים והוא נוסף חידוש

שהן  כפי הספירות עשר כל על

כך  כדי ועד elÈÙ‡L∆¬ƒבאצילות,
ÛBÒ ‡È‰L ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿∆ƒ

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ מדריגה בכל וכמו «»¬ƒ
מאיר  האור אין בסופה בחינה, ובכל

ובאמצע  בראש כמו תוקף באותו

ל'ראש', מתחלק דבר כל (כי העניין

הדרגה  הוא והסוף ו'סוף' 'תוך'

העניין), של »¿ÚÂ„הנחותה
‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡aL בעולם ∆»¬ƒ»

עצמו  המלכות ‰È‡האצילות ספירת ƒ
˙BÓÏBÚ‰ ˙ÏÁ˙‰ אחרי הבאים «¿»«»»

האצילות  L¯BLÂעולם ¯B˜Óe»¿∆
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·Ï שלוש ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

האצילות, מעולם שלמטה העולמות

ספירת  של עניינה שזהו לכך והסיבה

היא  eÏÏkL˙המלכות ÔÂÈk≈»∆¿»
dÈÚ המלכות ספירת של ותוכנה ƒ¿»»

,˙Bi˙B‡‰Â ÈelÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ¿»ƒ
חכמה  שהספירות בחסידות כמבואר

השכל  לעניין מקבילות וכו' ובינה

וגבורה  חסד והספירות הנפש, בכוחות

בכוחות  הרגש לעניין מקבילות וכו'

לעניין  מקבילה המלכות וספירת הנפש,

והרגש,הדיבור  השכל ידו ועל שבו

לדיבור  המלכות של (והשייכות גילוי לידי באים והמידות, המוחין ולמעלה

שולט  המלך כלומר, שלטון', מלך דבר 'באשר בקוהלת הכתוב בלשון נרמזת

הדיבור) eÏÈˆ‡a˙באמצעות Ì˙BÈ‰a ‰p‰ הם הדיבור מילות כאשר ƒ≈ƒ¿»»¬ƒ
בריאהֿיצירהֿעשיה, לעולמות שירדו קודם דאצילות, המלכות ≈¬‰¯Èבספירת

Ïe·b ÈÏa ˙Bi˙B‡ Ì‰48 האותיות מאצילות שלמטה בעולמות ורק ≈ƒ¿ƒ¿
מוגבלים. פרטיים בעניינים מתלבשות

CÈLÓÓe הריי"צ c‡a¯‡הרבי ·e˙kM ‰Ó ÌbL ,¯Ó‡n‰a «¿ƒ¿««¬»∆««∆»¿ƒ¿»
‡a¯49 שבזוהר,ÔÈÓÏÚ ÈÙÏ‡ ¯ÒÈ¯z È·˙È ‡zÏbÏ‚aL שבבחינת «»∆¿À¿»¿»»¿ƒ¿≈««¿≈»¿ƒ

שנים  יושבים שלמעלה, ה'גולגולת'

עולמות אלף ‰tÒn¯עשר ‰p‰ƒ≈«ƒ¿»
‡e‰ ÛÏ‡ ¯NÚ ÌÈLc ‰f‰«∆ƒ¿≈»»∆∆

¯a„nL ÔÈÚ‰ ÈÙÏ באדרא ¯˜ «¿ƒ»ƒ¿»∆¿«≈
ÈÏaרבא  ‡e‰ ˙Ó‡a Ï·‡ ,ÌL»¬»∆¡∆¿ƒ

Ïe·b שבאים דברים גם שלפעמים הרי ¿
הם  דבר של לאמיתו מוגדר, במספר

לגבי  בענייננו, גם וכך גבול, בלי

היותן  שלמרות דאצילות הספירות

בלי  הן דבר של לאמיתו עשר, במספר

‰ÁÓvגבול. ¯‡·nL BÓÎe¿∆¿»≈«∆«
˙L¯t ‰¯Bz ÈËewÏa ˜„∆̂∆¿ƒ≈»»»«

¯a„na˙B··¯e ÌÈÙÏ‡‰L «ƒ¿»∆»¬»ƒ¿»
‡zÏbÏ‚a ÔÈ·˙Èc ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿»¿ƒ¿À¿»¿»
'גלגולת' הנקראת בבחינה שיושבים

LnÓ ÔÈÓÏÚ ÔÈ‡ 'eÎ50 עולמות ≈»»¿ƒ«»
מוגבלים  עולמות של הרגילה בהגדרה

‡l‡ומוגדרים  ,'eÎ שיש בחינות ∆»
ויכולת  אפשרות ¿¿∆¿∆eÎLÓeiLkLבהן

ÔÎ BÓk Ì‰Ó ‰e‰˙È ‰hÓÏ¿«»ƒ¿«∆≈∆¿≈
LnÓ ÏÚBÙa ÔÈÓÏÚ ולכן »¿ƒ¿««»

אינה  מסויים, במספר שבאים העובדה

גבול. בלי שהם לכך סותרת

Ú‰L Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓe¯B‡c ÔÈ ƒ»∆»∆»ƒ¿»¿
ÛBÒ ÔÈ‡ ומתגלה ונמשך יורד ≈

˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ¿«»«≈«¿ƒ
‡e‰ ˙eËMt˙‰‰Â ÈelÈb‰L)∆«ƒ¿«ƒ¿«¿
Ïe·b ÈÏ·e ÛBÒ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿

ומתפשט  מתגלה הוא היכן ‰e‡עד (
‡l‡ ,ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ˜¯ ‡Ï…«ƒ¿≈«ƒ¿∆»

ÌeˆÓv‰ ¯Á‡Ï Ìb כמבואר «¿«««ƒ¿
באריכות. לעיל

CÈLÓÓe הריי"צ ‰) ‰eÎÏn˙הרבי ˙ÈÁanL ,¯Ó‡n‰a «¿ƒ¿««¬»∆ƒ¿ƒ«««¿
˙ee‰˙‰‰Â ÈeaÈ¯‰ ‡a ˙eÏÈˆ‡c נבראים tÒÓ¯,של ÔÈ‡ „Ú «¬ƒ»»ƒ¿«ƒ¿««≈ƒ¿»

כאן  המבואר קץ' אין עד למטה סוף אין 'אור לעניין נוסף ביטוי ¿BÓÎeוזהו
·e˙kL בתהליםEÈNÚÓ ea¯ ‰Ó51 לריבוי עד הקדושֿברוךֿהוא, של ∆»»««¬∆
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יט dlk izeg` ipbl iz`a

מעׂשי ּגדלּו הּנבראים 52ּומה ריּבּוי ׁשהם , ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

הּנבראים  לאחרי 53ּוגדֹולי ׁשּגם ּבזה, והענין . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ידי  על עׂשּיה, יצירה לבריאה מאצילּות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנמׁש

ׁשהם  ּדׁשכינּתא, נעל ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָההתלּבׁשּות

מט"ט  הּמלאכים ּובפרט ּבכלל, ְְְְִִִִַַַַָָָָהּמלאכים

נעׂשּו זה ידי ׁשעל לעיל), (ּכּנזּכר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָוסנד"ל

ׁשעליהם  הּנבראים ּגדֹולי הן נפרדים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָנבראים

צבא  הּוא ּובכללּות ,מעׂשי ּגדלּו מה ְְְֱֲִֶֶַַַָָָנאמר

והן  הּגדּוּלה, ענין מּודּגׁש ׁשּבהם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשמים

עצּום, ּבריּבּוי ׁשהם הארץ ּדצבא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהּנבראים

ּבזה  ּגם הּנה ,מעׂשי רּבּו מה נאמר ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָועליהם

ּבכח, ּגבּול ּבלי רק ולא ּגבּול, ּדבלי הענין ְְְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹיׁשנֹו

ּבפֹועל. ּגבּול ּבלי ּגם ְְְִֶַַָאּלא

ÔÈÚ‰Âמהר"ׁש אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְֲִֵֶֶַַָָָ

רּבים  מים ּבהמׁש על ה ּבארּוּכה ְְֲִִֵֶַַַַָ

אּלה 54הּפסּוק  ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום ׂשאּו ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּכח  ואּמיץ אֹונים מרֹוב  צבאם ּבמסּפר ְְְְִִִִֵַַַָָָֹהּמֹוציא

ׁשּתֹובעים  ההתּבֹוננּות ׁשּזֹוהי נעּדר, לא ְְְְִִִִֶֶֶַָֹאיׁש

יד  ׁשעל מּיׂשראל אחד להענין מּכל יבֹוא זה י ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

אחד  הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ּדׁשמע 55ּדׁשמע , ְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

עיניכם  מרֹום ׂשאּו ּתיבֹות ראׁשי והּכּוונה 56הּוא , ְְֵֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשהּוא  ּכפי אחד להוי' יבֹוא זה ידי ׁשעל ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבזה

חד, הּוא אנּת לבחינת עד העיּלּוי ְְְְְִִִִַַַַַָּבתכלית

ׂשאּו ידי על לזה יבֹוא אי מּובן, אינֹו ְְְְִֵֵֵֶַָָָָולכאֹורה

מרֹום  ׂשאּו ידי ׁשעל ּבזה, ּומבאר עיניכם. ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמרֹום

הּׁשמים, ּבצבא ההתּבֹוננּות ׁשּזֹוהי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָעיניכם,

לידי  ּבא ,מעׂשי ּגדלּו מה נאמר ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשעליהם

ּבאיׁש קּיימים ׁשאינם הארץ צבא ׁשּגם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהֹוכחה
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ו.)52 צב, ב.)53שם נו, וארא תו"א כו.)54ראה מ, ה.)55ישעי' ו, ב).)56ואתחנן (פה, תמ"ט תקו"ז

ואילך. לא פרק ה)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גבול EÈNÚÓבלי eÏ„b ‰Óe52ÌÈ‡¯·p‰ ÈeaÈ¯ Ì‰L שהוא , «»¿«¬∆∆≈ƒ«ƒ¿»ƒ

גבול  בלי ‰ÌÈ‡¯·pריבוי ÈÏB„‚e53,ביותר גדולים הם מהנבראים וחלק ¿≈«ƒ¿»ƒ
מוגדרים  גשמיים נבראים היותם עם אלו, בנבראים גם כיצד ומבאר וממשיך

גבול. הבלי עניין מתגלה ומוגבלים,

È¯Á‡Ï ÌbL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«¿«¬≈
CLÓpL סוף האין האור ∆ƒ¿»

˙eÏÈˆ‡Ó'האחדות 'עולם שהוא ≈¬ƒ
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·Ï עולמות ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

מציאות  בעלי נבראים בהם שיש

היא  והירידה È„Èוישות, ÏÚ«¿≈
˙eLaÏ˙‰‰ סוף האין האור של «ƒ¿«¿

Ì‰L ,‡zÈÎLc ÏÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«««ƒ¿ƒ¿»∆≈
Ë¯Ù·e ,ÏÏÎa ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒƒ¿»ƒ¿»
Ï"„ÒÂ Ë"ËÓ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿
‰Ê È„È ÏÚL ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈∆«¿≈∆

eNÚ בריאהֿיצירהֿעשיה בעולמות «¬
ÈÏB„b Ô‰ ,ÌÈ„¯Ù ÌÈ‡¯·ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ≈¿≈
‰Ó ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ∆¬≈∆∆¡««
‡e‰ ˙eÏÏÎ·e ,EÈNÚÓ eÏ„b»¿«¬∆ƒ¿»

ÌÈÓM‰ הירח ˆ·‡ השמש, ¿»«»«ƒ
וכו' Lb„eÓוהכוכבים Ì‰aL∆»∆¿»

ÌÈ‡¯·p‰ Ô‰Â ,‰le„b‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿≈«ƒ¿»ƒ
ÈeaÈ¯a Ì‰L ı¯‡‰ ‡·ˆcƒ¿»»»∆∆≈¿ƒ

ÌeˆÚ,בכמותÌ‰ÈÏÚÂ על »«¬≈∆
הארץ' 'צבא של הרבים הנבראים

‰p‰ ,EÈNÚÓ ea¯ ‰Ó ¯Ó‡∆¡«»««¬∆ƒ≈
‰Êa Ìb בנבראים שמדובר אף על «»∆

ומוגבלת  מוגדרת גשמית מציאות שהם

‡ÏÂ ,Ïe·b ÈÏ·c ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿…
Ìb ‡l‡ ,ÁÎa Ïe·b ÈÏa ˜«̄¿ƒ¿¿…«∆»«

ÏÚBÙa Ïe·b ÈÏa המתבטא ¿ƒ¿¿«
השמים') 'צבא (של הנבראים בגדולת

הארץ'), 'צבא (של הנבראים ובריבוי

עוד. ומבאר שממשיך וכפי

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
‰ke¯‡a L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡«¿«¬»«¬»

CLÓ‰a הפותחים מאמרים קבוצת ¿∆¿≈
השירים' ב'שיר ¯ÌÈaבכתוב ÌÈÓ, «ƒ«ƒ

˜eÒt‰ ÏÚ54 ישעיה e‡Nבנבואת ««»¿
Ì‡·ˆ ¯tÒÓa ‡ÈˆBn‰ ‰l‡ ‡¯a ÈÓ e‡¯e ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó»≈≈∆¿ƒ»»≈∆«ƒ¿ƒ¿»¿»»

,¯cÚ ‡Ï LÈ‡ Ák ıÈn‡Â ÌÈB‡ ·B¯Ó אומר הכתוב פשוטו לפי ≈ƒ¿«ƒ…«ƒ…∆¿»
תמיד  קיימים השמים' 'צבא של הנבראים הקדושֿברוךֿהוא, של כוחו שמרוב

לעולם ונעדרים נחסרים עיניכם'È‰BfLואינם מרום 'שאו של הדרישה ∆ƒ
Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏkÓ ÌÈÚ·BzL ˙eBa˙‰‰ בה ולהעמיק להתבונן «ƒ¿¿∆¿ƒƒ»∆»ƒƒ¿»≈
‰Ê È„È ÏÚL'ה בגדולת שיתבונן ∆«¿≈∆

ה'' מעשיך רבו ש'מה כך מתוך המובנת

ה'' מעשיך גדלו אחד B·È‡ו'מה כל »
בזה  המתבונן «¿ÔÈÚ‰Ï¿»ƒמישראל

eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈ ÚÓLcƒ¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈
„Á‡ 'ÈÂ‰55‡e‰ ÚÓLc , ¬»»∆»ƒ¿«

ÌB¯Ó e‡N ˙B·Èz ÈL‡»̄≈≈¿»
ÌÎÈÈÚ56ÏÚL ‰Êa ‰Âek‰Â , ≈≈∆¿««»»»∆∆«
‰Ê È„È ובמיוחד ה', בגדולת שיתבונן ¿≈∆

של  מעניינם ומובנת נראית שהיא כפי

לא  ו'איש תמיד שקיימים השמים צבא

‡Á„נעדר' 'ÈÂ‰Ï ‡B·È להכרה »«¬»»∆»
ה' ÈÏÎ˙a˙באחדות ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆¿«¿ƒ

‡e‰ z‡ ˙ÈÁ·Ï „Ú ÈelÈÚ‰»ƒ«ƒ¿ƒ««¿¿
„Á האלוקות מדריגת אחד, הוא אתה «

כי  נעלה הכי באופן ה' אחדות יש שבה

איננה  והנבראים העולמות מציאות כל

כלל  מקום ‡BÈתופסת ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈
È„È ÏÚ ‰ÊÏ ‡B·È CÈ‡ ,Ô·eÓ»≈»»∆«¿≈

ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó e‡N באמת איך ¿»≈≈∆
'שמע' ישראל', 'שמע של ההתבוננות

תביא  עיניכם', מרום 'שאו ראשיֿתיבות

ה'? באחדות להכרה האדם את

e‡N È„È ÏÚL ,‰Êa ¯‡·Óe¿»≈»∆∆«¿≈¿
È‰BfL ,ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó»≈≈∆∆ƒ
ÌÈÓM‰ ‡·ˆa ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿ƒ¿»«»«ƒ
למעלה  הנמצאים וכו' והירח השמש

Ó‰במרום, ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆∆¡««
,EÈNÚÓ eÏ„b לעיל כמבואר »¿«¬∆

סוף  האין כוח מודגש הארץ שבצבא

השמים  ובצבא הריבוי, בעניין בעיקר

בעניין  בעיקר סוף האין כוח מודגש

שלהם, הקיום שבאופן «a‡הגדולה
ı¯‡‰ ‡·ˆ ÌbL ‰ÁÎB‰ È„ÈÏƒ≈»»∆«¿»»»∆

LÈ‡a ÌÈÓÈi˜ ÌÈ‡L הדברים ∆≈»«»ƒ¿ƒ
עצמו  לדבר תמידי קיום ואין אחריהם, באים ואחרים וכלים «∆‡l‡נאבדים
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a"kyz'dכ ,hay c"ei

ּגדלּו, מה עליהם נאמר לא (ׁשּלכן ּבמין רק ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאּלא

הּבלי  ענין יׁשנֹו ּבהם ּגם הּנה רּבּו), מה רק ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאּלא

ּבזה, והענין ּבפֹועל. ּגבּול לבלי ועד ְְְְְְְִִִֶַַָָָּגבּול,

קּיּום  ׁשּיהיה הּבֹורא רצֹון היה איּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָּדהּנה,

המׁשכת  היתה אזי ּתכלית, ּבלי עד ְְְְֲִִַַַַַָָָָָהעֹולמֹות

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו מהארץ הּנבראים ארץ 57ויציאת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

העפר  מן היה והּכל ּגֹו', יצא נמׁשכת 58מּמּנה ( ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

היתה  זֹו ׁשּמארץ וכיון ּגבּול, ּבלי ׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָּבאֹופן

הרי  ּגבּול, ּבלי ׁשל ּבאֹופן הּנבראים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהמׁשכת

סֹוף  אין ׁשהּוא ּכח נתלּבׁש זֹו ׁשּבארץ ְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹמּוכח,

ולא  ּבכח, רק הּוא זה ׁשענין אּלא ּגבּול. ְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹּובלי

מדּוד  ּדבר ּומֹוצאים סֹופרים רגע ּבכל ּכי ְְְְִִִֶַַָָָָּבפֹועל,

ּגבּול  ּדבלי הענין ּגם יׁשנֹו לזה, ונֹוסף ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָּומּוגּבל.

ּדבלי  הענין ׁשּיׁשנֹו ּגּופא מּזה ּכדמּוכח ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָּבפֹועל,

אפיּלּו יּתכן אי מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ּבכח. ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹּגבּול

ידּוע  ׁשהרי ּבלבד, ּבכח ּגבּול ּדבלי 59הענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

לבֹוא  יכֹול אינֹו ּגבּול ּבלי ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶָָָׁשענין

ׁשהּבריאה  נאמר ואם מּוגּבל, ּבדבר ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹּבהלּבׁשה

יּוכל  לא הּצדדים, מּכל ּגבּולית היא ְְִִִִַַָָָֹּכּוּלּה

ּבפֹועל, רק (לא ּגבּולי ּבלּתי ּכח ּבּה ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹלהתלּבׁש

ּבכח. אפיּלּו) ּכח אּלא ּבהּבריאה ׁשּנתלּבׁש וכיון ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּוכפי  ּבפֹועל. ּגם ׁשּיבֹוא ּבהכרח ּגבּולי, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּבלּתי

ּגם  ּבא ּגבּול הּבלי  ׁשהּכח ׁשרֹואים ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּמבאר

ּבּנפעל  הּפֹועל ּכח איּלּו ּכי, ּבהּנבראים, ְְְְִִִִִֵַַַַַָָֹּבפֹועל

היה  ּגב ּול והּבלי ּגבּולי, ּכח רק היה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹׁשּבּבריאה

חּלּוק  להיֹות צרי היה אזי ּבלבד, ּבכח ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹנׁשאר
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ה.)57 כח, כ.)58איוב ג, יב).)59קהלת (הקדמה בהקדמה ח"ב נבוכים מורה א. פרק א מאמר להרס"ג והדעות האמונות

ואילך. א א, להצ"צ החקירה ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  התמידי ÔÈÓaהקיום המין,¯˜ שהסוג, ובחי בצומח שרואים כפי «¿ƒ

בעצמו דבר כל לא אבל להתקיים, Ì‰ÈÏÚממשיך ¯Ó‡ ‡Ï ÔÎlL)∆»≈…∆¡«¬≈∆
הארץ  צבא Ì‰aעל Ìb ‰p‰ ,(ea¯ ‰Ó ˜¯ ‡l‡ ,eÏ„b ‰Ó«»¿∆»«»«ƒ≈«»∆

הארץ  בצבא Ïe·bאפילו ÈÏ·Ï „ÚÂ ,Ïe·b ÈÏa‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿
ÏÚBÙa בעניין ביטוי לידי הבא ¿«

לפי  עוד ומבאר שממשיך וכפי הריבוי,

הדברים. פנימיות

‰È‰ elÈ‡ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ»»
Ìei˜ ‰È‰iL ‡¯Ba‰ ÔBˆ¿̄«≈∆ƒ¿∆ƒ
,˙ÈÏÎz ÈÏa „Ú ˙BÓÏBÚ‰»»«¿ƒ«¿ƒ
הפסק  בלי תמיד יתקיימו שהעולמות

˙‡ÈˆÈÂ ˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ ÈÊ‡¬«»¿»«¿»«ƒƒ«
ı¯‡‰Ó ÌÈ‡¯·p‰ הייתה שכך «ƒ¿»ƒ≈»»∆

בתורה  כאמור בתחילה הבריאה

בראשית, ימי בששת הבריאה בתיאור

נפש  הארץ תוצא דשא, הארץ תדשא

וכו' e˙kL·חיה BÓk)57 באיוב ¿∆»
‡ˆÈ ‰pnÓ ı¯‡ לחם,'Bb וכמו ∆∆ƒ∆»≈≈

בקוהלת  ÔÓשכתוב ‰È‰ Ïk‰Â¿«…»»ƒ
¯ÙÚ‰58ÏL ÔÙB‡a ˙ÎLÓ ( ∆»»ƒ¿∆∆¿∆∆

Ïe·b ÈÏa הגבלה שום הייתה ולא ¿ƒ¿
יציאת  של ובזמן ובכמות באופן

מהארץ, ı¯‡nLהנבראים ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈∆∆
BÊ ויצאו יצאו שממנו הגשמית הארץ

כך ‰È˙‰נבראים אילו להיות, יכולה »¿»
העליון  הרצון »«¿»‰ÎLÓ˙היה

ÈÏa ÏL ÔÙB‡a ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ
BÊ ı¯‡aL ,ÁÎeÓ È¯‰ ,Ïe·b¿¬≈»∆¿∆∆
מציאות  כמובן היא שהארץ למרות

מציאות  ולא ומוגדרת מוגבלת

הזו  בארץ זאת בכל אינסופית,

Ák LaÏ˙ נבראים להוציא ƒ¿«≈…«
וכו' צמחים ‡ÔÈולהצמיח ‡e‰L∆≈

ÔÈÚL ‡l‡ .Ïe·b ÈÏ·e ÛBÒ¿ƒ¿∆»∆ƒ¿»
‰Ê של גבול והבלי סוף האין כוח ∆

ÁÎaהארץ ˜¯ ‡e‰ היינו «¿…«
קיימת, הזו ÏÚBÙa,שהאפשרות ‡ÏÂ ל הארץ למעשה מוציאה אבל א ¿…¿«

גבול וללא סוף ללא ¯‚Úנבראים ÏÎa Èk נתוןÌÈ¯ÙBÒ את יספרו שבו ƒ¿»∆«¿ƒ
סופרים  בפועל הרי כעת, וקיימים מהארץ שיצאו הנבראים של מספרם

,Ïa‚eÓe „e„Ó ¯·c ÌÈ‡ˆBÓe עניין את בארץ יש וביכולת בכוח אבל ¿ƒ»»»¿»
גבול. הבלי

,‰ÊÏ ÛÒBÂ בכוח בארץ ישנו סוף האין שעניין לכך Ìbפרט BLÈ ¿»»∆∆¿«
‡Ùeb ‰fÓ ÁÎeÓ„k ,ÏÚBÙa Ïe·b ÈÏ·c ÔÈÚ‰ עצמו מזה »ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ∆»

ÁÎa Ïe·b ÈÏ·c ÔÈÚ‰ BLiL העובדה עצם מדוע ומבאר וממשיך ∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿…«
עניין  את בארץ בה שיש יש דבר של שלאמיתו הוכחה היא בכוח גבול הבלי

השאלה  ובהקדים בפועל. גם גבול הבלי עניין Ô·eÓאת BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»
ÔÎzÈ CÈ‡מוגבלת מציאות שהיא בארץ ÈÏ·cשיהיה ÔÈÚ‰ elÈÙ‡ ≈ƒ»≈¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ

,„·Ïa ÁÎa Ïe·b רק לא כלומר, ¿¿…«ƒ¿»
שיהיה  ייתכן איך ביאור שצריך

גם  אלא בפועל, גבול בלי בבריאה

בכוח  גבול בלי בבריאה שיש העובדה

מובנת  Úe„Èאינה È¯‰L59 בספרי ∆¬≈»«
חסידות  ובספרי «¿ÔÈÚL∆ƒחקירה

ÏBÎÈ BÈ‡ Ïe·b ÈÏa ‡e‰L∆¿ƒ¿≈»
‰LaÏ‰a ‡B·Ï ולבוא 'להתלבש' »¿«¿»»

וביטוי גילוי Ïa‚eÓלידי ¯·„a כי ¿»»¿»
מוגבלת  שמציאותו מוגבל דבר

עניין  ולהכיל לקלוט יכול לא ומוגדרת

לו  אין מוגבל היותו מפני כי גבול בלי

גבול, בלי לקבל וכלים Ì‡Â¿ƒיכולת
‡È‰ dlek ‰‡È¯a‰L ¯Ó‡…«∆«¿ƒ»»ƒ

,ÌÈ„„v‰ ÏkÓ ˙ÈÏe·b מכל ¿ƒƒ»«¿»ƒ
רק  ולא הבחינות ומכל ההיבטים

מסויים, אחד ÏÎeÈמהיבט ‡Ï…«
da LaÏ˙‰Ï המוגבלת בבריאה ¿ƒ¿«≈»

˜¯ ‡Ï) ÈÏe·b ÈzÏa Ák…«ƒ¿ƒ¿ƒ…«
.ÁÎa (elÈÙ‡ ‡l‡ ,ÏÚBÙa¿«∆»¬ƒ¿…«
Ák ‰‡È¯a‰a LaÏ˙pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»…«

,ÈÏe·b ÈzÏa שלמעשה מאחר אך ƒ¿ƒ¿ƒ
הבלי  עניין בכוח, בבריאה, מלובש כן

לעיל, כמבואר »≈¿∆¿Á¯Î‰aגבול,
‡B·iL ויתגלה גבול הבלי עניין ∆»

ביטוי  ÏÚBÙaויקבל Ìb וזהו «¿«
שיש  העובדה שעצם לעיל שנאמר

שיש  הוכחה היא בכוח גבול בלי בארץ

(לכאורה) כי בפועל, גבול בלי גם בה

אין  מוגבל, דבר היא שהארץ מאחר

גבול  בלי אפילו בה שיהיה אפשרות

בה  שיש שהוברר לאחר אבל בכוח,

הוכח  כבר כי בפועל, גבול בלי גם בה שיש מכריח זה הרי בכוח, גבול בלי

גבול. בלי בה יש מוגבלת, מציאות היותה שעם

¯‡·nL ÈÙÎe המוגבלת בבריאה יש שלמעשה לזה ההוכחה את במאמר ¿ƒ∆¿»≈
מכך גבול, בלי של Ák‰Lעניין ÌÈ‡B¯L האלוקיÏe·b ÈÏa‰ של ∆ƒ∆«…««¿ƒ¿

סוף  אין ומתבטאa‡האור Èk,ומתגלה ,ÌÈ‡¯·p‰a ÏÚBÙa Ìb »«¿«¿«ƒ¿»ƒƒ
ÏÚBt‰ Ák elÈ‡ הבורא של ¯˜כוחו ‰È‰ ‰‡È¯aaL ÏÚÙpa ƒ…««≈«ƒ¿»∆«¿ƒ»»»«

„·Ïa ÁÎa ¯‡L ‰È‰ Ïe·b ÈÏa‰Â ,ÈÏe·b Ák לקבל מבלי …«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»¿…«ƒ¿«
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כי dlk izeg` ipbl iz`a

ׁשּלאחרי  להּימים ׁשּנבראּו הּיֹום ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבהּנבראים

ּבירּוׁשלמי  איתא והרי הּפסּוק 60זה, אּלה 61על ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

הּבראם, ּכיֹום ּבהּבראם, והארץ הּׁשמים ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָתֹולדֹות

ּתֹוקף  ּבאֹותֹו הּבראם, ּכיֹום חזקים ׁשהם ְְְְֲִִֵֶֶַָָָהיינּו,

ׁשּזהּו ּכלל, ׁשיּנּוי ּבלי הּבראם, ּביֹום ׁשהיּו ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָוחֹוזק

ּגבּול  הּבלי ׁשהּכח ניּכר ּובזה הּנצחּיּות, ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹענין

לכאֹורה  אמנם, ּבפֹועל. ּגם ּבהּנבראים ְְְְְְִִִִַַַָָָָָנמׁש

אינֹו הּבראם ּכי ֹום ּדחזקים ׁשהענין לֹומר ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאפׁשר

ּגם  ּכי ּגבּולי, ּבלּתי ּכח התלּבׁשּות על ְְְְִִִִִַַַַָָֹהֹוכחה

ּכיֹום  ּדחזקים הענין להיֹות יכֹול זאת ְְְֲִִִֵַָָָָֹלּולי

ורגע, יֹום ּבכל היא ׁשההתהּוּות מּפני ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּבראם

ׁשּכתּוב  ּבּׁשמים.62ּכמֹו נּצב ּדבר הוי' לעֹולם ְְְְֲִִֶַָָָָָָָָ

ּבין  חיּלּוק ׁשּיׁש לֹומר ׁשּבהכרח ּבזה, הענין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָא

ימי  ּבׁשׁשת ׁשהיה ּכמֹו ּבּנפעל הּפֹועל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכח

זה, לאחרי ׁשה ּוא ּכמֹו הי ׁשנֹות לחי ּדּוׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָבראׁשית

רז"ל  אמרּו לכּמה 63ׁשהרי יֹוסי רּבי את ׁשּׁשאלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לׁשּׁשה  להם אמר עֹולמֹו, את הּקּב"ה ּברא ְִִֶֶַַָָָָָָָָָימים

להם  אמר עֹוׂשה, הּוא מה עּתה ועד מאז ְִֵֶֶַַַַָָָָָימים,

חיּדּוׁש ׁשּפעּוּלת נאמר ואם זיּוּוגים, ּומזּווג ְְְִִִִֵֵֶַַַֹיֹוׁשב

אינֹו הרי ההתהּוּות, ּבראׁשית ּכמֹו היא ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָהיׁשנֹות

מּוכח  ּומּזה עכׁשיו. עֹוׂשה הּוא מה ׁשאלה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָּבגדר

ּכמֹו ההמׁשכה אֹופן אֹותֹו אינֹו היׁשנֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָׁשחיּדּוׁש

ע  בראׁשית, ימי ּבׁשׁשת להיֹות ׁשהיה ׁשאפׁשר ד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בבריאה, בפועל elÁ˜ביטוי ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ÈÊ‡ הבדל ¬«»»»ƒƒ¿ƒ

‰Ê È¯Á‡lL ÌÈÓi‰Ï e‡¯·pL ÌBi‰ ÔÈa ÌÈ‡¯·p‰a והנבראים ¿«ƒ¿»ƒ≈«∆ƒ¿¿¿«»ƒ∆¿«¬≈∆
זמן  במשך קיום עם מוגבל דבר של כטבעו ליום, מיום להיחלש צריכים היו

‡È˙‡מוגבל, È¯‰Â מובאÈÓÏLe¯Èa60˜eÒt‰ ÏÚ61‰l‡ «¬≈ƒ»«¿«¿ƒ««»≈∆
ÓM‰ ˙B„ÏB˙ı¯‡‰Â ÌÈ ¿«»«ƒ¿»»∆

,Ì‡¯a‰a המילה את ודורשים ¿ƒ»¿»
‰eÈÈ,'בהבראם' ,Ì‡¯a‰ ÌBÈk¿ƒ»¿»«¿

Ì‰Lוהארץ תמיד,ÌÈ˜ÊÁהשמים ∆≈¬»ƒ
שנבראו  לאחר שנים אלפי ¿ÌBÈkגם

˜ÊBÁÂ Û˜Bz B˙B‡a ,Ì‡¯a‰ƒ»¿»¿∆¿∆
ÈÏa ,Ì‡¯a‰ ÌBÈa eÈ‰L∆»¿ƒ»¿»¿ƒ

ÏÏk ÈepÈL,הזמן e‰fLבמשך ƒ¿»∆∆
˙eiÁˆp‰ ÔÈÚ בנבראים שקיים ƒ¿««ƒ¿ƒ

מוגבלת, מציאות שהם ∆«Ê·e‰למרות
אלא  הזמן עם נחלשים לא שהנבראים

נצחיות בהם Ák‰Lיש ¯kÈƒ»∆«…«
Ïe·bהאלוקי  ÈÏa‰,הבורא של «¿ƒ¿

בנפעל', הפועל «¿CLÓƒ'כוח
ÏÚBÙa Ìb ÌÈ‡¯·p‰a רק ולא ¿«ƒ¿»ƒ«¿«

בכוח.

¯ÓBÏ ¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎÏ ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿»∆¿»«
Ì‡¯a‰ ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»«¬»ƒ¿ƒ»¿»
לכך  הוכחה שהוא לעיל שנתבאר

מתגלה  הבורא של גבול הבלי שהכוח

בפועל  גם ‰ÁÎB‰בנבראים BÈ‡≈»»
ÈzÏa Ák ˙eLaÏ˙‰ ÏÚ«ƒ¿«¿…«ƒ¿ƒ

,ÈÏe·b לא גבול הבלי שהכוח וייתכן ¿ƒ
התלבשות  של באופן בנבראים נמצא

ומורגשת  וקרובה ישירה שייכות שהיא

˙‡Ê ÈÏeÏ Ìb Èk שהכוח ללא גם ƒ«≈…
בבריאה  יתלבש גבול הבלי הפועל

ÌÈ˜ÊÁc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»ƒ¿»«¬»ƒ
Ì‡¯a‰ ÌBÈk חלישות שום בלי ¿ƒ»¿»

אחרת, מסיבה וזאת הזמן, ee‰˙‰‰L˙במשך ÈtÓ הנבראים כל של ƒ¿≈∆«ƒ¿«
Ú‚¯Â ÌBÈ ÏÎa ‡È‰,מחדש·e˙kL BÓk62 בתהילים'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ ƒ¿»»∆«¿∆»¿»¬»»
ÌÈÓMa ·v E¯·c שמובא כפי היא, הדברים של הפנימית והמשמעות ¿»¿ƒ»«»»ƒ

לברכה, זכרונו טוב שם הבעל "ופירש התניא, שבספר והאמונה' היחוד ב'שער

הן  אלו ואותיות [מילים] תיבות וגו', המים בתוך רקיע יהי שאמרת דברך כי

הרקיעים  כל בתוך ומלובשות השמים רקיע בתוך לעולם ועומדות נצבות

וחוזרות  ושלום, חס כרגע מסתלקות האותיות היו אילו כי להחיותם... לעולם

ואפס  אין השמים כל היו מאמר למקורן, קודם וכמו כלל, היו כלא והיו ממש

ותחתונים. עליונים העולמות שבכל הברואים בכל וכן ממש. כו' רקיע יהי

כרגע  ממנה מסתלקות היו אילו ממש דומם ובחינת הגשמית הלזו ארץ ואפילו

ימי  בששת הארץ נבראת שבהן מאמרות מעשרה האותיות ושלום חס

ממש" בראשית ימי ששת לפני כמו ממש ואפס לאין חוזרת הייתה בראשית,

הם  רגע וכל יום כל כי הבראם, ביום כמו חזקים שהנבראים לכך הסיבה וזו

מחדש. מתהווים

ביאור  זה אין דבר של לאמיתו אולם

כמו  חזקים שהנבראים לעניין מספיק

ומבאר  שממשיך כפי הבראם ביום

מהווה  שהדבר לעיל המבואר (ולכן

גבול  הבלי הפועל שהכוח לכך הוכחה

נשאר  המוגבלים בנבראים מתגלה

נדחה). ולא למסקנה

,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡ מדוע ההסבר «»ƒ¿»»∆
איננו  רגע בכל ההתהוות חידוש

חזקים  שהנבראים זה לעניין הביאור

במשך  נחלשים ולא הבראם ביום כמו

LiLהזמן, ¯ÓBÏ Á¯Î‰aL∆¿∆¿≈««∆≈
˜elÈÁ הבדלÏÚBt‰ Ák ÔÈa ƒ≈…««≈

ÈÓÈ ˙LLa ‰È‰L BÓk ÏÚÙpa«ƒ¿»¿∆»»¿≈∆¿≈
˙ÈL‡¯· נבראו הנבראים כל כאשר ¿≈ƒ

הראשונה  ‰BLÈ˙בפעם LecÈÁÏ¿ƒ«¿»
,‰Ê È¯Á‡Ï ‡e‰L BÓk היינו ¿∆¿«¬≈∆

ימי  ששת מאז הזמן כל במשך

אכן  הזמן במשך שגם והלאה בראשית

רגע  בכל הבריאה של התחדשות יש

ואינו  הישנות' 'חידוש זה אבל ורגע

הראשונה, להתהוות ≈¬∆È¯‰Lדומה
Ï"Ê¯ e¯Ó‡63 במדרשeÏ‡ML »¿««∆»¬

‡¯a ÌÈÓÈ ‰nÎÏ ÈÒBÈ Èa¯ ˙‡∆«ƒƒ¿«»»ƒ»»
Ì‰Ï ¯Ó‡ ,BÓÏBÚ ˙‡ ‰"aw‰«»»∆»»«»∆

,ÌÈÓÈ ‰MLÏ אותו ושאלו חזרו ¿ƒ»»ƒ
‡ÓÊ לברוא הקדושֿברוךֿהוא שסיים ≈»

בראשית  ימי בששת העולם »¿ÚÂ„את
¯Ó‡ ,‰NBÚ ‡e‰ ‰Ó ‰zÚ«»«∆»«

Ì‰Ïהקדושֿברוךֿהוא בראשית ימי ששת שמאז יוסי ÂeÊÓe‚רבי ·LBÈ »∆≈¿«≈
˙BLÈ‰ LecÈÁ ˙leÚtL ¯Ó‡ Ì‡Â ,ÌÈ‚eeÈÊ ורגע רגע בכל ƒƒ¿ƒ…«∆¿«ƒ«¿»

‡È‰ הדבר אותו ‰‰˙‰ee˙בדיוק ˙ÈL‡¯a BÓk,בראשית ימי בששת ƒ¿¿≈ƒ«ƒ¿«
ÂÈLÎÚ ‰NBÚ ‡e‰ ‰Ó ‰Ï‡L ¯„‚a BÈ‡ È¯‰ לאחר גם שהרי ¬≈≈¿∆∆¿≈»«∆«¿»

את  מהווה הקדושֿברוךֿהוא בראשית ימי בששת הבריאה מלאכת סיום

ורגע. רגע בכל מחדש עתה fÓe‰הבריאה ועד 'מאז השאלה את שאלו שכן ƒ∆
מחדש  הקדושֿברוךֿהוא עתה ועד שמאז ענה לא יוסי ורבי עושה' הוא מה

זיווגים') ומזווג ש'יושב ענה (אלא הבריאה LecÈÁLאת ÁÎeÓ»∆ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ÔÙB‡ B˙B‡ BÈ‡ ˙BLÈ‰ האור של והפעולה והגילוי «¿»≈∆««¿»»

·¯‡ÈL˙האלוקי  ÈÓÈ ˙LLa ‰È‰L BÓk ופעולה המשכה אלא ¿∆»»¿≈∆¿≈¿≈ƒ
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a"kyz'dכב ,hay c"ei

(יֹוׁשב  הּבריאה ענין ׁשאינּה אחרת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהתעּסקּות

חזקים  הם ׁשהּנבראים וכיון זיּוּוגים). ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּומזּווג

הרי  בראׁשית, ימי ּבׁשׁשת ּכמֹו הּבראם, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָּכיֹום

ּבלי  ׁשל ּבאֹופן הּוא ּבּנפעל הּפֹועל ׁשּכח ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹמּוכח

נמׁש ּגבּול ּדבלי ׁשהענין והיינּו, ּבפֹועל. ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָּגבּול

וגם  הּצמצּום לאחרי ׁשהם ּובארץ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּׁשמים

יצירה  ּבריאה ּבעֹולמֹות האצילּות, עֹולם ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָלאחרי

העׂשּיה. ּבעֹולם ּבתכלית, למּטה ועד ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָעׂשּיה,

ÌÈiÒÓe ׁשהאֹור לפי הּוא זה ׁשּכל ּבהּסעיף, ¿«≈ְְְִִֶֶֶַָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּגבּול, ּובלי סֹוף אין ְְְִֵֶָהּוא

ׁשהאֹור  לפי הּוא הּדבר ׁשּטעם הּסעיף ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָּבהתחלת

(סעיף  לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הּמאֹור, מעין ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָהּוא

הּמדידה  העּדר ּבֹו יׁש הּמאֹור מעין ׁשּלהיֹותֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָג')

עיּלה  לֹו ׁשאין להענין ועד ּבתכלית, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוההגּבלה

ׁשּמבאר  ּוכפי וׁשלֹום. חס לֹו ׁשּקדמה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָוסיּבה

ּבארּוּכה  עדן נׁשמתֹו (מהֹורׁש"ּב) ְְְְֲִֵֶַַַָָָאדמֹו"ר

תרס"ו  הּוא ,ו ּבהמׁש סֹוף אין ּדאֹור ׁשהענין ְְְְִֵֵֶֶָָ

רק  ׁשהּוא ּפירּוׁשֹו אֹור ׁשהרי ּוביּה, מיּניּה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָסתירה

עליו  לֹומר ׁשּיי לא ּכן ואם ּבעלמא, ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹהארה

להיֹות  ׁשּיכֹול היינּו, ּבאמיּתּיּות, סֹוף ּדאין ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹהּתאר

לֹו ׁשּיהיה ּבהכרח אבל להתּפּׁשטּותֹו, סֹוף ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָאין

וסיּבה  עיּלה לֹו ׁשּיׁש היינּו, ענינֹו, ּבתחיּלת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָסֹוף

ּובלׁשֹון  מהּמאֹור, נמצא האֹור ׁשהרי לֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּקדמה

מּפאנֹו הּׁשם 27הרמ"ע ׁשּבעל הּׁשם, לענין ּבנֹוגע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ

מעין  הּוא האֹור הרי זה, עם ּוביחד לּׁשם. ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָקדם

ּדיׁש הענין ׁשלילת ּגם ּבֹו יׁש זה ׁשּמּצד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמאֹור,

התהּוּות  ידֹו על להיֹות יכֹול ׁשּלכן ּתחיּלה, ְְְִִִֵֶַַָָָָלֹו

ׁשם  ּומבֹואר לעיל). (ּכּנזּכר מאין יׁש ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּבריאה
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ואילך). קסה ע' תרס"ו (המשך ושלאחריו הים את ה' ויולך ד"ה ו)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אחר  להתהוות הראשונה בפעם ההתהוות בין ההבדל הוא כך וכל אחר, באופן

הישנות' 'חידוש שהיא LÙ‡L¯כך „Úיכולה˙BÈ‰Ï ההמשכה עם יחד «∆∆¿»ƒ¿
גם  בבד בד הישנות, חידוש של dÈ‡Lוהפעולה ˙¯Á‡ ˙e˜qÚ˙‰ƒ¿«¿«∆∆∆≈»

.(ÌÈ‚eeÈÊ ‚ÂeÊÓe ·LBÈ) ‰‡È¯a‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»≈¿«≈ƒƒ
לעיל  האמורה המסקנה חוזרת ולכן

הבלי  הבורא, הכוח ופעולת גילוי לגבי

ומבאר. שממשיך כפי בבריאה, גבול,

ÌÈ˜ÊÁ Ì‰ ÌÈ‡¯·p‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ
,Ì‡¯a‰ ÌBÈkבדיוקBÓk ¿ƒ»¿»¿

LLa,˙ÈL‡¯· ÈÓÈ כל ˙ ללא ¿≈∆¿≈¿≈ƒ
הזמן, במשך ÁÎeÓחלישות È¯‰¬≈»

‡e‰ ÏÚÙpa ÏÚBt‰ ÁkL לא ∆…««≈«ƒ¿»
אלא  בכוח ÈÏaרק ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ

ÔÈÚ‰L ,eÈÈ‰Â .ÏÚBÙa Ïe·b¿¿«¿«¿∆»ƒ¿»
CLÓ Ïe·b ÈÏ·c ומתגלה ופועל ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ביטוי  ı¯‡·eומקבל ÌÈÓMa«»«ƒ»»∆
Ì‰L עליונים ונבראים עולמות ∆≈

‰ÌeˆÓvשנבראו  È¯Á‡Ï של ¿«¬≈«ƒ¿
גבול  הבלי סוף האין וכוח Ì‚Âהאור ¿«

גם  בנבראים בפועל בא הנפעל

יותר, נחותים ונבראים בעולמות

שנבראו והנבראים ≈¬»¿È¯Á‡Ïהעולמות
˙BÓÏBÚa ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ»»¬ƒ¿»
„ÚÂ ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«
ÌÏBÚa ,˙ÈÏÎ˙a ‰hÓÏ¿«»¿«¿ƒ¿«

‰iNÚ‰ העשייה בעולם ואפילו »¬ƒ»
מוגבל, והכי תחתון הכי העולם שהוא

האלוקי  הכוח של וגילוי פעולה יש

גבול. בלי הפועל

ÌÈiÒÓe הריי"צ ÛÈÚq‰aהרבי ¿«≈¿«¿ƒ
תש"י, לגני' 'באתי במאמר «∆ÏkLהזה

‰Ê כוח פעולת על לעיל האמור ∆
המוגבלים  בנבראים גבול הבלי הפועל

¯B‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ האלוקי ¿ƒ∆»
הפועל' ב'כוח ‡ÔÈשמתגלה ‡e‰≈

·e˙kL BÓÎe ,Ïe·b ÈÏ·e ÛBÒ¿ƒ¿¿∆»
ÌÚhL ÛÈÚq‰ ˙ÏÁ˙‰a¿«¿»««¿ƒ∆««
‡e‰ ¯B‡‰L ÈÙÏ ‡e‰ ¯·c‰«»»¿ƒ∆»

,¯B‡n‰ ÔÈÚÓ הוא שהאור ואף ≈≈«»
לאור  יש מקום  מכל עצמו, המאור ולא האור, מקור מהמאור, והתגלות הארה

עצמו  המאור של ומאפיינים ‚')תכונות ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ
B˙BÈ‰lLשהוא Baכיוון LÈ ¯B‡n‰ ÔÈÚÓבאור‰„È„n‰ ¯cÚ‰ ∆ƒ¿≈≈«»≈∆¿≈«¿ƒ»

˙ÈÏÎ˙a ‰Ïa‚‰‰Â,לגמרי גבול בלי הוא האור ÔÈÚ‰Ïוגם „ÚÂ ¿««¿»»¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿»
,ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ ‰lÈÚ BÏ ÔÈ‡L שהוסבר וכפי ∆≈ƒ»¿ƒ»∆»¿»«¿»

הארה  רק הוא האור שאמנם זאת גם כולל המאור' מעין 'אור שעניין לעיל

ולא  המאור,מהמאור מעין הוא שהאור כיוון זאת, בכל עצמו, מהמאור חלק

לו  שאין במאור הזה העניין אפילו זה ובכלל סוף, האין כוח את באור יש

בריאה  האור ידי על להיות יכולה שלכן ושלום חס לו שקדמה וסיבה עילה

מאין. יש

¯"BÓ„‡ ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈«¿
Ô„Ú B˙ÓL (a"L¯B‰Ó)¿»«¿ƒ¿»≈∆

CLÓ‰a ‰ke¯‡a מאמרי קבוצת «¬»¿∆¿≈
משנת בהמשכים ,˙¯Â"Òחסידות

‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿≈
È¯‰L ,dÈ·e dÈpÈÓ ‰¯È˙Ò¿ƒ»ƒ≈≈∆¬≈
‰¯‡‰ ˜¯ ‡e‰L BLe¯Èt ¯B‡≈∆«∆»»

‡ÓÏÚa,האור Ôkממקור Ì‡Â ¿«¿»¿ƒ≈
אלא  האור ומקור עצם שאיננו כיוון

בלבד  ÓBÏ¯הארה CÈiL ‡Ï…«»«
ÂÈÏÚ האור ÛBÒעל ÔÈ‡c ¯‡z‰ »»«…«¿≈

˙eizÈÓ‡a סוף אין נחשב ואינו »¬ƒƒ
BÈ‰Ï˙אמיתי, ÏBÎiL ,eÈÈ‰«¿∆»ƒ¿

B˙eËMt˙‰Ï ÛBÒ ÔÈ‡ שזו ≈¿ƒ¿«¿
אמיתי, סוף באין רק ששייכת תכונה

ÛBÒ BÏ ‰È‰iL Á¯Î‰a Ï·‡¬»¿∆¿≈«∆ƒ¿∆
LiL ,eÈÈ‰ ,BÈÚ ˙lÈÁ˙aƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿∆≈
,BÏ ‰Ó„wL ‰aÈÒÂ ‰lÈÚ BÏƒ»¿ƒ»∆»¿»
,¯B‡n‰Ó ‡ˆÓ ¯B‡‰ È¯‰L∆¬≈»ƒ¿»≈«»
לו  שאין מהמאור בשונה כלומר,

סיבה  שום שאין זה במובן כלל תחילה

ושלום, חס לו, שקדמו גורם ושום

יש  כן האור הרי התהוותו, את וגרמו

המאור, והוא וסיבה עילה ¿ÔBLÏ·eƒלו
B‡tÓ Ú"Ó¯‰27Ú‚Ba »««ƒ«¿≈«

ÌM‰ ÏÚaL ,ÌM‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««≈∆«««≈
מסויים בשם ÌMÏהנקרא Ì„»̃««≈

שעדיין  לדבר בשם קוראים לא שהרי

קיים. Ê‰,לא ÌÚ „ÁÈ·e ולמרות ¿««ƒ∆
וסיבה  עילה יש ‰‡B¯שלאור È¯‰¬≈»

‰Ê „vnL ,¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰≈≈«»∆ƒ«∆
המאור  מעין הוא האור ≈LÈשלמעשה

Ba באורÈÚ‰ ˙ÏÈÏL ÌbLÈc Ô «¿ƒ«»ƒ¿»¿≈
‰lÈÁz BÏ שהאור היא והמסקנה ¿ƒ»

המציאות  מצד שלכאורה (אף זה בעניין גם למאור ודומה המאור מעין הוא

מיניה  'סתירה הוא סוף' אין 'אור המושג שכל וכאמור וסיבה, עילה לו יש

ÔÈ‡Óוביה' LÈ ‰‡È¯a‰ ˙ee‰˙‰ B„È ÏÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎlL ,(∆»≈»ƒ¿«»ƒ¿««¿ƒ»≈≈«ƒ
(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) העילה הוא האלוקי שהאין הנברא שיש ניכר שלא באופן «ƒ¿»¿≈

שלו. והסיבה
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כג dlk izeg` ipbl iz`a

אֹור  רק אמנם הּוא עצמֹו מּצד ׁשהאֹור ְְֲִֶַַַַָָָָּבארּוּכה,

ׁשם  ׁשּנקרא ּכפי יֹותר, ּולמעלה ּבלבד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָוהארה

יכֹולת, ּבׁשם ׁשּנקרא ּכפי יֹותר, ּולמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּבלבד,

ׁשּבעצמּות, הענינים ּכל יׁשנם זֹו ּביכֹולת ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָאבל,

ה  ּבין לחּלק אפׁשר אי להעצמּות,ׁשהרי יכֹולת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּדלא  הענין אמיּתית ּבהאֹור ּגם יׁש ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָולכן

רק  לא וההגּבלה הּמדידה העּדר ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹּבחּוׁשּבן,

ׁשאין  הענין אפיּלּו אּלא סֹוף, לֹו ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבהענין

לֹו ׁשּקדמה וסיּבה עיּלה לֹו ׁשאין ּתחיּלה, ,64לֹו ְְְִִִֵֶֶָָָָָ

הּבריאה  התהּוּות ידֹו על להיֹות יכֹולה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשּלכן

על  (נֹוסף ּתחיּלה לּה אין ְְְִֵֶַַָָָָָָׁשּבהרּגׁשתּה

סֹוף). אין ׁשל ּבאֹופן למּטה ְְְְִֵֶֶַַַָההתּפּׁשטּות

(Â מּכללּות ּגם מּוכרח זה ׁשּכל להֹוסיף, ְְְְִִֵֶֶַָָָויׁש

הרב  ּתֹורת ידּועה ּדהּנה, האדם. עבֹודת ְְְֲִִֵַַַַָָָָָענין

רז"ל ז הּמּגיד  מאמר צּדיקים 65על מעׂשה ּגדֹולים ְֲֲִִִִֵַַַַַַַַַ

היה  בראׁשית מעׂשה ּכי וארץ, ׁשמים ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּמעׂשה

עֹוׂשים  וצּדיקים ליׁש), מאין (היינּו מאין ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַיׁש

מעׂשה  הרי מּובן, אינֹו ולכאֹורה וכּו'. אין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָמּיׁש

ּבבחינת  רק מּגיע אין מּיׁש ׁשעֹוׂשים ְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַהּצּדיקים

האדם  עבֹודת מּגעת ׁשאליו הּמקֹום ׁשּזהּו ֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאין,

נאמר  מּזה ׁשּלמעלה ּבּבחינה צדקּת66(ּכי אם ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ועד  ּלֹו, ּתעׂשה מה פׁשעי ורּבּו לֹו ּתּתן ְְְֲִֶֶֶַַַַַָמה

ּבמעׂשיהם 67ׁשאמרּו חפץ, מהן ּבאיזה יֹודע איני ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

לֹומר  אפׁשר ואי כּו'). להיפ אֹו צּדיקים ְְְִִֵֵֶֶֶַַָׁשל

האין, ּבבחינת רק ׁשּמּגיע צּדיקים ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשּמעׂשה

מאין, יׁש וארץ, ׁשמים מּמעׂשה יֹותר ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּגדֹולים

הּמאֹור  ּכעין הּוא ׁשהאֹור סֹוף אין מאֹור ְֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא

הּוא  ּברּו הּמאציל ׁשל ועצמּותֹו מהּותֹו ְְֲִֶַַַַָהּוא
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מב.)64 ע' שם אליהו פתח לד"ה הגהות גם א.)65ראה ה, וֿז.)66כתובות לה, ספ"ב.)67איוב ב"ר

תק). (סימן גדולים ד"ה בסופו המגיד להרב תורה אור ז)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌL ¯‡B·Óeתרס"ו ‰e‡ב'המשך' BÓˆÚ „vÓ ¯B‡‰L ,‰ke¯‡a ¿»»«¬»∆»ƒ««¿

„·Ïa ‰¯‡‰Â ¯B‡ ˜¯ ÌÓ‡,העצם ולא המאור ÏÚÓÏe‰ולא »¿»«¿∆»»ƒ¿»¿«¿»
„·Ïa ÌL ‡¯˜pL ÈÙk ,¯˙BÈ,כאור מתגלה אינו ÏÚÓÏe‰שאפילו ≈¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»

˙ÏBÎÈ ÌLa ‡¯˜pL ÈÙk ,¯˙BÈ שזה ויאיר שיבוא אפשרות היינו ≈¿ƒ∆ƒ¿»¿≈¿∆
ובוודאי  השם מעניין אפילו גילוי פחות

האור, מעניין גילוי «¬‡·Ï,פחות
ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌLÈ BÊ ˙ÏBÎÈaƒ∆∆¿»»»ƒ¿»ƒ
¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,˙eÓˆÚaL∆»«¿∆¬≈ƒ∆¿»
˙eÓˆÚ‰Ï ˙ÏBÎÈ‰ ÔÈa ˜lÁÏ¿«≈≈«¿∆¿»«¿
העצמות  של יכולת היינו 'יכולת' כי

של  ביכולת גם יש בעצמות שיש ומה

B‡‰a¯העצמות, Ìb LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈«¿»
,ÔaLeÁa ‡Ïc ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡¬ƒƒ»ƒ¿»¿»¿¿»

באמת, שהוא כפי גבול בלי המושג

‡Ï ‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„n‰ ¯cÚ‰∆¿≈«¿ƒ»¿««¿»»…
ÛBÒ BÏ ÔÈ‡L ÔÈÚ‰a לא ¯˜ «¿»ƒ¿»∆≈

ואין  סוף ללא מאיר שהאור בכך רק

והתפשטותו, להארתו «∆‡l‡הגבלה
באור  BÏיש ÔÈ‡L ÔÈÚ‰ elÈÙ‡¬ƒ»ƒ¿»∆≈

‰aÈÒÂ ‰lÈÚ BÏ ÔÈ‡L ,‰lÈÁz¿ƒ»∆≈ƒ»¿ƒ»
BÏ ‰Ó„wL64, שגם לעיל כמבואר ∆»¿»

כאור  ממהותו מתחייב ≈«∆ÔÎlLזה
B„È ÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ידי על ¿»ƒ¿«»

‰È¯a‡‰האור  ˙ee‰˙‰ כמבואר ƒ¿««¿ƒ»
המאור  מצד היא שההתהוות לעיל

על  היא בפועל ההתהוות אבל עצמו

האור  הבריאה d˙Lb¯‰aLידי של ∆¿«¿»»»
‰lÈÁz dÏ ÔÈ‡ הנברא היש שהרי ≈»¿ƒ»

הבורא  האלוקי האין את מרגיש לא

'אין (אותו סוף אין שהאור זה ועניין

הוא תחילה' ÏÚלו ÛÒB»«
˙eËMt˙‰‰ וההתגלות וההארה «ƒ¿«¿

.(ÛBÒ ÔÈ‡ ÏL ÔÙB‡a ‰hÓÏ¿«»¿∆∆≈
‰Ê ÏkL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ∆»∆
הבלי  שעניין באריכות לעיל המבואר

בבריאה  גם ניכר סוף אין שבאור גבול

eÏÏkÓ˙המוגבלת  Ìb Á¯ÎeÓ¿»«ƒ¿»
ÔÈÚשל הכללי ה'B·Ú„˙התוכן ƒ¿«¬«
ומבאר.‰‡„Ì,של  שממשיך כפי »»»

„Èbn‰ ·¯‰ ˙¯Bz ‰Úe„È ,‰p‰cממעזריטשÏ"Ê¯ ¯Ó‡Ó ÏÚ65 ¿ƒ≈¿»«»«««ƒ««¬«««
יותר ÌÈÏB„bבגמרא ונעלים NÚnÓ‰חשובים ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ ¿ƒ«¬≈«ƒƒƒ«¬≈

˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ Èk ,ı¯‡Â ÌÈÓL והארץ השמים נבראו ‰È‰שבו »«ƒ»»∆ƒ«¬≈¿≈ƒ»»
LÈ גשמית מושגת ÔÈ‡Óמציאות ואינה ניכרת שאינה (‰eÈÈהאלוקות ≈≈«ƒ«¿

מעשה הייתה וארץ שמים ÌÈNBÚשבריאת ÌÈ˜ÈcˆÂ ,(LÈÏ ÔÈ‡Ó≈«ƒ¿≈¿«ƒƒƒ
LiÓ עצמית ישות עם המציאות ‡ÔÈמציאות הצדיקים, עבודת ידי על כי ƒ≈«ƒ

נהיה  וכך לאלוקות מתבטלת הגשמית

'אין' ‡BÈמ'יש' ‰¯B‡ÎÏÂ .'eÎÂ¿¿ƒ¿»≈
ÌÈ˜Ècv‰ ‰NÚÓ È¯‰ ,Ô·eÓ»¬≈«¬≈««ƒƒ

ÔÈ‡ LiÓ ÌÈNBÚL ביטול ידי על ∆ƒƒ≈«ƒ
האלוקי  לאין הנברא יש ÚÈbÓהיש «ƒ«

נחשבת  והפעולה 'נגיעה' ̄»˜לו
ÌB˜n‰ e‰fL ,ÔÈ‡‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»«ƒ∆∆«»

באלוקות  בחינה «≈∆ÂÈÏ‡Lאותה
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙ÚbÓ גבוה ויותר «««¬«»»»

'נוגעת' האדם עבודת אין Èk)ƒמזה
‰fÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaa למעלה «¿ƒ»∆¿«¿»ƒ∆

שמשם  'אין' הנקראת האלוקות מדרגת

הנבראים התהוות Ó‡66¯היא ∆¡«
BÏבאיוב  Ôzz ‰Ó z˜„ˆ Ì‡ƒ»«¿»«ƒ∆

,Bl ‰NÚz ‰Ó EÈÚLÙ ea¯Â¿«¿»∆««¬∆
באלוקות, הגבוהות בדרגות כלומר,

והן  משמעות, האדם למעשי אין

שלו  לחטאים והן האדם של לצדקותו

האלוקות  על והשפעה פעולה אין

e¯Ó‡L „ÚÂ67 במדרשÈÈ‡ ¿«∆»¿≈ƒ
ıÙÁ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈֿהקדוש ≈«¿≈∆≈∆»≈

ÏLברוךֿהוא, Ì‰ÈNÚÓa¿«¬≈∆∆
'eÎ CÙÈ‰Ï B‡ ÌÈ˜Ècˆ כי «ƒƒ¿≈∆

למעשה  שבה גבוהה בדרגה מדובר

ההפוכים  והמעשים יתרון אין לצדיקים

לא  האדם מעשי כי מכעיסים לא

ÓBÏ¯נחשבים  ¯LÙ‡ CÈ‡Â .(¿≈∆¿»«
˜¯ ÚÈbnL ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚnL∆«¬≈«ƒƒ∆«ƒ««

ÔÈ‡‰ ˙ÈÁ·a האלוקות בחינת ƒ¿ƒ«»«ƒ
ששייכת  דרגה והיא 'אין' שנקראת

BÈ˙¯וחשוביםÌÈÏB„bלבריאה, ¿ƒ≈
,ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚnÓ שנבראו ƒ«¬≈»«ƒ»»∆

‡e‰L ,ÔÈ‡Ó LÈ הבריאה מעשה ≈≈«ƒ∆
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Ó הבלי האלוקי האור ≈≈

‰nגבול  ÔÈÚk ‡e‰ ¯B‡‰L¯B‡ ∆»¿≈«»
האור, מקור B˙eÓˆÚÂוהמאור, B˙e‰Ó ‡e‰ הארה רק לא המהות, עצם «¿«¿

ÏÈˆ‡n‰ ÏL הבוראB˙e‡ÈˆnL ‡e‰ Ce¯aהמאציל ‰e‡של ∆««¬ƒ»∆¿ƒ
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a"kyz'dכד ,hay c"ei

מאיזה  עלּול ואינֹו מעצמּותֹו הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָׁשּמציאּותֹו

הּוא, הענין א וׁשלֹום. חס לֹו ׁשּקדמה ְְְִִֶַַָָָָָָעיּלה

ׁשּׁשם  מהּמקֹום ׁשּלמעלה ׁשהּבחינה היֹות ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָּדעם

ּדכחׁשיכה מּגעת ּבאֹופן היא האדם עבֹודת ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָ

מּכל 68ּכאֹורה  ּגֹו', פׁשעי ורּבּו ּגֹו' צדקּת אם , ְְְִִֶַַָָָָָָ

ׁשּנקרא  יֹותר, ועמֹוק נעלה ענין יׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָמקֹום,

ּומהּות, לעצמּות ועד הּמּקיף, ּפנימּיּות ְְְְְִִִִִַַַַַָלפעמים

ּדוקא  צּדיקים ׁשל ּבמעׂשיהם חפץ הּוא ,69ׁשּׁשם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

צּדיקים  ׁשל ּבנׁשמֹותיהם ּוכמֹו70ונמל , ְְְְְִִִִֵֶֶַָ

ׂשנאתי,71ׁשּכתּוב  עׂשו ואת יעקב את ואֹוהב ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

נחלתנּו את לנּו ּדיבחר הּבחירה ענין הּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוׁשם

סלה  אהב אׁשר יעקב ּגאֹון ענין 72את ׁשהּוא , ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּבתכלית  חפׁשית הּוא 73ּבחירה זה ׁשענין , ְְְְְִִִִֶֶַָָָ

ּכי  ּכלל, ּגיּלּויים ׁשל ענין ּבֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶָָָּבמקֹום

ׁשל  ענין ּכבר יׁשנֹו ּגיּלּוי, ׁשל ענין איזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָּכׁשּיׁשנֹו

(מהֹורׁש"ּב)74נטּיה  אדמֹו"ר מּביאּור וכּמּובן . ְְְְְִִֵַַַָָָ

האֹור  ּבבחינת ׁשּגם לעיל, הּנזּכר עדן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָנׁשמתֹו

יׁשנֹו האדם) עבֹודת מּגעת ׁשּׁשם האין ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָ(ּבחינת

ּומהּות, לעצמּות ועד הּמאֹור, מעין ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶַַַַָָָהענין

את  נחלתנּו את לנּו ּדיבחר הענין נמׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּמּׁשם

צּדיקים  מעׂשה ּגדֹולים ולכן ּגֹו'. יעקב ְְְֲֲִִִֵֵַַַָֹּגאֹון

ּבבחינת  ׁשּמּגיעים ּכיון וארץ, ׁשמים ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּמעׂשה

לבחינת  ועד האמיּתי, ּבּיׁש ׁשּנכלל ּכפי ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהאין

האמיּתי  מּיׁש לחּלקּה ּכלל אפׁשר ׁשאי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיכֹולת

וזהּו לעיל). ענין (ּכּנזּכר ּכללּות ידי ׁשעל ּגם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
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יב.)68 קלט, ובכ"מ.)69תהלים פ"ב. י מאמר ומעין קונטרס ג.)70ראה פ"ב, רבה ג.)71רות א, מז,)72מלאכי תהלים

24.)73ה. ע' תש"ג סה"מ ובכ"מ.)74ראה .1341 ע' .1309 ע' ח"ד לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.ÌBÏLÂ ÒÁ BÏ ‰Ó„wL ‰lÈÚ ‰ÊÈ‡Ó ÏeÏÚ BÈ‡Â B˙eÓˆÚÓ≈«¿¿≈»≈≈∆ƒ»∆»¿»«¿»
יותר  ונעלית חשובה היא צדיקים' 'מעשה האדם, שעבודת ייתכן ואיך

וארץ'? שמים 'מעשה סוף, אין אור ידי על מהבריאה

‰ÈÁa‰L ˙BÈ‰ ÌÚc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ שהיא באלוקות הנעלית «»ƒ¿»¿ƒ¡∆«¿ƒ»
ביותר  נעלית ודרגה ∆נעלית Lבחינה

ÌB˜n‰Óיותר  ‰ÏÚÓl הבחינה ¿«¿»≈«»
B·Ú„˙והדרגה  ˙ÚbÓ ÌML∆»«««¬«

‰ÎÈLÁÎc ÔÙB‡a ‡È‰ Ì„‡‰»»»ƒ¿∆¿«¬≈»
‰¯B‡k68, אותה שלגבי באופן »»

חושך  בין הבדל אין נעלית בחינה

לאלה  הרצויים האדם מעשי בין לאור,

שהובא  הכתוב וכלשון רצויים, שאינם

Bb'לעיל  z˜„ˆ Ì‡ של שהצדקות ƒ»«¿»
בקדושֿברוךֿ דבר מוסיפה לא האדם

Bb'הוא  EÈÚLÙ ea¯Â יש ואם ¿«¿»∆
את  מכעיס זה אין רבים פשעים לאדם

מדובר  כי כביכול, הקדושֿברוךֿהוא,

לא  התחתון האדם מעשי שבה בדרגה

מקום, תופסים ולא «ÏkÓƒנחשבים
LÈ ,ÌB˜Ó באלוקות ÔÈÚלמעלה »≈ƒ¿»

¯˙BÈ „ÂÚ ˜BÓÚÂ ‰ÏÚ מבחינה «¬∆¿»≈
והוא  כאורה', 'כחשיכה שלגביה זו

הנעלה  ÌÈÓÚÙÏהעניין ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ
,ÛÈwn‰ ˙eiÓÈt כללי באופן ¿ƒƒ««ƒ

שהיא  באלוקות ה'מקיף' בחינת

מהתלבשות  בעולמות למעלה פנימית

הפנימיות  מבחינת נעלית ובנבראים,

ונבראים, לעולמות יותר ששייכת

וחיצוניות  פנימיות יש עצמו וב'מקיף'

הנעלית  הבחינה היא המקיף' ו'פנימיות

עצמו  ב'מקיף' יותר »¿ÚÂ„והעמוקה
˙e‰Óe ˙eÓˆÚÏ של המהות עצם ¿«¿«

אפילו  שלמעלה עצמה האלוקות

המקיף', בבחינות ÌMLמ'פנימיות ∆»
של  מהבחינה הרבה הנעלות אלו

כאורה' בעצמו ‰e‡'כחשיכה ÏLהקדושֿברוךֿהוא Ì‰ÈNÚÓa ıÙÁ»≈¿«¬≈∆∆
‡˜Âc ÌÈ˜Ècˆ69, במעשיהם חפץ האם יודע איני שבה בדרגה כמו לא «ƒƒ«¿»

מקום  תופסים לא האדם מעשי דרגה אותה לגבי כי להיפך, או צדיקים של

CÏÓÂ, כביכול ומתחשב, ˆÌÈ˜Ècמתייעץ ÏL Ì‰È˙BÓLa70, ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ
·e˙kL BÓÎe71,'ליעקב עשיו ש'אח פי על שאף מלאכי בנבואת ¿∆»

ÌLÂמכלֿמקום, ,È˙‡N ÂNÚ ˙‡Â ·˜ÚÈ ˙‡ ·‰B‡Â בבחינה »«∆«¬…¿∆≈»»≈ƒ¿»
זו  ‰ÈÁa¯‰נעלית ÔÈÚ ‡e‰ ישראל בבני בוחר שהקדושֿברוךֿהוא ƒ¿««¿ƒ»

שלו  המיוחד העם ÚÈ˜·להיות ÔB‡b ˙‡ e˙ÏÁ ˙‡ eÏ ¯Á·Èc¿ƒ¿«»∆«¬»≈∆¿«¬…

‰ÏÒ ·‰‡ ¯L‡72, בתהילים הכתוב הבחירה e‰L‡כלשון עניין ¬∆»≈∆»∆
כאן ÈÏÎ˙a˙המדובר ˙ÈLÙÁ ‰¯ÈÁa ÔÈÚ73‰Ê ÔÈÚL של , ƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿»∆

ולא  זה בדבר דווקא לבחור חיצונית סיבה כל ללא מוחלטת חופשית בחירה

שזה  מפני ורק אך אלא הנבחר הדבר של והיתרונות המעלות מפני בחירה

הבוחר  של ‰e‡רצון המהות בעצם

ודרגה ÌB˜Óaהאלוקות  בבחינה ¿»
ÌÈÈelÈb ÏL ÔÈÚ Ba ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»∆ƒƒ
ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ BLiLk Èk ,ÏÏk¿»ƒ¿∆∆¿≈∆ƒ¿»

ÈelÈb ÏL מסויימת והתייחסות ∆ƒ
הנבחר, ÏLלדבר ÔÈÚ ¯·k BLÈ∆¿¿»ƒ¿»∆

‰iË יש שאליו בדבר דווקא לבחור ¿ƒ»
חופשית  ובחירה מסויימת, נטייה

אך  היא הבחירה כאשר רק היא לגמרי

הבוחר  של רצונו מפני .74ורק
האדם  עבודת המסקנה, שלפי וכיוון

בה, בוחר והקדושֿברוךֿהוא נוגעת,

אלא  באלוקות נמוכות בדרגות רק לא

זו  הרי האלוקות, ומהות בעצמות

סוף  האין שעניין לעיל למבואר הוכחה

ופועל  ונמשך יורד כן המאור, שבעצם,

אין  האור ידי על המוגבלת בבריאה

ומבאר. ששמשיך וכפי סוף,

¯"BÓ„‡ ¯e‡ÈaÓ Ô·enÎÂ¿«»ƒ≈«¿
Ô„Ú B˙ÓL (a"L¯B‰Ó)¿»«¿ƒ¿»≈∆
˙ÈÁ·a ÌbL ,ÏÈÚÏ ¯kÊp‰«ƒ¿»¿≈∆«ƒ¿ƒ«

) ¯B‡‰שהיאÔÈ‡‰ ˙ÈÁa »¿ƒ«»«ƒ
הנברא  היש מתהווה «∆ÌMLשממנה

BLÈ (Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙ÚbÓ«««¬«»»»∆¿
,¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰L ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆≈≈«»
ÌMnL ,˙e‰Óe ˙eÓˆÚÏ „ÚÂ¿«¿«¿«∆ƒ»
עצמה  האלוקות של המהות מעצם

˙‡ eÏ ¯Á·Èc ÔÈÚ‰ CLÓƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿«»∆
'Bb ·˜ÚÈ ÔB‡b ˙‡ e˙ÏÁ«¬»≈∆¿«¬…
בוחר  עצמו והקדושֿברוךֿהוא

ובעבודתם. ישראל ≈«¿ÔÎÏÂבנשמות
ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ ÌÈÏB„b האדם ı¯‡Âעבודת ÌÈÓL ‰NÚnÓ ¿ƒ«¬≈«ƒƒƒ«¬≈»«ƒ»»∆

ÌÈÚÈbnLהבריאה, ÔÂÈk משמעות להם ויש 'נוגעים' צדיקים מעשה כי ≈»∆«ƒƒ
ÔÈ‡‰ ˙ÈÁ·a הנברא היש את ÏÏÎpLהמהווה ÈÙk המהווה ה'אין' ƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
,ÈzÈÓ‡‰ Lia,עצמה ‰ÏBÎÈ˙האלוקות ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ האפשרות «≈»¬ƒƒ¿«ƒ¿ƒ««¿∆

נבראים ולברוא אור להאיר האלוקות עצמות של ‡LÙ¯והיכולת È‡L∆ƒ∆¿»
(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÈzÈÓ‡‰ LiÓ d˜lÁÏ ÏÏk ליצ ייתכן חלוקה לא ור ¿»¿«¿»ƒ≈»¬ƒƒ«ƒ¿»¿≈

בעצמות  קיימת היכולת אלא עצמה והאלוקות היכולת עניין בין והבדלה

יש  סוף סוף שבדבר, וההפלאה הרוממות כל עם לעיל, וכמבואר האלוקות,
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כה dlk izeg` ipbl iz`a

רז"ל  (ּכמאמר הּׁשּבת ענין נעׂשה מי 75העבֹודה ְְֲֲֲִִַַַַַַַַָָָָ

מנּוחה, ׁשענינֹו ּבׁשּבת) יאכל ׁשּבת ּבערב ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּטרח

רז"ל  מנּוחה.76ּכמאמר חסר, העֹולם היה מה ְְֲֵֶַַַַָָָָָָ

אלקים  ויכל נאמר (ׁשּלכן מנּוחה ּבא ׁשּבת ְְֱֱִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבא

ּגֹו'ּבּיֹום  נאמר 77הּׁשביעי זה לפני ׁשּכבר אף , ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָ

צבאם  וכל והארץ הּׁשמים וידּועה 78ויכּוּלּו ,( ְְְְִִֶַַַָָָָָָָ

טֹוב  ׁשם הּבעל מנּוחה,ח ּתֹורת נקרא ׁשהּקּב"ה ְְִֵֶַַַַַָָָָ

ּתנּועה  ּכי (ׁשיּנּוּיים), ּתנּועה ּבֹו ׁשּיי ׁשאין ְְְִִִִֵֶַָָָלפי

(ּכי  ּובמקֹום ּבזמן ׁשהּוא ּבדבר אם ּכי ׁשּיי ְְְִִִִֶַַָָָָֹלא

ועתיד, הוה ּדעבר הּׁשיּנּוּיים הּוא הּזמן ְְְְִִִִֶַַַַָָָֹענין

עם  ׁשּקׁשּור הּמקֹום לענין ּבנֹוגע ּגם מּובן ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּומּזה

הּזמן  ואינֹו79ענין סֹוף אין הּוא הּקּב"ה אבל ,( ְְְֲִֵֵַַַַָָָ

ולכן  זמן, ּבגדר אינֹו וגם למקֹום מּמקֹום ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָנעּתק

וענין  וכּו'. ּגדֹול הּבהירּות וׁשם מנּוחה, ְְְְְְְִִִַַָָָָנקרא

מעׂשה  ּגמר ׁשּלאחר הּוא מנּוחה ּבא ׁשּבת ְְְֲֵֶַַַַַָָָָּבא

זֹו ּבהירּות יתּבר ה' הבהיק ְְְְִִִִִֵֵָבראׁשית

ׁשּמּמּנּו הּמאֹור ּבחינת הּמנּוחה, ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָ(ׁשּבבחינת

רֹוׁשם  ׁשרק הּבריאה, הׁשּתלׁשלּות סדר ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָנמׁש

זה  ידי ועל עצמּה), ּבהּבריאה נׁשאר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָמּמּנּו

ּותׁשּוקה  וחׁשק רצֹון ּבהּנבראים ְְְְְִִִֵֵֶַָָָנתעֹורר

ויכּוּלּו ענין וזהּו הּמנּוחה, לבחינת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָלהתעּלֹות

ּכּליֹון  מּלׁשֹון ויכּוּלּו צבאם, וכל והארץ ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָהּׁשמים

הּמנּוחה 80ּותׁשּוקה  ׁשענין מּובן זֹו ּומּתֹורה . ְְְִִֶַַָָָָ

ׁשּיי לא מּלבּדֹו ּכי ּומהּות, ּבעצמּות הּוא ְְְְִִַַַַַָָֹּדׁשּבת

ּגם  וזהּו לאמיּתתֹו. מנּוחה ׁשל ענין ְְְֲִִֶֶַַַָָָלֹומר
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תא). סימן - קה"ת (בהוצאת ג לג, ח"ב סלאוויטא) (מהדורת טוב שם כתר ח)

סע"א.)75 ג, ב"ר )76ע"ז וראה חצבה). (ד"ה א לח, סנהדרין תוס' ויכל). (ד"ה א ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י

ט. שם.)77פ"י, א.)78בראשית א.)79שם, צח, ברכה לקו"ת פ"ז. שעהיוה"א תניא מב,)80ראה בראשית אוה"ת ראה

ואילך. ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בעולמות  ופעולה וגילוי ביטוי אמיתי, גבול בלי שהוא המאור לענייני

המוגבלים. ובנבראים

Ìb e‰ÊÂ כך על הפנימי ‰B·Ú„‰הטעם ÔÈÚ ˙eÏÏk È„È ÏÚL ¿∆«∆«¿≈¿»ƒ¿«»¬»
ה' את עובד ¯Ï"Êנפעל NÚ‰שהאדם ¯Ó‡Ók) ˙aM‰ ÔÈÚ75 «¬»ƒ¿«««»¿«¬«««

aL˙בגמרא  ·¯Úa Á¯hL ÈÓƒ∆»«¿∆∆«»
˙aLa ÏÎ‡È הדברים פנימיות ולפי …«¿«»

נפעל  השבת ותוכן שעניין היא הכוונה

האדם  של והפעולה הטרחה ידי על

'ערב  השבוע, בימי ה' את העובד

BÈÚLשבת' הוא ) השבת של ∆ƒ¿»
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,‰ÁeÓ76 כך על ¿»¿«¬«««

הבריאה  נשלמה בראשית ימי שבששת

הבריאה, מלאכת שנשלמה ואחרי כולה

,¯ÒÁ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‰Ó∆»»»»»≈
‰ÁeÓ ‡a ˙aL ‡a .‰ÁeÓ¿»»«»»¿»

¯Ó‡ ÔÎlL) סיום לגבי בתורה ∆»≈∆¡«
בראשית  ימי בששת »¿»ÏÎÈÂהבריאה

'Bb ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ˜Ï‡77, ¡…ƒ««¿ƒƒ
¯Ó‡ ‰Ê ÈÙÏ ¯·kL Û‡«∆¿»ƒ¿≈∆∆¡«
ÏÎÂ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ eleÎÈÂ«¿«»«ƒ¿»»∆¿»

Ì‡·ˆ78 נשלם שהכול נאמר וכבר ¿»»
'ויכל  נאמר מה על כן ואם השישי ביום

על  מלאכתו', השביעי ביום אלוקים

בוא  עם שנתחדש המנוחה עניין

‰ÏÚaהשבת  ˙¯Bz ‰Úe„ÈÂ ,(ƒ»««««
·BË ÌL‡¯˜ ‰"aw‰L ≈∆«»»ƒ¿»

Ba CÈiL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÁeÓ¿»¿ƒ∆≈«»
«¿Úez‰בהקדושֿברוךֿהוא 

ÌÈiepÈL) לזמן ומזמן למצב ממצב ƒƒ
לא  לעולם הקדושֿברוךֿהוא אלא וכד'

Úez‰משתנה  Èk של ), במובן ƒ¿»
הזמן בגלל שינוי או מצב …Ï‡שינוי

‡e‰L ¯·„a Ì‡ Èk CÈiL«»ƒƒ¿»»∆
ÌB˜Ó·eמוגבל  ÔÓÊa ומוגדר ƒ¿«¿»

ומקום  זמן של ÔÈÚבהגבלות Èk)ƒƒ¿«
,„È˙ÚÂ ‰Â‰ ¯·Úc ÌÈiepÈM‰ ‡e‰ ÔÓf‰ שהקדושֿברוךֿהוא וכיוון «¿««ƒƒ¿»»…∆¿»ƒ

שלגביו  באופן מהזמן למעלה והוא הללו וההגבלות מההגדרות למעלה הוא

ועתיד, הווה עבר, של והגבלות לגדרים מקום אודות fÓe‰אין מהאמור ƒ∆
הללו  ההבדלים אין האלוקות לגבי אלא למעלה שינויים בו שאין הזמן עניין

כלל ÔÈÚקיימים ÌÚ ¯eLwL ÌB˜n‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ»«¿≈«¿ƒ¿««»∆»ƒƒ¿«
ÔÓf‰79 הגשמית המציאות את העושים הם יחד, שניהם והמקום, הזמן כי «¿«

ומוגדרת  ÛBÒמוגבלת ÔÈ‡ ‡e‰ ‰"aw‰ Ï·‡ שום ), תחת נתון ולא ¬»«»»≈
והמקום, הזמן הגבלות לא גם zÚ˜הגבלות, BÈ‡Â עובר ÌB˜nÓאינו ¿≈∆¿»ƒ»

ÔÓÊ ¯„‚a BÈ‡ Ì‚Â ÌB˜ÓÏ¿»¿«≈¿∆∆¿«
מהזמן, למעלה ˜¯‡אלא ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»

ÌLÂהקדושֿברוךֿהוא ,‰ÁeÓ¿»¿»
'מנוחה' של ‰e¯È‰a˙במדריגת «¿ƒ

סוף  האין eÎÂ'האור ÏB„b היינו »¿
גבולות. וללא סוף ללא שמאיר

‰ÁeÓ ‡a ˙aL ‡a ÔÈÚÂ לפי ¿ƒ¿«»«»»¿»
הדברים  Á‡lL¯פנימיות ‡e‰∆¿««

˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ ¯Ób במשך ¿««¬≈¿≈ƒ
הבריאה  ימי ‰'ששת ˜È‰·‰ƒ¿ƒ

C¯a˙È והאיר BÊוגילה ˙e¯È‰a ƒ¿»≈¿ƒ
˙ÈÁa ,‰Áen‰ ˙ÈÁ·aL)∆ƒ¿ƒ««¿»¿ƒ«

¯B‡n‰ ומהות עצמות האור, מקור «»
CLÓמהמאור epnnLהאלוקות ∆ƒ∆ƒ¿»

‰‡È¯a‰ ˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò Ïk»≈∆ƒ¿«¿¿«¿ƒ»
ידי  על הוא בריאתה שאופן

מדרגה  האלוקי האור השתלשלות

epnÓלדרגה, ÌLB¯ ˜¯L∆«∆ƒ∆
עצמו  המאור של זו והארה מהבהקה

ÏÚÂ ,(dÓˆÚ ‰‡È¯a‰a ¯‡Lƒ¿»¿«¿ƒ»«¿»¿«
‰Ê È„È המנוחה עניין והבהקת הארת ¿≈∆

למטה מלמעלה ≈¿BÚ˙ƒ¯¯בעולם
˜LÁÂ ÔBˆ¯ ÌÈ‡¯·p‰a¿«ƒ¿»ƒ»¿≈∆
˙ÈÁ·Ï ˙BlÚ˙‰Ï ‰˜eL˙e¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«

‰Áen‰,למעלה מלמטה בהתעלות «¿»
ÌÈÓM‰ eleÎÈÂ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««¿«»«ƒ
eleÎÈÂ ,Ì‡·ˆ ÏÎÂ ı¯‡‰Â¿»»∆¿»¿»»«¿

ÔBÈlk ÔBLlÓ וכיסופים וצימאון ƒ¿ƒ»
‰˜eL˙e80 להתעלות הנבראים של ¿»

לאלוקות. BÊולהתקרב ‰¯BzÓe של ƒ»
טוב  שם ÔÈÚLהבעל Ô·eÓ»∆ƒ¿«

CÈiL ‡Ï Bc·lÓ Èk ,˙e‰Óe ˙eÓˆÚa ‡e‰ ˙aLc ‰Áen‰«¿»¿«»¿«¿«ƒƒ¿«…«»
‰ÁeÓ ÏL ÔÈÚ ¯ÓBÏ סוף אין של תואם B˙zÈÓ‡Ïבהירות זה והרי «ƒ¿»∆¿»«¬ƒ»

בבריאה  גם נמשך האמיתי סוף האין שעניין באריכות לעיל המבואר את

המוגבלת.
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a"kyz'dכו ,hay c"ei

חסידּות  ּבדרּוׁשי למעלה 81המבֹואר הּוא ׁשּׁשּבת ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

יֹום  הּיֹום ׁשבּוע ּבכל אֹומרים ולכן ְְְְִֵֵַַַַָָָמהּזמן,

מחדׁש, הּזמן ענין מתחיל ׁשאז לפי כּו', ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָראׁשֹון

למעׂשה  ראׁשֹון יֹום הּפעם עֹוד ְְֲִִֵֶַַַַַׁשּמתחיל

למעלה  הּוא הּׁשּבת ׁשענין והיינּו, כּו', ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָבראׁשית

נעלה  הּיֹותר ּבאֹופן ׁשהּוא ּכפי ּגם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַמהּזמן

ידּוע  ּדהּנה, הּזמן. הּזמן 82ׁשּבענין לענין ׁשּקֹודם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ

זמּנים  סדר ּגם הּזמן 83יׁשנֹו נמׁש (ׁשּמּמּנּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ולא  מטי וׁשֹוב, ּדרצֹוא להענין ועד ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹּדלמּטה),

ּבאֹור  עד מעלה למעלה יׁשנֹו זה ׁשענין ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָמטי,

ּדׁשּבת  הּמנּוחה ׁשענין מּובן ּומּזה סֹוף. ְְְִִֵֶֶַַַָָָאין

ׁשהּזמן  ּכפי ּגם הּזמן, ענין מּכללּות ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָ(ׁשּלמעלה

הארה  ׁשל ענין ׁשּזהּו נעלה, הּיֹותר ּבאֹופן ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּוא

ּבעצמּות  הּוא ׁשם) ׁשל ּבאֹופן אפיּלּו ְְְְֲִִֵֶֶַוגיּלּוי,

ׁשהרי  האדם, עבֹודת מּגעת זֹו ּובבחינה ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָּומהּות.
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ובכ"מ.)81 ואילך. א'תתצז ע' א'תתצא. ע' ברכה אוה"ת א. כה, שה"ש לקו"ת ואילך.)82ראה ב נז, להצ"צ סהמ"צ ראה

ז.)83 פ"ג, ב"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e„ÈÒÁ ÈLe¯„a ¯‡B·Ó‰ Ìb e‰ÊÂ81‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙aML ¿∆««¿»ƒ¿≈¬ƒ∆«»¿«¿»

ÔÓf‰Ó,השבוע ימי שאר כמו הזמן ומגבלות לגדרי נתון לא השבת ויום ≈«¿«
,'eÎ ÔBL‡¯ ÌBÈ ÌBi‰ Úe·L ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡ ÔÎÏÂ שכבר למרות ¿»≈¿ƒ¿»»««ƒ

העולם בריאת מאז ראשון ימי אלפי Ê‡Lעברו ÈÙÏ מידי ראשון ביום ¿ƒ∆»
השבת, צאת עם ÏÈÁ˙Ó«¿ƒשבוע,

ÏÈÁ˙nL ,L„ÁÓ ÔÓf‰ ÔÈÚƒ¿««¿«≈»»∆«¿ƒ
ÔBL‡¯ ÌBÈ ÌÚt‰ „BÚ«««ƒ

,'eÎ ˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ בכל ולכן ¿«¬≈¿≈ƒ
יום  הוא השבת שלאחר היום שבוע

מעל  התעלות הייתה בשבת כי ראשון,

הזמן  מושג השבת ולאחר הזמן גדרי

מהתחלה  המשמעות eÈÈ‰Â,מתחיל ¿«¿
היא  הדברים של »¿ÔÈÚL∆ƒהעמוקה

ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙aM‰««»¿«¿»≈«¿«
¯˙Bi‰ ÔÙB‡a ‡e‰L ÈÙk Ìb«¿ƒ∆¿∆«≈

ÔÓf‰ ÔÈÚaL ‰ÏÚ בעניין כי «¬∆∆¿ƒ¿««¿«
היא  ושבת שונים, אופנים יש הזמן

מהזמן  למעלה אפילו מהזמן למעלה

פחות  והכי נעלה הכי באופן שהוא כפי

המציאות  בגדרי ומוגדר מוגבל

ומבאר. שממשיך כפי המוגבלת,

Úe„È ,‰p‰c82ÔÈÚÏ Ì„BwL ¿ƒ≈»«∆∆¿ƒ¿«
ÌÈpÓÊ ¯„Ò Ìb BLÈ ÔÓf‰83 «¿«∆¿«≈∆¿«ƒ

רוחנית  יותר בצורה לזמנים חלוקה

כפשוטו  הזמן מעניין ÚÂ„ומעודנת ,(‰hÓÏc ÔÓf‰ CLÓ epnnL)∆ƒ∆ƒ¿»«¿«ƒ¿«»¿«
,ÈËÓ ‡ÏÂ ÈËÓ ,·BLÂ ‡Bˆ¯c ÔÈÚ‰Ï שהאור בחסידות כמבואר ¿»ƒ¿»¿»»»≈¿…»≈

נמשך  כביכול ושוב, רצוא של באופן למטה מלמעלה ונמשך יורד האלוקי

ולא  מגיע מטי', ולא 'מטי בבחינת וכן הלאה, וכן ונמשך וחוזר למקורו וחוזר

הזמן  בעניין קשור זה וכל נעלות יותר בדרגות ושוב' 'רצוא מעין שהוא מגיע,

הלאה  וכן אחריה שבא ל'שוב' קודמת בהכרח 'רצוא' של תנועה כל כי

‰Ê ÔÈÚL'מטי ולא ו'מטי ושוב' 'רצוא ÏÚÓ‰של ‰ÏÚÓÏ BLÈ ∆ƒ¿»∆∆¿¿«¿»«¿»
„Ú אפילו.ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡a «¿≈

צדק: הצמח לאדמו"ר מצותיך' ב'דרך [וכמבואר

הזמן... מעניין יותר דק הוא הזמן וסדר הזמן, לסדר זמן בין הפרש "יש

ומאז  ומחריבן... עולמות בונה שהי' מלמד אבהו... ר' שאמר ועלֿדרך

הם  הנ"ל העולמות כי הזמן סדר נמצא הי' הנ"ל עולמות בניין שהתחיל

בהם  הי' שלא עד שיתבאר, כמו שלנו השפל מעולם נעלים רוחניים עניינים

הי' העולם שנברא ולאחר הזמן סדר הנקראת המציאות אלא כשלנו גשמי זמן

היה  לא הזמן סדר גם הנ"ל העולמות בניין קודם אמנם שלנו... גשמי הזמן

כן  גם יובן לגמרי... הזמן מן למעלה שהוא הוא לבדו יתברך הוא הי' אלא

והתהוותו  לגמרי... הזמן מן למעלה שהוא יתברך ממנו הזמן התהוות בעניין

האחדות, מן הריבוי התהוות עלֿדרך ופרט כלל בבחינת כן גם הוא

בעלי  הנמצאים ריבוי עלֿדרך גבוליים חלקים ריבוי הוא הזמן שהתחלקות

הזמן  חלקי כל כולל כן וכמו כאחד כולם שכולל כללי אור בחינת ויש גבול,

אחת, בסקירה הדורות כל סוף עד ומביט צופה בחינת וזהו ממש, כאחד

נמשך  ואחרֿכך כאחד, שני אלפי דשית הזמן כל כוללת אחת שסקירה

בחינות  לכמה בהתחלקות זו מסקירה

כל  לא אך רב זמן כוללת בחינה וכל

אלו  ובבחינות שני אלפי דשית הזמן

כיום  בעיניך שנים אלף כי נאמר

אחת  שבחינה ד'). צ' (תלים אתמול

בבת  שנה אלף זמן כוללת יום הנקראת

לחלקים  מתחלקים ואחרֿכך אחת,

אך  רב זמן כולל הוא גם חלק שכל

שבו  השנה ראש עניין והוא מזה פחות

כל  שכוללת אחת בחינה נמשך ביום

בסקירה  השנה ימי (365) דשס"ה הזמן

ראשיֿ לי"ב מתחלק ואחרֿכך אחת,

דל' הזמן כולל שראשֿחודש חדשים

ואחרֿכך  לימים ואחרֿכך יום (30)

לרגעים  מתחלק ואחרֿכך לשעות...

והוויית  אחרון... היותר הזמן והוא

צמצום  מחמת הוא הזמן שורש

בריאת  בהתחלת שהיה והתפשטות

מטי' ולא 'מטי זה ונקרא העולם...

הצמצום  בחינת והנה האריז"ל בכתבי

השפע  התחלקות שיהיה כל ולכן הרגע זמן שהיית גורם הוא וההתפשטות

שקדמו  חבירו שמסתלק אחר להתמשך צריך הרי חלק וכל רבים לחלקים

והסתלקות  התפשטות מטי ולא מטי נקרא האחד והסתלקות המשכת אםֿכן

בחינת  שהיא שבאדם הנשימה וכמשל רגעים ריבוי יהיה ההתחלקות וריבוי

מה  זמן יהי' הנשימות ומריבוי והתפשטות בהסתלקות הלב מן החיות המשכת

שאור  אףֿעלֿפי ונמצא לחברתה, מתאחרת או קודמת אחת כל שבהכרח לפי

יהי' ממנו הנמשכים בנמצאים אבל מהזמן למעלה הוא ברוךֿהוא איןֿסוף

באמת  כי הזמן סדר הנקרא וזהו המשכותם... סדר מחמת ואיחור קדימה בחי'

בבחינת  שהמשכותיו לפי הזמן סדר שנקרא אלא כשלנו  גמור זמן אינו

מבחינת  רק וכו' תפארת ואחרֿכך גבורה ואחרֿכך חסד תחלה התחלקות

וימלוך  מלך מלך שנאמר וזהו גמור זמן יתהוה עשיה יצירה בבריאה מלכות

עבר עניין ועתיד..."]שהוא הווה

ÔÈÚ ˙eÏÏkÓ ‰ÏÚÓlL) ˙aLc ‰Áen‰ ÔÈÚL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿««¿»¿«»∆¿«¿»ƒ¿»ƒ¿«
,ÔÓf‰,לעיל כנזכר זמן, המושג קיים שבהם האופנים ובכל הדרגות בכל «¿«

ÏL ÔÈÚ e‰fL ,‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ÔÙB‡a ‡e‰ ÔÓf‰L ÈÙk Ìb«¿ƒ∆«¿«¿∆«≈«¬∆∆∆ƒ¿»∆
ÌL ÏL ÔÙB‡a elÈÙ‡ ,ÈelÈ‚Â וגילוי,‰‡¯‰ הארה הוא 'שם' גם כי ∆»»¿ƒ¬ƒ¿∆∆≈

ביותר  הנעלה באופן גם וגילוי, מהארה למעלה שהוא המנוחה עניין )ואילו
˙ÚbÓ BÊ ‰ÈÁ··e .˙e‰Óe ˙eÓˆÚa ‡e‰'ו'נוגעת˙„B·Ú ¿«¿«ƒ¿ƒ»«««¬«
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כז dlk izeg` ipbl iz`a

ענין  ּכללּות ידי על ּבאה ּדׁשּבת ְְְְְִֵַַַַָָָָָהּמנּוחה

ּבׁשּבת). יאכל ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח (מי ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹהעבֹודה

זה,e‰ÊÂז) ּבסעיף המבֹואר הענין ּכללּות ¿∆ְְְְִִֶַָָָָָ

למעלה, האֹוצר ענין להבין ְְְְְִִֵֶַַָָָָׁשּכדי

החיל  לפקידי ונֹותנים ׁשּפֹותחים האֹוצר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָויֹוקר

ּגֹודל  ּתחיּלה מבאר החיל, לאנׁשי ידם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָועל

ּתכלית, אין עד למּטה סֹוף אין ּדאֹור ְְְְִִֵֵַַַָָָהענין

אין  ּבבחינת וההתּפּׁשטּות הּגיּלּוי ענין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַׁשהּוא

אין  עד למּטה ׁשּנמׁש ּכפי ּגבּול ּובלי ְְְְְִִִֵֶַַָָסֹוף

עׂשּיה, יצירה ּבריאה ּבעֹולמֹות אפיּלּו ְְְְֲֲִִִִִַָָָָּתכלית,

,מעׂשי ּגדלּו מה הּנבראים, ּבגדֹולי רק ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹולא

,מעׂשי רּבּו מה הּנבראים, ּבריּבּוי ּגם ְְֲִִִֶֶַַַַָָָאּלא

אין  ענין ׁשּזהּו מסּפר, אין עד ריּבּוי ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבאֹופן

ׁשל  העיּלּוי ּגֹודל יּובן ּומּזה לאמיּתתֹו, ֲִִִֶֶֶַַָָסֹוף

ּתכלית", אין עד מ"למּטה ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָהּדרגֹות

אין  עד למעלה הּוא סֹוף אין ׁשאֹור ענין ְְְִֵֵֶֶֶַַָָׁשּזהּו

ׁשּזהּו זה ׁשּלאחרי ּבהּסעיפים ׁשּמבאר ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָקץ,

ׁשּמתחיל  הּנקּוּדה וזֹוהי ׁשּלמעלה. האֹוצר ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָענין

ׁשּמלמעלה  ,ההמׁש ׁשל זה ּבחלק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלבאר

ׁשהם  החתּומים, האֹוצרֹות את ונֹותנים ְְְֲִִִֵֶֶַָָּפֹותחים

למּטה  סֹוף אין ּדאֹור מהענין אפיּלּו יֹותר ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָנעלים

על  האֹוצרֹות ּבנתינת והּכּוונה ּתכלית. אין ְְְִִִֵַַַַַַָָָָעד

לאנׁשי החיל ּפקידי  לצֹורידי היא החיל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַ

ׁשלל  ּדלׁשלֹול הענין לא ּגּופא, ּובזה ְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹהּמלחמה,

ועד  ׂשכר, לקּבל מנת על העבֹודה לא ּבז, ְְְְֲֵַַַַָָָָָָֹולבֹוז

ּדוקא  אּלא הּׂשכר, ּבענין נעלה הּיֹותר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלאֹופן

הרצֹון  ,הּמל רצֹון ׁשּיּוׁשלם ּדנּצחֹון, ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָהעבֹודה

ּכפי  היינּו, הּוא, ּברּו סֹוף אין ּומהּות ְְְְִֵַַַָּדעצמּות

ׁשּכלּול  ּכפי ּבהרצֹון מתלּבׁש ּומהּות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָׁשעצמּות

למּטה  ּדוקא נמׁש ּכ ואחר ּומהּות, ְְְְְְִַַַַַַָָָָּבעצמּות

הּגׁשמי. העׂשּיה לעֹולם עד ּתכלית, אין ְְְֲִִִֵַַַַַַָָעד
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ ˙eÏÏk È„È ÏÚ ‰‡a ˙aLc ‰Áen‰ È¯‰L ,Ì„‡‰»»»∆¬≈«¿»¿«»»»«¿≈¿»ƒ¿«

‰„B·Ú‰'ה את עובד לעיל (שהאדם שהובא ז"ל חכמינו ממאמר כמובן »¬»
˙aL ·¯Úa Á¯hL ÈÓ'ה מעניין aLa˙וייהנה ÏÎ‡Èבעבודת ƒ∆»«¿∆∆«»…«¿«»

).המנוחה 
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ (Ê התוכן ¿∆¿»»ƒ¿»

של Ê‰,הכללי ÛÈÚÒa ¯‡B·Ó‰«¿»¿»ƒ∆
תש"י  לגני' 'באתי מאמר של י"ב  סעיף

¯ˆB‡‰ ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï È„kL∆¿≈¿»ƒƒ¿«»»
ניצחון  בשביל מבזבז שהמלך

בנמשל  שהוא כפי «¿»¿ÏÚÓÏ‰המלחמה,
‰‡Bˆ¯באלוקות  ¯˜BÈÂ שתמיד , ¿∆»»
גנוז  מבית ÌÈÁ˙BtLהוא ומוציאים ∆¿ƒ

‰ÏÈÁהגנזים È„È˜ÙÏ ÌÈ˙BÂ¿¿ƒƒ¿ƒ≈««ƒ
הצבא  ÈL‡Ïמפקדי Ì„È ÏÚÂ¿«»»¿«¿≈

ÏÈÁ‰ וכפי) הלוחמים החיילים ««ƒ
אין שיוס  'אור לעניין הכוונה להלן בר

קץ'), אין עד למעלה ≈«¿Ó·‡¯סוף
הריי"צ  במאמר הרבי זה בסעיף

ÔÈ‡ ¯B‡c ÔÈÚ‰ Ï„Bb ‰lÈÁz¿ƒ»∆»ƒ¿»¿≈
ÛBÒונמשך Ú„מתגלה ‰hÓÏ¿«»«

,˙ÈÏÎz ÔÈ‡,גבולות וללא סוף ללא ≈«¿ƒ
ÈelÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ

˙eËMt˙‰‰Â האלוקות של ¿«ƒ¿«¿
Ïe·b ÈÏ·e ÛBÒ ÔÈ‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿

CLÓpL ÈÙk ביטוי ומקבל ופועל ¿ƒ∆ƒ¿»
elÈÙ‡ ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ¿«»«≈«¿ƒ¬ƒ
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
לעיל  (וכמבואר מוגבלים עולמות שהם

נמשך  סוף האין שהאור באריכות

מוגבלים), ונבראים בעולמות גם ופועל

,ÌÈ‡¯·p‰ ÈÏB„‚a ˜¯ ‡ÏÂ¿…«ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ
המוגבלת  בבריאה סוף אין של והגילוי

בנבראים  רק לא ביטוי ומקבל נמשך

והכוכבים  והירח השמש כמו הגדולים

הכתוב  נאמר eÏ„bשעליהם ‰Ó«»¿
‡l‡ ,EÈNÚÓ נמשך סוף האין «¬∆∆»

‰ÌÈ‡¯·p,בבריאה  ÈeaÈ¯a Ìb«¿ƒ«ƒ¿»ƒ
כמות  מרובה, מספר שיש בעובדה

נאמר  כך שעל נבראים, של עצומה,

EÈNÚÓ,הכתוב  ea¯ ‰Ó והריבוי »««¬∆
‡ÔÈהוא  „Ú ÈeaÈ¯ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ«≈

,¯tÒÓ,גבול ללא e‰fLריבוי ƒ¿»∆∆
,B˙zÈÓ‡Ï ÛBÒ ÔÈ‡ ÔÈÚ,גבול ובלי סוף אין של האמיתית המשמעות ƒ¿«≈«¬ƒ»

‰fÓe שהוא המוגבלת בבריאה סוף האין המשכת בעניין לעיל מהמבואר ƒ∆
תכלית" אין עד "למטה סוף האין והתגלות המשכת Ï„Bbעניין Ô·eÈ«∆

,"˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ"Ó ‰ÏÚÓlL ˙B‚¯c‰ ÏL ÈelÈÚ‰»ƒ∆«¿»∆¿«¿»ƒ¿«»«≈«¿ƒ

תכלית" אין עד "למטה הנמשך מהאור יותר שנעלות באלוקות דרגות אותן

e‰fL הוא תכלית" אין עד מ"למטה שלמעלה ‡ÔÈהדרגות ¯B‡L ÔÈÚ ∆∆ƒ¿»∆≈
‡e‰ ÛBÒ ומתעלה nL·‡¯עולה BÓk ,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ הרבי ¿«¿»«≈≈¿∆¿»≈

Ê‰הרי"צ  È¯Á‡lL ÌÈÙÈÚq‰a הנזכר י"ב סעיף ÔÈÚאחרי e‰fL ¿«¿ƒƒ∆¿«¬≈∆∆∆ƒ¿«
È‰BÊÂ .‰ÏÚÓlL ¯ˆB‡‰»»∆¿«¿»¿ƒ
¯‡·Ï ÏÈÁ˙nL ‰ce˜p‰«¿»∆«¿ƒ¿»≈
,CLÓ‰‰ ÏL ‰Ê ˜ÏÁa¿≈∆∆∆«∆¿≈

‰ÏÚÓÏnL האלוקות מצד ∆ƒ¿«¿»
ÌÈ˙BÂ ÌÈÁ˙Bt ישראל לבני ¿ƒ¿¿ƒ

החיל  אנשי ‰‡B¯ˆB˙שהם ˙‡∆»»
Ì‰L ,ÌÈÓe˙Á‰ אלו 'אוצרות' «¬ƒ∆≈

אין  עד למעלה סוף אין 'אור עניין שהם

ÔÈÚ‰Óקץ' elÈÙ‡ ¯˙BÈ ÌÈÏÚ«¬ƒ≈¬ƒ≈»ƒ¿»
ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡c¿≈¿«»«≈

.˙ÈÏÎz«¿ƒ
‰Âek‰Â והתכלית È˙a˙המטרה ¿««»»ƒ¿ƒ«
˙B¯ˆB‡‰ מבחינת האלוקות גילוי »»

קץ' אין עד למעלה סוף אין »ÏÚ'אור
ÏÈÁ‰ ÈL‡Ï ÏÈÁ‰ È„È˜t È„È¿≈¿ƒ≈««ƒ¿«¿≈««ƒ
ה' את העובדים ישראל בני ובנמשל,

‰Ê·e ,‰ÓÁÏn‰ C¯BˆÏ ‡È‰ƒ¿∆«ƒ¿»»»∆
‡Ùeb,עצמה המלחמה Ï‡בעניין »…

ÊB·ÏÂ ÏÏL ÏBÏLÏc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿»»¿»
,Êa בשביל למלחמה הכוונה אין «

ובנמשל שלל, ‰B·Ú„‰לתפוס ‡Ï…»¬»
,¯ÎN Ïa˜Ï ˙Ó ÏÚ הכוונה אין «¿»¿«≈»»

כך  על השכר קבלת בשביל ה' לעבודת

ÔÈÚa ‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ÔÙB‡Ï „ÚÂ¿«»∆«≈«¬∆¿ƒ¿«
¯ÎO‰,ביותר נעלה לשכר לא ואפילו «»»
‡l‡ שהיא למלחמה Âc˜‡הכוונה ∆»«¿»

ÌÏLeiL ,ÔBÁvc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ»∆¿«
‰CÏnבפועל  ÔBˆ¯ שמטעמו ¿«∆∆

למלחמה, יוצאים והחיילים המפקדים

היינו  eÓˆÚc˙ובנמשל ÔBˆ¯‰»»¿«¿
,‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe«≈»
האלוקות  של והמהות העצם ואמנם

אבל  הרצון, מעניין למעלה זה הרי

ÈÈ‰˙e‰Óe ˙eÓˆÚL ÈÙk ,e «¿¿ƒ∆«¿«
ÏeÏkL ÈÙk ÔBˆ¯‰a LaÏ˙Óƒ¿«≈¿»»¿ƒ∆»

כלול  שהרצון e‰Óe˙כפי ˙eÓˆÚa¿«¿«
יותר  בדרגות הוא שהרצון כפי ולא

עצמו, בפני עניין Ckנמוכות, ¯Á‡Â¿««»
ומהות, מעצמות הדבר התגלות סוף CLÓלאחר האין האור של הגילוי ƒ¿»

ÈÓLb‰ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚÏ „Ú ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ ‡˜Âc וזו «¿»¿«»«≈«¿ƒ«¿«»¬ƒ»««¿ƒ
לעולם  עד ביותר, למטה אלוקות לגילוי להביא הזו, הרוחנית המלחמה מטרת

ממנו. למטה תחתון שאין ביותר התחתון העולם שהוא הגשמי הזה
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a"kyz'dכח ,hay c"ei

e‰ÊÂ סעיף) לעיל המדּוּבר הענין ּכללּות ּגם ¿∆ְְְְִִֵַַָָָָָ

ׁשכינה  ׁשעיּקר ,ההמׁש ּבכללּות ְְְִִִֵֶֶַַָָא')

כּו', נסּתּלקה ּכ ׁשאחר אּלא היתה, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָּבּתחּתֹונים

ּולהמׁשי לחזֹור יׂשראל ּבני עבֹודת היא זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָועל

זה  וענין ּבתחיּלה, ׁשהיה ּכפי ׁשכינה ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָעיּקר

וקּיּום  הּתֹורה ּבליּמּוד העבֹודה ידי על ְְְֲֲִִֵַַַָָָָנעׂשה

הּתֹורה  ׁשּקּיּום היינּו, צבא, ׁשל ּובאֹופן ְְְִִֶֶֶַַַָָָהּמצוֹות,

(צבא  צבא אנׁשי ׁשל ההנהגה ּבאֹופן הּוא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּומצֹות

זאת  ועֹוׂשים עֹול, ּבקּבלת ׁשהיא חיל) ְְְִִִִֶַַַָֹמּלׁשֹון

(צבא  מּוגּבל ּוזמן ּבמקֹום התלּבׁשּות ׁשל ְְְְְְִֶֶַַָָָָּבאֹופן

התּכּללּות  ׁשל ּובאֹופן ּדוקא, מּוגּבל) זמן ְְְְְְְִִֶֶַַַָָמּלׁשֹון

התּכּללּות  ידי ׁשעל ויֹופי צביֹון מּלׁשֹון ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ(צבא

יׂשראל  ּבני ּדכל ההתּכּללּות ּגוונים), ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָריּבּוי

וׁשֹואב  עצי חֹוטב עד ׁשבטיכם ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָמראׁשיכם

הּנפׁש,84מימי ּכחֹות ּדכל ההתּכּללּות וכן , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ

זה  ידי על ׁשּדוקא ד') (סעיף לעיל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָּכמדּוּבר

ּבּנפׁש ׁשּדּוגמתֹו חד, הּוא אנּת מּבחינת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָלֹוקחים

ידי  ועל הּנפׁש, ועצם הּנפׁש ּפׁשיטּות ענין ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַהּוא

הּדירה  ׁשּתהיה העליֹון הרצֹון את מׁשלימים ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָזה

הּמל ּומהּות עצמּות נמצא ׁשּבּה ,יתּבר ,85לֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

מלּכא  ּבביאת מּמׁש, ּבקרֹוב ׁשּיתּגּלה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָּכפי

טפחים. מעׂשרה למּטה ְְְֲִִֵַָָָָָמׁשיחא,
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טֿי.)84 כט, נצבים – הכתוב תרעט )85לשון ע' ח"ב שה"ש אוה"ת תפט. ע' ח"א תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ג. ס"ע תרס"ו המשך שנג. ע' ח"ב תרל"ה סה"מ ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂ,הזה לעולם עד ביותר, למטה אלוקות והתגלות המשכת של זה עניין ¿∆

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk Ìb של הכללי ‡'התוכן ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯ae„Ó‰ «¿»»ƒ¿»«¿»¿≈»ƒ
זה  ‰‰CLÓ,במאמר ˙eÏÏÎa 'באתי ) המשך כל של הכללי התוכן אודות ƒ¿»«∆¿≈

‰È˙‰,לגני' ÌÈBzÁza ‰ÈÎL ¯wÈÚL עיקר העולם בריאת בעת ∆ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»
דווקא  היה השכינה והשראת גילוי

התחתון הזה Á‡L¯בעולם ‡l‡∆»∆««
Ck וחטאים הדעת עץ חטא ידי על »

מהארץ lzÒ˜‰נוספים  השכינה ƒ¿«¿»
השביעי  לרקיע עד ÏÚÂלרקיע, ,'eÎ¿«

Ï‡¯NÈ Èa ˙„B·Ú ‡È‰ ‰Ê∆ƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
‰ÈÎL ¯wÈÚ CÈLÓ‰Ïe ¯BÊÁÏ«¬¿«¿ƒƒ«¿ƒ»

ביותר  lÈÁ˙a‰למטה ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ»
העולם, בריאת Ê‰בעת ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿»∆

ראוי  למקום הגשמי הזה העולם עשיית

אלוקות È„Èלגילוי ÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈
‰„B·Ú‰ את עובדים ישראל שבני »¬»

Ìei˜Âה' ‰¯Bz‰ „enÈÏa¿ƒ«»¿ƒ
ÙB‡·e ,˙BÂˆn‰,‡·ˆ ÏL Ô «ƒ¿¿∆∆»»

היוצר  צבא כמו היא והעבודה

‰Bz¯‰למלחמה  ÌeiwL ,eÈÈ‰«¿∆ƒ«»
‰‚‰‰‰ ÔÙB‡a ‡e‰ ˙BˆÓeƒ¿¿∆««¿»»
ÔBLlÓ ‡·ˆ) ‡·ˆ ÈL‡ ÏL∆«¿≈»»»»ƒ¿
ÏBÚ ˙Ïa˜a ‡È‰L (ÏÈÁ«ƒ∆ƒ¿«»«
האישית, המציאות של מוחלט וביטול

ÏL ÔÙB‡a ˙‡Ê ÌÈNBÚÂ¿ƒ…¿∆∆
ÔÓÊe ÌB˜Óa ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿»¿«
ÔÓÊ ÔBLlÓ ‡·ˆ) Ïa‚eÓ¿»»»ƒ¿¿«

‡˜Âc (Ïa‚eÓ מעניין חלק זה שגם ¿»«¿»
היינו  למטה, האלוקות וגילוי המשכת

הגדרים  שהם והזמן המקום גדרי בתוך

גשמית, מציאות של וההגבלות

ÈÙBÈÂ ÔBÈ·ˆ ÔBLlÓ ‡·ˆ) ˙eÏlk˙‰ ÏL ÔÙB‡·e וכמבואר ¿∆∆ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ¿¿ƒ
דברים הם והתפארת היופי ¯ÈeaÈבחסידות ˙eÏlk˙‰ È„È ÏÚL∆«¿≈ƒ¿«¿ƒ

ÌÈÂÂb יחד לעניין ),ושילובם הכוונה הזו, הרוחנית ובמלחמה ¿»ƒ
˙eÏlk˙‰‰ וההתחברותÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯Ó Ï‡¯NÈ Èa ÏÎc «ƒ¿«¿¿»¿≈ƒ¿»≈≈»≈∆ƒ¿≈∆

EÈÓÈÓ ·‡BLÂ EÈˆÚ ·ËBÁ „Ú84,אחת למציאות יחד ÔÎÂלהתאחד «≈≈∆¿≈≈∆¿≈
˙eÏlk˙‰‰ והחיבורLÙp‰ ˙BÁk ÏÎc'ה שעבודת באופן ביחד «ƒ¿«¿¿»…«∆∆

יחד, וכולם הנפש, כוחות בכל תהיה

('„ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯ae„Ók«¿»¿≈»ƒ
ÌÈÁ˜BÏ ‰Ê È„È ÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈∆¿ƒ

וגילוי  המשכה »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙ומקבלים
הנקראת Á„,האלוקות ‡e‰ z‡«¿¿«

ÔÈÚ ‡e‰ LÙpa B˙Ó‚ecL∆¿»«∆∆ƒ¿«
LÙp‰ ˙eËÈLt שלמעלה ¿ƒ«∆∆

יש  מהם אחד שכל הפרטיים מהכוחות

מיוחד וגדר 'ציור' ‰LÙp,לו ÌˆÚÂ¿∆∆«∆∆
כוחות  כל של התכללות יש וכאשר

קשור  זה הרי אחד לעניין הנפש

הדרך  וזו הנפש, ועצם הנפש לפשיטות

הוא  'אנת מבחינת האלוקות להמשכת

אחד  עניין שהיא כפי האלוקות חד',

ביטוי  אין ולכן יחד בו כלול (והכול

השונות  הדרגות שבין להבדלים

יש  מהן אחת שלכל השונות והספירות

על  מדובר אלא מיוחד, ו'ציור' עניין

מוחלטת  Ê‰התאחדות È„È ÏÚÂ (¿«¿≈∆
והתאחדות  בהתכללות ה' את שעובדים

יחד  הכוחות ÌÈÓÈÏLÓ«¿ƒƒכל
פועל  לידי ומביאים ∆‡˙וממלאים
‰È‰zL ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰ בעולם »»»∆¿∆ƒ¿∆

התחתון C¯a˙È,הזה BÏ ‰¯Èc‰«ƒ»ƒ¿»≈
daL זו eÓˆÚ˙בדירה ‡ˆÓ ∆»ƒ¿»«¿

CÏn‰ ˙e‰Óe85‰lb˙iL ÈÙk , ««∆∆¿ƒ∆ƒ¿«∆
‡kÏÓ ˙‡È·a ,LnÓ ·B¯˜a¿»«»¿ƒ««¿»

‡ÁÈLÓ,המשיח ÌÈÁÙËמלך ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ והמוגבל הנמוך בחלק ¿ƒ»¿«»≈¬»»¿»ƒ
הגשמית. המציאות גדרי בתוך העולם, של
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בהעלם, כלולים בפירוש רש"י גם עניינים על-דרך הדרוש והרמז, ועד ל"יינה של תורה", ועד שלפעמים מביא רש"י את חלק הדרוש 
גם בגלוי.

משיחת כ"ה טבת, ה'תשכ"ז



כט

       
מוגה  בלתי

 שכיון - בו" "והתרה  פרעה ", אל  בא  משה  אל  ה ' "ויאמר  פרשתנו, ריש  רש "י בפירוש  הביאור 
פרעה " לב  את  ה ' ש "ויחזק  לאחרי בפרעה  להתרות  משה  נצטווה  שבה  הראשונה  היא  ארבה  במכת 1שמכת 

גו' שתי למען גו' לבו את  הכבדתי אני "כי זו: שבהתראה  התועלת  את  לו להסביר  הקב "ה  הוצרך  שחין,
את  שהכביד  ולקלס , ללעג  מצרים  את  שם  שהקב "ה  היינו, במצרים ", התעללתי אשר  את  גו' תספר  ולמען

ואמר  שהתרברב  לפרעה , (כעונש  הבחירה  את  מהם  ולקח  הראו 2לבם  ולכן בקולו", אשמע  אשר  ה ' "מי
בהתראה  שהוכח  וכפי הקב "ה , של  רצונו כפי רק  הם  בחירה , בהם  יש  כלל  שבדרך  אלו גם  עניניו, שכל  לו
עם  וביחד  ֿ ישראל ), בני  את  ולשלח  משה  כדבר  לעשות  התוקף  לו היה  לא  ממנה , שהושפע  שלמרות  זו,
היתה  עדיין פרעה , לב  את  ה ' שהכביד  לאחר  גם  כי הדבר , וטעם  יענשו. יצייתו, לא  שאם  בהם  התרה  זה ,
דבר  לך  ש "אין התשובה , מעלת  לגודל  בנוגע  מזה , וההוראה  בתשובה . ולשוב  להתחזק  הבחירה  בידו

התשובה " בפני תשובה "3העומד  לעשות  בידו מספיקין ש "אין מי ואפילו מקבלין 4, כו' ונתחזק  דחק  "אם  ,
-5תשובתו" מפרעה  ֿ שכן במכל  ֿ ליצלן, רחמנא  מטומטם  לבו שנעשה  לכך  גרם  הנהגתו שמצד  למי גם  ,

ואילך .הוגה  57 עמוד  ו חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  ֿ קדושת  כבוד  ֿ ידי על 

: ואחד אחד  לכל  בשייכות  יותר , בפרטיות  - הנ"ל  בהוראה  להוסיף  ויש 
המוח  וטמטום  הלב  טמטום  ענין להבין ֿ המתחיל  דבור  חסידות  בדרושי שמצינו - ואין 6ובהקדמה  ,

זהו  אלא  החסידות .. בתורת  נוסף  ענין לימוד  רק  זה  הרי אצלו ואילו כו', אחר  למישהו ששייך  ענין זה 
אליין"). אים  מען מיינט  ("דאס  אליו גם  ששייך  ַָענין

של  ומצב  מעמד  ישנו גערעדט ") שבת  אום  ("ניט  רבים  שלעתים  לדאבוננו, בפועל , שרואים  וכפי
שייפין  לכל  פליג  ולבא  הלב , הרגש  מתוך  להיות  צריכה  שהעבודה  זה  שתמורת  והיינו, הלב , ,7טמטום 

כאבן  אטום  לבו גם 8נעשה  אצלו שיש  ועד  וכו', בתפלה  חיות  מרגיש  שאינו בעבודתו, חיות  לו ואין ,
עצמו  הלימוד  גם  הנה  היה , כלא  זה  הרי הספר  את  שסוגר  שלאחרי לכך  שנוסף  והיינו, המוח , טמטום 

אים "). צו ניט  זיך  קלע ּפט  ("עס  אצלו נקלט  לא  דבר  ששום  באופן הוא 

להיות  לו מגיע  מדוע  יודע  ואינו לכך , סיבה  מוצא  אינו - הוא  טוען - בנפשו חשבון עושה  וכאשר 
כזה : ומצב  במעמד 

ואינו  הרע , מדקות  גם  אלא  הרע , מגסות  רק  לא  ונזהר  ֿ ושלום , חס  איסור  דבר  על  היום  עבר  לא  בודאי
חסרון... איזה  בו יש  אם  - הוא  טוען - חבירו אצל  ישאלו ואדרבה : מיוחד , חסרון איזה  בעצמו מוצא 

ענינים  לו שאין כך , העולם , בעניני לעסוק  שמתחיל  לפני עוד  היום , בהתחלת  גם  הנה  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
בבוקר " אברהם  "וישכם  בענין וכמבואר  כו', פתוח  הכל  אלא  כו', והסתרים  העלמות  הוא 9של  שבבוקר  ,

כו'. אצלו נקלט  לא  דבר  ששום  ומצב  במעמד  הוא  נמצא  אז גם  - כו' התעוררות  של  זמן

זיך ", טרינקט  טרינקען, זיך , עסט  "עסן, - געשמאק ") א  ("מיט  עריבות  מתוך  היא  ושתייתו ַַאכילתו
("קיכל ") עוגי' עם  "דזשוס " או (לא "טיי" לברך  שיוכל  כדי הראוי... השיעור  על  ש "מקפיד " ובאופן ,

ברכה  שלאפט רק  "שלאפן, - לשינה  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  אחרונה , ברכה  גם ) אלא  בשבת ראשונה , גם  זיך ", ָָ
כל  למצוא  מתחכם  אזי וכו', מסחר  העולם , בעניני ההתעסקות  אודות  כשמדובר  ֿ כן וכמו השולחן... אצל 
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יב.1) ט , וארא
ב.2) ה, שמות
וש"נ.3) .54 הערה שבפנים לקו"ש ראה
(במשנה).4) ב פה, יומא
ב).5) (ק, פי "א אגה"ת תניא
(6- מנחם תורת גם וראה תפב. ע' הקצרים אדה"ז במאמרי 

וש"נ. ואילך . 243 ע' חט "ז התוועדויות
רלב,7) ב. רכא, ע"ב. ריש קסא, ח "ג  א. קנג , ח "ב זהר ראה

א.
רפכ "ט .8) תניא גם ראה
קכא.9) ע' תרס"ו המשך  ויצא. ס"פ תו"א וראה ג . כב, וירא
ועוד .



ל      

תחבולות  ביותר מיני הגדולה  היא  שערמומיותו יודעים  והכל  ("שווינדלעריי "), דער וערמומיות  איז ("ער 
שווינדלער 'ס "...); אלע  פון שווינדלער  גרעסטער 

רש "י, פירוש  עם  חומש  בגמרא , שלו השיעורים  את  ללמוד  הספר , את  ופותח  מתיישב  כאשר  ואילו
דבר ! שום  במוחו נקלט  לא  - בזה  וכיוצא  תניא 

להפריע  סיבה  הרע  ליצר  יש  שאז בפועל , לעבודה  שנוגע  ענין אודות  שמדובר  בשעה  רק  לא  - זה  וכל 
במעמד  נמצא  אז גם  הנה  תורה , תלמוד  מצות  מצד  כשלעצמו, הלימוד  אודות  מדובר  כאשר  גם  אלא  לו,

מאומה ! אצלו נקלט  שלא  ומצב 

אלא  - הוא  טוען - באשמתו זה  שאין להתווכח וכיון יכול  אינו הרי לבו", את  ש "הכביד  הוא 
הקב "ה !... עם  זיך ") ַ("איינקערן

הכתוב  ובלשון וכזב , שקר  היא  זו טענה  כי 10ובכן, לבו", יזעף  ה ' ועל  דרכו תסלף  אדם  "אולת  :
זה  הרי דבר  של  הלב לאמיתתו בטמטום  נענש  זה  ובגלל  כדבעי, היתה  לא  זה  לפני שהנהגתו -

המוח . לטמטום  ועד 

ולדוגמא :

חסידות  ללמוד  אלא ) ֿ ושלום , חס  בטלים  דברים  לדבר  (לא  ברצונו ויש  ֿ קודש  השבת  יום  בבוא 
בערב  שטרח  "מי כלל  שישנו לידע , צריך  - כו' אטום  שלבו מרגיש  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  באריכות , ולהתפלל 

בשבת " יאכל  צריך 11שבת  היה  שכן, וכיון , היא שבת " "ערב  של  וההתחלה  שבת , בערב  לכך 
זה . שלפני ֿ קודש  השבת  יום  של  הבדלה  לאחרי מיד 

אתמול ,ו  המטה " על  שמע  "קריאת  אמירת  אצלו היתה  כיצד  בנפשיה  איניש  ידע  הרי לפועל , בנוגע 
וכו'. בתפלה  ההתבוננות  מנחה , תפלת  אצלו היתה  וכיצד 

פרק  בתניא  המבואר  ֿ דרך  על  זה  הרי - בתפלה ?! והרגש  חיות  לו אין ֿ כך  שאחר  הפלא  מהו כן, ואם 
הקליפות  לשבר  תחלה , העבר  על  תשובה  שיעשו בלי ה ' את  לעבוד  להתחיל  לרשעים  אפשר  ש "אי טו"ב 

כו'"!... ברזל  של  ומחיצה  מבדיל  מסך  שהם 

היה  שכבר  ממה  ֿ שכן ובמכל  התשובה ", בפני העומד  דבר  לך  ש "אין האמורה , ההוראה  באה  זה  ועל 
הארץ " "ערות  מצרים , בארץ  ֿ תורה , מתן קודם  אפילו שממנו 12לעולמים  מצרים , מלך  פרעה  ואצל  ,
גו'" נתחכמה  "הבה  באמרו ֿ ישראל , בני של  הצרות  כל  שהיה 13התחילו ועד  פרך , בעבודת  ושעבדם  ,

כו' בבנין ישראל  ילדי לשוב 14משקע  יכול  היה  לבו, את  הכביד  שה ' לאחרי גם  הנה  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  ,
בתשובה .

אותו שהענישו לאחרי גם  הנה  מה ולכן, שזהו כו', הלב  טמטום  של  ומצב  במעמד  שנמצא 
נצחוני" בני "נצחוני שאומר  - הקב "ה  של  שרצונו לדעת , עליו פרעה , בחינת  בו שידחוק 15שנדבק  -

בתשובה . וישוב  ויתחזק 

המיוחד  והזירוז ֿ כח  הנתינת  בדוגמת  - פרעה  בחינת  בו שנדבק  ממה  להתפעל  שלא  ֿ כח  נתינת  לו ויש 
גו'" יאוריו בתוך  הרובץ  הגדול  "התנים  פרעה , דקליפת  מהתוקף  יתיירא  שלא  רבינו, למשה  הקב "ה  ;16של 

בנפשו  משה  בחינת  שיש  מישראל , ואחד  אחד  לכל  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  שצריך 17ועל  כו', היהדות  נקודת  שזוהי ,
ו'נתיב  החיים ' 'דרך  ערוך ', 'שולחן מקיצור  החל  התורה , ֿ פי על  בפועל  בהנהגתו ולהמשיכה  לגלותה 

וכו'. החיים '
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בתחלתו.10) תרל "ו רבים מים המשך  וראה ג . יט , משלי 
סע"א.11) ג , ע"ז
ד .12) פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט . מב, מקץ
יו"ד .13) א, שמות
בתו"ש14) בהנסמן וראה א. קיא, (אות סנהדרין כד  ב, שמות

קצה).
ב.15) נט , ב"מ 
ג .16) כט , יחזקאל 
פמ "ב.17) תניא ראה



לי       

 כאן שכתב  מה  גם  ולבאר  להוסיף  יש  - התשובה  מעלת  גודל  אודות  א ) (סעיף  לעיל  האמור  ֿ פי על 
"" ולא  פרעה ", פרעה ":אל  אל 

ש " - הוא  אלו לשונות  ב ' בין פרעה החילוק  נמצא  שבו למקום  לילך  פירושו פרעה " וכמו אל  ,
. פרעה  אל  ."לך  המימה  היאור ". שפת  על  .18" ואילו ;למקומו לבוא  פירושו פרעה " של אל 

לביתו. פרעה ,

הטורים ' 'בעל  שכתב  וכשהיה 19וכמו בא , לו אומר  היה  פרעה ), (של  לביתו לבוא  לו אומר  "כשהיה  :
לך ". לו אומר  היה  המימה , אליו לילך  לו אומר 

זאת . להבהיר  צריך  אינו שרש "י כך , כדי עד  הפשוט , דבר  זה  הרי מקרא  של  פשוטו ֿ פי שעל  ולהעיר ,

הקליפה  תוקף  בו שיש  מקום  שזהו בשעה  בה  פרעה , של  לביתו משה  הלך  איך  מובן: אינו ולכאורה 
גו'"?! הגדול  "התנים  ביותר ,

עצמך : והגע 

הפסוק  על  - מקרא  של  בפשוטו - רש "י שפירש  כפי העיר , בתוך  התפלל  לא  רבינו "כצאתי 20משה 
מה  רש "י מפרש  לכך  ובהתאם  גילולים ". מלאה  שהיתה  לפי התפלל , לא  העיר  בתוך  "אבל  העיר ", את 

בפרשתנו  נאמר 21שכתוב  זה  שציווי - גו'" לכם  הזה  החודש  לאמר  מצרים  בארץ  גו' משה  אל  ה ' "ויאמר 
. לכרך  לא "חוץ  כזה  חמור  דיבור  גילולים , מלאה  שהיתה  לפי הכרך , בתוך  התפלל  לא  קלה  תפלה  ומה  .

ֿ שכן". כל 

ֿ ידי על  להיות  צריכה  היתה  ממצרים  שהגאולה  לכך  הטעם  גם  כמו[וזהו ובעצמו , בכבודו הקב "ה 
בכבודו22שכתוב  הקב "ה  אלא  שליח , על ֿידי  ולא  שרף  על ֿידי ולא  מלאך  על ֿידי "לא  ממצרים ", ה ' "ויוציאנו 

בכתבי23ובעצמו" כמבואר  היו 24האריז"ל - במצרים  שבהיותם  כך , כדי עד  מצרים , קליפת  תוקף  שמצד 
עצמו  הוא  היה  כו', שליח  או מלאך  לשם  בא  היה  אילו הנה  טומאה , שערי במ "ט  שקועים  ֿ ישראל  בני

מוכרח  היה  ולכן כו', שם  נשקע    ברגע הנה  ואז, ֿ ישראל , בני את  ולהוציא  לשם  לבוא 
חדשה )]. מציאות  נעשים  אחד  שברגע  התשובה , בענין (וכמו חדשה  מציאות  נעשו אחד 

הקליפה ! תוקף  פרעה , של  לביתו משה  הולך  - כאן ואילו

. "המימה  פרעה  אל  להליכתו בנוגע  היאור "בשלמא  שפת  על  היאור 18. שפת  שעל  לומר  מקום  יש  -
כו', וכישוף  טומאה  שורה  היתה  כבר "לא  נהר  "על  יחזקאל  לנבואת  בנוגע  שמצינו ֿ דרך  ֿ פי 25ועל  ֿ על  (אף 

ישראל ש "משנבחרה  בארץ  אלא  שורה  הנבואה  היתה  ולא  כו'", הארצות  כל  יצאו ישראל  "שנדבר 26ארץ  ,(
. לארץ  בחוצה  מים "עמהם  של  טהור  במקום  מקום 26. פרעה , של  לביתו לילך  יכול  היה  כיצד  אבל  ;

הקליפה ?! תוקף 

התשובה , ענין אודות  מדובר  וכאשר  התשובה , ענין בשביל  היתה  לפרעה  שהליכתו - הוא  הענין אך 
א  הגבלות !אזי שום  ין

 השיחה הגאולה ,27בהמשך  בהבאת  ישראל  נשי של  חלקן אודות  בארוכה  דובר 
ללבנה - דומין שישראל  כיון הלבנה , מולד  עם  ד "כזה 28הקשורה  באופן הוא  הלבנה  שמולד  [וכשם 

וקדש " ללבנה "29ראה  "מונין קדוש ], הוא  הרי כשנולד  ומיד  שתיכף  בישראל , גם  כך  ו"עתידים 30, ,
כמותה " -31להתחדש 
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טו.18) ז, וארא
פרשתנו.19) ריש
כט .20) ט , וארא
ֿ ב.21) א יב,
כא.22) ו, ואתחנן
הגש"פ.23) נוסח 
לקו"ת24) וראה בהגש"פ. האריז"ל  ובכ "מ .סידור א. טז, צו
בתחלתו.25) יחזקאל 

בתחלתו.26) מכילתא
(27) בלבד  ר"פ ואילך  ).מכאן
סע"ב 28) ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר א. כט , סוכה ראה

ועוד . ואילך .
ב.29) יב, פרשתנו פרש"י 
שם.30) סוכה
א).31) מב, (סנהדרין לבנה קידוש נוסח 



לב      

הנס " באותו היו הן ש "אף  לכך  שנוסף  מצרים , ביציאת  שהיה  גזירות 32כפי עליהם  שגזרו גם  ומה  ,
כו'" לטבול  ישראל  בנות  מניחים  היו "שלא  - פרעה 33מיוחדות  של  התנגדותו את  שברו כאשר  שגם  ועד  ,

אלקיהם " ה ' את  עבדו "לכו באמרו ממצרים , ֿ ישראל  בני את  הגברים 34לשלח  נא  "לכו ואמר  הוסיף  ,
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***

 שהוא נראה  הכתב  וצורת  הנייר  צבע  ולפי השביה , מן לאחרונה  שיצא  בביכל  שנמצא  מאמר  ישנו
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גוף  זה  שאין והוכחה  בראיה  צורך  יש  שלפעמים  עד  ֿ כך  כל  טוב  באופן זאת  עושים  והיו המאמר , בעל 

בלבד  העתקה  אלא  קודש , ֿ יד  .42כתב 
.'כו הם  שבתורה  שהאותיות  כו' להבין ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 שהם שם  ועל  "תפילין, עיניך ", בין "ולטוטפות  הפסוק  על  פרשתנו, בסיום  רש "י פירוש  נתבאר 
דרום  אל  והטף  עם  חברו ומנחם  שתים . באפריקי פת  שתים , בכתפי טט  טטפת , קרויין בתים  ,43ארבעה 

תטיפו  ראשונה 44אל  בפרשה  האמורה  עיניך  בין ולזכרון כמו דיבור , לשון קשורים 45, אותם  שהרואה  ,
על  הוא  ש "טוטפות " הא ', (פירוש  הפירושים  ב ' בין ֿ מינה  שהנפקא  - בו" וידבר  הנס  יזכור  העינים , בין
תפילין  מצות  קיימו אם  המדבר , לדור  בנוגע  היא  דיבור ) לשון שהוא  הב ', ופירוש  בתים , ארבעה  שהם  שם 

כי  לאו, :46אם 
אם  "והיה  "שמע " הפרשיות  ולא  יביאך ", כי "והיה  "קדש " הפרשיות  שתי רק  היו המדבר  דור  אצל 

בתניא  הזקן רבינו גם  שמביא  (וכפי לארץ  שנכנסו לדור  תורה " ב "משנה  שנאמרו משה 47שמוע ", ש "צוה 
כו'"). שמע  קריאת  לקרות  לארץ  שנכנסו לדור  תורה  במשנה  ֿ השלום  עליו רבינו

פרשיות  בארבע  צורך  יש  בתים , ארבעה  שהם  ֿ שם  על  הוא  ש "טוטפות " הפירוש  לפי ֿ זה : ֿ פי ועל 
להם  שהיו המדבר , שדור  לומר , צריך  כרחך  ועל  תפילין, מצות  לקיים  כדי  בתים ) ארבעה  ישנם  (שלכן
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וש"נ.32) ע"ב. ריש קח , פסחים
פ"ז.33) תדבא"ר יד . וארא תנחומא יו"ד . פ"ט , שמו"ר
ח .34) יו"ד , פרשתנו
יא.35) שם,
יב.36) פ"א, שמו"ר ע"ב. ריש יא, סוטה
יג .37) שם, שמו"ר א. יב, שם
שם.38) שמו"ר
ה"א.39) פ"ט  מלכים הל ' רמב"ם
כב.40) א, שמות

שם.41) פסחים - היו תוד "ה ראה
לא.42) ס"ע ח "ט  אג "ק גם ראה
ב.43) כא, יחזקאל 
ו.44) ב, מיכה
ט .45) יג , פרשתנו
מנחם 46) תורת .52 ע' ח "ט  לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא

.178 ע' ח "מ  התוועדויות -
ספכ "ה.47)
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לשון  הוא  ש "טוטפות " הפירוש  לפי ֿ כן ֿ שאין מה  תפילין; מצות  לקיים  יכולים  היו לא  בלבד , פרשיות  ב '
המדבר  שדור  לומר  שפיר  יכולים  - בתים  בארבעה  פרשיות  ארבע  שיהיו הכרח  כאן אין ובמילא  דיבור ,
גם  ניתוספו זה  (ולאחרי יביאך " כי "והיה  "קדש " הפרשיות  ב ' כתיבת  ֿ ידי על  תפילין מצוות  קיימו

שמוע "). אם  "והיה  "שמע " הפרשיות 

הפסוק  על  רש "י שהביא  בפלוגתא  תלוי זה  שענין גם , מרבותינו 48ונתבאר  "יש  יביאך ": כי "והיה 
הנולדים  בכורות  קדשו שלא  מכאן במדבר שלמדו תקיימוהו אם  זו, ביאה  מפרש  שקדשו, והאומר  במדבר ,

שם ". ותקיימוהו לארץ  ליכנס  תזכו

: הנ"ל הפירושים  מב ' בפועל  וההוראה  תורה " של  ה "יינה  גם  ונתבאר 
ידוע  הא '), (כפירוש  הבתים  שבד ' הפרשיות  לד ' הם שהפרשיות 49בנוגע  יביאך " כי "והיה  "קדש "

"שמע " והפרשיות  ובינה , חכמה  המוחין וגבורה ,כנגד  חסד  שכולל  הדעת  מוח  כנגד  הם  שמוע " אם  "והיה 
המוחין  פעולת  גם  להיות  צריך  אלא  ובינה ), (חכמה  לעצמם  שהם  כפי המוחין בענין די שלא  והיינו,

בפועל . למעשה  שיומשך  ועד  כו', ויראה  אהבה  המדות  בהולדת 

אחד " ה ' גו' ד "שמע  לענין שבהמשך  - עצמם  שמוע " אם  "והיה  "שמע " בפרשיות  נאמר 50וכמודגש  ,
גו'" "ואהבת  גו'"51גם  וכתבתם  גו' "וקשרתם  - מעשיות  למצוות  ועד  יהיה 52, שלא  הזהירות  גם  כולל  ,

גו'" ועבדתם  ד "וסרתם  ומצב  .53מעמד 

ֿ ידי  על  הזולת , על  הפעולה  שזוהי - הב ') (כפירוש  הדיבור  בענין גם  נמשך  להיות  צריך  ֿ כן וכמו
חז"ל  שדרשו כפי הזולת , על  הפעולה  ביותר  מודגשת  תפילין שבמצות  גם  ומה  כו', עמו על 54הדיבור 

תפילין 55הפסוק  מצות  שקיום  והיינו, שבראש ", תפילין "אלו עליך ", נקרא  ה ' שם  כי הארץ  עמי כל  "וראו
כו'. המצוה  מקיים  אינו ֿ הכי ובלאו כו', רואה  הארץ ") עמי ("כל  הזולת  שגם  באופן להיות  צריכה 

"אני  בבחינת  בעצמו, בעבודתו די שלא  - כו' התשובה  ענין גודל  אודות  לעיל  להאמור  בנוגע  הוא  וכן
כיצד  כן ואם  כערכו, אינו שהזולת  לחשוב  ולא  הזולת , על  גם  זאת  לפעול  צריך  אלא  הצלתי", נפשי את 
ישאירו  ולא  טומאה , שערי  ממ "ט  אותו שיוציאו  רוצה  היה  שהוא  כשם  אלא  עליו, לפעול  ממדריגתו ירד 

הזקן  הלל  כמאמר  לזולת , ביחס  גם  להתנהג  צריך  כך  שם , תעביד ".56אותו לא  לחברך  סני "דעלך 

ממש . בקרוב  ויגאלנו, שיבוא  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  הגאולה  את  פועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
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יא.48) שם,
ג49) (ו, בתחלתו התפילין שער דא"ח ) (עם סידור ראה

סע"ב  טז, (דרמ "צ בתחלתה תפילין מצות להצ"צ סהמ "צ ואילך ).
ואילך ).
ד .50) ו, ואתחנן
ה.51) שם,

ֿ ט .52) ח  שם,
טז.53) יא, עקב
וש"נ.54) א. ו, ברכות
יו"ד .55) כח , תבוא
א.56) לא, שבת

      

לשון  הוא  ש "טוטפות " הפירוש  לפי ֿ כן ֿ שאין מה  תפילין; מצות  לקיים  יכולים  היו לא  בלבד , פרשיות  ב '
המדבר  שדור  לומר  שפיר  יכולים  - בתים  בארבעה  פרשיות  ארבע  שיהיו הכרח  כאן אין ובמילא  דיבור ,
גם  ניתוספו זה  (ולאחרי יביאך " כי "והיה  "קדש " הפרשיות  ב ' כתיבת  ֿ ידי על  תפילין מצוות  קיימו

שמוע "). אם  "והיה  "שמע " הפרשיות 

הפסוק  על  רש "י שהביא  בפלוגתא  תלוי זה  שענין גם , מרבותינו 48ונתבאר  "יש  יביאך ": כי "והיה 
הנולדים  בכורות  קדשו שלא  מכאן במדבר שלמדו תקיימוהו אם  זו, ביאה  מפרש  שקדשו, והאומר  במדבר ,

שם ". ותקיימוהו לארץ  ליכנס  תזכו

: הנ"ל הפירושים  מב ' בפועל  וההוראה  תורה " של  ה "יינה  גם  ונתבאר 
ידוע  הא '), (כפירוש  הבתים  שבד ' הפרשיות  לד ' הם שהפרשיות 49בנוגע  יביאך " כי "והיה  "קדש "

"שמע " והפרשיות  ובינה , חכמה  המוחין וגבורה ,כנגד  חסד  שכולל  הדעת  מוח  כנגד  הם  שמוע " אם  "והיה 
המוחין  פעולת  גם  להיות  צריך  אלא  ובינה ), (חכמה  לעצמם  שהם  כפי המוחין בענין די שלא  והיינו,

בפועל . למעשה  שיומשך  ועד  כו', ויראה  אהבה  המדות  בהולדת 

אחד " ה ' גו' ד "שמע  לענין שבהמשך  - עצמם  שמוע " אם  "והיה  "שמע " בפרשיות  נאמר 50וכמודגש  ,
גו'" "ואהבת  גו'"51גם  וכתבתם  גו' "וקשרתם  - מעשיות  למצוות  ועד  יהיה 52, שלא  הזהירות  גם  כולל  ,

גו'" ועבדתם  ד "וסרתם  ומצב  .53מעמד 

ֿ ידי  על  הזולת , על  הפעולה  שזוהי - הב ') (כפירוש  הדיבור  בענין גם  נמשך  להיות  צריך  ֿ כן וכמו
חז"ל  שדרשו כפי הזולת , על  הפעולה  ביותר  מודגשת  תפילין שבמצות  גם  ומה  כו', עמו על 54הדיבור 

תפילין 55הפסוק  מצות  שקיום  והיינו, שבראש ", תפילין "אלו עליך ", נקרא  ה ' שם  כי הארץ  עמי כל  "וראו
כו'. המצוה  מקיים  אינו ֿ הכי ובלאו כו', רואה  הארץ ") עמי ("כל  הזולת  שגם  באופן להיות  צריכה 

"אני  בבחינת  בעצמו, בעבודתו די שלא  - כו' התשובה  ענין גודל  אודות  לעיל  להאמור  בנוגע  הוא  וכן
כיצד  כן ואם  כערכו, אינו שהזולת  לחשוב  ולא  הזולת , על  גם  זאת  לפעול  צריך  אלא  הצלתי", נפשי את 
ישאירו  ולא  טומאה , שערי  ממ "ט  אותו שיוציאו  רוצה  היה  שהוא  כשם  אלא  עליו, לפעול  ממדריגתו ירד 

הזקן  הלל  כמאמר  לזולת , ביחס  גם  להתנהג  צריך  כך  שם , תעביד ".56אותו לא  לחברך  סני "דעלך 

ממש . בקרוב  ויגאלנו, שיבוא  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  הגאולה  את  פועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

יא.48) שם,
ג49) (ו, בתחלתו התפילין שער דא"ח ) (עם סידור ראה

סע"ב  טז, (דרמ "צ בתחלתה תפילין מצות להצ"צ סהמ "צ ואילך ).
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ה.51) שם,

ֿ ט .52) ח  שם,
טז.53) יא, עקב
וש"נ.54) א. ו, ברכות
יו"ד .55) כח , תבוא
א.56) לא, שבת

תרי"ג מצוות כלולות בעשרת הדברות, ועשרת הדברות כלולים ב"אנכי" ו"לא יהיה לך", שלכן שמענום מפי הגבורה.
משיחת כ"ה טבת, ה'תשכ"ז
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הקודש ללשון  מתורגם 
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‰·Ï‰ ÈÙÏÂ
הרמב "ם: אומר החודש, קידוש  הלכות בתחילת 

שנאמר הלבנה , חדשי הם השנה חדש1"חדשי  עולת
ונאמר והשנים2בחדשו חדשים ... ראש לכם  הזה  החודש

שנאמר החמה שני  הם מחשבין חודש3שאנו  את שמור
האביב".

עשרים בערך הוא הלבנה " "חדש הוא: לכך ההסבר
וחצי ימים  הלבנה .4ותשעה  מחזור של הזמן  משך שזהו  ,

ימים וחמישה  ושישים  מאות  כשלוש היא חמה" "שנת 
החמה .5ורבע  של השנתי המחזור זמן משך שזהו ,

הלכות שתי  הרמב"ם קובע הנ"ל :6בהלכה 

הלבנה . מחזור לפי  נקבעים השנה " ש"חדשי  א )
שנת חלקי שנים ֿעשר מתוך אחד איננו – חודש כלומר,
מהלך  שנת  אשר האומות , רוב  אצל שנהוג  כפי  החמה,
"חדשי אלא חלקים ֿחדשים, לשנים ֿעשר נחלקת  החמה

dpald."

באביב  לחול  צריך שפסח  כיוון זאת , למרות  ,7ב)
בכאחדֿ הארוכה  חמה, לשנת מתאימות  השנה ועונות 

משנת ֿלבנה יום את 8עשר  מחשבים  ,mipydמחזור לפי 
לשתייםֿ אחת השנה את בית ֿהדין מעבר ולפיכך החמה,

האביב " בזמן הפסח  שיהיה  "כדי  שנים .9שלוש

החשבון  שגם הרמב"ם , אומר שבהמשך בפרקים 
הלל  רבי  עלֿידי  [שנסדר כיום  נוהגים אנו  שלפיו 

תשע10ֿהנשיא של מחזור שבכל  כזה , באופן קבוע  [
עד  הלבנה , לשנות  החמה  שנות משתוות שנים  עשרה 

שנה תשעֿעשרה  בכל החמה ימי  ממנין יישאר "לא  אשר
וחמישה ושמונים  מאות  וארבע אחת  משעה חוץ

.11חלקים"

ה "פירוש" בעל שואל כך שנים12על ש"אחר ואומר ,
של  העודפים של גדולה  כמות  תצטבר כאשר רבות",

אלא בניסן , האביב עונת  תצא  לא  חלקים, ותפ"ה  שעה 
ויודיענו". צדק מורה "יבוא  ועונה: אייר, בחודש

שנין  אלפי  "שית  של האחרונה  לשנה  שעד [ולהעיר:

עדיין  עלמא " ניסן 13דהוה  בחודש האביב ].14יחול

האביב", חודש את "שמור של ההלכה להבין: יש

אלא  באביב, יחול שניסן  רק  קובעת  יחול gqtyאיננה
חישב  שכאשר לעיל, כאמור הרמב"ם , כפסקֿדין  באביב,

בניסן " עשר  "בששה תחול האביב שעונת  ומצא  ביתֿדין

שיהיה  "כדי  השנה  את  מעברים  האביב".gqtdהיו  בזמן
(שעה המחזור עודפי  של הצטברות  לפי  מובן : ואינו 

ולפניו, הרמב "ם  בזמן  ואפילו עתה, עד חלקים ) ותפ"ה 
רבות פעמים  האביב עונת  החלה  לאחר15כבר ימים  מספר

ניסן  את16ט"ו  "שמור של להלכה  הדבר מותאם  וכיצד ,

האביב", באביב?gqtyחודש לחול צריך

.·
ÂÈÏÚ È˘Â˜‰Â ,‰¯Â‡ÎÏ ,ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

הרמב"ם בדברי  זאת  לתרץ  היה ניתן  לכאורה 

מחזור17בהמשך  בכל חלקים  ותפ"ה שעה של שהעודף ,
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יד. כח, פנחס (1
ב. יב, פרשתנו (2

א. טז, ראה (3
חלקים  תשצ"ג .. שעות י"ב יום ועשרים תשעה האמצעי במהלכם (4

ה"ג). פ"ו שם (רמב"ם
השיחה. בפנים לקמן רפ"י. שם רמב"ם ראה (5

ראב"ע  וראה בתחלתו. קדה"ח הל' לרמב"ם ב"פירוש" ראה (6
ובכ"מ. שם פרשתנו

רפ"ד. שם רמב"ם ב. יג, סנהדרין א. כא, ר"ה (7
ה"ב. פ"א שם רמב"ם (8

ה"ב. פ"ד שם הרמב"ם לשון (9
הרמב"ן  השגות א. לו, גיטין רמב"ן ב). (כ, ר"ה המאור בעל ראה (10

ד'. מצוה חינוך אֿב. יא, סנהדרין הר"ן חי' קנג. מ"ע .kae"nלסהמ"צ
סהמ"צ  הי"ג. ה"ג. פ"ה שם וראה אינו. קדה"ח בהל' שברמב"ם וצע"ק

ואילך, פ"ב חי"ג בא תו"ש ועוד. קי"ח. ד"א סה"ד וראה .ye"pשם.

ה"י. פ"ו שם רמב"ם (11
שם. ה"ג בפ"ט (12

יב. מאמר לבינה עתים ספר ראה (13
ה"פירוש" בתירוץ הכוונה שזוהי שמפרש שם לבינה בעתים ראה (14

ויודיענו". צדק מורה "יבוא
הבאה. כבהערה המחזור, שבאמצע בהשנים (15

דבזמנו  ה') שער ג' (מאמר הנשיא לראב"ח העבור בספר ראה (16
ליצירה" ושלש ושמונים מאות ושמונה אלפים ארבעת בשנת חי ("אשר
חמישית  שנה כגון טבת בתקופת נופל כולו הפסח "מועד השער), נוסח –
נופלת  ניסן תקופת בכולם מוצא שאתה י"ו ושנת עשרה שלשה ושנת
העבור  (סוד להראב"ע העבור ספר גם וראה כו'". מניסן יום כ"ב אחר
ב  (יג, לסנהדרין רמ"ה יד השביעי"). "העד בסופו ושם האחד" "העד
ובכמה  ועוד). פי"ד (פ"ב, ד' מאמר עולם יסוד דקשיא). ואיכא ד"ה

העיבור. חשבון וספרי מפרשים
שם. רפ"ט (17



לה ireayd cenild xefgn t"r ± `a zyxt ± zegiyÎihewl

הקובע  שמואל ") "תקופת  (הנקרא  החישוב לפי  רק הוא 
לפי ואילו יום ", ורביע יום  "שס"ה היא החמה ששנת 

היא חמה  ששנת הקובע אדא ") רב ("תקופת  החישוב

תמצא ש"לא  יוצא יום ", מרביע ו"פחות  יום  שס"ה 
י "ט של במחזור ".llkתוספת

מחשבים אנו  שלפיו השנים , חשבון  מותאם  זה  לפי 
אין  כי האביב", חודש את "שמור של להלכה כיום ,

רב  "תקופת  לפי  אלא שמואל" "תקופת  לפי  מחשבים

מהראשון " יותר האמת  הוא  זה  ש"חשבון ,18אדא "
מה "ראשונים" מספר עלֿידי  זה19כמצוין  חשבון  שלפי  ,

פסח האביב.cinzחל בעונת 

את להשוות  שצריך לכך הסיבה מובן: לא  עדיין  אך

חודש את  "שמור משום היא  החמה לשנות  הלבנה שנות 

שמואל" "תקופת  של החישוב  שלפי  וכיוון  האביב",
הרמב"ם אומר מדוע עודף, מחזור בכל נותר 20עדיין

ימי ממנין ישאר לא (כי ) .. זה מנין  על סמכנו  "ולמה 
על  לסמוך ייתכן כיצד אחת ...": משעה  חוץ .. החמה

לגמרי מותאמת  איננה ההשתוות אשר  בעוד זה , "מנין"

האביב"?להלכה חודש את  "שמור של 

.‚
˙ÙÂ˜˙" ·Â˘ÈÁ ÈÙÏ Ì‚ ,‰ÓÁ ˙Â˘ Ô‰ ÌÈ˘‰

"Ï‡ÂÓ˘
הרמב"ם מלשון הוא: לכך שההסבר לומר יש

את שמור  שנאמר החמה  שני  הם מחשבין  שאנו  "והשנים 
אין  האביב" חודש את  שמ"שמור מובן, האביב " חודש

צריך  שתמיד אלא  באביב, לחול  צריך שפסח רק ללמוד
החמה שנת של חלק באותו לחול .21פסח

המתייחסת האביב " חודש את "שמור  של ובהלכה 
mipylשיהיה" די  ,df ycg" האביב בזמן שחלק 22(ניסן) ,

באביב  יחול ניסן  הלכה23מחודש לפי  די  ולכן .ef,בכך
חלה היא  כאשר אפילו ניסן, בחודש תחול  האביב שעונת 

seqa.החודש

"תקופת של החישוב לפי  שגם יוצא , זה  לפי 
עלֿידי הרי  קטן, עודף נותר מחזור שבכל שמואל",
"שמור של שההלכה  לכך דואגים המחזור שנות השוואת
כיוון  תתקיים , השנים  לענין  המתייחסת האביב" חודש  את
חודש אחרי  לעולם  האביב  יתחיל לא  זה  חישוב לפי שגם

ניסן.

לכך  שהסיבה הרמב "ם , דברי  גם  מובנים בכך
שלפיו  מפני  המחזור ) שנות (של זה " מנין על ש"סמכנו
כך: אחת...", משעה חוץ החמה  ימי  ממנין יישאר "לא 

(של זה " מנין  על שעלֿידיzepy"סמכנו מפני  המחזור)
ההלכה מקויימת זה" "שניmipydy"מנין להיות  צריכות 

הלכה24החמה" ולצורך ,efש"לא החישוב  מספיק
זה ", מנין על ש "סמכנו  כדי  אחת ..." משעה  חוץ ישאר...

כנ"ל.

.„
‰ÎÏ‰Ï ˙Ó‡˙ÂÓ "Ï‡ÂÓ˘ ˙ÙÂ˜˙" Ì‚

חודש את  "שמור של ההלכה  לצורך  להבין : יש אך
בהתייחסה  לחשבון gqtlהאביב" להזדקק  הכרח  ,
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ה"ו. פ"י שם הרמב"ם לשון (18
ועוד. .16 בהערה שנסמנו (19

שם. ה"י בפ"ו (20
מוסיפין  מה "מפני סה"א) פ"ד (שם הרמב"ם מ"ש יובן ועפ"ז (21
הוספת  ולולא .. זמן באותו הפסח שיהא כדי האביב זמן מפני זה חדש
– הגשמים" בימות ופעמים החמה בימות פעמים בא הפסח הזה החודש
החודש  הוספת "ולולא במ"ש הרמב"ם מוסיף מה (א) א"מ: ולכאורה
האביב"? זמן מפני זה חודש "מוסיפין לפנ"ז שכתב מה על כו'", הזה
שמלשון  הגשמים", בימות ופעמים החמה בימות "פעמים אומרו מהו (ב)
"פעמים  יהי' שלא – כ"א האביב, בזמן – לא הוא שהדיוק משמע זה

הגשמים"? בימות פעמים החמה בימות
הוא  כו'" מוסיפין מה "ומפני דינים: ב' הם אלו לשונות שב' וי"ל
החדש  הוספת ו"ולולא ניסן; ט"ו אחרי מתאחרת ניסן שתקופת בשנה דין

בנוגע דין הוא כו'" השנה zellkהזה את לעבר צריך לזמן שמזמן השנים,
בימות  "פעמים יהי' (ושלא אחד בזמן יהי' השנים שבכל שהפסח בכדי

הגשמים"). בימות ופעמים החמה
הבאה. הערה וראה ה"א. פ"ד שם הרמב"ם לשון (22

שיהי' "כדי היא התקופה, על שמעברין דמה לומר, ויש (23gqtd
האביב  על שמעברין מה משא"כ ה"ב), פ"ד שם (רמב"ם האביב" בזמן

שיהיו "כדי הוא האילן פירות סוף mipydועל שם (רמב"ם החמה" שני
מצוי  האביב שיהי' "כדי ה"ג שם הרמב"ם מ"ש גם יובן ועפ"ז ה"ד*).

בש  התנופה עומר ממנו מה להקריב הרי דלכאורה: – בניסן" עשר שה
כל על שנוגע b'שמעברין האביב" חודש את "שמור מצד הוא הסימנים

כי  בזה, וי"ל עומר"? ממנו להקריב שיהי'... "כדי אומר ולמה לפסח,
גם  מספיק הי' עומר) ממנו להקריב כו' שיהי' (כדי זה טעם אלולי
החמה, שנת היא אז שגם (מכיון ניסן חודש בסוף הוא כשהאביב

כבפנים).
באותו  הפסח "שיהא ה"א שם שברמב"ם הלשונות שב' לומר, ויש
שב)ב' הענינים ל(ב' הקדמה הם – האביב" בזמן זה חודש "שיהי' זמן",
שיהי' "כדי הוא – ב') (שבהלכה התקופה מפני עיבור שלאח"ז: הלכות
הוא  ג') (שבהלכה האילן ופירות האביב מפני (אביב); זמן" באותו הפסח

האביב". בזמן זה חודש "שיהי' כדי
הרא"ש. בשם שם סנהדרין וחיי מחמרא להעיר (24

k"`yn .el` mipniq 'a oiprl (xwira) `id "mixacd od el`e"a ezpeeky ,zvw rnyn ± oli`d zexite aia`c mipniqd 'a wx m"anxd `ian (c"d) ef dklday dfne (*
."aia`d onfa gqtd 'idiy ick" mb `l` "dngd ipy mipyd eidiy ick" wx `l `ed dtewzd lr oixarny dn
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izin`dתקופת" של אדא"25, תמצא26רב "לא  לפיו  שרק
הרמב"ם צריך מה  לשם  כך, אם  כלל". במחזור  תוספת 

לה מתאים  "שנה" של  לענין  שבהתייחס גםלומר לכה
האמת ? כפי שאיננו שמואל", "תקופת  של החישוב 

היא: לכך ההסבר  תמצית 

שהרמב  הענין , את"מעצם  גם  מביא  תקופת"ם 
זהzeklda"שמואל  חישוב שגם רואים, החודש, קידוש

רק מותאם dricאיננו גם  אלא  אמת ", wqtlב"תורת 
שהיא לאמיתו "ההלכה , .27"אמת

הרמב"ם בלשון  נרמז האמת28[וכך הוא  זה  "שחשבון
xzei– "הראשון" החשבון גם  כלומר, הראשון". מן

תקופת – זה " "חשבון  אך אמת , הוא  – שמואל תקופת 
יותר"] "אמת  הוא  – אדא  .29רב

שמואל" "תקופת  של החשיבות  שגם לכך ההוכחה
לחישוב  הקשורות הלכות במספר היא : להלכה מתקבל

מתחשבים  החמה  כגון :wxתקופת  שמואל". ב "תקופת 
החמה את  רואים  כאשר שמברכים  הברכה  החמה, ברכת 
(עשרים גדול מחזור כל בתחילת  ניסן  עונת  של ביום 
ליל  "בתחילת היא התקופה  כאשר שנים ) ושמונה

לפי30רביעי" ולא  שמואל  תקופת לפי  הוא  החישוב שאז  ,

אדא רב  .31תקופת 

גשמים שאלת בענין  גם  בשתיית32[כך והזהירות  ,
התקופה בשעת  מתחשבים 33מים אלו שבהלכות  ,wx

שמואל"] .34ב "תקופת 

.‰
„ÏÂÓ Â· ‡Ï˘ ÌÂÈ· ‰È‰È ˘„ÂÁ ˘‡¯˘ ÔÎ˙ÈÈ „ˆÈÎ

‰·Ï‰
בקידוש נוסף ענין על הסבר עלֿידי  יובנו  הדברים 

דין  "בית  לכאורה: מובן , שאיננו  את35החודש שקדשו
גירסה (לפי  אנוסים  בין מוטעין בין שוגגים  בין החודש,

לתקן 36אחרת הכל וחייבין  מקודש זה  הרי  מזידין) :
בו". שקדשו  היום  על המועדות 

ראשֿ של הענין  חידוש)ycegולכאורה, (מלשון 
איפוא , ייתכן, וכיצד (המולד), הלבנה  לחידוש קשור

שבו מפניl`שהיום  חודש, ראש יהיה  מולד היה 
קדשוהו? שביתֿדין

ש"חייבי37הרמב"ם זו , להלכה  שהטעם הכל מסביר, ן
ש"מי מפני  הוא, בו " כשקדשו היום על המועדות  לתקן
זהו  אך עליהם". לסמוך צוה הוא  המועדות  לשמור  שציוה 
החודש קידוש על לסמוך שצריך לכך מספיק טעם 
כיצד  העניין : עצם  מובן לא  עדיין אך ביתֿדין, שעלֿידי 

יום  y`xlנעשה  df ביום הוא  המולד "אם  ?"`xgחודש

.Â
.‰ÏÚÓÏ˘ ‰·Ï‰ „ÏÂÓ ÈÙÏ Y ˘„ÂÁ ˘‡¯

הוא: לכך האפשרי  ההסבר

נגרמים למטה כאן ועניניהם ולבנה  חמה 
"חמה" מבחינת  שלמטה , הענינים ככל ו"משתלשלים ",
נקבע  הלבנה מולד שיום  הענין  ולכן, שלמעלה, ו"לבנה "

שלמעלה . הלבנה  במולד בעיקר תלוי לראשֿחודש ,
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רב  תקופת לפי שגם מקשה ואיכא) ד"ה שם (סנהדרין רמ"ה ביד (25
אבל  ט"ז*. ביום למחזור) ט"ז (בשנת ניסן תקופת (לפעמים) נופלת אדא
שביארנו  האלו התקופות שתי וחשבון ספ"י: שם הרמב"ם עפמ"ש
לא  האמצעי השמש ובמהלך הוא בקירוב הכל דרכם אדא) ורב (דשמואל
אלו  בזמן ניסן תקופת תהי' האמתי השמש במקום אבל האמיתי, במקומה

miniבכמו ipyשתי לאחר קודם הוא דחגה"פ לכאורה נמצא התקופות,
וראה  ועוד) מ"ב. פ"ב לערכין עשיר הון שם. עולם יסוד (ראה התקופה**

הבאה. הערה
חשבון  על דסמכינן בפירוש הרמב"ם הזכיר מדלא י"ל, או (26
דס"ל  זה"), מנין על ש"סמכנו רק (והזכיר לפסח*** בנוגע ר"א תקופת

אין דעכשיו (ראה oiyyegכהדיעות דוקא התקופה אחר יהי' דפסח להדין
שם  וחיי חמרא שם. ר"ח פי' עברה". בד"ה "בתוס' ד"ה א כא, ר"ה פנ"י

הרא"ש). בשם
ואילך. תלא ע' תרס"ו המשך ראה (27

ה"ו. בפ"י (28
וראה ה"ב, (פ"ה ברמב"ם  להפי' ובפרט ודבר 29) שם) המצות ספר

פי  על קובעין סנהדרין שם שאין ובזמן כו' הוא מסיני למשה הלכה זה

– הלל"מ הוא עצמו החשבון שגם שם) בפ"ו (המבואר הזה החשבון
בזה. השקו"ט וידוע

סי' או"ח טושו"ע הי"ח. פ"י ברכות הל' רמב"ם ב. נט, ברכות (30
ס"ב. רכט

שו"ת  שם. לטור כה"ג שיירי קא. סי' בנימין משאת שו"ת ראה (31
סנ"ו. או"ח חת"ס

ס"א. קיז סי' (ואדה"ז) או"ח טושו"ע א. י, תענית (32
שם  אדה"ז (שו"ע ס"א שם רמ"א תנה. סו"ס או"ח ב"י ראה (33

ובכ"מ. ס"ה. סקט"ז יו"ד סי"ד). סר"ו סט"וֿטז.
התוי"ט  תשובת ועוד. בסופו פי"ב ד' מאמר עולם יסוד ראה (34
והעד  שם להראב"ע העבור ספר וראה סי"ד). (הישן) הצ"צ (בשו"ת
סי' או"ח יעקב ישועות הנ"ל בכל וראה שם). יו"ד בט"ז (הובא השביעי

ב  המחבר.קי"ז לנכד תשובה
א. כה, ר"ה ד. כג, אמור מתו"כ שם. ספ"ב רמב"ם (35

שם. מיימונית הגהות וראה שם, ר"ה (36
שם. ספ"ב (37

m"anxa la` ."xqaiy idbp xqziyc `zxe` cr" epiid ,dxar oqipa xqziy cr zah ztewz `kync `ifg ck (` ,`k d"x) `xnba k"ync uxzn my d"nx cia (*
."xyr dyya oqip ztewz 'idz m`" (a"d) my yxetn

.(b"d my d`xe) a"d my p"rtv d`xe .my c"txa e`iad `lcn .df liaya oixarn `le ztki` `lc m"anxdl l"q ile` ,bgl rbepa ixyz ztewzc xegi`de (**
.cere .iqei iax d"c ` ,bi oixcdpq xpl jexr .e"wq 'c devn g"pn

.my xiyr oed d`xe .e"d i"ta y"nr jinqc xnel wgec dxe`kle (***
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נעשות שלמעלה  בענינים וידיעתנו שהבנתנו כיוון אך
שנקבע  התורה לנו הורתה למטה , כאן התבטאותם  עלֿידי 
הראיה (עלֿידי  שלמטה הלבנה  מולד לפי  חודש ראש את
מולד  חל שאז יודעים אנו מזה  כי  חישוב), עלֿידי  או 

שלמעלה . הלבנה 

ביום חודש ראש את קבע שביתֿדין במקרה אבל
הוכחה , זאת  הרי  עליהם", "לסמוך ציוותנו והתורה  אחר,
כ"ראש אותו קבעה  אמת " ש "תורת  זה , ביום  שדוקא

שלמעלה . הלבנה  מולד חל חודש",

שהעולם מפני  אחר, ביום הלבנה  מולד חל [ולמטה
ראוי אינו של 29אז 38התחתון שההשפעה  שונות , מסיבות 

באותו  שלמטה  בלבנה  תתבטא  שלמעלה " לבנה  "בחינת 
זמן].

לתקופת הקשורות  הנ "ל ההלכות  לגבי הדבר  הוא  כך
אמת" "תורת  של ההלכות  וכדומה ): החמה  (ברכת  החמה

החמה  לתקופת בעיקר, שוםdlrnlyקשורות , אין לכן  .
"תקופת של בחישוב מתחשבים  אלו שבהלכות  בכך קושי

לתקופה  האמיתי  שהחישוב למרות  הואdhnlyשמואל",
"תורת  שכאשר מפני  אדא", רב "תקופת  `zn"לפי 

כך  היא ההלכה  שנה ושמונה  בעשרים  שפעם קובעת ,
לתקופה  קשורה  והיא  שזמן efוכך, לכך, הוכחה זאת הרי  ,

dfשונות מסיבות אך שלמעלה, לתקופה  בהתאם הוא
רב  (ל"תקופת אחר בזמן  למטה זו  תקופה  מתבטאת 

.40אדא ")

.Ê
."ÂËÂ˘Ù È„ÈÓ ‡ˆÂÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡"
הסבר: נדרש עדיין  הללו הדברים כל לאחר

הקשורים באלה  ובמיוחד שבתורה הענינים  בכל

פשוטו, מידי יוצא  מקרא  אין  בפועל, במעשה  להלכה
ענין  שכל למרות  כפשוטה , ההלכה את לקיים וצריך

למעלה . רוחני  משורש נובע ובתורה בעולם 

קיומן  עלֿידי  שרק המצוות, קיום  לגבי  רק לא  וזאת 
שבמצוות הרוחניים הענינים  את  לקבל" "זוכים כפשוטן
כפשוטה קיומה  עלֿידי  שרק  תפילין, מצוות (כגון 
אלא וכו'), מוחין ד' דרגת  של השפע את  לעולם מורידים
יוצא מקרא אין בתורה , הנאמרים  הענינים כל לגבי  גם 

פשוטו  .41מידי 

חמה "הרואה  של  בענין  להבין: קשה  זה לפי 
וכיצד  בגשמיות , החמה  לתקופת  היא הכוונה  בתקופתה "

בראשית" מעשה "עושה ברכת  את לברך על 42ייתכן 
שינוי זה  בזמן  אין למטה  כאן כאשר שלמעלה, התקופה

(בגשמיות ) חמה  ?43בתקופת 

.Á
‰ÓÁ‰ ˙Î¯·Ï ˘„ÂÁŒ˘‡¯ ÔÈÚ ÔÈ· Ï„·‰‰

(כדלעיל  לומר הכרחי  החודש בקידוש שגם  למרות 
במולד  תלויה  איננה  ראשֿחודש שקביעת  ו ') בסעיף
של  העניין  בין  הבדל יש זאת  בכל שלמטה , הלבנה 

החמה . תקופת לבין ראשֿחודש

זאת בכל אך הלבנה , במולד תלוי  ראשֿחודש אמנם 
העולם , של מציאות  איננו ראשֿחודש של מהותו  עצם

של מציאות  בו dxezd44אלא  שיש קדוש, יום שזהו ,
אותו  קידש שביתֿדין וכו ', ראשֿחודש או 45קרבנות

שמים" של 46"קדשוהו שמציאותו להבין  נקל לפיכך  .
המולד  כאשר  גם  שלמעלה , במולד תלויה ראשֿחודש 

אחר. בזמן  הוא  שלמטה 

נוצרת שאיננה  מציאות  היא בתקופתה " "חמה ואילו
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לנדו"ד, מהשייך להעיר (38,dxe`kl בנוגע) לגמרי אחר באופן ונת'
ס"ח. ס"א מהד"ת אדה"ז שו"ע – תמיד) שישנו ומועדים בזמנים החילוק

וי"ל. – ואילך. ב שמט, שמות (לאדהאמ"צ) חיים תורת
(39cr"f'כו ברחמים הורידן גו' הגשם ויהי מזה): (ויתירה מצינו

יב). ז, נח רש"י א. כב, נח (ז"ח למבול היו חזרו כשלא ברכה גשמי
משיב  קונטרס הכהן) צדוק ר' (להרה"צ הזכרונות מספר להעיר (40

בסופו. שם לראב"ע העבור ספר והתקופה. העיבור חשבון על הטענה
בעולם  וענין מאורע ע"ד אומרים האומות חכמי כאשר ולכן (41
ברוחניות  רק מדובר שבתורה לתרץ אא"פ – בתורה ממש"נ שונה שהוא
שגם  ב) ח, (בכורות הש"ס מסיפור לזה ההכרח כמ"פ וכמדובר הענינים.
להם  ענה שנה, לתלת מתעבר שנחש שהבחינו אוה"ע חכמי אמרו כאשר

הוכחה והביא שאינו, בוודאות weר"י weqtn"e"שני "לשב שהוא
דנחש בעיבור הי' ).eheytk(והמדובר

וראה  בערכו. תלמודית באנצקלופדי' הובאו – בהברכה גי' ב' (42
.187 ע' ח"י לקו"ש

סתרי  הרמב"ם דדברי בצע"ג דנשאר שם חת"ס שו"ת ראה (43
אי  אמת וע"פ נברך "איך שכתב (ועיי"ש תקופה").אהדדי. שום כאן ן

לרמב"ם  (צפע"נ הלבנה למולד בנוגע הרגצובי לביאור בפרט (44
הנבואה". "במראה הרמב"ם שמדגיש קדה"ח) הל' ריש

ה"ח  פ"ב שם – מעכב – מקודש ב"ד אמירת הרמב"ם ולדעת (45
וראה  שקובעין"). הם מקודש שאמרו ב"ד אלא קובעת הראי' "שאין (ושם
הרמב"ן  לדעת שגם ולהעיר שם. הרמב"ן השגות (וראה שם. ספהמ"צ
ולהסכים  בהן לחשוב עכ"פ ב"ד צריכים הרי מעכב, ב"ד קידוש שאין שם

בהן).
בו  שקבעו יום לידע מחשבין אנו כו' הזה בזמן מחשבין שאנו "וזה
שיהי' הוא אותו ישראל ארץ בני וקביעות הוא, יום איזה ישראל ארץ בני
ובאריכות  ספ"ה). (שם מחשבין" שאנו החשבון מפני לא יו"ט או ר"ח
כבר  ישראל שבארץ הגדול שב"ד מפני "אבל שם המצות בספר יותר
אלה  בפירוש שבא כמו כו' אמרם ומפני יו"ט או ר"ח היום זה קבעוהו

כו'". הם שיאמרו .. ה' מועדי
בזמנו, נראה שלא בחודש ב, יוד, סנה' (במשנה). א. כד, ר"ה (46
הל' צפע"נ וראה שם. פירוש ראה ה"ח. פ"ב שם הרמב"ם דעת וכ"ה

סג. מכ' תורה מכתבי ה"א. פ"ה ה"ח. פ"ב שם. קדה"ח
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מהלך  עלֿידי אלא  בה , התלויים התורה, דיני  עלֿידי 
זה בזמן נמצאת שהחמה  עלֿידי ֿזה ונקבעת  החמה,

בריאתה . בעת היתה  שבו  מקום  באותו

המציאות קובעת  עצמו  תורה  בדין להבין: וצריך

לבצע  איפוא, ייתכן, וכיצד  ז'), בסעיף (כדלעיל שלמטה 

שלמעלה ? בתקופתה  החמה  על החמה  ברכת  את

חלה החמה  ברכת  על ההלכה  יותר : גדולה והקושיה

" הוא  אd`exכאשר רואים אין  וכאשר בתקופתה ", תחמה 
הברכה את לברך אסור הגשמית , :47החמה 

למרות הגשמית , החמה  בראיית  הברכה תלויה  האם 
הרוחנית שהחמה  כך על ומברכים בתקופתה , איננה שהיא

בתקופתה ?48היא 

.Ë
"Â‰Â˙ ˙˘" ÏÚ ÒÒ·˙Ó ˙ÂÙÂ˜˙‰ ·Â˘ÈÁ

שחישוב  ולומר, להקדים  יש זאת להבין כדי 
רב  תקופת לפי  והן שמואל תקופת  לפי  הן  התקופות ,

בריאת שלאחר הראשונה  בתקופה  מתחיל איננו אדא,

בריאת שלפני  תוהו " "שנת של מהתקופה  אלא העולם ,
.49העולם

הוא: לכך ההסבר

המחלוקת אם50לגבי  יהושע , ורבי  אליעזר  רבי  בין 

מוסבר בניסן , או בתשרי  נברא  מקומות51העולם במספר

גורסין  ב"תוספות"52(ויש אמת:53כך הן הדעות  ששתי  ,(
בפועל  והבריאה  העולם , את  לברוא  במחשבה  עלה  בניסן

בתשרי . היתה

נברא שבניסן  יהושע, כרבי  סוברים  אנו  תקופות לגבי 

תוהו " "שנת  של ניסן  תקופת את מחשבין ולכן העולם ,
לברוא . במחשבה  עלה כאשר תשרי ) (שלפני

בתקופה מתחשבים  החמה , ברכת  לגבי  לפיכך

אחר. בזמן היא בגשמיות  שה "תקופה " למרות  שלמעלה ,

שהן  לתקופה , הקשורות  ההלכות  שאר לגבי  גם  מובן וכך
מפני שלמעלה , התקופה  שמואל", "תקופת  לפי רק
של  ענין  הוא התקופות  חישוב לכל והיסוד שההתחלה

תוהו  עלה54תקופת  של  ,daygna55 אין ולכן לברוא ,
התקופה  שגם  זמן.dyrnayהכרח באותו תהיה 

משפיעה , שלמעלה שהתקופה  מובן, שני  מצד 
ברכת כרוכה ולכן  שלמטה , החמה  על גם ברוחניות ,

הגשמית . החמה  בראיית החמה 

.È
ÈÈÚ· ‰ËÓÏ˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ‰ÂÂ˘ ‰ÏÚÓÏ˘ ‰ÙÂ˜˙‰

‰¯Â˙‰
אם השני : הצד את להבין צריך לעיל, האמור לפי 
"תקופת של החישוב לפי  רק היא  שלמעלה  התקופה
רק  הוא שחישובו אדא ", רב "תקופת לפי ולא  שמואל",

שלמטה , התקופה  לגבי 

דוקא יחול שפסח  התורה שציווי  לומר, ייתכן כיצד
ולא אדא" רב  "תקופת  לפי רק המתאפשר (דבר באביב
בתקופה רק קשור ד') כבסעיף שמואל, "תקופת  לפי 

שלמטה ?

הוא: לכך ההסבר

מן  שונה  בזמן היא  שלמטה  שהתקופה לכך הסיבה 
לקבל  אז ראוי  אינו שהעולם מפני  היא  שלמעלה , התקופה
העולם מן הנעלית  שלמעלה, התקופה השפעת את

בזמניה .

של  במציאות  מדובר כאשר אמורים אלו  דברים
האביב") בזמן הפסח  ("שיהיה  פסח של הענין אך העולם .
שלמטה התקופה  נקבעת ולכן  התורה, של מציאות הוא 
תמיד  באביב הוא  פסח כלומר, למעלה, שהיא  זמן  באותו 

שלמעלה . התקופה  לפי  גם

השפעת שבהם העולם, עניני  לגבי  הדבר כך לא 
שמואל". "תקופת  לפי  שונה  שלמעלה  התקופה 
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שד"ח  סק"ג. שם או"ח שע"ת בתחלתו. שם חת"ס שו"ת ראה (47
סל"ג. השדה פאת יח. אות ס"ב ברכות מערכת אס"ד

אפילו  לברך שם חת"ס בשו"ת אחד" ד"ת"ח מהסברא להעיר (48
פוסק  סל"ד) (או"ח סופר כתב בשו"ת שם. שד"ח וראה החמה. תראה לא
וברכתה  החמה תקופת קונטרס וראה שם). בשד"ח (הובא כהפמ"א

וה'. ס"ד טוקצינסקי) (להרי"מ
הל' להרמב"ם פירוש ואילך), א ח, (ר"ה לתקופות תוד"ה ראה (49

ועוד. ופ"י. ה"ג. פ"ט קדה"ח
ב. י, ר"ה (50

לסופו. קרוב ר"ה כוונת סדר שלום נהר ראה (51
טז. אות סי"ד ח"א ציון בני בשו"ת הובא (52

518 ע' לקמן וראה להיפוך. הגי' ולפנינו א). כז, (ר"ה כמאן ד"ה (53
שם. ובהערות (ס"ד)

והשנים המולדות חשבון משא"כ (54– תהו ממולד מונין שג"ז אף
כיון  בעיקר זהו הרי ובכ"מ). שם. תוס' ה"ח. פ"ו שם (רמב"ם בהר"ד
פירוש  שם. תוס' (ראה ימים חמשה וכ"ש שנה, חשוב בשנה אחד שיום
היינו  בהר"ד), ערך תלמודית באנציקלופדי' נסמנו ובכ"מ. שם. לרמב"ם
נפק"מ  אין בזה הרי ועיקר: ועוד בפועל. והמולד  הבריאה מציאות מצד
שם. תוס' עיי' התקופות. חשבון בנוגע משא"כ המולדות, לחשבון בפועל

ועוד. (פי"ד). שם עולם יסוד ה"א) פ"י ה"ג. (פ"ט שם בפירוש וראה
דינים מצוות כו"כ (55qte"c.דוקא במחשבה תלוים



לט ireayd cenild xefgn t"r ± `a zyxt ± zegiyÎihewl

.‡È
Ì"·Ó¯‰ È¯·„ Â·ÂÈ ÍÎ

זה" מנין על  ש "סמכנו  הרמב"ם  דברי  יובנו  זה לפי 
יחול  שחודשה  כזו  להיות צריכה שהשנה הדין לגבי 
שלגבי שמואל" "תקופת  של  החישוב לפי גם  – באביב

הכרחי באביב) יחול (שפסח  לפסח המתייחס הדין
אדא ". רב  "תקופת  של לחישוב להזדקק

הן  שלמעלה התקופה השפעות העולם , שבעניני  כיוון
מציאות ל"שנה ", בקשר ההלכה  הרי  שמואל", "תקופת  לפי 

שמואל. תקופת  לפי גם  מותאמת  להיות צריכה  בעולם ,

(b"iyz t"yg` zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

אגרות קודש

 ב"ה,  ראש חודש שבט, ה'תשי"א.
ברוקלין, נ.י.

אל אנ"ש, תלמידי התמימים, 

וכל הקרובים לחסידות וחסידים 

די בכל אתר ואתר

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

יום הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר  יום עשירי בשבט,  והקדוש הוא  יום הגדול  לקראת בא 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ – הנני לעורר אודות מאמרו שנתן להדפיס ליום ההסתלקות, הוא ד"ה 

באתי לגני – יו"ד שבט תש"י.

אשר בטח תלמדו אותו בליל ויום ההילולא.

ובלשון נשיאנו במכתביו )קונטרס ג, קונט' לו(:

מסוגל הוא היום הזה להתקשר בעץ החיים, אשר כאו"א מאנ"ש יזכה שיאיר עליו ועל כל ב"ב 
שיחיו זכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אשר מסר ונתן נפשו הק' עלינו להדריכנו במעגלי צדיקי יסוד 

עולם הוד כ"ק אבותינו רבותינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להושע בבני חייא ומזונא רויחא.

אנ"ש ותלמידי התמימים יחיו, התעוררו נא ובאו לחצרות ה', בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אל 
התפלה ואל למודי השיעורים ברבים, והתועדו באהבת רעים לחזק את הלמודים בתמיכת לומדי תורה 

ועוסקים בעבודת השי"ת.

אנ"ש ותלמידי התמימים, וכל הנוטלים חלק בדרכי החסידים והחסידות עמדו הכן כולכם, 
אתם נשיכם בניכם ובנותיכם, לקבל ברכת הוי' בשפעת חיים ופרנסה טובה ונחת מיוצאי חלציכם, 
אשר ישפיע השי"ת לכם ולנו על ידי התעוררות רחמים רבים ממקור הרחמים והחסדים האמתים, 
ע"ד מכניסי רחמים, אשר יעורר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בעל ההילולא, וברוכים תהיו בבני חייא 

ומזונא רויחא.

מנחם מענדל שניאורסאהן
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הקודש  ללשון מתורגם
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ÍÎÏ ‰·Â˘˙‰Â
למשה  הקדושֿברוךֿהוא של בציוויו בפרשתנו,

נאמר  פסח, קרבן על הזה 1רבינו לחודש "בעשור :
ובהמשך  לבית", שה אבות לבית שה איש להם ויקחו

יום 2נאמר  עשר ארבעה עד למשמרת לכם "והיה :
בין  ישראל עדת קהל כל אותו ושחטו הזה לחודש
אש  צלי הזה בלילה הבשר את ואכלו הערביים...

יאכלוהו". מרורים על ומצות

פסח  קרבן מצות את הרמב"ם מונה המצוות בספר
מצוות  הפסח 3כשתי שה "לשחוט – האחת המצוה :

אמרו  והוא הערביים בין בניסן עשר ארבעה ביום
בין  ישראל עדת קהל כל אותו ושחטו יתעלה

בליל 4הערביים" הפסח כבש "לאכול – והשניה ,
אמרו  והוא הנזכרים... בתנאיו מניסן עשר חמשה

הזה...". בלילה הבשר את ואכלו

השאלה  נשאלת כך את 5על קבע בעצמו הרמב"ם :
פלוני 6הכלל  הענין כי מאמר בו לחכמים שבא מה ש"כל

מצוה  הוא כי ברור הדבר זה, את זה מעכבין ופלוני
לא  המבוקש התכלית כי לך יתבאר אשר כל וכן אחת...
כי  ברור הדבר כן גם אז החלקים, מאלו אחד בחלק יגיע

ימנה" אשר הענין הוא שלגבי 7קבוצם כיון כך, אם .
ייתכן  לא הפסח אכילת שללא הרמב"ם פוסק פסח קרבן

אשר  פסח קרבן (על עליו "נמנו – פסח קרבן מצות קיום
למנויו" אלא נאכל עליו,8"אינו ונמנו אחרים וחזרו (

פסח  מעשות ופטורים אוכלים כזית להם שיש ראשונים
כזית  בו נמצא שלא עד שרבו ואחרונים אחד שני, לכל

שני" פסח לעשות וחייבים אוכלין להיות,9אינן צריך –
מחלק  ומדוע אחת". "מצוה הן ואכילתו הפסח ששחיטה

שונות? מצוות לשתי הרמב"ם זאת

הדיעות  לפי גם מכך: אינה 10יותר הפסח שאכילת ,
מצות  של ומטרתה מהותה הרי ההקרבה, את מעכבת
בא  "לא פסח כי לאכילתו, קשורה הפסח הקרבת

לאכילה" אלא שבא 11מתחילתו "הפסח ולכן –
בטומאה" נאכל פסח 11בטומאה עיקר "משנצטוה כי ,

נצטוה" הדברים 12לאכילה שני חוברו לא ומדוע –
אחת? למצוה

הרמב"ם  בן אברהם רבי כך על שהחלוקה 13משיב ,
למועד  קשורה שהשחיטה מפני היא מצוות לשתי
היא  השחיטה מצות אחר: למועד – והאכילה אחד,
חמשה  בליל היא האכילה ומצות עשר, ארבעה ביום

שחיטת 14עשר  ביניהם: ולחלוקה לשוני נוסף וטעם .
זהה  אכילתו ואילו כרת", בה שיש "מצוה היא הפסח
אם  כרת: איננו עליהן שהעונש אחרות, עשה למצוות
בליל  אכלו לא אך במועדו, פסח קרבן את הקריב אדם
פטור  והוא הפסח, שחיטת מצות את קיים הוא ט"ו,

שני 15מכרת  פסח קרבן להביא צריך אינו ואף ,16.
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ג.1) יב,
ח.2) ו. שם,
המצות 3) מוני כל מנו וכן הֿו. מצוה בחינוך וכ"ה נהֿנו. מ"ע

מז). מ"ע פערלא הרי"פ לדעת – הרס"ג (מלבד
וכן  לקמן) כמסומן אתר (על לפסחים צל"ח עייג"כ לקמן בהבא –

גרשוני). (להרר"י מקובצת בשיטה
אבל 4) כו'"* ושחטו .. אמרו "והוא התיבות ליתא שלפנינו בסהמ"צ

מסתבר  וכן ערבי). בל' בהמקור הובא (וכן וקאפאח העליר בהוצאת כ"ה
במנין  הביאו וכן מהכתוב. המקור הרמב"ם הביא המצוות בכל שהרי

היד. ספר שבראש המצות
החכמה 5) במעין הקשה ועד"ז ה. סי' נסים מעשה בס' הבבלי ר"ד

.23 הערה לקמן ראה –
יא.6) שורש סהמ"צ
ל'7) בשינוי הוא שלפנינו ובסהמ"צ שם. נסים מעשה בס' הובא כן
קצת.

ב.8) נו, זבחים משנה
ר"ד 9) ב. עח, פסחים חכמים כדעת הי"ד. פ"ב ק"פ הל' רמב"ם

ה"ב) פ"ד (שם הרמב"ם שפסק מה וגם הנ"ל, דין שם הביא הבבלי
חכמים  כדעת שני בפסח (וחייב הורצה לא הדם את וזרק בשר דבנטמא

.16 הערה לקמן וראה שם).
ואילך.10) שם בפסחים ור"י ר"נ
ב.11) עו, פסחים משנה
לאכילת 12) פסח דעיקר במשנה): ב. (עח, שם ובפרש"י שם. פרש"י

לאכילה. אלא בא הפסח שאין שם: הרמב"ם ול' קאתי. אדם
שם.13) נסים מעשה בספר
אינם 14) שזמנם שמדגיש תטו) סי' – (בהשלם תה סי' ביראים ועיין

קושיא  לתרץ שכוון ועוד) שם. לסמ"ג משה (ברית המפרשים וכ' שווין.
ועוד). שם. ראם תועפות (וראה זו

דין 15) כ' ה"ב ק"פ ובהל' נה, שבמ"ע הרמב"ם מלשון מבואר וכן
משא"כ  כו'. בזמנו יקריבוהו ולא זה ציווי על שעובר ומי בפסח, כרת

הרמב"ם. בדברי מכ"מ מוכח וכן שם. וברפ"ח נו, במ"ע
זה 16) – ונמנו אחרים וחזרו עליו שנמנו שהדין שס"ל צ"ל ולפי"ז

בשחיטתו, דין הוא כו' אוכלים אינן לכ"א כזית בו נמצא שלא שאחרונים
מתחילה  חל לא כזית** בו לאכול ראויים אינם שחיטתו בעת דאם היינו

.r"va df gipdy (`"wqeq bkx r"n) b"nql dyn zixaa d`xe ."ehgye" 'kd `iad `l t"w 'ld yixay f"ir (?zerha) dhnydd dnxbp ile`e (*
.my n"ka `aedk .mlek oia zifk lek`l :(dpyna) ` ,`v migqt i"yx zrck `le oihgey oi` zifk lek`l leki `"k oi` m`c (b"d a"t my) m"anxd zrc recike (**
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בן  אברהם רבי לפי ברור: הדבר אין עדיין אך
הפסח  אכילת אין הרמב"ם שלדעת מוסבר הרמב"ם
זאת  שבכל כיון אך המצוה, קיום את מעכבת בפועל
חייב  הוא ולפיכך שחיטתו, מטרת היא הפסח אכילת
שתי  היו צריכות הקרבתו, בשעת לאכילה ראוי להיות
שכותב  כפי אחת, כמצוה להיחשב אלו פעולות

המצוות  בשרשי עצמו החלקים 17הרמב"ם "שאפילו
אחת  מצוה יהיו פעמים זה, את זה מעכבין שאינן

אחד". הענין כשיהיה

ואכילתו  הפסח שחיטת למניין המובאת הסיבה גם
הסבר, דורשת השונה, מועדן עקב שונות מצוות כשתי

מצוות  כמה מוצאים אנו פרטים 18כי קיום חובת אשר ,
זה  מעכבים הם ואין שונים, בזמנים חלה שלהן שונים

זה  הרמב"ם 19את אותם מחשיב זאת למרות אך ,
אחת  .20כמצוה

.‚
˙ÂÈÂÏ˙ ‰ÏÈÎ‡‰ ˙ÂˆÓÂ ‰ËÈÁ˘‰ ˙ÂˆÓ

ÌÈÂ˘ ÌÈ‡˙·Â ÌÈ„ÚÂÓ·
נוספת  שאלה הצגת ידי על יובנו הדברים

בתורה  נאמר חטאת קרבן לגבי זה: בענין 21המתעוררת

אך  יאכלנה", אותה המחטא הכהן החטאת... "תשחט
החטאת  אכילת את מונה הרמב"ם אין זאת למרות
זו  מצוה אלא עצמה, בפני החטאת בענין עשה כמצות

הקדשים  שאר אכילת עם יחד "שצוה 22נכללת –
כלומר  קדשים ושאר הקדשים... בשר לאכול הכהנים

המצוה" אחר נגררת כן גם אכילתם קלים... 23קדשים

הפסח  אכילת את הרמב"ם מונה מדוע מובן ואינו –
הכללית  המצוה בתוך כפרט ולא עצמה, בפני כמצוה

קדשים  אכילת הקדשים 24של מן הוא פסח שהרי ,
?25(הקלים)

זאת  מסביר עצמו הרמב"ם הוא: לכך ההסבר
הפסח בשר לאכול "שצונו לשונו dyngבדיוק lila
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הדין  וגם רפ"ב). שם רמב"ם – למנויו אלא שוחטין (דאין שלהם המינוי
שנוסף  לפי הוא הורצה לא זרק דאם הפסח בשר בנטמא שם, ה"ב שבפ"ד
בשעת  לאכילה דחזי גברי שיהי' דבעינן שם דרב) (אליבא נתן ר' דעת על
הבשר  שגם דבעינן שם) דרבנן (אליבא להרמב"ם ס"ל וזריקה, שחיטה
משנה  בלחם גם וכ"כ מעכבא. לא בפועל האכילה אבל לאכילה, חזי יהי'

ב). (לז, הי"א פ"ב עניים מתנות הל' צפע"נ וראה ה"ד. פ"ג שם
(רבנן  דברי בפירוש כן ס"ל לא הבבלי שר"ד או צ"ל, ולפי"ז
לרס"ג  בסהמ"צ פערלא הרי"פ בביאור בזה שהאריך וכמו ו)הרמב"ם,
מעכבא, פסח דאכילת ס"ל והר"י, ורש"י הבבלי הר"ד (שלדעתו מז מ"ע
(שבפועל  בזה עיכוב דגם שס"ל או כרת), חייב גם בזה אנוס הי' לא ואם

בפנים). (כדלקמן אחת מצוה שהיא מורה מעכב) אין
כו'17) ר"נ לדעת שגם שם, הבבלי ר"ד וכמ"ש יא. שורש סהמ"צ

אחת. מצוה שהיא מוכח מעכב אינו שאכילתו
קטורת 18) ערביים, ובין בבוקר תמידים וערבית, שחרית בק"ש כמו

כו'.
זו 19) את זו מעכבות אינן  מצות שהן .." סהמ"צ: בסוף הרמב"ן ל'

מצות. לשתי מנאן ולכן זו". של זמנה לא זו של וזמנה
מ"ע 20) – תמידין כח. מ"ע – קטורת יוד. מ"ע – ק"ש* בסהמ"צ:

לט.
(21.(23 (כבהערה המעיה"ח הביא אלה כתובים יחֿיט. ו, צו
פט.22) מ"ע
נמי 23) "ובחטאת החכמה מעין בדברי גם לפרש צריך כן לכאו'

באשם  וכן יאכלנה אותה המחטא הכהן וכתיב החטאת תשחט כתיב
ותמוה: מצות". לשני והאכילה השחיטה נחשבו לא ואפ"ה ובשלמים
על  חטאת קרבן מעשה שיהי' סד) (מ"ע בפ"ע במ"ע מנה הרמב"ם דהרי
(מ"ע  ובשלמים באשם וכן קלח). מצוה (ובחינוך כו' הנזכר התואר

ובחינוך  פט. (מצוה בפ"ע במ"ע ומנה קמא), קמ, מצוה ובחינוך סהֿסו.
אכילת מנה שלא כוונתו ועכצ"ל אכילתם**, או k"`קב) בפ"ע, מצוה

(והחינוך). הרמב"ם לדעת קאי לא שבזה
דאכילת  במ"ע תוכלל פסח אכילת שגם (לא היא קושייתו אמנם
טעם  "וצריך הבבלי): הר"ד קושיית ע"ד כ"א בפנים, כהקושיא קדשים
שאנו  אחרי מצות לשני ואכילתו הפסח שחיטת למנות יש למה דעתי לפי
כו' נמי ובחטאת שחיטה בלא בשר לכזית א"א אכילתו על מצווים
בנוגע  היא שקושייתו משמע כו') בשר לכזית (א"א זה ומל' (כנ"ל)".

ezhigyl ראה) שחיטתו ולא החטאת מעשה נמנה כו' בחטאת משא"כ ,
ה'). רמ"ע שיק מהר"ם

רק 24) היא קדשים אכילת מצות אם צ"ע: בזה הרמב"ם שדעת ואף
("הקדשים  רפ"י מעה"ק בהל' מלשונו וכדמוכח לכהנים, שנאכלת זה

mipdkd oze` oilke`y פסחים רש"י (כדעת לבעלים שנאכלת זה גם או ("
בזה  ראה – א) מ"ע לסהמ"צ בהשלמות וברמב"ן בשאר. ד"ה א נט,
ב. ט, נדרים צפע"נ קסב. קנח. כלל א מ"ע האוצר בית קב. מצוה מנ"ח

דאכילת בסהמ"צ רבינו מש"כ ועי' שם: מל' קלים mixf(ולהעיר בקדשים
היא  פסח שאכילת מובן אופן בכל הרי – ועוד פט. מ"ע חמד"י כו').
קדשים  דאכילת הכללית במ"ע נכלל לא למה קק"ל שהיא ומכיון מצוה
בפ"ע). ציווי בכ"א יש ואשם בחטאת גם הרי בפ"ע ציווי ע"ז שיש (דאף

פרט 25) היא ק"פ אכילת דמצות נאמר אם בין להקשות יש זו קושיא
דבאכילת  אף וכו' בחטאת גם דהרי הבבלי), ר"ד (כסברת בהקרבתו
קדשים  דאכילת במ"ע נכלל שם) בסהמ"צ (כמ"ש הכפרה נשלמה כהנים
בן  ר"א דעת לפי וגם .23 הערה כנ"ל כו' הקרבה ממעשה כחלק ולא
קדשים  אכילת שהיא מכיון הפסח, הקרבת ממצות חלק שאינו הרמב"ם

רק (לא קדשים דאכילת במ"ע שתוכלל כקק"ל).xxbpkאפשר המצוה אחר

meia dpnf oi` dlil lye dlila dpnf oi` mei lyc oeik n"n ,dlild lk dpnf dlil ly y"we meid lk dpnf mei ly y"wc l"z` 'it`c :mye .ai 'iq `"b`y d`x (*
.b"fdy r"n l"d

oke) zg` devna (ezlik`e eziiyr) lkd dpn z`hgay g"dirn ziiyewa qtzy (a"q `"g) ield ziaa (t"kr (jepigde) m"anxd zrca) k"yna r"v f"tre (**
ied d"yne mc`d lr `le lk`p oaxwd 'idiy wx devn ied `l zepaxwd lkac uxiz f"re (zg`l dpnp k"r '` onfa dlik`e dhigyc oeik :'ky my dyn zixaa
dyrnn hxt epi` mipdkl ezlik` zevn (jepigde) m"anxdl ixdy ± (mc`d lr aeigd ied gqta la`) oixeni` zxhwd enke oaxw eze`ay zevnn '` hxt ezlik`

.r"ta zillk r"n `l` ,oaxwd
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mixkfpd ei`pza oqipn xyr ושיאכל צלי שיהיה והוא
אמרו  והוא ומרורים מצות על ושיאכל אחד בבית
על  ומצות אש צלי הזה בלילה הבשר את ואכלו

יאכלוהו" קובעת 26מרורים שהתורה בכך כלומר, .
שלא  הפסח, אכילת מצות לגבי וסייגים תנאים מספר
"הכהן  בפשטות נאמר שם אשר חטאת, כבקרבן
בכך  אחרים, בקרבנות וכך יאכלנה", אותה המחטא
בפני  כמצוה הפסח אכילת חובת את התורה מפרידה

שחיטת  לגבי גם וכך פסח 27עצמה. .28קרבן

אברהם  רבי דברי לתוכן ובהתאמה אחרות, במילים

ביחד  נאמרה השחיטה שמצות כיון הרמב"ם: בן
המיוחד לזמן כרוכה dlובהקשר האכילה ומצות ,

המיוחד אחר זמן עם ביחד תנאי dlונאמרה ועם ,
מסויימים  שחיטת 29אכילה מועד שבין שההבדל מובן ,

באכילת  כללי ענין אינו אכילתו מועד לבין הפסח
הקיים לנאמר linn`הקדשים, (בדומה זו במצוה גם

דוקא  להיות צריך הקרבתם שזמן הקרבנות לגבי
–30ביום  זו במצוה דוקא תנאי זהו אלא וכדומה),

בשחיטתה  קשורה הפסח שחיטת "31מצוה meiaדוקא
xyr drax`בניסןmiiaxrd oia"32 של מהותה ואילו ,
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עשר 26) חמשה בליל הפסח בשר "אכילת ק"פ מהל' ברפ"ח וכן
.. הבשר את "ואכלו שנאמר הכתוב המשך כל הביא מצותֿעשה"
בשר  "לאכול כ' מהרמב"ם) (שג"ז ק"פ הל' לפני כשמנאן וכן יאכלוהו".
ס' שבראש המצוות במנין וגם עשר". חמשה בליל ומרור מצה על הפסח
צלי  הפסח בשר "לאכול וכ'): דייק נמרץ, הכי בקיצור שנכתב (אף היד
גם  שכוונתו ופשוט וגו'". הבשר את ואכלו שנאמר עשר חמשה בליל
ק"פ  הל' שלפני מה וצע"ק יאכלוהו". מרורים על "ומצות הכתוב לסיום

בפירוש. ומרורים מצות כ' לא שם המצוות ובמנין "צלי" השמיט
עשר 27) בארבעה הפסח את לשחוט "מ"ע ק"פ הל' בריש וכן

הפסח  את "לשחוט שלפנ"ז המצות ובמנין חצות". אחר ניסן לחודש
epnfa שנאמר הפסח "לשחוט כ' היד ס' שלפני המצות במנין אבל ."

הכ'. סיום על סמך וכנראה זמנו. כ' ולא גו'". קהל כל אותו ושחטו
בתחילתו.28) שם פערלא הר"פ בביאור עד"ז ראה
בהמצות 29) משא"כ – המצוה עצם עם ביחד נאמר כ"א שזמן והיינו

(ראה  הזמנים בב' להם א' שתוכן מכיון (20 ,18 (הערה לעיל שהובאו
הזמנים, מפרט ואח"כ א' בציווי שלהם הציווי נאמר נו) במ"ע חמד"י
ובקומך; בשכבך ואח"כ בם, ודברת (בק"ש: במקומן בסהמ"צ ראה
את  בתמידין: גו'; בבקר (ואח"כ) קטורת אהרן עליו והקטיר קטורת:
בבוקר  תעשה אחד הכבש את (ואח"כ) להקריב תשמרו .. לחמי קרבני
נאמר  מתחילה הרי ליום", "שנים מהכ' שהביאו שם סהמ"צ לפי וגם גו'.

היא ראה k"g`eליוםmipyשהמצוה גו'"). אחד הכבש "את זמנם מפרש
לט. ובמ"ע ט' שורש סוף סופרים קנאת יא. שורש בסהמ"צ שמח לב

בסופו. גֿד מ"ע הרי"פ ביאור
(רפ"ו 30) לק"פ בנוגע שפרש"י ומה מעה"ק. מהל' רפ"ד רמב"ם

ביום  אלא אפשר "אי – דמו וזריקת שחיטתו ד"ה ב) סה, – דפסחים
העתיקו  שלכן דמו זריקת בשביל לזה הוצרך כו'", צוותו ביום דכתיב

ב" רק נאמר הערבים בין די"ד הזמן כי פירושו, אותו".ehgyeבהתחלת
ע  "בארבעה ג) ט, (בהעלותך מש"כ הערבים וגם בין הזה בחודש יום שר

eze` eyrz בפרשתנו מפורש ובתורה לפנ"ז. בתורה הנאמר על קאי הרי ,"
בזמן dhigydרק מדובר פסח קרבן הקרבת בזמן דהכ' כאן רמב"ן וראה .

אבאר. ועתה ד"ה יז סי' שאג"א בארוכה ראה שחיטה.
דפרשתנו 31) הכ' דוקא הביא שהרמב"ם מה בפשטות מובן ועפ"ז

ויעשו  ב) (ט, דבהעלותך הכ' ולא שחיטתו, על כמ"ע גו'" אותו "ושחטו
שם, משה בברית שהקשה כמו (שם), כהיראים במועדו, הפסח את בנ"י
נאמר  ולאח"ז זמנו נאמר השחיטה עם דביחד – דילן מכתוב דוקא כי
בפ' משא"כ וגדרה, היא בפ"ע דמצוה ידעינן – אכילתו על הציווי
לפ"ר) (בנוגע בכלל שם נזכר לא וגם שחיטתו מפורש שלא בהעלותך

אותו"). תעשו .. בנ"י "ויעשו כללי ציווי (כ"א אכילתו על הציווי
מעשה  כל היא ישראל של ק"פ מצות (והבה"ג) היראים שלדעת אלא

לא  ולכן שם, כמ"ש – אימוריו והקטרת דמו זריקת שחיטתו – הפסח
מישראל  כ"א על המצוה הרמב"ם ולדעת "ויעשו". כ"א ושחטו הכ' הביא
גמרו  לא שאם (אלא "ושחטו" הכ' דוקא הביא ולכן שחיטתו, היא
כרת) מחיוב נפטר ולא ישראל, של "ושחטו" מצות נתקיים לא להקריבו

הבאה. ובהערה שלפנ"ז הערה וראה –
מצרים  בפסח אלא דורות בפסח נאמר לא ד"ושחטו" שהקשה ומה
לפסח  בנוגע זו בפרשה מהנאמר רק למדין בפסח מצות כו"כ הרי –
(ובפרש"י). יז שם, שם). ופרש"י (ובמכילתא יד יב, פרשתנו וראה מצרים.
ראב"ע  ט. יב, שם רמב"ן מז. יב, עה"פ ופרש"י מכילתא כדֿכה. שם,

מג. יב, שם
מ"ע32) מנה שבפסח מה גם מובן ולא zhigycועפ"ז הפסח,

הערה  לעיל (ראה כו' החטאת מעשה ד(כל) המצוה  שמנה כו' כבחטאת
כי  – (23

פרטי  ולא בק"פ בתורה מפורשת השחיטה שרק הפשוט, על [נוסף
מ"ש  וע"פ מעשיהם, פרטי שמפורשים כו' כבחטאת הקרבתו מעשי
המצות, במנין מנה לא מדות בי"ג דהנלמד ב') שורש (סהמ"צ הרמב"ם

הרי]
כל' גברא), (חובת מישראל כ"א על היא שחיטתו מצות בפסח
ברש"י) (הובא מכילתא (ראה ישראל" עדת קהל כל אותו "ושחטו הכתוב
ישראל  שחט א: סד, פסחים ממשנה ולהעיר וש "נ. ב. מא, קדושין עה"פ.
על  שמצוה כו' בחטאת משא"כ שם). ושפ"א ובפרש"י כו'. הכהן וקבל
סט  מ"ע (סהמ"צ כו'" שיקריב "שצונו כו' הקרבן הבאת היא הבעלים
הקרבתו  במעשה כפרטים נאמרו הפרטים ושאר כו' והשחיטה ואילך),
ואילך). סד מ"ע (סהמ"צ הקרבן מעשה כמצות ביחד הכל נחשב ולכן
ה' מצוה מנ"ח (וראה וקדשים פסח ד"ה ב ז, פסחים רש"י ראה אבל

שם)). (ובהמובא בסופו
לפרש"י  (ויתאים אפ"ל נכללת או הקרבנות בשאר דהשחיטה הנ"ל)

הקרבן  מעשה ומצות ואילך). סט (מ"ע הבעלים שעל הקרבתו במצות
– שחיטה משא"כ ואילך, מקבלה שהיא כהונה למצות שייכת עצמו
פסולי  מהל' רפ"א ה"ו. פ"ט מקדש ביאת הל' (רמב"ם בזר כשרה
קנאת  טבא, מרגניתא שמח, (לב סהמ"צ מפרשי וראה המוקדשין)*,
(רפ"ו. מעה"ק בהל' מלשונו כן משמע לא אבל יב. בשורש סופרים)
וגם  עצמו. הקרבן במעשה שחיטתו מנה הקרבנות שבכל רפ"ט) רפ"ז.
מעשה  ממצות שהיא משמע ואילך) סד (מ"ע שם בסהמ"צ מלשונו

) (משא"כ epevyהקרבן כהונה למצות שייך ולא כו') קרבן מעשה שיהי'
שמנה  (לאחר הרמב"ם מדברי ולהעיר קמא). קמ. קלח . מצוה בחינוך
.. הארבעה "אלו סו): במ"ע כ' ושלמים אשם חטאת עולה קרבן מעשה
צבור". או יחיד יקריבו בהמה קרבנות כל כי כולם הקרבנות מעשה הם

הפסח. מעשה גם בזה נכלל ואולי

xg` eehvpy zepaxw x`ya k"`yn .r"ta devnl dhigyd zaygp ,dhigy zevna mieevn eid `l f`y z"n mcew 'id ieeivdy zeidl gqtac l"t` 'id 'e`kl (*
i"xd mya (cere) a ,ci migaf dhigy d"cez d`xe) r"ta devnl zaygp miycw zhigy oi` (enw r"n) r"ta devnl dpnpe dhigy oikixv oileg mbe dxez dpzipy
s` dhigya oiycwen dn :ixtqn my v"ndqa epeyl d`xe ,oileg zhigya eehvp `l (llka) xacnac (f"id c"t dhigy 'ld) l"q m"anxd ixd la` ± (yipiilxe`n

.n"k`e .'ek oileg
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לקיימה בחובה דוקא כרוכה הפסח אכילת lilaמצות
לעיל. המוזכרים האחרים ובתנאים בניסן עשר חמשה

כך  שונות.33ומשום כמצוות הן נחשבות

.„
˙ËÈÁ˘ ˙ÂˆÓ È·‚Ï ÔÓÊ· ˙ÂÏ˙‰ ÔÈ·˘ Ï„·‰‰

Â˙ÏÈÎ‡Â ÁÒÙ‰
הוא  הרמב"ם לדעת אשר שני, פסח קרבן בענין גם

ראשון) מפסח (בנפרד עצמו בפני מפריד 34רגל ,

כשתי  זאת ומונה אכילתו, לבין שחיטתו בין הרמב"ם
נפרדות  .35מצוות

לעיל  שצויינה סיבה אותה לפי מובן זה דבר גם
"על  להיות צריכה האכילה ראשון: פסח קרבן לגבי

ומרורים" פסח 36מצות אכילת מצות מהות וזוהי ,

.37שני 

שני  פסח אכילת מצות אין מדוע מובן, לא אבל

בניסן? עשר חמשה בליל הפסח אכילת במצות נכללת

אותה  הן במהותן אך בזמנים, הבדל יש אמנם,

מצות  "על פסח קרבן את לאכול החובה מצוה:
ההקרבה  שלאחר בלילה חלה linne`(38ומרורים"

ההקרבה  אם השונים): המועדים בשני מצוה אותה

ט"ו  בליל להיות האכילה צריכה בניסן בי"ד היתה
צריכה  באייר, י"ד ביום היתה ההקרבה ואם בניסן,

באייר  ט"ו בליל להיות .39האכילה

הוא: לכך ההסבר אך

והן  הפסח שחיטת הן כרוכות לעיל, כאמור אמנם,
מחולקות  הן כך עקב אשר עד קיומן, במועד אכילתו

ביניהן  הבדל יש זאת למרות אך שונות, מצוות לשתי

של  התלות ומתבטאת משפיעה שבו האופן לגבי
קיומה  במועד :40המצוה

חג יום הוא בניסן י"ד מועד wxיום שהוא משום
הפסח  חשיבות 41שחיטת לו אין כשלעצמו אך ,

הוא  בניסן עשר חמשה ליל זאת, לעומת מיוחדת.
וכפי  – מצרים יציאת זמן זהו עצמו, מצד יוםֿטוב

הראשונה  בפעם המאורע בארץ 42שהתרחש "ועברתי :

ופסחתי  בכור... כל והכיתי הזה בלילה מצרים
מארץ 43עליכם" להוציאם לה' הוא שמורים ו"ליל ,

בתורה 44מצרים" נאמר (וכן אלקיך 45, ה' "הוציאך

לילה") ומשום46ממצרים –jk מועד חשיבות משום ,
הפס 47זה  אכילת של המצוה אז חלה כך 48ח , ידי ועל ,

בניסן. בי"ד הפסח שחיטת –

ט"ו  בליל אכילתו שני: בפסח הדבר שונה אך

יום  שהוא מפני זה, לתאריך דוקא קשורה אינה באייר

לאחר 49חג  אשר הלילה שזהו מפני רק אלא וכדומה,
אייר  בי"ד יכולה 50ההקרבה זו אכילה אין ולפיכך .
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בכמה 33) כמ"ש קדשים אכילת מצות גם פסח באכילת יש זה ומלבד
בכללי  (הובא סכ"ד ח"ב צפע"נ שו"ת סנ"א. ח"ג הלוי בית – אחרונים
הל' צפע"נ וראה ובכ"מ. ה"א. פ"ו חו"מ הל' או"ש ר). ע' ח"ב התוה"מ

ואילך). סע"ג (לד, הי"ג פ"ג ערכין
נז.34) מ"ע סהמ"צ ק"פ. מהל' רפ"ה – בפ"ע למ"ע נמנה שלכן
שפֿשפא.35) מצוה חינוך נזֿנח. מ"ע
יא.36) שם, בהעלותך
עשר 37) חמשה בליל שני פסח בשר לאכול "שצונו שם בסהמ"צ

בראש  המצות במנין לשונו ועי' כו '". אמרו והוא ומרור מצה על מאייר
ה"ג. פ"ח ק"פ ובהל' ק"פ: הל' לפני היד: ס'

אין38) אכילתו שבמצות ומרורים yxetnובפרט מצות "על ורק זמן
השני  "בחודש לעשייתו בנוגע הכתוב בתחילת נאמר וזמנו יאכלוהו".

כו'". אותו יעשו הערביים בין יום עשר zevndבארבעה oipnae:שם
כמו  זמנו כ' ולא גו'". שנא' ומרור מצה על שני פסח בשר את "לאכול

שפא. מצוה בחינוך וכ"ה בפ"ר.
לסופו).39) (קרוב נז מ"ע פערלא ברי"פ גם הקשה עד"ז
(בנוגע 40) ק"פ הל' שלפני המצות במנין הרמב"ם ל' משינוי להעיר

הפסח את "לשחוט כ' שבשחיטה בשר epnfaלפ"ר) "לאכול ובאכילה: ,"
.. xyrהפסח dyng lila."
(הובא 41) דפסחים רפ"ד ירושלמי א. י, ערכין – שמונה תוד"ה ראה

שם: ובצל"ח הי"זֿיח. פ"ח יו"ט הל' רמב"ם א). נ, שם של h"eicבתוס'
לרוב  ההוא ביום יו"ט התורה שקבעה .. הקרבן הקרבת בעת היא תורה

הפסח. העושים ישראל
(ג).42) יב פ"א, שהש"ר ראה
יג.43) יב. יב, פרשתנו
הלילה.44) הוא ד"ה שם רש"י וראה מב. שם,
א.45) ט, ברכות וראה שם. ובפרש"י א טז, ראה
במלאכה 46) אסורים היו במצרים ט"ו בליל גם דיעות שלכמה להעיר

תורת  שו"ת וראה ועוד. יז. יב, פרשתנו פרש"י ב. קטז, לפסחים ר"ן (ראה
ואילך. 126 ע' חי"ז לקו"ש וראה ז). אות סכ"ה או"ח חסד

אבותינו47) שהיו "פסח בהגדה שאומרים שום `milkeוכמו על ..
גו'". הציל בתינו ואת .. שנאמר כו' המקום שפסח

שם).48) (ברכות ממצרים צאתך מועד עד והולך אוכל אתה מתי ועד
הלילה. עד אוכלים שמדאורייתא הט"ו) פ"ח ק"פ (הל' הרמב"ם וכ"פ
הוא  שריפה זמן – מדאורייתא חצות עד רק שאוכלים ראב"ע לדעת וגם
וראה  תזבח. שם ד"ה שם פרש"י ראה – נותר נעשה שאז בבוקר רק

שם. או"ש שם. ערכין הל' לז. ע' פרשתנו עה"ת בצפע"נ בהמובא
שאין.49) ד"ה ב צה, פסחים י. ט, בהעלותך פרש"י ראה
שני 50) בפסח המחוייב "שכל שפא): (מצוה החינוך ל' יומתק ועפ"ז

יאכלוהו", ומרורים מצות על שנא' ומרורים מצות על הפסח בשר שיאכל
רי"פ  (ע' בפ"ר כמו אכילתו דעצם מצוה להדיא פירש ולא זמנו כתב שלא
לא  מפורש נאמר לא בתורה כי – עליו*) שהקשה בסופו) (שם פערלא
גו'" הבשר את "ואכלו בל' אכילתו עצם על ציווי ולא אכילתו זמן
כו' "שיאכל רק מפרט ולכן יאכלוהו", ומרורים מצות "על כ"א (כבפ"ר),

± m"anxd ixacn dhpe ,xexne dvn oiprl `l` dyr dpn `lc x`ean ,"dyr lha xexne dvn ilan ipy gqt lk`e f"r xaere" jepigd k"ynnc dywdy dne (*
i"tr eh lila gqtd xya lek`l" yexita my azk ixd ,cala gqtd zlik` zevn `l` xikfd `l x"tac 'ky dn oke .jepigd ixac yexit f"i`y my g"pn d`x

."aezkay mi`pz
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בפסח  ראשון: פסח אכילת למצות זהה כמצוה להחשב
ואילו  מהמצוה, וחלק פרט הוא עצמו הזמן ראשון

האכילה  מהות עם קשר עצמו לזמן אין שני .51בפסח

.‰
‰ËÈÁ˘‰ ÔÈ· ÏÏ‰ ˙¯ÈÓ‡ ÔÈÚ· ÌÈÏ„·‰‰

È˘ ÁÒÙ·Â ÔÂ˘‡¯ ÁÒÙ· ‰ÏÈÎ‡Ï
בפסח  הלל אמירת חובת את גם להבין ניתן זה לפי
לבין  ראשון פסח בין זה בענין ההבדל ואת ראשון,

שני. פסח

שני, פסח לבין ראשון פסח שבין ההבדלים בין
המשנה  השני 52מציינת באכילתו, הלל טעון "הראשון :

הלל  טעונין וזה זה (ובסיום) באכילתו הלל טעון אינו
באכילתו..." הלל טעון "ראשון ההלכה על בעשייתן".

הגמרא  לומדים 53מתעכבת (=מנין מילי הני "מנא :
התקדש  כליל לכם יהיה השיר יוחנן... רבי אמר זאת)?

שאין 54חג  לילה הלל, טעון לחג המקודש לילה ,
מתעכבת  מכן לאחר הלל". טעון אין לחג מקודש
ואומרת  בעשייתן...", הלל טעונין וזה "זה על הגמרא
קא  לילה אימא איבעית הטעם?) (=מה טעמא? "מאי
לכך  שהטעם לומר, (=ניתן ממעט קא לא יום ממעט,
לחג, מקודש שאינו הלילה את ממעט שהפסוק הוא,
ואיבעית  לחג), מקודש שאינו היום את ממעט אינו אך
את  ונוטלין פסחיהן את שוחטין ישראל אפשר אימא

הלל". אומרים ואין לולביהן

שואלת  בעשייתן" הלל "טעונין ההלכה שלגבי מזה
הני  "מנא בביטוי ולא טעמא", "מאי בביטוי הגמרא
טעון  "הראשון ההלכה לגבי שואלת שהיא כפי מילי",
כך  על משיבה שהגמרא ומזה באכילתו...", הלל
ממעט" קא לא יום ממעט קא "לילה הראשון) (בתירוץ

את  להסביר רק הגמרא כוונת אין זה שבדיון מובן, –
וזה  "זה להלכה והטעם הלל המקור טעונין

בין 55בעשייתן" ההבדל מהו להסביר כוונתה אלא ,
שאינה  אכילתו לבין הלל הטעונה שני פסח שחיטת

הלל. טעונה

שואלת  הגמרא אין אכן, מדוע, א) להבין: צריך
בעשייתן", הלל "טעונין ההלכה עצם של הטעם מהו
טעון  "הראשון ההלכה לגבי שואלת שהיא כפי בדיוק

באכילתו..." רק 56הלל היא הגמרא ששאלת כיון ב) ?
מסבירה  מה שחיטתו, לבין אכילתו שבין הסיבה לגבי
את  שוחטין ישראל "אפשר השניה בתשובה הגמרא
מוצאים  אין זה בהסבר – הלל" אומרים ואין פסחיהן...
אותה  שהרי אכילתו, לבין הפסח שחיטת בין הבדל
אפשר  – הפסח אכילת לגבי גם לומר ניתן סברא

?58וכו'oilke`57ישראל

.Â
‚ÁÏÂ ÌÈÒÏ ‰¯Â˘˜ ÏÏ‰ ˙¯ÈÓ‡

לכם  יהיה "השיר הפסוק מן הוא: לכך ההסבר
"לילה  של המיעוט את לומדים אין חג" התקדש כליל
עצם  את גם כיֿאם הלל", טעון אין לחג מקודש שאין
הפסח, אכילת בשעת הלל אמירת חובת של המהות
אלא  עצמה, הפסח אכילת עקב בעיקר, היא, שאין
הגאולה  זמן – חג" התקדש ב"ליל היא שהאכילה מפני

הלל  לומר צריך ולכן מצרים, יציאת של .59והנסים

היתה  בניסן ט"ו בליל הפסח שאכילת כיון כלומר,
בלילה lretaקשורה שהתרחשו והנסים הגאולה עם

אכילת  למצות שנקבע הזמן זהו זו מסיבה שהרי זה,
שבו, המיוחדת למצוה הזמן קשור לכן כדלעיל, הפסח,

הפסח  אכילת בשעת היא הלל .60ואמירת
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שחיטתו. עם ביחד נמנה שלא מה מבואר שעפ"ז כו'" ומרורים מצות על
כ': שבשחיטה ק"פ הל' לפני המצות במנין הרמב"ם בל' וצ"ע
חמשה  בליל כו' פ"ש "לאכול ובאכילה: זמנו), כ' (ולא שני פסח לשחוט
.(38 הערה כנ"ל היד, ספר לפני המצות כבמנין (ולא השני" לחודש עשר

גם 51) שבפ"ר זה אבל שונים, בגדרים מצות אותם עושה זה וחילוק
המצוה. ותוכן גדר בעצם שינוי אי"ז חייבות, אינן ובשני חייבות נשים

א.52) צה, פסחים
ב.53) שם,
כט.54) ל, ישעי'
אמרינן 55) "ולקמן לילה בד"ה לפרש רש"י שהוצרך מה צ"ע ועפ"ז

הלל  טעם לפרש צריך למה א) דלכאורה: – כו'" תקנו שביניהן נביאים
ההלל  טעם ממעט" קא לא "יום הא' שלטעם מנין ב) כאן, בשחיטתו

הב'. מלטעם שונה
שהראשון 56) הטעם (גם) לפרש בא שהגמ' שם מפרש"י כדמוכח

באכילתו. הלל טעון
כיון 57) זה, מטעם באכילתו עוה"פ לאומרו צריך שאין שי"ל אף

כאן. בשפ"א וכמ"ש בשחיטתו. אמרו שכבר

מהי58) הענין: בעצם צלה"ב הברייתא zxaqdגם בל' ההכרח,
"כיון  שפרש"י ומה הלל. אמירת שיחייב כו'" שוחטין ישראל "אפשר
שרמזו  י"ל ולכאו' בגמ', מרומז אינו הרי – הלל" טעון הוא מצוה שדבר
ד"ה  מפרש"י כן משמע לא אבל לולביהן" את "נוטלין גם שהביא בזה

לולביהן". את "נוטלין
"ביום59) הוא לכם" יהי' "השיר הכתוב פי' הגלות"el`bzyוהרי מן

ממדרש  וכ"מ יצי"מ. ד"ה א יד, מגילה טו"א וראה שם). פסחים (פרש"י
ירושלמי  וראה דיצי"מ. כו' הנסים בשעת הלל שאמרו (קיג) תהלים

שם. וברד"ל ספמ"ח דר"א פרקי ה"ה. פ"ה פסחים
פסח 60) ליל למדין זה שבפסוק ה"ג, פ"ט שם בירושלמי וכ"מ

שם. ישעי' בפרש"י ועד"ז שם). ופ"מ קה"ע (וראה סנחריב ממפלת
כ' מה"ת) הוא דהלל (דס"ל והפליאה ד"ה א' שורש לסהמ"צ וברמב"ן
בליל  משוררים הם כאשר סנחרב מיד אותם המושיע לאֿל ישירו כי
כמו  גדול בקול משוררים שהיו הפסח חג אכילת ליל והוא חג התקדש
שאין  ותמה): ד"ה א (קיז, פסחים וברמב"ן סע"ב). פה, (פסחים שאמרו

חובה הלל zlik`kdle`bלך  zry `idy migqt טעון וזה זה שנינו וכן
השיר  דכתיב המקרא על וסמכוהו ט"ס) הוא כנראה – ?) באכילתם הלל
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"אין 61מזה  שהוא כיון שני. פסח לגבי ללמוד ניתן
הנסים, התרחשו לא אייר ט"ו בליל – לחג" מקודש

חג  של תוכן בו אין "א 49ולכן שני פסח אכילת לכן ין –

מספקת  סיבה אינה כשלעצמה האכילה כי הלל", טעון
כדלעיל. הלל, לאמירת

.Ê
ÁÒÙ‰ ˙ËÈÁ˘· ÏÏ‰ ˙¯ÈÓ‡ ÔÈ· È˙Â‰Ó‰ Ï„·‰‰

Â˙ÏÈÎ‡Ï
להסבר  ובהמשך בגמרא, המובא התירוץ לאחר
הלל  טעונין וזה "זה על הגמרא מתעכבת הנ"ל,

הסיבה  מהי טעמא": "מאי ושואלת בעשייתן..."
לבין  הלל) אמירת (עם הפסח שחיטת שבין להבדל

שני  פסח של שחיטתו שונה מדוע הלל), (ללא אכילתו

על איננה כאן הגמרא שאלת לכך daiqdמאכילתו.
כזו  לשאלה המקום שהרי הלל", "טעון בכלל ששחיטה

במשנה דין efאינה שמוזכר הראשונה בפעם אלא ,

במשנה – השחיטה בעת הלל במשנה zncew62אמירת .
efרק שבהםihxtמוזכרים ראשון mipeyהדינים פסח

הם  שבהם הפרטים גם זה עם ויחד מזה, זה שני ופסח
כך  ועל – וכדומה בשחיטה, הלל אמירת – שוים

טעמא". "מאי השאלה נשאלת

מבארת בשחיטת zednyוהגמרא הלל אמירת
בלילה: באכילתו, הלל מאמירת שונה הפסח

קא  לא יום ממעט, קא "לילה הראשון: התירוץ
ממעטים  ולכן חג", "התקדש של לטעם קשור ממעט"

אינה  ביום הלל אמירת אך שני. פסח של ה"לילה" את

בזמן envrתלויה cvn.אותה "ממעטים" אין ולכן ,
ההבדל  את בעיקר מדגיש הראשון התירוץ כלומר,

ידי  על בלילה אמירתו לבין ביום הלל אמירת שבין
בדרך  מובן, ובמילא בלילה, לאמירתו הסיבה הסברת

ביום שאמירתו חג",`dpiהשלילה, "התקדש מפני
לבין  ראשון, פסח בניסן, י"ד יום בין הבדל אין ולפיכך

שני. פסח אייר, י"ד יום

את  שוחטין ישראל "אפשר השני, התירוץ
הטעם  את מדגיש הלל", אומרים ואין פסחיהן...

ביו  הלל ("אפשר לאמירת הפסח לשחיטת הקשורה ם,
`oihgey...mixneישראל oi`e שצריך מובן ולכן ,("...

בשחיטת  כמו בדיוק שני, פסח בשחיטת הלל לומר
ראשון. פסח

(ראשון) הפסח באכילת הלל אמירת שונה אבל
אלא  זאת, לחייב מספיקה אינה עצמה שהאכילה
ולכן  כדלעיל, חג", "התקדש של מהטעם הלל אומרים

אייר. ט"ו בליל הפסח באכילת הלל אומרים אין

לפי  הוא: התירוצים שני בין שההבדל לומר, ויש
השחיטה  בעת הלל אמירת גם קשורה הראשון התירוץ
שההבדל  אלא – באכילתו שהדבר כפי ל"יום", לזמן,
הלל, לאמירת הגורם הוא עצמו הזמן שבאכילתו הוא,

מצות יוצרת בשחיטתו אשר הזמן:dhigydבעוד את
הופך זה, ב"יום" הפסח שחיטת מצות ידי onfdעל

הלל 63עצמו  הטעון השני 64לזמן התירוץ לפי ואילו .
"אפשר  – הפסח שחיטת מפני רק היא ההלל אמירת

odigqtישראל z` oihgey"הלל אומרים ואין ...65.

שכיון  מובן, התירוצים שני לפי עלֿכלֿפנים,
אינה  בעשייתו הלל טעון ראשון שפסח לכך שהסיבה

שהזמן envrמפני cvn אלא הלל, אמירת לחובת גורם
ראשון  פסח שוים בכך הרי שבו, הפסח שחיטת מפני

בעשייתן. הלל טעונים ושניהם שני. ופסח

.Á
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ‰Î‰ Y ÁÒÙ Ô·¯˜

הוא: הענינים בפנימיות לעיל האמור לכל ההסבר
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ד"ה  (שם מרמב"ן אבל .(46 שבהערה תו"ח שו"ת (וראה כו' לכם יהי'
שעל  הלל הוא בלילה שהלל משמע, שם) (פסחים ובר"ן לפנ"ז עוד)

עצמה). הפסח (אכילת מצוה עשיית
כאן.61) השפ"א דיוק מתורץ ועפ"ז
א.62) סד, פסחים
וצל"ח 63) ורמב"ם מירוש' ולהעיר .41 שבהערה ערכין תוס' ראה

א  (יד, ברכות התוס' פי' דלפי ג') (מכ' תורה מכתבי וראה שם. שבהערה
הוא  – יו"ט" להו הוו ד"אז – בערכין התוס' דכוונת צ"ל ימים) ד"ה

שני". ל"פסח
נביאים 64) אמרינן "ולקמן הא' בתי' שפרש"י מה לבאר יש ועפ"ז

שייך  שההלל מוכח מהגמ' כי – (55 הערה לעיל (ראה תקנו" שביניהן
כל  על כו' תקנו שביניהן ש"נביאים מה יותר מתאים וע"ז להזמן, – ליום

בו  שאירע דבר איזה (מצד להזמן השייכים ענינים שהם כו'" ופרק פרק
כו'. עצמה הפעולה מצד לא וכיו"ב)

"דדבר65) פירש"י מצות devnולכן מצד היינו הלל", טעון הוא
א. קיז, לפסחים ור"ן מרמב"ן מובן ועד"ז עצמה. הפסח שחיטת

גמרו  אם ד"ה א. סד, (לעיל רש"י שלדעת מה לבאר יש עפ"ז וגם
[נוסף  כי שחיטה, בשעת רק ההלל את קוראים היו שנו) ואם וד"ה
בשעת  שירה אומרים הלוים אין נסכין דכשאין שם, בתוס' להמבואר
אומרים  היו הלוים רש"י לדעת גם והרי – שחיטה בשעת כ"א הקרבה
עם  בהגש"פ שנדפסו המכתבים (ראה בארוכה פעם כמשנ"ת ההלל את
הרי] – ואילך)* סג ע' תשמ"וֿז) (קה"ת וביאורים מנהגים טעמים לקוטי

devnd.32 .31 בהערה וכנ"ל השחיטה, היא ישראל שעל בק"פ

x`eand t"re .n"kae .a"iq ai wlgl mi`elin y"ez .jli`e bn 'r epzyxt z"dr p"rtva `aenda .(dÎa azkn) dxez iazkna ± mipexg`d 'qa dfa h"ewy d`xe (*
.l"pd lkl v"i` dxrdd mipta epnqpy miazknda



ireaydמו cenild xefgn t"r ± `a zyxt ± zegiyÎihewl

הכלליים  האירועים מן אחד היא מצרים יציאת
תחילתו  היתה זו היהודי. בחיי ביותר והחשובים

פרעה 66ו"לידתו" מעבדי בהפכם ישראל, עם של
ה'" כנאמר 67ל"עבדי עבדים 68, ישראל בני לי "כי

מצרים". מארץ אותם הוצאתי אשר הם עבדי

והמבוא  ההכנה הוא פסח קרבן של שתוכנו וכיון
בכלל  מצרים שגם 69ליציאת מובן, – ה' עבדי להיות ,

lk אינם זה, בענין התורה שמזכירה השונים הפרטים
כשלעצמו. כלל הוא ענין כל אלא פרטים, סתם

על  בציווי שדוקא לכך ההסבר הוא עצמו זה וענין
פרטים  ופרטי פרטים בתורה מוצאים אנו פסח, קרבן
אנו  שאין וכו', ולאכלו להכינו יש כיצד – כך כל רבים
מודגשת  בכך כי אחרים, קרבנות לגבי מוצאים

פסח. קרבן פרטי שבכל המיוחדת החשיבות

לכך  הטעם זהו הענינים, שבפנימיות לומר, ויש
אחת  כל נחשבות ואכילתו הפסח קרבן שהקרבת
ועיקר  כלל היא מהן אחת כל כי – עצמה בפני כמצוה
שיוסבר  (וכפי מצרים יציאת של הכללי לענין בהכנה

י). בסעיף להלן

.Ë
ÏÎ È„ÈŒÏÚ Ì‚ ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙·¯˜‰·˘ ˙Â·È˘Á‰

„ÈÁÈ
מסופר  פסח, קרבן בענין מדוע גם יובן זה לפי
נגרע": "למה בטענה באו אדם לנפש שהטמאים

קרבנו" בטל זמנו "עבר הכלל הפסח 70למרות קרבן ,
ענין  חסר כלשהו, אחר קרבן הקרבת נגרעה אם שונה:
המעבר  מתבצע שבאמצעותו פסח, קרבן אך פרטי,
כללי  שענין ייתכן לא – ה'" ל"עבדי פרעה" מ"עבדי

יהודי. אצל יחסר כך כל

לתקן  אדם" לנפש ל"טמאים אפשרות ניתנה ולכן
חשוב  זה ענין מכך: יותר שני. בפסח זאת ולהשלים
ליחידים, ביחס בעיקר מוזכר הוא אשר עד כך כל

חז"ל  נדחין 71כמאמר צבור ואין שני לפסח נדחה איש :
אינם  מת, טמאי הם כאשר הרבים, כי – שני לפסח
בפסח  הקרבן את מקריבים אלא שני, לפסח נזקקים
שגם  היחיד, אצל גם יחסר לא זה שענין כדי ראשון.
יותר  מאוחר יום ניתן ה', עבד להיות יוכל יחיד יהודי
של  העבודה סדר כל עם יחד פסח, קרבן להקרבת
ההוראה  ללימוד ועד בזה. הכרוך וכו' לויים כהנים

לי  מכך הנלמדת דבר הכללית ש"אין לדורות, שראל
לתקן" אפשר תמיד .72אבוד.

