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תהלים

המשך מזמור קיט נדחס בעמ' חפ

אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י ניסן, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מי"ב ניסן.

התקוה חזקה ע"פ תוכן מכתבה שלה, שמרגישה וגם רואה איך שנחוצה פעולתה ועזרתה לבני 

ביתה, ואדרבה עתה לאחרי פטירת בעלה ע"ה גדלה הנחיצות עוד יותר, וכמובן שתבליג על צערה ומצב 

רוחה ותעשה כל התלוי בה לעזר הקרובים, לא רק בני ביתה ממש, אלא הנמצאים בסביבתה בכלל, 

שהרי כל ישראל חברים ואפילו אם עד עתה לא הורגלה בזה, בודאי הרעיון אשר זהו נחת רוח אמיתי 

הכי נעלה שיכולה לגרום לנשמת הנפטר, תוסיף בה כח ועדוד לעשות בכל האמור, נוסף אשר זהו ציווי 

תורתנו הק' תורת חיים, והרי ציווי התורה הוא גם נתינת כח, ואף שמובן שכל התחלות קשות ובפרט 

במצבים כהנ"ל ובמצב רוח כהנ"ל, הרי כאמור ציווי השי"ת הוא גם נתינת כח בערך הקישוים, וכבר 

הודיעונו חכמנו ז"ל אשר הבא לטהר מסייעין אותו, וינעם לי להתבשר טוב בזה...

בברכה לבשו"ט.

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך:  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

כללי מפתח  

 ב   ......................................   סדר הנחת תפילין  )א

 ג   .............................  , קיטקיח תהליםמזמורי   )ב

  הוי' גו' ונחה עליו רוח"ה מאמר ד  )ג

 ה   ...................................  ה'תשכ"ה פסח,אחרון של 

  פסח, יום שביעי של ר"ד   )ד

 יח  ...............................  ה'תשכ"הבעת הסעודה, 

 חי  ..................  פסח, ה'תשכ"האחרון של שיחת   )ה

   אחרון של פסחיום משיחות   )ו

 מו  ............................  ה'תנש"אבסעודת משיח) (

  נד  ..................  זיך כר אחריפרשת שיחות -לקוטי  )ז

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח התורהלוי יצחק על  ילקוט  )ח

 סב  .................  המקובל ר' לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל 

 סד  .............  פרשת אחרי –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

 סה  .........  לשבוע פרשת אחרייומי חומש  יורשיע  )י

 צא  ..............  לשבוע פרשת אחרישיעורי תהלים   )יא

   (מוגה)פר התניא שיעורים בס  )יב

 צב  .....................................  לשבוע פרשת אחרי 

 קג  ............. לשבוע פרשת אחרייום יום" "הח ול  )יג

 וק  .........................  הלכה יומית לעיון ברמב"ם  )יד

 שיעורי רמב"ם

 טק  ............  לשבוע פרשת אחריג' פרקים ליום  –  )טו

 סוק   .........  לשבוע פרשת אחרייום פרק אחד ל –  )טז

 פחק  ............  לשבוע פרשת אחריות צוספר המ –  )יז

  עם ביאורים סוטהמסכת   )יח

 צק  ...............................................  זעד דף  במדף 

  נביאים וכתובים   )יט

 ריח  .................................  בפרק  קהלת, יג-ביפרק  הרמיי

  סנהדריןסכת מ –משניות   )כ

 רכ  ...................................................  תיביאור קה

 

 

 טרכ...........................................  מגילהמסכת  עקביעין   )כא

  עם ביאורים בכורותמסכת   )כב

 רל  .................................................. יעד דף  דמדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כג

 סבר  .................................................  אדמו"ר הזקן

  תפיליןת שולחן ערוך הלכו  )כד

 סגר  ...............................  זקןאדמו"ר ה לפי לוח רב יומי

  ", "תטהרו"ביאור הדברים בענין "לטהר הד" תורהלקוטי   )כה

 סהר  ................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כו

 סטר  .............................................  אדמו"ר האמצעי

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כז

 רע  .........................................  ח צדק"אדמו"ר ה"צמ

   תורת שמואל תרל"ב  )כח

 רעא  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   קונטרס עץ החיים  )כט

 עאר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )ל

 עגר  .............................................  ו''ר מוהריי''צאדמ

  בלה"ק גתש"-ש"בות ה'תפר השיחס  )לא

 ערה  ............................................  מוהריי''צאדמו''ר 

  גרות קודש א  )לב

 עזר  .......................................................  אדמו"ר מוהריי"צ

 רעח  ................................  חומש לקריאה בציבור  )לג

 פדר  .................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לד

 פהר  .....................  לשבוע פרשת אחרילוח זמנים   )לה

 רפו  ............................................  שיליןעירוב תב  )לו

של  אחרון-שביעי ערבלסדר מצות הדלקת נרות   )לז

 פזר  ....................................  ת קודשוערב שב פסח



ה

,gqt ly oexg` .c"qa
*d"kyz'd

‰ÁÂ'הוי ּביראת והריחֹו גֹו' הוי' רּוח עליו ¿»»ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָ

גֹו' ּכבׂש עם זאב וגר ּומבאר 1גֹו' , ְְְִֵֵֶֶָָ

ּבמאמרֹו אדמֹו"ר מֹוריֿוחמי ְְְְְֲִִַַַָָּכבֹודֿקדּוׁשת 

זה  מתאר 2ּדּבּורֿהּמתחיל אּלּו ׁשּבפסּוקים , ְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

לגאלנּו ׁשּיבא צדקנּו מׁשיח ּביאת ְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּנביא

ּדברים  ּכּמה ּבזה ואֹומר אמן, ּבימינּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבמהרה

מבאר  ּבתחלה והנהגתֹו. הּמׁשיח למל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבנֹוגע

הוי' רּוח עליו ונחה - עצמֹו הּמׁשיח מל ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָמעלת

והריחֹו - הנהגתֹו את מבאר ואחרּֿכ ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָוגֹו',

ענין  הּוא "והריחֹו" [ׁשּגם וגֹו' הוי' ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָּביראת

ּדמֹורח  מֹוסיף 4וּדאין 3ּבהנהגתֹו, ּולאחריֿזה ,[ ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

ּתהיה  הּמׁשיח ׁשהנהגת וגֹו', ּכבׂש עם זאב ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוגר

ׁשּיפעֹול  ּכזה ּגם 5ּבאֹופן אּלא המדּבר ּבסּוג רק לא העֹולם, ּבכל אלקּות ּגלּוי ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

וכּו') ונמר (זאב החי הּדֹומם 6ּבסּוג ּבסּוג ּבּכתּוב 7ואפילּו ׁשּממׁשי ּוכמֹו ,8 ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּדעה  מלאה ּתהיה (ּדֹומם) הּגׁשמית הארץ ׁשּגם הוי', את ּדעה הארץ מלאה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּכי

הוי'. ֲֶָָאת

˜i„Óe,'הוי את ּדעה הארץ מלאה אז ׁשּיהיה ּדמּכיון להבין, ּדצרי ּבּמאמר, ¿«≈ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָ

ּבזה  הּבאּור ּונקּודת .למל יצטרכּו ענין 9לּמה הּוא ּדמלּוכה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

(אף ההתנּׂש הּמל ׁשל הּציּוּויים וגם מהעם. ּומרֹומם מּובדל ּׁשהּמל מה אּות, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ּכרצֹונֹו) להנהיגם העם אל מתקרב ׁשהּמל ּדקירּוב, ּתנּועה הם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּלכאֹורה
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(1 תשמ"ז. - פסח של אחרון בקונטרס לאור ויצא שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*- ואילך. ב יא, ישעי'

פסח. של אחרון ואילך.2)הפטורת 123 ע' ה'תש"ט בסה"מ נדפס ה'תש"ט. ב.3)דשנת צג, מובן 4)סנהדרין ועפ"ז

ודאין". "דמורח בהמאמר שמוסיף מה מתניו..5)בפשטות אזור צדק והי' "שע"י פז, כלי מס' קפז ע' נ"ך אוה"ת ראה

במצב  גם שמדבר אף - ובהנהגתו" המשיח "במלך (רק) בהמאמר מ"ש יובן ועפ"ז כו'"*. כבש עם זאב וגר יהי' עי"ז

ב"הנהגתו". נכלל שזה לומר, דיש - אז שיהי' ד"ה 6)העולם ראה - כפשוטם הם שהכתובים ובחסידות בקבלה כהפס"ד

מאמרי  ואילך. ב תרע, שם וראה א. תרע, ג) (כרך נח באוה"ת - הגהות ועם נח), ע' לאזניא אתהלך (סה"מ לאדה"ז פדה כי

הרמב"ם" "סיום וראה ועוד. פצ"ד. תרל"ז וככה המשך ואילך. ב תרלג, שם באוה"ת - הגהות ועם פז, ע' ענינים אדה"ז

ועוד. וש"נ). קל. ע' וש"ס הרמב"ם על הדרנים - מנחם (תורת ס"ט ה'תשמ"ז) שבט יו"ד מהכתוב 7)(משיחות להעיר

עג. מזמור סוף תהלים מדרש וראה וגו'. תזעק מקיר אבן יא) ב, ט.8)(חבקוק שם, להצ"צ 9)ישעי' המצות ספר וראה

ואילך). ב (קי, פ"ג מלך מינוי מצות

העולם" את ב"לתקן שם הרמב"ם שכוונת ואף העולם. את יתקן שמשיח כו'", העולם את "ויתקן ספי"א מלכים הל' מרמב"ם גם ולהעיר (*

משל. הוא כבש" עם זאב "וגר (רפי"ב) הרמב"ם לדעת הרי - עמים") אל ("אהפוך המדבר לסוג היא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לארץ), (בחוץ אחרוןֿשלֿפסח של ההפטרה בפסוקי ישעיהו, בנבואת נאמר

המשיח: מלך לגבי

ÂÈÏÚ ‰ÁÂעליו ‚B'תשרה 'ÈÂ‰ ˙‡¯Èa BÁÈ¯‰Â 'B‚ 'ÈÂ‰ Áe¯ ¿»»»»«¬»»«¬ƒ¿ƒ¿«¬»»
בהמשך נאמר המשיח בימות העולם מצב ‚B'ועל N·k ÌÚ ·‡Ê ¯‚Â1, ¿»¿≈ƒ∆∆

ŒÈ¯BÓ ˙Le„˜Œ„B·k ¯‡·Óe¿»≈¿¿«ƒ
B¯Ó‡Óa ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ משנת ¿»ƒ«¿¿«¬»

הפותח ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacתש"ט ƒ««¿ƒ
‡Ê2el‰בפסוק ÌÈ˜eÒÙaL , ∆∆ƒ¿ƒ≈

‡È·p‰ ¯‡˙Óאת Èa‡˙ישעיהו ¿»≈«»ƒƒ«
eÏ‡‚Ï ‡·iL e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈∆»…¿»√≈
¯ÓB‡Â ,ÔÓ‡ eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈»≈¿≈

Ú‚Baהנביא  ÌÈ¯·c ‰nk ‰Êa»∆«»¿»ƒ¿≈«
.B˙‚‰‰Â ÁÈLn‰ CÏÓÏ¿∆∆«»ƒ«¿«¿»»

¯‡·Ó ‰ÏÁ˙a הנביא˙ÏÚÓ ƒ¿ƒ»¿»≈«¬«
‰ÁÂ - BÓˆÚ ÁÈLn‰ CÏÓ∆∆«»ƒ««¿¿»»
CkŒ¯Á‡Â ,'B‚Â 'ÈÂ‰ Áe¯ ÂÈÏÚ»»«¬»»¿¿««»
BÁÈ¯‰Â - B˙‚‰‰ ˙‡ ¯‡·Ó¿»≈∆«¿»»«¬ƒ
ÌbL] 'B‚Â 'ÈÂ‰ ˙‡¯Èa¿ƒ¿«¬»»¿∆«
ÔÈÚ ‡e‰ "BÁÈ¯‰Â"«¬ƒƒ¿«

Á¯BÓc ,B˙‚‰‰a3ÔÈ‡cÂ4 ¿«¿»»¿«¿»ƒ
לפי מריח  הדין את מכריע כלומר ודן,

עדות  לגבות צורך מבלי הריח,

בחקירות  ÊŒÈ¯Á‡Ïe‰ולהרבות ,[¿«¬≈∆
ÛÈÒBÓ ביאת על עוד ואומר הנביא ƒ
B‚Â',המשיח  N·k ÌÚ ·‡Ê ¯‚Â¿»¿≈ƒ∆∆¿

‰È‰z ÁÈLn‰ ˙‚‰‰L∆«¿»««»ƒ«ƒ¿∆
ÏBÚÙiL ‰Êk ÔÙB‡a5ÈeÏb ¿∆»∆∆ƒ¿ƒ

˜¯ ‡Ï ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ˙e˜Ï‡¡…¿»»»…«
¯a„Ó‰ ‚eÒaאדם Ìbבני ‡l‡ ¿«¿«≈∆»«
ÈÁ‰ ‚eÒa חיי ÓÂ¯ם בעלי ·‡Ê) ¿««¿≈¿»≈

('eÎÂ6ÌÓBc‰ ‚eÒa eÏÈÙ‡Â7 ¿«¬ƒ¿«≈
אלוקות, גילוי המשיח מלך יפעל גם

·e˙ka CÈLÓnL BÓÎe8,'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk ¿∆«¿ƒ«»ƒ»¿»»»∆≈»∆¬»»
ÌÓBc) ˙ÈÓLb‰ ı¯‡‰ ÌbL ובוודאי צומח של חיות אפילו בה שאין ∆«»»∆««¿ƒ≈

אדם  ובני חיים בעלי של ‰ÈÂ'.לא ˙‡ ‰Úc ‰‡ÏÓ ‰È‰z (ƒ¿∆¿≈»≈»∆¬»»
˜i„Óeהריי"צ תש"ט,Ó‡na¯הרבי משנת ÔÈ·‰Ï,הנזכר CÈ¯ˆc ¿«≈««¬»¿»ƒ¿»ƒ

Ê‡ ‰È‰iL ÔÂÈkÓc המשיח בימות ¿ƒ≈»∆ƒ¿∆»
,'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ»¿»»»∆≈»∆¬»»

CÏÓÏ eÎ¯ËˆÈ ‰nÏ והרי »»ƒ¿»¿¿∆∆
לעשות  הוא המלך תפקיד בפשטות

מלא  העולם כל וכאשר וסדר, משפט

בכך? צורך אין ה' בידיעת

‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e9‰ÎeÏÓc ¿««≈»∆ƒ¿»
˙e‡O˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ והרוממות ƒ¿««ƒ¿«¿

המלך, Ï„·eÓשל CÏn‰M ‰Ó«∆«∆∆¿»
ÌÚ‰Ó ÌÓB¯Óe בדרגה ונמצא ¿»≈»»

מהם. ÏLנעלית ÌÈÈeeÈv‰ Ì‚Â¿««ƒƒ∆
CÏn‰ על מצווה שהמלך  הפקודות «∆∆

‰Ìהעם ‰¯B‡ÎlL Û‡)«∆ƒ¿»≈
‰Úezבכיוון e¯È˜c·,פעולה ¿»¿≈

ÌÚ‰ Ï‡ ·¯˜˙Ó CÏn‰L∆«∆∆ƒ¿»≈∆»»
BBˆ¯k Ì‚È‰‰Ï הם והפקודות ¿«¿ƒ»ƒ¿

של  וההתייחסות מהקירוב כתוצאה

העם  אל ‰Ìהמלך (10ÔÙB‡a ≈¿∆
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כללי מפתח  

 ב   ......................................   סדר הנחת תפילין  )א

 ג   .............................  , קיטקיח תהליםמזמורי   )ב

  הוי' גו' ונחה עליו רוח"ה מאמר ד  )ג

 ה   ...................................  ה'תשכ"ה פסח,אחרון של 

  פסח, יום שביעי של ר"ד   )ד

 יח  ...............................  ה'תשכ"הבעת הסעודה, 

 חי  ..................  פסח, ה'תשכ"האחרון של שיחת   )ה

   אחרון של פסחיום משיחות   )ו

 מו  ............................  ה'תנש"אבסעודת משיח) (

  נד  ..................  זיך כר אחריפרשת שיחות -לקוטי  )ז

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח התורהלוי יצחק על  ילקוט  )ח

 סב  .................  המקובל ר' לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל 

 סד  .............  פרשת אחרי –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

 סה  .........  לשבוע פרשת אחרייומי חומש  יורשיע  )י

 צא  ..............  לשבוע פרשת אחרישיעורי תהלים   )יא

   (מוגה)פר התניא שיעורים בס  )יב

 צב  .....................................  לשבוע פרשת אחרי 

 קג  ............. לשבוע פרשת אחרייום יום" "הח ול  )יג

 וק  .........................  הלכה יומית לעיון ברמב"ם  )יד

 שיעורי רמב"ם

 טק  ............  לשבוע פרשת אחריג' פרקים ליום  –  )טו

 סוק   .........  לשבוע פרשת אחרייום פרק אחד ל –  )טז

 פחק  ............  לשבוע פרשת אחריות צוספר המ –  )יז

  עם ביאורים סוטהמסכת   )יח

 צק  ...............................................  זעד דף  במדף 

  נביאים וכתובים   )יט

 ריח  .................................  בפרק  קהלת, יג-ביפרק  הרמיי

  סנהדריןסכת מ –משניות   )כ

 רכ  ...................................................  תיביאור קה

 

 

 טרכ...........................................  מגילהמסכת  עקביעין   )כא

  עם ביאורים בכורותמסכת   )כב

 רל  .................................................. יעד דף  דמדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כג

 סבר  .................................................  אדמו"ר הזקן

  תפיליןת שולחן ערוך הלכו  )כד

 סגר  ...............................  זקןאדמו"ר ה לפי לוח רב יומי

  ", "תטהרו"ביאור הדברים בענין "לטהר הד" תורהלקוטי   )כה

 סהר  ................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כו

 סטר  .............................................  אדמו"ר האמצעי

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כז

 רע  .........................................  ח צדק"אדמו"ר ה"צמ

   תורת שמואל תרל"ב  )כח

 רעא  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   קונטרס עץ החיים  )כט

 עאר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )ל

 עגר  .............................................  ו''ר מוהריי''צאדמ

  בלה"ק גתש"-ש"בות ה'תפר השיחס  )לא

 ערה  ............................................  מוהריי''צאדמו''ר 

  גרות קודש א  )לב

 עזר  .......................................................  אדמו"ר מוהריי"צ

 רעח  ................................  חומש לקריאה בציבור  )לג

 פדר  .................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לד
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d"kyz'dו ,gqt ly oexg`

ּפקּודה 10הם  ּבדר והבּדלה, ּדרֹוממּות ּבאֹופן ְְְְְְְֵֶֶֶַָָָ

ׁשהם  ּדמה העם, מּצד ּגם הּוא וכן ְְְִֵֵֵֶַַַָָָּוגזרה.

יֹודעים  ׁשהם מּפני לא הּוא הּמל ציּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַֹמקּימים

יראת  מּצד ּכיֿאם הּציּוּוי, טעם את ְִִִִִִִֶַַַַַַּומּׂשיגים

עלי אימתֹו ׁשּתהא ,הּמל ונמצא,11ואימת . ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבאֹופן  הּוא להעם מהּמל ההׁשּפעה ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּגם

ׁשּבין  ההפרׁש וזהּו והבּדלה. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָּדהתנּׂשאּות

הׁשּפעה  ּדענין ,ּדמל להׁשּפעה ּדרב ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָהׁשּפעה

להּתלמיד  מתקרב ׁשהרב מה הּוא ְְְְִִֵֶַַַַַָָּדרב

הּתלמיד) ּכלי לפיֿער ׂשכלֹו את ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַ(ׁשּמצמצם

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּׂשכל, את יּׂשיג ׁשהּתלמיד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַּבאֹופן

למעלה  מהעם, מּובדלת היא ּדמל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהׁשּפעה

אּלּו ענינים ּדׁשני והּׁשרׁש ׁשּלהם. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמהּׂשכל

הּוא  (ּודמל ּדרב ּדיׁש12(הׁשּפעה ּבּתֹורה, ּגם ְְְְֵֶֶַַַַָָָ

ענינים  ּדיׁשנם אּלּו. ענינים ׁשני (ּדּוגמת) ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבּה

היא  הּתֹורה עצם אבל ּבּׂשכל, ׁשּנתלּבׁשּו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּתֹורה

מהּׂשכל  ׁשני 13למעלה יתּגּלּו ּולעתידֿלבא, . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּובׁשם  רב ּבׁשם נקרא ּׁשּמׁשיח מה ּדזהּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהענינים.

ּתֹורה  ילּמד ׁשּמׁשיח זה על ּדנֹוסף הינּו, ,ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָמל

יׂשראל  ודעת 14לכל טעם טּוב לכּולם ויׁשּפיע ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ

זֹו הׁשּפעה ׁשּמּצד הּתֹורה, ּבפנימּיּות ְְְִִִִֶַַַָָָּבסֹודֹות,

יּׂשיג  ּבעצמֹו הּוא הּנה רב, ּבׁשם מׁשיח ְְְְִִִִֵֵַַַַָָנקרא

ּבהּׂשגה, ּׁשּיׁשּפיע מּמה קץ לאין יֹותר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהרּבה

מּקיף, ּבבחינת ּתהיה אּלּו ּדענינים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָוההׁשּפעה

לכאֹורה, להֹוסיף ויׁש .ּדמל הׁשּפעה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָּבדּוגמת

הּידּוע  (מה 15ּדעלּֿפי ּדמׁשיח הּתֹורה ׁשּלימּוד ְְִִִֶַַַַַַָָָ

יה  העם) ּכל את ּדראּיה ׁשּילּמד ּבאֹופן יה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּדהענינים  מּזה, מּובן מהּׂשגה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּלמעלה

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

(10.45 ע' ה'תש"ח סה"מ בארוכה רפ"ב.11)ראה מלכים הל' רמב"ם טו. יז, שופטים עה"פ ספרי במשנה. א כב, סנהדרין

אֿב).12) קסא, (זח"ב עלמא וברא באורייתא אסתכל - בתורה מענינם שמשתלשלים דעולם הענינים בארוכה 13)ככל ראה

וש"נ. פ"ד. ואילך) קסד ע' כסלו המאמרים ספר - מנחם (תורת ה'תשל"ח נ"ח מצות ת"ר א.14)ד"ה יז, צו לקו"ת ראה

פנ"ו. האמונה שער רסא. ע' ח"א התורה פרשיות אדה"ז וידבר 15)מאמרי סד"ה פ"ס. האמונה שער אֿב. שם, לקו"ת

ועוד. תרצ"ט. (השני) אלקים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ïc·‰Â ˙eÓÓB¯c,מהעם המלך Ê‚e¯‰של ‰„e˜t C¯„a ולא ¿¿¿«¿»»¿∆∆¿»¿≈»

שלו  להחלטות הנימוקים את לעם מסביר העם, אל יורד שהמלך באופן

הדברים. את לקבל אותם והגזירות ÔÎÂומשכנע הפקודות המלך שמצד כשם ¿≈
כך והתנשאות, רוממות מתוך לעם Óc‰ניתנות ,ÌÚ‰ „vÓ Ìb ‡e‰«ƒ«»»¿«
CÏn‰ ÈeeÈˆ ÌÈÓi˜Ó Ì‰L∆≈¿«¿ƒƒ«∆∆
ÌÈÚ„BÈ Ì‰L ÈtÓ ‡Ï ‡e‰…ƒ¿≈∆≈¿ƒ

ÌÈ‚ÈOÓe והבנתם ‡˙בשכלם «ƒƒ∆
Ì‡ŒÈk ,ÈeeÈv‰ ÌÚË אלא„vÓ «««ƒƒƒƒ«

,CÏn‰ ˙ÓÈ‡Â ˙‡¯È כמאמר ƒ¿«¿≈««∆∆
הפסוק על ז"ל ≈¿∆zL‰‡חכמינו

EÈÏÚ B˙ÓÈ‡11ÌbL ,‡ˆÓÂ . ≈»»∆¿ƒ¿»∆«
ÌÚ‰Ï CÏn‰Ó ‰ÚtL‰‰ ולא ««¿»»≈«∆∆¿»»
עצמו מצד המלך של מצבו ‰e‡רק

.‰Ïc·‰Â ˙e‡O˙‰c ÔÙB‡a¿∆¿ƒ¿«¿¿«¿»»
L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ ההבדלÔÈaL ¿∆«∆¿≈∆≈
·¯c ‰ÚtL‰לתלמיד‰ÚtL‰Ï «¿»»¿«««¿»»

CÏÓc,לעם‰ÚtL‰ ÔÈÚc ¿∆∆¿ƒ¿««¿»»
·¯˜˙Ó ·¯‰L ‰Ó ‡e‰ ·¯c¿««∆»«ƒ¿»≈
˙‡ ÌˆÓˆnL) „ÈÓÏz‰Ï¿««¿ƒ∆¿«¿≈∆

BÏÎN ועמוק גדול הוא עצמו שמצד ƒ¿
C¯ÚŒÈÙÏ וההכלה הקליטה יכולת ¿ƒ∆∆

שלÈÏkשל ‰ÈÓÏz„)השכל ¿≈««¿ƒ
˙‡ ‚ÈOÈ „ÈÓÏz‰L ÔÙB‡a¿∆∆««¿ƒ«ƒ∆

ÏÎO‰ לתלמיד הדברים והתאמת «≈∆
הרב  של התקרבות ידי על היא

‰ÚtL‰לתלמיד, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¿»»
CÏÓcלעם˙Ï„·eÓ ‡È‰ ¿∆∆ƒ¿∆∆

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ ,ÌÚ‰Ó≈»»¿«¿»≈«≈∆
Ì‰lL לעם מצווה שהמלך כאמור ∆»∆

ומשכנע  מסביר ואינו וגזירות פקודות

כך. לעשות יש מדוע

el‡ ÌÈÈÚ ÈLc L¯M‰Â¿«…∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
לעיל ( האמורים ההשפעה סוגי שני

‡e‰ (CÏÓ„e ·¯c ‰ÚtL‰12 «¿»»¿«¿∆∆
(˙Ó‚ec) da LÈc ,‰¯Bza Ìb««»¿≈»¿«

el‡ ÌÈÈÚ ÈL בדרך השפעה ¿≈ƒ¿»ƒ≈
של  באופן והשפעה המקבל אל קירוב

והבדלה. ÌÈÈÚרוממות ÌLÈc¿∆¿»ƒ¿»ƒ
ÏÎOa eLaÏ˙pL ‰¯Bza«»∆ƒ¿«¿«≈∆

תלמידו, עם הרב כלימוד קירוב מתוך הוא בהם ÌˆÚוהלימוד Ï·‡¬»∆∆

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰¯Bz‰13 המוגבל האנושי בשכל נתפסת ואינה «»ƒ¿«¿»≈«≈∆
על  המלך השפעת כמו רוממות, בדרך הוא התורה לימוד התורה, עצם ומצד

‰ÌÈÈÚהעם. ÈL elb˙È ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏe.שבתורה e‰Êcהאמורים ¿»ƒ»…ƒ¿«¿≈»ƒ¿»ƒ¿∆
על הפנימי ˜¯‡הטעם ÁÈLnM ‰Óשמות ¯·בשני ÌLa עניין «∆»ƒ«ƒ¿»¿≈«

CÏÓהקירוב ÌL·e,הרוממות עניין ¿≈∆∆
ÁÈLnL ‰Ê ÏÚ ÛÒBc ,eÈ‰«¿¿»«∆∆»ƒ«
כי  קירוב מתוך ישראל לעם תורה ילמד

Ï‡¯NÈהוא ÏÎÏ ‰¯Bz „nÏÈ14 ¿«≈»¿»ƒ¿»≈
ÌÚË ·eË ÌÏeÎÏ ÚÈtLÈÂ¿«¿ƒ«¿»««
˙eiÓÈÙa ,˙B„BÒa ˙Ú„Â»««¿ƒ¿ƒƒ
BÊ ‰ÚtL‰ „vnL ,‰¯Bz‰«»∆ƒ««¿»»
‰p‰ ,·¯ ÌLa ÁÈLÓ ‡¯˜ƒ¿»»ƒ«¿≈«ƒ≈

‚ÈOÈ BÓˆÚa ‡e‰ התורה בלימוד ¿«¿«ƒ
ı˜ ÔÈ‡Ï ¯˙BÈ ‰a¯‰,סוף ללא «¿≈≈¿≈≈

שיעור ÚÈtLiMלאין ‰nÓ לבני ƒ«∆«¿ƒ«
ÚtL‰‰Â‰ישראל  ,‰‚O‰a¿«»»¿««¿»»

el‡ ÌÈÈÚc שהם בעצמו, שישיג ¿ƒ¿»ƒ≈
שהוא  מהדברים שיעור לאין נעלים

ישראל  לבני ÈÁ·a˙משפיע ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿ƒ«
ÛÈwÓ ונקלט מושג ואינו מלמעלה «ƒ

‰ÚtL‰בפנימיות, ˙Ó‚e„a¿¿««¿»»
CÏÓc.ורוממות הבדלה מתוך שהיא ¿∆∆

ŒÏÚc ,‰¯B‡ÎÏ ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒƒ¿»¿«
Úe„i‰ Èt15 החסידות בתורת ƒ«»«

) ÁÈLÓc ‰¯Bz‰ „eÓÈlL ואין ∆ƒ«»¿»ƒ«
משיח  של התורה ללימוד רק הכוונה

גם אלא Ïkעצמו ˙‡ „nÏiL ‰Ó«∆¿«≈∆»
‰i‡¯c ÔÙB‡a ‰È‰È (ÌÚ‰»»ƒ¿∆¿∆ƒ¿ƒ»

‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓlL על (וכמבואר ∆¿«¿»≈«»»
תורה  ב'לקוטי "...כך צו: פרשת '

מבחינת  שלמעלה ממש ראיה בבחינת

... אותיות עלֿידי שהיא והבנה שמיעה

האריז"ל  גבי ... שכתוב מה עלֿדרך

שמע  השבת ביום השינה שבשעת

ובלעם  בלק בפרשת מעלה של בישיבה

לפרשם  יכול שלא מה נפלאים דברים

תמוה  וזה רצופים. שנים בשמונים

במחשבתו  לתפוס יכול איך לכאורה

בדבור  לומר שצריך מה אחת בשעה

עצמיות  ראיית דהיינו ראיה בבחינת היה שהשגתו הוא הענין ... שנה שמונים
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ז 'eb 'ied gex eilr dgpe

ׁשאינם  ּכאּלּו ענינים הם ּדמל ּבאֹופן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁשּפיע

ׁשּלמעלה  ּבראּיה אפילּו ּבגלּוי לבא ְְְְְֲִִִִִֶַָָָֹיכֹולים

יהיה  ׁשּמׁשיח זה מּצד ואףֿעלּֿפיֿכן, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמהּׂשכל,

אּלא  אּלּו, ענינים ּגם ליׂשראל יגּלה ,מל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ(ּגם)

מּקיף. ּבדר יהיה אּלּו ּדענינים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשהּגלּוי

הן 16ּבּמאמר CÈLÓÓeב) (הינּו, זה ּדכל , «¿ƒְְֲֵֶַַַָָ

ההׁשּפעה  והן ּדרב, ְְְְֵַַַַַָָָָההׁשּפעה

העבֹודה 17ּדמל הקּדמת עלֿידי ּדוקא ּבא ( ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָ

ּדזמן  העבֹודה ׁשל הּׁשּיכּות ּולהבין הּגלּות. ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָּדזמן

ּבּמאמר  מקּדים ּדלעתידֿלבא, להּגילּוי ,18הּגלּות ְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹ

ׁשּבזמן  וההסּתרים ההעלמֹות ורּבּוי ּגֹודל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמּצד

ּבדר הּוא הּגלּות ּבזמן העבֹודה עקר ְְֲִִֶֶַַַַָָָָהּגלּות,

ּבפֹועל  ּומצֹות הּתֹורה ּבקּיּום חזק להיֹות ְְְְִִִִַַָָָָנּצחֹון,

ּומעּכב. מֹונע ׁשּום עם להתחּׁשב מּבלי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָמּמׁש,

ּדמסירּותֿנפׁש העבֹודה ענין הּוא ְְְְֲִִִִֶֶַָָָּדבכללּות

המסירּותֿנפׁש ּדענין ודעת, מּטעם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָׁשּלמעלה

ּכיֿאם  ׁשקלאֿוטריא, ּבׁשּום נכנס ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָָהּוא

ּכלל  אחר.19ׁשאיֿאפׁשר ּבאֹופן להיֹות ְְְְִִֵֶֶֶַָָ

ÔÈÚ‰Â יׂשראל ּכל היּו הּבית ּדבזמן הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵַַַָָָ

עליֹונה  ׁשהיּו20ּבמדרגה זה על ּדנֹוסף , ְְְְֵֶֶֶַַָָָָ

ּגדֹולה  הּׂשגה היתה 21ּבעלי לרגל ּבעליתם הּנה , ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

מהּׂשגה) (ׁשּלמעלה ּבאלקּות ראּיה ּגם ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאצלם

ׁשּכתּוב  ּפע 22ּכמֹו גֹו'ׁשלׁש יראה ּבׁשנה מים ְְִֵֶֶַָָָָָָֹ

לראֹות  ּבא ּכ לראֹות, ׁשּבא ֿ 23ּוכׁשם  מהּֿׁשאין , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּכתיב  הּגלּות ּבזמן רז"ל 24ּכן ואמרּו יׁשנה, 25אני ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ
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בתחילתו.16) תש"ט הנ"ל במעשינו 17)ד"ה תלויים דלע"ל הגילויים שכל מזה גם וכמובן זה". ב"כל הפשוט כפירוש

רפל"ז). תניא (ראה הגלות בזמן ו"לעיל",18)ועבודתינו לעיל", שנתבאר מה תחילה להקדים "יש בתחילתו הנ"ל במאמר

באריכות. אלו ענינים מבאר ונחה, ד"ה המאמר שלפני תש"ט חגה"פ המשך ספי"ח.19)במאמרי תניא אין 20)ראה ד"ה

ואילך). רסג ע' תרפ"ה (סה"מ פ"ו תרפ"ה בטרוניא בא 122).21)הקב"ה (ע' סי"ד תש"ט חגה"פ המשך גם וראה שם.

כג.22) לד, תשא יז. כג, א.23)משפטים ב, חגיגה ב.24)ראה ה, א.25)שה"ש צה, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעלה  והיא אותיות בבחינת והשגה בבינה שמתלבשת כמו ולא החכמה

שמשיג  שמה שיתכן עד ואותיות בהשגה שמלובש כמו השכל מבחינת מעלה

על  יצטרך באותיות להלבישה כשירצה ושתיים, בשעה החכמה ראיית בבחינת

שנה"), פ' או ס' זמן ÚÈtLiLזה ÌÈÈÚ‰c ,‰fÓ Ô·eÓ משיח »ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ«
ÌÈÈÚ Ì‰ CÏÓc ÔÙB‡a¿∆¿∆∆≈ƒ¿»ƒ
‡·Ï ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L el‡k»≈∆≈»¿ƒ»…
‰i‡¯a eÏÈÙ‡ ÈeÏ‚a¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ילמד שאותם ∆¿«¿»≈«≈∆
רב, בתור העם כל את »¿ŒÛ‡Âמשיח

ÁÈLnL ‰Ê „vÓ ,ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈ƒ«∆∆»ƒ«
‰l‚È ,CÏÓ (Ìb) ‰È‰Èƒ¿∆«∆∆¿«∆

el‡ ÌÈÈÚ Ìb Ï‡¯NÈÏ שהם ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ≈
אפילו  לגמרי, מהתגלות למעלה

ראיה, של באופן מהתגלות למעלה

el‡ ÌÈÈÚc ÈeÏb‰L ‡l‡∆»∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈
ÛÈwÓ C¯„a ‰È‰È גם אכן כלומר, ƒ¿∆¿∆∆«ƒ

יחדרו  לא אבל יתגלו אלו עניינים

'מקיף' בדרך יישארו אלא בפנימיות

מלמעלה.

CÈLÓÓe הריי"צ ·) הרבי «¿ƒ
¯Ó‡na16,תש"ט שנת של הנזכר ««¬»

‰ÚtL‰‰ Ô‰ ,eÈ‰) ‰Ê ÏÎc¿»∆«¿≈««¿»»
·¯c,קירוב של בדרך Ô‰Âהבאה ¿«¿≈

CÏÓc ‰ÚtL‰‰17 בדרך הבאה ««¿»»¿∆∆
שמשיח  והתנשאות, רוממות של

לבוא  לעתיד ישראל לעם a‡ישפיע (»
˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈«¿»«

‰‰„B·Ú ישראל בני של ה' עבודת »¬»
˙eÏb‰ ÔÓÊc והכנה הקדמה שהיא ƒ¿««»

כפי  המשיח, ימות של להשפעות

להלן. שיתבאר

‰„B·Ú‰ ÏL ˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ««»∆»¬»
ישראל בני ‰eÏb˙של ÔÓÊcƒ¿««»

ÈeÏÈb‰Ï האלוקי האור של ¿«ƒ
…«ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ·‡,וההשפעות

¯Ó‡na ÌÈc˜Ó18ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ Èea¯Â Ï„Bb „vnL , «¿ƒ««¬»∆ƒ«∆¿ƒ««¿»¿«∆¿≈ƒ
האלוקות  ועל הרוחניות ÔÓÊaעל ‰„B·Ú‰ ¯˜Ú ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»ƒ«»¬»ƒ¿«

‡e‰ ˙eÏb‰ והשגה בהבנה גבוהות דרגות של נעלית בעבודה כך כל לא «»
אלא ה' ויראת ה' באהבת או ÔBÁvבאלוקות C¯„a על והתגברות ¿∆∆ƒ»

וההסתרים, BˆÓe˙ההעלמות ‰¯Bz‰ Ìei˜a ˜ÊÁ ˙BÈ‰Ï במעשה ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ¿
,LnÓ ÏÚBÙa בעבודת גבוהה רוחנית בדרגה נמצא לא האדם כאשר גם ¿««»

והלב kÚÓe·המוח ÚBÓ ÌeL ÌÚ ·MÁ˙‰Ï ÈÏaÓ התורה מקיום ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ≈«¿«≈
בפועל. במעשה ניצחון eÏÏÎ·c˙והמצוות בדרך ה' עבודת כללי באופן ¿ƒ¿»

Œ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¬»ƒ¿ƒ
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL LÙ∆∆∆¿«¿»ƒ««»««
והשכל  שההיגיון למה ומעבר מעל

מחייב, ‰Œ˙e¯ÈÒÓהאנושי ÔÈÚc¿ƒ¿««¿ƒ
ÌeLa ÒÎ BÈ‡L ‡e‰ LÙ∆∆∆≈ƒ¿»¿

,‡È¯ËÂŒ‡Ï˜L להיות וההחלטה «¿»¿«¿»
המצוות  ובקיום התורה בלימוד חזק

ובחינת  דיון לאחר לא היא בפועל

השונים  מתוך Ì‡ŒÈkהשיקולים ƒƒ
תקיפה והחליטה «¿∆LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ¯הנחה

ייתכן ÏÏk19ÔÙB‡aלא ˙BÈ‰Ï ¿»ƒ¿¿∆
.¯Á‡«≈

˙Èa‰ ÔÓÊ·c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ¿«««ƒ
קיים  היה המקדש בית Ïkכאשר eÈ‰»»
‰‚¯„Óa Ï‡¯NÈ רוחנית ƒ¿»≈¿«¿≈»

‰BÈÏÚ20‰Ê ÏÚ ÛÒBc , ∆¿»¿»«∆
‰‚O‰ ÈÏÚa eÈ‰L שכלית והבנה ∆»«¬≈«»»

‰ÏB„b21,אלוקות ובענייני בתורה ¿»
Ï‚¯Ï Ì˙ÈÏÚa ‰p‰ לבית ƒ≈«¬ƒ»»»∆∆

השבועות  בחג הפסח, בחג המקדש

הסוכות Ìbובחג ÌÏˆ‡ ‰˙È‰»¿»∆¿»«
‰ÏÚÓlL) ˙e˜Ï‡a ‰i‡¿̄ƒ»∆¡…∆¿«¿»

‰‚O‰Ó דומה אינה שהרי שכלית, ≈«»»
הקליטה  הראיה ובחוש לשמיעה ראיה

יותר  והרבה חזקה יותר הרבה היא

שכלית  והשגה הבנה מאשר )מוחשית
·e˙kL BÓk22 אודות בתורה ¿∆»

בחגים  לרגל לעלות …«LÏLהמצווה
'B‚ ‰‡¯È ‰La ÌÈÓÚt¿»ƒ«»»≈»∆

‡aL ÌLÎe המקדש לבית האדם ¿≈∆»
ה'B‡¯Ï˙כדי a‡לפני Ck , ≈»»»

˙B‡¯Ï23,האלוקי הגילוי ‰eÏb˙את ÔÓÊa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó לאחר ƒ¿«∆≈≈ƒ¿««»
בגלוי  אלוקות לראות אפשרות אין כאשר המקדש, בית ‡È˙k24È·חורבן ¿ƒ¬ƒ

Ï"Ê¯ e¯Ó‡Â ,‰LÈ25 רוחני במצב נמצאת ישראל כנסת בו זה שמצב ¿≈»¿»¿««
ובחלישות, בתרדמה נמצאים האדם של הנפש כוחות בה ל'שינה' הדומה ירוד
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d"kyz'dח ,gqt ly oexg`

ּכל  מתעּלמים ּכפׁשּוטּה ׁשּבׁשינה ּדכמֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּבגלּותא,

ׁשּבעת  הּׂשכל, מּכח מתחיל הּפנימּיים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹּכחֹות

ּכח  אּלא  נׁשאר  ולא הּׂשכל ּכח מסּתּלק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹהּׁשינה

הּׁשינה)26המדּמה  (ׁשּמּצד ההתעּלמּות ועקר , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָ

ּבאברי  ּגם נּכר ׁשּזה (ועד הראּיה ּבכח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא

העינים) נסּגרים הּׁשינה ׁשּבעת כן 27הּגּוף, ּכמֹו , ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּדגלּות  ההעלם ּדעקר ּדגלּות, ּבּׁשינה ּגם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָהּוא

הראּיה  יׁשנּה לא הּגלּות ׁשּבזמן מה ְְְִִֶֶַַַָָָָֹהּוא

ראינּו לא אתֹותינּו ההּׂשגה 28ּבאלקּות, וגם , ְֱִֵֶַַַָָָֹֹֹ

ּבער אינּה הּגלּות) ּבזמן ּגם (ׁשּיׁשנּה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבאלקּות

ׁשההּׂשגה  ועד הּבית, ׁשּבזמן לההּׂשגה ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָּכלל

היא  הּבית) ׁשּבזמן ההּׂשגה (לגּבי הּגלּות ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּבזמן

ׁשּבׁשינה  המדּמה ּכח ּגם 29ּבדּוגמת זה, ּומּצד . ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָֹ

ּכדבעי. אינּה הּגלּות) (ׁשּבזמן ויראה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאהבה

להיֹות  איֿאפׁשר הּגלּות ׁשּבזמן לזה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָּדנֹוסף

ּדוקא  ׁשּבא ּפנימי) (ּבטּול ּדהׁשּתחואה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָהּבטּול

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבאלקּות, הראּיה אנּו30מּצד ואין ְְְֱִִֵֶֶַָָָָֹ

,לפני ּולהׁשּתחֹות ולראֹות לעלֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָיכֹולים

ולראֹות, לעלֹות יכֹולים אנּו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּדמּכיון

להיֹות  להׁשּתחֹות (ּגם) יכֹולים אנּו אין ְְְְְֲִִִֵֵַַָָּבמילא

ּפנימי  ּבטּול חיצֹוני'31ּבבחינת ה'ּבטּול ּגם הּנה , ְְִִִִִִִִִֵַַַ

ּדכריעה) אלקּות 32(ּבטּול הּׂשגת מּצד ׁשּבא , ְֱִִִִֶַַַָָָֹ

ּג ּבכללּות, ּכדבעי,(ׁשּיׁשנֹו, אינֹו הּגלּות), ּבזמן ם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

הּגלּות  ׁשּבזמן ּבאלקּות ההּׂשגה ׁשּגם ְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכיון

ׁשּבזמן  העבֹודה ועקר אמּתית, הּׂשגה ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאינּה

ּובזמן  לעיל. ּכּנזּכר נּצחֹון, ּבדר הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגלּות

הּמֹוחין  מתמעטים לדֹור מּדֹור הּנה ּגּופא, ְְֲִִִִִֵַַַָָהּגלּות
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ג.26) כח, וישב תשי"ג 27)תו"א (סה"מ ואילך [פ"ג תשי"ג בשלום פדה ד"ה - ובארוכה ואילך. צט ס"ע תרס"ט סה"מ

ואילך)]. מט ט.28)ע' עד, ובכ"מ.29)תהלים קא. ע' שם תרס"ט סה"מ שם. דיו"ט.30)תו"א מוסף לקו"ת 31)בתפלת

.(108 (ע' פ"ב תש"ט חגה"פ המשך ב. צח, 109).32)ברכה (ע' פ"ג הנ"ל המשך בארוכה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נמצאים ישראל בני כאשר ÈLaL‰בגלות,eÏ‚a˙‡הוא BÓÎc ¿»»ƒ¿∆¿≈»

˙BÁk Ïk ÌÈÓlÚ˙Ó dËeLÙkהנפשÌÈiÓÈt‰ פועלים ואינם ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»…«¿ƒƒƒ
lzÒÓ˜בגלוי, ‰ÈM‰ ˙ÚaL ,ÏÎO‰ ÁkÓ ÏÈÁ˙Ó ונעלם עולה «¿ƒƒ…««≈∆∆¿≈«≈»ƒ¿«≈

¯‡L ‡ÏÂ ÏÎO‰ Ákלפעול ‰n„Ó‰וממשיך Ák ‡l‡26, כוח …««≈∆¿…ƒ¿»∆»…««¿«∆
המוח  של פעולה אמנם שהוא הדמיון

ההבנה  כוח לעומת אבל והשכל,

מועט  דבר הוא הדמיון כוח וההשגה,

‰‰˙eÓlÚ˙ונחות, ¯˜ÚÂ וההסתר ¿ƒ««ƒ¿«¿
ÁÎa ‡e‰ (‰ÈM‰ „vnL)∆ƒ««≈»¿…«

‰fL „ÚÂ) ‰i‡¯‰ ההתעלמות »¿ƒ»¿«∆∆
הראיה  כוח È¯·‡aשל Ìb ¯kƒ»«¿≈¿≈

,Ûeb‰ כמו האברים, משאר ובשונה «
שהתעלמות  והרגליים הידיים למשל

כוח  המעשה, (כוח שבהם הכוחות

שינוי  שום בהם פועלת אינה ההליכה)

כוח  של ההתעלמות הרי חיצוני,

בעין  ניכרת השינה בעת הראיה

ÌÈ¯bÒהגשמית ‰ÈM‰ ˙ÚaL∆¿≈«≈»ƒ¿»ƒ
(ÌÈÈÚ‰27Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk , »≈«ƒ¿≈«
‰ÈMaהרוחני eÏ‚c˙,במובן «≈»¿»

ÌÏÚ‰‰ ¯˜Úc האלוקי האור על ¿ƒ««∆¿≈
ה'שינה' Ó‰ומצב ‡e‰ ˙eÏ‚c¿»«

dLÈ ‡Ï ˙eÏb‰ ÔÓÊaL לא ∆ƒ¿««»…∆¿»
e˜Ï‡a˙,קיימת  ‰i‡¯‰ וההעלם »¿ƒ»∆¡…

של  באופן הוא ≈…‡˙eÈ˙Bוההסתר
eÈ‡¯ ‡Ï28, אותות רואים לא …»ƒ

e˜Ï‡a˙ומופתים, ‰‚O‰‰ Ì‚Â¿«««»»∆¡…
dLiL) יותר הרבה בדרגה כי אם ∆∆¿»

‡dÈנמוכה (˙eÏb‰ ÔÓÊa Ìb«ƒ¿««»≈»
ÏÏk C¯Úa יחס כל ללא היא ¿∆∆¿»

ישראל O‰‰Ï‚‰והשוואה בני של ¿««»»
ÚÂ„באלוקות ,˙Èa‰ ÔÓÊaL כדי ∆ƒ¿«««ƒ¿«

הבית  בזמן ההשגה בין הפער גדול כך

כעת  שישנה להשגה באלוקות

ÔÓÊaLבאלוקות ‰‚O‰‰L∆««»»∆ƒ¿«
ÔÓÊaL ‰‚O‰‰ Èa‚Ï) ˙eÏb‰«»¿«≈««»»∆ƒ¿«
Ák ˙Ó‚e„a ‡È‰ (˙Èa‰««ƒƒ¿¿«…«

‰ÈLaL ‰n„Ó‰29 הדמיון כוח «¿«∆∆«≈»
בשעה  הפועל וההבנה התפיסה של השכל כוח לעומת השינה, בעת הפועל

ער. Ê‰,שהאדם „vÓe ברמה היא הגלות שבזמן וההשגה שההבנה מאחר ƒ«∆
הבית, שבזמן מזו שיעור לאין ÈÂ¯‡‰נמוכה ‰·‰‡‰ Ìb של הרגשות «»«¬»¿ƒ¿»

ה' ויראת ה' ÈÚ·„kאהבת dÈ‡ (˙eÏb‰ ÔÓÊaL) נמוכה ברמה אלא ∆ƒ¿««»≈»ƒ¿»≈

וממשיך  קיים. המקדש שבית בזמן שהיו והיראה האהבה לעומת שיעור לאין

נמוכה ברמה היא הגלות שבזמן והיראה האהבה מדוע ÊÏ‰ומפרט ÛÒBc¿»¿∆
¯LÙ‡ŒÈ‡ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL יכול ÂÁzL‰c‡‰לא ÏeËa‰ ˙BÈ‰Ï ∆ƒ¿««»ƒ∆¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¬»»

(ÈÓÈt ÏeËa) היו בחגים לרגל העולים קיים, היה המקדש שבית בזמן ƒ¿ƒƒ
שבה  וההשתחווייה ה' לפני משתחווים

כשראשו  הקרקע על נשכב האדם

התבטלות  מסמלת בשווה הם ורגליו

והיישות  המציאות של עמוקה פנימית

יכול  לא זה וביטול שלו, העצמית

כיוון הגלות בזמן «∆aL‡להיות
,˙e˜Ï‡a ‰i‡¯‰ „vÓ ‡˜Âc«¿»ƒ«»¿ƒ»∆¡…
האלוקי  הגילוי מעוצמת נובע הביטול

בעלותו  המקדש בבית רואה שהאדם

e˙kL·לרגל, BÓÎe30 בנוסח ¿∆»
הגלות, זמן לגבי מוסף ≈¿ÔÈ‡Âתפילת

ÌÈÏBÎÈ e‡ הזה BÏÚÏ˙בזמן »¿ƒ«¬
,EÈÙÏ ˙BÁzL‰Ïe ˙B‡¯ÏÂ¿≈»¿ƒ¿«¬¿»∆
ÌÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡L ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆≈»¿ƒ

˙BÏÚÏ המקדש B‡¯ÏÂ˙לבית «¬¿≈»
בזמן  שהיה כפי בגלוי אלוקות ולראות

קיים, המקדש ‡ÔÈשבית ‡ÏÈÓa¿≈»≈
˙BÁzL‰Ï (Ìb) ÌÈÏBÎÈ e‡»¿ƒ«¿ƒ¿«¬
ÈÓÈt ÏeËa ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï31 ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒƒ

לכך, בנוסף לרגל, בעלייה שהיה כפי

'ÈBˆÈÁ ÏeËa'‰ Ìb ‰p‰ƒ≈««ƒƒƒ
‰ÚÈ¯Îc ÏeËa) לא האדם כאשר ƒƒ¿ƒ»

הם  והרגל שהראש באופן משתחווה

הדבר  ומתכופף, כורע רק אלא בשווה

מאשר  נמוכה יותר ברמה ביטול מסמל

חיצוני  ביטול aL‡32)השתחוואה, ,∆»
,BLiL) ˙e˜Ï‡ ˙‚O‰ „vÓƒ««»«¡…∆∆¿

ÓÊa Ìb ,˙eÏÏÎa˙eÏb‰ Ô אלא ƒ¿»«ƒ¿««»
שהייתה  והנעלית הגבוהה ברמה שאינו

קיים  היה המקדש שבית הנה ),בזמן

החיצוני, זה, ביטול ≈‡BÈגם
,ÈÚ·„k,להיות שצריך ÔÂÈkÓכפי ƒ¿»≈ƒ≈»

ÔÓÊaL ˙e˜Ï‡a ‰‚O‰‰ ÌbL∆«««»»∆¡…∆ƒ¿«
˙eÏb‰ היא כללי שבאופן למרות «»

‰eÏb˙קיימת ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰ ¯˜ÚÂ ,˙ÈzÓ‡ ‰‚O‰ dÈ‡≈»«»»¬ƒƒ¿ƒ«»¬»∆ƒ¿««»
ÔBÁv C¯„a ‡e‰ המונעים את לנצח וההסתרים, ההעלמות על להתגבר ¿∆∆ƒ»

בפועל, למעשה ומצוות תורה ולקיים ÔÓÊ·eומעכבים .ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈ƒ¿«
‡Ùeb ˙eÏb‰,עצמוÌÈËÚÓ˙Ó ¯B„Ï ¯BcÓ ‰p‰ ומתקטנים «»»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒ
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ט 'eb 'ied gex eilr dgpe

רז"ל  ּכמאמר כּו',33והּלבבֹות, ראׁשֹונים ׁשל לּבן ְְְֲִִִֶַַַַַָָ

ּבדרא  ּובפרט סידקית, מחט נקב ּכמלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹואנּו

ההעלמֹות  ׁשּנתרּבּו ּדמׁשיחא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָּדעקבתא

ולכן  הּמֹוחין). ׁשּנתמעטּו לזה (נֹוסף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָוההסּתרים

הּנּצחֹון  ענין יֹותר עֹוד נֹוגע הּזה ְְִִֵֵֶַַַַַַָּבּזמן

וגם  מּטעםֿודעת. ׁשּלמעלה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוהמסירּותֿנפ ׁש

להניח  צריכים עכׁשו הּנמצאים מֹוחין' ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָה'ּבעלי

מּצד  (ּכי הּטעםֿודעת אחרי ליל ולא ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹׂשכלם

האמת, מּדר חסֿוׁשלֹום לנטֹות אפׁשר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהּׂשכל

וההסּתרים, ההעלמֹות ׁשּנתרּבּו עכׁשו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּובפרט

לנטֹות  ׁשּלא חזק לעמֹוד רק לעיל), ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹּכּנזּכר

ׁשל  ּכקּוצֹו אפילּו 'ערּו מה'ּׁשלחן ְְְֲִֵֶַַָָָֻחסֿוׁשלֹום

ּומסירּותֿנפׁש נּצחֹון ּבדר עבֹודה ְְֲִִֶֶֶֶָָיּו"ד,

מהּׂשכל  .34ׁשּלמעלה ְְֵֵֶֶַַָ

וההסּתר p‰Â‰ג) ׁשההעלם זה על הּטעם ¿ƒ≈ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

וההסּתר  ההעלם ּגם (ּכֹולל ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָּדהּגלּות

ּכחֹות  על רק הּוא ּדמׁשיחא) ּדעקבתא ְְְְְִִִַַָָָָֹּדדרא

מבאר  הּנצח, מּדת על ולא ּדהּנׁשמה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹהּפנימּיים

הּנצח 35ּבּמאמר  ׁשּׁשרש לפי ׁשּזהּו ּבעצם 36, הּוא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

הּוא  הּנצח ׁשּׁשרש למעלה, הּוא כן ּדכמֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּנפׁש,

ענין  ׁשּי לא הּכתר ּובפנימּיּות הּכתר, ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹּבפנימּיּות 

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לא 37הּׁשינּוי. יׂשראל נצח וגם ְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

להּנח  הּוא אדם לא ּכי יּנחם ולא ּדענין יׁשּקר ם, ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ

'אדם', ּבבחינת רק ׁשּי והּׁשינּוי ְְִִִֶַַַַַָָָָָהּנחמה

ּבבחינת  הּוא הּנצח ׁשּׁשרש ּומּכיון ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהׁשּתלׁשלּות,

ׁשּי אין לכן מהׁשּתלׁשלּות, למעלה אדם", ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹ"לא
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א.33) נג, 122ֿ3).34)עירובין (ע' פי"ד הנ"ל ואילך)35)המשך 124 (ע' ואילך פט"ו תש"ט ונחה המשך 36)ד"ה גם ראה

ובכ"מ. ואילך. פי"א השי"ת לגני ג.37)באתי עב, יתרו תו"א וראה כט. טו, שמואלֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙B··l‰Â ÔÈÁBn‰ונחלשים הולכים  והרגש ¯Ï"Êוהשכל ¯Ó‡Ók33 «ƒ¿«¿»¿«¬«««

בגמרא זכרונםֿלברכה ¯‡ÌÈBLרבותינו ÏL ÔaÏ כפתחו מאד רחב היה ƒ»∆ƒƒ
המקדש בבית האולם פתח eÎ'של כרוחב ורוחבו רחב פחות אחרונים ושל

המקדש, שבבית מאדe‡Âההיכל צר פתח כרוחב פתוח ˜·ליבנו ‡ÏÓk ¿»ƒ¿…∆∆
,˙È˜„ÈÒ ËÁÓ המוחות וכך ««ƒ¿ƒ

לדור  מדור מתמעטים והלבבות

‡˙·˜Úc ‡¯„a Ë¯Ù·eƒ¿»¿»»¿ƒ¿¿»
‡ÁÈLÓc של עקבותיו בדור ƒ¿ƒ»

הגלות  סוף של הדור המשיח,

˙BÓÏÚ‰‰ ea¯˙pL∆ƒ¿«««¿»
ÌÈ¯zÒ‰‰Â בדורות מאשר יותר ¿«∆¿≈ƒ

eËÚÓ˙pLהקודמים  ‰ÊÏ ÛÒB)»¿∆∆ƒ¿«¬
ÔÈÁBn‰ מדור ומתמעטים ההולכים «ƒ

לעיל  כאמור ÔÓfaלדור, ÔÎÏÂ .(¿»≈«¿«
¯˙BÈ „BÚ Ú‚B ‰f‰ מאשר «∆≈«≈

הקודמים ‰ÔBÁvpבדורות ÔÈÚƒ¿««ƒ»
ומצוות  תורה לקיים וההתגברות

וההסתרים  הקשיים למרות

LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰Â'ה לעבודת ¿«¿ƒ∆∆
˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL מעל ∆¿«¿»ƒ««»««

ההיגיון. עלֿפי שמתחייב למה ומעבר

ÌÈ‡ˆÓp‰ 'ÔÈÁBÓ ÈÏÚa'‰ Ì‚Â¿«««¬≈ƒ«ƒ¿»ƒ
ÂLÎÚ שכל גם בעלי כן שהם אלה «¿»

המוח, בעבודת ה' את לעבוד ומסוגלים

והשגה, ÁÈ‰Ïבהבנה ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿«ƒ«
ÌÏÎN הצידהÈ¯Á‡ CÏÈÏ ‡ÏÂ ƒ¿»¿…≈≈«¬≈

˙Ú„ÂŒÌÚh‰ על להסתמך לא «««»««
פיהם על ולפעול וההיגיון Èk)ƒהשכל

ÏÎO‰ „vÓ האנושי¯LÙ‡ ƒ««≈∆∆¿»
C¯cÓ ÌBÏLÂŒÒÁ ˙BËÏƒ¿«¿»ƒ∆∆

˙Ó‡‰ להמציא עלול השכל כי , »¡∆
פי  על נכונים שאינם שונים נימוקים

ÂLÎÚהאמת Ë¯Ù·e בתקופת ƒ¿»«¿»
דמשיחא' »¿ea¯˙pL∆ƒ'עקבתא

ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ יותר ««¿»¿«∆¿≈ƒ
הקודמים, בדורות «¿kÊpk«ƒ¯מאשר

˜¯ ,(ÏÈÚÏצריך BÓÚÏ„אלא ¿≈««¬
˜ÊÁרב Ce¯Ú'בתוקף ÔÁÏM'‰Ó ÌBÏLÂŒÒÁ ˙BËÏ ‡lL »»∆…ƒ¿«¿»≈«À¿»»

ערוך' 'שולחן בספר הפסוקה eÈ"„ההלכה ÏL Bˆe˜k eÏÈÙ‡ אפילו ¬ƒ¿∆
ביותר, הקטנה האות שהיא יו"ד האות גבי שעל ה'קוץ' כגודל מזערית נטייה

ה' את ÏÚÓlL‰ולעבוד LÙŒ˙e¯ÈÒÓe ÔBÁv C¯„a ‰„B·Ú¬»¿∆∆ƒ»¿ƒ∆∆∆¿«¿»
ÏÎO‰Ó34.לעיל כמבואר ≈«≈∆

˙eÏb‰c ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ ‰p‰Â האור ‚) על ¿ƒ≈««««∆∆«∆¿≈¿«∆¿≈¿«»

הנשמה ועל zÒ‰‰Â¯האלוקי ÌÏÚ‰‰ Ìb ÏÏBk) במיוחד הגדול ≈««∆¿≈¿«∆¿≈
‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡¯„c הגלות סוף של ÏÚהדור ˜¯ ‡e‰ ( ¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»««
‰ÓLp‰c ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁkוהרגש השכל cÓ˙כוחות ÏÚ ‡ÏÂ …«¿ƒƒƒ¿«¿»»¿…«ƒ«

Áˆp‰ הכוחות לעומת חיצוני דבר שהוא בפועל, במעשה הקשורה «≈«
מדוע  להבין צריך ולכאורה הפנימיים,

הנעלים  הפנימיים, הכוחות דווקא

יותר  וההסתר מההעלם מושפעים יותר,

ויותר  חיצוני יותר שהוא הניצחון מכוח

הריי"צ Ó·‡¯ונחות, הרבי ¿»≈
¯Ó‡na35˘¯ML ÈÙÏ e‰fL , ««¬»∆∆¿ƒ∆…∆
Áˆp‰36,LÙp‰ ÌˆÚa ‡e‰ «≈«¿∆∆«∆∆

של  המדריגות בסדר אמנם כלומר,

הפנימים  הכוחות האדם, בנפש הכוחות

ממידת  נעלים יותר והרגש, השכל

בעומק  הדברים בשורש אבל הנצח,

הוא  הנצח מידת של השורש הנפש

בעצמיות  והוא יותר ונעלה עמוק

וההסתרים  ההעלמות גם ולכן הנפש,

עליו, מעלימים לא ¿BÓÎcƒהגדולים
,‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔÎ בספירות ≈¿«¿»

באלוקות, מידת ML¯˘העליונות ∆…∆
Áˆp‰ האלוקית˙eiÓÈÙa ‡e‰ «≈«ƒ¿ƒƒ
,¯˙k‰ בחינת ובפנימיות בעומק «∆∆

הספירות  מעשר (שלמעלה עליון' 'כתר

ספירת  המוחין, בעניין שהתחלתן

מעל  הוא גשמי שכתר כשם החכמה,

Ï‡הראש) ¯˙k‰ ˙eiÓÈÙ·eƒ¿ƒƒ«∆∆…
ÈeÈM‰ ÔÈÚ CiL לא דבר ושום «»ƒ¿««ƒ

למנוע  או זו בחינה על להסתיר יכול

פעולתה. e˙kL·את BÓÎe37 על ¿∆»
מתגלה  שהוא כפי הקדושֿברוךֿהוא

באמצעות  הנצחופועל »¿Ì‚Âמידת
¯wLÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Áˆ ייתכן לא ≈«ƒ¿»≈…¿«≈

מהאמת  שינוי בו ÌÁpÈשיהיה ‡ÏÂ¿…ƒ»≈
חרטה  בו שתהיה ייתכן Ï‡ולא Èkƒ…

ÌÁp‰Ï ‡e‰ Ì„‡ כמו הוא אין כי »»¿ƒ»≈
דעתו  את לשנות שעשוי אדם

מקום  אין הנצח במידת הדברים, של הפנימית המשמעות ולפי ולהתחרט,

ÈeÈM‰Â'להינחם' ‰ÓÁp‰ ÔÈÚc באלוקות ¯˜ייתכן CiLלמעלה ¿ƒ¿««∆»»¿«ƒ«»«
,'Ì„‡' ˙ÈÁ·a על המורה תואר 'אדם', נקרא שהקדושֿברוךֿהוא כפי ƒ¿ƒ«»»
,˙eÏLÏzL‰ בהשתלשלות למטה מלמעלה שיורד כפי האלוקי האור ƒ¿«¿¿

בזו) זו האחוזות שלשלת של (כחוליות למדריגה ML¯˘ממדריגה ÔÂÈkÓeƒ≈»∆…∆
ÏÚÓÏ‰העליונה ‰Áˆpמידת  ,"Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁ·a ‡e‰ «≈«ƒ¿ƒ«…»»¿«¿»
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ולא  הּגלּות. ּבזמן ּגם ּבגיּלּוי ויׁשנֹו ׁשינּוי, ְְְְְִִִֶַַַָֹּבֹו

ּבעקבתא  ּובפרט הּגלּות, ׁשּבזמן אּלא ְְְְְִִִֶֶַַָָָָעֹוד,

הּוא  והמסירּותֿנפׁש הּנּצחֹון ּכח ְְְִִִִֶֶַַַָָֹּדמׁשיחא,

הּבית  מּבזמן יֹותר .38ּבגלּוי ְְִִִִֵַַַ

LÈÂ(ּובארּוכה) ּבּמאמר ּׁשמבאר ּדמה לֹומר, ¿≈ְְֲֲֵֶַַַַַָָָ

לבאר  ּכדי (ּגם) הּוא הּנצח, ׁשרׁש ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָֹּבמעלת

ּדוקא  ּבא ּדלעתידֿלבא ׁשהּגלּוי זה על ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹהּטעם

ּדלהיֹות  הּגלּות. ּדזמן העבֹודה הקּדמת ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָעלֿידי

ּדׁשרׁש נּצחֹון, ּבדר היא הּגלּות ּבזמן ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהעבֹודה

חׁש יׁשת ּבחינת הּכתר, מּפנימּיּות הּוא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּנצח

העבֹודה 39סתרֹו עלֿידי לכן מּגלּוי, ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

הענינים  ּגם לעתידֿלבא יתּגּלּו הּגלּות ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹּדזמן

ּוראּיה  מהּׂשגה ּגם 40ׁשּלמעלה (למעלה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

יגּלה  ׁשּמׁשיח ורק ּדלעתיד), ּוראּיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמההּׂשגה

לעיל. ּכּנזּכר ּדמלּוכה, ּבאֹופן ְְְְִִֵֶַָָָאֹותם

(מה 41ּבּמאמר CÈLÓÓeד) זה ּדבר ּדבאּור , «¿ƒְֲֵֶַַַָָָ

 ֿ על ּדוקא ּבא ּדלעתיד ְְִִִֶַַַָָָׁשהּגלּוי

ירידת  מענין יּובן הּגלּות) ׁשּבזמן העבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָידי

עלּיה. לצֹור היא ׁשהּירידה למּטה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהּנׁשמה

לצֹור ׁשהיא ּדגלּות, ּבּירידה ּגם מּובן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָּדמּזה

ּדוקא  הּגלּות ּבזמן העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעלּיה.

מהּגלּוי  יֹותר נעלה ׁשהּוא ּדלעתיד הּגלּוי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָיהיה

זה  ּבאּור ּדהֹוספת לֹומר, ויׁש הּבית. ּבזמן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהיה

לצֹור מּלכתחלה היא ּדהּגלּות הּירידה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ(ׁשּכּונת

הּגלּוי  ׁשּגם זה על הּטעם לבאר ּבכדי הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעלּיה)

ּוראּיה, ּבהּׂשגה רב, ּבתֹור ׁשּיּגלה ּבא ּדמׁשיח ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָ

ׁשענין  (אף הּגלּות ּדזמן העבֹודה עלֿידי ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּדוקא

ּבזמן  ּדוקא היה הראּיה, ּומּכלֿׁשּכן ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָההּׂשגה
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ט.38) סעיף להלן וראה ואילך). 118 (ע' ואילך פי"א תש"ט חגה"פ יב.39)המשך יח, הנ"ל 40)תהלים במאמר וכמבואר

והסתימות  ההעלם "בחינת שלמעלה, האוצרות מתגלים דנה"א, הנצחון התעוררות דע"י לגני), באתי בהמשך (ובארוכה פי"ז

130).41)דא"ס". ע' (ריש פ"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BLÈÂ ,ÈeÈL Ba CiL ÔÈ‡ ÔÎÏ ,˙eÏLÏzL‰Ó הניצחון עניין ≈ƒ¿«¿¿»≈≈«»ƒ¿∆¿

˙eÏb‰ ÔÓÊa Ìb ÈelÈ‚a.וההסתרים ההעלמות כל BÚ„,למרות ‡ÏÂ ¿ƒ«ƒ¿««»¿…
וההסתרים  ההעלמות למרות הגלות בזמן גם קיים שהניצחון בלבד זו ולא

‡l‡מזו ‰eÏb˙יתירה ÔÓÊaL,בכלל‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úa Ë¯Ù·e ∆»∆ƒ¿««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
יותר, עוד גדול »…Ákכשההסתר
LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰Â ÔBÁvp‰ של «ƒ»¿«¿ƒ∆∆

מונע  כל על להתגבר ישראל בני

בפועל  ומצוות תורה ולקיים ומעכב

ÔÓÊaÓ ¯˙BÈ ÈeÏ‚a ‡e‰¿ƒ≈ƒƒ¿«
˙Èa‰38. ««ƒ

¯‡·ÓM ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«∆¿»≈
˙ÏÚÓa (‰Îe¯‡·e) ¯Ó‡na««¬»«¬»¿«¬«

Áˆp‰ L¯L באלוקות שהוא כפי …∆«≈«
הנשמה  בכוחות שהוא כפי וכן

Ï·‡¯האלוקית, È„k (Ìb) ‡e‰«¿≈¿»≈
ÈeÏb‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ של ««««∆∆«ƒ

a‡האלוקות  ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…»
˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈«¿»«

‰„B·Ú‰ ישראל בני ÔÓÊcשל »¬»ƒ¿«
‰„B·Ú‰L ˙BÈ‰Ïc .˙eÏb‰«»¿ƒ¿∆»¬»
C¯„a ‡È‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»ƒ¿∆∆

,ÔBÁv,לעיל L¯Lcכמבואר ƒ»¿…∆
‰,¯˙k‰ ˙eiÓÈtÓ ‡e‰ Áˆp«≈«ƒ¿ƒƒ«∆∆

B¯˙Ò CLÁ ˙LÈ ˙ÈÁa39 ¿ƒ«»∆…∆ƒ¿
,ÈeÏbÓ ‰ÏÚÓlL בפשטות ∆¿«¿»ƒƒ

והסתר  העלם משמעו "חושך" המושג

אך  האלוקי, האור התגלות את שמונע

של  נעלית במשמעות "חושך" גם יש

למעלה  שהיא כך כל נעלית בחינה

נרמז  זה ועניין גילוי, לידי מלבוא

 ֿ הקדוש סתרו", חשך "ישת בכתוב

נסתר, להיות החושך את שם ברוךֿהוא

של  עניינה וזה מהתגלות, למעלה

שהיא  העליונה הבחינה הכתר, פנימיות

הנצח, מידת של ŒÏÚהשורש ÔÎÏ»≈«
‰„B·Ú‰ È„È ישראל בני של ¿≈»¬»

ה' את ‰eÏb˙העובדים ÔÓÊcƒ¿««»
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ elb˙È בימות ƒ¿«∆»ƒ»…

‰ÌÈÈÚהמשיח Ìb באלוקות הללו «»ƒ¿»ƒ
‰i‡¯e ‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓlL40, לא היא הגלות בזמן שהעבודה כיוון ∆¿«¿»≈«»»¿ƒ»

שלמעלה  נפש והמסירות הניצחון במידת אלא ראיה או והשגה הבנה ידי על

להתגלות  ראויה והקדמה הכנה היא זו עבודה ולכן מראיה, ולמעלה מהשגה

וראיה  מהשגה שלמעלה i‡¯e‰עניינים ‰‚O‰‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ)¿«¿»«≈««»»¿ƒ»
לבוא È˙ÚÏc„באלוקות לעתיד ‡Ì˙Bשתהיה ‰l‚È ÁÈLnL ˜¯Â ,( ƒ¿»ƒ¿«∆»ƒ«¿«∆»

,‰ÎeÏÓc ÔÙB‡a קירוב של בדרך ולא והבדלה, רוממות של בדרך ¿∆ƒ¿»
.ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈

¯Ó‡na CÈLÓÓe („41, «¿ƒ««¬»
ÈeÏb‰L ‰Ó) ‰Ê ¯·c ¯e‡·c¿≈»»∆«∆«ƒ

והמופלא a‡הגדול „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc של «¿»«¿≈»¬»

וההסתרים  ההעלמות על ההתגברות

ÔÈÚÓ Ô·eÈ (˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»»≈ƒ¿«
,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»¿«»

‰„È¯i‰L האלוקית הנשמה של ∆«¿ƒ»
מאד  הגבוה ומקורה משורשה

להתלבש  הגשמי הזה לעולם באלוקות

גשמי iÏÚ‰בגוף C¯BˆÏ ‡È‰ כדי ƒ¿∆¬ƒ»
ומצב  למעמד תתעלה דבר של שבסופו

לפני  שהייתה מכפי יותר עוד נעלה

È¯ia„‰הירידה. Ìb Ô·eÓ ‰fÓc¿ƒ∆»««¿ƒ»
‡È‰L ,˙eÏ‚c גדולה גם ירידה ¿»∆ƒ

בני  של הרוחני למצב ביחס מאד

הירידה, קודם העולם ומצב ישראל

היא הירידה של ∆¿C¯BˆÏוהמטרה
‰iÏÚ יותר מאד, נעלה ומצב למעמד ¬ƒ»

הגלות. קודם שהיה ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLמכפי
‡˜Âc ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿««»«¿»
על  להתגבר נפש מסירות מתוך

וההסתרים של È‰È‰ההעלמות בסופו ƒ¿∆
מהגלות, היציאה לאחר ÈeÏb‰«ƒדבר,

האלוקי האור לבוא,È˙ÚÏc„של ƒ¿»ƒ
המשיח BÈ˙¯בימות ‰ÏÚ ‡e‰L∆«¬∆≈

˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L ÈeÏb‰Ó≈«ƒ∆»»ƒ¿«««ƒ
בגלות. וההעלם הירידה לפני

‰Ê ¯e‡a ˙ÙÒB‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿»«≈∆
יבוא  דלעתיד שהגילוי כך על כטעם

הגלות  בזמן העבודה ידי »«»∆(ekL˙על
‡È‰ ˙eÏb‰c ‰„È¯i‰«¿ƒ»¿«»ƒ

‰iÏÚ C¯BˆÏ ‰ÏÁ˙ÎlÓ למצב ƒ¿«¿ƒ»¿∆¬ƒ»
הירידה  קודם שהיה מכפי יותר )נעלה
ÏÚ ÌÚh‰ ¯‡·Ï È„Îa ‡e‰ƒ¿≈¿»≈««««
,‰i‡¯e ‰‚O‰a ,·¯ ¯B˙a ‰ÏbiL ÁÈLÓc ÈeÏb‰ ÌbL ‰Ê∆∆««ƒ¿»ƒ«∆¿«∆¿«¿«»»¿ƒ»

מלך, בתור המשיח שיגלה הגילוי רק ‰B·Ú„‰ולא È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡a»«¿»«¿≈»¬»
‰È‰ ,‰i‡¯‰ ÔkLŒÏkÓe ‰‚O‰‰ ÔÈÚL Û‡) ˙eÏb‰ ÔÓÊcƒ¿««»«∆ƒ¿«««»»ƒ»∆≈»¿ƒ»»»
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הּירידה  מענין זה ויּובן לעיל). ּכּנזּכר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּבית,

הּוא  הּירידה ּדתחלת ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָׁשּבכללּות

וידּוע  הראׁשֹון, היא 42צמצּום הּצמצּום ּדפעּולת ְְְְִִִִִַַַָָ

ּבהאֹור  והן הּבליּֿגבּול, ּבאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְְִֵֵֵַָהן

העֹולמֹות). ׁשּלהאיר (האֹור ּגבּול ְְְִִִֶֶַָָָָׁשּבבחינת

מה  הּוא הּבליּֿגבּול ּבאֹור הּצמצּום ְְְְִִִַַַַָּדפעּולת

ּבגלּוי  מאיר ואינֹו ּבמקֹורֹו, ונכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָׁשּנתעּלם

זה  ּבאֹור הּצמצּום ּדפעּולת הינּו החלל, ְְְְְִִִֶֶַַַָָּבמקֹום

ּדמּכיון  הּטעם, לֹומר ויׁש ּגּופא. ּבהאֹור לא ְְְִֵֵַַַַָָָֹהּוא

אין  העֹולמֹות, מער למעלה הּוא זה ְְֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאֹור

וכל  והגּבלה, ירידה ּבֹו לפעֹול הּצמצּום ְְְְְְִִִִֶַַָָָָּביכֹולת

ּבמקֹום  יאיר ׁשּלא הּוא זה ּבאֹור הּצמצּום ְְְְִִִֶֶַַָֹּפעּולת

ּבהאֹור  הּצמצּום ּפעּולת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָהחלל.

ּובכּמה  ּגּופא, ּבהאֹור הּוא העֹולמֹות ְְְִֶַָָָָָָׁשּלהאיר

זה  אֹור היה הּצמצּום ׁשּלפני אחד, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָענינים.

ועלֿידי  הּבליּֿגבּול, ּבאֹור וכלּול ְְְְְְְִֵַַָָמעֹורב

עצמֹו ּבפני נבּדל ירד 43הּצמצּום ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּדלּוג, ּדר ׁשּנמׁש ּדעלֿידי ב', ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָמּמעלתֹו.

ּבבחינת  ּבא הּוא ּבהדרגה ׁשּלא ְְְְִִִֶַַַָָָֹהּצמצּום

ּבארּוכה  [וכּמבאר ספירֹות עׂשר ,44התחּלקּות ְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

הּכלים, מּצד רק לא הּוא ׁשּבאֹור הּספירֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹּדענין

ג', האֹור]. מּצד ּגם הּוא הּספירֹות ׁשענין ְְִִִִִֶַַַַָּכיֿאם
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ע'42) ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה שלאחריו וד"ה הענן ויהי ד"ה בארוכה ראה לקמן ואילך).בהבא גם 43)תתקלד ראה

ואילך). 133 (ע' וכ"ד פכ"ג תש"ט חגה"פ (תשי"א)44)המשך תרצ"ד ר"ה המשך ואילך. תתקלח ס"ע שם תער"ב המשך

ואילך). 84 ע' תשי"א (סה"מ וכ"א פ"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,˙Èa‰ ÔÓÊa ‡˜Âc בזמן העבודה איך מובן לא ולכאורה «¿»ƒ¿«««ƒ«ƒ¿»¿≈

שכן  וכל והשגה, הבנה ונעדרת נפש, ומסירות עול קבלת מתוך שהיא הזה,

לעתיד  שיהיו לגילויים והקדמה הכנה להיות יכולה ראיה, נעדרת שהיא

).לבוא 
‰„È¯i‰ ÔÈÚÓ ‰Ê Ô·eÈÂ של ¿»∆≈ƒ¿««¿ƒ»

מלמעלה  ונמשך היורד האלוקי האור

‰‰eÏLÏzL˙למטה ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»«ƒ¿«¿¿
למדרגה, ממדרגה האור »ÏÁ˙cƒ¿ƒ˙של

ÌeˆÓˆ ‡e‰ ‰„È¯i‰«¿ƒ»ƒ¿
,ÔBL‡¯‰ האור של הצמצום »ƒ

הצידה, שנסתלק האיןֿסוף האלוקי

נוצרה  וכך האור, והתעלם כביכול,

ונבראים  עולמות לבריאת מקום נתינת

החסידות Úe„ÈÂ42מוגבלים, בתורת ¿»«
ÌeˆÓv‰ ˙ÏeÚÙc הנזכר הראשון ƒ¿««ƒ¿

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡aלעיל Ô‰ ‡È‰ƒ≈¿≈
Ïe·bŒÈÏa‰,הצידה שנסתלק עצמו «¿ƒ¿

ÈÁ·aL˙כביכול, ¯B‡‰a Ô‰Â¿≈¿»∆ƒ¿ƒ«
¯È‡‰lL ¯B‡‰) Ïe·b¿»∆¿»ƒ

(˙BÓÏBÚ‰ צמצום יש בו שגם »»
כמו  בעולמות מאיר ואינו ומיעוט

הארה  רק אלא עצמו מצד שהוא

את  להחיות יורדת ממנו מועטת

‰ÌeˆÓvהעולמות. ˙ÏeÚÙcƒ¿««ƒ¿
Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡a עצמו האיןֿסוף »«¿ƒ¿

ÌlÚ˙pL ‰Ó ‡e‰ להאיר לא «∆ƒ¿«≈
למעלה ועלה וחזר «¿ÏÏÎÂ¿ƒלמטה,

B¯B˜Óa,האור BÈ‡Âבמקור ƒ¿¿≈
ÏÏÁ‰ ÌB˜Óa ÈeÏ‚a ¯È‡Ó≈ƒ¿ƒƒ¿∆»»
האור, וצמצום סילוק בעקבות שנוצר

¯B‡a ÌeˆÓv‰ ˙ÏeÚÙc eÈ‰«¿ƒ¿««ƒ¿¿
‰Êגבול הבלי Ï‡האיןֿסוף, ‡e‰ ∆…

‡Ùeb ¯B‡‰a גבול ללא האיר הצמצום שקודם הארתו באופן אלא עצמו ¿»»
מאיר. אינו הצמצום ‰ÌÚh,ולאחר ¯ÓBÏ LÈÂ לא הצמצום באמת מדוע ¿≈««««

הארתו, באופן רק אלא עצמו גבול הבלי באור Ê‰פועל ¯B‡L ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆∆
מהותו‰e‡האיןֿסוף ‰BÓÏBÚ˙בעצם C¯ÚÓ ‰ÏÚÓÏ,המוגבלים ¿«¿»≈∆∆»»

ÌeˆÓv‰ ˙ÏBÎÈa ÔÈ‡ מוגבלים עולמות לברוא כדי Baשנועד ÏBÚÙÏ ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ¿
הבליֿגבול Ê‰באור ¯B‡a ÌeˆÓv‰ ˙ÏeÚt ÏÎÂ ,‰Ïa‚‰Â ‰„È¯È¿ƒ»¿«¿»»¿»¿««ƒ¿¿∆

אלא עצמו באור שינוי פועלת È‡È¯איננה ‡lL ‡e‰ איןֿסוף אור ∆…»ƒ
ÏÏÁ‰ ÌB˜Óa עמידת לצורך הרוחנית) המקום (נתינת הפנוי המקום ƒ¿∆»»

מהצמצום. כתוצאה שנוצר ‰ÌeˆÓvהעולמות ˙ÏeÚt ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿««ƒ¿
˙BÓÏBÚ‰ ¯È‡‰lL ¯B‡‰aומועט מוגבל אור B‡‰a¯שהוא ‡e‰ ¿»∆¿»ƒ»»¿»

‡Ùeb,עצמו באור שינוי גורם הצמצום זה ÌÈÈÚבאור ‰nÎ·e ופעולת »¿«»ƒ¿»ƒ
ומפרט. שממשיך כפי היבטים, בכמה היא הגבול באור הצמצום

‰Ê ¯B‡ ‰È‰ ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ,„Á‡הגבול ÏeÏÎÂאור ·¯BÚÓ ∆»∆ƒ¿≈«ƒ¿»»∆¿»¿»
Ïc· ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚÂ ,Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡a מהאור הגבול האור ¿«¿ƒ¿¿«¿≈«ƒ¿ƒ¿»

ונרגשהבליֿגבול  ניכר ≈¿ÈÙaƒלהיות
BÓˆÚ43„¯È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL , «¿∆«¿≈∆»«

B˙ÏÚnÓ קודם היה בה הקודמת ƒ«¬»
בתוך  מעורב היה כאשר הצמצום,

ניכר  ולא בו וכלול הבליֿגבול האור

עצמה. בפני כמציאות

C¯c CLÓpL È„ÈŒÏÚc ,'·¿«¿≈∆ƒ¿»∆∆
‰‚¯„‰a ‡lL ÌeˆÓv‰ ,‚eÏcƒ«ƒ¿∆…¿«¿»»
ממדרגה  האלוקי האור וירידת המשכת

השתלשלות' ב'סדר בסדר למדרגה היא

דרגה  כל בין קרוב יחס שיש כך והדרגה

אבל  שמתחתיה, וזו שמעליה לזו ודרגה

לאחרי  הצמצום לפני בין המעבר

בסדר  לא דילוג, בדרך הוא הצמצום

נמשך  הצמצום שלאחר כך והדרגה,

לאור  וערך יחס לו שאין מצומצם אור

קודם  שהאיר הבליֿגבול האיןֿסוף

ולכן המאיר ‰e‡הצמצום, האור

הצמצום  ומתגלה a‡לאחר ונמשך »
˙e˜lÁ˙‰ ˙ÈÁ·a באופנים ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿

של B¯ÈÙÒ˙שונים ¯NÚ עשרה ∆∆¿ƒ
שלפני  בעוד שונים, אלוקיים כוחות

לא  פשוט עליון אור מאיר הצמצום

התחלקות  בו ואין הגדרה בשום מוגדר

ב'המשך' וכמבואר שונות, לספירות

האור  שנתעלם הוא "דהצמצום תער"ב:

האור  והמשכת כו' פנוי מקום ונשאר

הצמצום  דילוג בדרך באה אחרֿכך

למקום  ממקום וקופץ המדלג עלֿדרךֿמשל וכמו כו', בהדרגה שלא והיינו

אלא  הארץ על מעט מעט בהילוך בהדרגה שלא למקום ממקום נעתק שהוא

כ  באויר כפורח הצמצום הוא דילוג דרך האור שנמשך למעלה הוא כן וכמו ו',

רק  זה שאין והיינו כו', התחלקות בבחינת בא הוא זה ידי ועל בהדרגה שלא

כו' בהתחלקות בא עצמו שהאור אם כי (...) האור את מגביל שהצמצום

‰Îe¯‡a ¯‡·nÎÂ]44¯B‡aL ˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚc הצמצום , שלאחר ¿«¿…»«¬»¿ƒ¿««¿ƒ∆»
ÌÈÏk‰ „vÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰,מאיר הוא ובאמצעותם מתלבש האור שבהם …«ƒ««≈ƒ

והגבלה, במדידה יאיר שהאור הוא עניינם ‰B¯ÈÙq˙כי ÔÈÚL Ì‡ŒÈkƒƒ∆ƒ¿««¿ƒ
,¯B‡‰ „vÓ Ìb ‡e‰ שמצד כי אור הוא הצמצום לאחר שמאיר האור «ƒ«»

שונות  לבחינות והתחלקות להגדרות שייך כבר ].עצמו
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d"kyz'dיב ,gqt ly oexg`

האֹור  (אחרּֿכ) מתלּבׁש הּצמצּום ְְְְִִֵֵַַַַַָָּדעלֿידי

ּבהגׁשמה, ּבא הּוא ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָּבהּכלים,

הּכלים. ּכמֹו ְֲִֵֶֶַַׁשּנעׂשה

ּדירידת p‰Â‰ה) ּבהעלם ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ¿ƒ≈ְִִֵֶֶֶֶַַַַ

ההעלמֹות  (ׁשּכל למּטה ְְְֶַַַַָָָָָהּנׁשמה

ׁשּיׁשׁשרׁשם הראׁשֹון), (ּדצמצּום) מההעלם הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

הּנ"ל  ענינים ׁשני ּדּוגמת ענינים, ׁשני ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבֹו

הראׁשֹון  הּנׁשמה 45ׁשּבּצמצּום ׁשּבהיֹות א', . ְְְִִִֶֶַַָָָ

ּובירידתּה ּבגלּוי, האירּו ּכחֹותיה ּכל ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹלמעלה,

מה  אינֹו הּזה ּדהעלם ּבהעלם. הם ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָלמּטה,

ּדהּנׁשמה  אּלּו ׁשענינים ּכיֿאם מעלים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהּגּוף

ּבּגּוף  מתלּבׁשים ואינם למעלה ,46נׁשארים ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

מאיר  אינֹו הּבליּֿגבּול ּׁשאֹור מה ְְְְִִֵֵֶַַַּבדּוגמת

אּלּו ענינים ׁשּגם ּוב', החלל. ְְִִִֵֶֶַָָָּבמקֹום

ּבדּוגמת  ּבהגׁשמה, הם ּבּגּוף, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָׁשּמתלּבׁשים

הּכלים  ׁשּמּצד הּקו ׁשּבאֹור ֿ 47ההעלם ועלּֿדר . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ

ׁשני  ּדּוגמת ּבֹו ׁשּיׁש ּדגלּות, ּבהעלם ּגם הּוא ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָזה

אּלּו יׁשנם 48ענינים לא הּגלּות ּׁשּבזמן מה א', . ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּמּׁשחרב  מה והּוא הּמקּדׁש, ּדבית ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּגילּויים

ולראֹות, לעלֹות יכֹולים אנּו אין הּמקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵַַָָָּבית

ההּׂשגה  ׁשּגם ּוב' ּבאלקּות. ראּיה יׁשנּה ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

(לא  ׁשּזהּו אמּתית, הּׂשגה אינּה הּגלּות ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבזמן

הּמקּדׁש, ּדבית הּגילּויים יׁשנם ׁשּלא זה מּצד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹרק

ׁשּמעלים  ּדגלּות, והסּתר ההעלם מּצד ּגם) ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא

אלקּות. הּׂשגת על ְֱִַַַַָֹּומסּתיר

ּבכדי 49ידּוע p‰Â‰ו) הּוא הּצמצּום ּדכּונת ¿ƒ≈ְְְִִֵַַַַָָ

ּגם  יהיה איןֿסֹוף ּדאֹור ְְִִֵֶֶַַׁשהּגילּוי

 ֿ אֹורֿאין ּכׁשהיה הּצמצּום, ּדקֹודם ְְְִֵֶֶַָָָָּבעֹולמֹות.
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(45.(130 (ע' פ"כ תש"ט חגה"פ הוא 46)המשך שלה הכחות מתעלמים הנשמה שבירידת דזה שם, הנ"ל המשך ראה

אדרבא  אלא מעלים שהגוף מה לא הוא דשינה ההעלם והרי - מאומה" שומע ואינו רואה דאינו השינה בעת האדם "כמו

מהגוף. מסתלקים דהנשמה שהכחות תתקצ.47)מה ע' שם תער"ב בהמשך (ובפרט 48)כמפורש הראי' דענין להעיר,

דחידוש) באופן והיא התחלקות, בה (שיש ההשגה ענין משא"כ ס"וֿז. כדלקמן אוא"ס, עצמות גילוי מצד הוא דביהמ"ק)

הקו. אור מצד ובכ"מ.49)הוא ד. ע' תרס"ו המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈÏk‰a ¯B‡‰ (CkŒ¯Á‡) LaÏ˙Ó ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚc ,'‚¿«¿≈«ƒ¿ƒ¿«≈««»»¿«≈ƒ
בכלים  להתלבש מסוגל יהיה הצמצום לאחר המאיר שהאור לכך גרם הצמצום

‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL האורÌÈÏk‰ BÓk ‰NÚpL ,‰ÓL‚‰a ‡a ∆«¿≈∆»¿«¿»»∆«¬∆¿«≈ƒ
עצמו. האור על גם חלות הכלים של וההגבלות וההגדרות

‰ÊŒC¯cŒÏÚ ‰p‰Â בדומה ‰) ¿ƒ≈«∆∆∆
ידי  על האלוקי באור ההעלם לפעולת

ÌÏÚ‰aהצמצום Ìb ‡e‰««∆¿≈
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯Ècƒƒ««¿»»¿«»
הזה  בעולם גשמי בגוף להתלבש

˙BÓÏÚ‰‰ ÏkL) הסוגים מכל ∆»««¿»
ÌÏÚ‰‰Ó ‡e‰ ÌL¯L»¿»≈«∆¿≈

ÔBL‡¯‰ (ÌeˆÓˆc) העלם כל כי ¿ƒ¿»ƒ
בכל  רוחני, אלוקי עניין על והסתר

מההעלם  ומשתלשל נמשך המדרגות,

הראשון  צמצום Baשל LiL ,(∆≈
בגוף הנשמה ירידת של ≈¿ÈLבהעלם

ÌÈÈÚ ÈL ˙Ó‚ec ,ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓvaL Ï"p‰45, ««∆«ƒ¿»ƒ

ומפרט. שממשיך כפי

,‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰ ˙BÈ‰aL ,'‡∆ƒ¿«¿»»¿«¿»
הי  הגשמי,לפני ולגוף הזה לעולם רידה

‰È˙BÁk Ïkהנשמה ‰‡e¯Èשל »…∆»≈ƒ
Ì‰ ,‰hÓÏ d˙„È¯È·e ,ÈeÏ‚a¿ƒƒƒ»»¿«»≈
BÈ‡ ‰f‰ ÌÏÚ‰c .ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿∆¿≈«∆≈

Ûeb‰L ‰ÓהגשמיÌÈÏÚÓ על «∆««¿ƒ
הנפש, כוחות Ì‡ŒÈkƒƒהתגלות

ÌÈÈÚL וכוחות‰ÓLp‰c el‡ ∆ƒ¿»ƒ≈¿«¿»»
‰ÏÚÓÏ ÌÈ¯‡L,באלוקות ƒ¿»ƒ¿«¿»

הנשמה שורש שהן «≈¿ÌÈ‡Âבדרגות
ÌÈLaÏ˙ÓלפעולÛeba46, ƒ¿«¿ƒ«

ŒÈÏa‰ ¯B‡M ‰Ó ˙Ó‚e„a¿¿««∆«¿ƒ
Ïe·b הצמצום לפני בגלוי שהאיר ¿

ÌB˜Óaהראשון  ¯È‡Ó BÈ‡≈≈ƒƒ¿
ÏÏÁ‰ לבריאת הפנוי המקום ∆»»

הצמצום  בעקבות שנוצר העולמות

נעלם. נשאר אלא הראשון

ÌÈÈÚ ÌbL ,'·e וכוחותel‡ ∆«ƒ¿»ƒ≈
הנשמה  Ûeba,של ÌÈLaÏ˙nL∆ƒ¿«¿ƒ«

˙Ó‚e„a ,‰ÓL‚‰a Ì‰≈¿«¿»»¿¿«
Âw‰ ¯B‡aL ÌÏÚ‰‰ מועט אור והאיר חזר הראשון הצמצום לאחר «∆¿≈∆¿««

כביכול, ו'הגשמה', העלם יש זה ובאור דק לקו הנמשל »vnL∆ƒ„ומצומצם

ÌÈÏk‰47,האור את להגביל הוא שעניינם בכלים שהתלבש מכך כתוצאה «≈ƒ
גורמת  בגוף ההתלבשות גם וכך האור, על חלים הכלים של וההגדרות

הנשמה. אור של ל'הגשמה'

ÌÏÚ‰a Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ האלוקות גילוי LiLעל ,˙eÏ‚c ¿«∆∆∆«¿∆¿≈¿»∆≈
el‡ ÌÈÈÚ ÈL ˙Ó‚ec Ba48 ¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈

הראשון  הצמצום של בהעלם שישנם

כפי  בגוף, הנשמה ירידת של ובהעלם

ומפרט. שממשיך

‡Ï ˙eÏb‰ ÔÓÊaM ‰Ó ,'‡«∆ƒ¿««»…
ÌLÈ אינם˙È·c ÌÈÈeÏÈb‰ ∆¿»«ƒƒ¿≈

Lc˜n‰ שבית בזמן שהאירו «ƒ¿»
קיים, היה Ó‰המקדש ‡e‰Â¿«

MnLÔÈ‡ Lc˜n‰ ˙Èa ·¯Á ∆ƒ∆»«≈«ƒ¿»≈
˙BÏÚÏ ÌÈÏBÎÈ e‡ המקדש לבית »¿ƒ«¬

יכולים  אנו ואין הרגלים בשלושת

שהיה  האלוקי הגילוי את לקבל

את B‡¯ÏÂ˙במקדש  לנו ואין , ¿≈»
היינו  "לראות" dLÈהיכולת ‡lL∆…∆¿»

e˜Ï‡a˙שאין  ‰i‡¯ ההעלם בגלל ¿ƒ»∆¡…
לנו  אין הגלות בזמן ששורר וההסתר

של  באופן אלוקות לקלוט היכולת את

ראיה.

‰‚O‰‰ ÌbL '·e באלוקות ∆«««»»
˙eÏb‰ ÔÓÊaL הבנה באמצעות ∆ƒ¿««»

יותר  בדרגה (שהיא נמוכה בשכל 

‡ÈzÓ˙מראיה) ‰‚O‰ dÈ‡ כי ≈»«»»¬ƒƒ
את  בשכלו לקלוט מסוגל אינו האדם

לאמיתתם, הדברים ∆∆e‰fLעומק
אלוקות  ענייני לקלוט היכולת חוסר

ולאמיתתם  vÓ„כראוי ˜¯ ‡Ï)…«ƒ«
ÌLÈ ‡lL ‰Ê לא הגלות שבזמן ∆∆…∆¿»

È·c˙מאירים  ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒ¿≈
„vÓ (Ìb ‡l‡ ,Lc˜n‰«ƒ¿»∆»«ƒ«
,˙eÏ‚c ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿∆¿≈¿»
˙‚O‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚnL∆«¿ƒ«¿ƒ««»«

˙e˜Ï‡ אלוקות להשיג מאפשר ולא ¡…
כראוי.

Úe„È ‰p‰Â (Â49 החסידות בתורת ¿ƒ≈»«
˙eÎc של והתכלית המטרה ¿«»«

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ÈeÏÈb‰L È„Îa ‡e‰ ÌeˆÓv‰ הבליֿגבול‰È‰È «ƒ¿ƒ¿≈∆«ƒ¿≈ƒ¿∆
בגלוי  BÓÏBÚa˙ויאיר Ìb העלם המוגבלים היא הצמצום פעולת (כלומר, «»»
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יג 'eb 'ied gex eilr dgpe

להיֹות  אפׁשר היה לא החלל, מקֹום ממּלא ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹסֹוף

הּגלּוי  היה לא ּובמילא העֹולמֹות, ְְִִֵַָָָָָֹמציאּות

ׁשהּגילּוי  נתחּדׁש הּצמצּום ועלֿידי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּבעֹולמֹות,

זה  וי ּובן ּבעֹולמֹות. ּגם יהיה ְְְִֵֶֶַָָָּדאֹורֿאיןֿסֹוף 

הּידּוע  מה 50ּבהקּדים ּדהּצמצּום, ההעלם (ּבענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָ

ּבמקֹורֹו), ונכלל נתעּלם הּבליּֿגבּול ְְְְְְִִִִֵֶַַָּׁשאֹור

היה  אֹורֿאיןֿס ֹוף ּכאׁשר הּצמצּום, ְְֲִֵֶֶַַָָּדקֹודם

ּבֹו ׁשהאיר (הינּו החלל מקֹום את ֿ ממּלא אֹור ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

ּבפׁשיטּות  אלקּות היה הּבליּֿגבּול) ְְְֱִִִֵַָָֹאיןֿסֹוף

האֹור, סלּוק ועלֿידי ּבהתחּדׁשּות, ְְְְְְִִִֵַַָּומציאּות

ּבהתחּדׁשּות. ואלקּות ּבפׁשיטּות מציאּות ְְְְְֱֲִִִִֶַַָֹנעׂשה

ּכּמה  האדם, ּבעב ֹודת אּלּו ענינים ּדׁשני ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּובחלּוק

אלקּות  ראית ּבין החלּוק הּוא ּבכללּות ְְְֱִִִֵֵַַַָֹמדרגֹות.

היא  ּבאלקּות הּידיעה ּדכאׁשר אלקּות. ְְְֱֱֲִִֶֶַַַַָָֹֹלהּׂשגת

 ֿ ועל ּדחכמה, ּבראּיה אפילּו ּדראּיה, ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָּבאֹופן

ראּיה  ׁשהיא  ּדנבּואה ּבראּיה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָאחתּֿכּמהֿוכּמה 

צרי51מּמׁש ׁשאין ּבפׁשיטּות היא הּידיעה , ְְִִִִִֵֶַַָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  זה, על והֹוכחֹות ְְִֵֵֶֶַַָָלראיֹות

היא  הּׂשכל, הכרח מּצד היא ּבאלקּות ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּכׁשהּידיעה

ּדאלקּות  הענין ּבפרטּיּות, אבל התחּדׁשּות. ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָֹּבדר

עכׁשו  ֿ ּכן מהּֿׁשאין לעתידֿלבא, יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבפׁשיטּות

ׁשהרי  התחּדׁשּות. ּבדר הּוא ּדנבּואה הּגלּוי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָּגם

ּבזה  ואין אחד ּכל לראֹות יכֹול ּגׁשמּיים ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבדברים

הּוא  הּנבּואה ענין מהּֿׁשאיןּֿכן ּכלל, ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהפלאה

חלה  הּנבּואה ּדאין לזה, ראּוי ׁשהּוא ּבמי ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָּדוקא

ּבמּדֹותיו  ּגּבֹור ּבחכמה ּגדֹול חכם על ְְְִִֶַָָָָָָָאּלא

רק 52וכּו' ׁשהיא ּדחכמה ּבראּיה הּוא וכן , ְְְְְִִִֵֶַָָָ
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הנ"ל.50) תרע"ה הענן ויהי א.51)ד"ה קעג, להצ"צ ובסהמ"צ סי"ט אגה"ק וראה צח. ע' תרס"ו המשך רמב"ם 52)ראה

רפ"ז. יסוה"ת הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הגילוי). בשביל היא והתכלית המטרה אבל והגבלה, ∆¿Ì„B˜cוהסתר

,ÌeˆÓv‰,הראשון הצמצום ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bלפני ‰È‰Lk האור «ƒ¿¿∆»»≈
הבליֿגבול, ‰ÏÏÁהאלוקי ÌB˜Ó ‡lÓÓ שתהיה מבלי המציאות , כל ¿«≈¿∆»»

מוגבלים, עולמות לקיום (רוחנית) מקום ‡LÙ¯נתינת ‰È‰ ‡Ï הייתה לא …»»∆¿»
e‡ÈˆÓ˙יכולה  ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ

˙BÓÏBÚ‰,המוגבלים‡ÏÈÓ·e »»¿≈»
של  מציאות להיות יכולה שלא מאחר

‰ÈeÏbעולמות  ‰È‰ ‡Ï…»»«ƒ
ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚÂ ,˙BÓÏBÚa»»¿«¿≈«ƒ¿
ŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÈeÏÈb‰L LcÁ˙ƒ¿«≈∆«ƒ¿≈

‰È‰È ÛBÒ ויאיר.˙BÓÏBÚa Ìb ƒ¿∆«»»
Úe„i‰ ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ בתורת ¿»∆¿«¿ƒ«»«

‰‰50ÌÏÚהחסידות  ÔÈÚa) על ¿ƒ¿««∆¿≈
האלוקי  Ó‰האור ,ÌeˆÓv‰c¿«ƒ¿«

Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡M האיןֿסוף ∆«¿ƒ¿
ÌlÚ˙ בגלוי מלהאיר וחדל התעלה ƒ¿«≈

B¯B˜Óa ÏÏÎÂ באלוקות ושורשו ¿ƒ¿»ƒ¿
עצמה  בפני כמציאות להאיר ),מבלי

,ÌeˆÓv‰ Ì„B˜c הצמצום לפני ¿∆«ƒ¿
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהראשון, ¯L‡k«¬∆≈

‡˙הבליֿגבול  ‡lÓÓ ‰È‰»»¿«≈∆
ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó נתינת שתהיה מבלי ¿∆»»

כלשהי  למציאות ¿»(‰eÈמקום
Ba ¯È‡‰L'החלל ‡Œ¯Bב'מקום ∆≈ƒ

‰È‰ (Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈«¿ƒ¿»»
˙e‡ÈˆÓe ˙eËÈLÙa ˙e˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ¿ƒ

,˙eLcÁ˙‰a התקבלה האלוקות ¿ƒ¿«¿
ואילו  מאליו, ומובן פשוט כדבר

והנבראים המציאות  העולמות של

ופלא חידוש הייתה גשמי »¿ŒÏÚÂכדבר
¯B‡‰ ˜eÏÒ È„È,כביכול הצידה, ¿≈ƒ»

פעולת  «¬»NÚ‰הצמצום,שזוהי
˙eËÈLÙa ˙e‡ÈˆÓ של המציאות ¿ƒƒ¿ƒ

כדבר  נתפסת והנבראים העולמות

מאליו  ומובן …¡∆e˜Ï‡Â˙פשוט
˙eLcÁ˙‰a כדבר נתפסת האלוקות ¿ƒ¿«¿

ופלא. חידוש

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa el‡ ÌÈÈÚ ÈLc ˜eÏÁ·e שני בין ההבדל «ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈«¬«»»»
ומציאות  אחד, מצד בהתחדשות ומציאות בפשיטות אלוקות הללו, הדברים

של  ה' בעבודת משתקף שהוא כפי שני, מצד בהתחדשות ועולמות בפשיטות

B‚¯„Ó˙האדם  ‰nk.ומפרט שממשיך כפי שונות, דרגות «»«¿≈
˙eÏÏÎa כללי ‰eÏÁ˜באופן ‡e‰ ההבדל˙e˜Ï‡ ˙È‡¯ ÔÈa ƒ¿»«ƒ≈¿ƒ«¡…

ראיה  כמו ומוחשי ברור באופן האלוקות וקליטת ‡e˜Ï˙תפיסת ˙‚O‰Ï¿«»«¡…
השגה תפיסת  ידי על האלוקות ‰ÚÈ„i‰שכלית.וקליטת ¯L‡Îc¿«¬∆«¿ƒ»

i‡¯c‰וההכרה  ÔÙB‡a ‡È‰ ˙e˜Ï‡a ברורה ראיה ומוחשית כמו ∆¡…ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
ÓÎÁc‰,בעיניים, ‰i‡¯a eÏÈÙ‡ שהיא כפי ראיה על מדובר אם אפילו ¬ƒƒ¿ƒ»¿»¿»

שבשכל  ה'חכמה' »¿ŒÏÚÂבמדריגת
‰i‡¯a ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»ƒ¿ƒ»

‰‡e·c וההכרה הידיעה אם ƒ¿»
כפי  יותר, הרבה נעלית היא באלוקות

לנביאים  מתגלה שהקדושֿברוךֿהוא

LnÓ ‰i‡¯ ‡È‰L51, כמו ממש ∆ƒ¿ƒ»«»
אזי  גשמיות, בעיניים «ÚÈ„i‰«¿ƒ‰ראיה

באלוקות  eËÈLÙa˙וההכרה ‡È‰ƒƒ¿ƒ
מאליו  ומובן פשוט ≈∆ÔÈ‡Lכדבר

CÈ¯ˆ בדרגה אלוקות ה'רואה' האדם »ƒ
Ê‰זו  ÏÚ ˙BÁÎB‰Â ˙BÈ‡¯Ïƒ¿»¿»«∆

אצלו  ומתקבל בו נקלט והדבר

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó'בפשיטות',
‰ÚÈ„i‰Lk האדם של וההכרה ¿∆«¿ƒ»

Á¯Î‰ „vÓ ‡È‰ ˙e˜Ï‡a∆¡…ƒƒ«∆¿≈«
ÏÎO‰המבוססת הוכחות ידיעה על «≈∆

‰˙eLcÁ˙הגיוניות, C¯„a ‡È‰ƒ¿∆∆ƒ¿«¿
ופלא. חידוש

˙eiË¯Ùa Ï·‡ בין ההבדל יותר, ¬»ƒ¿»ƒ
בצורה  אלוקות בידיעת האופנים שני

לאמיתו  מפורטת, דבר,יותר של

˙eËÈLÙa ˙e˜Ï‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆¡…ƒ¿ƒ
והכרה  וידיעה אלוקות תפיסת

מאליו  מובן פשוט כדבר באלוקות

‰È‰È רק,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ בימות ƒ¿∆∆»ƒ»…
ÂLÎÚהמשיח, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¿»

הגלות  e·c‡‰בזמן ÈeÏb‰ Ìb««ƒƒ¿»
למרות  לנביאים, האלוקית ההתגלות

ביותר, גבוהה בדרגה ‰e‡שהיא
˙eLcÁ˙‰ C¯„a נקלטת ולא ¿∆∆ƒ¿«¿

מאליו. ומובן פשוט ≈¬∆È¯‰Lכדבר
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a מוחשייםÏBÎÈ ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»

‰Êa ÔÈ‡Â „Á‡ Ïk ˙B‡¯Ïƒ¿»∆»¿≈»∆
‰‡ÏÙ‰ חידוש ‰e·p‡‰ושום ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÏÏk מסור אינו «¿»»¿»«∆≈≈ƒ¿««¿»

אלא  אחד ÊÏ‰,לכל Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓa ‡˜Âc ‡e‰ נביא ,להיות «¿»¿ƒ∆»¿∆
ÏÚ ‡l‡ ‰ÏÁ ‰‡e·p‰ ÔÈ‡c והוא מיוחדים תנאים שהתקיימו מי ¿≈«¿»»»∆»«

'eÎÂ ÂÈ˙BcÓa ¯Bab ‰ÓÎÁa ÏB„b ÌÎÁ52‰i‡¯a ‡e‰ ÔÎÂ , »»»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿¿≈ƒ¿ƒ»
‰ÓÎÁc דרגה זו גם אבל הנבואה כמו נעלית בדרגה ראיה לא היא שאמנם ¿»¿»
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d"kyz'dיד ,gqt ly oexg`

הּוא  עכׁשו הּנב ּואה ׁשּגלּוי הרי סגּולה, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּביחידי

מה  והּוא ּפׁשיטּות, ּבדר ולא חדּוׁש ְְְְְִִֶֶֶֶַֹּבדר

מּפני  והּוא נביא. ׁשהּוא חדּוׁש עליו ְְְִִִִֵֶֶָָָּׁשאֹומרים

הּוא  ּדנבּואה, הּגלּוי ּגם עכׁשו, הּגלּוי ְְְִִִֶַַַַָָָׁשּכללּות

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּצמצּום. ׁשאחר הּקו ְִֵֵֵֶֶַַַַַַמאֹור

ּדאֹורֿאיןֿסֹוף  הּגילּוי יהיה ׁשאז ְְִִִֵֶֶֶַָָָֹלעתידֿלבא

טבעי  ּדבר ּכמֹו הּנבּואה ּתהיה הּצמצּום, ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָׁשּקֹודם

ּבילדים  ּגם ואחת, אחד ּבכל יהיה ׁשּלכן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּמׁש,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכל 53וילדֹות, על רּוחי את אׁשּפֹו ְְִִֶֶֶַָָָ

ּובנֹותיכם  ּבניכם ונּבאּו .54ּבׂשר ְְְְִֵֵֶֶָָ

אלקּות ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ז) ּבראית ּגם היה ¿«∆∆∆ְֱִִַַָָֹ

ּדזה  הּמקּדׁש, ּבבית ְְְְִֵֶֶַָָָׁשהיתה

אחד  ּבכל היה הּמקּדׁש ׁשּבבית ּדראּיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּגילּוי

ׁשּבבית  מּפני הּוא ,"זכּור כל "יראה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָואחד,

ׁשּקֹודם  אֹורֿאיןֿסֹוף ּגילּוי האיר ְִִִֵֵֶֶַָהּמקּדׁש

ּדבית  הּגלּוי ּגם ׁשאףֿעלּֿפיֿכן, אּלא ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָהּצמצּום,

ּדמּכיון  מּמׁש. טבעי ּדבר ּכמֹו היה לא ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹהּמקּדׁש

ראית  ּכמֹו [ולא הּמקּדׁש ּבבית רק היה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹׁשהּגלּוי

מיּוחד], מקֹום לזה צרי ׁשאין ּגׁשמּיים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּדברים

ראית  היה הּמקּדׁש ׁשּבבית ּדזה מּובן, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהרי

 ֿ ּדאֹור ּגילּוי מּצד סּבה, איזֹו מּצד היה ְֱִִִִֵַַָָָֹאלקּות

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּמקּדׁש, ּבבית ׁשהאיר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָאיןֿסֹוף

ּדבר 55לעתידֿלבא  ּכמֹו אלקּות ראית ּתהיה ְְְֱִִִֶֶַָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּמׁש, גֹו',56טבעי ּבׂשר כל וראּו ְְְִִֶַָָָָָָ

ּבׂשר  עיני ׁשל ּכזה 57ּדהּתכּונֹות ּבאֹופן יהיּו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ

אלקּות  .58ׁשּיראּו ְֱִֶֹ
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א.53) ג, שם.54)יואל הענן ויהי בד"ה כ"ז גילוי 55)וכמבואר הי' "שבביהמ"ק תתקלו) (ע' שם הענן ויהי ד"ה ראה

לעתיד". יהי' מזה וביותר פנ"ה.56)אוא"ס.. האמונה שער וראה ה. מ, שעכשיו 57)ישעי' "דכמו שם הענן ויהי ד"ה ראה

כו'". טבעי כדבר האלקות תפיסת לעתיד יהי' כמו"כ טבעי, דבר הוא והמציאות היש ההוספה 58)תפיסת תומתק ועפ"ז

ד"ונגלה" הענין אמיתית כי גו'", מ"ונגלה לכאורה מובן שזה אף - (שלפנ"ז) הוי'" כבוד "ונגלה על בשר" כל ד"וראו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלוקות  בהשגת ÈeÏbLגבוהה È¯‰ ,‰Ïe‚Ò È„ÈÁÈa ˜¯ ‡È‰L∆ƒ«ƒƒ≈¿»¬≈∆ƒ
ÂLÎÚ ‰‡e·p‰ הגלות Le„Áבזמן C¯„a ‡e‰ והפלאה‡ÏÂ «¿»«¿»¿∆∆ƒ¿…

a˙eËÈLt C¯„,מאליו ומובן פשוט ÌÈ¯ÓB‡Mכדבר ‰Ó ‡e‰Â ¿∆∆¿ƒ¿«∆¿ƒ
ÈeÏb‰ ˙eÏÏkL ÈtÓ ‡e‰Â .‡È· ‡e‰L Le„Á ÂÈÏÚ של »»ƒ∆»ƒ¿ƒ¿≈∆¿»«ƒ

‰ÈeÏbהאלוקות  Ìb ,ÂLÎÚ«¿»««ƒ
Âw‰ ¯B‡Ó ‡e‰ ,‰‡e·cƒ¿»≈««

ÌeˆÓv‰ ¯Á‡L,הצמצום ולאחר ∆«««ƒ¿
כחידוש  מתקבלים אלוקות ענייני

שהרי  העלם ופלא, שורר בעולם

אלוקות. על ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óוהסתר
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ המשיח Ê‡Lבימות ∆»ƒ»…∆»

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÈeÏÈb‰ ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ¿≈
,ÌeˆÓv‰ Ì„BwL בליֿגבול אור ∆∆«ƒ¿

דבר  ושום וגדר הגבלה מכל שלמעלה

עליו  ומסתיר מעלים ∆¿È‰zƒ‰לא
ÈÚ·Ë ¯·c BÓk ‰‡e·p‰«¿»¿»»ƒ¿ƒ

‰È‰È ÔÎlL ,LnÓ אלוקות גילוי «»∆»≈ƒ¿∆
Ìbבנבואה  ,˙Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿«««

BÓk ,˙B„ÏÈÂ ÌÈ„ÏÈaƒ»ƒƒ»¿
·e˙kL53 הגאולה השלימה ביעודי ∆»

¯Na Ïk ÏÚ ÈÁe¯ ˙‡ CBtL‡∆¿∆ƒ«»»»
ÌÎÈ˙B·e ÌÎÈa e‡aÂ54 היינו ¿ƒ¿¿≈∆¿≈∆

נביאים, יהיו שמבואר שכולם וכפי

האלוקות  גילוי אודות תער"ב ב'המשך'

טבעי: וכדבר 'בפשיטות' לבוא לעתיד

היש  תפיסת שעכשיו "(דכמו

יהי' כן כמו טבעי, דבר הוא והמציאות

טבעי  כדבר האלוקות תפיסת לעתיד

כמו  ולא התורה כו'), סודות התגלות

הרשב"י  כמו סגולה ליחידי עכשיו

והי' סגולה, ליחידי רק שזהו וחבריו

נקראו  התורה שסודות פלא דבר

התגלות נפלאות  כמו הוא וההתגלות

שנעשה  נפלא נס וכמו כו', הנפלא דבר

וכמו  נפלאות שנקרא הטבע בהיפך

אעשה  עמך כל נגד נפלאות שכתוב

כזה, ונורא גדול בחידוש רואה כל שמתפעל הרואים לב מאוד  שמפליא כו',

מתורתך  נפלאות חכמה פליאות וכמו נפלאות נקראים התורה סודות כן וכמו

וכמו  כו', הנפלא דבר גילוי כמו הוא הסוד והתגלות עליוֿהשלום כו', הרשב"י

בעב  הן מאד נפלא והן שהי' כו', אתקטרנא קטירא דבחד שלו בהביטול ודתו

והיה  בנסים מלומד שהי' שלו ובמופתים התורה בנפלאות שלו והשגה בידיעה

התורה  וסודות כלל נפלא בדרך זה יהי' לא לעתיד אבל כו', בדורו גם לפלא

כלל  יקראו כו'".לא נפלאות בשם ולא סוד בשם

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ (Ê קודם שהאיר האלוקות גילוי על לעיל למבואר בדומה ¿«∆∆∆
חידוש  כדבר לא טבעי, באופן ‡e˜Ï˙הצמצום ˙È‡¯a Ìb ‰È‰ עלֿידי »»«ƒ¿ƒ«¡…

ישראל  È·a˙בני ‰˙È‰L∆»¿»¿≈
‰i‡¯c ÈeÏÈb‰L ‰Êc ,Lc˜n‰«ƒ¿»¿∆∆«ƒƒ¿ƒ»
ÏÎa ‰È‰ Lc˜n‰ ˙È·aL∆¿≈«ƒ¿»»»¿»

„Á‡Â „Á‡ שעלו ישראל מבני ∆»¿∆»
E¯eÎÊ",לרגל, ÏÎ ‰‡¯È" מבלי ≈»∆»¿¿

בנבואה  הגילוי כמו לא הכלל, מן יוצא

רק  שהוא בחכמה הגילוי אפילו או

לעיל, כמבואר לזה, ‰e‡לראויים
¯È‡‰ Lc˜n‰ ˙È·aL ÈtÓƒ¿≈∆¿≈«ƒ¿»≈ƒ
Ì„BwL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÈeÏÈbƒ≈∆∆

ÌeˆÓv‰,להתגלותו גבול שאין «ƒ¿
מאליו, מובן טבעי כדבר היא והארתו

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ למרות ∆»∆««ƒ≈
היה  המקדש בבית הגילוי כללי שבאופן

הצמצום  שלפני לגילוי »Ìbדומה
‰È‰ ‡Ï Lc˜n‰ ˙È·c ÈeÏb‰«ƒ¿≈«ƒ¿»…»»

ÈÚ·Ë ¯·c BÓk מאליו ומובן ¿»»ƒ¿ƒ
LnÓ חידוש בו והפלאה.שאין «»

˙È·a ˜¯ ‰È‰ ÈeÏb‰L ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆«ƒ»»«¿≈
Lc˜n‰ אחר במקום [ÏÂ‡ולא «ƒ¿»¿…

ÌÈiÓLb ÌÈ¯·c ˙È‡¯ BÓk¿¿ƒ«¿»ƒ«¿ƒƒ
„ÁeÈÓ ÌB˜Ó ‰ÊÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿∆»¿»

הדברים  במוחש אלא נראים הגשמיים

מקום  בכל בשר בעיני ונתפסים

È·aL˙ומקום  ‰Êc ,Ô·eÓ È¯‰ ,[¬≈»¿∆∆¿≈
˙e˜Ï‡ ˙È‡¯ ‰È‰ Lc˜n‰«ƒ¿»»»¿ƒ«¡…
„vÓ ,‰aÒ BÊÈ‡ „vÓ ‰È‰»»ƒ«≈ƒ»ƒ«
¯È‡‰L ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÈeÏÈbƒ¿≈∆≈ƒ

,Lc˜n‰ ˙È·a בו יש כן ואם ¿≈«ƒ¿»
וייחודיות  ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óחידוש
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ55˙È‡¯ ‰È‰z ∆»ƒ»…ƒ¿∆¿ƒ«

LnÓ ÈÚ·Ë ¯·c BÓk ˙e˜Ï‡¡…¿»»ƒ¿ƒ«»
חידוש  כל בו שלעתידֿלבוא שאין תער"ב מ'המשך' לעיל המובא (ועלֿדרך

כדברים  יתקבלו אלא 'סודות' ייקראו לא תורה של והנסתרים העמוקים העניינים

מאליהם), ומובנים e˙kL·גלויים BÓk56 המשיח על ÏÎימות e‡¯Â ¿∆»¿»»
¯Na ÈÈÚ ÏL ˙BeÎz‰c ,'B‚ ¯Na57 עצמן הגשמיות eÈ‰Èהעיניים »»¿«¿∆≈≈»»ƒ¿

˙e˜Ï‡ e‡¯iL ‰Êk ÔÙB‡a58. ¿∆»∆∆ƒ¿¡…
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ּדאֹורֿאיןֿסֹוף CÈ¯ˆÂח) הּגלּוי הרי להבין, ¿»ƒְְֲִִֵֵַָ

- העֹולמֹות ּומציאּות ְְְִִַָָהּבליּֿגבּול,

אֹורֿאיןֿסֹוף  ּכׁשהיה ׁשּלכן הפכים, ׁשני ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָהם

להיֹות  אפׁשר היה לא החלל, מקֹום את ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹממּלא

מקֹום  ׁשּיהיה ּובכדי העֹולמֹות, ְְְִִִֵֶֶַָָָהתהּוּות

ּומּכיון  האֹור, סלּוק להיֹות הּוצר ְְִִִֵַָָָָלעֹולמֹות

מּסלּוק  ּדוקא היא העֹולמֹות ּדמציאּות ְְְִִִִִִֶַַָָָׁשהתהּוּות

אפׁשר  היא הּגלּוי), ענין הפ) ְְִִֵֵֶֶַַַָָהאֹור

(ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  ּדעֹולמֹות ְְְְִֶַַַַַַָָָׁשהּמציאּות

ּבאֹופן  ּתהיה ּגׁשמי ) ּדבׂשר ְְְְְִִִֶֶַַָָהּמציאּות

ּבזה, והענין אלקּות. ּגלּוי  ּבּה יהיה ְְְְֱִִִִִֶֶֶָָָָָֹׁשּבמציאּותּה

הּגלּוי  ּבׁשביל היא הּצמצּום ׁשּכּונת ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּדמּכיון

ּכּנזּכר  העֹולמֹות, ּבמציאּות ּגם יהיה ְְְִִִִִֶֶַַַָָָ(ׁשהּגלּוי

ּגם  [ּובמילא הּצמצּום ׁשּפנימּיּות הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָלעיל),

לּגלּוי, סֹותר אינֹו מהּצמצּום] ׁשּנתהּוּו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָהעֹולמֹות

ענ  הּגלּוי) (ענין זהּו הּפנימי ואּדרּבא, ינֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ

הּפנימּיּות  לגּלֹות ׁשּבכדי אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּדהּצמצּום.

ּדיׂשראל  העבֹודה עלֿידי נעׂשה זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּדהּצמצּום,

ט). סעיף (ּכדלקּמן הּגלּות ּבזמן ְְְְְִִִִַַַָָָּובפרט

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבּמאמר ּׁשּמֹוסיף מה יּובן ¿«ƒ∆ֲִֶַַַָָ

עלּיה, לצֹור היא ְְֲִִִֶֶַָָׁשהירידה

 ֿ ׁשעל ּדזה ד) סעיף לעיל (ּכּנזּכר מבאר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבזה

 ֿ ּדלעתיד הּגלּוי יהיה הּגלּות ּדזמן העבֹודה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָידי

ׁשּלמעלה  ּדהענינים הּגלּוי רק לא הּוא ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹלבא

זה  מּצד אֹותם יגּלה (ׁשּמׁשיח ּוראּיה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמהּׂשגה

אּלא  ,(מל ּדהּׂשגה 59ׁשהּוא הענינים ּגם ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ
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הגילוי  מצד רק (לא יראה שהבשר הוא בשר" כל ד"וראו שהחידוש מובן, בפנים מ"ש וע"פ מקום? בכל בגלוי שהוא הוא

גופא. הבשר מצד גם) אלא הוי', בגוף 59)דכבוד הנשמה דירידת שהתכלית ספ"ל תש"ט) (חגה"פ בההמשך ממ"ש להעיר

שנעשית  והעלי' הנשמה, בעצם רק באלקות ראי' הי' הירידה דקודם שם, ומבאר הראי'. ענין הוי'", בנועם לחזות "בכדי הוא

כאן  שמדובר דהנשמה שהעלי' הרי - ממש". ראי' בבחי' לחזות תבוא הנשמה של הגילוי בחינת "שגם הוא הירידה ע"י

(ראי') מקודם שהי' הענין שאותו (גם)) אם כי הירידה, קודם בהנשמה הי' שלא יותר נעלה ענין שנמשך (רק) (לא הוא

הענינים  (רק) (לא היא שהעלי' דגלות, הירידה שע"י בהעלי' עד"ז מובן ומזה הנשמה". של הגילוי ב"בחינת גם יהי'

בזמן  (שהיו וראי' דהשגה שהענינים גם) אם כי הבית, בזמן אפילו היו שלא מלך, שהוא זה מצד אותם יגלה שמשיח

כבפנים. המטה, מצד גם יהיו הבית)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÈeÏb‰ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Á¿»ƒ¿»ƒ¬≈«ƒ¿≈«¿ƒ¿

˙BÓÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓe- הגשמי הזה העולם ובמיוחד ÈLהמוגבלים Ì‰ ¿ƒ»»≈¿≈
ÌÈÎÙ‰,לזה זה שהאיןֿסוף ÔÎlLהסותרים בסתירה כיוון הם והעולמות ¬»ƒ∆»≈

לזה  ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bזה ‰È‰Lk מכל למעלה שהוא מדידה הבליֿגבול, ¿∆»»≈
ÌB˜Óוהגבלה, ˙‡ ‡lÓÓ¿«≈∆¿
,ÏÏÁ‰ בגילוי מלא היה ה'חלל' וכל ∆»»

למציאות  מקום נתינת כל מבלי אלוקות

‡LÙ¯אחרת  ‰È‰ ‡Ï יכולה …»»∆¿»
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï כי ƒ¿ƒ¿«»»

מקום  אין האיןֿסוף גילוי מול אל

אחרת, מציאות ≈¿È„Î·eƒלשום
ÌB˜Ó ‰È‰iL מקום נתינת שתהיה ∆ƒ¿∆»

העניין) בתוכן ««BÓÏBÚÏ˙(ברוחניות,
¯B‡‰ ˜eÏÒ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ֿ אין ¿«ƒ¿ƒ»

יאיר, שלא כביכול, הצידה, סוף

˙e‡ÈˆÓc ˙ee‰˙‰L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
˙BÓÏBÚ‰ בתור שלהם והקיום »»

מוגבלי  Âc˜‡ם עולמות ‡È‰ƒ«¿»
˜eÏqÓ והתעלמותCÙ‰) ¯B‡‰ ƒƒ»≈∆

¯LÙ‡ C‡È‰ ,(ÈeÏb‰ ÔÈÚ איך ƒ¿««ƒ≈«∆¿»
BÓÏBÚc˙ייתכן  ˙e‡Èˆn‰L∆«¿ƒ¿»

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ)¿««««»¿«»
ÈÓLb ¯N·c ˙e‡Èˆn‰ שהיא «¿ƒ¿»»«¿ƒ

זאת  ובכל וחומרית גשמית מציאות

בשר  כל "וראו ביעוד מדובר עליה

לעיל  כאמור דיבר", ה' פי כי )יחדיו
d˙e‡ÈˆÓaL ÔÙB‡a ‰È‰zƒ¿∆¿∆∆ƒ¿ƒ»

˙e˜Ï‡ ÈeÏb da ‰È‰È שמצד ƒ¿∆»ƒ¡…
שלה, המציאות בגדרי תישאר אחד

שני  האיןֿסוף ומצד של גילוי בה יהיה

גבול? לו שאין

˙ekL ÔÂÈkÓc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»∆«»«
של  והתכלית ¿ÌeˆÓv‰«ƒהמטרה

והסתר  העלם של פעולה אמנם שהוא

ותכליתה  כוונתה ÏÈ·Laאבל ‡È‰ƒƒ¿ƒ
) ÈeÏb‰כדיÌb ‰È‰È ÈeÏb‰L «ƒ∆«ƒƒ¿∆«

,˙BÓÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓa יכולה לא בליֿגבול מאיר שהאיןֿסוף בעוד ואילו ƒ¿ƒ»»
עולמות  של מציאות eiÓÈtL˙מוגבלים,להיות È¯‰ ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈¬≈∆¿ƒƒ

של  הפנימי ‰BÓÏBÚ˙עצמו ‰ÌeˆÓvהתוכן Ìb ‡ÏÈÓ·e] המוגבלים «ƒ¿¿≈»«»»
[ÌeˆÓv‰Ó ee‰˙pL דבר של ÈeÏbÏ,לאמיתו ¯˙BÒ BÈ‡ ∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈≈«ƒ

(ÈeÏb‰ ÔÈÚ) e‰Ê ,‡a¯c‡Â¿«¿«»∆ƒ¿««ƒ
BÈÚ התוכןÌeˆÓv‰c ÈÓÈt‰ ƒ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ¿

האיןֿסוף  שהאור בלבד זו לא כלומר,

הצמצום  גם כי לעולמות, סותר לא

בעצם  נועד העולמות נבראו ידו שעל

התוכן  מזו יתירה אלא הגילוי, בשביל

הגילוי. הוא עצמו הצמצום של הפנימי

˙eiÓÈt‰ ˙Bl‚Ï È„ÎaL ‡l‡∆»∆ƒ¿≈¿««¿ƒƒ
,ÌeˆÓv‰c איננה רגיל שבמצב ¿«ƒ¿

העלם  הוא שאכן נראה ולכאורה גלויה

שבעצם  ולגלות האיןֿסוף, על והסתר

גילוי, הוא ŒÏÚעניינו ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆«
Ï‡¯NÈc ‰„B·Ú‰ È„È,בכלל ¿≈»¬»¿ƒ¿»≈
˙eÏb‰ ÔÓÊa Ë¯Ù·e כאשר ƒ¿»ƒ¿««»

נפש  מסירות מתוך היא העבודה

היצר  את ולנצח «»¿Ôn˜Ï„k)¿ƒלהתגבר
.(Ë ÛÈÚÒ¿ƒ

ÛÈÒBnM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆ƒ
הריי"צ  הנזכר Ó‡na¯הרבי ««¬»
‰„È¯È‰L האלוקית הנשמה של ∆«¿ƒ»

בעולם  גשמי בגוף להתלבש למטה,

iÏÚ‰הזה, C¯BˆÏ ‡È‰ לדרגה ƒ¿∆¬ƒ»
שהייתה  מכפי יותר קודם גבוהה

Ó·‡¯הירידה, ‰ÊaL במאמר ∆»∆¿»≈
‰Êc („ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ישראל בני של ∆«¿≈»¬»
ÈeÏb‰ ‰È‰È ˙eÏb‰ ÔÓÊcƒ¿««»ƒ¿∆«ƒ
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»……«

ÌÈÈÚ‰c ÈeÏb‰ האלוקיים «ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰i‡¯e ‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»»¿ƒ»

שלהם  רוממות וההתגלות בדרך היא

‡Ì˙Bוהבדלה  ‰l‚È ÁÈLnL∆»ƒ«¿«∆»
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רב 60ּוראּיה  ּבתֹור אֹותם יגּלה ׁשּמׁשיח ׁשּגם 61, , ְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

ּדזמן  העבֹודה עלֿידי הּוא אּלּו ּדענינים ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָהּגלּוי

כל  "וראּו יהיה ׁשּלעתידֿלבא זה ּכי ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹהּגלּות,

ּגּופא, ּדבׂשר והּתכּונֹות הּטבע מּצד גֹו' ְְְִֶַַַַָָָָָּבׂשר"

הּפנימית  הּכּונה ׁשּמגּלים עלֿידי ּדוקא ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהּוא

עלּיה. צֹור היא ׁשהּירידה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָּדהּירידה,

ּבׁשביל p‰Â‰ט) הּוא (ׁשהּצמצּום זה ענין ¿ƒ≈ְְְִִִִֶֶַָ

עלֿידי  (ּבעקר) מתּגּלה ְְְִִִֵֶַַַָהּגלּוי)

היא  ּדגלּות, הּירידה ּדהּנה הּגלּות. ּדזמן ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָהעבֹודה

הּוא  ׁשהּצמצּום מה (ּבדּוגמת עלּיה ְְְְֲִִֶֶַַַָלצֹור

(הּירידה  זה ׁשּבענין אּלא הּגלּוי). ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָּבׁשביל

רֹואים  ּגּופא הּגלּות ּבזמן ׁשּגם מתוּסף, ְְְִִִֵֶַַַַָָָּדגלּות)

ּכח  את מעֹורר ּדהּגלּות ׁשההעלם אי ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבפֹועל

ּבּמאמר  ּכמבאר הּוא והענין ,62המסירּותֿנפׁש. ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ

ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּבדרא ּובפרט הּגלּות, ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָּדבזמן

מּבזמן  יֹותר ּבגלּוי הּוא המסירּותֿנפׁש ְְְִִִִֵֶֶַַַֹּכח

ׁשּבנפׁש הרצֹון מּכח זה על מׁשל ּומביא ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּבית.