.È
‰ÓÏ˘‰ ÔÈ‡ ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÏÈÎ‡· ÏÏ‰‰ ˙¯ÈÓ‡Ï
הענין  את הענינים בפנימיות להסביר ניתן זה לפי
ואת  ראשון פסח הקרבת את משלים שני שפסח
אכילת  של ההלל אמירת את לא אך בלבד, אכילתו
הפסח  קרבן הקרבת רק כי – ניסן בט"ו פסח קרבן
אך  ה', עבדי להיות בהכנה כלליים ענינים הם ואכילתו

האכילה. בעת ההלל אמירת כן לא

ה' עבדי להיותם ישראל בהכנת הוא: לכך ההסבר
של  הע"ז חיסול – שחיטה א) דברים: שני נדרשו

להשיג 73מצרים  היה ניתן זאת את לפרעה. והעבדות ,
ה"שה" לקיחת כי לקב"ה, נפש מסירות באמצעות רק
היתה  המצריים לעיני בגלוי המצריים) של (האליל

נפש  במסירות צריכים 74כרוכה זה פסח קרבן את ב) .
ישראל עבד lek`lהיו להיות הנפש מסירות כלומר, .

כבשרו  ובשר דם להיות צריכה לחדור 75ה' צריכה היא .
היהודי,lkאת של עניני lkeמהותו כולל עניניו,

היהודי  של הגשמיים צרכיו – .76אכילה

כל  עם ואכילתו, הפסח, והקרבת ששחיטת וכיון
ומוכרחה  – קיימת לכן כלליים, ענינים הם פרטיהם,

לתקנה. אפשרות – להיות

פסח. קרבן אכילת בשעת ההלל אמירת כן לא אך
האכילה, לעצם קשור אינו בהרחבה, כאמור זה, ענין
לכך  הגורמת בניסן, ט"ו של היום לקדושת אלא
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שם.66) ובמפרשים טז יחזקאל ראה
ומדרש 67) ובירוש' כו'. התם בשלמא וש"נ): א. (יד, מגילה ראה

עבדיו  .. לך עבדים ונעשו לפרעה עבדים שהיינו ,59 שבהערה תהלים
פרעה. עבדי ולא ה' עבדי הללו הללוי' שנאמר הקב"ה של

מב.68) שם, ראב"ע נה. כה, בהר
שמו"ר 69) כז. שם, ו. יב, בפרש"י) (הובא פרשתנו מכילתא גם ראה

קרבן  ע"ש חכמים בל' נק' דיצי"מ היו"ט שכל ועד (בסופו). ב פט"ז,
בלשון  גם כ"ה יב) (ט, בהעלותך כה) (לד, שמות הת"י פי' ולפי פסח,

התורה.
(ופרש"י)70) ספרי טעה). ד"ה התוס' (גי' סע"א כו, ברכות ראה

יד. א. כח, .cereפינחס

רפ"ז 71) רמב"ם א. עט, פסחים משנה וראה ואילך. סע"ב סו, פסחים
ק"פ. דהל'

נג.72) ע' יום היום
שם.73) שמו"ר שם. ת"י כא. יב, מכילתא

הבאה. בהערה ובהנסמן פמ"ו, ח"ג מו"נ וראה
כלליים 74) מכתבים וראה תל. ר"ס טאו"ח ג. פט"ז, שמו"ר ראה

תרכט. ואילך. תרי ע' תשמ"וֿז) (קה"ת, בהגש"פ שנדפסו לחגה"פ
ט. .cereתרלחֿ

פ"ה.75) תניא
(76.124 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש גם ראה



מז ireayd cenild xefgn t"r ± `a zyxt ± zegiyÎihewl

הפסח, באכילת הלל בהכנה dfeשיאמרו כללי ענין אינו
זאת. להשלים הכרח אין ולפיכך ה', עבדי להיות

בעת הנאמר ההלל מצד zhigyואילו הוא הפסח

זהו עצמה, זהו dhigydמעבודתwlgהשחיטה ולכן –
ואפשר  שצריך פסח, של הכללית בעבודה גם חלק

תמיד. לתקן

(e"kyz t"yg` zgiyn)

•

1

2

3

4

5

6

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dlibn(ipy meil)

eppr zkxa epiidc ,dlitz ztqez yiea yiy mei aygp df mbe ,
.drax` ea mi`xewy sqen

:epizpynn heytl dqpn `xnbd,òîL àz,dpyna epipyéLàøa ¨§©§¨¥
,äòaøà ïéøB÷ ãòBî ìL Bleçáe íéLãç`ed jk mda wxy rnyne ¢¨¦§¤¥¦©§¨¨

,oicdøeaö úéðòúa àäwx mi`xewìL.äLz`a m` :`xnbd dgec ¨§©£¦¦§Ÿ¨
ok m` ,dpynd oeyln wiiclàLéø àîéà`yixd z` wiice xen` - ¥¨¥¨

,dpynd lyìL ïéøB÷ äçðîa úaLáe éLéîçáe éðLa,äLrnyne §¥¦©£¦¦§©¨§¦§¨¦§Ÿ¨
àäa,äòaøà øeaö úéðòz,mixzeq `tiqde `yixd ixacy `vnpe ¨©£¦¦©§¨¨

àlàjgxk lrdpéî òîLéîì àkéì àäî`iadl oi` ef dpynn - ¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨
.ef dl`y oiprl di`x

:zxg` di`x `iadl dqpn `xnbdòìwéà áøc ,òîL àzoncfp - ¨§©§©¦§©
àøôéña àø÷ í÷ ,øeaö úéðòúa ìááìxtqa `exwl ax cnr - §¨¤§©£¦¦¨¨¨§¦§¨

,dxezéøa çútCdxezd zkxa jxia `exwl ligzdy iptl ± ¨©¨¦
,diptlyíéúçmiiq -éøa àìåCzlitp zryae .dixg`ly dkxa ¨¦§Ÿ¨¦

mit`eäéétðàà àîìò élek ìeôð,mdipt lr mrd lk eltp -áøå ¨¥¨§¨©©§©§§©
.détà ìò ìôð àì,oiadl yieéãkîixd -áø,iel `le did odk `l Ÿ¨©©©¥¦§¦©

i`ceaead z`ixwàø÷ ìàøNéok m`e ,ziyilyd d`ixwd `idy §¦§¨¥¨¨
éøa àìå íúç àîòè éàîCixd] d`ixwd meiqa jxia `l recn - ©©£¨¨©§Ÿ¨¦

,[dixg`l jxan mzegdy dpyna x`eaníeMî åàìdf oi`d - ©¦
meyndéøúa àðéøçà éø÷éîì éòác,eixg` `exwl xg` jixvy - §¨¥§¦§¥©£¦¨©§¥

mi`xew xeaiv ziprzay gkene .dixg`l ax jxia `l jk meyne
.drax`

:`xnbd dgecàìdid my dyrnde ,dyly wx mi`xew mlerl - Ÿ
yàø÷ éðäëa áøitle ,odkd mewna oey`x `xw ezeaiyg zngn - ©§©£¥¨¨

.dixg`l jxia `l mi`xew cer eixg` yiyéø÷ àðeä áø àäc§¨©¨¨¥
éðäëaax mb ok m`e ,dxeza lecb didy meyn ,odk did `ly s` §©£¥

oia oeincd lr dywn `xnbd .dxeza ezelcb meyn oey`x `xw
:`ped axl axáøå énà áø eléôà àäc ,éðäëa éø÷ àðeä áø àîìLa¦§¨¨©¨¨¥§©£¥§¨£¦©©¦§©

ìàøNé àòøàc éáéLç éðäëc éqàly miaeygd mipdkd eidy - ©¦§©£¥£¦¥§©§¨¦§¨¥

,l`xyi ux`àðeä áøì déì eôéék óëéî`ped axl mitetk eid - ¥©©§¥§©¨
,odk mewna oey`x `exwl `ed leki okle ,ezelcb zngn,áø àlà¤¨©

oky ,eil` mitetk eid mipdkd lk `làkéà àäxc did ixd ± ¨¦¨
`rcxdpaäåä àðäëc ìàeîLodk didy -déìò øáãeebidpd ± §¥§©£¨£¨§©£¥

`exwl ax leki did cvike ,eiptl jliy ax ecaik xnelk ,eilr
ipa lkn caekn ax did mlerl :`xnbd zvxzn .laaa oey`x

s`e execéik äåä óëéî énð ìàeîLe ,áøì déì ójled didy dn §¥©¦¥©£¨©¥¥§©
,eiptlãBák déì ãáòc àeä áø,el dyr axy ceak df did -éëå ©§¨©¥¨§¦

déì ãéáò`weec ,eil` setk `edy d`xn dfay ceak ax,åéðôa ¨¦¥§¨¨
j`déì ãéáò àì åéðôa àlLoey`x `xw axy dyrn eze`e ,ceak ¤Ÿ§¨¨Ÿ¨¦¥

.`rcxdpa didy l`eny ly enewn dpi`y laaa did
:oey`x `xw axy dgkedéàc ,àø÷ éðäëa áøc àøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨§©§©£¥¨¨§¦
àø÷ ìàøNéa Czòc à÷ìñ,iyily `xw axy jzrca dlrz m` - ¨§¨©§¨§¦§¨¥¨¨

éøa àîòè éàî äéðôìCx`ean dpyna ixd ,diptl jxia recn - §¨¤¨©©£¨¨¦
okle oey`x `xwy i`ce ok m`e ,diptl jxan dxeza gzetd wxy

.diptl jxia
mewn lkn iyilyd did ax m` s` :dgkedd z` dgec `xnbd

did df dyrn ik ,jxal el didøçàìdäðwzlky minkg ly §©©©¨¨
lirl x`azpy enk ,mz`ixw iptl ekxai mi`xewd(:`k)`xnbd .

:dywne ,diigcd z` zlawn `léëä éà,dpwzd xg`l df didy ¦¨¦
éøáì énð äéøçàìClr s` dzid dpwzd ixdy ,[jxal axl did-] §©£¤¨©¦¦§¦

dne ,dpwzd iptl did df dyrny jgxk lrae .dixg`ly dkxa
mlerl :`xnbd zvxzn .oey`xd didy meyn diptl jxiay
dzid dpwzdy xg`ne ,dpwzd xg`l dyrnd didy xyt`

,mi`veide miqpkpd meynáø áéúéc àëéä éðàLenewn did dpey ± ©¦¥¨§¨¦©
,ax lyéìééò ìòéîcmilibx eid dxezd z`ixw rvn`a qpkdl ± §¥¨¨§¥

mleky owzl jxev dide ,dnecke qpe` zngn zenewn x`yak
,diptl ekxai
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קמשך ביאור למס' מגילק ליום שבת הודש עמ' ב



מח

שמות א, כב – ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן 
הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיון

יא

ביאור הג' גזירות דפרעה, א( "וישימו עליו שרי מסים" 
בחי' מ"ס כנגד בינה )השכל שבאדם(, ב( "כל הבן הילוד 

היאורה תשליכוהו" כנגד בחי' ז"א )המדות(, ג( "וכל 
הבת תחיון" בחי' המלכות )מעשה(, שרצה פרעה לינק 

וכו'.

וכל  תשליכוהו  היאורה  הילוד  הבן  כל  גזר  פרעה1 

הבת תחיון:

1( מבאר בסימן זה ד' ענינים, והם:

א( מה הטעם )הפנימי( שפרעה גזר: 1( כל ה"בן" הילוד – כל הזכרים 

– היאורה תשליכוהו, 2( וכל ה"בת" תחיון. מה החילוק בין הזכרים 

והנקבות?

ב( מה הטעם דכל הזכרים "היאורה תשליכוהו", העיקר ציווי וכוונת 

פרעה הי' שימיתו כל הזכרים, וא"כ למאי נפק"מ באיזה דרך ימיתם, 

למה דוקא "היאורה תשליכוהו"?

ממילא  מובן  זה  הרי  תחיון",  הבת  "וכל  פרעה  בגזירת  נוגע  מה  ג( 

מעצמו מהגזירה "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו"?

"מס",  לשון  רש"י  וכתב  מסים"  שרי  עליו  "וישימו  גזר  פרעה  ד( 

מהו ענין "מס"?, ובפרט דבסוף הפרשה נקראים "נגשי העם" וכאן 

נקראים "שרי מסים"?

ויבואר בפנים.

פניו,  על  ם  שׂשָ דמשה  המסוה2  מענין  יובן  והענין 

מפני שקרן עור פניו, שפירוש קרן הוא שהאירו פניו, 

והוא ג"כ בחי' הוד3, כי זה הי' קרני הוד, והמסוה הוא 

לבל  וההוד  הפנים  אור  על  לכסות  וכלי  לבוש  כעין 

יתראה החוצה, והיינו הקרן עור פנים וההוד הוא ע"ד 

בחי' חכמת4 אדם תאיר פניו, והיינו בחי' חכמה עלאה 

שהאירה בעור פני משה.

פרשת  בזה"ק  כמ"ש  י"ה  הוא  חכמה5  בחי'  והנה 

ויקרא6 ד"י ע"ב קדמאה י"ה בגין די' כליל ה' וה' נפקא 

2( כי תשא לד, כט. “ויהי ברדת משה מהר סיני . . ומשה לא ידע כי 

קרן עור פניו בדברו אתו" ובפסוק לג “ויתן על פניו מסוה".

קרנים  לשון  וז"ל:  קרן  כי  ד"ה  עה"פ  פרש"י  לז.  תנחומא  ראה   )3

ההוד  לקרני  משה  זכה  ומהיכן  קרן  כמין  ובולט  מבהיק  שהאור 

רבותינו אמרו מן המערה שנתן הקב"ה ידו על פניו שנא' ושכותי כפי 

ע"ש. וראה תהלים יהל אור סוף ע' שצה-ו דבחי' הוד הוא פנימיות 

התורה, ובחי' מסוה הוא הלבוש נובלות חכמה – נגלה דתורה עי"ש.

4( קהלת ח, א.

בחי'  שהיא  היו"ד  וז"ל:  ד',  פרק  התשובה  אגרת   – תניא  ראה   )5

קודם  והסתר  העלם  בבחי'  שהיא  ית'  לחכמתו  מרמזת  לבד  נקודה 

היו"ד  )והקוץ של  וההבנה  וגילוי ההשגה  לבחי' התפשטות  שבאה 

רומז לבחי' רצון העליון ב"ה שלמעלה מעלה ממדרגת בחי' חכמה 

עילאה כנודע(. ואחר שבאה לבחי' התפשטות וגילוי ההשגה וההבנה 

לעלמין סתימין נכללת ונרמזת באות ה"א שיש לה בחי' התפשטות 

לרוחב המורה ומרמז על הרחבת הביאור וההבנה וגם לאורך המורה 

על בחי' ההמשכה וההשפעה מלמעלה למטה לעלמין סתימין, ע"ש.

בגין  י"ה שהוא החכמה(,  הוא  )שם הראשון  י"ה  קדמאה  וז"ל:   )6
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ילקוט לוי יצחק על התורה



מט

מן י' בגין כך חכמה י"ה אקרי ע"ש.

וקר"ן גי'7 קפ"ד קס"ו, שהוא חכמה8 ובינה, שחכמה 

קרן  משה,  פני  עור  קרן  זהו  בי"ה,  כנ"ל  בינה  כולל 

דוקא. וי"ל הקרן עור הוא מה שנעשה מן עור בע' אור9 

ִמן כתנות עור בע' נעשה כתנות אור10 בא',  בא', וע"ד ׁשֶ

ובתורתו של רבי מאיר שמאיר הוא מלשון אור, כתוב 

כתנות אור בא'.

חכמה  מבחי'  הוא  ההוד  קרני  פניו,  הקירון  נמצא 

בחי'  שם  שאין  בכלל,  אור  בחי'  הוא  שחכמה  בכלל, 

חיוהי  בחי'  הוא  שחכמה  וכידוע  לכסות.  ולבוש  כלי 

בכלל,  אור  בחי'  תחי', שהוא  והחכמה  כמ"ש11  בכלל 

ולמטה,  מבינה  מתחיל  ולבושים  כלים  בחי'  וגרמוהי 

די' כליל ה' )לפי שיו"ד כלול מה', כלומר לפי שמהאותיות ו' ד' של 

י' )וה' יוצא מן  וה' נפקא מן  מלוי יו"ד דחכמה נעשית ה' דבינה(, 

הי'(, בגין כך חכמה י"ה אקרי )לכן החכמה נקראת י"ה לפי הבינה 

כלולה עמה בסוד הבן בחכמה( עי"ש.

ומבאר   .350  =  )166( קס"ו   +  )184( קפ"ד  וכן   ,350 בגי'  קרן   )7

ד"קרן" מרמז לבחי' החכמה מצד שני טעמים: א( הן מצד תוכן ענין 

“קרן" שהוא בחי' הוד ואור הפנים וזהו “חכמת אדם תאיר פניו" – 

בחי' חכמה. ב( והן מצד הגימטריא, ד"קרן" מרמז בגי' לצירוף בחי' 

חכמה ובינה, דמספר קפ"ד מרמז לחכמה, ומספר קס"ו מרמז לבינה 

)ראה הביאור בהערה 8(, שהוא אותיות י"ה, וכנ"ל בזהר שבכללות 

הם נקראים בחי' "חכמה", שחכמה כולל בינה.

"חכמה",  על  רומז  קפ"ד  מספר  פירוש:  ובינה:  חכמה  שהוא   )8

במילוי  הוי'  שם  הוא  ע"ב  ם  וׁשֵ ע"ב,  שם  הוא  חכמה  בחי'  דכידוע 

יודי"ן )וכנ"ל בזהר דאות י' מרמז לחכמה(, והוא יו"ד ה"י וי"ו ה"י 

)72(, ושם ע"ב ב"אחוריים" בגי' קפ"ד, והיינו, יו"ד )20( + יו"ד ה"י 

)35( + יו"ד ה"י וי"ו )57( + יו"ד ה"י וי"ו ה"י )72( = 184 קפ"ד.

ומספר קס"ו הוא רומז לבחי' "בינה", דשם ס"ג הוא בבינה*(, והוא 

יו"ד ה"י וא"ו ה"י = 63 ס"ג. ושם ס"ג ב"אחוריים" בגי' קס"ו, והוא: 

יו"ד )20( + יו"ד ה"י )35( + יו"ד ה"י וא"ו )48( + יו"ד ה"י וא"ו 

ה"י )63( = 166 קס"ו.

נמצא קפ"ד הוא בחי' החכמה )בחי' אחוריים דחכמה(, ומספר קס"ו 

הוא בחי' בינה )בחי' אחוריים דבינה(, וביחד קפ"ד )184( + קס"ו 

)166( הוא מספר “קרן" 350.

קפב  עמוד  א'  כרך  ענינים  הזקן  אדמו"ר  המאמרים  ספר  ראה   )*

ואילך. אור התורה ענינים ע' רמ ואילך.

9( ראה תורה אור פרשת בראשית ה, א. מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות 

ומסתיר  שמעלים  הלבוש  הוא  ש"העור"  ואילך,  נ'  עמוד  א'  חלק 

וע"י  ההארה,  בוקע  העור  נקבי  דרך  ורק  האור  עצם  לגמרי  ומכסה 

עבודת הבירורים נעשה מן ע' א', ונקרא אור היפך עור, כי האור בחי' 

גילוי אור אלקי בלי הסתר והעלם כלל, וכמ"ש ולא יכנף עוד מוריך . 

. כי יהפך מן ההסתר שנקרא עור לגילוי שנקרא אור, ע"ש.

עייג"כ רשימות – חוברת יב – סיום הש"ס ריגא תרצ"ג.

10( בראשית רבה פ"כ, יב “ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור 

וילבישם, בתורתו של רבי מאיר כתוב כתנות אור באל"ף וכו'". ראה 

תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א חלק א' עמוד 19. לקוטי שיחות 

חלק כד עמוד 58 הערה 15. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן נא. 

נב. חלק ג' סי' יד. קיא.

11( קהלת ז, יב.

ע"ש.  שבתון  דשבת  בהביאור  תורה12  בלקוטי  ועיין 

אור דחכמה,  על  לכסות  ולבוש  כלי  בחי'  היא  ובבינה 

כי בבינה יש בחי' אותיות )ועיין בלקוטי תורה13 בד"ה 

על  מכסים  הם  שאותיות  ע"ש(  בששון  מים  ושאבתם 

האור שבתוכן.

והיינו ענין המסוה, אותיות מ"ס דמסוה הוא בחי'14 

הכלים  וז"ל:  ג.  ע,  עמוד  הכיפורים  ליום  דרושים  תורה  לקוטי   )12

דאצילות הם אלקות ממש ונק' איהו וגרמוהי חד, ע"כ נקרא טהורה 

היא לשון בהירות שאינו דבר המסתיר על קדושתו ית' כבי"ע ששם 

נאמר ומשם יפרד משא"כ באצילות. ועלייתם בבחי' קדש היינו באור 

יום  את  זכור  בד"ה  מזה  ועמ"ש  דאצילות,  מהכלים  שלמעלה  א"ס 

השבת לקדשו ]תורה אור עא, א[ שהעליי' הוא מבחי' איהו וגרמוהי 

חד לבחי' איהו וחיוהי חד כו' ע"ש...

כי הנה בחי' בינה מקננא בכורסייא שהיא הבריאה, וז"א ביצי', ומל' 

יו"ד  לבי"ע,  נשמה  שנעשים  דאצילות  כלים  שלשים  והיינו  בעשי', 

נעשים  והחיצונים  ביצירה.  והתיכונים  בבריאה.  הפנימיים  כלים 

נשמה לעשיי' וע' מזה באגה"ק ]תניא קו, ב[ ע"פ ויעש דוד שם. וזהו 

ענין ממכ"ע ומשם שרש הנשמות קודם ירידתן לגוף שהם נמשכים 

מהכלים דאצי' כנ"ל והעליי' להיות ואנשי קדש היינו בחכמה עילאה 

ואילך  מבינה  כי  בבי"ע,  מתלבשת  שאינה  סוכ"ע  ונק'  דאצילות 

עילאה  חכמה  משא"כ  בכורסייא,  מקננא  בינה  בבי"ע  מתלבשים 

מאירה באצילות, אשר אצילות לגבי בי"ע נק' סוכ"ע, ע"ש.

13( לקוטי תורה דרושים לסוכות פ, א ואילך. וז"ל: והנה האותיות הן 

בבחינת בינה וכמ"ש במ"א ע"פ ופתחת עליו פתוחי חותם ]תו"א פד, 

א[ וע' בהרמ"ז ר"פ ויקרא. וכנראה בחוש שכשבא השכל לכלל הבנה 

והשגה מתגלים בו בחי' אותיות במחשבה. אבל בבחי' חכמה שהוא 

למעלה משכל המושג אין בו בחי' אותיות עדיין...

דהנה מבואר בספר יצירה ]פ"א מ"א[ בשלשה דברים ברא הקב"ה 

את עולמו בסופר וספר וסיפור, סופר הוא בחי' חכמה המשפיע לספר 

שהיא בינה בחי' מחשבה, וסיפור הוא בחינת דיבור המקבל מספר 

שהוא בינה שהרי בלתי מחשבה א"א לדבר...

)וזהו שבשלשה דברים אלו ברא הקב"ה עולמו, כי התהוות העולמות 

הוא מבחי' דבר ה' שהיא בחי' ספור, והדבור מקבל ממחשבה שנק' 

ספר, שהוא נמשך מבחי' חכמה איה סופר, וזהו בראשית ברא והיינו 

ע"י שמחכמה נמשך לבחי' מחשבה וממחשבה לדבור(...

אך עם היות שהחכמה היא למעלה מבחי' בינה אעפ"כ חו"ב הם תרין 

ריעין דלא מתפרשין ואם כן צריך לחברם תמיד למטה ובאתעדל"ת 

אתערותא דלעילא וזהו ושאבתם מים בששון מים הוא בחי' חכמה 

להיות  חו"ב  בחי'  יתחברו  ובזה  בינה  בחי'  שהוא  בששון  תשאבו 

תרין ריעין דלא מתפרשין, )וע' מ"ש במ"א בד"ה ראה אנכי נותן כו' 

]לקוטי תורה ראה יח, א ואילך[ מענין זה איך שגם בעבודת ה' למטה 

וא"א  בהיכלי'  נקודה  בחי'  תמיד  יחד  דחו"ב  הבחי'  ב'  צ"ל  באדם 

להיות קיום בבחי' א' לבד כו' ע"ש(.

14( תבונה ובינה: החילוק בין תבונה ובינה הוא )ראה לקו"ש חל"ט 

ע' 65(, ד"בינה קאי על עצם הבנת הדבר שהאדם מושקע בהשכלת 

העיון, ו"תבונה" קאי על מדריגת השכל כפי ששייכת להולדת המדות 

וזהו ד"תבונה" הוא אותיות בן ובת )תניא פט"ז בהגה"ה(, שהשכל 

והמוחין הם אב ואם, דהחכמה ובינה מוליד מדות שהם הבן )ז"א( 

והבת )מל'( עיי"ש. וזהו שמבאר דבחי' בינה הוא ע"ד אות ס', ובחי' 

תבונה הוא ע"ד אות מ'. ראה בהערות לקמן.
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וקדים  דאפרסמון.  ס"מ  בענין15  כידוע  ובינה  תבונה 

במסוה מ' לס', הוא, המ"ס הזה הוא מן הה'16 ראשונה 

שבשם שקאי על בינה בכלל, שבהקדם הד' להו' הנה 

מהכאת17 הי' על ד' נעשה מ', ומהכאת הי' על ו' נעשה 

זו"ן  על  רומזים  דמסוה  ו"ה18  אותיות  הוא  ואח"כ  ס'. 

שהם אותיות ו"ה שבשם, שהם ג"כ בחי' כלים ולבושים 

לכסות ולהעלים.

הם  חיצונים,  תיכונים  פנימים  כלים19,  בחי'  הג'  כי 

בחי' בינה ז"א ומלכות, והם ג"כ בחי' אותיות דמחשבה 

רברבן,  אתוון  אותיות20,  בחי'  ג'  גם  ומעשה,  דיבור 

וז"ל:  קלח  ע'  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק  לוי  תורת  ראה   )15

והנה יש ב' בחי' מקיף, א' מקיף הרחוק שאין בו שום אחיזה, ואין לו 

שייכות להאור פנימי, שלא נמשך ממנו אור פנימי, והוא כמו אות ס' 

שהוא סתום לעולם ועגול מכל צד שאין בו שום אחיזה, והוא סתום 

לעולם, שאינו נפתח, שענין פתיחה מורה על המשכה בפנימיות, ב' 

מקיף הקרוב שיש בו קצת אחיזה ויש לו שייכות לאור פנימי שממנו 

נמשך אח"כ אור פנימי. והוא כמו אות מ' סתומה שאם שהוא סתום 

שמורה  מרובע  הוא  הרי  אך  בהעלם,  שהוא  מקיף  בחי'  על  שמורה 

שיש לו התיישבות ויש בו אחיזה קצת. וממנו יומשך אח"כ בחי' אור 

פנימי. והוא מה שמ' סתומה יכולה להפתח ויעשה ממנו מ' פתוחה, 

ומ'  שפתוחה מורה על שנמשך המשכה פנימית. ואלו הב' בחי' ס' 

הם בחי' ס"מ דאפרסמון, שהם בחי' אימא עלאה ס' ותבונה מ. ועיין 

בזה"ק פ' תרומה דקכ"ז ובמק"מ ורמ"ז שם, ובע"ח שער הזיווגים 

פ"ד. והם ג"כ בחי' לעתיד לבא ובחי' עולם הבא כמ"ש בע"ח שם 

פ"ה, והוא כי בחי' מקיפים הוא מבינה בכלל, כי בחי' או"פ הוא ז"א. 

מקיף הקרוב מ' סתומה הוא מתבונה דרביע על בנין עכ"פ, ומקיף 

הרחוק הוא מאימא עלאה אות ס', עי"ש.

ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי ע' ב, ג. ספר המאמרים תער"ב 

ע' תתקנד, ספר  כי תצא  אור התורה פרשת  ואילך,  ח"א עמוד תטז 

המאמרים ה'תש"כ ע' 20, ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"ג ע' 530 ואילך.

16( פירוש: ציור אות ה' מחלקים לשנים, הקו העליון והקו מצד ימין 

נעשה אות "ד", והרגל קטן משמאל הוא כמו אות "ו", ביחד נעשה 

ציור אות "ה".

פירוש: דהנה חכמה – אות י' – בחי' "אור", וע"י הכאת האות   )17

האותיות.   – הכלים  נעשה  מזה  )בינה(  "ה"  האות  על  )חכמה(  י' 

ובפרטיות האות "ה" גופא נתחלק לאות ד' ואות ו' כנ"ל, הנה ע"י 

הכאת ה"י" על האות ד', היינו י' פעמים ד' הוא )10 × 4 = 40( האות 

ה'(  )הרגל הקטן שבתוך האות  ו'  האות  על  ה"י"  וע"י הכאת  “מ", 

היינו י' פעמים ו' )10 × 6 = 60( נעשה האות “ס". 

רמז  הם  יהו"ה  דאותיות  ד,  פרק  התשובה  אגרת   – תניא  ראה   )18

להעשר ספירות )וכוחות(, י' בחי' חכמה, ה' ראשונה – בינה, ו' בחי' 

ז"א – הששה מדות, ה' אחרונה מלכות – דיבור, ע"ש.

19( כנ"ל בהערה 13, דבחי' חכמה הוא ה"אור" האלקות שבהשכל 

האותיות  זו  דבדרגא  האותיות,   – “כלים"  בחי'  שם  נרגש  ואינו 

ומלכות  )המדות(  וז"א  )השכל(  בינה  מבחי'  ורק  האור,  את  מגלים 

)מחדו"מ( שם נרגש יותר האותיות והכלים, ובחי' בינה )השכל( הוא 

ההרגש   – ה"תיכונים"  ז"א  ובחי'  המדות,  של  והחיות  ה"פנימיות" 

שבלב, ובחי' מל' )בחי' מעשה( זהו ה"חיצוניות" וד"ל.

דאותיות  ידוע  וז"ל:  תקסז  ע'  צדק  להצמח  הזהר  ביאורי  ראה   )20

גדולות הן בבחי' בינה, ואותיות בינוני' בז"א, ואותיות הקטנים במל', 

בינונים, זעירין.

אמנם במ"ס דאות ה' ראשונה, חושבין בהכאת י' על 

ד' ו' דציור הה', שנעשה מ' ס', ובו"ה זו"ן אין חושבין 
זה, הוא, כי באמת הכלי והלבוש לכסות על האור וקרני 

ומעלים  בינה בכלל שהיא המכסה  ההוד דחכמה הוא 

דבינה,  המ"ס  נעשית  היא  ומהיכן  דחכמה.  האור  על 

הוא מצמצום והתעבות האור דחכמה גופא, כי מצמצום 

בכלל,  שבו  האחרונה  מבחי'  דהיינו  האור,  והתעבות 

נעשה הכלי ולבוש, ועיין באגה"ק21 פכ"ט בד"ה אשת 

והיינו, לפי שבבינה הוא ריבוי האור שנק' רחובות הנהר שמתפשטת 

בבינה  הוא  עתיק  שהתגלות  מפני  והעיקר  והתפשטות  בהרחבה 

אחוריים  בחי'  שהם  דבינה  האותיות  גם  וע"כ  עוה"ב,  נקרא  ולכן 

הם בהתפשטות והרחבה לכן המה רברבן בתמונה שבכתב, משא"כ 

האותיות שבמלכות שמקבלת מזעיר אנפין ולא כמו בינה שמקבלת 

מא"א ועתיק כנ"ל, וזהו"ע ותקנא רחל באחותה ע' זהר ר"פ תרומה 

דקכ"ו ע"ב, וגם היא בחי' לבנה שנתמעט אורה, והיא תכלית וסוף 

ה'  נקראת הקטנה  ולכן  גבול  לנבראים בעלי  דרגין להיות מקור  כל 

קטנה כמ"ש בתו"א ]כט, ד[ סד"ה בכ"ה בכסלו וזהו ענין בהבראם 

ה' זעירא, משא"כ ה' גדולה לאה כו', לכן גם האותיות שלה הם אתוון 

זעירין בצמצום וקטנות וכו'.

ואותיות בינונים הם בז"א שהוא ממוצע בין אתוון רברבין ובין אתוון 

יחודא  ענין  זהו  כי  גדולים  האותיות  הרי  המלכות  שלגבי  זעירין, 

עילאה ולגבי אתוון רברבין דע"ק הרי ז"א נחשב כמו יחו"ת, כי ז"א 

א[  סו,  לש"ת  דרושים  ]לקו"ת  כמ"ש  חשוב  כאלקים  עתיקא  לגבי 

בביאור ע"פ שובה ישראל, וזהו ענין ההפרש*( בין אלפא ביתא דאל 

ובין אלפא ביתא דאל אדון שאומרים בשבת  ברוך שאומרים בחול 

א"ב  נמשך  שבשבת  לפי  והיינו  ע"א,  דקל"ב  תרומה  בזהר  כמ"ש 

דאתוון רברבין לכן מכל אות נמשך ה' תיבין משא"כ מאתוון זעירין 

ועיין בזהר בראשית ד"ג ע"א. עי"ש.

*( ראה לקמן סי' צו הערה 5.

21( אגרת הקדש – תניא – ע' קמח, ב וז"ל: מבואר בזהר ומובן לכל 

משכיל, כי להיות שנפש רוח ונשמה שבאדם הן בחי' נבראים וא"א 

לשום נברא להשיג שום השגה בבורא ויוצר הכל א"ס ב"ה וגם אחרי 

ית' והאציל בבחי' השתלשלות מדרגות רבות  אשר האיר ה' מאורו 

מדרגה אחר מדרגה בבחי' צמצום עצומים ולבושים רבים ועצומים 

הידועים לי"ח ונקראים באד"ר בשם שערות וכדכתיב בדניאל ושער 

רישיה כעמר נקא כו'.

אעפ"כ לא יכלה הנפש או הרוח ונשמה למסבל האור כי טוב ומתוק 

ומתיקות  ועריבות  נעימות  לשון  ה'  בנועם  לחזות  כמ"ש  וכו'  האור 

ותענוג עצום לאין קץ כמ"ש אז תתענג על ה' והשביע בצחצחות כו' 

ועריבות  הנעימות  לקבל  בכחה  ואין  בזהר,  כמ"ש  צמא  צחה  לשון 

הצחצחות שלא תצא מנרתקה ותתבטל ממציאותה כנר באבוקה, אם 

לא שמבחי' אור זה עצמו תשתלשל ותמשך ממנו איזו הארה מועטת 

בדרך השתלשלות מדרגה אחר מדרגה בצמצומים רבים עד שיברא 

ממנה לבוש אחד נברא מעין מהות אור זה להלביש הנפש רוח ונשמה 

ודרך לבוש זה שהוא מעין אור זה תוכל ליהנות מזיו אור זה ולהשיגו 

זכה  עששית  דרך  בשמש  הרואה  וכמשל  ממציאותה  תתבטל  ולא 

ומאירה וכו' וכמ"ש ויבא משה בתוך הענן ויעל כו' שנתלבש בענן 

ועלה וראה דרך הענן וכו' כמ"ש בזח"ב דר"י ורכ"ט.

והנה אור זה . . הנה יש בו מעלות ומדרגות רבות מאד גבוה מעל גבוה 
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חיל עטרת בעלה ע"ש. זהו מה שאותיות מ"ס שהם הד' 

והו' דהה' ראשונה הם מהכאת הי' דחכמה על הד' ו', 

והוא ע"ד שמהאור מצמצומו והתעבותו נעשה הכלי.

מה  הוא  ומלכות  ז"א  על  הרומזים  ו"ה22  ואותיות 

נגלות כמ"ש23  בזו"ן שהם  דבינה מתגלה  שבחי' מ"ס 

דבינה.  נגלות מהֵאם  זו"נ  כי הרי  נגלות,  ו"ה  והנגלות 

והיינו שבחי' מ"ס דבינה שהוא בהעלם עדיין, ע"ד כמו 

שמחשבה הוא בהעלם, מתגלה זה בזו"ן שהם ו"ה.

מ"ה25,  שם  אור  בחי'  חסדים,  בחי'24  הוא  וז"א 

שמחסדים ואור אין משם עדיין יניקה ללעו"ז בחי' עץ26 

החיים שכולו טוב. ומלכות היא בחי'27 גבורות והעלם, 

בחי'  והיא  ללעו"ז,  יניקה  יש  שמהגבורות  ב"ן,  שם28 

אך הארה מועטת היורדת מדרגה אחר מדרגה לברוא לבוש זה היא 

החיצונה  מדרגה  בשם  ונקראת  זה  שבאור  האחרונה  מדרגה  מבחי' 

ור"י  )עיין בס' מק"מ(  ואחוריים דרך משל כמ"ש בזהר דר"ח ע"ב 

ע"ב, ע"ש.

22( ראה עד"ז ספר המאמרים תער"ב חלק ג' ע' א'עדר ואילך.

23( נצבים כט, כח, “והנגלות לנו ולבנינו".

24( ראה סידור עם דא"ח עמוד קלא, ב. ועוד.

ם הוי' במילוי אלפי"ן )אות  ם מ"ה הוא ׁשֵ 25( אור ֵׁשם מ"ה. פירוש: ׁשֵ

והוא:  ועוד(  יח ספ"א.  – ראה עץ חיים שער ה, רפ"א. שער  אל"ף 

יו"ד, ה"א, וא"ו, ה"א בגי' 45 – מ"ה, בגי' "אדם".

26( ראה תניא אגרת הקודש סימן כו. אור התורה )בראשית חלק ג( 

פ' נח ע' תקצז ב' ואילך.

27( ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ו ופרק ז וז"ל: והנה שם 

אלקים הוא שם מדת הגבורה והצמצום ולכן הוא גם כן בגימטריא 

ונראה  העולם  ומחיה  המהוה  שלמעלה  האור  שמסתיר  לפי  הטבע 

מגן  הוא  זה  אלקים  ושם  הטבע  בדרך  ומתנהג  עומד  העולם  כאילו 

ונרתק לשם הוי"ה להעלים האור והחיות הנמשך משם הוי"ה ומהוה 

מאין ליש שלא יתגלה לנבראים ויבטלו במציאות..., הנה סיבת וטעם 

הצמצום וההסתר הזה שהסתיר והעלים הקדוש ברוך הוא את החיות 

של העולם כדי שיהי' העולם נראה דבר נפרד בפני עצמו הנה הוא 

מלכותו  התגלות  בשביל  הוא  העולם  בריאת  תכלית  כי  לכל  ידוע 

יתברך דאין מלך בלא עם פי' עם מלשון עוממות שהם דברים נפרדים 

וזרים ורחוקים ממעלת המלך כי אילו אפילו היו לו בנים רבים מאד 

לא שייך שם מלוכה עליהם וכן אפילו על שרים לבדם רק ברוב עם 

דווקא הדרת מלך ושם המורה על מדת מלכותו יתברך הוא שם אדנות 

כי הוא אדון כל הארץ ונמצא כי מדה זו ושם זה הוא המהוין ומקיימין 

בפני  נפרד  ודבר  גמור  יש  עכשיו  שהוא  כמות  עולם  להיות  העולם 

עצמו, ע"ש.

וראה מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים חלק א' ע' ריח, ובהנסמן שם. 

דרך מצותיך כה, ב  ואילך.

ם ב"ן הוא בחי' מלכות,  28( ב"ן הוא בחי' מלכות, אחד הביאורים דׁשֵ

דהרי אין מלך בלא עם מלשון גחלים עוממות )כנ"ל, תניא – שער 

דהחיות  נפרד,  ודבר  יש  בבחי'  עולם  דהיינו  פ"ז(,  והאמונה  היחוד 

אלקי בהעלם, ואינו נרגש בהנברא.

ם  ו"ו, ה"ה, היינו דהאותיות של הׁשֵ יו"ד, ה"ה,  ם ב"ן הוא  ׁשֵ והנה 

וה"מילוי" הוא בשוה, י' הוא מספר 10 וכן ו"ד הוא מספר 10, וכן 

אות ה )5( והמילוי הוא "ה", וכן ו )6( והמילוי ו, וכן ה-ה, והוא רמז 

על בחי' מלכות, דהדבר גשמי אין נראה חילוק בין הצורה החיצונה 

עה"ד שממנו יש יניקה ללעו"ז.

הוי'29  הוא  שבבינה  בינה,  דבחי'  מ"ס  כי  והוא, 

בעצמה  בסופה,  מתערין  דינין  שמינה  אלקים  בניקוד 

הוא  בסופה  בסופה,  מתערין  הדינין  אך  רחמים,  היא 

מהבת דמלכות שנולדה30 ממנה, ולא מהבן דז"א שנולד 

ממנה, כי הדכורא הוא בחי' חסדים עדיין.

וזהו שמצינו בגלות מצרים דפרעה עומד על היאור 

והפנימיות, וד"ל.

שהניקוד הוא  וגילוי, רק  ם הוי' בחי' אור  ׁשֵ 29( היינו שבעצם הוא 

ם "אלקים" המורה, שבסופה דינין מתערין מיני'. ראה לקוטי תורה  ׁשֵ

נצבים נא, א ואילך. תורת מנחם ספר המאמרים מלוקט חלק א' ע' 

צח.

ב'  יש  הגדול  שמו  בבחי'  וז"ל:  קכב  ע'  ואתחנן  התורה  אור  וראה 

ג"כ  בו  הב' מה שנכלל  א"ס ממש,  אור  הוא  עצמו  הא' מצד  בחי', 

שבבינה  ע"ד  וזהו  גבול,  בבחי'  להאיר  הכח  שהוא  הספירות  כח 

דאצי' הוא שם הוי' בניקוד אלקים, ופי' בזח"ג פ' אחרי דס"ה ע"א 

שמצד עצמה היא הוי' בחי' רחמי', אך לפי שממנה דינין מתערין הוא 

בניקוד אלקים,

ושם  דאצי',  האורות  הוא  הוי'  כי  הטעם  עוד  שי"ל  כתבתי  ובמ"א 

עד  לנר"נ שמתחילי' מבינה  בחי'  ג'  והכלים הם  הוא הכלי,  אלקים 

מל' היינו בינה ז"א ומ', וא"כ ע"י בינה הוא התחברות האור עם הכלי 

לכן הוא הוי' בניקוד אלקים שזהו מורה על חיבור אור בכלי, אבל 

חכמה נק' הוי' לבד כי שם רק איהו וחיוהי חד למעלה מבחי' גרמוהי, 

שהם כלים דנר"נ כו' עי"ש.

וז"ל:   274 ע'  ב'  חלק  ה'תשכ"ג  התוועדויות  מנחם  תורת  ראה   )30

מבואר בדרושי חסידות*( )מיוסד על מ"ש בכתבי האריז"ל( בפירוש 

הכתוב “אם בן הוא והמתן אותו":

“)אם(   – ז"א  וההתגלות דבחי'  כוונת המצריים היתה לעכב הלידה 

בן )הוא(", דקאי על ז"א, “והמתן אותו" – כי, כאשר בחי' ז"א הוא 

יניקה ללעו"ז )מצרים(, ורק כאשר  יכולה להיות  בהתגלות, אזי לא 

בחי' ז"א הוא בהעלם ובאופן של עיבור בבחי' בינה, אזי יכולים גם 

המצריים לקבל יניקה.

ויש לקשר זה עם כללות הענין דגלות מצרים שנמשל לעיבור, כמו 

הולד במעי אמו שראשו מקופל בין ברכיו כו' )נדה ל, ב(, שזהו"ע 

וג' הבחי'  גו תלת כו'**(, שג' הבחי' דחב"ד )מוחין(  דתלת כלילן 

דחג"ת )מדות( הם בהעלם בבחי' נה"י. והיינו, שבגלות מצרים הי' 

ובמילא  בהעלם,  הוא  )מדות(  ז"א  שבחי'  כזה  לסדר  מקום  נתינת 

יכולה להיות יניקה למצרים כו'.

וביאור הענין בעבודת האדם:

ההרגש  העדר  הוא  ענינו   – בהעלם  הוא  ז"א  שבחי'  מצרים,  גלות 

מ"ש  ומשיג  ומבין  שיודע  שאע"פ  והיינו,  )ז"א(.  שבלב  במדות 

ולא  המציאות,  ידיעת  של  באופן  רק  שזהו  כיון  מ"מ,  כו',  בספרים 

השגת המהות, לכן, אין זה פועל אצלו לידת והתגלות המדות.

וענין זה נעשה ע"י פרעה מלך מצרים כפי שהוא בנפש הבהמית – 

פרעה אותיות הערף, שהו"ע מיצר הגרון, שמעכב המשכת ופעולת 

המוחין במדות. עי"ש.

ז( ס"ע ב'תקב  )כרך  ואילך. אוה"ת שם  לו, א  *( ראה תו"ח שמות 

ואילך. שם )כרך ח( ס"ע ב'תתמה ואילך.

**( ראה זח"ב נ, סע"א. ע"ח שער הכללים פ"ב. וראה ד"ה זה בתורת 

מנחם התוועדויות ה'תשכ"ג חלק ב'.

ילקוט לוי יצחק על התורה



נב

ם על ישראל  דבינה31, מפני שדינין מתערין מינה, הנה ׂשָ

שרי32 מסים, מסים דוקא, בחי' מ"ס דבינה. )ועיין בע"ח 

שער הזיווגים פ"ו בענין שר33 של שכחה מ"ס שמו(.

בחי'  וז"ל:  ואילך.  ב  נח,  עמוד  וארא(  )פרשת  אור  תורה  ראה   )31

מצרים הוא מצר מי. פי' כי מבואר בלק"ת פ' וישב )ד"ה ועתה נבאר 

שבכל  צר  יותר  מקום  הוא  כי  מצרים  ארץ  נק'  הגרון  כי  יוסף(  סוד 

שם  בגוף  למטה  ובהתפשטותן  ברדתן  מוחין*  ג'  הלא  כי  האדם, 

דהיינו  בגרון  בהיותם  אמנם  קוים.  בג'  הגוף  רוחב  לכל  מתרחבים 

ברדתם מהראש להגרון קודם התפשטותם בגוף שם הם במקום צר 

עד קצה האחרון ושם הוא סוד מצרים ומהאחוריים הי' יניקת מצרים. 

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 

וענין  ממש.  היאר  על  עומד  גרון  בחי'  הערף  שהוא  ופרעה  הדעת. 

יצ"מ הוא יציאת המוחין ממצר הגרון בהתפשטות בגוף ומשם הם 

משא"כ  רחב.  מקום  ורחבה  טובה  ארץ  שהיא  מל'  בבחי'  נמשכים 

הגרון הוא בחי' מצרים מקום צר כנ"ל...

בחי'  היינו  ה'  ובעבודת  היאור,  על  עמד  ופרעה  הפסוק  ג"כ  וזהו 

 .35 הערה  ראה  ע"ש.  כו'.  המדות  גילוי  המעכבים  הזרות  רצונות 

ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"ג סימן קג הערה 11.

*( ראה לעיל סי' ו הערה 11. ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"ג סימן מא 

הערה 1. סימן קלח.

32( ראה לקוטי תורה להאריז"ל פרשת שמות ד"ה ויאמר מלך מצרים 

וז"ל: וכוונת פרעה לבטל הארת המוחין דז"א לכן אם בן הוא והמתן 

אותו, אבל הבת דהיינו הנוקבא תחיון כדי שיינקו השפע ויקח הוא כל 

השפע עכ"ל. ראה הערה 35. 36.

33( ראה עץ חיים שער טו וז"ל: שר של שכחה נקרא מ"ס . . וזהו 

לשונה  פעמים  ק'  פרקו  שונה  דומה  אינו  ט:(  )חגיגה  שארז"ל  סוד 

פרקו ק"א פעמים, לפי שעד ק' פעמים יש לו שליטה כמנין מ"ס ולא 

יותר ע"ש.

ואתחנן  פרשת  בכי"ק  וז"ל:  תקלג-ד  עמוד  נ"ך  התורה  אור  וראה 

ובמלת  זכר  במלת  כשתסתכל  כ',   .  . הדברים  את  תשכח  פן  ע"פ 

על  יחזור  השכחה  לבטל  והרוצה  ביניהם  ק"א  מספר  תמצא  שכח* 

למודו ק"א פעמים כו' כי בכל פעם שיחזור הוא מחסר ומחליש כח 

א' מכחותיו )של מלאך הממונה על השכחה( וכשחזר ק"א פעמים 

ובאיזה אופן יינק מהמ"ס הזה, הוא באמצעות הבת34 

דמלכות, ולא באמצעות הבן דז"א, שלכן גזר כל הבן 

להיאור  למקורו  שיוחזר35  תשליכוהו  היאורה  הילוד 

דבינה הֵאם המולדת אותו, כי באמצעות הבן דז"א לא 

שבאמצעות  תחיון,  דמלכות36  הבת  וכל  ליינק.  יוכל 

אדנ"י  שם  ודינים,  גבורות  בחי'  שהיא  מלכות  הבת 

אותיות דינא37, יקבל יניקא ח"ו.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רצט

החליש כל כחותיו היתירים ונכנס תחת יד המלאך הממונה על הזכרון 

כו' עכ"ל. ועמ"ש מענין שכחה וזכרון ע"פ ולא זכר שר המשקים את 

יוסף וישכחהו, ע"ש. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סי' מד.

וראה הביאור באור התורה פרשת עקב עמוד תריט בענין “סם חיים". 

)לקוטי תורה פרשת ראה עמוד כב, ג שמבאר ענין “סם חיים" – שונה 

פרקו מאה וא' פעמים(.

*( פירוש: זכר )בגימטריא 227(, שכח )328(, והחילוק ביניהם )227 

– 328( = 101, מספר ק"א.

האמצעי(  )לאדמו"ר  חיים  תורת  ובת:  בן  בין  בהחילוק  ראה   )34

שמות חלק א' עמוד כו, א ואילך. אור התורה שמות כרך ז' ע' ב'תקט 

ואילך. כרך ח' ע' ב'תתמו. ספר המאמרים תרמ"ב ע' שעח. ילקוט לוי 

יצחק עה"ת חלק ג' סי' צד.

וז"ל:  עו  ע'  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק  לוי  תורת  ראה   )35

מ"ש כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, שחוזרים המוחין דהבן ז"א 

להיאור דבינה – שלא יומשך המוחין לז"א ע"ש.

36( נמצא דבעבודת ה' כוונת פרעה שהוא מקור הקליפה, הוא:

א( ע"י השרי מסים – מ"ס, רצה לפעול שיהי' בחי' "אחוריים" דבחי' 

בינה ותבונה, היינו שיתעלם האור דחכמה ועי"ז יהי' העלם והסתר.

ב( והגזירה דכל הבן הילוד היאורה תשליכוהו הוא לנגד בחי' הז"א 

)המדות( שלא יולד מדות – אהבת ה' ויראת ה'.

הכוחות  דכשחסר  )מעשה(,  המלכות  בחי'  תחיון",  הבת  "וכל  ג( 

דנשמה של בינה והמדות שבלב אז חסר במעשה המצוות וכו', ואז 

פרעה והקליפות יונקים שהם בחי' דינא וד"ל.

37( כנ"ל בהערה 27. וראה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשי"ט 

ע' ריג ועוד.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"א טבת, תשי"ג

ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"מ באמונה מוה"ר משה שי' הכהן

שלום וברכה!

...אקוה אשר למותר לעוררו שביום א' כ"ד טבת הבע"ל הוא יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר 
רבינו הזקן, בעל התניא והשולחן ערוך אשר במילא זהו יום זכאי להצלחה הן בענינים הנמצאים בתורת 
החסידות והן בענינים הנמצאים בתורת הנגלה, ומגלגלין זכות ליום זכאי לעשות התועדות, א ווארימען 
פארבריינגען ולהתחזק בהחלטות טובות באהבת ישראל אהבת התורה ואהבת השם, וזכות ביחוד בזה 
עמו  את  לברך  הברכה  וכנוסח  ישראל  אהבת  מתוך  וברכה  ישראל  ברכת  מצות  נמסר  שלהם  לכהנים 

ישראל באהבה )שו"ע בעל ההילולא סקכ"ח סי"ט( ולהמשיך בהמתברכים אה"י )זכרונות ע' שמג(.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולזוגתו שיחיו ולהצלחה בעניניהם הכלליים והפרטיים.



נג

וטבלתם  אזוב  אגודת  ולקחתם   – כב  יב, 
ואל  המשקוף  אל  והגעתם  בסף  אשר  בדם 
לא  ואתם  בסף  אשר  הדם  מן  המזוזת  שתי 

תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר

אומר  ר"ש  במכילתא  איתא  אזוב.  אגודת  ולקחתם  א. 
שהוא  וסף  המזוזות  ושתי  משקוף  היו  מזבחות  ארבעה 
היו  המזוזות  ושתי  שמשקוף  לעיל  כתבנו  וכבר  אסקופה, 
לו(,  א,  )עי' ש"ר  בזוהר  ויעקב כמבואר  יצחק  נגד אברהם 
יש לומר שדם אשר בסף על אסקופה יסוד הבית שמרמז 
הוא  סף  אותיות  ועם  י"ו  מספרו  אזוב  כי  והוא  יוסף  על 
יוסף דכתיב  יוסף, ואפשר שהי' לכפר על מכירת  בבחינת 
בו )בראשית מב, כב( וגם דמו הנה נדרש ולכך נצטוו על דם 
מילה ודם פסח כדכתיב )יחזקאל טו, ו( ואומר לך בדמייך 
חיי, ועמ"ש לעיל עוד כי שתי המזוזות היו מרמזים על בתי 
שיבנה  שלישי  בית  על  והמשקוף  ושני  ראשון  מקדשים 
שהי'  שבשילה  למזבח  מרמז  הי'  והסף  בימינו,  במהרה 

בחלקו של יוסף.
פנים יפות

ישבו  אשר  ישראל  בני  ומושב   – מ  יב, 
במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה

שלשה  מצרים  בגאולת  מצינו  ישראל.  בני  ומושב  ב. 
נמנים  והם: ת' שנה, ת"ל שנה, רד"ו שנה. ת' שנה  קצים, 
של  ולחצם  ודלותם  ענים  עם  אברהם  זרע  גרות  מתחלת 
בניו, שנאמר: ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה1, ובזה 
משעה  מיצחק  נמנים  הם  שנה  ת"ל  ועבדות.  גרות  נכלל 

שנולד2. רד"ו שנה הם שישבו במצרים מנין רד"ו.

1( בראשית טו, יג.

2(  כן מצאתי בכל ד"ר. אבל הוא תמוה מאד, כי כל המפרשים )רש"י וראב"ע בפירוש 

יד, ועיין  ג, מכילתא פסחא פרשה  הארוך ורמב"ן( וגם המדרשים )סדר עולם פרק 

תורה שלימה לך לך טו, הערה קמב( וגם הרמב"ם ב"אגרת תימן" )הוצ' מוסד הרב 

קוק עמוד קנד(, וגם רבינו בתוכם )עיין לעיל פרשת לך לך טו בסוף פסוק יד(, כולם 

פה אחד שמשנולד יצחק עד שיצאו ממצרים היו ארבע מאות שנה בשוה )והחשבון 

ויעקב הי' ק"ל שנה, וישראל  הוא בדיוק: יצחק הי' ס' שנה בלדת רבקה את יעקב, 

כן איך  ואם  בין הבתרים.  והחשבון ת"ל הוא מגזירת  עמדו שם רד"ו שנה, הרי ת(. 

בספר  קצים  שלשה  העתידה  בגאולתנו  תמצא  וכן 
דניאל: אלף ק"נ, אלף ר"צ, אלף של"ה, הוא שכתוב תחלה: 
ויאמר אחד קדוש3 לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד 
והפשע שומם תת וקדש וצבא מרמס, ויאמר אלי עד ערב 
בקר אלפים ושלש מאות ונצדק קדש4, חשוב ימים ולילות5 
וכתיב:  שנה6,  ק"נ  אלף  הרי  בימים  שנחלקם  וכיון  ביחד, 
ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם ימים אלף מאתים 
אלף  לימים  ויגיע  המחכה  אשרי  אחריו:  וכתיב  ותשעים7, 

שלש מאות שלשים וחמשה8.
והיתה הסבה מאת הקב"ה שהיתה גאולת מצרים על ג' 
קצים כדי לחזק ידינו הרפות בגלותנו זה, ושלא נאמר: אבדה 
תקותנו נגזרנו לנו9, כי מאחר שנתברר לנו כי שלשה קצים 
אלו של גאולת מצרים שלשתן היו אמת, כי עלינו להאמין 
כי שלשה קצים המפורשין בדניאל בגאולתנו העתידה כלם 
וע"כ  מתחלפות,  וחשבונות  מדות  שם  שיש  אע"פ  אמת 
נגזרו כאן וכאן ג' קצים, שאם יזכו יהיו נגאלין בראשון, ואם 
לא יזכו בראשון יזכו בשני, ואם לא יזכו בשני יזכו בשלישי, 
ואי אפשר שתאחר הגאולה מן הקץ הקצוב האחרון ואילך.
רבינו חננאל, מובא ברבינו בחיי

לעיל  )ועיין  הר"ח  של  היא  זו  שדעה  רבינו  מסיים  כן  כי  הר"ח,  של  זה  חשבון  יתכן 

ולא  ידעת(.  וכבר  ד"ה  ביאורים  ע"ש  זו,  לשיטה  רמז  כן  שגם  ח,  מו,  ויגש  בפרשת 

מצאתי דעה זו שהוזכרה בשום מקום )והחכם שי"ר באספו את הליקוטים של פירוש 

זו(. שוב ראיתי שב"תורת חיים"  ר"ח השמיטו, וגם בת"ש לא מצאתי רמז לשיטה 

הרגיש בזה דמלידת יצחק לא היו אלא ת' שנה והניח בצ"ע. ועיין עוד בפירוש הקצר 

לראב"ע מה שמביא בשם רב סעדי' גאון שחשבון ת"ל הוא מיום שיצא אברהם אבינו 

מארץ כשדים. והחשבון ת' הוא מיום שעמד בו אברהם כשאמר לו השם "ועבדום 

ועינו אותם ארבע מאות שנה". והנה מזה שנודע לנו כי ר"ח הלך בעקבות ר"ס. עוד 

תהי' התימה יותר גדולה למה חולק עליו בזה.

3( אחד מן המלאכים )רש"י(.

4( דניאל ח, יג-יד.

5( היינו "ערב בקר" )שנאמר בדניאל ח, יד(.

6( שהרי חצי 2300 הוא: 1150.

7( שם יב, יא.

8( שם יב.

9( יחזקאל לז, יא. – ועיין לעיל ברבינו בחיי פרשת לך לך יז, כ, שגם שם הביא מרבינו 

חננאל דברים יקרים מחזקים לב בגאולה העתידה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dlibn(ycew zay meil)

:df oipra xn`n `xnbd d`ian ,exizede eaba `ax ly epic ab`
,úøçà øéòì eëìäL øéòä éða ,øéàî éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¥¦§¥¨¦¤¨§§¦©¤¤

ïäéìò e÷ñôexir dze` iyp`ïéðúBð ,ä÷ãöly dwcv i`abl dze` ¨§£¥¤§¨¨§¦
mipzep mpi`y mecygi `ly ,my mixc mpi`y s` xirddwcv

,mdilr ewqtyïéàa ïäLëedwcvd z` miraez ,mxirl xefgl §¤¥¨¦
e epzpy.ïøéò éiðò da ïéñðøôîe ,ïänò dúBà ïéàéáî§¦¦¨¦¨¤§©§§¦¨£¦¥¦¨

:`ziixan di`x,éëä énð àéðzn dnkúøçà øéòì eëìäL øéòä éða ©§¨©¦¨¦§¥¨¦¤¨§§¦©¤¤
ïéàa ïäLëe ,ïéðúBð ,ä÷ãö ïäéìò e÷ñôemxirlïänò dúBà ïéàéáî ¨§£¥¤§¨¨§¦§¤¥¨¦§¦¦¨¦¨¤

.mxir iipr da miqpxtneåéìò e÷ñôe úøçà øéòì CìäL ãéçéå§¨¦¤¨©§¦©¤¤¨§¨¨
,ä÷ãö`l` ,exirl d`iadl dlhep epi` exirl xfegyke ,dpzep §¨¨

,øéòä dúBà éiðòì ïúpzcigi zwcv oice mewnd lv` lha cigidy ¦¨¥©£¦¥¨¨¦
.dil` jldy xird ipa ly zewcv x`yk

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàúéðòz øæb àðeä áøxeaivd lr ©¨¨©©£¦¨
.exira dzidy dxv lréàìéðç øa äðç áø déaâì ìòxc didy ©§©¥©¨¨©£¦©

,zxg` xiradéúî éða ìëåe ,[exir ipa-]eîødwcvd i`abeäééìò §¨§¥¨¥¨£©§
eáäéå ,ä÷ãö.mdleòa ékexir ipae dpg axéúéîì,mnewnleøîà §¨¨§¨£¦¨§¥¥¨§

déì,`ped axløî ïì dáúBð,epnrn dlawzpy dwcvd z`ìBæéðå ¥§¨¨©§¥
ïéúàî éiðò da ñðøôðe.[epxir-]àðéðz ,eäì øîà,`ziixaaäna §©§¥¨£¦¥¨¦¨©§¨¦¨©¤

øácíéøeîà íé,mxirl dwcvd migwel xird ipayíL ïéàLa §¨¦£¦§¤¥¨
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ß zah h"k oey`x mei ß

é(à)éðà-ék äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ¦«£¦º
éúL ïòîì åéãáò áì-úàå Baì-úà ézãaëä¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©¦¦²

:Baø÷a älà éúúà«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«
i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּבֹו ׁשאׁשית ∑È˙L.והתרה .אני ׂשימי, «…∆∆…∆…∆«¿…ְְֵַƒƒֲִִִִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבֹו א)והתרה י, ּבֹו(רׁש"י ׁשּנאמר מי ׁשאף ּב'ּתניא', מבאר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּדחק  "אם הּנה ּתׁשּובה", לעׂשֹות ּבידֹו מסּפיקין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁש"אין
ּכאן, ואף ּתׁשּובתֹו". מקּבלין - ּתׁשּובה ועׂשה . . ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָונתחּזק
ּבידֹו היתה עדין ּפרעה, לב את ה' ׁשהכּביד לאחר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּגם

זהּו ּבתׁשּובה. ולׁשּוב להתחּזק ּבֹוהּבחירה –והתרה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ּכדי ּפרעה לב את הכּביד את לׁשללהּקּב"ה מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּבידֹו היה ׁשעדין מגּלה רׁש"י א ּתׁשּובה; ׁשל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאפׁשרּות
ּבדר היא, התראה ׁשל הּמּטרה ׁשהרי ּתׁשּובה, ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלעׂשֹות

ׁשהאדם אֹותּה.יקּבלּכלל, ְְֵֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - n"yz zyxt `a zay zgiyn)

ּפרעה אל א)ּבא (י, ְֶַֹֹ
מתאים  ׁשּלכאֹורה ּכפי ולא 'ּבא' לׁשֹון הּכתּוב נֹוקט ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹמּדּוע

?'ל' – ֵֵיֹותר
ועל  מּמצרים, הּגאּולה על מסּפרת ׁשּפרׁשתנּו הּוא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָההסּבר
מקרבת  – 'ּבא' ׁשל ּבאפן הּבֹורא עבֹודת ּכי הּכתּוב רֹומז ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכ

הּגאּולה. ְֶַָאת
הּוא  ׁשאמנם יּתכן הּתֹורה, ללּמּוד עּתים קֹובע אדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכאׁשר
ּפֹועל  אינֹו הּלּמּוד א ּבֹו, ּומׁשּתּתף הּלּמּוד אל 'הֹול'ְִִִֵֵֵֵֶַַַַ

ּדברים  ׁשני נׁשארים הּנלמד והענין והּוא עליו, ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָּומׁשּפיע
הּלּמּוד, אל 'לבֹוא' האדם על – ּבא נאמר ּכ על ְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹנפרדים.
עליו  יׁשּפיע והענין ּבפנימּיּותֹו, ויּכנס 'יבֹוא' הּנלמד ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהּתכן
להיֹות  צריכה ּגם זֹו ּגמּורה. ּבהתאחדּות עּמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָויתאחד
והתקּׁשרּות  התאחדּות – ה' עבֹודת עניני ּבכל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהּׁשאיפה

לעבֹודה. העֹובד ּבין ְֲִִֵֵָָָּפנימית
הּגאּולה  ּבֹוא את מחיׁשים "ּבא", ּבבחינת ה' עבֹודת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹעל־ידי

ּבימינּו. ּבמהרה והּׁשלמה ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָהאמּתית

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - g"lyz `x`e zyxt w"y i`ven zgiyn)

לּבֹו את הכּבדּתי אני א)ּכי (י, ְְֲִִִִִֶַ
החפׁשי  מרצֹונֹו ּבאּו לא מצרים ּגלּות וקׁשי ּפרעה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹֹּגזרֹות

ׁשּיתּגּלּוּפרעהׁשל ּכדי לּבֹו, את הכּביד ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ונפלאֹותיו. ה' ְְְִִֵָנּסי

מעבֹודת  אֹותֹו הּמֹונעים ּבדברים – ּב'מיצר' נתקל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּכׁשּיהּודי
הּקּב"ה  למעׂשה הּוא הּמניעֹות ׁשּמקֹור לּבֹו אל יּתן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּבֹורא,

נׁשמתֹו. ּכחֹות את ׁשּיגּלה ּכדי לנּסֹותֹו, המבּקׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹעצמֹו,

(á)ðá éðæàa øtñz ïòîìeða-ïáe EøLà úà E §©¿©§©¥Á§¨§¥̧¦§¹¤¦§À¥´£¤³
ìlòúäíá ézîN-øLà éúúà-úàå íéøöîa éz ¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®

:ýåýé éðà-ék ízòãéå¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈzÏlÚ˙‰∑:ּכמֹו כב)ׂשחקּתי, "ּכי (במדבר ƒ¿««¿ƒְְִִִַ

ּבי", ו)התעּללּת א ּבהם",(שמואל התעּלל ּכאׁשר "הלֹוא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָ
ׁשאם  – ּומעללים ּפֹועל לׁשֹון ואינֹו ּבמצרים. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהאמּור

ּכמֹו: – עֹוללּתי לכּתב לֹו היה א)ּכן, "ועֹולל (איכה ְְְְִִֵֵַָָֹ
לי" עֹולל "אׁשר לי", עֹוללּת ּכאׁשר  .למֹו ְֲֲִִֶֶַַַָָ

‡‡א  È¯‡ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¬≈¬»
ÏÈ„a È‰Bc·Ú„ ‡aÏ ˙ÈÂ daÏ ˙È ˙È¯wÈ«»ƒ»ƒ≈¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰ÈÈa ÔÈl‡ È˙‡ ‰‡eLÏ¿«»»»«ƒ≈≈≈

È˙ב  C¯a ¯·e C¯a Ì„˜ ÈÚzL˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿ƒ¿»≈√»¿»«¿»»
Èc È˙Â˙‡ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Èc ÔÈqƒƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»«ƒ

:ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÔB‰a È˙ÈeL«≈ƒ¿¿ƒ¿¬≈¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`).Baì úà ézãaëä éðà ékricFd ¦£¦¦§©§¦¤¦¦©
`EdW dWnl `Ed KExA WFcTd©¨¨§¤¤
EcgRW ixg` dYr mAl z` ciAkd¦§¦¤¦¨©¨©£¥¤¨£

mper lr ECezde cxAA EPOn,'h lirl) ¦¤©¨¨§¦§©©£Ÿ¨§¥

(.'l .f"k,oM iziUr iM mrHd :Fl xn`e .§¨©©©©¦¨¦¦¥

"zFzF`d dN` mAxwA ziW`W ornl"§©©¤¨¦§¦§¨¥¤¨
ErcIW mdA zFUrl utg ip` xW £̀¤£¦¨¥©£¨¤¤¥§
mzF` Wipr`W `l ,izxEaB z` mixvn¦§©¦¤§¨¦Ÿ¤©£¦¨
icM" cFre .dGd caMd ipRn xzFi¥¦§¥©Ÿ¤©¤§§¥
zFxFCl l`xUi lke dY` xRqYW¤§©¥©¨§¨¦§¨¥©

,"iUrn gM mi`Ad,'ä éðà ék eòãúå ©¨¦Ÿ©©£©§¥§¦£¦
(.'a wEqR)minXA dUr` uRg` xW` lke ¨§¨£¤¤§Ÿ¤¡¤©¨©¦

.ux`aEa dxez ¨¨¤
mrhe (a)ézìlòúäwgvn ip` iM" §©©¦§©©§¦¦£¦§©¥

dUFre FAl z` ciAkn ip`W ,"FA¤£¦©§¦¤¦§¤
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(â)åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈
ìà ýåýé øîà-äkýzðàî éúî-ãò íéøáòä é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨

:éðãáòéå énò çlL éðtî úðòì¥«¨−Ÿ¦¨¨®©©¬©¦−§©«©§ª«¦
i"yx£˙ÚÏ∑,לאתּכנעא עני ּכתרּגּומֹו: מּגזרת מּפני והּוא וׁשפל עני להיֹות מאנּת ,. ≈»…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

(ã)ì äzà ïàî-íà ékàéáî éððä énò-úà çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬
:Eìáâa äaøà øçî̈¨²©§¤−¦§ª¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 65 cenr ,e jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

daEWzA aEWl milFki aSn lkA§¨©¨§¦¨¦§¨

ּפר  אל מׁשה ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו ּבׁשליחּותֹוּבתחּלת עה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
מביא  הּנני עּמי, את לׁשּלח אּתה מאן אם "ּכי הּקּב"ה ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשל

"ּבגבל ארּבה ד)מחר .(י, ְְִֶֶַָָֻ
את  הכּבדּתי "אני זה לפני ּכתּוב ּדהרי הּקּוׁשיא, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוידּועה
הּוא  יׂשראל ּבני את לׁשּלח ּפרעה ׁשּמאן ׁשהּטעם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלּבֹו",
ּבארּבה  נענׁש מּדּוע ואם־ּכן לּבֹו, את חּזק ׁשהּקּב"ה ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּכיון

ּבבחירתֹו? היה לא זה הרי לׁשּלח, ׁשּמאן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמּטעם
ּב'אּגרת  נׁשמתֹו־עדן הּזקן רּבנּו ּׁשּכתב מה על־ּפי לתרץ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָויׁש

יא)הּתׁשּובה' מסּפיקין (פרק "אין עליו ׁשּנאמר מי ׁשאף ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּתׁשּובה" לעׂשֹות במשנה)ּבידֹו ב פה, ּדחק (יומא  "אם הּנה , ְְֲִִֵַַָָָ

ּתׁשּובתֹו". מקּבלין ּתׁשּובה ועׂשה יצרֹו על ונתּגּבר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָונתחּזק
מּכל־ הּתׁשּובה, עליו מכּבידים ׁשּמּלמעלה מי ּדאף ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָּדהינּו,
ולׁשּוב  "להּדחק" הּבחירה מׁשּפט לֹו יׁש עדין ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָמקֹום

ְִָּבתׁשּובה.
ּבזה  ׁשהּכּונה לפרעה, ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹועל־ּדר־זה
לׁשּוב  עליו הקׁשּו ׁשּמּלמעלה הּוא לּבֹו" את ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָׁש"הכּבדּתי
ועדין  הּבחירה, מׁשּפט את מּמּנּו לקחּו לא אבל ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבתׁשּובה,
יׂשראל, ּבני את ּולׁשּלח ּבתׁשּובה ולׁשּוב "להּדחק" יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה

נענׁש. הּוא זה ְֱֶֶַַועל
רׁשע  ׁשהיה לפרעה ּבנֹוגע ׁשאם אלינּו, נפלאה הֹוראה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּומּזה
ּבתׁשּובה, לׁשּוב ּבכחֹו ׁשהיה הּתֹורה לנּו אֹומרת ְְִֶֶֶַָָָָָָָֹּגמּור,
נׁשמה  לֹו ׁשּיׁש יׂשראל מּבני אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל־אחת־ּכּמה־וכּמה
"יתּבר אּתֹו ּבאמנה היתה החטא ּבׁשעת ׁש"אפילּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָקדֹוׁשה

כד) פרק סוף לׁשּוב (תניא ּביכלּתֹו ׁשּיהיה, מּצב ְְְִִֶֶֶַָָָָׁשּבכל
להּקּב"ה. ּולהתקרב ְְְִִֵַַַָָָּבתׁשּובה

dÏג  e¯Ó‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈
È˙n‡ „Ú È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈«ƒ»«
ÈnÚ ÁlL ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Úk˙‡Ï z‡ ·¯ÒÓ¿»∆«¿¿ƒ¿¿»»ƒ√»»«««ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿√»»

‰‡ד  ÈnÚ ˙È ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»»«ƒ»
:CÓeÁ˙a ‡·Bb ¯ÁÓ È˙ÈÓ ‡‡¬»«¿ƒ¿»»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

wgUi minXA aWFi :mrhM ,FA zFnwPd©§¨§©©¥©¨©¦¦§¨
Fnl brli 'd(.'c ,'a miNdY). ¦§©¨§¦¦

äpäådYr `Ed KExA WFcTd ricFd §¦¥¦©©¨¨©¨
ciBIWe dAx`d zMn dWnl§¤©©¨©§¤§¤©¦

mrH dn iM ,drxtl DzF`ìà àa ¨§©§Ÿ¦©©©Ÿ¤
,äòøtxMfp `le ,mElM Fl xn`i `l iM ©§Ÿ¦ŸŸ©§§Ÿ¦§©

aEzMd iM ,drxR l` dWn ixacA wx©§¦§¥¤¤©§Ÿ¦©¨
cxAd zMnA dlrnl xSw oke .dfA xSw¦¥¨¤§¥¦¥§©§¨§©©©¨¨
l` `Ed KExA WFcTd ixaC xRQW¤¦¥¦§¥©¨¨¤

Wneil` Yxn`e drxt iptl aSizd :d ¤¦§©¥¦§¥©§Ÿ§¨©§¨¥¨
(.b"i ,'h lirl)l` dWn ixaC xiMfd `le , §¥§Ÿ¦§¦¦§¥¤¤

iYWxRW FnM ,llM drxRÎg"i ,'h lirl) ©§Ÿ§¨§¤¥©§¦§¥

(.h"iKix`dl dvxi `NW df zAqe ,§¦©¤¤Ÿ¦§¤§©£¦
.dfA mrtE dfA xSwi mrtE ,mdipWA¦§¥¤©©§©¥¨¤©©¨¤

älàáedAx zFnW(.'d ,b"i):izi`xïòîìe §¥¤§©¨¨¦¦§©©
ðá éðæàa øtñz,EFricFd §©¥§¨§¥¦§¦

`iai dMO dn dWnl `Ed KExA WFcTd©¨¨§¤©©¨¨¦
,fnxA dWn DzF` azke ,mdilrïòîìe £¥¤§¨©¨¤§¤¤§©©

ðá éðæàa øtñzða ïáe E,EzMn Ff §©¥§¨§¥¦§¤¦§©©

mkipal dilr xnizC dnM ,dAx`d̈©§¤§¨§¥©¨¤¨¦§¥¤
'Fbe mdipal mkipaE ExRq,'` l`Fi) ©¥§¥¤¦§¥¤§¥

(.'b.b dxez

(b).ïøäàå äLî àáiåiAx azM ©¨Ÿ¤§©£Ÿ¨©©¦
`ai `l mlFrl iM Eprci mdxa ©̀§¨¨¨©§¦§¨Ÿ¨Ÿ
iM FOr oxd` `lA drxR l` dWn¤¤©§Ÿ§Ÿ©£Ÿ¦¦
dWn dYr xiMfd la` ,uilOd `Ed©¥¦£¨¦§¦©¨¤
z` aiWdl drxR dESW xEarA oxd`e§©£Ÿ©£¤¦¨©§Ÿ§¨¦¤
`NW ,dpFxg`A mzF` Wxbe mdipW§¥¤§¥¥¨¨©£¨¤Ÿ

.zFMOd lkA ok dUrc dxez ¨¨¥§¨©©
(dÎc).äaøà øçî àéáî éððäExn` ¦§¦¥¦¨¨©§¤¨§

miWxtndwEqtA zti mWA r"a`xd) ©§¨§¦¨§¥¤¤§¨

(.'dcxAd zMn oiA miAx mini EidW¤¨¨¦©¦¥©©©¨¨
:xEarA dAx`d zMnlíëì çîvä §©©¨©§¤©£©Ÿ¥©¨¤

.äãOä ïîmini Eid `l iYrC lre ¦©¨¤§©©§¦Ÿ¨¨¦
`Ed rEcIA iM ,hrn wx ,mdipiA miAx©¦¥¥¤©§©¦©¨©
,dpXn xzFi miIxvOd oiC KWnp `NW¤Ÿ¦§©¦©¦§¦¦¥¦¨¨
FnM ,df rcEi EpAx dWn zFpXn iM¦¦§¤©¥¦¨©¤§

zFIcr zkQnA EpipXW(.'i ,'a)hRWn : ¤¨¦§©¤¤¥ª¦§©

,Wcg xUr mipW mixvnA mixvOd©¦§¦§¦§©¦§¥¨¨Ÿ¤
:xn` okeíëì úøàLpä äèìtä øúé §¥¨©¤¤©§¥¨©¦§¤¤¨¤
ãøaä ïî(.'d wEqR):aizkE .øéàLä øLà ¦©¨¨¨§¦£¤¦§¦

ãøaä(.a"i wEqR)`idd dpXd dzid iM , ©¨¨¨¦¨§¨©¨¨©¦
xc` WcgA cxAd did oM m` ,DnvrA§©§¨¦¥¨¨©¨¨§Ÿ¤£¨
iM ,okl mcTn `l ,`idd dpXA©¨¨©¦Ÿ¦Ÿ¤¨¥¦
`le dlit` dHgde aia` dxFrVd©§¨¨¦§©¦¨£¦¨§Ÿ
gnSX dn cxAd dMi m` dil` wiGi©¦¥¤¨¦©¤©¨¨©¤¨©
`l oicre .ginvze aEWY iM DPOn¦¤¨¦¨§©§¦©©£©¦Ÿ
KklE ,zFpli`d Evpd `le otBd dgxR̈§¨©¤¤§Ÿ¥¥¨¦¨§¨

:aEzMd xn`Oä õò ìk úàåäã ¨©©¨§¤¨¥©¨¤
øaL(.d"k ,'h lirl)mitprd xaW iM , ¦¥§¥¦¨©¨£¨¦

oqipA mini WcgA ok ixg`e .zFx`Rde§©§¥§©£¥¥§Ÿ¤¨¦§¦¨
dhlRd `ide ,znQMde dHgd dgnv̈§¨©¦¨§©ª¤¤§¦©§¥¨
Eligzde ,cxAd on mdl zx`WPd©¦§¤¤¨¤¦©¨¨§¦§¦
.E`xp mipSPde gxR `ivFdl mivrd̈¥¦§¦¤©§©¦¨¦¦§

mrh dfe,çîvälk`e dAx`d `A iM §¤©©©Ÿ¥©¦¨¨©§¤§¨©
`l xW` lMd zigWde mdigxR¦§¥¤§¦§¦©Ÿ£¤Ÿ
dGd WcgaE ,uiv F` gxR mdl xi`Wd¦§¦¨¤¤©¦©Ÿ¤©¤



a`נו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k oey`x meil inei xeriy

(ä)õøàä-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïéò-úà äqëå§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¤
ìëàå|ãøaä-ïî íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà §¨©´¤¤¤́©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈

:äãOä-ïî íëì çîvä õòä-ìk-úà ìëàå§¨©Æ¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«
i"yx£ı¯‡‰ ÔÈÚ מראה ∑‡˙ B‚Â'.הארץ את ÏÎeÈ ‡ÏÂ∑ ּדּבר קצרה ולׁשֹון הארץ, את לראֹות .הרֹואה ∆≈»»∆ְֵֶֶַָָ¿…«¿ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

(å)ézá eàìîeéãáò-ìë ézáe Eíéøöî-ìë ézáe E ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼
éúáà eàø-àì øLàéúáà úBáàå EíúBéä íBiî E £¤̧«Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ

:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàä-ìò©¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

(æ)eðì äæ äéäé éúî-ãò åéìà äòøô éãáò eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥̧©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ
ýåýé-úà eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´

ìàý:íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäé ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦
i"yx£Ú„z Ì¯Ë‰∑ידעּת לא מצרים?העֹוד אבדה .ּכי ¬∆∆≈«ְְְֲִִִַָָָָָֹ

(ç)øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©Ÿ́¤
ìà ýåýé-úà eãáò eëì íäìàýéîå éî íëé £¥¤½§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−

:íéëìää©«Ÿ§¦«
i"yx£·LeiÂ∑ ׁשליח עלֿידי וה הּוׁשבּו אחריהם, ּפרעה ׁשּׁשלחּו אל .ׁשיבּום ««ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(è)eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéøòða äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

(é)çlLà øLàk íënò ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
:íëéðt ãâð äòø ék eàø íëtè-úàå íëúà¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

ÏekÈה  ‡ÏÂ ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ
‡z·ÊL ¯‡L ˙È ÏeÎÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈»«¿»¿≈»¿»≈«¿»
Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ‡c¯a ÔÓ ÔBÎÏ ¯‡zL‡„¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿≈»»

:‡Ï˜Á ÔÓ ÔBÎÏ ÁÓˆ‡„ ‡ÏÈ‡ƒ»»¿«¿«¿ƒ«¿»

ÏÎו  Èz·e CÈc·Ú ÏÎ Èz·e CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»»≈»
C˙‰·‡ ˙‰·‡Â C˙‰·‡ BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ»¬¬»»»«¬»«¬»»»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc ‡ÓBiÓƒ»¿∆¡≈««¿»«»»≈

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ˜Ùe Èt˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»«¿…

„ÔÈז  È‰È È˙n‡ „Ú dÏ ‰Ú¯Ù È„·Ú e¯Ó‡Â«¬»«¿≈«¿…≈«ƒ»«¿≈≈
ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡i¯·b ˙È ÁlL ‡Ï˜˙Ï ‡Ï»»¿«¿»««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»
˙„·‡ È¯‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈¬≈«

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

Ú¯t‰ח  ˙ÂÏ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ·˙Bz‡Â¿ƒ«»…∆¿»«¬…¿»«¿…
ÔÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬»

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe»¿»¿ƒ

·a‡ט  ÏÈÊ ‡·Ò·e ‡ÓÏeÚa ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»
Ì„˜ ‡bÁ È¯‡ ÏÈÊ ‡¯B˙·e ‡Úa ‡˙··eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈¬≈«»√»

:‡Ï ÈÈ¿»»»

k„י  ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿«
‡LÈ· È¯‡ BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡¬««»¿¿»«¿¿¬¬≈ƒ»
ÔBÎÈt‡ Ï·˜Ï „aÚÓÏ ÔÈ¯È·Ò Ôez‡c¿«¿ƒƒ¿∆¿«»√≈«≈

:‡¯ÁzÒ‡Ï¿ƒ¿«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

:xn`W aEzMde ,El`bp Fnvrìk úàå ©§¦§¨§©¨¤¨©§¥¨
õòä éøt(.e"h wEqR oOwl)urd lr xn`i , §¦¨¥§©¨¨Ÿ©©©¥

:xn`W FnM ,ixR dUrIW÷øé ìk ¤©£¤§¦§¤¨©¨¤¤
õòa(mW).e dxez ¨¥¨

(fÎe).äòøt íòî àöiå ïôiåxEarA ©¦¤©¥¥¥¦©§Ÿ©£
dWn aWg ,cxAA c`n EcgRW¤¨£§Ÿ©¨¨¨©¤
m` arxA EzEnIW dYr mB EcgtIW¤¦§£©©¨¤¨¨¨¨¦
,mdl zx`WPd dhlRd xzi Eca`iŸ§¤¤©§¥¨©¦§¤¤¨¤
F` od EdEprIW mxh FzEWx `lA `vie§¨¨§Ÿ§¤¤¤©£¥
aWg ,xaCA EvrizIW icM ,e`l̈§¥¤¦§©£©¨¨¨©
Exn`e EUr ok iM ,zn` zFaWgn©§§¡¤¦¥¨§¨§

:drxtl.íéøöî äãáà ék òãz íøèä §©§Ÿ£¤¤¥©¦¨§¨¦§¨¦
EpizFAx ixacaE(.'d ,b"i x"eny)ozF` d`x : §¦§¥©¥¨¨¨

`vi ,eixacl mipin`n ,dfl df mipFRW¤¦¤¨¤©£¦¦¦§¨¨¨¨
.daEWY zFUrl dvr ElHIW icM mXn¦¨§¥¤¦§¥¨©£§¨
lkA dUFr did ok iM ,ipirA oFkPde§©¨§¥©¦¥¨¨¤§¨
dxzn ,Flkid l` drxR l` F`FA zr¥¤©§Ÿ¤¥¨©§¤
aEzMd Kxvd la` ,eiptNn `vFie FA§¥¦§¨¨£¨ª§©©¨

:xEarA o`kA df xiMfdlúà áLeiå §©§¦¤§¨©£©©¤
äLî.'Fbeg dxez ¤§

(hÎg).íéëìää éîå éîdrxR did ¦¨¦©Ÿ§¦¨¨©§Ÿ
mdipwf mdiW`x EklIW dvFx¤¤¥§¨¥¤¦§¥¤

,zFnXA EaTp xW` miWp` ,mdixhFWe§§¥¤£¨¦£¤¦§©¥
mB iM Edpr dWnEeëìé úBðaäå íéðaä ¤¨¨¦©©¨¦§©¨¥§

ðì 'ä âç ék,ebgl EpNM lr devnE ¦©¨¦§¨©ª¨¨Ÿ
mipAd lr drxtl dxg f` ,eiptl§¨¨¨¨¨§©§Ÿ©©¨¦
mEWA sHd glWi `NW xn`e ,zFpAde§©¨§¨©¤Ÿ¦§©©©§
lM glWi la` ,EgAfi `l md iM ,mipR̈¦¦¥Ÿ¦§§£¨¦§©¨
,xn`W bgd xEarA milFcBd mixkGd©§¨¦©§¦©£¤¨¤¨©

.miWPde sHd Ex`Xiei dxez §¦¨£©©§©¨¦
(`iÎi).íëéðt ãâð äòø ék.FnEBxzM ¦¨¨¤¤§¥¤§©§

did aFH dnE .i"Xx oFWl df¤§©¦©¨¨
on zF`gqPde ,Epil` EdWxtIW¤§¨§¥¥¥§©ª§¨¦



נז `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` ipy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÌÎ˙‡ ÁlL‡ ¯L‡k∑ ּכי ּגם אף אׁשּלח «¬∆¬««∆¿∆¿ֲִַַַַ

הּצאן  אמרּתם את ּכאׁשר הּבקר, ¯Ú‰.ואת Èk e‡¯ ְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָֹ¿ƒ»»
ÌÎÈt „‚∑:ׁשמעּתי אּגדה ּומדרׁש ּכתרּגּומֹו. ∆∆¿≈∆ְְְְִִַַַַָָָ

רֹואה  ּפרעה: להם אמר 'רעה', ׁשּׁשמֹו יׁש אחד ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכֹוכב
לקראתכם  עֹולה ּכֹוכב אֹותֹו ׁשּלי, ּבאיצטגנינּות ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָאני
יׂשראל  ּוכׁשחטאּו והריגה. ּדם סימן והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבּמדּבר,
מׁשה  אמר להרגם, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובּקׁש ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבעגל

לב)ּבתפּלתֹו: ּברעה (לקמן לאמר מצרים יאמרּו "לּמה ְְְְִִִִֵַָָָָָֹֹ
נגד  רעה ּכי "ראּו להם: ׁשאמר היא זֹו ְִִִֶֶֶֶַָָָָָהֹוציאם"?
הּדם  את והפ הרעה" על ה' "וּיּנחם מּיד: ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפניכם",

ׁשּנאמר: וזהּו אֹותם, יהֹוׁשע ׁשּמל מילה (יהושע לדם ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשהיּוה) מעליכם", מצרים חרּפת את ּגּלֹותי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ"הּיֹום

ּבּמדּבר  עליכם רֹואין אנּו ּדם לכם: .אֹומרים ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

(àé)dúà ék ýåýé-úà eãáòå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈
:äòøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízàñ ©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÎ ‡Ï∑,עּמכם הּטף להֹולי אמרּתם ּכאׁשר …≈ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָ
ה'" את ועבדּו הּגברים "לכּו ‡Ìz.אּלא d˙‡ Èk ְְְְִִֶֶַָָƒ…»«∆

ÌÈL˜·Ó∑הּנה (אֹותּה עד ּבּקׁשּתם נזּבחה עבֹודה) : ¿«¿ƒְְְֲִִֵֶַַָָָָ

לזּבח  הּטף ּדר ואין ‡˙Ì.לאלהינּו, L¯‚ÈÂ∑ הרי ְְִֵֵֵֶֶַַַֹֹ«¿»∆…»ֲֵ
קצר  לׁשֹון המגרׁש,זה מי ּפרׁש .ולא ְְִֵֵֶַַָָָָֹ

ß hay '` ipy mei ß

(áé)õøà-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
-úà ìëàéå íéøöî õøà-ìò ìòéå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ¤

:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNò-ìk̈¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«
i"yx£‰a¯‡a∑ הארּבה מּכת .ּבׁשביל »«¿∆ְְִִֶַַַָ

(âé)âäð ýåýéå íéøöî õøà-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«
i"yx£ÌÈ„w‰ Áe¯Â∑,היתה מערבית ּבדרֹומית ׁשּמצרים ּכנגּדֹו, ׁשּבא לפי הארּבה, את נׂשא מזרחית רּוח ¿««»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּמפרׁש .ּכמֹו ְְְֵֶַָָֹ

ÈÈיא  Ì„˜ eÁÏÙe ‡i¯·b ÔÚÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ ‡Ï»≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙È CÈ¯˙Â ÔÚa Ôez‡ d˙È È¯‡¬≈»««»»¿»ƒ»¿ƒ√»

:‰Ú¯t«¿…

‡¯Ú‡יב  ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»««¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜qÈÂ ‡·B‚ È˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»ƒ
¯‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏeÎÈÂ¿≈»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡c¯a«¿»

„ÌÈ¯ˆÓיג  ‡Ú¯‡ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈««¿»¿ƒ¿«ƒ
‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡Ú¯‡a ‡Óec˜ Áe¯ ¯ac ÈÈÂ«»«««ƒ»¿«¿»»»«
˙È ÏË ‡Óec˜ Áe¯Â ‰Â‰ ‡¯Ùˆ ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«ƒ»¿«»

:‡·Bb»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

:odA aEzMW Wi ,FA zFtNgzn mEBxYd©©§¦§©§¥¤¨¨¤
cArnl oixiaq oEY`C `Wia ix £̀¥¦¨§©§¦¦§¤§©
z`fl d`xpe .zxgYq` oFkiR` liawl̈¢¥©¥¦§©¨©§¦§¤§Ÿ

:Wxtl qElwp` dvxW `gqPdäòøä ©ª§¨¤¨¨ª§§§¨¥¨¨¨
daWi zFUrl miaWFg mY`Wãâð ¤©¤§¦©£¨§¨¤¤

íëéðtmivFx mY`W mkA cirdl §¥¤§¨¦¨¤¤©¤¦
miWp` mipW EaiWFde :oFWNM ,gxal¦§Ÿ©©¨§¦§©¦£¨¦

Fcbp lrIla ipAxn`l Edcrie'`Îmikln) §¥§¦©©¤§¦¦ª¥Ÿ§¨¦

(.'i ,`"kmgl lk`l EaWIe :oFWlM `Ede .§§¨©¥§¤¡¨¤¤
(.d"k ,f"l ziW`xA)daW `p mEw .Exgq`e , §¥¦§©§¨¨§¨
(.h"i ,f"k ziW`xA)zF`gqp Wie .xgYq` , §¥¦¦§§©§¥ª§¨

,`xgYq`l oFkiR` liawl :odA aEzM̈¨¤¨¢¥©¥§¦§©¨¨
dPd xn`iäòøäaEWl zpOfn z`Gd Ÿ©¦¥¨¨¨©Ÿ§ª¤¤¨

,íëéðt ãâðì:oFWNn ,xfgY mkilr iM §¤¤§¥¤¦£¥¤©£Ÿ¦§
dlgp aQz `le(.'f ,e"l xAcOA).xgYqz `l §Ÿ¦Ÿ©£¨©¦§¨¨¦§§©

dN`A Exn`W minkg WxcnM dfe§¤§¦§©£¨¦¤¨§§¥¤
dAx zFnW(.'d ,b"i)mixEgAd KxC : §©¨¤¤©©¦

in ,sHde miPhTd `OW ,gAfl mipwGde§©§¥¦¦§Ÿ©¤¨©§©¦§©©¦
,gxal `N` FYrC oi` df xaC xnF`W¤¥¨¨¤¥©§¤¨¦§Ÿ©

E`xíéL÷áî ízàL dúBà ék §¦¨¤©¤§©§¦
,úBNòì`id ,gxal mkYrcA WIW ©£¤¥§©§§¤¦§Ÿ©¦

aEWYíëéðt ãâp.o`Mn E`vz `NW ¨¤¤§¥¤¤Ÿ¥§¦¨
iz`vn cFre .dCn cbpM dCn xnFlM§©¦¨§¤¤¦¨§¨¨¦
oFkiR` liaw zil :zxg` `gqp FAª§¨©¤¤¥¨¦©¥

dA" oi` xn`i ,`xgYq`lmkipR zxM §¦§©¨¨Ÿ©¥§©¨©§¥¤
zxMd iM ,"mkaalA xW` drxd aqdl§¨¥¨¨¨£¤¦§©§¤¦©¨©
ErC :hWRd Kxce .mkA dzpr mkipR§¥¤¨§¨¨¤§¤¤©§¨§

,íëéðt ãâð äòø ékdaFxwE zcnFr ¦¨¨¤¤§¥¤¤¤§¨
mkY` lnb` iM ,iY`n mkilr `al̈Ÿ£¥¤¥¦¦¦¤§Ÿ¦§¤
mivtg mY`W izF`xA drẍ¨¦§¦¤©¤£¥¦

.gxalai dxez ¦§Ÿ©



a`נח zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` ipy meil inei xeriy

(ãé)-ìk ìò äaøàä ìòiåìëa çðiå íéøöî õøà ©©©́¨«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ
äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ

:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk̈½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«
i"yx£ÔkŒ‰È‰È ‡Ï ÂÈ¯Á‡Â∑ ּבימי ׁשהיה ואֹותֹו ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְִֵֶָָ

ׁשּנאמר: ב)יֹואל, מןֿהעֹולם",(יואל נהיה לא "ּכמהּו ְֱִִֵֶֶַָָָָֹֹ
היה] יֹואל ׁשל [ּכי מׁשה, מּׁשל ּכבד ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלמדנּו

חסיל, ילק, ארּבה, יחד: ׁשהיּו הרּבה מינין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעלֿידי
אחד  מין ׁשל אּלא היה לא מׁשה ׁשל אבל (ּכּגזם, ֲִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

וכמֹוהּו מזרחי), אלּיהּו רּבי יהיה ּגרסת ולא היה .לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

(åè)ìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïéò-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øéúBä øLà õòä éøt-ìk úàå õøàä áNò-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−
-ìëa äãOä áNòáe õòa ÷øé-ìk øúBð-àìå ãøaä©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˜¯È Ïk∑ ּבלע"ז ירק עלה וירדור"א ,. »∆∆ְֶַַָָֹ

(æè)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt øäîéå©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤
ìà ýåýéì éúàèçýíëìå íëé: ¨¨²¦©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«

(æé)eøézòäå íòtä Cà éúàhç àð àN äzòå§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−
ìà ýåýéìýäfä úånä-úà ÷ø éìòî øñéå íëé: ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«

(çé)ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî àöiå: ©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«

Le¯‡יד  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡·Bb ˜ÈÏÒe¿≈»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ ÛÈwz ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»√»ƒ»
:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B¯˙·e d˙ÂÎc ‡·Bb ÔÎ ‰Â‰¬»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

ÎBLÁÂ˙טו  ‡Ú¯‡ ÏÎ„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»«¿»«¬«
Ïk ˙ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏÎ‡Â ‡Ú¯‡«¿»«¬«»»∆¿»¿«¿»¿»»
¯‡zL‡ ‡ÏÂ ‡c¯a ¯‡L‡ Èc ‡ÏÈ‡ È¯Èt≈≈ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»ƒ¿»«
ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ·e ‡ÏÈ‡a ‡˜B¯È Ïk»»»¿ƒ»»¿∆¿»¿«¿»¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô¯‰‡Ïeטז  ‰LÓÏ È¯˜ÓÏ ‰Ú¯Ù ÈÁB‡Â¿ƒ«¿…¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…
:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙È·Á ¯Ó‡Â«¬«»ƒ√»¿»¡»¬¿

‰„‡יז  ‡ÓÊ Ì¯a È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe¿«¿¿«¿ƒ¿«ƒ¿»»»
˙È „BÁÏ ÈpÓ ÈcÚÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ BlˆÂ¿«√»¿»¡»¬¿«¿≈ƒƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙BÓ»»≈

ÈÈ:יח  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ci).ïk äéäé àì åéøçàåaEzMd §©£¨Ÿ¦§¤¥©¨
d`EaPd KxCn EpzF` ricFn¦©¨¦¤¤©§¨
:i"Xx azke .ok didi `l eixg`W¤©£¨Ÿ¦§¤¥§¨©©¦
:FA xn`PW l`Fi iniA didW FzF`e§¤¨¨¦¥¥¤¤¡©

mlFrd on didp `l EdnM(.'a ,'a l`Fi), ¨ŸŸ¦§¨¦¨¨¥

FzF` ,dWn lXn lFcB EidW Epcnl̈©§¤¨¨¦¤¤
dAxd mipin ici lr did l`Fi lW¤¥¨¨©§¥¦¦©§¤
la` ,mfbe wlie liqge dAx` cgi EidW¤¨©©©§¤§¨¦§¤¤§¨¨£¨
,cg` oin `N` did `NW dWn lW¤¤¤Ÿ¨¨¤¨¦¤¨
ilr dWwe ."didi `le did `l EdFnke"§¨Ÿ¨¨§Ÿ¦§¤§¨¤¨©
liqgl oYIe :aEzM ixdW ,axd xn`n©£©¨©¤£¥¨©¦¥¤¨¦

dAx`l mribie mlEai(.e"n ,g"r miNdY), §¨¦¦¨¨©§¤§¦¦

oi`e wlie dAx` `aIe xn` :aizkE§¦¨©©¨Ÿ©§¤§¤¤§¥
xRqn(.c"l ,d"w mW)axd xn`i ilE`e . ¦§¨¨§©Ÿ©¨©

lXn lFcB dWn lW dAx`d oin didW¤¨¨¦¨©§¤¤¤¨¦¤
milFcB l`Fi lW oipiOd x`WE ,l`Fi¥§¨©¦¦¤¥§¦

.milhA mixaC dN`e .dWn lXn¦¤¤§¥¤§¨¦§¥¦
ìáàíéøöî ìeáb ìëa,KWnpåéðôì £¨§¨§¦§©¦¦§©§¨¨

åéøçàå eäîk äaøà ïë äéä àìŸ¨¨¥©§¤¨Ÿ§©£¨
ïk äéäé àìxEarA iM okYie .mW Ÿ¦§¤¥¨§¦¨¥¦©£

,xF`iA c`n dgl mixvn ux` zFid¡¤¤¦§©¦©¨§Ÿ©§
FMxC iM ,lFcB dAx` mW didi `lŸ¦§¤¨©§¤¨¦©§
`Ed xW`ke ,xhOd zxivr ipWA `al̈Ÿ¦§¥£¦©©¨¨§©£¤

l`FiA xMfn(.'k ,'`). ª§¨§¥
áúëå:FNW dxFYd WExtA l`ppg EpAx §¨©©¥£©§¥§¥©¨¤

cre EpAx dWn zxzr zrn¥¥£¨©¤©¥§©
Ax` oi` eiWkr,mixvn lkA ciqtn d ©§¨¥©§¤©§¦§¨¦§©¦

qpMie `aie l`xUi ux`A lRi m`e§¦¦Ÿ§¤¤¦§¨¥§¨Ÿ§¦¨¥
lEai lMn lkF` Fpi` mixvn lEabA¦§¦§©¦¥¥¦¨§
iM mixnF`e ,eiWkr cr mElM ux`d̈¨¤§©©§¨§§¦¦
iM ,d`xE `A .lMl `Ed rEci xaM df¤§¨¨©©ŸŸ§¥¦

:xn` rCxtSAäðøàMz øàéa ÷ø ©§©§¥©¨©©©§Ÿ¦¨©§¨
(.'d ,'g lirl)cr gSnzl` x`Wp KkitlE , §¥§¦¨¦§¨£©§©©©

:aizM dAx`A la` ,eiWkrøàLð àì ©§¨£¨¨©§¤§¦Ÿ¦§©
íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøàlre , ©§¤¤¨§Ÿ§¦§©¦§©
eizF`ltp lkA EgiU :xn`p dfmiNdY) ¤¤¡©¦§¨¦§§¨§¦¦

(.'a ,d"w.axd oFWl o`M cr .©¨§¨©
ézòãåzMOW xEarA iM aEzMd hWtA §©§¦¦§©©¨¦©£¤©©

minrtl `al dlibx dAx`d̈©§¤§¦¨¨Ÿ¦§¨¦

KxcM z`f d`AW cFre ,zFxFCd lkA§¨©§¤¨¨Ÿ§¤¤
iM mixwOd,BàNð íéãwä çeøxEarA ©¦§¦¦©©¨¦§¨©£

xW` lMn c`n lFcB did iM xn` df¤¨©¦¨¨¨§Ÿ¦¨£¤
iM ,mlFrd dxwnA didpåéøçàå åéðôì ¦§¨§¦§¥¨¨¦§¨¨§©£¨

zMn iM Erci FlcbaE ,EdFnM `A EPpi ¥̀¤¨¨§¨§¨§¦©©
oM `al zElibx oi`W `id midl ¡̀Ÿ¦¦¤¥§¦¨Ÿ¥
dMn l`Fi lW FzF` mbe ,miPnGd cg`A§©©©§©¦§©¤¥©¨

.midl` z`neh dxez ¥¥¡Ÿ¦
mrhe (fi),éúàhç àð àNcFaM KxC §©©¨¨©¨¦¤¤¨

drxtl midl` `Ed iM ,dWnllirl) §¤¦¡Ÿ¦§©§Ÿ§¥

(.'` ,'fmixvn ux`A c`n lFcbeoNdl) §¨§Ÿ§¤¤¦§©¦§©¨

(.'b ,`"i.,íëéäìà 'ä ìà eøézòäå§©§¦¤¡Ÿ¥¤
mrR lkA drxR xn`i ok iM ,mdipWl¦§¥¤¦¥Ÿ©©§Ÿ§¨©©
dWn iM drxR rcFi iM ,xqEn KxC¤¤¨¦¥©©§Ÿ¦¤
iznl :Fl xn` ok iM ,xiYrOd `Ed©©§¦¦¥¨©§¨©

Ll xiYr`(.'d ,'g lirl)'d l` iYxYrde , ©§¦§§¥§©§©§¦¤
(.d"k mW)'d l` iRM z` Uxt` ,,'h mW) ¨¤§Ÿ¤©©¤¨

(.h"k,miAx oFWl dfA dWn xAci `l iM ,¦Ÿ§©¥¤¨¤§©¦
.eiRn xwW `ivFi `NWgi dxez ¤Ÿ¦¤¤¦¦
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(èé)-úà àOiå ãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ©¦¨Æ¤
ãçà äaøà øàLð àì óeq äné eäò÷úiå äaøàä́̈©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ©§¤´¤½̈

:íéøöî ìeáb ìëa§−Ÿ§¬¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ Áe¯∑ מערבי ÛeÒ.רּוח ‰nÈ∑,אני אֹומר «»ֲִַַָ»»ֲִֵ

ּדרֹומית  רּוח ּכל ּכנגד ּבמערב מּקצתֹו היה סּוף ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּים
ּתקעֹו ים רּוח ,לפיכ יׂשראל. ארץ ׁשל ּבמזרחּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוגם
ּתחּומין, לענין מצינּו וכן ּכנגּדֹו. סּוף ּביּמה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָלארּבה

ׁשּנאמר: מזרח, לצד ּפֹונה כג)ׁשהּוא סּוף (לקמן "מּים ְְֱִִֶֶֶֶַַַָ

ּפלׁשּתים  ׁשּים למערב, מּמזרח ּפלׁשּתים", ים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָועד
ּבפלׁשּתים: ׁשּנאמר היה, ב)ּבּמערב "יֹוׁשבי (צפניה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכרתים" ּגֹוי הּים, ‡Á„.חבל ‰a¯‡ ¯‡L ‡Ï∑ ְִֵֶֶַָ…ƒ¿««¿∆∆»
הּמלּוחים  מהםאף רבה)ׁשּמלחּו .(שמות ְְִֵֶֶַַָ

(ë)éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬
ìàøNéô : ¦§¨¥«

(àë)íéîMä-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦
:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìò CLç éäéå¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−«¤

i"yx£CLÁ LÓÈÂ∑ יֹותר חׁש עליהם ויחׁשי ¿»≈…∆ְֲֲִֵֵֶֶַֹ
ויחׁשי יאמיׁש לילה ׁשל וחׁש לילה, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמחׁשכֹו

ויאמׁש∑LÓÈÂ.עֹוד  הרּבה ּכמֹו ּתבֹות לנּו יׁש . ¿»≈ְְְֲֵֵֵֵַַָ
נּכרת  האל"ף הברת ׁשאין לפי אל"ף, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָחסרֹות

ּכגֹון: חסרֹונּה, על מקּפיד הּכתּוב אין ,ישעיה ּכלּֿכ) ְְְִֵֶַַַָָָָ
יּטה יג) לא – יאהל, לא ּכמֹו – ערבי" ׁשם יהל ְֲֲִִֵֵֶַָָָֹֹֹ"לא

וכן: כב)אהלֹו, ב וּתאּזרני.(שמואל ּכמֹו חיל", "וּתזרני ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָ

ּבתר  ימיׁש, לא ּכמֹו הסרה, לׁשֹון ּתרּגם ְְְְְְֲִִֵַָָָָֹואּונקלֹוס
ליליא  קבל אבל ,ּדיעּדי הּיֹום, לאֹור סמּו ּכׁשּיּגיע ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשהּוא  לפי "וימׁש", ׁשל הּוי"ו על מיּׁשב הּדּבּור ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻאין
ּפֹותרֹו, אּגדה' ּו'מדרׁש ."חׁש "ויהי אחר ְְִִִֶַַַַָָָֹּכתּוב

כח)לׁשֹון ּכפּול (דברים ׁשהיה ּבּצהרים", "ממּׁשׁש ְְֳִֵֶַַַָָָָ
מּמׁש ּבֹו ׁשהיה עד ועב .ּומכּפל ְְֶַַָָָָָֻ

(áë)äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥¬¤²¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²
ìL íéøöî õøà-ìëa:íéîé úL §¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â ‰ÏÙ‡ CLÁ È‰ÈÂ∑חׁש «¿ƒ…∆¬≈»¿¿…∆»ƒֶֹ
ימים  ג' אותן אחיו את איׁש ראּו ׁשּלא אפל, ִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹׁשל

רבה) א (בשמות ימים ׁשלׁשת ועֹוד על , מכּפל חׁש חרים ְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֻ
לעמד, יכֹול אין יֹוׁשב מּתחּתיו, איׁש קמּו ׁשּלא ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹזה

ליׁשב יכֹול אין עיי"ש)ועֹומד רבה. הביא (שמות ול ּמה . ְְִֵֵֵֵֵָָָ
חׁש רׁשעים,עליהם הּדֹור ּבאֹותֹו ּביׂשראל ׁשהיּו ? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּכדי  אפלה ימי ּבׁשלׁשת ּומתּו לצאת, רֹוצים היּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹולא

לֹוקין  הם אף ויאמרּו: ּבמּפלּתם מצרים יראּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹֹׁשּלא
ּכליהם  את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו ועֹוד ,ּכמֹונּו. ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

אין ּוכׁשּיצאּו אֹומרים: והיּו מהן ׁשֹואלין והיּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ
ּובמקֹום  ּבבית ראיתיו אני לֹו: אֹומר ּכלּום, ְְְְְְֲִִִֵֵֵָָּבידינּו

הּוא  ÌÈÓÈ.ּפלֹוני ˙LÏL∑ ׁשל ,ימים ׁשלּוׁש ְִ¿…∆»ƒִִֶָ
מקֹום, ּבכל ימים" "ׁשבעת וכן ּבלע"ז, ְְְְִִֵַַַָָָטרציינ"א

ימים  ׁשל .שטיינ"א ִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(3 'nr `i jxk zegiy ihewl)

לצאת רֹוצים היּו כב)ולא י, ּבגלּות (רׁש"י הרי לׁשאל: יׁש ְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹֹ
ּומּדּוע  נגאלּו, זאת ולמרֹות עבֹודה־זרה, עֹובדי היּו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹמצרים
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש לּגאּלה. זכּו לא לצאת ׁשּסרבּו אּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּדוקא
עליו. מכּפר ּכּפּור יֹום אין ּכּפּור, יֹום אּסּורי על ׁשעבר ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי
ּגֹורם  ּבגדר הּוא עצמֹו ּכּפּור ׁשּיֹום מבאר, הּדבר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹּובטעם

ּגאּלת  ּכאן: ועל־ּדר־זה סּנגֹור. נעׂשה קטגֹור ואין זה, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻלחטא
ּכל  ּובין הּקּב"ה ּבין הּקּים הּפנימי מהּקׁשר נבעה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמצרים
לעצם  התנּגד לצאת ׁשּסרב מי א הרׁשע; לרּבֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיהּודי,

לֹו. יֹועיל ׁשהּוא יּתכן לא וׁשּוב – ְִִֵֶֶֶַָֹהּקׁשר

ÏËeיט  ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡·¯ÚÓ ‡Áe¯ ÈÈ CÙ‰Â«¬«¿»»««¿»«ƒ«¬»¿«
¯‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ È‰Ó¯e ‡·Bb ˙È»»¿»ƒ¿«»¿»ƒ¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa „Á ‡·Bb»«¿…¿ƒ¿»ƒ

Èaכ  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

iÓL‡כא  ˙Èˆ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«≈¿«»
ÈcÚÈc ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ÎBLÁ È‰ÈÂƒ≈¬»««¿»¿ƒ¿»ƒ»«¿∆¿≈

:‡ÈÏÈÏ Ï·¿̃«≈¿»

Â‰Â‰כב  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈«≈¿«»«¬»
‡˙Ïz ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ï·˜ CBLÁ¬¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»

:ÔÈÓBÈƒ
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 48 'nr `l jxk ,jli`e 80 'nr d jxk y"ewl t"r)

raHd KxcA zFvOd mEIw¦©¦§§¤¤©¤©

מצרים ּבכל־ארץ חׁש־אפלה כב)ויהי הביא (י, ולּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֽ
ּוכׁשּיצאּו ּכליהם את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו . . חׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליהם
לֹו אֹומר ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים והיּו מהן ׁשֹואלים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָוהיּו

הּוא ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו .(רׁש"י)אני ְְְְְֲִִִִִֵַָ

ּכפרּוׁש מפרׁש ׁשאינֹו מׁשמע יׂשראל" "ׁשחּפׂשּו רׁש"י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּלׁשֹון
ּבתנחּומא ג')ׁשהּובא ּומראה (פרשתנו ליׂשראל מאיר ׁש"היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

היּו יׂשראל ׁשּבני ּדמפרׁש וכּו'", וזהב ּכסף ּכלי ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלהן
הּׁשּנּוי. טעם ּביאּור וצרי וכּו', הּזהב ּכלי את לחּפׂש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָצריכים
את  ּבהן "לצרף נּתנּו הּקּב"ה צּוּויי ּדהּנה זה, לבאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָויׁש
ּבדברים  לקּים צרי הּקּב"ה ׁשצּוּויי הּדין ולכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּברּיֹות",

ּבדברים  יהיּו ׁשהּמצֹות ּבכדי נּסים, ּבמעׂשה ולא ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַָֹטבעּיים
העֹול  מּגדרי סט,םׁשהם סנהדרין חטין תוד"ה על איתן מצפה (ראה ְִִֵֵֶָָ

כז־כח) לה, ויקהל פ' חמדה כלי .ב.
צריכים  היּו מצרים", את ּד"ונּצלּתם הּצּוּוי ּגם ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה

הּטבע. ּבדר ְְֵֶֶֶַַַלקּים
נס, ּבדר יהיה לא הּצּוּוי ׁשּקּיּום ׁשּכדי רׁש"י מפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹולכן
היה  מצרים) את (ונּצלּתם הּמצוה קּיּום עצם רק לא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּנה
ּכלי  (חּפּוׂש הּמצוה לקּיּום ההכנה ּגם אּלא הּטבע, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבדר

נּסי. ּבאפן ולא הּטבע ּבדר היה הּמצרּיים) ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּזהב

(âë)åézçzî Léà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬¦©§−̈
ìLøBà äéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL §´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨−

:íúáLBîa§«§Ÿ¨«

ß hay 'a iyily mei ß

(ãë)-úà eãáò eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´¤
:íënò Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬¦¨¤«

i"yx£‚vÈ∑ ּבמקֹומֹומּצג יהא. À»ְְִֵָֻ

(äë)úìòå íéçáæ eðãéa ïzz äzà-íb äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ
ìà ýåýéì eðéNòåý:eðé §¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£Ôzz ‰z‡ Ìb∑ ּתּתן אּתה ּגם אּלא עּמנּו, יל ׁשּמקננּו ּדּי .לא ««»ƒ≈ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

‡Lכג  eÓ˜ ‡ÏÂ È‰BÁ‡ ˙È L‡ BÊÁ ‡Ï»¬¡»»¬ƒ¿»»¡»
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz È‰B˙BÁzÓƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰·˙BÓa ‡¯B‰ ‰Â‰¬»¿»¿¿»¿

eÁÏtכד  eÏÈÊ‡ ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆«¬«¡ƒ¿»
Û‡ e˜e·L ÔBÎ¯B˙Â ÔBÎÚ „BÁÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»¿¿¿¿«

:ÔBÎnÚ ÏÈÊÈ ÔBÎÏÙË«¿¿≈≈ƒ¿

ÒÎ˙כה  ‡„Èa ¯ÒÓz z‡ Û‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆««¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«
:‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „aÚÂ ÔÂÏÚÂ ÔÈL„À̃¿ƒ«¬»»¿«¿≈√»¿»¡»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(bk)mrheàìå åéçà úà Léà eàø àì §©©Ÿ¨¦¤¨¦§Ÿ
,åézçzî Léà eî÷did `l iM ¨¦¦©§¨¦Ÿ¨¨

`AW WnXd xF` zqit` dGd KWgd©¤©¤£¦©©¤¤¤¨
did la` ,dlil FnM dide mWnWCLç ¦§¨§¨¨§©§¨£¨¨¨¤

,äìôàon cxIW c`n ar c` xnFlM £¥¨§©¥¨§Ÿ¤¨©¦
:xn` oM lr iM ,minXdEãé úà äèð ©¨©¦¦©¥¨©§¥¤¨§

íéîMä ìò(.`"k wEqR)mXn cixFdl , ©©¨©¦¨§¦¦¨
dzide .mdilr zltFp dlFcB dkWg£¥¨§¨¤¤£¥¤§¨§¨
zFxitgd lkA xW`M ,xp lM dAkn§©¨¨¥©£¤§¨©£¦
mEvrd KWgd zFnFwn lkaE zFTnrd̈£ª§¨§©¤¤¨
KWg ixdA mixaFrd oke ,xPd mIwzi `lŸ¦§©¥©¥§¥¨§¦§¨¥¤
,llM W`d `le xPd mW mdl cnri `lŸ©£Ÿ¨¤¨©¥§Ÿ¨¥§¨

oM lreàìå åéçà úà Léà eàø àì §©¥Ÿ¨¦¤¨¦§Ÿ
,åézçzî Léà eî÷Eid ok `lnl`e ¨¦¦©§¨§¦§¨¥¥¨

:aEzMd xn`W Edfe ,zFxpA miWOYWn¦§©§¦§¥§¤¤¨©©¨

KWgie KWg glW(.g"k ,d"w miNdY)did iM , ¨©¤©©§¦§¦¦¦¨¨
mFId xF` zqit` `l ,KWg gENW¦©¤Ÿ£¦©©

.calA¦§©
ïëzéådidW WBxn c`n ar c` didW §¦¨¥¤¨¨¥¨§Ÿª§¨¤¨¨

EpizFAx ixacM ,WOn FnM FA§©¨§¦§¥©¥
(.'` ,c"i x"eny)qEpiw` miA `Ed xW`M ,©£¤§©ª§¨
.`"x zEcrMck dxez §¥

mrhe (ck)âvé íëø÷áe íëðàöiM §©©Ÿ§¤§©§¤ª¨¦
dpwOd iWp`mWEkx lke ,Eid ©§¥©¦§¤¨§¨§¨

`l iM drxR aWge ,did dpwOA mlige§¥¨©¦§¤¨¨§¨©©§Ÿ¦Ÿ
EUri ilE` m`e .Egxaie mpFnn lM EgiPi©¦¨¨¨§¦§§§¦©©£
did iM ,lFcB xWr Fl x`Xi dPd oM¥¦¥¦¨¥¤¨¦¨¨

.c`n caM dpwndk dxez ¦§¤¨¥§Ÿ
(dk)íéçáæ eðãéa ïzz äzà íb©©¨¦¥§¨¥§¨¦

.úìòådf xaC dWn xn` `l §ŸŸŸ¨©¤¨¨¤

,llM oM dUr `le ,zFUrdl zpn lr©§¨§¥¨§Ÿ¨¨¥§¨
cAkY iM xn`i .wEGg ixaC md la £̀¨¥¦§¥¦Ÿ©¦¦§©

r lre eilr 'd ci c`nmB iM cr ,FO §Ÿ©¨¨§©©©¦©
crA oYi Fl xW` lke zFlFre migaf§¨¦§§Ÿ£¤¦¥§©

FWtp(.'c ,'a aFI`)xn` xW`M iM zn`aE . ©§¦¤¡¤¦©£¤¨©
:mdléúà íb ízëøáe(.a"l ,a"i oNdl), ¨¤¥©§¤©Ÿ¦§©¨

,eilr xRkl Edpwn lM FpFvxA ozFp did̈¨¥¦§¨¦§¥§©¥¨¨
zFUrl dWn zrC lr dlr `l la £̀¨Ÿ¨¨©©©¤©£

darFY mirWx gaf(.f"k ,`"k ilWn)iM , ¤©§¨¦¥¨¦§¥¦
wx ,eilr xRkl `l ,F`MC utg 'd¨¥©§Ÿ§©¥¨¨©
Flig lM z`e FzF` xrplE FWiprdl§©£¦§©¥§¤¨¥

.mIA©¨
eðéúBaøåExn`(.'f `A `nEgpY .b"it `zlikn) §©¥¨§§¦§¨©§¨Ÿ

"mYxAC xW`M" iM,a"i oNdl) ¦©£¤¦©§¤§©¨

(.a"lmxn`n lr `Edïzz äzà íb ©©£¨¨©©¨¦¥



סי `a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyily meil inei xeriy

(åë)epnî ék äñøt øàMú àì eðnò Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦ µ¦¤´
ìà ýåýé-úà ãáòì çwðý-äî òãð-àì eðçðàå eðé ¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©

a-ãò ýåýé-úà ãáòp:änL eðà ©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨
i"yx£‰Ò¯t∑ ּבלע"ז ּפרסת פלנט"א Úp·„.רגל, ‰Ó Ú„ ‡Ï∑.העבֹודה ּתכּבד יֹותר ּכּמה יׁשאל מּמה ׁשּמא «¿»ְְֶֶַַַַ…≈«««¬…ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבידינּו .ּׁשּיׁש ְֵֵֶָ

(æë)ì äáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéåíçlL: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈§©§¨«

(çë)óñz-ìà Eì øîMä éìòî Cì äòøô Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ
úeîz éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø: §´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−¨«

(èë)úBàø ãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−§¬
éðt:Eô ¨¤«

i"yx£z¯ac Ôk∑,ּדּברּת אמת יפה ּדּברּת. ּפניּובזמּנֹו ראֹות עֹוד אֹוסיף ׁשּלא רבה), .(שמות ≈ƒ«¿»ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

àé(à)àéáà ãçà òâð ãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³
äfî íëúà çlLé ïë-éøçà íéøöî-ìòå äòøt-ìò©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®

:äfî íëúà Løâé Løb äìk BçlLk§©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
i"yx£‰Ïk∑" ּכליל "ּכלה", יׁשּלח .ּגמירא". .ּכּלכם »»ְְְִֵֶַַָָָָֻ

(á)Léà eìàLéå íòä éðæàa àð-øac|eäòø úàî ©¤−̈§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´¥¥À
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

i"yx£‡Œ¯ac∑(ז ּבּקׁשה (ברכות לׁשֹון אּלא 'נא' .אין «∆»ְֵֶַָָָָ
ּכ על הזהירם ,מּמ אֹותֹוּבבּקׁשה יאמר ׁשּלא , ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ּבהם, קּים אֹותם" ועּנּו "ועבדּום אברהם: ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָצּדיק,
ּבהם  קּים לא ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו כן ."ואחרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ

˙zL‡¯כו  ‡Ï ‡nÚ ÏÈÊÈ ‡¯ÈÚa Û‡Â¿«¿ƒ»»≈≈ƒ»»»ƒ¿»«
Ì„˜ ÁÏÙÓÏ ÔÈ·Ò ‡Á‡ dpÓ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈ƒ≈¬«¿»»¿ƒ¿ƒ¿«√»
‰Ó ÔÈÚ„È ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Á‡Â ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«¬«¿»≈¬«¿»»¿ƒ»

:Ônz ‡˙ÈÓ „Ú ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙƒ¿«√»¿»«≈»»«»

‡·‰כז  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»»»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

CÏכח  ¯nzÒ‡ ÈÂlÚÓ ÏÈÊ‡ ‰Ú¯t dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿…ƒ≈≈ƒ»»ƒ¿««»
ÈÊÁ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÈÒB˙ ‡Ï»ƒ¿∆¡≈««¬≈¿»¿∆¡≈

:˙eÓz Èt‡««¿

BÚ„כט  ÛÈÒB‡ ‡Ï ‡zÏÈlÓ ˙e‡È ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿»»ƒ
:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«»

ÏÚא  È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»««¿ƒ«
‡kÓ ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÂ ‰Ú¯t«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««»¿ƒ»
:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ¯˙È ‡Î¯z ‡¯ÈÓb d˙eÁlLk¿«»≈¿≈»»»»¿»≈»¿ƒ»

ÔÓב  ¯·b eÏÈ‡Le ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ d˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯·Á«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«»ƒƒ¿«»ƒ

:·‰„cƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.úBìBòå íéçáæ eðãéaxnFl Evx ilE` §¨¥§¨¦§©¨©
`l ,Exn` xW` lkM zzl mdl fnxW¤¨©¨¤¨¥§¨£¤¨§Ÿ
zFlFre migaf F` .llM EPOn EgwNW¤¨§¦¤§¨§¨¦§
.eilr maixwdl `l ,E`vIW icM mdl̈¤§¥¤¥§Ÿ§©§¦¨¨¨

.oFkp Fpi` df mbeek dxez §©¤¥¨
(hk)éðt úBàø ãBò óñà àìEmrR ŸŸ¦§¨¤©©

zMnA iM ,iz`v ixg` zxg ©̀¤¤©£¥¥¦¦§©©
:mrh iM ,Ed`x `l zFxFkAdàø÷iå ©§Ÿ¨¨¦©©©¦§¨

ïøäàìe äLîì(.`"l ,a"i oNdl)KldW , §¤§©£Ÿ§©¨¤¨©
:KWgA wrve mziA gzR creàv eîe÷ ©¤©¥¨§¨©©¤§

énò CBzî(mW)lr mdl glXW F` . ¦©¦¨¤¨©¨¤©
mdA xn`PW mixvOd ci(.b"l wEqR mW): ©©¦§¦¤¤¡©¨¤¨¨

mgNWl xdnl mrd lr mixvn wfgYe©¤¡©¦§©¦©¨¨§©¥§©§¨
.ux`d on¦¨¨¤

xn`IW okYieéñBà àìúBàø ãBò ó §¦¨¥¤Ÿ©Ÿ¦§
éðt,EcFr `a` `NW ,LlkidA ¨¤§¥¨§¤Ÿ¨Ÿ

dAx zFnW dN`A Exn` Kke ,Lil` ip £̀¦¥¤§¨¨§§¥¤§©¨
(`zil EpiptNW)Yxn` dtiúBàø óñz ìà ¤§¨¥¥¨¨¤¨©§¨©Ÿ¤§

éðt`A dY` ,Llv` `A ipi` cFr ¨©¥¦¨¤§§©¨¨
.ilv`` dxez ¤§¦
(aÎ`)òâð ãBò äLî ìà 'ä øîàiå©Ÿ¤¤¤¤©

.ãçàxn`p drxR iptl FcnrA ¤¨§¨§¦§¥©§Ÿ¤¡©
siqFd `l eiptNn `vIXn ixdW ,df Fl¤¤£¥¦¤¨¨¦§¨¨Ÿ¦
Exn` oke .i"Xx oFWl .eipR zF`x§¨¨§©¦§¥¨§

EpizFAx(.'` ,g"i x"eny)eilr utw : ©¥¨©¨¨
lW oihltA qpkp lFkiaM ,midl`d̈¡Ÿ¦¦§¨¦§©§©§¦¤

xn`W dWn liaWA drxRóñà àì ©§Ÿ¦§¦¤¤¨©ŸŸ¦
éðt úBàø ãBòE,i`CA `vOi `NW §¨¤¤Ÿ¦¨¥©©

KExA WFcTd xAC `NW `vFn dY`e§©¨¥¤Ÿ¦¥©¨¨
`N` drxR lW FziaA dWn mr `Ed¦¤§¥¤©§Ÿ¤¨
'Fbe xird z` iz`vM ,oiPn ,drW DzF`¨¨¨¦©¦§¥¦¤¨¦§

(.h"k ,'h lirl)KExA WFcTd utw eiWkre , §¥§©§¨¨©©¨¨
:xn`PW ,dWn mr xAce `Edòâð ãBò §¦¥¦¤¤¤¡©¤©

ãçà.'Fbe ¤¨§
äpäåxn` 'd iM ,mixERqA xSw dfA mB §¦¥©¨¤¦¥§¦¦¦¨©

:Flìò àéáà ãçà òâð ãBò¤©¤¨¨¦©



a`סב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 12 'nr `k jxk y"ewl t"r)

mElWzM F` dpYnM lFcB WEkx§¨§©¨¨§©§

. . וגֹו' רעהּו מאת | איׁש ויׁשאלּו העם ּבאזני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּדּבר־נא
ּכלי־ מּמצרים וּיׁשאלּו מׁשה ּכדבר עׂשּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּֽֽובני־יׂשראל

את־מצרים: וינּצלּו וגו' ואילך)כסף ב יא, (פרשתנו ְְְִִֶֶֶַַָֽֽ
ּכדי  היתה מצרים" את ּב"וינּצלּו הּכּונה ּדאם לעּין, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָויׁש
הּבתרים  ּבין ּבברית אבינּו לאברהם ההבטחה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָלקּים
ׁשּבני  הּקּב"ה עׂשה לּמה ּגדֹול", ּברכּוׁש יצאּו כן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁש"ואחרי
ּובּקׁשה  ׁשאילה על־ידי ּגדֹול" ה"רכּוׁש את יקּבלּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל
היּו הּמצרּיים אם יֹותר מתאים היה ּדלכאֹורה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָמהּמצרּיים,
וכיֹוצא  מּתנה נתינת על־ידי ּכבֹוד ּבדר זה את להם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָנֹותנים
הרכּוׁש את ולׁשאל לבּקׁש יׂשראל ּבני הצרכּו ולּמה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבזה,

ְִִִֵַמהּמצרּיים?
ּבסנהדרין ּדאיתא מה ּפי על לֹומר א)ויׁש אחת (צא, "ּפעם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָ

ׁשּנטלּתם  וזהב ּכסף לנּו ּתנּו . . אמרּו . . מצרים ּבני ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאּו
ׁשל  עבֹודה ׂשכר לנּו ּתנּו . . ּפסיסא ּבן ּגביהא אמר ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו,
וארּבע  ׁשנה ׁשלׁשים ּבמצרים ׁשּׁשעּבדּתם רּבֹוא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹׁשּׁשים
יׂשראל  ׁשּבני והינּו, ּתׁשּובה", מצאּו ולא . . ׁשנה ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹמאֹות

למצרים. ׁשעּבּודם על ׂשכר ּכתׁשלּום הרכּוׁש את ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָקּבלּו
מּצד  זה את להם נֹותנים היּו הּמצרּיים אם ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָועל־ּפי־זה
ולא  מּתנה ּבדר רק היה ׁשּזה לחׁשב יכֹולים היּו ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹעצמם,
הּקּב"ה  עׂשה ולכן להם), לׁשּלם (ׁשחּיבים ׂשכר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּכתׁשלּום
מהּׁשאלה  ּכתֹוצאה רק הרכּוׁש את יּתנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּמצרּיים

(ׁשּמּג יׂשראל ּבני ׁשל הּדין)וה"ּתביעה" מּצד ּׂשכר, להם יע ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
וזּכאים  ראּויים היּו ּכי יׂשראל לבני הּגיע ׁשּזה הּכל, רא ּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואז

וק"ל. מּתנה. ּבדר ולא ּכתׁשלּום, ְְְְֶֶֶַַָָָֹלזה

(â)íb íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ýåýé ïziå|Léàä ©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´
äòøô-éãáò éðéòa íéøöî õøàa ãàî ìBãb äLî¤À¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ

íòä éðéòáeñ : §¥¥¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr k jxk zegiy ihewl)

מצרים ּבעיני העם חן את ה' ג)וּיּתן אֹומרים (יא, יׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ּבכלל  היה לא מצרים, ּבׁשעּבּוד היה ׁשּלא לוי, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּׁשבט
להּלן  רׁש"י ראה אבל מצרים. מּבּזת קּבל ולא החן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹנתינת

יג) חמֹורים (יג, הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁשאין : ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מצרים. ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם ְְְְִִִִִֶַַָָָטעּונים

ß hay 'b iriax mei ß

(ã)éðà äìélä úöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨£¦¬
:íéøöî CBúa àöBé¥−§¬¦§¨«¦

‡Ûג  ÌÈ¯ˆÓ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡„ÁÏ ·¯ ‰LÓ ‡¯·b«¿»…∆««¬»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡nÚ ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù È„·Ú ÈÈÚa¿≈≈«¿≈«¿…¿≈≈«»

ÈÏÈÏ‡ד  ˙ebÏÙk ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿«¬«¿»¿«¿≈¿»
:ÌÈ¯ˆÓ B‚a ÈÏb˙Ó ‡‡¬»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,äòøt:Fl xn`e ,`Edd rbPd FricFde ©§Ÿ§¦©¤©©§¨©
,mixvn KFzA `vFi ip` dliNd zFvgM©£©©§¨£¦¥§¦§¨¦

`idd dWxRd oipr lke(.'gÎ'c miwEqR), §¨¦§©©¨¨¨©¦§¦

dxin`A Kix`dl aEzMd dvx `l la £̀¨Ÿ¨¨©¨§©£¦©£¦¨
xRQX dOA iC iM ,dWnl mXd xn`W¤¨©©¥§¤¦©©¤¤¦¥

:drxtl dWn,'ä øîà äkFnM ¤§©§ŸŸ¨©§
dAx`A iYWxRW(.'a ,'i lirl)oiprM E`aE . ¤¥©§¦¨©§¤§¥¨¨¦§¨

dGd xcQaE .dxFzA zFAx zFIWxR dGd©¤¨¨¦©©¨©¥¤©¤
xEAcA xSwY ,xFkA lM il WCw zWxR̈¨©©¤¦¨§§©¥§¦
Kix`ze ,dWnl `Ed KExA WFcTd©¨¨§¤§©£¦
mFId z` xFkf :mrd l` dWn xn`nA§©£©¤¤¨¨¨¤©

dGd(.'b ,b"i oNdl),DNM dWxRd xnbe , ©¤§©¨§¨©©¨¨¨ª¨
mxn`W dWn l` mXd ixaC mde§¥¦§¥©¥¤¤¤£¨¨
:xn`e .dEhvPW oFWNA FA l`xUil§¦§¨¥©¨¤¦§©¨§¨©

,íòä éðæàa àð øaciptNn Lz`vA ©¤¨§¨§¥¨¨§¥§¦¦§¥
.drxRb dxez ©§Ÿ

mrhe (b)éðéòa íòä ïç úà 'ä ïziå §©©©¦¥¤¥¨¨§¥¥
íéøöîmixvn iWp` Eid `NW ¦§¨¦¤Ÿ¨©§¥¦§©¦

la` ,zFMOd lr mzF` mi`pFU§¦¨©©©£¨
og mi`UFpe dad` mdA oitiqFn¦¦¨¤©£¨§§¦¥
mB mirWxd Epgp` ,xn`l ,mdipirA§¥¥¤¥Ÿ£©§¨§¨¦©
mkz` opFgIW `Ed iE`xe ,qng miUFr¦¨¨§¨¤§¥¤§¤

.midl`d,äLî Léàä íb`iaOd ¨¡Ÿ¦©¨¦¤©¥¦
,zFMOd mdilrõøà ìëa ãàî ìBãb £¥¤©©¨§Ÿ§¨¤¤

äòøt éãáò éðéòa íéøöîiWp`e ¦§©¦§¥¥©§¥©§Ÿ§©§¥
.Faix,íòä éðéòáeixg` ,"l`xUi" ¦§¥¥¨¨¦§¨¥©£¥

Fl Exn`WètLéå íëéìò 'ä àøélirl) ¤¨§¥¤£¥¤§¦§Ÿ§¥

(.`"k ,'d:ixg` ,äLî ìà eòîL àìå ©£¥§Ÿ¨§¤¤
çeø øöwî(.'h ,'e mW)c`n lCBzp iM , ¦Ÿ¤©¨¦¦§©¥§Ÿ

`iapl `Ed on`p iM mzF`xA mdipirA§¥¥¤¦§¨¦¤¡¨§¨¦
.'dl©
LéåmixnF`(r"a`xd)iM,íòä éðéòa §¥§¦¨¦§¥¥¨¨

drxR ipirA" xn` `le .mixvn mr©¦§©¦§Ÿ¨©§¥¥©§Ÿ
FAl z` uO` mXd iM ,"eicar ipiraE§¥¥£¨¨¦©¥¦¥¤¦
dYr obdM `NW Fl xAce dWn cbpM§¤¤¤§¦¥¤Ÿ¨Ÿ¤©¨

minrR(.g"k .'i ,'i lirl)`aIW 'd dvx iM , ©£©¦§¥¦¨¨¤¨Ÿ
,F`pFU l` mc` `aM Fl degYWie eil ¥̀¨§¦§©£¤§Ÿ¨¨¤§

.dWnl dlrnE dNcB df lM iM¦¨¤§ª¨©£¨§¤
àìåWxtl okYi(r"a`xdM)iM'ä ïziå §Ÿ¦¨¥§¨¥§¨¦©¦¥

íéøöî éðéòa íòä ïç úà`Ed ¤¥¨¨§¥¥¦§¨¦
dghadd onfA dYr iM ,dl`Wdd og¥©©§¨¨¦©¨¦§©©©§¨¨
xnF` did la` ,"'d oYIe" xn`i `lŸŸ©©¦¥£¨¨¨¥
zrWA dHnlE ,"mrd og z` oY` ip`e"©£¦¤¥¤¥¨¨§©¨¦§©

:xn`p dUrnïúð 'äå(.e"l ,a"i).c dxez ©£¤¤¡©©¨©
(c)úöçk 'ä øîà äk äLî øîàiå©Ÿ¤¤Ÿ¨©©£Ÿ

.äìéläl`n` drxRl`e oM x ©©§¨¤©§Ÿ¨©¥§¤
Ecxie :eixac sFqA xn`W FnM eicar£¨¨§¤¨©§§¨¨§¨§

il` dN` Licar lM(.'g wEqR)`le .WxR ¨£¨¤¥¤¥©¨§Ÿ¥©



סג `a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy
i"yx£'‰ ¯Ó‡ ‰k ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ ּפרעה לפני ּבעמדֹו «…∆…∆…»«ְְְְִֵַָֹ

זֹו נבּואה לֹו הֹוסיף נאמרה לא מּלפניו מּׁשּיצא ׁשהרי , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ
ּפניו  ‰ÏÈl‰.ראֹות ˙ˆÁk∑.הּלילה ּכהחלק ְָָ«¬…««¿»ְְֵֵַַָָ

ּכמֹו: יט)ּכחצֹות, א קכד)"ּכעלֹות",(מלכים "ּבחרֹות (תהלים ְֲֲֲַַַ
ׁשאין  אפניו, על ליּׁשבֹו ּפׁשּוטֹו, זהּו ּבנּו", ְְְְֵֶֶַַַָָָָאּפם

ּדבר  ׁשם ּדרׁשּו:'חצֹות' ורּבֹותינּו חצי. ד)ׁשל (ברכות ְְֲִֵֵֵֶַָָָ

'ּכחצֹות', מׁשה: ׁשאמר ואמרּו הּלילה, ּכבחצֹות ְְְְְֲֲֶֶַַַַַָָָֹּכמֹו
לֹו סמּו אמר ּדמׁשמע ולא לאחריו, אֹו לפניו אֹו , ְְְְְֲַַַַָָָָָֹ

מׁשה  ויאמרּו: ּפרעה אצטגניני יטעּו ׁשּמא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹּבחצֹות,
עּתיו  יֹודע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל הּוא, ֲִֵַַַַָָָָּבּדאי

'ּבחצֹות' אמר: .ּורגעיו, ְֲַַָָָ

(ä)äòøt øBëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk úîe¥´¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ
øçà øLà äçôMä øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä©¥´©¦§½©µ§´©¦§½̈£¤−©©´

:äîäa øBëa ìëå íéçøä̈«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£È·M‰ ¯BÎa „Ú∑ הּׁשבּויים לקּו ּכדי ?לּמה «¿«¿ƒְְִֵַָָָ

ּפרענּות  והביאה עלּבֹונם, ּתבעה יראתם יאמרּו: ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָֹֹֻׁשּלא
מצרים  ‰ÁÙM‰.על ¯BÎa „Ú 'B‚Â ‰Ú¯t ¯BÎaÓ∑ ְִִַַƒ¿«¿…¿«¿«ƒ¿»

הּׁשפחה  מּבכֹור וחׁשּובים ּפרעה מּבכֹור הּפחּותים ְְְְְֲִִִִִַַַַָָֹּכל

היּו הם ׁשאף הּׁשפחֹות? ּבני לקּו ולּמה ּבכלל, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָהיּו
ּבהם מׁשעּבד  ּבצרתם ים BÎa¯.ּוׂשמחים ÏÎÂ ְְְְְִִֵֶַָָָָ¿…¿
‰Ó‰a∑ּֿוּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו לּה. עֹובדין ׁשהיּו לפי ¿≈»ְְְִִֶֶַָָָָ

מאלהיה נפרע האּמה, מן נפרע .(מכילתא)הּוא ְְֱִִִֵֶָָָָָֹֻ

(å)øLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷òö äúéäå§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³
óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk: ¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

(æ)ìëìe|ì áìk-õøçé àì ìàøNé éðaLéàîì BðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−
ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïòîì äîäa-ãòå§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬

:ìàøNé ïéáe íéøöî¦§©−¦¥¬¦§¨¥«
i"yx£BLÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï∑ לׁשֹון ׁשהּוא אני, אֹומר …∆¡«∆∆¿…ְֲִֵֶ

וכן יׁשּנן, לא י)ׁשּנּון: יׂשראל (יהושע לבני חרץ "לא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹ
ׁשּנן. לא לׁשֹונֹו", את ה)לאיׁש ב ּתחרץ",(שמואל "אז ְְֱִִֵֶֶַָֹ

מא)ּתׁשּתּנן. ׁשנּון.(ישעיה חרּוץ", כא)"למֹורג (משלי ְְִֵַַָָ

וׁשנּון, חריף אדם חרּוץ", י)"מחׁשבֹות א "ויד (שמואל ְְְְִַַָָָָָ
ׁשנּונים  סֹוחרים חריפים, ּתעׁשיר", ‡L¯.חרּוצים ְֲֲֲִִִִִִַָ¬∆

‰ÏÙÈ∑ יבּדיל. «¿∆ְִַ

(ç)éãáò-ìë eãøéåøîàì éì-eåçzLäå éìà älà E §¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ
éìâøa-øLà íòä-ìëå äzà àöàöà ïë-éøçàå E ¥³©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®

:óà-éøça äòøt-íòî àöiåñ ©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«
i"yx£EÈ„·Ú ÏÎ e„¯ÈÂ∑ ׁשהרי לּמלכּות, ּכבֹוד חלק ¿»¿»¬»∆ְֲֵֶַַַָָ

"קּומּו ואמר: ּבּלילה אליו ּבעצמֹו ּפרעה ירד ְְְְְֵַַַַַַַָָָָֹּבּסֹוף,
וירדּת מּתחּלה: מׁשה לֹו אמר ולא עּמי", מּתֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹּצאּו

לי והׁשּתחוית קב)אלי EÈÏ‚¯a.(זבחים ¯L‡∑ ְְֲִִִֵַַָ¬∆¿«¿∆

והּלּוכ עצת אחר ‡ˆ‡.ההֹולכים ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑ ְְְְֲִִַַַָ¿«¬≈≈≈≈
העם  ּכל Ú¯t‰.מארצעם ÌÚÓ ‡ˆiÂ∑ ּכׁשּגמר ְְִֵַָָָ«≈≈≈ƒ«¿…ְֶַָ

מּלפניו ,ּדבריו  לֹו:∑.Û‡ŒÈ¯Áa.יצא ׁשאמר על ְְִָָָָָָ»√ƒ»ֶַַָ
ּתסף  .ּפני"ראֹות "אל ְֶַַָֹ

„ÌÈ¯ˆÓה  ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ˙eÓÈÂƒ»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈
‡ÈÁÈ¯ ¯˙a Èc ‡˙Ó‡„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ»«≈¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿…¿»ƒ¿ƒ»

„ÌÈ¯ˆÓו  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a¯ ‡zÁÂˆ È‰˙e¿≈¿«¿»«»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÛÒ˙ ‡Ï d˙ÂÎ„Â ˙Â‰ ‡Ï d˙ÂÎcƒ¿»≈»¬«¿ƒ¿»≈»…≈

dLÈÏז  ‡aÏk ˜ÊÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe¿…¿≈ƒ¿»≈»«¿≈«¿»ƒ»≈
ÔeÚc˙c ÏÈ„a ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡ÓÏ ÁaÓÏ¿ƒ¿«¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈ ÔÈ·e ÌÈ¯ˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈ¯ÙÈcƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈpÓח  ÔBÚ·ÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈc·Ú Ïk Ôe˙ÁÈÂ¿∆∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
Ôk ¯˙·e CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»»«≈

:Ê‚¯ ÛB˜˙a ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe ˜Bt‡∆¿«ƒ¿»«¿…ƒ¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,z`Gd dMOd didY dlil dfi` dYr©¨¥¤©§¨¦§¤©©¨©Ÿ
drxR l` dxin`de dGd xEACd iM¦©¦©¤§¨£¦¨¤©§Ÿ
xn`IWkE .did oqip Wcg W`x mcwŸ¤ŸŸ¤¦¨¨¨§¤Ÿ©

äìélä úBöçkdlil dfi` rcFi `l ©£©©§¨Ÿ¥©¥¤©§¨
lil dWn mricFd `l dPde .`Ed§¦¥Ÿ¦¨¤¥

:s` ixgA xn` la` ,mzMnàì ©¨¨£¨¨©¨¢¦©Ÿ
éñBàéðt úBàø éðà ó,EdY` la` ¦£¦§¨¤£¨©¨

zFvgM "il EegYWi Licare" ip`xwY¦§¨¥¦©£¨¤¦§©£¦©£
dWxRaE .Lvx`n z`vl dliNd©©§¨¨¥¥©§§©¨¨¨

dIpXd(.a"i ,a"i oNdl):l`xUil WxR ©§¦¨§©¨¥©§¦§¨¥

äfä äìéla íéøöî õøàa ézøáòå§¨©§¦§¤¤¦§©¦©©§¨©¤
ziWilXd dWxRaE ,'Fbe(.h"k mW):xn` §©¨¨¨©§¦¦¨¨©

äìélä éöça éäéåFA EUrW xMfPd ©§¦©£¦©©§¨©¦§©¤¨
.gqRdd dxez ©¨©



a`סד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy

(è)äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ
:íéøöî õøàa éúôBî úBáø ïòîì§©²©§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£È˙ÙBÓ ˙B·¯ ÔÚÓÏ∑" ּולנער יםֿסּוף ּוקריעת ּבכֹורֹות, מּכת ׁשלׁשה: "רבֹות" ׁשנים, מצרים מֹופתי" .את ¿««¿¿«ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

(é)éðôì älàä íéúônä-ìk-úà eNò ïøäàå äLîe¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤

:Böøàî ìàøNé-éðañ §¥«¦§¨¥−¥«©§«
i"yx£'B‚Â eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe∑ּב אּלא ּכאן ׁשנאּה ולא הּמֹופתים, ּבכל זאת לנּו ּכתב לסמכּהּכבר ׁשביל …∆¿«¬…»¿ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּלאחריה  .לּפרׁשה ְֲֶֶַַָָָָ

áé(à)õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤
:øîàì íéøöî¦§©−¦¥«Ÿ

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּבׁשביל «…∆∆…∆¿∆«¬…ְִִ
ּכבֹוד  לֹו חלק ּכמׁשה, ּבּמֹופתים וטרח עׂשה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאהרן
ּבּדּבּור  מׁשה עם ׁשּכללֹו ראׁשֹונה, ּבמצוה .זה ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹ

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a∑(מכילתא) אּלא אינֹו אֹו .לּכר חּוץ ¿∆∆ƒ¿«ƒְֵֶַָָ

העיר  את "ּכצאתי ּתלמּודֿלֹומר: ?הּכר ְְְְִִֵֶַַַָָּבתֹו
לפי  ,הּכר ּבתֹו התּפּלל לא קּלה ּתפּלה ּומה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹוגֹו'",
לא  ּכזה, חמּור ּדבר ּכוכבים, עבודת מלאה ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹׁשהיתה

.ּכלֿׁשּכן? ֵֶָ

(á)íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø íëì äfä Lãçä©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½
:äðMä éLãçì§¨§¥−©¨¨«

i"yx£‰f‰ L„Á‰∑(רבה שמות לבנה (מכילתא. הראהּו «…∆«∆ְְֶָָָ
ל יהיה מתחּדׁש, ּכׁשהּירח לֹו: ואמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבחּדּוׁשּה,
חדׁש על ּפׁשּוטֹו: מידי יֹוצא מקרא ואין חדׁש. ְְְִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹראׁש
החדׁשים, מנין לסדר ראׁש יהיה זה לֹו: אמר ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹניסן

ׁשליׁשי  - סיון ׁשני, קרּוי אּיר נתקּׁשה ∑‰f‰.ׁשּיהא ְְִִִִִֵֵֶָָָ«∆ְִַָ
ותהיה  ּתראה ׁשעּור ּבאיזֹו הּלבנה, מֹולד על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמׁשה

לקּדׁש ּברקיע ,ראּויה הּלבנה את ּבאצּבע לֹו והראה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לא  והלא הראהּו, וכיצד וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹואמר

ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא עּמֹו מדּבר ו)היה "ויהי (לעיל ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ה'", ּדּבר ז)ּביֹום צּוֹותֹו",(ויקרא טו)"ּביֹום "מן (במדבר ְְִִֶַ

לׁשקיעת  סמּו אּלא והלאה"? ה' צּוה אׁשר ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָהּיֹום
חׁשכה  עם והראהּו זֹו, ּפרׁשה לֹו נאמרה .החּמה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

Ú¯t‰ט  ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿«≈ƒ¿«¿…
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰‡ÔÈlי  ‡i˙ÙBÓ Ïk ˙È e„·Ú Ô¯‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»¿«»»ƒ≈
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

„ÌÈ¯ˆÓא  ‡Ú¯‡a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

‰e‡ב  È‡Ó„˜ ÔÈÁ¯È LÈ¯ ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡Á¯È«¿»»≈¿≈«¿ƒ«¿«
:‡zL ÈÁ¯ÈÏ ÔBÎÏ¿¿«¿≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(h)òîLé àì äLî ìà 'ä øîàiå©Ÿ¤¤¤Ÿ¦§©
.äòøt íëéìàiE`x didW xEarA £¥¤©§Ÿ©£¤¨¨¨

zFxFkAd zMnA eicare drxR cgtIW¤¦§©©§Ÿ©£¨¨§©©©§
`A xW` lMn xzFi dPOn `xiie§¦¨¦¤¨¥¦¨£¤¨
dWn ixac lM E`x xakE ,mdilr£¥¤§¨¨¨¦§¥¤
mXd FricFd oM xEarA ,mdA minIwzn¦§©§¦¨¤©£¥¦©¥
FA dAxIW icM" FAl z` wGgn `EdW¤§©¥¤¦§¥¤©§¤
dndAaE mc`A zFxFkA zMnA "eiztFn§¨§©©§¨¨¨©§¥¨

mdidl`A mihtWE(.a"i ,a"i oNdl)i"Xxe . §¨¦¥Ÿ¥¤§©¨§©¦
sEq mi zrixwE zFxFkA zMn :xn`̈©©©§§¦©©
df okYi `le .FkFzA mixvOd xrplE§©¥©¦§¦§§Ÿ¦¨¥¤

:xn`W xEarAéða úà çlL àìå ©£¤¨©§Ÿ¦©¤§¥
Böøàî ìàøNé(.'i wEqR).i dxez ¦§¨¥¥©§¨

mrhe (i)ìk úà eNò ïøäàå äLîe §©©¤§©£Ÿ¨¤¨
älàä íéúônämiztFOd md ©Ÿ§¦¨¥¤¥©§¦

PdxEarA df xn`e ,dlrnl mixMf ©¦§¨¦§©§¨§¨©¤©£
zxfbE ,EUrW miUrOd lM milWdW¤¦§¦¨©©£¦¤¨§¥©
DzF` EricFd xaMW zFxFkA zMn©©§¤§¨¦¨
oi` zFxFkAd zzinA iM ,drxtl§©§Ÿ¦§¦©©§¥

.dUrn DA oxd`e dWnl` dxez §¤§©£Ÿ¨©£¤
(a).íéLãç Làø íëì äfä Lãçä©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ¢¨¦

WFcTd dESW dpFW`x devn Ff¦§¨¦¨¤¦¨©¨
,dWn ici lr l`xUi z` `Ed KExÄ¤¦§¨¥©§¥¤

:xn` okle,íéøöî õøàax`W iM §¨¥¨©§¤¤¦§©¦¦§¨
`AW F` ,ipiq xdA Eid dxFYAW zevn¦§Ÿ¤©¨¨§©¦©¤¨

xnFl,íéøöî õøàa,mixvn xirA `l ©§¤¤¦§©¦Ÿ§¦¦§©¦

EpizFAx Exn`W FnM(o`M `zlikn)uEg : §¤¨§©¥§¦§¨¨

.KxMl©§¨
äéäå:dNgY xn`IW iE`xìà eøac §¨¨¨¤Ÿ©§¦¨©§¤

Lãçä øîàì ìàøNé úãò ìk̈£©¦§¨¥¥Ÿ©Ÿ¤
íëì äfädWn la` ,dWxRd xnFbe ©¤¨¤§¥©¨¨¨£¨¤

l`xUi mFwnA md oxd`ezTg `nEgpY) §©£Ÿ¥¦§¦§¨¥©§¨ª©

(b"kxn`e ,íëì,mzFxFcl l`xUi cbpM §¨©¨¤§¤¤¦§¨¥§¨
:xn`e xfge,ìàøNé úãò ìk ìà eøac §¨©§¨©©§¤¨£©¦§¨¥

mixvn gqR zgwl drW zevnA mEvIW¤§©¥§¦§©¨¨¨©©¤©¦§©¦
xFUrAn(e"v migqR)FWxcn itlE .d"x) ¦¤¨§¨¦§¦¦§¨

(:d"kíëìKixv Wcgd WECTW xnFl ¨¤©¤¦©Ÿ¤¨¦
dNgzA xn`p `l KklE .oignn oiC ziA¥¦ª§¦§¨Ÿ¤¡©¦§¦¨
oi`W ,"l`xUi zcr lM l` ExAC"©§¤¨£©¦§¨¥¤¥



סה `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy

(â)Lãçì øNòa øîàì ìàøNé úãò-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ©´Ÿ¤
:úéaì äN úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦

i"yx£˙„Ú Ïk Ï‡ e¯ac∑(מכילתא),מדּבר אהרן וכי «¿∆»¬«ְְֲִֵַַֹ
תדּבר" "אּתה נאמר: ּכבר חֹולקין והלא אּלא – ? ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָֹ

והּדּבּור  לּמדני, לזה: זה ואֹומרים לזה, זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכבֹוד
מדּברים  ׁשניהם ּכאּלּו ׁשניהם מּבין e¯ac.יֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַ«¿
L„ÁÏ ¯NÚa ¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏkŒÏ‡∑(מכילתא) ∆»¬«ƒ¿»≈≈…∆»«…∆

חדׁש ּבראׁש הּיֹום, לחדׁש,ּדּברּו ּבעׂשר .ׁשּיּקחּוהּו ְְְִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
‰f‰∑ ּבעׂשר מּקחֹו מצרים ּדֹורֹות ּפסח ּפסח ולא «∆ְְְִִִֶֶֶַַַָֹ

צו) ‡·˙.(פסחים ˙È·Ï ‰N∑(שם) אחת הרי .למׁשּפחה ∆¿≈»…ְְֲִֵַַָָ
ּתלמּודֿלֹומר: לכּלן? אחד ׂשה יכֹול מרּבין, ְְְִֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהיּו

לּבית" ."ׂשה ִֶַָ

(ã)BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä èòîé-íàå§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²
Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà áøwä©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½

:äNä-ìò eqëz̈−Ÿ©©¤«
i"yx£‰OÓ ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â∑יהיּו ואם ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְְִִ

ויבא  לאכלֹו יכֹולין ׁשאין אחד, מּׂשה מהיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹמּועטין
מׁשמעֹו זהּו וגֹו'", ּוׁשכנֹו הּוא "ולקח נֹותר, ְְְְִֵֵֶַַָָָלידי
ׁשּנמנּו ׁשאחר ללּמד מדרׁש ּבֹו יׁש ועֹוד ּפׁשּוטֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָלפי
הימּנּו ידיהם ולמׁש להתמעט יכֹולין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹעליו,
ידיהם  למׁש ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּולהּמנֹות

הּׂשה  ּבעֹוד יתמעטּו, מּׂשה" "מהיֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַּולהתמעט,
ּבחּיים קּים, מׁשּנׁשחטּבהיֹותֹו ולא פט), .(פסחים ְְְִִִִֶַַַַָֹ

˙ÒÎÓa∑:וכן כז)חׁשּבֹון, הערּכ"(ויקרא ."מכסת ¿ƒ¿«ְְְְְִֵֶֶַָ
BÏÎ‡ ÈÙÏ∑ לחֹולה ּפרט לאכילה, וזקן הראּוי ¿ƒ»¿ְְְֲִֵֶַָָָָָ

ּכּזית לאכל יכֹול .ּתתמּנּון ∑eqÎz.(מכילתא)ׁשאינֹו ֱִֵֶֶַַָֹ»…ְְִ

(ä)íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfòä-ïîe¦¨«¦¦−¦¨«

ÓÈÓÏ¯ג  Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿≈«
‡¯ÒÚa¯n‡ ¯·b ÔB‰Ï Ôe·qÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ¿«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿¿«ƒ»

:‡˙È·Ï ¯n‡ ‡a‡ ˙È·Ï¿≈«»ƒ»¿≈»

‡n¯‡ד  ÏÚ ‰‡Ó˙‡lÓ ‡˙Èa ¯ÈÚÊÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈≈»ƒ¿ƒ¿¿»»«ƒ¿»
ÔÈÓa d˙È·Ï ·È¯˜c d··ÈLÂ ‡e‰ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈»≈¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«
ÏÚ ÔeÓ˙z dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ‡˙LÙ«¿»»¿«¿≈¿≈ƒ¿¿«

:‡¯n‡ƒ¿»

ÔÓה  ÔBÎÏ È‰È dzL ¯a ¯Îc ÌÈÏL ¯n‡ƒ»¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ
:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oxd`e dWn `N` Wcgd WECwA§¦©Ÿ¤¤¨¤§©£Ÿ
.mdA `vFIke§©¥¨¤

íòèå,miWcg W`x mkl dGd Wcgd §©©©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ¢¨¦
Wcg" l`xUi FzF` EpnIW¤¦§¦§¨¥Ÿ¤
ipW miWcgd lM Epni EPOnE ,"oFW`xd̈¦¦¤¦§¨©¢¨¦¥¦
xUr mipWA dpXd mElWY cr iWilWE§¦¦©©§©¨¨¦§¥¨¨
,lFcBd qPA oFxMf df didIW icM ,WcgŸ¤§¥¤¦§¤¤¦¨©¥©¨
qPd didi miWcgd xiMfPW zr lkA iM¦§¨¥¤©§¦©¢¨¦¦§¤©¥
,dxFYA mW miWcgl oi` oM lre ,xMfp¦§¨§©¥¥©¢¨¦¥©¨

WcgA :xn`i `N`LéìMäé,h"i oNdl) ¤¨Ÿ©©Ÿ¤©§¦¦§©¨

(.'`WcgA zipXd dpXA idie :xnF`e ,§¥©§¦©¨¨©¥¦©Ÿ¤
éðMäoprd dlrp(.`"i ,'i xAcnA)WcgaE , ©¥¦©£¨¤¨¨©¦§¨©Ÿ¤

éòéáMä'Fbe Wcgl cg`A(.'` ,h"k mW), ©§¦¦§¤¨©Ÿ¤§¨

mFiA dxikGd didYW FnkE .mNM oke§¥ª¨§¤¦§¤©§¦¨§
zAWA cg` EPOn EpizFpnA zAXd©©¨¦§¥¦¤¤¨§©¨

Wxt` xW`M ,zAWA ipWe(.'g ,'k oNdl), §¥¦§©¨©£¤£¨¥§©¨

EpizFpnA mixvn z`iviA dxikGd KM̈©§¦¨¦¦©¦§©¦¦§¥
iWilXde 'Ad Wcgde oFW`xd Wcgd©Ÿ¤¨¦§©Ÿ¤©§©§¦¦
,dpXl dGd oipOd oi`W ,EpzN`bl¦§ª¨¥¤¥©¦§¨©¤©¨¨
:aizkC ,ixWYn EpizFpW zNgY ixdW¤£¥§¦©§¥¦¦§¥¦§¦

dpXd ztEwY siq`d bge(.a"k ,c"l oNdl), §©¨¨¦§©©¨¨§©¨

dpXd z`vA :aizkE(.f"h ,b"k oNdl)m` , §¦§¥©¨¨§©¨¦

"oFW`x" oqip Wcgl `xwPWM oM¥§¤¦§¨§Ÿ¤¦¨¦
oFW`x FpFxzR ,"iriaW" ixWzlE§¦§¥§¦¦¦§¦

:mrh dfe .dil` iriaWE dN`BlïBLàø ©§ª¨§¦¦¥¤¨§¤©©¦
,íëì àeäla` ,dpXA oFW`x EPpi`W ¨¤¤¥¤¦©¨¨£¨

oFxkfl Fl `xwPW ,"mkl oFW`x" `Ed¦¨¤¤¦§¨§¦§
.EpzN`B§ª¨¥

øáëeoiprd df EpizFAx ExiMfdinlWExi) §¨¦§¦©¥¤¨¦§¨§©§¦

(.'h ,g"n x"a .'a '` d"xzFnW Exn`e ,§¨§¥
`l dNgYn iM ,laAn EpOr Elr miWcg¢¨¦¨¦¨¦¨¤¦¦§¦¨Ÿ
iM ,dfA dAQde ,Eplv` zFnW mdl Eid̈¨¤¥¤§¥§©¦¨¨¤¦
z`ivil xkf mpipn did dNgYn¦§¦¨¨¨¦§¨¨¥¤¦¦©
laAn Epilr xW`M la` ,mixvn¦§©¦£¨©£¤¨¦¦¨¤
xn`i `le :aEzMd xn`X dn mIwzpe§¦§©¥©¤¨©©¨§Ÿ¥¨¥
l`xUi ipA z` dlrd xW` 'd ig cFr©£¤¤¡¨¤§¥¦§¨¥

íéøöî õøàîdlrd xW` 'd ig m` iM ¥¤¤¦§¨¦¦¦©£¤¤¡¨
l`xUi ipA z` `iad xW`eõøàî ©£¤¥¦¤§¥¦§¨¥¥¤¤

ïBôö(.e"hÎc"i ,f"h dinxi)`xwl Epxfg , ¨¦§§¨¨©§¦§Ÿ
,laA ux`A mi`xwPW mXA miWcgd©¢¨¦©¥¤¦§¨¦§¤¤¨¤

nE Epcnr mW iM xiMfdlEplrd mX §©§¦¦¨¨©§¦¨¤¡¨
xI` oqip zFnXd dN` iM .KxAzi mXd©¥¦§¨©¦¥¤©¥¦¨¦¨
wx `vOi `le ,miIqxR zFnW mzlEfe§¨¨¥©§¦¦§Ÿ¦¨¥©

laA i`iap ixtqA`xfr .'f ,'` dixkf).e"h ,'e §¦§¥§¦¥¨¤§©§¨¤§¨

(.'` ,` dingpxn` okle .xYq` zNbnaE §¤§¨¦§¦©¤§¥§¨¥¨©
Wcg `Ed oFW`xd WcgA :aEzMdïñéð ©¨©Ÿ¤¨¦Ÿ¤¦¨

(.'f ,'b xYq`)lxFBd `Ed xER liRd :FnM , ¤§¥§¦¦©¨
(mW)qxR zFvx`A miFBd mFId cFre . ¨§©©¦§©§¨©

ixWze oqip mzF` mi`xFw md KM icnE¨©¨¥§¦¨¦¨§¦§¥
miWcgA xiMfp dPde .EpFnM mNke§ª¨¨§¦¥©§¦©¢¨¦
dPd cr EpiUr xW`M zipXd dN`Bd©§ª¨©¥¦©£¤¨¦©¥¨

.dpFW`xAb dxez ¨¦¨
(b).úáà úéáì äN LéàdevOd mrh ¦¤§¥¨Ÿ©©©¦§¨

WcgA dlh lGn iM xEarA ,z`Gd©Ÿ©£¦©¨¨¤§Ÿ¤
,gnFSd lGn `Ed iM ,lFcBd FgkA oqip¦¨§Ÿ©¨¦©¨©¥©
,FzF` lk`le dlh hgWl dEv Kkl§¨¦¨¦§Ÿ¨¤§¤¡Ÿ
mXn Ep`vi lGn gkA `NW ricFdl§¦©¤Ÿ§Ÿ©©¨¨¨¦¨
EpizFAx zrC lre .oFilr zxfbA `N ¤̀¨¦§¥©¤§§©©©©¥

(.'a ,f"h x"eny)micaFr mixvOd EidW¤¨©¦§¦§¦
z`Gd devOA ricFdW oMW lM ,FzF`¨¤¥¤¦©©¦§¨©Ÿ
FzFidA mgke mdidl` liRWdW¤¦§¦¡Ÿ¥¤§Ÿ¨¦§

Exn` Kke .FNW dpFilrd dlrOA(mW): ©©£¨¨¤§¨¤§¨¨§¨

EhgWe o`v mkl Egw(.`"k wEqR oNdl) §¨¤Ÿ§©£§©¨¨

.mixvn lW mdidl`c dxez ¡Ÿ¥¤¤¦§¨¦



a`סו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy
i"yx£˙ÌÈÓ∑ מּום L‰.ּבלא Ôa∑ קרּוי ׁשנתֹו ּכל »ƒְֹ∆»»ְָָָ

ׁשנה" זֹו,"ּבן ּבׁשנה ׁשּנֹולד ‰ÌÈN·k.ּכלֹומר ÔÓ ְְֶֶַַָָָָƒ«¿»ƒ
ÌÈfÚ‰ ÔÓe∑ מּזה אֹו מּזה ׂשה,אֹו קרּוי עז ׁשאף , ƒ»ƒƒִִֵֶֶֶֶַָ

יד)ׁשּנאמר: עּזים"(דברים ."וׂשה ְֱִִֵֶֶַ

(å)íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−
ïéa ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬

:íéaøòä̈«©§¨«¦
i"yx£˙¯ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑,ּבּקּור לׁשֹון זהּו ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְִֶ

ׁשחיטה. קדם ימים ארּבעה מּמּום ּבּקּור ְְִִִִֶֶַָָָָָֹׁשּטעּון
ימים  ארּבעה לׁשחיטתֹו לקיחתֹו הקּדים מה ,ּומּפני ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָ

ּבן  מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ּבפסח ּכן צּוה ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמה
אֹומר: הּוא הרי אֹומר: טז)חרׁש עלי(יחזקאל "ואעבר ֱֲִֵֵֵֶַָָָָֹ

ׁשבּועה  הּגיעה ּדדים", עת עּת והּנה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹוארא
ּבידם  היּו ולא ּבניו, את ׁשאגאל לאברהם ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנׁשּבעּתי

ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ּבהם להתעּסק (שם)מצֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּפסח  ּדם מצֹות: ׁשּתי להם ונתן ועריה", ערם ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ"ואּת

ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹותֹו ׁשּמלּו מילה (שם)ודם ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָ
ואֹומר: ּדמים, ּבׁשני ,"ּבדמי ט)"מתּבֹוססת (זכריה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

מים  אין מּבֹור אסירי ׁשּלחּתי ּבדםּֿברית ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַ"ּגםֿאּת
ּבעבֹודתּֿכֹוכבים ּבֹו", ׁשטּופים להם:וׁשהיּו אמר , ְְֲִִֶֶַַַָָָָ

מעבֹודתֿ ידיכם "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָ"מׁשכּו

מצוה  ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו ‡˙B.ּכֹוכבים eËÁLÂ ְְִִֶֶָָָֹ¿»¬…
'B‚Â∑ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? ּכּלן ׁשל וכי ¿ְְֲִִִֶֶֶָָָֻ

ּכמֹותֹו מא)אדם קידושין Ï‡¯NÈ.(מכילתא. ˙„Ú Ï‰˜∑ ְָָ¿«¬«ƒ¿»≈
צּבּור  ּפסחי אמרּו: מּכאן ויׂשראל. ועדה ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָקהל
ּכת  נכנסה זֹו. אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש ְְְְִִִִַַַָָָֹנׁשחטין
ּכדאיתא  וכּו', העזרה ּדלתֹות ננעלּו ְְְְֲֲִִִִַָָָָָראׁשֹונה,

סד)ּב'פסחים' ‰ÌÈa¯Ú.(דף ÔÈa∑ ׁשעֹות מּׁשׁש ְִִָ≈»«¿»ƒִֵָ
לבית  נֹוטה ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין קרּוי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולמעלה
ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹמבֹואֹו
הּלילה. לעריבת הּיֹום עריבת ׁשּבין ׁשעֹות ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָאֹותן
צללי  יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָעריבת
לׁשֹון  'ערב', הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָערב,

ּכמֹו: ,וחׁש כד)נׁשף ּכלֿׂשמחה (ישעיה .""ערבה ְְְְִֶֶֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ימים  ארּבעה לׁשחיטתֹו לקיחתֹו הקּדים מה ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָּומּפני
ו) יב, לקּבל (רׁש"י לאדם הּנדרׁש הּזמן מׁש הם ימים ארּבעה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

רׁש"י  ׁשּפרׁש ּוכפי הּדעת. ויּׁשּוב מתינּות מּתֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָהחלטה
רק  הּמֹורּיה הר את לאברהם הראה ׁשהּקּב"ה העקדה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלגּבי

הּיֹום (ׁשהּוא למּסעֹו הּׁשליׁשי על הרביעיּבּיֹום הּצּוּוי מאז ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

וטרד  ּפתאֹום וערּבבֹו הממֹו יאמרּו, ׁשּלא "ּכדי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹהעקדה)
ׁשטּופים  היּו יׂשראל ׁשּבני מּכיון ּכאן: ואף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּדעּתֹו".
אֹותם  לנּתק ּכדי חד־ּפעמית ּבפעּלה ּדי היה לא ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבאלילים,
הּדעת  יּׁשּוב ׁשל ימים ּבארּבעה צר היה אּלא זרה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמעבֹודה

זֹו. ּפעּלה ְְִֵָֻלפני

ÓBÈ‡ו  ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿¿«¿»««¿¿»«¿»»
‡zLÎ ‡Ï‰˜ Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…¿»»¿ƒ¿»

:‡iLÓL ÔÈa Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(e).íéaøòä ïéadlrnlE zFrW WXn ¥¨©§¨¦¦¥¨§©§¨
iExw,íéaøòä ïéadhFp WnXdW ¨¥¨©§¨¦¤©¤¤¨

oFWlE .axrl F`Fan cvlíéaøòä ïéa §©§©£Ÿ§¥¨©§¨¦
zaixr oiAW zFrW ozF` ,ipirA d`xp¦§¨§¥©¨¨¤¥£¦©
mFId zaixr .dliNd zaixrl mFId©©£¦©©©§¨£¦©©

axr illv EhPi iM ,raW zNgzAdinxi) ¦§¦©¤©¦¦¨¦§¥¨¤¦§§¨

(.c ,e.dliNd zNgzA dliNd zaixre ,©£¦©©©§¨¦§¦©©©§¨
lM daxr FnM ,KWge sWp oFWl ,axr¤¤§¤¤§¤§¨§¨¨

dgnU(.`"i ,c"k dirWi)`"xe .i"Xx oFWl . ¦§¨§©§¨§©¦§
oxd` zlrdaE :xn`W aEzMd on aiWd¥¦¦©¨¤¨©§©£Ÿ©£Ÿ

miAxrd oiA zxPd z`(.'g ,'l oNdl)iM , ¤©¥Ÿ¥¨©§©¦§©¨¦
axrn eipaE oxd` Fz` Kxri :aEzM mẄ¨©£ŸŸ©£Ÿ¨¨¥¤¤

xwA cr(.`"k ,f"k mW)aEzMd on cFre , ©Ÿ¤¨§¦©¨
gqRd z` gAfY mW :Fnvr gqRA©¤©©§¨¦§©¤©¤©
Lz`v crFn WnXd `FaM axrÄ¨¤§©¤¤¥¥§

mixvOn(.'e ,f"h mixaC)WnXd `aA iM , ¦¦§¨¦§¨¦¦§Ÿ©¤¤
lr daEWY df oi`e .dOgd zriwW§¦©©©¨§¥¤§¨©

EpizFAx Exn` xaMW ,axd(.'h zFkxA): ¨©¤§¨¨§©¥§¨

dY` WnXd `aM ,gaFf dY` axrÄ¤¤©¨¥©§Ÿ©¤¤©¨
dY` mixvOn Lz`v crFn ,lkF`¥¥¥§¦¦§©¦©¨

.df axd azM xakE .sxFU¥§¨¨©¨©¤
ïBëpäå`xwp dliNd iM ,dfA ipirA §©¨§¥©¨¤¦©©§¨¦§¨

axrA :xn`PW FnM ,"axr"¤¤§¤¤¡©¨¤¤
zSn Elk`Y(.g"i wEqR oNdl),dliNA `Ede , Ÿ§©Ÿ§©¨¨§©©§¨

dGd dliNA xUAd z` Elk`e :xn`PW¤¤¡©§¨§¤©¨¨©©§¨©¤
zFSnE W` ilv(.'g wEqR oNdl)idie oke . §¦¥©§©¨¨§¥©§¦

xwa idie axr(.'d ,'` ziW`xA)zNgY lr , ¤¤©§¦Ÿ¤§¥¦©§¦©
sWpA :oke ,miakFMd z`vM dliNd©©§¨§¥©¨¦§¥§¤¤

dlt`e dlil oFWi`A mFi axrAilWn) §¤¤§¦©§¨©£¥¨¦§¥

(.'h ,'f"axr" mFId sFq oM mB `xwie .§¦§¨©¥©¤¤
mik`lOd ipW E`aIe :Exn`W FnM§¤¨§©¨Ÿ§¥©©§¨¦
mcq xrWA aWi hFle axrA dncq§Ÿ¨¨¤¤§¥§©©§Ÿ

(.'` ,h"i ziW`xA)lrYe axra idie oke . §¥¦§¥©§¦¨¤¤©©©
elUd(.b"i ,f"h oNdl)elVd `A `le , ©§¨§©¨§Ÿ¨©§¨

xwae axr :aizkE .miAx oke .dliNA©©§¨§¥©¦§¦¤¤¨Ÿ¤
dnd`e dgiU` mixdve(.g"i ,d"p miNdY), §¨¢©¦¨¦¨§¤¡¤§¦¦

lM millFM miYr dWlXd dN` dPde§¦¥¥¤©§¨¦¦§¦¨
axr `xTi mixdSd ixg` oM m` .mFId©¦¥©£¥©¨¢©¦¦¨¥¤¤

.cIn¦¨
úBìòëå,gxfOA FzFid zr lke ,WnXd §©£©¤¤§¨¥¡©¦§¨

,zFrW rAx` `Ede ,xwA `xTi¦¨¥Ÿ¤§©§©¨
EcirdW FnM(.'` ,'e zFIcr)lW cinY lr §¤¥¦¥ª©¨¦¤

xg`e ,zFrW rAx`A axTW xgW©©¤¨©§©§©¨§©©
:xn`PW FnM ,mixdv zrd `xTi xwAd©Ÿ¤¦¨¥¨¥¨¢©¦§¤¤¡©

mixdSd cre xwAdn(.e"k ,g"i ,'`Îmikln), ¥©Ÿ¤§©©¨¢©¦§¨¦

,ziXXde ziWingd zFrXd iYW ode§¥§¥©¨©£¦¦§©¦¦
daYl dUrY xdv :oFWNn `EdeziW`xA) §¦§Ÿ©©£¤©¥¨§¥¦

(.f"h ,'eoFWl odA xiMfie .xdf oiprM ,§¦§©Ÿ©§©§¦¨¤§
md dPde .miYW odW xEarA ,miAx©¦©£¤¥§©¦§¦¥¥
lM ExidvIW ipRn F` ,mixdv ipW§¥¨¢©¦¦§¥¤©§¦¨
axraE ,gxfOA xF`d xwAA iM ,oiccSd©§¨¦¦©Ÿ¤¨©¦§¨¨¤¤
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(æ)-ìòå úæeænä ézL-ìò eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìò óB÷Lnä©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

i"yx£Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ∑ קּבלת ּבּיד זֹו יכֹול ?הּדם. ¿»¿ƒ«»ַַַַָָָָ
ּבּסף" "אׁשר הם ∑‰ÊeÊn˙.ּתלמּודֿלֹומר: ְֲֶַַַָ«¿…ֵ

לּפתח  מּכאן אחת מּכאן הּזקּופֹות .ואחת ְְִִֶַַַַַַַָָ
ÛB˜Ln‰∑ עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת העליֹון הּוא ««¿ְֵֶֶֶֶַָָָ

– ׁשקיפה ּולׁשֹון ּבלע"ז. לינט"ל אֹותֹו, ְְְְְִִֶַַָּכׁשּסֹוגרין

ּכמֹו: כו)חבטה, טרפא (ויקרא נּדף" עלה "קֹול ְְֲִֶַָָָָָ
מׁשקֹופי  "חּבּורה" ‡L¯.ּדׁשקיף, ÌÈza‰ ÏÚ ְְֵֵַַָָ««»ƒ¬∆

Ì‰a B˙‡ eÏÎ‡È∑ ּומזּוזֹות מׁשקֹוף על ולא …¿…»∆ְְְַַֹ
הּבקר  ּובבית הּתבן ּבתֹוכן ׁשּבבית ּדרין .ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

(ç)úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìò©§Ÿ¦−Ÿ§ª«

i"yx£¯Na‰ ּגידים ∑‡˙ פג)ועצמֹותולא פסחים ÌÈ¯¯Ó.(מכילתא. ÏÚ∑ מרֹור נקרא מר עׂשב לאכל ּכל וצּום , ∆«»»ְֲִִַָֹ«¿…ƒְְֱִִֵֶֶַָָָָֹ
חּייהם" את ל"וימררּו זכר .מרֹור, ְְֲֵֵֶֶֶַַָָ

ÏÚÂז  ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚ ÔezÈÂ ‡Óc ÔÓ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ«»¿«
:ÔB‰a d˙È ÔeÏÎÈc ‡iza ÏÚ ‡Ù˜L«¿»«»«»ƒ≈¿»≈¿

e¯ח  ÈÂË ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡¯Òa ˙È ÔeÏÎÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿≈¿»«¿≈
:dpÏÎÈ ÔÈ¯¯Ó ÏÚ ¯ÈhÙe«ƒ«¿»ƒ≈¿À≈
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dtxVd oiAn ,mkFzA FnM(.'a ,f"i xAcOA), §§¨¦¥©§¥¨©¦§¨
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Ylk`e YlXaE(.'f mW)la` .miAx oke , ¦©§¨§¨©§¨¨§¥©¦£¨
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a`סח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy

(è)ék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈©¨®¦¦´
:Baø÷-ìòå åéòøk-ìò BLàø Là-éìö-íà¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«

i"yx£‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡∑,צרּכֹו ּכל צלּוי ׁשאינֹו «…¿ƒ∆»ְֵֶָָָ
ערבי  ּבלׁשֹון 'נא' ÏM·Ó.קֹוראֹו ÏL·e∑ זה ּכל ְְְִַָָ»≈¿À»ֶָ

ּתאכלּו" "לא פא)ּבאזהרת לׁשאר ∑ÌÈna.(שם מּנין ְְְַַָֹֹ«»ƒְִִִַָ
מּכלֿמקֹום  מבּׁשל", "ּובׁשל ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִִֵַַַָָָָֻמׁשקין?

‡L‡ŒÈÏˆŒÌ.(שם) Èk∑ ּב'מצות עליו ּגזר למעלה, ƒƒ¿ƒ≈ְְְְִַַַָָָָ
ּתאכלּו "אל תעׂשה', 'לא עליו הֹוסיף וכאן ְְֲֲִֵֶַַָָָֹֹעׂשה',

אׁש" צלי ּכיֿאם ÂÈÚ¯k.מּמּנּו ÏÚ BL‡¯∑צֹולהּו ְִִִִֵֶ…«¿»»ֵ
ּכאחד  קרּבֹוּכּלֹו ועם ּכרעיו ועם ראׁשֹו ּובני עם , ְְְְְְִִִִֵֶָָָֹֻ

לתֹוכֹו נֹותן הדחתןמעיו עד)אחר "על (שם ּולׁשֹון . ְְֲֵֵַַַָָָָ
ּכלׁשֹון קרּבֹו", ועל יג)ּכרעיו צבאֹותם",(לקמן "על ְְְְְִִִַַָָָ

אף ׁשהן, ּכמֹות – ּבצבאֹותם ׁשהּוא,ּכמֹו ּכמֹות זה ְְְְְִֵֶֶֶַָ
מׁשלם  ּבׂשרֹו .ּכל ְְָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - cp 'nr ,a jxk jln zexb` .e"kyz oqip `"i gqtd bgl illk azknn)

קרּבֹו ועל ּכרעיו על ט)ראׁשֹו (יב, ְְְִַַָָֹ
ּבא  ּבׁשחיטתֹו מצרים. ׁשל האליל – ׂשה היה הּפסח ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָקרּבן
ּופּולחן  העבֹודה־זרה ׁשל הּמחלט ּבּטּולּה ּבּטּוי ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻלידי

ֱִִָהאלילים.
'אלילים', ּובּטּול הּפסח ׁשחיטת ׁשל העבֹודה יׁשנּה ּכּיֹום ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָּגם

ו'קרּבֹו'. 'ּכרעיו' 'ראׁשֹו', ׁשל הּפרטים ְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹּובׁשלׁשת
והבנתֹוראׁשֹו: ׂשכלֹו – ראׁשֹו את לעׂשֹות לאדם אסּור ְֲֲִֶַַָָָָָָֹֹ

אּלא  עליֹונה, הכי לּסמכּות ּולקבעֹו 'אליל', – ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֻהּמגּבלים
העליֹון. לרצֹון ּבטל להיֹות ְְִֵֶָָָָָָעליו

ועצמה ּכרעיו: לכח מהּתאוה אליל לעׂשֹות לאדם אסּור ְְְְֱֲֲִֵַַַַָָָָָָָָָֹ
סביבֹו. הּנמצא ּכל את ולתּבע למׁשֹול הּׁשלטֹון), ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹ(ּתאות

הּגׁשמּיים,קרּבֹו: מּצרכיו אליל לעׂשֹות רּׁשאי אינֹו האדם ְְְֱֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ
להּׂשיג  ּכדי ּכׁשרים האמצעים וכל מּכלּום נרּתע ׁשאינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעד

ּפרנסתֹו. ְֶַָָאת

(é)-ãò epnî øúpäå ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àìå§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©
:eôøNz Làa ø÷a−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ

i"yx£¯˜a „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â∑ ּתלמּודֿלֹומר מה ¿«»ƒ∆«…∆ְַַַ
ׁשהּבקר  ּבקר, על ּבקר ליּתן ׁשנּיה, ּפעם ּבקר" ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ"עד

החּמה  הנץ מּׁשעת להקּדים ,מׁשמעֹו הּכתּוב ּובא ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָ
מׁשמעֹו. לפי זהּו הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשאסּור

טֹוב' ּב'יֹום נׂשרף ׁשאינֹו לּמד אחר: מדרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַָָועֹוד
ּבבקר  מּמּנּו והּנֹותר ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, ְְְְְֳִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא

ׁשני  ּבקר עד ותׂשרפּנּוראׁשֹון, .ּתעמד ְְְֲִִִֵֶֶַַֹֹ

(àé)íëéìòð íéøâç íëéðúî Búà eìëàz äëëå§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ
ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe íëéìâøa§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½

:ýåýéì àeä çñt¤¬©−©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ¯‚Á ÌÎÈ˙Ó∑ מזּמניםלּדר.ÔBÊtÁa∑ »¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ¿ƒ»

ּכמֹו: ּומהירּות, ּבהלה כג)לׁשֹון א נחּפז (שמואל ּדוד "ויהי ְְְְְִִִֶֶַָָָָ
ז)ללכת", ב ּבחפזם"(מלכים ארם הׁשליכּו ÁÒt."אׁשר ְְְֲֲִִֶֶֶָָָָ∆«

'‰Ï ‡e‰∑ ׁשם על ּפסח, קרּוי הּוא הּקרּבן «ְֵֶַַַָָָ

·ÏM‡ט  ‡Ï Û‡Â ÈÁ „k dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿«»«»»
ÏÚ dLÈ¯ ¯e ÈÂË Ô‰l‡ ‡iÓa ÏM·Ó¿À»¿«»∆»≈¿≈≈≈«

:deb ÏÚÂ È‰BÚ¯k¿»ƒ¿««≈

dpÓי  ¯‡zLÈ„e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡ÏÂ¿»«¿¬ƒ≈««¿»¿ƒ¿»«ƒ≈
:Ôe„˜B˙ ‡¯ea ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿»¿

‡ÔÈ¯ÈÒיא  ÔB‰È ÔBÎÈˆ¯Á d˙È ÔeÏÎÈz ÔÈ„Îe¿≈≈¿»≈«¿≈¿¬ƒƒ
ÔBÎÈ„Èa ÔBÎÈ¯ËÁÂ ÔBÎÈÏ‚¯a ÔBÎÈÒÓ¿»≈¿ƒ¿≈¿À¿≈ƒ≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡ÁÒt eÏÈ‰·a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,z"iA aEzMd xqgie .olkF`e zg` zaA§©©©§§¨§¤§©©¨¥
min Evgxi :FnM(.'k ,'l oNdl)clq znIe , §¦§£©¦§©¨©¨¨¤¤

mipa `l(.'l ,'a .'`Îd"c)aEzMd cOlie . Ÿ¨¦¦©¥©¨
zlik` mr `N` mixFxnA devn oi`W¤¥¦§¨¦§¦¤¨¦£¦©

:dEve xfg zFSOd la` ,xUAdáøòa ©¨¨£¨©©¨©§¦¨¨¤¤
,úvî eìëàz(.g"i wEqR oNdl)iptA ENt` , Ÿ§©Ÿ§©¨¨£¦¦§¥

EpizFAx zrcM ,onvr(.k"w migqR). ©§¨§©©©¥§¨¦

øúBéåiM xn`PW oFkpúBvîeKWnp §¥¨¤Ÿ©¦©¦§©
,dlrnløNaä úà eìëàå §©§¨§¨§¤©¨¨

,úBvîedEve xfgeíéøBøî íò ©§¨©§¦¨¦§¦
eäeìëàédEv dPde ,xMfPd xUAl Ÿ§©¨¨©¦§©§¦¥¦¨

`le ,zFSOd zlik`aE xUAd zlik`A©£¦©©¨¨©£¦©©©§Ÿ
xn` wx ,mixFxOd zlik`A dEv¦¨©£¦©©§¦©¨©
oi`W fnxi ,mixFxn mr xUAl Elk`IW¤Ÿ§©¨¨¦§¦¦§Ÿ¤¥
xUAd lk`l wx devn mixFxOA©§¦¦§¨©¤¡Ÿ©¨¨
mixFxOA oi` xUA oi`W onfaE ,mdOr¦¨¤¦§©¤¥¨¨¥©§¦
m`e ,xUAd miaMrn mpi` mbe .devn¦§¨§©¥¨§©§¦©¨¨§¦
gqR ici mixFxn lk` `le gqR lk`̈©¤©§Ÿ¨©§¦§¥¤©
devOd FnM gqtA devOd iM ,`vï¨¦©¦§¨§¤©§©¦§¨
iptA d`Ev zg` lM ,dSnA§©¨¨©©©¨¨¦§¥

.Dnvrh dxez ©§¨
(h).ìLáe àð epnî eìëàz ìàFf ©Ÿ§¦¤¨¨¥

o`kA zFvOd lMW ,zFxFcl devn¦§¨§¤¨©¦§§¨
la` ,zFxFcl devn gqRd sEbA§©¤©¦§¨§£¨
mixbg mkipzn :oFbM ,milkF`A devOd©¦§¨§§¦§¨§¥¤£ª¦

(.`"i wEqR)sFwWOd lr mCde ,(.'f wEqR), ¨§©¨©©©§¨

xn` oke .mixvn gqtA wx EPpi ¥̀¤©§¤©¦§©¦§¥¨©
mixxnE zFSn lr :ipW gqtA aEzMd©¨§¤©¥¦©©§Ÿ¦
xwA cr EPOn Exi`Wi `l ,Edlk`iŸ§ªŸ©§¦¦¤©Ÿ¤
gqRd zTg lkM Fa ExAWi `l mvre§¤¤Ÿ¦§§§¨ª©©¤©

Fz` EUri(.a"iÎ`"i ,'h xAcOA)ilv odW , ©£Ÿ©¦§¨¤¥§¦
.lXan `le `p `l ,W`i dxez ¥Ÿ¨§Ÿ§ª¨



סט `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy
ּבּתי הּדּלּוג  מדּלג ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא והּפסיחה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

למצרי, מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי מּבין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַָָיׂשראל
נמלט  אמצעי לׁשם ויׂשראל עבֹודֹותיו ּכל עׂשּו ואּתם , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

לׁשמֹו זכר ּוקפיצה, ּדּלּוג ּדר אחר) (ּדבר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשמים.
ּפסיעה  לׁשֹון פסק"א וגם ּפסח, .ׁשּקרּוי ְְְִֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - jli`e 161 'nr ai jxk zegiyÎihewil)

לה' הּוא יא)ּפסח קרּוי (יב, הּוא הּקרּבן לה': הּוא ּפסח ְֶֶַַַַַָָָ
ּדּלּוג  ּדר עבֹודֹותיו... ּכל עׂשּו ואּתם הּדּלּוג... ׁשם על ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּפסח

מצרים?.(רש"י)ּוקפיצה יציאת ּבׁשעת ּב'ּדּלּוג' הּצר מה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹ
ּבמצרים, ּדֹורֹות ּכּמה ּבמׁש מׁשעּבדים היּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבני־יׂשראל

ועד  זֹו מעבדּות ׁשהׁשּתחררּו מּׁשעה הארץ". "ערות ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיתה
עבר  – הּגבּורה מּפי הּתֹורה את לקּבל הר־סיני ליד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשעמדּו
ׁשּכזה  חד מעבר ימים). ותׁשעה (ארּבעים ּביֹותר קצר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָזמן

ּוקפיצה'. 'ּדּלּוג ׁשל ּבדר אּלא לבּצע ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאי־אפׁשר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - e"nyz oqipa `"i illkÎazkn)

ּברגליכם, נעליכם חגּורים, מתניכם אֹותֹו, ּתאכלּו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוככה
ּבידכם יא)ּומּקלכם (יב, ְְְֶֶֶֶַ

סּוגים: לׁשלֹוׁשה ּכלל, ּבדר מתחּלקים, אדם ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָחּייו
עם  קׁשריו הּקרֹובה, סביבתֹו עם קׁשריו עצמֹו, ְְְְְִִִַַָָָָָָָָָהאדם

הרחֹוקה. ְְִַָָָהּסביבה
– האמּורים הּפרטים ּבׁשלׁשת נרמזים אּלּו חלקים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹׁשלֹוׁשה

"מּקלכם": "נעליכם", ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָ"מתניכם",
הּקׁשּור מתניכם " ּבכל לחרּות להּגיע צרי אדם – " ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

הם  "הּמתנים ׁשּכן ּב"מתניכם", נרמזת זֹו חרּות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבֹו־עצמֹו.
עליהם". ועֹומד הּנּצב הראׁש עם הּגּוף ּכל את הּמעמיד ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּדבר

הּוא נעליכם " ׁשאּתם לאנׁשים ּולסּיע לעזֹור האדם על – " ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבכל  ּוקדּׁשה אלקּות להכניס – יֹותר ּכללי ּובאפן ּבמּגע. ְְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹֻּבא
ּבא  הרגל על־ידי ׁשהרי ּב"נעלים", נרמז זה ענין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָסביבתֹו.

האדמה. עם ּבמּגע ְֲִַָָָָָָָהאדם
ּבעֹולם מּקלכם " החלק על ּגם להׁשּפיע חּיב אדם – " ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

אדם  "חּיב ׁשהרי אליו, להּגיע מסּגל ׁשאינֹו מּמּנּו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשרחֹוק
ׁשּכן  ּב'מּקל', נרמז זה ּדבר העֹולם". נברא ּבׁשבילי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלֹומר
להּגיע  יכֹול ׁשאינֹו לדבר להּגיע ּכדי ּבמּקל מׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאדם

ּבידֹו. ְֵָָאליו

(áé)-ìë éúékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáòå§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨
ìà-ìëáe äîäa-ãòå íãàî íéøöî õøàa øBëaýé §Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬

:ýåýé éðà íéèôL äNòà íéøöî¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£Èz¯·ÚÂ∑ למקֹום מּמקֹום העֹובר ּכמל, ¿»«¿ƒְְִֵֶֶָָָ

לֹוקין ּכּלן אחד ּוברגע אחת Ïk.(מכילתא)ּובהעברה ְְֲִֶֶַַַַָָָָֻ»
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ¯BÎa∑ אחרים ּבכֹורֹות והם אף ¿¿∆∆ƒ¿«ƒְְֲִֵֵַ

ׁשּבמקֹומֹות  מצרים ּבכֹורי אף ּומּנין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַּבמצרים.
ּתלמּודֿלֹומר: קלו)אחרים? מצרים (תהלים "למּכה ְְְֲִִִֵֵַַַַ

Ó‰a‰.ּבבכֹוריהם" „ÚÂ Ì„‡Ó∑ ׁשהתחיל מי ְִֵֶ≈»»¿«¿≈»ְִִִֶ
הּפרענּות  מתחלת מּמּנּו ּתחּלה, ÏÎ·e.ּבעברה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ¿»

ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡∑- מּתכת וׁשל נרקבת, - עץ ׁשל ¡…≈ƒ¿«ƒְְִֵֶֶֶֶֶֶַ
לארץ  ונּתכת ‰'.נּמסת È‡ ÌÈËÙL ‰NÚ‡∑ אני ְִִֶֶֶֶֶָָ∆¡∆¿»ƒ¬ƒֲִ
עלֿידי ּבעצמי  .ׁשליח ולא ְְְְִִֵַַַָֹ

‰„ÔÈיב  ‡ÈÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡· ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÏBË˜‡Â¿∆¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÚË ÏÎ·e ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡Ó≈¬»»¿«¿ƒ»¿»«¬«ƒ¿«ƒ

:ÈÈ ‡‡ ÔÈÈc „aÚ‡∆¿≈ƒƒ¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ai)äNòà íéøöî éäìà ìëáe§¨¡Ÿ¥¦§©¦¤¡¤
.íéèôLzawxp dzid ur lW §¨¦¤¥¨§¨¦§¤¤

WxR `le .zkYp dzid zkYn lWe§¤©¤¤¨§¨¦¤¤§Ÿ¥©
iM xEarA ,dN`d mihtXA aEzMd©¨©§¨¦¨¥¤©£¦
dUrn zrWA oke .`Ed ur milad xqEn©£¨¦¥§¥¦§©©£¤
xFkA lke mc` xFkA lM dMd 'de :aEzM̈©¦¨¨§¨¨§¨§

dndA(.h"k wEqR oNdl)xiMfd `le , §¥¨§©¨¨§Ÿ¦§¦
zzinl iM ,mdidl`A mihtXd©§¨¦¥Ÿ¥¤¦§¦©
drxR mwIe :xn`PW ,Ecxg zFxFkAd©§¨§¤¤¡©©¨¨©§Ÿ

mixvn lke eicar lke `Ed dliloNdl) ©§¨§¨£¨¨§¨¦§©¦§©¨

(.'l wEqR`l mdidl`A mihtXde ,ErcFp ¨§©§¨¦¥Ÿ¥¤Ÿ§
.mzFarFY zial EkldW xwAd cr©©Ÿ¤¤¨§§¥¥¨

aizkE(.'c ,b"l xAcOA)mixAwn mixvnE : §¦©¦§¨¦§©¦§©§¦

xFkA lM mdA 'd dMd xW` z ¥̀£¤¦¨¨¤¨§
.mihtW 'd dUr mdidl`aE¥Ÿ¥¤¨¨§¨¦

ìòå,dlrn ixUl aEzMd fnxi iYrC §©©§¦¦§Ÿ©¨§¨¥©§¨
lr 'd cwti :oiprM ,mixvn idl ¡̀Ÿ¥¦§©¦¨¦§¨¦§Ÿ©
dnc`d ikln lre mFxOA mFxOd `av§¨©¨©¨§©©§¥¨£¨¨

dnc`d lr(.`"k ,c"k dirWi)Pde .liRWd d ©¨£¨¨§©§¨§¦¥¦§¦
aEzMde .mdilrW zFlGOd ixUe mlGn©¨¨§¨¥©©¨¤£¥¤§©¨

.mlrPA xSwie fnxi¦§Ÿ¦©¥©¤¡¨
äNòà`le invrA ip` .'d ip` mihtW ¤¡¤§¨¦£¦£¦§©§¦§Ÿ

.i"Xx oFWl df .gilXd ici lr©§¥©¨¦©¤§©¦
minkg WxcnE(.gqR lW dcBdA `aEn)Fpi` ¦§©£¨¦¨§©¨¨¤¤©¥

:`N` ,oM,íéøöî õøàá ézøáòåip` ¥¤¨§¨©§¦§¤¤¦§©¦£¦
.K`ln `le,øBëa ìë éúékäåip` §Ÿ©§¨§¦¥¦¨§£¦

.sxU `leäNòà íéøöî éäìà ìëáe §Ÿ¨¨§¨¡Ÿ¥¦§©¦¤¡¤
,íéèôL.gilXd `le ip`,'ä éðàip` §¨¦£¦§Ÿ©¨¦©£¦£¦

xEarA iM ,FWExtE .xg` `le `Ed§Ÿ©¥¥¦©£
did ,l`xUi mr dWn xaC dWxRdW¤©¨¨¨§©¤¦¦§¨¥¨¨
,mixvn ux`A 'd xare" xn`IW iE`ẍ¤Ÿ©§¨©§¤¤¦§©¦
iM EWxci KklE ,"xFkA lM dMde§¦¨¨§§¨¦§§¦

ézøáòåK`ln ici lr `l ,invrA ip` §¨©§¦£¦§©§¦Ÿ©§¥©§¨
cecA oiprM ,zFtBnA FY`n gElẄ©¥¦§©¥¨¦§¨§¨¦

(.f"h ,c"k 'aÎl`EnW)aixgpqaE,h"i 'aÎmikln) §¥§©§¥¦§¨¦

(.d"l.,øBëa ìk éúékäå,sxU `le ip` §¦¥¦¨§£¦§Ÿ¨¨
WFcTd ci lr didY dMOd mB iM xnFl©¦©©©¨¦§¤©©©¨
dnwp dUrIW KlnM `l ,`Ed KExÄŸ§¤¤¤©£¤§¨¨
FNW mixFhlwRq ici lr eiptl ei`pFUA§§¨§¨¨©§¥§©§§¦¤



a`ע zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy

(âé)ízà øLà íézaä ìò úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìò ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰ ‰È‰Â∑" ולא לאֹות" לכם ¿»»«»»∆¿…ְְֶָֹ

מּבפנים  אּלא הּדם נתנּו ׁשּלא מּכאן, לאֹות. .לאחרים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
Ìc‰ ˙‡ È˙È‡¯Â∑ אמר אּלא לפניו, ּגלּוי הּכל ¿»ƒƒ∆«»ְֶַַָָָָָֹ

ע  את אני נֹותן ׁשאּתם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, לראֹות יני ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
עליכם  אני ּופֹוסח ּבמצֹותי, ∑ÈzÁÒÙe.עסּוקים ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַ»«¿ƒ

לֹו: ודֹומה לא)וחמלּתי, ואני (ישעיה והמליט". "ּפסֹוח ְְְְְֲִִִִֶַַַָָ
ּופסחּתי, ּוקפיצה: ּדּלּוג לׁשֹון 'ּפסיחה', ּכל ְְְְִִִִֵַָָָָאֹומר:
ׁשרּויים  ׁשהיּו מצרים, לבּתי יׂשראל מּבּתי היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמדּלג

וכן: זה. ּבתֹו יח)זה א עלֿׁשּתי (מלכים "ּפסחים ְְְְִֵֵֶֶַֹ

וכן  ּכקֹופצים, הֹולכים הּפּסחים ּכל וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָהּסעּפים",
הּמּומתים  מּבין ּוממּלטֹו מדּלגֹו והמליט", ."ּפסֹוח ְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

Û‚ ÌÎ· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑.ּבמצרים הּוא הֹווה אבל ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ְְֲִִֶַָ
יכֹול (מכילתא) יׂשראל, ׁשל ּבביתֹו מצרי ׁשהיה הרי .ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ

אבל  נגף", בכם "ולאֿיהיה ּתלמּודֿלֹומר: ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹיּמלט?
ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה הרי ׁשּבבּתיכם. ּבמצרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהֹווה
ּתלמּודֿלֹומר: ּכמֹותֹו? ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַׁשל

נגף  בכם .""ולאֿיהיה ְְִֶֶֶֶָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 cenr ,el jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)
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ּכתּוב  הּמׁשקֹוף, על לתת יׂשראל ׁשּנצטּוּו הּפסח לדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבנֹוגע
ּבארץ  ּבהּכֹותי למׁשחית נגף ּבכם יהיה "ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבפרׁשתנּו

יג)מצרים" ׁשל (יב, ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה "הרי רׁש"י ּופרׁש . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבכם  יהיה ולא ּתלמּוד־לֹומר ּכמֹותֹו, ילקה אני ׁשֹומע ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹמצרי,

ֶֶנגף".
ּבני  קרּוב ּבדר אּלּו מּדברים נפלאה הֹוראה ללמד  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹויׁש

ׁשּבּׁשמים. לאביהם ְֲִִִֵֶֶַַַָָיׂשראל
ּבני  ּבקרּוב לעסק ּמּוכנים ׁשהם ּדאף האֹומרים, יׁשנם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּדהּנה
ּביֹותר, ּפׁשּוטים אנׁשים הם אם ּגם ּומצֹות, לתֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָיׂשראל
ואז  הּמדרׁש, לבית יּגיעּו לכל־הּפחֹות אם רק זהּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּנה
מּגיעים  ׁשאינם ּכאּלּו אנׁשים עם א ּבקרּובם. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיתעּסקּו
ׁשהרי  להתעּסק. רֹוצים אינם הּמדרׁש, לבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמּצד־עצמם
ּבהם  למקֹומֹות ו"לרדת" הּלּמּוד, את להפסיק צרי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָלזה

אּלּו. אנׁשים ְֲִִִֵָָנמצאים
הּפסח: מּליל ההֹוראה ּבאה זה ְִֵֶֶַַַַָָָָועל

מעמדֹו הּזה, ּבּלילה הּמצרי ּבבית ׁשּנמצא יהּודי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדהּנה
להם  ּׁשעׂשּו מה ּכל ּדלאחר מאֹוד. נמּו ּברּוחנּיּות ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָּומּצבֹו
ּׁשהזהרּו ּולאחרי הּמצרים, ׁשּקּבלּו הּמּכֹות ּולאחרי ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֻהּמצרים,
עד  ּביתֹו מּפתח איׁש תצאּו "לא זה ׁשּבלילה יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבני

כב)ּבקר" מצרי!(שם, ׁשל ּבבית הּוא נמצא עדין , ְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ
ּובעצמֹו" "ּבכבֹודֹו הּקּב"ה "ירד" זה, ּכל פסח,ועם של (הגדה ְְְְִִֶַַַָָָָ

ויוציאנו) זה פיסקא יהּודי ּגם להּציל הּמצרי, ׁשל לביתֹו עד ,ְְְְִִִִֵֶֶַַַַ
אחד  לכל הּקּב"ה ׁשל חּבתֹו מּצד והּוא מּמצרים, ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָּולהֹוציאֹו

ְִִֵָמּיׂשראל.
ּכרּבֹו" ׁשּיהא לעבד ׁש"ּדּיֹו אלינּו, ּבנֹוגע ּגם לֹומדים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַּומּזה

ב. נח, "ּבכבֹודֹו(ברכות ירד ׁשהּקּב"ה ּדכׁשם ְְִִֵֶַַָָָועוד).
לתֹורתֹו יׂשראל ּבן לקרב מצרי ׁשל לביתֹו עד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּובעצמֹו"
הּוא, ּבאׁשר יהּודי ּכל לקרב אחד ּכל צרי ּכן ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָועבֹודתֹו,
"לרדת" צרי לזה אם ּגם ,יתּבר הּבֹורא ועבֹודת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלדרכי

הּנעלה. ּומּצבֹו ֲֲִֶַַַַָָמּמעמדֹו
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את  לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור "ּבכל ּבמׁשנתם חכמים ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָׁשנּו
גֹו'" לבנ והּגדּת ׁשּנאמר מּמצרים, יצא הּוא ּכאילּו ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָעצמֹו

במשנה) ב קטז, .(פסחים
הּוא  "ּכאילּו להרּגיׁש האדם יכֹול אי הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָולכאֹורה
ב'תמ"ח, ּבׁשנת היתה מצרים ׁשּיציאת ּבעֹוד מּמצרים", ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָיצא

ׁשנים? אלפי עברּו עּתה ועד ְְְִֵֵַַַָָָָּומאז
מּפראג  הּמהר"ל ּׁשּבאר מה על־ּפי הּדברים לבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָויׁש

ּגבּורֹות־ה' פנ"ב)ּבספרֹו שם וראה מצרים (פס"א, ׁשּביציאת , ְְְְִִִִִֶַַ
נפעל  אז הרי ּבפעל, מצרים מארץ ׁשּיצאּו לזה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבנֹוסף
ׁשהֹוציא  אחר "ּכי ּובלׁשֹונֹו ּבעצם, חֹורין ּבני יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּנהיּו
זה  כּו', חֹורין ּבני אֹותם ונתן מּמצרים יׂשראל את ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּקּב"ה
ּבזה  ׁשּיׁש והחׁשיבּות והּמעלה ּבעצם, ליׂשראל הּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשם

ּבגלּותם". נתּבּטל ְְִֵַָָֹלא

ּבני  ׁשּיהיּו ּכלל אי־אפׁשר מצרים יציאת ׁשּמאז ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונמצא,
הרי  - ּבגלּות נמצאים ּכאׁשר וגם "עבדים", ּבגדר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל

חֹורין". "ּבני ְִֵֵהם
הּתניא ּבספר מבאר פ"ב)והּנה והאמונה היחוד ׁשּדבר (שער ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

יׁש יתּבּטל, ולא הּדבר ׁשּיתקּים ּכדי הּנה הּטבע, נגד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא
ואם  ורגע, רגע ּבכל הּנס את ויפעל הּקּב"ה ׁשּיחּדׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹצר

א  לרגע לחּדׁשֹו הּקּב"ה ויחזרּויפסיק הּנס יתּבּטל חד, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
לטבעם. ְְְִִַָָהּדברים

ּבעצם  חֹורין ּבני הם ׁשּיׂשראל זה ׁשענין מּכיון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָועל־ּפי־זה,
הּטבע  מן ׁשּלמעלה נס הּוא עבדים, ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָואי־אפׁשר
ורגע  רגע ּובכל רגע, ּבכל מתחּדׁש זה ׁשּנס מּובן הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלגמרי,
חֹורין'. 'ּבני להיֹות ּבנּו ּופֹועל מּמצרים, אֹותנּו מֹוציא ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָהּקּב"ה
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מצרים: ּבארץ ּבהּכתי למׁשחית נגף בכם ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֽֽֽולא־יהיה
ּכמֹותֹו, ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ׁשל ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהרי

נגף ּבכם יהיה ולא ובפרש"י)ּתלמּוד־לֹומר יג. (יב, ְְְִֶֶֶֶַַָֹ
וקרּבן  טֹוב", ּכ"עׂשה אּלּו מּדברים נפלאה הֹוראה ללמד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָֹיׁש
ידי  על ׁשּנבחר ׂשה, היה ּפסח קרּבן מרע". ּכ"סּור ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּפסח

זֹו לא ּכעבֹודה־זרה. הּמצרים ּבעיני ׁשּנחׁשב ּבגלל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּקּב"ה
חמת  למרֹות לׁשחטֹו נצטּוּו יׂשראל ׁשּבני ׁשל ּבלבד ם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכדי  ימים ארּבעה ּבּבית להחזיקֹו נדרׁשּו אף אּלא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמצרים,
ּבלּבם. ויׁשרׁשּו יחּדרּו מהרע וההּפרדּות ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻׁשהּמיאּוס

(ãé)âç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´
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i"yx£ÔB¯kÊÏ∑ לדֹורֹות.B˙‡ Ì˙bÁÂ∑(מכילתא) יֹום ¿ƒ»ְ¿«…∆…
אי  ׁשמענּו לא ועדין חֹוגגֹו, אּתה לזּכרֹון ל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹׁשהּוא

הּזּכרֹון  יֹום הּזה ?זהּו הּיֹום את "זכֹור ּתלמּודֿלֹומר: ְִֶֶֶַַַַַָָ
ׁשל  יֹום הּוא היציאה ׁשּיֹום למדנּו יצאתם", ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָאׁשר

ּתלמּודֿלֹומר: יצאּו? יֹום ואיזה לג)זּכרֹון. (במדבר ְְְִֵֶַַָָ

ּבניסן, ט"ו יֹום אֹומר הוי יצאּו", הּפסח ְְֱֳִִֵֵֶַַַָָָ"מּמחרת
הּפסח  את אכלּו ט"ו ליל ׁשהרי טֹוב', 'יֹום ׁשל ְֲֵֵֶֶֶֶַַָהּוא

יצאּו B‚Â'.(מכילתא)ולּבקר ÌÎÈ˙¯„Ï∑,אני ׁשֹומע ְְֶַָֹ¿……≈∆¿ֲִֵַ
עֹולם  "חּקת ּתלמּודֿלֹומר: ׁשנים? "ּדֹורֹות", ְְִִַַַַָֻמעּוט

.(מכילתא)ּתחּגהּו" ְָֻ

(åè)ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½
ék íëézaî øàO eúéaLz|äúøëðå õîç ìëà-ìk ©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈

íBé-ãò ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬
:éòáMä©§¦¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ ימים ׁשל Ú·L˙.שטיינ"א ƒ¿«»ƒִֶָƒ¿«
eÏÎ‡z ˙BvÓ ÌÈÓÈ∑:אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום »ƒ«…≈ְֵֵַָ

טז) מּצֹות".(דברים ּתאכל ימים קכ)"ׁשׁשת על (פסחים לּמד ִִֵֵֶַַַָֹ
מּצה  לאכל חֹובה ׁשאינֹו ּפסח ׁשל ּובלבד ׁשביעי , ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּתלמּוד  רׁשּות? ׁשּׁשה אף מּנין חמץ. יאכל ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשהיה  ּדבר ּבּתֹורה: מּדה זֹו ימים", "ׁשבעת ְִִִֶַַַָָָָָָָלֹומר

עצמֹוּבּכלל  על ללּמד לא ללּמד, הּכלל מן ויצא ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹ
מה  יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻּבלבד

לילה ּׁשביע  אף יכֹול רׁשּות. ׁשּׁשה אף רׁשּות, י ְְְְִִִַַַָָָ
ּתאכלּו "ּבערב ּתלמּודֿלֹומר: רׁשּות? ְְְִֶֶַַָָֹהראׁשֹון

חֹובהמּצֹות" קבעֹו הּכתּוב כח), ÌBia.(שם C‡ ְַַָָָ««
¯‡N e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰∑ וקרּוי טֹוב', 'יֹום מערב »ƒ«¿ƒ¿…ְֵֶֶָ

ÔebÁ˙eיד  ‡¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ È‰ÈÂƒ≈»»≈¿¿¿»»¿«
:dpbÁz ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È»≈«»√»¿»¿»≈¿»»»¿«À≈

ÓBÈa‡טו  Ì¯a ÔeÏÎÈz ¯Èht ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«ƒ≈¿¿«¿»
Ïk È¯‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏh·z ‰‡Ó„«̃¿»»¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»
Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒƒ¿»≈

:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ „Ú ‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓƒ»«¿»»«»¿ƒ»»



a`עב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy
מקּדם  ּומצינּו הּׁשבעה. לפני ׁשהּוא לפי ְְְְִִִִִֵֶַָָָֻ"ראׁשֹון"

ּכמֹו "ראׁשֹון", טו)קרּוי ּתּולד"?(איוב אדם "הראׁשֹון ְִִִֵָָָָָ
ׁשל  ראׁשֹון אּלא אינֹו אֹו נֹולדּת? אדם ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָהלפני
לא  עלֿחמץ", "לאֿתׁשחט ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִִֵַַַַָָֹֹׁשבעה?

קּים חמץ ועדין הּפסח ‰LÙp.(מכילתא)ּתׁשחט ְֲִִֵֶַַַַַַָָ«∆∆

‡Â‰‰∑ּובדעּתּה ּבנפׁשּה לאנּוס ,ּכׁשהיא .ּפרט «ƒְְְְְְְִֶַַָָָָ
Ï‡¯NiÓ∑לּה ותל מּיׂשראל ּתּכרת אני ׁשֹומע ƒƒ¿»≈ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָ

"מּלפני", אחר: ּבמקֹום ּתלמּודֿלֹומר אחר? ְְְְִֵֵַַַַַַָָלעם
רׁשּותי  ׁשהּוא מקֹום .ּבכל ְְִֶָָ

(æè)éòéáMä íBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½
íäá äNòé-àì äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´¨¤½
:íëì äNòé Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬¨¤«

i"yx£L„˜ ‡¯˜Ó∑" קרא ּדבר. ׁשם אֹותֹומקרא", ƒ¿»…∆ְְִֵָָָָ
לאכילה  ּוכסּותקדׁש NÚÈ‰.(מכילתא)ּוׁשתּיה ‡Ï ְְֲִִֶַָָֹ…≈»∆

Ì‰·∑ אחרים עלֿידי Bc·Ï.אפּלּו ‡e‰∑ יכֹול) »∆ְֲֲִִֵֵַ¿«ָ
יעׂשה  לבּדֹו "הּוא ּתלמּודֿלֹומר: לּכנענים? ְְְֲִֵֶַַַַַַָאף
מכׁשיריו, ולא הּוא לּכנענים), ולא לכם ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹלכם",

יֹוםֿטֹוב ׁשאפׁשר  מערב LÙ.לעׂשֹותן ÏÎÏ∑ ְֲֵֶֶֶֶַָָ¿»∆∆
לבהמה. לּכנענים אפּלּו אף ּתלמּודֿלֹומר:יכֹול ? ְְְֲִִִֵַַַַַַָָ

חּלק) ,"א" ּתלמּודֿלֹומר: אחרת: (נסחה ְְֵֶֶֶַַַַַָָֻ"לכם"
ב"ר.) כ"ח, .(ביצה

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd zekeq crendÎleg zaye zekeqd bgc 'a mei zgiyn)

ׁשהּתֹורה לצרהּתירה מּזה ּביֹום־טֹוב האסּורֹות מלאכֹות ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹ
ענין  הּוא יֹום־טֹוב ׂשמחת ּכּמה עד נראה יֹום־טֹוב, ְְְֲִִִִֶַַַַָָאכילת

לׂשמחה". "מֹועדים ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבּמֹועדים, ְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַָָעיקרי
הּנ"ל  ועל־ּפי יֹום. ּבכל מאירה הּמֹועדים ּדהארת ידּוע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָוהּנה
ׂשמחת  ׁשּגם מּובן ּביֹום־טֹוב, עיּקרי ענין הּוא ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָּדהׂשמחה

הּׁשנה. ּבכל להרּגיׁשּה האדם צרי ְְְִִַַָָָָָָָָיֹום־טֹוב
האדם ׂשמחת על ּדנֹוסף אֹומרת, הּמצוה ּבעת זאת קּיּום ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּירּגיׁש הּמֹועדים הארת ּפֹועלת מצוה", ׁשל "ׂשמחה -ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּיֹום. ּכל ּבמׁש זֹו ְְִֶֶַָָׂשמחה

(æé)äfä íBiä íöòa ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º

:íìBò úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«

ÓBÈ·e‡טז  LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈ·e¿»«¿»»¿»««ƒ¿»
‡„È·ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ»
LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Èc Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈¿¿«ƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „·Ú˙È È‰B„BÁÏ· ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

‰„ÔÈיז  ‡ÓBÈ Ô¯Îa È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡«≈ƒ»≈≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»»≈¿»≈¿»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(fh).íäá äNòé àì äëàìî ìk̈§¨¨Ÿ¥¨¤¨¤
.mixg` ici lr ENt` i"Xx WxR¥©©¦£¦©§¥£¥¦
EN`d mixg`d m`W ,df izFpiad `le§Ÿ£¦¦¤¤¦¨£¥¦¨¥
oi`e ,dilr oixdfn onvr md ,l`xUi¦§¨¥¥©§¨ª§¨¦¨¤¨§¥
lr dUrY `NW iYk`lnA xdfn ip £̀¦ª§¨¦§©§¦¤Ÿ¥¨¤©
,xEQ`A FzF` drhn m`W `N` ,Fcï¤¨¤¦©§¤§¦

mEXn dilr xdfnïzú àì øeò éðôìå ª§¨¨¤¨¦§¦§¥¦¥Ÿ¦¥
ìLëî(.c"i ,h"i `xwIe)oiA FYk`lnA oiA , ¦§Ÿ©¦§¨¥¦§©§¥

mixg` m`e .Fnvr dUFrd zk`lnA¦§¤¤¨¤©§§¦£¥¦
lr dxFYA mixdfn Ep` oi` ,miFB ElNd©¨¦¥¨ª§¨¦©¨©
`le aFh mFiA `l llM iFB lW dk`ln§¨¨¤§¨Ÿ§§Ÿ
mdixaCn zEaW DA WIW `N` ,zAWA§©¨¤¨¤¥¨§¦¦§¥¤
:Exn`W FnM ,EpNW dxin`d mr¦¨£¦¨¤¨§¤¨§

zEaW iFbl dxin`(.p"w zAW)xaC dfe , £¦¨§§©¨§¤¨¨
.`xnBA x`an§Ÿ¨©§¨¨

ìáà`zlikOA iz`vn(o`M):ìk £¨¨¨¦©§¦§¨¨¨
,íäá äNòé àì äëàìî`l §¨¨Ÿ¥¨¤¨¤Ÿ

le ,dY` dUrz`le ,Lxag dUri ` ©£¤©¨§Ÿ©£¤£¥§§Ÿ

`l xnF` dY` .LYk`ln iFB dUri©£¤§©§§©¨¥Ÿ
`le Lxag dUri `le dY` dUrz©£¤©¨§Ÿ©£¤£¥§§Ÿ
dY` dUrz `l F` ,LYk`ln iFB dUri©£¤§©§§Ÿ©£¤©¨
iFB dUri `le Lxag dUri `le§Ÿ©£¤£¥§§Ÿ©£¤

:xnFl cEnlY ,FYk`lníéîé úLL §©§©§©¥¤¨¦
äëàìî äNòz(.'b ,b"k `xwIe)`l `d , ¥¨¤§¨¨©¦§¨¨Ÿ

la` Lxag dUri `le dY` dUrz©£¤©¨§Ÿ©£¤£¥§£¨
.dIW`i 'x ixaC .FYk`ln iFB dUri©£¤§©§¦§¥Ÿ¦¨
xaM `lde ,Kixv Fpi` xnF` ozpFi 'xe§¨¨¥¥¨¦©£Ÿ§¨

:xn`pìk úéNòå ãáòz íéîé úLL ¤¡©¥¤¨¦©£Ÿ§¨¦¨¨
Ezëàìî(.'h ,'k oNdl)lw mixaC ixde , §©§§§©¨©£¥§¨¦©

xdfn dY` oi` dxEng zAX dnE ,xngëŸ¤©©¨£¨¥©¨ª§¨
cr .'Eke LYk`lnM iFBd zk`ln lr©§¤¤©¦§©§§§©
`Yknq` `id i`CeaE .Ff `zixaA o`M̈§¨©§¨§©©¦©§©§¨
dxin` mdixaCn xq`l E`AW `nlrA§¨§¨¤¨¤¡Ÿ¦¦§¥¤£¦¨
`xwOl DzF` Eknqe ,EpNW zk`lnA¦§¤¤¤¨§¨§¨©¦§¨
.xYn FNWA iFBd zk`lnA la` ,dGd©¤£¨¦§¤¤©§¤ª¨
dxin`A ExfB `NW Epcnl EpMxC itNE§¦©§¥¨©§¤Ÿ¨§©£¦¨

xnF` FNWA la` ,EpNWA `N` iFbl§¤¨§¤¨£¨§¤¥
`xnbA i"Xx WxR oke .dUFre iFBl©§¤§¥¥©©¦¦§¨¨

`rivn `aA(.'v). ¨¨§¦¨
íLå`N` il oi` ,cFr `zlikOA §¨©§¦§¨¥¦¤¨

,dk`ln mEXn mdW mixaC§¨¦¤¥¦§¨¨
cEnlY ,oiPn zEaW mEXn odW mixaC§¨¦¤¥¦§¦©¦©§

xnFläfä íBiä úà ízøîLewEqR) ©§©§¤¤©©¤¨

(.f"i.zEaW mEXn odW mixaC `iadl ,§¨¦§¨¦¤¥¦§
iE`x oi`e zFrhn dN`M zFzixaE¨©§¨¥¤©§§¥¨
`EdW d`xp df mBW ,ohEWtM oazkl§¨§¨¦§¨¤©¤¦§¤¤
WExR dfA il Wie .`nlrA `Yknq ©̀§©§¨§¨§¨§¥¦¨¤¥
mXd zxfrA eilr xAc` cFr ,oFkp̈£©¥¨¨§¤§©©¥

(.c"k ,b"k `xwIe). ©¦§¨

ìëìs` lFki .dndA Wtp ENt` .Wtp §¨¤¤£¦¤¤§¥¨¨©
xnFl cEnlY ,mizEMlíëìdviA) ©¦©§©¨¤¥¨

(.`"kx oFWl ..dkldM EPpi` df mbe .i"X §©¦§©¤¥¤©£¨¨
la`íëì,mizEMl `leíëì`le £¨¨¤§Ÿ©¦¨¤§Ÿ

.dndAlfi dxez ©§¥¨



עג `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy
i"yx£˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ לידי יבאּו ׁשּלא ¿«¿∆∆««ִֵֶָֹֹ

ּתפח  אמרּו: מּכאן יאׁשּיה ,חּמּוץ, רּבי ּבצֹונן. ּתלטׁש ְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ
"את  אּלא הּמּצֹות", "את קֹורא ּתהי אל ְִֵֵֶֶֶַַַָאֹומר:

אין הּמצֹות" ּכ הּמּצֹות, את מחמיצין ׁשאין ּכדר , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
עׂשה  ,ליד ּבאה אם אּלא הּמצֹות, את ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמחמיצין

מּיד  ‰f‰.אֹותּה ÌBi‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ מּמלאכה. ִָָ¿«¿∆∆««∆ְִָָ
ÌÏBÚ ˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï∑"ּדֹורֹות" נאמר ׁשּלא לפי ¿……≈∆À«»ְֱִֶֶַֹ

לכ החגיגה, על אּלא הּמלאכה, על עֹולם" ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֻו"חּקת
"ּכלֿמלאכה  אזהרת ּתאמר: ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו ְְְֶַַַַָָָָָָָֹֹחזר

לא הּדֹור לאֿיעׂשה", לאֹותֹו אּלא נאמרה, .לדֹורֹות ְְְֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

(çé)áøòa Lãçì íBé øNò äòaøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
:áøòa Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò úvî eìëàz«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ „Á‡‰ ÌBÈ „Ú∑"ימים "ׁשבעת נאמר: ּכבר והלא נאמר, לילֹות לּמה "ימים", ׁשּנאמר לפי ? «»∆»¿∆¿ƒְְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
וגֹו'" האחד יֹום "עד ּתלמּודֿלֹומר: .מּנין? ְְִִֶַַַַָָ

(èé)ék íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL| ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´
úãòî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk̈Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´

:õøàä çøæàáe øba ìàøNé¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï∑ לגבּולין ּתלמּוד ?מּנין …ƒ»≈¿»≈∆ְְִִִִַַ

"ּבבּתיכם"? ּתלמּודֿלֹומר מה ."ּגבּול "ּבכל ְְְְֵֶֶַַַַָָלֹומר:
יצא  ,ׁשּברׁשּות ּגבּול אף ,ּברׁשּות ּבית מה –ְְְְְְְִִֵֶַַָָ

אצל  ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ׁשל קּבל חמצֹו ולא יׂשראל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
אחריּות  ÓÁÓˆ˙.עליו ÏÎ‡ŒÏk Èk∑ ּכרת לענׁש ֲַָָָƒ»…≈«¿∆∆ֲֵַָֹ

החמץ  על ענׁש ּכבר והלא הּׂשאֹור. ׁשּלא ?על אּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ׂשאֹור  עליו, ענׁש לאכילה ׁשראּוי חמץ ְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּתאמר:

על  ענׁש ואם עליו. יענׁש לא לאכילה ראּוי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשאינֹו
ׂשאֹור  אֹומר: הייתי החמץ, על ענׁש ולא ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהּׂשאֹור
מחּמץ  ׁשאינֹו חמץ עליו, ענׁש אחרים, מחּמץ ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא

ׁשניהם נאמרּו לכ עליו. יענׁש לא .(מכילתא)אחרים, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
ı¯‡‰ Á¯Ê‡·e ¯ba∑,ליׂשראל נעׂשה ׁשהּנס לפי «≈¿∆¿«»»∆ְְְֲִִֵֵֶַַָָ

הּגרים  את לרּבֹות הצר. ְְִֵֶַַַֻ

Á¯ÈÏ‡יח  ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡a ÔÒÈa¿ƒ»¿«¿¿»«¿»»¿«¿»
ÔÈ¯ÒÚ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Èht ÔeÏÎÈz ‡LÓ¯a¿«¿»≈¿«ƒ»«»∆¿ƒ

:‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ „ÁÂ¿«¿«¿»¿«¿»

ÔBÎÈz·aיט  ÁÎzLÈ ‡Ï ¯ÈÓÁ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¬ƒ»ƒ¿¿«¿»≈
‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÚÓÁÓ ÏeÎÈc Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿¿»¿ƒ¿≈≈¬»»
‡·ÈvÈ·e ‡¯Bi‚a Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ‡È‰‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(hi).íëézáa àöné àì,oilEabl oipn Ÿ¦¨¥§¨¥¤¦©¦¦§¦
l"zEìáb ìëa(.'f ,b"i oNdl)dn . §¨§ª¤§©¨©

xnFl cEnlY,íëézáaLziA dn ©§©§¨¥¤©¥§
`vi ,LzEWxA LlEaB s` LzEWxA¦§§©§§¦§§¨¨
l`xUi lv` `EdW ixkp lW Fvng¤§¤¨§¦¤¥¤¦§¨¥
.i"Xxl df .zEixg` eilr lAw `le§Ÿ¦¥¨¨©£¨¤§©¦
rnWnA oi`W ,ilv` oEkn Fpi`e§¥§ª¨¤§¦¤¥§©§¨
,ixkp lW ung `ivFdl "LzEWxA"¦§§§¦¨¥¤¨§¦
oilEabE miYaE ,`Ed FzEWxA ixdW¤£¥¦§¨¦§¦
FNW zEWx odiYW ixdW ,FA od oieẄ¦¥¤£¥§¥¤§¤
lW ungW ,cFre .mixg` lW oFnnE¨¤£¥¦§¤¨¥¤
`A Fpi` zEixg` eilr lAw `NW ixkp̈§¦¤Ÿ¦¥¨¨©£¨¥¨
hEWR miYA lW oi`W ,dGd WTdA©¤¥©¤¤¥¤¨¦¨
miYaA la` ,oilEaB lXn xzFi xYdl§¤¥¥¦¤§¦£¨§¨¦
dGd `xwOd on xEQ` rnWnA `Ed§©§¨¦¦©¦§¨©¤

:aizkC,àöné àìEpl `vFi FxYde ¦§¦Ÿ¦¨¥§¤¥¥¨
:aizkCnøàN Eì äàøé àì,b"i oNdl) ¦¦§¦Ÿ¥¨¤§§Ÿ§©¨

(.'fdY` la` d`Fx dY` i` LNW ,¤§¦©¨¤£¨©¨
il oi`e ,DFaB lWe mixg` lW d`Fx¤¤£¥¦§¤¨©§¥¦
cEnlY ,oiPn miYAA oilEaBA `N ¤̀¨©§¦©¨¦¦©¦©§

xnFløBàN øBàNFnM ,deW dxfbl ©§§¦§¥¨¨¨§

migqR zkQn zNgzA WxtOW(.'d). ¤§Ÿ¨¦§¦©©¤¤§¨¦
ìáàLziA dn EWxCW dGd WxcOd £¨©¦§¨©¤¤¨§©¥§

Fpi` LzEWxA LlEaB s` LzEWxA¦§§©§§¦§§¥
lW Fvng `ivFdl `N``EdW l`xUi ¤¨§¦¤§¤¦§¨¥¤

`zlikOA diEpW oke .ixkp zEWxA(o`M): ¦§¨§¦§¥§¨©§¦§¨¨

íëézáaxn`PW itl ,xn`p dOlìëa §¨¥¤¨¨¤¡©§¦¤¤¡©§¨
,EìábcEnlY ,FrnWnM ip` rnFW §ª¤¥©£¦§©§¨©§
xnFl,íëézáas` LzEWxA LziA dn ©§¨¥¤©¥§¦§§©

,LzEWxA LlEaBl`xUi lW Fvng `vi §§¦§§¨¨¤§¤¦§¨¥
`EdW iR lr s` ixkp zEWxA `EdW¤¦§¨§¦©©¦¤
`vi ,FzEWxA Fpi` la` Fxral lFkï§©££¨¥¦§¨¨
l`xUi zEWxA `EdW ixkp lW Fvng¤§¤¨§¦¤¦§¦§¨¥
iR lr s` zlRn eilr ltPW unge§¨¥¤¨©¨¨©Ÿ¤©©¦
Fxral lFki Fpi` la` FzEWxA `EdW¤¦§£¨¥¨§©£

rnWnA didW ,DWExtE .'Ekeäàøé àìå §¥¨¤¨¨§©§¨§Ÿ¥¨¤
Eìáb ìëa EìlkA Epvng giPp `NW §§¨§ª¤¤Ÿ©¦©¤§¥§¨

`A KklE ,ixkp lW ziaA ENt` EplEaB§¥£¦§©¦¤¨§¦§¨¨
íëézáa.ixkp lW FziA `ivFdl §¨¥¤§¦¥¤¨§¦

Epxdfd `NW FGd `zixAd on Epcnle§¨©§¦©¨©§¨©¤Ÿª§©§
EpNW ung mIwp `NW `N` dxFYd on¦©¨¤¨¤Ÿ§©¥¨¥¤¨
,"EplEabA" oiA "EpiYaA" oiA ,EpzEWxA¦§¥¥§¨¥¥¦§¥

ziaA iFB ciA FzF` Epcwtd m` la £̀¨¦¦§©§§©§©¦
d`xi laA eilr mixaFr Ep` oi` FNW¤¥¨§¦¨¨§©¥¨¤

.`vOi laE©¦¨¥
ïëålr ,oM xn`Y `l m`W ,xaCd §¥©¨¨¤¦ŸŸ©¥©

ENt`e mFwn lkA xaFr FNW ung̈¥¤¥§¨¨©£¦
lW lre ,mId zpicnA iFB ciA Fciwtd¦§¦§©¦§¦©©¨§©¤
lW FziaA ENt` eilr xaFr Fpi` ixkp̈§¦¥¥¨¨£¦§¥¤
"mkiYaA" xn`p dOl oM m`e ,l`xUi¦§¨¥§¦¥¨¨¤¡©§¨¥¤
EpiYA oiA oi` ,"LlEabA" xn`p dOle§¨¨¤¡©¦§§¥¥¨¥
,Wxtd mdilEabE miFBd iYal EplEabE§¥§¨¥©¦§¥¤¤§¥
`N` dxFYd on llM Epxdfd `NW `N ¤̀¨¤Ÿª§©§§¨¦©¨¤¨
Epkxvd mixtFq ixaCn la` .EpzEWxn¥§¥£¨¦¦§¥§¦ª§©§
df itlE .mFwn lMn EpNW ung xral§©¥¨¥¤¨¦¨¨§¦¤

`xnBA Exn`(.'e mW)Fpi` ziA Fl cgi : ¨§©§¨¨¨¦¥©¦¥
ixkp lW ungW xnFl ,eilr xaFr¥¨¨©¤¨¥¤¨§¦
oFCPW iR lr s` zEixg` eilr lATW¤¦¥¨¨©£¨©©¦¤¦
,l`xUi zEWxA `N` xEq` Fpi` FNWM§¤¥¨¤¨¦§¦§¨¥
mdixaCn ENt`e ,xYn iFB zEWxA la £̀¨¦§ª¨©£¦¦¦§¥¤
oM xaq `l axde .llM eilr ExfB `lŸ¨§¨¨§¨§¨©Ÿ¨©¥

.migqtC `xnB WExtA§¥§¨¨¦§¨¦
äæå`vi :EpazMW `zixAA EnIQW §¤¤¦§©¨©§¨¤¨©§¨¨



a`עד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c iying meil inei xeriy

(ë)íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî-ìk̈©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½
:úBvî eìëàzô «Ÿ§−©«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ∑ אכילת אזהרה על «¿∆∆……≈ְֲִַַַָָ
ÓÁÓˆ˙.ׂשאֹור  Ïk∑ את ÏÎa.ּתערבּתֹולהביא ְ»«¿∆∆ְְֲִֶַָֹ¿…

˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙·LBÓ∑ ׁשּתהא ללּמד ּבא זה ¿…≈∆…¿«ְְֵֵֶֶַָ

ׁשני  למעׂשר ּפרט מֹוׁשבתיכם, ּבכל להאכל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹראּויה
ּתֹודה עיין וחּלֹות להאכל שם)(מכילתא ראּויים (ׁשאינם ְְְִֵֵֵֶַָָָ

ּבירּוׁשלים) אּלא מֹוׁשבֹות, .ּבכל ְִִֶַָָָָ

ß hay 'c iying mei ß

(àë)íäìà øîàiå ìàøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
eèçLå íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−§©«£¬

:çñtä©¨«©
i"yx£eÎLÓ∑לֹו ׁשּיׁש ימׁשמי הּׁשּוק ∑eÁ˜e.מּׁשּלֹוצאן, מן יּקח לֹו, ׁשאין ׂשה ∑ÌÎÈ˙ÁtLÓÏ.מי ƒ¿ְִִִֵֶֶֹֹ¿ִִִֵֶַַ¿ƒ¿¿…≈∆ֶ

אבֹות  .לבית ְֵָ

(áë)óqa-øLà íca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼
ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízòbäå§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈
Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa øLà£¤´©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£·BÊ‡∑ ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡‚c˙.מין ≈ְִִִֵֶָָ¬À«

·BÊ‡∑קלחין Ûqa.אגּדה קרּויין ג' ¯L‡∑,ּבכלי ≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְִִ
ּכסף  סּפֹות Ûqa.ּכמֹו ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ∑ חזר לּמה ְִֶֶƒ«»¬∆«»ַָָָ

הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹֹּוׁשנאֹו?
ּונתינה  נתינה ּכל ׁשּתהא ּבסף", "אׁשר עֹוד נאמר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָלכ

טבילה  הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר Ìz‡Â."מןֿהּדם ְֲִִֶַַַַָָָָָָ¿«∆
'B‚Â e‡ˆ˙ ‡Ï∑ רׁשּות ׁשּנּתנה ׁשּמאחר מּגיד …≈¿¿ְְִִֵֶֶַַַָ

ולילה לחּבל,לּמׁשחית  לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: הּוא, לּמחּבלים קד)רׁשּות תרמׂש(תהלים "ּבֹו ְְְְֱִִֶֶַַַֹ

יער" חיתֹו .(מכילתא)ּכל ְַַָָ

ÔBÎÈ·˙BÓכ  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡ÚÓÁÓ Ïk»«¿¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯Èht ÔeÏÎÈz≈¿«ƒ»

ÔB‰Ïכא  ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»»≈ƒ¿»≈«¬«¿
‡Ú (Èa ÔÓ) ÔBÎÏ e·ÈÒÂ e„È‚˙‡ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»»

:‡ÁÒÙ eÒeÎÂ ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬»¿¿ƒ¿»

Ó„a‡כב  ÔeÏaË˙Â ‡·BÊ‡ ˙¯Ò‡ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¡»«≈»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡Óc ÔÓ ‡itÒ ÔÈ¯˙ÏÂ ‡Ù˜LÏ Ôec˙Â ‡Ó·„ƒ¿»»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»
d˙Èa Ú¯zÓ L‡ Ôe˜t˙ ‡Ï Ôez‡Â ‡Ó·cƒ¿»»¿«»ƒ¿¡«ƒ¿«≈≈

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,l`xUi zEWxA `EdW ixkp lW Fvng¤§¤¨§¦¤¦§¦§¨¥
dnC ,xn`w oilEabE mizA WTdn¥¤¥¨¦§¦¨¨©§©

aizkC xYn oilEabA,EìdY` i` LNW ¦§¦ª¨¦§¦§¤§¦©¨
lWe mixg` lW d`Fx dY` la` d`Fx¤£¨©¨¤¤£¥¦§¤
inp `ivFnE .xYn inp miYaA s` ,DFaB̈©©§¨¦¨¥ª¨¦¨¥
oi`W dlFcB zlRn eilr dltPW ung̈¥¤¨§¨¨¨©Ÿ¤§¨¤¥
lMnE EPOn cEa` `Ede ,lBd gTtl FciA§¨§©¥©©©§¨¦¤¦¨
DiA `pixw `lC ,xYn `EdW mc`̈¨¤ª¨§¨§¥¨¥

.LNWk dxez ¤§
(k).úöîçî ìkFzaExrY z` `iadl ¨©§¤¤§¨¦¤©£¨

(.a"n migqR dpWn mzq)mbe .i"Xx oFWl , §¨¦§¨§¨¦§©¦§©
minkg ixacM `id dkldW ,Fpi` df¤¥¤£¨¨¦§¦§¥£¨¦

(.b"n mW)lre ,zxM WEpr obC ung lr ¨©£¥¨¨¨¨¥§©
.mElM `lA FaExr`k dxez ¥§Ÿ§

(akÎ`k)éð÷æ ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¤§¨¦§¥
.íäìà øîàiå ìàøNé¦§¨¥©Ÿ¤£¥¤
FzF` dEv xW`A zxSwn FGd dWxRd©¨¨¨©§©¤¤©£¤¦¨

xn`W rEcIA iM ,dlrn lW dWxRA 'd©¨¨¨¤©§¨¦©¨©¤¨©
cOle hxtA lMd l`xUil dWn mdl̈¤¤§¦§¨¥©Ÿ¦§¨§¦¥
:aEzMA xaCd llkpe ,oiprd lM mzF`¨¨¨¦§¨§¦§©©¨¨©¨
eNò ïk äLî úà 'ä äeö øLàk©£¤¦¨¤¤¥¨

(.g"k wEqR oNdl)dWxRd z`f xiMfd la` . §©¨¨£¨¦§¦Ÿ©¨¨¨
"dWn `xw iM" llkAìàøNé éð÷æ ìëì ¦§¨¦¨¨¤§¨¦§¥¦§¨¥

Exn` f`e" ,mrd lM eil` Etq` mde§¥¨§¥¨¨¨¨§¨¨§
:"l`xUi zcr lM l`ïàvä eëLîon ¤¨£©¦§¨¥¦§©Ÿ¦

mkl zFidl mkiYA l` xcrd̈¥¤¤¨¥¤¦§¨¤
.Wcgl xFUrAn zxnWnl§¦§¤¤¦¤¨©Ÿ¤

ïëzéåxn`W,eëLîzFid xEarA §¦¨¥¤¨©¦§©£¡
ux`A mdn c`n wFgx mp`vŸ¨¨§Ÿ¥¤§¤¤
o`v drx lM mixvn zarFz iM oWB¤¦£©¦§©¦¨Ÿ¥Ÿ

(.c"l ,e"n ziW`xA):xn`e .,íëì eç÷eEgw" §¥¦§¨©§¨¤§
zial dU Wi` "mkizFgRWnl mzF`¨§¦§§¥¤¦¤§¥

ziAl dU zFa`çñtä eèçLåoiA ¨¤©¨¦§©£©¤©¥
.devOA dlrnl Wxtnd lkM ,miAxrd̈©§©¦§¨©§Ÿ¨§©§¨©¦§¨

eðLålikOA`z(o`M):ìëì äLî àø÷iå §¨©§¦§¨¨©¦§¨¤§¨
,ìàøNé éð÷æ.c"a o`UrW ciBn ¦§¥¦§¨¥©¦¤£¨¨

,íäéìà øîàiåxn`l dWn iRn xaCd ©Ÿ¤£¥¤©¨¨¦¦¤¥Ÿ
ozpFi 'x .dIW`i 'x ixaC .l`xUi lkl§¨¦§¨¥¦§¥Ÿ¦¨¨¨
,mipwGl xn`l dWn iRn xaCd xnF`¥©¨¨¦¦¤¥Ÿ©§¥¦
zrcl dPde .l`xUi lkl xn`l mipwfE§¥¦¥Ÿ§¨¦§¨¥§¦¥§©©

didi dIW`i iAxìëì äLî àø÷iå ©¦Ÿ¦¨¦§¤©¦§¨¤§¨
ìàøNé éð÷æ,mrd lM eil` Etq`IW ¦§¥¦§¨¥¤¥¨§¥¨¨¨¨

od ozpFi iAx zrC lre .iYWxRW FnM§¤¥©§¦§©©©©¦¨¨¥
zcr lM l` ExAC" didie ,ldTl Exn`iŸ§©¨¨§¦§¤©§¤¨£©

"l`xUi ipA(.'b wEqR lirl)mipwGd §¥¦§¨¥§¥¨©§¥¦
FnM ,mdl micrFPd(.c"k ,e"h xAcOA)dide : ©¨¦¨¤§©¦§¨§¨¨

.dcrd ipirn m ¦̀¥¥¥¨¥¨
éñBäåózpizpA xE`A dWxRd z`fA §¦§Ÿ©¨¨¨¥¦§¦©

didYW mCdáBæà úcâàa ©¨¤¦§¤©£ª©¥
óqa äìéáèedlrnl xn`p `NW §¦¨©©¤Ÿ¤¡©§©§¨

:mzq xn`p mW la` ,WExtAeç÷ìå §¥£¨¨¤¡©§¨§¨§



עה `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(78 'nr fk jxk zegiy ihewl)

הּמּתנֹות לׁשלׁש אחת כב)טבילה יב, הּדם (רׁש"י לזריקת ְְְִִִִִַַַַַַַָָָֹ
הּדם  זריקת ׁשל ּגדר היה הּמׁשקֹוף ועל הּמזּוזֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
להם  היּו מזּבחֹות "ׁשלׁשה ּבּמכילּתא: ּכדאיתא הּמזּבח, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹעל
מּלׁשֹון  מׁשמע וכן הּמזּוזֹות". ּוׁשּתי הּמׁשקֹוף ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַּבמצרים,

לעיל ּכתב וכן הּמּתנֹות". "לׁשלׁש ּכאן: ז)רׁש"י זֹו(ּפסּוק : ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ

החיד"א וכתב הּדם. ד)קּבלת ּדרּוׁש אחדים ּדברים (ספר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

. . והּמזּוזֹות הּמׁשקֹוף על ּונתינתֹו ּבּסף הּדם ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָׁש"קּבלת
ּבּפרק". ּבֹו ּבכֹורֹות ּדהוּו ּבּכהנים, ׁשּמצותֹו ּדינֹו ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָֹּבוּדאי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - dky 'nr ` jxk zeny dxezdÎxe`)

ּבּסף אׁשר ּבּדם כב)ּוטבלּתם (יב, ְְֲֶֶַַַַָ
הּתֹורה. ללּמּוד רֹומז ׁש'ּדם' אמרּו, ּכאן ְְְִִֵֶַַַָָָָּבּמדרׁש

מלכֹות", הּמה ל"ׁשּׁשים רֹומז 'סף' :ׁשׁשים וסימנ ְְְְִִִִִֵֵַָָָ

ּפילגׁשים" "ּוׁשמֹונים ׁשמֹוניםמּסכּתֹות, (ראה ּברייּתֹות– ְְְְְְִִִִֶַַַ
פי"ח) .במדב"ר

(âë)bðì ýåýé øáòåícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ
ænä ézL ìòå óB÷Lnä-ìò-ìò ýåýé çñôe úæe ©©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé àìå çútä:ó ©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ
i"yx£ÁÒÙe∑''ודּלג' לפרׁש ויׁש ‰ÈÁLn˙.וחמל', ÔzÈ ‡ÏÂ∑:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן כא)ולא "ולא (בראשית »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈««¿ƒְְְְִֵֶָֹֹֹֹ

עּמדי" להרע אלהים .נתנֹו ְְֱִִִַָָָֹ

(ãë)éðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLe-ãò E §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−©
:íìBò¨«

È˙כג  ÈÊÁÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ¿∆¡≈»
ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc¿»««¿»¿«¿≈ƒ«»¿≈¿»«
ÔBÎÈz·Ï ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ ‡Ú¯z«¿»¿»ƒ¿¿«»»¿≈«¿»≈

:ÈÁÓÓÏ¿ƒ¿≈

CÈ·ÏÂכד  CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»
:ÌÏÚ „Ú«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ícä ïî(.'f wEqtA)dgiwl lMW cOll , ¦©¨§¨§©¥¤¨§¦¨
,dCb`A `dYW mzq dxFYA dxEn`d̈£¨©¨§¨¤§¥©£ª¨
WxcnM ,ilM dpErh mC zlAw lMWe§¤¨©¨©¨§¨§¦§¦§©

EpizFAx(.o`M `zliknA)mdl WxRE . ©¥¦§¦§¨¨¥©¨¤
:z`Gd dWxRALéà eàöú àì ízàå ©¨¨¨©Ÿ§©¤Ÿ¥§¦

,ø÷a ãò Búéa çútîdf xEarA iM ¦¤©¥©Ÿ¤¦©£¤
EidIW sFwWOd lr mCd zpizpA EEhvp¦§©¦§¦©©¨©©©§¤¦§
didi `le :xn`W FnM ,mW mixEnW§¦¨§¤¨©§Ÿ¦§¤

zigWnl sbp mka(.b"i wEqR lirl). ¨¤¤¤§©§¦§¥¨

áúëå:i"Xx,eàöú àì ízàåciBn §¨©©¦§©¤Ÿ¥§©¦
zigWOl zEWx dpYPW xg`OW¤¥©©¤¦§¨§©©§¦
,rWxl wiCv oiA oigan Fpi` lAgl§©¥¥©§¦¥©¦§¨¨

,`Ed milAgnl zEWx dlile:xn`PW §©§¨§©§©§¦¤¤¡©
xri Fzig lM Unxz FA(.'k ,c"w miNdY) ¦§Ÿ¨©§¨©§¦¦

dlile xn`W dOA eixaC izFpiad `le§Ÿ£¦¦§¨¨©¤¤¨©§©§¨
Unxz FA xn`PW `Ed milAgnl zEWx§©§©§¦¤¤¡©¦§Ÿ
lkA mc`l xEq` ike ,xri Fzig lM̈©§¨©§¦¨¨¨¨§¨
on xwA cr FziA gzRn z`vl dlil©§¨¨¥¦¤©¥©Ÿ¤¦
dliNdW xnFl Fl dide ,dGd `xwOd©¦§¨©¤§¨¨©¤©©§¨
,lAgl zigWOl zEWx FA dpYp dGd©¤¦§¨§©©§¦§©¥
axd d`x `l la` .EPOn mxidfd okle§¨¥¦§¦¨¦¤£¨Ÿ¨¨¨©
`Ed KExA WFcTdW ipRn ,oM xnFl©¥¦§¥¤©¨¨

.dMOd did FcFakaE FnvrA§©§¦§¨¨©©¤
ïéðòäå`zlikOA `Ed iEpW dGd`gqR) §¨¦§¨©¤¨©§¦§¨¦§¨

(.`"i:zxg` oFWlAàì ízàå §¨©¤¤§©¤Ÿ

,ø÷a ãò Búéa çútî Léà eàöú¥§¦¦¤©¥©Ÿ¤
lAgl zigWOl zEWx dpYPXn ciBn©¦¦¤¦§¨§©©§¦§©¥
:xn`PW ,rWxl wiCv oiA oigan Fpi ¥̀©§¦¥©¦§¨¨¤¤¡©

Lixcga `A iOr Kl(.'k ,e"k dirWi):xnF`e , ¥©¦Ÿ©£¨¤§©§¨§¥
DxrYn iAxg iz`vFde Kil` ippd¦§¦¥©¦§¥¦©§¦¦©§¨

rWxe wiCv KOn iYxkde(.'g ,`"k l`wfgi), §¦§©¦¦¥©¦§¨¨§¤§¥

icaM xarA dide :xnF`e(.a"k ,b"l oNdl), §¥§¨¨©£Ÿ§Ÿ¦§©¨

`vFie aFh ikA qpkp `dYW LcOll§©¤§¤§¥¦§©§¦§¥
zFa`dW `vFn dY` oke .aFh ikA§¦§¥©¨¥¤¨¨
mMWIe ,ux` KxcA Ebdp mi`iaPde§©§¦¦¨£§¤¤¤¤©©§¥

xwAA mdxa`(.'b ,a"k ziW`xA)mMWIe , ©§¨¨©Ÿ¤§¥¦©©§¥
xwAA awri(.g"i ,g"k mW)dWn mMWIe , ©£Ÿ©Ÿ¤¨©©§¥¤

xwAA(.'c ,c"l oNdl)xwAA rWFdi mMWIe , ©Ÿ¤§©¨©©§¥§ª©©Ÿ¤
(.'` ,'b rWFdi)z`xwl l`EnW mMWIe , §ª©©©§¥§¥¦§©

xwAA lE`W(.a"i ,e"h '`Îl`EnW)ixde . ¨©Ÿ¤§¥©£¥
mi`iaPde zFa`d dnE ,xnge lw mixaC§¨¦©¨Ÿ¤©¨¨§©§¦¦
xn`W in lW FpFvx zFUrl EkldW¤¨§©£§¤¦¤¨©
x`W ,ux` KxcA Ebdp mlFrd dide§¨¨¨¨¨£§¤¤¤¤§¨
`Ed oke .dOke dOM zg` lr mc` ipA§¥¨¨©©©©¨§©¨§¥

dlil idie KWg zWY :xnF`,c"w miNdY) ¥¨¤¤¦¦¨§¨§¦¦

(.'kW mixitMd ,sxHl mib`(.`"k mW), ©§¦¦Ÿ£¦©¨¤¨

oEhwli mdl oYY(.g"k mW)WnXd gxfY , ¦¥¨¤¦§Ÿ¨¦§©©¤¤
oEtq`i(.a"k mW)mc` `vi :Kli`e o`Mn , ¥¨¥¨¦¨¥¨¥¨¥¥¨¨

axr icr Fzcarle Flrtl(.b"k mW)cr . §¨¢§©£Ÿ¨£¥¨¤¨©
.`zixAd o`M̈©¨©§¨

ïéðòäåz` aEzMd xidfdW xnFl §¨¦§¨©¤¦§¦©¨¤
E`vi `NW mixvnA l`xUi¦§¨¥§¦§©¦¤Ÿ¥§
itl ,`Edd dliNA mziA gzRn¦¤©¥¨©©§¨©§¦
mixvnA xaFr `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨¥§¦§©¦
mFwnl mFwOn xaFrW KlnM§¤¤¤¥¦¨§¨
mc` FA rBti `NW eiptl mixFhlwRqE§©§§¦§¨¨¤Ÿ¦§©¨¨
idl` 'd `aE :oiprM ,FA lMYqi `le§Ÿ¦§©¥¨¦§¨¨¡Ÿ©

KOr miWFcw lM(.'d ,c"i dixkf)dide :oke , ¨§¦¦¨§©§¨§¥§¨¨
xESd zxwpA LiYnUe icaM xarAoNdl) ©£Ÿ§Ÿ¦§©§¦§¦§©©§©¨

(.a"k ,b"l`ilntE mitxVn eilr obdl ,§¨¥¨¨¦§¨¦¨©§¨
drWA :EpivOW oeike .dlrn lW¤©§¨§¥¨¤¨¦§¨¨
Fpi`W lAgl zigWOl zEWx dpYPW¤¦§¨§©©§¦§©¥¤¥
oi` Kkitl ,rWxl wiCv oiA oigan©§¦¥©¦¨¨¨§¦¨¥
`vIW mlFrd KxC zFPWl i`Xx mc`̈¨©©§©¤¤¨¨¤¥¥
oYPW zFIg lW oPnf `EdW itl ,dliNA©©§¨§¦¤§©¨¤©¤¦©
wiCv oiA oigadl oi`e ,sxhl mdl̈¤¦§Ÿ§¥§©§¦¥©¦

.rWxlbk dxez ¨¨¨
mrhe (bk)úéçLnä ïzé àìåK`lOd §©©§Ÿ¦¥©©§¦©©§¨

,sbPd zrA mlFrA zigWOd©©§¦¨¨§¥©¤¤
K`lOl xn`Ie :oiprMmrA zigWOd §¦§©©Ÿ¤©©§¨©©§¦¨¨

Lci sxd dYr ax(.f"h ,c"k 'aÎl`EnW)`l , ©©¨¤¤¨¤§¥Ÿ
KExA WFcTd iM ,mixvnA zigWOd©©§¦§¦§©¦¦©¨¨

.dMOd `Ed `Edck dxez ©©¤
(ck).äfä øácä úà ízøîLe`Ed §©§¤¤©¨¨©¤

dlrnl xn`W Fnvr gqRd xaC§©©¤©©§¤¨©§©§¨



a`עו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iyiy meil inei xeriy

(äë)íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−
:úàfä äãáòä-úà ízøîLe øac øLàk©«£¤´¦¥®§©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ

i"yx£e‡·˙ Èk ‰È‰Â∑ ּבביאתם זֹו מצוה הּכתּוב ּתלה ¿»»ƒ»…ְְִִַָָָָָָ
ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלארץ,

הּדּבּור  עלּֿפי הּׁשנית ac¯.ּבּׁשנה ¯L‡k∑ והיכן ִִִֵַַַַָָ«¬∆ƒ≈ְֵָ
ו)ּדּבר? וגֹו'"(לעיל הארץ אל אתכם ."והבאתי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

åë)(äãáòä äî íëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬
íëì úàfä: ©−Ÿ¨¤«

(æë)çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ ízøîàå©«£©§¤¿¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â
íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá éza-ìò©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦

:eåçzLiå íòä ãwiå ìévä eðéza-úàå§¤¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«
i"yx£ÌÚ‰ „wiÂ∑ ּובׂשֹורת הארץ, ּוביאת הּגאּלה ּבׂשֹורת להם על ׁשּיהיּו .הּבנים «ƒ…»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(çë)ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða eNòiå eëìiå©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNò ïk ïøäàå äLî-úàñ ¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

i"yx£'B‚Â eNÚiÂ eÎÏiÂ∑ והלא עׂשּו? ּכבר וכי «≈¿««¬¿ְְֲִַָָֹ
עליהם, ׁשּקּבלּו מּכיון אּלא להם? נאמר ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹמראׁשֿחדׁש

עׂשּו ּכאּלּו הּכתּוב עליהם eÎÏiÂ.(מכילתא)מעלה ְֲֲִֵֶֶַַָָ«≈¿
eNÚiÂ∑ להליכה ׂשכר ליּתן הּכתּוב, מנה ההליכה אף ««¬ֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָ

לעׂשּיה  Ô¯‰‡Â.וׂשכר ‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ ְֲִַָָָ«¬∆ƒ»∆…∆¿«¬…
הּפילּו ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן מּכל ּדבר להּגיד ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

מׁשה  אף עׂשּו"? "ּכן ּומהּו ואהרן. מׁשה ואהרן מצות ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֹ
עׂשּו .ּכן ֵָ

ß hay 'd iyiy mei ß

(èë)éäéå|õøàa øBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça ©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»§¤´¤
øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä äòøt øëaî íéøöî¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´

:äîäa øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£'‰Â∑ּדינֹו ּובית הּוא וה', ׁשּנאמר מקֹום ,ּכל «ֱִֵֶֶַַָָ

ּופלֹוני  ּפלֹוני ּכמֹו הּוא, ּתֹוספת לׁשֹון ‰k‰.ׁשהּוי"ו ְְְְִִֶֶֶַָƒ»
¯BÎa ÏÎ∑ ּבמצרים והּוא אחרת אּמה ׁשל .אף »¿ְְְִִֶֶֶַַַָֻ

‰Ú¯t ¯BÎaÓ∑ּפ מן אף ונׁשּתּיר היה, ּבכֹור רעה ƒ¿«¿…ְְְְִִֵַַַָָֹ

ÔBÎÏכה  ÈÈ ÔzÈc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬¿«¿»ƒƒ≈¿»¿
:ÔÈ„‰ ‡ÁÏt ˙È Ôe¯h˙Â ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

ÁÏt‡כו  ‰Ó ÔBÎÈa ÔBÎÏ Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈∆»¿»»
:ÔBÎÏ ÔÈ„‰»≈¿

ÏÚכז  ÒÁ Èc ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÒÈÁ Áac Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»¿»ƒ»«
˙È ÈÁÓ ‰Â‰ „k ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È· Èza»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ«¬»»≈»
:e„È‚Òe ‡nÚ Ú¯Îe ·ÈÊL ‡za ˙ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿»»»»≈ƒ¿««»¿ƒ

ÈÈכח  „ÈwÙ„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ eÏÊ‡Â«¬»«¬»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˙È»…∆¿«¬…≈¬»

Îea¯‡כט  Ïk ÏË˜ ÈÈÂ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙa ‰Â‰Â«¬»¿«¿≈¿»«»¿«»¿»
„È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿…¿»ƒ
‡È·L„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ¿ƒ««»¿≈«¿≈«¿»¿ƒ¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ècƒ¿≈¬ƒ≈¿…¿»ƒ¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(.`"k wEqtA):,çñtä eèçLå`Ed m`e §¨§©£©¨©§¦
iM ,Fl KEnQd minCd oYn `l ,wFgẍŸ©©©¨¦©¨¦
FnM ,KkA EEhvp calA mixvn gqtA§¤©¦§©¦¦§©¦§©§¨§

:xn`Wícä úà äàøå 'ä øáòå'Fbe ¤¨©§¨©§¨¨¤©¨§
(.b"k wEqtA)dcard z` mYxnWE :oke , §¨§¥§©§¤¤¨£Ÿ¨

z`Gd(.d"k wEqR)s`e :EdFnke ,gqR gaf , ©Ÿ¨¤©¤©§¨§©
oM dUrY Lzn`l(.f"i ,e"h mixaC).dk dxez ©£¨§©£¤¥§¨¦

(gk).ìàøNé éða eNòiå eëìiåE`vIW ©¥§©©£§¥¦§¨¥¤¨§
o`Sd l` Eklde dWn iptNn¦¦§¥¤§¨§¤©Ÿ
aEzMd Kxce ,miAxrA gqRd EUre§¨©¤©¨©§©¦§¤¤©¨

xn`le lRkl,eNò ïk`NW x`al ¦§Ÿ§¥Ÿ¥¨§¨¥¤Ÿ
FnM ,EEv xW` lMn xaC EliRd¦¦¨¨¦¨£¤ª§

gPA iYWxRW(.a"k ,'e ziW`xA)`xIe :oke . ¤¥©§¦©Ÿ©§¥¦§¥©©§
Dz` EUr dPde dk`lOd lM z` dWn¤¤¨©§¨¨§¦¥¨Ÿ¨

EUr oM 'd dEv xW`M(.b"n ,h"l oNdl). ©£¤¦¨¥¨§©¨

Wxcn dfA EpizFAxlE(o`M `zlikn)itl : §©¥¨¤¦§¨§¦§¨¨§¦
xiMfdl aEzMd Kixv did `NW¤Ÿ¨¨¨¦©¨§©§¦
dkildl xkU oYl Exn` ,dkildd©£¦¨¨§¦¥¨¨©£¦¨

.dIUrl xkUe,eNòiå,EUr xaM ike §¨¨©£¦¨©©£§¦§¨¨
zFUrl mdilr ElATW oeiMn `N ¤̀¨¦¥¨¤¦§£¥¤©£

.EUr EN`M aEzMd mdilr dlrd¤¡¨£¥¤©¨§¦¨
ïk ïøäà úàå äLî úà äeö øLàk©£¤¦¨¤¤§¤©£Ÿ¥

,eNò,l`xUi lW ogaW ricFdl ¨§¦©¦§¨¤¦§¨¥
oxd`e dWn mdl xn`W mWMW.eNò ¤§¥¤¨©¨¤¤§©£Ÿ¨

xnFl cEnlY dn `"c,eNò ïk`N` ©©§©¥¨¤¨
oxd`e dWn s`W.eNò ïkEWxC ¤©¤§©£Ÿ¥¨¨§

`NW l`xUi gAWl ltMd iM dNgY§¦¨¦©¤¤§©¥©¦§¨¥¤Ÿ
xW` lMn xaC mdl ltp `le ,EgkẄ§§Ÿ¨©¨¤¨¨¦¨£¤
zFnFwnA oFWNd KxC `Ede ,mdl Exn`̈§¨¤§¤¤©¨¦§

.miAxhk dxez ©¦



עז `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iyiy meil inei xeriy
אֹומר: הּוא ועליו ט)הּבכֹורֹות, זאת (לעיל "ּבעבּור ְְֲֵַַָָֹ

סּוף  ּבים אתּֿכחי", הראת ּבעבּור ,העמדּתי.„Ú ְְְְֱֲִִֶֶַַַַֹֹ«
È·M‰ ¯BÎa∑ לאידם ׂשמחין יׂשראל.ׁשהיּו ׁשל ¿«¿ƒְְְִִֵֵֵֶֶָָָ

הּפרענּות. זּו הביאה יראתנּו יאמרּו: ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֻועֹוד,

החׁשּוב  מן מנה ׁשהרי היה, ּבכלל הּׁשפחה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּובכֹור
מּבכֹור  חׁשּוב הּׁשפחה ּובכֹור הּפחּות, עד ְְְְִִֶַַַָָָָֻׁשּבכּלן

.הּׁשבי  ִֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz oqip `"i zgiy)

הּלילה ּבחצי כט)ויהי ּבחצי (יב, היתה הּגאּלה התחלת ְְְְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָֻ
הּזה  הּיֹום ("ּבעצם הּיֹום ּבחצי היתה ּבפעל והּגאּלה ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻהּלילה,

מצרים"). מארץ יׂשראל ּבני את ה' הּלילההֹוציא –חצי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשקּוע  האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר החׁשּו ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהרגע

זה אדם וגם העֹולם; ממצרים'ּבכחֹוּבחׁשכת 'לצאת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּתֹורה. לקּבלת הּמֹובילה ּבּדר הּיֹוםולעלֹות הרגע חצי - ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּבאֹור  מּקף האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּמּואר

זה אדם וגם ׁשּמּצבֹוחּיבהּתֹורה; ולחּוׁש ממצרים' 'לצאת ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
יֹותר. ּגבֹוהֹות לדרגֹות ּביחס ּכ'מצרים' נחׁשב ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּנֹוכחי

(ì)íéøöî-ìëå åéãáò-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦
øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷òö éäzå©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬

:úî íL-ïéà¥«−̈¥«
i"yx£‰Ú¯t Ì˜iÂ∑מּמּטתֹו.‰ÏÈÏ∑ּכדר ולא «»»«¿…ִִָ«¿»ְְֶֶֹ

ּבּיֹום  ׁשעֹות ּבׁשלׁש ואחרֿ∑‰e‡.הּמלכים ּתחּלה, ְְְְִִַַַַָָָָֹ
מחּזר  הּוא ׁשהיה מלּמד עבדיו, עבדיו ּכ ּבּתי על ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

Ó˙.ּומעמידן  ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk∑יׁש ֲִַָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ֵ
קרּוי  ׁשּבּבית ּגדֹול ּבכֹור, ׁשם אין מת. ּבכֹור, ְְִֵֵֶַַָָָָׁשם

ׁשּנאמר: פט)ּבכֹור, ּדבר (תהלים אּתנהּו". ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָ
ּבעליהם  ּתחת מזּנֹות מצרּיֹות מרּוקים אחר: ויֹולדֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

חמּׁשה ּפנּויים, ּפעמים, הרּבה. ּבכֹורֹות להם והיּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
לאביו  ּבכֹור אחד ּכל אחת, .לאּׁשה ְְְִִֶַַָָָָ

(àì)eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ
eãáò eëìe ìàøNé éða-íb ízà-íb énò CBzî¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬

:íëøaãk ýåýé-úà¤§Ÿ̈−§©¤§¤«
i"yx£‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ∑ ׁשהיה מּגיד «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ִֶַָָ

ׁשרּוי מחּזר  מׁשה היכן וצֹועק: העיר, ּפתחי ?על ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ׁשרּוי? אהרן ‡Ìz.היכן Ìb∑ הּגברים.ÈaŒÌb ֲֵַָָֹ««∆ְִַָ«¿≈

Ï‡¯NÈ∑ הּטף.ÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe∑ ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆

ּבטל  אני, ׁשאמרּתי ּכמו ולא ׁשאמרּתם ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹהּכל,
"רק  ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל אׁשּלח", ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"לא

יצג" ּובקרכם .צאנכם ְְְֶֶַָֹֻ

ÈÏÈÏ‡ל  ‰Ú¯t Ì˜ÂÏÎÂ È‰Bc·Ú ÏÎÂ ‡e‰ ¿»«¿…≈¿»¿»«¿ƒ¿»
È¯‡ ÌÈ¯ˆÓa ‡˙a¯ ‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈
:‡˙Ó Ônz d· ‰Â‰ ˙ÈÏ Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ≈≈»ƒ≈¬»≈«»≈»

˜eÓeלא  ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»«¬«
Ï‡¯NÈ Èa Û‡ Ôez‡ Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙƒ«ƒ«««¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈ¯Ó‡ Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈»¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(l).úî íL ïéà øLà úéa ïéà ék¦¥©¦£¤¥¨¥
oi` ,zn xFkA mW did :i"Xx oFWl§©¦¨¨¨§¥¥
iExTW ,zn ziAd lFcB ,xFkA mẄ§§©©¦¥¤¨

p` s` :xn`PW ,"xFkA"EdpY` xFkA i §¤¤¡©©¨¦§¤§¥
(.g"k ,h"t miNdY)zgY zFPfn zFIxvn `"c . §¦¦¦§¦§©©©

Eide ,miiEpR miwExn zFclFie odilrA©£¥¤§§¥©¨¦§¦§¨
dXng md minrR ,dAxd zFxFkA mdl̈¤§©§¥§¨¦¥£¦¨
.eia`l xFkA cg` lke ,zg` dX`l§¦¨©©§¨¤¨§§¨¦
EzOW zFxFkAd hWRd KxC lre§©¤¤©§¨©§¤¥
oM lre ,Eid mgx xhR ixFkA mixvnA§¦§©¦§¥¤¤¤¤¨§©¥
ipaA mgx xhR xFkA lM mdiYgY WCw¦¥©§¥¤¨§¤¤¤¤¦§¥

dndAaE mc`A l`xUi(.'a ,b"i oNdl)dide , ¦§¨¥¨¨¨©§¥¨§©¨§¨¨
F`qM lr aWId drxR xFkA(.h"k wEqR) §©§Ÿ©¥©¦§¨

miklOd bdpn oke ,FO`l mgx xhR¤¤¤¤§¦§¥¦§©©§¨¦

oiprM dlEzA zklFOd dxiaBd zFidl¦§©§¦¨©¤¤§¨§¦§¨
WFxeWg`A xn`PW(.'b ,'a xYq`). ¤¤¡©©£©§¥¤§¥

ìáàEpizFAx zrC lr(`zliknA)uxzp £¨©©©©¥¦§¦§¨§¨¥
,mdixFkA lM mixvnA dMdW¤¦¨§¦§©¦¨§¥¤
xFkaE ,FpF` ziW`x a`d xFkA xnFlM§©§¨¨¥¦§
`le .ziAd lFcB mbe ,mgx xhR m`d̈¥¤¤¤¤§©§©©¦§Ÿ
xFkA wx l`xUiA mdiYgY WCwl dvẍ¨§©¥©§¥¤§¦§¨¥©§
,xzFi mqxtnE rEci `EdW ,m`d̈¥¤¨©§ª§¨¥
,m`d xFkA wx llM rcEi `l dndAaE©§¥¨Ÿ¦¨©§¨©§¨¥
di`x zEncke .`Edd oiOd mNMn xgaE¨©¦ª¨©¦©§¦§§¨¨
ziW`x mixvnA xFkA lM KIe :dfl̈¤©©¨§§¦§¨¦¥¦

mg ild`A mipF`(.`"p ,g"r miNdY)lr iM , ¦§¨¢¥¨§¦¦¦©
.oM xn`i xkGd`l dxez ©¨¨Ÿ©¥

(`l).äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨§¤§©£Ÿ©§¨

xird igzR lr xGgn didW ciBn©¦¤¨¨§©¥©¦§¥¨¦
oxd` okid ,iExW dWn okid "wrFve"§¥¥¨¤¨¥¨©£Ÿ
dWn iM df dide .i"Xx oFWl .iExẄ§©¦§¨¨¤¦¤
mIwl ,`Edd dliNA mixvnA Epl oxd`e§©£Ÿ¨§¦§©¦©©§¨©§©¥

:xn`W eixaCéãáò ìë eãøéåälà E §¨¨¤¨©§¨§¨£¨¤¥¤
eåçzLäå éìàøîàì éì(.'g ,`"i lirl). ¥©§¦§©£¦¥Ÿ§¥

l` mik`ln EglW mdil` drxR `aaE§Ÿ©§Ÿ£¥¤¨§©§¨¦¤
zzl l`xUi ipA mW xW` oWB ux ¤̀¤¤£¤¨§¥¦§¨¥¨¥

,z`vl zEWx mdlmNM Etq`pe ¨¤§¨¥§¤¤§ª¨
Erqp mXnE ,lFcB mFi dide qqnrxA§©©§¥§¨¨¨¦¨¨§
xn`PW FnM mW`xA dWnE dnx ciA§¨¨¨¤§Ÿ¨§¤¤¡©
ïBLàøä Lãça ññîòøî eòñiå©¦§¥©©§¥©Ÿ¤¨¦
úøçnî Lãçì íBé øNò äMîça©£¦¨¨¨©Ÿ¤¦¨¢©
äîø ãéa ìàøNé éða eàöé çñtä©¤©¨§§¥¦§¨¥§¨¨¨



a`עח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iyiy meil inei xeriy

(áì)ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−
:éúà-íb ízëøáe eëìå̈¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«

i"yx£eÁ˜ ÌÎ¯˜a Ìb ÌÎ‡ˆ Ìb∑ּכאׁשר ּו" מהּו «…¿∆«¿«¿∆¿ֲֶַַ
י)ּדּברּתם"? זבחים (לעיל ּבידנּו ּתּתן "ּגםֿאּתה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

‡È˙B.ועֹולֹות" Ìb ÌzÎ¯·e∑ ׁשּלא עלי התּפּללּו ְ≈«¿∆«ƒְְִֶַַָֹ
ּבכֹור,אמּות  .(מכילתא)ׁשאני ְֲִֶָ

(âì)ì øäîì íòä-ìò íéøöî ÷æçzå-ïî íçlL ©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦
:íéúî eðlk eøîà ék õøàä̈¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬¥¦«

i"yx£ÌÈ˙Ó elk∑,מתים הּפׁשּוטים אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, מׁשה ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
אחד ּבבית עׂשרה אֹו .(מכילתא)חמּׁשה ְֲֲִִֶַָָָָ

(ãì)íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà íòä àOiå©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²
:íîëL-ìò íúìîNa úøøö§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©¦§¨«

i"yx£ıÓÁÈ Ì¯Ë∑ הּניחּום לא לׁשהֹות הּמצרּיים ∆∆∆¿»ְְִִִִִִַֹ
חּמּוץ  מּצה ∑Ì˙¯‡LÓ.ּכדי .(מכילתא)ּומרֹורׁשירי ְִֵƒ¿¬…»ְֵַָָָ

ÌÓÎL ÏÚ∑הֹוליכּו הרּבה ׁשּבהמֹות אףֿעלּֿפי «ƒ¿»ְְִִֵֵֶַַַ
הּמצֹות את היּו מחּבבים .(מכילתא)עּמהם, ְְְִִִֶֶַַָָ

(äì)íéøönî eìàLiå äLî øáãk eNò ìàøNé-éðáe§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®©¦§£Æ¦¦§©½¦
:úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ

i"yx£‰LÓ ¯·„k∑:ּבמצרים להם יא)ׁשאמר (לעיל ƒ¿«…∆ְְִִֶֶַַָָ
רעהּו" מאת איׁש היּו∑ÏÓNe˙."ויׁשאלּו הן אף ְְֲִִֵֵֵֵ¿»…ֵַָ

הּזהב  ּומן הּכסף מן להם ּבּפסּוק ,חׁשּובֹות והמאחר ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
חׁשּוב .(מכילתא)- ָ

(åì)íeìàLiå íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®
:íéøöî-úà eìvðéåô ©§©§−¤¦§¨«¦

„Èלב  ‡Ók e¯·c ÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎÚ Û‡«»¿«¿¿»¿»ƒ
:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂ eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ«∆¿∆¡ƒ¿««»»

ÁB‡Ï‡‰לג  ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÙÈ˜˙e¿≈«ƒ¿«ƒ««»¿»»
‡lk e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»À»»

:ÔÈ˙ÈÓ»¿ƒ

ÚÓÁלד  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ ˙È ‡nÚ ÏËe¿««»»«¿≈«»¬»
ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡ ¯˙BÓ««¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙k«¿≈

„LÓ‰לה  ‡Ób˙Ùk e„·Ú Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»»¿…∆
·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ÌÈ¯ˆnÓ eÏÈ‡Le¿ƒƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«

:ÔÈLe·Ïe¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓלו  ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ·‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ ˙È eÈ˜B¯Â ÔepÏÈ‡Le¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íéøöî ìk éðéòì(.'b ,b"l xAcOA)aEzMde , §¥¥¨¦§¨¦©¦§¨§©¨
:xn`Wéäìà 'ä EàéöBäíéøönî E ¤¨©¦£¡Ÿ¤¦¦§©¦

äìéì(.'` ,f"h mixaC)mxhRW zrn iM , ¨§¨§¨¦¦¥¥¤§¨¨
ixtqA Exn` Kke .mi`vFi E`xTi drxR©§Ÿ¦¨§§¦§¨¨§§¦§¦

(.g"kw d`x),mFIA `N` E`vi `l `lde : §¥©£ŸŸ¨§¤¨©
:xn`PWéðá eàöé çñtä úøçnî ¤¤¡©¦¨¢©©¤©¨§§¥
ìàøNé(.'b ,b"l xAcOA)cOln `N` , ¦§¨¥©¦§¨¤¨§©¥

zkQnA `xnBaE .dliNAn El`bPW¤¦§£¦©©§¨©§¨¨§©¤¤
zFkxA(.'h)`l El`bPWM micFn lMd : §¨©Ÿ¦§¤¦§£Ÿ

:xn`PW ,dliNA `N` El`bpEàéöBä ¦§£¤¨©©§¨¤¤¡©¦£
éäìà 'ä,äìéì íéøönî EE`vIWkE ¡Ÿ¤¦¦§©¦¨§¨§¤¨§
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עט `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÌeÏ‡LiÂ∑,מהם ׁשֹואלים היּו ּׁשּלא מה ולאף ׁשנים טל אחד, אֹומר אּתה להם: נֹותנים .היּו ««¿ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

eÏvÈÂ∑"ורֹוקינּו". «¿«¿ְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 80 'nr ,`k jxk zegiy ihewl)

מצרים את לו)וינּצלּו אלֹוקי (יב, ניצֹוץ יׁש ּבעֹולם ּדבר  ּבכל ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּכל  את הֹוציאּו ׁשּבני־יׂשראל מאחר ּומקּיימֹו. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהמחּיהּו
להתּבּטל  צריכה מצרים היתה מּמצרים, הּקדּׁשה ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָֻנּצֹוצֹות

להתקּים? מֹוסיפה היא ּכיצד אם־ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָלגמרי!
לברר, עליהם ׁשהיה הּנּצֹוצֹות את רק ּבררּו ּבני־יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

קּיּומּה. עצם לצר למצרים ׁשּנּתנּו הּנּצֹוצֹות את לא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹא

(æì)-LLk äúkñ ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«
:óhî ãáì íéøábä éìâø óìà úBàî¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«

i"yx£‰˙kÒ ÒÒÓÚ¯Ó∑ ועׂשרים היּו,מאה ׁשּנאמר:מיל ׁשעה, לפי ׁשם יט)ּובאּו על (לקמן אתכם "ואּׂשא ≈«¿¿≈À…»ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
נׁשרים" ׁשנה ∑‰ÌÈ¯·b.ּכנפי עׂשרים .ומעלה מּבן ְְִֵַָ«¿»ƒְְִִֶֶַָָָָ

(çì)ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízà äìò áø áøò-íâå§©¥¬¤©−¨¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

i"yx£·¯ ·¯Ú∑ ּגרים ׁשל אּמֹות .ּתערֹובֹות ≈∆«ֲִֵֶַֻ

(èì)úâò íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà eôàiå©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék úBvî©−¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNò-àì äãö-íâå dîäîúäì§¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£˙BvÓ ˙‚Ú∑ ׁשּלא ּבצק מּצה. ׁשל חררה À…«ֲֵֶֶַָָָָֹ

מּצה  קרּוי Ì‰Ï.החמיץ eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â∑ ֱִֶַָָ¿«≈»…»»∆
היא אמרּו: ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן מּגיד .ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלּדר
הּוא  והלכּו. האמינּו אּלא צדה? ּבלא לּמדּבר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֹנצא

ּבּקּבלה  ב):ׁשּמפרׁש נעּורי(ירמיה חסד ל "זכרּתי ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לא א  ּבארץ ּבּמדּבר אחרי לכּת ,ּכלּולתי הבת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

לה' יׂשראל "קדׁש אחריו? מפרׁש ּׂשכר ּומה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֹזרּועה".
.(מכילתא)וגֹו'" ְ

(î)ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeíéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´
:äðL úBàî òaøàå äðL̈½̈§©§©¬¥−¨¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa e·LÈ ¯L‡∑ היׁשיבֹות ׁשאר אחר ¬∆»¿¿ƒ¿»ƒְְִַַַָ
להם" לא "ּבארץ ּגרים, L‰.ׁשּיׁשבּו ÌÈLÏL ְְִֵֶֶֶֶָָֹ¿…ƒ»»

‰L ˙B‡Ó Úa¯‡Â∑ עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין ¿«¿«≈»»ְִִֵֶַַַָֹ

זרע  לֹו מּׁשהיה ׁשנה. מאֹות ארּבע היּו ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעכׁשו
ּוׁשלׁשים  ,"זרע יהיה ּגר "ּכי נתקּים: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹלאברהם,

הּבתרים  ּבין ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשּנֹולד ׁשנה עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

zLkלז  ˙BkÒÏ ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿À¿ƒ¿
:‡ÏÙhÓ ¯a ‡i¯·b ÔÈ‡Ï‚¯ ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó¿»«¿ƒƒ¿»ƒÀ¿«»«ƒ«¿»

ÚÂ‡לח  ÔB‰nÚ e˜ÈÏÒ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ‡¯Îe Û‡Â¿«¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ‡¯ÈÚa ÔÈ¯B˙Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ«¬»

ÔˆÈ¯bלט  ÌÈ¯ˆnÓ e˜Èt‡ Èc ‡LÈÏ ˙È BÙ‡Â«¬»«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ˆnÓ eÎ¯z‡ È¯‡ ÚÓÁ ‡Ï È¯‡ Ô¯Èht«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»ƒƒ¿«ƒ
e„·Ú ‡Ï ÔÈ„ÂÊ Û‡Â ‡·kÚ˙‡Ï eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»¿«¿»ƒ»¬»

:ÔB‰Ï¿

ÌÈ¯ˆÓaמ  e·È˙È Èc Ï‡¯NÈ Èa ·˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
:ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -
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a`פ zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iyiy meil inei xeriy
ׁשהרי  לבּדּה, מצרים ּבארץ לֹומר ואיֿאפׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיצחק.
ּכל  וחׁשב צא היה. יעקב עם הּבאים מן ְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹֹקהת
מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים ּבנֹו עמרם ׁשנֹות וכל ְְְְְְִֶֶַָָָֹׁשנֹותיו
היּו ׁשנים הרּבה ועלּֿכרח .ּכלּֿכ ּתמצאם ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹלא
עמרם  מּׁשנֹות והרּבה למצרים, ירד ׁשּלא עד ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹלקהת
מׁשה  ׁשל מּׁשמֹונים והרּבה קהת, ּבׁשנֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹנבלעים
ארּבע  ּתמצא ׁשּלא הרי, עמרם. ּבׁשנֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹנבלעים
,עלּֿכרח לֹומר והזקקּת מצרים, לביאת ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָֻמאֹות

ּבחברֹון, ואפּלּו ּגרּות נקראּו היׁשיבֹות ׁשאר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשאף
ׁשּנאמר: לה)ּכענין אברהם (בראשית ׁשם ּגר "אׁשר ְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָ

ואֹומר: ו)ויצחק", ּגרּו(לעיל אׁשר מגּוריהם ארץ "את ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָ
,"זרע יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה לפיכ ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָבּה".
ׁשנה  מאֹות ארּבע ּוכׁשּתמנה זרע. לֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשהיה
יציאתן  עד למצרים מּביאתן ּתמצא יצחק, ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָָמּׁשּנֹולד
ׁשּׁשּנּו הּדברים מן אחד וזה ׁשנה, ועׂשר ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָמאתים

הּמל .לתלמי ְְֶֶַַַ

(àî)ìL õwî éäéåäðL úBàî òaøàå äðL íéL ©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®
ýåýé úBàáö-ìk eàöé äfä íBiä íöòa éäéå©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰L ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Â «¿ƒƒ≈¿…ƒ»»¿«¿ƒ¿∆∆

‰f‰ ÌBi‰∑ עּכבן לא הּקץ, ׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד ««∆ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּׁשרת  מלאכי ּבאּו ּבניסן ּבט"ו עין. ּכהרף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמקֹום

נֹולד  ּבניסן עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאצל
הּבתרים ּבין ּגזרת נגזרה ּבניסן ּובט"ו .(מכילתא)יצחק, ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

(áî)õøàî íàéöBäì ýåýéì àeä íéønL ìéì¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤
éða-ìëì íéønL ýåýéì äfä äìélä-àeä íéøöî¦§¨®¦«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬

ô :íúøãì ìàøNé¦§¨¥−§«ŸŸ¨«

ÔÈLמא  ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈¿»»≈«»«¿»
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i"yx£ÌÈ¯nL ÏÈÏ∑ ׁשֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהיה ≈ƒÀƒֵֶַָָָָ

מצרים  מארץ להֹוציאם הבטחתֹו לקּים לֹו .ּומצּפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
'‰Ï ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰∑ ׁשאמר הּלילה הּוא ««¿»«∆«ְֶַַַָָ

ּבני את ּגֹואל אני הּזה ּבּלילה ÌÈ¯nL.לאברהם, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָƒÀƒ
ÈaŒÏÎÏÌ˙¯„Ï Ï‡¯NÈ∑ ּובא הּמּזיקין,מׁשּמר מן ¿»¿≈ƒ¿»≈¿……»ְִִִַַָָֻ

וגֹו'" הּמׁשחית יּתן "ולא ׁשּנאמר: .ּכענין ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹ

(âî)çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk̈¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«

i"yx£ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑ להם נאמרה ּבניסן ּבי"ד …À««»«ְְְֱִֶֶָָָ
זֹו ÎŒÔa¯.ּפרׁשה Ïk∑ לאביו מעׂשיו ׁשּנתנּכרּו ָָָ»∆≈»ְְְֲִִֶַַָָ

מּומר  יׂשראל ואחד עֹובדּֿכֹוכבים ואחד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבּׁשמים,
.(מכילתא)ּבמׁשמע ְְַַ

‚ÈÊ¯˙מג  ‡„ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»¿≈«
ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈc Ï‡¯NÈ ¯a Ïk ‡ÁÒtƒ¿»»«ƒ¿»≈¿ƒ¿««»≈

:da≈
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(ãî)æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà ãáò-ìëå§¨¤¬¤¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈
:Ba ìëàé¬Ÿ©«

i"yx£Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡ ‰zÏÓe∑.עא)רּבֹו מּגיד (יבמות «¿»…»…«ִַַ
רּבי  ּדברי ּבּפסח, מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּמילת
מעּכבּתֹו עבדיו מילת אין אֹומר: אליעזר רּבי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻיהֹוׁשע.

יאכל  "אז ּתלמּודֿלֹומר: מה אםּֿכן ּבּפסח. ְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹמּלאכל
העבד  .ּבֹו"? ֶֶָ

(äî):Ba ìëàé-àì øéëNå áLBz¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£·LBz∑ ּתֹוׁשב ּגר העֹובדֿ∑ÈÎNÂ¯.זה זה »ֵֶָ¿»ƒֵֶָ

ונאמר  הם, ערלים והלא ּתלמּודֿלֹומר, ּומה ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָֹּכֹוכבים.
מהּול  ערבי ּכגֹון אּלא ּבֹו"? יאכל לא ערל ְְְִֵֶַַָָָָֹֹ"וכל

מהּול  ׂשכיר וגבעֹוני אֹו ּתֹוׁשב והּוא ,. ְְְִִִָָָ

(åî)-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé ãçà úéáa§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦
:Bá-eøaLú àì íöòå äöeç øNaä©¨−̈®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«

i"yx£ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·a∑(מכילתא),אחת ּבחבּורה ¿«ƒ∆»≈»≈ֲַַַָ
ויחלקּוהּו. חבּורֹות ׁשּתי עליו הּנמנין יעׂשּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּלא
"ּבבית  אּלא אינֹו אֹו אחת, ּבחבּורה אֹומר ְֲִֵֵֶַַַַַָָָאּתה
אֹוכלים  והיּו התחילּו ׁשאם ּוללּמד ּכמׁשמעֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאחד"
ּתלמּודֿ לּבית? יּכנסּו ׁשּלא ּגׁשמים וירדּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבחצר
מּכאן  ּבהם", אֹותֹו יאכלּו אׁשר הּבּתים "על ְֲִִֶֶַַַָָָֹלֹומר:

אֹוכל  מקֹומֹות ׁשהאֹוכל, ÔÓ.ּבׁשני ‡ÈˆB˙ ‡Ï ְְִֵֵֵֶָ…ƒƒ
˙Èa‰∑ החבּורה ·B.מן e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ∑ ««ƒֲִַָ¿∆∆…ƒ¿¿

ּבֹו יׁש ּבׂשר, ּכּזית עליו ׁשּיׁש ּכגֹון לאכילה, ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהראּוי
עצם  ׁשבירת אין מּׁשּום מח, אֹו ּבׂשר ּכּזית עליו אין . ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עצם  ׁשבירת מּׁשּום .ּבֹו ְִִֶֶַ

(æî):Búà eNòé ìàøNé úãò-ìk̈£©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«

d˙Èמד  ¯Ê‚˙Â ‡tÒk ÈÈ·Ê ¯·b „·Ú ÏÎÂ¿»»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈
:da ÏeÎÈ ÔÎa¿≈≈≈

da:מה  ÏeÎÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡·˙Bz»»«¬ƒ»»≈≈

Èa˙‡מו  ÔÓ ˜Èt˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡„Á ‡¯Â·Áa«¬…»¬»ƒ¿¬≈»«≈ƒ≈»
:da Ôe¯a˙˙ ‡Ï ‡Ó¯‚Â ‡¯·Ï ‡¯Òa ÔÓƒƒ¿»¿»»¿«¿»»ƒ¿¿≈

d˙È:מז  Ôe„aÚÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.i"Xx oFWl ,Ff dWxR dxn`p oqipA§¦¨¤¤§¨¨¨¨§©¦
:DtFqA aEzM ixdW ,xaCd okeeNòiå §¥©¨¨¤£¥¨§¨©©£

'ä äeö øLàk ìàøNé éða ìkwEqR) ¨§¥¦§¨¥©£¤¦¨¨

(.'p.mdicare md ElFOPW mdilr cOll ,§©¥£¥¤¤¦¥§©§¥¤
dWxRd miCwdl oiCA did oM m`e§¦¥¨¨©¦§©§¦©¨¨¨

mcw z`Gdäìélä éöça éäéålirl) ©ŸŸ¤©§¦©£¦©©§¨§¥

(.h"k wEqRzWxR iM ,mrHd la` .Lãçä ¨£¨©©©¦¨¨©©Ÿ¤
íëì äfäWcg W`xA dxn`pmigqR) ©¤¨¤¤¤§¨§ŸŸ¤§¨¦

(:'e,FzEgilW dWn dUr cIn mFIA FaE ,©¦¨¨¨¤§¦
øîàiå ìàøNé éð÷æ ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¤§¨¦§¥¦§¨¥©Ÿ¤

íäìà(.`"k wEqR)zTgA mzF` dEv , £¥¤¨¦¨¨§ª©
dXng lilA El`BIW mgihade gqRd©¤©§¦§¦¨¤¦¨£§¥£¦¨

,Epin`d mde ,xUreåçzLiå íòä ãwiå ¨¨§¥¤¡¦©¦Ÿ¨¨©¦§©£
(.f"k wEqR)dfl aEzMd Knqe .éöça éäéå ¨§¨©©¨¨¤©§¦©£¦
äìélä,mzghad mdl mITW xnFl ©©§¨©¤¦¥¨¤©§¨¨¨

oFW`x oiprl xfg df milWdWkE§¤¦§¦¤¨©§¦§¨¦
z`f dtiqFde .gqRd zTg milWdl§©§¦ª©©¤©§¦¨Ÿ
xkp oA xEQ`" ,zFAx zFvn dWxRd©¨¨¨¦§©¦¤¥¨
zxiaWE" ,"ziAd on d`vFde" ,"lxre§¨¥§¨¨¦©©¦§¦©
cIn zFvn ode ,"xBd gqtE" "mvr¤¤¤©©¥§¥¦§¦¨
ipA EUr iM DA milWde ,zFxFclE§§¦§¦¨¦¨§¥

df lM l`xUi.'ä äeö øLàk eNòå ¦§¨¥¨¤§¨©£¤¦¨

:o`kA xn`e,ìàøNé éða ìkx`al §¨©§¨¨§¥¦§¨¥§¨¥
'd iR z` xaFr cg` mdA did `NW¤Ÿ¨¨¨¤¤¨¥¤¦
gqRd ipicA dEv xW` lkaE dN` lkA§¨¥¤§¨£¤¦¨§¦¥©¤©

.zFxMfPd zFIWxRd lkA§¨©¨¨¦©¦§¨
à"øågqtA dWxRd z`f iM xn` §¨©¦Ÿ©¨¨¨§¤©

qR ixg` dxn`p zFxFCg ¤¤§¨©£¥¤©
:xn`e ,mixvnìàøNé éðá eNòiålr ¦§©¦§¨©©©£§¥¦§¨¥©

,zipXd dpXA EUrW xAcn gqR¤©¦§¨¤¨©¨¨©¥¦
EdgiPIe :KxcM ,d`ESd mr o`kA aYkpe§¦§©§¨¦©©¨¨§¤¤©©¦¥

zxnWnl zcrd iptl oxd`,f"h oNdl) ©£Ÿ¦§¥¨¥ª§¦§¨¤§©¨

(.c"llkA EEhvp `l iM ,WEAW dfe .§¤¦¦Ÿ¦§©§¨
mixvn gqtA `N` EN`d zFIWxRd©¨¨¦¨¥¤¨§¤©¦§©¦
,dlrnl xn`PW FnM ux`d igqtaE§¦§¥¨¨¤§¤¤¡©§©§¨

'Fbe ux`d l` E`az iM dide(.d"k wEqR), §¨¨¦¨Ÿ¤¨¨¤§¨

DA EEhvPW devn xAcn gqR la £̀¨¤©¦§¨¦§¨¤¦§©¨
.wxRd FzF`A§©¤¤

ìkeia`l eiUrn "ExMpzPW" .xkp oA ¨¤¥¨¤¦§©§©£¨§¨¦
l`xUi cg`e iFB cg`e ,minXAW¤©¨©¦§¤¨§¤¨¦§¨¥

`zlikOn i"Xx oFWl .rnWnAo`M) §©§¨§©¦¦§¦§¨¨

(.e"h `gqR`N` Kxvd `l aEzMde . ¦§¨§©¨Ÿª§©¤¨
`"z oke .l`xUiløëð ïa ìklM" : §¦§¨¥§¥¨¤¥¨¨

eig`l xMpzdW ,cOYW`C "l`xUi xA©¦§¨¥§¦§©©¤¦§©¥§¤¨

,mirxd eiUrnA minXAW eia`lE§¨¦¤©¨©¦§©£¨¨¨¦
lkA minkg ExiMfdW cOWn `Ede§§ª¨¤¦§¦£¨¦§¨
,rCnWn FxErWe ,xMpn FWExtE ,mFwn̈¥§ª¨§¦¦ª§¨
idFg`l sqFi rcFnYW`e :oFWNn¦§§¦§§©¥©£¦

idFrcFnYWi` `l oEpi`e,a"n ziW`xA) §¦¨¦§§§¦§¥¦

(.'gdEriladW FnM ,o"ird Exqge ,§¨§¨©¦§¤¦§¦¨
mFwnA mcn Exn`e ,zFAx zFNnA§¦©§¨§¥©¦§

mrcn(mEBxYA .'f ,f"k ilWn)xFC ,ihw xFC , ¥©©¦§¥©©§¨¦
rihw(:'i zFAzM)riwA ,iwA .oixcdpq) ¨¦©§ª¨¦¨¦©©§¤§¦

(:'d.bn dxez

(dn)áLBz.aWFY xB df,øéëNdf ¨¤¥¨¨¦¤
`lde xnFl cEnlY dnE .iFBd©©©§©©£Ÿ
lEdn iaxr oFbM `N` ,md milxr£¥¦¥¤¨§£¨¦¨

lEdn ipFrabe(o`M `zlikn).i"Xx oFWl . §¦§¦¨§¦§¨¨§©¦
xd aYki dOl iYrci `lemixaCd a §Ÿ¨©§¦¨¨¦§Ÿ¨©©§¨¦

migCPd`xnBA(.`"r zFnai)EWwd ixdW , ©¦¨¦©§¨¨§¨¤£¥¦§
xcFPd :opYde Edpip oilEn iPde :df lr©¤§©¥¦¦§§¨¨©©¥
xEq`e l`xUi ilxrA xYn milxrd on¦¨£¥¦ª¨§©§¥¦§¨¥§¨

mlFrd zFO` ilEnA(:`"l mixcp):xn`PW , §¥ª¨¨§¨¦¤¤¡©
l`xUi ziA lke milxr miFBd lk iM¦¨©¦£¥¦§¨¥¦§¨¥

al ilxr(.d"k ,'h dinxi)aEzMd Ecinrde , ©§¥¥¦§§¨§¤¡¦©¨
.lah `le lOW xbAen dxez §¥¤¨§Ÿ¨©



פג `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ycew zayl inei xeriy
i"yx£B˙‡ eNÚÈ Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏk∑ לפי נאמר? לּמה »¬«ƒ¿»≈«¬…ְֱִֶַָָ

אבֹות", לבית "ׂשה מצרים: ּבפסח אֹומר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
ּכן? ּדֹורֹות' 'ּפסח אף יכֹול למׁשּפחֹות, עליו ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּנמנּו

יׂשראל  "ּכלֿעדת אֹותֹו"יעׂשּתלמּודֿלֹומר: .ּו ְְֲֲִֵַַַַָָ

(çî)Bì ìBnä ýåýéì çñô äNòå øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼¦¯´
õøàä çøæàk äéäå BúNòì áø÷é æàå øëæ-ìë̈¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´¨¨®¤

:Ba ìëàé-àì ìøò-ìëå§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ∑ ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ¿»»∆«ְֲִֵֶֶַַַַָָ

אזרח  מה הארץ". ּכאזרח "והיה ּתלמּודֿלֹומר: ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָמּיד?
עׂשר  ּבארּבעה ּגר אף עׂשר, Ï¯ÚŒÏÎÂ.ּבארּבעה ְְְְֵַַַָָָָָָָָ¿»»≈

Ba ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑,מילה מחמת אחיו ׁשּמתּו את להביא ……«ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
יאכל  לא נכר מ"ּבן נלמד ואינֹו לערלּות, מּומר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשאינֹו

.ּבֹו"
(èî):íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäé úçà äøBz¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«

i"yx£'B‚Â ˙Á‡ ‰¯Bz∑ ּגר ׁשּבּתֹורהלהׁשוֹות מצֹות לׁשאר אף .(מכילתא)לאזרח »««¿ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(ð)-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða-ìk eNòiå©©«£−¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤
eNò ïk ïøäà-úàå äLîñ : ¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬¨«

(àð)éða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöòa éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯
íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNéô : ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

ß hay 'e ycew zay ß

âé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì-Lc÷©¤¦̧¨§¹¤³¤¨¤̧¤Æ¦§¥´¦§¨¥½
:àeä éì äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨®¦−«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk ¯Ët∑ הרחם את ּכמֹוׁשּפתח ּתחּלה, ∆∆»∆∆ְְִֶֶֶֶַָָָ
יז) וכן(משלי מדֹון", ראׁשית מים כב)"ּפֹוטר (תהלים ְִִֵֵֵַָ

ׂשפתים  יפּתחּו בׂשפה", ‰e‡."יפטירּו ÈÏ∑ לעצמי ְְְְְִִִַַָָָƒְְִַ
מצרים קניתים  ּבכֹורי ׁשהּכיתי .עלֿידי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַ

(â)øLà äfä íBiä-úà øBëæ íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧
àéöBä ãé ÷æça ék íéãáò úéaî íéøönî íúàöé§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦ µ§´Ÿ¤½̈¦¯

:õîç ìëàé àìå äfî íëúà ýåýé§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ∑ מצרים יציאת ׁשּמזּכירין יֹום לּמד .ּבכל »∆««∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ÁÒt‡מח  „aÚÈÂ ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
·¯˜È ÔÎ·e ‡¯eÎc Ïk dÏ ¯Ê‚Ó ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«≈»¿»¿≈ƒ¿«
‡Ï¯Ú ÏÎÂ ‡Ú¯‡„ ‡·ÈvÈk È‰ÈÂ d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ≈¿«ƒ»¿«¿»¿»«¿»

:da ÏeÎÈ ‡Ï»≈≈

Bi‚Ïe¯‡מט  ‡·ÈvÈÏ ‡‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿≈¿«ƒ»¿ƒ»
:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

È˙נ  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa Ïk e„·ÚÂ«¬»»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…≈¬»

Èaנא  ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈«≈¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÏÈÁ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

cÏÂ‡ב  Ïk Á˙t ‡¯Îea Ïk ÈÓ„˜ Lc˜‡«¿≈√»«»¿»»«»«¿»
:‡e‰ ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a Ï‡¯NÈ È·aƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

ÓBÈ‡ג  ˙È ÔÈ¯ÈÎ„ BÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬¿ƒƒ»»
‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ Ôez˜Ù Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»
‡ÏÂ ‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»¿»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`p)àéöBä äfä íBiä íöòa éäéå©§¦§¤¤©©¤¦
.'ädlrnl xn`W ipRn(.a"n wEqR): ¦§¥¤¨©§©§¨¨

õøàî íàéöBäì 'äì àeä íéønL ìéì¥¦ª¦©§¦¨¥¤¤
,íéøöîdliNA E`vi `l iM WxtE xfg ¦§¨¦¨©¥©¦Ÿ¨§©©§¨

zEWx mdl ozPW `N` ,ux`d on mNMª¨¦¨¨¤¤¨¤¨©¨¤§

la` ,oixFg ipA Eide z`vlíBiä íöòa ¨¥§¨§¥¦£¨§¤¤©
àeäälM mr" mixvn lEaB lMn E`vi ©¨§¦¨§¦§©¦¦¨

ax axre miWPd `av "mzF`av¦§¨§¨©¨¦§¥¤©
iM WxR `"xe .mdilr mielPdéäéå ©¦§¦£¥¤§¥©¦©§¦

äfä íBiä íöòa"`ivFdW"úà 'ä §¤¤©©¤¤¦¤

íéøöî õøàî ìàøNé éðamXd xAC §¥¦§¨¥¥¤¤¦§©¦¦¥©¥
.il WCw dWn l`` dxez ¤¤©¤¦

mrhe (a)éì Lc÷,cIn mzF` WCwIW §©©©¤¦¤§©¥¨¦¨
xAcOA zbdFp devOd didYW¤¦§¤©¦§¨¤¤©¦§¨

(:'c zFxFkA)zFAx zFvn dWxRd dtiqFde . §§¦¨©¨¨¨¦§©



a`פד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ycew zayl inei xeriy

(ã):áéáàä Lãça íéàöé ízà íBiä©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
i"yx£·È·‡‰ L„Áa∑ ּבאיזה יֹודעין היינּו לא וכי ¿…∆»»ƒְְְִִִֵֶָֹ

ׁשּגמלכם  חסד ראּו להם: אמר ּכ אּלא יצאּו? ְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחדׁש
חּמה  לא לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא ּבחדׁש אתכם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהֹוציא

אֹומר: הּוא וכן ּגׁשמים, ולא צּנה סח)ולא (תהלים ְְְְִִֵֵָָֹֹ
ּכׁשר  ׁשהּוא חדׁש ּבּכֹוׁשרֹות", אסירים ֲִִִֵֶֶַָָֹ"מֹוציא

.לצאת  ֵָ

(ä)ézçäå éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧
éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåúúì E §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤

äãáòä-úà zãáòå Láãe áìç úáæ õøà Cì̈½¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬
:äfä Lãça úàfä©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ı¯‡ Ï‡∑ מנה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ∆∆∆«¿«¬ƒ¿ְִֶַַָָֹ
ּבמׁשמע, ּגֹויים ׁשבעה ּכל עממין, חמּׁשה ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָאּלא
היתה  ּכנען מּמׁשּפחת ואחת הם, ּכנעני ּבכלל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻׁשּכּלן

ׁשם  לּה נקרא ּכנעניׁשּלא ÚaL.(תנחומא)אּלא ְְֲִִֵֶֶַָָָֹƒ¿«
'B‚Â EÈ˙·‡Ï∑:אֹומר הּוא טו)ּבאברהם (בראשית «¬…∆¿ְְֵַָָ

וגֹו'" אברם את ה' ּכרת ההּוא הּוא "ּבּיֹום ּוביצחק , ְְְְִֶַַַַָָָ
כ)אֹומר: ּוביעק (שם וגֹו'", הּזאת ּבארץ הּוא "ּגּור ב ְְֲֵֶַַָָֹֹ
כט)אֹומר: וגֹו'"(שם עליה ׁשֹוכב אּתה אׁשר ."הארץ ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָ

L·„e ·ÏÁ ˙·Ê∑ זב והּדבׁש העּזים, מן זב חלב »«»»¿»ְְִִִַַָָָָָ

הּתאנים ּומן הּתמרים ו)מן ‰Ú·„‰.(מגילה ˙‡ ְְִִִִֵַַָ∆»¬…»
˙‡f‰∑(צו למעלה:(פסחים נאמר ּכבר והלא ּפסח. ׁשל «…ְְְֱֲֶֶֶַַַַָָֹ

ּוׁשנאּה? חזר ולּמה וגֹו'", הארץ אל תבאּו ּכי ְְְְִֶֶַָָָָָָָָָָֹ"והיה
נאמר: ראׁשֹונה ּבפרׁשה ּבּה. ׁשּנתחּדׁש ּדבר ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבׁשביל

יב) העבדה (לעיל מה ּבניכם אליכם יאמרּו ּכי ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹ"והיה
את  ׁשהֹוציא מדּבר, הּכתּוב רׁשע ּבבן לכם", ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזאת
ׁשאינֹו ּבבן ,"לבנ "והּגדּת וכאן: הּכלל. מן ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָעצמֹו
אּתה  לֹו ׁשּתפּתח מלּמד והּכתּוב לׁשאל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹיֹודע

הּלב  את הּמֹוׁשכין אּגדה .ּבדברי ְְְִִֵֵֶַַַָָ

(å)âç éòéáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úòáL¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−
ýåýéì: ©«Ÿ̈«

Èa‡c·‡:ד  ‡Á¯Èa ÔÈ˜Ù Ôez‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

„ÚÎ‡‰ה  ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»»
ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ«ƒ
L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»«¿»«¿»¬»¿»
:ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡„‰ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»»¿»»»»¿«¿»»≈

ÓBÈ·e‡ו  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈«ƒ»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,aia` didW Wcgde mFId ExMfIW¤¦§§©§©Ÿ¤¤¨¨¨¦
dfe ,DcrFnl z`Gd dTgd z` ExnWie§¦§§¤©ª¨©Ÿ§£¨§¤
gqR dUrp `l iM dpXd xEArl fnx¤¤§¦©¨¨¦Ÿ©£¨¤©
`l ungA dtiqFde ,aia`d WcgA wx©§Ÿ¤¨¨¦§¦¨§¨¥Ÿ
zFvnE ,LlaB lkA xF`U Ll d`xi¥¨¤§§§¨§ª¤¦§

.zFthFHdb dxez ©¨
(d)õøà ìà 'ä Eàéáé éë äéäå§¨¨¦§¦£¤¤¤

.éðòðkä`N` dpn `NW iR lr s` ©§©£¦©©¦¤Ÿ¨¨¤¨
miOr draW lM ,oinnr dXng£¦¨£¨¦¨¦§¨©¦

pMd llkA mNMW rnWnA,md ipr §©§¨¤ª¨¦§©©§©£¦¥
on zg`e`xwp `NW dzid zFgRWOd §©©¦©¦§¨¨§¨¤Ÿ¦§¨

zn`aE .i"Xx oFWl .iprpM `N` Dl̈¤¨§©£¦§©¦¤¡¤
mNM eipA mdW iprpM llkA mdW¤¥¦§©§©£¦¤¥¨¨ª¨

(.f"iÎe"h ,'i ziW`xA):xn`WM KklE ,éë äéäå §¥¦§¨§¤¨©§¨¨¦
éðòðkä õøà ìà 'ä Eàéáé(.`"i wEqR), §¦£¤¤¤©§©£¦¨

lkA aEzMd xn` oke ,mNM z` FA llki¦§Ÿ¤ª¨§¥¨©©¨§¨
mrh oi` o`kA la` ,"orpM ux`" mFwn̈¤¤§©©£¨§¨¥©©
.iprpM llkA mzvw giPie mAx xiMfIW¤©§¦ª¨§©¦©§¨¨¦§©§©£¦

úòãåEpizFAx(.'h ,e"k mixaC ixtqA)dzidW §©©©¥§¦§¦§¨¦¤¨§¨
alg zaf ElNd minnr 'd ux ¤̀¤£¨¦©¨¨©¨¨
mipXd ux` ok dzid `le ,WacE§¨§Ÿ¨§¨¥¤¤©§©¦

ux`A mzF` xVai KklE ,mix`WPd©¦§¨¦§¨§©¥¨¨¨¤
oiprl ixtqA EpipW KM .z`Gd©Ÿ¨¨¦§¦§¦§¦§©

:mixEMAdúàfä õøàä úà eðì ïziå ©¦¦©¦¥¨¤¨¨¤©Ÿ
,Láãe áìç úáæ õøàdnúáæ õøà ¤¤¨©¨¨§¨¨¤¤¨©

Láãe áìçoNdl xEn`d(EpiptNW wEqRA) ¨¨§¨¨¨§©¨©¨¤§¨¥

s` minnr dXng ux`áìç úáæ õøà ¤¤£¦¨£¨¦©¤¤¨©¨¨
Láãe.minnr 'd ux` o`M dxEn`d §¨¨£¨¨¤¤£¨¦

mixEMA mi`ian oi` xnF` iqFi iAx©¦¦¥¥§¦¦¦¦
WacE alg zaf Dpi`W oCxIl xarn¥¥¤©©§¥¤¥¨¨©¨¨§¨

(l"kr)on minnrd ipW ux` Ehrn ixd .£¥¦£¤¤§¥¨£¨¦¦
,WacE alg zaf Dpi`W itl mixEMAd©¦¦§¦¤¥¨¨©¨¨§¨
dzidW oCxId xar s` hrn iqFi 'xe§¦¦¥©¥¤©©§¥¤¨§¨
zaf Dpi` `id mBW itl ixFn` lW¤¡¦§¦¤©¦¥¨¨©
`Ed o`M xMfOd ixFn`de ,WacE alg̈¨§¨§¨¡¦©ª§¨¨
oiprke .Dnvr l`xUi ux`AW FzF`¤§¤¤¦§¨¥©§¨§¨¦§¨

z`Gd dWxRA `zlikOA EpW dGdWix) ©¤¨©§¦§¨©¨¨¨©Ÿ¥

(.f"i wxRixtqA iEpW cFre .(.c"qw mihtFW): ¤¤§¨§¦§¦§¦

Fl didi `l dlgpe(.'a ,g"i mixaC)zlgp Ff , §©£¨Ÿ¦§¤§¨¦©£©
eig` axwA .oinnr dXng(mW)zlgp Ff , £¦¨£¨¦§¤¤¤¨¨©£©

minnr ipW(l"kr)onvr iptA EWixtd . §¥£¨¦¦§¦¦§¥©§¨
ux`d xTr mdW itl ,ElNd oinnr 'd£¨¦©¨§¦¤¥¦©¨¨¤

.WacE alg zaf `idW mgihad DAW¤¨¦§¦¨¤¦¨©¨¨§¨
mixhFWe mihtFW zWxtA i"Xxe(mW) §©¦§¨¨©§¦§§¦¨

.`zixAd FfA dXwzp¦§©¨§©¨¨§¨
ìòå:dlrnl aEzMd FGd zrCdìà §©©©©©©¨§©§¨¤

õøà ìà äáçøe äáBè õøà¤¤¨§¨¨¤¤¤
Láãe áìç úáæ(.'g ,'b lirl)xEarA `l , ¨©¨¨§¨§¥Ÿ©£

z` mW siqFd WacE alg zaf,éæøtä ¨©¨¨§¨¦¨¤©§¦¦
xEarA `N`,äáçøe äáBè õøàmde ¤¨©£¤¤¨§¨¨§¥

iM ,mFwn lkA mixMfPd miFB dXXd©¦¨¦©¦§¨¦§¨¨¦
wx dxFYA xMfp `le dPR iWBxBd©¦§¨¦¦¨§Ÿ¦§©©¨©
'Fbe LipRn miAx miFB lWpe :wEqRA©¨§¨©¦©¦¦¨¤§

(.'` ,f mixaC):aEzM oke ,miAx xn` okle , §¨¦§¨¥¨©©¦§¥¨
ixn`de iYgd mnixgY mxgd iM¦©£¥©£¦¥©¦¦§¨¡Ÿ¦

iqEaide iEgd ifxRde iprpMd(.f"i ,'k mW), ©§©£¦§©§¦¦©¦¦§©§¦¨

`ai `l iM fnxi ,iWBxBd xiMfd `le§Ÿ¦§¦©¦§¨¦¦§Ÿ¦Ÿ¨Ÿ
.mdipRn dPtie dnglnA mdOre dxez ¦¨¤§¦§¨¨¦©¤¦§¥¤

mrhe (e)'äì âç éòéáMä íBiáe §©©©©§¦¦©©
,"iriaXd mFIA mdiBg" E`iaIW¤¨¦©¥¤©©§¦¦
oinElWY Fl oi`W ,cFr Exg`i `le§Ÿ§©£¤¥©§¦
oinElWY Fl Wi oFW`xd la` .KM xg ©̀©¨£¨¨¦¥©§¦

bgd oiprl draW lM(.'h dbibg)mdipWE . ¨¦§¨§¦§©¤¨£¦¨§¥¤



פה `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ycew zayl inei xeriy

(æ)Eì äàøé-àìå íéîiä úòáL úà ìëàé úBvî©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«¨¤̧§¹
Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå õîç: ¨¥À§Ÿ¥«¨¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«

(ç)ðáì zãbäåäNò äæ øeáòa øîàì àeää íBia E §¦©§¨´§¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³
:íéøönî éúàöa éì ýåýé§Ÿ̈Æ¦½§¥¦−¦¦§¨«¦

i"yx£‰Ê ¯e·Úa∑ ּכגֹון מצוֹותיו, ׁשאקּים :ּבעבּור «¬∆ְְֲֲִֵֶַַָ
הּללּו ּומרֹור מּצה ÈÏ.ּפסח, '‰ ‰NÚ∑ ּתׁשּובה רמז ֶַַַָָָ»»ƒְַָָ

רׁשע, היית לבן ׁשאּלּו ,ל ולא לי" ה' "עׂשה לֹומר: ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ
להּגאל,ׁשם  ּכדאי היית .(מכילתא)לא ְְִִֵַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ליגאל ּכדאי היית ח)לא "לא (יג, נאמר ּבּמכילּתא ואּלּו ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּסרבּו הרׁשעים רק ּדהּנה לבאר, ויׁש נגאל". לצאת היה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

נגאלּומּמצרים ולא חׁש מּכת ּבעת כב)מתּו י, לעיל .(רׁש"י ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹֹ

מֹוציא  הּוא ׁשהרי נגאל, היה ּכן זה רׁשע' ׁש'ּבן אפֹוא, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָמּובן
לגּבי רק הּכלל מן עצמֹו ּפסחאת אּולם קרּבן ּומרֹור), (מּצה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּכתּוב: לֹו אֹומר לכן מצרים. ליציאת ׁשּי ׁשהּוא מֹודה ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּוא
ׁשחטאּו הרׁשעים ׁשאר (ּכמֹו נגאל היית ׁשם היית ְְְְְִִִִֶָָָָָָָָָָלּו
ּכדאי  היית לא אבל מּמצרים), ׁשּיצאּו אחרים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹּבדברים

.לכ ְְָָוראּוי

(è)kæìe Eãé-ìò úBàì Eì äéäåéðéò ïéa ïBøïòîì E §¨¨Á§¸§¹©¨«§À§¦¨Æ¥´¥¤½§©À©
éôa ýåýé úøBz äéäzEàöBä ä÷æç ãéa ék E ¦«§¤²©¬§Ÿ̈−§¦®¦ µ§¨´£¨½̈¦«£¬

:íéøönî ýåýé§Ÿ̈−¦¦§¨«¦
i"yx£˙B‡Ï EÏ ‰È‰Â∑ל ּתהיה מצרים יציאת ¿»»¿¿ְְְְִִִִֶַַ

EÈÈÚ.לאֹות  ÔÈa ÔB¯kÊÏe E„ÈŒÏÚ∑ לֹומר רֹוצה ְ«»¿¿ƒ»≈≈∆ֶַ
ּובּזרֹוע  ּבראׁש ותקׁשרם הּללּו ּפרׁשּיֹות ÏÚ.ׁשּתכּתב ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹ«

E„È∑ ּבפרׁשה מלא "ידכה" ,לפיכ ׂשמאל. יד על »¿ְְְְִֵַָָָָָָָָֹ
טז)ׁשנּיה פסוק ּכהה(לקמן ׁשהיא יד ּבּה, לדרׁש (מכילתא., ְְִִִֵֶָָָָֹ

לז) .מנחות
(é)íéîiî dãòBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£¨®¦¨¦−

:äîéîéô ¨¦«¨
i"yx£‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ∑לׁשנה לו)מּׁשנה .(מנחות ƒ»ƒ»ƒ»ְִָָָָ

ÈÊÁ˙Èז  ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ˙È ÏÎ‡˙È ¯Èht«ƒƒ¿¬≈»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬≈
ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ÚÈÓÁ CÏ»¬ƒ«¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»

:CÓeÁz¿»

ÏÈ„aח  ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa C·Ï ÈeÁ˙e¿«ƒƒ¿»¿»«¿≈»¿ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ È˜tÓa ÈÏ ÈÈ „·Ú ÔÈc≈¬«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ

CÈÈÚט  ÔÈa ‡¯Î„Ïe C„È ÏÚ ˙‡Ï CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿««¿»¿»¿»»≈≈»
‡„Èa È¯‡ CÓeÙa ÈÈ„ ‡˙È¯B‡ È‰z ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿»«¿»¿»¬≈ƒ»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ C˜t‡ ‡ÙÈw«̇ƒ»«¿»¿»ƒƒ¿»ƒ

ÔÓÊÏ:י  ÔÓfÓ dÓÊÏ ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Exn`W FnM ,Wcw `xwn oiprl mieẄ¦§¦§©¦§¨Ÿ¤§¤¨§
:dlrnlLã÷ àø÷î ïBLàøä íBiáe §©§¨©¨¦¦§¨Ÿ¤

'FbeLã÷ àø÷î éòéáMä íBéáe'Fbe §©©§¦¦¦§¨Ÿ¤§
(.f"h ,a"i).f dxez

(g)øeáòa .éì 'ä äNò äæ øeáòa©£¤¨¨¦©£
äæ"dUrW"éúàöa éì 'ä ¤¤¨¨¦§¥¦

,íéøönîKxCd z` mdl YrcFde :oke ¦¦§¨¦§¥§©§¨¨¤¤©¤¤
Da Ekli(.'k ,g"i oNdl)xn`i .oM miAxe , ¥§¨§©¨§©¦¥Ÿ©

iMéúàöa éì 'ä äNòL äæ øeáòa ¦©£¤¤¨¨¦§¥¦
íéøönî,z`Gd dcFard z` caFr ip` ¦¦§©¦£¦¥¤¨£¨©Ÿ

gaf ip` oM lr :dHnl xn`W oiprM§¦§¨¤¨©§©¨©¥£¦Ÿ¥©
mgx xhR lM 'dl(.e"h ,b"i oNdl)xn`e . ©¨¤¤¤¤§©¨§¨©

,äæd`Fx dY`W df Fl ciBY xnFlM ¤§©©¦¤¤©¨¤

.mixvOn Lz`vA Ll 'd dUrW LipirA§¥¤¤¨¨§§¥§¦¦§©¦
EWxC EpizFAxe(.f"i `gqR o`M `zlikn)iM §©¥¨§§¦§¨¨¦§¨¦

.fnxi eiptl migPOW xFxnE dSn lr©©¨¨¤ª¨¦§¨¨¦§Ÿ
ïëzéå:FxErW didIWðáì zãbäåE §¦¨¥¤¦§¤¦§¦©§¨§¦§

éúàöa éì 'ä äNò äæ øeáòa©£¤¨¨¦§¥¦
,íéøönî,"il 'd dUr Kke KM" xnF`M ¦¦§¨¦§¥¨§¨¨¨¦

zNn iMøeáòa,"oipr mvrA" mB WOWY ¦¦©©£§©¥©§¤¤¦§¨
JaYe Ynv ig clId xEarA :FnMÎl`EnW) §©£©¤¤©©§¨©¥§§§¥

(.`"k ,a"i 'axn` mdxa` iAxe .llbA Fpi` ,¥¦§©§©¦©§¨¨¨©
iMäæ øeáòaeiptl caFre dUFr ip`W ¦©£¤¤£¦¤§¥§¨¨

dSOde gqRd zlik`Aéì 'ä äNò ©£¦©©¤©§©©¨¨¨¦
cr zFzF`.íéøönî éðàéöBäLFpi`e ©¤¦©¦¦¦§©¦§¥

aEzMd Wxt` cFre .oFkp.f"h wEqtA oNdl) ¨§£¨¥©¨§©¨§¨

(zn`d KxC lre d"c.h dxez §©¤¤¨¡¤

(h)ïBøkæìe Eãé ìò úBàì Eì äéäå§¨¨§§©¨§§¦¨
éðéò ïéa'ä úøBz äéäz ïòîì E ¥¥¤§©©¦§¤©

éôa.E:FxErWìò úBàì Eì äéäå §¦¦§¨¨§§©
éðéò ïéa ïBøkæìe Eãéä÷æç ãéa ék E ¨§§¦¨¥¥¤¦§¨£¨¨

äéäz ïòîì íéøönî 'ä EàéöBä¦£¦¦§©¦§©©¦§¤
éôa 'ä úøBz.Elr aYkYW WExtE ©§¦¥¤¦§Ÿ©

xMfze mixvn z`ivi Lipir oiA lre Lcï§§©¥¥¤§¦©¦§©¦§¦§Ÿ
DzF`,cinY'ä úøBz äéäzL ïòîì ¨¨¦§©©¤¦§¤©

éôaE`Ed iM eizFxFze eizevn xnWl §¦¦§Ÿ¦§Ÿ¨§¨¦
.micar ziAn LcFRd LipFc`i dxez £¤©§¦¥£¨¦



a`פו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ycew zayl inei xeriy

(àé)øLàk éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²
éúáàìå Eì òaLð:Cì dðúðe E ¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

i"yx£E‡·È Èk ‰È‰Â∑ מּכאן ׁשּלמדּו מרּבֹותינּו יׁש ¿»»ƒ¿ƒ¬ְִֵֵֵֶַָָ
ּבכֹור  קדׁשּו והאֹומר ׁשּלא ּבּמדּבר. הּנֹולדים ֹות ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ּתקּימּוהּו אם לֹומר: זֹו ּביאה מפרׁש ְְְְִִֵֶַַָָָׁשּקדׁשּו,
ׁשם ּותקּימּוהּו לארץ להּכנס ּתזּכּו .(מכילתא)ּבּמדּבר, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

EÏ ÚaL∑?ל נׁשּבע ו)והיכן אתכם (לעיל "והבאתי ƒ¿«¿ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָ
הארץ  וגֹו'"אל נׂשאתי CÏ.אׁשר d˙e∑(מכילתא) ְֲִֶֶֶָָָָ¿»»»

ּבעיני ּבּיֹום ּתהא ּבֹו ל נתנּה ּתהי ּכאּלּו ואל , ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ
אבֹות  ּכירּׁשת ּבעיני. ְִֵֶַָֻ

(áé)øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáòäå|øâL §©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤¤´¤
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

i"yx£z¯·Ú‰Â∑,הפרׁשה לׁשֹון אּלא "והעברּת" אין ¿«¬«¿»ְְְְֲֵֶַַַָָָָ
לבּתֹו" נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא L‚¯.וכן ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָ∆∆

‰Ó‰a∑,עּתֹו ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו נפל ¿≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַֹ
הּבא  את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹולּמד
,אלפי ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, קרּוי נפל, ׁשאינֹו ואף ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחריו,

ּכבר  ׁשהרי הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל
ּבהמה  ּבכֹור אף ּתאמר: ואם רחם". ּפטר "כל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכתב:

ּבמׁשמע  "ּבבקרטמאה אחר: ּבמקֹום ּופרׁש ּבא , ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָ
ּפטר  כל "והעברּת לפרׁש: יׁש אחר, לׁשֹון ."ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּובצאנ

אדם  ּבבכֹור מדּבר רחם", הּכתּוב -. ְְִֵֶֶַַָָָ

(âé)äcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éðáa íãà øBëa ìëå Bzôøòå:äcôz E ©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

i"yx£¯ÓÁ ¯Ët∑,טמאה ּבהמה ׁשאר ּפטר ולא ∆∆¬…ְְְְֵֵֶֶָָָֹ
היא  הּכתּוב ׁשּנמ גזרת לפי מצרים , ּבכֹורי ׁשלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָ

ּביציאתן  יׂשראל את ׁשּסּיעּו ועֹוד, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָלחמֹורים.
הרּבה  נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל (ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּמצרים
מצרים  ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים .חמֹורים) ְְְְֲִִִִִִֶַָָָ

‰N· ‰cÙz∑ מּתר חמֹור ּופטר לּכהן, ׂשה נֹותן ƒ¿∆¿∆ֲֵֵֶֶֶַָֹֻ

והּׂשה  ּכהן חּלין ּבהנאה, עֹורפֹו∑BzÙ¯ÚÂ.ּביד ְְֲִֵֶַַַָָֹֻ«¬«¿ְ
ׁשל  ממֹונֹו הפסיד הּוא והֹורגֹו. מאחֹוריו ְְְְֲִִִֵֶָָּבקֹופיץ

ממֹונֹו יפסיד לפיכ ‡„Ì.(מכילתא)ּכהן, ¯BÎa ÏÎÂ ְְִִֵַָָֹ¿…¿»»
‰cÙz EÈ·a∑ ּבמקֹום קצּוב ּפדיֹונֹו סלעים, חמׁש ¿»∆ƒ¿∆ְְְִִֵָָָָ

.אחר  ֵַ

(ãé)ðá EìàLé-ék äéäåúàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦

:íéãáò úéaî¦¥¬£¨¦«
i"yx£¯ÁÓ E· EÏ‡LÈ Èk∑ עכׁשו ׁשהּוא 'מחר' יׁש ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְֵֶַָָָ

ּוכגֹון: זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא 'מחר' כב)ויׁש (יהושע ְְְְְֵֶֶַַַָָ
ל  ּבניכם יאמרּו ראּובן "מחר ּובני ּגד ּדבני .בנינּו" ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ

˙‡f ‰Ó∑ להעמיק יֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה «…ְֲִִִֵֵֵֶֶַַ

Ók‡יא  È‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»≈¿»
:CÏ dpzÈÂ C˙‰·‡ÏÂ CÏ ÌÈi˜ È„ƒ«ƒ»¿«¬»»»¿ƒ¿ƒ«»

Á˙tיב  ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡cÏÂ Á˙Ù Ïk ¯aÚ˙Â¿«¿«»»««¿»√»¿»¿»»«
Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îc CÏ È‰È Èc ‡¯ÈÚa „ÏÂ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»

:ÈÈ¿»

B¯Ùz˜יג  ‡¯ÓÁ„ (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»ƒ¿
ÏÎÂ dÙ˜˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»

:˜B¯Ùz CÈ·a ‡L‡„ ‡¯Îea¿»«¬»»ƒ¿»ƒ¿

Ó‡יד  ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ Ca CpÏ‡LÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»
ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡„»¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(biÎ`i)õøà ìà 'ä Eàáé ék äéäå§¨¨¦§¦£¤¤¤
.éðòðkäxhR zevn iM xEarA ©§©£¦©£¦¦§©¤¤

lre .ux`A `N` zbdFp dPpi` xFng£¥¤¨¤¤¤¨¨¨¤§©
:hWRd KxCøBëa ìk éì Lc÷lirl) ¤¤©§¨©¤¦¨§§¥

(.'a wEqR,mFId l`xUiA mi`vnPd lM , ¨¨©¦§¨¦§¦§¨¥©
FzFMdA zeOn m`cRW xEarA iM¦©£¤§¨¨¦¨¤§©
Fl miWFcw EidIW dEv mixvn ux`A§¤¤¦§©¦¦¨¤¦§§¦
dEvi xW` lkl 'd zcFar z` carl©£Ÿ¤£©§¨£¤§©¤
cr oFicR dYr mdl dEv `le ,mdÄ¤§Ÿ¦¨¨¤©¨¦§©
oFictA dEve miIeNA mtilgdW¤¤¡¦¨©§¦¦§¦¨§¦§

mitcFrd(.e"n ,'b xAcOA)devOd la` , ¨§¦©¦§¨£¨©¦§¨

iM dEve ,xAcOA dbdp `l miclFPA©¨¦Ÿ¨£¨©¦§¨§¦¨¦
mc`A" bdpY ux`d l` E`ai xW`M©£¤¨Ÿ¤¨¨¤¦§©¨¨¨
mpFictA dEve "xFng xhtaE dndAaE©§¥¨§¤¤£§¦¨§¦§¨

.zFxFcl§
íòèåéúáàìå Eì òaLð øLàkE §©©©£¤¦§©§§©£Ÿ¤

,"Ll zzl LizFa`l rAWPW"¤¦§©©£¤¨¥§
rAWp xW` :dlrnl xn`W FnM§¤¨©§©§¨£¤¦§©

Kl zzl Liza`l(.'d wEqR lirl)F` , ©£Ÿ¤¨¤¨§¥¨

oM xn` iM ,drEaW mXd xaC `xTIW¤¦¨¥§©©¥§¨¦¨©¥
:minrRïî Búìòäìe Bìéväì ãøàå ©£©¦¨¥¥§©¦§©£Ÿ¦

äáçøe äáBè õøà ìà àåää õøàä̈¨¤©¦¤¤¤¨§¨¨

(.'g ,'b lirl):cFre ,ìà íëúà éúàáäå §¥§§¥¥¦¤§¤¤
éãé úà éúàNð øLà õøàä,'e mW) ¨¨¤£¤¨¨¦¤¨¦¨

(.'g.ai dxez

(biÎai).'äì íçø øèt ìë zøáòäå§©£©§¨¨¤¤¤¤©
on EPxiarYW ,"dWxtd" oFWl§©§¨¨¤©£¦¤¦
`id dn WxtE xfge ,'dl zFidl xcrd̈¥¤¦§©§¨©¥©©¦

lMW ,Ff dxardäîäa øâL øèt ©£¨¨¤¨¤¤¤¤§¥¨
íãà øBëáe øBîç øèôe íéøëfä©§¨¦¤¤£§¨¨

åéðáaEidi.'äìXxe:azM i"zøáòäå §¨¨¦§©§©¦¨©§©£©§¨
,'äì íçø øèt ìëaEzMd mc` xFkaA ¨¤¤¤¤©¦§¨¨©¨

.xAcnci dxez §©¥



פז `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ycew zayl inei xeriy
אחר  ּובמקֹום ּזאת". "מה וׁשֹואל: וסֹותם ְְְְֵֵֵֵַַָָֹׁשאלתֹו

אֹומר: ו)הּוא והּמׁשּפטים (דברים והחּקים העדֹות "מה ְְְִִִֵֵַַָָָֻ
ּכנגד  ּתֹורה ּדּברה חכם. ּבן ׁשאלת זאת הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹוגֹו'",

לׁשאל, יֹודע וׁשאינֹו רׁשע, ּתם, ּבנים: ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹארּבעה
חכמה  ּדר .והּׁשֹואל ְְֵֶֶַָָ

(åè)ì äòøô äL÷ä-ék éäéåýåýé âøäiå eðçlL ©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³
øBëa-ãòå íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈§©§´
íçø øèt-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìò äîäa§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤¤̧¤Æ

:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«

(æè)éðéò ïéa úôèBèìe äëãé-ìò úBàì äéäåék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦ µ
:íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æçañññ §´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

˙eÁÏLÏ‡טו  ‰Ú¯Ù ÈL˜‡ È¯‡ ‰Â‰Â«¬»¬≈«¿≈«¿…¿«»»»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÈÈ ÏË˜e¿«¿»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea „ÚÂ ‡L‡„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»«¬»»¿«¿»ƒ¿ƒ»«
ÔÈ¯Îc ‡cÏÂ Á˙t Ïk ÈÈ Ì„˜ Á·„ ‡‡ Ôk≈¬»»«√»¿»»»««¿»ƒ¿ƒ

:˜B¯Ù‡ È·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿»¿»ƒ¿«∆¿

CÈÈÚטז  ÔÈa ÔÈlÙ˙ÏÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿««¿»¿ƒ¿ƒƒ≈≈»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(fh)éðéò ïéa úôèBèìe.EdlOl oi` §¨Ÿ¥¥¤¥©¦¨
ilrA la` ,drEci dgRWn z`Gd©Ÿ¦§¨¨§¨£¨©£¥
:oFWl l` DzF` qgil EaWgi oFWNd©¨©§§§©¥¨¤¨

mFxC l` sHde(.'a ,`"k l`wfgi)Fnilre , §©¥¤¨§¤§¥§¨¥
izNn sHY(.a"k ,h"k aFI`)l`Wn oipr , ¦Ÿ¦¨¦¦¦§©ª§¨

qiqr mixdd EtiHde :on(.b"i ,'h qFnr), ¦§¦¦¤¨¦¨¦¨

lr" mixvn z`ivin dUrYW xn`iŸ©¤©£¤¦¦©¦§©¦©
lHM lGi ,"xEAC Lipir oiaE zF` Lcï§¥¥¤¦¦©©©
xaCd E`xwi EpizFAx la` .eirnFW lr©§¨£¨©¥¦§§©¨¨
Exn`W FnM "zFthFh" W`xA gPOd©ª¨¨Ÿ¨§¤¨§

(:f"p zAW),oihFApqA `le zthFhA `l : ©¨Ÿ§¤¤§Ÿ§©§¦
ztTOd zthFh Edf i` Eda` iAx xn`e§¨©©¦£¨¥¤¤¤©©¤¤

of`l of`n(:mW)oFWNd ilrA mde , ¥Ÿ¤§Ÿ¤¨§¥©£¥©¨
iE`x mdnE FzF` mircFie FA mixAcOW¤§©§¦§§¦¥¤¨

xn`e .FlAwlúBôèBèxn` `le §©§§¨©¨§Ÿ¨©
miAx miYA mdW xEarA "zthFh"¤¤©£¤¥¨¦©¦
zFa`d on mzxEv EplAw xW`M©£¤¦©§¨¨¦¨¨
mipFncTde mi`iaPd E`xW miWFcTd©§¦¤¨©§¦¦§©©§¦

.EpAx dWn cr oM miUFr¦¥©¤©¥
äpäåazM giPPW z`Gd devOd WxW §¦¥Ÿ¤©¦§¨©Ÿ¤©¦©§©

lre cId lr mixvn z`ivi§¦©¦§©¦©©¨§©
zFpMWn mdW gOde aNd cbpM W`xd̈Ÿ§¤¤©¥§©Ÿ©¤¥¦§§

zWxR aYkp dPde .daWgOdLc÷ ©©§¨¨§¦¥¦§Ÿ¨¨©©¤
(.'iÎ'a miwEqR lirl)Eàéáé ék äéäåmiwEqR) §¥§¦§¨¨¦§¦£§¦

(.f"hÎ`"iz`Gd devOd ipRn zFthFhA§¨¦§¥©¦§¨©Ÿ
mixvn z`ivi zFUrl mdA EpiEhvPW¤¦§©¦¨¤©£§¦©¦§©¦

zWxtaE ,Epipir oiA zFthFhòîL ¨¥¥¥§¨¨©§©
òBîL íà äéäådUrPW EpiEhvp §¨¨¦¨©¦§©¦¤©£¤

zFvOd:aizkC ,zFthFh oM mBeéäå ©¦§©¥¨¦§¦§¨
Eeöî éëðà øLà älàä íéøácä©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§
ïéa úôèèì eéäå ,Eááì ìò íBiä©©§¨¤§¨§Ÿ¨Ÿ¥

éðéòE(.'g 'e ,'e mixaC)miazFM Ep` KklE , ¥¤§¨¦§¨¨§¦
mdW zFthFhl odd zFIWxRd iYW mB©§¥©¨¨¦¨¥§¨¤¥

oWpre zFvOd lM oFxkfe cEgId zevn¦§©©¦§¦§¨©¦§§¨§¨
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"ח טבת, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

כיון שאינו  פון עם קומט אסאך ומתחנן מהשי"ת לסייעו בזה,  ...מה שמסיים במכתבו, אז 
מתאים למה שמגיע ממנו כו', הנה ידוע פסק רז"ל שהמקדש עצמו מעט למטה מקדשין אותו הרבה 
מלמעלה, אבל עכ"פ צ"ל הקידוש במעט, ולפתוח כחודה של מחט לכל הפחות, וכחות אלו ניתנו לנו 
פתוח  עמהם  ההתקשרות  צנור  להחזיק  שצריך  אלא  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  הק'  מנשיאנו  בשופי 
ולהרחיב עד כמה שאפשר, והוא ע"י ההליכה בדרך אשר הורו לנו, שמירת תקנותיהם לימוד תורתם 
וכו' והעולה על כולנה הוא הענין דאהבת ישראל, אשר בהתאחדות עם עוד ישראל בכלל ואנ"ש בפרט, 
בענינים  - הן  ובמילא  עד אין קץ,  וברכתו של הקב"ה שהיא ברכה  כלי המחזיק ברכה  זה  הנה הרי 

הגשמים והן בענינים הרוחנים.



פט

יום ראשון - כ"ט טבת
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום רביעי - ג' שבט
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שני - א' שבט
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום חמישי - ד' שבט
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שלישי - ב' שבט
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שישי - ה' שבט
מפרק כט

עד סוף פרק לד

שבת קודש - ו' שבט
פרק כ

מפרק לה עד סוף פרק לח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת בא 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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טבת  כ"ט ראשון יום
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"ipepia"a ziwl`d ytpdy `l` .de`z ixacl dihp eala dlrzy
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itl "wicv" `ed mby ("ecar `l") iyily sqep cere ,"miwicv"
"wicv" oia lcadd lr epcnly dn itl ,mxa .`xnbd yexit
,"miwl` caer"l "wicv" oiay lcadd mb oaei - "ipepia"l

:oldlcke,àeä "÷écö"ì "íéäìà ãáBò" ïéa LøôääL¤©¤§¥¥¥¡Ÿ¦§©¦
ì àeä "ãáBò"L¯ ,äåä ïBLcaer `edeiykr,d"awd z` ¤¥§Ÿ¤

,òøä øöiä íò äîçìnä àéäL ,äãBáòä òöîàa àeäL¤§¤§©¨£¨¤¦©¦§¨¨¦©¥¤¨¨
¯ ,"äpè÷ øéò"äî BLøâìe åéìò øabúäìxir" `xwpd ,sebdn §¦§©¥¨¨§¨§¥¨¦§©¨

,rxdÎxvide aehdÎxvid miwa`p ,dilr dhilyd lry ,"dphw
¯ ,óebä éøáàa Laìúé àlLixa`a yalzi `l rxdÎxviy ¤Ÿ¦§©¥§¥§¥©

,dyri `ly ,xnelk ,sebd
aeygi `lye xaci `ly

.rx edyn"dcear"ef
ly wa`nd lr zqqean
Îxvide ziwl`d ytpd

,rxdÎxvia aehàeäL¤
ìîòå äãBáò úîàa¤¡¤£¨§¨¨
,ãéîz Ba íçläì ìBãb̈§¦¨¥¨¦

¯ ;éðBðéaä eðéäålr §©§©¥¦
megll "ipepia"dcinz

lelr ea ,oky .rxdÎxvia
de`z xxerl rxdÎxvid
lre ,dfdÎmlerd ibeprzl
Îxvia megll "ipepia"d
lr hlzydle rxd
.daygna `le xeaica `l ,dyrna `l ,ynenz `ly ,de`zd

weqr `ed - "miwl` caer" - "ipepia"d `xwp jk meyndzr
ly enevira zrd lk cner `ed .'d zcear ly jildza

.rxdÎxvia wa`nd¯ "'ä ãáò" àø÷ð ÷écvä ìáà"car" £¨©©¦¦§¨¤¤
,"caer" `le¯ ,øàzä íLa"caer" .envr mc`d z` oiivnd §¥©Ÿ©

zrk `vnp `ed - ezceara mc`d z` oiivnd dlertd my `ed
:`ed "car" eli`e ,ezcear rvn`a,Cìî Bà íëç íL Bîk§¥¨¨¤¤

¯ äæ Ck ,Cìî Bà íëç äNòð øákL`xwpy "wicv"dcar" ¤§¨©£¨¨¨¤¤¨¤
,"'dãò ,òøä íò äîçìnä úãBáò éøîâì øîâå ãáò øák§¨¨©§¨©§©§¥£©©¦§¨¨¦¨©©

å eäLøâéå ék¯ .Baø÷a ììç Baìå ,Bì Cìély enewn ¦©§¨§¥©¥¤§¦¨¨§¦§
`ed okle ,myn "rx"d z` dpity ixg` ,wix - eala rxdÎxvid

" x`ezd mya `xwpcardnglnd z` xak miiq `ed ik ,"'d
:"wicv" enk dbixcn dze` epi` "miwl` caer"y ,ixd ."rx"a
zxaqen jk) "ipepia"d zbixcnl dpeekd "miwl` caer"
caer oia ,ryxl wicv oia ...mzaye" weqta zelitkd
`l"l "miwl` caer" oia lcadd xaqei ,oldl .("...miwl`

:ryx `ed oi`y `xnbd zxne` "ecar `l" lr mby ,"ecar

ézL ïk-íb Lé éðBðéaáe©¥¦¥©¥§¥
ãáBò" :úBâøãî©§¥¥
àì øLà"å ,"íéäìà¡Ÿ¦©£¤Ÿ

¯ "Bãáòlnr `ed oi` £¨

.'d zceara rbie-ìò-óàå§©©
¯ ïë-ét`l xy`" df ¦¥

,"ecar¯ ,òLø Bðéà¥¨¨
epnn xcrpy zexnl
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äæáå åè ÷øôïéá íúéàøå íúáùå ù"î ïáåé
íéäìà ãáåò ïéá òùøì ÷éãö

ùøôääù åãáò àì øùàì÷éãöì íéäìà ãáåò ïéá
äãåáòä òöîàá àåäù äåä ïåùì àåä ãáåòù àåä

íò äîçìîä àéäùåùøâìå åéìò øáâúäì ø"äöéä
úîàá àåäù óåâä éøáàá ùáìúé àìù äðè÷ øéòäî

ìîòå äãåáò.éðåðéáä åðééäå ãéîú åá íçìäì ìåãâ
íëç íù åîë øàåúä íùá 'ä ãáò àø÷ð ÷éãöä ìáà

åàãáò øáë äæ êë êìî åà íëç äùòð øáëù êìî
éë ãò òøä íò äîçìîä úãåáò éøîâì øîâååäùøâéå

.åáø÷á ììç åáìå åì êìéå

úåâøãî éúù ë"â ùé éðåðéááå
àì øùàå íéäìà ãáåòàì éë òùø åðéà ë"ôòàå åãáò
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יח.1. ג, ב.2.מלאכי ט, חגיגה



צי hay '` ipy mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,rxdÎxvid mr wa`nd,äl÷ äøáò íeL åéîiî øáò àì ék¦Ÿ¨©¦¨¨£¥¨©¨
¯qgia edf - .dxeng dxiar mey einin xar `ly xacd i`cee

;dyrzÎ`lÎzeevnl,ïîi÷ì Bì øLôàL úBönä ìk íi÷ íâå§©¦¥¨©¦§¤¤§¨§©§¨
¯,dyrÎzeevn¯ ,ílk ãâðk äøBz ãeîìúålehia oeery s` §©§¨§¤¤ª¨

zepeerd cg` `ed dxez
lvpidl c`n dywy

,epnndéîet ÷éñt àìå§Ÿ¨¦¥
¯ .àñøbîeit wqt `l ¦¦§¨

,recn ,j` .dxez cenlln
`l" `xwp `ed ,jk m`

?"ecarBðéàL àlà¤¨¤¥
íò äîçìî íeL äNBò¤¦§¨¨¦
éãé-ìò ,Bçvðì øöiä©¥¤§©§©§¥
Lôð ìò øéànä 'ä øBà©¥¦©¤¤
èélMä çnaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤©Ÿ©©©¦

ìéòì økæpk álä ìò3¯ , ©©¥©¦§¨§¥
,"ipepia"d ly ekxc efy
ely rxdÎxvia megll
iwl`d xe`a egvple
ziwl`d eytp lr xi`nd
hilyd" gena z`vnpd
epi` ,`ed eli`e ."ald lr
Îxvid mr dnglnl wewf
."ipepia" zeidl ick rxd

?dnl jk lkeïéàL éðtî¦§¥¤¥
ììk Bcâðì ãîBò Bøöé¦§¥§¤§§¨
BúøBzî Bìháì§©§¦¨

éøö ïéàå ,BúãBáòå¯ Bnò íçìì C,rxdÎxvid mrïBâk ,ììk ©£¨§¥¨¦¦§Ÿ¦§¨§
úøaâz éãé-ìò BzãìBzî Bòáèa Bãenìa ãéîúî àeäL¤©§¦§¦§¦§¦©§©§¥¦§Ÿ¤

¯ ,"äøçL äøn"ä,mc`a zhley "dpald dxnd"yk ,recik ©¨¨§Ÿ̈
oi`dxn"d m` eli`e ,"cinzn" zeidl erahn dhep `ed

.dcnzdl zirahd dihpd ea yi - mc`a zhley ,"dxegyd
ick ,rxdÎxvia dnglnl wwcfdl jixv `ed oi` `linne

.el ixyt`d onfa cenllíéLð úBåàzî äîçìî Bì ïéà ïëå§¥¥¦§¨¨¦©£¨¦
¯ ,Bòáèa ïpöî àeäL éðtîmglidl wewf `ed oi` `linne ¦§¥¤§ª¨§¦§

,de`z dze`n miraepd ,dxiar ixedxdaéâeðòz øàLa ïëå§¥¦§¨©£¥
¯ äfä íìBòik ,mdilr hlzydl ick lenrl jixv `ed oi` ¨©¤

éøö ïéà ïëìå .Bòáèa äàðä Lbøä øqçî àeäïðBaúäì C §ª©¤§¥£¨¨§¦§§¨¥¥¨¦§¦§¥
¯ ,'ä úlãâa Ck-ìk,ickúàøéå úòc çeø Búðéaî ãéìBäì ¨¨¦§ª©§¦¦¦¨©©©§¦§©

¯ ,Bçîa 'ä,dfÎiciÎlreúBöî ìò øáòì àlL øîMäì §Ÿ§¦¨¥¤Ÿ©£Ÿ©¦§
¯ ,äNòú-àìxac zeyrln xnyi d"awdn ecgt zngny ,jk Ÿ©£¤

ok .jkl wwcfdl jixv epi` `ed eli`e .d"awd iciÎlr xq`py
xxerl ick 'd zelcba opeazdl wewf `ed oi`,Baìa 'ä úáäàå§©£©§¦

¯,ef dad`n d`vezkeãeîìúå ,úBönä íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦©¦§§©§
¯ ,ïlk ãâðk äøBzoi` ,olek cbpk `edy dxez cenil iciÎlre ¨§¤¤ª¨

l` dielb dad` eala xxerl ick egena rbiizdl jixv `ed
.d"awd¯ Bì éc àlà,zeevne dxeza mly zeidl ickäáäàa ¤¨©§©£¨

k áìa øLà úøzñîeàø÷pL ,ìàøNé úeìì4."BîL éáäBà" §ª¤¤£¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§§£¥§
¯dad`e ,d"awdl eala zxzeqn dad` icedi lkl ,oky

in .zeevn miiwle dxez cenll ick el dwitqn ef zxzeqn
eilr ,zeevne dxez xenyl ick rxdÎxvia mglidl jixvy
,z"iyd zlecba opeazdl
ybx ekeza xxerl ick
rpnidl ,d"awdn cgtd
Î`lÎzeevn lr xearln
ekeza xxerl oke ;dyrz
- d"awdl zybxen dad`
.d"awd mr cg`zdl ick
eze` `ian df dad`Îybx
cenlle zeevn miiwl
eciÎlry xg`n ,dxez
.d"awd mr cg`zn `ed
xaecn ezece`y df eli`e
mglidl jixv epi` ,o`k
llba ,rxdÎxvid mr llk
,zexen`d zeaiqd
jixv epi` `linne
ly beq eze`l wwcfidl
zeraepd dad`e d`xi
.'d zlecba zeppeazdn
mr cgi ,eliaya dwitqn
zeirahd eizepekz
ezad` ,zeni`znd
lk rahay ,zxzeqnd
.zinvr dcear jezn el `a df lk oi` ,mxa .l`xyin cg`

¯ ,ììk "ãáBò" àø÷ð Bðéà ïëìå,"miwl` caer" `xwp epi` §¨¥¥¦§¨¥§¨
¯ úøzñîä Bæ äáäà ék,zeevne dxez miiwn `ed dciÎlr ¦©£¨©§ª¤¤

¯ ,ììk BúãBáòå Búlòt dðéàezcearn zraep dpi` ¥¨§ª¨©£¨§¨
,zinvrd¯ àéä àlà,zxzeqnd dad`deðéúBáàî eðúMøé ¤¨¦§ª¨¥¥£¥

ïn÷ì øàaúiL Bîëe ,ìàøNé ììëì5¯ .`id ef dad` cvik ¦§©¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨
jezn - `ed `ly xg`n ,miptÎlkÎlr .epizea`n epl dyexi
xeyw epi` ,zeevnde dxezd z` eneiwe ,ef dad` xvi - ezcear
"ipepia"ay ,ixd ."ecar `l" `xwp `ed - "dcear"a elv`
lk ."ecar `l"e "miwl` caer" :zebixcn izy opyi ,envr
wewf epi`e ecenila cinzn `ed erahay inl qgia `ed xen`d

.rxd exvi mr mglidlBãenìa ãéîúî BðéàL éî óà ïëå§¥©¦¤¥©§¦§¦
äNòðå ,äìBãb äãîúäa ãîìì Bîöò ìébøäL ÷ø ,Bòáèa§¦§©¤¦§¦©§¦§Ÿ§©§¨¨§¨§©£¨

¯ éðL òáè Bì ìbøäälbxd"y ,mcewd wxta xkfpy itk ©¤§¥¤©¥¦
irah xac df ixd ,jka envr libxdy ixg`e - "ipy rah dyrp

,dcnzda cenlle zayl elv`¯ Bì éc,zrkúøzñî äáäàa ©§©£¨§ª¤¤
¯ .Búeìéâøî øúBé ãîìì äöBø ïk-íà-àlà ,Bæeilr ,f`y ¤¨¦¥¤¦§Ÿ¥¥§¦

ixcb z` uextl ,wfgzdl ick ,eala ziygen dad` xxerl
itk wx cenll ick ,mxa .ezelibx itkn xzei cenlle ,rahd

."dcear" meyl wewf `ed oi` ,ezelibx
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íéøîà éèå÷éì
úåöîä ìë íéé÷ íâå äì÷ äøéáò íåù åéîéî øáò

åì øùôàù÷éñô àìå íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïîéé÷ì
íò äîçìî íåù äùåò åðéàù àìà àñøéâî äéîåôøöéä

çåîáù úéäìàä ùôð ìò øéàîä 'ä øåà é"ò åçöðì
åøöé ïéàù éðôî ì"ðë áìä ìò èéìùäììë åãâðì ãîåò

ììë åîò íåçìì êéøö ïéàå åúãåáòå åúøåúî åìèáì
ãéîúî àåäù ïåâëéãé ìò åúãìåúî åòáèá åãåîìá

úåàúî äîçìî åì ïéà ïëå äøåçù äøîä úøåáâú
éðôî íéùðæ"äåò éâåðòú øàùá ïëå åòáèá ïðåöî àåäù

êéøö ïéà ïëìå åòáèá äàðä ùâøä øñåçî àåäïðåáúäì
'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì 'ä úìåãâá êë ìë

ìò øåáòì àìù øîùäì åçåîá'ä úáäàå ú"ì úåöî
àìà ïìåë ãâðë ú"úå úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì åáìá

äáäàá åì éãìàøùé úåììë áìá øùà úøúåñî
éë ììë ãáåò àø÷ð åðéà ïëìå åîù éáäåà åàø÷ðù

åæ äáäààéä àìà ììë åúãåáòå åúìåòô äðéà úøúåñîä
ïëå .ïî÷ì ù"îëå ìàøùé ììëì åðéúåáàî åðúùåøé
åîöò ìéâøäù ÷ø åòáèá åãåîìá ãéîúî åðéàù éî óà

ìâøää äùòðå äìåãâ äãîúäá ãåîììéã éðù òáè åì
åúåìéâøî øúåé ãåîìì äöåø ë"àà åæ úøúåñî äáäàá åì
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יב.3. לז.4.פרק סט, ומד.5.תהלים יט יח, פרק



hayצב 'a iyily mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ב' שלישי יום
,`k 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,42 'nr cr:ììë åúãåáò

àøîba áeúkM äî ïáeé äæáe6éî eðéä "íéäìà ãáBò"c , ¨¤¨©¤¨©§¨¨§¥¡Ÿ¦©§¦
éî eðéä ¯ "Bãáò àì"å ,ãçàå íéîòt äàî B÷øt äðBML¤¤¦§¥¨§¨¦§¤¨§Ÿ£¨©§¦

.ãáì íéîòt äàî B÷øt äðBMLmrta yi recn :dxe`kly - ¤¤¦§¥¨§¨¦§©
d`ndzg`e`ed m`y - minrt d`nd cbpk ,jk lk rixkdl

,cala minrt d`n cnel
oi`caer" `xwp `ed

mrtd llbae ,"miwl`
dzg`d`nd lr ztqepd

caer" `xwp xak `ed -
itk - `l` ?"miwl`
cenll icky ,xaqedy
wewf ,ezelibxn xzei
"dcear"l mc`d
,rxdÎxvid mr dnglnle
itke ,ahid xacd oaei

:jiynn "`ipz"dy,eðéäå§©§
íäéîéaL íeMîinia - ¦¤¦¥¤

,`xnbde cenlzd inkg
ì úeìéâøä äéäìk úBðL ¨¨¨§¦¦§¨

,íéîòt äàî ÷øt- ¤¤¥¨§¨¦
jk myl ewwfp `l ,okle
df didy oeik ,"dcear"l
ick ,eli`e .lbxday xac

mrt cenllzg`,ztqep
edfy ,zencewd d`nd lr

,ef dcigi mrt llbae - "dcear"l mikixv eid ,mzelibxn xzei
."miwl` caer" `xwp `edàøîba íúä àúéàãkep`y enk - ¦§¦¨¨¨©§¨¨

:`xnba my mi`veníéøkNpL íéønç ìL ÷eMî ìLî̈¨¦¤©¨¦¤¦§¨¦
àæeæa éñøt øNòìcg` fef ly xkya mnvr z` mixikynd - §¤¤©§¥§¨

,ze`qxt xyr ly wgxn xear,éæeæ éøúa éñøt øNò ãçàìe§©©¨¨©§¥¦§¥¥
,mifef ipya -àeäL éðtî,ztqepd `qxtdy -øúBé ¦§¥¤¥

,íúeìéâøî- ztqepd zg`d `qxtd xear migwel md okl - ¥§¦¨
d`n cnely ina mb xac eze` .sqep fefminrtzg`e,oky -

,ezelibx itkn xzei edf,úçàå äànä íòtä úàæ ïëìå- §¨¥Ÿ©©©©¥¨§©©
,ef dcigie zg` mrt¯ åéøeòpî ìbøäL úeìéâøä ìò äøúéä©§¥¨©¨§¦¤ª§©¦§¨

ïäéab ìò äìBòå ,ïlk ãâðk äìe÷L,dzlrna -úàN øúéa §¨§¤¤ª¨§¨©©¥¤§¤¤§¥
;"íéäìà ãáBò" àø÷ð úBéäì ,æò øúéå?dnl jk lke -éðtî §¤¤¨¦§¦§¨¥¡Ÿ¦¦§¥

ì éãkLéøö ,úeìéâøä òáè úBpL,'äì äáäàä úà øøBòì C ¤§¥§©¤©¨§¦¨¦§¥¤¨©£¨©
,Bçîa 'ä úlãâa ïðBaúnL éãé-ìòd`ian ef zeppeazde - ©§¥¤¦§¥¦§ª©§Ÿ

eze`ìéìàîOä ììçaL òáhä ìò èìLdnewn ,alay - ¦§Ÿ©©¤©¤¤¨¨©§¨¦
,rxdÎxvide zindad ytpd lyúéîäaä Lôpä íc àìnä©¨¥©©¤¤©§¥¦

òáhä àeä äpnnL ,ätìwänLecia yi ,ef dad` gekae - ¤¥©§¦¨¤¦¤¨©¤©
znxbp rahd lr ezexabzdy ,ixd .rahd lr xabzdl

.d"awd zlecba zeppeazddn d`ad dad`n d`vezkBæå- §

d`ad dad`n d`vezk znxbpd zindad ytpd lr zexabzdd
,zeppeazdd iciÎlränz äãBáò àéäd`ln dcear - ¦£¨©¨

,dnilyeBà .éðBðéaì:"ipepia"d ly ezceara ztqep jxc - ©¥¦
,BaìaL úøzñîä äáäàä úà øøBòìx`yiz `ly - §¥¤¨©£¨©§ª¤¤¤§¦

`l` ,eala zxzqen
,dzelble dxxerlìLîì¦§Ÿ

òáhä ìò dãé-ìò©¨¨©©¤©
,éìàîOä ììçaL- ¤¤¨¨©§¨¦

,alayïk-íb àø÷ð BfL¤¦§¨©¥
íò íçläì ,äãBáò£¨§¦¨¥¦
éãé-ìò ,øöiäå òáhä©¤©§©¥¤©§¥
äáäàä øøBònL¤§¥¨©£¨

.Baìa úøzñîäef oi` - ©§ª¤¤§¦
,mxa ,dnz dcear oiicr
meyn jka xak yi

."dcear"ïk-ïéàM-äî©¤¥¥
ììk äîçìî Bì ïéàLk§¤¥¦§¨¨§¨
dceare dngln `l mb -
dad`d z` xxerl
cnel `ed ik ,zxzeqnd
ezcnzdy dnk cr wx

zirahd;el daizkn
,dfk cenil mby zexnle
meiw el didiy xyt` i`
dad`d `lel ,icinz
dzid `l ,zegtd lkl zxzeqnd dad`d ila ,oky) zxzeqnd
`ed ,lkd zelkk ixg`y meyn ,zirahd ezcnzd el zcner
ef dad` oi`y xg`n ,mxa .(ezeigep z`e eteb z` xzei ade`

dribi jezn el d`aúàø÷ð dîöò ãvî Bæ äáäà ïéà¥©£¨¦©©§¨¦§¥
:ììk BúãBáò`xwiy ick ."ecar `l" `xwp `ed `linne - £¨§¨

iciÎlr e` ,rxd exvi mr mglidle cearl eilr ,"miwl` caer"
iciÎlr ,miptÎlkÎlr ,e` ,zeppeazdn d`vezk znxbpd dad`

.ielib icil ely zxzeqnd dad`d z`ad
iptn ,"miwl` caer" `xwp "ipepia"y epcnly dnl xywda
ie`xd on - zindad eytpa mglidle zeyw rbiizdl eilry
ocrÎeznyp v"iixden iaxd ly exn`na xn`pd z` siqedl
."micear zexer" oeyln `id "dcear" dlndy ,yhiee`aeiln
dxez xtq eilr aezkl slw ,dnda ly dar xern xevil ick
,icedi ly ezceara mb jk .jyenne ax ceaira jxev yi -
,y"xdn iaxd lr mixtqn .jkcfdl ick ,dribi daxd dyexc
,"dcear"l ezkxa z` ywae ,cg` ciqg eil` qpkp zg` mrty
`l` ,rcei ip` oi` - "dcear" `id dn ,iax :`hazd ezywaa
zxez ...aeh xac edfy oian ip` - da dvex ip` oi`y dcaerdn
miny z`xie dxez ipipry ,jkl ax lwyn dpzp zeciqgd
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íéøîà éèå÷éì
ù"î ïáåé äæáååèäðåùù éî åðééä íéäìà ãáåòã àøîâá

äðåùù éî åðééä åãáò àìå ãçàå íéîòô äàî å÷øô
äéä íäéîéáù íåùî åðééäå ãáì íéîòô äàî å÷øô

àúéàãë íéîòô äàî ÷øô ìë úåðùì úåìéâøäíúä
éñøô øùòì íéøëùðù íéøîç ìù ÷åùî ìùî àøîâá

éæåæ éøúá éñøô øùò ãçàìå àæåæáøúåé àåäù éðôî
ìò äøúéä úçàå äàîä íòôä úàæ ïëìå .íúåìéâøî

åéøåòðî ìâøåäù úåìéâøäìò äìåòå ïìåë ãâðë äìå÷ù
íéäìà ãáåò àø÷ð úåéäì æò øúéå úàù øúéá ïäéáâ

éãëù éðôîúà øøåòì êéøö úåìéâøä òáè úåðùì
èåìùì åçåîá 'ä úìåãâá ïðåáúîù é"ò 'äì äáäàä

ìòúéîäáä ùôðä íã àìîä éìàîùä ììçáù òáèä
äîú äãåáò àéä åæå òáèä àåä äðîîù äôéì÷äîù
åáìáù úøúåñîä äáäàä úà øøåòì åà .éðåðéáì

åæù éìàîùä ììçáù òáèä ìò äãé ìò ìåùîìàø÷ð
øøåòîù é"ò øöéäå òáèä íò íçìäì äãåáò ë"â

åì ïéàùë ë"àùî åáìá úøúåñîä äáäàääîçìî
:ììë åúãåáò úàø÷ð äîöò ãöî åæ äáäà ïéà ììë
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שבט  ג' רביעי יום
פרק טז  ,42 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ììë äæå æè ÷øô,44 'nr cr:úåëéøàá ïî÷ì

mr cgi ,j` .envr mr dax dribin ,"dcear"n d`vezk e`eai
yrx miwdl dpeekd oi` "dcear"y ,zeciqg epze` zcnln ,jk
mrt rny yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden iaxd .dlende
zeidl dkixv "dcear"y ayeg "mler"d - :owfd epax mya
"yaka dlr" :zeidl jixv :ixnbl heyt xacd ,dlendae yrxa
miler dciÎlr dbixcn oirk `id "yak") zvwna milrznyk -
`ae" ,eaiaq dyrpa opeazn mc`de - "aaeql dpte" ,(dlrnl

lr fnex mexc cv) xzei mg el didp - "zinexc oxwl el
xe` didp - "zigxfn" ,(xzei mg zeinexcd zevx`a ,zening
dfÎiciÎlr - "zipetv zigxfn" ,(ynyd zgixf oeyln) xzei

`edy cr ,"ipetv" `xwpd rxdÎxvid z` mb mixi`n,l ribn
,dyecwe aeh - rxdÎxvidn miyer - "ziaxrn zipetv"
zernyn edfy ,weznl xnn ,"`wznl exixnn" eze` miktdn

.zewizne zeaixr oeyln - "ziaxrn" dlnd

.æè ÷øtiepiya ,mpyi mipte` ipyy ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
iciÎlr ,zindad ytpd ly rahdÎlbxddcearzelbzde zexxerzd - :

z`xwp efe - d"awd zlecba zeppeazdd iciÎlr d"awdl dad`d

alay zxzeqnd dad`d zexxerzd - ;dnily dcear ,"dnz dcear"

- d"awdl l`xyin cg` lk

xvei mc`d oi` ef dad`

dyexi `id `l` ,ezceara

ly ezceare ,epizea`n epl

z`hazn jka mc`d

.cala dad`d zexxerzda

eze` ,`ad wxtd zligza

xiaqi ,cenll micner ep`

ly mzceara :owfd epax

,"lecb llk" epyi "mipepia"d

lr leynle helyl - `ede

.zindad ytpd ly rahd

úãBáòa ìBãb ììk äæå§¤§¨¨©£©
àeä øwòä :íéðBðéaì 'ä©¥¦¨¦¨

ìå ìLîìòáhä ìò èìL ¦§Ÿ§¦§Ÿ©©¤©
,éìàîOä ììçaL- ¤¤¨¨©§¨¦

llga dnewny zindad ytpd ly rahd epiid ,alay
,alay il`nydúéäìàä Lôpì øéànä 'ä øBà éãé-ìò©§¥©¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦

,çnaL,jkÎiciÎlre -ìå,álä ìò èìL"ipepia"dy ick - ¤©Ÿ©§¦§Ÿ©©¥
lkeizepigaa wewf `ed ,zindad ytpd zee`za helyl

xe`a mb ,"ald lr hily gen" oiprl sqep ,ynzydl ,zeniieqn
xe` zpigan ef dxfr mbe - dxi`n ziwl`d ytpdy iwl`d
,d"awd zlecba ezewnrzd iciÎlr ,zeidl dleki ,'ied
ãéìBäì ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úìãâa Bçîa ïðBaúnLk§¤¦§¥§Ÿ¦§ª©¥¨§¦

Búðéaî,d"awd zlecba ezpadn -'ä úàøéå úòc çeø ¦¦¨©©©§¦§©
,Bçîa,eilr drityn ef d`xi -"òøî øeñ" úBéäì- §Ÿ¦§¥¨

ixeqi`níäéøác ìL ì÷ øeqà elôàå ,ïðaøãe àúéøBàc§©§¨§©¨¨©£¦¦©¤¦§¥¤
,íBìLå-ñç,eze` dlivn ,mixen`d mixeqi`d ibeq lkn - ©§¨

mbe ;egena xxern `edy 'd z`xi dze`iciÎlr xxeri
:d"awd zlecba ezeppeazdéðîéä ììça Baìa 'ä úáäàå- §©£©§¦¤¨¨©§¨¦

,ziwl`d ytpd ly dad`d ly dnewnäöéôçå ä÷éLça©£¦¨©£¦¨
íei÷a Ba ä÷áãì,meiw iciÎlr -,ïðaøãe àúéøBàc úBönä §¨§¨§¦©¦§§©§¨§©¨¨

.ïlk ãâðkL äøBz ãeîìúåixdy ,zeevnd lk cbpky - §©§¨¤§¤¤ª¨

,d"awd mr icedi waczn ,dxez cenile zeevnd meiw iciÎlr
miiwl dad`d eze` dripn okl ,mincewd miwxta xaqedy itk
d"awdl ziybx dad` eala xvei mc`yk .dxez cenlle zeevn
egena d"awdn dielb d`xie ,(zeevn meiwl eze` d`ian `ide)
xearln eze` zrpend)
itk ,el yi ixd - (zexiar
,iriaxd wxta xaqedy
,d`xie dad` oze`
meiwl eze` ze`iand
b"ixza zexidfle ,izin`
yxeyd ode ,zeevnd
meiw ly "zeinipt"de
lye dyrdÎzeevn
Î`ld zeevn zxiny
,xacd okzi ,mxa .dyrz
opeazne wnrzn mc`y
ÎitÎlrÎs`e 'ied zelcba
xevil leki `ed oi` ok
d`xie dad` ekeza
.d"awdl zeiybxe zeielb
owfd epax xne` jk lr - ealae egena zexzqen zex`yp od
owfd epax - d`xide dad`d zeyalzn ,df dxwna mby ,oldl
iciÎlr oze` miiw eli`k ,zeevnd dyrna - "dpeaz" odl `xew

.zeiybxe zeielb d`xie dad`éøö ,ïk ìò øúéåììk òãéì C §¤¤©¥¨¦¥©§¨
ãé ïéà íà íbL ,íéðBðéaì äãBáòa ìBãb,gek oi` -BìëN ¨©£¨©¥¦¤©¦¥©¦§

úâOî Búðéa çeøålkeiy ,jk icil cr -'ä úáäà ãéìBäì §©¦¨©¤¤§¦©£©
õôçå Là étLøk øòBa Baì äéäiL ,Baì úelbúäa§¦§©¦¤¦§¤¦¥§¦§¥¥§¨¥

ála úLbøî ä÷eLúe ä÷éLçå äöéôçaz` yibxi aldy - ©£¦¨©£¦¨§¨ª§¤¤©¥
,dweyzde dad`d,Ba ä÷áãìjixv ok` jk .d"awda - §¨§¨

aldy ,zeidlyibxixacd oi` - elv` eli`e .d"awdl dad`a
:`l` ,jkäáäàä ÷ø,ezeppeazdn zxvepd -Bçîa úøzñî ©¨©£¨§ª¤¤§Ÿ

,Baì úBîeìòúåelv` d`a dad`d oi`y ,jkl daiqd - §©£¦
itk ,`l` ,ezeppeazda edyn xqgy iptn dpi` ,ala zelbzda
:eznyp yxeya dielz jkl daiqd ,ddbda xne` owfd epaxy
-çeø-Lôðå BlL ïéçnä úBéä éðtî ,àéä äæì äaqäå)*§©¦¨¨¤¦¦§¥¡©Ÿ¦¤§¤¤©
àìå ,äðeázä CBz íìòäå øeaò úðéçaî BlL äîLð§¨¨¤¦§¦©¦§¤§¥©§¨§Ÿ

:(ïç-éòãBéì òeãik ,úelbúäå äãéì úðéçaîzxez irceil - ¦§¦©¥¨§¦§©©¨©§§¥¥
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íéøîà éèå÷éì
äæå æè ÷øôø÷éòä íéðåðéáì 'ä úãåáòá ìåãâ ììë

òáèä ìò èåìùìå ìåùîì àåä
éìàîùä ììçáùúéäìàä ùôðì øéàîä 'ä øåà é"ò

úìåãâá åçåîá ïðåáúîùë áìä ìò èåìùì åçåîáù
ä"á ñ"àåçåîá 'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì

øåñéà åìéôàå ïðáøãå àúééøåàã òøî øåñ úåéäììù ì÷
ä÷éùçá éðîéä ììçá åáìá 'ä úáäàå å"ç íäéøáã

úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì äöéôçåïðáøãå àúééøåàã
ìåãâ ììë òãéì êéøö ïë ìò øúéå .ïìåë ãâðëù ú"úå

íéðåðéáì äãåáòáåúðéá çåøå åìëù ãé ïéà íà íâù
øòåá åáì äéäéù åáì 'åìâúäá 'ä úáäà ãéìåäì úâùî
úùâøåî ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá õôçå ùà éôùøë

åçåîá úøúåñî äáäàä ÷ø åá ä÷áãì áìáúåîåìòúå
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ääâä
úåéä éðôî àéä äæì äáéñäå)
øåáéò 'éçáî åìù ð"øðå åìù ïéçåîä
äãéì 'éçáî àìå äðåáúä êåú íìòäå

:(ç"éì òåãéë úåìâúäå

- mc`a "lky"dn "zecn"d ly ozeedzd xcqa .dlawd
zcn ekeza "zclep" ,d"awd zelcb ezpad iciÎlr :lynl
,ala zelbzne "zeclep" xak zecndy yi - d"awdl dad`d
zniiw dzr zrl ,xnelk ."lky"a oiicr ze`vnp zecndy yie

xacl dihp cala lkya
ly dnbna - oaend
jk .d`xi ly e` dad`
,zexitqa ,dlrnl mb
xak ody zecn opyi
zecn opyie ,zelbzda
zexzqen oiicr ody
xg`ne ,"dpia"a
zecndn ze`a zenypdy
zenyp opyi - dlrnly
,cqgd zcnn ody
zcnn ody zenype
ipy dfa mb mpyi ,dxeabd
oyxeyy zenyp :mipte`

xaky itk zecnaelbzd
ilra mileki okle -
mala xevil ,el` zenyp
;d"awdl dielb dad`
zecna oyxeyy zenype
mlrda oiicr ody itk
zenyp ilra - "dpia"a
xevil mileki mpi` el`
dielb dad` mala
`id `l` ,d"awdl
enk - mlrda zx`yp

dl`k mpyiy ,oaen ixd miptÎlkÎlr .mznyp yxeya xacdy
,mala zxzqene mgena mlrda `id mzad`yáläL eðéäc§©§¤©¥

BçîaL äðéáe äîëç çeøa ïéáîaldy ,zeidl mpn` jixv - ¥¦§©¨§¨¦¨¤§Ÿ
`ed avnd elv`y `l` ;dad` ly zelrtzda xcgeie yibxi

a cala dpadd zhlwp eala mby ,"oian ald"yóBñ-ïéà úlãb§ª©¥
,Lnî áéLç àìk dén÷ àlëc ,àeä-Ceøad"awd itlk - ¨§ª¨©¥§¨¨¦©¨

.ynn melkl - lkd aygpCøaúé Bì äúàé ïk ìò øLà£¤©¥¨£¨¦§¨¥
å ;BøBàa ììkäìe ÷ácì éç ìk Lôð åéìà äìëzLBLôð íâ ¤¦§¤¥¨¤¤¨©¦¨¥§¦¨¥§§©©§

Bçeøå1ïäì äúàé Ck Baø÷a øLà,odl ie`x -úBìk úBéäì §£¤§¦§¨¨£¨¨¤¦§¨
åéìà,d"awdl -àeä ,ï÷zøpî úàöì ,äöéôçå ä÷éLça ¥¨©£¦¨©£¦¨¨¥¦©§§¨

,óebä,dnypd z` ekeza wifgnd wizxp enk `ed sebd - ©
,Ba ä÷áãìdweyza zeidl ytpd lry ,oian `ed jk - §¨§¨

,"ytpd zelk"l cr d"awdläpä úBiç ïçøk-ìòaL ÷ø©¤§©¨§¨¨¥¨
;úBiç úBðîìàk Ba úBøeøöe óebä CBúaxzid odl oi`y - §©§§©§¨©

mvra ,xnelk .oiicr miig ,oze` eafry odilray iptn ,`ypidl
z`vl zevxl dti`yd da didzy dnypl ie`xd on did
dlv` didz seba zex`yidde ,d"awd mr cg`zdl ick sebdn

;ietk xack,ììk déa àñéôz ïBäìéc äáLçî úéìå- §¥©£¨¨¦§§¦¨¥§¨
biydl dleki dpi` (seba ozeida) mgexe mytp ly daygnd

,d"awd z`øLàk íà-ék,ozaygn -úLaìúîe àñéôz ¦¦©£¤§¦¨¦§©¤¤
,äéúBöîáe äøBza`ed ,zeevn miiwne dxez cnel icediyk - ©¨§¦§¤¨

epevx z` biyne "qtez"
ody ,d"awd ly eznkge
d"awd mr cg` xac

.envr÷açîä ìLîk¦§©©§©¥
;ìéòì økæpä Cìnä úà¤©¤¤©¦§¨§¥
yeal jlndy s` -
hrnn df oi` ,eiyeala
ly dlrpd zeaiyga
mb jk ;jlnd weaig
dxezdy s` :eppipra
zeyaeln zeevnde
yi j` ,miinyb mipipra
eznkge epevx meyn jka
eli`k df ixd ,d"awd ly
envr d"awda "qtez"
,xen`d lk z` .lekiak
gendne ,egena oian `ed
dfe - ala ef dpad zhlwp

:dhlgdd z` ea xveiéàå§¦
,úàæì,okle -ïäì äúàé §Ÿ¨£¨¨¤

,egexle eytpl ie`x -
B÷açì,d"awd z` - §©§

,ãàîe Lôðå áì ìëa- §¨¥§¤¤§Ÿ
ly zepigad zylya
jytp lkae jaal lka"

."jc`n lkaeøeaãáe äNòîa úBöî â"éøzä íei÷ eðéäc§©§¦©©§©¦§§©£¤§¦
àéäL ,äáLçîáe,"daygnae" -äøBzä úòéãéå úâOä- §©£¨¨¤¦©¨©¦¦©©¨

,daygnd yeala milawn dxeza dpadd z`.ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
"migwel" zeevn meiwe dxez cenil iciÎlry ,mincewd miwxta
,d"awd zlecba zeppeazddny ,ixd .envr d"awd z` ,lekiak
xyt`Îi`ye - d"awda waczdl zevxl ytpd lr dritynd
zxvep - dxez cenile zeevn meiw iciÎlr `l` jkl ribdl
dxezd meiw iciÎlr d"awda waczdl dhlgdd elv`

.zeevndeBaì úBðeáz úBîeìòúa äæ ïéðòa ÷éîònLk ,äpä¦¥§¤©£¦§¦§¨¤§©£§¦
,ïéåL Baìå åéôe ,Bçîeicil d`a ,eala zxvepd dhlgdd - Ÿ¦§¦¨¦

,xeaica ,dnverd `elna ,iehiaøLà éôk åéôa ïk íi÷nL¤§©¥¥§¦§¦£¤
øîâð,hlged -úøBúa úBéäì eðéäc ,Bçîe Baì úðeáúa ¦§©¦§©¦Ÿ§©§¦§§©

øàLe íéãiä ïëå ,åéôa äìéìå íîBé da äbäéå Böôç 'ä¤§§¤§¤¨¨¨©§¨§¦§¥©¨©¦§¨
Bçîe Baì úðeáúa øîâpM äî éôk úBönä íéîi÷î íéøáà¥¨¦§©§¦©¦§§¦©¤¦§©¦§©¦Ÿ

,ef dhlgd rvan `edyk ,dpd -Bæ äðeáz éøä,xnelk - £¥§¨
d d`xide dad`dzeilkydad` mya o`xewl xyt`Îi`y ,

,"dpeaz" m`Îik - d`xieúáLçîe øeac äNòîa úLaìúî¦§©¤¤§©£¤¦©£¤¤
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íéøîà éèå÷éì
ïéáî áìäù åðééäã *åáì

çåøáåçåîáù 'ðéáå äîëç
àìåëã ä"á ñ"à úìåãâ
ùîî áéùç àìë äéî÷
'áúé åì äúàé ïë ìò øùà
éç ìë ùôð åéìà äìëúù

åáø÷á øùà åçåøå åùôð íâå .åøåàá ììëäìå ÷áãéì
ïäì äúàé êëäöéôçå ä÷éùçá åéìà úåìë úåéäì

úåéç ë"òáù ÷ø åá ä÷áãì óåâä àåä ï÷úøðî úàöì
äðäúéìå úåéç úåðîìàë åá úåøåøöå óåâä êåúá
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שבט  ד' חמישי יום
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,jk lr edel`ye owfd epax l` eqpkp ?l`xyi zad` e` 'd

,`id edyinl zizin` dad`l dgkedd :mdl xn` `ede
z` ixd ade` d"awd .ade` aed`dy in z` mb miade`y
miade`yke ,"'d xn` mkz` izad`" :aezkk ,l`xyi ipa
dad`dy giken df ,d"awd ly eiaed` mdy ,micedi
jrxl zad`e" - :miiq owfd epaxe .zizin` `id d"awdl

."jiwl` 'd z` zad`e"l ilk `id "jenk

.æé ÷øtezcear xcq zeidl jixv cvik owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
eala zelbzda xxeri ,d"awd zlecba zeppeazd iciÎlr :"ipepia" ly

eze` rpnz d`xid .rxdÎxvia helyl ick z`fe ,'d z`xie 'd zad`

m`e ;dxez cenlle zeevn miiwl eze` ripz dad`de ,dxiar zeyrln

iciÎlr ,xxerl egeka oi`

d`xie dad` ,zeppeazdd

zelbzda dpiidzy ,el`k

zexzqen wx `l` ,eala

,ogeka f` mb - ealae egena

zbixcna eze` wifgdl

lka xidf zeidle ,"ipepia"d

zeler ,ok ;zeevnde dxezd

ely zeevnde dxezd f` mb

dxez cnl eli`k ,dlrnl

d`xie dad`a zeevn miiwe

.ald zelbzday

äæáeiciÎlr ,xxerl egeka oi`y in mby ,epcnly dna - ¨¤
d`xie dad` wx `l` ,eala zeiybx d`xie dad` ,zeppeazd
ogeka yi z`f lka - cala eale egen zenelrza ze`haznd
oda qipkdl ,zeevnd b"ixz lka zenilyle zexidfl e`iadl

,dlrnl ozelrdle "zeig"áeúkM äî ïáeé1éìà áBø÷ ék" :E ¨©¤¨¦¨¥¤
éôa ,ãàî øácä."BúBNòì Eááìáe Elwy ,xne` weqtd - ©¨¨§Ÿ§¦¦§¨§©£

xeaic ,daygn :eiyeal zylya zeevne dxez miiwl icedil
- "ezeyrl" ,daygna - "jaala" ,xeaica - "jita" - dyrne
ly dzernyn oi` ,xzei wenre inipt oaena ,mxa .dyrna
ly izin`d epipr lr mb `l` ,cala daygnl "jaal" dlind
dad`d zeybx ly mnewn ,oky .d`xie dad` :`ede ,ald
ly ezernyn ixd ,jkl m`zda .ala `ed ,dnecke d`xide
zeevne dxez miiwl icedi lkl xacd (lw) aexw :`id weqtd
dad` ly ybx jezne ,d"awdn `xen ly inipt ybx jezn

:owfd epax l`ey jk lr .d"awdl"Eááìa" ¯ àeä ,äøBàëìc§¦§¨¦§¨§
,d`xie dad`a ald zeybx -eðlL Leçä ãâð`l eitl - ¤¤©¤¨

,d"awdn d`xile dad`l ribdl lw jkÎlkàéä äøBzäå]§©¨¦
,[úéçöð.onf lkle gvpl etweza cner dxeza oipr lk - ¦§¦

ipal z`f xn` epax dyny xnele `eal xyt` i` :xnelk
mdl lw xacd did drc xec mzeiday ,xacnd xecay l`xyi
lw xacd oi` epiabl eli`e ,d`xie dad` zebixcnl ribdl

oky .jk xacd oi` .jk lk aexwedxn`pe zigvp `id dxezd ,
llkep` ygena ,xen`k ,j` ,xacnd xecl `wec e`l ,xec

:mi`exíìBò úBåàzî Baì Ctäì "øácä ãàî áBø÷" ïéàL¤¥¨§Ÿ©¨¨§©¥¦¦©£¨
,úîàa 'ä úáäàì äfä,zee`zl ald dhep erahn ,oky - ©¤§©£©¤¡¤

dad` xxerl icke
mc`d lr ,d"awdl
dihpd z` zepyl
,alay zize`ivnd
zg` zeipeviwn
- ziahew zeipeviwl
dfdÎmlerd zee`zn
izy .d"awdl dad`l
Îmlerd zee`z - dl`
opi` ,'d zad`e ,dfd
,ote` meya ,zeleki

"zeaald zaeg"d xn`nk .cgia zeidl2mine y`y myky
`l jk ,cgia "xecl" mileki mpi`dfdÎmlerd zee`z zeleki

`ly ,ok m` ,mi`ex ep` .mc`d ala cgia zeidl 'd zad`e
.'d z`xie 'd zad` mc`d ala reawl jkÎlk lw `le "aexw"

àøîba áeúkL Bîëe3?"àéä ézøèeæ àúlî äàøé ehà" :- §¤¨©§¨¨©¦§¨¦§¨©§¦¦
epax dyn xn`y dn lr ?ohw xac `id (d"awdn) d`xid ike4:

:`xnbd zl`ey ,"d`xil m`Îik jnrn l`ey jiwl` 'd dn"
,daxc`c - gken dfnc" - "?`id `zxhef `zlin d`xi eh`"
oeyl) "c`n aexw epi` - dyn ly execa elit`e zexecd lka

d`xil qgia xacd jk m`e ,(epiax w"k.äáäà ïkL-ìëå- §¨¤¥©£¨
i`cea dad`ly ,d`xil xy`n dad`l ribdl xzei dyw ,oky
mb di`x epl yi ,eply yegl sqepy ,ixd .ribdl lw jkÎlk `l
cgeinae 'd z`xil ribdl jkÎlk lw xacd oi`y ,`xnbdn
?xacd "c`n aexw"y weqtd xne` ,`eti` ,cvik .'d zad`l

ì"æø eøîà íâå5."íúeLøa íaì ¯ à÷åc ¯ íé÷écö"c- §©¨§©©§©¦¦©§¨¦¨¦§¨
"wicv" epi`y in eli`e .'d z`xie 'd zad` cinz mala xxerl
`l` ,'ek aexw epi`y cal `lc gken dfnc" ,ezeyxa eal oi` -
,(iaxd oeyl) "'eke od oihreny ,miwicvl wx jiiy epi` daxc`
miiwl ,"c`n aexw" ,icedi lkly ,weqtd xne` ,`eti` ,cvik

,ezeyxa ealy :xnelk ,ald mr ,"jaala" zeevne dxezzgz
dxezd ixde ?'d zad`l dfdÎmlerd zee`z z` jetdl ,egewit

?miwicvl wx dpzip `l,"BúBNòì"c àlà"ezeyrl" dlnd - ¤¨§©£
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יד.1. ל, האהבה.2.דברים לשער א.3.פתיחה כה, מגילה ב. לג, יב.4.ברכות י, י.5.דברים לד, רבה בראשית



hayצח 'd iyiy mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ה' שישי יום
,bk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen..íãàä ìë äæå,bk 'nr cr.[íù æ"îøä 'éôáå

"jaala" dfi` - "jaala c`n aexw" lr xaqd meyn da yi
,cala "ezeyrl"l rbepd "jaala" eze` df ixd ?c`n aexw
jaalae jita" :weqta xcqd dyw ,mvra ,oky .zeevn miiwl
- dyrne xeaic ,daygn lr ,lirl xen`k ,mifnex "ezeyrl

mixceqn md oi` j`
xcqd itl `l ,weqta
`le ,dhnl dlrnlny
dhnlny xcqd itl
miligzn m` .dlrnl
,xzei dpeilrd dbixcna
:xcqd zeidl jixv did
xg`l ,(daygn) "jaala"
,(xeaic) "jita" okn
"ezeyrl" okn xg`le

dlrnl xeaice ,xeaicn dlrnl `id daygn ik ,(dyrn)
zeidl jixv did ,dpezgzd dbixcna miligzn m`e .dyrnn
."jaala" okn xg`le ,"jita" okn xg`l ,"ezeyrl" :xcqd
jiynne ,xeaic - "jita"a weqtd ligzn ,`eti` ,recn
,`l` ?dyrn - "ezeyrl" okn xg`le ,daygn - "jaala"
d`a `idy iptn "jaala" ixg` cin dazkp "ezeyrl" dlnd
dfk ote`l dpeekd ,o`k xen`d "jaala"y ,yxtle xiaqdl

.zeevnd meiwl ,"ezeyrl"l xeywyäáäàä ,øîBì äöBø¤©¨©£¨
,ãáìa úBönä úiNò éãéì äàéánädad`l dpeekd - ©§¦¨¦¥£¦©©¦§¦§©

,mcewd wxta xaic dilry ,"egene eal zenelrzay"
meiwl qgiay wx .dad` z`xwp ef oi` ,'d zad` zebixcna
z`xwp `id zeevnd
dgekay iptn ,"dad`"
,zeevnd meiwl `iadl

"àaìc àúeòø" àéäL- ¤¦§¨§¦¨
,ald oevxúBîeìòúaL¤§©£

dðéà ék íb ,áì¥©¦¥¨
étLøk Baì úelbúäa§¦§©¦§¦§¥

.Là`id mb z`f lkae - ¥
meiwl eze` d`ian

.zeevndäæ øáãå- §¨¨¤
,cala eal zenelrzay efk dad` ekeza xxerl"ãàî áBø÷"¨§Ÿ

,BúeLøa Bçî ék ,Bã÷ã÷a çî Bì Lé øLà íãà ìëì ì÷ðå§¨¥§¨¨¨£¤¥Ÿ©§¨§¨¦Ÿ¦§
,ezeyxa eal oi` m` mb -Ba ïðBaúäì ìBëéå,egena -ìëk §¨§¦§¥§¨

ãâa Ba ïðBaúiLëe ,õtçé øLà¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà úl £¤©§Ÿ§¤¦§¥¦§ª©¥¨
,íéðt-ìk-ìò Bçîa ,ãéìBé àìénî,eala `l m` -äáäàä ¦¥¨¦§Ÿ©¨¨¦¨©£¨

Ba ä÷áãì 'äì,d"awda -íei÷a,meiw iciÎlr -åéúBöî ©§¨§¨§¦¦§¨
.BúøBúå§¨

äæåly zilkzde xwird -,íãàä ìkcenlle zeevn miiwl - §¤¨¨¨¨
,dxezáéúk "íúBNòì íBiä" ék6,ozeyrl epzip zeevnd - ¦©©£¨§¦

,"meid"à÷åc äNònä íìBò àeä "íBiä"L7fnex "meid" - ¤©¨©©£¤©§¨
Îmlerd ,`wec "dyrnd mler" lrdfdd"awdl dad`d ,

xacd dppi` dnvrlyk
oneiw `ed xwird .ixwird

iyrnd.zeevnd ly
zeevn miiwl ick ,`l`
iytp ybx jezn ,ie`xk
zad`l mc`d wewf ,inipt
ly exwir ,j` .'d
,"mzeyrl" `ed ,"meid"d

øçîìe"cizrl xnelk - §¨¨
,`eal,"'eë,xkyd z` elawi -.øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

da yi dnvrlyk `idy ,'d zad` ly zizin`d dzbxc -
zrbep dpi` ,iwlg xky leaiw meynzrkmvr rbepy enk ,

dad`d mb dwitqn jk myle .zeevne dxez ly dyrnd
z` dxiaqn "ezeyrl" dlndy ixd .alde gend zenelrzay
- mc` lkl "c`n aexw" `id "jaala" dad` efi` :"jaalae"
icil `iadl da ice ,cala egena iehia icil d`ad dad`d idef
lbeqn epi`y in mb ,ekeza xxerl leki efk dad` ;"ezeyrl"

ef dad` .ald zelbzda dad` xxerlgenaz` xak `iaz ,
c`d:oldl xaqeiy itk - zeevnde dxezd meiwl mçnäå§©Ÿ©

,álaL éìàîOä ììç ìò ,BúãìBzå Bòáèa èélLdnewn - ©¦§¦§§§¨©¨¨©§¨¦¤©¥
xxerzdl zelelr myn ,rxdÎxvide zindad ytpd ly
- okn xg`le ,zee`z

,zerx zeaygn,åét ìòå§©¦
íäL íéøáàä ìk ìòå§©¨¨¥¨¦¤¥

.äNònä éìkgend - §¥©©£¤
xg`ne .mdilr hily
,miptÎlkÎlr ,genay
oevxde dad`d el didz
miiwle dxez cenll
,gend helyi jke ,zeevn
mixa`d x`y z`e dtd z` ripie ,alay de`zd lr ,okn xg`l
,ezeyxa epi` eal xy`k mb df itl .zeevn miiwle dxez cenll
ritydl ezlekia - ezeyxa egeny oeik ixd ,"wicv"a dfy itk

,mixa`d x`y lre ald lr
,úîàa òLø àeäL éî àì íà"ryxk" `xwpd "ipepia" `l - ¦Ÿ¦¤¨¨¤¡¤

hily" gend oi` elv` ,zn`a ryx `l` ,(b"i wxta xkfenk)
,daxc` `l` ,"ald lrì"æø øîàîk8íéòLøä"Líä §©£©©©¤¨§¨¦¥

,"íaì úeLøa,mnvr lr helyl mzexyt`a oi` - ¦§¦¨
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àúåòø àéäù ãáìá úåöîä úééùò éãéì äàéáîä
åáì úåìâúäá äðéà éë íâ áì úåîåìòúáù àáìã

íãà ìëì ì÷ðå ãàî áåø÷ äæ øáãå ùà éôùøëøùà
åá ïðåáúäì ìåëéå åúåùøá åçåî éë åã÷ã÷á çåî åì ùé

åá ïðåáúéùëå õåôçé øùà ìëëä"á ñ"à úìåãâá
ä÷áãì 'äì äáäàä íéðô ìë ìò åçåîá ãéìåé àìéîî

åéúåöî íåé÷á åáåúøåúå

íúåùòì íåéä éë íãàä ìë äæå
ù"îë 'åë øçîìå à÷åã äùòîä íìåò àåä íåéäù áéúë
éìàîùä ììç ìò åúãìåúå åòáèá èéìù çåîäå .à"îá
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צט hay 'e ycew zay mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ו' קודש שבת יום
,bk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äàúú äáåùú 'éçá àéäå,46 'nr cr:à"îá ù"îë

,mala de`z zxxerznyk,ììk íúeLøa íaì ïéàåoi` - §¥¦¨¦§¨§¨
xac xaqei ,lirl xen`a .mal lr drtyde gewit mey genl
,"mzeyxa mal miwicv"y xn`p cg` cvn ,dyw dxe`kl :sqep
`edy ,"ipepia"d eli`e ,ezeyxa eal "wicv"d wxy xnelk

"wicv"n dbixcna dhnl
cvne ;ezeyxa eal oi` -
miryx `wecy ,xn`p ipy
itle ."mal zeyxa" md
ly llka epi`y in ,df
eal - "ipepia" - "ryx"
`l` ?ezeyxa ok` `ed
:xacd oaei ,epxaqdy itk
:xaca mipte` dyly
mal" - "miwicv"d
mdy zr lkae ,"mzeyxa
zad`a xxerzdl mivex

rityi gendy jkl wwcfdl ekxhviy ilan ,mixxerzn md ,'d
`l` ,mzeyxa mal oi`y cala ef `l - "miryx"d ;ald lr
mal oi` mpn` - "mipepia"de ;mal zeyxa md :daxc`
mda rityn gend j` ,"wicv"a dfy itk dcn dze`a ,mzeyxa

.ald lr,mzeyxa `ed ald ,"mipepia"a ,zniieqn dcnay ixd
.dyrne xeaic ,daygna ziyrnd drtydl xeywd lka z`fe

mzeyxa mal oi`" :xne` `ed "miryx"a ,oklllkmb - "
epcnl .ald lr ritydl mileki md oi` ,gend zervn`a
oi` recn j` ,mc`d ly ezclezn raha ald lr hily gendy
epyi mda mb ,dxe`kl ,ixd ,"miryx"l qgia mb jk mixne` ep`

:owfd epax xiaqn - ?mzclezn rah eze`ìãb ìò Lðò äæå§¤Ÿ¤©Ÿ¤
.íðBò íöòågend ly egek mdn gwlp mdizepeer lr yperk - §Ÿ¤£¨

xyt` cvik :dl`yd zl`yp ,jk m` ,mxa .ald lr helyl
xnelmdaxacd lw "miryx"l mby ,"c`n aexw" xacdy

:`id daeyzde - ?"jaala"a zeevne dxez miiwläøac àìå§Ÿ¦§¨
.íéúî íéeø÷ íäéiçaL elà ¯ íéúna äøBzdxezd oi` - ¨©¥¦¥¤§©¥¤§¦¥¦

mdiigay "miryx"a zxacn - "'ebe jil` aexw"y xn`p da -

.mizn mi`xwp:o`k xird epiax w"kaldc] l"pdtr dpde"
,'ek zenelrzay `l 'it` x"ied` `le zeinyb dvex eraha
'd zcear mda `"` (1 k"` [mal zeyxa mgen 'it` miryxde
`"` mavna zn`ac (1 x`ane .('ek mxxeri in ik) e"g mlerl (2
zepyl mcia (2 la` .'ek

ald rah) mavnetweze(
zxiay i"rmal."'ekék¦

øLôà éà ,úîàa¤¡¤¦¤§¨
ãáòì ìéçúäì íéòLøì¦§¨¦§©§¦©£Ÿ

'ämiiwl drnyny -
ybx jezn zeevne dxez
,d`xie dad`a ,ytpd
ìò äáeLz eNòiL éìa§¦¤©£§¨©

ì ,älçz øáòäøaL ¤¨¨§¦¨§©¥
íäL ,úBtìwä- ©§¦¤¥

exvepy ,zetilwd
,mdly zexiardnú÷ñônä ìæøa ìL ävçîe ìécáî Cñî̈¨©§¦§¦¨¤©§¤©©§¤¤

,íéîMaL íäéáàì íðéa,`eti` ,dnae ,jk m` ,cvik - ¥¨©£¦¤¤©¨©¦
- ?zetilwd z` mixaeyBLôð úøéøîe Baì úøéáL éãé-ìò©§¥§¦©¦§¦©©§

,åéàèç ìò.zetilwd z` mixaey - ald oexaye zexixnd - ©£¨¨
,äøaLð çeø íéäìà éçáæ" :÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨¦§¥¡Ÿ¦©¦§¨¨

"'Bâå øaLð áì9,,"dxayp gex" `ed ,miwl` myl oaxw - ¥¦§¨§
gex zxayp dnae cvik .dxayp "`xg` `xhq"d gexyk

- ?"`xg` `xhq"dçeø äøaLð ¯ øaLð áì éãé-ìòL¤©§¥¥¦§¨¦§§¨©
îø óc ñçðét úLøt íL ïiò] àøçà-àøèñc äàîhä©ª§¨§¦§¨¨¢¨©¥¨¨¨©¦§¨©
.[íL æ"îøä Leøôáe à ãenò ä óãå ç óc àø÷iå úLøôe¨¨©©¦§¨©§©©§¥¨¨
zekiiya dxeza mixkfp zepaxwd lky ,xaecn my "xdef"a -
eli`e ."'iedl gegip gix" :zepaxwa cinz aezky enk ,'ied myl
,`eti` ,dn .oaxw mey xkfp epi` - miwl` myl zekiiya
;"`xg` `xhq"d gex zxiay - ?miwl` myl oaxwk ynyn
ÎlkÎlr ,ixd ."dxayp gex - miwl` igaf" :weqtd xne` z`f
ilan ,'d zceara ligzdl mileki "miryx"d oi` ok`y ,mipt

.mal z` dligz exayiy

àéäålr dhxg edfy ,mi`hgd lr zexnxnzdde ald oexay - §¦
md ,xard,äàzz äáeLz úðéçaizy .dpezgz daeyz - §¦©§¨©¨¨

ze`ad ,"d`lir daeyz"e "d`zz daeyz" :daeyza zepiga
myn 'd ze`d zxfgd ,"'d aeyz" ,"daeyz" dlina iehia icil

izy - 'ied mya ;'ied
d`lir 'd :o"idd
dpey`xd 'dd ,(dpeilrd)
'de - c"eid ixg`y
ixg`y 'dd ,d`zz

ly c"eil d`lir 'd zxfgd :epiid "d`lir daeyz" - .e"`ed
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א.10. כט, מגילה ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז טבת, תשי"ג
ברוקלין.

 הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו, 
ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

וביקר אצלי ביום ה' העבר, ובמשך  ...קבלתי המברק שלהם בנוגע לבקור מר קול שי' כאן. 
השיחה אמר בפשיטות, שיקיים הבטחתו בענין בנין בי"ס לחקלאות בכפר, ומצדי אשרתי עוד הפעם 
שבמשך חמש שנים - הנני אחראי - שישלמו חזרה להסוכנות חצי הוצאות הבנין. ובמענה על שאלתי 
אמר לי, כי לדעתו טוב יותר לחשוב ע"ד בתי עץ המובאים מחו"ל בנוים, אבל אח"כ הי' לי הזדמנות 

קמשך בעמוד הג



קי היום יום . . . 

ה'תש"גכט טבתיום רביעי

חומש: וארא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק טו, ובזה . . . 40 חלל בקרבו.

אנן פועלי דיממא אנן . יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מַאכען ליכטיג די 
וועלט באור תורה . ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב בעז"ה בעצמו - אליין 
דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים 
גרונטיקע מענשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק 
למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.

יָמָמא ֲאָנן ]=ָאנּו, ּפֹוֲעֵלי יֹום ָאנּו[. יֹום הּוא אֹור, ֲעבֹוָדֵתנּו ִהיא ֲעבֹוַדת ָהאֹור, ְלָהִאיר  ֲאָנן ּפֹוֲעֵלי ּדִ
ַעְצמֹו – ִלְהיֹות  ֶעְזַרת ה', ּבְ ב טֹוב, ּבְ ַמֲעָמד ּוַמּצָ י ְצִריִכים ַלֲעֹמד ּבְ ַבד ּכִ אֹור ּתֹוָרה. ּוִמּלְ ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ
ר ִיְהיּו  ים, ֲאׁשֶ ים ְיסֹוִדּיִ ְלִמיִדים ֲאָנׁשִ ל ָהֲעבֹוָדה ִהיא ִלְזּכֹות ְלַהֲעִמיד ּתַ ה ּכָ ִריְך – ִהּנֵ ּצָ ִפי ׁשֶ ַעְצמֹו ּכְ ּבְ
ַהּקֶֹדׁש  ְוִחּבּוב  ְגֵלית  ַהּנִ ּתֹוָרה  ִלּמּוד  יק  ַמְסּפִ ֵאינֹו  ׁשֶ ִניִמית.  ַהּפְ ָנה  ּוָ ַהּכַ ֶאל  ם  ְוַדְעּתָ ם  ִלּבָ ּבְ ְמסּוִרים 

ב. ּלֵ ּבַ ם ֲעבֹוָדה ׁשֶ י ִאם ְצִריִכים ּגַ ְצֹות, ּכִ ִמיַרת ַהּמִ ׁשְ ּבִ

ה'תש"גא שבט, ר"חיום חמישי

חומש: וארא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ובבינוני . . . כא מרגילותו.

ל ַאַנ"ׁש  ֵנִסּיֹות ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ין ּבָ ֶזה ׁשּום ֶהְפֵרׁש ּבֵ ה( ֵאין ּבָ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ים ָהָאמּור )ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ
ד  ח ּפֹוִלין, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו. ּוִמּצַ ַנז אֹו ֻנּסַ ּכְ ח ַאׁשְ ֵלי ֻנּסַ ּלְ ְחיּו, אֹו ִמְתּפַ ּיִ "ד[ ׁשֶ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ]ַאְנׁשֵ

ִלְכַלל  ַהּנֹוֵגַע  ִניִמית,  ַהּפְ ָנָתּה  ְוַכּוָ ִצּבּור  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ְלֹגֶדל  ּוִבְפָרט  ָרֵאל...  ִיׂשְ ַאֲהַבת 
ר  לּות ֲאׁשֶ ּדְ ּתַ ָכל ִמיֵני ִהׁשְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ י ּוְמזֹוָנא, ּוְברּוָחִנּיּות... ָעֵלינּו ְלִהׁשְ ָבֵני ַחּיֵ ִמּיּות, ּבְ ׁשְ ּגַ ׁש ּבְ ָרֵאל ַמּמָ ִיׂשְ

ְהֶיה. ּיִ ח ׁשֶ ֶנֶסת ֵמֵאיֶזה ֻנּסָ י ַהּכְ ּתֵ ָכל ּבָ ע ּבְ ֻיְקּבַ

ה'תש"גב שבטיום ששי

חומש: וארא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובזה יובן . . . עבודתו כלל.

אאמו"ר סיפר: הדרוש וארא גו' ושמי ד' גו' המדבר בענין כי לא ידח ממנו נדח 
)אינו הנדפס בתו"א(, קנה לו שם "דער פרומער וארא", והי' רגיל רבינו הזקן לחזור 
אותו אחת לשלש שנים, ובכל פעם ופעם כמעט שהי' אומר אותו כלשונו. ואמר הצ"צ: 
יעדער מָאל איז געווען א אור חדש. הָאט דער טַאטע געזָאגט: א אור איז אלע מָאל 

גלייך, ָאבער מאור איז אלע מָאל ווי א דבר חדש.

י לֹא  "ּכִ ִעְנָין  ּבְ ר  ַהְמַדּבֵ ּגֹו',  ִמי ה'"  ּוׁשְ ּגֹו'  "ָוֵאָרא  רּוׁש  ַהּדְ ר:  ִסּפֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני 
ם "ּדֶער ְפרּומֶער ָוֵאָרא", ]="ָוֵאֶרא" ַה'ְיֵרא  "תֹוָרה אֹור"(, ָקָנה לֹו ׁשֵ ס ּבְ ְדּפָ ח" )ֵאינֹו ַהּנִ ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ ִיּדַ
ָהָיה אֹוֵמר  ְמַעט ׁשֶ ַעם ּוַפַעם ּכִ ִנים, ּוְבָכל ּפַ לֹשׁ ׁשָ ֵקן ַלֲחֹזר אֹותֹו ַאַחת ְלׁשָ נּו ַהּזָ ַמִים'[. ְוָהָיה ָרִגיל ַרּבֵ ׁשָ

ִמיד  ּתָ הּוא  'אֹור'  א:  ַאּבָ ֵהִגיב  ָחָדׁש.  אֹור  ֶזה  ָהָיה  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ְוָאַמר  ְלׁשֹונֹו.  ּכִ אֹותֹו 
ָדָבר ָחָדׁש. ַעם ּכְ ָכל ּפַ ֵזֶהה, ַאְך 'ָמאֹור' הּוא ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . קב

ה'תש"גג שבטשבת

חומש: וארא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק טז. וזה . . . באריכות.

בֹו  ִמְכּתָ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִלי ַההֹוָספֹות( . ַה"ּצֶ קָאּפּוְסט )ּבְ ַנת תקצ"ז ּבְ ׁשְ ס ָלִראׁשֹוָנה ּבִ "ּתֹוָרה אֹור" ִנְדּפָ
ַנת  ְ ּשׁ ּמִ ים ׁשֶ רּוׁשִ ה... ּבֹו ַמֲאָמִרים רֹב ַהּדְ ס ַעּתָ ְדּפָ ָבט תקצ"ז ּכֹוֵתב: ֵסֶפר "ּתֹוָרה אֹור" ַהּנִ ִמּיֹום ג ׁשְ
יָמה  יָהם, ְוִהְסּכִ ַעְצמֹו ֵעין ִעּיּונֹו ֲעֵליֶהם ְוִהּגִ נּו ַז"ל ּבְ ם ַרּבֵ ה ֵמֶהם ׂשָ ר ַהְרּבֵ תקנ"ו ַעד סֹוף תקע"ב, ֲאׁשֶ
י  ׁשֵ ֻחּמְ ֵני  ׁשְ ַעל  ָהִראׁשֹון  ֵחֶלק  ֲחָלִקים,  ֵני  ׁשְ ּכֹוֵלל  ֶפר  ְוַהּסֵ פּוס.  ַהּדְ ְלֵבית  ַלֲהִביָאם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְעּתֹו  ּדַ
ּוְקָצת  ִיְתרֹו,  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ּתֹוָרֵתנּו  ן  ַמּתַ ְזַמן  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ְלַחג  ים  רּוׁשִ ּדְ ה  ּמָ ּכַ ם  ּגַ ּופּוִרים,  ה  ַוֲחֻנּכָ ַהּתֹוָרה 
יִרים ּומֹוֲעִדים ְורֹאׁש  ִ יר ַהּשׁ י ַהּתֹוָרה ְוׁשִ ׁשֵ ִני ִאם ִיְרֶצה ה' ַעל ג' ֻחּמְ ֵ ְקֵהל. ְוֵחֶלק ַהּשׁ ת ַוּיַ ָפָרׁשַ ְלֶפַסח ּבְ
ָעִמים אֹור. ַעד  א ב' ּפְ ִגיַמְטִרּיָ " ּבְ מֹו "ְוָאַהְבּתָ ֵניאֹור, ּכְ ר ָנֶאה לֹו: ׁשְ ם ַהְמַחּבֵ ּפּור... ְוׁשֵ ָנה ְויֹום ּכִ ָ ַהּשׁ

אן ְלׁשֹונֹו – ּכָ

פּוס  י ַהּדְ ּתֵ ה ִמּבָ ּמָ ָלה ּכַ ְמׁשָ ינּות ָסְגָרה ַהּמֶ י ַעל ְיֵדי ַמְלׁשִ יס ַרק ֵחֶלק ָהִראׁשֹון, ּכִ יקּו ְלַהְדּפִ לֹא ִהְסּפִ
ַנת  ׁשְ ּבִ אֹור".  ַה"ּתֹוָרה  יסּו  ִהְדּפִ ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ קָאּפּוְסט  ּבְ פּוס  ַהּדְ ית  ּבֵ ם  ּגַ ּוֵביֵניֶהם  רּוְסָיה,  ּבְ ָהִעְבִרים 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ֵ ּנּוי ַהּשׁ ִזיטָאִמיר ּוְבׁשִ ס ֵחֶלק ב' ּבְ תר"ח ִנְדּפָ

ה'תש"גד שבטיום ראשון

חומש: בא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק יז. ובזה . . . כג מצותיו ותורתו.

ֶלת  ַמְגּבֶ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  הּוא  רּוָחִנּיּות,  ּבְ ִמְצַרִים  לּות  ּגָ ּוְגבּול.  ֵמַצר  ְלׁשֹון  הּוא  ִמְצַרִים 
ְוֶהְעֵלם.  ַקְטנּות  ּבְ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִמְתַצְמֶצֶמת  ָהֱאלִֹקית  ֶפׁש  ּנֶ ׁשֶ ַעד  ָהֱאלִֹקית,  ֶפׁש  ַהּנֶ ַעל  ֶרת  ּוַמְסּתֶ
ֹפַעל  ִמּדֹות טֹובֹות ּבְ ב ּבְ ּלֵ ּמַֹח ֵמִאיר ּבַ ּבַ ֶכל ׁשֶ ַהּשֵׂ בּול. ְוַהְינּו ּדְ ַצר ְוַהּגְ ִויִציַאת ִמְצַרִים הּוא ֲהָסַרת ַהּמֵ

ׁש. ַמּמָ

ה'תש"גה שבטיום שני

חומש: בא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וזה כל . . . הרמ"ז שם.

א מענש דארף מרבה זיין אין זָאגען אותיות התורה )זָאגען תהלים, חזר'ן משניות( 
ווען און וואו ער קען, בכדי צו שטַארקען דעם קיום העולם, בכדי מציל צו זיין זיך 

פון חיבוט הקבר און כף הקלע, און זוכה צו זיין צו אלע העכסטע גילוים.

ְוֵהיָכן  ָמַתי  ָניֹות(  ִמׁשְ ן  ּנֵ ְלׁשַ ים,  ִהּלִ ּתְ )לֹוַמר  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֲאִמיַרת  ּבַ ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  ָהָאָדם 
ַלע, ְוִלְזּכֹות ְלָכל  ֶבר ְוַכף ַהּקֶ יל ֶאת ַעְצמֹו ֵמִחּבּוט ַהּקֶ ְכֵדי ְלַהּצִ ק ֶאת ִקּיּום ָהעֹוָלם, ּבִ ֵדי ְלַחּזֵ כֹול, ּכְ ּיָ ׁשֶ

יֹוֵתר. ֲעִלים ּבְ ּלּוִיים ַהּנַ ַהּגִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



קג היום יום . . . 

ה'תש"גו שבטיום שלישי

חומש: בא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והיא בחי' . . . כמ"ש במ"א.

"ְך  ַ "ז ְוַהּשׁ ִרים ַעד ַהּטַ ל ַהְמַחּבְ ּכָ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַמע ּבְ ָ ּשׁ "ּב[ ּכֹוֵתב ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
רּוַח  ֶהם ּבְ ּלָ ְכָלל, ָעׂשּו ַהִחּבּוִרים ׁשֶ ְלָחן ָערּוְך"[, ְוֵהם ּבִ ֻ אּוִרים ַעל ַה"ּשׁ ְפֵתי ּכֵֹהן", ּבֵ ]=ַה"ּטּוֵרי ָזָהב" ְוַה"ּשִׂ

ים לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה,  ַגּלִ ּמְ הּו ׁשֶ ּזֶ ָקִלים, ׁשֶ ׁשְ ֶרק ג' ּדִ ן ָהֵעָדה סֹוף ּפֶ ָקְרּבַ ַהּקֶֹדׁש. ְוִעְנַין רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ִאיָתא ּבְ
ָחְכָמה. ִחיַנת ֶהְעֵלם ּדְ הּו ִמּבְ ּזֶ ׁשֶ

שבת 
קודש

לשוחח עם איש העוסק בבנין באה"ק ת"ו ואמר לי כי למרות שיש הוצאות נוספות בזה, יש להשתדל 
בכל עוז שיהי' הבנין דוקא בנין קבע ממלט ולבנים וכו', מפני תוקף החום ויובש האויר הפוגע בקיום 
בתי עץ הנ"ל. ובטח יבררו זה ג"כ על אתר. כן אמר לי מר קול שהבנין יתארך לערך חצי שנה, אפילו אם 

יהי' בנין עץ הנ"ל, ועוד יותר - אם לחשוב ע"ד בנין לבנים וכו'. ואחכה מכם לבירור בזה...

פנו אלי ממרכז לטהרת המשפחה אשר בירושלים ת"ו )זו שבהנהלת הרב האלפערין( ע"י ב"כ 
ושלוחם כאן הרב ברזל שי' ואח"כ גם בכתב ישר מירושלים לסייע בבנין ובגמר מקואות באה"ק ת"ו, 
והבטחתי להם עזרתי, אבל ע"י ב"כ באה"ק ת"ו, היינו אגו"ח. כפי מכתבם - הנה ענין הנחיצות ביותר 
הם באלו - ע"פ דברי הנ"ל - שנעתקו בשולי המכתב, בצירוף הסכומים הנדרשים בכל מקום מהם. 
השערתי שבטח הסכום הוא יותר מכפי הדרוש, וזה הי' אחד הטעמים שאמרתי שא"א בלא"ה כ"א 
לבנין מקואות  על אתר המצב. כמובן מבלי שייסדו מרכז  יבקרו  וב"כ  אגו"ח,  ע"י  עזרתי  שתתקבל 
עצמאותי, אלא שבאותו המקום שיסייעו יבחנו את המצב ויראו שהאמצעים שנותנים ילכו רק למטרה 
זו. ואף שלא ברצון, אבל מוכרח הי' הרב ברזל להסכים ע"ז, אלא שבקש שידעו שהוא בהשתדלותו, 
ומובן שהסכמתי ע"ז. ומטובם להתבונן ולסייע באחד המקומות האלו, באותו מקום שעכ"פ בסביבתו 
אדמו"ר  כ"ק  להוראת  בהתאם  להעשות  המקוה  שצריכה   - אחת  ועוד  חב"ד.  מפעולות  יש  שם 
)מוהרש"ב( נ"ע כיון שהוא הפוסק שלנו. וכידוע ג"כ בדין, אשר באתרא דרב צריך להתנהג דוקא כרב, 
אף כי באתרא דשמואל כו'. ואין בזה ענין דלא תתגודדו מכמה טעמים וכו'. וכותב הנני זה כדי שיעיינו 
בזה כיון שבטח ישתדלו אצלם לעשות דוקא ע"פ הוראות אחרות. מובן שאין עליהם להכנס במלחמה 
אלא להסביר, שזהו היפך הדין להכריח את מי שהוא שלא לקיים כדברי ופסק רבו, ובפרט בענינים 
כאלו, שמקואות אלו ואלו כשרים הם ע"פ דין לכל הדיעות, אלא שיש ומהדרין לצאת ידי דעת פוסקים 

אלה בוויתורם על דעת פוסקים אחרים, ויש שעושים להיפך...

הי'  שכדאי  מכתבי  נתקבל  ובינתים  הכפר,  בשביל  דונם  מאות  החמש  כבר  שאשרו  במ"ש 
להשתדל ע"ד אלף דונם, ולכן יש אומרים ומפרשים דברי, שלא לקבל החמש מאות דונם כ"א להתחיל 
בהשתדלות ע"ד אלף ולחכות עד אז. הנה נבהלתי מה שכ"א רוצה לתלות זיינע אייגענע קרומע סברות 
שזהו ג"כ דעתי. ופשיטא שצריכים לקחת ולהשתמש תיכף בהקרקע הניתן, ולהתחיל ג"כ בהשתדלות 

אודות חמש מאות נוספים.

וכיון שידיעה עד"ז גופא של הסברא קבלתי רק מהם, אינני כותב לאחרים על דבר שלילתה.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש - המחכה לבשו"ט מפורטות ובהקדם בכל הנ"ל,

מ. שניאורסאהן

קמשך מעמוד ה
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המשנה בדברי  מ"ה)מקורו פ"ג שבמשנה(פרה בעוד אך .

הרמב "ם של ספרו  להלכה , נוגעים  שאינם  דברים  גם  מובאים 

הלכות " "הלכות הספר)הוא בהקדמת נלמדת(כלשונו הלכה  ואיזו

הדורות ? במשך שנעשו הפרות ממספר 

ועזרא משה את  רק הרמב "ם  הזכיר  למה  לדייק : יש  ועוד

כולם ? נזכרו  שבמשנה  אף  הפרות , עושי שאר  את ולא 

והביאור :

הכהן הכנת לדין בהמשך הדבר הפרות  עושי נימנו במשנה

חטאות מכל הימים  ז ' כל  עליו ש "מזין  הפרה , את  השורף 

"ושלשה לדין  בהמשך מובא הדבר  ברמב "ם  אך שם ". שהיו 

מוכן היה  בחיל שניתן  זה  אפרה... כל את  חולקין  היו  חלקים

ligaומוצנע ... oitxeyy dxte dxt lk xt`n oiripvn eid oke"

נעשו...". אדומות  פרות  "ותשע לכך: ובהמשך

השימוש לדין בהמשך הפרות  עושי נמנים במשנה  כלומר :

הפרה  השורף)באפר  הכהן על בהמשך (ההזאה - ברמב "ם  ואילו 

את הרמב "ם  מגדיר  ובכך למשמרת , המוצנע  האפר חלק  לדין

כדי רק זה שאין  למשמרת  מהאפר חלק הנחת  חיוב יסוד 

שחלק היינו 'למשמרת', אלא בפועל, להזאה  מוכן שיהא 

הוא אין כאשר  אף  תמיד, מצוי יהא שהאפר הוא מהמצוה

הרמב "ם מביא  זה  וליסוד  מת . מטומאת  לטהרה  להזאה  נצרך

שחרב עד זו  במצוה  "משנצטוו  קיים  היה  שהאפר  מכך ראיה 

שאר את  ולא  ועזרא  משה  את  רק  הזכיר  ולכן בשניה ". הבית 

ידי מעשה  – הנצחיות  ענין  מודגש  בהם כי הפרות , עושי 

נצחיים א)משה ט, לעולם(סוטה קיים  שלו הפרה  (במדב"ר ואפר 

ו) פי"ט, כמשה חוקת שקול ב)ועזרא כא, .(סנהדרין

(131 'nr ,gk zegiy ihewl)

á"ôùú'ä èáù 'à éðù íåé חטאת  מי מילוי בעת מלאכה עשיית

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰úçàa àlîîä©§©¥§©©
...øçàìe Bì àlîîä Bà ,úøçàä Bãéa äëàìî äNBòå ,Bãé̈§¤§¨¨§¨¨©¤¤©§©¥§©¥

.éelna úìñBt äëàìnäL ...ïéìeñt íäéðL§¥¤§¦¤©§¨¨¤¤©¦
כדי המים  מילוי בשעת מלאכה עשיית  הראב"ד לדעת

חטאת מי  מת)לקדש  מטומאת כי(לטהר הדעת  היסח משום  פוסלת

בני לשני או כאחד דברים  לשני דעתו לכוין  יכול הוא  "אין

"ויש והוסיף : הדעת ". היסח בלא  אפשר ואי  כאחד... אדם

גיטין". במסכת  שורש  לזה 

משנה ': ה 'כסף ופירש 

הגמרא למסקנת  א)כוונתו נג, שמי(גיטין הברייתא  שדברי

לא המלאכה  כאשר  אמורים  מלאכה  מחמת  נפסלים חטאת 

המים בגוף  הנגדית,נעשתה  בכף נשקל והחפץ המאזניים בכף הונחו (המים

ששקל) ד"ה שם, רש"י משמירתם ראה דעתו שהסיח אם אלא (אך

השינוי  לפי למדידה המים לתוך חפץ שהכניס כגון המים, בגוף נעשתה המלאכה

הדעת) היסח ללא אף נפסלו המים, בגובה מיהנעשה שפסילת  ומכאן  .

הדעת . היסח ידי  על נעשית חטאת 

לא המלאכה שכאשר האומרת  הברייתא  זה : על  והקשה 

נפס המים , בגוף  אםנעשתה רק  שזהו פירשה לא  המים  לו

אף נפסלים  שהמים  משמע  הדברים  ומסתימת  דעתו , הסיח

הדעת ! היסח  ללא

נחום ' ה 'חזון מ"ב)ומבאר פ"ו אדומה :(פרה

היסח  א . דרכים : בשתי  נפסלים  חטאת  מי  הראב "ד , לדעת

מלאכה עשיית ב. מלאכה . עשיית  ללא אף  פוסל הדעת 

בגוף מלאכה  "עושה  כאשר  הדעת , היסח ללא  אף פוסלת

האפר " ובגוף  דעתו)המים  הסיח שלא במפורש יאמר אם אם(אף אך ,

הסיח  אם  רק  נפסלים  הם  הרי המים , בגוף  אינה  המלאכה 

מסיח  הוא הרי מלאכה  כשעושה  כלל, בדרך אמנם , דעתו .

דעתו. הסיח שלא  במפורש  יאמר  כן  אם אלא  דעתו

לא כשהמלאכה  המים  את  הפוסלת  הברייתא כן, ואם 

הדעת היסח שהיה במפורש  אמרה  לא  המים, בגוף  נעשתה 

הדעת . בהיסח היא  בסתם  מלאכה עשיית כי 

á"ôùú'ä èáù 'á éùéìù íåé כוונה? יש לקטן האם

:Â ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰úBfäì ïéøLk ìkä©Ÿ§¥¦§©
,úòc Ba LiL ïè÷ ìáà ;úòc Ba ïéàL ÷Bðéúå ...äMàî õeç ¯¥¦¨§¦¤¥©©£¨¨¨¤¥©©

.úBfäì øLk̈¥§©
חינוך' י)ה 'מנחת  שצט, בהלכה(מצ' הרמב "ם : דברי  על תמה 

את לטהר  ההזאה  בשעת  לכוון  צריך שהמזה  נאמר  הבאה 

שנדרשת בדברים  והרי  פסולה , ההזאה  כוונה  ובלא  הטמא 

אפילו פסול הקטן תורה , ספר או גט כתיבת  כגון  כוונה , בהם

דעת  לו  יש  ב)אם  כב, להזות ?(גיטין כשר קטן  מדוע כן, ואם  ,

גביו על עומד שגדול באופן שמדובר לפרש  יש כי וביאר 

גט לגבי  שאמרו  כשם  לכוון , לו  ואומר  ההזאה  (גיטין בשעת

הגט שם) את  לכתוב ומלמדו  הקטן  גבי  על עומד  גדול  שאם 

כשר . הגט האשה , לשם 

מחשבתו אחר, אדם  על מזה  הקטן  כאשר  כי שהוסיפו ויש 

מחשבה כאן יש  שלעולם  ונמצא  מועילה, עליו שמזים  זה  של

גדול  הליקוטים)של בספר הובא וישפה, .(שהם

אמורים הרמב "ם  דברי שהרי קושי יש  זה בפירוש  אולם 

לפרש עליו היה כן ואם  כלים , על הזאה  לגבי  גם  כללי, באופן

גביו על עומד כשגדול רק  כשרה  וישפה)שההזאה  .(שהם
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כשר שקטן  כפשוטם  הרמב"ם  דברי  את מבארים  ויש 

שלדינים ומצינו גביו , על  עומד גדול כשאין אף  להזאה 

הט"ז  שהביא  כפי  קטן, של כוונה  מועילה סי'מסוימים  (או"ח

ס"א) לגיל תס, הגיע  שלא  אף  דעת בר שקטן  הרשב"א  בשם 

מצוה לשם המצה  לשימור  כשר עשרה  עא,שלוש  סי' ברוך (נחלת

.ג)

בגמרא  שהרי לכך ראיה  שהביאו  א)ויש  כט, נאמר(ר"ה

כי מצוה  בקיום חובתו ידי  גדול להוציא  יכול אינו שקטן

מוציא אינו בדבר מחויב  שאינו ו"כל  מחויב  אינו  הקטן 

יכול  היה זה  חיסרון שלולי ומשמע  חובתם", ידי  אחרים

אלא כוונה , נדרשת  כך שלשם למרות  חובה  ידי אחר להוציא 

כוונה . יש  שלקטן מוכח 

היא הכוונה  וכדומה  גט בכתיבת  כי הוא  החילוק וביאור 

בכוח  אין וזאת למצוותו, החפץ את  ולייחד לייעד  כדי 

רק נדרשת  הזאה  או  מצוה  קיום  לגבי אולם  הקטן, מחשבת 

שיש קטן גם  כשר ולכך המצווה , לשם  היא  שהעשייה  כוונה 

דעת  צו)בו  ע' חולין .(שחיטת

á"ôùú'ä èáù 'â éòéáø íåé ההזאה? שיעור מהו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰àîèpL íãà̈¨¤¦§¨
íB÷î ìëa äcpä énî àeäL ìk òâpL ïåék ¯ åéìò äfäå ,úîa§¥§¦¨¨¨¥¨¤¨©¨¤¦¥©¦¨§¨¨

.äéfä Bì äúìò ¯ àîè ìL BøNa øBòî¥§¨¤¨¥¨§¨©¨¨
משנה ' ה 'כסף  ה"ח)והקשה  :(פ"ט

ה"ח)לעיל בהן(פ"ט שנתערב  מקודשין  "מים  הרמב"ם  פסק 

חכמים כדעת  והיינו פסולין", אלו הרי שהוא ... כל  אחר  מים 

א) פ, במים(זבחים שמעורבין ובמים  שיעור צריכים ההזאה  שמי 

להזאה . פסול מהמים  חלק  הזאה  בכל כי שיעור אין  אחרים

שיעור ? צריכה  אינה  שהזאה  כאן  פסק  איך  כן , ואם 

קורקוס : מהר "י  בשם ותירץ 

שטובלים בכלי אבל שיעור , צריכה אינה  עצמה  ההזאה 

"כדי – שיעור  שיהיה צריך  כן ממנו  ומזים  האזוב  את בו

במים " אזוב של גבעולין  ראשי בו ה"א שיטבול פט"ו .(להלן

הם הרי שנתקדשו, המים  עם פסולים  מים  נתערבו אם  ולכן

על  הזו אם  הרי  שיעור , יש  בכלי כאשר  אבל  להזאה , פסולים 

כל  שאותו "כיון ההזאה  לו עלתה  שהוא  כל אפילו  הטמא 

שלם". משיעור  בא שהוא 

ראשונה ' מ"א)וה 'משנה פ"ט מבאר :(פרה

מהו לעיין  יש  שיעור , צריכים  הזאה  שמי  חכמים  לדעת

נאמר גבעולין ' ראשי  בו  שיטבול 'כדי  השיעור  שכן  השיעור ?

האדם על  ההזאה  שיעור אינו וודאי אבל  שבכלי , המים  לגבי

ולכן אנשים . הרבה  על להזות  אפשר  שבכלי מהמים  שהרי 

בהזאה להגיע  שיוכל שבשיעורים הפחות  שהוא  לומר  צריך

להטפיח' מנת  על  'טופח  כדי  מים  יש  באזוב  ואם  מרחוק ,

השיעור יהיה  עצמו  האדם בבשר  אזי  האדם , על ומתיזו

להטפיח)'טופח' כדי אינה(ולא שהזאה  אליעזר  רבי ולדעת  .

'טופח' אפילו  האדם  בבשר  שיהיה  צריך  לא  – שיעור  צריכה

נגע ש "אם  הרמב "ם  כתב  זה  ועל  שהיא, כל בלחלוחית  ודי 

`edy lk."ההזאה לו  עלתה  ...

במי להיות  צריך  זה  מועט שיעור  אופן  שבכל וכיון

ויזו המקודשים  במים  פסולים  מים  נתערבו  אם  הרי  ההזאה ,

שבגלל  לחשוש  יש  ביותר , הפחות השיעור את  האדם  על 

אלה מים  ולכן זה , שיעור אפילו במים  יהא לא התערובת 

להזאה . פסולים

á"ôùú'ä èáù 'ã éùéîç íåé טמא'? 'מקום מהו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰äéäL Nøç éìk§¦¤¤¤¨¨
Nøç éìk ïéàL ;ïéøBäè ¯ Bcvî õøL Ba òâðå ,úàhç øôà Ba¥¤©¨§¨©¤¤¦¦§¦¤¥§¦¤¤
àlL ét ìò óà ¯ õøMä éab ìò éìkä çépä ...Babî ànhî¦©¥¦©¦¦©©§¦©©¥©¤¤©©¦¤Ÿ
äðçnì õeçî çépäå" :øîàpL ,àîè øôàä éøä ,éìkä àîèð¦§¨©§¦£¥¨¥¤¨¥¤¤¡©§¦¦©¦©©£¤
Ba äéäL Nøç éìk ïëå ...øBäè íB÷î äæ ïéàå ,"øBäè íB÷îa§¨¨§¥¤¨¨§¥§¦¤¤¤¨¨
éìkä äéä íà ¯ àîè úéáaL äaøà ìò ïeúðå ,úàhç øôà¥¤©¨§¨©£ª¨¤§©¦¨¥¦¨¨©§¦

ìLî.øôàä àîèð ¯ úéaì ìL §ª§¨©©¦¦§¨¨¥¤
אברהם ' ה 'דבר  סק"ז)והקשה  ס"ז :(ח"ב

טמא שבבית  ארובה על  הנתון  חטאת  אפר בו  שיש  חרס  כלי

טפח, על טפח בה  אין כי  הארובה  דרך עוברת  אינה  והטומאה 

הבית  בחלל נמצא  מהכלי חלק  אם  לבית"),אך  משולשל הכלי ("היה

ב'מקום מונח  שהכלי  נחשב  זה  הרי כי שבכלי האפר  נטמא

אוהל)טומאה ' טומאת נטמא הבית שהונח(חלל כלי כדוגמת  ,iab lr
וצריך  טומאה'. 'מקום  גבי על  הוא  כי  נטמא  שהאפר  השרץ 

ב'מקום כמונח נחשב  לבית המשולשל הכלי אם  להבין:

מדוע מצדדיו, אלא  הכלי תחת אינה  שהטומאה  אף  טומאה '

מצדו נגע  שהשרץ חרס  ההלכה)כלי  טומאה ,(שבתחילת מקבל  אינו

טומאה'? כ'מקום  השרץ  מגע  מקום  את  להחשיב  יש  הרי 

ומבאר :

אוהל  של  אוירו  כל כי  טמא' כ 'מקום מוגדר  טמא  בית  א.

טמא ' 'מקום הוא  מד,המת  נזיר תוס' - דמי" טומאה כמלוא המת ("אוהל

בבית) ד"ה הכלי א אפר)וכאשר בו הרי(שהיה הבית , לתוך מוכנס 

השרץ בו  שנגע  כלי  כן שאין מה  טמא ', ב 'מקום  נמצא  הוא 

מונחת הטומאה  אמנם  כי  טומאה ', 'מקום כאן אין מצידו,

טמא אינו  הכלי  ולכן טמא , אינו  עצמו  האויר  אך  כלי שם , (כי

מגבו) נטמא אינו נטמא .חרס אינו האפר  וגם

על  הונח הכלי כאשר טמא '. 'מקום של נוסף  סוג יש  ב.

לכלי בסיס  נעשית  והטומאה  טומאה  שנחשב גבי  לדעה (ובפרט

ביכורים  מנחת ראה ידו. על הכלי יתנדנד השרץ כשינטל אם רק טומאה' 'מקום

פ"י) פרה התוספתא "הניח על בתחילה  הרמב "ם  שהביא  הדין  וזהו ,

על  מונח הוא כי טמא", האפר  הרי השרץ ... גבי  על הכלי 

כאן אין  בצידו, בכלי נגע  כשהשרץ כן  שאין  מה טמא', 'מקום 

אינו חרס  שכלי וכיון  טומאה , נגיעת  זו  אלא  טמא' 'מקום 

טהורים . שבו והאפר הכלי  מגבו , נטמא 
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á"ôùú'ä èáù 'ä éùéù íåé לישות  מקום נותן אינו נעלה אור

:Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïáì øòN ÷ôñ̈¥¥¨¨¨
.àîè äæ éøä ¯ äîã÷ úøäaä ÷ôñ ,íã÷̈©¨¥©©¤¤¨§¨£¥¤¨¥

או וטמא  לבן לשער  קדמה הבהרת  האם  ספק  זו , בשאלה

דרקיעא : במתיבתא  נחלקו וטהור , לבהרת קדם  השיער 

טמא". אמרי דרקיעא מתיבתא וכולהו טהור , אמר "קוב "ה 

הכריע והוא  נשמתו, יציאת  בעת  נחמני בר רבה  את  שאלו

הקב "ה  א)כדעת  פו, מציעא .(בבא

על  תחלוק  דרקיעא ' ש'מתיבתא  לומר שייך איך  ותמוה :

הקב"ה ?

המאורע . על בהיר  אור  מאירה  החסידות  תורת 

' אלוקיות: דרגות  בשתי דרגתyecwdמדובר זו  הוא ' ברוך

עלמין ';zycewndהאלוקות  כל  'סובב  – מהעולם  ומובדלת 

– העולם  שבערך  האלוקות  מאירה  דרקיעא ' ב 'מתיבתא  ואילו 

עלמין '. כל  'ממלא 

טומאה פנימית : משמעות  יש  ולטהרה לטומאה  גם 

מוחלטת . התבטלות מבטאת  וטהרה  ישות , הרגשת  מבטאת 

ישות האם  ספק  יש  כאשר הדין מה  דיון : התעורר וכאן 

לטמאו ? כדי בה  יש  האדם

המתלבש האור  מצד שכן  טמא , אמרו  דרקיעא ' 'מתיבתא 

הוא ' ברוך 'הקדוש  ואילו לישות ; מקום  נתינת יש  בעולמות 

שום נותן  אינו מהעולמות  שלמעלה  האור  כי  טהור , אמר

– נטמא  שהאדם בבירור  נודע לא  עוד כל  ולכן לישות , מקום 

טהור . הוא 

מפני שטהור  לפסוק אין היא', בשמים  'לא  שתורה  וכיון

לפסוק הרמב "ם  יכל  כיצד  יובן  כך  טהור. אומר  שהקב"ה 

שטמא .

(64 'nr ,ai ,zegiy ihewl ;b ,ak ,rixfz dxez ihewl)

á"ôùú'ä èáù 'å ùãå÷ úáù שער  נשירת דיני

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìk øLpL éî¦¤¨©¨
ãaàå ìéàBä ,ïîæ øçàì ìcâì éeàøL ét ìò óà ...BLàø øòN§©Ÿ©©¦¤¨§©¥§©©§©¦§¦¥

.'çab' Bà ,'çø÷' àø÷ð äæ éøä ,äzò BLàø øòN ìk̈§©Ÿ©¨£¥¤¦§¨¥¥©¦¥©
ה"א)להלן בצרעת(פ"ו נטמאים אינם  והזקן שהראש  מבואר 

כאשר דינם  מה הרמב"ם  מבאר  וכאן  שיער . בהם שיש  זמן כל 

השערות . מהם נשרו 

'נתקים ' פרשת  פרשיות : שתי  בתורה  נאמרו זה  ובענין 

כנגע , בעצמם  נחשבים  ה 'נתקים' ו'גבחת': 'קרחת ' ופרשת 

נחשב 'גריס' של בשיעור הראש  שערות נשירת  שעצם  היינו 

שאם אלא בעצמם נגעים  אינם וגבחת  קרחת  אך צרעת , כנגע

תופיע אם  הבשר  שאר  כמו  המקום , אותו  נטמא  ראשו נקרח

פרק בתחילת  המפורטים  הטמאות  המראות מארבע  בהרת  שם 

א .

ואיזו כנתק  נחשבת  שער  נשירת  איזו ראשונים  ונחלקו

הר"ש  לדעת וגבחת. כקרחת  י)נחשבת פ"י, קרחת(נגעים ,

שער נשירת  ואילו שער , ולגדל  לחזור  ראויים  אינם  וגבחת

העשו נתק .באופן היא  הרי  ולגדול  לחזור  י

בפירוש כתב  שהרי  כן, לפרש  אין הרמב "ם  בדעת אך

זו הרי ראוי, אינו אם  ובין  שער  ולגדל לחזור ראוי  אם  שבין 

גבחת . או קרחת

לנגע וגבחת  קרחת  בין  החילוק  את  לבאר יש  ולשיטתו

הראב "ד  דברי  פ"ה)ע "פ  כהנים לתורת השער(בפירושו נשר  שאם  ,

שנחשב נתק  זה  הרי  שערות , נשארו וסביבו הראש  מאמצע 

השערות נשרו אם  אך טבעית , תופעה  זו שאין  משום כנגע

שערות נשארו  ולא מאחור או  מלפנים הראש  שבצידי

אדם בני הרבה  דרך  שכן משום  נתק  זה  אין  אותן, המקיפות 

נושרות  ראשם  משערות  עמ'שמעט הדעת' 'משנת וראה משנה. (כסף

.קמא)

אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ו טבת, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

משמרתו  על  שנשאר  כותב  בו  מקץ,  פ'  ממוצש"ק  השני  מכתבו  והעיקר  מכתביו  ג'  קבלתי 
משמרת הקדש בכרמו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר בלי שום ספק שזה טובתו 
הן בגשמיות והן ברוחניות וטובת ב"ב שיחיו, ונכון יהי' לבו בטוח בהשי"ת אשר בודאי יראה זה גם 
בעיני בשר והשי"ת יזכהו שיהי' זה בהקדם, וידוע סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר חסיד כדבעי צריך 
להיות חדור )דורכגעדרונגען( בהרעיון שהוא בהמתו של הקב"ה )להעיר מתניא ס"פ מ"ו ושם פי"ח( 
וכל צרכיו הרי הם על  ומזונותיו   - וכיו"ב  "נתינת חלב"  והוא  עניניו  עליו למלאות את  אשר במילא 

בעה"ב שלו הוא ממה"מ הקב"ה.

בברכה להצלחה בכל עניניו וביחוד בעבודתו בקדש בקרוב לבן של ישראל לאביהם שבשמים. 
המחכה לבשו"ט.



קז dnec` dxt zekld - dxdh xtq - zah h"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyhay 'eÎzah h"k -a"tyz'd

á"ôùú'ä úáè è"ë ïåùàø íåé

dOc` dxR zFkld
ספר טהרה -הלכות פרה אדומה 

¦§¨¨£ª¨
ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦

אדומה 1) פרה בטהרת עשו יתרות והרחקות שמעלות יבאר
הן. ומה

.‡˙B˜Á¯‰Â ‰n„‡ ‰¯t ˙¯‰Ëa eOÚ ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ«¬¿≈»¿»√«»»¬À»¿«¿»
ÈtÓ ;‰ÈOÚÓ ÏÎa ˙n‰ ˙‡ÓhÓ e˜ÈÁ¯‰ ˙BÏB„b¿ƒ¿ƒƒÀ¿««≈¿»«¬∆»ƒ¿≈
ÏÊÏÊÏ e‡B·È ‡nL eLÁ ,ÌBÈ ÈÏe·Ëa ‰¯Lk ‡È‰L∆ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆»»¿«¿≈
- d˙B‡ Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÔÈLÈ¯ÙnLk ,‰Ê ÈtÓe .da»ƒ¿≈∆¿∆«¿ƒƒ«…≈«≈»

‰¯ÊÚa ˙ÎeÓ ‰kLÏÏ B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ2Ô·‡ ˙È·e . «¿ƒƒ¿ƒ¿»∆∆»¬»»≈∆∆
ÔÈ‡L ÌÈ·‡ ÈÏk ‰ÈÏk ÏkL ÈtÓ ,˙‡¯˜ ‰˙È‰»¿»ƒ¿≈ƒ¿≈∆»≈∆»¿≈¬»ƒ∆≈
Ïk LnzLÓ ‰È‰ Ô·‡‰ ÈÏÎ·e .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈»∆∆»»ƒ¿«≈»
ÂÈÁ‡ Ba ÔÈÚ‚B eÈ‰ ‡ÏÂ .‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈««¿»»¿…»¿ƒ∆»

˙Ba¯‰Ï È„k ,ÌÈ‰k‰.B˙¯‰Ëa «…¬ƒ¿≈¿«¿¿»√»

ãycew zegiyn zecewpã

zelecb zewgxde ,dnec` dxt zxdha eyr zexizi zelrn"
dxiyk `idy iptn ,diyrn lka znd z`nehn ewigxd

."'ek da lflfl e`eai `ny eyg ,mei ileaha

כשר  הפרה מעשה שאין אומרים היו "הצדוקין וממשיך:
שני  בבית בית־דין היו לפיכך שמש, במעורבי אלא
בו  וכיוצא בשרץ הפרה את השורף הכהן את מטמאין
הזדים  אלו דברי לבטל כדי בה, עוסק ואח"כ וטובל

הקבלה". מן לא רוחם, על מהעולה שמורים
לזלזל  יבואו שמא מאוד נזהרים אחד מצד להבין: וצריך
עשו  גדולות" ו"הרחקות יתרות" ו"מעלות אדומה בפרה
יום  טבול שדווקא כדי הכהן את מטמאין שני ומצד בה,
לזלזול  חוששים ואין הצדוקים, דברי לבטל כדי בה יעסוק
לא  שעדיין הגם בה, יעסוק יום' ש'טבול אדומה בפרה

שמשו. העריב
האמיתית  קדושתו דרגת את קובעים כאשר בזה: והביאור
אין  אחר, מעניין קלה שקדושתו ואומרים מסוים, עניין של
הן  המשתלח, בשעיר השונים הדינים כגון כלל, זלזול בזה
טול  לו ואומרים בשערו "מתלשים שהיו שילוחו באופן
"דוחפו  שהיה לעשייתו בנוגע והן כו'". וצא טול וצא,
קלים  שהן הבית בקדשי או ויורד", מתגלגל והוא לאחוריו
הדינים  אלו כי וכו', לפדותן שאין המזבח מקדשי
יבואו  שמא לחשוש אין ולכן ודבר, דבר לכל המיוחדים
עלול  יום בטבול מותרת אדומה שפרה זה אבל בהם. לזלזל
זריזין  להיות צריכים שאין לומר יבואו כי זלזול, לידי להביא

טבילה  בלא מותר כך יום בטבול שמותר וכשם בטהרתה,
אדומה. לפרה יתירות" "מעלות עשו זה ומשום כלל,

(d oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

(ביומא 2) יוחנן ורבי הבירה" פני "שעל כתוב: שם במשנה
רבינו  כותב ולמה הבית בהר מקום הוא שבירה אומר שם)
נתקדשו  שלא שהלשכות ונראה, בעזרה? מוכנת ללשכה כאן
בכלל  העזרה, בשטח שהן פי על אף המקדש, בקדושת

נתקדשה. לא זו ולשכה הן, "בירה"

.·Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙÓ ‰¯t‰ ˙Ù¯O Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ…∆¿≈««»»«¿ƒƒ…≈
ÏB„b Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙnL ÌLk ,B˙ÈaÓ d˙B‡ Û¯BO‰«≈»ƒ≈¿≈∆«¿ƒƒ…≈»
ea¯ ‰LnÓ ‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·ÚÏ3. «¬««ƒƒ¿»»∆«»»ƒ∆«≈

‰È‰ÈÂ ‰c ‡ˆnz ‡nL ,BzL‡Ó B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÎÂ¿≈«¿ƒƒ≈ƒ¿∆»ƒ»≈ƒ»¿ƒ¿∆
ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓË4. »≈ƒ¿«»ƒ

ודעת 3) המקרא. מן הפרשה מצות דרשו א. ב, יומא במסכת
ממשה  מקובל הדין אלא גמורה דרשה זאת שאין רבינו,

המקרא. על והסמיכוהו כנידה".4)רבינו - נידה "בועל

.‚˙ÈBÙˆ ‰Ú·L Ïk da ·LBÈ ‰È‰L ‰kLl‰«ƒ¿»∆»»≈»»ƒ¿»¿ƒ
˙‡hÁk ‡È‰L B¯ÈkÊ‰Ï È„k ,‰˙È‰ ˙ÈÁ¯ÊÓƒ¿»ƒ»¿»¿≈¿«¿ƒ∆ƒ««»

ıeÁa ˙ËÁL ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔBÙva ˙ËÁLp‰5. «ƒ¿∆∆«»««ƒ∆ƒƒ¿∆∆«

המקדש.5) לבית חוץ

.„ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk6ÂÈÏÚ ÔÈfÓ ‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ »»ƒƒ¿«¿≈««¿»»«ƒ»»
ıeÁ .Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ˙ÓÏ ‡ÓË ‡nL ,˙‡hÁ ÈÓ≈«»∆»ƒ¿»¿≈¿…»«
È‡L ÈÙÏ ;‰‡f‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,‰L¯Ù‰Ï ÈÚÈ·¯ ÌBiÓƒ¿ƒƒ««¿»»∆≈»ƒ«»»¿ƒ∆ƒ

B˙‡ÓËÏ ÈLÈÏL ‡Ï ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡7ÈÚÈ·L ‡ÏÂ8, ∆¿»∆…ƒ¿∆…¿ƒƒ¿À¿»¿…¿ƒƒ
„Ú ÈÚÈ·L ˙‡f‰ ÌeMÓ ‰ÏBÚ ÈÚÈ·M· ‰‡f‰ ÔÈ‡L∆≈«»»«¿ƒƒ»ƒ«»«¿ƒƒ«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe .‰ÈÙlÓ ÈLÈÏMa ‰fiL∆«∆«¿ƒƒƒ¿»∆»ƒ«ƒ»»∆≈»ƒ

ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa ‡l‡ ‰‡f‰9ÊÂ ;„·Ïa ‰L¯Ù‰Ï‰ «»»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ««¿»»ƒ¿«¿∆
‰¯t· eOÚ ‰¯˙È ‰ÏÚÓ ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÔÈfnL10. ∆«ƒ«««¬∆¿≈»»«»»

פרה 6) מי הזאת צריך במת שנטמא מי א. משנה ג פרק פרה
צריך  וזה השביעי. וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה

שביעי. או שלישי הוא שמא יום בכל לא 7)הזאה שהרי
קפדנית. בשמירה בלשכה בהיותו אפשר 8)נטמא אמנם

כגון  לטומאה, שביעי יהיה להפרשה שרביעי הדבר,
דינו  אין הזאה לעניין אבל לטומאה, רביעי ביום שהופרש
כמו  לטומאתו, שלישי יום הזאת קיבל שלא מפני כשביעי

רבינו. הקפיד 9)שמבאר שלא מת טמא אלא ככל תורה ה
ההזאה  אחר ימים ארבעה שתהיה שביעי הזאת על
כלום. בכך אין שנתאחרה ראשונה הזאה אבל הראשונה,

שאין 10) הכיפורים, יום מבעבודת יותר בה והחמירו שם.

בלבד. ושביעי שלישי אלא עליו מזים

.‰ÏeÁiL È„k ,B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ eÈ‰ ˙aMa ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ««»»«¿ƒƒ¿≈∆»
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`dnecקח dxt zekld - dxdh xtq - zah h"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÁBc dÈ‡ ‰Èf‰‰L ;˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆ƒ¿¿«»∆««»»≈»»
‰Èf‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÈÚÈ·¯‰Â ,˙aL11. «»¿»¿ƒƒ≈»ƒ«»»

אחר 11) ביום אותו יפרישו ואם הקודמת, בהלכה כמבואר
הזאה. ימי שני נפסיד

.ÂÔ‰a ÂÈÏÚ ÔÈfnL ‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ≈««¿»»∆«ƒ»»»∆
¯·k eÙ¯OpL ˙B¯t‰ ÔÓ ‰¯t ¯Ù‡Ó ÔÈfÓ12‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈≈∆»»ƒ«»∆ƒ¿¿¿»¿ƒ…

epnÓ ÔÈfÓ - „·Ïa ˙Á‡ ‰¯t ¯Ù‡ ‡l‡ ÌL ‰È‰»»»∆»≈∆»»««ƒ¿««ƒƒ∆
‰MM‰ Ïk ÂÈÏÚ13. »»»«ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

eilr epnn oifn ,cala zg` dxt xt` `l` my did `l m`e"
."dyyd lk

קיימת". ושלך בטילות, הפרות "שכל חז"ל אמרו הנה
עושין  משבע, מצאו "לא המשנה בלשון מדויק זה ועניין
ומי  ומאחת, משתים משלוש, מארבע, מחמש, משש,
של  פרתו שאפר היינו כו'" משה עשה הראשונה עשאן:

לעד. קיים משה
(3 dxrde 127 cenr b"lg y"ewl itÎlr)

היה 12) שנשרפה פרה כל מאפר שליש ואילך, משה מימות
י"א). משנה (שם בחיל המקדש בבית ששת 13)שמור כל

שהיו  חטאות מכל וכו' עליו "ומזין אמרו: במשנה הימים.
פרה  אפר עליו מזים היו יום שכל רבינו שם ומפרש שם",
החטאות. מכל מזים היו ויום יום שכל מפרשים ויש אחרת,

בפירושו. לשיטתו - כאן ורבינו

.Ê‡l‡ ÂÈÏÚ ‰fÓ ÔÈ‡ ,‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈa ÂÈÏÚ ÔÈfnLk¿∆«ƒ»»ƒ≈««¿»»≈«∆»»∆»
‰È‰iL CÈ¯ˆ ‰fn‰L ,ÌÏBÚÓ ˙Óa ‡ÓË ‡lL Ì„‡»»∆…ƒ¿»¿≈≈»∆««∆»ƒ∆ƒ¿∆
‰f‰Â ‡ÓËpL LÈ‡ ÂÈÏÚ ‰fÈ :¯Ó‡z Ì‡Â .¯B‰Ë»¿ƒ…««∆»»ƒ∆ƒ¿»¿À»

¯B‰Ë ‰È‰ ‡Ï ÂÈÏÚ ‰f‰L ‰Ê ‡nL ?ÂÈÏÚ14˙‡ÓhÓ »»∆»∆∆ƒ»»»…»»»ƒÀ¿«
ÏÚ ˙Bf‰Ï ÔÈLc˜Óe Ô‰a ÔÈ‡ÏÓnL ÌÈÏk‰ ÔÎÂ .˙Ó≈¿≈«≈ƒ∆¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿««
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L eÈ‰ ÌÈ·‡ ÈÏk Ìlk - Û¯BO‰ Ô‰k‰«…≈«≈À»¿≈¬»ƒ»∆≈¿«¿ƒ
eOÚL Ô‰ ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿»≈«¿»ƒ«¬¿≈≈∆»
?ÌÏBÚÓ ˙Óa ‡ÓË ‡lL LÈ‡ ‡ˆnÈ „ˆÈÎÂ .da»¿≈«ƒ»≈ƒ∆…ƒ¿»¿≈≈»
,ÚÏq‰ Èab ÏÚ ˙BÈea ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰ ˙B¯ˆÁ¬≈»ƒ»«ƒ¿««≈«∆«

ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ Ô‰ÈzÁ˙Â15eÈ‰ ÔÈ‡È·Óe . ¿«¿≈∆»ƒ¿≈∆∆«¿¿ƒƒ»
Ì‰Èa ˙‡ ÌL ˙BÏc‚Óe ÌL ˙B„ÏBÈÂ ˙B¯aÚ ÌÈL16. »ƒÀ»¿¿»¿«¿»∆¿≈∆

,ÌÈ¯ÂL ÔÈ‡È·Ó ,Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÏÚ ˙Bf‰Ï eˆ¯iLÎe¿∆ƒ¿¿«««…≈«≈¿ƒƒ¿»ƒ
˙BÁeÙ Ô‰ÈÒ¯kL ÈtÓ17Ô‰Èab ÏÚ ÌÈÁÈpÓe , ƒ¿≈∆¿≈≈∆¿«ƒƒ««≈∆

˙B˙Ïc18È„k ,˙B˙Ïc‰ Èab ÏÚ ˙B˜BÈz‰ ÔÈ·LBÈÂ , ¿»¿¿ƒ«ƒ««≈«¿»¿≈
Ï‰‡‰ ‰È‰iL19¯·˜ ÈtÓ ,ı¯‡‰ ÔÈ·Ï ÌÈa ÏÈc·Ó ∆ƒ¿∆»…∆«¿ƒ≈»¿≈»»∆ƒ¿≈∆∆

ÁBÏÈMÏ ÔÈÎÏB‰Â Ì„Èa Ô·‡ ÏL ˙BÒBÎÂ ,ÌB‰z‰20. «¿¿∆∆∆¿»»¿¿ƒ«ƒ«
ÔÈ‡ÏÓÓe ÌL ÔÈ„¯BÈ ,ÁBÏÈMÏ eÚÈb‰21LeÁÏ ÔÈ‡L . ƒƒ«ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ∆≈»

¯a˜Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ,ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ÌL»ƒ¿≈∆∆«¿∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…
ÔÈÎÏB‰Â ˙B˙Ïc‰ Èab ÏÚ ÔÈ·LBÈÂ ÔÈÏBÚÂ .˙B¯‰aƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ««≈«¿»¿¿ƒ
ÔÈ„¯BÈ ,˙Èa‰ ¯‰Ï eÚÈb‰ .˙Èa‰ ¯‰Ï ÔÈÚÈbnL „Ú«∆«ƒƒ¿«««ƒƒƒ¿«««ƒ¿ƒ
˙B¯ÊÚ‰Â ˙Èa‰ ¯‰ ÏkL ÈtÓ .Ô‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ÔÈÎl‰Óe¿«¿ƒ««¿≈∆ƒ¿≈∆»«««ƒ¿»¬»
ÔÈÎl‰Óe .ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ ‰È‰ Ô‰ÈzÁz -«¿≈∆»»»ƒ¿≈∆∆«¿¿«¿ƒ

‰¯ÊÚ‰ Á˙t „Ú22ÏL Ïl˜ ‰È‰ ‰¯ÊÚ‰ Á˙Ù·e . «∆«»¬»»¿∆«»¬»»»»«»∆
ÔÈfÓe ˙BÒBkaL ÌÈna ÔÈ˙BÂ ¯Ù‡‰ ÔÈÏËB ,¯Ù‡≈∆¿ƒ»≈∆¿¿ƒ««ƒ∆««ƒ
˙B˜BÈz‰ eÈ‰ ÔÈÏÈaËÓe .Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÏÚ««…≈«≈«¿ƒƒ»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Û¯BO‰ ÏÚ ÔÈfÓe ÔÈLc˜Óe ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ««≈««ƒ
‰‡ÓËa e‡ÓË ‡nL ,˙n‰ ˙‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L∆≈¿ƒƒÀ¿««≈∆»ƒ¿¿¿À¿»

.˙¯Á‡«∆∆

הטמא.14) על הטהור והזה יט): יט, (במדבר אמרה והתורה
להגיע 15) אפשר ואי התהום עד רב בעומק קבר יש שמא

אינו  אמה אלף אפילו גביו על שעפר וקבר ולבדוק, שם
מה  כל ומטמאה ועולה בוקעת והיא הטומאה בפני חוצץ
על  טפח חלול מקום הקבר מן למעלה יש ואם שכנגדה,
עוברת. הטומאה ואין מפסיק הוא טפח בגובה טפח

שמונה",16) בני שיהיו "עד ב: הלכה ג פרק שם בתוספתא
קרי. יראו שלא כדי הטעם, בברטנורא ופירש מזה. יותר ולא

ובין 17) גביהם על היושבים התינוקות בין ויפסיקו רחבות
לעבור. שעליהם במקומות הנמצאת הטומאה

הטומאה.18) בפני אוהל,19)שחוצצות נעשות הדלתות
תחתיהן. הנמצא על מאהילות הן שוטף 20)שהרי נהר

לירושלים. רבינו,21)קרוב כותב זו הלכה בסוף
לקמן  דבריו את נוגד זה ולכאורה מקדשים, שהתינוקות
מחרש  חוץ המים למלאות כשרים "הכול ב: הלכה ו בפרק
וקטן". שוטה מחרש חוץ לקדש כשרים והכול וקטן, שוטה
מפני  וביאר במשנתנו זו סתירה על עמד טוב יום בתוספות
חשש  מחמת היא הפרה את העושה הכהן על ההזאה שכל
על  קידוש וגם מילוי התירו לכן חכמים, ומגזירת טומאה

קטן. אפר 22)ידי שמור ששם לחיל הסמוכה נשים עזרת
הפרות.

.ÁÂÈÏÎa ‡lÓÈ ‡Ï - ˙Bf‰Ïe ˙‡lÓÏ Ï·hL ˜BÈzƒ∆»«¿«…¿«…¿«≈¿≈»
˙Bf‰Ï Ï·hL ˜BÈ˙Â .Ï·hL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡ ˜BÈzƒ«≈««ƒ∆»«¿ƒ∆»«¿«
ÏaËiL „Ú ,¯Á‡ Ô‰k ÏÚ ‰fÓ BÈ‡ - ‰Ê Ô‰k ÏÚ«…≈∆≈«∆«…≈«≈«∆ƒ¿…
˙‡hÁÏ Ìe¯‰hL ÌÈÏk ÔÎÂ .Ô‰k‰ ‰Ê ‰OÚÓ ÌLÏ¿≈«¬≈∆«…≈¿≈≈ƒ∆ƒ¬¿«»
Ì‰a ˜qÚ˙È ‡Ï - BÊ ˙‡hÁÏ Ìe¯‰hL Ì„‡ È·e BÊ¿≈»»∆ƒ¬¿«»…ƒ¿«≈»∆
el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .dÓLÏ eÏaËiL „Ú ˙¯Á‡ ‰¯Ùa¿»»«∆∆«∆ƒ¿¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ»≈

.‰¯ta ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ«¬¿≈«»»

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אותה,1) שורפים וכיצד הפרה שורפים מקום זה באי יבאר

לשלשה  זה, את זה מעכבים אם התולעת ושני והארז האזוב
כמה  חלק, בכל מתקדש ומי הפרה אפר חולקים היו חלקים

עשאם. ומי זו במצוה משנצטוו נעשו פרות

.‡˙Èa‰ ¯‰Ï ıeÁ ‡l‡ ‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡2, ≈¿ƒ∆«»»∆»¿«««ƒ
¯‰·e .‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ d˙‡ ‡ÈˆB‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…»∆ƒ««¬∆¿«

‰ÁLn‰3L·ÎÂ .d˙B‡ ÔÈÙ¯BO eÈ‰4¯‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ «ƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆»ƒ≈«
ÔÈtk ÔÈtk Èea ÂÈzÁ˙Â ,‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰5‰tÎÂ , ««ƒ¿««ƒ¿»¿«¿»»ƒƒƒƒ¿ƒ»

Ètk ÈzL Ïk ÏÚÔ6ÏÚ ‰tk‰ ÈÏ‚¯ ÈzL eÈ‰iL È„k , «»¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿≈«¿≈«ƒ»«
‚b7Ïk‰ ˙Áz ‰È‰zL È„k ,‰ÈzÁzL ÔÈtk ÈzL «¿≈ƒƒ∆«¿∆»¿≈∆ƒ¿∆«««…

ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ8ÌB˜Óe d˙Ù¯O ÌB˜Ó Û‡ . »ƒ¿≈∆∆«¿«¿¿≈»»¿
ÈtÓ ,ÏeÏÁ Ô‰ÈzÁz - ‰ÁLn‰ ¯‰a eÈ‰L ‰ÏÈ·h‰«¿ƒ»∆»¿««ƒ¿»«¿≈∆»ƒ¿≈
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קט dnec` dxt zekld - dxdh xtq - zah h"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ„ÚÒÓ‰ ÏÎÂ Û¯BO‰Â ‰¯t‰Â .ÌB‰z‰ ¯·∆̃∆«¿¿«»»¿«≈¿»«¿«¬ƒ
Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰ ¯‰Ó ÔÈ‡ˆBÈ d˙Ù¯Oaƒ¿≈»»¿ƒ≈«««ƒ¿««ƒ¿»««≈

.‰Ê L·k∆∆∆

שנפסלו 2) קדשים שריפת מקום היה הבית שבהר מפני
"חוץ  כאן כתב ה"ד), הקרבנות מעשה מהלכות פ"ז (רבינו
אלא  הבית שבהר השריפה במקום לא כלומר, הבית". להר
ב, סח, (יומא ירושלים לחומת שמחוץ השריפה במקום
המשחה  ובהר כאן: מסיים עצמו ורבינו ב). קה, וזבחים
מסולקת  (ובזה אותה שורפים היו לחומה) מחוץ (שהוא
לחומת  חוץ נשרפת פרה הלא רבינו, על החזוןֿאיש תמיהת

הבית?). להר חוץ כתב ולמה למזרח 3)ירושלים,
גשר.4)ירושלים. שורות 6)קשתות.5)כעין שתי

על  עמדה עליונה כיפה וכל חבירתה, גבי על אחת עשו,
התחתונה. השורה של כיפות הרגל.7)שתי כנגד שלא

חצירות.8) גבי ה"ז ב בפרק כמבואר

.·„ˆÈk9ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰ Ï‡¯OÈ È˜Ê ?d˙B‡ ÔÈÙ¯BO ≈«¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈»«¿ƒƒ
Ô‰ÎÂ .ÌL ‰È‰ ‰ÏÈ·Ë ˙È·e .‰ÁLn‰ ¯‰Ï Ô‰ÈÏ‚¯a¿«¿≈∆¿««ƒ¿»≈¿ƒ»»»»¿…≈
ÔÈ‡·e L·k‰ ÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‰¯t‰Â d˙Ù¯Oa ÔÈ„ÚÒÓ‰Â¿«¿«¬ƒƒ¿≈»»¿«»»¿ƒ««∆∆»ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe .‰ÁLn‰ ¯‰Ï10ÔÈÎÓBÒÂ ,11 ¿««ƒ¿»¿«¿ƒ∆«…≈¿¿ƒ
Ô‰k‰ ÏÚ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈ˜f‰12Ï·Ë :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â «¿≈ƒ∆¿≈∆««…≈¿¿ƒ¿…

ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ,ÏB„b Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡13Ô‰k ««¿ƒ»»…≈»¿ƒƒƒ…≈
ÌÈˆÚÂ .‚tzÒÂ ‰ÏÚÂ ,Ï·ËÂ „¯È .˙Á‡ Ï·Ë ,ÏB„b»¿…««»«¿»«¿»»¿ƒ¿«»¿≈ƒ
ÈˆÚÂ ,ÌÈLB¯·e ÌÈBl‡ ,ÌÈÊ¯‡ :ÌL eÈ‰ ÌÈ¯cÒÓ¿À»ƒ»»¬»ƒ«ƒ¿ƒ«¬≈

‰˜ÏÁ ‰‡z14Ïc‚Ó ÔÈÓk ‰Î¯ÚÓ ÔÈOBÚÂ .15, ¿≈»¬»»¿ƒ«¬»»¿ƒƒ¿»
˙BBlÁ da ÔÈÁzÙÓe16˙·aÏÓ ¯e‡‰ ‰È‰zL È„k ,17 ¿«¿ƒ»«¿≈∆ƒ¿∆»¿«∆∆

‰‡¯Óe .Ô‰a18‰¯t‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBÎÂ .·¯ÚÓa ‰Î¯Ún‰ »∆«¿≈««¬»»¿«¬»¿¿ƒ∆«»»
‚‚Ó ÏL Ï·Áa19,‰Î¯Ún‰ Èab ÏÚ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ¿∆∆∆»»¿¿ƒ»««≈««¬»»

Á¯ÊÓa „ÓBÚ Ô‰k‰ .·¯ÚÓÏ ‰ÈÙe ÌB¯„Ï dL‡…̄»¿»»∆»¿«¬»«…≈≈¿ƒ¿»
BÏ‡ÓOa Ìc‰ Ïa˜Óe BÈÓÈa ËÁBL .·¯ÚÓÏ ÂÈÙe20. »»¿«¬»≈ƒƒ¿«≈«»ƒ¿…

˙ÈÏ‡ÓO‰ BtÎaL Ìc‰ ÔÓ ˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡a ‰fÓe«∆¿∆¿»«¿»ƒƒ«»∆¿««¿»ƒ
‰‡f‰ Ïk ÏÚ ,ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙Èa „‚k ÌÈÓÚt Ú·L∆«¿»ƒ¿∆∆≈»¿≈«√»ƒ«»«»»
ÌÈÏeÒt Úaˆ‡aL Ìc‰ È¯ÈLe .Ìca Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë¿ƒ«∆¿««»¿»≈«»∆»∆¿«¿ƒ
ÏL dÙe‚a BÚaˆ‡ Áp˜Ó ‰‡f‰ Ïk ÏÚ CÎÈÙÏ ,‰Èf‰Ï¿«»»¿ƒ»«»«»»¿«≈«∆¿»¿»∆

‰¯t21ÂÈ„È ˙‡ Áp˜Ó ,˙Bf‰lÓ ¯Ób .22ÏL dÙe‚a »»»«ƒ¿«¿«≈«∆»»¿»∆
ÌÈˆÚa L‡‰ ˙‡ ˙Èv‰Â .‰Î¯Ún‰ ÔÓ „¯BÈÂ ‰¯t»»¿≈ƒ««¬»»¿ƒƒ∆»≈¿≈ƒ
L‡‰ ÏÈÁ˙‰Â ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ˙Áz ÔÒÈÎ‰Â ÌÈpË¿̃«ƒ¿ƒ¿ƒ»««¬≈««¬»»¿ƒ¿ƒ»≈
¯e‡‰ ˙viL „Ú dÏ ¯nLÓe ˜BÁ¯a „ÓBÚ Ô‰k‰Â ,da»¿«…≈≈¿»¿«≈»«∆ƒ«»

da¯a23,·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ ÏËB Ck ¯Á‡Â .dËa Ú¯w˙Â ¿À»¿ƒ»«ƒ¿»¿««»≈≈∆∆¿≈
ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡24Ï˜LÓ ˙ÚÏB˙a Úe·ˆ ¯ÓˆÂ , ≈»ƒ∆«¿∆∆»«¿««ƒ¿«

ÌÈÚÏÒ ‰MÓÁ25?‰Ê Ê¯‡ ıÚ :ÌL ÌÈ„ÓBÚÏ ¯ÓB‡Â . ¬ƒ»¿»ƒ¿≈»¿ƒ»≈∆∆∆
·BÊ‡ ?‰Ê ·BÊ‡ ?‰Ê ·BÊ‡ ?‰Ê Ê¯‡ ıÚ ?‰Ê Ê¯‡ ıÚ≈∆∆∆≈∆∆∆≈∆≈∆≈

ÏBz ÈL ?‰Ê ˙ÚÏBz ÈL ?‰Ê˙ÚÏBz ÈL ?‰Ê ˙Ú ∆¿ƒ««∆¿ƒ««∆¿ƒ««
ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â .„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL ?‰Ê∆»¿»ƒ«»∆»¿∆»¿≈¿ƒ
„Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL !ÔÈ‰ !ÔÈ‰ !ÔÈ‰ :BÏ≈≈≈»¿»ƒ«»∆»
,Ô‰ ‰Ú·L ÌÈÊ¯‡ ÈÈnL ÈÙÏ ?‰nÏ Ck ÏÎÂ .„Á‡Â¿∆»¿»»»»¿ƒ∆ƒ≈¬»ƒƒ¿»≈
ÔÈÚ·BvL LÈ - Ì„‡ Úe·v‰Â ,‰Úa¯‡ ·BÊ‡ ÈÈÓeƒ≈≈«¿»»¿«»«»…≈∆¿ƒ
LÈÂ ,‡kÏa B˙B‡ ÔÈÚ·BvL LÈÂ ,‰‡eÙa B˙B‡¿»¿≈∆¿ƒ¿«»¿≈

ÌÈ¯b¯b‰ ‡È‰ ˙ÚÏBz‰Â .˙ÚÏB˙a B˙B‡ ÔÈÚ·BvL∆¿ƒ¿««¿«««ƒ««¿¿ƒ
BÓk Ô‰Â ,ÌÈ·e¯Á‰ ÈÈÚ¯‚Ï ÌÈÓBc‰ ¯˙BÈa ÌÈn„‡‰»¬Àƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈¿
.Ô‰Ó ¯Èb¯b ÏÎa LÈ LezÈ BÓk ˙ÚÏB˙Â ,‚B‡‰»¿««¿«≈¿»«¿ƒ≈∆
ÌÈÈn‰ Ô‰ el‡L Ô‰Ï ‰l‚Óe ÏkÏ ÚÈ„BÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ««…¿«∆»∆∆≈≈«ƒƒ
·BÊ‡‰ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·BÊ‡‰Â .‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰»¬ƒ«»¿»≈»»«»»≈
.˙B¯„w‰ Ba ÔÈÏa˙Óe ÌÈza ÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¬≈»ƒ¿«¿ƒ«¿≈
.‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔzLÏL - ˙ÚÏBz‰Â Ê¯‡‰Â ·BÊ‡‰»≈¿»∆∆¿«««¿»¿»¿«¿ƒ∆∆∆
Ï‡ CÈÏLÓe ÈL ÏL ÔBLÏa Ê¯‡‰ ÌÚ ·BÊ‡‰ C¯BÎÂ¿≈»≈ƒ»∆∆¿»∆»ƒ«¿ƒ∆
.‰¯t‰ ˙Ù¯O CBz Ï‡ CÈÏL‰Â :¯Ó‡pL ,dËa CBzƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ∆¿≈««»»
¯Á‡ ‡ÏÂ da¯a ¯e‡‰ ˙viL Ì„˜ CÈÏLÓ BÈ‡Â¿≈«¿ƒ…∆∆ƒ«»¿À»¿…««

¯Ù‡ ‰OÚzL26Ï‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - CÈÏL‰ Ì‡Â , ∆≈»∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆∆¡«∆
¯Á‡ ‡ÏÂ da¯a ¯e‡‰ ˙viL Ì„˜ ‡Ï - ˙Ù¯O CBz¿≈«……∆∆ƒ«»¿À»¿…««
ÔÈa ˙Á‡k ÔzLÏL CÈÏL‰L ÔÈa .¯Ù‡ ‰OÚzL∆≈»∆≈∆≈∆ƒ¿ƒ¿»¿»¿««≈
B‡ dÙeb CB˙Ï CÈÏL‰L ÔÈa ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê CÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ∆««∆≈∆ƒ¿ƒ¿»
CÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ‰ÈÏ‡Ó ‰Ú¯˜pL ÔÈa ,d˙Ù¯O CB˙Ï¿¿≈»»≈∆ƒ¿¿»≈≈∆»¿««»ƒ¿ƒ

‰¯Lk - ÈÏÎa B‡ B„Èa dÚ¯wL ÔÈa27. ≈∆¿»»¿»ƒ¿ƒ¿≈»

פ"ג,9) פרה במשניות מקורם זו, בהלכה האמורים הדינים
לקמן. שיתבארו אחדים פרטים למעלה 10)בתוספת ראה

הי"ד. כשלא 11)פ"ב הכהן, את מטמאים כיצד מבאר
בשרץ. לטמאו אפשרות היו 12)היתה לא והזקנים

לפרה. המעלה.13)טהורים רום לאדם שאין 14)תואר
קשרים. או חורים למעלה.15)בה וצר למטה רחב

פתוחים.16) ומתחזקת.17)מקומות מתלהבת
את 18) בו שמדליקים הצד גמי.19)האש.החזית, מין
מצוותה 20) אמרו: קכג, פיסקה חוקת בספרי בכלי. ולא ביד

רגל. מצוות ולא יד גמר 21)מצוות כתוב: במשנתנו
(בזבחים  אביי ומפרש פרה. של בגופה ידו מקנח מלהזות,
מזרק, בשפת אצבעו מקנח להזאה הזאה שבין ב) צג,
מתפלא  ובכסףֿמשנה פרה. של בגופה ידו מקנח וכשגמר
תירוצו. לעומק ירדתי ולא אביי. מדברי רבינו נטה למה
פיסקא  בספרי נתן כר' סובר שרבינו מתרץ, אברהם ובזרע

גמר. לא ובין גמר בין מחלק שאינו גם 22)קכ"ג,
מנחות  מקובצת' [ב'שיטה הדם. את בה שקיבל השמאלית
מקנח, במאי "בפנים" עתיקים: כת"י לפי גירסא מביא ב, ז,
מזרק, בשפת אביי: ואומר בפנים, הנעשים בקרבנות פירוש,
רבינו]. לעיני היתה זו שגירסא ונראה נמחק. והשאר

קכד.23) פיסקא חוקת בספרי עקיבא, א.24)כר' כו, נדה
[בתקופה 25) זוז" "עשרה משקל אמרו: א, מב, ביומא

מסתמך  כאן ובהגהה משקלות]. המטבעות שימשו העתיקה
שהם  ביהודה, זוז "עשרה מ"ח: פ"י תרומות משנה  על
עצמו  רבינו הקדימו כבר אולם בגליל". סלעים חמשה
משקל  רבינו העדיף למה נתבאר ולא למשנתנו. בפירושו
זוזים. ארבעה היה שהסלע יהודה, משקל על גליל

ה"ז.26) פ"ג פרה שם.27)תוספתא תוספתא

.‚‰¯Ó‚28‡È‰ ,˙BÏ˜Óa d˙B‡ ÔÈË·BÁ - d˙Ù¯O ƒ¿¿»¿≈»»¿ƒ»¿«¿ƒ
Ïk‰ ˙‡ ÔÈ¯·BÎÂ ,Ô‰a ‰Ù¯OpL ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ÏÎÂ¿»¬≈««¬»»∆ƒ¿¿»»∆¿¿ƒ∆«…
ÔÈa ,¯Ù‡ ‰È‰ÈÂ L˙kiL ¯LÙ‡L ¯BÁL ÏÎÂ .˙B¯·Îaƒ¿»¿»»∆∆¿»∆ƒ»≈¿ƒ¿∆≈∆≈
‰OÚiL „Ú B˙B‡ ÔÈL˙Bk - ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ÔÈa d¯OaÓƒ¿»»≈ƒ»≈ƒ¿ƒ«∆≈»∆
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¯‡LpL ÌˆÚ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ¯Ù‡ Ba ÔÈ‡LÂ ;¯Ù‡≈∆¿∆≈≈∆«ƒƒ¿»∆∆∆ƒ¿«
.LzÎ ‰È‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ‰Ù¯O ‡Ïa ‰ÈÓˆÚÓ≈¬»∆»¿…¿≈»≈»≈»»»ƒ¿»

יא.28) פ"ג, במשנה מקורה זו הלכה כל

.„,‰¯ÊÚa BÁÈp‰Ï d¯Ù‡Ó ÌeÏk ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿≈∆¿»¿«ƒ»¬»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe .‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â :¯Ó‡pL29eÈ‰ ∆∆¡«¿ƒƒ«ƒ««¬∆¿»¬»ƒ»

ÏÈÁa Ôz „Á‡ :d¯Ù‡ Ïk ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ30¯‰a „Á‡Â , ¿ƒ∆»∆¿»∆»ƒ»«≈¿∆»¿«
‰Ê .˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ˜lÁ˙Ó „Á‡Â ,‰ÁLn‰«ƒ¿»¿∆»ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»∆

˜lÁ˙nL31ÔÈLc˜Ó ÌÈ‰k‰ eÈ‰ - ˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ∆ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»»«…¬ƒ¿«¿ƒ
ÔÈfÓ Ï‡¯OÈ eÈ‰ - ‰ÁLn‰ ¯‰a ÔzpL ‰ÊÂ .epnÓƒ∆¿∆∆ƒ«¿««ƒ¿»»ƒ¿»≈«ƒ
:¯Ó‡pL ;ÚˆÓe ÔÎeÓ ‰È‰ ÏÈÁa ÔzpL ‰ÊÂ .epnÓƒ∆¿∆∆ƒ««≈»»»À¿»∆∆¡«
„nÏÓ - ˙¯ÓLÓÏ Ï‡¯OÈ Èa ˙„ÚÏ ‰˙È‰Â¿»¿»«¬«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆∆¿«≈
‰¯t Ïk ¯Ù‡Ó ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈÚÈˆnL∆«¿ƒƒƒ∆¿≈»«¿ƒƒ≈≈∆»»»

˙B¯t ÚL˙Â .ÏÈÁa ÔÈÙ¯BOL ‰¯Ùe32eOÚ ˙Bn„‡ »»∆¿ƒ«≈¿≈«»¬À«¬
.‰iMa ˙Èa‰ ·¯ÁL „Ú BÊ ‰ÂˆÓa eeËˆpMÓƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»«∆»«««ƒ«¿ƒ»
Ú·LÂ ,‡¯ÊÚ ‰OÚ ‰iL ,ea¯ ‰LÓ ‰OÚ ‰BL‡ƒ̄»»»∆«≈¿ƒ»»»∆¿»¿∆«
CÏn‰ ‰OÚÈ ˙È¯ÈOÚ‰Â .˙Èa‰ Ôa¯Á „Ú ‡¯ÊÚÓ≈∆¿»«À¿«««ƒ¿»¬ƒƒ«¬∆«∆∆

.ÔBˆ¯ È‰È Ôk ,ÔÓ‡ .‰ÏbÈ ‰¯‰Ó ,ÁÈLn‰«»ƒ«¿≈»ƒ»∆»≈≈¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

zcrl dzide xn`py ,rpvene oken did liga ozpy dfe ..."
."zxnynl l`xyi ipa

שקוע  להיות יכול יהודי ה': לעבודת מזה וההוראה
ולשכוח  אחר, יהודי על ובהשפעה ציבורית בעסקנות
שגם  ההוראה באה ועל־כך בעצמו, הרוחניים מענייניו
שלא  ולהשמר לזכור צריך אחר, יהודי "מטהרים" כאשר
להגיע  יצטרך שבגללו עצמו בו מת טומאת של עניין יהיה

אדומה. פרה לאפר
(1060 cenr 'c wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

zixiyrde ...ef devna eehvpyn eyrp zenc` zext ryze..."
."dlbi dxdn ,giynd jlnd dyer

שנעשו  הפרות למספר הרמב"ם מציין מדוע להבין וצריך
שיעשה  העשירית לפרה גם ציין ומדוע הדורות, כל במשך

המשיח של מלך והקרבנות העניינים מכל כמובדלת
המשיח. מלך שיעשנה והדגיש יחזקאל, שבנבואת "הנשיא"
גו'" פרה אליך "ויקחו המילים על בזה: הביאור לומר ויש
בטילות, הפרות "שכל חז"ל אמרו דווקא), למשה (שנאמרו
"אמר  פרה", טעם מגלה אני "לך אמרו ועוד קיימת". ושלך
וביארו  העגל", חטא על ותכפר פרה תבוא הקב"ה
מטומאת  לטהרה העגל חטא בין השייכות את המפרשים
ישראל  בני אצל מיתה היתה לא העגל חטא שלולא מת,
פסקה  תורה במתן שהרי המות", ממלאך "חירות היתה כי
על־ידי  וחזרה המיתה) גורם – הדעת עץ (מחטא זוהמתן

העגל. חטא
יסוד  כי רבינו, למשה אדומה פרה של השייכות תובן עפ"ז

בפועל  הטומאה ביטול רק אינו אדומה פרה של הטהרה
המיתה, ענין היינו מעיקרא, הטומאה סיבת ביטול גם אלא
שהרי  - הנצחיות – רבינו משה של הכח את צריך ולזה
עומד  להלן מה משה.... מת "לא נצחיים משה מעשי
ופרה  פרה כל של הטהרה ולכן כו'". כאן אף ומשמש,

רבינו. משה שעשה שבפרה הטהרה לכח צריכה
הפרה  על בכתבו הרמב"ם שמרמז מה גם יובן ובזה
בכלל  אדומה פרה על־ידי הטהרה ששלימות העשירית,
כפרה  שאין המשיח, מלך בידי שתיעשה בפרה רק תהיה

לעתיד־לבוא. עד העגל לחטא גמורה
(128 cenr b"l wlg y"ewl itÎlr)

(חומת 30)שם.29) חומה מוקף היה המקדש שטח כל
ונקראת  רשת מעשה גדר היתה החומה מן לפנים הבית), הר
ברוחב  המקדש של מזרח בצד מהסורג שלפנים ושטח סורג,

"חיל". נקרא אמות שם.31)עשר כחכמים 32)תוספתא
ו. פ"ג שם במשנה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
רצתה 1) לא ואם כאחת, אדומות פרות ב' שוחטים אם יבאר

לשמה  שלא שנשחטה פרה עמה, אחרת מוציאים אם לצאת
היזו  אם בכלי, דמה מקבל או מבשרה לאכול מנת על או
חיסר  או ההיכל כנגד כיוון שלא או כאחת כהנים (שבעה)
היזה  או ממערכתה חוץ הדם הוציא כו', מהמתנות אחת
חוץ  שרפה שריפתה, ממקום חוץ שחטה ואם בלילה,
פקע  או חסר ואם שרף ואחרֿכך הפשיטה או למערכתה
ידים  בקידוש שלא שרפה ואם בלינה, נפסלת אם ממנה,
לה  מרבה ואם בעצים, שלא שרפה מקדש, והיכן ורגלים,

עצים.