מּקיף, ּכח היֹותֹו ׁשעם נמצא האדם, הּוא ׁשּלכן ְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

הּוא  הרצֹון ּגלּוי עקר מּכלֿמקֹום האברים, ְִִִִֵַָָָָָָָּבכל

להכניס 63ּבהעקביים  לאדם יֹותר נקל ׁשּלכן , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

רֹותחים  מים לתת מּכמֹו רֹותחים, ּבמים ְְְְֲִִִִִֵֵַַָעקבֹו

קֹומה' ּב'ּצּיּור ּגם הּוא ּדכמֹוֿכן ראׁשֹו. ְִִֵַַַָֹעל
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הבל"ג 60) אור לגילוי בנוגע הן הוא הגילוי) בשביל שהוא הצמצום, כוונת את שמגלים (ע"י לאור הצמצום דהפיכת הענין

כמו  ג"כ ונעשה מתהפך "שהכלי תתקצא ע' ח"ב תער"ב המשך (ראה הקו דאור להגילוי בנוגע והן בפנים), בארוכה (כנ"ל

(שמצד  דהשגה הענין והן הבל"ג) אור גילוי (שמצד דראי' הענין הן ולכן בעצם"). שהוא כמו האור.. בזה ומאיר האור..

הגילוי. בשביל הוא הצמצום שכוונת נתגלה ידה שעל הגלות, בזמן העבודה ע"י באים הקו) תרס"ו 61)גילוי בהמשך

הגילוי  גם יהי' בעולמות, גם מקודם) גם (שהאיר דאוא"ס הגילוי לע"ל יהי' דוקא הצמצום שע"י לזה דנוסף ,49 שבהערה

"כמו  באלקות הראי' יהי' שלעתיד דזה לומר, ויש הצמצום. לפני שהאיר מהאור גם שלמעלה אוא"ס ועצמות דפנימיות

והענינים  בעולמות; גם הצמצום) קודם גם בגילוי (שהאיר דאוא"ס הגילוי יהי' שלעתיד מה הו"ע - ממש" טבעי דבר

ועצמות  דפנימיות הגילוי דוגמת הוא - מלך שהוא זה מצד אותם יגלה שמשיח גילוי) מבחינת (למעלה מראי' שלמעלה

הצמצום. קודם גם האיר שלא תש"ט.62)אוא"ס חגה"פ בהמשך ישנה אני שבראש 63)ד"ה שהשכל אפ"ל, הי' לכאורה

הרגל  נקרא זו "ובבחינה ב) (א, בתו"א דמהלשון ,30 הערה 75 ע' ח"ט לקו"ש ראה אבל העקב. משא"כ הרצון, על מעלים

בארוכה. עיי"ש תחילתן. לבחינת כלי הוא פחיתותו) (מצד דהעקב משמע ראש"

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÏÓ ‡e‰L ‰Ê „vÓ מהעם ‡l‡המרומם ,(59ÌÈÈÚ‰ Ìb ƒ«∆∆∆∆∆»«»ƒ¿»ƒ

‰i‡¯e ‰‚O‰c60, בצורה דברים ולתפוס לקלוט אמצעים פנימית שהם ¿«»»¿ƒ»
·¯ ¯B˙a Ì˙B‡ ‰l‚È ÁÈLnL61,קירוב ‰ÈeÏbמתוך ÌbL ∆»ƒ«¿«∆»¿«∆««ƒ

˙eÏb‰ ÔÓÊc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ el‡ ÌÈÈÚc שהיא למרות ¿ƒ¿»ƒ≈«¿≈»¬»ƒ¿««»
הניצחון  ומידת נפש במסירות עבודה

עול  קבלת וללא מתוך השגה ללא

ÏŒ„È˙ÚlL·‡ראיה, ‰Ê Èkƒ∆∆∆»ƒ»…
'B‚ "¯Na ÏÎ e‡¯Â" ‰È‰Èƒ¿∆¿»»»»

c ˙BeÎz‰Â Ú·h‰ „vÓ¯N· ƒ««∆«¿«¿¿»»
‡Ùeb האלוקות וגילוי בעולם עצמו »

מאליו, מובן טבעי דבר להיות יהפוך

ÌÈl‚nL È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¿≈∆¿«ƒ
,‰„È¯i‰c ˙ÈÓÈt‰ ‰ek‰««»»«¿ƒƒ¿«¿ƒ»
‰iÏÚ C¯Bˆ ‡È‰ ‰„È¯i‰L∆«¿ƒ»ƒ∆¬ƒ»
וכל  הירידה שכל שמתברר ולאחר

בעצם  נועדו ההעלם וכל הצמצום

דזמן  העבודה גם אזי הגילוי, בשביל

בה  ואין השגה בה שאין ראיה הגלות

לגילוי  ראויה והכנה הקדמה מהווה

אלוקות.

ÌeˆÓv‰L) ‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈ƒ¿»∆∆«ƒ¿
‰lb˙Ó (ÈeÏb‰ ÏÈ·La ‡e‰ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«∆
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ (¯˜Úa)¿ƒ»«¿≈»¬»

˙eÏb‰ ÔÓÊc של עבודה שהיא ƒ¿««»
וכפי  לעיל, כמבואר נפש, מסירות

ומבאר. שממשיך

,˙eÏ‚c ‰„È¯i‰ ‰p‰c כמו ¿ƒ≈«¿ƒ»¿»
הנשמה  C¯BˆÏבגוף,ירידת ‡È‰ƒ¿∆

‰iÏÚ הגלות סיום שלאחר כדי ¬ƒ»
למצב  התעלות תהיה הגאולה כשתבוא

לפני  שהיה מכפי יותר עוד נעלה

ÌeˆÓv‰Lהגלות  ‰Ó ˙Ó‚e„a)¿¿««∆«ƒ¿
,ÈeÏb‰ ÏÈ·La ‡e‰ לעיל (‰È¯i„‰כמבואר ‰Ê ÔÈÚaL ‡l‡ .( ƒ¿ƒ«ƒ∆»∆¿ƒ¿»∆«¿ƒ»

ÛqÂ˙Ó (˙eÏ‚c,והגילוי הצמצום בעניין קיים שלא מיוחד ÌbLחידוש ¿»ƒ¿«≈∆«
‡Ùeb ˙eÏb‰ ÔÓÊa,העלייה שקודם הירידה בעת ¯ÌÈ‡Bעצמו, ƒ¿««»»ƒ

˙eÏb‰c ÌÏÚ‰‰L CÈ‡ ÏÚBÙa שלא בזמן העובדה אלוקות רואים ¿«≈∆«∆¿≈¿«»
ישראל BÚÓ¯¯הגלות  ‰LÙŒ˙e¯ÈÒÓבבני Ák על ‡˙ להתגבר ¿≈∆…««¿ƒ∆∆

שממשיך  כפי וההסתרים, ההעלמות

ומפרט.

¯‡·Ók ‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»«¿…»
¯Ó‡na62˙eÏb‰ ÔÓÊ·c , ««¬»¿ƒ¿««»

Úc˜·˙‡בכלל, ‡¯„a Ë¯Ù·eƒ¿»¿»»¿ƒ¿¿»
,‡ÁÈLÓc וההסתר ההעלם כאשר ƒ¿ƒ»

יותר, עוד ‰Œ˙e¯ÈÒÓגדול Ák…««¿ƒ
LÙ ולקיים המניעות כל על להתגבר ∆∆

בפועל  ומצוות ÈeÏ‚aתורה ‡e‰¿ƒ
˙Èa‰ ÔÓÊaÓ ¯˙BÈ היה כאשר ≈ƒƒ¿«««ƒ

אלוקות. ÏÚגילוי ÏLÓ ‡È·Óe≈ƒ»»«
LÙaL ÔBˆ¯‰ ÁkÓ ‰Ê∆ƒ…«»»∆¿∆∆
ÛÈwÓ Ák B˙BÈ‰ ÌÚL ,Ì„‡‰»»»∆ƒ¡…««ƒ
כמו  בפנימיות באברים מתלבש שאינו

השכל  שעיקרם הפנימיים הכוחות

ÏÎaוהרגש, ‡ˆÓ ‡e‰ ÔÎlL∆»≈ƒ¿»¿»
ÌÈ¯·‡‰ פועל הוא כי מידה באותה »≈»ƒ

'מקיף' ולא בדרך מלמעלה

הראיה  כוח כמו פנימית בהתלבשות

השמיעה  וכוח בעין דווקא שמתלבש

באוזן, דוקא ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒשמתלבש
ÔBˆ¯‰ ÈeÏb ¯˜Ú הנפש ‰e‡של ƒ«ƒ»»

ÌÈÈ·˜Ú‰a63¯˙BÈ Ï˜ ÔÎlL , ¿»¬≈»ƒ∆»≈»≈≈
ÌÈÓa B·˜Ú ÒÈÎ‰Ï Ì„‡Ï¿»»¿«¿ƒ¬≈¿«ƒ

,ÌÈÁ˙B¯,בסבל כרוך שהדבר אף ¿ƒ
ÏÚ ÌÈÁ˙B¯ ÌÈÓ ˙˙Ï BÓkÓƒ¿»≈«ƒ¿ƒ«

BL‡¯ בעקב,כי ופעל מתגלה הרצון …
כלל  ובדרך והשגה הבנה אין בו

בראש. מאשר יותר חלשות eiv'a¯התחושות Ìb ‡e‰ ÔÎŒBÓÎcƒ¿≈««ƒ
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יז 'eb 'ied gex eilr dgpe

ּבלּתי  (ּכח המסירּותֿנפׁש ׁשּכח יׂשראל, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּדכנסת

הּוא  ּבכלים) מהתלּבׁשּות ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָמּוגּבל,

עקביים) (ּבחינת ּפׁשּוטים ּבאנׁשים יֹותר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָּבגלּוי

ּב'ּצּיּור  הּוא ועלּֿדרֿזה מֹוחין'. ְְֲִִִֵֶֶֶַַַמּב'בעלי

ּכח  ּגלּוי ׁשעקר הּדֹורֹות, ּכל ּדכללּות ְִִִֶַַַָָָֹקֹומה'

ּדמׁשיחא. ּדעקבתא ּבדרא הּוא ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָהמסירּותֿנפ ׁש

ּומגּלה  מעֹורר הּגלּות ּׁשהעלם מה לזה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדהּסּבה

ׁשני  הם וגלּוי ׁשהעלם (אף המסירּותֿנפׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּכח

הּוא  ּדגלּות ההעלם ׁשּׁשרש מּפני הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹהפכים)

ּבׁשביל  הּוא ׁשּכּונתֹו הראׁשֹון, ּדצמצּום ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָההעלם

ּבזמן  ּדמסירּותֿנפ ׁש העבֹודה ועלֿידי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָהּגילּוי.

הּפנימי  ענין ּבפֹועל מתּגּלה עלֿידיֿזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּגלּות,

ההעלם  לׁשרׁשֹו ועד הּגלּות, (ּדהעלם ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָּדההעלם

הּגלּוי. ּבׁשביל הּוא ׁשענינֹו הראׁשֹון), ְְְְִִִִִִֶַָָּדצמצּום

מה ÈtŒÏÚÂיו"ד) ּגםּֿכן יּובן הּנ"ל ּכל ¿«ƒֵַַַַָָ

הּגלּות, ּדזמן ְְֲִֶַַָָָׁשּבהעבֹודה

ׁשני  יׁשנן ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּבדרא ְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָּובפרט

והּׂשגה  ּבהבנה הּתֹורה ּפנימּיּות לימּוד ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָענינים,

ּכי  ּדמסירּותֿנפׁש. העבֹודה זה עם ּוביחד ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָּדוקא,

ׁשּתי  יׁשנם לעתיד, ׁשּתתּגּלה הּתֹורה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבפנימּיּות

ועצם  ּבהּׂשגה, לבא ּׁשאפׁשר מה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמדרגֹות,

ּגם  (ּולמעלה מהּׂשגה ׁשּלמעלה הּתֹורה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּפנימּיּות

ּתלּויים  ּדלעתיד הּגילּויים ׁשּכל ּומּכיון ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָמראּיה).

עכׁשו  ועבֹודתנּו מּכל 64ּבמעׂשינּו ּדֹורׁשים לכן , ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ּבלימּוד  ההתעּסקּות העבֹודֹות, ׁשּתי ואחד ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָאחד

ּבהבנה  מׁשיח) ׁשל ּתֹורתֹו (מעין ֲֲִִֵֵֶַַַָָָָהחסידּות

ּדמסירּותֿנ 65והּׂשגה  העבֹודה זה עם ּוביחד פׁש,, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

יהיה  אּלּו עבֹודֹות ׁשּתי ׁשעלֿידי הרצֹון, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָמסירת

,'ּו'מל ּד'רב' האֹופּנים ּבׁשני הּמׁשיח ְְִִִִֵֶֶַַַַָָּגלּוי

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב
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רפל"ז.64) ע"י 65)תניא באים - רב שהוא מצד אותם יגלה שמשיח הענינים גם ,60 ובהערה ס"ח לעיל המבואר וע"פ

דמס"נ) (העבודה זהו אבל: הגילוי. בשביל הוא הצמצום שכוונת מתגלה דוקא עי"ז כי הגלות, שבזמן דמס"נ העבודה

דהבנה  העבודה ע"י הוא רב בתור יגלה שמשיח עצמם דהענינים הגילוי משא"כ בעולמות, יהי' אלו דענינים שהגילוי בכדי

מדה. כנגד מדה דוקא, והשגה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈ ˙ÒÎc '‰ÓB˜ גם לו שיש אדם של לדמות נמשלת כשהיא »ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

'עקב', וגם Ïa‚eÓ,'ראש' ÈzÏa Ák) LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ÁkL∆…««¿ƒ∆∆…«ƒ¿ƒ¿»
ÌÈÏÎa ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL מעל ה' את לעבוד הוא עניינו וכל ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿≈ƒ

מוגבלים  הם הרי מעלתם כל שעם הרגש או השכל מצד למתחייב )ומעבר
ÌÈL‡a ¯˙BÈ ÈeÏ‚a ‡e‰¿ƒ≈«¬»ƒ

ÌÈËeLt בדרגה הם כלל שבדרך ¿ƒ
נמוכה  ÌÈÈ·˜Ú)יותר ˙ÈÁa)¿ƒ«¬≈«ƒ

'ÔÈÁBÓ ÈÏÚ·'aÓ כלל בדרך שהם ƒ¿«¬≈ƒ
צורך  כשיש אבל גבוהה, יותר בדרגה

באנשים  מתגלה הדבר נפש במסירות

מוחין'. מב'בעלי יותר »¿ŒÏÚÂפשוטים
'‰ÓB˜ ¯eiv'a ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆«ƒ»

˙B¯Bc‰ Ïk ˙eÏÏÎc דורות שיש ƒ¿»»«
ו  'ראש' בדוגמת שהם דורות נעלים יש

'עקב' בדוגמת שהם »ÚL∆ƒ˜¯נחותים
‡e‰ LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ Ák ÈeÏbƒ…««¿ƒ∆∆

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡¯„a שבו ¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
'בעלי  ופחות פשוטים אנשים יותר יש

נפש  המסירות כוח מתגלה ובו מוחין',

הקודמים. מבדורות «aq‰c¿«ƒ‰יותר
˙eÏb‰ ÌÏÚ‰M ‰Ó ‰ÊÏ¿∆«∆∆¿≈«»
Œ˙e¯ÈÒÓ‰ Ák ‰l‚Óe ¯¯BÚÓ¿≈¿«∆…««¿ƒ
Ì‰ ÈeÏ‚Â ÌÏÚ‰L Û‡) LÙ∆∆«∆∆¿≈¿ƒ≈

ÌÈÎÙ‰ ÈL איך מובן לא ולכאורה ¿≈¬»ƒ
גילוי  לידי כוחות מביא והסתר )העלם
ÌÏÚ‰‰ ˘¯ML ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆…∆«∆¿≈
ÌeˆÓˆc ÌÏÚ‰‰ ‡e‰ ˙eÏ‚c¿»«∆¿≈¿ƒ¿
ÏÈ·La ‡e‰ B˙ekL ,ÔBL‡¯‰»ƒ∆«»»ƒ¿ƒ

ÈeÏÈb‰ שכל לעיל כמבואר «ƒ
של  מההעלם נמשכות ההעלמות

שכשם  נתבאר וכן הראשון, הצמצום

נועד  הראשון הצמצום של שההעלם

כך  הגילוי, בשביל דבר של לאמיתו

הוא  למטה הנשמה ירידת של ההעלם

של בשביל  ההעלם גם וכך העלייה,

הגילוי, הוא ותכליתו מטרתו הגלות

שיש  שההעלם בכך סתירה אין וממילא

מעורר  הגלות בזמן האלוקות על

נפש'. ה'מסירות כוח את ומגלה

Œ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»¬»ƒ¿ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙eÏb‰ ÔÓÊa LÙ∆∆ƒ¿««»«¿≈∆

ÔÈÚ ÏÚBÙa ‰lb˙Ó התוכןÌÏÚ‰c) ÌÏÚ‰‰c ÈÓÈt‰ ƒ¿«∆¿«ƒ¿»«¿ƒƒ¿«∆¿≈¿∆¿≈
BÈÚL ,(ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓˆc ÌÏÚ‰‰ BL¯LÏ „ÚÂ ,˙eÏb‰«»¿«¿»¿«∆¿≈¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»

ותכליתו  ‰ÈeÏb.ומטרתו ÏÈ·La ‡e‰ƒ¿ƒ«ƒ
‰„B·Ú‰aL ‰Ó ÔkŒÌb Ô·eÈ Ï"p‰ Ïk ÈtŒÏÚÂ („"ÂÈ בני של ¿«ƒ»««»«≈«∆¿»¬»

ה' את העובדים »¿ÔÓÊcƒישראל
‡¯„a Ë¯Ù·e ,˙eÏb‰«»ƒ¿»¿»»
ÈL ÌLÈ ,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆¿»¿≈

ÌÈÈÚ בתקופה במיוחד  הנדרשים ƒ¿»ƒ
‰Bz¯‰זו, ˙eiÓÈt „eÓÈÏƒ¿ƒƒ«»

„ÁÈ·e ,‡˜Âc ‰‚O‰Â ‰·‰a«¬»»¿«»»«¿»¿««
Œ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ ‰Ê ÌÚƒ∆»¬»ƒ¿ƒ

LÙ'ה את לעבוד הוא עניינה שכל ∆∆
למה  מעבר ודעת, מטעם למעלה

ואין שמתבקש  השכל, פי על ומתחייב

משלימים  הדברים שני אלא סתירה זו

זה. את ‰Bz¯‰זה ˙eiÓÈÙa Èkƒƒ¿ƒƒ«»
ÈzL ÔLÈ ,„È˙ÚÏ ‰lb˙zL∆ƒ¿«∆∆»ƒ∆¿»¿≈

¯LÙ‡M ‰Ó ,˙B‚¯„Ó יכול «¿≈«∆∆¿»
˙eiÓÈt ÌˆÚÂ ,‰‚O‰a ‡·Ï»…¿«»»¿∆∆¿ƒƒ
‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰¯Bz‰«»∆¿«¿»≈«»»

(‰i‡¯Ó Ìb ‰ÏÚÓÏe) ולעתיד ¿«¿»«≈¿ƒ»
יתגלה. זה גם ÏkLלבוא ÔÂÈkÓeƒ≈»∆»

ÌÈÈeÏÈb‰ האלוקיים„È˙ÚÏc של «ƒƒƒ¿»ƒ
המשיח  eÈNÚÓaימות ÌÈÈeÏz¿ƒ¿«¬≈

ÂLÎÚ e˙„B·ÚÂ64 ההכנה וזו «¬»≈«¿»
של  לגילויים לבוא,וההקדמה לעתיד

ÔÎÏ הגלות בזמן ÌÈL¯Bcכעת, »≈¿ƒ
ÈzL „Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»¿≈

˙B„B·Ú‰,האמורות˙e˜qÚ˙‰‰ »¬«ƒ¿«¿
ÔÈÚÓ) ˙e„ÈÒÁ‰ „eÓÈÏa¿ƒ«¬ƒ≈≈
‰·‰a (ÁÈLÓ ÏL B˙¯Bz»∆»ƒ««¬»»

‰‚O‰Â65 שרק כמה אפשר,עד ¿«»»
‰„B·Ú‰ ‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e¿««ƒ∆»¬»
˙¯ÈÒÓ ,LÙŒ˙e¯ÈÒÓcƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«

,ÔBˆ¯‰,ודעת מטעם למעלה »»
el‡ ˙B„B·Ú ÈzL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿≈¬≈
ÈLa ÁÈLn‰ ÈeÏb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«»ƒ«ƒ¿≈

'·¯'c ÌÈpÙB‡‰,פנימית (השפעה »«ƒ¿«
וההשגה) ההבנה ∆∆CÏÓ'e'עניין

עניין  רוממות, של באופן (השפעה

נפש') LnÓ.ה'מסירות ·B¯˜a¿»«»
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יח

.c"qa.d"kyz'd ,dcerqd zra ,gqt ly iriay mei c"x
מוגה  בלתי פרטית רשימה

זיידע" ה"שּפאלער אודות ואמר 1כשדיברו לחב"ד. שייכותו דבר על המסובים אחד שאל , ָ
שליט"א: אדמו"ר כבודֿקדושת

אדמו"ר  מוריֿוחמי מכבודֿקדושת ששמעתי הסיפור :2ישנו

ה"סבא  לו ואמר בינונים"), של ל"ספר (נוסף צדיקים" של "ספר גם לכתוב התחיל הזקן אדמו"ר
להב  באותו אעלה ואני שישרף, ופסקו למעלה קטרוג ונתעורר זאת, להכיל יכול אינו שהעולם ָמשּפאלי",

משּפאלי". ה"סבא נסתלק השריפה שבזמן היה, וכן ָהשמימה.

ענה - ולא מקום? בריחוק היה משּפאלי" ה"סבא הרי אדמו"ר: מוריֿוחמי כבודֿקדושת אצל ָשאלתי
זה. -על

כו'. ביניהם שייכות איזו שיש ונמצא,

אדמו"ר  מוריֿוחמי כבודֿקדושת סיפר :3עוד

בהיותו  אשר לו, וסיפר תק"ע), או תקס"ט (בשנת הזקן אדמו"ר אצל משּפאלי" ה"סבא ביקר ָפעם
לו  "חם" ומאז לבו, על הקדושה ידו הבעלֿשםֿטוב והניח הבעלֿשםֿטוב, את לראות זכה שנים ג' בן

ישראל. אהבת מדת את הבעלֿשםֿטוב בו נטע שבכך והיינו, ווארעם"), מיר איז אן יעמאלט ַָָ("פון

שחוק): (בבת שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת לו ואמר דברֿמה, לשאול שרוצה אמר המסובים [אחד
פסח  של ראשון ליל זה אין !...].4הרי

•
.c"qazgiyd"kyz'd ,gqt ly oexg`.

מוגה  בלתי

בחרתנו", "אתה הניגון שניגנו ולאחרי לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת
מאמין". "אני והניגון גאלתנו", "ממצרים הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת צוה

שנה ‡. עשרים לפני פסח של אחרון אמר1בסעודת לחיים,כבודֿקדושת , אדמו"ר: מוריֿוחמי
של  הגילוי פסח, של אחרון זה, יום של והגילוי זה, יוםֿטוב של הגילויים שכל יתברך ה' יתן (ופירש),

וברחמים. בחסד בהתגלות יומשכו משיח,

וברחמים". בחסד וכו' יתברך ה' יתן "לחיים, ואמר: יין כוס לקח שליט"א אדמו"ר [כבודֿקדושת
המשיך:] ואחרֿכך

הדברים: ופירוש

על קאי - (סתם) כלlkיוםֿטוב בתפלת בחרתנו" "אתה בנוסח שאומרים כפי .יוםֿטוב הימיםֿטובים,
" והדגיש אדמו"ר מורי ֿוחמי כבודֿקדושת הוסיף  לה dfיוםֿטוב ולכן שכוונתו gqtdיוםֿטוב ", bgc

בפרט.
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"זיידמן"1) בשם משפחות בימינו שיש המסובים כשהזכירו
אדמו"ר  כ"ק אמר משּפאלי", ל"סבא שמתייחסים וכיו"ב ָ"זיידה"

כאלו. משפחות כמה שמכיר שליט"א
וש"נ.2) .342 ע' חל"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(נעתק 3) וש"נ תנא. ע' ריש היומן רשימת - מנחם תורת ראה

טבת). יד יום" ב"היום
ע'4) תרצ"ט (סה"ש סי"ג תרצ"ט דחה"פ ב' ליל שיחת ראה
.(324
תש"ה 1) (סה"ש בסופה תש"ה היום בסעודת אחש"פ שיחת

.(100 ע'



יט d"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

משלשת  אחד היותו על נוסף אשר שבו, היוםֿטוב ענין (א) הענינים: ב' ישנם הפסח בחג ואכן
לרגלים" (השנה) "ראש הוא הרי "2הרגלים, אלא בזמן, תחילה לרגלים, תחילה רק לרגלים"),y`x(לא

אותם ד  ומנהיג האברים כל של החיות את כולל שבאדם שהראש כל 3כשם את הפסח חג כולל כן כמו ,
אודות  בדברו אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת וכוונת הפסח. חג (ב) אותם. ומנהיג הימיםֿטובים

של שליוםֿטוב "הגילויים להגילויים הן - היא בחג יוםֿטוב זה" כלולים הימיםֿטובים (שכל בכלל
ביחוד. הפסח חג של להגילויים והן הפסח),

משיח": של הגילוי פסח, של אחרון זה, יום של "והגילוי - אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת וממשיך

" שאומר שהוא eכיון כפי פסח של אחרון של לענינו כוונתו שאין מובן, המוסיף), (בוא"ו כו'" הגילוי
שבכל (דכשם הפסח מימי לארץיוםֿטוב אחד בחוץ בשביעי יוםֿטוב חוגגים גם כך גלויות, של שני

"הגילויים  אודות זה לפני שכתוב ממה פרט רק אלא נוסף, ענין זה אין שהרי - שני) יוםֿטוב יש פסח של
ימי  בשאר שאינו פסח של באחרון שישנו מיוחד לענין שכוונתו לומר, צריך כן ועל זה"; יוםֿטוב של

זה. שלפני הפסח

" אומר אינו (שלכן עצמו בפני ענין זה שאין משיח", של "הגילוי שזהו לבאר כו'"),eוממשיך הגילוי
"הגילוי  הוא: פסח, של אחרון זה, יום של המיוחד שענינו היינו, זה", יום של ל"הגילוי פירוש זהו אלא

(כדלקמן). משיח" של

פסח":·. של "אחרון בשם נקרא זה שיום הטעם לבאר יש לעיל הנזכר עלֿפי

היא  מילתא ששמא - כאשר 4ובהקדמה ובפרט ישראל, בני אצל שנתקבל שם מסויים, דבר של שם .
דברים  במה שידעו שבכדי היינו, הסכמי, שם אינו - שבעלֿפה מתורה חלק שהם בספרים הובא זה שם
הנקרא  הדבר תוכן על המורה שם זהו אם כך על הבט (מבלי מסויים בשם לקרותו הסכימו אמורים,

זה. בשם הנקרא הדבר של התוכן את ומכיל שמבטא שם זהו אלא לאו), אם זה בשם

פסח": של "אחרון בשם זה יוםֿטוב  נקרא מדוע מובן אינו ועלֿפי ֿזה

הסוכות, ובחג השבועות בחג גם אלא) הפסח, בחג רק (לא ישנו - יוםֿטוב של אחרון יום
ב  נקראים אינם תורה",ואףֿעלֿפיֿכן "שמחת בשם האחרון יום נקרא הסוכות בחג אלא "אחרון", שם

האחרון  היום נקרא השבועות ובחג הסוכות, חג ימי שאר כל לגבי זה יום של המיוחד ענינו את שמבטא
דשבועות) הראשון מיום ולהבדילו המיוחד ענינו את להדגיש רוצים (כאשר או (סתם), "שבועות" בשם

דשבועות". שני "יוםֿטוב בשם

פסח", של "שמיני או (סתם, "פסח" בשם להקרא צריך האחרון היום היה הפסח בחג גם כן, ואם
שביעי  של שני יוםֿטוב היותו (מצד סוף ים דקריעת הענין על שמורה בשם או זה), יום איזה לידע כדי
של  משביעי ולהבדילו המיוחד ענינו את להדגיש רוצים (אם או סוף), ים קריעת היתה שבו פסח של

" בשם שנקרא הטעם ומהו סוף. ים דקריעת היוםֿטוב של שני יוםֿטוב בשם פסח"?`oexgפסח) של

" בשם שמתבטאת הפסח ימי שאר כל לגבי זה ביום מיוחדת מעלה שיש לומר של `oexgובהכרח
דוקא. פסח"

בזה:‚. והענין

כו'. שלימות בו ופועל כולו את שכולל הענין, כל וחותם סיום היותו על מורה "אחרון" השם

" דידן: אינו iriayובנדון שלפניו הימים ששת ללא כי שלפניו, לימים בהמשך היותו עם - פסח" של
שאינו  בכך וכמודגש אותם, כולל אינו אבל שלפניו, לימים בהמשך רק הוא הרי שביעי, להיות יכול
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א.2) ד, ר"ה
ֿ ב.3) א מז, נצבים  ג. מא , תבוא  לקו"ת נח,ראה ר"ה דרושי
ג.אֿב. רלד, ר"ה שער דא"ח) (עם ר"ה סידור שער עט"ר

תש"א (סה"מ תש"א דשנת ר"ה מאמרי );בתחלתו בתחלתו.

ועוד. .(10 ע' תש"ב (סה"מ תש"ב
ע'4) ח"א אג"ק - ובארוכה ב. פג, יומא ב. ז, ברכות ראה

וש"נ. ואילך. רפט



d"kyz'dכ ,gqt ly oexg` zgiy

" מהֿשאיןֿכן סידורי; מספר "שביעי", בשם אלא הכולל, מספר "שבעה", בשם פסח"`oexgנקרא של
אותם. ומשלים שלפניו הפסח ימי כל את כולל שהוא מורה "אחרון" השם הרי -

המחנות  לכל האחרון שלהיותו דן, במחנה שמצינו המחנות"5ועלֿדרך לכל "מאסף היה מי 6, ש"כל ,
לו" מחזירו היה דבר מאבד ימי 7שהיה כל את ומשלים שמתקן פסח", של ל"אחרון בנוגע גם כן וכמו .

שלפניו. הפסח

ימי  מכל יותר נעלה ענין בו שיש מוכח, הפסח, ימי כל את ולהשלים לתקן שביכלתו גופא ומזה
ולהשלימם. לתקנם ביכלתו שלכן הפסח,

דאחרון „. הגילוי מעלת מפרש אדמו"ר מוריֿוחמי שכבודֿקדושת א) (סעיף לעיל האמור ועלֿפי
ימי  כל את שמשלים פסח של אחרון מעלת של השייכות לבאר יש - משיח של הגילוי שזהו פסח של

משיח: של ענינו עם הפסח

גליות  קיבוץ יפעל שמשיח הידוע עלֿפי המקומות 8ויובן מכל ישראל בני כל את יקבץ משיח :
ישראל. לארץ אותם ויביא בגלות, שנמצאים

ובהקדמה:

להיות  צריכה בגשמיות, פריו" יתן השדה ש"עץ כדי הרוחניות: עם הגשמיות קשורה ישראל בני אצל
וגו'" תלכו ד"בחוקותי הגמרא 9ההנהגה כדברי ברוחניות, פריו" יתן השדה "עץ שעלֿידיֿזה "מאי 10, :

. בגשמיות.פירות פריו" יתן השדה "עץ ואז, מצוות", .

את  שיקבץ זה מצד בגשמיות, ישראל נדחי את יקבץ שמשיח - גלויות לקיבוץ בנוגע ועלֿדרךֿזה
נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת שמבאר וכפי בגלות, שנמצאים הקדושה ניצוצות כל

הידוע  גלויות 11במכתבו דקיבוץ הענין תוכן דוד") ל"בן "דוד" שבין והחילוק המשיח, ביאת (בענין
ברוחניות.

מצד  - כן ולאחרי הכלים, שבירת מצד תחילתה - בגלות נמצאים הקדושה שניצוצות לכך הסיבה
כו'. החטאים ענין

והמחשבה, והדיבור המעשה כח - כחותיו את משקיע יהודי האלקית,כאשר נפשו כחות הם שבעיקרם
הוא  הרי הזה, עולם בעניני - דקדושה ומצב כחות למעמד אותם ומכניס שבו הקדושה ניצוצות את לוקח

גלות. של

יותר: [ובפרטיות

וכח  המצוות, במעשה מלובש להיות צריך המעשה שכח זה שתמורת והדיבור, המעשה לכח ביחס
במצות  נכלל שזה לחבירו, וקירוב אהבה בדברי וכן והתפלה, התורה בדיבור מלובש להיות צריך הדיבור

כמוך" לרעך בתניא 12"ואהבת וכדאיתא אהבה 13, בדברי [ואדרבה: רעים" אהבת מצות שכר הפסיד "לא :
הגמרא  מדברי כמובן טובה, עשיית לגבי מעלה יש "הנותן 14וקירוב לגבי "המפייסו" מעלת אודות

הזה. עולם בעניני והדיבור המעשה כח את מלביש הוא הרי - פרוטה"]

הלבושים  בג' (א) כי: והדיבור, המעשה כח מאשר יותר נוגע שזה המחשבה, לכח ביחס - ובעיקר
בנוגע  (ב) יותר. בנפש נוגע זה הרי ולכן ונעלה, זך היותר הוא המחשבה כח הנה ומעשה, דיבור מחשבה
הזה  עולם לעניני הוא זקוק בגוף, ונתלבשה למטה ירדה שהנשמה דכיון - תירוץ לו יש ודיבור למעשה
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לא.5) ב, במדבר ראה
כה.6) יו"ד, בהעלותך
ה"א).7) פ"ה עירובין (מירושלמי עה"פ פרש"י
ה"ד.8) פי"א מלכים הל' רמב"ם
בחוקותי.9) ר"פ

סע"א.10) מו, סוטה
ואילך.11) שט ע' ח"א שלו אג"ק
יח.12) יט, קדושים
פל"ב.13)
ב.14) ט, ב"ב
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כל  את לעשות יכול הרי לעצמו, היא שמחשבה דכיון - תירוץ לו אין למחשבה בנוגע מהֿשאיןֿכן כו';
אודותם. לחשוב מבלי גם לעשותם שצריך הענינים

(א) כי: שבדיבור, מחשבה מאשר יותר עוד שבמחשבה מחשבה בעיקר נוגע - גופא ובמחשבה
כלל, תירוץ אין בודאי שבמחשבה למחשבה בנוגע (ב) בנפש, יותר בעומק מגעת שבמחשבה מחשבה
בחינת  רק זה הרי ומעשה, דיבור בשביל המחשבה בכח להשתמש שמוכרח טוען הוא אם אפילו כי

פועל]. של לענינים נוגעת שאינה שבמחשבה, מחשבה בחינת לא אבל כו', שבדיבור מחשבה

יהודי, של כחותיו הקדושה, ניצוצות כל את שיקבץ - משיח של ענינו רז"ל eca`pyוזהו מאמר 15(ע"ד

האמיתי  בית' הה'בעל שהיא האלקית, לנפש אותם ויחזיר הבהמית, בנפש לו") שנותנים מה "המאבד
לבעליהן, האבידות מחזיר שהיה דן מחנה בדוגמת - ישראל איש של הכחות כל שייכים אליו אשר

מכל  ישראל בני כל את שיקבץ - בגשמיות גלויות קיבוץ גם יפעל ברוחניות גלויות קיבוץ ועלֿידי
אלקיך  הוי' עיני תמיד אותה דורש אלקיך הוי' אשר "ארץ ישראל, לארץ אותם ויביא גלויותיהם, מקומות

שנה" אחרית ועד השנה מרשית ישראל.16בה  בני שייכים שאליו המקום שזהו ,

מעלת ‰. עם פסח, של באחרון שמאיר הגילוי שזהו משיח, של ענינו בין השייכות מובנת ועלֿפיֿזה
הפסח: ימי כל את ומשלים שכולל פסח של אחרון

חיים' עץ ב'פרי שבעת 17איתא כל את שכוללים הכפורים, ליום השנה ראש שבין הימים לז' בנוגע
שני, ימי כל את מתקן שני יום שעברה, השנה של ראשון ימי כל את מתקן ראשון שיום - השבוע ימי

השבוע. ימי בשאר וכן

פועלים  שהם - השבוע ימי שבעת כל את כוללים הם שגם הפסח, ימי לז' בנוגע לומר יש ועלֿדרךֿזה
דחג  ראשון יום של העבודה הבאה: השנה שבמשך השבוע ימי שבעת כל על למטה דמלמעלה בסדר
השני  יום של העבודה הבאה; השנה של השבתות כל על פועלת - בשבת חל זו שנה שבקביעות הפסח,
לעבודה  עד הימים, בשאר ועלֿדרךֿזה ראשון, ימי כל על פועלת - בשבוע) ראשון ביום (שחל הפסח דחג

הבאה. השנה של ששי ימי כל על שפועלת פסח, של דשביעי

כדבעי; היא העבודה כאשר - זה  וכל

באה  זה על הנה - לו שניתנו הכחות את איבד ויהודי הפסח, ימי דשבעת בעבודה נחסר כאשר אבל
המשיח  הארת גילוי מאיר שבו פסח, של באחרון לתקן 18הנתינתֿכח גלויות, לקיבוץ הכח שניתן ,

הימים  כל על גם נמשך שעלֿידיֿזה הפסח, חג ימי כל במשך לעשות צריך שהיה העבודה את ולהשלים
הבאה. השנה של

.Â בנדון ו הוא כן מישראל, אחד כל של נחלתו נעשה זה הרי שנתגלה שלאחרי שבתורה, ענין ככל
הארת  גילוי מאיר פסח של שבאחרון ופירסם גילה אדמו"ר מוריֿוחמי שכבודֿקדושת שלאחרי - דידן
מישראל, אחד כל של וזכותו חובתו נעשה זה הרי גלויות, דקיבוץ העבודה בו להיות צריכה ולכן המשיח,

זו. בעבודה חסר כאשר האחריות גודל מובן ובמילא זו. בעבודה לעסוק שצריך

. הגילויים "שכל ברכתו את אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת הביע זה בחסד ועל בהתגלות יומשכו .
וברחמים":

לכולם. נותנים שמצדו - הוא החסד ענין

שמעלת  - הרחמים ענין גם הוסיף אלא החסד, בענין הסתפק לא אדמו"ר מוריֿוחמי וכבודֿקדושת
"נהמא  של באופן זה הרי לכולם, שנותנים אף הרי - חסד מצד (א) בשתים: היא החסד על הרחמים
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ע"ב.15) ריש עו, פינחס לקו"ת וראה רע"א. ד, חגיגה
ובכ"מ.
יב.16) יא, עקב
ספ"ז.17) ר"ה תפלת שער

(18109 ס"ע תש"ב (סה"ש ס"ג תש"ב אחש"פ יום שיחת
לעיל  גם וראה (אחש"פ). ניסן כב יום" ב"היום נעתק - ואילך)

ס"ח. לקמן ס"א.
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המקבל 19דכיסופא" של ענינו ניכרת רחמים, מצד מהֿשאיןֿכן יותר 20, בעומק מגיע הרחמים ענין (ב) .
כידוע  החסד, ענין את 21מאשר גם - הפנימיות ועלֿידי הפנימיות, את ("דערנעמט") "לוקח" שרחמים

העצמיות.

- יין על "לחיים" אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת אמר אז, המדובר הענין לכל הקדמה ובתור
רז"ל  למאמר היין".22בהתאם על אלא שירה אומרים "אין

***

.Êהסתלקותו שהרי ה'צמחֿצדק', להסתלקות המאה שנת היא זו ונמצא,שנה תרכ"ו, ניסן בי"ג היתה
להסתלקותו. המאה שנת התחילה השתא פסח שבערב

פעם  דובר שכבר - וכמוזכר 23[ובהקדמה למעלה, קיימת לא שלמטה הזמן שמדידת שאףֿעלֿפי
יש 24לעיל  למעלה גם מכלֿמקום אחת, בבת שלנו שנים עשרה חמש או עשר נכללים היצירה שבעולם

הגמרא  וכדברי שלמטה, הזמן אופן עם מתחשבים שבהם מסויימים בקבר".25ענינים בגר "יש :

וחסידות  קבלה מוסר, בספרי ובארוכה דתורה, בנגלה שמצינו מה גם הסתלקות 26וזהו שלאחרי ,
חילוקים  כמה יש גופא (שבהם חודש י"ב בין חילוקים יש מהגוף זה 27הנשמה שלאחרי הזמן למשך (28,

נעשית  למטה) הזמן מציאות (מצד ה"יארצייט" יום בבוא ושנה שנה בכל הנה חודש, י"ב לאחרי ָוגם
למעלה. בנשמה עליה

כבודֿקדושת  אביו, את בחלום שראה ביומנו, שרשם אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת רשימת וכידוע
המתאים  הקאּפיטל שהיה בתהלים, פ' קאּפיטל על חסידות דרוש באמרו ֿ עדן, נשמתו (מהורש"ב ) ַַאדמו"ר
תהלים  הקאּפיטל לומר מתחילים שנה בכל ההולדת שביום המנהג (כידוע ההיא בשנה שנותיו ַלמספר

השנים  למספר הסתלקותו 29המתאים לאחרי שנה עשרים זה שהיה אף ,(30.

לא  שייך זה וענין למטה. הזמן שינויי עם הקשורות עליות יש ההסתלקות לאחרי שגם מוכח, ומזה
שישנם  וכו', חודש לי"ב בנוגע מהחילוקים כדמוכח ישראל, בני כל אצל גם אלא ישראל, נשיאי אצל רק

ישראל]. בני כל אצל

בחיים  האחרון פסח של באחרון צדק' ה'צמח אצל שאירע מאורע על להתעכב יש לכך, ובהתאם
בבואו  פסח  של באחרון אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת שסיפר כפי תרכ"ה, בשנת דין, בעלמא חיותו

השניה  בפעם לעניננו.31לאמריקא הנוגע - בקיצור הדברים נקודת את אזכיר כבר, נדפס שהסיפור וכיון .

.Á:הסיפור דבר וזה

פסח, של אחרון הוא שהיום לילדיו ואמר יוםֿטוב, סעודת הבית בני עם סעד מהר"ש אדמו"ר כאשר
לאה, דבורה המבוגרת, אחותו והשיבה יוםֿטוב? הוא פסח של האחרון היום מדוע הרש"ב בנו שאל
יוםֿטוב  עושים לכן ימים, שבעה במשך חמור, איסור שהוא חמץ, מאיסור נזהרים ישראל בני שכאשר
דבורה  לה: אמר לאה, דבורה בתו של הביאור את שמע מהר"ש אדמו"ר וכאשר פסח. של האחרון ביום

טוב. ראש לך יש לאה,
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רע"ד.19) ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ובכ"מ.
וש"נ.20) רנג. ע' אלול סה"מ מנחם תורת גם ראה
וש"נ.21) ואילך. קנד ס"ע תשרי סה"מ מנחם תורת ראה
וש"נ.22) א. לה, ברכות
ואילך.23) 115 ע' חכ"ו התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
וש"נ.24) .(177 ע' (לעיל סי"ז דחה"פ ב' ליל שיחת
סע"ב.25) לח, כתובות

ח ראה26) התוועדויות - מנחם ואילך.תורת 58 ס "ע ל"ט
וש"נ.

(נעתקו 27) קדיש אמירת בזמן הדעות חילוקי תלויים שבהם
.(151 ע' ח"ב התוועדויות - מנחם בתורת ונסמנו

סע"ב.28) קנב, שבת ראה
וש"נ.29) .251 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת ראה
וש"נ.30) .111 ע' חל"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ה'ש"ת31) הלילה בסעודת אחש"פ קיץ שיחת (סה"ש ס"ג

ואילך). 71 ע' ה'ש"ת
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מה  לו סיפר - לשמשו כדי צדק' ה'צמח אביו אל ילדיו עם נכנס מהר"ש אדמו"ר כאשר כן, לאחרי
טוב. שכלי תירוץ שזהו צדק', ה'צמח  ואמר לאה, דבורה שהשיבה ומה הרש"ב, ששאל

אדמו"ר  אביהם, רק עמד לכן מקודם (כי אליו שיתקרבו הילדים את צדק' ה'צמח קרא ואחרֿכך
של  "אחרון בשם נקרא הפסח חג של האחרון היום להם: ואמר צדק'), לה'צמח מקום בקירוב מהר"ש,
של  הראשון הלילה פסח. של הראשון בלילה שהתחיל הענין סיום הוא פסח של שאחרון היינו, פסח",

. ממצרים הקדושֿברוךֿהוא שגאלנו הגאולה על שלנו היוםֿטוב הוא הוא פסח פסח של אחרון .
משיח  עלֿידי האחרון מהגלות אותנו יגאל שהקדושֿברוךֿהוא האחרונה הגאולה על שלנו היוםֿטוב

וכו'. צדקנו

סיפור  עוד אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת אז סיפר צדק', מה'צמח לעיל הנזכר לסיפור ובהמשך
נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת אביו, לו ותוכנו:32שסיפר ,

ושמע  הספרים, לחדר נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת נכנס תרס"ו פסח של אחרון בליל
של  שאחרון אומרת אחת אדמו"ר: מוריֿוחמי כבודֿקדושת של בנותיו נכדותיו, בין חזק ויכוח שמתנהל
והראיה, טובים', ה'ימים כל כמו יוםֿטוב שאינו אומרת ואחת הימיםֿטובים, כל כמו יוםֿטוב הוא פסח

שהחיינו. ברכת אומרים אין הנרות שבהדלקת

אדמו"ר  מוריֿוחמי לכבודֿקדושת לספר נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר קדושת כבוד סיים - וכרגע
תרכ"ה. בשנת פסח של דאחרון המאורע  על נזכרתי -

.Ë לאחרי אבל, נאה; סיפור זה הרי מעשיות, סיפורי בספר מופיע היה אילו - כשלעצמו הנ"ל סיפור
כ  - וההתבוננות ה'צמחֿצדק',העיון בישראל, נשיא של פתגם מכיל זה שסיפור בחשבון לוקחים אשר

(שנוסף  פסח של באחרון שסיפרו אדמו"ר, מוריֿוחמי לכבודֿקדושת עד ישראל, נשיאי עלֿידי שנמסר
אותו  רשם ואחרֿכך לעיל), כנזכר הפסח, ימי כל על מיוחדת מעלה בו יש בכלל, הפסח ימי מעלת על

כו' מכוונים הם שבו הענינים פרטי כל שבודאי כך, להדפיסו, מתחילתו 33וצוה מוקשה כולו הסיפור הרי -
סופו  :34עד

-א) ולא פסח, של דשביעי שני יוםֿטוב היותו מצד הוא - כפשוטו - פסח של דאחרון היוםֿטוב
האחרונה? הגאולה מצד - צדק' ה'צמח כדברי

שבני ב) בגלל הוא שהיוםֿטוב הטעם על עצמו: את סותר צדק' שה'צמח - יותר גדולה וקושיא
ואחרֿכך  לזה; שמסכים והיינו, טוב, שכלי תירוץ שזהו צדק' ה'צמח אמר חמץ, מאיסור נזהרו ישראל

האחרונה? הגאולה מצד - אחר מטעם הוא שהיוםֿטוב אומר

אדמו"ר  קדושת כבוד לסיפור בנוגע - יותר גדול ופלא צדק'; ה'צמח אודות לסיפור בנוגע - זה וכל
אחרון  אם אדמו"ר ֿ וחמי מורי כבודֿקדושת בנות של הויכוח את שמע שכאשר נשמתוֿעדן, (מהורש"ב)
דאחרון  שהיוםֿטוב צדק' ה'צמח פתגם על נזכר לא, או טובים' ה'ימים כל כמו יוםֿטוב הוא פסח של
שייכים  הענינים שב' משמע הסיפור שמעצם לכך שנוסף [והיינו, האחרונה הגאולה מצד הוא פסח של
והדגיש  נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת הוסיף לטעות מקום יהיה שלא כדי הנה לזה, זה

לזה? זה הענינים ב' של השייכות מהי דלכאורה: - כו'"] נזכרתי "וכרגע

אומרים  כאשר לזה: זה בסתירה שהם זאת, עוד אלא לזה, זה שייכים שאינם בלבד זו לא - ואדרבה
שהחיינו, ברכת אומרים שאין והראיה, טובים', ה'ימים שאר כמו אינו פסח של דאחרון שהיוםֿטוב

נמצא,
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(32.(72 ע' (שם ס"ד הנ"ל שיחה
וש"נ.33) .113 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

(34- מנחם (תורת סי"ג תשכ"ג אחש"פ שיחת גם ראה
ואילך). 313 ע' חל"ו התוועדויות
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הוא  פסח של דאחרון שהיוםֿטוב צדק' ה'צמח דברי לפי ואילו טובים'; ה'ימים מכל פחותה שמעלתו
טובים' ה'ימים מכל יותר גדולה שמעלתו נמצא, האחרונה, הגאולה .35מצד

***

.È(מהורש"ב) אדמו"ר קדושת כבוד שכאשר תרס"ו, שנת פסח של מאחרון ח) (סעיף הנ"ל סיפור
ה  את שמע שאירע נשמתוֿעדן המאורע אודות נזכר פסח, של דאחרון להיוםֿטוב בנוגע נכדותיו של ויכוח

אירע - תרכ"ה פסח של מאורעlilaבאחרון עוד היה לזה ונוסף פסח; של פסח:meiaאחרון של אחרון

יוםֿטוב  סעודת נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת ערך תרס"ו, שנת פסח של אחרון ביום
כוסות  ד' תלמיד לכל לתת וצוה תמימים, תומכי תלמידי עם - הראשונה בפעם -36.

זה  מנהג לקיים יש עתה גם ובכן, שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד .37(ואמר

***

.‡È הענין סיום הוא פסח של האחרון שהיום צדק' ה'צמח בשם ח) (סעיף לעיל להאמור בהמשך
הראשונים  בימים אודותם שדובר הענינים להשלים המקום כאן הרי - פסח של הראשון בלילה שהתחיל

דפסח:

הפסח  אכילת לצורך הפסח בליל ישראל בני למילת בנוגע הא', קדושת 38ענין כבוד עלֿידי הוגה -
ואילך. 125 עמוד י"ז חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר

דרבה  גזירה משום ומרור מצה לאכול שלא גזרו שלא בשבת, שחל לפסח בנוגע הב', הוגה 39וענין -
ואילך. 48 עמוד ז חלק שיחות ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי

***

.·È:הפסח דחג הראשונים לימים בהמשך נוסף ענין

כלל  שייך אינו דפסח הענין הנה - ומרור מצה דפסח הענינים מדרבנן,בג' רק הוא מרור הזה, בזמן
הזה  בזמן גם מדאורייתא היא .40ומצה

מרירות; טעם בו שיש דבר הוא - מרור הוא: בגשמיות ומרור מצוה פסח הענינים ג' בין החילוק
- פסח ואילו בה); אין מיוחד טוב טעם גם אבל מרירות, של טעם בה אין (אמנם טעם בה אין - מצה

השובע  על שנאכל ועד מיוחד, טוב טעם בו צלי 41יש אלא נאכל ואינו אוכלים 42, שהמלכים כדרך ,43.

אלינו  בנוגע מזה :44וההוראה

הטוענים  קיום 45ישנם היה אזי - הרחבה של ומצב מעמד שיהיה נותן הקדושֿברוךֿהוא היה אילו :
יותר. בנקל ומצוות התורה

זה: על והמענה

ככליות" "חטים היו שאז הבית, בזמן רק היתה - פסח - מיוחדת בזמן 46הרחבה אבל בזה; וכיוצא
הגמרא  וכדברי כזה, סדר שייך לא .47הגלות המקדש בית שחרב "מיום כו'".: כרבו שיהא לעבד דיו .
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ואילך.35) סמ"ט לקמן ראה - הענין המשך
ע'36) שם מנחם (תורת סט"ז הנ"ל אחש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(312
שאין37) אמר שליט"א אדמו"ר בבת כ"ק הכוסות ד' לשתות

יוצאים אין שאז סתע"ב אחת, או"ח אדה"ז שו"ע (ראה י"ח
בניגון.סט"ז. הפחות לכל ביניהם להפסיק ויש וש"נ),

(38.(172 ע' (לעיל ס"ט דחה"פ ב' ליל בשיחת שנתבאר
ואילך).39) 169 ס"ע (לעיל ס"ז הנ"ל בשיחה שנתבאר
סט"ו.40) סתע"ה או"ח אדה"ז שו"ע א. קכ, פסחים

ה"ג.41) פ"ח ק"פ הל' רמב"ם א. ע, שם
שם.42) פסחים
ז.43) מצוה חינוך
וראה 44) ואילך. 19 ע' לח חוברת "רשימות" בארוכה ראה

התוועדויות  - מנחם (תורת ס"ה תש"כ דחה"פ ב' ליל שיחת גם
וש"נ. .(15 ע' חכ"ח

וש"נ.45) .98 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
רע"א.46) כג, תענית ראה
ועוד.47) ב. נח, ברכות
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מצה, אכילת אודות מדובר כאשר אבל מיוחדת; הרחבה של לענין בנוגע אלא אינו זה כל אמנם,
הגלות, בזמן גם ישנו זה ענין כו'; מוותרים לא זה על - ונפשו גופו לחבר האדם, לצורך שנוגע ענין

התורה. ומן

לענינים  בנוגע רק זה הרי - אלקות גילוי מאיר לא הגלות שבזמן אףֿעלֿפי ברוחניות: ועלֿדרךֿזה
ללא  תמיד, וישנם להיות צריכים - מישראל אחד לכל הדרושים העיקריים הענינים אבל כו'; הרחבה של

חילוקים.

הגאולה  את שפועלים עד כו', העבודה עניני בכל לעסוק וצריכים יכולים הגלות בזמן גם ולכן
ב  צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה ממש.האמיתית קרוב

***

.‚È שכתוב ממה שלמדים (כפי מצרים ליציאת העתידה הגאולה משתווית שבהם הענינים "כימי 48בין
מ"ש  זה הרי - נפלאות") אראנו מצרים מארץ שכתוב 49צאתך מה על בהוספה (שזהו בנעלים" 50"והדריך

שנאמר  מה עלֿדרך שזהו ה"נעלים"), ענין גם נתפרש כאן ואילו סתם, "ברגל" ברגל", יעברו "בנהר
ברגליכם" "נעליכם מצרים .51ביציאת

"בחפזון" היתה ממצרים שהיציאה בגלל אינו ברגליכם" "נעליכם הציווי שטעם מובן, (כפי 52ומזה
במפרשים  ביציאת 53שמצינו רק שייך זה טעם שהרי - בידכם") ו"מקלכם חגורים" "מתניכם לציווי בנוגע

נאמר  עליה העתידה, בגאולה ולא תושעון"54מצרים, ונחת "בשובה אדרבה, אלא תצאו", בחפזון ,55"לא
ברגליכם" "נעליכם שגם לומר צריך אחר, מטעם הוא העתידה בגאולה שנאמר בנעלים" ש"והדריך וכיון
אראנו  מצרים מארץ צאתך "כימי שהרי העתידה, בגאולה כמו טעם מאותו הוא מצרים שביציאת

.56נפלאות"

בנע  ש"והדריך ביציאת וכשם שנאמר ברגליכם" ש"נעליכם לומר מכריח העתידה בגאולה שנאמר לים"
מנחשים  או וברקנים מקוצים להנצל בכדי זה שאין גם מכריח זה הרי החפזון, ענין מצד אינו מצרים

נאמר  שבנחש רק 57(דכיון שייך זה טעם כי: - הנחש) מן להנזק העקב עלול עקב", תשופנו "ואתה
שכתוב  כמו נחשים, וגם וברקנים קוצים בו שיש במדבר הלכו שאז דכיון מצרים, "המוליכך 58ביציאת

. שאז במדבר בחפזון, היא ההליכה כאשר (ובפרט מהם ינזקו שלא כדי הנה גו'", ועקרב שרף נחש .
"וגר  היעוד יקויים שאז העתידה, בגאולה מהֿשאיןֿכן לנעלים; הוצרכו בדרך), ומתבוננים מעיינים לא

בם" נוהג קטן ונער גו' כבש עם קדשי"59זאב הר בכל ישחיתו ולא ירעו "לא רז"ל 60, וכמאמר על 61,
זה.62הפסוק  טעם שייך לא הרי - העולם" מן מזיקין "למשבית השבת", ליום שיר "מזמור

התורה  מדגישה העתידה) וגאולה מצרים (יציאת הגאולה אופני את מבארת התורה שכאשר וכיון
בנעלים" "והדריך ברגליכם", "נעליכם להיות צדדית,63שצריך סיבה מצד רק (לא שזהו מובן, הרי -

הגאולה? לענין נעלים של השייכות מהי להבין: וצריך בגאולה. עיקרי ענין אלא)
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טו.48) ז, מיכה
טו.49) יא, ישעי'
ו.50) סו, תהלים
יא.51) יב, בא
ג.52) טז, ראה פ'
שם.53) בא עה"פ וספורנו פרש"י ראה
יב.54) נב, ישעי'
טו.55) ל, שם
ואילך.56) פק"ח תרל"ז וככה המשך גם ראה
טו.57) ג, בראשית

טו.58) ח, עקב
ו.59) יא, ישעי'
ט.60) שם,
רבים 61) מים בהמשך (נתבאר תערב רמז בחוקותי יל"ש

ואילך). פקס"א תרל"ו
א.62) צב, תהלים
מנחם 63) (תורת ואילך סי"ד תשי"ט אחש"פ שיחת גם ראה

(תורת  ואילך סי"ח תשכ"א ואילך). 233 ע' חכ"ה התוועדויות -
ואילך). 259 ע' ח"ל התוועדויות - מנחם
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להבין: צריך גם

הגלות" משך זמן כל ועבודתינו "במעשינו תלויים דלעתידֿלבוא הגילוים שכל שלא 64ידוע והיינו, .
דכיסופא" "נהמא של באופן ולא (סתם), עבודה עלֿידי באים דלעתידֿלבוא שהגילויים בלבד אלא 19זו ,

להיות צריכה שהעבודה זאת, רז"ל עוד כמאמר הגילוי, את וממשכת גורמת שהיא כיון הגילוי, 65מעין

בעצמה" המצוה היא המצוה שכר הגורם "כי מצוה", מצוה .64"שכר

העתידה  הגאולה של שהגילויים שכשם מובן, הרי נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך ש"כימי וכיון
בגלות  בהיותם ישראל של בעבודתם תלויים מצרים יציאת עניני היו כך זה, בגלות בעבודתינו תלויים

מצרים.

שפועלת  - מצרים בגלות שהיתה העבודה וכן עתה, להיות שצריכה העבודה מהי להבין: וצריך
בנעלים? הליכה של באופן הגאולה שתהיה 

.„È:שברגל העקב של הלבוש - הנעל ענין ביאור תחילה להקדים ויש

מענינם  נמשכים הגשמיים הענינים שכל וכיון בגשמיות. תחתון היותר אבר הוא שברגל העקב
עניני  תלויים שאצלו בודאי הרי החומר, על הצורה את להגביר שענינו שכיון באדם, ובפרט ברוחניות,

ברוחניות. גם תחתון היותר הוא שברגל שהעקב מובן, הרי - הצורה בעניני החומר

ועד  ביותר, פחות הוא החיות וברגל חיות, פחות יש בגוף ואילו בראש, הוא החיות שעיקר וכידוע
שבאדם" המות "מלאך נקרא שלכן כלל, בגילוי החיות אין .66שבעקב

היא  ארץ לארץ: בסמיכות שנמצא העקב, באמצעות היא הארץ על שההליכה לכך הטעם גם וזהו
שמבחינת  הארץ עם המדבר, מין האדם, של החיבור להיות שיוכל וכדי העפר). יסוד (כללות דומם בחינת
הדומם  בחינת ה"עקב", שזהו ביניהם, "ממוצע" להיות צריך - בתכלית מזה זה רחוקים שהם הדומם,
ממש. דומם בחינת לארץ, בסמיכות להיות יכול לכן דומם, הוא הרי עצמו לאדם שביחס דכיון שבאדם,

הנעל: ללבוש זקוק שברגל העקב גם אך

ועלֿיד  שבאדם, הדומם בחינת הוא שברגל שהעקב דומם אףֿעלֿפי בחינת הארץ, על האדם הולך ו
הארץ. ובין שברגל העקב בין הפסק להיות צריך אףֿעלֿפיֿכן, - ממש

הוא  החידוש הארץ; אל שייכות להם אין מלכתחילה הרי - האדם של העליונים והכחות האברים
ובין  בינו המפסיק דבר להיות צריך - הארץ אל שייכות כבר לו שיש שבאדם, הדומם בחינת שאפילו

הארץ.

.ÂË:בזה והענין

הכבוד  כסא מתחת חצובה היא - לעולם 67הנשמה הורידה שהקדושֿברוךֿהוא ולאחרי יותר. ולמעלה ,
לחם" יצא ממנה "ארץ - לארץ זקוקים בגוף, הנשמה קישור שיהיה כדי הנה גשמי, בגוף להתלבש ,68הזה

יסעד" אנוש ארציים,69ש"לבב בענינים לעסוק שצריכים למרות אך הגוף. עם הנשמה תתחבר ידו ועל ,
הארציים, מהענינים מנותק שיהיה היינו, לארץ, בינו המפסיק דבר - "נעל" מעשה בשעת להיות צריך

ולב  לב בלא .70לעשותם

המוכרח  כפי מועט, זמן רק יעסוק בזה, וכיוצא מסחר עניני הארציים, שבענינים בכך די לא כלומר:
זרות  ומחשבות טרדות ללא ותפלה, בתורה מונח יהיה הזמן שאר כל במשך ואילו בלבד, לפרנסתו

ארציים. מענינים מנותק יהיה גופא המסחר בעת שגם - היא הדרישה גשמיים; מענינים
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רפל"ז.64) תניא
מ"ב.65) פ"ד אבות
ספל"א.66) אדר"נ
קיג,67) לזח"א בנצו"ז הנסמן וראה ע"ב. ריש כט, זח"ג ראה

א.

ה.68) כח, איוב
טו.69) קד, תהלים
(תורת 70) דאשתקד דחה"פ ב' דליל כפיך יגיע סד"ה ראה

וש"נ. .(279 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם
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לבוש  לא ואפילו ולב, המוח של לבוש אינו הנעל שברגל; העקב של לבוש שהוא הנעל ובדוגמת
הנעל  של החידוש הארץ; אל בסמיכות אינם מלכתחילה אלו אברים - מהעקב שלמעלה הרגל חלק על

הארץ. מן מנותק הוא הרי לארץ, בסמיכות שהוא העקב שאפילו - הוא

כיֿאם  ולב, לב בלא זה הרי - הארציים בענינים עוסק שהאדם בזמן אפילו בעבודה: ועלֿדרךֿזה
רז"ל  וכמאמר בלבד. ההכרח לומר 71מצד תלמוד ובטל, יושב יהא עצמו 72"יכול מצד תעשה": אשר

הדיבור" פי על "אנוס שהוא אלא גשמיים, בענינים ממלאכה בטל יושב "בכל 73היה הציווי את לקיים ,
תעשה". אשר

.ÊË רז"ל מאמר יובן לרגליו":74עלֿפיֿזה מנעלים ויקח ביתו קורות אדם ימכור "לעולם

ואילו  מראשו, למעלה הם ביתו קורות - למנעלים? ביתו קורות בין השייכות מהי מובן: אינו לכאורה
למכור  שמוטב אלא עוד ולא ביניהם, השייכות מהי כן, ואם רגליו, מעקבי אפילו למטה הם מנעלים

רגליו? מעקבי אפילו שלמטה מנעלים בשביל מראשו למעלה ביתו קורות

בזה: והביאור

שלמעלה  ענין שיש בשכלו שמכיר היינו - מהראש שלמעלה ביתו וקורות לשכל, הכלי הוא - ראש
הגמרא  דברי ובדוגמת הראש 75ממנו. גבי על שלובש הלבוש כי שמים, ליראת סגולה הוא הראש שכיסוי

מראשו. שלמעלה ענין שיש מורה

ביתו: לקורות הראש גבי שעל לבוש בין חילוק יש אך

מדות  לפי מדודים אינם ביתו קורות מהֿשאיןֿכן בו, המלובש האבר מדת לפי מדוד הוא - לבוש
.76האדם 

שמים, ליראת סגולה היותו עם - הראש כיסוי הראש: גבי שעל הלבוש לגבי ביתו קורות מעלת וזוהי
וכאשר  השגתו, אופן לפי שמדוד ענין זהו אבל ממנו, שלמעלה האלקות ענין אצלו שנרגש כיון
נרגש  שיהיה - ביתו דקורות הענין להיות צריך ולכן כדבעי. זה אין - ראשו לפי מדוד ֿ הוא הקדושֿברוך

ההשגה. אופן לפי כלל מוגבל אינו שאלקות אצלו

"קורות אלא כלל, אליו שייך שאינו מקיף להיות צריך לא לאידך, שצריך ziaeאבל והיינו, דוקא, "
כאחד  ויהיה הוה היה - ש"הוי'" אצלו נרגש וחיותנו 77להיות כחנו "אלקינו", הוא - מהגבלה למעלה ,78.

 ֿ שהקדוש האמונה ענין הוא פשוטות ובאותיות דיחידה, מקיף ענין הוא והחסידות הקבלה ובלשון
וביחד  חשיב, כלא קמיה וכולא עלמין, כל סובב גם הוא אלא עלמין, כל ממלא רק לא הוא ברוךֿהוא

שמיא" בחיל עבד "כמצביה הנה זה, מהעולמות.79עם ומובדל קדוש היותו עם כולו, העולם את שמנהיג ,

אדם  ימכור "לעולם (שלכן לרגליו" ד"מנעלים ההקדמה דרושה ביתו", ד"קורות הענין שיהיה ובכדי
אינם  ביתו" "קורות גם אזי ה"מנעלים", ענין אצלו חסר כאשר כי לרגליו"), מנעלים ויקח ביתו קורות
את  גם מבטיח שעלֿידיֿזה ארציים, מענינים להתנתק עצמו על שפועל לאחרי דוקא מאומה; פועלים
האלקות  בבחינת ההשגה אצלו להיות יכולה אזי - לרגליו") ("מנעלים התחתונים כחותיו של שלימותם
כמו  עליהם, ותשפיע ופעולותיו בכחותיו שתחדור ביתו", "קורות של באופן עולמות מגדר שלמעלה

וממטר  מזרם מחסה שהם בגשמיות ביתו .80קורות
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וראה 71) תתפג). (רמז שם ויל"ש יג. קלו, תהלים מדרש
וש"נ. .20 הערה 245 ע' חי"ז .11 הערה 189 ע' ח"א לקו"ש

יח.72) טו, ראה פ'
מצרימה).73) וירד (פיסקא הגש"פ נוסח
א.74) קכט, שבת
ס"ז.75) ס"ב או"ח אדה"ז שו"ע ב. קנו, שם
ובכ"מ.76) ואילך. ד צח, ברכה לקו"ת ראה

(פב,77) פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס ב. רנז, זח"ג
א).

ג.78) עג, בלק לקו"ת ס"ה. או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
ובכ"מ. א. פ, פינחס

לב.79) ד, דניאל
ו.80) ד, ישעי' - הכתוב לשון ע"פ
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אלא  כו', עלמין כל סובב בחינת השגת טוב", ב"עשה נעלים מענינים לא - להיות צריכה ההתחלה
ללמוד  מתחילים שלא התינוק, חינוך ובדוגמת ארציים. לענינים שייכות לו תהיה שלא מרע", מ"סור -

גו'" צוה מ"תורה הוא הלימוד התחלת אלא הוי', באחדות עמוקים ענינים קריאת 81עמו ברכה, אמירת ,
הוי', באחדות התבוננות שמע, בקריאת אינה העבודה שהתחלת יום, בכל ועלֿדרךֿזה בזה. וכיוצא שמע,
זה  לאחרי ורק הקדושים, שמות הזכרת אפילו בו שאין פשוט ענין שזהו אני", "מודה באמירת אלא
בטלים  הם השמים רוחות וד' והארץ הרקיעים שז' ב"אחד", ההתבוננות שענינה שמע, לקריאת מגיעים

עולם  של אלופו איןֿסוף, .82לאור

.ÊÈ:מצרים ביציאת להיות שהוצרך ברגליכם" ד"נעליכם הענין יובן ועלֿפיֿזה

שכתוב  כמו למתןֿתורה, הקדמה היתה מצרים את 83יציאת תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
שיהיה  הקדושֿברוךֿהוא צוה תורה, דמתן הנעלה לגילוי ראויים שיהיו וכדי הזה". ההר על האלקים
ל"קורות  ה"מנעלים" הקדמת בדוגמת הארץ, ובין בינם הפסק שיהיה היינו, ברגליכם", ד"נעליכם הענין

התורה. לקבלת ראויים יהיו שעלֿידיֿזה ביתו",

העמים  מכל בנו בחר "אשר התורה ברכת בנוסח שכתוב כמו יום, שבכל תורה דמתן הענין ובדוגמת
מכל  ומובדל נבחר שיהודי העמים", מכל בנו ד"בחר הענין להיות צריך לראש לכל תורתו": את לנו ונתן
תורתו". את לנו ד"נתן הענין להיות יכול כן ולאחרי לרגליו"; "מנעלים - לעולם שייכות לו ואין העמים,

אין  - מצרים דיציאת התכלית שזוהי התורה, לקבלת הכנה הוא ברגליכם" ד"נעליכם שהענין וכיון
מצרים. ביציאת עיקרי ענין אלא צדדי, ענין זה

.ÁÈ ישראל של עבודתם על שכר בתור היה - מצרים יציאת בשעת ברגליכם" ד"נעליכם והענין
שהיתה השכר:oirnבמצרים

שמו  הקדושֿברוךֿהוא ש"הטיל בכך רק לא - המצריים מן מובדלים היו במצרים ישראל בני בהיות
וכו'" רז"ל 84עליהם במדרשי שנימנו הענינים ד' בכל ונזהרו שינו" ש"לא בכך גם אלא ועלֿידיֿזה 85, .

כל  על בכיפה מושלת אז היתה מצרים שהרי העמים, מכל גם מובדלים היו המצריים, מן מובדלים שהיו
כולו  .86העולם

כך  על הבט שמבלי - ברגליכם" ד"נעליכם הענין היה מצרים יציאת שבשעת השכר, בא זה ועל
הקדושֿברוךֿהוא  הבדיל וברוחניות, בגשמיות גו'" ועקרב שרף נחש והנורא הגדול "במדבר שהלכו

המדבר. ובין בינם המפסיק דבר עשיית עלֿידי אותם

.ËÈ"בנעלים ד"והדריך הענין יהיה כן כמו - ברגליכם" ד"נעליכם הענין היה מצרים שביציאת וכשם
העתידה: בגאולה

נחשים, או וברקנים מקוצים חשש בגלל במנעלים צורך יהיה לא שלעתידֿלבוא כשם הנה לכאורה,
בין  המפסיק בדבר צורך יהיה לא כן כמו - י"ג) סעיף לעיל (כנזכר גו'" ישחיתו ולא ירעו "לא שהרי

הוי'" את דעה הארץ ש"מלאה ומצב במעמד תהיה עצמה שהארץ דכיון הארץ, ובין מהו 60האדם כן אם ,
הארץ. מן בהבדלה הצורך

שדֿי" במלכות עולם "לתקן היעוד יקויים אלקות,87לעתידֿלבוא גילוי בעולם שיהיה עלֿידיֿזה ,
רז"ל  כמאמר הוי', דשם להגילוי ונקרא 88ועד ה"י ביו"ד נכתב הזה העולם הבא, העולם הזה כעולם "לא

. ה"י ביו"ד ונקרא ה"י ביו"ד נכתב אחד, כולו הבא לעולם אבל דל"ת, נקרא".באל"ף אני נכתב כשאני .
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א.81) מב, סוכה ד. לג, ברכה
שם 82) ואדה"ז שו"ע סס"א. או"ח בב"י הובא סמ"ק ראה

ובכ"מ. ג. כג, תזריע לקו"ת ס"ו.
עה"פ.83) פרש"י ד. פ"ג, שמו"ר וראה יב. ג, שמות
תתעט.84) רמז תהלים יל"ש וראה ה. כו, פינחס פרש"י

ויק 85) ו. יב, בא מכילתא ה.ראה פל"ב, "ר
בתחלתו.86) מג"א שני תרגום ה. יד, בשלח מכילתא
נקוה".87) כן "ועל - התפלה נוסח
א.88) נ, פסחים
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אדנות  מלשון הוא שאד' הוא, הוי' לשם אד' שם בין החילוק הוא 89והרי שהקדושֿברוךֿהוא והיינו, ,
ועבד  אדון ובדוגמת עצמו, בפני מציאות הוא העולם אףֿעלֿפיֿכן, אבל העולם, כל על הבית' 'בעל
(היה  הזמן שבגדר היינו, כאחד, ויהיה הוה היה שענינו הוי' שם מהֿשאיןֿכן נפרדים; דברים ב' שהם
הבית' 'בעל הוא שאלקות בלבד זו שלא והיינו, (כאחד), מהזמן שלמעלה באופן זה הרי גופא ויהיה) הוה

מהזמן. למעלה הוא עצמו הזמן הנה שלכן אלקות, הוא עצמו שהעולם אלא העולם, על

בנעלים": ד"הדריך הענין אז גם יהיה לעתידֿלבוא, העולם זיכוך למרות אמנם,

יותר. עוד נעלית במדריגה ישראל בני יהיו - הזיכוך בתכלית יהיה העולם כאשר לעתידֿלבוא

שכתוב  מה שבעת 90ועלֿדרך כאור שבעתיים יהיה החמה ואור החמה כאור הלבנה אור "והיה
החמה  אור הנה עכשיו, החמה אור כמו להיות יגדל הלבנה שאור שאףֿעלֿפי והיינו, הימים",

יותר  גדול יהיה .91דלעתידֿלבוא

כתיב  שלעתידֿלבוא אף להעילוי 92ולכן, מגיע זה אין אחד", שכם לעבדו גו' עמים אל אהפוך "אז
העמים". מכל בנו ד"בחר הענין יהיה אז גם הנה שלכן ישראל, בני אצל אז שיהיה

כתיב  שלעתידֿלבוא גם צאנכם":93וזהו ורעו זרים "ועמדו

היעוד  יקויים לעתידֿלבוא שהרי שבזמננו, ב'ציור' שהם כפי העולם אומות על קאי לא - 94"זרים"

ש"אהפוך  לאחרי שיהיו כפי העולם אומות על היא הכוונה אלא הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את
אחד". שכם לעבדו גו' עמים אל

בריחוק  שיהיו זאת, עוד אלא ישראל, מבני במדריגה למטה שיהיו בלבד זו לא הנה ואףֿעלֿפיֿכן,
היותר  לענינים ואילו צאנכם", "ורעו - יהי' ותפקידם "זרים", - לגמרי זר דבר כמו ועד שבאיןֿערוך,

שייכות. להם תהיה לא פנימיים,

הוי", את דעה הארץ ש"מלאה עד הגשמי הזה עולם יזדכך כאשר לעתידֿלבוא, שגם מובן, ועלֿפיֿזה

העולם,- מן מובדלים שבניֿישראל אףֿעלֿפי שכן, ישראל, בני עלֿידי יהיה גופא זה ענין והרי
עד  הגוף, חלקי כל ממילא בדרך נגבהים אזי הראש, הגבהת באדם פועלים שכאשר המשל ידוע הרי

המנעלים  תחת שנדבק מה כל ואפילו המנעלים, גם כולל -לעקביים,

הארץ, ובין ישראל איש של הרגל עקב בין להפסיק כדי בנעלים" ד"הדריך הענין יהיה אז גם הנה
טוב 95וכידוע  ובין לחול, קודש בין לטהור, טמא בין דרגות: כמה יש והבדלה מחיצה של בענין שגם

טוב. ליותר

.Î כזו עבודה - הגלות בזמן עתה עבודתינו עלֿידי יהיה העתידה בגאולה בנעלים" "והדריך וענין
בנעלים": ד"הדריך השכר מעין שהיא

אליו  שמושפעות הגשמיות ההשפעות וכל העמים, בין בגלות שנמצא שאףֿעלֿפי לדעת, צריך יהודי
שהוא  ניכר להיות צריך אףֿעלֿפיֿכן, בה, שנמצא המדינה של השר עלֿידי השרים, ע' באמצעות באים

העמים". מכל בחרתנו "אתה - העולם מן מובדל להיות עליו יהודי;

עליך" נקרא הוי' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו באופן אלא בפנימיותו, רק לא להיות צריך זה ,96וענין
הוי'" ברך ל"זרע ששייך לראות צריכים העולם אומות שאפילו רק 97היינו, לא זאת לראות וצריכים ,

שבראש" באמצעות 98ב"תפילין דחול, בעובדין עוסק כאשר שגם והיינו, בעקביים, גם אלא ולב, במוח ,
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שבהערה 89) שעהיוה"א .78 שבהערה ואדה"ז טושו"ע ראה
.77

כו.90) ל, ישעי'
רד"ה 91) א. יו"ד, צו בלקו"ת הלבנה אור והי' סד"ה ראה

תט). ע' תרס"ו (המשך תרס"ז הלבנה אור והי'
ספי"א.92) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. ג, צפני'

ה.93) סא, ישעי'
ב.94) יג, זכרי'
ב.95) ז, דרמ"צ א. יג, לך לך תו"א גם ראה
יו"ד.96) כח, תבוא
ט.97) סא, ישעי'
א.98) ו, ברכות ראה
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באופן  לא אפילו לארציות, שייכות להם אין שמלכתחילה באופן הם הנעלים הכחות (שהרי העקביים
ועושה  מהם, מובדל שהוא היינו, לרגליו", "מנעלים שיש באופן זה הרי ביניהם), המפסיק דבר שיש

ט"ו). סעיף לעיל (כנזכר הדיבור" פי על "אנוס היותו בגלל רק אותם

מסכנת  רק לא עליו מגינים שהמנעלים עתה, לו שיש הריוח מלבד הרי - לרגליו מנעלים נועל וכאשר
בנעלים" "והדריך היעוד לקיום יזכה שעלֿידיֿזה זאת, עוד הנה וברקנים, מקוצים גם אלא הנחשים,
הארץ  ו"מלאה אחד", שכם לעבדו גו' עמים אל אהפוך "אז היעוד יקויים כאשר שגם - לעתידֿלבוא

העולם. מן בהבדלה ישראל בני יהיו אזי הוי'", את דעה

.‡Î המצוות שם ונימנו האדם, גוף לאברי שייכותם לפי המצוות חלוקת מצינו חרדים' ב'ספר והנה,
מצוה  דבר לכל הריצה ענין גם יש וביניהם ברגל. בעקב 99התלויות - יותר ובפרטיות ברגל, היא שהריצה ,

שברגל.

לעניננו: ובנוגע

ילכו  לשמחה, מועדים טובים', ה'ימים שבכל והנהיג תיקן אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת
שברגל. העקב עלֿידי ההליכה ענין עם קשור זו תקנה קיום והרי  יהודים, לשמח כדי לבתיֿכנסיות

הזה  מעולם חלק באמצע לעבור צריכים לבתיֿכנסיות שמגיעים שקודם כיון הנה - זו להליכה ובנוגע
שאף  והיינו, שבאמצע. הארציים מהענינים בו ידבק שלא כדי ב"מנעלים", צורך יש לכן קדושה, שאינו
בענין  צורך יש מצוה, לדבר שמגיעים קודם בדרך, נמצאים כאשר מכלֿמקום מצוה, לדבר הליכה שזוהי

המנעלים;

והמחיצות, המנעלים את להסיר צריך אזי - יהודים עם ונפגשים לבתיֿכנסיות כבר מגיעים כאשר אבל
מעט" "מקדש בביתֿכנסת, נמצאים (א) מנעלים,100כי: בלי דוקא לילך צריכים היו המקדש בבית והרי ,

המקדש  לבין בינו החוצץ דבר יהיה שלא שכתוב 101בכדי מה ועלֿדרך כי 102. רגליך מעל נעליך "של
המחיצות  את להסיר צריך כו', עמו ומדברים יהודי עם נפגשים כאשר (ב) הוא". קודש אדמת גו' המקום

כמוך" לרעך "ואהבת - עמו .12ולהתאחד

.·Î(:שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת (וסיים

אבל  [בגשמיות, רחוקים למקומות והלכו אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת תקנת את שקיימו אלו כל
המחיצות], כל את להסיר צריך בבתיֿכנסיות יהודים פוגשים שכאשר וכאמור, חסֿושלום, ברוחניות לא

הפסח, בחג יהודים לשמח כדי

ראש- הוא הפסח שחג התח milbxl2וכיון זו הליכה תהיה המועדים , שאר בכל גם להליכה טובה לה
-לשמחה 

ומתוך  הרגלים, בשאר גם זו תקנה לקיים טובה החלטה מתוך שמחה, ניגון וינגנו "לחיים" יאמרו
לבב. וטוב שמחה

צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה שיהיה בנעלים" "והדריך להיעוד הכנה תהיה וזו
ממש. בקרוב

לאחד  שליט"א אדמו"ר קדושת כבוד הורה ואחרֿכך רוסיא, יהודי עבור "לחיים" אמר המסובים [אחד
שליט"א  אדמו"ר וכבודֿקדושת עמך", את "הושיעה וניגנו "לחיים", שיאמר רוסיא מיהודי האורחים

גדולה]. בשמחה מקומו על ורקד קומתו מלא עמד

***
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פ"ו.99) ומד"ס מד"ק מ"ע חלק חרדים ספר ראה
א.100) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל

הי"ז.101) פ"ה המקדש ביאת הל' רמב"ם ב. טו, זבחים ראה
ה.102) ג, שמות
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.‚Î אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי (הוגה הוי' רוח עליו ונחה דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן צוה
שליט"א).

***

.„Î לעיל להמדובר השבת 39בהמשך ביום מתחיל הפסח שחג זו, בשנה המיוחד הענין אודות
המיוחד  נוסף ענין על להתעכב יש - השבת) ביום הוא פסח, של אחרון הפסח, חג של סיומו גם (ובמילא

כדלקמן), הפסח, לחג במיוחד (ששייך העיבור שנת שהיא זו, בשנה

ערכין  (במסכת חז"ל כדרשת תמימה", "שנה גם הפסוק 103ונקראת על תמימה"104) שנה לו מלאת "עד
מעוברת  שנה היתה (שאם העיבור" חודש את להביא תמימה, אומר "כשהוא חומה), ערי בתי מכירת (גבי

חודש). עשר שלשה עד נחלטת אינה

הבעלֿשםֿטוב  תורת ההוראה 105ועלֿפי לבאר יש - ה' בעבודת הוראה ללמוד צריך ענין שמכל
תמימה. שנה העיבור, דשנת מהענין שלמדים האדם בעבודת

.‰Î מתוכן זה כפשוטו ויובן העיבור שנת הלבנה 106ענין שנת שבין החילוק משתווה ידה שעל -
יום" עשר מאחד קרוב הלבנה שנת על החמה שנת ש"יתירה החמה, :107לשנת

מונין הקטן"dpall"108"ישראל "המאור "אתם 109- - קטנות של ומצב במעמד הם ישראל בני גם כי ,
העמים" מכל הקטן"110המעט דוד הקטן שמואל הקטן "יעקב מונה 111, ש"קטן הוא הסדר ולכן ,

נאמר 112לקטן" עליו ניסן, מחודש החל הלבנה, חדשי שהם השנה, חדשי מנין שזהו הזה 113, "החודש
חדשים". ראש לכם

האביב" חודש את "שמור הציווי גם ישנו האביב"114אמנם, בזמן פסח שיהיה "כדי [ועלֿדרךֿזה 115,
האסיף, בזמן הסוכות וחג והביכורים, הקציר בזמן להיות צריך השבועות שחג המועדים, לשאר בנוגע
וזמן  הקציר זמן [ועלֿדרךֿזה האביב זמן והרי דוקא], הפסח לחג בנוגע נאמר גו'" "שמור שהציווי אלא

במהלך תלוי .ynydהאסיף]

הזאת  התוספת מן "כשיתקבץ שנים: ג' או לב' אחת חודש עוד להוסיף - עצה התורה נותנת זה ועל
מוסיפין  מעט, יותר או מעט פחות או יום שלושים כמו הלבנה) שנת על החמה שנת שיתירה יום (י"א

מעוברת" שנה הנקראת והיא חודש, עשר שלשה השנה אותה ועושין אחד לעולם 107חודש מוסיפין "ואין ,
. אדר הגשמים"אלא בימות ופעמים החמה בימות פעמים בא הפסח הזה, החודש הוספת ולולי .116

האביב  בחודש הפסח חג שיהי' כדי השנים לעבר מצותֿעשה - המצוות מוני כמה ).117(ולדעת

שמבאר  כפי מעוברת, שנה היא שנה, י"ט של קטן למחזור ששית שנה שהיא זו, שנה כן וכמו
החודש  קידוש בהלכות (שנה 118הרמב"ם מעוברות שנים שבע בו יש שנה עשרה תשע של מחזור שכל

שני  עם החמה שני משתוים המחזור ובסיום פשוטות, שנים עשרה ושתים וכו') הששית ושנה השלישית
הלבנה.

נשלם  העיבור חודש הוספת שעלֿידי - הוא תמימה, שנה שנקראת העיבור, שנת של שענינה ונמצא,
החמה. שנת לגבי הלבנה שנת של החסרון
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סז.103) ע' אור יהל גם וראה ובפרש"י. (במשנה) א לא,
ל.104) כה, בהר
סרכ"ג 105) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

אייר). ט יום" ב"היום (נעתק וש"נ ואילך.
וש"נ.106) .70 ע' חל"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ה"ב.107) פ"א קידוה"ח הל' רמב"ם
א.108) כט, סוכה
טז.109) א, בראשית
ז.110) ז, ואתחנן

ב.111) ס, חולין ראה
שם.112) לסוכה מהרש"א חדא"ג וראה ג. פ"ו, ב"ר
ב.113) יב, בא
ובפרש"י.114) א טז, ראה פ'
ה"ב.115) פ"ד שם רמב"ם
ה"א.116) שם
במכתב117) הובאו - ובה"ג רמב"ן זו ראה שנה ניסן י"א

ואילך). שס ס"ע חכ"ג (אג"ק בהערה
רפ"י.118) ה"יֿיא. פ"ו
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שנחסר החסרון שנשלם בלבד זו שלא - בזה פרט ניתוסף xaraועוד שעלֿידיֿזה זאת, עוד אלא ,
על "מקדמה" בתור ימים הבאה.cizrdמספר לשנה ,

שנה י"ט של קטן מחזור בסיום שגם העיבור mieezynyולהעיר, חודש הרי הלבנה, שני עם החמה שני
חודש הוא מהם `xcהאחרון אחד שבכל הלבנה, חדשי ששה שנה, חצי עוד יש ולאחריו הי"ט, שנה של

שנחסר  החסרון את משלימים העיבור חודש של ימים שכ"ד ונמצא, החמה, מהלך לגבי כמעתֿלעת נחסר
xaraבשביל הם שבו האחרונים ימים ששה ואילו ,cizrd החדשים ששה של החסרון את להשלים ,

זה. שלאחרי

שלימה: בשנה נוסף בענין מצינו [ועלֿדרךֿזה

. וכסלו מרחשון שהם החדשים "שני הנה והחסרים, המלאים החדשים לסדר בה בנוגע שיהיה שנה .
. שיהיו ושנה שלמים, חדשיה שנקראו היא מלאים אלו חדשים ושנה שני חסרין, חדשיה נקראו חסרים .

כסדרן" חדשיה נקראו מלא וכסלו חסר מרחשון בה .119שיהיה

חסרים  שניהם כאשר רק (שהרי חסרון אין מלא) וכסלו חסר מרחשון (כאשר כסדרה בשנה שגם וכיון
החסרון  שלימות רק לא נעשה מלאים) שניהם (כאשר שלימה שבשנה מובן, הרי חסרה), שנה נקראת

העתיד  על הוספה גם אלא בעבר, ].120שנחסר

.ÂÎ:האדם בעבודת הוראה למדים ומזה

הולכת  שלפעמים שינויים, יש בלבנה ואילו שינויים, אין שבחמה - הוא ללבנה חמה שבין החילוק
ומתמלאת. הולכת ולפעמים ומתמעטת

בכמות  מעט העמים", מכל המעט ש"אתם לכך נוסף - ללבנה שנמשלו ישראל לבני בנוגע ועלֿדרךֿזה
ישראל  בני כאשר שלמה בימי גם כולל הדורות, בכל שהיה כפי העולם, אומות של הכמות ריבוי לגבי

באשלמותא" סיהרא ד"קיימא ומצב במעמד כו'121היו מתנות והביאו באו הארצות ומכל אז,122, גם הרי ,
לבני  שמחוץ עם" ה"רוב לגבי מספר מתי הם ישראל שבני ראו בלבד, הכמות על בשר בעיני כשהסתכלו

הדורות. כל במשך ישראל ימי בדברי  שרואים כפי וירידות, עליות של שינויים בהם שיש - ישראל

עליות  של באופן שהם ענינים אצלו ויש שינויים, בהם שאין ענינים אצלו שיש אדם, בכל ועלֿדרךֿזה
ושתיה  אכילה כמו לבהמה, אדם משתוה שבהם הדברים לג' בנוגע ולדוגמא: שינויים 123וירידות, אין -

זקוק  חייו  ימי כל במשך האחרון לרגע ועד שנולד הראשון מהרגע שהרי וזקנותו, נערותו קטנותו בין
את  וכופה שמכריח באופן זהו אבל מסויים, זמן למשך להתענות ביכלתו יש [אמנם ושתיה לאכילה הוא
אדם  פרא "עיר  הרי - השכל כח כמו הפנימיים, לכחותיו בנוגע ואילו כו']; טבעו היפך לעשות עצמו

יש 124יולד" גופא הזקנה ובימי הזקנה, לימי עד והבנתו שכלו כח מתפתח אזי וגדל כשהולך ואחרֿכך ,
כו' הארץ עמי לזקני חכמים תלמידי זקני בין וירידות.125חילוקים עליות שינויים, בזה שיש והיינו, ,

- (לבנה) שינויים בהם שיש לענינים (חמה) שינויים בהם שאין ענינים בין חילוק יש ועלֿדרךֿזה
ה': בעבודת

מדובר  כאשר ולדוגמא: טרייסל"), א אים גיט ("עס אותו שמזעזעים ענינים ישנם ישראל איש ַאצל
בזה  שייך לא בודאי הרי - בתורהֿשבכתב ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בשולחןֿערוך מפורש ציווי אודות
יתכן  אזי - סופרים דברי של קל דקדוק מדרבנן, רק שהוא ענין אודות מדובר כאשר אבל שינויים;
שאין  במקום במרחקים, בדרך, בהיותו מהֿשאיןֿכן בזה, ונזהר מקפיד הוא הרי אותו שמכירים שבמקום

אמנם יודע הוא - ישראל. ופת ישראל חלב על להקפיד ולא לוותר עלול אזי אותו, lv`yמכירים

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

ה"ו.119) פ"ח שם
ה"ה.120) שם לרמב"ם "פירוש" גם ראה
גם 121) וראה ועוד. סע"ב. רכה, אֿב. רכג, רע"א. קנ, זח"א

כו. פט"ו, שמו"ר

יו"ד.122) שם ואילך. ה מלכיםֿא ראה
א.123) טז, חגיגה ראה
יב.124) יא, איוב
קנים.125) סוף משנה ראה
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`edÎjexaÎyecwd,אףֿעלֿפיֿכן אבל כו', ובדרך בביתו בשוה שנמצא שינויים, עליות `elvאין שינויים, יש
וירידות.

הנה  - וירידות עליות של באופן הם אצלו הענינים שכל שבקלים, קל גם הקצוות: בב' הוא זה וענין
בתניא  (כמבואר השם קדושת על נפשו מוסר אזי היהדות, לנקודת שנוגע לענין בא ולאידך 126כאשר ;(

אש  בארץ צדיק "אין - יחטא"גיסא ולא טוב יעשה ותורה 127ר שבכתב בתורה המפורש בענין לא אמנם ,
דמי  "היכי רב: כדברי השם, חילול בזה אין רק אם - בלבד מצוה הידור של בענין אבל שבעלֿפה,

. השם לאלתר"חילול דמי יהבינא ולא מטבחא בשרא שקילנא אי אנא כגון שאין 128. במקום אבל ,
זה. על לוותר יכול התורה, וזלזול בזיון יהיה לא ובמילא אותו, מכירים

שינויים: של ענין שיש רואים דתורה בנגלה שגם ולהוסיף,

במשנה  בירושלמי 129איתא דבריו 129ומבואר על לסמוך יכולים ולכן בשבת", משקר אינו הארץ ש"עם
"מדבר  התורה כציווי שקר, דבר לומר שאסור כיון דממהֿנפשך: - מובן אינו ולכאורה כו'. לדמאי בנוגע

תרחק" למרות 130שקר שקר דבר לומר ביכלתו חול ביום ואם החול; לימות השבת יום בין החילוק מהו ,
משקר?! אינו בשבת מדוע - אליו...) שייך (שאינו שבדבר האיסור

בכך  מתבטא זה ועילוי הוא, גם מתעלה ולכן כולו, העולם מתעלה השבת שביום - הוא הענין אך
כו'. החול בימות מהֿשאיןֿכן שקר, דבר לומר שמתיירא

הרי  התורה ולימוד התפלה בשעת יום: בכל העבודה בכללות ענינים בכמה שינויים יש ועלֿדרךֿזה
התפלה, לאחרי אבל ליהודי; כראוי שבת'דיקער"), ("א שבת בבחינת נעלה, ומצב במעמד נמצא ַהוא
יכול  איך - מסביב שמתנהלת ה"תחרות" עם להתמודד צריך שאז פרנסה, בעניני לעסוק לרחוב בצאתו
גבול, השגת  לדיני  בנוגע חושןֿמשפט ערוך' ב'שולחן שנתבארו הדקדוקים פרטי כל על ולשמור להזהר

ביתו?!... בני ופרנסת לפרנסתו לדאוג שצריך בשעה בה בזה, וכיוצא הרע לשון לאבק בנוגע או

.ÊÎ:זו במדינה שנתחדש שבעולם גדול הכי להיתר בנוגע גם להעיר יש להכי, דאתינן וכיון

אם שגם בלתיֿרצוי ענין בעיתון ed`יש שהתפרסם (כפי בלאוֿהכי הדבר יתקיים זאת, יעשה לא
להשיג  כדי זאת ינצל שהוא בכך החסרון מה כן, ואם לכך), הדרושים הכספיים האמצעיים כבר שישנם

פרנסתו?!

שהוא ומשונות שונות ראיות לו יש - הרי jixvואדרבה זאת, יעשה לא הוא אם גם זאת: לעשות
חז"ל  ובלשון בעולם, הדבר מוטב 131יהיה - הוא טוען - שכן וכיון בורסקי", בלא לעולם אפשר "אי :

הדבר eciשייעשה lrבנוגע כי ,eil` עברו וכבר שנה, שמונים ששימש גדול כהן בבחינת להיותו הרי -
בנוגע וגם לרעה; הדבר ישפיע לא שנותיו, יהיה mlerlרוב אזי אחרים, ידי על הדבר כשייעשה הרי -

תהיה  שלא - שאפשר כמה עד הרע את למעט ישתדל אזי ידו, על הדבר כשייעשה ואילו במילואו, הרע
לעניני  בנוגע - עבורו תועלת גם תהיה ובינתיים קטנה; עבירה או ממוצעת עבירה אלא גדולה, עבירה

בזה. וכיוצא בצדקה הוספה כמו יהדות, עניני עבור זאת ינצל ובודאי פרנסה...

היה  לא בודאי מזדעזע... הוא הרי - כך סבור היה בישיבה בהיותו גם האם אותו: שואלים כאשר
נצחית  היא התורה הרי - עכשיו נשתנה מה כן, ואם כזו. מחשבה דעתו על בנוסח 132מעלה (וכמודגש

הוה  לשון התורה", "נותן התורה: עור"133ברכת ד"לפני הציווי גם כולל הן, נצחיות ומצוותיה ,(134.
הדעה ואפי  לפי יש 135לו הדעות לכל הרי נהרא", עברי "בתרי רק הוא התורה מן עור" ד"לפני שהאיסור

דרבנן  איסור האיסור.136בזה נעשה ידו שעל ה"ממוצע" שהוא כיון ,
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פי"חֿט.126) פי"ד.
כ.127) ז, קהלת
ספ"ה.128) דעות הל' רמב"ם וראה א. פו, יומא
רפ"ד.129) דמאי
ז.130) כג, משפטים
וש"נ.131) רע"א. סה, פסחים

ובכ"מ.132) רפי"ז. תניא
ובכ"מ.133) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה
יד.134) יט, קדושים
ע"ב.135) ריש ו, ע"ז
רע"א.136) ג, שבת - בבא תוד"ה שם. ע"ז ר"ן ראה
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הקודש  באגרת הזקן אדמו"ר מביאור גם שלהיותו 137ולהעיר שאף דוד, את שקלל גרא בן שמעי בענין
. בחירה ."בעל מתחייב שלוחים . והרבה השמים, מן נגזר כבר הניזק על אףֿעלֿפיֿכן, בחירתו, רוע על .

יתברך  פיו ורוח ה' כח בו מתלבש מקללו או שמכהו ממש זו בשעה אפילו אלא עוד ולא למקום,
שכתוב  וכמו ומקיימו, שנפלה 138המחייהו זו שמחשבה אלא לשמעי, אמר והיכן קלל, לו אמר ה' כי

שדיבר  בשעה שמעי של רוחו החיה צבאם, כל המחיה פיו ורוח ה' מאת ירדה ומוחו, בלבו לשמעי
מאומה, לדבר יכול לא שמעי, של מרוחו אחד רגע יתברך פיו רוח נסתלק אילו כי לדוד, אלו דברים

וגו'". יאמר ומי דוד, את קלל ממש ההיא בעת לו אמר ה' כי וזהו

אם שגם חשבון, לעשות יכול גרא בן שמעי היה ימצאed`ולכאורה הרי דוד, את יקלל edyinלא
xg` בגמרא (כדאיתא וכו' חכם תלמיד בהיותו ידו, על הקללה שתהיה מוטב כן, ואם אותו, 139שיקלל

תהיה  אופן באיזה יודע מי שאז זו, במעלה שאינו אחר מישהו עלֿידי מאשר מעלתו), הפלאת גודל
זה! על מיתה שנתחייב ועד רצוי, בלתי ענין זה היה ואףֿעלֿפיֿכן, הקללה.

(שיהיה  הבלתיֿרצוי בדבר להמעיט כדי רצויה, שכוונתו טוען כאשר שגם - בנדוןֿדידן ועלֿדרךֿזה
דבר  ייעשה ידו שעל השליח להיות זיך") ("שּפארן עצמו את לדחוף לו אין שמעי), קללת שהוא כמו ַ

כו'. והרצוי הטוב הקדושה, היפך

.ÁÎ,'כו שינויים של ענין יש אצלו שגם יווכח, בחייו, יתבונן אחד כל כאשר הנה - לעניננו ובנוגע

עסקינן" ברשיעי ש"לא על 140אלא, יעלה לא בודאי היתר, לו שאין ענין אודות מדובר שכאשר כך, ,
נשתנה לא אכן ובזה לעשותו, שהיה דעתו מכמו נשתנה שבהם ענינים יש אבל כו'; בישיבה שהיה מכמו

הזהבישיבה בעולם היה שאז -inybdהזה בעולם הוא נמצא עתה ואילו ,ixnegd שהעולם ומצב במעמד ...
בהתחדשות  הוא ואלקות בפשיטות .141הוא

פרה  ד"המחליף הסוגיא בלימוד ורק אך ו"חמור" ל"פרה" שייכותו היתה בישיבה, בהיותו ולדוגמא:
כפשוטם.142בחמור" וחמור בפרה מתעסק עתה, ואילו תורה; תלמוד מצות מקיים שעלֿידיֿזה ,

לשם  יהיו מעשיך ש"כל ועד רשות, של באופן וחמור פרה עם ההתעסקות להיות יכולה גופא ובזה
דעהו"143שמים" דרכיך היא 144ו"בכל הנהגתו אלא זו, בדרגא אוחז שאינו מצב גם להיות יכול אבל ;

וכו'. הממון תאוות אחר להוט גם הוא אם ובפרט הבהמית, נפשו מצד המתחייב כפי

אלא  בידים, למששם שאפשר גשמיים וחמור פרה עם רק לא היא ההתעסקות כזה שבאופן ומובן,
שהם  כפי וחמור מפרה גדול הכי בריחוק - הטמאות קליפות לג' ועד לקליפות, ששייכים וחמור פרה

חושןֿמשפט. ערוך' וב'שולחן התוספות ובפירוש בגמרא

שיש - האדם בעבודת ולבנה חמה שבין החילוק כללות החל וזהו שינויים, שייך לא שבהם ענינים
ענינים בכמה ועלֿדרךֿזה היהדות, בי מנקודת בהיותו כמו בעולם מתנהג שבהם בפועל שיבה,בעבודה

היא  שלפעמים הלבנה כמו כו', שינויים להיות יכולים שבהם ענינים ויש וביתֿהמדרש; בביתֿהכנסת
בינו  החילוק ניכר שלא באופן מתנהג מסויימים שבענינים ומצב למעמד ועד חסרה, היא ולפעמים מלאה

אינוֿיהודי. לבין

.ËÎ שנת לגבי הלבנה שנת של החסרון את להשלים שכדי - העיבור משנת ההוראה באה זה ועל
יתירה  הוספה גם אלא החסרון, מילוי רק לא נעשה שעלֿידיֿזה העיבור, חודש להוסיף צריך החמה,

העתיד: עבור
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וש"נ.139) רע"א. נט, גיטין ראה
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חסרון  מלשון חטא, של ענין שזהו וירידה, מיעוט שינויים, של מצב יש להיות 145כאשר צריך אזי -
זהירות  להוסיף צריך אלא החסרון, קודם כמו הנהגתו תהיה ולהבא שמכאן באופן רק לא התשובה ענין

יותר, גדולה

התשובה - באגרת במדרש 146כמובא זה הרי [ולפנינו אליהו' דבי ב'תנא שכתוב עבר 147מה "אדם [
פרק  לשנות דפים, ב' יקרא אחד דף לקרות רגיל היה אם ויחיה, יעשה מה למקום, מיתה ונתחייב עבירה

מוסר  בספרי המבואר הענין כללות וזהו פרקים". ב' ישנה בענין 148א' יתירה זהירות צריך שבעלֿתשובה ,
בעבר  בו -שנכשל

צריך  אלא החסרים, הימים מספר בהוספת די לא הלבנה שנת של החסרון את להשלים שכדי כשם
שנאמר  ימים, וכך וכך חודש עשר שנים השנה להיות אפשר "אי (שהרי שלם חודש לחדשי 113להוסיף

ימים" מונה אתה ואי לשנה, מונה אתה חדשים ניתוס 107השנה, שעלֿידיֿזה יותר ), הימים במספר ף
רגילה. בשנה מאשר

ענין  היה כאשר דוקא ניכר ה' בעבודת והשלימות התמימות שענין והיינו, תמימה", "שנה נעשית ואז
החסרון. לפני שהיה ומצב המעמד לגבי יתירה בהוספה החסרון השלמת נעשית ואףֿעלֿפיֿכן חסרון, של

שלימה": ד"תשובה הענין גם וזהו

הזקן  רבינו מבאר התשובה מלשון 149בענין אמנם, עילאה. ותשובה תתאה תשובה מדריגות: ב' שיש
שלימה" "תשובה של 150חז"ל באופן להיות צריך תתאה, תשובה גם התשובה, ענין שכללות מובן, ,

שהרי  בשלימותה, אינה התשובה שאז העונש, יראת מפני אינה שהתשובה - ולדוגמא דוקא, שלימות
ידו" ועוצם "כחו על שסומך הקודם, ומצבו במעמדו הוא אוחז עצמו מצד הנה העונש, יראת ,151לולי

כו'. מאומה לו נוגע ולא

שענין הרמז גם בזה יש לכך, עניןzenilydונוסף ישנו כאשר דוקא הוא ה' גם daeyzdבעבודת כי: ,
לעולם" יעבור ולא מימיו עבירה עבר ש"לא ומצב במעמד שנמצא מי אודות מדובר לצדיק 152כאשר ועד ,

בקרבי" חלל ש"לבי דוד ונסני"153במדריגת ה' "בחנני אמר ולכן ליפול 154, יכול סוף כל סוף הרי -
החסרון  בדוגמת חסרון, של ענין אצלו שהיה היינו , בתשובה, ושב שחטא מי מהֿשאיןֿכן כו'; ממדריגתו
הרבה, הוסיף אם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מעט, שהוסיף אלא עוד ולא החסרון, את והשלים הלבנה, דשנת

בשלימות. היא שעבודתו יודעים אזי - העתיד על מוסיף העיבור שחודש כשם

.Ï נוספת הפסח והוראה חג שיהא כדי האביב", "חודש עם קשורה העיבור חודש שהוספת מזה
כ"ה): סעיף לעיל (כנזכר האביב בחודש

הכללי  במכתב הוציאך 155נתבאר האביב בחודש ("כי האביב לחודש מצרים דיציאת לשייכות בנוגע
ממצרים" אלקיך וכו'114ה' מלבלבין אילנות ורואים יוצאים שבו הזמן הוא האביב שחודש והיינו,156), ,

פועל  האביב בחודש כאשר ולכן, ליום, מיום התגברות של ובאופן במילואם הטבע כחות חידוש שנעשה
גו'" וקחו ד"משכו הענין בעבודתו מעבודהֿזרה"157יהודי ידיכם "משכו של 158, העבודהֿזרה את לבטל ,

ממצרים. היציאה ענין אצלו היה שאכן יודעים אזי - כו' הטבע כחות בשלטון שדוגלת מצרים

להיות  צריך התשובה, ענין החסרון, השלמת גם כי - האביב לחודש שייך העיבור שחודש מה גם וזהו
 ֿ זכרונם רבותינו כדרשת - כו' כחו ותש שהזקין לאחרי ולא כחותיו, בשלימות נמצא האדם כאשר
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טז.145) כ, שופטים ס' ובפרש"י. לט לא, ויצא ראה
א. נא, נצבים א. פב, מטות לקו"ת ובפרש"י. כא א, מלכיםֿא

ובכ"מ.
ספ"ט.146)
רפכ"ה.147) ויק"ר
וש"נ.148) .97 ע' חל"ט לקו"ש ראה
ואילך.149) פ"ד אגה"ת תניא
החול.150) דימי העמידה תפלת נוסח

יז.151) ח, עקב - הכתוב לשון ע"פ
רפי"ב.152) תניא
כב.153) קט, תהלים
ב.154) כו, שם
שסה.155) ע' חכ"ג אג"ק - זו שנה ניסן די"א
ב.156) מג, ברכות
כא.157) יב, בא
ו.158) שם, עה"פ בפרש"י הובא עה"פ. מכילתא
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הפסוק 159לברכה  בחור 160על (כשהוא איש" כשהוא תשובה שעושה מי "אשרי ה'", את ירא איש "אשרי
. בגמרא בכחו וכדאיתא הזקנה), ימי קודם .161. תשובה בעל דמי עבירה "היכי דבר לידו שבאת כגון .

. הימנה וניצל ושניה ראשונה גופו פעם בכח שעומד והיינו, מקום", באותו פרק באותו אשה באותה .
ש  יודעים שאז - כו' בנסיון עומד ואףֿעלֿפיֿכן הדמים, רתיחת תוקף בשלימותה.בכל היא התשובה

.‡Ï ה'ימים שאר גם נעשים אזי העיבור), חודש הוספת (עלֿידי האביב בחודש הוא הפסח חג וכאשר
האסיף: בזמן הסוכות וחג הקציר, בזמן השבועות חג - בזמנם טובים '

גם  המדינה  של מהעבודהֿזרה מתפעל שאינו היינו, מעבודהֿזרה", ידיכם ד"משכו הענין ישנו כאשר
מצוה" של צאן לכם "קחו הפכי, באופן ומתנהג בתקפה, כללות 158בהיותה על ומשפיע פועל זה הרי -

הסוכות, וחג תורתנו", מתן "זמן - השבועות חג של ענינם שזהו המצוות, וקיום התורה דלימוד העבודה 
ומיקבך" מגרנך "באספך האסיף, מצוות"162חג פירות "מאי - הפירות אסיפת ,10,

בדוגמת  היגיעה, ריבוי לפני בתורה ההשגה הן - גופא התורה ללימוד בנוגע יותר בפרטיות גם כולל
ריבוי  שלאחרי בתורה ההשגה והן יגיעה, ריבוי ללא שצומחת הקציר) חג של (ענינו השדה תבואת

דרביה" אדעתיה ש"קאי עד ריבוי 163היגיעה, לאחרי האסיף) חג של (ענינו הפירות צמיחת בדוגמת ,
יגיעה.

לכם" תהיה ל"עצרת עד לכם" וקחו ד"משכו מהענין נמשך כזה ואין 164ובאופן לבדך לך "יהיו -
אתך" ולגוף,165לזרים הבהמית לנפש גם ידה ועל האלקית לנפש גשמי טוב וכל רוחני טוב כל המשכת -

יחד. גם וברוחניות בגשמיות ומבורכת טובה לשנה וזוכים

***

.·Ï הפסוק מקשים:157על יש - גו'" לכם וקחו "משכו

שהצאן  בשעה בה הפסח", ושחטו גו' צאן לכם "קחו שנאמר מצרים כיון של ה"עבודהֿזרה" 166היה

ולהקדים  להוסיף הכתוב צריך מה לשם כן, ואם לעבודהֿזרה, כבר שייכים היו לא ממילא בדרך הרי -
" מעבודהֿזרה"ekynתיבת ידיכם "משכו שפירושה "וקחו"?158", אחרֿכך ורק ,

גו'" לכם ד"קחו שהענין - הדברים ידיכם ezzin`lומשמעות ד"משכו ההקדמה ללא להיות יכול אינו
מעבודהֿזרה".

לתקן  די לא כדבעי, תהיה שהתשובה שכדי התשובה, בדרכי הכלל עלֿפי - בפשטות - בזה והביאור
התשובה  אלא שהם, כמו ישארו הדברים שאר ואילו העיקרי, החלק זהו אם אף שקלקל, מהענינים מקצת

בנוגע להיות צריך הענינים.lklוהתיקון

בעלֿתשובה, שנעשה שכיון בחשבו, פרטיים, לענינים שימתֿלב ללא בלבד, כללית בהתעוררות די לא
מענטש") נייער ("א חדשה מציאות ונעשה לגמרי נשתנה גם 167אזי לב ולשים להתבונן צורך יש אלא , ַ

שבכתב, בתורה המפורשים מענינים החל העליון, רצון על שעבר הענינים פרטי כל - הענינים לפרטי
מסיני  למשה ניתנו הם שגם לחדש", עתיד ותיק שתלמיד מה ד "כל להענינים .168ועד

כו', בתשובה ושב מעשיו על שמתחרט לאחרי גם הנה חבירו, את שהגוזל בהלכה, שמצינו וכפי
כאשר גם הגזילה, את להחזיר אפילו צריך אחריו ש"יוליכנו ועד בלבד, פרוטה" "שוה אודות מדובר

.169למדי"
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(ובפרש"י).159) א יט, ע"ז
א.160) קיב, תהלים
תשובה161) הל' רמב"ם וראה ב. פו, רפ"ב.יומא
יג.162) טז, ראה פ'
ע"ב.163) ריש ה, ע"ז
לה.164) כט, פינחס

כג.165) פט"ו, שמו"ר וראה יז. ה, משלי
כב.166) ח, וארא לד. מו, ויגש פרש"י
ה"ד.167) פ"ב תשובה הל' רמב"ם ראה
(168.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. ב. יט, מגילה ראה
וש"נ.169) (במשנה). א נה, ב"מ
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אלקיך" הוי' את עזבך ומר ד"רע בהענין ההתבוננות עלֿידי הוא התשובה ענין שאמיתית גם 170וזהו

 ֿ הקדושֿברוך של לרצונו בהתאם כדבעי, יתנהג והלאה שמהיום שמחליט הוא העיקר שלכאורה אף -
לחשוב  ולא בעבר, שהיו הבלתיֿרצויים הענינים בפרטי ולהתבונן לחזור צורך יש ואףֿעלֿפיֿכן הוא,

העיקרי. הענין עלֿידי ממילא בדרך שיתבטלו טפלים, ענינים שהם

גו'": צאן לכם וקחו "משכו שנאמר מה וזהו

"משכו  נאמר זה ועל כו'; להם משתחווה שהמדינה הענינים הם - מצרים של ה'עבודהֿזרה' - "צאן"
מצוה", של "צאן יקח ולהבא שמכאן עלֿידיֿזה ה'עבודהֿזרה' ושלילת בביטול די שלא - גו'" וקחו
לידי  שהביאו החיים אופן מכללות ידו למשוך מעבודהֿזרה", ידיכם ד"משכו בהקדמה צורך יש אלא

זה. ומצב למעמד הגיע שבגללה מהסביבה עצמו את ולעקור כדבעי, שלא ההנהגה

את  וביטל  הטלה את ושחט בנסיון" ש"עמד בכך שדי וטוען, בדבר, נחיצות רואה אינו ואם
עובדי  של לחברתם להשתייך ולהמשיך במצרים להשאר לו יזיק לא ושוב מצרים, של ה'עבודהֿזרה'
כאשר  דוקא הוא הרי כדבעי, הוא הפסח" ד"שחטו שהענין לכך שהסימן לו, אומרים - כו' 'עבודהֿזרה '
ומתענג  לו שנוח אלא עוד ולא מהסביבה, עצמו עוקר שאינו זמן וכל ידיכם", ד"משכו הענין ישנו

ל'עבודהֿזרה'! שייכות עדיין לו שיש סימן זה הרי זו, בסביבה

ד" הרגש אצלו חסר אבל בתשובה שב יהודי xneכאשר rx הוכחה זו הרי אלקיך", הוי' את עזבך
להתמרמר  צריך המסובב, על כשמתמרמר הנה המרירות, רגש אצלו יש וכאשר שלימה; אינה שתשובתו

את גם זה.daiqdולשנוא מסובב לידי שהביאה

המשקל" ד"תשובת הענין התענוג171וזהו לו שהיה מדה שבאותה צריך - כזו במדה העבירה, בעשיית
בהמשקל, חסר וכאשר העבירה; עלֿידי לו שהיה התענוג את לבטל כדי שבהתשובה, הצער להיות

גם  חסר אזי זו, במדה אינו בתשובה.שהצער

.‚Ï נוסף לענין באים :172ומזה

מודים  שאינם אלו עם "ויכוחים" לערוך שנהנים כאלו שיש - "מגיפה" זו במדינה נתפשטה לאחרונה
יהדות. בעניני

תוכיח" "הוכח מצות משום בזה יש אזי - מישראל אדם עם הוא הויכוח כשהויכוח 173כאשר ובפרט ,
הגמרא  פוסקת שעליו כזה אדם עם וכידוע 174הוא עליו", לרחם נשמתוֿעדן 175"אסור אדמו"ר פתגם

עליו... לרחם שאסור אומרת התורה שאפילו מי על הרחמנות גדולה כמה עד זה: בענין

אודות מדובר  שהרי תועלת, בו שאין דבר שזהו - "מצרים" עם ויכוחים אודות מדובר כאן iebאבל
הגוי. עם ויכוחים לערוך נהנה ֿ כן, ואףֿעלֿפי לגיירו, כלל צורך שאין

ידיכם  ד"משכו בענין אצלו שחסר הוכחה אלא זו אין - גויים?! עם בויכוחים ההנאה פשר מהו ובכן:
שזוהי  וכנראה אצלו, בשלימות אינה זה' ה'לעומת מציאות בשלילת שהוודאות והיינו, מעבודהֿזרה",

את לשכנע לנסות כדי הגוי, עם ויכוחים אחר להוט שהוא !...envrהסיבה

.„Ï:זה בענין שרואים פלא" ל"דבר הטעם וזהו

שהוא  שמי הסדר, להיות צריך היה - כו' האמת את להוכיח כדי גויים עם בויכוחים צורך היה אילו
שדֿי" במלכות עולם "לתקן יותר לו ונוגע יותר, יראֿשמים יותר, אחרי 87למדן יותר וירדוף ישתדל ,

אלו. ויכוחים
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יט.170) ב, ירמי'
ובכ"מ.171) ד. ט, ואתחנן לקו"ת ראה
וש"נ.172) תצה. ע' ריש חכ"ז אג"ק גם ראה - לקמן בהבא

זו  שנה אייר ט"ו ניסן; כ"ה שני; אדר כ"ו טבת; ט' מכתב
שיחות  .(1238 ;1235 גליונות חב"ד" ב"כפר מאנגלית (תורגמו
ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת ואילך סכ"ח תשכ"ז פורים

(נעתקו  תשמ"ח תשרי וא"ו תשל"ב; בראשית ש"פ ואילך); 205
ואילך). 9 ע' כג גליון ב"התקשרות"

יז.173) יט, קדושים
וש"נ.174) א. לג, ברכות
וש"נ.175) .153 ע' לעיל גם ראה
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ופחות  יותר, גדול עםֿהארץ שהוא מי דוקא הנה גופא, ישראל בני שבין אנו, רואים ובפועל
כלל  ערוך' ל'שולחן חשיבות מייחס שאינו מי ודוקא אלו; ויכוחים אחרי יותר הוא רודף - יראֿשמים

בעיוורון!... להתהלך לעולם להניח אפשר שאי בטענה והתלהבות, להט מתוך אלו בויכוחים עוסק -

"פוטֿבאל"; שיחק הפנוי ובזמנו וב"קאלעדזש", סקול" ב"היי סקול", ב"ּפאבליק למד - ַָָבצעירותו
מתורגמים  ספרים כמה קרא - וכך כך עבורה לו ומשלמים בה, שמכהן ה"משרה" מצד עתה, ואילו
קיצורים  ספרי לו יש אלא לזה, פנאי לו אין - מבין אם וגם הקודש, לשון מבין אינו (שהרי לאנגלית
על  ומכה בויכוח), לנצח כדי אלו קיצורים לו שיספיקו הגדול" "כחו על וסומך מעיין, הוא שבהם

"אמת  ולגלות להביא שרצונו ומכריז שקיבל 176ה"שטענדער", ה"אמת" "אמת", איזו - לעולם"!... הוי'
ופירש"!... ש"שנה ממי

להיפך  ולעשות עםֿהארץ לשאול יש לנהוג, כיצד יודעים ולא ספק יש שכאשר פתגם .177ישנו
התורה  בשמירת מצבם מה גויים, עם להתווכח שנהנים אלו הם מי רואים כאשר דידן: בנדון ועלֿדרךֿזה

להיפך. להתנהג שצריכים בבירור יודעים - כו' ומצוות

מבארדיטשוב  יצחק  לוי ר' הצדיק  הרב של הידוע מהפתגם גם ֿ ,178[ולהעיר להקדושֿברוך בטענה שבא ַ
הגןֿעדן היה אילו שכן, "בספרים", נמצא שה"גןֿעדן" כך על ygenaהוא d`xp הנהגת היתה אזי בעולם,

במוחש!...]. שנראה ענין זה הרי - דידן ובנדון כדבעי. ישראל בני 

.‰Ï:ענין של ולגופו

עלֿפי  זאת, עוד אלא השם", "קידוש משום בה שאין בלבד זו לא - אינםֿיהודים עם ויכוחים עריכת
זה הרי הרמב"ם dxezdפסק on xeqi` אלא בזה, וכיוצא אסורות מאכלות בהלכות לא - גופא ובזה ,

הרמב"ם dxfÎdcearבהלכות שכתב כמו בה 179, ונאמר תורה הזהירה זה ענין אחרי 180ש"על תתורו ולא
. מינות") ("זו וידמה לבבכם הקצרה דעתו אחר מכם אחד כל ימשך לא כלומר, זונים, אתם אשר .

מינות". לידי יוצא "ונמצא האמת", משגת שמחשבתו

כאשר גם - זה ודבר gvpnוכל טענותיו, את לשמוע עליו הזולת, עם שמתווכח בשעה כי בויכוח,
רז"ל  וכמאמר בו, פועל כן".181זה גם מתנוול מנוול עם "המתאבק

תורה  בתרגום שעסק צדק'), ה'צמח בספרי (שנזכר ישראל מחכמי אחד אודות מהידוע גם ולהעיר
שהמירו  כאלו היו חלציו ומיוצאי מדוכא, עני ונעשה מנכסיו ירד דבר, של ובסופו גויים, עבור שבכתב

רחמנאֿליצלן. דתם את

.ÂÏ לשם שמים, לשם כוונתו אין - כאלו בויכוחים שעוסק שמי מובן, הנ"ל, הרמב"ם דברי ועלֿפי
ומצוות"), תורה אויסן איז ער ניט און אויבערשטן, דעם אויסן איז ער ("ניט והמצוות התורה וחיזוק קיום
תתורו  "ולא - הלב תאוות מצד אלא שבראש, השכל מצד הבא ענין זה אין תאוותו; מילוי לשם אלא

גו'". זונים אתם אשר גו' לבבכם אחרי

על  ובניו, אשתו על גם ופועל התורה, בלימוד בעצמו עוסק היה - היהדות  חיזוק לו נוגע היה אם
אזי  - פנאי עדיין לו ישאר אם כן, לאחרי ורק בניוֿיארק; שישנם בתיֿכנסיות ומאה אלף ועל ָקהילתו,

גו'" אהפוך ד"אז בהענין להתעסק ...92יוכל

בספר; לעיין פנאי לו אין שם...), שלמד מה כל (ושכח הישיבה את שעזב מאז הנה - לפועל ובנוגע
שהוא  ומי "אורטודוקסי"... הוא שהרי - ערוך' שולחן ה'קיצור של לקיצור עד קיצורים, ספרי לו יש
שולחן  ה'קיצור של קיצור מלימוד וגם ערוך', שולחן 'קיצור מלימוד אפילו פטור הוא הרי - מזה למטה

"מקלו  אלא לו"...182ערוך', יגיד
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ב.176) קיז, תהלים
וש"נ.177) .155 ע' חל"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
גם 178) וראה תכ. ע' ח"ו מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ. .98 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת

ה"ג.179) פ"ב
לט.180) טו, שלח
ספכ"ח.181) תניא
יב.182) ד, הושע - הכתוב לשון
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בהכנת  או "בריתֿמילה", או "ברֿמצוה" "תנאים", מסיבת עבור ("סּפיטש") "נאום" בהכנת עסוק ִהוא
רחמנאֿליצלן; החיים" ב"בית לאומרו כדי "נאום"

דבר  שהוא בענין באסיפה רק ולא רעדנער"), ("גאסט אורח" ה"נואם להיות עליו - אסיפה ַבכל
החגיגית  בסעודה אוכל ואינו טובה" ש"עושה אלא איסור... דבר שהוא בענין גם אלא הרשות,
לא  והוא "באנקעט" שיתקיים יתכן איך שכן, לשם, אותו שיזמינו דואג מכלֿמקום אבל ַַ("באנקעט"),

הכבוד"?!... ב"שולחן יישב

בויכוח; לנצח שביכלתו ולהראות ו"דברן", "יועץ" "עסקן", להיות רצונו הויכוחים: לענין בנוגע וכן
אינוֿיהודי... עם הוא מתווכח יהודי, עם מתווכח פלוני שיהודי וכשרואה

לטעון: ומוסיף

בחשיכה?!... ללכת ימשיך שהעולם ולהניח בלימוד, לעסוק יוכל  קדושת איך את להביא מוטל עליו הרי
"בעל  שהוא לו ולהראות דעתו, את להשמיע כדי גוי, עם ויכוחים עורך ולכן כולו, העולם בכל האלקות

שכתוב  מה שיקויים כדי אלא כמובן... שלו, ה"ישות" מפני (לא טוב" ו"דרשן עמי 96הסברה" כל "וראו
גדלותו... על "סמיכה" ממנו ולקבל גו'"...), הארץ

לפסוק  שיוכל כדי למדן, להיות צריך היה לזה ונוסף יראֿשמים, להיות צריך רב היה שעברו, בשנים
הוסיפו  אחרֿכך למדן; שיהיה הוא העיקר תיתי, מהיכא - שיראתֿשמים החליטו, כן ולאחרי שאלות,
צריך  זה ובשביל "בטלן"...), יקרא זאת לולי (שהרי העולם בהוויות (להבדיל) "למדן" להיות שצריך

דרי" "אכשור כאשר זה, שלאחרי ועד טפל; בדרך עלֿכלֿפנים חול, לימודי רז"ל 183ללמוד 184(כמאמר

הטפל נעשה כו'")... כמלאכים ראשונים לימודי xwir"אם ולמעט החול בלימודי להרבות שהתחילו -
ילמד  אם מהֿשאיןֿכן אקדמי", "תואר יקבל לא - חול בלימודי "קיצורים" ילמד אם שכן, הקודש,

"סמיכה"... לקבל יוכל עדיין - קודש בלימודי "קיצורים"

חדש: ענין עתה ניתוסף זה ובכל

רבינו  משה עד איש מפי איש היתה ה"סמיכה" שקבלת הסדר, היה סמיכה 185פעם שנתבטלה לאחר ;
סתם; למדן מרב ה"סמיכה" קבלת היתה ואחרֿכך הדור, גדולי מיוחדים, רבנים המסמיכים היו - זו

ולאחרי  יותר; רב ממון אביו נתן שעבורו מהמוסד ה"סמיכה" קבלת להיות התחילה זה לאחרי אך
ה"ּפרעזידענט"... של מאשתו ה"סמיכה" קבלת להיות התחילה זה,

האריז"ל - בכתבי שכתוב מה מדור 186כידוע גלגול (שהוא דמשיחא דעקבתא דרא לדורנו, בנוגע
ה"ּפרעזידענט", של אשתו אל שלו ה"רבנית" הולכת וממילא לנשותיהן, נשמעין שיהיו מצרים), יציאת

ל"ראביי"... אותו שימנה ה"ּפרעזידענט" על פועלת -והיא ַ

ישראל; מבני אשה או מאיש "סמיכה" לכלֿהפחות זו הרי אופן, ובכל

יאמר (הכומר) ה"גלח" שכאשר - חדש סדר בזה יהיה מעתה ויש אמנם, טוב, ו"דרשן" "דברן" שהוא
"אותו  של בעניניו בקי להיות עליו - מה"גלח" מחמאה לקבל כדי (שהרי האיש" "אותו אודות ידיעה לו

הרמב"ם  עליו שכותב (כפי המשוגע" "מחמד שאמר ענינים אודות וגם הוא 187האיש"), ראוי אזי - (
ה"גלח"!... עלֿידי שהוסמך מאחר רב, להיות

עם  (עלֿכלֿפנים חומש פסוק שיקרא מוטב האפיקורסים, בספרי קריאה שתמורת לו אומרים וכאשר
("ביזי") "עסוק" שהוא טוען - ערוך' שולחן ב'קיצור סעיף או יעקב", ב"עין קטע או אנגלי), תרגום
עסקן  היה - ציבור בצרכי עסוק להיות רצונך אם הענינים... מכל הוא פטור וממילא הרבים, בצרכי

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

וש"נ.183) ב. לט, יבמות
הערה 184) 281 ע' חט"ו לקו"ש (וראה ב קיב, שבת ע"פ

וש"נ). .14
רפ"ד.185) סנהדרין הל' רמב"ם ראה

הגלגולים 186) שער ד. ג, שמות להאריז"ל וסה"ל ל"ת ראה
כ. הקדמה

תימן.187) באגרת
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אפילו  יהודי, בספר לעיין פנאי מוצא כשאינך רוחני, ומנהיג "רב" להיות אתה חפץ למה אבל ציבורי,
ה  ויודעבשפה האיש", "אותו שאמר מה יודע שהוא לגויים להראות כדי ולאידך, שנאמר אנגלית?!... מה

ה"חוקה" על לשמור כיצד ויודע ("קאנסטיטושאן"), פנאי!ב"חוקה" לו יש זה בשביל - ָ

לימודי  עבור זמנו כל את שהקדיש בשעה בה ("ראביי"), בישראל רב להיות כזה אדם יכול ַכיצד
שתשיב" מה "דע מצד (כנראה מינות בספרי עצמו ופיטם של 188חול, ענינים על ימיו כל את ומאבד ,(...

בזה!... וכיוצא הגוף בריאות של ענינים על היותר, ולכל בכך, מה

הבליט  לא עתה עד - גויים!... עם בויכוח ישראל בני את לייצג שמתיימר זה שהוא אלא עוד ולא
("למשפחותיכם" במשפחתו לא בגלוי, יהדותו להיות 157את הוא צריך - לויכוח בנוגע אבל ברחוב; ולא (

לאפיקורוס!... להשיב לו שיסייעו דשמיא, לסייעתא לזכות שרצונו אלא עוד ולא שינצח, וסבור הראשון,

- גו'" לבבכם אחרי תתורו "ולא התורה, מן איסור בזה שיש פוסק שהרמב"ם לו אומרים וכאשר
במי רק אמורים שהדברים הוא, לו טוען יש למלכות, מקורב להיותו - הוא אבל למלכות, מקורב שאינו

"ארגון שייכות נשיאת ועם ּפרעזידענט"), ("ווייס הנשיא" "סגן ועם ("ּפרעזידענט") ה"נשיא" עם
של  "ּפרעזידענט" ראביי", גבי על "ראביי להיות בו ובחרו מעם, נבחרים יהודים שהתאספו ועד ַַהנשים",
ומוכרח  כתפיו, על מוטל הכל הרי - בישראל" "גדול שהוא פוסקים יהודים שהרי כך, הרבני... הארגון

האלקים!... באור העולם את להאיר הוא 

דבר של שלאמיתו בשעה בה - חירותנו" "זמן לרגל העולם את להאיר שצריכים טוען envrהוא `ed
בןֿחורין: אינו

("פרידאם"), ב"חירות" חפצים אם - ישראל בני אצל אבל חירות; של שונים אופנים יש - גויים ָאצל
"עיתונים" קריאת בויכוחים, השתתפות ל"קאלעדזש", הליכה עלֿידי (לא היא לזה היחידה הדרך ַהרי

עלֿידי אלא) קיצורים, dxezdוספרי cenil רז"ל כמאמר בתלמוד 189, שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין
תחלה  בתורה "ברכו - התורה ברכת ובהקדמת את 190"תורה", לנו ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר -

תורתו".

ושההבדלה  חורין"), "בן של ההנהגה היפך (שזהו ב"גטו" לחיות שאיֿאפשר טוען הוא ואילו
ולשם  באירופא, לחיות יכול היה ב"גטו" לחיות רצונו ושאם ("דיסקרימינאציע"), "אפליה" היא ַמהגויים

ב"אמריקא"!... לחיות צריכים מה

.ÊÏ הפסח ושחטו למשפחותיכם צאן לכם וקחו מעבודהֿזרה) (ידיכם "משכו - ההוראה באה זה ועל
וגו'":

גם  כולל מהגויים, ומסתלק שבורח - מעבודהֿזרה" ידיכם ד"משכו באופן היא יהודי של עבודתו
שבקרבו  בחרתנו",191מהגוי ש"אתה ומאמין ל"גטו" שייך שהוא ויאמרו עליו שילעגו לו איכפת [ולא

ש"אפילו  בידעו הוצאותיו, את לכסות לו מסייע שהיה ("דיגרי") אקדמי" "תואר להשיג משתדל ולא
לי'" מנו משמיא גרגותא הפסח.192ריש לשחוט יכול ואז ,[

וכל  ביתו לבני בנוגע גם "למשפחותיכם", הכתוב: כהמשך אלא לעצמו, בנוגע רק לא מתנהג וכך
רוחני" ו"מנהיג "מנהל" "מלמד", "רב", אודות כשמדובר ובפרט - הרחב ובמובן הפסח, על עמו הנמנים

השפעתו. תחת הנמצאים אלו כל את גם כולל זה הרי

"והגעתם  הכתוב: כהמשך אלא יהודי, שהוא ניכר לא לרחוב שבצאתו באופן בצנעא, נעשה לא זה וכל
המזוזות" שתי ואל המשקוף מתנות"193אל חזקה"194("שלש הוי זימני "בתלת פעולה 195, שזוהי והיינו ,
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מי"ד.188) פ"ב אבות
מ"ב.189) פ"ו אבות
וש"נ.190) א. פא, נדרים
ב.191) קה, שבת ראה

וש"נ.192) סע"א. נח, ברכות
כב.193) יב, בא
עה"פ.194) פרש"י
ע"ב.195) ריש קו, ב"מ
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כ  בניו), ולבני לבניו לו, שכאן נצחית, ידע  המשחית" ה"מלאך ואפילו ברחוב, גם ניכר הדבר שיהיה ך,
המדינה! של ה'עבודהֿזרה' את ששחט יהודי גר

מוקף  שיהיה כך המזוזות, שתי ועל המשקוף על הפסח מדם ליתן דעתו על עולה לא - הוא אבל
כזה?!... דבר לתבוע אפשר איך וכי - ה'עבודהֿזרה'. את שחטו ביתו ובני שהוא בהכרזה הצדדים מכל

חיוב  צדק' ה'צמח ולדעת הידור, זה הרי המתנגדים לדעת (שאפילו זקן לובש; אינו - ארוך בגד
אינם 196דאורייתא  ביתו בני שאפילו עד לכת", ד"הצנע באופן הוא נוהג - לציצית ובנוגע לו; אין - (

יהודי... שהוא יודעים

השלימות; בתכלית בזה שיצליחו וחפץ חול, לימודי ללמוד ל"קאלעדזש" הוא שולח - ילדיו ַאת
מאות  כמה לפני - "מודרני"! לא זה חסֿושלום, - בתו) (עבור נכרית ופאה בנו) (עבור לזקן בנוגע אבל
"רחמנא  - אליו בנוגע אבל "ענין", זה היה שנים...) מאות כמה לפני כמו שמתנהגים אלו אצל (וכן שנים

בעי" ("סאסייעטי"),197ליבא מה"חברה" חלק להיות עליו - הגוף? חיצוניות נראה כיצד לו איכפת ומה ,ָ
ב"גטו"!... לחיות שאיֿאפשר וכאמור,

"שמע  הוא מכריז - הלבנה בכיפתו לבוש בהיותו - ביוםֿהכפורים ("סערמאן") ה"דרשה" ָבשעת
באמרו  בגויים, להתגרות שלא הוא נזהר - לרחוב כשיוצא הכיפורים, יום במוצאי מיד אבל ישראל";

מגילה  במסכת מפורשת גמרא בו"...198שזוהי תתגרה אל לו משחקת שהשעה רשע ראית "אם :

של  קורטוב בו שאין כבוד של ענין כל המדינה, עניני כל אודות מדובר כאשר זאת, ולעומת
הוא  צריך - גויים עם ("דייאלאג") ל"דוֿשיח" בנוגע כן וכמו הראשון! להיות הוא נאבק - ַָיראתֿשמים

הגדולים...להיות ה"קאלעדזשעס" מכל אקדמיים" "תארים לו יש שהרי אלא הראשון, יהודים של לא - ַ
ולימודי  קודש לימודי בהם שמעורבים יהודיים "קאלעדזשעס" שיהיו אפשר אי שהרי דוקא, גויים ַשל

הלבבות' ב'חובת שכתוב מה ועלֿדרך לא 199חול, כך אחד, בכלי ומים אש ישכנו שלא ישכנו שכשם
יחד  לשכון יכולים ה' ויראת ה' אהבת (ורק הזה עולם ועניני ה' אהבת אחד ).200בלב

.ÁÏ!ומצפצף פה פוצה שאין - בזה גדולה הכי וה"צרה"

מאדע"), א ("געווארן "אופנתי" כבר שנעשה דבר שזהו באמרם זה, ענין אודות לדבר שחוששים ַָָישנם
להטות" רבים שיהיו 201ו"אחרי ו"מוטב הזמן", עם "לחיות וצריכים ב"אמריקא", שנמצאים גם ומה ,

כו'" כו'.202שוגגין יותר גרוע אינו שהמצב ֿ הוא להקדושֿברוך ומודים ,

הויכוחים, מתקיימים שבפועל שכיון באמרם, בזה, התעסקותם את שמתרצים "ממוצעים", גם וישנם
הרי קלקול, מהם לצאת ה ועלול אל שילך מופיע ויכוח מוטב ששמו "בןֿתורה", אלא) "עםֿהארץ", (לא

"אורטודוקסי"... ארגון של שם מתנוסס שלו "דףֿהשער" שעל בספרון

"קרסוליו" שגם (אף לקרסוליו הגיעו שלא תלמידיו, אחריו ימשכו מזה שכתוצאה למרות - [וזאת
שהרי  ידיעתו), וללא אותו לשאול (מבלי לשם ילכו הם וגם לארץ...), מתחת למטה טפחים יו"ד הם

כו'" שמים שם "ונמצא לשם, הלך שלהם השם!].jtid-203ה"ראביי" קידוש ַ

יתברך. ה' בעזרת מצליחים היו זה, ענין נגד בפומבי יוצאים היו  שאילו - היא האמת אבל

.ËÏ הגאולה גם תהיה (שדוגמתה מצרים ליציאת בנוגע גם מודגש לעיל האמור שהענין להוסיף, ויש
נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי שכתוב כמו ):48העתידה,
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(196138 ע' ח"ח התוועדויות - מנחם תורת בארוכה ראה
וש"נ. ואילך.

רפא,197) ח"ג ב. קסב, ח"ב זהר ובפרש"י. ב קו, סנהדרין
ב.

וש"נ.198) ב. ו,

כה.199) אופן פ"ג ח שער
ה.200) ו, ואתחנן ספרי
ב.201) כג, משפטים
וש"נ.202) א. ל, ביצה
מי"א.203) פ"א אבות
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ביותר  גדולים חכמים היו מצרים וחרטומי שפרעה חכמה 204ידוע ענינו רבינו שמשה וכיון היה 205. ,
להתנהג  ואיך המצריים דרכי וידע פרעה, בבית נתגדל עצמו רבינו שמשה (ובפרט ויכוח עמהם לנהל יכול
בוודאי  ואז האלקים, הוא ישראל אלקי ורק ממש, בהם אין מצרים שאלהי להם ולהוכיח כו'), עמהם

הטוב. מרצונם לו מצייתים היו

אחדות  שעות במשך אלא המכות), עשר שנמשכו (כפי חדשים י"ב נמשך הדבר היה לא שאז גם ומה
בני  עם יחד והולכים מתגיירים והיו בויכוח, מנצחם והיה מצרים, חרטומי כל את יחד לקבץ יכול היה

התורה! את לקבל ישראל

ועוד: זאת

טובעין  ידי "מעשה הקדושֿברוךֿהוא אמר שירה, לומר כשרצו יםֿסוף, קריעת בעת פסח, של בשביעי
שירה" אומרים ואתם עם 206בים מתווכח רבינו משה היה רק אילו זאת, לחסוך אפשר היה והרי ;

המצריים!

קודשאֿבריךֿהוא  עביד ש"לא - זה שלפני המכות שאר כל וכן בכורות, למכת בנוגע ועלֿדרךֿזה
למגנא" המכות!207ניסא דעשר הנסים בכל צורך היה לא המצריים, עם מתווכח משה היה אילו -

את  הכניס שמשה שבעלֿפה, בתורה ולא שבכתב בתורה לא מקום, בשום נרמז לא ואףֿעלֿפיֿכן,
המצריים! עם בויכוחים עצמו

צריכה  עמהם ההנהגה אלא לא! התורה: אומרת - כו' בויכוחים המצריים עם להכנס מציעים כאשר
גו'" אותותי את ד"והרביתי באופן דוקא .208להיות

עלֿידי  זאת יפעל שמשה יותר נקל היה מצרים דיציאת הענין שמצד אף כי, - לדבר ומהטעמים
כו'", מנוול עם "המתאבק בבחינת הוא הויכוח עצם הרי עצמו, למשה בנוגע מכלֿמקום, כו', ויכוחים

לעיל. כנזכר

"דעת  התעוררות מצד זאת שיפסיקו והלואי - אלו. בימינו הויכוחים ענין לשלילת נוספת ראיה ומכאן
מצרים ה  ביציאת שהיה - ומצב למעמד להגיע יצטרכו ולא וברחמים, בחסד עצמם, ישראל בני של קהל"

ישראל") של כרחם ("על יגרשם" חזקה ש"ביד הרי 209- למלכות", "קרוב שהוא טוען שהלה אף שכן, ,
עלינו  לא בבזיונות לדלת מחוץ ישליכוהו סוף כל סוף ואדרבה: אחריו... רודפים שהגויים באופן זה אין

געדאכט"). קיינעם פאר ַַ("ניט

.Ó!?האמת עלֿדרך העולם אומות את יעמיד מי היא השאלה מאי, אלא

לזה, ומוכשרים והמסוגלים התורה בלימוד השקועים אלו עלֿידי להיעשות יכול זה ענין ובכן:
זה. בענין לעסוק שעליהם כשירגישו

גם  (כמבואר גו'" אהפוך "אז היעוד לקיום הזמן שזהו הימין, קץ בעת הדבר יתקיים - ובעיקר
בגירות,210בתניא  לעסוק מצוה שום אין - ובינתיים ;(

הזה בזמן עצמו מדעת להתגייר  שבא  מי  גם לפני211[ואדרבה: הנה אותו - "ומודיעין אותו שמקבלים
חמורות מצוות ומקצת קלות מצוות להתגייר מקצת שבאת ראית מה לו ו"אומרים עמו מתווכחים כו'",

],212כו'"
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בלקו"ת 204) הובא סע"א. קכה, בזח"א הנעלם מדרש ראה
יו"ד. ה, מלכיםֿא גם וראה צו. ס"פ

ובכ"מ.205) א. יז, עקב לקו"ת ראה
סע"ב.206) יו"ד, מגילה
(207966 ע' ח"ג בלקו"ש (נעתק ח דרוש הר"ן דרשות ראה

ועוד. ב. נג, שבת וראה .(3 הערה

ג.208) ז, וארא
(ובפרש"י).209) שמות ס"פ
ספל"ו.210)
(יבמות 211) כלל גרים מקבלים אין - המשיח לימות משא"כ
ב). כד,

א.212) מז, שם
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שהביאה  ההנהגה שזוהי גו'", לכם וקחו ד"משכו באופן להיות צריכה שההנהגה - לעיל וכאמור
גו'" האלקים את ד"תעבדון החירות - האמיתית היא 83לחירות זו שהנהגה - אלה בימינו ועלֿדרךֿזה ,

- ובגשמיות ברוחניות הרחבה מתוך - שנלך עלֿידיֿזה וברחמים, בחסד שתהיה הגאולה, את שתביא
הגאולה, את תביא זו והנהגה ישראל, בני בקרב פשרות בלי יהדות ונפיץ הוי', תורת ונלמד הוי', בדרך

מש  עלֿידי אלא עלֿידינו, לא אבל - גו'" אהפוך ד"אז היעוד יקויים ממש.שאז בימינו בקרוב צדקנו, יח

***

.‡Ó האחרון פסח של (אחרון תרכ"ה פסח של באחרון צדק' ה'צמח דברי אודות ח) (סעיף לעיל דובר
יגאל  שהקדושֿברוךֿהוא האחרונה הגאולה על הוא פסח של דאחרון שהיוםֿטוב הסתלקותו), לפני

צדקנו. משיח עלֿידי האחרון הגלות מן אותנו

ובהקדמה:

ומתאימים  הדברים מיוסדים בודאי מכלֿמקום, לילדים, נאמרו הנ"ל צדק' ה'צמח שדברי אףֿעלֿפי
והיינו, אמת, דבר זה הרי בזה), וכיוצא לילדים רק (אפילו אמת" "איש שאומר דבר שכן, התורה, עלֿפי
 ֿ ועלֿאחת התורה", "שר עלֿידי נאמרו כשהדברים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אמת', 'תורת עלֿפי שמתאים
שהדברים  בודאי הרי - שלאחריו ישראל נשיאי עלֿידי הדברים ונמסרו בישראל, נשיא כמהֿוכמה

אמת'. 'תורת עלֿפי מתאימים

של  דשביעי שני יוםֿטוב להיותו הוא פסח של דאחרון להיוםֿטוב הפשוט שהטעם אף דידן: ובנדון
צדקנו. משיח עלֿידי לבוא העתידה הגאולה מצד הוא שהיוםֿטוב הענין גם בו יש - פסח

התורה  שבפנימיות הענינים דתורה:213וככל בנגלה גם הדבר מרומז -

גו'" לעמוד בנוב היום "עוד מפטירין פסח של היתה 214באחרון פסח שבליל "לפי הדבר, וטעם ,
סנחריב" של .215מפלתו

שנאמר  פסח, של ראשון בליל היתה סנחריב מפלת הרי מובן: אינו לכם 216ולכאורה יהיה "השיר
פסח? של לאחרון שייכותה ומה חג", התקדש כליל

בזה  :217והביאור

רז"ל  אמרו חזקיה שעל וכיון חזקיה. עלֿידי היתה סנחריב לעשות 218מפלת הקדושֿברוךֿהוא "ביקש
היוםֿטוב  של השייכות על לרמז פסח, של באחרון חזקיה של נצחונו אודות מפטירין לכן משיח", חזקיה

משיח  עלֿידי לבוא העתידה הגאולה עם צדקנו.דאחרוןֿשלֿפסח

.·Ó,'צדק ה'צמח אמר האחרונה, הגאולה על הוא פסח של דאחרון שהיוםֿטוב לכך ובהקדמה
פסח  של הראשון שהלילה וביאר, פסח, של הראשון בלילה שהתחיל הענין סיום הוא פסח של שאחרון

ממצרים, הקדושֿברוךֿהוא שגאלנו הגאולה על שלנו היוםֿטוב הוא

דאחרון - להיוםֿטוב בנוגע היתה השאלה שהרי זו, בהקדמה הצורך מהו מובן אינו שלכאורה אף
האחרונה  הגאולה על הוא פסח של דאחרון שהיוםֿטוב מיד לומר לו היה כן, ואם פסח, -של

העתידה, הגאולה על הוא פסח של דאחרון שהיוםֿטוב צדק' ה'צמח דברי בין התיווך מרומז בזה כי
פסח: של דשביעי שני יוםֿטוב הפסח, חג מימי אחד הוא פסח של שאחרון הפשוט הטעם ובין 
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(213.107 ס"ע חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.

לב.214) יו"ד, ישעי'
סי"ג.215) סת"צ או"ח אדה"ז שו"ע
כט.216) ל, ישעי'

מנחם 217) (תורת בתחלתה תשכ"א אחש"פ שיחת גם ראה
- מנחם (תורת סכ"ג תשכ"ב ואילך). 244 ע' ח"ל התוועדויות -

וש"נ. .(349 ע' חל"ג התוועדויות
א.218) צד, סנהדרין
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הפסח  ימי כל של והשלימות הסיום גם) אלא בזמן, האחרון רק (לא הוא פסח של שאחרון כיון
הגאולה  של והשלימות הסיום שהיא האחרונה, הגאולה את גם כולל הוא הרי - ג) סעיף לעיל (כנזכר

ממצרים.

בזה: והענין

הזהר 48כתיב  קושיית וידועה נפלאות". אראנו מצרים מארץ צאתך צאתך 219"כימי "כימי נאמר מדוע :
כן, ואם ב'תמ"ח), שנת ניסן (בט"ו אחד ביום היתה מצרים יציאת הרי רבים, לשון דייקא, "ימי" גו'",

גו'"? צאתך "כיום הוהֿליהֿלמימר

אדמו"ר  מוריֿוחמי כבודֿקדושת בזה לבוא 220ומבאר העתידה לגאולה עד מצרים יציאת מזמן שהחל ,
נמצאים  העתידה, הגאולה באה לא שעדיין זמן וכל ממצרים, לצאת תמיד ממשיכים אמן, בימינו במהרה

רבים. לשון "ימי" מצרים", מארץ צאתך "כימי נאמר ולכן במצרים, עדיין

נאמר  כפשוטה מצרים ליציאת שבנוגע על 83כשם האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
חדש' ב'זהר וכדאיתא מתןֿתורה, היא מצרים יציאת של השיא שנקודת היינו, הזה", יום 221ההר "בכל

גם  כך - ב"מצרים" עדיין היו מתןֿתורה שעד כיון גלותא", מן לן אפיק מתןֿתורה) עד מצרים (מיציאת
השלימות  תכלית יהיה שאז לעתידֿלבוא, תהיה מצרים דיציאת השלימות שתכלית יותר, בכללות

שכתוב  כמו משיח, של תורתו בהתגלות תורה 222דמתןֿתורה, טעמי ענין שהוא פיהו", מנשיקות "ישקני
לעתידֿלבוא. שיתגלו

.‚Ó:בזה והביאור

לעם" נהיית הזה "היום כאשר מצרים, מיציאת בנוגע 223החל רק (לא ישראל של עבודתם התחילה ,
הענין  שגמר וכיון לאלקות. כלי יהיה הוא שגם העולם את להאיר - בעולם לפעול גם) אלא לעצמם,

אחד" שכם לעבדו גו' עמים אל אהפוך ש"אז העתידה, בגאולה רק גו'"92יהיה בשר כל ש"ראו ועד ,224,
חלקי  בכל שנמצאים הניצוצות כל נתבררו לא שעדיין זמן כל ממצרים; היציאה הסתיימה לא אז עד הנה

בגלות. ישראל בני גם ("שטעקן") תקועים בגלות, נמצאים שהניצוצות זה מצד הנה - העולם

שבני  כיון הרי - ישראל בני לגבי שבו) הקדושה ניצוצות (עם לעולם יש ערך איזה שלכאורה ואף
רז"ל  כמאמר העולם, של הפנימית הכוונה הם ראשית",225ישראל שנקראו ישראל בשביל "בראשית,

שבעולם, הקדושה ניצוצות עם ישראל בני קשורים לכן, העולם, את לזכך היא ישראל בני של והשליחות
ישראל. בני של בגאולה עדיין חסר בגלות, הם הקדושה שניצוצות זמן וכל

בפועל  בהלכה זה ענין גם משתקף הענינים זמן 213וככל שכל במקוה, לטבילה בנוגע שמצינו כפי -
לבשרו  טפל שהם שערות אפילו לגוף, השייך חלק לא 226שישנו אזי נטהר, ולא למים, מחוץ שנשאר ,

ראשו  אפילו כולו, האדם בלבד 227נטהר זו שלא השערות, וטהרת הראש טהרת קשורה כך כדי ועד .
להיות  מוכרחת שטהרתם זאת, עוד אלא השערות), ללא להטהר יכול אינו (שהראש בזה זה שתלויים
תחילה  אחר, חלק ואחרֿכך זה חלק תחילה לחלקים, הטבילה את לחלק אפשר אי שהרי אחת, בבת
בבת  להיות מוכרחת הטפל השער עם יחד הגוף אברי כל טבילת אלא להיפך, או הטפל, ואחרֿכך העיקר

אחת.

ישלים  ישראל עם כאשר רק אלא בשלימותה להיות יכולה שאינה - ישראל עם לגאולת בנוגע כן וכמו
עצמם), ישראל לבני ובאיןֿערוך טפלים שהם (אף שבעולם הקדושה ניצוצות את גם ויברר שליחותו את

וגו'". עמים אל אהפוך ש"אז העתידה, בגאולה יושלם זה וענין
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כה 219) סי' בהשמטות זח"א גם וראה רע"א. קעו, ח"ג
תפז). (ע' סק"ז עה"פ נ"ך באוה"ת הובא ב), (רסא,

ע'220) תש"ח (סה"מ תש"ח דאחש"פ צאתך כימי רד"ה
.(164 (ע' רפי"ב שם גם וראה .(159

יתרו.221) ר"פ
ובפרש"י.222) ב א, שה"ש

ט.223) כז, תבוא
ה.224) מ, ישעי'
ובכ"מ.225) בראשית. ר"פ ורמב"ן פרש"י
וש"נ.226) ב. ד, עירובין
ה"ז.227) פ"א מקוואות הל' רמב"ם ראה



מה d"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

.Á פעמים כמה גם 279דובר כמובא יותר, בתוקף זה הרי בפועל, מעשה עם שמקשרים ענין שכל
דתורה. בנגלה

בזמן  הפסח חג שיהא האביב", חודש את "שמור בענין כ"ה) (סעיף לעיל להמדובר בנוגע הוא וכן
בנוגע  במיוחד מודגשת בפועל למעשה השייכות הרי - לקצירה מוכנה התבואה שתהיה היינו, האביב,

לארץ). בחוץ (מהֿשאיןֿכן ישראל לארץ

והכרם  השדה בעבודת ההתעסקות ישנה ששם חב"ד, לכפר במיוחד שייך זה הרי - אלינו ובנוגע
ושביה  בצרה נתונים שהיו שנים וכמה כמה לאחרי לחירות שיצאו ישראל בני אחינו ולכן 280עלֿידי ,

במאמר  לעיל שנתבאר (כמו ובגלוי בפועל נפש מסירות מתוך להיות עבודתם ).281הוצרכה

אזיל" גופא רישא ש"בתר באופן תהיה משם שיציאתם רצון, לחירות 282ויהי היציאה שתהיה היינו, ,
ועונג, הרחבה מתוך לבב, וטוב בשמחה שם, נמצאים שעדיין ישראל בני כל אצל - הפירושים כל עם -

עלֿידי  ממש, בקרוב - שהם מקום בכל ישראל בני כל בתוככי - אצלם שתהיה האמיתית לחירות ועד
צדקנו. משיח

שליט"א  אדמו"ר כבודֿקדושת נתן - "ויתןֿלך" ואמירת הבדלה ערבית, תפלת המזון, ברכת [לאחרי
אמר: צאתו וטרם ברכה". של מ"כוס  הקדושה בידו שיחיו המסובים לכל

כולה. השנה כל על ולהמשיך תמיד"), גוטן ("א תמידי וטוב בריא קיץ טוב, ַשבוע

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת התחיל ואחרֿכך
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(279) ס"ב תש "כ  אחש "פ  שיחת -ראה מנחם תורת
וש"נ.התוועדויות  .223 ע' חמ"ב שם ואילך). 40 ע' חכ"ח

וש"נ.280) ואילך. 81 ס"ע לעיל גם ראה

(281.(193 ע' (לעיל פ"ט גו' ונחה ד"ה
ב.282) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין

d"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

.Á פעמים כמה גם 279דובר כמובא יותר, בתוקף זה הרי בפועל, מעשה עם שמקשרים ענין שכל
דתורה. בנגלה

בזמן  הפסח חג שיהא האביב", חודש את "שמור בענין כ"ה) (סעיף לעיל להמדובר בנוגע הוא וכן
בנוגע  במיוחד מודגשת בפועל למעשה השייכות הרי - לקצירה מוכנה התבואה שתהיה היינו, האביב,

לארץ). בחוץ (מהֿשאיןֿכן ישראל לארץ

והכרם  השדה בעבודת ההתעסקות ישנה ששם חב"ד, לכפר במיוחד שייך זה הרי - אלינו ובנוגע
ושביה  בצרה נתונים שהיו שנים וכמה כמה לאחרי לחירות שיצאו ישראל בני אחינו ולכן 280עלֿידי ,

במאמר  לעיל שנתבאר (כמו ובגלוי בפועל נפש מסירות מתוך להיות עבודתם ).281הוצרכה

אזיל" גופא רישא ש"בתר באופן תהיה משם שיציאתם רצון, לחירות 282ויהי היציאה שתהיה היינו, ,
ועונג, הרחבה מתוך לבב, וטוב בשמחה שם, נמצאים שעדיין ישראל בני כל אצל - הפירושים כל עם -

עלֿידי  ממש, בקרוב - שהם מקום בכל ישראל בני כל בתוככי - אצלם שתהיה האמיתית לחירות ועד
צדקנו. משיח

שליט"א  אדמו"ר כבודֿקדושת נתן - "ויתןֿלך" ואמירת הבדלה ערבית, תפלת המזון, ברכת [לאחרי
אמר: צאתו וטרם ברכה". של מ"כוס  הקדושה בידו שיחיו המסובים לכל

כולה. השנה כל על ולהמשיך תמיד"), גוטן ("א תמידי וטוב בריא קיץ טוב, ַשבוע

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת התחיל ואחרֿכך
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(279) ס"ב תש "כ  אחש "פ  שיחת -ראה מנחם תורת
וש"נ.התוועדויות  .223 ע' חמ"ב שם ואילך). 40 ע' חכ"ח

וש"נ.280) ואילך. 81 ס"ע לעיל גם ראה

(281.(193 ע' (לעיל פ"ט גו' ונחה ד"ה
ב.282) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zexeka(iriax meil)

,`nh bc erlayòìác déðéæç àì àäjeza `vnp m` mle` - ¨Ÿ£¦¥§¨©
,xeq` `ed ixd ,erlay epi`x `l la` ,eirnikéöeøLà éøîà̈§¦©§¥

õéøLàbck ed`xny bc clie evixyd `nhd bcdy xnel yi - ©§¦
.`nh `nhdn `veidy meyn exeqi`e ,xedh

:`xnbd dpcïìðî,uixyn bcyõéøLî àîè âc ,àéðúc- §¨¨§©§¨¨¨¥©§¦
eli`e ,zeige zendak xaer cilene xarznøBäè âc,cilen epi` ¨¨

`l`,íéöéa ìéèî,uixyn `nh bcy oeike ,mibc milcb odne ¥¦¥¦
el yi ekeza `vnpd bcdy s` ,xedh bc rlay epi`x `l m`
bck ed`xny ,ely xaer `ed `ny yeygl yi ,xedh bc ipniq

:`xnbd dywn .xeq`e ,xedhéëä éàxedh bcy yeygl yiy ¦¨¦
,ely xaer `ed ,`nh bca `vnpdòìác àðéæç ékm` mb - ¦£¦¨§¨©

ik ,mipta `vnpd bcd xq`i ,xedh bc rlay epi`xéàä ïðéøîà̈§¦©©
õéøLà éöeøLà éàäå àìkòéà,lkrzd ,rlay xedhd bcd - ¦©§¨§©©§¥©§¦

.`nhd bcd ly exaer `ed ,`nhd bca `vnpd xedhd bcde
:`xnbd zvxzn,úLL áø øîàbc rlay dpyna epipyy dn ¨©©¥¤

`l` ,xedh bc rlea `nhd bcd cvik epi`xy dpeekd oi` ,xedh
BàönL ïBâk,xedhd bcd z`Cøcziaéòéøä,`nhd bcd ly §¤§¨¤¤¨¥¦

bcd ly exaer did m`y ,uegan eil` qpkp xedhd bcdy gkene
.irxd zia jxca `le ,mgxa `vnp did ,`nhd

øîà àtt áø,uxzlBàönL ïBâk,xedhd bcd z`úéa Cøc ©¨¨¨©§¤§¨¤¤¥
äòéìaä,uegan eil` qpkp xedhd bcdy gkene ,`nhd bcd ly ©§¦¨

zia jxca `le ,mgxa did ,`nhd bcd ly exaer did m`y
.drilad

øîà ïîçð áø,uxzlBàönL ïBâk`edyk ,xedhd bcd z` ©©§¨¨©§¤§¨
íìLbcd ly exaer did m`e ,lecb `ede ,ezxev dxnbpy - ¨¥

lk jxck `vei did `l` ,bcd mgxa ddzyn did `l ,`nhd
.mlyedy cle

,øîà éMà áøbcdy epi`x `ly ote`a mb zwqer dpynd ©©¦¨©
,eci lr rlapy oilez mewn lkne ,`nhd ici lr rlap xedhd

y meyn ,xzeneïéöéøLî ïðéîa íéâc áBøoinn bc miclei - ¨¦§¦¨©§¦¦
gken df ixd ,`nh bc jeza xedh bc `vnpyk okle ,mdly

,exaer epi`yéîc eðéðôì òìaL éîëeepi`x eli`k df ixde - §¦¤¨©§¨¥¨¥
.xedh bc rla `nhd bcdy ji`

õéøLî àîè âc ,ïðaø eðz-e ,exaer z` cilenìéèî øBäè âc ¨©¨¨¨¨¥©§¦¨¨¥¦
ìk .íéöéaig lraãéìBnäel yi ,mivia lihn `le ,zecle ¥¦¨©¦
`ede ,micc÷éðî,eizecle z`ìëåig lra,íéöéa ìéènäepi` ¥¦§¨©¥¦¥¦

`l` ,ei`v`v z` wipnèwìî,lke` mdlóàL ,ólèòî õeç §©¥¥£©¥¤©
,íéöéa ìéènL ét ìò`ed÷éðî.ei`v`v z` ©¦¤¥¦¥¦¥¦
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המשך ביאור למס' בכורות ליום רביעי עמ' ב



מו

.`"ypz'd (giyn zcerqa) *gqt ly oexg` mei zegiyn .c"qa
בקביעות ‡ הפסח דחג המיוחדות מהמעלות .

(יום  שהתחלתו – השבוע לימי בנוגע זו: שנה
בחוץ  – פסח של אחרון (יום וסיומו דפסח) ראשון

חג  אסרו – ישראל ובארץ zayd)1לארץ , meia,
בפרשת – השבוע לפרשת .ipinyובנוגע

משיחות יום אחרון של פסח (בסעודת משיח )ה 'תנש "א 
בשבת  (הקביעות שביניהם והשייכות והקשר
בהקריאה  בהשינוי יותר מודגש שמיני) ובפרשת
הקביעות  בגלל הפסח) חג בה (שחל שמיני דפרשת
השבת  ביום חל הפסח חג שכאשר – בשבת דפסח
שבועות) שלשה (במשך השמיני" ביום "ויהי קורין

פעמים  שמונה 2שמונה "שמיני הפתגם וכידוע .
השמיני"3שמינה" ביום "ויהי קורין שכאשר ,

(שמתחילה  כולה השנה נעשית פעמים, שמונה
"ראש  הפסח, לרגלים"4מחג שמינה,5השנה שנה (

קביעות  של באופן נמשך דשמיני שהענין היינו,
כולה.6("חזקה" השנה ובכל על (

הקביעות  (ובנדו"ד התורה עניני שכל וכיון
לומר, מסתבר הדיוק, בתכלית הם טובים) דהימים
בשבת  הפסח דחג הקביעות בין ושייכות קשר שיש

הפסח). חג חל (שבהם שמיני בפרשת לקביעותו

דחג  דהקביעות והשייכות הקשר להבין וצריך
ושמיני  שבת דלכאורה – שמיני ובפ' בשבת הפסח

כידוע  שונים, ענינים ב' א'7הם הוא השבת שיום
ויום  ההיקף, ימי שבעת בראשית, ימי משבעת
כדי  ועד ההיקף, ימי משבעת למעלה הוא השמיני
כי  .. קודש שמיני ומספר חול ז' מספר ש"כל כך,

ית'"מ  אליו מיוחד זה דרגת 8ספר שגם היינו, ,
לעולם, שייכת השבת דיום mlerdהקדושה zenily,

שבת 9כמארז"ל  באת מנוחה חסר העולם הי' "מה
בערך  ואינה מנוחה", דשמיני 10באת הקדושה לגבי

mlerdn dlrnly."'ית אליו "מיוחד ,

דפסח · הקביעות מעלת תחילה לבאר ויש .
העומר: לספירת בנוגע שמצינו בשבת שחל

הפסוק  גו'11על השבת ממחרת לכם "וספרתם
במדרש  איתא תהיינה", תמימות שבתות 12שבע

ושכני' ישוע שאין בזמן תמימות) (הן "אימתי
הרוקח  (בשם כהונה במתנות ופירש ):13ביניהם",
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שחזרו  שי' לקהל – פסח של אחרון ליל שיחת גם כולל (*
בנ"י  לבקר הולכים שביו"ט שנים מכו"כ כנהוג מה"תהלוכה",
להוסיף  כדי שכונות, בכו"כ ובתיֿמדרשות שבבתיֿכנסיות
שכונות), שבשאר מבנ"י רבים עם ההתאחדות (ע"י החג בשמחת
לב"), משמחי ישרים ה' ("פיקודי תורה דברי אמירת ע"י ובפרט

התורה. ופנימיות דתורה נגלה
דשבת 1) והסעודות כלל, חמץ בו אין בשבת שכשחל ולהעיר,

לחג  והשייכות ההמשך יותר ניכר שבזה דוקא, מצה באכילת הם
הפסח.
פעמים.2) חמשה שבועות*) ב' (במשך – הקודש ובארץ

העילוי  גם (וכולל הענין עיקר נשלם החמישית שבפעם וי"ל,
בעומר  הל"ג שער (סידור בכ"מ המבואר ע"ד – השמינית) דפעם
נשלם  החמישית, ספירה שבהוד, הוד שבספירת ואילך) א דש,

החמישים). דיום העילוי גם (כולל דספה"ע הענין עיקר
וש"פ 3) אחש"פ שיחת .297 ע' ח"ז בלקו"ש ונת' הובא

ועוד. ותשמ"ח. תשמ"ה שמיני
א.4) ד, שם ר"ה. מס' ריש
על 5) נמשך ממנו נמשך – לרגלים" השנה "ראש ולהיותו

לרגלים" השנה ל"ראש עד שביניהם) הימים (ובכל הרגלים ובכל
נמשך  ויו"ט רגל שמכל לכך נוסף כלומר, השנה). (בכל שלאח"ז
הרגל  עד לשמחה") ("מועדים היו"ט של הכללי ענינו
הכללית  ההמשכה נעשית ב), צח, ברכה לקו"ת (ראה שלאחריו**

לרגלים". השנה ב"ראש הרגלים לכל
של 6) רצופים  ימים בג' ד"חזקה" התוקף מהדגשת להעיר

zrcl ± minrt 'aa mb `id dwfgy xirdl (*iax.a"r yix ,ew n"a)
iax lk" ,i"`l cgeina jiiyy ,(p"yel`xyi ux`nmi`pz xcq) "

.(n"kae .c ,fiw `"ezl zetqed d`xe .cere .eteqa mi`xen`e
id ly ihxtd epipre (**h"eil cr ("epzexg onf" ± gqtd bga) h"edf

.(cere .80 'r b"g g"nyz zeiecreezd mb d`x) f"g`ly dpya

כסלו), (י"ט לחסידות בר"ה השנה***, דראש בהקביעות קדושה
ג"פ. – השנה) כל על התורה דקבלת (הקיום הפורים**** ובימי

ביום 7) ויהי בד"ה ונת' הובא ס"ט. ח"א הרשב"א שו"ת ראה
ועוד. ותש"ה. תש"ד תרע"ח, השמיני

ביום 8) ויהי בד"ה ונת' הובא (שמיני). פרשתנו ריש יקר כלי
הנ"ל. השמיני

ויכל).9) (ד"ה א ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י
שם. ובמת"כ ט פ"י, ב"ר וראה

קודש.10) לגבי דחול הערך ריחוק ובדוגמת ע"ד
טו.11) כג, אמור
"כתוב 12) (ובפרש"י): ב סה, במנחות ועד"ז – ג. פ"א, קה"ר

שבתות  שבע אומר אחד וכתוב יום, חמישים תספרו אומר אחד
בשבת  להיות שחל ביו"ט כאן כיצד, הא תהיינה, תמימות
להיות  שחל ביו"ט כאן תהיינה), תמימות שבתות שבע (מיתוקם
אבל  שלימות)". שבועות ולא יום בחמישים קרא (מיתוקם בחול
ס"ל  לא ולי' בקש, לדחותו להבייתוסי כן אמר שריב"ז אפ"ל שם

.(6 הערה 96 ע' חי"ב לקו"ש (ראה הכי
סרצ"ה.13) עומר בהלכות

v"rnyae ,zekeqd bgc mipey`x minia mb ± ux`l uegae (***
.dpyd zlgzda (mb) t"b ± z"gnye

md h"eic minid 'ay ,"epzxez ozn onf"a mb ± ux`l uegae (****
.zayd mei ixg`l cin
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ויתחילו  בשבת פסח יבוא בשבת, ניסן ר"ח "כשבא
תמימות  הן השבתות ואז שבת, במוצאי בספור

בראשית" ימי .14כששת

במק"א  ד"ממחרת 15ונתבאר שהפירוש שאף
כדעת  שבפסח, השבת ממחרת (לא הוא השבת"

"ממחרת אלא) כשפסח h"eid"16הבייתוסים, (גם
והפירוש  השנים), כברוב השבוע, באמצע חל
ימי  כששת "תמימות (לא הוא תמימות" ד"שבתות

שלימות שבועות אלא) (שלא mpipnaבראשית",
אחד  יום zrl)17החסיר zrnae שאתה ("בזמן

מבערב" לימנות ש 18מתחיל כיון מ"מ, – הכתוב )
ממחרת לכם "וספרתם שבע zaydמדייק גו'

zezay חל פסח שכאשר מובן, תהיינה", תמימות
("ממחרת  שבת במוצאי לספור ומתחילים בשבת
יותר  גדולה שלימות נעשית כפשוטו) השבת"
ימי  כששת (גם) "תמימות תמימות", בה"שבתות

שבתמימות  תמימות .19בראשית",

שהציווי  הטעם מהו והסבר: ביאור ודרוש
העומר mipydדספירת lkay בלשון בתורה נכתב

ששייכת יתירה שלימות zecgeinשמדגיש mipya
ממחרת  לכם "וספרתם – בשבת פסח חל שבהם

zaydשבע שהתחלת zezayגו' – תמימות"
"ממחרת היא "ואז zaydהספירה (כפשוטו), "

zezayd?"בראשית ימי כששת תמימות הן

(שנרמזת  דשבת שהשלימות לומר, ומסתבר
ממחרת לכם "וספרתם הכתוב גו'zaydבלשון

הענין zezayשבע לכללות שייכת תמימות")
השנים  בכל העומר זה 20דספירת שענין אלא ,

בשבת  חל כשפסח יתירה בהדגשה ומזה 21מתגלה ,

העומר  דספירת הענין לכללות בנוגע גם למדים
כדלקמן. השנים, בשאר

"וספרתם ‚ הכתוב בלשון הדיוק בהקדם ויובן .
מיום zxgnnלכם ולא שלפניו, היום (ממחרת גו'"

היא22פלוני  העומר שספירת – (gqtd zxgnn–
להבין: צריך דלכאורה

והפסיחה  הדילוג (ע"ש הפסח שחג )23ידוע
"נגלה  – מהעולם שלמעלה אלקות גילוי 24ענינו

(בכבודו  הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם
ענינה 25ובעצמו  העומר ספירת משא"כ וגאלם", (

(שכלולים  המדות ז' והעלאת בבירור האדם עבודת
שבכל  שבמלכות, מלכות עד שבחסד מחסד מז',
הן  פרטית), דמדה הבירור נעשה הימים ממ"ט יום
העולם  בירור והן האדם, שבנפש המדות בירור
בנוסח  (כמ"ש דלמעלה המדות ז' ע"י שנברא כולו
עמך  נפשות "שיטהרו ספה"ע: שלאחרי התפלה
ועל  מעלה, של בקדושה ואתקדש ואטהר .. ישראל

העולמות"). בכל רב שפע יושפע זה ידי

וחלוקים  שונים ענינים הם וספה"ע שפסח וכיון
ממחרת  היא העומר שספירת ההדגשה מהי – זמ"ז

ל)הפסח? ובהמשך (בסמיכות

בדיוק  יותר מודגשת זו ששאלה להוסיף, ויש
"ממחרת ממחרתzaydהלשון (ולא "h"eid שחג ,(

בין  החילוק שהרי – "שבת" בשם כאן נקרא הפסח
השנה  "ראש הפסח, בחג (שהתחלתם ימיםֿטובים

הימיםֿטובים 4לרגלים" שקדושת הוא, לשבת, (
כמ"ש  האדם), (עבודת בב"ד ה'26תלוי' "מועדי

אתם" תקראו בי' "קרי אותם", תקראו ,27אשר
לזמנים" דקדשינהו אינהו שבת 28"ישראל משא"כ ,

וקיימא" מדגיש 29ש"מקדשא ואעפ"כ (מלמעלה),
) העומר שספירת mc`dהכתוב zcear היא (
ובהמשך  (בסמיכות "?zaydל)"ממחרת
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נקט,14) לסימן – ביניהם" ושכני' ישוע שאין ו"בזמן
פסח  כשחל לעצרת פסח בין עבדו לא ושכני' דישוע שהמשמרות

.36 הערה לקמן וראה שם). הרוקח בשם (מ"כ בשבת
(15.145 ע' חכ"ב שם. חי"ב לקו"ש
עה"פ.16) ופרש"י תו"כ ואילך. ב סה, מנחות
סכ"ג.17) סתפ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראה
עה"פ.18) ופרש"י תו"כ א. סו, מנחות
ע"ד 19) יתירה, שלימות על מורה "תמימות" שהתואר להעיר,

חודש  את "להביא תמימה", "שנה בפירוש א) לא, (ערכין דרז"ל
ומזה  שלימה, שנה נחשבת העיבור חודש לולי שגם העיבור",
בהשבתות, יתירה שלימות תמימות", "שבתות הפירוש גם מובן
ע' תרס"ו המשך תתעא. ע' אמור אוה"ת (ראה בשבתו שבת ע"ד

ריח).
שאז 20) כפשוטו, השבת ממחרת אינה הספירה כשהתחלת גם

בראשית. ימי כששת תמימות אינם השבתות
ואז 21) כפשוטו, השבת" "ממחרת לספור שמתחילים

בראשית. ימי כששת תמימות הן השבתות

(22" – הכתוב התנופה".meinכבהמשך עומר את הביאכם
ועוד.23) יג. שם, יא. יב, בא, פרש"י ראה
הגש"פ.24) נוסח
כו',25) הצמצום לפני שהוא כמו דא"ס מל' בחי' הוא "כבודו

דא"ס  מל' מבחי' גם שלמעלה אוא"ס עצמות בחי' היינו ובעצמו
ועוד). עה. ע' אעת"ר (סה"מ כו'"

ב.26) כג, אמור
אתם).27) (ד"ה א כה, ר"ה פרש"י
א.28) מט, ברכות
א.29) יז, ביצה
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בזה:„ הביאור לומר ויש .

הפסח  לחג העומר דספירת השייכות בהדגשת
היא gqtd(שספה"ע zxgnn התוכן מרומז (

האדם  שעבודת – העומר שבספירת והחידוש
לגדרי  השייכים בענינים רק (לא היא (ספה"ע)
הענינים  וגילוי בהמשכת גם) אלא והעולם, האדם
חג  שעניני היינו, והעולם, האדם מגדרי שלמעלה
הקב"ה, ע"י שנתגלו מהעולם שלמעלה הפסח
ע"י  ובעולם) (באדם בפנימיות ויתגלו יומשכו
יחד: גם המעלות ב' ישנם שעי"ז האדם, עבודת
זה, עם וביחד מהעולם, שלמעלה אלקות גילוי
האדם  עבודת וע"י העולם בגדרי וחודר נמשך

בעולם.

לכם  "וספרתם בפסוק ומבואר מרומז זה וענין
תהיינה  תמימות שבתות שבע גו' השבת ממחרת
יום": חמישים תספרו השביעית השבת ממחרת עד

מבחי' פירושו השבת" dlrnly"ממחרת
zaydn30 מהשלימות גם שלמעלה בחי' היינו, ,

וזהו  העולם. מגדרי לגמרי למעלה (שבת), דעולם
בלשון  הפסח לחג השייכות מדגיש שהכתוב הטעם
להורות  – היו"ט" "ממחרת ולא השבת" "ממחרת
רק  (לא למעלה שהוא הפסח דחג הגילוי מעלת על
גם) למעלה אלא בנ"י, בעבודת שתלוי מיו"ט,
מגדרי  לגמרי למעלה וקיימא", ש"מקדשא משבת

העולם.

– השבת" ממחרת לכם "וספרתם ועז"נ
שלמעלה  מהבחי' להמשיך היא דספה"ע שהעבודה

" העולם, zaydמגדרי zxgnn ותחדור שתתגלה ,"
" העולם, zezayבגדרי ray שבע)" ועי"ז ,"

שבתות" שב"שבע כיון תהיינה", תמימות שבתות)
חדורים  שנעשים ועד ונתגלה נמשך העולם) (גדרי

("תמימות") האמיתית מגדרי בהשלימות שלמעלה
העולם.

השביעית  השבת ממחרת "עד בכתוב וממשיך
לבחי' באים שעי"ז – יום" חמישים תספרו
השבת  ("ממחרת השביעית מהשבת יותר שלמעלה
("תספרו  החמישים שער שזהו"ע השביעית"),
המדות  לשבעת ערוך שבאין דבינה, יום") חמישים
האמיתית  השלימות וזוהי העולם, נברא שבהם

("שבע  דספה"ע העבודה ע"י שנעשית דהעולם
תהיינה") תמימות בו 31שבתות ומתגלה שנמשך –

הגילוי  שזהו העולם, מגדרי שלמעלה הבחי' גם
.32דמתןֿתורה 

בשבת:‰ שחל בפסח בגלוי ניכר זה וענין .

רק  נתפרש שבמדרש שאף – ובהקדים
בספור  שכש"יתחילו הספירה, דימי השלימות
ימי  כששת תמימות הן השבתות ואז שבת, במוצאי
פסח  כשחל היא זו שמעלה כיון מ"מ, בראשית",
בפסח  גם היא שהשלימות לומר, מסתבר בשבת,

"כששת 33עצמו  תמימות" ד"שבתות להפירוש כי, ,
(פסח) ה)שבת" ד"(ממחרת הפירוש בראשית", ימי

בראשית" שבת "(ממחרת) שחל 34הוא (פסח
בשבת).

בזה: וההסברה

בגלוי  ניכר בשבת כשחל – הפסח לחג בנוגע
דשבת  השלימות לגבי גם (פסח) והפסיחה הדילוג

השבת" למעלה 35("ממחרת ופסיחה דילוג היינו, ,(
mlerd ixcbn.

הספירה  שכשהתחלת – הספירה לימי ובנוגע
ואז  כפשוטו) השבת" ("ממחרת שבת במוצאי היא
ניכר  בראשית, ימי כששת תמימות הן השבתות
("ממחרת  העולם מגדרי שלמעלה שהבחי' בגלוי

וחודרת נמשכת mlerdהשבת") ixcba ימי")
בראשית").

הענין  שבכללות הקצוות שב' מובן ומזה
שלמעלה  בחי' גילוי – השנים) (בכל דספה"ע
בגדרי  והמשכתה השבת", "ממחרת מהעולם,
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ע'30) ספיה"ע ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר ראה
וש"נ. ואילך. תקעט

(31df oirne,שמלמעלה הקדושה על שנוסף – שבת בכל
האדם, עבודת ע"י יותר נעלית קדושה נמשכת וקיימא", "מקדשא
לשבת  "וקראת ח), כ, (יתרו לקדשו" השבת יום את "זכור כמ"ש
"המענג  סע"א) קיח, (שבת חז"ל ובלשון יג), נח, (ישעי' עונג"

.46 הערה לקמן וראה שם). אמור אוה"ת (ראה השבת" את
אוה"ת 32) גם וראה ואילך. ד יו"ד, במדבר לקו"ת ראה

ואילך). סו (ע' תמימה ה' תורת עה"פ אור) (יהל לתהלים
היא33) בשבת דפסח הקביעות השלימות zaiqואדרבה:

הספירה. דימי
ב.34) סה, מנחות
בנ"י,35) בעבודת שתלוי מ)היו"ט" (למעלה "ממחרת רק לא

(כנ"ל  וקיימא" ש"מקדשא מ)השבת" (למעלה "ממחרת גם אלא
הוא היו"ט" "ממחרת שהפירוש ולהעיר, – ע"י t"rayezaס"ד). ,

"ממחרת i"pacהלימוד משא"כ בהם, נדרשת שהתורה בהדרשות
הפשוט הפירוש הוא שגם k"ayezaהשבת" מלמעלה) (גילוי

בה. מודים הצדוקים
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ובהדגשה  בגלוי ניכרים – שבתות" "שבע העולם,
בשבת  שחל .36בפסח

Â דימי השלימות מודגשת – יותר ובפרטיות .
שבחג  הספירה בימי בשבת שחל בפסח הספירה

עצמו: הפסח

דפסח  שני מיום – הפסח שבחג הספירה ימי
(בחוץ  פסח של אחרון עד השבת") ("ממחרת
ימים  שבעה הם – חג) אסרו ישראל ובארץ לארץ,

אחד  שבוע (והבירור)37שהם הספירה נשלמת שבו ,
(מחסד  החסד שבמדת המדות שבעת פרטי דכל
הראשונה  המדה שבחסד), מלכות עד שבחסד

יומין" כולהו עם דאזיל "יומא – (מעין 38והעיקרית
הספירה  ימי דכל השלימות ).39ודוגמת

הפסח  דחג הספירה ימי דשבעת וכשהקביעות
בהתאם  היא פסח) של אחרון עד דפסח שני (מיום
ניכרים  בשבת) חל (כשפסח השבוע ימי לשבעת

שבספה"ע: הקצוות ב' ובהדגשה בגלוי

השבת" "ממחרת מהעולם, שלמעלה בחי' גילוי
ופסיחה  דילוג בשבת, שחל דפסח ראשון ביום –
ביום  ועאכו"כ (שבת), העולם שלימות לגבי גם

הפסח  חג ושלימות (גמר פסח של שחל 40אחרון (
מגדרי  למעלה שהוא יותר עוד בגלוי שניכר בשבת,

יום להיותו לגמרי, בחי'41דפסח ipinyהעולם ,
ביחס  (אפילו ההיקף ימי משבעת שלמעלה שמיני
למעלה  ופסיחה, דילוג שענינם הפסח ימי לשבעת

מהעולם);

– שבתות" "שבע העולם, בגדרי והמשכתה
עצמו  בשבת) (שחל בפסח ופסיחה שהדילוג
לגבי  גם ופסיחה דילוג דפסח, שני מיום [שעיקרו

דפסח  ראשון בהדילוג 42יום ומוסיף והולך ,
ימי  בשבעת הוא ימים] שבעה במשך ופסיחה

mlerdהשבוע, ixcb בשבעת שנמשך אלא עוד ולא ,
נעשה ידה שעל החסד שבמדת mlerdהמדות oipa,

עולם43כמ"ש  אמרתי מובן cqg"כי ומזה יבנה",
שעיקרו  האדם, עבודת ע"י העולם לבנין בנוגע גם

החסד. מדת בבירור העבודה ע"י

Ê בנוגע – עצמו) הפסח (בחג יותר ובפרטיות .
בשבת: שחל פסח של (שמיני) לאחרון

משבעת  שלמעלה שמיני שבחי' – לראש לכל
השבת, ביום וחודרת נמשכת דפסח, ההיקף ימי

("ויכולו" השלימות נעשית ימי 44שבו ששת דכל (
– ובמיוחד (כולל העולם שלימות בראשית,

כמארז"ל  האדם, עבודת שע"י העולם 45שלימות

שותף  נעשה .. שבת בערב ויכולו האומר "כל
בראשית" במעשה ).46להקב"ה

ועיקר: ועוד
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שאין 36) "בזמן – ד"תמימות" בה"סימן" הרמז י"ל ועפ"ז
"וישע", אותיות "ישוע", ביניהם": ושכני' רומז r"yישוע נהורין,

בחי' מהעולם, שלמעלה האלקות דרגת ו"שכני'",r"keqעל ,
האלקות דרגת על רומז "שכינה", ומתלבשת zpkeyyאותיות

בחי' .r"knnבעולם,
בין  באים ושכני'" ש"ישוע הוא השנים) (ברוב הרגיל והסדר
ב"שבע  השבת" "ממחרת בחי' שהמשכת היינו, לעצרת, פסח
היא  לעצרת) פסח שבין דספה"ע העבודה (ע"י שבתות"
סוכ"ע  מבחי' וירידה השתלשלות ושכני'", "ישוע באמצעות

("שכני'"). ממכ"ע לבחי' ("ישוע")
דרגא  הקצוות, בב' השלימות (תכלית תמימות הן ו"אימתי
ושכני' ישוע שאין בזמן העולם) בגדרי שחודרת נעלית, הכי
ב"שבע  השבת" ד"ממחרת והגילוי שההמשכה – ביניהם"
דסוכ"ע  ההשתלשלות ע"י אינה לעצרת) פסח (בין שבתות"
שלמעלה  האלקות שדרגת באופן אלא ושכני'"), ("ישוע וממכ"ע
הגילוי  כי, העולם, בגדרי וחודרת ומתגלה נמשכת מהעולם
סוכ"ע  מבחי' גם יותר נעלית מדרגא הוא השבת" ד"ממחרת

"סובב לעולמות, oinlr(ששייך lk בגדרי וחודרת נמשכת ולכן ,("
וממכ"ע. סוכ"ע בחי' אמצעות ע"י שלא העולם

סו,37) (מנחות שבועי" למימני ומצוה יומי למימני ד"מצוה
א).

בשוה"ג.38) 174 ע' ח"ה לקו"ש ב. קצא, אֿב. קג, זח"ג ראה
וש"נ.

הפנימי 39) הטעם (בביאור 32 ע' חכ"ב לקו"ש גם ראה
ודוגמת  מעין – פסח של באחרון שרוי' מצה דאכילת לההידור
העבודה  כללות שלאחרי השבועות בחג הלחם דשתי השלימות

דספה"ע).

העבודה 40) שלימות) מלשון (גם והשלמת תיקון גם כולל
התוועדויות  (ראה המחנות" לכל "מאסף ע"ד – הפסח ימי דכל

ועוד). ואילך. 108 ע' ח"ג תשמ"ח
פי"ג 41) תפלה הל' רמב"ם לדוגמא: (ראה בכ"מ שנקרא כפי

סי"ב)). (סת"צ ס"ח סתצ"ב או"ח (ואדה"ז) שו"ע ה"ח.
ביחס 42) הוא דפסח ראשון דיום והפסיחה הדילוג משא"כ

ו  פסח.iptlyמצבלמעמד
וש"נ.43) .273 ע' ריש תש"ח סה"מ וראה ג. פט, תהלים
עה"פ.44) אוה"ת וראה א. ב, בראשית
רע"ב.45) קיט, שבת
פי'46) מע"ב מצד "כי ב: תקו, ג) (כרך בראשית אוה"ת ראה

בהם  המאיר שהכח קץ, ראיתי תכלה לכל ע"ד הוא השמים ויכולו
מע"ב  על ומעיד ויכולו שאומר עי"ז אך ותכלית, גבול בבחי' הוא
בלי  מאד, מצותך רחבה בבחי' והיא שבת, מצות קיום מכלל ה"ז
ולכן  במע"ב, ממש א"ס אור המשכת ממשיך עי"ז א"כ גבול,
(יתרו  מתו"א מביא הענין ובהמשך להקב"ה". שותף נעשה שפיר
קיום  וע"י בראשית.. שבת נק' עצמו ש"השבת ואילך) סע"ג סט,
לומר, דיש – ראשית" מבחי' מלמעלה בהשבת.. ממשיך המצוות

השבת. מבחי' למעלה השבת", ד"ממחרת הענין ע"ד שזהו



ypz'd"`נ (giyn zcerqa) gqt ly oexg` mei zegiyn

גליות) (של שני יו"ט הוא פסח של אחרון
היציאה  ושלימות (גמר הי' שבו פסח, של דשביעי

סוף 47ממצרים  ים קריעת .48ע"י)

חסידות  בדרושי סוף 49ומבואר ים שבקריעת
דאתכסייא  עלמא ויבשה, דים החיבור נעשה
בב' גופא ובזה ובי"ע, אצילות דאתגלייא, ועלמא

הזהר  דעת (א) של 50אופנים: באופן הוא שהחיבור
האריז"ל  דעת (ב) למעלה, מלמטה 51העלאה

למטה. מלמעלה המשכה של באופן הוא שהחיבור
חיים" אלקים דברי ואלו הוא 52ו"אלו שהחיבור –

למעלה. ומלמטה למטה מלמעלה האופנים, בב'

של  (ענינו סוף ים בקריעת שגם מובן ומזה
שני  היו"ט הוא פסח של שאחרון פסח, של שביעי
מהעולם  שלמעלה בחי' גילוי מודגש שלו)
שהחיבור  כיון – העולם בגדרי וחודרת שנמשכת
הן  הוא (עולם) ויבשה מהעולם) למעלה (בחי' דים
מודגשת  שבזה מלמעלה, והמשכה גילוי של באופן
של  באופן והן העולם, מגדרי למעלה האור מעלת

מ  שבזה למטה, מלמטה המשכתו העלאה ודגשת
העולם. ובגדרי מצד

בהחיבור  גם מודגש זה שענין להוסיף, ויש
דיו"ט  ימים (ב' פסח של ואחרון פסח של דשביעי

התורה,53א') מן הוא פסח של דשביעי שהיו"ט –
והיו"ט  מלמעלה, הגילוי בעיקר מודגש שבו

מדרבנן  הוא פסח של מודגשת 54דאחרון שבו ,
העולם, ובגדרי מצד והפעולה ההמשכה בעיקר

ממארז"ל  כמובן יותר, גדול עילוי נוסף 55שעי"ז

מדברי  יותר סופרים דברי וערבים "חמורים
.56תורה"

Á והשייכות הקשר גם לבאר יש עפ"ז .
דפסח בפרשתzayaדהקביעות :ipinyלקביעותו

שונות  דרגות ב' הם ו"שמיני" ש"שבת" אע"פ
העולם, שלימות על מורה ששבת זמ"ז, וחלוקות
(כנ"ל  מהעולם שלמעלה בחי' על מורה ושמיני

" נאמר (שעליו דפסח השבת הרי – zxgnnס"א)
למעלה  ופסיחה דילוג של באופן הוא השבת")

שמיני  בחי' העולם, .57משלימות

(בחי' השבת" "ממחרת שבחי' מובן ומזה
(דילוג  בשבת שחל בפסח בגלוי שניכרת שמיני)
בהדגשה  היא העולם) שלימות לגבי גם ופסיחה
שמיני  – שמיני שבפרשת דפסח בשבת יותר גדולה

שבשמיני.

דהקביעות  והשייכות הקשר – יותר ובפרטיות
גם  והפסיחה (דילוג שמיני ובפרשת בשבת דפסח
מודגש  שמיני) בחי' שבשבת, העולם שלימות לגבי

השמיני" ביום ד"ויהי פעמים dpenyבהקריאה
גופא  שמיני שבבחי' השמינית בחי' ס"א), ,58(כנ"ל

שבת  במנחת – (עליו 59ומהם דפסח ראשון דיום
במנחת  יותר) ו(עוד השבת"), "ממחרת נאמר

דפסח 59שבת  שמיני .60דיום

הספירה, שבימי בהשלימות גם מודגש זה וענין
כששת  "תמימות תהיינה", תמימות שבתות "שבע
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כיון 47) ממצרים, דפחד האפשרות לגמרי שנתבטל באופן
ל). יד, (בשלח הים" שפת על מת מצרים את ישראל ש"וירא

את 48) ה' "והחרים פסח: של אחרון בהפטורת ממ"ש להעיר
ביום  לישראל היתה כאשר גו' הנהר על ידו והניף מצרים ים לשון
הענין  תוכן שזהו – טוֿטז) יא, (ישעי' מצרים" מארץ עלותו
נעלה  ובאופן פסח), של בשביעי בתורה (שקורין סוף ים דקריעת
והחרים  המשך – ובארוכה ואילך. ד טז, צו לקו"ת (ראה יותר

ובכ"מ). תרל"א.
ובארוכה 49) ואילך. ד רפט, חהמ"צ שער דא"ח) (עם סידור

תרל"א. והחרים המשך –
ב.50) מח, ח"ב
פ"ח.51) חהמ"צ שער פע"ח
וש"נ.52) ב. יג, עירובין
ישראל 53) בארץ (כפי ועד"ז פסח של דשביעי החיבור –

ש" (ובפרט חג ואסרו פסח) של דאחרון הענינים גם `exqשכולל
"בעבותים"). לקשירה ועד קשירה, מלשון הוא חג"

ישראל.54) בארץ חג אסרו ועאכו"כ
ה"ד.55) פי"א שם ירושלמי במשנה. – ב פח, סנהדרין ראה

ועוד.

פסח 56) של שבאחרון סופרים דדברי שהמעלה לומר, ויש
כיון  פסח, של בשביעי גם ופועלת נמשכת חג) באסרו – (ובאה"ק
קשירה  חג"*, ד"אסרו השייכות (ובפרט שביניהם שהשייכות

זה. על זה שמשפיעים באופן היא בעבותים)
מבחי'57) השבת ממחרת "הפי' קסז: ס"ע אמור אוה"ת ראה

על למנצח וע"ד מהשבת.. כו'".zipinydשלמעלה
דפרשת 58) הזמן בהתחלת גם כבר ישנו זה שגילוי לומר, ויש

השמיני" ביום "ויהי שיקראו מלכתחילה שיודעים כיון שמיני,
פעמים. שמונה

יותר 59) דרגא היא דרעוין", "רעוא שבת, שמנחת להעיר,
השבת". ד"ממחרת הבחי' ובדוגמת ע"ד – גופא בשבת נעלית

ב(שחרית 60) כולה שמיני דפרשת בהקריאה – הקודש ובארץ
הקודש) (בארץ וחותמים מסיימים שבה חג, אסרו ד)שבת

שמיני**. בפרשת הקריאה

meil mizeara dxiywd ,c"ecpae) "bg exq`"c dlrndy l"i ile`e (*
rxeb `le ,siqen ipy h"eiy oeik) gqt ly oexg`a mb dpyi (eiptly

.(e"g
zay zgpna "ipinyd meia idie"c d`ixwdy ± l"ega eznbece (**

mrta `id gqt ly oexg`cziyingdl"pk ,oiprd xwir mlyp day ,
.2 dxrd



ני `"ypz'd (giyn zcerqa) gqt ly oexg` mei zegiyn

("ימי  העולם שבגדרי עי"ז בראשית", ימי
מהעולם  שלמעלה הבחי' נמשכת בראשית")

– השבת") reayd("ממחרת ini zrayy מיום)
עם  שקשור הראשון דשבוע השבת) יום עד ראשון
נעשה  שבה והעיקרית הראשונה מדה החסד, מדת

mlerd oipa שמיני בפרשת הם בהגילוי 61, שחדורים ,
מהעולם ipinyדבחי' .62שלמעלה

Ë דקביעות המעלה גם ולבאר להוסיף ויש .
בנוגע  – שמיני) ובפרשת בשבת חל (שפסח זו שנה

פסח: של באחרון הגאולה ענין להדגשת 

בכללותו  חרותנו") ("זמן הפסח שחג לכך נוסף
ושורש  התחלת עד 63הוא הגאולה, עניני לכל

עלי' צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה
נפלאות"64נאמר  אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

עצמו) הפסח (בחג העתידה הגאולה מודגשת –
באחרון  ובפרט) דפסח, האחרונים (בימים בעיקר

פסח  כי:65של ,

יום הוא פסח של אחרון וידוע ipinyא) דפסח,
כמארז"ל  הגאולה, ענין עם קשור 66ש"שמיני"

שמונה" המשיח ימות של .. ."כינור

מפטירין פסח של באחרון giynב) ly epipra–
הפסוקים 67"ויצא  ושאר וגו'", ישי מגזע חוטר

עליו  ("ונחה המשיח של מעלותיו בתיאור שלאח"ז

וגו'" ה' ביראת והריחו וגו' ה' ובתיאור 68רוח ,(
("וגר  המשיח בימות העולם כבש 69מצב עם זאב

).70וגו'"

אוכלים  מנחה) (לאחרי פסח של באחרון ג)
giyn zcerq71 שהם כוסות ד' שתיית גם (כולל

גאולה  של לשונות ד' כמנהג 72כנגד 74הבעש"ט 73),

(מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק ע"י ונתפרסם שנתגלה
ע"י  ביותר ונתפשט תמימים), תומכי (בישיבת נ"ע

זה  שבדורנו עד דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח 75כ"ק

רבים  אצל ומתפשט והולך פשוט מנהג נעשה
יכונה  ישראל בשם אשר לכל (ועד בכל 76מבנ"י (

ישראל  .77תפוצות

של  דאחרון שהשייכות – עיקר וג"ז ועוד ד)
העומר: בספירת גם מרומזת לגאולה פסח

דספה"ע  הענין שכללות (ס"ד ) לעיל נתבאר
הבחי' שבתות") ("שבע בעולם להמשיך הוא
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השבוע 61) והן החסד דמדת השבוע הן – יותר ובפרטיות
התפארת  דמדת השבוע וגם שמיני*, בפרשת הם הגבורה דמדת
המדות  בג' דספה"ע שהעבודה היינו, שמיני, מפרשת מתברך

שמיני. לפרשת שייכת המדות)** (עיקר חג"ת
שמפעפע 62) שומן, מלשון גם הוא ש"שמיני" ולהעיר,

שיחת  גם (ראה העולם בגדרי וההמשכה הגילוי על שרומז בכולו,
ס"ד). זו שנה פסח ערב

רפי"ב.63) תש"ח צאתך כימי ד"ה ראה
טו.64) ז, מיכה
ס"ה.65) זו שנה פסח של אחרונים ימים לקו"ש גם ראה
ב.66) יג, ערכין
(יו"ד,67) שלפנ"ז הפסוקים ומקדימים – א. יא, ישעי'

(מגילה  ה)פסח ב(ליל שהיתה סנחריב של מפלתו ע"ד לבֿלד)
(סי"ג)), ס"ח סת"צ או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ובפרש"י. א לא,
כר' דקיי"ל בפסח, תהי' היא שאף העתידה הגאולה לזה וסומכים
(ראה  להגאל עתידין ובניסן נגאלו שבניסן רע"א) יא, (ר"ה יהושע

במקומו). ויטרי מחזור
דסנחריב מהשייכות ע"י ediwfgeולהעיר היתה (שגאולתו

ומגוג לגוג סנחריב) א)giyneמפלת צד, (סנהדרין כמארז"ל –
ומגוג". גוג וסנחריב משיח חזקיהו לעשות הקב"ה "ביקש

.ipiny zyxtn jxazn dxeabd zcnc reayd ± ycewd ux`ae (*
l`nye (cqg) oinic oiewd 'aa r"dtqc dceard ± ycewd ux`ae (**

.d`lrde dkynd ,(dxeab)

ולאח"ז  משיח, חזקיהו נעשה לא שבפועל שאף להוסיף, ויש
יפול" באדיר "והלבנון בפסוק גם [כמרומז והגלות החורבן הי'
ביהמ"ק  חורבן על חז"ל שדרשוהו לד)) (שם, ההפטורה (בהמשך

כדי עלי', צורך ירידה ה"ז – רע"ב)] נו, ע"י dle`bdy(גיטין
באופן תהי' xzeiמשיח dlrpלעילוי ועד ,jexr oi`ay,שלכן ,

ותנחמני" אפך ישוב בי אנפת כי ה' אודך ההוא ביום "ואמרת
(איכ"ר  בכפלים נחמה א)), יב, (שם ההפטורה בסיום (כמ"ש

ספ"א).
בֿג.68) יא, שם
ו.69) שם,
לים 70) כמים ה' את דעה הארץ "ומלאה ובמיוחד כולל

חדורה  תהי' ("הארץ") העולם שמציאות – ט) (שם, מכסים"
העולם. מגדרי שלמעלה ה'" את ב"דעה לגמרי ומכוסה

רק 71) (לא בגילוי הוא משיח של שענינו מודגש שבזה
במעשה  גם) אלא זוטא, מעשה בדיבור, ההפטורה באמירת

ושתי'. באכילה בפועל,
ועוד.72) ה"א. פ"י פסחים ירושלמי
ובכ"מ.73) פסח. של אחרון ניסן, כ"ב יום" "היום
מלך 74) כדברי – להגאולה הבעש"ט של משייכותו להעיר

חוצה  דהבעש"ט המעיינות בהפצת תלוי' שביאתו המשיח
בתחלתו). כש"ט – דהבעש"ט (אגה"ק

(ישעי'75) מ"ש ע"ד הנצחיות, תוקף נעשה שעי"ז דורות, ג'
עד  גו' זרעך זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו "לא כא) נט,

א). פה, (ב"מ שלה" אכסניא על ש"מחזרת ועד עולם",
(76329 ס"ע ח"ח לקו"ש וראה ה. מד, ישעי' – הכתוב ל'

וש"נ. ואילך.
בשביעי 77) כוסות) (וד' משיח סעודת אוכלים ישראל ובארץ

עם  קשורה דוד" ב"שירת היום הפטורת שגם ולהעיר – פסח. של
ע' תרח"ץ (סה"ש משיח לכבוד ונאמרת דוד, בן דמשיח הגילוי
שסיומה  הים, בשירת היום קריאת ועד"ז הצ"צ), בשם – 283
נחלתך  בהר ותטעמו "תביאמו – העתידה הגאולה ע"ד וחותמה
"לעתיד  ועד", לעולם ימלוך כש"ה' ידיך", כוננו אדנֿי מקדש גו'

ובפרש"י). יזֿיח טו, (בשלח שלו" המלוכה שכל לבוא
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משלימות  שלמעלה בחי' השבת", ד"ממחרת
השבת  ממחרת "עד משבת), (למעלה העולם
המשכת  שזהו"ע יום", חמישים תספרו השביעית
השייכות  מודגשת ובזה דבינה. הנו"ן שער וגילוי
המשכת  ושלימות עיקר שהרי – העתידה לגאולה

הנו"ן  שער מהעולם 78וגילוי שלמעלה (בחי' דבינה
ויחדור  שיומשך באופן זה, עם וביחד לגמרי,
גם  תהי' (שאז העתידה בגאולה יהי' העולם) בגדרי
"תורה  – החמישים ביום דמתןֿתורה השלימות

תצא" מאתי ).79חדשה

ש"אחר  (הפנימי) הטעם לבאר יש [ועפ"ז
רצון  יהי לומר נוהגין ביהמ"ק 80הספירה שיבנה

סופרין 81כו'" אנו אין ש"עכשיו הטעם שהרי –
בית  שיבנה מתפללין לפיכך .. למקדש זכר אלא

כתקונה" המצוה ונקיים בשאר 81המקדש גם שייך ,
בהם  מצינו לא ואעפ"כ למקדש, זכר שהם המצוות
– המקדש בית שיבנה תיכף להתפלל מיוחד מנהג
וגילוי  המשכת הו"ע העומר דספירת שהתוכן כיון

העתידה  לגאולה במיוחד ששייך הנו"ן ].82שער

הספירה  נשלמת פסח של שבאחרון וכיון
שלימות  ודוגמת מעין והעיקרי, הראשון דשבוע
בו  מודגשת – ס"ו) (כנ"ל דספה"ע הענין כללות
בגאולה  הנו"ן שער לגילוי השייכות ביותר

העתידה.

בהספירה  גם מרומז זה שענין לומר, ויש
– פסח של דאחרון cqgayהפרטית zekln שגמר –

של  חסדו שבמדת) הספירות פרטי (כל ושלימות
דגאולה  ועיקרי גדול הכי החסד הוא הקב"ה
ידו  שעל המשיח, מלך ע"י והשלימה האמיתית

(שנבנה  העולם בכל הקב"ה של מלכותו תתגלה
ועד" לעולם ימלוך "ה' כמ"ש החסד), מדת ,83ע"י

המלוכה" לה' כל 84"והיתה על למלך ה' "והי' ,
גו'" .85הארץ

È פסח של באחרון יתירה בהדגשה זה וכל .
שמיני: ובפרשת בשבת שחל – זו דשנה

– היום למעלת בנוגע –ipinyא) פסח של
יום  של ענינו מצד לגאולה השייכות יותר מודגשת

יום של ששירו ליום השבת, שיר ("מזמור השבת
"מזמור  הוא ליום 86השבת") לבוא, לעתיד שיר

העולמים" לחיי ומנוחה שבת ומצד 87שכולו ,
ביום "ויהי – השבוע על ipinydפרשת שנוסף ,"

השייכות  מודגשת לגאולה, ד"שמיני" השייכות
השכינה  השראת ע"ד הפרשה בתוכן גם לגאולה
השלישי, בביהמ"ק ושלימותה שעיקרה במשכן,

ידיך" כוננו אדנֿי העתידה.83"מקדש בגאולה ,

וחותם  סיום (שהיא היום להפטורת בנוגע ב)
השייכות  מודגשת – משיח של בענינו – הקריאה)
סיומה  היא (שההפטורה היום בקריאת גם לגאולה
ומתחילים  מוסיפים בשבת שכשחל וחותמה)

מ" xyrzהקריאה xyr"88 שלימות נרמזת שבזה ,
גם  (למעלה עשר מספר עם הקשורה הגאולה

עשור"89מ"שמיני" "עלי – (90.

בהשייכות  נוסף – משיח לסעודת בנוגע ג)
השבת, דיום שלישית סעודה מצד גם לגאולה

דרעוין" ד"יום 91"רעוא הענין עיקר מודגש שבו ,
העולמים" לחיי ומנוחה שבת וג"ז 92שכולו ועוד .

ל"סעודתא  תיכף באים משיח שמסעודת – עיקר
משיחא" מלכא שבת 93דדוד במוצאי
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(78– נפלאות" אראנו מצרים) מארץ צאתך ב"(כימי ומרומז
o"ep.(ע"ב ריש רסא, (זח"א פלאות

ג.79) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
(80– הזקן) רבינו של בסידורו (וכ"ה סידורים ובכמה

שההוספה  וי"ל כו'". המקדש בית עבודת לנו יחזיר הוא "הרחמן
במהרה  המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי הנוסח על זה בנוסח

של בלשון (רק) זה שאין – dltzeבימינו" dywa להמשכת (ועד
אלא  ,((121 ע' חכ"ב בלקו"ש (נסמן רצון" "יהי – חדש רצון

של בלשון .ze`cee(גם)
סע"ב).81) כ, מגילה (מתוס' סי"א סתפ"ט או"ח אדה"ז שו"ע
שכיון82) – י"ל (ote`yובפשטות ספה"ע מצות zxitqקיום

minidהזה בזמן (ynn dey'הי שביהמ"ק בזמן קיומה לאופן
בין  שהחילוק למקדש, זכר שעושים המצוות כשאר (דלא קיים
לכן  הפעולה), באופן גם הוא קיים הי' שביהמ"ק לזמן הזה זמן

צורך אלאyibcdlיש זה ycwnlשאין xkf ש"מתפללין עי"ז –
כתיקונה". המצוה ונקיים המקדש בית שיבנה

(כנ"ל 83) פסח של דשביעי בהקריאה הים בשירת שמזכירים
.(77 הערה

בסופו.84) עובדי'
ט.85) יד, זכרי'
בסופה.86) תמיד
השבת:87) שב)יום משיח ד(סעודת המזון בברכת וכמ"ש

העולמים". לחיי ומנוחה שבת שכולו ליום ינחילנו הוא "הרחמן
כב.88) יד, ראה פ'
ש"נטל 89) – במנחה שקורין השמיני" ביום ל"ויהי גם ושייך

xyr.(פרשתנו ריש פרש"י ב. פז, (שבת עטרות"
שם.90) ערכין וראה ד. צב, תהלים
סע"ב.91) פח, זח"ב
ואילך).92) תקמב (ע' בסופו תרס"ו המשך ראה
סה"ש 93) בארוכה וראה ועוד. במקומו. האריז"ל סידור

ואילך. 387 ע' ח"ב תשמ"ח
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הוא 94קודש  ב"סעודה" דמשיח שהגילוי היינו, ,
ו"כפל" כפול, לגאולה 95באופן ורומז .96שייך

השבוע  סיום – העומר לספירת ובנוגע ד)
דספה"ע  השלימות ודוגמת מעין והעיקרי, הראשון
ושלימותו  שעיקרו הנו"ן, שער גילוי נמשך שעי"ז
לעיל  האמור ע"פ הרי, – העתידה בהגאולה
השלימות  מודגשת בשבת שחל שבפסח (ס"דֿו)
שלמעלה  בהדרגא הן הקצוות: [בב' דספה"ע
והן  יום", חמישים גו' השבת "ממחרת מהעולם,
בראשית"], "ימי העולם, בגדרי וגילוי בהמשכה
הנו"ן  שער דגילוי השלימות גם יותר בו מודגשת

העתידה. שבגאולה

‡È של באחרון משיח בסעודת שבעמדנו ויה"ר .
מודגש  שבה שמיני, ובפרשת בשבת שחל פסח
האמיתית  הגאולה תבוא – הגאולה ענין ביותר
ותיכף  ממש, בפועל צדקנו משיח ע"י והשלימה

ממש. ומיד

משיח  דסעודת שההמשך – ובפשטות

צדקנו  משיח עם ביחד יהי' זו ,97בהתוועדות
ע"י  שתהי' הסעודה שבסיום המזון ברכת ועאכו"כ
לסעודה  (בנוגע כמארז"ל משיחא, מלכא דוד
.. נותנין ושותין שאוכלין "לאחר לבוא) דלעתיד
וברך, טול לדוד לו אומר .. לברך ברכה של כוס

שנאמר  לברך, נאה ולי אברך אני להן כוס 98אומר
אקרא" ה' ובשם אשא דדוד 99ישועות "כסא ,

מחזיק, לוגא וחד ועשרין מאתן דאתי לעלמא
הוי"100שנאמר  הכי בגימטריא רוי' רוי', .101כוסי

קיום  ושלימות וגמר ההמשך יהי' ולאח"ז
למקדש", ד"זכר באופן (לא העומר דספירת המצוה

" יחזיר dpewizkאלא) הוא "הרחמן שבינתיים (כיון "
בביהמ"ק  – למקומה") המקדש בית עבודת לנו
ממש. ומיד תיכף בימינו, במהרה שיבנה השלישי,
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(94– ס"ב) ס"ש או"ח אדה"ז (שו"ע המלך" את כש"מלוין
סרס"ב  (שם המלכה" "שבת המלך, עם יחד עדיין נמצאים שאז

ס"ד).
כפול"95) דשבתא עיסקא "כל – דשבת ה"כפל" גם כולל

ובכ"מ). בשלח. ר"פ לקו"ת וראה א. צב, תהלים (מדרש
תרכ"ז.96) לך לך ד"ה לך. לך ר"פ יל"ש פמ"ח. פדר"א ראה

ועוד. תר"ל.

כנגד 97) שיהיו – שמחה* וניגוני כוסות, הד' שתיית גם כולל
ישראל" גאל חדש.. שיר לך ש"נודה באופן גאולה של לשונות ד'

עבר). (לשון
ג.98) קטז, תהלים
ב.99) קיט, פסחים

ה.100) כג, תהלים
א.101) עו, יומא

obpl `"hily x"enc` w"k dev ± dgiydc df wlg ixg`l (*
"zerepz yly" :epbipe .epi`iyp epizeax ly mipebipd (zxyrÎzpeny)
.(owfd x"enc`l) "`lkid ipa" .(f"dc`e cibnd h"yradc)
dligzkl" .(v"vdl) "'d oini" .(irvn`d x"enc`l) "rilrt`w"d
.(a"yxedn x"enc`l) dpkd oebip .(y"xdn x"enc`l) "xraix`
x"enc` w"kl) "epzxga dz`" .(v"iixedn x"enc`l) "ipepiad"

.(`"hily(l"end).

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zexeka(ipy meil)

àúéàdpn 71-a ixd ,leg xkk enk 60 `ed ycew xkk jxr mby ¦¨
e ,dpn 60 ly mly cg` xkk yiäøNò úçàå økk ãçàå äàî'¥¨§¤¨¦¨§©©¤§¥

déì éòaéî 'äðîmhxetl `le ,[xnel jixv aezkd did-] ¨¤¦¨¥¥
.miccea milwykáeúkä ïàðî àìcî àlàmilwy 1,775-l ¤¨¦§Ÿ§¨¨©¨
èBøèBøôa àlà,miccea milwy oipnk -ìL äðî dpéî òîL ¤¨¦§§§©¦¨¨¤¤

,äéä ìeôk LãB÷milwyk o`pn jkitle ,dpn 120 ea yie ¤¨¨¨
ekxry ycew ly mly cg` xkk dpn 71-a oi`y meyn ,miccea

:ef dgked dgec `xnbd .dpn 120éøkëa áéMç÷ éììk àîìéãå§¦§¨§¨¥¨©¦§¦¨¥
j` ,ze`n ly oipn wx zexkkd oipna dpen dxezd -àì éèøt§¨¥Ÿ

éøkëa áéMç à÷hexitn cenll oi`e ,`l ccea xkk ly oipn - ¨©¦§¦¨¥
.xkk epi` dpn miyy ycwday ,df weqta milwyd oipn

:i`kf oa opgei oax ixacl xg` xewn d`ian `xnbdàëäî àlà¤¨¥¨¨
xn`py ,did letk ycew xkky cnl(hk gl my)úLBçðe'§¤

,'ì÷L úBàî òaøàå íétìàå økk íéòáL äôeðzä,dywe ©§¨¦§¦¦¨§©§©¦§©§©¥¨¤
éøäLmilwyd oeaygïàk`ed,äðî äMLå íéòLzlka ik ¤£¥¨¦§¦§¦¨¨¤

,dpn 96 yi milwy 2,400-ae ,milwy 25 yi dpnemewn lkn

áeúkä ïàðî àìmilwy 2,400-lèBøèBøôa àlàoipnk - Ÿ§¨¨©¨¤¨¦§§
,miccea milwypéî òîL,äéä ìeôk LãB÷ ìL äðî dcer lke §©¦¨¨¤¤¤¨¨¨

zegcl xyt` i` df weqtae .xkkk aygp epi` milwy 3,000 oi`
dfe xkk miray xikfd ixdy ,xzeie xkk d`n `l` xikfn epi`y

:ef dgked mb dgec `xnbd ,ihxt oipnk aygpàîìéãås` §¦§¨
epi` mewn lkn ,d`n ea oi`y s` xkk miray aezkd xikfdy

wx ik ,cg` xkkk milwy 2,400 xikfnäaø àèøtmihxt - §¨¨©¨
,xkk 70 oebk ,miax,éøkëa áéMç à÷mle`àèeæ àèøthxt - ¨©¦§¦¨¥§¨¨¨

cg` xkk oebk ,hren,éøkëa áéMç÷ àì2,400 dpn okle Ÿ¨©¦§¦¨¥
.xkkk `le ,miccea milwyk milwyd

:i`kf oa opgei oax ixacl xg` xewn d`ian `xnbdøîà àlà¤¨¨©
àëäî ,àcñç áøweqtdn -(ai dn l`wfgi).äøb íéøNò ì÷Mäå' ©¦§¨¥¨¨§©¤¤¤§¦¥¨

e,íéì÷L íéøNòcere,íéì÷L íéøNòå äMîçcereäøNò ¤§¦§¨¦£¦¨§¤§¦§¨¦£¨¨
'íëì äéäé äðnä ,ì÷L äMîçåmiyy mdy cgi el` lk jxr - ©£¦¨¤¤©¨¤¦§¤¨¤

.dpn `ed milwy
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÈÂ„ÈÂ ˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ Y "È˙‡ËÁ" ¯ÓÂ‡‰

המשתלח  השעיר על הגדול הכהן לוידוי בנוגע
בפסוק  כל1נאמר את עליו "והתודה :zeper ישראל בני

כל רבי mz`hgלכלmdirytואת לומד זה מפסוק ."

עויתי 2מאיר  מתודה) "(כיצד הוא הוידוי סדר אשר
חכמים  וחטאתי". –2פשעתי מאיר רבי על חולקים

אלו  "פשעים הזדונות", אלו "עוונות כי בנימוק
שהתודה  ו"מאחר השגגות", אלו ו"חטאתם המרדים"

השגגות? על ומתודה חוזר המרדים, ועל הזדונות על

הוא  הוידוי סדר חכמים לדעת ולכן (בתמיה)";
ופשעתי". ועויתי "חטאתי

בעת  לומר אחד כל מחוייב אשר לוידוי ביחס
הרמב"ם  פוסק תשובה, עושה מתודין,3שהוא כיצד :

ועשיתי  לפניך פשעתי עויתי חטאתי השם אנא אומר

חוזר  איני ולעולם במעשי ובושתי נחמתי והרי וכך כך
וידוי. של עיקרו וזהו זה, לדבר

לוידוי 4אך  (בנוגע הרמב"ם מביא הדברים בהמשך
כל  בו שנהגו "הוידוי ביוםֿהכפורים) אחד כל חייב בו

(כולנו) חטאנו אנחנו אבל ieciedישראל, xwir `ede."

בטור  נפסק גם הזקן 6וברמ"א 5וכך אדמו"ר ובלשון ,
סתם7בשולחנו  אמר אם.. :iz`hg.וידוי מצות ידי יצא

שהוידוי  משמע הנ"ל לשון מסתימת להבין: וצריך

ופשעתי") "עויתי לומר (מבלי לבד "חטאתי" בלשון
על ו"מרדים"lkמספיק "זדונות" על אפילו 8העבירות,

"חטאתי" הוידוי יספיק מדוע ולכאורה: –
מרדים  על גם בשוגג) עבר שהוא (שמשמעותו

?9וזדונות 

.·

ÈÂ„ÈÂ‰ ˙ÂÓÈÏ˘

"חטאתי" אמירת הוא הוידוי" ש"עיקר פי על אף
לכתחילה, אמנם – וידוי" "מצות חובת ידי יוצא ובזה
לומר  צריך הוידוי, מצות את בשלימות לקיים כדי
עויתי  חטאתי השם "אנא מהרמב"ם) לעיל (כנזכר
איני  ולעולם במעשי ובושתי נחמתי והרי כו' פשעתי

המצוות  בספר מזו: יתירה זה". לדבר אומר 10חוזר
("ויבקש  כפרה בקשת גם כולל שבוידוי הרמב"ם,

).11כפרה"

"עיקר  א) עניינים: שני יש שבוידוי איפוא, נמצא
סתם  לומר מספיק שלזה הוידוי") "מצות (או הוידוי"

ב) כמה zenily"חטאתי". עוד נכללים שבזה הוידוי,
(כנ"ל). פרטים

מצות  לכללות בנוגע גם מוצאים לזה, בדומה
את כוללת היא ו zevnהתשובה: zenilyהתשובה,

בארוכה); ואילך ה' סעיף (כדלקמן התשובה במצות

פרט  (לא הוא הוידוי ועניין מאחר כי לומר, ויש
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כא.1) טז, פרשתנו
ב.2) לו, יומא
ה"א.3) פ"א תשובה הל'
ב.4) פז, יומא ע"פ ה"ח. פ"ב שם
סתר"ז.5) או"ח
שם).6) במג"א הובא משל"ה להעיר (אבל ס"ג שם
ד.7) סעיף שם
פשענו 8) עוינו גם לומר שצריך כתב שם פ"ב תשובה הל' בלח"מ

או"ח  פר"ח גם וראה רפ"א*. לעיל שמפרש מה על סמך שהרמב"ם אלא
שסד. מצוה מנ"ח סק"ה. א"א שם פרמ"ג (בסופו). סק"ג שם

שם) ורמ"א בטור (וכן אדה"ז בשו"ע wxשכוונתוgxkenאבל
מזכיר אינו (שהרי ב llkל"חטאתי" פשעתי ג"כ xwirעויתי וראה הוידוי).

מדרז"ל. וידוי ע' הקמח כד

תמצא 9) ע"כ כלל שם חטאת ל): (טז, פרשתנו מראב"ע להעיר אבל
הזדון. ועל השגגה על

בעת 10) (בוידוי שסג סי' יראים שסד. מצוה בחינוך וכ"ה עג. מ"ע
התשובה": ב"גדרי רפ"ד התשובה שער הלבבות ובחובת חטאת). הבאת
להמאירי  התשובה בחבור ועד"ז עליהם. המחילה ויבקש בהם שיתודה
האמונות  (בס' וברס"ג התשובה". "תנאי בארבעה פ"ח) א' (מאמר

הזכיר התשובה" "עניני בד' פ"ה) מ"ה (ולא wxוהדעות כפרה" "בקשת
וידוי**). –

כו' והסמ"ג הרמב"ם הזכירו "לא פ"א: לאדה"ז מאגה"ת ולהעיר
dlignרק zywae iecied ותשובה וידוי מצות להצ"צ ובסהמ"צ .***"

כו'****. פ"א ברמב"ם כדאי' מחילה בקשת הנק' הוידוי רפ"א:
המחילה.11) ויבקש לפנינו: ובדפוסים קאפח. בהוצאת כ"ה

."('nebe :e`) 'lek ep`hg epgp` la`" `qxibd (c"kyz milyexi m"anxl "rcnd xtq"a epnqp) i"zke miqetc k"ekay hxtae (*
.(an dyxt b"qx v"ndql `lxrt t"ixd xe`ia d`x) ely zevnd oipna iecie dpn `le (**

.f"g`ly b"dey d`xe .dlign zywa (yexita) xkfp `l (fh r"n) b"nqa ixdy ,b"nqdl `le (v"ndqa) m"anxdl wx ezpeek dxe`kl "dlign zywa"a (***
.("myd `p`" zxin` c"r) my g"pnn xirdle .my (b"nqa f"cre) m"anxay "(myd) `p`"l dpeekd ile`e ."dlign zywa" xkfp `l my m"anxa ixdy w"rve (****
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צריכה  שבלב שהתשובה – אלא) בתשובה, צדדי
בדיבור  שני 12להיאמר יהיו בוידוי שגם בהכרח לכן –

" א) אלו: אתxwirענינים המבטא xwirהוידוי"
התשובה  באגרת הזקן אדמו"ר בלשון (או :13התשובה

zevn(ב מתבטאת zenily14התשובה); בו הוידוי,

הנ"ל 14שלימות  הפרטים כל נדרשים ובזה – התשובה
בוידוי.

.‚

‰Ú·¯‡ Â‡ ‰˘Ï˘ Y "‰¯ÙÎ È˜ÂÏÁ"

מחלוקת  את ולבאר להקדים  יש זה, להבין כדי

כפרה":15התנאים  "חילוקי אודות

עזריה  בן אלעזר ר' את חרש בן מתיא ר' "שאל

ישמעאל  רבי שהיה כפרה חלוקי ארבעה שמעת ברומי
עבר  ואחד. אחד כל עם ותשובה הן שלשה אמר דורש.

עבר  כו' לו שמוחלין עד משם זז אינו ושב עשה על

 ֿ ויום תולה תשובה תשובה, ועשה לאֿתעשה על
ביתֿדין  ומיתות כריתות על עבר כו' מכפר הכפורים

ויסורין  תולין ויוםֿהכפורים תשובה תשובה, ועשה
לא  כח אין בידו השם חילול שיש מי אבל כו' ממרקין

ביסורין  ולא לכפר ביוםֿהכפורים ולא לתלות בתשובה
כו'". ממרקת ומיתה תולין כולן אלא למרק

בן  אלעזר ר' גם הרי המפרשים: כך על שואלים
מונה אומר `draxעזריה ומדוע כפרה, חלוקי

הן"? ש"שלשה

ביאורים: שני כך על נאמרו

המהרש"א  בפירוש 16א) נאמר (וכך מפרש
צריכה 17בירושלמי  שהיא מכיוון עצמה, תשובה אשר ,(

כאחד  נחשבת היא אין ואחד", אחד כל "עם להיות
miweligd 18בכפרה" ;iwelig:שלושה רק הם כפרה"

ומיתה. יסורים יוםֿהכפורים,

ה"עקידה" של פירושו כפרה"19ב) שב"חילוקי –
(לפי  בחייו" בהם יתכפר "האדם אשר אלה רק נמנים
 ֿ בעלי אלא כפרה חלוקי למנין נכנסים המתים ש"אין

חיים" שהם נמנה 20תשובה השם חילול אין ולכן ;(
כפרה" ה"חילוקי דבר 21בחשבון הוא השם חילול כי ,
ימותון". עד יכופר ש"לא

הקשיים  לפי 22אחד הוא: המהרש"א בפירוש
שהשינוי יוצא, בן yecigdeפירושו אלעזר ר' של
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כמשנ"ת 12) להרמב"ם, המצות במנין נמנה וידוי מצות שרק ועד
בש"ס  וביאורים חידושים ואילך. 18 ע' חל"ח [לקו"ש במ"א בארוכה
ס"ע  (ולקו"ב ועיי"ש ואילך. מב ע' ח"ב לתניא בלקו"ב גם נדפס – סי"ח.
המתודה  ד"כל ה"ג) פ"ב (שם הרמב"ם במ"ש הביאור שזהו ואילך) מא
כי  – כו'" בידו ושרץ לטובל דומה ה"ז לעזוב בלבו גמר ולא בדברים
בדיבור, שבלב התשובה ביטוי ענינו שוידוי איך מובן זו דוגמא ע"י

עייש].
פ"א.13)
ע'14) תש"ד סה"מ ואילך. סע"א נ, ח"א (לקו"ד מהמבואר להעיר

שופר. תקיעת בעת בלחש יתודה בענין (30
(כדלקמן 15) בשינוי – (וש"נ) יומא סוף ירושלמי וראה א. פו, יומא

תוספתא  וראה פ"י. משלי מדרש ה. פכ"ט, דר"נ אבות .(17 והערה בפנים
ז. כ, יתרו מכילתא ט. פ"ד, יומא

שם.16) יומא הרי"ד בפסקי וכ"ה שם. חדא"ג
הם17) ("ג' התשובה").uegשם מן
וכפרש"י 18) אחד", כל עם ותשובה הן "ג' הגמרא לשון כפשטות

מן  אינה תשובה "אבל – שם) בחדא"ג (כמ"ש שם יומא א"ל ד"ה
.21 להערה הג' שוה"ג וראה לכולן". צריכה שהיא החלוקין

יוהכ"פ 19) בתוספות הובא ראה. ועתה ד"ה סג שער פרשתנו
הל' בכס"מ מפרש שכן (ושם, שאל ד"ה שם יומא חביב) (למהר"ם

ה'. לנר בהקדמה המאור מנורת דעת מוכח וכן עיי"ש). ספ"א, תשובה
שם.20) יוהכ"פ תוספות
אפשר 21) מ"מ – שם) רש"י (לשון לכולן" "צריכה שתשובה ואף

צריך דבמ"ע מכיון (א) כי: כפרה"*, בה"חלוקי הרי wxלמנותה תשובה,
דתשובה שם.calזה הרי"ד פסקי גם וראה בפ"ע. חלוקה הוי מכפרת

אחר  באופן התשובה צ"ל כפרה מהחלוקי אחד דבכל את"ל בפרט (ב)
שבמ"ע  דזה ודאי הרי וכו')**, יותר חזקה תשובה – חמורות (בעבירות
זו  תשובה דומה שאינה (מכיון בפ"ע חלוקה הוי מכפרת לבד תשובה
כפרה" "חלוקי – קצת ודוחק (ג) כפרה). חלוקי בשאר שצ"ל להתשובה

דברים (לא חלוקיmixtkndפירושו כ"א) ,zexiard לעונש (לא בנוגע ***
ד'. שהם לכפרתם, כ"א) – וכו' קרבנם שלהם,

מה 22) גופא ראב"ע בלשון מודגש העקידה לפירוש שרק ע"ז נוסף
חלוקים  הג' מונה כו'" הן "ג' אמרו לאחרי תיכף כי – חלוקים הג' הם

" מסיים ואח"כ כו'", ב"ד ומיתות כריתות כו' ל"ת כו' עשה על `la"עבר
תוס' גם וראה להקודמו. בהמשך אינו שלפעמים חדש ענין על (המורה

כו'": בידו השם חילול שיש מי שם) יוהכ"פ
ש" נמצא, המהרש"א לפירוש odמשא"כ 'b– קאי "`l הבבא על

(ומפסיקה לא skizשבאה כו'" ל"ת על "עבר מהבבא מתחיל כ"א ח"ז,
כו'")! עשה על "עבר הבבא ביניהם

הבבא  על קאי ולא כו'" הם "ג' (א) – הלשון בירושלמי שגם [ואף
חילול  גבי (ב) ,(17 והערה בפנים (כנ"ל כו'" מ"ע על "עבר שלאח"ז

" כו'",`laהשם ש"ש בו שנתחלל מי
שם על yxetn"uegהרי ד"עבר לטעות מקום ואין התשובה" מן

הול"ל  כן כוונתו אם בבבלי, משא"כ הם"****: ב"ג' נכלל כו'" מ"ע
" כ"א) אחד", כל עם "תשובה (כבירושלמי)].ueg(לא התשובה" מן

k"d`lae (*gxkendpeny my (`zlikne) `ztqeza ok yxtldrax`.'ek dyr lr xar (mb) 'ek dxtk iwelg
daeyza ay m` :`"it `"g `ipz oiir (**'ie`xd'ekdxtk iwelg dylya.'ek

.18 dxrd d`x la` .("dfl dkixv dpi`e dfl dkixv `idy dxiar yiy") l"` d"c .("ozxtka oiwelgy") dxtk iwelg d"c my i"yxta rnyn oke (***
" my yxetn ixdy ,"dxtk iwelg"da llkp `ly zerhl mewn oi` ± myd leligc `aaa "la`" azeky `nei `ztqeza oke (****drax`."dxtk iwelg

.(zvw `"e`a my t"kdei 'qez d`xe) miptak ,ixwir oipra f"ptly zeaa 'bn dpey myd lelig q"eqy oeikn `ed ± "la`" (my `ztqeze inlyexia) yibcny dne
.n"k`e .l"i cere
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" ולא – הן" (ש"שלושה כפרה")`draxעזריה חילוקי
– הכפרה בענין חידוש ואינו להלכה, הנוגע ענין אינו
אלעזר  ר' העונה והן חרש בן מתיא ר' השואל הן כי
עשה" על "עבר שכאשר אחת, בשיטה הם עזריה בן
רק  מסתכם ביניהם והחילוק – לבדה בתשובה די
חילוקי  בין נמנית תשובה גם האם הדברים, בחשבון

לא  או ;23הכפרה

מתיא  ר' בין המחלוקת בסיס מהו להבין: יש עוד
בתוספתא  נאמר (שכדבריו חרש הסובר 24בן (

ובין `draxש" בכללם, ותשובה מאחר כפרה" חילוקי
הן"? ש"שלושה הסובר עזריה בן אלעזר ר'

שב"שלושה  ה"עקידה" לומד אלה, שאלות מכח
ובזה  השם, חילול את עזריה בן אלעזר ר' שולל הן"
מיתה  לאחרי אבל דוקא, מחיים היא שכפרה מחדש,

כפרה" בו] שייכת [=לא ביה שייכא .25"לא

ביאור: דרוש ה"עקידה" של לפירושו גם אך
ש"לא רק הוא השם בחילול שגם crמכיוון xteki

עלֿידי  עזריה בן אלעזר ר' לדעת גם אבל ימותון",
עלֿכלֿפנים  כפרה ישנה ו"אין 26מיתה הנשמה, עבור

חסֿושלום זה על לענשו כו' דבר לו mleraמזכירין
`ad"27 להלכה ההבדל מה סוף כל סוף כן, אם –28

עזריה? בן אלעזר ור' חרש בן מתיא ר' דעת בין

.„
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התשובה': 'אגרת בתחילת כותב הזקן אדמו"ר
עם  ותשובה הם כפרה חלוקי שלשה יומא בסוף "תניא
– הפיסקאות שלושת את כך אחר ומביא אחד", כל
כו' לאֿתעשה מצות על עבר כו' מצותֿעשה על "עבר

" ומסיים – כו'" ביתֿדין ומיתות כריתות על crעבר
`ziixad oeyl o`k– "`le הפיסקא את כלל מביא

הוספת  עלֿידי מרמזה לא (ואפילו השם חילול אודות
 ֿ בית ומיתות כריתות על "עבר הפיסקא לאחר "וכו'"

דין").

ר' שבדברי לומד, הזקן שאדמו"ר מובן, מזה
" עזריה בן (dylyאלעזר לשלול כוונתו – l`הן"

אלא) המהרש"א, כפירוש כו'", מצותֿעשה על "עבר

ה"עקידה"). (כפירוש השם חילול

ב"אגרת נוגע מה מבאר daeyzdלכאורה: בה – "

התשובה  ועבודת התשובה" "מצות את הזקן אדמו"ר
רק  אשר להקדים – כו' הסוד פי ועל נגלה פי על

השם  חילול אשר ובהדגשה הם" כפרה חלוקי "שלשה

epi`?בכלל

את  שמביא בכך הנותנת: היא כי לומר, ניתן

מדגיש dxtk"חלוקי התשובה' 'אגרת בתחילת מיד "
שמביאה  מה היא התשובה ששלימות הזקן, אדמו"ר

dxtk התשובה באגרת מביא תעניות 29[שלכן עניני גם

נכלל  זה שכל לפי – כפרה לגמר הנדרשים וכו'
ז'. סעיף וכדלקמן התשובה], ושלימות בתכלית

כפרה, חלוקי "שלשה רק שישנם שמדגיש, ובזה
השם ענין `epiוחילול כי להסביר, כוונתו – בכללם

מצות מ(שלימות) חלק המהוה (שלכן daeyzdהכפרה
כתכלית  כפרה כלומר – התשובה") ב"אגרת לבארו יש

בכפרה רק הוא – (ולא efהתשובה מחיים הנעשית

שאחד  לפי מיתה), לאחר הבאה השם חילול על כפרה
מחיים  הוא שעניינה – הוא התשובה מצות מעיקרי

ח'. סעיף כדלקמן דוקא,

.‰
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זה: בכל והביאור

יומא, סוף של הברייתא את שמביא לאחר מיד

מצות  והנה התשובה': ב'אגרת הזקן אדמו"ר אומר
שיגמור  בלבד.. החטא עזיבת היא התורה מן התשובה

יעבור  ולא כו' לכסלה עוד ישוב לבל שלם בלב בלבו
כו'. המלך מצות עוד

היא  התורה מן התשובה "מצות הלשון מדיוק
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חלק.23) ר"פ סנהדרין לירושלמי קרבן שירי ראה אבל
באופן היא בכאו"א שהתשובה כיון דלרמב"ח לומר אפשר `xgגם

ב  תשובה למנות אפשר (21 הערה לראב"ע iwelg(כנ"ל משא"כ כפרה,
מה" אינה לכן בכאו"א שווה ובנקודה בעיקרה היא שהתשובה iwelgכיון

כפרה",
כיון  לאחת נחשבות בכהנ"ל שהתשובה לומר גדול דוחק ה"ז – אבל
לעיל  (נעתק אדה"ז ומלשון בהבפועל). (משא"כ בנקודתה היא ששווה

ד  לראב"ע שגם מוכח, הנ"ל) להערה הב' יש b'בשוה"ג הן כפרה חלוקי
כפרה. מהחלוקי בכ"א התשובה באופן חילוק

ראב"ע.24) מענה לאחרי גם זו דעה בטלה דלא מובן ומזה שם.

שם.25) העקידה לשון
עצמות 26) הוא אינו המות אחר כי כפרה.. בו זכרו "לא שם: בעקידה

שהרי  ביאור, צריך אבל מהראשון". נבדל במציאות הוא אבל האדם..
xwir,להגוף גם נוגעת – מיתה לאחרי שהכפרה (ועוד נשמתו הוא האדם

אותם  ודן בגוף וזורקה נשמה "מביא ע"ב) ריש צא, (סנהדרין כמרז"ל
כבפנים. נראה ולכן כאחד").

רפ"ב.27) אגה"ת – אדה"ז לשון
בתחה"מ.28) כשיקום להגוף בנוגע דנפק"מ לומר גדול ודוחק
פ"בֿג.29)
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החטא הזקן calaעזיבת שאדמו"ר בפשטות, מובן "
את בזה מ"עזיבת lkשולל (חוץ הענינים שאר

ווידוי. חרטה גם – החטא")

הלבבות" "חובת בספר גם 30– כי אמנם, נאמר
על  (וקבלה החטא לעזיבת בנוסף והוידוי, החרטה

הם וכ"ixcbnלהבא), התשובה"i`pzהתשובה; גדרי
שם  ב'שערי 31מונה יונה רבינו (וגם ענינים עשרים

כ"32תשובה' הדברים שלושת את zeceqiמונה
התשובה" כ"עיקרי ענינים ועשרים );33התשובה",

התשובה  שמצות אומר הזקן שאדמו"ר מזה אך
החטא "עזיבת הגם calaהיא היא: דעתו כי מוכח, "

מ" הם ווידוי ו"יסודות ixcbשחרטה התשובה"
עצם  אינם זאת עם – עצם 34התשובה" התשובה.

החטא "עזיבת הוא עלֿידי cala"35התשובה ולכן ,
חובת ידי יוצאים בלבד החטא zevnעזיבת

התשובה.
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) בעיקר היא התשובה מצות מדוע l`הטעם
על  בלב גמורה החלטה אלא) כו', העבר על החרטה
לפי  הוא – חטא שום על יותר לעבור לא להבא,
על  שתפעל בכך להתבטא צריכה התשובה שמצות

adle`האדם o`kn צדיק ויהיה רשע מלהיות שיחדל :
אך החטא xarlבנוגעl`גמור; לו ויתכפר שיימחל ,

.xaraשעשה

(גם) התשובה עלֿידי באה בפועל אומרת: זאת
זה אין אך העבר, על התשובה.wlgכפרה מעצם

 ֿ הקדוש שרצה אלא זאת אין לומר: יש מזו ויתירה
שבשעה לו.mc`dyברוךֿהוא יכפר – תשובה יעשה

ב"יסודות  הכולל יונה, רבינו אפילו [ולכן,
– ה') סעיף (כנ"ל ווידוי העבר על חרטה התשובה"

זאת מונה `oiעם מכיוון 36הוא כפרה. בקשת ביניהם
של ענין היא כפרה גם dltzשבקשת תשובה בעשיית ,

החטאים  על שיכפר מהקדושֿברוךֿהוא ;37מבקשים
התשובה].`oiאך מגדרי היא

תוצאה אפילו אינה כפרה מזו: zigxkdיתירה
אינה  שלגמרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה – מהתשובה

בתשובה  כמו 38מעכבת עבירות שישנן מזה, כמוכח ;
מתכפר  שאינו – ממזר" ממנה והוליד הערוה על "בא

כו' ויסורים יוםֿהכפורים עלֿידי פי 39אפילו על ואף ,
רשע, להיות מפסיק הוא תשובה עושה כאשר מיד כן,

עמך" מעשה "עושה .40ונחשב
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גם  התשובה" ב"אגרת הזקן אדמו"ר מביא זאת, עם
מובן, שמזה ד'). סעיף (כנ"ל לכפרה הקשורים ענינים

התשובה. במצות נוגעת הכפרה שגם

התשובה  א) ענינים: שני ישנם בתשובה בזה: והענין
dnvr,mc`dy.כנ"ל ולהבא מכאן – הוא וענינה עושה,

(ומסובב zilkzd41ב) מהתשובה,42והמבוקש (
שיהיה  עד עוונותיו, על לו יכפר שהקדושֿברוךֿהוא

החטא" כקודם יתברך לפניו וחביב זה 27"מרוצה ומצד .
שאר  גם החטא") "עזיבת עם (ביחד להיות צריכים

וכו' וידוי העבר, על חרטה – התשובה" .43"גדרי
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רפ"ד.30) התשובה שער
פ"ה.31)
דלעיל 32) התשובה וחבור ברס"ג ועד"ז (סי"ט). הח' בעיקר א' שער

.10 הערה
ואילך.33) ס"י א' שער
חצי 34) למ"ד – איסור משהו בלעו"ז: – בהלכה דוגמא מעין י"ל

מה"ת. וכו') (לאוכלו מותר שיעור
היא 35) ומה ה"ב): (פ"ב תשובה הל' הרמב"ם מלשון להעיר

שלא  בלבו ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא שיעזוב הוא התשובה
כו' עוד oke.51יעשהו הערה לקמן וראה כו'. שעבר על יתנחם

שם 36) ומאירי הלבבות בחובת אשר ולהעיר הנ"ל. ברס"ג משא"כ
התשובה". ("תנאי") ב"גדרי מחילה בקשת הזכירו

הט"ו37) "העיקר פ"א רחמים dltzdעיי"ש ויבקש השם אל יתפלל .
עיי"ש. עונותיו", כל את לכפר

עיי"ש.38) ב. מט, קידושין מש"ס כן (ומוכיח שסד מצוה מנ"ח עיין
חת"ס  תשובת ועייג"כ סקמ"ד). סל"ח אה"ע לשו"ע מחוקק חלקת וראה

(להמבי"ט) אלקים בית כא. תשובה תשל"ג) (ירושלים תשובות" "קובץ
פ"ב. התשובה שער

ב.39) כב, יבמות (במשנה). א ט, חגיגה
שם.40) יבמות
(41– המצות כבכל – שנקודתה epeeivyאף df miiwl.תשובה לעשות
ש 42) שייכת mvrואף (שאינה בלבד" החטא "עזיבת היא התשובה

היא הכפרה מ"מ, – ו' סעיף כנ"ל לכפרה), מעצם zaaeqnלכאורה
עזיבת  ע"י כי שלה), ותכלית המבוקש להיות היא יכולה (שלכן התשובה
צדיק  הפכית: מציאות מזו (ויתרה אחרת מציאות (בדוגמת) נעשה החטא

–jtid ע"ז דבר* וחצי דבר יזכירוהו אפילו או יענישוהו ואיך – דרשע)
ור"ן `xgשנעשה טז) (מ"ע סמ"ג – דין גזר דמבטל השם שינוי (ע"ד

ב). טז, לר"ה מהרש"א בחדא"ג הובאו
ועוד,43) להרמב"ם ס"ל שלכן היא zywayוי"ל הוידוי כפרה בכלל

כיון  – (34 בהערה ובהנסמן 10 והערה ס"א לעיל (ראה התשובה וגדרי
תשובה. של והמבוקש התכלית שזוהי

.(a ,r w"a t"r) a"tx z"db` oeyl (*
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אף הואyweandy[ברם, (על dxtkבתשובה
אינה  התשובה כאשר גם כאמור, זאת, עם העבר),
התשובה  מצות את מעכב זה אין לכפרה, מביאה

העיקרית  ותוצאתה פעולתה את לא (שהיא 44ואפילו
ולהבא)]. מכאן

.Á
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של  שיטתו את להבין ניתן כה, עד המבואר לאור
השם" "חילול את המשמיט עזריה, בן אלעזר רבי

הכפרה: מחילוקי

כנשמות  הזה בעולם דוקא הוא המצות קיום כידוע,
וכדרשת le`בגופים, מהגוף. צאתם לאחר בגןֿעדן

הפסוק  על חפשי.45רז"ל במתים

כך meiwyוכשם בגוף, הנשמה בהיות הוא המצות
בנוגע גם d`vezleהוא dlertl קיום של העיקרית

הקיום, לאחרי הבא לשכר כאן הכוונה (אין המצוות
תכלית ocrÎobaלנשמה את מקיים האדם כאשר אלא:) ,

קוני  את לשמש נבראתי אני – תהיו 46בריאתו ואתם ,
קדוש  וגוי כהנים ממלכת החסידות 47לי בלשון הרי –

המצוות  מצוה ה' עם וחיבור בצוותא נעשה ְֶַהוא
"צוותא" מלשון בנשמה 48("מצוה" אור ממשיך הוא ,(

הגוף  את מזכך שהוא עד בגוף, מלובשת שהיא כפי
לאלוקות.49עצמו  כלי שיהיה ,

העובדה  התשובה": ל"מצות בנוגע גם מובן מכך
(בעיקר) הוא – "כפרה" הוא ותכליתה בה שהמבוקש

בגוף  מלובשת שהיא כפי בנשמה הנעשית הכפרה

עצמו  מכך 50ובגוף כתוצאה הנעשית הכפרה לא אך ;
עניןdzinש" שגם (למרות כפרה dfממרקת" שתהיה ,

תשובה). עלֿידי נעשה מיתה, עלֿידי

עזריה  בן אלעזר רבי של החידוש איפוא זהו

" אודות dylyהאומר מדבר חרש בן מתיא רבי הן":

בתור כפרה חלוקי dxtkעניני ארבעה מונה ולכן .
כפרה  ישנה זה במקרה גם כי השם, חילול גם כפרה,

הגוף;dnypdעבור מן צאתה לאחר עלֿכלֿפנים ,

עזריה  בן אלעזר רבי ענין 51אך אודות מדבר

למצות הקשור הוא daeyz52הכפרה מזו: יתירה (או

עלֿידי  כיצד עצמה, התשובה לענין ביחס מדבר
לשבין" הוא "מנקה – "ונקה" נעשה ולכן 53תשובה ,(

שכפרתם  מהם אלה – כפרה חלוקי שלשה רק מונה
miign לפעולה ביטוי היא זו כפרה שרק לפי ,

התשובה  מצות של בכלל),54(העיקרית) המצוות (ושל

כנ"ל.
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(44c"re רמב"ם) צרכיו בקשת שענינה בתפלה, מצינו ממש) (ולא זה
שעל המצוה א) ענינים: ב' בה שיש ועוד), תפלה. הל' –mc`dריש

ב) כו', ולהתפלל ומ"מ d"awdyדתפלה,yweandלבקש בקשתו: ימלא
רמב"ם  טו. א, (ישעי' נאמר עליו כי – בקשתו תמולא שלא כשיודע גם
פשוט  הרי – שומע" אינני תפלה תרבו כי "גם ה"ז) פ"ז תשובה הל'

.119 ע' חכ"ב לקו"ש וראה התפלה. מצות מקיים שבתפלתו
וש"נ.45) א. ל, שבת ו. פח, תהלים
בסופה.46) קידושין
י.47) יט, יתרו
ועוד.48) ואילך. ספ"א ה'ש"ת אומר רבי ד"ה ג. מה, בחוקותי לקו"ת
פל"ז.49) תניא עיין
ב 50) גם להגוף*`oteונפק"מ ששייך באופן שצ"ל – התשובה

הייתה  סע"א) יז, (ע"ז נשמתו" שיצתה עד בבכי' ש"געה ראב "ד ותשובת
יג)). ז**, (ע' תקס"ב אדה"ז מאמרי ספמ"ג, תניא (ראה שעה הוראת ע"ד

ותעניות סיגופים ע"י לא וגם פש"ב: תער"ב המשך הגוף mixaeyyוראה
כג). ע' יום היום – הבעש"ט תורת (ראה

לו  ד"אסור הענין אדה"ז למ"ש הפנימי טעם שזהו י"ל ואולי
באגרת כו'" בתעניות (בנוגע daeyzdלהרבות שם דמ"ש וי"ל (פ"ג).

הוא בצדקה" "יפדה וכו') רנ"ב על העודפים הצומות (ולא weca`למספר
lekiy.ואכ"מ בצדקה). לפדותם

(שבת 51) בבהמות ועשיר ונשיא החסד איש כהן, הי' אשר להעיר
ולהעיר  – ב. לב, (סנה' ישיבה ראש בתור שמוזכר רמב"ח משא"כ ב), נד,

חוקת). לפ' הוספה – באבער – מתנחומא
(52" מדגיש `cgשלכן lk mr daeyze."
הוא53) כו'" רמב"ח ש"שאל ואת"ל שם. הברייתא jyndיומא

(לר"י  המוסר ס' שם. בע"י ג"כ קצת (כדמשמע כו'" לשבין הוא "מנקה
מפרש  בבבלי דראב"ע מפרש שאדה"ז מה ביותר יומתק – פ"ב) כלץ)

בשייכות כפרה חלוקי הברייתא daeyzlהג' המשך הוא כי (כבפנים),
התחלת  שם הובאה שלא בירושלמי משא"כ כו'": לשבין הוא ד"מנקה

הכפרה חלוקי ראב"ע `mpiהברייתא, גם ולכן התשובה, לענין בשייכות
כפרה. חלוקי בכלל הוא השם שחילול מודה

יש  – כרמב"ח) ד ', (ולא כפרה חלוקי ג' רק מונה שראב"ע [ומה
שבאה  מכיון חידוש, היא בהן שהכפרה החלוקות רק שמונה לומר,

dlrnln מכיון (כ"כ), חידוש בה אין תשובה, שמצד בכפרה (משא"כ
ועוד  ב). רלג, (להרימ"ט) בצפע"נ מש"כ ע"ד עונותיו. ותיקן שב שהאדם

ואכ"מ]. י"ל.
תכלית 54) שהיא [שהכפרה ראב"ע לפי כי בפועל. גם שנפק"מ וי"ל
daeyzd ד הכלל וע"פ דוקא], מחיים xacהיא jl oi` בפני שעומד

שיכולהתשובה כ"א צדיק, שנעשה רק לא בזה החטא,owzl[שהכוונה
השם  בחילול שגם לומר, צריך – וספ"ט] רפ"ד באגה"ת כדמוכח כפרה,

כפרה א'miignאפ"ל שער לר"י בשע"ת כמבואר – שונים אופנים (ע"י
ואילך. סע"ב קכ, זח"ג וראה סט"ז. שם ס"ה. ד' שער (סמ"ז). הי"ז עיקר

ועוד].

.epzyxt yix g"de` d`xe .aey ila `evx 'eb mzaxwa 'ita (a"kyz ,z"dw) h"nxz ,zen ixg` d"cn xirdl (*
.dqkzi dnae a"derl `a dna uxzl `ed ± al mildz l"fix`dl mihewild 'qae z"la k"yne (**
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ב"אגרת כך, אדמו"ר daeyzdומשום מבאר בה ,"
הוא  מביא לתשובה, הקשור הכפרה ענין את הזקן

"dylyהשם וחילול כפרה" בכללם.`epiחלוקי

.Ë
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(א) – אלה עניינים שני ישנם שבתשובה כשם
שלימות dnvrתשובה (ב) ולהבא. מכאן הוא שעיקרה ,

על והכפרה התיקון את המביאה כך xardהתשובה, –
שבלב  שהתשובה (שעניינה הוידוי למצות בנוגע גם
יש  בה גם אשר ב') סעיף כנ"ל בדיבור, ונמשכת באה

אלה: עניינים שני

"חטאתי",xwir(א) אמירת היא הוידוי ("מצות")
התשובה" "מצות מתבטאת שבזה על 55לפי קבלה –

שעשה 56להבא  שהמעשה בעובדה מכיר והוא מכיוון :
שלא hg`היה מחליט שהוא הדבר כוונת ממילא ,

נוספת. פעם כן לעשות

כאן משתמעת לא עדיין העבר,dhxgאך על נכונה
בעיקר  המתייחס – "חטאתי" ובאמירתו מאחר
ברצון  עבירה שעבר מודה הוא אין – ל"שוגג"
שעל  אלא זאת (אין בכך אשם באמת הוא וכי ובידיעה,
עבירה  בעולם, תקלה נגרמה – ידיעתו בלי אך – ידו
כך  על וגם עולם, של מלכו המלך מצות על והעברה
הוא  שאין ובשעה תירוצים); כמה לו להיות יכולים
רגש  שום אצלו מעורר הדבר אין בכך, אשם מרגיש

חרטה. של

בדיבור zenily(ב) מבטא שהוא – הוידוי מצות
(– התשובה שלימות שהוא dhxg(את ועד העבר, על

(דבר  כך על מחילה מהקדושֿברוךֿהוא מבקש
דעות  כמה לפי ).57המחוייב

יוצאים  לבד "חטאתי" באמירת מדוע מובן ובזה
שבזה  לפי – הזדונות על גם וידוי מצות חובת ידי

(ש)היא  התורה מן התשובה "מצות את האדם מבטא

בלבד". החטא עזיבת

.È
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קשורים  – תורה גופי דתורה, בנגלה הענינים כל

דאורייתא  נשמתא משתלשלים 58עם – מזו ויתירה ,
ששתי  מובן, ומזה התורה. ("נשמת") בפנימיות מענינם

– בברייתא –`draxאוdylyהשיטות כפרה חלוקי

וחסידות. קבלה פי על – התורה בפנימיות דוגמתם יש

וארבע  שלוש המספרים של מבאר 59בעניינם ,

בחינות,60הצמחֿצדק  שלוש ישנן ב"כלים" כי
אורות  בחינות (שלוש בחינות ארבע – וב"אורות"

הנעלים  אורות – הרביעית והדרגא בכלים, המתלבשים

בכלים). מהתלבשות

דרגות: לשלוש כללי באופן העולמות נחלקים לכן,

ענינם שהעולמות לפי – ועשיה יצירה milkבריאה
אורות, שעיקרו האצילות זה).`epi(ועולם במנין נכלל

חרש  בן מתיא ר' של שיטותיהם יובנו זה פי ועל
עזריה: בן אלעזר ור'

בקבלה  ד'61מובא כנגד הם כפרה חילוקי שארבעה

ועשיה) יצירה בריאה, (=אצילות, אבי"ע עולמות
יצירה, – לאֿתעשה" "מצוות עשיה, – עשה" "מצוות
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"מחטיא שפירושו – השם שחילול דזה י"ל (רש"י `mixgואולי "
(ד"ה  רש"י מ"ש ע"ד הוא מחיים כפרה לו אין – שם) יומא חה"ש ד"ה
לתקון) יכול שאינו ממזר דהוליד העון לענין – ב כב, יבמות השתא

xkfpeד"עונו ielb שמחזיר שעי"ז י"ל, וא"כ קיים)": שממזר זמן (כל
ש"ש ומקדש שהחטיא אותם גלוי mdaבתשובה "עונו אין שוב שעי"ז ,

סע"ד. מב, (ח"ב לאדהאמ"צ בשע"ת ועדמ"ש כפרה*. לו יש ונזכר",
כל  פתאום.. ומתו א'.. בבע"ת שהי' ה"מעשה סע"ד) נד, ח"א גם וראה

כו'". מעונו הנולדים ממזרים
(55" גם שמ"מ, התשובה xwirאלא במצות מעכב אינו הוידוי"

קבלה החטא, עזיבת (שהיא הל'alaעצמה ריש ספר קרית ראה – (

.36 הערה דלעיל מנ"ח תשובה.
הדוגמא 56) מביא ה"ג) פ"ב תשובה (הל' שהרמב"ם זה יומתק ובזה

ו)לא בדברים ש"(מתודה למי בידו" ושרץ laד"טובל xnbaefrl ea ולא) "
.12 הערה לעיל ראה – ה"ב) כדלעיל "חרטה" כאן הזכיר

(57.10 הערה לעיל נסמנו
א.58) קנב, זח"ג ראה
ויצא.59) ר"פ עה"ת מצפע"נ להעיר
עיי"ש 60) ואילך). תתקעט ע' בלק (אוה"ת ס"י אדם מיני ג' דרוש

לקמן. בהבא
כא.61) הקדמה הגלגולים שער

xirdle .39 dxrda l"pdn k"ykna ,`hegd ze`ivn (26 dxrda `aed ± dciwr d`xe) dlha dzin i"r ik ± "xkfpe ielb" oiicr oerdy s` ± zwxnn dziny dne (*
dpyn) lrad zzina r"` dpew dy`dc dfa dxaqddn xirdle] .(jli`e `"rq ,`v oixcdpq) 'ek "`neq"e "xbig"d lynk ,r"ta (sebd e`) dnypd yiprdl oi` llkay

iptn) `edy ± (oiyeciw yixoicdzindy ±dxizn.[aÎ` ,`q z"cdn p"rtv ± lrad ze`ivn dlhay ± irah ze`ivn iptn (e` ,
mcew e`) xfnn cilede dexrd lr `aa mb f"tr :r"v dxe`kle]zayd'eke i"yxne ,(`hegd ze`ivn dlha ixdy) zwxnn dzin l"v (ezeyxn d`viy s` ± dlifbd

.(dlifbda ely 'iyrd gke) ciledy cleda ely zetzeyd wlg miiwy l"i ile`e ?"miiw xfnny onf lk" xtkzdl el t"``y rnyn
mkl dfd oerd xteki" weqtdy rnyn dxe`kly a ,cn b"gfn xirdle ±oezenz cri`w "mb.[(mpdib mb jixvy my siqeny `l`) xfnn ciled lr
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– השם" "חילול בריאה, – ביתֿדין" ומיתות "כריתות
אצילות.