.‡ÔÈËÁBL ÔÈ‡2:¯Ó‡pL ,˙Á‡k ˙Bn„‡ ˙B¯t ÈzL ≈¬ƒ¿≈»¬À¿««∆∆¡«
.d˙‡ ËÁLÂ¿»«…»

קכג.2) חוקת 'ספרי'

.·‰˙ˆ¯ ‡Ï3dnÚ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙‡ˆÏ ‰¯t …»¿»»»»≈≈ƒƒƒ»
‰¯ÁL4,‰n„‡ ‡ÏÂ ;eËÁL ‰¯ÁL :e¯Ó‡È ‡lL , ¿…»∆……¿¿…»»¬¿…¬À»

.eËÁL ÌÈzL :e¯Ó‡È ‡lL∆……¿¿«ƒ»¬

מ"ז.3) פ"ג לצאת,4)פרה, רוצה ואינה מתעקשת כשפרה
גם  הולכת ועמה למוליכה, הנשמעת אחרת פרה לוקחים

המסרבת.

.‚‰¯t5dÓLÏ ‡lL ‰ËÁLpL6ÏawL B‡ ,7B‡ »»∆ƒ¿¬»∆…ƒ¿»∆ƒ≈
‰f‰L8dÓLÏ ‡lLÂ dÓLÏ B‡ ,dÓLÏ ‡lL9B‡ , ∆ƒ»∆…ƒ¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿»

B‡ Ô‰Îa ‡lL ˙ÈOÚpL B‡ ,dÓLÏÂ dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»¿ƒ¿»∆«¬≈∆…¿…≈
ÌÈ„‚a ¯qÁÓa10·‰Ê È„‚·a d‡OÚL B‡ ,11È„‚·a B‡ ƒ¿À«¿»ƒ∆¬»»¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿≈
‰ÏeÒt - ÏÁ12B‡ d¯OaÓ ÏÎ‡Ï ˙Ó ÏÚ dËÁL . …¿»¿»»«¿»∆¡…ƒ¿»»

‰¯Lk - dÓcÓ ˙BzLÏ13ÁÈ¯ da ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ , ƒ¿ƒ»»¿≈»¿ƒ∆…∆¡«»≈«
ÁBÁÈ14. ƒ«

ה"א.5) פ"ד שוחטה 6)שם שהוא אמר שחיטה בשעת
חטאת. או עולה כגון הקרבנות, אחד דמה.7)לשם
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ה"ב.8) פ"ג עולה.9)ראה ולשם אדומה פרה לשם כגון
הבגדים.10) ארבעת כל לבש גדול.11)שלא כהן של
שנאמר 12) חטאת, שנקראה מפני פסולה, לשמה שלא

לשמה. שלא פסולה וחטאת היא" "חטאת יט): יט, (במדבר
ב'ספרי' כן גם למדנו חול, ובגדי זהב בגדי בגדים, ומחוסר
למשנה  בפירושו רבינו אולם זה, מפסוק קכד פיסקה שם
הכיפורים. יום מעבודת ב'גזירהֿשוה' למדנו זה שכל כותב

"פסולה".13) שם גורסים ויש מ"ג. כלומר,14)שם
שהרי  רבים, (תמהו מזבח. לגבי קרבים אינם ובשרה שדמה
כזו  מחשבה אין ניחוח" "ריח בהם שנאמר בקרבנות גם
זבחים  במשנה – כמותם שהלכה – חכמים לדעת פוסלת
לפי  גם יפה שכוחו זה נימוק מוסיף שרבינו ונראה א. לה,
פוסלת  כזו שמחשבה שם, במשנה אליעזר רבי דעת

בקרבנות).

.„pL ;‰ÏeÒt - ÈÏÎa dÓc Ïa˜¯ÊÚÏ‡ Á˜ÏÂ :¯Ó‡ ƒ≈»»ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆¿»»
˙ÂˆÓ ‡ÏÂ „È ˙ÂˆÓ d˙ÂˆÓ - BÚaˆ‡a dÓcÓ Ô‰k‰«…≈ƒ»»¿∆¿»ƒ¿»»ƒ¿«»¿…ƒ¿«

ÈÏk15. ¿ƒ

קכג.15) פיסקה שם, 'ספרי'

.‰ÈÏÎa ‰f‰16.‰ÏeÒt B˙‡f‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ elÙ‡ ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ««≈∆«»»¿»
‰Ú·L ef‰ .‰ÏeÒt - BÏ‡ÓOa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰f‰ƒ»««≈∆ƒ¿…¿»ƒƒ¿»

ÌÈ‰k17„Á‡k Ô˙Èf‰18‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ;‰ÏeÒt Ô˙Èf‰ - …¬ƒ«»»»¿∆»«»»»¿»∆««∆
‰¯Lk -19‰ÏeÒt - ÏÎÈ‰‰ „‚k Ôek ‡ÏÂ ‰f‰ .20; ¿≈»ƒ»¿…ƒ≈¿∆∆«≈»¿»

„‚k ÔeÎiL „Ú - „ÚBÓ Ï‰‡ Èt ÁÎ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆…«¿≈…∆≈«∆¿«≈¿∆∆
e‰‡B¯ ‰È‰ÈÂ ÏÎÈ‰‰21dÙ¯O B‡ dËÁL Ì‡ ÔÎÂ . «≈»¿ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿»»¿»»

d˙‡ ËÁLÂ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - ÏÎÈ‰‰ „‚k ‡lL∆…¿∆∆«≈»¿»∆∆¡«¿»«…»
ÂÈÙÏ22. ¿»»

ה"א.16) פ"ד שם אחת.17)תוספתא, הזאה הזה אחד כל
אחת.18) מ"ב.20)שם.19)בבת פ"ד פרה
מזה.21) שהוא בשעה ההיכל את יראה לא 22)הכהן

כנגד  ולשרוף לשחוט שצריך זה ממקרא נלמד כיצד נתבאר
מן  מהיקש אלה דינים למדו - א קיג, זבחים (בגמרא ההיכל

הזאה).

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23ËÁL B‡ Û¯O B‡ ‰f‰L «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ»»«»«
ÂÈ¯BÁ‡ ‰È‰L B‡ ÔBÙˆ „‚k B‡ ÌB¯c‰ „‚k¿∆∆«»¿∆∆»∆»»¬»
„‚k ÂÈÙe ·¯ÚÓe Á¯ÊÓ ÔÈa „ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;Lc˜nÏ«ƒ¿»¬»ƒ»«≈ƒ¿»«¬»»»¿∆∆
˜ec˜„a [ÏÎÈ‰‰] „‚k Ôek ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎÈ‰‰«≈»««ƒ∆…ƒ≈¿∆∆«≈»¿ƒ¿

‰¯Lk -24. ¿≈»

פסולה.23) ההיכל, כנגד א 24)שלא כח, מנחות כרבא,
משנתנו  גם לדעתו מתפרשת וכן הברייתא, של בפירושה -

ג). (פ"ד,

.Ê¯qÁ25ÌÈzL Ï·Ë .‰ÏeÒt - ˙Bzn‰ ÔÓ ˙Á‡ ƒ≈««ƒ««»¿»»«¿«ƒ
,ÌÈzL ‰f‰Â ˙Á‡ Ï·Ë .‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ˙Á‡ ‰f‰Â¿ƒ»«««»»¿»»«««¿ƒ»¿«ƒ
‰f‰Â Ï·Ë ‡l‡ ‰iL ‰‡f‰ ·MÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ≈«»»¿ƒ»∆»»«¿ƒ»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ˙¯Á‡26‰ÏÈ·Ë BÚaˆ‡ Ï·Ë ?„ˆÈk . «∆∆«»»¿»≈«»«∆¿»¿ƒ»
˙ÈÚÈ·Le ˙ÈML ‰f‰Â ˙ÈML27¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ««ƒ∆»«

‰f‰ .‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ˙ÈÚÈ·L ‰f‰Â BÚaˆ‡ Ï·ËÂ¿»«∆¿»¿ƒ»¿ƒƒ«»»¿»ƒ»

¯ÊÁ elÙ‡ ,˙ÈÈÓLe [˙ÈÚÈ·L] ˙ÈÚÈ·L ‰ÏÈ·hÓƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¬ƒ»«
ÏkL ;‰¯Lk - ˙ÈÈÓL ‰f‰Â ˙ÈÈÓL ‰ÏÈ·Ë Ï·ËÂ¿»«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»∆…
‰Ê ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌeÏk BÈ‡ Ú·M‰ ÏÚ ÛÈÒBnL∆ƒ««∆«≈¿¿∆ƒ¿∆∆
Ì‡ d˙B‡ Û¯BO‰ Ô‰k‰ Ï·‡ ;¯Á‡ Ô‰k ÛÈÒB‰L∆ƒ…≈«≈¬»«…≈«≈»ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡L ¯·„a ˜qÚ˙pL ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ÛÈÒB‰ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿»»∆≈»ƒ

.d˙Ù¯O ˙ÚLaƒ¿«¿≈»»

זו 25) מעכבות שבפרה הזאות "שבע א: כז, מנחות משנה,
הכתוב  מן למדו קכד, פיסקה חוקת, ב'ספרי' זו". את
מעשיה, מכל אחד שינה שאם היא" "חטאת י) יט, (במדבר
(שם): בפרה שכתוב משום רבא, מנמק שם ובגמרא פסולה.
מעכב. – חוקה לשון בו שנאמר מקום וכל עולם", "חוקת

מנמק,26) להמבי"ט ספר' ב'קרית ה"א. פ"ד, פרה תוספתא,
שתי  ולא הזאה לכל אחת טבילה קבעה שהתורה מפני
הפרה  נפסלה כאן האמורים הדינים שבכל ודעתו, טבילות.
שלא  פעולה שעשה מפני והטעם בלבד, ההזאה אותה ולא

כשירה. הזאה מששית 27)לצורך "הזה שם: במשנה,
את  גם הזה ששית מטבילה רבינו, ומפרש שביעית".
טבילה  אמרה והתורה בינתיים, אצבע טבילת בלי השביעית
אפילו  (פוסל מעכב פרה במעשה שינוי כל הזאה. לכל
רבינו: מפרש במשנתנו כד. הערה למעלה ראה בדיעבד).
והזה  שביעית, טבילה וטבל זה אחר שב שהוא ואףֿעלֿפי
כבר  שהוא לפי יספיק לא זה הנה שביעית, הזאה ממנה

פסלה.

.Á‡ÈˆB‰28‰f‰Â dzÎ¯ÚnÓ ıeÁ Ìc‰ ˙‡29- ƒ∆«»ƒ«¬«¿»¿ƒ»
‰ÏeÒt30. ¿»

ה"ו.28) פ"ג שם למערכתה.29)תוספתא, חוץ
לשטח 30) הדם את יחזיר לא ולכתחילה נפסלה. הפרה

למערכתה  הדם את החזיר אם אבל להזות, מנת על מערכתה
וקשה  גירסאות, כמה ישנן זו (בתוספתא כשירה. – והזה

רבינו). גירסת את לקבוע

.Ë‰f‰31ÌBia ˙BÈf‰ LL ‰f‰ elÙ‡ ,‰ÏÈla dÓcÓ ƒ»ƒ»»««¿»¬ƒƒ»≈«»«
‰ÏeÒt - ‰ÏÈla ˙Á‡Â32. ¿««««¿»¿»

ה"א.31) פ"ד שם שהתורה 32)תוספתא, בקרבנות, כמו
שם). (במדבר, 'חטאת' לפרה קראה

.ÈdËÁL33dËÁL elÙ‡ ,d˙Ù¯O ÌB˜nÓ ıeÁ ¿»»ƒ¿¿≈»»¬ƒ¿»»
‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ34.‰ÏeÒt - ƒ¿ƒƒ«»¿»

א.33) קיב, קיג,34)זבחים שם בגמרא ירושלים. חומת
את  הקריב שאם הדעת, על להעלות שאפשר אמרו, - א

כשירה. היא – יותר מקודש למקום הפרה

.‡ÈdÙ¯O35B‡ ,‰ÈÏÚ ‰ËÁLpL ‰Î¯ÚnÓ ıeÁ ¿»»ƒ«¬»»∆ƒ¿¬»»∆»
Û¯OL B‡ ,˙BÎ¯ÚÓ ÈzLa dÙ¯Oe ÌÈLÏ d˜lÁL∆ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿≈«¬»∆»«

‰ÏeÒt - ˙Á‡ ‰Î¯ÚÓa ÌÈzL36˙ÈOÚpL ¯Á‡ Ì‡Â . ¿«ƒ¿«¬»»««¿»¿ƒ««∆«¬≈
dab ÏÚ Û¯BO - ˙¯Á‡ ‡È·Ó ¯Ù‡37.LLBÁ BÈ‡Â ≈∆≈ƒ«∆∆≈««»¿≈≈

ודעת 35) מגיתה". חוץ "שרפה שנינו: שם מ"ב. פ"ד פרה
ובפירושו  (כסףֿמשנה), הך היינו ומערכה שגת רבינו
גת  כעין מסודרים "עצים מפרש: - א קיב, זבחים למשנה
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שמדובר  ונראה המשחה". בהר אותה ששוחטים במקום
(שם  יוחנן כרבי ופסק ההיכל, פתח כנגד שלא כששרפה
מפרשים, (ויש במשנתנו. הברטנורא פירש וכן א). קיג,
לשורפה  שצריך מפני פסולה, – ההיכל פתח נגד שאפילו
מלשון  רבינו לשון שינוי יתפרש דעתם על שחיטתה. במקום
לאו  הוא שאמרו, מגיתה" ש"חוץ להשמיענו שבא המשנה

פסולה). – ממערכתה חוץ אפילו אלא כמו 36)דווקא,
אותה  ודרשו: "אותה" שנאמר מפני ה"א, למעלה בשחיטה,

לבדה. ה"ה.37)– פ"ד שם תוספתא, הראשונה. גבי על

.·ÈÂ dËÈLÙ‰dÁz38- dlk Û¯O Ck ¯Á‡Â ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿««»»«À»
‰¯Lk39dL¯tÓ elÙ‡ ,ÌeÏk ‰pnÓ ¯qÁ Ì‡Â ;40- ¿≈»¿ƒƒ≈ƒ∆»¿¬ƒƒƒ¿»
‰ÏeÒt41Ú˜t .42,d¯ÚOÓ elÙ‡ ,d¯OaÓ B‡ d¯BÚÓ ¿»»«≈»ƒ¿»»¬ƒƒ¿»»

¯ÈÊÁÈ - ˙ÈÊk43ıeÁ Ú˜t .‰ÏeÒt - ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ…∆¡ƒ¿»»«
Ú˜t .BÓB˜Óa BÙ¯BOÂ ÂÈÏÚ ‰a¯Ó - dzÎ¯ÚÓÏ¿«¬«¿»«¿∆»»¿¿ƒ¿»«
CÈ¯ˆ BÈ‡ - dL¯tÓ B‡ ‰ÈÙÏhÓ ,‰È¯wÓƒ«¿∆»ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈»ƒ

¯ÈÊÁ‰Ï44. ¿«¬ƒ

מ"ג.38) שלימה 39)שם כשהיא לשרפה צריך לכתחילה
לפני  נותחה אם נפסלה לא בדיעבד אבל א) יא, (חולין

שבמעיה.40)שריפתה. המעוכל כתוב 41)האוכל
על  דמה ואת בשרה ואת עורה "את ה): יט, (שם בתורה

ישרוף". ה"ז.42)פרשה פ"ג פרה תוספתא,
חוץ 43) ומבשרה משערה מעורה "פקע שנינו: בתוספתא

זה  הרי ממערכתה חוץ פסול, החזיר לא ואם יחזיר, לגיתה
לפרש  עלינו עלֿכרחנו כאן במקומו". ושורפו עליו מרבה
לשרוף  עצים מערכת מסדרים ובה בקרקע, חפירה היא שגת
החפירה. כל את ממלאה אינה והמערכה הפרה, את עליה
פסול, החזיר לא ואם להחזיר צריך לגת חוץ ונפל פקע ואם
עצים  מרבה המערכה מן רחוק הגת בתוך ונפל פקע אם אבל
וכן  שנפל. במקום ושורפו מקומו עד המערכה את ומרחיב

כאן. רבינו דברי גם להבין שם.44)יש תוספתא,

.‚È‰¯t‰45‰ËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏa ˙ÏÒÙ dÈ‡ «»»≈»ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿¬»
.‰¯Lk - ¯ÁÓÏ ‰Ù¯OÂ B˙ÎÏ‰k dÓ„ ‰f‰Â ÌBi‰«¿ƒ»»»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»»¿≈»

ה"א.45) פ"ד שם תוספתא,

.„ÈdÙ¯O46ÔB‡47‰¯tk ¯qÁÓ B‡48‰¯Lk -49. ¿»»≈¿À««»»¿≈»

ב.46) יז, בפ"ב 47)זבחים (רבינו קרוביו מיתת ביום אבל
בלבד  הקבורה שלפני אומרים ויש ה"ט). מקדש ביאת מהל'
הקרובים  את רבינו מונה ה"א, אבל מהל' בפ"ב אונן. נקרא

מיתתם. על מביאים 48)שאוננים ויולדת וזבה זב מצורע,
הקרבתם  ולפני שמשם, והעריב שטבלו אחרי קרבנות

כיפורים", "מחוסרי פסולים 49)נקראים שהם ואףֿעלֿפי
לפי  והטעם, חטאת. – לפרה קראה והתורה בקרבנות,
יש  הי"ג) פ"א (למעלה בפרה כשר יום טבול תורה שאמרה
כיפורים, ומחוסר אונן להכשיר קלֿוחומר מזה ללמוד
ד"ה  שם ('תוספות' טבולֿיום מטומאת קלה שטומאתם

שרפה).

.ÂËdÙ¯O50Lec˜a ‡lL51,‰ÏeÒt - ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ¿»»∆…¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿»
‰„B·Ú ÔÈÚk ‰ÈOÚnL ÈtÓ52Lc˜Ó ÔÎÈ‰Â .53ÂÈ„È ƒ¿≈∆«¬∆»¿≈¬»¿≈»¿«≈»»

¯L ÈÏÎa ?ÂÈÏ‚¯Â˙54ÌÈÙa55ıeÁa Lc˜ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈«

‰„È˜Óa elÙ‡ ,ÏÁ ÈÏkÓe56ÏÈ‡B‰ ,¯Lk - Ò¯Á ÏL ƒ¿ƒ…¬ƒƒ¿ƒ»∆∆∆»≈ƒ
Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËnLk ÔÎÂ .ıeÁa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ¿»«¬∆»«¿≈¿∆«¿ƒƒ∆«…≈

e¯‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ‡nËnL ¯Á‡ Û¯BO‰57BÈ‡ - «≈««∆¿«¿ƒ¿∆≈«¿≈
Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ58ÈÏe·Ëa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ , »ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬∆»ƒ¿≈

ÌBÈ59.

מ"א.50) פ"ד ורגליו 51)פרה ידיו לרחוץ מחויב כהן
"קידוש". נקראת זו ורחיצה בעבודה, מתחיל שהוא לפני

קרבנות.52) ב.53)עבודת ב, שנתקדש 54)זבחים כלי
המקדש. מס'56)בעזרה.55)לצרכי (בסוף קטנה. כוס

כך). לפרש אין שכאן מובן קטן. לוח רבינו: מפרש שבת,
ה"ב.57) פ"ג צריך 58)למעלה וטבל, שנטמא כהן

א.59)לקדש. כ, שם

.ÊËdÙ¯O60ÌÈˆÚa ‡lL61ÌÈˆÚ ÏÎa B‡62elÙ‡ , ¿»»∆…¿≈ƒ¿»≈ƒ¬ƒ
‡··‚a B‡ L˜a63d˙ÂˆÓe .‰¯Lk -64ËÚÓÈ ‡lL ¿«ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»∆…¿«≈

ÈÏÈ·Á dÏ ‡e‰ ‰a¯Ó Ï·‡ ,dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ÌÈˆÚ dÏ»≈ƒƒ»»»¬»«¿∆»¬ƒ≈
·BÊ‡65˙‡ ˙Ba¯‰Ï È„k ‰Ù¯O ÔÓÊa ÔÂÈ ·BÊ‡Â ≈¿≈»»ƒ¿«¿≈»¿≈¿«¿∆

BÏ LÈÂ .¯Ù‡‰66„Ú d˙Ù¯Oa ÌÈˆÚ ˙Ba¯‰Ï »≈∆¿≈¿«¿≈ƒƒ¿≈»»«
da ÛÈÒB‰ Ì‡ ,¯Ù‡ ‰OÚzMÓ Ï·‡ ;¯Ù‡ ‰OÚzL∆≈»∆≈∆¬»ƒ∆≈»∆≈∆ƒƒ»

„Á‡ ıÚ elÙ‡‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ·¯ÚÓk ‰Ê È¯‰ -67¯Ù‡a ¬ƒ≈∆»¬≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿∆¿≈∆
.‰¯t‰«»»

מ"ג.60) פ"ד הפרה.61)פרה גוף את הצית אלא
(פ"ג 62) למעלה שנמנו מסוגים לא אפילו שהם, עצים בכל

"זבל 63)ה"ב). רבינו: מפרש פ"ג, תחילת שבת בהל'
קצירת  אחר בקרקע שנשאר למה שהתכוון ונראה שדות",

מ"ד.64)התבואה. ה"ו:65)שם פ"ד פרה בתוספתא,
מרבין  כשהיו אף יהודה, רבי אמר עצים. לה מרבה "לעולם
יפה  שאפרו מפני אזוב חבילי אלא מרבין היו לא לה
תנאֿקמא  על חולק אינו יהודה שרבי רבינו ודעת ומרובה".
(כסףֿמשנה). כמותו פסק ולפיכך דבריו, מפרש אלא

אפר.66) שתיעשה עד לו מותר מעצים 67)כלומר, אפר
חולין. לצרכי שנשרפו

.ÊÈ‰¯t‰ ‰OÚÓ Ïk68‡l‡ BÈ‡ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ »«¬≈«»»ƒ¿ƒ»¿«≈∆»
‰p‰k È¯ÎÊ·e ,ÌBia69da ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰Â ,70„Ú , «¿ƒ¿≈¿À»¿«¿»»∆∆»«

¯Ù‡ ‰OÚzMÓ Ï·‡ .¯Ù‡ ‰OÚzL71Òpk Ì‡ , ∆≈»∆≈∆¬»ƒ∆≈»∆≈∆ƒƒ≈
‰Î‡ÏÓ ‰OÚL B‡ ‰M‡ ezÒpkL B‡ ‰ÏÈla d¯Ù‡∆¿»««¿»∆ƒ¿«ƒ»∆»»¿»»

ÚLa ˙¯Á‡‰¯Lk BÊ È¯‰ - B˙ÒÈk ˙72ÔÈpÓe . «∆∆ƒ¿«¿ƒ»¬≈¿≈»ƒ«ƒ
Ì„‡ ÏÎa ¯Ù‡‰ ˙ÙÈÒ‡L73L¯ÁÓ ıeÁ Ï‡¯OiÓ ∆¬ƒ«»≈∆¿»»»ƒƒ¿»≈≈≈≈

ÔË˜Â ‰ËBL74¯Ó‡pL ?75.¯B‰Ë LÈ‡ ÛÒ‡Â : ∆¿»»∆∆¡«¿»«ƒ»
ÏÏkÓ76Ì„‡ :¯Ó‡ el‡Îe .Ô‰k ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L77 ƒ¿»∆≈»¿ƒ»…≈¿ƒ»«»»

˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L ÔÈpÓe .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,¯B‰Ë»≈ƒ≈ƒ»ƒ«ƒ∆«¿»»∆∆
?da78d˙‡ ËÁLÂ :¯Ó‡pL79‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . »∆∆¡«¿»«…»ƒƒ«¿»

˜qÚ˙ Ì‡L ,„nÏÏ ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡lL ,e„ÓÏ»¿∆…»«»∆»¿«≈∆ƒƒ¿«≈
:¯Ó‡Â .dÏÒt - d˙ËÈÁL ˙ÚLa ¯Á‡ ¯·„a¿»»«≈ƒ¿«¿ƒ»»¿»»¿∆¡«
,„nÏÏ .da ÂÈÈÚ eÈ‰iL - ÂÈÈÚÏ ‰¯t‰ ˙‡ Û¯OÂ¿»«∆«»»¿≈»∆ƒ¿≈»»¿«≈
‰OÚzL „Ú ‰ËÈÁL ˙ÚMÓ da ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L∆«¿»»∆∆»ƒ¿«¿ƒ»«∆≈»∆
˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ d˙Ù¯Oa ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ .¯Ù‡≈∆¿»»≈ƒ¿≈»»¿»»¿»»«∆∆

.¯Ù‡ ‰OÚzL „Ú ,dÏÒt -¿»»«∆≈»∆≈∆
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מ"ד.68) פ"ד כהן,69)שם טעונה שחיטה שגם משמע
שכשירה  בפירוש פסק המוקדשין פסולי מהל' בפ"א אולם

זו. הלכה סוף ראה אז 70)בזר. עשה בה המתעסק אם
פסולה. הפרה – שריפתה לצורך אינה שהיא מלאכה איזו

ה"ו.71) פ"ד שם ומג,72)תוספתא, ב. מב, יומא במסכת
מהמקרא. זה דרשו - אשה.73)א ובין איש בין

מי הת 74) א) מג, (שם חכמים ודרשו "והניח", אמרה ורה
דעת. בהן אין ואלה להניח, דעה בו נימוק 75)שיש

אדם. בכל "כהן",76)להכשיר ולא "איש" שאמר מזה
כשר. כהן) (לא זר שגם ברור מלאכה 77)יוצא עשה שאם

נפסלה. – פרה במעשה עוסק שהיה בשעה אחרת
ופירושה 78) האשה, את מוציאה אינה איש המילה כלומר,

"טהור" הזר, את להכשיר "איש" אמרו: שם בגמרא אדם. –
ט) יט, (במדבר בתורה כתוב פירוש: האשה. את להכשיר
מלמדת  "איש" המילה הפרה", אפר את טהור איש "ואסף
מיותרת, שהיא "טהור" והמילה כהן, צריך אינו שאיסוף
למעשה  פסול וטמא היא" "חטאת יט) (שם, בה נאמר שהרי
אבל  תורה, הקפידה בלבד טהרה שעל ללמד באה חטאת,

המין. על רב,79)לא לדעת זו דרשה נאמרה - א מב, שם
ממקרא  למדו שמואל לדעת אבל כהן, צריכה פרה ששחיטת
מהכתוב  נלמד מלאכה ופסול בזר, כשירה ששחיטתה זה
רבינו  שהרי הדבר, ותמוה לעיניו. הפרה את ושרף ה) (שם,
פרה  ששחיטת ה"ב, המוקדשין פסולי מהל' בפ"א פסק
(ונראה  מלאכה? פסול זה ממקרא למד וכיצד בזר, כשרה
מהפסוק  הדרשות שתי לדרוש שאפשר רבינו, בדעת לומר
הפסוק  קטע את רק כאן והביא רבינו דקדק ולפיכך הזה,
"לפניו" ומן מלאכה, פסול לומדים שממנו אותה", "ושחט
לרבינו  לו נראית כשמואל. רואה, ואלעזר שוחט שזר למדנו,
(פסול  הדעת להיסח מיוחד לימוד שצריכים רב, סברת
פסק  להלכה אבל בשריפה, גם וכן בשחיטה מלאכה)
עי' סתירה. כל בכך ואין כשירה, בזר ששחיטה כשמואל

שם). בגמרא

.ÁÈËÁL80dnÚ ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ‰ËÁLÂ ‰¯t‰ ˙‡81 »«∆«»»¿ƒ¿¬»¿≈»«∆∆ƒ»
Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,‰¯Lk - dnÚ ˙ÚÏ„ ‰ÎzÁ B‡82 ∆¿¿»¿««ƒ»¿≈»∆¬≈…ƒ¿«≈

dnÚ ‰ËÁLpL ‰Ó‰a‰L Èt ÏÚ Û‡ ;‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»««ƒ∆«¿≈»∆ƒ¿¬»ƒ»
‰ÏÈÎ‡Ï ‰¯Lk83.‰ek ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈlÁ‰ ˙ËÈÁL ÔÈ‡L , ¿≈»«¬ƒ»∆≈¿ƒ««Àƒ¿ƒ»«»»

˙ÚÏc‰ CzÁÏ Ôek˙ Ì‡ Ï·‡84˙ÚLa ‰ÎzÁÂ ¬»ƒƒ¿«≈«¿…«¿««¿∆¿¿»ƒ¿«
.‰Î‡ÏÓ dnÚ ‰OÚ È¯‰L ,‰ÏeÒt - ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»∆¬≈»»ƒ»¿»»

א.80) לב, בסכין 81)חולין ששחט כגון בכוונה, שלא
מן 82)ארוכה. דעתו שמסיח מפני פוסלת מלאכה עשיית

הדעת. היסח בה אין כוונה בלי שמלאכה ומובן הפרה,
שני 83) תלויים שם, רבא בדברי שלפנינו הגירסה לפי

כוונה  צריכה אינה חולין בהמת שחיטת אם בזה, זה הדינים
ואת  אותה ולא אותה" "ושחט מהדרשה פסולה, הפרה –
הפרה  – פסולה החולין בהמת שחיטת ואם חבירתה,
שמכשיר  כאן רבינו על משנה' ה'כסף ומתפלא כשירה,
ולא  תרי"), לבי שטרא "מזכי אומר: תלמודי (פתגם שתיהן
רבא. בדברי הגירסא את לשנות אלא אחרת דרך מצא

אחרת.84)עיי"ש. בהמה לשחוט נתכוון אם וכלֿשכן

á"ôùú'ä èáù 'à éðù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מטמאים 1) סוף ועד מתחלה בפרה העוסקים שכל יבאר

והפרה  בגדים, מטמא ממטמאיו שיפרוש אחר אם בגדים,
כל  אפרה, שהכניסו אחר בה המתעסק מטמאה, אם עצמה
הוא  מקום ובאיזה אפר, שייעשו עד מטמאים הנשרפים
ושעירים  פרים הנושאים בגדים מטמאים מאימתי שורף,

הנשרפים.

.‡ÔÈ‡nËÓ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰¯ta ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk»»¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«¿«¿ƒ
ıÚ CÈÏLÓe ËÁBMa ¯Ó‡pL .Ô˙iOÚ ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a¿»ƒ»¿«¬ƒ»»∆∆¡««≈«¿ƒ≈
:Û¯BOa ¯Ó‡Â ;B¯Oa ıÁ¯Â ÂÈ„‚a ÒaÎÂ :Ê¯‡∆∆¿ƒ∆¿»»¿»«¿»¿∆¡««≈
˙‡ ÛÒ‡‰ ÒaÎÂ :¯Ó‡Â ;ÂÈ„‚a ÒaÎÈ d˙‡ Û¯O‰Â¿«≈…»¿«≈¿»»¿∆¡«¿ƒ∆»…≈∆
„ÚÂ ‰lÁzÓ da ÔÈ˜ÒBÚ‰ ÏkL ,„nÏÓ .‰¯t‰ ¯Ù‡≈∆«»»¿«≈∆»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«
LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÔÈeÚËe ÌÈ„‚a ÌÈ‡nËÓ ÛBÒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆
‡nËÓ d˙iOÚ ˙ÚLa d¯nLÓ‰ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈcƒ»¬»«¿«¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿«≈

¯·È‡ da ÊÈÊÈ ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈ„‚a2. ¿»ƒƒƒ¿≈∆¿≈»∆»»ƒ»≈»

ãycew zegiyn zecewpã

onf lk micba oi`nhn seq cre dligzn dxta oiwqerd lk"
."dxez oic yny axrde dliah oiperhe ....oziiyr

את  שמונין העולם אומות בדברי חז"ל בדברי להבין וצריך
את  תטהר אדומה שפרה יתכן איך זו: מצוה על ישראל
הסיפור  על־פי בזה והביאור הטהורים. את ותטמא הטמאין
לתת  שכדי שמסקנתו האמצעי אדמו"ר אצל שהיה הידוע
למצוא  צריך לו, הראויים התשובה וסדר התיקון את לאדם
של  מצבו גם ועוד, דדקות. בדקות דומה עניין בעצמו
הריי"ץ  אדמו"ר פתגם כידוע לו, נוגע שיהיה צריך הזולת
קרהו", אשר כל את מרדכי לו "ויגד מהמגילה הפסוק על

עצמו. לו קרה חברו של העניין כאילו להרגיש שצריך
לו  שתהיה המטהר צריך אדומה, פרה בטהרת גם כך
לטהר  שיוכל כדי הטהרה, היפך של למצב מסוימת שייכות

חברו. את
(g oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

בפרה.2) כעסוק יהיה ודינו שריפתה לצורך

.·ÌB˜Ó Ïk3'ÂÈ„‚a ÒaÎÈ' ˙B‡ÓËa ‰¯Bza ¯Ó‡pL »»∆∆¡««»¿À¿¿«≈¿»»
Ì‰ „·Ïa ÂÈÏÚL ÌÈ„‚a‰L e„nÏÏ ‡a ‡Ï -…»¿«¿≈∆«¿»ƒ∆»»ƒ¿«≈
Ba ÚbiL ÈÏk B‡ „‚a ÏkL ,„nÏÏ ‡l‡ ;ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆»¿«≈∆»∆∆¿ƒ∆ƒ«
Ô‰ È¯‰ - ÂÈ‡nËÓa B¯eaÁ ˙ÚLa ‰f‰ ‡Óh‰«»≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿«¿»¬≈≈
‡nËÓ BÈ‡ ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL ¯Á‡ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¬»««∆ƒ¿ƒ¿«¿»≈¿«≈
ÂÈÏÚL „‚a „Á‡ - ‰Ï·p‰ ˙‡ ‡OBp‰ ?„ˆÈk .ÌÈ„‚a¿»ƒ≈««≈∆«¿≈»∆»∆∆∆»»
Ô‰ È¯‰ d‡OB ‡e‰L ÔÓÊ Ïk Ba ÚbiL ÈÏk B‡¿ƒ∆ƒ«»¿«∆¿»¬≈≈
È¯‰ ‡OBp‰ ‰Ê ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ«¬≈≈ƒ¿À¿»¿≈∆«≈¬≈
- ‰Ï·p‰ ˙‡ CÈÏL‰Â ÂÈ‡nËnÓ L¯t .ÔBL‡¯ ‡e‰ƒ≈≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ∆«¿≈»

‡Â ,‰È‰L ˙BÓk ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰„‚a B‡ ÈÏÎa ÚbÈ Ì ¬≈ƒ¿∆»»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ∆∆
,ÌÈÏk ‡nËÓ ‰‡ÓË „ÏÂ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈∆≈¿«À¿»¿«≈≈ƒ
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`dnecקיד dxt zekld - dxdh xtq - hay '` ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰Ï·a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆¿≈…«≈ƒ¿≈»
˙ÚLa ÈÏÎa B‡ „‚·a Ú‚ Ì‡ ,‰¯ta ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»¿ƒ«»»ƒ»«¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿«
¯Á‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ‰Ù¯O ˙ÚLa B‡ ‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿«¿≈»¬≈≈¿≈ƒ¬»««
Ì‡ ,Ï·Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈOÚnÓ L¯ÙiL∆ƒ¿ƒ«¬∆»««ƒ∆¬«ƒ…»«ƒ
‰‡Óh‰ „ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,B‡nËÓ BÈ‡ - ÈÏÎa Ú‚4. »«ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ¿≈∆¿««À¿»
ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ dÓˆÚ ‰¯t‰Â5 ¿«»»«¿»≈»¿«¿»…»»¿…≈ƒ
‡Óh‰ ‡e‰ „·Ïa da ˜qÚ˙n‰ ‡l‡ ,Ba eÚ‚pL∆»¿∆»«ƒ¿«≈»ƒ¿««»≈
.da ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a ‡nËÓe ‰ÏÈ·Ë ÔeÚËÂ¿»¿ƒ»¿«≈¿»ƒ»¿«∆≈»

שאר 3) לעשות "מנין ו: פרשתא ו פרק שמיני כהנים תורת
וטמא". לומר תלמוד כבגדים? לטומאה.4)כלים ראשון

הטומאה. ולד נעשים הטומאה באב הנוגעים וכלים אדם
המדובר 5) שכאן אלא אוכלים, מטמאה שאינה הדין והוא

ז. בהלכה דבריו על וסמך בלבד וכלים אדם בטומאת

.‚;d˙ÂˆÓk ˙Ù¯OpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»»
Ïeqt Ú¯‡ .¯B‰Ë da ˜qÚ˙n‰ - ‰ÏÒÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿¿»«ƒ¿«≈»»≈«ƒ

d˙ËÈÁLa6Ïeqt Ú¯‡ .ÌÈ„‚a ‰‡nËÓ dÈ‡ - ƒ¿ƒ»»≈»¿«¿»¿»ƒ≈«ƒ
‡nËÓ dÏeqt ÈÙÏ da ˜ÒBÚ‰ Ïk - d˙Èf‰a¿«»»»»»≈»ƒ¿≈ƒ»¿«≈

ÌÈ„‚a7.ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ dÏeqt ¯Á‡Ï , ¿»ƒ¿««ƒ»≈¿«≈¿»ƒ

פרה.6) אפר לשם כשירה פעולה כל בה נעשה לא הרי
ולא 7) כמצוותה נעשתה לא זו פרה הרי אומרים אנו ואין

מכיוון  דבר, של וטעמו פיסולה. לפני אפילו בגדים תטמא
בלי  לטהרתם חוזרים אינם נטמאו, הכלים או שהאדם

שמש. והערב טבילה

.„Ôk ¯Á‡ da ˜qÚ˙n‰ - d¯Ù‡ ˙‡ ÒÎÏ ÌÈÏL‰ƒ¿ƒƒ¿…∆∆¿»«ƒ¿«≈»««≈
¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ ÔÎÂ B˙Úˆ‰a B‡ ¯Ù‡‰ ˜elÁa8‡ÏÂ . ¿ƒ»≈∆¿«¿»»¿≈«≈«»¿…

˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‰¯t‰9ÌÈ¯t‰ ÔÓ «»»ƒ¿«∆»»««»«ƒ¿»ƒ«»ƒ
˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ ÌÙ¯BO‰ - ÌÈ¯ÈÚO‰ ÔÓeƒ«¿ƒƒ«¿»¿«≈¿»ƒƒ¿«
¯Ùa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .¯Ù‡ eOÚiL „Ú B˙Ù¯O¿≈»«∆≈»≈∆∆¬≈≈¿«
ÈtÓ .ÒaÎÈ Ì˙‡ Û¯O‰Â :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ¯ÈÚOÂ¿»ƒ∆«ƒƒ¿«≈…»¿«≈ƒƒ

·‡ ÔÈa ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰10e‰iL ÌÈÙ¯Op‰ ÏÎÏ «¿»»¿∆∆ƒ¿«»¿»«ƒ¿»ƒ∆¿
ÌÈ¯·c ‰na .¯Ù‡ eOÚiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈»≈∆«∆¿»ƒ
Ô˙ÂˆÓk eÙ¯OÂ Ïeqt Ô‰Ï Ú¯‡ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…≈«»∆ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿»»

ÔLc‰ ˙È·a11ÔÈÙ¯O - ‰¯ÊÚa eÏÒÙ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈«∆∆¬»ƒƒ¿¿»¬»»ƒ¿»ƒ
ÌL12ÔÎÂ .¯B‰Ë ÔÙ¯BOÂ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙk »ƒ¿≈«À¿»ƒ¿¿»»¿≈

Ô‰a ˜qÚ˙n‰13¯Ù‡ eOÚiMÓ14BÈ‡.ÌÈ„‚a ‡nËÓ «ƒ¿«≈»∆ƒ∆≈»≈∆≈¿«≈¿»ƒ
Ct‰Ó‰ ÔB‚k ,‰Ù¯Oa ÚiÒÓ‰ ‰Ê ?Û¯BO e‰Ê È‡Â¿≈∆≈∆«¿«≈«ƒ¿≈»¿«¿«≈
‰˙BÁ‰Â L‡a Ct‰Ó‰Â ÌÈˆÚ CÈÏLn‰Â ¯Oaa«»»¿««¿ƒ≈ƒ¿«¿«≈»≈¿«∆
˙Èvn‰ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L‡‰ ¯Ú·zL È„k ÌÈÏÁ‚∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«»≈¿«≈»∆¬»««ƒ

¯e‡‰15ÈtÓ e„ÓÏ Ck .¯B‰Ë - ‰Î¯Ún‰ ˙‡ ¯cÒÓ‰Â »¿«¿«≈∆««¬»»»»»¿ƒƒ
ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯t ‡OBp‰L ,‰ÚeÓM‰«¿»∆«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈ„‚a ‡nËÓe ‡ÓË - ÔÙ¯OÏ ÔLc‰ ˙È·Ï Ô‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»¿≈«∆∆¿»¿»»≈¿«≈¿»ƒ
ÔeÚËÂ ,Ô˙ÎÏB‰a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ‰¯Bz ÔÈcƒ»»¿«∆≈¿»»»¿»
¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰ BÓk ;LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿«¿«≈«∆«»ƒ
Ba ÚbiL ÈÏk ÏÎÂ „‚a Ïk ‡nËÓ ‡e‰L ,ÏÊ‡ÊÚÏ«¬»≈∆¿«≈»∆∆¿»¿ƒ∆ƒ«
:¯Ó‡pL ,BÁelLa ˜qÚ˙nL ÔÓÊ Ïk ÂÈÏÚL ÌÈÏka«≈ƒ∆»»»¿«∆ƒ¿«≈¿ƒ∆∆¡«

.ÂÈ„‚a ÒaÎÈ ÏÊ‡ÊÚÏ ¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰Â¿«¿«≈«∆«»ƒ«¬»≈¿«≈¿»»

הפרה.8) בעיסוק האחרון המעשה הוא האפר איסוף
צבור 9) של דבר העלם פר הכיפורים, יום של ושעיר פר

עבודה  עוון על ציבור של חטאת ושעירי משיח כהן ופר
ומשמעותה,10)זרה. בהן נדרשת שהתורה המידות אחת

הדומים. העניינים בכל גם מחייב כאן שנאמר הדבר
ירושלים.11) לחומת זריקת 12)שמחוץ לאחר נפסלו אם

הבית. בהר אותם שורפים זריקה לפני נפסלו ואם דמם,
הנשרפים.13) ושעירים מצוותם,14)בפרים ונגמרה

פרה. כאפר איסוף טעון אינו אפרם בעצים.15)שהרי

.‰ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯t ÔÈ‡OBp‰ ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
Ìe‡O .‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ Ô‰a e‡ˆiMÓ ?ÌÈÙ¯Op‰«ƒ¿»ƒƒ∆»¿»∆¿«»¬»»¿»
‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÌÈ‡OBp‰ ˙ˆ˜Ó e‡ˆÈÂ ˙BËBÓa¿¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿«»¬»»
,ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ e‡ˆiL el‡ - e‡ˆÈ ‡Ï ÌÈB¯Á‡‰Â¿»«¬ƒ…»¿≈∆»¿¿«¿ƒ¿»ƒ
.e‡ˆiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ e‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL el‡Â¿≈∆¬«ƒ…»¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈¿

e¯ÊÁÂ e‡ˆÈ16‰ - ‰¯ÊÚÏ‰¯ÊÚa ÔÈ‡OBp17¯B‰Ë18„Ú »¿¿»¿»¬»»«¿ƒ»¬»»»«
‰¯ÊÚÏ ıeÁ „ÓBÚ ‰È‰ .Ô‰a ‡ˆiL19Ì˙B‡ CLBÓe ∆≈≈»∆»»≈»¬»»≈»

e¯ÊÁL ¯Á‡Ó ÌMÓ20È¯‰Â ıeÁÏ e‡ˆÈ ¯·Îe ÏÈ‡B‰ , ƒ»≈««∆»¿ƒ¿»»¿««¬≈
.‡ÓË ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰ - ıeÁa ÌÎLBn‰ ‰Ê∆«¿»«¬≈¿≈»≈

לנושאם.17)הפרים.16) והתחילו אחרים אנשים באו
מטמאים 18) הם ולפיכך יצאו כבר הפרים אומרים אנו ואין

(במדבר  שנאמר לפי דבר, של וטעמו בהם. המטפל כל את
משמע  המחנה", אל יבוא ואחר במים בשרו "ורחץ ז), יט,
בעזרה. עודם הלא ואלה למחנה, מחוץ נמצא שהוא

הפרים.19) את שנית להוציא שבאו האחרים האנשים
הפרים.20)

.Â¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰ ÌÈ„‚a ‡nËÓ È˙ÓÈ‡Óe21? ≈≈»«¿«≈¿»ƒ«¿«≈«∆«»ƒ
B˙iÁc ˙ÚL „Ú ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiMÓƒ∆»»¿«¿»«ƒ«¿«¿ƒ»

ÏÊ‡ÊÚÏ22Ú‚ Ì‡ ,e‰ÁcL ¯Á‡ Ï·‡ .23ÌÈÏÎa «¬»≈¬»««∆»»ƒ»«¿≈ƒ
ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈ„‚··e24. ƒ¿»ƒ¿ƒ

ורחץ 21) כו): טז, (ויקרא בו ונאמר הכיפורים, ביום לעזאזל
המחנה. אל יבא ואחר במים את 22)בשרו דוחה שהוא

זקוף). סלעי הר = (צוק הצוק מן הדוחה.23)השעיר
השעיר. מן שפירש בשעה דחייתו לפני נגע אם הדין והוא

הטומאה.24) כוולד ומשקין אוכלין מטמא אבל

.ÊelÙ‡ ,ÔÓˆÚ ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚO·e ÌÈ¯Ùa Ú‚Bp‰«≈«¿»ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿»¬ƒ
ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,e‡ˆiL ¯Á‡««∆»¿≈»»≈≈ƒ≈√»ƒ≈

ÔÈ˜LÓ25¯ÈÚOa eÚ‚ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë Ïk‰ - «¿ƒ«…»¿≈ƒ»¿¿»ƒ
- B˙ÎÏB‰ ÔÓÊa BÓˆÚ ÁlzLn‰el‡ ÔÈ‡L .ÔÈ¯B‰Ë «ƒ¿«≈««¿ƒ¿«»»¿ƒ∆≈≈

Û¯O‰Â :¯Ó‡pL ,„·Ïa Ô‰a ˜qÚ˙nÏ ‡l‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆»«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«∆∆¡«¿«≈
.¯B‰Ë - Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;ÂÈ„‚a ÒaÎÈ d˙‡…»¿«≈¿»»¬»«≈«»

(וכן 25) שבידינו הספרים גירסת לפי א. קה, זבחים דימי כרב
ורבינו  אחר" ממקום טומאה הכשר "צריכים שם): רש"י גורס
הנשרפים  פרים חכמים שלדעת כפשוטם, הדברים מפרש
נגעו  אם אלא אוכלין, טומאת מטמאים אינם אדומה ופרה

מטמאים. אינם נטמאו שלא זמן כל אבל וכדומה, בשרץ

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מקום 1) זה מאי פרה אפר עליהם שנותנים המים יבאר

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



קטו dnec` dxt zekld - dxdh xtq - hay '` ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

או  המים למלאות הכשרים דבר, זה ובאי אותם, ממלאים
הכשרים  כלים בלילה, כשרים וקידוש מילוי ואם לקדש,
טומאה, המקבל בדבר למלאות והמסייע ולקדש, למלאות
המים  בכלי, ממנו ומילא וחזר הגת לתוך המעיין המפנה

התערובת. ומי למלאות הכשרים

.‡Ô˙B‡ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯t‰ ¯Ù‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ÌÈn‰««ƒ∆¿ƒ»»≈∆«»»≈¿«¿ƒ»
ÔÈÎLBn‰ ˙B¯‰p‰ ÔÓ B‡ ˙BÈÚn‰ ÔÓe ,ÈÏÎa ‡l‡2; ∆»ƒ¿ƒƒ««¿»ƒ«¿»«¿ƒ

ÈÏk Ï‡ ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙Â :¯Ó‡pL3¯Ù‡ ˙È˙e . ∆∆¡«¿»«»»«ƒ«ƒ∆∆ƒ¿ƒ«≈∆
ÌÈn‰ ÏÚ ‰¯t‰4ÌÈn‰Â ,Lec˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ e‡lÓ˙pL «»»«««ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ

ÌÈÓe ˙‡hÁ ÈÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ¯Ù‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔzpL el‡‰»≈∆ƒ«¬≈∆»≈∆≈«ƒ¿»ƒ≈«»«ƒ
‰c ÈÓ ·e˙k‰ Ô‡¯wL Ì‰Â ,ÔÈLc˜Ó5. ¿À»ƒ¿≈∆¿»»«»≈ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

`l` eze` oi`lnn oi` dxtd xt` eilr oipzepy mind"
."ilk l` miig min eilr ozpe xn`py ,ilka

מפני  לא הוא בכלי" אלא אותן ממלאין ש"אין זה
אלא  קיבול, בית לו שיש דבר ללא מים לקחת שאי־אפשר
וההוראה  דווקא. קיבול בית בו שיש בכלי למלאות שצריך
בכלים  שיבוא צריך והמשכה גילוי של עניין שכל מזה,
המשכה  של החשיבות מקומות בכמה כמבואר דווקא,

הטבע. בגדרי
להלן  הרמב"ם וכפירוש "חיים", להיות המים צריכים בנוסף
פעם  אפילו חרבין המים ואם פסולין", המכזבין "מים

פסולין". - שנים בשבע
תמידיות  רצף צריכה היהודי שעבודת היא ההוראה ובזה
של  באופן זה שאין הדבר מורה - כן לא שאם וקביעות,
בעילוי  בעבודתו שתהיה צריך מכך, ויתירה לאמיתו. אמת
בערך  שלא עילוי שהיא האמיתית להליכה עד עילוי אחר
דרגתו  את לגמרי שמבטל כך כדי עד הקודמת, לדרגתו
תעניתא  מאה ש"ישב זירא ברבי שמצינו כפי הקודמת,
של  לעילוי לבוא כדי מיניה" בבלאה גמרא דלישתכח
זו  ששכחה וכמבואר באין־ערוך. שהוא ירושלמי תלמוד
של  הלימוד דרך של אלא ח"ו עצמו הלימוד של אינה

בבלי. תלמוד
(h oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

פסולים.2) שניקוו בורות מי מלמדנו 3)אבל זה מקרא
בורות  מי ב. בכלים; אלא ממלאים שאין א. הדינים: שני
מושכים. נהרות או מעיינות מי פירושו חיים" "מים פסולים.

ואחרֿכך 4) האפר את "נתן שנינו: ה"ב, פ"ו פרה בתוספתא
הטעם, מפורש ב טז, סוטה ובגמרא פסול". המים, את נתן
שהמים  משמע כלי", אל חיים "מים תורה שכתבה מפני
ביניהם. אפר הפסק בלי לכלי, ישר להגיע צריכים

ט.5) יט, במדבר

.·ÌÈ¯Lk Ïk‰6‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ ,ÌÈn‰ ˙‡lÓÏ «…¿≈ƒ¿«…««ƒ≈≈≈∆
ÔË˜Â7Lc˜Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰Â ;8‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ , ¿»»¿«…¿≈ƒ¿«≈≈≈≈∆
ÔË˜Â9ÔÈ‡Â ,ÈÏÎa ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡Â . ¿»»¿≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿≈

ÈÏkÓ ‡l‡ ÔÈfÓ10‰ÏÈla ÔÈ¯Lk Lecw‰Â Èeln‰Â .11, «ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈ƒ««¿»

ÔÈÏ·BË ÔÈ‡Â ÔÈfÓ ÔÈ‡ Ï·‡12ÌBia ‡l‡13ÌBi‰ ÏÎÂ . ¬»≈«ƒ¿≈¿ƒ∆»«¿»«
‰ÏÈ·ËÏÂ ‰‡f‰Ï ¯Lk14. »≈¿«»»¿ƒ¿ƒ»

פ"ד 6) (ראה האפר לאיסוף מילוי מדמה רבינו אשה. אפילו
שם.7)הי"ז). ובהערות ה"ז, פ"ב האפר 8)ראה לתת

המים. כתנאֿקמא.9)על מ"ד, פ"ה, פ"א 10)פרה ידים
ה"ו.11)מ"ב. פ"ד פרה במי 12)תוספתא האזוב את

הטמא. על להזות כדי מי"א.13)חטאת, פי"ב פרה
על  הטהור "והזה יט): (שם, תורה שכתבה מפני והטעם,
בהיקש  למדנו אזוב וטבילת וכו'". השלישי ביום הטמא
בפירושו  (רבינו והזה . . . וטבל שנאמר: משום מהזאה,

שם). במשנה 14)למשנה הדין מקור רושם הכסףֿמשנה
שהרי  "הזאה", במשנה שנאמר למה התכוון לא ב. כ, מגילה
זה  שאמרו: למה אלא קרבנות, דם להזאת הכוונה שם

היום. כל כשר ביום, שמצוותו כל הכלל,

.‚ÔÈLc˜Óe ÔÈfÓe ÔÈ‡ÏÓÓ ÌÈÏk‰ ÏÎa15elÙ‡ , ¿»«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ
ÎaÌÈÏÏ‚ ÈÏ16‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe17.‰ÈÙÒ·e ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈÏk‰ Ïk „Á‡Â Ò¯Á ÈÏk „Á‡Â¿∆»¿≈∆∆¿∆»»«≈ƒ¬»≈¿«¿ƒ
ÌÈÏk‰ ˙BÙ„a ÔÈfÓ ‡ÏÂ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â18‡ÏÂ , ¿≈¿«¿ƒ¿…«ƒ¿»¿«≈ƒ¿…

ıÁn‰ ÈÏeLa19˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ ,20‡ÏÂ , ¿≈«««¿…ƒ¿«∆»ƒ¿…
ÂÈÙÁa21˙Ï‚¯z‰ ˙ˆÈ·a ‡ÏÂ ,22˙˜La ‡ÏÂ , ¿»¿»¿…¿≈«««¿¿…∆¿…¿…∆
ÚÏÒaL23ÌÈ¯ˆBi‰ ˙ˆÈa Ï·‡ .24‡È‰L ÈtÓ ,‰¯Lk ∆¿∆«¬»≈««¿ƒ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ

.‰Ó„‡ ÈÏk¿ƒ¬»»

ורבינו 15) מקדשים". הכלים "בכל שנינו: מ"ה, פ"ה בפרה
לקידוש. והזאה מילוי מיובש.16)מדמה בקר רפש

ככלי.17) דינם אין טומאה שלגבי כלי 18)ואףֿעלֿפי
שבור. בדופן קיבול בית ונשאר חרס 19)שנשבר כלי

קיבול  בית לו יש מבחוץ ובשוליו הגת, מן יין בו לשאוב
בפנים). הכלי בשולי גומא מפרשים, בה 20)(ויש יש אם

אלא  משקין לקבלת משמש אינו זה שחור מפני קיבול, בית
החבית. מן המגופה את ולהוציא אצבע בו לתחוב

היד.21) במשנה.22)בכף שם בית 23)כחכמים שחצב
(רבינו  מעיינות מי בו ונופלים לקרקע, המחובר בסלע קיבול
בין  הבדל אין אולם חפירה". בו יהיה "אם שם: כותב

אדם). בידי חצובה ובין טבעית חרס 24)חפירה כלי יוצרי
קיבול, בית לה ויש מטיט, ביצה תבנית בתחילה גובלים
ביצת  להם. הרצויה התבנית לה נותנים מכאן ולאחר
לקדש  מותר ואףֿעלֿפיֿכן גלמי, חומר איפוא היא היוצרים

ו). משנה (שם כלי כבר שהיא מפני בה

.„ıÚ ÈÏk ÈÏeL25ÔÈ‡ - ÌˆÚ ÈÏÎe ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ≈¿≈≈¿≈¿ƒ¿≈∆∆≈
ÌÈÏk ÌOÚÈÂ Ìw˙ÈÂ Ô˙B‡ ÛeLiL „Ú Ô‰a ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ»∆«∆»»ƒ«¿≈¿«¬≈≈ƒ

ÔÓˆÚ ÈÙa26dÈ˜˙‰L ‰Ùe‚Ó ÔÎÂ .27- ÈÏk ˙BÈ‰Ï ƒ¿≈«¿»¿≈¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ
˙ÈÓÚp‰ ˙ˆÈ·e .da ÔÈLc˜Ó28da Lc˜Ï ‰¯Lk29, ¿«¿ƒ»≈«««¬ƒ¿≈»¿«≈»

˙Bf‰Ïe da ˙‡lÓÏ ‰¯LkL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆¿≈»¿«…»¿«
‰pnÓ30. ƒ∆»

קיבול 25) בית להם שיש כלים שולי ה"ו. פ"ה שם תוספתא
אין 26)מבחוץ. - למעלה ושוליו הכלי את הפך אם אבל

בהם. הר"ש 27)מקדשים גירסת לפי שם, תוספתא
קשה 28)והגר"א. וקליפתה גדולה שהיא היענה, בת של
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כלים. ממנה ומתקנים שם.29)כאבן, תוספתא
קידוש:30) גבי בתורה נאמר כלי, שצריכים הדין עיקר

למדנו  והזאה ומילוי כלי". אל חיים מים עליו "ונתן
גם  כשר שהוא ברור לקידוש, הכשר ולפיכך מקידוש,

והזאה. למילוי

.‰ÈÏk31ÚÏÒa B‡ ı¯‡a B¯aÁL32B¯aÁ elÙ‡ , ¿ƒ∆ƒ¿»»∆¿∆«¬ƒƒ¿
Ba ÔÈLc˜Ó - „ÈÒa33‰¯ËÚ ‰OÚ .epnÓ ÔÈfÓe34ÏL ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ∆»»¬»»∆

ÈÏkÏ ·È·Ò ËÈË35eÎÏ‰L „Ú ÔÈÙˆ ÈÏkaL ÌÈn‰Â ,36 ƒ»ƒ«¿ƒ¿««ƒ∆«¿ƒ»ƒ«∆»¿
ÈÏk‰ ÌÚ ‰¯ËÚ‰ ˙Ïh Ì‡ :‰¯ËÚÏ37ÌÈn‰ È¯‰ - »¬»»ƒƒ∆∆»¬»»ƒ«¿ƒ¬≈««ƒ

‰Ó„‡ ÈÏÎa Ô‰ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk dÎB˙aL38Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¿»¿≈ƒ∆¬≈≈ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ»
ÏÚ B‡ ÚÏÒa ËÈË ÏL ‰¯ËÚ ÛÈw‰L ÈÓk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆ƒƒ¬»»∆ƒ¿∆««
ÔÈ‡L ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ô‰L ,ÌÈÓ d˙B‡ ‡lÓe ı¯‡‰»»∆ƒ≈»«ƒ∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈»

.ÈÏÎaƒ¿ƒ

ז.31) פ"ה, שם בראשית.32)משנה מימי לקרקע מחובר
הסלע.33) או האדמה לגבי נתבטל לא שם.34)הכלי
לסלע 35) שחיברו בכלי שהמדובר אומר, במשנה רבינו

בסוף  כאן לשונו משמעות גם וכן הראשונה. שבבבא
טיט  של בעטרה הכלי כל את שהקיף ומפרש, ההלכה,
שהעטרה  כוונתו נראה הכלי. שפת על עודפת ושפתה
והיא  הכלי ובין בינה חלול ונוצר הכלי, מן קצת מרוחקת
הם  הכלי שפת על עוברים וכשהמים הכלי, לשולי מחוברת

לחלול. על 36)נשפכים שעברו אחרי לעטרה שהגיעו
הכלי. במקומה.37)שפת נשארת ולא מתפוררת ואינה

תלוש,38) בסלע שהמדובר פירש (הר"ש בסלע קשור שאינו
הברטנורא). פירוש וכן

.ÂÒ¯Á ÈÏk39‰˜LÓ ÒBÎa ·wpL40ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ∆∆∆ƒ«¿≈«¿∆≈¿«¿ƒ
‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa ·w Ì‡ Ï·‡ ;Ba ÔÈLc˜Óe41- ¿«¿ƒ¬»ƒƒ«¿ƒ«¿∆

.Ba ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ

ב.39) צה, שבת במסכת רבא, של יכניסו 40)מימרא אם
הנקב. דרך ייכנסו למשקין, המנוקב המקום את

אבל 41) הנקב, דרך יוצא המנוקב הכלי שבתוך המשקה
פחות  הוא זה ששיעור מובן דרכו. נכנסים אינם המשקין
באיזה  פירשו לא שם, רבא וגם כאן [רבינו משקה. מכונס
מוציא  ואינו מים שמוציא נקב שיש ברור אמרו. משקה

למים]. שהכוונה ונראה שמן.

.Ê·wpL ÈÏk42‰hÓlÓ43- ÔÈËeË¯ÓÒa BÓ˙Òe ¿ƒ∆ƒ«ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÈÏk‰ ÏebÚ ÏÚ ÔÈ‡ BaL ÌÈn‰L ,ÏeÒt44ÏÚ ‡l‡ »∆««ƒ∆≈»«ƒ«¿ƒ∆»«

˜˜t‰45‰È‰ .¯Lk ‰Ê È¯‰ - B˜˜Ùe „v‰ ÔÓ ·e˜46 «¿»»»»ƒ««¿»¬≈∆»≈
.epnÓ ˙Bf‰Ïe Lc˜Ïe ˙‡lÓÏ¿«…¿«≈¿«ƒ∆

מ"ז.42) פ"ה כלים,44)בשוליים.43)פרה סתם
הם. הפקק 45)עגולים ולולא המים, את מחזיק אינו הכלי

נשפכים. והוא46ֿ)היו הנקב, מן שלמטה החלק פירוש,
הרישא  משום "פקקו", ונקט הנקב. את סתם כשלא הדין
הרא"ש  פירוש (כן פסול - פקקו שאפילו מלמטה, בנקוב

במשנה). והגר"א

.ÁÌÈÓ ÛÏBf‰47ÂÈÏ‚¯·e ÂÈ„Èa ÔÈÚn‰ ÔÓ48 «≈«ƒƒ««¿»¿»»¿«¿»
ÌÈÒ¯Á·e49ÔÈÏeÒt - ˙È·Á‰ CB˙Ï Ô˙Â50‡lL ÈtÓ , «¬»ƒ¿»«¿∆»ƒ¿ƒƒ¿≈∆…

˙È·Á‰ ˙‡ Ô˙ .ÈÏÎa e‡lÓ˙51ÌÈn‰ ˜Á„Â ÌÈna ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ««ƒ¿»«««ƒ
˙È·ÁÏ e¯·ÚiL È„k ˙B˜¯È ÈÏÚa B‡ ÂÈÏ‚¯a B‡ ÂÈ„Èa¿»»¿«¿»«¬≈¿»¿≈∆««¿∆»ƒ

ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -52È„k ÌÈna BÚwL Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿««ƒ¿≈
Ì‡Â .ÔÈÏeÒt - ˙È·ÁÏ eÎÙMÈÂ eÏÚÈÂ ÌÈn‰ e¯a‚iL∆ƒ¿¿««ƒ¿«¬¿ƒ»¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÊB‚‡ ÈÏÚa B‡ ÌÈ˜ ÈÏÚa Ôk ‰OÚ53ÌÈn‰ È¯‰ - »»≈«¬≈»ƒ«¬≈¡¬≈««ƒ
Ì‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c :ÏÏk‰ ‰Ê .ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆«¿»»»∆¿«≈À¿»ƒ
;ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ - ÈÏk‰ e‡ÏÓiL È„k ÌÈn‰ Ba ÚiÒƒ«««ƒ¿≈∆¿«¿«¿ƒ««ƒ¿ƒ

.ÌÈ¯Lk - ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·„a ÚiÒ Ì‡Â¿ƒƒ«¿»»∆≈¿«≈À¿»¿≈ƒ

ה"ב.47) פ"ו פרה בידיים 48)תוספתא המים את שואב
ברגליים. חרס.49)או כלי רבינו 50)שברי גורס כך

לפרש  גם ואפשר שלנו. שבספרים כגירסא ולא בתוספתא,
המושך, הנהר או המעיין במקום רגליו או ידיו שהעמיד

לחבית. המים זרם את מ"ד.51)והפנה פ"ו פרה
המקבל 52) דבר בסיוע או באמצעות לחבית שנכנסו מפני

מקבלים 53)טומאה. ואינם לאכילה ראויים אינם שניהם

טומאה.

.Ë‰Ùn‰54‡·b‰ CB˙Ï B‡ ˙b‰ CB˙Ï ÔÈÚn‰55, ««¿∆««¿»¿««¿«∆∆
;ÌÈÏeÒt - ˙b‰ B‡ ‡·b‰ B˙B‡Ó ÈÏÎa ‡lÓe ¯ÊÁÂ¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ≈«∆∆««¿ƒ
ÈÏÎa ÔÈÚn‰ ÔÓ ÌÈn‰ ˙ÁÈ˜Ï ‰È‰zL CÈ¯ˆ È¯‰L∆¬≈»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ«««ƒƒ««¿»ƒ¿ƒ

.‰lÁza«¿ƒ»

ועלו 54) במעיין, ידו שהשקיע מפרש, שם רבינו מ"ה. שם
מן  חריץ שעשה פירש והר"ש הגת. לתוך ונשפכו המים
את  סתם ואחרֿכך לתוכו מים וזרמו הגת, עד המעיין

גבים 55)החריץ. "כמשק מלשון עמוק, לא קטן בור
(הר"ש). ד לג, בישעיה שוקק"

.ÈÌi‰56ÏB„b‰57‰Â˜Ók -58CÎÈÙÏ .ÔÈÚÓk BÈ‡Â , «»«»¿ƒ¿∆¿≈¿«¿»¿ƒ»
˙B¯‰p‰ ÏÎÂ .Lec˜Ï epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡59ÔÈÏeÒt60 ≈¿«¿ƒƒ∆¿ƒ¿»«¿»¿ƒ

ÌÈni‰ ¯‡Le .˙‡hÁ ÈÓ Ô‰Ó Lc˜Ï61ÔÈÚÓk -62. ¿«≈≈∆≈«»¿»««ƒ¿«¿»

מ"ח.56) פ"ח ולאוקיינוס 57)שם התיכון לים הכוונה
ישראל). "ולמקוה 58)(תפארת י): א, (בראשית שנאמר

ושבים  חוזרים שמימיו אףֿעלֿפי ולפיכך ימים", קרא המים
לקדש  פסולים "נובעים") להם קורא א סז, חולין (ובגמרא

הכתוב. מים 59)מגזירת של תערובות חשש עליהם שיש
הגר"א 60)פסולים. [גירסת ה"א. פ"ט פרה תוספתא

כך, גורס הוא רבינו בדברי גם וכנראה "כשרות", בתוספתא:
המושכים  הנהרות שכל א, בהלכה דבריו על בהסתמך
רבינו  כתב תערובות, חשש בהם שאין נהרות אבל כשרים].

כשרים. שהם א בהלכה כנרת 61)למעלה כגון הקטנים,
לקידוש.62)וחולה. כשרים

.‡ÈÔÈ¯¯‚p‰ ÌÈn‰Â63ÌÈni‰ ¯‡MÓ64ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â , ¿««ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»««ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ
ÔÈÏeÒt - ÔÈÏÁBÊ65Ì‰ È¯‰ - ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰Â . ¬ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ««¿»¬≈≈

ÌÈ¯LÎe ÔÈÚÓk66. ¿«¿»¿≈ƒ

בגומות.63) ונקווים ונמשכים הים שפת את עוברים
הגדול.64) מים הנגררים יוסי 65)וכלֿשכן כר' לחטאת,

פסולים  שזוחלים מודה יהודה ר' שגם ואפשר שם. במשנה
ימים. בשאר פ"ה 66)גם "הזוחלין מקוואות מ"ה,

כמעיין".
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קיז dnec` dxt zekld - dxdh xtq - hay '` ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·ÈÌÈÓ67ÔÈkn‰68ÔÈ·fÎÓ‰Â69Ô‰ el‡Â .ÔÈÏeÒt - «ƒ«Àƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÌÈ¯LBt‰ B‡ ÌÈÁeÏn‰ :ÔÈkn‰70Ì‰ ÌÈ·fÎÓ‰Â . «Àƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«¿ƒ≈

ÌÈ¯È˜Ó ÌÈÓÚtL ˙BÈÚn‰71.ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·¯Á ÌÈÓÚÙe ««¿»∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ≈ƒ
.ÔÈÏeÒt - ÌÈL Ú·LÏ ˙Á‡ ÌÚt ÔÈ·¯Á eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»¬≈ƒ««««¿∆«»ƒ¿ƒ

˙¯va ÈLa ÔÈ·¯Á eÈ‰ Ì‡ Ï·‡72˙Ba¯ ÌÈLÏ B‡ ¬»ƒ»¬≈ƒƒ¿≈«…∆¿»ƒ«
ÌÈÓÚÙe ÔÈa¯Ó ÌÈÓÚt Ô‰ÈÓÈÓ eÈ‰L B‡ ,Ú·MÓ ¯˙È»≈ƒ∆«∆»≈≈∆¿»ƒ¿Àƒ¿»ƒ
ÔÈÚÓe .ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÔÈ·¯Á ÔÈ‡Â ÔÈËÚeÓ»ƒ¿≈»¬≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ«¿»

‰lÁza ‡ˆBi‰73¯Lk -74‡nL ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , «≈«¿ƒ»»≈¿≈»ƒƒ¿…∆»
.·fÎÈ¿«≈

מ"ט.67) פ"ח לגוף.68)פרה מזיקים כלשון 69)שהם
יבואר. לקמן יא). נח, (ישעיה מימיו" יכזבו לא "אשר

הנקראים 70) הם חמים, או מטבעם מלוחים שמימיו מעיין
מימיה"71)"מוכים". בו "כהקיר מלשון: מים, מוציאים

ז). ו, הכלל.72)(ירמיה מן יוצאת גשמים עצירת
לא.73) או יכזב אם יודעים אנו ואין חדש, מעיין
ה"ב.74) פ"ט פרה בתוספתא כחכמים

.‚ÈÌÈva ÈÓ75,ÔÈÏeÒt - CeÓ¯i‰ ÈÓe Ôc¯i‰ ÈÓe ≈ƒƒ≈««¿≈≈««¿¿ƒ
˙B·B¯Úz‰ ÈÓ Ô‰L ÈtÓ76:˙B·B¯Úz‰ ÈÓ Ô‰ el‡Â . ƒ¿≈∆≈≈««¬¿≈≈≈««¬

ÔÈ‡ - ÔÈÏeÒt ÌÈÓa e·¯Ú˙pL Lec˜Ï ÌÈ¯Lk ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿¿«ƒ¿ƒ≈
ÌÈ¯Lk ÌÈÓ Ï·‡ ;Ì‰ÈL ˙·¯ÚzÓ ÔÈ‡ÏÓÓ¿«¿ƒƒ«¬…∆¿≈∆¬»«ƒ¿≈ƒ
˙BÈÚn‰ ÈzL ÈÓÈÓ ÔB‚k ,ÌÈ¯Lk ÌÈÓa e·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿¿«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿≈««¿»

Ô‰Ó ÔÈ‡ÏÓÓ - eÎLÓÂ e·¯Ú˙pL77. ∆ƒ¿»¿¿ƒ¿¿¿«¿ƒ≈∆

מרעה 75) שמקומות שנמצאים מים פירוש, שם. יוד משנה
רך. טיט בהם פסולים.76)שמעורב מים בהם מעורבים

פסול.77) תערובת משום כשרים תערובת על גזרו ולא
שם. כחכמים

.„ÈÌÈn‰78epzLpL79ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÔÈÈepL80- ««ƒ∆ƒ¿«ƒƒ≈¬««¿»
.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ

מי"א.78) צבעם.79)שם או טעמם ולא 80)נשתנה
החוץ. מן דבר מתערובת

.ÂË¯‡a81eOÚÂ ‰Ó„‡ B‡ ˙ÈÒ¯Á dÎB˙Ï ÏÙpL ¿≈∆»«¿»«¿ƒ¬»»¿«¬
ÔÈ¯eÎÚ ‰ÈÓÈÓ82CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰pnÓ ‡lÓÓ - ≈∆»¬ƒ¿«≈ƒ∆»¿≈»ƒ

ÔÈzÓ‰Ï83ÛËL dÎB˙Ï ÏÙ .84ÌÈÓL‚ ÈÓÈÓ ÏL85- ¿«¿ƒ»«¿»∆∆∆≈≈¿»ƒ
ÏˆzL „Ú ÔÈzÓÈ86. «¿ƒ«∆≈«

מעיין.81) מקרקע 82)שהוא וחול אבק עליית על ֿידי
שם). בפירושו (רבינו שהחול 83)הבאר החול, שקיעת עד

שם. עקיבא כר' פוסל. אינו המעיין, מקרקעית הבא
ה"ב.84) פ"ט שם הבאר 85)תוספתא מי מראה ונשתנה

שם). הקודמת.86)(הגר"א לצלילותם המים שיחזרו
אין  ולפיכך במים, כלֿכך מתערבים אינם ואדמה חרסית
שלא  המים ונשתנו מתערבים גשמים מי אבל להמתין. צריך
חולק  אדם (אין שווים הכול בתוספתא: שנינו עצמם. מחמת
שצריך  גשמים מי של שטף לתוכה שירד בבאר זה) על

להמתין.

.ÊË˙n‡87ÌÈn‰88d˙lÁ˙e ÏÈ‡B‰ ,˜BÁ¯Ó ‰‡a‰ ««««ƒ«»»≈»ƒ¿ƒ»»

‰p¯ÓLiL „·Ï·e .‰pnÓ ˙‡lÓÏ ‰¯Lk - ÔÈÚn‰ ÔÓƒ««¿»¿≈»¿«…ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿¿∆»
Ì„‡ ‰p˜ÒÙÈ ‡lL89ÌÈn‰ ÔÓ ‡lÓÓ ‡ˆÓÂ , ∆…ƒ¿¿∆»»»¿ƒ¿»¿«≈ƒ««ƒ

.ÔÈÏeÒt Ô‰L ,ÔÈÚn‰ ÔÓ Ô˙lÁz e˜ÒtL∆»¿¿ƒ»»ƒ««¿»∆≈¿ƒ

במשנה.87) מעיין 88)שם ומי בקרקע, עמוק חריץ
בו. תיפסק 89)מושכים אפילו דווקא, לאו "אדם"

מחובר  שאינו האמה בחלק שנשארו המים נפסלו מאליה,
שמירה. שצריכה כתנאֿקמא, פסק למעיין.

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שיתקדשו קודם במים פוסלת המלאכה אם יבאר

הממלא  ומילוי, ובהזייה בקידוש פוסל אם השכר בהזאה,
או  לאחרים והממלא באחרת, מלאכה ועושה אחת בידו
חמשה  לקדשם חביות חמש שמילאו חמשה לעצמו,
ומים  לקדש מים למלאות הרוצה לערבם, ונמלכו קידושים
ונותן  הממלא כו', בו למלאות חבל השואל לצרכיו, אחרים
לשוקת  ונותן הממלא תשבר, שלא החבית והצניע לחבית
הדלי  שלשל ונמלך, לשתות והממלא מהשוקת חרסית ופינה

נמלך. ואח"כ לחטאת שמלאם ומים מידו, החבל ונפסק

.‡˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰2eLc˜˙iL Ì„˜ ÌÈna3dÈ‡Â , «¿»»∆∆««ƒ…∆∆ƒ¿«¿¿≈»
‰Ïa˜ È¯·c Ô‰ el‡ ÌÈ¯·„e .‰‡f‰a ˙ÏÒBt4?„ˆÈk . ∆∆««»»¿»ƒ≈≈ƒ¿≈«»»≈«

˙ÚLa ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓa ˜qÚ˙Â Lec˜Ï ÌÈÓ ‡lÓÓ‰«¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»«∆∆ƒ¿«
a B‡ ,Èeln‰˙Úa B‡ ,‡lÓnL ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚL «ƒƒ¿«»«««ƒ∆¿«≈¿≈

ÈÏk Ï‡ ÈÏkÓ Ô˙B‡ ‰¯ÚnL5ÌÏBÚÏ .ÔÏÒt - ∆¿»∆»ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»»¿»
.¯Ù‡‰ ˙‡ Ô‰Ï ÏÈËiL „Ú ÌÈna ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆∆««ƒ«∆»ƒ»∆∆»≈∆
ÔÈ‡ - ‰c ÈÓ eOÚÂ eLc˜˙Â ¯Ù‡‰ ˙‡ ÏÈË‰≈ƒ∆»≈∆¿ƒ¿«¿¿«¬≈ƒ»≈
ÌÈn‰ CÈÏBn‰ ‡l‡ ;Ô‰a ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆∆»∆∆»«ƒ««ƒ
˜ÒBÚ ‡e‰Â ÈÏÎÏ ÈÏkÓ Ô˙B‡ ‰¯ÚÓ B‡ ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
B„Èa Ô‰Ó ‰fÓ ÔÎÂ .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓaƒ¿»»«∆∆≈¿»¿¿≈«∆≈∆¿»

.˙¯Á‡‰ B„Èa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ ‡e‰Â ˙Á‡««¿∆¿»»¿»»«∆∆

ד.2) פ"ד, פרה עליהם.3)משנה, האפר נתינת לפני
קכד 4) פיסקה חוקת, ב'ספרי' רבינו. משה עד איש מפי איש

מנין  במים בפרה, פוסלת שמלאכה אלא לי אין שנינו: -
ט): יט, (במדבר תלמודֿלומר אותם)? פוסלת (שמלאכה
אפילו  או נדה". למי למשמרת ישראל בני לעדת "והיתה
נדה", "למי תלמודֿלומר אותם)? פוסלת (המלאכה קידשו
מים  שלמדנו רבינו מפרש ובמשנתנו נדה. מי הם כבר
"למי  של "ל" ואות פסוק, באותו נכללו ששניהם מפרה,
ואחרי  נדה, מי לעשותם חושב שהאדם משמעותה, נדה"
בהם. מדבר הכתוב ואין נדה, מי נעשו כבר האפר נתינת
הכתוב, של מפשוטו יוצאים שאינם שהדינים כבר, (נתבאר
ומקובל  הם, מקובלים דינים מהפשוט, נוטה דרשה ע"י אלא
"דברי  כאן: רבינו אומר ולפיכך הכתוב, את כך לדרוש גם
הכתוב). מן ב'ספרי' שנדרשים אףֿעלֿפי קבלה"

את 5) יתן שבו לכלי מהמעיין, המים את בו ששאב מהכלי
המים. על האפר

.·¯ÎO‰6‰Èf‰·e Lecwa ÏÒBt7ÏÒBt BÈ‡Â , «»»≈«ƒ««»»¿≈≈
Èelna8B‡ ˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ï B¯ÎO ÏËBp‰ ?„ˆÈk . «ƒ≈««≈¿»¿«≈≈«»

‰¯Ún‰ ÈÓk ÌÈn‰ Ô˙B‡ È¯‰ - Ô‰Ó ˙Bf‰Ï9¯Ù‡‰Â ¿«≈∆¬≈»««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



`dnecקיח dxt zekld - dxdh xtq - hay '` ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ï˜Ó ¯Ù‡k10¯ÎO ‡e‰ ÏËB Ï·‡ .ÌeÏk BÈ‡L ¿≈∆ƒ¿∆∆≈¿¬»≈»»
,ÌpÁa Ô˙B‡ ÔÈLc˜Óe .ÔÎÈÏB‰Ï B‡ ÌÈn‰ ˙‡lÓÏ¿«…««ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»
Ô˜Ê ‰fn‰ B‡ Lc˜Ó‰ ‰È‰ .ÌpÁa ‰fn‰ Ô‰Ó ‰fÓe11 «∆≈∆««∆¿ƒ»»»«¿«≈««∆»≈

Lw·e ‡Óh‰ ‡·e ,ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿«≈««¿»»«»≈ƒ≈
- ˙Bf‰Ï B‡ Lc˜Ï ˜BÁ¯ ÌB˜Óa BnÚ CÏ‰Ï epnÓƒ∆«¬…ƒ¿»»¿«≈¿«
ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO Ô˙BÂ ,¯BÓÁ‰ ÏÚ B·Èk¯Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ««¬¿≈¿»¿≈»≈

‰pnÓ BÏhaL ‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ó ÏËaL12‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«≈»¿»»∆ƒ¿ƒ∆»¿≈ƒ»»
‡ÓË ‰È‰Â ,Ô‰k13ÏÎ‡lÓ ezÚBn‰ ‰‡ÓËa …≈¿»»»≈¿À¿»««¿ƒ∆¡…

B˙Óe¯z14È¯‰ - Lc˜Ï B‡ ˙Bf‰Ï BnÚ CÏiL ˙Úa ¿»¿≈∆≈≈ƒ¿«¿«≈¬≈
BÎÒÂ e‰˜LÓe BÏÈÎ‡Ó ‰Ê15- ‰Î‡ÏnÓ BÏha Ì‡Â ; ∆«¬ƒ«¿≈¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»»

ÏkL .‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B≈¿»¿≈»≈∆»¿»»∆»
,‰‡f‰· B‡ Lecwa ¯kzOpL ¯ÎO ÔÈ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡≈«¿»ƒ≈»»»∆ƒ¿«≈«ƒ««»»
‰Ó „‚k ‡l‡ ÏË ‡ÏÂ ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿¿…»«∆»¿∆∆«

.„ÈÒÙ‰M∆ƒ¿ƒ

א.6) כט, בכורות או 7)משנה, לקדש כדי שכר קיבל אם
למדו  שם בגמרא פסולה, וההזאה המים נתקדשו לא להזות,

המקרא. מן שם.8)זה לקידוש.9)גמרא, שפסולים
שרופים.10) עצים שם.11)אפר שכר 12)משנה, כפי

טירחת  מניעת ערך את המלא משכרו שמנכים בינוני פועל
לקבל  מסכים הפועל היה במה שמים כלומר, העבודה.
(רבינו  לקבל לו מותר זה סכום ורק ממלאכתו, ולהיבטל

למשנה). טומאה.13)בפירושו לו תגרום ההליכה
תרומה 14) ממחיר גדול שמחירם חולין לקנות וצריך

בלבד. לכהנים רק גופם 15)שמותרת לסוך היו רגילים
משמע  – המשנה לשון גם שהיא – (מלשונו בשמן
דמי  ינכה לא למה נתבאר ולא חינם, ומשקהו שמאכילהו

תרומה).

.‚‡lÓÓ‰16B„Èa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚÂ B„È ˙Á‡a «¿«≈¿««»¿∆¿»»¿»
ÌÈLÏ ‡lnL B‡ ,¯Á‡Ïe BÏ ‡lÓÓ‰ B‡ ,˙¯Á‡‰»«∆∆«¿«≈¿«≈∆ƒ≈ƒ¿«ƒ

˙Á‡k17‡ˆÓÂ ,‰Î‡ÏÓ Èeln‰L ;ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL - ¿««¿≈∆¿ƒ∆«ƒ¿»»¿ƒ¿»
.˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ BnÚ ‰OÚ el‡k Ì‰ÈMÓ ÈelÓ Ïk»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»ƒ¿»»«∆∆
‡lnL ÔÈa ,Èelna ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L ,eÚ„B‰ ¯·Îe¿»«¿∆«¿»»∆∆«ƒ≈∆ƒ≈

.ÌÈ¯Á‡Ï ‡lnL ÔÈa BÓˆÚÏ¿«¿≈∆ƒ≈«¬≈ƒ

מ"ב.16) פ"ז כמבואר 17)פרה כשרים, זה אחר בזה אבל
בה"ד.

.„‡lÓÓ‰18BÊ ˙Bi·Á ÛÏ‡ ‡lÓ elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï «¿«≈«¬≈ƒ¬ƒƒ≈∆∆»ƒ
Ì„‡ Èa ÛÏ‡Ï BÊ ¯Á‡19„Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ¯Lk Ôlk - ««¿∆∆¿≈»»À»¿≈ƒ¿»∆»

˙È·Á BÓˆÚÏ ‡lÓ .ÔLc˜Óe BlL ÌÈn‰ ÏËB Ô‰Ó≈∆≈««ƒ∆¿«¿»ƒ≈¿«¿»ƒ
„Á‡ ÈÏÎÏ ˙Bi·Á‰ Ïk ıa˜Ï Ôek˙ Ì‡ :˙È·Á ¯Á‡««»ƒƒƒ¿«≈¿«≈»∆»ƒƒ¿ƒ∆»
- „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Óe ¯Ù‡‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ CÈÏL‰Ïe¿«¿ƒ¬≈∆∆»≈∆¿«¿»ƒ∆»

‡e‰ „Á‡ ÈelÓ Ïk‰L ,ÌÈ¯Lk Ôlk20Ì‡ Ï·‡ ; À»¿≈ƒ∆«…ƒ∆»¬»ƒ
Ôlk - dÓˆÚ ÈÙa ˙È·ÁÂ ˙È·Á Ïk Lc˜Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿«≈»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»À»
˙ÏÒÙ ‰BL‡¯‰L ;‰B¯Á‡‰ ÔÓ ıeÁ ÔÈÏeÒt¿ƒƒ»«¬»∆»ƒ»ƒ¿∆∆
,‰iM‰ ÈelÓ ‡e‰Â ,Lc˜iL Ì„˜ ‰OÚL ‰Î‡Ïna«¿»»∆»»…∆∆¿«≈¿ƒ«¿ƒ»
‰¯Lk ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏM‰ ÈelÓa ˙ÏÒÙ ‰iM‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿ƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈»

‰B¯Á‡ ‡l‡21. ∆»«¬»

התבאר 18) זה שדין כותב שם, למ"א בפירושו רבינו
בין  ההבדל את ומנמק ה"ד) לפ"ז התכוון (כנראה בתוספתא
כל  מילוי אחר הרי לאחרים, מילא אם לעצמו: ובין לאחרים
אין  ולהיפך זו, שבחבית במים פעולתו את גמר חבית
במילא  אבל הקודמים, את פוסלים האחרונים המילויים
המפסיקה  מלאכה הוא השני המילוי הרי לקדש כדי לעצמו

המילוי. את ופוסל לקידוש מילוי שאם 19)בין משמע,
(וכן  לעצמו. במילא כמו הדין אחד, לאדם חביות כמה מילא
ידיו). בשתי לאחר במילא ה"ה בפ"ח מדבריו משמע

הגדול.20) לכלי המים כל שפיכת עם ייגמר והמילוי
הקידוש.21) לבין מילואה בין מלאכה כל עשה שלא

.‰‰MÓÁ22‰MÓÁ ÔLc˜Ï ˙Bi·Á LÓÁ e‡ÏnL ¬ƒ»∆ƒ¿»≈»ƒ¿«¿»¬ƒ»
ÌÈLec˜23˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ¯Ù‡‰ CÈÏLiL ÔB‚k , ƒƒ¿∆«¿ƒ»≈∆«»««¿««

Lec˜ Ôlk ÔLc˜Ïe Ô·¯ÚÏ eÎÏÓÂ ,dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿ƒ¿¿¿»¿»¿«¿»À»ƒ
eÎÏÓÂ „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Ï Ìe‡ÏnL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¿¿
‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯Lk Ôlk - ÔÈLec˜ ‰MÓÁ ÔLc˜Ï¿«¿»¬ƒ»ƒƒÀ»¿≈ƒ∆¬≈…

¯Á‡ ÈelÓa ‡lÓÓ‰ ˜qÚ˙24‡lnL „ÈÁi‰ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¿«≈¿ƒ«≈¬»«»ƒ∆ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLec˜ ‰MÓÁ ÌLc˜Ï ˙Bi·Á LÓÁ»≈»ƒ¿«¿»¬ƒ»ƒƒ««ƒ
‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ - „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Ï CÏÓÂ ¯ÊÁL∆»«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ∆»≈»≈∆»

ÔB¯Á‡25ÔLc˜Ï CÏÓÂ „Á‡ Lec˜ ÌLc˜Ï Ô‡ÏÓ . «¬ƒ¿»¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿«¿»
LcwL ‰Ê ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ - ÔÈLec˜ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈»≈∆»∆∆ƒ≈

‰lÁza26¯Á‡Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .27EÏ Lc˜ :28el‡ ˙‡ «¿ƒ»¿≈ƒ»«¿«≈«≈¿∆≈
Ï·‡ .‰lÁza Ô‰Ó ‰Lc˜˙pL BÊ ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ -≈»≈∆»∆ƒ¿«¿»≈∆«¿ƒ»¬»

ÈÏ Lc˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡29ÔÈ¯Lk Ôlk È¯‰ - el‡ ˙‡30; ƒ»««≈ƒ∆≈¬≈À»¿≈ƒ
Ô‡ÏÓ „Á‡ Lec˜Ï È¯‰L31CÏÓpL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈¿ƒ∆»ƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿«

ÔÈLec˜ ‰MÓÁ dLc˜Ï ‰ÈÏÚ32‡e‰ Lc˜ ‡Ï È¯‰ - »∆»¿«¿»¬ƒ»ƒƒ¬≈…ƒ≈
¯Á‡ ‡l‡33.BÏ Lc˜ ∆»«≈ƒ≈

מ"א.22) חביתו.23)שם את יקדש אחד וגם 24)שכל
לקידוש. מילוי בין הפסק היה נפסלו 25)לא הראשונות

כשרות. להיות חוזרות ואינן שנמלך, והאחרות 26)לפני
ובין  מילויין בין המפסיק ראשון קידוש עלֿידי נפסלו
כל  ששם מפני שנמלכו, לחמשה דומה זה ואין קידושן.
הפסק. כל אין ובה בלבד, שלו בחבית מטפל אחד

לקדש 27) ונמלך אחד קידוש לקדש במילאן המדובר
אחת  כל לקדש עלֿמנת בתחילה מילאן שאם חמשה.
המלויים  ע"י הראשונות החביות ארבע נפסלו בפניֿעצמה

למעלה. שנתבאר כמו מסתלק 28)שאחריהן, והממלא
מילאן  הוא וכאילו במקומו, בא השני הרי הענין, מכל

למשנתנו). בפירושו כל 29)(רבינו לו אין השני כן, ואם
כל  עושה אינו שמילא והראשון המילוי, במעשה השתדלות

שמילאו.30)מלאכה. בחמישה לא 31)כמו למה נימוק
הראשונים. ארבעה כשרה 32)נפסלו שבנמלך, ואמרנו

בלבד. את 33)הראשונה פוסל ואינו מילא, שלא
אחר. אדם של המילויים

.Â‰ˆB¯‰34ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓe ÔLc˜Ï ÌÈÓ ˙‡lÓÏ »∆¿«…«ƒ¿«¿»«ƒ¬≈ƒ
ÂÈÎ¯ˆÏ35Ô¯LB˜Â ,‰lÁz ÂÈÎ¯ˆ ÏL ˙‡ ‡lÓÓ -36 ƒ¿»»¿«≈∆∆¿»»¿ƒ»¿¿»

,˙‡hÁ ÏL ˙‡ ‡lÓÓ Ck ¯Á‡Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ÔÚBËÂ¿¬»«¬»¿««»¿«≈∆∆«»
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Î‡ÏÓa ˜qÚ˙È ‡lL È„k37Èeln‰ ¯Á‡38Ì˙BÂ , ¿≈∆…ƒ¿«≈ƒ¿»»«««ƒ¿¿»
ÂÈÙÏ39.CÏB‰Â ¿»»¿≈

מ"ה.34) פרטיים.35)שם היו 36)צרכים בזמנם
בחבל  פיהם את וקושרים עור, של בנודות מים ממלאים

יישפכו. שלא כדי לצרכיו 37)וכדומה, המים מילוי
חטאת.38)הפרטיים. מי מי 39)של את נתן ואם

יט, (במדבר תורה שכתבה לפי פסולים, – לאחוריו החטאת
מאחוריו  הם ואם לשומרם, שצריך משמע "למשמרת", ט):
מדרבנן, שפסולים (נראה מעולה שמירה לשמרן יכול אינו
ראה  לאחוריו. כשהמים גם השמירה מספיקה ומדאורייתא

ה"ד). פ"י לקמן

.ÊÌÈL40BÓˆÚÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ‡ÏÓÓ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿«¿ƒ»∆»¿∆»¿«¿
‰Ê ÏÚ ‰Ê e‰Èa‚‰Â41BÙebÓ B‡ B„iÓ ıB˜ ‰ÊÏ ‰Ê ÏËÂ ¿ƒ¿ƒ∆«∆¿»«∆»∆ƒ»ƒ

B‡elÓ ˙ÚLa42„Á‡ Lec˜Ï Ì‰ÈL e‡ÏÓ Ì‡ :43- ƒ¿«ƒƒƒ¿¿≈∆¿ƒ∆»
ÌÈ¯Lk ÌÈn‰44- BÓˆÚÏ „Á‡ Ïk Lc˜Ï e‡ÏÓ Ì‡Â ; ««ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿¿«≈»∆»¿«¿

ÂÈÓÈÓ ÏÒt ıBw‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ B‡ dÈa‚‰L ‰Ê45. ∆∆ƒ¿ƒ«ƒ∆«»«≈»

מי"א.40) החביות.41)שם בהגבהת לזה זה עזרו
המילוי.42) בעבודת לו מפריע התחוב לערב 43)והקוץ

המעורבים. המים על האפר את וליתן המים מפני 44)את
האחד. המילוי לצורך היו המלאכות מפני 45)שכל

שלו. המילוי לצורך שלא המילוי בשעת מלאכה שעשה

.ÁÏ‡BM‰46Ï·Á‰ ÏËÂ ,‡lÓe Ba ˙‡lÓÏ Ï·Á «≈∆∆¿«…ƒ≈¿»««∆∆
ÌÈÏÚaa Ú‚Ùe ,BÙ˙k ÏÚ ÂÈÓÈÓe ÂÈ„Èa47Ô˙Â Bk¯„a ¿»»≈»«¿≈»««¿»ƒ¿«¿¿»«

ÔÈ¯Lk - Cl‰Ó ‡e‰Lk Ï·Á‰ ˙‡ Ô‰Ï48‡ˆÈ Ì‡Â . »∆∆«∆∆¿∆¿«≈¿≈ƒ¿ƒ»»
˙‡ ÏÒt - ÌÈÏÚaÏ Ï·Á‰ CÈÏB‰Ï È„k C¯c‰ ÔÓƒ«∆∆¿≈¿ƒ«∆∆«¿»ƒ»«∆

ÌÈn‰49. ««ƒ

מ"ו.46) החבל.47)שם את הולכת 48)שהשאילו
מלאכה. אינה דרך, הוספת בלי שלא 49)החבל ההליכה

פוסלת. - המים לצורך

.Ë‡lÓÓ ‰È‰L ÈÓ50ÏÚ Ba ‡lnL Ï·Á‰ CÈÏLÓe ƒ∆»»¿«≈«¿ƒ«∆∆∆ƒ≈«
ıa˜Â ¯ÊÁ ‡lnL ¯Á‡Â ,ı¯‡‰51ÔÏÒt - B„È ÏÚ52. »»∆¿««∆ƒ≈»«¿ƒ≈«»¿»»

.ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - B„È CB˙Ï ıa˜Óe ‰ÏB„ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿«≈¿»««ƒ¿≈ƒ

מ"ז.50) ידו.51)שם סביב אותו ה 52)כרך יה אפשר
השלכת  ע"י עבודה והוסיף דליה, אגב ידו על לכרוך לו

הקרקע. על החבל

.È‡lÓÓ‰53˙È·ÁÏ Ô˙BÂ54,ÌÈÓ ‰p‡ÏÓiL „Ú «¿«≈¿≈¿»ƒ«∆¿«¿∆»«ƒ
˙È·Á‰ ˙‡ ÚÈˆ‰Â55¯·Mz ‡lL56‰È‰L ‰ÚLa ¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ∆…ƒ»≈¿»»∆»»

d·bÏ ˙Ó ÏÚ ‰Èt ÏÚ d‡ÙkL B‡ ,‡lÓÓ57˙‡lÓÏ ¿«≈∆¿»»«ƒ»«¿»¿«¿»¿«…
Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ Èeln‰ C¯vÓ ‰fL ,¯Lk - da»»≈∆∆ƒ…∆«ƒ¬»ƒ

Lecw‰ ˙‡ da CÈÏB‰Ï È„k d·b B‡ dÚÈˆ‰58- ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈¿ƒ»∆«ƒ
Èeln‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L ,ÏÒt59. »«∆¬≈»»¿»»∆≈»¿…∆«ƒ

˙˜M‰ ÔÓ ˙ÈÒ¯Á ‰pÙe ,˙˜LÏ Ô˙BÂ ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¿≈¿…∆ƒ»«¿ƒƒ«…∆
- ÌÈa¯ ÌÈÓ ˜ÈÊÁzL ÏÈ·La Ì‡ :ÈelÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒƒƒ¿ƒ∆«¬ƒ«ƒ«ƒ
‡lL ÏÈ·La Ì‡Â ;Èeln‰ C¯ˆ BÊ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆¬≈…∆«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆…

ÛÏBÊ ‡e‰L ‰ÚLa B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈÒ¯Á‰ eÈ‰È60˙‡ ƒ¿«¬»ƒ¿«¿ƒ¿»»∆≈∆
.ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ˙˜Ma ‡lnL ÌÈn‰««ƒ∆ƒ≈«…∆¬≈≈¿ƒ

מ"ח.53) חבית 54)שם לתוך ומערה קטן, בדלי ממלא
פעמים, כמה דולה שהוא אףֿעלֿפי שתתמלא. על גדולה

אחד. מילוי זה שם 55)הרי שאין במקום להעמידה
ושבים. ובהמה.56)עוברים אדם להוציא 57)ברגלי

חטאת. מי לשם נשאבו שלא המים את את 58)ממנה
על  פרה אפר מפזר החבית, כשנתמלאה המקודשים. המים
פעם  אחר פעם ממנה שואב הוא הזה הקידוש ואחר המים
את  נגב או הצניע ואם קטנה, לחבית ונותן צרכיו כפי
המקודשים. המים את להוליך כדי הקטנה החבית

הזאה.59) או קידוש לצורך מן 60)אלא המים את מוציא
השוקת.

.‡È‡lÓÓ‰61ÈÓÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ CÏÓÂ ,˙BzLÏ ÈÏ„ «¿«≈¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈»»¿≈
- ·MÁ ÌÈnÏ ÈÏc‰ ÚÈb‰ ‡lL „Ú Ì‡ :˙‡hÁ«»ƒ«∆…ƒƒ««¿ƒ««ƒƒ≈

‰¯ÚÓ62·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â63ÈÏc‰ ÚÈb‰MÓ Ì‡Â ; ¿»∆¿≈»ƒ¿«≈¿ƒƒ∆ƒƒ««¿ƒ
·bÏ CÈ¯ˆÂ ‰¯ÚÓ - ·MÁ ÌÈnÏ64‡lÓÈ Ck ¯Á‡Â ««ƒƒ≈¿»∆¿»ƒ¿«≈¿««»¿«≈

B„iÓ Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ ÈÏc‰ ÏLÏL .˙‡hÁÏ Ba65Ì‡ , ¿«»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿««∆∆ƒ»ƒ
BÈ‡Â ‰¯ÚÓ - ÂÈÏÚ ·MÁ ÌÈnÏ ÈÏc‰ ÚÈb‰ ‡lL „Ú«∆…ƒƒ««¿ƒ««ƒƒ≈»»¿»∆¿≈

·bÏ CÈ¯ˆ66ÌÈn‰ CB˙a e‰„BÚ ‡e‰Â CÏÓ .67·MÁÂ »ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈¿««ƒ¿ƒ≈
·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‰¯ÚÓ - ˙‡hÁ ÈÓÏ ÂÈÏÚ68ÌÈÓ . »»¿≈«»¿»∆¿≈»ƒ¿«≈«ƒ

˙‡hÁ ÈÓÏ Ô‡ÏnL69‡lÓ˙pL ¯Á‡Â ,70Ô‰ÈÏÚ ·MÁ ∆ƒ¿»¿≈«»¿««∆ƒ¿«≈ƒ≈¬≈∆
ÌÈn‰ ÏÒt ˙BzLÏ ÈÏk‰ ˙‡ ‰hiLk - Ô˙BzLÏ71, ƒ¿»¿∆«∆∆«¿ƒƒ¿»«««ƒ

.ÌeÏk Ô‰Ó ‰˙L ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»≈∆¿

שונות,61) גירסאות בה ויש ה"ב, פ"ה פרה תוספתא
כאן. דבריו מתוך ניכרת רבינו המים 62)וגירסת את שופך

הדלי  שהורדת מפני חטאת, למי פסולים הם כלומר, ששאב.
חטאת. מי לשם שלא הגעת 63)היתה שלפני המחשבה

הדלי  את לנגב יצטרך שלא במקצת, הועילה למים הדלי
(כסףֿמשנה). קידוש במחשבת אחרים מים שאיבת לפני

כלום,64) מועילה אינה למים הדלי שהגיע אחר המחשבה
שצריך  פסולים מים רטיבות בו שיש דלי ככל זה דלי ודין

למים.65)ניגוב. הדלי נפסק.66)ונפל בלא כמו
שהוציאו.67) ולפני למים, שהגיע אחר ה'כסף 68)נמלך

גירסתנו: לקיים אפשר אולם לנגב". "וצריך גורס משנה'
בכת"י  וכן (ר"מ) רומי בדפוס היא וכן לנגב", צריך "ואינו
למים  עד הדלי את הוריד לא שהוא מפני והטעם, תימן.
אנו  החבל, קריעת ע"י מאליו שנפל אלא שתיה במחשבת
הדלי  הגעת לפני נפסקה כאילו לשתיה מחשבתו רואים
(עד  הדינים שני את כלל לא למה ברור לא (אמנם למים.
לגירסת  גם אולם אחת, בבבא שהגיע) ואחר הגיע שלא
ולא  נפסק דיני אחת בבבא כלל לא למה קשה משנה' ה'כסף

שווה). דינם שהרי ד.69)נפסק, פ"ט, שם משנה,
שנתקדשו.70) פוסלת 71)ולפני אינה לבדה המחשבה

והטעם, שם. במשנה יהושע כרבי ההטייה, מעשה עם אלא
המים  משמירת הדעת היסח משום הוא שהפסול מפני
כי  דעתו מסיח אינו מעשה עשה שלא זמן וכל לחטאת,
מים  דין יתבאר הט"ו) (פ"ט לקמן ישתה. ולא יימלך שמא

מקודשים.
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á"ôùú'ä èáù 'á éùéìù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
המים,1) על האפר שיתן קודם אחר בדבר המתעסק יבאר

מים  הממלא בהיפך, או ועמד מלאכה משום בו שאין דבר
היו  מלאכה, הבעלים ועשו לשומרם לאחר ומסרם לקדשם
והמקדש  מלאכה, מהם אחד ועשה המים שומרים שנים
שעשה  קידוש או מילוי באחרת, מלאכה ועשה אחת בידו
לי  מלא או קדש האומר לאחד, או לעצמו מלאכה עמו
וההולך  לך, ואקדש לי מלא אמר אם לך, ואמלא ואקדש

עושה. מה לקדש

.‡‰‡¯B‰ ‰¯B‰Â „ÓÚÂ BÙ˙k ÏÚ ÂÈÓÈÓ eÈ‰L ÈÓ2 ƒ∆»≈»«¿≈¿»«¿»»»
ÂÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,ÔÈc ÔcL B‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï3‰‡Ó B‡4, «¬≈ƒ∆»ƒ∆»¿»¿»»≈¬»

C¯c‰ ˙‡ ÌÈ¯Á‡Ï ‰‡¯‰L B‡5‚¯‰L B‡ ,6B‡ LÁ ∆∆¿»«¬≈ƒ∆«∆∆∆»«»»
È¯‰ - ÌÚÈˆ‰Ï ˜eM‰ ÔÓ ÔÈÏÎ‡ ÏË B‡ ,·¯˜Ú«¿»»«√»ƒƒ«¿«¿ƒ»¬≈
ÔziL Ì„˜ ¯Á‡ ¯·„a ˜qÚ˙ È¯‰L ,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰««ƒ¿ƒ∆¬≈ƒ¿«≈¿»»«≈…∆∆ƒ≈
ÔÏÎ‡Ï ÔÈÏÎ‡‰ ÏË Ì‡ Ï·‡ .ÌÈn‰ ÏÚ ¯Ù‡‰»≈∆«««ƒ¬»ƒ»«»√»ƒ¿»¿»
·¯˜Ú B‡ LÁ ‚¯‰L B‡ ,Cl‰Ó ‡e‰Lk ÔÏÎ‡Â«¬»»¿∆¿«≈∆»«»»«¿»

B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ‰7C¯vÓ ‰fL ,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ È¯‰ - «¿«¿ƒ¬≈««ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ…∆
ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰8ÌeMÓ ‡e‰L ¯·c Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »«««ƒ∆«¿»»»»∆ƒ

‡Ï ÔÈa „ÓÚ ÔÈa ,¯Ù‡‰ ÔzÓ Ì„˜ e‰OÚL ‰Î‡ÏÓ¿»»∆»»…∆««»≈∆≈»«≈…
‡Ï Ì‡ :‰Î‡ÏÓ ÌeMÓ BÈ‡L ¯·„Â ;ÏÒt - „ÓÚ»«»«¿»»∆≈ƒ¿»»ƒ…
ÌÈna Cl‰Ó ‰È‰ .ÏÒt - „ÓÚ Ì‡Â ,ÌÈ¯Lk - „ÓÚ»«¿≈ƒ¿ƒ»«»«»»¿«≈««ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba CÏiL ÌB˜Ó BÎel‰ ˙ÚLa ı¯Ùe»«ƒ¿«ƒ»∆≈≈««ƒ

¯c‚Ï ˙Ó ÏÚ ı¯tL9ÌÈ¯Lk -10Ì„˜ ¯„b Ì‡Â ; ∆»««¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿ƒ»«…∆
ÔÈÏeÒt - ¯Ù‡‰ ÔziL11‰ˆ˜ Ì‡ ÔÎÂ .12,ÏÎ‡Ï ˙B¯t ∆ƒ≈»≈∆¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆¡…

˙Bˆ˜‰Ï B˙ekL Èt ÏÚ Û‡13¯‡M‰ ˙‡14;ÔÈ¯Lk - ««ƒ∆«»»¿«¿∆«¿»¿≈ƒ
ÏÒt - ¯Ù‡‰ ÔzÓ Ì„˜ ‰ˆ˜‰ Ì‡Â15. ¿ƒƒ¿»…∆««»≈∆»«

והיתר.2) איסור בסידור 3)בענייני כדיין השתתף
יכולה 4)החליצה. ואחיה, אמה שהשיאוה יתומה קטנה

והנישואין  זה בבעלי רוצה אינני עדים בפני ולומר למאן
אחת 5)בטלים. עשה אם אבל בעמד, המדובר כאן עד

כשרים. המים - הילוכו אגב הילוך 6)מאלה אגב אפילו
ששני  מפני להצניעם". אוכלין "נטל הבא הדין מתפרש וכן

עמד. לא אפילו פוסלים ממש מלאכה הם אינו 7)אלה
הסכנה. מפני בדרכו להמשיך שרבינו 8)יכול נראה

עמד. אפילו אותו המעכבים ועקרב בנחש מכשיר
חטאת.9) מי בלי לצורך 10)כשיחזור היא הפירצה

ואפילו  מלאכה, שהיא פי על אף פוסלת ואינה המים הולכת
את  כך אחר לגדור התחייבות בלי לפרוץ לו נתנו לא אם

לפני 11)הפירצה. שהיה מה על הוסיף שלא פי על אף
(מהר"ם  המים לצורך שלא מלאכה היא הרי שפרץ,

למשנה). בפירושו ויש 13)קצץ.12)מרוטנבורג לקצוץ
לייבוש. לשטוח על 14)מפרשים שנשארו הפירות את

יתחייב  לא אם לאכול לו נותן אינו הפירות ובעל העץ
כן. אחר אותם לצורך 15)להקצות אינה זו שמלאכה

ממש. האכילה

.·‰Ó ˜¯ÊÂ ,¯È˙B‰Â ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚLa ÏÎB‡ ‰È‰»»≈ƒ¿«»«««ƒ¿ƒ¿»««
‰ˆ˜n‰ ˙Á˙Ï B‡ ‰‡z‰ ˙Á˙Ï ¯È˙B‰M16Ì‡ : ∆ƒ¿«««¿≈»¿«««À¿∆ƒ

,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ È¯‰ - ˙B¯t‰ e„·‡È ‡lL Ôek˙ƒ¿«≈∆……¿«≈¬≈««ƒ¿ƒ
C¯ˆ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ Ô˜¯Ê Ì‡Â ;‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L∆¬≈»»¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈…∆
Ô¯ÒÓe ÔLc˜Ï ÌÈÓ ‡lÓÓ‰ .ÔÈ¯Lk ÌÈn‰ È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈««ƒ¿≈ƒ«¿«≈«ƒ¿«¿»¿»»
eÏÒÙ ‡Ï - ‰Î‡ÏÓ ÌÈÏÚa‰ eOÚÂ ,Ô¯ÓLÏ ¯Á‡Ï¿«≈¿»¿»¿»«¿»ƒ¿»»…ƒ¿¿
¯ÓBM‰ ‰OÚ Ì‡Â ;¯ÓBLÏ Ô¯ÒÓ È¯‰L ,ÌÈn‰««ƒ∆¬≈¿»»¿≈¿ƒ»»«≈
˙Áz ÒÎ ‡e‰Â B˙eL¯a Ô‰ È¯‰L ,ÔÏÒt - ‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆¬≈≈ƒ¿¿ƒ¿«««
„Á‡ ‰OÚÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBL ÌÈL eÈ‰ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ»¿«ƒ¿ƒ∆««ƒ¿»»∆»
;¯nLÓ ÈM‰ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - ‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó≈∆¿»»««ƒ¿≈ƒ∆¬≈«≈ƒ¿«≈

ÔBL‡¯‰ ¯ÊÁ17¯ÓLÏ18‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ÈM‰ „ÓÚÂ »«»ƒƒ¿…¿»««≈ƒ¿»»¿»»
ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ -19‰Î‡ÏÓ ÔÈ¯ÓBM‰ Ïk eOÚiL „Ú , ««ƒ¿≈ƒ«∆«¬»«¿ƒ¿»»

˙Á‡k20. ¿««

לייבשן.16) תאנים בה ונותנים לבזבז לה שיש מחצלת
מלאכה.17) שעשה מסיח 18)אחר הוא מלאכה בעשיית

לשמור". "חזר רבינו אומר ולפיכך השמירה מן דעתו
שמירה.19) בשעת מלאכה עשו ששניהם פי על אף
המים 20) - אחרת בשעה מלאכה עשה אחד כל אם אבל

השמירה. נפסקה לא שהרי כשרים

.‚Ì‡ :‰iMa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ B„È ˙Á‡a Lc˜Ó‰«¿«≈¿««»¿»»¿»»«¿ƒ»ƒ
ÔzÓ Ì„˜ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L ,ÏÒt - Lc˜ BÓˆÚÏ¿«¿ƒ≈»«∆¬≈»»¿»»…∆««

ÌÈna ¯Ù‡21,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - Lc˜ B¯·ÁÏ Ì‡Â ; ≈∆««ƒ¿ƒ«¬≈ƒ≈««ƒ¿≈ƒ
B¯·Á ÏL ÂÈÓÈÓ ÏÒBt ‰Ê ÔÈ‡L22;‰OÚL ‰Î‡Ïna ∆≈∆≈≈»∆¬≈«¿»»∆»»
Lecwa ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰ ÔÈ‡L23‡e‰Â ,ÌÈna ‡l‡24 ∆≈«¿»»∆∆«ƒ∆»««ƒ¿

.ÌÈÏÚa‰ B‡ ¯ÓBM‰ ‰OBÚ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆«≈«¿»ƒ

מלאכה.21) לעשות התחיל לידו האפר שלקח בשעה שהרי
המלאכה]. קדמה שמא הטעם, מפרש חבירו 22)[והר"ש

ומלאכה  בקידוש, אלא המים במילוי פעולה כל לו מסר לא
האפר. נתינת עד במילוי רק פי 23)פוסלת על אף ולפיכך

פוסלת. מלאכתו אין בקידוש, פעולה לו שנמסרה
התנאים 24) שני קיימים אם רק פוסלת מלאכה ובכן, בתנאי.

ב. המים; על האפר נתינת לפני נעשתה אם א. האמורים:
על  השמירה לו שנמסרה מי או הבעלים המלאכה את עשו

המים.

.„,ÏeÒt BlL - ˙Á‡k ¯Á‡Ïe BÓˆÚÏ Lc˜Ó‰«¿«≈¿«¿¿«≈¿««∆»
BÓˆÚ ÏL ÌÈn‰ eÏÒÙ È¯‰L25˜qÚ˙pL ˜ÒÚa ∆¬≈ƒ¿¿««ƒ∆«¿»≈∆∆ƒ¿«≈

Ì‰ÈL - ˙Á‡k ÌÈLÏ Lc˜ Ì‡ Ï·‡ .B¯·Á Lec˜a¿ƒ¬≈¬»ƒƒ≈ƒ¿«ƒ¿««¿≈∆
.ÌÈ¯Á‡ ÈÓ ˙ÏÒBt BzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯Lk¿≈ƒ∆≈¿«¿∆∆≈¬≈ƒ

האפר.25) נתינת לפני

.‰ÂÈ„È ÈzLa BÓˆÚÏ ‡lÓÓ‰26Lec˜a :˙Á‡k «¿«≈¿«¿ƒ¿≈»»¿««¿ƒ
¯Lk - ÌÈLec˜ ÈLa ,ÏeÒt - „Á‡27BÓˆÚÏ Lc˜ . ∆»»ƒ¿≈ƒƒ»≈ƒ≈¿«¿

„Á‡ Lec˜a :˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa28ÌÈ¯Lk -29ÈLa , ƒ¿≈»»¿««¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿≈
ÔÈLec˜30ÔÈÏeÒt -31˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa Lc˜Â ‡lÓ . ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈ƒ¿≈»»¿««
BÓˆÚÏ32ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL -33ÂÈ„È ÈzLa ¯Á‡Ï ‡lÓ . ¿«¿¿≈∆¿ƒƒ≈¿«≈ƒ¿≈»»

- ÔÈLec˜ ÈLa ,¯Lk - „Á‡ Lec˜a :˙Á‡k¿««¿ƒ∆»»≈ƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÏeÒt34Lec˜a ÔÈa ,˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa ¯Á‡Ï Lc˜ . ¿ƒƒ≈¿«≈ƒ¿≈»»¿««≈¿ƒ

ÌÈ¯Lk Ô‰ÈL - ÔÈLec˜ ÈLa ÔÈa „Á‡35‡lÓ . ∆»≈ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈ƒƒ≈
ÏeÒt Èeln‰ - ¯Á‡Ï ˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa Lc˜Â36, ¿ƒ≈ƒ¿≈»»¿««¿«≈«ƒ»
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¯Lk Lecw‰Â37BnÚ ‰OÚL ÈelÓ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ¿«ƒ»≈∆«¿»»ƒ∆»»ƒ
- ¯Á‡Ï ‡lnL ÔÈa BÓˆÚÏ ‡lnL ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ¿»»≈∆ƒ≈¿«¿≈∆ƒ≈¿«≈
‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ Ô˙ÎÏ‰k e‡lÓ˙pL ÌÈÓ ÏÎÂ .ÏeÒt»¿»«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»»¿»»¿»»
Ô‰ È¯‰ - BlL ÌÈn‰ eÈ‰ Ì‡ :¯Ù‡‰ ˙‡ ÔziL Ì„…̃∆∆ƒ≈∆»≈∆ƒ»««ƒ∆¬≈≈
¯·c ÏÎÂ .ÔÈ¯Lk - ¯Á‡ ÏL eÈ‰ Ì‡Â ,ÔÈÏeÒt¿ƒ¿ƒ»∆«≈¿≈ƒ¿»»»

B„ÈaL38BÈ‡L ¯ÓBL ÌL LiL ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ∆¿»¿»»¿»»≈∆≈»≈∆≈
ÏeÒt - ¯ÓBL [ÌL] ÔÈ‡L ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ39; ∆¿»»≈∆≈»≈»

[ÌL] LÈ Ì‡ :‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ B„Èa BÈ‡L ¯·„Â¿»»∆≈¿»¿»»¿»»ƒ≈»
ÏÒt ‡Ï - ¯ÓBL40ÏÒt - ¯ÓBL ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,41. ≈…»«ƒ≈»≈»«

חביות.26) אחד 27)שתי "בקידוש גורס: משנה הכסף
- אחד בקידוש ומפרש, פסול" קידושין בשני כשר
שהרי  כשר, - ולקדשם אחד לכלי המים כל לקבץ כשנתכוון
הלכה  ז פרק (כלמעלה כשרים - זה אחר בזה מילא אפילו
- עצמה בפני חבית כל לקדש - קידושין בשני אבל ד),
ואין  הראשון את פוסל שני שמילוי מפני פסולים, שניהם

קדמה. חבית איזו יודעים ידיו 28)אנו בשתי אפר הטיל
אחת. קדמה 29)לחבית ואפילו הוא אחד שקידוש מפני

אחת  בידו הטיל כאילו כלום, בכך אין לשנייה אחת יד
קימעה. כאחת.30)קימעה חביות לשתי אפר הטיל

ואין 31) השנייה שבחבית המים את פוסל הראשון שקידוש
ה), הלכה ז (פרק כבר [נתבאר ראשונה. איזו יודעים אנו

המילוי]. את הקידוש פוסל חבית 32)שלעצמו מילא
קודם. שמילאה חבית השנייה 33)וקידש מילוי קדם שמא

השנייה, מילוי ידי על הראשונה ונפסלה הראשונה לקידוש
הראשונה. קידוש ידי על נפסלה אין 34)והשנייה במילוי

פוסלת  הממלא שמלאכת לאחרים, ובין לעצמו בין הבדל
למעלה. שנתבאר כמו לאחרים, קידש 35)אפילו כמו

ד. בהלכה כאחת הקידוש.36)לשניים לו קדם שמא
שנתבאר 37) כמו נפסל לא לקידוש, המילוי קדם שאפילו

ג. לו.38)בהלכה מסר חבירו אלא שלו שאינו פי על אף
המים 39) משמירת הדעת בהיסח תלוי אינו המלאכה פיסול

פוסלת  שמלאכה הראב"ד (ודעת הוא עצמו בפני פיסול אלא
הדעת). היסח אחרים,40)מפני בשל פוסלת אינה מלאכה

אחר. שומר יש שהרי כאן אין הדעת בשעת 41)והיסח
השמירה. מן דעתו מסיח הוא המלאכה עשיית

.Â‰Ê eLc˜Â ,CÏ Lc˜‡Â ÈÏ Lc˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«≈ƒ«¬«≈»¿ƒ¿∆
Lc˜ È¯‰L ,ÏeÒt ÈM‰Â ,¯Lk ÔBL‡¯‰ - ‰ÊÏ»∆»ƒ»≈¿«≈ƒ»∆¬≈ƒ≈

¯ÎOa42‰Ê e‡ÏÓe ,CÏ ‡lÓ‡Â ÈÏ ‡lÓ :BÏ ¯Ó‡ . ¿»»»««≈ƒ«¬«≈»ƒ¿∆
BÏ ‡lÓiL B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏeÒt ÔBL‡¯‰ - ‰ÊÏ»∆»ƒ»ƒ¿«»»∆¿«≈
¯Á‡Ïe BÏ ‡lÓÓk ‰Ê È¯‰ ,‰Ê ÈelÓ ÛÏÁ B¯·Á43 ¬≈≈∆ƒ∆¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈

ÔÈÏeÒt Ô‰L44,¯zÓ ¯ÎOa Èeln‰L ,¯Lk ÈM‰Â ; ∆≈¿ƒ¿«≈ƒ»≈∆«ƒ¿»»À»
B˙eÎa ÔÈ‡Â ,‡lnL ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰Â«¬≈…»»¿»»««∆ƒ≈¿≈¿«»»

¯Á‡ ÈelÓ45. ƒ«≈

(42- בשכר שקידוש ב) הלכה ז (פרק למעלה ונתבאר
לא  שקידש שבשעה מפני כשר הראשון והקידוש פסול.
הקידוש  שהרי שכר, כל יקבל לא וגם בשכרו כלום קיבל

פסול. יהיה אחת.43)השני ז 44)בבת פרק כלמעלה
וגם  שני. מילוי לגבי מלאכה הוא מילוי שכל מפני ג, הלכה

כמלאכה. שני למילוי מחשבתו את רואים הוא 45)כאן
אינו  עצמו בשביל מילוי על אבל לחבירו למלא רק מתכוון
כשקידש  והמדובר, נתמלאו. כבר מימיו שהרי כלל, חושב
קידשם  לא שאם לחבירו, ממלא שהוא לפני מימיו את
נתינת  לפני לחבירו שמילא מפני נפסלו, מימיו גם עדיין,

שלו. במים האפר

.ÊÔ‰ÈL - CÏ ‡lÓ‡Â ÈÏ Lc˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«≈ƒ«¬«≈»¿≈∆
˘ecw‰ ˙ÏÒBt dÈ‡ ‰Î‡Ïn‰L ;ÔÈ¯Lk46Èeln‰Â , ¿≈ƒ∆«¿»»≈»∆∆«ƒ¿«ƒ

.ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL - CÏ Lc˜‡Â ÈÏ ‡lÓ .¯zÓ ¯ÎOa¿»»À»«≈ƒ«¬«≈»¿≈∆¿ƒ
‡lÓÓk ‡e‰ È¯‰L - ÏeÒt ‰lÁza ‡lnL ‰Ê∆∆ƒ≈«¿ƒ»»∆¬≈ƒ¿«≈

˙Á‡k Lc˜Óe47LcwL ‰ÊÂ ;‰Î‡ÏÓa ÌÈn‰ ÏÒÙe , ¿«≈¿««»«««ƒƒ¿»»¿∆∆ƒ≈
¯ÈÊÁ‰ el‡Îe ,¯ÎOa Lc˜ È¯‰L - ÏeÒt ‰B¯Á‡a»«¬»»∆¬≈ƒ≈¿»»¿ƒ∆¡ƒ

.ÂÈÏÚL ·BÁ∆»»

המילוי 46) מחשבת אין ולפיכך ג, הלכה למעלה כמבואר
נחשבת  אינה בשבילו למלא וההבטחה הקידוש. את פוסלת

מפני זה כשכר, אם שהרי עליה, סומך אינו שהמקדש
שנתקדשו. מימיו את יפסול הקידוש 47)יקיימה מחשבת
לך. ואמלא לי במלא כמו כקידוש,

.ÁÁ˙BÙe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏËB ‰Ê È¯‰ - Lc˜Ï CÏB‰‰«≈¿«≈¬≈∆≈∆««¿≈«≈«
¯Ù‡ Ba ¯tÁÏ CÈ¯ˆ Ì‡ Ìc¯˜ ÏËBÂ ,¯Ù‡‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈∆¿≈«¿…ƒ»ƒ«¿…≈∆
‡È·‰Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÈÏBÓe ÌlÒ ÏËBÂ ,‰¯t‰«»»¿≈À»ƒƒ»¿»¿»ƒ

¯LÎÂ ,¯Ù‡‰48‰qk Ba Lc˜Ï ¯Ù‡‰ ÏËpMÓ Ì‡Â . »≈∆¿»≈¿ƒƒ∆»«»≈∆¿«≈ƒ»
ÛÈ‚‰L B‡ ¯Ù‡‰ Ba ‰È‰L ÈÏk‰49B‡ ˙Ïc‰ ˙‡ «¿ƒ∆»»»≈∆∆≈ƒ∆«∆∆

ÈÏk‰ ˙‡ Û˜fL50- ÌÈnÏ ¯Ù‡‰ CÈÏLiL Ì„˜ ı¯‡a ∆»«∆«¿ƒ»»∆…∆∆«¿ƒ»≈∆««ƒ
ÌÈn‰ ÏÒt51ÌÈÓ Ba Lc˜Ï ¯Lk ¯Ù‡‰ Ï·‡ ; »«««ƒ¬»»≈∆»≈¿«≈«ƒ

‡lL È„k B„Èa ¯Ù‡‰ Ba LiL ÈÏk‰ ˙‡ Û˜Ê .ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»«∆«¿ƒ∆≈»≈∆¿»¿≈∆…
¯ft˙È52Ì‡ È¯‰L ;¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯Lk - ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆¬≈ƒ

ÏÒt - e‰qk Ì‡Â ,ÏÒt - ı¯‡a BÁÈp‰53˙‡ ÏË . ƒƒ»»∆»«¿ƒƒ»»«»«∆
epnÓ ¯ÈÊÁ‰Â ‰a¯Ó ‡e‰L ‰‡¯Â ¯Ù‡‰54¯Lk -55. »≈∆¿»»∆¿À∆¿∆¡ƒƒ∆»≈

epnÓ ÏËÂ ‰a¯Ó ‡e‰L ‰‡¯Â ÌÈn‰ ÏÚ ¯Ù‡‰ Ô˙»«»≈∆«««ƒ¿»»∆¿À∆¿»«ƒ∆
¯Lk - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ Lc˜Ï56ÌÒ¯˜ .57˙BzÁÏ ˙ÈÊ ‰ÏÚ ¿«≈«ƒ¬≈ƒ»≈ƒ¿≈¬≈«ƒ«¿

¯Ù‡‰ Ba58‰ ¯Ù‡ ˜ÈÊÁÈ ‡lL ÏÈ·La Ì‡ :‰a¯59- »≈∆ƒƒ¿ƒ∆…«¬ƒ≈∆«¿≈
ÏÒt60ÈÏka ¯Ù‡‰ ÒkiL ÏÈ·La Ì‡Â ,61¯Lk -62. »«¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ»≈»≈∆«¿ƒ»≈

הקידוש.48) לצורך הם אלה שנטל 50)סגר.49)שכל
האפר. את ולא 51)ממנו האפר לצורך הם אלה כל

האפר  נתינת לפני מלאכה עשה כן ואם זה קידוש בשביל
המים. הוא 52)על המים על האפר את שופך כשהוא

לא  ואם שפופרת) (במשנה: בו שהאפר הכלי את מטה
שבו. האפר יתפזר שאמר:53)יזקפנו למה הנימוק המשך

כבר  נאמר פסול, כיסהו שאם עצמו, הדין אפשר". "אי
המים.54)למעלה. על נתינתו האפר 55)לפני שהחזרת

הר"ש). בשם משנה (כסף מלאכה אינה לשפופרת
המים.56) על האפר נתינת אחר פוסלת אינה שמלאכה מפני
לשפופרת).57) והתאימו חתך מפרשים: (ויש קטף
יעבור 58) שהאפר כדי לשפופרת, והכניסו מרזב כעין עשהו

פניו. המים.59)על לתוך אפר הרבה יפול שלא
לקמץ 60) אלא זה, קידוש לצורך אינה זו מלאכה שהרי
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יתפזר 61)אפר. לא בה, שהאפר השפופרת את כשיטה
לתוכו. יפול אלא בו, שהמים לכלי חוץ מעשה 62)האפר

הקידוש. לצורך הוא זה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כוונה 1) צריך ואם פרה, באפר המים מקדשים כיצד יבאר

מכשיעור  ופחות זה בכלי מכשיעור פחות קידש כו', לקידוש
שנית. פעם ממנו מקדשים אם במים שנגע אפר אחר, בכלי
ספוג  היה מים, מלאים שהם גדול בכלי שהוא קטן וכלי
שנתנו  אחת שבאבן שוקתות ושתי האפר שנתן בעת במים
שוקת, ועשאן לזו זו שהקיפן אבנים שתי מהן, לאחת אפר
כלי  המטביל אחרים, מים בהם שנתערבו מקודשים ומים
שנפלו  מקודשים מים לקדש, ראויים שאינם במים לחטאת
מי  חיה, או בהמה מהם ששתתה או ורמשים שרצים לתוכם
מי  על החושב מראיהם, שנשתנו חטאת אפר או חטאת
או  מכוסים ומצאם מגולים שהניחם מים לשתותם, חטאת

לשמרם. לטמא מקודשים מים המוסר איפכא,

.‡ÔÈLc˜Ó „ˆÈk2˙‡ Ô˙B ?‰¯t‰ ¯Ù‡a ÌÈn‰ ˙‡ ≈«¿«¿ƒ∆««ƒ¿≈∆«»»≈∆
¯Ù‡ Ô˙BÂ ,ÈÏÎa ˙‡hÁ ÈÓ ÌLÏ e‡lÓ˙pL ÌÈn‰««ƒ∆ƒ¿«¿¿≈≈«»ƒ¿ƒ¿≈≈∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰‡¯iL È„k ÌÈn‰ Èt ÏÚ«¿≈««ƒ¿≈∆≈»∆«¿≈««ƒ««ƒ

ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰ÏB„b ˙È·Á ‡È‰L3Ì‡Â .Ïk‰ ·¯ÚÓe , ∆ƒ»ƒ¿»¿≈»«ƒ¿»≈«…¿ƒ
ÏÒt - ÌÈn‰ ÂÈÏÚ Ô˙ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ¯Ù‡‰ Ô˙4. »«»≈∆¿ƒ»¿««»»«»»««ƒ»«

ÂÈÏÚ Ô˙Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe5È„k ?ÌÈiÁ ÌÈÓ «∆∆∆¡««»¿»«»»«ƒ«ƒ¿≈
ÌÈna ¯Ù‡‰ ˙‡ ·¯ÚÏ6. ¿»≈∆»≈∆««ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

xt` ozepe ilka z`hg in myl e`lnzpy mind z` ozep ..."
."'ek ...mind lr

בעניין  בלקו"ת המבואר עם זה סדר עולה איך להבין וצריך
כל  כללות כי התורה" "חוקת אדומה פרה מצות שנקראה
אדומה  פרה גם וכך ושוב, רצוא היא כולה התורה
ה"שוב", היא המים ונתינת ה"רצוא" הוא האפר ששריפת
להיות  צריך שקודם הוא בכללות העבודה סדר והלא
שבכל  התפילה עבודת כסדר ה"שוב" עניין ואח"כ ה"רצוא"
התורה  לימוד על־ידי ואח"כ ה"רצוא", עניין שהיא יום

ה"שוב". עניין נעשה המצוות וקיום
אינו  ומדוע למים, קודם אפר להיות צריך היה ועל־פי־זה
עליו  נתן ואח"כ תחילה האפר נתן "אם מזו ויתירה כן.
שנותן  המים שגם הוא שהדין שכיון לומר ויש פסל". המים
האדם  מחשבת שמצד והיינו האפר, להיות צריך בתחילה

בכלי. המים לנתינת קודמת האפר על המחשבה הרי
חדור  להיות צריך (אפר) ה'רצוא' עניין שגם לומר יש ועוד
היסוד  והוא (מים), 'שוב' – הביטול תנועת על ומיוסד

כולן. המצוות כל לקיום
(`i oniq dxdh xtq zekln oii itÎlr)

ב.2) טז, על 3)סוטה שייראה מכדי יותר לתת צריך אינו
המים. שמעון.4)פני ר' דעת נגד שם, כחכמים

האפר.5) על המים שנותן האפר 6)ומשמע נתינת אחר

מבואר, שם האפר. על מים ויהיו הכול יערב המים, על
בתורה  כתוב פירוש, דווקא. כלי" "אל אומרים שחכמים

שהמ  משמע כלי", אל חיים הכלי "מים אל ישר ניתנים ים
האפר. אל ולא

.·Ôek˙iL CÈ¯ˆ Lc˜Ó‰7ÏÚ B„Èa ¯Ù‡‰ ÔzÈÂ «¿«≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ≈»≈∆¿»«
Ôek˙Ó ‰È‰iL „Ú - ‡ÓhÏ eÁ˜ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈn‰««ƒ∆∆¡«¿»¿«»≈«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈

‰Èf‰Ïe ÈelÓÏe Lec˜Ï8ÔÓ ¯Ù‡‰ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿ƒ¿«»»¬»ƒ»«»≈∆ƒ
¯Ù‡‰ ÏËpL B‡ ,ÌÈn‰ CB˙Ï ¯Ù‡‰ Ba LiL ÈÏk‰«¿ƒ∆≈»≈∆¿««ƒ∆»«»≈∆
ÏÚ B„iÓ ¯Ù‡‰ ÏÙÂ Áe¯‰ B‡ B¯·Á BÙÁ„e B„Èa¿»¿»¬≈»«¿»«»≈∆ƒ»«

ÈÏk‰ „ˆ ÏÚ B„iÓ ¯Ù‡‰ ÏÙpL B‡ ,ÌÈn‰9ÏÚ B‡ ««ƒ∆»«»≈∆ƒ»«««¿ƒ«
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌÈnÏ ÏÙ Ck ¯Á‡Â B„È10. »¿««»»«««ƒ¬≈∆»

ה"ג.7) פ"ו משמע 8)תוספתא לטמא", "ולקחו
הפעולות. שאר וכן הטמא. טהרת לשם תהיה שהלקיחה

מ"א.9) פ"ו, פרה .10)משנה . . "ולקחו שנאמר מפני
עצמו. הוא יתן שלקח, מה משמע ונתן",

.‚Lc˜11È„kÓ ˙BÁÙe ‰Ê ÈÏÎa ‰‡f‰ È„kÓ ˙BÁt ƒ≈»ƒ¿≈«»»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈
¯Ù‡‰ ‰È‰ .eLc˜˙ ‡Ï - ¯Á‡ ÈÏÎa ‰‡f‰12ÏÚ Ûˆ «»»ƒ¿ƒ«≈…ƒ¿«¿»»»≈∆»«

‰ÏÚÓÏÓ epnÓ ÒÎÂ ÌÈn‰ Èt13ÌÈÓ Ba Lc˜Â ¿≈««ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ≈«ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈna Ú‚pL ÏÎÂ ;ÔÈLc˜Ó el‡ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¬≈≈¿À»ƒ¿…∆»«««ƒ≈

‰iL ÌÚt Ba ÔÈLc˜Ó14elÙ‡Â .B·bpL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¿ƒ««¿ƒ»¿««ƒ∆ƒ¿«¬ƒ
ÌÈn‰ Èab ÏÚ ¯Ù‡‰ ˙‡ ‰˙Â Áe¯‰ ‰·L15BÈ‡ - »¿»»«¿»¿»∆»≈∆««≈««ƒ≈

.Ba Lc˜Óe B·bÓ¿«¿¿«≈

ב.11) צג, מ"ב.12)זבחים פ"ו שלא 13)פרה אפר
במים. שם.14)נרטב למעלה 15)כחכמים, ואמרנו

האפר  נפסל אףֿעלֿפיֿכן מקודשים, המים שאין (ה"ב)
במשנתנו, חכמים של מדבריהם זה דין למד רבינו לקידוש.
לא  אפילו ומשמע בו, מקדשים אין במים שנגע כל שאמרו:

המים. נתקדשו

.„ÔË˜ ÈÏk16ÌÈÓ ÔÈ‡ÏÓ Ô‰Â ÏB„‚ ÈÏk CB˙a ‰È‰L ¿ƒ»»∆»»¿¿ƒ»¿≈¿≈ƒ«ƒ
ÈÏkaL ÌÈna ¯Ù‡‰ Ô˙pL ÔÂÈk - ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈn‰Â¿««ƒ¿…»ƒ≈»∆»«»≈∆««ƒ∆«¿ƒ
Û‡Â ;ÔËw‰ ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈn‰ Ïk eLc˜˙ ÏB„b‰«»ƒ¿«¿»««ƒ∆¿«¿ƒ«»»¿«
È¯‰L ,¯Ù‡ BÏ ÒÎ ‡ÏÂ ¯˙BÈa ¯ˆ ÂÈt ‰È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»»ƒ«¿≈¿…ƒ¿«≈∆∆¬≈

.ÔÈ·¯ÚÓ Ôlk ÌÈn‰««ƒÀ»¿…»ƒ

ג.16) משנה שם

.‰‚BÙÒ ‰È‰17È¯‰ - ¯Ù‡‰ Ô˙pL ˙Úa ÌÈn‰ CB˙a »»¿¿««ƒ¿≈∆»«»≈∆¬≈
ÈÏÎa ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈÏeÒt ‚BÙqaL ÌÈn‰18„ˆÈk . ««ƒ∆«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ¿ƒ≈«

‡ÏÂ ,‚BÙqÏ ÚÈbnL „Ú ÌÈn‰ Ïk ˙‡ ÛÏBÊ ?‰OÚÈ«¬∆≈∆»««ƒ«∆«ƒ««¿¿…
ÔÈÙˆ ÌÈn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‚BÙqa Ú‚ Ì‡Â .‚BÙqa ÚbÈƒ««¿¿ƒ»««¿««ƒ∆««ƒ»ƒ

Ô‰L Ïk ÂÈab ÏÚ19‚BÙqaL ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈÏeÒt - ««»»∆≈¿ƒƒ¿≈∆««ƒ∆«¿
ÔÈ‡ˆBÈ20CB˙Ï ‚BÙÒ ÏÙ .ÔÈ¯Lk‰ ÌÈna ÔÈ·¯Ú˙Óe ¿ƒƒ¿»¿ƒ««ƒ«¿≈ƒ»«¿¿

BÏËB - ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰21,ÈÏkÏ ıeÁ BËÁBÒÂ ««ƒ«¿À»ƒ¿¿¬«¿ƒ
ÔÈ¯Lk ÈÏkaL ÌÈn‰Â22. ¿««ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ

כלי.18)שם.17) אל אמרה: בכל 19)והתורה פירוש,
הרבה. אפילו שהיא, קל.20)כמות לחץ ע"י

ע"י 21) מים יצאו שמא חושש ואינו המים, מן מוציאו
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קלה. הכסף22ֿ)סחיטה פסולים. - שנסחטו המים אבל
קודם  נפל משום גזרו מנמק: קורקוס הר"י בשם משנה
ועוד  בספוג. הנגיעה לאסור כלֿכך החמירו ולא קידוש,
הם  הרי סחיטה, ע"י אלא יוצאים שאינם המים כי נימוק:
ה"ה  פ"ה פרה בתוספתא זה דין מקור הכלי. מן כנשפכו
כמו  היא רבינו וגירסת זו, בתוספתא שיבושים (נפלו

שלפנינו). בספרים

.ÂÈzL23˙B˙˜L24Ô·‡aL25¯Ù‡‰ ˙‡ Ô˙pL ˙Á‡ ¿≈¿»∆¿∆∆««∆»«∆»≈∆
Ì‡Â .ÔÈLc˜Ó ‰iMaL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï¿««≈∆≈««ƒ∆«¿ƒ»¿À»ƒ¿ƒ

BÊÏ BÊ ˙B·e˜ eÈ‰26„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk27eÈ‰L B‡ , »¿»ƒ¿∆∆«∆»
Ô‰Èab ÏÚ ÔÈÙˆ ÌÈn‰28Ô˙Â ,ÌeM‰ ˙tÏ˜k elÙ‡ ««ƒ»ƒ««≈∆¬ƒƒ¿ƒ««¿»«

ÔÈLc˜Ó ‰iMaL ÌÈn‰ È¯‰ - Ô‰Ó ˙Á‡Ï ¯Ù‡29. ≈∆¿««≈∆¬≈««ƒ∆«¿ƒ»¿À»ƒ

ח.23) פ"ה, שם חצובים.24)משנה קיבול בתי שני
בקרקע.25) מחוברת שתי 26)לא שבין במחיצה נקב היה

לשניה. מאחת דרכן עוברים והמים השקתות,
נותנים 27) עור, של שבנודות המשקין לשפוך כשרוצים

יזלפו  שלא כדי יפה, אותו וקושרים פיו לתוך שפופרת
חוזרות  אצבעות "שתי כעובי ושיעורה הצדדים. מן המשקין
אצבעות  שתי בנקב להכניס שאפשר פירוש, למקומן".

ברווח. אותן ולסבב ואמה) המחיצה 28)(אצבע גבי על
הצפים. במים מחוברות שתיהן ונמצאו ביניהן, המפרידה

אחד.29) ככלי שהן מפני

.ÊÌÈ·‡ ÈzL30˙˜L Ô‡OÚÂ BÊÏ BÊ ÔÙÈw‰L31ÔÎÂ , ¿≈¬»ƒ∆ƒƒ»»«¬»»…∆¿≈
˙B·¯Ú ÈzL32˜ÏÁa ¯Ù‡ Ô˙Â ,‰˜ÏÁpL ˙˜L ÔÎÂ , ¿≈¬≈¿≈…∆∆∆¿¿»¿»«≈∆¿≈∆

Ô‰ÈÈaL ÌÈn‰ - Ô‰Ó „Á‡33ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡34Ì‡Â . ∆»≈∆««ƒ∆≈≈∆≈»¿À»ƒ¿ƒ
ÒÈÒt‚a B‡ „ÈÒa Ô¯aÁ35˙Á‡k ÏËp‰Ï ˙BÏBÎÈ Ì‰Â ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ»≈¿««

ÔÈLc˜Ó Ô‰ÈÈaL ÌÈn‰ -36. ««ƒ∆≈≈∆¿À»ƒ

מ"ט.30) פתוחה 31)שם חציבה היתה שבשתיהן כגון
נוצרה  לזו זו וכשהסמיכן מלמעלה, ופתוחה אחד מצד

(ראב"ד).32)שוקת. עריבות שברי שכנגד 33)כלומר,
לידו  יטול ואם בטיט, כשחיברן והמדובר שביניהן. החריץ
דרך  יוצאים המים אין אולם השוקת. תשבר אחד חלק
חיברם  לא ואם מקודשים, שבשוקת המים ולפיכך הסדק,
(כסףֿמשנה). פסול הקידוש וכל כלי כאן אין כלל,

של 34) השני לחצייה גם משתייך החריץ שמקום מפני
החלקים  בשני אפר נתן אם אבל נתקדשו, שמימיה השוקת

שבחריץ. המים גם נתקדשו לועזיות 35)- לשונות בהרבה
גיפס. אחד.36)- בחלק רק האפר נתן אם אפילו

.ÁÔÈLc˜Ó ÌÈÓ37pLÏk ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ Ô‰a e·¯Ú˙ «ƒ¿À»ƒ∆ƒ¿»¿»∆«ƒ¬≈ƒ»
el‡ È¯‰ - Lec˜Ï e‡lÓ˙pL ÌÈÓ elÙ‡ ,‡e‰L∆¬ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¬≈≈

ÔÈÏeÒt38ÏË ÔÎB˙Ï „¯È Ì‡ ÔÎÂ .39el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿≈ƒ»«¿»«¬≈≈
ÔÈ˜LÓ ÔÎB˙Ï ÏÙ .ÔÈÏeÒt40,Ïk‰ ‰¯ÚÈ - ˙B¯t ÈÓe ¿ƒ»«¿»«¿ƒ≈≈¿»∆«…

ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ jk ¯Á‡Â ÈÏk‰ ·bÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«≈«¿ƒ¿««»ƒ≈¿«ƒ¿À»ƒ
ÒBÓB˜ BÈc ÔÎB˙Ï ÏÙ .ÌÈ¯Á‡41Ìez˜˜Â42ÏÎÂ ¬≈ƒ»«¿»¿¿«¿«¿¿»

·bÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰¯ÚÈ - ÌLB¯ ‡e‰L ¯·c43Ì‡L ; »»∆≈¿»∆¿≈»ƒ¿«≈∆ƒ
.‰‡¯ ‡e‰ È¯‰ ,ÌLB¯‰ ¯·c ÌL ¯‡MÈƒ»≈»»»»≈¬≈ƒ¿∆

מ"א.37) פ"ט המים 38)שם יתבטלו שלא החמירו בפרה

בזבחים  נתבאר ונימוקם כחכמים, [פסק בכשרים. הפסולים
מפני  מלא שיעור אין וכאן שיעור, צריכה שהזאה א, פ,
לא  פעמיים יזה אם ואפילו בהם, מעורבים פסולים שמים
שרבינו  ואףֿעלֿפי מצטרפות. אינן שהזאות מפני יועיל
הטמא  על שהיא כל הזאה נפלה שאם פסק ה"ז) פ"י (לקמן
להיות  צריך - מזים שבו האזוב שעל הוא מודה נטהר,

קורקוס)]. (הר"י האומר 39)שיעור אליעזר, ר' דעת נגד
עולה". והטל בחמה בכל 40)"יניחנה "משקין" המונח

חלב, מים, המשקין: שבעת פירושו התלמודית, הספרות
הנסחטים  מיצים אבל דבורים. ודבש דם, יין, טל, שמן,
כאן  וגם פירות", "מי נקראים וענבים, מזיתים חוץ מפירות,
ולנגב  לערות צריך טל, או מים בנפלו שגם מזה, ויוצא כך.
רבינו  כתב ולמה כלי. באותו אחרים מים לקדש כשרוצה
להשמיענו  בא ששם מפני "פסולים"? סתם ראשונה בבבא
אליעזר  ר' נגד כחכמים שהלכה המקודשים, המים דין
מה  על סמך וניגוב, לעירוי ובנוגע הזיות. שתי יזה שאמר:
ג). אות בועז ישראל, (תפארת שניה בבבא שיתבאר

צובע.41) נחושת,42)שרףֿאילן חלקיקי מכילים מים
צבע. מהם על 43)ועושים צבע רשמי נשארו לא אם

יועיל. לא והניגוב להסירם, צריך נשארו ואם הכלי. דופני

.ËÏÈaËn‰44ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈÓa ˙‡hÁÏ ÈÏk ««¿ƒ¿ƒ¿«»¿«ƒ∆≈»¿ƒ
Lc˜Ï45·bÏ CÈ¯ˆ -46BÏÈaË‰ .Ba Lc˜È Ck ¯Á‡Â ¿«≈»ƒ¿«≈¿««»¿«≈ƒ¿ƒ

·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Lc˜Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓa47Ì‡Â . ¿«ƒ»¿ƒ¿«≈≈»ƒ¿«≈¿ƒ
CÎ ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ Ba ÛÒ‡Ï BÏÈaË‰ƒ¿ƒ∆¡…«ƒ¿À»ƒ≈»≈»

·bÏ CÈ¯ˆ48. »ƒ¿«≈

לפני 44) טבילה צריכים הכלים כל מ"ב. פ"ה שם
חטאת. למי בהם ראה 45)שמשתמשים חיים. מים שאינם

פ"ו. המים 46)למעלה לחלוחית את להעביר כדי
הכלי. דופני שעל שצריכים 47)הפסולים ואףֿעלֿפי

במים  כמו הלחלוחית על הקפידו לא קידוש, לשם מילוי
כמו  זה הרי חטאת, לצרכי שהטבילו מפני ועוד, פסולים.

ישראל). (תפארת מילוי מים 48)לשם שתערובת מפני
שהיא. בכל פוסלת - במקודשים מקודשים שאינם

.È‰Èe¯˜49Lc˜Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓa dÏÈaË‰L50- ≈»∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ»¿ƒ¿«≈
da ÔÈLc˜Ó51˙‡hÁ ÈÓ dÎB˙Ï ÔÈÙÒB‡ ÔÈ‡ Ï·‡ ;52, ¿«¿ƒ»¬»≈¿ƒ¿»≈«»

ÔÈ‡ˆBÈÂ dÎB˙a ÌÈÚÏ· Ô‰a ‰ÏaË‰L ÌÈn‰L ÈtÓƒ¿≈∆««ƒ∆À¿¿»»∆ƒ¿»ƒ¿»¿¿ƒ
˙‡ÓË .Ô˙B‡ ÔÈÏÒBÙe ˙‡hÁ ÈÓa ÔÈ·¯Ú˙Óeƒ¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ»ƒ¿»

da ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ‰eÏÈaË‰Â53ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰L , ¿ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆««¿ƒ«¿≈ƒ
Ô˙B‡ ÔÈLc˜nL ÌÈna e·¯Ú˙ÈÂ e‡ˆÈ dÙe‚a ÔÈÚÏ·p‰«ƒ¿»ƒ¿»≈¿¿ƒ¿»¿««ƒ∆¿«¿ƒ»

.dÎB˙a¿»

הקליפה 49) ונשארה שבתוכה, מה את שהוציאו דלעת
ספוגי, גוף שהיא ומפני מים. בה לשאוב וראויה העבה,

מ"ג). (שם ממנה ונפלטים מים בה במשניות 50)נבלעים
גורס  ורבינו לקדש". ראויים שאין "במים הגירסא שבידינו,

אגב 51)"הראויים". מים ספגה שמא חוששים ואין
המים  לתוך ונפלטים חטאת, מי לשם נשאבו ולא טבילה,
ראויים  שאינם במים הטבילוה אם אבל לקידוש. העומדים
ניגוב). בדין הקודמת ההלכה (ראה חוששים - לקדש

יותר 52) במקודשים, מקודשים שאינם בתערובת החמירו
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מילוי. לשם שלא שנשאבו מים בטומאה 53)מתערובת
(כסףֿמשנה). יותר החמירו

.‡ÈÔÈLc˜Ó ÌÈÓ54ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ÔÎB˙Ï ÏÙpL «ƒ¿À»ƒ∆»«¿»¿»ƒ¿»ƒ
Ô‰È‡¯Ó epzLpL B‡ eÚwa˙Â55ÔÈÏeÒt -56elÙ‡ . ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿««¿≈∆¿ƒ¬ƒ

ÌÈL·È eÈ‰57‰pk‰Â ‰¯Èc‰Â ‰ÏÓp‰ ÔB‚k ,¯˙BÈa »¿≈ƒ¿≈¿«¿»»¿«ƒ»¿«ƒ»
ÔÈLetÁ dÎB˙Ï ÏÙ .‰‡e·zaL58‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆«¿»»«¿»ƒƒ««ƒ∆…

,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ È¯‰ - Ô‰È‡¯Ó epzL ‡ÏÂ eÚwa˙ƒ¿«¿¿…ƒ¿««¿∆∆¬≈««ƒ¿ƒ
˙¯ÙBÙLk ‡È‰L ÈtÓ59dÎB˙a ÔÈÒÎ ÌÈn‰Â ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆¿««ƒƒ¿»ƒ¿»

.daL ‰Ál‰ ÌÚ dÎBzÓ ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒƒ»ƒ«≈»∆»

מ"ב.54) פ"ט שלא 55)שם ואףֿעלֿפי המים, של
לתוכם 56)נתבקעו. שנפלטה מוכיח המים מראה שינוי

החיים. בעלי של קשה.57)ליחותם ועורם מטבעם,
כנפים 58) על סוככות קשות כנפים בעלת שחורה תולעת

ישר.59)דקות. והמעי רחבים יציאתה מקום וכן פיה,

.·ÈÔÈLc˜Ó ÌÈÓ60- ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Ô‰Ó ˙˙ML «ƒ¿À»ƒ∆»»≈∆¿≈»«»
ÔÈÏeÒt61,‰Bi‰ ÔÓ ıeÁ ;ÔÈÏeÒt - ˙BÙBÚ‰ Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»»¿ƒƒ«»

tÓ˙ˆˆBÓ ‡È‰L È62·¯Ú˙Óe ‰ÈtÓ ‡ˆBÈ ¯È¯ ÔÈ‡Â ƒ¿≈∆ƒ∆∆¿≈ƒ≈ƒƒ»ƒ¿»≈
ÌÈˆ¯M‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈna63ıeÁ ;ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - e˙ML ««ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»≈»¿ƒ

˙‡ˆÓÂ ,‰BLÏa ˙˜wÏÓ ‡È‰L ÈtÓ ,‰cÏÁ‰ ÔÓƒ«À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿ƒ¿≈
.ÌÈnÏ ‰ÈtÓ ‰‡ˆBÈ ‰Ál‰«≈»¿»ƒƒ»««ƒ

מ"ג.60) ניגרים 61)שם בריר, מעורבים שמים מפני
במשנה). (רבינו לכלי וחוזרים שותה,62)מפיהן כשהיא

ומוצצת. קימעה פיה את השרצים 63)פותחת שמונת
(חולדה) החולד ל): - כט יא, (ויקרא בתורה האמורים
והתנשמת. והחומט והלטאה והכח והאנקה והצב והעכבר

.‚È˙‡hÁ ÈÓ64Ô‰È‡¯Ó epzLpL65- ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ≈«»∆ƒ¿««¿≈∆≈¬««¿»
ÔLÚ ˙ÓÁÓ epzL ;ÌÈ¯Lk66e„ÈÏ‚‰ .ÔÈÏeÒt -67 ¿≈ƒƒ¿«≈¬«»»¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈ¯Lk - eÁBnÂ e¯ÊÁÂ68eÁBn elÙ‡ .69.‰nÁ· ¿»¿¿ƒ¿≈ƒ¬ƒƒ««»
.ÔÈÏeÒt - ¯e‡a ÔÁÓ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»»¿ƒ

נקט 64) שרבינו אלא הך, היינו חטאת ומי מקודשים מים
שאב. שמהם המקורות של פ"ט 65)לשונם פרה תוספתא

המים.66)ה"ה. את מעכיר הקור.67)עשן מפני קרשו
נימוח 69)שם.68) כמו דינו - אדם בידי לא טבעי, חימום

מאליו.

.„È˙‡hÁ ¯Ù‡70B‡ BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÂÈ‡¯Ó epzLpL ≈∆«»∆ƒ¿««¿»≈¬««¿
¯Lk - ÔLÚ ˙ÓÁÓ71ÏÙpL B‡ ,˜·‡ ˙ÓÁÓ epzL . ≈¬«»»»≈ƒ¿«≈¬«»»∆»«

‰Ï˜Ó ¯Ù‡ Ba ·¯Ú˙pL B‡ ,ÒÈÒt‚ B‡ „ÈÒ BÎB˙Ï72 ¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿∆
.ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ‡e‰L Ïk»∆¬≈∆»

אפר.71)שם.70) לגבי זר דבר אינו שעשן מפני
אדומה.72) פרה משריפת שלא פשוט, אפר

.ÂË·LBÁ‰73,ÔÏÒt ‡Ï - Ô˙BzLÏ ˙‡hÁ ÈÓ ÏÚ «≈«≈«»ƒ¿»…¿»»
Ô‰Ó ‰zLiL „Ú74BB¯b CB˙Ï ÈÏk‰ ÔÓ CÙL Ì‡Â . «∆ƒ¿∆≈∆¿ƒ»«ƒ«¿ƒ¿¿

ÏÒt ‡Ï - ÈÏkaL ÌÈna B˙ÙO ‰Ú‚ ‡ÏÂ75. ¿…»¿»¿»««ƒ∆«¿ƒ…»«

ד.73) פ"ט, פרה ר'74)משנה של בשיטתו יוסי כר'
מסיח  אינו מקודשים כבר שהמים מפני והטעם, יהושע.

שתה  אם אבל האחרון. ברגע בו יחזור אולי מהם, דעתו
(ראה  אחרים חיים בעלי כמו שבפיו, הרוק מפני פסלם,

מקודשים). שאינם מים דין פ"ז סוף המים 75)למעלה את
שלא  זהירותו והטעם, כשר. גרגר ואם שם: בכלי. שנשארו
לגמרי, דעתו הסיח שלא מוכיחה במים, בשפתיו לנגוע

שישארו. המים של הכשרן על וחשב

.ÊËÈÏk76‡·e ‰l‚Ó BÁÈp‰L ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ Ba LiL ¿ƒ∆≈«ƒ¿À»ƒ∆ƒƒ¿À∆»
BÈ‡L Ì„‡ ‡nL ;ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ‰qÎÓ B‡ˆÓe¿»¿À∆¬≈≈¿ƒ∆»»»∆≈
.È‡cÂa e‰qk Ì„‡ È¯‰L ,Ô‰a Ú‚ ˙‡hÁÏ ¯B‰Ë»¿«»»«»∆∆¬≈»»ƒ»¿««
‰ÏBÎÈ Ì‡ :‰l‚Ó B‡ˆÓe ‡·e ‰qÎÓ BÁÈp‰ƒƒ¿À∆»¿»¿À∆ƒ¿»

‰cÏÁ‰77- ‰ÏÈla ÏË BÏ „¯iL B‡ epnÓ ˙BzLÏ «À¿»ƒ¿ƒ∆∆»««««¿»
ÈzL Ô‡k LiL ÈtÓ .ÔÈ¯Lk - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÏeÒÙ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈∆≈»¿≈
Ì‡Â ;OÓ¯Â ‰iÁ ‰Ó‰a B‡ ‰lb Ì„‡ ˜ÙÒ :˙B˜ÙÒ¿≈»≈»»ƒ»¿≈»«»»∆∆¿ƒ

¯B‰Ë ‰È‰ ‡nL ,e‰lb Ì„‡ ¯ÓBÏ ‡ˆÓz78˙‡hÁÏ ƒ¿»«»»ƒ»∆»»»»¿«»
.‡Ï B‡…

מ"א.76) פי"א למעלה 77)שם (ראה בשתייתה הפוסלת
והיתר,78)הי"ב). באיסור בין מותר - להתיר ספקות ושני

וטהרה. בטומאה ובין

.ÊÈÒBn‰¯79Lec˜Ï e‡lÓ˙pL ÌÈÓ B‡ ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ «≈«ƒ¿À»ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - Ô¯ÓLÏ ‡ÓËÏ80. ¿»≈¿»¿»¬≈≈¿ƒ

מ"י.79) פ"ז הטומאה.80)שם מן כראוי שומר אינו טמא

.ÁÈÌÈL81„Á‡ ‡ÓËÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBL eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿ƒ∆««ƒ¿ƒ¿»∆»
ÈL ÏL B˙eL¯a Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯Lk - Ô‰Ó82¯‰Ë . ≈∆¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈ƒ»«

Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯Lk - ÈM‰ ‡ÓËÂ ¯ÓLÏ ¯ÊÁÂ¿»«ƒ¿…¿ƒ¿»«≈ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈
ÔBL‡¯ ÏL B˙eL¯a83ÌÈn‰ - ˙Á‡k Ô‰ÈL e‡ÓË . ƒ¿∆ƒƒ¿¿¿≈∆¿««««ƒ

ÔÈÏeÒt84. ¿ƒ

מ"א.81) פ"ח עליהם.82)שם שומר שחזר 83)השני
דומים 84)לטהרתו. [דינים טהור. שומר להם שאין מפני

ה"ב)]. (פ"ח למעלה נתבארו

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בעצמו 1) הוא שיהיה צריך אם לקידוש מים הממלא יבאר

מ  אם והמזה, אצלו המקדש ומניחם מים אדם ומקדש מלא
ובספינה, בנהר יוליכם אם למקום, ממקום מוליכם ואם
חטאת  מי לאחוריו, הכלי מפשיל אם שנתקדשו ומים
שמזין  וזה המזה להזות, כשר הוא ומי במשקל, ששקלם
הזייה. לכל האיזוב טבילת צריך ואם כוונה, צריך אם עליו

.‡‡lÓÓ‰2‡e‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ BÈ‡ - Lec˜Ï ÌÈÓ «¿«≈«ƒ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿∆
.„Á‡ ‰fÓe „Á‡ Lc˜Ó ‡l‡ ,‰fn‰Â Lc˜Ó‰ BÓˆÚ«¿«¿«≈¿««∆∆»¿«≈∆»«∆∆»

ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ‰¯ÚÓe ÈÏÎa Ì„‡ ‡lÓÓ ÔÎÂ3Lc˜Óe ¿≈¿«≈»»ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«≈
ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰ ‰¯ÚÓe ,¯Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ«≈¿»∆««ƒ«¿À»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ

.¯Á‡ ÈÏkÓ ‰fÓe«∆ƒ¿ƒ«≈

א.2) מג, משמע 3)יומא וכן ה"א, פ"ט פרה תוספתא
פרה. במס' משניות בכמה

.·Ì„‡ ‡lÓÓ4Ïk Lec˜ ‡Ïa BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe ÌÈÓ ¿«≈»»«ƒ«ƒ»∆¿¿…ƒ»
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÎÈÏBÓe ,ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ‰ˆ¯iL ÔÓÊ¿«∆ƒ¿∆¿≈¿»¿ƒ»ƒ»¿»
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קכה dnec` dxt zekld - dxdh xtq - hay 'a iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Ú ÏÎa ÔLc˜Óe ¯Ù‡ Ô‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓe≈ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆≈∆¿«¿»¿»≈
ÌÈÓÈ BÏˆ‡ Ì„‡ ÔÁÈpÓ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰ ÔÎÂ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿≈««ƒ«¿À»ƒ«ƒ»»»∆¿»ƒ
,enziL „Ú CÈ¯ˆ ‡e‰L ÌBÈ ÏÎa Ô‰Ó ‰fÓe ÌÈLÂ¿»ƒ«∆≈∆¿»∆»ƒ«∆ƒ«
Ì„‡ ¯nLÓe .¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓe ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÎÈÏBÓeƒ»ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ¿«≈»»

BÎÈÏBÓe BÏˆ‡ ‰¯t ¯Ù‡5¯ÈÚÓe ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ≈∆»»∆¿ƒƒ»¿»≈ƒ
˙Á‡ ÌÚt .¯ÈÚÏ6˙‡hÁ ÈÓ Ba ‰È‰L ÈÏk eÎÈÏB‰ ¿ƒ««««ƒ¿ƒ∆»»≈«»

Ú˜¯˜a ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‡ˆÓÂ ,Ôc¯ia ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»««¿≈¿ƒ¿»¿«ƒƒ«≈¿«¿«
ÔÈc ˙Èa e¯Ê‚ ‰ÚL d˙B‡a .ÌÈn‰ e‡ÓËÂ ‰ÈÙq‰«¿ƒ»¿ƒ¿¿««ƒ¿»»»»¿≈ƒ
˙‡hÁ ¯Ù‡ ‡ÏÂ ˙‡hÁ ÈÓ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ,ÏB„b‰«»∆≈«¬ƒƒ≈«»¿…≈∆«»

¯‰a7‡ÏÂ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ÌËÈLÈ ‡ÏÂ ,‰ÈÙÒ·e ¿»»ƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈«¿≈««ƒ¿…
Ï·‡ .ÈM‰ „vÏ Ì˜¯ÊÈÂ Ô‡kÓ ¯‰p‰ „ˆa „ÓÚÈ«¬…¿««»»ƒ»¿ƒ¿¿≈«««≈ƒ¬»

B¯‡eˆ „Ú ÌÈna Ì„‡ ‡e‰ ¯·BÚ8‰¯t ¯Ù‡ B„È·e ≈»»««ƒ««»¿»≈∆»»
Ô‰L ÌÈ˜È¯‰ ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÎÂ .ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ B‡«ƒ¿À»ƒ¿≈»»¿≈ƒ»≈»ƒ∆≈
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙‡hÁÏ e‡lÓ˙pL ÌÈÓe ,˙‡hÁÏ ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«»«ƒ∆ƒ¿«¿¿«»«¬«ƒ…

Ó - eLc˜˙‰ÈÙÒa ¯‰a Ì˙B‡ ÔÈ¯È·Ú9. ƒ¿«¿«¬ƒƒ»¿»»ƒ¿ƒ»

ט.4) פ"ג, חגיגה ומוליכו.5)תוספתא תימן: בכת"י
א.6) כג, מ"ה,7)חגיגה פ"ט פרה ובמשנה שם. כחכמים,

גזרו  "שלא עקביה בן חנניה דעת נגד הנהרות, בכל שגזרו
שהיה". כמעשה ובספינה בירדן שם.8)אלא פרה,

בנתינת 9) שנתקדשו אחר חטאת מי על אלא גזרו שלא שם,
האפר.

.‚ÏB„b‰ Ìia ‰ÈÙÒa ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ ÔÈ¯È·ÚÓ10 «¬ƒƒ«ƒ¿À»ƒƒ¿ƒ»«»«»
ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;ÌÈn‰ Èt ÏÚ [Ì‰a] ÔÈËLÂ¿»ƒ»∆«¿≈««ƒ∆…»¿∆»«

.¯‰a ¯Ù‡‰ ÏÚÂ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰««ƒ«¿À»ƒ¿«»≈∆¿»»

את 10) מצמצמים שאינם החכמים שאפילו משמיענו,
הגדול, הים על הרחיבוה לא שהיה, לכמעשה הגזירה
בברייתא: מלשונם זה ולמד בו. גזרו לא בספינה ואפילו
ים. לא אבל נהרות משמע הנהרות" שאר ואחד הירדן "אחד

.„ÌÈÓ CÈÏBn‰11ÌÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔLc˜Ï «ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ««ƒ
eLc˜˙pL12.ÂÈÙÏ ‡l‡ ÂÈ¯BÁ‡Ï ÈÏk‰ ÏÈLÙÈ ‡Ï , ∆ƒ¿«¿…«¿ƒ«¿ƒ«¬»∆»¿»»

- ÔÈ¯eÓL Ô‰L ÔÓÊa ;‰c ÈÓÏ ˙¯ÓLÓÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆∆¿≈ƒ»ƒ¿«∆≈¿ƒ
- ˙Bi·Á ÈzL ‡lÓ .ÔÈÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â ,‰c ÈÓ Ô‰≈≈ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ≈¿≈»ƒ

¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ˙Á‡Â ÂÈÙÏ ˙Á‡ Ô˙B13. ≈««¿»»¿«««¬»ƒ¿≈∆ƒ∆¿»

מ"ו.11) פ"ז, מדעתו 12)שם, רבינו הוסיף זו בבא 
הם  הדעת היסח ופסול מלאכה שפסול לשיטתו, בהתאם
שנתקדשו, מים פוסלת אינה אמנם והמלאכה ענינים, שני
שיטת  כבר (נתבארה אותם. פוסלת הדעת היסח אבל
משמירת  הדעת היסח מפני פוסלת שמלאכה הראב"ד,
מים  פוסלת אינה שמלאכה ששנינו, ומכיוון המים.
השיג  ולפיכך פוסלת, אינה הדעת שהיסח ברור מקודשים,

רבינו). דברי על מדאורייתא,13)כאן אמנם היא השמירה
– מאחוריו ולא דווקא מלפניו מעולה שמירה חובת אבל
ולא  שאיֿאפשר, במקום גזרו ולא היא, חכמים גזירת
ה"ו). פ"ז למעלה (ראה פעמיים ללכת הממלא על החמירו

.‰ÔÏ˜ML ˙‡hÁ ÈÓ14Ï˜LÓa15BzÚc ÁÈq‰ Ì‡ : ≈«»∆¿»»¿ƒ¿»ƒƒƒ««¿
ÔÈÏeÒt -16ÌÈ¯·c Ï˜L Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ¯Lk - Â‡Ï Ì‡Â , ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¬»ƒ»«¿»ƒ

- ˙Ï˜LÓ Ô‡OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙‡hÁ ÈÓa ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈«»ƒ«¬»»ƒ¿…∆
ÔÏÒt17˙¯ÓLÓ BÊ ÔÈ‡L ,18ÌÈ¯B‰h‰ el‡ Ïk . ¿»»∆≈ƒ¿∆∆»≈«¿ƒ

ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ ,ÔÈfnL B‡ ÔÈLc˜nL B‡ ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈»«≈ƒ
eÈ‰ Ì‡ ,Ô‰Ó ÔÈfnLÂ Ì‰Ó ÔÈLc˜Óe ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈∆¿∆«ƒ≈∆ƒ»
È¯‰ - ÔLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÈÏe·Ë¿≈««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿»¬≈

ÌÈ¯Lk el‡19Lecw‰Â Èeln‰Â ‰¯t‰ ‰OÚÓ ÏkL ; ≈¿≈ƒ∆»«¬≈«»»¿«ƒ¿«ƒ
ÈtÓe .e¯‡aL BÓk ,ÌBÈ Ïe·Ëa ¯Lk ‰Èf‰‰Â¿««»»»≈ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿≈
Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe ÛËL ÈÏk Ïk ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ¿«¿ƒ∆»¿≈∆∆«¿ƒƒ»

.˙‡hÁ ÈÓa Ô‰a ÔÈLnzLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«»

אֿב.14) נג, מסקנת 15)גיטין המים, משקל לדעת כדי
– לאו ואם פסולים, דעתו הסיח אם – "כנגדן" שם הגמרא
המים  כנגד שהניח היינו "שכנגדן" רבינו ומפרש כשרים.

המאזנים. בכף גם 16)משקלות פוסל הדעת שהיסח מפני
המקודשים. "בגופם",17)במים אמרו שם בגמרא

רבינו  פירוש ולפי מהם. דעתו הסיח כשלא אפילו פסולים
דברים  לשקול במשקלות בהם שהשתמש הכוונה "בגופם"
'חזון  ראה שם. הסוגיא בפירוש אחרת דרך (לרש"י אחרים

שמח'). ו'אור ט)18)איש' יט, (במדבר אמרה והתורה
עצמם  במים שמלאכה מזה יוצא נדה". למי "למשמרת
אינה  שמלאכה שאמרו ומה במקודשים, אפילו פוסלת
בשעת  אחרת מלאכה עשה אם הכוונה הקידוש, אחר פוסלת

שצט). מצוה חינוך' 'מנחת (ראה במים נתבאר 19)עיסוקו
של  במקומן כאן אלו דברים וכפלו ופ"ד, הי"ג, פ"א למעלה

חטאת. במי העוסקים אדם לבני הנוגעות ההלכות

.ÂÔÈ¯Lk Ïk‰20ÌeËÓËÂ ‰M‡Ó ıeÁ ,˙Bf‰Ï «…¿≈ƒ¿«≈ƒ»¿À¿
ÒBÈ‚B¯c‡Â21˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÔË˜Â [‰ËBL L¯ÁÂ]22; ¿«¿¿ƒ¿≈≈∆¿»»∆≈««

Lk Ï¯Ú‰Â .˙Bf‰Ï ¯Lk - ˙Ú„ Ba LiL ÔË˜ Ï·‡¯ ¬»»»∆≈««»≈¿«¿∆»≈»≈
‰f‰L ˙Ú„ Ba LiL ÔË˜ .‡ÓË Ï¯Ú‰ ÔÈ‡L ,˙Bf‰Ï¿«∆≈∆»≈»≈»»∆≈««∆ƒ»

ezcÚÒÓ ‰M‡‰Â23- B„Èa ÌÈn‰ BÏ ‰ÊÁ‡L ÔB‚k , ¿»ƒ»¿«««¿∆»¬»««ƒ¿»
.‰‡f‰ ˙ÚLa B„Èa ÊÁ‡z ‡lL „·Ï·e ,‰¯Lk B˙‡f‰«»»¿≈»ƒ¿«∆…∆¡…¿»ƒ¿««»»

.‰ÏeÒt - B˙Èf‰ ˙ÚLa B„Èa ‰ÊÁ‡ Ì‡Â¿ƒ»¬»¿»ƒ¿««»»¿»

מ"י.20) פי"ב אשה.21)פרה ספק במשנה:22)שהם
הכתוב, מן דרשו - א מג, (ביומא דעת". בו שאין "ותינוק
מים  למילוי פסול שהוא אףֿעלֿפי להזות כשר שקטן
שהרי  דעת, בו שיש קטן רק שהכשירו ומובן אפר. ולאיסוף
שבאיסוף  יוצא, ומזה ה"ז). (לקמן כוונה צריכה הזאה
וקטן", שוטה מחרש "חוץ מ"ד) פ"ה (פרה ששנינו ומילוי
ג  במשנה יוםֿטוב' ('תוספות דעת בו שיש קטן גם פסול

שם)). יומא מברייתא קושייתו וראה שם.23)שם,

.ÊB¯‰ËÏ ‡Óh‰ ÏÚ ˙Bf‰Ïe ÔeÎÏ CÈ¯ˆ ‰fn‰24; ««∆»ƒ¿«≈¿«««»≈¿«¬
‰Ê Ï·‡ .‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ‰eÎa ‡lL ‰f‰ Ì‡Â¿ƒƒ»∆…¿«»»«»»¿»¬»∆

ÂÈÏÚ ÔÈfnL25Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈfÓ ‡l‡ ,‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡ ∆«ƒ»»≈»ƒ«»»∆»«ƒ«»»»
˙Bf‰Ï Ôek˙n‰ .BzÚ„Ï ‡lLÂ BzÚ„Ï26‰f‰Â ÂÈÙÏ ¿«¿¿∆…¿«¿«ƒ¿«≈¿«¿»»¿ƒ»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ÂÈÙÏ ‰f‰Â ÂÈ¯BÁ‡Ï ,ÂÈ¯BÁ‡Ï27. «¬»«¬»¿ƒ»¿»»«»»¿»
B˙Èf‰ - ÂÈt ÏL ÔÈ„„vÏ ‰f‰Â ÂÈÙÏ ˙Bf‰Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿«¿»»¿ƒ»«¿»ƒ∆»»«»»

‰¯Lk28. ¿≈»

ולא 24) יט) (שם, הטמא" על הטהור "והזה זוטא: 'ספרי'
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`dnecקכו dxt zekld - dxdh xtq - hay 'b iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לטמא. נתכוון שלא  מ"ב.25)בזמן במשנה,26)שם
זו.27)שם. להזאה התכוון שלא של 28)מפני הצדדים

כפניו. דינם פניו,

.Á‰fn‰29‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ BÈ‡30‡l‡ ,‰Èf‰ ÏÎÏ ««∆≈»ƒ¿ƒ»¿»«»»∆»
e¯ÓbiL „Ú ‰Èf‰ ¯Á‡ ‰Èf‰ ‰fÓe ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·BË≈∆»≈«∆«»»«««»»«∆ƒ»¿

ÌÈn‰31ÏÚ B‡ Ì„‡ Èa ‰nk ÏÚ ˙Á‡ ‰Èf‰ ‰fÓe . ««ƒ«∆«»»««««»¿≈»»«
ÔÓ Ba Ú‚pL Ïk .‰‡Ó elÙ‡ ,˙Á‡k ÌÈÏk ‰nk«»≈ƒ¿««¬ƒ≈»…∆»«ƒ

¯B‰Ë - ‡e‰L Ïk ÌÈn‰32‰fn‰ Ôek˙iL ‡e‰Â , ««ƒ»∆»¿∆ƒ¿«≈««∆
·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·Ë .ÂÈÏÚ ˙Bf‰Ï33ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙Â ¿«»»»«∆»≈¿ƒ¿«≈¿««

‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·c34Ì„‡‰ ÏÚ B‡35d˙B‡Ó ‰f‰Â , »»∆¿«≈À¿»«»»»¿ƒ»≈»
,‰Ó‰a‰ ÏÚ B‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c ÏÚ ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»«»»∆≈¿«≈À¿»««¿≈»
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ·BÊ‡a ÌÈÓ e¯‡L Ì‡ƒƒ¿¬«ƒ»≈≈»ƒ«¬…

ÏÈaË‰Ïe36ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ¯‡M‰ ÔÓ ‰fÓ ‡l‡ , ¿«¿ƒ∆»«∆ƒ«¿»«»»»«
‰¯Lk B˙ÏÈ·Ë ˙lÁz È¯‰L ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰«≈ƒ«¿≈ƒ∆¬≈¿ƒ«¿ƒ»¿≈»

‰˙È‰37¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·Ë Ì‡ Ï·‡ . »¿»¬»ƒ»«∆»≈¿««»»
Ì„‡‰ ÏÚ ‰f‰Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ B‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L∆≈¿«≈À¿»««¿≈»¿ƒ»«»»»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ‡Óh‰ ÈÏk‰ ÏÚ B‡38¯ÊÁiL „Ú , ««¿ƒ«»≈«»»¿»«∆«¬…
ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙ÈÂ ‰iL ÌÚt ÏaËÈÂ¿ƒ¿…««¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿««»»»«

.‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ ¯·c»»«¿«≈À¿»

חטאת.30)שם.29) במי אזוב שבאזוב.31)טבילת
מאה".32) "עד המשנה מלשון זה מ"ג.33)למד שם
ללמוד 34) יש למשנתנו, בפירושו רבינו של מלשונו כלים.

(ראה  טמא באדם וכן ממש, טמאים בכלים שמדובר
ישראל'). ו'תפארת המשנה,35)'ברטנורא' לשון נקט

טעם  לי נתברר (ולא בפניֿעצמה בבבא "אדם" שכתבה
במשנה). ומפרש 36)הכפילות ישנה", "לא במשנה:

שנית. פעם להטביל צריך שאינו דבר 37)רבינו, לשם
הזאה. "אם 38)שצריך (במשנה: פסולה. שהטבילה מפני

זה, ולפי שנית, לטבול צריך מפרש ורבינו ישנה". באזוב יש
אפילו  הכוונה באזוב", יש "אם ששנינו: מה לפרש צריך
א. יז, ביומא חננאל' 'רבינו גירסת ראה באזוב. מים נשארו

שם). רש"י וראה ופירושו.

.ËÏÈaË‰39BÈ‡L ¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙Â ·BÊ‡‰ ˙‡ ƒ¿ƒ∆»≈¿ƒ¿«≈¿««»»∆≈
ÌÈÙhÓ‰ ÌÈn‰ - ‰‡ÓË Ïa˜Ó40ÔÈ¯Lk41,CÎÈÙÏ . ¿«≈À¿»««ƒ«¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

‰eÎa ·BÊ‡‰ ˙‡ Ô‰a ÏÈaË‰Â ¯ÊÁÂ ÈÏka eÙË Ì‡ƒ»¿«¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ»∆∆»≈¿«»»
.‰¯Lk B˙Èf‰ - ‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ ¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï¿««»»«¿«≈À¿»«»»¿≈»

שם.39) האזוב.40)פרה, לא 41)מן בכוונה הטבילה
אבל  והזה", "וטבל... אמרה התורה שהרי פסולה, נכונה
שאינו  דבר על הזה שאפילו ונראה, בכשרותם. נשארו המים
נטפו  ואם באזוב, שנשארו המים נפסלו לא טומאה, מקבל
ולהזות. האזוב את בהם לטבול מותר - לחטאת טהור לכלי

.È˙‡hÁ ÈÓ42ÈL‡¯ elÙ‡ Ô‰a Ï·BË - eËÚÓ˙pL ≈«»∆ƒ¿«¬≈»∆¬ƒ»≈
ÔÈÏBÚ·‚43‚tÒÈ ‡lL „·Ï·e ,‰fÓe44˙ÈÁBÏˆ .45 ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«∆…¿«≈¿ƒ

Bk¯„k ‰ÏÚÓe Ï·BË - ¯ˆ ‰ÈtL46CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰fÓe ∆ƒ»«≈«¬∆¿«¿«∆¿≈»ƒ
ÈÏk‰ Ècˆa ÚbÈ ‡nL ¯‰f‰Ï47.‰iL ÌÚÙa ¿ƒ»≈∆»ƒ«¿ƒ≈«¿ƒ¿««¿ƒ»

מ"ב.42) האזוב.43)שם של הבדים שלא 44)ראשי

למשנתנו). בפירושו (רבינו יטבול אלא הכלי, מדופני יקנח
פעמים.46)שם.45) כמה שם 47)אפילו שנדבקו

ועכשיו  הקודמת, בפעם האזוב הוצאת אגב מים טיפות
טבילה  כאן ואין בהן ויזה הטיפות אותן את האזוב יעלה
אבל  קצת, מגומגם הסגנון אמנם שם). במשנה (רבינו,

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה ברורה הכוונה

á"ôùú'ä èáù 'â éòéáø íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ביום 1) טבל ואם פרה, במי מת טמא מטהרים כיצד יבאר

הזאה, בלא ימים כמה ושהה במת שנטמא מי בלילה, והיזה
המטמאין  ושכל בשביעי, ולא בשלישי עליו שהוזה מי
הגבעולים  נפרדו ואם אזוב, מצוות כיצד הזאה, מקבלין
ואי  באזוב, מזים מאימתי ודין אגדו, שלא או העלים ונשרו

הכשר. אזוב זהו

.‡Ì„‡ Á˜BÏ ?‰c ÈÓa ˙Ó ‡ÓË ÌÈ¯‰ËÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ¿≈≈¿≈ƒ»≈«»»
‰LÏL ¯B‰Ë2ÔÈÁÏ˜3,˙Á‡ ‰c‚‡ Ô„‚B‡Â ·BÊ‡ ÏL »¿»¿»ƒ∆≈¿¿»¬À»««

„Á‡ ÏBÚ·b „·Â „a ÏÎ·e4ÔÈÏBÚ·‚ ÈL‡¯ Ï·BËÂ , ¿»«»«ƒ¿∆»¿≈»≈ƒ¿ƒ
ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ‰fÓe Ôek˙Óe ,ÈÏkaL ‰c ÈÓa¿≈ƒ»∆«¿ƒƒ¿«≈«∆«»»»«
ızL ¯Á‡ ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ÈLÈÏM‰ ÌBia ÌÈÏk‰«≈ƒ««¿ƒƒ««¿ƒƒ««∆»≈
.¯Lk - ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ‰f‰ Ì‡Â .‰nÁ‰««»¿ƒƒ»ƒ∆»»««««»≈

ÌBia Ï·BË ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÂÈÏÚ ‰fiL ¯Á‡Â5·È¯ÚÓe ¿««∆«∆»»««¿ƒƒ≈««¬ƒ
·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·Ë .·¯ÚÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â BLÓLƒ¿«¬≈»»∆∆»«∆»≈
‰f‰Â ÌBia ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·hL B‡ ,ÌBia ‰f‰Â ‰ÏÈla««¿»¿ƒ»«∆»«∆»≈«¿ƒ»

ÔÈ‡nËÓ ÌÈn‰Â ,‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ‰ÏÈla6ÈÓ ÌeMÓ ««¿»«»»¿»¿««ƒ¿«¿ƒƒ≈
¯‡a˙iL BÓk ,˙‡hÁ7·BÊ‡‰ ˙ÏÈ·Ë ‰È‰zL „Ú . «»¿∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆¿ƒ«»≈

ÌÈna8ÌBi·e ÈLÈÏM‰ ÌBia epnÓ B˙‡f‰ÂÈÚÈ·M‰ ««ƒ¿«»»ƒ∆««¿ƒƒ««¿ƒƒ
„enÚ ‰ÏÚMÓ ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰nÁ‰ ızL ¯Á‡««∆»≈««»¿ƒ»«¿»»ƒ∆»»«

.e¯‡aL BÓk ,¯Lk - ¯ÁM‰«««»≈¿∆≈«¿

מפסח 2) שווה בגזירה זה למדו קכח פיסקא חוקת בספרי
אזוב", אגודת "ולקחתם כב) יב, (שמות בו שכתוב מצרים

משלושה. פחות אגודה שלהם.3)ואין השורש עם בדים
מפרידם 4) יותר יש ואם אחד משורש בדים כמה יצאו שלא

שגבעול  אמר שם ח למשנה בפירוש (רבינו כשירים וכולם
כך, לפרש אפשר אי כאן אולם שייפתח, לפני פרח הוא

ט). משנה שם צריך 5)וראה שהטמא לומר התכוון לא
אומרת  שם) (פרה המשנה שהרי בלילה, ולא ביום לטבול
רבינו  כותב וכן בלילה" טובל עצמו הוא "אבל בפירוש:
הטהרה  את למהר אפשר כיצד מבאר, אלא הבאה, בהלכה

ב). הלכה ו פרק למעלה משנה של 6)(כסף המים פירוש,
מטמאים. הפסולה א,7)ההזאה הלכה ט"ו פרק לקמן

פירוש, מצוותם, נעשה שלא זמן כל מטמאים חטאת שמי
כהלכתם. הטמא על הוזו זה 8)שלא דין כתב למעלה

הדין. כך בטבילה שגם ומשמיענו מוסיף וכאן בהזאה

.·,‰‡f‰ ‡Ïa ÌÈÓÈ ‰nk ‰‰LÂ ˙Óa ‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿≈¿»»«»»ƒ¿…«»»
ÔÈfÓe ,ÌÈÓÈ ‰LÏL eÈÙa ‰BÓ - ˙Bf‰Ï ‡B·iLk¿∆»¿«∆¿»≈¿»»ƒ«ƒ
·È¯ÚÓe ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ»»«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ«¬ƒ
‡aL ı¯‡‰ ÌÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BLÓLƒ¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿«»»∆∆»
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BÈ‡ - ÈlL ÈLÈÏL ÌBi‰ :¯Ó‡ elÙ‡L ,˙Bf‰Ï¿«∆¬ƒ»««¿ƒƒ∆ƒ≈
˙BÓÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,‡ÓË ÌBi‰ ‡nL ,ÔÓ‡∆¡»∆»«ƒ¿»¿ƒ»»ƒƒ¿

˙Bf‰Ï ‡aL ¯·Á Ï·‡ ;eÈÙa9ÏÚ B‡ ÂÈÏÚ ÔÈfÓ - ¿»≈¬»»≈∆»¿««ƒ»»«
„iÓ ÂÈÏk10‰f‰L ÈÓ .11ÂÈÏÚ ‰f‰ ‡ÏÂ ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ ≈»ƒ»ƒ∆À»»»«¿ƒƒ¿…À»»»

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ï·BË - ÌÈÓÈ ‰nk ‰‰LÂ ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿»»«»»ƒ≈¿»≈∆ƒ¿∆
ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ,‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,ÈÚÈ·M‰ ¯Á‡«««¿ƒƒ≈«≈««¿»«ƒ»»
Ï·Ë elÙ‡ .‰ÏÈ·Ë ¯Á‡ ÔÈa ‰ÏÈ·Ë Ì„˜ ÔÈa ,ÌBia«≈…∆¿ƒ»≈««¿ƒ»¬ƒ»«

È¯ÈOÚ ÏÈÏa B‡ ÈÚÈLz ÏÈÏa12¯ÁÓÏ ÂÈÏÚ ÔÈfÓ - ¿≈¿ƒƒ¿≈¬ƒƒ«ƒ»»¿»»
‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡13. ««»≈««»

לטומאתו.9) שלישי יום שהיום ראשונה 10)ואומר הזאה
שנייה. הזאה כליו על או עליו מזים ימים ארבעה ואחר

מוסר 11) יא משנה יב, פרק פרה למשנה בפירושו רבינו
כמה  שם ויש קכט, פיסקא חוקת בספרי אלה דינים מקור
שמיני, שביעי, ליום אלא לי אין גורס: ורבינו גירסאות,
לטומאתו  בשביעי היזה לא אם (פירוש מניין ועשירי תשיעי
טהור)? שהוא מניין בעשירי, או בתשיעי בשמיני, אלא
לא  אפילו אופן (בכל מקום מכל - "וחטאו" לומר תלמוד
טבילה  קדמה אם אומר שהייתי ממשיך: והספרי בשביעי).
בגדיו  "וכבס כך ואחר "וחטאו" לומר תלמוד יצא, להזאה
נאמרה  זו אחרונה שדרשה רבינו שם ומפרש במים". ורחץ
רשאי  תשיעי או בשמיני היזה אם אבל בשביעי, כשהיזה רק
שעליו  שהכתוב מפני ונימוקו, ההזאה, קודם לטבול הוא
פסק  ולפיכך בשביעי. בהזאה מדבר הספרי לימוד מסתמך
ביום  עליו שיזה "ואחר שביעי; בהזאת א, בהלכה למעלה
כותב: ימים כמה בשהה זו ובהלכה וכו'" טובל  השביעי
טבילה". לאחר בין טבילה קודם בין ביום עליו "ומזין

מחר.12) יום של החמה שקיעת עד יום טבול והוא
לפני 13) כשטבל שכן ומכל שנייה. טבילה צריך ואינו

הטבילה. טהרת ונגמרה החמה שקיעת

.‚ÔÈ‡nhn‰ Ïk14ÌÈ·Ê ?„ˆÈk .‰‡f‰ ÔÈÏa˜Ó »«ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«»»≈«»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈfÓ - ˙Óa e‡ÓËpL ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ˙B·ÊÂ¿»ƒ¿¿∆ƒ¿¿¿≈«ƒ¬≈∆
Û‡ ,˙Ó ˙‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ë Ì‰ È¯‰Â ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ¿ƒƒ«¬≈≈¿ƒƒÀ¿«≈«
‰f‰Â :¯Ó‡pL .˙¯Á‡ ‰‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿≈ƒÀ¿»«∆∆∆∆¡«¿ƒ»
‰Èf‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .ÈLÈÏM‰ ÌBia ‡Óh‰ ÏÚ ¯‰h‰«»…««»≈««¿ƒƒ»»«¿»∆«»»
Ïa˜Ó Ï¯Ú‰ ÔÎÂ .‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆««ƒ∆»≈¿≈∆»≈¿«≈
ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ï¯Ú ?„ˆÈk .‰‡f‰«»»≈«»≈∆ƒ¿»¿≈¿À»»»¿ƒƒ
Ï·BË ÏBniLÎe ,˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÈÚÈ·Le¿ƒƒ¬≈∆»ƒÀ¿«≈¿∆ƒ≈

·¯ÚÏ ÌÈL„wa ÏÎB‡Â15. ¿≈«√»ƒ»∆∆

אמרו:14) א צג, ובזבחים ובברייתא יט חוקת זוטא ספרי
(כסף  במחלוקת שנוי אינו זה שדין ונראה עליה". מזין "נדה

בטהרה".15)משנה). פסחיהם ועשו וטבלו "מלו שם:

.„·BÊ‡ ˙ÂˆÓ16ÁÏ˜Â ÁÏ˜ ÏÎÂ ,ÔÈÁÏ˜ ‰LÏL - ƒ¿«≈¿»¿»ƒ¿»∆«»∆«
BÚ·‚ ‰LÏL e‡ˆÓ .„Á‡ ÏBÚ·bÂÈ¯ÈLe .ÔÈÏ ƒ¿∆»ƒ¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»»

ÌÈL17Á˜Ï Ì‡ B‡ .18.¯Lk - Ô„‚‡Â ‰lÁza ÌÈL ¿«ƒƒ»«¿«ƒ«¿ƒ»«¬»»»≈
¯‡L ‡Ï elÙ‡ ,ÔÈÏÚ‰ e¯LÂ ÔÈÏBÚ·b‰ e„¯t˙ƒ¿»¿«ƒ¿ƒ¿»¿∆»ƒ¬ƒ…ƒ¿«
È¯ÈML ;¯Lk - ‡e‰L Ïk ‡l‡ Ì‰Ó ÏBÚ·b ÏkÓƒ»ƒ¿≈∆∆»»∆»≈∆¿»≈

‡e‰L ÏÎa ·BÊ‡‰19ÔÈca ‰LÏL Ba LiL ÁÏ˜ .20- »≈¿»∆∆«∆≈¿»«ƒ
B˜qÙÓ21˙BÈ‰Ï B˙ÂˆnL ;ÔzLÏL „‚B‡ Ck ¯Á‡Â ¿«¿¿««»≈¿»¿»∆ƒ¿»ƒ¿
‰c‚‡22‰È‰iL ‰¯Bza L¯t˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¬À»««ƒ∆…ƒ¿»≈«»∆ƒ¿∆

B‡ B˜qÙ ‡ÏÂ B„‚‡L B‡ B„‚‡ ‡ÏÂ B˜qÙ .‰c‚‡¬À»ƒ¿¿…¬»∆¬»¿…ƒ¿
·BÊ‡‰ .¯Lk - Ba ‰f‰Â B„‚‡ ‡ÏÂ B˜qÙ ‡lL∆…ƒ¿¿…¬»¿ƒ»»≈»≈

¯ˆw‰23B„‚B‡ -24LBk‰ ÏÚ ËeÁa25,Ba ‡ˆBiÎÂ «»»¿¿««¿«≈
Ï·BËÂ26‰fÓe ·BÊ‡a ÊÁB‡Â ,‰ÏÚÓe ÌÈna27˜tzÒ . ¿≈««ƒ«¬∆¿≈»≈«∆ƒ¿«≈

ËeÁ‰ ÔÓ Ì‡ BÏ28LBk‰ ÔÓ B‡ ‰f‰29ÔÓ B‡ ƒƒ«ƒ»ƒ«ƒ
ÏBÚ·b‰30‰ÏeÒt B˙‡f‰ -31. «ƒ¿«»»¿»

כהקדמה 16) כאן ונכפלה למעלה כבר נאמרה זו הלכה תחילת
אחריה. הבאים לדינים ואגדם 17)קצרה שלושה לקח אם

לכתחילה. בהם להזות מותר מהם אחד מצוה 18)ונאבד
שניים  רק לקח ואם קלחים שלושה לקחת המובחר מן
"לרבנן  אמרו א יג, בסוכה לכתחילה. להזות מותר ואגדם
כרבנן. רבינו ופסק לעכב לא אבל למצוה" שלושה
כשר, כן גם אחד נשתייר שאם חכמים אמרו שם [בברייתא
שפסק  ונראה כשרים, שניים שרק משמע כאן רבינו ומדברי

עליו]. חולק אין שבמשנתנו מפני יוסי כרבי לפני 19)בזה
שניים  שצריך רבינו ופסק הבדים מספר בשיירי המדובר כן
זה  ודבר עצמו, ובד בד כל של בשיריים המדובר וכאן

זה. בסיומו להדגיש כך 20)התכוון גורס שרבינו נראה
אחד. משורש יוצאים בדים ששלושה ומפרש, במשנה
קלחים. שלושה בו שיש איזוב כתוב: שלפנינו בספרי

הבדים.21) שלושת את א 22)מפריד (הלכה למעלה
קכח, פיסקא חוקת הספרי דברי הובאו הראשונה) בהערה
בשלושה  שמצוותו מצרים מפסח שווה בגזירה שלמדנו
לאגדם. שמצוה נלמד עצמה זו שווה ומגזירה בדים

החטאת.23) למי יגיע לא בידו קושרו.24)וכשיאחזנו
בכוש.26)פלך.25) אוחז להזות 27)כשהוא שצריך

אחר. דבר ידי על להניעו ולא עצמו בו 28)באיזוב שאגד
האיזוב. בדי בו.29)את כשירה.30)שקשרו והזאתו

אותו 31) מוציאה הזאה ספק ואין טמא וודאי שהוא מפני
הוודאית. טומאתו מידי

.‰˙B¯Óza ‡ÏÂ ·BÊ‡‰ ˙B˜BÈa ‡Ï ÔÈfÓ ÔÈ‡32, ≈«ƒ…¿¿»≈¿…«¿»
‡lL ÔÈÏBÚ·b ?˙B˜Bi‰ Ô‰ el‡ .ÔÈÏBÚ·ba ‡l‡∆»«ƒ¿ƒ≈≈«¿ƒ¿ƒ∆…

eÏÓ‚33- Lc˜nÏ ÒÎÂ ˙B˜Bia ÂÈÏÚ ‰f‰L ÈÓe . »¿ƒ∆À»»»«¿¿ƒ¿««ƒ¿»
¯eËt34ıiMÓ ?·BÊ‡a ÔÈfÓ È˙ÓÈ‡Óe .35·BÊ‡Â . »≈≈»««ƒ»≈ƒ∆»≈¿≈

Ïk .Ú¯ˆn‰ ˙‡ Ba ¯‰ËÏ ¯Lk - ‰c ÈÓ Ba ‰f‰L∆À»≈ƒ»»≈¿«≈∆«¿…»»
ÈÂÏ ÌL BÏ LiL ·BÊ‡36ÔÈ¯BwL ·BÊ‡‰Â .ÏeÒt - ≈∆≈≈¿«»¿»≈∆ƒ

„eÁÈa ·BÊ‡ B˙B‡37·BÊ‡‰ ‡e‰Â ,¯Lk‰ ‡e‰ - ≈¿ƒ«»≈¿»≈
B˙B‡ ÔÈ¯BwL ‰Ê Ï·‡ ;ÌÈza ÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¬≈»ƒ¬»∆∆ƒ

.ÏeÒt - È¯a„Ó ·BÊ‡Â ˙ÈÏÁk ·BÊ‡Â ÔÂÈ ·BÊ‡≈»»¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»

למשנה).32) בפירושו (רבינו האיזוב זרע שבו כיס
בארץ".33) אשר "הוא רבינו: מפרש במשנה מאוד, רכים
למלקות,34) בו התרו אם ממלקות ובמזיד מחטאת בשוגג

ומדרבנן  התורה, מן וכשרים שמם, איזוב יונקות שגם מפני
בתמרות  הזה ואם שנייה. הזאה וצריך זו בהזאה יצא לא

שם. קמא כתנא פסק קטן 35)חייב. (כיס ניצה יוציא
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פיתוחו). לפני בו טמון את 36)שהפרח המלווה נוסף שם
"איזוב". תוספת.37)השם בלי

.Â‰¯L‡ ÏL ·BÊ‡38‰„B·Ú ÏLÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ ≈∆¬≈»¿∆ƒ«ƒ««¿∆¬»
‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏLÂ ‰¯Ê39‰ÏeÒt -40‰Óe¯z ÏL . »»¿∆¿»¿≈»¿»∆¿»
‰fÈ ‡Ï - ‰¯B‰Ë41.¯Lk - ‰f‰ Ì‡Â , ¿»…«∆¿ƒƒ»»≈

בזה 38) כיוצא אליל. לשם שניטעו אחרים ונטעים אילן
ב) לא, (שם בגמרא ופירשו לולב גבי ב, כט, בסוכה שנינו
אמרה  שהתורה משה) (שבזמן דמשה באשירה שהמדובר
"כתותי  ולפיכך באש" תשרפון "ואשריהם ג): יב, (דברים
ולולב  שיעור) בו ואין הוא וטחון (ככתות שיעוריה" מיכתת
אינן  הארץ כיבוש אחרי שניטעו האשירות אבל שיעור. צריך
אסורות  שהן פי על אף בדיעבד וכשירות שריפה טעונות
הן  חובה (המצוות ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות בהנאה,
לאשירה  מתכוונת כאן התוספתא שגם ונראה, הנאה). ולא
(הר"ש  שיעור צריך שאיזוב מפני ופסול משה שבזמן

ז). י"א פרק למשנה שלקטו 39)בפירושו איזוב שם.
ומעשרות. בתרומה חייב הוא 40)לאכילה אם אפילו

פרק  לקמן (ראה החטאת מי את מטמא ואינו מכביצה פחות
יא) יט, (במדבר תורה שאמרה מפני והטעם, ו). הלכה י"ב
צריך  בהזאה העיסוק שכל למדנו הטמא" על הטהור "והזה

למשנתנו). בפירושו (הרא"ש בטהרה כיוצא 41)להיות
שם  ופירשו תרומה של אתרוג גבי ב לד, בסוכה שנינו בזה
לקבל  שמכשירה מפני או שמפסידה מפני ב) (לה, בגמרא

טומאה.

.ÊÚÏ BËwlL ·BÊ‡ÌÈˆ42ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ eÏÙÂ43- ≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿»¿»»«¿ƒ
B·bÓ44‰Èf‰Ï ¯Lk ‡e‰Â45ÔÈÏÎ‡Ï BËwÏ .46eÏÙÂ ¿«¿¿»≈¿«»»ƒ¿»√»ƒ¿»¿

ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ47È¯‰L ,ÏeÒt - B·bpL Èt ÏÚ Û‡ , »»«¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»∆¬≈
‰Èf‰Ï ‡ÓË48ÏÎÂ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏkL ; ƒ¿»¿«»»∆»««¿ƒ¿»»√»ƒ¿»

ÌÈÏk‰49BÓk ,˙‡hÁ ÔÈÚÏ ÌÈ‡ÓËk Ô‰ È¯‰ «≈ƒ¬≈≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿««»¿
ÌÈˆÚÏ Ë˜Ïk ‰Ê È¯‰ - ˙‡hÁÏ BËwÏ .e¯‡aL50, ∆≈«¿ƒ¿¿«»¬≈∆¿ƒ¿»¿≈ƒ

.Ba ‰fÓe B·bÓ - ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ eÏÙ Ì‡Â¿ƒ»¿»»«¿ƒ¿«¿«∆

טומאה,42) מקבל אינו לאוכלו בכוונה נלקט שלא איזוב
אנשים  שיש פי על ואף אדם למאכל מיוחד שאינו מפני
אפילו  אדם, למאכל מיוחד שהוא דבר אבל אותו, שאוכלים

טומאה. מקבל - להסקה לקטו טמאים 43)אם אפילו
במי 44)ממש. המשקין טיפות תתערבנה שלא כדי

טומאה.45)החטאת. מקבל אינו מחשבתו 46)שהרי
באחד  כשיוכשר טומאה לקבל וראוי אוכל אותו עושה

המשקין. חטאת.47)משבעת בטהרת נשמרו שלא
אותם 48) ידי ועל לחטאת נטהרו שלא במשקין בנגיעתו

והטומאה  וההכשר טומאה, לקבל הוכשר עצמם המשקין
כאחת. חטאת.49)באים בטהרת נשמרו רק 50)שלא

כאוכל. אותו עושה אכילה מחשבת

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
השיעור 1) הוא כמה עליו והיזה במת שנטמא אדם יבאר

בני  שני על או כלים שני על להזות נתכוון בו, ליגע הצריך
שני  על היזה לאחר, ממנו ונפל האחד על והיזה כאחת אדם
שהם  הכלים כאחת, שניהם על היזה אם לו ונסתפק כלים

לטומאה  חיבור או לזה ולא לזה או ולהזייה לטומאה חיבור
להזייה. ולא

.‡Ïk Ú‚pL ÔÂÈk - ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»¿≈¿À»»»≈»∆»«»
‡ÓË ÏL B¯Oa ¯BÚÓ ÌB˜Ó ÏÎa ‰cp‰ ÈnÓ ‡e‰L∆ƒ≈«ƒ»¿»»≈¿»∆»≈

‰Èf‰ BÏ ‰˙ÏÚ2L‡¯ ÏÚ ‰‡f‰‰ ‰ÏÙ elÙ‡ . »¿»«»»¬ƒ»¿»««»»«…
BBLÏa ‰Ú‚ Ì‡ Ï·‡ .B˙ÙO L‡¯ ÏÚ B‡ BÚaˆ‡∆¿»«…¿»¬»ƒ»¿»ƒ¿

ÌeÏk dÈ‡ -3ÈeÏbaL ÌÈ¯·È‡k ÔBLl‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ≈»¿««ƒ∆«»»≈»ƒ∆«»
‰‡ÓË ÔÈÚÏ4e¯‡aL BÓk ,5ÈeÏbaL ÌÈ¯·È‡k ÔÈ‡ , ¿ƒ¿«À¿»¿∆≈«¿≈»»≈»ƒ∆«»

ÈÏk ÔÎÂ .‰ÏÈ·Ëe ‰‡f‰ ÔÈÚÏ6‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL ¿ƒ¿««»»¿ƒ»¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¿≈¿ƒ»
ÈnÓ ‡e‰L Ïk ÈÏk ÏL BÙe‚Ï ÚÈb‰L ÔÂÈk - ÂÈÏÚ»»≈»∆ƒƒ«¿∆¿ƒ»∆ƒ≈

.‰‡f‰ BÏ ‰˙ÏÚ ‰cp‰«ƒ»»¿»«»»

שהזאה 2) חכמים של דעתם שמפרש א), צג, (זבחים כרבא
להיות  צריך שבכלי בגמרא, שם ופירשו שיעור. צריכה אינה
רבינו  כתב (וכן האזוב של גבעולים ראשי טבילת כשיעור
כל  טיפה מספיקה הטמא על אבל ה"א), בפט"ו לקמן

ורבנן 3)שהיא. רבי מחלוקת גלוי. מקום שאינה מפני
כחכמים. ופסק א כה, שם.4)בקידושין עולא דברי

ה"ג.5) מת טומאת מהלכות מ"ב:6)בפ"א פי"ב פרה
מאה". הן אפילו הכלים ועל האדם על "מזין

.·ÌÈÏk ÈL7ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙pL Ì„‡ Èa ÈL B‡ ¿≈≈ƒ¿≈¿≈»»∆ƒ¿«≈¿««
ÏÚÓ ÌÈn‰ eÙËÂ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰Â ˙Á‡k Ô‰ÈL¿≈∆¿««¿ƒ»«∆»≈∆¿»¿««ƒ≈«
eÏtiL „Ú B˙‡ÓËa ÈM‰ È¯‰ - ÈM‰ ÏÚ ÔBL‡¯‰»ƒ««≈ƒ¬≈«≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿

˙ÈˆÓz‰ ÔÓ ‡Ï ,‰fn‰ ˙Èf‰Ó ÌÈn‰ ÂÈÏÚ8ÏÚ ‰f‰ . »»««ƒ≈«»«««∆…ƒ««¿ƒƒ»«
B‡ „Á‡k Ô‰ÈL ÏÚ ‰f‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ÌÈÏk ÈL¿≈≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒƒ»«¿≈∆¿∆»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ÂÈÏÚ ‰ˆÓ B¯·ÁÓ9. ≈¬≈ƒ¿»»»«»»¿»

שמקורה 7) זו, שבהלכה השניה מהבבא יוצא זה דין
ב. פי"ב, פרה מן 8)במשנה לא אחר, ממקום המתמצים

טומאה,9)האזוב. ודאי מידי מוציאה אינה הזאה שספק
פי"א  למעלה (ראה חזקתו על טמא העמד אומרים: ואנו

ה"ד).

.‚ËÁÓ10O¯Á‰ ÏÚ ‰e˙pL11ÏÚ ˜ÙÒ ,‰ÈÏÚ ‰f‰Â ««∆¿»««∆∆¿ƒ»»∆»»≈«
B˙Èf‰ - ‰ÈÏÚ ‰ˆÓ O¯Á‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‰f‰ ËÁn‰«««ƒ»»≈ƒ«∆∆ƒ¿»»∆»«»»

‰ÏeÒt12. ¿»

הזאה.11)שם.10) לו אין חרס בבות 12)וכלי שלוש
החוט, מן ספק א. הזאה: בספק המדובר ובכולן זו, במשנה
ג. כלים; שני ב. מ"ד); פי"א למעלה (ראה האזוב מן ספק
בבא  כל זו", אף זו "לא בסדר ונשנו החרס. על מחט
בכלל  אם הוא שהספק בחוט, רק לא קודמתה. על מוסיפה
נפלה  שבוודאי כלים, בשני גם אלא האזוב, מן הטיפה נפלה
ויותר  פסולה. - השני לכלי גם והגיעה האזוב מן הטיפה
אחד  כלי על שנפלה שהטיפה כלים בשני רק לא מזה,
אפילו  אלא להזאה, יותר ראויה ואינה מצוותה נעשית
נעשית  לא החרס על נפלה אם שאפילו החרס, על במחט
על  ונפלה החרס מן ניתזה שאפילו לחשוב ואפשר מצוותה,
פסולה, שהיא המשנה אותנו משמיעה כשרה, היא המחט
הטמא  הכלי על האזוב מן ישר לבוא צריכה שההזאה מפני

ישראל). (תפארת
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.„ÌÈÏk13ÔÈÏvÙÓ‰14,ÌÈ¯ÓÒÓa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ¯aÁnL ≈ƒ«¿À»ƒ∆¿À»ƒ∆»∆¿«¿¿ƒ
˙¯tÒÓ ÔB‚k15ÌÈ˜¯t ÏL16ÈËÈ‰¯ ÏL ÏÓÊÈ‡Â17 ¿«¿…∆∆¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18‰‡ÓËÏ ¯eaÁ - ¿«≈»∆ƒ¿«¿»»ƒ¿À¿»
‰Èf‰Ïe19‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL ,20Ï ¯eaÁ BÈ‡ -‡ ¿«»»∆…ƒ¿«¿»»≈ƒ…

?‰Èf‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ Ô‰ „ˆÈk .‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ»∆¿…»∆≈«≈ƒ¿À¿»¿«»»
‡ÓË - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓË Ì‡L∆ƒƒ¿»∆»≈∆ƒ¿«¿»»ƒ¿»

ÈM‰21- ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡Â , «≈ƒ¿ƒƒ»«∆»≈∆ƒ¿«¿»»
„ˆÈÎÂ .„Á‡ Ûeb Ô‰ el‡Îe ,Ô‰ÈLÏ ‰Èf‰ ‰˙ÏÚ»¿»«»»ƒ¿≈∆¿ƒ≈∆»¿≈«
‡ÓË Ì‡L ?‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ BÈ‡≈ƒ…¿À¿»¿…¿«»»∆ƒƒ¿»
,B¯·Á ‡ÓË ‡Ï - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆…ƒ¿«¿»»…ƒ¿»¬≈
˙ÚLa ‡lL Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰Â Ô‰ÈL e‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿¿¿≈∆¿ƒ»«∆»≈∆∆…ƒ¿«
.ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ¯‰Ë ‡Ï - ‰Î‡ÏÓ¿»»…ƒ≈¬≈««ƒ∆≈¿À»ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰ÊÂ22eÈ‰iL ,e¯Êb ¿∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿∆ƒ¿
‰¯Êb ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL elÙ‡ ‰‡ÓËÏ ¯eaÁƒ¿À¿»¬ƒ∆…ƒ¿«¿»»¿≈»
Ô‰Ó „Á‡a ‰Ú‚ Ì‡ ÌÏBÚÏe ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚL ÌeMÓƒ¿«¿»»¿»ƒ»¿»¿∆»≈∆
eÈ‰È ‡lL ,Ô‰ÈÏÚ e¯Êb ÔÎÂ .B¯·Á ‡ÓË - ‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿»¬≈¿≈»¿¬≈∆∆…ƒ¿
‡lL ÌeMÓ ‰¯Êb ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa elÙ‡ ‰Èf‰Ï ¯eaÁƒ¿«»»¬ƒƒ¿«¿»»¿≈»ƒ∆…
‡Ï - Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡ ÌÏBÚÏe ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLaƒ¿«¿»»¿»ƒƒ»«∆»≈∆…
ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÂÈÏÚ Ì‚ ‰fiL „Ú ,B¯·Á ¯‰Ëƒ≈¬≈«∆«∆«»»ƒ≈»«¿»∆»
¯eaÁ BÈ‡Â ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ ÚÓBL ‰z‡L ÌB˜Ó»∆«»≈«ƒ¿À¿»¿≈ƒ

Ì‰È¯·cÓ ‰¯Ê‚ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ - ‰Èf‰Ï23C¯c‰ ÏÚ , ¿«»»≈∆∆»¿≈»ƒƒ¿≈∆««∆∆
.e¯‡aL∆≈«¿

ב.13) מח, ובשעת 14)שבת מתפרקים, הכלי חלקי
מחוברים. החלקים חלקים.16)מספריים.15)מלאכה

ובו 17) איזמל, בו שמכניסים עץ של "דפוס מפרש רש"י
כנראה  מתכוון רבינו אולם (מעצד). הקרשים" את מחליקים
במסמרים" לזה זה "שמחוברים כתב: שהרי אחר, לכלי

במסמרים. מחוברים חלקיו אין שהאדם 18)ומעצד בזמן
בהם. לקמן.19)משתמש ואפילו 20)מבואר

מחוברים. בטומאה.21)כשהפרקים הוא נגע כאילו
א.22) מט, שם בין 23)כרבא, הבדל אין התורה שמן

חיבור  שהוא מה וכל להזאה, חיבור ובין לטומאה חיבור
להזאה. חיבור הוא לטומאה

.‰ÔB‚k ,„Á‡ Ûe‚k eOÚpL „Ú Ô¯aÁL ÌÈÏk ÈL¿≈≈ƒ∆ƒ¿»«∆«¬¿∆»¿
¯eaÁ el‡ È¯‰ - ˙BÚÈ¯È ÈzL B‡ ÌÈ„‚a ÈL ¯ÙzL∆»«¿≈¿»ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈ƒ

‰‡ÓËÏ24‰‡f‰Ïe25„Á‡ ÈÏÎk Ô‰L ÈtÓ ,26. ¿À¿»¿«»»ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ∆»

מדרבנן.25)לחומרא.24) אפילו ראה 26)לקולא,
הבאה. ההלכה

.ÂÏÏL27ÔÈÒ·Bk‰28ÌÈ‡ÏÎa ¯eÙz ‡e‰L „‚a‰Â29 ¿««¿ƒ¿«∆∆∆»¿ƒ¿«ƒ
Ô¯Èz‰Ï ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â30‰Èf‰Ï ¯eaÁ BÈ‡ -31Ô‰ È¯‰Â , ¿≈¿ƒ¿«ƒ»≈ƒ¿«»»«¬≈≈

ÌÈlq‰ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ¯eaÁ32ÏzwaL33ÏL ‰hn‰Â , ƒ¿À¿»¿≈««ƒ∆««¿»¿«ƒ»∆
Ïa¯Ë34‰·ÈÏk ÏL Ô¯˜Â ,35È‡ˆBÈ ÏL ÌÈ¯˜Â , «¿»¿∆∆∆¿ƒ»¿«¿«ƒ∆¿≈
ÌÈÎ¯„36˙BÁzÙn‰ ˙ÏLÏLÂ ,37‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ - ¿»ƒ¿«¿∆∆««¿¿ƒ¿À¿»¿…

ÏÒ ÏÎa ‰fn‰ ÔÓ ÌÈn‰ eÚbiL CÈ¯ˆ ‡l‡ ;‰‡f‰Ï¿«»»∆»»ƒ∆ƒ¿««ƒƒ««∆¿»«
ÏÎ·e ,Ô¯˜Â Ô¯˜ ÏÎ·e ,ÁzÙÓe ÁzÙÓ ÏÎ·e ,ÏÒÂ»«¿»«¿≈««¿≈«¿»∆∆»∆∆¿»

.˙ÏvÙÓ‰ BÊ ‰hnÓ ‰¯B˜Â ‰¯B˜»¿»ƒƒ»«¿À∆∆

קצר.27) לזמן שנעשתה כובסים 28)תפירה של דרכם
כביסה  אגב יאבדו שלא כדי גדולים, עם קטנים בגדים לחבר

אחרים. של בבגדים להחליפם שלא כדי שעטנז,29)או
פשתן. בחוט צמר בגדי שתפר כגון יחדיו, ופשתים  צמר

ואףֿעלֿפי 30) גמור. חיבור זה אין ולפיכך האיסור, מפני
קיימא. בת היא לעצמה כשהיא הזה 31)שהתפירה אם

הם  שלטומאה ואףֿעלֿפי השני, נטהר לא מהם אחד על
מ"ט.32)חיבור. פי"ב קשורים 33)פרה גדולים סלים

תלויים  והם חמורים, גבי על פירות בהם ומובילים יחד,
גם  וכנראה שם. (ר"ש משמאלו והשני החמור מימין אחד

שקיצר). אלא לכך, התכוון בפירושו לדוש 34)רבינו כלי
מתפרקים. חלקים מכמה מחובר והוא תבואה, בו

"קרן"35) נקראת והרגל מתפרקות, שרגליה מתים מיטת
בפירושו). חוליות 36)(רבינו עשויים קרן בתבנית כלים

לשתייה. בהם ומשתמשים בהם 37)חוליות, שתלויים
מפתחות. כמה

.Ê¯aÁÓ‰38˙B˙Òk LÏL39ÏL LLÂ ,¯Óˆ ÏL «¿«≈»¿»∆∆∆¿≈∆
˙BÁtËÓ ‰¯OÚ ÌÈzL B‡ ,ÌÈÈ„Ò ‰LÏL B‡ ,ÔzLtƒ¿»¿»¿ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»

‡ È¯‰ -‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ el40Ô‡kÓ ¯˙È ;41- ¬≈≈ƒ¿À¿»¿«»»»≈ƒ»
‰‡ÓËÏ ¯eaÁ42‰‡f‰Ï ‡ÏÂ43˙ÈlËÂ „Á‡ ˜eÏÁ . ƒ¿À¿»¿…¿«»»»∆»¿«ƒ

‰‡ÓËÏ ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - „Á‡ ÔÈ¯˜·eÏ˜e ˙Á‡««¿¿»ƒ∆»¬≈≈ƒ¿À¿»
Ïk ,¯˙BÈa ÔÈ·Á¯ B‡ ¯˙BÈa ÔÈk¯‡ eÈ‰ elÙ‡ ,‰Èf‰Ïe¿«»»¬ƒ»¬Àƒ¿≈¿»ƒ¿≈…

Ô‰L44ÔÈÁÈpnL ÌÈ„‚a ÈL ‰Ê ?ÔÈ¯˜·eÏ˜ e‰Ê È‡Â . ∆≈¿≈∆¿¿»ƒ∆¿≈¿»ƒ∆«ƒƒ
Ô‰Ó ÔÈOBÚÂ ˙Á‡k Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â Ô‰ÈÈa ÔÙb ¯Ó∆̂∆∆∆≈≈∆¿¿ƒ»¿««¿ƒ≈∆

.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈÏ ˜eÏÁ»ƒ«¿»ƒ

מ"ב.38) פכ"ט מפני 39)כלים בו שמתכסים עב בגד
ה.40)הקור. בהלכה כמו אחד, גדול כבגד דינם

כאן.41) האמור מהמספר יותר חיבר לחומרא,42)אם
התורה. בגדים 43)כדין הרבה כלֿכך לחבר רגילים אין

תספיק  שלא חכמים וגזרו אותם. יפרידו כך ומפני ביחד,
שההזאה  משמע, הכובסים. בשלל כמו אחד, בגד על הזאה
אפילו  - האחרים וכל הזה, שעליו בגד לאותו רק מועילה

נטהרו. לא - זו הלכה בראש הקבוע גודל 44)המספר כל
שהוא.

.ÁÈeqk45ÌÁn‰46˙ÏLÏLa ¯aÁnL47ÏÚ ‰f‰ : ƒ«≈«∆¿À»¿«¿∆∆ƒ»«
Ïk‰ ¯‰Ë - ÌÁn‰48¯‰Ë ‡Ï - Èeqk‰ ÏÚ ‰f‰ ; «≈«»««…ƒ»««ƒ…»«
ÌÁn‰49.ÂÈÏÚ ‰fiL „Ú «≈««∆«∆»»

ה"י.45) פי"ב מים.46)פרה בו לחמם גדול כלי
והכיסוי 48)למיחם.47) הכלי, עיקר הוא שהמיחם מפני

שם. כביתֿהלל לו. מודים.49)טפל ביתֿהלל גם בזה

.Ë‚ef‰50ÏaÚ‰Â51Ì‡Â ,‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ - «¿»ƒ¿»ƒ¿À¿»¿«»»¿ƒ
Ô‰ÈL e¯‰Ë - Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰52. ƒ»«∆»≈∆»¬¿≈∆

מ"ט.50) ודופק 51)שם המתנועע, הפעמון של הלשון
המקיפו. הזוג מפרידים 52)על ואין אחד כלי שהם מפני

אותם.

.ÈÈÂh‰53Ba ÔÈ¯ÊBL B‡ ÌÈzLt‰ Ba ÌÈÂÂhL «¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈÙtÏnL ıÚ‰ :Ba LÈ ÔÈÙe‚ ‰LÏL - ÌÈÏ·Á‰«¬»ƒ¿»ƒ≈»≈∆¿«¿ƒ»»
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`dnecקל dxt zekld - dxdh xtq - hay 'b iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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LBk ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÈeÂh‰54ÏÊ¯a‰ B‡ ˙LÁp‰Â ; «»¿«ƒ¿»¿«¿∆««¿∆
ÔÈÏ˙Bt daL ,‡¯Bpˆ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ıÚ‰ L‡¯aL∆¿…»≈¿«ƒ¿»ƒ»∆»¿ƒ
˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,LBk‰ ÚˆÓ‡aL ÌÈÁ¯‰Â ;ÔÈÂBËÂ¿ƒ¿»≈«ƒ∆¿∆¿««¿ƒ«ƒ¿≈

‡wt55Ba ÔÈÏ˙BtL LBk‰ .56‡Ï - ‡ÓËpL ÌÈÏ·Á‰ ƒ»«∆¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿»…
‰fÈ57LBk‰ ÏÚ ‡ÏÂ BlL ‡wt‰ ÏÚ58ÏÚ ‡l‡ , «∆««ƒ»∆¿…««∆»«

‡¯Bpv‰59.Ïk‰ ¯‰Ë - ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡Â ; «ƒ»¿ƒƒ»«∆»ƒ¿»¿»»««…
ÔzLt ÏLÂ60,‰lÁzÎÏ ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏÚ ‰fÓ - ¿∆ƒ¿»«∆«∆»ƒ¿»¿»¿«¿ƒ»

.¯eaÁ ÔzLÏML∆¿»¿»ƒ

מ"ח.53) כוש 54)שם במונח רבינו משתמש לפעמים
את  מגדיר הוא בעיקרו אבל במשנה, וכן בשלימותו, לפלך

בלבד. רבינו 55)העץ כותב מ"ז, פ"ט לכלים בפירושו
הכוש, של השני בראשו פירוש, הכוש. בראש היא שהפיקה

כאן. המשנה מפרשי כל פירשו לפלך 56)וכן הכוונה כאן
עליו.58)לכתחילה.57)בשלימותו. שמלפפים העץ

הכלי.59) עיקר פשתן,60)שהיא בו שטווים הפלך חלקי
חבלים. בו ששזורים הכלי חלקי מאשר מהודקים יותר הם

.‡È¯BÚ61‰ÒÈ¯Ú ÏL62˙BwÙÏ ¯aÁÓ ‡e‰L63- ∆¬ƒ»∆¿À»¿ƒ
‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ64˙BhÓ ÏL ÔaÏn‰ .65BÈ‡ - ƒ¿À¿»¿«»»««¿≈∆ƒ≈

‰‡f‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ66. ƒ…¿À¿»¿…¿«»»

למיטות 62)שם.61) עור של שוליים לעשות היו רגילים
היו  כפתורים וכעין מצידיהם, יוצאות ועניבות תינוקות, של
את  אליהם ומחברים השוליים ליד העריסה בדפנות תלויים
מורידים  ביותר, מלוכלכים כשהשוליים ולפעמים, העניבות.

לנקותם. כדי השוליים מפני 64)לכפתורים.63)את
במקרים  אלא העור את מורידים ואין אחד, כלי שהכול

רב. זמן ובהפסק הכלל, מן מפרש 65)יוצאים רבינו
מן  למעלה מורכב עץ של "מרובע הוא שמלבן במשנתנו
תבנית  מבוארת ב, הלכה ד פרק כלים בהלכות המיטה".

שם. ראה וחלקיה. רופף,66)המיטה שחיבורו מפני
מפרש  [הר"ש המלבן. את מורידים המיטה את וכשמזיזים

המיטה]. כרעי תחת מונחים שמלבנות

.·ÈÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk67˙BÁe„w‰68ÔÈkq‰ ·v ÔB‚k , »¿«≈ƒ«¿¿ƒ«««ƒ
¯eaÁ - Ba ÒÎ ÏÊ¯a‰Â ·e˜ ·vp‰L ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆«ƒ»»¿««¿∆ƒ¿»ƒ
ıÚ ÔB‚k ,˙B˜e¯Á‰ ˙B„i‰ Ï·‡ .‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ¿À¿»¿«»»¬»«»«¬¿≈

‰‡f‰Ï ¯eaÁ BÈ‡ - ÏÊ¯aa ÒÎ ıÚ‰L ,˙ÈÁ‰69. «¬ƒ∆»≈ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿«»»

וקצה 68)שם.67) עמוק, חור בהן יש מקדח. מלשון
בו. תחוב יו 69)הכלי מהודקות רגילים הקדוחות ואין תר

בנקל. מתנתקות והחרוקות לנתקן,

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הכל 1) הן, ומה החטאת בטהרת עשו יתרות שמעלות יבאר

חומרתה. מפני חטאת טהרת על נאמנין

.‡˙B¯˙È ˙BÏÚÓ2˙‡hÁ‰ ˙¯‰Ëa eOÚ3Ì„‡‰L : «¬¿≈»¿»√«««»∆»»»
Èab ÏÚ LnLÓe „ÓBÚÂ L„˜Ï Ï·Ë elÙ‡ ,¯B‰h‰«»¬ƒ»«¿…∆¿≈¿«≈««≈

˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡ ,ÁaÊn‰4‡ÏÂ ‰¯t‰ ˙Ù¯OÏ ‡ÏÂ «ƒ¿≈«≈»¿«»¿…ƒ¿≈««»»¿…
ÔLc˜Ï ‡ÏÂ ÌÈn‰ ÈelÓÏ5ÏaËiL „Ú ˙Bf‰Ï ‡ÏÂ ¿ƒ««ƒ¿…¿«¿»¿…¿««∆ƒ¿…

ÔÎÂ .˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‰È‰È Ck ¯Á‡Â ˙‡hÁ ÌLÏ¿≈«»¿««»ƒ¿∆»¿«»¿≈

˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡ ,‰¯ÊÚaL ˜¯ÊÓ elÙ‡ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¬ƒƒ¿»∆»¬»»≈»¿«»
ÏÎÂ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÔÎÂ .˙‡hÁ ÌLÏ e‰eÏÈaËiL „Ú«∆«¿ƒ¿≈«»¿≈»»√»ƒ¿»
ÔÈÚÏ Ô‰ È¯‰ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿«

.ÔÈ‡nËÓ‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡k ˙‡hÁ«»»√»ƒ«¿ƒ«¿«¿ƒ

הכלל.2) מן יוצאות טהרה אדומה.3)דרגות פרה טהרת
והזאתו.4) הדם קבלת במים 5)לשחיטה, אפרה את לתת

זו, הלכה מקור הטמאים. על מהם להזות עלֿמנת חיים
א. כ, בחגיגה

.·ÈÏk Ïk6Èt ÏÚ Û‡ ,·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ Èe‡¯‰ »¿ƒ»»¿ƒ¿»¿»««ƒ
˙‡hÁ Èa‚Ï ‡e‰ È¯‰ ,L„w‰ Èa‚Ï ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿«≈«…∆¬≈¿«≈«»

·f‰ Ò¯„Ók7Ôa ÔÁBÈ .˙‡hÁ ÌLÏ e‰eÏÈaËiL „Ú ¿ƒ¿««»«∆«¿ƒ¿≈«»»»∆
‡„b„eb8‰È‰Â ,ÂÈÓÈ Ïk L„w‰ ˙¯‰Ëa ÏÎB‡ ‰È‰ ¿»»»»≈¿»√««…∆»»»¿»»

˙‡hÁ‰ ÔÈÚÏ ·f‰ Ò¯„Ók BzÁtËÓ9. ƒ¿«¿¿ƒ¿««»¿ƒ¿«««»

מרכב 7)שם.6) מושב, משכב, כולל "מדרס" המונח
ומושב. משכב מטמאי בהל' מפורשים ודיניהם ומדרס,

התנאים.8) שלו 9)מגדולי חולין מאכלי על מקפיד היה
קדושים. דברים כטהרת טהורים, שיהיו

.‚Ïk10˙B‡Óh‰ „ÏÂ11‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »¿««À¿««ƒ∆≈¿«≈
e¯‡aL BÓk ,L„˜Ï elÙ‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡12È¯‰ - »»¿…≈ƒ¬ƒ¿…∆¿∆≈«¿¬≈

e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .˙‡hÁÏ ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ ‡e‰13: ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ»»¿
Lc˜Ó‰14‡nL ,Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÈ ‡Ï ˙‡hÁ ÈÓ ˙‡ «¿«≈∆≈«»…ƒ¿«∆««¿»∆»

ÔÈ˜LÓ eÏtÈ15ÏkL ,‡ÓË Ïcq‰ ‡ˆÓÂ Ïcq‰ ÏÚ ƒ¿«¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»««¿»»≈∆»
‰Ê ‡nË˙ÈÂ ,˙‡hÁ‰ Èa‚Ï Ô‰ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿≈ƒ≈¿«≈««»¿ƒ¿«≈∆

Ïcqa B˙ÚÈ‚a Lc˜Ó‰16˙‡hÁ ÈÓ e‡ˆÓÂ , «¿«≈ƒ¿ƒ»««¿»¿ƒ¿¿≈«»
ÌÈ‡ÓË17. ¿≈ƒ

מ"ב.10) פ"ח ראשון,11)פרה נקרא הטומאה באב הנוגע
הטומאה. ולד נקראים וכולם הלאה. וכן שני, הוא בו והנוגע

ה"זֿח.12) פ"ה מת טומאת שם.13)בהל' במשנה,
המים.14) על האפר את טהורים 15)הנותן שאינם

חששו  לא ולמה לחטאת. ובגדים אדם ומטמאים לחטאת,
ליפול  משקין של שדרכם מפני בגדיו, על משקין יפלו שמא
של  פירושו (ע"פ מזה להזהר וקשה הסנדלים על
וראה  וכסףֿמשנה. ראב"ד ראה למשנה. ה'ברטנורא'

במשנתנו). יוםֿטוב' על 16)'תוספות הטיפה תיפול אם
בנגיעה, כלים מטמאים שמשקין האדם, את תטמא לא רגלו,
(לקמן  בידיו נגעו אלאֿאםֿכן מטמאים אינם האדם את אבל
נגיעה  בכל האדם את מטמא במשקין שנטמא והכלי ה"י),
טימאוני, לא מטמאיך אומר: (האדם) הוא "והרי שהיא.

המשנה). (מליצת טמאתני" מונים 17)ואתה שאין
ה"ו). (לקמן ושלישי ושני ראשון לחטאת

.„ÓÂÈ„È e‡ÓËpL È18„·Ïa19˙‡ ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ¯·„a ƒ∆ƒ¿¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜LÓa B‡ ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL ÔB‚k ,ÌÈ„i‰«»«ƒ¿∆»«»√»ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆
‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿…∆¿≈»ƒ∆»

ÂÈ„È ˙ÏÈ·Ë20¯‡a˙iL BÓk ,„·Ïa21Ïk ‡ÓË È¯‰ - ¿ƒ«»»ƒ¿«¿∆ƒ¿»≈¬≈ƒ¿»»
‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆÂ ˙‡hÁ‰ ÔÈÚÏ BÙeb22‡Ï elÙ‡ . ¿ƒ¿«««»¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ…

˙Á‡ B„È ‡l‡ ˙‡ÓË23‡e‰ È¯‰Â ,Blk ‡ÓË - ƒ¿»∆»»««ƒ¿»À«¬≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯24. ƒ¿À¿»
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מ"ז.18) פי"ב נטמא.19)שם לא לקודש 20)וגופו
סאה. בארבעים טבילה אבות 21)צריכות מהל' בפ"ח

ה"ז. הגוף.22)הטומאות כל פ"י 23)טבילת בפרה
בידו  ומשקין באוכלין שנגע לחטאת "הטהור שנינו: מ"ב,

אחת. בידו אפילו משמע טמא", נתבארה 24)– לא
כמו  כלל, ושני ראשון מונים אין בחטאת הרי כוונתו,
מצא  ולא בזה, שהתבלט איש' 'חזון ראה בה"ו. שיתבאר

זו. לתמיהה יישוב

.‰‰ÏÈ·Ë ÔeÚh‰ Ïk25ÔÈa ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈa , »«»¿ƒ»≈ƒ«»≈
‡nËÓ ,Ì‰È¯·cÓ26˙‡hÁ ÈÓ ˙‡27¯Ù‡ ˙‡Â ƒƒ¿≈∆¿«≈∆≈«»¿∆≈∆

ÚbÓa ˙‡hÁ ÈÓ ‰fn‰ ˙‡Â ˙‡hÁ‰28‡OÓ·e29ÔÎÂ . ««»¿∆««∆≈«»¿«»¿«»¿≈
¯LÎn‰ ·BÊ‡‰ ˙‡ ‡nËÓ30e‡lÓ˙pL ÌÈn‰ ˙‡Â , ¿«≈∆»≈«À¿»¿∆««ƒ∆ƒ¿«¿

¯B‰h‰ Ô˜È¯‰ ÈÏk‰ ˙‡Â ,eLc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒ¿«¿¿∆«¿ƒ»≈»«»
‡Ï Ï·‡ ÚbÓa el‡Ó „Á‡ Ïk ‡nËÓ .˙‡hÁÏ¿«»¿«≈»∆»≈≈¿«»¬»…

‡OÓa31ÏÒt - ˙‡hÁ ¯Ù‡ ˙ˆ˜Óa Ú‚pL ‡ÓËÂ . ¿«»¿»≈∆»«¿ƒ¿»≈∆«»»«
Blk ˙‡32. ∆À

מ"ו.25) פי"א שלא 26)שם אלא לקודש, טבל אם אפילו
חטאת. לטהרת האפר.27)התכוון עליהם שניתן

בהם.28) נגע נגיעה,29)אם בלא אותם נשא הוא אם
מקבל  שאינו דבר על מונח היה החטאת מי עם שהכלי כגון

ממקומו. הזיזו או הגביהו והטמא שנרטב 30)טומאה,
שאינם  במשקין נרטב שאם לחטאת, טהורים במשקין

הטמא. נגיעת לפני נפסל כבר לחטאת, לא 31)טהורים
אבל  לחטאת, המקודשים דברים על אלא משא חומרת גזרו
שם. כחכמים, פסק שנתקדשו. טרם לחטאת למזומנים לא
נשא  שהטהור פירושה מקום, בכל האמורה משא (טומאת
בזב  מטמא הטהור את נושא כשטמא אבל הטומאה, את
בכל  חבר לו מצאנו "שלא א פג, בשבת ששנינו כמו בלבד,
בחטאת). עשו יתירה שמעלה אלא כולה", התורה

מ"א.32) פ"ח עדויות,

.ÂÔÈBÓ ÔÈ‡33C¯„k ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ ˙‡hÁÏ ≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿∆∆
ÌLÏ eÏ·hL ‰¯OÚ ?„ˆÈk .L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ï ÔÈBnL∆ƒƒ¿»¿…∆≈«¬»»∆»¿¿≈
Èa‚Ï ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï elÙ‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ ˙‡hÁ«»¿ƒ¿»∆»≈∆¬ƒ…ƒ¿»∆»¿«≈
B¯·Áa Ú‚Â ,„·Ïa B„È ˙‡ÓËpL ÔB‚k ,„·Ïa ˙‡hÁ«»ƒ¿«¿∆ƒ¿»»ƒ¿«¿»««¬≈
.˙‡hÁÏ ÔÈ‡ÓË Ôlk - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,B¯·Áa B¯·ÁÂ«¬≈«¬≈¬ƒ≈≈»À»¿≈ƒ¿«»

ÌÈÏk ÔÎÂ34,Ô‰Ó ÈÏk ‡ÓËpL ˙‡hÁÏ ÌÈ¯B‰h‰ ¿≈≈ƒ«¿ƒ¿«»∆ƒ¿»¿ƒ≈∆
˙‡hÁ Èa‚Ï „·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ ‡l‡ e‡ÓË ‡Ï elÙ‡35, ¬ƒ…ƒ¿¿∆»¬»ƒ¿«¿«≈«»

ÈL ÈÏÎa ‰Ê ÈÏk Ú‚Â ,ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÔB‚k¿∆»¿«¿ƒ«¬»¿»«¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈ƒ
,˙‡hÁ‰ Èa‚Ï Ôlk ÌÈÏk‰ e‡ÓË - ÈLÈÏLa ÈLÂ¿≈ƒƒ¿ƒƒƒ¿¿«≈ƒÀ»¿«≈««»

.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈≈»

מ"ז.33) פי"ב ישראל'34)פרה, 'תפארת (ראה מ"ח. שם
בכלי  שנגע שאדם מבאדם, יותר החמירו שבכלים יד, 'בועז'
אבל  בידיו, נגע אם אלא מתטמא אינו לחטאת טהור שאינו
שהיא). נגיעה בכל מתטמא וכלי נטמא, לא בגופו נגע אם

ההלכה 35) בסוף ומקומן מיותרות, חטאת" "לגבי המילים
אם  בטעות. כאן ונכפלו מאה", הן "אפילו הפיסקה לפני
שגם  ולפרש לטעות אפשר לפנינו, שהיא כמו הגירסא נקיים
ומשנתנו  באחוריו. כשנגעו תוכו נטמא לא חטאת לגבי

נטמא  - אחריו שנטמאו חטאת של לגין בפירוש: אומרת
תוכו.

.ÊÈe‡¯‰ Ïk36·f‰ Ò¯„Óa ‡nË˙‰Ï37Èt ÏÚ Û‡ , »»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿««»««ƒ
L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L38B„È‰ Ì‡ ,39h‰- ˙‡hÁÏ ¯B‰ ∆»¿…∆ƒ¡ƒ«»¿«»

˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ÔÎÂ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓËƒ¿»««ƒ∆…»«¿≈«»¿«»
˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L Ì„‡‰ ˙‡ „È‰L40„È‰L B‡ , ∆≈ƒ∆»»»∆≈»¿«»∆≈ƒ

‰Ê Ì„‡ ÏL ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ˙‡ B‡ Bw¯ ˙‡41,‡ÓË - ∆À∆≈≈«¿»∆»»∆ƒ¿»
Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÏk Ï·‡ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«¬»¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»
.Ba Ú‚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ˙‡ ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈∆«»¿«»∆»ƒ≈»«

מ"א.36) פי"א לשכיבה,37)שם המיוחדים כלים
משכב  בהל' מבוארים דיניהם פרטי ולרכיבה. לישיבה

אבל 38)ומושב. לתרומה, בטהור משנתנו מפרש הר"ש
הערה  לקמן (ראה נגיעה בלא מטמא אינו לקודש הטהור

שם). והשלמות "כל 39)נב, שנינו: שם במשנה הזיזו.
(וכן  רבינו ומפרש לחטאת", מדף – מדרס לטמא הראוי
מדף. טומאת נטמא לחטאת, הטהור הסיטו שאם הר"ש)
לז): כו, (ויקרא המקרא מלשון מדרבנן, קלה טומאה פירוש,

שם). בפירושו (רבינו, נדף" עלה שהוא 40)"קול אע"פ
השלמות). (ראה לקודש נאמר 41)טהור שם בתוספתא

וסובר  לתרומה. ובטהור רבי, בשם רגליו ומימי רוקו דין
לקודש. הואֿהדין דוקא, לאו שהתרומה רבינו

.ÁÈÏk42‡Óh‰43˙Ó ‡ÓËa44¯B‰h‰ B„È‰ Ì‡ , ¿ƒ«»≈ƒ¿≈≈ƒ¡ƒ«»
ÏÚ Û‡Â ,Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‡ÓË - ˙‡hÁÏ¿«»ƒ¿»¿««ƒ∆…»«¿««

e¯‡aL BÓk ,‡OÓa ‡nËÓ ˙Ó ‡ÓË ÔÈ‡L Èt45. ƒ∆≈¿≈≈¿«≈¿«»¿∆≈«¿
˙Ï„a ÈeÏz ‰È‰L ˙Ó ‡ÓË ‡e‰L ÁzÙÓ ?„ˆÈk≈««¿≈«∆¿≈≈∆»»»¿∆∆
˙‡ „È‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ïc‰ ˙‡ ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ¯‚ÒÂ¿»««»¿«»∆«∆∆ƒ¿≈ƒ∆

‡ÓË - ‡Óh‰ ÁzÙn‰46ı¯M‰ ˙‡ ËÈÒ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««¿≈««»≈ƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ∆«∆∆
Ú¯Ê ˙·ÎL ˙‡Â47ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁÏ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿∆ƒ¿«∆«¬≈∆»≈¿«»««

¯‡a˙iL BÓk ,‡OÓa ÔÈ‡nËÓ el‡ ÔÈ‡L Èt48. ƒ∆≈≈¿«¿ƒ¿«»¿∆ƒ¿»≈

ראוי 43)שם.42) שאינו בדבר מדובר, ממש. טמא
"טמא 44)למדרס. שונים: אנו שם, בתוספתא התורה. מן

שהנדה  הדין פירוש, מדף". טמא ולא מת טמא שאמרו,
ולא  דאורייתא בטומאה רק נאמר נגיעה בלא מטמאה

מדרבנן. קלה ה"ט.45)בטומאה מת טומאת מהל' בפ"ה
לה"ז.46) השלמות בתוספתא 47)ראה שם. תוספתא

המילים  את מוחק והגר"א הנבילה". "ואת כתוב: שלפנינו
מטמא  שנבילה מפני גורסן, אינו רבינו שגם ונראה האלו.

חולין. אפילו אבות 48)במשא מהל' בפ"ד לקמן – שרץ
ה"א. שם – זרע שכבת ה"ב. הטומאות

.Ë˙‡hÁÏ ¯B‰h‰49ÔÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰L ÌÈÏÎa Ú‚pL «»¿«»∆»«¿≈ƒ∆»¿«¿»ƒ
·f‰50Èt ÏÚ Û‡ ,ÛcÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈¿≈«ƒ¿»ƒ«»««ƒ

‡e‰L51L„˜Ï ¯B‰Ë52˙‡hÁÏ ‡ÓË -53ÈÏk ÔÎÂ . ∆»¿…∆ƒ¿»¿«»¿≈¿ƒ
.˙‡hÁÏ ‡ÓË - ÛcÓa Ú‚pL ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰«»¿«»∆»«¿«»ƒ¿»¿«»

מ"ב.49) הרבה 50)שם שהיו כגון הזב, בהם נגע ולא
בו  נגע התחתון ורק זה, גבי על זה עליו מונחים כלים
אבל  התורה, מן נטמאו לא העליונים אבל התורה. מן ונטמא
שהזב  לכלים שדומים משום טומאה עליהם גזרו חכמים
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התורה. מן טמאים מאה, אפילו שכולם, עליהם, שוכב
ומושב  משכב מהל' פ"ו (ראה "מדף" נקראת זו וטומאה

מפני 52)הנוגע.51)ה"ג). לקודש נטמא לא פירוש,
בלבד, ומשקין אוכלין ומטמא לטומאה כראשון דינו שמדף

האדם. את לא ראויים 53)אבל אינם שהכלים ואףֿעלֿפי
כשהנידם  אפילו מטמאים למדרס ראויים הם שאם למדרס,
הלא  שואל: קורקוס, הר"י בשם משנה' (ה'כסף נגיעה. בלי
שאינם  אלא לגמרי טהורים בכלים גם מטמאה נגיעה
כאן  להשמיענו בא ומה ה"ז) בסוף (למעלה לחטאת טהורים
נגע  אם רק מטמאים טהורים שכלים והשיב, במדף? בנגיעה
לאוכלין  בדומה מטמאה, אינה בגופו נגיעה אבל בידיו,
(ראה  בגופו). נגע אם גם מטמא מדף אבל ומשקין,

השלמות).

.È˙‡hÁÏ ¯B‰h‰54ÔÈa ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL «»¿«»∆»«»√»ƒ«¿ƒ≈
Èa‚Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÏkL ,ÌÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ≈¿≈ƒ∆»√»ƒ«¿ƒ¿«≈
Ïk ‡ÓË - B„Èa Ô‰a Ú‚ Ì‡ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ‡ ˙‡hÁ«»≈»¿ƒƒ»«»∆¿»ƒ¿»»

e¯‡aL BÓk ,BÙeb55BÏ‚¯a Ô‰a Ú‚ .56¯‡La B‡ ¿∆≈«¿»«»∆¿«¿ƒ¿»
¯B‰Ë - Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ B„Èa ÔËÈÒ‰L B‡ BÙeb57ÔÎÂ .58 ∆¡ƒ»¿»¿…»«»∆»¿≈

Ú‚ Ì‡59¯ep˙a60ÌÈ‡L ÌÈÏk ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ»«¿«¿«≈ƒ¿»≈ƒ∆≈»
˙‡hÁÏ ÔÈ¯B‰Ë61BÏ‚¯a Ú‚ Ì‡ Ï·‡ ;Blk ‡ÓË - ¿ƒ¿«»ƒ¿»À¬»ƒ»«¿«¿

.‰È‰L BÓk ˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈»¿«»¿∆»»

שם.54) ה"ד.55)משנה, משנה'56)למעלה ה'כסף
חלקי  בשאר נגיעה לבין בידיו נגיעה בין שההבדל מפרש,
בטמאים  לא אבל טהורים, ומשקין באוכלין נאמר הגוף
שלא  בכלים, בנגע הקודמת מהלכה ראיה והביא ממש.
דחה  שמח' (ב'אור הגוף. מגע לבין ידים מגע בין חילק
ראויים  שכלים לכלים, אוכלין לדמות שאין מפני זו, ראיה
וולד  כשהם גם לגזור מקום ויש הטומאה אב להיות
הטומאה. אב נעשים אינם ומשקין אוכלין אבל הטומאה,

מלשו  גם משמע והבדל וכן למשנתנו. בפירושו הר"ש של נו
כתב  ראויים, לשאינם הטומאה אב להיות ראויים בין זה
בהלכה  אחרונה הערה (ראה למ"ד בפירושו עצמו רבינו

בין 57)הקודמת). מדובר בזה וגם שם. במשנה כחכמים,
ב'אליהו  גם וכן ישראל', ('תפארת בטמאים ובין בטהורים

שם). מ"ד.58)רבה' חרס,60)בידו.59)שם של
למשנה). בפירושו (רבינו לעולם הטומאה אב נעשה שאינו

כלי 61) אבל האדם, בגוף שנגעו חרס כלי על גזרו שלא
בלשון  נקראים במקווה, טהרה להם שיש (כלים שטף

שם). (רבינו, גזרו שטף") "כלי חכמים

.‡È˙‡hÁÏ ¯B‰h‰62ÌÈÓ CB˙Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰L «»¿«»∆ƒ¿ƒ…¿À¿«ƒ
ÔÈ·e‡L Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË - ˙‡hÁÏ e‡lÓ˙pL63; ∆ƒ¿«¿¿«»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

- ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆«»…¿À¿«ƒ¿ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,‡ÓË64. ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈

מ"ג.62) פי"א נקראים 63)שם בכלים הנמצאים מים
בהם. הטובל את מטהרים ואינם בפ"ט 64)"שאובים",

אינם  חטאת שמי שאמרו, מפני ה"א. הטומאות אבות מהל'
שאינו  את שמטמאים כמו לחטאת הטהור את מטמאים
לא  בהם ורובו ראשו הבא שגם ולומר לטעות אפשר טהור,

אותו  מטמאים אלא כן, דבר שאין המשנה מלמדת נטמא,
שהוא  מבאר, שם בפירושו (רבינו אחרים. שאובים מים כמו
שני, נעשו בו הנוגעים ואוכלין לטומאה ראשון נעשה
שני  האדם את עושים אחרים שאובים שמים ואףֿעלֿפי
מפני  והטעם שם). הטומאות, אבות בהל' (רבינו לטומאה
נטמא  לחטאת והטמא לחטאת, ונפסל כשני, נטמא שהוא
ראה  במשנתנו). (רבינו ראשון ונעשה חטאת במי בנגיעה

יג). אות 'בועז' במשנתנו, ישראל' 'תפארת

.·ÈÔÈÓ‡ Ïk‰65ÈnÚ elÙ‡Â ,˙‡hÁ‰ ˙¯‰Ë ÏÚ «…∆¡»ƒ«»√«««»«¬ƒ«≈
ı¯‡‰66da eOÚL el‡ ˙BÏÚÓe ,d˙¯ÓÁ ÈtÓ , »»∆ƒ¿≈À¿»»«¬≈∆»»

˙„ÚÏ ‰˙È‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰Â .da ÔÈ¯‰Ê Ïk‰«…ƒ¿»ƒ»«¬≈∆¡««»¿»¿»«¬«
ÔÈÈe‡¯ Ï‡¯OÈ Ïk - ˙¯ÓLÓÏ Ï‡¯OÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»≈¿ƒ

‰¯ÈÓLÏ67,B˙ÈaÓ ÈÏk ‡È·‰L ı¯‡‰ ÌÚ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»¿ƒ»«»»∆∆≈ƒ¿ƒƒ≈
Ò¯Á ÈÏk elÙ‡68- ˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê ÈÏk :¯Ó‡Â , ¬ƒ¿ƒ∆∆¿»«¿ƒ∆»¿«»

ÏÚ Û‡Â ,epnÓ ÔÈfÓe Ba ÔÈLc˜Óe ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿«¿ƒ«ƒƒ∆¿««
ı¯‡‰ ÌÚ ÔÎÂ .‰Óe¯˙ÏÂ L„˜Ï ‡ÓË ÈÏk B˙B‡L Ètƒ∆¿ƒ»≈¿…∆¿ƒ¿»¿≈«»»∆
˙‡hÁ ÈÓ eÈ‰L B‡ ,˙‡hÁÏ È‡ ¯B‰Ë :¯Ó‡L∆»«»¬ƒ¿«»∆»≈«»
Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ - Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë :¯Ó‡Â BÏˆ‡∆¿¿»«¿ƒ≈∆¡»∆≈»»

.da ÏÊÏÊÓ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈¿«¿≈»

ãycew zegiyn zecewpã

z`hg in eidy e` z`hgl ip` xedh xn`y ux`d mr oke"
."da lflfn l`xyin mc` oi`y on`p od oixedh xn`e elv`

בגמרא  שהובא הטעם הרמב"ם נקט לא מדוע להבין וצריך
כל  יהיה שלא "כדי אדומה: בפרה עם־הארץ נאמנות לדין
לבאר  ויש לעצמו". אדומה פרה ושורף הולך ואחד אחד
עם־הארץ  טומאת (בדין הרמב"ם לשון דיוק על־פי הטעם
כתב  ולא טמא" בחזקת הוא הרי ש"עם־הארץ ברגל)
רק  אינה חכמים גזירת כי טומאה, עליו גזרו שחכמים
חזקת  ע"ה על שהטילו אלא ספק) (טומאת טומאה מחשש
לכן  וטומאות" טהרות בדקדוקי בקיאין "שאינן כיון טומאה
את  שם הרמב"ם הביא לא זו מסיבה טומאה. בחזקת הן
היו  לא זה מטעם כי איבה" "משום בגמרא המובא הטעם
שמפני  משום רק אלא טומאה, חזקת מפקיעים חכמים
טהורה". בחזקת זה "הרי ולכן בה, מזלזלים אין חומרתן
בדין  הגמרא טעם את הרמב"ם הביא לא הסיבה מאותה
כל  יהא "שלא אדומה פרה טהרת על עם־הארץ נאמנות
זה  טעם כי לעצמו" אדומה פרה ועושה הולך ואחד אחד
נקט  ולכן הארץ, מעמי טומאה" "חזקת להסיר מספיק אינו

בה". מזלזלין אין חומרתה ש"מפני הטעם
(23 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

מ"ה.65) פ"ה נזהרים 66)שם ואינם שאינם במצוות,
מגעם. על טומאה וגזרו וטהרה, טומאה בדיני מקפידים

ה"ח.67) פ"ג חגיגה לו 68)תוספתא, אין נטמא שאם
נטמא, שמא חוששים אין אףֿעלֿפיֿכן במקווה, טהרה
ולטהרו. להטבילו יכול נטמא שאפילו שטף כלי ומכלֿשכן
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קלג dnec` dxt zekld - dxdh xtq - hay 'c iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

á"ôùú'ä èáù 'ã éùéîç íåé

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
מצידו,1) שרץ בו ונגע חטאת אפר בו שהיה חרס כלי יבאר

בו, וכיוצא שני אוכל גבי על או השרץ גבי על הכלי הניח
מקודשים  שאינם מים או פתיל, בצמיד ניצל חטאת אפר אם
לחטאת  טהור שאינו במקום עומד היה לחטאת, הטהור וכלי
שעברה  הזייה לחוץ, חטאת מי בו שיש כלי עם ידו והוציא
קדש  בו שיש וכלי חטאת אפר בו שיש כלי טומאה, גבי על
ספק  וכל בידו, הכלים שני הסיט או הגביה בזה, זה שנגעו
לחטאת, דינו מה תרומה לגבי טהור שהוא טומאות
חטאת. לגבי דינם מה התרומה את בהם שתולין הספיקות

.‡ı¯L Ba Ú‚Â ˙‡hÁ ¯Ù‡ Ba ‰È‰L Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆∆»»≈∆«»¿»«∆∆
BcvÓ2elÙ‡ BabÓ ‡nËÓ Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - ƒƒ»∆≈¿ƒ∆∆¿«≈ƒ«¬ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯M‰ Èab ÏÚ ÈÏk‰ ÁÈp‰ .˙‡hÁ Èa‚Ï¿«≈«»ƒƒ««¿ƒ««≈«∆∆««ƒ
:¯Ó‡pL ;‡ÓË ¯Ù‡‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË ‡lL∆…ƒ¿»«¿ƒ¬≈»≈∆»≈∆∆¡«
ÌB˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ÌB˜Óa ‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ««¬∆¿»»¿≈∆»
BÁÈp‰ elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïa ı¯M‰ Èab ÏÚ ‡ÏÂ .¯B‰Ë»¿…««≈«∆∆ƒ¿«∆»¬ƒƒƒ

ÈL ÏÎ‡ Èab ÏÚ3Ô˙‡ÓhL ÌÈ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ««≈…∆≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆À¿»»
;¯Ù‡‰ ‡ÓË È¯‰ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰Â ‰l˜ ‰‡ÓËÀ¿»«»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈ƒ¿»»≈∆

¯B‰Ë ÌB˜Óa :¯Ó‡pL4lL -ÌeL [Èab] ÏÚ ‰È‰È ‡ ∆∆¡«¿»»∆…ƒ¿∆««≈
˙‡hÁ ¯Ù‡ Ba ‰È‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ .ÌÏBÚa ‰‡ÓËÀ¿»»»¿≈¿ƒ∆∆∆»»≈∆«»

‡ÓË ˙È·aL ‰a¯‡ ÏÚ Ôe˙Â5ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ : ¿»«¬À»∆¿«ƒ»≈ƒ»»«¿ƒ
˙ÈaÏ ÏLÏLÓ6ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ¯Ù‡‰ ‡ÓË - ¿À¿»««ƒƒ¿»»≈∆¿««ƒ∆≈

ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a7ÏLÏLÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;8Ì‡ , »¬À»≈«∆«¿ƒ…»»¿À¿»ƒ
‡ÓË - ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ‰È‰9. »»»¬À»≈«∆«»≈

מתוכו.2) ולא הכלי ואינו 3)מצד לטומאה שני שהוא
של  דינו מה להסתפק מקום [יש בחולין. שלישי עושה
ולכאן. לכאן פנים יש בקודש. רביעי ושל בתרומה שלישי
ששלישי  להסיק יש שני" "אוכל שכתב רבינו, של ומלשונו

זה]. לעניין טמא מקום נקראים אינם פירוש,4)ורביעי
הטמאים  שדברים וכשם תורה כשל דבריהם עשו חכמים
אף  גביהם, שעל האפר את התורה מן פוסלים מדאורייתא
גם  חכמים גזרו כך מטמאה, אינה בכלי שהנגיעה פי על
שהאפר  לפרש, גם [ואפשר מדבריהם. הטמאים בדברים
אינו  חכמים מדברי הטמא שהמקום מפני התורה, מן פסול
דברי  בסיום מוצא אתה זה לפירוש קל וסיוע טהור. נקרא
זה  אולם בעולם". טומאה "שום גבי על יהיה שלא רבינו:
- רבים בה שהתלבטו הסבוכה לבעייה אותנו מכניס
לעניינים  מועילה חכמים גזירת אם - ואחרונים ראשונים

תורה]. דברי באוהל.5)שהם המטמאים דברים בו שיש
הארובה 6) מפי יצא ולא הבית בתוך הנמצא הארובה לחלק

טומאה 7)לבית. ואין טפח ברום רוחב וטפח אורך טפח
טהור. המקום שאין מפני והטעם, זה. משיעור בפחות נכנסת
העומד  חרס לכלי דומה וזה הטמא הבית בתוך האפר שהרי

השרץ. הארובה.8)על פי על מונח מפני 9)אלא
ונכנסת  חוצץ אינו והכלי לארובה נכנסת שהטומאה

הכלי. לתוך הטומאה

.·Ô·‡ ÏL ÈÏk‰ ‰È‰10ÁÙË Á˙Bt da LiL ÔÈa , »»«¿ƒ∆∆∆≈∆≈»≈«∆«
¯B‰Ë ¯Ù‡‰ - da ÔÈ‡L ÔÈa11. ≈∆≈»»≈∆»

לא 10) סופרים מדברי אפילו כלל טומאה מקבל שאינו
מתוכו. ולא משנה).11)מגבו (כסף משולשל כשאינו

חוצץ. הוא כלל טומאה מקבל שאינו מפני

.‚ÛwÓe ÌÈLc˜Ó ÌÈÓ B‡ ¯Ù‡ Ba LiL ÈÏk ÔÎÂ¿≈¿ƒ∆≈≈∆«ƒ¿À»ƒÀ»
ÏÈ˙t „ÈÓˆ12ÌÈn‰Â ¯Ù‡‰ È¯‰ - ˙n‰ Ï‰‡a Ôe˙Â »ƒ»ƒ¿»¿…∆«≈¬≈»≈∆¿««ƒ

;ÏÈ˙t „ÈÓˆa ˙Ïv ˙‡hÁ‰ ¯Ù‡ ÔÈ‡L .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈≈∆««»ƒ∆∆¿»ƒ»ƒ
.¯B‰Ë ÌB˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ÌB˜Óa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿≈∆»»

מכוסה 12) חרס כלי ופירושו, טו) יט, (במדבר המקרא לשון
ומחובר. מהודק בכיסוי

.„L„˜ ÏL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ13„ÈÓˆa ÔÈÏv ÔÈ‡ ¿≈√»ƒ«¿ƒ∆…∆≈»ƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÈ˙t14¯B‰h‰ Ô˜È¯ ÈÏÎe ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÓ Ï·‡ . »ƒ¬»«ƒ∆≈»¿À»ƒ¿ƒ≈»«»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÏÈ˙t „ÈÓˆa Ïv - ˙‡hÁÏ¿«»ƒ»¿»ƒ»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈÏÚa‰ e‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏÚa‰ eÈ‰Lk¿∆»«¿»ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿¿«¿»ƒ
ÂÈÓÈÓ eÈ‰ ?„ˆÈk .Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈn‰ eÏÒÙ -ƒ¿¿««ƒ¿»»∆≈≈«»≈»

Ì‰Â ‡e‰Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈÙwÓ15Ô‰ÈL - ˙n‰ Ï‰‡a À»ƒ»ƒ»ƒ¿»≈¿…∆«≈¿≈∆
ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈn‰Â ıeÁaÓ ‡e‰ ‰È‰ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ»»ƒ«¿««ƒ∆≈»¿À»ƒ

ÌÈÙaÓ16ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL -17ÌÈn‰Â ÌÈÙa ‡e‰ . ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿««ƒ
ÔÈÏeÒt ÂÈÓÈÓ Ck ,‡ÓË ‡e‰L ÌLk - ıeÁa18. «¿≈∆»≈»≈»¿ƒ

פתיל.13) בצמיד ניצל הקודש אין א: כה, חגיגה
"במקום 14) תורה כתבה שלא מפני והטעם, שם. משנה

מפני  נפסלים המקודשים ומים לבד, באפר אלא טהור"
שבהם. מקודשים.15)האפר שאינם באוהל 16)המים

פתיל. בצמיד שאינם 17)המת שמים למעלה, נתבאר
פתיל. בצמיד ניצולים טמא 18)מקודשים שאדם מפני

ט  פרק למעלה וראה בכורים, ומנחת זהב (זר עליהם שומר
י"ז). הלכה

.‰¯epz‰ Èab ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰L ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰19 «»¿«»∆»»≈««≈««
ËLÙe ˙‡hÁÏ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ‡L ÌÈÏkÓ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ≈ƒ∆≈»¿ƒ¿«»»«
ÔÎÂ ,B„Èa ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏÎe ¯epzÏ ıeÁ B„È»««¿ƒ∆≈≈«»¿»¿≈
ÈÓ Ô‰a LiL ÌÈÏk ÈLe ¯epz‰ Èab ÏÚ Ïhn‰ ‰»̃∆«À»««≈««¿≈≈ƒ∆≈»∆≈
el‡ È¯‰ - Ô‡kÓ „Á‡Â Ô‡kÓ „Á‡ Ba ÔÈÈeÏz ˙‡hÁ«»¿ƒ∆»ƒ»¿∆»ƒ»¬≈≈
ÏÈ‡B‰Â ,˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ∆≈»¿»«»¿«»¿ƒ
ÏÚ ÔÈÁpÓ el‡k Ô‰ È¯‰ - ¯epz‰ ÏÚ ÔÈÚL Ì‰Â¿≈ƒ¿»ƒ«««¬≈≈¿ƒÀ»ƒ«
Ô˜È¯ ÈÏk B„È·e ¯epz‰ ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈab«»¬»ƒ»»≈«««¿»¿ƒ≈»
el‡ È¯‰ - ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÓ B‡ ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰«»¿«»«ƒ∆≈»¿À»ƒ¬≈≈

ÔÈ¯B‰Ë20ËLÙe ¯epzÏ ıeÁ „ÓBÚ ‰È‰ .eÈ‰L ˙BÓk ¿ƒ¿∆»»»≈««»«
ÏÚ B¯È·Ú‰Â ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏk ÏËÂ ÔBlÁÏ B„È»««¿»«¿ƒ∆≈≈«»¿∆¡ƒ«
ÏÚ ‰¯·ÚL ‰Èf‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯epz‰ Èab«≈««¬≈∆»¿≈«»»∆»¿»«

‰‡ÓË Èab21·LBÓe ·kLÓ ÔB‚k ,22- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «≈À¿»¿ƒ¿»»¿«≈»∆
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰23. ¬≈¿»

אינו 19) ולפיכך לעולם הטומאה אב נעשה שאינו חרס, של
ברגלו. בו שנגע האדם את תורה 20)מטמא הקפידה לא

ידיו  מנגיעת נטמאו ולא בלבד, באפר אלא טהור מקום על
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נטמא. לא עצמו שהאדם במקום 21)מפני המים את זרק
הזאה  הטעון הטמא על ונפלו טומאה פני על ועברו טהור

טהור. במקום טומאה 22)העומד שמטמאים זב של
ונבילה. שרץ על עברה אם שכן ומכל חמורה,

ג 23) הלכה י פרק פרה בתוספתא המוזה. את ומטהרת
(צג, בזבחים אביי ופירש מודה, עקיבא רבי אף שבזה אמרו,
שמא  לגזור מקום אין מידו נעקרה כבר שהטיפה מפני א)

הטמא. במקום יניחנה

.ÂeÚ‚pL L„˜ Ba LiL ÈÏÎe ˙‡hÁ ÈÓ Ba LiL ÈÏk¿ƒ∆≈≈«»¿ƒ∆≈…∆∆»¿
,Ba LiL ÏÎÂ ˙‡hÁ ÏL ÈÏk ‡ÓË È¯‰ - ‰Êa ‰Ê∆»∆¬≈ƒ¿»¿ƒ∆«»¿…∆≈
¯B‰h‰ Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰È‰Lk ¯B‰Ë L„w‰ ÈÏk Ï·‡¬»¿ƒ«…∆»¿∆»»¿≈ƒ»««»
ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓ Ô‰Lk ÂÈ„È ÈzLa Ô‰ÈLa ˙‡hÁÏ¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿≈»»¿∆≈À»ƒ«»»∆
˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ È¯‰L ;˙‡hÁ ÏL ‡ÓË È¯‰ -¬≈ƒ¿»∆«»∆¬≈«»¿«»
BÓk ,˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L ÈÏk‰ ˙ÚÈ‚a ‡ÓËƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ∆≈»¿«»¿

.˙‡hÁ ÈÓ ˙‡ ‡nËÂ ¯ÊÁÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿»«¿ƒ≈∆≈«»

.ÊdÈa‚‰24ÂÈ„È ÈzLa ÌÈÏk‰ ÈL25.ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ƒ¿ƒ«¿≈«≈ƒƒ¿≈»»¿≈∆¿≈ƒ
Ú‚pL Ì„‡ Ba Ú‚pL ÈtÓ - ‡ÓË ˙‡hÁ ÏL ‰Ê∆∆«»ƒ¿»ƒ¿≈∆»«»»∆»«
ÈtÓ - ‡ÓË L„˜ ÏLÂ ;˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L ÈÏÎaƒ¿ƒ∆≈»¿«»¿∆…∆ƒ¿»ƒ¿≈
Ô‰L ,‰c ÈÓ ˙‡ÈOa ‡ÓË ‡e‰Â B‰Èa‚‰L ‰Ê∆∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«≈ƒ»∆≈

e‡ÓËpL ÈtÓ ‡OÓa ÔÈ‡nËÓ26ÏL ÈÏk‰ ˙ÓÁÓ ¿«¿ƒ¿«»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈¬««¿ƒ∆
¯Èa Ce¯k L„˜ ÏL ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .L„…̃∆¿ƒ»ƒ»»«¿ƒ∆…∆»ƒ¿»

Ba Ú‚ ‡ÏÂ ¯Èpa B‰Èa‚‰Â27˙‡hÁ‰ dÈa‚‰Â ,28B„Èa ¿ƒ¿ƒ«¿»¿…»«¿ƒ¿ƒ«««»¿»
ÈÏka Ú‚ ‡Ï È¯‰L ;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL - ‰iL29‡ÏÂ ¿ƒ»¿≈∆¿ƒ∆¬≈…»««¿ƒ¿…

L„w‰ ÈÏÎa Ú‚B ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .˙‡hÁÏ ‡ÓËƒ¿»¿«»¬»ƒ»»≈«ƒ¿ƒ«…∆
ÔÈ‡ÓË Ì‰ÈL - ¯Èa ˙‡hÁ ÏL ‰È‰ elÙ‡ ,B„Èa30. ¿»¬ƒ»»∆«»ƒ¿»¿≈∆¿≈ƒ

לחטאת.24) הטהור הד 25)האדם בשל והוא נגע אם ין
חטאת. של את והגביה שנטמא,26)קודש להיות: צריך

קודש  של בכלי בנגיעתו לחטאת נטמא שהאדם מפני פירוש
במים  נגע שלא פי על ואף במשא החטאת מי אותו מטמאים
חטאת  מי אין לחטאת, טהור שהוא זמן כל אבל עצמם,

ז). שורש במשנתנו (רבינו אותו עצמו.27)מטמאים בכלי
בנייר.28) כרוך שאינו פי על מטמא 29)אף אינו זה וכלי

ואם 30)במשא. נגיעה. בלי אפילו פירושה משא טומאת
הקודש  כלי את ומטמא וחוזר החטאת כלי הנושא נטמא כן

בנגיעתו.

.ÁËÈÒ‰31- Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ B„Èa ÌÈÏk‰ ÈL ˙‡ ≈ƒ∆¿≈«≈ƒ¿»¿…»«»∆
˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L ÈÏk‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL¿≈∆¿ƒ∆≈«¿ƒ∆≈»¿«»
‡l‡ ,B„Èa Ba ÚbiL „Ú ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ˙‡ ‡nËÓ¿«≈∆«»¿«»«∆ƒ«¿»∆»

.e¯‡aL BÓk ,Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿∆≈«¿

הזיז.31)

.Ë‰Óe¯z Èa‚Ï ¯B‰Ë ‡e‰L ˙B‡Óh‰ ˜ÙÒ Ïk32, »¿≈«À¿∆»¿«≈¿»
ÏÎÂ ;˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¬≈»¿«»¿»
e„ÏB Ì‡ ,‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÏBzL ˙B˜Ùq‰«¿≈∆ƒ»∆∆«¿»ƒ¿

˙‡hÁa33ÔÈÎtL el‡ È¯‰ -34˙B¯‰Ë eOÚ Ì‡Â .35 ¿«»¬≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬¿»
el‡ ˙B˜ÙÒ Ô‰Ï e„ÏBpL Ì„‡Â ÌÈÏk Ô˙B‡ Èab ÏÚ««≈»≈ƒ¿»»∆¿»∆¿≈≈
˙B¯‰h‰ Ô˙B‡ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎtL ˙B‡hÁ‰L∆««»ƒ¿»ƒ¬≈∆¬≈»«¿»

˙BÈeÏz36˙BÙÙ¯‰Â .37˙B¯B‰Ë Ô‰ È¯‰Â ,ÌÈÏÎk ÔÈ‡ ¿¿»¿»≈»¿≈ƒ«¬≈≈¿
.˙‡hÁÏe L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿…∆¿«»

ספק 32) א. תרומה: לעניין הם טומאה ספק סוגי שלושה
שאין  ב. הספק; בה שנולד התרומה את ששורפים טומאה,
המשנה: (בלשון אותה אוכלים לא גם אבל אותה שורפים
אלה  ספקות בטהרתה, נשארה התרומה ג. "תולים");

ה. פרק טהרות במסכת נתבארו נולדו 33)לסוגיהם אם
חטאת. במי כאלה ראוייה 34)ספקות שהיא תרומה

ספק  בה נולד אם ולפיכך בידיים לאבדה אסור לאכילה
חטאת  מי אבל טהורה, היא שמא לשורפה אסור טומאה
לשפוך  מותר לשתייה ראויים אינם נטמאו לא שאפילו

חטאת.35)אותם. בטהרת שנעשו אנו 36)חולין ואין
חולין  גם זה, ספק על נשפכים חטאת ומי הואיל אומרים
מפני  והטעם, תלויות. הן אלא יישרפו, חטאת טהרת על
שופכים  אם הפסד כל אין ומשתה מאכל דבר אינם שהמים
ראויות  הטהרות אבל להזאה. ראויים אינם שהרי אותם,

עליהן. גזרו ולא מעץ.37)לאכילה שבכות

.È‰Ï·c38‰ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL39˙‡hÁ ÈÓ CB˙Ï ¿≈»∆¿»∆»¿»¿≈«»
‰ˆÈ·k da LÈ Ì‡ :dÏÎ‡Â dÏËe40,ÔÈ‡ÓË ÌÈn‰ - ¿»»«¬»»ƒ≈»¿≈»««ƒ¿≈ƒ

ÏkL ;‰¯B‰Ë ‰˙È‰L ÔÈa ‰‡ÓË ‰Ï·c‰ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»«¿≈»¿≈»≈∆»¿»¿»∆»
.˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡ ,L„˜ ÏÎ‡ elÙ‡ ,ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¬ƒ…∆…∆≈»¿«»

‰˙ÈÓ ·iÁ dÏÎB‡‰Â41‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡L ÈtÓ ,42. ¿»¿»«»ƒ»ƒ¿≈∆»«¿»¿≈»
ÏÎ‡‰ ÔÈ‡L ;Ô˙¯‰Ëa ÌÈn‰ - ‰ˆÈ·k da ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿≈»««ƒ¿»√»»∆≈»…∆
‰Óe¯˙Ï ÔÈa ,‰ˆÈ·k Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈ¯Á‡ ‡nËÓ¿«≈¬≈ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»≈ƒ¿»

.˙‡hÁÏ ÔÈa L„˜Ï ÔÈa≈¿…∆≈¿«»

אחד.38) לגוש ונדבקו בעיגול שנדרסו יבשות תאינים
הבעלים.39) מרצון לא  פחות 40)מעצמה אוכלים

מטמאים. אינם זה שמים.41)משיעור יש 42)בידי
כבר  והוא לכתוב: ובמקומה "טמאה" המלה את למחוק
אינו  טמאה תרומה שהאוכל תימן), יד (כתב נדה ממי נטמא
שנטמא  מפני מיתה חייב שלפנינו ובנידון מיתה, חייב
תרומה  שאכל וטמא הזאה. לצורך שלא חטאת מי בנגיעת

שמים. בידי מיתה חייב

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שיעור 1) וכמה הזאה, לצורך שלא חטאת במי הנוגע יבאר

חטאת  במי והנוגע מצוותן שעשו אחר בהן הנוגע הזאה,
פירות, מי או מעיין מי לתוכם שנפלו חטאת מי שנפסלו,
גבי  על שנתנו כשר אפר מקלה, באפר שנתערב פרה ואפר
בטלים  אם חטאת מי לתרומה, הטהור בהם נגע פסולים מים
עליהם  שמזים ממים המזה חטאת, מי ששתתה ופרה בטיט,
באזוב  המזה ודין פסולים, המים נמצאו כך ואחר לרבים
מים. עליו והרי עליו שהיזה כלי והמגביה לחטאת, הטמא

.‡‰‡f‰ C¯ˆÏ ‡lL ˙‡hÁ ÈÓa Ú‚Bp‰2Ì„‡ ÔÈa , «≈«¿≈«»∆…¿…∆«»»≈»»
BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡Â ,‡ÓË - ÌÈÏk ÔÈa3; ≈≈ƒ»≈¿≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»

‰p‰ .·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ ‰cp‰ ÈÓa Ú‚p‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈«¿≈«ƒ»ƒ¿»«»»∆ƒ≈
.‰¯Bz ÏL ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ ‰cp‰ ÈnL ,z„ÓÏ»«¿»∆≈«ƒ»»≈¬«À¿∆»

‡e‰L ÏÎa ÔÚbÓ ˙‡ÓËÂ4‰‡f‰ È„k Ô‰a ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿««»»¿»∆¿ƒ»»»∆¿≈«»»
‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ -5Ô‡OBpL B‡ Ô‰a Ú‚Bp‰Â , ¿«¿ƒ¿«»¿«»¿«≈«»∆∆¿»
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BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ - C¯ˆÏ ‡lL6˙ÚLa B‡ ∆…¿…∆¿«≈¿»ƒƒ¿««»ƒ¿«
ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL „Ú B‡OÓ7ÈÓ ‰fÓe :¯Ó‡pL . «»«∆ƒ¿ƒ¿«¿»∆∆¡««≈≈

‡Óh‰ ÏÚ ‰fÓa ¯a„Ó BÈ‡ .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ ‰cp‰8; «ƒ»¿«≈¿»»≈¿«≈¿«∆««»≈
È‰iL ¯ÓÁÂ Ï˜ ,‡Óh‰ ˙‡ ¯‰Ë Ì‡.¯B‰Ë ‡e‰ ‰ ƒƒ≈∆«»≈«»…∆∆ƒ¿∆»

ÈÓ ‰fÓe :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»«≈≈
¯eÚLÏ ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï - ‰cp‰9‡OBp‰ B‡ Ú‚Bp‰L , «ƒ»…∆¡«∆»¿ƒ∆«≈««≈

‰Èf‰ È„k Ô‰a LiL ‰c ÈÓ‡ÓË - ‰‡f‰ C¯ˆÏ ‡lL ≈ƒ»∆≈»∆¿≈«»»∆…¿…∆«»»»≈
?‰‡f‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .‰¯Bz ÔÈc ÌÈ„‚a ‡nËÓe¿«≈¿»ƒƒ»¿«»ƒ«»»
‰na .ÌÈna ·BÊ‡ ÏL ÔÈÏBÚ·‚ ÈL‡¯ ÏaËiL È„k¿≈∆ƒ¿…»≈ƒ¿ƒ∆≈««ƒ«∆
Ú‚pL ÔÓÊa ?ÔÈ‡nËÓ ˙‡hÁ ÈnL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆≈«»¿«¿ƒƒ¿«∆»«
Ï·‡ ;Ô˙ÂˆÓ eOÚiL Ì„˜ C¯ˆÏ ‡lL Ô‡O B‡ Ô‰a»∆¿»»∆…¿…∆…∆∆«¬ƒ¿»»¬»

ÏÏk ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - Ô˙ÂˆÓ eOÚL ¯Á‡10È¯‰ ?„ˆÈk . ««∆»ƒ¿»»≈»¿«¿ƒ¿»≈«¬≈
ÏÚ B‡ ‡Óh‰ Ì„‡‰ ÏÚ ‰f‰Â ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·hL∆»«∆»≈¿ƒ»«»»»«»≈«
‡Óh‰ ÏÚÓ ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈ˙˙BL ÌÈn‰ eÈ‰Â ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈««»≈
B‡ ı¯‡‰ ÏÚ ‰‡f‰ ˙ÚLa ÔÈÊzp‰ ÌÈn‰ ÔÎÂ ,ı¯‡Ï»»∆¿≈««ƒ«ƒ»ƒƒ¿««»»«»»∆

ÌÈ¯B‰Ë ÌÈn‰ Ô˙B‡ È¯‰ - ¯B‰h‰ ÏÚ11Ô‰a Ú‚Bp‰Â , ««»¬≈»««ƒ¿ƒ¿«≈«»∆
¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï ·BÊ‡‰ ˙‡ ÏÈaË‰ .¯B‰Ë Ô‡OBp‰Â¿«¿»»ƒ¿ƒ∆»≈¿««»»

‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L12ÔÈÙhÓ‰ ÌÈn‰ È¯‰ -13ÔÈ¯Lk ∆≈¿«≈À¿»¬≈««ƒ«¿«¿ƒ¿≈ƒ
Ô‰Ó ˙Bf‰Ï14e¯‡aL BÓk ,15˙‡ÓË ÔÈ‡nËÓ CÎÈÙÏ . ¿«≈∆¿∆≈«¿¿ƒ»¿«¿ƒÀ¿«

‰ÏÈ·h‰ È¯‰L ,Ô˙ÂˆÓ eOÚ ‡lL ÈÙÏ ,˙‡hÁ ÈÓ≈«»¿ƒ∆…»ƒ¿»»∆¬≈«¿ƒ»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c ÌLÏ ‰˙È‰16. »¿»¿≈»»∆≈¿«≈À¿»

א).2) ט, (נדה מטמאים אינם הזאה לצורך אבל
בכלים 3) נגע אם ומכלֿשכן מגעו. בשעת אפילו כלומר,

כשיעור  במים כשאין והמדובר, המים. מן שפירש אחר
במגע.4)הזאה. מטמאה קטנה טיפה בלי 5)אפילו

והמים  זה גבי על זה מונחים כלים הרבה כגון נגיעה,
שהזיזם  או בתחתון, רק ונגע כולם את והגביה בעליון,

קכט). פיסקא חוקת, (ספרי נגיעה בלי בכלים 6)ממקומם
במגע". בגדים "וחשוכי חטאת: מי גבי שנינו מ"ב, פ"א
במי  האדם כשנגע מטומאה בגדים למנוע רבינו, ופירש
מנוגדים  כאן רבינו דברי ולכאורה אותם. נשא ולא חטאת
הי"ג, הטומאות אבות מהלכות בפ"ו אולם זו, למשנה
הנוגע  . . . חטאת "מי וכתב: כאן, שסתם מה רבינו מפרש
שאיֿאפשר  נושא, משום מגעו בשעת בגדים מטמא בהם
הנושא  שאחד ביארנו וכבר אותם, יסיט שלא במים שיגע
מגע, משום מיטמא שאינו תתפרש והמשנה המסיט", ואחד

(כסףֿמשנה). מיטמא - משא משום והבגדים 7)אבל
מפני  טהורים, - הטומאה מן שפירש אחר בהם שנגע
בנגיעה  מיטמאים אינם וכלים לטומאה, ראשון הוא שהאדם
פרשתא  מצורע פרשת כהנים' ב'תורת הטומאה. מאב אלא
- בגדיו" יכבס במשכבו יגע אשר "ואיש דרשו: ה"ט, ב
בגדים. מטמא אינו - פירש בגדים, מטמא מגעו בשעת

במשא. מטמאים לשאר למדו ט.8)ומכאן נדה
ומטמאה 9) במשא המטמאה המים כמות היא מה ללמדנו

מ"ד.10)בגדים. פי "ב, פרה שנעשה 11)משנה מפני
תורה. שציוותה מה כבר כלי 12)בהם על או הבהמה על

טהור.13)אבנים. לכלי האזוב בהם 14)מן כשיטביל
מפני  טומאה, המקבל דבר על הזאה לשם האזוב את

פסולה. היא הראשונה ה"ט.15)שהטבילה פ"י למעלה
שם. בהערות המקבל 16)ראה דבר על הזה אפילו כלומר,

גם  פסולה, שכשהטבילה מפני מצוותם, נעשה לא טומאה
באזוב  שנשארו המים ולפיכך פסולה, שלאחריה ההזאה

מטמאים.

.·˙‡hÁ ÈÓ ÔÈ‡17eOÚiL Ì„˜ Ïk‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ≈≈«»¿«¿ƒ∆«……∆∆«¬
eÈ‰iL „Ú Ô˙ÂˆÓ18ÈÓ Ï·‡ .‰‡f‰Ï ÔÈ¯LÎe ÔÈ¯B‰Ë ƒ¿»»«∆ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ¿«»»¬»≈

‰˙˙ML B‡ ÌÈÓ Ô‰a ·¯Ú˙pL ÔB‚k ,eÏÒÙpL ˙‡hÁ«»∆ƒ¿¿¿∆ƒ¿»≈»∆«ƒ∆»¿»
ÔÈÏÒBt‰ ÌÈ¯·c‰ el‡Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰a Ô‰Ó≈∆¿≈»¿«≈»∆≈≈«¿»ƒ«¿ƒ

Ô˙B‡19‡ÓË - ‰Óe¯˙Ï ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚ Ì‡ :20ÔÈa , »ƒ»«»∆«»ƒ¿»ƒ¿»≈
BÙeb ¯‡La Ú‚pL ÔÈa ÂÈ„Èa Ú‚pL21Ì„‡ Ô‰a Ú‚ ; ∆»«¿»»≈∆»«ƒ¿»»«»∆»»

¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ„Èa elÙ‡Â ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰22 «»¿«»«¬ƒ¿»»¬≈»
‰È‰L ˙BÓk23. ¿∆»»

מ"ח.17) פ"ט הם.18)שם אם אלא נמנו 19)פירוש,
ויג. יב הי"א, בפ"ט תרומה 20)למעלה לאכול ואסור

ראויים  ואינם שנפסלו כיון התורה, מן אבל חכמים. מגזירת
לתרומה, אלא גזרו ולא (כסףֿמשנה). מטמאים אינם להזאה

לחולין. לא ג.21)אבל הלכה שהוא 22)ראה "לפי 
רבינו  לשון (להאדם)". לו טהור שהוא מה ממין (המים)
אינם  כשרים חטאת שמי מפני לומר, התכוון שם. בפירושו
בפסולים, חכמים גזרו לא לחטאת, הטהור את מטמאים

הזאה. לצורך שלא נוגע שהוא צ"ל:23)ואףֿעלֿפי
תימן). (כת"י שהיה כמות

.‚˙‡hÁ ÈÓ24e‡ÓËpL ¯Á‡ Ô‰a Ú‚Â e‡ÓËpL ≈«»∆ƒ¿¿¿»«»∆««∆ƒ¿¿
- BÙe‚a ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,‰Óe¯˙Ï ¯B‰h‰ Ì„‡»»«»ƒ¿»≈¿»»≈¿

‡ÓË25- ÂÈ„Èa ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»«»∆«»¿«»¿»»
‡ÓË26¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - BÙeb ¯‡La Ú‚ ;27˙BÓk ƒ¿»»«ƒ¿»¬≈»¿

.‰È‰L∆»»

בנפסלו.25)שם.24) מפני 26)כמו והטעם, גופו. כל
טמאים. במשקין במגע 27)שנגע מטמאים אינם שמשקין

בגוף.

.„˙‡hÁ ÈÓ28‰Â˜Ó ÈÓ B‡ ÔÈÚÓ ÈÓ ÔÎB˙Ï eÏÙpL ≈«»∆»¿¿»≈«¿»≈ƒ¿∆
‡OÓa ÔÈ‡nËÓ - ˙‡hÁ ÈÓ ·¯ Ì‡ :˙B¯t ÈÓ B‡29; ≈≈ƒ…≈«»¿«¿ƒ¿«»

- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ˙B¯t ÈÓ ·¯ Ì‡Â¿ƒ…≈≈≈¿«¿ƒ∆¡»¿∆¡»
‰Ï˜Ó ¯Ù‡a ·¯Ú˙pL ‰¯t ¯Ù‡ .ÔÈ‡nËÓ30Lc˜Â ¿«¿ƒ≈∆»»∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ≈

ÔÈ‡nËÓ - ‰¯t ¯Ù‡ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡ :ÔlÎa31ÈÓa ¿À»ƒ»»»…≈∆»»¿«¿ƒ¿≈
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰cƒ»¿ƒ»»»…≈∆ƒ¿∆≈¿«¿ƒ

ÚbÓa32‡OÓa ÔÈ‡nËÓ Ï·‡33. ¿«»¬»¿«¿ƒ¿«»

ה"ג.28) פ"ט פרה אבל 29)תוספתא לתרומה, הטהור את
שגם  ונראה ה"ב). ראה (חזוןֿאיש, לחטאת הטהור את לא
הטומאות  אבות מהלכות בפ"ו רבינו כדברי מטמא, במגע

להסיטם. ולא במים ליגע שאיֿאפשר עצי 30)הי"ג, אפר
שרופים. ז.31)חולין פ"ט, פרה שאפר 32)משנה מפני

אנו  מקלה, אפר הוא שהרוב ומכיוון יפה. נבלל אינו באפר
נגע. מקלה באפר והטעם,33)אומרים: א. כג, בכורות

הפרה. אפר את גם שנשא מפני
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zrxvקלו z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'c iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰¯Lk ¯Ù‡34ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈn‰ Èab ÏÚ B˙pL ≈∆»≈∆¿»««≈««ƒ∆≈»¿ƒ
ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,‰Óe¯˙Ï ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚Â ÔLc˜Ï¿«¿»¿»«»∆«»ƒ¿»≈¿»»≈
ÂÈ„Èa elÙ‡ ,˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ Ô‰a Ú‚ .‡ÓË - BÙe‚a¿ƒ¿»»«»∆«»¿«»¬ƒ¿»»

‰È‰L ˙BÓk ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -35. ¬≈∆»¿∆»»

מ"ט.34) שנפסלו 35)שם, חטאת למי שווים דיניהם כל
(ה"ג).

.Â˙‡hÁ ÈÓ36‡lL ,ËÈËa ÌÏa‚È ‡Ï - eÏÒÙpL ≈«»∆ƒ¿¿…¿«¿≈¿ƒ∆…
ÈnL ;‡ÓËÈÂ ËÈha ÚbÈ ‡nL ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ïwz ÌOÚÈ«¬≈«»»«¬≈ƒ∆»ƒ««ƒ¿ƒ¿»∆≈

‡È‰ ˙‡hÁ :¯Ó‡pL ,ËÈËa ÔÈÏËa ÌÈ‡ ˙‡hÁ37. «»≈»¿≈ƒ¿ƒ∆∆¡««»ƒ

מ"ה.36) זו 37)שם דרשה רבינו מביא למשנה בפירושו
מצאתיה. לא שבידינו בספרי אולם הספרי, בשם

.Ê˙˙ML ‰¯t38‰ËÁLpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁ ÈÓ »»∆»»≈«»««ƒ∆ƒ¿¬»
˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ CB˙a39¯B‰Ë d¯Oa -40. ¿∆¿ƒ¿«¿«»¿»»»

- ÔÈ¯eÓL Ô‰L ÔÓÊa ;‰c ÈÓÏ ˙¯ÓLÓÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆∆¿≈ƒ»ƒ¿«∆≈¿ƒ
,eÏËa - ‰¯t Ô˙‡˙ML ÔÓÊa Ï·‡ ,ÔÈÏËa ÔÈ‡≈»¿≈ƒ¬»ƒ¿«∆¿»»«»»»¿

ÌÈ¯eÓL ÌÈ‡ È¯‰L41. ∆¬≈≈»¿ƒ

עדיין.39)שם.38) נתעכלו שנגע 40)ולא אףֿעלֿפי
שבמעיה. החטאת במי שחיטה חוקת,41)אחר ספרי

מפני  תנאֿקמא, נגד במשנתנו יהודה כר' פסק קכה. פיסקא
שלושים  לפני נשאלה זו הלכה "וכבר (שם): בספרי שאמרו
שם  נאמר וכן בשרה", את וטיהרו ביבנה, זקנים ושמונה

(כסףֿמשנה). טרפון ור' הגלילי יוסי ר' בשם

.Á‰fn‰42‰f‰Â ,ÌÈa¯‰ ÏÚ epnÓ ÔÈfnL ÔBlÁÓ ««∆≈«∆«ƒƒ∆«»«ƒ¿À»
ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Lc˜nÏ ÒÎÂ ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿««ƒ¿»¿««»ƒ¿¿««ƒ¿ƒ

¯eËt ‰Ê È¯‰ -43ÏÚ Ô‰Ó ÔÈfnL ÌÈn‰ ˙˜ÊÁL ; ¬≈∆»∆∆¿«««ƒ∆«ƒ≈∆«
Òe‡k ‰Ê È¯‰Â ,ÔÈ¯Lk Ô‰L ÌÈa¯‰44‰f‰ Ì‡ Ï·‡ . »«ƒ∆≈¿≈ƒ«¬≈∆¿»¬»ƒÀ»

ÌÈn‰ e‡ˆÓÂ Lc˜nÏ ÒÎÂ „ÈÁÈ ÏL ÔBlÁÓ ÂÈÏÚ»»≈«∆»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿¿««ƒ
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜a ·iÁ - ÔÈÏeÒt45BÏ ‰È‰L ÈtÓ , ¿ƒ«»¿»¿»∆¿≈ƒ¿≈∆»»

ÏÌÈ˜ÈÏÁÓ .Lc˜nÏ ÒkÈ Ck ¯Á‡Â ÌÈn‰ ÏÚ ˜c·46 ƒ¿…«««ƒ¿««»ƒ»≈«ƒ¿»«¬ƒƒ
ÌÈa¯ ÏL ÔBlÁÓ ı¯‡a ÌÈ˙˙BML ÌÈna ÌÚ‰ eÈ‰47, »»»««ƒ∆¿ƒ»»∆≈«∆«ƒ

ÔÈLLBÁ eÈ‰ ‡ÏÂ ,Lc˜nÏ ÌÈÒÎÂ Ô˙B‡ ÌÈÒ¯B„Â¿¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿…»¿ƒ
.Ô‰ ÔÈÏeÒt ‡nL Ô‰Ï»∆∆»¿ƒ≈

מ"ד.42) פי"ב ששגג 43)שם טמא כאדם קרבן, מלהביא
למקדש. המים 44)ונכנס אם לחקור צריך היה שלא מפני

טעם  עוד רבינו מוסיף למשנתנו, [בפירושו כשרים. היו
אמרו, הרי טמא, הוא שמא ספק היה אם שאפילו ואומר,

טהור]. ספיקו - הרבים ברשות טומאה עשיר 45)ספק
בני  שני או תורים שתי מביא ועני שעירה, או כשבה מביא
החטאות, ברוב סולת. מביא דלות") ("דלי מדוכא ועני יונה,
קבועה". "חטאת ונקראות לעני, עשיר בין הבדל אין

רבים,47)שם.46) טמאים על מזים היו הזה החלון דרך
מתלכלכים  ובגדיהם מתחלקים היו והעם מים, שם ונאספו

שם). (רבינו

.Ë‰fn‰48‡Óh‰ ·BÊ‡a49˙‡hÁÏ50Ba LÈ Ì‡ : ««∆¿≈«»≈¿«»ƒ≈
ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ - ‰ˆÈ·k51Ba ÔÈ‡ ;[‰ÏeÒt] B˙Èf‰Â ¿≈»««ƒ¿ƒ¿«»»¿»≈

ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - ‰ˆÈ·k52‰ÏeÒt B˙‡f‰Â53·BÊ‡Â . ¿≈»««ƒ¿≈ƒ¿«»»¿»¿≈
‰Ê54,‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ B¯·ÁÏ B¯·ÁÂ B¯·Á ‡nËÓ ∆¿«≈¬≈«¬≈«¬≈¬ƒ≈≈»

˙‡hÁÏ ÔÈBÓ ÔÈ‡L55. ∆≈ƒ¿«»

מ"ו.48) יא 49)שם פרק (ראה לאכילה שלקטו כגון
לקודש.50)ה"ז). טהור טמא 51)והוא היה ואם

(רבינו  פסולים רק ולא טמאים המים לקודש, או לתרומה
בפחות 52)בפירושו). אחרים מטמא טמא אוכל שאין

ה"א). פ"ד אוכלים טומאת (הלכות זה משיעור
האדם 53) בין הטהור", "והזה יט): יט, (במדבר שנאמר

מזים. שבו האזוב ובין כביצה.54)המזה בו כשיש
ה"ו.55) פי"ג למעלה ראה

.ÈdÈa‚n‰56È„k ÌÈn‰ ÂÈÏÚ È¯‰Â ÂÈÏÚ ‰f‰L ÈÏk ««¿ƒ«¿ƒ∆À»»»«¬≈»»««ƒ¿≈
,ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ Ô˙ÂˆÓ eOÚL ÌÈn‰L ;¯B‰Ë - ‰‡f‰«»»»∆««ƒ∆»ƒ¿»»≈»¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk57. ¿∆≈«¿

בקורדום".56) הטהור הוא "אוחז מ"ה למעלה 57)שם
ה"א.

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zrxv z`nh zFkld
ספר טהרה -הלכות טומאת צרעת 

¦§ª§©¨©©
ÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿«ƒ
˙Ú¯ˆa ˙B¯B‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿¿»««
ÈÓÈÒ ıwÈ ‡lL (· .‰¯Bza ·e˙k‰ dÈ„k Ì„‡»»¿ƒ»«»«»∆…»…ƒ»≈
Ú¯ˆn‰ ‰È‰iL („ .˜˙p‰ Ál‚È ‡lL (‚ .‰‡ÓËÀ¿»∆…¿«««∆∆∆ƒ¿∆«¿…»
ÏÚ ‰iËÚÂ BL‡¯ ˙ÚÈ¯Ùe ÂÈ„‚a ˙ÚÈ¯˜a ÌÒ¯ÙÓ¿À¿»ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ«…«¬ƒ»«
Ïk ˙‡ Ú¯ˆn‰ Ál‚iL (Â .˙Ú¯ˆ ˙¯‰Ë (‰ .ÌÙO»»»√«»««∆¿«««¿…»∆»
˙Ú¯ˆ ÔÈc (Á .„‚a‰ ˙Ú¯ˆ ÔÈc (Ê .¯‰ËiLk B¯ÚO¿»¿∆ƒ¿«ƒ»«««∆∆ƒ»««

.˙Èa‰««ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואם 1) בה, מראות וכמה הבשר, עור צרעת זהו אי יבאר

עמוק  שאינו נגע ומראה הפיתוך מראה זה, עם זה מצטרפים
בהרת  שנאמר מקום וכל צרעת, נגע כל שיעור הבשר, מעור
הבשר. עור בצרעת הם טומאה סימני שלשה דווקא, הוא אם

.‡¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆ2¯BÚ‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÔÈaÏiL ‡e‰3, »«««»»∆«¿ƒ»ƒ»
‰ˆÈa Ìe¯˜k ˙Èe·l‰ ‰È‰˙Â4‰ˆÈa Ìe¯wÓe ¿ƒ¿∆««¿ƒƒ¿≈»ƒ¿≈»

‰ÏÚÓÏe5‰‰„ ‡È‰L ˙Èe·Ï Ï·‡ .6‰ˆÈa‰ Ìe¯wÓ ¿«¿»¬»«¿ƒ∆ƒ≈»ƒ¿«≈»
˜‰a ‡l‡ ,˙Ú¯ˆ dÈ‡ - ‰hÓÏe7.‡e‰ ¿«»≈»»««∆»…«

בשרו 2) בעור יהיה כי אדם ב): יג, (ויקרא בתורה האמורה
צרעת. לנגע בשרו בעור והיה צרעת 3)וכו' להוציא

דברים  במה בפ"ח. לקמן יתבארו שדיניה בזקן, או בראש
העור, מחלת שהיא באיזו קשורה כשהלבנונית אמורים,
וכן  צרעת. אינו - לגמרי בריא בעור לבן כתם סתם אבל
בעור  "והיה ה"ו: פ"א נגעים פרשת כהנים' ב'תורת שנינו
שהכוונה  ברור ממנו. מצטער שהוא מלמד לנגע", בשרו
והמצוה' 'התורה (ראה מצער גירוי או כאב לו גורם שהנגע

שם). הקליפה 4)למלבי"ם ולא שבפנים הרך כקרום
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מ"א  פ"א נגעים ישראל' ('תפארת החיצונית הקשה
עזה.5)ב'בועז'). יותר שנאמר 7)כהה.6)לבנונית

הוא. טהור בעור פרח הוא בוהק לט): (שם,

.·˙B‡¯Ó Úa¯‡Â8:Ô‰ el‡Â ,¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆa LÈ ¿«¿««¿≈¿»«««»»¿≈≈
‰‡¯ ‡e‰L ,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ¯˙BÈa ÊÚ Ô·Ï…∆«¿≈∆≈¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿∆

˙¯‰a ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,‚ÏMk ¯Oa‰ ¯BÚa9‡e‰L Ô·ÏÂ . ¿«»»«∆∆«ƒ¿»«∆∆¿…∆∆
Ôa O·k ÏL È˜ ¯Óˆk ‰‡¯pL ,ËÚÓ ‰fÓ ‰‰„≈∆ƒ∆¿«∆ƒ¿∆¿∆∆»ƒ∆∆∆∆

BÓBÈ10‡¯˜p‰ ‡e‰ ,11˙‡O12˙‡O‰ ÔÓ ‰‰cL Ô·ÏÂ . «ƒ¿»¿≈¿…∆∆≈∆ƒ«¿≈
ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk ‰‡¯pL ,ËÚÓ13˙¯‰a‰ ˙„ÏBz ‡e‰ ,14, ¿«∆ƒ¿∆¿ƒ«≈»∆∆««∆∆

˙ÁtÒ ˙‡¯˜Â15,ËÚÓ ÏÎÈ‰‰ „ÈqÓ ‰‰cL Ô·ÏÂ . ¿ƒ¿≈«««¿…∆∆≈∆ƒƒ«≈»¿«
‰ˆÈa Ìe¯˜k ‡e‰ È¯‰Â16Ì‚Â ,˙‡O‰ ˙„ÏBz ‡È‰ , «¬≈ƒ¿≈»ƒ∆∆«¿≈¿«

z„ÓÏ ‰p‰ .˙ÁtÒ ‡¯˜ ‰Ê17‡e‰L ‰‡¯n‰L , ∆ƒ¿»«««ƒ≈»«¿»∆««¿∆∆
‡e‰L ‰‡¯n‰Â ,˙¯‰a‰ ˙ÁtÒ ‡e‰ ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk¿ƒ«≈»«««««∆∆¿««¿∆∆
˙ÁtÒ ÔBLÏ ÔÈ‡L ;˙‡O‰ ˙ÁtÒ ‡È‰ ‰ˆÈa Ìe¯˜kƒ¿≈»ƒ««««¿≈∆≈¿«««
ÌÈzL - ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ó :e¯Ó‡ Ô‡kÓ .‰ÏÙË ‡l‡∆»¿≈»ƒ»»¿«¿¿»ƒ¿«ƒ

Úa¯‡ Ô‰L18.‰zÁtÒÂ ˙‡O ,dzÁtÒÂ ˙¯‰a : ∆≈«¿««∆∆¿««¿»¿≈¿««¿»

מ"א.8) פ"א כי 9)נגעים אדם ב): (שם, בתורה האמורה
על  כך ונקראה בהרת. או ספחת או שאת בשרו בעור יהיה
(איוב  בשחקים" הוא "בהיר כמו והבהיר, העז הלובן שם
כהנים' וב'תורת התורה. על בפירושו רש"י – כא) לז,
לבנוניתה? תהא "וכמה שנינו: ה"ב) פ"ב נגעים, (פרשת
כשלג". מצורעת מרים והנה י) יב, (במדבר שנאמר כשלג,

(רבינו 10) לנקותו כדי צמרו את שרחצו ואחר שנולד, ביום
שם). המשנה על שם.11)בפירושו בתורה,

בפירושו 12) רבינו מאיר. רבי דעת נגד שם במשנה כחכמים
או  לבנה "שאת לט): (שם, שהכתוב אומר שם למשנה

ביותר. הלבנות הן שאלו מוכיח לבנה" בית 13)בהרת של
ההי  את שמלבינים מפני מאד, לבן שהוא בכל המקדש, כל

שם). ישראל' ('תפארת מ"ד פ"ג מדות במס' כמפורש שנה,
נקראים 14) – ושאת בהרת – בתורה המפורשים הנגעים

תולדות, נקראים - להם כטפלים מדרשה והנלמדים אבות,
הבאה. בהערה ראה "ספחת". מהמילה ונלמדו

טפילה,15) אלא ספחת ואין אמרו: - ב ו, שבועות בגמרא
אחת  אל נא ספחני לו): ב, (שמואלֿא אומר הוא וכן

ה,16)הכהונות. (שבועות עקיבא רבי שיטת נוקט רבינו
נבדלים  פירוש מזו", למעלה "זו הם המראות שארבעת ב)
לכך, בהתאם ומסודרים לבנוניתם חוזק בדרגת מזה זה הם
מראה  ואחריה בראש, נשנית ביותר עזה שלבנוניתה בהרת
מלובן  למעלה לבנוניתה והשאת לבן, כצמר שהוא השאת
דיהה  שלבנוניתו ביצה מקרום למעלה וסיד ההיכל, סיד
הלבנונית, בסוג הוא ההבדל לרבנן אבל הקודמות. משלוש
לסוג  דומה שאינו מיוחד מסוג הוא והסיד השלג לובן
בפירושו  והרמב"ן כאן. (ראב"ד ביצה וקרום צמר של הלובן
הוא  הבהרת לובן שסוג מבאר ג) יג, (ויקרא התורה על
'תפארת  וראה השאת. סוג מהֿשאיןֿכן ומסנוור מבריק
לשני  המראות את ג"כ שחילק נגעים מס' בתחילת ישראל'

מזהיר). ובלתי מזהיר שהבהרת 17)סוגים: שאמרנו, מזה
ללמוד  יש ביצה, מקרום לבן יותר וסיד משאת, לבנה יותר
לשאת. טפל ביצה וקרום לבהרת, טפל הוא שסיד

למעלה 18) "זו עקיבא: רבי ששיטת משמע, שם בגמרא
ותולדות  אבות לשיטת מנוגדת מזו" למעלה וזו מזו,
דברי  על חמורה תמיהה ומכאן מ"א, פ"א בנגעים השנויה
ב'כסף  זל"ז. המנוגדות השיטות שתי שנוקט כאן רבינו
השקלאֿוטריא  שאמנם ומבאר, זו תמיהה על עמד משנה'
השיטות, שתי בין ניגוד על מסתמכת שם שבועות במס'
מודה  עקיבא רבי שגם אפשר - א ו, שם המסקנה לפי אבל
בהערה  נוסף ביאור במשנתנו. שנשנו כפי ותולדות באבות

הבאה.

.‚ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - el‡ ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ó Úa¯‡«¿««¿¿»ƒ≈À»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ
‰Ê19¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,20˙i‡¯ ˙lÁ˙a ÔÈa ; ∆≈¿»≈≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ«

Ú‚p‰21‰Ú·M‰ ÛBÒa ÔÈa ,22¯ËÙpL ¯Á‡Ï ÔÈa , «∆«≈¿«ƒ¿»≈¿««∆ƒ¿«
Ú¯ˆn‰23ËÏÁ B‡24Blk ‰È‰L Ú‚ „Á‡ ?„ˆÈk . «¿…»∆¿«≈«∆»∆«∆»»À

Ìe¯˜k B‡ È˜ ¯Óˆk B‡ ÏÎÈ‰‰ „ÈÒk B‡ ‚ÏLk Ô·Ï»»¿∆∆¿ƒ«≈»¿∆∆»ƒƒ¿
˙¯‰a‰ ‰‡¯Ók Ô·l‰ ˙ˆ˜Ó ‰È‰L Ú‚ „Á‡Â ,‰ˆÈa≈»¿∆»∆«∆»»ƒ¿»«…∆¿«¿≈««∆∆

˙Átq‰ ‰‡¯Ók B˙ˆ˜Óe ˙‡O‰ ‰‡¯Ók B˙ˆ˜Óe25- ƒ¿»¿«¿≈«¿≈ƒ¿»¿«¿≈««««
Ìe‡Ó ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .·eLÁ ‡e‰ „Á‡ ‰‡¯Ók Ïk‰«…¿«¿∆∆»»ƒ≈»»¿»

ÌÈÓÎÁ26Ô‰L ÌÈzL - ÌÈÚ‚ ˙B‡¯Ó :e¯Ó‡Â ¬»ƒ¿»¿«¿¿»ƒ¿«ƒ∆≈
?Úa¯‡27˙B‡¯na ÔÈ·‰Ï È„k28BÈ‡L Ô‰k ÏkL . «¿«¿≈¿»ƒ««¿∆»…≈∆≈
¯ÈkÓ29B˙B‡ ÔÈ„nÏnLk Ô‰È˙BÓLe ˙B‡¯n‰ «ƒ««¿¿≈∆¿∆¿«¿ƒ

¯ÈkÈÂ ÔÈ·iL „Ú ,Ú‚p‰ ‰‡¯È ‡Ï - B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe30 ƒƒ…ƒ¿∆«∆««∆»ƒ¿«ƒ
dzÁtÒ ‡È‰ BÊÂ ˙¯‰a‰ ‡È‰ BÊ :¯Ó‡ÈÂ31‡È‰ BÊ , ¿…«ƒ««∆∆¿ƒ««¿»ƒ

.dzÁtÒ ‡È‰ BÊÂ ˙‡O‰«¿≈¿ƒ««¿»

הללו 19) מראות "ארבעה שונים: אנו מ"ג, שם בנגעים
ואפילו  בדבר, הגבלה כל שאין ומשמע זע"ז", מצטרפים
ביניהן  שיש בהרת, עם שאת של תולדה או התולדות שתי
משמע  וכן מצטרפות. כן גם דרגות, שלוש של הבדל
והיה  שדרשו: ה"ד, פ"א נגעים פרשת כהנים' מ'תורת
צרעת" לנגע "והיה ב): יג, (שם בתורה נאמר (פירוש,
בנגעים  מדבר הכתוב והרי "והיו", נאמר ולא יחיד, בלשון

מפני זה, עם זה שמצטרפים מלמד נחשבים רבים) שכולם
ורא"ש  ואע"ג, ד"ה א ו, שבועות רש"י (ראה כאחד
ששונה  שמי משמע, שם בסוגיה אמנם למשנתנו). בפירושו
שלה, אב עם רק מצטרפת שתולדה סובר ותולדות אבות
שם  המסקנה לפי אבל בשקלאֿוטריא, נאמר זה אולם
בצירוף, קובעות אינן הלובן שדרגות עקיבא, דרבי אליבא
אבות  שגם אפשר הנגעים, טבעי לימוד לשם רק ונאמרו
טבעי  לימוד לשם אלא צירוף דיני לענין נקבעו לא ותולדות
ובשמותיהם  בהם בקיא שאינו כהן "וכל ומראותיהם הנגעים
וראה  משנה'. 'כסף שם). (גמרא הנגעים" את רואה אינו

זו. הלכה בסוף רבינו מביא 20)דברי הצירוף אם בין
נקדים  כיצד? עליו. מחמיר הוא אם בין למצורע, הקלה
מביאים  בנגע שלקה אדם א. בשר: עור נגעי דיני עיקרי
(שיעורו  כגריס גדול נגע הכהן מצא אם ב. הכהן. אל אותו
מחיה  או שהלבינו שערות שתי בו ויש ה"ז) לקמן יתבאר
מצורע  הוא שהמנוגע מודיע הוא כעדשה, חי) (בשר
הכהן  האלה, הסימנים משני אחד בנגע אין אם ג. מוחלט.
אם  ד. לקמן). יבוארו ההסגר (פרטי ימים לשבעה מסגירו
לא  וגם הימים שבעת אחרי הנגע התרחב) =) פשה לא
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הכהן  מסגירו למעלה, שאמרנו הטומאה סימני בו נולדו
אחד  בו נולדו לא שני הסגר אחרי אם ה. לשבוע. שנית
מחיה, לבנות, שערות שתי – הטומאה סימני משלושת
אדם  בנגעי שלישי הסגר אין ולעולם הכהן. מטהרו – פשיון
ויקרא  התורה על בפירושו רש"י וראה כאן. הפרק סוף (ראה
אחרי  הנגע פשה אם ו. שם). מזרחי אליהו וברבינו ו. יג,
אם  ז. מוחלט. מצורע הוא - שני הסגר או ראשון הסגר
ופרחה  הצרעת התרחבה שהוחלט אחרי או ההסגר אחרי
בתחילה, הגוף בכל הצרעת פרחה אם ח. טהור. – גופו בכל
נפרש. ועכשיו המנוגע. את ומסגירים נגע ככל דינה

במנוגע 21) שהיה כגון בלבד, לחומרא הוא הצירוף כאן
מצטרפים  שאת, מראה גריס וכחצי בהרת מראה גריס כחצי
או  טומאה סימני בנגע כשאין אותו ומסגירים גריס לשיעור
ב). דין (ראה טומאה סימן בו כשיש אותו מחליטים

להקל 22) בשניהם ויש שני. הסגר או ראשון הסגר של
שבעת  ואחרי ונסגר, כגריס בהרת בו היתה כיצד? ולהחמיר.
אומרים  אנו אין שאת, מראה ונמצא הלבנונית ירדה הימים

הסגר  וטעון חדש נגע המראות שזה שני דנים אלא ראשון,
שלישי  הסגר טעון ואינו שנית, אותו ומסגירים אחד  כנגע
ואחרי  כגריס, בהרת בו היתה כיצד? ולהחמיר ה). דין (ראה
למראה  והפך הנגע מחצית של הלבנונית הוכהה ההסגר
שונים  נגעים כשני החצאים שני את דנים אנו אין שאת,
וכן  אחד. כנגע אותם ודנים מצטרפים אלא מכגריס פחותים
ולפעמים  להקל לפעמים הוא הצירוף שני הסגר בסוף
ואחרי  גריסים, כשני בהרת בו היתה כיצד? להקל להחמיר.
והשאר  שאת, יותר או גריס הנגע במקום מצאו שני, הסגר
זה  הוא – שאת – חדש נגע אומרים אנו אין שהיה, כמה
פשה  שלא הוא אחד ונגע מצטרפים אלא הסגר, וטעון
ניתוספה  ולהחמיר: ה). דין (ראה וטהור – שני בהסגר
את  ומחליטים פשיון זה הרי שאת, מכגריס פחות אפילו

ו). דין (ראה ופטרוהו 23)המנוגע שטיהרוהו פירוש,
שיער  – טומאה סימני נמצאו כשלא היינו, נגעים, מדיני
שפטרוהו  אחרי ואם שני. הסגר אחרי – מחיה פשיון, לבן,
היה  הפשיון אם ואפילו מוחלט מצורע הוא הצרעת, פשתה

הראשון. לנגע הוא מצטרף - אחד אחר 24)ממראה אם
שני  דנים אנו הגוף, בכל אחר ממראה נגע פרח החליטה
הדינים  כל ז). דין (ראה אותו ומטהרים אחד כנגע המראות

מ"ג. פ"א נגעים במסכת בקיצור נשנו כסיד 25)שלמעלה,
אלא  גריס שיעור בנגע אין ואפילו ביצה, כקרום או ההיכל

מצטרפים. – המראות ארבעת כל נצרף מ"א.26)אם שם
טמא.27) – ולמעלה ביצה מקרום לומר: היה רצוי ויותר
הנגעים.28) ולראות להכיר הכהנים שבועות 29)שלימדו

א. ה"ב):30)ו, (פ"ט לקמן רבינו לדברי סתירה בזה אין
והוא  לו אומר החכם שוטה, או קטן הכהן היה "ואפילו
עצמו  על סומך אינו כשכהן מדובר ששם מפני מחליט",
רבינו, שם שמבאר כמו מלמדו, שהחכם מה ואומר כלל
מזדקק  ואינו בינתו על לסמוך רוצה כשהכהן וכאן
שיבין  עד נגעים לראות לו אסור בקיא, חכם של להוראותיו
אחר). הסבר שם משנה' ב'כסף וראה ספר', ('קרית ויכיר

בנגעי 31) גם בקיא להיות שצריך רבינו כותב (שם) לקמן
ובגדים. בתים

.„˙ˆ˜Ó el‡ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó Ô·l‰ ‰‡¯Óa ‰È‰»»¿«¿≈«…∆≈«¿««¿≈ƒ¿»

;‡e‰ ˙Ú¯ˆ Ú‚ ‰Ê Ìb - Ba ˙·¯ÚÓ ˙eiÓeÓ„‡«¿ƒ¿…∆∆«∆∆«»««
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,˙ÓcÓ„‡ ‰·Ï ˙¯‰· B‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««∆∆¿»»¬«¿»∆¿«ƒ

˙‡OÏ32ÒÏe ˙‡O ÏL ˙ÁtqÏÂ.˙¯‰a‰ ˙Át «¿≈¿««««∆¿≈¿«««««∆∆
,Ì„‡ ËÚÓe ˙Èe·lÓ ·¯ÚÓ ‡e‰L ,‰f‰ ‰‡¯n‰Â¿««¿∆«∆∆¿…»ƒ«¿ƒ¿«…∆

Ce˙t ‡¯˜p‰ ‡e‰33Úa¯‡a Ce˙t‰ ‰‡¯Ó „ˆÈÎÂ . «ƒ¿»»¿≈««¿≈«»¿«¿«
˙BÒBk Úa¯‡ Ô‰ el‡k ?el‡ ˙B‡¯Ó34·ÏÁ ˙B‡ÏÓ35, «¿≈¿ƒ≈«¿«¿≈»»

‰iM·e ,Ì„ ÈtË ÈL ‰BL‡¯‰ ÒBka ·¯Ú˙Â¿ƒ¿»≈«»ƒ»¿≈ƒ≈»«¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯·e ,ÔÈtË ‰BÓL ˙ÈLÈÏM·e ,ÔÈtË ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ»¿ƒƒ
‰‡¯n‰ ‡e‰ ˙¯‰aaL Ce˙t‰ .ÔÈtË ¯OÚ ‰MLƒ»»»ƒƒ«»∆««∆∆««¿∆
,˙ÈLÈÏL ÒBk ‰‡¯Ók - ˙‡OaL Ce˙t‰Â ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¿«»∆«¿≈¿«¿≈¿ƒƒ
,‰iM‰ ÒBk‰ ‰‡¯Ók - ˙¯‰a‰ ˙ÁtÒaL Ce˙t‰Â¿«»∆¿«««««∆∆¿«¿≈««¿ƒ»
ÒBk‰ ‰‡¯Ók - ˙‡O‰ ˙ÁtÒaL Ce˙t‰Â¿«»∆¿««««¿≈¿«¿≈«

‰BL‡¯‰36. »ƒ»

ה"ג,32) פ"ד נגעים פרשת כהנים' ב'תורת מ"ב. פ"א נגעים
(בלי  חלקה תטמא השאת לחשוב) (אפשר "יכול שונים: אנו
כזו, (בתערובת בפתוך תטמא והברת אדמומית) תערובת
מנין  בלבד), בהרת אצל בתורה נכתבה "אדמדמת" שהרי
בבהרת? בשאת האמור ואת בשאת, בבהרת האמור את ליתן
מפני  (שם) במשנה רבינו ופירש היא". צרעת תלמודֿלומר
(זוהי  מזו. זו למדים היא" "צרעת כתוב בשאת בבהרת שגם
שוה", "גזירה ונקראת בהן נדרשת שהתורה המידות אחת
מזה  ולומדים המילה, אותה נמצאת מקומות שבשני היינו

שווה). דינם הענינים ארמית.33)ששני בלשון מעורב
אשא  "פתיכין ב): כה, (איוב עוזיאל בן יונתן בתרגום
יוםֿטוב' ('תוספות ומים אש מעורבים פירוש: ומיא",

('מראה 34)במשנתנו). הלוג רביעית מחזיקה כוס סתם
ד). סי' א.35)כהן' ו, מפרש,36)שבועות רבינו

אלאֿאםֿכן  בה ניכרת אדמומית אין ביותר הלבנה שבהרת
ניכרת  הכהים ובמראות אודם, של גדולה כמות תתערב
שהלבנונית  מה וכל קטנה, יותר כמות כשנתערבה אדמומית
הדרושה, האדום החומר כמות מצטמצמת והולכת, מחלישה
'כסף  וראה הסדר, את מהפך (הראב"ד ניכרת שתהיה כדי

משנה').

.‰Ce˙t‰ ÔÈa Ô·l‰ ÔÈa ,el‡‰ ˙B‡¯n‰ Ïk37, »««¿»≈≈«»»≈«»
ÔÈ·e .ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ‰‡¯ÓÎe ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿«¿∆∆»≈¬ƒ≈
B˙ˆ˜Óe Ô·Ï B˙ˆ˜Ó B‡ Ô·Ï Blk Ú‚p‰ ‰È‰L∆»»«∆«À»»ƒ¿»»»ƒ¿»
ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,‡e‰ „Á‡ ‰‡¯Ók Ïk‰ - ÌcÓ„‡¬«¿««…¿«¿∆∆»≈¿»≈≈

.¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ

המראות 37) שארבעה רבינו השמיענו בה"ג למעלה
מוסיף  וכאן מצטרפים, אדמימות) תערובת (בלי החלקים
מראות  צירוף שדין מפני מצטרפים, הפתוכים שגם ואומר
ומשמע  הפתוכים, דיני אחרי מ"ג) פ"א (בנגעים נשנה נגעים

צירוף. בדין כלול למעלה האמור שכל

.Â¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯Ó Ïk38Ú‚ ‰Èe¯˜ dÈ‡39 »«¿≈»«««»»≈»¿»∆«
¯BÚÓ ˜ÓÚ Ú‚p‰ ‰‡¯Ó ‰È‰iL „Ú ‰‡nhÓ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿»«∆ƒ¿∆«¿≈«∆«»…≈

¯Oa‰40B˙LÈLÓa ˜ÓÚ ‡Ï .41,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Óa ‡l‡ , «»»…»…ƒ¿ƒ»∆»¿«¿ƒ»«ƒ
Ï·‡ .Ïv‰ ÔÓ ‰wÓÚ ÔÈÚÏ ˙È‡¯p‰ ‰nÁ‰ ‰‡¯Ók¿«¿≈««»«ƒ¿≈»«ƒ¬À»ƒ«≈¬»
¯‡L ÌÚ ‰ÂLa Ce˙t‰ B‡ Ô·l‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ƒ»»«¿≈«…∆«»¿»∆ƒ¿» 1
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ÁÓˆ BÓk ‡l‡ ,Ú‚ BÈ‡ - ¯BÚ‰ ÔÓ dB·‚ B‡ ¯BÚ‰»»«ƒ»≈∆«∆»¿∆«
.Ûeba ÌÈÏBÚ‰ ÌÈÁÓv‰ ÔÓƒ«¿»ƒ»ƒ«

והזקן,38) הראש מנגעי חוץ האדם, שבגוף הנגעים כל
יתבארו  וזקן ראש נגעי ודיני הבשר. עור צרעת נקראים

בפ"ח. הפתוכים.39)לקמן ובין הלבנים המראות בין
הנגע 40) "ומראה ג): יג, (ויקרא בתורה כתוב ב. ו, שבועות

שאת  "אין (שם): בגמרא שאמרו ומה בשרו". מעור עמוק
שהיא  מפני הבהרת ממראה שגבוהה פירושו, גבוה" אלא
(כסףֿמשנה). העור ממראה עמוקה אבל ממנה, כהה

ומורגש 41) הנגע, ממקום ממש גבוה הבריא העור שיהיה
עמוק" ממשו אין עמוק, הנגע "ומראה היד. במשמוש
לומר, התכוון ה"ה). פ"ב נגעים פרשת כהנים' ('תורת
– מראהו אלא העור מבשר ממש עמוק הנגע אין שאפילו
אם  עליו צרעת דין ממש עמוק כשהוא גם אבל צרעת, נקרא

ספר'). ('קרית עמוק מראהו

.Ê˙Ú¯ˆ ÔÈa Ì„‡ ˙Ú¯ˆ ÔÈa ,˙Ú¯ˆ ÈÚ‚ Ïk ¯eÚLƒ»ƒ¿≈»««≈»««»»≈»««
ÒÈ¯‚k - ÌÈ„‚a42È˜Ïw‰43Úa¯Ó ‡e‰L44‡e‰Â . ¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ∆¿À»¿

ÌÈLÏL ˙ÁÈÓˆ È„k ¯Oa‰ ¯BÚÓ Úa¯Ó ÌB˜Ó»¿À»≈«»»¿≈¿ƒ«¿ƒ
LLÂ45.·Á¯ ˙B¯ÚO LLÂ C¯‡ ˙B¯ÚO LL ,˙B¯ÚO ¿≈¿»≈¿»…∆¿≈¿»…«

‰fÓ ˙BÁt‰ ÏÎÂ46˙Ú¯ˆ Ú‚ BÈ‡47. ¿»«»ƒ∆≈∆«»««

מ"א.42) פ"ו מפול 43)נגעים גדול יותר שהוא פול מין
שם. גדל שהוא המקום שם על כך ונקרא רגיל,

במס'44) רבינו מפרש כך מרובע. הוא עצמו הפול פירוש,
שלו  שהגרגרים אחד מין הפולים "ומן מ"ח: פ"ה מעשרות
הידוע  והוא למקום, מיוחסים מרובעים (גדילים?) גדולים
הוא  שהגריס שפירש, כאן רא"ש (וראה הקלקי". כגריס
ומשלימים  הקרנות ארבע את עליו שמוסיפים אלא עגול

ושש 45)לריבוע). שלושים של כעוביין לא כלומר,
יו"ד  (ש"ך בממוצע בו שגדלות המקום כשטח אלא שערות,

יח). ס"ק קצ ברוחב,46)סי' וכן באורך שערות משש
שערות. 36 למקום ויצטרף לרבעו כדי בו שיש ואע"פ

הבאה.47) בהלכה ראה

.ÁelÙ‡ ,˙B¯ÚO LÓÁ ˙ÁÈÓˆ È„k BaÁ¯ ‰È‰L Ú‚∆«∆»»»¿¿≈¿ƒ«»≈¿»¬ƒ
˙Ú¯ˆ Ú‚ BÈ‡Â ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰n‡ Bk¯‡ ‰È‰»»»¿«»¬≈∆»¿≈∆«»««

ÒÈ¯‚k Úea¯ Ba ‰È‰iL „Ú48‰ÎÏ‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ . «∆ƒ¿∆ƒ«ƒ¿ƒ¿»«ƒƒ¬»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ49. ¿∆ƒƒ«

(שם)48) המשנה על בפירושו כגריס. וברוחב כגריס באורך
ממש, מרובעת להיות צריכה הנגע תבנית שאין רבינו, מבאר
ולא  מרובע גריס בו להכניס שאפשר מקום שתתפוס אלא

הנגע. מגבולות א.49)יחרוג ד, עירובין

.Ë˙¯‰a ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk50¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰ - »»∆…««∆∆«ƒƒ¿»
˙B‡¯Ó Úa¯‡51‰È‰iL ‡e‰Â .Ce˙t ÏL B‡ Ô·Ï ÏL «¿««¿∆…∆∆»¿∆ƒ¿∆

‰ÊÂ .¯Oa‰ ¯BÚÓ ˜ÓÚ ‰È‰ÈÂ ,¯˙È B‡ ÒÈ¯‚k Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆»…≈«»»¿∆
Ì˙Ò ˙¯‰a B˙B‡ ÔÈ¯B˜ e‡L ‡e‰52‡È‰L ˙¯‰a . ∆»ƒ«∆∆¿»«∆∆∆ƒ

a ˙È‡¯ ‚ÏLk ‰fÚ‰‰k Ô·Ï ‡e‰L Ì„‡53˙¯‰·e , «»¿∆∆ƒ¿≈¿»»∆»»≈»«∆∆
ÈLeÎa ˙È‡¯ ‰‰k ‡È‰L54ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰fÚ ∆ƒ≈»ƒ¿≈¿ƒ«»¿ƒ»≈¿«¬ƒ

ÈBÈ·a ‡l‡ Ïk‰55.¯ÁL ‡ÏÂ Ô·Ï ‡Ï BÈ‡L , «…∆»¿≈ƒ∆≈…»»¿…»…

בבהרת.50) שהוא דין איזה שנאמר בפירושו 51)פירוש,
נאמר  שוה', מ'גזירה שלמדו רבינו, כותב (שם) המשנה על
בכל  ליתן "צרעת", אחרים בנגעים ונאמר "צרעת", בבהרת

בבהרת. האמור את כאן 52)הנגעים מסתיימת הענין לפי
עצמו. בפני ענין ואילך ומכאן אפילו 53)ה"ט, לפעמים

ביצה. מקרום שחור.54)למטה מראה 55)שעורו לפי
ביותר. כהה ולא ביותר בהיר לא בינוני, אדם של עורו

מ"א. פ"ב נגעים במס' כחכמים,

.È¯Oa‰ ¯BÚ ˙Ú¯ˆa Ô‰ ‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏL56: ¿»ƒ»≈À¿»≈¿»«««»»
,Ô·Ï ¯ÚO‰ÈÁn‰Â57ÔBÈOt‰Â ,58ÔÈL¯ÙÓ ÔzLÏLe . ≈»»»¿«ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¿»¿…»ƒ

Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰„ÏBpL ÈÓ ?„ˆÈk .‰¯Bza«»≈«ƒ∆¿»«∆∆»≈»»»
¯Ó‡ÈÂ BËÈÏÁÈ - Ô‰k‰ e‰‡¯iLk ,ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓ B‡ƒ¿«»»«¿∆ƒ¿≈«…≈«¿ƒ¿…«
¯‚qÈ - ‰ÈÁÓ ‡ÏÂ Ô·Ï ¯ÚO da ‰È‰ ‡Ï .‡ÓË59 »≈…»»»≈»»»¿…ƒ¿»ƒ»≈

¯ÚO ˙¯‰aa „ÏB Ì‡ :e‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e .ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ«¿ƒƒ≈ƒ«««∆∆≈»
;ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÙÈÒB‰Â ‰˙OtL B‡ ,‰ÈÁÓ B‡ Ô·Ï»»ƒ¿»∆»¿»¿ƒ»¬≈∆À¿»
‰˙Ot ‡ÏÂ Ô·Ï ¯ÚO ‡ÏÂ ‰ÈÁÓ ‡Ï da „ÏB ‡Ï…«»…ƒ¿»¿…≈»»»¿…»¿»
ÔzLÏMÓ „Á‡ da „ÏB Ì‡ .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈ - ¯BÚa»«¿ƒ»«≈ƒƒ«»∆»ƒ¿»¿»
ÔÈ‡L ;ep¯ËÙÈÂ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,BËÈÏÁÓ -«¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»¿ƒ¿¿∆∆≈

˙BÚe·L ÈL ÏÚ ¯˙È ¯bÒ‰ ¯Oa‰ ¯BÚ ÈÚ‚a60Ì‡Â . ¿ƒ¿≈«»»∆¿≈»≈«¿≈»¿ƒ
Ô·Ï ¯ÚO Ba „ÏB B‡ Ú‚p‰ ‰Ot ¯‰ËÂ B¯ËtL ¯Á‡Ï¿««∆¿»¿»≈»»«∆««≈»»»

‰‡ÓË ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ B‡61. ƒ¿»¬≈∆À¿»À¿»

לז.56) הערה למעלה הנגע.57)ראה באמצע בריא בשר
הבאים.58) בפרקים מבוארים דיניהם פרטי הנגע. התרחבות
אותו 59) סוגרים שאין כתב ה"ה פי"ד לקמן למלך' ב'משנה

רש"י  אולם מוסגר, הנך לו: אומר הכהן אלא בבית, ממש
כתב  וכן ממש, מסגירו שהכהן אומר התורה על בפירושו
דעתו. קיבלו שם וה'תוספות' והר"ן ב. נו, בנדרים גם

ה).60) (דין ה"ג למעלה שכתבנו מה פ"ג 61)ראה נגעים
מ"ג.

.‡È˙ÈOÚ ¯bÒ‰‰ ¯Á‡Ïe ‚ÏLk ‰fÚ ‰˙È‰L ˙¯‰a«∆∆∆»¿»«»¿∆∆¿«««∆¿≈«¬≈
‰ˆÈa Ìe¯˜k ‰lÁza ‰˙È‰L B‡ ,‰ˆÈa Ìe¯˜kƒ¿≈»∆»¿»«¿ƒ»ƒ¿≈»

‰˙È‰L ˙BÓk ‡È‰ È¯‰ - ‚ÏLk ˙ÈOÚÂ62ÔÈ‡L ; ¿«¬≈¿∆∆¬≈ƒ¿∆»¿»∆≈
.‰¯‰Ë ÔÓÈÒ B˙i‰k ‡ÏÂ ,‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰‡¯n‰ ˙efÚ«««¿∆ƒ«À¿»¿…¿ƒ»ƒ«»√»
‰‰k ˙ÈOÚÂ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó ËÚÓ˙ Ì‡ ‡l‡∆»ƒƒ¿«≈≈«¿««¿¿«¬≈≈»

˜‰a ˙ÈOÚ È¯‰L ,‰ˆÈa Ìe¯wÓ63.¯B‰Ë CÎÈÙÏe , ƒ¿≈»∆¬≈«¬≈…«¿ƒ»»
Ú‚p‰ ‰‰k ‰p‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈«∆∆∆¡««»¿ƒ≈≈»«∆«

?Ô‰k‰ B¯‰ËÂ ¯BÚa Ú‚p‰ ‰OÙ ‡ÏÂ64‰‰k Ì‡L ¿…»»«∆«»¿ƒ¬«…≈∆ƒ»»
˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó65‰Ot ‡ÏÂ ‰‰k ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë - ≈«¿««¿»¿≈ƒ…≈»¿…»»

‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ ‡ÏÂ Ô·Ï ¯ÚO ‡Ï B· „ÏB ‡ÏÂ¿…«…≈»»»¿…ƒ¿»¬≈∆
¯B‰Ë66. »

כלל.62) נשתנה לא כאילו דינה מ"ז. פ"ד ראה 63)שם
ה"א. טהרה,64)למעלה סימן הוא הנגע שכהיית ומשמע

טמא. – כהה לא שאם מכאן לכאורה ללמוד אפשר וכן
ביצה.65) מקרום "ולא 66)למטה תורה שאמרה ומה

מות  ואמו אביו "ומכה כמו פשה, לא או הכוונה פשה"
אומר, התורה על בפירושו ורש"י טו). כא, (שמות יומת"
טמא. – פשה לא אפילו כהה לא אבל טהור, הנגע" ש"כהה
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ראה  רבינו. כדעת ופסק רש"י דעת מפריך שם (והרמב"ן
מ"ג). פ"א שם יוםֿטוב' 'תוספות

á"ôùú'ä èáù 'ä éùéù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
יהיו 1) שערות וכמה טומאה, סימן שהוא לבן שיער יבאר

מקום  זה ובאי מראה בכל מטמא השערות לובן ושיעורם,
הוא  אם פקודה שיער הבהרת, את לבן שיער קדם אם יהיו,
שערות  שתי ובה כגריס בהרת בו היתה טומאה, סימן

וטהר. גריס כחצי ממנה והלך והוחלט

.‡˙BÁt ÔÈ‡ - ˙Ú¯ˆa ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‡e‰L Ô·Ï ¯ÚO≈»»»∆ƒ«À¿»¿»««≈»
˙B¯ÚO È˙MÓ2˙BÏh eÈ‰iL È„k ?Ôk¯‡ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿≈¿»¿«»ƒ¿∆»¿»¿≈∆ƒ¿ƒ»

‚eÊa3B‡ ,‰Ê ¯eÚMÓ ‰¯ˆ˜ ˙Á‡Â ‰k¯‡ ˙Á‡ ‰˙È‰ . ¿»¿»««¬À»¿««¿»»ƒƒ∆
‰¯ÁL ˙Á‡4‰˜ÏÁÂ ‰hÓlÓ ˙Á‡ B‡ ,‰·Ï ˙Á‡Â ««¿…»¿««¿»»««ƒ¿«»¿∆¿¿»

¯ÈÁLÓ Ô¯wÚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈzLk ˙È‡¯Â ‰ÏÚÓÏÓ5 ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ∆»»ƒ»»«¿ƒ
ÔÈaÏÓ ÔL‡¯Â6ÔÈaÏÓ Ô¯wÚ ‰È‰ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿…»«¿ƒ¬≈∆»»»ƒ»»«¿ƒ

.‡ÓË - ‡e‰L Ïk Ô·l‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÁLÓ ÔL‡¯Â¿…»«¿ƒ««ƒ∆«»»»∆»≈

הפך 2) בנגע "ושער ג): יג, (ויקרא הכתוב על כהנים בתורת
"שערה" פירוש שניים", שיער מיעוט - "ושער דרשו: לבן"
שם  היינו כולל שם הוא "שיער" אבל אחת, - משמעותה

פרטים. כמה וכולל לגוזזן 3)המין יהיה שאפשר
שיעורן  בדבר תנאים נחלקו ב נב, נדה במשנה במספריים.
כדברי  "הלכה עוקבא: מר אמר שם ובגמרא השערות, של
שם) למשנה (בפירושו רבינו שלדעת ומפני להחמיר", כולם
ולקמן  להלכה. כאן קיבלו שבכולם הקטן הוא זה שיעור
מצילות  שהן שחורות שערות שתי בעניין ו הלכה ח בפרק
השיעור  רבינו מצריך המנוגע, את ומטהרות וזקן ראש בנגעי
[נראה  להחמיר. כן גם לעיקרן ראשן לכוף כדי היינו הגדול
כולם  כדברי "הלכה באמרו: עוקבא, שמר מפרש שרבינו
אלא  הספק, מפני שמחמירים להגיד התכוון לא להחמיר"
הקטן, השיעור מספיק ולפסול שלטמא וודאית, הלכה קבע
גדול, שיעור צריך הפסול מן או הטומאה מן להציל אבל
וכתב  ו הלכה ח בפרק לקמן וכן כאן רבינו סתם ולפיכך
חותכת  והוכחה מספק". "טמא כתב ולא "טמא" סתם
"ספק  א: משנה ה פרק בנגעים ששנינו ממה זה לפירושו
ולמה  ה, הלכה ו פרק לקמן רבינו פסק וכן טהור", נגעים
חומרא  ולא אמרו וודאית שהלכה מינה, שמע כאן? החמירו

הספק]. שהוא 4)מפני צבע כל אלא שחורה, דווקא לאו
שחורה  ונקט מלבן, במקומם חוץ האדם בני שרוב מפני ,

היו. שחורות שערותיהם שהוא.5)ובזמנם כל אפילו
זה 6) למדו ב הלכה ב פרשתא נגעים פרשת כהנים בתורת

השיער  חלק משמע לבן". הפך בנגע "ושער (שם) מהכתוב
הלבין. בנגע שנוגע

.·ÏÚ Û‡ ,Ú‚p‰ CB˙a Ô‰L ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»¿»∆≈¿«∆«««
Ô‡k ˙Á‡ ˙B¯fÙÓ Ô‰Â Ô‰ÈÈa ¯BÁL ¯ÚO LiL Ètƒ∆≈≈»»≈≈∆¿≈¿À»««»

‰‡ÓË ÔÓÈÒ el‡ È¯‰ - Ô‡k ˙Á‡Â7‰È‰ elÙ‡ . ¿««»¬≈≈ƒ«À¿»¬ƒ»»
¯BÁM‰ ¯ÚO ÌB˜Ó ÔÈ‡ - ÌˆÓˆÓ ÒÈ¯‚k Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒ¿À¿»≈¿≈»«»

BËÚÓÓ8˙¯‰a‰ CB˙a ˙B¯ÚO‰ ÈzL eÈ‰L ÔÈ·e . ¿«¬≈∆»¿≈«¿»¿««∆∆

‡ÓË ‰Ê È¯‰ - dÙBÒa eÈ‰L ÔÈ·e ÔzÙwÓ ‡È‰Â9. ¿ƒ««¿»≈∆»¿»¬≈∆»≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓ dcˆa eÈ‰ Ì‡ Ï·‡10„Ú , ¬»ƒ»¿ƒ»ƒ«¬≈∆»«

˙B·l‰ ˙B¯ÚO‰ ÈzL Ba ˙BÁÓBvL ¯BÚ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆¿¿≈«¿»«¿»
Ú‚p‰ CB˙a ˙B¯ÚO ÈzL eÈ‰ .Ô·Ï11‰ˆeÁ ˙B·ÎBLÂ »»»¿≈¿»¿«∆«¿¿»

BÏ12‡ÓË -13- BÎB˙a ˙B·ÎBLÂ BÏ ‰ˆeÁ eÈ‰ ; »≈»»¿¿¿
‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡14. ≈»ƒ«À¿»

וכשהן 7) ובמפוזר". במכונס וכו' מטמא לבן ששיער
הטבעי. מצבע שערות ביניהן יש נגע 8)מפוזרות היה אם

שמקום  אומרים אנו אין שחור שיער ובו מצומצם כגריס
כגריס, שיעור בו ואין הנגע גודל את ממעט השחור השיער
מטמא  אינו מכגריס שפחות ז הלכה א בפרק למעלה ולמדנו
סימן  שהוא - לבן ששיער מאליו ומובן ד). משנה (שם

ממעט. אינו וודאי "מטמא 9)טומאה אמרו: ג משנה שם
מוקפות  שהשערות בין פירוש במבוצר", ושלא במבוצר וכו'
אותן  מקיף הנגע כשאין ובין חומה מוקפת בצורה כעיר נגע

ממש. גבולו על עומדות לבן 10)אלא שער א: משנה שם
בלבד. הנגע בתוך הנגע.11)מטמא בתוך צמחו פירוש,

עליו.12) ושוכבות הבריא העור לצד תורת 13)נכפפו
בנגע, "ושער ב: הלכה ב פרשתא נגעים פרשת כהנים
ואפילו  הנגע) בתוך שצמח (פירוש שבתוכו מה את להביא

לו". חוצה ושוכב 14)שוכב לו שחוצה "פרט שם:
בתוכו".

.‚Ô·Ï15eÈ‰L ÔÈa ,‰‡¯Ó ÏÎa ‡nËÓ ˙B¯ÚO‰ …∆«¿»¿«≈¿»«¿∆≈∆»
¯˙BÈa ‰‰c Ô·Ï ˙B·Ï eÈ‰L ÔÈa ‚ÏLk ˙B·Ï16, ¿»¿∆∆≈∆»¿»…∆≈∆¿≈

.‡ÓË - Ô·Ï Ô‰È‡¯Óe ÏÈ‡B‰ƒ«¿≈∆»»»≈

בכל 15) ומטמא ... לבן "ששיער א: משנה ד פרק נגעים
לובן". "ומראה 16)מראה ביצה, מקרום למטה אפילו

פרשת  כהנים (תורת עמוק" לבן שער אין - עמוק הנגע
ה). ב, פרק נגעים

.„Ûe‚a ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ Ô·Ï ¯ÚO ÔÈ‡≈≈»»»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆¿
˙¯‰a‰17B‡ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL dÎB˙·e ˙¯‰a ?„ˆÈk . ««∆∆≈««∆∆¿»¿ƒƒ¿»

ÈzLe ,‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓ B‡ ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓ B‡ ˜‰a…«ƒ¿««¿ƒƒ¿««ƒ¿»¿≈
˜‰a‰ B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ˙B·Ï ˙B¯ÚO¿»¿»¿«¿ƒ«ƒ¿»«…«

‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - Ú‚p‰ CB˙aL18˙¯‰·k BÊ È¯‰Â , ∆¿«∆«≈»ƒ«À¿»«¬≈¿«∆∆
˙¯‰a‰L Èt ÏÚ Û‡ .¯ÈbÒÈÂ Ô·Ï ¯ÚO da ÔÈ‡L∆≈»≈»»»¿«¿ƒ««ƒ∆««∆∆

˙ÙwÓ19B‡ Ô˙ÈÁÓ ˙‡ B‡ ‰ÂÎn‰ ˙‡ B‡ ÔÈÁM‰ ˙‡ «∆∆∆«¿ƒ∆«ƒ¿»∆ƒ¿»»
‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙B¯ÚO‰ ÈzL Ô‰a LiL ˜‰a‰ ˙‡∆«…«∆≈»∆¿≈«¿»¿≈ƒ»»
ÈzL ˙‡ ÛÈwÓ ˜‰a B‡ Ô˙ÈÁÓ B‡ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL¿ƒƒ¿»ƒ¿»»…««ƒ∆¿≈

˙B¯ÚO‰20‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ el‡ È¯‰ -21È¯‰Â , «¿»¬≈≈≈»ƒ«À¿»«¬≈
.¯ÈbÒÈÂ Ô·Ï ¯ÚO da ÔÈ‡L ˙¯‰·k ˙¯‰a‰««∆∆¿«∆∆∆≈»≈»»»¿«¿ƒ

א.17) המונחים: פירוש נקדים ה. משנה א, פרק נגעים
ב. העור; ונפשט האש מחמת שלא בעור מכה - שחין
- השחין מחיית ג. אש; מכוויית אבל שחין, כמו - מכווה
דקה. קליפה כעין השחין על ועלתה להתרפאות התחיל
מכוות  כמו - המכווה מחיית ד. השחין"; "צרבת בתורה:
א. הלכה א פרק למעלה ראה בוהק, ה. השחין;

שאם 18) מכגריס, פחות הם המכווה או כשהשחין והמדובר
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קמי zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'd iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הבהרת  צירוף מבלי עצמם מחמת מטמאים כגריס, הם
לבן. שיער בהם השערות 19)כשיש את רואים אנו אין

מקיפה  אינה הבהרת אם שכן ומכל הבהרת, בתוך הן כאילו
שהיא  לשחין הסמוכה כבהרת שזה צדדיהם, מכל אותם
אינה  שהבהרת מפני טומאה, סימני בה כשיש אפילו טהורה
הבשר  בעור הוא לנגע שחוצה "כל כן אם אלא מטמאה
המכווה  או השחין ומקום שם), רבינו (לשון לפשיון" וראוי
טומאה. סימן זה אין לתוכם הנגע פשה ואם לכך, ראוי אינו

פנימית 20) בהרת חלקים: לשני הבהרת את מחלקים והם
ובהרת  שחין של טבעת מוקפת והיא שערות שתי שבה

טבעת. בצורת שבבהרת 21)חיצונה השערות שאין מפני
אינה  כן גם והפנימית החיצונה. לבהרת מועילה הפנימית
אותה. מקיף לפשיון ראוי בשר עור שאין מפני מטמאה
פירוש, שחילקן", "או אחד: דין עוד נמצא שם במשנה

טהור. - ביניהן והפריד השערות שתי בין נכנס השחין

.‰ÔÈÁM‰ Ô‰Ï eÎÏ‰22˙‡ eÙÈw‰L ‰ÂÎn‰Â ˜‰a‰Â »¿»∆«¿ƒ¿«…«¿«ƒ¿»∆ƒƒ∆
,Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ B‡ Ô‰Ï ÔÈÎÓÒ B‡ ˙B·l‰ ˙B¯ÚO‰«¿»«¿»ƒ¿»ƒ»∆¿ƒ»

˙¯‰a‰ CB˙a ˙B¯ÚO‰ ÈzL e‡ˆÓÂ23dÙe‚a24ÛBÒa ¿ƒ¿¿¿≈«¿»¿««∆∆¿»¿
‰Ê È¯‰ - ÈM‰ Úe·M‰ ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯‰ Úe·M‰«»«»ƒ¿«»««≈ƒ¬≈∆

ep¯ËÙÈ - Ô‰Ï eÎÏ‰ ‡Ï Ì‡Â ;ËÏÁÓ25. À¿»¿ƒ…»¿»∆ƒ¿¿∆

לקמן.22) רבינו מסיים וכן שני או ראשון הסגר בסוף
למקומו 23) הבהרת והתפשטה לגמרי השחין שנרפא כגון

הבהרת. שמה כשהתפשטה המדובר בבוהק בלי 24)וכן
הבהרת. ובין בינן מכווה או שחין כדין 25)הפסק יטהרנו,

ההסגר. אחרי טומאה סימני בה נולדו שלא בהרת כל
שבוע  בסוף הלכו לא אם אבל שני, הסגר בסוף והמדובר

ש  אותו מסגירים אלא אותו פוטרין אין נית.ראשון

.ÂÔ·Ï ¯ÚO ÔÈ‡26˙¯‰a‰ ÌÈc˜zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ≈≈»»»ƒ«À¿»«∆«¿ƒ««∆∆
- Ô·Ï ¯ÚO ‰ÎÙ‰ ‡È‰Â :¯Ó‡pL ;Ô·l‰ ¯ÚO‰ ˙‡∆«≈»«»»∆∆¡«¿ƒ»¿»≈»»»

B˙B‡ CÙ‰zL27˙‡ Ô·Ï ¯ÚO Ì„˜ Ì‡ Ï·‡ .˙¯‰a‰ ∆«¬…««∆∆¬»ƒ»«≈»»»∆
‰‡ÓË ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ˙¯‰·k ‡È‰ È¯‰ - ˙¯‰a‰««∆∆¬≈ƒ¿«∆∆∆≈»ƒ«À¿»

.¯ÈbÒÈÂ¿«¿ƒ

(26- לבן לשיער קדמה בהרת "אם יא: משנה ד פרק שם
טהור". - לבהרת קדם לבן שיער ואם כלומר,27)טמא,

הפכה  שהצרעת והכוונה, הצרעת. אל נמשכת "והיא" המלה
ללבן. השחור השיער את

.Ê¯Á‡Â ,Ba ËÏÁ‰Â Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰»¿»«∆∆»≈»»»¿À¿«¿««
BÓB˜Óa Ô·Ï ¯ÚO ‰ÁÈp‰Â ˙¯‰a‰ ‰ÎÏ‰ Ck»»¿»««∆∆¿ƒƒ»≈»»»ƒ¿

¯‰ËÂ28˙¯‰a‰ ÌB˜Óa ˙¯Á‡ ˙¯‰a ‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â , ¿»≈¿««»»¿»«∆∆«∆∆ƒ¿««∆∆
‡¯˜p‰ e‰Ê - dÎB˙a Ô·Ï ¯ÚO‰ È¯‰Â ‰BL‡¯‰»ƒ»«¬≈«≈»»»¿»∆«ƒ¿»

‰c˜t ¯ÚO29‡È‰Â :¯Ó‡pL ;‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡Â , ¿«¿À»¿≈ƒ«À¿»∆∆¡«¿ƒ
ezÎÙ‰L ‡Ï ,‡È‰ ezÎÙ‰L - Ô·Ï ¯ÚO ‰ÎÙ‰»¿»≈»»»∆¬»«ƒ…∆¬»«

dz¯·Á30. ¬∆¿»

כיוון 28) טהור המנוגע נשארו, שהשערות פי על אף
נתרפאה. שהלכה 29)שהבהרת הראשונה הבהרת כאילו

על  בפירושו (רבינו הלבנות שערותיה את כאן הפקידה לה

זה 30)המשנה). נגע אם אלא מטמאה שאינה והפירוש,
זאת. עשה אחר כשנגע לא אבל ללבן השיער את הפך

.Á,ËÏÁ‰Â ˙B¯ÚO ÈzL d·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a Ba ‰˙È‰»¿»«∆∆ƒ¿ƒ»¿≈¿»¿À¿«
¯‰ËÂ ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ‰pnÓ CÏ‰Â31ÈzL e¯‡LÂ , ¿»«ƒ∆»«¬ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿¬¿≈

ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ¯ÊÁÂ ,¯‡Lp‰ ÒÈ¯‚ ÈˆÁa ˙B¯ÚO‰«¿»«¬ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»««¬ƒ¿ƒ
˙¯‰aa ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL È¯‰Â CÏ‰L ‰Ê ÌB˜Óa¿»∆∆»««¬≈¿≈¿»¿»««∆∆

‰‡nË ÔÓÈÒ ÔÈ‡ - ÒÈ¯‚k32ÈzL CÙ‰iL „Ú , ƒ¿ƒ≈»ƒ«À¿»«∆«¬…¿≈
.˙Á‡ ˙¯‰a ˙B¯ÚO‰«¿»«∆∆««

כשיעור.31) בה נשאר שלא אין 32)מפני זה במקרה גם
אנו  אלא שחזר, הוא הוא שהלך הגריס שחצי אומרים אנו
מזה  ויוצא בהרות שתי של כצירוף החדש הגריס את רואים

השיער. את הפכה אחרת שבהרת

.Ëdcˆa ‰„ÏBÂ ,ÌeÏk da ÔÈ‡Â ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a33 «∆∆«¬ƒ¿ƒ¿≈»¿¿¿»¿ƒ»
BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

¯ÈbÒ‰Ï34,˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««
È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

¯ÈbÒ‰Ï BÊ35,˙B¯ÚO ÈzL d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ»¿≈¿»
È¯‰ - ˙Á‡ ‰¯ÚO d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»«¬»««¬≈

¯ÈbÒ‰Ï BÊ36,ÌeÏk da ÔÈ‡Â ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a . ¿«¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿ƒ¿≈»¿
È¯‰ - ˙B¯ÚO ÈzL d·e ÒÈ¯‚ ÈˆÁk ˙¯‰a dÏ ‰„ÏBÂ¿¿»»«∆∆«¬ƒ¿ƒ»¿≈¿»¬≈
˙B¯ÚO‰ ÈzLÏ ˙¯‰a ‰Ó„˜ È¯‰L ,ËÈÏÁ‰Ï BÊ¿«¿ƒ∆¬≈»¿»«∆∆ƒ¿≈«¿»

˙B·l‰37‰Ó„˜ ˙¯‰a‰ ˜ÙÒ Ì„˜ Ô·Ï ¯ÚO ˜ÙÒ . «¿»»≈≈»»»»«»≈««∆∆»¿»
‡ÓË BÊ È¯‰ -38.˜ÙÒa B˙‡ÓhL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆À¿»¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ..`nh df ixd dncw zxda wtq ,mcw oal xry wtq"

היא  ובגמרא דרקיעא", ה"מתיבתא כדעת פסק הרמב"ם
קודמת  בהרת אם דרקיע במתיבתא "קאמיפלגי מחלוקת:
ספק, טהור. לבהרת קודם לבן שער ואם טמא, לבן לשער
טמא. אמרי דרקיעא מתיבתא וכולהו טהור אומר הקב"ה
נחמני  בר רבה דאמר נחמני, בר רבה נוכח נוכח, מאן ואמרי
בתרי' שליחא שדרו באהלות, יחיד אני בנגעים יחיד אני
שמתיבתא  הייתכן ברורה, והתמיהה טהור". טהור אמר כו'
שרבה  הדעת על יעלה והיאך הקב"ה, על יחלקו דרקיעא
ומתיבתא  הקב"ה שבין בפלוגתא שיכריע הוא נחמני בר

דרקיעא.
כדברי  ש"הלכה אומרים כשאנו בהקדים: לבאר ויש
הראשונה  כמו היא השלישית שהדעה הפשט אין המכריע"
הלכה  ולכן הדעות שתי את כוללת שהיא אלא השניה, או
טהור  נחמני בר רבה שאמר זה בעניינינו גם כך כמותה.
דיעה  שהיא אלא הקב"ה ל"דעת" הסכמה לא הוא טהור,

הדעות. שתי את בתוכה הכוללת נוספת
קוב"ה  באלוקות, דרגות שתי הם דרקיעא ומתיבתא קוב"ה
נקרא  ולכן עלמין" כל "סובב בחי' מהעולמות למעלה הוא
מעולמות. ומובדל קדוש שהוא לפי קודשא־בריך־הוא בשם
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האור  מבחינת הוא דרקיעא במתיבתא המאיר והאור
"ספק, זהו עלמין. כל ממלא בבחינת העולמות שבערך
כי  טמא" אמרי דרקיעא מתיבתא וכולהו טהור אומר הקב"ה
– בטבילה טהרתה ולכן הישות מצד בא הטומאה ענין
מתוך  אלא לעולם באה אינה ישות כל ביטול. אותיות
ה"ממלא  האור מציאותם. להרגשת הנבראים של האפשרות
לו  שיש אור הוא דרקיעא במתיבתא שמאיר עלמין" כל
למציאות  מקום נתינת בו יש וממילא לעולמות, שייכות
בקודשא־בריך־ אבל טמא. אמרו הספק במקום ולכן וישות,
ואין  מקום תופסים העולמות אין עלמין" כל "סובב – הוא

טהור. ספק שם, ולכן ומציאות. לישות מקום נתינת בו
שייכות  איזושהי יש עלמין" כל ל"סובב שגם ידוע אמנם
לשון  עלמין" כל "סובב אומרים אנו שהרי לעולמות,

אם כי לעולמות, שייכות על מובדל המראה לגמרי היה
אפילו  כי עלמין" כל "סובב עליו לומר שייך היה לא מהם
שמצד  העולמות ביטול שגם מובן ומזה להם. סובב אינו
את  לגמרי שולל אינו במציאות" "ביטול שהוא הגם זה אור
אליו. הבטלה מציאות איזושהי וישנה העולמות, מציאות
בגדר  שאינו ומהותו עצמותו הוא זו מדרגה למעלה אבל
לגמרי  שולל זו בחינה מצד העולמות וביטול כלל, עלמין
שייך  "לא עצמותו שלגבי מבואר לכן שלהם. מציאות כל
ז' הכל שכולל הוא "אחד" עניין כי אחד" מילת עליו
אחד) במילה (המרומזים העולם רוחות וארבע רקיעים
כלל. לעולמות ביחס שאינו יחיד דרגת הוא מזה ולמעלה
אף  טמא, דרקיעא במתיבתא שאמרו מה יובן ומעתה
והבנת  מדרגתם מצד כי טהור, אומר שהקב"ה שידעו
ישות  הגורמת שהיא העולם מציאות מורגשת שכלם,
כל  "סובב שהוא קודשא־בריך־הוא מצד אבל וטומאה.
שם  שייך ואין אליו המציאות בביטול העולמות כל עלמין",
היא  נחמני בר רבה של גדולתו טהור. אמר ולכן כנ"ל ישות
בנגעים... (יחיד – "יחיד" מבחינת אור בעולם שהמשיך
אין  זו בחינה ולגבי כלל, העולמות בגדר שאינו כו")
בר  רבה של סברתו הכריעה לכן מקום, תופסים העולמות
יחיד  בחינת המשיך כי דרקיעא המתיבתא דעת את נחמני
רב  של הפס"ד על־דרך שלהם. ובשכל בעולמות גם
להסבר  שייך היה לא כי שתק, - הטעם שכששאלוהו

זה. מפסק בו חזר לא אבל שכלי,
בר  ורבה אחת, פעם טהור אמר הקב"ה מדוע יובן בזה
בטלים  העולמות קוב"ה שמצד מכיון פעמיים, נחמני
בר  לרבה אבל טהור. "ספק" לכן ישות, בם ואין במציאות
הרי  שבעולם, לשכל גם יחיד מבחינת שהמשיך נחמני
ובשכל  למטה מצד אף אלא טהור למעלה מצד רק שלא

שטהור. מובן שבעולם
(64 'r ai wlg y"ewl it lr)

ביניהם.33) בריא עור הפסק ללא לה סמוך כלומר,
כן 34) גם כלום אין השני גריס בחצי גם אם ואפילו

כהקדמה  ונאמרה חידוש כל בה אין זו בבא מסגירים.
זו". אף זו "לא בסדר נשנו וכולן אחריה, הבאות לבבות

חידוש. יותר בה יש בבא כל שיש 35)פירוש, פי על אף
מפני  מסגירים, אלא מחליטים אין לבנות שערות שתי בה
ולא  הראשון הגריס חצי ידי על נהפכה הראשונה שהשערה
פרשתא  נגעים פרשת כהנים בתורת שנינו הנגע. כל ידי על
ולא  כולו את כולה שהפכה הפכה, "והיא ו: הלכה ג,

מקצתו". את כולה שחצי 36)שהפכה מפני להחליט, ולא
שכן  שמכל וברור, כולו. ולא השערות שתי את הפך הנגע

כך. הדין השני בחצי שערה אין ללבן 37)אם כשנהפכו
כולו". את "כולה והפכה שלימה בהרת כבר הייתה

א 38) פא, מציעא בבבא הפרק. בסוף שם קמא כתנא
מעלה, של בישיבה בשמים נידונה זו ששאלה מסופר,
טמא, אמרו הישיבה בני וכל טהור אמר הוא ברוך הקדוש
משנה  הכסף ומבאר טהור. ואמר נחמני בר רבה את ושאלו
פירוש, היא", בשמים לא "תורה הלכה: שנקבעה כאן,
הסמכות  את ישראל לחכמי מסר הוא ברוך הקדוש
מעלה  של בישיבה וההכרעה הלכות, להכריע הבלעדית

קובעת. אינה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) שיעורה כמה טומאה סימן שהיא המחייה יבאר

צריך  ואם מראה בכל מטמאה המחייה אם מפוזרת, היתה
הבהרת  את מחייה קדמה אם ודין בהרת, של בגופה שתהיה
כעדשה  ובאמצע מצומצם כגריס בהרת למחייה, בהרת או
במחייה. מטמאים שאינם איברים ראשי הם איזה מצומצמת,

.‡‰ÈÁn‰ ÔÈ‡2‰L„Úk ‰È‰zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ3 ≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆«¬»»
˙Úa¯Ó4˙ÁÈÓˆ È„k ?d¯eÚL ‰nÎÂ .‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ¿À««»≈«∆¿«»ƒ»¿≈¿ƒ«

˙B¯ÚO Úa¯‡5·Á¯ ÌÈzLe C¯‡ ÌÈzL ,6‡e‰Â . «¿«¿»¿«ƒ…∆¿«ƒ…«¿
˙ÙwÓ ˙¯‰a‰Â ,˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆¿««∆∆«∆∆

„ˆ ÏkÓ d˙B‡7ÈzL ·Á¯ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ‰¯˙È ‡È‰Â , »ƒ»«¿ƒ¿≈»««ƒ¿»…«¿≈
˙¯‰a‰ „ˆa ‰ÈÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯˙È B‡ ˙B¯ÚO¿»»≈¬»ƒ»¿»«ƒ¿»¿«««∆∆
¯Oa ‰È‰L ÔB‚k ,˙¯fÙÓ ‰˙È‰ .‰‡ÓË ÔÓÈÒ dÈ‡ -≈»ƒ«À¿»»¿»¿À∆∆¿∆»»»»
,¯Á‡ ÌB˜Óa Ïc¯Ák ÈÁ ¯O·e ‰Ê ÌB˜Óa Ïc¯Ák ÈÁ«¿«¿»¿»∆»»«¿«¿»¿»«≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«…¿∆¿«««∆∆≈»ƒ¿»¿ƒ

‰L„ÚÎÏ8˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a „Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰iL „Ú , ¿«¬»»«∆ƒ¿∆¿»∆»¿∆¿«««∆∆
.¯˙È B‡ Úa¯Ó ‰L„Úk«¬»»¿À»»≈

סימני 2) משלושת אחד הוא הבהרת בתוך חי בשר
ומרומזים  מחיה. פשיון, לבנות, שערות שהם: הטומאה,
מחיה) פשיון, (שערות, "שפם" המלה של בנוטריקון
יעטה"). שפם "ועל מה יג, (ויקרא במצורע שנאמרה

מ"ה.3) פ"ד ומוסיפים 4)נגעים עגולה, היא העדשה
אינה  המחיה של תבניתה לרבעה. כדי הקרנות את עליה
בה  כשיש אלא טומאה סימן ואינה גודלה, אלא קובעת
ועשאוה  קרנותיה את שמילאו עדשה בו להכניס מקום
רבינו  וראה מ"ה. פ"א שם שוים. ורחבו שאורכו רבוע,

א. פ"ו, שם למשנה שם.5)בפירושו ב'תורת 6)משנה
לבן  שיער מה שנינו: ה"ז, ג פרשתא נגעים פרשת כהנים'
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שערות. שתי מקום מחיה אף שערות, שתי שם 7)מקום
חומה  המוקפת מבצר כעיר פירוש, "מבוצרת". מ"ה: פ"א,
חי  בשר "ומחית ט (שם, בתורה שנאמר צדדיה, מכל
שערות  שתי של ברוחב להיות צריך וההיקף בשאת"),

ה"ט). שם כהנים' "מכונסת 8)('תורת מ"ה: פ"א נגעים
להקל". אלו הרי . . . ונתפזרה

.·‰‡¯Ó ÏÎa ‰‡nËÓ ‰ÈÁn‰9‰‡¯Ó ‰È‰L ÔÈa , «ƒ¿»¿«¿»¿»«¿∆≈∆»»«¿≈
‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .Ô·Ï B‡ ¯BÁL B‡ Ì„‡ ‰ÈÁn‰«ƒ¿»»…»»»¿∆…ƒ¿∆

e¯‡aL ˙B‡¯n‰ Úa¯‡Ó Ô·l‰10. «…∆≈«¿«««¿∆≈«¿

ב.9) פ"ד, שם שלה 10)משנה מראה ואם בפ"א. למעלה
נגע. אלא חי בשר זה אין המראות, ארבעה כלובן

.‚‰ÈÁn‰ ÔÈ‡11ÏL dÙe‚a ‰È‰zL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆¿»∆
‰˙È‰L ˙¯‰a ?„ˆÈk .˙¯‰a12ÚˆÓ‡a13B‡ ÔÈÁL «∆∆≈««∆∆∆»¿»¿∆¿«¿ƒ

‰ÈÁÓ B‡ ‰ÂÎÓ14B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ‰ÈÁn‰Â ,˜‰· B‡ ƒ¿»ƒ¿»…«¿«ƒ¿»¿«¿ƒ
Û‡ ,˜‰a‰ CB˙a B‡ Ô˙ÈÁÓ CB˙a B‡ ‰ÂÎn‰ CB˙a¿«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿«…««
ÔÓÈÒ dÈ‡ - ˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆≈»ƒ«
B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰ CB˙a ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»
B‡ ÔÈÁM‰ ÛÈw‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ÈÁÓ B‡ ˜‰a‰ CB˙a¿«…«ƒ¿»»¿≈ƒƒƒ«¿ƒ

d˙ÈÁÓ ˙‡ ‰ÂÎn‰Â B˙ÈÁÓ15‰ÈÁn‰ ˙‡ ˜‰a‰Â16, ƒ¿»¿«ƒ¿»∆ƒ¿»»¿«…«∆«ƒ¿»
„Á‡ ˜ÏÁL B‡ ,dcvÓ ‰ÈÁnÏ Ô‰Ó „Á‡ CÓÒpL B‡∆ƒ¿«∆»≈∆«ƒ¿»ƒƒ»∆»«∆»
,‰‡ÓË ÔÓÈÒ dÈ‡ - dÎB˙Ï ÒÎÂ ‰ÈÁn‰ ˙‡ Ô‰Ó≈∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»≈»ƒ«À¿»
Ô‰Ï eÎÏ‰ .¯ÈbÒÈÂ ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ˙¯‰·k BÊ È¯‰Â«¬≈¿«∆∆∆≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿»∆
B‡ ‰ÈÁn‰ ˙Áz eÈ‰L ˜‰a‰ B‡ ‰ÂÎn‰ B‡ ÔÈÁM‰«¿ƒ«ƒ¿»«…«∆»«««ƒ¿»
ÔÈÒÎ eÈ‰L B‡ d˙B‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰L B‡ dcˆa eÈ‰L∆»¿ƒ»∆»«ƒƒ»∆»ƒ¿»ƒ
ÛBÒa ˙¯‰a‰ CB˙a dc·Ï ‰ÈÁn‰ ˙‡ˆÓÂ ,dÎB˙Ï¿»¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«»¿««∆∆¿
;ËÈÏÁÈ ‰Ê È¯‰ - ÈL Úe·L ÛBÒa B‡ ÔBL‡¯ Úe·L»«ƒ¿»«≈ƒ¬≈∆«¿ƒ

¯ËÙÈ - Ô‰Ï eÎÏ‰ ‡Ï Ì‡17. ƒ…»¿»∆ƒ¿…

מ"ה.11) פ"א ובכת"י 12)נגעים (ר"מ) רומי בדפוס
הנכונה). הגירסא (והיא "שהיה" הגירסא צ"ל:13)תימן,

שחין  היה הבהרת שבאמצע כלומר תימן), (כת"י באמצעה
מכווה. למעלה 14)או ראה מכווה. מחית או שחין מחית
ה"ד. או"15)פ"ב " . . . מחייתו "או" וצ"ל סופר, טעות

(ר"מ). רומא ובדפוס תימן בכת"י הגירסא וכן מחייתה.
עם 16) זהה אינה מראה, בכל מטמאה שהמחיה אףֿעלֿפי

למטה  שהוא אלא - במחלה קשור לובן הוא שבוהק בוהק.
טוב' יום ('תוספות הוא בריא בשר מחיה אבל ביצה, מקרום

מ"ו). פ"ו מתאימים 17)נגעים זו, שבהלכה הדינים כל
שם. ראה לבן. שער בדין וה"ה, ה"ד בפ"ב למעלה להאמור

.„ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰ÈÁn‰18‰ÈÁÓ ‰Ó„wL ÔÈa , «ƒ¿»ƒ«À¿»¿»≈∆»¿»ƒ¿»
ÈÙÏ ,‰ÈÁn‰ ˙‡ ˙¯‰a ‰Ó„wL ÔÈa ˙¯‰a‰ ˙‡∆««∆∆≈∆»¿»«∆∆∆«ƒ¿»¿ƒ

'‰ÎÙ‰ ‡È‰Â' da ¯Ó‡ ‡lL19:‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê . ∆…∆¡«»¿ƒ»¿»∆∆∆¡««»
BÈ‡ - ˙‡Oa ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓe Ô·Ï ¯ÚO ‰ÎÙ‰ ‡È‰Â¿ƒ»¿»≈»»»ƒ¿«»»««¿≈≈
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,‰ÈÁÓÏe ¯ÚOÏ ,Ô‰ÈLÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆¿≈»¿ƒ¿»∆»»∆»≈∆
‡l‡ ‰ÈÁn‰ ÌÚ Ô·Ï ¯ÚO ¯Ó‡ ‡ÏÂ ;‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»¿…∆¡«≈»»»ƒ«ƒ¿»∆»
,Ô·Ï ¯ÚO Ïa˜Ï È„k ‰È‰zL ,‰ÈÁnÏ ¯eÚL ÔzÏƒ≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆¿≈¿«≈≈»»»

.˙B¯ÚO ÈzL ‡e‰L∆¿≈¿»

ושלא 18) הפוכה . . . מטמאה "שהמחיה מ"ג: פ"ד שם
שהמחיה  ובין למחיה הפכה שהבהרת בין פירוש: הפוכה",

לבהרת. כהנים'19)קדמה (ב'תורת ה"ו פ"ב למעלה ראה
רבינו  של דרכו וידועה אחר, לימוד אמרו נגעים, פרשת
ואףֿעלֿפי  פשוט, יותר הוא שלדעתו הלימוד את להביא

אחר). לימוד נאמר הלכה במדרשי או שבתלמוד

.‰ÌˆÓˆÓ ÒÈ¯‚k ˙¯‰a20‰L„Úk ‰ÈÁÓ dÚˆÓ‡·e «∆∆ƒ¿ƒ¿À¿»¿∆¿»»ƒ¿»«¬»»
˙¯‰a‰ ‰ËÚÓ˙ .ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓˆÓˆÓ21B‡ ¿À¿∆∆¬≈∆À¿»ƒ¿«¬»««∆∆

‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙pL22¯B‰Ë -23‰˙·¯ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¬»«ƒ¿»»¿≈ƒ»¿»
aL ‰ÈÁn‰˙¯‰a‰ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë - BÊ ˙¯‰a CB˙ «ƒ¿»∆¿«∆∆»∆≈««∆∆

·Á¯ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰È‰zL „Ú ‰ÈÁÓa ‰‡nhÓƒ«¿»¿ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿≈»««ƒ¿»…«
„ˆ ÏkÓ ˙B¯ÚO ÈzL24‰˙eÁt ‰ÈÁn‰ ‰˙È‰ . ¿≈¿»ƒ»«»¿»«ƒ¿»¿»

È¯‰ - ‰L„Úk ˙ÈOÚpL „Ú ‰ÈÁn‰ ‰˙·¯Â ‰L„ÚkÓƒ«¬»»¿»¿»«ƒ¿»«∆«¬≈«¬»»¬≈
ËÏÁÓ ‰Ê25B‡ ‰˙È‰M ‰nÓ ‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙ . ∆À¿»ƒ¿«¬»«ƒ¿»ƒ«∆»¿»

dÏ ‰ÎÏ‰L26‰˙È‰L ˙BÓk BÊ È¯‰ -27Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆»¿»»¬≈¿∆»¿»¿≈»
.‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»

שבתוכה.20) העדשה עם אחרי 22)מבחוץ.21)ביחד
בה 23)הסגר. שאין מפני טהור, - הבהרת נתמעטה

בה  שאין מפני טהור, – המחיה נתמעטה ואם כגריס.
מטמאה  אינה הבהרת שפשתה שאע"פ ומשמיענו כעדשה.
חוץ  כשפשה אלא מטמא פשיון שאין מפני פשיון, משום

לתוכו. פשה וכאן ה"א) פ"ד (לקמן ומכיוון 24)לנגע
באורך  שערות שש היינו מצומצם, כגריס היא הבהרת שכל
תופסת  שבאמצעה והעדשה ה"ז), פ"א (למעלה וברוחב
צד. מכל שערות שתי מקום נשאר לא שערות, משתי יותר

טומאה.25) סימן נולד נכנסה 26)שהרי הבהרת פירוש,
מקומה. כל תפסה או אותה ומיעטה המחיה לתוך

פשיון,27) משום מטמאה ואינה המנוגע. את ומסגירים
כמו  לנגע, מחוץ כשפשה אלא מטמא פשיון שאין מפני
הראשון, הסגר אחר כשנתמעטה והמדובר למעלה. שביארנו
שם  ורבנן מאיר ר' מחלוקת טהור. - שני הסגר אחר אבל
מאיר  ר' גם מצומצמת, [בעדשה כרבים. ופסק מ"ג, פ"ו
כאן  היה שהרי הלכה, או כשנתמעטה טהור שהוא מודה

מכעד  פחותה מחיה אבל לו. והלך טומאה אינה סימן שה
פשה  אם ולפיכך מנוגע, בלתי כעור ודינה טומאה, סימן
מטמא  מבפנים שפשיון מאיר ר' דעת טמא. - לתוכה הנגע
ועליו  למשנתנו, רבינו פירוש ראה שם)]. ישראל (תפארת

כאן. ביאורנו מסתמך

.Â˙¯‰a28,‰L„ÚkÓ ‰¯˙È ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚kÓ ‰¯˙È «∆∆¿≈»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈»ƒ«¬»»
ËÚÓ˙È ‡lL „·Ï·e ;‡ÓË - eËÚÓ˙pL B‡ e·¯Â¿»∆ƒ¿«¬»≈ƒ¿«∆…ƒ¿«≈
‡ÏÂ ,‰L„ÚkÓ ‰ÈÁn‰ ËÚÓ˙z ‡ÏÂ ,ÒÈ¯‚kÓ ˙¯‰a«∆∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ«¬»»¿…
˙ÁÈÓˆ È„kÓ ˙BÁÙa ˙¯‰a‰ ÛBÒÏ ‰ÈÁn‰ ·¯˜zƒ¿««ƒ¿»¿««∆∆¿»ƒ¿≈¿ƒ«

e¯‡aL BÓk ,˙B¯ÚO ÈzL29. ¿≈¿»¿∆≈«¿

מ"ד.28) זה.29)שם בפרק

.Ê˙¯‰a30dÙÈwÓ ¯˙È B‡ ‰L„Úk ÈÁ ¯O·e ÒÈ¯‚k «∆∆ƒ¿ƒ»»««¬»»»≈«ƒ»
È¯‰ - ÈÁ‰ ¯Oa‰ ˙‡ ˙ÙwÓ ‰iL ˙¯‰·e ,ıeÁaÓƒ««∆∆¿ƒ»«∆∆∆«»»««¬≈
ÔÓÈÒ da ÔÈ‡ È¯‰L ,¯ÈbÒ‰Ï ˙ÈÓÈt‰ ˙¯‰a‰««∆∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¬≈≈»ƒ«
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zrxvקמד z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'd iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰‡ÓË31ËÈÏÁ‰Ï ‰BˆÈÁ‰ ˙¯‰·e ,32‰ÈÁn‰ È¯‰L , À¿»«∆∆«ƒ»¿«¿ƒ∆¬≈«ƒ¿»
Ô‰ÈÈaL ÈÁ‰ ¯Oa‰ ËÚÓ˙ .dÚˆÓ‡a33CÏ‰L B‡ ¿∆¿»»ƒ¿«≈«»»««∆≈≈∆∆»«

‰È‰L ÔÈa ÌÈÙaÓ ‰ÏÎÂ ËÚÓ˙Ó ‰È‰L ÔÈa ,BlkÀ≈∆»»ƒ¿«≈¿»∆ƒƒ¿ƒ≈∆»»
da ÔÈ‡L ˙Á‡ ˙¯‰·k Ô‰ÈzL È¯‰ - ıeÁaÓ ËÚÓ˙Óƒ¿«≈ƒ«¬≈¿≈∆¿«∆∆««∆≈»

‰‡ÓË ÔÓÈÒ34. ƒ«À¿»

מ"ה.30) אלא 31)שם בבהרת אינה שהמחיה מפני 
לה. זו 32)מחוצה שמחיה האומר שם, כתנאֿקמא

החיצונה. הבהרת ע"י היא פחות 33)מבוצרת ונשאר
שפשה 34)מכעדשה. מפני טומאה, סימן אינו והפשיון

אינה  שהמחיה ואףֿעלֿפי עקיבא, כר' פסק המחיה. לתוך
ה  אין לפנימית, טומאה נקרא סימן המחיה לתוך שלה פשיון

המחיה  היתה אם בין הבדל ואין ה"ה). (ראה מבחוץ פשיון
כר' ולא יותר, גדולה היתה אם ובין מצומצמת, כעדשה

במ"ו. שם שמעון

.Á¯·È‡ L‡¯a ‰˙È‰L ˙¯‰a35,ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ «∆∆∆»¿»¿…≈»ƒ»≈»ƒ
ÔÓÈÒ dÈ‡ - ¯·È‡‰ L‡¯a ˙¯‰a‰ ÚˆÓ‡a ‰ÈÁn‰Â¿«ƒ¿»¿∆¿«««∆∆¿…»≈»≈»ƒ«
‡ˆÓÂ ,Ú‚p‰ ˙‡ ˙˜ÏBÁ ‰ÈÁn‰L ÈtÓ .‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»∆∆∆«∆«¿ƒ¿»
„¯BÈÂ ÚÙBL B˙ˆ˜Óe Ô‡kÓ „¯BÈÂ ÚÙBL B˙ˆ˜Óƒ¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»≈«¿≈
‰‡B¯ ‰È‰iL - Ô‰k‰ e‰‡¯Â :ÌÈÚ‚a ¯Ó‡Â ,Ô‡kÓƒ»¿∆¡«ƒ¿»ƒ¿»»«…≈∆ƒ¿∆∆
ÌÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Ô‰ el‡Â .˙Á‡k Blk Ú‚p‰«∆«À¿««¿≈≈»≈≈»ƒ∆≈»
,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ :‰ÈÁÓa ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»≈∆¿¿»«ƒ¿«¿«ƒ

ÌËÁ‰ L‡¯Â ,ÌÈÊ‡ ÈL‡¯Â36‰¯ËÚ‰ L‡¯Â ,37, ¿»≈»¿«ƒ¿…«…∆¿…»¬»»
LÈ‡ ÏL ÔÈc„ ÈL‡¯ Ï·‡ .‰M‡ ÏL ÔÈc„ ÈL‡¯Â¿»≈«ƒ∆ƒ»¬»»≈«ƒ∆ƒ

ÔÈÏecÏc‰Â ˙Ï·È‰Â38‰ÈÁÓa ÔÈ‡nhÓ39. ¿«¿…∆¿«ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿»

והכסף35ֿ) זו. משנה על רבים פירושים נאמרו מ"ו. שם
בלי  בהרת בין הבדל שיש רבינו, לדעת מפרש כאן משנה
כשיש  זו בהלכה והמדובר מחיה, בה שיש בהרת ובין מחיה
כאחת  נראית אינה ואףֿעלֿפיֿכן כגריס, מקום האבר בראש
נראית  היא מחיה בה אין אם אבל מחיה, באמצעה יש אם
יושב  מקומן "שהיה בה"ט: רבינו כתב ולפיכך כאחת.
חולקת  מחיה אין אם פירוש, בנגעים" מטמאים כגריס
התוספתא  דברי לפי מתיישב זה פירוש אין [אולם אותם.
כאן, הראב"ד השגת ראה וצריךֿעיון. עייןֿשם פ"ה, נגעים

המשנה]. על הרא"ש אבר 37)האף.36)ופירוש ראש
על 38)הזכרות. בפירושו (רבינו העור על חולני גידול

יבלות 39)המשנה). שגם אליעזר, ר' אומר במשנה, שם
עליו. חולק שתנאֿקמא ומשמע מטמאים, אינם ודלדולים
נתבאר  ולא כתנאֿקמא. – מקום בכל כדרכו - רבינו ופסק
יום  'תוספות (ראה איברים ראשי ובין אלה בין ההבדל טעם

שם). טוב'

.ËÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÎÂ40·LBÈ ÔÓB˜Ó ‰È‰L el‡ ¿»»≈≈»ƒ≈∆»»¿»≈
·¯k ÔÈl‚Ú eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ - ÒÈ¯‚kƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¬»ƒ»¬Àƒ¿…
L‡¯a ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ?„ˆÈk .ÔÈ¯B‰Ë - Ì„‡ Èa ˙i¯a¿ƒ«¿≈»»¿ƒ≈««∆∆ƒ¿ƒ¿…
- CÏÈ‡Â CÏÈ‡ ˙ÚÙBL BÚaˆ‡ L‡¯a B‡ BÓËÁ»¿¿…∆¿»««≈«¿≈«
Blk e‰‡¯iL „Ú - Ô‰k‰ e‰‡¯Â :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë»∆∆¡«¿»»«…≈«∆ƒ¿≈À

.˙Á‡k¿««

שם.40) והערות ה"ח ראה פ"ב. נגעים תוספתא

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) מראה, זה ומאי המטמא, פשיון שיעור כמה יבאר

ובהרת  טומאה, סימן הוא פשיון זה אי הנגע, לתוך פשה
כגריס  בהרת שהיתה, כמות ופשתה הפטור אחר שנכנסה
הטמא  והחליטו, המחייה בתוך לבן ושיער כעדשה ובה

שני. או ראשון שבוע בסוף או בתחילת שהוחלט

.‡‡e‰L ÏÎa ‡nËÓ ÔBÈOt‰2‰È‰iL ‡e‰Â . «ƒ¿¿«≈¿»∆¿∆ƒ¿∆
ÌÈÚ‚p‰ ˙B‡¯nÓ ˙Á‡Ó ÔBÈOt‰3‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ¿≈««ƒ«¿«¿»ƒ¬»ƒ»»

ÔBÈOt‰ ÔÈ‡Â .ÔBÈOt BÈ‡ - ˜‰a ‰‡¯Ó ÔBÈOt‰«ƒ¿«¿≈…«≈ƒ¿¿≈«ƒ¿
Ú‚pÏ ıeÁ ‰OÙiL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ4‰Ot Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆«∆«¬»ƒ»»

a ?„ˆÈk .‰È‰L ˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú‚p‰ CB˙Ï˙¯‰ ¿«∆«¬≈¿∆»»≈««∆∆
ÛBÒ·e ,d¯ÈbÒ‰Â ‰L„ÚkÓ ˙BÁt ÈÁ ¯Oa dÎB˙·e¿»»»«»ƒ«¬»»¿ƒ¿ƒ»¿

‰˙È‰M ‰nÓ ‰ÈÁn‰ ‰ËÚÓ˙ Úe·M‰5CÏ‰L B‡ «»«ƒ¿«¬»«ƒ¿»ƒ«∆»¿»∆»«
˙¯‰a‰ ÔÈ‡L ;ÔBÈOt ‰Ê ÔÈ‡ - Blk ÈÁ‰ ¯Oa‰«»»««À≈∆ƒ¿∆≈««∆∆

.dÏ ‰ˆeÁ ‡l‡ dÎB˙Ï ‰OBt»¿»∆»»»

מ"א.2) פ"ד ממראה 3)נגעים אינו הפשיון ואפילו שם.
הי"ד, פ"ב נגעים פרשת כהנים' ב'תורת הראשון. הנגע
הפשיון  – מטמא העיקרי) (הנגע שהאום "המראות שנינו:

וה"ז.4)מטמא". ה "ה פ"ג למעלה והבהרת 5)ראה
מקומה. תפסה

.·¯bÒ‰ ¯Á‡ ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ÔBÈOt‰ ÔÈ‡6; ≈«ƒ¿ƒ«À¿»«∆ƒ¿∆««∆¿≈
‡e‰L Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡¯Â ‰lÁza ‡a Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿ƒ»¿»»«…≈∆«∆«∆
ÛBÒ „Ú B¯ÈbÒÓ ‡l‡ ,BËÈÏÁÓ BÈ‡ - CÏB‰Â ‰OBt∆¿≈≈«¿ƒ∆»«¿ƒ«

.‰‡¯ÈÂ Úe·M‰«»«¿ƒ¿∆

ראשון 6) שבוע בסוף (מטמא) "ובפסיון מ"ג: פ"ג נגעים
ב'תורת  מ"ב. בפ"ד שם משמע וכן שני". שבוע ובסוף
"אחרי  ז): יג, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו הי"ג שם כהנים'

הכהן". אל הראותו

.‚˙¯‰a‰ ÔÈ‡7CB˙Ï ‡ÏÂ ÔÈÁM‰ CB˙Ï ‰OBt ≈««∆∆»¿«¿ƒ¿…¿
ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓ CB˙Ï ‡ÏÂ ,‰ÂÎn‰8˙ÈÁÓ CB˙Ï ‡ÏÂ «ƒ¿»¿…¿ƒ¿««¿ƒ¿…¿ƒ¿«

eÁ¯˜pL Èt ÏÚ Û‡ Ô˜fÏ ‡ÏÂ L‡¯Ï ‡ÏÂ ,‰ÂÎn‰«ƒ¿»¿…»…¿…«»»««ƒ∆ƒ¿¿
‰OÙ˙ ‰Ot Ì‡Â :¯Ó‡pL ;Ô‰Ó ¯ÚO‰ CÏ‰Â¿»««≈»≈∆∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿∆

¯BÚa ˙ÁtÒn‰9- ˜‰a‰ CB˙Ï ‰˙OtL ˙¯‰a Ï·‡ . «ƒ¿««»¬»«∆∆∆»¿»¿«…«
ÈOt ‰Ê È¯‰ÔB10. ¬≈∆ƒ¿

מ"ח.7) פ"ו פ"ב 8)שם למעלה וראה מ"ה. פ"א, שם
המונחים. פירוש בראש 9)ה"ד ולא ומכווה, בשחין ולא

נגעים  לענין מיוחדים דינים להם קבעה שהתורה ובזקן
פ"ח). לקמן ככל 10)(ראה ודינו נגע, אינו שבוהק מפני

סוף  נגעים פרשת כהנים' ב'תורת שאמרו (ומה בשר. עור
מראה  הוא שהפשיון הכוונה לבוהק" שפשה "פרט פ"ב

שם). ראה בוהק.

.„ÔÈÁM‰11˙ÈÁÓe ÔÈÁM‰ ˙ÈÁÓe ˜‰a‰Â ‰ÂÎn‰Â «¿ƒ¿«ƒ¿»¿«…«ƒ¿««¿ƒƒ¿«
ÔBÈOtÏ ÌB‡‰ ÔÈa ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰L ‰ÂÎn‰12BÈ‡ - «ƒ¿»∆≈¿ƒ≈»«ƒ¿≈

B¯ÈbÒ‰ .‰‡ÓË ÔÓÈÒ13‡ˆÓpL „Ú Ô‰Ï eÎÏ‰Â14 ƒ«À¿»ƒ¿ƒ¿»¿»∆«∆ƒ¿»
.ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌB‡Ï CeÓÒ ÔBÈOt‰«ƒ¿»»¬≈∆À¿»

שם.11) הנגע 12)משנה, פשה ההסגר, שבוע אחרי
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לבינה. בינו מבדיל מאלה ואחד בבהרת, נוגע אינו והפשיון
שני.13) ההסגר.14)הסגר ימי שבעת אחרי

.‰ÒÈ¯‚k ˙¯‰a15‰˙OÙe16„BÚÂ ÒÈ¯‚ ÈˆÁk17, «∆∆ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ¿ƒ»
ÌB‡‰ ÔÓ CÏ‰Â18ÒÈ¯‚ ÈˆÁk19¯˙Bp‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»«ƒ»«¬ƒ¿ƒ««ƒ∆«»

‰Ê [È¯‰] - ÒÈ¯‚kÓ ¯˙È ÔBÈOt‰ ÌÚ ÌB‡‰ ÔÓƒ»ƒ«ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ¬≈∆
¯B‰Ë20„BÚÂ ÒÈ¯‚k ‰˙OÙe ÒÈ¯‚k ‰˙È‰ .21‰ÎÏ‰Â , »»¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»¿»¿»

ÌB‡‰ dÏ22‰lÁza ‰‡¯z -23¯Á‡ Úe·L ¯ÈbÒÈÂ »»≈»∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»«««
Úe·L24˙¯‰a‰ ‰ÎÏ‰Â ,B¯ÈbÒ‰Â ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ .25 »«»¿»«∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»««∆∆

¯bÒ‰ ÈÓÈ ÛBÒa26dÓB˜Óa ˙¯‰a ‰¯ÊÁÂ ,27˙BÓk ¿¿≈∆¿≈¿»¿»«∆∆ƒ¿»¿
‰˙È‰L28‰È‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ -29CB˙a] ‰ËÚÓ˙ . ∆»¿»¬≈¿∆»»ƒ¿«¬»¿

‰˙È‰L ˙BÓk ‰¯ÊÁÂ ‰˙OÙe [¯bÒ‰ ÈÓÈ30B‡ , ¿≈∆¿≈»¿»¿»¿»¿∆»¿»
‰˙OtL31‰¯ÊÁÂ ÔBÈOt‰ ËÚÓ˙Â32- ‰˙È‰L ˙BÓk ∆»¿»¿ƒ¿«≈«ƒ¿¿»¿»¿∆»¿»

¯ÈbÒÈ ‰Ê È¯‰33¯ËÙÈ B‡34. ¬≈∆«¿ƒƒ¿…

מ"ט.15) פ"ד ההסגר.16)שם יותר 17)אחרי משהו
גריס. הנגע.18)מחצי נתמעט השני מצדו

ה"ועוד".19) כשיעור פשיון היא כחכמים,20)והתוצאה
כשיעור, בו נשאר ולא נתמעט הראשון הנגע ונימוקם: שם.
עם  מצטרף הפשיון אין ולפיכך אינו, כאילו כולו והרי
כגריס. אינו לבדו והחדש שיעורו, את להשלים הנותר
גריס", כחצי "שפשתה ח שבמשנה הדין על דילג (רבינו
ומכלֿ ועוד, גריס בכחצי שמטהרים כחכמים שפסק מפני
דעתו  להשמיענו באה והמשנה מצומצם. גריס בכחצי שכן
מ"ח  שם ראה המקרים. שני בין שמחלק עקיבא רבי של
באור). ד"ה ה"ה, לקמן כסףֿמשנה וראה ומ"ט,

לשון 21) נקט ורבינו מצומצם, כגריס פשתה אם והואֿהדין
אבל  ועוד, בכגריס ומטמא חולק עקיבא שרבי (שם) המשנה

לחכמים. מודה בו 22)בכגריס שיש הפשיון כל ונשאר
מהאום. יותר היינו ועוד, כתחילה.23)כגריס צ"ל:

של  בפשיון למעלה שביארנו למה בהתאם שם, כחכמים
חדש. כנגע נידון שהפשיון גריס, שני 24)כחצי פירוש,

הראשון  ההסגר אחרי הבהרת פשתה לא אם חדשים הסגרים
שלושה  של אפשרות מזה ויוצא שני), הסגר למעשה (שהוא

מ"ז.25)הסגרים. הגירסה:26)שם שלפנינו, במשנה
באמצע  שהלכה לפרש, ואפשר שבוע". בסוף וחזרה "הלכה
במשנה  רבינו שגירסת ונראה בסופם. וחזרה ההסגר ימי

וחזרה". שבוע בסוף "הלכה עצמו 27)היא: מקום באותו
הראשונה. הבהרת ולא 28)של הראשונה על יתירה לא

ממנה. חדש 29)פחותה כנגע אותה דנים אין כלומר,
אחד. נוסף בהסגר דיו אלא הסגרים, שני עליו להטיל
אם  אבל שחזרה, לפני המנוגע את הכהן פטר כשלא ומדובר
"לאחר  אמרו: שם, במשנה חדשה. כבהרת דינה - פטרו

כתחילה". תראה ההסגר.30)הפטור בתוך 31)אחרי
ההסגר. ההסגר.32)ימי שבוע 33)בסוף בסוף הוא אם

ומשמיענו 34)ראשון. שני. שבוע בסוף הוא המקרה אם
כלל. נשתנה לא כאילו הנגע ודין כלל, פשיון זה שאין רבינו
"שאם  ה"ז: פ"ב נגעים פרשת כהנים' ב'תורת זה דין ומקור
לא  כאילו וכנס, פשה ואם כנס. לא כאילו ופשה, כנס
מעלים  לא אינם ההסגר ימי בתוך השינויים שכל פשה",

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה מורידים ולא

.ÂÒÈ¯‚k ˙¯‰a35ÒÈ¯‚k ‰˙OÙe36„ÏBÂ ,37ÔBÈOta «∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿

‰‡¯z - ÌB‡‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,Ô·Ï ¯ÚO B‡ ‰ÈÁÓƒ¿»≈»»»¿»¿»»»≈»∆
‰lÁza38ÛBÒa ,B¯ÈbÒ‰Â ÒÈ¯‚k ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ . «¿ƒ»»¿»«∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

ÚÏÒk ‡È‰ È¯‰Â Úe·M‰39‡È‰ ‡È‰L ˜ÙÒ ,40˜ÙÒ «»««¬≈ƒ¿∆«»≈∆ƒƒ»≈
˙¯Á‡ ‡È‰L41‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰ÈzÁz ‰‡a42. ∆ƒ«∆∆»»«¿∆»¬≈∆»≈

וחכמים.35) עקיבא רבי מחלוקת מ"ו. והוחלט.36)שם
עם 37) ביחד הפשיון בא אם אבל והוחלט, שפשתה אחרי

בטומאתו  שנשאר חכמים מודים לבן, שיער עם או המחיה
דבר). של טעמו שם ראה ישראל'. ('תפארת הראשונה

בסימני 38) להתבונן הכהן וצריך חדש, נגע הוא כאילו
שנשאר  האומר עקיבא רבי דעת נגד שם כחכמים הטומאה.
על  בפירושו (רבינו הפשיון מפני הראשונה בטומאתו
ההבדל  מהו לבאר מתכוון שם שרבינו (נראה, שם). המשנה,
המנוגע  שניהם לדברי שהרי לחכמים, עקיבא רבי שבין
חדש  נגע שזה חכמים שלדעת מפרש, הוא ולפיכך טמא,
במחיה  המחייבים הפרטים כל את לבדוק הכהן צריך
חלק  הוא שהפשיון לשיטתו עקיבא רבי אבל לבן, ובשיער
לא  שאם ומכאן, כהן. בבדיקת צורך ואין הראשון מהנגע
שנשאר  אףֿעלֿפי האום, והלכה חדש טומאה סימן נולד
כתב  שם ור"ש חכמים. לדעת טהור – כגריס הפשיון
קרבן  מביא עקיבא רבי לדעת קרבנות, לענין הוא שההבדל
ה'ירושלמי' על הש"ס ובגליון שנים. – חכמים ולדעת אחד,
שאלה  נשאלה שם שב'ירושלמי' מעיר, ה"ה פ"א קטן מועד
והר"ש  רבינו הזכירו לא למה ומתפלא ביניהון?" "מה זאת:

הזה). ה'ירושלמי' את משנה' ה'כסף פ"ה 39)וגם שם
מגריס. גדול הסלע טמאה.40)מ"א. והיא ופשתה

הסגר.41) טמא 42)וטעונה ספק אם כאן ביאר לא רבינו
ספק  שהוא משמע כאן המשנה על ומפירושו טמא. ודאי או
להיפך  או לבן לשיער קדמה בהרת אם בספק כמו טמא

פ"ב. בסוף

.ÊÒÈ¯‚k ˙¯‰a43‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁÂ44Ba LÈ Ì‡ , «∆∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ≈
d˜˜BÊ - ˙B¯ÚO ÈzL ·Á¯45ÔBÈOÙÏe Ô·Ï ¯ÚOÏ46, …«¿≈¿»¿»¿≈»»»¿ƒ¿

‰ÈÁÓÏ ‡Ï Ï·‡47„Ú ‰‡ÓË ÔÓÈÒ ‰ÈÁn‰ ÔÈ‡L ; ¬»…¿ƒ¿»∆≈«ƒ¿»ƒ«À¿»«
ÛBÒÂ ‰ÈÁn‰ ÛBÒ ÔÈa ‰È‰ÈÂ ˙¯‰a‰ d˙B‡ ÛÈwzL∆«ƒ»««∆∆¿ƒ¿∆≈«ƒ¿»¿
˙B¯‰a ÈzL eÈ‰ .˙B¯ÚO ÈzL ˙ÁÈÓˆ ·Á¯ ˙¯‰a‰««∆∆…«¿ƒ«¿≈¿»»¿≈∆»
- ˙B¯ÚO ÈzL ·Á¯ Ba LÈ Ì‡ :BÊÏ BfÓ ‡ˆBÈ ËeÁÂ¿≈ƒ»ƒ≈…«¿≈¿»

ÔÙ¯ˆÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÙ¯ˆÓ48¯Á‡ Úe·L B¯ÈbÒ‰ ¿»¿»¿ƒ»≈¿»¿»ƒ¿ƒ»«««
¯ËÙ‰ ¯Á‡Ïe ,B¯ËÙe ‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡ÏÂ ,Úe·L»«¿…«ƒ«À¿»¿»¿««∆¿≈

ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ ‡e‰L Ïk Ú‚p‰ ‰Nt. »»«∆«»∆Õ¬≈∆À¿»

מ"ה.43) צר.44)שם מנוגע החוט 45)פס דין פירוש,
עצמה. בתוך 46)כבהרת לבנות שערות שתי יש אם

טמא. – המנוגע החוט התרחב אם או אי 47)החוט, כי
צר  במקום להימצא טומאה, סימן שהוא למחיה לה אפשר
כמקום  הוא החוט רוחב אם אבל רבינו, שמסיים כמו שכזה,
– שערות שתי רחבה המחיה ובאמצע שערות, שש צמיחת

הענין.48)מטמאה. לפי ה"ז מסתיימת כאן

.Á‰¯‰hL ˙¯‰a49¯bÒ‰ CBzÓ50,ËÏÁ‰ CBzÓ B‡ «∆∆∆»¬»ƒ∆¿≈ƒ∆¿≈
‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰pnÓ eÎÏ‰L51da ÔÈ¯ÈbÒÓ ÔÈ‡ - ∆»¿ƒ∆»ƒ»≈À¿»≈«¿ƒƒ»
ÌÏBÚÏ52. ¿»
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פ"ב.49) נגעים נולדו 50)תוספתא ולא פעמיים שהסגירה
טומאה. פ"ז 51)סימני לקמן (ראה גופו בכל שפרחה או

שיער 52)ה"א). פשיון, כגון טומאה סימני בה נולדו ואם
הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו מחליטים, – מחיה או לבן

.Ë˙¯‰a53¯eht‰ ¯Á‡ ‰ÒkL54˙BÓÎÏ ‰˙OÙe «∆∆∆»¿»«««ƒ»¿»ƒ¿
‰˙È‰L55È¯‰ - ‰˙È‰L ˙BÓÎÏ ‰¯ÊÁÂ ‰˙OtL B‡ , ∆»¿»∆»¿»¿»¿»ƒ¿∆»¿»¬≈

B˙¯‰Ëa ‡e‰56. ¿»√»

אבל 53) כאן), (ראב"ד מצומצם כגריס כשהיתה מדובר
זה  הרי ופשתה, וחזרה לכגריס ופחתה מכגריס יותר כשהיא
וראה  מ"ג. פ"ט, נגעים במשנה משמע (כן ומטמא פשיון

כאן). בה 54)כסףֿמשנה נולדו ולא פשתה שלא מפני
לבנות. שערות שתי או הפיטור.55)מחיה לפני

מטמא,56) פיטור אחרי שפשיון בה"ח שאמרנו ואףֿעלֿפי
הפיטור. בשעת משהיה גדול הנגע אם היינו

.È˙¯‰a57‰L„Úk ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚k58Ô·Ï ¯ÚOÂ «∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»¿≈»»»
BËÈÏÁ‰Â ‰ÈÁn‰ CB˙a59‰ÎÏ‰ ËÏÁ‰ ¯Á‡Ïe , ¿«ƒ¿»¿∆¿ƒ¿««∆¿≈»¿»

‰ÈÁn‰60Ô·Ï ¯ÚO ÈtÓ ‡ÓË -61Ô·Ï ¯ÚO‰ CÏ‰ ; «ƒ¿»»≈ƒ¿≈≈»»»»««≈»»»
˙¯‰a‰ CB˙a Ô·Ï ¯ÚO‰ ‰È‰ .‰ÈÁn‰ ÈtÓ ‡ÓË -»≈ƒ¿≈«ƒ¿»»»«≈»»»¿««∆∆
- ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰ ;‰ÈÁn‰ ÈtÓ ‡ÓË - BÏ CÏ‰Â¿»«»≈ƒ¿≈«ƒ¿»»¿»«ƒ¿»

.Ô·Ï ¯ÚO ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈≈»»»

מ"ו.57) פ"ד בהלכה 58)שם בבות שתי המשנה. לשון
הבהרת, בתוך לבן שיער ב. המחיה: בתוך לבן שיער א. זו:
רבי  וחכמים, שמעון רבי במחלוקת שם שנויות ושתיהן
ראשונה  בבא שם, ומדובר מטמאים. וחכמים מטהר שמעון
והבבא  כגריס, היא – המחיה בלי – לבדה כשהבהרת
עם  ביחד אלא כגריס בבהרת שאין במקרה עוסקת השניה
באה  ובשתיהן כגריס", בבבא הלשון שינוי ומכאן מחייתה.
אפילו  מטהר שהוא שמעון רבי של כוחו להשמיענו המשנה
במחיה, הוא הלבן השיער אם כגריס היא לבדה כשהבהרת
הוא  השיער אם אפילו מטהר הוא כגריס בבהרת אין ואם
מטמאים  וחכמים נימוקו). שם (ראה ממש הבהרת בתוך
הלבן  והשיער המחיה בלי כגריס בבהרת כשאין אפילו

כ  פוסק רבינו במחיה. בבבא נמצא דילג ולפיכך חכמים,
שתי  כי כגריס", ומחייתה היא "היתה המילים: על שניה
בבהרת  כשאין היינו עצמו, המקרה באותו עוסקות הבבות
בה  יש אם וכלֿשכן טמא, ואעפ"כ המחיה עם אלא כגריס
'תפארת  וראה שם, למשנה רבינו פירוש (ראה כגריס
בפירושו  רבינו של ולשונו ומה, מב אות 'יכין' שם ישראל'

פירושי). נכונות את מוכיחה שם, שני 59)למשנה מפני
הטומאה. ונמצא 60)סימני לתוכה הבהרת ונתפשטה

הבהרת. בתוך הלבן למעלה 61)השיער שאמרנו ואע"פ
טומאה, סימן אינו לבהרת לבן שיער קדם שאם ה"ו) (פ"ב
הבהרת, שהגיעה לפני זה במקום לבן שיער היה כאן והרי
הנגע, מאותו כחלק נחשבת שהמחיה חכמים סוברים
('תורת  לבן" הפך בנגע "ושער ג) יג, (ויקרא אמרה והתורה

ה"ז). ב' פרשתא פ"א נגעים פרשת כהנים'

.‡È˙¯‰a62ÔBÈOÙe ‰ÈÁÓ d·e63- ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰ : «∆∆»ƒ¿»ƒ¿»¿»«ƒ¿»
ÈtÓ ‡ÓË - ÔBÈOt‰ CÏ‰ ;ÔBÈOt‰ ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈«ƒ¿»««ƒ¿»≈ƒ¿≈

BËÈÏÁ‰ .ÔBÈOÙ·e Ô·Ï ¯ÚOa ÔÎÂ .‰ÈÁn‰64¯ÚOa «ƒ¿»¿≈¿≈»»»¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈»

‰„ÏBpL B‡ ¯Á‡ Ô·Ï ¯ÚO Ba ¯ÊÁÂ ¯ÚO‰ CÏ‰Â Ô·Ï»»¿»««≈»¿»«≈»»»«≈∆¿»
‰ÎÏ‰Â ‰ÈÁÓa BËÈÏÁ‰L B‡ ,ÔBÈOt B‡ ‰ÈÁÓ BÏƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿»
B‡ Ô·Ï ¯ÚO B‡ ˙¯Á‡ ‰ÈÁÓ BÏ ‰„ÏBÂ ‰ÈÁn‰«ƒ¿»¿¿»ƒ¿»«∆∆≈»»»
Ba ¯ÊÁÂ ÔBÈOt‰ CÏ‰Â ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰L B‡ ,ÔBÈOtƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿¿»««ƒ¿¿»«
- Ô·Ï ¯ÚO B‡ ‰ÈÁÓ da ‰„ÏBpL B‡ ¯Á‡ ÔBÈOtƒ¿«≈∆¿»»ƒ¿»≈»»»

‰È‰L ˙BÓk B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰65‡Óh‰ „Á‡ . ¬≈∆¿À¿»¿∆»»∆»«»≈
‰lÁza ËÏÁ‰L66ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa ËÏÁ‰L B‡ ∆À¿««¿ƒ»∆À¿«¿»«ƒ

ÈL Úe·L ÛBÒa B‡67¯eht‰ ¯Á‡ B‡68ÏÈ‡B‰ , ¿»«≈ƒ«««ƒƒ
Ba ¯‡MÈ ‡lL „Ú ¯B‰Ë BÈ‡ - ÌB˜Ó ÏkÓ ËÏÁ‰Â¿À¿«ƒ»»≈»«∆…ƒ»≈

ËÏÁ‰ ÔÓÈÒ ‡Ï ,‰‡ÓË ÔÓÈÒ69¯Á‡ ÔÓÈÒ ‡ÏÂ70. ƒ«À¿»…ƒ«∆¿≈¿…ƒ»«≈

מ"ז.62) שני 63)שם בה נמצאו ההסגר אחר פירוש,
מטמא  אינו ההסגר לפני פשיון שהרי אלה, טומאה סימני

ה"ב). ואינה 64)(למעלה חדשה, בבא מתחילה כאן
שלפניה. הדינים עם להערכת 65)קשורה זקוקה ואינה

מחיה 66)כהן. בו שהיו כגון הכהן, של ראשונה בראייה
לבנות. שערות הטומאה.67)או מסימני אחד ע"י

והוחלט,68) טומאה סימן בו נולד הכהן שטיהרו אחר
אחר. במקומו ובא זה סימן הלך מחיה 69)ואחרֿכך

לבן. אלא 70)ושער בתחילה, החלט סימן שאינו פשיון,
הסגר. אחר

á"ôùú'ä èáù 'å ÷"ù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודיניהם,1) השחין וצרבת ושחין מכווה היא זו אי יבאר

בהיפך, או מכווה שנעשה שחין זה, עם זה מצטרפים ואם
ואי  שחין, נעשית השבוע ובסוף הבשר בעור שהסגירו ומי
שיער  העלו שלא והזקן והראש דינם, ומה גיבח קרח זה

מעולם.

.‡¯BÚ‰ ËLÙÂ B¯Oa ¯BÚa ‰kÓ BÏ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»«»¿¿»¿ƒ¿«»
ÔB‚k ,L‡‰ ˙ÓÁÓ ‰kn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰kn‰ ˙ÓÁÓ≈¬«««»ƒ»¿»««»≈¬«»≈¿

ıÓ¯a B‡ ˙ÏÁ‚a ‰ÂÎpL2BalL Ô·‡a B‡ ÏÊ¯·a B‡ ∆ƒ¿»¿«∆∆¿∆∆¿«¿∆¿∆∆∆ƒ¿
L‡a3Ì‡Â ;‰ÂÎÓ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »≈¿«≈»∆¬≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ

‰ÂÎn‰ ‰˙È‰4Ô·‡a ‰˜lL ÔÈa ,L‡‰ ˙ÓÁÓ ‡lL »¿»«ƒ¿»∆…≈¬«»≈≈∆»»¿∆∆
ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‰ÂÎn‰ ‰˙È‰L ÔÈa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚa B‡¿≈¿«≈»∆≈∆»¿»«ƒ¿»≈¬«√ƒ

˙ÈÊÊÁ B‡ ·¯b ÔB‚k ,Ûeb‰5B‡ ,¯BÚ‰ „ÈÒÙ‰L «¿»»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»
e˙ÈÁL‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙˜l„Â ˙Ác˜ B‡ ˙ÙÁL«∆∆«««¿«∆∆¿«≈»∆∆ƒ¿ƒ

.ÔÈÁL ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ¯BÚ‰»¬≈∆ƒ¿»¿ƒ

חם.2) במעיינות 3)אפר שנתלבנו וברזל באבן מכה אבל
שחין. אלא מכווה אינה געש הר בלוע או בכתב4ֿ)חמים

"המכה". תימן: בעור.5)יד חולניים צמחים מיני

.·„etL ÔaÏ6Ba ‰k‰Â7(Ê¯·Ó) BL‡¯ ‰È‰ Ì‡ : ƒ≈«¿ƒ»ƒ»»…¿…»
„Á BL‡¯ ‰È‰ Ì‡Â ,‰ÂÎÓ BÊ È¯‰ - [¯eck]8È¯‰ - «¬≈ƒ¿»¿ƒ»»…«¬≈

˜ÙÒ BÊ9‡È¯·Ë ÈÓa ‰˜Ï .ÔÈÁL B‡ ‰ÂÎÓ ‡È‰ Ì‡ »≈ƒƒƒ¿»¿ƒ»»¿≈¿∆¿»
˙Ù‚a B‡10.ÔÈÁL ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿∆∆¿«≈»∆¬≈∆¿ƒ

רומח.6) דקירה.7)כעין אלא 8)מכת ממש חד לא
פוצעת. וההכאה קצת שם,9)מחודד נפשטה שלא אבעיא
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לליבונה" קודם "חידודה שם אמר ממש חד בסכין אבל
נידון  ולפיכך להכווייה קודם הסכין מחוד הפצע כלומר,

שנסחטו 10)כשחין. זיתים פסולת פירש: שם רש"י
שמנם. להוציא

.‚Ô‰ ˙Bi¯Ë ˙BkÓ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»»¿«∆≈«¿ƒ≈
eÈÁ .ÏÏk ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈ„¯BÓ ÔÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,¯eÓb Èet¯ e‡t¯˙Â ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ»««ƒ
Ô‰ È¯‰ - ¯BÚ‰ ¯‡LÏ ‰ÓBc dÈ‡Â ˙˜lˆ ÌB˜n‰L∆«»«∆∆¿≈»»ƒ¿»»¬≈≈
ÔÈÓÈÒ ‰LÏLa ÔÈ‡nË˙Óe ,¯·c ÏÎÏ ¯Oa‰ ¯BÚk11 ¿«»»¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ

.e¯‡aL BÓk ˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ¿≈»∆∆¿≈¿≈»¿∆≈«¿

ומחייה.11) לבן שיער פשיון,

.„eÏÈÁ˙‰12˙B‡t¯˙‰Ïe ˙BÈÁÏ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰ ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿
˙·¯ˆ ‡È‰ BÊ - ÌeM‰ ˙tÏ˜k ‰tÏ˜ Ô‰ÈÏÚ ˙ÈOÚÂ¿«¬≈¬≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒ««ƒ»∆∆
,ÌL ‰¯eÓ‡‰ ‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓe ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ÔÈÁM‰«¿ƒ»¬»«»ƒ¿««ƒ¿»»¬»»

ÔBÈOÙa B‡ Ô·Ï ¯ÚOa :ÔÈÓÈÒ ÈLa ˙B‡nËÓe13, ¿«¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈»»»¿ƒ¿
„Á‡ Úe·L ‡l‡ ¯bÒ‰ Ô‰a ÔÈ‡Â14˙¯‰a ?„ˆÈk .15 ¿≈»∆∆¿≈∆»»«∆»≈««∆∆

‰È‰ Ì‡ :‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓa B‡ ÔÈÁM‰ ˙·¯ˆa ‰˙È‰L∆»¿»¿»∆∆«¿ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ»»
- Ô·Ï ¯ÚO da ‰È‰ ‡Ï ;ËÈÏÁÈ - Ô·Ï ¯ÚO da»≈»»»«¿ƒ…»»»≈»»»
„ÏB Ì‡ :Úe·M‰ ÛBÒa ‰‡¯ÈÂ .„Á‡ Úe·L ¯ÈbÒÈ«¿ƒ»«∆»¿ƒ¿∆¿«»«ƒ«
ÌeÏk da „ÏB ‡Ï Ì‡Â ;ËÈÏÁÈ - ‰˙Ot B‡ ¯ÚO da»≈»»¿»«¿ƒ¿ƒ…«»¿
Ô·Ï ¯ÚO da „ÏB B‡ ¯eht‰ ¯Á‡Ï ‰˙Ot .¯ËÙÈ -ƒ¿…»¿»¿«««ƒ«»≈»»»

ËÈÏÁÈ -16. «¿ƒ

שנינו:12) ה הלכה ו פרק נגעים פרשת כהנים בתורת שם.
לומר  תלמוד מורד, לפרש) אני (יכול יכול "שחין",
(שיתרפא  צלקת שייעשה עד יכול "ונרפא" אי "ונרפא",
לומר  תלמוד בלבד), צלקת במקומו ותישאר לגמרי,

נרפא. ולא נרפא כיצד? הא מחייה 13)"שחין", אבל
טומאה. סימן אחר 14)אינה טומאה סימן נולד לא ואם

ומכווה. בשחין אחד הסגר רק נאמר בתורה טהור. - ההסגר
סתם 15) "בהרת" כותב שרבינו מקום שבכל ביארנו, כבר

המראות, ארבעת לכל הכוונה הלבנונית, דירוג עם קשר ללא
ביצה. קרום סיד, צמר, ומכווה 16)שלג, שחין דין בזה

הבשר. בעור נגע כדין

.‰ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰17.‰Ê ÌÚ ‰Ê «¿ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ ,·e˙k‰ Ô˜lÁ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿»«»«∆≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ
,¯Oa‰ ¯BÚÏ ÔÈOBt ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈOBt ÔÈ‡Â .‰Ê∆¿≈ƒ∆»∆¿≈ƒ¿«»»
‰È‰ ?„ˆÈk .ÔÎB˙Ï ‰OBt ¯Oa‰ ¯BÚ ˙¯‰a ‡ÏÂ¿…«∆∆«»»»¿»≈«»»

Ô‰ÈzLa ÒÈ¯‚k ˙¯‰·e ‰ÂÎn‰ „ˆa ÔÈÁL18È¯‰ - ¿ƒ¿««ƒ¿»«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆¬≈
B‡ ‰iMÏ ‰˙OÙe Ô‰Ó ˙Á‡a ‰˙È‰ .¯B‰Ë ‰Ê∆»»¿»¿««≈∆»¿»«¿ƒ»

¯B‰Ë - ¯Oa‰ ¯BÚÏ ‰˙OtL19¯BÚa ˙¯‰a ‰˙È‰ . ∆»¿»¿«»»»»¿»«∆∆¿
CB˙a ‰È‰ .ÔBÈOt BÈ‡ - Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰˙OÙe ¯Oa‰«»»»¿»¿««≈∆≈ƒ¿»»¿

ÒÈ¯‚k ÔÈÁL ˙·¯ˆ Btk20ÒÈ¯‚k ˙¯‰a d·e21- «»∆∆¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ
Ô·Ï ¯ÚOÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;¯ÈbÒÈ22‡ÏÂ «¿ƒ∆««ƒ∆≈»¿»¿≈»»»¿…

‰OÙ˙Â dcˆa ¯Á‡ ÔÈÁL BÏ „ÏeÈ ‡nL ,ÔBÈOÙÏ¿ƒ¿∆»ƒ»≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿ƒ¿∆
.BÎB˙Ï¿

אין 17) מכווה גריס וכחצי שחין גריס כחצי בו היו אם

שדיני  פי על ואף המנוגע, את ומטהרים לכגריס מצטרפים
"או  מהכתוב למדו שם כהנים בתורת שווים. ומכווה שחין
ביניהם. לחלק באה "או" המלה אש" מכוות ...

יחד.18) פשה 19)בשניהם אם רק מטמא והפשיון
עצמה. המחייה אותה ומילא 21)מצומצם.20)במקום

פשיון, של אפשרות כל אין כן ואם הצרבת מקום כל את
הבשר. לעור פושה שאינה אמרנו שערות 22)שהרי אין

היד. כף על צומחות

.ÂÔÈÁM‰ ˙‡ ‰ÂÎÓ ‰Ïha - ‰ÂÎÓ ‰OÚpL ÔÈÁL23; ¿ƒ∆«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»∆«¿ƒ
ÔÈ‡ Ì‡ .‰ÂÎn‰ ÔÈÁL Ïha - ÔÈÁL ˙ÈOÚpL ‰ÂÎÓeƒ¿»∆«¬≈¿ƒƒ≈¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - ‰ÂÎÓ Ì‡ ‰È‰ ÔÈÁL Ì‡ Úe„È24; »«ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿»≈¿»¿
·e˙k‰ Ô˜lÁ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ‰‡ÓËÂ „Á‡ ÔÓÈÒ Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ»∆»¿À¿»««¿…ƒ¿»«»

.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ ‡l‡∆»«∆≈ƒ¿»¿ƒ

צירוף,23) לעניין מינה ונפקא הראשון. את מבטל השני
זה. עם זה מצטרפים שאינם הקודמת בהלכה שאמרנו

ומטמא.24)

.Ê‰OÚ Úe·M‰ ÛBÒ·e ÔÈÁLaL ˙¯‰·a B¯ÈbÒ‰ƒ¿ƒ¿«∆∆∆ƒ¿ƒ¿«»««¬»
¯Oa‰ ¯BÚ25ÛBÒ·e ¯Oa‰ ¯BÚa B¯ÈbÒ‰L B‡ , «»»∆ƒ¿ƒ¿«»»¿

‰lÁza ‰‡¯È - ÔÈÁL ˙ÈOÚ Úe·M‰26. «»««¬≈¿ƒ≈»∆«¿ƒ»

הבשר.25) בעור נגע עכשיו לפנינו ויש לגמרי נתרפא
שני 26) וטעון חדש נגע הוא כאילו כתחילה. להיות: צריך

הסגרים.

.Á¯LpL ÈÓ27ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ÔÈa ,BL‡¯ ¯ÚO Ïk28ÔÈa ƒ∆»«»¿«…≈≈¬«…ƒ≈
ÏÎ‡L ÔÈa ,¯ÚO Ïc‚Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰kÓ ˙ÓÁÓ≈¬««»∆≈»¿»¿«≈≈»≈∆»«
e¯ÈM‰L ÌÈ¯·c CÒ B‡ ¯ÚO‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈMn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ««ƒƒ∆«≈»»¿»ƒ∆ƒƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ïc‚Ï Èe‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ÚO¿»««ƒ∆»¿«≈¿««¿«ƒ
B‡ Á¯˜ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰zÚ BL‡¯ ¯ÚO Ïk „a‡Â¿ƒ≈»¿«…«»¬≈∆ƒ¿»≈≈«

„˜„w‰ ÔÓ B¯ÚO ¯L Ì‡ .Áa‚29ÚÙBL ‰hÓÏe ƒ≈«ƒ»«¿»ƒ«»¿…¿«»≈«
¯‡eˆ ÏL ‰wt „ÚÂ ¯BÁ‡Ï30¯L Ì‡Â ;Á¯˜ ‡¯˜ - ¿»¿«ƒ»∆«»ƒ¿»≈≈«¿ƒ»«

BzÁct „‚k „Ú ÂÈÙÏ ÚÙBL ‰hÓÏe „˜„w‰ ÔÓ31- ƒ«»¿…¿«»≈«¿»»«¿∆∆««¿
.Áa‚ ‡¯˜ƒ¿»ƒ≈«

סוף 27) עד הבאות להלכות הקדמה כעין היא זו הלכה
כתוב  ובגבחת. שבקרחת נגעים בדיני העוסקות הפרק

יג, (ויקרא ובפסוק בתורה הוא" טהור הוא "קרח מ)
הבאים  ובפסוקים הוא". טהור הוא "גבח כתוב: שלאחריו
הקרחת  ובכן בגבחת. או בקרחת שפרחו הנגעים דיני נכתבו
שבהן, הנגעים אלא מטמאות, אינן לעצמן כשהן והגבחת
האלה. המונחים שני פירוש זו בהלכה רבינו ומבאר

רבינו:28) גורס ו הלכה י פרק נגעים פרשת כהנים בתורת
יטמא  לא (פירוש, טהור יהא חולי מחמת נשר יכול
בידי  קרחת מה וגבחת", "קרחת לומר תלמוד בנגעים)?
שאינה  קרחת מה כן) (אם או שמים. בידי גבחת אף שמים
שיער, לגדל ראוייה שאינה גבחת אף שער לגדל ראוייה
תלמוד  נשם? סך השערות) את שמשיר (סם נשם אכל מניין
- שהיא. קרחת (כל ריבה - (פעמיים) קרחת קרחת לומר
בקרחת  לנגע נתק בין מה ח בפרק לקמן ראה משנה). כסף

הראש.29)וגבחת. בגובה האמצעית הנקודה
הצוואר.30) מחוליות הראשונה מצחו.31)החוליה
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.Ë˙B‡nhÓ ˙Áab‰Â ˙Á¯w‰32Ò ÈLa:ÔÈÓÈ «»««¿««««ƒ«¿ƒ¿≈ƒ»ƒ
;˙BÚe·L ÈL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔBÈOÙ·e ‰ÈÁÓa¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈»∆∆¿≈¿≈»

¯Oa ¯BÚ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯Ók :Ô‰a ¯Ó‡pL33ÔÈ‡L ÈÙÏe . ∆∆¡«»∆¿«¿≈»««»»¿ƒ∆≈
Ô‰a ‰‡ÓË ÔÓÈÒ Ô·l‰ ¯ÚO‰ ÔÈ‡ ,¯ÚO Ô‰a34. »∆≈»≈«≈»«»»ƒ«À¿»»∆

Ì‡L ?˙BÚe·L ÈL·e ÔÈÓÈÒ ÈLa ÔÈ‡nhÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒƒ¿≈»∆ƒ
‰ÈÁÓ da ‰˙È‰Â BzÁa‚a B‡ BzÁ¯˜a ˙¯‰a ‰˙È‰»¿»«∆∆¿»«¿¿««¿¿»¿»»ƒ¿»
ÛBÒa ‰‡¯ÈÂ .¯ÈbÒÈ - ‰ÈÁÓ da ‰˙È‰ ‡Ï ;ËÈÏÁÈ -«¿ƒ…»¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿
;ËÈÏÁÈ - ÔBÈOt B‡ ‰ÈÁÓ da ‰„ÏB Ì‡ :Úe·M‰«»«ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
B‡ ˙Ot .ÈL Úe·L ¯ÈbÒÈ - ÌeÏk da „ÏB ‡Ï…«»¿«¿ƒ»«≈ƒ»»
- ÌeÏk da „ÏB ‡Ï ;ËÈÏÁÈ - ‰ÈÁÓ da „ÏBpL∆«»ƒ¿»«¿ƒ…«»¿
¯eht‰ ¯Á‡Ï ‰ÈÁÓ da „ÏB B‡ ˙Ot Ì‡Â .¯ËÙÈƒ¿…¿ƒ»»«»ƒ¿»¿«««ƒ

ËÈÏÁÈ -35. «¿ƒ

נגע.32) בהן נראה בשר.33)אם כעור שדינן משמע
בפירוש 34) כתוב כן לבן. שיער צמח אם אפילו פירוש,

"היא". מהמלה זה ולמדו שם כהנים כאמור 35)בתורת
בשר. עור בנגעי למעלה

.È;BÊ ÌÚ BÊ ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ˙Áab‰Â ˙Á¯w‰«»««¿««««≈»ƒ¿»¿ƒ
.ÌÈzL Ô‰L „nÏÓ - BzÁa‚a B‡ BzÁ¯˜a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿¿««¿¿«≈∆≈¿«ƒ
‡ÏÂ ,¯Oa‰ ¯BÚ ¯‡LÏ ‡ÏÂ BÊÏ BfÓ ˙BOBt ÔÈ‡Â¿≈ƒ»¿…ƒ¿»«»»¿…

.ÔÎB˙Ï ‰OBt ¯Oa‰ ¯BÚ ˙¯‰a«∆∆«»»»¿»

.‡ÈÔ‰a ‰OÚÂ Á¯˜pL Ô˜f‰ B‡ ˙Áab‰ B‡ ˙Á¯w‰«»«««««««»»∆ƒ¿«¿«¬»»∆
¯BÚaL ‰ÂÎnÎÂ ÔÈÁMk ÔÈ‡nhÓ - ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»∆¿
¯Oa‰ ¯BÚk - eÁ¯˜pL Ô˜f‰ B‡ L‡¯‰L ;¯Oa‰«»»∆»…«»»∆ƒ¿¿¿«»»
L‡¯‰ .Ô·Ï ¯ÚOa ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ‡l‡ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»∆»∆≈ƒ«¿ƒ¿≈»»»»…
¯ÚO eÏÚ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯ÚO‰ Ô‰a ÁÓˆiL Ì„˜ Ô˜f‰Â¿«»»…∆∆ƒ¿«»∆«≈»«¬«ƒ…∆¡≈»

ÌÏBÚÓ36Ô‰ È¯‰ - Ô˜faLÂ L‡¯aL ÔÈÏecÏc‰ ÔÎÂ , ≈»¿≈«ƒ¿ƒ∆»…¿∆«»»¬≈≈
ÔÈÓÈÒ ‰LÏLa ÔÈ‡nË˙Óe ¯Oa‰ ¯BÚk37ÈLe ¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿≈

ÒÈ¯q‰Â ‰M‡‰ Ô˜Ê ÔÎÂ .˙BÚe·L38eÏÚ‰ ‡lL „Ú »¿≈¿«»ƒ»¿«»ƒ«∆…∆¡
Oa‰ ¯BÚk Ô‰ È¯‰ - ¯ÚOÈ¯‰ - ¯ÚO eÏÚ‰ Ì‡Â ;¯ ≈»¬≈≈¿«»»¿ƒ∆¡≈»¬≈

,¯‡a˙iL BÓk ÔÈ˜˙a ‡nË˙nL ,LÈ‡‰ Ô˜Êk Ô‰≈ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈
.˙¯‰·a ‡nË˙Ó BÈ‡Â¿≈ƒ¿«≈¿«∆∆

צמחו 36) שטרם רך ותינוק זקן לו צמח שטרם נער כגון
ראשו. לבן.37)שערות ושיער מחייה פשיון,

הסנטר.38)

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
דינם,1) ומה בבהרת מתטמאים שאינם באדם מקומות יבאר

ונגלה  בקמט נולד בעובר, או והתגייר בהרת בו שהיתה גוי

טהור. ספיקם אם הנגעים ספק וכל מראהו, ונשתנה

.‡˙BÓB˜Ó el‡2:˙¯‰·a ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L Ì„‡a ≈¿»»»∆≈ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆
,‰t‰ CB˙Â ,ÌËÁ‰ CB˙Â ,ÔÊ‡‰ CB˙Â ,ÔÈÚ‰ CBz»«ƒ¿»…∆¿«…∆¿«∆
,„c‰ ˙Á˙Â ,¯‡evaL ÌÈËÓw‰Â ,ÔËaaL ÌÈËÓw‰Â¿«¿»ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ∆««»¿««««

ÈÁM‰ ˙È·e3Ï‚¯‰ ÛÎÂ ,4Ô˜f‰Â L‡¯‰Â ,Ô¯tv‰Â , ≈«∆ƒ¿«»∆∆¿«ƒ…∆¿»…¿«»»
ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰Â ,¯ÚO Ô‰a LiL5el‡ Ïk . ∆≈»∆≈»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ

ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰OBt Ú‚p‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ¿…«∆«∆¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ
Ô·Ï Blk CÙB‰‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡Â ,‰ÈÁÓ ÌeMÓ6. ƒƒ¿»¿≈¿«¿ƒ∆«≈À»»

‡l‡ ,ÈeÏb ¯BÚ BÈ‡ el‡ ÏÎÂ ,B¯Oa ¯BÚa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿»¿»≈≈»∆»
¯BÚ BÈ‡L Ô‰Ó7BÈ‡Â ‰qÎÓ ‡e‰Â ¯BÚ ‡e‰L Ô‰Óe ≈∆∆≈≈∆∆¿¿À∆¿≈

ÈeÏ‚8ÌÈ¯˙q‰ ˙È·k ÔBc ÌÈ˙ÙO‰ Ì„‡Â .9BÈ‡Â »¿…∆«¿»«ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈
.ÌÈÚ‚a ‡nhÓƒ«≈ƒ¿»ƒ

ח.2) פ"ו, נגעים שהיא 3)משנה במקום הזרוע, תחת
לגוף. שבעקב.4)מחוברת התחתון בשטח העגול הבשר

הרגל. לעצם מחוץ לפנים, הנמשך העקב שאר לא אבל
בדפוסים 5) הכסףֿמשנה. תיקן וכן תימן, בכ"י כך

ג. הלכה ה פרק למעלה ראה והמורדין. אם 6)החדשים:
טהור  - החלט אחרי או הסגר אחרי הגוף בכל הצרעת פרחה
בריא  עור נשאר שאם כאן, רבינו ומלמדנו ה"א). פ"ז (לקמן

אותו. ומטהרים מעכב, זה אין האלה צפורן,7)במקומות
המשנה), על בפירושו (הרא"ש קשה שעורה הרגל וכף
שאר  כמו גלויה אינה הרגל שכף כתב בכסףֿמשנה אולם
בשרו". "בעור בכלל אינה ולפיכך העקב, חלקי

הסתרים".8) "בית נקראים הללו תוספתא 9)המקומות
נראה  שאינו מפני והטעם, הגר"א). (גירסת ה"ו פ"ב שם
כסףֿמשנה. ראה שפתיים. בהידוק פיו את סוגר כשהאדם

.·‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰Â ,Ô¯ÚO Ïk ¯LpL Ô˜f‰Â L‡¯‰»…¿«»»∆»«»¿»»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
e¯‡aL BÓk ,˙¯‰·a ÔÈ‡nhÓ - ˙·¯ˆ eÏÚ‰L10, ∆∆¡»∆∆ƒ«¿ƒ¿«∆∆¿∆≈«¿

¯Oa‰ ¯BÚ Ú‚ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈∆««»»
Ï·‡ ,‰ÈÁÓ ÌeMÓ ÌÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,ÌÎB˙Ï ‰OBt∆¿»¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»¬»

Ô·Ï Blk CÙB‰‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ11. ¿«¿ƒ∆«≈À»»

האלה,10) הדינים את כאן רבינו כפל וה"ט. ה"ג בפ"ה
למעלה. נכתבה שלא האחרונה, הבבא בניגוד 11)מפני

(ראה  מעכבים. שאינם הקודמת בהלכה שנמנו למקומות
ח. פ"ו נגעים משנה שם). ההערה

.‚˙¯‰a12‡ˆBiÎÂ ÔÊ‡Ï B‡ ÔÈÚÏ B‡ L‡¯Ï ‰ÎeÓq‰ «∆∆«¿»»…»«ƒ»…∆¿«≈
‰‡¯Â :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë - ‰ÂÎnÏ B‡ ÔÈÁMÏ B‡ Ô‰a»∆«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿»»
‰ˆeÁL Ïk ‰È‰iL - ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰«…≈∆«∆«¿«»»∆ƒ¿∆…∆»

.ÔBÈOÙÏ Èe‡¯Â ¯Oa‰ ¯BÚa Ú‚pÏ«∆«¿«»»¿»¿ƒ¿

פסק 12) ה"ו. פ"ב נגעים בתוספתא יהודה, בר' יוסי ר'
שהתנאֿ משמע כהנים' שב'תורת אףֿעלֿפי כמותו, רבינו
נאמר  ה"י פ"א שם שבתוספתא מפני עליו, חולק קמא

(כסףֿמשנה). "סתם" בלשון כדבריו

.„˙B¯‰a el‡13Ba ‰˙È‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ :˙B¯B‰Ë ≈∆»¿≈»ƒ∆»¿»
¯ib˙Â ˙¯‰a14¯aÚa ‰˙È‰ ,15,‰Ï‚Â ËÓwa ,„ÏBÂ «∆∆¿ƒ¿«≈»¿»¿À»¿««∆∆¿ƒ¿»

aÏk ¯LÂ eÁ¯˜Â ¯ÚO Ô‰a ‰È‰Lk Ô˜f·e L‡¯»…«»»¿∆»»»∆≈»¿ƒ¿¿¿»«»
‰ÂÎn·e ÔÈÁMa ‰˙È‰ ,˙¯‰a‰ ‰˙lb˙Â ¯ÚO‰«≈»¿ƒ¿«¿»««∆∆»¿»«¿ƒ«ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙·¯ˆ eÏÚ‰Â ÔÈ„¯BÓ Ô‰Lk¿∆≈¿ƒ¿∆¡»∆∆¬≈≈¿¿≈
¯ÚO eÏÚiL Ì„˜ Ô˜fa B‡ L‡¯a ˙¯‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»««∆∆»…«»»…∆∆«¬≈»
˙¯‰a‰ ‰˙È‰L B‡ ,¯ÚO‰ CÏ‰Â ¯ÚO eÏÚ‰Â ÌÏBÚÓ≈»¿∆¡≈»¿»««≈»∆»¿»««∆∆
Ô‰ È¯‰Â eÈÁÂ ‰ÂÎÓ B‡ ÔÈÁL dÓB˜Ó ‰OÚÂ ¯BÚa»¿«¬»¿»¿ƒƒ¿»¿»«¬≈≈
,ÔÈ‡ÓË dÙBÒÂ d˙lÁzL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Oa‰ ¯BÚk¿«»»««ƒ∆¿ƒ»»¿»¿≈ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57



קמט zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - hay 'e w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÌÈ˙Èa ‰¯B‰Ë ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰16. ƒ¿»¿»¿»≈¿«ƒ¬≈¿»
efÚ‰L ÔÈa ,Ô‰È‡¯Ó epzL17‰‡¯È - e‰kL B‡ ƒ¿««¿≈∆≈∆≈≈∆»≈»∆

‰lÁza18˙¯‰a Ba ‰˙È‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk . «¿ƒ»≈«≈»ƒ∆»¿»«∆∆
‰ˆÈa Ìe¯˜k19B‡ ,‚ÏMk ˙ÈOÚ ¯ib˙pL ¯Á‡Ïe ƒ¿≈»¿««∆ƒ¿«≈«¬≈«∆∆

‰ˆÈa Ìe¯˜k ˙ÈOÚ ¯ib˙pL ¯Á‡Ïe ‚ÏMk ‰˙È‰L∆»¿»«∆∆¿««∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿≈»
,‰Ï‚pL ËÓ˜·e ,„ÏBpL ÔË˜a ÔÎÂ .‰lÁza ‰‡¯z -≈»∆«¿ƒ»¿≈¿»»∆«¿∆∆∆ƒ¿»
Ì‡ :eÈÁL ‰ÂÎÓ·e ÔÈÁL·e ,eÁ¯˜pL Ô˜Ê·e L‡¯·e¿…¿»»∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ
Ì‡Â ,‰lÁza e‡¯È - ˙B¯‰a‰ Ô˙B‡ ‰‡¯Ó ‰pzLƒ¿«»«¿≈»«∆»≈»«¿ƒ»¿ƒ

.˙B¯B‰Ë - Â‡Ï»¿

א.13) פ"ז, שם נגעים 14)משנה פרשת כהנים' ב'תורת
ב): יג, (ויקרא מהכתוב זה דין למדו וה"ב, ה"א א' פרק
שהנגעים  משמע עתיד, בלשון בשרו" בעור יהי' כי "אדם
שניתנה  אחרי שנשארו אףֿעלֿפי מתןֿתורה לפני שפרחו
אינם  שהנגעים למדו, ומכאן מטמאים. אינם - תורה
ובמקום  לטמא ראויים שהיו בשעה כשנולדו אלא מטמאים

לטומאה. גלוי.15)הראוי  מקום כחכמים,16)שאינו
שאמרו  ואףֿעלֿפי שם. יעקב בן אליעזר ר' דעת נגד
הלכה  (פירוש, ונקי קב אליעזר ר' משנת ב) סא, (עירובין
אין  אבל יחיד, עם במחלוקת נאמר שזה רבינו סובר כמותו),
וראה  צד. סי' יאיר, חוות שו"ת (ראה רבים נגד כמותו הלכה
במאה  שרק חננאל, רבינו בשם ב סימן פ"ד עירובין רא"ש
יד  וראה כמותו, הלכה - "קב" מספר - מקומות ושנים

תטו). אות עזה.17)מלאכי יותר נעשתה שלבנוניתם
יש 18) וכן (ר"מ), רומי בדפוס הוא וכן כתחילה, צ"ל:

חדש. נגע הוא כאילו פירוש, להלן. נקט 19)לתקן רבינו
שביניהם, בשינויים שהואֿהדין ומובן הקיצוניים. השינויים

ביצה. קרום או שלג למראה שנשתנה לבן צמר מראה

.‰˜ÙÒ Ïk20eÈnL ˙B˜ÙÒ ÈMÓ ıeÁ ,ÌÈÚ‚ »¿≈¿»ƒƒ¿≈¿≈∆»ƒ
¯·k21‰‡ÓËÏ ˜˜Ê ‡lL „Ú ¯B‰Ë ,22Ï·‡ ; ¿»»«∆…ƒ¿«¿À¿»¬»

‡ÓË B˜ÙÒ - ‰‡ÓËÏ ˜˜ÊpMÓ23ÌÈL ?„ˆÈk . ƒ∆ƒ¿«¿À¿»¿≈»≈≈«¿«ƒ
,ÚÏÒk ‰Ê·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ‰Êa ,Ô‰k Ïˆ‡ e‡aL∆»≈∆…≈»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆¿∆«
ÚÏÒk ‰Ê·e ÚÏÒk ‰Êa ‰È‰ Úe·M‰ ÛBÒ·e ,Ô¯ÈbÒ‰Â¿ƒ¿ƒ»¿«»«»»»∆¿∆«»∆¿∆«

‰˙Ot Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡Â24ÔÈa ÌÈL‡ ÈLa ÔÈa , ¿≈»«¿≈∆≈∆»¿»≈ƒ¿≈¬»ƒ≈
„Á‡ LÈ‡a25È‡ceL Èt ÏÚ Û‡L .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆»¬≈∆»∆««ƒ∆««

‰Êa Ú‚p‰ ‰Ot26‡È‰ BÊ È‡ Úe„È BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , »»«∆«»∆ƒ¿≈»«≈ƒ
‰Ê È‡a Ú„iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰˙OtL ˙¯‰a‰««∆∆∆»¿»¬≈∆»«∆≈«¿≈∆

B‡nË Ú‚27. ∆«ƒ¿

מ"א.20) פ"ה קדמה 21)שם בהרת אם ספק ה"ט: בפ"ב
ואחרי  כגריס, בהרת ה"ו: ד' ובפרק קדם. לבן שיעור או
או  ופשתה הבהרת אותה היא אם ספק כסלע, מצא ההסגר

היא. אחרת וזו הלכה ואפילו 22)הראשונה הוחלט, שלא
הוסגר. וה'.23)אם ד', משנה במי 24)שם זוכר אינו

כסלע. ובמי ההסגר, לפני כגריס בהרת בו 25)היתה שהיו
שניהם  ההסגר ואחרי כסלע, ואחד כגריס אחד נגעים, שני
כסלע. ואיזה כגריס היה איזה זוכר ואינו כסלע,

זה.26) ד 27)באדם פרשתא נגעים פרשת כהנים' ב'תורת
מטמא, הוא הוודאי את - ג) יג, (ויקרא אותו" "וטמא ה"ח:
לא  אבל הוודאי, הנגע את פירוש, הספק. את מטמא ואינו

אנו  שאין מפני טהור, - אחד באדם ואפילו הספק, הנגע את
פשה. נגע איזה יודעים

.Â˜˜ÊpMÓ28ÌÈL ?„ˆÈk .‡ÓË B˜ÙÒ - ‰‡ÓËÏ ƒ∆ƒ¿«¿À¿»¿≈»≈≈«¿«ƒ
,ÚÏÒk ‰Ê·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a ‰Êa ,Ô‰k Ïˆ‡ e‡aL∆»≈∆…≈»∆«∆∆ƒ¿ƒ»∆¿∆«

‰ ÛBÒa ,Ì¯ÈbÒ‰Â‰Ê·e „BÚÂ ÚÏÒk ‰Êa È¯‰Â Úe·M ¿ƒ¿ƒ»¿«»««¬≈»∆¿∆«»»∆
ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - „BÚÂ ÚÏÒk29˙BÈ‰Ï Ô‰ÈL e¯ÊÁ . ¿∆«¿¿≈∆¿≈ƒ»¿¿≈∆ƒ¿
ÔBÈOt‰ CÏ‰ È¯‰L ,ÚÏÒk30Ô‰Ó „Á‡Ó31ÏÈ‡B‰ , ¿∆«∆¬≈»««ƒ¿≈∆»≈∆ƒ

ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - e‰Ê È‡ Úe„È BÈ‡Â32e¯ÊÁiL „Ú , ¿≈»«≈∆¿≈∆¿≈ƒ«∆«¿¿
‰‡ÓËÏ ˜˜ÊpMÓ :e¯Ó‡L e‰ÊÂ .ÒÈ¯‚k ˙BÈ‰Ï Ô‰ÈL¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆»¿ƒ∆ƒ¿«¿À¿»
¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .‡ÓË B˜ÙÒ -¿≈»≈¿≈ƒ∆»¿»«∆∆»≈»

˙¯‰a‰ ˙‡ Ì„wL Ô·Ï33ezÎÙ‰L Ô·Ï ¯ÚOÂ »»∆»«∆««∆∆¿≈»»»∆¬»«
˙¯‰a‰34Ì„wL ‰Ê Úe„È BÈ‡Â ,35Ì‡ :Ct‰pL ‰fÓ ««∆∆¿≈»«∆∆»«ƒ∆∆∆¿«ƒ

BÏ ˜tzÒ ¯bÒ‰ CBzÓ36¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -37¯Á‡ Ì‡Â , ƒ∆¿≈ƒ¿«≈¬≈∆»¿ƒ««
ËÏÁ‰38¯ÚO CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ∆¿≈¬≈∆»≈««ƒ∆»«≈»
„Á‡39‰È‰L ¯ÚO‰ Ì‡ ,CÏ‰ ‰Ê È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó ∆»≈∆¿≈≈«≈∆»«ƒ«≈»∆»»

.¯Á‡‰ ¯ÚO‰ B‡ ‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»«≈»»«≈

שם.28) אינו 29)משנה זה דין כלל. ספק כאן אין שהרי
שלאחריה. הבבא אלא לטומאה, לנזקק כולו.30)הדוגמה

כסלע.31) בו היה שבתחילה שם 32)מזה כהנים' ב'תורת
ואינו  מטהר, הוא הוודאי את - "וטיהרו" למדו: ה"ט, סוף

הספק. את פ"ב 33)מטהר (למעלה טומאה סימן ואינו
והוסגר. שאחרי 34)ה"ו) פירוש, טומאה. סימן והוא

לבהרת  שקדמו שתים לבנות, שערות ארבע נמצאו ההסגר
בבהרת. שנולדו השיער 35)ושתים בין מכיר הכהן אין
שנהפך. לשיער ארבע 36)שקדם את מצא ההסגר אחר

אלו  ובין לבהרת שקדמו אלו בין הבחין ולא השערות,
אותן. הפכה סימן 37)שהבהרת כאן יש שבוודאי אע"פ

כמו  המטמאות, הן שערות איזו יודע שאינו מפני - טומאה
בפשיון. והחליט 38)שאמרנו הכיר שמתחילה כגון

נשרו. איזו יודע ואינו שתים, נשרו "שיער"39)ואחרֿכך
שערה  משמעותה ו"שערה" זכר, ולשון קיבוצי שם הוא
שאחד  והכוונה, אחד". "שיער וכתב דייק רבינו יחידה.
יודע  ואינו הלך - שנהפך וסוג שקדם סוג - הסוגים משני
כשהלכה  רק לא הכוונה: "אףֿעלֿפי" שאמר ומה איזהו.
ואפשר  שתים, הלכו אם אפילו אלא שלוש, ונשארו אחת
לפרש, גם [אפשר טמא. - הטומאה מסימן כלום נשאר שלא
שהלכה  אפשר אם אבל טמא, שלם סוג הלך אם שדווקא
שבכל  מפני טהור, - השני מסוג והשניה זה מסוג אחת
נשארו  ולא נהפכה היא אולי להסתפק יש שהלכה שערה
מקור  להקל]. ספיקות שני כאן והרי מטמאות, שערות שתי

ה"ה. פ"ב נגעים בתוספתא זה דין

.Ê‡aL ÈÓ40B‡ ¯bÒ‰ CÈ¯vL e‰‡¯Â Ô‰k Ïˆ‡ ƒ∆»≈∆…≈¿»»∆»ƒ∆¿≈
BÏ e„ÏB B¯Ët B‡ B¯ÈbÒ‰ ‡lL „ÚÂ ,¯eËt ‡e‰L∆»¿«∆…ƒ¿ƒ¿»¿
LiL e‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .ËÈÏÁÈ ‰Ê È¯‰ - ‰‡ÓË ÈÓÈÒƒ»≈À¿»¬≈∆«¿ƒ¿≈ƒ»»∆≈
‡ÓË' BÏ ¯Ó‡ÈÂ BËÈÏÁiL Ì„˜Â ‰‡ÓË ÈÓÈÒ Baƒ»≈À¿»¿…∆∆«¿ƒ¿…«»≈
B‡ ‰lÁza ‰È‰ Ì‡ :‰‡ÓË ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏ‰ '‰z‡«»»¿»∆ƒ»≈À¿»ƒ»»«¿ƒ»

B¯ÈbÒÈ - ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa41Úe·L ÛBÒa ‰È‰ Ì‡Â , ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿»«
.B˙B‡ ¯ËÙÈ - ¯eht‰ ¯Á‡Ï B‡ ÈL≈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

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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ג.40) פ"ז, נגעים טומאה 41)משנה סימני נולדו אם אבל
ובין  להם שהלכו בין בהסגרו, יישאר ההסגר ימי בתוך

ישראל). (תפארת שנשארו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
טומאה,1) מסימני באחד והוחלט בהרת בו שהיתה מי יבאר

בשיער  החליטו ואם לבן, הפך כולו והוא בתחילה הבא ודין
או  כאחת בכולו הצרעת פרחה אם שתיהם, והשחירו לבן

מעט, מעט מחייה שפרחה ובה כגריס בהרת בו היתה
אברים  ראשי בכולו, צרעת ופרחה במחייה והוחלט כעדשה
כולו  הנהפך מטמאים אם מחייה משום מטמאים שאינם
ההופך  מעכב אם הבהרת בנגע ליטמא ראוי שאינו מי לבן,
לכהן  להראותו שהקדים מפני שנשכר נגע יש ודין לבן, כולו

מפסיד. ויש

.‡‰˙È‰L ÈÓ2ÈÓÈqÓ „Á‡a ËÏÁ‰Â ˙¯‰a Ba ƒ∆»¿»«∆∆¿À¿«¿∆»ƒƒ»≈
‰lÁza ÔÈa ,‰‡ÓË3¯bÒ‰ ¯Á‡ ÔÈa4,¯bÒ‰L B‡ , À¿»≈«¿ƒ»≈««∆¿≈∆À¿«

Ck ¯Á‡Â5ÔÈa ,Ô·Ï Ct‰Â BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯t ¿««»»¿»«»««¿À¿∆¿«»»≈
¯bÒ‰ CBzÓ Ct‰pL6‰Ê È¯‰ - ËÏÁ‰ CBzÓ ÔÈa ∆∆¿«ƒ∆¿≈≈ƒ∆¿≈¬≈∆

‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡ÏÂ ¯bÒ‰ Ì‡ Ï·‡ .¯B‰Ë»¬»ƒÀ¿«¿…«ƒ«À¿»
È¯‰ - BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯t ¯eht‰ ¯Á‡Ïe ,¯ËÙÂ¿ƒ¿«¿«««ƒ»¿»«»««¿À¬≈

ËÏÁÓ ‡ÓË ‰Ê7. ∆»≈À¿»

א.2) פ"ח, נגעים אחד 3)משנה, בו היה הכהן אל כשבא
והוחלט. טומאה שני,4)מסימני או ראשון שבוע בסוף

והוחלט. טומאה סימן המקרים 5)נמצא כל על נמשך זה
למעלה. כהנים'6)שנאמרו ב'תורת עדיין. הוחלט ולא

"וטיהר  תלמודֿלומר: הסגר ופריחת ה"ו: פ"ד נגעים פרשת
כולן. את לרבות – הוא" טהור הנגע... שם 7)את במשנה

טמא. – הטהור מן טהור... – הטמא מן הפורח אמרו:

.·‰lÁza ‡a‰8Ba ‰˙È‰ Ì‡ :Ô·Ï CÙ‰ Blk ‡e‰Â «»«¿ƒ»¿À»«»»ƒ»¿»
Ì‡ ;B˙B‡ ÔÈËÈÏÁÓ - ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL B‡ ‰ÈÁÓƒ¿»¿≈¿»¿»«¿ƒƒƒ

Ë ÔÓÈÒ ÌL ÔÈ‡.ÔBL‡¯ Úe·L B˙B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ - ‰‡Ó ≈»ƒ«À¿»«¿ƒƒ»«ƒ
Ba „ÏB ‡Ï ;BËÈÏÁÓ - ‰ÈÁÓ B‡ Ô·Ï ¯ÚO BÏ „ÏB«≈»»»ƒ¿»«¿ƒ…«
‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÏ „ÏB ‡Ï .ÈL Úe·L B¯ÈbÒÓ - ÌeÏk¿«¿ƒ»«≈ƒ…«ƒ«À¿»
ÔÈ„k ‰ÏB„b‰ BÊ ˙¯‰a ÔÈcL .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆ƒ«∆∆«¿»¿ƒ

Ô·Ï ¯ÚOa BËÈÏÁ‰ .‰pËw‰9e¯ÈÁL‰Â Ba „ÏBpL «¿«»∆¿ƒ¿≈»»»∆«¿ƒ¿ƒ
,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL e¯Èˆ˜‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL¿≈∆««≈∆ƒ¿ƒ¿≈∆««≈∆
ÔÈÁM‰ ÛÈw‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï B‡ Ô‰ÈzLÏ ÔÈÁM‰ CÓÒƒ¿««¿ƒƒ¿≈∆¿««≈∆ƒƒ«¿ƒ
˙ÈÁÓe ÔÈÁM‰ Ô˜lÁL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ Ô‰ÈzL ˙‡∆¿≈∆««≈∆∆ƒ¿»«¿ƒƒ¿«
‰Ê È¯‰ - ˜‰a‰Â ‰ÂÎn‰ ˙ÈÁÓe ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿»¿«…«¬≈∆

¯B‰Ë10‰Ê È¯‰ - ‰ÈÁÓ B‡ ¯Á‡ Ô·Ï ¯ÚO BÏ „ÏB . »«≈»»»«≈ƒ¿»¬≈∆
‰lÁza Ô·Ï Blk ‡aL ÈtÓ ,‡ÓË11‰Á¯tL „Á‡ . »≈ƒ¿≈∆»À»»«¿ƒ»∆»∆»¿»

„Á‡Â ˙Á‡k BlÎa ˙Ú¯v‰12ËÚÓ ‰Á¯Ùe ‰˙OtL «»««¿À¿««¿∆»∆»¿»»¿»¿«
CBzÓ B‡ ¯bÒ‰ CBzÓ Ì‡ ,Blk ÔÈaÏ‰L „Ú ËÚÓ¿««∆ƒ¿ƒÀƒƒ∆¿≈ƒ

¯B‰Ë - ËÏÁ‰13‡ÓË - ¯eht‰ ¯Á‡ Ì‡Â ,14Ì‡Â , ∆¿≈»¿ƒ«««ƒ»≈¿ƒ
¯ÈbÒÈ - ‰lÁza15B‡ „Á‡ ‰‡¯Ó Blk ‰È‰L „Á‡ . «¿ƒ»«¿ƒ∆»∆»»À«¿∆∆»

ÏL Úa¯‡·e Ô·laL ˙B‡¯n‰ Úa¯‡a Ô·Ï Blk ‰È‰L∆»»À»»¿«¿«««¿∆«…∆¿«¿«∆
Ce˙t16ÔÈÙ¯ËˆÓ Ïk‰ -17,B‡nËÏ ÔÈa B¯‰ËÏ ÔÈa , »«…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¬≈¿«¿

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

מ"ז.8) נהפך 9)שם אם אבל לבן, כולו בתחילה לבא
(ראה  מטמאו לבן שיער אין - הסגר מתוך או החלט אחר

ה"ג). ה"ב,10)לקמן פ"ב (למעלה קטנה בבהרת כמו
ה"ג). שאינו 11)ופ"ג לבן, שיער לדין נמשך זה טעם

מפני  מטמא וכאן טומאה, מתוך לבן כולו הנהפך את מטמא
מטמאה  מחיה אבל הקודמת), בהערה (ראה בתחילה שבא
ראה  טומאה. מתוך נהפך אלא בתחילה באה כשלא אפילו

ה"ג. תימן,12)לקמן כת"י עפ"י תוקן ואחד, אחד...
ואחר. אחר... בדפוסים: ובין. בין... 'תורת 13)ופירושו

כאחת, כולה שפרחה אלא לי "אין ה"ה: פ"ג שם כהנים'
ואם  תלמודֿלומר: מנין? וחוזרת פורחת וחוזרת פורחת
('חפץ  הפריחה את מפסיקה היינו "חוזרת" תפרח". פרוח

א.14)חיים'). בהלכה שהפשיון 15)נתבאר טמא, ואינו
בלבד. הסגר אחר בלובן.16)מטמא מעורבת אדמומית

מ"ג.17) פ"א נגעים

.‚Ba ‰˙È‰18‰L„Úk ‰ÈÁÓ d·e ÒÈ¯‚k ˙¯‰a »¿»«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»
BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯Ùe ,‰ÈÁna ËÏÁ‰Â19Ck ¯Á‡Â ¿À¿««ƒ¿»»¿»«»««¿À¿««»

‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰20Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‰ÈÁn‰ ‰ÎÏ‰L B‡ , »¿»«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»¿ƒ»¿««»
BlÎa ‰Á¯t21¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -22¯ÚO BÏ „ÏB elÙ‡Â , »¿»¿À¬≈∆»«¬ƒ«≈»

Ô·Ï23ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;‡ÓË - ‰ÈÁÓ Ba ‰„ÏB . »»¿»ƒ¿»»≈∆∆¡«¿
‰L„Úk ‰È‰zL ‡e‰Â .‡ÓËÈ ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰≈»»»«ƒ¿»¿∆ƒ¿∆«¬»»

˙Úa¯Ó24Ô·Ï ¯ÚO d·e ˙¯‰a Ba ‰˙È‰ .¯˙È B‡ ¿À««»≈»¿»«∆∆»≈»»»
Èt ÏÚ Û‡ ,BlÎa ‰Á¯t Ck ¯Á‡Â ,Ô·Ï ¯ÚOa ËÏÁ‰Â¿À¿«¿≈»»»¿««»»¿»¿À««ƒ
ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë - „ÓBÚ BÓB˜Óa Ô·Ï ¯ÚOL∆≈»»»ƒ¿≈»∆∆¡«¿
‰Ê ‡nË˙Ó ‰ÈÁÓa - ‡ÓËÈ ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰≈»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆
BÈ‡Â ,¯bÒ‰ ¯Á‡ B‡ ËÏÁ‰ ¯Á‡ Ô·Ï Blk Ct‰pL∆∆¿«À»»««∆¿≈««∆¿≈¿≈

Ô·Ï ¯ÚOa ‡nhÓ25Ík ¯Á‡Â ÔBÈOÙa BËÈÏÁ‰ . ƒ«≈¿≈»»»∆¿ƒ¿ƒ¿¿««»¿
- ‰ÈÁÓ Ba ˙È‡¯ Ì‡Â .¯B‰Ë - BlÎa ‰Á¯Ùe ‰˙Ot»¿»»¿»¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»

.‡ÓË»≈

מ"ב.18) פ"ח עודנו 19)שם המחיה, שנשארה זמן וכל
לתוכה.20)בטומאתו. הצרעת שטיהרו 21)פשתה לפני

הטומאה. סימן שנעלם מפני בזמן 22)הכהן נהפך שהרי
מיטמא 23)טומאה. לבן שהפך שם, במשנה כחכמים

רבי  דורש ה"ד, פ"ה שם כהנים' ב'תורת בלבד. במחיה
חי  בשר בו הראות "וביום יד) יג, (ויקרא מהכתוב עקיבא
טמא. החוזר לבן שיער ואין טמא, החוזר חי בשר יטמא"

נאמר. לבן בהפך זה בנגע 24)ופסוק טומאתה כשיעור
רבי  דעת נגד ה"א, שם כהנים' ב'תורת יוסי כרבי פסק קטן.
שהיא. בכל מטמאה לבן בהופך הפיטור אחר שמחיה מאיר

(25– לבן כולו שהפך לפני – בתחילה נטמא אם ואפילו
עצמו. לבן שיער אותו ע"י

.„‰ÈÁÓ ÌeMÓ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·È‡ ÈL‡¯ Û‡26 «»≈≈»ƒ∆≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»
Blk Ct‰p‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓe ÔÈ‡nËÓ ,˙¯‰a‰ CB˙aL∆¿««∆∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿«À

Ô·Ï27˙Ú¯ˆa Blk ÔÈaÏ‰L ¯bÒÓ B‡ ËÏÁÓ ?„ˆÈk . »»≈«À¿»À¿»∆ƒ¿ƒÀ¿»««
‰L„ÚkÓ ıeÁ28B‡ BÚaˆ‡ L‡¯a elÙ‡ ÈÁ ¯Oa ƒ«¬»»»»«¬ƒ¿…∆¿»

ÔÎÂ .B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ BÓËÁ L‡¯a¿…»¿¿«≈»∆¬≈¿À¿»¿≈
¯Oa ‰L„Úk Ba ¯ÊÁ Ì‡ ,¯‰ËÂ Ô·Ï Blk Ct‰pL ‰Ê∆∆∆¿«À»»¿»«ƒ»««¬»»»»
.ËÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ L‡¯a elÙ‡ ÈÁ«¬ƒ¿…∆»ƒ»≈»ƒ¬≈∆À¿»
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elÙ‡ ,‰L„ÚkÓ ıeÁ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯ÓÏ Blk Ct‰∆¿«À¿«¿≈»««ƒ«¬»»¬ƒ
‰Ê È¯‰ - ˜‰·Ï Ct‰pL ,ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ L‡¯a¿…∆»ƒ»≈»ƒ∆∆¿«¿…«¬≈∆

ËÏÁÓ ‡ÓË29‡Ï - ˙Ú¯v‰ ‰˙qÎ ‰p‰Â :¯Ó‡pL ; »≈À¿»∆∆¡«¿ƒ≈ƒ¿»«»««…
˜‰a‰30ÈÁ ¯Oa ‰L„Ú‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ elÙ‡ . «…«¬ƒ»¿»ƒ¿»»¬»»»»«

‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÊ È¯‰ - ˜‰a d˙ˆ˜Óe31Blk Ct‰ . ƒ¿»»…«¬≈ƒ«À¿»∆¿«À
‰‡¯Ók ¯Oa Ba ¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â ,¯‰ËÂ ˙Ú¯ˆ ‰‡¯ÓÏ¿«¿≈»««¿»«¿««»»«»»¿«¿≈

˜‰a‰32¯Oa ‰L„Úk Ba ‰‡¯iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - «…«¬≈∆»«∆≈»∆«¬»»»»
˜‰a ‡Ï - ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;ÈÁ33. «∆∆¡«¿≈»»»«……«

- ˜‰a d˙ˆ˜Óe ÈÁ ¯Oa d˙ˆ˜Ó ‰L„Úk Ba ¯ÊÁ»««¬»»ƒ¿»»»»«ƒ¿»»…«
‰‡ÓË ÔÓÈÒ BÈ‡34.B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰Â ≈ƒ«À¿»«¬≈¿»√»

ה"ח.26) פ"ג למעלה המקומות 27)ראה כדין דינם ואין
מעכבים. שאינם ה"א בפ"ו מדבריו 28)שנמנו משמע

בתחילה  אפילו מעכב אינו מכעדשה פחות נשאר שאם
מ"ד). פ"ח נגעים אחרונה' 'משנה (ראה אותו ומטהרים

מ"ו.29) פ"ח מטמא 30)שם ואינו נגע אינו שבוהק
לבן. כולו בנהפך מעכב הוא ולפיכך ה"א), פ"א (למעלה

שהרי 31) לגופה, צריכה אינה מ"אפילו" החל זו, בבא כל
חזרה  דין מפני ונכתבה שלפניה, מהבבא היא כלֿשכן לא

ההלכה. בראשי 32)שבסוף דוקא ולא שבגוף, מקום בכל
לימוד 33)איברים. רבינו מביא המשנה, על [בפירושו

הבשר  ישוב כי "או טזֿיז): יג, (ויקרא בתורה כתוב אחר:
כן  גם "ונהפך נכתב: ולא הוא" טהור ללבן... ונהפך החי

במשנה 34)טהור]. כעדשה. ממש מחיה בו שאין זמן כל
סימן  מכעדשה פחות בוהק אומרים "וחכמים שנינו: שם,
רבינו, ומפרש בסוף". טומאה סימן ואין בתחילה טומאה
הבוהק  – וביחד מחיה, גם שם היתה הבוהק על שנוסף כגון
"בוהק  במשנה: גורס (הראב"ד בכעדשה. יש – המחיה עם
פחות  מחיה או כעדשה בוהק ומפרש, מכעדשה" ופחות
(ראה  בחזרה לא אבל בתחילה טומאה סימן הם  מכעדשה
ורבינו  הגירסא). ביאור נט אות 'יכין' שם ישראל' 'תפארת
(ראה  מעכב אינו בתחילה גם מכעדשה שפחות לשיטתו

שכתבנו). כמו לפרש הוכרח ולפיכך כו), הערה למעלה

.‰BlÎa ˙Ú¯v‰ ‰Á¯tL ‡ÓË Ïk35‰lb˙ ,¯B‰Ë - »»≈∆»¿»«»««¿À»ƒ¿«»
˙Ú¯ˆa ‰qk˙Â ¯ÊÁ .‡ÓË - ÈÁ ¯Oa ‰L„Úk epnÓƒ∆«¬»»»»«ƒ¿»»«¿ƒ¿«»¿»««

ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,‡ÓË - ‰l‚˙Â ¯ÊÁ ,¯B‰Ë -36. »»«¿ƒ¿«»ƒ¿»¬ƒ≈»¿»ƒ
ÏÈÁ˙‰37ÛÈÒBÓ ‡e‰ È¯‰Â ˙Blb˙‰Ï ÈÁ‰ ¯Oa‰ ƒ¿ƒ«»»««¿ƒ¿««¬≈ƒ

„Ú B˙‡ÓËa ‰Ê È¯‰ - ˙ËÚÓ˙Ó ˙Ú¯v‰Â CÏB‰Â¿≈¿«»««ƒ¿«∆∆¬≈∆¿À¿»«
.ÒÈ¯‚kÓ ˙¯‰a‰ ËÚÓ˙zL∆ƒ¿«≈««∆∆ƒƒ¿ƒ

ככולו.35) זה הרי  מכעדשה, פחות נשאר שם 36)אם
טמא 37)מ"ד. איברים ראשי בו "חזרו אמרו: מ"א, שם

איברים  ראשי נקטה מכגריס". בהרתו שתתמעט עד
שאינם  איברים, ראשי רק נתגלו אם שאפילו לרבותא,
מקומות  נתגלו אם ומכלֿשכן טמא, – במחיה מטמאים

הגוף. שבשאר

.ÂÈe‡¯‰ Ïk38˙¯‰a‰ Ú‚a ‡nhÏ39CÙB‰‰ ·kÚÓ - »»»ƒ«≈¿∆«««∆∆¿«≈«≈
Ô·Ï Blk40- ˙¯‰a‰ Ú‚a ‡nhÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÏÎÂ , À»»¿…∆≈»ƒ«≈¿∆«««∆∆

L‡¯a ‡Ï Ï·‡ BlÎa ‰Á¯t ?„ˆÈk .·kÚÓ BÈ‡≈¿«≈≈«»¿»¿À¬»…»…
LpL B‡ ,ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎn·e ÔÈÁMa ,Ô˜f·e˙BÁt ¯‡ «»»«¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿«»

‰L„ÚkÓ41ÔÈ„¯Bn‰ ‰ÂÎnÏÂ ÔÈÁMÏ CeÓÒ ÈÁ ¯Oa ƒ«¬»»»»«»«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ
Ô˜f‰Â L‡¯‰ ¯ÊÁ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ô˜fÏÂ L‡¯ÏÂ¿»…¿«»»¬≈∆»»«»…¿«»»
˙·¯ˆ eÏÚ‰Â ‰ÂÎn‰Â ÔÈÁM‰ eÈÁ Ì‡ ÔÎÂ ,eÁ¯˜Â42 ¿ƒ¿¿¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒ¿»¿∆¡»∆∆

‡ÓË ‰Ê È¯‰ -43Ô‰ È¯‰L ,Ô‰a ˙Ú¯v‰ Á¯ÙzL „Ú ¬≈∆»≈«∆ƒ¿««»««»∆∆¬≈≈
˙¯‰·Ï ÔÈÈe‡¯44˙B¯‰a ÈzL d· eÈ‰ .45da LÈ ˙Á‡ , ¿ƒ¿«∆∆»»¿≈∆»««≈»

‰¯B‰h‰ ‰Á¯Ùe ,‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ÔÓÈÒƒ«À¿»¿««¿»»¿»«¿»
‰‡ÓhÏ46,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - BlÎa ‰Á¯t Ck ¯Á‡Â «¿≈»¿««»»¿»¿À¬≈∆»

‰‡ÓËa ËÏÁÓ ‰È‰L ÈtÓ47‰¯B‰h‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿≈∆»»À¿»¿À¿»««ƒ∆«¿»
B˙ÙOa ˙Á‡ eÈ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Á¯tL ‡È‰ƒ∆»¿»¿…∆»¬ƒ»««ƒ¿»
ÈzLa B‡ ,‰BzÁz‰ B˙ÙOa ˙Á‡Â ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿««ƒ¿»««¿»ƒ¿≈
‰Ê ÔÈ˜a„ Ô‰LÎe ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ÈLa B‡ ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»ƒ¿≈ƒ≈≈»¿∆≈ƒ¿»ƒ∆

˙Á‡ ˙¯‰·k ˙B¯‰a‰ ÈzL ÔÈ‡¯ ‰ÊÏ48ÏÈ‡B‰ , »∆ƒ¿ƒ¿≈«∆»¿«∆∆««ƒ
BlÎa ‰Á¯Ùe49.¯B‰Ë - »¿»¿À»

מ"ה.38) אחד 39)שם עם בהרת זה, במקום תצמח שאם
תטמא. – טומאה זה 40)מסימני ממקום נשאר אם

לב). הערה למעלה (ראה הצרעת בו פשתה שלא כעדשה
הראש 41) מקום א. מחמירים: צדדים שני כאן יש כן, ואם

אףֿעלֿ בעור, חי בשר מכעדשה פחות ב. מכעדשה: יותר
ספר'). ('קרית טהור נגע 42)פיֿכן שדיני אףֿעלֿפי

הם  הבשר, בעור בהרת מדיני שונים ומכווה בשחין
כעור  דינם שהרי לגמרי, נתרפאו אם ומכלֿשכן מעכבים.

ה"ג). פ"ה, (למעלה שבשעה 43)בשר ואףֿעלֿפי
ונראה, לבהרת. ראויים אלה מקומות היו לא בכולו שפרחה
לפני  טיהרו אם אבל עדיין, הכהן טיהרו כשלא שמדובר

) מטמאים והריפוי הקריחה אין נתרפאו או 'משנה שנקרחו
מעירים, רבינו נושאיֿכלי וכן המשנה מפרשי אחרונה').
בכחצי  ורק "טהורים", אלה בכל כתוב שבידינו שבמשנה
נמצאה  אחרת שגירסה ונראה "טמא". שם נאמר עדשה

(כסףֿמשנה). רבינו לידי שהגיעו עכשיו,44)בספרים
הכהן. לפני מ"ו.45)כשהביאם אם 46)שם וכלֿשכן

ראה  אחרונה'. ו'משנה ספר' ('קרית לטהורה מטמאה פרחה
ח). אות 'בועז' ישראל' כבר 47)'תפארת היה האדם

הטמא  מן ופרח זו בטומאה כלול גופו כל כן ואם טמא,
מפני  אחר: טעם אומר המשנה על בפירושו (הרא"ש
ה'ברטנורא'). פירש וכן בטמאה. נתבטלה שהטהורה

שביניהן.48) בריא בשר נראה מרוחקות, וכשהן
ורבינו 49) שם, במשנה מבואר זה דין מחוברות. כשהן

בבא  גם שלדעתו מפני עוד", "ולא המילים: שתי את הוסיף
סוברים, אחרים מפרשים אבל בכולו, בפריחה עוסקת זו
זו  בשפה גריס חצי כשהיה ומדובר עצמה, בפני בבא שזוהי
אין  פירושם ולפי ובאצבעות. בריסים וכן בזו, גריס וחצי
הראב"ד  כוונת היא שזאת (ונראה עוד". "ולא לומר מקום

בהשגתו).

.ÊLÈ50ÌÈc˜‰L ÈtÓ ¯kOÂ Ô‰kÏ BÚ‚ ‰‡¯Ó ≈«¿∆ƒ¿«…≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ
?„ˆÈk .„ÈÒÙÓe ‰‡¯Ó LÈÂ ,¯Á‡˙ ‡ÏÂ B˙B‡¯‰Ï¿«¿¿…ƒ¿«≈¿≈«¿∆«¿ƒ≈«
‡ÏÂ ,‰‡ÓË ÈÓÈÒ Ô‰Ï eÎÏ‰Â ËÏÁÓ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»À¿»¿»¿»∆ƒ»≈À¿»¿…
;¯B‰Ë - BlÎa ‰Á¯tL „Ú Ô‰kÏ B˙B‡¯‰Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«¿«…≈«∆»¿»¿À»
Ct‰Â CÙ‰iL Ì„˜ B¯ËÙe Ô‰kÏ ‰‡¯‰Â Ì„˜ el‡Â¿ƒ»«¿∆¿»«…≈¿»…∆∆≈»≈¿∆¿«

e¯‡aL BÓk ,ËÏÁÓ ‰È‰ - ¯eht‰ ¯Á‡51Ba ‰˙È‰ . «««ƒ»»À¿»¿∆≈«¿»¿»
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gqtקנב oaxw zekld - zepaxw xtq - zah h"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌeÏk da ÔÈ‡Â ˙¯‰a52Ô‰kÏ B˙B‡¯‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , «∆∆¿≈»¿¿…ƒ¿ƒ¿«¿«…≈
el‡Â ;¯bÒ‰ CÈ¯ˆÂ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - BlÎa ‰Á¯tL „Ú«∆»¿»¿À¬≈∆»≈¿»ƒ∆¿≈¿ƒ
Ct‰Â CÙ‰iL Ì„˜ B¯ÈbÒ‰Â Ô‰kÏ ‰‡¯‰Â Ì„»̃«¿∆¿»«…≈¿ƒ¿ƒ…∆∆≈»≈¿∆¿«

e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë ‰È‰ - ¯bÒ‰ CBzÓ53. ƒ∆¿≈»»»¿∆≈«¿

מ"י.50) ה"א.51)שם טומאה.52)למעלה סימן כל
שם.53)



meil cg` wxt m"anx ixeriyhay 'eÎzah h"k -a"tyz'd

á"ôùú'ä úáè è"ë ïåùàø íåé

-zFpAxTxtq
gqR oAxw zFkld

¥¤̈§̈
¦§¨§©¤©

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שרת,1) כלי או הכהנים או טמאים הצבור רוב היו אם יבאר

נדחים. אם

.‡eÈ‰ Ì‡ :ÔBL‡¯ ÁÒÙa ˙Ó È‡ÓË eÈ‰L ÌÈa«̄ƒ∆»¿≈≈≈¿∆«ƒƒ»
ÈL ÁÒÙÏ ÔÈÁ„ el‡ È¯‰ - Ï‰w‰ ËeÚÓ2¯‡Lk ƒ«»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿∆«≈ƒƒ¿»

ÌÈ‡Óh‰3˙Ó È‡ÓË Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;4B‡ , «¿≈ƒ¬»ƒ»…«»»¿≈≈≈
ÌÈ‡ÓË ˙¯L ÈÏk B‡ ÌÈ‰k‰ eÈ‰L5- ˙Ó ˙‡ÓË ∆»«…¬ƒ¿≈»≈¿≈ƒÀ¿«≈

,‰‡ÓËa ÁÒt‰ ÔlÎ e·È¯˜È ‡l‡ ,ÔÈÁ„ ÔÈ‡≈»ƒ¿ƒ∆»«¿ƒÀ»«∆«¿À¿»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÚ ÌÈ‡Óh‰6¯L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ :¯Ó‡pL . «¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆¡««¿ƒ¬»ƒ¬∆

ÔÈ‡Â ,ÌÈÁ„ ÌÈ„ÈÁÈ - Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË eÈ‰»¿≈ƒ¿∆∆»»¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈
‰Á„ ¯eav‰7„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓËa ‰Ê ¯·„Â .8BÓk , «ƒƒ¿∆¿»»∆¿À¿««≈ƒ¿«¿

Lc˜Ó‰ ˙‡È·a e¯‡aL9. ∆≈«¿¿ƒ««ƒ¿»

עושין 2) הטהורין הקהל, מיעוט "נטמא עט. בפסחים משנה
השני". את עושין והטמאין הראשון, בטומאה 3)את

אין  שלעולם ונבלה, שרץ וטמאי וזבות זבים כגון אחרת,
בסוף  (להלן שני לפסח נדחים אלא בראשון בטומאה עושין

יב). הלכה מקדש ביאת מהלכות ובפ"ד דוקא 4)ההלכה,
ואינם  נדחים - אחרת בטומאה הטמאים אבל מת, טמאי

להלן. ראה בטומאה, בלא 5)עושים איֿאפשר שהרי
יו"ט). (תוספות שרת כלי ובלא בפסחים 6)כהנים משנה

טהורין  שהם המיעוט גם למה מפרש שם ובגמרא שם.
קרבן  שאין משום - בטומאה הטמאים עם ביחד עושין
אותו, עושין הציבור שרוב מאחר "כלומר, חלוק, ציבור
מהן" ונזהרין מהן פורשין שבהם שהטהורין להם הוא גנאי

שם). בהעלותך.7)(מאירי פרשת במדבר וספרי סז. שם
(8- "לנפש" שם) (במדבר שנאמר ממה למדו שם בפסחים

אבל  בטומאה, הפסח את הציבור עושין מת בטמא שרק
בטומאה. עושין הציבור אין טומאות הלכה 9)בשאר פ"ד

יב.