ישנם  בו אשר האור, אודות מדבר חרש בן מתיא ר'
מונה לכן בחינות, ואילו `draxד' כפרה; ר'חלוקי

רק  מונה ולכן הכלים, אודות מדבר עזריה בן אלעזר
dyly שהוא השם חילול מונה (ואינו כפרה חלוקי

אצילות  ).62כנגד

ר' בדעת נגלה עלֿפי הביאור עם מתאים הדבר
לפי  השם, חילול מונה שאינו – עזריה בן אלעזר

עלֿידי הוא שלו הנשמה dzinשהמירוק יציאת –
מהגוף,

קבלה, פי על הביאור עם אחד בקנה עולה זה וטעם
נמשכת  בגוף הנשמה שמציאות (והיא 63משום מענין

–64בדוגמת  וגוף אורות, – (נשמה וכלים אורות (
השם  חילול על הכפרה כאן נמנית אין ולכן כלים);

אור להיותו אצילות, מהתלבשות dlrnlyשכנגד
בכלים.

.‡È
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גם  כך המהרש"א [ולפי שבירושלמי לעיל דובר
יוםֿהכפורים  עזריה בן אלעזר ר' מונה בבבלי], הפשט

ומיתה, תשובה.le`יסורים

מונה  הוא – קבלה פי על האמור לביאור ובהתאם
ויצירה בריאה (שמצותֿעשה le`אצילות עשיה

כנגדה).65(תשובה  הוא (

שונה  (באופן מבואר לפעמים בזה: והביאור

המספר סכום כי – הקודם) בסעיף yelyמהמובא
כלים  על – וארבע אורות, על :66מורה

הספירות עשר נחלקות בחינות:rax`lכידוע,
ומלכות  זעירֿאנפין בינה; הבחינות 67חכמה; שלושת ;

בחינת  היא ומלכות "משפיע" בבחינת הן הראשונות,

במלכות). הוא הכלים עיקר (שלכן "מקבל"

(חכמה; הראשונות הבחינות שלושת מורים זה לפי

(משפיע) אורות על זעירֿאנפין) והבחינה 68בינה; ,
ארבע  – (מקבל)69הרביעית כלים על – .63(מלכות)

הן  הנ"ל הבחינות ארבעת [אשר בעולמות גם הוא וכך

העולמות  ארבעת על 70כנגד מורה שלוש מספר :[
כל  על – ארבע והמספר ויצירה, בריאה אצילות

zrax`.עשיה גם העולמות,

כפרה חלוקי שלשה המספר שגם inlyexiayנמצא,
מתאים  נמנית) אינה – עשיה שכנגד – מצותֿעשה (בו

קבלה  פי מורות 71על הבחינות ששלושת לפי –
שכנגדם: ויצירה, בריאה אצילות על זה) (לפירוש

 ֿ לא ומצוות ביתֿדין; ומיתות כריתות השם; חילול
.72תעשה 
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בענין הפירושים לזה `cgכל זה שייכים 73בתורה

ב" [האם הנ"ל הפירושים ששני ומכאן, –dyly"הן
או  (אצילות), השם חילול עזריה בן אלעזר ר' שולל

כפירושים  נראים שהם אף (עשיה)], מצוותֿעשה

ביניהם: שייכות יש דבר של לאמיתו סותרים,
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ומ"מ 62) כפרה חלוקי ד' מונה שם יומא שבתוספתא מה יומתק ובזה
עולם  כי – בשוה"ג) 22 הערה (כנ"ל "אבל" (חה"ש) הד' בבבא כותב

הוא העולמות, במנין כשנמנה גם בי"ע.lcapהאצילות, עולמות מג'
והגוף 63) הוי' משם היא דנשמה רע"א) (פא, פ"ו שעהיוה"א ראה

אלקים. משם
הכלי 64) שהוא האדם גוף ציור אחזה ומבשרי שם: בלק אוה"ת ראה

נר"ן  נק' דכלים בחי' בג' המלובשים מהאור בחי' ג' אלו.. בחי' לג' נחלק
לנשמה. נשמה נק' שבהאור הרביעית בחי' אבל

מצות 65) (ראה בעוה"ז רק אפשרית וכו') יו"כ (משא"כ היא שדוקא
פ"ד). – להצ"צ בסהמ"צ התשובה

פ"י.66) ח"ב ממו"נ 54 בהערה הנ"ל צפע"נ ראה
פ"ד.67) אגה"ת – הוי' שם אותיות ד' .n"kaeכנגד
(68" א) קד, (שבת במרז"ל שרמז z"lcוי"ל l"nib,"דלים גמול –

א) שפג, ויחי אוה"ת ואילך. ד קז, בלק ביאוה"ז א. (נט, בתו"א ומבואר
מלכות. (מקבל) ודל"ת (שגומל) יסוד על קאי דגימ"ל

רק [לא שמרומז י"ל הבאה) (והערה בפנים המבואר zenyaוע"פ
לגבי  דגימ"ל ("כרעי' ותמונתן דלים) – דל"ת גמול, – (גימ"ל האותיות

גם כ"א] שם, בגמרא כמבואר גימ"ל") לגבי דדל"ת כרעי' xtqnaדל"ת..
ואילך. 322 ע' חי"ח לקו"ש וראה וד'. דג'

המקבל):69) ובחי' בה הנשפעות (ג' בחינות ד' יש במלכות וגם:
בינה  חכמה בחי' ג' בתוכו (שכונס ג' – הקודמת) הערה (ראה ביסוד

וז"א).
וש"נ.70) א. צה, מסעי לקו"ת
שראב"ע 71) דזה הירושלמי, בשיטת (48 (הערה לעיל המבואר ע"פ

– (ולא כפרה חלוקי ג' החלוקות daeyzמונה רק שמונה מפני הוא ,(
באה גם dlrnlnשהכפרה להתאים יש – עצמו) האדם עבודת מצד (ולא

ע"פ הירושלמי שיטת כנגד dlawביאור הם כפרה חלוקי (שג' שבפנים
האורות, ע"פritynמספר ביאורו עם ,(dlbp.

כלים,72) על קאי כפרה חלוקי ג' דלבבלי – בפנים המבואר ע"פ
וירושלמי  בבלי דתלמוד כחילוק שהוא י"ל, – האורות על ולירושלמי
לקו"ש  בארוכה (ראה האור ענין ובירוש' הכלים ענין נוגע שבבבלי בכלל,

ואילך, 381 ע' חט"ז ).p"ye[המתורגם]
ועוד.73) .35 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה
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הפסוק  עשיתיו"74על אף יצרתיו בראתיו "ולכבודי
בלקוטיֿתורה  ריבוי)75נאמר (לשון "אף" שבתיבת ,

– גו'" מ"בראתיו יותר ונעלה נוסף ענין הפסוק מרבה

ב"עשיתיו" נאמר "אף" של והריבוי אצילות; בחינת
אצילות  של שהגילוי לפי עלֿידי 76דוקא, מגיע

דוקא. בעשיה העבודה

לפי  – הנ"ל הפירושים שני של השייכות וזוהי

"אצילות". עם קשורה "עשיה" שדווקא

.‚È

"˘ÂÏ˘" ¯ÙÒÓ· ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ ÔÈ· ¯˘˜‰

היא  הפירושים שני שייכות לומר: יש מזה ויתירה

עזריה בן אלעזר שר' הרביעי בסוג רק –lley(לא

שהוא  הסוגים בשלושת גם אלא) – עשיה או אצילות
ok כלים על המורות הבחינות שלושת כלומר מונה;

שלושת  עם קשורות והבבלי) הזקן אדמו"ר (כפירוש

(כבירושלמי). אורות על המרמזות הבחינות

(מדות  שלושֿעשרה מספר אודות בזה: הביאור

בפרדס  מובאים –77הרחמים) עשר א) פירושים: שני
"תלת  על – ושלוש דאצילות, הספירות עשר על מורה

עשר  ב) מאצילות. שלמעלה ראשין" ראשי [=שלושה]

 ֿ בריאה העולמות שלושת – שלוש הספירות, עשר –
מאצילות. שלמטה יצירהֿעשיה

הנ"ל  הביאורים לשני מתאימים הפירושים [ושני
נחלקות  דאצילות הספירות עשר ו"ארבע": ב"שלוש"

הראשון, הפירוש לפי כן, ואם כנ"ל; בחינות לארבע

שלמעלה  ראשין" ראשי ל"תלת הכוונה שבשלוש
מבחינת  נעלית "שלוש" שבחינת נמצא, מאצילות,

– "שלוש" בחינת השני הפירוש לפי ואילו "ארבע";

מ"ארבע"]. למטה היא – עשיה יצירה בריאה עולמות

בחסידות  כך על הם 78ומבואר [=אין פליגי ש"לא ,
עשיה  יצירה בריאה עולמות ג' שרש כי כלל, חולקים]
מאצילות". למעלה שהם דוקא ראשים ראשי מג' הם

שלוש  בבחינת הפירושים ששני נמצא, זה פי ועל
זה  שייכים אורות] על המורה וג' כלים על המורה [ג'
לגמרי  נעלה שהוא האור, ענין אמיתית ואדרבה: לזה,

ראשין' ראשי ה'תלת הם מאצילות,dlrnlyמכלים,
על  המורה ג' בחינת עלֿידי דוקא "לוקחים" זה ואור

מאצילות  שלמטה .79הכלים

.„È

"‰„ÈÁÈ" ˙ÈÁ·Ó Y ÛÂ‚· ‰Ó˘‰ ÏÚ ‰¯ÙÎ

בריאהֿיצירהֿעשיה  העולמות ששלושת כשם
מאצילות, שלמעלה ראשין" ראשי "תלת עם קשורים
על  כפרה שענינם – כפרה" חלוקי ה"שלשה גם כך

עזריה sebayהנשמה בן אלעזר ר' אין (שלכן דוקא
דרגה  עם קשורים – כנ"ל) השם חילול בהם כולל

נשמה;zrax`nהנעלית רוח; נפש; הנשמה: בחינות
יחידה  הרחוק, מקיף מהגוף. המופשטת דרגא – חיה
עם  נברא ניצוץ "יחיד", עם מאוחדת שהיא כפי עד –

כביכול  בורא, .80ניצוץ

בגוף  למטה בנשמה העבודה עלֿידי שדוקא לפי
(סעיף  וכנ"ל – דוקא בגשמיות ומצוות התורה וקיום
(ככל  להיעשות צריכה התשובה מצות שגם ח')
בנשמה  העליה נעשית – דוקא בגוף נשמה המצוות)

למעלה zilrpלדרגה ירידתה, קודם שהייתה מכפי
(אצילות  היא" "טהורה ).81מבחינת

elqk h"i zegiyn)
(h"kyz f"g`ly zeiecrezde
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ז.74) מג, ישעי'
בלק.75) ר"פ
סע"ג).76) סט, שם (לקו"ת  שבאצילות" "אצילות – גופא ובאצילות
פ"ז.77) תשע ולא עשר שער
המאריך 78) כל ד"ה וסוף מריש גם ולהעיר תרכ"ו. מילה גדולה ד"ה

עיי"ש. ה'ש"ת.
"עשיתיו")79) גבי (שנאמר "אף" דבחי' במ"א מהמבואר ולהעיר

בחי' גם שבאצילות).dlrnlyמרבה (ואצילות מאצילות

אם 80) ועתה בד"ה ונתבאר הובא רפ"א אבי"ע דרושי ש' ע"ח ראה
תרע"ח. נא,

לבחי'81) היא הנשמה שעליית מבואר שם בלק ziriaxdבלקו"ת
וחכמה  כתר, בחי' הוא שאצילות האופן ע"פ מבאר ששם אלא [אצילות.
מפורש  ואילך) א (סט, יו"כ אֿב) (כז, ראה בלקו"ת אבל בריאה]. –
בבחי' היא הנשמה שעליית ישראל) קדש (ד"ה תרס"ו ובהמשך כבפנים.

עיי"ש. הצמצום. שקודם היא טהורה מבחי' גם שלמעלה



סב

סחרים  מדינים  אנשים  ויעברו   – כח  לז,  בראשית 
יוסף  את  וימכרו  הבור  מן  יוסף  את  ויעלו  וימשכו 
לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה

כז

ביאור הגמ' )סנהדרין ז, א( "אתרתי תלת גנבא וכו'", 
ומביא ראי' בקשר לגניבת יוסף "על מכרם בכסף צדיק"

לא  גנבא  תלת  אתרתי  ואזיל  קאמר  דהוה  ההוא1 

מיקטל, אמר לי' שמואל לרב יהודה קרא כתיב2 כה אמר 

ה' על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו.
סנהדרין ז, א

אתרתי תלת גנבא לא מיקטל, כלומר אם עובר 
פורענות,  עליו  באה  ולא  ושלש  פעמים  עבירה  אדם 

אל תתמה, דאחרי תלת גנבא לא מיקטל וסופו ללקות 

באחרונה.
רש"י

כללות הענין מה שאמרו קרא כתיב, הוא להורות 

וכל מה  באורייתא,  רמיזי  דלא  מידי  דליכא3  ולהראות 

כל  חיות  כי  יען  בתורה,  רמוז  הכל  בעולם  שאומרים 

בשביל  בראשית  כמאמר4  מתורה  הוא  כולו  העולם 

שבתורה  מאמרות  ובעשרה5  ראשית,  שנקרא  התורה 

נברא העולם, ולכן ליכא מידי דלא רמוז באורייתא.

על  כו'  כתיב  קרא  יהודה  לרב  שמואל  א"ל 
אשיבנו,  לא  ארבעה  ועל  ישראל  פשעי  שלשה 
ולא הביא הפסוק6 הן כל אלה יפעל אל פעמים שלוש 

עם גבר באיוב סי' ל"ג, שמהפסוק7 הן כל אלה יפעל אל 

)הי' אדם שהי' דרכו  ואזיל  קאמר  דהוה  ההוא  ]תרגום ללה"ק[   )1

לומר(, אתרתי תלת גנבא לא מיקטל )על שתים ושלש גניבות הגנב 

עדיין אינו נהרג אבל לבסוף יענש על כולן ]עיין מהרש"א[, וכמו כן 

יתמה,  אל  פורענות  עליו  באה  ולא  ושלש  פעמים  עבירה  מי שעבר 

שאף שאין מענישים מיד על שנים ושלש עבירות, אך סופו ללקות 

באחרונה(, אמר לי' שמואל לרב יהודה קרא כתיב )אמר לו שמואל 

כה  ו[(,  ב,  ]עמוס  שנא'  בפסוק  כבר  כתובה  זו  אימרה  יהודה,  לרב 

אמר ה' על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו )כלומר 

שעל שלש פשעים עוד החריש להם הקב"ה, אבל כשחטאו ברביעי 

נענשו על כולם(.

2( עמוס ב, ו. "כה אמר ה' על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא 

אשיבנו על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים". ראה הערה 9.

3( תענית ט, א.

4( בראשית רבה פ"א, א.

5( אבות פרק ה, משנה א.

6( איוב לג, כט.

7( מבאר ה"יתרון" לכאורה, מהפסוק באיוב, והוא מצד שני טעמים:

מוכח שגם ביחיד כן הוא כדאיתא ביומא בפ' יוהכ"פ8 

דף פ"ו ע"ש. והרי הההוא גברא אמר גנבא בלשון יחיד, 

שלוש,  פעמים  בהדיא  מבואר  כו'  הן  בהפסוק  ועוד 

שהוא כמו שאמר הההוא גברא, אתרתי תלת, משא"כ 

בפסוק כה אמר כו' כתיב רק שלשה.

י"ל, כי הפסוק דכה אמר כו' מיירי בגניבה כמש"ש9 

על מכרם בכסף צדיק והוא מה שהאחים מכרו את יוסף 

כתוב  ששם  וישב  בפ'  זה  מפטירין10  )ולכן  כסף  בכ' 

ממכירת יוסף ומגניבתו( שהוא ענין גניבה כמ"ש11 כי 

גנב גנבתי מארץ העברים כו'.

פעמים  אל  יפעל  אלה  כל  דהן  בהפסוק  משא"כ 

ושלש עם גבר לא מבואר מענין גניבה, והההוא גברא 

אמר 12גנבא, לכן הביא שמואל הפסוק הזה.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד קעג

בראשית לח, א – ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת 
אחיו ויט עד איש עדלמי ושמו חירה

כח

ביאור מ"ש בזוהר "ושמו חירה" ד"אתחבר בי' חויא", 
דאות ריש מתחלף באות ו

סיהרא,  אתכסיא  דהא  אחיו,  מאת  יהודה  וירד13 

א( הפסוק בעמוס "על שלשה פשעי ישראל" הוא לשון רבים, משא"כ 

הפסוק באיוב הוא "פעמים ושלש עם גבר" לשון יחיד, וכאן בגמרא 

יותר  גנבא", וא"כ מתאים  הרי מיירי באדם יחיד כהלשון "ההוא... 

הפסוק באיוב ולא הפסוק מעמוס?

ב( בגמרא מדייק "אתרתי ותלת גנבא" שהוא "פעמיים ושלש" בדיוק 

כמ"ש באיוב, משא"כ בעמוס כתוב רק "על שלשה פשעי ישראל", 

וא"כ הרי מתאים יותר הפסוק באיוב?

וע"ז מתרץ דהגמ' רצה להביא פסוק בשייכות ל"גניבה" דוקא. 

8( יומא פו, ב: תניא ר' יוסי בר יהודה אומר אדם עובר עבירה פעם 

ראשונה מוחלין לו, שני' מוחלין לו, שלישית מוחלין לו, רביעית אין 

מוחלין לו שנא' )עמוס ב, ו( כה אמר ה' על שלשה פשעי ישראל ועל 

ארבעה לא אשיבנו, ואומר )איוב לג, כט( הן כל אלה יפעל אל פעמים 

שלש עם גבר, מאי ואומר, וכי תימא הני מילי בציבור אבל ביחיד לא, 

תא שמע הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר. ע"ש.

יוסף  את  וימכרו  וז"ל:  קמב  רמז  וישב  שמעוני  ילקוט  ראה   )9

כספים  שני  נטל  מהם  ואחד  אחד  כל  כסף,  בעשרים  לישמעאלים 

צדיק  בכסף  מכרם  על  ו(  ב,  )עמוס  שנא'  לרגליהם  מנעלים  לקנות 

על  ה'  אמר  "כה  למ"ש  המשך  )והוא  ע"ש.  נעלים.  בעבור  ואביון 

שלשה פשעי ישראל" הרי הפסוק מיירי בחטא ופשע דגניבה(.

10( ראה לבוש. אבודרהם.

11( בראשית מ, טו.

12( ראה בפנים בתורת לוי יצחק דמ"ש "אתרתי תלת" קאי על גניבה 

דוקא, ע"ש כל הביאור עפ"י קבלה.

אורה  שנתכסה  לפי  אחיו.  מאת  יהודה  וירד  ללה"ק[  ]תרגום   )13

ילקוט לוי יצחק על התורה



סג ילקוט לוי יצחק על התורה

ונחתת מדרגא דמתקנא לגו דרגא אוחרא, דאתחבר בי' 

חויא, כמה דאת אמר ויט עד איש עדלמי ושמו חירה, 

ותהר ותלד בן ויקרא את שמו ער, ואיהו רע, וכלא חד, 

דאתיא מסטרא דיצר הרע.
ספר הזהר חלק א' דף קפו

כו'  וחוי  כו'  וחורי  א'14  עמוד  פ"ה  דף  בשבת  עיין 

הנחש  בה  שנתחבר  אחרת  למדרגה  לה  המתוקנת  ממדרגתה  וירדה 

הקדמוני. כמו דאמר ויט עד איש עדלמי ושמו חירה, ותהר ותלד בן 

ער ורע אותיותיהם שוות,  ויקרא את שמו ער, ואיהו רע, וכלא חד 

דאתיא מסטרא דיצר הרע, לפי שנולד מצד היצר הרע שהוא הנחש.

14( אמר רבי יונתן מאי דכתיב )בראשית לו, כ( אלה בני שעיר החורי 

בקיאין  אלא שהיו  נינהו  רקיע  יושבי  עלמא  כולי  אטו  יושבי הארץ, 

בישובה של ארץ שהיו אומרים מלא קנה זו לזית, מלא קנה זו לגפנים, 

וחוי אמר רב  וחורי שמריחים את הארץ,  זה לתאנים,  מלי כסף קנה 

פפא שהיו טועמין את הארץ כחויא.

רש"י: מלא קנה זה, קנה המדה שבו מודדין הקרקע.

לזית, ראוי לגדל זיתים וזה לתאנה והיו יודעין להפריש את הארץ בין 

וממילא  לתאנים  הוא  והיכן  לזיתים  היכן  וטעמה  בריחה  לקנה  קנה 

דבקיאים היו בשיעור יניקה.

שמריחין, סרס את התיבה ודורשה.

וחוי, למה נקרא חוי.

כחויא, הרי שהחרי האמור בבני שעיר החרי, הוא החוי, 

כחויא, האמור בצבעון )עיין בתוס' שם ד"ה חוי(.

כמו כן הכא חירה הוא כמו חיוה, כי ר' מתחלף בו', 

באלף בית15 דאח"ס16 בט"ע כו' ומ"ר כו'.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קנו

שטועמין את הארץ, לאיזה דבר ראוי'.

כחויא, כנחש שמאכלו עפר.

]תוס': ד"ה חוי, אומר ר"ת דלא היינו חוי דשבעת עממין שהרי אינו 

דורש כלום למה שמם כן, אלא בני שעיר גופי' איקרי חוי דכתיב בת 

צבעון החוי )בראשית לו, ב(.[

15( ראה שבת קד. פסחים ה. רש"י ד"ה אך חלק. ראה הערה 4.

16( פירוש: אל"ף בי"ת בסימני אח"ס בט"ע הוא: דמחלקים האותיות 

ויוצא  שורה,  בכל  אותיות  שבעה  היינו  שבעה,  שבעה  בי"ת  דאל"ף 

אותיות "ומר" בסדר אחת, ועי"ז האותיות מתחלפים, כזה:

ז ו  ה  ד  ג  ב             א 

נ מ  ל  כ  י  ט             ח 

ש ר  ק  צ  פ  ע             ס 

וזהו חירה, האות רי"ש מתחלף באות ואו נעשה חיוה – שהוא חיוא 

)נחש( וד"ל.
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סד

טז, כב – ונשא השעיר עליו את כל עוונותם 
אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר

יומא סו: שאלו את ר"א בנוגע השעיר, דחפו  בגמ'  א. 
ולא מת, מהו שירד אחריו וימיתנו, א"ל כן יאבדו כל אויביך 
ה' )שופטים ה, לא( וכו', ובגמ' שם מסיים דהטעם דלא ענה 

להם ר"א הדין מפני שלא שמע מפי רבו.
ה',  אויבך  כל  יאבדו  כן  ר"א  להם  ענה  דמה  לבאר  ויש 
הנשתלח  להשעיר  דבורה  ושירת  תפלת  של  הקשר  מה 

לעזאזל.
אברבנאל,  )עיין  במפרשים  המבואר  עפ"י  לומר  ויש 
דהשעיר  שם(  בגמ'  ובמהרש"א  לו,  שער  יצחק  עקידת 
מרמז על עשו כמ"ש איש שעיר וכו', וכן על שר שלו הס"ם, 
ובעיקר מרמז על גלות עשו הוא אדום מלכות הרביעי היא 

גלות רומי )עי' רש"י סוף פרשת וישלח(.
שיבוא  דבזמן  מלכים  הלכות  סוף  ברמב"ם  ומבואר 
משיח אז האומות כולם מודים על טעותם, דת המוסלמים 
ודת הנוצרים, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא 
כולם בשם ה', והיתה לה' המלוכה, וביום ההוא יהי' ה' אחד 

ושמו אחד.
וזהו שאמר ר"א, כששאלו, השעיר שדחפו למטה ולא 
וכו', דהשעיר שנפל הוא רמז אל  יאבדו  כן  מת, ענה להם 
נפילת האומות לע"ל, היינו לא שיחרבו וימותו כל האומות 
האומות  שכל  ברמב"ם  לעיל  כמ"ש  אלא  משיח,  כשיבוא 
להם  יהי'  אלא  עולם,  אלקי  בה'  ויאמינו  בתשובה  יחזרו 

נפילה ולא מיתה.
דאופן  ה'",  אויבך  כל  יאבדו  “כן  הפסוק  שהביא  וזהו 
אבידת האומות העולם לע"ל, יהי' ע"ד השאלה ששאלו לו, 
היינו, “דחפו ולא מת", דלא יהי' מיתה לכל האומות לע"ל 
כולם בשם  עמים שפה ברורה לקרוא  כי אז אהפוך אל 
במלכותם,  נפילה  להם  דיהי'  “דחפו"  כמשל  יהי'  אלא  ה', 

למטה, ולא מיתה.
והשעיר מרמז לעשו, הרומים, וכמבואר באברבנאל על 
ישעי' דקאי על דת הנוצרי, דלע"ל כולם, כל האו"ה יפסיקו 
עולם,  אלקי  בה'  ויאמינו  שלהם,  שקר  במשיח  מלהאמין 

והי' ה' למלך על כל הארץ.
פרי דוד

לא  טומאתה  בנידת  אשה  ואל   – ט  יח, 
תקרב לגלות ערותה

ב. כתב הש"ך סוף פרשת אחרי, טעם למה קורין פרשת 
שאומרים  מדר"א  בשם  הכפורים  דיום  במנחה  עריות 
היא,  אמך  תגלה  לא  אמך  ערות  כתבת  אתה  להקב"ה 
וישראל קראת אמי, כתבת ערות אחותך לא תגלה וישראל 

להקב"ה  לומר  העריות  אלו  קורין  לזה  כו',  אחותי  קראת 
שלא יגלה ערותינו בין שרי העובדי כוכבים בעת החתימה 

כו' ע"ש.
ישראל  כנסת  ערות  גילוי  נק'  ויסורים  הגלות  כי  והיינו 
יעו"ש  וגליתי ערותך אליהם  ל"ז  כמ"ש ביחזקאל סי' ט"ז 
דתרגם יונתן ואגלי בהתתיך להון ויחזון כל עמא קלונך וע' 
בהושע סי' ב' י"א ובישעי' סי' מ"ז ה', וזהו הפי' שמבקשים 
על  יכסה  אדרבה  אם  כי  עוונותינו  יגלה  שלא  ית'  ממנו 
פשעינו כמש"ש ביחזקאל סי' הנ"ל פסוק ח' ואפרש כנפי 

עליך ואכסה ערותך ות"י ואעדתי חוביכון.
וזהו ענין יום כפורים לשון כסוי שמסיר עוונותינו היפך 

וגליתי ערותך, וזהו כנ"ל בענין כסית כל חטאתם.
אור התורה אחרי עמוד שיא )בהוספות(

יח, טו – ערות כלתך לא תגלה אשת בנך 
היא לא תגלה ערותה

מחציפותא1  יהודה  ר'  אמר  )עא:(  פרשתינו  בזוהר  ג. 
תמר  היא  ומאן  לעלמא,  טבאן  כמה  נפקא  חדא  דצדקת 
ופרחת  לתתא,  מלה  אוקימת  תמר  אוקימנא  והכי  וכו', 
)הרמ"ק ומקדש  ומבואר במפרשים  ואניצת ענפין,  פרחין 
מלך ועי' בליקוטי תורה מאריז"ל פ' וישב(, דהכוונה דע"י 
מעשה תמר עם יהודה בא שורש מלכות בית דוד ומשיח, 

שבא מפרץ בנה.
בפ'  דהרי  אחרי,  בפ'  זה  מביא  דהזוהר  דהטעם  וי"ל 
שלא  וכדי  תגלה",  לא  כלתך  "ערות  כתוב  בפרשתינו 
מביא  ע"כ  ומשיח,  דוד  בית  מלכות  על  ח"ו  לעז  להוציא 
פרחים  ממנה  יצאה  הטובים,  מעשי'  ע"י  דאדרבה  הזוהר 

טובים שמהם נשתלשלה מלכות בית דוד ומשיח.
ואם תאמר הא גופא שאלה, דהאיך התיר יהודה לבוא 
גופא התירוץ, דהכתוב מדייק  וי"ל דמרומז בפ'  על כלתו, 
"אשת בנך", ולא “ערות בנך" )ועיין בפרש"י(, דהרי מבואר 
בפרשת דרכים דרך האתרים – דרוש ראשון – דער ואונן 
שמשו שלא כדרכם )יבמות לד(, ובבני נח אין האשה נקנית 
אישות  אלא כדרכה ע"ש באריכות. וא"כ מעולם לא הי' 
בין ער ואונן עם תמר, ומותרת היא ליהודה, ואדרבה דזכתה 
לשלשלת הקדושה דדוד ומשיח )עיין מכות כג: ממני יצאו 
כבושות ובפרש"י, ועיין ב"ר פפ"ה הקב"ה עסק לברוא אורו 

של משיח ע"ש.
זרע יצחק

וכך  כו',  בעולם  טובות  כמה  יצאו  אחת,  צדקת  של  מחציפות  ללה"ק:[  ]תרגום   )1

ביארנו כי תמר העמידה ועשתה פעולה למטה, ועי"ז יצאו ממנה פרחים והניצה ענפי 

הקדושה וכו'.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת אחרי
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i"yx£Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆…∆«¬≈¿≈¿≈«¬…
'B‚Â∑ עזריה ּבן אלעזר רּבי היה לֹומר? ּתלמּוד מה ¿ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ

לֹו: אמר רֹופא. אצלֹו ׁשּנכנס לחֹולה מׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָמֹוׁשלֹו
ואמר  אחר ּבא ּבטחב. ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָֹאל

ּתמּות  ׁשּלא ּבטחב, ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל אל ְְְִֵֶַַַַַַָֹֹלֹו:
לכ הראׁשֹון, מן יֹותר זרזֹו זה ּפלֹוני. ׁשּמת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָּכדר

אהרן" ּבני ׁשני מֹות "אחרי .נאמר: ְְֱֲֲֵֵֵֶַַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(117 'r fk jxk zegiyÎihewl)

אחרי  ֲֵַַָָּפרׁשת
הּוא  אחרי, ּפרׁשת ועד וּיקרא חּמׁש מּתחּלת הּפרׁשּיֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻסדר
וחלק  צו וּיקרא, מּגיעֹות ראׁשית למּטה: מּלמעלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבסדר
ּבלבד, קדּׁשה עניני על מדּבר ּבהם - ׁשמיני ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻֻמּפרׁשת
ׁשמיני, לאחר־מּכן וכּו'. הּקרּבנֹות הּכהּונה, ּבגדי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָהּמׁשּכן,
עניני  ׁשּבין ּבהבּדלה ׁשעֹוסקֹות ּפרׁשּיֹות - ּומצרע ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּתזריע

לּטהֹור. הּטמא ּבין להבּדיל - העֹולם לעניני ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֻקדּׁשה,
יֹום־ּכּפּור  ּבדיני העֹוסקת - אחרי ּפרׁשת מּגיעה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּולאחר־מּכן
אל  ּבהם, ונכׁשל הּתֹורה, מצוֹות את ׁשמע ׁשאדם לאחרי -ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
"יכּפר  זה ּביֹום הּכּפּור, יֹום ׁשּיׁשנֹו ּבגלל להתיאׁש, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָלֹו

אתכם". לטהר ְְֲֵֵֶֶֶַעליכם

ã ycew zegiyn zecewp ã(117 'r f jxk zegiyÎihewl)

אהרן ּבני ׁשני מֹות אחרי . . ה' א)וידּבר מׁשל (טז, ְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָֹ
צֹונן  ּתאכל אל לֹו: ואמר . . רֹופא אצל ׁשּנכנס ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלחֹולה
. . ּפלֹוני ׁשּמת ּכדר ּתמּות ׁשּלא ּבטחב, ּתׁשּכב ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹואל
ּכדר ימּות ׁשּלא אהרן' ּבני ׁשני מֹות 'אחרי נאמר ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלכ

ּבניו. ּגבֹוּה,(רש"י)ׁשּמתּו מחם סֹובל חֹולה, אדם ּכלל ּבדר ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּדברים  אכילת ע"י ּגּופֹו את לצּנן ּגדֹולה ּתׁשּוקה לֹו יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָולכן
יאכל  ׁשּלא לבד אזהרה קרים. ּבמקֹומֹות ּוׁשהּות ְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹצֹוננים,
ׁשל  ּתׁשּוקתֹו ּכי ּתֹועיל, לא קרים, ּבמקֹומֹות יׁשּכב ולא ְְְְִִִִִֵֶַָָֹֹצֹונן

יעׂשה  ׁשאם ּופחד אזהרה רק ּגּופֹו. את לקרר היא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהחֹולה
לעׂשֹות  ׁשּלא לחֹולה ּגֹורמת ּפלֹוני, ׁשּמת ּכדר ימּות ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּכ

אּלּו. ְִֵָּדברים
ׁשל  הּטבעית ּתׁשּוקתם והּכהנים, אהרן ּבענין ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹעל־ּדר־זה
עצּומה, ּכל־ּכ היא ה' אל ּולהתקרב להתעּלֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹהּכהנים
ּכדר ימּותּו ׁשהם הּפחד רק ּתֹועיל. לא לבּדּה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשאזהרה
ּתׁשּוקתם  על להתּגּבר להם ּתגרם היא אהרן, ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּמתּו

ְִִַהּטבעית.
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ּבטחב ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל א)אל טז, אכילת (רש"י ְְְֲִִֵַַַַַַַֹ
יֹום צֹונן ּבכל הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד – ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

הּקרּבנֹות  ּכי קרּבנֹות. הקרבת לׁשם אפּלּו ּכּפּור) יֹום ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ(מּלבד
ּכמֹוהּו ּכּדין ׁשּלא והקרבתם ּולמאכל, ללחם ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹנמׁשלים

צֹונן. מאכל ּבטחבּכאכילת להּכנס ׁשכיבה האּסּור ּכנגד – ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּכי  ּכּפּור). ּביֹום (אפּלּו קרּבנֹות ללא הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִֶַָָָֹֹלקדׁש
חֹולה  ׁשל לׁשהּיתֹו ּדֹומה קרּבנֹות הקרבת ללא ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשהּיה

צֹונן. מאכל אכילת ללא קר, ְְֲֲִֵַַַָָֹּבמקֹום
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וּימתּו: לפני־יהוה ּבקרבתם אהרן ּבני ׁשני מֹות ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹֻֽֽֽאחרי
א) (טז,

קֹודם  הּנכּתב על "וּימּותּו" ּתיבת ּמֹוסיפה מה מּובן: ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָואינֹו
אהרן"? ּבני ׁשני מֹות ְְֲֲֵֵֵַַֹ"אחרי
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אהרן, ּבני נענׁשּו ׁשעליהם הּדברים מּבין להבין: צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעֹוד
[לקֹודׁש ולפנים לפני נכנסּו ּכדלהּלן: הּמדרׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָמֹונה
ּבגדי  ּכל את לבׁשּו [לא היּו ּבגדים מחּוסרי ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָֹהּקדׁשים],
היּו לא העבֹודה], עׂשּית ּבעת ללֹובׁשם ׁשחּיבים ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹהּכהּונה
מרּומזים  היכן להבין, וצרי נׁשים.. להם היּו לא ּבנים, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹלהם

ּבּפסּוק? ֵַָהם
מבארת החסידּות ּתֹורת ּבזה: הּביאּור לֹומר ב'אור ויׁש (עיין ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

הקדוש) חטא החיים' היה לא אהרן ּבני ׁשני ׁשל ׁשהחטא ,ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ׁשּנתנּו ּבכ התּבּטא חטאם אּלא חס־וׁשלֹום, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּכפׁשּוטֹו
הּנפׁש ּכלֹות לידי ּתביאם ּבהּקּב"ה העצּומה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּדבקּותם
ׁשּקירּובם  וּימּותּו" ה' לפני "ּבקרבתם ּפירּוׁש וזהּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבפֹועל.

ּכי  לחטא, נחׁשב וזה ל"וּימּותּו", הּמביא ּבאֹופן היה ה' ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאל
ּבאלקּות  ּולהּדבק מהּגׁשמּיּות להתּפּׁשט הרצֹון עם ּבבד ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבד
העבֹודה  ּד"ׁשֹוב", הּתנּועה ּגם להיֹות צריכה "רצֹוא", -ְְְְֲִִַַָָָָָ

העֹולם. ּבעניני והתעּסקּות ּבּגּוף ְְְְְְְִִִֵַַָָָָּדנׁשמה
אהרן  ּבני חטא על ׁשּנאמרּו הענינים ׁשּכל יּובן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
ללא  'רצֹוא להם ׁשהיה הּוא ענינם ׁשּכּולם ּבּפסּוק, ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹנרמזים
ענין  – ולפנים לפני נכנסּו וּימּותּו": ה' לפני "ּבקרבתם ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָׁשֹוב'
על  המרּמזים לבּוׁשים ללא נכנסּו – ּבגדים מחּוסרי ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹהרצֹוא.

הּמצֹות ה)לבּוׁשי פרק תניא העֹולם.(עיין ּבגׁשמּיּות ׁשּנתלּבׁשּו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ
לא  – ּובנים נׁשים להם היּו ּורבּיה לא ּפרּיה ּבמצות עסקּו ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹֹ

ּבגּופים. נׁשמֹות להמׁשי ְְְְְִִֶַַָָָׁשּמטרתּה

(á)éçà ïøäà-ìà øac äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼
éðt-ìà úëøtì úéaî Lãwä-ìà úò-ìëá àáé-ìàå§©¨³Ÿ§¨¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤¤§¥̧
äàøà ïðòa ék úeîé àìå ïøàä-ìò øLà úøtkä©©¹Ÿ¤£¤³©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦ µ¤«¨½̈¥«¨¤−

:úøtkä-ìò©©©«Ÿ¤
i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ŒÏ‡ ¯ac ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆…∆«≈∆«¬…»ƒ

‡·ÈŒÏ‡Â∑ ּבניו ׁשּמתּו ּכדר ימּות eÓÈ˙.ׁשּלא ‡ÏÂ∑ ¿«»…ְֵֶֶֶֶָָָֹ¿…»
מת  הּוא ּבא, ‡¯‡‰.ׁשאם ÔÚa Èk∑ אני ּתמיד ּכי ִֵֶָƒ∆»»≈»∆ֲִִִָ

ענני  עּמּוד עם ׁשם ׁשם,.נראה ׁשכינתי ׁשּגּלּוי ּולפי ְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָ
לא  ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו; זהּו לבא, ירּגיל ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹיּזהר

הּכּפּורים  ּביֹום הּקטרת ּבענן ּכיֿאם .יבא ְְֲִִִִֶַַַַָֹֹ
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העליֹון  רצֹון את למּלא רק אּלא לּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, האיׁשי ּבּקירּוב לא הּוא ּכׁשהרצֹון - עצמי ּביטּול הּלא, ה"ואל", ידי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעל
הּקֹודׁש". אל "יבֹוא אזי -ֲֶֶַַָ

(â)ø÷a-ïa øôa Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²
:äìòì ìéàå úàhçì§©−̈§©¬¦§Ÿ¨«

i"yx£˙‡Êa∑ רמז ועׂשר, מאֹות ארּבע ׁשּלֹו ּגימטרּיא ¿…ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָ
ראׁשֹון  B‚Â'.לבית Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa∑ לא זֹו, ואף ְִִַ¿…»…«¬…¿ְַֹ

ּבסֹוף  ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּביֹוםֿהּכּפּורים, ּכיֿאם עת, ְְְְְִִִִֵֶַָָֹּבכל
לחדׁש" ּבעׂשֹור הּׁשביעי "ּבחדׁש .הּפרׁשה: ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
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הּקדׁש אל אהרן יבא ג)ּבזאת ׁשהּוא (טז, ׁשעה ּבכל ְְֲֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ
הּזה ּבּסדר ׁשּיּכנס רק יּכנס, לּכנס רבה)רֹוצה (ויקרא ִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּקדׁשים. ּבקדׁש הּוא אהרן ׁשל האמּתי ׁשּמקֹומֹו ְְְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשמע,
הּטּורים' ּב'בעל ּכדאיתא ּגדֹול', 'ּכהן הּוא יהּודי ּכל ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹוהּנה,
מקֹומֹו ּכן, ואם ּכהנים", ממלכת לי ּתהיּו "ואּתם הּפסּוק ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹעל

וכפסק  זֹו. לקדּׁשה ׁשּי והּוא הּקדׁשים, ּבקדׁש ְְְְְֲֳִִִִִֶַַַָָָָֹֻהאמּתי
קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש "ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהרמּב"ם:
יֹואׁש את ׁשהחּביאּו ּבּנביא, הּמסּפר ּפי על (וימּתק ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻֻקדׁשים"

ׁשנים). ׁשׁש הּקדׁשים קדׁש ֲֳִִִֵֶַַַָָֹּבעלּית
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ּתרעא  ו"ּדא ּוביטּול, יראה הּוא - הּזוהר ּביאּור לפי ְְְְִִִֵַַַָָָֹֹ"זאת"
ּוביטּול, יראה "זאת", ׁשל ההקּדמה ּכׁשּיׁשנּה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹלאעלאה",

"לפני  יּכנס (רצֹוא), הּקֹודׁש" אל אהרן "יבֹוא אם ּגם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
זֹו - ּביתֹו ּובעד גֹו' ל"וכּפר הּדבר לֹו יפריע לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹולפנים",

ÏÂ‡ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ«¬…»¿»
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סז ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h oey`x meil inei xeriy
ה"ּביתֹו חסר אם (ואדרּבה, עֹולם לעניני ה'ׁשֹוב' אל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאׁשּתֹו",
ּכי  ולפנים, לפני הּכניסה ּכלל להיֹות יכֹולה אינּה אׁשּתֹו", ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָזֹו
היה  ּגם וכ ּב"ׁשֹוב"). ׁשּיּומׁש - היא ה"רצֹוא" ְְְִִֶַַַַַָָָָּתכלית

הּקדׁשים, מּקֹודׁש ּבּיציאה מּיד - ולפנים מּלפני ְְְְְֳִִִִִִִִִֶַַַַָָָָּבּיציאה
מתּפּלל ּבית אֹותֹוהיה עּמ "ּפרנסת על ּתפילה ּגדֹול ּכהן ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

ּבגׁשמּיּות. - העֹולם ּבעניני ּפרנסה - ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל"

(ã)BøNa-ìò eéäé ãá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©§¨¼
ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáeLã÷-éãâa ó §©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤

:íLáìe BøNa-úà íéna õçøå íä¥½§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«

i"yx£'B‚Â „aŒ˙˙k∑ לפנים מׁשּמׁש ׁשאינֹו מּגיד ¿…∆«¿ְְִִִֵֵֶַַ
ּבהם  ׁשּיׁש ּבחּוץ ּבהם מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבׁשמֹונה

סנגֹור נעׂשה קטגֹור ׁשאין לפי כו)זהב, אּלא (ר"ה , ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבּוץ  ׁשל וכּלן הדיֹוט, ּככהן LaÏÈ.ּבארּבעה, L„˜∑ ְְְְְֵֶֶַָָָֹֻ…∆ƒ¿»

הקּדׁש(ת"כ) מּׁשל 'יחת ∑ÛˆÈ.ׁשּיהיּו ּכתרּגּומֹו: ְְִִֵֶֶֶƒ¿…ְְֵַָ
ּכמֹו ּבראׁשֹו, יּניח טז)ּבריׁשּה', לט ּבגּדֹו",(בראשית "וּתּנח : ְְְְִִֵֵַַַַַֹ

ÌÈna.'ואחּתּתּה' ıÁ¯Â∑ טבילה טעּון הּיֹום אֹותֹו ְֲִֵַ¿»«««ƒְִַָָ
חליפֹותיו ל)ּבכל מחליף (יומא היה ּפעמים וחמׁש , ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָ

ּומׁשּנה  לפנים, ּומחּוץ חּוץ, לעבֹודת ּפנים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַמעבֹודת
ּובכל  זהב, לבגדי לבן ּומּבגדי לבן לבגדי זהב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָמּבגדי
מן  ורגלים ידים קּדּוׁשי ּוׁשני טבילה טעּון ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָחליפה

.הּכּיֹור  ִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(oqipa e"k meiÎmeid)

ּולבׁשם ּבׂשרֹו את ּבּמים ורחץ הם קדׁש ד)ּבגדי (טז, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
לּנפׁש.ּבגדים  לבּוׁשים ׁשּנקראּו ודּבּור, למחׁשבה רֹומזים - ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָ

קדׁש" ּתֹורת "ּבגדי ׁשל ּבענינים ודּבּור מחׁשבה - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ֲִַהחסידּות.

ּבׂשרֹו" את ּבּמים הּבׂשר,"ורחץ את ּולנּקֹות לרחץ יׁש - ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ההרּגלים  ּדהינּו לּבׂשר, הּטפל ה'את', את להדיח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכן

קדׁש'. ל'ּבׂשר זאת ולהפ ּב'ּבׂשרּיּות', ׁשּמקֹורם ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשֹונים
הּקדׁש'."ּולבׁשם" 'ּבגדי את ללּבׁש אפׁשר אֹו־אז - ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

(ä)íéfò éøéòN-éðL çwé ìàøNé éða úãò úàîe¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−
:äìòì ãçà ìéàå úàhçì§©¨®§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«

(å)øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈£¤®§¦¤¬
:Búéa ãòáe Bãòa©«£−§©¬¥«

i"yx£BÏŒ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯tŒ˙‡∑.למעלה האמּור ∆«««»¬∆ְְַָָָ
צּבּור  מּׁשל ולא ּבא הּוא ׁשּמּׁשּלֹו ּכאן, ולּמד.¯tÎÂ ְְְִִִִֶֶֶֶָָֹ¿ƒ∆

B˙Èa „Ú·e B„Úa∑(ת"כ לו, עֹונֹותיו (יומא עליו מתוּדה «¬¿«≈ְֲִֶַָָָ
ּביתֹו .ועֹונֹות ֲֵַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ixg` zyxt b jxk zegiyÎihewl)

היה  הּקדׁשים, לקֹודׁש הּכיּפּורים ּביֹום הּגדֹול הּכהן ְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבכניסת
אׁשּתֹו". זֹו - ה"ּביתֹו ְִֵֵַַנֹוגע

ׁשאז  ּכראּוי, ּתהיה הּקֹודׁש אל ׁשהּכניסה ּבכדי ּבזה: ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָוהרמז
הרי  - הּכניסה ּתכלית ׁשּזהּו ּבׁשלֹום", ל"יציאה מביאה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהיא
"לפני  נמצא הּבעל ּכאׁשר ׁשּגם יׂשראל. ּבנׁשי ּתלּוי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָזה
ועֹוד  ׁשּלֹו, לדרּגתֹו "ּביתֹו" ּבין התאמה יׁש אז ּגם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָולפנים",

ֵיֹותר:
ּבעליהן  על להׁשּפיע היא יׂשראל נׁשי ׁשל ותפקידן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָזכּותן
עם  קׁשּורה הּקֹודׁש אל הּכניסה ּתהיה ׁשּלגּביהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּובניהן,

מהּקֹודׁש. ְִֵֶַַָהּיציאה
יארי הּבעל ׁשאם לחׁשׁש, צריכֹות לא יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹנׁשי
ּבׁשעה  ּבלימּודֹו ימׁשי אם אֹו יֹותר, אֹו ּבׁשעה ְְְְְִִִִִֵַָָָָָּבתפילתֹו
לדאגה, מקֹום אין ּכן הּגׁשמּיים; ּבענינים יחסר יֹותר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹו
ּתחסר  ׁשלם, יֹום ּתֹורה ללמֹוד הילדים את יחּנכּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשאם
עליהם  אּדרּבה, אּלא - כּו' ׁשּלהם ּבהסּתּדרּות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחר־ּכ
ּבתֹורה  ההֹוספה על־ידי ׁשּדוקא ולבניהן, לבעליהן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהסּביר

"ּבח  יתוּסף ּומצוֹות, ּתׁשמרּו", מצוֹותי ואת ּתלכּו ּוקֹותי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַ
וגֹו'". ּבעּתם גׁשמיכם ְְְְְִִִֵֶַָָּב"ונתּתי

ÔÈÒÎÓeד  LaÏÈ ‡L„e˜ ‡ˆe·„ ‡ezkƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯ÒÈ ‡ˆe·„ ‡ÈÓ‰·e d¯Òa ÏÚ ÔB‰È ıe·c¿¿«ƒ¿≈¿∆¿»»¿»≈«
ÈLe·Ï dLÈ¯a ˙ÁÈ ‡ˆe·„ ‡zÙˆÓ·e¿ƒ¿∆¿»¿»»≈¿≈≈¿≈
d¯Òa ˙È ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ Ôep‡ ‡L„e˜¿»ƒ¿«¿≈¿«»»ƒ¿≈

:ÔepLaÏÈÂ¿«¿ƒƒ

ˆÈ¯ÈÙה  ÔÈ¯z ·qÈ Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk ÔÓeƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈¿ƒ≈
:‡˙ÏÚÏ „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚƒƒ¿«»»¿«««¬»»

dÏו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
:d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈

mixehd lra
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`ixgסח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h oey`x meil inei xeriy

(æ)ýåýé éðôì íúà ãéîòäå íøéòOä éðL-úà ç÷ìå§¨©−¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ãòBî ìäà çút¤−©¬Ÿ¤¥«

(ç)ãçà ìøBb úBìøb íøéòOä éðL-ìò ïøäà ïúðå§¨©¯©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ
:ìæàæòì ãçà ìøBâå ýåýéì©«Ÿ̈½§¨¬¤−̈©«£¨¥«

i"yx£˙BÏ¯b Ì¯ÈÚO‰ ÈLŒÏÚ Ô¯‰‡ Ô˙Â∑ מעמיד ¿»««¬…«¿≈«¿ƒƒ…»ֲִַ
ּבּקלּפי, ידיו ׁשּתי ונֹותן לׂשמאל, ואחד לימין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאחד
את  עליהם ונֹותן ּבׂשמאל, וחברֹו ּבימין ּגֹורל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹונֹוטל
ּבֹו ׁשּכתּוב ואת לּׁשם, הּוא "לּׁשם", ּבֹו ְֵֵֶֶֶַַָָׁשּכתּוב

לעזאזל  מׁשּתּלח ת"כ)∑ÏÊ‡ÊÚ."לעזאזל", סז, (יומא ְֲֲִֵֵֵַַַַָָ¬»≈
ּגזרה", "ארץ ׁשּנאמר: ּגבּה, צּוק וקׁשה, עז הר ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּוא

.חתּוכה  ֲָ

(è)åéìò äìò øLà øéòOä-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²
:úàhç eäNòå ýåýéì ìøBbä©−̈©«Ÿ̈®§¨−̈©¨«

i"yx£˙‡hÁ e‰NÚÂ∑"חּטאת "לה' ואֹומר: ׁשם, לֹו ק ֹורא עליו, הּגֹורל .ּכׁשּמּניח ¿»»«»ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

(é)éç-ãîòé ìæàæòì ìøBbä åéìò äìò øLà øéòOäå§©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²
ì åéìò øtëì ýåýé éðôììæàæòì Búà çlL ¦§¥¬§Ÿ̈−§©¥´¨¨®§©©¬Ÿ²©«£¨¥−
:äøaãnä©¦§¨«¨

i"yx£ÈÁŒ„ÓÚÈ∑אחרים;ּכ עלֿידי חי", "יעמד מֹו »√««ְְֲֲִֵֵַַַֻ
חי'. ּכד 'יּתקם לפי (ת"כ)ותרּגּומֹו: לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְִִַַַַַַַָ

אם  ׁשּלּוחֹו יֹודע ואיני לעזאזל", אתֹו "לׁשּלח ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:

עמידתֹו – "יעמדֿחי" נאמר: לכ לחּיים, אם ְְְֱֲֳִִִִֶַַַַָָָָלמיתה
למיתה  ׁשּׁשליחּותֹו מּכאן, ׁשּיׁשּתּלח; עד tÎÏ¯.חי ְְְִִִִֶֶַַַַָָ¿«≈

ÂÈÏÚ∑"'וגֹו עליו "והתוּדה ּכדכתיב: עליו, .ׁשּיתוּדה »»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

(àé)øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³©«©¨Æ£¤½§¦¤¬
:Bì-øLà úàhçä øt-úà èçLå Búéa ãòáe Bãòa©«£−§©´¥®§¨©²¤©¬©«©−̈£¤«

i"yx£'B‚Â B„Úa ¯tÎÂ∑(ת"כ) אחיו ועל עליו ׁשני וּדּוי ¿ƒ∆«¬¿ְִִֵֶַָָָ
ׁשּנאמר: ּביתֹו, קר ּויים ּכּלם ׁשהם קלה)הּכהנים, (תהלים ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֻ

ׁשהּכהנים  מּכאן, וגֹו". אתֿה' ּברכּו אהרן ְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹֹ"ּבית

ּבֹו, טמאת (ת"כ)מתּכּפרים על אּלא אינּה ּכּפרתן וכל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
עלֿהּקדׁש "וכּפר ׁשּנאמר: ּכמֹו וקדׁשיו, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמקּדׁש

וגֹו'" .מּטמאת ְְִֹֻ

(áé)çaænä ìòî Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ
àéáäå äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé éðôlî¦¦§¥´§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−

:úëøtì úéaî¦¥¬©¨«Ÿ¤

ÈÈז  Ì„˜ ÔB‰˙È ÌÈ˜ÈÂ ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»¿≈¿ƒƒƒƒ»¿√»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»

Ú„·‡ח  ÔÈ·„Ú ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ÏÚ Ô¯‰‡ ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬…«¿≈¿ƒƒ«¿ƒ«¿»
:ÏÊ‡ÊÚÏ „Á ‡·„ÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ „Á«ƒ¿»«¿»¿«¿»««¬»≈

È‰BÏÚט  ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆ ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ
:‡˙‡hÁ d„aÚÈÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ ‡·„Ú«¿»ƒ¿»«¿»¿«¿¿ƒ≈«»»

ÏÊ‡ÊÚÏי  ‡·„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿»«¬»≈
ÁlLÏ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÈÁ „k Ì˜zÈƒ»«««√»¿»¿«»»¬ƒ¿««

:‡¯a„ÓÏ ÏÊ‡ÊÚÏ d˙È»≈«¬»≈¿«¿¿»

dÏיא  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
˙È ÒBkÈÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈¿ƒ»

:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz»¿«»»ƒ≈

ÈÂlÚÓיב  ‡L‡c ÔÈ¯Óeb ‡˙ÈzÁÓ ÈÏÓ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈
˙¯Ë˜ È‰BÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ¿…∆
:‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓ ÏÚÈÂ ÔÈ˜Èwc ÔÈÓÒea¿ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ»¿»À¿»

mixehd lra

)(g.ìøBâåcg` lxFbe" .dxFqOA 'a §¨©§¨§¨¤¨
"Epiffal lxFbe" ,"lf`frl(ci ,fi dirWi). ©£¨¥§¨§Ÿ§¥§©§¨

FA xn`PW ,ond EpiidC(e ,b xYq`)faIe" §©§¨¨¤¤¡©¤§¥©¦¤
,l`xUi lr zFlxFB liRde ,"eipirA§¥¨§¦¦¨©¦§¨¥
deW EPpi` :`Ed KExA WFcTd xn`e§¨©©¨¨¥¤¨¤
ilag ltpe zFlxFB iYlRd xaM !Ll§§¨¦©§¦¨§¨©¤§¦
Edfe .zFOE` miraW lMn l`xUiA§¦§¨¥¦¨¦§¦§¤

cg` lxFbe 'dl cg` lxFB" xn`PW¤¤¡©¨¤¨©§¨¤¨
lW mzFpFr lr xRkOW ,"lf`frl©£¨¥¤§©¥©£¨¤

aizkC ,l`xUi(ak wEqR)'ebe `Upe" ¦§¨¥¦§¦¨§¨¨
,"mzpFríz úBðBò'b .xRkn `Ed £Ÿ¨£¨§©¥

oFr `Up" cbpM ,'lf`fr' aizM minrR§¨¦§¦£¨¥§¤¤Ÿ¥¨
"d`Hge rWte(f ,cl zFnW)zEkfA , ¨¤©§©¨¨§¦§
.zFa` dWlWh dxez §¨¨

)(ai.åéðôç àìîe`lnE" .dxFqOA 'a §Ÿ¨§¨©§¨§Ÿ
:Kci`e ,"dTC miOq zxhw eiptg̈§¨§Ÿ¤©¦©¨§¦¨

"zFigdl lagd `lnE"(a ,g 'a l`EnW)iAB §Ÿ©¤¤§©£§¥©¥
zEkfAW ,a`Fn zngln lr a`Fi¨©¦§¤¤¨¤¦§
migvFp Eid mixERMd mFi zcFar£©©¦¦¨§¦

.dnglOA©¦§¨¨
.äwc íénñ:`IxhnibA.äwcî äwc ©¦©¨§¦©§¦¨©¨¦©¨



סט ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÁaÊn‰ ÏÚÓ∑מה)החיצֹון ‰'.(יומא ÈÙlÓ∑ ≈««ƒ¿≈«ִַƒƒ¿≈

מערבי  צד והּוא הּפתח, ׁשּלפני שם)∑wc‰.מּצד (יומא ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ«»
ּדּקה  הּקטרת ּכל והלא "ּדּקה", לֹומר ּתלמּוד ְְֲֶַַַַַַַָָָֹֹמה

ׁשּנאמר לו)היא, ל אּלא (שמות הדק"? מּמּנה "וׁשחקּת : ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
היה  יֹוםֿהּכּפּורים ׁשמערב הּדּקה, מן ּדּקה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהא

לּמכּתׁשת  .מחזירּה ְֲִֶֶַַַָ

(âé)äqëå ýåýé éðôì Làä-ìò úøèwä-úà ïúðå|ïðò §¨©¯¤©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´£©´
:úeîé àìå úeãòä-ìò øLà úøtkä-úà úøèwä©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£L‡‰ŒÏÚ∑ הּמחּתה ׁשּבתֹו.˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ מיתה חּיב ּכתקנּה, עׂשאּה לא אם .הא «»≈ְְֶַַָ¿…»ְְֲִִִַָָָָָָֹ

(ãé)úøtkä éðt-ìò Bòaöàá äfäå øtä ícî ç÷ìå§¨©Æ¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤
ícä-ïî íéîòt-òáL äfé úøtkä éðôìå äîã÷¥®§¨§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈

:Bòaöàa§¤§¨«
i"yx£BÚaˆ‡· ‰f‰Â∑ ּבמׁשמע אחת Ú·L.הּזאה ‰fÈ ˙¯tk‰ ÈÙÏÂ∑ למּטה וׁשבע למעלה אחת .הרי ¿ƒ»¿∆¿»ְְַַַַָָָ¿ƒ¿≈««…∆«∆∆«ְְְְֲֵֶַַַַַָָ

(åè)àéáäå íòì øLà úàhçä øéòN-úà èçLå§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ
øLàk Bîc-úà äNòå úëøtì úéaî-ìà Bîc-úà¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À©«£¤³
éðôìå úøtkä-ìò Búà äfäå øtä íãì äNò̈¨Æ§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬

:úøtkä©©«Ÿ¤
i"yx£ÌÚÏ ¯L‡∑,הּכהנים על מכּפר ּׁשהּפר מה ¬∆»»ְֲִֵֶַַַַַָֹ

עליו  ׁשעלה הּׂשעיר והּוא יׂשראל, על הּׂשעיר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמכּפר
לּׁשם  ‰t¯.הּגֹורל Ì„Ï ‰NÚ ¯L‡k∑ למעלה אחת ֵַַָ«¬∆»»¿««»ְְַַַָ

למּטה  .וׁשבע ְְֶַַָ

(æè)ìàøNé éða úàîhî Lãwä-ìò øtëå§¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½
ãòBî ìäàì äNòé ïëå íúàhç-ìëì íäéòLtîe¦¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½

:íúàîè CBúa ízà ïëMä©Ÿ¥´¦½̈§−ª§Ÿ¨«

Ì„˜Ïיג  ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea ˙¯BË˜ ˙È ÔzÈÂ¿ƒ≈»¿∆¿«»«∆»»»√»
ÏÚ Èc ‡z¯tk ˙È ‡z¯Ë˜ ‡Ú ÈÙÁÂ ÈÈ¿»¿»≈¬»»¿»¿»»«À¿»ƒ«

:˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò«¬»¿»¿

ÏÚיד  dÚaˆ‡· ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿∆¿¿≈«
ÈcÈ ‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡Óec˜ ‡z¯tÎ Èt‡«≈«À¿»ƒ»¿»√»«À¿»«ƒ

:dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ ÔÈÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿¿≈

nÚÏ‡טו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»
dÓ„Ï „aÚÈÂ ‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓÏ dÓc ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¿≈¿ƒ»¿»À¿»¿«¿≈ƒ¿≈
ÏÚ d˙È ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡Ó„Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿»¿»¿«ƒ»≈«

:‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡z¯tk«À¿»¿»√»«À¿»

Ï‡¯NÈטז  Èa ˙·‡BqÓ ‡L„e˜ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««¿»ƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔkLÓÏ „aÚÈ ÔÎÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯nÓeƒ∆¿≈¿»¬»≈¿≈«¿≈¿«¿«
:ÔB‰˙·‡BÒ B‚a ÔB‰nÚ È¯Lc ‡ÓÊƒ¿»¿»≈ƒ¿¿¬»¿

mixehd lra

.äwc:Kci`e ,"dTC miOq" .dxFqOA 'a ©¨©§¨©¦©¨§¦¨
"dTC dnnC lFw W`d xg`e"'` mikln) §©©¨¥§¨¨©¨§¨¦

(ai ,hioprA iM" Edfe .'d cFaM d`xp f`e ,§¨¦§¨§§¤¦¤¨¨
d`x`(l`)"zxRMd [lr](a wEqR lirl), ¥¨¤¤©©©Ÿ¤§¥¨

DA xn`PW zxhTd oprA iM ,WExiR¥¦©£©©§Ÿ¤¤¤¡©¨
d`xie dTC dnnC lFw didi ,'dTC'©¨¦§¤§¨¨©¨§¥¨¤

.'d cFaMbi dxez §
)(ci.äféraW dGi" .dxFqOA 'a ©¤©§¨©¤¤©

"miAx miFB dGi oM" :Kci`e ,"minrR§¨¦§¦¨¥©¤¦©¦
"iCar liMUi dPd" dWxtA(eh ,ap dirWi) §¨¨¨¦¥©§¦©§¦§©§¨

WFcTd cizrW ,giWn oiprA zxAcOW¤§©¤¤§¦§©¨¦©¤¨¦©¨
,zFgRWOd iYW xifgdl `Ed KExÄ§©£¦§¥©¦§¨

Kln `aIWMWoM mB xFfgY giWOd ¤§¤¨Ÿ¤¤©¨¦©©£©¥
.DzcFarl dPEdM zgRWn¦§©©§¨©£¨¨

.íéîòt òáL äfé úøtkä éðôìå§¦§¥©©Ÿ¤©¤¤©§¨¦
,dHnl raWe dlrnl zg` dGn dOl̈¨©¤©©§©§¨§¤©§©¨

'fn cg` EidIW mipFYgYl iC iM¦©©©§¦¤¦§¤¨¦
ceC xn` oke .mipFilrA(gnw miNdY)'f ¨¤§¦§¥¨©¨¦§¦¦

Elld' cg`e ,'minXd on 'd z` Elld'©§¤¦©¨©¦§¤¨©§
xiMfd `l dWn oke ,'ux`d on 'd z ¤̀¦¨¨¤§¥¤Ÿ¦§¦

'Epif`d'A mXd(b ,al mixaC)xg`l `N` ©¥§©£¦§¨¦¤¨§©©
cg` did`W iC :xn` .zFaiY `"k¥¨©©¤¤¡¤¤¨
mXd mixiMfOW mik`lOA draXn¦¦§¨©©§¨¦¤©§¦¦©¥

.zFaiY 'b xg ©̀©¥
zFzixA e"i cbpM ,zxRMd lr zF`Gd e"i©¨©©©Ÿ¤§¤¤§¦
e"i cbp zkFxRd lr e"ie .ipiqA EzxkPW¤¦§§§¦©§©©¨¤¤¤
adGd gAfOd lr e"ie .crFn ld`AW¤§Ÿ¤¥§©©¦§¥©©¨¨
oFvigd gAfOd lrW mCd ixiiW mr¦§¨¥©¨¤©©¦§¥©©¦
Epiide .a`Fn zFaxrAW e"i cbpM§¤¤¤§©§¨§©§

aizkC(g ,ck zFnW).zixAd mC ¦§¦§©©§¦
dPWOW zFcFar 'd cbpM zFliah 'de§§¦§¤¤£¤§©¤
'd cbpkE ,uEgl mipRnE miptl uEg¦§¦¦§¦§§¤¤

'cFaMd Kln' minrR 'd cbpkE ,zFNtY§¦§¤¤§¨¦¤¤©¨
"D`FlnE ux`d 'dl" xFnfnAWmiNdY) ¤§¦§©¨¨¤§¨§¦¦

(ck'd Dl WIW WtPd lr xRkl zF`aE .¨§©¥©©¤¤¤¥¨
.zFnW¥

minrR dxUr cbpM oiWECiw dxUre©£¨¨¦¦§¤¤£¨¨§¨¦
minrR 'i dWxRaE .mFIA FA 'd xiMfOW¤©§¦©©¨¨¨§¨¦

"ExdhY" cr 'd(l wEqR)zFxRM c"ke . ©¦§¨¨§©¨
dY`e'A mixERMd mFi oiprA miaEzM§¦§¦§©©¦¦¦§©¨
l` xn`'aE o`ke 'ipiq xd'aE 'dEvY§©¤§©¦©§¨¤¡Ÿ¤
c"k lr xRkl ,'qgpR'aE 'mipdMd©Ÿ£¦§¦§¨§©¥©

l`wfgiAW zFxiar(fh)rcFd" zWxtA £¥¤¦¤§¥§¨¨©©
miaEzMd zFixr c"ke ,"milWExi z ¤̀§¨©¦§£¨©§¦

.xcQd dfAeh dxez §¤©¥¤
)(fh.CBúa ízà ïëMä:`IxhnibA ©Ÿ¥¦¨§§¦©§¦¨

,íéàîè eéä íäL ét ìò óà©©¦¤¥¨§¥¦
íäéðéa äðéëMä.fi dxez ©§¦¨¥¥¤



`ixgע zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"i ipy meil inei xeriy
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ÓhÓ∑(ת"כ)לּמקּדׁש הּנכנסין על ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈ְְִִִַַַָָ

 ֿ "לכל ׁשּנאמר: ּבּסֹוף, להם נֹודע ולא ְְְְֱֶֶֶַַַָָָֹֻּבטמאה,
ׁשֹוגג  היא וחּטאת אף ∑Ì‰ÈÚLtÓe.חּטאתם", ְִֵַַָָֹƒƒ¿≈∆ַ

ּבטמאה  מזיד ÚBÓ„.הּנכנסין Ï‰‡Ï ‰NÚÈ ÔÎÂ∑ ְְְִִִֵַָָֻ¿≈«¬∆¿…∆≈

נז) למעלה (יומא אחת ּבפנים מּׁשניהם ׁשהּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשם
מּׁשניהם  מּבחּוץ הּפרכת על מּזה ּכ למּטה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוׁשבע

למּטה  וׁשבע למעלה CB˙a.אחת Ìz‡ ÔÎM‰ ְְְְֶַַַַַָָ«…≈ƒ»¿
Ì˙‡ÓË∑ ּביניהם ׁשכינה טמאים, ׁשהם .אף ֿעלּֿפי À¿…»ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

(æé)äéäé-àì íãà-ìëå|øtëì Bàáa ãòBî ìäàa §¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬
ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå Búàö-ãò Lãwa©−Ÿ¤©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−

:ìàøNé ìä÷-ìk̈§©¬¦§¨¥«

ß oqip f"i ipy mei ß

(çé)åéìò øtëå ýåýé-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå§¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−§¦¤´¨¨®
úBðø÷-ìò ïúðå øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå§¨©º¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²©©§¬

:áéáñ çaænä©¦§¥−©¨¦«
i"yx£'‰ŒÈÙÏ ¯L‡ ÁaÊn‰ŒÏ‡∑,הּזהב מזּבח זה ∆«ƒ¿≈«¬∆ƒ¿≈ְִֶַַָָ

"ויצא"? לֹומר ּתלמּוד ּומה ּבהיכל, ה' לפני ְְְִֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
הּמזּבח  מן ועמד הּפרכת על ההּזאֹות ׁשהּזה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלפי
מן  לצאת הזקיקֹו הּמזּבח ּובמּתנֹות והּזה, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָולפנים

צפֹונית מזרחית מּקרן ויתחיל ולחּוץ, (יומא הּמזּבח ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָ
ÂÈÏÚ.נח) ¯tÎÂ∑ מּדם "ולקח ּכּפרתֹו? היא ּומה ¿ƒ∆»»ְִִַַַַָָָ

זה  לתֹו זה מערבין – הּׂשעיר" ּומּדם .הּפר ְְִִִֶֶַַַָָָֹ

(èé)íéîòt òáL Bòaöàa ícä-ïî åéìò äfäå§¦¨̧¨¨¯¦©¨²§¤§¨−¤´©§¨¦®
:ìàøNé éða úàîhî BLc÷å Bøäèå§¦«£´§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ìc‰ŒÔÓ ÂÈÏÚ ‰f‰Â∑ ּגּגֹוא על הּזאֹות ׁשבע מּזה קרנֹותיו, על ּבאצּבעֹו מּתנֹות ׁשּנתן ∑B¯‰ËÂ.(ת"כ)חר ¿ƒ»»»ƒ«»ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ¿ƒ¬
ּׁשעבר  לבא ∑BLc˜Â.מּמה .לעתיד ִֶַַָ¿ƒ¿ִֶָָֹ

(ë)-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä-úà øtkî älëå§¦¨Æ¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−§¤
:éçä øéòOä-úà áéø÷äå çaænä©¦§¥®©§¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«

(àë)øéòOä Làø-ìò åéãé ézL-úà ïøäà Cîñå§¨©̧©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈©´Ÿ©¨¦»
ìàøNé éða úðåò-ìk-úà åéìò äcåúäå éçä©©¼§¦§©¨´¨À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½

íäéòLt-ìk-úàå-ìò íúà ïúðå íúàhç-ìëì §¤¨¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¨©³Ÿ¨Æ©
:äøaãnä ézò Léà-ãéa çlLå øéòOä LàǿŸ©¨¦½§¦©²§©¦¬¦¦−©¦§¨«¨

i"yx£ÈzÚ LÈ‡∑(סו אתמֹול (יומא מּיֹום לכ .הּמּוכן ƒƒƒְְִֶַָָ

(áë)õøà-ìà íúðåò-ìk-úà åéìò øéòOä àNðå§¨¨̧©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤
:øaãna øéòOä-úà çlLå äøæb§¥¨®§¦©¬¤©¨¦−©¦§¨«

dÏÚÓaיז  ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰È ‡Ï L‡ ÏÎÂ¿»¡«»¿≈¿«¿«ƒ¿»¿≈¬≈
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ d˜tÓ „Ú ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ¿«»»¿¿»«ƒ¿≈ƒ««¬ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk ÏÚÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ¿«¡«≈≈¿«»¿»»¿ƒ¿»≈

ÈÈיח  Ì„˜ Èc ‡Áa„ÓÏ ˜BtÈÂÈ‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ¿ƒ¿«¿¿»ƒ√»¿»ƒ««¬ƒ
ÏÚ ÔzÈÂ ‡¯ÈÙˆ„ ‡ÓcÓe ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ˙¯«̃¿««¿¿»¿¿

ÔÈÓÊיט  Ú·L dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ È‰BÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ¬ƒƒ¿»¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ‡·‡BqÓ dpLc˜ÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ«¿ƒ≈ƒ¬»¿≈ƒ¿»≈

ÔkLÓכ  ÏÚÂ ‡L„e˜ ÏÚ ‡¯tÎlÓ ÈˆLÈÂƒ≈≈ƒ¿«»»«¿»¿««¿«
:‡iÁ ‡¯ÈÙˆ ˙È ·¯˜ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»ƒ»≈»¿ƒ»«»

¯LÈכא  ÏÚ È‰B„È ÔÈz¯z ˙È Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…»«¿≈¿ƒ«≈
Èa ˙ÈÂÚ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÈcÂÈÂ ‡iÁ ‡¯ÈÙ¿̂ƒ»«»ƒ«≈¬ƒ»»¬»«¿≈
ÔzÈÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯Ó Ïk ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»∆¿≈¿»¬»≈¿ƒ≈
ÔÈÓÊc ¯·b „Èa ÁlLÈÂ ‡¯ÈÙˆ LÈ¯ ÏÚ ÔB‰˙È»¿«≈¿ƒ»ƒ««¿«¿«ƒ¿ƒ

:‡¯a„ÓÏ C‰ÓÏƒ¿«¿«¿¿»

ÔB‰È·BÁכב  Ïk ˙È È‰BÏÚ ‡¯ÈÙˆ ÏBhÈÂ¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»≈
‡¯ÈÙˆ ˙È ÁlLÈÂ ‡·˙È ‡Ï„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿»»¿»ƒ««»¿ƒ»

:‡¯a„Óa¿«¿¿»



עי ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ּגזרה ארץ אל עֹונתם ּכל את עליו הּׂשעיר (טז,ונׂשא ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּבלי כב) ּגם קּלֹות עברֹות על מכּפר ׁשהּׂשעיר ּפסק, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

ּדהּנה  לבאר, ויׁש לּׁשבים. רק מכּפר ּכּפּור יֹום ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָּתׁשּובה,
על מכּפר .העברההּׂשעיר . הרי עֹונתם ("ונׂשא ולא ,(" ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹ

(ׁשּמתּכּפרת  ּכחמּורה ּתׁשּובה) ּבלי (ׁשּמתּכּפרת קּלה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָעברה
על מכּפר ּכּפּור יֹום א לּׁשבים). הּזה האדםרק ("ּבּיֹום ְִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ּומעּכבּהעליכם יכּפר זֹו לכּפרה 'מנּגד' הּוא ׁשב ׁשּלא ּומי ,(" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
לחמּורה. קּלה ּבין הבּדל ּבלי עליו, ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמּלחּול

(âë)ãaä éãâa-úà èLôe ãòBî ìäà-ìà ïøäà àáe¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¨©Æ¤¦§¥´©½̈
:íL íçépäå Lãwä-ìà Bàáa Láì øLà£¤¬¨©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¦−̈¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ô¯‰‡ ‡·e∑רּבֹותינּו אמרּו »«¬…∆…∆≈ְֵַָ
לדבריהם  טעם ונתנּו זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

יֹומא לב)ּבמּסכת נאמרה (דף ּכּלּה הּפרׁשה ּכל ואמרּו: , ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
עֹולתֹו עׂשּית אחר ׁשהיא זֹו מ'ּביאה' חּוץ הּסדר, ֲִִִִֵֶֶַַַַַָָעל

וׂשעיר ּפר אמּורי והקטרת העם ׁשּנעׂשים ועֹולת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ולֹובׁש ּופֹוׁשטן ּומקּדׁש וטֹובל זהב, ּבבגדי ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָּבחּוץ

לבן  ÚBÓ„.ּבגדי Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·e∑ הּכף את להֹוציא ְִֵָָ»∆…∆≈ְִֶַַ
ולפנים  לפני הּקטרת ּבּה ׁשהקטיר הּמחּתה, .ואת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

„a‰ È„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑ ּבגדי ולֹובׁש ׁשהֹוציאם, אחר »«∆ƒ¿≈«»ְְִִֵֵֶַַָ
העבֹודֹות: סדר וזהּו הערּבים. ּבין ׁשל לתמיד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזהב
וׂשעיר  ּפר ועבֹודת זהב, ּבבגדי ׁשחר ׁשל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּתמיד

ואיל  ואילֹו לבן, ּבבגדי מחּתה ׁשל ּוקטרת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּפנימּיים
ּכף  והֹוצאת זהב, ּבבגדי הּמּוספין ּומקצת ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָהעם
ּבין  ׁשל ותמיד הּמּוספין ּוׁשירי לבן, ּבבגדי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּומחּתה
ּבבגדי  הּפנימי מזּבח ׁשעל ההיכל ּוקטרת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהערּבים
הּוא: ּכ העבֹודֹות, סדר לפי הּמקראֹות, וסדר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָזהב.
בּמים  אתּֿבׂשרֹו "ורחץ ּבּמדּבר", אתֿהּׂשעיר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ"וׁשּלח
חלב  "ואת וגֹו'", אתֿעלתֹו ועׂשה "ויצא ְְְְְֵֵֶֶָָָָָֹוגֹו'",
יבֹוא  "ואחריֿכן עד הּפרׁשה וכל וגֹו'", ְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָהחּטאת

אהרן" "ּובא :ואחרּֿכ ÌÁÈp‰Â.אלֿהּמחנה", ְֲֲֶֶַַַַַָָֹ¿ƒƒ»
ÌL∑ ּבאֹותן יׁשּתּמׁש ולא ּגניזה ׁשּטעּונין מלּמד »ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

אחר  ּכּפּורים ליֹום ּבגדים .ארּבעה ְְְִִִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr gk jxk zegiy ihewl)

אחר ּכּפּורים ליֹום . . יׁשּתּמׁש כג)ולא טז, עבֹודת (רש"י ְְְֲִִִֵֵַַַֹ
וכ לתׁשּובה, יׂשראל את הביאה ּכּפּור ּביֹום הּגדֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּכהן
נהפ אמּתי ׁשּבעל־ּתׁשּובה ידּוע, והּנה עֹונֹותיהם. ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנתּכּפרּו
אֹותן  ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו "איני אחר: לאיׁש ְְִִִִֵֵֶַָָָָָּכביכֹול

עצמֹו(רמּב"ם)הּמעׂשים" הּגדֹול הּכהן ׁשּגם אפֹוא, מּובן . ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ
ּבגדים  ׁשנה ּבכל לבׁש ולכן ּכזֹו; להתחּדׁשּות להּגיע ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָצרי
הּׁשנה  ּובגדי יֹותר, ונעלה חדׁש אדם נהיה הּוא ׁשּכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחדׁשים,

עֹוד. לֹו ראּויים אינם ְִֵֶֶַָהּקֹודמת

(ãë)Láìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa-úà õçøå§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−
íòä úìò-úàå Búìò-úà äNòå àöéå åéãâa-úà¤§¨¨®§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈

:íòä ãòáe Bãòa øtëå§¦¤¬©«£−§©¬¨¨«
i"yx£'B‚Â B¯NaŒ˙‡ ıÁ¯Â∑(לב למדנּו(יומא למעלה ¿»«∆¿»¿ְְְַַָָ

מּבגדי  מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא ּולבׁשם", אתּֿבׂשרֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמ"ורחץ
ּפׁשט  טבילה ׁשּבאֹותּה טבילה. טעּון לבן, לבגדי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָזהב
ולבׁש ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ּבהן ׁשעבד זהב ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבגדי
ׁשּכׁשהּוא  למדנּו, וכאן הּיֹום; לעבֹודת לבן ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבגדי

טבילה  טעּון זהב, לבגדי לבן מּבגדי ÌB˜Óa.מׁשּנה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ¿»
LB„˜∑(שם יומא היתה (ת"כ, והיא עזרה, ּבקד ּׁשת המקּדׁש »ְְְְֲִִַַָָָָָֻֻ

חֹובה  הּבאֹות טבילֹות ארּבע וכן הּפרוה, ּבית ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָּבגג

ּבחיל  היתה הראׁשֹונה אבל ‡˙Œ.לּיֹום, L·ÏÂ ְֲִֵַַָָָָָ¿»«∆
ÂÈ„‚a∑ ימֹות ּכל ּבהן עֹובד ׁשהּוא ּבגדים ׁשמֹונה ¿»»ְְְִֵֶֶָָָָ
העֹולה ∑ÈÂˆ‡.הּׁשנה  ׁשּמזּבח החצר אל ההיכל מן ַָָ¿»»ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

‡˙B˙ÏÚŒ.ׁשם  ‰NÚÂ∑:למעלה האמּור לעֹולה איל ָ¿»»∆…»ְְְִַַָָָָ
וגֹו'". אהרן יבא ‰ÌÚ"ּבזאת ˙ÏÚŒ˙‡Â∑(עג (יומא ְְֲַָֹֹֹ¿∆…«»»

ּבני  עדת "ּומאת למעלה האמּור לעלה" אחד ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ"ואיל
וגֹו'" .יׂשראל ְְִֵָ

È˙כג  ÁÏLÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡ ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»
L·Ï Èc ‡ˆe· ÈLe·Ï‡L„e˜Ï dÏÚÓa ¿≈»ƒ¿«¿≈¬≈¿¿»

:Ônz ÔepÚˆÈÂ¿«¿¿ƒ«»

˜LÈcכד  ¯˙‡a ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»«¬««ƒ
d˙ÏÚ ˙È „aÚÈÂ ˜BtÈÂ È‰BLe·Ï ˙È LaÏÈÂ¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¬»≈
:‡nÚ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡nÚ ˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬««»ƒ««¬ƒ¿««»

mixehd lra
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`ixgעב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyily meil inei xeriy

ß oqip g"i iyily mei ß

(äë):äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
i"yx£˙‡hÁ‰ ·ÏÁ ˙‡Â∑ וׂשעיר ּפר ‰ÁaÊn‰.אמּורי ¯ÈË˜È∑:ּכתיב ּבּפנימי ּדאּלּו החיצֹון, מזּבח על ¿≈≈∆««»ְִֵֵַָ«¿ƒ«ƒ¿≈»ְְְְִִִִִִֵַַַַ

ּומנחה" ועלה זרה קטרת עליו תעלּו ט)"לא ל .(שמות ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹֹ

(åë)õçøå åéãâa ñaëé ìæàæòì øéòOä-úà çlLîäå§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(æë)úàå úàhçä øtúàå|àáeä øLàúàhçäøéòN §¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´©«©À̈£¤̧¨³
äðçnì õeçî-ìà àéöBé Lãwa øtëì íîc-úà¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−¤¦´©©«£¤®
:íLøt-úàå íøNa-úàå íúøò-úà Làá eôøNå§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤¦§¨«

i"yx£ÌÓcŒ˙‡ ‡·e‰ ¯L‡∑ ולפנים ולפני .להיכל ¬∆»∆»»ְְְְִִִֵַַָ

(çë)BøNa-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤§¨−
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(èë)éòéáMä Lãça íìBò úwçì íëì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤Â©§¦¦Â
äëàìî-ìëå íëéúLôð-úà epòz Lãçì øBNòa¤«¨¸©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ

:íëëBúa øbä øbäå çøæàä eNòú àì́Ÿ©«£½¨´¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«

(ì)ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBiá-ék¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´¤§¤®¦ŸÆ
:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(338 'nr hk jxk zegiy ihewl)

ּתטהרּו ה' ל)לפני (טז, ְְִִֵָ
חמׁש זה, ּביֹום הּקרבים הּבהמֹות "ּכל הרמּב"ם: ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָּכתב
ויׁש "קרּבנֹות". ולא "ּבהמֹות", נקט מּדּוע וקׁשה, ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעׂשרה".
ּתכלית  ׁשל החּבּור נפעל ּכּפּור ׁשּביֹום לנּו רמז ׁשרמז ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר,

" ׁשּכן ּביֹותר. הּפחּותה הּדרּגה עם קׁשּור לפניהעּלּוי ה'" ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מסּפר  י"ה, האֹותּיֹות ּופנימּיּותֹו, הוי' ׁשם התחלת עם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָּבעּקר
הּנמּוכה  לּדרּגה נמׁש הוי' ׁשם ׁשל העּלּוי ּומּתכלית ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָט"ו;

עׂשרה 'חמׁש - .ּבהמֹות'ּביֹותר ְְְֲֵֵֵֵֶ

(àì)íëéúLôð-úà íúépòå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
:íìBò úwçª©−¨«

ÈÂ:‡Áa„ÓÏ˙כה  ˜qÈ ‡˙‡hÁ„ ‡a¯z ¿»«¿»¿«»»«≈¿«¿¿»

ÚaˆÈכו  ÏÊ‡ÊÚÏ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÏÈ·BÓ„e¿ƒ»¿ƒ»«¬»≈¿««
Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»»«≈

:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ≈¿«¿ƒ»

„hÁ‡˙‡כז  ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿«»»¿»¿ƒ»¿«»»
Ôe˜tzÈ ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ÔB‰ÓcÓ ÏÚz‡ Ècƒƒ»«ƒƒ¿¿«»»¿¿»ƒ«¿
˙È ‡¯ea Ôe„˜BÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿¿¿»»
:ÔB‰ÈÏÎ‡ ˙ÈÂ ÔB‰¯Òa ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ«¿≈¿»ƒ¿¿¿»»¿≈

È˙כח  ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰˙È „È˜BÓ„e¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«¿≈»
:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

ÚÈ·L‡‰כט  ‡Á¯Èa ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ È‰˙e¿≈¿ƒ¿«»»¿«¿»¿ƒ»»
ÏÎÂ ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚz ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa¿«¿»¿«¿»¿«»«¿»≈¿»
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈÈa≈≈

k„Ï‡‰ל  ÔBÎÈÏÚ ¯tÎÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ· È¯‡¬≈¿»»≈¿««¬≈¿«»»
:Ôek„z ÈÈ Ì„˜ ÔBÎÈ·BÁ ÏkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ…≈√»¿»ƒ¿

È˙לא  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡È‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»ƒ¿¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«»»

mixehd lra

)(hkeNòú àì äëàìî ìëå"EUrz `l dk`ln lke" :mixERMd mFi iAB Kci`e ,`kd .dxFqOA 'b .(gk ,bk oNdl)dk`ln lke" , §¨§¨¨Ÿ©£©§¨¨¨§¦¨©¥©¦¦§¨§¨¨Ÿ©£§©¨§¨§¨¨
"zAXd mFi z` mYWCwe EUrz `l(ak ,f dinxi).mixERMd mFiA dxEq` zAWA dxEq`W dk`ln lMW .l dxez Ÿ©£§¦©§¤¤©©¨¦§§¨¤¨§¨¨¤£¨§©¨£¨§©¦¦



עג ixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i iriax meil inei xeriy

(áì)àlîé øLàå Búà çLîé-øLà ïäkä øtëå§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ
ãaä éãâa-úà Láìå åéáà úçz ïäëì Bãé-úà¤¨½§©¥−©´©¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©−̈

:Lãwä éãâa¦§¥¬©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ÁLÓÈŒ¯L‡ Ô‰k‰ ¯tÎÂ∑(ת"כ)זֹו ּכּפרה ¿ƒ∆«…≈¬∆ƒ¿«¿ַָָ

לפי  ּגדֹול, ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה יֹוםֿהּכּפּורים ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשל
ּגדֹול  ּבכהן לֹומר הצר ּבאהרן, הּפרׁשה ּכל ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻׁשּנאמרה

א  ּכמֹוהּוהּבא ׁשּיהא ‡˙B„ÈŒ.חריו ‡lÓÈ ¯L‡Â∑ ְֲֵֶַַָָָ«¬∆¿«≈∆»
מרּבה (ת"כ) הּמׁשחה, ּבׁשמן הּמׁשּוח אּלא לי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאין

ידֹו את ימּלא "ואׁשר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבגדים
מּיאׁשּיהּו ׁשעמדּו הּגדֹולים הּכהנים ּכל והם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹוגֹו'",
הּמׁשחה  ׁשמן ׁשל צלֹוחית נגנזה ׁשּבימיו ,ואיל. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ÂÈ·‡ ˙Áz Ô‰ÎÏ∑(ת"כ) את ממּלא ּבנֹו ׁשאם ללּמד ¿«≈««»ƒְְְִֵֵֶֶַַ
אדם  לכל קֹודם הּוא .מקֹומֹו, ְְֵָָָ

(âì)-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà øtëå§¦¤Æ¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤
:øtëé ìäwä íò-ìk-ìòå íéðäkä ìòå øtëé çaænä©¦§¥−©§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈§©¥«

(ãì)éða-ìò øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³
øLàk Nòiå äðMa úçà íúàhç-ìkî ìàøNé¦§¨¥Æ¦¨©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²

ô :äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k NÚiÂ∑ ֿ יֹום ּכׁשהּגיע ««««¬∆ƒ»¿ְִִֶַ

אהרן, ׁשל ׁשבחֹו ּולהּגיד הּזה; ּכּסדר עׂשה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּכּפּורים
הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו, לֹובׁשן היה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא

.(ת"כ)
ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr f jxk zegiy ihewl)

לגדּלתֹו לֹובׁשן היה לד)ׁשּלא טז, מּדּוע (רש"י לׁשאל, יׁש ְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
לֹומר, ויׁש הּזהב. ּבבגדי לא הּלבן, ּבבגדי ּזה ׁשבח ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמר
לגדּלתֹו, לבׁשם ׁשּלא ּבכ חּדּוׁש אין הּזהב ּבגדי לגּבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּדהּנה
יכֹול  אחריו הּבא הּגדֹול הּכהן (ּגם לֹו מיחדים היּו לא ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻׁשהרי

ליֹום  לֹו מיחדים ׁשהיּו הּלבן, ּבגדי לגּבי א אֹותם). ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻללּבׁש
זה כג)ּכּפּור פסוק את (רש"י לצּין ׁשּנֹועדּו לחׁשב עלּול היה , ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבהתאם  ּבחדׁשים, צר יׁש הּבא ּכּפּור ּביֹום ולכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּגדּלתֹו,
אז. ְְַָָלדרּגתֹו

ß oqip h"i iriax mei ß

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

(â)áNë-Bà øBL èçLé øLà ìàøNé úéaî Léà Léà¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬¤²¤
:äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçna æò-Bà¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−©©«£¤«

i"yx£·NÎŒB‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡∑"קרּבן "להקריב ׁשּנאמר: מדּבר, ה ּכתּוב קו)∑Ána‰.ּבמקּדׁשין (זבחים ¬∆ƒ¿«∆∆ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ««¬∆
לעזרה  .חּוץ ֲָָָ

È˜¯·לב  È„Â d˙È Èa¯ Èc ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»ƒ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈
LaÏÈÂ È‰e·‡ ˙BÁz ‡LnLÏ da¯˜ ˙È»À¿»≈¿«»»¿¬ƒ¿ƒ¿«

:‡L„e˜ ÈLe·Ï ‡ˆe· ÈLe·Ï ˙È»¿≈»¿≈¿»

ÔkLÓלג  ÏÚÂ ‡L„e˜ Lc˜Ó ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««ƒ¿«¿»¿««¿«
Ïk ÏÚÂ ‡i‰k ÏÚÂ ¯tÎÈ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»¿««¿««¬«»¿«»

:¯tÎÈ ‡Ï‰˜„ ‡nÚ«»ƒ¿»»¿««

Èaלד  ÏÚ ‡¯tÎÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ‡„ È‰˙e¿≈»¿ƒ¿«»»¿«»»«¿≈
„·ÚÂ ‡zLa ‡„Á ÔB‰È·BÁ ÏkÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»≈¬»¿«»«¬«

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaב  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÒBkÈג  Èc Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·bB‡ ¯Bz ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ
‡¯aÓ ÒBkÈ Èc B‡ ‡˙È¯LÓ· ‡fÚ B‡ ¯n‡ƒ«ƒ»¿«¿ƒ»ƒƒƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

mixehd lra

æé)a(.íäéìà zøîàå,c"Ei `ln §¨©§¨£¥¤¨¥
xaCd mqxtl KixSW Ll xnFl©§¤¨¦§¨§¥©¨¨

.dxUrAb dxez ©£¨¨
)(b.äðçnì õeçî èçLé øLàKnq £¤¦§©¦©©£¤¨©

,gNYWOd xirUl uEg ihEgW zWxR̈¨©§¥§¥¦©¦§©¥©
xirVd Ll iYxYdW iR lr s` :xnFl©©©¦¤¦©§¦§©¨¦



`ixgעד zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k iying meil inei xeriy

(ã)ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ
àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ

:Bnò áøwî àeää Léàä úøëðå CôL íć̈¨½̈§¦§©²¨¦¬©−¦¤¬¤©«
i"yx£·LÁÈ Ìc∑ּבנפׁשֹו ׁשּמתחּיב האדם, ּדם ּכׁשֹופ.CÙL Ìc∑(ת"כ) ּבחּוץ ּדמים הּזֹורק את .לרּבֹות »≈»≈ְְְְִֵֵֶַַַָָָ»»»ְִֵֶַַַָ

(ä)øLà íäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé øLà ïòîì§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´
çút-ìà ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìò íéçáæ íä¥´«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©
ýåýéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«Ÿ̈−

:íúBà¨«
i"yx£ÌÈÁ·Ê Ì‰ ¯L‡∑ לזּבח רגילים הם .אׁשר ¬∆≈…¿ƒְְֲִִִֵֶַֹ

(å)ìäà çút ýåýé çaæî-ìò ícä-úà ïäkä ÷øæå§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤
:ýåýéì ççéð çéøì áìçä øéè÷äå ãòBî¥®§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(cnw zxaeg zeniyx)

הּדם את הּכהן ו)וזרק (יז, ְֵֶַַַָָֹ
היא"), ּבּדם הּבׂשר נפׁש ("ּכי וחמימּות חּיּות מסּמל ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדם
לׁשמר  יׁש וההתלהבּות ׁשהּלהט לרמז הּמזּבח על קרב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹוהּוא
ׁשּלא  היינּו ּבאכילה, אסּור הּדם ולכן ׁשּבקדּׁשה. לדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻרק

ׁשּקדֹוׁש יהּודי, ּגּוף ׁשל ּכבׂשרֹו' ּובׂשר ל'דם אֹותֹו להפ ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹנּתן
מכרח. אינֹו העֹולם ּבעניני וההתלהבּות ׁשהּלהט ּכיון ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּוא,
אֹותֹו להפ נּתן ׁשּכן הּוא, מכרח עצמֹו הּבׂשר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמה־ּׁשאין־ּכן

ְִָֻלקדּׁשה.

(æ)íä øLà íøéòOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé-àìå§«Ÿ¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬
:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò úwç íäéøçà íéðæŸ¦−©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£Ì¯ÈÚOÏ∑ּכמֹו כא)לּׁשדים, יג ירּקדּוֿׁשם"(ישעיה "ּוׂשעירים :. «¿ƒƒְְְְִִִֵַַָ

ß oqip 'k iying mei ß

(ç)øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½¦©¥−
:çáæ-Bà äìò äìòé-øLà íëBúa øeâé-øLà£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈¨«©

i"yx£‰ÏÚ ‰ÏÚÈŒ¯L‡∑ּבחּוץ איברים הּמקטיר על ּברא"ם]לחּיב והעלה [עּין אחד ׁשחט ׁשאם ּבחּוץ, ּכׁשֹוחט ¬∆«¬∆…»ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
חּיבין ׁשניהן קט)חברֹו, חולין .(ת"כ. ְֲִֵֵֶַָ

Ï˜¯·‡ד  d˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿≈¿»»»
‡Óc ÈÈ„ ‡kLÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»√»«¿¿»«¿»¿»
ÈˆÈzLÈÂ „L‡ ‡Óc ‡e‰‰ ‡¯·‚Ï ·MÁ˙Èƒ¿««¿«¿»«¿»¬«¿ƒ¿≈≈

:dnÚ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ«≈

Ècה  ÔB‰ÈÁ·c ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe˙ÈÈ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿≈ƒ
Ì„˜Ï Ôep˙ÈÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ÔÈÁ·c Ôep‡ƒ»¿ƒ««≈«¿»¿«¿À»√»
ÔeÒkÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ÈÈ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»«¬»¿ƒ¿

:ÔB‰˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»»¿

„ÈÈו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‡‰k ˜B¯ÊÈÂ¿ƒ¿«¬»»¿»««¿¿»«¿»
‡Ïa˜˙‡Ï ‡a¯z ˜qÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»¿«≈«¿»¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»√»¿»

Ècז  ÔÈ„MÏ ÔB‰ÈÁ·c ˙È „BÚ ÔeÁa„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈«≈ƒƒ
ÔB‰Ï ‡„ È‰z ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôep‡ƒ»»«¿≈¿«»»¿≈»¿

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓeח  Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ¯ÓÈz ÔB‰Ïe¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ
B‡ ‡˙ÏÚ ˜qÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc ‡¯BÈbƒ»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ«≈¬»»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿«»

mixehd lra

wESl FzIgCW ,uEgA gNYWOd:miWxtn) ©¦§©¥©©¤§¦¨©§¨§¦

(oihlFA miPW oinM mdl WIW mirlq md wEv`id Ff ¥§¨¦¤¥¨¤§¦¦©¦§¦¦
x`WA xnXd ok iR lr s` ,FzhigW§¦¨©©¦¥¦¨¥¦§¨

.uEgA ohgWl miWcwc dxez ¢¨¦§¨§¨©
)(d.íàéáäåmd xW`" .dxFqOA 'b ¤¡¦ª©§¨£¤¥

,"m`iade dcVd ipR lr migafŸ§¦©§¥©¨¤¤¡¦ª
dinxi z`EapA "dlaA mE`iade"(d ,k) ¤¡¦¨¤¨¦§©¦§§¨

mE`iade miOr mEgwlE" ,dlFBd lr©©¨§¨©¦¤¡¦
"mnFwn l`(a ,ci dirWi)EidW liaWA . ¤§¨§©§¨¦§¦¤¨

EidW ,mixirVl migaf mi`ian§¦¦§¨¦©§¦¦¤¨
cInE .ElB ,dxf dcFar micaFr§¦£¨¨¨¨¦©
:aizkcM ,Exfgi daEWY EUrIWM§¤©£§¨©§§§¦§¦

."mnFwn l` mE`iade"e dxez ¤¡¦¤§¨



עה ixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k iying meil inei xeriy

(è)Búà úBNòì epàéáé àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½©«£¬Ÿ−
:åénòî àeää Léàä úøëðå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«

i"yx£˙¯ÎÂ∑ נכרתין וימיו נכרת .זרעֹו ¿ƒ¿«ְְְְִִִַָָָָ

(é)íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàé øLà£¤¬Ÿ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤

:dnò áøwî dúà ézøëäå ícä-úà¤©½̈§¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«
i"yx£ÌcŒÏk∑ לא יכֹול יכּפר", "ּבּנפׁש ׁשּנאמר: לפי »»ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹ

לֹומר: ּתלמּוד הּמקּדׁשים? ּדם על אּלא חּיב ְְְִֵֶַַַַַַָָָֻיהא
ÈÙ."ּכלּֿדם" Èz˙Â∑(ת"כ) אני ּפֹונה ׁשּלי, ּפנאי ָָ¿»«ƒ»«ְֲִִֶֶַ

ּבֹו ועֹוסק עסקי .מּכל ְֲִֵַָָ

(àé)íëì åézúð éðàå àåä íca øNaä Lôð ék¦´¤´¤©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ
àeä ícä-ék íëéúLôð-ìò øtëì çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−

:øtëé Lôpa©¤¬¤§©¥«
i"yx£¯Na‰ LÙ Èk∑;האדם נפׁש על לכּפר המזּבח על נתּתיו ּולפיכ ּתלּויה, היא" "ּבּדם ּברּיה, ּכל ׁשל ƒ∆∆«»»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

הּנפׁש על ּותכּפר נפׁש .ּתבא ְֵֶֶֶֶַַַָֹ

(áé)íkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìò©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−
:íc ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc ìëàú-àìŸ´Ÿ©¨®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«

i"yx£ÌkÓ LÙŒÏk∑ הּקטּנים על ּגדֹולים .להזהיר »∆∆ƒ∆ְְְְִִִַַַַ

(âé)íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé éðaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
CôLå ìëàé øLà óBò-Bà äiç ãéö ãeöé øLà£¤̧¨¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®§¨©Æ

:øôòa eäqëå Bîc-úà¤¨½§¦−̈¤«¨¨«
i"yx£„eˆÈ ¯L‡∑(פד חולין אּוזין (ת"כ. ציד, אּלא לי אין ¬∆»ִִִֵֶַַָָ

מּכלֿמקֹום. "ציד", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְִִִִֵַַַַָָותרנגֹולין
ּבׂשר, יאכל ׁשּלא יצּוד"? "אׁשר נאמר: לּמה ּכן, ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאם

זאת  ּבהזמנה ÏÎ‡È.אּלא ¯L‡∑ לטמאים .ּפרט ְְֶַָָָֹ¬∆≈»≈ְְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 52 cenr ,fl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

mc`d iIgA mCd iEqiM¦©¨§©¥¨¨¨

אׁשר  ּבתֹוכם הּגר ּומן־הּגר יׂשראל מּבני איׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָואיׁש
את־ּדמֹו וׁשפ יאכל אׁשר אֹו־עֹוף חּיה ציד ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֽיצּוד

ּבעפר: יג)וכּסהּו (יז, ְִֶָָָֽֽ
על  ּדמם יתקרב לא ּכי ועֹוף ּבחּיה ּדם ּכל לכּסֹות . . ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹצּוה
ּבלבד  מינים ׁשני רק מהם יקרב לא ּבעֹופֹות ּגם ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹהּמזּבח,

הּמצּויים  רֹוב ּבּבהמֹות אבל נׁשחטים, אינם הם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָוגם
ולא  לכּסֹותֹו. ראּוי ואין לכּפר ודמם הּנכּבד, לּׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹנׁשחטים
וגם  ּבּמדּבר חּולין אין ּכי ּבּבהמה, החּולין ּדם לכּסֹות ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָחׁשׁש

יצּוה. הרֹוב על כן בפרשתנו)אחרי (רמב"ן ְֲֵֵֶַַַָ
האדם: ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְֲִֵֵַַָָָָָָויׁש

aÚÓÏ„ט  dp˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿ƒ≈¿∆¿«
:dnÚÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ d˙È»≈√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«≈«≈

BÈb¯‡י  ÔÓe Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ»
Ôz‡Â ‡Óc Ïk ÏeÎÈÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ≈»¿»¿∆≈
d˙È ÈˆÈL‡Â ‡Óc ˙È ÏeÎÈc ‡L‡a ÈÊ‚e¯¿ƒ«¬»»¿≈»¿»∆¡≈≈»≈

:dnÚ BbÓƒ«≈

dz·‰Èיא  ‡‡Â ‡È‰ ‡Ó„a ‡¯Òa LÙ È¯‡¬≈¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬»¿»ƒ≈
È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔBÎÏ¿««¿¿»¿«»»««¿»≈¬≈

:¯tÎÓ ‡LÙ ÏÚ ‡e‰ ‡Ó„¿»««¿»¿«»

‡Lיב  Ïk Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»¡«
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎpÓƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎÈÈa≈≈»≈¿»

Bib¯‡יג  ÔÓe Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ»
B‡ ‡˙ÈÁ ‡„Èˆ „eˆÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿≈»«¿»
dpqÎÈÂ dÓc ˙È „BLÈÈÂ ÏÎ‡˙Ó Èc ‡ÙBÚ»ƒƒ¿¬≈¿≈»¿≈ƒ«ƒ≈

:‡¯ÙÚa¿«¿»

mixehd lra
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`ixgעו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k iying meil inei xeriy
הּוא  ותכליתֹו הּנפׁש", הּוא "הּדם החּיּות, ענין הּוא ְְְִִֶֶַַַַַַָָ"ּדם"
צריכים  ׁשּבקדּוׁשה ּדבר ׁשּכל קדּוׁשה, ּבעניני ּבֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלהׁשּתּמׁש
ּבעניני  מה־ּׁשאין־ּכן ּדוקא. ּגלּויה והתלהבּות ּבחּיּות ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלעׂשֹותֹו
חּיּות, ּבלי לעׂשֹותם צריכים האדם, ׁשל הרׁשּות ּדברי - ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָחֹול
לא  ּדוקא ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ד"ּכל ולב", לב ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"ּבלא
ּתֹוכן  וזהּו הּבֹורא. את לעבֹוד ּכדי אּלא ּגּופֹו, הנאת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשביל

צריכים חּולין ׁשּבעניני הּדם, ּכיסּוי הּדם,לכּסֹותמצות את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָ
חּיּות. ּבהם ניּכר יהיה ְִִֶֶֶַָָֹׁשּלא

ּבעפר  להיֹות צרי הּדם ׁשּכיסּוי הּטעם לבאר יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה
עפר  "ואנכי והכנעה ׁשפלּות על מֹורה עפר ּכי – ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֹּדוקא

עֹוסק  האדם וכאׁשר ּתהיה", לּכל ּכעפר "ונפׁשי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואפר",
ה  ּבנפׁשֹו לעֹורר צרי הרׁשּות, להיֹות ּבדברי וההכנעה, ּבּטּול ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ

הרׁשּות  ּבדברי (לעסֹוק הּלב ּתאוֹות אחר להּמׁש ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹחרד
ׁשמים. לׁשם רק ּתהיה ּכּונתֹו ּכל אּלא הּגּוף), הנאת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשביל
הרׁשּות  ּדברי וגם ּבקדּוׁשה, ּכּולֹו חדּור האדם ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָא
החּולין  עסקי ׁשּגם מּובן ׁשּלֹו, ה' מעבֹודת חלק הם ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹו
לכּסֹות  צרי ואין והתלהבּות, ּבחּיּות להיֹות יכֹולים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָׁשּלֹו
וזה  לא. ותּו ׁשּבּדבר, ּבּקדּוׁשה היא ׁשּלֹו ׁשהחּיּות ּכיון ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּדם
מאחר  ּדם, ּכיסּוי צריכה אינּה חּולין ׁשּבהמת ּבזה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנרמז

לּמזּבח. ראּויין ּבהמֹות מיני ְְְִִִֵֵֵֶַַׁשרֹוב

(ãé)éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNa-ìk Lôð-ék¦¤´¤¨¨À̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´
øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk íc ìàøNé¦§¨¥½©¬¨¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ

:úøké åéìëà-ìk àåä Bîc̈´¦½¨«Ÿ§−̈¦¨¥«
i"yx£‡e‰ BLÙ· BÓc∑,הּנפׁש ּבמקֹום לֹו הּוא ּדמֹו »¿«¿ְִֶֶַָ

ּבֹו ּתלּויה ‰Â‡.ׁשהּנפׁש BÓc ¯NaŒÏk LÙŒÈk∑ ְֶֶֶַָƒ∆∆»»»»ƒ
לׁשֹון  'נפׁש' זכר. לׁשֹון ּו'בׂשר' 'ּדם' הּדם. היא ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָהּנפׁש

.נקבה  ְֵָ

(åè)øbáe çøæàa äôøèe äìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ§¥½̈¨«¤§−̈©¥®
:øäèå áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

i"yx£‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡z ¯L‡∑ טהֹור עֹוף ּבנבלת ¬∆…«¿≈»¿≈»ְְִַָ
ׁשּנבלעת  ּבׁשעה אּלא טמאה לּה ׁשאין הּכתּוב, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּדּבר
ּבאכילתּה ׁשּמטּמאה ּכאן, ולּמד הּבליעה. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבבית

לא ואינ  ּכאן, האמּורה ּו"טרפה" ּבמּגע, מטּמאה ּה ְְְְְֲֵֵַַָָָָָָָֹ

עֹוף  נבלת ּתהא יכֹול ׁשנינּו: וכן לדרׁש. אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹנכּתבה
"טרפה" לֹומר ּתלמּוד הּבליעה? ּבבית מטּמאה ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָטמא
ּבמינֹו ׁשאין טמא, עֹוף יצא טרפה. ּבמינֹו ׁשּיׁש מי –ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

.טרפה  ְֵָ

(æè)ô :Bðåò àNðå õçøé àì BøNáe ñaëé àì íàå§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®§¨−̈£Ÿ«

i"yx£BBÚ ‡NÂ∑,לּמקּדׁש יּכנס אֹו קדׁש יאכל אם ¿»»¬ְִִִֵֶַַָָֹֹ
טמאֹות  ׁשאר ּככל זֹו טמאה על Ï‡.חּיב B¯N·e ְְְְַַָָָָֻֻ¿»…

BBÚ ‡NÂ ıÁ¯È∑ ועל ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת על ƒ¿»¿»»¬ְְִֵַַַָָ
ּבמלקֹות  ּבגדים .ּכּבּוס ְְְִִַָ

çé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ýåýé éðà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא (שמות אני ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִֶַַָ
מעּתה כ) מלכּותי, עליכם וקּבלּתם ,"אלהי ה' "אנכי :ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּסֹופן  לפניו וידּוע ּגלּוי אֹומר: רּבי גזרֹותי. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָקּבלּו

ּבגזרה: עליהם ּבא לפיכ עזרא, ּבימי ּבעריֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָלּנתק
להּפרע  ּדּין עליכם, ּגֹוזר מי ּדעּו – אלהיכם" ה' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ"אני

ׂשכר  לׁשּלם .ונאמן ְְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr ai jxk zegiy ihewl)

עזרא ּבימי ּבעריֹות לּנתק ׁשּסֹופן . . אֹומר (רש"י רּבי ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ב) למארע יח, היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר קׁשה הּפׁשט ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבדר

אֹומר  זה, קׁשי קצת לתרץ ּוכדי ,ּכ אחר רב זמן ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיארע
הּמׁשנה, את וכתב סּדר רּבי ּדהּנה, אֹומרֹו. ּבׁשם ּדבר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָרׁש"י

זאת  הּתירּו ּבכתב, לאמרן אסּור ׁשּבעל־ּפה ׁשּדברים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹואף
מפרׁש ׁשרּבי הרי ."ּתֹורת הפרּו לה' לעׂשֹות "עת ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמּׁשּום
אּזיל  ּכאן ואף הּמׁשנה; ּכתיבת זמן על ּדוד ׁשאמר ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָּפסּוק

עזרא. לזמן היא הּכתּוב ׁשּכּונת ּומפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלׁשיטתיּה

‰e‡יד  dLÙa dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ È¯‡¬≈¿«»ƒ¿»¿≈¿«¿≈
‡Ï ‡¯Òa Ïk Ìc Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«»ƒ¿»»
Ïk ‡È‰ dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ È¯‡ ÔeÏÎÈ≈̇¿¬≈¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»

:ÈˆÈzLÈ dpÏÎÈc¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈

È·˙e¯‡טו  ‡ÏÈ· ÏeÎÈÈ Èc L‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ»
ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡¯Bi‚·e ‡·ÈvÈa¿«ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿«¿≈
:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ·¿«»ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

Ïa˜ÈÂטז  ÈÁÒÈ ‡Ï d¯Ò·e ÚaˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿««ƒ¿≈»«¿≈ƒ«≈
:d·BÁ≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÈÈב  ‡‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬»¿»
:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬
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אלהיכם: יהוה אני אלהם ואמרּת יׂשראל אל־ּבני ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּֽֽֽדּבר
עליכם  וקּבלּתם אלקי ה' אנכי ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאני

ּגזרֹותי קּבלּו מעּתה רש"י)מלכּותי, ובפירוש ב. .(יח, ְְְִֵֵַַַַָ
("קּבלּתם  הּמלכּות קּבלת ּתֹוכן לכאֹורה ּביאּור, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי
ׁשּיצּוהּו מה ּכל עצמֹו על ׁשּמקּבל הּוא מלכּותי") ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָעליכם
"קּבלּתם  רׁש"י מחּלק ּכן אם ּומּדּוע ּגזירֹות, ּגם ּכֹולל ,ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמל

ּגזרֹותי"? קּבלּו מעּתה (לכ (ּובנֹוסף מלכּותי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָעליכם
ׁשמים, מלכּות ׁשּבקּבלת לֹומר מקֹום יׁש ּבזה: ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּביאּור
הּמּובנֹות  מצֹות רק קּבלּו סיני, ּבהר יׂשראל ּבני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּקּבלּו
קּבלּו לא אבל לּׂשכל, מנּגדֹות ׁשאינן הּפחֹות לכל אֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּׂשכל,

לּׂשכל. ׁשמנּוגדֹות ְְֵֵֶֶַָּגזירֹות
ּגזרה  ּבגדר ׁשהם העריֹות על צּוה ׁשהּקּב"ה לפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָולכן,

הּגזרֹות. קּבלת על הזהירם הּמתּבּקׁשת, לּסברא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהמנּוגדת
ׁש'ע  הּוא:והּטעם ּגזרה ּבגדר הוי ריֹות' ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָ

ל"ּבׂשר  ׁשּנעׂשים ועד ּורבּו", "ּפרּו הּוא הּנּׂשּואין ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָּתכלית
ּכאׁשר  ּבזה ׁשלמּות ׁשּיׁש מּובן ּכן ועל ּבתֹולדֹותיהם, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחד"
ׁשּכל  ּדחזינן ּובפרט האיׁש. ׁשל ּבׂשרֹו" "ׁשאר היא ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהאּׁשה
עם  התחּתנּו הראׁשֹון אדם ׁשּבני ּבכ ּתלּוי העֹולם ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָקּיּום
מּטתֹו והיתה אחיֹות ׁשּנׂשא מצינּו ּביעקב ואף ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאחיֹותיהם,
ּומׁשה. מרים אהרן ונֹולדּו ּדֹודתֹו, נׂשא עמרם וכן ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשלמה,

צריכה  ּבניׂשּואין קרבה ּכי נֹותנת ׁשהּסברא נמצא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָאם־ּכן
ׁש"איׁש ּבכ ה"ּגזירה" ּומּובנת איסּור, ולא מעלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹלהיֹות
הקּדימה  ולכן וגֹו'", תקרבּו לא ּבׂשרֹו ׁשאר ּכל אל ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹאיׁש

ּגזירֹותי. קּבלּו מעּתה - אלקיכם" ה' "אני ְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָֹהּתֹורה
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"ּגזירה": נקרא העריֹות על ּדהּציּווי ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָוהּטעם
ּתֹופסת  הּיֹוחסין מעלת לניׂשּואין, ׁשּבנֹוגע הּוא, מּובן ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדבר
יחּוס  ּבר הּוא להׁשּתּד ּכׁשהּבא ּובפרט ועיקרי, חׁשּוב ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָמקֹום
ׁשל  ּביחּוסּה האריכה ׁשהּתֹורה וראינּו ׁשּלמדנּו ּוכמֹו ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָנעלה.
נחׁשֹון" אחֹות עּמינדב ּבת "אליׁשבע את ׁשּנׂשא אהרן, ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאׁשת
וגם) עּמינדב (ּבת ּבהיֹותּה ּביחּוסּה, מצּויינת ׁשהיתה לבאר -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
אּׁשה  הּנֹוׂשא למדנּו, "מּכאן רׁש"י: [וכדפירׁש נחׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָאחֹות

ּבאחיה"]צרי אליעזר לבּדֹוק את ּכׁשּׁשלח אברהם וכן ; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מֹולדּתי  ואל ארצי אל "ּכי לֹו אמר ליצחק, לבנֹו אּׁשה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָלקחת
ּומֹולדּתֹו ארצֹו ּבנֹות ּכי ליצחק", לבני אּׁשה ולקחּת ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָתל

אברהם. מּמׁשּפחת ּבהיֹותן הן, ְְְְִִִֵַַַָָָָמיּוחסֹות
המיּוחס  לאיׁש טֹוב הכי ׁשהׁשידּו נֹותנת הּסברא זה, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּולפי
יֹותר  ּומתאים הגּון יֹותר, אליו הּקרֹוב וכל מּמׁשּפחּתֹו, - ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּוא

.הּׁשידּו ְְִִַַלענין

ונעׂשּו ּורבּו, ּפרּו ׁשּיהיה הּוא הּניׂשּואין ּתכלית ועיקר: ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָּובכלל
אחד ל" יֹותר ּבׂשר ּבׁשלימּות ׁשּזהּו מּובן הרי ּבילדיהם, - " ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

היא ּבׂשרֹוּכׁשהאּׁשה נהפֹוך ׁשאר עריֹות ּובדיני האיׁש. ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
אל איׁש איׁש והתחלתם: ּבׂשרֹוהּוא, ׁשאר תקרבּוּכל לא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

גֹו'!
ּבזה  ּתלּוי היה ׁשּקּיּומֹו ּבאֹופן העֹולם את הקּב"ה ּברא ְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָועֹוד:
אחיֹות  נׂשא יעקב ׁשּלהם, אחיֹות יׂשאּו הראׁשֹון אדם ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּבני
מרים  ונֹולדּו ּדֹודתֹו נׂשא עמרם ׁשלימה, ּדוקא מּטתֹו ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָוהיתה

ּד" האיסּור - זה ּכל ׁשעל־ּפי ּומׁשה, ּבׂשרֹואהרן ׁשאר "ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
אמרּת "אתמֹול העקידה ּבענין רׁש"י ּפירּוׁש על־ּדר הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
,ּבנ את נא קח ואמרּת וחזרּת זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלי
ּבא  לכן הּנער". אל יד ּתׁשלח אל לי אֹומר אּתה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעכׁשיו
ּבא  ואחר־ּכ ּבכללּות, ה"ּגזירֹות" קּבלת על מיּוחד ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָציּווי

העריֹות. על הּפרטית, ה"ּגזירה" על ְְֲִִֵַַַַַָָָָהּציּווי

(â)àì da-ízáLé øLà íéøöî-õøà äNòîk§©«£¥¯¤«¤¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈´Ÿ
íëúà àéáî éðà øLà ïòðk-õøà äNòîëe eNòú©«£®§©«£¥´¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬

:eëìú àì íäéúwçáe eNòú àì änĻ̈¨̧´Ÿ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡ ‰NÚÓk∑(ת"כ) ׁשּמעׂשיהם מּגיד ¿«¬≈∆∆ƒ¿«ƒֲִֵֶֶַַ

האּמֹות, מּכל מקלקלים ּכנענּיים וׁשל מצרּיים ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָֻֻׁשל
הּכל  מן מקלקל יׂשראל ּבֹו ׁשּיׁשבּו מקֹום .ואֹותֹו ְְְְְִִֵֶַָָָָֹֻ

‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡∑ עממין ׁשאֹותן מּגיד ¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»ֲִִֶַָָ
מּכּלם יֹותר מקלקלים יׂשראל, .(ת"כ)ׁשּכבׁשּו ְְְְִִִֵֵֶָָָָֻֻ

eÎÏ˙ ‡Ï Ì‰È˙wÁ·e∑ אמ ׁשּלא הּכתּוב הּניח ר?מה ¿À…≈∆…≈≈ִִֶַַַַָָֹ
ּכגֹון  להם, החקּוקין ּדברים ׁשּלהן, נימּוסֹות אּלּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּדרכי  אּלּו אֹומר: מאיר רּבי ואצטדּיאֹות. ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָטרטּיאֹות

חכמים  ׁשּמנּו .האמֹורי ֱֲִִֶָָָ

Ôez·˙Èג  Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚk¿»≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¿
‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚÎe Ôe„aÚ˙ ‡Ï da«»«¿¿¿»≈«»¿«¿»
Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ônz ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ÔÚÎ„ƒ¿««ƒ¬»»≈»¿«»»«¿¿

:ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔB‰ÈÒBÓÈ·e¿ƒ≈»¿»

mixehd lra
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(ã)úëìì eøîLz éúwç-úàå eNòz éètLî-úà¤¦§¨©¯©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íää¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£eNÚz ÈËtLÓŒ˙‡∑ האמּורים ּדברים אּלּו ∆ƒ¿»««¬ְֲִִֵָָ
לאמרן  ּכדאי היּו נאמרּו, לא ׁשאּלּו ּבמׁשּפט, .ּבּתֹורה ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹ

e¯ÓLz È˙wÁŒ˙‡Â∑ ׁשּיצר ,הּמל ּגזרת ׁשהם ּדברים ¿∆À…«ƒ¿¿ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
ואּמֹות  לׁשמרן'? לנּו 'לּמה עליהם: מׁשיב ְְְֲִֵֵֶָָָָָָָֻהרע
ּולביׁשת  חזיר אכילת ּכגֹון: עליהן, מׁשיבין ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָהעֹולם

ה'", "אני נאמר: לכ חּטאת, מי וטהרת ְְְֱֲֳִֵֵֶַַַַַָָָׁשעטנז
לה  רּׁשאים אּתם אי עליכם, ÎÏÏ˙.ּפטר!ּגזרּתי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ»∆∆

Ì‰a∑ למדּתי ּתאמר: ׁשּלא מּתֹוכם, ּתּפטר אל »∆ְִִִֵֶַַַָָָֹֹ
האּמֹות  חכמת ואלמד אל יׂשראל, .חכמת ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

(ä)äNòé øLà éètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬
ñ :ýåýé éðà íäa éçå íãàä íúàŸ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£È˙wÁŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ ּדקּדּוקי ׁשאר לרּבֹות ¿«¿∆∆À…«ְְְִֵַָ
ּבהם הּכתּוב ּפרט ׁשּלא לּתן (ת"כ)הּפרׁשה, אחר: ּדבר . ִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

למׁשּפטים, ועׂשּיה ּוׁשמירה לחּקים, ועׂשּיה ְְְֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָֻׁשמירה

לחּקים  ּוׁשמירה למׁשּפטים עׂשּיה אּלא נתן ׁשּלא .לפי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
Ì‰a ÈÁÂ∑,הּזה ּבעֹולם ּתאמר ׁשאם הּבא, לעֹולם »«»∆ִֶֶַַַָָָָָֹ

מת! הּוא סֹופֹו ‰'.והלא È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן ֲֵַֹ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia itÎlr .288 cenr a jxk zeiecreezd mgpn zxez)

אֹותם  יעׂשה אׁשר מׁשּפטי ואת חּקתי את ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻּוׁשמרּתם
ּבהם וחי ה)האדם (יח, ֶַָָָָָ

ּבהם ׁשּימּות לא - ּבהם כהנים)וחי (תורת ֶֶֶַָָָָֹ
מה  - ּבהם" "וחי ּבמפרׁש ּבּכתּוב ׁשּנאמר מאחר לתמּה: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹיׁש

לפרׁש, ויׁש ּבהם"? ׁשּימּות "לא ּבּמּלים הּמדרׁש ּכ על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמֹוסיף
מרב  אפילּו ימּות" ׁש"לא האדם את להזהיר ה ּמדרׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּכּונת
לבני  ׁשארע ּכפי - הּנפׁש ּכלֹות עד ּבּקּב"ה ּודבקּות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהתלהבּות

ֲַֹאהרן.

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` zyxt zay zgiy)

ׁשה'ּבן  ּכפי המּתנה, מּלׁשֹון (ּגם) ּפירּוׁשֹו - ׁשמירה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּלׁשֹון
הּפסּוק  על וּיׁשב ּבפרׁשת רׁש"י ּפירּוׁש זֹוכר למקרא' ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָחמׁש
יבֹוא". מתי ּומצּפה ממּתין "היה הּדבר", את ׁשמר ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ"ואביו

ּבלׁשֹון  חּקֹותי", את "ּוׁשמרּתם לֹומר מדייק ׁשהּכתּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻוכיון
וציּפּיה, המּתנה ׁשל הּמׁשמעּות ּגם ּבזה יׁש - ּדוקא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשמירה
והעריבּות  ("קאך") וההתלהבּות החּיּות על מֹורה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּזה

ּבּדבר. להיֹות ׁשּצריכה ְְְִִֶֶַַָָָ("ּגעׁשמאק")
חּקֹותי  "ואת הּפסּוק ּבפירּוׁש רׁש"י ׁשמסּיים מה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֻוזהּו
"אי־  כּו'", הּמל ּגזירת ׁשהן "ּדברים על ּדקאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּתׁשמרּו",
ּבהם", "ללכת הּכתּוב: ּבהמׁש וכן ליּפטר", רּׁשאים ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּתם
יׂשראל, חכמת למדּתי ּתאמר ׁשּלא מּתֹוכם, ּתּפטר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ"אל
אֹודֹות  ּכאן מדּוּבר ׁשּלא - האּומֹות" חכמת ואלמד ְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹאל
ּבזה. וההתלהבּות החּיּות אֹודֹות אּלא והּקּיּום, הּליּמּוד ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָעצם
לֹו ׁשּתהיה מּמּנּו לדרֹוׁש יכֹולים ּכיצד לטעֹון: יכֹול ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָיהּודי
ׁשאין  ּב"חּוקים" קאכן") זי זאל ("ער והתלהבּות ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָחּיּות
ּגֹוים  עם ּולדּבר ּבלהט לעסֹוק יכֹול הּוא - טעם?! ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָעליהם
ּובלׁשֹון  ׂשכל, על־ּפי ׁשּמּובנים "מׁשּפטים", אֹודֹות ְְִִִִִֵֶֶַַָָרק
אבל  העּמים"; לעיני ּובינתכם חכמתכם היא "ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכתּוב:

ּבנֹוגע  להרעיׁש - הּוא טֹוען - ואדרּבה לחּוקים. ּבנֹוגע ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָֹלא
הׁשם'!... 'חילּול זה הרי ְֲִִֵֵֶַל"חּוקים"

לעסֹוק  עלי להּפטר"; רּׁשאי "אי־אּתה לֹו: אֹומרים זה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָועל
החּוקים. ּבענין ּגם ולהט חּיּות ְְְִִִַַַַַַמּתֹו

אדמּו"ר  וחמי מֹורי ּכבֹוד־קדּוׁשת ׁשּכאׁשר הּידּוע, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּוכהּסיּפּור
רק  עּמהם ׁשּילמד הּמלּמד טען ּבנֹותיו, עבּור "מלּמד" ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלקח
ענינים  אֹודֹות להם יסּפר לא אבל ׂשכל, ׁשעל־ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹענינים
מבהילים  סיּפּורים ּכמֹו והּטבע, מהּׂשכל למעלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהם
אדמּו"ר  לֹו ואמר וכּו'. הּזקן ואדמּו"ר ְְְְְֵֵֵַַַַַַַָָמהּבעל־ׁשם־טֹוב
החינּו ּבהתחלת מּיד אּלא ּכן, לעׂשֹות ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָנׁשמתֹו־עדן,

ׁשהּקּב"ה - הּיסֹוד את להדּגיׁש הּמערכֹות צרי את מׁשּדד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
מהּטבע. למעלה ׁשהם ענינים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעל־ידי

ּולהכריז  ולהט חּיּות להיֹות ׁשּצרי - ּבּנּדֹון־ּדידן הּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוכן
ה"חּוקים" ענין אֹודֹות ּגאסן") ּדי אין ("ׁשרייען ְְְְִִִִֶַַַַָּברחֹובֹות

הּׂשכל. מן למעלה ְְִֵֵֶֶַַָׁשהם
ּוׁשמירה  לחּוקים ועׂשּיה ׁשמירה "ליּתן הּפירּוׁש ּתֹוכן ּגם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוזהּו
צרי ּומׁשּפטים חּוקים ׁשל ׁשהּקּיּום - לּמׁשּפטים" ְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָועׂשּיה
מֹורי  ּכבֹוד־קדּוׁשת ׁשל הּפתּגם וכּמבֹואר ׁשוה, ּבאֹופן ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָלהיֹות

Îl‰Ï‡ד  Ôe¯hz ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ Ôe„aÚz ÈÈc ˙È»ƒ««¿¿¿»¿»«ƒ¿¿«»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰a¿¬»¿»¡»¬

ÔB‰˙Èה  „aÚÈ Èc ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ«ƒ«¿≈»¿
:ÈÈ ‡‡ ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ ÔB‰· ÈÁÈÂ ‡L‡¬»»¿≈≈¿¿«≈»¿»¬»¿»
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עט ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy
(לא  לקימן צרי ּד"מׁשּפטים" הּמצוֹות ׁשּגם אדמּו"ר, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹוחמי
ׁשּבּה עֹול" "קּבלת אֹותּה מּתֹו אּלא) הּׂשכל, חּיּוב ִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּצד
ּתֹוכן  ׁשּזהּו ,"הּמל ּגזרת "ׁשהן ּד"חּוקים", הּמצוֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַמקּיימים

למׁשּפטים". ועׂשּיה ּד"ׁשמירה ְְְְֲִִִִִַַָָָָָהענין
העבֹודה  ׁשּכאׁשר טֹוב", לי אלקים "קרבת ּבענין ּגם ְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹוכּידּוע

כּו'. הּכּונה ּתכלית זה אין עצמֹו, הרּגׁש מּצד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיא

ã ycew zegiyn zecewp ã(451 'nr ,k jxk e"nyz zeiecreezd .e"nyz gqtÎlyÎoexg` zgiyn)

ּבהם ה)וחי (יח, ֶַָָ
הּציצית  חּוטי התנֹועעּו הּבעל־ׁשם־טֹוב ׁשאצל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻמסּפר
נתּגּלה  הּבעל־ׁשם־טֹוב אצל ּכי חי. ּדבר היּו ּכאּלּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמעצמם,

ּבחּוטי  ּבחּיּות) ממׁשיכה מצוה (ׁשעׂשּית ּבהם" ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה"וחי
מּמׁש. הּגׁשמּיים ְִִִִַַַַָהּציצית

ã ycew zegiyn zecewp ã(haya 'i meiÎmeid)

הּמהר"ׁש, אדמֹו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד ׁשל זּוגתֹו רבקה, ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָהרּבנית
ּבקּומּה ּתיכף לאכל עליה ּצּוה והרֹופא ּפעם, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹחלתה
נהגה  הּתפּלה, קדם לטעם רצתה ׁשּלא הרּבנית, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹמּׁשנתּה.
ּפת  לאכל מּכן לאחר ורק ּבהׁשּכמה, ּתחּלה ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלהתּפּלל

ֲִַׁשחרית.
ה'ּצמח־  אדמֹו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד לחֹותנּה, הּדבר ְְְְְְֶֶַַַַַַָָָּכׁשּנֹודע

לּה: אמר ֶֶַָָצדק',
חּיּות  להכניס ׁשּיׁש הינּו ּבהם", "וחי נאמר הּמצֹות קּיּום ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
ּבריאים  ּכח, ּבעל להיֹות מּוכרחים זאת לעׂשֹות ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָֹֹּבּמצֹות.

ּבׂשמחה. ולהיֹות ְְְְֲִִִַָָוחזקים,
מּוטב  האכילה. לפני להתּפּלל חּיבת אינ ואמר: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוסּים

האכילה! ּבׁשביל מּלהתּפּלל הּתפּלה, ּבׁשביל ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶַַָָָֹלאכל

ß oqip `"k iyiy mei ß

(å)úBlâì eáø÷ú àì BøNa øàL-ìk-ìà Léà Léà¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−§©´
åøòñ :ýåýé éðà ä ¤§¨®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£e·¯˜˙ ‡Ï∑ רּבים לׁשֹון נאמר לכ ּכּזכר, הּנקבה ‰'.להזהיר È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן …ƒ¿¿ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

(æ)éáà úåøòàåä Enà älâú àì Enà úåøòå E ¤§©¬¨¦²§¤§©¬¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½
ñ :dúåøò älâú àì¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙Â¯Ú∑(נד אינֹו(סנהדרין אֹו .אבי אׁשת זֹו ∆¿«»ƒִֵֵֶָ
ונאמר  ,"אבי "ערות ּכאן: נאמר ּכמׁשמעֹו? ְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

כ)להּלן אביו,(לקמן אׁשת ּלהּלן מה ּגּלה". אביו "ערות : ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

אביו  אׁשת ּכאן ‡En.אף ˙Â¯ÚÂ∑ׁשאינּה אּמֹו להביא ִֵֶַָָ¿∆¿«ƒ¿ְִִֵֶָָ
אביו  .אׁשת ִֵֶָ

(ç)éáà-úLà úåøòéáà úåøò älâú àì Eñ :àåä E ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
i"yx£EÈ·‡Œ˙L‡ ˙Â¯Ú∑ מיתה לאחר .לרּבֹות ∆¿«≈∆»ƒְְִַַַָ

(è)éáà-úá EúBçà úåøòúãìBî Enà-úá Bà E ¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½¤¤́
ñ :ïúåøò älâú àì õeç úãìBî Bà úéa©½¦−¤¤́®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡Œ˙a∑ ּבמׁשמע אנּוסה ּבת ÏBÓ„˙.אף «»ƒְְֲַַַָָ∆∆
ıeÁ ˙„ÏBÓ B‡ ˙Èa∑ ׁשאֹומרים מאֹותּה ׁשנֹולדה ּבין «ƒ∆∆ְְִֵֵֶֶָָ

הֹוצא  לֹו: ׁשאֹומרים ּובין אּמּה, את קּים :לאבי ְְִִִֵֵֵֶֶַָָלֹו
נתינה  אֹו ממזרת ּכגֹון: אּמּה, .את ְְְִִֶֶֶַָָ

(é)ða-úa úåøòïúåøò älâú àì Eza-úá Bà E ¤§©³©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨®
ñ :äpä Eúåøò ék¦¬¤§¨«§−¥«¨

i"yx£'B‚Â EaŒ˙a ˙Â¯Ú∑(צז -(יבמות מאנּוסתֹו ּבבּתֹו ∆¿««ƒ¿¿ְֲִֵָ
למדין  אנּו מאׁשּתֹו, ּבּתֹו ּובת ּובּתֹו מדּבר. ְְְִִִִֵֵֵַַַָָהּכתּוב
ּבין  תגּלה", "לא ּבהן ׁשּנאמר ּובּתּה" אּׁשה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמ"ערות

אחר  מאיׁש ׁשהיא ּבין מּמּנּו, EaŒ˙a.ׁשהיא ˙Â¯Ú∑ ִִִִֵֵֵֶֶֶַ∆¿««ƒ¿
הּדין,קלֿוחמ  מן מזהירין ׁשאין לפי אּלא ,לבּת ר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

מ'ּגזרהֿׁשוה' עח)למדּוה סנהדרין ג. יבמות .(מסכת ְְִֵָָָָָ

˙˜¯·Ôeו  ‡Ï d¯Òa ·È¯˜ ÏÎÏ ¯·b ¯·b¿«¿«¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿¿
:ÈÈ ‡‡ ‡È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿»¬»¿»

‰È‡ז  Cn‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙È¯ÚÂ Ce·‡ ˙È¯Ú∆¿«¬¿∆¿«ƒ»»¿«≈ƒ»ƒ
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï»¿«≈∆¿¿«

‡·Ceח  ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

ÈÏÈc„‡ט  Cn‡ ˙· B‡ Ce·‡ ˙a C˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬»»«¬«ƒ»ƒƒ»
¯·‚Ï Cn‡ ÔÓ B‡ È¯Á‡ ˙z‡ ÔÓ Ce·‡ ÔÓƒ¬ƒƒ«»√ƒƒƒ»ƒ¿«

:Ô‰˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ô¯Á‡»√»»¿«≈∆¿»¿≈

˙‚Èlי  ‡Ï Cz¯a ˙· B‡ C¯a ˙a ˙È¯Ú∆¿««¿»«¿«»»¿«≈
:ÔÈ‡ C˙È¯Ú È¯‡ Ô‰˙È¯Ú∆¿»¿≈¬≈∆¿¿»ƒƒ



`ixgפ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy

(àé)éáà úLà-úa úåøòéáà úãìBî EEúBçà E ¤§©̧©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−
ñ :dúåøò älâú àì àåä¦®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙L‡Œ˙a ˙Â¯Ú∑,אבי ּבתֿאׁשת נאמר: לכ ונכרית, מּׁשפחה אחֹותֹו על חּיב ׁשאינֹו לּמד ∆¿««≈∆»ƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לקּדּוׁשין  .ּבראּויה ְְִִָָ

(áé)éáà-úBçà úåøòéáà øàL älâú àì Eñ :àåä E ¤§©¬£«¨¦−´Ÿ§©¥®§¥¬¨¦−¦«

(âé)Enà øàL-ék älâú àì Enà-úBçà úåøò¤§©¬£«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−
ñ :àåä¦«

(ãé)éáà-éçà úåøòáø÷ú àì BzLà-ìà älâú àì E ¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈
ñ :àåä EúãcŸ̈«§−¦«

i"yx£‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ŒÈÁ‡ ˙Â¯Ú∑"תקרב לא "אלֿאׁשּתֹו ערותֹו? היא .ּומה ∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈ְְְִִִֶֶַָָֹ

(åè)ða úLà älâú àì Eúlk úåøòàì àåä E ¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤¦§Æ¦½¬Ÿ
ñ :dúåøò älâú§©¤−¤§¨¨«

i"yx£‡Â‰ Ea ˙L‡∑ונכרית וׁשפחה לאנּוסה ּפרט ּבּה, איׁשּות לבנ ּבׁשּיׁש אּלא אמרּתי עה)לא .(סנהדרין ≈∆ƒ¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

(æè)éçà-úLà úåøòéçà úåøò älâú àì EE ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−
ñ :àåä¦«

(æé)dða-úa-úà älâú àì dzáe äMà úåøò¤§©¬¦¨²¦−̈´Ÿ§©¥®¤©§º̈
äpä äøàL dúåøò úBlâì çwú àì dza-úa-úàå§¤©¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨

:àåä änæ¦¨¬¦«
i"yx£dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú∑(צז הּכתּוב (יבמות אסר לא ∆¿«ƒ»ƒ»ַַָָֹ

תּקח", "לא נאמר: לכ הראׁשֹונה, נּׂשּואי עלֿידי ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא
אתֿאּׁשה  יּקח "אׁשר הענׁש: לענין וכן קיחה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלׁשֹון

כ)ואתֿאּמּה" מּתר (לקמן אּׁשה, אנס אבל קיחה, לׁשֹון , ְְֲִִִֶַָָָָָָֻ
ּבּתּה ‰p‰.לּׂשא ‰¯‡L∑לזֹו זֹו ∑nÊ‰.קרֹובֹות ִִָָ«¬»≈»ְָƒ»

לחטא  יֹועצ ׁשּיצר חטאין", "עצת ּכתרּגּומֹו: .עצה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

(çé)dúåøò úBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà äMàå§¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯¤§¨¨²
:äéiça äéìò̈¤−¨§©¤«¨

i"yx£d˙Á‡ŒÏ‡∑(נ ּכאחת (קידושין ∑Ïˆ¯¯.ׁשּתיהן ∆¬…»ְְֵֶַַƒ¿…
לזֹו צרה זֹו את לעׂשֹות צרה, לּמדÈiÁa∑‰.לׁשֹון ְְֲֶַָָָָ¿«∆»ְִֶ

ׁשהיא  זמן ּכל אחֹותּה את יּׂשא לא ּגרׁשּה, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשאם
.ּבחּיים  ִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr d jxk zegiy ihewl)

לצרר תּקח לא אחתּה אל יח)ואּׁשה יפרׂש(יח, "ּבכאן ְְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֹֹ
את  זֹו אֹוהבֹות ׁשּתהיינה ראּויֹות הן . . האּסּור טעם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּכתּוב

צרֹות" ׁשּתהיינה לא ּבחּיי (רמּב"ן)זֹו, זּולתי אסרה לא "ולכן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

הּוא (ספורנו)אחֹותּה" האּסּור זה, ׁשּמּטעם לֹומר, יׁש ואּולי . ְֲִִֵֶֶַַַַָָ
הּדין  ׁשּכן אֹומרים ויׁש נח. ּבבני ּגם - הּפׁשט ּדר לפי -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ההלכה ּדר לפי א)ּגם נח, סנהדרין רמ"ה .(ראה ְֲִֶֶַַָָ

‡·Ceיא  ÔÓ ‡„ÈÏÈc Ce·‡ ˙z‡ ˙a ˙È¯Ú∆¿««ƒ«¬ƒƒ»ƒ¬
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï ‡È‰ C˙Á‡¬»»ƒ»¿«≈∆¿¿«

‡·Ceיב  ˙·È¯˜ Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ ˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬«¬»¿«≈»ƒ«¬
:‡È‰ƒ

˜¯È·˙יג  È¯‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬«ƒ»»¿«≈¬≈»ƒ«
:‡È‰ Cn‡ƒ»ƒ

Ï‡יד  d˙z‡Ï Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ Á‡ ˙È¯Ú∆¿««¬»¿«≈¿ƒ¿≈»
:‡È‰ Ce·‡ Á‡ ˙z‡ ·¯˜ƒ̇¿«ƒ««¬ƒ

Ï‡טו  ‡È‰ C¯a ˙z‡ Èl‚˙ ‡Ï C˙lk ˙È¯Ú∆¿««¿»»¿«≈ƒ«¿»ƒ»
:d˙È¯Ú Èl‚¿̇«≈∆¿¿«

‡CeÁטז  ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï CeÁ‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

d¯aיז  ˙a ˙È Èl‚˙ ‡Ï dz¯·e ‡˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ¿»¿««»¿«≈»«¿«
d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï ·Ò˙ ‡Ï dz¯a ˙a ˙ÈÂ¿»«¿««»ƒ«¿«»»∆¿¿«

:‡È‰ ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ÔÈp‡ Ô·È¯»̃ƒ»ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ

Ú‡Ï˜‡יח  ·q˙ ‡Ï d˙Á‡ ÌÚ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒ¬»«»ƒ»¿«»»
:‡‰ÈiÁa dÏÚ d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«¬«¿«»»



פי ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy

(èé)úBlâì áø÷ú àì dúàîè úcða äMà-ìàå§¤¦−̈§¦©´ª§¨¨®´Ÿ¦§©½§©−
:dúåøò¤§¨¨«
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íeöà øLà:åîeìaé øëð éðaeéäé £¤£©¥§¥¬¥−̈¦®Ÿ¦§

íéãeáàeøbçéåíéøbç eéäéå £¦§©§§−§¦§¦§¦

íúBøbñnîéðàL øbñî éøeqé éLBwî ¦¦§§¨«¦¦¦¥©§¥¤£¦

íäa ïøqéî:æîýåýé-éçéì äNBòä §©§¨¨¤©§Ÿ̈−¨¤¦

älàCeøáeäläúe äëøa ìk ìò ¥¤¨´©¨§¨¨§¦¨

éøeöé÷æçå éô÷zíøéåìò íø àeä ¦®¨§¦§¨§¦§¨ª¾¨©

íéîø ìkérLé øeö éýìûàì äæìå ¨¨¦¡Ÿ¥−¬¦§¦«§¨¤Ÿ

éðòéLBälî Bãé øö÷zL àøéà: ¦¨¤¦§©¨¦§¦¥¦

çîéì úî÷ð ïúpä ìûäí÷Bpä ¨¥¾©Ÿ¥¬§¨−Ÿ¦®©¥

éúî÷ð:éðzçz íénr ãéøîe ¦§¨¦Ÿ¦¬©¦−©§¥«¦
èîéàéöBîeéúBà ìévîeéáéàî «¦¦−©¦¦¥«Ÿ§®̈

éîwîeéî÷ ïî øúBééðîîBøz ¦¨©¸¥¦¨©§´§¥½¦
,äìLîîa íøå àOð éðîéNzLéàî §¦¥¦¦¨§¨§¤§¨¨¥¦¬

íéñîçñîç:éðìévzðïk-ìr £¨¦−¨¨©¦¥«¦©¥²
ìe íéBba ýåýé EãBàEîL «§¬§Ÿ̈−©¦®§¦§−

:ønæààð'ä øLà eòcìBcâî £©¥«§£¤¦§−
äNBòúBòeLéì úBìBãbBkìî ¤§´§§©§®

ãñç-äNråíéãñç äNòåBçéLîì §«Ÿ¤¤¯¤§¨¨£¨¦¦§¦²
äNòé ïk:íìBò-ãr Bòøæìe ãåãì ¥©£¤§¨¦¬§©§−©¨«

áìøîà øeMà Cìîáða íBiä ãBò ¤¤©¨©¬©−§´Ÿ
eðéìòãîrìíéìLeøé úéàøð íMî ék ¨¥©«£®Ÿ¦¦¨¦§¥§¨©¦

æàåBãé óôðéøîBàk âòì Cøãa äéìò §¨§Ÿ¥³¨¸¨¤¨§¤¤©©§¥

ì äpLaëà ì÷ða àìäïBiö-úa øä £Ÿ§¨¥¤§§¤¨§©´©¦½
:íìLeøé úrábâìäéä àì ìáà ¦§©−§«¨¨«¦£¨Ÿ¨¨

ék áLçL Bîkäpäàeää äìéla §¤¨©¦¦¥³©©§¨©

órñî úBàáö ýåýé ïBãàä̈«¨¸§Ÿ̈´§¨½§¨¥¬
äøàtåéôðò úøkäöørîa,øBOîa ª−̈¨©£¨¨§©«£¨®̈§©

íäa äkäå Càìnä çìL ,øîBìkéîøå §©¨©©©§¨§¦¨¨¤§¨¥³
äîBwäíéìBãbä íéøOäíérãb ©¨¸©¨¦©§¦§ª¦½
eúøëð:eìtLé íéäábäåãìówðå ¦§§§©§Ÿ¦−¦§¨«§¦©²
úBøëéåøriä éëáñíéôðòä §¦§¦§¥¬©©−©¨£¨¦

äæa äæ íéëañîäìæøaa:øîBì äöBø ©§ª¨¦¤¨¤©©§¤®¤©

Càìnä éãé ìò eúîeé áøä Bìéç¥¨©§©§¥©©§¨

ïBðáläååéúBìéç úéaøîøécàaìò §©§¨−©§¦¥¨§©¦¬©

÷æçäå øécàä Càìnä éãé:ìBtéàìà §¥©©§¨¨©¦§¤¨¨¦«©

äNòiL äfä ìBãbä àìtäî eäîúz¦§§¥©¤¤©¨©¤¤¥¨¤

ék ,øeMà äðçî úìtîa eäi÷æç éîéa¦¥¦§¦¨§©¤¤©£¥©¦

úBNòì àéìôiL çéLnä úBîéa ïîæ àBáé̈§©¦©¨¦©¤©§¦©£

äfî øúBé ãBòøèç àöéåèáL ¥¦¤§¨¨¬−Ÿ¤¥¤

äëeìîéLé òæbîCìî àeä ãåc òøfî §¨¦¤´©¦®̈¦¤©¨¦¤¤

çéLnäøöðåòèðäøôé åéLøMî ©¨¦©§¥−¤¤©¦¨«¨¨¬¦§¤«
éøt äNòé:áçeø åéìr äçðå ©£¤§¦§¨¨¬¨−̈´©

ýåýéäàeáð çeøäðéáe äîëç çeø §Ÿ̈®©§¨¯©¨§¨´¦À̈



פה

:ýåýé úàøéå úrc çeøâBçéøäå ¬©©−©§¦§©¬§Ÿ̈«©«£¦−
èBtLé åéðér äàøîì-àìå ýåýé úàøéa§¦§©´§Ÿ̈®§«Ÿ§©§¥³¥¨¸¦§½

:çéëBé åéðæà òîLîì-àìåãèôLå §«Ÿ§¦§©¬¨§¨−¦«©§¨©³
-éåðrì øBLéîa çéëBäå íélc ÷ãöa§¤̧¤¸©¦½§¦¬©§¦−§©§¥
çeøáe åét èáLa õøà-äkäå õøà̈®¤§¦¨¤̧¤¸§¥´¤¦½§¬©

:òLø úéîé åéúôNäøBæà ÷ãö äéäå §¨−̈¨¦¬¨¨«§¨¨¬¤−¤¥´
äðeîàäå åéðúî:åéöìç øBæàåáàæ øâå ¨§¨®§¨«¡¨−¥¬£¨¨«§¨³§¥̧

ìârå õaøé éãb-ír øîðå Nák-ír¦¤½¤§¨¥−¦§¦´¦§¨®§¥̧¤
ørðå åcçé àéøîe øéôëe:ía âäð ïè÷ §¦³§¦¸©§½̈§©¬©¨−ŸŸ¥¬¨«

æïäéãìé eöaøé åcçé äðérøz áãå äøôe¨¨³¨Ÿ¸¦§¤½¨©§−̈¦§§´©§¥¤®
:ïáz-ìëàé ø÷ak äéøàåç÷ðBé òLrLå §©§¥−©¨¨¬«Ÿ©¤«¤§¦«£©¬¥−

ìeîb éðBòôö úøeàî ìrå ïút øç-ìr©ª´¨®¤§©¸§©´¦§¦½¨−
:äãä Bãéè-ìëa eúéçLé-àìå eòøé-àì ¨¬¨¨««Ÿ¨¥¬§«Ÿ©§¦−§¨

-úà ärc õøàä äàìî-ék éLã÷ øä©´¨§¦®¦¨«§¨´¨À̈¤¥¨¸¤
:íéqëî íiì íénk ýåýééíBia äéäå §Ÿ̈½©©−¦©¨¬§©¦«§¨¨¸©´

íénr ñðì ãîò øLà éLé LøL àeää©½´Ÿ¤¦©À£¤³Ÿ¥¸§¥´©¦½
:ãBák Búçðî äúéäå eLøãé íéBb åéìà¥−̈¦´¦§®Ÿ§¨«§¨¬§ª«¨−¨«

àé| äéäåéñBé àeää íBia| éðãà óøàMé-øLà Bnr øàL-úà úBð÷ì Bãé úéðL §¨¨´©´©À¦̧£Ÿ¨³¥¦¸¨½¦§−¤§¨´©®£¤¦¨¥Á
:íiä éiàîe úîçîe ørðMîe íìérîe Lekîe ñBøútîe íéøönîe øeMàîáéñð àNðå ¥«©¸¦¦§©¹¦¦©§´¦À¥«¥¨³¦¦§¨¸¥´£½̈¥«¦¥−©¨«§¨¨¬¥¸
:õøàä úBôðk òaøàî õa÷é äãeäé úBöôðe ìûøNé éçãð óñàå íéBbìâéúàð÷ äøñå ©¦½§¨©−¦§¥´¦§¨¥®§ª³§¨¸§©¥½¥«©§©−©§¬¨¨«¤§¨̧¨¸¦§©´

:íéøôà-úà øöé-àì äãeäéå äãeäé-úà àp÷é-àì íéøôà eúøké äãeäé éøøöå íéøôà¤§©½¦§«Ÿ§¥¬§−̈¦¨¥®¤§©¸¦¸«Ÿ§©¥´¤§½̈¦«−̈«Ÿ¨¬Ÿ¤¤§¨«¦
ãéìt óúëá eôråéðáe íãé çBìLî áàBîe íBãà íã÷-éða-úà efáé åcçé äné íézL §¨¸§¨¥³§¦§¦¸½̈¨©§−̈¨´Ÿ¤§¥¤®¤¡³¨¸¦§´©¨½̈§¥¬

:ízrîLî ïBnråèì úà ýåýé íéøçäåéðäå íéøöî-íé ïBLBçeø íéra øäpä-ìr Bãé ó ©−¦§©§¨«§¤«¡¦´§Ÿ̈À¥µ§´©¦§©½¦§¥¦¬¨²©©¨−̈©§¨´®
ì eäkäåéøãäå íéìçð äráL:íéìrpa Cæèì älñî äúéäåøàMé øLà Bnr øàL §¦¨̧¸§¦§¨´§¨¦½§¦§¦−©§¨¦«§¨«§¨´§¦½̈¦§¨´©½£¤¬¦¨¥−

:íéøöî õøàî Búìr íBéa ìàøNéì äúéä øLàk øeMàîáéààeää íBia zøîàå ¥«©®©«£¤³¨«§¨¸§¦§¨¥½§¬£Ÿ−¥¤¬¤¦§¨«¦§¨«©§¨̧©´©½

mixn zxhrmixn zxhr
:ýåýé úàøéå úrc çeø äøeáâe äör çeøâBçéøäåBîk äðáä èòîa µ©¥¨¸§½̈¬©©−©§¦§©¬§Ÿ̈«©«£¦−¦§©£¨¨§

ìkäå ,íéòø íà änä íéáBèä íãà éðáa ïéçáéå Lébøé ,çéøýåýé úàøéaLiL ¥©©§¦§©§¦¦§¥¨¨£¦¥¨¦¨¦§©Ÿ§¦§©´§Ÿ̈®¤¥

BìàìåCøèöéåéðér äàøîìL éãkåéðæà òîLîì-àìå èBtLééãk §«Ÿ¦§¨¥§©§¥³¥¨¸§¥¤¦§½§«Ÿ§¦§©¬¨§−̈§¥

LçéëBéBzòcî ïéëé Bááìa ék:ã÷ãöa èôLåètLî úàçéëBäå íélc ¤¦«©¦¦§¨¨¦¦©§§¨©³§¤̧¤¸¤¦§©©¦½§¦¬©
øBLéîaéeàøä éôkõøà-éåðrì §¦−§¦¨¨§©§¥¨®¤

ãBò íeìæâé àlLäkäåéòLøõøà ¤Ÿ¦§§§¦¨¦§¥¤̧¤¸
èáLaúìì÷aåéúôN çeøáe åét §¥´¤§¦§©¦½§¬©§¨−̈

:òLø úéîéä÷ãö äéäåäðeîàå ¨¦¬¨¨«§¨¨¬¤−¤¤¡¨

Bì eéäé ïäa ÷éæçiLåéðúî øBæà ¤©£¦¨¤¦§¥´¨§®̈
÷æBçì:åéöìç øBæà äðeîàäå §¤§¨«¡−̈¥¬£¨¨«

åøâåøeãéøîðå Nák-ír áàæ §¨³¨§¥̧¦¤½¤§¨¥−
àéøîe øéôëe ìârå õaøé éãb-ír¦§¦´¦§®̈§¥̧¤§¦³§¦¸

äîeèt äîäaâäð ïè÷ ørðå åcçé §¥¨§¨©§½̈§©¬©¨−ŸŸ¥¬
íaéìBéíúBà C:æáãå äøôe ¨«¦¨¨¨³¨Ÿ¸

åcçé äðérøzäfî äæ eãøçé àìå ¦§¤½¨©§−̈§Ÿ¤¤§¤¦¤

eöaøéeìcâéø÷ak äéøàå ïäéãìé ¦§§´¦§§©§¥¤®§©§¥−©¨¨¬
:ïáz-ìëàéç÷ðBé òLrLå «Ÿ©¤«¤§¦«£©¬¥−

Bãé úèLBäa çBîNì ÷qòúéøç-ìr ¦§©¥¦§©§¨©¨©ª´
ïútep÷éfé àìå íL áLBé ïútä øLà ®̈¤£¤©¤¤¥¨§Ÿ©¦¤

úøeàî ìråíL áLBiL ò÷aä §©¸§©´©¤©¤¥¨

äãä Bãé ìeîb éðBòôöíL èéLBé: ¦§¦½¨−¨¬¨¨«¦¨

èíéòøä íéLçpäeòøé-àìãBò ©§¨¦¨¨¦«Ÿ¨¥¬
eúéçLé-àìåeäLéîøä-ìëa §«Ÿ©§¦−¦¤§¨©´

éLã÷äéäz úàfä äáBhä-ék ¨§¦®©¨©Ÿ¦§¤¦
ýåýé-úà ärc õøàä äàìî̈«§¨´¨À̈¤¥¨¸¤§Ÿ̈½

:íéqëî íiì íénkéíBia äéäå ©©−¦©¨¬§©¦«§¨¨¸©´
àeääî àöBiä çéLîéLé LøL ©½¨¦©©¥¦´Ÿ¤¦©À

íénr ñðì ãîò øLàõea÷ íBéa £¤³Ÿ¥¸§¥´©¦½§¦

úBiìbåéìàìkeLøãé íéBbéãk ¨ª¥−̈¨¦´¦§®Ÿ§¥

íeeöiM äî úBNòìBúçðî äúéäå ©£©¤§©§¨«§¨¬§ª«¨−
ìãBákeäeãaëé íéBbä ìk ék §¨«¦¨©¦§©§

eäeãáòéå:àé| äéäåéñBé àeää íBia| éðãà óúéðLúleàb ãâðk §©©§§¨¨´©´©À¦̧£Ÿ¨³¥¦¸§¤¤§©

íéøöîBnr øàL-úà úBð÷ì Bãéeúî àì øLà äìBba íéøàLpä úà ¦§©¦¨½¦§−¤§¨´©®¤©¦§¨¦©¨£¤Ÿ¥

ørðMîe íìérîe Lekîe ñBøútîe íéøönîe øeMàî øàMé-øLà£¤¦¨¥Á¥«©¸¦¦§©¹¦¦©§´¦À¥«¥¨³¦¦§¨¸
:íiä éiàîe úîçîeáéíéBbì ñð àNðåì íéiñøtä áì øøBòìúà çBìL ¥´£½̈¥«¦¥−©¨«§¨¨¬¥¸©¦½§¥¥©©§¦¦¦§©¤

äæáe ,äìBbä ïî ìàøNééçãð óñàå ¦§¨¥¦©¨¨¤§¨©−¦§¥´
õa÷é äãeäé úBöôðe ìûøNé¦§¨¥®§ª³§¨¸§©¥½

:õøàä úBôðk òaøàîâéäøñå ¥«©§©−©§¬¨¨«¤§¨̧¨¸
íéøôà úàð÷äãeäéa eàp÷úé àì ¦§©´¤§©½¦Ÿ¦§©§¦¨

äãeäé éøøöåíéøôà éða íäeúøké §«Ÿ§¥¬§−̈¥§¥¤§©¦¦¨¥®
íéøôàóñBé ïa çéLîàp÷é-àì ¤§©¸¦¸¨¦©¤¥«Ÿ§©¥´

äãeäé-úàãåc ïa çéLî úà ¤§½̈¤¨¦©¤¨¦

:íéøôà-úà øöé-àì äãeäéå¦«−̈«Ÿ¨¬Ÿ¤¤§¨«¦
ãéeôråúëìì çøBtä óBòk eøäîé §¨¸§©£§©¥©¨¤¤

óúëáãöaìtäné íézL §¨¥³§©§¦§¦¸½̈¨
,ìàøNé õøà ìL dáøòîaåcçéäãeäé §©£¨¨¤¤¤¦§¨¥©§−̈§¨

íéøôàåíBãà íã÷-éða-úà efáé §¤§©¦¨´Ÿ¤§¥¤®¤¡³
çBìLî áàBîeeçlLéíãéíææáì ¨¸¦§´©§©§¨½̈§¨§¨

ïBnr éðáeìà eøeñéízrîLî §¥¬©−¨¤¦§©§¨«
íúåöî ìa÷ì:åèíéøçäåúéøëé §©¥¦§¨¨§¤«¡¦´©§¦

ì úà ýåýéíé ïBLøäð éîíéøöî §Ÿ̈À¥µ§´©¥§©¦§©½¦
éðäåøäpä-ìr Bãé óúøtíéra §¥¦¬¨²©©¨−̈§¨©§¨´

eäkäå BçeøBúBà ÷lçéìäráL ®§¦¨̧¸§©¥§¦§¨´
íéìçðíäéðéa Cøc íòéøãäåC §¨¦½¦¤¤¥¥¤§¦§¦−

éøãéäìBbä éða úà íäéìò Cíéìrpa ©§¦£¥¤¤§¥©¨©§¨¦«
ì íäéìâøa øLàäìBbäî áeL: £¤§©§¥¤¨¥©¨

æèälñî äúéäåäìeìñ Cøc §¨«§¨´§¦½̈¤¤§¨

ìBnr øàLäìBba eúî àlLøLà ¦§¨´©½¤Ÿ¥©¨£¤¬
äúéä øLàk øeMàî øàMé¦¨¥−¥«©®©«£¤³¨«§¨¸

ìàøNéìóeñ íéa älñîíBéa §¦§¨¥½§¦¨§©§¬
:íéøöî õøàî Búìràzøîàå £Ÿ−¥¤¬¤¦§¨«¦§¨«©§¨̧

ék ýåýé EãBà àeää íBia©´©½«§´§Ÿ̈½¦¬



`ixgפו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k ycew zayl inei xeriy

(áë):àåä äáòBz äMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®«¥−̈¦«

(âë)dá-äàîèì EzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−§¨§¨¨®
:àeä ìáz dòáøì äîäá éðôì ãîòú-àì äMàå§¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²§¦§−̈¤¬¤«

i"yx£‡e‰ Ï·z∑"עלּֿתבליתם "ואּפי וכן: ונאּוף, וערוה קדׁש כה)לׁשֹון י הּוא",(ישעיה "ּתבל אחר: ּדבר . ∆∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבהמה  וזרע אדם זרע וערּבּוב ּבלילה .לׁשֹון ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

(ãë)eàîèð älà-ìëá ék älà-ìëa eànhz-ìà©¦©§−§¨¥®¤¦³§¨¥̧¤Æ¦§§´
íëéðtî çlLî éðà-øLà íéBbä: ©¦½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤«

(äë)õøàä à÷zå äéìò dðåò ã÷ôàå õøàä àîèzå©¦§¨´¨½̈¤¨«¤§¬Ÿ£Ÿ−̈¨¤®¨©¨¦¬¨−̈¤
äéáLé-úà: ¤«§¤«¨

(åë)ìå éètLî-úàå éúwç-úà ízà ízøîLeà §©§¤´©¤À¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ
øbä øbäå çøæàä älàä úáòBzä ìkî eNòú©«£½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬

:íëëBúa§«§¤«

(æë)õøàä-éLðà eNò ìàä úáòBzä-ìk-úà ék¦ µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«¨−̈¤
:õøàä àîèzå íëéðôì øLà£¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤

(çë)øLàk dúà íëànèa íëúà õøàä àé÷ú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬
:íëéðôì øLà éBbä-úà äà÷̈¨²¤©−£¤¬¦§¥¤«

‡z˙‡כב  È·kLÓ ·ekL˙ ‡Ï ‡¯eÎc ÌÚÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»
:‡È‰ ‡z·ÚBz∆¿»ƒ

zÒ‡Ï‡·‡כג  Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‡¯ÈÚa ÏÎ·e¿»¿ƒ»»ƒ≈¿À¿»¿ƒ¿»»»
ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa Ì„˜ Ìe˜˙ ‡Ï ‡˙z‡Â d·«¿ƒ¿»»¿√»¿ƒ»¿ƒ¿«

:‡e‰ ‡Ï·z da«ƒ¿»

‡ÔÈlכד  ÏÎ· È¯‡ ÔÈl‡ ÏÎa Ôe·‡zÒ˙ ‡Ï»ƒ¿«¬¿»ƒ≈¬≈¿»ƒ≈
ÔÓ ÈÏ‚Ó ‡‡ Èc ‡iÓÓÚ e·‡zÒ‡ƒ¿»»«¿«»ƒ¬»«¿≈ƒ

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

dÏÚכה  d·BÁ ˙È¯ÚÒ‡Â ‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â¿ƒ¿»»««¿»¿«¿»ƒ«¬«
:‡‰·˙È ˙È ‡Ú¯‡ ˙È˜B¯Â¿≈««¿»»»¿»»

ÏÂ‡כו  ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôez‡ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿«»¿»«¿»ƒ«¿»
‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz ÏkÓ Ôe„aÚ«̇¿¿ƒ…∆¿»»ƒ≈«ƒ»¿ƒ»

:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

‡ÈLכז  e„·Ú ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz Ïk ˙È È¯‡¬≈»»∆¿»»ƒ≈¬»¡»≈
:‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»≈¿ƒ¿»»««¿»

d˙Èכח  ÔBÎÈ·‡Òa ÔBÎ˙È ‡Ú¯‡ Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿»»¿¿»√≈»«
:ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡iÓÓÚ ˙È ˙È˜B¯„ ‡Ók¿»¿≈«»«¿«»ƒ√»≈

Età áLé éa zôðà ék ýåýé EãBà«§´§Ÿ̈½¦¬¨©−§¨¦®¨¬Ÿ©§−
:éðîçðúeáàìå çèáà éúreLé ìû äpä §©«£¥«¦¦¥̧¥¯§«¨¦²¤§©−§´Ÿ

éì-éäéå ýåýé dé úøîæå éfr ék ãçôà¤§¨®¦´¨¦³§¦§¨¸¨´§Ÿ̈½©«§¦¦−
:äreLéìâïBNNa íéî-ízáàLe ¦«¨«§©§¤©−¦§¨®

:äreLéä éðérnîãíBia ízøîàå ¦©©§¥−©§¨«©«£©§¤º©´
eòéãBä BîLá eàø÷ ýåýéì eãBä àeää©À³©«Ÿ̈¸¦§´¦§½¦¬

:BîL ábNð ék eøékæä åéúìéìr íénráäúàæ úrãeî äNr úeàâ ék ýåýé eønæ ¨«©¦−£¦«Ÿ¨®©§¦¾¦¬¦§−̈§«©§´§Ÿ̈½¦¬¥−¨¨®©¬©−Ÿ
:õøàä-ìëaå:ìàøNé LBã÷ Caø÷a ìBãâ-ék ïBiö úáLBé épøå éìäö §¨¨¨«¤©«£¦¬¨−Ÿ¦¤´¤¦®¦«¨¬§¦§¥−§¬¦§¨¥«

mixn zxhrmixn zxhr
éa zôðàéìò éúeìb øtëå éðúéìâäå ¨©−§¨¦®§¦§¦©¦§¦¥¨¦¨©

éðîçðúe Età áLéúàáäa ¨¬Ÿ©§−§©«£¥«¦©£¨©

äáBhä:áìéàBääpäénòìû ©¨¦¦¥̧¦¦¥¯
çèáà éúreLéçèa ïBkLààìå §«¨¦²¤§©−¤§¤©§´Ÿ

ãçôàãBòéfr ékäúéä äòeLzä ¤§®̈¦´¨¦³©§¨¨§¨

B÷æç úBàøä ïòîìdé úøîæåïòîìe §©©©§¨§§¦§¨¸¨´§©©

BçáLa ønæàéì-éäéå ýåýé £©¥§¦§§Ÿ̈½©«§¦¦−
:äreLéìâíéî-ízáàLe ¦«¨«§©§¤©−¦
ïBNNaïéònä ïî íéî áàBMä Bîk §¨®§©¥©¦¦©©§¨

ïk ,íénä eìëé ït âàãé àì ék òáBpä©¥©¦Ÿ¦§©¤¦§©©¦¥

äòeLéä úà ïBNNa eáàLzéðérnî ¦§£§¨¤©§¨¦©©§¥−
:äreLéäãíBia ízøîàå ©§¨«©«£©§¤º©´

BîLá eàø÷ ýåýéì eãBä àeää©À³©«Ÿ̈¸¦§´¦§½
eøékæä åéúìéìr íénrá eòéãBä¦¬¨«©¦−£¦«Ÿ®̈©§¦¾

:BîL ábNð ékäék ýåýé eønæ ¦¬¦§−̈§«©§´§Ÿ̈½¦¬
-ìëa úàæ úrãeî äNr úeàâ¥−¨®̈©¬©−Ÿ§¨

:õøàäåïBiö úáLBé épøå éìäö ¨¨«¤©«£¦¬¨−Ÿ¦¤´¤¦®
:ìàøNé LBã÷ Caø÷a ìBãâ-ék¦«¨¬§¦§¥−§¬¦§¨¥«



פז ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌÎ˙‡ ı¯‡‰ ‡È˜˙Œ‡ÏÂ∑מל לבן מׁשל ¿…»ƒ»»∆∆¿∆ְֶֶֶָָ

אּלא  ּבמעיו עֹומד ׁשאין מאּוס ּדבר ְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשהאכילּוהּו
עברה. עֹוברי מקּימת אינּה יׂשראל, ארץ ּכ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמקיאֹו,

עצמּה מריקה רּקּון, לׁשֹון תרֹוקן', 'ולא ְְְְְְְִִֵַַָָָותרּגּומֹו:
.מהם  ֵֶ

(èë)älàä úáòBzä ìkî äNòé øLà-ìk ék¦ µ¨£¤´©«£¤½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤
:ínò áøwî úNòä úBLôpä eúøëðå§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤©¨«

i"yx£˙NÚ‰ ˙BLÙp‰∑ ּבמׁשמע והּנקבה .הּזכר «¿»»…ְְְְֵַַַָָָָ

(ì)úBwçî úBNò ézìáì ézøîLî-úà ízøîLe§©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧£¹¥«ª³
íäa eànhú àìå íëéðôì eNòð øLà úáòBzä©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½§¬Ÿ¦©§−¨¤®

ôôô :íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ על ּביתּֿדין להזהיר ¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒְְִִֵַַ
ּכ.ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Ì‰a e‡nh˙ ‡ÏÂ∑ אם הא ָ¿…ƒ«¿»∆¬ƒ¡…≈∆ִָ

ּומה  מאחרי, נפסלים ואּתם אלהיכם איני ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּתּטּמאּו,

נאמר: לכ ּכליה? מתחּיבים ואּתם ּבכם, לי יׁש ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהנאה
אלהיכם": ה' ֱֲִֵֶֹ"אני

ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr ak jxk zegiy ihewl)

ואּתם  ּבכם, לי יׁש הנאה ּומה מאחרי, נפסלים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואּתם
ּכליה ל)מתחּיבים יח, ּגֹוזר (רש"י מי "ּדעּו לעיל ּכתב רׁש"י ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

ׂשכר". לׁשּלם ונאמן להּפרע ּדין (מבּדלים)נפסליםעליכם, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
עלינּו ּגֹוזר ׁשה' העבּדה ּכי ּגֹוזר", "מי ׁשל הּנּגּוד הּוא –ְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ

אּתנּו. ּומתעּסק לנּו קרֹוב ׁשהּוא מֹוכיחה –הנאהּגזרֹות ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ

יׂשראל. מעבֹודת הנאה על ׁשּמֹורה ׂשכר, ׁשל ּכליה הּנּגּוד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
("רק  ליׂשראל ה' ּבין קׁשר על ׁשּמֹורה ּפרעֹון, ׁשל הּנּגּוד –ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּכאׁשר  עֹונֹותיכם"); ּכל את . . אפקד ּכן על . . ידעּתי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאתכם

ר"ל. ּכליה היא הּתֹוצאה חּיינּו, ׁשהּוא זה, קׁשר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתּבּטל

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 'nr ak jxk zegiy ihewl)

אלקיכם ה' אני ּבהם, תּטמאּו ל)ולא תּטמאּו(יח, אם הא ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹ
ּבכם לי יׁש הנאה ּומה . . אלקיכם לׁשאל,(רש"י)איני יׁש ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ויׁש ּבכם". הנאה לי "ואין ּכתב ולא ׁשאלה, לׁשֹון נקט ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹמּדּוע
לֹו אל – אלקיכם" "איני עליו אֹומר ׁשהּקּב"ה מי ּגם ֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלֹומר:

לה' רּוח נחת לגרם ּתקוה עֹוד לֹו ׁשאין ולחׁשב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלהתיאׁש
ׁשהּקּב"ה  ּבכ להתּבֹונן עליו אּלא, ּבכם"). הנאה לי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ("אין
ּדר ּולחּפׂש ּבכם"? לי יׁש הנאה "מה ּכביכֹול: אֹותֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשֹואל

רּוח. נחת לֹו ולגרם אליו ּולהתקרב ְְְְִִֵֵַַַָָָֹלׁשּוב

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 'nr ak jxk zegiyÎihewl)

אלקיכם ה' אני ּבהם ּתּטּמאּו ל)ולא (יח, ְְֱֲִִֵֶֶַָֹֹ
ּומה  מאחרי, נפסלים ואּתם אלקיכם, איני - ּתּטּמאּו אם ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהא

ּבכם לי יׁש (רש"י)הנאה ֲִֵֶָָָ
"איני  מׁשקל (על ּבכם" הנאה לי "אין לֹומר לֹו היה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלכאֹורה,

ּבכם"? לי יׁש הנאה "ּומה אמר ולּמה ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאלקיכם"),
טז)ּכתּוב רעה",(משלי ליֹום רׁשע וגם לּמענהּו, ה' ּפעל "ּכל : ְְֲֵַַַַָָָָָָֹ

הּתניא ּבספר כ"ז)ּופרׁש היא (פרק הרׁשע ּבריאת ׁשּמּטרת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
היא  לכ להּגיע הּדר ואֹור'". יֹום ׁשּלֹו הרע ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ"ׁשּיעׂשה
אֹותֹו ׁשֹואל ׁשהּקּב"ה ּבעבּדה יתּבֹונן ׁשהרׁשע ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻעל־ידי־זה
ׁשּיׁשנּה ספק אין - ּכלֹומר ?"ּב לי יׁש הנאה "מה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכביכֹול:
ּדרּוׁש ואּולם הרׁשע), ׁשל ּבריאתֹו מּטרת זֹוהי (ׁשּכן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהנאה

לגּלֹותּה. ּכדי מדקּדק ְְְְִֵַָָֻחּפּוׂש

סימן. עד"ו סימן. כ"ל כ"י פסוקים, אחרי פ' פרשת חסלת

‰‡ÔÈlכט  ‡z·ÚBz ÏkÓ „aÚÈ Èc Ïk È¯‡¬≈»ƒ«¿≈ƒ…∆¿»»ƒ≈
:ÔB‰nÚ BbÓ Ôe„aÚÈ„ ‡˙LÙ ÔeˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈«¿»»ƒ«¿¿ƒ«¿

Ïc‡ל  ÏÈ„a È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»
‡„·Ú˙‡c ‡z·ÚB˙ ÈÒBÓÈpÓ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒƒ≈∆¿»¿ƒ¿¬»»
ÈÈ ‡‡ ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿»ƒ¿«¬¿¬»¿»

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

âôø ¯ áôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

mixehd lra
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המשך מזמור קיט מעמוד ג

תהלים

:éðøæò ýåýéå ìtðì éðúéçããéI-éäéå dé úøîæå éfò:äòeLéì éåèíé÷écö éìäàa äòeLéå äpø | ìB÷ §¦©´¦¦§®Ÿ©«Ÿ̈´£¨¨«¦¨¦´§¦§¨´®̈©«§¦¦¹À¦«¨«³¦Ä̈¦«À̈§¨«¢¥¬©¦¦®

:ìéç äNò äåäé ïéîéæè:ìéç äNò ýåýé ïéîé äîîBø ýåýé ïéîéæééNòî øtñàå äéçà-ék úeîà-àì §¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦§¦´−§Ÿ̈«¥®̈§¦´§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦«Ÿ¨¬¦¤«§¤®©«¹£©¥À©«£¥¬

:déçé:éððúð àì úånìå di épøqé øqéèé:dé äãBà íá-àáà ÷ãö-éøòL éì-eçútëýåýéì øòMä-äæ ¨«©´Ÿ¦§©´¦®̈§¹©À̈¤´Ÿ§¨¨«¦¦§¦¬©«£¥¤®¤¨«Ÿ¹̈À¤¬¨«¤©©¬©©«Ÿ̈®

:Bá eàáé íé÷écöàë:äòeLéì éI-éäzå éðúéðò ék EãBàáë:äpt Làøì äúéä íéðBaä eñàî ïáà ©¹¦¦À¨¬Ÿ«−«§¦´£¦®̈¦©§¦¦¹À¦«¨«−¤¤¨«£´©¦®¨« ¹§À̈§´Ÿ¦¨«

âë:eðéðéòa úàìôð àéä úàf äúéä ýåýé úàîãë:Bá äçîNðå äìéâð ýåýé äNò íBiä-äæäëàpà ¥¥´−§Ÿ̈¨´§¨®Ÿ¦−¦§¨´§¥¥«¤−©¨¨´§Ÿ̈®¨¦−¨§¦§§¨´«¨´¨

:àp äçéìöä ýåýé àpà àp äòéLBä ýåýéåë:ýåýé úéaî íëeðëøa ýåýé íLa àaä Ceøaæë| ìà −§Ÿ̈»¦¬¨¨®¨¬¨¹§Ÿ̈©§¦ »¨¬¨«¨´−©¨§¥´§Ÿ̈®¹¥«©§¤À¦¥¬§Ÿ̈«¥³

ýåýé:çaænä úBðø÷-ãò íéúáòa âç-eøñà eðì øàiåçë:jîîBøà éäìà jãBàå äzà éìàèëeãBä §Ÿ̈»©¨¶¤Å¨¬¦§©¬©«£Ÿ¦®©©¹§À©¦§¥«©¥¦´©¨´§¤®¨¡¹Ÿ©À£«§¤«¨´

:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«

éúåöî-ìk-ìà éèéaäa:EætLî éãîìa ááì øLéa EãBà:E÷ãö éèçéwç-úàéðáæòz-ìà øîLà E §¹©¦¦À¤¨¦§Ÿ¤«−«§§Ÿ́¤¥®̈§¹¨§¦À¦§§¥¬¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ©©«©§¥¬¦

á :ãàî-ãòèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîLéézLøã éaì-ìëaéúåönî éðbLz-ìà E:E ©§«Ÿ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«§¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

àé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìaáééwç éðãnì äåäé äzà Ceøa:Eâéìk ézøtñ éúôNa −§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬¦©®§¦¹ÀŸ

éô-éètLî:Eãééúåãò Cøãa:ïBä-ìk ìòk ézNN Eåèéãewôaéúçøà äèéaàå äçéNà E:EæèéúwçaE ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹©À§¦§©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨«Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬

â :Eøác çkLà àì òLòzLàæé:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîbçéúBàìôð äèéaàå éðéò-ìb ¤«§©«£®̈−Ÿ¤§©´§¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À

:EúøBzîèééúåöî épnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb:EëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb:úò-ìëá E ¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´§©«£¨®¤¦§¨¤¬§¨¥«

àëéúåönî íéâMä íéøeøà íéãæ zøòb:Eáëéúãò ék æeáå ätøç éìòî ìb:ézøöð EâëíéøN eáLé íb −¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´−¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa:Eãëéúãò-íbã :éúöò éLðà éòLòL Eäëéðiç éLôð øôòì ä÷ác ¦´¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®©¹¥À¦

:Eøáãkåëéwç éðãnì éððòzå ézøtñ éëøc:Eæëéãewt-CøcéúBàìôða äçéNàå éððéáä E:Eçëäôìc ¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨§¦§§¤«¨«§¨´
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יום ראשון - ט"ז ניסן
פרק כ, מפרק עט
עד סוף פרק פב

יום רביעי - י"ט ניסן
פרק כ, מפרק צ
עד סוף פרק צו

יום שני - י"ז ניסן
פרק כ, מפרק פג
עד סוף פרק פז

יום חמישי - כ' ניסן
פרק כ, מפרק צז
עד סוף פרק קג

יום שלישי - י"ח ניסן
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום שישי - כ"א ניסן
פרק כ, מפרק קד
עד סוף פרק קה

שבת קודש - כ"ב ניסן
פרק כ

מפרק קו עד סוף פרק קז

לשבוע פרשת אחרי תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

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 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 
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ניסן  ט"ז ראשון יום
פרק מא  ,114 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åøîà íðîà êà,116 'nr cr.â"äëå äúà êåøá
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xewn `id "dpiky"e
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xewn `idy 'zpiky mr cegid l"vy oeik ,dfa gxkdd oaen
zeytplk- "l`xyi.`"hily x"enc` w"k zxrd:xnelk
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,zeevn ly oneiw iptl
didi ,zeevn meiw ici lry
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ik ,"l`xyi lk mya"
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ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

¯ ,àzúìc àúeøòúàa äìòîì älbúnäzexxerzd ici lr ©¦§©¤§©§¨§¦§¨¨¦§©¨
,dhnln¯ äåönäå äøBzä ÷ñòa ähîì Béelb àeädf wqra ¦§©¨§¥¤©¨§©¦§¨

,oeilrd oevxd dlbzn¯ ïäLod ,zeevnde dxezdBðBöø ¤¥§
¯ ;Cøaúédxeza eweqir ici lr ,dlbne jiynn ,icediy dryae ¦§¨¥

oevxd z` ,zeevnae
dlbzn - dhnl oeilrd
zecna dlrnl mb
,oeilrd oevxd ,zepeilrd
zellkzdd z` `ian dfe
,zecna "cegi"de
zewznp "zexeab"dy

."micqg"l zektdpeBîëe§
'àaø àøãà'a áeúkL¤¨§¦§¨©¨
'íéãéñç úðLî'áe§¦§©£¦¦

éøà úëqî÷øt ïétðà-C ©¤¤£¦©§¦¤¤
úBöî â"éøzL ,ã¤©§©¦§
úBëLîð äøBzä©¨¦§¨
éøà"c "àzøeç"î-C ¥¦©§¨©£¦

ïBöø àeäL ,"ïétðà©§¦¤§
:(íéãñçä øB÷î ,ïBéìòä̈¤§§©£¨¦

¯ly zepeyl od el`
`ed opkeze ,"dlaw"
cenil ici lry ,xen`k

,zeevn meiwe dxezjynp
.mlera aehe cqg

icediy dryay ,epcnl
miiwn e` dxez cnel
wacl oeekiy ic `l ,devn

oeekl mb eilr ,`l` ,d"awd mr cala eytp z` dfÎiciÎlr
zeytp xewn z` dfÎiciÎlr cg`le wacllkxe`a l`xyi

epevx :dpeekd ibeq ipy oia lcad yi ,j` .`edÎjexa seqÎoi`
dad`dn mi`a - d"awda eytp z` wacl icedi ly ezpeeke
dad` el yiy jezn ,oky) d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy

dpeek - `linne ,(ea weac zeidl dvex `ed - d"awdlef`id
zeevnde dxezd iciÎlry zevxl ick ,eli`e .zizin` i`cea
cegi" - seqÎoi` xe`a l`xyi zeytp lk xewn cegi didi ely
dlecb dad`l xak wwcfdl yi - "dizpikye `edÎjixaÎ`ycew
,jkl i` ,d"awdl gex zgp mexbl mb zevxl :d"awdl zcgeine

dpeeky okziefyi 'd zcearae - zizin` dlek lk ea didz `l
lk lry mixne` ,`eti` ,cvik ,zn` elek epi`y xacn xdfidl
oi` m` mby ,oldl owfd epax xiaqn - ?ef dpeek oeekl icedi
- zn`d on zvw da yiy oeikn la` ,zn` dlek elv` ef dpeek
didiy ,df oipre) d"awd ly epevx miiwl dvex icedi lk ixdy
ly izin`d epevx ixd `ed ,dizpikye `edÎjixaÎ`ycew cegi

k oeekln envr rpni la ,okl ,(d"awdmeyn jka oi` ik ,ef dpee
zizin` `id ef dpeek mb dnypd cvn ,ixdy ,zinvr dinx

.dlek
õôç Baì äéäiL ,Baìa úézîà Bæ äðek úBéälL óàå§©¤¦§©¨¨£¦¦§¦¤¦§¤¦¨¥

¯ ,äfä ïBéìòä ãeçé úîàaxewn lylkxe`a l`xyi zeytp ¤¡¤¦¨¤§©¤

,`edÎjexa seqÎoi`éøö,Bcáì 'äì äaø äáäà Baìa úBéäì C ¨¦¦§§¦©£¨©¨©§©
¯xac ade` `ed :xnelk ,"ade`d l` zxfeg" dad` lk ,oky

aeh dfy iptn dnelz` ade` `ed mvray epiide) ,envr-
l aehy dn z`envricedi ly ezad`a mb dfÎjxcÎlr ;(

zeidl epevxe d"awdl
dxez meiw ici lr ea weac
raep df mb ixd - zeevne
z` dvex `edy dnn

aehdelyaehy dn ,
ytplelyzevxl ick j` .

l`xyi lk zeytp xewny
ixde ,d"awda weac didi
aehy oipr meyn jka oi`

envr elmyl dwitqny ,
d"awdl dad` jk
aehy dn da ybxeny

lenvr,jk myl ,`l` -
`idy efk dad` zyxcp
d"awdl wx dlek lk

- calaçeø úçð úBNòì©£©©©
¯ úBeøì àìå ,ãáì åéðôì§¨¨§©§Ÿ§©

,oe`nv¯ BLôðytpd ©§
ely,àlà ,'äì äàîvä©§¥¨©¤¨

øúa ìczLàc àøák¦§¨§¦§©¥¨©
¯ dénàå éeáàoak £§¦¥

eia` ixg` jynpe xeqnd
,en`eøéúé ïBì íéçøc§¨¦¨¦

¯ 'eë déLôðå déîøbî¦©§¥§©§¥
,eytpe eteb xy`n xzei mze` ade` `edyøàaúpL Bîk]§¤¦§¨¥

¯ ìéòì,'i wxta¯ ,['àðîéäî àéòø' íLaezad` dzid jky §¥§¥©§¨§¥§¨
`edÎjixaÎ`ycew cegi myl eytp z` xqny ,epax dyn ly
,cvik - en`e eia` xear eytp z` xqend oak ,dizpikye
dpeekd z` oeekl l`xyin cg` lk lry mixne` ep` ,`eti`

xcp ,zizin` dpeek ef `dzy icky drya ,dxen`djkl zy
?dad` ly xzeia dlrp dbixcníãà ìëì Lé íB÷î-ìkî¦¨¨¥§¨¨¨

Bzîàì úîàa dðéàL óà ék ,Bæ äðeëa Bîöò ìébøäì§©§¦©§§©¨¨¦©¤¥¨¤¡¤©£¦
¯ ,Baì ìëa äæa õtçiL Baìa éøîâìjkl zyxcp ,xen`ky §©§¥§¦¤©§Ÿ¨¤§¨¦

,dad` ly xzeia dlrp dbixcn¯ øòfî èòî íB÷î-ìkî¦¨¨§©¦§¥
,zegtl dhren dcnaäáäà éðtî ,úîàa äæa Baì õôç̈¥¦¨¤¤¡¤¦§¥©£¨

¯ ìàøNé ìk áìaL úéòáhäeze` dripn ef zirah dad`e ©¦§¦¤§¥¨¦§¨¥
¯ äæ ãeçéå ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeäM äî ìk úBNòì©£¨©¤§¨¤§¨§¦¤

,`edÎjexa seqÎoi` xe`a l`xyi lk zeytp xewn ly¯ àeä
,ixd¯ ,ézîàä BðBöø,d"awd lyïBéìòä ãeçé eðéäå §¨£¦¦§©§¦¨¤§

¯ ,àzúìc àúeøòúàa äNòpä ,úeìéöàaLici lr ¤¨£¦©©£¤§¦§¨¨¦§©¨
,dhnln zexxerzddúeìlkúäå úéäìàä Lôð ãeçé éãé-ìò©§¥¦¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©§¨

¯ eéäå ,ïäa ú÷ñBòL úBöîe äøBúa Laìîä 'ä øBàa§©§ª¨§¨¦§¤¤¤¨¤§¨
,'d xe`e ziwl`d ytpd¯ ,Lnî íéãçàìcg` xack micge`n ©£¨¦©¨

,ynn¯ ,ìéòì øàaúpL Bîkcegid dyrp dfÎiciÎlry §¤¦§¨¥§¥
,"zeliv`d mler"aøB÷î ïk-íb íéãçéúî äæ-éãé-ìò ék¦©§¥¤¦§©£¦©¥§
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íéøîà éèå÷éì
åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá

åîöò ìéâøäì íãà ìëì ùéäðéàù óà éë åæ äðååëá
åáì ìëá äæá õåôçéù åáìá éøîâì åúéîàì úîàá
äáäà éðôî úîàá äæá åáì õôç øòæî èòî î"î
àåäù äî ìë úåùòì ìàøùé ìë áìáù úéòáèä
ãåçé åðééäå éúéîàä åðåöø àåä äæ ãåçéå ä"á ïåéìòä ïåöø
é"ò àúúìã àúåøòúàá äùòðä úåìéöàáù ïåéìòä
ùáåìîä 'ä øåàá äúåììëúäå úéäìàä ùôð ãåçé
ì"ùîë ùîî 'éãçàì åéäå ïäá ú÷ñåòù úåöîå äøåúá
àåäù úåöîäå äøåúä øå÷î ë"â íéãçéúî æ"éò éë
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oqipצד f"h oey`x mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

BLôð øB÷î íò ,àeä-Ceøa-LBãwä àeäL ,úBönäå äøBzä©¨§©¦§¤©¨¨¦§©§
¯ ,"äðéëL" íLa àø÷pä ,úéäìàämr ytpd cegi ici lr ¨¡Ÿ¦©¦§¨§¥§¦¨

ly cegid deedzn ,zeevne dxezay 'd xe`xewn- ytpd
,"`ed jixa `ycew" - zeevnde dxezd xewn mr ,"dpiky"ïäL¤¥

¯mipeilrd zexe`l qgia
:miillkdàlîî" úðéça§¦©§©¥

úðéçáe "ïéîìò ìk̈¨§¦§¦©
îìò ìk ááBñ"Bîk ,"ïé ¥¨¨§¦§

øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥
¯ .úeëéøàalk ,j` ©£¦

jkl qgia `ed xen`d
lertl oeekl icedi lry
lk zeytp xewn ly ecegi
dxezd xewna l`xyi
oi`y zexnle ,zeevnde
dbixcna `vnp `ed
'd zad` ly ef zi`lir
ytpa zxxerne zxveid
- dfk "cegi"l dti`y
on zvw yi ,z`f lka
cg` lka jka zn`d
icedi lk ixdy ,l`xyin
oevx z` `lnl dvex
lka oevxd ,eli`e .d"awd
z` cg`l l`xyin cg`

ytpdely- 'd xe`a
,oldl mkeqiy itk ,`ed
elek `edy ,izin` oevx
`ae ,ezin`l zn`
zxzeqnd dad`dn

.d"awdl l`xyin cg` lkay
¯ 'ä øBàa dúeìlkúäå BLôð ãeçé ìáàytpdyelydidz £¨¦©§§¦§©§¨§

,'d xe`a ixnbl dlelke zcge`n¯ úBéäì,'d xe`e ytpd ¦§
éøîâì Bzîàì úîàa ìàøNiî íãà ìk õôç äæa ,íéãçàì©£¨¦¨¤¨¥¨¨¨¦¦§¨¥¤¡¤©£¦§©§¥

¯ Lôð ìëáe áì ìëa,`aeáìa úøzñnä úéòáhä äáäàî §¨¥§¨¤¤¥©£¨©¦§¦©§ª¤¤§¥
ìcáðå úøëð úBéäìå ãøtì àìå ,'äa ä÷áãì ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥§¨§¨©§Ÿ¦¨¥§¦§¦§¨§¦§¨
elôà ,ïôà íeLa Cøaúé Búecçàå Bãeçiî íBìLå-ñç©§¨¦¦§©§¦§¨¥§Ÿ¤£¦

¯ .Lnî Lôð úøéñîacg` lk alay zxzeqnd dad`d ¦§¦©¤¤©¨
mr cg`zdl oevxd z` zxveie zxxern ,d"awdl l`xyin
m` mb ,'d zecg`n lcape cxtp ote` meya zeidl `lye d"awd
cearl eilr mitekyk :lynle ,ynn ytp zxiqna xeyw df
zipevig dxeva zeegzydl wx elit` e` ,dxfÎdcear dlilg
ick ,z`f zeyrl `ly eytp z` xeqni - dxfÎdcearl cala

.'d zecg`n zxkp zeidl `lyälôzäå úBöîe äøBzä ÷ñòå§¥¤©¨¦§§©§¦¨
¯ ïéðò ïk-íb àeä,ly¯ dúàöa Bîk ,Lnî Lôð úøéñîly ©¥¦§©§¦©¤¤©¨§§¥¨

,dnypd¯ úàìîa óebä ïî,dldðéàL ,äðL íéòáL ¦©¦§Ÿ¦§¦¨¨¤¥¨
¯ úøäøäî,f`úãçéî dzáLçî àlà ,óebä éëøöa §©§¤¤§¨§¥©¤¨©£©§¨§ª¤¤

BzáLçîe 'ä øác ïäL ,älôzäå äøBzä úBiúBàa úLaìîe§ª¤¤§¦©¨§©§¦¨¤¥§©©£©§
¯ eéäå ,Cøaúéexeaic ody ,dlitzde dxezd zeize`e ytpd ¦§¨¥§¨

,d"awd ly ezaygne
ìk eäfL ,Lnî íéãçàì©£¨¦©¨¤¤¨
,ïãò-ïâa úBîLpä ÷ñò¥¤©§¨§©¥¤

¯ àúéàãk,aezky enk ¦§¦¨
¯ ,øäfáe àøîbalky ©§¨¨©Ÿ©

ob"a dnypd ly dweqir
dxezd zeize`a `ed "ocr
jk - cala dlitzde
drya ,zrk mb xacd
wqere dxez cnel `edy
df ixd ,dlitzd zceara
:ytp zexiqn ok mb
lkn zxxgzyn dnypd
lk dpezpe ,sebd ikxv
dxezd zeize`a dlek
df xac mby jk ,dlitzde
ytp zexiqn ly oipr `ed
dad`dn `ad ,ynn
cg` lkay zxzeqnd

.l`xyin¯ àlàlcadd ¤¨
,`ed¯ íMLdrya ¤¨

xak ze`vnp zenypdy
my zewqrzne "ocr ob"a
dxezd zeize`a

od ,dlitzdeíéâpòúî¦§©§¦
íúeìlkúäå íúâOäa§©¨¨¨§¦§©§¨

¯ .'ä øBàaelek oezp icediyk ,dfd mlera dhnl o`k eli`e §
yiy lecbd beprza yibxn `ed oi` ,dlitzde dxezd zeize`a

.mieey mipnfd ipy oiprd mvra ,mxa ."ocr ob"a dnypleäæå§¤
¯ eðwzLxnel ,dlecbd zqpk iyp`øçMä úBëøa úlçúa ¤¦§¦§¦©¦§©©©

äzàå 'eë dzçôð äzàå 'eëå äîLð ,éäìà" :älôzä íã÷Ÿ¤©§¦¨¡Ÿ©§¨¨§§©¨§©§¨§©¨
¯ øîBìk ,"'eë épnî dìhì ãéúò:xne` icediäzà"L øçàî ¨¦¦§¨¦¤¦§©¥©©¤©¨

¯d"awdäzòî ïëì ,"épnî dìhì ãéúò äzàå éa dzçôð§©§¨¦§©¨¨¦¦§¨¦¤¦¨¥¥©¨
áeúkL Bîëe ,Eúecçàa dãçéì Eì døéæçîe døñBî éðà18: £¦§¨©£¦¨§§©£¨§©§§§¤¨

éìà"¯ ,"àOà éLôð ,'ä ,E;d"awd mr cg`zz ytpdyeðéäå ¥¤©§¦¤¨§©§
ézáLçî úeøM÷úä éãé-ìò¯ EzáLçîaly ezaygna ©§¥¦§©§©£©§¦§©£©§§

,d"awd¯ ,älôzäå äøBzä úBiúBàa ,Eøeaãa éøeaãå§¦¦§¦§§¦©¨§©§¦¨
ezaygn mixywzne micg`zn ,oda xacne ayeg icediy

,d"awd ly exeaice ezaygna exeaice'äì äøéîàa èøôáe¦§¨©£¦¨©
¯ .àðåb éàäëe ,"äzà Ceøa" Bîk ,çëðìmipety ,dnecke §Ÿ¥©§¨©¨§©©§¨

,gkep oeyla ,irvn` izla ote`a ,ef dkxaa d"awd l`

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

íéøîà éèå÷éì
äðéëù íùá àø÷ðä úéäìàä åùôð øå÷î íò ä"á÷ä
ù"îë ïéîìò ìë ááåñ 'éçáå ïéîìò ìë àìîî 'éçá ïäù
øåàá äúåììëúäå åùôð ãåçé ìáà .úåëéøàá à"îá
úîàá ìàøùéî íãà ìë õôç äæá íéãçàì úåéäì 'ä
úéòáèä äáäàî ùôð ìëáå áì ìëá éøîâì åúéîàì
ãøôéì àìå 'äá ä÷áãì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä
ïôåà íåùá 'úé åúåãçàå åãåçéî å"ç ìãáðå úøëð úåéäìå
äìôúäå úåöîå äøåúä ÷ñòå ùîî ùôð úøéñîá 'éôà
óåâä ïî äúàöá åîë ùîî ùôð úøéñî ïéðò ë"â àåä
óåâä éëøöá úøäøäî äðéàù äðù íéòáù úàìîá
äøåúä úåéúåàá úùáåìîå úãçåéî äúáùçî àìà
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åúáùçîå 'ä øáã ïäù äìôúäå
øäæáå àøîâá àúéàãë ò"âá úåîùðä ÷ñò ìë åäæù
'ä øåàá íúåììëúäå íúâùäá íéâðòúî íùù àìà
éäìà äìôúä íãå÷ øçùä úåëøá úìçúá åð÷úù åäæå
éðîî äìèéì ãéúò äúàå 'åë äúçôð äúàå 'åëå äîùð
äìèéì ãéúò äúàå éá äúçôð äúàù øçàî 'îåìë 'åë
äãçééì êì äøéæçîå äøñåî éðà äúòî ïëì éðîî
éãé ìò åðééäå àùà éùôð 'ä êéìà ù"îëå êúåãçàá
êøåáéãá éøåáéãå êúáùçîá éúáùçî úåøù÷úä
çëðì 'äì äøéîàá èøôáå äìôúäå äøåúä úåéúåàá

â"äëå äúà êåøá åîë
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צה oqip g"iÎf"i iyilyÎipy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"ז שני יום
יום שני ֿ שלישי י "ז ֿ י "ח ניסן  ,116 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åæ äðëäá äðäå,116 'nr cr.òãåðë äìéìá

ניסן  י"ח שלישי יום
,116 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúðååë ìë äðäå,hp 'nr cr:ì"ðë 'åëå

¯ ,'äì BLôð úøéñî ìL Bæ äðëäa ,äpäå,oken `edy §¦¥©£¨¨¤§¦©©§©
enk ,d"awdl eytp zxiqn ly ote`a dpiidz ezlitze ezxezy

,etebn cxtp icediy drya¯ ìéçúé,xnel,øçMä úBëøa ©§¦¦§©©©
¯ ."'eë äzà Ceøa"zcear ly dziy`x od xgyd zekxa ¨©¨

,dlitzdBæ äðëäa ïëå§¥©£¨¨
øeòL ãîìì ìéçúé©§¦¦§Ÿ¦
.älôzä øçà ãiî òeá÷̈©¦¨©©©§¦¨

¯zeidl jixv ixd ,oky
zial zqpkd zian"
ixg` ciny ,"yxcnd
cenll eilr ,dlitzd
ligzi - dxeza xeriy
jezn df xeriy mb cenll
xeqnl dpeekde dpkdd
,d"awdl jka eytp z`
íã÷ ,íBiä òöîàa ïëå§¥§¤§©©Ÿ¤
äëéøö ,ãîìì ìéçúiL¤©§¦¦§Ÿ§¦¨

¯,zyxcpBæ äðëä£¨¨
øwòL òãBpk ,úBçôì§¨©¨¤¦©

¯ äðëää,dpeekde ©£¨¨
ì"¯ ákòì "dîLote`a ¦§¨§©¥

icrla xyt` i`e ,igxkd
,z`fúlçúa àeä¦§¦©

¯ ,'íéðBðéa'a ãenlä©¦©¥¦
,"dnyl" didi ecenily oeeki cenild zligzayèâa Bîëe§§¥

¯ íéëéøvL ,äøBz-øôñå,mze` aezklì"¯ "dîL,df ixd §¥¤¨¤§¦¦¦§¨
¯ ,ákòìmd - "dnyl" dpeeka eazkp `l m`ay,mixyk `l §©¥

- df mr cgi j`¯ øîàiL Biãå,azekdäáéúkä úlçúa §©¤Ÿ©¦§¦©©§¦¨
ì áúBk éðéøä"¯ ,"äøBz-øôñ úMã÷ íLzaizk zligza £¥¦¥§¥§ª©¥¤¨

,dxez xtq¯ Bà,hb zaizk zligza xnelì"¯ "BîLly ¦§
yi`df,ì"å¯ "dîLdy` lyef¯ .'eë"ipepia"l ic mb jk §¦§¨

dpizpe dxiqna didi cenildy ,ecenil zligza ,oeekl
.lirl zexen`dBì Lé ¯ úBôeöø äaøä úBòL ãîBlLëe§¤¥¨©§¥§¥

äòLå äòL ìëa ìéòì-úøkæpä Bæ äðëäa ïðBaúäì§¦§¥©£¨¨©¦§¤¤§¥§¨¨¨§¨¨
¯ ,íéðt-ìk-ìò,xen`a aey opeazdl eilr dry icn ,xnelk ©¨¨¦

äòLå äòL ìëa ék¦§¨¨¨§¨¨
úøçà äëLîä àéä¦©§¨¨©¤¤
íéðBéìò úBîìBòî¥¨¤§¦
,íéðBzçzä úBéçäì§©£©©§¦
¯ úeiçä úëLîäå§©§¨©©©
zenlerdn dkynpy

,mipeilrdäòLaL¤§¨¨
døB÷îì úøæBç äéðôlL¤§¨¤¨¤¤¦§¨
"áBLå àBöø" ãBña]§¨¨
¯ ,[äøéöé øôñaL¤§¥¤§¦¨
dignd ziwl`d zeigdy
ote`a `id ,mlerd z`
`id ,"aeye `evx" ly
zxfege mlera zkynp
zenlera dxewnl
dry icne ,mipeilrd
dxewnl day drya
dryd ly zeigd

,day `ide ,zncewdíò¦
íéNòîe äøBzä ìk̈©¨©£¦

¯ ìL íéáBèmi`xapd¯ ,íéðBzçzädze`a eniiwe ecnly ¦¤©©§¦
;dryíL éôeøö á"éî ãçà óeøö èìBL äòL ìëa ék¦§¨¨¨¥¥¤¨¦¥¥¥

é"ðãà íL éôeøöå ,íBiä úBòL á"éa àeä-Ceøa ä"éåä£¨¨¨§§©§¥¥¥
¯ .òãBpk ,äìélamy itexiv mlera mihley meid zeryay ©©§¨©¨

'ied19dxi`n dry lkay oeeikne .i"pc` my itexiv - dlilae ,
eigdpkdd z` ,zegtl dry lka ycgl mb yi - zxg` z

."dnyl" ly dpeekde

,owfd epax xiaqn ,oldl
,dxezd cenily s` lry
zceare zeevnd meiw
elv` miyrp dlitzd
,ytp zexiqn jezn

elek lk oezpe xeqn ezeide sebd ipipr lkn exxgzyda

ezpeek didz - ef dceara
myl `l) ef ytp zexiqna
,dxewnl ytpd zxfgd
gex zgp mexbl (`l`

.d"awdlìk ,äpäå§¦¥¨
úBìòäì ,älôzäå äøBzä éãé-ìò 'äì BLôð úøéñîa Búðek©¨¨¦§¦©©§©©§¥©¨§©§¦¨§©£
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íéøîà éèå÷éì

åùôð úøéñî ìù åæ äðëäá äðäå
äðëäá ïëå 'åë äúà êåøá øçùä úåëøá ìéçúé 'äì
ïëå äìôúä øçà ãéî òåá÷ øåòéù ãåîìì ìéçúé åæ
åæ äðëä äëéøö ãåîìì ìéçúéù íãå÷ íåéä òöîàá
'ìçúá àåä áëòì äîùì äðëää ø÷éòù òãåðë úåçôì
äîùì íéëéøöù ú"ñå èâá åîëå íéðåðéáá ãåîéìä
íùì áúåë éðéøä äáéúëä úìçúá øîàéù åéãå áëòì
úåòù ãîåìùëå 'åë äîùìå åîùì åà ú"ñ úùåã÷
ìëá ì"ðä åæ äðëäá ïðåáúäì åì ùé úåôåöø äáøä
äëùîä àéä äòùå äòù ìëá éë ô"ëò äòùå äòù
úëùîäå íéðåúçúä úåéçäì íéðåéìò úåîìåòî úøçà
àåöø ãåñá] äøå÷îì úøæåç äéðôìù äòùáù úåéçä
ìù íéáåè íéùòîå äøåúä ìë íò [äøéöé 'ñáù áåùå
éôåøéö á"éî ãçà óåøéö èìåù äòù ìëá éë íéðåúçúä
é"ðãà íù éôåøéöå íåéä úåòù á"éá ä"á ä"éåä íù

.òãåðë äìéìá

'äì åùôð úøéñîá åúðååë ìë äðäå
äëåúáù úåäìà õåöéð úåìòäì äìôúäå äøåúä é"ò
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.3:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כן"‰¯Â‡ÎÏיש באדנ' דהא אינו אבל דהוי'Î"„אפ"ל. ההי"ן ששני ע"ז (נוסף שווין ‡ÔÈצירופים
- ברור˘Ê‰ברוחניותם שלא - הפי' נ"ל ולכן כאן). ˘ÏÎנוגע ÏÏÎ'כו צירופי שמי"ב כ"א כו', מאירים ‡Á„הצירופים ¯È‡Ó בכל

וכוונתם 12 שהם תש"י בתפירות נמצא עד"ז - השעות. לענין בכלל שייכים שלא - שלהם צירופים וישנם - באד' ועד"ז ÈÏ"·שעה,
פי"ג) תפלין תיקון מס' חסידים  (משנת אד' צירופים ‰ÌÈ˘¯ÂÙÓצירופי די"ב ז' פ"ה השמות ש ' ובע"ח הי"ב. לשאר שייכות ואין  שם

במל'". אחרונים צירופים וי"ב בז"א הם דאד' ראשונים



oqipצו h"i iriax mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"ט רביעי יום
,hp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenîá äðäå áî ÷øô...ù",118 'nr cr.'åâå òãé íãàäå

¯ dëBúaL úeäìà õBöéð,ytpd jezay÷ø àäz ¯ BøB÷îì ¦¡Ÿ¤§¨¦§§¥©
¯ ,Cøaúé åéðôì çeø úçð úBNòì éãk:`id gexÎzgpde §¥©£©©©§¨¨¦§¨¥

ïî Búàöa ,Bãéçé Bða åéìà àBáa Cìnä úçîN ìLîk¦§©¦§©©¤¤§¥¨§§¦§¥¦
¯ .ìéòì økæpk ,íéøeñàä úéáe äéáMäzaydy ,`"l wxta ©¦§¨¥¨£¦©¦§¨§¥

ici lr ,dxewnl ytpd
zceare dxez cenil
oa lynk `id ,dlitzd
zian xxgzynd jln
eia` l` aye `lkd
`iand xac - jlnd
.xzeia dlecb dgnyl
ytpd zpigan ,oky
oa `ed icedi ,ziwl`d
'dl mz` mipa" - jln

ytpd dieay ,zindad ytpae seba dzeidae - "mkiwl`
lr ,d"awdl ,dxewnl day ziwl`d ytpdyke ;`lka ziwl`d
eia` l` (`lkdn) jlnd oa ly eaey df ixd ,dlitze dxez ici
zeidl dkixv ef ,ok`e .dnevr dgny jlnl mxebd xac ,jlnd
gex zgpe dgny jka mexbl - ezlitze ecenil zrya ezpeek
oevx jezn didz dceardy icky ,epcnl ixd ,j` .d"awdl
cegid z` zevxl enk - cala d"awdl gex zgp `iadl izin`
dbixcna zeidl mc`d lr - dizpikye `edÎjixaÎ`ycew ly
,da micner miwicv wxy dbixcn ,'d zad` ly c`n ddeab
epi`yk mb ,l`xyin cg` lkl df xac jiiy cvik ,ok m`e
zqqean gexÎzgpdyk :owfd epax xiaqn - ?miwicv ly dbxca

ytpd ly daey lrely,lirl epcnly itk `le) dxewnl

zeytp ly xewnd z` cg`l `id dpeekdyklk`l (l`xyi
zxzeqn dad`a ic `l` ,jk lk dlecb dad` jk myl zyxcp
.efk gex zgp d"awdl mexbl zevxl ick l`xyin cg` lkay

:"`ipz"d oeylae¯ Bæ äðek ,äpäålr gex zgp d"awdl mexbl §¦¥©¨¨
ytpd zayd iciely

,dxewnlúézîà àéä¦£¦¦
,éøîâì Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦§©§¥
,ìàøNiî Lôð ìëa§¨¤¤¦¦§¨¥
¯ ,äòL ìëáe úò ìëa§¨¥§¨¨¨

d`a `ideäáäàî¥©£¨
äMøé àéäL úéòáhä©¦§¦¤¦§ª¨

¯ .eðéúBáàî eðì`ly ¨¥£¥
`ed xacdy enk
gex zgp mexbl mivexyk

xewn cegi ici lr d"awdllkoevxy ,d"awdl l`xyi zeytp
"zvw"a `l` ,ezin`l zn`a ,l`xyi lka epi` ,xen`k ,df
zayd ici lr d"awdl gex zgp mexbl oevxd eli`e .zn`

ytpdely.ezin`l zn`a ok` `ed - dxewnl¯ ÷øoi` ©
`l` ,zirahd dad`a wtzqdléøvLíézò òa÷ì C ¤¨¦¦§Ÿ©¦¦

¯ ,íéiìëN eîéçøe eìéçc âéOäì ,'ä úlãâa ïðBaúäìd`xi §¦§¥¦§ª©§©¦§¦§¦¦§¦¦
,'d zelcba zeilky dad`e¯ ,'eëå éìeàå éàä élëåici lre §ª¥©§©§

,zeilky dad`e d`xil mb ribi ile` z`f lk¯ :ìéòì økæpk©¦§¨§¥
e`iadl dgekay zxzeqn dad` eaxwa zxxeyy zexnly
lka - ytp zexiqn ly ote`a dlitzd zcearle dxez cenill
ici lr ze`ad dad`e d`xil ribdl lczydl eilr ,z`f

.'d zelcba ezewnrzd

.áî ÷øtyi 'd zcearly ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
d`xil ribdl icedi lk zlekiay ,siqede ;d`xia mb jxev

zceara epnn zyxcpd
zeevn ly oneiw myl ,'d
Î`ld zeevne 'dyr'd
ici lr ,z`fe ,dyrz
d"awdy ezeppeazd
zeilk ogeae eilr "cner"
lr .ie`xk ecaer m` ,ale
,jiyni ,ef zeppeazd ici
Îlkl ,d`xid oipr z`

xyt`zi ef d`xiae ,ezaygnae egena zegtddxez cenll el
d`xi" llka z`xwp ± owfd epax xne` ± ef d`xi ;zeevn miiwle
cenll icky ,zeevnle dxezl dncwdk zynyne ,"d`zz
.ef d`xi dvegp ± "dcear" `xwpy ote`a zeevn miiwle dxez

¯ ,äàzz äàøé ïéðòa ìéòì øàaúpM äîa ,äpäå`idy §¦¥§©¤¦§¨¥§¥§¦§©¦§¨©¨¨
leki icedi lk xy`e ,zeevne dxez meiwl zyxcpd d`xid

- 'eke eilr "cner" d"awd ji` ezeppeazd ici lr ,dil` ribdl
àøîba áeúkM äî áèéä ïáeé1÷eñt ìò2ìàøNé äzòå" : ¨¥¥©¤¨©§¨¨©¨§©¨¦§¨¥

éäìà 'ä äîìàL E ¨¡Ÿ¤Ÿ¥
äàøéì íà ék Cnòî¥¦¨¦¦§¦§¨

éäìà 'ä úàY "E ¤¡Ÿ¤
`xnbd zl`eyehà" :©

ézøèeæ àúlî äàøé¦§¨¦§¨©§¦
Y ?àéä`id d`xi ike ¦

weqtd ixdy ?ohw xac
z`fy xne`calaik")

lkn d"awd yxec ("m`
dper `xnbde .lwe ohw xac `ed eli`k ,l`xyin cg`,ïéà :¦

Y .'eëå àéä ézøèeæ àúlî äLî éaâìdyn iabl ± !od §©¥Ÿ¤¦§¨©§¦¦§
zehyta mixacd zernyn .ohw xacl ef d`xi zaygp (epax)
iable ,epax dyn ici lr l`xyi ipal xn`p ixd df weqt :`id

ohw xac `id d`xi ± dyn¯ ,õeøzä ïáeî Bðéà äøBàëìc .§¦§¨¥¨©¥
ohw xac d`xi deedn dyn iably ,`xnbd lyìàL" àäc ,§¨Ÿ¥
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íéøîà éèå÷éì
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ìùîë 'úé åéðôì çåø úçð úåùòì éãë ÷ø àäú åøå÷îì
äéáùä ïî åúàöá åãéçé åðá åéìà àåáá êìîä úçîù

åæ äðååë äðäå .ì"ðë íéøåñàä úéáåúîàá úéúéîà àéä
äòù ìëáå úò ìëá ìàøùéî ùôð ìëá éøîâì åúéîàì
÷ø .åðéúåáàî åðì äùåøé àéäù úéòáèä äáäàî
åìéçã âéùäì 'ä úìåãâá ïðåáúäì íéúò òåá÷ì êéøöù

:ì"ðë 'åëå éìåàå éàä éìåëå íééìëù åîéçøå

äðäå áî ÷øôäàúú äàøé ïéðòá ìéòì ù"îá
÷åñô ìò 'îâá ù"î áèéä ïáåé
äàøéì íà éë êîòî ìàåù êéäìà 'ä äî ìàøùé äúòå
éáâì ïéà àéä éúøèåæ àúìéî äàøé åèà êéäìà 'ä úà
ïáåî åðéà äøåàëìã 'åëå àéä éúøèåæ àúìéî äùî
éë àåä ïéðòä àìà .áéúë êîòî ìàåù àäã õåøéúä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ב.1. לג, יב.2.ברכות י, דברים



צז oqip h"i iriax mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Y .áéúk "Cnòîl`ey" aezk ixdyjnrnn ± "cg` lk ¥¦¨§¦
lwe ohw xac "d`xi"d oi` ,llka l`xyi ipa iable ,l`xyin
iably drawa dl`yd z` `xnbd zvxzn ,`eti` ,dna .dfk

dynmilnay ,oldl owfd epax xiaqi daeyza ± ?lw xac df
`xnbd oi` "dyn iabl"
dyn iably zpeekzn
,lw xac `id d`xi cala
"dyn"d iabl ,`l`
dn ± l`xyin cg` lkay
gek ozep epax dyny
,l`xyin cg` lkl zrce
ezrc z` xywl lkeiy

iable ± zewl`azpiga
"dyn"ay ,efcg` lk

ok` `id d`xi ,l`xyin
icediyk ,oky ;ohw xac
ly df geka ynzyn
,eaxwa `vnpd dyn
z` xywn `edyk ,xnelk

dfÎiciÎlre ,ohw xac ,"d`xi" f` deedn ,zewl`a ely "zrc"d
iabl" `xnbd zxne` okl ."d`xi"l ribdl lw"dynzexnl ,

l`ey" xne` weqtdy"jnrnzece` xaecn o`k ik ,jnn ±
;`ipzd oeylae .l`xyin cg` lka ,"jnr" epyiy "dyn"d
da Lé ìàøNé úéaî Lôðå Lôð ìk ék ,àeä ïéðòä àlà¤¨¨¦§¨¦¨¤¤§¤¤¦¥¦§¨¥¥¨

Y àeä ék ,íBìMä-åéìò eðaø äLî úðéçaî,epax dyn ¦§¦©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦
íéòBø äòáMî3Yl`xyi ipa z` qpxtn mdn cg` lky ¦¦§¨¦

dad`e cqg zpigan ± mdxa` :`ed ezpigan zewl`e zeiga
,d`ld jke ,elyúBîLð úeììëì úeäìàå úeiç íéëéLînä©©§¦¦©¤¡Ÿ¦§¨¦§
¯ ïëlL ,ìàøNémd¯ ,"íéòBø" íLa íéàø÷ð ,drex enk ¦§¨¥¤¨¥¦§¨¦§¥¦

zray miqpxtn jk ,zeig mda qipkn jkae ep`v z` qpxtnd
,mixtqn miciqg .zewl`e zeiga l`xyi zenyp z` mirexd
zeig" aezkl m` ayge miax zereay o`k akrzd owfd epaxy
,zewl` ly zeig mikiynn mirexdy ± (xeaigd 'e ila) "zewl`
zeig mikiynn mirexdy ,(xeaigd 'e mr) "zewl`e zeig" e`
zad` epiid ± "zeig" ."zewl`e zeig" aezkl hilgde ,zewl`e
,zeevnde dxezd meiwa zeig zeqipkn od ik ,'d z`xie 'd
zray"e .d"awd l` lha zeidl ,lehiad oipr ± "zewl`"e
.l`xyi zenypl "zewl`e zeig" mikiynny md md "mirexd

¯ ,ílk úeììk àeä íBìMä-åéìò eðaø äLîeepax dyn Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨ª¨
mirexd lk z` llek,'àðîéäî àéòø' àø÷ðå ,drexd §¦§¨©§¨§¥§¨«

,on`pdéLînL eðéäcòãéì ìàøNé úeììëì úòcä úðéça C §©§¤©§¦§¦©©©©¦§¨¦§¨¥¥©
Ydxkde drici mdl didzy¯ ,'ä úà ,zewl`dy xnelk ¤

,zewl` yibxiy ,icedia "hlwiz"úâOä éôk ãçà ìk̈¤¨§¦©¨©
¯ ,BúîLð"erawii" ± zewl` biyne oian elkyy dnk cr ¦§¨

,mze` yibxie eaxwa mixacd¯ ,äìòîì dLøLåmex itle §¨§¨§©§¨
± xzei oeilr yxeyn d`a eznypy in ;dlrnl eznyp yxey
eznypy in eli`e ,xzei daeh dxeva zewl` elv` "zrawp"

,xzei dphw elv` "driaw"d ± xzei jenp yxeyn d`adú÷éðéå¦¦¨¨
Y,eznyp zwipi itle-åéìò eðaø äLî úîLð LøMî¦Ÿ¤¦§©Ÿ¤©¥¨¨

¯ ,íBìMäe` dlecb ,epax dyn znyp yxeyn ezwipi m` ©¨
,xzei dzegtY úLøLnä,epax dyn znypïBéìòä úòãa ©ª§¤¤§©©¨¤§

úBøéôñ øNòaL¤§¤¤§¦
úBãçéîä ,úeìéöàc©£¦©§ª¨
¯ ,àeä-Ceøa ïìéöàîa§©£¦¨¨
qgia mixne`y enk
`ed d"awdy ,"`xap"l
z` `xay "`xea"d
mixne` jk ,"`xap"d
oipr lr) "lv`p"l qgia
("zeliv`d mler"ny
,eze` liv`d d"awdy
yixtde dlib ,xnelk
"zeliv`" ,oky .eze`
dyxtde dlv`d :dyexit
,`edÎjexa seqÎoi` xe`n

Y àeäLd"awd ¤
,liv`ndY àeäå ,ãçà Bzòãåd"awd.'eë òcnä ,rceid ± §©§¤¨§©©¨

xy`n d"awda xacd dpeyy ,'a wxta x`azpy itk ± recide
dyly md ,mc` oaa "reci"de "rcei"d ,"rcn"d :mc` ipaa
z` oiadl eze` `iand dpaddÎgek ± "rcn" ± micxtp mixac

± "rcei" ;xacdytp;dpaddÎgek ici lr rceie oiand mc`d
d ± "reci"xacd"awd ,eli`e ;rceie oian `edy`ed",rcnd

`ede rceid`ed,zrcd e` dnkgd `ed ,envr `ed "recid
`ed ,envr `edin`ed ,envr `ede ,rceiydnjk .rcei `edy

zrc zpigaae .d"awd mr cg` xac `id ,dlrnly "zrc"d ±
efz` lawn icediy ici lre .epax dyn ly eznyp zyxyen ,

didiy ,zewl` elv` "gpen" ± epax dyn znypn zrcd oipr
geka ynzyn icediyke .zewl` yibxdle zrcl ezexyt`a
hiane eilr cner d"awd ji` ± zewl` yibxdle zrcl ,zrcd
cr ,mxa .d"awdn d`xi eaxwa xxerl el lw ± 'eke eiyrna

y dn lr epcnl o`klk,epax dynn lawn l`xyin cg`
oldl .l`xyi ipaa zrcd zpiga jiynne qpxtny drexd
milawny dna xzei dlrp oipr ,"ok lr xzi" yiy ,xaqei
mpyi ,xec lkay mibidpnae minkga ± `ede ,epax dynn

ixd `ed "uevip") epax dyn znypn ± zevevip ± "oivevip"wlg
± jk .xe`ndn wlg dppi`y cala dx`d `l ,zadlydn
xecd ibidpne inkga mi`vnpy epax dyn znypn zevevipdy

md ±wlgmrd z` cnll `ed mpipre (epax dyn znypn
z` cearl mze` `iaz ef driciye ,'d zlecb erciy ,"zrc"

:"`ipz"d oeylae .mly ala d"awd¯ ,ïk ìò øúé úàæ ãBòå§Ÿ¤¤©¥
:epax dyn znypn milawny dna epyi ± epcnl xy`n xzei
-åéìò eðaø äLî úîLpî ïéöBöéð ïéãøBé øBãå øBc ìëa§¨¨§¦¦¦¦¦§©Ÿ¤©¥¨¨
éðéò" øBcä éîëç ìL Lôðå óeâa ïéLaìúîe íBìMä©¨¦§©§¦§§¤¤¤©§¥©¥¥

¯ ,"äãòä:dyn mya `xnba mkg `xwp okly .dcrd ibidpn ¨¥¨
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íéøîà éèå÷éì
ä"òøùî 'éçáî äá ùé ìàøùé úéáî ùôðå ùôð ìë
'åììëì úåäìàå úåéç íéëéùîîä íéòåø äòáùî àåä éë
ä"òøùîå íéòåø íùá íéàø÷ð ïëìù ìàøùé úåîùð
êéùîîù åðééäã àðîéäî àéòø àø÷ðå íìåë 'åììë àåä
éôë ãçà ìë 'ä úà òãéì ìàøùé úåììëì úòãä 'éçá
úîùð ùøùî äú÷éðéå äìòîì äùøùå åúîùð úâùä
úåìéöàã ñ"éáù ïåéìòä úòãá úùøùåîä ä"òøùî
òãîä àåäå ãçà åúòãå àåäù ä"á ïìéöàîá úåãçåéîä
ïéöåöéð ïéãøåé øåãå øåã ìëá ïë ìò øúé úàæ ãåòå .'åë
éîëç ìù ùôðå óåâá ïéùáìúîå ä"òøùî úîùðî
'ä úìåãâ òãéìå íòä úà úòã ãîìì äãòä éðéò øåãä
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דוד.3. יוסף, אהרן, משה, יעקב, יצחק, אברהם,



oqipצח 'k iying mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ' חמישי יום
פרק מב  ,118 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åæ äãîå äæ çëå,118 'nr cr.íù ù"îë

יום חמישי ֿ שישי כ 'ֿ כ "א ניסן 

"zxn`w xity dyn"4yaeln ,xecd lecbae mkgay iptn ,
minkgd ytpa wx `le ± epax dyn ly eznypn uevip

mteba mb `l` ,epax dynn zevevip miyalzn5mixne` okle .
lr lkzqdln epe`nv z` zeexl lbeqn epi` mc`y miciqg

,iax ly eteba mb ik ,iax
dynn uevip yaeln
ly ef zeyalzd .epax
z` d`ian ± zevevipd
ipir"e "xecd inkg"

:"dcrdúà úòc ãnìì§©¥©©¤
,'ä úlãb òãéìå ,íòä̈¨§¥©§ª©
¯ ,Lôðå áìa Bãáòìe§¨§§¥¨¤¤
zelcb zricie ef "zrc"
,mc`d z` mi`ian ,'d
`elna d"awd z` cearl

dnypde aldék ¯¦
Y álaL äãBáòäzad` ¨£¨¤©¥

,icediay 'd z`xie 'd
¯ ,úòcä éôì àéä¦§¦©©©

,'d zelcb z` ezricie ezpad zcnl m`zdaáeúkL Bîk6: §¤¨
éáà éäìà úà òc"Y E,dfÎiciÎlreíìL áìa eäãáòå ©¤¡Ÿ¥¨¦§¨§¥§¥¨¥

¯ ,"äöôç Lôðå"dvitg ytpe mly ala edcar"d :xnelk §¤¤£¥¨
df xac ,'d zelcb zpade zricia ,"jia` iwl` z` rc"a ielz
dynn zevevip mda yiy ,xecd inkgn l`xyi ipa micnel

.epaxY ãéúòìå,`eal cizrl wxeøîBà àeä7eãnìé àìå" : §¤¨¦¥§Ÿ§©§
."'Bâå éúBà eòãé íleë ék 'ä úà eòc øîàì eäòø úà Léà¦¤¥¥¥Ÿ§¤¦¨¥§¦§

Ymeik eli`e ,`eal cizrl wx didi df lk .d"awd xne`
ribdl ick ,'d zelcb oiadle zrcl cnliy "iax"l miwewf
z`xiae 'd zad`a ,dnypae ala d"awd z` cearl dfÎiciÎlr
xecd inkg ici lr epax dynn milawny dn df oipr .'d

zinipt drtyd ,inipt oipr `ed ± (epax dynn zevevipd)
.'d zcearaúòcä øwò Càala" 'd z` cearl d`iand ± ©¦©©©©

,"dvitg ytpe mly'ä úlãb eòãiL ,dcáì äòéãéä dðéà¥¨©§¦¨§©¨¤¥§§ª©
¯ ,íéøôñ étîe íéøôBñ étîzelcb ipipr z` micnely dnn ¦¦§¦¦¦§¨¦

minkgd itn 'd
mi`xwpd ,mibidpnde
micnely dnne ,"mixteq"

,mixtqaøwòä àlà¤¨¨¦¨
Y Bzòc ÷éîòäì àeä§©£¦©§
zinvrd "zrc"d z`

elya ,mipiprlyúlãâ ¦§ª©
BzáLçî ò÷úìå ,'ä§¦§Ÿ©©£©§

azelcb ly mipipr'ä ©
,çnäå álä õîàå ÷æça§Ÿ¤§Ÿ¤©¥§©Ÿ©
BzáLçî àäzL ãò©¤§¥©£©§
øL÷a 'äa úøM÷î§ª¤¤©§¤¤
àéäL Bîk ,÷æçå õénà©¦§¨¨§¤¦

,daygnd ±úøM÷î§ª¤¤
äàBøL éîLb øáãa§¨¨©§¦¤¤

¯ ,BzáLçî Ba ÷éîòîe øNa éðéòadidz ezaygn xnelk §¥¥¨¨©£¦©£©§
`ed eze` inyb utga dxeyw `idy dcn dze`a 'da dxeyw
leki epi`e xac eze`a wfg xeyw `ed f`y ,eipira d`ex
lr ,zewl`a dxeyw zeidl ezaygn dkixv jk ± epnn wzpidl

.'d zlecb ly oipra ezewnrzd iciì àeä úòcL òãBpkïBL ©©¤©©§
Y Bîk ,"úeøM÷úä"aezky8."'Bâå òãé íãàäå" :"rci" ± ¦§©§§§¨¨¨¨©§

zrcl ,drnyn "zrc" :xnelk ,"zexywzd" ly oaena ,(zrc)
ic `l ,zewl`a "zrc"d oipra mbe ;xyewn zeidl ly ote`a
zrcl :devn meyn yi jka mb ik m` ± cala zewl` zricia
ici lr ,zewl`a zexywzdd zyxcp `l` ± `xead zelcb

.'d zelcb ipipra "zrc"d zewnrzd

¯ ,'äa Bzòc øM÷ì Bæ äcîe äæ çëåly ezexyt`a didiy §Ÿ©¤¦¨§©¥©§©
"ezrc" z` xywl ,icedi
ef `ly ,zewl` ipipra
`l` ,mze` oiaiy cala
f`y ,zewl` yibxi mby
ixd ± zewl`a xeyw `ed

,ef dbixcne df gekLé¥
,ìàøNé úéaî Lôð ìëa§¨¤¤¦¥¦§¨¥

Y dú÷éðéa,dwipi ly ote`a zlawn `idy ici lrúîLpî ¦¦¨¨¦¦§©
.íBìMä-åéìò eðaø äLîŸ¤©¥¨¨©¨

Yzlawn dfÎiciÎlry
,ef dcne df gek ytpd
zewl` yibxdl lkezy
,zewl`a dxeyw zeidle
äLaìúpL øçàî ÷ø©¥©©¤¦§©§¨
äëéøö ,óeba Lôpä©¤¤©§¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úòãä éôì àéä áìáù äãåáòä éë ùôðå áìá åãáòìå
ùôðå íìù áìá åäãáòå êéáà éäìà úà òã ù"îë
åäòø úà ùéà åãîìé àìå øîåà àåä ãéúòìå äöéôç
ø÷éò êà 'åâå éúåà åòãé íìåë éë 'ä úà åòã øîàì
éôî 'ä úìåãâ åòãéù äãáì äòéãéä äðéà úòãä
åúòã ÷éîòäì àåä ø÷éòä àìà íéøôñ éôîå íéøôåñ
áìä õîåàå ÷æåçá 'äá åúáùçî òå÷úìå 'ä úìåãâá
øù÷á 'äá úøùå÷î åúáùçî àäúù ãò çåîäå
äàåøù éîùâ øáãá úøùå÷î àéäù åîë ÷æçå õéîà
àåä úòãù òãåðë åúáùçî åá ÷éîòîå øùá éðéòá

'åâå òãé íãàäå åîë úåøù÷úä ïåùì

åæ äãîå äæ çëå
äú÷éðéá ìàøùé úéáî ùôð ìëá ùé 'äá åúòã øù÷ì
óåâá ùôðä äùáìúðù øçàî ÷ø ä"òøùî úîùðî
.úìôåëîå äìåôë äîåöòå äáø äòéâéì äëéøö
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ועוד.4. ב קא, ·‚5ÛÂ.שבת ˙Â˘·Ï˙‰‰˘ ¯Ó‡ ‡Ï˘ Y "˘ÙÂ ÛÂ‚·" ¯„Ò‰ ˜ÈÈ„Ó˘ Y ‰Ê· ¯˙ÂÈ „ÂÚÂ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
Ì„Â˜Ó ˙˘·Ï˙Ó˘ È"Ú ‡"Î ,¯˘È ÔÙÂ‡· ‡Ï ‡È‰,החכמים ·Ï‡בנפש Y ‡Ï‡'שהי ודוגמת וע"ד דנפשם, מרע"ה ·Ó˘‰ממוצע ניצוץ ,

‰ÌÎÁמלובש ÛÂ‚· ¯˘È."[הגוף מצד גם – משה לי' דקרי יומתק ט.6.[ובזה כח, הימיםֿא לג.7.דברי לא, לעיל 8.ירמי' ראה
ג. בפרק



צט oqip `"k iyiy mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"א שישי יום
,118 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòéâé àéä úéðùäå,q 'nr cr.'åë úòîåù ïæåàå יום שישי כ "א ניסן

Y .úìtëîe äìeôk äîeöòå äaø äòéâéì"gpei"y ick ¦¦¨©¨©£¨§¨§ª¤¤
jkl gekd mpn` ik m`e .zewl`a dxeyw didze ,ytpa zewl`
icrla ,oky) epax dyn znypn dzwipi ici lr ytpd zlawn
,xzeia dlecbd s` ,dribi meya zlrez dzid `l ,df gek

`xap leki cvik ixdy
?"`xea" yibxdle oiadl
ytp dleki cvik
yibxdl ,seba zyaelnd
dxeyw zeidle zewl`
mb ,j` (!?zewl`a
,ef dcne df gek mpyiyk
,dnevr dribi zyxcp

:zltekne dletk¯ ,øNa úòéâé àéä ¯ úçàädxiqnd dribi ¨©©¦§¦©¨¨
,sebd cvny zerxtdd z`Y úà Lháìzeqb z` xeayl §©¥¤

zeixnegeéLçé àlL Bòéðëäìe óebä¯ ,Lôpä øBà ìò C ©§©§¦¤Ÿ©£¦©©¤¤
oiadl ytpd zleki `edy ,ytpd xe`ylkei ,zewl` yibxdle

,xi`dlìéòì øàaúpL Bîk9àìc àôeâ"c øäfä íLa §¤¦§¨¥§¥§¥©Ÿ©§¨§¨
¯ ,"déì ïéLháî àúîLðc àøBäð déa ÷éìñxceg `ly seb ¨¦¥§¨§¦§¨¨§©§¦¥

oiyhan ± dnypd xe` ea
,eze`éãé-ìò eðéäå§©§©§¥

÷îòî äáeLz éøeäøä¦§¥§¨¥Ÿ¤
íL øàaúpL Bîk ,álä©¥§¤¦§¨¥¨

Yixedxd ici lry
,ald wnern daeyz
zeixneg z` miyilgn
ea xcgen f`e ,sebd zeqbe
,dribi ly cg` beq edf .dnypd y`e xe` ± "`znypc `xedp"
.sebd cvny zerxtd zwgxdl `iand ,"xya zribi" `xwpd

¯ ,Lôpä úòéâé àéä ¯ úéðMäå,ytpd zegek zelbl ick §©¥¦¦§¦©©¤¤
÷éîòäì ,dzáLçî òbéì äãBáòä äéìò ãaëz àlL¤Ÿ¦§©¨¤¨¨£¨§©¥©©£©§¨§©£¦

Y .äôeöø äìBãb äòL 'ä úlãâa ïðBaúäìellk jxcay §¦§¥¦§ª©¨¨§¨§¨
;zewl` ly oipra dkex` dry wnrzdl ce`n dywøeòL ék¦¦

Y Bæ äòLzyxcpd ¨¨
ick ,iwl` oipra wnrzdl
eaxwa dfÎiciÎlr xxerl
,'d z`xi e` 'd zad`
¯ ,Lôð ìëa äåL Bðéà¥¨¤§¨¤¤
mdn yxcpy dl`k mpyi
dl`k mpyie ,xzei ax onf
zegt onf mdn yxcpy

;xzeiäkæ Lôð Lé¥¤¤©¨
ãinL ,dòáèa§¦§¨¤¦¨
¯ 'ä úlãâa úððBaúnL¤¦§¤¤¦§ª©

¯ äéìà òébé,cinäàøiä ©¦©¥¤¨©¦§¨
áeúkL Bîk ,'ä ãçôe©©§¤¨
-çøà 'Ceøò ïçìL'a§ª§¨¨Ÿ©
:'à ïîéñ íéiç©¦¦¨
íãàä ïðBaúiLk"§¤¦§¥¨¨¨
Cìî ìBãbä CìnäL¤©¤¤©¨¤¤
-LBãwä íéëìnä éëìî©§¥©§¨¦©¨

åéìò ãîBò ,"BãBák õøàä ìë àìî" øLà ,àeä-Ceøä£¤§Ÿ¨¨¨¤§¥¨¨
Y ."'eë äàøiä åéìà òébé ãiî ¯ åéNòîa äàBøåitke §¤§©£¨¦¨©¦©¥¨©¦§¨

.d"awdn dyeae drpkd el `iaz ef zeppeazdy ,my miiqny
`ed okle ,dpicr ytp ea zpkeyy ina zeidl xen` df xac

" :xne`cin`l` ,dribi lk ilay ± "d`xid eil` ribicin
yicwdl s` jxhviy ilan ,d"awdn d`xid ybx ea xxerzi

;zeppeazdl onf jyn,dzãìBúå dòáèa äìôL Lôð Léå§¥¤¤§¨¨§¦§¨§©§¨
,äiNòc úBøéôñ øNòc úBðBzçz úBâøãnî dávç øB÷nî¦¨ª§¨¦©§¥©§§¤¤§¦©£¦¨

¯d`a ,envr "diyrd mler"ae ,xzeia oezgzd mlerd `edy
,eay zexitqd xyray xzeia zepezgzd zebixcndn ,eytp
,draha ef ytp oklye
oipry ,"dlty ytp" `id
,da "gpen" epi` iwl`
àöîì ìëez àìå§Ÿ©¦§Ÿ

Y dzáLçîaz` §©£©§¨
éL÷a íà-ék ,úeäìàä̈¡Ÿ¦¦§Ÿ¦

ä÷æçáe10¯ ,ef ytpl §¨§¨
ick ,dax dribi ,dyexc
dzaygna wnrzdl
,dkex` dry jyna
daxwa xxerl lkezy
dx`d ly zelbzd
oipr da "gpei"y ,ziwl`
yibxzy jk ick cr ,iwl`
da xxerie iwl`d oipra

.d"awdn d`xièøôáe¦§¨
Y íàdzezigpl sqepa ¦

,draha ef ytp ly
¯ ,íéøeòð úàhça äàîèäyibxdl ,xzei cer dl dyw ,f`y ª§§¨§©Ÿ§¦
iptn ,dzaygna zewl`Bîk] 'eë íéìécáî úBðBòäL¤¨£©§¦¦§

.[äì ïîéñ 'íéãéñç øôñ'a áeúkLmilicand zepeerdy ± ¤¨§¥¤£¦¦¦¨
.'d z`xil zelwa ribdl el mirixtn ,d"awdl icedi oia
BzáLçî ãàî ÷fçúzL ,ä÷æçáe éL÷a ,íB÷î-ìkîe¦¨¨§Ÿ¦§¨§¨¤¦§©¥§Ÿ©£©§
äòL 'ä úlãâa ÷éîòäì ,ìBãb ÷îòå äaø äòéâéå õîàa§Ÿ¤¦¦¨©¨§Ÿ¤¨§©£¦¦§ª©¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àìù åòéðëäìå óåâä úà ùèáì øùá úòéâé àéä úçàä
àìã àôåâã øäæä íùá ì"ùîë ùôðä øåà ìò êéùçé
éãé ìò åðééäå äéì ïéùèáî àúîùðã àøåäð äéá ÷éìñ

.íù ù"îë áìä ÷îåòî äáåùú éøåäøä

úéðùäå
òâéì äãåáòä äéìò ãáëú àìù ùôðä úòéâé àéä
äìåãâ äòù 'ä úìåãâá ïðåáúäìå ÷éîòäì äúáùçî
ùôð ùé ùôð ìëá äåù åðéà åæ äòù øåòéù éë äôåöø
äéìà òéâé 'ä úìåãâá úððåáúîù ãéîù äòáèá äëæ
ïðåáúéùë 'à ïîéñ ç"à ò"ùá ù"îë 'ä ãçôå äàøéä
ìë àìî øùà ä"á÷ä ä"îî ìåãâä êìîäù íãàä
åéìà òéâé ãéî åéùòîá äàåøå åéìò ãîåò åãåáë õøàä
øå÷îî äúãìåúå äòáèá äìôù ùôð ùéå 'åëå äàøéä
ìëåú àìå äéùòã ñ"éã úåðåúçú úåâøãîî äáöåç
ä÷æçáå éùå÷á à"ë úåäìàä äúáùçîá àåöîì
íéìéãáî úåðååòäù 'éøåòð úàèçá äàîèåä íà èøôáå
÷æçúúù '÷æçáå éùå÷á î"îå [ä"ì 'éñ ç"ñá ù"îë] 'åë
÷éîòäì ìåãâ ÷îåòå äáø äòéâéå õîåàá åúáùçî ãàî
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בהתחלה.9. כ"ט –10.פרק לקמן" וכן חסידים, הספר ˘ËÈÏ"‡."לשון ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



oqipק `"k iyiy mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Y äìBãbzg`a r"p v"iixden iaxd xn`y itk - ,dkex` dry §¨
xgn drye meid dry :mb drnyn "dlecb dry"y ,eizegiyn
,mei mei oipr eze`a wnrzne xfeg `edy ici lry ,d`ld jke

f` ixd-ìk-ìò åéìà òébz éàcåa ¯äàzz äàøiä íéðt §©©©¦©¥¨©¨¨¦©¦§¨©¨¨
¯ ,ìéòì úøkæpä`xen ©¦§¤¤§¥

eze` rpniy ,d"awdn
epevx cbp xac zeyrln
eixac lr] .d"awd ly
mby ,owfd epax ly dl`
m` mbe ,efk dlty ytp
dizepeer jkl sqepa
oial dpia milican
,z`f lka ± d"awd
dxizi zevn`zda
zelcba dlecb zewnrzde
ytp" mb i`cea ribz ± 'd
"d`zz d`xi"l ef "dlty

± miptÎlkÎlrw"k xirn
:`"hily x"enc`jkny"

y ,oaen mbi`ceamb ribz
cere ±iptlzxqdl ± df

zepeerdn dlcadd
:xnelk ± milicand
daeyza xefgl

"mdilr11.[eøîàL Bîëe§¤¨§
ì"æø12éúàöîe ézòâé" : ©©¨©§¦¨¨¦

Y ."ïéîàz ¯± dribi ©£¦
zbydl wx `l zxfer dribiy ,`"hily iaxd zxaqdke .zxfer
jxr itl lawn mc`y xkyd enk ± dribid jxr itly oipr

"y ,zxfer dribi `l` ± dyry dceardiz`vn`ven `ed :"
d`ivnllk dppi`y ,.jka rbiy dribid jxr itláéúëãëe13: §¦§¦

¯± d`xil qgia dribide yewiady ,"d`xi" iabl aezky enke
:exfriy gxkdd onY äpLwáz íà"d`xid z`óñkë , ¦§©§¤¨©¤¤

Cøãk Leøt ,"'ä úàøé ïéáz æà ¯ äpNtçz íéðBîènëå§©©§¦§©§¤¨¨¨¦¦§©¥§¤¤
,õøàä úBizçúa ïeîhä øöBàå ïBîèî íãà NtçnL¤§©¥¨¨©§§¨©¨§©§¦¨¨¤

Y äîeöò äòéâéa åéøçà øôBçLxve`dy ,geha ezeida ¤¥©£¨¦¦¨£¨
z`ivnl cr ezribia jiynie siirzi `l ± mewn eze`a oenh

,oenhndéøö CkìL øöBà úBlâì ,äîeöò äòéâéa øtçì C ¨¨¦©§Ÿ¦¦¨£¨§©¨¤
íãà ìk ìL álä úðéáa øzñîe ïeôvä ,íéîL úàøé¦§©¨©¦©¨ª§¨§¦©©¥¤¨¨¨

¯ ,ìàøNiîi`ceea `vnp ,miny z`xi ly xve`dy oeeikne ¦¦§¨¥
,l`xyin mc`l el oi` ± "ald zpia"a ,icedid ald zenelrza
xve`d zelbzd ytgle xetgl mi`lp izla mivn`nn lecgl

,miny z`xi lyàéäL,l`xyin mc` ly "ald zpia" ± ¤¦

¯ ,ïîfäî äìòîlL äâøãîe äðéçaxnel llk jiiy `ly ixd §¦¨©§¥¨¤§©§¨¥©§©
dryay ,dil` ribdl ezexyt`a oi` zniieqn dryay
dbixcne dpiga ixd `id ,oky ± `vnp `l xve`d zniieqn

,onfd on dlrnlyúøzñîä úéòáhä äàøiä àéäå§¦©¦§¨©¦§¦©§ª¤¤
.ìéòì úøkæpäm` ,`l` ©¦§¤¤§¥

zirah `id d`xid
ly eaxwa cinz z`vnpe
myl ,l`xyin mc` lk
wwcfdl eilr ,`eti` ,dn
ly zepey zelertl
"zrc"d zewnrzd
ribdl ick ,'d zlecba
jk lr xne` ± ?"d`xi"l
oeeikn ik ,oldl owfd epax
,ala zxzqen ef d`xiy
ritydl dgeka oi` okle
dyrnl rbepy dna
ziiyrn rpniy ,lreta
wewf jkitl ± dxiar
,zepey zelertl mc`d
,ef d`xi zelbl ick
ritydl dgeka didiye
.dyrnl mirbepd mixaca

:"`ipz"d oeylae÷ø©
Y àázL éãkLd`xid ¤§¥¤¨Ÿ

dxen`däNòî éãéì ,¦¥©£¤
¯ ,àèç úàøé úðéçáa¦§¦©¦§©¥§

,`hg zeyrl `xiyøeac äNòîa "òøî øeñ" úBéäì¦§¥¨§©£¤¦
Y äáLçîedn z` aeygi `le xaci `l ,dyri `ly,xeq`y ©£¨¨

éøödúBlâì C,d`xid z`äìòîlL álä úðéa éðetönî ¨¦§©¨¦©§¥¦©©¥¤§©§¨
÷éîòäì ,çnaL Lnî äáLçî úðéçáì dàéáäì ,ïîfäî¥©§©©£¦¨¦§¦©©£¨¨©¨¤©Ÿ©§©£¦
dúlòt àözL ãò ,Lnî äî ïîæ CLî BzáLçî dä©£©§¤¤§©¨©¨©¤¥¥§ª¨¨

¯ ,Lnî ìòtä ìà çkäî,d`xi dze`ay lretdÎgeky ¥©Ÿ©¤©Ÿ©©¨
icil dzr `eaz ± ytpa zxzqen ,"geka" wx mcewn dzidy

;mc`d ly etebae eytpa lertle ,"lret"le iehiaúBéäì eðéäc§©§¦§
'ä éðtî ,äNòîe øeac äáLçîa "áBè äNòå òøî øeñ"¥¨©£¥§©£¨¨¦©£¤¦§¥
,eäNòî ìk ìà ïéáîe áéL÷îe ïéæàîe èéaîe äôBvä©¤©¦©£¦©§¦¥¦¤¨©£¥

¯ ,Baìå åéúBéìk ïçBáe,jk meyne .miiniptd eizepeirx :xnelk ¥¦§¨§¦
ziiyra lczyie `idy efi` dxiar zeyrln envr z` rpni

.aehì"æø øîàîëe14Y ìkzñä" :lkyd ipiraìLa ,äL §©£©©©¦§©¥¦§Ÿ¨
Y 'eë íéøácdxiar icil `a dz` oi`eY ïéò :d"awd ly §¨¦©¦

,lekiakY ."'eë úòîBL ïæàå äàBød"awd ji` zeppeazdd ¨§Ÿ¤©©
;dxiar xearln eze` rpniz ± eiyrn lk z` rneye d`ex
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íéøîà éèå÷éì
äàøéä ô"ëò åéìà òéâú éàãåá äìåãâ äòù 'ä úìåãâá
'éúëãëå ïéîàú éúàöîå éúòâé ì"æøàùîëå ì"ðä äàúú
ïéáú æà äðùôçú íéðåîèîëå óñëë äðù÷áú íà
ïåîèä øöåàå ïåîèî íãà ùôçîù êøãë 'éô 'ä úàøé
êéøö êë äîåöò äòéâéá åéøçà øôåçù õøàä úåéúçúá
íéîù úàøé ìù øöåà úåìâì äîåöò äòéâéá øåôçì
àéäù ìàøùéî íãà ìë ìù áìä úðéáá øúñåîå ïåôöä
úéòáèä äàøéä àéäå ïîæäî äìòîìù äâøãîå 'éçá
'éçáá äùòî éãéì àáúù éãëù ÷ø ì"ðä úøúåñîä
äáùçîå øåáã äùòîá òøî øåñ úåéäì àèç úàøé
ïîæäî äìòîìù áìä úðéá éðåôöîî äúåìâì êéøö
äá ÷éîòäì çåîáù ùîî äáùçî 'éçáì äàéáäì
äúìåòô àöúù ãò ùîî äî ïîæ êùî åúáùçî
äùòå òøî øåñ úåéäì åðééäã ùîî ìòåôä ìà çëäî

ôî äùòîå øåáã äáùçîá áåèèéáîå äôåöä 'ä éð
åéúåéìë ïçåáå åäùòî ìë ìà ïéáîå áéù÷îå ïéæàîå
ïéò 'åë íéøáã äùìùá ìëúñä ì"æø øîàîëå åáìå

'åë úòîåù ïæåàå äàåø
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.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ובפני בפרטיות – בגילוי גם – מבוארים הענינים שבה – מדה"ת שלו בשו"ע שאדה"ז מה "שזהו
ישוב  וגם וכו' הרבה יעמיק מיד אליו יגיע לא 'ואם אדה"ז): דשו"ע במהד"ק והועתק בתניא, (הנ"ל בש"ע הכתוב על מוסיף – יותר

כו'". מהגיע המונעים שהם שלימה... ב.12.בתשובה י, דֿה.13.מגילה ב, א.14.משלי ג, אבות



קי oqip a"k ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  כ"ב קודש שבת יום
,q 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åì ïéà éë íâå,120 'nr cr:ë"ô ì"ðë

Y Bì ïéà ék íâålekiak d"awdlY óebä úeîc ,,cvik §©¦¥§©
mikiiyd mixa` ,dlrnl "ofe`"e "oir" ly oiprd jiiy ,`eti`

,`l` ± ?sebd ixeive iyeglY äaøcà éøäjk meyn ,ok` £¥©§©¨
ïéòä úiàøî õ÷ ïéàì úàN øúéa ,åéðôì òeãéå éeìb ìkä©Ÿ¨§¨©§¨¨§¤¤§¥§¥¥¥§¦©¨©¦

úòéîLe-Cøc-ìò ïæàä §¦©¨Ÿ¤©¤¤
¯ ,ìLîdrya :xnelk ¨¨

`l dlrnly mixne`y
ly xeive zenc llk miiw
,`id dpeekd ± "seb"
miniiw `l dlrnly

e zelabddzepexqgd
:lynle ;sebd on miraepd
zlaben zinybd oird
miinyb mixac ze`xl
minvr `le ,cala
ly di`xd gek ;miipgex

laben ,oirdwewfe ghya
dze`a .dnecke xe`l
zelabd mpyi dcn
yega mb zepexqge
ofe`d ly drinyd
"di`x"a eli`e .zinybd
`l ± dlrnl "driny"ae

drinyae di`xay zelabde zepexqg mze` lk llk miniiw
wx zniiw dlrnl ± zeinybddlrnddezenilydi`xay

epyi ± `xapa epyiy "zenily" ly xac lk ,oky ;drinyae
,`xeaa i`cea,àeä ÷ødne ,dlrnl "driny"de "di`x"d - ©

`ed ,dlrnl recie ielb lkdyíãà Bîk ,ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¨¨
ìkî ãçàa ìòôðå äNòpM äî ìk Bîöòa Lébøîe òãBiä©¥©©§¦§©§¨©¤©£¨§¦§©§©©¦¨

Bîk ,åéøáà ç"îø¯ ,íç Bà ø÷mege xew ly mzrtydk §¨¥¨¨§ŸŸ
,mda yge mze` rcei `edy ,mc`d seb ixa`n cg` lk lr
äåëð íà ,ìLî-Cøc-ìò ,åéìâø éðøtöaL íç elôàå©£¦Ÿ¤§¦¨§¥©§¨©¤¤¨¨¦¦§¨

¯ ,øeàa,llk a`ka yg `ed oi` eipxetv z` lhep mc`yk ¨
;a`ka mc`d yibxn ± y`a miipxtvd zeekpyk eli`eïëå§¥

Y íúeîöòå íúeäî.mda mc`d yg - mnvr mixa`d ly ¨¨§©§¨
,eixa`a ygxznd lka yibxne rcei mc`y epcnl ok iptl

,mnvr mixa`d z` yg `edy micnel ep` o`k eli`eìëå§¨
Y ìòtúnM äîdpzyneíäa ,15Y òãBémc`dLébøîe , ©¤¦§¨¥¨¤¥©©§¦

¯ ,Bçîa,eipf`ae eipira jk myl ynzydl jixv epi` `ed §Ÿ
.envrn eixa`a ygxznd z` yge rcei `ed `l`ïéòëe§¥

¯ ,ìLî-Cøc- ìò ,Bæ äòéãéicil dneca,lynl ef dròãBé §¦¨©¤¤¨¨¥©

Y àeä-Ceøa-LBãwäz`¯ ,íéàøápä ìëa ìòôpä ìk ©¨¨¨©¦§¨§¨©¦§¨¦
,zenlerayY úBéäì ,íéðBzçúå íéðBéìòmdy iptnílk ¤§¦§©§¦¦§ª¨
Y íéòtLî,mzeige mzrtyd milawnBîk ,Cøaúé epnî ª§¨¦¦¤¦§¨¥§

áeúkL16Y Enî ék" :d"awdn¯ ,"ìkä ,myk ,ixd ¤¨¦¦§©Ÿ
epnny xewnd ± gendy
lkl zeig zkynp
yibxne rcei ± mixa`d
,mixa`a ygxznd lka
d"awd rcei ,lekiak ,jk
mzeig xewn ezeida ±
mi`xapd lk ly mneiwe
lka ygxznd lka ±

;mi`xapdeäæå§¤
øîàpL17ìk íâå" : ¤¤¡©§©¨

,"jnî ãçëð àì øeöéä©§Ÿ¦§©¦¤¨
¯ixd xevid lky iptn

,jnn xvepáúkL Bîëe§¤¨©
Y í"aîøäit lr ¨©§©

dxiwgäæì eîékñäå] ,§¦§¦¨¤
Bîk ,äìawä éîëç©§¥©©¨¨§

Y ÷"îøä áúkLiax ¤¨©¨©©
,exiaecxew dyn

úòéãéaL [ñ"cøta©©§¥¤¦¦©
Y òãBé ¯ ìBëéák Bîöòd"awdíéàöîpä íéàøápä ìk , ©§¦§¨¥©¨©¦§¨¦©¦§¨¦

Y .'eëå Bàönä úzîàîlk ly mze`vnidy oeeikn ¥£¦©¦¨§§
,d"awd rcei okl ,d"awd ly e`vnid zzin`n d`a mi`xapd
,j` .envr z` rcei `edy ici lr ,mi`xapd lk z` ,lekiak
,dign `edy mi`xapd lk z` rcei d"awdy mixne` ep`yk
mixa`a dyrpa dyge zrcei mc`d ytpy dcn dze`a
aeygl ,e"g zerhl mewn zeidl leki ± dpnn mzeig milawnd
ixwnn zlrtzn `id jk meyne seba dyeal ytpdy myky
inn lrtzn yaelndy drnyn "zeyalzd" ,oky) sebd
zeigl qgia dlrnl mb ,e"g ,xac eze` - ,(ea yaeln `edy
lynd oi` ef dcewpay oldl xaqei ± mi`xapay ziwl`d
dpi` ± mlerd z` dignd ziwl`d zeigd ,oky .lynpl dnec
mey da mxeb ea ygxznd lke mlerd oi`e ,mlerdn zlrtzn

:"`ipz"d oeylae .iepiyY äæ ìLnL ÷øsebde ytpd ly, ©¤¨¨¤
ì àlà Bðéà¯ ,ïæàä úà CkLoeirxd lre ofe`d lr lwdl ¥¤¨§©¥¤¨Ÿ¤

eze`xl ilan xac zrcl xyt` cvik ,"helwl" ,mc`d ly
,mipf`a ernyle mipiraY ìLnä ïéà úîàa ìáàly £¨¤¡¤¥©¨¨

sebde ytpdY ìLîpì äîBc ,mlere zewl` lyék ,ììk , ¤©¦§¨§¨¦
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íéøîà éèå÷éì
éøä óåâä úåîã åì ïéà éë íâå
õ÷ ïéàì úàù øúéá åéðôì òåãéå éåìâ ìëä äáøãà
åîë î"ãò àåä ÷ø î"ãò ïæàä úòéîùå ïéòä úééàøî
ìòôðå äùòðù äî ìë åîöòá ùéâøîå òãåéä íãà
íåç 'éôàå íåç åà øå÷ åîë åéøáéà ç"îø ìëî ãçàá
íúåäî ïëå øåàá äåëð íà î"ãò åéìâø éðøôöáù
åçåîá ùéâøîå òãåé íäá ìòôúîù äî ìëå íúåîöòå
ìëá ìòôðä ìë ä"á÷ä òãåé î"ãò åæ äòéãé ïéòëå
åðîî 'éòôùåî íìåë úåéäì íéðåúçúå íéðåéìò íéàøáðä
ãçëð àì øåöéä ìë íâå ù"æå ìëä êîî éë ù"îë 'úé
äìá÷ä éîëç äæì åîéëñäå] í"áîøä ù"îëå êîî
òãåé ìåëéáë åîöò úòéãéáù [ñ"ãøôá ÷"îøä ù"îë
÷ø 'åëå åàöîä úúéîàî íéàöîðä íéàøáðä ìë
ïéà úîàá ìáà ïæàä úà êëùì àìà åðéà äæ ìùîù
úéìëùä 'éôà íãàä ùôð éë ììë ìùîðì äîåã ìùîä
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oqipקב a"k ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úìòtúî àéä ,úéäìàäå úéìëOä elôà ,íãàä Lôð¤¤¨¨¨£¦©¦§¦§¨¡Ÿ¦¦¦§¨¤¤
Y dúeLaìúä úîçî ,Bøòöå óebä éòøBànîytpd ly ¦§¨¥©§©£©£©¦§©§¨

,ziwl`de zilkydóeba úLaìîä úéðeiçä Lôpa Lnî©¨©¤¤©¦¦©§ª¤¤©
¯ ,Lnîynn zyaeln ,sebd z` dignd ,zipeigd ytpd ©¨

dae ,sebd mr zcge`ne
zilkyd ytpd zyaeln

.ziwl`de-LBãwä ìáà£¨©¨
Y àeä-Ceøalekiak, ¨

íBìLå-ñç ìòtúî Bðéà¥¦§¨¥©§¨
íìBòä éòøBànî¦§¨¥¨¨
íìBòäî àìå ,åééepLå§¦¨§Ÿ¥¨¨

¯ ,Bîöòepi` d"awd ©§
zedn) ze`ivnn lrtzn

zenvre18oi`e ,mlerd (
iepiy zlret ef ze`ivn

,d"awda e"gY ílkL¤ª¨
,mday mirexi`de zenlerd lkY Ba íéìòBt ïðéà¥¨£¦

,d"awdaY .íBìLå-ñç éepL íeL`le d"awda `l ¦©§¨

z` `xay iptl cgeine cigi didy myk ,`l` ,ezecg`a
.m`xay ixg` mb cgeine cigi `ed jk ,zenlerdéãk ,äpäå§¦¥§¥

¯ ,eðìëNa áèéä äæ ìékNäìiepiy lret mlerd oi` cvik §©§¦¤¥¥§¦§¥
,`xeaaY úîàä éîëç eëéøàä øák,dlawd zxez ilra §¨¤¡¦©§¥¨¡¤

ìk Cà ,íäéøôña§¦§¥¤©¨
éða íéðéîàî ìàøNé¦§¨¥©£¦¦§¥

Y íéðéîàîmipin`n md ©£¦¦
zea`l mipa mzeida

,d"awa epin`dyéìa§¦
ìëN úøé÷ç íeL£¦©¥¤
íéøîBàå ,éLBðà19: ¡¦§§¦

àlL ãò àeä äzà"©¨©¤Ÿ
¯ ,"'eëå íìBòä àøáð¦§¨¨¨§
`xapyn `ed dz`e"
iepiy mey ila ,"mlerd
micedi ,xnelk ,llk
iepiy mey lret mlerd oi`y ,dnily dpen`a mipin`n

,`xeaa:ë ÷øt ìéòì økæpk©¦§¨§¥¤¤
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íéøîà éèå÷éì
úîçî åøòöå óåâä éòøåàîî úìòôúî àéä úéäìàäå
óåâá úùáåìîä úéðåéçä ùôðá ùîî äúåùáìúä
íìåòä éòøåàîî å"ç ìòôúî åðéà ä"á÷ä ìáà ùîî
íåù åá íéìòåô ïðéà íìåëù åîöò 'ìåòäî àìå åééåðéùå
øáë åðìëùá áèéä äæ ìéëùäì éãë äðäå å"ç éåðéù
íéðéîàî ìàøùé ìë êà íäéøôñá úîàä éîëç åëéøàä
äúà 'éøîåàå éùåðà ìëù úøé÷ç íåù éìá 'éðéîàî éðá
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קג היום יום . . . 