.·- ˙Ó È‡ÓË ‰ˆÁÓe ÌÈ¯B‰Ë ‰ˆÁÓ Ï‰w‰ eÈ‰»«»»∆¡»¿ƒ∆¡»¿≈≈≈
ÔÓˆÚÏ ÔÈOBÚ ÌÈ¯B‰h‰Â ,ÔBL‡¯a ÔÈOBÚ ÔlkÀ»ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿»

‰‡ÓËa ÔÓˆÚÏ ÔÈOBÚ ÌÈ‡Óh‰Â ,‰¯‰Ëa10ÔÈÏÎB‡Â ¿»√»¿«¿≈ƒƒ¿«¿»¿À¿»¿¿ƒ
‰‡ÓËa B˙B‡11ÏÚ ÔÈÙ„BÚ ˙n‰ È‡ÓË eÈ‰ Ì‡Â . ¿À¿»¿ƒ»¿≈≈«≈¿ƒ«

‰‡ÓËa Ôlk eOÚÈ - „Á‡ elÙ‡ ÌÈ¯B‰h‰12. «¿ƒ¬ƒ∆»«¬À»¿À¿»

שלשניהם 10) ומכיון כרוב". "שמחצה רב כדעת פט. שם
נדחה  שאינו רוב כדין בטומאה, הטמאים עושים - רוב דין

כלפי  בטלים ואינם בטהרה עושים והטהורים שני, לפסח
נאכל 11)הטמאים. בטומאה שבא "הפסח עו: שם משנה

להלן  וראה לאכילה". אלא מתחילתו בא שלא בטומאה,
ח. ופסק 12)הלכה עט:) (שם בברייתא תנאים מחלוקת

הציבור. את מכריע היחיד שגם כתנאֿקמא, רבינו

.‚ÌÈL‡‰ eÈ‰13,ÌÈ¯B‰Ë ‰ˆÁÓe ˙Ó È‡ÓË ‰ˆÁÓ »»¬»ƒ∆¡»¿≈≈≈∆¡»¿ƒ
·¯‰ eÈ‰È ÌÈL‡‰ ÏÏÎa ÌÈLp‰ ‰BÓ ‰z‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆«»∆«»ƒƒ¿»»¬»ƒƒ¿»…
ÔÈ‡Óh‰Â ,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÌÈOBÚ ÌÈ¯B‰h‰ - ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈ‡ .ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‡Ï ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈»ƒ…∆»ƒ¿…∆«≈ƒ≈

ËeÚÓ Ô‰L ÈtÓ - ÔBL‡¯ ÔÈOBÚ14˙‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; ƒƒƒ¿≈∆≈ƒ¿≈ƒ∆
˙eL¯ ÈMa ÌÈLp‰L ÈtÓ - ÈM‰15e‡ˆÓÂ , «≈ƒƒ¿≈∆«»ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿¿

ÈM‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ‰ˆÁÓ ÔÈ‡Â ,‰ˆÁÓ ÌÈ‡Óh‰16. «¿≈ƒ∆¡»¿≈∆¡»ƒ∆«≈ƒ

פ"א 14)הגברים.13) (למעלה חובה בראשון נשים שהרי
טהורים  רוב להיות האנשים עם מצטרפות והן א), הלכה
(למעלה  בטומאה עושים אינם קהל ומיעוט עט:), (שם

א). מצטרפות 15)הלכה ואינן ח. הלכה פ"ה למעלה
(שם). רוב הלכה 16)להיות וכל ב. הלכה למעלה ראה

טהורין  מחצה ישראל שהיו "הרי עט: שם ברייתא היא זו
אין  וטמאין הראשון, את עושין טהורין טמאין, ומחצה
רב  דעת ולפי השני". את ולא הראשון את לא עושין
באופן  זו ברייתא שם פירשו למעלה), (ראה כרוב" ש"מחצה
עודפות  והנשים טהורין, ומחצה טמאין מחצה ישראל שהיו

וכנ"ל. הטהורים, על

.„˙Bc ÈÏÚB·e ÌÈÚ¯ˆÓe ÌÈ·Ê Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰17, »…«»»»ƒ¿…»ƒ¬≈ƒ
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙Ó È‡ÓË Ô˙B‡ - ˙Ó È‡ÓË ÔËeÚÓeƒ»¿≈≈≈»¿≈≈≈≈»ƒ

ËeÚÓ Ô‰L ÈÙÏ ,ÔBL‡¯a18ÔÈ‡L ,ÈM‰ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; »ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿≈ƒ«≈ƒ∆≈
·¯ eOÚL ÔÓÊa ‡l‡ ÈM‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒƒ∆«≈ƒ∆»ƒ¿«∆»…
·¯ ‰OÚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô‡ÎÂ ,ÔBL‡¯‰ ˙‡ Ï‰w‰«»»∆»ƒ¿»ƒ¿…»»…
ÌÈ‡Óh‰ ËeÚn‰ el‡ eOÚÈ ‡Ï - ÔBL‡¯a Ï‰w‰«»»»ƒ…«¬≈«ƒ«¿≈ƒ

ÈM‰ ˙‡ ˙ÓÏ19. ¿≈∆«≈ƒ

מת 17) טומאת שהרי בראשון, בטומאה עושים שאינם
עושים  אינם בשני וגם א. הלכה למעלה ראה הותרה. בלבד
אֿג). הלכות למעלה (ראה שני לפסח נדחה הציבור שאין

א.18) הלכה למעלה פ.19)ראה בפסחים רב של מימרא

.‰‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ê ÔËeÚÓe ˙Ó È‡ÓË Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰»…«»»¿≈≈≈ƒ»»ƒ¿«≈
ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ˙Ó È‡ÓË - Ô‰a20ÔÈ·f‰Â , »∆¿≈≈≈ƒ∆»ƒ¿«»ƒ

.ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈»ƒ∆»ƒ¿…∆«≈ƒ
‡l‡ ¯eaˆa ˙ÈÁ„ ÔÈ‡L - ÔBL‡¯a ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ∆≈ƒ¿≈¿ƒ∆»

„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓË21ÔÈ‡L - ÈMa ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ; À¿««≈ƒ¿«¿≈»ƒ«≈ƒ∆≈
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Ï·‡ ,‰¯‰Ëa ÔBL‡¯‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ÈL ÁÒt ÔÈOBÚƒ∆«≈ƒ∆»ƒ»»ƒ¿»√»¬»
ÈL ÁÒt ÌL ÔÈ‡ - ‰‡ÓËa ÔBL‡¯ ‰OÚ Ì‡22. ƒ«¬»ƒ¿À¿»≈»∆«≈ƒ

א.20) הלכה למעלה שם.21)כמבואר למעלה כמבואר
שבא 22) לפסח תשלומין שאין הונא, כרב (שם) פסחים

בטומאה.

.Â‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ê LÈÏLe ,ÌÈ¯B‰Ë Ï‰w‰ LÈÏL eÈ‰»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙Ó È‡ÓË Ô˙B‡ - ˙Ó È‡ÓË LÈÏLe ,Ì‰a»∆¿ƒ¿≈≈≈»¿≈≈≈≈ƒ
- ÔBL‡¯ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ .ÈM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡∆»ƒ¿…∆«≈ƒ≈»ƒƒ

ÌÈ·f‰ ÌÚ ÌÈ¯B‰Ë Èa‚Ï ÌÈËÚeÓ Ô‰ È¯‰L23ÈM·e ; ∆¬≈≈»ƒ¿«≈¿ƒƒ«»ƒ«≈ƒ
BÓk ,ÔBL‡¯a eOÚ ËeÚÓ È¯‰L - eOÚÈ ‡Ï…«¬∆¬≈ƒ»»ƒ¿

e¯‡aL24Ï‰w‰ ·¯ Ì‡ Ú„ÈÏ ÁÒt‰ ÌÈ¯ÚLÓ „ˆÈk . ∆≈«¿≈«¿«¬ƒ«∆«≈«ƒ…«»»
,ÔÈÏÎB‡‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ ?ÌÈ¯B‰Ë B‡ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿ƒ≈¿«¬ƒ¿»»¿ƒ
„Á‡ ÁÒt ÏÚ ÔÈÓ ÌÈ¯OÚ eÈ‰iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ«∆«∆»

Ô‰ÈÏÚ ËÁLÏ „Á‡ „Èa B˙B‡ ÔÈÁlLÓe25‡l‡ , ¿«¿ƒ¿«∆»ƒ¿…¬≈∆∆»
‰¯ÊÚÏ ÌÈÒÎp‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLÓ26ıeÁaÓ Ô‰L „ÚÂ . ¿«¬ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»¬»»¿«∆≈ƒ«

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ ‰BL‡¯‰ ˙k ÒkzL Ì„˜27. …∆∆ƒ»≈«»ƒ»¿«¬ƒ»

נדחין 23) אלא בטומאה עושין אינם מתים טמאי ומיעוט
א. הלכה למעלה ראה שני, ד 24)לפסח הלכה למעלה

הקהל  רוב שעשו בזמן אלא השני את עושין היחידים "שאין
שם בגמרא [והנה הראשון". עבדי,את לא "בשני אמרו:

להו  הוו בראשון, עבדי דלא מתים טמאי עם זבין נצרפו
"דהואיל  ופירש"י: שני". לפסח מדחו לא ורובא רובא,
לפי  אולם לו". צריכין ציבור רוב נמצאו עכשיו, זבין וטהרו
מת  טמאי אין הזבים, טהרו לא אם אפילו - רבינו של טעמו
מיעוט  אלא היו לא ובראשון הואיל שני, פסח עושים
הרמב"ם). על הגרע"א ובהגהות בצל"ח (וראה הציבור
פ.) (שם כרב סובר אינו פטיש בר מני שר' רבינו וסבור
בשני", יחיד עביד לא בראשון, ציבור עבדי דלא היכי ש"כל

דיב  דרב ולפיכך אליבא אבל נטהרו, שהזבים באופן רק ר
לא  אם אפילו - ד) הלכה (למעלה כמותו פוסק שרבינו
המאירי  וכתב כנ"ל]. השני, את טמאיֿמת עושין אין טהרו
מת, טמאי כטעם השני, את עושין אין הזבים "שאף שם:
אינו  מה מפני הטעם לפרש הוצרך מתים שבטמאי אלא

צריך". אינו בזבים אבל הראשון, את ואינם 25)עושה
לעזרה. "לטומאה 26)נכנסים ה"ו: פ"ז פסחים ירושלמי

בבבלי  שאמרו ומה לעזרה", הנכנסים רוב אחר הילכו
היינו  בעזרה", העומדין רוב אחר הלך "בטמאין צד: פסחים
הרי  לעזרה בחוץ שהעומד הסובר יהודה, ב"ר לר"י דוקא
למעלה  ראה כמותו, הלכה אין אבל רחוקה, כבדרך הוא

המוריה). (הר ט הלכה בכל 27)פ"ה "מה בירושלמי: שם
בלבד, הראשונה כת אלא משערין אין או משערין וכת כת
עצמן". משערין הן מבחוץ שהן עד בון ברבי יוסה רבי אמר
העומדין  בכל משערין הראשונה כת שנכנסה לפני פירוש,

לעזרה. להיכנס כדי בחוץ

.Ê¯‡a˙iL BÓk ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒa ‡ÓËpL „ÈÁÈ»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈¿«»ƒ¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa28ÈL ÁÒÙÏ ‰ÁcÈ ‰Ê È¯‰ ,29È‡ÓË ¯‡Lk ƒ¿¬≈∆ƒ»∆¿∆«≈ƒƒ¿»¿≈≈

˙Ó30eOÚÈ - „ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒa ‡ÓËpL ¯eaˆÂ . ≈¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈¿«»ƒ«¬
‰‡ÓËa Ôlk31. À»¿À¿»

ברה"י,28) "היתה ח: הלכה הטומאה אבות מהלכות בפט"ו
טמא". ספיקו בה, נגע לא ספק בה נגע כרבי 29)ספק

ח. הלכה פ"ח פסחים בירושלמי רבה, הושעיה
בוודאי.30) שנטמאו 31)שנטמאו "ציבור שם: ירושלמי

רבי  בספיקן. יעשו אמר יוחנן רבי בפסח, היחיד רשות בספק
הושעיה  כרבי ופסק בטומאה", יעשו אמר, רבה הושעיה
שם  שאמרו [ואע"פ (כסףֿמשנה). יוחנן ר' של רבו שהוא
רבי  אמר לא בספקן, שיעשו מודה הושעיה רבי "אף
אינו  הבבלי שלדעת רבינו סובר - לחומרן" אלא הושעיה
היחיד  ברשות טומאה שספק ג. בנדה אמרו שהרי כן,
הכתוב  עשאה שסוטה כשם סוטה: כמו הוא מסוטה שלמדו
כוודאי. הוא הרי היחיד ברשות טומאה ספק כן כמו כוודאי,

באומר]. ד"ה נז. נזיר תוספות ועיין

.ÁÏÎ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰‡ÓËa e‰e·È¯˜‰L ÁÒt∆«∆ƒ¿ƒ¿À¿»¬≈∆∆¡»
‰‡ÓËa32‰ÏÈÎ‡Ï ‡l‡ ‡a ‡Ï B˙lÁznL ,33BÈ‡Â . ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»…»∆»«¬ƒ»¿≈

Ì‰Ï ˙ÈÁ„pL ,˙Ó È‡ÓËÏ ‡l‡ ,‡ÓË ÏÎÏ ÏÎ‡∆¡»¿»»≈∆»ƒ¿≈≈≈∆ƒ¿≈»∆
ÚbÓ È‡ÓhÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÏe ,˙‡f‰ ‰‡Óh‰«À¿»«…¿«≈»∆ƒ¿≈≈««

˙B‡ÓË34ÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L ÌÈ‡Óh‰ Ï·‡ .Ô‰È À¿¬»«¿≈ƒ∆«À¿»¿»¬≈∆
˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê ÔB‚k ,ÔÙebÓ35˙B„ÏBÈÂ ˙Bc , ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿¿

ÌÈÚ¯ˆÓe36- eÏÎ‡ Ì‡Â .epnÓ eÏÎ‡È ‡Ï - ¿…»ƒ……¿ƒ∆¿ƒ»¿
ÔÈ¯eËt37e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .38ÏÎ‡p‰L , ¿ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆¡»

ÌÈ¯B‰ËÏ39ÏÎ‡p‰Â ,‰‡ÓË ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ƒ¿ƒ«»ƒ»»ƒÀ¿»¿«∆¡»
ÔÈ‡ÓËÏ40elÙ‡ .‰‡ÓË ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ƒ¿≈ƒ≈«»ƒ»»ƒÀ¿»¬ƒ

˙n‰ È‡ÓË eÏÎ‡41ÔÈ¯eËt - BlL ÌÈ¯eÓ‡‰Ó42. »¿¿≈≈«≈≈»≈ƒ∆¿ƒ
?‰‡ÓËa ÏÎ‡È ÁÒt‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆«≈»≈¿À¿»

Ìc‰ ˙˜È¯Ê Ì„˜ ¯eav‰ e‡ÓËpLk43Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿¿«ƒ…∆¿ƒ««»¬»ƒ
.ÏÎ‡È ‡Ï - Ìc‰ ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï e‡ÓËƒ¿¿¿««¿ƒ««»…≈»≈

עו:32) בפסחים ופירש"י 33)משנה במשנה. שם
יב, (שמות דכתיב נצטוה, לאכילה פסח, עיקר "כשנצטוה
וכו' בטומאה למיתי רחמנא שרייה וכי אכלו", "לפי ד)
ציבור  קרבנות לשאר בניגוד שרייה", למיכליה אדעתא
באים  שאינם בטומאה, נאכלים ואינם בטומאה הקרבים
הלכה  מקדש ביאת מהלכות ד (פרק אכילה לצורך בעיקר

עלֿידי 34)יא). המת, מן שאינם טומאות בשאר שנטמא
שבא  "הפסח צה: פסחים במשנה הדברים ומקור מגע.
ואמרו  ויולדות". נדות וזבות זבין ממנו יאכלו לא בטומאה,
שהטומאה  אלה אלא המשנה מיעטה שלא לג. בבכורות
יוצאה  הטומאה שאין טמאין שאר אבל מגופם, יוצאה
לטמאי  הפסח הקרבת ולענין (כסףֿמשנה). אוכלים - מגופם
יב, הלכה שם מקדש ביאת בהלכות ראה טומאות, מגע

שם. המוריה" "הר אלה 35)ובספר שכל לומר, צריך
אין  הרי השחיטה, לפני נטמאו שאם השחיטה, אחרי נטמאו
אסורין  כן ואם ח), הלכה למעלה (ראה עליהן שוחטין
למנויו", אלא נאכל הפסח "שאין משום הפסח לאכול
אכילת  איסור עצם אולם (צל"ח). נו: בזבחים כמפורש
למעלה  שהרי רבינו, בדברי מפורש אינו למנוייו שלא הפסח
למנוייו", אלא הפסח את שוחטין "אין כתב: א הלכה פ"ב
ז  הלכה פ"ט להלן וראה כלל. אכילה מאיסור כתב ולא
אות  כג סימן א חלק זבול בית בשו"ת ועיין בכסףֿמשנה.
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בסוף. הוא 36)יא כן אבל ליתא, שם פסחים במשנה
לומר  וצריך הנ"ל. המשנה דברי בהבאת לג. בבכורות
לירושלים  ונכנס מחנות, שילוח דין על כשעבר שהמדובר
במשניות. ישראל ובתפארת בצל"ח וראה באיסור.

שאינם 37) הצל"ח וכתב מכרת". "פטורין שם: [במשנה
נראה  רבינו ומדבר מלקות. חייבים אבל מכרת, אלא פטורים

ממלקות]. גם יט38ֿ)שפטורים ז, (ויקרא שנאמר כ)ממה
מזבח  בשר תאכל אשר והנפש בשר, יאכל טהור "כל
ההיא  הנפש ונכרתה עליו וטומאתו לה' אשר השלמים

שם). (גמרא בטהרה.39)מעמיה" שנקרב קרבן
אותו 40) שמקריבין נטמאו, הציבור שרוב פסח קרבן

מה 41)בטומאה. נתברר ולא להלן), (ראה שם בגמרא כן
בהם  יש אם שלו, מהאימורים וזבות זבין אכלו אם הדין

לא. או טמאי 42)כרת דחקו יוסף: רב "בעי שם: בגמרא
מדאישתרי  - מהו בטומאה, הבא פסח אימורי ואכלו מתים
מאי  דילמא או אימורין. טומאת נמי אישתרי בשר, טומאת
רבא, אמר אישתרי. לא אישתרי דלא מאי אישתרי, דאישתרי
דכתיב  בשר, מטומאת איתרבי מהיכא אימורין טומאת מכדי
היכא  כל האימורין, את לרבות לה'" "אשר שם) (ויקרא
היכא  כל אימורין. לטומאת איתיה בשר, לטומאת דאיתיה
אימורין". לטומאת ליתיה בשר, לטומאת דליתיה

אסור 43) מדרבנן אבל התורה, מדין בטומאה נאכל שאז
כאן  שהמדובר למעלה וראה ט.) הלכה (להלן באכילה

זריקה. לפני שחיטה, אחר כשנטמאו

.Ë‰˜È¯Ê Ì„˜ ¯eav‰ ·¯ e‡ÓËÂ ‰¯‰Ëa e‰eËÁL¿»¿»√»¿ƒ¿¿…«ƒ…∆¿ƒ»
‡nL ‰¯Êb .ÏÎ‡È ‡Ï ÁÒt‰Â Ìc‰ ˙‡ ˜¯BÊ -≈∆«»¿«∆«…≈»≈¿≈»∆»

‰˜È¯Ê ¯Á‡ e‡ÓËÈe‰eÏÎ‡ÈÂ ˙¯Á‡ ‰La ƒ¿¿««¿ƒ»¿»»«∆∆¿…¿
‰‡ÓËa44ı¯La ÌÈ‡ÓË ˙¯L ÈÏk eÈ‰ .45‡ˆBiÎÂ ¿À¿»»¿≈»≈¿≈ƒ¿∆∆¿«≈

Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ba46BÓk ƒ¿≈»¿«¿ƒ∆»»»¿
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL47˙‡ ÔÈ‡nËnL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»≈ƒ¿««ƒ∆¿«¿ƒ∆

Û‡ ÏÎ‡ÈÂ ,ÌÈ¯B‰h‰ ‡l‡ e‰eOÚÈ ‡Ï - ¯Oa‰«»»…«¬∆»«¿ƒ¿≈»≈«
‡e‰L Èt ÏÚ48¯Oa ˙‡ÓËa ÏÎ‡iL ·ËeÓ .‡ÓË «ƒ∆»≈»∆≈»≈¿À¿«»»
Â‡Ïa ‡È‰L49Ì‰L Ûeb‰ È‡ÓË e‰eÏÎ‡È ‡ÏÂ , ∆ƒ¿»¿……¿¿≈≈«∆≈

˙¯Îa50ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL BÓk ,51. ¿»≈¿∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

נמי 44) השתא ואכלנו, - נטמאנו? לא "אשתקד שיאמרו:
הבעלים  הדם את שזרקו בעת דאשתקד ידעי ולא ניכול".
שנאכל  בטומאה הבא לפסח נחשב וזה טמאים, היו
הדם, זריקת בעת הם טהורין הבעלים השתא אבל בטומאה,
אח"כ  שנטמאו לבעלים ואסור בטומאה, הבא פסח זה ואין
מותר  היה הדין, מצד אבל עח:). (פסחים הפסח את לאכול
למעלה  ראה הדם, זריקת לפני הבעלים נטמאו אם לאכול

ח. שרת 45)הלכה כלי שאם א, הלכה למעלה ראה
בטומאה. הפסח את עושין במת, הכלי 46)נטמאו שהרי

אוכלין  רק שמטמא הטומאה ולד הכלי הוה בשרץ, נגע אם
אדם. ה"ז.47)ולא פ"ה מת טומאת בהלכות להלן

יגע 49)הבשר.48) אשר "והבשר ט) ז, (ויקרא שכתוב
יאכל". לא טמא אשר 50)בכל "והנפש כ) (שם, שנאמר

ונכרתה  עליו וטומאתו לה' אשר השלמים מזבח בשר תאכל
חייב  טהור בקודש ובין טמא בקודש ובין ההיא". הנפש

זה  וכל יג). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ח כרת
(עט.). בפסחים חסדא רב שם.51)כדברי

á"ôùú'ä èáù 'à éðù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מצותֿעשה,1) עשר חמשה בליל פסח בשר שאכילת יבאר

מעכבין. ומרור מצה ואם

.‡˙ÂˆÓ - ¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ÁÒt‰ ¯Oa ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«¿««∆«¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«
ÈÏˆ ‰f‰ ‰ÏÈla ¯Oa‰ ˙‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚ¬≈∆∆¡«¿»¿∆«»»««¿»«∆¿ƒ

.e‰ÏÎ‡È ÌÈ¯¯Ó ÏÚ ˙BvÓe L‡≈««¿…ƒ…¿À

.·‰vÓ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .ÔÈ·kÚÓ ¯B¯Óe ‰vÓ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«¿ƒƒ…»¿«»
ÁÒt‰ ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ - ¯B¯Óe»¿ƒ¿≈»»«¬ƒ«¿««∆«

Bc·Ï2‰ÂˆÓ BÈ‡ ÁÒt ‡Ïa ¯B¯Ó Ï·‡ .3:¯Ó‡pL , ¿«¬»»¿…∆«≈ƒ¿»∆∆¡«
.e‰ÏÎ‡È ÌÈ¯¯Óe ˙BvÓ ÏÚ««¿…ƒ…¿À

מצה 2) להם אין שאם אומר אתה "מנין בא: פ' במכילתא
ח) יב, (שמות תלמודֿלומר בפסח, חובתן ידי יוצאין הן ומרור
מצותֿ המצוות' ('ספר לבדו" הבשר "כלומר, "יאכלוהו",

נו). "אמר 3)עשה א: קכ, בפסחים מדרבנן. אלא התורה, מן
דכתיב  וכו' דרבנן ומרור דאורייתא, הזה בזמן מצה רבא,
פסח  דאיכא בזמן יאכלוהו, ומרורים מצות על יא) ט, (במדבר
רבינו  כתב וכן מרור". ליכא פסח דליכא ובזמן מרור, יש
בפני  מצוה פסח בלא מצה אבל הי"ב. ומצה חמץ מהל' בפ"ח
הרי  – יאכלוהו" ומרורים מצות על שכתוב, אע"פ היא, עצמה
הזכיר  ולא מצות", תאכלו "בערב יח): יב, (שמות וכתב חזר

ה"א). ומצה חמץ מהל' ופ"ו שם, (פסחים פסח שם

.‚˙ÏÈÎ‡ ÁÒt‰ ¯Oa ÏÎ‡Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…¿««∆«¬ƒ«
Ú·O4·È¯˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .5a ‰‚È‚Á ÈÓÏL‰Úa¯‡ «¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿≈¬ƒ»¿«¿»»

¯Oa ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz Ô‰Ó ÏÎB‡ - ¯OÚ»»≈≈∆¿ƒ»¿««»≈¿«
epnÓ ÚaOÏ È„k ,ÁÒt‰6˙ÈÊk ‡l‡ ÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â . «∆«¿≈ƒ¿…«ƒ∆¿ƒ…»«∆»¿«ƒ

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ -7ÈÏÈÏa ÈL ÁÒt ¯Oa ˙ÏÈÎ‡ ÔÎÂ . »»¿≈»¿≈¬ƒ«¿«∆«≈ƒ¿≈≈
¯OÚ ‰MÓÁ8:Ba ¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¯i‡ L„ÁÏ ¬ƒ»»»¿…∆ƒ»ƒ¿«¬≈∆∆¡«

.e‰eÏÎ‡È ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ÏÚ««¿ƒ…¿

ãycew zegiyn zecewpã

oke ,dyrÎzevn xyrÎdyng lila gqtd xya zlik`"
xii` ycegl xyrÎdyng ilila 'ipy gqt' xya zlik`

"ek dyrÎzevn

הוא  שני' 'פסח של שעניינו הריי"צ אדמו"ר פתגם ידוע
הרגע  את רק ולא לתקן, אפשר ותמיד אבוד, מקרה שאין
פסח  שבין החילוק עבר. שכבר הזמן את גם אלא הנוכחי
מלמעלה  מלכתחילה ניתן שהראשון הוא לשני ראשון
ישראל  עם בקשת על־ידי התחדש השני אבל ה', בציווי
לעבודת  הצדיקים עבודת שבין החילוק והוא נגרע", "למה
או  זה באופן מלכתחילה נולדו צדיקים בעלי־תשובה,
בעלי־תשובה  משא"כ בנפשם, טבע נעשתה שעבודתם

עצמם. בכח חידוש בבחינת היא שעבודתם
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כי  בבית", עמו ומצה ש"חמץ שני' ב'פסח החידוש גם וזהו
שזדונות  הרי בעלי־תשובה, עבודת על שמדובר כיון

לקדושה. נהפך גופא והחמץ לזכויות, לו נהפכים
היא  שאכילתו קדשים, משאר פסח קרבן שונה בנוסף,
מצוה  שהיא הקרבנות כבשאר ולא מיוחדת מצות־עשה
של  בפנימיותו חודר זה עניין כי קדשים, אכילת של כללית
גדלות  של באופן כבשרו, ובשר דם שביעה, של ובאופן יהודי

דוקא. לבב וטוב שמחה מתוך ובהרחבה המלכים, כדרך
(` oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

(במדבר 4) יאכלוהו ומרורים מצות "על שם: במכילתא,
מצה  ואין שובע, אכילת נאכל הפסח אמרו מכאן שם),
מצה  אכילת אחר "כלומר, שובע". אכילת נאכלים ומרור

(כסףֿמשנה). יאכלוהו" הי"ג,5)ומרור פ"י להלן ראה
"אם  כתב ולכן רשות, אלא אינה עשר ארבעה שחגיגת

עמו 6)הקריב". הבאה "חגיגה א: ע, בפסחים הוא כן
השובע". על נאכל פסח שיהא כדי תחילה, אף7ֿ)נאכלת

אכילה", סתם של דינה "כך כי השובע, על אכל שלא עלֿפי
מאה  של חבורה ואפילו צא.) (פסחים האשה פרק ובמשנה
בפ' מדאמרינן משמע והכי כזית, לאכול יכולים שאינם
פקע  והלילא בביתא, דפסחא כזיתא פה:) (שם צולין כיצד
ה"ב  פי"ב אחרי, ב'סיפרא' הוא (וכן (כסףֿמשנה). באיגרא"

מכזית). פחותה אכילה -8)שאין ב צה, בפסחים הוא כן
באכילתו, הלל אומרים אין ולפיכך בלילה, נאכל שהוא

לחג. מקודש זה לילה שאין

.„L‡ ÈÏˆ ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ Ô‰ÈLe9Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â . ¿≈∆≈»∆¡»ƒ∆»¿ƒ≈¿»≈≈∆
˙ÈÊk10‡11,‰˜BÏ - ÌÈÁÒt ÈÏÈÏa ÏM·Ó B‡ ¿«ƒ»¿À»¿≈≈¿»ƒ∆

.ÌÈna ÏM·Ó ÏL·e ‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««…¿ƒ∆»»≈¿À»«»ƒ
ÈÙÏ ,˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙Á‡k ÏM·Óe ‡ ÏÎ‡»«»¿À»¿««≈∆∆»««¿ƒ

„Á‡ Â‡Ïa ˙BÏÏÎ Ô‰ÈML12B‡ ‡ epnÓ ÏÎ‡ . ∆¿≈∆ƒ¿»¿«∆»»«ƒ∆»
ÈÏˆ Ì‡ Èk :¯Ó‡pL .‰˜BÏ BÈ‡ - ÌBÈ „BÚaÓ ÏM·Ó¿À»ƒ¿≈∆∆∆¡«ƒƒ¿ƒ

ÈÏˆ BÏÎ‡Ï ‰ÂˆnL ‰ÚLa ;L‡13˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ·iÁ - ≈¿»»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ«»«¬ƒ«
¯eËt - ÌBÈ „BÚaÓ Ï·‡ ,ÏM·Óe ‡14. »¿À»¬»ƒ¿»

א.9) צה, שם מכזית 10)משנה, פחותה אכילה שאין
שאמרו: - א מא, בפסחים נראה וכן ו). הערה (למעלה
לך  אמרתי ובשל, נא וכו' ת"ל וכו' כזית אכל "יכול

חייב)". כזית ראוי 11)(שהאוכל אינו ועדיין מעט שנצלה
שגם  - ב צה, שם מפורש וכן ה"ו. להלן ראה אדם, לאכילת
נא". ממנו תאכלו "אל של לאו יש שני , בפסח

כלל 12) המצוות' ב'ספר רבינו גירסת (לפי א מא, בפסחים
מבושל  שתים, לוקה נא אכל אביי, "אמר לו) עמ' תשיעי
שסבר  מפני ("וזה שלש לוקה ומבושל נא שתים, לוקה
שני  על עבר נא שאכל ובשעה שבכללות, לאו על לוקין
הבא  לאו והשני נא, ממנו תאכלו אל מהן האחד לאוין,
שלא  אכלו והרי צלי, אלא תאכלו אל אמר כאילו מכללא,
על  אחת שלש, לדעתו לוקה ומבושל נא אכל ואם צלי.
אכילתו  על ושלישית מבושל, אכילתו על ושנית נא, אכילתו
על  לוקין אין אמר ורבא שם), המצוות' ב'ספר – צלי" שלא
דאמרי  ואיכא לקי. מיהא חדא דאמרי איכא שבכללות. לאו

דחסימה". כלאו לאויה מייחד דלא משום לקי, לא נמי חדא
שור "כל  תחסום לא ד) כה, (דברים יתעלה אמרו ומר,

זה  לאו אבל אחד, דבר על המזהיר אחד לאו שהוא בדישו,
וכבר  עליו. לוקין אין ומבושל, נא דברים, שני על המזהיר
לאו  על לוקין אין (סג.) סנהדרין בגמרא שהתבאר ידעת
אחת  לוקה שהוא והנכון, אביי. דברי נדחים ולכן שבכללות,
בלבד  אחת – ומבושל נא או מבושל או נא שאכל בין
עליו). משיג הרמב"ן ובהשגות שם, המצוות' ('ספר לוקה"
שם  גם מפרש שרבינו ה"ג, סנהדרין מהל' בפי"ח גם וראה
לאו  הוא מבושל ובשל נא ממנו תאכלו אל שהפסוק
רק  כיֿאם שתים והמבושל הנא על לוקין ואין שבכללות,

שם. בפסחים 'מאירי' וראה ראה 13)אחת. בלילה, היינו
ה"ה. ב.14)להלן מא, בפסחים זה כל

.‰˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú - ÌBÈ „BÚaÓ ÈÏˆ ˙ÈÊk epnÓ ÏÎ‡»«ƒ∆¿«ƒ»ƒƒ¿»««ƒ¿«
‰ÏÈla - ‰f‰ ‰ÏÈla ¯Oa‰ ˙‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;‰OÚ¬≈∆∆¡«¿»¿∆«»»««¿»«∆««¿»

‡e‰ ‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ,ÌBia ‡ÏÂ15. ¿…«¿««»ƒ¿»¬≈¬≈

הוא 15) אם מב.) מא: (שם יהודה ורבי רבנן מחלוקת
'עשה'. שהוא כרבנן ופסק לאו, או 'עשה'

.Â‡16ÏÈÁ˙‰L ¯Oa‰ ‡e‰ ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯È‰Ê‰L »∆ƒ¿ƒ»»»»«»»∆ƒ¿ƒ
˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ËÚÓ ‰ÏˆÂ ¯e‡‰ ‰OÚÓ Ba«¬≈»¿ƒ¿»¿«¿≈»«¬ƒ«

ÔÈ„Ú Ì„‡17BÈ‡ - ÈÁ ¯Oa epnÓ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . »»¬«ƒ¬»ƒ»«ƒ∆»»«≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ,‰˜BÏ18‡‰ ,L‡ ÈÏˆ :¯Ó‡pL ; ∆ƒ≈ƒ¿«¬≈∆∆¡«¿ƒ≈»

C¯Á˙pL „Ú Bk¯ˆ Ïk e‰Ïˆ .¯eÒ‡ - ÈÏˆ BÈ‡L19 ∆≈»ƒ»»»»»¿«∆ƒ¿»≈
¯eËt - BÏÎ‡Â20. «¬»»

ה"ד.16) למעלה נא?17)ראה דמי, "היכי א: מא, שם
('רבינו  מעט שנצלה כגון אברנים". פרסאי כדאמרי רב, אמר

יהא 18)חננאל'). חי כזית אכל יכול "ת"ר, שם: בפסחים,
ובשל  נא מבושל, ובשל נא ממנו תאכלו אל ת"ל חייב,
אש". צלי כיֿאם ת"ל מותר יהא יכול חי, ולא לך אמרתי

כל 20)שנשרף.19) צלאו יכול "ת"ר, שם: בפסחים,
מבושל  ובשל נא ממנו תאכלו אל ת"ל חייב, יהא צרכו
צרכו. כל שצלאו ולא לך, אמרתי מבושל ובשל נא במים,
רש"י). – (=שרוף חרוכא" דשויא אשי, רב אמר דמי, היכי

.Ê‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯È‰Ê‰L ÏM·Ó21ÏMa˙pL ÔÈa - ¿À»∆ƒ¿ƒ»»»»≈∆ƒ¿«≈
ÌÈÓa22Ma˙pL ÔÈa˙B¯t ÈÓa B‡ ÔÈ˜LÓ ¯‡La Ï23; ¿«ƒ≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈≈

Ïk‰ ‰a¯ - ÏM·Ó ÏL·e :¯Ó‡pL24. ∆∆¡«»≈¿À»ƒ»«…

ה"ד.21) למעלה "אל 22)ראה בתורה: מפורש שאיסורם
שם). (פסחים, במים" מבושל ובשל וגו' "כל 23)תאכלו

כיין  טומאה, לקבל שמכשירה מפירות היוצאת רטיבות
היוצאת  רטיבות וכל משקין, נקרא ה"ח), להלן (ראה ושמן
מכשירה, שאינה פירות ושאר תפוחים או ורמונים מתותים
מ"ח). פ"ב פסחים ישראל' ('תפארת פירות" מי נקרא

לא 24) הפסח את מבשלין "אין ב: מ, פסחים משנה,
רבנן, "תנו (מא.) שם ובגמרא פירות", במי ולא במשקין
אמרת  מנין. משקין שאר במים, אלא לי אין - במים
טעם  נותנין אין =) טעמן מפיגין שאין מים ומה קלֿוחומר,
כלֿשכן. לא טעמן, שמפיגין משקים שאר אסורין, בתבשיל)
מכלֿמקום". מבושל ובשל תלמודֿלומר, וכו' אומר רבי
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רבי  גם סובר שכן מפני חכמים, נגד כרבי, רבינו ופסק
כתב  וכן שם. וב'ירושלמי' בא, פרשת במכילתא עקיבא,
בפסח  הש"י "ואמר לשונו: וזה שם, המשנה בפירוש רבינו
בלשון  הבישול איסור ששינה ולפי במים, מבושל ובשל
במי  בישלו ולאסור לרמוז שבא קיבלנו ובשל), =) מקור

קדר. צלי בדין כה הערה ה"ח להלן וראה פירות".

.ÁCk ¯Á‡Â BÏMaL B‡ ,BÏMa Ck ¯Á‡Â e‰Ï»̂»¿««»ƒ¿∆ƒ¿¿««»
e‰Ïˆ25‰¯„˜ ÈÏˆ e‰OÚL B‡ ,26Ï·‡ .·iÁ - BÏÎ‡Â »»∆»»¿ƒ¿≈»«¬»«»¬»

B˙B‡ CeÒÏ ¯zÓ27L·„e ÔÓLÂ ÔÈÈa28¯‡L·e À»»¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»
ÔÈ˜LÓ29ÌÈn‰ ÔÓ ıeÁ ˙B¯t ÈÓe30ÏaËÏ ¯zÓe . «¿ƒ≈≈ƒ««ƒÀ»¿«≈

‰ÏˆpL ¯Á‡ ¯Oa‰31˙B¯t ÈÓ·e ÌÈ˜LÓa32. «»»««∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿≈≈

משקין 25) שאר (שלומדים "ורבנן שם): (פסחים, בגמרא
מאי  מבושל בשל האי הקודמת) בהערה ראה מקלֿוחומר,
או  צלאו, ואח"כ בשלו לכדתניא: ליה מיבעי להו, עבדי
צלאו  ואח"כ בשלו בשלמא חייב, בשלו ואח"כ שצלאו
אש  צלי הא בשלו, ואח"כ צלאו אלא בשליה. דהא חייב,
יוצאין  דתניא: יוסי, רבי מני הא כהנא, רב אמר אמאי. הוא
דבר  נימוח, שלא ובמבושל השרוי ברקיק מצה) (ידיֿחובת
לא  אבל השרוי, ברקיק יוצאין אומר: יוסי רבי מאיר. רבי
אפוי  מתורת יצא שבישלו (כיון נימוח שלא אע"פ במבושל
שבשלו  כיון שצלאו אע"פ הבשר זה כך כמבושל, הוא והרי
בפירושו  ר"ח – כמבושל הוא והרי צלי מתורת יצא אח"כ
דאמר  הכא שאני מאיר, רבי תימא אפילו אמר עולא כאן).
שלכאורה  לתמוה ויש מכלֿמקום". מבושל ובשל קרא
בשלו  או בשלו ואח"כ שצלאו זה שדין הגמ', מדברי משמע
הפסוק  מיתור לי' דדרשי לרבנן רק הוא חייב, צלאו ואח"כ
שמרבה  כרבי, פסק שרבינו ואע"פ מבושל, בשל של
(למעלה  פירות ומי משקין מבושל" "ובשל של מהיתור
על  גם זה מפסוק ללמוד ואין בסמוך) (להלן קדר וצלי ה"ז)
הסובר  מאיר, דרבי אליבא זה אין – בשלו ואחרֿכך צלאו
פסק  שרבינו יוסי לרבי אבל אפיה, מבטל בישול  שאין
אפיה, מבטל שבישול ה"ו), ומצה חמץ מהל' (פ"ו כמותו
מיוחד  לימוד לזה צריך ואין צלי מבטל הוא כן כמו

מים 26)(לחםֿמשנה). בלא בקדירה אותו שמבשלין והוא
(רש"י  משמנו הנפלטין (ב)מים אלא משקה שום ובלא

משקין פ  כמו הוא, אף נלמד קדר" "צלי וחיוב מא.). סחים
(גמרא  דרבי אליבא מבושל" "ובשל הפסוק מן פירות, ומי
שהוא  ממה חוץ ה"ז, למעלה כמותו פוסק שרבינו  שם),
אחר" דבר צלי ולא אש, "צלי של 'עשה' באיסור גם נאסר

איכא. ד"ה שם ב'תוספות' וראה ה"ט. משנה 27)כדלהלן
במי  ולא במשקין לא הפסח את מבשלין "אין מ:) (שם
בשעת  "סכין שם: וברש"י בהן". אותו סכין אבל וכו' פירות
מצינו  שלא (ואףֿעלֿפי ל. הערה להלן וראה צלייתו",
שסיכה  היא סברא ובוודאי זו, להלכה מקור שום בגמרא
הסוברים  לדעת מקור לזה יש – כבישול אינה צלייתו בשעת
וברמב"ם  ס"א, עו סי' ביו"ד (ראה הדחה צריך אינו שצלי
וכסףֿ ובמגידֿמשנה הי"ב, אסורות מאכלות מהל' פ"ו
אינו  צלייתו, בעת דם עליו שנמצא שאע"פ הרי שם), משנה

ליתא.28)כבישול). רומי, ובדפוס תימן בכת"י
הקודמות).29) בהערות למעלה ראה דם, (היינו

במשקין 30) לא הפסח את מבשלין "אין שנו: שם במשנה,
שלא  הרי בהן". אותו ומטבילין סכין אבל פירות, במי ולא
נראה  וכן פירות. ובמי במשקין אלא ולהטביל לסוך התירו
אע"פ  ושמן יין שסכו "פסח פ"ה) (פסחים בתוספתא
מזה  משמע בישול", משום בו אין למטה, ממעלה שמנטף
מבאר  שם דוד' וב'חסדי מים. ולא ושמן יין שדווקא
לבשל  האיסור את שלמד רבי, דעת לפי היא שהתוספתא
"ובשל  הפסוק מיתור משקין, ושאר פירות במי הפסח את
יותר  קרובים שמים לסברא מקום יש זה, ולפי מבושל".
מקלֿ שלמדו לרבנן אבל המשקין, יתר מכל בישול לענין
שפסק  ורבינו ממים. גרועים משקין שאר אדרבא וחומר,
במים  לסוך שאסור התוספתא, כדברי כאן פסק כרבי, בה"ז

צלייתו. "אבל 31)בשעת רבינו: כתב המשניות, בפירוש
ש"אחר  ונראה שנצלה". אחר בהן אותו ומטבילין סכין
היינו  "סכין" אבל "מטבילין", על אלא אינו שכתב שנצלה"
כו. הערה למעלה ראה רש"י, שפירש כמו שנצלה בשעה

('מאירי').32) המים מן חוץ

.ËÈÏk B‡ Ô·‡ ÈÏk Èab ÏÚ ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡≈ƒ∆«∆«««≈¿ƒ∆∆¿ƒ
˙BÎzÓ33¯Á‡ ¯·„ ÈÏˆ ‡Ï - L‡ ÈÏˆ :¯Ó‡pL ;34. «»∆∆¡«¿ƒ≈…¿ƒ»»«≈

- ¯e‡‰ Ba ËÏLzL È„k ·wÓ ÈÏk ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿À»¿≈∆ƒ¿…»
ÂÈÏÚ ÔÈÏBˆ35˙ÎzÓ ÏL „etLa B˙B‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡Â .36, ƒ»»¿≈ƒ¿«∆«∆∆

BÓB˜Ó ‰ÏBˆÂ ÌÁ Blk „etM‰ È¯‰L37. ∆¬≈««À«¿∆¿

על 33) לא הפסח את צולין "אין עד.): (פסחים במשנה
שניה  ובמשנה ברזל)". של טס =) האסכלא על ולא השפוד

מק  את יקלוף תנור, של בחרסו "נגע עה:) (להלן (להלן ומו"
מתכת  של תנור ובין אבן של תנור בין ומשמע הי"א),

כאן). בגמרא.34)(כסףֿמשנה - א עד, שם
ולא 35) השפוד על לא הפסח את צולין "אין שם: במשנה,

שאמר  גמליאל ברבן מעשה צדוק, רבי אמר האסכלא. על
ובגמרא  האסכלא". על הפסח את לנו וצלה צא עבדו, לטבי
והכי  מחסרא חסורי – לסתור? "מעשה אמרו: עה.) (שם
"והוא  הראב"ד: וכתב מותר". - מנוקבת אסכלא ואם קתני,
את  יקלוף תנור של בחרסו נגע אמרו שהרי בכלי, יגע שלא
נקט  ורק בכלי, יגע שלא כוונתו רבינו שגם ואפשר מקומו".

אחד). בלשון (כסףֿמשנה הגמרא שם.36)לשון משנה,
וקמטוי 37) כולו, חם מקצתו דחם "איידי שם: בגמרא,

צלי  ולא אש, צלי יב) (שמות אמר ורחמנא השפוד, מחמת
שאין  השפוד של הקצוות כשמתחממים פירוש: אחר". דבר
ונצלה  בבשר, תחוב שהוא החלק גם מתחמם בשר, עליהן
ה"י  להלן וראה האש. מחמת ולא החום מחמת הבשר

עץ. של בשפוד אותו שצולים

.Èe‰Ï˙Â L‡‰ Ïk ˙‡ Û¯‚Â ¯epz‰ ˙‡ ˜Èq‰ƒƒ∆««¿»«∆»»≈¿»»
¯epza38e‰ÏˆÂ39ÈÏˆ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ««¿»»¬≈∆»∆≈∆¿ƒ

L‡40BÎ˙Á .41e‰Ï˙Â42ÈÏˆ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ≈¬»¿»»««≈∆»ƒ¬≈∆¿ƒ
L‡43˙ÈÒ¯Á B‡ „ÈÒ Èab ÏÚ e‰Ïˆ .44ÈnÁ B‡ ≈»»««≈ƒ«¿ƒ«≈

‰È¯·Ë45„ˆÈk .L‡ ÈÏˆ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿∆¿»¬≈∆»∆≈∆¿ƒ≈≈«
?B˙B‡ ÔÈÏBˆ46B˙·e˜ ˙Èa „Ú ÂÈt CBzÓ B·ÁBz ƒ¬ƒƒ«≈¿»

ıÚ ÏL „etLa47L‡‰Â ¯epz‰ CB˙Ï e‰ÏB˙Â ¿«∆≈¿≈¿««¿»≈
‰hÓÏ48.BÏ ‰ˆeÁ ¯epza ÂÈÚÓ È·e ÂÈÚ¯k ‰ÏB˙Â . ¿«»¿∆¿»»¿≈≈»««»
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‡e‰ ÏeMa ÔÈÓk ‰fL ,BÎB˙a ÌzÈ ‡ÏÂ49„etLÂ . ¿…ƒ¿≈¿∆∆¿ƒƒ¿«
B˙iÏˆÏ ÔÈ¯¯Ba eÈ‰ ÔBn¯ ÏL50˙‡ ˜¯ÊÈ ‡lL È„k , ∆ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿…∆

e‰ÏM·ÈÂ ÂÈÓÈÓ51. ≈»ƒ«¿≈

הפסח,38) את בו וצלה וגרפו שהסיקו "תנור שם: בגמרא,
מפרשו  אתה זה ודבר כתב: שם ה'מאירי' אש". צלי זה אין
הוצרך  לא התנור, בקרקע שהניחו תאמר שאם בשתלאו,
של  בחרסו נגע שאפילו במשנתנו נתבאר שהרי ללמדה,

מקומו. את קולף התנור.39)תנור אלא 40)מחום
ולא  דוקא האש על שיצלוהו הקפידה והתורה אש, תולדות
(שמות  אש" "צלי פעמיים כתבה שהרי האש, תולדות על
אל  כו' אש צלי הזה בלילה הבשר את "ואכלו חֿט): יב,
אש" צלי אם כי במים מבושל ובשל נא ממנו תאכלו

שם). על 41)(בגמרא, שטוח להעמידו לבטנו קורעו
בשנים  חתכו מפרש ורש"י שם). פסחים ('מאירי' הגחלים
הי"א  פ"י להלן וראה צלייתו, למהר מקומות ושלושה
שלם. אותו צולין אלא אותו מחתכין אין שלכתחילה

שם 42) בתוספתא וכן גחלים". גבי על "ונתנו שם: בגמרא
להשמיענ  שבא ואפשר לוחשות פ"ה. גחלים שרק ו

הם  תליה, עלֿידי גם עליהם לצלות שאפשר (=בוערות),
אש". "צלי אינם (ֿכבויות) עמומות גחלים אבל אש", "צלי
"וצלהו". תימן: ובכת"י ב. עה, שם בגמרא נראה וכן

שאין 43) בגמרא, שם ומשמע רבי. בשם שם, ברייתא
של  בגחלים לא אבל עץ, של בגחלים אלא אמורים הדברים

ה'מאירי'. כתב וכן סיד 44)מתכת, מין היא חרסית
בגפסית  רותח "בסיד שם: ובגמרא א). חרס ערך ('ערוך'
כאש. דינם אין מיוחד, ריבוי שבלי מבואר ושם רותח".

חומם 45) ונשתמר לירושלים שהביאום וכגון א. מא, פסחים
סו). עמ' מד כרך ב"סיני" (וראה טל'). שם 46)('אגלי

א. כולו 47)עד, מתחמם אינו השפוד ראש מתחמם שאם
להלן  וראה ה"ט. למעלה ראה מתכת, של כשפוד ואינו

זו. הלכה צלי 48)בסוף זה אין האש כל את גרף שאם
זו. הלכה בתחילת ראה את 49)אש, "ונותן שם: במשנה,

עקיבא  רבי הגלילי. יוסי רבי דברי לתוכו, מיעיו ובני כרעיו
והלכה  לו". חוצה תולין אלא זה, הוא בישול כמין אומר,

מחבירו. עקיבא שפוד 50)כרבי "מביאין שם: במשנה,
הוא  מדרבנן אלא מדאורייתא, שרי עץ "וכל רימון", של
אחר  עץ הוה אי כמבושל, דמחזי רמון של שיהא דאמר
דאפילו  נראה ז"ל רבינו ומדברי בגמרא, שם כדאיתא
רימון" של בוררין שהיו הוא ולכתחילה עץ, כל שרי מדרבנן
כתב, כאן המשנה על שלמה' וב'מלאכת ספר'). ('קרית
רימון" של שפוד "מביאין המשנה דברי את פירש שרבינו
"אין  המשנה: מדברי נראה שכן המובחר, מן למצוה שהוא
של  שהם האסכלא" על ולא השפוד על לא הפסח את צולין

מותר. עץ כל של שבשפוד משמע שפוד 51)מתכת, כי
יוצא  בסכין, וחותכן ענפים מהם שיוצא ידי על אחר מעץ
בו  ואין הוא חלק רימון עץ ואילו החתך, דרך מים מהם
נחתך, ששם מראשו אלא ממנו יוצאים המים ואין ענפים,

שם). (גמרא, הפסח לקרבן חוץ יוצא וראשו

.‡È˙‡ ÛÏ˜È - ¯epz ÏL BÒ¯Áa ¯Oa‰ Ú‚»««»»¿«¿∆«ƒ¿…∆
BÓB˜Ó52Ò¯Á‰ ÈÏˆ ‡e‰L ÈtÓ ,53. ¿ƒ¿≈∆¿ƒ«∆∆

עה,52) שם (פסחים 53)ב.משנה, הוא אש צלי ולאו
עה.).

.·ÈBaË¯Ó ÛË54Ò¯Á‰ ÏÚ55ÂÈÏÚ ¯ÊÁÂ56ÏhÈ - »«≈»¿««∆∆¿»«»»ƒ…
BÓB˜Ó ˙‡57‰Ál‰Â ˜¯n‰ ÏkL ;58epnÓ L¯ÙzL ∆¿∆»«»»¿«≈»∆ƒ¿ƒ∆

.ÈÏˆ ¯Oa dÈ‡ È¯‰L ,‰¯eÒ‡ ‰ÏviLk¿∆ƒ»∆¬»∆¬≈≈»»»»ƒ

שם.54) שם).55)משנה, (גמרא, התנור של רותח חרס
הפסח.56) בשר כאן 57)על להסתפק ואין שם, שנבלע

צריך  אלא הי"א), (למעלה בחרס הבשר כבנגע דקה בקליפה
נבלע  הרוטב של שהשומן אצבע, בעובי יפה יפה נטילה
רומי: ובדפוס תימן ובכת"י שם). (רש"י הרבה בתוכו
שטעותֿסופר  שכתב משנה' 'כסף ועי' מקומו", את "יקלוף
כלפנינו. מקומו" את "יטול מצא: מדוייקת בנוסחא וכי היא,

את 58) למעלה) (ראה "יקלוף רומי: ובדפוס תימן (בכת"י
והחלה  המרק שכל שנטף, החרש צלי שהוא מפני מקומו
וכו' המרק "שכל הזה הקטע שכל נראה זה ולפי וכו'".
הי"ג  להלן אלא לכאן, שייך אינו צלי", בשר אינה שהרי
שנטף". החרש צלי שהוא "מפני אסר כאן שהרי סולת, גבי
וכמבואר  אמורים, הדברים רותחת, שהיא תנור, של ובחרש
הבאה). בהערה להלן וראה שם. בגמרא וכמפורש למעלה

.‚ÈBÓB˜Ó ˙‡ ÛÏ˜È - ˙Ïq‰ ÏÚ BaË¯Ó ÛË»«≈»¿««…∆ƒ¿…∆¿
epÎÈÏLÈÂ59. ¿«¿ƒ∆

המרק 59) "כל יב: שבהלכה הקטע שייך שכאן (כנראה
הקודמת). בהערה (ראה צלי" בשר אינה שהרי כו' והליחה
שם  בגמרא שאמרו וכמו צוננת, בסולת שמדובר ונראה
צוננת  החרס שאם עליו וחזר החרס על מרוטבו נטף בענין
ברש"י  שהובאה הספרים גירסת (לפי בקליפה אלא צורך אין
מפני  קליפה, צריך צונן, שהחרס ואע"פ אקורי) ד"ה שם
הפסח  ואוסר אסור והוא בשר, אינו מהפסח שיצא שהמרק
הסולת  על מרוטבו בנטף כן וכמו שם). ב'תוספות' (וראה
בפירוש  הוא כן ואמנם כנ"ל. קליפה, צריכה – צוננת שהיא
אסור  "כי וז"ל: הסולת, על מרוטבו נטף על שם המשניות
שיזוב  מה אבל בעצמותו, שנשאר מה אלא ממנו לאכול
רבינו  הביא לא למה להבין יש אבל כמרק". הוא הרי ממנו
צריך  רותח שברוטב המשנה, לפירוש הגמרא כמסקנת
מקומו". את "יקמוץ תימן: בכת"י ואמנם מקומו. את לקמוץ
ועי' רותחת, בסולת הגמרא וכמסקנת במשנה כמפורש

כסףֿמשנה).

.„ÈBÎÒ60ÔÓLa61ÌÈ‰k‰ ˙¯e·Á Ì‡ :‰Óe¯z ÏL »¿∆∆∆¿»ƒ¬««…¬ƒ
eÏÎ‡È -62Ï‡¯OÈ ÏL Ì‡Â ;63‡e‰ ÈÁ Ì‡ :64- …¿¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ«
epÁÈ„È65·bÈÂ66ÈÏˆ Ì‡Â ,67ÔBˆÈÁ‰ ˙‡ ÛÏ˜È -68. ¿ƒ∆ƒ«≈¿ƒ»ƒƒ¿…∆«ƒ

ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔÓLa BÎÒ69ÏÚ ÌÈÓ„ epOÚÈ ‡Ï - »¿∆∆∆«¬≈≈ƒ…«¬∆»ƒ«
ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡L ;‰¯e·Á Èa70, ¿≈¬»∆≈ƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ

BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk71ÌÈÁÒt ÈL ÔÈÏBˆ ÔÈ‡Â . ¿∆≈«¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿»ƒ
˙Á‡k72˙B·B¯Úz‰ ÈtÓ ,73‰ÏËÂ È„‚ elÙ‡ .74. ¿««ƒ¿≈««¬¬ƒ¿ƒ¿»∆

ב.60) עה, שם משנה, הפסח. ה"ח 61)את למעלה ראה
וכו'. ושמן ביין אותו לסוך מותרים 62)שמותר הם שהרי

בתרומה.63)בתרומה. וצונן,64)שאסורים  חי כלומר
תרומה. של בשמן שסכו הצליה לפני דיו 65)ונזכר בצונן
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א. עו, שם ראה שלא 66)בהדחה, הבשר, מעל המים
במים. לסוכו שאסור ה"ח למעלה וראה עמהם. יצלה

חם 67) הבשר בעוד הצליה אחר או הצליה בעת שסך
כתבו  ואם, ד"ה (שם) וב'תוספות' עה:) פסחים ('מאירי'
מתוך  בולע, הוא הבשר, נצטנן וכבר הצליה אחר שאפילו

רך. החיצונה.68)שהוא מותר 69)הקליפה שהוא
('מאירי'). בירושלים לפי 70)לישראל - ב עה, שם משנה,

לפי, ד"ה שם שב'תוספות' ספרים" ו"יש שלפנינו, הנוסחא
השמן  את שפודה שמדובר נראה זה ולפי שם, ברש"י וראה

שם. ב'תוספות' ראה המעות, מעשר 71)על מהל' פ"ב
ה"ח. רבעי ונטע ב.72)שני עו, פסחים ברייתא,

שלא 73) נאכלים שהפסחים ונמצא הקרבנות, יתחלפו שמא
כלֿכך.74)למנוייהם. בהם מצוי החילוף שאין

כלומר  הרגל", "מפני הטעם נאמר פ"ה פסחים ובתוספתא
חננאל' 'רבינו פירש וכן כאחד. וגדי גדי לצלות יתרגלו שלא

שם.

.ÂË˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡a ¯·k75ÁÒt‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿¿«»¿∆≈«∆«
‰¯·Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„k ,˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ÏÎ‡76, ∆¡»∆»«¬¿≈¿«¿ƒƒ»¬≈»

„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk ÏÎ‡iL ‰¯Bz ÔÈ„Â¿ƒ»∆≈»≈»««¿»«∆«¬∆«
¯ÁM‰77‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .78‡e‰L , «««¿»≈«¿¿ƒ¿»≈«»∆

B˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa Ïl‰ ÔeÚË79‰¯e·Á Èa ÔÈ‡LÂ , »«≈ƒ¿«¬ƒ»¿∆≈¿≈¬»
‰La eÓc¯pL ¯Á‡ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ80elÙ‡ , ¿ƒ¿¿ƒ««∆ƒ¿¿¿≈»¬ƒ

.‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»

שם 75) ואף אחד, במקום אלא רבינו בדברי כן נמצא לא
מעשה  מהל' פ"י ראה הקרבנות, בשאר אלא בפסח אינו

ה"ח. עמוד 76)הקרבנות שיעלה אחר לאכול יבוא שלא
פ"ו  וראה א. ב, בברכות רש"י ראה כרת, ויתחייב השחר

שם. ד ובהערה ה"א ומצה חמץ עקיבא,77)מהל' כרבי
משנה  שסתם ועוד). ט. (ברכות עזריה בן אלעזר כרבי ולא
בזבחים  משנה שסתם ואףֿעלֿפי כוותיה. - ב כ, במגילה
לי  מה כראב"ע, היא מקומות ועוד ב קכ, ובפסחים ב נו,
מחבירו  עקיבא כרבי וההלכה סתמא, תרי לי מה סתמא, חד
ומצה  חמץ מהל' פ"ו ומגידֿמשנה ב. קכ, פסחים ('מאירי'

נרדמו.78)שם). לענין הי"ד ושם הלל. לענין ה"י, פ"ח
הלל 79) טעון ראשון שפסח - א צה, פסחים משנה,

הט"ו. פ"י להלן וראה כל 80)באכילתו. נשתקעו כלומר,
קוראים  (שאם נתנמנמו רק אם אבל בשינה, החבורה בני
שנשתקעו  או החבורה בני כל קכ:) פסחים עונים, הם להם
אחר  ואוכלין חוזרין – החבורה מבני מקצת רק בשינה
זו, הלכה ומקור הי"ד). ומצה חמץ מהל' (פ"ח שניעורו
לא  - כולן יאכלו, - מקצתן "ישנו ב: קכ, פסחים במשנה
לא  - נרדמו יאכלו, - נתנמנמו אומר: יוסי רבי יאכלו.
ואומר  הסיפא על חולק יוסי שרבי רבינו ומפרש יאכלו".
נתנמנמו  אבל יאכלו, לא - בשינה כולן נשתקעו אם שרק
אם  שאף והוא הרישא, על חולק ואינו יאכלו. – כולן
מפרש  ורשב"ם יאכלו, החבורה מבני מקצת בשינה נשתקעו
עמוד  ומצה, חמץ בהל' ועיי"ש הרישא על חולק יוסי שרבי

סא. הערה תמד

á"ôùú'ä èáù 'á éùéìù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מוציאין 1) ואם בחבורה, אלא נאכל אינו שהפסח יבאר

לחבורה. מחבורה

.‡‰¯e·Áa ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ ÁÒt‰ ÔÓ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈ƒ«∆«≈≈∆»«¬»
˙Á‡2‰¯e·Á‰ ÔÓ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â .3ÏÎ‡iL ««¿≈ƒƒƒ∆ƒ«¬»∆≈»≈
da4˙ÈÊk epnÓ ‡ÈˆBn‰Â .5‰¯e·ÁÏ ‰¯e·ÁÓ ¯Oa »¿«ƒƒ∆¿«ƒ»»≈¬»«¬»

¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa6‡ÈˆB˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ¿≈¬ƒ»»»∆∆∆¡«…ƒ
;ıeÁa epÁÈpiL ‡e‰Â .‰ˆeÁ ¯Oa‰ ÔÓ ˙Èa‰ ÔÓƒ««ƒƒ«»»»¿∆«ƒ∆«
‰¯È˜Ú CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,˙aLk Ba ‰·e˙k ‰‡ˆB‰L∆»»¿»¿«»¿ƒ»»ƒ¬ƒ»
‡ÈˆBÓ ¯Á‡ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â .˙aL ˙‡ˆB‰k ‰Áp‰Â¿«»»¿»««»¿≈ƒ««ƒ

ÁÒta7Û‚‡‰ ÔÓ .ÏÒÙ ÔBL‡¯‰ B‡ÈˆB‰L ÔÂÈkL ,8 «∆«∆≈»∆ƒ»ƒƒ¿«ƒ»¬«
ÌÈÙÏk - ÌÈÙÏÂ9ıeÁÏk - ıeÁÏÂ Û‚‡‰ ÔÓ ;10; ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»¬«¿«¿«

ıeÁÏk - Á˙t‰ È·Ú ‡e‰L ,BÓˆÚ Û‚‡‰Â11. ¿»¬««¿∆√ƒ«∆«¿«
˙BBlÁ‰12ÌÈbb‰ .ÌÈÙÏk - ÌÈÏ˙k‰ È·ÚÂ ««»√ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ

˙Èa‰ ÏÏÎa ÔÈ‡ - ˙BiÏÚ‰Â13. ¿»¬ƒ≈»ƒ¿«««ƒ

בהם 2) אותו יאכלו אשר הבתים על "תניא פו. בפסחים
בני  (שני חבורות בשתי נאכל שהפסח מלמד ז) יב, (שמות
- "יאכלו" שנאמר: בתים, בשני אחד פסח אוכלים אדם
שם). רש"י - שניים - "בתים" אחד. פסח - "אותו" שניים.
בשני  אוכל אחד (אדם מקומות בשתי אוכל האוכל יהא יכול
את  ההופכות חבורות בשתי או חדרים בשני כגון מקומות
שם, (שמות יאכל אחד בבית לומר תלמוד שם) רש"י פניהם,
- למסורת אם יש סובר: יהודה (ר' יהודה ר' דברי וכו' מו)
בשני  ולא אחד בבית אוכלו אחד אדם משמע כתיב, "יאכל"
רש"י). - הרבה בתים כתיב הרבה אוכלים גבי אבל בתים,
בלבד, בהם אותו יאכלו אשר הבתים על אומר שמעון ר'
כל  יאכלו סובר: שמעון (ר' מקומות בשתי אוכל שהאוכל
- שניים - ש"יאכלו" יהודה כר' ולא מהאוכלים ואחד אחד
לומר  תלמוד חבורות בשתי נאכל יהא יכול רש"י). פי על
וקרינן  למקרא אם יש שמעון ר' (סבר יאכל" אחד בבית
הלכה  פסק "לעניין (שם): המאירי וכתב הפסח). היינו ֵֵָיאכל,
בשתי  ליאכל נחלק הפסח ואין להחמיר שניהם כדברי
משהסבו  חבורה אותה וכן לבד, אחת בחבורה אלא חבורות

מקומם". לשנות רשאין לא 3)אין "תניא פה: בפסחים
לבית, מבית אלא לי אין חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא
לאכילתו". חוץ חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה מחבורה

"יאכל,4) מו): יב, (שמות שם דרשב"י במכילתא הוא כן
חייב  אכילה בשעת חוצה, הבשר מן הבית מן תוציא לא

אכילה". בשעת שלא חייב שם 5)ואינו בתוספתא הוא כן
דרשב"י  ובמכילתא פה. שם ובבבלי שם בירושלמי ושם,

ל  "יאכל, הוא שם: אכילה כדי על חוצה הבית מן תוציא א
מכזית". פחות על חייב ואינו אכילה.6)חייב בשעת

ושוב 7) והכניסוהו חזרו שהוציאוהו לאחר כלומר,
במוציא 8)הוציאוהו. רבינו ופירשה שם. בפסחים משנה

כשסוגרין  הדלתות מקום הוא ו"אגף הבית. מן הפסח בשר
הפנימי". מן המזוזה) (של החיצון נבדל הדלתות אותן

מוציא 9) נקרא אינו הפסח מן כזית שם הניח ואם הבית של
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לחוץ. הפסח על 10)את עובר הפסח את שם הניח ואם
ונפסל. הוצאה 11)לאו, לעניין שם בגמרא אמרו כן

הבית.12)מירושלים. מבשר 13)של כזית והמוציא
בית  מהלכות ו בפרק וראה ונפסל. לוקה - לשם הפסח
אוכלים  ואין נתקדשו. לא ועליות שגגים ז הלכה הבחירה

פו). פה: (פסחים פסח קרבן שם

.·ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,B˙¯e·ÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÁÒt‰ ¯Oa¿««∆«∆»»«¬»≈¿»≈
ÈL„˜ ¯O·k ‡e‰ È¯‰Â ,‰ÏÈÎ‡a ¯Ò‡ - ‰‚‚Laƒ¿»»∆¡««¬ƒ»«¬≈ƒ¿«»¿≈
ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Oa B‡ ‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„»̃»ƒ∆»»»¬»»¿«»»ƒ«ƒ
‰Ù¯Ëk Ïk‰L ,ÌÈÏLe¯È ˙BÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL14 ∆»»¿¿»«ƒ∆«…ƒ¿≈»

B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ˜BÏÂ15‰OÚÓa e¯‡aL BÓk , ¿ƒ«¬ƒ»¿∆≈«¿¿«¬≈
˙Ba¯w‰16¯Oa‰ C˙BÁ - B˙ˆ˜Ó ‡ˆiL ¯·‡ .17 «»¿»≈∆∆»»ƒ¿»≈«»»

¯Oa‰ ˙‡ ÛÏB˜Â ,ÌˆÚÏ ÚÈbnL „Ú „¯BÈÂ18Ïk ; ¿≈«∆«ƒ«»∆∆¿≈∆«»»…
ÚÈbÓ ‡e‰Lk .Û¯OÈ - ıeÁaL ÏÎÂ ,ÏÎ‡È - ÌÈÙaL∆ƒ¿ƒ≈»≈¿…∆«ƒ»≈¿∆«ƒ«

ıÈÙB˜a C˙BÁ - ÌˆÚÏ19;ÌÈL„˜ ¯‡L ‰È‰ Ì‡ , »∆∆≈¿ƒƒ»»¿»»»ƒ
ÌˆÚ Ba ¯aLÏ ¯eÒ‡L ,ÁÒt ‰È‰ Ì‡Â20ÛÏB˜ -21 ¿ƒ»»∆«∆»ƒ¿…∆∆≈

˜¯t‰ „Ú22˜¯t‰ ÔÓ B˙ˆ˜Ó ‡ˆiL ¯·‡‰ ˜¯ÙÓe , ««∆∆¿»≈»≈∆∆»»ƒ¿»ƒ«∆∆
ıeÁÏ BÎÈÏLÓe23. «¿ƒ«

וקבלנו 14) כב) (שמות טריפה בשדה ובשר אמר "והשם
חוץ  שיצא בשר שכל הכתוב זה עניין כי סח:) (חולין
שיצא  ובשר אמר וכאילו טרפה והיא בשדה שהיא למחיצתו
קדשי  מבשר אדם כשיוציא ולפיכך היא, טרפה לשדה,
חוץ  קלים קדשים מבשר כלום או לעזרה חוץ הקדשים
אותו  נאסר לבית, חוץ הפסח מבשר כלום או לירושלים

באכילה". אסור והוא שיצא יח.15)הבשר במכות
והיינו  תאכלו", לא טרפה בשדה ובשר משום נמי "ולילקי

כזית. ממנו אכל שחזר 16)אם פי על שאף שם וכתב שם.
לאוכלו. אסור למקומו שיצא.17)הבשר מקום עד

בפסח,18) אלא הבשר" את "קולף הוזכר לא שם במשנה
לחתוך  שאפשר קדשים בשאר אבל עצם, בו לשבור שאסור
הבשר  בין להבדיל כדי אלא בקליפה צורך אין בקופיץ,
שריפה. טעונים שאינם העצמות לבין שריפה הטעון

גדול".19) לא 20)"סכין "ועצם מו) יב, (שמות שנאמר
בו". הבשר.21)תשברו שמתחברים 22)את מקום

אלא 23)העצמות. שריפה, טעונים אינם שעצמות
פג.). (פסחים משליכם

.‚˙B¯e·Á ÈzL24‰ÎÈ¯ˆ - „Á‡ ˙È·a ˙BÏÎB‡ eÈ‰L ¿≈¬∆»¿¿«ƒ∆»¿ƒ»
ÔÓ :¯Ó‡pL ;Ûw‰ dÏ ˙BOÚÏ Ô‰Ó ‰¯e·Á Ïk»¬»≈∆«¬»∆≈∆∆¡«ƒ
BÏ ÔzÏ CÈ¯vL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰ˆeÁ ¯Oa‰«»»»ƒƒ«¿»»¿∆»ƒƒ≈

B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ‰ˆeÁ25Ô‰Èt ˙‡ ÔÈÎÙB‰ el‡Â . »ƒ¿¬ƒ»¿≈¿ƒ∆¿≈∆
CÏÈ‡26CÏÈ‡ Ô‰Èt ˙‡ ÔÈÎÙB‰ el‡Â ,ÔÈÏÎB‡Â ≈«¿¿ƒ¿≈¿ƒ∆¿≈∆≈«

ÌÈ·¯ÚÓ e‡¯È ‡lL È„k ,ÔÈÏÎB‡Â27. ¿¿ƒ¿≈∆…≈»¿…»ƒ

שאמר:24) יהודה כר' שם בגמרא והעמידוה פו. שם משנה
נאכל  הפסח שאין ההלכה ולפי חבורות. בשתי נאכל הפסח
בשתי  זו משנה לפרש צריך ה), הלכה (להלן חבורות בשתי

פסחה. את אחת כל האוכלות מן 25)חבורות תוציא "לא
מחבורה  לבית, מבית אלא לי אין חוצה, הבשר מן הבית
לאכילתו". חוצה תן חוצה, לומר תלמוד מנין? לחבורה

לעשות 26) רשאים שהם שם רש"י ופירש במשנה. פו. שם
לן. איכפת לא - חבורות כשתי שנראים פי על ואף כן.

בזו,27) זו מעורבות שאינן שיפרסמו שצריך אחת. כחבורה
הופכין  אלו אלא חברתה, משל כאוכלת זו נראה יהא שלא

לדרום. ואלו לצפון אלו או למערב ואלו למזרח פניהם

.„˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ÌÈÈ Ba ÌÈ‚ÊBnL ÌÈn‰ eÈ‰28ÔÈa »««ƒ∆¿ƒ≈»¿∆¿«««ƒ≈
‚ÊÓÏ „ÓBÚ LnM‰Lk - ˙B¯e·Á‰ ÈzL29˙‡ ıÙB˜ , ¿≈«¬¿∆««»≈ƒ¿…≈∆

ÂÈt30ÂÈt ˙‡ ¯ÈÊÁÓe31B˙¯e·Á Ïˆ‡ ÚÈbnL „Ú ƒ«¬ƒ∆»»«∆«ƒ«≈∆¬»
ÏÎ‡Ï ÏÎB‡Ï ¯eÒ‡L ;ÂÈÙaM ‰Ó ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â¿««»≈«∆¿ƒ∆»»≈∆¡…
ÈaÓ ‰Èt ¯ÈÊÁ‰Ï ‰lkÏ ¯zÓe .˙B¯e·Á ÈzLaƒ¿≈¬À»¿«»¿«¬ƒ»∆»ƒ¿≈

˙ÏÎB‡Â d˙¯e·Á32ÏÎ‡Ï ‰LBa ‡È‰L ÈtÓ , ¬»»¿∆∆ƒ¿≈∆ƒ»∆¡…
.Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆

וכו'".28) עומד כשהשמש באמצע "והמיחם פו. שם משנה
"והיו  היין". בו שמוזגין חמין בו "שמחממין רש"י ומפרש
מצמצמים  להיות אחד בבית חבורות הרבה כשהיו רגילים,

אחד". ובשמש אחת במדורה לכולם לבני 29)להספיק
האחרת. אוכל.30)החבורה ואינו פיו את סוגר

שקופץ 31) כיון כלומר, האחרת, החבורה לכיוון מחבורתו
האחרת. החבורה לצד פניו להחזיר לו מותר פיו

פיה.32) קופצת שאינה פי על אף כלומר,

.‰˙B¯e·Á ÈzL33ÔÈ‡ - Ô‰ÈÈaÓ ‰ˆÈÁÓ ‰ˆ¯ÙpL ¿≈¬∆ƒ¿¿»¿ƒ»ƒ≈≈∆≈»
ÔÈÏÎB‡34‰ˆÈÁÓ ˙ÈOÚÂ ˙Á‡ ‰¯e·Á ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ»¿»¬»««¿«¬≈¿ƒ»

ÁÒt‰ ÔÈ‡L .˜lzÒzL „Ú ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÈa≈≈∆≈»¿ƒ«∆ƒ¿«≈∆≈«∆«
˙B¯e·Á ÈzLa ÏÎ‡35‰¯e·ÁÓ ÔÈ¯˜Ú ÔÈ‡Â , ∆¡»ƒ¿≈¬¿≈»∆¡»ƒ≈¬»

‰¯e·ÁÏ36. «¬»

בשתי 33) נאכל הפסח שאין להלן רבינו שפסק מאחר
אחת  כל אכלו החבורות ששתי כאן לפרש צריך חבורות,

שלה. פסח ונסתלקה 34)ואחת יושבין "היו פו: בפסחים
אוכל  האוכל שמעון) (ר' האומר לדברי מביניהם מחיצה
אין  יהודה) (ר' האומר לדברי אוכלין, - מקומות בשני
כר' רבינו ופסק אוכלין". אין - מקומות בשני אוכל האוכל

מחיצה 35)יהודה. ונפרסה יושבין "היו שם: בגמרא
חבורות  בשתי נאכל פסח יהודה) (ר' האומר לדברי ביניהם
בשתי  נאכל הפסח אין שמעון) (ר' האומר לדברי אוכלין, -
על  מוסב וזה שמעון. כר' רבינו ופסק אוכלין". אין חבורות,
מחיצה  ונעשית אחת חבורה הייתה אם "וכן של השני הדין

וכר'36)ביניהן". חבורות, בשתי אוכל האוכל אין כלומר,
חבורות  "שתי של הראשון הדין על מוסב וזה שם. יהודה

מביניהם". מחיצה שנפרצה

.ÂÏÎ‡Ï ¯˙È B‡ Ô‰Ó ‰LÏL eÒÎpL ‰¯e·Á Èa¿≈¬»∆ƒ¿¿¿»≈∆»≈∆¡…
‰¯e·Á Èa ¯‡L e‡a ‡ÏÂ Ô‰ÈÁÒt37eÒÎ Ì‡ , ƒ¿≈∆¿…»¿»¿≈¬»ƒƒ¿¿

ÌÈÁÒt‰ ÏÎ‡Ï Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa38¯ÊÁÂ , ¿»»∆∆∆¿≈»»∆¡…«¿»ƒ¿»«
¯‡M‰ ÏÚ ÔlÎÏ ¯¯BÚÓ‰39el‡ È¯‰ - e‡a ‡ÏÂ «¿≈¿À»««¿»¿…»¬≈≈

.¯‡MÏ ÌÈÈzÓÓ ÔÈ‡Â eÚaOiL „Ú ÔÈÏÎB‡ eÒÎpL∆ƒ¿¿¿ƒ«∆ƒ¿¿¿≈«¿ƒƒ«¿»
‰LÏM‰ el‡ e‡ˆÓe Ck ¯Á‡ ÔÈ¯Á‡˙n‰ e‡a elÙ‡Â«¬ƒ»«ƒ¿«¬ƒ««»»¿≈«¿»

Ì˜ÏÁ È„k Ô‰Ï ÌÈÓlLÓ ÔÈ‡ - Ïk‰ eÏÎ‡L40Ï·‡ . ∆»¿«…≈¿«¿ƒ»∆¿≈∆¿»¬»
ÌÈÈzÓÓ el‡ È¯‰ - „·Ïa ÌÈL eÒÎ Ì‡41‰na . ƒƒ¿¿¿«ƒƒ¿«¬≈≈«¿ƒƒ«∆
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˙Úa Ï·‡ ;ÏÎ‡Ï Ô˙ÒÈk ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«¿ƒ»»∆¡…¬»¿≈
ÔÈ¯ËÙpL42elÙ‡ .B¯·ÁÏ ÔÈzÓ‰Ï CÈ¯ˆ Ì„‡ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿»ƒ≈»»»ƒ¿«¿ƒ«¬≈¬ƒ

CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‡ˆÈ - ÏÎ‡lÓ „·Ïa „Á‡ ¯Ó‚»«∆»ƒ¿«ƒ∆¡…≈≈¿≈»ƒ
ÔÈzÓ‰Ï43. ¿«¿ƒ

נכנסין 37) חבורה בני הונא: רב "אמר שם: בפסחים
באחד. אפילו ויוצאין דעייל 38)בשלושה "והוא שם:

למיעל". דרגילי הלך 39)בעידנא החבורה של השמש
שם, חננאל רבינו בדברי ומשמע שיבואו, לזרזן השאר אצל
בהו  דשגרו "והוא גרס דיילא" בהו דרגש "והוא שבמקום
לאכול. לבוא לעוררן השמש ששלחו כלומר דילא",

פנים 40) כל על שצריכים וכו' לי נראה מקום שמכל "אלא
אחד". לכל כזית להם השלישי.41)להשאיר שיבוא עד

בסוף 43)יוצאין.42) רבינו שכתב שמה הראב"ד, כתב
שמהיכא  דחוקים, אלו דברים ואמנם טעם. בו אין דבריו
היה  כי וייתכן חבירו, על ביציאתו להמתין אחד יצטרך תיתי
להמתין  הוא צריך ונתחברו, שנשתתפו שכיוון לסברא מקום

יחידי. יישאר שלא בעלמא לצוותא הסוף עד

.ÊÔÈa ÔBL‡¯ ÁÒtÓ ÔÈa ,ÁÒt‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÈÎ‡n‰««¬ƒ¿«ƒƒ«∆«≈ƒ∆«ƒ≈
ÈL ÁÒtÓ44‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÓeÓÏ ,45·LBz ¯‚Ï B‡46 ƒ∆«≈ƒ¿»«¬»»»¿≈»
¯ÈÎOÏ B‡47BÈ‡Â .‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¬≈∆≈¿…«¬∆¿≈

‰˜BÏ48¯Î Ô·e .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ , ∆¬»«ƒ«««¿∆≈»
¯Î Ï‡ „·BÚ‰ ‰Ê - ‰¯Bza ¯eÓ‡‰49ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡Â . »»«»∆»≈≈≈»¿≈«¬ƒƒ

:¯Ó‡pL ;¯ÈÎO B‡ ·LBz ¯‚ elÙ‡ ,È¯ÎÏ epnÓƒ∆¿»¿ƒ¬ƒ≈»»ƒ∆∆¡«
Ba ÏÎ‡È ‡Ï ¯ÈÎOÂ ·LBz50. »¿»ƒ……«

הפסח 44) חוקת "ככל יב) ט, (במדבר בו שנאמר משום
ראשון  כבפסח בו נוהגות שבגופו, המצוות וכל אותו", יעשו

טו). הלכה י פרק ולהלן צו. בספר 45)(פסחים כתב כן
הפסח  את מלהאכיל "שהוזהרנו קכח) (לאֿתעשה המצוות

שנשתמד". מצוות,46)לישראל שבע עליו שקבל גוי
זרה. עבודה עובד ואינו נח בני הגוי".47)שנצטוו "זה

נאמר 48) וודאי בו" יאכל לא ושכיר "תושב הפסוק שהרי
יאכל  לא נכר בן "כל הפסוק וגם לגוי, יאכיל שלא לישראל
- שם) (מכילתא בגוי ובין מומר בישראל בין המדבר בו"
ציוותה  לא גוי שעל לישראל, כרחך, על נאמר, הוא גם
אינו  תאכילום" "לא בלשון הזהירה שלא ומכיוון התורה,
לוקה, "שאינו כתב ע: ביבמות והמאירי משנה). (כסף לוקה
יג  מצוה החינוך כתב וכן מעשה" הוא עשה שלא אחר
בפרק  וראה ב). אות יג מצוה חינוך במנחת (וראה יד ומצוה
ומהנה  מהנאה אשתו שהמדיר יג, הלכה נדרים מהלכות י
עקיבא  ר' (הגאון כאן שכתב למה סותר וזה לוקה, אותה
לא, הלכה כלאיים מהלכות י בפרק עוד ועיין איגר),
המלביש  - שוגג הלובש והיה כלאיים, חבירו שהמלביש
הוא  כאן האיסור שכל כתב עג.) (פסחים והצל"ח לוקה.
ראה  עליו, לוקין שאין מכשול" תיתן לא עיוור "לפני משום

רלב. מצוה זרה.49)בחינוך לעבודה משומד כלומר,
דישתמד". ישראל בר "כל שם: אונקלוס בתרגום והמקור
משומד  ישראל זה נכר בן "כל שם: דרשב"י במכילתא וכן
מומר  ישראל "אחד דר"י: ובמכילתא זרה". עבודה שעבד

במשמע". נכרי "תושב 50)ואחד שם: במכילתא הוא כן

וגבעוני  מהול בערבי והמדובר הגוי". זה שכיר תושב, גר זה
לא  ערל בכלל הוא הרי כן לא שאם שם), (מכילתא מהול
בתושב  זה פסוק פירש והראב"ד משנה. כסף ראה בו, יאכל
עולם  קניין הקנויים עבריים עבדים כלומר ישראל, ושכיר
שלא  פסחם על הבעלים עם ממונים שאינם שנים, קניין או

מדעתם.

.ÁÏ¯Ú51ÁÒt‰ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L52;‰˜BÏ - »≈∆»«¿«ƒƒ¿««∆«∆
,ÏÎB‡ BÈ‡L ‡e‰ Ba .Ba ÏÎ‡È ‡Ï Ï¯Ú Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»»≈……«∆≈≈

¯B¯Óe ‰vÓ ‡e‰ ÏÎB‡ Ï·‡53ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ . ¬»≈«»»¿≈À»¿«¬ƒ
¯ÈÎOÏe ·LBz ¯‚Ï ¯B¯Óe ‰vÓ54. «»»¿≈»¿»ƒ

מילה 51) מחמת אחיו שמתו משום נימול שלא ישראל
כח:). פסחים נחשבת 52)(רש"י אינה מכזית פחות כי

בו,53)"אכילה". יאכל לא ערל כל "דתניא קכ. פסחים
המאירי  וכתב ומרור", במצה אוכל אבל אוכל אינו בו
שחייב  מפרשים ויש ובמרור. במצה הוא "מותר ע (יבמות
שמותר  כתבו ז"ל רבינו) (הוא המחברים וגדולי - בהן

תושב". לגר ומרור מצה דרשב"י 54)להאכיל מכילתא
אוכל, אינו בו בו, יאכל לא ושכיר "תושב מה: יב, שמות
דיבור  כח: פסחים ובתוספות ומרור". במצה הוא אוכל

בה? יש קדושה מצה האם העירו: כל, המתחיל

.ËËÁLlÓ ez·kÚÓ ÂÈ„·ÚÂ ÂÈa ˙ÏÈnL ÌLk¿≈∆ƒ«»»«¬»»¿«¿¿ƒƒ¿…
ÁÒt‰55¯Ó‡pL ;ÏÎ‡lÓ e˙·kÚÓ Ck ,56‰zÏÓe : «∆«»¿«¿«ƒ∆¡…∆∆¡««¿»

Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡57„ˆÈk .58ËÁLpL ¯Á‡ „·Ú ‰˜ ? …»…«≈«»»∆∆««∆ƒ¿«
‡l‡ ÏBn‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL Ôa BÏ ‰È‰L B‡ ,ÁÒt‰«∆«∆»»≈∆…ƒƒ«¿«¿ƒ∆»
„Ú ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÒt‰ ˙ËÈÁL ¯Á‡««¿ƒ««∆«¬≈∆»∆¡…«
¯Á‡ ‰ÏÈÓÏ Èe‡¯ Ôa‰ ‰È‰È „ˆÈÎÂ .Ô˙B‡ ÏeÓiL∆»»¿≈«ƒ¿∆«≈»¿ƒ»««
ÔB‚k ?‰ËÈÁL Ì„˜ Èe‡¯ ‰È‰È ‡ÏÂ ÁÒt‰ ˙ËÈÁL¿ƒ««∆«¿…ƒ¿∆»…∆¿ƒ»¿

‰nÁ ezˆÏÁL59˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·L CÈ¯vL , ∆¬»««»∆»ƒƒ¿«»ƒ≈≈¿≈
B˙‡¯·‰ ÌBiÓ60¯Á‡ ˙‡t¯Â BÈÚ ‰·‡kL ÔB‚Îe ; ƒ«¿»»¿∆»¬»≈¿ƒ¿»««

‰ËÈÁL61˙ËÈÁL ¯Á‡ Ú¯˜Â ÌeËÓË ‰È‰L B‡ ; ¿ƒ»∆»»À¿¿ƒ¿«««¿ƒ«
.¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ÁÒt‰«∆«¿ƒ¿»»»

הקטנים 55) בניו "מילת ה: הלכה ה פרק למעלה ראה
לט, יב, (שמות שנאמר אותו, מעכבים וכו' עבדיו כל ומילת
ובמכילתא  לעשותו". יקרב ואז זכר כל לו המול בניו) אצל
מעכבים  מלו שלא עבדיו שגם למדו עא. וביבמות (בא)
אז": "אז שווה מגזירה מלהקריבו, כלומר, מלעשותו, אותו
מד) (שם, בעבדיו וכתב לעשותו" יקרב "ואז בבניו כתב
בו". יאכל אז אותו ומלתה כסף מקנת איש עבד "וכל

עבדיו.56) מילת 57)אצל אלא לי "אין בא: במכילתא
אתה  הרי מנין? זכריו מילת האכילה), את (שמעכבת עבדיו
מה  "אז" זכריו) (אצל להלן ונאמר "אז" כאן נאמר דן:
כאן  אף הפסח) את מלהקריב (מעכבת זכרים מילת להלן

הפסח)". את לאכול (מעכבת זכרים אופן 58)מילת באיזה
שלא  ועבדיו, בניו מעכבים אכילה שבשעת אפשרות ישנה
עכבוהו. לא השחיטה ובשעת הפסח, את מלאכול נימולו,

ממנו.59) ונחלץ חום לתינוק ייתכן 60)שהיה זה ולפי
לעת  מעת ימים שבעה עוד לו מלאו לא השחיטה שבשעת
שבעה  לו מלאו ששחטו אחר ורק למולו, הזמן הגיע ולא
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הפסח. את לאכול אביו את הוא מעכב ואז לעת, מעת ימים
השחיטה.61) בשעת למולו יכלו לא זה שמפני שם, יבמות

ראה  חום, של במקרה אלא ימים שבעה לחכות צורך ואין
(קלז.). שבת

á"ôùú'ä èáù 'â éòéáø íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חייב,1) עצם איזה ועל טהור, בפסח עצם השובר יבאר

הבוקר. עד מהבשר ישאיר ושלא

.‡‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë ÁÒÙa ÌˆÚ ¯·BM‰2; «≈∆∆¿∆«»¬≈∆∆
e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ :¯Ó‡pL3ÁÒÙa ¯Ó‡ ÔÎÂ .B· ∆∆¡«¿∆∆…ƒ¿¿¿≈∆¡«¿∆«

‰‡ÓËa ‡aL ÁÒt Ï·‡ .B· e¯aLÈ ‡Ï ÌˆÚÂ :ÈL4, ≈ƒ¿∆∆…ƒ¿¿¬»∆«∆»¿À¿»
:e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰˜BÏ BÈ‡ - ÌˆÚ Ba ¯·L Ì‡ƒ»«∆∆≈∆ƒƒ«¿»»¿

‡ÓËa ‡ÏÂ ¯B‰Ëa - B· e¯aL˙ ‡Ï5¯·BM‰ „Á‡ . …ƒ¿¿¿»¿…¿»≈∆»«≈
¯OÚ ‰MÓÁ ÈÏÈÏa ÌˆÚ‰ ˙‡6ÌˆÚ Ba ¯·ML B‡ , ∆»∆∆¿≈≈¬ƒ»»»∆»«∆∆

ÌBÈ „BÚaÓ7ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ¯·ML B‡ ,8‰Ê È¯‰ - ƒ¿∆»««««»»ƒ¬≈∆
.‰˜BÏ∆

פד.2) פסחים סופר 3)משנה [וטעות ישברו" "לא צ"ל:
ישנים  ובדפוסים בכתביֿיד פה. פסחים בגמרא גם נפלה כזו
ותוקנה  ט) הערה קכט עמ' שם סופרים בדקדוקי (ראה

חדשים]. מת,4)בדפוסים טמאי הקהל רוב שהיו כגון
הלכה  פ"ז למעלה ראה בטומאה, הפסח כולם שמקריבים
עליו  חייבים - אחרֿכך ונטמא טהור הפסח היה אבל א,

ו. הלכה להלן ראה עצם, שבירת שם 5)משום בפסחים
בפסול". ולא בכשר בו, תשברו לא ועצם "ת"ר בברייתא:
דטומאה  בפסול, שנעשה הוא פסול "האי שם: ופירש"י
הוא  כן רבינו וכלשון הותרה]". [ולא בציבור היא דחויה
לדברי  צורך אין זה ולפי מו), יב, (שמות דרשב"י במכילתא
בו  בוֿ ישברו "לא צו. שם כן למדו שני בפסח ואף רש"י.

בפסול". ולא ושל 6)בכשר, ראשון, פסח שהוא ניסן, של
שני. פסח שהוא תשברו 7)אייר לא ועצם "ת"ר פד: שם

יאכל  אחד בבית אומר, ר' בפסול. ולא בכשר יב), (שמות בו
בו  יש לאכילה הראוי כל בו, תשברו לא ועצם שם) (שמות
משום  בו אין לאכילה ראוי ושאין עצם, שבירת משום
שבירת  אלא כו' אמר אביי וכו' בינייהו מאי עצם, שבירת
הוא. כשר הא כשר, למ"ד בינייהו. איכא יום, מבעוד העצם
פפא  רב וכו'. לאכילה ראוי לאו השתא לאכילה, ראוי למ"ד
העצם, שבירת משום בו יש כ"ע גוונא, האי כי כל אמר,

לאכילה". מיחזי (=לערב) לאורתא טעמא, ראה 8)מאי
יש  - ונפסל הכושר שעת לו שהיתה שפסח  ו, הלכה להלן

עצם. שבירת משום בו

.·CÎÈÙÏ9ÔÈÙ¯BO10¯˙Bp‰ ÏÏÎa ÁÒt‰ ˙BÓˆÚ ¿ƒ»¿ƒ«¿«∆«ƒ¿««»
B¯OaÓ11‰Ïw˙ È„ÈÏ Ô‰a e‡B·È ‡lL È„k ,12. ƒ¿»¿≈∆…»»∆ƒ≈«»»

ימים.9) כמה לאחר גם העצם את לשבור שאסור לפי
טעונין 10) אין הקדשים עצמות "כל בברייתא: פג. פסחים

התקלה". מפני הפסח, מעצמות חוץ כנראה 11)שריפה
מפורש  וכן מוח, ולא בשר לא בעצמות כשאין שהמדובר
עצמות  "כל ט: הלכה המוקדשין פסולי מהלכות בפי"ט

מעצמות  חוץ שריפה, טעונין אינן מוח, בהן שאין הקדשים
להלן. וראה שם) בראב"ד (ועיין שמא 12)הפסח" כלומר,

הברייתא  דברי רבינו מפרש כן שבירה, איסור לידי יבואו
שיש  שכשם רבינו, וסבור למעלה). (הובאה פג. בפסחים
הלכה  (להלן הכושר שעת לו שהיה בפסול שבירה איסור
ממנו. וניטל בשר כזית עליו שהיה בעצם איסור יש כן ו),
"הני  הנ"ל, הברייתא על שהקשו שם בגמרא נראה וכן
קדשים  עצמות מוח, בהו דלית אילימא דמי, היכי עצמות
ובסיליאה, וויניציאה בדפוסי הנוסחא (כן שריפה" להו למה
למה  הפסח "עצמות ב: ובכ"י שריפה". להו "למה ולפנינו
אינם  קדשים שעצמות פשיטא כלומר: שריפה"). להו
למה  לו קשה לא הפסח עצמות על ואילו שריפה, צריכים
צריכים  מוח בהם שאין עצמות שאף הרי שריפה, צריכים
כנ"ל  עצם, שבירת של תקלה לידי יבוא שמא בפסח, שריפה

שמח). (אור

.‚˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL ÌˆÚ ˙¯È·L ÏÚ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ∆»«¿ƒ«∆∆∆≈»»¿«ƒ
¯Oa13ÁÓ Ba LiL B‡14ÁÓ Ba ÔÈ‡L ÌˆÚ Ï·‡ ; »»∆≈…«¬»∆∆∆≈…«

‰È‰ .B˙¯È·L ÏÚ ·iÁ BÈ‡ - ¯Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚb ÔÈ‡LÂ¿∆≈»»¿«ƒ»»≈«»«¿ƒ»»»
- ¯Oa‰ ÌB˜Óa ‡lL ÌˆÚ‰ ¯·LÂ ¯Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚ»»¿«ƒ»»¿»«»∆∆∆…ƒ¿«»»

B¯OaÓ Èet ¯·ML ÌB˜n‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ15. «»««ƒ∆«»∆»«»ƒ¿»

שאין 13) (באבר גוונא האי כי כל אמר, "רבינא פד: פסחים
שיעור  דבעינן עצם, שבירת משום ביה לית בשר) כזית עליו
תשברו  לא ועצם יאכל אחד "בבית שנאמר: משום אכילה",
משום  בו יש אכילה שיעור בו יש - מו) יב, (שמות בו"
שבירת  משום בו אין אכילה שיעור בו אין עצם, שבירת

(שם). "ויש 14)עצם פה. שם כמפורש מוח, כזית היינו
מפורש  וכן מוח. כזית והיינו מבפנים", בשר כזית עליו

פירש"י. וכן שם, יוחנן 15)בר"ח ר' בין שם מחלוקת
יוחנן. כר' ופסק לקיש, בן ור"ש

.„¯·BM‰ ¯Á‡ ¯·BM‰16.‰˜BÏ - „Á‡ ÌˆÚa «≈«««≈¿∆∆∆»∆

גם 16) ושבר שני בא עצם, שבר שהראשון אחרי כלומר,
ושוב  בו, והתרו עצם שבר אחד שאדם או עצם, אותו הוא
בשתי  "אבל הי"א: פ"ז פסחים בירושלמי הוא וכן שבר.
חייב  ושברו וחזר ושברו, אחד עצם אפילו שכן התריות,
שובר  יש דא אמר, "ווידא יג בהלכה שם ולהלן שתים".

ח. והערה א הלכה פ"ט למעלה וראה שובר". אחר

.‰ÌÈ„Èb CzÁÓ‰Â ˙BÓˆÚ Û¯BO‰17·iÁ BÈ‡ - «≈¬»¿«¿«≈ƒƒ≈«»
ÌˆÚ ˙¯È·L ÌeMÓ18. ƒ¿ƒ«∆∆

הפסח.17) עצמות 18)של "השורף בברייתא: שם פסחים
העצם". שבירת משום בו אין - גידים והמחתך

.Â‡ ‡e‰L ÁÒt19ÏM·Ó B‡20ÌˆÚ‰ ˙‡ Ba ¯·LÂ ∆«∆»¿À»¿»«∆»∆∆
‰˜BÏ -21‰‡ÓËa ÏÒÙ elÙ‡ .22‰‡ÈˆÈÂ23‡ˆBiÎÂ ∆¬ƒƒ¿«¿À¿»ƒƒ»¿«≈

ÌÈ¯·c ‰na .ÌˆÚ‰ ˙¯È·L ¯eq‡ Ba LÈ - Ì‰a»∆≈ƒ¿ƒ«»∆∆«∆¿»ƒ
ÏÒÙÂ ¯Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡24Ï·‡ ; ¬ƒ¿∆»¿»¿««∆¿ƒ¿«¬»

Ïbt˙pL ÔB‚k ,¯Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡25B‡ ƒ…»¿»¿««∆¿∆ƒ¿«≈
ÔÓÊ ˙·LÁÓa ‰OÚ26ÌM‰ ÈepL ˙·LÁÓ B‡27- «¬»¿«¬∆∆¿««¬∆∆ƒ«≈

.ÌˆÚ‰ ˙¯È·L ÌeMÓ Ba ÔÈ‡≈ƒ¿ƒ«»∆∆
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(למעלה 19) עדיין אדם לאכילת ראוי ואינו מעט שנצלה
תאכלו  "אל שנאמר משום לאכלו ואסור ו), הלכה פ"ח
אמר, רנב"י (שם) בפסחים והוא ד). הלכה (שם נא" ממנו
שבירת  משום בו יש בנא) העצם (שבירת גוונא האי כי כל
לי'. ואכל לי' דמטוי לאכילה חזי דהא טעמא מאי העצם,

ובשל 20) נא ממנו תאכלו "אל משום לאכלו, שאסור
ד). הלכה שם (למעלה במים" חייב,21)מבושל הוא בנא

רב  מדברי (שם יפה שיצלה אחר לאכילה ראוי שהוא מפני
גם  שהרי לעולם, ראוי שאינו ומבושל יצחק). בר נחמן
כיון  - ח) הלכה שם (למעלה עליו חייב צלהו" ואחר "בשלו
חייבים  בהכשר, עבודותיו שנעשו הכושר, שעת לו שהיתה
(שם). רבי של דתנאֿקמא אליבא יוסף כרב עליו,

הדם.22) זריקת למעלה 23)לאחר ראה לחבורתו, חוץ
ב. הלכה ראה 24)פ"ט וכתנאֿקמא, יוסף רב כדברי שם

זו. בהלכה שזה 25)למעלה למקומו, חוץ לאכלו [שחשב
פסולי  מהלכות פי"ג למעלה ועיין כט.) (זבחים פיגול נקרא

להלן]. וראה א, הלכה בשעת 26)המוקדשין שחשב כגון
הולכת  בשעת או במזרק, הדם קבלת בשעת או השחיטה,
לזמן  חוץ ממנו שיאכל זריקה, בשעת או למזבח, הדם
בהקרבה  המותר לזמן חוץ ממנו שיקריב לאכילה, המותר
"בן  ובהגהות א). הלכה המוקדשין פסולי מהלכות (פי"ג
"שנתפגל" ולפי"ז מקום". "מחשבת להגיה מציע אריה"

לזמנו. חוץ מחשבת היינו מקודם שמו 27)שכתב ששינה
יא). הלכה פט"ו (שם בעליו לשם או אחר זבח לשם

.Ê‰ÈÏ‡‰ ÌˆÚ ¯·L28È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ -Èe‡¯ BÈ‡ »«∆∆»«¿»≈∆∆¬≈≈»
‰ÏÈÎ‡Ï29. «¬ƒ»

הכבש.28) כי 29)זנב כל אמר, אשי "רב שם: פסחים
משום  בו אין ודאי האליה) עצם (=שבירת גוונא האי
אינו  ודאי דהא לתנאֿקמא) וגם לרבי (גם העצם שבירת
גבי  על להקטרה עומדת היא שהרי כלל", לאכילה ראוי

ובכס"מ. הראב"ד בהשגת וראה (שם). המזבח

.ÁÌÈk¯ ÌÈÓˆÚ BÓk Ì‰L ,ÌÈÒeÁq‰30el‡ È¯‰ - «¿ƒ∆≈¿¬»ƒ«ƒ¬≈≈
ÔÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ31. À»ƒ¿»¿»

שם).30) (פיה"מ הכתף" שבראש "אותן והם פד. שם
ט.31) הלכה להלן וראה עצם. שובר משום בהם ואין

.ËÈ„‚ ‰È‰32ÏÎ‡È ‡Ï - ÌÈk¯ ÂÈ˙BÓˆÚL C¯Â ÔË˜ »»¿ƒ»»»«∆«¿»«ƒ……«
ÌˆÚ ¯·BL ‰fL ,Ô˙B‡33‰˜BÏ - ÏÎ‡ Ì‡Â .34„Á‡L ; »∆∆≈∆∆¿ƒ»«∆∆∆»

C¯ ÌˆÚ B‡ ‰L˜ ÌˆÚ ¯·BM‰35ÏÎ‡pL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . «≈∆∆»∆∆∆«∆«¿»…∆∆¡»
ÏMa˙iL ¯Á‡ ÏB„b‰ ¯BMa36ÏÎ‡Ï ¯znL ‡e‰ - ««»««∆ƒ¿«≈∆À»∆¡…

B˙iÏˆ ¯Á‡ C¯‰ È„b‰ ÔÓ Bc‚k37ÌÈÙk ÈL‡¯ ÔB‚k ,38 ¿∆¿ƒ«¿ƒ»«««¿ƒ»¿»≈¿»«ƒ
ÌÈÒeÁq‰Â39. ¿«¿ƒ

שם.32) וגמרא הוא 33)משנה הרך העצם שאכילת
בו".34)שבירה. תשברו לא "ועצם הוא 35)משום

בו". תשברו לא "ועצם של האיסור שור 36)בכלל פירוש,
הם  רב, בישול שאחרי אלא עצמותיו, שנתקשו הגדול

לאכילה. אפשרות 37)ראויים אין הגדול בשור כי אף
צלייה. ידי על וכ"ש בינוני, בישול ע"י לאוכלם

שיש 38) העצמות ראשי כלומר, קצוות. בכאן "פירושו

בשיניו  נוטלה ואדם עצם, של דקה קליפה מהן בהרבה
פד.). פסחים (מאירי ח.39)ולועסה" הלכה למעלה ראה

"כל  פד. פסחים המשנה לדברי רבינו של פירושו וזהו
כנפיים  וראשי הרך בגדי יאכל הגדול, בשור הנאכל
בשור  הנאכל כל תנן, רמי. "רבה ובגמרא, והסחוסים",
ראשי  סיפא, אימא לא. נאכל ושאינו הרך, בגדי יאכל הגדול
וכו'. הגדול בשור מיתאכלי לא הני והא והסחוסים, כנפיים
הגדול  בשור הנאכל כל קתני והכי קתני, הן מה אמר, רבא
ראשי  הן ומה בצלי, הרך בגדי יאכל רב) (בישול בשלקא
רש"י  ומפרש וכו'". דרבא כוותי' ותניא והסחוסים, כנפיים
אלא  להתמנות מותר שאין מינוי, לענין הוא שהמדובר
נראה  (וכן שנתבשל אחרי לאכול יוכלו הגדול שבשור בדבר
מפרשה  בהשגות והראב"ד המשנה) בפירוש רבינו מדברי
בשור  רב בישול ע"י לאכול שאפשר שמה נותר, לענין
לא  על עובר אוכלו, אינו ואם לאכלו. חיוב יש הגדול,
שבירת  איסור לענין מפרשה ורבינו בוקר. עד ממנו תותירו

עצם.

.ÈÔÈ„Èb40˙BL˜‰Ï ÔÙBqL ÔÈk¯‰41Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ»«ƒ∆»¿«¿««ƒ∆≈
‰zÚ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯42ÔÈÏÎ‡Â43ÔÈÓ ÔÈ‡ - ÁÒta ¿ƒ«¬ƒ»«»¿∆¡»ƒ«∆«≈ƒ¿ƒ

L‡¯aL ÁÓ ÏÚ ÔÈÓÂ .Ô‰ÈÏÚ44ÏBÎiL ÈtÓ , ¬≈∆¿ƒ¿ƒ«…«∆»…ƒ¿≈∆»
B‡ÈˆB‰Ï45ÁÓ ÏÚ ÔÈÓ ÔÈ‡Â ;ÌˆÚ ˙¯È·L ‡Ïa ¿ƒ¿…¿ƒ«∆∆¿≈ƒ¿ƒ«…«
˙ÈÏewaL46È¯‰L ,ÂÈL‡¯ ÈMÓ Ìe˙q‰ ÌˆÚ‰ ‡e‰Â , ∆«ƒ¿»∆∆«»ƒ¿≈»»∆¬≈

ÌˆÚ ˙¯È·La ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡47. ≈»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«∆∆

לו.40) הודה יוחנן ר' ואף לקיש, כריש שם. פסחים
"גידי 41) וכגון לאכילה, אז ראויים יהיו ולא קשים להיות

סופם  מזקין היה אם אבל רכים, הם ובטלה ובגדי הצוואר,
שם). (רש"י קשים" וקטן.42)להיות רך הגדי בעוד

באכילה.43) על 44)שמותרין נמנין אומר, "רבי פד: שם
וכו'". שבראש (רש"י 45)מוח האף" דרך בקיסם "לגוררו

מוח 46)שם). על נמנין ואין וכו' אומר "רבי שם:
הלכה 47)שבקולית". (למעלה לוקה העצם את והשובר

א).

.‡È,ÏÎB‡Â ¯Oa‰ C˙BÁ - ÁÒt‰ ˙‡ ÏÎB‡ Ì„‡Lk¿∆»»≈∆«∆«≈«»»¿≈
‰ˆ¯ Ì‡ Ô˜¯ÙÓe ˜¯t‰ ÔÓ ˙BÓˆÚ‰ C˙BÁÂ48. ¿≈»¬»ƒ«∆∆¿»¿»ƒ»»

‰Lp‰ „È‚Ï ÚÈbiLÎe49¯‡L ÌÚ BÁÈpÓe B‡ÈˆBÓ - ¿∆«ƒ«¿ƒ«»∆ƒ«ƒƒ¿»
˙BÓe¯w‰Â ˙BÓˆÚ‰Â ÌÈ„Èb‰50˙ÚLa ÔÈ‡ˆBiL «ƒƒ¿»¬»¿«¿∆¿ƒƒ¿«

‰ÏÈÎ‡51¯Oa‰ ¯‡Lk B˙B‡ ÔÈwÓ ÔÈ‡L .52ÔÈ‡Â ¬ƒ»∆≈¿«ƒƒ¿»«»»¿≈
B˙B‡ ÔÈÎzÁÓ53ÌÏL B˙B‡ ÔÈÏBˆ ‡l‡ ,54BÎ˙Á Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆»ƒ»≈¿ƒ¬»

¯Lk - ˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á55.¯·‡ ¯ÒÁÈ ‡lL ‡e‰Â . ¬ƒ¬ƒ»≈¿∆…∆¿«≈∆
„Ú ÁÒt‰ ¯OaÓ ¯È‡LÈ ‡lL ÏczL‰Ï Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»¿ƒ¿«≈∆…«¿ƒƒ¿««∆««
,ÈMa ÔÎÂ .¯˜a „Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯˜a…∆∆∆¡«…ƒƒ∆«…∆¿≈«≈ƒ

L¯È‡L‰ Ì‡Â .¯˜a „Ú epnÓ e¯È‡LÈ ‡Ï :¯Ó‡p∆∆¡«…«¿ƒƒ∆«…∆¿ƒƒ¿ƒ
.‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú - ÈMa ÔÈa ÔBL‡¯a ÔÈa ,epnÓƒ∆≈»ƒ≈«≈ƒ»«¿…«¬∆

‰OÚÏ ˜z È¯‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â56, ¿≈∆«»∆∆¬≈ƒ««¬≈
.eÙ¯Oz L‡a epnÓ ¯˙p‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…»ƒ∆»≈ƒ¿…

ב.48) הלכה פ"ט למעלה ראה עצם, שבירת זו ואין
שהגיד 49) ואף כדלהלן. בו, הגיד בעוד שלם צולהו שהרי

בגידין  שאין משום הבשר, עם ביחד צולהו בהנאה, אסור
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יז). הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ו טעם בנותן
צב:), (חולין מנהג משום אלא אסור שאינו הגיד ולשומן
(כסף  כדלהלן אותו, מחתכין אין שהרי כאן, חששו לא

הראב"ד. בהשגת וראה אסורים.50)משנה). שאינם
לאוכלם.51) רגילים אין האדם שבני רק 52)כלומר, אלא

טעם  בנותן בהם ושיש התורה מן האסורים מהדברים
(שמות 54)לחתיכות.53)(כסףֿמשנה). שכתוב כמו

והוא  קרבו", ועל כרעיו על ראשו אש צלי אם "כי ט) יב,
צולין  ואין שלם, אותו צולין "הפסח פ"ה פסחים בתוספתא

חתיכות". ומטילו 55)אותו מנתחו, "רצה שם: תוספתא
גחלים". גבי על אבר זה 56)אבר בלאו שהעובר כלומר,

ראה  עליו, לוקין אין לעשה הניתק ולאו בעשה. מתחייב
פד. בפסחים הדבר ומקור ב. הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ח
פסולי  מהלכות בפי"ח כתב וכן יהודה. רבי בדברי
אימורים  גבי ז הלכה פ"א ולמעלה ט. הלכה המוקדשין
חלב  ילין "לא על ועבר בלינה ונפסלו הניחם שאם כתב,
כדעת  מעשה". בו שאין לפי לוקה "אינו - בוקר" עד חגי
ובמשנהֿלמלך  כאן בכסףֿמשנה וראה שם, יעקב רבי

שם. המוקדשין פסולי בהלכות

.·ÈÔBL‡¯a ÁÒt‰ ˙‡ ÔÈ·È¯˜nLk57ÔÈ·È¯˜Ó - ¿∆«¿ƒƒ∆«∆«»ƒ«¿ƒƒ
BnÚ58ÌÈÓÏL59ÔÓ B‡ ¯˜a‰ ÔÓ ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ƒ¿»ƒ¿«¿»»»»ƒ«»»ƒ

Ô‡v‰60ÌÈpË˜ B‡ ÌÈÏB„b ,61˙B·˜ B‡ ÌÈ¯ÎÊ ,62, «…¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÓÏM‰ ÈÁ·Ê ÏÎk63˙‚È‚Á ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ . ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒ«

¯OÚ ‰Úa¯‡64ÁÒt zÁ·ÊÂ :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ , «¿»»»»¿«∆∆¡««»¿»«¿»∆«
¯˜·e Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï65‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Ó È˙ÓÈ‡ . «¡…∆…»»≈»«¿ƒƒƒ¬ƒ»

?BÊ66‡e‰L ÔÓÊa67ÏÁa ‡a68‰¯‰Ë·e69ËÚeÓ·e70; ƒ¿«∆»¿…¿»√»¿»
B‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»»»»ƒ¿¿«»

‰‡ÓËa ÁÒt‰ ‡aL71ÌÈa¯Ó ÌÈÁÒt‰ eÈ‰L B‡ ,72 ∆»«∆«¿À¿»∆»«¿»ƒ¿Àƒ
‡l‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -≈¿ƒƒƒ¬ƒ»¿≈«¿ƒƒ∆»

.„·Ïa ÌÈÁÒt‰«¿»ƒƒ¿«

להלן 57) ראה שני, בפסח לא אבל ראשון, בפסח כלומר
טו. ומקריבים 58)הלכה סט: פסחים במשנה הוא כן

פ"ו  (משנהֿלמלך הערבים בין של תמיד לפני אותה
ט). הלכה המקדש כלי שלמים.59)מהלכות קרבן

שם.60) בן 61)משנה שבא כפסח אינה החגיגה פירוש
הוא  וכן ויותר, שתים בת וגם שנה בת באה אלא שנה,
שתים". בת שנתה בת "ובאה פ"ה: פסחים בתוספתא

שם.62) הקרבנות 63)משנה מעשה מהלכות פ"א ראה 
יא. חמשה 64)הלכה חגיגת חובת משום בה יוצא ואינו

י). הלכה חגיגה מהלכות (פ"א אין 65)עשר "והלא
נאמר  למה כן אם העזים, ומן הכבשים מן אלא בא הפסח
ופסחים  ראה פ' (ספרי לחגיגה" ובקר לפסח צאן ובקר? צאן
דמאןֿדאמר  אליבא היא זו שברייתא עיון, צריך אבל ע:).
פסוק  לדידן, אבל השבת. את ודוחה חובה היא זו שחגיגה
ע: לפסחים בצל"ח וראה הפסח, במותר מדבר זה

שם.66) פסחים חל 68)הפסח.67)משנה בניסן שי"ד
חול. בטהרה.69)ביום קרב נמנו 70)שהפסח שהרבה

על  ממנו כולם שיאכלו כדי להם מספיק ולא הפסח, על
המובחר  מן שמצוה ג, הלכה פ"ח למעלה (ראה השובע

שובע). אכילת הפסח בשר דוחה 71)לאכול הפסח שרק

הלכה  פ"ז (למעלה וטומאה יח) הלכה פ"א (למעלה שבת
ע.). (פסחים חובה שאינה חגיגה לא אבל ויש 72)א),

לכולם. שובע אכילת כדי בהם

.‚È‰·BÁ dÈ‡Â ˙eL¯ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á73. ¬ƒ««¿»»»»¿¿≈»»
„Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ ˙ÏÎ‡Â74ÈÁ·Ê ÏÎk , ¿∆¡∆∆ƒ¿≈»ƒ¿«¿»∆»¿»ƒ¿≈

ÌÈÓÏL75ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡Â .76‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á ¯OaÓ ¿»ƒ¿»¿«ƒ«ƒ¿«¬ƒ««¿»»
ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ ¯OÚ77¯Oa‰ ÔÓ ÔÈÏÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL , »»««¿ƒƒ∆∆¡«¿…»ƒƒ«»»

ÈtÓ .¯˜aÏ ÔBL‡¯‰ ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡¬∆ƒ¿«»∆∆«»ƒ«…∆ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰78˙‚È‚Á ¯Oa ÁÈpÓÏ ‰¯‰Ê‡ ‰fL , «¿»»¿∆∆«¿»»¿«ƒ«¿«¬ƒ«

¯˜aÏ :¯Ó‡pL ;¯OÚ ‰ML ÌBÈÏ ¯OÚ ‰Úa¯‡79- «¿»»»»¿ƒ»»»∆∆¡««…∆
ÈM‰ ÌBÈ ÏL ¯˜a „Ú80¯È˙Bn‰Â .81;‰˜BÏ BÈ‡ - «…∆∆«≈ƒ¿«ƒ≈∆

ÌÈ¯˙Bp‰ ¯‡Lk ,‰pnÓ ¯˙Bp‰ Û¯OÈ ‡l‡82. ∆»ƒ¿…«»ƒ∆»ƒ¿»«»ƒ

עשר 73) ארבעה חגיגת מינה, שמע אשי, "א"ר סט: שם
ותיתי  בשבת תיתי חובה, סלקאֿדעתך דאי היא. חובה לאו

בטומאה". ותיתי נאכל 74)במרובה שאינו כפסח ואינה
שדינה  שאמר כבןֿתימא ודלא שם, (משנה חצות עד אלא

ו.75)כפסח). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פ"י
עשר 77)להשאיר.76) ששה יום שהוא הקרבתו, מיום

עא:78)בניסן. עא. כתוב 79)שם היו אילו כלומר:
ומזה  הראשון, בוקר מפרשים היינו "למד" בלא "בוקר"

עא:). (שם שני לבוקר דרשו "לבוקר" שהוא 80)שנאמר
בניסן. עשר ששה עשר 81)יום ששה ליום י"ד מחגיגת

יא.82)בניסן. הלכה למעלה ראה

.„ÈÏÎÂ ÔÁÏM‰ ÏÚ ÁÒt‰ ÌÚ ‰ÏÚL ‰‚È‚Á ¯Oa¿«¬ƒ»∆»»ƒ«∆«««À¿»¿»
BnÚ ÔÈ¯Úa˙Ó ÔÁÏM‰ ÏÚ BnÚ ÌÈÏBÚ‰ ÔÈÏÈL·z‰83, ««¿ƒƒ»ƒƒ««À¿»ƒ¿«¬ƒƒ

˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡Â84BÓˆÚ ÁÒtk85‰¯Êb . ¿≈»∆¡»ƒ∆»«¬«∆««¿¿≈»
˙·¯Úz‰ ÈtÓ86. ƒ¿≈««¬…∆

ד.83) הלכה פ"ו שם וירושלמי פ"ה, פסחים תוספתא
אחד 84) ולילה ימים לשני נאכל החגיגה בשר כל כי אף

הפסח, עם אחד שולחן על שעלה זה - יג) הלכה (למעלה
חצות. עד אלא נאכל טו.85)אינו הלכה פ"ח למעלה

[ואףֿעלֿפי 86) הפסח. מן בהם נתערב שמא כלומר,
מן  להרחיק כדי אלא התורה מן אינו עצמו בפסח שהאיסור
שלא  לגזירה" "גזירה זו אין שם). בפ"ח (למעלה העבירה
שגזרו  מצאנו פעמים כמה כי ועוד), יא: (שבת כן גזרו
כלומר  היא", גזירה "חדא כי חכמים ואמרו לגזירה, גזירה
הא  אילולא כי השניה, על גם גזרו ראשונה גזירה כשגזרו

קד:]. וחולין ג. ביצה ראה הא, קיימא לא -

.ÂË?ÈL ÁÒÙÏ ÔBL‡¯ ÁÒt ÔÈa ‰Ó87ÔBL‡¯‰ «≈∆«ƒ¿∆«≈ƒ»ƒ
‡ˆnÈ Ï·e ‰‡¯È Ï·a ıÓÁa ¯eÒ‡88ËÁL BÈ‡Â , »¿»≈¿«≈»∆«ƒ»≈¿≈ƒ¿»

ıÓÁ ÏÚ89,‰¯e·ÁÏ ıeÁ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â90, «»≈¿≈ƒƒƒ∆«¬»
B˙ÏÈÎ‡a Ïl‰ ÔeÚËÂ91‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Óe ,92, ¿»«≈«¬ƒ»¿ƒƒƒ¬ƒ»

˙‡ÓË Ï‰w‰ ·¯ ‡ÓË Ì‡ ,‰‡ÓËa ‡·iL ¯LÙ‡Â¿∆¿»∆»…¿À¿»ƒƒ¿»…«»»À¿«
e¯‡aL BÓk ,˙Ó93‰vÓe ıÓÁ - ÈL ÁÒt Ï·‡ . ≈¿∆≈«¿¬»∆«≈ƒ»≈«»

˙Èaa BnÚ94B˙ÏÈÎ‡a Ïl‰ ÔeÚË BÈ‡Â ,95ÔÈ‡ÈˆBÓe , ƒ««ƒ¿≈»«≈«¬ƒ»ƒƒ
B˙¯e·ÁÏ ıeÁ B˙B‡96‰‚È‚Á BnÚ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,97, «¬»¿≈¿ƒƒƒ¬ƒ»
‰‡ÓËa ‡a BÈ‡Â98˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc Ì‰ÈLe .99, ¿≈»¿À¿»¿≈∆ƒ∆««»
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Ô˙iOÚa Ïl‰ ÔÈeÚËe100ÈÏˆ ÔÈÏÎ‡Â ,101˙È·a ¿ƒ«≈«¬ƒ»»¿∆¡»ƒ»ƒ¿«ƒ
„Á‡102¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ103Ô‰Ó ÔÈ¯È˙BÓ ÔÈ‡Â ,104, ∆»««»»¿≈ƒƒ≈∆

ÌˆÚ‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯·BL ÔÈ‡Â105‰ÂLÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ¿≈¿ƒ»∆∆»∆∆¿»»…ƒ¿∆
¯Ó‡pL ¯Á‡Ó ,ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ ÔBL‡¯Ï ÈM‰106ÏÎk : «≈ƒ»ƒ¿»«¿»ƒ≈««∆∆¡«¿»

˙wÁ ˙ˆ˜Ó Ba L¯tL ÈÙÏ ?eOÚÈ ÁÒt‰ ˙wÁÀ««∆««¬¿ƒ∆≈≈ƒ¿»À«
ÁÒt‰107ÌÈ¯·ca ‡l‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÂL BÈ‡L „nÏÏ , «∆«¿«≈∆≈»∆»ƒ∆»«¿»ƒ

Ba eL¯t˙pL108BÙe‚aL ˙Bˆn‰ Ô‰Â ,109˙wÁ' Ì‰Â , ∆ƒ¿»¿¿≈«ƒ¿∆¿¿≈À«
'ÁÒt‰110‰Ê ÏÏkL111ÌÈ¯ˆÓa ¯Ó‡pL112Á˜liL «∆«∆¿»∆∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ∆ƒ»«

¯BOÚaÓ ÁÒt‰113˙c‚‡a Ìc ˙Úb‰ ÔeÚË ‡e‰LÂ , «∆«ƒ∆»¿∆»«»«»«¬À«
·BÊ‡114˙BÊeÊn‰ ÈzLÏÂ ÛB˜LnÏ115ÏÎ‡iLÂ , ≈««¿¿ƒ¿≈«¿¿∆≈»≈

ÔBÊtÁa116˙B¯B„Ï ÌÈ‚‰B ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ ÔÈ‡ -117, ¿ƒ»≈»«¿»ƒ¬ƒ¿
„·Ïa ÌÈ¯ˆÓ ÁÒÙa ‡l‡ eOÚ ‡ÏÂ118. ¿…«¬∆»¿∆«ƒ¿«ƒƒ¿«

צה.87) בפסחים חמץ 88)משנה מהלכות בפ"ג [ראה
יראה  "בל על עובר רבינו שלדעת מג, הערה ח הלכה ומצה
הלשון: משמע וכן בי"ד. ולמעלה שעות משש ימצא" ובל
חג  על ולא הפסח קרבן על שמדובר "השני" - "הראשון"

את 89)הפסח]. שהשוחט ה, הלכה פ"א למעלה ראה
לא  שנאמר לוקה, ברשותו חמץ כזית לו והיה בזמנו הפסח

זבחי. דם חמץ על א,90)תזבח הלכה פ"ט למעלה ראה
חמשה  בליל לחבורה מחבורה הפסח מבשר כזית שהמוציא
חוצה. הבשר מן הבית מן תוציא לא שנאמר לוקה, עשר

טו.91) הלכה פ"ח ולמעלה שם, הלכה 92)משנה למעלה
א.93)יב. הלכה פ"ז נשחט 94)למעלה וגם שם. משנה

צה:). (שם החמץ הלל 95)על אומרים שאין שם, משנה
ל, (ישעיה שנאמר לחג, מקודש הוא אלאֿאםֿכן בלילה,
צה:). (שם חג" התקדש כליל לכם יהיה "השיר כט)

שמפורש 96) ממה רבינו, דברי על תמה הכסףֿמשנה
קא  מאי בוקר, עד ממנו ישאירו דלא "בכלליה צה. בפסחים
להוציא  אסור שני בפסח שגם הרי ממנו". תוציא לא מרבה
דברי  על כאן פסחים במאירי ראה אבל לחבורתו. חוץ
כמו  לחבורה חוץ מוציאין "והשני וז"ל: שכתב המשנה,
גירסא  בגמרא כאן היתה כי מדבריו נראה בגמרא". שיתבאר

ח.97)אחרת. פרק פסחים שם.98)תוספתא תוספתא
השבת 99) ביום באייר י"ד או ניסן י"ד יום חל שאם

שם. ובתוספתא שם במשנה והוא הפסחים, את בו שוחטין
א. הלכה פ"ה למעלה פסח 100)וראה הקרבת בשעת

שרק  - שם) (משנה הלל לומר צריך שני, ופסח ראשון
שאין  שני בפסח הלל אומרים אין אכילה) (בשעת בלילה
קדושת  צריך אין ביום אבל למעלה. ראה לחג, מקודש לילו

צה:). שם (גמרא למעלה 101)חג וראה צה. שם משנה
ד. הלכה אחד,102)פ"ח ובמקום אחת בחבורה כלומר

כשניהם, להחמיר פוסק שרבינו ה, הלכה פ"ט למעלה ראה
היתה  שלרבינו וכנראה פו.). (פסחים שמעון וכר' יהודה כר'
הדין  שני בפסח שגם באופן צה. פסחים בגמרא הגירסא

צה. הערה למעלה ראה אחד, בבית משנה 103)שנאכל
שם. יא.104)פסחים הלכה למעלה ראה 105)ראה

א. הלכה שני.106)למעלה משום 107)בפסח
שם  מפרט הפסח, חוקת ככל שכתב אחרי שם, שבבמדבר
לא  "ועצם כמו שני, פסח של דינים פרטי כמה המקרא
מצות  "על וכן בוקר", עד ממנו ישאירו "ולא תשברו",

יאכלוהו". אותם 108)ומרורים שפירט דברים כלומר,
"ועצם 109)הכתוב. בוקר", עד ממנו ישאירו "לא כמו

אבל  צלי. כמו הקרבן, שבגוף מצוות שאר וכן תשברו", לא
ומצה  לראשון. השני שוה לא הקרבן, בגוף שאינן דברים
מיוחד, באופן המקרא מפרש הקרבן, בגוף שאינן ומרור
בפסחים  הסוגיא ראה ומרור, מצה על נאכל שני פסח שגם

[ובכ"י 111)השני.110)צה. זה "וכלל" צ"ל אולי
הלכה  מתחילה ואחרֿכך שכלל". הפסח חוקת תימן:

וכו'"]. שנאמר "זה במצרים.112)חדשה: שנעשה בפסח
ג):113) יב, (שמות שנאמר כמו ניסן, לחודש בעשור

וכו'". שה איש להם ויקחו הזה, לחודש "בעשור
לו 114) שיש ירוק מין של קלחין ג' והוא: כב). (שם,

שם). (רש"י "ולקחתם 115)גבעולים (שם) שנאמר כמו
המשקוף  אל והגעתם בסף, אשר בדם וטבלתם אזוב אגודת

המזוזות". שתי "ואכלתם 116)ואל יא) (שם, שכתוב כמו
בחפזון". הדורות.117)אותו כל של בפסחים

צו.118) בפסחים משנה
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משלש 1) רגל בכל ישראל נצטוו מצוות ששלש יבאר

בהן. חייבות הנשים ואם הן, ומה רגלים,
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‰‚È‚Á ÈÓÏL18˙ÁÓO ÈÓÏL ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ el‡Â , «¿≈¬ƒ»¿≈≈«ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿«
zÁÓOÂ ÌM zÏÎ‡Â ÌÈÓÏL zÁ·ÊÂ :¯Ó‡pL ;‰‚È‚Á¬ƒ»∆∆¡«¿»«¿»¿»ƒ¿»«¿»»¿»«¿»

EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ19BÊ ‰ÂˆÓa ˙B·iÁ ÌÈLÂ .20. ƒ¿≈¡…∆¿»ƒ«»¿ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

milbx ylyn lbx lka l`xyi eehvp dyrÎzeevn yly"
oaxw dnr `iai ...'i`xd .dgnyde dbibgde di`xd :od el`e
..el` zeevn izye aehÎmeia minly aixwi ...dbibgd .dler
zeaiig miype ..dxen`d dgnyde oda zeaiig miypd oi`

."ef devna

בקרבן  חייבות הנשים אין שהרי הראב"ד עליו והשיג
עמו  שתעלה בעלה עם שתשמח "בשמחה אלא שמחה
אביי  "אמר קידושין במסכת ומקורו אותה". ישמח והוא

משמחה". בעלה אשה
בה  תלוי' השמחה חובת ש"אין רש"י דעת הביא והכס"מ
פשתן", וכלי ומשתה במאכל שישמחנה בעלה על אלא
שלו", שמחה בשלמי משמחה בעלה "אשה התוס' ודעת
לבאר  האריך לא למה הרמב"ם על תפיסה "ואין ומסיים

זה".
על  לא היא הרמב"ם על הקושיא שהרי עיון, צריך ותירוצו
הגמרא  דברי היפך שפסק אלא זה ענין לבאר האריך שלא
במצוה  חייבות ש"נשים ופסק משמחה" בעלה ש"אשה

זו".
('b oniq zepaxw xtq zekln oii it lr)

מצוות 2) שלש אומר: הגלילי יוסי רבי "דתניא, ב: ו, חגיגה
לרגל". בעלותם ישראל וסוכות.3)נצטוו שבועות פסח,

פני 4) אל זכורך כל יראה בשנה פעמים "שלש נאמר: שם
ה'". כתב:5)האדון נב) (מצותֿעשה המצוות' ב'ספר

לי  תחוג רגלים שלש יד), כג, (שמות יתעלה אמרו "והוא
השבועות 6)בשנה". ובחג הסוכות. בחג נאמר זה פסוק

וב'ספרי' אלוקיך", ה' לפני "ושמחת יא): טז, (דברים נאמר
שכל  מלמד וכו' בארץ היית עבד כי "וזכרת אמרו: יב) (שם,

וכו'". בפסח נוהגים בעצרת, שאר 7)שנוהגים אבל
ה"ד). (להלן ראשון של תשלומין אלא אינם הימים,

חובת 8) כבר שקיים (אחרי ימים בשאר לעזרה בא אם אבל
קרבן  להביא חייב אינו – החג) של הראשון ביום הראיה

ז.). (חגיגה יוחנן וכרבי "ולא 9)עולה, א: ז, שם בברייתא
אלא  אינו או בזבחים אומר אתה בזבחים. ריקם, פני יראה
לגבוה  האמורה ראיה אף וכו' הוא ודין ובמנחות, בעופות
ראיה  שעולת מפורש הרי ומנחות)". עופות (ולא זבחים -
(פ' במכילתא אבל העוף, מן ולא הבהמה מן אלא אינה
נאמר: ובמנחות" בעופות אלא אינו "או במקום משפטים)
שגם  עופות, ממעט אינו זה ולפי בכספים", אלא אינו "או
כאן  ובכסףֿמשנה ז. חגיגה 'מאירי' (ראה הזבחים בכלל הם

קורקוס). מהר"י "ולא".10)בשם לומר וכל 11)צריך
והשלים  אם אבל הימים, בשאר השלים לא אם אלא אינו זה
הראשון  של תשלומין הם הרי הימים, בשאר קרבן והביא
ספר'). ('קרית ה'עשה' ועל ה'לאו' על עובר ואינו

מהל'12) (פי"ח עליו לוקין אין מעשה בו שאין ולאו

ה"ב). (הוצאת 13)סנהדרין פ"א חגיגה תוספתא
הבאים  שלמים חגיגה, היא "איזו (232 ,22 עמ' צוקרמנדל
לי, "תחוג יד) כג, (שמות הגדול במדרש וכ"ה לחגיגה".

חגיגה". שלמי וחגותם 14)שיקריב "דתניא, א: ט, חגיגה
חוגג  יהא יכול מא) כג, (ויקרא ימים שבעת לה' חג אותו
חוגג  אתה ואי חוגג אתה אותו אותו, ת"ל שבעה, כל והולך

לתשלומין". – שבעה נאמר למה א"כ שבעה, שם 15)כל
ישראל  נצטוו מצוות שלש אומר: הגלילי יוסי "רבי ב: ו,

ושמחה". וחגיגה ראיה לרגל: העוף,16)בעלותם מן ולא
מן  באים "השלמים הי"א: הקרבנות מעשה מהל' פ"א ראה
בא  העוף ואין וכו' הבקר ומן העזים ומן הכבשים

וכו'17)לשלמים". הגלילי יוסי רבי "דתניא, ב: ו, שם
באנשים  נוהגת שהשמחה בשתיהן, שאין מה בשמחה יש

מה שהזמן ובנשים, מצוותֿעשה שהן בשתיהן". שאין
אצל  שריבה כמו במיוחד אותן ריבה לא והכתוב גרמא,
את  להוציא "זכור, אמרו - א ד, ושם (רש"י). שמחה

גם 18)הנשים". מקריב חגיגה, לשלמי נוסף כלומר,
שמחה. אלא 19)שלמי החג בשמחת נאמר לא זה פסוק

קרבן  בזביחת היא שהשמחה מכאן שנראה הרי עיבל, בהר
שלמים, זביחת ע"י היא החג שמחת אצלנו כן כמו שלמים,
שמחה, כאן "נאמר יא) טז, (דברים ב'ספרי' למדנו שכך
להלן  האמורה שמחה מה שמחה. עיבל) (בהר להלן ונאמרה

שלמים". – כאן האמורה שמחה אף שלמים, של 20)–
בשמחה  יש וכו' הגלילי יוסי רבי "דתניא, ו:) (חגיגה שמחה
באנשים  נוהגת שהשמחה וראי') (בחגיגה בשתיהן שאין מה
וביתך" אתה "ושמחת כו) יד, (דברים שנאמר ובנשים",
ולא  עליה. שהחיוב ז:) השנה (ראש זירא וכרבי שם). (רש"י
החובה  שאין משמחה", בעלה "אשה (שם) שאמר כאביי
מעשה  מהל' פי"ד (לחםֿמשנה בעלה על אלא עליה

כאן). וכסףֿמשנה בראב"ד וראה הי"ד. הקרבנות

.·‰i‡¯‰21‰‚È‚Á‰Â22,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL Ô‰Ï ÔÈ‡ »¿ƒ»¿«¬ƒ»≈»∆ƒƒ«»
B„È ˙zÓk LÈ‡ :¯Ó‡pL23È¯·cÓ Ï·‡ .¯ÓB‚Â ∆∆¡«ƒ¿«¿«»¿≈¬»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ24‰ÂMÓ ˙BÁt ‰i‡¯ ˙ÏBÚ Ôa¯˜ ‡‰È ‡lL , ¿ƒ∆…¿≈»¿««¿ƒ»»ƒ»∆
ÛÒÎ ‰ÚÓ25ÈzL ‰ÂMÓ ˙BÁt ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡ÏÂ , »»∆∆¿…«¿≈¬ƒ»»ƒ»∆¿≈

ÛÒk26B¯LÚ ÈÙk ‡È·‰Ï ‰ÂˆÓe .27˙zÓk :¯Ó‡pL , ∆∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»¿∆∆¡«¿«¿«
B„È28. »

כו'21) שיעור להם שאין דברים "ואלו מ"א: פ"א פאה
וכו'". פאה 22)הראיון המשנה, דברי על - א ז, בחגיגה

לו  אין הראיון לומר אנו כסבורין יוחנן, רבי  "אמר שם:
רבי  שבא עד למטה, שיעור לו יש אבל למעלה, שיעור
למטה. ולא למעלה לא שיעור לו אין ולימד ברבי, הושעיא
כסף", שתי והחגיגה כסף מעה הראי' אומרים, חכמים אבל
להלן. וראה התורה, מן שיעור לה אין החגיגה שגם הרי

מה 23) כפי אלא שיעור כאן שאין נראה הפסוק "מפשטות
מצות  של הקודמים הפסוקים על מוסב הזה והפסק שירצה,

ספר'). ('קרית חגיגה" וקרבן ראיה רבי 24)קרבן דברי
למעלה). הובאו שם, (חגיגה עשרה 25)יוחנן שש משקלו

המשניות, בפירוש רבינו שכתב מה ראה כסף. שעורות
חגיגה. מס' ושתים 26)בתחילת שלושים כסף, מעות שתי

(משנה, הלל כבית ופסק שם). המשניות, (פירוש שעורות
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שהחגיגה  מזה: ההיפך הסוברים שמאי כבית ולא ב.) חגיגה
כסף. שתי והראיה כסף מעה מעה 27)היא של שהשיעור

- משגת שידו למי אבל "לפחות", רק זהו כסף ושתי כסף
השגתו. כפי להביא עליו ב.28)מצוה ח, חגיגה משנה,

.‚¯eÚL ÌÈÓÎÁ Ô‰a e˙ ‡Ï ‰ÁÓO ÈÓÏL29˙Úa . «¿≈ƒ¿»…»¿»∆¬»ƒƒ¿≈
˙Ba¯˜ B„Èa eÈ‰ Ì‡ ,‚ÁÏ ÌÈÏLe¯ÈÏ Ì„‡ ‰ÏÚiL∆«¬∆»»ƒ»«ƒ»…ƒ»¿»»¿¿

ÛÒk BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,Ì‡È·È - ‰i‡¯‰30Ba ˙B˜Ï »¿ƒ»¿ƒ≈«¬∆ƒ∆∆ƒ¿
ÛÒÎ ‰ÂL ‡È·È ‡Ï - ÛÒk B„Èa ÔÈ‡ Ì‡Â .Ôa¯w‰31. «»¿»¿ƒ≈¿»∆∆…»ƒ»∆»∆

¯eÒ‡ - ÌÈ·e‰Ê ‰nk ‰ÂL B„Èa ‰È‰ elÙ‡32BÏ ¬ƒ»»¿»»∆«»¿ƒ»
e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ .Ôa¯˜ ‡ÏÂ ÛÒk ‡Ïa Ì˜È¯ ˙BÏÚÏ«¬≈»¿…∆∆¿…»¿»¿»»»¿
‡ˆÓÈ ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ?ÛÒk ‰ÂL B„Èa ‰ÏÚiL∆«¬∆¿»»∆∆∆¿≈»∆»…ƒ¿»

ÌÈ‚ÈÒ ˙BÚn‰ e‡ˆnÈ ‡nL B‡ ,¯kÓÏ33. ƒ¿…∆»ƒ»¿«»ƒƒ

לענין 29) אלא שיעור הוזכר לא ב.) (חגיגה במשנה שהרי
שאין  ודאי כך ומשום שמחה. לענין לא אבל וראיה, חגיגה
להביא  "ומצוה (לחםֿמשנה). שיעור שום שמחה לשלמי
המשנה). על חגיגה, ('מאירי' עשרו" כפי שמחה שלמי

כסף.30) של "וכולן 31)מטבע במשנה: - ב מט, בכורות
נא.): (שם ובגמרא משקלים", חוץ כסף ובשוה בכסף וכו'
ראיה)". עולת =) והראיון ומעשר השקלים מן חוץ "תנא,

יוסף 33)מדרבנן.32) רב תני "והראיון, שם: בכורות,
ה'תוספות' כפירוש רבינו ומפרשה לעזרה", סיגה יביא שלא
יביא  שלא זה על טעם נתינת שזוהי והראיון), ד"ה (שם
תשווה  ולא הכסף בחתיכת סיגים ימצאו שמא כסף, שוה
לא  למכור" ימצא לא "שמא רבינו שכתב ומה מעות. שתי
לומר, צריך "המעות" שכתב (ומה בגמרא. שם נזכר

המעות). לשווה שכוונתו

.„ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa ·È¯˜‰ ‡lL ÈÓ34B˙i‡¯ ˙ÏBÚ ƒ∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»
B˙‚È‚Á ÈÓÏLÂ35˙BÓÈ ¯‡La Ô·È¯˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¿«¿≈¬ƒ»¬≈∆«¿ƒ»ƒ¿»¿

- EÈ‰Ï‡ '‰Ï ‚Áz ÌÈÓÈ ˙Ú·L :¯Ó‡pL ;Ï‚¯‰»∆∆∆∆¡«ƒ¿«»ƒ»…«¡…∆
‰‚È‚ÁÏ ÔÈÈe‡¯ ÔlkL „nÏÓ36ÔBL‡¯ ÈÓeÏLz ÔlÎÂ . ¿«≈∆À»¿ƒ«¬ƒ»¿À»«¿≈ƒ
Ì‰37. ≈

וחג 34) הסוכות חג לענין ה"ז להלן וראה הפסח, חג של
החג 35)השבועות. ימי בכל כי כתב לא שמחה ושלמי

('תוספות  תשלומין מטעם זה ואין בשמחה, חייב הוא
שם  פ"א התוספתא כוונת (וזוהי מ"ו). פי"א חגיגה יוםֿטוב'
מהֿשאיןֿכן  שבעה, כל וכו' נוהגת "שמחה (232 ,22 (עמוד
בשמחה). יש ד"ה ז: שם 'תוספות' ועי' בשתיהם".

שבעת 36) אומר, הגלילי יוסי "רבי בא: פרשת מכילתא,
הפסח  ימי שבעת להביא טז) (דברים אלוקיך לה' תחוג ימים
אומר  כשהוא (=הסוכות), בחג אלא אינו או חגיגה, שיטענו
אני  ומה אמור, חג הרי כז) (ויקרא לה' חג אותו וחגותם
הפסח  ימי שבעת להביא לה', תחוג ימים שבעת מקיים

ז  שפסוק ואע"פ א. ט, בחגיגה וכן חגיגה". נאמר שיטענו ה
זה  לענין מחגיגה ראיה למדו – בראיה ולא בחגיגה
כאן. ספר' ב'קרית וראה תשלומין). ד"ה ב. שם ('תוספות'

(ראה 37) החג של ראשון ביום להקריב המצוה עיקר
חייב  בראשון הקריב לא אם ורק ה"ה), ולהלן ה"א, למעלה
חגיגה  במס' יוחנן רבי כדעת הרגל, מימות באחד להשלימן

אושעיא. כרבי ודלא שם,

.‰ÔBL‡¯a ·È¯˜‰Ïe ÌÈc˜‰Ï ‰ÂˆÓe38·È¯˜‰ ‡Ï . ƒ¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ…ƒ¿ƒ
„ÈÊÓ ÔÈa ‚‚BL ÔÈa ,ÔBL‡¯a39ÈMa ·È¯˜È -40ÏÎÂ . »ƒ≈≈≈≈ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿»

‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ó‰41„ÚBnÓ È‚e :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , «¿«≈¬≈∆¿À∆¿»»∆¡«≈ƒ≈
ÈzÙÒ‡42. »«¿ƒ

מצוה 38) החג, ימי שאר במשך להשלים אפשר כי אף
למעלה  ראה החיוב, עיקר שהוא בראשון ולהקריב להקדים

ביו"ט 39)ה"א. חג שלא "מי שם): (חגיגה (במשנה
חג", שלא "מי ולשון הרגל". כל את חוגג חג, של הראשון
לענין  וכן במזיד. בין בשוגג בין משמעה סתם, שנאמרה
דרבי  אליבא ראשון לפסח תשלומין הוא שאף שני, פסח
צג. בפסחים נראה (כן שני פסח מביא מזיד גם נתן,
שם  והגמרא שני, פסח מביא מזיד שגם אמרה שהברייתא
כו, בברכות שאמרו ומה נתן). לרבי רבי בין מחלקת אינה
במנחה, משלים אינו במזיד שחרית תפילת ביטל שאם - א
הרגל  כל כאן אבל שחרית, של זמנה שעבר משום היינו

הוא). וכו'.40)זמנו וכו' בשלישי יאחר ולא
על 41) איתן' 'יד (הגהות פושע נקרא - ב ז, ובחגיגה

ח.). מגילה הרש"ש והגהות א:42)הרמב"ם, כח, ברכות
ישראל  דבית שונאיהון על אתי תברא יוסף, רב "כדמתרגם
על  יבוא שבר פירוש: דבירושלים", מועדיא זמני דאחרו על
את  איחרו אשר על נהור) סגי (בלשון ישראל של שונאיהם
המועדים  שזמני רבינו, ומפרש בירושלים. המועדים זמני
ביום  בזמנן, הקריבו ולא שאיחרו הרגלים קרבנות הם
(הגהות  כדמתרגם ד"ה שם ה'תוספות' כדברי ולא ראשון,

הרמב"ם). על להרש"ש ומקורים וחידושים איתן', 'יד

.ÂÏ‚¯‰ ¯·Ú43‚Á ‡ÏÂ44B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ -45. »«»∆∆¿…«≈«»¿«¬»
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ46.Ô˜˙Ï ÏÎeÈ ‡Ï ˙eÚÓ :¯Ó‡ ¿«∆¿«≈∆¡«¿À»…«ƒ¿…

א.43) ט, חגיגה החג.44)משנה, קרבנות הביא לא
מביאם 45) אבל להקריבם. מחויב אינו הרגל שעבר כיון

כדין  באחריותם, חייב אינו מתו או אבדו ואם נדבה, בתור
שם). חגיגה אבן' 'טורי (ראה נדבה מה 46)קרבנות הוא

מעוות  "איזהו שם: במשנה, מנסיא בן שמעון רבי שאמר
ממנה  והוליד הערוה על הבא זה להתקן, יכול שאינו
בן  שמעון שרבי שכתב, שם חגיגה ב'מאירי' וראה ממזר",
שאיֿאפשר  עבירה העובר שכל להוסיף: אלא בא לא מנסיא

לתקון. יוכל לא מעוות בכלל הוא להשיבה, לו

.Ê˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈa ‚Á ‡lL ÈÓ47 ƒ∆…«¿»ƒ∆««À
‡e‰L ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ·e Ï‚¯‰ Ïk ˙‡ ‚‚BÁ -≈∆»»∆∆¿»«¬∆

ÈÈÓL48‡e‰ ÔBL‡¯ ÈÓeÏLz ÈÈÓM‰ Û‡Â .49ÔÎÂ . ¿ƒƒ¿««¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈
,‰Ú·L Ïk ‚‚BÁ - ˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈa ‚Á ‡lL ÈÓƒ∆…«¿««»≈»ƒ¿»
‚Á ¯Á‡lL ÌÈÓÈ ˙LL Ïk ÔÈÓeÏLz BÏ LÈÂ¿≈«¿ƒ»≈∆»ƒ∆¿«««
‚ÁL ,¯Ó‡ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .˙BÚe·M‰«»¿»»∆ƒƒ«¿»∆¡«∆«

ÔÈÓeÏL˙Ï ˙Bvn‰ ‚Ák ˙BÚe·M‰50. «»¿«««¿«¿ƒ

ה"ד.47) למעלה ראה הפסח, חג ולענין שם. חגיגה משנה,
עצרת.48) הוא 49)שמיני קש"ב פז"ר שלענין אףֿעלֿפי

הוא  הרי תשלומין לענין מז.), (סוכה עצמו בפני כרגל
שם. בגמרא מפורש מפסוק כן ולמדו ראשון, של תשלומין

לה 50) שיש לעצרת מנין וכו' אלעזר "א"ר א: יז, בחגיגה
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ובחג  המצות בחג טז) (דברים שנאמר שבעה, כל תשלומין
חג  מה המצות. לחג השבועות חג מקיש וכו' השבועות
לה  יש השבועות חג אף שבעה, כל תשלומין לה יש המצות

שבעה". כל תשלומין

.Á˙‡ ‡Ï ÔÈÁBc ÔÈ‡ ‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ‰i‡¯ ˙ÏBÚ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»≈»ƒ…∆
˙aM‰51‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÏÂ52ÔÓÊ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ , ««»¿…∆«À¿»¿ƒ∆≈»∆¿«

- ÌBi‰ ‚‚BÁ BÈ‡ Ì‡L ;¯eav‰ ˙Ba¯˜k Úe·»̃«¿»¿¿«ƒ∆ƒ≈≈«
¯ÁÓÏ ‚‚BÁ53e¯‡aL BÓk ,54ÌBÈ ˙‡ ÔÈÁBc Ï·‡ . ≈¿»»¿∆≈«¿¬»ƒ∆

·BË55¯„ ·BË ÌBÈa ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈ ¿««ƒ∆≈«¿ƒƒ¿¿»ƒ
˙B·„e56‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ‰i‡¯ ˙ÏBÚ ÔÈ·È¯˜Ó - ¿»«¿ƒƒ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»

‡l‡ ,˙B·„e ÌÈ¯„ el‡ ÔÈ‡L ;‰ÁÓO ÈÓÏLÂ¿«¿≈ƒ¿»∆≈≈¿»ƒ¿»∆»
.˙B·BÁ

שבחג.51) בשבת אותם מקריבין אין אם 52)שלעולם
מקריבים  אין השרת, כלי או הכהנים או הבעלים נטמאו

הטומאה 53)אותם. את דוחה זמן לו שקבוע קרבן שכל
להם  יש שהרי זמן, להם קבוע אין ואלו השבת, ואת
שבעה, כל תשלומין להו דאית "וכיון שבעה, כל תשלומין
טומאה" דחו לא שבת, דחו שלא ומכיון השבת. את דחו לא
לה  יש היא שאף ראיה, לעולת והואֿהדין עו:) (פסחים

(כסףֿמשנה). וה"ז.54)תשלומין ה"ד למעלה
זמן 55) להם קבוע אין כי ואף יז.) (חגיגה הלל בית כדעת

יפשע  שמא לחוש יש – הרגל ימי בשאר להשלים ואפשר
שם). ורש"י כ: (ביצה יביא ולא המועד ימי בשאר יאנס או

קבוע 56) שאין כיון לחומרא. ופסק כ:) יט: (שם מחלוקת
(שם). החג אחר להקריבן ואפשר זמן, להם

.ËB˙‚È‚Á ÈÓÏLÂ B˙i‡¯ ˙ÏBÚ ·È¯˜n‰ ·È¯˜nLk¿∆«¿ƒ««¿ƒ«¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ»
Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ - ·BË ÌBÈa B˙ÁÓOÂ57BÁk ÏÎa58, ¿ƒ¿»¿≈¬≈∆¿»…

‰ÎÈÓqL Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÓi‰ ¯‡La ‰OBÚL C¯„k¿∆∆∆∆ƒ¿»«»ƒ««ƒ∆¿ƒ»
˙·kÚÓ dÈ‡59˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL BÓk ,60, ≈»¿«∆∆¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»

˙e·L ÌeMÓ ‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï61. …»¿»∆»ƒ¿

ידו",57) את "וסמך ד) א, (ויקרא נאמר נדבה בעולת
העו  את "ויקרב טז) ט, (שם נאמר חובה ויעשה ובעולת לה

נדבה, עולת "כמשפט כ.) (ביצה בברייתא ואמרו במשפט".
נדבה  שלמי אצל וגם סמיכה", שטעונה חובה עולת על למד
ידו", וסמך – קרבנו שלמים זבח "ואם אֿב) ג, (שם כתוב
- חובה, ועולת נדבה משלמי שם) (ביצה הלל בית ולמדו

סמיכה. טעונין הם אף חובה ב.58)ששלמי טז, חגיגה
במשנה 59) צג. (מנחות נתכפר גםֿכן סמך, לא שאם

צג:). שם הי"ב.60)ובברייתא חכמים,61)פ"ג שגזרו
וביום  בשבת בהמה גבי על לרכוב ולא באילן לעלות שלא
משתמש  הוא הרי כחו בכל וכשסומך לו:), (ביצה טוב
וראה  שבות, משום בה גזרו לא ואףֿעלֿפיֿכן חיים, בבעלי

ב. טז, בחגיגה

.ÈÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ - ˙ÓÂ B˙i‡¯ ˙ÏBÚ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ«¿ƒ»»≈«¿ƒ«»ƒ
d‡È·‰Ï62ÌÈ¯„ „ÚBÓ ÏL BlÁa ·È¯˜‰Ï ¯zÓ . «¬ƒ»À»¿«¿ƒ¿À∆≈¿»ƒ
˙B·„e63„·Ï ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eOÚz ‰l‡ :¯Ó‡pL ; ¿»∆∆¡«≈∆«¬«¿¬≈∆¿«

ÌÎÈ˙·„Â ÌÎÈ¯„pÓ64Ï‚¯a ÔÈ·¯wL ÏÏkÓ ,65. ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿…≈∆ƒ¿»∆¿≈ƒ»∆∆
˙„ÏBÈ ˙ÏBÚÂ Ú¯ˆÓ ˙ÏBÚ BÓk - ÌÎÈ˙ÏÚÏ66. ¿……≈∆¿«¿…»¿«∆∆

˙B‡˜ ˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓ ‡È·‰Ï - ÌÎÈ˙ÁÓÏe67. ¿ƒ¿…≈∆¿»ƒƒ¿«≈ƒ¿«¿»
¯ÈÊ ÈÓÏL ˙Ba¯Ï - ÌÎÈÓÏLÏe68ÔÈ·¯˜ Ïk‰ . ¿«¿≈∆¿««¿≈»ƒ«…¿≈ƒ

„ÚBna69.·BË ÌBÈa ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡Â , «≈¿≈¿≈ƒ¿

ה"א.62) פ"א חגיגה ב'ירושלמי' גם וראה ב. נא, בכורות
א.63) ז, חגיגה ב. יט, ביצה ב. יד, וגו'64)תמורה

ולשלמיכם. ולנסיכם ולמנחותיכם תמורה,65)לעולותיכם
קרבן 66)שם. מביאים והיולדת שהמצורע שם. תמורה,

כ  יד, ושם יולדות, לענין ו יב, (ויקרא טהרתם בעת עולה
מצורע). המנחה 67)לענין היא חוטא, מנחת שם. תמורה,

יא), ה, (שם ידו הגיעה ולא חטאת כשיתחייב העני שמקריב
מביא  הסוטה את כשמשקין סוטה, מנחת היא קנאות ומנחת

טו). ה, (במדבר מנחה שביום 68)בעלה שם. תמורה,
יד). ו, (במדבר לשלמים איל מביא נזירותו ימי לו מלאות

מועד.69) של בחולו כלומר,

.‡ÈÌÈa¯Ó ÌÈÏÎB‡ BÏ ‰È‰L ÈÓe70ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎe ƒ∆»»¿ƒ¿Àƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÈËÚeÓ ‰i‡¯ ˙BÏBÚÂ ÔÈa¯Ó ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡È·Ó -71. ≈ƒ«¿≈¬ƒ»¿Àƒ¿¿ƒ»»ƒ

ÔÈËÚeÓ ÔÈÏÎB‡ BÏ eÈ‰72‡È·Ó - ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎe »¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿Àƒ≈ƒ
˙BËÚeÓ ‰‚È‚Á ÈÓÏLÂ ˙Ba¯Ó ‰i‡¯ ˙BÏBÚ73eÈ‰ . ¿ƒ»¿À¿«¿≈¬ƒ»»»

e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ - ËÚeÓ ‰ÊÂ ‰Ê74‰ÚnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï : ∆»∆»«∆»¿…ƒ¿…ƒ»»
‰Ê ÏÚ - ‰a¯Ó ‰ÊÂ ‰Ê .ÌÈÓÏLÏ ÛÒk ÈzLe ‰ÏBÚÏ¿»¿≈∆∆ƒ¿»ƒ∆»∆¿À∆«∆

.CÏ Ô˙ ¯L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙k¯·k :¯Ó‡∆¡«¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

מרובים.70) ביתו בני ב.71)כלומר, ח, חגיגה משנה,
במשנה.72) שמא 73)שם מועטין, והאוכלים הואיל

('מאירי'). הפסול לבית ויבוא למעלה 74)ישאירו ראה
ה"ב.

á"ôùú'ä èáù 'ä éùéù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בראיה 1) ושהחייב בראיה, חייבים האנשים כל אם יבאר

בחגיגה. חייב
.‡ÌÈL‡‰ ÏÎÂ .‰i‡¯‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL»ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ»¿ƒ»¿»»¬»ƒ

,ÔË˜Â ‰ËBLÂ ,Ìl‡Â L¯ÁÓ ıeÁ ,‰i‡¯a ÌÈ·iÁ«»ƒ»¿ƒ»≈≈≈¿ƒ≈¿∆¿»»
¯bÁÂ ‡ÓeÒÂ2C¯‰Â ‰ÏBÁ‰Â Ô˜f‰ ÔÎÂ ,Ï¯ÚÂ ‡ÓËÂ ,3 ¿»¿ƒ≈¿»≈¿»≈¿≈«»≈¿«∆¿»«
„‡Ó ‚Ú‰Â4Ïk .Ô‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ˙BÏÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L ¿∆»…¿…∆≈»¿ƒ«¬««¿≈∆»

ÔÈ·iÁ ÌÈL‡‰ Ïk ¯‡Le ,ÔÈ¯eËt ¯OÚ „Á‡‰ el‡≈»««»»¿ƒ¿»»»¬»ƒ«»ƒ
¯a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L¯Á‰ .‰i‡¯a5L¯Á elÙ‡ , »¿ƒ»«≈≈««ƒ∆¿«≈¬ƒ≈≈

˙Á‡ BÊ‡a6BÈÚa ‡Óeq‰ ÔÎÂ .‰i‡¯‰ ÔÓ ¯eËt - ¿»¿««»ƒ»¿ƒ»¿≈«»¿≈
Û‡ ,Ìl‡‰ .¯eËt - ˙Á‡ BÏ‚¯a ¯bÁ B‡ ˙Á‡ÏÚ ««ƒ≈¿«¿««»»ƒ≈««

ÌeËÓË .¯eËt - ÚÓBL ‡e‰L Èt7ÒBÈ‚B¯c‡Â8- ƒ∆≈«»À¿¿«¿¿ƒ
‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt9„·Ú BÈˆÁL ÈÓ . ¿ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ»ƒ∆∆¿∆∆

ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ10BaL ˙e„·Ú „ˆ ÈtÓ ¯eËt -11. ¿∆¿∆ƒ»ƒ¿≈««¿∆
‡e‰ È¯‰ ?‰i‡¯‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ ÏkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»≈¿ƒƒ»¿ƒ»¬≈

E¯eÎÊ ÏÎ ‰‡¯È :¯ÓB‡12.ÌÈLp‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï - ≈≈»∆»¿¿¿ƒ∆«»ƒ
ÔÈ‡ - da ˙B·iÁ ÌÈLp‰ ÔÈ‡L ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈∆≈«»ƒ«»»≈

da ÌÈ·iÁ ÌÈ„·Ú‰13ÏÎ ‡B·a :¯Ó‡ È¯‰ ,„BÚÂ . »¬»ƒ«»ƒ»¿¬≈∆¡«¿»
ÏÎ ‡B·a :¯Ó‡Â .ÌÈ„·Ú‰ ‡ÈˆB‰Ï - Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ»¬»ƒ¿∆¡«¿»
ÈÙÏ ˙B‡¯‰Ï ÔÈ‡a Ô‰L ÌLk - ˙B‡¯Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈»¿≈∆≈»ƒ¿≈»ƒ¿≈
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dbibgקסח zekld - zepaxw xtq - hay 'd iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

'‰14˙È·e BL„˜ ¯„‰ ˙B‡¯Ï ÌÈ‡a Ì‰ Ck ,»≈»ƒƒ¿¬«»¿≈
‰‡B¯ BÈ‡L ,‡ÓeÒ ‡ÈˆB‰Ï .B˙ÈÎL15elÙ‡ . ¿ƒ»¿ƒ»∆≈∆¬ƒ

‰ÓÏL B˙i‡¯ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙Á‡ BÈÚ ˙ÈÓÒ16ÌLÂ . ƒ¿≈≈««∆¬≈≈¿ƒ»¿≈»¿»
BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ‡ÈˆB‰Ï - eÚÓLÈ ÔÚÓÏ :¯Ó‡∆¡«¿««ƒ¿¿¿ƒƒ∆≈

‰¯eÓ‚ ‰ÚÈÓL17ÈÓ ‡ÈˆB‰Ï - e„ÓÏÈ ÔÚÓÏe . ¿ƒ»¿»¿««ƒ¿¿¿ƒƒ
¯a„Ó BÈ‡L18‰eˆÓ - „ÓÏÏ ‰eˆÓ‰ ÏkL ; ∆≈¿«≈∆»«¿À∆ƒ¿…¿À∆

„nÏÏ19ÈÓ - '‰ Èt ˙‡ ˙B‡¯Ï E˙ÏÚa :¯Ó‡Â . ¿«≈¿∆¡««¬…¿≈»∆¿≈ƒ
Ô˜ÊÂ ‰ÏBÁÂ ¯bÁ ‡ÈˆB‰Ï ,ÂÈÏ‚¯a ˙BÏÚÏ ÏBÎiL∆»«¬¿«¿»¿ƒƒ≈¿∆¿»≈

‚ÚÂ20ÔÈ‡L ,Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe . ¿»…¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»∆≈
‰‡È·Ï Èe‡¯ ‡Óh‰21‡Óhk Òe‡Ó Ï¯Ú‰ ÔÎÂ ,22. «»≈»¿ƒ»¿≈∆»≈»«»≈

ã ycew zegiyn zecewp ã

on oixeht el` lky oipne .xeht ..zg` epira `neqd"
mi`a mdy myk ,ze`xl l`xyi lk `eaa xn`p ...'i`xd
ziae eycw xcd ze`xl mi`a md jk ,'d iptl ze`xdl

,zg` epir zinqp elit` ,d`ex epi`y `neq `ivedl ,ezpiky
."dxenb dnily ezii`x oi` ixdy

רואה  הוא מה חגיגה, מסכת על התורה' ב'אור מבואר
אדם  של עיניו שתי וענין כו' אתה אף עיניו, בשתי אותך
"הדר  הלשונות: שני מבוארים ומעתה וסוכ"ע. ממכ"ע הוא

ממכ"ע. – שכינתו" "ובית סוכ"ע, – קדשו"
(c oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

משובשת 2) דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה "מי הוא שוטה
ט) הלכה עדות מהלכות ט (פרק הדברים" מן בדבר תמיד
מן  באחד שוטה שאפילו ג:), (חגיגה יוחנן ר' וכדעת
לאחוז  יכול שאינו זה, הוא וקטן שוטה. הוא הרי הדברים
הוא  אם אבל הבית, להר מירושלים ולעלות אביו של בידו
לחנכו  כדי להעלותו אביו חייב אביו, של בידו לאחוז יכול

ברגליו.3)במצוות. לעלות יכול מפונק,4)שאינו
שאינו  "ומי שם: ובמשנה ברכיבה. אלא ברגליו הולך שאינו
שם, בגמרא ופירשו (ד.) בברייתא וכן ברגליו" לעלות יכול

מפונקים. לאנשים גם שומע 5)שהכוונה שאינו מכיוון
ב:). (חגיגה מהראייה תנחום,6)פטור ר' דברי ג. שם

שחרש  "באזניהם", יא) לא, (דברים שנאמר ממה כן ולמד
הראייה. מן פטור אחת זכרות 7)באזנו אבר לא לו שאין

אטום. הוא אלא נקבות, אבר זכרות 8)ולא אבר לו "שיש
נקבה". אם זכר הוא אם הוא וספק נקבות ואשה 9)ואבר

עב. ביבמות (ראה זכר ערל ספק ומטעם הראיה. מן פטורה
בתרומה  שאסור ט הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י ופרק
אלא  אינו ערל של פטורו כל שהרי אסור, אינו זה) מטעם
וטומטום  שם), עיין ההלכה, בסוף (להלן מאוס שהוא משום
שכתבו  כמו מאוס, אינו למולו, אפשר ואי אטום שהוא
במשנה  וראה התם. המתחיל דיבור עב: ביבמות התוספות
הוא  טומטום שפטור פירשו ד.) (חגיגה ובגמרא למלך.
מיעטו  זאת ובכל זכר שהוא וניכר בחוץ כשביציו אפילו

כן. נראה לא רבינו ומדברי הראיה, מן "אם 10)הכתוב
ע  היה היה אם או מהן, אחד ושחררו שותפין שני של בד

מקצתו  ושחרר דמיו קצת (מהעבד) ממנו וקבל אחד אדון לו
אם  אבל חורין, בן וחצי עבד לחצי נחשב הדמים, באלו
כלום  אינו זה הרי שטר, ידי על חציו האדון אותו שחרר

בשטר". וזהו קנה לא עבדו חצי המשחרר אצלנו שעיקר לפי
האדון 11) פני אל זכורך כל "יראה יז) כג, (שמות שנאמר

יצא  אחד, אדון אלא לו שאין "מי ד.) (בחגיגה ודרשו ה'",
אלא  זו דרשה נצרכה ולא אחר". אדון לו שיש (עבד) זה
היקש  יש שלם עבד אבל חורין, בן וחציו עבד שחציו למי
שם). (חגיגה פטור שהוא מאשה "לה" "לה" של

ונשים 12) היא גרמא שהזמן עשה מצות כי ואף ד. חגיגה
זה  במיעוט צורך יש - גרמא שהזמן עשה ממצוות פטורות
של  הלימוד את שווה בגזירה נלמד שלא כדי זכורך כל של

בה. חייבות שנשים הקהל ממצוות ראיה" לפי 13)"ראיה
כ) יט, (ויקרא לה" ניתן לא חופשה "או נאמר: שבשפחה
א) כד, (דברים כריתות" ספר לה "וכתב נאמר: ובאשה
שכל  מאשה, "לה" "לה" שווה בגזירה ושפחה עבד ולמדו
ד.). (חגיגה בה חייב העבד אין בה חייבת שהאשה מצוה

אותם.14) רואה שהקב"ה כמו שם 15)כלומר, בגמרא
רגלים" "שלוש הפסוק מן ראיה ממצות סומא ממעטים
וכו'". ולסומא ולחולה לחיגר פרט "רגלים יד) שם (שמות

שהקב"ה 16) להיראות, בא שהוא כשם לראות בא הוא ואין
(חגיגה  אחת בעין אלא רואה אינו והוא עיניו בשתי רואהו
שם, (שמות שנאמר ממה כן למדו (שם) בגמרא אבל ב.)
אף  עיניו בשתי לראות מה יראה יראה ולומדים "יראה", יז)

עיניו. בשתי זה 17)ליראות מפסוק למדו ג. בחגיגה
ממה  למדו אחת באזנו חרש ואילו שומע. ואינו למדבר
אחת. באזנו חרש ולא "באזניהם" יא) לא, (דברים שנאמר

משנה. בלחם ללמוד 18)וראה ויכול שומע הוא אם אף
לאחרים.19)לעצמו. ללמד יכול איננו מדבר שאינו וזה

"קרי אמרו: בגמרא ילמדּו".ושם למען בגמרא 20)ביה ְְַ
יד) כג, (שמות שנאמר ממה אלו דברים למדו ד. שם
יכול  שאינו ולזקן ולסומא ולחולה לחיגר פרט - "רגלים

ברגליו". ושם 21)לעלות למקדש. להיכנס לטמא שאסור
יב, (דברים שנאמר ממה הראיה מן פטור שטמא למדו ד:
בביאה  שישנו "כל - שמה" והבאתם שמה "ובאת הֿו)
שאינו  וכל קרבן) (הבאת בהבאה ישנו למקדש) (בכניסה

בהבאה". אינו עקיבא 22)בביאה "רבי שם: בחגיגה
(כטמא)". הערל את לרבות ד) כב, (ויקרא איש איש אומר
לא  כלומר דמאיס, משום יוסף רב פירשה עב: ביבמות אבל
שלא  וללמדנו מאוס, שהוא מפני אלא הכתוב מריבוי
כגון  גבוה לעניין דווקא אלא וכל, מכל לטמא השווהו
חטאת, למי אבל קרבנות. ועבודת מקדש ובביאת בראייה

ולהזות. לקדש ערל כשר

.·ÌÈ·Ïk ˙‡Bˆ ıa˜Ï BzÎ‡ÏnL ‡e‰Â ,ın˜Ó‰«¿«≈¿∆¿«¿¿«≈«¿»ƒ
˙B¯BÚ‰ „aÚÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23ÔÎÂ ,‰‡eÙ¯Ï B‡ ¿«≈»∆¿«≈»ƒ¿»¿≈

BlL ·ˆÁÓa ˙LÁ Û¯ˆÓ‰24ÔÈ„aÚ‰Â25Èt ÏÚ Û‡ , «¿»≈¿∆««¿»∆¿»«¿»ƒ««ƒ
ÔÙeb ÔÈ¯‰ËÓ el‡ È¯‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ÈtÓ ÔÈÒe‡Ó Ô‰L∆≈¿ƒƒ¿≈¿«¿»¬≈≈¿«¬ƒ»

˙B‡¯Ï Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÔÈÏBÚÂ ÔLeaÏÓe26. «¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿»≈≈»

או 23) יום כיבוסן לפני הבגדים בהן ששורין "ראיתי
נברכת  המתחיל דיבור יז. בתרא בבא רש"י וראה יומיים",

מן 24)הכובסין. מוצאו ממקום נחושת כורה כלומר
שם. בכתובות חנה בר בר וכרבה מעבדי 25)הארץ,

המקמץ 26)עורות. אומרים "אחרים ז: ד. בחגיגה
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קסט dbibg zekld - zepaxw xtq - hay 'd iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(שמות  שנאמר הראיה, מן פטורין והבורסי נחושת והמצרף
אלו  יצאו זכורך כל עם לעלות שיכול מי זכורך" "כל כג)
וראה  רע)". (שריחן זכורך כל עם לעלות ראויין שאינן
"כל  ואדרבה כאחרים הלכה שאין שכתב (שם) במאירי
ויעלו". ומלבושם גופם ויטהרו למעט, ולא הוא לרבות
אינם  ש"אחרים" קורקוס הר"י בשם שם כתב והכסףֿמשנה
הם  הרי כשיטהרו אבל במאיסותם, בעודם אלא ממעטים

אדם. כל כשאר

.‚˙BÏÚÏÂ ÂÈ·‡ ÏL B„Èa ÊÁ‡Ï ÏBÎiL ÔË˜ Ïk»»»∆»∆¡…¿»∆»ƒ¿«¬
˙Èa‰ ¯‰Ï ÌÈÏLe¯ÈÓ27B˙BÏÚ‰Ï ·iÁ ÂÈ·‡ - ƒ»«ƒ¿«««ƒ»ƒ«»¿«¬

ÏÎ ‰‡¯È :¯Ó‡pL ;˙Bˆna BÎpÁÏ È„k ,Ba ˙B‡¯‰Ïe¿≈»¿≈¿«¿«ƒ¿∆∆¡«≈»∆»
E¯eÎÊ28‰ ‰È‰ Ì‡Â .,L¯Á B‡ ‡ÓeÒ B‡ ¯bÁ ÔËw ¿¿¿ƒ»»«»»ƒ≈»≈≈

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÎpÁÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙Á‡a elÙ‡¬ƒ¿««≈«»¿«¿««ƒ∆
‰‡eÙ¯Ï Èe‡¯29Ck ‡e‰Â ÏB„‚ ‰È‰ el‡L ;30‰È‰ - »ƒ¿»∆ƒ»»»¿»»»

.e¯‡aL BÓk ,¯eËt»¿∆≈«¿

שמאי,27) כבית ולא ב. חגיגה במשנה הלל כבית
שהוא  אביו, של כתיפיו על לרכוב יכול אם גם שמחייבים

ביותר. הקטן 28)קטן שחינוך אמרו, ובגמרא שם ברייתא
אסמכתא  אלא אינו זכורך" "כל והפסוק מדרבנן אלא אינו
משנה). (לחם הברייתא לשון אחר נמשך ורבינו בעלמא.

אביו 29) על חיוב אין זאת בכל חייב, יהיה וכשיתרפא
עכשיו. לחנכו.30)לחנכו אביו את חייבו לא לפיכך

.„ÔÓ ¯eËt‰ ÏÎÂ ,‰‚È‚Áa ·iÁ - ‰i‡¯a ·iÁ‰ Ïk»««»ƒ¿ƒ»«»«¬ƒ»¿»«»ƒ
ıeÁ ,‰ÁÓOa ÔÈ·iÁ ÔlÎÂ .‰‚È‚Á‰ ÔÓ ¯eËt - ‰i‡¯‰»¿ƒ»»ƒ«¬ƒ»¿À»«»ƒ¿ƒ¿»

ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÓ31ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á .‡ÓËÂ Ï¯ÚÂ ≈≈≈∆¿»»¿»≈¿»≈≈≈∆¿»»
˙BˆÓ ÏkÓ ÔÈ¯eËt Ô‰ È¯‰ ·eiÁ Èa ÔÈ‡L ÈtÓ -ƒ¿≈∆≈»¿≈ƒ¬≈≈¿ƒƒ»ƒ¿
ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ÈtÓ - ‡ÓËÂ Ï¯ÚÂ ;‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰»¬«»¿»≈¿»≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒ
˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰‡È·Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÌÈL„wa«√»ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿

Lc˜n‰ ˙‡Èa32.˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰·e ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿«¬≈«»¿»

אבל 31) מדבר, ואינו שומע שאינו הוא וחרש ב: בדף שם
בשמחה  חייב מדבר ואינו שומע או שומע ואינו מדבר

לעניין 32)(שם). יב הלכה ב ובפרק טמא. לעניין ג בפרק
לעזרה). בא אינו עצמו הוא אבל קרבנותיו, (שמשלח ערל

.‰‡t¯˙Â ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡ÓeÒ B‡ ¯bÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»ƒ≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÌBÈaL ,‰‚È‚Á‰ ÔÓe ‰i‡¯‰ ÔÓ ¯eËt - ÈMa«≈ƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»∆¿

‚Á‰ ˙BÓÈ ÏkL ;¯eËt ‰È‰ B˙·BÁ33ÈÓeÏLz »»»»∆»¿∆»«¿≈
Ô‰ ÔBL‡¯34ÈÏÈÏa ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk , ƒ≈¿∆≈«¿¿≈ƒƒ¿»¿≈≈

¯ÁÓÏ ¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ35- »ƒ««ƒ∆»«¿»»
¯eËt36ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .37‰Ê È¯‰ - »¬»ƒƒ¿»¿ƒ¬≈∆

Ï‚¯‰ ÈÓÈ CB˙a B˙i‡¯e B˙‚È‚Á ‡È·‰Ï ·iÁ«»¿»ƒ¬ƒ»¿ƒ»¿¿≈»∆∆
.¯‰ËiLk¿∆ƒ¿«

החג.33) ימי שאר וכיוון 34)כלומר שם. יוחנן כר'
להשלים  חיוב עליו אין חיוב, בר היה לא הראשון שביום

הימים. חג.35)בשאר של שני טמא 36)ביום שהרי
וכיוון  א, הלכה למעלה ראה והחגיגה, הראיה מן פטור
ביום, חיוב של רגע אף לו היה לא הראשון ביום שנפטר

בשאר  להשלים חייב אינו שוב - בלילה, נטמא שהרי
(מאירי  יוחנן ר' של רבו שהוא (שם) חזקיה וכדעת הימים.

משנה). ולחם לפני 37)שם ביום חיוב של רגע לו שהיה
הימים. בשאר תשלומין חיוב עליו יש שוב שנטמא,

.Â‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ‰¯ÊÚÏ ‡aL ÈÓ38·iÁ BÈ‡ - ƒ∆»»¬»»¿¿≈∆»≈«»
ÒkiL ˙Ú ÏÎa B„Èa ‰ÏBÚ ‡È·‰Ï39:¯Ó‡pL ‰fL . ¿»ƒ»¿»¿»≈∆ƒ»≈∆∆∆∆¡«

,„·Ïa Ï‚¯‰ ¯wÚa ‡l‡ BÈ‡ - Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯È ‡ÏÂ¿…≈»»«≈»≈∆»¿ƒ«»∆∆ƒ¿«
ÔBL‡¯ ÈÓeÏLz B‡ ÔBL‡¯ ÌBÈ ‡e‰L40‡È·‰ Ì‡Â . ∆ƒ«¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ

d˙B‡ ÔÈ·È¯˜Óe epnÓ ÔÈÏa˜Ó - ‡È·iL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆»ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿ƒƒ»
.¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ‰i‡¯‰L ,‰i‡¯ ˙ÏBÚ ÌLÏ¿≈«¿ƒ»∆»¿ƒ»≈»ƒ

לקיש,38) ריש על החולק יוחנן רבי כדעת היא זו הלכה כל
למצות  שאין הסובר ז. חגיגה שבגמרא הראשון הלשון ולפי
קרבן, הבאת לעניין ובין פנים לראיית בין שיעור, ראיה
כי  אף ראשון כלשון פוסקין שאנו הטעם שם במאירי וראה

אחרון. כלשון פוסקין אנו התלמוד שכבר 39)בכל כיוון
אחת. פעם בי 40)הקריב חג לא שחייב אם הראשון ום

הימים. בשאר בתשלומין

.ÊLÈ¯Ù‰41Ô‰Ó ·È¯˜‰Â B˙‚È‚ÁÏ ˙BÓ‰a ¯OÚ ƒ¿ƒ∆∆¿≈«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ≈∆
˜ÒÙe ÔBL‡¯a Ô˙ˆ˜Ó42·È¯˜Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ·eL - ƒ¿»»»ƒ»«≈≈«¿ƒ

¯‡M‰43Ì˙B‡ ¯iL È¯‰L ,44‡l‡ ,˜Òt ‡Ï Ì‡Â . «¿»∆¬≈ƒ≈»¿ƒ…»«∆»
ÌBi‰ ·È¯˜‰Ï ÏBÎÈ ‡ÏÂ ÌBi‰ B˜Á„45·È¯˜Ó - ¿»«¿…»¿«¿ƒ««¿ƒ

¯ÁÓÏ ¯‡M‰46. «¿»¿»»

ראשון.41) ליום שמפריש פירש ולא הפסיק 42)סתם
ביום, להקריב שהות עוד לו והיה השאר, את הקריב ולא

אוכלין. לו היו כן לקיש 43)וכמו ריש "אמר ח: בחגיגה
ראשון  טוב ביום חמש והקריב לחגיגתו בהמות עשר הפריש
שפסק  כיוון אמר יוחנן ר' שני, טוב ביום חמש ומקריב חוזר
ור' יוחנן (ר' פליגי ולא אבא ר' אמר מקריב, אינו שוב
את  (הפריש בסתם מיירי) יוחנן, (ר' כאן לקיש) בן שמעון
במפרש  מיירי) לקיש בן שמעון (רבי וכאן סתם) הבהמות
חוזר  ראשון, ליום כולן את מפריש שהוא מפורש (שאמר
שם). רש"י - ראשון תשלומי אלא שאינו ומקריבן

ראשון.44) ליום שיהיו רצונו שאין כך, ידי על ומגלה
הכל,45) את להקריב הספיק ולא דחוק היה שהזמן פירוש,

שם). (גמרא מספקת במדה אוכלין לו היו לא אם כן וכמו
ליום 46) שיהיו רצונו שאין גילוי שום כאן אין שהרי

אחר  מקריב שבוודאי ראשון, ליום כמפרש זה והרי ראשון,
לראשון. תשלומין אלא זה שאין כך,

.ÁÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰i‡¯ ˙ÏBÚ47, «¿ƒ»≈»»»∆»ƒ«Àƒ
Ô‰a ·iÁ Ì„‡L ˙Ba¯w‰ ¯‡Lk48ÈÓÏL Ï·‡ . ƒ¿»«»¿»∆»»«»»∆¬»«¿≈

ÌÚ ˙B·¯ÚÓ‰ ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ˙B‡a ‰‚È‚Á¬ƒ»»ƒ¿«¬≈≈ƒ«¿…»ƒ
ÔÈlÁ ˙BÚÓ49d·È¯˜Óe ‰Ó‰a ˙·¯Úz‰ ÔÓ Á˜BÏ , »Àƒ≈«ƒ««¬…∆¿≈»«¿ƒ»

‰‚È‚Á ÈÓÏL50‰ÏÈÎ‡ ¯eÚL ‰È‰iL ‡e‰Â . «¿≈¬ƒ»¿∆ƒ¿∆ƒ¬ƒ»
ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰BL‡¯51,‰·BÁ ‰‚È‚Á ÈÓÏML ÈtÓ . ƒ»ƒ«Àƒƒ¿≈∆«¿≈¬ƒ»»

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‡a BÈ‡ ‰·BÁ ‡e‰L ÏÎÂ52. ¿…∆»≈»∆»ƒ«Àƒ

במעות 47) ולא חולין במעות אלא אותה קונים אין כלומר,
שם). וגמרא ז: חגיגה (משנה של 48)הקדש דבר שכל
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ממה  זאת ולמדו חולין. של ממעות להביאו צריך  חובה
מסת  אלוקיך לה' שבועות חג "ועשית י) טז, (דברים שנאמר
חובתו  מביא שאדם מלמד "מסת, - תיתן" אשר ידך נדבת
א) י, (אסתר שנאמר כמו חולין, הוא "מסת" - החולין", מן
ח.). (חגיגה הארץ" על מס אחשורוש המלך "וישם

(דברים 49) שנאמר ממה זאת ולמדו ח.) (חגיגה הלל כבית
גם  התורה ריבתה ובזה אלוקיך", ה' יברכך "כאשר שם)

(שם). שם,50)תערובת חזקיה, על החולק יוחנן כר'
בהמה  טופלין ואין למעות מעות (מחברין) טופלין שסובר
וכל  משנה. כסף ועיין להיפך, הסובר כחזקיה ולא לבהמה
(ראה  בתורה ריבוי בה שמצינו בחגיגה אלא אינו זה
בלבד. החולין מן אלא באה אינה ראיה עולת אבל למעלה).

חולין 51) של מעות החגיגה של במעות שיהיה צריך
וברייתא  שם בחגיגה הוא כן הראשונה. אכילה של בשיעור
משנה). (כסף יוחנן לר' הדין שהוא רבינו וסובר חזקיה של

החולין.52) מן ראשונה אכילה שיעור שיהיה צריך לפיכך

.Ë¯OÚÓa ‰‚È‚Á ÈÓÏL ˙·BÁ È„È Ì„‡ ‡ˆBÈÂ¿≈»»¿≈««¿≈¬ƒ»¿«¿«
‰Ó‰a53‡nL ‰¯Êb ,·BË ÌBÈa B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â . ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿¿≈»∆»

·BË ÌBÈa ¯OÚÈ54. ¿«≈¿

בהמה 53) טופלין (שסובר דחזקיה כוותיה "תניא ח. חגיגה
טז) (דברים "מסת" למעות) מעות טופלין ואין לבהמה
אומרים  שמאי בית החולין. מן חובתו מביא שאדם  מלמד
הלל  ובית המעשר. מן ואילך מכאן החולין, מן ראשון יום
המעשר  מן ואילך מכאן החולין, מן ראשונה אכילה אומרים
בהמה", במעשר חובתו ידי יוצא אדם הפסח ימות כל ושאר
לעניין  הוא הפסח ימות בשאר שהמדובר רש"י ומפרש
שלמי  לעניין הוא שהמדובר מפרש רבינו אבל שמחה,
בהמה. במעשר חגיגה שלמי חובת ידי שיוצאין חגיגה

(חגיגה 54) סקרתא" משום טוב ביום לעשר אפשר "ואי
המעשר. את שצובע האדום הצבע משום כלומר שם).
שאינם  ונדבות כנדרים זה ואין להקריב, מותר זה ולולא
שמקריבו  לפי ח), הלכה א פרק (למעלה טוב ביום קרבים
פי  על אף טוב ביום להקדישו מותר זה ולולא חגיגה, לשם
להקדישו. התורה מן שחייב לפי טוב, ביום מקדישים שאין

.ÈÌÈ¯„a ‰ÁÓO ÈÓÏL ˙·BÁ È„È Ï‡¯OÈ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»≈¿≈««¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ
˙B·„e55‰Ó‰a ¯OÚÓ·e56ÌÈ‰k‰Â ,57˙‡hÁa -58 ¿»¿«¿«¿≈»¿«…¬ƒ¿«»
ÌL‡·e59¯BÎ··e60˜BLÂ ‰ÊÁ·e61BÊ ‰ÂˆnL ;62‡È‰ ¿»»ƒ¿¿»∆»∆ƒ¿»ƒ

'‰ ÈÙÏ ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a ÁÓOÏ63eÏÎ‡ È¯‰Â ,64Ï·‡ . ƒ¿…««¬ƒ«»»ƒ¿≈«¬≈»¿¬»
,˙BÁÓa ‡ÏÂ ˙BÙBÚa ‡Ï Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈»»…¿¿…ƒ¿»

ÁnOÓ‰ ¯Oa ÔÈ‡L65,ÌÈÁÒÙa e¯‡a ¯·k . ∆≈»»»«¿«≈«¿»≈«¿ƒ¿»ƒ
¯OÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚ÁL66CÎÈÙÏ .˙eL¯67Ì„‡ ÔÈ‡ ∆¬ƒ««¿»»»»¿¿ƒ»≈»»

‰‚È‚Á ˙·BÁ È„È da ‡ˆBÈ86˙·BÁ da ‡ˆBÈ ‡l‡ , ≈»¿≈«¬ƒ»∆»≈»«
‰ÁÓO69. ƒ¿»

(=שאמר 55) שנדב או שלמים) עלי הרי (=שאמר שנדר
והביאן  לבעלים נאכלים ושלמים השנה, כל שלמים) זה הרי
לשם  טוב ביום קריבין ונדבות נדרים ושלמי לרגל, כשעלה

שמחה. מביאין 56)שלמי אין שמחה בשלמי שגם נראה
שלמי  לעניין שכתב כמו יעשר, שמא גזירה טוב, ביום אותו

ט). הלכה (למעלה חובתן.57)חגיגה ידי יוצאין
ז 58) בפרק ראה בעזרה, כהונה לזכרי נאכל שבשרה

א. הלכה הקרבנות מעשה נאכל 59)מהלכות שבשרו
כחטאת. בעזרה כהונה לכהנים 60)לזכרי נאכל שבשרו

כה). הלכה והם 61)(שם לרגל, העולים משלמי שהורמו

לכהנים. שמחה.62)נאכלים  אלא 63)של שמחה ואין
"ושמחת  מהכתוב ח. בחגיגה ודרשינן ט.) ק (פסחים בבשר
לשמחה". שמחות מיני כל "לרבות יד) ז, (דברים בחגך"

שלא 64) שמחה, שלמי מיוחד באופן להקריב צורך ואין
והרי  הקרבנות, בשר אכילת אלא המצוה, היא ההקרבה

מ"ושמחת"65)אכלו. אמר אשי "רב ח: שם בגמרא
שמחה". בהן שאין אלו יצאו ניסן.66)נפקא, בחודש

שמחה,67) חובת ידי בה יוצא רשות, שהיא משום כלומר,
כיוון  שמחה, משום בה יוצאין היו לא חובה, הייתה שאם
חובת  בחגיגה יוצא שאינו וכמו לפסח, מצוה היא שגם
הייתה  אם כן לחג, נצטוו מצוות שלוש שהרי שמחה, שלמי
(אור  שמחה חובת ידי בה יוצא היה לא חובה י"ד חגיגת

למעלה 68)שמח). כמבואר עשר. חמשה חגיגת כלומר,
החולין. מן אלא באה שאינה ח) ע.69)(הלכה פסחים

חולקים  אינם שחכמים רבינו וסובר תימא. בן של  ברייתא
אבל  ולילה, ליום אלא נאכלת שאינה שאמר במה אלא עליו,
ידי  בה יוצא ואינו שמחה חובת ידי בה "יוצא שאמר במה

עליו. חולקים אינם - חגיגה" חובת

.‡È‰·„ B‡ ¯„ ÈÓÏL BÏ eÈ‰L ÈÓ70·¯ÚÓ ÔËÁLe ƒ∆»«¿≈∆∆¿»»¿»»≈∆∆
·BË ÌBÈ71‡ˆBÈ BÈ‡ - ·BË ÌBÈa ÔÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆¬»»¿≈≈

,ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡L ,‰‚È‚Á ˙·BÁ È„È da»¿≈«¬ƒ»∆≈»»»∆»ƒ«Àƒ
.‰ÁÓO ˙·BÁ È„È da ‡ˆÈ Ï·‡¬»»»»¿≈«ƒ¿»

שלמים 70) אלעזר רבי אמר רבין אתא "כי עא. בפסחים
יוצא  ואין שמחה משום בהן יוצא טוב יום מערב ששחטן
המתחיל  דיבור ע:) (שם ובתוספות חגיגה". משום בה
חגיגה  לשם מתחילה הקדישן אם שאפילו כתבו שלמים,
אבל  טוב, יום מערב ששחטן כיוון חגיגה, ידי בה יוצא אינו
נראה  נדבה", או נדר שלמי לו שהיו "מי שכתב רבינו מדברי
צריך  ואין חגיגה, ידי בה יוצא חגיגה, לשם הקדישם שאם

טוב. ביום דווקא ונאמר 71)לשחוט שם. בגמרא הוא כן
יום  מערב ששחטם פי על שאף להשמיענו הסיפא, משום כן
אינו  חגיגה לעניין אבל שמחה. שלמי משום בהם יוצא טוב

טוב. ביום שחטן אם אף בהם, יוצא

.·ÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‚¯‰ Ì„˜ ÔËÁML Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»»…∆»∆∆ƒ¿≈
ËÁLÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ;B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - Ï‚¯a Ô‰Ó≈∆»∆∆»»¿≈»∆≈»ƒƒ¿…

.‰ÁÓO ˙ÚLa ‰ÁÓO ÈÓÏL«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»

.‚È‰„Bz Ì„‡ ‡È·È ‡Ï72¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa73ÈtÓ , …»ƒ»»»¿«¿»»»»ƒ¿≈
daL ıÓÁ‰74ÏeÒt‰ ˙È·Ï ÌÈL„˜ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ,75. ∆»≈∆»∆≈¿ƒƒ»»ƒ¿≈«¿
‡È·‰ Ì‡Â76‰ÁÓO ˙·BÁ È„È da ‡ˆBÈ -77BÓk , ¿ƒ≈ƒ≈»¿≈«ƒ¿»¿

e¯‡aL78. ∆≈«¿

לו.72) שנעשה הנס על הודאה בניסן.73)קרבן
יג).74) ז, (ויקרא חמץ לחם מקריב תודה קרבן שעל
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פסח 75) בערב חמץ לאכול יכול שאינו משום לשריפה.
נותר  לידי בא שבה חמץ כך ומתוך שעות ארבע עד אלא

שם). וברש"י יט: כנ"ל.76)(ביצה עשר, בארבעה כלומר
בלינה.77) נפסלת היא למחר, (שאילו הפסח בליל כלומר,

(פסחים  שאמרו פי על ואף משנה) ולחם משנה בכסף וראה
חג, של אחרון טוב יום בליל אלא שמחה חובת שאין עא.)
שאין  חג, של ראשון טוב יום בליל ולא לפניו, שמחה שיש

בליל שמ  אבל טובים, ימים בשאר אלא אינו זה - לפניו חה
שהרי  שמחה, בעצמו בו שיש פסח, של ראשון טוב יום
כמו  שמחה, חובת ידי בו ויוצאים הפסח בו אוכלים
שמחה. חובת גם בו יש בהמה, ובמעשר בבכור שיוצאים

שמחה 78) שלמי חובת ידי שיוצאין י, בהלכה למעלה
שלמי  לשחוט צריך שאינו יב ובהלכה ונדבות, בנדרים

שמחה. בשעת שמחה

.„ÈÌLÏ È˙·BÁ È„È da ‡ˆ‡L ‰„Bz ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆≈≈»¿≈»ƒ¿≈
‰‚È‚Á79‰„Bz ‡È·‰Ï ·iÁ -80È„È da ‡ˆBÈ BÈ‡Â , ¬ƒ»«»¿»ƒ»¿≈≈»¿≈

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a ‰‚È‚Á ÔÈ‡L ;‰‚È‚Á81ÁaÊiLk . ¬ƒ»∆≈¬ƒ»»»∆»ƒ«Àƒ¿∆ƒ¿«
‡e‰ ÏÎB‡ ‰È‰È ‡Ï - ‰ÁÓO ÈÓÏLÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL Ì„‡»»«¿≈¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»…ƒ¿∆≈
‡l‡ ,‰¯eÓ‚ ‰ÂˆÓ ‰OÚiL ‰n„ÈÂ „·Ïa BzL‡Â ÂÈ·e»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ«∆∆«¬∆ƒ¿»¿»∆»

¯Ó‡pL ,ÌÈÏÏÓ‡‰Â ÌÈiÚ‰ ÁnOÏ ·iÁ82ÈÂl‰Â : «»¿«≈«»¬ƒƒ¿»À¿»ƒ∆∆¡«¿«≈ƒ
‰ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â83ÈÙk Ô˜LÓe Ïk‰ ÏÈÎ‡Ó . ¿«≈¿«»¿»«¿»»«¬ƒ«…«¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ - BnÚ el‡ ÁnO ‡ÏÂ ÂÈÁ·Ê ÏÎ‡L ÈÓe .B¯LÚ»¿ƒ∆»«¿»»¿…ƒ«≈ƒ»»
‰ÈÁ·Ê :¯Ó‡,e‡nhÈ ÂÈÏÎ‡ Ïk ,Ì‰Ï ÌÈB‡ ÌÁÏk Ì ∆¡«ƒ¿≈∆¿∆∆ƒ»∆»…¿»ƒ«»

Ïk‰ ÔÓ ¯˙BÈ ÈÂl· ‰ÂˆÓe .ÌLÙÏ ÌÓÁÏ Èk84ÈÙÏ , ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«≈ƒ≈ƒ«…¿ƒ
‰ÏÁ ‡ÏÂ ˜ÏÁ ‡Ï BÏ ÔÈ‡L85.¯Oaa ˙BzÓ BÏ ÔÈ‡Â , ∆≈…≈∆¿…«¬»¿≈«»«»»

ÔzÈ B‡ ,ÌÁnOÏe BÁÏL ÏÚ ÌÈiÂÏ ÔnÊÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒƒ«À¿»¿«¿»ƒ≈
Ì‰lL ¯OÚÓ ÌÚ ¯Oa ˙BzÓ Ì‰Ï86Ba e‡ˆÓiL È„k , »∆«¿»»ƒ«¬≈∆»∆¿≈∆ƒ¿¿

epnÓ ‰‰BLÂ BÁnOlÓ ÈÂl‰ ˙‡ ·ÊBÚ‰ ÏÎÂ .Ì‰ÈÎ¯»̂¿≈∆¿»»≈∆«≈ƒƒ¿«¿¿∆ƒ∆
ÌÈÏ‚¯a ÂÈ˙B¯OÚÓ87:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - «¿¿»»¿»ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«

ÈÂl‰ ˙‡ ·ÊÚz Ôt EÏ ¯ÓM‰88. ƒ»∆¿∆«¬…∆«≈ƒ

אותו 79) מפריש שהוא ומתנה תודה קרבן מפריש כלומר,
החגיגה. חובת ידי בו לצאת שיוכל בתנאי, תודה לשם

תודה.80) בהבאת מיד עלי 81)נתחייב הרי שאמר שמיד
לצאת  מנת על כך אחר וכשמתנה להביאה, נתחייב תודה
נתחייב  שכבר כיוון כלום, זה אין החגיגה, חובת ידי בו

החולין. מן אלא באה החגיגה ואין בעניין 82)בתודה,
החג. בפסיקתא,83)שמחת סימן בר' יהודה רב "כדדרש

אני  אף ואמתך, עבדך בתך, בנך, בית, בני ד' לך יש אתה
לשמח  אתה וחייב והאלמנה, היתום הגר, הלוי, ד', לי יש

כולם. הוא 84)את וכן לכולם. הכתוב הקדימו שהרי
עבדך  ובתך ובנך "אתה יד) טז, לדברים ראה (פרשת בספרי
- בשעריך", אשר והאלמנה והיתום והגר והלוי ואמתך

קודם". חביב אשר 85)"חביב "והלוי שנאמר: כמו
עמך". ונחלה חלק לו אין כי תעזבנו לא בשעריך

מהלכות 86) א (פרק ללוי לתת שצריך ראשון מעשר
א). הלכה מלשמחו 87)מעשרות אותו שעוזב כלומר,

ברגלים. מעשרותיו שמשהה או וחגיגה, שמחה בשלמי

לא 88) אלא אינו ואל, פן השמר, שנאמר מקום ַשכל
תעשה.

á"ôùú'ä èáù 'å ÷"ù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מוצאי 1) בכל ישראל כל להקהיל שמצותֿעשה יבאר

לרגל. בעלותם שמיטה

.‡ÏÈ‰˜‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÌÈLÂ ÌÈL‡ ,Ï‡¯OÈ Ïk ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»ƒ¿»≈¬»ƒ¿»ƒ
‰hÓL È‡ˆBÓ ÏÎa ,ÛËÂ3˙B¯˜ÏÂ Ï‚¯Ï Ì˙BÏÚa »«¿»»≈¿ƒ»«¬»»∆∆¿ƒ¿

˙BiL¯t ‰¯Bz‰ ÔÓ Ì‰ÈÊ‡a4Ô˙B‡ ˙BÊ¯ÊÓ Ô‰L ¿»¿≈∆ƒ«»»»ƒ∆≈¿»¿»
ıwÓ :¯Ó‡pL .˙Ó‡‰ ˙„a Ì‰È„È ˙B˜fÁÓe ˙BˆÓa¿ƒ¿¿«¿¿≈∆¿»»¡∆∆∆¡«ƒ≈
‡B·a .˙Bkq‰ ‚Áa ‰hÓM‰ ˙L „ÚÓa ÌÈL Ú·L∆«»ƒ¿…≈¿««¿ƒ»¿««À¿
ÌÈL‡‰ ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰ .¯ÓB‚Â ˙B‡¯Ï Ï‡¯OÈ ÏÎ»ƒ¿»≈≈»¿≈«¿≈∆»»»¬»ƒ

¯ÓB‚Â EÈ¯ÚLa ¯L‡ E¯‚Â Ûh‰Â ÌÈLp‰Â5. ¿«»ƒ¿««¿≈¿¬∆ƒ¿»∆¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

'ek she miype miyp` l`xyi lk lidwdl dyrÎzevn"
oze` zefxfn ody zeiyxt dxezd on mdipf`a zexwle

."'ek zn`d zca mdici zewfgne zeevnd

להקדים  מהרגלו הרמב"ם כאן שינה מדוע להבין, וצריך
המצוה  תוכן את רק במצוה, הדנות ההלכות בתחילת
ההלכה, פרטי בביאור להאריך והקדים הקיצור, בתכלית
כתב  ולא קריאתן, ומטרת הפרשיות של תוכן ובפירוט

התורה". מן פרשיות באזניהם "לקרות בקיצור
מצוה  בטעם האריך מדוע להבין, צריך ו' בהלכה להלן גם
עצמו  ויראה האמת, דת לחזק אלא הכתוב קבעה "שלא זו
שהמלך  שומעה, הגבורה ומפי בה נצטווה עתה כאילו
המצוה  טעם שהסברת הא־ל, דברי להשמיע הוא שליח
הלכות". "הלכות בספרו רגיל דבר אינו כזה, ובאורך באופן
דת  "לחזק המצוה של ענינה הרמב"ם שלשיטת לומר ויש
קיומה, של תוצאה או המצוה של טעם רק אינה האמת"
הפרטים  כל הרמב"ם נקט ולכן המצוה, תוכן שזהו אלא
אותם  מזרזות שהן פרשיות התורה מן באזניהם "לקרות
זה  עניין כי האמת", בדת ידיהם ומחזקות במצוות

המצוה. ועצם מגוף הוא 'הקהל' שבמצות
הכתוב  קבעה "שלא ו' בהלכה שכתב מה גם יובן על־פי־זה

ד  לחזק ההלכה אלא להתחלת ביאור בתור האמת", ת
אזנם  ולהקשיב לבם להכין חייבין מכירין שאינן "וגרים
בו  שניתנה כיום ברעדה וגילה ויראה באימה לשמוע
בכוונה  לשמוע חייבין גדולים... חכמים אפילו בסיני...
הבא  עניין רק אינו האמת" דת "חיזוק כי כו'". יתירה גדולה
כך  ומשום המצוה, עצם שהוא אלא זו, ממצוה כתוצאה

ואחד. אחד כל על מוטל ה"כוונה", שחיוב פשיטא
(d oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)
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ãycew zegiyn zecewpã

onfa `l` dpi` ef devne ...'ek lidwdl dyrÎzevn"
elbe w"ndia axgy xg`l k"`yn ,oznc` lr l`xyiy

."ldwd zevn dlha ...l`xyi

זכר  הזה בזמן עושים אין מדוע הדבר, בטעם עיון וצריך
עניינים  וכמה כמה מצינו והלא הבית, בזמן שהיה ל'הקהל'
ניטל  לולב "שיהא ריב"ז כתקנת למקדש זכר שעושים
לאחר  ש"אף לרגל עליה וכן למקדש", זכר שבעה במדינה
לרגל, בירושלים הסביבות מכל ג"כ מתאספים היו החורבן

עניינים. בעוד ועל־דרך־זה היום", גם שעושים כמו
'הקהל' של מעמד שקיום מכיון היא שהסיבה שכתבו יש
כמרידה  העולם אומות בעיני להתפרש יכול בגלות
מישראל. דרבים פקו"נ חשש משום בזה ויש במלכות,
שבהם  שונות תקופות היו הגלות בזמן שגם שמצינו אלא
שלטון  לקיים המדינה ממלכות רשיון ישראל קיבלו
גלותא  וריש רבי של נשיאותו ולדוגמא משלהם, והנהגה
מוצאי  גם וביניהם שנים וכמה כמה שנמשכה שבבבל
זכר  העם את שהקהילו מצינו לא ואעפ"כ שמיטה,

למקדש.
הוא  "זכר" לעשות המנהג פירוש בזה: הביאור לומר ויש
המסוימת  הפעולה ועל־ידי קיים, אינו עצמו כשהדבר
מצינו  לדבר דוגמא שאינו. עניין לאותו "זכר" עושים
אינו  זה "כורך" והרי למקדש, זכר הלל שעשה ב"כורך"
עיקרי  עניין שהוא בשר אכילת בו אין שהרי כלל, דומה

הפסח. קרבן בחיוב
שהיה  "הקהל" למעמד זכר עושים אין מדוע מובן עפ"ז
ידיהם  ולחזק לזרזם העם הקהלת של הפעולה כי במקדש,
של  העניין עצם זהו אלא בלבד, "זכר" אינה האמת בדת
של  העיקרי העניין בהעדר ואילו כו'", העם את "הקהל
ולכן  בלבד. "זכר" אפילו נשאר לא העם" את "הקהל
במוצאי  "הקהל" של מעמד מצינו לא הדורות כל במשך
את  רק אלא בלבד "זכר" לעשות אין זה לעניין כי שמיטה,
ומלך, ביהמ"ק ללא הזה בזמן לעשותו שאין העניין עצם
והנשגב  הנעלה המעמד בקדושת ח"ו זלזול יהיה שלא כדי

המקדש. בבית – "הקהל" –
(e oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

כל 2) על מוטלת שהמצוה כתב, חגיגה) (הלכות הסמ"ג
את  כשקורא המלך אל ולשמוע לבוא מישראל ואחד אחד
גם  יש מזה שחוץ נראה, רבינו ומדברי התורה. פרשיות
הגדול  ב"ד על הוא והחיוב העם, את להקהיל מצוה
"זכר  בקונטרס אדר"ת (הגאון המלך על או שבירושלים

הלכה 3)למקדש"). להלן וראה השביעית, השנה במוצאי
פרשיות.4)ג. איזו ג, הלכה להלן "למען 5)ראה

לעשות  ושמרו אלקיכם ה' את ויראו ילמדו ולמען ישמעו
יג). לא, (שם הזאת" התורה דברי כל את

.·Ï‰˜‰ ˙ÂˆnÓ ¯eËt - ‰i‡¯‰ ÔÓ ¯eËt‰ Ïk6, »«»ƒ»¿ƒ»»ƒƒ¿««¿≈

Ûh‰Â ÌÈLp‰ ÔÓ ıeÁ7Ï¯Ú‰Â8¯eËt ‡Óh‰ Ï·‡ . ƒ«»ƒ¿««¿∆»≈¬»«»≈»
BÈ‡ ‰ÊÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎ ‡B·a :¯Ó‡pL ;Ï‰˜‰ ˙ÂˆnÓƒƒ¿««¿≈∆∆¡«¿»ƒ¿»≈¿∆≈
ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L ¯e¯a ¯·c‰Â .‰‡È·Ï Èe‡»̄¿ƒ»¿«»»»∆«À¿¿»«¿¿ƒ

˙B·iÁ ÌÈLp‰ È¯‰L ,ÔÈ·iÁ9. «»ƒ∆¬≈«»ƒ«»

ראיה"6) "ראיה בגזירהֿשוה ראיה מצות למדו ג. בחגיגה
ישראל  כל בבוא וכו' העם את "הקהל בה: שכתוב מהקהל,
נראה  כך מהקהל, ראיה זו בסוגיא שלמדנו ו"כשם ליראות".
חוץ  מהקהל, פטור מראיה הפטור וכל מראיה, הקהל ללמוד
שם). (מאירי המחברים" גדולי כתבוה וכן וכו'

שם 7) ובחגיגה והטף. והנשים וכו' הקהל בפסוק שמפורשין
למה  טף לשמוע, באות נשים ללמוד, באים אנשים אמרינן
פטורים, ועבדים למביאיהם. שכר ליתן כדי באים? הם
א  הלכה פ"ב למעלה ראה ישראל", "כל בכלל שאינן

כאן. פטור 8)ובלחםֿמשנה לענין כטמא הוא ערל כי אף
הקהל. לענין כטמא אינו א), הלכה פ"ב למעלה (ראה ראיה
מאוס, שהוא מטעם מדרבנן, אלא כטמא אינו בראיה שגם
בהקהל, הוא חייב ולפיכך לביאה, ראוי הוא התורה מן אבל
הרב  שכתב מה (ראה התורה מן ליראות הוא ראוי שהרי

"הקהל"). בקובץ רבינוביץ של 9)בצ"י פטורם וכל
שהם  משום אלא אינו ראיה ממצות ואנדרוגינוס טומטום

א). הלכה פ"ב למעלה (ראה אשה ספק

.‚È˙ÓÈ‡10ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ È‡ˆBÓa ?ÔÈ¯B˜ eÈ‰ ≈»«»ƒ¿»≈»ƒ
„ÚBÓ ÏL BlÁ ÈÓÈ ˙lÁz ‡e‰L ,˙Bkq‰ ‚Á ÏL11 ∆««À∆¿ƒ«¿≈À∆≈
Ì‰ÈÊ‡a ‡¯˜iL ‡e‰ CÏn‰Â .˙ÈÈÓL ‰L ÏL12. ∆»»¿ƒƒ¿«∆∆∆ƒ¿»¿»¿≈∆

ÔÈ¯B˜ eÈ‰ ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚ·e13·LBÈ ‡e‰Lk ‡¯B˜Â .14. ¿∆¿««»ƒ»ƒ¿≈¿∆≈
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - „ÓÚÓ ‡¯˜ Ì‡Â15‡e‰ ÔÎÈ‰Ó . ¿ƒ»»≈…∆¬≈∆¿À»≈≈»
ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ LnÁ ˙lÁzÓ ?‡¯B˜16˙L¯t ÛBÒ „Ú ≈ƒ¿ƒ«À«≈∆«¿»ƒ«»»«

'ÚÓL'17'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â'Ï ‚l„Óe ,18‚l„Óe ,¯ÓB‚Â ¿«¿«≈ƒ¿»»ƒ»…«¿≈¿«≈
'¯OÚz ¯OÚ'Ï19¯„q‰ ÏÚ '¯OÚz ¯OÚ'Ó ‡¯B˜Â , ¿«≈¿«≈¿≈≈«≈¿«≈««≈∆

˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯a ÛBÒ „Ú20¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓ' „Ú , «¿»¿»«ƒ¿««¿ƒ¬∆
'·¯Áa Ìz‡ ˙¯k21.˜ÒBÙe , »«ƒ»¿…≈≈

מא.10) בסוטה רחמנא 11)משנה כתב "ואי שם בגמרא
רחמנא  כתב אחרון, יו"ט אפילו הוהֿאמינא הסוכות, בחג

דמועד". מאתחלתא ישראל כל שם.12)בבוא במשנה
בספרי  ראה הגדול. הכהן קורא בישראל, מלך אין [ואם

.[3 והערה ועח פא עמודים מא:13)"זמנים" שם בגמרא
שם.14) עמד 15)במשנה המלך "אגריפס במשנה שם

ש"המלך  [ואעפ"י חכמים". ושבחוהו עומד וקרא וקבל
מחמת  כן שעשה כיון - מחול" כבודו אין כבודו על שמחל
שאמרו  למה דומה זה ואין שם). (גמרא בזיון זה אין המצוה
לחלוץ  מצוה שיש אעפ"י חולץ, אינו שהמלך יח.) (סנהדרין
- ג) הלכה מלכים מהלכות בפ"ב וראה יט: שם (עיין
רוצה  שאינו היבם, את לבזות היא המצוה זו שבחליצה
פ"ד  מיימוני, בהגהות שכתב כמו שם, לאחיו להקים
במצות  ואמנם פב). עמוד ("זמנים" ח הלכה יבום מהלכות
שם  מלכים בהלכות רבינו כתב בזיון, לשם שאינה יבום,

שם]. עיין אחר, במשנה.16)טעם ט.17)שם ו, דברים
סוף 18) עד יג) יא, (דברים שמוע אם והיה פרשת ומתחיל

כא). (שם, כב.19)הפרשה יד, שם:20)שם במשנה 1
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וברכות  המלך ופרשת לעשר, תכלה כי תעשר, "עשר
לעשר  מדלג רש"י ופירש הפרשה", כל שגומר עד וקללות
וברכות  לעשר, תכלה וכי וקורא מדלג ומשם תעשר,
(שם  מלך עלי אשימה וקורא למפרע חוזר ומשם וקללות,
תעשר" "עשר בין מפסקת המלך שפרשת ואעפ"י יד) יז,
יחד  תכלה) וכי תעשר (עשר אלה את קורא תכלה", ל"כי
המלך. פרשת את קורא ואח"כ במעשרות, להפסיק שלא
עד  הסדר על קורא הוא תעשר" שמ"עשר שכותב ורבינו
לעשר", תכלה "כי וקורא שמדלג כתב ולא הברכות, סוף
במשנה: גורס - המלך" "פרשת שקורא כתב לא כן וכמו
הפרשה" כל שגומר עד וקללות וברכות תעשר "עשר

על 21)(לחםֿמשנה). שופטים ספרי וראה סט. כח, שם
יח): יז, (שם הזאת" התורה משנה את לו "וכתב הפסוק
(סוטה  וברש"י תורה". משנה אלא הקהל ביום קורין "אין
משום  הללו, פרשיות קורין למה הטעם מפרש שם)
מלכות  עול קבלת בהן יש "שמע" עד הדברים" שמ"אלה
וברכות  מצוות, עול קבלת בה יש שמוע" אם "והיה שמים,
תעשר" "עשר תורה, של בריתות קבלת בהן יש וקללות
תרומות  והפרשת עניים ומתנת אסיף זמן שהוא משום

ומעשרות.

.„ÏÎa ˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ?‡¯B˜ ‡e‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒ«¬¿¿»
ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï È„k ,ÌÈÏLe¯È22‰ÓÈa ÔÈ‡È·Óe . ¿»«ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»»¿ƒƒƒ»

‰˙È‰ ıÚ ÏLÂ ,‰ÏB„‚23ÚˆÓ‡a d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»¿∆≈»¿»«¬ƒƒ»¿∆¿«
ÌÈL ˙¯ÊÚ24‰ÈÏÚ ·LBÈÂ ‰ÏBÚ CÏn‰Â ,25È„k , ∆¿«»ƒ¿«∆∆∆¿≈»∆»¿≈

‚ÁÏ ÌÈÏBÚ‰ Ï‡¯OÈ ÏÎÂ ,B˙‡È¯˜ eÚÓLiL∆ƒ¿¿¿ƒ»¿»ƒ¿»≈»ƒ∆»
˙Òk‰ ÔfÁÂ .ÂÈ·È·Ò ÔÈˆa˜˙Ó26‰¯Bz ¯ÙÒ ÏËB ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿«««¿∆∆≈≈∆»

˙Òk‰ L‡¯Ï B˙BÂ27Ô‚qÏ B˙B ˙Òk‰ L‡¯Â ,28, ¿¿¿…«¿∆∆¿…«¿∆∆¿«¿»
·¯a B¯c‰Ï È„k ,CÏnÏ ÏB„b Ô‰ÎÂ ,ÏB„b Ô‰ÎÏ Ô‚Òe¿»¿…≈»¿…≈»«∆∆¿≈¿«¿¿…

Ì„‡ Èa29„ÓBÚ ‡e‰Lk BÏa˜Ó CÏn‰Â .30Ì‡Â . ¿≈»»¿«∆∆¿«¿¿∆≈¿ƒ
·LÈ - ‰ˆ¯31‰‡B¯Â Á˙BÙe .32C¯·nL C¯„k C¯·Óe »»»«≈«¿∆¿»≈¿∆∆∆¿»≈

˙Òk‰ ˙È·a ‰¯Bza ‡¯B˜ Ïk33˙BiL¯t‰ ‡¯B˜Â , »≈«»¿≈«¿∆∆¿≈«»»ƒ
e¯Ó‡L34‰È¯Á‡Ï C¯·Óe ÏÏB‚Â ,¯ÓB‚ ‡e‰L „Ú ∆»«¿«∆≈¿≈¿»≈¿«¬∆»

˙BiÒk Èz·a ÔÈÎ¯·nL C¯„k35Ú·L ÛÈÒBÓe . ¿∆∆∆¿»¿ƒ¿»≈¿≈ƒƒ∆«
˙BÎ¯a36‰ˆ¯ :Ô‰ el‡Â ,37Ï‡¯OÈ EnÚa eÈ‰Ï‡ '‰ ¿»¿≈≈¿≈¡…≈¿«¿ƒ¿»≈

ÌÈ„BÓ .'eÎÂ38ÏkÓ ez¯Á· ‰z‡ .'eÎÂ CÏ eÁ‡ ¿ƒ¬«¿»¿«»¿«¿»ƒ»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯OÈ Lc˜Ó „Ú 'eÎÂ ÌÈnÚ‰39C¯„k , »«ƒ¿«¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿∆∆

‰lÙza ÔÈÎ¯·nL40ÔÚaËÓk ˙BÎ¯a LÏL È¯‰ .41. ∆¿»¿ƒ«¿ƒ»¬≈»¿»¿«¿≈»
„ÓÚiL Lc˜n‰ ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈÚÈ·¯42:da Ì˙BÁÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈««ƒ¿»∆«¬…¿≈»

ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈLÈÓÁ .ÔBiˆa ÔÎBM‰ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»«≈¿ƒ¬ƒƒƒ¿«≈«
¯ÁBa‰ :da Ì˙BÁÂ ,Ì˙eÎÏÓ „ÓÚzL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆«¬…«¿»¿≈»«≈

Ï‡¯OÈa43Ï‡‰ ‰ˆ¯iL ÌÈ‰k‰ ÏÚ Ïlt˙Ó ˙ÈML . ¿ƒ¿»≈ƒƒƒ¿«≈««…¬ƒ∆ƒ¿∆»≈
.ÌÈ‰k‰ Lc˜Ó ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :da Ì˙BÁÂ ,Ì˙„B·Ú¬»»¿≈»»«»¿»¿«≈«…¬ƒ

ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk da Ïlt˙Óe ÔpÁ˙Ó ˙ÈÚÈ·L44, ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ¿«≈»¿ƒ«∆»
EnÚL ,Ï‡¯OÈ EnÚ ˙‡ ÈÈ ÚLB‰ :da Ì˙BÁÂ¿≈»«¿»∆«¿ƒ¿»≈∆«¿

.‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÚLe‰Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿ƒ»≈«»«»¿»≈«¿ƒ»

בגדירות 22) הכהנים עמדו היום אותו פ"ז: סוטה בתוספתא
ומריעין" ותוקעין בידם זהב של וחצוצרות ובפרצות,

בעזרה".23) עץ של בימה לו "עושין מא. סוטה במשנה

מא:24) עליה".25)שם יושב "והוא במשנה: שם
הכנסת.26) הכנסת 27)שמש וראש שם. במשנה הוא כן

מי  בנביא, יפטיר מי הכנסת, דברי נחתכין פיו שעל זה הוא
מ:). שם (רש"י התיבה לפני ירד מי שמע, על יפרוס

לו 28) כשאירעה במקומו המשמש גדול כהן של סגנו
מב.). (שם שם:29)טומאה המשניות בפירוש כתב וכן

וכן  ולתפארת". לכבוד ליד מיד הס"ת נותנין היו "ואמנם
שנאמר  כבוד, משום לאיש איש הספר "ונתינת מ: שם כתב
שהכוונה  מדבריו, נראה ולכאורה מלך". הדרת עם ברוב
"אמר  מא:) (שם בגמרא אבל התורה, ספר את ולכבד להדר
לכבד  שהמדובר הרי מלך". של כבודו משום כולה אביי,
רבינו  כלשון שכתב שם, סוטה במאירי וראה המלך, את
לכבוד  הוא שהמדובר מדבריו ונראה המשניות. בפירוש

במשנה.30)המלך. את 31)שם מקבל רצה אם כלומר,
למקדש" "זכר בקונטרס וראה בישיבה. כשהוא התורה ספר
(סוטה  במשנה שאמרו ממה כן למד שרבינו שכתב זצ"ל
מה  שמיותר עומד", וקרא וקבל עמד המלך "אגריפס שם):
ספר  את לקבל שגם הכוונה וע"כ וקבל, שעמד שמזכיר

בישיבה. מותר לב.32)התורה במגילה יהודה, כר'
מן 33) ואחד אחד "כל ה: הלכה תפילה מהלכות בפי"ב

ואח"כ  קורא, שהוא למקום ומביט תורה ספר פותח הקורין
בא"ה  ומברך וחוזר וכו' עונין העם וכל וכו' ברכו אומר

וכו'". בנו בחר ג.34)אשר בהלכה ברכת 35)למעלה
בהלכות  ראה וכו', תורתו את לנו נתן אשר וכו' בא"ה

שם. גדול36)תפילה שכהן "ברכות שם: מברך במשנה
תחת  רגלים של שנותן אלא אותן, מברך המלך אותן,
שמונה  עליה "ומברך במשנה מ: ושם העון". מחילת
העבודה  ועל שלאחריה), התורה (ברכת התורה על ברכות,
ועל  ישראל ועל המקדש ועל העון מחילת ועל ההודייה ועל

תפילה". והשאר ירושלים) (ועל ברכת 37)הכהנים היא
העבודה". את "והשב בה שכתוב ברכת 38)העבודה, היא

תחת 39)ההודייה. רגלים של שנותן "אלא במשנה: שם
מהלכות  בפ"ג ראה גדול, כהן (שבברכת העון" מחילת

יא). הלכה יוהכ"פ רגלים.40)עבודת שלש של
מיוחדות 41) ואינן לכל קבועות הן אלו תפילות כלומר,

שלהלן. התפילות שאר כמו בפני 42)לכהן, ברכה מתפלל
המקדש. שיעמוד הוא שענינה ברוך 43)עצמה, כלומר:

שם. יוהכ"פ עבודת בהלכות ראה בישראל. הבוחר ה' אתה
הלכות 44) ראה ולהתפלל, להתחנן רגיל שהוא מה כפי

שם. יוהכ"פ עבודת

.‰L„w‰ ÔBLÏa - ˙BÎ¯a‰Â ‰‡È¯w‰45:¯Ó‡pL ; «¿ƒ»¿«¿»ƒ¿«…∆∆∆¡«
dBLÏa - ˙‡f‰ ‰¯Bz‰ ˙‡ ‡¯˜z46LiL Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»∆«»«…ƒ¿»««ƒ∆≈

˙BÊÚBÏ ÌL47. »¬

סוטה 45) במשנה מפורש הקודש, בלשון שהיא הקריאה
ועל  המלך". ופרשת וכו' הקודש בלשון נאמרין "ואלו לב.
דבריו  (הובאו חיים" ב"מים כתב בלה"ק שהוא הברכות
"אפשר  רבינוביץ) בצ"י הרב של במאמרו "הקהל" בקובץ
ואלו  בפ' כדתנן בלה"ק, שהיו כה"ג מברכות רבינו שלמד
לברכות, ברכות בין לחלק יש טעם דמה שם) (סוטה נאמרין
פרשת  נקט ולא כה"ג, ברכות מקודם הזכיר במתניתין אבל
תו  ומעתה בלה"ק, יהיו הברכות שאף לאשמועינן כה"ג
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נקט  ולא התנא חש לא ולפיכך המלך, בפרשת למיטעי ליכא
המלך". פרשת אלא המלך מן 46)ברכות זה לימוד

ממקור  רבינו לקחו ואולי בסוטה, גמרא אינו הזה הפסוק
בלשון 47)אחר. מבינים ואינם זרה, בשפה המדברים הם

כתב: זצ"ל להאדר"ת למקדש" "זכר ובקונטרס הקודש.
שם שיש "אע"פ אלו שתיבות הדבר שייכת "פשוט לועזות"

וגרים  לועזות, שם שיש אע"פ וצ"ל: שלאחריה, ו' להלכה
[ויותר  קיח). עמוד "הקהל" (קובץ וכו' מכירין שאינם
למעלה  שייכות מכירין" שאינן "וגרים המלים כי מסתבר

ו]. הלכה מתחילה להכין" "חייבים ומהמלים ה, הלכה

.ÂÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯‚Â48ÔÈ·iÁ49ÌaÏ ÔÈÎ‰Ï ¿≈ƒ∆≈»«ƒƒ«»ƒ¿»ƒƒ»
‰„Ú¯a ‰ÏÈ‚Â ‰‡¯ÈÂ ‰ÓÈ‡a ÚÓLÏ ÌÊ‡ ·ÈL˜‰Ïe¿«¿ƒ»¿»ƒ¿…«¿≈»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»»
,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡ .ÈÈÒa Ba ‰zpL ÌBik«∆ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¬»ƒ¿ƒ
‰eÎa ÚÓLÏ ÔÈ·iÁ ,dlk ‰¯Bz‰ Ïk ÌÈÚ„BiL∆¿ƒ»«»À»«»ƒƒ¿…«¿«»»

‰¯˙È ‰ÏB„‚50ÚÓLÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÓe .51BaÏ ÔeÎÓ - ¿»¿≈»ƒ∆≈»ƒ¿…«¿«≈ƒ
˙c ˜fÁÏ ‡l‡ ·e˙k‰ dÚ·˜ ‡lL ;BÊ ‰‡È¯˜Ïƒ¿ƒ»∆…¿»»«»∆»¿«≈»

˙Ó‡‰52ÈtÓe da ‰eËˆ ‰zÚ el‡k BÓˆÚ ‰‡¯ÈÂ . »¡∆¿ƒ¿∆«¿¿ƒ«»ƒ¿«»»ƒƒ
È¯·c ÚÈÓL‰Ï ‡e‰ ÁÈÏL CÏn‰L ,dÚÓBL ‰¯e·b‰«¿»¿»∆«∆∆»ƒ«¿«¿ƒ«ƒ¿≈

.Ï‡‰»≈

למעלה 48) כמפורש בהקהל, חייבים והם הקודש. בלשון
א. למעלה].49)בהלכה כמבואר ו, הלכה מתחילה [כאן

זקני 50) כל "ואל בענין שנאמר ממה כן שלמד "ונראה
יא) לא, (שם "באזניהם" נאמר ואח"כ ט) לא, (שם ישראל"
שם). "הקהל" בקובץ רבינוביץ בצ"י (הרב בכלל" הם שאף

ואמרו  ילמדו", "ולמען יב) שם, (שם שנאמר ממה [או
בחכמים  שמדובר הרי ילמדו", "למען ביה: קרי ג. ְְַבחגיגה

לאחרים]. הקורא,51)המלמדים מן רב במרחק שנמצא
פ"ב  (למעלה הראיה מן שפטור שומע, שאינו חרש  אבל
ב. הלכה למעלה כמבואר מ"הקהל", גם פטור א), הלכה

לחםֿמשנה. א.52)וראה הלכה למעלה ראה

.Ê‰˜‰ ÌBÈB˙B‡ ÔÈ¯Á‡Ó - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL Ï «¿≈∆»ƒ¿¿«»¿«¬ƒ
˙aM‰ ¯Á‡Ï53˙B¯ˆBˆÁ‰ ˙ÚÈ˜z ÈtÓ ,54 ¿««««»ƒ¿≈¿ƒ««¬¿
˙BpÁz‰Â55.˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡L ¿«¿ƒ∆≈»ƒ∆««»

באב 53) ותשעה כהנים עצי זמן "אבל ה. במגילה משנה
מקדימין". ולא מאחרין והקהל, למעלה 54)חגיגה ראה

אמרו  "באלו ו: הלכה פ"א מגילה בירושלמי ד. הלכה
בא  בר חייה דרבי בריה בא ר' וכו' מאחרין ולא מקדימין
הבימה. מפני אמר, חייה ר' בי יצחק ר' התקיעה. מפני אמר,
מתניה, א"ר העזרה. את לדחוק שלא מאתמול, אותה ויעשו
בא, כר' רבינו [ופסק עץ". כל אשרה לך תטע לא שם על
אין  ושם ד) הלכה (למעלה נשים לעזרת הביאוה הרי כי
לפ"א  בכסףֿמשנה ראה אשרה", לך תטע "לא של  איסור

ט]. הלכה הבחירה בית הלכה 55)מהלכות למעלה ראה
התורה, קריאת אחרי המלך שבירך השביעית, שהברכה ד
בפ"א  וראה יכול", שהוא מה כפי בה ומתפלל "מתחנן היה
(בשבתות  בהן תוקעין ש"אין ו הלכה תעניות מהלכות
זועקים  ולא בחצוצרות, ולא בשופר לא ובימיםֿטובים)

בתפילה". בהם ומתחננים
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á"ôùú'ä úáè è"ë ïåùàø íåé
.âé÷ äùò úåöî

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ּבניֿיׂשראל לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

h)למׁשמרת" ,hi xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמּסכת

á"ôùú'ä èáù 'à éðù íåé
.âé÷ äùò úåöî

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ּבניֿיׂשראל לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

h)למׁשמרת" ,hi xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמּסכת

á"ôùú'ä èáù 'á éùéìù íåé
.ç÷ äùò úåöî

èáù'á-úáèè"ëéùéìù-ïåùàøíåé
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

Ð zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny

(exdhl Ð ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ
זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ

(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ּובכלֿמצוה ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
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קעה hay 'eÎ'b ycewÎzayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ּכלֿזה. ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכלֿמין
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ּכלּֿדיני נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכלּֿדיני
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכלּֿדיני
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכלּֿדיני
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,
זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻרּבֹות
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

á"ôùú'ä èáù 'â éòéáø íåé
.ç÷ äùò úåöî
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

Ð zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny
(exdhl Ð ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ּובכלֿמצוה ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ּכלֿזה. ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכלֿמין
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ּכלּֿדיני נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש

ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכלּֿדיני
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכלּֿדיני
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכלּֿדיני

נ טמאת אבל ּולטהר. יחדּולטּמא לא ׁשרץ וטמאת בלה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻ
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,
זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻרּבֹות
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

á"ôùú'ä èáù 'ã éùéîç íåé
.à÷ .ç÷ äùò úåöî

.íãå÷ä íåéá äñôãð ç"÷ä äåönäÇÄÀÈÇ
― הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ

(exera zipepal dz`xpy)ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא
טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכלּֿדיני

הסּגר צרי ּמּמּנה mini)מה zray),צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּומה

(aiaqn)הּנתק(xry mewna `edyk rbp ly eny)וזּולת ― ְֶֶַַ
טמאתּה. ואיכּות ּדיניה מּפרטי ְְְִִֵֵֶֶָָָָֻזה

á"ôùú'ä èáù 'ä éùéù íåé
.æù .çù äùòú àì úåöî

èáù'å-'âùãå÷-úáù-éòéáøíåé
― הש"ח סימניהּמצוה מּלתלֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

לכותם אֹו אמרֹו:(y`a)צרעת והּוא מראה, ׁשּיׁשּתּנה ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבנגעֿהּצרעת" g)"הּׁשמר ,ck mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

(my `vz'הּצרעת ּבנגע "'הּׁשמר :(g ,ck mixac)― ְִֶֶַַַַָָ
הּמׁשנה ּולׁשֹון c)ּבלאֿתעׂשה". dpyn f wxt mirbp): ְְְֲִֶַַָֹ

אתֿהּמחיה והּכוה טמאה סימני igd"הּתֹולׁש xyad) ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
(rbpayּכמֹו ולֹוקה, ּבלאֿתעׂשה" עֹובר ׁשּנתּבאר― ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹ

ְִּבמקֹומֹו.