ה'תש"ג טז ניסן, ב דחהמ"צ, אחד לעומריום רביעי
ָכל יֹום טֹוב. מֹו ּבְ ה ּכְ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ּצֹות - ְקִריַאת ׁשְ ַחג ַהּמַ ֵליל ב' ּדְ

חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך אמנם . . . 116 אתה וכה"ג.

גם מי שאין לו אב, ר"ל, אומר לפני מה נשתנה "טאטע איך וועל בא דיר פרעגן 
פיר קשיות". וסמוכות לזה, שגם מי שאין לו אב ואם, ר"ל, צ"ל בברכת המזון: הרחמן 

הוא יברך את אבי מורי כו' אמי מורתי כו'.

יֹות".  ע קּוׁשְ ַאל אֹוְתָך ַאְרּבַ א, ֶאׁשְ ה": "ַאּבָ ּנָ ּתַ ׁשְ ָלן, אֹוֵמר ִלְפֵני "ַמה ּנִ ֵאין לֹו ָאב, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ם ִמי ׁשֶ ּגַ
זֹון: ָהַרֲחָמן הּוא  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ ָלן, ָצִריְך לֹוַמר  ֵאין לֹו ָאב ָוֵאם, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ם ִמי ׁשֶ ּגַ ּוְסמּוכֹות ָלֶזה, ׁשֶ

י מֹוָרִתי כּו'. ְיָבֵרְך ֶאת ָאִבי מֹוִרי כּו' ִאּמִ

ה'תש"גיז ניסן, שני לעומריום חמישי

חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה בהכנה . . . 116 כנודע.

ה כּו', "ֶזה"  ְרּבֶ ה ֱאלֵֹקינּו ֶזה" – ְוָכל ַהּמַ ה, "ִהּנֵ ָ ְקֻדּשׁ ח" – "ֶזה" מֹוֶרה ַעל ַמְדֵרָגה ּדִ ּבָ "ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ
ח. ּבָ ּלֹו הּוא ְמׁשֻ ׁשֶ

ה'תש"גיח ניסן, שלשה לעומריום ששי

חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה כל . . . וכו' כנ"ל.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

ָמה, ַעל  ׁשָ ֶסף הּוא ַהּנְ ְלֶוה ּגֹו'", ּכֶ ֶסף ּתַ סּוק "ִאם ּכֶ ַמח ֶצֶדק" ַמֲאָמר ַעל ַהּפָ ַנת תר"ח ָאַמר ַה"ּצֶ ׁשְ
ַגְעּגּוִעים[ ּוְתׁשּוָקה ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, ּוְכִדְכִתיב "רּוַח ָהָאָדם ִהיא ָהעֹוָלה  ֹכֶסף ]=ּבְ ִמיד ּבְ ִהיא ּתָ ם ׁשֶ ׁשֵ
ַהְלָוָאה ְלָהָאָדם, ּוְכִתיב  ָמה ְנתּוָנה ּבְ ׁשָ ם ְקרּוִיים ָאָדם", ְוַהּנְ ָרֵאל, "ַאּתֶ מֹות ִיׂשְ ָאָדם ֵהם ִנׁשְ ְלַמְעָלה", ּדְ
ָחֵסר יֹום ֶאָחד –  א ָחָדא ]ּוְכׁשֶ ר ָקבּוַע כּו', ְוָחֵסר יֹוָמא ָחָדא – ָחֵסר ְלבּוׁשָ ֵיׁש ִמְסּפָ רּו ּגֹו'", ּדְ "ָיִמים ֻיּצָ

ָחֵסר ְלבּוׁש ֶאָחד[.

ה'תש"גיט ניסן, ארבעה לעומרשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה.  ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיֶתּ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צ־צו.
תניא: פרק מב. והנה . . . 118 ידע וגו'.

ה –  ל ְלַלְיָלה – ַהּזֶ ְמׁשַ ּנִ לּות ׁשֶ ְיָלה – ּגָ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ׁשְ "ּב[: ַמה ּנִ י ]ָהַרׁשַ ֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַעם ּפֵ ּפַ
ָדמּוהּו. ּקְ ֻלּיֹות ׁשֶ ילֹות – ּגָ ל ַהּלֵ ָהַאֲחרֹון – ִמּכָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . קד
ִנְגַמר  ַעם ֶאָחת – לֹא  ּפַ יֹון ְוָטֳהָרה – ֲאִפילּו  ִנּקָ יִלין – ְלׁשֹון ֵמרּוק,  ילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ֶפׁש. י ְפָעִמים – ֵמרּוק ּגּוף ְוִגּלּוי ַהּנֶ ּתֵ ה ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ לּות – ַהּלַ י ֲהֵרי ָהָיה ַאֲחֵריֶהם עֹוד ּגָ ֶהם, ּכִ רּוק ּבָ ַהּמֵ

ֶנֶפׁש  ד  ִמּצַ לּות, ָהֲעבֹוָדה ִהיא  ַהּגָ ם ַאַחר  ּגַ י  ּכִ ַהְינּו  ה –  ַמּצָ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
ּלֹו  לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ֲהִמית, ָחֵמץ ֵיׁשּות – ַהּלַ ד ֶנֶפׁש ַהּבַ ּטּול, ּוִמּצַ ה ּבִ ָהֱאלִֹקית, ַמּצָ

ְמָאה. ָיֳעַבר רּוַח ַהּטֻ ה – ׁשֶ ַמּצָ
ה  ַהְרּבֵ ֻלּיֹות  ַהּגָ ּוְבָכל  מֹוִריקֹות,  ָניו  ּפָ א  ַהְמַקּנֵ ל  ּכָ  – ְיָרקֹות  ָאר  ׁשְ אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
ּלֹו ָמרֹור – ִקְנָאה  לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ְנָאה: ִקְנַאת סֹוְפִרים ְוַהּדֹוֶמה – ַהּלַ ּקִ ִחינֹות ּבַ ּבְ

ל ֲחֵברֹו. תֹו ׁשֶ יק ִנְכֶוה ֵמֻחּפָ ל ַצּדִ ֶרְך ַמֲאַמר ַרַז"ל ּכָ דֹוָלה, ַעל־ּדֶ ַהּיֹוֵתר ּגְ

אֹוְכִלין   – ֻלּיֹות  ַהּגָ ַעל־ְיֵדי  ׁשֶ ּלּוִיים  ַהּגִ ל  ּכָ  – ין  ְמֻסּבִ ין  ּבֵ ִבין  יֹוׁשְ ין  ּבֵ אֹוְכִלין  ָאנּו  ילֹות  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
טּות  ְ ּשׁ ֲעבֹוָדתֹו ְלִהְתּפַ ּבַ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ְוֵיׁש ִמי  ְוַתֲענּוג ָהַעְצִמי,  ֲענּוג  טּות ַהּתַ ְ ּשׁ ְוֵיׁש ִהְתּפַ ֲענּוג,  ִחיַנת ַהּתַ ּבְ  –
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ  – ין  ְמֻסּבִ נּו  ּלָ ּכֻ  – ָהַאֲחרֹון  לּות  ּגָ ַאַחר   – ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ  – ָהַעְצִמי  ְלַתֲענּוג  ְוֵיׁש  ֲענּוג  ַהּתַ

ֲענּוג ָהַעְצִמי. יעּו ִלְבִחיַנת ּתַ ַיּגִ

ה'תש"גכ ניסן, חמשה לעומריום ראשון

חומש: אחרי מות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכח . . . 118 כמ"ש שם.

פעם נכנס כ"ק הר' חיים אברהם )בן רבינו הזקן( אל אדמו"ר האמצעי בחג הפסח 
לאמר גוט יום טוב. וסיפר אז - הרח"א - שרבינו הזקן אמר: פסח דארף איינער דעם 

אנדערען ניט מכבד זיין באכילה ושתי', ָאבער נעמען אליין מעג מען.

ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֵקן( ֶאל  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ן  )ּבֶ ַאְבָרָהם  ים  ַחּיִ ָהַרב  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ִנְכַנס  ַעם  ּפַ
ֶפַסח ֵאין  ֵקן ָאַמר: ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ ים ַאְבָרָהם – ׁשֶ ר ָאז – ָהַרב ַחּיִ ֵמַח"[. ְוִסּפֵ לֹאַמר ּגּוט יֹום טֹוב ]="ַחג ׂשָ

ר. ה, ַאְך ָלַקַחת ְלַבד ֻמּתָ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ ד ֶאת זּוָלתֹו ּבַ ְלֶאָחד ְלַכּבֵ

ה'תש"גכא ניסן, שביעי של פסח, ששה לעומריום שני
יָרה - עֹוְמִדים. ִ ֵעת ְקִריַאת ַהּשׁ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והשנית . . . ס שומעת כו'.

אין ליובאוויטש פלעגט מען זיין אויף שש"פ - אויך שבועות און הושענא רבה. 
אז איך בין אלט געווען ניין יָאהר הָאב איך זיך שוין ניט געלייגט שלָאפען שש"פ - 

מ'דארף לערנען א גאנצע נַאכט.

ע  ׁשַ ן ּתֵ ָהִייִתי ּבֶ ׁשֶ ה. ּכְ ְעָנא ַרּבָ בּועֹות ְוהֹוׁשַ ׁשָ ם ּבְ ַסח – ּגַ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ָהיּו ֵנעֹוִרים ּבִ ּבִ
ֵלם. ַסח – ֵיׁש ִלְלֹמד ַלְיָלה ׁשָ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ י ִליׁשֹן ּבִ ַכְבּתִ ָבר לֹא ׁשָ ִנים, ּכְ ׁשָ

יום 
חמישי

יום 
שישי



קה היום יום . . . 

ה'תש"גכב ניסן, אחרון של פסח ]בחו"ל[, שבעה לעומריום שלישי

חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: וגם . . . 120 כנ"ל פ"ב.

ְנָחה, ְוַאֲחֵרי־ֶזה ְסֻעַדת יֹום־טֹוב. ת ַהּמִ ִפּלַ ְלִלים ּתְ ְך ִמְתּפַ ׁש, ַאַחר־ּכָ ִרים: ְלַקּדֵ ּיֹום ְמַהּדְ ּבַ

הבעש"ט היה אוכל ג' סעודות באחש"פ.
סעודת אחרון של פסח היתה נקראת - אצל הבעש"ט - משיח'ס סעודה. אחש"פ 

איז משיח'ס סעודה, ווייל אחש"פ איז מאיר גילוי הארת המשיח.
בשנת תרס"ו התחיל הסדר, אשר תלמידי תומכי תמימים יאכלו יחד בחה"פ בהיכל 
הלימוד והי' אז ש"י תלמידים וח"י שלחנות. סעודת אחש"פ אכל אאמו"ר ביחד עם 

התלמידים, וציווה לתת לכל תלמיד ד' כוסות. ואמר אז: דָאס איז סעודת משיח.

ַסח. ל־ּפֶ ַאֲחרֹון־ׁשֶ ם־טֹוב ָהָיה אֹוֵכל ג' ְסעּודֹות ּבְ ַעל־ׁשֵ ַהּבַ

"ְסעּוַדת  יַח".  ָמׁשִ "ְסעּוַדת   – ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ֵאֶצל   – ִנְקֵראת  ָהְיָתה  ַסח  ל־ּפֶ ַאֲחרֹון־ׁשֶ ְסעּוַדת 
יַח. ׁשִ ּלּוי ֶהָאַרת ַהּמָ ַסח ֵמִאיר ּגִ ל־ּפֶ ַאֲחרֹון־ׁשֶ י ּבְ ַסח, ּכִ ל־ּפֶ ַאֲחרֹון־ׁשֶ יַח" ִהיא ּבְ ָמׁשִ

'ֵהיַכל  ּבְ ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ַיַחד  יֹאְכלּו  ִמיִמים  ּתְ ּתֹוְמֵכי  ְלִמיֵדי  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ֶדר,  ַהּסֵ ִהְתִחיל  תרס"ו  ַנת  ׁשְ ּבִ
י  ַסח ָאַכל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ל־ּפֶ ְלָחנֹות. ְסעּוַדת ַאֲחרֹון־ׁשֶ ְלִמיִדים ְוח"י ׁשֻ ּמּוד'. ְוָהָיה ָאז ש"י ּתַ ַהּלִ

יַח. ְלִמיד ד' ּכֹוסֹות. ְוָאַמר ָאז: זֹוִהי ְסעּוַדת ָמׁשִ ה ָלֵתת ְלָכל ּתַ ְלִמיִדים, ְוִצּוָ ַיַחד ִעם ַהּתַ "ּב[ ּבְ ]ָהַרׁשַ

שבת 
קודש
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v"ndqeקו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ט  ניסן ט"ז ראשון יום מאחוריו  חרס בכלי משקין טומאת

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïé÷Lî eòâpL Nøç éìk§¦¤¤¤¨§©§¦
äna .íéìkä ìk øàLk åéøBçà eàîèð ,ãáìa åéøBçàa ïéàîè§¥¦©£¨¦§©¦§§£¨¦§¨¨©¥¦©¤
eòâðå ,CBz Bì ïéà íà ìáà ;CBz Bì äéäLa ?íéøeîà íéøác§¨¦£¦§¤¨¨£¨¦¥§¨§

.øBäè äæ éøä ¯ ïéàîè ïé÷Lî Ba©§¦§¥¦£¥¤¨
נגעה ואם מתוכו, אלא  טומאה  מקבל  אינו  חרס  כלי

בגבו נטמא(אחוריו)טומאה  ה"א)אינו  משקין(לעיל בטומאת  אך

מדרבנן  שאר(שהיא בהל' וכתב  מגבו, שנטמא  הרמב "ם  סובר  ,

הטומאות  ה"ג)אבות  את(פ"ז שיטמאו המשקין  על "כשגזרו

אדם הכלים  מטמאים אינם לטומאה ראשון שהם משקין התורה מן (שהרי

אחוריווכלים) נטמאו  הכלי... באחורי  טמאין  משקין  נגעו אם  ...

בלבד ".

הראב"ד שם)אך  אבה"ט שאר השכל (הל' "אין וכתב : השיג

כלומר , עושים ". והשרץ המת  שאין מה  משקין שיעשו  נותן

חרס כלי מטמאים  אינם  התורה מן שטומאתם  ושרץ  מת  אם 

כלי תטמא  מדרבנן שהיא  משקין שטומאת  יתכן לא  מגבו ,

מגבו. חרס

הגמרא מדברי  כך  למד הרמב "ם  הראב "ד : (בכורות והוסיף 

א) שטף לח, כלי ועץ)המשווה  חרס(מתכת שכלי וכשם  חרס  לכלי

"אם אבל גבו, נטמא  תוכו  נטמא  eabאם  `nhpנטמא לא 

נטמא ואם  גבו, נטמא  תוכו נטמא אם  שטף  כלי  אף - תוכו"

אם חרס, כלי  והן  שטף  כלי  שהן  ומשמע  תוכו . נטמא  לא  גבו 

הכלי בגב טומאה  eabנגעה  `nhp.תוכו נטמא ולא

רק נאמר גבו ' 'נטמא  שהלשון לומר  יש  כי  זו  ראיה  ודוחה 

משווה והגמרא  מגבו , נטמא  אינו  חרס  כלי אבל שטף  בכלי 

שכמו אלא  בכל , ששווים לומר לא  חרס  לכלי  שטף כלי 

כלל, נטמא אינו  (בגבו  תוכו מדין  שונה  גבו דין  חרס  שבכלי 

מתוכו שונה  גבו דין  שטף  בכלי כך  הכלי), כל  נטמא  ובתוכו 

נגעה בתוכו , ולא  בגבו  נטמא - הכלי בגב  טומאה  (נגעה 

כולו ). נטמא  - בתוכו

משנה ' שם)וה'כסף  אבה"ט שאר כי(הל' הרמב"ם  את  מיישב 

בכל, שווים  שטף  וכלי  חרס שכלי מורה  הגמרא לשון  פשטות 

תוכו. ולא גבו נטמא  בגבו טומאה  נגעה אם  ובשניהם 

מדרבנן משקין שטומאת  יתכן איך  - הראב"ד קושיית  ואת 

חכמים משנה ': ה'כסף  מתרץ  - דאורייתא  מטומאה  חמורה 

לקבל  שעלולים  כיון  הזב , מטומאת יותר במשקין  החמירו

'הכשר ' צריכים אינם כי  יתר  בקלות  ד"ה טומאה  ב יד, שבת (רש"י

'ראשוןגזרה) להיות  זה  מטעם המשקין על שגזרו  וכמו

'שניים')לטומאה ' הם התורה ומן ב'ראשון' נטמאו אם .(אפילו

ה'תשע"ט  ניסן י"ז שני יום לטומאה  'חיבור'

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïéìázä úéáe Ctä úéa¥©©¥©§¨¦
;ïlk eàîèð ,òbîa äøékä úàîèð íà ¯ äøékaL øpä úéáe¥©¥¤©¦¨¦¦§¥©¦¨§©¨¦§§ª¨
àlà dì øeaç ïðéàL éôì ,eàîèð àì ,øéåàa úàîèð íàå§¦¦§¥¨£¦Ÿ¦§§§¦¤¥¨¦¨¤¨

.íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦
משנה ': ה 'כסף כתב 

הפך בית - אלו כלים  מאיר  רבי התבלין(לשמן)לדעת בית  ,

נחשבים הכירה, לשימוש  נחוצים  תמיד  שלא  אף  - הנר  ובית

ג נטמאו  בכירה  טומאה נגעה ואם  לכירה , הם ,כמחוברים ם 

לטומאה  'חיבור ' אינם אלו  כלים שמעון רבי  מח,ולדעת  (שבת

מ"ג). פ"ה כלים הגמרא ב. עלֿפי  מאיר  כרבי הרמב "ם (שם)ופסק 

משנה ' מ"ו)ש 'סתם  פ"ב של (עוקצין "שלל ושנינו: מאיר , כרבי

עם שנתפרו  קטנים  בגדים  היינו , לטומאה ", חיבור  כובסין ...

נטמאו מהם  אחד נטמא  בכביסה , יאבדו  שלא  כדי גדולים 

נחשבת התפירה  עצמו, בפני  שימושו בגד  שכל  ואף  כולם ,

שזהו לכירה  המחוברים בכלים  הדין והוא לטומאה , 'חיבור'

לטומאה . 'חיבור'

משנה ' ה 'כסף  כתב  הפר"ח)ועוד בשם שם, כלים איגר כיון(רע"ק :

הרי עליו: והקשו  כמותו . הרמב "ם פסק  מחמיר, מאיר  שרבי 

שספיקא וכיון  סופרים  מדברי לטומאה 'חיבור' הם  אלו כלים 

חיבור שאינו שמעון, כרבי  לפסוק  היה  צריך לקולא , דרבנן

לטומאה ?

לדוד' ה 'שושנים  שם)ומתרץ  מאיר(כלים רבי  שלדעת כיון :

מאיר כרבי "הלכה כי כמותו, הלכה דרבנן גזירה  זוהי

באיסור תורה  דברי  על מחמיר  שהוא  "בדבר  בגזירותיו",

שם)והיתר " ורש"י א. נז, .(כתובות

אמת ' תנא)וה'שפת  מאן ד"ה שם, מיישב :(שבת

שמדין רבא אמר  המחוברים  בכלים לטומאה ' 'חיבור  בדין 

מלאכה ' 'בשעת  רק בכלים)תורה  השימוש חיבור(בעת זה  הרי 

שלא גם  זו  טומאה  על רבנן וגזרו זה ", טמא - זה  נטמא ו "אם 

מלאכה שמעון,בשעת  רבי לדעת  אבל  מאיר רבי לדעת  וזהו

מאיר רבי  שמחלוקת  ונמצא  חיבור , אינו  מלאכה ' 'בשעת  אף 

כדברי שהלכה  וכיון בדאורייתא . גם היא  שמעון  ורבי

כרבי לפסוק יש  מלאכה ובשעת  דאורייתא  בספק  המחמיר

שגזרו הגזירה  ישנה  ממילא  תורה , מדין חיבורו כי  מאיר 

מלאכה . בשעת  שלא  טומאה  על חכמים 

ה'תשע"ט  ניסן י"ח שלישי יום הזרעים? את מכשירים נקוב בכלי המים אין מדוע

:· ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰éìëa úBcî Lîç̈¥¦¦§¥
ïè÷ LøLk áwð ...Nøç וקטן משקה' מ'כונס גדול והוא קטן, שורש [כרוחב ¤¤¦©§Ÿ¤¨¨

זית'], ïäמ'מוציא éøäå ,íéòøfä úà ïéøéLëî BëBúaL íénä ïéà¥©©¦¤§©§¦¦¤©§¨¦©£¥¥
.éìka ïðéàL éîk§¦¤¥¨©§¦

תנאים  אֿב)נחלקו  צה, חכמים(שבת נקוב ': 'עציץ  בדין 

כי חייב, נקוב בעציץ הגדל  צמח בשבת  שהתולש  אומרים 

צמח  לדעתו כי פוטר , שמעון  ורבי  לקרקע . כמחובר  נחשב 

הכשר לענין  אך  לקרקע . כמחובר  אינו  נקוב , אפילו  בעציץ,
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ובמשקה תלושים  בזרעים רק  [שהוא טומאה  לקבל זרעים 

כמחובר נחשב  נקוב  שעציץ  שמעון  רבי מודה  תלוש ],

ייתור היינו, טהרתו ", תורה  ריבתה  טומאה  "לענין  כי לקרקע ,

בפסוק  יזרע")הלשון  אשר זרוע זרע כל התלוש("על שרק מלמד 

לטומאה . מוכשר  לגמרי 

טהור קטן  כשורש  ש "ניקב  חרס  כלי  הגמרא : וממשיכה

רש "י  ופירש  זרעים ". בו טהור)מלהכשיר שהזרעים(ד"ה

טומאה  לקבל  מוכשרים  אינם  אינם שבעציץ  שבתוכו המים (וכן

minkgמכשירים) zrcl. לקרקע כמחובר נחשב  נקוב  שעציץ 

המהרש "א  שם)והקשה שנקב(שבת רש "י כתב מדוע  :

והרי חכמים , לדעת  רק  לטומאה  מכשיר  אינו קטן' 'כשורש 

נחשב נקוב  שעציץ שמעון רבי  מודה  זרעים  הכשר  לענין 

לקרקע ? כמחובר 

ים ' ה 'אפיקי  מג)ומבאר  סי' :(ח"ב

לא קטן' כ'שורש  הוא  בעציץ הנקב  אם  שמעון, רבי  לדעת

מחובר נחשב  בו הגדל הצמח ואין 'כלי ' שם  ממנו בטל 

פטור)לקרקע זה מעציץ בשבת התולש זרעים(ולכן להכשר אבל 

מוכשרים הזרעים  אין  עליו 'כלי' שם  אם  שגם התורה  ריבתה

ואילו לקרקע . שהוא  כל חיבור  שמחוברים כיון טומאה  לקבל

'כלי' שם  ממנו  בטל קטן' 'כשורש  נקוב  עציץ  חכמים  לדעת 

לקרקע  מחובר שבו  חייב)והצמח בשבת ממנו התולש .(ולכן

קטן' 'כשורש  שניקב  חרס  שכלי בגמרא  האמור  הדין  ולכן ,

מתורת שבטל משום  לטומאה  מוכשרים שבו  הזרעים  אין 

'כלי' שם  שמעון  רבי  לדעת  כי חכמים, לדעת  רק זהו 'כלי',

נחשב שהצמח זרעים  להכשר תורה  שריבתה אלא עליו

עליו. 'כלי' שם  שהעציץ  אף  לקרקע  מחובר

שניקב חרס שכלי זו הלכה  כאן  בהביאו  הרמב"ם , וגם

כתב הזרעים , את מכשירים  שבתוכו המים  קטן ' 'כשורש 

ולכן 'כלי ', שם  ממנו שהתבטל בכלי", שאינן  כמי  הן "והרי

רש "י. וכפירוש חכמים  לשיטת  וזהו לקרקע , כמחוברים  המים 

ה'תשע"ט  ניסן י"ט רביעי יום מנוקב  בגד

:Ë ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰éeNò àeäL ÷eìç̈¤¨
.äàîè ìa÷î Bðéà ...äëáñk¦§¨¨¥§©¥ª§¨

ראוי ואינו בעדם נראה והבשר  גדולים  נקבים בו שיש  בגד

טומאה . מקבל ואינו  בגד  נחשב  אינו  רגיל, לאדם  ללבישה

בו. חלים  אינם  בבגד התלויים  דינים  שאר  שגם ללמוד יש  ומכאן

סופר' ה'חתם  ב)אמנם, סי' ח"ו להתפלל (שו"ת שמותר כתב 

אע "פ נקבים  נקבים  העשוי בכובע  שמים  שם  ולהזכיר

כי דומה , הנידון אין  אך  העומד, על מרובה  בו שהפרוץ

יד  הנחת  ואפילו דווקא  ב 'בגד' צורך  אין שמים  שם להזכרת 

אך  בגד , איננה  היד שבוודאי  אף  מועילה  חברו  ראש  על אדם

מנוקב . בבגד מתקיים  אינו בבגד התלוי דין 

על  דווקא  החלה  בציצית, חייב  אינו נקוב  בגד זה, ולפי 

בגדיהם")בגד  כנפי על .("ונתנו

במשנה  הדין  במקור  מ"ט)אך  פכ"ח, של (כלים "חלוק  נאמר :

חוץ  זונה)יוצאת  נאמר(אשה שלא ומכך  טהור". כסבכה  העשוי

יש יוצאת " של "חלוק  אלא  כסבכה" העשוי  "חלוק  בפשטות 

כן שאין מה בגד , אינו אשה  של  מנוקב בגד שדווקא  שלמדו 

איש  של שם)בגד כלים ישראל .(תפארת

לעיל שהרי הרמב"ם , מדברי כן להוכיח יש  (ה"ב)ולכאורה 

– תחתיהם  נראה שהבשר  עד ביותר דקים בגדים  שאף  כתב

וכן טומאה , מקבלים  טפחים  שלושה על  שלושה  בהם  יש  אם 

דעות  בהלכות  ה"ט)כתב  להקפיד (פ"ה צריך חכם שתלמיד

בני שלשאר ומשמע  בגדיו , מתחת  נראה בשרו יהיה  שלא 

טומאה מקבל אינו מנוקב  שבגד אלא  ראוי! בגד זה  הרי אדם

נשים . בבגדי רק 

כתב שהרי  כן , נראה  לא  הרמב "ם  מדברי  למעשה  אך

אשה , של או  איש  של בין  חילק ולא  כסבכה " העשוי "חלוק

שמחמת אלא  נקבים  בהם  שאין הדקים  לבגדים  דומה  זה  ואין

בגד  ונחשבים  במעומעם  מתוכם הבשר  נראה  דקותם

נראה שהבשר  נקבים  בו  שיש  חלוק  אך  טומאה, ומקבלים 

טומאה . מקבל  ואינו  בגד נחשב  אינו  בבירור , מבעדם 

(` 'iq ,a ozp zexedl)

ה'תשע"ט  ניסן כ' חמישי יום השאול  ומשכב הגזול משכב

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ñøãîa ànèî íãà ïéà¥¨¨§©¥§¦§¨
ìæb ."BákLîa òâBpäå" :øîàpL ,BlL BðéàL ákøî Bà ákLî¦§¨¤§¨¤¥¤¤¤¡©§©¥©§¦§¨¨©

.øBäè äæ éøä ,äòéâð àìa åéìò ñøãå ákLî¦§¨§¨©¨¨§Ÿ§¦¨£¥¤¨
רש "י נחלקו זה  ב)ותוספות בדין סו, קמא רש "י(בבא לדעת  .

משכבו) הכתוב(ד"ה "גזירת  למדו יגע' אשר  'איש  מהפסוק  ,

המשכב את  מטמא  הגזלן  שאין הגזול", המשכב  את  להוציא 

ומושב "משכב  גם לטמא  אפשר התוספות  ולדעת  במדרס .

שצריך  עורות  גזל  למעט רק  היא הפסוק  וכוונת  שלו", שאינו

בעל  של מחשבתו רק  תועיל וכאן למשכב , במחשבה  לייחדם 

הגזלן. של ולא  הבית 

אדם "אין כאן, הרמב "ם שמלשון למלך' ה 'משנה  וכתב 

ש "סברת מובן  שלו" שאינו  מושב  או משכב  במדרס  מטמא

דוקא אלא  הכתוב  מיעט ו"לא רש "י", כסברת היא  רבינו 

כפי שלו", שאינם אף מטמא  אז גנבו, דלא היכא  אבל  בגזלן ..

– הגזול" ולא  "משכבו כהנים  בתורת  הלימוד ממקור שמוכח

שלו". שאינו משכב  ולא  משכבו סתם  אמר "ולא 

להבין  מ"ד)ויש  פכ"ב כלים אחרונה, משנה באמת(ראה מדוע ,

שמצינו כפי השאול, משכב  ולא  הגזול , משכב  רק נתמעט

– משלכם  לכם .. "ולקחתם להיות: שצריך ללולב  בנוגע 

את  הגזול"le`ydלהוציא ס"א)ואת תרמט סי' אדה"ז ?(שו"ע

מקפיד  אדם  "אין  השאול שבמשכב  ביאר  למלך' וה 'משנה 

הרי ממנו כשנגזל כן  שאין מה כשלו ", וחשיב  כלי דריסת  על 

ענין "מה  מובן לא  ועדיין  הגזלן . של  זה  ואין מקפיד, הוא 

על  מקפיד אינו  הבעלים אם  גם  הרי – לכאן " הקפידא 
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לטמא אמור  ואינו השואל של  משכב  זה  אין  עדיין השימוש ,

בלולב)! (כמו  מיעטה  התורה  כי

מטמא שהזב  ההלכה פי על  אחרונה ' ה'משנה  ומבאר 

מיוחד  שאינו  כלי אבל למשכב , המיוחד  כלי  רק  במדרס 

ונעשה עמוד [לזב ] לו אומרים  "שהרי נטמא  אינו  לשכיבה,

ה"ח)מלאכתנו" פ"ז ומושב משכב מטמאי לומר(הל' יש  כן  ואם  .

משכב רק  למעט באה  הגזול' ולא  – 'משכבו חז "ל שדרשת 

כיון אלא  לשכיבה , מיוחד עצמו המשכב  כאשר  הגזול,

לו "אומרים וכאילו  הזב דריסת על מקפידים  שהבעלים 

הבעלים שאין השאול במשכב  אבל  נטמא . אינו  עמוד...",

לו "אומרים  הבעלים  שאין  ונמצא  הכלי דריסת  על  מקפידים 

מטמא . - עמוד..."

ה'תשע"ט  ניסן כ"א שישי יום טומאה  לענין ו'אחוריו' הכלי 'תוך'

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÁÎ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰...ïîLå ïéé úBcî ïëå§¥¦©¦¨¤¤
eàîèð ,ïúö÷î ìò ïé÷Lî eìôð íà àlà ;CBúå íéøBçà ïäì ïéà¥¨¤£©¦¨¤¨¦¨§©§¦©¦§¨¨¦§§

.íéãâaä Bîk ïlkª¨§©§¨¦
ג)שנינו כה, יש(כלים – יין של ומשמרת  ושמן ... יין "מדות 

משקים נגעו כלומר, מאיר ". רבי  דברי  ותוך , אחוריים  להן

– באחוריו נגעו  אם  אבל כולו, נטמא – הכלי בתוך טמאים 

להם אין אומר יהודה ורבי טהור. ותוכו טמאים אחוריו 

– בכלי מקום  בכל שנגעו טמאים  ומשקים  ו 'תוך', 'אחוריים '

טמאים משקים  נגעו שמעון , רבי ולדעת כולו . הכלי נטמא 

מה  - הכלי ilkdבאחורי  jezay טהור מאיר)– ilkdאבל(כרבי
envr. טמא –

שכלים יהודה  כרבי  הרמב "ם  פסק מדוע  הראב"ד: והקשה 

שמעון ורבי מאיר  רבי הרי ותוך, אחוריים להם  אין  אלו

כרבים הלכה  ורבים ויחיד  ותוך, אחוריים  להם שיש  סוברים 

א) ט, ?(ברכות

אין אלו  שכלים  הרמב "ם  דברי  משנה': ה 'כסף ומבאר 

נטמאו מקצתם  על משקים  נפלו ואם ו'תוך ' 'אחוריים ' להם

סובר ובזה  נטמא , שכולו עצמו הכלי טומאת  לענין הם  כולם ,

שבתוכו מה  אבל  נטמא , הכלי  שכל יהודה כרבי שמעון רבי 

יהודה  רב כדעת  שלא  נטמא, עליו)לא  שחולקים הרבים כדעת .(אלא

טהרות' א)וב'סדרי ריט, הרמב"ם (כלים כך: על בפירוש (תמה 

שם) כלים טמאיםהמשניות משקים  בנפלו  המחלוקת את  מפרש 

ותוכו אחוריו  נטמאו  מאיר רבי שלדעת אלו, כלים  אחורי על 

רק להטביל וצריך עצמו  הכלי והן  שבתוכו  מה  הן נטמא, לא 

מה וכל הכלי  כל  נטמא  יהודה  רבי  לדעת  אחוריו, את 

הכלי שבתוך מה  – ביניהם מכריע שמעון  רבי  ואילו  שבתוכו,

נטמא  מאיר)לא  כולו(כרבי נטמא  עצמו  יהודה)והכלי  .(כרבי

- הרמב "ם  dcedi"ומסיים  iaxk dkld"סובר כן ואם  .

נגד  יחיד  דעת זו  והרי נטמא , הכלי  שבתוך מה שגם  הרמב "ם

שמעון ! ורבי מאיר רבי  דעת

ומיישב :

ואחד  חלוקים  שנים  מוצא  שאתה  מקום  "כל  הוא כלל

המכריע " כדברי הלכה  - ב)מכריע  לט, בגמרא(שבת אמרו אך

א) כא, הר "ח (פסחים ופירש  מכרעת". שלישית הכרעת  "אין :

גאון) האי רב והשלישי(בשם חלוקים  שנים כאשר  היא  שהכרעה 

והלכה מכריע ואחד שנים  "שנמצאו מהם כאחד מכריע

– זה  כדברי וחצי זה  כדברי חצי  שאומר  בזמן  אבל כרבים,

רבי דעת הרי ובענייננו , שלישית ". דעה אלא  מכריע  זה  אין 

יהודה ורבי מאיר רבי ומחלוקת שלישית , דעה היא  שמעון 

יהודה ורבי מאיר רבי ובמחלוקת  ויחיד, יחיד מחלוקת  היא 

יהודה  כרבי  הלכה  ב)– מו, .(עירובין

ה'תשע"ט  ניסן כ"ב קודש שבת חציצה? נחשבת בשן סתימה האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰:íãàa ïéööBç elà¥§¦§¨¨
éab ìòL Láé íñå ,äknä éab ìòL ãìâå ,ïéòì õeçL óeìôì¦§¤¨©¦§¤¤¤©©¥©©¨§©¨¥¤©©¥

.äéìòL äièøäå ,äknä©©¨§¨§¦¨¤¨¤¨
קטן חלק רק  מכסים  שהם  למרות חציצה  נחשבים  אלו  כל

לעיל  וכאמור  בהם , רוצה אינו  שהאדם  משום  (פ"א מהגוף,

אףהי"ב) חוצץ לרצונו , שלא  האדם גוף  על  הנמצא דבר ,

גופו. במיעוט

האדם המכה  גבי  שעל ברטייה  הרי  השאלה : ונשאלת 

חוצצת ? היא  ומדוע  שתישאר , מעוניין

כדי ברטייה מעונין הוא  הנוכחי במצב  אמנם שביארו : ויש 

והיה לרצונו  אינה  המכה  עצם  הרי  אך המכה, את  שתרפא 

ונמצא לרטייה , יצטרך ולא מלכתחילה תהא  שלא  מעדיף

חוצצת  היא  ולכן לרצונו  שם נמצאת  אינה  חלקת שהרטייה  (ראה

יב) אות קכ, כלל אדם בינת – אדם חכמת ל. יו"ד .יואב

מאחר חציצה, נחשבת בשן  קבועה  סתימה  גם  זה  ולפי 

בה מעוניין אינו  ומלכתחילה  רפואה  למטרת  אלא  באה  ואינה 

שם) אדם .(חכמת

סופר ' ה 'כתב צא)אך סי' אעפ"י(יו"ד חוצצת  שרטייה כתב 

עשויים שלעיתים משום בקיומה , מעוניין  כעת  שהאדם 

לתקנה , כדי  או  המכה  נרפאה  אם לראות  כדי אותה  להסיר

מעוניינת שהאשה  אעפ "י חציצה  נחשבת שטבעת  מצאנו  וכן 

אותה . מסירה  היא וכדומה  בצק  לישת שבשעת משום  בה ,

לעור המודבקת  מיוחדת בתחבושת  להתיר צידד  זה  ולפי 

ובכל  שמאחר מאליה , שתיפול עד כלל אותה  מסירים  שאין 

איננה להסירה , עומדים  אין הגוף  על הימצאותה  תקופת 

חוצצת .

צדק' ה 'צמח  ה)אך  קנח, בדעתו(יו"ד שאין דבר  רק  כי כתב 

כחציצהmlerlלהסירו נחשבת  רטייה ולכן חוצץ, איננו 

להקל  אין זה  ולפי  המכה . כשתתרפא  להסירה עתידים  שהרי 

סתימת אך  שתיפול, עד אותה  מסירים שאין בתחבושת  אפילו

להישאר עתידה  השן  שהרי  חציצה, מהווה  אינה קבועה  שן

בקביעות . שם 



קט milk zekld - dxdh xtq - oqip f"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyoqip a"kÎf"h -h"ryz

ה'תשע"ט  ניסן ט"ז ראשון יום

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦
עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨

כלי.1) משבריהם ועשה שנשברו ועצם ועור עץ כלי יבאר
שבללו  טמא ברזל הישנה. לטומאתם מתכות כלי חזרת ודין
אם  ונשברו שנטמאו זכוכית כלי ודין וכו'. טהור ברזל עם
כל  ודין טומאה. מקבלים אם ושבריהם הכלים. בכל טהרו

מקבלים. ושאין טומאה המקבלים זכוכית כלי

.‡ıÚ ÈÏk2e¯‰Ë - e¯aLpL ÌˆÚ ÈÏÎe ¯BÚ ÈÏÎe ¿≈≈¿≈¿≈∆∆∆ƒ¿¿»¬
ÈÏk ‰OÚÂ ¯ÊÁ .Ô˙‡ÓhÓ3˙‡ ıawL B‡ Ì‰È¯·MÓ ƒÀ¿»»»«¿»»¿ƒƒƒ¿≈∆∆ƒ≈∆

‰È¯·L¯‡Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ Ô ƒ¿≈∆¿»»≈∆≈ƒ¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿»
Ì„wÓ e‡ÓË ‡lL ÌÈ¯B‰h‰ ÌÈÏk‰4ÔÈÏa˜Ó Ô‰L , «≈ƒ«¿ƒ∆…ƒ¿¿ƒ…∆∆≈¿«¿ƒ
˙BÎzÓ ÈÏk ÔÎÂ .‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË5¯Á‡ e¯aLpL À¿»ƒ»¿«»¿≈¿≈«»∆ƒ¿¿««

ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ ÔÎÈz‰ .e¯‰Ë - e‡ÓËpL∆ƒ¿¿»¬ƒƒ»¿»«¿»»≈∆≈ƒ
ÌÈ¯Á‡6˙BÎzÓ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ e¯ÊÁ - ¬≈ƒ»¿«À¿»«¿»»¿≈ƒ¿≈«»

‰¯eÓ‚ ‰¯‰Ë7ÌÈÓÏL Ì‰Lk ‰Â˜Óa ÌÏÈaËiL „Ú8 »√»¿»«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿∆¿∆≈¿≈ƒ
.ÌÈ¯e·L e¯‡MÈ B‡ƒ»¬¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

xfg oz`nehn exdh exaypy mvr ilke xer ilke ur ilk"
."mixedh milkd .. mdixayn ilk dyre

ואחד  אחד כל על רומזים עצם וכלי עור כלי עץ, כלי
מציאות  שאינו ועור השדה", עץ האדם "כי - עץ מישראל,
ש"אני  יהודי על מרמז עליו, ומגן לבשר טפל אלא לעצמו
של  עצמיותו על מרמז ועצם קוני", את לשמש נבראתי

נחלתו". חבל יעקב עמו ה' "חלק - יהודי
שירד  אלא לאלוקות, כלי שהוא כיהודי כלים הם וכולם
אצלו  להיות יכול זה ובגלל וכו' הרע יצר לו ויש לעוה"ז
"לב  ענין שהוא הכלי שבירת לזה והעצה הטהרה. היפך
אין  אמנם מטומאתן". "טהרו ואז התשובה עבודת - נשבר"
צריכים  הקדושה ענייני וכל שבור, להשאר צריך הכלי
להיות  צריך האדם גם וכך ומלאים, שלמים בכלים להיות
רויחא. ומזונא חיי בני - הגשמיים בענייניו גם שלם כלי
חוזר  משבריהם" כלי ועשה "חזר השבירה: אחרי ולכן
שהיה  ממה יותר נעלה ובאופן שלם כלי להיות והופך
מקודם. נטמאו שלא הטהורים כלים כשאר השבירה קודם
(gk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

א.2) משנה טו ופרק א משנה ב פרק שהיה 3)כלים כמו
שבירתו. ואינה 4)לפני לחלוטין פקעה הישנה הטומאה

בלבד 5)חוזרת. טהרו" "נשברו לדין נמשכת "וכן" המלה
כלי". ועשה "חזר לדין כדוגמת 6)ולא שלא אפילו

שנשברו. לעולמים,7)הכלים חוזרת שאינה מוחלטת,

חדשים. כלים ועשיית היתוך ידי על טבילת 8)אפילו
אינה אין השברים טהורים שהם מפני הטומאה, חזרת מונעת

גורעת. ולא מוסיפה טבילתם

.·È¯·cÓ - ‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ ˙BÎzÓ ÈÏk ˙¯ÊÁÂ«¬»«¿≈«»¿À¿»»«¿»»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ9e¯ÊÁiL ˙BÎzÓ ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‰Ó ÈtÓe . ¿ƒƒ¿≈»»¿«¿≈«»∆«¿¿

ÈÏk BÏ ‡ÓhÈ ‡nL ‰¯Êb ?‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ¿À¿»»«¿»»¿≈»∆»ƒ»≈¿ƒ
¯Ó‡È Ì‡ .ÌBia Ba ¯Á‡ ÈÏk epnÓ ‰OÚÈÂ epÎÈzÈÂ¿«ƒ∆¿«¬∆ƒ∆¿ƒ«≈«ƒ…«
‰¯È·M‰ :¯ÓBÏ ‡B·È ,‰¯Bz ÔÈ„k ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿ƒ»»««¿ƒ»
¯aL Ì‡L ÌLk ;˙¯‰ËÓ ‰ÏÈ·h‰Â ˙¯‰ËÓ¿«∆∆¿«¿ƒ»¿«∆∆¿≈∆ƒƒ¿«
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰È‰Lk ÈÏk epnÓ ‰OÚÂ BÎÈz‰Â¿ƒƒ¿»»ƒ∆¿ƒ¿∆»»¬≈»

ÌBia Ba10‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏÈaË‰ Ì‡ Ck , «»ƒƒ¿ƒ««ƒ∆
¯ÓBÏ e‡B·ÈÂ ,ÌBia Ba ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰È‰Lk¿∆»»¬≈»«¿»«
LLÁ‰ ‰Ê ÈtÓ .LÓL ·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L∆≈«≈ƒ¿ƒƒ∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆«¬»

Ì‰ÈÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb11. »¿À¿»¬≈∆

חכמים.9) שמש.10)גזירת הערב שם.11)לפני כרבא
לה", עולה יומה בת טבילה יאמרו "שמא רבא: [לשון
שנטמא  ביום בכלי שמשתמשים הרואה שם, רש"י ומפרש
בו  ומשתמשים שהטבילוהו יחשוב שהתיכוהו יודע ואינו
כאן]. כאמור פירש במשנתנו רבינו אולם שמש. הערב לפני
שעשתה  המלכה בשלומציון מעשה אמרו: שם בגמרא
לצורף  ונתנתן ושברתם הכלים כל ונטמאו לבנה משתה
יחזרו  חכמים ואמרו חדשים כלים מהן ועשה וריתכן

ישנה. לטומאתן

.‚B‡ ˙Óa ‡ÓËpL ÈÏk „Á‡12˙B‡Óh‰ ¯‡La13, ∆»¿ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»«À¿
.ÏÈaËiL „Ú ‰LÈ‰ B˙‡ÓËÏ ¯ÊÁ - BÎÈz‰ Ì‡ƒƒƒ»«¿À¿»«¿»»«∆«¿ƒ

ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓË14BÎÈz‰ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»¿≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿««»ƒƒ
- BÏÈaË‰Â ÈÚÈ·Ma ÂÈÏÚ ‰f‰Â ¯Á‡ ÈÏk e‰‡OÚÂ«¬»»¿ƒ«≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙Ù¯ËˆÓ Cez‰ Ì„wL ‰Èf‰ ÔÈ‡Â ,‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿≈«»»∆…∆ƒƒ¿»∆∆
ÂÈÏÚ ‰fiL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â .Cez‰ ¯Á‡L ‰‡f‰Ï¿«»»∆««ƒ¿≈»√»«∆«∆»»
B‡ ,‰¯È·L Ì„˜ ÈÏk ‡e‰Lk ÏÈaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ…∆¿ƒ»
epÎÈziL ¯Á‡ ÏÈaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰fÈ15. «∆»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ««∆«ƒ∆

ובין.12) ... טומאת 13)בין על אלא גזרו שלא כחכמים,
אדומה  פרה אפר מי הזאת תיבטל שלא כדי בלבד, מת
שבעה  לחכות ירצה לא במת שנטמאו הכלים בעל כי בכלים,
ולהתיכם  לשוברם ויעדיף פעמיים ולהזות ולטרוח ימים
שאינן  טומאות בשאר אינו זה וחשש חדשים, כלים ולעשות

הזאה. מי 14)צריכות עליו להזות צריך במת שנטמא כלי
השביעי. וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה פרה אפר

המהותכים 15) השברים את וטבל הזה שאם משמע, מלשונו
י"ד  פרק (שם למשנה בביאורו בפירוש כתב וכן ניטהרו. -
וזה  הנתך, על או הכלי על ושביעי שלישי הזאת ויצטרך ז):
כשהם  במקווה "שיטבילם א: בהלכה לדבריו מנוגד
כלים  ויעשה שיתיכנו עד כאן שכוונתו ונראה שלמים".
(שם  במשנה יהושע רבי של ללשונו יתאים וזה חדשים
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המלה  תתפרש וכן שלמים" אלא מיטהרין "אין ז) משנה
למעלה. שהבאנו "נתך"

.„¯B‰Ë ÏÊ¯a ÌÚ BÏÏaL ‡ÓË ÏÊ¯a16ÔÓ ·¯ Ì‡ : «¿∆»≈∆¿»ƒ«¿∆»ƒ…ƒ
‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë - ¯B‰h‰ ÔÓ ·¯ Ì‡Â ;‡ÓË - ‡Óh‰«»≈»≈¿ƒ…ƒ«»»∆¡»

‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ17ËÈË ÔÎÂ .18ÌÈÏÏ‚a BÏÏaL19Û¯OÂ ¿∆¡»»≈¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ¿»«
È¯‰ - ËÈh‰ ÔÓ ·¯ Ì‡ :ÈÏk e‰‡OÚÂ ÔL·Îa Ïk‰«…¿ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¬≈
ÔÓ ·¯ Ì‡Â ;Ò¯Á ÈÏk ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ∆∆¿ƒ…ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÌÈÏÏb‰«¿»ƒ≈¿«≈À¿»

כלי.16) מהם ועשה יחד שהברזל 17)התיכם פי על אף
טומאה  חכמים גזרו התכתו, ידי על התורה מן נטהר הטמא

למחצה. מחצה על גם שרוף 18)ישנה מטיט העשוי כלי
טומאה. ומקבל חרס כלי הוא בהמה.19)בכבשן צפיעי

מקבלים  אינם גללים שכלי ו), הלכה א (פרק למעלה נתבאר
טומאה.

.‰ÔÎ‡L ÔÈ¯B‰h‰ ˙BÎzÓ ÈÏk20C‡a21- ‡ÓË ¿≈«»«¿ƒ∆¬»»«¬»»≈
È¯‰ - ‡Óh‰ C‡‰ ÔÓ ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¬»»∆≈ƒƒ»¬»«»≈¬≈

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰22. ≈¿ƒ

אותם.20) ציפוי.21)ציפה למלאכת מתוקנת מתכת
"טהורין"22) כתוב ברישא הגירסא: מוחלפת בתוספתא

לגירסת  כאן רבינו דברי את להתאים ויש "טמאין", ובסיפא
לשיטת  טהורים הם - אנכם הדברים: וביאור התוספתא.
ובסיפא  טומאה. מקבלים אינם מצופים שכלים רבינו,
ולא  לציפוי עומדת שבעיקרה שמתכת התוספתא, מלמדת
עשה  אם הישנה לטומאתה חוזרת כן גם כלים, ממנה לעשות

כלי. ממנה

.ÂBtLÚ ‰OÚÂ ¯B‰h‰ ÏÊ¯a‰ ÔÓ e‰‡OÚL Ìc¯À̃¿…∆¬»»ƒ««¿∆«»¿»»»¿
¯B‰h‰ ÔÓ BtLÚ ‰OÚ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡Óh‰ ÔÓƒ«»≈¬≈∆»≈»»»¿ƒ«»
CÏB‰ Ïk‰L .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‡Óh‰ ÔÓ Ìc¯w‰Â¿«À¿…ƒ«»≈¬≈∆»∆«…≈

.‰Î‡Ïn‰ ‰OBÚ ¯Á‡««∆«¿»»

.ÊBÓÒÁL ¯B‰Ë Ìc¯˜23¯B‰Ë - ‡ÓË ÏÊ¯·a24. À¿…»∆¬»¿«¿∆»≈»

(=פלדה).23) קשה בברזל חודו את דק 24)ציפה ציפוי
הכלי. לגבי בטל זה

.ÁÔB˙È˜25¯B‰h‰ ÔÓ ÂÈÏeLÂ ‡Óh‰ ÔÓ e‰‡OÚL ƒ∆¬»»ƒ«»≈¿»ƒ«»
- ‡Óh‰ ÔÓ ÂÈÏeLÂ ¯B‰h‰ ÔÓ e‰‡OÚ .¯B‰Ë -»¬»»ƒ«»¿»ƒ«»≈

Ïa˜Ó‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰L .‡ÓË26‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰27. »≈∆«…≈«««¿«≈»∆¿»»

גדולה.25) העיקריים.26)כוס המקבלים הם השוליים
הקיבול.27) מלאכת

.ËÈ¯·cÓ ‡È‰L ‰‡ÓËa ‡ÓËpL ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆ƒ¿»¿À¿»∆ƒƒƒ¿≈
,da ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Úa ‡ÓËpL ÔB‚k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿∆ƒ¿»«¬»»»¿«≈»
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ÈÏk epnÓ ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ BÎÈz‰Â ¯aLÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ«≈¬≈∆

.¯ÊÁ ‡Ï B‡ ‰LÈ‰ B˙‡ÓËÏ ¯ÊÁ Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒ»«¿À¿»«¿»»…»«

.ÈÏÎk e¯‰Ë - e¯aLÂ e‡ÓËpL ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¬¿»
- ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ÔÎÈz‰ elÙ‡Â .ÌÈÏk‰«≈ƒ«¬ƒƒƒ»¿»»≈∆≈ƒ¬≈ƒ

Ì˙‡ÓË ¯wÚL ÈÙÏ ;‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ ÌÈ¯ÊBÁ ÌÈ‡≈»¿ƒ«À¿»«¿»»¿ƒ∆ƒ«À¿»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ28Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,e¯‡aL BÓk , ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿…»¿¬≈∆

ÏÚ Û‡ ,e¯aLpL ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÔÎÂ .‰LÈ ‰‡ÓËa¿À¿»¿»»¿≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿««
ÌÈÏk Ô‰È¯·ML Èt29ÏÈ‡B‰ ,LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯e ƒ∆ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈÏk È¯·L Ì‰Â30ÈÙÏ , ¿≈ƒ¿≈≈ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ
Ò¯Á ÈÏÎÏ ÔÈÓBc ÔÈ‡L31ÏL ‰¯Ú˜ ?„ˆÈk . ∆≈»ƒƒ¿≈∆∆≈«¿»»∆

ÌÈÏeL ÔÈ˜˙‰Â ‰¯aLpL ˙ÈÎeÎÊ32ÔÈ‡ - LÈÓL˙Ï ¿ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÌÈÏeM‰.‰¯Ú˜k ««ƒ¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»

ÌÒ¯˜ Ì‡Â33ÔÈÙBLa BÙLÂ ¯·M‰ ÌB˜Ó ˙‡34- ¿ƒƒ¿≈∆¿«∆∆¿»¿ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰35. ¬≈¿«∆∆À¿»

חכמים,28) גזירת היא זכוכית כלי טומאת עיקר כלומר,
מן  טומאה מקבלים אינם במת או בשרץ נגעו אם שאפילו
ההבדל  את להסביר רבינו התכוון "שעיקר" באמרו התורה.
עיקר  מתכת שכלי ואומר זו, ובין הקודמת ההלכה בין
כשנטמאו  המדובר שכאן אלא התורה, מן היא טומאתם
טומאה  על חכמים בהם שגזרו אפשר ולפיכך דרבנן בטומאה
התוספות  גם הסבירו (וכן זכוכית בכלי כן שאין מה ישנה,
דיבור  א טז, ושבת תיבעי המתחיל דיבור שם זרה עבודה

בטומאה). כמו 29)המתחיל בהם להשתמש שאפשר
נשאר  ממנו וחלק דופנו שנשבר כד כגון שלמים, בכלים
שבירתו. שלפני כשיעורו לא אמנם משקין, לקבל הוא וראוי

חרס.30) כלי כדין להשתמש 31)שלא אדם של דרכו אין
לפצוע  ועלול חד השבר שמקום משום שבור זכוכית בכלי

בו. האוחזת היד שפה 32)את שלהם בשוליים המדובר
בבית  להשתמש אפשר פיו על הכלי את וכשהופכים סביב

שלהם. שבמקום 33)הקיבול הגבשושיות את הוריד
דקה.34)השבר. בפצירה שאפשר 35)החליקו מפני

פציעה.להשתמש סכנת ללא בשוליים

.‡È˙ÈÁBÏˆ36- ‰Èt ÏhpL ˙Á‡ „Èa ˙Ïhp‰ ‰pË˜ ¿ƒ¿«»«ƒ∆∆¿»««∆ƒ«ƒ»
‡l‡ dÎB˙Ï „i‰ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ«»¿»∆»

‰pnÓ ˜ˆBÈ37ÏhpL ÌÈ„È ÈzLa ˙Ïhp‰ ‰ÏB„b Ï·‡ . ≈ƒ∆»¬»¿»«ƒ∆∆ƒ¿≈»«ƒ∆ƒ«
‰ÚLa „ia ˙Ï·BÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë - ‰Ètƒ»¿»ƒ¿≈∆ƒ∆∆«»¿»»

ÔBËÈÏt ÏL ˙ÈÁBÏˆ ÔÎÂ .dÎB˙Ï B„È ÒÈÎnL38Û‡ , ∆«¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ∆«¿»«
ÈtÓ ,‰¯B‰Ë - ‰Èt Ïh Ì‡ ,‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«»ƒƒ«ƒ»¿»ƒ¿≈
.dÎBzÓ ÌOa‰ ‡ÈˆBnL ‰ÚLa BÚaˆ‡a ˙Ï·BÁL∆∆∆¿∆¿»¿»»∆ƒ«…∆ƒ»

פציעה.ואפש 37)בקבוק.36) חשש ללא בה להשתמש ר
להוציאו 38) וצריך מעצמו נשפך ואינו סמיך בושם מין

באצבע.

.·È,ÌÈÏk Ô‰ ÔÈ„Ú - Ô‰Èt ÏhpL ÔÈÏB„b‰ ÌÈÈ‚Ï¿ƒƒ«¿ƒ∆ƒ«ƒ∆¬«ƒ≈≈ƒ
ÌÈL·ÎÏ ‡e‰ ÌÈ˜˙nL ÈtÓ39. ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

שם 39) נשארים והם ופירות ירקות לכבוש בהם משתמש
טיפול. כל ללא רב זמן

.‚ÈÒBk40Ba¯ ÌbÙpL41LÈÏL Ba ÌbÙ .¯B‰Ë - ∆ƒ¿«À»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰Ë - B‰·b ·¯a BÙw‰42ıÚ·a ÔÈa ,BÓ˙Òe ·w . ∆≈¿…»¿»ƒ«¿»≈¿««

ÔÈa ,e·wpL ˙ÈÁBÏv‰Â ÒBk‰Â .¯B‰Ë - ˙ÙÊa ÔÈa≈¿∆∆»¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿≈
.ÔÈ¯B‰Ë - ‰hÓlÓ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»≈ƒ¿«»¿ƒ
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קיי milk zekld - dxdh xtq - oqip f"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זכוכית.40) השפה.41)של היקף אדם 42)רוב אין
שכזה. פגום בכלי משתמש

.„ÈÈeÁÓz‰43- ‰ÏÚÓÏÓ :e·wpL ‰¯Úw‰Â ««¿¿«¿»»∆ƒ¿ƒ¿«¿»
ÔÈ‡ÓË44ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :e˜cÒ .ÔÈ¯B‰Ë - ‰hÓlÓ , ¿≈ƒƒ¿«»¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ

ÏÔÈBvk ÔÈnÁ‰ ˙‡ Ïa˜45- Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ‡ÓË - ¿«≈∆««ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

גדולה.43) בחלק 44)קערה להשתמש אפשר שהרי
חמים 45)השלם. לתוכו ונותנים בכלי ביקוע יש אם

מקבל  אינו ולכן מתפוצץ הוא ולפעמים הסדק מתרחב
חמים. לקבל וראוי חזק או עבה הכלי כן אם אלא טומאה,

.ÂËÔÈÎe˙Á‰ ˙BÒBk‰46Ì‰È˙B˙ÙOL Èt ÏÚ Û‡ , ««¬ƒ««ƒ∆ƒ¿≈∆
ÔÈÎ¯BÒ47‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó - ‰t‰ ˙‡48. ¿ƒ∆«∆¿«¿ƒÀ¿»

כך.46) כל חלקה ואינה חתוכה קצת.47)השפה מסרטים
ממשית.48) חבלה גורמות שאינן מפני לשימוש, הן ראויות

.ÊËÒk¯Ù‡‰49BÓk ‡e‰ È¯‰L ,¯B‰Ë - ˙ÈÎeÎÊ ÏL »¬«¿≈∆¿ƒ»∆¬≈¿
.Ïa˜Ó BÈ‡L ıÁÓ««∆≈¿«≈

מלמטה.49) וצר מלמעלה רחב גדול משפך

.ÊÈ‰‡¯ÓÏ d˙B‡ ÔÈOBÚL ˙ÈÎeÎÊ50ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë - ¿ƒ∆ƒ»¿«¿»»««
˙Ïa˜Ó ‡È‰L Èt51.‰Ïa˜Ï ˙ÈOÚ ‡lL ÈÙÏ , ƒ∆ƒ¿«∆∆¿ƒ∆…«¬≈¿«»»

Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜Ó ‡e‰L ˙ÈÎeÎÊ ÏL „Â¯z‰««¿»∆¿ƒ∆¿«≈««ƒ
Bcˆ ÏÚ Ct‰ ÔÁÏM‰ ÏÚ BÁÈpnLkL52Ïa˜Ó BÈ‡Â ∆¿∆«ƒ««À¿»∆¿««ƒ¿≈¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈À¿»

כך.50) לשם מלכתחילה לגמרי 51)נעשתה שטוחה אינה
לתוכה. שנותנים מה מקבלת והיא שקערורה, בה יש אלא

עגול.52) שהוא מפני

.ÁÈ‰‡¯Ó B‡OÚL ˙ÈÎeÎÊ ÏL ÈeÁÓz53Ïa˜Ó - «¿∆¿ƒ∆¬»«¿»¿«≈
‰‡ÓË54eÈ‰iL È„k ‰‡¯ÓÏ e‰‡OÚ ‰lÁzÓ Ì‡Â . À¿»¿ƒƒ¿ƒ»¬»»¿«¿»¿≈∆ƒ¿

ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈ‡¯ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈ¯·„55‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ∆«ƒƒƒ¿ƒ≈¬»¬≈∆
„Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÏÎÂ .¯B‰Ë»¿»¿≈¿ƒ≈¿«¿ƒÀ¿»«

.ÌÈÏk‰ ÏÎk ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿»«≈ƒ

בו 53) להשתמש ייחדו ואחרֿכך לתבשיל נעשה מתחילה
שינוי 54)כבמראה. עשה לא שהרי כלי, מתורת יצא לא

קבלת  מידי יוצא אינו טומאה המקבל ודבר ממש בגופו
מחשבה. ידי על "אספקלריא"55)טומאה כתוב במשנה

מעוגל  ששיטחה ומפני שקופה זכוכית שם: מפרש ורבינו
מוקטנת  או מוגדלת בתבנית שמאחריה הדברים את רואים
הצובאות  למראות דומה זו מראה ואין במקומם, ושלא

המחזירו  ב) לח, שהיא.(שמות כמו התמונה את ת

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בכל 1) והטהור הכלים, בכל טהור חרס בכלי שהטמא יבאר

כלים  מטמא חרס כלי אם ודין חרס. בכלי טמא הכלים
שנגע  חרס כלי הכלים. בתוך משקין היו ואם מאוירו
הטומאה  על שכפאו חרס כלי מאחוריו. טמאים במשקין
כלי  וכפה בתוכה מונח השרץ שהיה גומא בארץ. המונחת
כירה, של בעין תנור, של בעין שנמצא השרץ עליה. חרס

לפנים  זו שפיות שלוש לו שהיו חרס כלי כופח. של בעין
ושרץ  שוות ושפתותיהם זה בתוך זה אילפסים וכו'. מזו
לא  להזייה, ולא לטומאה חיבור הנקרא וכו'. בעליון

ולזה. לזה או להזייה ולא לטומאה

.‡Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿«»¿∆≈¿ƒ∆∆
B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó2·f‰ Ëq‰a B‡3Ïk ¯‡Le ; ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ¿∆≈«»¿»»

‰ÒÎ Ì‡Â ,e‡ÓË - ‰‡Óh‰ Ô‰a ‰Ú‚pL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»¿»»∆«À¿»ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿»
.ÔÈ¯B‰Ë Ì‰ È¯‰ - Ô‰a ‰Ú‚ ‡ÏÂ Ô¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓËÀ¿»«¬ƒ»¿…»¿»»∆¬≈≈¿ƒ

‡ˆÓ4ÌÈÏka ¯B‰Ë - Ò¯Á ÈÏÎa ‡Óh‰5‡Óh‰Â , ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ∆∆»«≈ƒ¿«»≈
ÈÏk ÔÈ‡L ÔÈpÓe .Ò¯Á ÈÏÎa ¯B‰Ë - ÌÈÏk‰ ÏÎa¿»«≈ƒ»ƒ¿ƒ∆∆ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
O¯Á ÈÏÎe :¯Ó‡pL ?B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó Ò¯Á∆∆ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡e‰ BÎBzÓ - ¯ÓB‚Â BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡¬∆ƒ…≈∆∆¿≈ƒ

ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡Ï ,‡nË˙Ó6. ƒ¿«≈…≈¬»

בדופן 2) נגעה לא ואפילו הכלי, לתוך הטומאה נכנסה אם
אוירו.3)הכלי. את גם הזיז שהרי ממקומו, הזב הזיזו אם

ב.4) כד האחרים.5)חולין הכלים זו 6)בכל דרשה
בחולין  ה"ה. ז פרשתא שמיני פרשת כהנים' ב'תורת נאמרה
כלי  "וכל טו): יט, (במדבר הכתוב מן זה דין למדו א כה,
יותר  שהיא כהנים' ה'תורת דרשת העדיף ורבינו פתוח",

פשוטה.

.·ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ Ck ,B¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙nL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿«≈≈¬ƒ»¿«≈√»ƒ
eÒÎÂ ‡ÓËpL Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .B¯ÈÂ‡Ó ÔÈ˜LÓe«¿ƒ≈¬ƒ≈«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿¿
- Ba eÚ‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ÈÂ‡Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¿ƒ«¬ƒ««ƒ∆…»¿
‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ;ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰7. ¬≈≈¿≈ƒ∆∆¡«…¬∆¿ƒ¿»
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ ¯‡L Ï·‡¬»¿»«≈ƒ«¿≈ƒ≈»¿«¿ƒ√»ƒ

.Ô‰a eÚbiL „Ú ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«∆ƒ¿»∆

חרס,7) כלי על העידה "התורה יונתן ר' מבאר שם בחולין
הנמצא  שכל אמרה, התורה פירוש, חרדל". מלא ואפילו
שרק  כחרדל, קטנים גרעינים אפילו נטמא, - טמא חרס בכלי

בכלי. נוגע מהם קטן חלק

.‚Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡8B¯ÈÂ‡Ó ÌÈÏk ‡nËÓ9ÈÏk ÔÈa , ≈¿ƒ∆∆¿«≈≈ƒ≈¬ƒ≈¿≈
eÈ‰L ÏB„b Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .ÌÈÏk ¯‡L ÔÈa Ò¯Á∆∆≈¿»≈ƒ≈«¿ƒ∆∆»∆»
ÏÎÂ ‡ÓË ‡e‰ - B¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ÌÈÏk BÎB˙a¿≈ƒ¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ»≈¿»
BÎB˙aL ÌÈÏka ÔÈ˜LÓ eÈ‰ .ÔÈ¯B‰Ë BÎB˙aL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿¿ƒ»«¿ƒ«≈ƒ∆¿
˙‡ ÔÈ‡nËÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ,B¯ÈÂ‡Ó ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓË -ƒ¿¿««¿ƒ≈¬ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ∆

ÌÈÏk‰10¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰Â .11EÈ‡nËÓ :12,Èe‡nË ‡Ï «≈ƒ«¬≈∆≈¿«¿∆…ƒ¿ƒ
.È˙‡nË ‰z‡Â¿«»ƒ≈«ƒ

מ"ד.8) פ"ח פ"ט 9)כלים שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מיטמאים  הכלים אף לחשוב) (אפשר יכול דרשו: ה"א,
"כל  שנאמר (אחר "האוכל" לומר: תלמוד חרס? כלי באויר
האוכל  מכל ואומר: הכתוב ממשיך יטמא", בתוכו אשר
כלים  ואין חרס, כלי באוויר מיטמאין אוכלים יאכל), אשר

חרס. כלי באויר שמשקין 10)מיטמאין חכמים גזרו
ה"ב). פ"ז הטומאות אבות הלכות (ראה כלים יטמאו

למשקין.11) אומר אותך.12)הכלי שטימא הכלי

.„Ò¯Á ÈÏk13„·Ïa ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ¿ƒ∆∆∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿«
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ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡Lk ,ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË -14ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿¿¬»ƒ¿»»«≈ƒ«∆¿»ƒ
CBz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;CBz BÏ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»¬»ƒ≈

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ba eÚ‚Â15ÏkL ; ¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»∆…
ÔÈ‡nË˙Ó ÂÈ¯BÁ‡ ÔÈ‡ - Ò¯Á ÈÏÎa CBz BÏ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ∆∆≈¬»ƒ¿«¿ƒ

‡a ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÚ‚ .ÔÈ˜LÓaÒ¯Á ÈÏk È¯BÁ ¿«¿ƒ»¿√»ƒ«¿ƒ«¬≈¿ƒ∆∆
ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ‡Óh‰16„Á‡Â Ò¯Á ÈÏk „Á‡Â . «»≈¬≈≈¿≈ƒ¿∆»¿ƒ∆∆¿∆»

ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ ÏkL .‰Ê ¯·„a ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L¿»»«≈ƒ¿»»∆∆»«≈ƒ«¿≈ƒ
ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa ,Ô‰a ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÚ‚pL∆»¿√»ƒ«¿ƒ»∆≈ƒ»≈

.e‡ÓË - Ô‰È¯BÁ‡Ó≈¬≈∆ƒ¿¿

וה"ג,13) ה"ב הטומאות אבות מהלכות פ"ז ראה
שם. נטמא.14)ובהערותינו לא תוכו ב'תורת 15)אבל

"כל  גמליאל: רבן בשם אמרו ה"ד, ז פרשתא של כהנים'
חרס  כלי פירוש, אחוריים". לו אין חרס, בכלי תוך לו שאין
במשקין  כשנגע אפילו כלל, טומאה מקבל אינו תוך לו שאין

"מטמאים 16)טמאים. חרס שכלי אמרו, מ"א פ"ב בכלים
מאוירם  שנטמאו חרס שכלי רבינו, ומפרש מאחוריהם",
מפרש, שם [הר"ש מאחוריהם. בהם הנוגע את גם מטמאים
הכלי  ששולי כגון הכלי, שבאחורי קיבול לבית שהכוונה

מבחוץ]. שפה מוקפים

.‰e‰ÙkL B‡ B¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓË ‰ÒÎpL Ò¯Á ÈÏk „Á‡∆»¿ƒ∆∆∆ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ∆»»
‰ÈÏÚ Ï‰‡ ‰OÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ˙Ápn‰ ‰‡Óh‰ ÏÚ17, ««À¿»«À«««»»∆¿«¬»…∆»∆»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .BÎB˙a ‰‡Óh‰ È¯‰L18‰fL ,e„ÓÏ ∆¬≈«À¿»¿ƒƒ«¿»»¿∆∆
BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL19.ÌÈÏ‰‡‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - ∆∆¡«∆¿«∆»…»ƒ

ה"א.17) שם כהנים' משה 18)'תורת עד איש מפי איש
חרס".19)רבינו. כלי "וכל מן למדו שם כהנים' ב'תורת

.Â‡nb20Ò¯Á ÈÏk ‰ÙÎÂ dÎB˙a ÁpÓ ı¯M‰ ‰È‰L À»∆»»«∆∆À»¿»¿»»¿ƒ∆∆
„Ú - BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL ;‡ÓË ‡Ï - ‡nb‰ ÏÚ««À»…ƒ¿»∆∆¡«∆«

BÎB˙a ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚ ÒkzL21ı¯M‰ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ»≈«¿»∆À¿»¿¿ƒ»«∆∆
¯epz ÏL BzLÁÓ ‰hÓÏ ‡ˆÓpL22˙ÈÚ˜¯˜ ‡È‰L , ∆ƒ¿»¿«»ƒ¿À¿∆«∆ƒ«¿»ƒ

˙Ó ÂLÎÚÂ ,ÏÙ ÈÁ :¯ÓB‡ È‡L ;¯B‰Ë ¯epz‰ -««»∆¬ƒ≈«»«¿«¿»≈
BÊ ‡nb CB˙a23˙ÚaË B‡ ËÁÓ ˙‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»¿≈ƒƒ¿≈«««««

ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,BzLÁÓ ‰hÓÏ24 ¿«»ƒ¿À¿««ƒ∆»«≈ƒ«ƒ¿»ƒ
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ‡ÓË -25¯B‰Ë ¯epz‰ È¯‰ ,26È‡L ; ¿≈ƒ¿∆≈«¿¬≈««»∆¬ƒ

‰· ¯epz‰Â ,¯epz‰ ‡a ‡lL „Ú eÈ‰ ÌL :¯ÓB‡≈»»«∆…»««¿««ƒ¿»
ÔLca e‡ˆÓ .BÎB˙a eÏÙ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ27È¯‰ - ¬≈∆¿…»¿¿ƒ¿¿«∆∆¬≈
‰Ï˙È ‰Óa BÏ ÔÈ‡L ,‡ÓË ¯epz‰28e‡ˆÓ . ««»≈∆≈¿«ƒ¿∆ƒ¿¿

BzLÁa29¯epz ÏL30ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ Ï·‡ ÔÈ‡¯ ƒ¿À¿∆«ƒ¿ƒ¬»≈»¿ƒ
Ô‰a Ú‚B ‡e‰Â ˜ˆa‰ ˙‡ ‰ÙB‡ Ì‡ :B¯ÈÂ‡Ï31- «¬ƒƒ∆∆«»≈¿≈«»∆

- Â‡Ï Ì‡Â ;B¯ÈÂ‡ CB˙· eÈ‰ el‡k ¯epz‰ ‡ÓËƒ¿»««¿ƒ»¿¬ƒ¿ƒ»
˜ˆa ‰Ê È‡a .BzLÁpÓ ‰hÓÏ eÈ‰ el‡k ¯B‰Ë ¯epz‰««»¿ƒ»¿«»ƒ¿À¿¿≈∆»≈
‰L˜ ‡ÏÂ ¯˙BÈa C¯ BÈ‡L ,ÈBÈa‰ ˜ˆ·a ?e¯Ó‡32. »¿¿»≈«≈ƒ∆≈«¿≈¿…»∆

מ"ג.20) פ"ט למטה 21)כלים מונחת הטומאה וכאן
באווירה. ולא הכלי לו 22)מדופני שאין בתנור המדובר

עליו  עומד שהתנור והמקום הקרקע, על ועומד שוליים
תנור". של "נחושתו היה 23)נקרא הרי מת, נפל שאם

נפילה. בשעת התנור אם 24)באוויר יודעים אנו ואין

טמאים. או הטומאות 25)טהורים אבות מהלכות בפי"ג
והטבעת.26)הי"ג. המחט מן נטמא על 27)ולא המונח

התנור. לאויר 28)קרקעית נכנסו לא שמעולם לומר,
מ"א.29)התנור. ואינן 30)שם התנור, בקרקע תחובות

משטחו. למעלה לתוך 31)בולטות ונדחק רך, הוא הבצק
והטבעת. המחט שעל הזעירה בסדק 32)הגומא ונדחק

דק.

.Êı¯M‰33¯epz ÏL ÔÈÚa ‡ˆÓpL34a ,,‰¯Èk ÏL ÔÈÚ «∆∆∆ƒ¿»»«ƒ∆«»«ƒ∆ƒ»
˙ÈÓÈt‰ ‰ÙO‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,Átk ÏL ÔÈÚa»«ƒ∆À»ƒƒ¿»ƒ«»»«¿ƒƒ

ıeÁÏÂ35ÔÈÚ‰ ¯ÈÂ‡a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë -36- ¿«»¿≈ƒƒ¿»«¬ƒ»«ƒ
B‡ ‰¯Èk‰ B‡ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ÒÎ ‡Ï È¯‰L ;¯B‰Ë»∆¬≈…ƒ¿««¬ƒ«««ƒ»
elÙ‡Â .ÈeÏz ‡e‰ Ô‰È˙BÙ„ È·Ú ˙Áz ‡l‡ ,Átk‰«À»∆»««√ƒ»¿≈∆»«¬ƒ

ÔÈ¯B‰Ë - ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÌL ‰È‰37‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; »»»¿«ƒƒ«≈¿ƒ∆»ƒ≈»»
ÁÙË Á˙Bt ÔÈÚ‰ È·Úa38‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó È¯‰L , »√ƒ»«ƒ≈«∆«∆¬≈≈ƒ∆«À¿»

¯‡a˙pL BÓk ,¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï39.˙Ó ˙‡ÓË ÔÈÚa «¬ƒ««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿«≈

רחבה.33) לגומא אלא נכנס מ"ז.34)שאינו פ"ח שם
אותו 35) וסותמים העשן, יוצא שדרכו שבתנור, חור

החום. שיישמר כדי אפיה בשעת התנור 36)מבפנים דופן
שטח  נשאר מבפנים, העין את וכשסותמים עבה, הוא
שאם  רבינו ואומר לסתימה, מחוץ התנור קירות של מסויים
לקמן  (ראה התנור נטמא לא - שטח באותו שרץ נמצא
בתבניות  עשויים תנורים שלשתם וכופח, כירה תנור ה"ט).

פ"ג). שבת הלכות זמנים ספר (ראה לא 37)שונות
באויר  כן גם הוא השרץ שם בנמצא הרי כוונתו, לי נתבארה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה ומה 38)הכלי? התנור
ולפיכך  עצמו, בפני ככלי נידון החור דופן עובי שבתוכו,

זו. מנגיעה התנור נטמא זה לא שחלק נאמר אם ואפילו
אינו  חרס שכלי מפני התנור, את לטמא בכוחו אין נטמא,
לטומאה  ראשון הוא שהרי מאוירו, אפילו כלים מטמא
ה"ח). פ"י הטומאות אבות הלכות (ראה במת נגע אפילו

טפח.39) ברום טפח על טפח

.Á‡ˆÓ40ÌÈˆÚ‰ ˙Áp‰ ÌB˜Óa ı¯M‰41‰ÙO‰ ÔÓ ƒ¿»«∆∆ƒ¿«»«»≈ƒƒ«»»
¯B‰Ë - ıeÁÏÂ ˙ÈÓÈt‰42˙·ÈLÈ ÌB˜Óa ‡ˆÓ . «¿ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«

Ôla‰43È˜ÏBL ˙·ÈLÈ ÌB˜Óa ,Úav‰ ˙·ÈLÈ ÌB˜Óa , ««»ƒ¿¿ƒ«««»ƒ¿¿ƒ«¿≈
ÌÈ˙Èf‰44.¯B‰Ë Ïk‰ - «≈ƒ«…»

מת 40) בטומאת נאמר זה ודין מת. טומאות מהלכות בפי"ב
בפותח  אפילו נכנסת אינה וכדומה שרץ טומאת אבל בלבד,

מ"ח.41)טפח. זה 42)שם מקום היה גדולים, בתנורים
התנור. לחלל מחוץ כדין 43)משוך דינו שם. כחכמים

מפני  אחת? בבת הדינים שני רבינו כלל לא ולמה עיין,
ר' חולק עצים הנחת במקום אבל מחלוקת, כל אין שבעיין

ולפנים. החיצונה השפה מן ומטמא המחמם 44)יהודה,
המרחץ. בבית המים את

.Ë¯epz‰ ÔÈ‡45˙BÓB˜Ó ¯‡L ‡ÏÂ ‰¯Èk‰ ‡ÏÂ ≈««¿…«ƒ»¿…¿»¿
„B˜È‰46˙‡ˆÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈ‡nË˙ÓÔÓ ‰‡Óh‰ «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ≈ƒ¿≈«À¿»ƒ

‰ÓÈ˙q‰47ÌÈÙÏÂ48. «¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

מספיק 45) מקום ויש מלמטה, מאוד רחבים אלה תנורים
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קיג milk zekld - dxdh xtq - oqip f"h oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להיכוות. ולא לשבת שם.46)לאומנים המשנה סיום
יוקדת.47) שהאש מפרש,48)מקומות ישראל התפארת

שקע  ועושים מאוד, עבים הם האלה התנורים שקירות
ישיבת  מקום הוא זה ושקע אדם, של כרחבו במזוזותיהם

האומנים.

.ÈÒ¯Á ÈÏk49,ÌÈn‰ ÌÈza ÈÏÚa Ba ÔÈ˙BML ¿ƒ∆∆∆ƒ«¬≈»ƒ««ƒ
BÚˆÓ‡aL50ÔÓ ‰ÏÚÓlL B˙ÙOe Ò¯Á ÏL ˙L¯ BÓk ∆¿∆¿»¿∆∆∆∆∆¿»∆¿«¿»ƒ

˜¯ÒÓ BÓk ˙L¯‰51‰ÒÎ Ì‡ ,¯eˆ¯ˆ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , »∆∆¿«¿≈¿∆«ƒ¿»«¿ƒƒ¿¿»
‡ÓË - ˙L¯‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˜¯Òn‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒ««¿≈¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿»

Blk52.‰Ê ÈÏk ÏL BÎBz e‰fL , À∆∆∆¿ƒ∆

הפנימית 49) השפה שמן החלקים גם ונטמאו התנור, ונטמא
השלמות). (ראה מ"ח.50)ולחוץ פ"ב נראה 51)שם

והברטנורא. הר"ש פירשו וכן הכלי, לפי שהכוונה
מסרק.52) כמו ונראית השפה, כל סביב רבות פגימות

לנוי. בכוונה נעשו האלו הפגימות

.‡ÈÒ¯Á ÈÏk53˙BÈÙO LÏL BÏ ‰È‰L54ÌÈÙÏ BÊ ¿ƒ∆∆∆»»»¿»ƒ¿ƒ
˙Ù„BÚ ˙ÈÓÈt‰ ‰˙È‰ :BfÓ55¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ƒ»¿»«¿ƒƒ∆∆¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ

˙ÈÓÈt‰56ÔÈaL ¯ÈÂ‡aL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk - «¿ƒƒ»»√»ƒ¿««¿ƒ∆»¬ƒ∆≈
ÔÈ¯B‰Ë ‰BˆÈÁ‰Â ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÈ·e ˙ÈÓÈt‰ ‰ÙO‰57. «»»«¿ƒƒ≈»∆¿»ƒ¿«ƒ»¿ƒ

d¯ÈÂ‡ ‡ÓËÂ ˙Ù„BÚ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰˙È‰58‰pnÓ - »¿»»∆¿»ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ»ƒ∆»
ÌÈÙÏÂ59‡ÓË60¯B‰Ë ıeÁÏÂ ‰pnÓ ,61‰˙È‰ . ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆»¿«»»¿»

‡ÓË Ïk‰ - d¯ÈÂ‡ ‡ÓËÂ ˙Ù„BÚ ‰BˆÈÁ‰62eÈ‰ . «ƒ»∆∆¿ƒ¿»¬ƒ»«…»≈»
¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,‰‡ÓË d¯ÈÂ‡ ‡ÓËpL Ïk - ˙BÂL63. »…∆ƒ¿»¬ƒ»»≈»¿«¿»»

שם.53) מ"ד.54)כחכמים פ"ד דפנות,55)שם
רבינו  שבפירוש (הציור ציור יש כאן כזה: ריווח וביניהם
שלוש  מדגים הוא כי מדוייק, אינו ראם הוצאת למשנה

זו). בתוך זו השפיות 56)קדירות משתי יותר גבוהה
הקדירה.57)האחרות. אלה 58)לאוויר מקומות

מגבו. טומאה מקבל אינו חרס וכלי הכלי, כגב נידונים
הפנימית.59) ובין שבינה לרווח טומאה כל 60)נכנסה

עצמה. בקדירה הנמצא וכן הזה, הרווח במקום הנמצא
זו.61) שפה של אווירה בתוך נמצא זה שכל מפני
בתוכו.62) שהטומאה הכלי גב שזה מפני 63)מפני

את  מטמא והשרץ לגובהה, עד עולה הקדירה כל שאוויר
כולו.

.·ÈÌÈÒtÏ‡64ı¯M‰Â ˙BÂL Ô‰È˙B˙ÙOÂ BÊ CB˙a BÊ ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈∆»¿«∆∆
‰BÈÏÚa65‰BzÁza B‡66,‰‡ÓË ı¯M‰ da LiL BÊ - »∆¿»««¿»∆≈»«∆∆¿≈»

Ô‰aL ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë ÔÈÒtÏ‡‰ ¯‡Le67‰È‰ . ¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»»√»ƒ∆»∆»»
‰˜LÓ ÒBÎa ‰·e˜ Ô‰Ó ÒtÏ‡ Ïk68ı¯M‰Â »ƒ¿»≈∆¿»¿≈«¿∆¿«∆∆

ÌÈÒtÏ‡‰ ÏÎaL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk - ‰BÈÏÚa»∆¿»»»√»ƒ¿««¿ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡ÓË69¯‡a˙iL BÓk ,Ôlk ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰L ;70. ¿≈ƒ∆«À¿»«¬ƒÀ»¿∆ƒ¿»≈

‰BzÁza ı¯M‰ ‰È‰71;˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ‰‡ÓË ‡È‰ - »»«∆∆««¿»ƒ¿≈»¿À»¿
‰BÈÏÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ı¯L ÒÎ ‡Ï È¯‰L72˙ÙO ÔÈ‡Â , ∆¬≈…ƒ¿«∆∆«¬ƒ»∆¿»¿≈¿«

ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ‡nËÏ È„k ˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰««¿»∆∆¿≈¿«≈»»√»ƒ¿««¿ƒ
dÎB˙aL73‰BÈÏÚa ı¯M‰ ‰È‰ .74˙ÙO ‰˙È‰Â ∆¿»»»«∆∆»∆¿»¿»¿»¿«

ı¯M‰L ,‰‡ÓË ‰BÈÏÚ‰ - ˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰««¿»∆∆»∆¿»¿≈»∆«∆∆
È¯‰ ˙Ù„BÚ d˙ÙOL ÈtÓ ,‰BzÁz‰ ÔÎÂ ;dÎB˙a¿»¿≈««¿»ƒ¿≈∆¿»»∆∆¬≈

ÔÈÒtÏ‡‰ ¯‡Le ;d¯ÈÂ‡a ı¯M‰75‰BzÁz‰ CB˙aL «∆∆«¬ƒ»¿»»ƒ¿»ƒ∆¿««¿»
ÔÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë76BÎB˙aL ÌÈÏk ‡nËÓ Ò¯Á ÈÏk77. ¿ƒ∆≈¿ƒ∆∆¿«≈≈ƒ∆¿

ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â78‰˜LÓ da LiL Ïk - ¿ƒ»»≈≈∆«¿∆≈«…∆≈»«¿∆
‰‡ÓË ÁÙBË79‰BzÁz‰ ¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙Ó ‰˜Ln‰L ; ≈«¿≈»∆««¿∆ƒ¿«≈≈¬ƒ««¿»

.ÒtÏ‡‰ ˙‡ ‡nËÓe ¯ÊBÁÂ ˙Ù„BÚ‰»∆∆¿≈¿«≈∆»ƒ¿»

שם.64) במשנה קערות 65)כחכמים מ"ח. פ"י שם
החיצונה.67)הפנימית.66)גדולות. שהיא

חרס 68) כלי אפילו - שכלי מפני טהורים, עצמם האילפסים
נמצא  אינו השרץ והרי חרס, כלי מאוויר מיטמא אינו -
כלי  בתוך נמצאים שאינם מפני טהורים, והאוכלין באווירם,
"אל  אמרה והתורה בו, הנמצא בכלי אלא בתוכו שהטומאה
('תורת  חכמים ודרשו לג), יא, (ויקרא יטמא" . . . תוכו
תוכו. תוך ולא תוכו" "אל ה"ז): ז פרשתא שמיני כהנים'

נקב 69) דרך לכלי ייכנס משקה, על הנקב מקום יתנו אם
שיצאו 70)זה. מפני טהורים, עצמם האילפסים אבל

מטהר  שהנקב בכלים שהמדובר מפרש [רבינו כלי. מתורת
על 71)אותם]. מציל אינו נקוב שכלי ה"ט, בפי"ד לקמן

בכלי  מונחים כאילו הם והרי שבתוכו, והמשקין האוכלין
בתוכו. החיצונה.72)שהשרץ אינה 73)שהיא הטומאה

הכלי. פי דרך אלא השוליים דרך אילמלי 74)נכנסת
באילפסים  הנמצא כל היה עודפת, החיצונה היתה
הדפנות  של באוויר מונח הוא כאילו נמוכים, שדפנותיהם

הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו ואילך 75)הגבוהים, מכאן
שלם. בכלי העליונה.76)המדובר לשפת שוה שפתם אם

לא 77) שהכלים ואףֿעלֿפי ג, בהלכה למעלה כמבואר
ניצולים  ואינם שבתוכם. והמשקין האוכלין נטמאו - נטמאו
אותם  רואים עודפת, שהתחתונה מפני תוכו, תוך מכוח

ממש. באוירה מונחים הם האצבע 78)כאילו את מרטיב
בו. ושוליו 79)הנוגעת בו המונח לאילפס והואֿהדין

מגבו, חרס כלי מטמאים משקין שהרי במשקה, נוגעים
ראה  ה"ג. הטומאות אבות מהלכות בפ"ז רבינו לדעת

והשלמות. ראב"ד

.‚È‡Ï·Ë80¯Á ÏLda ˙B˜e·c ˙B¯Ú˜ eÈ‰L Ò «¿»∆∆∆∆»¿»¿»
‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙a81˙Á‡ ˙‡ÓËÂ ,„Á‡ ÈÏk Ïk‰ È¯‰Â ƒ¿ƒ««¬∆»«¬≈«…¿ƒ∆»¿ƒ¿»««

Ôlk e‡ÓË ‡Ï - Ô‰Ó82ÔÙc ‡Ï·hÏ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆…ƒ¿¿À»¿ƒ»»««¿»…∆
Û„BÚ83˙Á‡ ˙‡ÓËÂ ,BÎB˙a ˙B¯Úw‰ Ïk e‡ˆÓpL , ≈∆ƒ¿¿»«¿»¿¿ƒ¿»««

Ôlk e‡ÓË - Ô‰Ó84ÔÈÏ·z‰ ˙È·a ÔÈc‰ ÔÎÂ .85ÏL ≈∆ƒ¿¿À»¿≈«ƒ¿≈«¿»ƒ∆
.B· ‡ˆBÈk ˙BÓÈ‡˙n‰ ÔÈ¯ÈÓÏ˜Â ,Ò¯Á∆∆¿«¿ƒƒ««¿ƒ«≈

מ"ז.80) פ"ב מטיט 81)שם טבלא עושים לפעמים
אולם  קטנות, קערות לה מדביקים ואחרֿכך אותה, ושורפים
עם  טבלא מטיט מלכתחילה עשה כשהאומן המדובר כאן

בכבשן. יחד ונשרפו בה דבוקות קערה 82)קערות כל
עצמו. בפני ככלי על 83)נידונית עודפת גבוהה שפה

בה. הדבוקות הקערות כלי 84)שפת כולן עושה השפה
בהם 85)אחד. שנותנים רבים, קיבול בתי עם טבלא

שונים. תבלינים

.„ÈÂÈzaÓ „Á‡ ‡ÓËpL ıÚ ÏL ÔÈÏ·z‰ ˙Èa≈«¿»ƒ∆≈∆ƒ¿»∆»ƒ»»
ÌÈza‰ ¯‡L e‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa86BÏ LÈ Ì‡Â . ¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿»«»ƒ¿ƒ≈

„Á‡ ‡ÓËÂ ,BÎB˙a ÌÈza‰ Ïk e‡ˆÓpL ,Û„BÚ ÔÙ„…∆≈∆ƒ¿¿»«»ƒ¿¿ƒ¿»∆»
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Ïk‰L ;Ôlk e‡ÓË - ÔÈ˜LÓa ÂÈzaÓ87„Á‡ ÈÏÎk88, ƒ»»¿«¿ƒƒ¿¿À»∆«…ƒ¿ƒ∆»
ÂÈza eÈ‰ .Blk ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa BÎBz ‡ÓËpL ÈÏÎe¿ƒ∆ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»À»»»

¯ÓÒÓa ÔÈÚe·˜89‰‡ÓËÏ ‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿«¿≈¬≈≈ƒ∆»∆¿À¿»
‰Èf‰Ïe90„·Ïa ÔÈÚe˜z eÈ‰ .91¯eaÁ el‡ È¯‰ - ¿«»»»¿ƒƒ¿«¬≈≈ƒ

ÔÈzÂ ÔÈÏh ÂÈza eÈ‰ Ì‡Â .‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ92- ¿À¿»¿…¿«»»¿ƒ»»»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ
.‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ ÔÈ‡≈»ƒ…¿À¿»¿…¿«»»

נטמא 86) אם אבל טמאים. במשקין כשנטמא ודווקא
בטבלא  עודף. דופן שם כשאין אפילו כולם, נטמאו בשרץ,
את  הגביל ולא "ונטמאת", סתם כתב יג) (בהלכה חרס של
אינו  שרץ שאפילו משמע בלבד, משקין לטומאת הדין
רבינו  בפירוש נתבאר הזה ההבדל וטעם כולן. את מטמא
נגעה  וכאשר מגבו, טומאה מקבל אינו חרס כלי למשנתנו,

אפי  - של הטומאה בתוכו - התורה מן שטומאתו שרץ לו
כנגיעה  זו נגיעה לדון יש הבתים שאר לגבי הרי אחד בית
לבזבז  לטבלא יש אלאֿאםֿכן נטמאו, לא ולפיכך בגבם,
תוך  משמשת הטבלא של תוכה שאז הכלים, שפת על עודף
בכלי  אבל חרס, של בטבלא זה וכל הכלים. לכל משותף
השרץ  נגיעת ע"י הבתים כל נטמאו מגבו, מטמא שהוא עץ
אולם  שרץ, בטומאת זאת וכל בגבם. נגע כאילו מהם באחד
מהלכות  (בפ"ז כבר נתבאר טמאים, במשקין כשנטמאו
נטמא  לא - כלים באחורי נגעו שאם ה"ג) הטומאות אבות
בטומאה) שנגע (הבית זה של שתוכו שאמרו, ומכיון תוכם.
אלה  במשקין נטמאו לא הבתים שאר הרי לחבירו, גב נעשה

הבתים.87)כלל. שבין הטבלא חלקי וגם הבתים, כל
עצמה.88) בטומאה מנגיעה נטמא בית ללא 89)וכל

עשייתם. מתחילת טבעי והזה 90)חיבור במת, נטמאו אם
בדופן  והמדובר כולם. נטהרו - מהם אחד על פרה אפר מי

מסמרים.91)עודף. חיבור מוציאים 92)בלי לפרקים
מחזירים  ולפעמים בהם, תקועים שהם מהחורים אותם

אותם.

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
מציל 1) – המת באוהל פתיל בצמיד המציל שכל יבאר

לטומאת  פתיל צמיד טומאת שאין כשם ודין חרס. בכלי
אם  בחי הבלועים ודין חרס. כלי באויר הוא כך אוהל
תוכו  ודין כבלועים. הם מקום זה ובאי חרס כלי מיד מצילים
חרס. כלי מיד זפת בסתימת שמציל והדבר תוכו תוך ולא

.‡ÏÈvn‰ Ïk2ÏÈ˙t „ÈÓˆa3˙n‰ Ï‰‡a4ÏÈvÓ - »««ƒ¿»ƒ»ƒ¿…∆«≈«ƒ
Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡a ÏÈ˙t „ÈÓˆa5˙Óa ÏÈv‰ Ì‡ . ¿»ƒ»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆ƒƒƒ¿≈

¯eÓÁ‰6Ò¯Á ÈÏÎa ÏÈviL ‡e‰ ÔÈc ,7Ïw‰8ÏÎÂ . ∆»ƒ∆«ƒƒ¿ƒ∆∆««¿…
ÈÏk ¯ÈÂ‡a ÏÈvÓ BÈ‡ - ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvÓ BÈ‡L∆≈«ƒ¿…∆«≈≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ

.Ò¯Á∆∆

מ"א.2) פ"ח ומהודק.3)כלים מחובר כיסוי 
"וכל 4) טו): יט, (במדבר תורה אמרה המת, אוהל בטומאת

ומכאן  הוא", טמא עליו פתיל צמיד אין אשר פתוח כלי
טהורים. שבתוכו מה וכל הוא – פתיל צמיד עליו יש שאם

המוטל 5) פתיל צמיד חרס בכלי הנמצאים ומשקין אוכלין
נטמאו. לא – בתוכו שטומאה גדול חרס כלי בתוך

ימים.6) שבעה טומאת כלי 7)שמטמא של תוכו בטומאת

שכלי 8)חרס. פעמים, כמה כבר נתבאר אחד. יום טומאת
במת. נגע אם אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס

.·‰‡ÓhÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡L ÌLÎe9Ï‰‡a ¿≈∆≈»ƒ»ƒ«À¿»¿…∆
˙n‰10ÈÏk ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓhÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ Ck , «≈»≈»ƒ»ƒ«À¿»«¬ƒ¿ƒ

ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰¯„˜ ?„ˆÈk .Ò¯Á∆∆≈«¿≈»∆ƒ¿≈»√»ƒ«¿ƒ
¯epz‰ CB˙a ‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe11‡Óh‰ À∆∆»ƒ»ƒ¿»¿«««»≈
ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‰¯„w‰ È¯‰ -12‰È‰ . ¬≈«¿≈»¿…«∆¿»¿ƒ»»

„ÈÓˆ ˙ÙwÓe dÎB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ B‡ ı¯M‰«∆∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»À∆∆»ƒ
¯epz‰ ‡ÓË - ¯epz‰ ¯ÈÂ‡a ‰e˙e ÏÈ˙t13ÔÎÂ] . »ƒ¿»«¬ƒ««ƒ¿»««¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

את 9) ותטמא לתוכו הטומאה תיכנס שלא מציל פתיל צמיד
הטומאה  על מעכב אינו אבל בו, הנמצא הטהור הדבר

מלצאת. בו צמיד 10)הנמצאת בכלי סגור המת מן כזית
הנמצא  כל ומטמאה חודרת טומאתו באוהל, המוטל פתיל

חרס.11)באוהל. על 12)של עיכב הסגור הכלי
מלהיכנס. פתיל 13)הטומאה מהצמיד יצאה הטומאה

כלים  (תוספתא, שבתוכו מה כל את וגם התנור את וטימאה
ה"ו). פ"ו

.‚˙ÚaË14ËÁÓ B‡ ‰·l‰ CB˙a ˙ÚÏ·nL ‰‡ÓË «««¿≈»∆À¿««¿«¿≈»««
Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï eÏÙÂ ıÚ‰ CB˙a ˙ÚÏ·nL ‰‡ÓË¿≈»∆À¿««¿»≈¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆∆

‡ÓË -15‰Ê ıÚa ‰Óe¯z ¯kk Ú‚ Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»««ƒ∆ƒ»«ƒ«¿»¿≈∆
¯B‰Ë - BÊ ‰·Ïa B‡16Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰ , ƒ¿≈»»¬≈≈¿«¿ƒ¿ƒ∆∆

B¯ÈÂ‡Ó17. ≈¬ƒ

מ"ו.14) פ"ט, שם שבתוכו.15)משנה, וכל החרס כלי
הטמא 16) בין חוצץ דבר כשאין ישירה, נגיעה שרק מפני

מטמאה. – מיטמא 17)לטהור חרס שכלי מפני
כאן  והרי כלל, נגיעה בלי באווירו, נמצאת כשטומאה

נגיעה. בטומאת מהֿשאיןֿכן באווירו, נמצאת הטומאה

.„ÏB‚¯z18¯ÈÂ‡Ï ÏÙÂ ˙Ó ¯Oa B‡ ı¯L ÚÏaL «¿¿∆»«∆∆¿«≈¿»««¬ƒ
¯epz‰19¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -20- ÏB‚¯z‰ ÌL ˙Ó Ì‡Â . ««¬≈∆»¿ƒ≈»««¿¿

¯epz‰ ‡ÓË21ÈÏk „iÓ ÔÈÏÈvÓ ÈÁa ÔÈÚeÏa‰L . ƒ¿»««∆«¿ƒ«««ƒƒƒ«¿ƒ
Ò¯Á22˙n‰ Ï‰‡a ÔÈÏÈvnL C¯„k ,23. ∆∆¿∆∆∆«ƒƒ¿…∆«≈

מ"ה.18) פ"ח חי.19)שם כשהוא מבואר 20)ויצא
מטמאה. אינה חי בגוף בלועה שטומאה ההלכה, בסוף

אינו 21) עצמו התרנגול התרנגול. שבמעי הטומאה מן
של  הבליעה בבית רק מטמאה טהור עוף נבלת כי מטמא,
ה"א). פ"ג הטומאות אבות הל' (ראה האוכלה האדם

נגיעה.22) בלי אפילו שמטמא חרס כלי אוויר מטומאת
מטמאה. אינה שנגיעתה טומאת 23)וכלֿשכן הל' ראה

ה"אֿב. פ"כ מת

.‰ÌÈ¯·c24ÔÈËÓw‰ CB˙a B‡ ‰t‰ CB˙aL25ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆¿«∆¿«¿»ƒ≈»
ÂÈt CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÈ‰L Ì„‡ ?„ˆÈk .ÔÈÚeÏ·kƒ¿ƒ≈«»»∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ıÙ˜Â26.e‰‡nË - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ ÒÈÎ‰Â ÂÈt ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ…«¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»
ÒÈÎ‰Â ÂÈt CB˙Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ eÈ‰L ¯B‰Ë ÔÎÂ¿≈»∆»√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÂÈÙaL ÌÈÏÎ‡ e‡ÓË - ‡ÓË ¯epz ¯ÈÂ‡Ï BL‡…̄«¬ƒ«»≈ƒ¿¿√»ƒ∆¿ƒ

‰L„Úk BËÓ˜ CB˙a BÏ ‰È‰27BÒÈÎ‰Â ı¯M‰ ÔÓ »»¿À¿«¬»»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ
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‰‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯epz‰ ‡ÓË - ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ««ƒ¿»««««ƒ∆«À¿»
ËÓw‰ CB˙a28. ¿«∆∆

מ"י.24) ב).25)שם מב, (נדה חי בעל סגר.26)שבגוף
מטמא.27) – כעדשה השרץ שקמט 28)בשר שם, כרבא

כבלוע  ולא חרס, כלי באוויר שמטמא הסתרים כבית נידון
חי. בבעל

.Â‚BÙÒ29‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ÚÏaL ¿∆»««¿ƒ¿≈ƒ««ƒ∆
,e‰‡nË - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï ÏÙ Ì‡ ,ıeÁaÓ ·e‚»ƒ«ƒ»««¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»

˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL30˙ÙÏ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÔÎÂ .31ÏLÂ ∆«¿∆»≈¿≈¬ƒ»∆∆∆¿∆
ÈÓb32e·bÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ô‰a eLnzLpL ÌÈÒ¯Á . ∆ƒ¬»ƒ∆ƒ¿«¿»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿

e‰e‡nË ‡Ï - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï eÏÙÂ33¯epzÏ eÏÙ .34 ¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆∆…ƒ¿»¿««
˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL ,‡ÓË - ˜q‰Â35ÌÈ¯·c ‰na . ¿À«ƒ¿»∆«¿∆»≈«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡36ÔÈl˜ ÔÈ˜LÓa37Ìc ÔB‚k ,ÔÈ¯eÓÁa Ï·‡ ; ¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ¬»«¬ƒ¿«
‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ‰cp‰38˙‡ˆÏ ÔÈÏBÎÈ eÈ‰ Ì‡ ,39 «ƒ»≈≈«¿∆»ƒ»¿ƒ»≈

ÏÚ Û‡ ¯epz‰ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ‡ˆiL ÂÈÏÚ „Èt˜‰Â¿ƒ¿ƒ»»∆≈≈¬≈∆¿«≈««««
‡nËÓ BÈ‡ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â ;˜q‰ ‡lL Ètƒ∆…À«¿ƒ≈«¿ƒ»»≈¿«≈

‰˜Ln‰ ‡ˆÈÂ ˜qiL „Ú40˙Ù‚a ÔÎÂ .41‰L„Á42 «∆À«¿≈≈««¿∆¿≈¿∆∆¬»»
,‡ÓË - ¯epz‰ da ˜q‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‰‡a‰«»»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ∆À«»««ƒ¿»

¯B‰Ë - ‰LÈa Ï·‡ ;˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL43BÊÈ‡ . ∆«¿∆»≈¬»ƒ»»»≈
Úe„È Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï ?‰LÈ ‡È‰ƒ¿»»¿««¿≈»»…∆¿ƒ»«

˜q‰ ˙ÚLa ‰˜LÓ ‰pnÓ ‡ˆBiL44¯Á‡Ï elÙ‡ ∆≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿«∆≈¬ƒ¿««
ÌÈL LÏL45.˜qiLk ¯epz‰ ‡ÓË - »»ƒƒ¿»««¿∆À«

מ"ד.29) פ"ט ועוד,30)שם לסחיטה. עומד הספוג
[בתוספתא, טיפה. אחר טיפה מאליהם יוצאים שהמשקין
ונראה  ולהוציא". להכניס שעשוי "מפני אמרו: ה"י, פ"ו שם

זה]. את זה משלימים הנימוקים הראב"ד 31)ששני
את  ומוציאים הלפת את שסוחטים מפרש כאן בהשגותיו
את  מוצץ והוא המכה על היבש הלפת את ומניחים המשקה

שעושי 32)הליחה. מפני תנאֿקמא, מנמק שם בתוספתא
את  לבדוק כדי בו, הנבלע את וסוחטים ביין גמי נותנים יין

היין. בלועה 33)טיב טומאה רבינו, שלדעת אףֿעלֿפי
בלועים  אמרו שלא מפני דבר, של וטעמו מטמאה. בכלי
שהיתה  כמו נשארה הבלועה כשהטומאה אלא מצילים אינם
משקין  אבל צד, מכל מחופה שהיא אלא שנבלעה, לפני
עמידתם  לגמרי ובטלה עמהם מתלכדים בחרסים שנבלעו

בכלים. אפילו מציל כזה מ"ה.34)העצמית, שם
החום.35) ידי התנור.36)על היסק בלי מטמאים שאין
קלה.37) הטומאה.38)שטומאתם אב אם 39)שהם

היסק. ידי על להוציאם נחלקו 40)אפשר - ב סב, בנידה
אומר: לקיש ריש המשנה. בפירוש לקיש וריש יוחנן רבי
אףֿעלֿפי  חמורים משקין אבל קלים, משקין אלא שנו "לא
משקין  "אחד אמר: יוחנן ורבי טמא". התנור הוסק שלא
אי  (כן), אין – התנור הוסק אם חמורים, משקין ואחד קלים
והקפיד  לצאת "יכול פפא רב אמר שם ובמסקנא לא". – לא
וריש  יוחנן רבי נחלקו (במה פליגי כי טמא, דבריֿהכל עליו,
ריש  (דעת סבר מר עליו, הקפיד ולא לצאת ביכול לקיש)
טמא, – הקפיד שלא אףֿעלֿפי לצאת דיכול כיוון לקיש),
אם  לצאת, דיכול אףֿעלֿגב יוחנן) רבי (דעת סבר ומר

– לא אי היסק) בלי אפילו טמא, פירוש (כן, אין – הקפיד
יוחנן. כרבי רבינו ופסק חמורים, במשקין שם מדובר לא".

שמנם.41) שנסחט אחר זיתים נתייבשה.42)פסולת שלא
שבה.43) המשקה כל נתייבש שכבר רואים 44)מפני

להוציא. מסוגל שהחום בכמות לחלוחית עוד בה שיש
שנים.45) משלוש יותר ואפילו רב, זמן לאחר כלומר

.ÊÒ¯Á ÈÏk46„Ú B˙ÙOÓ ‰ˆÈÁÓa B˜lÁL ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»«
ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈMÓ „Á‡ ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ,B˙ÈÚ˜¯«̃¿»ƒ¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ∆»ƒ¿≈«¬»ƒ
˜lÁÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Blk ÈÏk‰ ‡ÓË -ƒ¿»«¿ƒÀ¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»¿«≈

Ò¯Á ÈÏk47ÁL C¯„kÌÈÏ‰‡‰ ÔÈ˜ÏB48¯epz ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆∆¿∆∆∆¿ƒ»…»ƒ¿ƒ»«
ÌB˜Óa ı¯M‰ ‡ˆÓÂ ,˙BÚÈ¯Èa B‡ ÌÈ¯Òa BˆˆÁL∆¬»ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ¿»«∆∆¿»

.‡ÓË Ïk‰ - „Á‡∆»«…»≈

מ"א.46) פ"ח במשנה,47)כלים תנאֿקמא של נימוקו
מחיצה 48)שם. מועילה המת שבאוהל אףֿעלֿפי כלומר,

מה  מטמא אינו המחיצה של זה מצד הנמצא ומת שכזו,
להעמיד  אדם בני של דרכם שאין בכלים למחיצה, שמעבר

מועילה. אינה – מחיצה בתוכם

.Á¯ÈÂ‡Ï ÈÏk‰ ÒÈÎ‰Â ,BÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L ÈÏk¿ƒ∆»¿»«À¿»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ
Ò¯Á ÈÏk49Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎÏ ıeÁ ‡Óh‰ ÈÏk‰ ˙ÙOe , ¿ƒ∆∆¿««¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ∆∆«

Ò¯Á ÈÏk CB˙a ˙eÎÓ ‰‡Óh‰L Èt ÏÚ50‰Ê È¯‰ - «ƒ∆«À¿»¿À∆∆¿¿ƒ∆∆¬≈∆
¯B‰Ë51BÎBz CBz Ï‡ ‡Ï - BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL ;52. »∆∆¡«∆…∆

בחלק 50)טהור.49) נמצאת הפנימי שבכלי הטומאה
החרס. כלי דפנות בין נטמא.51)השקוע לא החרס כלי

ה"ח.52) ז פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת

.ËÔÎÂ53ÈÏk B¯ÈÂ‡Ï ÒÈÎ‰Â ‡ÓË Ò¯Á ÈÏk ‰È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»»¿ƒ∆∆»≈¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ
¯Á‡‰ ÈÏk‰ ˙ÙOe ,ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ Ba LiL ¯Á‡«≈∆≈√»ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ»«≈
ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎÏ ıeÁƒ¿ƒ∆∆««ƒ∆»√»ƒ¿««¿ƒ

‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk CB˙a ÔÈeÎÓ54;ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ¿À»ƒ¿¿ƒ∆∆«»≈¬≈≈¿ƒ
CB˙aL ‡ÏÂ - ‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¬∆¿ƒ¿»¿…∆¿

BÎBz55‰t˜ B‡ ˙¯ek ?„ˆÈk .56˙ÓÁ B‡ ‰¯„˜ B‡57 ≈««∆∆À»¿≈»≈∆
‰tw‰ ÏLÏLÂ ,dÎB˙a ı¯M‰ ‰È‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»»«∆∆¿»¿ƒ¿≈«À»
ı¯M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ ˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ∆»ƒ«¬ƒ««««ƒ∆«∆∆
B‡ ‰tw‰ ˙ÙOe ÏÈ‡B‰ ,˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡ CB˙a ÔeÎÓ¿À»¿¬ƒ∆»ƒƒ¿««À»
- ¯epz‰ ˙ÙOÓ B‡ ˙È·Á‰ ˙ÙOÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÓÁ‰«≈∆¿«¿»ƒ¿«∆»ƒƒ¿«««

el‡ È¯‰58CB˙a B‡ ˙ÓÁ‰ CB˙a ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ¯B‰Ë ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»¿«≈∆¿
ÔÏLÏLÂ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯„w‰«¿≈»¿«≈»∆√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿»

ÔÈ‡Óh‰ ˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï59Ô‰ È¯‰ - «¬ƒ«««¬ƒ∆»ƒ«¿≈ƒ¬≈≈
‡ˆBiÎÂ ˙ÓÁ‰ B‡ ‰tw‰ B‡ ˙¯ek‰ ‰˙È‰ .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿»««∆∆«À»«≈∆¿«≈

ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ÔÈ·e˜ Ô‰a60ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ; »∆¿ƒ≈»«ƒƒ∆»ƒ»»«∆∆
,‡ÓË - ¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï ÔÏLÏLÂ ÔÎB˙Ï¿»¿ƒ¿¿»«¬ƒ¿ƒ∆∆«»ƒ¿»
¯ÈÂ‡Ï ÔÏLÏLÂ ÔÎB˙Ï ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¬ƒ
Ì‡ ?·˜pa ‰È‰È ‰nÎÂ .e‡ÓË - ‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆«»≈ƒ¿¿¿«»ƒ¿∆«∆∆ƒ

ÛËL ÈÏÎa ‰È‰61ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa -62ÈÏÎa ‰È‰ Ì‡Â . »»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ
ÔÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ :Ò¯Á63ÈeOÚ‰Â ;ÌÈ˙ÈÊa B¯eÚL - ∆∆∆»¿√»ƒƒ¿≈ƒ¿∆»

CÎÂ CÎÏ ÈeOÚ‰Â ;‰˜LÓ ÒBÎa B¯eÚL - ÔÈ˜LÓÏ64 ¿«¿ƒƒ¿≈«¿∆¿∆»¿»»»
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milkקטז zekld - dxdh xtq - oqip f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÒBÎa ‰Ê Ò¯Á ÈÏk ·˜piLÎe ,B¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ -«ƒƒ¿À¿¿∆ƒ»≈¿ƒ∆∆∆¿≈
Ò¯Á ÈÏk „iÓ ÏÈvÓ BÈ‡ - ‰˜LÓ65. «¿∆≈«ƒƒ«¿ƒ∆∆

מ"ב.53) פ"ח למטה 54)כלים שהוא במקום מונחים
הטמא. הכלי אינם 55)משפת ומשקין האוכלין והרי

הכל  של (בתוכו) באווירו ישר באופן אלא מונחים הטמא י
תוכו. תוך נקרא וזה הטמא, של בתוכו הנמצא כלי בתוך

עץ.56) עור.57)כלי כלי – והתנור 58)נוד החבית
שבהם. והמשקין מדובר,59)והאוכלין זו בבבא גם

והקדירה. החמת משפת נמוכה התנור או החבית כששפת
הכתוב.60) מן זה למדו (שם) כהנים' כלים 61)ב'תורת

אותם. מטהרת במקווה נופלים 62)שטבילה שזיתים נקב
השלמות). ראה שם, כהנים' ('תורת שם.63)דרכו משנה,

ולמשקין.64) קובע 65)לאוכלין טומאה קבלת ולענין
מקבל  עודנו - משקה ככונס ניקב ואם יותר, הגדול השיעור

לאוכלין. העשוי כמו טומאה

.ÈÌ˙Ò66ÈÏÎa ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡ :˙ÙÊa Ò¯Á ÈÏk ·˜ »«∆∆¿ƒ∆∆¿∆∆ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ
‡ÓË - ¯B‰h‰ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï BÏLÏLÂ ‰Ê67ÔÈ‡L ; ∆¿ƒ¿¿«¬ƒ«««»ƒ¿»∆≈

e¯‡aL BÓk ,‡nËlÓ ‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈvÓ „ÈÓv‰68. «»ƒ«ƒ««À¿»ƒ¿«≈¿∆≈«¿
BÏLÏLÂ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ ‰Ê ÈÏÎa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»ƒ¿ƒ∆√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿
·˜p‰ È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‡Óh‰ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ«««»≈¬≈≈¿ƒ∆¬≈«∆∆

Ìe˙Ò69Ba ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊa ÔÓ˙qL ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡Le . »¿»»«≈ƒ∆¿»»¿∆∆¿«≈
ÏÈvÓ BÈ‡ -70Ò¯Á ÈÏk „iÓ71. ≈«ƒƒ«¿ƒ∆∆

החיצונה 66) ששפתם פתוחים בכלים מדברת אינה זו הלכה
פתיל. צמיד ובדין וסתום שלם כלי בשילשל אלא עודפת,

שלאחריו.67) לבבא מבוא כעין ונאמר פשוט, זה דין
של 68) השגתו מיישב זה [פירושנו ה"ב. פי"ד למעלה

לקמן 69)הראב"ד]. (ראה החרס עם יפה מתחבר זפת
הי"ד). אלה,70)פי"ט כלים עם יפה מתחבר אינו הזפת

כנקובים. נקוב 71)ודינם חרס) (שאינו כלי שילשל אם
ששרץ  חרס כלי לתוך בתוכו ומשקין שאוכלין בזפת סתום

החרס. כלי מאוויר והמשקין האוכלין נטמאו – בתוכו

.‡È˙¯ek72‰˙eÁt73L˜a ˙Át‰ Ì˙qL Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆¿»««ƒ∆»««¿»¿«
Ò¯Á ÈÏk „iÓ ˙ÏvÓ dÈ‡ -74.ÈÏk dÈ‡ È¯‰L , ≈»«∆∆ƒ«¿ƒ∆∆∆¬≈≈»¿ƒ

(רבינו 73)שם.72) חלון כעין ונשאר ממנה חתיכה נפלה
ההערות 74)בפירושו). [ראה הקודמת. ההלכה סוף ראה

יב]. להלכה

.·È˙ÓÁ‰75‰LÈÙk‰Â76Û‡ ,ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa e˙ÁÙpL «≈∆¿«¿ƒ»∆ƒ¿¬¿ƒƒ«
ÈÏk ˙¯BzÓ eÏËaL Èt ÏÚ77„iÓ ÔÈÏÈvÓ el‡ È¯‰ - «ƒ∆»¿ƒ«¿ƒ¬≈≈«ƒƒƒ«

Ò¯Á ÈÏk78ÈÏk ˙ÙOÓ ‰ÏÚÓÏ ˙Át‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ¿ƒ∆∆¿∆ƒ¿∆«¿»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ
ıeÁaÓ Ò¯Á79CB˙Ï ÏLÏLÓ Ô‰lL Ïea˜ ˙Èa ‰È‰ÈÂ ∆∆ƒ«¿ƒ¿∆≈ƒ∆»∆¿À¿»¿

Ò¯Á ÈÏk80. ¿ƒ∆∆

ה"ו.75) פ"ו בבאֿקמא כלים פ"ה 76)תוספתא, באהלות
השטח". על ניצבת שפה לו אשר "כלי רבינו: פירש מ"ו,

טומאה.77) קבלת חרס 78)לענין לכלי אותם שלשלו אם
שבתוכם. מה נטמא לא בתוך 79)טמא, אינו ואווירו

משפת  למטה כשהפחת אבל תוכו, בתוך אלא הטמא הכלי
הטמא. החרס כלי אוויר עם החמת אוויר מתחבר - הכלי

הכלי 80) בתוך נמצא הקיבול שבית אףֿעלֿפי כלומר,
יהיה  אם אפילו – כאן מתפרשת "ויהיה" המילה  הטמא.

ה"ט). למעלה (ראה

.‚È¯BÚ81ËeLt82¯ÈÂ‡Ï Úe˜L ‰È‰L Ba ‡ˆBiÎÂ »¿«≈∆»»»««¬ƒ
¯BÚ‰ CB˙a ı¯M‰Â ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ Ò¯Á ÈÏk83- ¿ƒ∆∆«¬ƒ««¿«∆∆¿»

ÔÈÏÎ‡ - ¯epza ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡Â .‡ÓË ¯epz‰ È¯‰¬≈««»≈¿ƒ»»«∆∆««√»ƒ
ÈÏk „iÓ ÏÈvÓ ÔÈ‡L .ÔÈ‡ÓË ¯BÚ‰ CB˙aL ÔÈ˜LÓe«¿ƒ∆¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ«¿ƒ

CBz Ô‰Ï LiL ÌÈÏk ‡l‡ Ò¯Á84‰tw‰Â Ïq‰ ÔB‚k , ∆∆∆»≈ƒ∆≈»∆¿««¿«À»
.˙ÓÁ‰Â¿«≈∆

ה"ב.81) תוך.82)שם לו מכל 83)שאין ומכוסה כרוך
טו)84)צד. יט, (במדבר בתורה כתוב פתיל, צמיד דין

אבל  טומאה, לענין נאמר שם אמנם פתוח". "כלי בלשון
להצלה. למדנו ממנו

.„ÈÒ¯Á ÈÏk85Ò¯Á ÈÏk ‰È‰Â ,BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰L ¿ƒ∆∆∆»¿»À¿»¿¿»»¿ƒ∆∆
ÈÏk‰ ‰È‰L B‡ ,‡Óh‰ ÈÏk‰ Èt ÏÚ ÈeÙk ¯B‰Ë»»«ƒ«¿ƒ«»≈∆»»«¿ƒ
,¯B‰h‰ ÈÏk‰ Èt ÏÚ ÈeÙk BÎB˙a ‰˜e·„ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿»«ƒ«¿ƒ«»

·¯ÚÓ Ô‰ÈL ¯ÈÂ‡L Èt ÏÚ Û‡86B˙‡ÓËa ‡Óh‰ - ««ƒ∆¬ƒ¿≈∆¿…»«»≈¿À¿»
dÓˆÚ ‰‡Óh‰ ‰ÒÎ ‡Ï È¯‰L ,B˙¯‰Ëa ¯B‰h‰Â87 ¿«»¿»√»∆¬≈…ƒ¿¿»«À¿»«¿»

¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï88‰˙È‰L ˙È·Á ,CÎÈÙÏ . «¬ƒ¿ƒ∆∆«»¿ƒ»»ƒ∆»¿»
BzLÁpÓ ‰hÓÏ ‰e˙e ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ89ÏL ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿À¿∆

L ÏÙÂ ,¯epz˙È·Á‰ È¯‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ı¯ «¿»«∆∆¿««¬≈∆»ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â90·¯ÚÓ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿ƒ¿ƒ««ƒ∆¬ƒ««¿…»

ÏÚ ‰ÈeÙk ˙È·Á‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡ ÌÚƒ¬ƒ∆»ƒ¿≈ƒ»¿»∆»ƒ¿»«
¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰ÈÙe ¯epz‰ Èt91‰˜Ln‰ elÙ‡ - ƒ««ƒ»«¬ƒ««¬ƒ««¿∆
˙È·Á‰ ÈÏeLaL92.¯B‰Ë ∆¿≈∆»ƒ»

ג.85) פ"ח כלים זה 86)משנה, נוגעים האווירים פירוש,
בכלי.87)בזה. פחת 88)המונחת שאם למדנו בהי"ב

ואין  שבחמת, מה נטמא – הטמא הכלי משפת למטה החמת
את  מקיפין הכלי דפנות שם כי כאן, לנידון סתירה בזה
תוך  בכלל זה אין ולכן הדפנות, בתוך אוירה ונמצא הפחת

שלפנינו. בהלכה מהֿשאיןֿכן התנור.89)תוכו, משולי
דפנות 90) אלא שוליים להם היו לא הגדולים התנורים

שאם  כאן, ומשמיענו הקרקע. על אותם ומעמידים בלבד,
גומא  ובאותה עליו, עומד שהתנור במקום גומא היתה
הדפנות  מראשי למטה וכולה טהורה, חבית מונחת

החבית. נטמאה לא – התנור של למעלה.91)התחתונים
ה"ו 92) פי"ג למעלה (ראה תוך להם ויש שפה המוקפים

בגומא). שרץ בדין

ה'תשע"ט  ניסן י"ז שני יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
מלאכתו,1) שתיגמר עד טומאה מקבל חרס כלי שאין יבאר

של  או אבן של וכיריים תנור מלאכתו. גמר הוא ומאימתי
שלש  כירה. משום או תנור משום טומאה המקבל כל מתכת.

וכו'. כירות שתי ועשאן בטיט שחברן אבנים

.‡Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡2.BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ≈¿ƒ∆∆¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿«¿
eÙ¯viMÓ ?BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe3ÔL·ka4. ≈≈»«¿«¿«¿ƒ∆ƒ»¿«ƒ¿»
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קיז milk zekld - dxdh xtq - oqip f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ep˜ÈqiMÓ - ¯epz‰5ÔÈbÙÒ Ba ˙BÙ‡Ï È„k6‰¯Èk‰ .7 ««ƒ∆«ƒ∆¿≈∆¡À¿»ƒ«ƒ»
ÔÈÏB‚¯z‰ ˙ˆÈa ‰ÈÏÚ ÏM·Ï È„k ‰p˜ÈqiMÓ -8 ƒ∆«ƒ∆»¿≈¿«≈»∆»≈«««¿¿ƒ

‰Ùe¯Ë9ÒtÏ‡a ‰e˙e10Átk‰ .11e‰‡OÚ Ì‡ : ¿»¿»¿ƒ¿»«À»ƒ¬»»
B¯eÚL - ÏeM·Ï e‰‡OÚ ;¯ep˙k B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï«¬ƒ»ƒ¿«¬»»¿ƒƒ

.‰¯ÈÎk¿ƒ»

ד.2) משנה ד פרק מטיט 3)כלים עשויים חרס כלי
נקראת  בכבשן השריפה לחזקם. כדי בכבשן, ושרופים

מלאכתו,4)"צירוף". כל עדיין נגמרה שלא פי על ואף
הבליטות  את מסיר וגם ומחליק משפשף האומן שהרי

למכירה. שמוציאו לפני הכלי על 5)שבשפת אף מלמדנו,
וכופח  כירה בתנור, - חרס כלי בשאר מספיק שהצירוף פי

מספיק. ההיסק.6)אינו לפני צירוף צריך ואינו
קדרות.7) שתי המעמיד מקום בה ויש לבישול משמשת
פ,8) שבת ובגמרא שבביצים" קלה "ביצה כתוב: במשנה

מהר. שמתבשלת תרנגולת לביצת שהכוונה פירשו ב
בשמן.10)מעורבבת.9) בו 11)מרוחה ויש מכירה קטן

בלבד. אחת לקדירה מקום

.·B˙B·Ï ÏÈÁ˙‰L ¯epz12- ÏB„‚ ‰È‰ Ì‡ : «∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Ba ÏÈÁ˙iMÓ13Ïa˜Ó ep˜ÈqÈÂ ƒ∆«¿ƒ«¿»»¿»ƒ¿«ƒ∆¿«≈

ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â ;‰‡ÓË14ÁÙË Ba ÏÈÁ˙iMÓ -15 À¿»¿ƒ»»»»ƒ∆«¿ƒ∆«
˙BÚaˆ‡ LÏL da ÏÈÁ˙iMÓ - ‰¯Èk‰ .ep˜ÈqÈÂ¿«ƒ∆«ƒ»ƒ∆«¿ƒ»»∆¿»

‡Ï e‰‡OÚ Ì‡ :Átk‰ .‰p˜ÈqÈÂ‡e‰ È¯‰ - ‰iÙ ¿«ƒ∆»«À»ƒ¬»»«¬ƒ»¬≈
.‰¯ÈÎk ‡e‰ È¯‰ - ÏM·Ï Ì‡Â ,¯ep˙k¿«¿ƒ¿«≈¬≈¿ƒ»

על 12) עומדות גדולות כקדירות תבניתם שלהם התנורים
לה): יא, (ויקר אמרה והתורה בטיט. לו ומחוברות הקרקע
מחוברים  שהם פי על שאף ללמד יותץ" וכיריים "תנור
א). קכה, (שבת טומאה ומקבלים לגבו בטלים אינם בקרקע

פי 13) על אף שלם כתנור דינו זה לשיעור מגיע כשגבהו
כמה. פי עליו להוסיף חכמים:14)שבדעתו אמרו במשנה

שם  פירש לא ורבינו וכו'". שהוא בכל תחילתו בקטן "אבל
גדול  שנעשה לפני תנור כל והרי הוא, מה קטן כאן, ולא
קכד, בחולין רש"י טפחים? ארבעה הצריכו ולמה קטן היה
לאפות  (הכוונה בו לשחק לתינוקות שעושים תנור מפרש א
דין  עליו אין לאפייה נעשה לא שאם קטנות, עוגות בו
בתבנית  נעשו קטנים שתנורים מפרש כאן והר"ש תנור).

"כל 15)מיוחדת. אמרו: במשנה אצבעות, ארבע = טפח
שכן  טפח, - ינאי רבי דבי "אמרו שם: ובחולין שהוא"

טפח". בנות תנורים עושים

.‚ÂÈ¯BÁ‡Ó ˜q‰L ¯epz16Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ˜q‰L B‡17 «∆À«≈¬»∆À«ƒ≈»À»
˙Ú„Ï ‡lL ˜q‰L B‡18- ÌB˜Ó ÏkÓ ˜q‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆À«∆…¿««ƒ¿À«ƒ»»

‰OÚÓ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰19¯ep˙a ‰˜Ï„ ‰ÏÙpL ¬≈∆¿«≈À¿»«¬∆∆»¿»¿≈»¿«
:e¯Ó‡Â ÔÈc ˙Èa ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ,ÌÈ¯Ùk‰ ÔÓ ¯ÙÎaƒ¿»ƒ«¿»ƒ»«¬∆ƒ¿≈≈ƒ¿»¿

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

סביבו 16) שלהבת הדליק אלא בפנים אש הכניס לא
בו.17)מבחוץ. לאפות כדי הוסק כוונה 18)ולא בלי
רבן 19)להסיקו. "וטימאן ומסתיים: במשנתנו מובא זה

חביריו. עליו חלקו שלא סובר ורבינו גמליאל".