― הש"ז ׂשערהּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
xrya)הּנתק rbp)"יגּלח לא "ואתֿהּנתק אמרֹו: והּוא , ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(bl ,bi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(rixfz zyxt)לתֹולׁש "מּנין : ְְְִִִֵַָ
ׁשּנאמר: ּבלאֿתעׂשה? ׁשעֹובר נתקֹו מּתֹו טמאה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻסימני

יגּלח". לא ְְֵֶֶֶַַַֹואתֿהּנתק

á"ôùú'ä èáù 'å ÷"ù íåé
.áé÷ äùò úåöî
― הקי"ב הּכרהּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָ

"והּצרּוע יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמּנּו, ׁשּיפרׁשּו ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבּמצרע
פרּוע יהיה וראׁשֹו ּפרּומים יהיּו ּבגדיו הּנגע ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹאׁשרּֿבֹו

יקרא" טמא וטמא יעטה dn)ועלֿׂשפם ,bi `xwie). ְְְְִֵֵֶַַָָָָָ
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hayקעו 'e w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבספרא אמרם היא עׂשה מצות ׁשּזֹוהי :(rixfz)והראיה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ
ׁשּנאמר lecb)"לפי odka)לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו ְְְֱִִֶֶַָָָֹֹֹ

i)יפרֹום" ,`k my)ּומה מנּגע? ׁשהּוא אףֿעלּֿפי יכֹול , ְְִִֶַַָָָֻ
פרּוע" יהיה וראׁשֹו פרּומים יהיּו "ּבגדיו מקּים: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹאני
ּבֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּגדֹול, מּכהן חּוץ ְְֲִֵֶַַָָָָֹּבכלֿאדם
קרּועים, ּפרּומים, ּבגדיו יהיּו ּגדֹול ּכהן אף ― ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹהּנגע"

ּפרע יגּדל ּפרּוע, יהיה xt`)וראׁשֹו lcbd xry `xwp jk). ְְְִֵֶֶַַַָֹ
ּגדֹול ּכהן ׁשל ּפריעה אֹו ׁשּפרימה ּכן, אם ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּברּור,
ׁשאּתה "ּכלֿמקֹום אצלנּו: הּוא והּכלל ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹּבלאֿתעׂשה,
אתֿׁשניהם לקּים יכֹול אּתה אם ולאֿתעׂשה, עׂשה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמֹוצא
וכיון אתֿלאֿתעׂשה". וידחה עׂשה יבֹוא לאו ואם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמּוטב;
ּפֹורע נצטרע אם ּגדֹול ּכהן ּכי אֹומרים, ׁשהם ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמצאנּו
לנּו נמסר ּוכבר עׂשה. מצות ׁשּזֹו ראיה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָּופֹורם,
הּכר, לעצמם לעׂשֹות צריכים טמאים ׁשאר ׁשּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּקּבלה,

ספרא ּולׁשֹון מהם. אדם ּבני ׁשּיפרׁשּו "טמא(my)ּכדי : ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּתלמּוד מּנין? אתֿהאדם וכלֿהמטּמאין נּדה ּובֹועל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמת

ּכלֿטמא ענינֹו: יקרא". טמא וטמא mxet)לֹומר: epi`y) ְְְִִֵֵֵַָָָָָָ
והּוא: טמא, ׁשהּוא עצמֹו על להכריז צריxkid oikixvy) ְְְְִִֵֶַַַָָ

,zrxevnae mi`nh x`ya epiide ,`ln dta fixkiy e` ,xnelk

f`y dnixte drixt ipniq zervn`a "fixki"y rxevnak e`

(dta ynn fixkdl jxev `l` oi`הּכר לעצמֹו ְְִֵֶֶַָׁשּיׂשים
ׁשּיּבדלּו ּכדי נטמא, ּבֹו וׁשהּנֹוגע טמא ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמראה

ּכּלֹו אין מצרע ׁשל זה ׁשהּכר נתּבאר ּוכבר (lkמּמּנּו. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֻ
(zexkidd ipniqאמרם והּוא לנׁשים, bk.)חֹובה dheq): ְְְִָָָָ

אבל ּופֹורמת" ּפֹורעת האּׁשה ואין ּופֹורם ּפֹורע ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ"האיׁש
dicbaa)עֹוטה dqkn)עצמּה על ּומֹודיעה ׂשפם על ְִַַַָָָָָ

(dta ynn dfxkda)הּטמאים zrxvּכׁשאר z`neh 'ldae) ְְִִֵַָ
(dher dpi`c wqt d dkld e wxt.
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æè-÷øô ìà÷æçé`iÎg

çéìò øáòàåéìò éôðk Nøôàå íéãc úò Czò äpäå Càøàå CàBáàå Cì òáMàå Cúåøò äqëàå C ¨¤¡¸Ÿ¨©¹¦¨¤§¥À§¦¥³¦¥Æ¥´Ÿ¦½¨¤§³Ÿ§¨¦Æ¨©½¦¨£©¤−¤§¨¥®¨¤¨´©«Â̈¨¨¸
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é:éLî Cqëàå LMa CLaçàå Lçz Cìòðàå äî÷ø CLéaìàåàééãé-ìò íéãéîö äðzàå éãò CcòàåC ¨©§¦¥´¦§½̈¨¤§£¥−¨®©¨¤§§¥´©¥½©£©¥−¤«¦¨¤§¥−¤®¦¨¤§¨³§¦¦Æ©¨©½¦
ðBøb-ìò ãéáøå:C §¨¦−©§¥«

i"yx
(Á).íéãåã:בלע"ז éôðë.אמיטיא"ש ùåøôàå כנף

êì.בגדי: òáùàå'ה אני ישראל לבני אמור לכן
אתכם ו)והוצאתי כמו (שם שבועה אלא לכן ואין

ו)שנאמר א עלי:(שמואל לבית נשבעתי àáàåלכן
.êúåà úéøáá:עמכם ה' כרת אשר הברית דם הנה

(Ë).êëåñàå לשון אלא אינו הענין וכל משיחה לשון
וכן  התרגום על להוסיף ואין כולה את פי' ויונתן משל
תותבותכון  וגומר ומולדותיך מכורותיך פירשה
אברהם  אל איתגליתי תמן כנענאי מארעא וילדותכון
למצרים  נחתין דאתון ואודעתיה בתריא בין אבוכון
אנא  אבהתכון ובזכות יתכון פריק אנא מרומם ובדרע

חתאי: ית ומשיצי אמוראי ית íåéáמתריך êéúåãìåîå
.'åâå êúåà úãìåä למצרים אבהתכון נחתו כד ואף

הות  להון ומענן משעבדין דילהון דלא בארעא תותבון
ברא  אפי על דרטיש לולדא דמיא דישראל כנישתא
לאיתנקהא  אישתטיף לא ובמיא שוריה איתפסק דלא

איתאסא: לא ובאיסורין איתמלח לא äñçובמלח àì
.'åâå ïéò êéìò רשיעא דפרעה עינא עליכון חסת לא

משעבודכון  לכון לאנחא חדא טבא לכון למעבד
ית  למרמי גמירא גזירת עליכון וגזר עליכון לרחמא
במצרים. דהויתון בעידן יתכון לאבדא בנהרא דכוריכון
קדמי  אבהתכון קים דוכרן ועל וגו'. עליך ואעבר

למפרקכו  מענן איתגליתי אתון ארי קדמי גלי ארי ן

אחוס  דמהולת' בדמא לכון ואמרית בשיעבודיכון
רבבה  יתכון. אפרוק פסחא בדם לכון ואמרית עליכון
יהבתיכון  חקלא כצמחי ריבבת נתתיך. השדה כצמח
ובעובדי  ולשבטין לזרעין והויתון ותקיפתון וסגיתון
אתון  ארי מטא כנישתכון פורקן עידן תקניא אבהתכון
על  ואיתגליתי ואראך. עליך ואעבור ומענן. משעבדין
פורקנכון  זמן מטא ארי קדמי גלי וארי באסנא משה
וקיימית  חוביכון ואעדיתי עליכון במימרי ואגנית
ה' אמר לאבהתכון דקיימית כמה יתכון למפרק במימרי
במים. וארחצך קדמי. משמש עם למהויכון אלהים
מרוותא  תקוף ואעדיתי מצראי משעבוד יתכון ופריקית

בחירותא: יתכון ודברית äî÷ø.(È)מנכון êùéáìàå
סנאיכון: מחמדת ציורין לבושי יתכון ואלבישית

.ùçú êìòðàå ויהיבית בלע"ז טיישו"ן איקאלצייטוי"י
ברגליכון: דיקר ùùá.מסן êùáçàå איפוציינישטוי

קדמי  משמשין למהוי כהניא מנכון וקדשת בלע"ז
דבוץ: éùî.במצנפן êñëàå כהנא וית בלע"ז שווייא"ה

שבעת  אלו משי ואכסך ומ"א צבעונים בלבושי רבא
יומם הענן עמוד ימיש לא דכתיב כבוד יג)ענני :(שמות

(‡È).éãò êãòàå יתכון ותקנית בלע"ז איפאריטו"י
אבניא: לוחי תרין על כתיבין אורייתא פתגמי תיקון

.äðúàå:משה ידי חברו íéãéîö.על כנגד דבור חברתי'
חמשה: כנגד חמשה

cec zcevn
(Á).¯Â·Ú‡Âהראוי בעת את שכבר וראיתי עליך  עברתי ואז 

לאשה : אותך  לקחת ר"ל  וידידות אהבה  לך  Â¯Ù‡Â˘.להראות
וכן נשואין  ענין  והוא  בצילי לחסות  בגדי כנף עליך  ופרשתי

כנפיך  ג')ופרשת  Í˙Â¯Ú.:(רות ‰ÒÎ‡Âבגלוי ערומה תהיה לבל
ÍÏ.ערוה: Ú·˘‡Â: בך אבגוד  בריתÂ·‡Â‡.שלא  עמך  כרתי

זאת: ÈÏ.על ÈÈ‰˙Â ר"ל לאשה לי היית כי היה כן והנה ר "ל 
ועשיתי בצילי לחסות  ממצריך  לקחתיך  הגאולה זמן  בוא בעת
התורה לך  ונתתי להם  ראויה  היית  כאלו נפלאות  עמך 
עמי: היית  וכן לעם  לי להיות ברית עמך  וכרתי  לך ונשבעתי

(Ë).ÍˆÁ¯‡Âבמים אותך רחצתי  לאשה לקחתיך  לא עד 
ולכבס להתקדש אותך צויתי התורה  קבלת  לא  עד  ר "ל  בשמן אותך וסכתי הלידה דם  ממך ושטפתי והלכלוך  הגעול ממך להסר

שמלותם וכבסו ומחר היום  וקדשתם כמ "ש  י"ט)השמלות נעליםÍ˘È·Ï‡Â.(È):(שמות ברגליך ושמתי רקמה בגדי אותך  לבשתי
משי : במלבושי אותך  וכסיתי משש באזור אותך  וחגרתי תחש  È„Ú.(È‡)מעור Í„Ú‡Â ידיך על  ונתתי  בקשוטים  אותך קשטתי

גרונך : על נתתי ורביד הזרוע צמידי

oeiv zcevn
(Á).ÌÈ„Â„:וחיבה אהבה הבגד :ÈÙÎ.ענין שולי הוא
(Ë).ÛÂË˘‡Â:הטנוף ורחיצת  הדחה מלשוןÍÎÂÒ‡Â.ענין 

ומשיחה : הגוונים:¯˜Ó‰.(È)סיכה  בחלוף  רוקם מעשה
.ÍÏÚ‡Â: נעל תחשים ˙Á˘.מל' ועורות כמו  בריה (שמות שם

חמורוÍ˘·Á‡Â.:כה) את ויחבש  כמו  האזור חגורת  ענין 
כב) אזורו:(בראשי' קשר  פשתים:·˘˘.ור "ל  הוא

(‡È).ÌÈ„ÈÓˆ על צמידים  ושני וכן הזרוע על  הנתונים הם
כד)ידיה הזהבÈ·¯Â„.:(שם רביד  וישם  וכן לתכשיט  (שם ענק

בגרון‚¯ÍÂ.:מא) קרא וכן נח)צוארך  :(ישעיה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז טבת, תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מוהר"ר ]שניאור זלמן[ שי'

שלום וברכה!

... כפי הידיעה שקבלתי מהרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר בנימין שי' גאראדעצקי, 
הנה כת"ר שי' כבר קיבל הרשיון לנסיעת מרוקה, ומצטער הנני שמתעכב הענין כ"כ, בה בשעה אשר 
בכל יום ויום יש לפעול שם גדולות ונצורות, והרי ידוע אשר ימים יוצרו ולו אחד בהם, לו בוואו ולא 
באל"ף, אשר הענין בזה הוא, שצ"ל בכל יום עבודה, וכל יום ההולך ואין משתמשים בו כדבעי, הרי זה 
אבידה שאינה חוזרת, כי בכל זמן וזמן מהימים הבאים אחריהם, צריך למלאות בתוכיות שלו, ואין 
מקום פנוי לתוכיות של ימים הקודמים. זהו בהנוגע לחשבון עצמו, ובנוגע לזולתו הנה בני ובנות ישראל 
אשר במרוקה שיכולים הם לקבל השפעת טובה ברוחניות במשך ימים אלו, הנה הם אינם אשמים 
כלל ואינם מחוייבים לסבול כלל וכלל מכל הפוליטיקעס בענינים הפרטים של זה שיכול הי' להשפיע 
להם או שיכולים היו להשפיע על ידו המצטרך להם, ולא לדרשא קאתינא כ"א בנוגע אל הפועל וכידוע 

מאמר הזהר עשי' לעילא.

ד( במ"ש בנוגע להגלמודיות )עלענדקייט( במרוקה, הנה גם שם נמצא מושב גדול של יהודים 
- כן ירבו - וגם שם נמצא הקב"ה בכבודו ובעצמו, ותקותי אשר במשך זמן לא רחוק, יבואו לשם עוד 
משפחות מאנ"ש שיחיו, ואפשר וקרוב הדבר שימצא שם עבודה גם בשביל זוגתו תחי', כמובן אשר לא 
על היום כולו, אבל כשיהי' כבר על אתר, אקוה שימצא אופן שגם היא תסייע בעבודה, וכמו שכתב לי 

אשר גם בהיותו במארסעל סייעה אותו היא בעבודתו הוא.

אקוה להתבשר ממנו בשו"ט מבריאותו הוא, ומבריאות זוגתו תחי' בגשמיות וגם בשו"ט בכל 
הנ"ל.

בברכה.
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æè-÷øô ìà÷æçé`iÎg

çéìò øáòàåéìò éôðk Nøôàå íéãc úò Czò äpäå Càøàå CàBáàå Cì òáMàå Cúåøò äqëàå C ¨¤¡¸Ÿ¨©¹¦¨¤§¥À§¦¥³¦¥Æ¥´Ÿ¦½¨¤§³Ÿ§¨¦Æ¨©½¦¨£©¤−¤§¨¥®¨¤¨´©«Â̈¨¨¸
:éì ééäzå ýåýé éðãà íàð Cúà úéøááèéîc óèLàå íéna Cöçøàåéìòî C:ïîMa Cëñàå C ¦§¦¹ŸÀ̈§ª²£Ÿ¨¬§¦−©¦¬§¦¦«¨¤§¨¥´©©½¦¨¤§¬Ÿ¨©−¦¥«¨¨®¦¨£ª¥−©¨«¤

é:éLî Cqëàå LMa CLaçàå Lçz Cìòðàå äî÷ø CLéaìàåàééãé-ìò íéãéîö äðzàå éãò CcòàåC ¨©§¦¥´¦§½̈¨¤§£¥−¨®©¨¤§§¥´©¥½©£©¥−¤«¦¨¤§¥−¤®¦¨¤§¨³§¦¦Æ©¨©½¦
ðBøb-ìò ãéáøå:C §¨¦−©§¥«

i"yx
(Á).íéãåã:בלע"ז éôðë.אמיטיא"ש ùåøôàå כנף

êì.בגדי: òáùàå'ה אני ישראל לבני אמור לכן
אתכם ו)והוצאתי כמו (שם שבועה אלא לכן ואין

ו)שנאמר א עלי:(שמואל לבית נשבעתי àáàåלכן
.êúåà úéøáá:עמכם ה' כרת אשר הברית דם הנה

(Ë).êëåñàå לשון אלא אינו הענין וכל משיחה לשון
וכן  התרגום על להוסיף ואין כולה את פי' ויונתן משל
תותבותכון  וגומר ומולדותיך מכורותיך פירשה
אברהם  אל איתגליתי תמן כנענאי מארעא וילדותכון
למצרים  נחתין דאתון ואודעתיה בתריא בין אבוכון
אנא  אבהתכון ובזכות יתכון פריק אנא מרומם ובדרע

חתאי: ית ומשיצי אמוראי ית íåéáמתריך êéúåãìåîå
.'åâå êúåà úãìåä למצרים אבהתכון נחתו כד ואף

הות  להון ומענן משעבדין דילהון דלא בארעא תותבון
ברא  אפי על דרטיש לולדא דמיא דישראל כנישתא
לאיתנקהא  אישתטיף לא ובמיא שוריה איתפסק דלא

איתאסא: לא ובאיסורין איתמלח לא äñçובמלח àì
.'åâå ïéò êéìò רשיעא דפרעה עינא עליכון חסת לא

משעבודכון  לכון לאנחא חדא טבא לכון למעבד
ית  למרמי גמירא גזירת עליכון וגזר עליכון לרחמא
במצרים. דהויתון בעידן יתכון לאבדא בנהרא דכוריכון
קדמי  אבהתכון קים דוכרן ועל וגו'. עליך ואעבר

למפרקכו  מענן איתגליתי אתון ארי קדמי גלי ארי ן

אחוס  דמהולת' בדמא לכון ואמרית בשיעבודיכון
רבבה  יתכון. אפרוק פסחא בדם לכון ואמרית עליכון
יהבתיכון  חקלא כצמחי ריבבת נתתיך. השדה כצמח
ובעובדי  ולשבטין לזרעין והויתון ותקיפתון וסגיתון
אתון  ארי מטא כנישתכון פורקן עידן תקניא אבהתכון
על  ואיתגליתי ואראך. עליך ואעבור ומענן. משעבדין
פורקנכון  זמן מטא ארי קדמי גלי וארי באסנא משה
וקיימית  חוביכון ואעדיתי עליכון במימרי ואגנית
ה' אמר לאבהתכון דקיימית כמה יתכון למפרק במימרי
במים. וארחצך קדמי. משמש עם למהויכון אלהים
מרוותא  תקוף ואעדיתי מצראי משעבוד יתכון ופריקית

בחירותא: יתכון ודברית äî÷ø.(È)מנכון êùéáìàå
סנאיכון: מחמדת ציורין לבושי יתכון ואלבישית

.ùçú êìòðàå ויהיבית בלע"ז טיישו"ן איקאלצייטוי"י
ברגליכון: דיקר ùùá.מסן êùáçàå איפוציינישטוי

קדמי  משמשין למהוי כהניא מנכון וקדשת בלע"ז
דבוץ: éùî.במצנפן êñëàå כהנא וית בלע"ז שווייא"ה

שבעת  אלו משי ואכסך ומ"א צבעונים בלבושי רבא
יומם הענן עמוד ימיש לא דכתיב כבוד יג)ענני :(שמות

(‡È).éãò êãòàå יתכון ותקנית בלע"ז איפאריטו"י
אבניא: לוחי תרין על כתיבין אורייתא פתגמי תיקון

.äðúàå:משה ידי חברו íéãéîö.על כנגד דבור חברתי'
חמשה: כנגד חמשה

cec zcevn
(Á).¯Â·Ú‡Âהראוי בעת את שכבר וראיתי עליך  עברתי ואז 

לאשה : אותך  לקחת ר"ל  וידידות אהבה  לך  Â¯Ù‡Â˘.להראות
וכן נשואין  ענין  והוא  בצילי לחסות  בגדי כנף עליך  ופרשתי

כנפיך  ג')ופרשת  Í˙Â¯Ú.:(רות ‰ÒÎ‡Âבגלוי ערומה תהיה לבל
ÍÏ.ערוה: Ú·˘‡Â: בך אבגוד  בריתÂ·‡Â‡.שלא  עמך  כרתי

זאת: ÈÏ.על ÈÈ‰˙Â ר"ל לאשה לי היית כי היה כן והנה ר "ל 
ועשיתי בצילי לחסות  ממצריך  לקחתיך  הגאולה זמן  בוא בעת
התורה לך  ונתתי להם  ראויה  היית  כאלו נפלאות  עמך 
עמי: היית  וכן לעם  לי להיות ברית עמך  וכרתי  לך ונשבעתי

(Ë).ÍˆÁ¯‡Âבמים אותך רחצתי  לאשה לקחתיך  לא עד 
ולכבס להתקדש אותך צויתי התורה  קבלת  לא  עד  ר "ל  בשמן אותך וסכתי הלידה דם  ממך ושטפתי והלכלוך  הגעול ממך להסר

שמלותם וכבסו ומחר היום  וקדשתם כמ "ש  י"ט)השמלות נעליםÍ˘È·Ï‡Â.(È):(שמות ברגליך ושמתי רקמה בגדי אותך  לבשתי
משי : במלבושי אותך  וכסיתי משש באזור אותך  וחגרתי תחש  È„Ú.(È‡)מעור Í„Ú‡Â ידיך על  ונתתי  בקשוטים  אותך קשטתי

גרונך : על נתתי ורביד הזרוע צמידי

oeiv zcevn
(Á).ÌÈ„Â„:וחיבה אהבה הבגד :ÈÙÎ.ענין שולי הוא
(Ë).ÛÂË˘‡Â:הטנוף ורחיצת  הדחה מלשוןÍÎÂÒ‡Â.ענין 

ומשיחה : הגוונים:¯˜Ó‰.(È)סיכה  בחלוף  רוקם מעשה
.ÍÏÚ‡Â: נעל תחשים ˙Á˘.מל' ועורות כמו  בריה (שמות שם

חמורוÍ˘·Á‡Â.:כה) את ויחבש  כמו  האזור חגורת  ענין 
כב) אזורו:(בראשי' קשר  פשתים:·˘˘.ור "ל  הוא

(‡È).ÌÈ„ÈÓˆ על צמידים  ושני וכן הזרוע על  הנתונים הם
כד)ידיה הזהבÈ·¯Â„.:(שם רביד  וישם  וכן לתכשיט  (שם ענק

בגרון‚¯ÍÂ.:מא) קרא וכן נח)צוארך  :(ישעיה
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è-÷øô äéîçðflÎl

ìíäéìò CLîzåéàéáð-ãéa Eçeøa ía ãòzå úBaø íéðL:úöøàä énò ãéa íðzzå eðéæàä àìå E ©¦§³Ÿ£¥¤Æ¨¦´©½©¨̧©¨¯§£²§©§¦¤−§´Ÿ¤¡¦®©«¦§¥½§©−©¥¬¨£¨«Ÿ
àìéîçøáe:äzà íeçøå ïepç-ìà ék ízáæò àìå äìk íúéNò-àì íéaøä Eáììàä eðéýìà äzòå «§©£¤¯¨©¦²«Ÿ£¦¨¬¨−̈§´Ÿ£©§¨®¦²¥«©¬§©−¨«¨§©¨´¡ÂŸ¥¨¥̧

éðôì èòîé-ìà ãñçäå úéøaä øîBL àøBpäå øBabä ìBãbäeðéëìîì eðúàöî-øLà äàìzä-ìk úà E ©¨¹©¦´§©¨»¥´©§¦´§©¤¤¼©¦§©´§¨¤¿¥´¨©§¨¨´£«¤§Â¨©§¦§¨¥̧
:äfä íBiä ãò øeMà éëìî éîéî Enò-ìëìe eðéúáàìå eðàéáðìå eðéðäëìe eðéøNìâììò ÷écö äzàå §¨¥¯§Ÿ£¥²§¦§¦¥¬§©£Ÿ¥−§¨©¤®¦¥Æ©§¥´©½©−©¬©¤«§©¨´©¦½©−

:eðòLøä eðçðàå úéNò úîà-ék eðéìò àaä-ìkãìEúøBz eNò àì eðéúáàå eðéðäk eðéøN eðéëìî-úàå ¨©¨´¨¥®¦«¡¤¬¨¦−¨©£©¬§¦§¨«§§¤§¨¥³¨¥ÆÆŸ£¥´©£Ÿ¥½¬Ÿ¨−¨¤®
éúBöî-ìà eáéL÷ä àìåéúBãòìe E:íäa úãéòä øLà Eäìzúð-øLà áøä Eáeèáe íúeëìîa íäå §³Ÿ¦§¦ÆÆ¤¦§¤½§¥´§¤½£¤¬©¦−Ÿ¨¨¤«§¥´§©§¨Á§§¸¨¹̈£¤¨©´¨

:íéòøä íäéììònî eáL-àìå Eeãáò àì íäéðôì zúð-øLà äðîMäå äáçøä õøàáe íäìåìäpä ¨¤À§¤̧¤¨§¨¨¯§©§¥¨²£¤¨©¬¨¦§¥¤−´Ÿ£¨®§«Ÿ½̈¦©«©§¥¤−¨¨¦«¦¥²
:äéìò íéãáò eðçðà äpä dáeè-úàå déøt-úà ìëàì eðéúáàì äzúð-øLà õøàäå íéãáò íBiä eðçðà£©¬§©−£¨¦®§¨¹̈¤£¤¨©´¨©£Ÿ¥À¤¡³Ÿ¤¦§¨Æ§¤½̈¦¥²£©¬§£¨¦−¨¤«¨

æìíðBöøk eðzîäááe íéìLî eðéúiåb ìòå eðéúåàhça eðéìò äzúð-øLà íéëìnì äaøî dúàeáúe§¨¨´©§À̈©§¨¦²£¤¨©¬¨¨¥−§©Ÿ¥®§©´§Â¦Ÿ¥Ÿ§¦³¦§¤§¥ÆÆ¦§½̈
(ô) :eðçðà äìBãâ äøöáe§¨¨¬§−̈£¨«§

é-÷øô äéîçðhÎ`

àk eðiåì eðéøN íeúçä ìòå íéáúëå äðîà íéúøk eðçðà úàæ-ìëáe:eðéðäáäéîçð íéîeúçä ìòå §¨¾Ÿ£©²§Ÿ§¦¬£¨−̈§Ÿ§¦®§©Æ¤«¨½¨¥¬§¦¥−Ÿ£¥«§©−©£¦®§¤§¨¯
:äi÷ãöå äéìëç-ïa àúLøzäâ:äéîøé äéøæò äéøNã:äikìî äéøîà øeçLtääéðáL Lehç ©¦§¨²¨¤£©§−̈§¦§¦¨«§¨¨¬£©§−̈¦§§¨«©§¬£©§−̈©§¦¨«©¬§©§−̈

:Celîå:äéãáò úBîøî íøçæ:Ceøa ïBúpb ìàiðcç:ïîiî äiáà ílLîèäéòîL ébìá äéæòî ©«¨¦¬§¥−«Ÿ©§¨«¨¦¥¬¦§−¨«§ª¨¬£¦−̈¦¨¦«©«©§¨¬¦§©−§©«§¨®
(ñ) :íéðäkä älà¥−¤©Ÿ£¦«

i"yx
(Ï).íäéìò êåùîúå שלא רחמים עליהם משכת

àáä.(Ï‚)להשחיתם: ìë ìò יסוריך מעשה כל על
עלינו: באו אשר äéìò.(ÂÏ)הרעים íéãáò åðçðà äðä

העכו"ם: לכל מס מעלים של äúàåáúå.(ÊÏ)שאנחנו
ישראל: העכו"ם:äáøî.ארץ למלכי מאכלים מעדני

.åðéìò äúúð øùà:בנו מושלים שהם
(‡).úàæ ìëáå אנחנו עלינו הבאה הזאת הרעה ובכל

בו: ולבטוח להאמין להקב"ה אמנה íéáúåëå.כורתים

תהיה  למען עלינו מלכותו לקבל בספר כותבים ואנחנו
לעדות: íåúçä.לנו ìòå שבנו וחשובים גדולים שרוב

לעדות: לנו להיות המצות קבלת ספר על חתומים
(·).íéîåúçä ìòå בספר החתומים והולך מונה עתה

המצות: קבול àúùøúä.לעדות äéîçð הוא אחד שם
שפירשתי ב')וזהו ולמה (עזרא נחמיה הוא דהתרשתא

נסך  יין לשתות חכמים לו שהתירו התרשתא שמו נקרא
למלך: משקה שהיה לפי

cec zcevn
(Ï).ÍÂ˘Ó˙Â:חסד עליהם משכת נבואה·¯ÍÁÂ.ר"ל ברוח 

מעמך : ‰‡ÂÈÊ.הבאה ‡ÏÂ:לשמוע אוזן  הטו לא
(·Ï).˙È¯·‰: בברית שהבטחת ËÚÓÈ.הגמול  Ï‡יחשב ר "ל 

עמך: פשעי כל וימרקו למרובים Â˙‡ˆÓ.לפניך אשר‡˘¯
וכו': למלכינו ומפרש וחוזר אותנו ‡˘Â¯.מצא  ÈÎÏÓ ÈÓÈÓ

לישראל: הרעו אשר הראשונים ˆ„È˜.(Ï‚)שהיו  ‰˙‡Âהדין
עלינו: הבאה  התלאה כל  על È˘Ú˙.עמך ˙Ó‡ ÈÎאתה כי

שהבטחתנו: מה  כל  ומקיים מאמת ‰¯˘ÂÚ.היית ÂÁ‡Â:הראוי כגמול  עשינו ÂÈÎÏÓ.(Ï„)ולא  ˙‡Â'וכו מלכינו ועם ר"ל 
לעשותם: בהם מתרה הייתי אשר וכו' תורתיך  עשו  לא  המה גם כי ורוב·Ì˙ÂÎÏÓ.(Ï‰)הרשענו המלוכה בהם שהיה עם

הרעים: מדרכיהם  שבו ולא עבדוך  לא  עכ "ז Â‚Â'.(ÂÏ)טובה  ‰‰:פרס למלכי עבדים  אנחנו הנה עתה אבל  Ó¯·‰(ÊÏ)ר "ל 
.'ÂÎÂ:נעים אף היפה דבר  וכל המס  מהם  לוקחים פרס מלכי כרצונם:ÌÂˆ¯Î.כי עושים

(‡).˙‡Ê ÏÎ·Âגדולה ובצרה  עבדים  הלא  ואנחנו עבדוך  לא ועכ "ז ובטובה במלכות  היו אבותינו הנה  שאמר למעלה  מוסב
לזכרון : יהיה למען בספר אותו וכותבים לעובדיך ומקוימת  אמנה ברית  כורתים אנחנו זאת ‰ÌÂ˙Á.ובכל ÏÚÂדברי גמר  על 

בספר: הכתוב כל  עצמן על שקבלו  ולראיה לאות ידם  בחתימות וכו ' שרינו יחתמו  ‰ÌÈÓÂ˙Á.(·)הספר  ÏÚÂהם ואלו ר"ל 
החתומים: על  ÂÎÂ'.הבאים  ‰ÈÓÁבלשון החתומים אמר למטה האמורים  עליהם  נשבעו אשר  הדברים  כל  בספר שכתבו ולפי 

הדברים: כל  של  הגמור  ור"ל  ‰ÌÈ‰Î.(Ë)רבים  ‰Ï‡:הכהנים מן היו  החתומים  אלה

oeiv zcevn
(·Ï).‰‡Ï˙‰ התלאה כל  את כמו  וטורח  יגיעה  (שמות ענין

לי Ì‰ÈÏÏÚÓÓ.(Ï‰):י"ח) עולל  כמו א')ממעשיהם :(איכה
(ÊÏ).ÂÈ˙ÂÈÂ‚:גוף ענין

(‡).‰Ó‡ דברך נא יאמן כמו קיום  ה')ענין ‰ÌÂ˙Á.:(מ"א
ברכות חותמי כל  ובדרז"ל  וסוף גמר ס"ג)ענינו :(ברכות

d dpyn iyily wxt zekxa zkqn

„÷ ìòaBaìa øäøäî éø,Cøáî Bðéàå,äéøçàì àGå äéðôì àG;åéøçàì Cøáî ïBænä ìòå,åéðôì Cøáî Bðéàå. ©©¤¦§©§¥§¦§¥§¨¥§¨¤¨§§©£¤¨§©©¨§¨¥§©£¨§¥§¨¥§¨¨
äãeäé éaø:øîBàíäéøçàìe íäéðôì Cøáî. ©¦§¨¥§¨¥¦§¥¤§©£¥¤

‰älôza ãîBò äéä,éø÷ ìòa àeäL økæðå–÷éñôé àG,øv÷é àlà.ìBaèì ãøé–úBìòì ìBëé íà ¨¨¥©§¦¨§¦§©¤©©¤¦©§¦¤¨§©¥¨©¦§¦¨©£
úBø÷ìå úBqkúäìeänçä õðz àHL ãò,àø÷éå äqkúéå äìòé;åàì íàå–àø÷éå íéna äqkúé;àG ìáà §¦§©§¦§©¤¨¥©©¨©£¤§¦§©¤§¦§¨§¦¨¦§©¤©©¦§¦§¨£¨

äøLnä éîa àGå íéòøä íéîa àG äqkúé,íéî ïëBúì ìéhiL ãò.úBnà òaøà ?äàBvä ïîe íäî ÷éçøé änëå. ¦§©¤§©¦¨¨¦§§¥©¦§¨©¤©¦§¨©¦§©¨©§¦¥¤¦©¨©§©©

c.ixw lraïéìá÷î äøåú éøáã ïéàù äøäèå äàîåè éðôî àìå .ìåáèéù ãò åðåöøì ïéá åñðåàì éø÷ äàøù ïéá äøåúá éø÷ ìòá àø÷é àìù ï÷ú àøæò
:íéìåâðøúë ïäéúåùð ìöà ïééåöî íéîëç éãéîìú åéäé àìù éãë àìà äàîåè.xdxdn:àø÷îä ïîæ òéâäùë åáìá ù"÷.dixg`le diptl jxan epi`eåìéôàå

:ïðáø åäåëøöà àì àúééøåàã åàì úåëøáã ïåéë ,øåäøäá.eixg`l jxan oefnd lre:àåä àúééøåàã àáåéçã.eiptl jxan epi`eàúééøåàã àáåéç åàìã
:øáãá øòøòî ïéàå úåëøáä ìë ïéëøáîå ïéììôúîå äøåúá ïé÷ñåòå ïëøãë ù"÷ ïéøå÷ ïééø÷ éìòáå ,àúåìéáèì äåìèáã äëìää ä÷ñôð øáëå .àéä

d.wiqti `l:äëøáå äëøá ìë øö÷é àìà éøîâì åúìôú.dngd upz `ly cr zexwleáéúëã ,äîçä õðä íò äúåà øåîâì ïîöò ìò íé÷ã÷ãî ïé÷éúåäù
(áò íéìäú):ùîù íò êåàøéé.mina dqkzi:àì íéìåìö ìáà ,äåøòä úà äàåø åáì ïéàù íéøåëò íéî à÷åãå.mirxd mina:íéçåøñ íéî.dxynd ina

:ïúùô íäá ïéøåùù íéî.min okezl lihiy críéìâø éîì ìéèéù íéîä øåòéùå ,íéî ïëåúì ïúéù ãò íéìâø éî ìöà àø÷é àìå ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç
:úéòéáø úçà íòô ìù.mdn wigxi dnke:äàåöä ïîå ,íéî ïëåúì ìéèä àìù íéìâø éîä ïî.zen` rax`åéðôì ìáà åéøçàì åà íéããöì àéäùë à÷åãå

:åéðéò àìîë ÷éçøî

`xephxa yexit
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טהור יהיה לא אשר איש  בך יהיה "כי  יא): כג, (דברים בתורה dlil",כתוב dxwn
כמפורש טמא, שהוא זרע, שכבת ממנו  שיצאה לאדם הכתוב שכוונת חכמים ופירשו 
בשרו כל  את במים ורחץ זרע שכבת ממנו  תצא כי "ואיש טז): טו, (ויקרא בתורה

בשם זרע לשכבת חכמים קראו  מכאן הערב". עד  ממנו"ixw"וטמא שיצא ולאיש  ,
בשם ixwd",הזרע lra",בהקיץ ממנו שיצא ובין מעצמו  בשינה ממנו  שיצא בין 

לאונסו או epevxl),לרצונו `ly) ולא תשמיש; בדרך  ובין  תשמיש בדרך שלא בין 
בהווה הכתוב שדיבר משום אלא לילה" "מקרה libxde).נאמר  ievnd dxwna)ושנינו

מן שאמנם כלומר  קרי", לבעלי טבילה תיקן  "עזרא א): פב, קמא (בבא בברייתא
אבל הטמאים, כל  כדין  בטומאתו בעודו בתורה לעסוק קרי לבעל מותר  התורה
בדברי קרי בעל יקרא שלא ותיקנו  הטמאים שאר  מכלל  הוציאוהו דינו  ובית עזרא
יהיו שלא כדי אלא זו , תקנה תיקנו וטהרה טומאה מפני  ולא שיטבול. עד תורה

) בזה נאמרו  טעמים ועוד  כתרנגולים. נשותיהם אצל  מצויים חכמים עייןתלמידי 
לפיכך  ד ). ג, ברכות ירושלמי א; כב, ברכות ilraגמרא oic cnll epzpyn d`a

.zekxale rny z`ixwl ixw העולם ונהגו  עזרא, תקנת שבטלה מובא, בגמרא ברם,
שנאמר  טומאה, מקבלים תורה דברי "אין  שאמר: בתירא בן יהודה רבי  על  לסמוך 
טומאה, מקבלת אינה אש מה – ה'" נאום כאש דברי  כה "הלא כט): כג, (ירמיהו 
שמע): קריאת הל ' (בסוף הרמב"ם כותב וכן  טומאה". מקבלים אינם תורה דברי  אף
בה, לעמוד  הציבור  ברוב כוח היה ולא ישראל בכל זו  תקנה פשטה ולא "הואיל
בעלי והן שמע, קריאת ולקרות בתורה לקרות ישראל  כל נהגו וכבר בטלה. לפיכך
מכל לעולם"... בטהרתן עומדים אלא טומאה, מקבלים תורה דברי שאין לפי קרי,

xfr`.מקום zpwz itl ixw lra oica zwqer epzpyn

éø÷ ìòa,שמע קריאת זמן  כשמגיע –Baìa øäøäî,"שמע" את – ÇÇÆÄÀÇÀÅÀÄ
לעיל. כמבואר עזרא, תקנת מפני בשפתיו , קורא Cøáîואינו BðéàåÀÅÀÈÅ

שמע, קריאת ברכות –äéøçàì àGå äéðôì àG,בהרהור אפילו  – ÀÈÆÈÀÀÇÂÆÈ
הצריכוהו  לא סופרים, מדברי  אלא התורה מן ואינן  הואיל  שהברכות
התורה, מן שחיובה שמע קריאת אבל  לברכן. קרי לבעל חכמים

יוצא  שאינו  אומרים ויש  חובתו. ידי בזה שיצא כדי בהרהור , חייבוהו 
כל יהיו שלא כדי בהרהור , חייבוהו מקום ומכל  חובתו , ידי  בהרהור 

בטל. יושב והוא שמע, בקריאת עוסקים ïBænäהעולם ìòå– ÀÇÇÈ
המזון, על לברך  שצריך  åéøçàìהברכות Cøáî המזון ברכת – ÀÈÅÀÇÂÈ

xedxda( יונה שנאמר(רבנו התורה, מן שמצוותה לפי  י), ח, :(דברים 
וברכת". ושבעת åéðôì"ואכלת Cøáî Bðéàåשלפני הברכה את – ÀÅÀÈÅÀÈÈ

כמו  סופרים, מדברי אלא תורה מדברי  עליה חייבים שאין לפי  המזון,

שמע. קריאת בברכות לעיל הטעם øîBà:שבארנו äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
íäéøçàìe íäéðôì Cøáî, המזון על  ובין  שמע בקריאת בין  – ÀÈÅÄÀÅÆÀÇÂÅÆ

שכן  וכל  בשפתיו; הברכות את ומוציא ולאחריהם, לפניהם מברך
מפרשים, בירושלמי  ברם, בשפתיו . שקוראה עצמה, שמע קריאת

שמוציא  מודים הכל התורה, מן שהם המזון ובברכת שמע שבקריאת
פירושה  וכך  מדרבנן , שהם בברכות אלא במשנתנו  נחלקו ולא בשפתיו,

המשנה: Ðשל  xdxdn ixw lra,שמע קריאת ברכות jxanבלבו epi`e
Ð,בפהÐ eixg`l jxan oefnd lre .dixg`l `le diptl `l,בפהepi`e

Ð eiptl jxan.בהרהור Ðאלא jxan :xne` dcedi iax,בפהoia
.mdixg`l oia mdiptlהגר"א גם מפרש  אליהו ")כך  "שנות אלא (עיין ,

מפורש נזכר לא עצמה שמע קריאת שדין  יוצא זה פירוש שלפי 
במשנה.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

תקנת  שכן עשרה", "שמונה תפילת לענין קרי  בעל  דין  ללמד מוסיפה משנתנו

תקן לא שעזרא כותב, הרמב"ם ברם, לתפילה. בין תורה לדברי בין היתה עזרא

קרי שבעל  התקינו כך אחר שעמדו  דין  ובית תורה, לדברי  אלא קרי לבעל  טבילה

שיטבול עד  יתפלל ולא בתפילה, אף m"anxd;אסור  lr dnzy "dpyn sqk" oiir)
(c ,c dlitz 'ld.

älôza ãîBò äéä,"עשרה "שמונה בתפילת –àeäL økæðå ÈÈÅÇÀÄÈÀÄÀÇÆ
éø÷ ìòa, שיטבול עד להתפלל  לו אסור  והרי –÷éñôé àG– ÇÇÆÄÇÀÄ

לגמרי , øv÷éתפילתו àlàיאמר שלא דהיינו וברכה, ברכה כל  – ÆÈÀÇÅ
ה' אתה ברוך דעת לאדם חונן "אתה כגון: וחתימתה, פתיחתה אלא

הדעת". קרי,ãøéחונן בעל  –ìBaèì,בבוקר –ìBëé íà– ÈÇÄÀÄÈ
הטבילה,úBìòìלהספיק, מן –úBqkúäìe,בטליתו –úBø÷ìå ÇÂÀÄÀÇÀÄÀ

"שמע", –änçä õðz àHL ãò היא שכך החמה, שתנץ קודם – ÇÆÈÅÇÇÈ
הנץ  עד "וגומרה ב): א, (לעיל  ששנינו כמו המובחר, מן  המצוה

שהיו  המצוות), ומחבבי  (ענווים הותיקין נוהגים היו וכן  החמה".
גאולה  לסמוך  כדי  החמה, הנץ עם שמע קריאת לגמור  מדקדקים

ב ), (א, לעיל שהבאנו  כמו àø÷éåלתפילה, äqkúéå äìòé קריאת – ÇÂÆÀÄÀÇÆÀÄÀÈ
שחרית; של åàìשמע íàå ולקרוא לעלות להספיק יכול שאינו  – ÀÄÈ

החמה, שתנץ àø÷éåקודם íéna äqkúé עצמו יכניס כלומר, – ÄÀÇÆÇÇÄÀÄÀÈ
ודווקא  "שמע"; ויקרא בהם עומד  שהוא המים לתוך  צוארו עד 

כשהמים  אבל  ערותו. רואה לבו יהא שלא צלולים, אינם כשהמים
המים בתוך  עומד כשהוא לקרוא לו אסור àG.(גמרא )צלולים ìáàÂÈ

íéòøä íéîa àG äqkúéרגלים מי או  הסרוחים, –,(ozy)àGå ÄÀÇÆÀÇÄÈÈÄÀ
äøLnä éîa,רע שריחם פשתן , בהם ששורים מים –ìéhiL ãò ÀÅÇÄÀÈÇÆÇÄ
íéî ïëBúìמי על מוסבה זו  שפיסקה מבואר, בגמרא יפים. – ÀÈÇÄ

אצלם יקרא שלא Ðרגלים, min okezl lihiy cr רביעית של  בשיעור 

אחת. פעם של  רגלים íäîלמי ÷éçøé änëåוממי הרעים ממים – ÀÇÈÇÀÄÅÆ
: מפרשים ויש  Ðהמשרה; mdn,מים לתוכם הטיל שלא רגלים ממי 

äàBvä ïîe?שמע קריאת לקרוא רשאי שיהא כדי –úBnà òaøà ÄÇÈÇÀÇÇ
כ - לצדדים – הצואה או  כשהמים אמורים? דברים במה בערך . מטר  2

עד כלומר עיניו, כמלוא עצמו להרחיק צריך  לפניו אבל  לאחוריו, או

אותם. רואה שאינו 

izdw - zex`ean zeipyn
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ìíäéìò CLîzåéàéáð-ãéa Eçeøa ía ãòzå úBaø íéðL:úöøàä énò ãéa íðzzå eðéæàä àìå E ©¦§³Ÿ£¥¤Æ¨¦´©½©¨̧©¨¯§£²§©§¦¤−§´Ÿ¤¡¦®©«¦§¥½§©−©¥¬¨£¨«Ÿ
àìéîçøáe:äzà íeçøå ïepç-ìà ék ízáæò àìå äìk íúéNò-àì íéaøä Eáììàä eðéýìà äzòå «§©£¤¯¨©¦²«Ÿ£¦¨¬¨−̈§´Ÿ£©§¨®¦²¥«©¬§©−¨«¨§©¨´¡ÂŸ¥¨¥̧

éðôì èòîé-ìà ãñçäå úéøaä øîBL àøBpäå øBabä ìBãbäeðéëìîì eðúàöî-øLà äàìzä-ìk úà E ©¨¹©¦´§©¨»¥´©§¦´§©¤¤¼©¦§©´§¨¤¿¥´¨©§¨¨´£«¤§Â¨©§¦§¨¥̧
:äfä íBiä ãò øeMà éëìî éîéî Enò-ìëìe eðéúáàìå eðàéáðìå eðéðäëìe eðéøNìâììò ÷écö äzàå §¨¥¯§Ÿ£¥²§¦§¦¥¬§©£Ÿ¥−§¨©¤®¦¥Æ©§¥´©½©−©¬©¤«§©¨´©¦½©−

:eðòLøä eðçðàå úéNò úîà-ék eðéìò àaä-ìkãìEúøBz eNò àì eðéúáàå eðéðäk eðéøN eðéëìî-úàå ¨©¨´¨¥®¦«¡¤¬¨¦−¨©£©¬§¦§¨«§§¤§¨¥³¨¥ÆÆŸ£¥´©£Ÿ¥½¬Ÿ¨−¨¤®
éúBöî-ìà eáéL÷ä àìåéúBãòìe E:íäa úãéòä øLà Eäìzúð-øLà áøä Eáeèáe íúeëìîa íäå §³Ÿ¦§¦ÆÆ¤¦§¤½§¥´§¤½£¤¬©¦−Ÿ¨¨¤«§¥´§©§¨Á§§¸¨¹̈£¤¨©´¨
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(ô) :eðçðà äìBãâ äøöáe§¨¨¬§−̈£¨«§
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i"yx
(Ï).íäéìò êåùîúå שלא רחמים עליהם משכת

àáä.(Ï‚)להשחיתם: ìë ìò יסוריך מעשה כל על
עלינו: באו אשר äéìò.(ÂÏ)הרעים íéãáò åðçðà äðä

העכו"ם: לכל מס מעלים של äúàåáúå.(ÊÏ)שאנחנו
ישראל: העכו"ם:äáøî.ארץ למלכי מאכלים מעדני

.åðéìò äúúð øùà:בנו מושלים שהם
(‡).úàæ ìëáå אנחנו עלינו הבאה הזאת הרעה ובכל

בו: ולבטוח להאמין להקב"ה אמנה íéáúåëå.כורתים

תהיה  למען עלינו מלכותו לקבל בספר כותבים ואנחנו
לעדות: íåúçä.לנו ìòå שבנו וחשובים גדולים שרוב

לעדות: לנו להיות המצות קבלת ספר על חתומים
(·).íéîåúçä ìòå בספר החתומים והולך מונה עתה

המצות: קבול àúùøúä.לעדות äéîçð הוא אחד שם
שפירשתי ב')וזהו ולמה (עזרא נחמיה הוא דהתרשתא

נסך  יין לשתות חכמים לו שהתירו התרשתא שמו נקרא
למלך: משקה שהיה לפי

cec zcevn
(Ï).ÍÂ˘Ó˙Â:חסד עליהם משכת נבואה·¯ÍÁÂ.ר"ל ברוח 

מעמך : ‰‡ÂÈÊ.הבאה ‡ÏÂ:לשמוע אוזן  הטו לא
(·Ï).˙È¯·‰: בברית שהבטחת ËÚÓÈ.הגמול  Ï‡יחשב ר "ל 

עמך: פשעי כל וימרקו למרובים Â˙‡ˆÓ.לפניך אשר‡˘¯
וכו': למלכינו ומפרש וחוזר אותנו ‡˘Â¯.מצא  ÈÎÏÓ ÈÓÈÓ

לישראל: הרעו אשר הראשונים ˆ„È˜.(Ï‚)שהיו  ‰˙‡Âהדין
עלינו: הבאה  התלאה כל  על È˘Ú˙.עמך ˙Ó‡ ÈÎאתה כי

שהבטחתנו: מה  כל  ומקיים מאמת ‰¯˘ÂÚ.היית ÂÁ‡Â:הראוי כגמול  עשינו ÂÈÎÏÓ.(Ï„)ולא  ˙‡Â'וכו מלכינו ועם ר"ל 
לעשותם: בהם מתרה הייתי אשר וכו' תורתיך  עשו  לא  המה גם כי ורוב·Ì˙ÂÎÏÓ.(Ï‰)הרשענו המלוכה בהם שהיה עם

הרעים: מדרכיהם  שבו ולא עבדוך  לא  עכ "ז Â‚Â'.(ÂÏ)טובה  ‰‰:פרס למלכי עבדים  אנחנו הנה עתה אבל  Ó¯·‰(ÊÏ)ר "ל 
.'ÂÎÂ:נעים אף היפה דבר  וכל המס  מהם  לוקחים פרס מלכי כרצונם:ÌÂˆ¯Î.כי עושים

(‡).˙‡Ê ÏÎ·Âגדולה ובצרה  עבדים  הלא  ואנחנו עבדוך  לא ועכ "ז ובטובה במלכות  היו אבותינו הנה  שאמר למעלה  מוסב
לזכרון : יהיה למען בספר אותו וכותבים לעובדיך ומקוימת  אמנה ברית  כורתים אנחנו זאת ‰ÌÂ˙Á.ובכל ÏÚÂדברי גמר  על 

בספר: הכתוב כל  עצמן על שקבלו  ולראיה לאות ידם  בחתימות וכו ' שרינו יחתמו  ‰ÌÈÓÂ˙Á.(·)הספר  ÏÚÂהם ואלו ר"ל 
החתומים: על  ÂÎÂ'.הבאים  ‰ÈÓÁבלשון החתומים אמר למטה האמורים  עליהם  נשבעו אשר  הדברים  כל  בספר שכתבו ולפי 

הדברים: כל  של  הגמור  ור"ל  ‰ÌÈ‰Î.(Ë)רבים  ‰Ï‡:הכהנים מן היו  החתומים  אלה

oeiv zcevn
(·Ï).‰‡Ï˙‰ התלאה כל  את כמו  וטורח  יגיעה  (שמות ענין

לי Ì‰ÈÏÏÚÓÓ.(Ï‰):י"ח) עולל  כמו א')ממעשיהם :(איכה
(ÊÏ).ÂÈ˙ÂÈÂ‚:גוף ענין

(‡).‰Ó‡ דברך נא יאמן כמו קיום  ה')ענין ‰ÌÂ˙Á.:(מ"א
ברכות חותמי כל  ובדרז"ל  וסוף גמר ס"ג)ענינו :(ברכות
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טהור יהיה לא אשר איש  בך יהיה "כי  יא): כג, (דברים בתורה dlil",כתוב dxwn
כמפורש טמא, שהוא זרע, שכבת ממנו  שיצאה לאדם הכתוב שכוונת חכמים ופירשו 
בשרו כל  את במים ורחץ זרע שכבת ממנו  תצא כי "ואיש טז): טו, (ויקרא בתורה

בשם זרע לשכבת חכמים קראו  מכאן הערב". עד  ממנו"ixw"וטמא שיצא ולאיש  ,
בשם ixwd",הזרע lra",בהקיץ ממנו שיצא ובין מעצמו  בשינה ממנו  שיצא בין 

לאונסו או epevxl),לרצונו `ly) ולא תשמיש; בדרך  ובין  תשמיש בדרך שלא בין 
בהווה הכתוב שדיבר משום אלא לילה" "מקרה libxde).נאמר  ievnd dxwna)ושנינו

מן שאמנם כלומר  קרי", לבעלי טבילה תיקן  "עזרא א): פב, קמא (בבא בברייתא
אבל הטמאים, כל  כדין  בטומאתו בעודו בתורה לעסוק קרי לבעל מותר  התורה
בדברי קרי בעל יקרא שלא ותיקנו  הטמאים שאר  מכלל  הוציאוהו דינו  ובית עזרא
יהיו שלא כדי אלא זו , תקנה תיקנו וטהרה טומאה מפני  ולא שיטבול. עד תורה

) בזה נאמרו  טעמים ועוד  כתרנגולים. נשותיהם אצל  מצויים חכמים עייןתלמידי 
לפיכך  ד ). ג, ברכות ירושלמי א; כב, ברכות ilraגמרא oic cnll epzpyn d`a

.zekxale rny z`ixwl ixw העולם ונהגו  עזרא, תקנת שבטלה מובא, בגמרא ברם,
שנאמר  טומאה, מקבלים תורה דברי "אין  שאמר: בתירא בן יהודה רבי  על  לסמוך 
טומאה, מקבלת אינה אש מה – ה'" נאום כאש דברי  כה "הלא כט): כג, (ירמיהו 
שמע): קריאת הל ' (בסוף הרמב"ם כותב וכן  טומאה". מקבלים אינם תורה דברי  אף
בה, לעמוד  הציבור  ברוב כוח היה ולא ישראל בכל זו  תקנה פשטה ולא "הואיל
בעלי והן שמע, קריאת ולקרות בתורה לקרות ישראל  כל נהגו וכבר בטלה. לפיכך
מכל לעולם"... בטהרתן עומדים אלא טומאה, מקבלים תורה דברי שאין לפי קרי,

xfr`.מקום zpwz itl ixw lra oica zwqer epzpyn

éø÷ ìòa,שמע קריאת זמן  כשמגיע –Baìa øäøäî,"שמע" את – ÇÇÆÄÀÇÀÅÀÄ
לעיל. כמבואר עזרא, תקנת מפני בשפתיו , קורא Cøáîואינו BðéàåÀÅÀÈÅ

שמע, קריאת ברכות –äéøçàì àGå äéðôì àG,בהרהור אפילו  – ÀÈÆÈÀÀÇÂÆÈ
הצריכוהו  לא סופרים, מדברי  אלא התורה מן ואינן  הואיל  שהברכות
התורה, מן שחיובה שמע קריאת אבל  לברכן. קרי לבעל חכמים

יוצא  שאינו  אומרים ויש  חובתו. ידי בזה שיצא כדי בהרהור , חייבוהו 
כל יהיו שלא כדי בהרהור , חייבוהו מקום ומכל  חובתו , ידי  בהרהור 

בטל. יושב והוא שמע, בקריאת עוסקים ïBænäהעולם ìòå– ÀÇÇÈ
המזון, על לברך  שצריך  åéøçàìהברכות Cøáî המזון ברכת – ÀÈÅÀÇÂÈ

xedxda( יונה שנאמר(רבנו התורה, מן שמצוותה לפי  י), ח, :(דברים 
וברכת". ושבעת åéðôì"ואכלת Cøáî Bðéàåשלפני הברכה את – ÀÅÀÈÅÀÈÈ

כמו  סופרים, מדברי אלא תורה מדברי  עליה חייבים שאין לפי  המזון,

שמע. קריאת בברכות לעיל הטעם øîBà:שבארנו äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
íäéøçàìe íäéðôì Cøáî, המזון על  ובין  שמע בקריאת בין  – ÀÈÅÄÀÅÆÀÇÂÅÆ

שכן  וכל  בשפתיו; הברכות את ומוציא ולאחריהם, לפניהם מברך
מפרשים, בירושלמי  ברם, בשפתיו . שקוראה עצמה, שמע קריאת

שמוציא  מודים הכל התורה, מן שהם המזון ובברכת שמע שבקריאת
פירושה  וכך  מדרבנן , שהם בברכות אלא במשנתנו  נחלקו ולא בשפתיו,

המשנה: Ðשל  xdxdn ixw lra,שמע קריאת ברכות jxanבלבו epi`e
Ð,בפהÐ eixg`l jxan oefnd lre .dixg`l `le diptl `l,בפהepi`e

Ð eiptl jxan.בהרהור Ðאלא jxan :xne` dcedi iax,בפהoia
.mdixg`l oia mdiptlהגר"א גם מפרש  אליהו ")כך  "שנות אלא (עיין ,

מפורש נזכר לא עצמה שמע קריאת שדין  יוצא זה פירוש שלפי 
במשנה.
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תקנת  שכן עשרה", "שמונה תפילת לענין קרי  בעל  דין  ללמד מוסיפה משנתנו

תקן לא שעזרא כותב, הרמב"ם ברם, לתפילה. בין תורה לדברי בין היתה עזרא

קרי שבעל  התקינו כך אחר שעמדו  דין  ובית תורה, לדברי  אלא קרי לבעל  טבילה

שיטבול עד  יתפלל ולא בתפילה, אף m"anxd;אסור  lr dnzy "dpyn sqk" oiir)
(c ,c dlitz 'ld.

älôza ãîBò äéä,"עשרה "שמונה בתפילת –àeäL økæðå ÈÈÅÇÀÄÈÀÄÀÇÆ
éø÷ ìòa, שיטבול עד להתפלל  לו אסור  והרי –÷éñôé àG– ÇÇÆÄÇÀÄ

לגמרי , øv÷éתפילתו àlàיאמר שלא דהיינו וברכה, ברכה כל  – ÆÈÀÇÅ
ה' אתה ברוך דעת לאדם חונן "אתה כגון: וחתימתה, פתיחתה אלא

הדעת". קרי,ãøéחונן בעל  –ìBaèì,בבוקר –ìBëé íà– ÈÇÄÀÄÈ
הטבילה,úBìòìלהספיק, מן –úBqkúäìe,בטליתו –úBø÷ìå ÇÂÀÄÀÇÀÄÀ

"שמע", –änçä õðz àHL ãò היא שכך החמה, שתנץ קודם – ÇÆÈÅÇÇÈ
הנץ  עד "וגומרה ב): א, (לעיל  ששנינו כמו המובחר, מן  המצוה

שהיו  המצוות), ומחבבי  (ענווים הותיקין נוהגים היו וכן  החמה".
גאולה  לסמוך  כדי  החמה, הנץ עם שמע קריאת לגמור  מדקדקים

ב ), (א, לעיל שהבאנו  כמו àø÷éåלתפילה, äqkúéå äìòé קריאת – ÇÂÆÀÄÀÇÆÀÄÀÈ
שחרית; של åàìשמע íàå ולקרוא לעלות להספיק יכול שאינו  – ÀÄÈ

החמה, שתנץ àø÷éåקודם íéna äqkúé עצמו יכניס כלומר, – ÄÀÇÆÇÇÄÀÄÀÈ
ודווקא  "שמע"; ויקרא בהם עומד  שהוא המים לתוך  צוארו עד 

כשהמים  אבל  ערותו. רואה לבו יהא שלא צלולים, אינם כשהמים
המים בתוך  עומד כשהוא לקרוא לו אסור àG.(גמרא )צלולים ìáàÂÈ

íéòøä íéîa àG äqkúéרגלים מי או  הסרוחים, –,(ozy)àGå ÄÀÇÆÀÇÄÈÈÄÀ
äøLnä éîa,רע שריחם פשתן , בהם ששורים מים –ìéhiL ãò ÀÅÇÄÀÈÇÆÇÄ
íéî ïëBúìמי על מוסבה זו  שפיסקה מבואר, בגמרא יפים. – ÀÈÇÄ

אצלם יקרא שלא Ðרגלים, min okezl lihiy cr רביעית של  בשיעור 

אחת. פעם של  רגלים íäîלמי ÷éçøé änëåוממי הרעים ממים – ÀÇÈÇÀÄÅÆ
: מפרשים ויש  Ðהמשרה; mdn,מים לתוכם הטיל שלא רגלים ממי 

äàBvä ïîe?שמע קריאת לקרוא רשאי שיהא כדי –úBnà òaøà ÄÇÈÇÀÇÇ
כ - לצדדים – הצואה או  כשהמים אמורים? דברים במה בערך . מטר  2

עד כלומר עיניו, כמלוא עצמו להרחיק צריך  לפניו אבל  לאחוריו, או

אותם. רואה שאינו 
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Âéø÷ äàøL áæ,òøæ úáëL äèìtL äcðå,äcð äúàøL úLnLîäå–äìéáè ïéëéøö;äãeäé éaøåøèBt. ¨¤¨¨¤¦§¦¨¤¨§¨¦§©¤©§©§©¤¤¤¨£¨¦¨¹§¦¦§¦¨§©¦§¨¥
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡úBöç ãò øçMä úlôz;äãeäé éaø:øîBàúBòL òaøà ãò.áøòä ãò äçðnä úlôz;äãeäé éaø:øîBà §¦©©©©©£©¦§¨¥©©§©¨§¦©©¦§¨©¨¤¤©¦§¨¥

e.ixw d`xy afäãð ïëå .éø÷ íåùî àøæò úð÷úë äøåú éøáãì äìéáè êéøö éëä åìéôà ,åúøäèî åæ äìéáè ïéàå äáéæ íåùî äòáù úàîåè àîèù ô"òà
çéøñä øáë ïàëî øçàìå ,ùéîùú øçàì íéîé äùìù ìë åúèéìôá äùàä àîèî òøæ úáëùå .éø÷ ìòáë àéä éøä òøæ úáëù úèìåôå ììôúäì äàá íà
øçà äãð äúàøù äúèî úùîùîäå äúàøù íãå÷ ìåîúà äùîùù ùéîùú äúò äèìôù äãð åùåøéô éëäå .åðîî øöåð ãìå úåéäì ãåò éåàø ïéàå äôåâá

:äìéáè ïéëéøö äùîùù.xhet dcedi iaxeàò÷ô àìã øîéîì àëéàå úåä äìéáè úá àø÷éòîã áâ ìò óàå ,äãåäé 'ø øèô äãð äúàøù úùîùîá óà
:äá ãåîòì ïéìåëé øåáöä áåø ïéàù äð÷ú äúéäù éðôî àúåìéáèì äåìèáã ìéòì åðáúë øáëå .äðéî äìéáè úáåç

c`.zevg cr xgyd zltzóåñ ãò åðééä úåòù 'ã ãòå .íåéá úåòù òáøà ãò àìà áø÷ åðéà äãåäé 'øìå ,ïðáøì úåöç ãò áø÷ øçù ìù ãéîú ïëù
éáøë äëìäå .ù"÷ éáâ ìéòì ïðéáúëãë ïðè÷å íéîéä êøåà éôì íåéä ùéìù óåñ ãò íìåòì äðîæ ïëå ,úåòù á"é íåéäù ïîæá íåéä ùéìù àåäù úéòéáø äòù

:äãåäé.axrd cr dgpnd zltz:êùçúù ãò.dgpnd blt cràöîð ,äöçîå úåòù éúù íäù ,äìéìä ãò äöçîå úåòù òùúî àåä äðè÷ äçðî ïîæ
îä âìôäçðîä úìôú ììôúäìå íéîëç éøáãë úåùòì äöåøäå ,ãáò øîë ãáòãå ãáò øîë ãáòã ,äæá äëìää ÷ñôå .òéáøå äòù äæ øåòéù éöç àåäù äçð

.úéáøò åá ììôúäìå äìéì åáéùçäì ìåëé åðéà äçðî åá ììôúîù ïéðòì íåé åúåà áéùçîù ïåéëù ,äæ ïîæá úéáøò ììôúé àìù ãáìáå ,äùòé áøòä ãò

`xephxa yexit
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טומאה  עליו  שיש קרי שבעל ללמדנו, באה והיא קרי , בעל בענין  ממשיכה זו משנה
אינה  קרי  משום שהטבילה פי  על  אף וכדומה, זיבה טומאת כגון חמורה, יותר
שאינו עוד  וכל עזרא, מתקנת טבילה הוא צריך מקום מכל  מטומאתו , אותו מטהרת
טמא  שעדיין אף שטבל, לאחר ואילו  ובתפילה; תורה בדברי  לעסוק אסור  טובל
תוקנה  שלא ובתפילה, תורה בדברי  מותר  הוא הרי  האחרת, הטומאה מחמת הוא
אחרים  מטעמים אלא וטהרה טומאה משום ולא בלבד, קרי  לבעלי  אלא עזרא תקנת

ד. למשנה בהקדמה שביארנו  כמו

éø÷ äàøL áæבתורה כתוב יג )– ב; טו, כי(ויקרא איש "איש : ÈÆÈÈÆÄ
מזובו הזב יטהר וכי הוא ... טמא זובו  מבשרו, זב (xnelkיהיה

,(ezaif wqtizykl טמא שהזב ומכאן לטהרתו "... ימים שבעת לו  וספר 
טבילה, צריך  הריהו  קרי , בעל נעשה הזב ואם ימים; כמבוארשבעה

òøæלקמן , úáëL äèìtL äcðå,ימים שבעה טמאה הנידה אף – ÀÄÈÆÈÀÈÄÀÇÆÇ
שכתוב יט )כמו שם , היא (שם  ואם בנדתה"; תהיה ימים "שבעת :

בעל כדין  דינה לנידתה, שקדם המטה מתשמיש זרע שכבת פלטה
קרי,úLnLîäåקרי. כבעל  שדינה מיטתה, –äcð äúàøL– ÀÇÀÇÆÆÆÈÂÈÄÈ

אלו כל  נידה; דם ראתה ששימשה äìéáèשלאחר  ïéëéøö– ÀÄÄÀÄÈ
שטבילה  פי על  אף הקרי , משום עזרא כתקנת ולתפילה תורה לדברי

בהקדמה  שבארנו כמו ונידה, זיבה מטומאת מטהרתם אינה זו 
øèBtלמשנתנו. äãeäé éaøå בין הקרי , מחמת מטבילה כולם – ÀÇÄÀÈÅ

בעל כגון אחרת, בטומאה שנטמאו קודם בטבילה נתחייבו שכבר 
האחרת  שהטומאה בין  נידה, שראתה והמשמשת זיבה, שראה קרי

וכבר זרע. שכבת שפלטה ונידה קרי  שראה זב כגון  לקרי , קדמה
זו  תקנה פשטה שלא מפני  בכלל קרי  בעלי  טבילת שבטלה הזכרנו,

בה. לעמוד יכול  היה לא הציבור  ורוב ישראל, בכל

א ה נ ש מ ר ו א ב

וברכותיה, שמע קריאת דיני  מסכתנו של הראשונים הפרקים בשלשת שלמדנו לאחר 
ד ). ב, לעיל  (עיין  עשרה" "שמונה תפילת היינו התפילה, דיני  ללמדנו זה פרק בא
בגמרא: אמרו  וכן סופרים, מדברי הוא יום בכל  התפילה שחיוב היא, רבים דעת
מן מצוה הרמב"ם, לדעת אבל  א). לח, סוכה א; כא, (ברכות מדרבנן" "תפילה
את  "ועבדתם שנאמר : יום, בכל  להתפלל עשה "מצוות לשונו : וזה היא, התורה
שנאמר: תפילה, היא זו  שעבודה למדו, השמועה מפי  כה). כג, (שמות אֿלהיכם" ה'
שבלב? עבודה היא זו  אי  חכמים: אמרו  – יג) יא, (דברים לבבכם" בכל  "ולעבדו 

משנה ואין התורה. מן התפילות מנין ואין  תפילה. מן(rahn)זו  הזאת התפילה
שיהא  הוא, כך  זו  מצוה חיוב אלא התורה.... מן קבוע זמן לתפילה ואין התורה.

ואחר  הקב"ה, של  שבחו  ומגיד  יום, בכל  ומתפלל  מתחנן צרכיואדם שואל  כך
הטובה  על  לה' והודיה שבח נותן כך  ואחר  ובתחינה, בבקשה להם צריך  שהוא
היה  אם ובקשה, בתחינה מרבה רגיל, היה אם כוחו ; לפי  אחד כל לו, שהשפיע
פעמים  מתפללים ויש  ביום, אחת פעם מתפלל  יש יכולתו . כפי  מדבר שפתיים, ערל
בימי ישראל  שגלו  כיון עזרא. ועד רבנו ממשה תמיד  הדבר היה וכן הרבה...

בארצות  בנים להם ונולדו  האומות ושאר  ויוון  בפרס נתערבו הרשע, נבוכדנצר 
מלשונות  מעורבת ואחד אחד  כל שפת והיתה שפתם, נתבלבלה הבנים ואותן  הגויים,
להגיד או חפציו  לשאול  לשונו  תקצר  מתפלל, מהן אחד  כשהיה זה ומפני  הרבה...

שראה וכיון אחרות. לשונות עמה שיערבו  עד  הקודש, בלשון  הקב"ה xfr`שבח
epic ziae,כךzekxa dxyr dpeny mdl epwize ecnr, הסדר Ðעל zepey`x yly

לה', Ðשבח zepexg` ylye,הודיהÐ zeirvn`eשהן הדברים, כל שאלת בהן  יש
הכל בפי ערוכות שיהיו  כדי כולן , הציבור  ולצרכי ואיש איש חפצי  לכל  אבות כמו
הלשון בעלי  כתפילת שלמה תפילה העלגים אלו  תפילת ותהיה אותן, וילמדו 

שיהא תיקנו  וכן zepaxwd:הצחה... oipnk zelitzd oipn יום בכל  תפילות שתי
תמידין שני כנגד ומנחה) dpy(שחרית ipa miyak ,'dl eaixwz xy` dy`d df")

dyrz ipyd yakd z`e xweaa dyrz cg` yakd z` .cinz dler meil mipy mininz
Ð "miaxrd oiaמוסף קרבן  שיש יום וכל ג-ד), כח, zayבמדבר ,yceg y`x)

(creneשלישית תפילה בו sqen)תיקנו zlitz)התקינו וכן מוסף... קרבן  כנגד
הערביים  בין  של תמיד  איברי שהרי בלילה, אחת תפילה מתפלל  אדם שיהא
כל המזבח על מוקדה על  העולה "היא שנאמר : הלילה, כל  והולכין מתעכלין

ובוק  "ערב שנאמר: כענין  – ב) ו, (ויקרא הבוקר" עד  אשיחה הלילה וצהריים ר
יח)... נה, (תהלים קולי " וישמע ziaxrואהמה :yly Ð mei lka zelitzd e`vnp

zlitze ,mei lk ly yly :rax` Ð miycg iy`xae micrenae zezayae .dgpne zixgye
..."oitqend:בתוספתא ומובא התפילות; בזמני דנה משנתנו – א-ח). א, תפילה (הל '

קבע תורה שנתנה zereaw:"כשם zery),"שמע" לקרות קימה) וזמן שכיבה זמן
לתפילה". קבע חכמים נתנו כך 

øçMä úlôz,שחרית של  עשרה" "שמונה תפילת –úBöç ãò ÀÄÇÇÇÇÇÂ
היום. חצות עד זמנה –Ð dpnf zligzeוהאיר השחר ברק "משעלה

המזרח" החמה (הרא"ש )פני הנץ עם להתחילה מצוותה עיקר אך  ,

שכתוב מה לקיים ותיקין , של  ה )כמנהגם עב, עם (תהלים "ייראוך :
ב )שמש" ט, úBòL.(ברכות òaøà ãò :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÇÇÀÇÈ

חלקי היינו "זמניות", שעות הן במשנה הנזכרות שהשעות בארנו , כבר
וסובר הכוכבים), צאת עד  השחר (מעלות היום אורך של  עשר  שנים

הוא שחרית של עשרה שמונה תפילת שזמן  יהודה, `raxרבי cr
zery המחלוקת טעם היום. שליש  שהן היום), אורך של  4/12) היום של

בגמרא בברייתא ב )מבואר כו, כנגד(ברכות  היא השחר שתפילת ,
והולך קרב שחר  של שהתמיד קמא תנא וסובר  שחר , של התמיד  קרבן 

יהודה  ורבי  חצות. עד זמנה השחר תפילת גם הלכך היום, חצות עד 
השחר תפילת זמן  ולכן  שעות, ארבע סוף עד אלא קרב שאינו סובר,

ו , עדיות (עיין  יהודה כרבי ההלכה ביום. שעות ארבע עד אלא אינו
äçðnäא). úlôz,מנחה של  עשרה" "שמונה תפילת זמן  –ãò ÀÄÇÇÄÀÈÇ

áøòäהחמה שקיעת עד הגר "א )– יונה; המנחה (רבנו תפילת זמן  . ÈÆÆ
התמיד שהיה "ולפי הערביים בין  של  התמיד  הקרבת זמן לפי נקבע

תקנ  ומחצה, שעות בתשע יום בכל ומחצה,קרב שעות מתשע זמנה ו 

הנקראת dphw".והיא dgpn" בערב להיות שחל פסח שבערב ולפי 
שהמתפלל אמרו , ומחצה שעות בשש התמיד  את שוחטים היו שבת

חיובה, זמן  הגיע זה, זמן ומשהגיע יצא; ומחצה, שעות שש אחרי
גדולה" "מנחה נקראת היא ב )וזו ג, תפילה הל' נמצאנו (רמב"ם  .
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äçðnä âìt ãò.òá÷ dì ïéà áøòä úlôz.íBiä ìk ïéôñeî ìLå;äãeäé éaøúBòL òáL ãò :øîBà. ©§©©¦§¨§¦©¨¤¤¥¨¤©§¤¨¦¨©©¦§¨¥©¤©¨
·äðwä ïa àéðeçð éaøäøö÷ älôz Búàéöéáe Løãnä úéáì Búñéðëa ìltúî äéä.älôúì íB÷n äî :Bì eøîà ©¦§§¨¤©¨¨¨¨¦§©¥¦§¦¨§¥©¦§¨¦¦¨§¦¨§¨¨¨§©¨¦§¦¨
?Bæ:íäì øîàìltúî éðà éúñéðëa,éãé ìò äìwz òøàz àHL,é÷ìç ìò äéãBä ïúBð éðà éúàéöéáe. ¨©¨¤¦§¦¨¦£¦¦§©¥¤¤¡©©¨¨©¨¦¦¦¨¦£¦¥¨¨©¤§¦
‚ìàéìîb ïaø:øîBàäøNò äðBîL íãà ìltúî íBé ìëa.òLBäé éaøäøNò äðBîL ïéòî :øîBà.àáé÷ò éaø ©¨©§¦¥¥§¨¦§©¥¨¨§¤¤§¥©¦§ª©¥¥¥§¤¤§¥©¦£¦¨

:úéáøò ììôúäì ìëåé êìéàå íùîå äùåò äìéìä íãå÷ òéáøå äòù àåäù äçðîä âìô ãò àìà äçðî ììôúäì àìù äãåäé éáø éøáãë úåùòì àá íàå
.raw dl oi`íéøãôå íéøáéà úáø÷ä ãâðë àéäù éôì ,úåùø úéáøò úìôúã ïðéòîùàì ,äìéìä ìë äðîæ éðú÷ àìå òá÷ äì ïéà éðúã àäå .äìéìä ìë äðîæ

:äáåçë íäéìò äåìá÷ àðãéàä åäéîå .åãáàù åà íéøãôå íéøáéà åàîèðù éô ìò óà ïáø÷ä äöøð íãä ÷øæðù ïåéëù åäðéð úåùø êðäå ,äìéìä ìë íéáø÷ù
.meid lk oitqen lye:äëìä ïëå òùåô àø÷ð ìáà ,àöé òáù øçà äøçà íà

a.mewn dn:äáéè äî øîåìë.dlwz rx`z `lyàáúù äòø éøä ,éøéáç åçîùéå äëìä øáãá ìùëà àìù àúééøáá ùøôîãë ,éãé ìò ìåùëî àáé àìù
:åùðòéù íäì íåøâàù éãé ìò.iwlg lr diced ozep ip`úéáì åúñéðëá åììä úåìôú éúùå .ùøãîä úéá éáùåéî é÷ìç íùù éì ÷ìçù äáåèä ìò äãåî

:åäðéøîéîì äáåçã òîùî øîåà åäî åúàéöéáå øîåà àåä äî åúñéðëá àúééøáá ïðéøîà éëäã ,ïøîàì ùéàå ùéà ìë ìò äáåç åúàéöéáå ùøãîä
b.dxyr dpeny oirnåðéäìà 'ä åððéáä ,éøîàã úéàå .úçàå úçà ìë ìò íúåçå øöå÷á úåéòöîàä ïî äëøáå äëøá ìëî øîåàù àøîâá éùøôîã úéà
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dlecbלמדים, dgpn onfy השעה (ממחצית ומחצה שעות משש  מתחיל 

הצהריים), dphwאחרי  dgpn onfe.הערב עד ומחצה שעות מתשע הוא
äçðnä âìt ãò :øîBà äãeäé éaø,המנחה זמן  חצי  עד  – ÇÄÀÈÅÇÀÇÇÄÀÈ

היום, של ומחצה שעות מתשע מתחיל המנחה וזמן הואיל כלומר,
שתפילת  יהודה רבי וסובר הלילה, עד  ומחצה שעות שתי שיש נמצא

אם  (למשל ורבע. שעה דהיינו הזמן, אותו מחצית  עד  היא המנחה
שעוננו  לפי ב-2 השחר  בו שעלה וכגון  הארוכים, תמוז מימי  יום נקח

שעות, 18 זה יום של  שארכו  דהיינו ב-8, היה הכוכבים צאת וזמן
ומכאן  שעוננו, לפי ומחצה שעה יום אותו של הזמנית השעה נמצאת

רבי לדעת השחר  תפילת זמן  ב-11; היא יום באותו הצהרים שעת –
חסר עשרה בשתים גדולה מנחה זמן  היום; שליש  שהוא ,8 עד  יהודה

קמא, תנא לדברי  הערב עד ורבע מארבע – קטנה מנחה זמן  רבע;
כותב  "מנחה" השם בענין דקות). ו-8 שש עד יהודה רבי  ולדברי 

והשקט  השמש מנוחת שעת כלומר מנוחה, מלשון  שהוא הרמב"ן
נראה  "מנחה" תפילה לאותה שקראו מה כותב: והגר"א הגדול . אורו

הקרבת בשעת שזמנה שכן zgpnמשום הערביים, בין  של  התמיד 
ובתשע  ומחצה, תשע עד  ומחצה משמונה היא התמיד  קרבן הקרבת

מתחיל dgpnd.ומחצה zaxwd onfהשחר תפילת זמן  שקבעו ומה
קבעו  המנחה ותפילת התמיד , שחיטת זמן  הוא שאז  היום, משהאיר 

היינ zaxwdבשעת התמיד, שחיטת בשעת ולא שכתוב המנחה מפני  ו 

ה ) עב, התפילות (תהלים  שתי  על  מוסב וזה שמש ", עם "ייראוך :
מה  כל להקדים צריכים שהיו בבוקר לכך  ... ומנחה שחרית הללו,

שאז  התמיד, שחיטת בזמן  קבעוה שמש" "עם שיהיה כדי  שאפשר 
שאפשר מה כל לאחר  צריכים שהיו בערב אבל  התמיד. זמן  התחלת

זמן  סוף שהוא מנחה, הקרבת בזמן קבעוה שמש", "עם שיהיה כדי 
אמרו  מכאן ב )התמיד . ו , בתפילת (ברכות זהיר אדם יהא "לעולם :

שנאמר  המנחה, בתפילת אלא נענה לא אליהו  שהרי  (מלכים המנחה,

לו) יח, וגו '.א  ויאמר" הנביא אליהו ויגש  המנחה בעלות "ויהי :úlôzÀÄÇ
òá÷ dì ïéà áøòä,הלילה כל  זמנה אלא קבוע, זמן לה אין – ÈÆÆÅÈÆÇ

ויש הלילה. כל שקרבים ופדרים איברים הקרבת כנגד  שהיא לפי

חכמים  עשאוה שלא נוספת, משמעות קבע" לה "אין המשנה בלשון 
"ואף  רשות. תפילת היא אלא ומנחה, שחרית כתפילת חובה תפילת

ערבית  להתפלל מושבותיהם מקומות בכל  ישראל  כל נהגו  כן  פי על 
חובה" כתפילת עליהם ו)וקבלוה א , תפילה  הל' ïéôñeî.(רמב"ם  ìLåÀÆÈÄ

מוסף, תפילת –íBiä ìk.היום כל קרב המוסף קרבן שכן  זמנה, – ÈÇ
úBòL òáL ãò :øîBà äãeäé éaø שעה עד  דהיינו היום, של  – ÇÄÀÈÅÇÆÇÈ

זו. פיסקה גורסים שאין ספרים ויש היום. חצות לאחר 
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בית  הוא  לתפילה המיוחד  המקום וכידוע התפילות, בזמני עסקנו הקודמת במשנה
מקום  המדרש , לבית והולכים הכנסת מבית יוצאים היו  התפילה לאחר  הכנסת.
"היוצא  א): סד, (ברכות אמרו  וכן חכמים. תלמידי  ולישיבת תורה לתלמוד  המיוחד 
שנאמר  שכינה, פני ומקבל זוכה בתורה, ועוסק המדרש לבית ונכנס הכנסת מבית
באה  משנתנו  – בציון". אֿלהים אל  יראה חיל  אל מחיל  "ילכו  ח): פד , (תהלים
ללמוד המדרש  לבית לנכנס תפילות שתי  תיקן  הקנה בן נחוניא שרבי להשמיע

המדרש. מבית ביציאתו ואחת המדרש לבית בכניסתו אחת תורה:

Løãnä úéáì Búñéðëa ìltúî äéä äðwä ïa àéðeçð éaø– ÇÄÀÀÈÆÇÈÈÈÈÄÀÇÅÄÀÄÈÀÅÇÄÀÈ
בתורה, שם המדרש ,Búàéöéáeלעסוק מבית –äøö÷ älôz– ÄÄÈÀÄÈÀÈÈ

לקמן . Bìכמפורש  eøîà:הישיבה בני  –Bæ älôúì íB÷n äî– ÈÀÇÈÄÀÄÈ
זו ? תפילה של  טיבה מה ìltúî,כלומר éðà éúñéðëa :íäì øîàÈÇÈÆÄÀÄÈÄÂÄÄÀÇÅ
éãé ìò äìwz òøàz àHL אגרום ולא הלכה בדבר אכשל  שלא – ÆÆÁÇÇÈÈÇÈÄ

חברי, é÷ìçלכשלון ìò äéãBä ïúBð éðà éúàéöéáe מודה אני  – ÄÄÈÄÂÄÅÈÈÇÆÀÄ
בגמרא  בברייתא מובא וכן המדרש, בית מיושבי חלקי ששם על  לה'

ב ) כח , א (ברכות ה' מלפניך  רצון "יהי  אומר ? מהו "בכניסתו להיֿ:
חברי, בי  וישמחו  הלכה בדבר אכשל ולא ידי  על תקלה דבר יארע שלא

בדבר חברי יכשלו  ולא טמא, טהור על ולא טהור  טמא על  אומר ולא
א  ה' לפניך אני  "מודה אומר ? מהו  ביציאתו בהם". ואשמח להיֿהלכה

שאני קרנות, מיושבי חלקי שמת ולא המדרש בית מיושבי  חלקי  ששמת
משכימים  והם תורה, לדברי  משכים אני  – משכימים והם משכים

והם  שכר , ומקבל עמל אני  – עמלים והם עמל אני  בטלים; לדברים
העולם  לחיי  רץ אני  – רצים והם רץ אני שכר , מקבלים ואינם עמלים

ואלו  כותב: למשנתנו בפירושו  הרמב"ם שחת". לבאר  רצים והם הבא,
שכן  המדרש, בבית ללמוד שנכנס מי כל  על הן  חובה תפלות שתי

נאמר: לא Ðבברייתא xne` did dn בן נחוניא רבי  היה מה כלומר 
אלא אומר , Ðהקנה "xne` edn ezqipka" לבית בהכנסו אדם כל היינו 

הלשון  מנהג על  "תפילה" שמה וקראו לומר. חייב מהו המדרש 

"תפילה  בקשה לכל  ".שקוראים
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העיקרית, התפילה שהיא עשרה", "שמונה שתפילת א) למשנה (בהקדמה הזכרנו כבר 
הברכות  מספר שם על  עשרה" "שמונה ונקראת דינו ; ובית עזרא ידי  על  תוקנה
ברכה, עוד הוסיפו דינו  ובית דיבנה גמליאל  שרבן מובא, בגמרא זו . שבתפלה
"ברכת  הנקראת יאבדו ", כרגע המינים וכל תקווה תהי אל "ולמלשינים ברכת והיא
מאז ה'. מאחרי  לשוב אותם ומסיתים לישראל  מצרים שהיו  המינים כנגד  המינים"

השם: לה נשאר  כן פי  על  ואף ברכות, עשרה תשע התפילה dpenyכוללת zlitz"
."dxyrשבחי כוללות הראשונות הברכות שלש חלקים: לשלושה נחלקת התפילה

izdw - zex`ean zeipyn
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e.ixw d`xy afäãð ïëå .éø÷ íåùî àøæò úð÷úë äøåú éøáãì äìéáè êéøö éëä åìéôà ,åúøäèî åæ äìéáè ïéàå äáéæ íåùî äòáù úàîåè àîèù ô"òà
çéøñä øáë ïàëî øçàìå ,ùéîùú øçàì íéîé äùìù ìë åúèéìôá äùàä àîèî òøæ úáëùå .éø÷ ìòáë àéä éøä òøæ úáëù úèìåôå ììôúäì äàá íà
øçà äãð äúàøù äúèî úùîùîäå äúàøù íãå÷ ìåîúà äùîùù ùéîùú äúò äèìôù äãð åùåøéô éëäå .åðîî øöåð ãìå úåéäì ãåò éåàø ïéàå äôåâá

:äìéáè ïéëéøö äùîùù.xhet dcedi iaxeàò÷ô àìã øîéîì àëéàå úåä äìéáè úá àø÷éòîã áâ ìò óàå ,äãåäé 'ø øèô äãð äúàøù úùîùîá óà
:äá ãåîòì ïéìåëé øåáöä áåø ïéàù äð÷ú äúéäù éðôî àúåìéáèì äåìèáã ìéòì åðáúë øáëå .äðéî äìéáè úáåç

c`.zevg cr xgyd zltzóåñ ãò åðééä úåòù 'ã ãòå .íåéá úåòù òáøà ãò àìà áø÷ åðéà äãåäé 'øìå ,ïðáøì úåöç ãò áø÷ øçù ìù ãéîú ïëù
éáøë äëìäå .ù"÷ éáâ ìéòì ïðéáúëãë ïðè÷å íéîéä êøåà éôì íåéä ùéìù óåñ ãò íìåòì äðîæ ïëå ,úåòù á"é íåéäù ïîæá íåéä ùéìù àåäù úéòéáø äòù

:äãåäé.axrd cr dgpnd zltz:êùçúù ãò.dgpnd blt cràöîð ,äöçîå úåòù éúù íäù ,äìéìä ãò äöçîå úåòù òùúî àåä äðè÷ äçðî ïîæ
îä âìôäçðîä úìôú ììôúäìå íéîëç éøáãë úåùòì äöåøäå ,ãáò øîë ãáòãå ãáò øîë ãáòã ,äæá äëìää ÷ñôå .òéáøå äòù äæ øåòéù éöç àåäù äçð

.úéáøò åá ììôúäìå äìéì åáéùçäì ìåëé åðéà äçðî åá ììôúîù ïéðòì íåé åúåà áéùçîù ïåéëù ,äæ ïîæá úéáøò ììôúé àìù ãáìáå ,äùòé áøòä ãò
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טומאה  עליו  שיש קרי שבעל ללמדנו, באה והיא קרי , בעל בענין  ממשיכה זו משנה
אינה  קרי  משום שהטבילה פי  על  אף וכדומה, זיבה טומאת כגון חמורה, יותר
שאינו עוד  וכל עזרא, מתקנת טבילה הוא צריך מקום מכל  מטומאתו , אותו מטהרת
טמא  שעדיין אף שטבל, לאחר ואילו  ובתפילה; תורה בדברי  לעסוק אסור  טובל
תוקנה  שלא ובתפילה, תורה בדברי  מותר  הוא הרי  האחרת, הטומאה מחמת הוא
אחרים  מטעמים אלא וטהרה טומאה משום ולא בלבד, קרי  לבעלי  אלא עזרא תקנת

ד. למשנה בהקדמה שביארנו  כמו

éø÷ äàøL áæבתורה כתוב יג )– ב; טו, כי(ויקרא איש "איש : ÈÆÈÈÆÄ
מזובו הזב יטהר וכי הוא ... טמא זובו  מבשרו, זב (xnelkיהיה

,(ezaif wqtizykl טמא שהזב ומכאן לטהרתו "... ימים שבעת לו  וספר 
טבילה, צריך  הריהו  קרי , בעל נעשה הזב ואם ימים; כמבוארשבעה

òøæלקמן , úáëL äèìtL äcðå,ימים שבעה טמאה הנידה אף – ÀÄÈÆÈÀÈÄÀÇÆÇ
שכתוב יט )כמו שם , היא (שם  ואם בנדתה"; תהיה ימים "שבעת :

בעל כדין  דינה לנידתה, שקדם המטה מתשמיש זרע שכבת פלטה
קרי,úLnLîäåקרי. כבעל  שדינה מיטתה, –äcð äúàøL– ÀÇÀÇÆÆÆÈÂÈÄÈ

אלו כל  נידה; דם ראתה ששימשה äìéáèשלאחר  ïéëéøö– ÀÄÄÀÄÈ
שטבילה  פי על  אף הקרי , משום עזרא כתקנת ולתפילה תורה לדברי

בהקדמה  שבארנו כמו ונידה, זיבה מטומאת מטהרתם אינה זו 
øèBtלמשנתנו. äãeäé éaøå בין הקרי , מחמת מטבילה כולם – ÀÇÄÀÈÅ

בעל כגון אחרת, בטומאה שנטמאו קודם בטבילה נתחייבו שכבר 
האחרת  שהטומאה בין  נידה, שראתה והמשמשת זיבה, שראה קרי

וכבר זרע. שכבת שפלטה ונידה קרי  שראה זב כגון  לקרי , קדמה
זו  תקנה פשטה שלא מפני  בכלל קרי  בעלי  טבילת שבטלה הזכרנו,

בה. לעמוד יכול  היה לא הציבור  ורוב ישראל, בכל
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וברכותיה, שמע קריאת דיני  מסכתנו של הראשונים הפרקים בשלשת שלמדנו לאחר 
ד ). ב, לעיל  (עיין  עשרה" "שמונה תפילת היינו התפילה, דיני  ללמדנו זה פרק בא
בגמרא: אמרו  וכן סופרים, מדברי הוא יום בכל  התפילה שחיוב היא, רבים דעת
מן מצוה הרמב"ם, לדעת אבל  א). לח, סוכה א; כא, (ברכות מדרבנן" "תפילה
את  "ועבדתם שנאמר : יום, בכל  להתפלל עשה "מצוות לשונו : וזה היא, התורה
שנאמר: תפילה, היא זו  שעבודה למדו, השמועה מפי  כה). כג, (שמות אֿלהיכם" ה'
שבלב? עבודה היא זו  אי  חכמים: אמרו  – יג) יא, (דברים לבבכם" בכל  "ולעבדו 

משנה ואין התורה. מן התפילות מנין ואין  תפילה. מן(rahn)זו  הזאת התפילה
שיהא  הוא, כך  זו  מצוה חיוב אלא התורה.... מן קבוע זמן לתפילה ואין התורה.

ואחר  הקב"ה, של  שבחו  ומגיד  יום, בכל  ומתפלל  מתחנן צרכיואדם שואל  כך
הטובה  על  לה' והודיה שבח נותן כך  ואחר  ובתחינה, בבקשה להם צריך  שהוא
היה  אם ובקשה, בתחינה מרבה רגיל, היה אם כוחו ; לפי  אחד כל לו, שהשפיע
פעמים  מתפללים ויש  ביום, אחת פעם מתפלל  יש יכולתו . כפי  מדבר שפתיים, ערל
בימי ישראל  שגלו  כיון עזרא. ועד רבנו ממשה תמיד  הדבר היה וכן הרבה...

בארצות  בנים להם ונולדו  האומות ושאר  ויוון  בפרס נתערבו הרשע, נבוכדנצר 
מלשונות  מעורבת ואחד אחד  כל שפת והיתה שפתם, נתבלבלה הבנים ואותן  הגויים,
להגיד או חפציו  לשאול  לשונו  תקצר  מתפלל, מהן אחד  כשהיה זה ומפני  הרבה...

שראה וכיון אחרות. לשונות עמה שיערבו  עד  הקודש, בלשון  הקב"ה xfr`שבח
epic ziae,כךzekxa dxyr dpeny mdl epwize ecnr, הסדר Ðעל zepey`x yly

לה', Ðשבח zepexg` ylye,הודיהÐ zeirvn`eשהן הדברים, כל שאלת בהן  יש
הכל בפי ערוכות שיהיו  כדי כולן , הציבור  ולצרכי ואיש איש חפצי  לכל  אבות כמו
הלשון בעלי  כתפילת שלמה תפילה העלגים אלו  תפילת ותהיה אותן, וילמדו 

שיהא תיקנו  וכן zepaxwd:הצחה... oipnk zelitzd oipn יום בכל  תפילות שתי
תמידין שני כנגד ומנחה) dpy(שחרית ipa miyak ,'dl eaixwz xy` dy`d df")

dyrz ipyd yakd z`e xweaa dyrz cg` yakd z` .cinz dler meil mipy mininz
Ð "miaxrd oiaמוסף קרבן  שיש יום וכל ג-ד), כח, zayבמדבר ,yceg y`x)

(creneשלישית תפילה בו sqen)תיקנו zlitz)התקינו וכן מוסף... קרבן  כנגד
הערביים  בין  של תמיד  איברי שהרי בלילה, אחת תפילה מתפלל  אדם שיהא
כל המזבח על מוקדה על  העולה "היא שנאמר : הלילה, כל  והולכין מתעכלין

ובוק  "ערב שנאמר: כענין  – ב) ו, (ויקרא הבוקר" עד  אשיחה הלילה וצהריים ר
יח)... נה, (תהלים קולי " וישמע ziaxrואהמה :yly Ð mei lka zelitzd e`vnp

zlitze ,mei lk ly yly :rax` Ð miycg iy`xae micrenae zezayae .dgpne zixgye
..."oitqend:בתוספתא ומובא התפילות; בזמני דנה משנתנו – א-ח). א, תפילה (הל '

קבע תורה שנתנה zereaw:"כשם zery),"שמע" לקרות קימה) וזמן שכיבה זמן
לתפילה". קבע חכמים נתנו כך 

øçMä úlôz,שחרית של  עשרה" "שמונה תפילת –úBöç ãò ÀÄÇÇÇÇÇÂ
היום. חצות עד זמנה –Ð dpnf zligzeוהאיר השחר ברק "משעלה

המזרח" החמה (הרא"ש )פני הנץ עם להתחילה מצוותה עיקר אך  ,

שכתוב מה לקיים ותיקין , של  ה )כמנהגם עב, עם (תהלים "ייראוך :
ב )שמש" ט, úBòL.(ברכות òaøà ãò :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÇÇÀÇÈ

חלקי היינו "זמניות", שעות הן במשנה הנזכרות שהשעות בארנו , כבר
וסובר הכוכבים), צאת עד  השחר (מעלות היום אורך של  עשר  שנים

הוא שחרית של עשרה שמונה תפילת שזמן  יהודה, `raxרבי cr
zery המחלוקת טעם היום. שליש  שהן היום), אורך של  4/12) היום של

בגמרא בברייתא ב )מבואר כו, כנגד(ברכות  היא השחר שתפילת ,
והולך קרב שחר  של שהתמיד קמא תנא וסובר  שחר , של התמיד  קרבן 

יהודה  ורבי  חצות. עד זמנה השחר תפילת גם הלכך היום, חצות עד 
השחר תפילת זמן  ולכן  שעות, ארבע סוף עד אלא קרב שאינו סובר,

ו , עדיות (עיין  יהודה כרבי ההלכה ביום. שעות ארבע עד אלא אינו
äçðnäא). úlôz,מנחה של  עשרה" "שמונה תפילת זמן  –ãò ÀÄÇÇÄÀÈÇ

áøòäהחמה שקיעת עד הגר "א )– יונה; המנחה (רבנו תפילת זמן  . ÈÆÆ
התמיד שהיה "ולפי הערביים בין  של  התמיד  הקרבת זמן לפי נקבע

תקנ  ומחצה, שעות בתשע יום בכל ומחצה,קרב שעות מתשע זמנה ו 

הנקראת dphw".והיא dgpn" בערב להיות שחל פסח שבערב ולפי 
שהמתפלל אמרו , ומחצה שעות בשש התמיד  את שוחטים היו שבת

חיובה, זמן  הגיע זה, זמן ומשהגיע יצא; ומחצה, שעות שש אחרי
גדולה" "מנחה נקראת היא ב )וזו ג, תפילה הל' נמצאנו (רמב"ם  .

izdw - zex`ean zeipyn
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äçðnä âìt ãò.òá÷ dì ïéà áøòä úlôz.íBiä ìk ïéôñeî ìLå;äãeäé éaøúBòL òáL ãò :øîBà. ©§©©¦§¨§¦©¨¤¤¥¨¤©§¤¨¦¨©©¦§¨¥©¤©¨
·äðwä ïa àéðeçð éaøäøö÷ älôz Búàéöéáe Løãnä úéáì Búñéðëa ìltúî äéä.älôúì íB÷n äî :Bì eøîà ©¦§§¨¤©¨¨¨¨¦§©¥¦§¦¨§¥©¦§¨¦¦¨§¦¨§¨¨¨§©¨¦§¦¨
?Bæ:íäì øîàìltúî éðà éúñéðëa,éãé ìò äìwz òøàz àHL,é÷ìç ìò äéãBä ïúBð éðà éúàéöéáe. ¨©¨¤¦§¦¨¦£¦¦§©¥¤¤¡©©¨¨©¨¦¦¦¨¦£¦¥¨¨©¤§¦
‚ìàéìîb ïaø:øîBàäøNò äðBîL íãà ìltúî íBé ìëa.òLBäé éaøäøNò äðBîL ïéòî :øîBà.àáé÷ò éaø ©¨©§¦¥¥§¨¦§©¥¨¨§¤¤§¥©¦§ª©¥¥¥§¤¤§¥©¦£¦¨

:úéáøò ììôúäì ìëåé êìéàå íùîå äùåò äìéìä íãå÷ òéáøå äòù àåäù äçðîä âìô ãò àìà äçðî ììôúäì àìù äãåäé éáø éøáãë úåùòì àá íàå
.raw dl oi`íéøãôå íéøáéà úáø÷ä ãâðë àéäù éôì ,úåùø úéáøò úìôúã ïðéòîùàì ,äìéìä ìë äðîæ éðú÷ àìå òá÷ äì ïéà éðúã àäå .äìéìä ìë äðîæ

:äáåçë íäéìò äåìá÷ àðãéàä åäéîå .åãáàù åà íéøãôå íéøáéà åàîèðù éô ìò óà ïáø÷ä äöøð íãä ÷øæðù ïåéëù åäðéð úåùø êðäå ,äìéìä ìë íéáø÷ù
.meid lk oitqen lye:äëìä ïëå òùåô àø÷ð ìáà ,àöé òáù øçà äøçà íà

a.mewn dn:äáéè äî øîåìë.dlwz rx`z `lyàáúù äòø éøä ,éøéáç åçîùéå äëìä øáãá ìùëà àìù àúééøáá ùøôîãë ,éãé ìò ìåùëî àáé àìù
:åùðòéù íäì íåøâàù éãé ìò.iwlg lr diced ozep ip`úéáì åúñéðëá åììä úåìôú éúùå .ùøãîä úéá éáùåéî é÷ìç íùù éì ÷ìçù äáåèä ìò äãåî

:åäðéøîéîì äáåçã òîùî øîåà åäî åúàéöéáå øîåà àåä äî åúñéðëá àúééøáá ïðéøîà éëäã ,ïøîàì ùéàå ùéà ìë ìò äáåç åúàéöéáå ùøãîä
b.dxyr dpeny oirnåðéäìà 'ä åððéáä ,éøîàã úéàå .úçàå úçà ìë ìò íúåçå øöå÷á úåéòöîàä ïî äëøáå äëøá ìëî øîåàù àøîâá éùøôîã úéà

`xephxa yexit

dlecbלמדים, dgpn onfy השעה (ממחצית ומחצה שעות משש  מתחיל 

הצהריים), dphwאחרי  dgpn onfe.הערב עד ומחצה שעות מתשע הוא
äçðnä âìt ãò :øîBà äãeäé éaø,המנחה זמן  חצי  עד  – ÇÄÀÈÅÇÀÇÇÄÀÈ

היום, של ומחצה שעות מתשע מתחיל המנחה וזמן הואיל כלומר,
שתפילת  יהודה רבי וסובר הלילה, עד  ומחצה שעות שתי שיש נמצא

אם  (למשל ורבע. שעה דהיינו הזמן, אותו מחצית  עד  היא המנחה
שעוננו  לפי ב-2 השחר  בו שעלה וכגון  הארוכים, תמוז מימי  יום נקח

שעות, 18 זה יום של  שארכו  דהיינו ב-8, היה הכוכבים צאת וזמן
ומכאן  שעוננו, לפי ומחצה שעה יום אותו של הזמנית השעה נמצאת

רבי לדעת השחר  תפילת זמן  ב-11; היא יום באותו הצהרים שעת –
חסר עשרה בשתים גדולה מנחה זמן  היום; שליש  שהוא ,8 עד  יהודה

קמא, תנא לדברי  הערב עד ורבע מארבע – קטנה מנחה זמן  רבע;
כותב  "מנחה" השם בענין דקות). ו-8 שש עד יהודה רבי  ולדברי 

והשקט  השמש מנוחת שעת כלומר מנוחה, מלשון  שהוא הרמב"ן
נראה  "מנחה" תפילה לאותה שקראו מה כותב: והגר"א הגדול . אורו

הקרבת בשעת שזמנה שכן zgpnמשום הערביים, בין  של  התמיד 
ובתשע  ומחצה, תשע עד  ומחצה משמונה היא התמיד  קרבן הקרבת

מתחיל dgpnd.ומחצה zaxwd onfהשחר תפילת זמן  שקבעו ומה
קבעו  המנחה ותפילת התמיד , שחיטת זמן  הוא שאז  היום, משהאיר 

היינ zaxwdבשעת התמיד, שחיטת בשעת ולא שכתוב המנחה מפני  ו 

ה ) עב, התפילות (תהלים  שתי  על  מוסב וזה שמש ", עם "ייראוך :
מה  כל להקדים צריכים שהיו בבוקר לכך  ... ומנחה שחרית הללו,

שאז  התמיד, שחיטת בזמן  קבעוה שמש" "עם שיהיה כדי  שאפשר 
שאפשר מה כל לאחר  צריכים שהיו בערב אבל  התמיד. זמן  התחלת

זמן  סוף שהוא מנחה, הקרבת בזמן קבעוה שמש", "עם שיהיה כדי 
אמרו  מכאן ב )התמיד . ו , בתפילת (ברכות זהיר אדם יהא "לעולם :

שנאמר  המנחה, בתפילת אלא נענה לא אליהו  שהרי  (מלכים המנחה,

לו) יח, וגו '.א  ויאמר" הנביא אליהו ויגש  המנחה בעלות "ויהי :úlôzÀÄÇ
òá÷ dì ïéà áøòä,הלילה כל  זמנה אלא קבוע, זמן לה אין – ÈÆÆÅÈÆÇ

ויש הלילה. כל שקרבים ופדרים איברים הקרבת כנגד  שהיא לפי

חכמים  עשאוה שלא נוספת, משמעות קבע" לה "אין המשנה בלשון 
"ואף  רשות. תפילת היא אלא ומנחה, שחרית כתפילת חובה תפילת

ערבית  להתפלל מושבותיהם מקומות בכל  ישראל  כל נהגו  כן  פי על 
חובה" כתפילת עליהם ו)וקבלוה א , תפילה  הל' ïéôñeî.(רמב"ם  ìLåÀÆÈÄ

מוסף, תפילת –íBiä ìk.היום כל קרב המוסף קרבן שכן  זמנה, – ÈÇ
úBòL òáL ãò :øîBà äãeäé éaø שעה עד  דהיינו היום, של  – ÇÄÀÈÅÇÆÇÈ

זו. פיסקה גורסים שאין ספרים ויש היום. חצות לאחר 

i y i l y m e i
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בית  הוא  לתפילה המיוחד  המקום וכידוע התפילות, בזמני עסקנו הקודמת במשנה
מקום  המדרש , לבית והולכים הכנסת מבית יוצאים היו  התפילה לאחר  הכנסת.
"היוצא  א): סד, (ברכות אמרו  וכן חכמים. תלמידי  ולישיבת תורה לתלמוד  המיוחד 
שנאמר  שכינה, פני ומקבל זוכה בתורה, ועוסק המדרש לבית ונכנס הכנסת מבית
באה  משנתנו  – בציון". אֿלהים אל  יראה חיל  אל מחיל  "ילכו  ח): פד , (תהלים
ללמוד המדרש  לבית לנכנס תפילות שתי  תיקן  הקנה בן נחוניא שרבי להשמיע

המדרש. מבית ביציאתו ואחת המדרש לבית בכניסתו אחת תורה:

Løãnä úéáì Búñéðëa ìltúî äéä äðwä ïa àéðeçð éaø– ÇÄÀÀÈÆÇÈÈÈÈÄÀÇÅÄÀÄÈÀÅÇÄÀÈ
בתורה, שם המדרש ,Búàéöéáeלעסוק מבית –äøö÷ älôz– ÄÄÈÀÄÈÀÈÈ

לקמן . Bìכמפורש  eøîà:הישיבה בני  –Bæ älôúì íB÷n äî– ÈÀÇÈÄÀÄÈ
זו ? תפילה של  טיבה מה ìltúî,כלומר éðà éúñéðëa :íäì øîàÈÇÈÆÄÀÄÈÄÂÄÄÀÇÅ
éãé ìò äìwz òøàz àHL אגרום ולא הלכה בדבר אכשל  שלא – ÆÆÁÇÇÈÈÇÈÄ

חברי, é÷ìçלכשלון ìò äéãBä ïúBð éðà éúàéöéáe מודה אני  – ÄÄÈÄÂÄÅÈÈÇÆÀÄ
בגמרא  בברייתא מובא וכן המדרש, בית מיושבי חלקי ששם על  לה'

ב ) כח , א (ברכות ה' מלפניך  רצון "יהי  אומר ? מהו "בכניסתו להיֿ:
חברי, בי  וישמחו  הלכה בדבר אכשל ולא ידי  על תקלה דבר יארע שלא

בדבר חברי יכשלו  ולא טמא, טהור על ולא טהור  טמא על  אומר ולא
א  ה' לפניך אני  "מודה אומר ? מהו  ביציאתו בהם". ואשמח להיֿהלכה

שאני קרנות, מיושבי חלקי שמת ולא המדרש בית מיושבי  חלקי  ששמת
משכימים  והם תורה, לדברי  משכים אני  – משכימים והם משכים

והם  שכר , ומקבל עמל אני  – עמלים והם עמל אני  בטלים; לדברים
העולם  לחיי  רץ אני  – רצים והם רץ אני שכר , מקבלים ואינם עמלים

ואלו  כותב: למשנתנו בפירושו  הרמב"ם שחת". לבאר  רצים והם הבא,
שכן  המדרש, בבית ללמוד שנכנס מי כל  על הן  חובה תפלות שתי

נאמר: לא Ðבברייתא xne` did dn בן נחוניא רבי  היה מה כלומר 
אלא אומר , Ðהקנה "xne` edn ezqipka" לבית בהכנסו אדם כל היינו 

הלשון  מנהג על  "תפילה" שמה וקראו לומר. חייב מהו המדרש 

"תפילה  בקשה לכל  ".שקוראים

ג ה נ ש מ ר ו א ב

העיקרית, התפילה שהיא עשרה", "שמונה שתפילת א) למשנה (בהקדמה הזכרנו כבר 
הברכות  מספר שם על  עשרה" "שמונה ונקראת דינו ; ובית עזרא ידי  על  תוקנה
ברכה, עוד הוסיפו דינו  ובית דיבנה גמליאל  שרבן מובא, בגמרא זו . שבתפלה
"ברכת  הנקראת יאבדו ", כרגע המינים וכל תקווה תהי אל "ולמלשינים ברכת והיא
מאז ה'. מאחרי  לשוב אותם ומסיתים לישראל  מצרים שהיו  המינים כנגד  המינים"

השם: לה נשאר  כן פי  על  ואף ברכות, עשרה תשע התפילה dpenyכוללת zlitz"
."dxyrשבחי כוללות הראשונות הברכות שלש חלקים: לשלושה נחלקת התפילה

izdw - zex`ean zeipyn
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:øîBàåéôa Búlôz äøeâL íà,äøNò äðBîL ìltúé;åàì íàå–äøNò äðBîL ïéòî. ¥¦§¨§¦¨§¦¦§©¥§¤¤§¥§¦¨¥¥§¤¤§¥
„øæòéìà éaø:øîBàòá÷ Búlôz äNBòä,íéðeðçz Búlôz ïéà.òLBäé éaø:øîBàäðkñ íB÷îa Cläîä, ©¦¡¦¤¤¥¨¤§¦¨§©¥§¦¨©£¦©¦§ª©¥©§©¥¦§©¨¨

äøö÷ älôz ìltúî;:øîBàìàøNé úéøàL úà Enò-úà íMä òLBä";íäéëøö eéäé øeaòä úLøt ìëa ¦§©¥§¦¨§¨¨¥©©¥¤©§¥§¥¦¦§¨¥§¨¨¨©¨¦¦§¨§¥¤
éðôìE;"älôz òîBL 'ä äzà Ceøa. §¨¤¨©¨¥©§¦¨
‰øBîçä ìò áëBø äéä,ãøé;ãøéì ìBëé Bðéà íàå,åéðt úà øéæçé;åéðt úà øéæçäì ìBëé Bðéà íàå,ïeëé ¨¨¥©©£¥¥§¦¥¨¥¥©£¦¤¨¨§¦¥¨§©£¦¤¨¨§©¥

äëøá àéäù ,êëøã úòãì:äìôú òîåù 'ä äúà êåøá íúåçå ,äøùò äðåîù ìù úåéòöîàä úåëøáä ìë ïéòî äá ùéù úçà.eita dxebyãåîì àåäù
ïéòî àéäù òöîàá åððéáäå úåðåøçà ùìùå úåðåùàø ùìù íãà ììôúî ,÷çãä úòùá åà ,åéôá äøåâù åúìôú ïéàù éîù àáé÷ò éáøë äëìäå .äá ìéâøå
ïðåçá äìãáä øîåì êéøöù è"éå úåúáù éàöåîî õåçå ,íéðùä úëøáá äìàù øîåì êéøöù éðôî åððéáä ììôúî åðéàù íéîùâä úåîéî õåç ,úåéòöîàä ìë

:úòãä
c.raw ezltz dyerd:äðîî úàöì éðà êéøöå ììôúäì éìò òåá÷ ÷åç øîåàù òá÷ ïåùìå .éåàùîë åéìò äîåã åúìôúù.dxvw dltz lltznàéä äîå

:'åâå êîò úà 'ä òùåä øîåàù ,äøö÷ äìôú.xeard zyxt lkaúùøô .íäéìò íçøì êéðôì íéåìâ íäéëøö åéäé ,äøéáòì íéùøåô íäù äòùá åìéôà
àåäùë íãà äúåà ììôúîå .'åëå íéáåøî êîò éëøö àéä äðëñ íå÷îá íéììôúîù äìôúä àìà ,òùåäé éáøë äëìä ïéàå .äøéáò ìù øåáòä ,äùéøô ïåùì
:äúðåò äøáò àì íà äð÷úë äìôú ììôúäìå øåæçì êéøö åúòã áùééúúå äðëñä íå÷î øåáòéùëå .úåðåøçà 'â àìå úåðåùàø 'â àì ììôúî åðéàå .êìäî

d.cxi xengd lr akex didúáùåéî åúòã ïéàù éðôî ,ãøé àì åøåîç æåçàéù éî åì ïéà ïéá åøåîç æåçàéù éî åì ùé ïéá àìà ,åæ äðùî íúñë äëìä ïéà

`xephxa yexit

צרכי בקשת הן האמצעיות והברכות לה', הודאה הן האחרונות הברכות שלש ה',
זו תפילה יום בכל  להתפלל  חייב אדם כל אם דנה, משנתנו  והיחיד. הציבור
בתפילת  בקיאים היו  לא ורבים פה, בעל  מתפללים היו בימיהם שכן ובשלמותה,

בזה. תנאים ונחלקו  עשרה". "שמונה

äøNò äðBîL íãà ìltúî íBé ìëa :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÀÈÄÀÇÅÈÈÀÆÆÀÅ
ברכות. עשרה שמונה תפילת יום בכל להתפלל  אדם חייב –éaøÇÄ

äøNò äðBîL ïéòî :øîBà òLBäé עשרה שמונה כל  לא – ÀËÇÅÅÅÀÆÆÀÅ
יש עשרה. שמונה תפילת מעין  אלא יום בכל להתפלל אדם חייב

אומר שאינו  דהיינו האמצעיות, בברכות שמקצר  בגמרא, מפרשים
לאדם  חונן  "אתה כגון : וחתימתה, פתיחתה אלא וברכה ברכה מכל

ה' אתה ברוך  לתורתך  אבינו  השיבנו  הדעת, חונן  ה' אתה ברוך  דעת
האחרונות  ושלש הראשונות הברכות שלש ברם, וכו '. בתשובה" הרוצה

מפרשים ויש בשלמותן. לאמרן  הברכות (שם )חייב שבמקום ,
הברכות, כל  של תוכנן הכוללת קצרה אחת ברכה אומר  האמצעיות

הברכה: נוסח `וזהו 'd eppiad"ֿepaal z` lene ,jikxc zrcl epidl
ze`pa eppyce ,epiae`knn epwgxe ,mile`b zeidl epl glqze ,jz`xil
miryxd lre ,ehtyi jzrc lr mirezde ,uawz rax`n epizevetpe ,jvx`
cecl oxw zginvae jlkid oewizae jxir oipaa miwicv egnyie ,jci sipz
dz` jexa .dprz dz` `xwp mxh ,jgiyn iyi oal xp zkixrae jcar

d."dlitz rney הברכות ' שלש תחילה אומר זה פירוש לפי ואף

בשלש ומסיים למעלה, הנזכרת "הביננו " ברכת כך  אחר  הראשונות,
האחרונות. Búlôzהברכות äøeâL íà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÄÀÈÀÄÈ

äøNò äðBîL ìltúé ,åéôa ויודע בפיו רגילה שהתפלה מי  – ÀÄÄÀÇÅÀÆÆÀÅ
להתפלל עליו מצוה בה, מתבלבל ואינו ובמהירות בשטף לאומרה

בשלמותן ; הברכות עשרה שמונה כל åàìאת íàå אינה אם – ÀÄÈ
בפיו , äøNòשגורה äðBîL ïéòî אלא התפילה כל מתפלל  אינו – ÅÅÀÆÆÀÅ

לעיל. שביארנו  כמו  ברכות, עשרה שמונה מעין  קצרה dklddתפילה
,`aiwr iaxk `id,ראשונות ברכות שלש אדם מתפלל  הדחק שבשעת

בימות  אמורים? דברים במה אחרונות. ברכות ושלש "הביננו " ברכת

לומר שצריך מפני "הביננו ", מתפלל  אינו הגשמים בימות אבל החמה,
וימים  שבתות במוצאי וכן עלינו". "ברך  בברכת ומטר " טל "ותן

חוננתנו " "אתה לומר  שצריך מפני  "הביננו ", מתפלל  אינו  טובים
הדעת. חונן  ג -ד )בברכת ב, תפילה הל' .(רמב"ם 
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ולכן הקב"ה מאת רחמים בקשת היא שהתפלה א) דברים: שני ללמד באה משנתנו
במקום  שהמהלך  ב) תחנונים. ובדרך הלב בכוונת תפילתו להתפלל  אדם צריך 

קצרה. תפילה מתפלל  סכנה

òá÷ Búlôz äNBòä :øîBà øæòéìà éaø שאינו קבועה, חובה – ÇÄÁÄÆÆÅÈÆÀÄÈÀÇ
וברצונו  מעמסה, עליו שמעיקה כמי חובתו, למלא כדי  אלא מתפלל

מהר, ממנה íéðeðçzלהפטר Búlôz ïéà תפילתו אין  כלומר – ÅÀÄÈÇÂÄ
הקב"ה. מאת ותחנונים רחמים בקשת משום בה שאין לשמה, ראויה
שאין  וסובר  הקודמת המשנה על  חולק אליעזר  שרבי מפרשים יש

או לעשות  עשרה שמונה יום בכל  אדם שיתפלל לתפילה, קביעות
תחנונים. תפילתו  אין  קבע תפילתו שהעושה עשרה, שמונה éaøÇÄמעין 

äðkñ íB÷îa Cläîä :øîBà òLBäé שמצויים במקום כגון  – ÀËÇÅÇÀÇÅÄÀÇÈÈ
התפילה, זמן והגיע שם, לשהות היא וסכנה וחיות, ìltúîÄÀÇÅליסטים

äøö÷ älôzשהוא והיינו  –Enò-úà íMä òLBä" :øîBà ÀÄÈÀÈÈÅÇÇÅÆÇÀ
ìàøNé úéøàL úà;(ו לא, בירמיה הכתוב úLøt(לשון ìëa ÅÀÅÄÄÀÈÅÀÈÈÈÇ

"älôz òîBL 'ä äzà Ceøa ;Eéðôì íäéëøö eéäé øeaòäÈÄÄÀÈÀÅÆÀÈÆÈÇÈÅÇÀÄÈ
–"xeard zyxt lka" יהיו לעבירה שפורשים בשעה אפילו  פירושו :

משאלותיהם ותמלא לפניך רמב"ם )צרכיהם רש"י; מבארים:(גמרא; ויש  .

Ð "xeard zyxt" עוברים שהם זמן בכל כלומר דרכים, עוברי פרשת
צרכיהם את להם תן  בסכנה, ונמצאים תלמוד בדרכים עפ"י אלבק (ר"ח

סופרים") ו"דקדוקי אוקספורד  יד עודכתב מובאים בגמרא בברייתא .
דלקמן : בנוסח שמתפללים הלכה ופסקו  l`xyiנוסחאות, jnr ikxv"

dxvw mzrce miaexn,(צרכיהם לפרש יודעים jiptln(שאינם oevx idi
` 'dֿic diieebe diieeb lkle ezqpxt ick cg`e cg` lkl ozzy ,epidl

."dlitz rney 'd dz` jexa dyr jipira aehde dxeqgnומתפלל"
מגיע  וכשהוא עומד. לעמוד, יכול  ואם מהלך . כשהוא בדרך  זו תפילה

עשרה  תשע כתקנתה, תפילה ומתפלל  חוזר  דעתו, ותתקרר ליישוב
יט )ברכות" ד , תפילה  הל' .(רמב "ם
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בית  נוכח ופניו במעומד  עשרה שמונה תפילת מתפלל  אדם שיהא חכמים תיקנו 
(מלכים  שלמה מתפילת חז "ל  למדו המקדש , מול  לכוון שצריך  זה דבר המקדש.
את  יכוון – לארץ בחוצה עומד  "היה א): ל, (ברכות בברייתא ששנינו כמו  ח), א

ישראל  ארץ כנגד Ðלבו lltzie l`xyi ux` gkep eipt xifgi) שנאמר רמב"ם).
לבו את יכוון  – ישראל בארץ עומד  היה ארצם". דרך אליך  "והתפללו מח): (שם,
בה". בחרת אשר  העיר דרך ה' אל "והתפללו מד ): (שם, שנאמר ירושלים, כנגד 
ב  הימים (דברי שנאמר  המקדש, בית כנגד לבו  את יכוון  – בירושלים עומד  היה
כנגד לבו  את יכוון  – המקדש  בבית עומד היה הזה". הבית אל "והתפללו לב): ו ,
נמצא  הזה"... המקום אל  "יתפללו ל): ח, א (מלכים שנאמר  הקדשים, קודש  בית
מחזיר  – בדרום למזרח, פניו מחזיר – במערב למערב, פניו מחזיר – במזרח עומד
למקום  לבם את מכוונים ישראל  כל  נמצא לדרום; פניו מחזיר – בצפון  לצפון , פניו 
לעמוד באפשרותו  כשאין בתפילה אדם נוהג כיצד  ללמד, באה משנתנו  – אחד ".

המקדש. נוכח פניו  ולכוון

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iying wxt zekxa zkqn

ãâðk Baì úàíéLãwä Lã÷ úéa. ¤¦§¤¤¥Ÿ¤©¢¨¦
Âäðéôña áLBé äéä,ïBø÷a Bà,àcñàa Bà–íéLãwä Lã÷ úéa ãâðk Baì úà ïeëé. ¨¨¥¦§¦¨§¨§©§¨§©¥¤¦§¤¤¥Ÿ¤©¢¨¦
Êäéøæò ïa øæòìà éaø:øîBàøéò øáça àlà ïéôñenä úlôz ïéà.íéîëçå:íéøîBàøáça àHLå øéò øáça ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¥§¦©©¨¦¤¨§¤¤¦©£¨¦§¦§¤¤¦§¤§¤¤

øéò.äãeäé éaø:BîMî øîBàøéò øáç LiL íB÷î ìk,ïéôñenä úlôzî øeèt ãéçiä. ¦©¦§¨¥¦§¨¨¤¤¤¤¦©¨¦¨¦§¦©©¨¦
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡Làø ãák CBzî àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà.íéìltúîe úçà äòL íéäBL eéä íéðBLàøä íéãéñç,éãk ¥§¦§¦§©¥¤¨¦Ÿ¤Ÿ£¦¦¨¦¦¨¦¨¨©©¦§©§¦§¥
íB÷nì íaì úà eðeëiL.BîBìLa ìàBL Cìnä elôà,epáéLé àG;Bá÷ò ìò Ceøk Lçð elôàå,÷éñôé àG. ¤§©§¤¦¨©¨£¦©¤¤¥¦§§¦¤©£¦¨¨¨©£¥©§¦

:ãøåé àåäùë åéìò.eipt z` xifgiøîàðù ,íéìùåøé ãöì(ç à íéëìî):íöøà êøã êéìà åììôúäå.miycwd iycw zia cbpk eal z` oieki'àðù(íù)
:äæä íå÷îä ìà åììôúäå

e.`cq`aàø÷î ïåùìáå .íäéìò íéëìåä íãà éðáå øäðá íúåà íéèéùîå ,ãçé íé÷ãåäîå íéøåù÷ äáøä íéöò(á á ä"ã):úåãåñôø ïéåø÷
f.xir xaga `l` mitqend zltz oi`:ãéçéá àìå øåáöá øîåìë ,øéòä úøåáçá.xir xaga `lye xir xaga:ãéçéá ïéá øåáöá ïéáxne` dcedi iax

.enynøéò øáçá àìà äåð÷ú àì øîàã øæòìà 'øã àáéìà ÷"úì äøùò íù ïéàù øéòá øãä ãéçé äãåäé éáøì ÷"ú ïéá àëéàå .äéøæò ïá øæòìà 'ø ìù
:íéîëçë äëìäå .åøèåô ö"ùù äøùò íå÷îá àåäùë àìà øåèô ãéçé ïéà é"øìå ,øåèô äæ ãéçé

d`.y`x caek jezn .oicner oi`áéúëã àøåîå äòðëä(á íéìäú):àéä äìôú åæ äãåáòå ,äàøéá 'ä úà åãáò.zg` dry mideyåàáù íå÷îá
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øBîçä ìò áëBø äéä,התפילה זמן והגיע –ãøé,החמור מעל  – ÈÈÅÇÇÂÅÅ
"שמונה  ויתפלל לעיל, שביארנו  כמו  המקדש, כנגד  פניו ויכוון ויעמוד

ãøéìעשרה". ìBëé Bðéà íàå את שיאחז מי  לו שאין  כגון – ÀÄÅÈÅÅ
יברח, החמור שמא וחושש  åéðtחמורו , úà øéæçé לא כלומר  – ÇÂÄÆÈÈ

המקדש ולצד  ירושלים לצד פניו את ויסב במקומו, ישב אלא ירד 
ויתפלל . åéðtשבתוכה úà øéæçäì ìBëé Bðéà íàåשצריך כגון  – ÀÄÅÈÀÇÂÄÆÈÈ

בה, שהולך לדרך  לב íéLãwäלשים Lã÷ úéa ãâðk Baì úà ïeëéÀÇÅÆÄÀÆÆÅÙÆÇÃÈÄ
כלומר הקדשים.– קודש בית כנגד  שמתפלל  מחשבתו  xnba`יכוון

:`ziixa z`aen לו יש  אם תפילה, זמן והגיע חמור על רוכב "היה
במקומו  ישב – לאו  ואם ויתפלל , למטה ירד  – חמורו את שיאחז מי 

שאין  לפי  ויתפלל , במקומו  ישב כך ובין כך  בין  אומר : רבי  ויתפלל;
רבא: אמר  עליו. מיושבת iaxk".דעתו  dkld הרמב"ם פוסק מכאן

ב ) ה , תפילה  מי(הל' לו שיש  פי  על אף הבהמה, על  רוכב "היה :
דעתו  שתהא כדי ויתפלל , במקומו ישב אלא ירד , לא בהמתו , שיאחז

עליו". מיושבת
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לעמוד יכול שאינו  במי  ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו  משנה
המקדש. כנגד פניו  ולכוון בתפילה

äðéôña áLBé äéä,בים שהפליגה מפרשים בספינת כגון –Bà ÈÈÅÄÀÄÈ
ïBø÷a, לדרך שיצאה בעגלה –àcñàa Bà בדוברה ברפסודה, – ÀÈÀÇÀÈ

הנהר ) פני  על  ומושטות יחד  קשורות עץ dlitzd,(קורות onf ribde
דעתו  ולכוון לעמוד לו  מאפשרים אינם הנסיעה וטלטולי  הואיל 

למים, יפול שמא שמפחד או úéaבתפילה, ãâðk Baì úà ïeëéÀÇÅÆÄÀÆÆÅ
íéLãwä Lã÷ שמונה" תפילת ויתפלל  במקומו  ישב כלומר  – ÙÆÇÃÈÄ

הקדשים. קודש בית כנגד שמתפלל  ומחשבתו  לבו ויכוון עשרה",
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או עשרה" "שמונה יום בכל להתפלל  אדם כל  שחייב ג', במשנה שלמדנו  לאחר 
א), משנה לעיל  (עיין המוספין  תפילת בענין  משנתנו דנה עשרה", "שמונה מעין
שאינה  או טוב, וביום בשבת חודש, בראש זו  תפילה להתפלל חייב היחיד אם

תנאים. בזה ונחלקו  בציבור . אלא נוהגת

øáça àlà ïéôñenä úlôz ïéà :øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÅÀÄÇÇÈÄÆÈÀÆÆ
øéòהעיר בני ומתאספים שמתחברים (מקום העיר  בחבורת – Ä

עזריה, בן  אלעזר  רבי  שסובר  ביחיד, ולא בציבור כלומר  להתפלל ),

שבח  אלא עשרה בשמונה כמו  תחנונים המוספין  בתפילת ואין הואיל 
חול, של  תחנונים תפילת כנגד זו  תפילה מתפללים אין  וגם בלבד, ה'

שהציבור די טוב, וביום בשבת מנחה ותפילת שחרית תפילת כמו 
אותה יתפלל יונה )בלבד øéò.(רבנו øáça :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÆÆÄ
øéò øáça àHLå.ביחיד ובין  בציבור בין נוהגת המוספין תפילת – ÀÆÀÆÆÄ

BîMî øîBà äãeäé éaø:עזריה בן אלעזר רבי  של  –íB÷î ìk ÇÄÀÈÅÄÀÈÈ
øéò øáç LiL, המוספין תפילת המתפלל  ציבור  יש  אם –ãéçiä ÆÅÆÆÄÇÈÄ

ïéôñenä úlôzî øeèt במקום אבל  פוטרו ; הציבור שליח שכן  – ÈÄÀÄÇÇÈÄ
כשיש אפילו  או  מתפללים, עשרה שם שאין  כלומר עיר, חבר  שאין
היחיד חייב בציבור, המוספין  תפילת התפללו  שלא אלא עשרה,

אותה א -ב )להתפלל  ל, ברכות  minkgk.(גמרא  dkldd המוסף שתפילת
עיר. בחבר  שלא ובין  עיר  בחבר  בין  היחיד על  חובה

:dxrd המקום כאן  אין אך  וההשערות, החקירות רבות עיר" "חבר  הביטוי בענין
קמוצה  חית "חבר" שמנקד  להרמב"ם המשניות פירוש ועיין כך. על להתעכב
אלא  יתקבצו  שלא הקהל  לתפילת כינוי  – עיר " "חבר  ומפרש צרויה. ובית
מפרשה  הרמב"ם גם המשנה כוונת לעניין מקום ומכל  שבהם". החכם לפני 

שביארנוה. כמו 
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שיפנה  דהיינו  הלב, כוונת צריכה עשרה" "שמונה שתפילת ללמדנו, באה זו משנה
המ  מכל  לבו את מחשבתואדם שתהא עד  עסקיו , בענין אותו  המטרידות חשבות

השכינה לפני עומד  הוא כאילו  עצמו ויראה בתפילתו, זכה ld'וכוונתו m"anx)
(` ,gv miig gxe` ;fh-eh ,c dlitz להפסיק שאין להשמיענו, המשנה באה וכן  .

בלבד. נפשות סכנת מפני  אלא עשרה" "שמונה בתפילת

ìltúäì ïéãîBò ïéà,עשרה שמונה תפילת –ãák CBzî àlà ÅÀÄÀÄÀÇÅÆÈÄÙÆ
Làøשכתוב כמו שמים, ומורא הכנעה מתוך יא )– ב , :(תהלים Ù

לא  – להתפלל עומדין "אין שנינו : בברייתא ביראה". ה' את "עבדו
שיחה, מתוך  ולא שחוק, מתוך ולא עצלות, מתוך  ולא עצבות, מתוך

שמחה  מתוך  אלא – בטלים, דברים מתוך  ולא ראש, קלות מתוך ולא
סמוך או  מצרים לגאולת סמוך  "כגון רש"י: ומפרש  מצוה", של

ותנחומין " שבח של מזמור שהוא לדוד" א )(ברכות ל "תהלה .לא,
íéìltúîe úçà äòLíéäBL eéä íéðBLàøä íéãéñç בבואם – ÂÄÄÈÄÄÈÄÈÈÇÇÄÀÇÀÄ

כדי אחת, שעה במשך תחילה מתעכבים היו דעתם להתפלל ליישב

להתפלל , עומדים היו  כך ואחר  מעסקיהם, מחשבתם éãkÀÅולפנות
íB÷nì íaì úà eðeëiL שלם לבם שיהא הוא, ברוך  לקדוש  – ÆÀÇÀÆÄÈÇÈ

כבודו. וביראת ברוממותו  ויכוונו  ה' ìàBLבעבודת Cìnä elôàÂÄÇÆÆÅ
BîBìLa,התפילה בשעת –epáéLé àG,שלום לו  יחזיר  לא – ÄÀÀÄÆ

÷éñôé àG ,Bá÷ò ìò Ceøk Lçð elôàå לא אמרו : בגמרא – ÇÂÄÈÈÈÇÂÅÇÀÄ
שהמלך כגון נפשות, בסכנת כרוך הדבר  כשאין  אלא יפסיק שלא שנו

izdw - zex`ean zeipyn



קפג d dpyn iriax wxt zekxa zkqn

:øîBàåéôa Búlôz äøeâL íà,äøNò äðBîL ìltúé;åàì íàå–äøNò äðBîL ïéòî. ¥¦§¨§¦¨§¦¦§©¥§¤¤§¥§¦¨¥¥§¤¤§¥
„øæòéìà éaø:øîBàòá÷ Búlôz äNBòä,íéðeðçz Búlôz ïéà.òLBäé éaø:øîBàäðkñ íB÷îa Cläîä, ©¦¡¦¤¤¥¨¤§¦¨§©¥§¦¨©£¦©¦§ª©¥©§©¥¦§©¨¨

äøö÷ älôz ìltúî;:øîBàìàøNé úéøàL úà Enò-úà íMä òLBä";íäéëøö eéäé øeaòä úLøt ìëa ¦§©¥§¦¨§¨¨¥©©¥¤©§¥§¥¦¦§¨¥§¨¨¨©¨¦¦§¨§¥¤
éðôìE;"älôz òîBL 'ä äzà Ceøa. §¨¤¨©¨¥©§¦¨
‰øBîçä ìò áëBø äéä,ãøé;ãøéì ìBëé Bðéà íàå,åéðt úà øéæçé;åéðt úà øéæçäì ìBëé Bðéà íàå,ïeëé ¨¨¥©©£¥¥§¦¥¨¥¥©£¦¤¨¨§¦¥¨§©£¦¤¨¨§©¥

äëøá àéäù ,êëøã úòãì:äìôú òîåù 'ä äúà êåøá íúåçå ,äøùò äðåîù ìù úåéòöîàä úåëøáä ìë ïéòî äá ùéù úçà.eita dxebyãåîì àåäù
ïéòî àéäù òöîàá åððéáäå úåðåøçà ùìùå úåðåùàø ùìù íãà ììôúî ,÷çãä úòùá åà ,åéôá äøåâù åúìôú ïéàù éîù àáé÷ò éáøë äëìäå .äá ìéâøå
ïðåçá äìãáä øîåì êéøöù è"éå úåúáù éàöåîî õåçå ,íéðùä úëøáá äìàù øîåì êéøöù éðôî åððéáä ììôúî åðéàù íéîùâä úåîéî õåç ,úåéòöîàä ìë

:úòãä
c.raw ezltz dyerd:äðîî úàöì éðà êéøöå ììôúäì éìò òåá÷ ÷åç øîåàù òá÷ ïåùìå .éåàùîë åéìò äîåã åúìôúù.dxvw dltz lltznàéä äîå

:'åâå êîò úà 'ä òùåä øîåàù ,äøö÷ äìôú.xeard zyxt lkaúùøô .íäéìò íçøì êéðôì íéåìâ íäéëøö åéäé ,äøéáòì íéùøåô íäù äòùá åìéôà
àåäùë íãà äúåà ììôúîå .'åëå íéáåøî êîò éëøö àéä äðëñ íå÷îá íéììôúîù äìôúä àìà ,òùåäé éáøë äëìä ïéàå .äøéáò ìù øåáòä ,äùéøô ïåùì
:äúðåò äøáò àì íà äð÷úë äìôú ììôúäìå øåæçì êéøö åúòã áùééúúå äðëñä íå÷î øåáòéùëå .úåðåøçà 'â àìå úåðåùàø 'â àì ììôúî åðéàå .êìäî

d.cxi xengd lr akex didúáùåéî åúòã ïéàù éðôî ,ãøé àì åøåîç æåçàéù éî åì ïéà ïéá åøåîç æåçàéù éî åì ùé ïéá àìà ,åæ äðùî íúñë äëìä ïéà

`xephxa yexit

צרכי בקשת הן האמצעיות והברכות לה', הודאה הן האחרונות הברכות שלש ה',
זו תפילה יום בכל  להתפלל  חייב אדם כל אם דנה, משנתנו  והיחיד. הציבור
בתפילת  בקיאים היו  לא ורבים פה, בעל  מתפללים היו בימיהם שכן ובשלמותה,

בזה. תנאים ונחלקו  עשרה". "שמונה

äøNò äðBîL íãà ìltúî íBé ìëa :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÀÈÄÀÇÅÈÈÀÆÆÀÅ
ברכות. עשרה שמונה תפילת יום בכל להתפלל  אדם חייב –éaøÇÄ

äøNò äðBîL ïéòî :øîBà òLBäé עשרה שמונה כל  לא – ÀËÇÅÅÅÀÆÆÀÅ
יש עשרה. שמונה תפילת מעין  אלא יום בכל להתפלל אדם חייב

אומר שאינו  דהיינו האמצעיות, בברכות שמקצר  בגמרא, מפרשים
לאדם  חונן  "אתה כגון : וחתימתה, פתיחתה אלא וברכה ברכה מכל

ה' אתה ברוך  לתורתך  אבינו  השיבנו  הדעת, חונן  ה' אתה ברוך  דעת
האחרונות  ושלש הראשונות הברכות שלש ברם, וכו '. בתשובה" הרוצה

מפרשים ויש בשלמותן. לאמרן  הברכות (שם )חייב שבמקום ,
הברכות, כל  של תוכנן הכוללת קצרה אחת ברכה אומר  האמצעיות

הברכה: נוסח `וזהו 'd eppiad"ֿepaal z` lene ,jikxc zrcl epidl
ze`pa eppyce ,epiae`knn epwgxe ,mile`b zeidl epl glqze ,jz`xil
miryxd lre ,ehtyi jzrc lr mirezde ,uawz rax`n epizevetpe ,jvx`
cecl oxw zginvae jlkid oewizae jxir oipaa miwicv egnyie ,jci sipz
dz` jexa .dprz dz` `xwp mxh ,jgiyn iyi oal xp zkixrae jcar

d."dlitz rney הברכות ' שלש תחילה אומר זה פירוש לפי ואף

בשלש ומסיים למעלה, הנזכרת "הביננו " ברכת כך  אחר  הראשונות,
האחרונות. Búlôzהברכות äøeâL íà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÄÀÈÀÄÈ

äøNò äðBîL ìltúé ,åéôa ויודע בפיו רגילה שהתפלה מי  – ÀÄÄÀÇÅÀÆÆÀÅ
להתפלל עליו מצוה בה, מתבלבל ואינו ובמהירות בשטף לאומרה

בשלמותן ; הברכות עשרה שמונה כל åàìאת íàå אינה אם – ÀÄÈ
בפיו , äøNòשגורה äðBîL ïéòî אלא התפילה כל מתפלל  אינו – ÅÅÀÆÆÀÅ

לעיל. שביארנו  כמו  ברכות, עשרה שמונה מעין  קצרה dklddתפילה
,`aiwr iaxk `id,ראשונות ברכות שלש אדם מתפלל  הדחק שבשעת

בימות  אמורים? דברים במה אחרונות. ברכות ושלש "הביננו " ברכת

לומר שצריך מפני "הביננו ", מתפלל  אינו הגשמים בימות אבל החמה,
וימים  שבתות במוצאי וכן עלינו". "ברך  בברכת ומטר " טל "ותן

חוננתנו " "אתה לומר  שצריך מפני  "הביננו ", מתפלל  אינו  טובים
הדעת. חונן  ג -ד )בברכת ב, תפילה הל' .(רמב"ם 
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ולכן הקב"ה מאת רחמים בקשת היא שהתפלה א) דברים: שני ללמד באה משנתנו
במקום  שהמהלך  ב) תחנונים. ובדרך הלב בכוונת תפילתו להתפלל  אדם צריך 

קצרה. תפילה מתפלל  סכנה

òá÷ Búlôz äNBòä :øîBà øæòéìà éaø שאינו קבועה, חובה – ÇÄÁÄÆÆÅÈÆÀÄÈÀÇ
וברצונו  מעמסה, עליו שמעיקה כמי חובתו, למלא כדי  אלא מתפלל

מהר, ממנה íéðeðçzלהפטר Búlôz ïéà תפילתו אין  כלומר – ÅÀÄÈÇÂÄ
הקב"ה. מאת ותחנונים רחמים בקשת משום בה שאין לשמה, ראויה
שאין  וסובר  הקודמת המשנה על  חולק אליעזר  שרבי מפרשים יש

או לעשות  עשרה שמונה יום בכל  אדם שיתפלל לתפילה, קביעות
תחנונים. תפילתו  אין  קבע תפילתו שהעושה עשרה, שמונה éaøÇÄמעין 

äðkñ íB÷îa Cläîä :øîBà òLBäé שמצויים במקום כגון  – ÀËÇÅÇÀÇÅÄÀÇÈÈ
התפילה, זמן והגיע שם, לשהות היא וסכנה וחיות, ìltúîÄÀÇÅליסטים

äøö÷ älôzשהוא והיינו  –Enò-úà íMä òLBä" :øîBà ÀÄÈÀÈÈÅÇÇÅÆÇÀ
ìàøNé úéøàL úà;(ו לא, בירמיה הכתוב úLøt(לשון ìëa ÅÀÅÄÄÀÈÅÀÈÈÈÇ

"älôz òîBL 'ä äzà Ceøa ;Eéðôì íäéëøö eéäé øeaòäÈÄÄÀÈÀÅÆÀÈÆÈÇÈÅÇÀÄÈ
–"xeard zyxt lka" יהיו לעבירה שפורשים בשעה אפילו  פירושו :

משאלותיהם ותמלא לפניך רמב"ם )צרכיהם רש"י; מבארים:(גמרא; ויש  .

Ð "xeard zyxt" עוברים שהם זמן בכל כלומר דרכים, עוברי פרשת
צרכיהם את להם תן  בסכנה, ונמצאים תלמוד בדרכים עפ"י אלבק (ר"ח

סופרים") ו"דקדוקי אוקספורד  יד עודכתב מובאים בגמרא בברייתא .
דלקמן : בנוסח שמתפללים הלכה ופסקו  l`xyiנוסחאות, jnr ikxv"

dxvw mzrce miaexn,(צרכיהם לפרש יודעים jiptln(שאינם oevx idi
` 'dֿic diieebe diieeb lkle ezqpxt ick cg`e cg` lkl ozzy ,epidl

."dlitz rney 'd dz` jexa dyr jipira aehde dxeqgnומתפלל"
מגיע  וכשהוא עומד. לעמוד, יכול  ואם מהלך . כשהוא בדרך  זו תפילה

עשרה  תשע כתקנתה, תפילה ומתפלל  חוזר  דעתו, ותתקרר ליישוב
יט )ברכות" ד , תפילה  הל' .(רמב "ם
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בית  נוכח ופניו במעומד  עשרה שמונה תפילת מתפלל  אדם שיהא חכמים תיקנו 
(מלכים  שלמה מתפילת חז "ל  למדו המקדש , מול  לכוון שצריך  זה דבר המקדש.
את  יכוון – לארץ בחוצה עומד  "היה א): ל, (ברכות בברייתא ששנינו כמו  ח), א

ישראל  ארץ כנגד Ðלבו lltzie l`xyi ux` gkep eipt xifgi) שנאמר רמב"ם).
לבו את יכוון  – ישראל בארץ עומד  היה ארצם". דרך אליך  "והתפללו מח): (שם,
בה". בחרת אשר  העיר דרך ה' אל "והתפללו מד ): (שם, שנאמר ירושלים, כנגד 
ב  הימים (דברי שנאמר  המקדש, בית כנגד לבו  את יכוון  – בירושלים עומד  היה
כנגד לבו  את יכוון  – המקדש  בבית עומד היה הזה". הבית אל "והתפללו לב): ו ,
נמצא  הזה"... המקום אל  "יתפללו ל): ח, א (מלכים שנאמר  הקדשים, קודש  בית
מחזיר  – בדרום למזרח, פניו מחזיר – במערב למערב, פניו מחזיר – במזרח עומד
למקום  לבם את מכוונים ישראל  כל  נמצא לדרום; פניו מחזיר – בצפון  לצפון , פניו 
לעמוד באפשרותו  כשאין בתפילה אדם נוהג כיצד  ללמד, באה משנתנו  – אחד ".

המקדש. נוכח פניו  ולכוון
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ãâðk Baì úàíéLãwä Lã÷ úéa. ¤¦§¤¤¥Ÿ¤©¢¨¦
Âäðéôña áLBé äéä,ïBø÷a Bà,àcñàa Bà–íéLãwä Lã÷ úéa ãâðk Baì úà ïeëé. ¨¨¥¦§¦¨§¨§©§¨§©¥¤¦§¤¤¥Ÿ¤©¢¨¦
Êäéøæò ïa øæòìà éaø:øîBàøéò øáça àlà ïéôñenä úlôz ïéà.íéîëçå:íéøîBàøáça àHLå øéò øáça ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¥§¦©©¨¦¤¨§¤¤¦©£¨¦§¦§¤¤¦§¤§¤¤

øéò.äãeäé éaø:BîMî øîBàøéò øáç LiL íB÷î ìk,ïéôñenä úlôzî øeèt ãéçiä. ¦©¦§¨¥¦§¨¨¤¤¤¤¦©¨¦¨¦§¦©©¨¦
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡Làø ãák CBzî àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà.íéìltúîe úçà äòL íéäBL eéä íéðBLàøä íéãéñç,éãk ¥§¦§¦§©¥¤¨¦Ÿ¤Ÿ£¦¦¨¦¦¨¦¨¨©©¦§©§¦§¥
íB÷nì íaì úà eðeëiL.BîBìLa ìàBL Cìnä elôà,epáéLé àG;Bá÷ò ìò Ceøk Lçð elôàå,÷éñôé àG. ¤§©§¤¦¨©¨£¦©¤¤¥¦§§¦¤©£¦¨¨¨©£¥©§¦

:ãøåé àåäùë åéìò.eipt z` xifgiøîàðù ,íéìùåøé ãöì(ç à íéëìî):íöøà êøã êéìà åììôúäå.miycwd iycw zia cbpk eal z` oieki'àðù(íù)
:äæä íå÷îä ìà åììôúäå

e.`cq`aàø÷î ïåùìáå .íäéìò íéëìåä íãà éðáå øäðá íúåà íéèéùîå ,ãçé íé÷ãåäîå íéøåù÷ äáøä íéöò(á á ä"ã):úåãåñôø ïéåø÷
f.xir xaga `l` mitqend zltz oi`:ãéçéá àìå øåáöá øîåìë ,øéòä úøåáçá.xir xaga `lye xir xaga:ãéçéá ïéá øåáöá ïéáxne` dcedi iax

.enynøéò øáçá àìà äåð÷ú àì øîàã øæòìà 'øã àáéìà ÷"úì äøùò íù ïéàù øéòá øãä ãéçé äãåäé éáøì ÷"ú ïéá àëéàå .äéøæò ïá øæòìà 'ø ìù
:íéîëçë äëìäå .åøèåô ö"ùù äøùò íå÷îá àåäùë àìà øåèô ãéçé ïéà é"øìå ,øåèô äæ ãéçé

d`.y`x caek jezn .oicner oi`áéúëã àøåîå äòðëä(á íéìäú):àéä äìôú åæ äãåáòå ,äàøéá 'ä úà åãáò.zg` dry mideyåàáù íå÷îá
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øBîçä ìò áëBø äéä,התפילה זמן והגיע –ãøé,החמור מעל  – ÈÈÅÇÇÂÅÅ
"שמונה  ויתפלל לעיל, שביארנו  כמו  המקדש, כנגד  פניו ויכוון ויעמוד

ãøéìעשרה". ìBëé Bðéà íàå את שיאחז מי  לו שאין  כגון – ÀÄÅÈÅÅ
יברח, החמור שמא וחושש  åéðtחמורו , úà øéæçé לא כלומר  – ÇÂÄÆÈÈ

המקדש ולצד  ירושלים לצד פניו את ויסב במקומו, ישב אלא ירד 
ויתפלל . åéðtשבתוכה úà øéæçäì ìBëé Bðéà íàåשצריך כגון  – ÀÄÅÈÀÇÂÄÆÈÈ

בה, שהולך לדרך  לב íéLãwäלשים Lã÷ úéa ãâðk Baì úà ïeëéÀÇÅÆÄÀÆÆÅÙÆÇÃÈÄ
כלומר הקדשים.– קודש בית כנגד  שמתפלל  מחשבתו  xnba`יכוון

:`ziixa z`aen לו יש  אם תפילה, זמן והגיע חמור על רוכב "היה
במקומו  ישב – לאו  ואם ויתפלל , למטה ירד  – חמורו את שיאחז מי 

שאין  לפי  ויתפלל , במקומו  ישב כך ובין כך  בין  אומר : רבי  ויתפלל;
רבא: אמר  עליו. מיושבת iaxk".דעתו  dkld הרמב"ם פוסק מכאן

ב ) ה , תפילה  מי(הל' לו שיש  פי  על אף הבהמה, על  רוכב "היה :
דעתו  שתהא כדי ויתפלל , במקומו ישב אלא ירד , לא בהמתו , שיאחז

עליו". מיושבת
i y i n g m e i
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לעמוד יכול שאינו  במי  ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו  משנה
המקדש. כנגד פניו  ולכוון בתפילה

äðéôña áLBé äéä,בים שהפליגה מפרשים בספינת כגון –Bà ÈÈÅÄÀÄÈ
ïBø÷a, לדרך שיצאה בעגלה –àcñàa Bà בדוברה ברפסודה, – ÀÈÀÇÀÈ

הנהר ) פני  על  ומושטות יחד  קשורות עץ dlitzd,(קורות onf ribde
דעתו  ולכוון לעמוד לו  מאפשרים אינם הנסיעה וטלטולי  הואיל 

למים, יפול שמא שמפחד או úéaבתפילה, ãâðk Baì úà ïeëéÀÇÅÆÄÀÆÆÅ
íéLãwä Lã÷ שמונה" תפילת ויתפלל  במקומו  ישב כלומר  – ÙÆÇÃÈÄ

הקדשים. קודש בית כנגד שמתפלל  ומחשבתו  לבו ויכוון עשרה",
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או עשרה" "שמונה יום בכל להתפלל  אדם כל  שחייב ג', במשנה שלמדנו  לאחר 
א), משנה לעיל  (עיין המוספין  תפילת בענין  משנתנו דנה עשרה", "שמונה מעין
שאינה  או טוב, וביום בשבת חודש, בראש זו  תפילה להתפלל חייב היחיד אם

תנאים. בזה ונחלקו  בציבור . אלא נוהגת

øáça àlà ïéôñenä úlôz ïéà :øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÅÀÄÇÇÈÄÆÈÀÆÆ
øéòהעיר בני ומתאספים שמתחברים (מקום העיר  בחבורת – Ä

עזריה, בן  אלעזר  רבי  שסובר  ביחיד, ולא בציבור כלומר  להתפלל ),

שבח  אלא עשרה בשמונה כמו  תחנונים המוספין  בתפילת ואין הואיל 
חול, של  תחנונים תפילת כנגד זו  תפילה מתפללים אין  וגם בלבד, ה'

שהציבור די טוב, וביום בשבת מנחה ותפילת שחרית תפילת כמו 
אותה יתפלל יונה )בלבד øéò.(רבנו øáça :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÀÆÆÄ
øéò øáça àHLå.ביחיד ובין  בציבור בין נוהגת המוספין תפילת – ÀÆÀÆÆÄ

BîMî øîBà äãeäé éaø:עזריה בן אלעזר רבי  של  –íB÷î ìk ÇÄÀÈÅÄÀÈÈ
øéò øáç LiL, המוספין תפילת המתפלל  ציבור  יש  אם –ãéçiä ÆÅÆÆÄÇÈÄ

ïéôñenä úlôzî øeèt במקום אבל  פוטרו ; הציבור שליח שכן  – ÈÄÀÄÇÇÈÄ
כשיש אפילו  או  מתפללים, עשרה שם שאין  כלומר עיר, חבר  שאין
היחיד חייב בציבור, המוספין  תפילת התפללו  שלא אלא עשרה,

אותה א -ב )להתפלל  ל, ברכות  minkgk.(גמרא  dkldd המוסף שתפילת
עיר. בחבר  שלא ובין  עיר  בחבר  בין  היחיד על  חובה

:dxrd המקום כאן  אין אך  וההשערות, החקירות רבות עיר" "חבר  הביטוי בענין
קמוצה  חית "חבר" שמנקד  להרמב"ם המשניות פירוש ועיין כך. על להתעכב
אלא  יתקבצו  שלא הקהל  לתפילת כינוי  – עיר " "חבר  ומפרש צרויה. ובית
מפרשה  הרמב"ם גם המשנה כוונת לעניין מקום ומכל  שבהם". החכם לפני 

שביארנוה. כמו 
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שיפנה  דהיינו  הלב, כוונת צריכה עשרה" "שמונה שתפילת ללמדנו, באה זו משנה
המ  מכל  לבו את מחשבתואדם שתהא עד  עסקיו , בענין אותו  המטרידות חשבות

השכינה לפני עומד  הוא כאילו  עצמו ויראה בתפילתו, זכה ld'וכוונתו m"anx)
(` ,gv miig gxe` ;fh-eh ,c dlitz להפסיק שאין להשמיענו, המשנה באה וכן  .

בלבד. נפשות סכנת מפני  אלא עשרה" "שמונה בתפילת

ìltúäì ïéãîBò ïéà,עשרה שמונה תפילת –ãák CBzî àlà ÅÀÄÀÄÀÇÅÆÈÄÙÆ
Làøשכתוב כמו שמים, ומורא הכנעה מתוך יא )– ב , :(תהלים Ù

לא  – להתפלל עומדין "אין שנינו : בברייתא ביראה". ה' את "עבדו
שיחה, מתוך  ולא שחוק, מתוך ולא עצלות, מתוך  ולא עצבות, מתוך

שמחה  מתוך  אלא – בטלים, דברים מתוך  ולא ראש, קלות מתוך ולא
סמוך או  מצרים לגאולת סמוך  "כגון רש"י: ומפרש  מצוה", של

ותנחומין " שבח של מזמור שהוא לדוד" א )(ברכות ל "תהלה .לא,
íéìltúîe úçà äòLíéäBL eéä íéðBLàøä íéãéñç בבואם – ÂÄÄÈÄÄÈÄÈÈÇÇÄÀÇÀÄ

כדי אחת, שעה במשך תחילה מתעכבים היו דעתם להתפלל ליישב

להתפלל , עומדים היו  כך ואחר  מעסקיהם, מחשבתם éãkÀÅולפנות
íB÷nì íaì úà eðeëiL שלם לבם שיהא הוא, ברוך  לקדוש  – ÆÀÇÀÆÄÈÇÈ

כבודו. וביראת ברוממותו  ויכוונו  ה' ìàBLבעבודת Cìnä elôàÂÄÇÆÆÅ
BîBìLa,התפילה בשעת –epáéLé àG,שלום לו  יחזיר  לא – ÄÀÀÄÆ

÷éñôé àG ,Bá÷ò ìò Ceøk Lçð elôàå לא אמרו : בגמרא – ÇÂÄÈÈÈÇÂÅÇÀÄ
שהמלך כגון נפשות, בסכנת כרוך הדבר  כשאין  אלא יפסיק שלא שנו
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`xephxa yexit

אין  עקבו  על  הכרוך  שהנחש  או  ישראל , מלך  הוא בשלומו ששאל 
נפשות, סכנת של חשש  יש  אם אבל ארסי , שאינו או לנשוך  דרכו 

שמא  חשש  יש ישיבנו לא ואם בשלומו, שאל  עכו"ם שמלך כגון
מפסיק. הריהו אליו , ומתקרב הולך ארסי נחש או שעקרב או יהרגנו ,
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ש עשרה שמונה לתפילת הוספות על ללמד באה גרמן.משנתנו  הזמן

íéúnä úiçza íéîLb úBøeáb ïéøékæî השנייה הברכה – ÇÀÄÄÀÀÈÄÄÀÄÇÇÅÄ
ה' לעולם גבור "אתה מתחילה: עשרה" `dz"...שב"שמונה mizn dign

ה' אתה "ברוך  miznd".ומסיימת: dign:במשנתנו היא נקראת מכאן
miznd".ברכת ziigz" את זו  בברכה שמזכירים ללמד , המשנה ובאה

בה: שאומרים היינו  גשמים, בהורדת ה' cixeneגבורת gexd aiyn"
."mybdששקולה "מתוך  מבואר : minybd)בגמרא zcixi) כתחיית

קבעוה לפיכך minyb")המתים, zexeab zxkfd") וכן המתים. בתחיית
גשמים  ירידת כך לעולם, חיים המתים שתחיית "כשם בירושלמי : אמרו 

... גבור  "אתה אחרי  גשמים הזכרת את לומר נוהגים לעולם". חיים
חיים" "מכלכל לפני להושיע", מוסף (הרא"ש )ורב מתפילת – זמנה .

– משמיטים בקיץ הפסח. חג של שחרית תפילת עד  עצרת שבשמיני 
במקומה  אומרים ספרד נוסח לפי אבל  זו. הזכרה – אשכנז  נוסח לפי

הטל ". íéîLbä"מוריד ïéìàBLå היינו הגשמים, ומבקשים – ÀÂÄÇÀÈÄ
ומטר", טל  "ותן íéðMäשאומרים úkøaa:המתחילה הברכה בתוך  – ÀÄÀÇÇÈÄ

השנים", מברך ה' אתה "ברוך ומסיימת: השנה", את עלינו  "ברך 
במרחשון  משבעה – זמנה עשרה". ב"שמונה התשיעית הברכה והיא

ששים  מיום הגשמים שואלים לארץ בחוצה פסח. ערב של  המנחה עד 
שהיא "מתוך  מבואר : בגמרא תשרי . minybd)בתקופת zl`y),פרנסה

פרנסה". בברכת קבעוה שבמוצאיäìcáäåלפיכך  עשרה בשמונה – ÀÇÀÈÈ
"את  הבדלה: תפילת אומרים טוב יום ובמוצאי למדע שבת חוננתנו ה

לחול "... קודש בין אֿלהינו ה' ותבדל  úòcäתורתך ... ïðBça– ÀÅÇÇÇ
ומסיימת: דעת"..., לאדם חונן "אתה המתחילה: הרביעית בברכה
שהיא  "מתוך הטעם: מבואר בגמרא הדעת". חונן  ה' אתה "ברוך

לברכות  היא ראשונה ברכה הדעת" ש "חונן החול ", בברכת קבעוה חול,
חכמה שהיא "מתוך  אומרים: ויש  בחול. שאומרים (dlcadהאמצעיות

,(`id dnkg legl ycew oia: בירושלמי אמרו  וכן  חכמה", בברכת קבעוה
הבדלה  דעה, אין שאם הדעת"? ב"חונן  "הבדלה" תיקנו  מה "מפני 

éðôaמניין ?!" úéòéáø äëøa døîBà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÈÀÈÈÀÄÄÄÀÅ
dîöò"הדעת ב"חונן  ההבדלה את לומר שאין  סובר, עקיבא רבי – ÇÀÈ

ומסיים  הראשונות, הברכות שלש אחרי עצמה, בפני  ברכה אומרה אלא
את  אומר כך  ואחר לחול ". קודש  בין המבדיל ה' אתה "ברוך  בה:

חונן". "אתה äàãBäaהברכה :øîBà øæòéìà éaø את אומר  – ÇÄÁÄÆÆÅÀÈÈ
יתברך ". כולם "ועל  לפני  "מודים", בברכת pzk`ההבדלה dkldd

`nw."הדעת ב"חונן ההבדלה את שאומרים
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לדקדק  עליו תחנונים, דברי בתפילתו מוסיף אדם שאם להשמיענו, באה זו  משנה

אמר  ואם נכונות. שאינן וכוונות כפירה של דעות מהם ישתמעו  שלא בלשונם,

בשליח  המשנה דנה כן  אותו . משתקים כהלכה, שלא להבינם שאפשר  דברים,

בתפילתו. שטעה ציבור 

øîBàä:בתפילתו –"Eéîçø eòébé øBtö ï÷ ìò" רחום – ÈÅÇÇÄÇÄÇÂÆ
ולא  האם את לשלח שאמרת רחמיך, יגיעו צפור  קן ועל אתה, וחנון 

הבנים על  האם את רחמיך(רש "י)לקחת שהגיעו  כמו מפרשים: ויש  .

עלינו  רחם כן  הבנים", על  האם תקח "לא וגזרת: צפור  קן (הרמב"ם ;על

EîL",ברטנורא ) øëfé áBè ìò"å שאתה הטוב "על  האומר: או  – ÀÇÄÈÅÀÆ
שמך", ייזכר  לנו  íéãBî"עושה íéãBî""מודים" שבברכת או – ÄÄ

פעמיים, "מודים" תיבת אומר  BúBàהוא ïé÷zLîבטעם –xne`d" ÀÇÀÄ
"jingx eribi xetv ow lrשמטיל "מפני א) דעות: שתי בגמרא מובאות

בריותיו , שאר על  ולא חס הוא צפור  קן  שעל בראשית", במעשה קנאה

אלא  ואינן רחמים הקב"ה של  (מצוותיו) מדותיו  שעושה "מפני ב)
`eze,גזרות". miwzyn "jny xkfi aeh lr" xne`d שמשמע מפני

ט, (להלן  ושנינו הרעה, על ולא לה' מודים הטובה על  שרק מדבריו 
הטובה". על שמברך  כשם הרעה על  לברך אדם "חייב xne`dה):

,eze` miwzyn "micen micen","רשויות ל"שתי  כמודה שנראה מפני 
אלוהות. לשתי  äázäכלומר éðôì øáBòä כשליח המתפלל – ÈÅÄÀÅÇÅÈ

עומד היה הציבור ששליח הקודש  לארון  כינוי  – ("תיבה" ציבור 

הקודש ), ארון  יד שעל  ה"עמוד " לפני  הציבור  שליח עומד  בימינו  לפניו .
äòèå, בתפילתו –åézçz øçà øBáòé בשליח להחליפו  צריך  – ÀÈÈÇÂÇÅÇÀÈ

במקומו , התיבה לפני  שיעבור אחר  dúBàaציבור ïáøñ àäé àGåÀÀÅÇÀÈÀÈ
äòL"לסרב צריך התיבה לפני "העובר  שנינו: בברייתא –mixne`yk) ÈÈ

cin mikqdl jixv epi` ,xeaiv gily zeidl ,daizd iptl xeariy mc`l
,(jkl oebde ie`x `ed m` wtwtnk ,dligz axqi `l` משנתנו באה ולכן

שיעבור מאחר  ומבקשים טעה ציבור ששליח זה שבכגון ללמד ,
האחר יהא אל  dry,במקומו , dze`a oaxqעד יחכה ולא יהסס שלא

שתהא  הוא שגנאי  מפני לכך , מיד יסכים אלא הרבה, בו שיפצרו 
כך כל מופסקת ìéçúî.(רש "י)התפילה àeä ïépî מקום מאיזה – ÄÇÄÇÀÄ
השני ? מתחיל  daבתפילה äòhL äëøaä úlçzî, הראשון – ÄÀÄÇÇÀÈÈÆÈÈÈ

משלש באחת טעה אם אבל האמצעיות. הברכות באחת טעה אם
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„äázä éðôì øáBòäíéðäkä øçà äðòé àG"ïîà",óeøhä éðtî.àeä àlà ïäk íL ïéà íàå,àOé àG ¨¥¦§¥©¥¨©£¤©©©Ÿ£¦¨¥¦§¥©¥§¦¥¨Ÿ¥¤¨¦¨
åétk úà.øæBçå åétk úà àNBð àeäL Búçèáä íàåBúlôúì,éàMø. ¤©¨§¦©§¨¨¤¥¤©¨§¥¦§¦¨©©

.dry dze`aú÷ñôåî äìôúä àäúù àåä éàðâù éôì ãø êì åì íéøîåàùë áøñé àì äæ ìáà äðåùàø íòô áøñì êéøöù äáéúä éðôì íéãøåé øàù êøãë
:êë ìë

c.on` mipdkd xg` dpri `l:íéðåò øåáöä øàùù åîë äëøá ìë óåñá.sexihd iptnìéçúäì êéøö àåä õ"ùù éôì ,äòèéå åúòã óåøèú àìù
:ìéçúéù éåàøù äëøáä ìéçúäìå øäî åúìôúì øåæçìå ïéåëì ìëåé àì ïîà äðòé íàå äìîá äìî ïäì úåø÷äìå äéðù äëøá.eitk z` `yi `làì àîù

:àøåáöã àúîéàî úôøåèî åúòã àäúù íåìù íéù ìéçúäì åúìôúì øåæçìå ïéåëì ìëåé.ezghad m`eà øîåìëúôøåèî åúòã àäú àìù àåä çåèá í
:øåáöä úîéàî

`xephxa yexit

באחת  טעה ואם התפילה. מראש  השני מתחיל  הראשונות, הברכות

בעמך אֿלהינו ה' מ"רצה השני מתחיל  האחרונות, הברכות משלש 
רמב"ם )ישראל " .(גמרא ;

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ולהביאו לבלבלו העלולים מדברים להימנע צריך ציבור ששליח ללמד, באה משנתנו
טעות. לידי 

"ïîà" íéðäkä øçà äðòé àG äázä éðôì øáBòä כשמסיים – ÈÅÄÀÅÇÅÈÇÂÆÇÇÇÙÂÄÈÅ
– מוסף בתפילת או שחרית של  עשרה" ב"שמונה – הציבור  שליח
כפיהם  את הכהנים נושאים להודות", נאה ולך  שמך  "הטוב הברכה את

בתורה האמורה המשולשת בברכה העם את כד -כו)ומברכים ו, :(במדבר
אליך פניו ה' ישא ויחונך; אליך פניו ה' יאר  וישמרך; ה' "יברכך 

הוא: כך המקדש ) לבית (מחוץ הכהנים ברכת סדר  שלום". לך וישם
את  לברך וציוונו  אהרן  של  בקדושתו קדשנו  "אשר מברכים הכהנים

הציבור שליח כך  אחר  "אמן "; עונה והציבור  באהבה", ישראל  עמו
הכהנים: ברכת של  הברכות שלש  את במלה מלה הכהנים את מקריא

אחר הציבור עונה ברכה כל  ובסיום וגו'", ישא וגו', יאר  וגו', "יברכך 

ללמד, איפוא, באה, משנתנו "אמן ". dpriהכהנים `l xeaivd gilyy
mipdkd xg` "on`",הציבור óeøhäכשאר éðtî תיטרף שמא – ÄÀÅÇÅ

להקריא  צריך הוא ברכה איזה ידע ולא יתבלבל  שמא כלומר דעתו ,
הכהנים רמב"ם )את àeä.(רש "י; àlà ïäk íL ïéà íàå אם – ÀÄÅÈÙÅÆÈ

לבדו , ציבור  שליח אלא כהן  אין המתפללים úàבציבור àOé àGÄÈÆ
åétk, לתפילתו לחזור ידע ולא יתבלבל שמא כהנים, ברכת לברך – ÇÈ

שלום". "שים Búçèáäלברכת íàåהציבור שליח אם כלומר – ÀÄÇÀÈÈ
בעצמו , Búlôúìמובטח øæBçå åétk úà àNBð àeäL שלא – ÆÅÆÇÈÀÅÄÀÄÈ

שלום", "שים לברכת כך  אחר לחזור  וידע כפיו בנשיאת יתבלבל 
éàMø הטעם מבארים יש כהנים. ברכת לברך  כפיים, לשאת הוא – ÇÇ

אחר, כהן  שם כשאין  דווקא ומכאן , כפים; נשיאת תתבטל שלא כדי 
לישא  רשאי  הציבור  שליח אין  כפיו, שישא אחר כהן  שם יש אם אבל 

לתפילתו  לחזור יכול כשהוא אפילו כפיו, מיימוניות";את ("הגהות

טוב") יום  "תוספות  ועיין אליהו"; ."שנות 
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·íéúnä úiçza íéîLb úBøeáb ïéøékæî,íéðMä úkøaa íéîLbä ïéìàBLå,úòcä ïðBça äìcáäå.àáé÷ò éaø ©§¦¦§§¨¦¦§¦©©¥¦§£¦©§¨¦§¦§©©¨¦§©§¨¨§¥©©©©¦£¦¨
:øîBàîöò éðôa úéòéáø äëøa døîBàd.øæòéìà éaøäàãBäa :øîBà. ¥§¨§¨¨§¦¦¦§¥©§¨©¦¡¦¤¤¥§¨¨

‚éîçø eòébé øBtö ï÷ ìò" :øîBàä"E,ìò"å"EîL øëfé áBè,"íéãBî íéãBî"–BúBà ïé÷zLî.éðôì øáBòä ¨¥©©¦©¦©£¤§©¦¨¥§¤¦¦§©§¦¨¥¦§¥
äòèå äázä–åézçz øçà øBáòé,äòL dúBàa ïáøñ àäé àGå.?ìéçúî àeä ïépîäòhL äëøaä úlçzî ©¥¨§¨¨©£©¥©§¨§§¥©§¨§¨¨¨¦©¦©§¦¦§¦©©§¨¨¤¨¨

da. ¨

:ììôúäì.enelya l`ey jlnd elit`:åðâøäé àìù ÷ñåô íéáëåë ãáåò êìî ìáà ìàøùé êìî à÷åãå.eawr lr jexk ygp elit`áåøù ùçð à÷åã
:÷ñåô íéúéîîå íéëùåð éàãåù íéøáãä ïî äòôà åà áø÷ò ìáà ,êùåð åðéà íéîòô

a.minyb zexeab oixikfnáéúëã ä"á÷ä ìù åéúåøåáâî úçà íéîùâäù éðôîå .çáùå äøëæä ïåùì àìà äù÷á ïåùì åðéàù çåøä áéùî(ä áåéà)äùåò
:íéîùâ úåøåáâ åäì éø÷ éëä íåùî õøà éðô ìò øèî ïúåðä ø÷ç ïéà ãò úåìåãâ.dl`yeïúå:äù÷á 'ì øèîå ìè.mipyd zkxaaäñðøô ïäù êåúî

:äñðøô úëøáá ïúìàù åòá÷.dlcade:úáù éàöåîá.zrcd opegaúòãä ïðåçá äìãáä åð÷ú äî éðôî åøîà éîìùåøéáå .ìåç ìù äðåùàø äëøá àéäù
:äëìä ïëå .ïéðî äìãáä äòã ïéà íàù

b.jingx eribi xetv ow lr:åðéìò íçøå ñåç ïë íéðáä ìò íàä ç÷ú àì úøæâå øåôö ìò êéîçø åòéâäù åîë.eze` oiwzynä"á÷ä ìù åéúåãî äùåòù
:åéãáò ìò êìî úåøæâ àìà ïðéà ïäå íéîçø.jny xkfi aeh lreíùë äòøä ìò êøáì ïéáééç åðà éøäå ,äãåð àì òøä ìòå êì äãåð êúáåè ìò òîùî

:äáåèä ìò ïéëøáîù.micen micen:íä íéðåðçú ãéçéá ìáà ,øåáöá àîéúã àãä éîìùåøéá ùøôîå .úåäåìà éúù åéìò ìá÷îë éæçéîãoaxq `di `le

`xephxa yexit

אין  עקבו  על  הכרוך  שהנחש  או  ישראל , מלך  הוא בשלומו ששאל 
נפשות, סכנת של חשש  יש  אם אבל ארסי , שאינו או לנשוך  דרכו 

שמא  חשש  יש ישיבנו לא ואם בשלומו, שאל  עכו"ם שמלך כגון
מפסיק. הריהו אליו , ומתקרב הולך ארסי נחש או שעקרב או יהרגנו ,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ש עשרה שמונה לתפילת הוספות על ללמד באה גרמן.משנתנו  הזמן

íéúnä úiçza íéîLb úBøeáb ïéøékæî השנייה הברכה – ÇÀÄÄÀÀÈÄÄÀÄÇÇÅÄ
ה' לעולם גבור "אתה מתחילה: עשרה" `dz"...שב"שמונה mizn dign

ה' אתה "ברוך  miznd".ומסיימת: dign:במשנתנו היא נקראת מכאן
miznd".ברכת ziigz" את זו  בברכה שמזכירים ללמד , המשנה ובאה

בה: שאומרים היינו  גשמים, בהורדת ה' cixeneגבורת gexd aiyn"
."mybdששקולה "מתוך  מבואר : minybd)בגמרא zcixi) כתחיית

קבעוה לפיכך minyb")המתים, zexeab zxkfd") וכן המתים. בתחיית
גשמים  ירידת כך לעולם, חיים המתים שתחיית "כשם בירושלמי : אמרו 

... גבור  "אתה אחרי  גשמים הזכרת את לומר נוהגים לעולם". חיים
חיים" "מכלכל לפני להושיע", מוסף (הרא"ש )ורב מתפילת – זמנה .

– משמיטים בקיץ הפסח. חג של שחרית תפילת עד  עצרת שבשמיני 
במקומה  אומרים ספרד נוסח לפי אבל  זו. הזכרה – אשכנז  נוסח לפי

הטל ". íéîLbä"מוריד ïéìàBLå היינו הגשמים, ומבקשים – ÀÂÄÇÀÈÄ
ומטר", טל  "ותן íéðMäשאומרים úkøaa:המתחילה הברכה בתוך  – ÀÄÀÇÇÈÄ

השנים", מברך ה' אתה "ברוך ומסיימת: השנה", את עלינו  "ברך 
במרחשון  משבעה – זמנה עשרה". ב"שמונה התשיעית הברכה והיא

ששים  מיום הגשמים שואלים לארץ בחוצה פסח. ערב של  המנחה עד 
שהיא "מתוך  מבואר : בגמרא תשרי . minybd)בתקופת zl`y),פרנסה

פרנסה". בברכת קבעוה שבמוצאיäìcáäåלפיכך  עשרה בשמונה – ÀÇÀÈÈ
"את  הבדלה: תפילת אומרים טוב יום ובמוצאי למדע שבת חוננתנו ה

לחול "... קודש בין אֿלהינו ה' ותבדל  úòcäתורתך ... ïðBça– ÀÅÇÇÇ
ומסיימת: דעת"..., לאדם חונן "אתה המתחילה: הרביעית בברכה
שהיא  "מתוך הטעם: מבואר בגמרא הדעת". חונן  ה' אתה "ברוך

לברכות  היא ראשונה ברכה הדעת" ש "חונן החול ", בברכת קבעוה חול,
חכמה שהיא "מתוך  אומרים: ויש  בחול. שאומרים (dlcadהאמצעיות

,(`id dnkg legl ycew oia: בירושלמי אמרו  וכן  חכמה", בברכת קבעוה
הבדלה  דעה, אין שאם הדעת"? ב"חונן  "הבדלה" תיקנו  מה "מפני 

éðôaמניין ?!" úéòéáø äëøa døîBà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÈÀÈÈÀÄÄÄÀÅ
dîöò"הדעת ב"חונן  ההבדלה את לומר שאין  סובר, עקיבא רבי – ÇÀÈ

ומסיים  הראשונות, הברכות שלש אחרי עצמה, בפני  ברכה אומרה אלא
את  אומר כך  ואחר לחול ". קודש  בין המבדיל ה' אתה "ברוך  בה:

חונן". "אתה äàãBäaהברכה :øîBà øæòéìà éaø את אומר  – ÇÄÁÄÆÆÅÀÈÈ
יתברך ". כולם "ועל  לפני  "מודים", בברכת pzk`ההבדלה dkldd

`nw."הדעת ב"חונן ההבדלה את שאומרים

y c e w z a y
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לדקדק  עליו תחנונים, דברי בתפילתו מוסיף אדם שאם להשמיענו, באה זו  משנה

אמר  ואם נכונות. שאינן וכוונות כפירה של דעות מהם ישתמעו  שלא בלשונם,

בשליח  המשנה דנה כן  אותו . משתקים כהלכה, שלא להבינם שאפשר  דברים,

בתפילתו. שטעה ציבור 

øîBàä:בתפילתו –"Eéîçø eòébé øBtö ï÷ ìò" רחום – ÈÅÇÇÄÇÄÇÂÆ
ולא  האם את לשלח שאמרת רחמיך, יגיעו צפור  קן ועל אתה, וחנון 

הבנים על  האם את רחמיך(רש "י)לקחת שהגיעו  כמו מפרשים: ויש  .

עלינו  רחם כן  הבנים", על  האם תקח "לא וגזרת: צפור  קן (הרמב"ם ;על

EîL",ברטנורא ) øëfé áBè ìò"å שאתה הטוב "על  האומר: או  – ÀÇÄÈÅÀÆ
שמך", ייזכר  לנו  íéãBî"עושה íéãBî""מודים" שבברכת או – ÄÄ

פעמיים, "מודים" תיבת אומר  BúBàהוא ïé÷zLîבטעם –xne`d" ÀÇÀÄ
"jingx eribi xetv ow lrשמטיל "מפני א) דעות: שתי בגמרא מובאות

בריותיו , שאר על  ולא חס הוא צפור  קן  שעל בראשית", במעשה קנאה

אלא  ואינן רחמים הקב"ה של  (מצוותיו) מדותיו  שעושה "מפני ב)
`eze,גזרות". miwzyn "jny xkfi aeh lr" xne`d שמשמע מפני

ט, (להלן  ושנינו הרעה, על ולא לה' מודים הטובה על  שרק מדבריו 
הטובה". על שמברך  כשם הרעה על  לברך אדם "חייב xne`dה):

,eze` miwzyn "micen micen","רשויות ל"שתי  כמודה שנראה מפני 
אלוהות. לשתי  äázäכלומר éðôì øáBòä כשליח המתפלל – ÈÅÄÀÅÇÅÈ

עומד היה הציבור ששליח הקודש  לארון  כינוי  – ("תיבה" ציבור 

הקודש ), ארון  יד שעל  ה"עמוד " לפני  הציבור  שליח עומד  בימינו  לפניו .
äòèå, בתפילתו –åézçz øçà øBáòé בשליח להחליפו  צריך  – ÀÈÈÇÂÇÅÇÀÈ

במקומו , התיבה לפני  שיעבור אחר  dúBàaציבור ïáøñ àäé àGåÀÀÅÇÀÈÀÈ
äòL"לסרב צריך התיבה לפני "העובר  שנינו: בברייתא –mixne`yk) ÈÈ

cin mikqdl jixv epi` ,xeaiv gily zeidl ,daizd iptl xeariy mc`l
,(jkl oebde ie`x `ed m` wtwtnk ,dligz axqi `l` משנתנו באה ולכן

שיעבור מאחר  ומבקשים טעה ציבור ששליח זה שבכגון ללמד ,
האחר יהא אל  dry,במקומו , dze`a oaxqעד יחכה ולא יהסס שלא

שתהא  הוא שגנאי  מפני לכך , מיד יסכים אלא הרבה, בו שיפצרו 
כך כל מופסקת ìéçúî.(רש "י)התפילה àeä ïépî מקום מאיזה – ÄÇÄÇÀÄ
השני ? מתחיל  daבתפילה äòhL äëøaä úlçzî, הראשון – ÄÀÄÇÇÀÈÈÆÈÈÈ

משלש באחת טעה אם אבל האמצעיות. הברכות באחת טעה אם
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c.on` mipdkd xg` dpri `l:íéðåò øåáöä øàùù åîë äëøá ìë óåñá.sexihd iptnìéçúäì êéøö àåä õ"ùù éôì ,äòèéå åúòã óåøèú àìù
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באחת  טעה ואם התפילה. מראש  השני מתחיל  הראשונות, הברכות

בעמך אֿלהינו ה' מ"רצה השני מתחיל  האחרונות, הברכות משלש 
רמב"ם )ישראל " .(גמרא ;

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ולהביאו לבלבלו העלולים מדברים להימנע צריך ציבור ששליח ללמד, באה משנתנו
טעות. לידי 

"ïîà" íéðäkä øçà äðòé àG äázä éðôì øáBòä כשמסיים – ÈÅÄÀÅÇÅÈÇÂÆÇÇÇÙÂÄÈÅ
– מוסף בתפילת או שחרית של  עשרה" ב"שמונה – הציבור  שליח
כפיהם  את הכהנים נושאים להודות", נאה ולך  שמך  "הטוב הברכה את

בתורה האמורה המשולשת בברכה העם את כד -כו)ומברכים ו, :(במדבר
אליך פניו ה' ישא ויחונך; אליך פניו ה' יאר  וישמרך; ה' "יברכך 

הוא: כך המקדש ) לבית (מחוץ הכהנים ברכת סדר  שלום". לך וישם
את  לברך וציוונו  אהרן  של  בקדושתו קדשנו  "אשר מברכים הכהנים

הציבור שליח כך  אחר  "אמן "; עונה והציבור  באהבה", ישראל  עמו
הכהנים: ברכת של  הברכות שלש  את במלה מלה הכהנים את מקריא

אחר הציבור עונה ברכה כל  ובסיום וגו'", ישא וגו', יאר  וגו', "יברכך 

ללמד, איפוא, באה, משנתנו "אמן ". dpriהכהנים `l xeaivd gilyy
mipdkd xg` "on`",הציבור óeøhäכשאר éðtî תיטרף שמא – ÄÀÅÇÅ

להקריא  צריך הוא ברכה איזה ידע ולא יתבלבל  שמא כלומר דעתו ,
הכהנים רמב"ם )את àeä.(רש "י; àlà ïäk íL ïéà íàå אם – ÀÄÅÈÙÅÆÈ

לבדו , ציבור  שליח אלא כהן  אין המתפללים úàבציבור àOé àGÄÈÆ
åétk, לתפילתו לחזור ידע ולא יתבלבל שמא כהנים, ברכת לברך – ÇÈ

שלום". "שים Búçèáäלברכת íàåהציבור שליח אם כלומר – ÀÄÇÀÈÈ
בעצמו , Búlôúìמובטח øæBçå åétk úà àNBð àeäL שלא – ÆÅÆÇÈÀÅÄÀÄÈ

שלום", "שים לברכת כך  אחר לחזור  וידע כפיו בנשיאת יתבלבל 
éàMø הטעם מבארים יש כהנים. ברכת לברך  כפיים, לשאת הוא – ÇÇ

אחר, כהן  שם כשאין  דווקא ומכאן , כפים; נשיאת תתבטל שלא כדי 
לישא  רשאי  הציבור  שליח אין  כפיו, שישא אחר כהן  שם יש אם אבל 

לתפילתו  לחזור יכול כשהוא אפילו כפיו, מיימוניות";את ("הגהות

טוב") יום  "תוספות  ועיין אליהו"; ."שנות 

izdw - zex`ean zeipyn

ועל כך בא המענה בפסוק כאן, שכאשר “קראתי" להקב"ה )הנמצא עמם גם בצרה זו(, 
אזי מיד “ויענני", וה"צרה" בטלה, ועוד זאת נהפכת להיות “צהר", גילוי אור גדול.

ג. וכמו כן יש כאן הוראה לכללות בנ"י הנמצאים בגלות, שעליהם לדעת שחשכת הגלות 
הוא ענין ארעי בלבד, “רגע קטן", ומיד “ברחמים גדולים אקבצך"7, והדבר תלוי רק בקריאתם 

להקב"ה, כי כאשר “קראתי" אזי מיד “ויענני".

ובפרט כאשר ה"קראתי" נעשה מתוך שמחה וטוב לבב, ובנ"י שרים אודות “משיח נאו", 
ואומרים “כי לישועתך קוינו כל היום"8, אזי הקב"ה מושיע אותם. והם יוצאים מהגלות תיכף 
גופא לבהמ"ק השלישי,  ושם  עיר הקודש,  לירושלים  ובאים  צדקנו.  פני משיח  לקבל  ומיד 

“מקדש אדנ-י כוננו ידך"9, במהרה בימינו ממש10.

7( ישעי' שם.
8( נוסח ברכת את צמח דוד שבשמו"ע.

9( בשלח טו, יז.
10( משיחה לצבאות ה', ז"ך מנחם אב ה'תשמ"ב. 

קמשך מעמוד ג
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משמשת: הנברשת היתה למה שמבארת ברייתא úçøBæמביאה änçäL äòLa ,àðz,החמה בנץ - ¨¨§¨¨¤©©¨©©

úBöBöéðהשמש מקרני אור äpnîשל ïéàöBé,ההיכל פתח ÷úàéøבכךåעל ïîæ òébäL ïéòãBé ìkä ¦§¦¦¤¨§©Ÿ§¦¤¦¦©§©§¦©
,òîL.החמה הנץ עם החמה:שמצוותה בנץ שמע קריאת קראו שבמקדש מוכח הברייתא éáéúéî,מדברי §©¥¦¥
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קפז אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז טבת, תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר ]מרדכי[ שי' הכהן

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מו' טבת וכן הקודם לו, אשר בו מודיע, כי נסתדר בעיר ]מילאן[, וכבר הצליח 
בעסקנות הצבורית בענין שיעור לימוד ברבים, וכן עשה ג"כ התחלה - אף כי, לע"ע, מצער היא - בנוגע 
זה  וכידוע שענין טהרת המשפחה, הרי אין  ונצטערתי במאד על מה שמתעכב הדבר,  לענין המקוה. 
ענין ומצוה פרטית, כ"א נוגע למהות וחיי הילדים הנולדים, וכן ג"כ משפיע על מהות וציור הכללי של 
הבעל ואשתו, וכמבואר בכמה ספרים בנגלה וגם בנסתר. וידוע ג"כ מה שפסקו אפילו האחרונים* וגם 
מבין העולמ'שע אשר מותר למכור בית הכנסת בשביל לסדר ענין של מקוה. ועיין ג"כ בתוי"ט סוף מס' 
יומא על המשנה: אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרים כו' מקוה ישראל ה', מה מקוה מטהר את 
הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל. והביאורים בזה אך למותר, ולא באתי אלא לזרז על הענין, 
כציווי רז"ל בספרא ר"פ צו, וגם שיהי' לו אמתלא ומבוא בכדי לזרז עוה"פ את הבע"ב שלו המתעסקים 

לעשות את כל הצריך בענין זה בהקדם.

ב( כן בטח מתעסק במרץ הראוי בענין החינוך, אשר כפי ידיעותי זה מזמן, הנה יש בזה כר 
נרחב בעירו, והתנגדות קטנה ביותר לפי ערך. ואם חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, הרי עאכו"כ 
לפעולות ממשיות ובמרץ גדול. ובל"ס אשר הוו"ח אי"א הרה"ח מוה"ר יעקב שי' שו"ב יסייע בידו עד 

כמה שאפשר...

ד( ת"ח בעד המברק מהתועדותם בחג י"ט כסלו העבר, ומוסג"פ העתק מכ' כללי בקשר עם חג 
החגים הוא יום י"ט כסלו, ומטובו להודיע תוכנו להמתועדים.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ופ"ש,

מ. שניאורסאהן

 ב"ה,  י"ז טבת, תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר יעקב שי' שו"ב

שלום וברכה!

ת"ח בעד המברק לחג החגים הוא י"ט כסלו, ומוסג"פ העתק מכ' כללי בקשר עם החג הזה.

מובטחני שבקשר עם בואו של הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר מרדכי שי' 
הכהן למחנם, הנה מתחזק גם הוא בפעולותיו הטובות להשפיע על סביבתו לקרב את לבם לנר מצוה 

ותורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

נתרבה  העובדים  כשמספר  הנה  שם,  עה"ת  בפרש"י  הובא  בחקותי,  ר"פ  בתו"כ  מ"ש  וע"פ 
נגדלים יותר מאשר פי שנים, כי אינו דומה מועטים העושים  בכפלים, הרי העבודה ופעולת המצות 

למרובים העושים, ואקוה לבשו"ט בזה.

בברכה.
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Cøáî éàî.dlibnd z`ixw iptl jxany dkxad gqep edn -áø ©§¨¥©
òìwéà àéæøèwî úLL[oncfp-]éMà áøc dén÷ì`xwy drya ¥¤¦©§©§¨¦§©§©¥§©©¦

,dlibndéøáeCopniqy ,zekxa yly diptl iy` ax,ç"ðîepiidc ¨¥
.epii'g'dye ,miq'p' dyry ,dlibn `xw'n' lr.Cøáî éàî äéøçàì§©£¤¨©§¨¥

úà ïcäå ,eðáéø úà áøä (ìàä) íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøä©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¥¨¨¤¦¥§©¨¤
ìëì ìeîb ílLnäå ,eðéøvî eðì òøôpäå ,eðúî÷ð úà í÷Bpäå ,eððéc¦¥§©¥¤¦§¨¥§©¦§¨¨¦¨¥§©§©¥§§¨

,eðLôð éáéBàmzegeäzà Ceøa.íäéøö ìkî ìàøNéì òøôpä 'ä §¥©§¥¨©¨©¦§¨§¦§¨¥¦¨¨¥¤
e,øîà àáø'd dz` jexa mzegCkìä ,àtt áø øîà .òéLBnä ìàä ¨¨¨©¨¥©¦©¨©©¨¨¦§¨

eäééåøúì eäðéøîéðyi ,dnizgd gqepa zwelgn yiy xg`n - ¥§¦§§©§©§
xn`ie ,zercd izyk mezglìkî ìàøNéì òøôpä 'ä äzà Ceøä©¨©¦§¨§¦§¨¥¦¨

.òéLBnä ìàä íäéøö̈¥¤¨¥©¦©
:dpyna epipyéLéîçáe éðLaeìL ïéøB÷ äçðîa úaLa:'åëå äL §¥¦©£¦¦§©¨§¦§¨¦§Ÿ¨

:`xnbd zl`eyìL éðäéî ãâðk äL.mepwizãâðk ,éqà áø øîà ¨¥§Ÿ¨§¤¤¦¨©©©¦§¤¤
íéìàøNéå íiåì íéðäk ãâðk ,øîà àáø .íéáeúëe íéàéáð äøBz¨§¦¦§¦¨¨¨©§¤¤Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦

.dxeza zexwl miie`xd
:`xnbd zl`eyïé÷eñt äøNòî ïéúçBt ïéà éîéL áø éðúc àä àlà¤¨¨§¨¥©¦¦¥£¦¥£¨¨§¦
dxezd z`ixwa,úñðkä úéáaweqt s`eøaãéå''xn`N dyn l` 'd §¥©§¤¤©§©¥¤Ÿ¤¥Ÿ

,melk epnn micnl oi`yäøNò éðä ,ïéðnä ïî äìBòmiweqtãâðk ¤¦©¦§¨¨¥£¨¨§¤¤
éîmepwiz:`xnbd daiyn .äøNò ãâðk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ¦¨©©¦§ª©¤¥¦§¤¤£¨¨

ïéðìèadk`lnn milhad miyp` -Lmeid lk miayeiúéáa ©§¨¦¤§¥
.éðéña äLîì eøîàpL úBøacä úøNò ãâðk ,øîà óñBé áø .úñðkä©§¤¤©¥¨©§¤¤£¤¤©¦§¤¤¤§§Ÿ¤§¦©
éaøå .(íéläz øôña ãåc øîàL ïéìeléä äøNò ãâðk øîà éåì éaø)©¦¥¦¨©§¤¤£¨¨¦¦¤¨©¨¦§¥¤§¦¦§©¦

úBøîàî äøNò ãâðk ,øîà ïðçBéjexa yecwd ly miieeiv dxyr - ¨¨¨©§¤¤£¨¨©£¨
`edíìBòä àøáð ïäaL.eay mi`exade ¤¨¤¦§¨¨¨

:`xnbd zl`eyeäðéð éäxn`p m` ,miieeivd zxyr md dn - ¥¦§
'úéLàøá'c 'øîàiå'xn`ie' mda aezky mlerd z`ixa iweqt - ©Ÿ¤¦§¥¦

ixd ,'miwl`eåä äòLz éðädaiyn .md dryz wx el` miweqt - ¨¥¦§¨¨
:`xnbdúéLàøa'midl` `xA',ux`e miny z`ixaa xen`dénð §¥¦¨¨¡Ÿ¦©¦

,àeä øîàî`le dxin`a dzid ux`e miny z`ixa mb ,xnelk ©£¨
,miciaáéúëc(e bl mildz)t çeøáe eNòð íéîL 'ä øáãa'ìk åé ¦§¦¦§©¨©¦©£§©¦¨
,'íàáö.zexn`n dxyra `xap mlerdy `vnpe §¨¨

äòaøà àøwL ïBLàø ,àáø øîàmiweqtäòaøà àøwL éðL ,çaeLî ¨©¨¨¦¤¨¨©§¨¨§¨¥¦¤¨¨©§¨¨
.çaeLî äòaøà àøwL éLéìL ,çaeLî.dlrn yi cg` lkly oeik §¨§¦¦¤¨¨©§¨¨§¨

:eixac z` x`an `axïðúc ,çaeLî äòaøà àøwL ïBLàømilwy) ¦¤¨¨©§¨¨§¨¦§©
(a"n b"t,dkyld znexz iablìLaúBte÷ Lodn zg` lkyìL §¨Ÿ¤

ìL(ïäaL) ïéàñ Lmipdkd eidlä úà ïéîøBz,äkLeid odne ¨Ÿ§¦¤¨¤§¦¤©¦§¨
,xeaivd zepaxw z` miaixwnïäéìò áeúk äéäåzetewd lr - §¨¨¨£¥¤

.â"áàick ,mrhdeïBLàø äîøúð ïäî Bæéà òãéìercieáéø÷äì ¥©¥¥¤¦§§¨¦§©§¦
,ïBLàø äpnîmeyn.ïBLàøa äåönL.oey`xl zeticr yiy ixd ¦¤¨¦¤¦§¨¨¦

,àéðúc .çaeLî äòaøà àøwL éòöîàxn`p(a g xacna)à'éðt ìeî ì ¤§¨¦¤¨¨©§¨¨§¨§©§¨¤§¥
eøéàé äøBðnäzFxPd zraW,'df weqtãcönL ãnìî[dhn-]íäéðt ©§¨¨¦¦§©©¥§©¥¤§©¥§¥¤

zeliztd iy`x zyy ly,éáøòî øð étìk,irvn`d xpd `edy §©¥¥©£¨¦
å`xwp,éáøòî øðezlizt y`x dhn didy meynétìkycew §¥©£¨¦§©¥

d myy ,axrnay miycwdäðéëL.dxeyïàkî ,ïðçBé éaø øîàå- §¦¨§¨©©¦¨¨¦¨
epcnl ,irvn`d itlk mlek ehpy dnn.çaeLî éòöîàLm` okle ¤¤§¨¦§¨

.gaeyn `ed ixd miweqtd zrax` z` irvn`d `xw
íeMî ,çaeLî äòaøà àøwL ïBøçàåy epicia `ed llkyïéìòî §©£¤¨¨©§¨¨§¨¦©£¦

,ïéãéøBî àìå Lãwa,drax` oexg`d `xwiy zeticr mb yi okle ©Ÿ¤§Ÿ¦¦
.mincewd lr siqen `ed jkay

:`xnbd zxtqnàzLéðk éáì òìwéà àtt áøzqpkd zial oncfp - ©¨¨¦§©§¥§¦§¨
àø÷å ,øáBb éáàcd.àtt áø déçaLå ,äòaøà ïBLàø ©£¦¥§¨¨¦©§¨¨§©§¥©¨¨

:dpyna epipyïéôéñBî ïéàå ïäî ïéúçBt ïéàmzegde gzetd ,'eke ¥£¦¥¤§¥¦¦
zx`and `ziixa d`ian `xnbd .dixg`le diptl jxan dxeza

:oexg`d oicd z`çúBtä ,àðz,oey`x zexwlCøáîdxezd zkxa ¨¨©¥©§¨¥
äéðôì,d`ixwd iptl -íúBçäå[oexg`d-],äéøçàì Cøáî §¨¤¨§©¥§¨¥§©£¤¨

.dpynd onfa bdpnd did jk .llk mikxan mpi` mirvn`de
:`xnbd zxne`éëøáî eäleëc àðãéàäålk eppnfay dne - §¨¦§¨§§§¨§¥

mikxan mi`xewdàîòè eðééä ,äéøçàìe äéðôì,`ed mrhd - §¨¤¨§©£¤¨©§©£¨
meynïéñðëpä íeMî äøéæb ïðaø eðéwúcxg` zqpkd zial xegi`a §©¦©¨¨§¥¨¦©¦§¨¦

oi`y erhie ,dligza oey`xd jxay erny `le ,oey`xd jxay
,diptl dxezd lr oikxanïéàöBiä íeMîez` oiniiqny iptl ¦©§¦

mikxan oi`y erhie seqa jxan oexg`d z` ernyi `le ,d`ixwd
.dixg`l

:dpyna epipy'åëå äòaøà ïéøB÷ ãòBî ìL Bleçáe íéLãç éLàøa. §¨¥¢¨¦§¤¥¦©§¨¨
:ycg y`x ly d`ixwa miweqtd zwelg ote` lr dpc `xnbd

úLøt ,àáøî áø øa àìeò dépéî àòa[ly d`ixwd-],LãBç Làø §¨¦¥¨©©¥¨¨¨¨©Ÿ¤
dúBà ïéøB÷ ãöékx`ane .milerd zrax` oia wlgzzy ote`a ¥©¦¨

`idy cinzd zyxt :ezl`y z` `lerzøîàå ìàøNé éða úà åö'©¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
'éîçì éðaø÷ úà íäéìà,'ebeé÷eñt àéðîz ïééåäcdpeny mdy - £¥¤¤¨§¨¦©§¦§©§¨§©§¨§¥

,miweqtãéáòð éëéä,dzwelg dyrp cvik -àúìz éøz éø÷éð ¥¦©£¥¦§¥§¥§¨¨
ïé÷eñt àúìz,miweqt dyly cg` lk mipey`xd mipyd e`xwi - §¨¨§¦

ixdy ,xyt` i`éøz eäì eLt,dyxtd seqa miweqt ipy ex`yi - ¨§§¥
äLøôa ïéøéiLî ïéàådyxt seql jenq d`ixwd z` miiql xeq` - §¥§©§¦§¨¨¨

ex`yiy ote`aìMî úBçtïé÷eñt äL`l` .dyxtaäòaøà éø÷éð ¨¦§Ÿ¨§¦¦§¥©§¨¨
äòaøà,miweqt drax` mipey`xd mipy e`xwi -eäì eLt- ©§¨¨¨§

wx mitqepd mipyd xear ex`yiäòáLzyxt iweqty ,miweqt ¦§¨
,éøz ïééåä 'úaMä íBéáe'zyxte,äMîç ïééåä 'íëéLãç éLàøáe' §©©¨©§¨§¥§¨¥¨§¥¤©§¨£¦¨

eéø÷éð ,ãéáòð éëéäiyilyd `xwi -éøzmiweqtàäîmeiae-] ¥¦©£¥¦§¥§¥¥¨
,[zaydãçåweqtðäîC,'mkiycg iy`xae' iweqtn - §©¥¨¨
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כיוון שלימוד האל"ף-בי"ת הוא באופן שהאותיות חדורות בקדושה, צריך להיות לימוד האותיות בפני עצמו ולימוד הנקודות בפני 
עצמו )אף-על-פי שכאשר הלימוד הוא באופן אחר יוכל הילד להתלמד במהירות גדולה יותר(.

משיחת כ"ה טבת, ה'תשכ"ז



xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dlibn(ipy meil)

ixdy ,xyt` i`ìMî úBçt äLøôa ïéìéçúî ïéà,íé÷eñt äL ¥©§¦¦§¨¨¨¨¦§Ÿ¨§¦
zrc lr dyxt `exwl oiligzn oi` mlerly ,`id dkldd ,xnelk
leki iyilyd oi` ok m`e .miweqt dylyn zegt dpnn `xwiy
`l` .'mkiycg iy`xae' ly oey`x weqt xg` ez`ixw miiql

éø÷éìiyilyd `xwiy ±àäî éøz'zayd meiae' iweqt ipy - ¦§¥§¥¥¨
Cäî àúìúeok m` ,'mkiycg iy`xae'n dylye -éøz eäì eLt §¨¨¥©¨§§¥

zegt dyxta oixiiyn oi`e ,dyxta miweqt ipy wx ex`yi -
.miweqt dylyn

Bì øîà,`lerl `axézòîL àì Bæz`ixw oiprl dkldd dn - ¨©Ÿ¨©§¦
zxg` d`ixway `l` ,yxetn izrny `l yceg y`xda àöBik©¥¨

ézòîL.yceg y`xl cenll lkep dpnne ,dkldd dn ¨©§¦
ïðúc(.ek ziprz),cnrn iyp` ly dxezd z`ixw iablïBLàøä íBia ¦§©©¨¦

zeiyxt mi`xew eid reayd ly'úéLàøa'(dÎ` ` ziy`xa)éäé'å §¥¦§§¦
'òé÷ø(gÎe ` my).ipye oey`x mei z`ixa dyrn mdydìò éðúå± ¨¦©§¨¥£¨

zyxt ,ef dpyn lr `ziixaa epipyeúéLàøaz`xwp dzid,íéðLa §¥¦¦§©¦
eda ïðéeäå .ãçàa òé÷ø éäéjk lr epiywde -(:fk my),éäé' àîìLa §¦¨¦©§¤¨§©¦¨¨¦§¨¨§¦

,ãçàa 'òé÷ømeyneåä é÷eñt àúìúc,cg` mc` z`ixw mdy ¨¦©§¤¨¦§¨¨§¥£
íéðLa 'úéLàøa' àlàixd ,cviké÷eñt äMîçcala,eåä`vnpe ¤¨§¥¦¦§©¦£¦¨§¥£

,mipy wx `xwi cg`yìMî úBçôé àì äøBza àøBwä àéðúåäL §©§¨©¥©¨Ÿ¦§¦§Ÿ¨
dìò øîzéàå .íé÷eñtcvik mi`xen` zwelgn jk lr dxn`pe - §¦§¦§©£¨

,bedpl yi,øîà áøipyde ,mipey`x miweqt dyly `xew oey`xd ©¨©
âìBc.mipexg` mipye iyily weqt aey `xewe xeg`l xfeg - ¥

,øîà ìàeîLeoey`xd÷ñBtligzn ipyde ,iyily weqt rvn`a §¥¨©¥
.oey`x wqty mewnn

:ax ly enrh z` zx`an `xnbdáøyàì àîòè éàî ,âìBc øîà ©¨©¥©©£¨Ÿ
÷ñBt øîày itl ,l`enykøáñ÷meyn ,ok zeyrl xeq`y ax ¨©¥¨¨©

ydéì ïðé÷ñt àì ïðà äLî dé÷ñt àìc à÷eñt ìk`ly wqtd lk ± ¨§¨§Ÿ¨§¥Ÿ¤£¨Ÿ¨§¦¨¥
:`xnbd dywn .wiqtdl mi`yx ep` oi` epiax dyn wiqtd

déì ïðé÷ñt øîà ìàeîLe,wiqtdl xzeny xaeq l`eny ike -àäå §¥¨©¨§¦¨¥§¨
éì äéä ìBãb øòö ,àø÷ àéððç éaø øîàizgxh daxd -éaø ìöà ¨©©¦£©§¨§¨©©¨¨¨¦¥¤©¦

ìBãbä àðéðçzewepizd jxevl ,weqt rvn`a wiqtdl il xiziy £¦¨©¨
,mly weqt `exwl mileki mpi`e mcnln ip`y÷Bñôì éì øézä àìå§Ÿ¦¦¦¦§

ì àlàjxevïééeNò ãnìúäìe ìéàBä ,ïaø úéa ìL úB÷Bðéúitl ± ¤¨§¦¤¥©¨¦§¦§©¥£¦
cvik dxezd z`ixw jxevl j` .cnlzdl ick ok miyer mdy
exizd mrhy xaeq l`eny :`xnbd zvxzn .weqtl l`eny xizd

,o`k mb jiiy `pipg iax lyéàî àîòè íúä,`ed mrhd my ± ¨¨©£¨©
øLôà àìc íeMî,xg` ote`a mcnllénð àëäz`ixwa o`k mb ± ¦§Ÿ¤§¨¨¨©¦

,cnrn iyp` ly dxezdøLôà àìxzen ok lre ,xg` ote`a Ÿ¤§¨
.weqtl

:l`eny ly enrh z` zx`an `xnbdìàeîLeyéàî ,÷ñBt øîà §¥¨©¥©
âìBc øîà àì àîòèoi`y xaeq l`eny :`xnbd daiyn .axk ©£¨Ÿ¨©¥

,jk zeyrlïéñðëpä íeMî äøéæbligzny drya zqpkd zial §¥¨¦©¦§¨¦
eidi iyilyd weqta ligzny ernyi xy`ke ,`exwl ipyd

,miweqt ipy wx `xw oey`xdy mixeaqïéàöBiä íeMîexg` ¦©§¦
miweqtd ipy z` wx `exwl cizr ipydy exaqie oey`xd z`ixw
dxezl dlerl el icy exn`iy ,leykn jkn `vie ,exzepy
weqtd wlgl exizd ef zerh repnl icke .miweqt ipy z`ixwa

.mi`xewd ipy oia iyilyd
:zehiyd izy lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyäLøt ¥¦¥¨¨¨

íéðLa dúBà ïéøB÷ ,íé÷eñt äML ìLipyl dwlgl xyt`y ¤¦¨§¦¦¨¦§©¦
.cg` lkl miweqt dyly ,mi`xewedyxtíé÷eñt äMîç ìL¤£¦¨§¦

dze` mi`xew,ãéçéam` ,caricae .dwlgl ozip `lyàø÷ §¨¦¨¨
dïBLàøwxìLäL,miweqtàøB÷ éðMäd z`íéðLmixzepd ¦§Ÿ¨©¥¦¥§©¦

å ,Bæ äLøtîweqt cerúøçà äLøtî ãçàmilydl [dixg`y-] ¦¨¨¨§¤¨¦¨¨¨©¤¤
.miweqt dyly oipnlíéøîBà Léåsiqedl `ed jixvyìLäL §¥§¦§Ÿ¨

n miweqt,dixg`y dyxtïéìéçúî ïéàL éôì`exwläLøôam` §¦¤¥©§¦¦§¨¨¨
e`xwiìMî úBçtíé÷eñt äL:`xnbd dywn .dzligzníàå ¨¦§Ÿ¨§¦§¦
àúéàdligzkl jixv recn ,l`enye ax ixac mipekp m` - ¦¨

,mipya dzexwl xyt` `ld ,cigia dyng ly dyxt `exwl

eâìBc øîàc ïàîì,[ax-]âBìãð,iyilyd weqtd lr ipyd xefgi - §©§¨©¥¦§
åok÷ñBt øîàc ïàîì,[l`eny-]÷Bñôðweqtd z` wlgp - §§©§¨©¥¦§

.mi`xewd ipy oia irvn`d
:`xnbd zvxzníúä éðàLlk ly d`ixwd oiprl xacd dpey ± ©¦¨¨

,dpydéëäa øLôàc,d`ad dyxtdn miweqt siqedl xyt`y - §¤§¨§¨¦
zrya wx exizd l`enye axe ,weqtl e` belcl mixizn oi` okle
dyxta jiyndl xyt` i`y ,zecnrnd ly d`ixwak wgcd

.dixg`y
`exwl jixv dnk `ziixaa ewlgpy dnl rbepa dkld wqt

:dixg`y dyxtdnòLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîàäëìä ,éåì ïa ¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦£¨¨
íéøîBà Lékmnrhke ,d`ad dyxtdn miweqt dyly `xwiy §¥§¦

.miweqt dylyn zegt dyxta oiligzn oi`y
åcerïéìéçúî ïéàL íLk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà íeçðz éaø øîà §¨©©¦©§¨©©¦§ª©¤¥¦§¥¤¥©§¦¦

ìMî úBçt äLøôaíé÷eñt äL,miqpkpd iptnïéà Ckminiiqn §¨¨¨¨¦§Ÿ¨§¦¨¥
e d`ixwdìMî úBçt äLøôa ïéøéiLîíé÷eñt äL.mi`veid iptn §©§¦§¨¨¨¨¦§Ÿ¨§¦

iel oa ryedi iax ly dipyd d`xedd :`xnbd dywnàèéLt§¦¨
zegt dyxt zligza mi`xew oi`y dxed xak ixdy ,`id

e ,miweqt dylynàzLä,`ed xnege lw `ld dzrne ±äîem` ©§¨¨
iablàzìçúàdyxt zlgzd -ìé÷î à÷c[lwiny-]àn÷ àpz ©§©§¨§¨¥¦©¨©¨

,miweqt dyly e`xw `ly s` wiqtdlíéøîBà Lé éøéîçîoi`y ©§¦¥¥§¦
oiprl ok m` ,miweqt dyly z`ixw iptl wiqtdløeiLseqa ¦

dyxtd,àn÷ àpz øéîçîcdyly zegtl xiiyl yi ezrcl s`e §©§¦©¨©¨
,miweqt.íéøîBà Lé éøéîçîc ïkL ìk àìdlgzd oicay xg`ne Ÿ¨¤©§©§¦¥¥§¦

yid zrck xingdl iel oa ryedi iax dxed zwelgna iepyd
`nw `pz s`y xeiy oiprl ok zexedl jxved recn ,mixne`

.ea xingd
:`xnbd zvxznàîéúc eäîxnel jzrc lr dlri `ny - ©§¥¨

y oeik ,owzl jxev yi dyxt zligza `weecyéçéëL ïéñðëð- ¦§¨¦§¦¥
ievn xacz`ixw rvn`a zqpkd zial miyp` eqpkiy `ed

la` .dxezdïéàöBédxezd z`ixw rvn`aéçéëL àìmpi` - §¦Ÿ§¦¥
meyn ,miievné÷ôðå äøBz øôñ éçðîcipa jxc df oi` ixdy - §©§¥¥¤¨§¨§¦

ceak df oi`y ,z`vl mipete gezt dxez xtq migipny mc`
xiiyl exizde jkl minkg eyyg `ly xnel mewn dide ,dxezl

,miweqt dylyn zegt dyxtaïì òîLî à÷iel oa ryedi iax ¨©§©¨
.mi`veid meyn s` xefbl yiy

:`nw `pz ly enrh z` zxxan `xnbdàðL éàî ,àn÷ àpúå§©¨©¨©§¨
éøeiLdyxt seqa miweqt dylyn zegt xeiy dpey dna -àìc ¦¥§Ÿ

dxifb ,`nw `pz xizdíeMîd,ïéàöBéok m`éìeçúàzegta ¦§¦©§¥
miweqt dylynénðxeq`l el did mb -.ïéñðëpä íeMî äøéæb ©¦§¥¨¦©¦§¨¦

éøîày xaeq `nw `pz ,daiyid ipa evxiz -ìééL éìeiL ìéiòc ïàî ¨§¦©§©¥¦¥¨¥
w z` ligzn ipydy d`exe qpkpd -miweqt dylyn zegt ez`ix

`xw `l recn mi`vnpd lv` xxal ekxc ,dyxtd zligzn
dyxtdn miweqt `xwy el exn`ie ,miweqt dyly oey`xd
`ly mi`veid j` ,owzl jxev oi`e zerh icil `eai `le ,zncewd

.owzl jxev xzei yi mliayae mzerha ecnri el`yi
:l`enye ax ly oecipl zxfeg `xnbddéì çìL[dl`y el gly-] ¨©¥

éàî àúëìä ,óñBé áøì àáøc déøa äaømiwlgn cvik dkldl - ©¨§¥§¨¨§©¥¦§§¨©
.l`enyk e` axk ,oey`x meia cnrn iyp` ly dxezd z`ixw z`

déì çìL,[daeyz-]å ,âìBc àúëìäd `edy ipydéòöîàoian ¨©¥¦§§¨¥§¤§¨¦
mi`xewd zylyïâìBciyilyd weqtd z` `xewe xfegy df `ed - §¨

,'ziy`xa' zyxt miiqne miweqt ipy siqene oey`xd `xwy
.'riwx idi' zyxt ly miweqt dyly iyilyd `xew eixg`e

:dpyna epipy'åëå óñeî Ba LiL ìk ììkä äæaeh mei epi`e ¤©§¨¨¤¥¨
:df llka dpc `xnbd .drax` mi`xew,eäì àéòaéàz`ixw ¦©§¨§

ly dxezd,änëa øeaö úéðòzdpynd llk yexita `ed wtqde ©£¦¦§©¨
a `weec m`d ,'sqen ea yiy mei'å Lãç Làød legàkéàc ãòBî- ŸŸ¤§¥§¦¨

mda yiyóñeî ïaø÷mi`xewàëä ìáà ,äòaøàxeaiv ziprza ¨§©¨©§¨¨£¨¨¨
àì ,óñeî ïaø÷ àkéìc,dyly `l` mi`xew oi` -àëä ,àîìc Bà §¥¨¨§©¨Ÿ¦§¨¨¨

énðixd ,sqen oaxw oi`y s` xeaiv ziprzaälôz óñeî àkéà- ©¦¦¨©§¦¨
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קצג
cvik zeiprz xcq` cenr ak sc ± iyily wxtziprz

éø÷éìÐiy`xa"n i`xw `zlze ,"zayd meiae" zyxtc ze`xwn ipy `dn ixz iyily

.'eke ixz edl eyt "mkiycgïåùàøä íåéáÐmeia ,ziprz zkqna dil opz zecnrn iab

.zaya cg`a oey`xdâìåãÐ.eiptly ea xnby weqt ligzne xfeg ipyd÷ñåôÐ

.ewqete ,iyilyd weqtd ivg `xew oey`xdïéñðëðä íåùî äøéæâÐipyd ernyiy

exn`ie ,df weqt ligzn`l` oey`x `xw `l :

`xew oey`xd z` ernyiy oi`veid oke .mipy

`xwi `l exn`ie zqpkd zian e`vie ,dyly

.mipy `l` ipydïðéñøâ éëä:ïåùàø àø÷
.'åë åæ äùøôî íéðù àøå÷ éðùä äùìùïàîì

âåìãð âìåã øîàãÐ`kil wqet xn`c o`nl

i`c ,ipzw dyly oey`x `xw `dc ,jxtinl

.xefgl cer xyt`éëäá øùôàã íúä éðàùÐ

`niiw `zipzn jdc .dixg`l ef dyxtn zexwl

,dvxiy dn zexwl leki `edy ,iyingae ipya

.mei ly epiprn lkdyïéìéçúî ïéàù íùë
íé÷åñô äùìùî úåçôá äùøôáÐmeyn dxifb

q ediy ,oiqpkpdipy `l` df `xw `l mixea

eid `l ixdy ,ef dyxt zlgzd ly miweqt

dyxtn `xwy erny `le zqpkd ziaa

.dpeilrd'åë ïéøééùî ïéà êëÐmeyn dxifb

`l df ly eixg` `xewdy oixeaqy ,oi`veid

.mixzepd miweqt ipy `l` `xwià÷ã øåéù
àî÷ àðú øéîçîÐ,cigia dyng lye ipzc

m` weqtie dyly oey`xd `xwi opixn` `le

.dvxiéçéëù ïéñðëðÐyi exingd jkitl

.dlgzda mixne`ìéàùî éìåéùÐrnyiyk

`l oey`xde ,ze`xwn dyly ipyd `xewy

`xw j`id l`yi ,mipy `l` ef dyxtn `xw

xzei `le miweqt ipy oey`xdel exn`ie ?

.dpeilrd dyxtn `xwyéàî àúëìäÐlya

.zecnrnâìåã éòöîàåÐ`ed blci `l m`y

dylyn zegt dyxta ligzdl jixv `di

dipyd on dyly `xwi m`e ,miweqtÐ`vnp

.dlek d`xewóñåîÐ"eppr" zltz `wqt

.`xizi dkxaàø÷ ìàøùéá áø éãëîÐixdy

.iel `le odk `l did `l axàø÷ àðåä áø àäã
éðäëáÐ.(a ,hp) "oiwfipd"a ,oihib zkqnaàä

ìàåîù àëéàÐzpicnn `edy ,`rcxdpa

.`ed `pdkc ,laaäéåìéò øáãåÐdid bedp

opixn`ck ,axn dlrnl zeidl

(` ,t `nw `aa) "daexn" wxtaliir `l ax :

.l`enyc dinwlãéáòã àåä áøåÐi`dl

r dixac`cdilÐmeyn ,dil ciar ded ceak

zkqna ,ipa inwel `lc l`enyl ax dihiilc

.(` ,gw) "mivxy dpeny" wxt zayåéðôá àìù
äéì ãéáò àìÐ`l` ,laaa did `l l`enye

.`rcxdpa
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ïéàxnel erhi `ly ,oiqpkpd meyn dxifb Ð miweqt dylyn zegt dyxta oiligzn

oixew ep`y ,eply bdpn lr dywe .miweqt ipy `l` `xw `l eiptl `xwy eze`y

.dlrnly dyxtn miweqt ipy seql `ede ,my ligzn oey`xde ,zeiprza "lgie" zyxta

miweqt ipy seql `edy "mzaxwde"n ligzny gqtc crend lega aeh meia xihtnd oke

,zeiyxtd el` ip`yc :xnel yie !dyxtd y`xn

dyxt oke .irhnl `kile ,mlerl od zereci ixdy

oi` "zayd meiae" `xew iyilydy ycgy`x ly

`xw `l iyilydy miqpkpd exn`i `ny yegl

xacd ixdy ± "zayd meiae"n miweqt ipy `l`

did `l ok m`y aeygl mdl yi mbe .mlerl reci

oirn ef mb ixdy ,dyxtl ribdyk gipdl el

:da gipdy dyxtíàåblec xn`c o`nl `zi`

`l wqet xn`c o`nlc :qxhpewd yxit .belcl

miweqt dyly oey`xd `xwy oeikc ,icin `iyw

wqet xn`c o`n `dc :dywe .cer weqtl oi` ±

meyn dxifb e`l i` ,blec inp xity dil zi`

oileki ep` oi`y idp ,`kde .oi`veide oiqpkpd

,mi`veid z` erhdy mipey`xd eyry dn owzl

,miweqt ipy `l` `xwi `l eixg` `ady exaqiy

,oiqpkpd erhi `ly owzl mdl did mewn lkn

jkl !dyxtl jenq miweqt ipya df ligzny itl

,icin `iyw `l wqet xn`c o`nlc yxtl d`xp

:xity ivxz diciclcéðàù`lc `kid `kd

`hiyt ± weqtl `ly xyt`c `kid la` ,xyt`

:dywz blec xn`c o`nl la` .wiqtdl oi`y

mlerd ebdp j`id :`iyw .xyt`c mzd ip`y

dn lk iriaxd `xewy bg ly cren ly elega

blec `l opixy `lc `kd `de ?mipyd e`xwy

`kid elit`e ,xyt` `lc `kid `l` wqet `le

`d ,edin .oi`veide oiqpkpd meyn xn`wc

`hiytipy cr oexg`d iptly eze` `xw m`y ol

,zxvra e` gqtay dyxtd seqn miweqt

miweqt ipy `xwi `le ,dlrnl blec oexg`dy

`lc oebk ,dixg` ly dyxtn mbe ,xg`d gipdy

.mei ly epiprn ied
oi`ye
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מגילה. פרק שלישי - הקורא עומד דף כב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

בשעה שהתלמידים לומדים נגלה, יהיה ניכר עליהם שהם חדורים בחסידות, ובשעה שלומדים חסידות יהיה ניכר ש"תלמודם – נגלה 
דתורה – בידם".

משיחת כ"ה טבת, ה'תשכ"ז



קצד
cvik zeiprz xcqa cenr ak sc ± iyily wxtziprz

é÷ôð àì ÷ôéîÐjixa diptl ,jkldÐdixg`l ,lirl opixn`ck oiqpkpd meyn dxifb

jixa `lÐ.oi`veil yiig `lcíòì äëàìî ìåèéá åá ùéù ìë ììëä äæÐody dna

.zqpkd ziaa oixg`nøåáö úéðòú ïåâëÐoixzen xeav ziprz aex .dk`lna xzeny

.mipexg`e miirvn` minyb lyn ueg ,dk`lnaáàá äòùúåÐ,dk`lna xzen inp

.ebdpy mewna `l`íéùãç éùàøÐea oi`

zeyer miypd oi`y ,jk lk dk`ln lehia

y`x zkqna opixn` inp ikde .oda dk`ln

ze`eyn iab (` ,bk) dpydlehia meyn :

owfd ixen itn izrnye .mini ipy mrl dk`ln

dl dpzipy dkxal epexkfliaya ef devn m

zetqez) lbra odinfp ewxit `lyÐip`e

xfril` iaxc `ziixac d"n wxta iz`vn:

,odilral odinfp ozil evx `le miypd erny

odl exn` `l`lqt zeyrl mivex mz` :

jexa yecwd ozpe .livdl gk ea oi`y dkqne

zexnyn ediy ,dfd mlera miyp ly oxky `ed

od `ad mlerle .miyp`d on xzei miycg iy`x

xn`py ,miycg iy`x enk ycgzdl zecizr

`xwne .(o`k cr ."ikiixerp xypk ycgzz"

"dyrnd meia my zxzqp xy`" aizkc ,eriiqn

ozpei mbxze (k ` l`eny)mzde .`legc `neia :

xgn" dil xn`wc ,i`w ycg y`x iab inp

mei" ycg y`x axrl dil ixwe ,"yceg

`nl` "dyrnddyrnd mei e`l ycg y`x :

ixdy ,mrl dk`ln lehia e`l inp crene .`ed

oi`y itl ,legd zenin xzei zqpkd zial oi`a

.ca`d xaca `l` dk`ln ea oiyeréùà áøìå
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מגילה. פרק שלישי - הקורא עומד דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

אף יהודי אחד ויחיד לא יישאר בגלות ח"ו, אלא כל בני-ישראל, בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו, כנשמות בגופים בתכלית השלימות 
– נגאלים בגאולה האמיתית והשלימה, ועוד והוא העיקר – תיכף ומיד ממש.

משיחות כ"ו טבת ה'תנש"א



קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc dlibn(ipy meil)

y oeik mi`veid meyn my owzl jxev did `l mle`é÷ôð àì ÷téî¥©Ÿ¨§¥
jxia diptl m` s` okle .dxezd z`ixw rvn`a mi`vei eid `l ±

.jxal jixv did `l dixg`l mewn lkn ,dpwzd meyn ax
:`ziixan `irai`d z` zhyet `xnbdìk ììkä äæ ,òîL àzmei ¨§©¤©§¨¨

íòì äëàìî ìehéa Ba LiL,zqpkd ziaa makrzdaúéðòz ïBâk ¤¥¦§¨¨¨¨§©£¦
áàa äòLúå øeaö,dk`lna mixzend mini mdyìL ïéøB÷äL ¦§¦§¨§¨¦§Ÿ¨

.cala miyp`åmei,íòì äëàìî ìehéa Ba ïéàLaekirl yegl oi`e §¤¥¦§¨¨¨¨
,zqpkd ziaa mrdãòBî ìL Bleçå íéLãç éLàø ïBâkmda yiy §¨¥¢¨¦§¤¥

,legan xzei zqpkd zial mrd mda mi`ae ,dk`ln xeqi` zvw
el` miniadðéî òîL .äòaøà ïéøB÷yxetn ef `ziixan epcnl - ¦©§¨¨§©¦¨

.dyly mi`xew xeaiv ziprzay
:`xnbd zpwqn lr wleg iy` axïðà àäå ,éMà áø øîàepizpyna ¨©©©¦§¨£¨

,éëä ïðz àìxn`p epizpyna ixdyóñeî Ba LiL íBé ìk ììkä äæ Ÿ§©¨¦¤©§¨¨¤¥¨
,äòaøà ïéøB÷ áBè íBé Bðéàåiy`xl dpynd zpeek oi`y xazqne §¥¦©§¨¨

dpyna yexita azkp mdiabl ixdy ,cren ly elege miycg
`l`e ,drax` oixewyéàî ééBúàìm`d ,zeaxl df llk `a dn - §¨¥©

áàa äòLúå øeaéö úéðòz ééBúàì åàìdrax` e`xwi mda s`y ¨§¨¥©£¦¦§¦§¨§¨
oi`e ,[dlitz sqen mda yi mewn lkn sqen oaxw mda oi`y s`e]

.jtidl rnyn dpyndn xy`k `ziixak zexedl
:`xnbd dywnéMà áøìexeaiv ziprzay dpyndn hyety §©©¦

ok m` ,drax` mi`xew a`a dryzeépî ïéúéðúî,d`py in ±àì ©§¦¦©¦Ÿ
úBéäì ìç ,àéðúc .éñBé éaø àìå àn÷ àpza`a dryzéðLa ©¨©¨§Ÿ©¦¥§©§¨¨¦§§¥¦

ìL ïéøB÷ ,éLéîçáeäL,iyinge ipy lkkãçà øéèôîeoexg`d - ©£¦¦¦§Ÿ¨©§¦¤¨
mdnlg `ed m`e .àøB÷ ,éòéáøáe éLéìLawxøéèôîe ãçàeze` ¦§¦¦¦§¦¦¥¤¨©§¦

íìBòì øîBà éñBé éaø .ãçàm` oiae iyingae ipya lg m` oia - ¤¨©¦¥¥§¨
,reayd ini x`ya lgìL ïéøB÷ãçà øéèôîe äLepcnl .mdn ¦§Ÿ¨©§¦¤¨

xzei a`a dryza mi`xew oi` mlek zrcly ef `ziixan
a`a dryzay epizpyn iy` ax yxity dn itle ,dylyn
in ok m`e ,iqei iaxk `le `nw `pzk `l dpi` ,drax` mi`xew

.d`py
:`xnbd zl`eyàlàåziprzay zxaeq epizpyny yxtp m` §¤¨

aey ,dyly mi`xew xeaivàéL÷epizpyna epipyy dnììkä äæ' ©§¨¤©§¨
`ay xazqne ,'drax` oixew aeh mei epi`e sqen ea yiy lk

:`xnbd daiyn .a`a dryze xeaiv ziprz zeaxlàìzpeek oi` - Ÿ
`l` ,a`a dryze xeaiv ziprz df llka zeaxl dpyndééBúàì§¨¥

[zeaxl-]å LãBç Làøly elegãòBî.drax` mi`xew mday Ÿ¤§¥
:`xnbd dywndì éðz÷ àéãäa àäyexita eazkp el` mini ixd - ¨§¤§¨¨¨¥¨

,dpynd zligza,äòaøà ïéøB÷ ãòBîe íéLãç éLàøampi`e §¨¥¢¨¦¥¦©§¨¨
zvxzn .llkdn micnel dn dyw aey ok m`e ,ieaix mikixv
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,minid z`ixwl eixacàîéz àìcy xnel drhp `ly ±áBè íBé §Ÿ¥¨

eäðéð éããä ék ãòBî ìL Bleçå,dxeza mi`xewd oipna md miey - §¤¥¦£¨¥¦§
Cãéa àììk éàä èB÷ð àlàjl didi `ede ,df llk jcia qetz - ¤¨§©§¨¨§¨¨

,oniqldéøáçî àúléî déì éôèc ìkxzei xac ea sqepy mei lk - ¨§¨¥¥¦§¨¥©§¥
xg` meinàøéúé àøáb déì éôè.dxeza `xew cer ea sqep -Ckìä ¨¥¥©§¨§¥¨¦§¨

àkéàc ãòBîe LãBç Làøamda yiy -óñeî ïaø÷,mei lka epi`y §Ÿ¤¥§¦¨¨§©¨
,äòaøà ïéøB÷eáBè íBéamb ea sqepy,äëàìî úéiNòa øeñàc ¦©§¨¨§§¨©£¦©§¨¨

ea mi`xewíéøetkä íBéa .äMîçea sqepycdk`ln dyerd £¦¨§©¦¦§
cifna,úøk Leðòea mi`xewúaL .äML,mlekn dxengdàkéàc ¨¨¥¦¨©¨§¦¨

lr xaerl yiy -øeqéàyper cifna zay zk`ln,äìé÷ñmi`xew ¦§¦¨
da.äòáL¦§¨

:lirl xkfpd dyrna ax ly dipyd dbdpda dpc `xnbd,àôeb¨
éøa çút ,àøôña àø÷ í÷ ,øeaö úéðòúa ìááì òìwéà áøíúç C ©¦§©§¨¤§©£¦¦¨¨¨§¦§¨¨©¨¦¨©

éøa àìå.Cmit` zlitp zryaeeäéétðàà àîìò élek ìeôðlk - §Ÿ¨¦¨¥¨§¨©©§©§
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:`xnbd zvxzn .mdiptéàåä áøc dén÷ax cnry mewna wx - ©¥§©£©

:`xnbd dywn .mipa` ztvx dzidìò ìBtðéìå àøeaéö éaâì ìéæéìå§¥¦§©¥¦¨§¦§©
détàmipa` ztvx my oi`y ea cner xeaivdy mewnl ax jli - ©¥

:`xnbd zvxzn .eipt lr letieàøeaéö çøèéîì éòa àìdvx `l - Ÿ¨¥§¦§©¦¨
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.eceakl cenrl mikixv
:mrd x`yl ax oia xg` weligíéãé èeMét áø ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨©¦¨©¦
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קצו
cvik zeiprz xcq` cenr bk sc ± iyily wxtziprz

ééåìöà éìöîãÐi`yx aeyg mc` oi`y itl ,ynn odipt lr oiltep `le ,odiciv lr

.eipt lr letilïðéñøâ éëäÐ.`id l`rnyi iax iac `pzàáì ïéøçàî áåè íåéáÐzial

.['c `i wxta] mixteq zkqna yxetn jk ,aeh mei zcerqa gexhl jixvy ,zqpkd

úàöì ïéøäîîåÐ.aeh mei zgny meynàáì ïéøäîî úáùáåÐlkd epwiz xaky

rny zexwl oz`ia xdnl dtie ,zay axrn

.oiwizeekúàöì ïéøäîîåÐ.zay bper meyn

íéðäë úëøáÐ,oey`x weqta zeaiz dyly

.iyily weqta draye ,ipy weqta dynge

êìîä éðô éàåø äòáùå êìîä éðô éàåøî äùîç
Ð."icne qxt ixy zray" aizkck ,md dray

.mikln seqa aizkck miaeyg dyng yi mdne

ocbpke ,mikln xtq seqa "sqd ixney dyly"

.zekln xac oirn el` epwizäéãáåòá íìùéîã
Ð.eiyrna minzäøåú ãåáë éðôîÐ`ly

meync oeike ,dey `iap ceake dxez ceak `di

e`l daeg meyn `le `ed dxez ceakÐ

.`ed `pipnnäøåúá åàø÷ù äòáù ãâðëÐ`l

.miweqt dylyn cg` lk zgitàúéà íàåÐ

oipnd on dler epi`cÐe`xwy dpeny edl eed

.`iapa opira drax`e mixyre ,dxeza
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éðä:`iyw Ð onwl cr ira `l mixetkd mei ly dyyn la` .in cbpk dynge dyly

:xnel yie ?cren ly eleg ly oke ,in cbpk ycg y`x ly drax`n ira `l i`n`

meiae aeh meia jk lk iiethl la` ,`xab cg iiethl aiyg sqenc `nrhc dil miwc

.in cbpk opigkyn `l i` ,dliwqe zxk meyn jzrc `wlq `l ± zayae mixetkd

äòáùqxhpewd yxit Ð jlnd ipt i`ex

cbpk minkg epwzy xnel `iywe .yexeyg`c

oze` :mz epax yxit jkl !ryx eze` ly epipr

aizk (dk a) miklnae ,(ap) dinxi xtqa miaezkd

exkfed `ly mipydy yxtn inlyexiae .dying

.oipiicd ixteq md miklnaøîàÐ awri

,awri exikfn did `l oin ded m`y opiqxb drvn

:(i ilyn) "awxi miryx my" aizk `dcãçxn`

`niiwc :mz epax wqt .dler oi` xn` cge dler

zeiprza oibdep ep` jkle .dler xn`c o`nk ol

meia oke .xihtn iyilydy a`a dryzae dgpna

miaeh miniae zezaya la` ,dgpna mixetkd

on ied `l xihtnd Ð zixgy mixetkd meiae

ep` oileki mdilr siqedl xzeny oeikc ,oipnd

ied i`c .`nlr ilekc `ail` epibdpn zeyrl

,xity opicar ± dler oi` xn`c o`nk dkld

lkn ± dler xn`c o`nk dkld inp ied elit`e

ab lr s`e .siqedl xzen ixdy ,yegl oi` mewn

devz dz`ea zeidl lg (a,hk) onwl opixn`c

± "`yz ik"a cge "devz dz`e"a `ziy oixew

`edy xihtnd zexwl eiykr ebdp mewn lkn

xnbe drhy ofge .epibdpn bedpl ick df lk ,ipiny

m` oke ,iriayd `xwie xefgi ± zay ly xcqd lk

gkye ,jixv `edy oipnd lk `xwe aeh mei `ed

xg` `xwie dxez xtq xefgi ± meid zaega zexwl

o`nk ied mcew `xwy oexg`e .meid zaega

ycg y`xa e` dkepg ly zaya la` .dizilc

"epcnli"a `zi`ck ,jixv oi` ± dkepg ly

.xwir lk dkepga oigibyn oi` `zkldc dkepgc

.mcew yicw xneb sqen oaxw oda yiy minie

sqen oaxw oda oi`y miniae dxez xtq `iveiy

zegt `xwi `l zayae mcew yicw xneb oi`

cg lk ,mc` ipa drayl miweqt mixyre cg`n

iyingae ipyae dgpnae miweqt dyly cge

xefgi ± jk lk `xw `le gky m`e .miweqt dxyr

.`xwieïåéëinp ecbpk `ed dxez ceak meync

we Ð ira `llka oibdep ep`y epibdpn itl :`iy

e`xwy dn `xewe xfeg xihtndy dpyd zezay

i`n ok m` ,jk xg` llk `xew oi`e ,mipey`xd

inp ecbpk `ed dxezd ceak meync oeik ipyn `w

`l` `xew oi`c xnel el did ,daxc` ?opira `l

`l` .opira `l ecbpk ± mipey`xd e`xwy dn

dn `xew xihtnd did mi`pzd iniac dpin rny

epiwzcn rnyn inp ikde .mipey`xd e`xw `ly

oibdep ep` oi` dnl :dyw ok m`e .mipey`xd e`xw `ly dn `xew `edy dpin rny ok m` .jenqa opixn`ck ,dler xn`c o`nl dxeza `xwy dn cbpk `iapa xihtnl ecbpk miweqt dyly

mze` oia yicw xnel epwze cenlzd xcqpy xg` la` .miiqn xihtnd did jkle ,xihtnde xihtnd mcew e`xwy oze` oia yicw mixne` eid `l minkgd iniay itl d`xpe ?ok zeyrl

inp ikde ,zeyx ziaxr zltzy ricedl edepwz mde ,mi`pzd inia mixne` eid `ly epaikyd xg` "epipir e`xi"e "on`e on` mlerl 'd jexa" xnel epwzy enk ,xihtnde dpey`x e`xwy

mipey`xd e`xwiy df bdpn bdep ± dyly e` zexez ixtq ipy oi`ivenyk elit`y exir ipa z` bidpd edil` epax axde .drayd oipnn epi`y ricedl xihtnl drayd oia yicw xnel epwz

lka zexez ixtq ipy oi`iven oi`y `de .mz epaxe eizeaxe i"yx bdpn z` epiye .ztxv lka eiykr oibdep oke .mlyn epiax bidpd oke .mipey`xd e`xwy dnn `xewe xfeg xihtnde ,lkd

miiql e` dlrnly dyxta ligzdl oi`e ,miweqt 'bn zegt dxeza oixew oi`e ,miweqt ipy `l` dyxta oi`y itl d`xp ± aeh meia oiyery enk "zayd meiae" dipya `exwl zezayd

,zaya epiide ,dipin wilqca xihtdl jixv `di ok m` ± zay lya opixw i`e .mei ly epiprn zay lka xihtdl jixvy itl :xnel yi cere .mei ly epiprn ied `lc meyn dhnly dyxta

meia oda oixewy (`,`l) "xird ipa" wxt onwl yxitck ,dxtkl oi`ay oze`a `l` zepaxwa ipy dxez xtqa oixew oi` mlerly itl :xnel yi cere .cg` oiprn zexhtdd lk edi ok m`e

.oda oixew oi` ikd meyne ,dxtkl oi`a opi` ± zay zepaxw la` .meaixwd eli`k l`xyil ipdne ,aeh
`l
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מהנכון ללמוד מראש לדעת את הדינים מבלי המקורות עליהם, ורק בפעם השנית או השלישית להוסיף גם את זה, כיוון שעיקר הכול 
הרי-זה – את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם...
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dlibn(iyily meil)

éòa àì énð Bãâðkcbpk `iapa miweqt dyly ekixvd `l mb - §¤§©¦Ÿ¨¥
.xihtnd z`ixw

miweqt cg`e mixyrn zegtl oi`y `ziixad oic lr dywn `ax
:dxhtdaé÷úîéøäå ,àáø dì ózxhtd'eôñ íëéúBìò'dinxia ©§¦¨¨¨©£¥Ÿ¥¤§

ãçå ïéøNò ïééåä àìc,miweqtïðéø÷åzvxzn .ev zyxta dze` §Ÿ©§¨¤§¦§©§¨¦©
:`xnbdíúä éðàL,ef dxhtda xacd dpey -oeikàðééðò ÷éìñc ©¦¨¨§¨¦¦§¨¨

ekixvd `le ,miweqt cg`e mixyrn zegta oiprd miizqny -
.oipnd milydl ick ycg oipr ligzdl

:`xnbd dywnàðééðò ÷éìñ àìc àëéäåcg`e mixyrn zegta §¥¨§Ÿ¨¦¦§¨¨
miweqtàì,df oipnn zegtl xeq` ok` m`d ±ìàeîL áø øîàäå Ÿ§¨¨©©§¥

ïéàébñ ïéðîæ ,àaà øazeax minrt -ïðçBé éaøc dén÷ àðîéà÷ äåä ©©¨¦§¦©¦¦£¨¨¦§¨©¥§©¦¨¨
,dxhtdd z`ixw zrya opgei iax iptl izcnr -ïðéø÷ äåä éëå§¦£¨¨¦¨

é÷eñt äøNòmiweqt dxyr mi`xew epiidy xg`le -ïì øîà £¨¨§¥¨©¨
,e÷éñôà:`xnbd zvxzn .oipr rvn`a elit`eïîbøez LiL íB÷î ©§¦¨¤¥§§¨

weqt lk mbxznd,éðàLenkeeðL àì ,ìàeîL øa àôéìçz áø éðúc ©¦§¨¥©©£¦¨©§¥Ÿ¨
cg`e mixyrn oizget oi`yìáà ,ïîbøez ïéàL íB÷îa àlà¤¨§¨¤¥§§¨£¨

a÷ñBt ïîbøez LiL íB÷î.xeaivd gxeh meyn ,df oipn iptl s` ¨¤¥§§¨¥

äðùî
:dxyrn zegta miyrp mpi`y mixac dpen dpyndìò ïéñøBt ïéà¥§¦©

òîL,zqpkd zial `eal mixg`nd jxevléðôì ïéøáBò ïéàå §©§¥§¦¦§¥
äáézär dpeny zlitz xefgl xeaiv gily zeidl -lewa dxy ©¥¨

,mxïéàåmipdkdíäétk úà ïéàNBð,mrd z` jxalïéøB÷ ïéàå §¥§¦¤©¥¤§¥¦
äøBza,xeaivaàéáða ïéøéèôî ïéàå,dxeza d`ixwd xg`lïéàå ©¨§¥©§¦¦§¨¦§¥

áLBîe ãîòî ïéNBò,znd zieela,íéìáà úkøa íéøîBà ïéàå ¦©£¨¨§¥§¦¦§©£¥¦
íéìáà éîeçðúå,dxeawdn mzxfgaíéðúç úkøáezekxad ray - §©§¥£¥¦¦§©£¨¦

,mipzgl mikxanyåokíMa ïéðnæî ïéàoenifd zkxaa xnel - §¥§©§¦©¥
miyer oi` el`d mixacd lk ,'epiwel` jxap' dcerqd xg`l

cnrna mze`äøNòî úBçt.miyp` ¨¥£¨¨
áezneyúBò÷ø÷ipa dxyr jixv ,ycwdd on mzectl mi`ayk §©§¨

,mc`äòLzmil`xyi zeidl mileki mdnåzeidl jixv cg`.ïäk ¦§¨§Ÿ¥
åzney s`ïäa àöBik íãàeze` miny 'ilr inc' xn`y mc` ± §¨¨©¥¨¤

.zerwxw oick ,odk mdn cg`e dxyra

àøîâ
dyecway xac oi`y dpyna x`eand oicl xewn zpzep `xnbd

:dxyrn zegtaéléî éðä àðî,el` mixac epcnl okidn -øîà §¨¨¥¦¥¨©
àø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø(al ak `xwie)ézLc÷ðå' ©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨§¨©§¨§¦§©§¦

,'ìàøNé éða CBúay micnel o`kneìkzxkfdäMeã÷aL øác §§¥¦§¨¥¨¨¨¤¦§¨
['d z` ea oiycwny-]àäé àìmr xn`päøNòî úBçt.miyp` Ÿ§¥¨¥£¨¨

:`xnbd zx`aneòîLî éàî'l`xyi ipa jeza'y rnyn cvik - ©©§©
,dxyr mdàéúà ,àéiç éaø éðúcdey dxifba z`f micnel -'CBz' §¨¥©¦¦¨¨§¨

íúä áéúëe ,'ìàøNé éða CBúa ézLc÷ðå' àëä áéúk ,'CBz'zyxta §¦¨¨§¦§©§¦§§¥¦§¨¥§¦¨¨
gxw(`k fh xacna),'äãòä CBzî eìãaä'xn`p gxw zyxtay enke ¦¨§¦¨¥¨

,dcra `l` epi` 'izycwpe'a xn`py 'jez'd s` ,dcra 'jez'
ådcr `id dnkàéúàdey dxifbaíúä áéúëc ,'äãò' 'äãò' §¨§¨¥¨¥¨¦§¦¨¨

milbxnd zyxta(fk ci my)äî ,'úàfä äòøä äãòì éúî ãò''dcr' ©¨©¨¥¨¨¨¨©Ÿ©
dxen`dïläll dpeekd milbxnaäøNòglyy xyr mipyd jezn §©¨£¨¨

,[miwicv eidy alke ryedi mdn e`vi ixdy] epiax dynóà©
'dcr' aezkykïàkl dpeekd ,gxw zyxta,äøNòmicnel aeye ¨£¨¨

,miyp` dxyrl dpeekd 'l`xyi ipa jeza'y dey dxifbn
.lirlck

:dpyna epipyáLBîe ãîòî ïéNBò ïéàåaäøNòî úBçtzx`an . §¥¦©£¨¨¨¥£¨¨

:`xnbdøîéîì éòác ïåékxnel xeaiv gilyd jixvy xg`n - ¥¨§¨¥§¥©
àòøà çøBà åàì äøNòî øéöa ,eáL íéø÷é eáL ,eãBîò íéø÷é eãîò¦§§¨¦£§§¨¦§¨¦¥£¨¨¨©©§¨

.gilyd z` gixhdl ux` jxc df oi` miyp` dxyrn zegta -
:dpyna epipy('eëå) íéðúç úkøáe íéìáà úkøa íéøîBà ïéàå§¥§¦¦§©£¥¦¦§©£¨¦§

:`xnbd zx`an .dxyrn zegtaäáçø úkøa ,íéìáà úkøa éàî©¦§©£¥¦¦§©§¨¨
.xird aegxa mixne` eidy zekxa ±éaø øîà ÷çöé éaø øîàc§¨©©¦¦§¨¨©©¦

úkøa ,ïðçBéíéìáàdze` mixne`äøNòa,miyp`ïî íéìáà ïéàå ¨¨¦§©£¥¦©£¨¨§¥£¥¦¦
,ïéðnäs`e ,mzlef dxyr jixv `l`íéðúç úkøamikxan oi` ©¦§¨¦§©£¨¦

`l`äøNòa,miyp`ïéðnä ïî íéðúçå.dxyrd oipnl mitxhvn - ©£¨¨©£¨¦¦©¦§¨
.dxyrn zegta mepwiz `le ,mze` epwiz minkg el` zekxae

:dpyna epipyíMa ïBænä ìò ïéðnæî ïéàåa('eëå) äøNòî úBçt. §¥§©§¦©©¨©¥¨¥£¨¨§
:`xnbd zx`anøîéîì éòác ïåékxnel jixv `edy xg`n ±Cøáð ¥¨§¨¥§¥©§¨¥

àòøà çøBà åàì äøNòî øéöa ,eðéäìàìxikfdl ux` jxc df oi` - ¥Ÿ¥¨¦¥£¨¨¨©©§¨
.miyp` dxyrn zegta miny my

:dpyna epipy('eëå) ïäa àöBik íãàå ïäëå äòLz úBò÷øwäå. §©©§¨¦§¨§Ÿ¥§¨¨©¥¨¤§
:`xnbd zl`eyéléî éðä àðî,el` mixac epcnl okidn - §¨¨¥¦¥

cg` didiye ,miyp` dxyr jixv ycwd ly zerwxw zkxrday
:`xnbd daiyn .odk mdníéáeúk íéðäk äøNò ,ìàeîL øîà- ¨©§¥£¨¨Ÿ£¦§¦

'odk' aezk minrt dxyräLøta,ycwd oeicta zwqerd ©¨¨¨
wx mle` .ycwd oeicta miyp` dxyr mikixvy dfn micnele

y meyn ,odk zeidl jixv mdn cg`déôeâì ãçoey`xd odkd - ©§¥
,l`xyi hrnne odk `weec jixvy epcnln ok` dyxta azkpy

Cãéàå ,(éèeòîì ãçå),odk aezky minrtd x`ye -øçà èeòéî éåä §©§©¥§¦¨£¥¦©©
,èeòéîaey ipyd odkde ,l`xyi hrin xak oey`xd odkd ixdy ¦

,l`xyi hrnnåy `ed llkd,úBaøì àlà èeòéî øçà èeòéî ïéà §¥¦©©¦¤¨§©
yiy `vnp ,xyk l`xyi s`y miaxn elld miherind lk ok m`e
ici lr ziyrp ycwd rwxw zkxrdy epcnle ,cg` herin wx

.ïäk ãçå íéìàøNé äòLz¦§¨¦§§¥¦§©Ÿ¥
:`xnbd dywnàîéàåjixvy xn`z ±äMîçå íéðäk äMîç §¥¨£¦¨Ÿ£¦©£¦¨

,íéìàøNéixdy ,herin mdl mcwy miherin dyng wx mpyi oky ¦§§¥¦
`ed iyilydy `vnp ,l`xyi s` daix ipyd 'odk'dy xg`l
itl d`ld oke ,l`xyi hrnl eheytk yxcpe ,ieaix xg` herin
`vnpe .ieaix `ed eixg` `ade ,eheytk hrnn cg` ,dfd xcqd
dyng jixv oi` recne ,miieaix dynge miherin dyng yiy

:`xnbd zniiqn .mipdkàéL÷.xacd dyw ok` - ©§¨
:dpyna epipyïäa àöBik íãàå-dxyra ezneyy ,zerwxwk §¨¨©¥¨¤

ly epeict cvik epipyy jkn :`xnbd zl`ey .odk mdn cg`e
dywe ,ycwd zeidl leki mc`y rnyn mc`LBã÷ éî íãàike - ¨¨¦¨

:`xnbd daiyn .ezectl jxhvie eteb z` yicwdl mc` lekiøîà̈©
éìò éîc øîBàa ,eäaà éaø,'ilr inc' xn`y mc`a xaecn - ©¦©¨§¥¨©¨©

k `ed epice ,eieey inc ycwdl ozil dfa aiigznyøîBàä ,àéðúc§©§¨¨¥
BúBà ïéîL ,éìò éîcweya df mc` xkni dnka,ãáòk.eieey edfe ¨©¨©¨¦§¤¤

åixdy ,zerwxw zneyk epic cark ezneyy xg`nL÷zéà ãáò §¤¤¦§©
áéúëc ,úBò÷ø÷ì(en dk `xwie)íëéøçà íëéðáì íúà ízìçðúäå' §©§¨¦§¦§¦§©©§¤Ÿ¨¦§¥¤©£¥¤

'äfçà úLøìzneyy myke ,dfeg`l micar aezkd yiwd - ¨¤¤£ª¨
.miyp` dxyra cark mc` zney ok enk ,dxyra zerwxw

äðùî
úBçôé àì ,äøBza àøBwäzegt `xwi `l -ìMîàìå .íé÷eñt äL ©¥©¨Ÿ¦§¦§Ÿ¨§¦§Ÿ

ïîbøeúnì àø÷é[mrd epiaiy ick miweqtd z` mbxznd-]øúBé ¦§¨©§§§¨¥
ãçà ÷eñtîxzei zg` mrta onbxeznd mbxzi m`y ,zg` mrta ¦¨¤¨

,dt lr mbxzny itl onbxeznd drhiy yegl yi ,cg` weqtn
cr weqt lk ixg` wzey `l` ,elykie dti epiai `l mirneyde

znd eze` mbxziy.`xewe xfege ,onbxe
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ההתגלות האלוקית אל אברהם, יצחק ויעקב לא הייתה בגלל מעלתם הפרטית של כל אחד ואחד מהם, כי אם משום שהם היו אבות 
האומה. הם, האבות, מסרו את כל מה שקבלו לבניהם אחריהם.
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dlibn(iriax meil)

e`xewyk,àéápaelit` `exwl `ed i`yxìLäLcgia miweqt ©¨¦§Ÿ¨
minkg ecitwd `le dyrnl ze`xed oi` `iapay itl ,mnbxzle

m` mle` .drhi m`ìL eéäïzLmiweqtd zyely -ìLúBiLøt L ¨§¨§¨¨Ÿ¨¨¦
`iapa s` if` ,dnvr ipta dyxt `ed weqt lky ,zecxtpïéøB÷¦

miweqtd z` onbxeznl,ãçà ãçàoipr `ed weqt lky xg`ny ¤¨¤¨
.jka zerhl xacd aexw ,envr ipta

:sqep oicàéápa ïéâlãîzg` dyxtn blcl i`yx `iapa xihtnd - §©§¦©¨¦
.xcqd lr `weec `exwl jixv epi`e ,dpnid dwegx zxg` dyxtl

,äøBza ïéâlãî ïéàåmewnl mewnn utew `xewd z` rneydy itl §¥§©§¦©¨
.renyl zayein ezrc oi`änk ãòåzeiyxtâlãî àeäi`yx-] §©©¨§©¥

,`iapa [blclL éãk ãòmewnl xtqd z` lelbl `xewd miiqiy cr ©§¥¤
belicdoiicr÷Bñôé àl[miiqi-]ïîbøeúnäweqtd z` mbxzl Ÿ¦§©§§§¨
.mcewd

àøîâ
,dxeza miweqt dylyn zegtl oi`y dklda dgzt dpynd

:`xnbd zx`anìL éðäéî ãâðk ,ïé÷eñt äL.minkg mepwizøîà ¨¥§Ÿ¨§¦§¤¤¦¨©
.íéáeúëe íéàéáð äøBz ãâðk ,éqà áø©©¦§¤¤¨§¦¦§¦

:dpyna epipyàéápáe ,ãçà ÷eñtî øúBé ïîbøeúnì àø÷é àìå§Ÿ¦§¨©§§§¨¥¦¨¤¨©¨¦
ìLìL eéä íàå ,íé÷eñt äLìL ïzLãçà ãçà àøB÷ ,úBiLøt L. §Ÿ¨§¦§¦¨§¨§¨¨Ÿ¨¨¦¥¤¨¤¨

dyly mdy mitevx miweqt dylyl `nbec zpzep `xnbd
:mipiiprïBâk(dÎb ap diryi)ízøkîð ípç 'ä øîà äë ék'sqka `le §¦Ÿ¨©¦¨¦§©§¤§Ÿ§¤¤

El`BYäðLàøá énò ãøé íéøöî íéäìà 'ä øîà äë ék' .'mW xEbl ¦¨¥¦Ÿ¨©¡Ÿ¦¦§©¦¨©©¦¨¦Ÿ¨¨¨
FwWr qt`A xEX`e'ä íàð äô él äî äzòå' .'mPg iOr gTl iM §©§¤¤£¨§©¨©¦Ÿ§ª¦ª©©¦¦¨

u`Pn inW mFId lM cinze 'd m`p Elilidi eilWn.' Ÿ§¨§¥¦§ª§¨¦¨©§¦¦Ÿ¨
:dpyna epipyäøBza ïéâlãî ïéàå àéápa ïéâlãî.:`xnbd dywn §©§¦©¨¦§¥§©§¦©¨

éäðéîøeepipyy .zxg` dpynn ef dpynl dxizq zeywdl yi - §¦§¦
`neia(:gq)lecb odkdyàøB÷zcear xcq z` mixetikd meia ¥

zyxtay meid'úBî éøçà'(fh `xwie),åzeevn z` `xew jk xg` ©£¥§
zyxtay meid'øBNòa Cà'(alÎek bk my).âlãî à÷ àäålecb odkd ©¤¨§¨¨§©¥

.ok zeyrl dxq` epizpyne ,zeiyxtd izy oiay miweqtd lr
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,éiaà øîàzxqe`d epizpyna - ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

`edy wegx mewnl belica xaecn ,dxeza blcl÷BñôiL éãëa¦§¥¤¦§
[miiqiy-]ïîbøezä,dlilbd rvn`a mcewd weqtd mbxzl ©§§¨

.dwizya oizndl xeaivd jxhvieïàëåmeia lecb odkd belic - §¨
`ed ,mixetikdïîbøezä ÷Bñôé àlL éãëa,dlilbd rvn`a ¦§¥¤Ÿ¦§©§§¨

[xen` zyxtay] 'xeyra j`' zyxte 'zen ixg`' zyxty
zyxtn oexg`d weqtd z` mbxzl xenbiy cre ,efl ef zekenq
epi`e ,'xeyra j`'l xtqd z` lelbl odkd xenbi ,'zen ixg`'

.oizndl xeaivd z` gixhn
`ly icka dxeza blcl xzeny xne` dz` cvik :`xnbd dgec

,onbxeznd weqtidìò àäåéðz÷epizpynaïéàå àéápa ïéâlãî §¨£¨¨¨¥§©§¦©¨¦§¥
âlãî àeä änk ãòå ,äøBza ïéâlãî,`iapa÷Bñôé àlL éãk ãò §©§¦©¨§©©¨§©¥©§¥¤Ÿ¦§

.ïîbøezäxzid iabl wx df xeriy dpynd dxikfdy oeikne ©§§¨
,`iapa belicdììkîrnyn -ììk äøBzáce,àì ììkelit`e ¦§¨§©¨§¨§¨Ÿ

.blcl exq` onbxeznd weqti `ly icka da yiy dkenq dyxtl
.mixetikd meia lecbd odkd blic ji` dyw aeye
:xg` uexiz zvxzne digcd z` zlawn `xnbd,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥

ïàk ,àéL÷ àìdyxtn did mixetikd meia lecb odkd belic - Ÿ©§¨¨
zewqer mdizyy dyxtlãçà ïéðòajka oi`e ,[mixetikd mei-] §¦§¨¤¨

e .mirneyl lealaïàkelit` dxeza blcl zxqe`d epizpyna - ¨
zewqerd zeiyxta xaecn ,dkenq dyxtl,úBðééðò ézLa¦§¥¦§¨

df uexizl reiq d`ian `xnbd .mirneyd zrc lalazze
:`ziixanàéðúäå,`ziixaa epcnl mb jke -ïéðòa äøBza ïéâlãî §¨©§¨§©§¦©¨§¦§¨

àéápáe ,ãçàelit`,ïéðééðò éðLaj`ïàëå ïàkoipra] dxeza oia - ¤¨©¨¦¦§¥¦§¨¦¨§¨
wx `ed xzidd [mipiipr ipya] `iapa oiae [cg`÷Bñôé àlL éãëa¦§¥¤Ÿ¦§

.ïîbøezä©§§¨
:`iapa belicd xzid oipra ztqep `ziixalãî ïéà ,Cãéà àéðzïéâ ©§¨¦¨¥§©§¦

àéáðì àéápîyiy meyn ,mihteyl ryedin oebk ,xtql xtqn - ¦¨¦§¨¦
.i`cn xzei zrcd leala dfaøNò íéðL ìL àéáðáeixz xtqa - §¨¦¤§¥¨¨

,miphw mi`iap ixtq xyr mipy llek `edy xyrâlãî`iapn s` §©¥
.cg` xtqk miaygp mdy meyn ,`iaplâlãé àlL ãáìáerxtnl ¦§¨¤Ÿ§©¥

ì øôqä óBqîcv.Búléçú ¦©¥¤¦§¦¨

äðùî
àéápa øéèônäy minkg epwiz ,`iapa xihtdl libxy in -àeä ©©§¦©¨¦

àeäå ,òîL ìò ñøBtmbäáézä éðôì øáBòxeaiv gily zeidl ¥©§©§¥¦§¥©¥¨
,dyecwa xeaivd z` `ivedlàeäåmbåétk úà àNBð`ed m` §¥¤©¨

.odkíàå`iapa xihtnd,ïè÷ äéälk z` zeyrl leki epi`y §¦¨¨¨¨
,elld mixacdBãé ìò ïéøáBò Baø Bà åéáàcner -mixac ziiyrl oi ¨¦©§¦©¨

.eliaya el`
äøBza àøB÷ ïè÷,zexwle dxezl zelrl leki -å`edy oky lk ¨¨¥©¨§

d zeidl i`yxéðôì øáBò Bðéàå ,òîL ìò ñøBt Bðéà ìáà .íbøúî§©§¥£¨¥¥©§©§¥¥¦§¥
,äáézäepi`y oeike ,mzaeg ici miaxd z` `ivedl `a `edy itl ©¥¨

.miaxd z` `ivedl leki epi` el` mixaca aiegnåokàNBð Bðéà §¥¥
åétk úàmitetk zeidl xeaivd ceak df oi`y ,odk `ed m` ¤©¨

.ohw zkxal
ççBt,mi`xp eirxke sgi `edy mc` -,òîL úà ñøBt`edy oeik ¥©¥¤§©

,mixg` `ivedl `ed leki xaca aiegnàøB÷ Bðéà ìáà .íbøúîe§©§¥£¨¥¥
,äøBza,dxezd ceak df oi`yàNBð Bðéàå ,äáézä éðôì øáBò Bðéàå ©¨§¥¥¦§¥©¥¨§¥¥

,åétk úà.xeaivl i`pb dfa yiyàîeñ,d`ex epi`y -úà ñøBt ¤©¨¨¥¤
Bðéà åéîiî úBøBàî äàø àlL ìk ,øîBà äãeäé éaø .íbøúîe ,òîL§©§©§¥©¦§¨¥¨¤Ÿ¨¨§¦¨¨¥

,òîL ìò ñøBtleki epi` zexe`ndn dpdp `l mlerny oeiky ¥©§©
.mdilr jxal

àøîâ
:`xnbd zl`eyàîòè éàîdqixta dkef dxeza xihtndy epwiz ©©£¨

:`xnbd daiyn .mitk z`iype daizd iptl xearle rny lráø©
ãBák íeMî ,øîà àttepi`y xacl mikqne qiitzn `edy oeik - ¨¨¨©¦¨

.ecakl ick el` mixac el epwiz ,eceaklíeMî ,øîà éîéL øa äaø©¨©¦¦¨©¦
ééeöðéàì éúàcmr daixn icil `eai xihtndy eyyg minkg - §¨¥§¦§¥

,xky lawn epi` `ede ,ezlitz lr xky lawnd xeaiv gilyd
jkle ,`iapa xihtz dz`e daizd iptl xearl ipevx el xn`ie
zxxan .mixacd x`ye daizd iptl xeari mb xihtndy epwiz

:`xnbdeäééðéa éàî.minrhd oia dyrnl lcadd edn -àkéà ©¥©§¦¨
ípça ãéáòc eäééðéalhep epi` daizd iptl xaerdy mewna - ¥©§§¨¦§¦¨

,`tt ax ly enrh jiiy oiicr j` ,o`k oi` daixn yygy ,xky
.ceak meyn

:epizpynn iniy xa dax lr dywn `xnbdäéä íàå ,ïðzxihtnd §©§¦¨¨
`iapa.Bãé ìò ïéøáBò Baø Bà åéáà ,ïè÷ezøîà éàepwizy mrhdy ¨¨¨¦©§¦©¨¦¨§©§

`ed el` lk z` xihtnlàeä ééevð øa ïè÷ ,ééevð íeMîohw ike - ¦¦¥¨¨©¦¥
epwiz recn jkl yeygl oi`y xg`ne ,milecbd mr aixl `eai

eci lr xaer eia`y:`xnbd daiyn .éàî àlàjzrcl dn - ¤¨©
,mrhd,ãBák íeMîike dywi jilr mb ixd,àeä ãBák øa ïè÷ixd ¦¨¨¨©¨

,epeifaa yibxn epi`àlàeia`y epwizy xnel mikixv jgxk lr ¤¨
c meyn eci lr mixaer eax e`,Baø ãBáëe åéáà ãBák àkéàmdy ¦¨§¨¦§©
,`iapa xihtn `edyk mifazn
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יהי-רצון שיקויים בו בקרוב, וברכך ה' אלוקיך בכל אשר תעשה, ויברכו השם יתברך, ובקרוב יסתדר בטוב לפניו בגשמיות וברוחניות 
גם יחד.

ממכתב כ' טבת, תשט"ו



רי
cvik zeiprz xcq` cenr ck sc ± iyily wxtziprz

äùìù àéáðáåÐ.d`xed dipin `wtp `lc ,drhi m` ol ztki` `le ,dvxi m`íàå
'åë ïúùìù åéäÐ.oitevx dl zgkyn `kid yxtn `xnbaàéáðá ïéâìãîÐdyxtn

.dyxtläøåúá ïéâìãî ïéàåÐayein eal oi` mewnl mewnn utewd z` rneydy

.renylâìãî àåä äîë ãòåÐ.`iapaïîâøåúä ÷åñôé àìùÐmewnn blci `ly

xtqd z` lebl lkeiy ick `l` `xew `edy

bxezd xenbiy mcew belicd mewna zexwleon

ceak oi`y meyn df blciy `xwnd mebxz

.dwizya my cenrl xeavàøîâàøå÷Ð

dpyn .mixetkd meia "zen ixg`" lecb odk

yie ."ycegl xeyra j`e" ,`nei zkqna `id

"iriayd ycgl xeyra j`" zyxtc ,belic o`k

."mipdkd l` xen`" zyxtaàìù éãëá ïàë
ïîâøåúîä ÷åñôéÐweqti `ly icka i`de

.od oikenq ixdy ,`edéðú÷ àäåÐ,opiqxb

.dlr opiqxb `leãçà ïéðòáÐoixacn odipyy

ik ,jkld .zrcd sexih o`k oi`e ,cg` xaca

onbxez wiqtn `lÐoipra odipy ixdy ,blcn

`l llk ipzwc oizipzne .mixacn mixetkd mei

Ðzyxtl mirbp zyxtn oebk ,mipipr ipya

.oiafàéðúäåÐ.`zegipaàéáðî ïéâìãî ïéà
àéáðìÐ.i`cn xzei sexih o`k yiyóåñî

åúìéçúì øôñäÐ.rxtnläðùîøéèôîä
àéáðáÐminkg epwz ,`iapa xihtdl libxy in

.rny z` qxet `diyäáéúä éðôì øáåò àåä
Ð.dltzay dyecwa xeavd z` `ivedlìò
åãéÐ.eliayaòîù ìò ñøåô åðéà ïè÷Ð

oeike .ozaeg ici miax `ivedl `a `edy itl

xaca aiegn epi`yÐici mixg` `iven epi`

.ozaegåéôë úà àùåð åðéàåÐ,`ed odk m`

.ezkxal oitetk zeidl xeav ly ceak oi`y

ççåôÐyxtn mixteq zkqnaeirxky lk :

mbxzn "sgie mexr" .oi`xpggte i`lihxr :

.(k diryi)òîù úà ñøåôÐaiegn `dc

.dkxaaäøåúá àøå÷ åðéà ìáàÐceak meyn

mitk ze`iypa oke ,daizd iptl oke .dxezÐ

.xeavl `ed i`pbàøîâãåáë íåùîÐ

envr `ivnne li`ed ,daizd iptl xiardl

.ceakl ef el epwiz ,eceak epi`y xaclíåùî
ééåöðéàÐzwelgn icil `a xacdxihtn ip` :

.daizd iptl xearz dz`eíðçá ãéáò à÷ã
Ð,xky lhep epi` daizd iptl xearl `ad

àëäã
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àéáðáå`ly ,cg` weqt `l` `iapa elit` onbxeznl oixwn ep` oi` eiykre Ð dyly

ok ik ricedl ,onbxeznl dyly oixwn ep` dxhtdd zligza wx .zerhl `ai

.drhiy opiyiigc `l i` ,oicdíàåÐ cg` cg` oixew zeiyxt yly ly ozyly eid

dyly my yie (b ryedi) "eycwzd mrd l` ryedi xn`ie" oinbxzn ep`y dn lr `iyw

mbxznl oze` oixwne ,`idd zra cr miweqt

ipy seqa dyxt yiy it lr s`e ,cgia ozyly

gqt ly zexhtd oinbxzn ep`y `de .miweqt

zexacn ody itl ± aeh mei x`yn ith zxvre

ick dxez ozna oke ,qpd mqxtl ick ,meid qpa

.qpd mqxtl

ìáàdcedi iaxl elit`e Ð rny lr qxet epi`

`kd Ð (a,hi) lirl dlibna dil xiyknc

xaca ozaeg ici mixg` `ivei `ly dcen

,opaxc ixz `ki` ohwac meyn .dyecway

dlibna la` .dcedi iaxc opaxl lirl ziyixtck

bexdl"c wtqa eid miype shy itl ,lwdl yi

.lecbk dcedi iax e`yr jkitl "cinydle

ççåôopinbxzn qxhpewd yxit sgie mexr

ly mebxz `ed igtc ,`zile .igte i`lihxr

yealy eze` edf igtc qtl` ax yxit oke .mexr

zkqnc `nw wxt rnyn inp ikde ,oirexw micba

.oiyeciw

åðéàå`ixi` i`n :dyw Ð daizd iptl xaer

iptl xaer epi` inp lecb elit` !ohw

wxt seq `ipzck ,epwf `lnzp ok m` `l` daizd

ie`x ± epwf `lnzp :(mye a,ck) oilegc `nw

la` ,daizd iptl cxile ,xeav gily zeyrl

ziprza ixiin mzdc :xnel yie !`l xg` oipra

iptl oicixen oi`c (.fh sc) ziprza opzck ,xeav

ine (epwf `lnzpy ine) libxe owf `l` daizd

epwf `lnzp iab mzd ipzwc `de .daexn elethy

gily zeidl epiid Ð xeaiv gily zeyrl ie`x

leki ± `nlra i`xw`a la` ,zeriawa xeaiv

yxity enk `le .zexry izy `iadyn zeidl

zepndle xtey zriwzl ixiinc yxitc ,my i"yx

.zecple zewldle xeavd lr qpxtïéàå`yep

`yi ± zexry izy `iad m` `d :rnyn .eitk

a,ck) oilegc `nw wxt seq `dc :dywe .eitk

!epwf `lnziy cr eitk z` `yep oi`c xn` (mye

dkeq) "lefbd alel" wxt seq rnync :dyw cere

el oiwleg eitk z` `yil rceid ohw (`,an

`iddc :xnel yie !ynn ohw eit`e ,oxeba dnexz

cenll ,milecb mipdk mr ixiin "lefbd alel"c

oi`ya ixiin ± ohw `kd opilqtc `de .jpgzdle

owf ieln irac oilegc `idde .enr oilecbixiin ±

`nlra i`xw`a la` ,zeriawa xicz eitk `yil

`lnzp `ly it lr s` eitk `yil `ed leki ±

.ipdka diytp iwefg`l ick epwféîd`x `ly

mzqpe zexe`n d`x elit` ± `neqa `kd ixii` i` ,ok m`e .zevnd lkn xeht `neq :(mye `,ft `nw `aa) "laegd" wxt xn`c `ed dcedi iax `dc :dyw Ð rny lr qexti `l zexe`n

elit`e .aiig `din opaxcn la` ,dxezd on epiid ± `neq mzd opixhtc `de ,`neqa xity ixiinc :xnel yi cere .lt` ziaa `edy ixiin `l` ,ynn `neqa ixiin `lc ,inlyexia yxtne !inp

,opaxcn `l` opi`y oze`n elit` ,`nxb onfdy dyr zevnn mixehtc miypl inc `lc .llk icedi zc ea bdep `di `le ,ixkpk `di `ly ,opaxcn `ed aiig mewn lkn ± clepyn `nzqp

± `nxb onfdy dyr zevn lkn oze` xehtp elit`y `nrh epiid mzd ± qpd eze`a eid ody itl `l` iaiign `l opaxcn `l` eed `lc dlibn `xwnae zeqek rax`ae dkepg xpa ixdy

opaxcn ixz zi`c ohwc lirl izyxitc ab lr s`e .ixkpk aeyg `di ok m` ± opaxcn `l` opi`y oze`n elit` ,zevn lkn eze` xehtp m` `neq la` .zeax zevn odl yi oiicr mewn lkn

oeikc ,mixg`d xity `ivei opaxcn ixz ea yiy `neq ,ikd elit` ,rny zqixt ± opaxc cg `l` `kilc ,milecb mixg` `ivedl leki oi` opaxcn `l` ied `lc rny zqixte ohw `edy

.ohwn ith sicr ± zrc xae lecb `edy
dz`yk
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ïàëå ,ïîbøeúnäàäå .ïîbøeúnä ÷Bñôé àlL éãëa ©§§§¨§¨¦§¥¤Ÿ¦§©§§§¨§¨

ãòå .äøBza ïéâlãî ïéàå àéápa ïéâlãî :éðú÷ dìò£¨¨¨¥§©§¦©¨¦§¥§©§¦©¨§©
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âlãé àlL ãáìáe.Búléçúì øôqä óBqîäðùî ¦§©¤Ÿ§©¥¦©¥¤¦§¦¨

àeä àéápa øéèônäòîL ìò ñøBtéðôì øáBò àeäå ©©§¦©¨¦¥©§©§¥¦§¥
äáézä.åétk úà àNBð àeäåäéä íàå,ïè÷åéáà ©¥¨§¥¤©¨§¦¨¨¨¨¨¦

.Bãé ìò íéøáBò Baø Bà,íbøúîe äøBza àøB÷ ïè÷ ©§¦©¨¨¨¥©¨§©§¥
äáézä éðôì øáBò Bðéàå òîL ìò ñøBt Bðéà ìáà£¨¥¥©§©§¥¥¦§¥©¥¨

ççBt .åétk úà àNBð Bðéàå,íbøúîe òîL úà ñøBt §¥¥¤©¨¥©¥¤§©§©§¥
äøBza àøB÷ Bðéà ìáà,äáézä éðôì øáBò Bðéàå £¨¥¥©¨§¥¥¦§¥©¥¨

.åétk úà àNBð Bðéàåàîeñ.íbøúîe òîL úà ñøBt §¥¥¤©¨¨¥¤§©§©§¥
,åéîiî úBøBàî äàø àlL ìk :øîBà äãeäé éaøBðéà ©¦§¨¥¨¤Ÿ¨¨§¦¨¨¥

.òîL ìò ñøBtàøîâàîòè éàî:øîà àtt áø ? ¥©§©©©§¨©©¨¨©
:øîà éîéL øa äaø .ãBák íeMîãéáòc eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .ééeöðéàì éúàc íeMî ¦¨©¨©¦¦¨©¦§¨¥§¦§¥©¥©§¦¨¥©§§¨¥

ééeöð íeMî zøîà éà .Bãé ìò íéøáBò Baø Bà åéáà ïè÷ äéä íàå :ïðz .ípça¯øa ïè÷ §¦¨§©§¦¨¨¨¨¨¦©§¦©¨¦¨§©§¦§¥¨¨©
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מגילה. פרק שלישי - הקורא עומד דף כד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

נהוג להזכיר את העניין של כפר חב"ד, כמדובר כמה פעמים שממנו יצאו העניינים של פנימיות התורה, תורת החסידות, ובמילא גם 
העניינים של נגלה דתורה, באופן דמוסיף והולך ואור.

משיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ט



רב
cvik zeiprz xcqa cenr ck sc ± iyily wxtziprz

.`ki` ceak meyn `kil iievpi` `kdcäøåúá àø÷éù åäî ççåô ïè÷Ð`ed gget lecb

`l `nlc e` ,xdfen epi` ohw la` ,(bk mixac) "xac zexr ja d`xi `le" meyn xeq`c

.lecbl ohw oia oizipzn biltäáëøîá ùåøãìÐ.l`wfgicíéúçô=.zeneb

äðùîïéîåî åéãéá ùéù ïäëÐ,fh) dbibg zkqna opixn`e ,ea oilkzqn mrdy itl

(`oditk z` oi`yepy drya mipdka lkzqnd :

.odici lr dxey dpikydy itl zedk eipir

àøîâúåéð÷äåá* =.frla y"iihpelúåîå÷ò
=.zetetkúåùå÷òÐ.odicivléðùéáå éðôéçÐ

.o`y zia iyp`ne dtig iyp`n `edy odk

.od opeyla oinbnbnoipiir oitl`l oixewy iptn

oitl` oipiirleÐmipdk zkxa oiyer eid m`e

x`i mixne` eidÐdllw oeyle ,eipt 'd xri

ipt" enk ,qrk oeyl eyxtziy mipt yi ik .`ed

opinbxzne (k `xwie) "ipt z`" (bl zeny) "ekli

.ozltz oinbete ,o"itl` oiyer o"irne .ifbex zi

oixew xfrl` iax iac (` ,al zekxa) opixn`ce

oitl` oipiirle oipiir oitl`lÐ.dyxca `edd

åéìâøå åéãé åéðôÐuleg eitk z` `yepd

men ea yi m`e (` ,n dheq) `ipzck ,eilrpn

.eici z` oi`ex jk jezne ,ea elkzqiêì÷ éáòã
Ð(` ,ck oileg) "oihgey lkd"a `ipzedliya :

.lewa oilqtp mield minler ziaaeéúéëçå ìöà
'äìÐ.diryi xtqa df `xwnóøçî úàöîð àì

óãâîåÐd`xp ,o"idid o"izigl `xew didy

.izikde xne`kïâìáæÐ.drnc zetlef eipiràì
åéôë úà àùéÐ.ea oilkzqny itlåøéòá ùã

äåäÐeid `le exir iyp` oilibx eid xak

ycc oeik enk ,libxn oeyl yc .cer ea oilkzqn

.(a ,ep oihiba) yc= ñéèñ*.b"exw

äðùîøåáòé àì íéðáìá óàÐ`nrh

.`xnba yxtnäìåâò åúìôú äùåòäÐoilitz

.feb`ke dviak dlebr ,ey`xayäðëñÐ`ly

.ey`xa qpkzäåöî äá ïéàåÐzeraexnc

.opiraåçöî ìò äðúðÐlr ci lye ,y`x ly

.eci qtúåðéîä êøã åæ éøäÐyxcn oifany

oia ornynk ,rnynd xg` oiklede minkg

eyxc epizeaxe ,ynn jci lre ,ynn jipir

jipir oia dey dxifba (a ,fl) zegpnaÐdf

jci lre .qtex wepiz ly egeny mewn ,cwcwÐ

dniy `dzy ,rexfd y`xa zxeaiw ,cid daeb

.ald cbpkéì÷ðåà úéá ìòÐeyeal ci zia lr

.ueganíéðåöéç êøã äæ éøäÐmc` ipa

,minkg zrcn ueg mzrc ixg` mikledd

.(my) ze`l mixg`l `le "ze`l jl" opirac

áäæ ïôéöÐ'd zxez didz ornl" aizk inp

iy (bi zeny) "jita.dxedh dndan lkd `d
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מגילה. פרק שלישי - הקורא עומד דף כד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

להתקדם בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, וכן בקיום המצוות בהידור, וביסוד כל זה – היא עבודת התפילה. וצדקה הרוחנית 
שיעשה בסביבתו תגדיל ההצלחה ותמשיכה למטה.

ממכתב כ"ו טבת, תשט"ו
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"'äìócâîe óøçî úàöîð àìøîà !?äåäc àeää àäå .åétk úà àOé àì ïâìáæ :àðeä áø ©Ÿ¦§¥¨§¨¥§©¥¨©©¨©§§¨Ÿ¦¨¤©¨§¨©©£¨

àOé àì ïâìáæ :éëä éîð àéðz .äåä Bøéòa Lc àeää !déãé ñéøt äåäå àðeä áøc dúeááLa§¦§¦§©¨©£¨¨¥§¥©¨§¦£¨©§¨©¦¨¦©§§¨Ÿ¦¨
úà àOé àì åéðéòî úçàa àîeñ :ïðçBé éaø øîà .øzeî Bøéòa Lc äéä íàå ;åétk úà¤©¨§¦¨¨¨§¦¨¨©©¦¨¨¨§©©¥¥¨Ÿ¦¨¤

.åétkàéðz .äåä Bøéòa Lc àeää !déãé ñéøt äåäc ïðçBé éaøc déúeááéLa äåäc àeää àäå ©¨§¨©©£¨§¦¨¥§©¦¨¨©£¨¨¥§¥©¨§¦£¨©§¨
äãeäé éaø" .øzeî Bøéòa Lc äéä íàå ;åétk úà àOé àì åéðéòî úçàa àîeñ :éëä éîð©¦¨¦¨§©©¥¥¨Ÿ¦¨¤©¨§¦¨¨¨§¦¨©¦§¨
Cëa ízëàìî øéòä éLðà áBø íà :àðz ".åétk úà àOé àì úBòeáö åéãé eéäL éî :øîBà¥¦¤¨¨¨§Ÿ¦¨¤©¨¨¨¦©§¥¨¦§©§¨§¨

.øzeîäðùî"ïéòeáöa äáézä éðôì øáBò éðéà" :øîBàä¯.øBáòé àì íéðáìa óàìcðña" ¨¨¥¥¦¥¦§¥©¥¨¦§¦©¦§¨¦Ÿ©£§©§¨
"øáBò éðéà¯.øBáòé àì óçé óàBúlôz äNBòääleâò¯,äðkñ.äåöî da ïéàådðúðìò ¥¦¥©¨¥Ÿ©£¨¤§¦¨£¨©¨¨§¥¨¦§¨§¨¨©

BçöîBàBãé ñt ìòïtéö .úeðénä Cøc Bæ éøä,áäædðúðeéì÷ðeà úéa ìòBlLBæ éøä ¦§©©¨£¥¤¤©¦¦¨¨¨§¨¨©¥§§¦¤£¥
.íéðBöéçä Cøcàøîâäleâò Búlôz äNBòä" .Ba ä÷øæð úeðéî ànL ïðéLééç ?àîòè éàî¯ ¤¤©¦¦©©§¨¨§¦©¤¨¦¦§§¨¨¤§¦¨£¨

!éðéqî äLîì äëìä úBòaeøî ïélôz :ïðaø eðúc àäì àðéðz àîéì ".äåöî da ïéàå äðkñ©¨¨§¥¨¦§¨¥¨¨¥¨§¨§¨©¨©§¦¦§¨£¨¨§¤¦¦©
?ïðBñëìàáe ïøôúa :àáø øîàå.àæebîà ék àãéáòc ïéúéðúî :àtt áø øîàäðùîøîBàä §¨©¨¨§¦§¨©£©§¨¨©©©¨©§¦¦©£¦¨¦©§¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dlibn(iriax meil)

ok m`énð àëärepnl ok epwizy dax ly enrh oiprl ,o`k mb - ¨¨©¦
,daixnBaø ééevðå åéáà ééevð àkéàe`eai eax e` eia`y yyg yi - ¦¨¦¥¨¦§¦¥©

.ohwd xear el` miceaika zekfl mzevxa aixl
:dpyna epipy'eëå òîL ìò ñøBt ççBt.dxeza `xew epi` la` ¥©¥©§©§

:`xnbd zl`eyeäî ççBt ïè÷ ,éiaàî áø øa àìeò dépéî àòa§¨¦¥¨©©¥©©¥¨¨¥©©
,äøBza àø÷iLewlig `ly e` ,`xew epi` gget lecb `weec m`d ¤¦§¨©¨

:`xnbd daiyn .ohwl lecb oia minkgdéì øîà,iia`Cì éòaéúå ¨©¥§¦¨¥¨
íeøòmexr dxeza `exwl leki ohw m` mb le`yl jl did - ¨

`l` ,ixnblàì àîòè éàî íeøòmexr oi`y jl heyt recn - ¨©©£¨Ÿ
,`xewíeMîa mbet `edyãBákd,øeaöok m`nð àëäéo`k mb - ¦§¦¨¨©¦

`exwl el oi` ,gget ohw oiprlãBák íeMîd.øeaö ¦§¦
:dpyna epipy,'eëå òîL ìò ñøBt àîeñ`ly lk xne` dcedi iax ¨¥©§©§

.rny lr qxet epi` einin zexe`n d`xBì eøîà ,àéðzminkg ©§¨¨§
eôö äaøä ,äãeäé éaøìmzrca eppeazd -a LBøãìdyrnäákøn §©¦§¨©§¥¨¦§§¤§¨¨

l`wfgi `iapay(`"t),,íäéîéî dúBà eàø àìådrici zkiiyy ixd §Ÿ¨¨¦¥¤
s` xe`d zlrn rcie ,ecnll xyt` df mc` ok enke ,dii`x `la
:`xnbd zx`an .mdilr jxal lkeie ,einin zexe`n d`x `ly

äãeäé éaøå,mdipia lcad yiy xaeqíúädakxn dyrna - §©¦§¨¨¨
àúléî àéìz àaéìc àzðáàa,xacd ielz ald zpada -à÷ àäå ©£©§¨§¦¨©§¨¦§¨§¨¨

.òãéå ïéekéîla`àeä äàðä íeMî àëädpwzp zexe`nd zkxa - ¦©¥§¨©¨¨¦£¨¨
,dricid mvr lr `le mxe`n d`pdd lrdéì úéì àäå`neql §¨¥¥

.äàðä£¨¨
ïðaøå`neq s`y mixaeqäàðä déì úéàe ,zexe`nd onkixacéaø §©¨¨¦¥£¨¨§©¦

øòèöî éúééä éîé ìk ,éñBé éaø øîà ,àéðúc ,éñBécenrl [rbiizn-] ¥§©§¨¨©©¦¥¨¨©¨¦¦¦§©¥
ìòzpeekäæ àø÷î`az ik zyxtay dgkeza xen`d(hk gk mixac), ©¦§¨¤

,'äìôàa øeòä LMîé øLàk íéøäva LMîî úééäå'dnl izdnze §¨¦¨§©¥©¨¢©¦©£¤§©¥¨¦¥¨£¥¨
,'dlit`a' xn`pdéì útëà äî éëåel yi lcad dn -ïéa øeòì §¦¨¦§©¥§¦¥¥

,äøBàì äìéôà.jyegak xe`a yynn `ed ixdäNòî àaL ãò £¥¨§¨©¤¨©£¤
,éãéìyïBLéàa Cläî éúééä úçà íòt[zkyg-],äìôàå äìéì §¨¦©©©©¨¦¦§©¥§¦©§¨©£¥¨

ä÷eáàå Cøca Cläî äéäL àîeñ éúéàøåzwlec [citl-],Bãéa §¨¦¦¨¤¨¨§©¥©¤¤©£¨§¨
éða Bì ézøîàd`ex jpi`y xg`nìk ,éì øîà ,Eì änì Bæ ä÷eáà ¨©§¦§¦£¨¨¨§¨©¦¨

ïéúçtä ïî éúBà ïéìévîe éúBà ïéàBø íãà éða éãéa ä÷eáàL ïîæ§©¤£¨§¨¦§¥¨¨¦¦©¦¦¦¦©§¨¦
[zexea-]ïéð÷øaä ïîe ïéöBwä ïîeizpad df dyrnne .[mivew oin-] ¦©¦¦©©§¨¦

oiicr d`ex epi`y s` xe`a ik ,dlecb dllw `id dlit`a xeiry
,zexe`ndn dpdp `neq s`y ixd .elivdl jxc ixaer mileki

.mdilr jxal el ie`xy minkg mixaeq jk iptne

äðùî
åétk úà àNé àì ,ïéîeî åéãéa LiL ïäk.mrd z` jxaläãeäé éaø Ÿ¥¤¥§¨¨¦Ÿ¦¨¤©¨©¦§¨

úBòeáö åéãé eéäL éî óà ,øîBàañéèñ,mec` rav -úà àNé àì ¥©¦¤¨¨¨§¨¦Ÿ¦¨¤
.åétk,el` ipy mrheBa ïéìkzñî íòäL éðtîlkzqdl mikynp - ©¨¦§¥¤¨¨¦§©§¦

.dkxad zrya eici lr

àøîâ
eøîàL ïéîeî ,àðzmdyk epiid ,eitk z` odkd `yi `l mzngny ¨¨¦¤¨§

mi`vnpåéðôaa e`å åéãéa ok,åéìâøekyni eilbxa e` eipta s`y §¨¨¨¨§©§¨
.eicia s` lkzqdl e`eai jk jezne ,lkzqdl

:mitk z`iypl odkd z` milqetd minen d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
,éåì ïa òLBäéy odkúBið÷äBa åéãézewc zecewpa zexnepn - §ª©¤¥¦¨¨£¨¦

,zepal,éëä énð àéðz .åétk úà àNé àìy odkàì ,úBið÷äBa åéãé Ÿ¦¨¤©¨©§¨©¦¨¦¨¨£¨¦Ÿ
,åétk úà àNéeici eid m` okeúBne÷òe` ,zetetk -úBLe÷ò- ¦¨¤©¨££

,miccvl zenwern,åétk úà àNé àì.ea oilkzqny iptn Ÿ¦¨¤©¨
[éðLéáe] (éðéùáå) éðôéç ,éqà áø øîàdtig iyp`n `edy odk - ¨©©©¦¥¨¦©§¨¦

,o`y zia e`,åétk úà àNé àìmpi`e mpeyla minbnbn eidy oeik Ÿ¦¨¤©¨
`ziixaa x`eaiy enk ,mpewizk zeize`d z` ze`hal mileki

.jenqaäáézä éðôì ïéãéøBî ïéà ,éëä énð àéðz,xeaiv gily zeidl ©§¨©¦¨¦¥¦¦¦§¥©¥¨
ïéðBòáè éLðà àìå ,äôéç úéa éLðà àìå ,ïàL úéa éLðà àìmy-] Ÿ©§¥¥§¨§Ÿ©§¥¥¥¨§Ÿ©§¥¦§¦

,[mewnïéôìà ïéðééòìe ïéðééò ïéôìàì ïéøBwL éðtîmitilgn eidy - ¦§¥¤¦§¨§¦©§¦§©§¦¨§¦
.mzlitz z` minbete o"ir ze`l s"l` ze` oia mz`ixwa

:zeize`d ziibd iepiy oipra dyrn d`ian `xnbdéaø déì øîà̈©¥©¦

éåì äzà éìîìà ,éaø øa ïBòîL éaøì àéiç,iel ziid eli` -ìeñt ¦¨§©¦¦§©©¦¦§¨¥©¨¥¦¨
ïëecä ïî äzà,okecd lr ycwnd ziaa xiyln leqt ziid -íeMî ©¨¦©¨¦

Cì÷ éáòc.dar jlewy -àúàe oerny iaxäeáàì déì øîà- §¨¦¨¨¨¨¨©¥©£¨
,`iig iax el xn`y dn z` [iax] eia`ldéì øîà,oerny iaxl iax ¨©¥

déì àîéà ìéæenk z"ig ze` `xew dz` ,`iig iaxl el xen` jl - ¦¥¨¥
e ,`"dòébî äzàLkwajz`ixìöàweqtd(fi g diryi),''äì éúékçå' §¤©¨©¦©¥¤§¦¦¦©

m`d,ócâîe óøçî úàöîð àì.'ebe izikde xne`k rnyp ik Ÿ¦§¥¨§¨¥§©¥
ïâìáæ ,àðeä áø øîà,zernc zeblef eipiry in -åétk úà àNé àì ¨©©¨©§§¨Ÿ¦¨¤©¨

:`xnbd dywn .ea milkzqny itlàeää àäåodk eze` ixde - §¨©
oblafàðeä áøc déúeááéLa äåäcax ly ezpekya xc didy - ©£¨§¦¨¥§©¨
,`peddéãé ñéøt äåäåax el gipd ji`e ,eitk z` `yep dide - ©£¨¨¦¨¥

:`xnbd zvxzn .eitk z` `yi `l oblafy xn` `ed `ld ,`ped
àeää,odk eze` -äåä Bøéòa Lc`edy exir ipa ea milbxen eid - ©¨§¦£¨

.ea lkzqdl mikynp eid `l xake ,oblafàì ïâìáæ ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©§§¨Ÿ
.øzeî Bøéòa Lc äéä íàå ,åétk úà àNé¦¨¤©¨§¦¨¨¨§¦¨

àîeñ ,ïðçBé éaø øîàelit` d`ex epi`y -àNé àì ,åéðéòî úçàa ¨©©¦¨¨¨§©©¥¥¨Ÿ¦¨
,åétk úà:`xnbd dywn .ea milkzqny iptnàeää àäåodk ¤©¨§¨©

,zg` epira `neq didydéúeááéLa äåäcezpekya xc didy - ©£¨§¦¨¥
,déãé ñéøt äåäc ,ïðçBé éaøczvxzn .opgei iax el gipd ji`e §©¦¨¨©£¨¨¦¨¥

:`xnbdåéðéòî úçàa àîeñ ,éëä énð àéðz .äåä Bøéòa Lc àeää©¨§¦£¨©§¨©¦¨¦¨§©©¥¥¨
.øzeî Bøéòa Lc äéä íàå åétk úà àNé àìŸ¦¨¤©¨§¦¨¨¨§¦¨

:dpyna epipyúà àNé àì úBòeáö åéãé eéäL éî øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦¤¨¨¨§Ÿ¦¨¤
Cëa ïzëàìî øéòä éLðà áBø íà ,àðz .åétk,zereav mdicieøzeî ©¨¨¨¦©§¥¨¦§©§¨§¨¨

.ea milkzqn mpi`e ,jka milbxen exir ipay oeik ,eitk z` `yil

äðùî
:mze` mibdepd lr zepin cyg milihnd mibdpn dpen dpynd

a äáézä éðôì øáBò éðéà øîBàämicbaa óà ,ïéòeáömicbaíéðáì ¨¥¥¦¥¦§¥©¥¨¦§¦©¦§¨¦
,øBáòé àìxne`d okeøáBò éðéà ìcðña,daizd iptlàì óçé óà Ÿ©£§©§¨¥¦¥©¨¥Ÿ

.øBáòé©£
Búlôz äNBòäy`x ly oilitz -äðkñ ,äleâò`ny ,dgipdl `id ¨¤§¦¨£¨©¨¨

,ey`xa qpkizïéàå`veidad zaeg iciäåöî.oilitz zgpd ly §¥¨¦§¨
Bà ,Bçöî ìò dðúðci ly dlitzd z` ozpyñt ìò[sk-]éøä ,Bãé §¨¨©¦§©©¨£¥
,úeðénä Cøc Bæ,minkg zeyxca mipin`n mpi` mipindy ¤¤©¦

.eheytk 'jipir oia'e 'jci lr ze`l' aezkd z` miyxtneïtéö¦¨
a oilitzd izalBlL éì÷ðeà úéa ìò dðúðe ,áäæz` gipdy e` - ¨¨§¨¨©¥§§¦¤

cbpk dpzpy it lr s`] ewelg ly ci zia lr ci ly dlitzd
,[zxeaiwd,íéðBöéçä Cøc äæ éøämpi`e mzrc xg` mikledy £¥¤¤¤©¦¦

.minkg eyxcy mixaca mixdfp

àøîâ
:mipey`xd mipicd ipy z` zx`an `xnbdàîòè éàîxne`dy ©©£¨

,sgie mipala s` xaer epi` milcpqa e` mireava xaer ipi`
,Ba ä÷øæð úeðéî ànL ïðéLééçlr citwdl `id mipind jxcy oeik ©§¦¨¤¨¦¦§§¨

.el` mixac
:dpyna epipy.äåöî da ïéàå äðkñ äleâò Búlôz äNBòäzl`ey ¨¤§¦¨£¨©¨¨§¥¨¦§¨

:`xnbdY ïðaø eðúc àäì àðéðz àîéìdpyna epipyy xn`p m`d ¥¨¨¦¨§¨§¨©¨¨
y ,`ziixaa epipyy dnïélôzzeidl zekixväëìä úBòaeøî §¦¦§¨£¨¨
,àáø øîàå .éðéqî äLîìxdfidl jixvy `id dpeekdyïøôúa- §Ÿ¤¦¦©§¨©¨¨§¦§¨

heg zkiyna reaixd lwlwzi `ly oilitzd z` xtezyk
,dxitzdåxdfidl yi okïðBñëìàádidi reaixd oeqkl`y - §©£©§¨

:`xnbd dgec .zeiying ipy cere reaixd ly eagexk exeriy
àæebîà ék àãéáòc ïéúéðúî ,àtt áø øîàdxq`y epizpyn - ¨©©¨¨©§¦¦©£¦¨¦©§¨

oi`e dlebr ezizgz mby feb`k zelebrl dzpeek ,zelebr oilitz
.zexyk dycrk zelebry okzi oiicr j` ,gehy ayen el

.zeraexn `weec jixvy zycgn `ziixade

äðùî
eit xenyle ezlitza xdfil mc`d jixvy zx`an dpynd

:ze`ibynøîBàäezlitza ¨¥
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xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc dlibn(iying meil)

,úeðénä Cøc Bæ éøä ,íéáBè Eeëøáémiwicvd wxy xne`k `edy §¨§¦£¥¤¤©¦
,ezlitza xne`d .'d z` jxal miie`xéîçø eòébé øBtö ï÷ ìòE- ©©¦©¦©£¤

ok mipad lr m`d gwil zxq`e xetiv ow lr jingx eribdy myk
,epilr mgxe qegåxne`d okEîL øëfé áBè ìòjizeaeh lr - §©¦¨¥§¤

d`cedd zkxaa xne`d oke ,jl dcep epnr zlnby,íéãBî íéãBî¦¦
.BúBà ïé÷zLî.mrhd x`azi `xnbae §©§¦

:dkldk `ly yxtln xdfil yi dxez ixaca mby x`an `pzd
úBéøòa äpënädexry xne`y ,iepika zeixr zyxt z` yxecd - ©§©¤©£¨

,oelwl iepik `ed.BúBà ïé÷zLîeøîBàäweqtd z` yxtnd - §©§¦¨¥
(`k gi `xwie)'CìBnì øéáòäì ïzú àì Eòøfîe'`id dpeekdyïzz àì ¦©§£Ÿ¦¥§©£¦©¤Ÿ¦¥

àúeiîøàa àøaòàìoa dpnn cileze zixkpd lr `az l` - §©§¨¨©£¨¦¨
,dxf dcearläôéæða BúBà ïé÷zLîdxrba -z` xwery iptn , §©§¦¦§¦¨

.ernynn aezkd

àøîâ
mpi` dpynd dxikfdy dlitzd ze`gqep recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .mipebdàîìLaxne`díéãBî íéãBîjixvy oaen ¦§¨¨¦¦
meyn ,ewizydlúBieLø ézLk éæçéîcizyl dcenk d`xpy - §¤¡¥¦§¥¨

.melye qg zedl`åxne`d okénð ,EîL øëfé áBè ìòmiwzyn §©¦¨¥§¤©¦
meyn ,eze`òîLîceixacnàì òø ìòå ïéà áBè ìòlr wxy - §©§©©¦§©©Ÿ

,drxd lr `le 'dl zecedl yi daehdeixdïðú(.cp zekxa)áéiç §©©¨
Cøáì íãà[zn`d oiic jexa]Cøáî àeäL íLk äòøä ìòjexa] ¨¨§¨¥©¨¨¨§¥¤§¨¥

[aihnde aehdàlà .äáBhä ìòxne`déîçø eòébé øBtö ï÷ ìò,E ©©¨¤¨©©¦©¦©£¤
àîòè éàîezepngx zxkfda yi mbt dfi` ,eze` miwzyn recn - ©©£¨

.d"awd ly
:`xnbd zx`anàáøòîa éàøBîà éøz da éâéìt,l`xyi ux`a - §¦¥¨§¥¨¨¥§©£¨¨

mdeøîà ãç ,àãéáæ øa éñBé éaøå ïéáà øa éñBé éaøeze` miwzyn ©¦¥©¨¦§©¦¥©§¦¨©¨©
úéLàøa äNòîa äàð÷ ìéènL éðtîqg d"awdy xne`k `edy - ¦§¥¤¥¦¦§¨§©£¥§¥¦

zeterd lr wx.åéúBcî äNBòL éðtî øîà ãçå[eizeevn-]ìL §©¨©¦§¥¤¤¦¨¤
íéîçø àeä Ceøa LBãwämeyn `ed devnd mrhy xne`y - ©¨¨©£¦

,zepngxåzeevnd zn`aúBøéæb àlà ïðéàricedl ,epilr lihdy §¥¨¤¨§¥
.oaen mnrh oi`yk s` eizeevn mixneye eicar ep`y

úéçðc àeäädaizd iptl cxi -,äaøc dén÷eìò zñç äzà øîà ©§¨¦©¥§©¨¨©©¨©§¨©
,Bða úàå BúBà ìò zñç äzà) eðéìò íçøå ñeç äzà ,øBtö ï÷©¦©¨§©¥¨¥©¨©§¨©§¤§

,cg` meia mhgyl zxq`yänk ,äaø øîà ,(eðéìò íçøå ñeç äzà©¨§©¥¨¥¨©©¨©¨
déøîì ééevøì ïðaøî éàä òãéz` zevxl df mkg rcei dnk - ¨©©¥©¨¨§©¥§¨¥
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בתור כזה שיש לו חוש בחינוך, הרי יכול היה לשנות היחס בלתי רצוי, אודותו כותב במכתבו, על-ידי התמדה ושקידה והשפעה בכיוון 
זה על חבריו. ותועלת וזכות הרבים תלוי בו.

ממכתב כ"ו טבת, תשט"ו
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'ìàøNé ïBkLa,oae`x dyrn xn`p df weqtay -Bì øîàåiax ¦§¦§¨¥§¨©

l`ilnb oa `pipgíbøúz ìà (÷ñôä) ïîbøeúnìly oey`xd eivg ©§§§¨©§¥©§©§¥
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íéáëBk úãBáòì déì÷Ljly dxf dceard z` gw -ïéLa déçðàå ©§¥©£©¨¦§©§¥§¦

BlL åéz.jly irxd `ven ziaa dze` gipze - ¨¤
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.micixen oi`e ycewa
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déì eúà àîìòîcxird ipan mpi`y miax myl mivawzny oeik - §¥¨§¨¨¥
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,ewlga `dz ef drevx mbyøîàpLmixac)(ai blìk åéìò óôç' ¤¤¡©Ÿ¥¨¨¨
,'íBiäe ,eicbaa [jkgzn-] stegy xrhvnd mc`k epiidcCëéôì ©§¦¨

ïëæétLeà äNòðå ïéîéða äëæ[oern-],äðéëMìcnred oex`dy ¨¨¦§¨¦§©£¨§¦§¨©§¦¨
.oinipa hayl dcedi hay oia dwlgzp milyexiy x`eane .ewlga
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qxg owpw xi`yn jledyk ,dipqk`a gx`znd mc`y ,mlerd
.hren mkxry oeik ,hgyy dndan xere ea ynzyny

yi ,zqpkd zia e` xird aegx z` exkn m`y ,dpyna epipy
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רט cvik zeiprz xcq` cenr ek sc ± iyily wxtziprz
íéøôñ ïéç÷åìÐ.miaezke mi`iap'åë äøåú åøëî ìáàÐoicixen `le ycwa oilrny

Ð,dyr l`lva .(n zeny) "okynd z` dyn mwie" aizkc "ycwa oilrn" :`ztqez

dl`d mi`hgd zezgn z`" aizkc Ð micixen `le .eniwd epnn lecb didy dyne

xacna) 'ebe "eycwie 'd iptl meaixwd ik gafnl ietv migt irewx mze` eyre mzeytpa

eycwedy oeik (fiÐ.o`k cr .eycwedïëå
ïäéøúåîáÐzvwnn egwle mixtq exkn

dxez mincdÐxac xzend on egwi `l

dzegt ezyecwy.àøîâíçðî éáø éøáã åæ
'åëÐwxt) dlibnc `ztqeza opixn` `icda

.dxn` `edc (aåá íéììôúî íòäå ìéàåä
úåãîòîáå úåéðòúáÐzeiprz zkqna opzck

eprp `le el` exar :(` ,eh)Ðz` oi`iven

xir ly daegxl daizdÐ.`ztqez

dyrna oixewe odixra oiqpkzn :opz zecnrnae

oiqpkp cnrn iyp` :`xnba `ipze .ziy`xa

.zaya zeiprz rax` oiayeie zqpkd zial

ly daegxa reaw mdl did zqpkd zia xyt`

epipyy jxck ,elek cnrnd my oiqpkzne xir

zexiird lk :(a dpyn b wxt) mixekiaa

oiple ,cnrn ly zexiirl oiqpkzn cnrnay

oiple mizal oiqpkp eid `le xir ly daegxa

l` oeiv dlrpe enew" xne` dpennd dide ,my

aegxa zexiir qepik :zcnl `d ."epidl` 'd

xfeg epi` dfd cnrny ,ied i`xw`e ,dzid

ilgield wgvi epiax icinlzae .dpy ivg cr dl

`ly yxtne ,opiqxb `l zecnrnae iz`vn

.o`k cr .aegxa ozltz dzidàîìòá éàø÷àÐ

.xicz epi`åðù àìÐzia xeknl oilekic

.oixtk ly `l` zqpkdïéëøë ìù ìáàÐded

ipa oi`e ,odilra lkde ,miaxc zeiqpk iza edl

.mdl milra mcal xirdíééñøåè=itxev

.zyegpíéòâðá äàîèî íéìùåøé ïéàåÐe`lc

i`dl dil `xiaqc ,onwl opixn`ck ,`id dfeg`

dltp `le ,mihayl milyexi dwlgzp `l `pz

.oinipal `le dcedil `l lxebaéúòîù àì éðà
Ð,cala ycwn mewn `l` `nhin `di `ly

`ae" mirbp iabe ,`ed ycew ly ziac meyn

milyexi la` .opira (ci `xwie) "ziad el xy`

,mihayl dwlgzp xaqc ,mirbpa `nhin

dcedi iaxl zdin ipzw .dil `pixw "mkzfeg`"e

,ycwn mewn `l` epy `l dwlgzp dil zi`c

day zeyxcn izae zeiqpk iza la`Ðx`yk

.`ed jxk lyc ab lr s`e ,xird izaùãå÷îÐ

.rnyn zeiqpk iza s`úéáä øäÐezqipka

xd iexw iept my yiy dn lk ,gxfnd cvn

.xg` my dl oi`y ,ziadúåëùìäåÐjezay

.ligdúåøæòäåÐzxfre miyp zxfr ,ozyly

oi`yx l`xyiy dn` dxyr zg` od l`xyi

axrn cvl mdixg`e ,xryd on miptl qpkil

zqixc oiay dn` dxyr zg` mipdk zxfrl

.oevigd gafnl l`xyi ilbxìëéäå íìåà ïéîéðá ìù å÷ìçá äéä äîåÐdn` mizye mixyr gafnde mle`d oiae ,dn` mizye miyly gafnd mewn miizpa xzei eiykr .axrn cvn¨

eaxrne enexce gafn ly epetv la` ,dcedil dcal ef drevx :o`k jcnil ,'ek d`vei drevx yxite xfg .`ed in ly yxit `lyÐdcedil oi`y opixn` migaf zkqnae .oinipa ly

.gafn ly egxfnl ceqi did `l jkle ,ceqid mewn zigxfnd `l` drevxd dze`a÷éãöä ïéîéðá äéäåÐ.dilr xrhvne ,zeidl cizr oky ycwd gexa dtevåéìò óôåçÐmc`

.(` ,an xifp) qtqtne steg xifp :enk ,seyty oeyl .eicbaa jkgzne steg xrhvndïëæéôùåàÐ.ewlga oex` didy'åë øáñ àðú éàäåÐ.lirl oxn`c i`pz epiideïéøéëùî ïéàÐ

.okezl oiqpkpe ,odl oipzep mpga `l` ,milbx ilerl mdiza z` miza ilraíéùã÷ úåøåòÐ.milral zexerdy ,minlye dcezàôìåâÐ.ea ynzypy qxg ly owpwàëùîåÐm`

.dnda hgyåðù àìÐcner ezeaiyga zqpkd ziae ozyecwn minc oicixen oi`c.oziieda mixtq bidpn dlde ,dxez xtq oda gwel mixtqc `inec ,gwel cia s`åøëî àìù àìà
Ð['eke exkn m` la`] .mrd zeyxa miaehdÐedn `zyipk iac `liz lr iy` axn `piax dipin `rac epiide .mpevx lk odn zeyrl xzene ,mincd one utgd on dyecw drwt

.iniiw ediizyecwa zernde ziad edc lk xkna ,`nl` .drxfinl
àúùéîì
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ïåéëmy zkll milibx mc` ipa aexy oeik :ikd yxtl d`xp Ð dl ez`w `nlrnc

miax oze` zrclc oeik mewn lkn ± epipaa melk mipzep oi`y it lr s` ,lltzdl

epipaa mipzep miaxy oeik :yxtl yi cere .exkenl oileki opi`e ezyecw dxeng ± dyrp

ea mipzepy dnn epiid ± ez`w icic `zrc`c iy` ax xn`wc ,inp jenqae .eikxv x`yae

.epevx zeyrl

éàîàå`xiaqc rnyn Ð edpip mikxkc `de

oi`c ipacfin `lc oeikc oywnl dil

"mkzfeg`" ixwin `lc meyn ,mirbpa `nhil odl

`dc :dywe ."ziad el xy`" dia opixw `l mbe

zia xi`n iax aiign (`,`i) `neic `nw wxta

`ziixa iwen mbe ,dfefna mikxk ly zqpkd

mirbpa `nhin zqpkd ziac xn`wc mzdc

`dc ?mikxk ly hwp i`n` :dyw cere !dizeek

lyl mikxk ly oia mzd biltn `l (xi`n iax)

i`cec :xnel yie !dfefne mirbp oiprl mixtk

mikxk oia welig oi`c `cg :izxza drh oywnd

,xi`n iaxc opaxl mzd wiqnck mixtk lyl

`lc ab lr s`c ,`da drh mbe .dcedi iax epiidc

.xi`n iaxl mirbpa `nhil odl yi ± ipacfin

äòåöøådae oinipa wlgl dcedi wlgn d`vei

wxta `dc :dyw Ð iepa gafn did

zinexc oxwac xn` (a,bp migaf) "onewn edfi`"

eqi did `l zigxfn`l` ceqi did `ly itl ,c

a`f oinipa" aizkc ,oinipa ± sxeh ly ewlga

iepa gafnd lky `nl` ,(hn ziy`xa) "sxhi

zinexc oxw eze` :xnel yie !oinipa ly ewlga

lr dcedi wlga didy ceqi ea did `ly zigxfn

lk `diy ick ,drleal oinipa xrhvn did df

.ewlga gafndóàaxd yxit Ð zehnd `l

mewn rwxwdy oeikc dil `xiaqc :sqei epiax

mcia gk did `l ,milral cgein did `l zehnd

zngn ,mewn lkne .mly zexiky mxikydl

.miycwd zexer oilhep eid mdilhlhn
dxebe`
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מגילה. פרק רביעי - בני העיר דף כו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

כל עניין הגלות הוא רק "מפני חטאינו גלינו מארצנו".
משיחת מוצאי שבת, יו"ד שבט, ה'תשל"ד



רי
miwxt dyelyaa cenr ek sc ± iriax wxtziprz

àøëéù äéá àúùéîìÐ.zezyl xky zeyrle minca zepwlàìéúÐzia lk

.(bi mixac) "mler lz dzide" enk ,lz iexw qexdéøåùëÐzia ly zexew

.ycga ozzl oikixv eid oyi zqpkdàãñç áø øîàã àäÐ,`xza `aaa

."oitzeyd"aàúåòéùô íåùîÐ.xg` dpai `le ,y`iizie (`l`) ryti `ny

éàî àðååâ éàä éëÐ`l` ezxizq oi`y

.df ly epipaléðåáæå éôåìçÐezyecw dlg

on `vi `ede ,mincd lr e` seligd lr

.ea ynzydl dyecwdéðáéìÐly mipial

.zqpkd ziaé÷éúòáÐlzeka xak epapy

.ltpy zqpkd ziaàúãçá ìáàÐdyrpy

.da ol zil Ð zqpkd zia mylïàîì åìéôàå
øîàãÐ"oicd xnbp" wxta ,oixcdpq zkqna

,dpnfda xeq`c znl cba bxe` iab (a ,fn)

"my" opixnbc ,d`pda ixiq`c znd ikixkza

.mzd yxtnck ,dtexr dlbrn "my"éìéî éðä
úîì ãâá âøåàáÐ,dbix` `l` xqg epi`y

bx`py oeikeÐlr eyxetl ie`x `ied cin

ozepal ,diiyr mixqegn mipial la` .znd

ded zqpkd ziac mipial lya jklde .lzeka

i`d ika xn`c o`nl `kile ,bix`l ieehk dil

.`id `zlin dpnfdc `peebäðúîÐepzp

.leg iyinyzl zqpk zia xird ipaéùéîùúå
äåöîÐ.devn oda eyniyy mixacéî÷ñåìã

Ð.[xtq] ea meyl wye zgzn` enk÷éú
÷éúøðåÐltep wiz oeyly `l` ,`id `cg

.xvw xac lr ltep wizxp oeyle ,jex` xac lr

àéñøåëÐ.ur ly dniaùéîùúã ùéîùú
Ðxtq ozep jk xg`e ,eilr dtn qxety
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מגילה. פרק רביעי - בני העיר דף כז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

בני-ישראל צריכים לפעול בכל עניין שבעולם – שנודע להם אודותיו, או במקום שבו נמצאים – שיהיה ניכר בו טוב ואלוקות, ובלשון 
הידוע: לעשות לו יתברך דירה בתחתונים דווקא.

משיחת מוצאי שבת, יו"ד שבט, ה'תשל"ד
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äna :éàkæ éaø úà åéãéîìz eìàL .ïîéñàìå ,älôz ìL úBnà òaøà CBúa íéî ézðzLä àì éîiî :íäì øîà ?íéîé zëøàä ¦¨¨£©§¦¨¤©¦©©©¤¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ¦§©§¦©¦§©§©©¤§¦¨§Ÿ

.íBiä Lecé÷ ézìhéa àìå ,éøéáçì íL éúépkdLàøaL ätk äøëî úçà íòt .éì äúéä äð÷æ ànàéì äàéáäå.íBiä Lecé÷ ¦¦¦¥©£¥¦§Ÿ¦©§¦¦©¦¨§¥¨¨§¨¦©©©©¨§¨¦¨¤§Ÿ¨§¥¦¨¦¦©
,äúnLk :àðzìL Bì äçépäéaøb úBàî L;ïééìL åéðáì çépä ,àeä únLkéà÷å àúéø øñà äåä àðeä áø .ïéé éaøb íéôìà úL ¨¨§¤¥¨¦¦¨§¥©§¥©¦§¤¥¦¦©§¨¨§¤£¨¦©§¥©¦©¨£¨£©¦¨§¨¥

:déì øîà .áøc dén÷:øîà ?éàä éàîøîà .àLecé÷ déa éàúàå éàðééîäì dézðkLîe ,àMecé÷ éì äåä àì:déìàåòø àäé ©¥§©¨©¥©©¨©¨£¨¦¦¨¦§©§¥§¤§¨©©£©¥¦¨¨©¥§¥©£¨
déìò eäééðî ïééãLå ïçìL ,déúlëå déúða ïééúà .àéøetà àðb äåä àöeb Léðéà àðeä áø ,déøa àaø ììkéà ék .éàøéLa íeèéúc§¦§¦¨¥¦¦©©©¨§¥©¨¦¦¨£¨¨¨©§¨¨§¨§¨¥§©¨¥¨§¨§¨§¨¨©§£¥

ézëøa ék éì zøîà àì àîòè éàî :øîà .ãt÷éàå áø òîL .éàøéLa íeèéàc ãò.øîì ïëå" :E"eìàLøæòìà éaø ìL åéãéîìz ©§¦§¦¨¥¨©©§¦§©¨©©©§¨¨¨§©§¦¦¥©§¦§¥§¨¨£©§¦¨¤©¦¤§¨¨
,äna :òenL ïa,úñðkä úéáì àéøãðt÷ éúéNò àì éîiî :íäì øîà ?íéîé zëøàä,LBã÷ íò éLàø ìò ézòñt àìåàìå ¤©©©¤¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ¨¦¦©¤§©§¨§¥©§¤¤§Ÿ¨©§¦©¨¥©¨§Ÿ

étk éúàNð.äëøa àìa,Løãnä úéáì íãà éðîã÷ àì éîiî :íäì øîà ?íéîé zëøàä äna :àãéøt éaø úà åéãéîìz eìàL ¨¨¦©©§Ÿ§¨¨¨£©§¦¨¤©¦§¦¨©¤¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ§¨©¦¨¨§¥©¦§¨
àìå
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc dlibn(ycew zay meil)

øéò øáç,xeaiv ikxva wqrznd mkg cinlz -ìáàm`íL Lé £¥¦£¨¥¨
,øéò øáçzxg` xir ipa ly dwcv s`øéò øáçì ïúpézdwlgiy £¥¦¦¨¥©£¥¦

zrck mipzepy dwcva eyriy dzid mzrcy ,eipir ze`xk
,mkgdïkL ìëå,df dyrnaeëãéãå éãéc éiðòclye ixir ly - §¨¤¥©£¦¥¦¦§¦§
mkxiréëéîñ éìò.izrc lr mzxcp i`cee ,dwcv lawl ¨©§¦¥

äðùî
úà ïéøëBî ïéàzqpkd ziaãéçéì íéaø ìL,ea lltzdl ick s` ¥§¦¤¤©¦§¨¦

Bì eøîà .øéàî éaø éøác ,BúMeãwî BúBà ïéãéøBnL éðtî,minkg ¦§¥¤¦¦¦§¨¦§¥©¦¥¦¨§
àì óà ,ïk íàzqpk zia exkniäìBãb øéòîmiax milltzn yiy ¦¥©Ÿ¥¦§¨

äpè÷ øéòì`le ,ezyecwn ecixen ixdy ,milltzn hrn yiy §¦§©¨
s` ok m`e ,zqpkd ziaa dxikn `vnz `l ok m`y ,xeq`y okzi

.xzen cigil miax ly xeknl

àøîâ
:`xnbd dywn .xi`n iax ly enrha dpc `xnbdéøîà÷ øétL©¦¨¨§¥

øéàî éaøì ïðaø déìcigil miax ly xeknl oia welig oi`y ¥©¨¨§©¦¥¦
zvxzn .xi`n iax jk lr aiyi dne ,dphwl dlecb xirn dxiknl

:`xnbdøéàî éaøådxikna ,aiyiàøwéòî ,äpè÷ øéòì äìBãb øéòî §©¦¥¦¥¦§¨§¦§©¨¥¦¨¨
àLéc÷e ,zqpkd zia zyecwaàzLädxiknd xg`làLéc÷ énð ©¦¨©§¨©¦©¦¨

j` ,xeknl xzene welig oi` okle ,ezyecwa,ãéçéì íéaøîxg`l ¥©¦§¨¦
dxikndäMeã÷ àkéìmixne` oi` ixdy ,dpey`xd dyecwk ¥¨§¨

.dxyrn zegta dyecway mixac
:minkg zrc `xnbd zx`an df itlïðaøå,jkl eaiyiàkéà éà §©¨¨¦¦¨

Lçéîì,xen`d mrhd on cigil miaxn dxikna ezyecwn cxeiy §¥©
àðååb éàä ékdphwl dlecb xirn dxiknaLçéîì àkéà énð,jkl ¦©©§¨©¦¦¨§¥©

'Cìî úøãä íò áBøa' íeMî(gk ci ilyn),miax yi dlecb xiray , ¦§¨©§©¤¤
oeiky ,jkl miyyeg oi` df ote`a m`e .jln zxcd xzei jka yie
,xzei dlecb ezyecwy xac jxevl minca ynzyne xkeny
oicd `ed ,oilegl ea ynzydl xzene df zian dyecwd d`vi

.cigil exkenl xzeny

äðùî
úñðkä úéa ïéøëBî ïéà,zinler dxikna miaxl miax ly s` ¥§¦¥©§¤¤

exken okle melkl eipira aygp epi`y d`xpy ,`ed oeifa jxcy,
àlàmixkeneöøé íàL éàðz ìòdxiknd z` elhai mixkend ¤¨©§©¤¦¦§

eeäeøéæçé,mdlBúBà ïéøëBî ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøács` ©§¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§¦
,íìBò økîî,yeniy lkle cigil s`eíéøác äòaøàî õeçmdy ¦§©¨¥©§¨¨§¨¦

,oeifa iyinyzé÷ñøeáìe ,õçøîì,zexer ceair -äìéáèìmc` ly §¤§¨§§§¦¦§¦¨
,`nhì dúBà ïéøëBî ,øîBà äãeäé éaø .íénä úéáìeå ,øöç íLm` §¥©©¦©¦§¨¥§¦¨§¥¨¥§

dxiknd zrya jk eyxit ok`,äNòé äöøiM äî ç÷Bläs`e ©¥©©¤¦§¤©£¤
.mixkfpd mixacd zrax`

àøîâ
m`y i`pz lr zqpkd zia mixken xi`n iaxly ,dpyna epipy
:`xnbd dywn .ziaix xeqi` cvn dfa dpc `xnbd .edexifgi evxi

da éøééc éëéä øéàî éaøìe,mipewdàädxiknd lhazz m`àéåä §©¦¥¦¥¦¨§¦¨¨©§¨
dìea mipewd yeniyúéaøcia mdizern zpznd xky ly ¨¦¦

.xeq`e ,mixkend
:`xnbd zvxznäãeäé éaø úèéLa øéàî éaø ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©¦¥¦§¦©©¦§¨

øîàc ,døîàwx yi m` xkn jxcayúéaøa ãçà ãöwtq yiy - £¨¨§¨©©¤¨§¦¦
,ziaix icil e`eai m`,øzeîlr exariy i`ce df oi`y oeik ¨

.xeqi`dàéðúc,`ziixaaäéäL éøädelnäLBð[raez-]Bøéáça §©§¨£¥¤¨¨¤©£¥
äðî,edeldyBì äNòådeld,øëî eäãNel xifgi `l m`y epiidc ¨¤§¨¨¨¥¤¤

y `ed oicd ,ely dcyd `dz ipelt onf crøëBnL ïîæadeld - ¦§©¤¥
ìëBàz`úBøétonf eze` cr dcyd,øzeî,ziaix yyg dfa oi`y ¥¥¨

d m` j`ç÷Bìdelnd -úBøét ìëBàonf eze`a,øeñàrxti `ny ¥©¥¥¨
calny `vnpe ,dcyd z` delnl xekni `le d`eldd z` deld

eizern zpznd xkya deld zexit delnd lk` d`eldd zern
.ziaix meyn xeq`e ,elv`eléôà ,øîBà äãeäé éaød m`ç÷Bì ©¦§¨¥£¦¥©

,øzeî úBøét ìëBàoeike ,ziaix icil `eaiy cg` cv wx yiy oeik ¥¥¨
.minkg z`f exq` `l ,xkn jxca zexitd lke`yäãeäé éaø øîàå§¨©©¦§¨

,ezhiyl di`xkøëî eäãN äNòL ïðBæ ïa ñBzéáa äNòîdelnl ©£¤§©§¤¨¤¨¨¨¥¤¤
o`k x`eand ote`d itkét ìòz`xedç÷Bìå ,äéøæò ïa øæòìà éaø ©¦©¦¤§¨¨¤£©§¨§¥©

äéä úBøét ìëBàoa xfrl` iax z`xedne ,oerxitd onf mcew ¥¥¨¨
.xzeny izhiyk gken ,zexit lek`l gwell xzeny dixfreøîà̈§

Bìike ,minkgíMîyiäéàøixd ,jzhiyl,äéä úBøét ìëBà øëBî ¦¨§¨¨¥¥¥¨¨
ç÷Bì àìå.lkd ixack xizd okle ,jixack §Ÿ¥©

:`xnbd zx`anøî ,eäééðéa àkéà úéaøa ãçà ãö ,eäééðéa éàî- ©¥©§©¤¨§¦¦¦¨¥©§©
dcedi iax,øzeî úéaøa ãçà ãö ,øáñ`ny wtq wx `edy oeik ¨©©¤¨§¦¦¨

ziaix lr s` exfby opaxc ziaix icil `eai zexitd zlik`a
.xknaøîe`nw `pz -,øeñà úéaøa ãçà ãö ,øáñcv yiy oeik ©¨©©¤¨§¦¦¨

xizdy xi`n iaxe .ziaix icil `eai zexitd zlik`a `ny
zeidl lelry s`e ,i`pz lr zqpk zia xeknl epizpyna
iaxk xaq ,mixkend cia mdizerny xkya ea miynzyny

.z`f xizdy dcedi
:mzwelgna xg` xe`ia d`ian `xnbdàîìò éleëc ,øîà àáø- ¨¨¨©§¥¨§¨

y mixaeq ,minkge dcedi iaxàëäå ,øeñà úéaøa ãçà ãöoecipd ©¤¨§¦¦¨§¨¨
xzen m`dìò úéaø,eäééðéa àkéà øéæçäì úðîribiyky epzdy ¦¦©§¨§©§¦¦¨¥©§

,lk`y zexitd inc delnd xifgi ,deld rxtie onfdøîiax - ©
dcedi,øzeî øéæçäì úðî ìò úéaø ,øáñicil `eai m` s` ixdy ¨©¦¦©§¨§©§¦¨

,delnd dpxifgi ziaixøîe`nw `pz -,øáñziaix didy oeiky ©¨©
,zexitd zlik` zryaøeñà.dxifgdl zpn lr s` ¨

:dpyna epipy.'åëå íìBò økîî BúBà ïéøëBî íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦§¦¦§©¨
ea ynzydle xvg myl dxikn oica zwelgn x`ean dpyna
mewna milbx in zlhda dpc `xnbd .oeifa iyeniyl jk xg`

:dlitzCBúa íéî ïézLäì íãàì øzeî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¨§¨¨§©§¦©¦§
älôz ìL úBnà òaøàeyecig lr dnz sqei ax .oda elltzdy - ©§©©¤§¦¨

:l`eny lyïì òîLî à÷ éàî ,óñBé áø øîà`ld ,l`enyàðéðz ¨©©¥©¨©§©¨¨¦¨
,epizpynaì dúBà ïéøëBî ,øîBà äãeäé éaøäî ç÷Bìå øöç íeL ©¦§¨¥§¦¨§¨¥§¥©©

,äNòé äöøiMlk ea zeyrl zqpkd zia dpewl xzeny x`eane ¤¦§¤©£¤
,eikxv ziiyrk iefa yinyz s`e eikxvïðaø elôàå,exq`e ewlgy ©£¦©¨¨

md mbàlà éøîà÷ àìaìáà ,déúMeã÷ òéá÷c úñðkä úéáaòaøà Ÿ¨¨§¥¤¨¥©§¤¤¦§¦©§¨¥£¨©§©
úBnàoda elltzdyàì ,eäééúLeã÷ òéá÷ àìc.z`f exq` ©§Ÿ§¦©§¨©§Ÿ

:df oipra `ziixaìltúnä ,ïîçð áøc dén÷ àpz éðzjk xg`e ¨¥©¨©¥§©©§¨©¦§©¥
,oizydl dvexúBnà òaøà ÷éçøîezlitz mewnnå .ïézLîeok ©§¦©§©©©§¦§

ïézLnä,lltzdl dvexeúBnà òaøà ÷éçøîmy oizydy mewnn ©©§¦©§¦©§©©
déì øîà .ìltúîe,`ziixad dpeylàîìLaoic÷éçøî ïézLnä ¦§©¥¨©¥¦§¨¨©©§¦©§¦

àðéðz ,ìltúîe úBnà òaøàdpyna(:ak zekxa),ïäî ÷éçøé änk- ©§©©¦§©¥¨¦¨©¨©§¦¥¤
milbxd innàlà .úBnà òaøà ,äàBvä ïîeoic÷éçøî ìltúnä ¦©¨©§©©¤¨©¦§©¥©§¦

,ïézLîe úBnà òaøàeilr dywéì änìixd ,wigxdléëä éà ©§©©©§¦¨¨¦¦¨¦
,àòcøäðc éìéáL eäleëì eäðézLc÷`ly zen` rax` da oi`y ¦©§¦§§§§¦¥¦§©§§¨

df mewna dyecw oi` i`ce `l` ,mikxc ixaer oda elltzd
.ea oizydl xzene

:`xnbd zayiinéðz`ziixaaääLémcew zen` rax` jelid ick ¨¥¦§¤
mewn eze`n wigxdl jixv oi` ddyy xg` j` ,oizyiy.

:`xnbd dywnàîìLady oicdòaøà Celéä éãk ääLé ïézLî ¦§¨¨©§¦¦§¤§¥¦©§©
úBnàmrhd ,lltzieúBöBöéð íeMî,milbx in zlhda mifzpy ©¦¦

,mdn eicba etphi `lyàlàdy oicdCeléä éãk ääLé ìltúî ¤¨¦§©¥¦§¤§¥¦
úBnà òaøà,oizyi jk xg`e,éì änìdf mewna dyecw oi` ixd ©§©©¨¨¦

.x`eank
:`xnbd zvxzn,éMà áø øîàmeyn zedyl jixvìkLly onfd ¨©©©¦¤¨

jelid ick,úBnà òaøàoiicrïLçøî éLeçøå ,åéôa äøeãñ Búlôz ©§©©§¦¨§¨§¦§©¥§©£¨
déúååôN.dlitzd zeaiz z` zeygxn eizezty - ¦§¨¥

,mipey minrhn mini ekix`dy mi`pz dnk d`ian `xnbd
:oexg`d oipra `ed mday oey`xdy,ïîéñ ï"ôìæoewixhep `ede ¦¨

iax ,reny oa xfr'l` iax ,i`k'f iax] mixkfend mi`pzd zeny
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c"agרטז i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ãëìeèìèa íéøznä íéìkä ìk ïëå[bnxïéòî íäa LnzLäì íééeàø íéøáMä ïéàå úaLa eøaLpL §¥¨©¥¦©ª¨¦§¦§¤¦§§§©¨§¥©§¨¦§¦§¦§©¥¨¤¥¥
éøîâì úøçà äëàìî ïéòî àlà äðBLàøä ízëàìî[cnxäáøò éøáL ïBâk ,[dnxét íäa úBqëì §©§¨¨¦¨¤¨¥¥§¨¨©¤¤§©§¥§¦§¥£¥¨§©¨¤¦

úéáç[enxCtä ét íäa úBqëì úéëeëæ éìk éøáLå ,[fnxäæá àöBik ìk ïëå ,[gnxéìk äNòpL ãìBð äæ éøä ¯ ¨¦§¦§¥§¦§¦§©¨¤¦©©§¥¨©¥¨¤£¥¤¨¤©£¨§¦
úaLa øzîe ,Lãç[hnxúøçà äëàìîì eðëeä æàL ,áBè íBé áøòî eøaLð ïk íà àlà ,áBè íBéa àìå ¨¨ª¨§©¨§Ÿ§¤¨¦¥¦§§¥¤¤¤§¦§¨¨©¤¤

íBé ãBòaî[px:ãìBð äæ ïéàå , ¦§§¥¤¨
כד  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

dkld ixe`ia
ìåèìèá íéøúåîä [âîø ומקומם גופם לצורך -242

עצמם  לצורך גם מותרים אם .243וכלֿשכן
éøîâì úøçà [ãîø בהם להשתמש שהדרך ובלבד -

שנהוג  (כפי לזורקם הדרך אם אבל אחרת, למלאכה
מחמת  מוקצה הם הרי - שנשברו) בכלים בימינו לרוב

.244גופו 
äáéøò [äîø הבצק ללישת המשמשת עץ קערת -

.245במים 
úéáç éô [åîø גדולים עריבה שברי לייחד רגילים היו -

חבית  כפי רחב כלי .246לכיסוי

êôä [æîø כדי זכוכית שברי לייחד ורגילים קטן, כלי -
.247לכסותו 

äæá àöåéë [çîø דווקא היינו למלאכה ראויים -
מזה  פחות שימוש אבל כלי בהם לכסות כשראויים
בהם  לסמוך או טינוף לקינוח ראויים שהשברים כגון

עליהן  כלי תורת אין - כלי .248איזה
úáùá øúåîå [èîø כגון עצמם לצורך אפילו -
לצל  מחמה .249לטלטלם

íåé ãåòáî [ðø מלאכה לשום ראויים אינם ואם -
כו. סעיף להלן נתבאר

zetqede mipeiv
בדה"ש 242) קט סי' השלחן (קצות לאיסור שמלאכתו כלי

שמלאכתו  כלי שהיא מעריבה להלן משמע וכן א ס"ק
שמלאכתו  בכלי שאמרינן ז ס"ק כתהל"ד ודלא לאיסור
לכולי  אתקצאי השמשות בין דאתקצאי "מיגו לאיסור

יומא").
להיתר.243) שמלאכתו כלי
סכ"ט.244) להלן המבואר ע"פ
כה.245) סעיף להלן ראה
עריבה 246) שברי דין נתבאר ושם כט, סעיף להלן ראה

חבית. פי לכיסוי מספיק גדולים שאינם
נתבאר 247) כט סעיף (ולהלן יותר החשובה זכוכית דווקא

עריבת  של קטן שבר אבל לפעמים), חרס לחתיכת שה"ה
שימוש. לשום לייחד רגילים לא עץ

לקינוח 248) יום מבעוד ויחדן יום מבעוד נשברו אם אבל

שיחדן  כיון בטלטול מותרים כלי, בהם לסמוך או טינוף
סמ"א) שח סי' שוע"ר ע"פ ב ס"ק קט סי' (בדה"ש לכך
חילוק, מבואר ונ"ג נ"ב בסעי' והנה הוסיף: שם ובבדה"ש
בלבד, זו לשבת יחוד מהני לכך אותו לייחד שדרכו דדבר
לזה  לייחדו בא והוא לכך, אותו לייחד דרכו שאין ודבר
בשבת  שנקרע בגד (כגון כלים ובשברי לעולם, יחוד צריך
לייחד  דרכן אם הדין איך צ"ע לקינוח) בזה להשתמש ורגיל

לא. או כלי בהם ולסמוך טינוף לקינוח
הוא 249) עכשיו מ"מ לאיסור שמלאכתו כלי היה אפילו

דאתקצאי" "מיגו אומרים ולא להיתר, שמלאכתו כלי
כיס  מחמת המוקצה כלי היה אם (אבל רמב הערה כדלעיל
להיתר  שמלאכתו יועיל לא כלי דין לו היה לא אם שכן וכל

וסל"ב)). סכ"ז (כדלהלן כעת

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

לשבת: רשויות ארבע דין שמה סימן ב חלק

‚È טפחים ג' גבוה אינו אם הרבים ברשות שהוא דבר כל
עליהם  דורסים רבים שאין צואה או קוצים הם אפילו
כלים). הם (ואפילו הרבים רשות הם והרי כקרקע חשובים

רחב  הוא אם בכלל ט' ולא ט' ועד ומג' ג' גבוה הוא ואם
ככרמלית  והוא סופרים מדברי לעצמו רשות חלק ד' על ד'

פטור  מקום הוא ד' על ד' רחב אינו ואם כלי שאינו והוא
לעיל). נתבאר כלי הוא (ואם

עליו  לכתף שראוי מצומצמים טפחים ט' גבוה הוא ואם
הוא  הרי עליו מכתפים ורבים נמוך ולא גבוה לא שאינו
צריך  שהוא שכיון ד' רוחב אינו אפילו גמורה הרבים כרשות
אין  אם אבל קצר בין רחב בין הוא הרבים רשות לרבים
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רשות  אינו עליו לכתף הוא שראוי אע"פ עליו מכתפים רבים
מפני  כלום אינו עליו מכתפים אם אפילו מט' ופחות הרבים
הוא  ראוי עשרה ועד שמט' אומרים ויש לכיתוף ראוי שאינו
אינו  אפילו עליו מכתפים אם הוא הרבים ורשות לכיתוף

ד'. רוחב

ומכתפים  לכיתוף הוא ראוי אם אף ולמעלה מעשרה אבל
הוא  ד' על ד' רחב הוא שאם אחרת לרשות נשתנה הרי עליו
הוא  (אפילו פטור מקום הוא ד' רחב אינו ואם היחיד רשות
חור  כגון לד' להשלימו לחוק כדי מקום בו יש ואפילו כלי)
בתוכו  ואין עשרה גבוה והוא הרבים רשות כלפי שבכותל
כאילו  רואים אומרים ואין פטור מקום הוא הרי ד' על ד'

ד': על ד' כשיעור במקומו הכותל מן נחקק

„È הרי טפחים ג' עמוקה אינה אם הרבים ברשות גומא
על  ד' רחבה אם עשרה ועד משלשה הרבים רשות הוא
היא  אפילו פטור מקום הוא לאו ואם כרמלית הוא הרי ד'
בה  מניחים לפעמים אם ואפילו ויותר טפחים עשרה עמוקה
הדחק  ע"י תשמיש מכלֿמקום שישובו, עד חפציהם רבים
כך  בשביל הרבים רשות לעשותה תשמיש חשוב ואינו הוא
היחיד  רשות זו הרי ארבעה ורחבה עשרה עמוקה היא ואם
עשרה  העומק שיהא והוא בתוכה מחיצות לה יש שהרי

אמות: ד' הילוך מתוך מתלקט

* * *
ÂË המחיצות מבטלים המים אין מים מליאה הגומא היתה

בהם  מסתכל שאדם צלולים דברים שאר הדין והוא
אינה  פירות מליאה אבל המחיצות ונראים בתוכם ורואה
אפילו  התורה מן המחיצות מבטלים שהפירות היחיד רשות

ניכרות. המחיצות אין ועכשיו הואיל היום לפנותם דעתו

היחיד  רשות אינה בריקנית אפילו או מים במליאה (ואפילו
ד' הילוך מתוך מתלקט הוא עשרה העומק כן אם אלא

למעלה. שנתבאר כמו אמות

רשות  אינו אמות) ד' הילוך מתוך עשרה עמוק הוא (ואפילו
והנחלים  הימים כמו כרמלית אלא סופרים) (מדברי היחיד
עשרה  עמוקים אפילו סופרים מדברי היחיד רשות שאינן
שיתבאר). כמו עליהם ועוברים הואיל אמות ד' הילוך מתוך

שבכרמלית. לרקק הדין והוא

יותר  הילוך מתוך עשרה עמוק הוא אם לומר צריך (ואין
אינו  ואעפ"כ התורה מן היחיד רשות אינו שאז אמות מד'
מים  שכל לפי בו מהלכים שהרבים אעפ"י הרבים רשות

כלל): בהן להלוך נוח אין עשרה עמוקים שהן

ÊË בטל עשרה עמוק שאינו הרבים שברשות מים רקק
פי  על אף בו להלך הרבים רגילים אם ר"ה לגבי הוא
שאין  ד' רחב אינו אם ואפילו הדחק ידי שעל הילוך שהוא
הרבים  רשות הוא הרי עליו מדלגים אלא בתוכו מהלכים
אותו  מקיפים ואין עליו ועוברים בו בוקעים שהרבים כיון
על  המונח דף וכן הרבים שברשות הבור את שמקיפים כמו
שרבים  כיון הרבים רשות הוא הבור) על (או הרקק גבי
רשות  אינו בו בוקעים רבים שאין רקק אבל בו בוקעים

הוא  אם הוא כרמלית אלא עשרה עמוק שאינו אע"פ הרבים
ט': עמוק הוא ואפילו ד' רחב

* * *
ÊÈ עשרה עד אלא הרבים רשות אינו הרבים רשות אויר

לענין  הוא פטור מקום טפחים מי' למעלה אבל טפחים
איזה  אם הרבים שברשות כותל פני כגון מסויים שאינו דבר
משם  להוציא מותר האויר מן קולט או שם נדבק דבר
ראש  או שבכותל חור כגון מסויים דבר אבל היחיד לרשות
פטור  מקום מעשרה למטה אפילו ד' על ד' בו אין אם עמוד
מקום  אינו מעשרה למעלה גם ד' על ד' בו יש ואם הוא

הוא: גמורה היחיד רשות אלא פטור

ÁÈ מפולשים ואינם הרבים רשות כלפי שבכתלים חורים
אינם  טפחים ג' [גבוהים] (רחבים) הם אם לפנים
ד' בהם יש אם מדותיהם לפי נדונים אלא הרבים כרשות
למעלה  הם ואם כרמלית הם טפחים מי' למטה והם ד' על
הם  ד' על ד' בהם אין ואם היחיד רשות הם טפחים מי'
למטה  שהם בין מעשרה למעלה שהם בין פטור מקום

מעשרה:

ËÈ אינו וגם לרבים הילוך שאינו מקום כרמלית היא איזו
כאלמנה  כלומר כארמלית וזהו כהלכתן מחיצות מוקף
מחיצות  מוקף אינו זה כך נשואה ולא בתולה לא שאינה

הרבים. כרשות לרבים הילוך ואינו היחיד כרשות

להוציא  שמותר התורה מן פטור מקום הוא זה ומקום
לתוכו  ומהם הרבים ולרשות היחיד לרשות מתוכו ולהכניס
שאין  בין ד' בו שיש בין מהן אחד כל אצל בטל שהוא מפני
הוא  ד' על ד' בו שכשאין ביניהם חלקו שחכמים אלא בו
אצלן  בטל ואינו חשוב מקום הוא בו וכשיש פטור מקום

כרמלית. וקראוהו עצמו בפני רשות ועשאוהו

גבוהות  שאינן מחיצות המוקף ד' על ד' בו שיש מקום כגון
גבוה  ואינו ד' על ד' בו שיש עמוד או תל וכן טפחים י'

עשרה. עמוק ואינו ד' על ד' בו שיש חריץ וכן עשרה

* * *
אינם  והמים עשרה עמוקים שהם שאף והנחלים הימים וכן
מתלקט  עשרה העומק אין מכלֿמקום המחיצות, מבטלים
שרבים  אע"פ הרבים רשות אינן וגם אמות ד' הילוך מתוך
כמו  הליכתן תשמיש נוח שאינו לפי בספינות בהם מהלכים

מדבר. לדגלי דומה ואינו ביבשה

מתוך  טפחים י' מתלקט שעומקה גומא בהם יש אם ואף
והזורק  התורה מן גמורה היחיד רשות שהיא אמות ד' הילוך
אינה  סופרים מדברי מכלֿמקום חייב הרבים מרשות לתוכה
מחיצותיה  על ועוברים (הואיל כרמלית אלא היחיד רשות

כלל): מחיצות שם היו לא כאילו מלמעלה

Î שאינן קצורות או זרועות שדות דהיינו הבקעה וכן
הס  זוית קרן וכן טפחים י' גבוה גדר מוכה מוקפות

להם  ואין מחיצות ג' להם שיש מבואות כגון הרבים לרשות
רשות  וכן הרבים לרשות הפתוחה רביעית ברוח קורה או לחי
כרמלית: הן מדבר לדגלי דומה שאינה מקורה שהיא הרבים
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‡Î החנויות שלפני פנוי מקום דהיינו האסטוונית וכן
אינו  זה ומקום אצטבאות על הסוחרים שם שיושבים
שברשות  העמודים וכן הוא וכרמלית רבים להילוך עשוי
אצטבאות  וגם פרקמטיא התגרים תולים שבהם הרבים
הן  אלו אצטבאות הרי התגרים שם לישב לפניהם סדורות
ועד  משלשה וגבוהות ד' על ד' רחבות הן אם כרמלית

הרבים. שברשות ועמוד בתל לעיל שנתבאר כמו עשרה

כיון  הרבים רשות הוא העמודים שבין פנוי מקום אבל
רוחב  שם אין לעמוד עמוד שבין ואע"פ שם בוקעים שרבים
אפילו  שם אין ואפילו הרבים רשות רוחב כשיעור אמה ט"ז
הרבים  מרשות המפולש מבוי כשיעור ושליש אמה י"ג
הרבים  לרשות טפלים הם בהם בוקעים שרבים כיון אעפ"כ
בפני  חשוב מקום שהוא במבוי משא"כ אמה ט"ז הרחבה

הרבים: לרשות ובטל טפל ואינו עצמו

* * *
·Î וקירוייו בגובה טפחים י' תוכו שאין נמוך בית

גביו  על הרי ד' על ד' בו יש אם לעשרה משלימו
משום  ד' ורחב עשרה הגבוה עמוד גבי על כמו היחיד רשות
מחיצות  שם שאין כיון כרמלית הוא תוכו אבל אסיק גוד

עשרה. גבוהות

הכתלים  מן רחוק באמצע אפילו ד' על ד' בהם חוקק ואם
שבמקום  לפי היחיד רשות כולו נעשה יותר או טפחים ג'
היחיד  רשות הוא שם עשרה גבוה הוא ששם עצמו החקק
כרשות  שהם היחיד רשות כחורי נעשה והשאר גמורה

היחיד.

שבתוכו  הכתלים עם מצטרף החקק ששפת ואע"פ
או  טפחים ג' מהם רחוק שהוא אע"פ לעשרה להשלימם
הם  ששם הכתלים של החיצון צד ע"י מכלֿמקום יותר,
חלל  בו ויש הואיל היחיד רשות זה חקק נעשה י' גבוהים
ג' מחללו רחוקים שהכתלים פי על ואף טפחים י' גבוה
רק  א"צ שבת שלענין לפי כלום בכך אין יותר או טפחים
רחוקות  הן ואפילו המחיצות ע"י משתמרת הרשות שתהא
רשות  כחורי נעשה והשאר היחיד רשות נקראת הרבה ממנה

היחיד. כרשות שהם היחיד

צד  ע"י היחיד רשות נעשה תוכו אין בו חקק כשלא אבל
טפחים. י' גבוה חלל בתוכו ואין הואיל הכתלים של החיצון

ב  אפילו עשרה גבוהים הכתלים אין שלהם ואם החיצון צד
סמוך  הוא כן אם אלא היחיד רשות נעשה החקק אין
לגובה  שפתו מצטרף שאז טפחים מג' פחות לכתלים
י' גבוהים הכתלים שאין ואע"פ לעשרה להשלימם הכתלים

מצטרפים: מכלֿמקום החיצון, בצד אפילו

* * *
‚Î הבית מחיצות שאין בענין הבית מחיצות על הבולט גג

תחת  כשמסתכלין הגג על לעומדים ונראים ניכרים
אסיק  גוד אלו במחיצות אומרים אין שלנו גגין כגון רגליהם
ורחב  גבוה הוא אפילו היחיד רשות אינו הגג גבי על ולכן
נעשה  הבית מן לו פתוח חלון ואם הוא כרמלית אלא הרבה

הוא. היחיד ורשות היחיד רשות כחורי כולו

כרמלית  הם ד' על ד' בהם ויש הכותל מן הבולטים זיזין וכן
גבוהים  שהם שאף לפי להם פתוח הבית חלון כן אם אלא
לארץ  עד למטה מחיצה אחית גוד בהם אומרים אין עשרה
שנתבאר  כמו תחתיהם לבקוע יכולים והגדיים הואיל

למעלה.

בולט  כן אם אלא ככרמלית אינו הבולט שגג שאומר מי ויש
זו  בליטה שאז כרמלית או הרבים רשות לתוך טפחים ד'
פרוץ  הוא הגג ושאר הבולטים זיזים כמו כרמלית היא
גוד  בהם אומרים אין הבית שמחיצות זו לבליטה במילואו
ניכרות  ואינן הואיל הגג לשאר זו בליטה בין להפסיק אסיק
אינה  טפחים ד' בבליטה אין אם אבל הגג על שעומד למי
אלא  לו שאין אע"פ הגג ושאר פטור מקום אלא ככרמלית
כיון  מכלֿמקום אסיק, גוד בהם אומרים ואין הבית מחיצות
עד  עולה היחיד רשות הרי היחיד רשות שתחתיו שהבית
אינו  שתחתיו בדבר אלא אסיק גוד לומר הוצרכו ולא לרקיע
עמוד  כגון סביבה מחיצות בהיקף גמורה היחיד רשות
פרוץ  הגג ששאר שכיון (אלא בה וכיוצא הרבים ברשות
מקום  נעשה הוא אף פטור מקום שהיא לבליטה במילואו
כגון  הגג רוחות מב' פטור מקום היא הבליטה אם פטור
שגג  הבית רוחות מב' מהלכת כרמלית או הרבים שרשות
שאינו  רוחותיו מב' במילואו שנפרץ מבית עדיף לא זה
דבריו  על לסמוך ויש לו) שנפרץ כרשות אלא היחיד רשות

סופרים: בדברי להקל

* * *
„Î אם ככרמלית אינם כרמלית כלפי שבכתלים (חורים

ד' על ד' בהם יש כן אם אלא טפחים מג' למעלה הם
הרבים): רשות בחורי שנתבאר כמו מעשרה למטה והם

‰Î רשות ומקולי היחיד רשות מקולי בה הקילו כרמלית
מד' בפחות כרמלית שאין היחיד רשות מקולי הרבים
מעשרה  למעלה כרמלית שאין הרבים רשות ומקולי ד' על
כמו  מסויים שאינו דבר לענין הוא פטור מקום אלא
עמוד  ראש כגון מסויים דבר אבל הרבים ברשות שנתבאר
ואם  הוא היחיד רשות ד' על ד' בו יש אם  בכרמלית העומד
מקום  אלא כרמלית אינו מעשרה למטה אף ד' על ד' בו אין

פטור.

הרבים  ברשות אלא בכרמלית פטור מקום שאין אומרים ויש
דהיינו  וניעור מינו את מין מצא אומרים אנו בכרמלית אבל
ג"כ  שהיא מינו שהיא הכרמלית את מצא פטור המקום
עמו  מינולהצטרף ע"י ונתחזק וניעור התורה מן פטור מקום
חולק  שאינו ד' על ד' בו שאין דבר כל ולכן כמוהו ולהיות
הוא  אם כמוה ונעשה הכרמלית אצל הוא בטל לעצמו רשות
פטור  מקום מעשרה למעלה הוא אם אבל מעשרה למטה
העומד  בור אבל מעשרה למעלה תופסת כרמלית שאין הוא
כן  אם אלא כרמלית הוא אמה מאה עמוק אפילו בכרמלית
מקום  ואין התהום עד תופסת שהכרמלית ד' על ד' בו יש

עיקר. וכן שם נוהג פטור

מה  כל אלא היחיד ברשות פטור מקום אין הכל ולדברי
היחיד: רשות הוא היחיד ברשות שיש
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נשמות ‡Í(מג) בין ההפרש מהו להבין יש א"כ הנה
בצלם  אדם בבחי' הן שהנשמות למלאכי'
שלמטה  החי בבחי' רק שהן המלאכי' ולא אלקים

דגם  למעלה שמבואר מאחר כנ"ל מדבר מבחי'
התכללות  בחי' שהוא התקון בבחי' הוא במלאכים
שרשם  מצד רו"ש בבחי' ושעור במדה באו"כ ויש דאין
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כידוע  דאדם מ"ה שם ענין ג"כ שזהו כנ"ל דמל' באו"כ
הגופים  מן יותר גשמי גוף לאדם ניתן למה וגם
דכל  הנ"ל לפי להיפוך להיות ראוי היה הלא דמלאכים
לאין  היש בטול בבחי' הכלי צ"ל יותר עליון שהאור
נשמות  בין ההפרש עיקר הנה אמנם כו'. יותר
דבחי' מאו"כ כלולים המלאכים שגם אע"פ למלאכים
רק  שרשם עיקר אין אבל כנ"ל. עלאה ארץ שנק' המל'
בהם  שיש ואף בלבד. דמל' הכלים חצונית מבחי'
אך  כנ"ל. שלהם הבטול ענין שזהו ג"כ האור מבחי'
הכלים. בחצוניות המאיר האור חצוניות מבחי' רק זהו
(שהוא  האברים) בחיצוניות דנפש החיות (כחיצוניות
שבפנימית  האדם פנימית ולא שבאדם וחי צומח בחי'
אדם  פני פניהם ודמות י) א, (יחזקאל וז"ש הכלים.
מבחי' הוא הנשמות שרש אבל כו'). לבד דמות בבחי'
דאצי' העליון אדם פנימית בבחי' שהוא הכלים פנימית
וכמו  ואו"א דזו"נ מיח"ע נולדו שהנשמות (כידוע
האב  במוח כטפה כו'. אבינו אתה כי טז) סג, (ישעי'
כמ"ש  ממש. עצמות בבחי' כצלמו בדמותו שמוליד
באדה"ר  וגם כו'. בנו שם ומה שמו מה ד) ל, (משלי
פנימיו' מבחי' היא זו נשמ' נ"ח באפיו ויפח דכתי'

ממש אדם בחי' שהוא כו'.הכלים לעליון אדמה
ית' פיו מרוח ג"כ באים שהם שהגם המלאכים משא"כ
הבל  רק זהו צבאם. כל פיו וברוח ו) לג, (תהלים כמ"ש
הלב  הבל מחיצוניות שנמשך הדבור שבאותיות חיצוני
עיקר  הוא דוקא האדם ע"י וע"כ במ"א). (וכמ"ש כו'.
ולכבודי  בו וכמ"ש העליון מ"ה דשם התקון בחי'
דרו"ש  התכללות לבחי' אין וע"כ כו'. בראתיו
מ"ה  דשם דתקון התכללות לבחי' כלל ערך דמלאכים
שגם  דאע"פ כנ"ל. שלהם ואוי"ר תו"מ ע"י דאדם
לפ"ע  דאו"כ ויש דאין התכללות בחי' יש במלאכי'
חצוניות  בבחי' בשרשם שהם כמו רק היינו דוקא.
כלל  עצמו דאדם מדבר בבחי' שאינו שבמל' דאו"כ
הוא  הנשמות שרש אבל לבד). שבמדבר החי בחי' (רק
באורות  שכלולים העצמיים הכלים פנימית בבחי'
שהוא  העליון אדם בחי' דכללות ועצמיות הפנימיים
לברר  דוקא. התורה ניתנה להם ע"כ מדבר. בחי'
ומלאכים  העולמות כל ולהעלו' ולתקן טו"ר לעה"ד
שרש  שהוא דאדם דחכמה מ"ה שם בבחי' עליונים
עד  ההשתלשלות שבכל המדה דקו במא' התקון בחי'
עולם  מעלת יתרון עיקר שזהו וכידוע המעלות רום
שמברר  השבירה שם שהיה התהו עולם על התקון
מתקלא  שנק' ושעור במדה ניצוצות לרפ"ח ומתקן
ובזה  (כמשי"ת). כו'. מתקלא הוה דלא עד וכמא'
גוף  לאדם ניתן למה הנ"ל השניה הקושיא גם יתורץ
להיות  ראוי שהיה דמלאכים. הגופים מן יותר גשמי

ג"כ  בגופו מלובש האדם שנפש להיות כו' להיפוך
ויש  אין בחי' שהוא וצורה חומר שנק' או"כ בבחי'
דחכ' אין בבחי' הוא דאדם הנשמה אך במלאכים כנ"ל
כו'. מאין והחכמה יב) כח, (איוב אמר שע"ז עלאה
כמ"ש  דאצי' אבא פנימיות בחי' הוא הראשון (ששרשו
נפש  מבחי' הרבה למעלה הוא כו') אבינו אתה כי
אין  שנק' בעצם בטול בחי' והוא כו'. דמלאכים וצורה
שגם  במלאכים זה שאין האלקי ניצוץ בכל שיש בעצם
שרשו  מצד גם היש בטול בחי' רק אינו הרוחני בנפשם
ואינו  שפע לכלל הבא בחיצוניות רק שהוא דמל' באור
גוף  ניתן דוקא לאדם וע"כ כנ"ל. אדם דבחי' עצמיות
הכלל  שזהו לפי ארמ"ע. דד"י גשמי' מבחי' יותר גשמי
דהיינו  למעלה בשרשו עליון היותר אור שכל בכ"מ
(שהוא  דא"ס העצמות אין לבחי' יותר שקרוב
לבא  יוכל יותר כנ"ל) וזו"נ דחו"ב הכלי' בפנימיות
להפכו  נפרד ויש גס היותר הכלי בבחי' גם מטה למטה
האין  בבחי' בשרשו עליון שאינו אור וכל אין לבחי'
שאינו  דבר רק לאין מיש להפוך יוכל לא כ"כ האלקי
זה  ויובן לגמרי. נפרד יש ולא כ"כ נפרד יש בבחי'
וגס  הגיא איש גם יפול ביותר מרומם מלך לפני עד"מ
שר  לפני משא"כ ממציאותו. ויבוטל ביותר הרוח
אבל  כ"כ. וגיאותו מגסותו יפול לא כ"כ מרומם שאינו

ו  בגאות שאינו גם מי וגיאותו מגסותו יפול כ"כ גסות
בנפש  הנמשל וכ"ה כו'. כ"כ מרומם שאינו שר לפני
ביותר  ובטול אין בבחי' למעלה שרשה מצד האדם
חכמה  בבחי' ב"ה א"ס לעצמות יותר קרובה להיותה
ביותר  ויש וחומרי גס גוף לה ניתן ע"כ בעצם מה כח
להפוך  האלקית בנשמה כזה דאין בכח שיש מפני
בענין  במ"א (וכמ"ש החומרית. לנה"ט גם ולבטל
שפל  דבמקום כו'. מלאך ולא אני מצרים בארץ ועברתי
אור  מעצמות שיבוא צריך היה דמצרים בנש"ט כזה
וכמו"כ  כו'. ממציאותם נתבטלו נש"ט שגם כו'. העליון
גסות  לפרעה להכניע דוקא משה שע"י המופתים בענין
אל  המדברי' הם כז) ו, (שמות אמר ולכך קשה. היותר
אין  דבחי' מה כח שהיה דוק' משה הוא כו'. פרעה
וגסות  מיש לעשות כ"כ גבוה במדרגה משה דנשמת
מה  בבחי' שאינו זולתו ע"י ולא לאין בטול דפרעה
הכלים  מחיצונית שהן המלאכים אבל כו'). כ"כ ואין
אין  כ"כ דאלקות העצמי האין בבחי' שאינם כנ"ל דמל'
הרוחניים  ורוח דאש רוחני לגוף להפוך רק ביכולתם
וחומרי  גס לגוף לא אבל כנ"ל שלהם החומר שהוא
חומריים  גופים למלאכי' היה אם וע"כ כו'. האדם כגוף
ובטול  אין בבחי' נפשם גם היה לא האדם כגוף
ויש  גסות מצד גופם אחר נמשך נפשם היה כי לאלקות
ומורידו  דנפשם אין בחי' על גובר שהיה החומרי דגוף

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



c"agרכד i`iyp epizeax zxezn

כו' בנפילים שמצינו כמו בחומריו'. למטה וממשיכו
מצד  האדם נשמת משא"כ לגמרי. למטה שנפלו כנ"ל
כו' דח"ע פנימית בבחי' אלקות דעצמות באין שרשה
האב  במוח כטפה אבא דאור הכלים פנימית (שהוא
החומרי  הגסות גם להפוך ביכולתה יש ע"כ כנ"ל).
כמו  לאין. ממש הבטול בחי' הוא גם להיות דגוף
על  גובר נשמתם אור שהיה וצ"ג בנביאים שמצינו
קטן  ניצוץ בכל גם ולפ"ע כו'. בתכלית לזככם גופם
מבחי' היא טהורה בי שנתת נשמה שאומ' מישראל
בע"ח  וז"ש וד"ל. כו' דקו"ח הצמצום שלפני טה"ע
בפנימיות  ששרשה לפי תקון. א"צ עצמה דהנשמה

לעה"ד  לברר רק ירדה ולא כנ"ל דחכ' דתקון הכלים
שאין  לתקן ביכולתה שיש לפי החומרי שבגוף טו"ר
רק  גופות להם ניתן לא ע"כ כלל. במלאכים זה כח
בטול  לעשות דנפשם האור שיוכל כפי ורוחניות בדקות
שלמטה  החי בבחי' רק שרשם שאין מצד כו' היש
המלאכים  שבקשו (וזהו כנ"ל. דאדם מדבר מבחי'
ב) ח, (תהלי' כמ"ש ב) פח, (שבת דתורה הוד לבחי'

כו  גזל להם והשיב השמים על הודך יש תנה רציחה '
לעה"ד  לברר ניתן התורה שעיקר והכוונה כו'. ביניכם
מטעם  בנשמות רק כלל המלאכי' ביכולת זה ואין טו"ר

וד"ל: הנ"ל
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ שראו לפי י"ל זו, פשרה עשו דוקא קרח שבני
וכמ"ש  מאד, גדול הוא איך התשובה כח את
קרח, בני על שקאי במדרש ופי' טוב, דבר לבי רחש
לפי  בדבור, אפי' להתוודות פנאי להם הי' שלא לפי
ומלמעלה  מלמטה, הגיהנם וראו הארץ נפתח שמלמטה
לבם  שרחש רק להתוודות פנאי להם הי' ולא האש, ירד
להם, הועיל ואעפ"כ בתשובה רק שהרהרו טוב, דבר
ועוי"ל  כו'. פשרה עשו ע"כ התשובה כח שראו ולפי
רבן, הי' משה כי לקרח, משה בין ממוצעי' שהיו לפי
הי' שלא מרחוק עומדים הי' קרח שבני במדרש וכמ"ש
הוא  ומשה אביהם, הוא שקרח יעמדו, מי עם יודעים
ואח"כ  מרחוק, עמדו ולזה תורה, ממנו שלמדו רבן
לקרח  משה בין ממוצעים שהיו ולפי בתשובה, חזרו
נא' ה' שובה פסוק כי כו' ה' שובה או' משה והנה
וכמ"ש  חסד בחי' הי' שמשה לפי למשה, תפלה בשיר
ומצד  הגבורה, מצד הי' וקרח משיתיהו, המים מן כי
והם  כו', שובבים בנים שובו מלמעלה מבקשי' הגבורה
עשו  ע"כ הגבורה, למדת החסד מדת בין ממוצעים היו
לעצמינו  נשוב אנו ולא לעצמך תשוב אתה לא פשרה

כו'. ישענו אלקי שובנו כאחד שניהם אלא כו'
‰‰Â שיגמה"ר אחת דעה דעות, ב' יש יגמה"ר בענין

אינו  הוי' והוי' וחנון, רחום מאל מתחילי'
מתחילין  שיגמה"ר שסובר דיעה ויש הי"ג, מחשבון
מחשבון  ג"כ הוי' שמות ששני לפי"ז והנה הוי'. מהוי'
ובינה, חכ' כתר בחי' הוא אל הוי' שהוי' נמצא הי"ג,
הגבורה, מדת בחי' הוא וחנון חסד, בחי' הוא ורחום
חסד  בחי' שהוא חנם מתנת הוא חנון שהרי להבין ויש
דין  בחי' שהוא הגבורה למדת זה שייך ואיך האמיתי,

ע  בע"מ איתא דהנה הוא הענין אך נא כו'. הראני "פ
אתה  במה דרכך את נא הראני משה שביקש כבודך את

וחנון, רחום במדת הקב"ה לו ואמר העולם, את מנהיג
רחמים, במדת עמו מתנהג אני אזי זכות לו יש שאם
הרחמנות  מדת אעפ"כ רחמנות שהוא אף רחמים דהנה
אין  אם אבל זכות, איזה לו שיש מי על כ"א נופל אינו
ואם  רחמים, בחי' כלל עליו נופל אינו זכות שום לו
אני  חנון במדת אזי כלום לו שאין זכות שום לו אין
שמדת  נמצא כו'. חנם מתנת הוא חנון עמו, מתנהג

כו'. זכות שום לו כשאין הוא חנון
‰‰Â בית בשמחת שמח כשהי' שהלל ארז"ל

ואם  כאן הכל כאן אני אם אומר הי' השואבה
הלל  שהרי מובן זה אין ולכאו' כאן. מי כאן אני אין
שזהו  כאן, הכל כאן אני אם אמר ואיך ושפל, ענותן הי'
זה  שגם תירץ נ"ע הזקן ואדמו"ר כו'. וגסות יש כמו
וקטן  שפל שאני דהיינו כאן אני אם שפלות בדרך אמר
כאן  הכל השואבה, בית לשמחת זכיתי ואעפ"כ מכולם,
שהי' עצמו מחזיק שהי' כיון לזה, זכו שכולם כ"ש
הוא  אם ע"כ ממנו, יותר במעלה הם והכל מכולם שפל
כאן. הכל כאן אני אם וזהו לזה, זכו שהכל כ"ש זכה
כיון  כאן, מי כאן אני אין אם מ"ש י"ל עדיין לפי"ז אך
ממה  ראי' זה אין א"כ מכולם שפל א"ע מחזיק שהי'
שכך  הוא הענין אך כו'. זכו לא שכולם הוא זכה שלא
הדין, מדת עפ"י מתנהג ממילא כאן אני אין אם אמר
זכו, לא כולם כאן, מי מדה"ד ע"פ שמתנהג כיון וא"כ
ולכולם  בעיניו זכו לא שמים הן מדה"ד שעפ"י לפי
שנחשב  וכמשארז"ל ועון, חטא איזה למצוא יכול
ועון  חטא שהוא אף אדע במה שאמר על חטא לאברהם
עשו  את שאהב מה לעון נחשב ליצחק וכן מאד, קל
הי' שאז אף אחיות שתי נשא יעקב שונאו, שהקב"ה
עתידה  שהתורה לפי לעון לו נחשב אעפי"כ אך מותר,
לזכות  א"א מדה"ד שעפ"י נמצא נשא, והוא לאסור
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c"agרכו i`iyp epizeax zxezn

כלום, לבורא לברי' שאין במדרש שארז"ל וזהו כלל,
כלום, בורא על לו אין ג"כ רבינו משה אפילו והיינו
בחי' ואתחנן אמר לא"י ליכנס כשביקש משה ולזה
לפי  כלום לתבוע לו אין זכות שעפ"י לפי חנם מתנת
מה  יובן ובזה בעיניו. זכו לא שמים הן מדה"ד שעפ"י
מדת  שעפ"י לפי הגבורה, למדת שייך הוא חנון שמדת
שום  לו שאין בוראו על כלל אדם לשום לו אין הגבורה

אז  זכות שום לאדם שכשאין לעיל מבואר והנה זכות,
חנוך  שמדת נמצא חנם, מתנת חנון במדת עמו מתנהג
הן  הגבורה מדת שעפ"י לפי דוקא, הגבורה למדת שייך
וזהו  כו', חנון במדת עמו להתנהג וצריך זכו לא שמים
נמשך  הגבורה שבמדת לפי חסד, ג"פ הוא שגבורה
וזהו  חנון, מדת מבחי' הדינין להמתיק החסד תגבורת

כנ"ל. בתגבורת נמשך שהחסד חסד פעמים ג'

(`) gxw ipa exn` 'ok z"cna `zi`

'd d"t 'iq 'iliz .c"qa
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‡Â‰Â'בגמ ואי' ויאכלו, העץ תחת עליהם עומד
שהיו  ור"צ ור"י בר "א מעשה ע"ב דל"ב קדושין
עומד  ר"ג והי' גמליאל רבן של בנו במשתה מסובין
יושבים  שאנחנו יהושע לך מה לר"י אר"א כו', ומשקה
עומד  והוא אאע"ה גבי ממ"ש לו והשיב עומד, ור"ג
ומשמש  שעומד מה שהעמידה מזה משמע כו', עליהם
וא"כ  ומשקה, שמאכיל מה לבד בפ"ע ענין הוא
ענינים  ב' הי' המלאכים עם אברהם שעשה בהחסד
שזהו  עליהם שעמד מה עוד הי' שהאכילם מה דלבד
דמ"ש  צ"ל גם אלו. ענינים ב' מהו וצ"ל בפ"ע, דבר
והשענו  נא' כבר שהרי מיותר לכאו' הוא העץ תחת
ויאכלו, עליהם עומד והוא כאן והול"ל העץ, תחת
ילה"ק  כ"ז ולהבין העץ. תחת הפעם עוד נא' ולמה
בבחי' שהוא ונת' מספר, ל' הוא ספירה דשם משנת"ל
הכלים, בבחי' דשייך הגבלה הוא דמספר הכלים
הוא  ההעלם גילוי כ"א התחדשות אינו דמספר ולהיות
דעיקר  ונת' כו', ההעלם גילוי בבחי' שהן דאצי' בכלים
מל', בבחי' הוא דבר הגבלת שהוא המספר ענין
כ"א  הגבלה שהוא מספר שייך אינו מהמל' ולמעלה
כו'. יספר לא אשר מספר בחי' שהוא האורות מספר
למנות  שדרכו וכל למנות שדרכו את ענין שזה ונת'
תורה  ושע"י כו', הכלים ומספר האורות מספר שזהו
שגם  דהיינו במספר מספר לא בחי' ממשיכים ותשובה

כו'. יספר לא אשר בבחי' יהי' דעוה"ז המספר
וכמ"ש ÈÙ‰Â'צא) והגדה סיפור ל' הוא בספירות הב'

לשונו  וזה הרש"ט בשם שם הפרד"ס
השמים  משום ספירות אקרי אמאי מצאתי בבהיר
יבאר  והמכתב שהדבור כמו והכוונה אל, כבוד מספרים
בתוך  הנעלמים הדברים מורגש להיות בהגבלתו
שכן  השי"ת, על מורים השמים כן החכם מחשבת

וכ' כו', הנעלמות המחשבות מגלות הם הספירות
הבלתי  את ומגבילות מספרות שהספירות ע"ז הפרד"ס
המח' גילוי הוא שהדבור דכמו הוא והענין כו'. מוגבל
מה  יודעים אינו חושב דכשאדם בהעלם היא שהמח'
בענין  וכידוע כו', המח' העלם מגלה והדבור חושב הוא
חשך  בחי' הוא דבריאה יצרתיו בראתיו ולכבודי
כו', דבריאה ההעלם גילוי בחי' הוא ויצי' והעלם,

העלם  בבחי' היא בריאה בחי' שהיא ונק'שהמח' עדיין
שהאותיות  מפני הוא דמח' ההעלם וסיבת חשך, בורא
שם  שיש היות עם עדיין, מציאות בבחי' אינם דשם
גילוי  בבחי' להיות עדיין מציאות בבחי' אינן אותיות
עד  מציאות בבחי' הן האותיות ובדבור הזולת, אל
המחשבה  העלם והרי כו', הזולת אל שמורגשים
בחי' שהן דאצי' הע"ס כן כו', הדבור ע "י ממש מתגלה
שבלתי  עליונים האורות העלם מגלים הם הכלים
ולא  המשכה בבחי' יהיו לא מצ"ע האורות הרי הכלים
ומתגלים  נמשכים הכלים וע"י כו', התגלות בבחי'
להיות  הוא האורות דטבע ידוע דהנה והענין כו'. למטה
הנפש  בכחות עד"מ וכמו כו', למעלה הסתלקות בבחי'
ה"ה  במדרי' עליון שהוא ואור כח שכל רואים אנו
ה"ה  במדרי' שלמטה כח וכל ועלי', התעלמות בבחינת
הרי  ומדות בשכל וכמו והמשכה. התגלות בבחי'
מדות  להיות שא"א והתגלות, יציאה בבחי' הן המדות
באיזה  והתפעלות התעוררות הם שהרי בהתעלמות
ולכן  כו', והתגלות יציאה בבחי' ה"ה וא"כ דבר,
דרועא  חסד כמו חיצונים באברים המדות נמשלים
שכן  מהגוף ויוצאים הבולטים איברים שהן כו', ימינא
וענין  כו', והתגלות בליטה בבחי' שהן המדות ענין
דבד"כ  ממנו, שלמטה לדבר שנמשך הוא המדות
אותו  שמשפילים דהיינו בנפש שפלות בחי' הן המדות
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זולת, בלי א"א המדות ופעולת כו', העצמי ממהות
דבר  לאיזה ובהמשכה בהתגלות הוא שפעולתם והיינו
שאינם  היינו התגלות בבחי' אינם המוחין משא"כ כו',
כו', בעצמו העלם בבחי' כ"א והתגלות יציאה בבחי'
הכחות, בשארי גם התעלמות פועלים המוחין ואדרבה
בעצמו  לעצור בכחו והחכם כסיל יוציא רוחו כל וכמו
א"ע  שמקשר הוא המוחין וענין כו', עניניו ולהסתיר
שלמעלה  מה להבין המוחין שז"ע ממנו שלמעלה לדבר
אינו  המוחין ופעולת כו', לזה עצמו ולדבק ולקשר
בבחי' טבעם דגדלות ומוחין כנודע, לעצמו כ"א לזולתו
אור  שהוא כח כל הרי במ"א, ומבו' כידוע דוקא הבדלה
כו'. ועלי' התעלמות בבחי' הוא טבעו יותר עליון
והסתלקות  עלי' בבחי' הוא למעלה האור טבע וכמו"כ
לפי  וכלים האורות על ומדות דמוחין המשל (ויצדק כו'
בחי' וגרמוהי המוחין בחי' הוא דחיוהי בע"ח שפי' מה
דחיוהי  ז"ל רבינו שפי' מה דגם במ"א ומבו' הכלים,
בע"ח, מ"ש עם מתאים ה"ז כלים וגרמוהי האורות הן
כלים  בחי' עיקרם ומדות אור, בחי' עיקרן המוחין כי
האש  טבע כמו אוכלה אש אלקיך ה' כי וז"ש כו').
הדקות  מצד שזהו היסודי באש להכלל למעלה לעלות
הם  היסודות דכל כו', העלי' טבע בו יש לכן שבו
כו', למטה הירידה טבע בהם יש ומשו"ז חומריים
בבחי' והוא ורוחני דק מציאות הוא האש משא"כ
כו', מקורו בו שנרגש נא' וכאלו מקורו אל הערך קירוב
ומקורו, בשרשו וליכלל לעלות העלי' טבע בו יש ע"כ
בהם  נאחז ה"ה ופתילה שמן כמו הנאחז דבר כשיש רק

ומתפעל  האש את המקבל דבר כשיש דהיינו כו', למטה
ונמשך  יורד ה"ה בהאש ונכלה נשרף להיות ממנו
תמיד  מתנענע כ"א בהפתילה נח אינו אז וגם כו', למטה
מהפתילה  ליפרד בטבע חפץ האש שאור למעלה,
וכמ"ש  כו' הכללי האש ביסוד למעלה בשרשו ולידבק
האור  בבחי' הדוגמא הוא וכמו"כ פי"ט. בסש"ב
העצמי  אין שהרי לבד הארה בחי' שהוא להיות למעלה
שהוא  ולהיות כו', לבד הארתו כ"א ומתפשט נמשך
דבוק  שהוא האור ענין כל (שזהו במקורו דביקות בבחי'
עלי' בבחי' הוא לכן מקורו, בו ונרגש כנודע) במקורו
והמשכה  ירידה בבחי' להיות ולא במקורו, והסתלקות
תשוקתו  כל כ"א ממקורו, מתרחק הוא שבזה למטה
ורק  באורך), (וכמשית"ל כו' במקורו כלול להיות הוא
בא  דוקא עי"ז האור בהם שנאחז דבר שהן הכלים ע"י

כו'. למטה להיות והמשכה ירידה בבחי' האור
.¯ÂˆÈ˜ מגלות שהן סיפור ל' מהרש"ט בספי' הב' פי'

שהן  הפרדס וכ' הנעלמות, המחשבות
שמגלה  הדבור וכמו מוגבל, הבלתי ומגבילות מספרות
טבע  הרי הכלי לולא כי האור, מגלים הכלים כן המח',
וכמו  עלי', בבחי' הוא עליון ואור כח דכל לעלות האור
לדבר  והמשכה התגלות הן המדות ומדות, שכל
בדבר  ודביקות עלי' בבחי' הוא והשכל ממנו, שלמטה
הקירוב  מפני לעלות האש טבע וכמו ממנו, שלמעלה
במקורה, הדבוקה הארה להיותו האור כמו"כ למקורו,
בבחי' הוא הכלים וע"י והסתלקות, עלי' בבחי' ה"ה

והמשכה. ירידה
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àðåä áø øá äáø øîà" מפתחות לו שמסרו לגזבר דומה שמים יראת בו ואין תורה בו שיש אדם כל
ותרעא  דרתא, ליה דלית  על חבל ינאי, ר' מכריז עייל . בהי לו. מסרו לא החיצוניות ומפתחות הפנימיות 

עביד" .1לדרתא

הוא  שמים ירא אם כך לפנימים, נכנסים להם שדרך חיצונים לפתחים דומה שמים יראת רש"י: פירש
הפנימיים. את לפתוח נכנס פתח באיזה עייל, בהי לתורתו. חס אינו לאו ואם ולעשות, לשמור חרד נעשה

שמים, יראת לו ואין תורה, ולומד למד הוא תורה, לו שיש אדם אודות אומר הונא רב בר רבה
ברוךֿהוא. מה' לירא שמים, יראת לו שחסרה כוונתו
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ע"אֿב.1) לא, שבת
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יראת  מדי פחות לו יש שלו התורה לידיעת שביחס אם ובין בכלל, שמים יראת לו שחסרה אם בין
שלו. הלימוד ליכולת בהתאם אינה שמים שהיראת שמים,

לדעת  כדי המצוות, קיום בשביל הוא ללמוד, לדעת התורה, ידיעת של הענין שעיקר היא, האמת
העליון. רצון ברוךֿהוא, ה' רצון הן המצוות שכן שלהן. הדינים פרטי עם המצוות כל את

כפי  בדיוק להתבצע מוכרח שהרצון בכך הכוחות, מכל שונה הרצון שכוח רואים אנו הנפש בכוחות
רצון. של האמיתי הענין זה אין הרי הוא, שהרצון כפי בדיוק מתבצע אינו הרצון אם הוא. שהרצון

ושמיעה. ראיה או מידות, או שכל האחרים, לכוחות דומה אינו רצון

כלליות  השכלות שיש זאת מלבד גדולות, והשכלות קטנות השכלות רבות, דרגות יש השכלה במושג
יותר. ונעלות יותר נחותות

שקשורה  השכלה זו כי מגושמת. השכלה נחותה, כללית השכלה היא המעשה חכמת של השכלה
גשמי. בדבר

קשורה  זו שחכמה כיון הכל, ככלות אבל גדולות, השכלות להיות יכולות המעשה בחכמת שגם אף
ביותר. הנחותה החכמה שזו המעשה, חכמת היא הרי מעשה, של בדבר

אלקות. חכמת ובפרט ביותר, הנעלות הכלליות ההשכלות אחת היא הנפש חכמת

האדם  שגם כך היטב, שמבוארות כאלה השכלות ישנן אלקות בחכמת וגם הנפש בחכמת גם אמנם,
האלקות  וחכמת הנפש חכמת של הכללית החכמה זאת עם אך היטב, זאת מבין ביותר והפשוט הרגיל

עדינות. חכמות הן כלומר נעלית, חכמה היא

חכמה  בכל וגם יותר, ומגושמות נחותות וחכמות יותר, ועדינות נעלות חכמות יש בכלל, בחכמות
שכל. היא גם בשכל, ביותר הנחותה הדרגה אפילו זאת, עם יותר. ונחות יותר נעלה יש בפרט

א  במידות גם בתכלית כך לא כשהן שגם הנחותות, דרגות יש בהם גם והשמיעה, הראיה בכוחות ו
ושמיעה. ראיה כוחות נקראות עדיין הן השלימות,

הרצון. כפי בדיוק הוא כשהמעשה רק רצון נקרא רצון אך

העליון. רצון הן מצוות

לעשות  איך לדעת כדי תורה ללמוד צריך העליון, לרצון בהתאם המצוות את לקיים שיתאפשר כדי
לעשות. ציוה ברוךֿהוא שה' כפי המצוה את

רבים  שאנשים למעשה, הלכה הנוגעים ודינים הלכות לימוד להיות צריך התורה לימוד עיקר לכן
התורה. דיני את יודעים אינם כי גמורים, איסורים שהם דברים וכמה בכמה בשוגג נכשלים

.øåöé÷ שמים ליראת קורא ינאי ר' החיצוניות. ומפתחות הפנימיות מפתחות הם שמים ויראת תורה
הוא  רצון העליון. רצון הן מצוות מצוות. לקיים איך לדעת היא התורה לימוד תכלית דלת. ולתורה דירה

תורה. עלֿפי שזה כפי בדיוק, רק

.a

ïéáäì:הענין את יותר ברור

ענינים. שני הם וידיעתה התורה לימוד
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הבורא  רצון כפי המצוות קיום לצורך התורה דיני את לדעת כדי ללמוד הוא, בתורה אחד ענין
ברוךֿהוא.

התורה. ידיעת לשם תורה לימוד הוא השני הענין

ענין  הוא התורה ידיעת לשם תורה ולימוד כללי, ענין הוא התורה דיני את לדעת כדי תורה לימוד
אחרות. מצוות כמו בדיוק פרטית מצוה הוא התורה שלימוד כיון פרטי,

שמים יראת בו ואין תורה הלומד "אדם אומר: הונא רב בר שרבה מה מפתחות זהו לו שמסרו לגזבר [דומה

לו] מסרו לא  החיצוניות ומפתחות ";הפנימיות

ידיעתו  המצוות, לקיום לו נוגע לא הדבר אבל תורה, חידושי מחדש והוא תורה לומד אמנם הוא –
מצוה. בהידור זהיר שיהיה לו נוגעת לא הדינים פרטי כל את

שמים, יראת לו חסרה כי מצוה, הידור אודות חושב שאינו ובודאי עצמה המצוה בקיום גם מקל הוא
כמה  למצוא שמים, יראת להעדר התורה ידיעת כל את מנצל הוא הרי – שמים יראת לו שחסרה וכיוון

לכתחילה. אצלו נעשה הדיעבד כשר, דבר הם שבדיעבר הדינים וכל קולות, כמה ולחפש היתרים

שהגמרא  כפי האסור, את ולהכשיר הטמא את לטהר ביכלתו שלו הגדולה התורה ידיעת מספרת 2עם
השרץ  את לטהר שלו, הגדולה התורה בידיעת ביכלתו, שהיה גדול כלֿכך למדן תלמיד היה שביבנה

טעמי  וחמישים ם.במאה

התוספות  כך על טימאה?3שואל שהתורה השרץ את לטהר שיכול זו, היא חריפות איזו

שבתורה. שמים היראת אלא התורה, של ההבנה לא שמים. יראת הוא התורה יסוד

יתברך. חכמתו היא שהתורה לדעת יש תורה כשלומדים

לימוד  ומצות אותה, להבין יוכל האנושי שהשכל כזה באופן התורה את נתן ברוךֿהוא ה' אמנם
צריך  העיקרי היסוד אבל לומד; שהוא סוגייה כל ובהירה, ברורה בצורה היטב, יבין שהוא היא התורה

יתברך. חכמתו היא התורה וחכמת הוי' דבר היא שהתורה שידע להיות

מי 4נאמר  אחר שחוזר כאדם הקורא, אחר כעונה להיות  צריך התורה לימוד אמרתך". לשוני "תען
.5שמקריא 

שלומדים, התורה בעניני ההבנה כל את להשקיע הוא התורה וידיעת התורה לימוד של הענין עיקר
שלומדים. בסוגייה פרט כל לעצמו ולהסביר

הגמרא  דבר 6כך לכל טעמים ושמונה ארבעים הסביר מאיר, רבי של תלמידו שסומכוס, מספרת,
טהור. הוא התורה שעלֿפי דבר לכל טעמים ושמונה וארבעים טמא, דבר הוא התורה שעלֿפי

ביראת  תורה לימוד של האמיתיות הוא טעמים, בריבוי התורה עניני את לעצמו שמבאר זה, דבר
– שמים יראת  של  ענין  הוא זה גם בבירור, לעצמו שמסביר הטעמים ידי על הסוגייה הבנת  כי שמים,

יתברך. חכמתו שזו התורה, חכמת את שחשים

.øåöé÷ לקיים איך לדעת כדי הוא התורה לימוד שונים. ענינים שני הם התורה וידיעת התורה לימוד
יסוד  איסור. להתיר ניתן  התורה ידיעת מצד תורה. תלמוד של הפרטית המצוה היא התורה ידיעת מצוות.

יתברך. חכמתו את בתורה חשים ואז שמים יראת הוא התורה
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ע"ב.2) יג, עירובין
השרץ.3) את לטהר שיודע ד"ה שם,
קעב.4) קיט, תהלים

ג.5) ע' פא, סוכות תורה, לקוטי
שם.6) עירובין



c"agרל i`iyp epizeax zxezn

.b

ìò הגמרא אומרת שמים, יראת לו ואין תורה הרבה 1הלומד לו שיש בית על לממונה דומה שהוא
רק  לו ומסרו מזו, לפנים זו לא דלתות, החיצוניות הדלתות מפתחות  את הפנימיות. הדלתות מפתחות את

יכנס? דרך ובאיזו לו, מסרו

לבית. שער עושה והוא בית לו שאין לאדם אוי אומר: ינאי ר'

בגמרא  רש"י אומר שכך לדירה, הדלת היא והתורה הדירה, היא שמים שיראת היא הדברים ,7כוונת
שמים. ליראת ידה על להגיע שער היא שהתורה

הגמרא. של הקודם למאמר בניגוד הוא זה ינאי רבי של מאמרו אך

החיצוניים! מפתחות שמים ויראת הפנימיים מפתחות היא שהתורה מובן, זה מאמר לפי

אבות  בפרקי יראה".8המשנה אין חכמה אין אם חכמה, אין יראה אין "אם אומרת

שתהיה  מוכרחים והדרגה. בסדר להיות צריכה עבודה כל והרי העבודה, את להתחיל ניתן איך זה, לפי
יראה, אין חכמה אין שאם כיון להיות יכולה לא העבודה יראה, היא ההתחלה ואם סוף, ויהיה התחלה

חכמה? אין יראה אין אם כי להיות יכולה לא העבודה חכמה, היא ההתחלה ואם

הוא: הענין אלא

תתאה יראה – ביראה דרגות שתי עילאה[תחתונה]קיימות דרגות [עליונה]ויראה שתי וקיימות ,
עילאה. ליראה הקדמה היא ותורה לתורה, הקדמה היא תתאה יראה התורה. היא בחכמה,

עליון.9נאמר  ודעת תחתון דעת דעות: שתי הוי'". דעות אֿל "כי

מאין. היא היש והתהוות ומציאות, יש שלמטה הנבראים, הבנת היא תחתון, דעת

אין. קוראו הוא לכן מהו, יודע אינו שהנברא מה משמעו, – אין

שכתוב  כמו היא זו הוא 10יראה שנברא, מה שכל מהתבוננות באה שהיא הארץ", כל מה' "יראו
לתורה. הקדמה והיא תתאה יראה היא זו יראה מהארה.

למטה  האמיתי, היש זהו – יש למעלה אין. ולמטה יש שלמעלה העליונה, הדעה היא עליון דעת
חשיב  כלא קמיה שכולא זהו – .11אין

במציאות  הביטול ענין נפעל האמיתי, היש שהוא כפי ברוךֿהוא איןֿסוף בענין וההכרה מההתבוננות
זו. יראה לדרגת הקדמה היא שתורה עילאה, יראה דרגת שזוהי ממש,

ה  עילאה.אלו ויראה תתאה יראה – ביראה הדרגות שתי ן

התורה. ללימוד הקדמה היא זו ויראה תחתון, דעת של בענינים מההתבוננות באה תתאה יראה

זו. ליראה והכלי ההקדמה היא והתורה עליון, דעת של בענינים מההתבוננות באה עילאה יראה

.øåöé÷ מבוארים שמים, יראת לו ואין ללמוד שיודע מי על אומרים ינאי ור' שהגמרא המשלים שני
תתאה  יראה עליון. ודעת תחתון דעת יראה'. אין חכמה אין אם חכמה, אין יראה אין 'אם המאמר עלֿפי

עילאה. ליראה כלי היא ותורה לתורה, הקדמה היא
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ע"ב.7) עב, יומא
יז.8) משנה ג, פרק
ע"א.9) פג, עצרת שמיני תורה, לקוטי ג. ב, א שמואל

ח.10) לג, תהלים
בא 11) הקב"ה "אין ד"ה מאמר וראה ע"ב. יא, א חלק זוהר,

.(6 ע' (לעיל 24 הערה בטרוניא"
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.c12

áéúë13."אלקינו הוי' את ליראה האלה החוקים כל את לעשות הוי' "ויצונו

שכתוב  כמו מיוחד, שם יש מהם אחד שלכל סוגים, שלושה קיימים והחוקים 14במצוות העדות  "אלה
משה". דבר אשר והמשפטים

עדים  הם המצוות של השמות ומשפטים.15שלושת חוקים ,

תפילין, שבת, כמו מרעיתו, וצאן עמו ובינינו, ברוךֿהוא הבורא בין כסימן שהן המצוות הן עדות
סוכה. מילה, פסח,

ישראל, אהבת צדקה, ואם, אב כבוד כמו להן, מסכים האנושי השכל שגם המצוות הם משפטים
הרע. לשון וגזילה, גניבה

ברוךֿהוא. הבורא גזר כך הכתוב. גזירת זוהי טעם. להן שאין המצוות הם חוקים

שהמדרש  הבורא 16כפי גזר כך אלא מטהר, המקוה ולא מטמא המת שלא וטהרה, טומאה בענין אומר
זאת. לשנות כוח אין אחד ולאף ברוךֿהוא,

שכתוב  כמו וחוק. גזירה חוקה, המושג משמעות התורה".17זו חוקת "זאת

שהשטן18רש"י  משום אדומה מפרש פרה מצות מהי – ישראל בני את שואלים העולם ואומות
זו? במצוה יש טעם ואיזה

אלה  ואילו במים, המעורב האדומה הפרה אפר את עליהם שמזים ידי על נטהרים, הטמאים כל
כל  את לטהר כדי המים עם האפר של התערובת את ועושים השחוטה, האדומה הפרה את ששורפים

נטמאים?! עצמם הם הטמאים,

אחריו. להרהר רשאי אינו אחד ואף חוק, זה חוקה. המילה כאן כתובה לכן

האלה":12זהו  החוקים כל את לעשות הוי' "ויצונו

האלה". החוקים כל את "לעשות כדי להיות צריך המצוות קיום של האמיתי הענין

או  למשהו, וזיכרון אות שהן מפני לא ומשפטים, עדות של המצוות גם המצוות, כל את לקיים יש
ברוךֿהוא. הבורא ציווי שזהו משום אלא אותם, מכתיב האנושי שהשכל מפני

לחוקים. שמסורים כפי ביותר, הגדולה ההתמסרות מתוך לעשות יש המצוות כל את

הכתוב  אומר כך שכתוב 12על כמו הוי' את שהיא יראה הוי'", את קדושיו".19"ליראה הוי' את "יראו

ובטל טפל משמעו הוי' אומרת [לה']'את' שהגמרא כפי בשרו 20, לבשרו".21"את הטפל –

הוי'. לשם ביטול של ביראה דרגה זו הוי'", "את גם כך

ההתחלה  אבל עילאה. ליראה וכלי הקדמה שהיא התורה, עבודת עלֿידי מגיעים ביראה זו לדרגה
תתאה. יראה שהיא מלכותֿשמים קבלתֿעול של עבודה היא
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ה.12) כאן כתוב במקור
כד.13) ו, דברים
מה.14) ד, שם
אבל 15) .46 ע' אידיש – המאמרים בספר כתוב כך

עדות. כתוב יז גליון והקדושה' ב'הקריאה
שם.16) רבה, במדבר כו. חוקת, פ' תנחומא, מדרש ראה

פרה. פסקא פסיקתא,
ב.17) יט, חוקת
ע"ב.18) סז, יומא
ע"ב.19) יג, במדבר תורה, לקוטי י. לד, תהלים
ע"ב.20) מא קמא, בבא
כח.21) כא, שמות
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חכמה" אין יראה אין "אם פירוש כמאמר 8זהו ביראה, היא העבודה שתחילת שיראת 22, מי "כל
שמים. יראת של עבודה מתקיימת", חכמתו לחכמתו קודמת חטאו

הזוהר 23כתוב  אומר לה'". השער שכתוב 24"זה ומה לעליה. השער זהו לאעלאה", תרעא "אם 8"דא
חכמה. הוא לכך שהכלי עילאה, יראה לדרגת הכוונה יראה", אין חכמה אין

אבל  פנימי, שזהו עילאה, ליראה מפתח היא תורה הפנימיים: מפתחות נקראת שהתורה מה זהו
מלכותֿשמים. קבלתֿעול של העבודה ידי על שבאה תתאה, יראה היא ההתחלה

לתורה, באים תתאה יראה עלֿידי – העיקר זהו כי יראה, היא שהדירה אומר ינאי שר' מה זהו
עילאה. ליראה באים תורה ועלֿידי

.øåöé÷.תפילין שבת, מילה, וישראל, ברוךֿהוא הבורא בין אות – עדות מצוות. סוגי שלושה
במקוה  טבילה – חוקים ישראל. אהבת צדקה, ואם, אב כבוד מחייב, אנושי שכל שגם – משפטים
בקבלתֿעול  להיות צריכה העבודה התחלת הבורא. רצון זהו כי להיות צריך המצוות כל קיום כשרה.

מלכותֿשמים.

dxez ea yiy mc` lk `ped ax xa dax xn`

[a"yz'd hay]
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ט.22) משנה ג, פרק אבות פרקי
כ.23) קיח, תהלים

ע"א.24) תחילת ח, א חלק

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

של ‡. סיום זה הרי אמיתית, סעודת־מצוה היום
דרבים'. 'תורה

בקדושה  דרבים'? 'תורה פירוש מה אמרו, פעם
"רבים" שייך מה אם־כן ואחדּות, יחידות יש הרי
האחדות  את להכניס שיש הוא, העניין אלא בתורה.
עולם־הזה, הוא שעשו ידוע הרי ועשו, יעקב ב"רבים".
רבים, לשון "נפשות" כתוב בעשו תורה. הוא ויעקב
לשון  "נפש" כתוב שבעים, היו שהם למרות  וביעקב
"תורה  אחדות. היא ותורה תורה, הוא יעקב שכן יחיד,

הרבים. ברשות תורה להכניס משמעו דרבים"
שלמדו ·. מילא הנה מצוה, סעודת שזו כיוון

ל  אך להאמין, צריך – בעל־פה טעום משניות
כמו  להאמין. צריכים לא כך על מסעודת־מצוה,
אלא  שאכלו, שאומרים מה מועיל שלא הזימון בענין
ממה  לטעום רוצה גם הייתי לכן לטעום. אכן צריכים
מה  על שנית שיחזרו שקשה כיוון אך כאן, שנאמר
שכל  החברים, מכל ולבקש לומר רוצה הריני שנאמר,
את  בעל־פה ללמוד באמת עצמו על יקבל אחד
עצמו  על לקבל מתכוון אינני בגורלו. שעלו המשניות
אחד  כל יקבל ובלב  במחשבה כי־אם בפה, באמירה

בעל־פה. המשניות את ללמוד עצמו על

לאמריקה  גם שלה, המחלה את לה יש מדינה כל
מתחממים  באמריקה כאן רח"ל. משלה מחלה יש
כל  בעיניך, קל זה דבר יהי אל מהר. ומתקררים מהר

ומלואו. עולם מחזיקה בעל־פה משנה
בכל ‚. רפואה ברכה, הצלה, השי"ת יתן לחיים.

חשים  שאינם אלה לו. בנצרך אחד לכל העניינים
הכל, להם יש בגשמיות – משהו להם שחסר
יעזור  – להם שחסר מרגישים הם אין וברוחניות
את  ימלא והשי"ת להם, שחסר שידעו השי"ת

חסרונם.
היה „. – מפאריטש – הלל ר' החסיד הצדיק

בשנה. חדשים כמה במשך שבחרסון במושבות מבקר
חסידים  לא חסידים, היו הראשונים האיכרים דורות
אימרת  שהבינו חסידים, לומדים, היו ביניהם מלידה,
גדלו  המשפחות כך, היו לא כבר ילדיהם אך חסידות.
הדורות  כמו היו לא שהם ולמרות מאוד. וצמחו
הייתה  אף־על־פי־כן האיכרים, של הראשונים
עונג  ליהודי, טובה לעשות המדה בהם טבועה

טובה. בחברות ועונג בתפילה
אנשים, היו למושבות, מגיע היה הלל כשהר'
אדם  היה הלל הר' פניו. את לקבל יוצאים וטף נשים
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יהודי. ילד וכל יהודי כל וקירב מאד, ולבבי אהוב
ילד  על מסתכל כשהיה יהודי. ילד בפומיה: מרגלא
שהוא  איך הילד, של הנשמה את רק רואה היה יהודי
ממילא  לילד. נותנים שההורים החינוך בטהרה, נולד
היו  לא וגסות גאות אצלו. יקר  מאד יהודי ילד היה
מרחק] [מדת וויארסט עשרה כלל, אצלו שייכות
כל  היו למושבה בא וכשהיה זאת. ראו לא – מסביבו
ב"שלום  לקראתו יוצאים והטף הנשים האנשים,

רחב. עליכם"
במושבות,‰. חסידות לומר נוהג היה הלל הר'

הלל  הר' וטף. נשים אנשים אותו, לשמוע באים והיו
המאמרים  שגם להבין ויש גדול, ועובד משכיל היה

האיכרים. ערך לפי שלא גם־כן היו שלו הקלים
ההמון  ובגלל אחת, למושבה הלל הר' הגיע פעם
גדול  בנין שם היה לא אותו, לשמוע שהתאסף הגדול
ברחוב. חסידות ואמר האנשים, כל את להכיל שיוכל

הח  אמירת שאחדים באמצע הלל הר' הרגיש סידות,
הביטול  כמו היא שהבכיה וחש בוכים, מהנאספים
העניין  את להבין יכול שאינו פשוט, איש של

המדובר.
על  כותבים ספר־תורה מכן: לאחר הלל הר' אמר
בדיו  גויל. מוקפות להיות צריכות האותיות כשר, קלף
להיות  גם מוכרחה היא האות, נוצרת לא בלבד ועט
לתאר  אפשר אי אות. של ציור זה אז גויל, מוקפת
התאספותם  מעצם למעלה הגדולה השמחה את כלל
לכתוב  יכולים הזה הגויל שעל הרי יחד, יהודים של

ביותר. הגדול הספר־תורה את
כלל  לשער אפשר אי אדמו"ר: קדושת כבוד וסיים
בעל־ משניות לסיום מההתכנסות בשמים הרעש את
והרוח. הנפש גם אלא הגופים רק לא ומתאספים פה,

.Â כ"ק להוד מלאו תרל"ב וירא [פרשת] שבת
שבת  לאותה שנים. שתים־עשרה הרה"ק אאמו"ר
גבירים  סוחרים, רבנים, אורחים, הרבה הגיעו
שעה  סודרה תמיד, כמו בעלי־בתים. וחסידים
מוהר"ש  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד היה בה מיוחדת
שעת  ארכה וכרגיל ל'יחידות', החסידים את מקבל

שעות. כמה ה'יחידות'
ר' הידועים החסידים גם היו האורחים בין
שניאור  ר' הרב  מקרמנצ'וג, זלטפולסקי זלמן שניאור
ליב  ר' והרב  ויטבסק) (פלך מפולוצק ניימרק זלמן

ויטבסק). (פלך מנעוויל
להתקבל  היה קשה האנשים, ריבוי מפאת
מוהר"ש. הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל ל'יחידות'

אאזמו"ר  כ"ק הוד אמר חשון, כ"א ראשון ביום
באותו  יקבל שלא לויק, ר' למשרתו מוהר"ש הרה"ק
שלושת  את שיקרא רק ל'יחידות', אנשים ערב 

רוצה  הוא כי אליו, להיכנס האמורים החסידים
להשגיח  לו הורה וכן מסויים. עניין על אתם לשוחח

יבלבלו. שלא
הוד  אל האמורים החסידים שלושת כשנכנסו
הוד  שם היה כבר מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
ששת  להדליק שהורה ולאחר הרה"ק, אאמו"ר כ"ק
כך  – רש"ב  לי, שמחה יום היום להם: אמר המנורות,
לאבי  קורא מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד היה
'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק שהוד כפי רש"ב, בר"ת:
סדרי  ששה סיים – שלו הברית בשעת לו קרא צדק'
מסיימים  היו רבי, בית שילדי נהוג היה בכלל משנה.
ואילו  שלש־עשרה, בגיל בעל־פה משנה סדרי שיתא
בגיל  בעל־פה משניות סיים הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
ידעו  לא האמורים החסידים שלושת שתים־עשרה.
הרה"ק. אאמו"ר כ"ק הוד של ההולדת יום זה שהיה
אאזמו"ר  כ"ק הוד המשיך – הבעל־שם־טוב
בעל־פה. תהלים שיאמרו הסתפק – מוהר"ש הרה"ק
בעל־פה  להתלמד גם הורה ממזריטש המגיד הרב 
הורה  הזקן רבינו כ"ק הוד ואילו האזינו, שירת את

בעל־פה. משניות להתלמד משפחתו לבני
אאזמו"ר  כ"ק הוד לפניהם אמר מכן, לאחר
בכתב, ישנו המאמר חסידות. מאמר מוהר"ש הרה"ק
רבי  אמר המשנה: ישנה המשניות בסיום ותוכנו:
מימרתו  מכן ולאחר כו' הקב"ה עתיד לוי, בן יהושע
רבי  מובן, לא לכאורה חלפתא. בן שמעון רבי של
ואף  חלפתא, בן שמעון מרבי צעיר היה לוי בן יהושע
דיעה  וישנה הקדוש, רבינו של תלמידו שהיה
אותו  מזכירים מדוע מכל־מקום כתנא, להחשיבו
שמימרתו  הוא התירוץ חלפתא. בן שמעון רבי לפני
ועל־ידי  דלעתיד, בגילוי דנה לוי בן יהושע רבי של
רבי  של מימרתו באה כך על – זה לגילוי זוכים מה
אז  ודיבר שלום. על־ידי שזה חלפתא, בן שמעון
הנפש  חיבור – מעלה של בפמליא שלום בעניין
חיבור  – מטה של בפמליא ושלום בקוב"ה, האלקית

האלקית. הנפש עם הבהמית הנפש
כ"ק  הוד אמר המאמר, את שסיים לאחר
כמה  לכם אספר מוהר"ש: הרה"ק אאזמו"ר

סיפורים.
בחודש  נולד הזקן, רבינו כ"ק הוד של בנו משה ר'
כ"ק  מהוד קשיש היה משה הר' – תקל"ט בשנת תמוז
הוד  שנה. באחת־עשרה צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר
שלו  הברית וביום בזמן, דייקן היה הזקן רבינו כ"ק
התפילה  אחרי כולם כבר היו בבוקר שבע בשעה הנה
אחרי  היום, חצות אחדות, שעות עברו לברית. וחיכו
נכנס  מכן, לאחר החל. לא עוד והברית היום, חצות
חורפי  מעיל עם לבן בגדי לבוש יהודי המדרש לבית
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– לפלא היה והדבר תמוז, בחודש כאמור זה היה –
לבית  זה יהודי משנכנס בידו. ומקל כתפו על שק
אל  ניגש מחדרו, הזקן רבינו כ"ק הוד יצא המדרש,
והורה  בצלאל", ר' עליכם "שלום לו ואמר יהודי אותו
הזר, היהודי בצלאל, ר' את מיד. הברית את לערוך
לכסא  התינוק בהגשת הזקן רבינו כ"ק הוד כיבד
כשנותנים  חיי", "בדמייך אמירת ובשעת אליהו,
שר' הזקן רבינו כ"ק הוד אמר מהיין, לטעום לתינוק

באצבעו. מהכוס לטעום לתינוק יתן בצלאל
הזר  היהודי אל חסידים ניגשו הברית, אחרי
הברית. בעריכת הרבי חיכה שעליו הוא, מי להיוודע
הרועה. בצלאל אני ענה: הוא, מי כששאלוהו אך

נעלם. הוא אך אליו, להיטפל חסידים רצו בלילה
הזקן  רבינו כ"ק להוד חסידים סיפרו מכן לאחר
בצלאל  שר' ומה הוא, מי הזר היהודי את שאלו שהם

הוד  להם אמר להם. באמת ענה הוא הזקן, רבינו כ"ק
הוא  שווינציאן, ליד בישוב שנה ארבעים זה רועה
רמב"ם, תוספתא, ספרי, ספרא, ירושלמי, בבבלי, בקי
משניות  על־ידי בו האיר הנשמה אור גילוי אך

"נשמה". אותיות – "משנה" שכן בעל־פה,
סיים  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק שהוד אחרי
כ"ק  מהוד סיפורים כמה עוד להם סיפר הסיפור, את
אאזמו"ר  כ"ק הוד מאביו האמצעי, הרה"ק אדמו"ר
להם: אמר מכן ולאחר ומעצמו, צדק' 'צמח הרה"ק

ללכת. כבר יכולים אתם

ביקש  יצאו, האמורים החסידים ששלושת לאחר
כ"ק  הוד עיכבו לצאת, הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד גם
לך  לגלות ברצוני ואמר: מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
משנה  סדרי שיתא של הסיום ושמע: הסכת משהו,
של  הסיום לטהרה, שיגיעו כלומר טהרות, הוא
דנות  האחרונות המשניות שתי עוקצין, הוא טהרות
הוא, והפירוש דבש. וחלות דבורים כוורת בדבש,
כבר  כשמגיעים אך לטהרה, מגיעים משניות על־ידי
גם  שכן העוקץ, עדיין שקיים לדעת צריכים לטהרה,
שלושת  היא והעבודה עוקץ, ישנו טובים בפירות
על־ידי  הבא בהכשר הדנים ב'עוקצין' הפרקים
עדיין  ישנה זו, עבודה עברו כשכבר ואף מחשבה,
כלומר  הדבש, כוורת בהלכות האחרונה המשנה
מתהווה  העוקצין, את ותיקנו לטהרה שהגיעו לאחרי
דבש, של הרגשה מתיקות, של הרגשה באדם

תקטירו" לא דבש וכל שאור ש"כל לדעת ,12וצריכים
אינן  ומתיקות חמיצות קרבן, מהם להביא אפשר אי
חמוץ  בחמיצות, תמיד שהם אנשים ישנם טובות.
חמוץ, – החול ובימות בחג בשבת, בלילה, חמוץ ביום,
ביום, מתוק במתיקות, תמיד שהם אנשים וישנם
בחג  בשבת, לזולת, ומתוק לעצמו מתוק בלילה, מתוק
ש"כל  לדעת צריכים אבל מתוק, תמיד – החול ובימות

xe`yוכלyac,"תקטירו לא – וחמיצות מתיקות  ,
קרבן. להביא אפשר אי מהם

oeiq f"k '`

('l`xyi dpgn' iciÎlr xcqpy dtÎlra zeipyn meiq zra)
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יא.12) ב, ויקרא

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

cnyd cbp dreayd ± 'v wxt

היהודים  את לגרש ישראל שונאי לדרישת התנגד פרדיננד שהמלך כך על הבט מבלי
– היהודים להגנת גלוי באופן יצאו ומקסימיליאן, פרדיננד הנסיכים, ששני ולמרות מממלכתו,
דרישתו  שזוהי בכך עמדתו את הסביר הוא תתקבל. הגירוש שגזירת כך על הכנסייה ראש עמד
שלו  המניע היה רשמי באופן מפורסמת. מאוד הייתה ליהודים ששנאתו  האפיפיור, של הנחרצת 
לפי  יהודיות. נפשות לצוד כדי גם אם כי יהודי, רכוש להשיג הרצון רק לא הגירוש להחלטת

לנצרות. מיהדות המונית דת להמרת הגזירה תביא דעתו

הוויכוח  הגזירה. בעד לעצור כדי מאומה לעשות יכלו לא בניו גם אונים, חסר היה המלך
יותר  לא שעד הייתה וההחלטה המדינה. את לנטוש היהודים יצטרכו זמן כמה תוך רק היה

המדינה. את לעזוב היהודים  כל חייבים ימים משנתיים
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להקשיב  כדי לכנסיות להגיע היהודים יחויבו שבינתיים גם הוחלט הכמרים דרישת לפי
לבוא  רצונו את שיביע מהיהודים למי מלהפריע יימנעו הקהל ראשי ואשר הכמרים. לדרשות

היהודים. של דתם להמרת  הכנה להיות אמור גם היה זה דבר אלו. דרשות ולשמוע

לשמוע  חייבים שהינם החדשה הגזירה את החדש. הגירוש צו את הקהל ראשי קיבלו מיד
שנתיים  שתוך הגזירה את מאשר יותר רב בכאב היהודים קיבלו בכנסייתם הכמרים דרשות את

הראשון. פרדיננד מלך בהם  הארצות ושלזיה, מורביה בוהמיה, את לעזוב הם ַָחייבים

המהר"ל. של לביתו מיד מיהר הנ"ל, הצו את פראג העיר של הקהל ראש קיבל כאשר
את  לשמוע לכנסיות הקרוב ראשון ביום להגיע הממשלה ידי על פראג יהודי נדרשו זמן ובאותו

הכמרים. דרשות

נקבעה  האסיפה והילדים. הנשים הגברים, לכל מיוחדת לאסיפה לקרוא המהר"ל ציוה תיכף
הראשון. המניין של תפילתו סיום לאחר תיכף בבוקר למחרת בחצרֿביתֿהכנסת, להתקיים
– טף ואפילו נשים גברים, – מהם שאיש היהודים את להזהיר העיר רחבי לכל נשלחו אברכים

מהאסיפה. ייעדר לא

נקראה  לא מעולם שכן רציני, עניין כאן שיש חש אחד כל אך מדובר, במה ידע לא איש
בפראג. כזו אסיפה

הל  בשעות במשך למקום לנהור הקהל החל וכאשר במה. ביתֿהכנסת בחצר הוקמה ילה
באירוע  כאן שמדובר התראה היוותה הבמה של נוכחותה כולם. על פחד נפל המוקדמות הבוקר

שיגרתי. לא

הכנסת, בית שערי נפתחו הגדול, הכנסת בבית תפילתו את הראשון המניין סיים כאשר תיכף,
תורה, ספר עימו ונשא ותפילין בטלית עטוף היה הוא המהר"ל. היה משם שיצא והראשון
ונשא  ותפילין בטלית עטוף היה הוא גם אשר – מייזל מרדכי ר' – הקהל ראש צעד בעקבותיו
צעדו  אשר פראג, של הישיבה וראשי העיר רבני שאר גם יצאו צורה באותה בידו, תורה ספר

הבמה. על התייצבו וכולם רעהו. בעקבות האחד

לרעהו. איש שאל הזה"? המחזה כל לבטא אמור "מה ופחד, אימה נפלו הנוכחים על

למענה, להמתין צריכים הנוכחים היו לא רב זמן

שנשמע: הראשון היה המהר"ל של קולו

רבה. בדבקות המהר"ל זעק – אחד" ה' אלוקינו ה' ישראל, "שמע

גם  ואיום. נורא באסון כאן שמדובר להעריך כבר היה אפשר בבכי, פרץ הנוכחים קהל
בבכי. פרצו הבמה על שהיו הקהל וראשי הרבנים ושאר המהר"ל

הבאים: הדברים את המהר"ל אמר ושקט, הקהל נרגע ַָכאשר

להעבירנו  רצו אשר היוונים את אבותינו ניצחו זה ישראל" "שמע עם יהודים. נא, ִ"שמעו
לאש  הדורות בכל יהודים עצמם הטילו זה ישראל" "שמע עם מקדשנו. בית את וטמאו מדתנו

ברבים. השם שם את וקידשו שונאיהם, כנגד ולמוות

כוח  לנו וייתן בליבנו, הנפש מסירות אש את גם זה ישראל" "שמע פסוק אפוא, נא ידליק
הניסיונות". בכל לעמוד
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הלאה: לומר המהר"ל והמשיך

הינם  ושריו המלך גם כלפינו. ידידותי דווקא הינו כאן, אנו חיים בתוכו אשר "העם
עם  להתמודד יצאו הם שונאינו. הינם כאן הנמצאים הכמרים הרי הרב, לדאבוננו אך ידידותיים .

ויעקב". יצחק אברהם בני

על  לכנסיות להגיע היהודים שעל נאמר בו אשר המלכותי, הצו את המהר"ל הקריא כאן
בעניין  ליהודים להפריע יעז לא היהודים ממנהיגי אחד ושאף הכמרים, דרשות את לשמוע מנת

זה.

והגיע  וגובר הולך הבכי היה עכשיו מר. בבכי שוב הקהל פרץ מדובר, במה הנוכחים בשמוע
עצמם. שלהם בדמעותיהם נשטפו והקשישים התעלפו, נשים השמים. לב עד

קולו  נשמע ושוב בשקט, להיות הנוכחים את המהר"ל ציוה היטב, בכו שהנוכחים לאחר
ברמה:

כל נראה ואל לבכות נפסיק וצעירים,"הבה זקנים כולנו נראה "הבה המהר"ל אמר חלישות" ְֶֶַַַ
הנמצאים  אלו תורה ספרי שלושת לפני נישבע הבה  שמים. שם ונקדש ועוז תוקף ונשים אנשים 
לכנסייה, בכפייה ייקחונו ואם כומר, של דרשה כל לשמוע ילך לא מאיתנו אחד שאף כאן, איתנו

בשבועה"? זאת לקבל מוכנים והינכם לכך אתם מסכימים האם אוזננו. את נאטום

ילדינו. ובחיי בחיינו הננו "נשבעים אחד בקול כולם זעקו הננו"! נשבעים הננו! "נשבעים
אמונה". בענייני הכמרים לדרשות נקשיב לא לעולם

בקול: לפניהם שאמר החזן אחר במלה מלה לחזור לנוכחים המהר"ל ציוה מכן לאחר

האלוקים"! הוא ה' ועד; לעולם מלכותו כבוד שם ברוך אחד; ה' אלוקינו ה' ישראל "שמע

הנאספים. את ברכו כפיים  ובנשיאת לדוכן עלו  הכוהנים בשופרות. תקעו מכן לאחר

דורשים  בה המלך, אל בעצומה הציבור וראשי הרבנים ושאר המהר"ל פנו המעמד, סיום עם
תבוטל. שהגזירה הם,

להגיע  מהקהל למנוע עליהם שאוסר לצו לציית חייבים הקהל שראשי אמנם הודגש בעצומה
גזירת  של הכוונה  הרי כך ואם ליהדותם. אמונים לשמור היהודים נשבעו בבד בד אך לכנסיות.
עלולה  שהגזירה אומרת, זאת אמונתם. עבור חייהם את להקריב יצטרכו שהיהודים היא המלך

לאלתר. תבוטל שהגזירה העצומה חותמי דרשו ולכן לטרגדיה. להביא

חוצפתם  על והתריעו פרדיננד, הנסיך את – הקהל ראשי בלוויית – המהר"ל ביקר יום באותו
ואמונתם. היהודים נגד קלון דברי ודיברו היהודים, לרחובות לחדור החלו שכבר הכמרים של

להתנגשויות. מיידית שהביא דבר

התנהגותם  את לסבול יכלו לא אשר הגויים, שכניהם דווקא באו היהודים של לעזרתם
מרחובות  בעלֿכורחם גורשו שהכמרים – אחד במקרה ולא – וקרה הכמרים. של הנוראה
הגויים  שכניהם אך היהודים. על עלילות להעליל כושר כשעת אמנם זאת ניצלו הכמרים היהודים.

נאסרו. הגויים והמסיתים עליהם, הגנו היהודים של

רבים  דתם על להעביר יוכלו הזמן שבמשך קיוו, אשר הכמרים יום. אחר יום חלף כך
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לבוא  היהודים כל שעל הגזירה, למרות  מאומה. בידיהם עלה לא מרות , אוכזבו  מהיהודים,
הכמרים  בכנסייה. יהודי אף של רגלו כף דרכה לא הכמרים, של לדרשותיהם להאזין לכנסיות
לתוך  בעלֿכורחם יהודים משם וגררו היהודים לרחובות נכנסו אשר גברתנים לשכור נאלצו
הקשיבו  ולא אוזניהם את אטמו לכנסייה, רצונם, נגד אלו יהודים נכנסו כאשר אך הכנסייה.

הכמרים. לדרשות

לאחר  אך, לחיקם. יהודיים נשמות לשבות יכולים כן שהם להוכיח זאת בכל רצו הכמרים אך
אתם  חושבים – הם  ומי יהודים. משלושה יותר לא דתם על להעביר בידיהם  עלה מאמציהם כל
היה  לידתו מעת הרי השני מדעתו. ירד שנה חמשֿעשרה כבר זה  האחד אלו? יהודים שלושת –

ברחובות. שתוי התגולל תמיד אשר ידוע שיכור היה והשלישי מטורף.

הכמרים  עתק. הון לבזבז הכמרים נאלצו דתם על האלו היהודים שלושת את להעביר כדי
ברעות. ולא בטובות לא דתם על היהודים את להעביר אפשר שאי היטב לדעת נוכחו
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àá úùøô
éïåùàøàäòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ

ïrîì åéãár áì-úàå Baì-úà ézãaëä éðà-ék¦«£¦º¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©
:Baø÷a älà éúúà éúLáéðæàa øtñz ïrîìe ¦¦²«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧

ðáða-ïáe Eíéøöîa ézìlrúä øLà úà E ¦§¹¤¦§À¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦
éðà-ék ízrãéå íá ézîN-øLà éúúà-úàå§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬

:ýåýéâeøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå §Ÿ̈«©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´
éúî-ãr íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´

:éðãáréå énr çlL éðtî úðrì zðàî(éåì)ãék ¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨®̈©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦²
ì äzà ïàî-íàøçî àéáî éððä énr-úà çlL ¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøàäìëeé àìå õøàä ïér-úà äqëå ©§¤−¦§ª¤«§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−

õøàä-úà úàøìäèìtä øúé-úà | ìëàå ¦§´Ÿ¤¨¨®¤§¨©´¤¤´¤©§¥À̈
õrä-ìk-úà ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½

:äãOä-ïî íëì çîväåézá eàìîeézáe E ©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«¨«§¸¨¤¹¨¥´
éãár-ìëeàø-àì øLà íéøöî-ìë ézáe E ¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧«Ÿ¨³
éúáàéúáà úBáàå Eäîãàä-ìr íúBéä íBiî E £Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©¨«£¨½̈

:ärøt írî àöiå ïôiå äfä íBiä ãr(ìàøùé) ©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ
æeðì äæ äéäé éúî-ãr åéìà äòøô éãár eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥̧©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ

ýåýé-úà eãáréå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´
íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäéäìà:çáLeiå ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦©©º

íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤£¥¤½
:íéëìää éîå éî íëéäìà ýåýé-úà eãár eëì§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«

èeðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéørða äLî øîàiå©´Ÿ¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

éøLàk íënr ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²
ãâð ärø ék eàø íëtè-úàå íëúà çlLà£©©¬¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤

:íëéðtàéeãárå íéøábä àð eëì ïë àì §¥¤«´Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´
íúà Løâéå íéL÷áî ízà dúà ék ýåýé-úà¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈

:ärøô éðt úàîñ ¥¥−§¥¬©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(aly 'nr a ycew zexb`)

'‰ ˙‡ e„·ÚÂ ÌÈ¯·b‰ ‡ eÎÏ(יא (י, ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿∆

ּבכל  (ואתּפׁשטּותיּה מׁשה' 'ׁשיטת א ּפרעה'. 'ׁשיטת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹזֹוהי

ּובזקנינּו ּבחכמה, אֹו ּבׁשנים ּבנערינּו, אׁשר היא, ודרא) ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדרא

עלֿידיֿזה ודוקא - ּובבנֹותינּו ּבבנינּו ,נלeÏ '‰ ‚Á. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָ«»

'ּבעלּה' ּבעלּה": ּבּׁשערים "נֹודע הּפסּוק על ּבּזהר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֹוכדאיתא

לפּום  וחד חד לכל . . אתידע "ּדאיהּו הּוא, ּברי קּודׁשא ְְְְְְְִִִַַַָָָָּדא

ׁשּכּלם  והינּו, ּבליּביּה". ּדמׁשער מה לפּום ּדיליּה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻׁשיעּורא

ׁשעּורֹו. לפי אחד ּכל ה', את לדעת ְְִִִִֶֶַַָָָצריכים

éðùáéõøà-ìr Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
ìëàéå íéøöî õøà-ìr ìréå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ
øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−

:ãøaäâéíéøöî õøà-ìr eähî-úà äLî èiå ©¨¨«©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼
àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø âäð ýåýéå©«Ÿ̈À¦©³«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−
àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä äìélä-ìëå§¨©¨®§¨©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈

:äaøàä-úàãéõøà-ìk ìr äaøàä ìriå ¤¨«©§¤«©©´©¨«©§¤À©µ¨¤´¤
åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb ìëa çðiå íéøöî¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈
:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk äaøà ïë äéä-àìŸ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«

åèìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïér-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øLà õrä éøt-ìk úàå õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬

k øúBð-àìå ãøaä øéúBäáNráe õra ÷øé-ì ¦−©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤
:íéøöî õøà-ìëa äãOäæèäòøt øäîéå ©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦©§©¥´©§½Ÿ

ýåýéì éúàèç øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤¨¨²¦©«Ÿ̈¬
:íëìå íëéäìàæéCà éúàhç àð àN äzrå ¡«Ÿ¥¤−§¨¤«§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´

÷ø éìrî øñéå íëéäìà ýåýéì eøézräå írtä©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−
:äfä úånä-úàçéøzriå äòøt írî àöiå ¤©¨¬¤©¤«©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−

:ýåýé-ìàèéãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ¤§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ
àì óeq äné eär÷úiå äaøàä-úà àOiå©¦¨Æ¤¨´©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ

:íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøà øàLðë÷fçéå ¦§©Æ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦©§©¥¬
éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬

:ìàøNéôàëEãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ
Lîéå íéøöî õøà-ìr CLç éäéå íéîMä-ìr©©¨©½¦¦¬¦−¤©¤´¤¦§®̈¦§¨¥−

:CLçáëéäéå íéîMä-ìr Bãé-úà äLî èiå «¤©¥¬¤²¤¨−©©¨®̈¦©§¦¯
ìL íéøöî õøà-ìëa äìôà-CLç:íéîé úL «¤£¥¨²§¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

âëLéà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬
ìL åézçzîäéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL ¦©§−̈§´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨

:íúáLBîa øBà−§«§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÙ‡ ÈÓÈ ˙LÏLa e˙Óe ,˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯ eÈ‰ ‡ÏÂ(כב י, (רש"י ¿…»ƒ»≈≈ƒ¿…∆¿≈¬≈»
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ּגם  יּגאלּו ּתֹורה, מּתן אחרי ׁשהיא העתידה, ּבּגאּלה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻואּלּו

הּקּב"ה  אז ׁשהרי מּמצרים, נגאלּו ׁשּלא הרׁשעים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותם

ּבני  אחד לאחד ּתלּקטּו . . איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻ"אֹוחז

ג)יׂשראל" ל, נּצבים יהּודי (רׁש"י ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

זהּו נּדח". מּמּנּו יּדח לא ּכי . . ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ"ּבוּדאי

היה ּבּגאּלה ÌL"אּלּו מהּֿׁשאיןּֿכן – נגאל" היה לא ִָָ»ְְִֵֵֶַַָָָָֹֻ

יּגאל. הּוא ואף ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲֲִִֵַַָָָָהעתידה

éùéìùãëeãár eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´
íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª®̈©©§¤−

:íënr Cìéäëb äLî øîàiåïzz äzà-í ¥¥¬¦¨¤«©´Ÿ¤¤½©©¨²¦¥¬
:eðéýìû ýåýéì eðéNrå úìòå íéçáæ eðãéa§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

åëék äñøt øàMú àì eðnr Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦ µ
eðçðàå eðéýìû ýåýé-úà ãárì çwð epnî¦¤´¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§
:änL eðàa-ãr ýåýé-úà ãárp-äî òãð-àì«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨

æëäáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈
ì:íçlLçëøîMä éìrî Cì äòøô Bì-øîàiå §©§¨«©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤

éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz-ìà Eì§À©¸Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−
:úeîzèëãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå ¨«©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−

éðt úBàø:EôàéàäLî-ìà ýåýé øîàiå §¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
íéøöî-ìrå äòøt-ìr àéáà ãçà òâð ãBò́¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦
Løb äìk BçlLk äfî íëúà çlLé ïë-éøçà©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²

:äfî íëúà Løâéáírä éðæàa àð-øac §¨¥¬¤§¤−¦¤«©¤−̈§¨§¥´¨¨®
dúeòø úàî äMàå eärø úàî | Léà eìàLéå§¦§£º¦´¥¥´¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈

:áäæ éìëe óñë-éìkâírä ïç-úà ýåýé ïziå §¥¤−¤§¥¬¨¨«©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈
ãàî ìBãb äLî Léàä | íb íéøöî éðéra§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´¤À¨³§ŸÆ
éðéráe äòøô-éãár éðéra íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬

:íräñ ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `k zegiy ihewl)

ÛÒk ÈÏk . . e‰Ú¯ ˙‡Ó LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ ÈÊ‡a ‡ ¯ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿≈∆∆

·‰Ê ÈÏÎe(ב (יא, ¿≈»»

ּכמאמר  מצרים, ּבּזת על וּתרּו יׂשראל ּבני הרי לׁשאל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹיׁש

ב)רז"ל ט, מׁשל (ּברכֹות ּבעצמנּו. ׁשּנצא ּולואי לֹו, "אמרּו ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבני  לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית חבּוׁש ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָלאדם

ואֹומר  הרּבה, ממֹון ל ונֹותנין . . מחר אֹות מֹוציאין ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָאדם,

מּדּוע  ּכן, אם ּכלּום". מבּקׁש ואיני הּיֹום הֹוציאּוני . . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָלהם

ּגלּות  ׁשל הּתכלית ּדהּנה לֹומר, ויׁש עליה. הּקּב"ה וּתר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

הּקדּׁשה  ניצֹוצֹות את ּולהעלֹות להֹוציא ּכדי היתה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻמצרים

ּובּזהב  ּבּכסף ׁשהיּו הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּגם ּכֹולל ּבמצרים, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהיּו

לוּתר  ׁשאין עּקרי ּבענין ׁשּמדּבר אפֹוא, מּובן מצרים. ּבּזת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ָָעליו.

éòéáøãúöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ
:íéøöî CBúa àöBé éðà äìélääøBëa-ìk úîe ©©½§¨£¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´¨§»

aBàñk-ìr áLiä äòøt øBëaî íéøöî õøà §¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½
øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä øBëa ãr©µ§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥®̈¦§−Ÿ§¬

:äîäaåíéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷rö äúéäå §¥¨«§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§®̈¦
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk øLà£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

æì áìk-õøçé àì ìûøNé éða | ìëìeBðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½
äìôé øLà ïeòãz ïrîì äîäa-ãrå Léàîì§¥¦−§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´

:ìàøNé ïéáe íéøöî ïéa ýåýéç-ìë eãøéå §Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬¦§¨¥«§¨«§´¨
éãáräzà àö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E £¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³©¨Æ

éìâøa-øLà írä-ìëåàöiå àöà ïë-éøçàå E §¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®©¥¥¬
:óà-éøça äòøt-írîñè-ìà ýåýé øîàiå ¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

úBáø ïrîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬
:íéøöî õøàa éúôBîéeNr ïøäàå äLîe «§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´§©«£ÀŸ¨²

÷fçéå äòøô éðôì älàä íéúônä-ìk-úà¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³
ìûøNé-éða-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîñáéà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ¥«©§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤
:øîàì íéøöî õøàa ïøäàáíëì äfä Lãçä ©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø: ´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
âøNra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ

úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ
:úéaì äNãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼

úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´
:äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôðääN §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«¤¯

íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú̈¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfrä-ïîeåãr úøîLîì íëì äéäå ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´

ìk Búà eèçLå äfä Lãçì íBé øNr äraøà©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ
ìä÷:íéaørä ïéa ìûøNé-úãræ-ïî eç÷ìå §©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ¦

ìr óB÷Lnä-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®©µ



iyingרמ - ai - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íäa Búà eìëàé-øLà íézaäç-úà eìëàå ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤
íéøøî-ìr úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½©§Ÿ¦−

:eäìëàéèìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈
-ìrå åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna©¨®¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©

:Baø÷éøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àìå ¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬
:eôøNz Làa ø÷a-ãr epnîàéeìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´

íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî BúàŸ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−
:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«

áéékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáråéú §¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³
äîäa-ãrå íãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥®̈
:ýåýé éðà íéèôL äNrà íéøöî éýìû-ìëáe§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«

âéízà øLà íézaä ìr úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìr ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
ãéâç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´

:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéìåèúráL ©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«¦§©³
eúéaLz ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé̈¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½©§¦¬
äúøëðå õîç ìëà-ìk | ék íëézaî øàO§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈
íBé-ãr ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬

:éráMäæèíBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe ©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ
äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨Æ
àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá äNré-àìŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬

:íëì äNré Bcáìæéék úBvnä-úà ízøîLe §©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»¤©©¼¦À
íëéúBàáö-úà éúàöBä äfä íBiä íöra§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤¦§«¥¤−
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî¥¤´¤¦§®̈¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãìçéäraøàa ïLàøa §Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á
íBé ãr úvî eìëàz áøra Lãçì íBé øNr̈¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´

:áøra Lãçì íéøNrå ãçàäèéíéîé úráL ¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½
úöîçî ìëà-ìk | ék íëézáa àöné àì øàN§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤
øba ìàøNé úãrî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−

:õøàä çøæàáeëìëa eìëàú àì úöîçî-ìk §¤§©¬¨¨«¤¨©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ
:úBvî eìëàz íëéúáLBîô «§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(dw 'nr ck ycew zexb`)

Ba¯˜ ÏÚÂ ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯(ט (יב, …«¿»»¿«ƒ¿
'לׂשרף' ׁשּיׁש זרה', 'עבֹודה ׁשל סּוגים ׁשלׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלפנינּו

לגמרי. לסמכּות ¯‡BLּולבּטל הֹופ הּמגּבל הּׂשכל – ְְְֵֵַַ…ְְְֵֵֶַַַָֻ

האדם ÂÈÚ¯kעליֹונה. את מביאה והּכח הּׁשלטֹון ּתאות – ְֶָ¿»»ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹ

אֹותֹו. הּסֹובב ּכל את ּברגליו אדם ˜¯Baלרמס ׁשל מזֹונֹו – ְְְִֵֶַַָָֹƒ¿ְֶָָ

ּכדי  ּכׁשרים האמצעים וכל ל'אליל', הֹופכים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָּופרנסתֹו

ְִַָלהּׂשיגם.

éùéîçàëøîàiå ìûøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤
íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−

:çñtä eèçLåáëízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe §©«£¬©¨«©§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»
-ìàå óB÷Lnä-ìà ízrbäå óqa-øLà íca©¨´£¤©©¼§¦©§¤³¤©©§Æ§¤
àì ízàå óqa øLà ícä-ïî úæeænä ézL§¥´©§½Ÿ¦©−̈£¤´©®̈§©¤À¬Ÿ

:ø÷a-ãr Búéa-çútî Léà eàöúâëýåýé øárå ¥«§²¦¬¦¤«©¥−©«Ÿ¤§¨©´§Ÿ̈»
bðìóB÷Lnä-ìr ícä-úà äàøå íéøöî-úà ó ¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ©©©§½

àìå çútä-ìr ýåýé çñôe úæeænä ézL ìrå§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ
bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé:ó ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ

ãëéðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLeE §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−
:íìBò-ãräëøLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå ©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧

-úà ízøîLe øac øLàk íëì ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®§©§¤−¤
:úàfä äãáräåëíëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå ¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®

:íëì úàfä äãárä äîæëçñt-çáæ ízøîàå ¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿¤«©¤̧©
ìàøNé-éðá éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ
ìévä eðéza-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤¨¥´¦¦®

:eåçzLiå írä ãwiåçëìûøNé éða eNriå eëìiå ©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®
:eNr ïk ïøäàå äLî-úà ýåýé äeö øLàkñ ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a zegiy ihewl)

ÁÒt‰ eËÁLÂ . . Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ(כא (יב, ƒ¿¿»∆…¿«¬«»«
ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁLÂ . . ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ÌÎÈ„È eÎLÓƒ¿¿≈∆≈¬»»»¿«¬≈…≈∆∆

(‡zÏÈÎÓ) ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ¿»
Y ‰¯Ê ‰„B·Úא ׁשּנברא ליהּודי, זרה ׁשהיא עבֹודה היינּו ¬»»»ְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

קֹונֹו. את לׁשּמׁש ÌÈ¯ˆÓורק ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁL ּכל ׁשל – ְְֵֶַַ«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒֶָ

החמר  ׁשל ּוגבּולים ּבמצרים ּומדּודה מגּבלת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּסביבה,

רק  לא ו'דּלּוג', ּפסח ּבבחינת זאת לעׂשֹות ויׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹוהּגׁשם.

הּגּוף  ׁשל החׁש את להפ צריכים לדרּגה; מּדרּגה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעלּיה

ולקדּׁשה. לאֹור הּבהמית ְְְְֲִִֶֶַַַָֻוהּנפׁש



רמי iriay ,iyy - bi - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùùèëøBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça | éäéå©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»
ãr Bàñk-ìr áLiä äòøt øëaî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ
øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä øBëa§´©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬

:äîäaìåéãár-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå §¥¨«©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ
ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷rö éäzå íéøöî-ìëå§¨¦§©½¦©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´

:úî íL-ïéà øLà úéaàìäLîì àø÷iå ©½¦£¤¬¥«−̈¥«©¦§¨Á§¤̧
énr CBzî eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦´©¦½
ýåýé-úà eãár eëìe ìûøNé éða-íb ízà-íb©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬¤§Ÿ̈−

:íëøaãkáìøLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb §©¤§¤«©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬
:éúà-íb ízëøáe eëìå ízøacâì÷æçzå ¦©§¤−¨¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«©¤«¡©³

ì øäîì írä-ìr íéøöîék õøàä-ïî íçlL ¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦¨®̈¤¦¬
:íéúî eðlk eøîàãìB÷öa-úà írä àOiå ¨«§−ª¨¬¥¦«©¦¨¬¨¨²¤§¥−

-ìr íúìîNa úøøö íúøàLî õîçé íøè¤´¤¤§®̈¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©
:íîëLäìäLî øáãk eNr ìûøNé-éðáe ¦§¨«§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®

úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk íéøönî eìàLiå: ©¦§£Æ¦¦§©½¦§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ
åìíéøöî éðéra írä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦

:íéøöî-úà eìvðéå íeìàLiåôæì-éðá eòñiå ©©§¦®©§©§−¤¦§¨«¦©¦§¯§¥«
óìà úBàî-LLk äúkñ ññîrøî ìàøNé¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«¥¸¤¯¤

:óhî ãáì íéøábä éìâøçìäìr áø áør-íâå ©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«§©¥¬¤©−¨¨´
:ãàî ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízàèìeôàiå ¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬§«Ÿ©Ÿ¸

úBvî úâr íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNr-àì äãö-íâå dîäîúäìîáLBîe §¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«©Æ
ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éðaäðL íéL §¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´¨½̈

:äðL úBàî òaøàåàîìL õwî éäéåíéLäðL §©§©¬¥−¨¨«©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈
eàöé äfä íBiä íöra éäéå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²

:íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìkáîíéønL ìéì ¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦¥´¦ª¦¬
äìélä-àeä íéøöî õøàî íàéöBäì ýåýéì àeäÆ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦«©©³§¨
:íúøãì ìûøNé éða-ìëì íéønL ýåýéì äfäô ©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬¦§¨¥−§«ŸŸ¨«

âîúwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk çñtäãîãár-ìëå ©¨®©¨¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«§¨¤¬¤

:Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«
äîBa ìëàé-àì øéëNå áLBz:åîãçà úéáa ¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«§©³¦¤¨Æ

äöeç øNaä-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦©¨−̈®¨
:Bá-eøaLú àì íöråæîeNré ìàøNé úãr-ìk §¤−¤¬Ÿ¦§§«¨£©¬¦§¨¥−©«£¬

:Búàçîýåýéì çñô äNrå øb Ezà øeâé-éëå Ÿ«§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼
çøæàk äéäå BúNrì áø÷é æàå øëæ-ìë Bì ìBnä¦¯´¨¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´

:Ba ìëàé-àì ìør-ìëå õøàäèîúçà äøBz ¨¨®¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«¨´©©½
:íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäéðéða-ìk eNriå ¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«©©«£−¨§¥´

ïøäà-úàå äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:eNr ïkñàðýåýé àéöBä äfä íBiä íöra éäéå ¥¬¨«©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹

:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNé éða-úàô ¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`qy 'nr ek ycew zexb`)

B˙BNÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ Ïk BÏ ÏBn‰(מח (יב, ƒ»»»¿»ƒ¿««¬
B˙B‡ ˙·kÚÓ . . ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ קרּבן הלכֹות (רמּב"ם ƒ«»»«¿«ƒ¿«∆∆ְְְִַַַָ

ה) ה, ֶַּפסח

אּבא  :החיּנּו חׁשיבּות ּגדל על הֹוראה ללמד יׁש ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמּכאן

ּפֹוגע  לּברית, הכניסֹו ולא ּבנֹו ּכלּפי חֹובתֹו את מּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּלא

הּוא  ׁשּכן, עצמֹו. ׁשּלֹו ּבטֹובתֹו ּגם אּלא ּבנֹו, ּבטֹובת רק ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹלא

הּברכה  את אף מפסיד והּוא ּפסח קרּבן מּלהקריב ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָמנּוע

ולא  עליו ּפֹוסחים העֹולם ּפגעי – זֹו מצוה מּקּיּום ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּנֹובעת

לֹו. ִִַמּזיקים

éòéáùâéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-Lc÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¤
íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì¦̧¨§¹¤³¤¨¤̧¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈

:àeä éì äîäaáeâøBëæ írä-ìà äLî øîàiå ©§¥®̈¦−«©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º
úéaî íéøönî íúàöé øLà äfä íBiä-úà¤©³©¤Æ£¤̧§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´
àìå äfî íëúà ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék íéãár£¨¦½¦ µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ

:õîç ìëàéãLãça íéàöé ízà íBiäáéáàä: ¥«¨¥−¨¥«©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
äézçäå éðrðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧

éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåE §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ
-úà zãárå Láãe áìç úáæ õøà Cì úúì̈´¤½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤

:äfä Lãça úàfä äãáräåíéîé úráL ¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«¦§©¬¨¦−
:ýåýéì âç éréáMä íBiáe úvî ìëàzæúBvî Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−©«Ÿ̈«©Æ

õîç Eì äàøé-àìå íéîiä úráL úà ìëàé¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«¨¤̧§¹¨¥À
:Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìåçðáì zãbäåE §Ÿ¥«¨¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«§¦©§¨´§¦§½

éì ýåýé äNr äæ øeára øîàì àeää íBia©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³§Ÿ̈Æ¦½
:íéøönî éúàöaèEãé-ìr úBàì Eì äéäå §¥¦−¦¦§¨«¦§¨¨Á§¸§¹©¨«§À
éðér ïéa ïBøkæìeýåýé úøBz äéäz ïrîì E §¦¨Æ¥´¥¤½§©À©¦«§¤²©¬§Ÿ̈−



xihtnרמב - bi - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éôa:íéøönî ýåýé EàöBä ä÷æç ãéa ék E §¦®¦ µ§¨´£¨½̈¦«£¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦
éíéîiî dãrBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£®̈¦¨¦−

:äîéîéôàéõøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå ¨¦«¨§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤
éúáàìå Eì òaLð øLàk éðrðkä:Cì dðúðe E ©§©«£¦½©«£¤²¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

áé| øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáräå§©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa øâL¤´¤§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

âéäcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éðáa íãà øBëa ìëå Bzôørå:äcôz Eãéäéäå ©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«§¨º̈

ðá EìàLé-ékzøîàå úàf-äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ§¨«©§¨´
úéaî íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦¦¥¬

:íéãáråèì äòøô äL÷ä-ék éäéåâøäiå eðçlL £¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ
íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈
-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨
:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä íçø øèt¤³¤¤̧¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«

æèéðér ïéa úôèBèìe äëãé-ìr úBàì äéäåék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦ µ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça:qqq §´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

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(fqx 'nr c ycew zexb`)

·È·‡‰ L„Áa ÌÈ‡ˆBÈ Ìz‡ ÌBi‰(ד (יג, ««∆¿ƒ¿…∆»»ƒ

מּלצמח  חדל העֹולם ּכאּלּו נראה החרף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתקּופת

מלבלבים  האילנֹות האביב, ּבחדׁש ּולפתע, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּולהתקּדם,

היּו החרף ׁשּימֹות ּכל, לעין מתּגּלה ּכ ירק. עטּופים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהּׂשדֹות

ואף  האביב. ּופריחת לבלּוב לקראת ּכחֹות אגירת ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹימים

ׁשערי  ּבמ"ט יׂשראל ׁשקעּו מצרים ּבגלּות ּכן: הּפסח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבחג

הּתֹורה  לקּבל זכּו יֹום, חמּׁשים מּועט, זמן ּבמׁש א ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻטמאה,

ׁשּימֹות  ּכל, לעין התּגּלה ּכ ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמּפי

הּתֹורה. לקּבלת והכנה זּכּו ׁשל ימים היּו ְֲִִֶַַַַַָָָָָָָהּגלּות

øéèôîãéðá EìàLé-ék äéäå-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©
ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå úàf®Ÿ§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²

:íéãár úéaî íéøönîåèäòøô äL÷ä-ék éäéå ¦¦§©−¦¦¥¬£¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»
ìíéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé âøäiå eðçlL §©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦

çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå íãà øëaî¦§¬Ÿ¨−̈§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©
ø øèt-ìk ýåýéìéða øBëa-ìëå íéøëfä íç ©«Ÿ̈À¨¤³¤¤̧¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−

:äcôàæèïéa úôèBèìe äëãé-ìr úBàì äéäå ¤§¤«§¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´
éðéríéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça ék E: ¥¤®¦ µ§´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

qqq
.ïîéñ ä"ðîé ,íé÷åñô ä"÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



רמג

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì àá úùøôì äøèôä

ú"åîùìååî ÷øô äéîøéá

åîâé-ìà ýåýé øac øLà øácä©¨¨Æ£¤´¦¤´§Ÿ̈½¤
Cìî øvàøãëeáð àBáì àéápä eäéîøé¦§§−̈©¨¦®¨À§«©§¤©Æ¤´¤

:íéøöî õøà-úà úBkäì ìáaãéeãébä ¨¤½§©−¤¤¬¤¦§¨«¦©¦³
eòéîLäå ìBcâîá eòéîLäå íéøöîá§¦§©¸¦Æ§©§¦´§¦§½§©§¦¬

ðáïëäå ávéúä eøîà ñçðtçúáe ó §−Ÿ§©§©§¥®¦§À¦§©¥Æ§¨´¥«
éáéáñ áøç äìëà-ék Cì:Eåèrecî ½̈¦«¨«§¨¬¤−¤§¦¤«©−©

éøéaà óçñð:Bôãä ýåýé ék ãîr àì E ¦§©´©¦¤®´Ÿ¨©½¦¬§Ÿ̈−£¨«
æèeärø-ìà Léà ìôð-íb ìLBk äaøä¦§−̈¥®©¨©º¦´¤¥¥À

äîe÷ eøîàéå|eðnr-ìà äáLðåéðtî eðzãìBî õøà-ìàå ©«Ÿ§Æ´¨§¨ª´¨¤©¥À§¤¤̧¤Æ«©§¥½¦§¥−
:äðBiä áøçæéøéárä ïBàL íéøöî-Cìî äòøt íL eàø÷ ¤¬¤©¨«¨«§−¨®©§³Ÿ¤«¤¦§©¸¦Æ¨½¤«¡¦−

:ãrBnäçéøBáúk ék BîL úBàáö ýåýé Cìnä-íàð éðà-éç ©¥«©¨̧¦Æ§ª©¤½¤§Ÿ̈¬§¨−§®¦ µ§¨´
:àBáé íia ìîøëëe íéøäaèéúáLBé Cì éNr äìBb éìk ¤«¨¦½§©§¤−©¨¬¨«§¥³¨Æ£¦´½̈¤−¤

ð-ék íéøöî-úaì óäúvðå äéäú änL:áLBé ïéàîëäìâr ©¦§¨®¦¦ŸÆ§©¨´¦«§¤½§¦§−̈¥¥¬¥«¤§¨¬

`xenl iy
(âé,àBáì.àBáiL,íéøöî úà úBkäìøvðãëeáð áéøçäL äiðL äkî Bæ ¨¤¨§©¤¦§¨¦©¨§¦¨¤¤¡¦§©§¤©

.Búeëìîì òáLå íéøNò úðLa ,íéøöî úà(ãé,eøîà,ìB÷ íéòéîLnä ízà ¤¦§©¦¦§©¤§¦§¤©§©§¦§©¤©©§¦¦

.íéøöî Cìîì eøîà,ávéúä.æøcæä,Cì ïëäå.äîçìnä éëøö ìk Eì ïëä ¦§§¤¤¦§©¦¦§©¥¦§¨¥§¨¥¨¨¥§¨¨§¥©¦§¨¨

(åè,óçñð.óøâðå óèLðéøéaà,EéøBabî ãçà ìk.E(æè,ìLBk äaøä ¦§©¦§©§¦§©©¦¤¨¤¨¦¦¤¦§¨¥
.íéìLBk íäa äaøäå Bôãä 'äìôð £¨§¦§¨¨¤§¦¨©

,eäòø ìà Léàì eöa÷úäLéà ïkL ¦¤¥¥¦§©§¦§Ÿ¦

.eäòø ìöà,äðBiä áøçáøç ¥¤¥¥¤¤©¨¤¤

ú÷LBò (äîøîa) äàðBäaL øvðãëeáð§©§¤©¤§¨¨§¦§¨¤¤

.íLeëø íò íéLðàä(æé,íL eàø÷ ¨£¨¦¦§¨¨§¨
.øîBì eæéøëä íécNk àáö úëøòîa§©£¤¤§¨©§¦¦§¦©

,ïBàL íéøöî Cìî äòøt©§Ÿ¤¤¦§©¦¨
ïBàL ìB÷ íéønä íéøöî Cìî äòøtL¤©§Ÿ¤¤¦§©¦©¥¦¨

.äåàâa,ãòBnä øéáòäàa àì §©£¨¤¡¦©¥Ÿ¨

,òeáwä ãòBnä íBéa ícâð íçläì§¦¨¥¤§¨§©¥©¨©

.Bááì ãçtî(çé'åâå øBáúk ék,ék ¦©©§¨¦§¨¦

òeá÷ øBázL àeä úîà øácL éôk§¦¤§©¡¤¤¨¨©

úîàa ïk ,íiä ìò ìîøkä øäå ,íéøäa¤¨¦§©©©§¤©©¨¥¤¡¤

.íéøöî ìò äfä øácä àBáé̈©¨¨©¤©¦§©¦

(èé,äúvðåì.äiö ïBL(ëäìâò §¦§¨§¦¨¤§¨
,íéøöî äiô-äôéäúéäL íéøöî §¥¦¨¦§¨¦¦§©¦¤¨§¨

mixn zxhr
âéàBáì àéápä eäéîøé-ìà ýåýé øac øLà øácäìL BàBa íøè ©¨¨Æ£¤´¦¤´§Ÿ̈½¤¦§§−̈©¨¦®¨À¤¤¤

:íéøöî õøà-úà úBkäì ìáa Cìî øvàøãëeáðãéälçzeãébä §«©§¤©Æ¤´¤¨¤½§©−¤¤¬¤¦§¨«¦§¦¨©¦³
íéøöîáåéìò àa øvðãëeápLðá eòéîLäå ìBcâîá eòéîLäåó §¦§©¸¦Æ¤§©§¤©¨¨¨§©§¦´§¦§½§©§¦¬§−Ÿ

ñçðtçúáeíéøöîa øöáî éøò íäLávéúä eøîàíäéøöáîa eávéúiL §©§©§¥®¤¥¨¥¦§¨§¦§©¦¦§À¦§©¥Æ¤¦§©§§¦§§¥¤

áéBàä úàø÷ì eàöé àìåCì ïëäåíL §Ÿ¥§¦§©¨¥§¨´¥«½̈¨

÷Lð éìkékøákáøç äìëà- §¥¤¤¦«§¨¨«§¨¬¤−¤
éáéáñ:Eåèóçñð recîeôèLð §¦¤«©−©¦§©´¦§§

ïî ãçàå ãçà ìk e÷éìçäåéøéaàE §¤¡¦¨¤¨§¤¨¦©¦¤®
éøBabEãîr àìãBîòì çéìöî àì ¦¤´Ÿ¨©½Ÿ©§¦©©£

BîöòaBôãä ýåýé ék:Ba íçìð 'äå §©§¦¬§Ÿ̈−£¨«©¦§¨

æèàeä Ceøa LBãwäìLBk äaøä ©¨¨¦§−̈¥®
ìBLënä éãé ìòåìôð-íbíéBbä §©§¥©¦§©¨©º©¦

eøaçúä íäå ,íéøöî úøæòì íéàaä©¨¦§¤§©¦§©¦§¥¦§©§

eøîàéå eärø-ìà Léàäæì äæ ¦´¤¥¥À©«Ÿ§Æ¤¨¤

äîe÷|-ìàå eðnr-ìà äáLðå ´¨§¨ª´¨¤©¥À§¤
äðBiä áøç éðtî eðzãìBî õøà¤̧¤Æ«©§¥½¦§¥−¤¬¤©¨«
øeMà éëìnL ,øvðãëeáð ìL áøç àéä¦¤¤¤§©§¤©¤©§¥©

:íìâc ìò äðBé úøeö íäì äéä ìááe¨¤¨¨¨¤©¨©¦§¨

æéälçzeàø÷eîñøôeíL §¦¨¨«§−¦§§®̈
ék ,íéøöîaíéøöî-Cìî äòøtàa §¦§©¦¦©§³Ÿ¤«¤¦§©¸¦Æ¨

aïBàLáø íòå ìBãb úBàeLz ìB÷ §¨½§¨§©¨

ék eàø÷ Ck øçàå ,åéúBìéça ìläúäì§¦§©¥§¥¨§©©¨¨§¦

äòøtãrBnä øéáräãòBî òá÷ ©§Ÿ¤«¡¦−©¥«¨©¥

ék Bnò íçläì úàöì ìáa Cìîì øçà©¥§¤¤¨¤¨¥§¦¨¥¦¦

:Bááìa CøBî àaçé-íàð éðà-éç ¨¤¦§¨©¨̧¦Æ§ª
é Cìnäék BîL úBàáö ýåý ©¤½¤§Ÿ̈¬§¨−§®¦ µ
øBáúkòeá÷ìîøëëe íéøäa §¨´¨©¤«¨¦½§©§¤−
ãîBòíiaïk ,íiä ãé ìòàBáé ¥©¨¬©©©¨¥¨«

:íéøöî ìò øvðãëeáðèéäìBb éìk §©§¤©©¦§©¦§¥³¨Æ
Cì éNrììBëàìå úBzLúáLBé £¦´½̈¦§§¤¡¤−¤

çèáìíéøöî-úaäpnî eìâz ékð-ékóäëìîî øéò äúéäLìänLìäîîLäúvðå äéäúäîîL äéäúå:áLBé ïéàîëäiô-äôé äìârøúBéa äôé ¨¤©©¦§®̈¦¦¦§¦¤¨¦ŸÆ¤¨§¨¦©§¨¨§©¨´¦§¨¨¦«§¤½§¦§−̈§¦§¤§¨¨¥¥¬¥«¤§¨¬§¥«¦−̈¨¨§¥



רמד

:àá àa ïBôvî õø÷ íéøöî äiô-äôé§¥«¦−̈¦§¨®¦¤¬¤¦¨−¨¬¨«
àë-ék ÷aøî éìârk daø÷á äéøëN-íb©§¦¤³¨§¦§¨Æ§¤§¥´©§¥½¦«

ék eãîr àì åécçé eñð eðôä änä-íâ©¥¯¨¦§²¨¬©§−̈´Ÿ¨¨®¦´
:íúc÷t úr íäéìr àa íãéà íBé¬¥¨²¨¬£¥¤−¥¬§ª¨¨«

áëeëìé ìéçá-ék Cìé Lçpk dìB÷−̈©¨¨´¥¥®¦«§©´¦¥¥½
:íéör éáèçk dì eàa úBncø÷áe§©§ªÆ¨´½̈§«Ÿ§¥−¥¦«

âëø÷çé àì ék ýåýé-íàð døré eúøk̈«§³©§¨Æ§ª§Ÿ̈½¦−´Ÿ¥«¨¥®
:øtñî íäì ïéàå äaøàî eaø ék¦³©Æ¥«©§¤½§¥¬¨¤−¦§¨«

ãë-ír ãéa äðzð íéøöî-úa äLéáäŸ¦−¨©¦§¨®¦¦§¨−§©¬©
:ïBôöäëéýìû úBàáö ýåýé øîà ¨«¨©Á§Ÿ̈¸§¨¹¡Ÿ¥´

-ìrå àpî ïBîà-ìà ã÷Bô éððä ìûøNé¦§¨¥À¦«§¦³¥Æ¤¨´¦½Ÿ§©
-ìrå äéäìà-ìrå íéøöî-ìrå äòøt©§ŸÆ§©¦§©½¦§©¡Ÿ¤−¨§©
:Ba íéçèaä ìrå äòøt ìrå äéëìî§¨¤®¨§©̧©§½Ÿ§©¬©«Ÿ§¦−«

åëãéáe íLôð éL÷áî ãéa íézúðe§©¦À§©Æ§©§¥´©§½̈§©²
åéãár ãéáe ìáa-Cìî øvàøãëeáð§«©§¤©¬¤«¤¨¤−§©´£¨¨®
:ýåýé-íàð íã÷-éîék ïkLz ïë-éøçàå§©«£¥¥²¦§¬Ÿ¦«¥¤−¤§ª§Ÿ̈«

æëéððä ék ìàøNé úçz-ìàå á÷ré écár àøéz-ìà äzàå§Â©Â̈©¦º̈©§¦³©«£ŸÆ§©¥©´¦§¨¥½¦Â¦«§¦³
è÷Lå áB÷ré áLå íéáL õøàî Erøæ-úàå ÷Bçøî ErLBî¦«£Æ¥«¨½§¤©§£−¥¤´¤¦§¨®§¨¯©«£²§¨©¬

:ãéøçî ïéàå ïðàLåçëýåýé-íàð á÷ré écár àøéz-ìà äzà §©«£©−§¥¬©«£¦«©ÂÂ̈©¦º̈©§¦³©«£ŸÆ§ª§Ÿ̈½
íéBbä-ìëa äìë äùrà ék éðà Ezà ék|ézçcä øLàänM E ¦¬¦§−¨®¦¦Á¤«¡¤̧Ÿ¨¹̈§¨©¦´£¤¯¦©§¦´À̈¨

ézøqéå äìë äNrà-àì Eúàå:jwðà àì äwðå ètLnì E §«Ÿ§ÆŸ¤«¡¤´¨½̈§¦©§¦̧Æ©¦§½̈§©¥−¬Ÿ£©¤«¨

`xenl iy
.äôé äìâòk äôé úeëìî,õø÷.äúéøëe Cezç,ïBôvî.ìáaî,àá àaìôk ©§¨¨§¤§¨¨¨¤¤¦§¦¨¦¨¦¨¤¨¨¤¤

.àBáé éàcåaL øîBìå ÷fçì älnä(àë,äéøëN,"äéøëN" ,øçà Leøt .äéøN ©¦¨§©¥§©¤§©©¨§¦¤¨¨¤¨¥©¥§¦¤¨

.äøæòì eøëOL úBñéb,÷aøî éìâòk÷aøna íéîhôî íéìâòk çáhì eìáeé §¨¤¨§§¤§¨§¤§¥©§¥§©¤©©£¨¦§ª¨¦©©§¥

=).(úôøa,änä íb.(íéøéëOä íâå) ,íéøOä íb,eðôä.ñeðì ítøò eðôä ¨¤¤©¥¨©©¨¦§©©§¦¦¦§¦§¨§¨¨

,íãéàì.ïBñàå øáL ïBLúò ¥¨§¤¤§¨¥
,íúc÷t.íúúéî ïîæ(áëdìB÷ §ª¨¨§©¦¨¨¨

,Cìé Lçpkeöö÷pL Lçpä Bîk ©¨¨¥¥§©¨¨¤¦§§

øîBìk ,íäéìâø eöv÷é íéøöî ïk ,åéìâø©§¨¥¦§©¦§ª§©§¥¤§©

íîB÷nî úëìì eìëeé àlLõeç ìLîì ¤Ÿ§¨¤¤¦§¨¦§Ÿ

.íöøàì,eëìé ìéçá ékíécNkä §©§¨¦§©¦¥¥©©§¦

.áø ìéça íäéìò eëìéúBncø÷áe ¥§£¥¤§©¦©§©§ª
,dì eàadúøëì äéìò eàBáé ¨¨¨¨¤¨§¨§¨

.úBncø÷a,íéöò éáèçkeìëeé àlL §©§ª§Ÿ§¥¥¦¤Ÿ§

Bîk ,íécNkä áøç úà íîöòî òðîì¦§Ÿ©¥©§¨¤¤¤©©§¦§

.íéöòä(âë,døòé eúøkLé çk ¨¥¦¨§©§¨Ÿ©¥

.døòé ìk úøëì íäa,ø÷çé àì ék ¨¤¦§Ÿ¨©£¨¦Ÿ¥¨¥
.íécNkä àáö øtñî ø÷çé àìŸ¥¨¥¦§©§¨©©§¦

(ãë,äLéáä.äLiaúä(äëïBîà Ÿ¦¨¦§©§¨¨
,àpî,"ïBîà" ,øçà Leøt .ïBîä Bîk ¦Ÿ§¨¥©¥¨

."àð" øéòä øN íL,"àpî"øéòäî ¥©¨¦Ÿ¦Ÿ¥¨¦

."äiøcðñkìà" àéäå ,"àð"(åëéøçàå Ÿ§¦£¤§©§§¦¨§©£¥
,ïë.äðL íéòaøà õwî,íã÷ éîék ¥¦¥©§¨¦¨¨¦¥¤¤

.íöøàa è÷La eáLiL øîBìk§©¤¥§§¤¤§©§¨

(æë,àøéz ìà äzàåíé÷écö §©¨©¦¨©¦¦

ì eìâäL ,íéøöî CBúaLìòa íL ¤§¦§©¦¤ª§§¨§©

.íçøk(çëézøqéå,ètLnì E ¨§¨§¦©§¦©¦§¨
ìëezL ïôàáe ètLîa EúBà øqéà£©¥§§¦§¨§Ÿ¤¤©

.èòî èòî ,ìañì,jwðà àì äwðå ¦§Ÿ§©§©§©¥Ÿ£©¤¨
ìàøNé ék .íìBòä ïî EúBà äwðà àìå§Ÿ£©¤§¦¨¨¦¦§¨¥

.õøàä ìò íéîMä éîék íöøàa eãîòé©©§§©§¨¦¥©¨©¦©¨¨¤

mixn zxhr
ìL äøæ-äãBáòì íéøçBa eéäõø÷ íéøöîék íéLçðî éãé ìò íäì eéä äæéîø ¨£¦©£¨¨¨¤¦§®̈¦¤¬¤§¦¨¨¨¤©§¥§©£¦¦

ïBôvîíéøönî úéðBôö àéäL ìáaîàá àa:øvðãëeáð äéìò àBáé ¦¨−¦¨¤¤¦§¦¦¦§©¦¨¬¨«¨¨¤¨§©§¤©

àëäéøëN-íbøLà äéøNdaø÷áçáhì eìáeé÷aøî éìârkíéîheôî ©§¦¤³¨¨¤¨£¤§¦§¨Æ§©¤©§¤§¥´©§¥½§¨¦

änä-íâ-ékíéøOäeðôäíöøàì úëìì äîçìnä ïî óøBòàì åécçé eñð ¦«©¥¯¨©¨¦¦§²¤¦©¦§¨¨¨¤¤§©§¨¨¬©§−̈´Ÿ
eãîríâéOä øLàk äæìå íãîò ìò ¨®̈©¨§¨§¨¤©£¤¦¦¨

íéìôBpa eìôð áéBàäíãéà íBé ék ¨¥¨§©§¦¦´¬¥¨²
íúòø úòíúc÷t úr íäéìr àa ¥¨¨¨¨¬£¥¤−¥¬§ª¨¨«

:úeîì éç ìk úce÷táëdìB÷ìL §©¨©¨−̈¤

íéøöîCìé Lçpk-LBãwä òèwLk) ¦§©¦©¨¨´¥¥®§¤¨©©¨

â úéùàøá) Lçpä éìâø úà àeä-Ceøä¤©§¥©¨¨

íìBòä óBqî Lçð ìL BìB÷ Cìä (ãé¨©¤¨¨¦¨¨

(BôBñ ãòåékíécNkäìéçá-áø §©¦«©©§¦§©´¦©

eëìéíäéìòúBncø÷áeõv÷ì ¥¥½£¥¤§©§ªÆ§©¥

íäéìâøíéör éáèçk dì eàa ©§¥¤¨´½̈§«Ÿ§¥−¥¦«
:úBîeãø÷a íéööBwLâëéða ízà ¤§¦§©§©¤§¥

íécNëdøré eúøkéLðà ìk eâøä ©§¦¨«§³©§¨Æ¨§¨©§¥

íéøöîø÷çé àì ék ýåýé-íàð ¦§©¦§ª§Ÿ̈½¦−´Ÿ¥«¨¥®
íécNë éLðà øtñîäaøàî eaø ék ¦§©©§¥©§¦¦³©Æ¥«©§¤½

:øtñî íäì ïéàåãëäLéáä §¥¬¨¤−¦§¨«Ÿ¦−¨
éîìkäúaúãòíéøöî-ékäðzð ¦¨§¦©£©¦§®̈¦¦¦§−̈
äøñîðïBôö-ír ãéa:íécNk íä ¦§§¨§©¬©¨«¥©§¦

äëéýìû úBàáö ýåýé øîà̈©Á§Ÿ̈¸§¨¹¡Ÿ¥´
ã÷Bô éððä ìûøNéàéáäì çébLà ¦§¨¥À¦«§¦³¥Æ©§¦©§¨¦

úBiðòøetàpî ïBîà-ìààð øéòî §¨¦¤¨´¦½Ÿ¥¦Ÿ

àiøcðñkìà àéäL-ìrå äòøt-ìrå ¤¦£¤§©§§¦¨§©©§ŸÆ§©
äéëìî-ìrå äéäìà-ìrå íéøöî¦§©½¦§©¡Ÿ¤−¨§©§¨¤®¨
õøàa eáLiL úBaø úBëìîî ìL¤©§§©¤¨§§¤¤

ãB÷ôàL Bîk ,íéøöîäòøt ìrå ¦§©¦§¤¤§§©̧©§½Ÿ
Ba íéçèaä ìråìò ãB÷ôà ïk §©¬©«Ÿ§¦−«¥¤§©

äàaä úeðòøetä :Ba íéçèBaä íéBbä©¦©§¦©§¨©¨¨

ìàøNéì òøäL LðBòì àeä íéøöîì§¦§©¦§¤¤¥©§¦§¨¥

äòøt ïëå íéøöî Cìî ÷LéL íäéðéa¥¥¤¦©¤¤¦§©¦§¥©§Ÿ

:eäiLàé úéîäL äëðåëíézúðe §Ÿ¤¥¦Ÿ¦¨§©¦À
ãéáe íLôð éL÷áî ãéa§©Æ§©§¥´©§½̈§©²
ãéáe ìáa-Cìî øvàøãëeáð§«©§¤©¬¤«¤¨¤−§©´
-éîék ïkLz ïë-éøçàå åéãár£¨®̈§©«£¥¥²¦§¬Ÿ¦«¥

íã÷úeìb éìa:ýåýé-íàðàa ¤−¤§¦¨§ª§Ÿ̈«¨

ïî eLàéúé ìáì ìááì íéìBbä íçðì§©¥©¦§¨¤§©¦§¨£¦

eøæçå eìb íéøönL íúBàøa äleàbä©§¨¦§¨¤¦§©¦¨§¨§

:eáL àì ïéãòå eìb íäå øäî©¥§¥¨©£©¦Ÿ¨

æëá÷ré écár àøéz-ìà äzàåäìBba øàMz àì ékìàøNé úçz-ìàåìááa änL eòwzLé ït÷Bçøî ErLBî éððä ékíL äzàL íB÷nîErøæ-úàå §Â©Â̈©¦º̈©§¦³©«£ŸÆ¦Ÿ¦¨¥©¨§©¥©´¦§¨¥½¤¦§©§¨¨§¨¤¦Â¦«§¦³¦«£Æ¥«¨½¦¨¤©¨¨§¤©§£
íépè÷e íéìBãbíéáL õøàîäàìäå æàîeáB÷ré áLåá÷òé áLéè÷LåäçeðîaïðàLåäåìLaãéøçî ïéàåBãéøçé éî ãBò àöné àìå:çëúòaL íâä §¦§©¦−¥¤´¤¦§¨®¥¨¨¨§¨§¨¯©«£²¥¥©£Ÿ§¨©¬¦§¨§©«£©−§©§¨§¥¬©«£¦«§Ÿ¦¨¥¦©£¦£©¤§¥

,úàæ ìëa ,íéøöîa eéäL ìàøNé éða ìk eâøäð íéøöî úà øvðãëeáð LákLéðà Ezà ék ýåýé-íàð á÷ré écár àøéz-ìà äzàóàäìë äùrà ék ¤¨©§©§¤©¤¦§©¦¤¤§¨§¥¦§¨¥¤¨§¦§©¦§¨Ÿ©ÂÂ̈©¦º̈©§¦³©«£ŸÆ§ª§Ÿ̈½¦¬¦§−®̈¦©¦Á¤«¡¤̧Ÿ¨¹̈
íéBbä-ìëa|ézçcä øLàäìë äNrà-àì Eúàå änM Eíöøàa äéäz ék íòézøqéåEEúBà øqéàètLnìðBò éôk ètLîaìáà ,Eäwðå §¨©¦´£¤¯¦©§¦´À̈¨§«Ÿ§ÆŸ¤«¡¤´¨½̈¦¦¦§¤§©§¨§¦©§¦̧Æ£©¥§©¦§½̈§¦§¨§¦£§£¨§©¥−
jwðà àìíìBòä ïî Eúéøëà àì :øîBìk ,íìBòä ïî: ¬Ÿ£©¤«¨¦¨¨§©Ÿ©§¦§¦¨¨



רמה

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
âéæéçlLa éäéåïåùàøíçð-àìå írä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´

ìt õøà Cøc íéýìû| ék àeä áBø÷ ék íézL ¡Ÿ¦À¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´
äîçìî íúàøa írä íçpé-ït íéýìû øîà̈©´¡Ÿ¦À¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈

:äîéøöî eáLåçéCøc írä-úà | íéýìû áqiå §¨¬¦§¨«§¨©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤
õøàî ìûøNé-éðá eìr íéLîçå óeñ-íé øaãnä©¦§−̈©®©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîèéék Bnr óñBé úBîör-úà äLî çwiå ¦§¨«¦©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á
ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà réaLä raLä©§¥̧©¦§¦¹©¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ
äfî éúîör-úà íúéìräå íëúà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−

:íëzàëäö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå ¦§¤«©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−
:øaãnäàëïðr ãenra íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå ©¦§¨«©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ

íäì øéàäì Là ãenra äìéìå Cøcä íúçðì©§Ÿ¨´©¤½¤§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®
:äìéìå íîBé úëììáëïðrä ãenr Léîé-àì ¨¤−¤¨¬¨¨«§¨«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ

:írä éðôì äìéì Làä ãenrå íîBéô(éåì) ½̈§©¬¨¥−¨®§¨¦§¥−¨¨«

ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥»¤
ïéa úøéçä ét éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬
eðçú Bçëð ïôö ìra éðôì íiä ïéáe ìcâî¦§−Ÿ¥´©®̈¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−

:íiä-ìrâíä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå ©©¨«§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−
:øaãnä íäéìr øâñ õøàaã-áì-úà éz÷fçå ¨¨®¤¨©¬£¥¤−©¦§¨«§¦©§¦´¤¥«

-ìëáe äòøôa äãákàå íäéøçà óãøå äòøt©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨
:ïë-eNriå ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç(ìàøùé) ¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«

äááì Côäiå írä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨®̈©¥«Â¨¥Â§©̧
eðéNr úàf-äî eøîàiå írä-ìà åéãárå äòøt©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

:eðãárî ìàøNé-úà eðçlL-ékå-úà øñàiå ¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«©¤§−Ÿ¤
:Bnr ç÷ì Bnr-úàå BaëøæúBàî-LL çwiå ¦§®§¤©−¨©¬¦«©¦©À¥«¥¬

ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø:Blk-ìr íL ¤̧¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−©ª«
çócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ

:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìûøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,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©¨§¨§©¥©©¨



לוח זמנים לשבוע פרשת בא - בערים שונות בעולם רמו
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
06:4006:4108:3408:3609:1009:1210:0310:0512:1512:1716:5016:5517:1817:2316:3417:34באר שבע )ח(

06:4306:4308:3408:3609:1109:1310:0410:0612:1412:1716:4916:5317:1417:1916:1917:30חיפה )ח(

06:3906:4008:3308:3509:0909:1110:0210:0412:1312:1616:5216:5717:1517:2016:1617:31ירושלים )ח(

06:4206:4308:3508:3709:1109:1310:0410:0612:1512:1816:4816:5317:1717:2116:3017:32תל אביב )ח(

07:4507:4409:0109:0209:5009:5110:3410:3612:2912:3116:1216:1916:5116:5715:5917:11אוסטריה, וינה )ח(

06:0206:0808:5408:5809:4109:4510:5711:0014:0114:0320:4720:4721:1921:1820:2821:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:4107:4009:0209:0409:4909:5010:3410:3612:3112:3416:2116:2816:5817:0416:0917:18אוקראינה, אודסה )ח(

07:1907:1808:3508:3609:2409:2510:0810:1012:0312:0515:4715:5416:2516:3215:3416:46אוקראינה, דונייצק )ח(

07:3207:3008:4708:4809:3609:3610:2010:2112:1412:1615:5616:0316:3516:4115:4416:56אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

08:0508:0309:1409:1510:0510:0610:4810:4912:3912:4216:1416:2116:5517:0116:0217:16אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5807:5709:0709:0809:5809:5910:4110:4212:3212:3516:0616:1316:4716:5315:5317:08אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
07:0707:0809:1109:1309:4509:4710:4010:4212:5612:5917:4617:5018:1318:1717:3018:27

08:0308:0209:2809:2910:1310:1410:5911:0112:5713:0016:5417:0017:2817:3316:3917:47איטליה, מילאנו )ח(

06:1406:1708:4308:4609:1409:1710:1710:1912:4812:5118:2218:2518:4618:4918:0618:58אקוואדור, קיטו )ח(

05:4505:5008:3608:4009:2009:2310:3410:3713:3413:3620:1120:1120:4120:4119:5220:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:1706:2309:0909:1410:0110:0511:1911:2214:2714:2921:2121:2021:5721:5621:0322:10ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2607:2609:0609:0709:4709:4810:3610:3812:4112:4316:5517:0017:2717:3216:4117:44ארה״ב, בולטימור )ח(

07:2007:2008:5608:5809:3809:3910:2710:2812:3012:3316:4016:4617:1317:1816:2717:31ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:2007:2008:5708:5809:3809:4010:2710:2912:3012:3316:4116:4617:1317:1916:2717:31ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

08:0108:0109:3409:3510:1710:1811:0511:0613:0613:0917:1117:1717:4517:5116:5818:03ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1707:1809:1409:1609:4909:5110:4310:4512:5612:5817:3517:3918:0218:0617:2018:17ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5706:5808:4708:4909:2509:2610:1710:1912:2612:2916:5517:0017:2417:2916:4117:40ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0807:0909:1009:1209:4409:4610:3910:4112:5512:5817:4217:4718:0918:1317:2818:23ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1807:1708:5308:5409:3509:3610:2310:2512:2612:2816:3416:4017:0717:1316:2117:25ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:4307:4309:2009:2210:0210:0310:5110:5212:5412:5717:0517:1117:3817:4316:5217:55ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1807:1808:5208:5309:3509:3610:2310:2412:2512:2716:3116:3717:0517:1016:1817:23ארה״ב, שיקגו )ח(

06:0406:0808:4508:4809:1809:2110:2610:2913:0913:1219:0919:1119:3519:3618:5319:46בוליביה, לה-פס )ח(

08:4708:4509:5209:5310:4410:4511:2611:2813:1613:1916:4616:5417:2817:3516:3417:51בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:4508:4309:5209:5310:4410:4411:2611:2713:1713:1916:4816:5617:3017:3716:3617:52בלגיה, בריסל )ח(

05:2405:2808:0908:1308:4508:4909:5509:5812:4512:4719:0219:0319:2419:2518:4019:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:1405:1807:5808:0208:3408:3809:4409:4712:3312:3518:4418:4519:1119:1218:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

08:0608:0409:1009:1110:0310:0410:4510:4612:3412:3716:0516:1216:4516:5215:5417:08בריטניה, לונדון )ח(

08:2508:2209:2109:2110:1710:1710:5710:5812:4312:4616:0116:0916:4716:5415:5317:10בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:1708:1509:1709:1810:1210:1210:5310:5412:4112:4316:0616:1316:4816:5515:5217:11גרמניה, ברלין )ח(

08:2408:2309:3409:3510:2510:2511:0811:0912:5913:0216:3516:4217:1517:2216:2217:37גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:1905:2308:0508:0908:4308:4609:5409:5712:4612:4819:1119:1219:3119:3218:4719:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1207:1409:2309:2509:5509:5710:5210:5513:1213:1518:1318:1718:3818:4217:5818:52הודו, מומבאי )ח(

07:0707:0909:1809:2109:5109:5310:4810:5013:0913:1118:1018:1418:3518:3917:5518:49הודו, פונה )ח(

07:3207:3008:5008:5109:3809:3810:2210:2412:1812:2016:0416:1116:4216:4815:5117:02הונגריה, בודפשט )ח(

07:2507:2509:0109:0209:4309:4410:3110:3312:3412:3716:4316:4917:1617:2216:3017:34טורקיה, איסטנבול )ח(

07:4107:4109:2309:2510:0310:0510:5310:5512:5913:0217:1717:2217:4817:5317:0318:05יוון, אתונה )ח(



רמז לוח זמנים לשבוע פרשת בא - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:4006:4108:3408:3609:1009:1210:0310:0512:1512:1716:5016:5517:1817:2316:3417:34באר שבע )ח(

06:4306:4308:3408:3609:1109:1310:0410:0612:1412:1716:4916:5317:1417:1916:1917:30חיפה )ח(

06:3906:4008:3308:3509:0909:1110:0210:0412:1312:1616:5216:5717:1517:2016:1617:31ירושלים )ח(

06:4206:4308:3508:3709:1109:1310:0410:0612:1512:1816:4816:5317:1717:2116:3017:32תל אביב )ח(

07:4507:4409:0109:0209:5009:5110:3410:3612:2912:3116:1216:1916:5116:5715:5917:11אוסטריה, וינה )ח(

06:0206:0808:5408:5809:4109:4510:5711:0014:0114:0320:4720:4721:1921:1820:2821:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:4107:4009:0209:0409:4909:5010:3410:3612:3112:3416:2116:2816:5817:0416:0917:18אוקראינה, אודסה )ח(

07:1907:1808:3508:3609:2409:2510:0810:1012:0312:0515:4715:5416:2516:3215:3416:46אוקראינה, דונייצק )ח(

07:3207:3008:4708:4809:3609:3610:2010:2112:1412:1615:5616:0316:3516:4115:4416:56אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

08:0508:0309:1409:1510:0510:0610:4810:4912:3912:4216:1416:2116:5517:0116:0217:16אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5807:5709:0709:0809:5809:5910:4110:4212:3212:3516:0616:1316:4716:5315:5317:08אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
07:0707:0809:1109:1309:4509:4710:4010:4212:5612:5917:4617:5018:1318:1717:3018:27

08:0308:0209:2809:2910:1310:1410:5911:0112:5713:0016:5417:0017:2817:3316:3917:47איטליה, מילאנו )ח(

06:1406:1708:4308:4609:1409:1710:1710:1912:4812:5118:2218:2518:4618:4918:0618:58אקוואדור, קיטו )ח(

05:4505:5008:3608:4009:2009:2310:3410:3713:3413:3620:1120:1120:4120:4119:5220:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:1706:2309:0909:1410:0110:0511:1911:2214:2714:2921:2121:2021:5721:5621:0322:10ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2607:2609:0609:0709:4709:4810:3610:3812:4112:4316:5517:0017:2717:3216:4117:44ארה״ב, בולטימור )ח(

07:2007:2008:5608:5809:3809:3910:2710:2812:3012:3316:4016:4617:1317:1816:2717:31ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:2007:2008:5708:5809:3809:4010:2710:2912:3012:3316:4116:4617:1317:1916:2717:31ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

08:0108:0109:3409:3510:1710:1811:0511:0613:0613:0917:1117:1717:4517:5116:5818:03ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1707:1809:1409:1609:4909:5110:4310:4512:5612:5817:3517:3918:0218:0617:2018:17ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5706:5808:4708:4909:2509:2610:1710:1912:2612:2916:5517:0017:2417:2916:4117:40ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0807:0909:1009:1209:4409:4610:3910:4112:5512:5817:4217:4718:0918:1317:2818:23ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1807:1708:5308:5409:3509:3610:2310:2512:2612:2816:3416:4017:0717:1316:2117:25ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:4307:4309:2009:2210:0210:0310:5110:5212:5412:5717:0517:1117:3817:4316:5217:55ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1807:1808:5208:5309:3509:3610:2310:2412:2512:2716:3116:3717:0517:1016:1817:23ארה״ב, שיקגו )ח(

06:0406:0808:4508:4809:1809:2110:2610:2913:0913:1219:0919:1119:3519:3618:5319:46בוליביה, לה-פס )ח(

08:4708:4509:5209:5310:4410:4511:2611:2813:1613:1916:4616:5417:2817:3516:3417:51בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:4508:4309:5209:5310:4410:4411:2611:2713:1713:1916:4816:5617:3017:3716:3617:52בלגיה, בריסל )ח(

05:2405:2808:0908:1308:4508:4909:5509:5812:4512:4719:0219:0319:2419:2518:4019:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:1405:1807:5808:0208:3408:3809:4409:4712:3312:3518:4418:4519:1119:1218:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

08:0608:0409:1009:1110:0310:0410:4510:4612:3412:3716:0516:1216:4516:5215:5417:08בריטניה, לונדון )ח(

08:2508:2209:2109:2110:1710:1710:5710:5812:4312:4616:0116:0916:4716:5415:5317:10בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:1708:1509:1709:1810:1210:1210:5310:5412:4112:4316:0616:1316:4816:5515:5217:11גרמניה, ברלין )ח(

08:2408:2309:3409:3510:2510:2511:0811:0912:5913:0216:3516:4217:1517:2216:2217:37גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:1905:2308:0508:0908:4308:4609:5409:5712:4612:4819:1119:1219:3119:3218:4719:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1207:1409:2309:2509:5509:5710:5210:5513:1213:1518:1318:1718:3818:4217:5818:52הודו, מומבאי )ח(

07:0707:0909:1809:2109:5109:5310:4810:5013:0913:1118:1018:1418:3518:3917:5518:49הודו, פונה )ח(

07:3207:3008:5008:5109:3809:3810:2210:2412:1812:2016:0416:1116:4216:4815:5117:02הונגריה, בודפשט )ח(

07:2507:2509:0109:0209:4309:4410:3110:3312:3412:3716:4316:4917:1617:2216:3017:34טורקיה, איסטנבול )ח(

07:4107:4109:2309:2510:0310:0510:5310:5512:5913:0217:1717:2217:4817:5317:0318:05יוון, אתונה )ח(

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת בא - 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
07:5107:5009:1009:1109:5809:5810:4310:4412:3912:4116:2716:3317:0417:1016:1417:24מולדובה, קישינב )ח(

07:1007:1209:2109:2309:5309:5510:5010:5213:1013:1318:1018:1318:3518:3917:5518:49מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:4504:5107:3507:4108:3708:4109:5710:0113:1213:1520:2120:2021:0121:0020:0221:16ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5506:5608:5408:5609:2909:3110:2310:2512:3812:4017:2117:2517:4817:5217:0618:03נפאל, קטמנדו )ח(

07:3607:3609:1409:1509:5509:5610:4410:4612:4812:5117:0017:0617:3317:3816:4517:50סין, בייג'ין )ח(

07:0707:1009:3509:3810:0610:0811:0811:1113:3913:4119:1019:1319:3419:3718:5419:46סינגפור, סינגפור )ח(

07:4507:4308:4608:4709:4109:4110:2210:2312:1012:1315:3515:4216:1816:2515:2316:41פולין, ורשא )ח(

05:4805:5108:2608:2908:5809:0110:0410:0712:4412:4718:3718:3919:0219:0318:2019:13פרו, לימה )ח(

08:2208:2109:4509:4610:3110:3211:1711:1913:1513:1717:0817:1417:4417:5016:5518:04צרפת, ליאון )ח(

08:4408:4309:5809:5910:4710:4811:3111:3313:2513:2717:0717:1417:4517:5116:5318:06צרפת, פריז )ח(

06:0506:0708:3008:3209:0109:0310:0210:0512:3112:3317:5617:5918:2018:2317:4118:32קולומביה, בוגוטה )ח(

07:5107:5109:2009:2210:0410:0510:5210:5312:5212:5416:5517:0117:2717:3316:3917:46קנדה, טורונטו )ח(

07:3407:3408:5909:0009:4409:4510:3010:3212:2812:3116:2416:3016:5917:0516:1017:18קנדה, מונטריאול )ח(

06:5306:5408:4108:4309:1909:2110:1110:1312:1912:2216:4616:5117:1517:2016:3217:32קפריסין, לרנקה )ח(

09:2009:1710:0910:1011:0811:0811:4711:4813:3013:3316:4116:4917:2817:3616:2917:53רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:5908:5609:4409:4410:4410:4411:2211:2313:0413:0616:1316:2116:5817:0515:5717:23רוסיה, מוסקבה )ח(

08:0808:0709:2709:2810:1510:1510:5911:0112:5512:5816:4316:4917:2017:2616:3017:40רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:1308:1209:3209:3310:2010:2011:0411:0613:0013:0316:5216:5817:2517:3116:3417:45שוויץ, ציריך )ח(

06:4206:4408:5809:0109:3009:3210:2910:3112:5212:5518:0218:0618:2718:3017:4718:40תאילנד, 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 הדרךחמר

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

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו
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