.„Ba ‰ÏBˆ ˙BÈ‰Ï B˜Èq‰L ¯epz20Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - «∆ƒƒƒ¿∆¬≈∆¿«≈
ÔzLt ÏL ÔÈe‡ Ba ÔaÏÏ .‰‡ÓË21ÔÈ‡L ;¯B‰Ë - À¿»¿«≈ƒ∆ƒ¿»»∆≈

¯epz‰ Ûe‚a ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ ‰Ê22. ∆∆¿»»¿««

לאפייה.20) התכוון מנופץ.21)ולא פשתן אגודות
בחום. ומתלבן כהה מראהו צריך 22)הפשתן אינו הפשתן

מוסק  לתנור יתנוהו ואם נמוך, לחום אלא תנור, של לחומו
יישרף. - מצונן בלתי

.‰BˆˆÁL ¯epz23ÂÈ˜ÏÁÓ „Á‡ ˜Èq‰Â ÌÈLÏ «∆¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆»≈¬»»
ÔÈ˜LÓa ‡ÓËÂ24¯B‰Ë B¯·ÁÂ ‡ÓË ‡e‰ -25‡ÓË . ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«¬≈»ƒ¿»

‡ÓË Ïk‰ - ‰¯Bz ÏL ˙B‡ÓhÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ı¯La26, ¿∆∆¿«≈ƒÀ¿∆»«…»≈
Ô‰ÈÈaL È·ÚÂ27Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈL e˜q‰ .‡ÓË »√ƒ∆≈≈∆»≈À¿¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈∆

LnLÓ‰ :BÈ·Ú ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ¯ÈÂ‡a ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ»¬ƒ¿ƒ∆»¿«¿«≈
‡ÓhÏ28‡ÓË -29¯B‰Ë - ¯B‰hÏ ,30ÌÈ¯·c ‰na . «»≈»≈«»»«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;B˜Èq‰ Ck ¯Á‡Â BˆˆÁL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿«∆¬»¿««»ƒƒ¬»
BˆˆÁ Ck ¯Á‡Â B˜Èq‰31elÙ‡ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ , ƒƒ¿««»¬»¿ƒ¿»∆»≈∆¬ƒ

Ïk‰ ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa32. ¿«¿ƒƒ¿»«…

במחיצה.23) טמאים 24)חילקו משקין על גזרו חכמים
הכלים. את מלאכתו.25)שיטמאו נגמרה שלא מפני

החלק 26) על גם טומאה חכמים גזרו דאורייתא בטומאה
הוסק. המחיצה.27)שלא הפונה 28)עובי העובי חצי

הטמא. החלק כדופן 29)לצד נידון המחיצה של זה חלק
משנה). כסף (ראה הטמא אחד 30)התנור בהסיק למעלה

כאן. כן שאין מה אחריו, נגררת המחיצה כל מהם,
כלי 31) כולו היה ההסקה ידי על מלאכתו שנגמרה ובשעה

טומאה. לקבל ומוכשר אחר 32)אחד המחיצה העמדת
עליו  שירדה טומאה קבלת תורת מפקיעה אינה מלאכה גמר

מלאכה. גמר בשעת

.ÂÌÏBÚÏ ÔÈ¯B‰Ë - Ô·‡ ÏL ‰¯Èk B‡ ¯epz33ÏLÂ . «ƒ»∆∆∆¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÌeMÓ ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓ34ızÈ :¯Ó‡pL , «∆∆¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ∆∆¡«À»

.˙BÎzÓ ÈÏk ÌeMÓ ÔÈ‡nhÓe ,‰ˆÈ˙ BÏ LiL ˙‡ -≈∆≈¿ƒ»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»
ÁÓa ‡ÏÂ Ô¯ÈÂ‡Ó ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ?„ˆÈkÚ˜¯wÏ ¯a ≈«≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ»¿…ƒ¿À»««¿«

elÙ‡ ,‰‡ÓË Ô‰a ‰Ú‚ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÈÎÂ ¯ep˙k¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»»∆À¿»¬ƒ
Ì‡Â ;˙BÎzÓ ÈÏk ¯‡Lk ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰È¯BÁ‡Ó≈¬≈∆ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«»¿ƒ

‰‡ÓË ·‡ ÔÈOÚ - ˙Óa e‡ÓË35ÈÏk ¯‡Lk ƒ¿¿¿≈«¬ƒ«À¿»ƒ¿»¿≈
‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈÂ ;˙BÎzÓ36. «»¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆

א 33) בפרק למעלה נתבאר בכלל. טומאה מקבלים אינם
הוסקו) (שלא אדמה וכלי גללים כלי אבנים, שכלי ו, הלכה

מתטמאים. שתנור 34)אינם ב בהלכה למעלה נתבאר
זה  אין לקרקע המחובר וכל לקרקע מחוברים הם וכיריים
וכיריים  שתנור ואמרה תורה שחידשה אלא טומאה, מקבל
מחוברים  שהם פי על אף ומטמאין, הכלל מן יוצאים הם
בתורה  האמורים וכיריים שתנור רבינו, ומלמדנו לקרקע,
חידשה  לא מתכת בתנורי אבל חרס, כלי הם טומאה לעניין

מתכת. כלי ככל ודינם מיוחד דין של 35)תורה תנור אבל
כמבואר  במת, נגע אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס

ו. הלכה ה פרק מת טומאת במקווה 36)בהלכות טבילתם
שאין  מה מטומאתם אותם מטהרת סאה ארבעים בה שיש
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milkקיח zekld - dxdh xtq - oqip f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חרש  כלי "וכל לג): יא, (ויקרא תורה שאמרה חרס, בכלי כן
ואותו  יטמא בתוכו אשר כל תוכו אל מהם יפול אשר

תשברו".

.ÊÌbÙ B‡ ·wpL ˙ÎzÓ ÏL ¯epz37BÓ˙Òe ˜cÒ B‡ «∆«∆∆∆ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿»
‰ÏÙË BÏ ‰OÚL B‡ ËÈËa38ÛÒeÓ B‡ ËÈË ÏL39ÏL ¿ƒ∆»»¿≈»∆ƒ»∆

¯epz ÌeMÓ ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - ËÈË40‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¬≈∆ƒ¿«≈ƒ«¿«»ƒ¿∆
·˜pa41¯e‡‰ Ba ‡ˆiL È„k ?42Ì‡Â .‰¯ÈÎa ÔÎÂ . «∆∆¿≈∆≈≈»¿≈¿ƒ»¿ƒ

ÌÈËetËt ‰¯ÈkÏ ‰OÚ43ÌeMÓ ‰‡nË˙Ó - ËÈË ÏL »»«ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿«¿»ƒ
ËÈËa dÁ¯Ó .‰¯Èk44- ıeÁaÓ ÔÈa ÌÈÙaÓ ÔÈa , ƒ»≈¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ«

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ ÔÈ„Ú45. ¬«ƒ≈»¿«∆∆À¿»

לשימוש.37) נוח ואינו נפגמה עליו 38)שפתו הדביק
בתוך  טיט הכנסת = [סתימה הסדק. או הנקב במקום טיט
הסדק  במקום הדופן על טיט מריחת אבל והסדק. הנקב

כסתימה]. נידונית שפת 39)אינה על טיט שכבת הוסיף
קיבולו. בית את והגדיל את 40)התנור תיקן שהטיט מפני

והמדובר  טיט. של כתנור נידון הוא הרי הגדילו או התנור
הטיט. הדבקת אחר התנור את שסתימתו 41)כשהסיק כדי

טומאה. לעניין וכיריים תנור תורת התנור על תוריד בטיט
התנור 42) של חומו להורדת גורם וזה דרכו תצא שהאש

ואומר: מדייק [רבינו החום. על שומרת טיט של והסתימה
כמה  שואל ואינו במשנה) גם כתוב (וכן בנקב" יהיה "כמה
אחרונה, משנה בעל למד זה לשון משינוי בסדק. יהיה
כל  - סדק וסתם התנור של אורכו לכל הכוונה שנסדק

שיעורו]. על שאלו לא ולפיכך בשפת 43)שהוא, בליטות
בכירה  והמדובר הקדירה. את עליהן להעמיד כדי הכירה,

שלימה.44)שלימה. בכירה של 45)המדובר כירה
אינו  והמירוח לבישול מספיק חומה שהיא, כמות מתכת

מתכת. ככלי דינה ולפיכך תועלת מוסיף

.Á¯epz46¯‡eˆa ÈeÏz elÙ‡ ,ı¯‡a ¯aÁÓ BÈ‡L «∆≈¿À»»»∆¬ƒ»¿««
¯epz ÌeMÓ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÏÓb‰47:¯Ó‡pL ; «»»¬≈∆»≈ƒ«∆∆¡«
.ÌB˜Ó ÏÎa - Ì‰ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿»»

חרס.46) ובמצב 47)של מלמטה פתוח שהוא פי על אף
ו  ה פרק כלים במשנה כרבנן פסק בו, לאפות אפשר אי זה
לא  אם שאפילו א, קכה, בשבת עולא של המסקנה ולפי
טומאה  מקבל הוא - הקרקע על עומד כשהוא מעולם הוסק

הכתוב. גזירת הוא זה ודבר שהוא, מקום בכל היסק אחר

.Ë˙BÎzÓ ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek48‰˙ÈÙL ˙Èa Ba LiL49 ∆¿≈«»∆≈≈¿ƒ»
‰¯ÈÎk ‡nË˙Ó -50LÈ Ì‡ ,˙ÈÎeÎÊ ÈOBÚ ÏL ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿ƒ»¿≈∆≈¿ƒƒ≈

.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰˙ÈÙL ˙Èa Ba≈¿ƒ»¿«≈À¿»

ששוליה 48) בקרקע בחפירה המתכות את מתיכים הצורפים
"כור". נקראת זו חפירה בטיט, טוחים שקע 49)ודפנותיה

שבתוכה  מה ולבשל קדירה בו להעמיד כדי הכור, בדופן
"שפיתה", נקראה בישול לצורך כירה על קדירה (העמדת
הגדולה"). הסיר "שפות לח): ד, (מלכיםֿב המקרא מלשון

תנור 50) תורת עליו מוריד אינו מתכת להתכת השימוש
כירה. אותו עושה בישול לצורך השקע אבל וכיריים,
לעמוד  יכול החפירה דפנות על המרוח כשהטיט והמדובר
מקבלת  אינה לעצמה כשהיא החפירה כי עצמו, בפני

הוא  עצמו בפני לעמוד יכול אינו ואם הטיט אלא טומאה
של  תנור בדין י משנה ה פרק שם ראה קרקע. לגבי בטל
אמרו: ט הלכה ו פרק קמא בבא כלים בתוספתא דינאי. בית
בית  פירוש, הצורך". את המשמש אלא טמא "ואינו

טהורה. עצמה והחפירה טומאה מקבל בלבד השפיתה

.ÈÔÈ„iÒ ÏL ÔL·k51ÔÈ‚‚BÊ ÏLÂ52ÔÈ¯ˆBÈ ÏLÂ53- ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈ¯B‰Ë54‰¯et‰ .55ÔÙc dÏ LÈ Ì‡ ,56‰‡nË˙Ó -57. ¿ƒ«¿»ƒ≈»…∆ƒ¿«¿»

לסיד.51) אבנים בו או 52)ששורפים זכוכית כלי עושי
שבהלכה  זכוכית" ["עושי לחלונות. שקופות זגוגיות
עושים  שמהם הגלמיים החומרים את המתיכים הם הקודמת
נעשית  זו ראשונה התכה העזר. וחמרי החול היינו זכוכית,
הפסולת  ושאר העפר את מפרידה והיא בטיט, מוטח בכור
בחום  הזה הגוש מרככים והזוגגים נקי, זכוכית גוש ונשאר
זה  שני חימום הרצוי. לטיפול נוח נעשה שהוא עד גבוה

מוטח. בלתי בתנור חרס.53)עושים כלי עושי
בטיט.54) טוחים שאינם בצידו,55)מפני שפתחו תנור

את  ומעמידים הפת את ומדביקים שלנו תנורים כמו
התלמוד  שבתקופת וכירות [בתנורים הקרקע. על הקדירות
הקדירות  את ושופתים דפנותיהם על הפת את מדביקים היו
לכך]. מיוחדות בליטות על או פיהם על למעלה

על 56) עומד עבה דופן רבינו ומפרש "לבזבז", במשנה:
מעמידים  זה דופן ועל הפורנא של גגה על  או השוליים

פת. ומדביקים שפורנא 57)קדירות אמרו שם בתוספתא
רבי  הקרקע. עם לשמש אלא נעשית שלא "מפני טהורה
= (לבזבז ליזבז לה יש אם גמליאל: רבן בשם אומר מאיר
לבזבז  בלי פורנא טמאה".פירוש נמוך) דופן - מסגרת
ולא  בקרקע היינו בשוליה שמשתמשים מפני טהורה,
ואפשר  דופן לה יש שאם מאיר, רבי ואומר עצמה, בפורנא
להשתמש  מבלי הפת ואת הקדירות את עליו להעמיד
רבינו  פסק דבריו על חולק שאין ומפני טמא. - בקרקע

כמותו.

.‡È‰OÚ Ì‡ :¯epz Ô‡OÚÂ BÊÏ BÊ Ô¯aÁL ÌÈ·‡¬»ƒ∆ƒ¿»»«¬»»«ƒ»»
‰ÏÙË BÏ58ÏÎÏ ¯ep˙k ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ ¿≈»ƒƒ¿ƒƒ«¬≈∆¿«¿»

B¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙Óe ¯·c59- „·Ïa ıeÁaÓ BÏÙË Ì‡Â ; »»ƒ¿«≈≈¬ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
Ë˙ÓÚbÓa ‡n60¯ÈÂ‡a ‡ÏÂ61¯ep˙Ï ÌÈ·‡ ¯aÁ . ƒ¿«≈¿«»¿…»¬ƒƒ≈¬»ƒ¿«

¯epz‰ ÌÚ ˙B‡nË˙Ó - BÊÏ BÊ Ô¯aÁ ‡ÏÂ62BÊ Ô¯aÁ . ¿…ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»
ı¯‡a ¯ÙÁ .‰¯ÈËk Ô‰ È¯‰ - ¯epzÏ Ô¯aÁ ‡ÏÂ BÊÏ»¿…ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ»»«»»∆

¯B‰Ë - ‰¯ÈË ‰OÚÂ63‰¯Èk‰ ˙¯ÈËÂ .64¯B‰Ë -65. ¿»»ƒ»»¿ƒ««ƒ»»

טיט.58) כירה 59)של או "תנור למדנו: ו בהלכה למעלה
טיט  של שהטפילה כאן ומלמדנו לעולם" טהורין אבן של

חרס. של תנור תורת עליו בפנים 60)מורידה שרץ נגע אם
נטמא. - חרס 61)התנור שכלי פעמים, כמה כבר נתבאר

הכלי  לאוויר טומאה נכנסה אם פירוש, מאווירו, מטמא
של  תנור אולם בדופנותיו, נגעה שלא פי על אף נטמא,
שתיגע  עד טומאה מקבל אינו בטיט מבחוץ שטחוהו אבנים
כלים  במשנה מצאנו לזה דומה דין עצמו. בכלי הטומאה
שבכירה. הנר ובית התבלין ובית הפך בית גבי ג ה, פרק
חיבור  אינם התורה שמן מפני נימקוהו, ב מח, ובשבת
היכר, לשם בטומאתם הקילו חכמים, מגזירת אלא לטומאה
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קיט milk zekld - dxdh xtq - oqip f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בטומאה  שיתטמאו וקדשים תרומה וישרפו יטעו שלא כדי
כאן. בנידון גם יפה כוחו הנימוק ואותו נטמא 62)זו. אם

ואף  האבנים גם נטמאו - אינם התנור אבנים שכלי פי על
מפני  והטעם, ו). הלכה למעלה (ראה כלל טומאה מקבלים
התנור. לטלטול בהן משתמשים שהרי לתנור כיד שהן

כשהוא 63) אפילו מתטמא אינו קרקע טומאה. מקבלת אינה
הכלים. את כתוב:64)משמש ג ה פרק כלים במשנה שם.

הן  אחת כירה וטירת כירה שעטרת ונראה הכירה". "עטרת
את  בתוכו להעמיד הכירה ראש על קטן בניין היינו (ר"ש)
האש. מן הסרתן אחר התבשיל יצטנן שלא כדי הקדירות,
בראש  ונתון מעוגל שהוא מפני "עטרה", קראו זה לבניין
של  בצידו בנוייה התנור וטירת בפירושו). (רבינו הכירה

טירה 65)התנור. לעשות אדם בני של דרכם שאין מפני
בתנור  כן שאין מה בישולו צורך שאינה מפני או לכירה
בטירה. אותה מניחים הרדייה ואחר פת בו שאופים

לכירה. מחוברת כשאינה והמדובר,

.·ÈÈLe ˙Bi·Á ÈzL66ÔÈÒtÏ‡67‰¯Èk Ô‡OÚL68- ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆¬»»ƒ»
¯ÈÂ‡a ÔÈ‡nË˙Ó69ÚbÓ·e70˙Bi·Á ÏL ÔÎB˙Â .71- ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ¿«»¿»∆»ƒ

¯B‰Ë72˙Bi·Á‰ È·ÚÂ .73˙‡ LnLÓ‰ :B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ »»√ƒ∆»ƒ¿ƒ«¿«≈∆
.¯B‰Ë - ˙È·Á‰ CBz ˙‡ LnLÓ‰Â ,‡ÓË - ‰¯Èk‰«ƒ»»≈¿«¿«≈∆∆»ƒ»

שני.66) או גדולות.67)פירוש זו 68)קערות העמידן
על  השעין הקדירות ואת ביניהן אש והדליק מזו רחוק לא

האילפסים. או החביות טומאה 69)דפנות נכנסה אם
שם. הנמצאים האוכלים נטמאו - החביות שבין לאוויר

בתוך 70) מגע אין שהרי מגע, טומאת להשמיענו צריך אינו
חרס, כלי מטמא אינו בגבו ומגע לאוויר, כניסה בלי הכלי
ולא  "במגע בהן: שנאמר הלכות כמה שלמדנו מפני אלא

ובאוויר". "במגע כאן כתב שם 71)באוויר", נכנסה שלא
גב 72)הטומאה. הוא החביות של הפנימי שצידם מפני

מגבו. מטמא אינו חרס וכלי הדפנות.73)התנור עובי

.‚ÈÔÈËetËt ‰LÏL ‰OBÚ‰74ı¯‡a75ËÈËa Ô¯aÁÂ »∆¿»ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿»¿ƒ
‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL ˙BÈ‰Ïƒ¿≈¬≈∆∆«¿≈»¬≈¿≈»

ÔÈ¯ÓÒÓ ‰LÏL Ú·˜ .‰¯Èk ÌeMÓ76˙BÈ‰Ï ı¯‡a ƒƒ»»«¿»«¿¿ƒ»»∆ƒ¿
ÔL‡¯a ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL≈¬≈∆∆«¿≈»««ƒ∆»»¿…»
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰¯„w‰ ·LzL ËÈËa ÌB˜Ó77 »¿ƒ∆≈≈«¿≈»¬≈¿»

˙ÎzÓ ÏL ‰¯ÈÎk78ËÈËa ÌÁ¯Ó ‡lL ÌÈ·‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»∆«∆∆¿≈¬»ƒ∆…≈¿»¿ƒ
el‡k ,‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL ‡e‰L∆≈¬≈∆≈»¿«¿À¿»¿ƒ

È‰.Ô·‡ ÏL ‰¯Èk ‡ ƒƒ»∆∆∆

רגליים.74) סגול.75)כעין בצורת הארץ על העמידם
מתכת.76) טומאה.77)של מקבלת אינה
הכלי.78) עיקר הם שהמסמרות

.„ÈÔ¯aÁÂ ‰¯Èk ÌÈ·‡ ÈzL ‰OBÚ‰79- ËÈËa »∆¿≈¬»ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ
d¯aÁ ‡Ï ‰iM‰Â ËÈËa ˙Á‡‰ ˙‡ ¯aÁ .‰‡nË˙Óƒ¿«¿»ƒ≈∆»««¿ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿»

.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -≈»¿«∆∆À¿»

מפרשים79) [ויש פטפוטים לקרקע. בראשן]. לזו זו חיברן
שלושה, על אלא כירה, תורת שניים על אין קטנים שהם

שתיים. מספיקות רחבות, שהן אבנים אבל

.ÂË‰ÈÏÚ ˙ÙBL ‡e‰L Ô·‡‰80¯epz‰ ÏÚÂ81‰ÈÏÚ , »∆∆∆≈»∆»¿«««»∆»
‰‡ÓË - Átk‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ,‰¯Èk‰ ÏÚÂ82ÏÚÂ ‰ÈÏÚ . ¿««ƒ»»∆»¿««À»¿≈»»∆»¿«

Ï˙k‰83ÚÏq‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ,84‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -85. «…∆»∆»¿««∆«≈»¿«∆∆À¿»

בטיט.המ 80) המחוברת באבן מרוחקת 81)דובר האבן
שניהם. על עומדת והקדירה התנור מן שתי 82)קצת כמו

שלא  משמיענו הקודמת. שבהלכה בטיט שחיברן אבנים
כירה, להיות מצטרפות אבנים שתי שדווקא לומר תטעה

כבר. הקיימת לכירה מצטרפת אינה אבן הבעיר 83)אבל
כשהיא  האבן על הקדירה את והושיב והאבן הכותל בין אש

הכותל. על מתחילת 84)שעונה במקומה קבועה אבן
וכיריים 85)בריאתה. "תנור כתוב: לד) יא, (ויקרא בתורה

לו  יש - נתיצה לו שיש "את כהנים: בתורת ודרשו יותץ"
וסלע  ובכותל טומאה", לו אין - נתיצה לו שאין את טומאה,

נתיצה. דין אין

.ÊËÌÈÁah‰ ˙¯Èk86Ô·‡ „ˆa Ô·‡ Ô˙B ‡e‰L , ƒ«««»ƒ∆≈∆∆¿«∆∆
e‡ÓË ‡Ï - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓË ,ËÈËa ˙B¯aÁÓ ÔlÎÂ¿À»¿À»¿ƒƒ¿»««≈∆…ƒ¿¿

Ôlk87. À»

אבנים 86) הרבה לקרקע לחבר ודרכם מבושל, בשר מוכרי
אבנים. שתי על קדירה כל ומעמידים מזו זו קצת מרוחקות

בה.87) דבוקות שקערות לטבלא דומה וזה

.ÊÈ˙B¯Èk ÈzL Ô‡OÚÂ ËÈËa Ô¯aÁL ÌÈ·‡ LÏL88, »¬»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿≈ƒ
Ô¯aÁL ÔÈa Ú˜¯wÏ Ô¯aÁ ‡ÏÂ BÊÏ BÊ Ô¯aÁL ÔÈa≈∆ƒ¿»»¿…ƒ¿»««¿«≈∆ƒ¿»
È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,BÊÏ BÊ Ô¯aÁ ‡ÏÂ Ú˜¯wa««¿«¿…ƒ¿»»ƒƒ¿»««ƒ¿≈

˙B¯Èk‰89‰¯ÈkÏ ‰pnÓ LnLÓ‰ ,˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ - «ƒ»∆∆»∆¿»ƒ«¿«≈ƒ∆»«ƒ»
‰‡Óh‰90‰Â ,‡ÓË‰¯B‰h‰ ‰¯ÈkÏ ‰pnÓ LnLÓ «¿≈»»≈¿«¿«≈ƒ∆»«ƒ»«¿»

- ‰¯B‰h‰ ‰¯Èk ÏL ‰BˆÈÁ‰ Ô·‡‰ ‰Ïh .¯B‰Ë»ƒ¿»»∆∆«ƒ»∆ƒ»«¿»
‰‡ÓËÏ ‰lk ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰91‰BˆÈÁ‰ ‰Ïh . »¿¿»»∆¿»ƒÀ»¿À¿»ƒ¿»«ƒ»

dlk ˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ ‰¯‰Ë - ‰‡Óh‰ ‰¯Èk ÏL92. ∆ƒ»«¿≈»»¬»»∆∆»∆¿»ƒÀ»
˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ :˙BBˆÈÁ‰ ÈzL e‡ÓËƒ¿¿¿≈«ƒƒ»¿»»∆∆»∆¿»ƒ

‰˙ÈÙL È„k BÊ ‰¯ÈÎÏ ‰pnÓ Ô˙B - ‰ÏB„b93dcvÓ ¿»≈ƒ∆»¿ƒ»¿≈¿ƒ»ƒƒ»
Ô‡kÓ ‰˙ÈÙL È„k ‰iM‰ ‰¯ÈkÏÂ94¯‡M‰Â ,95;¯B‰Ë ¿«ƒ»«¿ƒ»¿≈¿ƒ»ƒ»¿«¿»»

‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡Â96:˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰Ïh .‡ÓË Ïk‰ - ¿ƒ»¿»¿«»«…»≈ƒ¿»»∆¿»ƒ
È¯‰ - ‰ÏB„‚ ‰¯BÈ ˙BBˆÈÁ ÌÈzL ÏÚ ˙tLÏ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»ƒ¿…«¿«ƒƒ»¿»¬≈

‰fÓ ¯˙È ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰ ;‰‡ÓË ‡È‰97¯ÈÊÁ‰ .‰¯B‰Ë - ƒ¿≈»»¿À»ƒ»≈ƒ∆¿»∆¡ƒ
˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡98‰È‰Lk ¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ -99dÁ¯Ó . ∆»∆¿»ƒ¬≈«…»¿∆»»≈¿»

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈËa100‡e‰Â . ¿ƒ¿«≈À¿»ƒ»¿«»¿
˙‡ ‰ÈÏÚ ÏM·Ï È„k Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰p˜ÈqiL∆«ƒ∆»¿»««≈∆¿≈¿«≈»∆»∆

‰ˆÈa‰101. «≈»

לשפות 88) אפשר שהרי ככירה, לאבן אבן שבין ריווח כל
קדירה. לאווירה.89)שם שרץ שנכנס חצי 90)כגון

החבית. עובי בדין י"ב הלכה כלמעלה זמן 91)עובייה, כל
משמשת  האמצעית הרי במקומה הטהורה החיצונה שהאבן
כל  שייכת החיצונה כשניטלת אבל הטהורה הכירה את גם

הטמאה. לכירה את 92)האמצעית משמשת היא כי
בלבד. קדירה.93)הטהורה שם להעמיד מקום

טמאות.94) אלו שפיתה כדי ושתי השני, מצידה
שפיתה.95) מקומות שני בין באמצע שנשאר החלק
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ועוד.96) שפיתות כשתי בה להשעין 97)ואין אפשר ואי
שתיהן. על היורה החיצוניות.98)את שתי בין למקומה

למקומה 99) האבן והחזרת טומאתן, ופקעה נתפרקו הכירות
טו  מביאה חדשה.100)מאה.אינה נתבאר 101)ככירה

שיסיקנה  עד טומאה מקבלת אינה שכירה א, בהלכה למעלה
צריכה  - חדשה ככירה נידונית שזו ומכיוון זה, שיעור כדי

חדשות. לכירות הקבוע בשיעור היסק

.ÁÈÔ·‡Ï CÓÒÂ ,˙‡ÓËÂ ‰¯Èk Ô‡OÚL ÌÈ·‡ ÈzL¿≈¬»ƒ∆¬»»ƒ»¿ƒ¿»¿»«¿∆∆
‰pnÓ BÊ102Ô‡kÓ ˙Á‡ Ô·‡ BÊÏÂ Ô‡kÓ ˙Á‡ Ô·‡103 ƒ∆»∆∆««ƒ»¿»∆∆««ƒ»

‰BL‡¯‰ ‰¯Èk‰ È·‡ È˙MÓ Ô·‡ Ïk ÈˆÁ È¯‰ -104 ¬≈¬ƒ»∆∆ƒ¿≈«¿≈«ƒ»»ƒ»
¯B‰Ë Ô·‡‰ ÈˆÁÂ ,‡ÓË105˙B¯B‰h‰ ÌÈzL‰ eÏh . »≈«¬ƒ»∆∆»ƒ¿«¿«ƒ«¿

Ô˙‡ÓËÏ ‰¯Èk ÏL ÌÈzL‰ e¯ÊÁ - CÓqL106. ∆»«»¿«¿«ƒ∆ƒ»¿À¿»»

הכירה.102) כירות 103)מן שלוש כאן ויש בטיט ומירחן
טהורות. החיצונות ושתי טמאה האמצעית חצייה 104)-

כירות 105)החיצון. משמשים החיצוניים שהחצאים מפני
יז. בהלכה שלמעלה האמצעית לדין דומה זה והרי טהורות

שבסוף 106) האמצעית את החזיר לדין דומה זה ואין
לא  שכאן מפני כשהיה, טהור שהכול הקודמת ההלכה
האבנים  שניטלו לפני ואפילו הטמאה, הכירה נותצה
הפנימיות, האבנים מן לגמרי הטומאה פקעה לא החיצוניות
משמשות  כשהן עכשיו, ולפיכך טמאות, נשארו חציין שהרי
אבל  כולן, על טומאה חלה בלבד, הטמאה הכירה את רק
ומהיכן  נטהר, והכול הכירה נותצה הרי אבנים שלוש בדין

החזרתן? אחרי לאבנים טומאה תבוא

.ËÈÒ¯Á ÏL ÔÎec107˙B¯„w‰ Ïeaw ˙Èa BÏ LiL108 »∆∆∆∆≈≈ƒ«¿≈
ıÓ¯‰Â109‰¯Èk ÌeMÓ ¯B‰Ë - BÎB˙a Ôe˙110‡ÓËÂ ¿»∆∆»¿»ƒƒ»¿»≈

- ı¯‡a ¯aÁÓ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïea˜ ÈÏk ÌeMÓƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»¿À»»»∆
ÌÈÏk‰ ¯‡Lk ¯B‰Ë111Ïa˜Ó BÈ‡ - ·w Ì‡Â , »ƒ¿»«≈ƒ¿ƒƒ«≈¿«≈
Ïea˜ ÈÏÎk ‰‡ÓË112ÔÈ„„v‰ .‰¯ÈÎa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . À¿»ƒ¿ƒƒ«∆≈≈¿ƒ»«¿»ƒ
Ô‰a Ú‚Bp‰ ,BlL113‰¯Èk ÌeMÓ ‡ÓË BÈ‡ -114. ∆«≈«»∆≈»≈ƒƒ»

BlL ·Á¯‰115‡nË˙Ó - ÏeMa ˙ÚLa ÂÈÏÚ ÔÈ·LBiL »««∆∆¿ƒ»»ƒ¿«ƒƒ¿«≈
‰ÙBk‰ ÔÎÂ .ÔÎec‰ ‡ÓË Ì‡116Ïq‰ ˙‡117‰·e ƒƒ¿»«»¿≈«∆∆««»»

dab ÏÚ ‰¯Èk118BÊ È¯‰ -119ÈÏk ÌeMÓ ‰‡ÓË ƒ»««»¬≈¿≈»ƒ¿ƒ
ıÚ120‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ CÎÈÙÏ .‰¯Èk ÌeMÓ ‡Ï , ≈…ƒƒ»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»

.‰¯ÈÎk d¯ÈÂ‡Ó≈¬ƒ»¿ƒ»

אורך 107) לא ארוך, מרובע תמונת מחרס עושים "היו
מתוכו  חלול והוא וגג), דפנות לו יש (פירוש, וגובה ורוחב

נק  נקוב העליון וימלא ושטחו השני לפני אחד עגולים בים
כלים  יעמיד (פירוש, בראשה כלים וירכיב החם באפר מתוכו
הן". אחת ודוכן ודכון דכון, וייקרא שבגגו) הנקבים גבי על
באופן, הכירה ליד אותו ומעמידים דפנות שלושה שלדוכן

רביעי. דופן לו משמש הכירה את 108)שדופן מעמידים
חומן. שיישמר כדי שבגגו, בנקבים אפר 109)הקדירות

לוחשות. גחלים קצת בו שמעורבות נידון 110)חם אינו
טומאה. קבלת לעניין שחידשה 111)ככירה הוא חידוש

מחוברים  שהם פי על אף שייטמאו וכיריים, בתנור תורה
שא  מה כלים.לקרקע, בשאר כן כשיעור 112)ין ניקב שאם

טומאה. מקבלת נקובה כירה אבל טומאה, מקבל אינו הקבוע

בהם.113) טומאה נגעה קיבול 114)אם כלי משום אלא
לקרקע. מחובר רחב 115)כשאינו יותר שטח הדוכן, של

הבישול. בעת בו וישבו אליו מחובר על 116)ממנו הופכו
למעלה. ושוליו ככלי 117)פניו ודינו עצים מענפי קלוע

כן.118)עץ. כאן גם לגרוס רצוי גביו". "על במשנה:
(משנה 119) זה" "הרי ולכתוב לתקן יש ולכן לסל, הכוונה

אומרים 120)אחרונה). אנו ואין טומאה בו נגעה אם
משום  מיטמאה עצמה הכירה אבל כירה, לגבי בטל שהסל
כל  אין כי אחרונה). (משנה לתוכה טומאה נכנסה אם כירה

הסל. לגבי שתיבטל לדבר, נימוק

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שיריו 1) והקטן טפחים ארבעה שיריו גדול שתנור יבאר

שנטמא תנור לבישול. או לאפייה שעשאו הכופח ולא רובו.
וטהורה  שנידה תנור אותו. מטהרים כיצד לכתתו רצה
ויורת  האומן מבית מחותך שבא תנור טהור. והוא אופות
שראוי  והדבר בזה. זה ודבקם חרס שברי המביא הערביים.
שנחלקה  וכירה חציו עד עפר בו שנתן תנור הסדקים. לחבר
שנפחתו  בתים בעלי של הקלתות לרוחבה. או לאורכה

קרקעותיהן.

.‡¯epz2- ÔËw‰Â ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÂÈ¯ÈL - ÏB„b «»¿»»«¿»»¿»ƒ¿«»»
¯‡L Ì‡ ?„ˆÈk .Ba¯ ÂÈ¯ÈL3‰Úa¯‡ ÏB„ba4 ¿»»À≈«ƒƒ¿««»«¿»»

ÔËw·e5‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba¯6BÈ‡ - Ô‡kÓ ˙BÁt ; «»»À¿«≈À¿»»ƒ»≈
Ba ¯iML „Ú Bˆ˙Â ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈ƒƒ¿»¿¿»«∆ƒ≈

¯‡Ó ˙BÁt¯B‰Ë - ÔËwa ·¯Ó ˙BÁt B‡ ÏB„ba ‰Úa7. »≈«¿»»«»»≈…«»»»
.B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÔËwa ·¯ B‡ ‰Úa¯‡ Ba ¯‡Lƒ¿««¿»»…«»»¬«ƒ¿À¿»

‰¯Èk‰Â8˙BÚaˆ‡ LÏL ‰È¯ÈL -9e‰‡OÚL Átk‰ . ¿«ƒ»¿»∆»»∆¿»«À»∆¬»»
‰¯ÈÎk B¯eÚL - ÏeM·Ï ;¯ep˙k B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï10. «¬ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

מ"א.2) פ"ה ונשאר".3)כלים "נשבר שצ"ל נראה
ה"ב.5)בגבהו.4) פט"ו למעלה שראוי 6)ראה מפני

למלאכתו. עדיין למנוע 7)הוא רק לא מועילה כזו שבירה
טומאה. להפקיע גם אלא טומאה, מ"ב.8)קבלת שם

בפחות 9) למלאכתו ראוי אינו לחם, לאפיית שמלאכתו תנור
לבישול, בה שמשתמשים כירה, אבל טפחים. מארבעה

אצבעות. שלוש של גובה ה"ב.10)מספיק פט"ו ראה

.·‡ÓËpL ¯epz11B˙zÎÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ12ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk , «∆ƒ¿»¿…»»¿«¿≈«¿«¬ƒ
B˜ÏBÁ ?B˙B‡13¯¯B‚Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ14˙‡ ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆

‰ÏÙh‰15Ô‰Ó Ò¯Á Ïk ‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈÒ¯Á‰ ÏÚL «¿≈»∆««¬»ƒ«∆ƒ¿»»∆∆≈∆
ÂÈab ÏÚ ËÈË ‡Ïa ı¯‡‰ ÏÚ „ÓBÚ16,ÌÈLÏ B˜lÁ . ≈«»»∆¿…ƒ««»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÏB„b‰ - ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡17.¯B‰Ë ÔËw‰Â ∆»»¿∆»»»«»»≈¿«»»»

‡ÓË Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ‰ÂLa ÌÈLÏ B˜lÁ18È‡L ÈÙÏ , ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆»∆»≈∆»≈¿ƒ∆ƒ
ÔeÎÏ ¯LÙ‡19ÔÙc dÏ LiL Ò¯Á ÏL ‡Ï·Ë Ï·‡ . ∆¿»¿«≈¬»«¿»∆∆∆∆≈»…∆

‰¯B‰Ë - ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL20ÏB„b „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»»∆»»
b‰ - ÔË˜ „Á‡Â.‡ÓË ÏB„ ¿∆»»»«»»≈

מ"ז.11) לרסיסים.12)שם מלמעלה 13)לשברו
וגורד.14)למטה. על 15)צ"ל שמירחה טיט שכבת

לאפייה. היסקו ולפני בכבשן צירופו אחר מבחוץ, התנור
לא 16) שאם החתכים, שבמקום לטפילה שהכוונה נראה
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כשהיא  ומיטמאה שלימה, טיט של הטפילה הרי הסירה
ה  את גם חתך אם אבל עצמה, בפני לעמוד טפילה יכולה

עדיפה  אינה הטיט שכבת כי טהור, הכל - חלקים לשלושה
עצמו. הכלי.17)מהתנור רוב שהוא 'תורת 18)מפני

ה"ג. פ"י שמיני פרשת חלקים 19)כהנים' לשני לחלק
לצמצם"). אפשר "אי הגמרא: (בלשון בהחלט שווים

ופסק 20) פי"ב, כלים במשנה וחכמים גמליאל רבן מחלוקת
מפרש  ורבינו "טבלא", סתם כתוב במשנה כרבים.
בין  ההבדל של טעמו ביאר ולא חרס, של בטבלא שהמדובר
שם  טוב' יום [ב'תוספות השלמות). (ראה לטבלא תנור
דבריו  אולם בצמצום. לחלק יותר קל שטבלא לומר, מצדד
חרס, כלי "שאני ב) יז, (בכורות שאמרו למה מנוגדים
כמו  חלק אינו החתך מקום פירוש, גומות". בו ויש הואיל
ולפיכך  ושקיעות, בליטות בו יש אלא מתכת, או עץ בכלי
שקיעות  יש שבורה בטבלא גם והרי לצמצם, אפשר אי
שנחלקה  שטבלא מפרש, ישראל ובתפארת ובליטות.
 ֿ שאי ומפני צידיה, מכל לבזבז לה אין מדרבנן, טומאתה
הגדול, הוא שמא חלק, בכל להסתפק יש לצמצם אפשר

טהור. - דרבנן טומאה וספק

.‚¯epz21B˜lÁL22- ÌÈLk ÏB„b „Á‡Â ‰LÏLÏ «∆ƒ¿ƒ¿»¿∆»»ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÏB„b‰23BÎ˙Á .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈpËw‰ ÌÈM‰Â , «»»≈¿«¿«ƒ«¿«ƒ¿ƒ¬»

˙BÈÏÁ24BaÁ¯Ï25‡ÈÏÁÂ ‡ÈÏÁ Ïk d·‚ ‰È‰ Ì‡ , À¿¿»¿ƒ»»…«»À¿»¿À¿»
¯B‰Ë - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt26˙BÈÏÁ‰ ¯cÒÂ ¯ÊÁ . »≈«¿»»¿»ƒ»»«¿ƒ≈«À¿

¯epz B¯ÈÊÁ‰Â ËÈËa Ì‰ÈÏÚ ÁÈ¯Ó‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ««≈¿ƒ¿ƒ«¬≈∆¿ƒ¿∆¡ƒ«
¯Á‡ ¯epz ‰OÚL BÓk ‰Ê È¯‰ - ‰È‰Lk27BÈ‡Â , ¿∆»»¬≈∆¿∆»»««≈¿≈

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó28ep˜ÈqiL ‡e‰Â . ¿«≈À¿»∆»ƒ»¿«»¿∆«ƒ∆
BÁ¯nL ¯Á‡ ÔÈbÙÒ Ba ˙BÙ‡Ï È„k29epnÓ ˜ÈÁ¯‰ . ¿≈∆¡À¿»ƒ««∆≈¿ƒ¿ƒƒ∆

‰ÏÙh‰ ˙‡30ÔÈ·e ˙BÈÏÁ‰ ÔÈa ˙B¯B¯ˆ B‡ ÏBÁ Ô˙Â ∆«¿≈»¿»«¿≈«À¿≈
‰ÏÙh‰31ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -32e‰ÊÂ . «¿≈»≈¿«≈À¿»¿»¿∆

.¯B‰Ë ‡e‰Â Ba ˙BÙB‡ ‰¯B‰h‰Â ‰cp‰ :e¯Ó‡L∆»¿«ƒ»¿«¿»¿»
Ba ‰˙È‰33- ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ da LiL ˙Á‡ ‡ÈÏÁ »¿»À¿»««∆≈»«¿»»¿»ƒ

¯ÈÂ‡a ‰‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÚbÓa ‰‡nË˙Ó ‡È‰34¯‡Le , ƒƒ¿«¿»¿«»¿…ƒ¿«¿»»¬ƒ¿»
.˙B¯B‰Ë ˙BÈÏÁ‰«À¿¿

מ"ז.22)טמא.21) פ"ה גדול 23)כלים הוא אם ודווקא
גם  - יותר גדולים ביחד השניים אם אבל האחרים, כשניים

טהור. מ"ח.24)הגדול תנורים 25)שם כמה כאן ויש
טהורים 26)נמוכים. גדול תנור ששיירי א, בהלכה נתבאר

טפחים. מארבעה פחותים הם חדש 27)אם כתנור דינו
כלי. מתורת בטל הראשון התנור כי אבל 28)לגמרי,

חוזרת. ואינה פקעה הראשונה בהתאם 29)הטומאה
חדש. תנור גבי א בהלכה למעלה הטיט.30)להאמור את

תבנית  עשה אלא עצמו, התנור דופן על הטיט את מרח לא
התנור  בין מפסיק ואויר החתוך, התנור סביב מטיט תנור

הטיט. ובין ומתוך 31)הישן שביניהם, הרווח את ומילא
אחד. לכלי נתחברו נתחברו 32)כך לא שהחוליות מפני

ה"ח.33)בטיט. פ"ד ב"ק שם גירסת 34)תוספתא
'סדרי  בעל גורס וכן ובאוויר", במגע "מטמאית שם הגר"א
ולא  כאן, שכתב כמו גורס - כנראה - רבינו אולם טהרות'.
שיעור  בעצמה בה כשיש באוויר מיטמאית אינה למה נתברר

מה  ושאל כן, גם שתמה במשנתנו, ר"ש [ראה גדול. תנור
יישוב]. מצא ולא לאוויר, מגע בין

.„¯epz35CzÁÓ ‡aL36BÏ ‰OÚÂ Ôn‡‰ ˙ÈaÓ «∆»¿À»ƒ≈»À»¿»»
ÔÈÎBÓÒ37ÂÈÏÚ Ì˙e „Á‡k ˙BÈ‰Ï B˙B‡ ÔÈˆa˜nL »ƒ∆¿«¿ƒƒ¿¿∆»¿»»»»

¯B‰Ë ‡e‰Â38‡ÓËÂ39B˙B‡ ÔÈÎÓBq‰ ˙‡ ¯ÈÒiLk - ¿»¿ƒ¿»¿∆»ƒ∆«¿ƒ
¯‰ËÈ40¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ô¯ÈÊÁ‰ elÙ‡Â .41BÁ¯Ó . ƒ¿««¬ƒ∆¡ƒ»¬≈»≈¿

‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈËa,B˜Èq‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .‡a‰Ï ‰ ¿ƒ¿«≈À¿»¿«»¿≈»ƒ¿«ƒ
˜q‰ ¯·kL42. ∆¿»À«

ט.35) פ"ה, שם כמו 37)לארכו.36)משנה חישוקים
עץ. של חביות דפי את שמחברים עודנו 38)אלה התנור

עליהם  שנתן לפני בטומאה חלקיו נגעו אם אפילו טהור,
החישוקים. לשם 39)את מתחילה עשהו שהאומן מפני

אףֿעלֿפי  טומאה מקבל זה הרי בחישוקים, שיחברוהו כך
ובעל  אחת, מחתיכה שנעשה תנור אבל בטיט. מירחו שלא
את  שימרח עד טומאה מקבל אינו לארכו, חתכו הבית

ג. בהלכה כמבואר בטיט, החישוקים 40)חלקיו הסרת
התנור. נתיצת אלא 41)היא עוד ולא טומאתו, חזרה לא

כי  בטיט, שימרחנו ולהבא מכאן טומאה מקבל שאינו
הראשונה  בפעם שלם כתנור לדונו מועילים החישוקים
ונותץ  שהסירם אחר אבל האומן. מבית כשבאו בלבד
דינו  שנתבאר הבית, בעל שחילקו כתנור הוא הרי התנור,

ג. ומירחהו 42)בהלכה הבית בעל לחילקו דומה ואינו
מפני  והטעם, חדש. היסק שצריך בה"ג שאמרנו בטיט,
נשתנה  ולא דפים דפים עשוי כשהוא האומן ע"י שהוסק

בגופם. כלום

.‰BÎ˙ÁL ¯epz43‡ÈÏÁÏ ‡ÈÏÁ ÔÈa ÏBÁ Ô˙Â ˙BÈÏÁ «∆¬»À¿¿»«≈À¿»¿À¿»
Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓ Ïk‰ ÏÚ ËÈËa ÁËÂ¿»¿ƒ««…ƒ«¬≈∆¿«≈

‰‡ÓË44. À¿»

י.43) משנה החוליות 44)שם וכל לרחבו, נחתך אפילו
ומטהר  אליעזר ר' חולק במשנה טפחים. מארבעה פחותות
מועיל. המירוח אין החוליות, בין מפסיק שהחול מפני
המחלוקת  על באריכות מסופר א נט, מציעא [בבבא
היו  שתוצאותיה זו, בבעיא בביתֿהמדרש שפרצה העצומה

מאוד. חמורות

.ÂÌÈi·¯Ú‰ ˙¯BÈ45ÁËÂ ı¯‡a ¯ÙBÁ ‡e‰L , «»«¿ƒƒ∆≈»»∆¿»
ËÈËa46Ïa˜Ó - BÓˆÚ ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡ : ¿ƒƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈«¿¿«≈

‰‡ÓË47¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,48. À¿»¿ƒ»»

הבור.46)שם.45) כותלי טומאה 47)את נגעה אם
טומאה.48)בטיט. מקבלת אינה באדמה חפירה

.Ê‡È·n‰49,¯epz Ô‡OÚÂ ‰Êa ‰Ê Ô˜a„Â Ò¯Á È¯·L «≈ƒƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»∆»∆«¬»»«
‰Ê È¯‰ - B˜Èq‰Â ıeÁaÓe ˙ÈaÓ ‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ¿»»¿≈»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ¬≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»««ƒ∆≈¿»∆»≈∆

¯eÚMk50. «ƒ

ה"א.49) פ"ג שם למדנו,50)תוספתא ג בהלכה למעלה,
אותם  את דיבק מכאן ולאחר חלקים, לכמה תנור חילק שאם
וכאן  טומאה. מקבלים - בטיט ומירחם עצמם החלקים
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milkקכב zekld - dxdh xtq - oqip f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

היו  שלא חרס שברי נטל שאפילו ומשמיענו, רבינו מוסיף
שלם. כתנור דינם - ומירחם ודיבקם מעולם מחוברים

.ÁÒht51BÏÊ¯wL52‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ ¯epz e‰‡OÚÂ ƒ»∆ƒ¿¿«¬»»«¿»»¿≈»
¯eÚMk ÂÈ˙BÙc ÏÚ Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁÓ53- ƒ««ƒ∆¿«≈«»¿»«ƒ

¯‰hL Ò¯Á ÈÏkL ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰54‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡ - ¬≈∆»∆¿ƒ∆∆∆»«≈À¿»
‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ ¯epz e‰‡OÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ55 ¿»∆»ƒ≈¬»»«¿»»¿≈»

ıeÁaÓe ˙ÈaÓ56. ƒ«ƒƒ«

ה"ח).51) פ"ד (שם חרס של גדולה שברו 52)חבית
כמו  פיטס הגג. ואת השוליים את חתך פירוש, (הגר"א),
והגג. השוליים שבר אם אלא לאפיה מתאים אינו שהוא,

להכניס 53) ואפשר מבפנים, שקערורים הם הפיטס דפנות
הי"ג. בפי"ח לקמן האמור כשיעור משקין שהיה 54)בהם

לכך. ראוי בלתי ונעשה ונשבר טומאה, לקבל ראוי
בכבשן.55) וצירפו טיט שכבת עליו וכלי 56)הדביק

חרס  כלי ששברי יתבאר, ה"י בפי"ח [לקמן לכאן. בא חדש
אינם  הפיטס דפנות ולמה מקבלים, הם אם טומאה מקבלים
וכולו  וגגו שוליו שניטלו שהפיטס נראה, טומאה? מקבלים
הדבר, תמוה אולם לקבלה. בו להשתמש איֿאפשר שלם,
כדי  ויישאר יישברו ואם שלמים, כשדופנותיו מיטמא שאינו
בדופנותיו  קיבול בית כשיש הכוונה ואולי ייטמא. - לקבלה
נעשה  שלא מפני טומאה מקבל אינו ואעפ"כ מבחוץ,

לקבלה].

.Ë¯epz57ÔÈ˜„Ò ÏL58„Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÙË ‰OÚL «∆¿»ƒ∆»»¿≈»¿»∆»
„Á‡Â59‰l‚Ó ÔÈ˜„q‰ ÌB˜Óe60Ïa˜Ó BÈ‡ - ¿∆»¿«¿»ƒ¿À∆≈¿«≈
‰‡ÓË61ÒÈÒÙ‚ B‡ „ÈÒ B‡ ËÈË Ô˙ .62ÔÈ˜„q‰ Èab ÏÚ À¿»»«ƒƒƒ¿ƒ««≈«¿»ƒ

‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ -63˙ÈÒ¯Á Ô‰ÈÏÚ Ô˙ .64˙ÙÊ B‡ ¬≈∆ƒ¿«≈»«¬≈∆«¿ƒ∆∆
‰Ê .¯B‰Ë - ÌÈÏÏ‚ B‡ ˜ˆa ,ÌÈ¯ÓLe ‰ÂÚL ,˙È¯Ù‚Â¿»¿ƒ«¬»¿»ƒ»≈¿»ƒ»∆
˙‡ ¯aÁÓ BÈ‡ - ¯epz epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ¯·c :ÏÏk‰«¿»»»∆≈ƒƒ∆«≈¿«≈∆

.ÔÈ˜„q‰«¿»ƒ

ה"ז.57) זו 58)שם מחוברות חרס מחתיכות העשוי תנור
החתיכות. בין סדקים ונשארו כל 59)לזו, על טיט מרח

וחתיכה. הסדקים.60)חתיכה מקום על מרח לא
מודבקים.61) אינם התנור שחלקי גבס.62)מפני
החרסים.63) על מירח שלא כתוש 64)אףֿעלֿפי חרס

אולם  מ"ב, פ"י לכלים בפירושו (רבינו במים שנילוש
ידוע  והוא האדמה, "טיט כתב: מ"ד פ"ח לשבת בפירושו

הרופאים"). אצל

.È˜„Ò65˙ÈÂÊ ÈtÏk B˙pL ¯epz66ÔÓ ËÈËa Á¯Óe ∆∆«∆¿»¿«≈»ƒ≈«¿ƒƒ
v‰ÔÈ„„67¯B‰Ë -68. «¿»ƒ»

נוגע 66)שם.65) והוא הבית, בזווית התנור את העמיד
הקירות  שבין בחלול נמצא שהסדק באופן הקירות בשני

לתוספתא). הגר"א (ביאור שדופנות 67)והתנור במקום
הבית. בקירות נוגעים שהמירוח 68)התנור אףֿעלֿפי

יתפרק. שלא התנור את ומעמיד מחזק

.‡ÈÛc69˙ÈÂÊa B˙pL ¯epz ÏL70Ba ‰ÙB‡ ˙BÈ‰Ï71 «∆«∆¿»¿»ƒƒ¿∆
·¯ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë -72.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ¯epz »¿ƒ≈…«¿«≈À¿»

המבואר 70)שם.69) באופן הבית, בזווית אותו העמיד

הקודמת. הדף 71)בהלכה שבין הפנוי במקום להסיק
בדף.72)והקירות. פת להדביק

.·È¯epz73‡ÓË Ì‡ :BÈˆÁ „Ú ¯ÙÚ Ba Ô˙pL «∆»«»»«∆¿ƒƒ¿»
‡Ó„·Ïa B¯ÈÂ74¯ÙÚÓ ‡l‡ ‡nË˙Ó BÈ‡ - ≈¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈∆»≈»»

‰ÏÚÓÏe75Ba ‰‡ÓË ‰Ú‚Â ÚbÓa ‡ÓË Ì‡Â ; ¿«¿»¿ƒƒ¿»¿«»¿»¿»À¿»
BÎBzÓ76‰hÓÏe ¯ÙÚÓ Û‡ Blk ‡ÓË -77. ƒƒ¿»À«≈»»¿«»

ו.73) פ"ה, כלים נגע 74)משנה ולא באווירו נתלה שרץ
מן 75)בתנור. למעלה בתנור הנמצאים ומשקין אוכלין

נטמאו  לא העפר בתוך הטמונים אבל מתטמאים, העפר
למשנה). בפירושו לנגע 76)(רבינו הכוונה אם נתבאר לא

בתוכו  נגע אם אפילו או בלבד העפר מן למעלה בתוכו
העפר. מן שכל 77)למטה רבינו, כותב ה"ה בפי"ז לקמן

באוויר  ולא במגע מטמאים חרס בכלי בהם שנאמר הדברים
כדי  בטומאתם, הקילו ולפיכך חכמים, מגזירת טומאתם -
אמנם  שם זו. טומאה על וקדשים תרומה ישרפו שלא
ויוצא  לכאן. משם ללמוד יש אבל חיבור, בענין המדובר
שהעפר  הכלי חלק את העפר ביטל רבינו שלדעת מזה,
חכמים  אלא כלל, התורה מן טומאה מקבל ואינו בתוכו,
"מעפר  כתוב: [במשנתנו האוויר. על ולא המגע על גזרו
ומפרש  באוויר". מטמא ולמעלן מעפר במגע, מטמא ולמטן
העפר. בתוך הנמצאים הדברים היינו ולמטן", "מעפר רבינו,
העפר. מן למעלה שנמצא מה פירושו ולמעלן", "ומעפר
נמצא  שהשרץ היינו ולמטן", "מעפר מפרש: רבה ובאליהו
לא  ואם התנור, כל נטמא - התנור בשולי ונגע ולמטן מעפר
השרץ  פירושו ולמעלן", "ומעפר כלל; מטמא אינו נגע
מקשה, הוא אגב, הכלי. כל מטמא - הפנוי באוויר נמצא
לפני  השרץ לתוכו כשנכנס מאווירו נטמא התנור הלא
בתוך  נמצא כשהשרץ שהמדובר, ותירץ, לעפר? שהגיע
את  שם שהעמידו לפני הקרקע על מוטל שהיה העפר,
ראה  שוליים). היו לא שלהם שלתנורים כבר (נתבאר התנור

ישראל]. תפארת

.‚È‰¯Èk‰78˙˙ÈÙL ÌB˜Ó -79Átk‰Â ;˙B¯„˜ ÈzL «ƒ»¿¿ƒ«¿≈¿≈¿«À»
‰˜ÏÁpL ‰¯Èk ,CÎÈÙÏ .˙Á‡ ‰¯„˜ ˙˙ÈÙL ÌB˜Ó -¿¿ƒ«¿≈»««¿ƒ»ƒ»∆∆¿¿»

dk¯‡Ï80daÁ¯Ï ;‰¯B‰Ë -81.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú - ¿»¿»¿»¿»¿»¬«ƒ¿«∆∆À¿»
¯B‰Ë - BaÁ¯Ï ÔÈa Bk¯‡Ï ÔÈa ,˜ÏÁpL Átk‰82. «À»∆∆¡«≈¿»¿≈¿»¿»

מ"ג.78) פ"ז נקראת 79)שם הכירה על קדירה העמדת
לח). ד, (מלכיםֿב, הגדולה" הסיר "שפות מלשון שפיתה,

ראוייה 80) הכירה ואין השפיתה, מקומות שני ונחלקו
שלמים 81)למלאכתה. נשארו השפיתה מקומות ושני

לזה. זה מחוברים שאינם כל 82)אלא נשאר שלא משום
קדירה. לשפיתת שהוא מקום

.„È˙e˙lw‰83:d˙ÈÚ˜¯˜ ‰˙ÁÙpL ÌÈza ÈÏÚa ÏL ««»∆«¬≈»ƒ∆ƒ¿¬»«¿»ƒ»
È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt ˙Át‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»…∆«¿»»ƒ¿»¿»ƒ¬≈
- ‰hÓlÓ ˙Áta ˜ÈqÈ Ì‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ¿«∆∆À¿»∆ƒ«ƒ«¿»ƒ¿«»
‰LÏL ˜ÓÚ ˙Át‰ ‰È‰ .‰ÏÚÓÏÓ ‰¯„w‰ ÏMa˙zƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿«¿»»»«¿»»…¿»

L‡‰ È¯‰L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ¯˙È B‡84‰˜BÁ¯ »≈≈»¿«∆∆À¿»∆¬≈»≈¿»
Èt ÏÚ ¯B¯ˆ B‡ Ô·‡ Ô˙ .‰ÏLa dÈ‡Â ‰¯„w‰ ÔÓƒ«¿≈»¿≈»¿≈»»«∆∆¿«ƒ

˙Át‰85d˙¯‰Ëa ‡È‰ ÔÈ„Ú -86- ËÈËa BÁ¯Ó . «¿»¬«ƒƒ¿»√»»≈¿¿ƒ
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קכג milk zekld - dxdh xtq - oqip f"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Ïa˜Óe ‰¯Èk‰ Ú˜¯˜ Ô·‡‰ ˙OÚ87Ô‡kÓ ‰‡ÓË «¬»»∆∆«¿««ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»
.‡a‰Ïe¿«»

הכירה.83) את עליו שמעמידים חרס של בסיס
הפחת.84) בקרקעית על 85)הנמצאת  להסיק ואפשר

לקדירה. האש ותגיע אינם 86)האבן והצרור שהאבן מפני
הכירה. הכירה.87)קרקעית

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
בעלי 1) של תנור מוסף ככלים. הן אם הכלים ידות יבאר

גבוהה  שהיא בזמן הכירה חצר נחתומים. של או בתים
וכו'. אצבעות שלוש

.‡ÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk2‡ÓË Ì‡Â ,ÌÈÏkk Ô‰ È¯‰ - »¿«≈ƒ¬≈≈«≈ƒ¿ƒƒ¿»
dÏ CÈ¯v‰ B„È ‰‡ÓË - ÈÏk‰3BLÈÓL˙a4ÔÈ‡LÂ ; «¿ƒƒ¿¿»»«»ƒ»¿«¿ƒ¿∆≈

¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - dÏ CÈ¯ˆ5Ô·‡‰ ,CÎÈÙÏ .6 »ƒ»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»»∆∆
˙BÚaˆ‡ LÏL ‰¯Èk‰ ÔÓe ÁÙË ¯epz‰ ÔÓ ˙‡ˆBi‰«≈ƒ««∆«ƒ«ƒ»»∆¿»

¯eaÁ -7ÌÈ·‡ e‡ÓË - ‰¯Èk‰Â ¯epz‰ ‡ÓË Ì‡Â , ƒ¿ƒƒ¿»««¿«ƒ»ƒ¿¿¬»ƒ
.e‡ÓË - el‡ ÌÈ·‡a ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Â .el‡≈»√»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»¬»ƒ≈ƒ¿¿
LÏLÏ ıeÁa B‡ ¯epz ÏL ÁÙËÏ ıeÁa eÚ‚ Ì‡Â¿ƒ»¿¿¿∆«∆«¿¿»

ÔÈ¯B‰Ë - ‰¯Èk ÏL ˙BÚaˆ‡8. ∆¿»∆ƒ»¿ƒ

לצורך 2) הכלי את משמש והוא לכלי המחובר דבר כל
הכלי. יד נקרא – לה.3)מלאכתו צריך שהכלי

לח):4) יא, (ויקרא הכתוב מן זה למדו - א קיח, בחולין
טומאת  הל' (ראה שבצרכיכם לכל – לכם" הוא "טמא

פ"ה). זה.5)אוכלין בפרק מ"ב.6)לקמן פ"ה כלים
והכירה.7) התנור מן כחלק האבן 8)נידונות חלק

מן  אצבעות משלש יותר או התנור מן מטפח יותר המרוחק
מוסיף  אינו זה שחלק מפני עמהם, מתטמא אינו הבירה,

להם. יד אינו – והכירה התנור תשמיש לצורך כלום

.·Átk‰9B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï e‰‡OÚ :10;¯ep˙k «À»¬»»«¬ƒ»ƒ¿«
.‰¯ÈÎk B¯eÚL - ÏeM·Ï e‰‡OÚ¬»»¿ƒƒ¿ƒ»

הי"ג.9) פט"ז למעלה שלו.10)ראה היד שיעור

.‚¯epz‰ ÛÒeÓ11¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏL12ÏLÂ ; «««∆«¬≈»ƒ»¿∆
ÂÈÏÚ CÓBqL ÈtÓ ,¯epz‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË - ÔÈÓBzÁ«¿ƒ»≈¿À¿«««ƒ¿≈∆≈»»

„etM‰ ˙‡13ÌÈ˙ÈÊ È˜ÏBL ÏL ‰¯BÈ ÛÒeÓ :Ba ‡ˆBik . ∆«««≈«»∆¿≈≈ƒ
‡ÓË -14¯B‰Ë - ÌÈÚaˆ ÏLÂ ,15. »≈¿∆«»ƒ»

שפת 11) על טיט שיכבת מוסיפים לפעמים מ"ה. שם
"מוסף  זו שיכבה חומו. וישמור להגביהו כדי התנור,

שמה. האפייה,12)התנור" למלאכת עוזר אינו זה מוסף
עצמו. התנור של גבהו מספיק כלל שצולים 13)ובדרך

עליו  משעין למכירה בתנור בשר הצולה והנחתום בשר, בו
נידון  ולפיכך שעליו, הבשר יצטנן שלא כדי השפוד, את

למלאכתו. היורה,14)כצריך במוסף גם להשתמש דרכם
לבשל. זיתים הרבה להם נזהרים 15)כשיש צבעים

עלֿידיֿזה. מתקלקל שהצבע מפני במוסף, מלהשתמש

.„˙¯ËÚ16‰¯Èk‰17‰¯B‰Ë -18‡e‰Â ,¯epz‰ ˙¯ÈËÂ . ¬∆∆«ƒ»¿»¿ƒ«««¿
˙Úa ˙t‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL Bcˆa Èea‰ ÌB˜n‰«»«»¿ƒ∆«ƒƒ∆««¿≈
‰‡ÓË - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa :d˙i„¿̄ƒ»»ƒ¿«∆ƒ¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»

¯epz‰ ˙‡ÓËa19- ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ; ¿À¿«««»≈«¿»»¿»ƒ
‰¯B‰Ë20BÏ ¯eaÁ dÈ‡L ÈÙÏ ,21,¯epzÏ d¯aÁ Ì‡Â . ¿»¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒƒ¿»««

ÌÈ·‡ LÏL ÏÚ elÙ‡22.‰‡ÓË - ¬ƒ«»¬»ƒ¿≈»

מ"ג.16) מעוגל 17)שם מקום עשו הכירה בראש
"עטרת  ונקרא האש, מן שהורידו הקדירה את עליו להעמיד

עטרתה.18)הכירה". נטמאה לא הכירה, נטמאה אם
מלאכת 19) משמשת שהיא מפני נטמאה, – התנור כשנטמא

את 20)האפייה. בה להניח ראוייה אינה קטנה טירה
בנין 21)הפת. כתחילת טפחים ארבעה גבהה רגילה טירה

לתנור, מחוברת ואינה ה"א) פט"ז למעלה (ראה התנור
משלימה  שהיא מפני התנור, בטומאת נטמאת היא ואעפ"כ
ולפיכך  משתמשים, אין זה משיעור בנמוכה האפייה. את
לו. מחוברת כשאינה התנור מן כחלק דינה אין

חיברן,22) ולא התנור צידי לשלושת אבנים שלושה העמיד
לתנור. וחיברה הטירה את עליהן והעמיד

.‰˙Èa23Ct‰24ÔÈÏ·z‰ ˙È·e25¯p‰ ˙È·e26 ≈««≈«¿»ƒ≈«≈
ÚbÓa ‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ :‰¯ÈkaL27,Ôlk e‡ÓË - ∆«ƒ»ƒƒ¿»«ƒ»¿«»ƒ¿¿À»

¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË Ì‡Â28¯eaÁ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;e‡ÓË ‡Ï - ¿ƒƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿¿ƒ∆≈»ƒ
È„k ¯k‰ Ô‰Ï eOÚ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ dÏ»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»∆∆≈¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÚbÓ ÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL29Ïk ÔÎÂ . ∆…ƒ¿¿««»»¿»¿»»ƒ¿≈…
BÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó ‡e‰L ‰Ê ÔÈÚa ÔÈ¯ÓB‡ e‡L∆»¿ƒ¿ƒ¿»∆∆ƒ¿«≈¿«»¿≈
eOÚÂ ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ¯eaÁ BÈ‡ - ¯ÈÂ‡a ‡nË˙Óƒ¿«≈»¬ƒ≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿»
‡l‡ ,ÌÈL„˜ ÂÈÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL È„k ‰Ê ¯k‰ BÏ∆≈∆¿≈∆…ƒ¿¿»»»»ƒ∆»

.ÔÈÏBzƒ

קטנים.23) כלים לכירה היו מחוברים מקום 24)שם.
השמן. פך בו לצורך 25)להעמיד תבלין בו שמשימים

משמשים 26)התבשיל. אינם הכלים אלה כל נר. בו לשום
מן  לכירה חיבור אינם ולפיכך ממש, הבישול פעולת את
(שבת  כמחוברים נידונים שיהא גזרו חכמים אלא התורה,

ב). בתוכה.27)מח, שרץ שרץ 28)כשנגע  נכנס
בדופנה. נגע ולא פט"ו 29)לאווירה למעלה ראה שם.

ע. הערה הי"א

.Â¯ˆÁ30‰¯Èk‰31LÏL ‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa , ¬««ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿»»
˙BÚaˆ‡32B‡ ‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡Â ;¯eaÁ BÊ È¯‰ - ∆¿»¬≈ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ»

‰iM‰ ˙‡ÓË - ÚbÓa ÔÈa ¯ÈÂ‡a ÔÈa ,d¯ˆÁ33. ¬≈»≈»¬ƒ≈¿«»ƒ¿»«¿ƒ»
Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓËÂ Ô‡kÓ ‰˙eÁt ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰»¿»∆»≈¿»ƒ»¿ƒ¿»««≈∆
˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;‰iM‰ ˙‡ÓË - ÚbÓa¿«»ƒ¿»«¿ƒ»¬»ƒƒ¿»««
ÈÙÏ ,‰‡ÓË dz¯·Á ÔÈ‡ - „·Ïa d¯ÈÂ‡Ó Ô‰Ó≈∆≈¬ƒ»ƒ¿«≈¬∆¿»¿≈»¿ƒ

Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ¯eaÁ dÈ‡L34¯ˆÁ ‰˙È‰ . ∆≈»ƒ»∆»ƒƒ¿≈∆»¿»¬«
˙L¯ÙÓ ‰¯Èk‰35‰pnÓ36‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa : «ƒ»À¿∆∆ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿»

˙‡ÓËÏ ÔÈa dÏ ¯eaÁ BÊ È¯‰ - ˙BÚaˆ‡ LÏL»∆¿»¬≈ƒ»≈¿À¿«
B‡ ,Ô‡kÓ ˙BÁÙ ‰˙È‰ ;¯ÈÂ‡ ˙‡ÓËÏ ÔÈa ÚbÓ«»≈¿À¿«¬ƒ»¿»»ƒ»
¯eaÁ ÔÈ‡ - ‰ÙO dÏ ÔÈ‡Â ‰˜ÏÁ ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰L∆»¿»∆»≈¬»»¿≈»»»≈ƒ
ÚbÓa ÔÈa d¯ÈÂ‡Ó ÔÈa ,‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡Â ;dÏ»¿ƒƒ¿»«ƒ»≈≈¬ƒ»≈¿«»
‰¯Èk‰ - ¯ˆÁ‰ ˙‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ¯ˆÁ‰ -∆»≈¿»¿≈ƒƒ¿»∆»≈«ƒ»

.‰¯B‰Ë¿»

מ"ג.30) פ"ז המוקד.31)שם פי שכנגד שטח – חצר
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milkקכד zekld - dxdh xtq - oqip g"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"א).32) פט"ז למעלה (ראה כירה של בניינה כתחילת
להיפך.33) וכן החצר, נטמאה הכירה נטמאה אם
התנור.34) טירת גבי הקודמת בהלכה שם 35)נתבאר

הקודמות 36)מ"ד. שבבבות מכאן לכירה. מחוברת אינה
אלא  מועיל התנור אין ואףֿעלֿפיֿכן במחוברות, מדובר

מגע. לטומאת

.Ê‰¯Èk ÈËetËt37‰LÏL -38„Á‡ Ïk d·‚ ‰È‰ . ƒ¿≈ƒ»¿»»»…«»∆»
,‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ ,˙BÁt B‡ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ô‰Ó≈∆»∆¿»»ƒƒ¿»«ƒ»

ÔzLÏL e‡ÓË - ¯ÈÂ‡a ÔÈa ÚbÓa ÔÈa39eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«»≈»¬ƒƒ¿¿¿»¿»¿≈ƒ»
Ïh .‰Úa¯‡40Ô‰Ó „Á‡41‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ : «¿»»ƒ«∆»≈∆ƒƒ¿»«ƒ»

Ì‡Â ,e¯‡LpL ÌÈËetËt‰ ÈL e‡ÓË - ÚbÓa¿«»ƒ¿¿¿≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬¿ƒ
dnÚ e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË42ÈL dÏ ‰OÚ . ƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿ƒ»»»»¿≈

ÌÈËetËt‰43‰Ê „‚k ‰Ê44‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ : «ƒ¿ƒ∆¿∆∆∆ƒƒ¿»«ƒ»
e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË Ì‡Â ,e‡ÓË - ÚbÓa45. ¿«»ƒ¿¿¿ƒƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿

ÔÈ‰B·b ÌÈËetËt‰ eÈ‰46‰hÓÏe ˙BÚaˆ‡ LÏMÓ47 »«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆¿»¿«»
˙‡ÓËpL ÔÈa ÚbÓa ˙‡ÓËpL ÔÈa dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó -ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆ƒ¿≈¿«»≈∆ƒ¿≈
Ì‡ dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ‰ÏÚÓÏe LÏMÓe ;¯ÈÂ‡a»¬ƒƒ»¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ
ÔÈ‡ - „·Ïa d¯ÈÂ‡Ó ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ,ÚbÓa ˙‡ÓËƒ¿≈¿«»¬»ƒƒ¿≈≈¬ƒ»ƒ¿«≈

‰ÙO‰ ÔÓ ÔÈÎeLÓ eÈ‰ .dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó48LÏL CB˙a ƒ¿«¿ƒƒ»»¿ƒƒ«»»¿»
˙BÚaˆ‡49ÔÈa ÚbÓa ˙‡ÓËpL ÔÈa dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ∆¿»ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆ƒ¿≈¿«»≈

- ˙BÚaˆ‡ LÏLÏ ıeÁ eÈ‰ ;¯ÈÂ‡a ˙‡ÓËpL∆ƒ¿≈»¬ƒ»¿»∆¿»
˙‡ÓË Ì‡Â ,ÚbÓa ˙‡ÓË Ì‡ dnÚ ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿«»¿ƒƒ¿≈

dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - „·Ïa ¯ÈÂ‡a50ÔÈ‡Â . »¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ˜c˜„Ó51È¯·cÓ Ô‰ ÔlkL ,el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎa ¿«¿¿ƒ¿»«ƒƒ»≈∆À»≈ƒƒ¿≈

.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

בראש 38)שם.37) בליטות שלוש לעשות האומנים דרך
הקדירה. את מעמידים ועליהן סגול, בצורת מסודרות הכירה
ולפיכך  קדירות, שתי לשפיתת מקום שבכירה כבר [נתבאר
שפיתה]. מקום לכל בליטות שלוש שעשו להניח יש

עצמה.39) מהכירה חלק הן מ"ה.40)כי שם
פטפוטים.41) שלושה של בכירה אפשר 42)מדובר

עם  מתטמאים אינם התורה ומן בדוחק, בהם להשתמש
(ראה  האוויר על ולא המגע על טומאה גזרו וחכמים הכירה,

הל"ה). פטפוטים.43)למעלה שני רק עשה האומן
קדירות.44) עליהם לשפות ששינה 45)ואפשר מפני

אלא  התורה מן מתטמאים הפטפוטים אין העולם, מדרך
ספרי  [בכל במשנתינו). אחרונה' ('משנה חכמים מגזירת
ובאוויר". במגע "מטמאין הגירסא: שבידינו, המשניות
יוםֿטוב')]. ('תוספות באוויר" "ולא גורס רבינו אולם

אצבעות.46) משלוש מגובה 47)יותר הפטפוטים חלק
משלוש  אצבעות, "משלוש כתוב: (במשנה לכירה עד שלוש
"משלוש", התיבה את כאן גם להוסיף ורצוי ולמטה".

הסגנון). בזה  החוץ.48)וישופר בין 49)לצד  המרחק
משלוש. פחות הוא השפה, לבין הדינים 50)הפטפוט כל

רבי  במחלוקת שנויים מהן", אחד מ"ניטל החל זו, שבהלכה
מאיר. כרבי ופסק שמעון, ורבי פירש,51)מאיר לא רבינו

תנאים  ובאיזה שנקבעו מהשיעורים לסטות אפשר כמה עד
רבן  דברי על מסתמך שרבינו כתב, יוםֿטוב' [ב'תוספות

עיי"ש]. במשנתינו, גמליאל בן שמעון

ה'תשע"ט  ניסן י"ח שלישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ועשוי 1) מקבל שיהא עד מטמא אינו חרס שכלי יבאר

יקבל  כמה כפוי. כשהוא חרס בכלי המשתמש ודין לקבלה.
בכל  הנמצאים חרסים חזקת טומאה. מקבל ויהיה חרס כלי

מקום.

.‡Ò¯Á ÈÏk2Ïa˜Ó ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ¿ƒ∆∆≈¿«≈À¿»«∆ƒ¿∆¿«≈
B‡ ,Ïea˜ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰Ïa˜Ï ÈeOÚÂ¿»¿«»»¬»ƒ…»»≈ƒ

‰Ïa˜Ï ‰OÚ ‡ÏÂ Ïa˜Ó ‰È‰L3‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ∆»»¿«≈¿…«¬»¿«»»≈¿«≈À¿»
ÏÏk4,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï , ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»

,Ò¯Á ÏL ÔÁÏM‰Â ‰¯Bn‰Â ÏÒÙq‰Â ‰hn‰Â ‡qk‰«ƒ≈¿«ƒ»¿««¿»¿«¿»¿«À¿»∆∆∆
ÔÈ‡ - CBz Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈»∆≈»
,Ô‰a ÔÈÎl‰Ó ÌÈn‰L ˙BBÏÈq‰ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿≈«ƒ∆««ƒ¿«¿ƒ»∆
- ÔÈÏa˜Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈÙeÙk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿ƒ¿««ƒ∆≈¿«¿ƒ
È„k ‡l‡ ,‰Ïa˜Ï eOÚ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆…«¬¿«»»∆»¿≈

ÌÈËiL ÏL ˙È·Á ÔÎÂ .ÌÈn‰ Ô‰Ó e‡ˆiL5˙È·ÁÂ ∆≈¿≈∆««ƒ¿≈»ƒ∆«»ƒ¿»ƒ
‰eÙc‰6ıÁn‰ ÈÏeLa7„È ˙Èa BÓk ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ , «¿»¿≈«««ƒ¿«¬≈¿≈»

dÈ‡ - ‰Ïa˜Ï ˙ÈOÚ ‡ÏÂ ıÁn‰ da ÔÈ‡OBpL∆¿ƒ»«««¿…«¬≈¿«»»≈»
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ועשוי  מקבל שיהי' עד טומאה מקבל אינו חרס "כלי
והמנורה  והספסל והמיטה "הכסא הביא ולדוגמא לקבלה".
שהן  שאע"פ מים של סילונות וכן חרס" של והשולחן
שלא  "מפני טהורים הן הרי מקבלין שהן ואע"פ כפופין

המים". מהן שיצאו כדי אלא לקבלה נעשו
על  מרמז העפר מן העשוי חרס כלי העניינים, בפנימיות
כו'" האדמה מן עפר האדם את אלוקים ה' "וייצר האדם
טהרתו  זו ששבירתו הנשבר, כחרס ומשול מעפר שיסודו
צריך  שיהודי רוח" ושפל דכא ואת ..." ונדכא" נשבר "לב -
עפר  חרס כלי זאת עם וביחד שלם כלי אחד מצד להיות
לו  באה יהודי של טהרתו כי הביטול תכלית  האדמה מן
אלא  אינה מציאותו שכל ומהידיעה הביטול מהרגשת
מקבלים  אינם עץ כלי פשוטי ולכן שלמעלה, המציאות

טומאה.
מים  של כסילונות מרגיש אבל קיבול בית לו יש אם וגם
בעצמו  ויודע למקום, ממקום המים להעביר עניינם שכל
למלאות  כדי רק הם הגדולים ופעולותיו מעשיו שכל
שעם  הרי המים", מהן שיצאו "כדי הקב"ה של שליחותו
ולכן  לקבלה" נעשה ש"לא בעצמו מרגיש שלם כלי היותו

טומאה. מקבל אינו
ששם  מלכים בספר הפסוקים את מזכיר בהלכה הלימוד
ספסל, הוזכר לא אבל ומנורה וכסא ושולחן מיטה נאמר
הוסיף  מדוע הנ"ל הדוגמאות הרמב"ם לקח משם ואם

ספסל. גם המשנה) (והוסיפה
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אותו  "ששורפין זה הוא חרס שכלי שכתב מה ידוע הנה
באש  אותו ששורפין ביטול, עניינו האדם ובעבודת בכבשן"
עבודת  שהו"ע י-ה" שלהבת אש רשפי "רשפי' שלמעלה

מרומזי  בתפילה העניינים ופרטי הנ"ל התפילה. בכלים ם
תפילת  ומנורה כסא ושולחן ערבית, תפילת זה שמיטה
- כסא ק"ש, וברכות דזמרה פסוקי הוא שולחן שחרית,
קונטרסים  המאמרים (ספר שמו"ע תפלת ומנורה ק"ש,

ואילך). ב. קסד, ח"א
אלא  לישיבה, עשויים ששניהם שווה, תוכנם וספסל כסא
וברמב"ם  מאחד. ליותר והספסל ליחיד הוא שכסא
שנעשה  בכסא פרט שהוא ספסל הוסיף (ובמשנה)
לפרט  שעינינם תושבע"פ הם והרמב"ם המשנה כי לישיבה
בנביא  אבל חרס. כלי אלא נאמר לא ובתורה תושב"כ, את
ארבעה  נפרטו לתושבע"פ תושב"כ בין "ממוצע" שהוא
ספסל  כאמור כי יותר עוד נפרטו וברמב"ם ובמשנה כלים,
ספסל  שאין ולהעיר בכסא. פרט הוא לישיבה המיועד
על  מדובר שם כי מלכים, בספר הסיפור לתוכן מתאים

אלישע. - אחד איש עבור שנבנתה קטנה" גג "עליית
(hk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

ג.2) משנה ב פרק אינו 3)כלים הכלי של הרגיל תשמישו
לתוכו. (ראה 4)לקבל להם אין מידרס טומאת אפילו

חֿט). הלכה א פרק בה 5)למעלה שמשתמשים חבית
המים. פני על לשוט דופן.6)המתלמדים מלשון

קיבול 7) בית בקצותיו ועושים גדול חרס כלי הוא מחץ
בבית  היד שימת בו, כשמשתמשים היד את בה לשום

קבלה. אינה הקיבול

.·ÔÓL Ïea˜ ˙Èa Ba ‰È‰L Òt8,‰‡ÓË Ïa˜Ó - »»∆»»≈ƒ∆∆¿«≈À¿»
¯B‰Ë - Ba ÔÈ‡LÂ9ÌÈ¯ˆBi‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ .10dÏ LiL ¿∆≈»¿≈¿««¿ƒ∆≈»

.‰‡ÓË - CBz¿≈»

כאלה,8) ויש בהם. קבוע השמן קיבול שבית פנסים יש
בו  להשתמש כשרוצים השמן עם הנר בהם שמכניסים

הרוח. מפני להגן רק משמש לא 9)והפנס שהדפנות מפני
הרוח. מפני להגנה אלא לקבלה שעליו 10)נעשו האבניים

הכלי, תבנית ומפתח הטיט את חרס) כלי (עושה היוצר נותן
אבניים  על הכלי את נותן כך ואחר שפה, אין זו ולמגופה

מלאכתו. וגומר שפה להן שיש אחרות

.‚¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏL CtLÓ11- ÔÈÏÎB¯ ÏLÂ ; «¿≈∆«¬≈»ƒ»¿∆¿ƒ
Bcˆ ÏÚ e‰hnL ÈtÓ ,‡nË˙Ó12Ba ÁÈ¯Óe ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«≈«ƒ≈ƒ«

Á˜BlÏ13. «≈«

כמו 11) המשקין את להעביר אלא לקבלה עשוי שאינו מפני
א. שבהלכה כפופים שמן.12)סילונות מעט בו ונותן

לקבלה,13) כעשוי נידון ולפיכך השמן טיב את שיכיר כדי
כן. לעשות מעוניין אינו הבית בעל אבל

.„˙Bi·Á‰Â ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck Èeqk14˙B¯B‰Ë -15, ƒ«≈«ƒ¿«≈∆∆¿∆»ƒ¿
LÈÓL˙Ï ÔÈ˜˙‰ Ì‡Â .‰Ïa˜Ï eOÚ ‡lL16- ∆…«¬¿«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ

.ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ

חביות.14) כיסויי בית 15)פירוש, להם שיש פי על אף

לקבלה.16)קיבול. בהם להשתמש כדי מתחילה נעשו

.‰ÒtÏ‡‰ Èeqk17·e˜ ‡e‰L ÔÓÊa :18BÏ LÈÂ ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆»¿≈
„ecÁ19¯B‰Ë -20- „ecÁ BÏ ÔÈ‡Â ·e˜ BÈ‡ Ì‡Â ; ƒ»¿ƒ≈»¿≈ƒ

˜¯i‰ ˙‡ BÎB˙Ï ˙pÒÓ ‰M‡‰L ÈtÓ ,‡nË˙Ó21. ƒ¿«≈ƒ¿≈∆»ƒ»¿«∆∆¿∆«»»
ÈeÙk ‡e‰Lk Ò¯Á ÈÏÎa LnLÓ‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê22- ∆«¿»»«¿«≈ƒ¿ƒ∆∆¿∆»

¯B‰Ë23. »

גדולה.17) פרק 18)מחבת למעלה (ראה משקה ככונס
כדי  האילפס כיסוי את לנקב היוצרים דרך ט). הלכה י"ד

תחתיו. המתקבץ הקיטור את יש 19)להוציא או פירוש,
מחודד. שראשה גבו על בליטה היינו חידוד כשיש 20)לו

להעמידו  אפשר אי כי לקבלה, ראוי אינו למעלה חידוד לו
לתוכו. תבשיל ולשפוך גבו את 21)על לתוכו שופכת

את  לתוכו שנותנת מפרשים ויש שבאילפס, הירק רוטב
המים. ממנו שיתמצו כדי העיקרי 22)הירק הכלי על

עצמו. בפני משמש בשעת 23)ואינו כלים משמשי ככל
בלבד. מלאכה

.ÂÒB¯ËÈË24‡ÈˆBÓe ·e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿««ƒ∆»ƒ
˙BËe¯t25ÔÈÒpk˙Ó ÌÈn‰ È¯‰L ;‡nË˙Ó - ¿ƒ¿«≈∆¬≈««ƒƒ¿«¿ƒ

ÔÈ„„va26.‰Ïa˜Ï ÔÈÈeOÚ Ô‰Â , «¿»ƒ¿≈¬ƒ¿«»»

דקים 24) נקבים הרבה ובהם שוליים רחב כלי ו. משנה שם
לרבץ  משמש זה כלי מלמעלה. מנוקב ודק ארוך וצווארו
סותם  כשהאדם הגן. צמחי ולהשקות הבית רצפת את
מסיר  וכשהוא נוטפים, המים אין הצוואר נקב את באצבעו

לאט. לאט מטפטפים הם - קטנות.25)אצבעו טיפות
בו 26) שיש כלי נקבים, בהם שאין במקומות הכלי בצידי

בצדדים  מתכנסים ואינם לצאת ממהרים המים גסים נקבים
כן  - זעירות טיפות שמוציא בכלי אבל שוטפים, אלא

מתכנסים.

.ÊÌÈ„‚a‰ ˙BiÏËÓ ÔÈÁÈpnL Ò¯Á ÏL „Ètl‰««ƒ∆∆∆∆«ƒƒ«¿ƒ«¿»ƒ
‡nË˙Ó - ˜ÏB„ ‡e‰Â BÎB˙a ÔÓM‰Â27ÈÏk ÔÎÂ . ¿«∆∆¿¿≈ƒ¿«≈¿≈¿ƒ

˙B¯p‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL28.‡nË˙Ó - ÔÓM‰ Ïa˜Ï ∆«ƒƒ«««≈¿«≈«∆∆ƒ¿«≈

המחודד 27) הקצה את ונותנים בתחתיתו מחודד הלפיד
בפני  לעמוד יכול שאינו פי על שאף משמיענו ארוך. במוט
לקבלה. ועשוי מקבל שהוא מפני טומאה, מקבל - עצמו

שכתב 28) כמו רבינו ופירש נר". של שקעו "ובית במשנה:
כלים  כמשמש נידון אינו השקע שבית ומשמיענו, כאן.

בלבד. מלאכה בשעת

.Á‡¯ËÒb29ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ï ÌÈÏk‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ƒ¿¿»∆«ƒƒ«««≈ƒ¿«≈«¿ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÈÏk‰ ÔÓ ÔÈÏÊBp‰30. «¿ƒƒ«¿ƒ¿«∆∆À¿»

קיבול 29) בית ולא יד בית לו שאין "כלי ו. משנה שם
(רבינו  טפטופם" לקבל כדי גדולים לכלים תושבת ומשמש

-30)בפירושו). לאיבוד הולכים שהנוטפים פי על אף
רבינו  של [מלשונו לקבלה. כעשוייה הגיסטרא נידונית
כך. לשם במיוחד שנעשה בכלי שהמדובר משמע בפירושו
לכלי  הכוונה "גיסטרא" בש"ס שנאמר מקום בכל אולם
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במשנתנו  וגם חלקים), לשני שנחתך חי לבעל (או שנשבר

ח]. הלכה י"ט פרק לקמן וראה כלי. לשבר שהכוונה מבואר

.ËdÈ‡ - ˙Ïa˜Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÏL ‰ÈÙÒ¿ƒ»∆∆∆««ƒ∆ƒ¿«∆∆≈»
ÌÈÏk‰ ÏÏÎa ‰ÈÙq‰ ÔÈ‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆≈«¿ƒ»ƒ¿««≈ƒ

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰31ÏL ‡È‰ ÔÈa Ò¯Á ÏL ‡È‰ ÔÈa , »¬ƒ«»≈ƒ∆∆∆≈ƒ∆
.‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ıÚ≈≈¿»≈¿«»

טהורה?31) שהיא לספינה "מנין שנינו: ב פג, בשבת
בגמרא  ופירשו ים. בלב אניה דרך יט) ל, (משלי שנאמר

טהורה". ספינה אף טהור ים "מה שם:

.ÈÔ‰È¯·L ÔÈ‡ - Ô˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ e¯aLpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»»»≈ƒ¿≈∆
ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·M‰ Ô˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ
Ô‰a ‰È‰ Ì‡L ,Ò¯Á ÈÏk È¯·MÓ ıeÁ ;LÈÓL˙Ï¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈∆∆∆ƒ»»»∆
:¯Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰ - Ïa˜Ï Èe‡¯‰ Ò¯Á∆∆»»¿«≈¬≈¿«≈À¿»∆∆¡«

Ò¯Á ÈÏk ÏÎÂ32‡a ‡Ï ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ¿»¿ƒ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆∆…»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ò¯Á ÈÏk È¯·L ‡l‡ ˙Ba¯Ï¿«∆»ƒ¿≈¿≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
‰È‰Lk ÔÈ˜Ln‰ Ba Ïa˜Ï CBz ‰Ê Ò¯ÁÏ ‰È‰Lk¿∆»»¿∆∆∆¿«≈««¿ƒ¿∆»»

CeÓÒ ‡Ï ,·LBÈ Ò¯Á‰33Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; «∆∆≈…»¬»ƒ≈»¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ≈¿«≈À¿»

"מנין 32) א: הלכה ז פרשתא שמיני פרשת כהנים תורת
חרס". כלי וכל לומר תלמוד חרס? כלי שברי לרבות

אחר.33) שהוא מה על

.‡ÈÈtÓ Ïa˜iL È„k ·LÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ò¯Á‰«∆∆∆≈»≈≈¿≈∆¿«≈ƒ¿≈
BÊ‡34„ˆÏ BÚÈ¯ÎÓ „ecÁ‰Â „ecÁ Ba ‰È‰L B‡ , »¿∆»»ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿«

B‡ ÔÊ‡‰ ‰ÏhpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡«≈¬≈∆»««ƒ∆ƒ¿»»…∆
„ecÁ‰ ¯aL35- ˙Á‡ ‰ÚL ¯‰hL Ò¯Á ÈÏk ÏkL ; ƒ¿««ƒ∆»¿ƒ∆∆∆»«»»««

.ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡≈À¿»¿»

מפריעה.34) הכלי הכלי 35)אוזן את להושיב ואפשר
שיקבל. באופן

.·ÈÔÈcÁ Ô‰ÈÏeML Ò¯Á ÈÏk36e¯aLpL ˙B˜¯ÊÓk ¿≈∆∆∆≈∆«ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿¿
Ì‡ ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeLÂ¿≈∆¿«¿ƒ««ƒ∆≈»¿«¿ƒ∆»ƒ

˙BÈÙ¯w‰ ÈÏeL ÔB‚k ,eÎÓÒ Ôk37˙BÒBk‰Â38È¯‰ - ≈ƒ¿¿¿≈««¿ƒ¿«¬≈
eÈ‰iL ,Ô˙lÁzÓ eOÚ CÎlL ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡≈¿«¿ƒÀ¿»∆¿»«¬ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿

‰ÊÈÁ‡a B‡ ‰ÎÈÓÒa ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeL39. ≈∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»

ומסתיימים 36) מטה כלפי והולכים משתפעים השוליים
קוץ. בצורת קורפו.37)בחוד באי המיוצרים ידועים כלים

כוסות 38) עשו בצידון הצידוניים". "קוסים במשנה
סמיכה. בלי להעמידן ואין מחודדות ביד.39)ששוליהן

מטמא  אינו סמיכה בלי להעמידו כדי שנעשה מכלי שבר
אבל  למלאכתו, ראוי אינו שהרי לבדו, לעמוד יכול כשאינו
עצמאית, עמידה בלי בו להשתמש היא יצירתו כשתחילת

טומאה. קבלת תורת ממנו פקעה לא כשנשבר גם

.‚È‰È‰ Ì‡ ?‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰È‰ÈÂ Ò¯Á‰ Ïa˜È ‰nk«»¿«≈«∆∆¿ƒ¿∆¿«≈À¿»ƒ»»
ÔË˜ Ì„‡ ˙ÎÈÒ È„k ÏÈÎÓ ÌÏL ‰È‰Lk ÈÏk‰40„Ú «¿ƒ¿∆»»»≈≈ƒ¿≈ƒ«»»»»«

‰‡Òk ˙BÏa˜Ó Ô‰L ˙Bi·Á41·B¯˜ B‡42,e¯aLÂ dÏ »ƒ∆≈¿«¿ƒ¿»»»¿ƒ¿¿
Ò¯Á ,Ô‰ÈÙcÓ ÔÈa Ô‰ÈÚ˜¯wÓ ÔÈa ,ÌÈÒ¯Áa ¯‡LÂ¿ƒ¿««¬»ƒ≈ƒ«¿»≈∆≈ƒ»¿≈∆∆∆

Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ ·LBÈ ‡e‰Lk Ïa˜Ó ‡e‰L∆¿«≈¿∆≈¿ƒƒ¬≈∆¿«≈
.‰‡ÓËÀ¿»

לוג,40) ועד קטן אדם סיכת מכדי "שיעורן אומרת: המשנה
(הלוג). ברביעית סאה ועד קבים 41)מלוג שישה הסאה

לוגים. ארבעה "כסאה"42)והקב שאמרנו מה פירוש,
מליאה  סאה אבל מסאה, פחות משהו לסאה; קרוב הכוונה

א. נה, בחולין התרצן כסברת מסאה כלמעלה דינה

.„È˙È·Á „Ú ‰‡Òk ‰ÏÈÎn‰ ˙È·ÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ
Ò¯Áa ‰È‰ Ì‡ ,‰¯aLÂ ¯˙È B‡ ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰«¿ƒ»»«ƒ»≈¿ƒ¿¿»ƒ»»«∆∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ‚Ï ÈˆÁ Ïa˜Ï È„k ¯‡Lp‰«ƒ¿»¿≈¿«≈¬ƒ…¬≈∆¿«≈À¿»
ÌÈ·ˆÁ „Ú ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰ ˙È·ÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»»«ƒ«¬»ƒ
‚Ï Ïa˜Ó‰ Ò¯Á Ô‰Ó ¯‡L Ì‡ ,e¯aLÂ ÌÈÏB„b¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈∆∆∆«¿«≈…
ÔÈÏa˜Ó ÌÈÒ¯Á‰ eÈ‰ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈À¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚMÓ ˙BÁt»ƒƒƒ≈≈¿«¿ƒÀ¿»

.ÂË,¯aLpL ,Ba ‡ˆBiÎÂ Ct‰ ÔB‚k ,ÔË˜ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆»»¿««¿«≈∆ƒ¿«
B˙ÈÚ˜¯wÓ ¯‡LÂ43‡e‰Lk ‡e‰L Ïk Ïa˜Ó‰ Ò¯Á ¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ∆∆«¿«≈»∆¿∆

·LBÈ44¯˙BÈa „Á ‰È‰Â ,45ÔË˜ ÈÏÎk ‡ˆÓpL46È¯‰ - ≈¿»»«¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¬≈
Ò¯Á Ô‰È˙BÙcÓ ¯‡L Ì‡Â .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»¿ƒƒ¿«ƒ»¿≈∆∆∆
ÌÈÏk ˙BÙcL ÈÙÏ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ïa˜Ó‰«¿«≈≈¿«≈À¿»¿ƒ∆»¿≈ƒ

Ô‰ ÔÈÂLk Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡47,¯kp‰ CBz Ô‰Ï ÔÈ‡Â , ≈¿«≈»∆¿»ƒ≈¿≈»∆«ƒ»
.Ò¯Á ÈÏk ÈËeLÙk e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿≈∆∆

התחתון.43) סמיכה.44)מחלקו הדפנות 45)בלי
עצמם  השוליים אבל מאוד, משופעים היו שנשארו
לעמוד  להם המאפשר קטן ישר בשטח מבחוץ מסתיימים

סמיכה. קטן.46)בלי ככלי הוא הזה כאילו 47)השבר
ישר. שיטחם

.ÊË˙˜ÊÁ48- ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÒ¯Á ∆¿«¬»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÈ¯B‰Ë49Ôa¯L ÈtÓ ;¯ˆBi‰ ˙È·a ÌÈ‡ˆÓp‰Ó ıeÁ , ¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆À»

Ô‰ ˙Bi¯ËÒb50Û‡ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ‡¯ËÒb‰Â ,ÌÈÏkÏ ƒ¿¿ƒ≈«≈ƒ¿«ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»«
.ÌÈÏk È¯·MÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒƒƒ¿≈≈ƒ

מתקבלת 48) הנחה משמעותה "חזקה" ד. הלכה ג פרק שם
הלכה. לענייני כיסוד מתקבלת כזו הנחה הדעת. על מאוד

לגיסטרא.49) ראויים שהם פי על אף טומאה מקבלים אינם
אם  אלא טומאה מקבלים אינם שחרסים רבינו, דעת
תחת  להושיבם היינו, גיסטרא, לשם הבעלים אותם מייחדים
שחרסים  הדעת על ומתקבל הנוטפים. לקבל כדי כלים
הבעלים  ידי על יוחדו לא באשפה או בשוק הנמצאים

גיסטרא. השליך 50)לשמש לא שהיוצר החרסים רוב
שהם  מפרש, משנה [הכסף לגיסטרא. מיוחדים לחוץ אותם

הנוטפים]. המשקין לקבל ראויים

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
או 1) מטומאתו ויטהר חרס בכלי השבר שיעור כמה יבאר

או  באויר וכנגדו במגע המטמא ודין טומאה. יקבל לא
וטפלה  שנתרועעה חבית באויר. כנגדו ולא במגע מתטמא

בזפת. וסתמה ניקבה או בגללים
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קכז milk zekld - dxdh xtq - oqip g"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡‰nk2¯‰ËÈÂ Ò¯Á ÈÏk ¯·MiL ¯·M‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ∆∆¿ƒ¿«
‰È‰ Ì‡ ‰‡ÓË Ïa˜È ‡Ï B‡ ,‡ÓË ‰È‰ Ì‡ B˙‡ÓËÓ¿À¿»ƒ»»»≈…¿«≈À¿»ƒ»»

ÔÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ ?¯B‰Ë3ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·˜piMÓ -4; »∆»»√»ƒƒ∆ƒ»≈¿ƒ≈ƒ
,ÔÈ˜LÓa ÒÈÎÓ ·˜piMÓ - ÔÈ˜LÓÏ ÈeOÚ‰Â¿∆»¿«¿ƒƒ∆ƒ»≈«¿ƒ¿«¿ƒ
ÈÏkÏ ‰˜Ln‰ ÒkÈ ‰˜Ln‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÁÈpnLk¿∆«ƒƒ«««¿∆ƒ»≈««¿∆«¿ƒ

CÎÏe CÎÏ ÈeOÚ‰ ;·˜pa5B¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈËÓ -6, «∆∆∆»¿»¿»¿ƒƒ¿À¿
‡ÏÂ .˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·˜piL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰Â«¬≈¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿ƒ«ƒ¿…

‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa e¯Ó‡7„·Ïa ‡¯ËÒ‚a ‡l‡8ÈÙÏ , »¿¿ƒ«¿∆∆»¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿ƒ
,ÌÈÏk‰ ÔÓ ÌÈÏÊBp‰ ÔÈ˜Ln‰ Ïa˜Ï ‰ÈeOÚ ‡È‰L∆ƒ¬»¿«≈««¿ƒ«¿ƒƒ«≈ƒ
dLÈÓLz ÏËa ‰Ê È¯‰ - ÔÈ˜LÓ ‰‡ÈˆB‰ Ì‡Â9. ¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆»≈«¿ƒ»

מ"א.2) פ"ג אוכלין.3)כלים בו להניח מלכתחילה נעשה
הנקב.4) דרך נופלים שבכלי ולמשקין.5)זיתים לאוכלין
ה"ט.6) יד בפרק למעלה חכמים 7)נתבאר שאמרו ומה

שבכלי  המשקה (פירוש, משקה" "כמוציא א) צו, (בשבת
במשקין"). "מכניס מן קטן הוא זה שיעור הנקב, דרך יוצא

תחת 8) להושיבו הראוי כלי שבר פירוש בגיסטרא, נאמר זה
מהם. הנוטפים משקין לקבל תשמישה 9)כלים כל שהרי

הבאה. ההלכה ראה לתוכה. הנופלים משקין לקבל היא

.·˙BcÓ LÓÁ10- ‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa ·w :Ò¯Á ÈÏÎa »≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ«¿∆
‡¯ËÒb ÌeMÓ ‡nË˙‰lÓ ¯B‰Ë11·eLÁ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ , »ƒ¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿»«¬«ƒ»

˙‡hÁ ÈÓ Ba Lc˜Ï ÈÏk12BÈ‡ - ‰˜LÓ ÒBÎa ·w . ¿ƒ¿«≈≈«»ƒ«¿≈«¿∆≈
·eLÁ ‡e‰ ÈÏk ÔÈ„ÚÂ ,˙‡hÁ ÈÓ Ba Lc˜Ï Èe‡»̄¿«≈≈«»«¬«ƒ¿ƒ»

ÌÈÚ¯f‰ ¯ÈLÎ‰Ï13BÓk ,Ba ÔÈLeÏz‰ ÔÈ˜Lna ¿«¿ƒ«¿»ƒ««¿ƒ«¿ƒ¿
e¯‡aL14BÎB˙aL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ÔË˜ L¯Lk ·w . ∆≈«¿ƒ«¿…∆»»≈««ƒ∆¿

,ÈÏka ÔÈ‡L BÓk Ô‰ È¯‰Â ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ∆«¿»ƒ«¬≈≈¿∆≈»«¿ƒ
Ïa˜Óe ÌÈ˙ÈÊ Ba Ïa˜Ï ·eLÁ ‡e‰ ÈÏk ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ¿ƒ»¿«≈≈ƒ¿«≈

‰‡ÓË15‡e‰ È¯‰Â ,¯B‰Ë - ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·w . À¿»ƒ«¿ƒ≈ƒ»«¬≈
ÔÈ„ÚÂ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ·‡Â ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎkƒ¿≈¿»ƒ«¬»ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»«¬«ƒ

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈv‰Ï ·eLÁ ‡e‰ ÈÏk16˙ÁtiL „Ú ¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈
Ba¯17.(¯OÚ ÌÈL ˜¯Ùa) ˙Ó ˙‡ÓËa e¯‡aL BÓk , À¿∆≈«¿¿À¿«≈¿∆∆¿≈»»

ב.10) צה, שם רבא, של בהלכה 11)מימרא נתבאר
לצורך 12)הקודמת. המים על אדומה פרה אפר נתינת

וקידוש  חז"ל, בלשון "קידוש" נקרא מתים, טמאי על הזאה
חיים  מים עליו "ונתן יז): יט, (במדבר שנאמר כלי, צריך

כלי". מקבלים 13)אל אינם אחרים) אוכלין (וכן זרעים
(שאינם  תלושים במשקין הורטבו שלא זמן כל טומאה
בכלי  המעיין או הבור מן מים שאב ואם לקרקע). מחוברים
שם  [רש"י מכשירים. אלה מים אין - משקה ככונס נקוב
שהם  זה כלי שבתוך הזרעים להכשיר שהכוונה מפרש

הקרקע]. מן פ"ג 14)כתלושים אוכלין טומאת בהלכות
הקודמת.15)ה"ב. בהלכה כמבואר לאוכלין, כשנעשה
ומירח 16) הנקב מקום וסתם זיתים, במוציא שניקב כלי

הדברים  על מציל - המת לאוהל והכניסו וכדומה, בטיט
ומהודק. מצומד מכוסה, שלם כלי כמו מלהיטמא, שבתוכו

הנקב.17) את כשסתם אפילו מציל אינו רובו, נפחת ואם
גדול, בכלי שם) (בגמרא שנאמר השיעור כאן מסר [רבינו
פי"ד  למעלה (ראה רימון] כמוציא שיעורו קטן בכלי אבל

ה"י).

.‚˙È·Á‰18ÌÈÊB‚‡k d¯eÚL -19‰¯„w‰Â ÒtÏ‡‰ .20 ∆»ƒƒ»∆¡ƒ»ƒ¿»¿«¿≈»
ÌÈ˙ÈÊk Ô¯eÚL -21‰·¯Ú ÔÎÂ .22elÙ‡ ,Ò¯Á ÏL ƒ»¿≈ƒ¿≈¬≈»∆∆∆¬ƒ

ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˙˜ÊÁÓe ‰ÏB„‚ ‰˙È‰23‰˙ÁÙÂ , »¿»¿»«¬∆∆«¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿¬»
LÏÂ dcˆ ÏÚ dhÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa¿ƒ≈ƒ««ƒ∆«»«ƒ»¿»

da24CÎÏ ˙ÈOÚ ‡Ï d˙lÁznL ,‰¯B‰Ë -25. »¿»∆ƒ¿ƒ»»…«¬≈¿»

מ"ב.18) פ"ג אגוזים 19)כלים להטמין היו רגילים
יהודה. כר' פסק למשקין. ראויות שאינן נקובות, בחביות

ולמשקין 21)שם.20) לאוכלין עשויים אלה כלים שני
המדובר  וכאן ה"א), (ראה שניהם חומרי עליהם ונותנים

טומאה. קבלת ה"ג.22)לענין פ"ג תוספתא
(מחזיקה 23) במידה שבאה "אףֿעלֿפי הגירסא: בתוספתא

טהור  במידה בא אמרו (שלא טמאה - בלח) סאה ארבעים
אףֿעלֿפי  זיתים במוציא נפחתה בלבד), עץ בכלי אלא
שהמלה  ונראה -טהורה". בה ולש צידה על מטה שהוא
קשה  כך ומתוך כאן, רבינו בדברי בטעות הושמטה "טמאה"
במידה? לבא ענין כאן מה וגם "אפילו", פירוש מה להבין

ללישה.24) מספיק מקום נשאר גדולה, שהיא מפני
ומה 25) צידה. על מוטה כשהוא ללוש כדי נעשתה לא

סמיכה  בלי לעמוד יכול השבר שאם ה"י), (בפי"ח שאמרנו
(פירוש, לגיסטרא כשייחדו המדובר טומאה, מקבל הוא
גם  [ואפשר הנוטפים). את לקבל כדי כלי תחת להושיבו
שכלי  ניקב, ד"ה א צה, שבת ה'תוספות' שיטת ע"פ לפרש
מדבריו  אולם שם. ראה כלי, משבר יותר גרוע שניקב שלם
השלמות  ראה ייחוד, צריכה שגיסטרא משמע הט"ז בפי"ח

שם].

.„Ct‰26Èh‰Â27ÔÓLa Ô¯eÚL -28¯eˆ¯v‰Â .29- ««¿«¿ƒƒ»¿∆∆¿««¿
ÌÈÓa B¯eÚL30. ƒ¿«ƒ

מ"ב.26) פ"ג כלים במשנה,27)משנה, גורס רבינו
טיפין  ומוציא מאוד צר שפיו כלי שם, ומפרש "והטפי".

"טפי". שמו ולכן "כמוציא 28)טיפין, שנאמרו השיעורין
בשמן. אלו בכלים משערים - משקה" "ככונס או משקה"

רשת.29) כעין פיו על ועושים מים, לשתיית עשוי
קטן 30) נקב דרך ונכנס יוצא ואינו ממים, סמיך יותר שמן

דרכו. ונכנסים יוצאים שמים

.‰¯31ÂÈt ÏhpL32¯B‰Ë -33‰Ó„‡ ÏLÂ .34˜q‰L ≈∆ƒ«ƒ»¿∆¬»»∆À«
‰ÏÈ˙ta ÂÈt35ÈÏk ÏÏÎa BÈ‡Â ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ƒ«¿ƒ»≈¿«≈À¿»¿≈ƒ¿«¿≈

.Ò¯Á ÈÏÎk ÔL·ka Blk ˜qiL „Ú Ò¯Á∆∆«∆À«À¿ƒ¿»ƒ¿≈∆∆

שם.31) השמן 32)משנה בו שנותנים כלי = נר
לתוספת  עליה. נשענת שהפתילה תוספת ובראשו והפתילה,

הנר. פי קראו: למלאכתו.33)זו ראוי שלא 34)שאינו
בכבשן. הפתילה.35)הוסקה בשלהבת

.Â˙È·Á36‰˙ÁÙpL37dÙc ÏÚ d˙B‡ ÔÈhnLÎe »ƒ∆ƒ¿¬»¿∆«ƒ»«»¿»
‰˜ÏÁpL B‡ ,˙Ïa˜Ó38‡È‰ ÔÈ„Ú - ˙B·¯Ú ÈzL ÔÈÓk ¿«∆∆∆∆¿¿»¿ƒ¿≈¬≈¬«ƒƒ

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó39‰ÚÚ¯˙ .40ÏËÏh‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ¿«∆∆À¿»ƒ¿«¬»¿≈»¿»¿ƒ«¿≈
˙B¯‚B¯b ·˜ ÈˆÁa41‰¯B‰Ë -42. «¬ƒ«¿»¿»

מ"א.36) פ"ד ממנה.37)שם חלק נסדקה 38)ניטל
חלקיה. שני ונפרדו שהמדובר 39)לארכה, נראה,
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למעלה  אמרנו הרי ייחדם, לא שאם לכך. כשייחדם
זיתים. כמוציא בניקבו אלא 40)שמיטהרים נשברה, לא

רעועה. וכולה בקעים בה קטנה 41)יש סעודה שיעור
א). כט, רעועה 42)(עירובין בחבית משתמשים אין

להישבר. שנוחה

.Ê˙È·Á43‡ eÏhpL‡¯ËÒ‚k ‡È‰ È¯‰ - ‰ÈÊ44. »ƒ∆ƒ¿»¿∆»¬≈ƒ¿ƒ¿¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÊ‡Ó ‰hÓÏ ‰˜cÒ .˙Á‡ ÔÊ‡ elÙ‡¬ƒ…∆««ƒ¿¿»¿«»≈»¿∆»««ƒ

‡¯ËÒ‚k BÊ È¯‰ - ˙BÓi˜ ‰ÈÊ‡L45d‡OÚ Ì‡Â . ∆»¿∆»«»¬≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¬»»
˙È·Ák ˙Bc - ÌÈÊ‡a ‡lL ‰lÁzÓ46. ƒ¿ƒ»∆…¿»¿«ƒƒ∆¿»ƒ

מ"ג.43) שלימה,44)שם שהיא אע"פ כגיסטרא נידונית
לטלטלה. מאוד שקשה אותה 45)מפני יטלטל שאם

תתפרק. - ה.46)באזניה הלכה ג פרק כלים, תוספתא

.Á˙È·Á47ÈzLk ‡È‰L ‡ˆÓÂ ÔL·ka ‰˜cÒpL »ƒ∆ƒ¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿≈
Ïk - ‰˜cÒ dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pMÓ Ì‡ :˙B‡¯ËÒ‚ƒ¿¿»ƒƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó Ô‰Ó ‡¯ËÒb48Ì„˜ ‰˜cÒ Ì‡Â ; ƒ¿¿»≈∆¿«∆∆À¿»¿ƒƒ¿¿»…∆
- ÔL·ka ‰Ù¯O Ck ¯Á‡Â dzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿««»ƒ¿¿»«ƒ¿»

‰¯B‰Ë49Ú„eÈ C‡È‰Â .50‰È¯·L eÈ‰ Ì‡ ?‰Ê ¯·c ¿»¿≈«ƒ»«»»∆ƒ»¿»∆»
ÔÈÂL51dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL „Ú - ÌÈc‡Ó dÎB˙Â »ƒ¿»«¿ƒ«∆…ƒ¿¿»¿«¿»

Úe„Èa - ÌÈc‡Ó dÎBz ÔÈ‡Â ÔÈÂL ‰È¯·L ÔÈ‡ ;‰˜cÒƒ¿¿»≈¿»∆»»ƒ¿≈»«¿ƒ¿»«
‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe ,‰¯aL dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡L∆««∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»

.LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯‰ Ò¯Á ÈÏk È¯·L ¯‡Lkƒ¿»ƒ¿≈¿≈∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ

מ"ו.47) פ"ב המקבל 48)כלים מכלי חלק היא שהרי
כלי 49)טומאה. שבר על יורדת טומאה קבלת תורת אין

שכלי  כבר, נתבאר טומאה. לקבל ראוי היה לא שמעולם
בכבשן. שיישרף עד טומאה מקבל אינו תוספתא 50)חרס

ה"ב. חדות.51)שם בליטות בלי חלק הוא השבר מקום

.Ë‡¯ËÒb52ÔÈ˜LÓ ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ‰ÚÚ¯˙pL53Û‡ , ƒ¿¿»∆ƒ¿«¬»¿≈»¿«∆∆«¿ƒ«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡ ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ54dÈ‡L ; «ƒ∆¿«∆∆√»ƒ¬≈¿»∆≈»

ÔÈÙÏBc‰ ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ï ‡l‡ ‰ÈeOÚ55,e¯‡aL BÓk , ¬»∆»¿«≈«¿ƒ«¿ƒ¿∆≈«¿
˙ÙÏB„ ‰˙È‰ Ì‡Â56‡¯ËÒ‚Ï ‡¯ËÒb ÔÈOBÚ ÔÈ‡ -57. ¿ƒ»¿»∆∆≈ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿»

;‰¯B‰Ë - ÌÈzLÏ ‰˜ÏÁpL B‡ ‰˙ÁÙpL ‡¯ËÒb ÔÎÂ¿≈ƒ¿¿»∆ƒ¿¬»∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»
e¯Ó‡ ‡lL58‡l‡ ,ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈ¯ÈL ÏL ÌÈ¯ÈL ∆…»¿ƒ«ƒ∆ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ∆»

Ò¯Á ÈÏk È¯ÈL59.ÔÈ‡nË˙nL Ô‰ „·Ïa ¿»≈¿≈∆∆ƒ¿«≈∆ƒ¿«¿ƒ

ב.52) פ"ד שם נשפכים.53)משנה אם 54)המשקין
שאינה  וכלֿשכן טומאתה. פקעה טמא, היה השלם הכלי

ולהבא. מכאן טומאה הוא 55)מקבלת אם ואפילו
דעתו. בטלה - לאוכלין בה המשך 56)משתמש זה

חדש. דין ולא גיסטרא 57)הנימוק משימים אנשים אין
שירין  "אין במשנה: רעועה. או נקובה גיסטרא תחת

לשירין". שמיני 58)(שיריים) פרשת כהנים' ב'תורת
ה"א. ז כתוב:59)פרשתא שבידינו, כהנים' ב'תורת

חרס". כלי "שירי גורס שרבינו ונראה חרס". כלי "שברי

.È‡¯ËÒb60ÔÈ„ecÁL61‰˙È‰L ÔÈa ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ƒ¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ∆»≈∆»¿»
˙·LBÈ62ÔÓ Ïa˜Ó‰ Ïk :dcˆ ÏÚ ‰hÓ ‰˙È‰L ÔÈa ∆∆≈∆»¿»À»«ƒ»»«¿«≈ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ÔÈ„ecÁ‰63ÌÈ˙ÈÊ ‡¯ËÒb‰ ‡lÓ˙iLk64- ««ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿¿»≈ƒ
ÚbÓa ‡nË˙Ó65ÔÈ‡L ÏÎÂ ;¯ÈÂ‡a ‡nË˙Ó Bc‚Îe ƒ¿«≈¿«»¿∆¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿…∆≈

Bc‚k ÔÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó - ÌÈ˙ÈÊa dnÚ Ïa˜Ó¿«≈ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈¿«»¿≈¿∆¿
a ‡nË˙Ó.¯ÈÂ‡ ƒ¿«≈»¬ƒ

ג.60) פ"ד שם שיניים.61)משנה כעין גדולות בליטות
שוליה.62) המקבלים 63)על החידודים כל פירוש,

כמוציא  גדול אינו לחידוד חידוד בין שהמרחק כגון זיתים,
החידודים 64)זיתים. מעכבים זיתים, מליאה כשהגיסטרא

עלֿידם. הנמצאים הזיתים לכל 65)את מספיק ביאור
יאֿיב. בהלכות - הבאה הפיסקא

.‡È„ˆÈk66‡nË˙Ó Bc‚k ÔÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó ≈«ƒ¿«≈¿«»¿≈¿∆¿ƒ¿«≈
- dÎBzÓ ‡¯ËÒba ‰‡Óh‰ ‰Ú‚ Ì‡L ?¯ÈÂ‡a»¬ƒ∆ƒ»¿»«À¿»«ƒ¿¿»ƒ»
,‡¯ËÒb‰ ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰ ‰ÒÎ ;„ecÁ‰ ‡nË˙Óƒ¿«≈««ƒ¿¿»«À¿»«¬ƒ«ƒ¿¿»

„ecÁ‰ „‚k ‰˙È‰ elÙ‡67.„ecÁ‰ ‡ÓË ‡Ï - ¬ƒ»¿»¿∆∆««…ƒ¿»««

כשאינם 66) היינו, הקודמת. ההלכה סיום בביאור יתחיל
כזיתים. מדופן 67)מקבלים למעלה תלוייה הטומאה

החידוד. כנגד שהוא במקום הגיסטרא,

.·È?¯ÈÂ‡a ‡nË˙Ó Bc‚k „ˆÈÎÂ68‰˙È‰ Ì‡L ¿≈«¿∆¿ƒ¿«≈»¬ƒ∆ƒ»¿»
‡ÓË - „ecÁ‰ „‚k ‡¯ËÒb‰ ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒ«ƒ¿¿»¿∆∆««ƒ¿»

‡¯ËÒb‰ ÌÚ „ecÁ‰69ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ . ««ƒ«ƒ¿¿»¿«∆∆∆¿»»
ÚbÓa ‡nË˙Ó ÌÈ¯ÈÎÂ ¯ep˙·e Ò¯Á ÈÏÎa ¯Ó‡pL∆…«ƒ¿≈∆∆¿«¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿«»
Ïk ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Bc‚k ‡nË˙Ó ÔÈ‡ B‡ ¯ÈÂ‡a Bc‚Îe¿∆¿»¬ƒ≈ƒ¿«≈¿∆¿»¬ƒ¿≈»
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz B‡ Ò¯Á ÈÏk ÔÈÚa ‰¯eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿ƒ¿«¿≈∆∆«¿ƒ«ƒ

ÔÎBzÓ Ô‰· ‰‡Óh‰ ÚbzL ‡e‰70¯ÈÂ‡ ˙‡ÓË ÏÎÂ , ∆ƒ««À¿»»∆ƒ»¿»À¿«¬ƒ
¯ÈÂ‡Ï Òkz ‡l‡ ÏÏk ‰‡Óh‰ Úbz ‡lL ‡e‰∆…ƒ««À¿»¿»∆»ƒ»≈»¬ƒ

„·Ïa71. ƒ¿«

זיתים.68) תוכו 69)כשמקבלים זיתים, מקבל כשהחידוד
עצמו. הגיסטרא מתוך כחלק נגעה 70)נידון אם אבל

זאת  להדגיש לנכון מצא רבינו כלל. מיטמאה אינה בגבם
סתם  כמו כאן מגע טומאת לפרש תטעה שלא כדי כאן,
הכלי  בתוך בין שפירושה מקום, בכל האמורה מגע טומאת

בגבו. ח.71)בין הלכה יג בפרק למעלה נתבאר

.‚È˙È·Á72ÌÈÏÏ‚a dÏÙËe ‰ÚÚ¯˙pL73Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆ƒ¿«¬»¿»»ƒ¿»ƒ««ƒ
ÏËB ‡e‰L74È¯‰ - ÌÈÏÙB ÌÈÒ¯Á‰Â ÌÈÏÏb‰ ˙‡ ∆≈∆«¿»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¬≈

ÈÏk ÌL ÏËa ‡lL ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆…»«≈¿ƒ
‰ÈÏÚÓ75B‡ eL¯tL ¯Á‡ ‰ÈÒ¯Á ˜a„Â ‰¯aL . ≈»∆»ƒ¿¿»¿ƒ≈¬»∆»««∆»¿

ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÏ‚a ÌÏÙËe ¯Á‡ ÌB˜nÓ ÌÈÒ¯Á ‡È·‰L∆≈ƒ¬»ƒƒ»«≈¿»»ƒ¿»ƒ««
BÊ È¯‰ - ÔÈ„ÓBÚ ‰ÈÒ¯ÁÂ ÌÈÏÏb‰ ˙‡ ÏËBpL Ètƒ∆≈∆«¿»ƒ«¬»∆»¿ƒ¬≈

ÈÏk ÌL ‰ÈÏÚÓ ÏËaL ÈtÓ ,‰¯B‰Ë76Ô‰a ‰È‰ . ¿»ƒ¿≈∆»«≈»∆»≈¿ƒ»»»∆
˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ Ò¯Á77„·Ïa Ò¯Á‰ B˙B‡ „‚k -78 ∆∆«¬ƒ¿ƒƒ¿∆∆«∆∆ƒ¿«

¯‡Le ;BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÂ‡a ‡nË˙Óƒ¿«≈»¬ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿≈«¿¿»
‰‡Óh‰ da ÚbzL „Ú ‡nË˙Ó BÈ‡ ˙È·Á‰∆»ƒ≈ƒ¿«≈«∆ƒ«»«À¿»

dÎBzÓ79.ÌÏL ÈÏk dÈ‡L ÈtÓ , ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»≈

מ"ד.72) פ"ג לחזקה.73)שם כדי גללים עליהם מרח
ונפלו 74) נטלם אם אבל ניטל", "שכשהיא לומר התכוון

טומאה. מקבלת שאינה ברור - רעוע 75)החרסים כלי
טומאה  תורת מעליו ירדה לא ולפיכך עליו, כלי שם עדיין
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קכט milk zekld - dxdh xtq - oqip g"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שיתפרקו  ואףֿעלֿפי אותו, מחזיקים שהגללים זמן כל
הגללים. כשיוריד כלי 76)החרסים לתורת חוזרת ואינה

טיט. של בטיפול עד 77)אלא מכיל שהיה מכלי שבא
הי"ג). פי"ח למעלה ראה שם. (ר"ש נכנסה 78)סאה אם

הזה. החרס מקום כנגד החבית לתוך טומאה
ויד 79) חרס, לאותו כיד שכולה מפני מיטמאה, וכשנגעה

לכלי  יד שאין הכלל לפי באוויר, לא אבל במגע מתטמא
ומפרש, זה כלל על מערער אחרונה משנה [בעל חרס
ומועילים  ממש, יד לעשותה אפילו מחברים אינם שגללים

אוויר]. לטומאת לא אבל מגע לטומאת רק

.„È˙È·Á80‰·wpL81˙ÙÊa ·˜p‰ Ì˙ÒÂ82Ck ¯Á‡Â »ƒ∆ƒ¿»¿»««∆∆¿∆∆¿««»
˜ÈÊÁ‰Ï È„k ˙ÙÊa Ìe˙q‰ Ò¯Áa LÈ Ì‡ ,‰¯aLƒ¿¿»ƒ≈«∆∆«»¿∆∆¿≈¿«¬ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯83‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ¬≈∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆
Ïk ÌL ÏË· ‡ÏÂ ,˙È·Á‰ È¯·MÓ‰ÈÏÚÓ È84Ï·‡ . ƒƒ¿≈∆»ƒ¿…»«≈¿ƒ≈»∆»¬»

,˙ÙÊa ·˜p‰ Ì˙ÒÂ ÈÏk‰ ÔÓ L¯tL ¯Á‡ ·wpL Ò¯Á∆∆∆ƒ«««∆≈≈ƒ«¿ƒ¿»««∆∆¿∆∆
Ò¯Á‰L ;¯B‰Ë - ˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¬ƒ¿ƒƒ»∆«∆∆

ÂÈÏÚÓ ÈÏk ÌL ÏËa - ·wpL85¯‰hL ÏÎÂ ,¯‰ËÂ ∆ƒ«»«≈¿ƒ≈»»¿»«¿»∆»«
ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡ - ˙Á‡ ‰ÚL Ò¯Á ÈÏÎa86. ƒ¿ƒ∆∆»»««≈À¿»¿»

מ"ג.80) המטהר.81)שם נקב מחבר 82)אפילו שאינו
ה"ג). פ"כ (ראה הסתימה אחר טומאה מקבלת ואינה יפה

ורא 83) לגיסטרא, ראוי הוא משקין שהרי לקבל ויה
קיימא. בן חיבור אינו שהזפת אע"פ מעל 84)הדולפים,

מעליה  ירדה לא טומאה, מקבלת שאינה אע"פ החבית.
המחברים  בדברים לתקנה אפשר שהרי לגמרי, כלי תורת
כיון  חרס "כלי ה"ג) פ"ב כלים (תוספתא שאמרו ומה יפה.
התכוונו  זו) הלכה סוף (ראה עולמית" טומאה לו אין שטהר
טומאה  מקבל ותוקן שנוקב שלם כלי אבל חרס. כלי לשברי
[בברטנורא  הזה). הכלל את במשנתנו הר"ש מפרש (כך
יפה, מחבר שהזפת מפרשים, במשנתנו ובתפארתֿישראל
לפרש  נדחקו ואעפ"כ הסתימה אחר טומאה מקבלת והחבית
שהיתה  מפני - הסתימה לפני עליה כלי שם בטל שלא
של  פירושו את קיבלו שלא ונראה, רימונים. לקבל ראויה
כלים  גם כולל שהוא ודעתם, הנ"ל. לתוספתא הר"ש

זה]. דחוק לנימוק הוצרכו ולפיכך אדם 85)שלמים, שאין
גיסטרא. בירור 86)מתקן כב, הערה פ"כ לקמן ראה

זפת. בדין רבינו שיטת

Ë.ÂÒBÓe˜Ó˜87e‰‡OÚÂ ·wpL88,¯B‰Ë - ˙ÙÊa À¿∆ƒ««¬»»¿∆∆»
ÔBvk ÔÈnÁ‰ Ïa˜Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡L89˙Ùf‰ ÈÏk ÔÎÂ .90 ∆≈»¿«≈««ƒ«ƒ¿≈¿≈«∆∆

ÏÏÎa ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÂÚM‰Â¿««¬»¿«≈»∆¿ƒ¿≈»ƒ¿«
ÌÈÏk‰91. «≈ƒ

מ"ז.87) בחמים.89)תיקנו.88)שם נמס הזפת
מזפת.90) עשוי טומאה.91)שכולו לענין

.ÊËCtLÓ92B˜˜tL Ò¯Á ÏL93Ïa˜Ó BÈ‡ - ˙ÙÊa «¿≈∆∆∆∆¿»¿∆∆≈¿«≈
Ïea˜ ÈÏk BÓÈOÓ ˙Ùf‰ ÔÈ‡L ,‰‡ÓË94CtLÓ Ï·‡ ; À¿»∆≈«∆∆¿ƒ¿ƒƒ¬»«¿≈

‡nË˙Óe Ïea˜ ÈÏÎk ‰Ê È¯‰ - BÓ˙qL ıÚ ÏL95. ∆≈∆¿»¬≈∆ƒ¿ƒƒƒ¿«≈

מ"ג.92) אבל 93)שם הבית, בעל של במשפך המדובר
למעלה  כמבואר פקקו, לא אפילו טומאה מקבל רוכלים של

ה"ג. להתפרק.94)בפי"ח שסופו עקיבא 95)מפני כר'

"מפני  ה"ב: פ"ג כלים בתוספתא נתבאר ההבדל, וטעם שם.
עמו  מתחבר ולפיכך העץ, מן בא הזפת פירוש, מינו", שהוא

יפה.

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
כל 1) הכלי. ונטמא הרעוע או הבריא חרס כלי הטופל יבאר

לטומאה. עצמו ככלי שחשובים הכלים חיבורי

.‡e¯‡a ¯·k2dÏ CÈ¯ˆ ÈÏk‰L ÌÈÏk‰ „È ÏkL , ¿»≈«¿∆»««≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ»
ÈÏk‰ Ûe‚k ‰·eLÁ ‡È‰ È¯‰ - BLÈÓLz ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ¬≈ƒ¬»¿«¿ƒ

ÏÙBh‰ ,CÎÈÙÏ .‡nËÏe ‡nË˙‰Ï3,‡È¯a‰ Ò¯Á ÈÏk ¿ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ»«≈¿ƒ∆∆«»ƒ
ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË Ì‡ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈√»ƒ«¿ƒ«¿ƒ
Ï·‡ ;BÊ ‰ÏÙËÏ CÈ¯ˆ ÈÏk‰ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë ‰ÏÙha«¿≈»¿ƒ∆≈«¿ƒ»ƒƒ¿≈»¬»

ÚeÚ¯‰ Ò¯Á ÈÏk ˙‡ ÏÙBh‰4‰·eLÁ ‰ÏÙh‰ È¯‰ - «≈∆¿ƒ∆∆»»«¬≈«¿≈»¬»
‰Èe¯w‰ ˙‡ ˜c‰Ó‰ ÔÎÂ .ÈÏk‰ Ûe‚k5Ò¯Á ÏL ¿«¿ƒ¿≈«¿«≈∆«≈»∆∆∆

ÛÏ˜a B‡ ¯BÚa d˙B‡ ‰tÁ Ì‡ ,ÌÈn‰ da ÔÈÏBc‰«ƒ»««ƒƒƒ»»¿ƒ¿»
.dÙe‚k Ô‰ È¯‰ - ‰ÚeÚ¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ»¿»¿»¬≈≈¿»

ה"א.2) פי"ז מ"ה.3)למעלה פ"ג הוזקק 4)כלים
יתפרק. שלא כדי מים 5)לחיזוק, בו ששואבים חרס כלי

הבאר. מן

.·ÏÙBh‰6Ba ÏM·Ó ˙BÈ‰Ï Ò¯Á ÈÏk7BÈ‡ - «≈¿ƒ∆∆ƒ¿¿«≈≈
¯eaÁ8BÊ ˙BÈ‰Ï ÌÈÏk ÏÙË .Ô‰a ˙Ù9¯eaÁ -10. ƒ»«≈ƒƒ¿≈»∆ƒ

ה"א.6) פ"ג בבאֿקמא כלים ואףֿעלֿפי 7)תוספתא,
ייבקע. שלא הכלי על לשמור מתכוון בלי 8)שהוא גם

ייבקע. לא הנוסף על 9)הטיפול חרס בכלי זפת מחמם
רבים. כלים לזפת וכלי 10)מנת חום, הרבה קולט הזפת

מחומו. להיפקע עלול תלוש

.‚˙È·Á11,˙È¯Ù‚Â ıÚ·a ,˙ÙÊa d‡OÚÂ ‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»«¬»»¿∆∆¿««¿»¿ƒ
¯eaÁ ÔÈ‡ - ÒÈÒÙ‚·e „ÈÒa12- ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯‡Le ; ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»»«¿»ƒ
.¯eaÁƒ

ה"ה.11) שם פירושה 12)תוספתא יתבאר כ) (אות לקמן
זו. הלכה של

.„ÌÈ¯·c13ÔÈÎeLn‰ ÔÈÁl‰14Ô‰a ÔÈÏÙBhL ¿»ƒ««ƒ«¿ƒ∆¿ƒ»∆
ÔÈÒht‰15Ô‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ÛÏ„È ‡lL È„k ÌÈÓ ÏL «ƒ»ƒ∆«ƒ¿≈∆…ƒ¿…«¿ƒ¬≈≈

B¯ÈÂ‡Ó ÈÏk‰ ‡ÓË elÙ‡L ;ÈÏk ÏL BÙe‚k16- ¿∆¿ƒ∆¬ƒƒ¿»«¿ƒ≈¬ƒ
ÔÈ‡ÓË ‰ÏÙha ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡17BÏÙË ÔÎÂ . √»ƒ«¿ƒ«¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿≈¿≈

¯epz ÏL18‰È‰iL ‡e‰Â .¯epz‰ Ò¯Ák ‡e‰ È¯‰ - ∆«¬≈¿∆∆««¿∆ƒ¿∆
ÁÙË „Ú ‰ÏÙh‰ È·Úa19;¯epz ÏL Bk¯ˆ ‡e‰L , »√ƒ«¿≈»«∆«∆»¿∆«

ÔÈÚ‚Bp‰Â ,¯epz‰ C¯vÓ BÈ‡ - ÁÙË ÏÚ ¯˙È Ï·‡¬»»≈«∆«≈ƒ…∆««¿«¿ƒ
‰¯Èk‰ ˙ÏÙË .ÌÈ¯B‰Ë - BÈ·ÚÓ ÁÙË ÏÚ ¯˙Èa20- ¿»≈«∆«≈»¿¿ƒ¿≈««ƒ»

.˙BÚaˆ‡ LÏL BÈ·Ú»¿»∆¿»

מ"ד.13) ניגרים.14)שם ואינם מאוד כלי 15)סמיכים
מאוד. גדולים בתוכו.16)חרס במגע נטמא אם וכלֿשכן

כלי 17) בחיבורי ענינים כמה נתבארו הקודמים בפרקים
כאן  מדגיש ולפיכך באוויר, ולא במגע שמטמאים חרס
של  כגופו היא שהטפילה מפני מאווירו, גם שמטמא רבינו,

מאווירו. מיטמא שאינו כיד ולא ממש מדובר 18)הפיטם
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או  דקים שדפנותיו כגון טפילה, לאותה צריך כשהתנור
ה"א). (ראה ה"א.19)רעועים פ"ד שם תוספתא,

שם.20)

.‰˙È·Á21- dk¯vÓ ¯˙BÈ ˙ÙÊa dÓ˙Òe ‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»¿»»¿∆∆≈ƒ»¿»
dk¯ˆa Ú‚Bp‰22‡ÓË23˙ÙÊ .¯B‰Ë dk¯vÓ ¯˙È·e ,24 «≈«¿»¿»»≈¿»≈ƒ»¿»»∆∆

˙È·Á ÏÚ ‰ÙËpL25¯B‰Ë da Ú‚Bp‰ -26. ∆»¿»«»ƒ«≈«»»

מ"ח.21) פ"ג שם הנקב.22)משנה, את הסותם החלק
את ואם למשנה בפירושו רבינו מגדיר מדאי, עבה הסתימה

מצרכה. כיותר המיותר למה 23)החלק מנוגד זה לכאורה
גדולי  זו סתירה על עמדו חיבור. אינו שזפת בה"ג שפסק
הכוונה  שבה"ג המשנה' 'מרכבת בעל ותירץ האחרונים.
אמנם  שהסתימה מבאר, טהרות' [ו'בסדרי מצרכה. ליתר
ממש, כחיבור אינה אבל טומאה שתקבל לחבית מועילה
כשנגעה  אבל החבית. נטמאה לא בזפת טומאה נגעה ואם
אגב  טומאה שמקבלת הזפת, גם נטמאה - בחבית טומאה
מאוד, דחוקים התירוצים ושני הכלי. עיקר שהיא החבית
מדובר  שכאן ונראה הי"ד. לפט"ו לביאורינו מנוגדים וגם
שכזה  קטן ובנקב החבית, את מטהר שאינו קטן בנקב
בצורכה  הנוגע ולכן הכלי, את לחזק הסתימה מועילה

לצורך 26)שלימה.25)שם.24)מיטמא. אינה שהרי
הכלי.

.ÂÌÁÓ27¯ÓÁa BÏÙhL28˙ÈÒ¯Á·e29- ‡ÓËÂ ≈«∆¿»¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙ÈÒ¯Áa Ú‚Bp‰Â ,‡ÓË ¯ÓÁa Ú‚Bp‰«≈««≈»»≈¿«≈«««¿ƒ»∆≈

ÈÏkÏ ¯aÁ˙Ó ˙ÈÒ¯Á‰30. ««¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ

מ"ז.27) מאוד.28)שם סמיך כלים 29)טיט במשנה
ובמשנתנו  במים. שנילוש כתוש חרס רבינו פירש מ"ב, פ"י
להעדיף  יש ולכן זה, מה נתבאר ולא כחרס" "דק כתב:
מפרש  - א פח, חולין רש"י [וגם שבפ"י. הברור פירושו

ונפרך.30)כך]. הולך אלא

.Ê˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó31˙È·Á‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ËÈËa ÏÙhL ¿«∆»ƒ∆»«¿ƒ»∆»¿«∆»ƒ
dÏ ¯eaÁ dÈ‡ -32ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â , ≈»ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ

˙È·Áa33‰Ùe‚n· eÚ‚ Ì‡Â ,‰Ùe‚n‰ ˙‡ÓË ‡Ï - ∆»ƒ…ƒ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿»
˙È·Á‰ È¯BÁ‡ e‡ÓË ‡Ï -34. …ƒ¿¿¬≈∆»ƒ

מ"ו.31) ֿ 32)שם וכל להינטל, עומדת שהמגופה משום
בטיט. טפלה כשלא חרס 33)שכן שכלי רבינו, דעת

הטומאות  אבות (הל' טמאים במשקין כשנגע מגבו מיטמא
ה"ג). טומאה 34)פ"ז נגעה אפילו מיטמא אינו ותוכו

שם). הטומאות, אבות הל' (ראה עצמה בחבית

.Á˙LÁ ÈÏk35Ô˙ÙfL36¯eaÁ ˙Ùf‰ ÔÈ‡ -37Ì‡Â . ¿≈¿∆∆¿»»≈«∆∆ƒ¿ƒ
ÔÈÈÏ38ÈÏk‰ Ûe‚k ‰Ê È¯‰ -39. ¿«ƒ¬≈∆¿«¿ƒ

הכלי.36)שם.35) בפנים זפת אינו 37)מרח שהכלי
לזפת. מזופת.38)צריך בכלי יפה משתמר היין

היה 39) שאם מבאר, בפירושו רבינו לו. צריך הכלי שהרי
מפני  נטמאו, – בזפת כלי או אדם ונגעו הטומאה, אב הכלי

הטומאה. אב היא הזפת שגם

.Ë˜ˆa40Ì‡ :ı¯L Ba Ú‚pL ‰·¯Ú‰ È˜„ÒaL »≈∆¿ƒ¿≈»¬≈»∆»«∆∆ƒ

‡B‰ ,ÁÒÙa·eLÁ B¯eq‡Â ÏÈ41ıˆBÁ -42‡ÏÂ , ¿∆«ƒ¿ƒ»≈¿…
‰·¯Ú‰ ˙‡ÓË43‰È‰ Ì‡ :‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La Ì‡Â ; ƒ¿»»¬≈»¿ƒƒ¿»¿«»»ƒ»»
ÂÈÏÚ „Èt˜Ó44‰¯B‰Ë ‰·¯Ú‰ -45‰ˆB¯ Ì‡Â , «¿ƒ»»»¬≈»¿»¿ƒ∆
BÓei˜a46.‰·¯Ú‰ ˙‡ÓËÂ ‰·¯Úk ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈»¬≈»¿ƒ¿»»¬≈»

פפא.40) רב של במסקנתו א. מו, האיסור 41)פסחים
חשיבות. עליו עריבה 42)מטיל לגבי בטל אינו הבצק

העריבה. קרשי בין וחוצץ עצמו, בפני כעומד הוא אלא
העריבה,43) את מטמא אינו - כביצה בבצק יש אם אפילו

הטומאה. מאב אלא מתטמא אינו להסיר 44)שכלי רוצה
הבצק. העריבה.45)את מן כנפרד נידון הבצק

העריבה.46) בסדרי יתקיים שהבצק

.È˙BÁÈLn‰47ÌÈ¯Ùq‰ ˙BÁtËÓaL ˙BÚeˆ¯‰Â «¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ
˙B¯eL˜e ,¯eaÁ - ˙B¯eÙz :˙B˜BÈz‰ ˙BÁtËÓaLÂ¿∆¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿

¯eaÁ ÔÈ‡ -48˜OaLÂ ¯cÚÓaL ˙BÚeˆ¯ ÔÎÂ . ≈»ƒ¿≈¿∆¿«¿≈¿∆¿«
‰t˜aLÂ49˙B¯eÙz elÙ‡ ,Ò¯Á ÈÏÎ ÈÊ‡aL Ï·‡ .50 ¿∆¿À»¬»∆¿»¿≈¿≈∆∆¬ƒ¿

.Ò¯Á ÈÏÎÏ ÔÈ¯eaÁ ÔÈ‡L ,¯eaÁ ÔÈ‡ -≈»ƒ∆≈ƒƒƒ¿≈∆∆

חבל 47) = משיחה ה"ב. פ"ט בבאֿמציעא כלים תוספתא,
בנקל.48)דק. הקשר את להתיר שאפשר סל 49)מפני

דקים. מענפים לתפור 50)קלוע אפשר כיצד לי נתברר לא
המשיחה  קצוות שני את יחד שתפר כגון הכוונה ואולי חרס.
הכלי  באוזן דקים נקבים שעשה או הכלים לאוזן שהכניסה

התפירה. חוטי והכניס

.‡È„È51ÂÈ¯Á‡Ó ‡ˆBi‰ Ìc¯˜52- ˙BÚaˆ‡ LÏL : «À¿…«≈≈«¬»»∆¿»
¯eaÁ53Ìc¯˜ „È .¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - LÏL ÏÚ ¯˙i‰Â , ƒ¿«»≈«»«≈«»«À¿…
ÂÈÙlÓ54ÁÙË :55Ôk ÏÚ ¯˙È ,¯eaÁ - ÏÊ¯aÏ CeÓq‰ ƒ¿»»∆««»««¿∆ƒ»≈«≈

¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ -56. «≈«»

מ"ד.51) פכ"ט, כלים בקורדום 52)משנה, המשתמש
ממנו  מסויים חלק מניח אלא (היד) הקת בסוף אוחז אינו

מאחריו". "היוצא נקרא זה וחלק לידו, ואם 53)מחוץ
הקרובות  מהקת אצבעות שלוש עמו נטמאו הקורדום נטמא

האדם. לברזל.54)ליד האדם יד שבין שם 55)החלק
יותר 56)מ"ה. הברזל מן המרוחק במקום בקת הנוגע

אדם  של ידו בין טפח של מרחק נטמא. לא – מטפח
הרגילה. למלאכה מספיק הברזל, לבין בקורדום המשתמש

.·ÈÈ¯ÈL57Ïb¯t‰58ÁÙË -59˙·wÓ „ÈÂ ;60ÏL ¿»≈««¿≈∆«¿««∆∆∆
ÌÈ·‡ ÈÁzÙÓ61ÌÈ·‰Ê ÏL Ò¯˜ „È .ÁÙË -62- ¿«¿≈¬»ƒ∆««À¿»∆∆»ƒ

ÌÈL¯Á ÏLÂ ,ÌÈÁÙË63‰LÏL -64„ÓÏÓ È¯ÈL . ƒ¿«ƒ¿∆»»ƒ¿»¿»≈«¿«
¯˜a‰65Ô·¯cÏ CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ -66Ìc¯˜ „È . «»»«¿»»¿»ƒ»«»¿»«À¿…

ÌÈÓ ÏL ÔÈ¯È¯Èa Ba ÔÈ¯ÙBÁL67;ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ∆¿ƒ≈»ƒ∆«ƒ«¿»»¿»ƒ
Lek ÏL Ìc¯˜ „ÈÂ68LÈht Ôa „ÈÂ .‰MÓÁ -69- ¿«À¿…∆ƒ¬ƒ»¿«∆«ƒ

ÏL Ìc¯˜ „È ÔÎÂ .‰ML - LÈht ÏLÂ ;‰MÓÁ¬ƒ»¿∆«ƒƒ»¿≈«À¿…∆
Úewa70¯È„Ú ÏLÂ71ÔÈ˙zÒ ÏL ˙·wÓ „È .‰ML -72 ƒ«¿∆»ƒƒ»««∆∆∆«»ƒ

˙ÎzÓ ÏL ¯eÁ¯ÁÏ CeÓq‰ Úc¯n‰ È¯ÈL .‰ML -ƒ»¿»≈««¿≈««»««¿∆«∆∆
Úc¯n‰ L‡¯aL73‰Ù¯‚n‰ „È .ÌÈÁÙË ‰Ú·L -74 ∆¿…««¿≈«ƒ¿»¿»ƒ«««¿≈»

ÔÈ„iÒ ÏLÂ ,ÌÈÁÙË ‰BÓL - ÌÈza ÈÏÚa ÏL75- ∆«¬≈»ƒ¿»¿»ƒ¿∆«»ƒ
.‡ÓË - BÓi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰Ê ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ .‰¯OÚ¬»»¿»«»≈«∆ƒ»»¿«¿»≈
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¯e‡‰ ÈLnLÓ Ïk „È76ÔÈ„etM‰ ÔB‚k , «»¿«¿≈»¿««ƒ
˙B‡ÏkÒ‡‰Â77Ô‰L Ïk ÔÈk¯‡ elÙ‡ ,78ÔÈ‡ÓË -79. ¿»«¿¿»¬ƒ¬Àƒ»∆≈¿≈ƒ

המחוגה.58)שם.57) שוק הוא הפרגל יד מחוגה.
ואם 59) במחוגה. להשתמש אפשר מהשוק, טפח נשאר אם

מקבל  ואינו למלאכתו ראוי אינו מטפח, פחות נשאר
השיעור  את רבינו מוסר זה שבדין לציין, [יש טומאה.
הדינים  ובכל טומאה, אין ממנו שלמטה המינימאלי,
ממנו  שלמעלה ביותר, הגבוה השיעור את מסר האחרים

מטמא]. תמונות 61)פטיש.60)אינו החורתים אמנים
באבנים. אותיות וצורפי 62)או ארוכה, שידו קטן פטיש

וצריך  מאוד, חם זהב על מכה הצורף בו. משתמשים זהב
ייכווה. שלא כדי הזהב מן טפחים שני ידו את להרחיק

ברזל.63) ומכה 64)חרשי מלובן, בברזל מטפל החרש
הברזל. מן טפחים שלושה ומרחיק ידיו בשתי עליו

נשבר.65) השיעור 66)אם המלמד. שבקצה הברזל
מטמא, אינו מזה ופחות ביותר, הנמוך הוא טפחים ארבעה
שיירי  בדין הערתנו (ראה למלאכתו ראוי שאינו מפני

כדי 67)הפרגל). האילנות, סביב בו שחופרים קורדום
בדידין). הגירסא: (במשנה, מים שם שיתקבצו

הכוונה 68) כנראה בפירושו. (רבינו אבנים בו ששוברים
החרישה). את המפריעות גדולות לא קטן 69)לאבנים

עצים.70)מפטיש. בו את 71)שמבקעים בו חופרים
לזריעה. להכשירה כדי אבנים 72)האדמה מסתתי

הדרבן.73)גדולות. שכנגד  גדולה 74)בקצה  כף  כעין
לתרווד  הכוונה בפירושו. (רבינו המאכל" בו יניעו "אשר

התבשיל). את בו הסיד.75)שבוחשים את בה שמערבבין
באש.76) להכניסם הוא שתשמישם הכלים כלי 77)ידות

האש. על בשר עליו שצולים שהוא,78)ברזל אורך כל
הרבה. גדול האדם 79)אפילו על מגינה ארוכה שיד מפני

אלה. בכלים המשתמש

.‚ÈÏwÓ80„È e‰‡OÚL81¯eaÁ ‡e‰ È¯‰ - Ìc¯˜Ï «≈∆¬»»«¿À¿…¬≈ƒ
Ïwna ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡Â ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ»¿»À¿»««≈
Ì‡Â ,Ìc¯w‰ ‡ÓË - Ba Úw·Ó B‡ L¯BÁ ‡e‰Lk¿∆≈¿«≈«ƒ¿»«À¿…¿ƒ

Ïwn‰ ‡ÓË - Ìc¯wa ‰Ú‚82¯ËÒeÈc‰ ÔÎÂ .83Ô‰L , »¿»«À¿…ƒ¿»««≈¿≈«¿¿»∆≈
ÌÈÏk ÈLk84CÒÓ ˙BÈ‰Ï Ô¯aÁÓ ¯ÓÒn‰Â85Ô‰ÈÏÚ ƒ¿≈≈ƒ¿««¿≈¿«¿»ƒ¿≈≈¬≈∆

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ -86È¯‰ - ‰¯B˜a BÚ·˜ . ¬≈≈ƒƒ¿«¿»»¿»¿»¬≈
‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê87BÏ ¯eaÁ ‰¯Bw‰ ÔÈ‡Â ,88‰OÚ . ∆¿«≈À¿»¿≈«»ƒ»»

¯ËÒeÈc ‰¯Bw‰ ˙ˆ˜89C¯ˆÏ ‰¯Bw‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk : ¿»«»¿¿»…∆ƒ«»¿…∆
- ‰¯Bw‰ ¯‡La Ú‚Bp‰Â ;¯ËÒeÈcÏ ¯eaÁ - ¯ËÒeÈc‰«¿¿»ƒ«¿¿»¿«≈«ƒ¿»«»

¯eaÁ ‰¯Bw‰ Ïk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë90. »∆≈»«»ƒ

מ"ג.80) פ"כ בית 81)שם משמש שאינו  במקל מדובר 
ארעית. בו והשתמש לקורדום, קבוע שהוא 82)יד בשעה

את  כשגמר אבל יד, דין המקל על יש בקורדום משתמש
תקוע  שעודנו אףֿעלֿפי כיד, המקל דין אין - המלאכה

משם. להוציאו שעומד מפני דיו 84)שם.83)בקורדום,
במשנה  אנו (מוצאים בארמית צד = סטר ביוונית, שניים =
שהשתמשו  אלו שפות משתי מורכבות מילים פעמים, כמה
מורכב  עץ כלי הוא דיוסטר בתקופתם). ישראל בארץ בהן
ועל  מחברם, ארוך ברזל של ומסמר נקובים, חלקים משני

בפירושו). (רבינו הערב או השתי חוטי את לופפים המסמר
"המסכת".85) יד): טז, (שופטים המקרא אבל 86)מלשון

את  להוציא שדרכם מפני חיבור, אינו מלאכה בשעת שלא
המלאכה. גמר אחר טומאה 87)המסמר מקבל הדיוסטר

הקורה. לגבי בטל לא 88)ואינו בקורה, טומאה נגעה אם
היא  שהרי נטמאה, לא הקורה שגם ומובן הדיוסטר. נטמא

עץ. כלי מן 89)מפשוטי חלק היא עצמה הקורה
הדיוסטר.90)הדיוסטר. את המשמש החלק אלא

.„È‰Ï‚Ú91ÏÚa Ú‚Bp‰ :˙‡ÓËpL92ıÚ·e ·¯Ëw·e93 ¬»»∆ƒ¿»«≈«»…««¿≈»≈
˙B·Ú·e94‰¯B‰Ë - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa elÙ‡ ,95Ú‚Bp‰Â ; »¬¬ƒƒ¿«¿»»¿»¿«≈«
·¯Áa96C¯a·e97Ïeˆi·e98˙ÎzÓ ÏL ÔÈÚ·e99 «∆∆«…∆«»»«ƒ∆«∆∆

ÌÈÈÁl·e100ÔÈ‡¯ÈÚ·e101ÔÎÂ .‡ÓË -102‰¯‚Ó103 «¿»«ƒ»ƒ»ƒ»≈¿≈¿≈»
Ô‡kÓe Ô‡kÓ d„Èa Ú‚Bp‰ :˙‡ÓËpL104‡ÓË -105; ∆ƒ¿»«≈«¿»»ƒ»ƒ»»≈

‰ÁÈLn·e ËeÁa Ú‚Bp‰Â106‰n‡·e107ÔÈÙÈq·e108 ¿«≈«««¿ƒ»»«»«¿ƒƒ
dÏ ¯eaÁ el‡ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - dlL109Ú‚Bp‰ Ï·‡ . ∆»»∆≈≈ƒ»¬»«≈«

ÔaÏna110.‡ÓË - ÏB„b‰ ¯qÓ ÏL ««¿≈∆«»«»»≈

מ"ב.91) ה"ב.92)פכ"א בפי"ד למעלה נתבאר
תיעשה 93) אשר "הטבעת רבינו: ופירש "בעין", במשנה:

בקצות  תתנגע שלא כדי הבהמה, בצוואר הנכנס מהבגד
וכן  ברורה. הכוונה אבל בהיר, בלתי קצת הסגנון הקטרב".
"ובעין". ולכתוב כאן גם להגיה ונראה הר"ש. גם פירש

והשני 94) המחרישה, לעגלת מחובר אחד שראשה קורה,
לא 95)למרדע. בטומאה נגעו שלא החלקים פירוש,

לזה. זה חיבור שאינם מפני בו 96)נטמאו שאוחז העץ
חרישה. בשעת בו 97)החורש שמרכיבים המעוקם העץ

המחרישה. יטה 98)את ובה המחרישה, מרכב של יד בית
לו. הרצוי לכיוון המחרישה את טבעת 99)האדם

למחרישה. בנקב 100)המחוברת התחובים עצים שני
('ערוך'). השוברים 101)שבעול המחרישה שבצידי עצים
העפר. גושי מ"ג.102)את למשורים 103)שם משור.

בהם  מנסרים אנשים ושני מכאן, ויד מכאן יד עושים גדולים
לכאן. וזה לכאן מושך זה עבות, או 104)קורות זו ביד

אותן 105)בשניה. מסירים ואין קבועות, שהידות מפני
מלאכה. בשעת ומשיחה 106)שלא עגול, חבל הוא חוט

זו  קשורות המגירה ידות שתי באנד). – (באידיש רחבה –
משיחה. או בחוט למעלה בשתי 107)לזו התקוע עץ

המגירה. אורך לכל בתוך 108)הידות הנתון קטן עץ
ויש  המגירה. ברזל את מותח והוא האמה, על ומונח החבל

יותר. או סניפים שני אותם 109)נותנים שמפרקים מפני
בברזל  תמיד קבועים היד בתי אבל מלאכה, בשעת שלא

מתכת. משמשי עץ כלי והם עץ 110)המגירה, מסגרת
הגדולה  המגירה ברזל נתון ובאמצעה ומרובעת, גדולה

עמ  על המונחות עבות קורות בה לנסר שגוזרים כדי ודים.
או  הקורה גבי על למעלה אחד אדם עומד זו, במגירה
המלבן  את ומושכים הארץ, על עומד והשני העמוד,

בזקיפה. בו מחובר שהברזל

.ÂËLaÎÓ111L¯Á ÏL112ÁÓ¯‰ ‡ÓËpL113,BaL «¿≈∆»»∆ƒ¿»»…«∆
‰¯‚Ó .¯B‰Ë - LaÎna Ú‚Bp‰114Ú‚Bp‰ ,‡ÓËpL «≈«««¿≈»¿≈»∆ƒ¿»«≈«

.¯eaÁ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰ÙeÙÏ ‡È‰L ˙ÈËLwa««¿»ƒ∆ƒ¿»»»»∆≈»ƒ
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milkקלב zekld - dxdh xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dnÚ CeLÓ ıÁ‰Â ‰Áe˙Ó ‰˙È‰L ˙L˜115‡ÓËÂ ∆∆∆»¿»¿»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»
‡È‰Lk elÙ‡Â ,¯B‰Ë - ˙Lw·e ¯˙ia Ú‚Bp‰ ,ıÁ‰«≈«≈««∆∆«∆∆»«¬ƒ¿∆ƒ

˙eLÈ‡‰ ˙„BˆÓ ÔÎÂ .‰Áe˙Ó116dlL ıÁ‰ ‡ÓËpL ¿»¿≈¿«»ƒ∆ƒ¿»«≈∆»
ÔÎÂ .‰Áe˙Ó ‡È‰Lk elÙ‡ ,‰„Bˆn‰ ˙‡ÓË ‡Ï -117 …ƒ¿≈«¿»¬ƒ¿∆ƒ¿»¿≈

˙ÎqÓ118‰ÎeÒ119Ú‚Bp‰ :‚È¯‡‰ ˙ÚLa ˙‡ÓËpL «∆∆¿»∆ƒ¿»ƒ¿«»»ƒ«≈«
ÔBzÁz‰Â ÔBÈÏÚ‰ „·ka120ÌÈ¯È·e ,121ÒB¯Èw·e122, «…∆»∆¿¿««¿«ƒƒ«≈

ÔÓb¯‡ Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L ËeÁ·e123‰¯ÈÚ·e ,124BÈ‡L «∆∆¡ƒ««≈«¿»»»ƒ»∆≈
d¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú125¯eaÁ ÔÈ‡ el‡ ÏkL ,¯B‰Ë - »ƒ¿«¬ƒ»»∆»≈≈»ƒ

˙Îqn‰ LÙa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;„‚aÏ126È˙M·e , «∆∆¬»«≈«¿∆∆««∆∆«¿ƒ
„ÓBÚ‰127ÏÙk·e ,128,ÔÓb¯‡ Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L »≈«∆∆∆∆¡ƒ««≈«¿»»
ÈÚ·ed¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú ‡e‰L ‰¯129el‡ ÏkL ,‡ÓË - »ƒ»∆»ƒ¿«¬ƒ»»≈∆»≈

.„‚aÏ ÔÈ¯eaÁƒƒ«∆∆

הנסרים 112)שם.111) את במכבש נותן הנגר נגר.
ליישרם. כדי חלקי 113)העקומים שני את המהדק הברזל

שם:114)המכבש. רבינו ומפרש "קשתנית", במשנתנו
שיש  ונראה שנוקב". בעת עליו ידו שאוחז המקבת "קשת
כאן  וגם "המקבת". במקום "המנקבת" ולגרוס: שם להגיה

"מגירה". במקום "מנקבת" לגרוס נתון 115)רצוי החץ
וקצהו  הקשת) קצות שתי את המחבר (החבל היתר על
מקומו. מלעזוב המעכבו באופן הקשת עץ על מונח התחתון

ותבואה,116) ירקות שרשי מכרסם והוא עיוור, עכבר מין
את  ההורג חץ בה שיש מיוחדת במלכודת אותו וצדים

מ"א.117)האישות. פכ"א האריגה.118)שם כלי
לאריגה.119) העומדים החוטים עליה כלי 120)שכרוכים

קורות  משתי מורכב כיום) המקובלת בשפה ("נול" האריגה
אותו  המחברים השתי חוטי כרוכים העליון שעל עגולות,
"כובד". נקראות כבדות שהן מפני התחתון, עם

הקנים.121) על הארוגים מכים 122)החוטים שבו מסרק
להרקם. כדי הערב חוטי לתת 123)על ארגמן אורגי דרך

כדי  פשוטים, צמר חוטי ביניהם) – אומרים (ויש עליהם
את  (או האריגה את וכשגומרים היקר, הארגמן על להגן

אותם. מעבירים משפת 124)הריקום) היוצאים החוטים
בבגד.125)הבגד. אותם לארוג האורג של בדעתו שאין
הידקם 126) לא אבל לשתי, כבר שהוכנסו הערב, חוטי

לאריג. הכובד 127)עדיין בין הנמצאים השתי חוטי
והתחתון. החוט 128)העליון ארגמן. גבי על כפול חוט

ארגמן. חוטי ירקמו שבה ליריעה מחובר הכפול
בבגד.129) יארגם שהאורג הבגד משפת היוצאים חוטים

.ÊËÚ‚Bp‰130‰ÓÈ‡‰ ÏÚL ¯Óva131‰ÈÂL‡·e132- «≈««∆∆∆«»ƒ»»«¿»»
‰wta Ú‚Bp‰ .¯B‰Ë133dÚ¯t ‡lL „Ú :134‡ÓË -135; »«≈««ƒ»«∆…¿»»»≈

dÚ¯tMÓ136¯B‰Ë -137. ƒ∆¿»»»

עליו,131)שם.130) כרוך טווי הבלתי שהצמר מקל
חוטים. טווים המטווה 132)וממנו עליו אשר הכוש

(רבינו  לבגד מחוברים אלה צמר וחוטי בו, שירקמו
לכרוך  כן גם עשויה שאשויה מפרש הברטנורא בפירושו).
אימה. מתבנית אחרת ותבניתה לטוותו, כדי צמר עליה

כעין 133) שנעשה עד המטווה עליו שכורכים קטן כוש
המכפה 134)כדור. מטווה הכוש על שנשאר זמן כל
(ויש 135)אותו. הכוש נטמא בצמר טומאה נגעה אם

הכרוך  בצמר הנוגע נטמא טמא, הכוש היה אם מפרשים:
בכוש). נגע כאילו לאוויר.136)עליו מגולה הכוש כשעץ

להיפך.137) וכן הכוש, נטמא לא - בצמר טומאה נגעה אם

.ÊÈËeÁ‰138BÏÈM‰L139ÈMÓ ¯eL˜ elÙ‡ ,ËÁÓÏ «∆ƒƒ¿««¬ƒ»ƒ¿≈
ÔÈ„„ˆ140¯eaÁ BÈ‡ -141ËeÁ‰ - „‚aÏ BÒÈÎ‰ . ¿»ƒ≈ƒƒ¿ƒ«∆∆«

„‚aÏ ¯eaÁ ËÁn‰ ÔÈ‡Â ,„‚aÏ ¯eaÁ142ËeÁ‰ ÔÈ‡Â . ƒ«∆∆¿≈«««ƒ«∆∆¿≈«
- ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ ‡e‰L Ïk ‡l‡ ,„‚aÏ ¯eaÁ BlkÀƒ«∆∆∆»…∆¿…∆«¿ƒ»

¯eaÁ143ËeÁ‰ .¯eaÁ BÈ‡ - ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ BÈ‡L ; ƒ∆≈¿…∆«¿ƒ»≈ƒ«
„‚a‰ ÔÓ L¯tL144¯eaÁ Blk - ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,145. ∆≈«ƒ«∆∆¬ƒ≈»«»Àƒ

Ò¯Áa ¯eLwL Ï·Á146Blk - ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ , ∆∆∆»¿∆∆¬ƒ≈»«»À
¯eaÁ147Ba ¯L˜ .148ÌÈÙÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ - „Á‡ Ï·Á149 ƒ»«∆∆∆»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ

¯eaÁ BÈ‡ ıeÁÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ ,¯eaÁ150‡e‰L Ï·Á‰ . ƒƒ«∆∆¿«≈ƒ«∆∆∆
¯eaÁ BÈ‡ - ‰t˜a ¯eL˜151¯Ùz Ôk Ì‡ ‡l‡ ,152. »¿À»≈ƒ∆»ƒ≈»«

ה"ב.138) פ"ט בבאֿמציעא כלים צ"ל 139)תוספתא,
לאוזן  החוט הכניס פירוש, בתוספתא). (הגר"א שהשחילו

שאינם 140)המחט. עבים קשרים עשה החוט ראשי בשני
המחט. אוזן דרך נטמא 141)עוברים לא - בחוט נגע ואם

זה  החוט ראשי שני קשר אם והואֿהדין להיפך. וכן המחט,
המחט 142)לזה. ואת בבגד, יישאר שהחוט משום

שהבגד 143)יוציאו. התפירה אורך לכל שהכוונה נראה
אחת  פעם בבגד המחט את העביר אם ואפילו לה, צריך

החוט.144)בלבד. ויצא התפירה מתקבל 145)נפרמה
כצורך  נידון ולכן החוט, באותו ויתפור שיחזור הדעת על
נפסק  לא מחובר, כבר שהיה מכיון טעם: ועוד התפירה.

לגמרי. ניתק שלא זמן כל מתחת 146)חיבורו קשור
לחוץ. הבולטת מים 147)לשפתו להעלות בו משתמשים

הבור. בחרס.148)מן הקשור הכלי,149)בחבל בכיוון
הראשון. החבל כשאינו 150)היינו להתירו, שקל מפני

כלֿכך. ארוך לחבל קלועה 151)צריך בקופה מדובר
ונופל. לפעמים מתחלק והחבל עצים, ראה 152)בענפי

ה"ב. למעלה

ה'תשע"ט  ניסן י"ט רביעי יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
אלו 1) על והיותר הדברים כל של הנימים שיעור כמה יבאר

הוא  מאימתי המיטות שמסרגים החבל ודין השיעורים.
יוצא  ומזרן מדרס טמאה שהיא מיטה ודין לטומאה. חיבור
מידרס  טמאה שהיתה כרע וכו'. טפחים עשרה עד ממנה

וכו'. למיטה וחיברה

.‡ÔÈËeÁ‰2‚È¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰3‰ÚÈ¯È‰ ˙lÁ˙aLÂ «ƒ«¿ƒƒ»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»
Ô¯eÚL ‰nk ,ÔÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,dÙBÒaLÂ4ÏL ? ¿∆¿»¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ«»ƒ»∆

ÔÈ¯„eÒ ÏLÂ ÔÈ„Ò5ÛÈÚˆ ÏLÂ6L‡¯ ÏL ÔBÈÏt ÏLÂ7 »ƒ¿∆»ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒ¿∆…
˙BÚaˆ‡ LL -8Úe¯˜ ‡e‰L ˜eÏÁ ÏLÂ ;9B˙lÁzÓ ≈∆¿»¿∆»∆»«ƒ¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈˆa˜Ó B˙B‡ ÔÈL·BlL ¯Á‡Â BÙBÒ „ÚÂ¿«¿««∆¿ƒ¿«¿ƒ
˙BÚaˆ‡ ¯OÚ ÂÈËeÁ ¯eÚL - ˙B‡ÏeÏa10ÒB‚q‰ .11 ¿»ƒ»∆∆∆¿»«»

„È„¯‰Â12˙Èlh‰Â13ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL - ¿»¿ƒ¿««ƒ»∆¿»¿»«»≈«
„‚a‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ»≈«≈«»««ƒ∆«∆∆
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קלג milk zekld - dxdh xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ò¯„Óa ‡ÓË14,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˙B‡ÓË ¯‡La B‡ »≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿¿≈»ƒ«
.¯B‰Ë „‚a‰L - ¯˙ia ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡L∆ƒ»¿»À¿»«»≈∆«∆∆»

א.2) משנה כ"ט, פרק יוצאות 3)כלים האריג מצידי
נארגו. שלא חוטים כחיבור 4)שאריות נידונים שיהיו

והכתפיים.5)לאריג. הראש לעטיפת גדולה מטפחת
וקטנה.6) דקה בראשו.7)מטפחת מחודד כובע מין
וכן 8) נטמאו, בבגד טומאה נגעה ואם הבגד עם חיבור הן

חיבור. אינו זה משיעור למעלה הנימין חלק אבל להיפך.
מאחוריו.9) יותר 10)פתוח הם לקשירה שעשויים מפני

כך 11)ארוכים. להגיה ורצוי סגוס", "נימי כתוב במשנה
אותו  שלובשים מאוד, עב בגד הוא סגוס רבינו. בדברי גם
פניו. כל על בולטות קצרות וציציות הגשמים בימות

דק.12) רגיל.13)צעיף עליון לו 14)בגד והדומים זב
ועושה  עליהם דרס או ישב ששכב, הכלים את מטמאים
ודיניה  מדרס טומאת נקראת זו טומאה הטומאה. אב אותם

ומושב. משכב מטמאי בהלכות נתבארו

.·L‡¯ ÏL ‰tk‰ ÈÓÈ15ÔÈÁÈpnL ‰ÂÒn‰Â , ƒ≈«ƒ»∆…¿««¿∆∆«ƒƒ
ÌÈi·¯Ú‰16ÔÈÏ˜Ïw‰Â ,Ì‰Èt ÏÚ17ÔÓ ÔÈ¯eÊM‰ »«¿ƒƒ«¿≈∆¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ

‰„et‰Â ,¯ÚO‰18,B¯Oa ÏÚ Ì„‡‰ L·BlL «≈»¿«¿»∆≈»»»«¿»
„Bb¯t‰Â ‰ÏÓO‰Â19BÓk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿«ƒ¿»¿««¿∆«ƒƒ««¿»ƒ¿

Ô‰L Ïk Ô‰ÈÓÈ - ˙Î¯t20. »…∆ƒ≈∆»∆≈

זקינה.15) של כיפה במשנה: חובשות. שהנשים כובע
לערביות.16) שהכוונה צמר.17)נראה של חגורה

והקולקין. שבזמננו.18)במשנה: גופייה מסך 19)כעין
חיבור.20)הפתח. - שהוא אורך כל

.‚˙Ï˜LÓ21ÁÙË ¯OÚ ÌÈL È¯‰ - ˙‡ÓËpL22ÔÓ ƒ¿…∆∆ƒ¿»¬≈¿≈»»∆«ƒ
¯OÚ ÌÈLÏ ıeÁa Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ;dÏ ¯eaÁ dlL ËeÁ‰«∆»ƒ»¿»«≈«¿ƒ¿≈»»

ÌÈL¯Á ÏL ˙Ï˜LÓe .¯B‰Ë - ÁÙË23¯OÚ ‰BÓL - ∆«»ƒ¿…∆∆»»ƒ¿»»»
ÔÈ‡pa ÏLÂ ;ÁÙË24˙BcÓ ÏÚ ¯˙i‰Â .‰n‡ ÌÈMÓÁ - ∆«¿∆«»ƒ¬ƒƒ«»¿«»≈«ƒ

BÓei˜a ‰ˆB¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡25.¯B‰Ë - ≈««ƒ∆∆¿ƒ»

עופרת 21) חתיכת קשורה ובסופו ארוך חוט ג. משנה שם
על  זה ישר מונחים החומה נדבכי אם לבדוק בו ומשתמשים

זה. בניינים 22)גבי שעיסוקם לבנאים נקבע זה שיעור
עץ.23)קטנים. בתי שבונים מגדלים 24)נגרים בוני

לגזור 25)גבוהים. ולא שהוא כמו החוט את לקיים דעתו
המיותר. את

.„ÏL ˙BÏB˜LÓÏk ÔÈk¯‡ elÙ‡ ,ÔÈ¯iˆ ÏLÂ ÔÈ„iÒ ƒ¿∆«»ƒ¿∆«»ƒ¬ƒ¬Àƒ»
Ô‰L26ÔÈ‡ÓË -27. ∆≈¿≈ƒ

ארכם.26) הגבלת במשקולת 27)ללא טומאה נגעה אם
החוט. כל נטמא -

.‰ÌÈÊ‡Ó ËeÁ28ÌÈ·‰Ê ÏL29ÒÏt ÏL ,30ÏLÂ , …¿«ƒ∆∆»ƒ∆∆∆¿∆
‰ÏB˙Â Ba Ï˜BM‰ ÊÁB‡L ,·BË ÔÓb¯‡ ÈÏ˜BL¿≈«¿»»∆≈«≈¿∆

˙BÚaˆ‡ LÏL - B„iÓ ÌÈÊ‡n‰31dlL ‰˜ .32 «…¿«ƒƒ»»∆¿»»∆∆»
‰ÈËeÁÂ33È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Ó ÈËeÁ .Ô‰L Ïk - ¿∆»»∆≈≈…¿«ƒ∆¿≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÏL ˙BiLLÚ34‰LÏL - ¬»ƒ∆«»¿«≈»∆¿»
.ÌÈÁÙË ¯OÚ ÌÈL - ‰ÈËeÁÂ dlL ‰˜ .ÌÈÁÙË¿»ƒ»∆∆»¿∆»¿≈»»¿»ƒ

.ÁÙË - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ÌÈÂÁ ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ…¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆«¬≈»ƒ∆«
ÌÈÊ‡Ó ËeÁ .ÌÈÁÙË ‰ML - ‰ÈËeÁÂ ÌÈÊ‡n‰ ‰¿̃≈«…¿«ƒ¿∆»ƒ»¿»ƒ…¿«ƒ

ÌÈ¯nˆ ÏL35‰˜ .ÌÈÁÙË - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏ˜BL ÏLÂ ∆«»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿≈
ÏÚ ¯˙i‰Â .ÌÈÁÙË ‰ÚLz - ‰ÈËeÁÂ ÌÈÊ‡Ó…¿«ƒ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ¿«»≈«

.¯eaÁ ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ≈≈»ƒ

כפות 28) ושתי מתכת או עץ של מקנה מורכבים יד מאזני
הלשון קשורות  מחוברת ובאמצעו הקנה בקצות בחוטים

בראש  הקשור בחוט אוחז והשוקל במסגרת, המתנועעת
זהב.29)המסגרת. המיוצר 30)מוכרי משובח בד מין

(הכהן  היה בשחר ב: לד, (ביומא שבמצרים פילוסא בעיר
מנה). יב של פילוסין לובש אפשר 31)הגדול) קצר בחוט

להשתמש  רגילים ולפיכך בארוך, מאשר במשקל לדייק יותר
יקרים. דברים כששוקלים קצר שכפות 32)בחוט

בו. קשורות לקנה.33)המאזניים הכפות את המחברים
בעין.34) עין לשקול כך כל מדקדקים שאין זולים דברים
צמר.35) מוכרי

.Â˙Bhn‰ ÔÈ‚¯ÒnL Ï·Á‰36¯eaÁ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó «∆∆∆¿»¿ƒ«ƒ≈≈»«ƒ
ÌÈza ‰LÏL Ba ‚¯ÒiMÓ ?‰‡ÓËÏ37Ï·Áa Ú‚Bp‰Â . ¿À¿»ƒ∆¿»≈¿»»ƒ¿«≈««∆∆

¯Lw‰ ÔÓ38ÌÈÙÏÂ39„Ú :ıeÁÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ .‡ÓË - ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ«∆∆¿««
˙BÚaˆ‡ LÏL40‡ÓË -¯L˜ ÏL ÂÈÎ¯ˆ Ô‰L ÈtÓ , »∆¿»»≈ƒ¿≈∆≈¿»»∆∆∆

- ˙BÚaˆ‡ LÏLÏ ıeÁÂ ;‰hn‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿««ƒ»¿¿»∆¿»
B˜Òt elÙ‡L ,ÈÏk‰ C¯ˆÏ BÈ‡L ,¯B‰Ë41ÔÈ‡ »∆≈¿…∆«¿ƒ∆¬ƒ¿»≈

¯z ¯Lw‰42. «∆∆ƒ»

וקולעים 36) המיטה קירות בארבעת חבלים היו קושרים
החבלים  בין גדול ריווח עם (שבכה), סורג בתבנית אותם

חלונות. כל 37)כעין "בית". נקרא הקליעה של ריבוע כל
לחבלים. המיטה בין קשר אין בתים שלושה סרג שלא זמן

חבל 38) קשר אם שהכוונה מפרש (הר"ש הסריגה קשר
לעיל). כאמור מפרש רבינו אבל הסרוג, לחבל אחר

שנסרג.39) הקשר 40)לצד יינתק זה משיעור בפחות
המיטה. על השוכב זה.41)מכובד חלק חתך אם

תתקיים.42) והסריגה

.Ê‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ï·Á43ÛBÒ „Ú :‰‡ÓË ‡È‰L ∆∆«≈ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈»«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡44ÈÎ¯vÓ BÈ‡L ,¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - «¿»»¿»ƒ«≈«»∆≈ƒ»¿≈

ÌeÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰hn‰45‰MÓÁ ˙lÁzÓ ; «ƒ»¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ»
‡ÓË - ‰¯OÚ ÛBÒ „ÚÂ46˙‡ Ba ÔÈÏBzL ÈtÓ , ¿«¬»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆

¯˙È ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë - ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;˙Bhn‰«ƒ≈¬»»¿«»ƒ¿≈∆»≈
.‰hn‰ C¯ˆ ÏÚ«…∆«ƒ»

הסריגה.43) שנגמרה טפחים 44)אחר ה' "עד במשנה:
בתוספ  אולם אמרו טהור", א הלכה ט פרק מציעא בבא תא

הטפח  היינו "חמישה" רבינו ומפרש כלמעלה" "חמישה
כאן  כתב זה ומשום מחמישה כיותר דינו וכולו החמישי,
אינה  שהתוספתא דעתו, טהור". - טפחים ארבעה סוף "עד
כמותה. פסק ולכן כוונתה, מפרשת אלא משנתנו על חולקת

מהודק 45) קשר החבלים את קושרים הסריגה את כשגומרים
[ואולי  אצבעות. שלוש להשאיר צורך אין ולפיכך וחזק
שלוש  אבל אצבעות, לשלוש שמחוץ לחבל כאן הכוונה
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milkקלד zekld - dxdh xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הקודמים  בהדינים ומטמאות]. חיבור הן הראשונות אצבעות
להיפך. - כאן ובנידון לא, והארוך טומאה מקבל הקצר

טפחים.46) מארבעה שלמטה החלק אפילו החבל כל

.ÁÔÈÙÈwnL ‚È¯‡ ÏL Ë·‡47È„k ‰hn‰ ÏÚ B˙B‡ «¿≈∆»ƒ∆«ƒƒ««ƒ»¿≈
‰È¯·È‡ ıa˜Ï48‰‡ˆBÈ B˙ˆ˜nL ,Ô¯ÊÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â , ¿«≈≈»∆»¿«ƒ¿»ƒ¿»∆ƒ¿»¿»

ÈÎ¯vÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :‰hn‰ ÔÓƒ«ƒ»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ»¿≈
Ô¯ÊÓe .‰hn‰ ÈÎ¯vÓ BÈ‡ - Ôk ÏÚ ¯˙È ;‰hn‰«ƒ»»≈«≈≈ƒ»¿≈«ƒ»ƒ¿»
˙BOÚÏ È„k ÌÈÁÙË ‰Ú·L epnÓ ¯‡L Ì‡ ,‰ÏaL∆»»ƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈«¬

¯BÓÁÏ ˜·Á epnÓ49.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ƒ∆¬»«¬¬≈∆¿«≈À¿»

מהודק.47) קשר וקושרים המיטה סביב לחבר 48)כורכים
יתפרקו. שלא המיטה חלקי את על 49)ולהדק להניחו

מה  לשם ביאר ולא בפירושו. (רבינו החמור של המרדעת
ומניחים  המרדעת" "תחת להיות צריך ואולי אותו, מניחים

עורו). על להגן כדי החמור על אותו

.ËÒ¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ‰hÓ50‡ˆBÈ Ô¯ÊÓe ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»≈
‰pnÓ51‰‡ÓË ·‡ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :52 ƒ∆»«¬»»¿»ƒ¬≈«À¿»

È¯‰ - ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;Ò¯„Ó Ïk‰Â dÓˆÚ ‰hnk«ƒ»«¿»¿«…ƒ¿»≈¬»»¿«¬≈
Ò¯„Ó ÚbÓk ‡e‰53Ò¯c .54‡ˆBi‰ Ô¯Ên‰ ÏÚ ·f‰55: ¿««ƒ¿»»««»««ƒ¿»«≈
ÌÈÙÏÂ ‰¯OÚÓ56Ò¯„Ó dlk ‰hn‰ È¯‰ -57; ≈¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈«ƒ»À»ƒ¿»
ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ58‰¯B‰Ë -59?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¬»»¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ò¯„ÓÏ60- ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,˙B‡ÓË ¯‡LÏ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»¬»ƒ¿»À¿¬ƒ≈»«»
‰hn‰ ÏÚ Ce¯k ‡e‰L Ô¯ÊÓ ?„ˆÈk .¯eaÁ BlkÀƒ≈«ƒ¿»∆»««ƒ»
B‡ B˙ˆ˜a ı¯L Ú‚pL B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï B˙ˆ˜ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿…∆«≈∆»«∆∆ƒ¿»

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÏÙpL61,‰hn‰ ˙‡ÓË - ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ»
‰‡Ó ‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡ÓËpL ‰ˆw‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆∆ƒ¿»≈ƒ«ƒ»≈»

.‰n‡«»

לו.50) והדומים זב עליה ישב או הזב 51)ששכב כששכב
עליה. כרוך המזרן חלק היה המיטה אדם 52)על ומטמא

בו. הנוגעים ולפיכך 53)וכלים המיטה צורך אינו זה חלק
אב  שהוא בחלק נגיעתו מפני נטמא אבל עימה, נטמא לא

לטומאה. ראשון ונעשה שהמונח 54)הטומאה כבר נתבאר
וכו'. רכיבה ישיבה, שכיבה, כולל היוצא 55)"דרס" החלק

המיטה. טפחים 56)מן בעשרה המזרן על דרס אם
המיטה. מן היוצאים עשרת 57)הראשונים וגם המיטה כל

די  הקרובים שהמזרן,הטפחים פי על ואף הזב. כמדרס נם
למיטה  מחובר כשהוא - למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא

כמיטה. מן 58)דינו המרוחק במקום המזרן על דרס אם
טפחים. מעשרה יותר מטומאת 59)המיטה טהור הכל

הזב  נגע שאם מובן למדרס. ראוי אינו שהמזרן מפני מדרס
אבל  לטומאה, ראשון ונעשה הזב מגע טומאת נטמא במזרן
בין  מפסיק דבר איזה שהיה כגון בו, נגע ולא עליו כשדרס
בהלכות  [נתבאר לגמרי. טהור הוא הרי - המזרן ובין הזב
מאה  אפילו מטמא הזב שמדרס ומושב, משכב טומאת
העליון]. על דורס והוא זה, גבי על זה המונחים סדינים

ההבדל 60) נימוק ג. הלכה ט פרק מציעא בבא שם תוספתא
המזרן  עצמה: בתוספתא נתבאר טומאות לשאר מדרס בין
מן  כחלק רק ומיטמא למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא
אבל  המיטה, מצרכי אינו טפחים לעשרה ומחוץ המיטה,

טומאה  לקבל ראוי לעצמו כשהוא המזרן גם טומאות בשאר
חיבור. כולו שאפילו 61)ולפיכך רבותא, משמיענו

חיבור. כולו - חכמים גזירת שהיא משקין בטומאת

.ÈÔ¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ Ò¯„Ó ‰‡Óh‰ ‰hÓ62‡ÓË Ïk‰ - ƒ»«¿≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿»«…»≈
Ò¯„Ó63BLÈ¯Ù‰ .64Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk Ò¯„Ó ‰hn‰ - ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿»¿∆»¿»¿«ƒ¿»

Ò¯„Ó ÚbÓ65‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰˙È‰ .66dÏ C¯ÎÂ ««ƒ¿»»¿»¿≈»À¿«ƒ¿»¿»«»
‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË dlk - Ô¯ÊÓ67‡È‰ - BLÈ¯Ù‰ . ƒ¿»À»¿≈»À¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË68‰˙È‰ . ¿≈»¿∆»¿»¿«ƒ¿»»≈À¿«∆∆»¿»
‡ÓË Ïk‰ - Ô¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿»«»ƒ¿»«…»≈

·¯Ú ˙‡ÓË69,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ - BLÈ¯Ù‰ . À¿«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈»À¿«∆∆
Â¯B‰Ë Ô¯Ên‰70. ¿«ƒ¿»»

הזב.62) במדרס שנטמאה שהוא 63)אחר מפני המזרן, גם
ממנה. כחלק ונעשה למיטה ונטמא 64)טפל שכרכו אחר

המיטה 65)מדרס. על כרוך היה שלא מכיוון אחד. יום
בעקיפין  כך אחר לו באה וטומאתו הזב, עליה שדרס בשעה
ובטלה  למיטה זיקתו נתבטלה - למדרס שנטפל מפני
על  עצמו מכוח לו שבאה מדרס, מגע טומאת אבל טומאתו,

בטלה. לא - במיטה נגיעתו המת 66)ידי באוהל או במגע
טומאת  היא מדרס טומאת [גם ימים. שבעה מטמאים שהם
מת. טומאות על יתירות חומרות גם בה יש אבל שבעה,
שהוא  דבר כל מת]. טומאת מגדירה שבעה" "טומאת וסתם
וכלים. אדם ומטמא הטומאה אב הוא ימים שבעה טמא

מדרס.67) בטומאת באב 68)כמו נוגע ככל אחד יום
שבעה.69)הטומאה. בטומאת נטמא 70)כמו ולא

כלים. מטמא אינו הטומאה שוולד מפני במיטה, בנגיעה

.‡ÈÏk‰ - ˙n‰ Ô‰a Ú‚Â Ô¯ÊÓ ‰ÈÏÚ C¯kL ‰hÓƒ»∆»«»∆»ƒ¿»¿»«»∆«≈«…
Ú‚ .‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË - BL¯t .‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«ƒ¿»≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«
- eL¯t .·¯Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ı¯L da»∆∆¿«≈»∆¿≈ƒÀ¿«∆∆≈¿

.·¯Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«∆∆

.·ÈÚ¯k71Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L72‰hnÏ d¯aÁÂ73- ∆«∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»
Ò¯„Ó dlk ‰hn‰74Ò¯„Ó ‰‡ÓË Ú¯k‰ - ‰L¯t . «ƒ»À»ƒ¿»≈¿»«∆«¿≈»ƒ¿»

Ú¯k‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ò¯„Ó ÚbÓ ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk¿∆»¿»¿«ƒ»««ƒ¿»¿≈ƒ»¿»«∆«
dlk ‰hn‰ - ‰hnÏ d¯aÁÂ ‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»«ƒ»À»

dlL Ú¯ka ˙n‰ Ú‚ el‡k ,‰Ú·L ‰‡ÓË75Ì‡Â . ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»««≈«∆«∆»¿ƒ
‰hn‰ ÏÚ ‰f‰76dÏÏÎa Ú¯k‰Â ‰¯‰Ë -77Ì‡Â . ƒ»««ƒ»»¬»¿«∆«ƒ¿»»¿ƒ

‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË Ú¯k‰ - ‰Èf‰ Ì„˜ ‰L¯t≈¿»…∆«»»«∆«¿≈»À¿«ƒ¿»
·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk78Ú¯k‰ ‰˙È‰ . ¿∆»¿»¿«ƒ»¿≈»À¿«∆∆»¿»«∆«

˙‡ÓË ‡ÓË Ïk‰ - ‰hnÏ d¯aÁÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿ƒ¿»«ƒ»«…»≈À¿«
‰hn‰Â ,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ - ‰L¯t .·¯Ú∆∆≈¿»ƒ¿≈»À¿«∆∆¿«ƒ»
‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ ·¯Ú ˙‡ÓË ‡Óh‰ ÔÈ‡L .‰¯B‰Ë¿»∆≈«»≈À¿«∆∆ƒ«≈¿«≈
.e¯‡aL BÓk ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï…»»¿…≈ƒƒ¿≈∆»»¿∆≈«¿

¯cÚÓ ÏL ÔMa ÔÈc‰ ÔÎÂ79Ck ¯Á‡Â ˙Óa ‡ÓËpL ¿≈«ƒ«≈∆«¿≈∆ƒ¿»¿≈¿««»
.¯cÚnÏ B¯aÁƒ¿««¿≈

מיטה.71) של כשהייתה 72)רגל הזב עליה שדרס
למשנה). בפירושו (רבינו המיטה מן טהורה.73)מופרשת

זקוקה 74) כולה הרי המיטה, את מעמיד שהכרע מכיוון
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קלה milk zekld - dxdh xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זה  ואין לטמא. כמחובר מתטמאה היא ולפיכך הטמא לכרע
להתקיים  ויכולה כך כל לו צריכה המיטה שאין למזרן דומה

המזרן. בלי רב זמן בה לה 75)ולהשתמש המחובר
מת.76)כשנטמאה. מטומאת לטהרה כדי פרה אפר מי

הגורם 77) שהוא הכרע על נפלו לא ההזאה שמי פי על אף
המיטה. הזייה.78)לטומאת צריכה כלי 79)ואינה

כללו  לזריעה. ולהכשירה האדמה את לפורר בו שמשתמשים
שהכלי  טמא חלק שהוא כלי לאיזה מחברים אם דבר: של
שהם  זמן כל הכלי כל על הטומאה עוברת - לו צריך
נטמא  אולם, מהכלי, זו טומאה פקעה הפרידם ואם מחוברים,
ונעשה  עצמו, מחמת טמא שהיה החלק באותו נגיעתו מפני
לו  וחיברו לטומאה ראשון רק היה הטמא הכלי ואם ראשון.
אבל  הכלי, כל על טומאתו כן גם מתפשטת - טהור כלי
אינו  כלי שהרי לגמרי, לו המחובר הכלי נטהר כשפירש

לטומאה. בראשון במגע מתטמא

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
מת 1) ולטומאת למידרס להתטמא הבגד שיעור כמה יבאר

נטמא  ואם טומאה. לקבל הראוי בגד ודין טומאות. ולשאר
טהרתו. הוא מאימתי החלוק

.‡‰nk2ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ?‡nË˙‰Ï „‚a‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆¿ƒ¿«≈¿»¿»ƒ«
Ò¯„ÓÏ - ÌÈÁÙË ‰LÏL3LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏLÂ ; ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿»∆¿»«»

ÏÏn‰ ÌÚ ˙BeÎÓ ˙BÚaˆ‡4B‡ ˙n‰ ˙‡ÓËÏ - ∆¿»¿À»ƒ«¿»¿À¿««≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡ÓË ¯‡LÏ5¯Óˆ È„‚·a ƒ¿»À¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈∆∆

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈÓ ¯‡L ÏL ÌÈ„‚a Ï·‡ ;ÌÈzLÙeƒ¿ƒ¬»¿»ƒ∆¿»ƒƒ≈¿«¿ƒ
‰LÏL Ô‰a ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙B‡Óh‰ ÏkÓ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»«À¿∆»ƒ≈»»»∆¿»
B‡ :¯Ó‡pL .¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ«¿»¿»ƒ»≈∆∆¡«

„‚·6·e˙k‰ ‡aL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7˙Ba¯Ï ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆»«»¿«
ÌÈ„‚a ¯‡La ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒƒ¿»¿»ƒ
ÔÓ ÌÈÚ¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰‡ÓËÏ¿À¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒƒ

‚¯B‡‰ Ï·‡ ;ÌÈ„‚a‰8BÓˆÚ ÈÙa „‚a9- ‡e‰L Ïk «¿»ƒ¬»»≈∆∆ƒ¿≈«¿»∆
Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ ,˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰10, ¬≈∆¿«≈¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»
.Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰ ‡l‡ d˙B‡ Ïa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«≈»∆»»»¿ƒ¿»

מ"ב.2) פכ"ז החמורה,3)כלים הזב מדרס טומאת לקבל
בגד  ישירה. נגיעה בלי ואפילו שבעה, טומאת שמטמאה
ב). כו, (שבת למדרס ראוי אינו - הזה כשיעור בו שאין

כחכמים 4) שלוש. על לשלוש מצטרפת הכפולה, השפה
מ"ז. פכ"ח בו.5)בכלים שחזר אחר כרבא א. כז, שבת

מפשתן.6) או מצמר בתורה, האמור בגד המלה 7)סתם
ב.8)"או". סג, ראה 9)שם יותר. לארוג דעתו אין

הבגדים  בכל נאמר זה שדין נראה מניין. ד"ה שם תוספות
בלבד. ופשתים בצמר למדרס.10)ולא ראוי אינו שהרי

.·ÌÈ·Ú‰ ÌÈ„‚a‰11ÔÈËÓp‰Â ÔÈ„·l‰ ÔB‚k ,¯˙BÈa12 «¿»ƒ∆»ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿««»ƒ
ÔzLt È„‚a ÔB‚k ,¯˙BÈa ÔÈk¯‰ ÌÈ„‚a‰ B‡ ,ÔÈLw‰«»ƒ«¿»ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

ÔzÁzÓ ‰‡¯ ¯Oa‰L ÌÈ¯ˆÓ ÏL13ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ∆ƒ¿«ƒ∆«»»ƒ¿∆ƒ«¿»≈»¿«¿ƒ
,ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Ú¯wa ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆ƒ¿∆«∆«¿»«¿»¿»ƒ

˙B‡ÓË ¯‡LÏ ÔÈa Ò¯„ÓÏ ÔÈa14. ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿»À¿

מ"ח.11) פכ"ח ושמיכות.12)כלים עבים סדינים

שקופים.13) הם דקותם, מבד 14)מפני קטנות מטליות
לכלום. ראוי אינו ביותר, דק או ביותר גס

.‚Ïk15˙BÚÈÏw‰16„Á‡ ,ÌÈ„‚·k ‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó »«¿ƒ¿«¿À¿»ƒ¿»ƒ∆»
ÛÈt Ô‡OÚÂ ÌÈËeÁ ÚÏBw‰17Ô‡OÚÂ Ô‚¯B‡‰ B‡ «≈«ƒ«¬»»ƒ»¿»«¬»»

Ë·‡18ÌÈ¯nv‰ ÔÈOBÚL ‰ÚÈÏwÓ ıeÁ ;Ba ‡ˆBiÎÂ «¿≈¿«≈ƒ¿ƒ»∆ƒ««»ƒ
¯Óv‰ da ¯L˜Ï19‰¯B‰Ë ‡È‰L ,20ÚÏw‰ .21˙ÈaL ƒ¿…»«∆∆∆ƒ¿»«∆«∆≈
daL Ô·‡ Ïea˜22.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ¯BÚ B‡ ‚e¯‡ ƒ∆∆∆»»¿«∆∆À¿»

dlL Úaˆ‡ ˙Èa ˜ÒÙ23‰¯B‰Ë -24[˙Èa] ˜ÒÙ . ƒ¿«≈∆¿«∆»¿»ƒ¿«≈
ÚÈ˜t‰25d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú - „·Ïa dlL26. «¿ƒ«∆»ƒ¿«¬«ƒƒ¿À¿»»

˙B˙L¯‰Â ˙B¯BÓÎn‰27‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -28Ì¯Á‰Â .29 «ƒ¿¿»¿»¿«¿ƒÀ¿»¿«≈∆
BËeÊ ÈtÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó -30d˙B‡ ÈÈÚL ÈtÓ , ¿«≈À¿»ƒ¿≈ƒ¿≈∆≈≈»

„‚a ‰OBÚ‰ .„‚·k ‡È‰ È¯‰Â ¯˙BÈa ÔÈwc ‰Î·O‰31 «¿»»«ƒ¿≈«¬≈ƒ¿∆∆»∆∆∆
.‡nË˙Ó - BËeÊ ÔÓ ;¯B‰Ë - Ì¯Á‰ ÔÓƒ«≈∆»ƒƒ¿«≈

מ"ד.15) פ"ג כרשת.16)עדיות הקלועים דברים
מ"ט).17) פ"ט (כלאים ודקה צרה חגורה 18)חגורה

ארוג.19)רחבה. לא צמר שנקביה 20)חבילות מפני
אבנים 21)גסים. לזרוק פרימיטיבי נשק מ"ה. שם עדיות

גלית. עם במלחמתו זה בנשק השתמש דוד האויב. על
לקליעה.22) המוכנה האבן את בו שמניחים המקום
האבן.23) זריקת בשעת באצבעו הקולע אוחז שבו המקום

לקלוע. איֿאפשר זה, מקום מקבל 24)כשנפסק אינו
בשעת 25)טומאה. שניה ביד בו שאוחזים בקלע מקום
זה 26)קליעה. טומאה. לקבל ראויה היא עדיין כלומר,

הקליעה. את מעכב מ"ה.27)אינו פכ"ג ככל 28)כלים
עשויה 29)הקליעות. והיא דגים, לצוד מיוחדת רשת

ארוגים. ואינם בזה זה קשורים הרשת 30)מחוטים בשפת
לדגים. פתיון אוכל שם ושמים צר, ופיו כיס, כעין עושים

כבגד. ודינו "זוטו", נקרא זה מ"ט.31)כיס פכ"ח שם

.„˜eÏÁ ‰OÚ32˙¯nLÓ‰ ÔÓ33‰LÏL Ba LÈ Ì‡ , »»»ƒ«¿«∆∆ƒ≈¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰LÏL ÏÚ34. «¿»¿«≈À¿»

ה"ג.32) ה פרק בתרא בבא כלים, מסננת 33)תוספתא
משקין. ממלאכתה 34)של בידיים שביטלה אףֿעלֿפי

חלוק. כדין טומאה מקבלת היא הראשונה,

.‰˙¯nLÓ35ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ :‰˙ÏaL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆»¿»ƒ¿«∆∆≈≈
‰BL‡¯ ‰Î‡ÏÓ36.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - ¿»»ƒ»¿≈»¿ƒ»¿»

שם.35) יין.36)תוספתא לסנן

.Â˙BÁtËÓ37˙B¯iˆÓ‰ ÌÈ¯ÙÒ38ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ƒ¿¿¿»ƒ«¿À»≈¿«¿ƒ
Ì„‡ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË39Ô¯eiˆ È¯‰L ; À¿»ƒ¿≈∆≈»¿«¿ƒ»»∆¬≈ƒ»

- ˙B¯iˆÓ ÔÈ‡LÂ .eOÚ ¯ÙÒ ÏÈ·LaL Ô‰ÈÏÚ „ÈÚÓ≈ƒ¬≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆«¬¿∆≈»¿À»
˙B‡ÓË ¯‡La ˙B‡nË˙Ó40Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ41, ƒ¿«¿ƒ¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ42ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ „ÓÚ :43BÓk , ƒ¿≈∆¿ƒ¬…¿«¬∆¿«¿≈¿
·LBÓe ·kLÓ ÔÈÚa e¯‡aL44. ∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ¿»»

ד.37) פכ"ח, שם בצבעים.38)משנה או בריקמה
טומאה.39) מקבלים אינם כלים, לתכשיט העשויים ודברים
שאמרו 40) מה מפרש רבינו ושרץ. מת טומאת כגון

הכוונה  טמאות", מצויירות "שאינן במשנתנו: ביתֿהלל
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milkקלו zekld - dxdh xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

משנה  מכלים, בפכ"ד משנה לסתם בהתאם טומאות, לשאר
נגע 41)יד. ואם לגמרי, טהורות - בהן נגע וכשלא הזב,

מדרס  טומאת ולא מגע טומאת אחד יום טומאת נטמאו בהן
לישיבה 43)לזב.42)החמורה. אינה המטפחת פירוש,

עליו  הזב, עליה ישב ואם אחרת, למלאכה אלא שכיבה או
לה. המיוחדת למלאכתה במטפחת להשתמש כדי לעמוד,

מקומות.44) ובכמה א הלכה ומושב משכב מהלכות בפ"ו

.Ê˙Òk45ÈtÓ Ô‰ÈÙ˙k ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÌÈÏaq‰ ∆∆««»ƒ∆«ƒƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿≈
ËBn‰46Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó -47- ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ; «ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿«∆∆∆«ƒ

Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó dÈ‡48. ≈»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

מ"ט.45) הכתף.46)שם על ילחץ לא שהמוט
עליו.47) יושב הסבל שהשמרים 48)לפעמים מפני

הבגדים. את מלכלכים בה הדבוקים

.Á„‚a49˙B¯eˆÏ ÂÈÏÚ ·MÁL50Ïa˜Ó BÈ‡ - ∆∆∆ƒ≈»»¿≈¿«≈
‰‡ÓË51Bz·LÁÓ Ïha .52‰‡ÓË Ïa˜Ó -53ÏÚa . À¿»ƒ≈«¬«¿¿«≈À¿»««
˙Èa‰54B‡ ÌÈÏ˙k Ô‰a ˙BtÁÏ ˙BÁtËÓ ‰OÚL ««ƒ∆»»ƒ¿»¿«»∆¿»ƒ

‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈ„enÚ55. «ƒ≈»¿«¿À¿»

א.49) צד, או 50)זבחים בצבעים הבגד על לצייר דעתו
מלאכתו.51)בריקמה. נגמרה שלא ורוצה 52)מפני

ציור. בלי שהוא, כמו בבגד שם.53)להשתמש
ה"ז.54) פ"ה מציעא בבא כלים, זה 55)תוספתא שאין

לגבי  שביטלן מפני נימוק: עוד יש בכתלים אדם. תשמיש
לקרקע. מחובר

.Ë˜eÏÁ56‰Î·Òk ÈeOÚ‰57È˙BL Ba ˜ÁOÏ È„k »∆»ƒ¿»»¿≈¿«≈≈
¯ÎL58‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -59. ≈»≈¿«≈À¿»

ט.56) פכ"ח, שם נראה 57)משנה הלובשו ובשר כרשת,
נקביה. שישחקו 58)מתוך ליצנים מעסיקים במסבאות

כזה  חלוק ללבוש הליצנים של ודרכם השכר, שותי בפני
נקיה). לשון נוקט רבינו משנתנו. שרוב 59)(ראה מפני

הליצן. של דעתו בטלה - כזה חלוק לובשים אינם האנשים

.È‰tk60¯Ùq‰ ÏÚ B˙pL61˙‡ÓË Ïa˜lÓ ¯B‰Ë - ƒ»∆¿»««≈∆»ƒ¿«≈À¿«
Ò¯„Ó62˙B‡ÓË ¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙Ó Ï·‡ ,63. ƒ¿»¬»ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿

מדרס 60) ומיטמאה חובשות, שהנשים מצנפת מ"ה. שם
עליה. יושבת שלפעמים או 61)מפני הספר את בה כיסה

א). מח, סנהדרין (ראה עליה 62)כרכו שחלה מפני
לו  ואומרים הקודם, לתשמישה יותר ראויה אינה קדושה,
רבינו  (ראה מלאכתנו ונעשה עמוד עליה: היושב לזב

ט). פ"ד, תפילין "עמוד 63)בהלכות בהם אומרים שאין
למעלה  שאמרנו למה סותר זה ואין מלאכתנו". ונעשה
שדבר  מפני טומאה, מקבלות אינן ספרים שמטפחות בה"ו,
שינוי  עלֿידי אלא טומאה מתורת יוצא אינו טומאה המקבל

ה"י). פ"ח למעלה (ראה מעשה

.‡È‰OBÚ‰64˙ÈÏtÒ‡65¯BÚ‰ ÏÚ ÔÈa66ÏÚ ÔÈa »∆ƒ¿¿»ƒ≈«»≈«
Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,„‚a‰67¯eÚL68ÔÈ¯B‰Ë -69. «∆∆««ƒ∆≈»∆ƒ¿ƒ

ÏÓ Ô‰ÈÏÚ ‰OÚ‡Ó‚e70Ïa˜Ó BÈ‡ - „‚a‰ ÏÚ : »»¬≈∆¿¿»««∆∆≈¿«≈
- ¯BÚ‰ ÏÚÂ ;Èe‡¯ BÈ‡Â CÏÎÏ˙ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»¿«»
·kLÓÏ Èe‡¯Â Áp˜˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó71. ¿«≈À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿»

מ"ג.64) מדברים 65)שם שנעשית (תחבושת) רטייה
בשעווה. מעורבים על 66)שמנים המשחה את מרח

עור. ובבגד.67)חתיכת להם 68)בעור הקבוע השיעור
חמישה  - ועור שלושה, על שלושה - בגד טומאה: לקבלת

חמישה. ואינם 69)על המשחה מן נמאסים והעור הבגד
לכלום. ומקמח.70)ראויים לעוטות מתאנים עשויה

כך. כל מלכלכת אינה זו גם 71)רטייה מיטמא ולכן
מדרס. טומאת

.·È?‰‡ÓË „‚a‰ Ïa˜È È˙ÓÈ‡Ó72LÏL Ba ‚¯‡iMÓ ≈≈»«¿«≈«∆∆À¿»ƒ∆∆¡…»
ÔÈ‚¯‡p‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¿»«≈ƒ«∆¡»ƒ

‡ÈÏt‡Â ÒÈk‰ ÔB‚k ,ËÁÓa73‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿««¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»
.ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú«∆ƒ»≈¿«¿»

לפי 72) בהם להשתמש ארוכים בדים באורג המדובר
א  בהלכה למעלה אמרנו שלם, בגד האורג אבל הצורך.

שבכל שאפ  מלשונו, ומשמע טומאה. מקבל שהוא כל ילו
שאמרו  ומה בלבד, ופשתים בצמר ולא כך, הדין הבגדים
לאריג  ולא לקרעים, הכוונה טפחים, שלושה מינים בשאר

וה"ב). ה"א למעלה (ראה בבא 73)חדש כלים, תוספתא
והן  הרגל מן חלק רק המכסות נעליים ה"ב . פ"ו, מציעא

מאריג. עשויות

.‚ÈÌÈÏk‰ Ïk74ËÁÓ Èab ÏÚ ÔÈOÚp‰75ÔB‚k , »«≈ƒ««¬ƒ««≈««¿
ÔzÎ‡ÏÓ Ïea˜ ˙Èa Ô‰a ‰OÚpL ÔÂÈk - ‰„BˆÓ¿»≈»∆«¬»»∆≈ƒ¿«¿»

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»

כמו 75)שם.74) מפרש, לתוספתא בהגהותיו הגר"א
שפה  עושים אין אם כולה שמתפרקת הפוזמקאות אריגת
את  שתוחבים פירושו במחט" ו"הנארגים האריגה, בסוף

השתי. לתוך ומכניסים המחט, באוזן הערב חוט

.„È‰Î·Ò76ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :Ô‰ÈL‡¯a ˙Ba‰ ˙BÁÈpnL ¿»»∆«ƒ«»¿»≈∆ƒƒ¿ƒ
‰ÈtÓ d˙B‡ ˙BOÚÏ77„Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - «¬»ƒƒ»≈»¿«∆∆À¿»«
d˙ÈÚ˜¯˜ ¯Ó‚iL78- d˙ÈÚ˜¯wÓ dÏÈÁ˙‰ Ì‡Â ; ∆ƒ¿…«¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¿»ƒ»

dÒÈ·Le .‰Èt ˙‡ ¯Ó‚iL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡79 ≈»¿«∆∆À¿»«∆ƒ¿…∆ƒ»¿ƒ»
dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó80‰ÈËeÁÂ .81dÏ ¯eaÁ82 ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»¿∆»ƒ»

‡nËÏ83‡nË˙‰Ïe84. ¿«≈¿ƒ¿«≈

מ"י.76) פכ"ז, השבכה 78)משפתה.77)כלים סוף
הראש. לאמצע התפור 79)המגיע מוזהב או מצוייר בד

לנוי. הסבכה לסבכה.80)על מחוברת אינה אפילו
לראש.81) הסבכה את בה שקושרים כשהם 82)החוטים

ממנה. כחלק דינם לסבכה, טומאה 83)מחוברים נגעה אם
הסבכה. גם נטמאת – בסבכה.84)בהם טומאה כשנגעה

.ÂË‰Î·Ò85¯ÚO ·¯ ˙Ïa˜Ó dÈ‡ Ì‡ ,‰Ú¯˜pL ¿»»∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿«∆∆…¿«
.‰¯B‰Ë - L‡¯‰»…¿»

שם.85)

.ÊË˜eÏÁ86„·Ï ÏL B‡ „‚a ÏL87¯È ÏL B‡88- »∆∆∆∆∆∆∆¿»
ÂÈt ˙‡ ÁzÙiMÓ ?BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó89. ≈≈»«¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ

‡ÓË Ì‡Â .BË˜ ÈÙÏ ÔËw‰Â BÏ„‚ ÈÙÏ ÏB„b‰«»¿ƒ»¿¿«»»¿ƒ»¿¿ƒƒ¿»
BÈ‡Â ‰Ï·iMÓ ?B˙¯‰Ë ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó - ˜eÏÁ‰∆»≈≈»«»√»ƒ∆ƒ¿∆¿≈
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קלז milk zekld - dxdh xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰BL‡¯ BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ90Ba¯ Ba ¯izL . ¿«≈≈≈¿«¿ƒ»ƒ¿«≈À
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - ‰ÏÚÓÏÓ91- ‰hÓlÓ Ba¯ ; ƒ¿«¿»¬«ƒ¿À¿»Àƒ¿«»

¯B‰Ë - ÂÈt ˙ÈaÓ Ú¯˜ Ì‡Â .¯B‰Ë92. »¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ»

ה"א.86) פ"ה בתרא בבא כלים, צמר 87)תוספתא
חזקות. דפיקות עלֿידי בתוספתא 88)שנתחבר גורסים יש

מעלים. או מעשבים עשוי רגיל נייר בית 89)"עור",
לארוג  היה דרכם הראש. את בו שמכניסים המקום הצואר,
הצואר. בית את ותיקנו פתחו ואחרֿכך החלוק, אורך כל את

לשימוש 90) ראוי שהוא ואףֿעלֿפי ללובשו, ראוי שאינו
ללבישה.91)אחר. שראוי לובש 92)מפני אדם אין

זה. במקום קרוע חלוק

.ÊÈ‰OBÚ‰93¯‡eˆÓ ¯B‚Á94„‚a ÏL95BcvÓe96ÏL »∆¬ƒ«»∆∆∆ƒƒ∆
ÏÏÓiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÔÈ„Ò97.ÂÈ˙B˙ÙO »ƒ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¿…ƒ¿»

ÔÈ„q‰ ÚˆÓ‡Óe „‚a‰ ÚˆÓ‡Ó e‰‡OÚ98BÈ‡ - ¬»»≈∆¿««∆∆≈∆¿««»ƒ≈
ÈM‰ „vÓ ÏÏÓiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó99. ¿«≈À¿»«∆ƒ¿…ƒ««≈ƒ

ה"ב.93) הגירסא 94)שם היא (כך מצידו צ"ל 
האחד 95)בתוספתא). שמצידו רחב, פס הבגד מן חתך

שפה. לו מצידו.96)יש או ויעשה 97)פירוש, יתפור
שפה.98)שפה. בלי החגור צידי גם 99)ושני פירוש,

סדין  של "ומצידו וגורס: מגיה איש' [ה'חזון השני. הצד את
ומאמצע  הבגד מאמצע עשאהו השני. מצד שימלול עד . . .
ופירוש  שפתותיו", שימלול עד טומאה מקבל אינו הסדין,
מקבל  ואינו אחת שפה יש מצידו, ברור: זו מתוקנת גירסא
ואם  שפה, לו שאין השני הצד את גם שימלול עד טומאה
- שפה בלי הם האבנט צידי שני הרי הבגד, מאמצע עשה
וכתב  רבינו דייק ולכן הצדדים, שני למלול צריך
על  מאוד מתקבל זה תיקון רבים. בלשון "שפתותיו"

הדעת].

.ÁÈ¯B‚Á100ÂÈ„„ˆ eÏaL101- ˙Ói˜ B˙ÈÚˆÓ‡Â ¬∆»¿»»¿∆¿»ƒ«∆∆
‡ÓË102. »≈

ר'102)השפות.101)שם.100) משום שם בתוספתא
פירוש, חגור". שירי משום "טמא גמליאל בן שמעון
אבל  שפתותיו, שימלול עד בגד חשוב אינו בתחילתו
כל  נפקעת זו אין - טומאה קבלת תורת עליו וירדה כשמלל

בשייריה. להשתמש שאפשר זמן

.ËÈ‰ÙO103da ¯bÁÏ dÈ˜˙‰Â „‚a‰ ÔÓ ‰L¯tL »»∆≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ»«¿…»
Ë·‡k ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÂÈ˙Ó ˙‡104. ∆»¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈

רחבה.104)שם.103) לא חגורה

.Î˙ÈlË105·¯ eÈ‰ Ì‡ :‰˙ÏaL ÈÚ ÏL‰È˙B˙ÙO «ƒ∆»ƒ∆»¿»ƒ»…ƒ¿∆»
LÏL da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÓi˜106LÏL ÏÚ «»««ƒ∆≈»»«»

‡È¯a107‰È˙B˙ÙO ÔÈ‡ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - »ƒ¬≈¿«∆∆À¿»≈ƒ¿∆»
- ‡È¯·e ˜ÊÁ LÏL ÏÚ LÏL da LÈ Ì‡ :˙BÓi«̃»ƒ≈»»«»»»»ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»¿≈

ÌÈiÚ È„‚a ¯‡L108. ¿»ƒ¿≈¬ƒƒ

ה"א.105) פ"ו אצבעות.106)שם שלא 107)שלוש

שכאלה 108)בלו. בגדים בשיירי גם משתמשים עניים
ח). פכ"ח, כלים משנה (ראה

.‡Î˙BiÏËÓ109‰LÏL Ô‰a ÔÈ‡L110- ‰LÏL ÏÚ «¿ƒ∆≈»∆¿»«¿»
‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡111ÔÈÎ‰Â Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â .112 ≈»¿«¿À¿»¿ƒƒ≈¬≈∆∆¡ƒ»

;LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt eÈ‰iL „Ú ‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó -¿«¿À¿»«∆ƒ¿»ƒ»«»
ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ÏkL∆»»ƒ»«»≈¿«≈À¿»¿»

BÈÎ‰L Èt ÏÚ Û‡Â113. ¿««ƒ∆¡ƒ

מבגד.109) קרועות חתיכות א. צד, טפחים.110)זבחים
ופשתים 111) צמר אבל בגדים, מיני בשאר שהמדובר נראה

הוא  וזה הכינם. לא אפילו שלוש, על בשלוש מתטמאים
למעלה  רבינו שכתב ופשתים, לצמר מינים שאר בין ההבדל

א. בהן.112)בהלכה להשתמש אותן זה 113)הכין כל
אם  אבל גדול, מבגד קרועה חתיכה היינו במטלית, נאמר
בשאר  אפילו מיטמא - קטן בגד לשם מלכתחילה ארגו

א. בהלכה למעלה כנאמר מינים,

.·Î˙BÁt114˜˜ÙÏ BÈ˜˙‰L ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ »ƒ¿»«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿…
ıÁ¯n‰ ˙‡ Ba115‰¯„w‰ ˙‡ Ba ¯ÚÏe116Ba Áp˜Ïe ∆«∆¿»¿«≈∆«¿≈»¿«≈«
ÌÈÁ¯‰ ˙‡117- ‰tL‡a BÎÈÏL‰ Ì‡ :el‡a ‡ˆBiÎÂ ∆»≈«ƒ¿«≈»≈ƒƒ¿ƒ»«¿»

‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡118È¯BÁ‡ BÁÈp‰ B‡ „B‚n· B‡Ïz ; ≈¿«≈À¿»¿»«»ƒƒ¬≈
ÔÈ„ÚÂ ,ÂÈ„‚a CB˙a BÁÈp‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙Ïc‰«∆∆¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ¿¿»»«¬«ƒ
˙‡ÓhÓ ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Óe ,BÏˆ‡ ·eLÁ ‡e‰»∆¿¿«≈¿»À¿ƒÀ¿«

ÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt ‡e‰ È¯‰L ,Ò¯„Ó.ÌÈÁ ƒ¿»∆¬≈»ƒ¿»¿»ƒ

ב.114) פכ"ח כלים החור 115)משנה את לסתום
חומו. יצא שלא כדי המרחץ, בית לטלטל 116)שבכותל

החמה. הקדירה והקמח.117)את האבק מן לנקותו
דברי 118) טמא, - מוכן שאינו בין מוכן בין אמרו: במשנה

מן  שאינו בין המוכן מן בין אומר: יהושע ר' אליעזר. ר'
מן  שלא טמא, - המוכן מן אומר: עקיבא ר' טהור. - המוכן
לאשפה  "זרקו ב: כט, בשבת עולא ופירש טהור". - המוכן
לא  טמא; הכל דבר - בקופסא הניחו טהור; הכל דברי -
הדלת  לאחורי שהניחו או (ביתד) במגוד שתלאו אלא נחלקו
ור' מטהר, יהושע ור' בשניהם, מטמא אליעזר ר' וכו'".
 ֿ ובכסף הדלת. באחורי ומטהר ביתד, בתלאו מטמא עקיבא
ר' דעת נגד אליעזר כר' פסק שרבינו מאוד מתפלא משנה
למשנה  בפירושו שהרי הפליאה, וגדולה עקיבא. ור' יהושע
יישוב  מצאתי ולא אליעזר, כר' הלכה ואין בפירוש: כתב

זו. לתמיהה

.‚Î‰LÏL119Ì‡ :‰tL‡a CÏLÓ ‰È‰L ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆»»À¿»»«¿»ƒ
‡È¯a ‰È‰120Òb ÁÏÓ ·w‰ Ú·¯ Ba ¯¯ˆÏ È„k121‡ÏÂ »»»ƒ¿≈ƒ¿……«««∆««¿…

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ú¯wÈ122BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ƒ»≈¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»≈
ÏÚ Û‡ ‡È¯a ‰È‰ Ì‡ ,˙Èaa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬»ƒ»»««ƒƒ»»»ƒ««
Ba ¯¯Bˆ ‰È‰L B‡ ,ÁÏÓ Ba ¯¯ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ètƒ∆≈»ƒ¿…∆«∆»»≈

.Ò¯„Ó ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡È¯a ‰È‰ ‡ÏÂ ÁÏÓ∆«¿…»»»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»

מי"א.119) פכ"ז בלה.120)כלים כחכמים 121)לא
מטלית 122)במשנה. על לגמרי לוותר אדם של דרכו אין

בריא  - "באשפות המשנה: [לשון שכזו. ובריאה גדולה
ששני  משמע, מלח", צורר או בריא או - בבית מלח, וצורר

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



milkקלח zekld - dxdh xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לצרור  יכול ב. בריא; א. באשפה: במושלך נאמרו תנאים
אחד  תנאי כאילו ביחד, רבינו אותם כורך וכאן וכו' בו
השניה  בבבא אולם וכו'. בו לצרור שיכול עד בריא לפנינו:
התכוון  שרבינו ונראה לשניים. מחלקם בבית" היה "אם

חזק]. וגם בלה לא גם "בריא", במונח הראשונה בבבא

.„Î‰LÏL123eÏc·‰ ‡ÏÂ Ú¯˜pL ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆ƒ¿«¿…À¿¿
ÚbÈ ÂÈÏÚ ·LiLÎe ‡qk‰ ÏÚ B˙B Ì‡ :ÌÈÚ¯w‰«¿»ƒƒ¿««ƒ≈¿∆≈≈»»ƒ«

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‡qka B¯Oa124‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿»«ƒ≈¬≈∆»¿ƒ»¬≈∆
.Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»

מי"ב.123) חלקיו 124)שם ונפרדו לגמרי, נחלק כאילו
מזה. זה

.‰ÎLÏL125‰ÁÓpL LÏL ÏÚ126ËeÁ elÙ‡ ‰pnÓ »«»∆ƒ¿»ƒ∆»¬ƒ
ÔÈËeÁ ÈL B‡ ¯L˜ da ‡ˆÓpL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ

ÔÈÓÈ‡˙Ó127.‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - «¿ƒƒ¬≈¿»

שנתדקדק 126)שם.125) פירוש "שנמהה" במשנה,
תחת 127)ונחלש. אחד ערב חוט נכנס נכונה, באריגה

יחד, ערב חוטי שני היו ואם גביו, על והשני השתי, חוט
[הר"ש  אינו. כאילו אחד חוט ורואים טובה, אריגה זו אין
חוטים" "שני שהפיסקא מפרשים רבותיו, בשם והברטנורא
שני  אלא מטהר אינו אחד בחוט קשר כי לקשר, גם נמשכת
אין  אחד קשר על אבל חוטים, בשני לזה זה סמוכים קשרים

עד]. בשבת שנאמרו כמו מקפיד האורג

.ÂÎLÏL128- ‰tL‡a dÎÈÏL‰L LÏL ÏÚ »«»∆ƒ¿ƒ»»«¿»
‰¯B‰Ë129‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - d¯ÈÊÁ‰ ;130ÌÏBÚÏ . ¿»∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»¿»

ÏMÓ ıeÁ ,‰z‡nËÓ d˙¯ÊÁ‰Â dz¯‰ËÓ d˙ÎÏL‰«¿»»»¿««¿»¿«¿»»»¿«¿«»ƒ∆
ÏÚ ‰˙È‰ elÙ‡L ,‰·BË ˙È¯B‰Ê ÏLÂ ÔÓb¯‡«¿»»¿∆¿ƒ»∆¬ƒ»¿»«
.‰·eLÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰tL‡‰»«¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¬»

מפני 129)שם.128) נטהרה, טמאה היתה אם אפילו
בגד. מתורת הטומאה 130)שביטלה אבל ולהבא, מכאן

ישראל). (תפארת חוזרת אינה הקודמת

.ÊÎLÏL131¯ecÎa d˙pL LÏL ÏÚ132d‡OÚL B‡ »«»∆¿»»¿«∆¬»»
‰¯B‰Ë - dÓˆÚ ÈÙa ¯eck133ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï·‡ . «ƒ¿≈«¿»¿»¬»¿»¿»ƒ

˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - ¯ecÎa B˙pL ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ«¿»¿»ƒ∆¿»¿«¬≈¿
‰È‰L134Ò¯„Óa ‡nË˙Óe135ÈÙa ¯eck e‰OÚ . ∆»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»»»«ƒ¿≈

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ - BÓˆÚ136¯Ùz‰ È¯‰L , «¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈«∆∆
‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ BËÚÓÓ137. ¿«¬ƒ¿»«¿»

מ"א.131) פכ"ח וכרך 132)שם המטלית, את קיפל
כדור. ועשה בגד בגד.133)סביבה מתורת שביטלה מפני

מן 134) להוציאה ועומד מבטל, אינו כזו גדולה חתיכה
למשנה).135)הכדור. בפירושו (רבינו הכדור על ישב אם

גם  שהכוונה מפרש ורבינו "טמא", סתם: כתוב במשנה
מדרס  שטומאת ודעתו עליו, השיג [הראב"ד מדרס. לטומאת
שאמרו  ומה לישיבה. ראוי אינו שכדור מפני כאן, אין

טומאות]. לשאר הכוונה "טהור",136)"טמא" במשנתנו:
מדרס, טומאת היינו "טמא" הקודמת בבבא שפירש ורבינו
טומאות, בשאר אבל מדרס. בטומאת זו בבא גם מפרש

לשיטתו  [והראב"ד מיתטמא - שלוש על בשלוש שמטמאות
שהיא]. טומאה מכל טהור משיעור 137)מפרש ופחות

שלושה  על בשלושה והמדובר למדרס. ראוי אינו זה,
- לתפר מחוץ טפחים שלושה נשארו אם אבל מצומצם,

מדרס. מטמא

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שיעור 1) טומאות. ובשאר במידרס מתטמא שהמפץ יבאר

בחמור  שיעורו המשלים טומאה. לקבל והמפץ והעור השק
שלוש  בו שארג בגד כפולין. הנמדדין ודין ממנו. בקל או
שהיא  מטלית מתחילתו. אחד חוט וניטל במידרס ונטמא
על  או בגד על או העור על או הקופה על וטלאה מידרס
או  פרוכת ועשאוהו מידרס שטמא סדין ודין וכו'. שק

שמשה. שיעריב קודם וקרעה הטבילה

.‡ıtn‰2ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‚¯B‡L ˙ÏˆÁn‰ ‡e‰ ««»««¿∆∆∆¿ƒ»ƒ
Ûeq‰ ÔÓe ÌÈÏ·Á‰3‡Ób‰ ÔÓe4ÔÈ‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¬»ƒƒ«ƒ«…∆¿«≈»∆¿≈

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk ÏÏÎa ıtn‰5ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ««»ƒ¿«≈ƒ»¬ƒ«»¿««ƒ≈
·e˙k‰ ‰a¯ È¯‰L ,‰¯Bz ÔÈc Ò¯„Óa ‡e‰ ‡nË˙Ó6 ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ»∆¬≈ƒ»«»
ÔÎÂ .BÏ ÈeOÚÂ ·kLÓÏ Èe‡¯ ‰ÊÂ ,'·kLn‰ Ïk'»«ƒ¿»¿∆»¿ƒ¿»¿»¿≈

˙Óa ‡nË˙Ó7Ô‰È¯·cÓ ˙B‡ÓË ¯‡L·e8ÏÎk , ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿ƒƒ¿≈∆¿»
e¯‡aL BÓk ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt9ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .10: ¿≈¿≈≈¿∆≈«¿¿∆¿»»

.˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó - Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏkL∆»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿»À¿

מ"י.2) פכ"ד הנהרות.3)כלים שפת על הגדלים קנים
חזק.4) עשב בספר 5)מין וכן וֿלב, לא טו, ויקרא בספר

ומפץ  טומאה, לענין שונים כלים מיני נמנו - כ לא, במדבר
נמנה. ב.6)לא פד, שם 8)שם.7)שבת למדו

הנלמדים  שדברים פעמים, כמה כבר נתבאר מקלֿוחומר.
רבינו  בפי לפעמים מוגדרים בהן, נדרשת שהתורה במידות

סופרים". "מדברי או ה"י 9)"מדבריהם" פ"א למעלה
מטמא 10)וי"ג. מידרס, המטמא "כל א: מט, נדה משנה,

מת". טמא

.·e¯‡a ¯·k11LÏL ÏÚ LÏLa ‡nË˙Ó „‚a‰L , ¿»≈«¿∆«∆∆ƒ¿«≈¿»«»
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL·e ,˙B‡ÓË ¯‡La e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿»À¿ƒ¿»¿»ƒ«

.Ò¯„ÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ¿ƒ¿»

להלכות 11) הקדמה מעין משמשת זו הלכה ה"א. פכ"ב
גם  נמשכים שם שייאמרו שהדינים להודיענו, הבאות,

הבגד. לשיעורי

.‚˜O‰12ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯eÚL -13‰Úa¯‡ ÏÚ ««ƒ«¿»»¿»ƒ««¿»»
‰ML - ıtn‰ ;‰MÓÁ ÏÚ ‰MÓÁ - ¯BÚ‰ ;ÌÈÁÙË¿»ƒ»¬ƒ»«¬ƒ»««»ƒ»
˙BÁÙe .˙B‡Óh‰ ¯‡LÏ ÔÈa Ò¯„ÓÏ ÔÈa .‰ML ÏÚ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈ƒ¿»«À¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÔÓƒ«ƒƒ»≈¿ƒƒ¿«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡14Ï·‡ ;‰ek ‡Ïa Ú¯˜pL Ô‰Ó „Á‡ Ú¯˜a ¬ƒ¿∆«∆»≈∆∆ƒ¿«¿…«»»¬»
‰eÎa ıˆBw‰15ÏÚ ÁÙË elÙ‡ ıˆ˜Â·LBÓÏ ÁÙË «≈¿«»»¿»«¬ƒ∆««∆«¿»

·kLÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL B‡16- ¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰17ÏÚ ÁÙh‰ ‰È‰L ÔÈa , ¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈∆»»«∆««

B‡ ¯BÚ B‡ ˜O B‡ „‚a ‰LÏM‰ B‡ ıvwL ÁÙË∆«∆ƒ≈«¿»∆∆«
‰ÊÈÁ‡Ï Ô‰Ó „Á‡Ó Úv˜Ó‰ ÔÎÂ .ıtÓ18ÊÁ‡iL È„k «»¿≈«¿«≈«≈∆»≈∆«¬ƒ»¿≈∆…«
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קלט milk zekld - dxdh xtq - oqip h"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

e˜BfÈ ‡lL ÌÈ‡z ÈˆˆB˜ ÔÈOBÚL C¯„k ,B„Èa Ba¿»¿∆∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ∆…ƒ
‡e‰L ÏÎa ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ô‰È˙BÚaˆ‡19‡lL ‡e‰Â . ∆¿¿≈∆¬≈∆»≈¿»∆¿∆…

LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰È20LÏMÓ ˙BÁt ÏkL , ƒ¿∆»ƒ»«»∆»»ƒ»
.ÌeÏkÓ ¯B‰Ë ˙BÚaˆ‡∆¿»»ƒ¿

מ"ב.12) פכ"ז קשה 13)כלים והוא משיער , ארוג השק 
זה. משיעור בפחות למלאכתו ראוי ברייתא,14)ואינו

מ"ד). פכ"ז כלים משנה, (ראה א יח, כדי 15)מעילה
לו. רצוי לצורך שקצץ במטלית משמע,16)להשתמש

או  למשכב עליו וחישב טפחים משלושה פחות קוצץ שאם
ראוי  שאינו מפני טומאה, מקבל אינו – למושב מטפח פחות

בדוחק. אפילו ובין 17)לכך משכב בין מידרס סתם
אבל  למעלה, שנאמרו מהשיעורים פחות אינו מושב,
היא  הרי - למידרס קטנה יותר חתיכה מייחד כשהאדם

מהשיעורים 19)שם.18)כמידרס. בפחות פירוש,
למעלה. שהוא",20)שנאמרו "בכל סתם כתוב בברייתא

על  משלוש פחות יהיה שלא עצמו מדעת הוסיף ורבינו
פירושו  – נקיבה בלשון שנאמר המספר שם [לזכור: שלוש.
פירושו  – זכר בלשון והנאמר אמות), (לפעמים אצבעות

טפחים].

.„¯aÁÓ‰21„‚a‰ ÔÓ ÌÈÁÙË ÈL22˜O‰ ÔÓe23 «¿«≈¿≈¿»ƒƒ«∆∆ƒ««
ÔÓ ‰Úa¯‡ ,¯BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â ˜O‰ ÔÓ ‰LÏL ,ÁÙË∆«¿»ƒ««¿∆»ƒ»«¿»»ƒ

È¯‰ - ıtn‰ ÔÓ „Á‡Â ¯BÚ‰¯B‰Ë ‰Ê24ÔÓ »¿∆»ƒ««»¬≈∆»ƒ
Ò¯„n‰25ıtn‰ ÔÓ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ¯aÁ Ì‡ Ï·‡ . «ƒ¿»¬»ƒƒ≈¬ƒ»¿»ƒƒ««»

,˜O‰ ÔÓ „Á‡Â ¯BÚ‰ ÔÓ ‰Úa¯‡ ,¯BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»«¿»»ƒ»¿∆»ƒ««
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „‚a‰ ÔÓ „Á‡Â ˜O‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ««¿∆»ƒ«∆∆¬≈∆»≈

Ò¯„Ó26¯eÓÁa B¯eÚL ÌÈÏL‰L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ƒ¿»∆«¿»…∆ƒ¿ƒƒ∆»
epnÓ27.¯B‰Ë - Ïw‰ ÔÓ ;‡ÓË - ƒ∆»≈ƒ««»

מ"ג.21) פכ"ז, כלים בשלושה 22)משנה, מידרס המטמא
טפחים.23)טפחים. שלושה יש וביחד בארבעה, המטמא

הבגד 24) מן שניים דוגמא: מלא. שיעור בו אין שהרי
שליש  וחסר לטומאה הבגד משיעור שלישים שני עושים
רק  הוספת – השק מן אחד טפח מצרף וכשאתה אחד,
צירף  שאם מכאן, האחרים. בדינים וכן השיעור. רביעית
טומאה. מקבל – הבגד מן לשניים השק מן ושליש טפח
ישראל'). ('תפארת זו בהלכה האמורים הצירופים בכל וכן
מקום  לכאורה יש זו, הלכה שבסוף הכלל" "זה מלשון
אבל  ממנו, החמור את כלל משלים אינו שהקל לדייק,
משלים  שהבגד ולומר להפוך יש שהרי כך, לפרש איֿאפשר
לומר  גדול ודוחק ממנו. בחמור השלמה כאן ויש השק, את
אלא  ממנה הקטנה את משלימה אינה גדולה שחתיכה
בסדר  רק שהמצטרפים הברטנורא, וכן הר"ש [כתב להיפך.
עם  ועור עור עם שק שק, עם בגד – היינו במשנה, השנוי
דעת  וכן מפץ, עם שק או עור עם בגד לא אבל מפץ,
ותני, ד"ה ב יז, וסוכה הואיל, ד"ה א עו, שבת ה'תוספות'
רבינו  של מלשונו וגם א. יח, מעילה במשנה משמע וכן
מפני  מנמק, והר"ש דעתו. גילה לא וכאן שם, בפירושו
כל  אצל דעתו ובטלה כך, לחבר אנשים של דרכם שאין

כאן)]. משנהֿלמלך (ראה אין 25)אדם ומפץ, עור בשק
אחרות  לטומאות מידרס טומאת בין בשיעורם הבדל כל

הכוונה  המידרס", מן "טהור כאן שכתב ומה ה"ג). (למעלה
אחרות  בטומאות שמטמא העור, מן ואחד הבגד מן לשניים
השק. מן להשלמה צריך ואינו אצבעות, בשלוש

מטפח 26) הטומאה את מקרב יותר הבגד מן הטפח שהרי
השק. מן וזה 27)החסר חמור, נקרא - קטן ששיעורו דבר

קל. הוא – גדול יותר ששיעורו

.‰ÈÈBÏa28‰¯·Îe ‰Ù29ÔÈ˜˙‰L30- ‰·ÈLÈÏ ¿≈»»¿»»∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»
Ìˆv˜iL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë31¯Á‡Â ¿ƒ¿≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆¿«¿≈¿««

ıtÓk eÈ‰È Ck32. »ƒ¿¿«»

מ"ה.28) פכ"ז משמע 29)כלים כך שלהן. לרשת הכוונה
מפרשים  (ויש למשנתנו בפירושו רבינו של מלשונו

לדפנות). הישיבה.30)שהכוונה את להקל קל תיקון עשה
הדפנות.31) מן או 32)יפרידן מגמי עשויה ברשת מדובר

ולמה  בפירושו). (רבינו כשק דינה – משיער היא ואם מעץ,
כמו  טומאה, לה להוריד מועילה עצמה המחשבה אין
לידי  יורדין הכלים "כל מ"ט: כלים ממס' בפ"ה ששנינו
שלא  מפני ה"ו), פ"ח למעלה (ראה במחשבה" טומאתן
מעשה, מחוסר שאינו בדבר אלא מועילה, מחשבה אמרו
 ֿ שאי מעשה, מחוסר וכאן לישיבה. ראויות שתהיינה כדי
כלים  יוםֿטוב' ('תוספות קציצה בלי עליה לשבת אפשר
ביאור  מוסיף מ"ד פ"כ ישראל' וב'תפארת מ"ז). פי"ב
אחר  לתשמיש מיוחדות היו והכברה שהנפה מכיוון ואומר,
אלא  מספיקה מחשבה אין תשמיש, אותו מתורת ובטלו

אחר. לתשמיש המכשירן ממש מעשה צריך

.Â˜eÏÁ33„Ú Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ - ÔË˜ ÏL »∆»»≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»«
‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ,¯eÚMk Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿»ƒ«¿»

ÌÈÁÙË34ÏeÙk „cÓÂ .35B˙i¯·k ,36el‡Â .37ÔÈ„cÓ ¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ
ÏÚÂ ÌÈÏ‚¯‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈLÈaÏnL ÌÈ„‚a :ÔÈÏeÙk¿ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»«»«¿«ƒ¿«
ÏL ÒÈk‰Â Ú·Bk‰Â ÌÈÒÎn‰Â L‡¯‰ ˙‡Â ÌÈ˜BM‰««ƒ¿∆»…¿«ƒ¿»«ƒ¿««¿«ƒ∆

‡„et38‰ÙO‰ ÏÚ d‡ÏzL ˙ÈÏËÓe .39‰ËeLt Ì‡ , ¿»«¿ƒ∆¿»»««»»ƒ¿»
.‰ÏeÙk ˙„cÓ - ‰ÏeÙk Ì‡Â ,‰ËeLt ˙„cÓ -ƒ¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆¿»

מתטמא 34)שם.33) אינו שלם, בגד שהוא ואע"פ
משיעורו. ואם 35)בפחות תפור, כשהוא שהוא כמו

שלושה. על ששה בו יהיה לאורכו אותו תחתוך
לתשמישו.36) וראוי שלם מ"ו.37)כשהוא שם
כיסים.38) בו ויש ממש הגוף על שלובשים מאוד רחב אזור
כדי 39) הבגדים, שפת על מטלית תופרים יש הבגד. שפת

ייקרעו. שלא עליהם לשמור

.Ê„‚a‰40‰LÏL ÏÚ ‰LÏL ‚¯‡L41‡ÓËÂ «∆∆∆»«¿»«¿»¿ƒ¿»
Ò¯„Óa42Blk - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ∆»«∆∆À
Ò¯„Ó43B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .44ÔÓ ¯‰Ë - ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»»«ƒ
Ò¯„n‰45Ò¯„Ó ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,46ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰Â , «ƒ¿»¬»»≈««ƒ¿»«¬≈ƒ

B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .Ò¯„Óa Ú‚pL ÈÏÎk47¯Á‡Â ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»¿««
ÚbÓ ‡ÓË „‚a‰ Ïk - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck»ƒ¿ƒ∆»«∆∆»«∆∆»≈««

Ò¯„Ó48„‚a ÔÎÂ .49ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ba ‚¯‡pL ƒ¿»¿≈∆∆∆∆¡«»∆¿»«
˙Óa ‡ÓËÂ ˙BÚaˆ‡ LÏL50ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â »∆¿»¿ƒ¿»¿≈¿««»ƒ¿ƒ»»

˙Ó ‡ÓË Blk „‚a‰ - „‚a‰ Ïk ˙‡51„Á‡ ËeÁ ÏË . ∆»«∆∆«∆∆À¿≈≈»«∆»
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‡ÓË ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,˙Ó ‡ÓhÓ ¯‰Ë - B˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈≈¬»»≈««¿≈
˙Ó52˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË . ≈»«∆»ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆

Ïk‰ ‰È‰È ‰nÏÂ .¯B‰Ë Ïk‰ - „‚a‰ Ïk?¯B‰Ë53 »«∆∆«…»¿»»ƒ¿∆«…»
‰¯B‰Ë - ‰ËÚÓ˙pL LÏL ÏÚ LÏL :e¯Ó‡L ÈtÓƒ¿≈∆»¿»«»∆ƒ¿«¬»¿»

ÌeÏkÓ54‰ËÚÓ˙pL ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Ï·‡ ;55Û‡ , ƒ¿¬»¿»«¿»∆ƒ¿«¬»«
ÏÎa ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯‰hL Èt ÏÚ«ƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒ¿≈»¿»

˙B‡Óh‰56. «À¿

מ"ז.40) מלא.41)שם בדיוק פירוש,42)מכוונים
מיותרת. "בית" האות מידרס. טומאת ראה 43)נטמא

פרטי  כל נתבארו ושם במזרן, דומה דין ה"י פכ"א למעלה
זו. חוט 44)הלכה הוציא והשלימו, הבגד שנטמא אחר

שלושה  על שלושה נתמעטו ובזה האריגה, מתחילת אחד
ההשלמה. לפני עצמם מכוח שנטמאו הראשונים

מחמת 45) שנטמאו הראשונים שלושה על שלושה שהרי
משלים, אינו שנטמא אחר שהוסיף ומה נתמעטו, – עצמם
שאינם  הראשונים השלושה מכוח באה שטומאתו משום

עכשיו. מטמא 46)קיימים ומגע במידרס, נגע שכולו מפני
אצבעות. ופקעה 47)בשלוש מידרס טומאת שנטמא אחר

מידרס. הבגד 48)טומאת על נשאר החוט את שנטל אחר
הראשון. כבגד דינה וההוספה מידרס, מגע טומאת

מ"ח.49) הבגד 50)שם ששיעור הטומאה, אב ונעשה
אצבעות. שלוש על שלוש הוא מת ההוספה 51)לטומאת
מידרס. בטומאת כמו העיקרי, כבגד התוספת 52)נידונית

בבגד  נגעה שהרי עצמה, מחמת מת טמא ממגע נטמאה
ממנה  הטומאה פקעה לא ולפיכך החוט, נטילת לפני הטמא
ומובן  הטומאה. אב שהיה הבגד ונתמעט החוט כשניטל

שהר  טמאות, הראשונות שלוש הטומאה שגם באב נגעו י
התוספת. עם טמא 53)ביחד שהכול אמרנו במידרס הלא

לפני 54)מגע? שלוש על משלוש הבגד נתמעט הרי וכאן
לגמרי. ונטהר – שלוש.55)שהשלימו על שלוש ונשאר

מידרס.56) מגע טומאת גם

.Á˙ÈÏËÓ57‰tw‰ ÏÚ d‡ÏËe Ò¯„Ó ‡È‰L58ÏÚ B‡ «¿ƒ∆ƒƒ¿»¿»»««À»«
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ïk‰ ‰OÚ - ¯BÚ‰59˙‡ LÈ¯Ù‰ . »«¬»«…ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ∆

˙ÈÏËn‰60eÚ‚pL ÈtÓ ,ÔBL‡¯ ¯BÚ‰ B‡ ‰tw‰ È¯‰ - ««¿ƒ¬≈«À»»ƒƒ¿≈∆»¿
dLÈ¯Ù‰Â d‡ÏhL ÔÂÈkL ,‰¯B‰Ë ˙ÈÏËn‰Â ,Ò¯„na«ƒ¿»¿««¿ƒ¿»∆≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»

‰ÏËa61„‚a‰ ÏÚ d‡ÏË .62˜O‰ ÏÚ B‡63‰OÚ - »¿»¿»»««∆∆««««¬»
Ò¯„Ó Ïk‰64È¯‰ - dLÈ¯Ù‰ .‰‡ÓË ·‡ Ïk‰ È¯‰Â , «…ƒ¿»«¬≈«…«À¿»ƒ¿ƒ»¬≈

ÔBL‡¯ ˜O‰ B‡ „‚a‰65,Ò¯„na Ú‚ È¯‰L , «∆∆««ƒ∆¬≈»««ƒ¿»
ÏÚ ‰ÏËa dÈ‡L ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ·‡ ˙ÈÏËn‰Â¿««¿ƒ«À¿»¿∆»¿»∆≈»¿≈»«

‚È¯‡‰66¯Ùz .67Áe¯Ó d‡ÏhLk „‚a‰ ÏÚ ˙ÈÏËn‰ »»ƒ»«««¿ƒ««∆∆¿∆¿»»≈«
˙Á‡68Ì‡b ÔÈÓk ˙BÁe¯ È˙MÓ B‡69‡ÏÂ ,¯eaÁ BÈ‡ - ««ƒ¿≈¿ƒ«≈ƒ¿…

È˙MÓ d¯Ùz .„·Ïa Ò¯„Ó ÚbÓ ‡l‡ ,·‡ Ïk‰ ‰OÚ«¬»«…»∆»««ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ¿≈
BÊ „ˆa BÊ ˙BÁe¯70Ïk‰ ‰OÚÂ ,¯eaÁ ‡È‰ È¯‰ - ¿«¬≈ƒƒ¿«¬»«…

·‡71. »

ה"ו.57) פכ"ח לגבי 59)סל.58)שם בטלה המטלית
הקופה  שהרי למושב, הראוי כלי מתורת ויצאה הקופה,
ונשאר  מידרס טומאת ממנה פקעה ולפיכך לכך, ראויה אינה
חוט  בניטל כמו מידרס מגע טומאת לה המחובר ועל עליה

הקודמת. העור.60)בהלכה מן או הקופה מן הפרידה
טומאתה.61) ופרחה מושב, מתורת בידיים ביטלה האדם

ואחרֿכך  מתחילתו אחד חוט שניטל לבגד דומה זה ואין
טומאת  טמא שהכול הקודמת בהלכה שאמרנו השלימו,
שאינו  דבר לגבי לגמרי מתבטלת שהמטלית מפני מגע,
כלי  תורת עליה ואין לגמרי נפסדה הרי וכשהפרידה מינה,
למושב, המטלית על חישב שאם וברור, בפירושו). (רבינו

(ר"ש). ולהבא מכאן מידרס טומאת שם.62)מקבלת
כמותה,63) ארוגים שהם מפני המטלית, מעין הם ושק בגד

ששק  יוסי כרבי פסק לגביהם. המטלית בטלה לא ולפיכך
שהוא  אףֿעלֿפי פשתים או צמר מטלית של כמינו נידון

עזים. משיער הבגד 64)עשוי כל עליו בהשלים כמו
ידי 65)שבה"ז. על עליו שנתפשטה מידרס, טומאת

מגע  טומאת אבל כשהפרישה, פקעה – במטלית חיבורו
ואינה  במידרס שנגע משום עצמו מצד לו באה מידרס

ההפרשה. עם מינה.66)נפקעת מ"ז.67)שהוא שם
המטלית.68) שני 69)של ונשארו כזה יוונית גימל

תפורים. בלתי מקבילים,70)רוחות צדדים בשני פירוש,
וצפון. דרום או ומערב מזרח תפורה 71)כגון מטלית

צדדים  כששני אבל לבגד, יפה מחוברת אינה גאם בצורת
היא  כאילו הבגד על מונחת המטלית תפורים, מקבילים

בה. דבוקה

.Ë‰LÏL72‰LÏL ÏÚ73Ck ¯Á‡Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¿»«¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë - ˜ÏÁ74‰‡ÓË el‡ ÌÈÚ¯˜a ÔÈ‡Â , ∆¡«»«ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈À¿»

ÏÏk75Ï·‡ .‡ÓËpL ÈÏk È¯·Lk Ìp‰Â ,76„‚a77 ¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¬»∆∆
LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL epnÓ Ú¯˜Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»«ƒ∆»∆¿»«»

˙BÚaˆ‡78‡ÓË Ï·‡ ,Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë Ú¯w‰ B˙B‡ - ∆¿»«∆«»«ƒ«ƒ¿»¬»»≈
‡ÓË ÏB„b‰ „‚a‰ ÔÓ B˙LÈ¯t ˙ÚaL ;Ò¯„Ó ÚbÓ««ƒ¿»∆¿≈¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ¿»

ÚbÓa79. ¿«»

מ"י.72) פכ"ז שפחות 74)מכוונים.73)שם מפני
כמה  נתבאר שכבר כמו למידרס, ראוי אינו טפחים משלושה

ֿ 75)פעמים. ואףֿעל בהם. אין מידרס מגע טומאת אפילו
אצבעות. שלוש של שיעור מספיק מגע שלטומאת פי
פסק  שלושה. על בשלושה נגעו לא שהקרעים מפני והטעם,
על  מסתמך שרבינו [ונראה תנאֿקמא. דעת נגד יוסי כרבי
כפי  והכריע מאיר", רבי "דברי ב עב, בחולין שמצא הגירסא
ומדובר, יוסי]. כרבי הלכה יוסי, ורבי מאיר שרבי הכלל
טומאה  מקבל שאינו דבר שהיה כגון בבגד, נגע לא כשהזב
שתי  הבגד קיבל הרי נגע אם אבל הבגד, ובין בינו חוצץ
נשארה  הראשונה וכשפקעה מידרס, ומגע מידרס – טומאות

אלא). ד"ה שם (רש"י עולא,76)השנייה של מימרא
ב. עב, שלושה 78)גדול.77)חולין בבגד ונשאר

שהיה. כמו הטומאה אב הוא והרי שם 79)טפחים, רש"י
קריעה, בשעת במשהו בזה זה יגעו שלא שאיֿאפשר מפרש,
מפני  מטמאה, אינה שנחתך לפני החתך במקום הנגיעה אבל
ה'כסף  מגולה). שאינו (במקום הסתרים בית נגיעת שהיא
וראה  רש"י. מפירוש אחר פירוש שלרבינו כותב, משנה'

דבריו]. על שמתפלא למלך' 'משנה

.ÈÔÈ„Ò80- ˙Î¯t e‰‡OÚ Ck ¯Á‡Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL »ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»¬»»»…∆
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë81È˙ÓÈ‡Óe .82ÔÓ B˙¯‰Ë ‡e‰ »«ƒ«ƒ¿»≈≈»«»√»ƒ
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˙B‡Ïel‰ Ba ¯L˜iMÓ ?Ò¯„n‰83Ô‰a ‰Ï˙ ‡e‰L «ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»∆ƒ¿»»∆
.˙BÎB¯t‰ ¯‡Lkƒ¿»«»

מ"ט.80) לשכיבה 81)שם עשויה אינה שפרוכת מפני
מגע  טומאת עליה נשאר אם פירש ולא סתם רבינו וישיבה.
ורבי  מטמא תנאֿקמא בזה, תנאים נחלקו ובמשנתנו מידרס,
שהר  יוסי, כרבי שפסק משמע כאן ומלשונו מטהר. י יוסי

בהלכה  שסיים כמו מדרס" מגע מטמא "אבל סיים לא
רבינו. דעת את כאן יוםֿטוב' ה'תוספות מפרש וכן הקודמת.
יוסי". כרבי הלכה "ואין בפירוש רבינו כותב במשנתנו אולם
אבל  ה"ו, פ"כ כלים במס' פירושו ראה כאן. בו שחזר ונראה
בשוליו  מתעטף שהשמש מפני טומאות בשאר מטמא
הבנין  מן חלק שהוא כמחיצה ולא כבגד דינו בו, ומתחמם

ב). יד, (ביצה טומאה מקבלת מ"ו.82)ואינה פכ"ו כלים
כביתֿהלל.83)

.‡È˙ÈlË84·È¯ÚiL Ì„˜Â ,dÏÈaË‰Â Ò¯„Ó ‡È‰L «ƒ∆ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿…∆∆«¬ƒ
¯˜ ‰pnÓ Ú¯˜Ï ÏÈÁ˙‰ dLÓLda Ú¯˜pL ÔÂÈk - Ú ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿…«ƒ∆»∆«≈»∆ƒ¿«»

dlk ‰¯‰ËÂ ¯eaÁ dÈ‡ ·eL da¯85Èt ÏÚ Û‡ ,86 À»≈»ƒ¿»¬»À»««ƒ
˙¯ÙÚÓ È„k da ¯izL ÔÈ„ÚL87È¯‰L ,Ú¯˜ ‡lL ∆¬«ƒƒ¿«≈»¿≈«¬…∆∆…ƒ¿«∆¬≈

CÏB‰Â Ú¯B˜ ‡e‰88?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .89˙Ïe·Ëa ≈«¿≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
ÌBÈ90dÏÈaË‰Ï ‰ÈÏÚ ÒÁ ‡lL ÔÂÈkL ;91‡Ï Ck , ∆≈»∆…»»∆»¿«¿ƒ»»…

dlk ˙‡ Ú¯˜Ï ÒeÁÈ92.dlk ‰¯‰Ë CÎÈÙÏe , »ƒ¿…«∆À»¿ƒ»»¬»À»

מ"ח.84) פכ"ח חיבור",85)כלים "אינה כתוב: במשנתנו
פירוש, הקצה". זה טהור "אבל כתב: שם בפירושו ורבינו
בטומאתה, נשארה הטלית אבל טהורה, שקרע החתיכה
על  משלושה יותר הם ושיריה גדולה, היא טלית שסתם
נפרש  בעלֿכרחנו "כולה" כאן שאמר ומה שלושה.
עומד  אלא נקרע שטרם החלק אפילו הקרע לכל שהכוונה
הטלית  שכל מפרש - א קכג, בחולין [רש"י להיקרע.
(להתעטף  הראשונה למלאכתה ראויה שאינה מפני טהורה,
שלא  קטנה בטלית שמדובר לפרש, אפשר בדוחק בה)].
בו  חזר ואולי טפחים. שלושה על טפחים שלושה בה נשאר

פז. הערה להלן ראה במשנתנו. מפירושו לשון 86)כאן
א. קכד, בחולין קטן.87)אחרון לקרוע 88)סודר וסופו

למלך' [ב'משנה כולו נקרע כאילו נידון ולפיכך כולו, את
רובו, קריעת אחרי לטהרתו הוא תנאי כולו שקריעת מפרש
נטהר. לא – הקריעה את גמר ולא כך הניחו אם אבל
חידוש  רבינוֿתם בשם כתבו טלית, ד"ה שם ב'תוספות'
משעה  למפרע נטהרה רובה כשקרע לדעתו מפליא. יותר
נטמאו]. לא בטהרות אז נגעה ואם לקורעה, שהתחיל

א.89) קכג, שם נחמן, כדי 90)כרב ביום בו שהוטבלה
טומ  עליה ונשארה השמש, שקעה וטרם קלה,לטהרה, אה

הטומאות. אבות בהל' מבוארים שהמים 91)שדיניה
הטלית. את לא 92)מקלקלים שמא חוששים אנו ואין

רובה". לה "וקרע כתוב שבידינו התלמוד בספרי יגמור.
כולה". לה "וקרע היתה: רבינו שגירסת ונראה

ה'תשע"ט  ניסן כ' חמישי יום

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
שאינם 1) ואותם במידרס שמתטמאים העורות יבאר

המחשבה  אם במידרס להתטמא הראוי עור ודין מתטמאים.
מרכב  או משכב במידרס מטמא אדם אם ודין מטמאתם.
לכלי  ושינהו הזב במידרס שנטמא עור כלי ודין שלו. שאינו
או  כאחד ולמשכב לקבלה עשייתם שעיקר כלים ודין אחר.

ונפחתו. בלבד לקבלה

.‡˙B¯BÚ el‡2:Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙ÓÂÈÏÚ ·LÁL ¯BÚ ≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆»«»»
‰ÁÈËLÏ3‰ÏÚÓÏÓ ˙Bhn‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .4 ƒ¿ƒ»¿∆«ƒƒ««ƒƒ¿«¿»

˙Áz ¯BÓÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏƒ…»»¿∆«ƒƒ««¬««
ÈB‡On‰5¯BÚÂ .ÔËw‰ ˙Áz Ò¯Úa ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ . ««¿∆«ƒƒ»∆∆«««»»¿

˙Úa ÔÁÏM‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .˙Òk‰ ¯BÚÂ ¯k‰««¿«∆∆¿∆«ƒƒ«««À¿»¿≈
‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯e¯t‰ ÂÈÏÚ eÏtiL È„k ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿≈∆ƒ¿»»«≈ƒƒ¿≈∆

ÂÈÏÚ ÔÚL6ÔzLt‰ ıÙB ¯‚BÁL ¯BÚÂ .BÏ‚¯a7ÂÈÏÚ ƒ¿»»»¿«¿¿∆≈≈«ƒ¿»»»
ÁÈpnL ¯BÚÂ ,ÂÈÏÚ ¯nÁ‰ ¯‚BÁL ¯BÚÂ ,ıÙBpL ˙Úa»≈∆≈¿∆≈««»»»¿∆«ƒ«
‡ÙB¯‰ ÁÈpnL ¯BÚÂ ,Ï·BqL ˙Úa BÙ˙k ÏÚ Ïaq‰««»«¿≈»≈∆≈¿∆«ƒ«»≈

ÔÈÈÁM‰ ÒÈÙnL ˙Úa ÂÈk¯a ÏÚ8ÏkL ÈtÓ ; «ƒ¿»»≈∆≈ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆»
ÔË˜ ÏL ·l‰ ¯BÚÂ .Ô‰ÈÏÚ ·LBÈ el‡‰ ˙B¯BÚ‰»»≈≈¬≈∆¿«≈∆»»

e„ÒtÈ ‡lL È„k ÂÈÏÚ „¯BÈ B¯È¯L9ÚÂ ,ÂÈ„‚a¯B ∆ƒ≈»»¿≈∆…ƒ»¿¿»»¿
,·¯M‰ ÈtÓ ¯Èˆw‰ ˙ÚLa BaÏ ÏÚ B˙Ï e‰‡OÚL∆¬»»¿»¿«ƒƒ¿««»ƒƒ¿≈«»»

ÔÈÙÙBlL ¯BÚÂ10‰·˙a ¯eÙz‰ ¯BÚÂ ,Ba ˙eÒk‰ ¿∆¿ƒ«¿¿«»¿≈»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎt‰˙Ó el‡ ÏkL ;ÌÈ„‚a‰ Ba ÔÈÁÈpnL11 ∆«ƒƒ«¿»ƒ∆»≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚLÂ¿ƒ¿»ƒ¬≈∆

ה.2) משנה כ"ו פרק הארץ 3)כלים על אותו לשטוח
עליו. המיטה.4)ולשבת דפנות את המחברים החבלים על

שלפעמים 5) מפני מידרס, ומטמא החמור. עור על להגן
עליו. האדם אדם.6)רוכב לתשמיש גם עשוי הוא כן ואם

הקנים 7) עצי שיירי את להפיל כדי הפשתן על החובט
בו. מורסא.8)הדבוקים שהעלו המכות את פותח

ויתקלקלו.9) אמנם 11)כורכים.10)יתלכלכו פירוש,
שהם  מהם ויש מלוכלכים, שהם מפני עליהם יושבים אין
אבל  יתלכלכו שלא כדי עליהם מלשבת ונמנעים נקיים

השני. צידם על ויושבים אותם מהפכים לפעמים

.·ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙n‰ ˙B¯BÚ‰ Ïk»»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ
‰MÓÁ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ,¯eÚMk Ô‰a ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆»∆«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»
¯BÚ :Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ˙B¯BÚ el‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
Ba ÛÙBlL ¯BÚÂ ,˜¯BqL ˙Úa ¯Óv‰ ˜¯BÒ ¯‚BÁL∆≈≈«∆∆»≈∆≈¿∆≈

˜e¯q‰ ¯Óv‰12ÔÓb¯‡‰ Ba ÛÙBlL ¯BÚÂ ,13¯BÚÂ , «∆∆«»¿∆≈»«¿»»¿
¯‡La ÔÈ‡nË˙Ó ÔlÎÂ .ÔÓb¯‡‰ Ba ÔÈÁÈpnL ¯ÙBz‰«≈∆«ƒƒ»«¿»»¿À»ƒ¿«¿ƒƒ¿»

˙B‡ÓË14. À¿

נמנע 12) והאורג הסינור צידי בשני נדבקים הצמר פירורי
וקשה  בגדיו על הפירורים יעלו שלא כדי עליו, מלשבת
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יעלה 13)להסירם. שלא כדי הזה, העור על יושבים אין
היקר. הארגמן את וילכלך הכלים 14)אבק ככל

ובין  ושכיבה לישיבה בהם משתמשים אם בין המיטמאים
משתמשים. אין

.‚ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈÏÎÏ ÈetÁ B‡OÚL ¯BÚ15. ∆¬»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿
È¯‰L ,˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Ó - ˙Ï˜LÓÏ ÈetÁ B‡OÚ¬»ƒ¿ƒ¿…∆¿«≈¿»À¿∆¬≈

‰Ïa˜Ï ‰OÚ16Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ,17. «¬»¿«»»¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

דרשו 15) ז הלכה ח פרק שמיני פרשת כהנים בתורת
פרק  למעלה (ראה מתטמאים אינם כלים שחיפויי מהכתוב

ד). הלכה המ 16)ד את הקודמת לקבל בבבא שקולת.
לחיפוי  ועור לכלי, קבוע חיפוי שעשאו בעור המדובר
אותו  ומורידים המשקולת, על לשמור עשוי משקולת

במשקולת. חמישה 17)כשמשתמשים בו יש אפילו
טפחים.

.„B˙Ò¯ÙÏe B·˜ÚÏ e‰‡OÚL ¯BÚ18˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ : ∆¬»»«¬≈¿«¿»ƒ∆∆
‡nË˙Ó - Ï‚¯‰ ·¯19.¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , …»∆∆ƒ¿«≈¿ƒ»»

הרגל.18) של התחתון ככל 19)החלק מידרס בטומאת גם
נעל.

.‰ÌeÓ‡‰ ÏÚL ÏÚÓ20‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»∆«»≈««ƒ∆¬«ƒ…
‰¯Ó‚ ¯·kL ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ BL·Ï¿»»»¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ21. ¿«¿

מלאכה.20) בשעת עליו מתוחה שהנעל נימוק 21)הדפוס
מיטמאה. האימום מן עדיין הוסרה לא שאפילו מלמדנו, זה
נחלקו  "לא שזורי: שמעון רבי אמר ב: הלכה שם [בתוספתא
על  טהור, שהוא האימום שעל מנעל על וחכמים אליעזר רבי
מטהר  אליעזר שרבי האימום, מן שניטל על נחלקו? מה
ומחזירתו  בו ננעלת שאשה מפני מטמאין, וחכמים
כדי  האימום מן כשניטלה היא מחלוקתם פירוש, לאימום".
מן  נשמטה כבר שהרי מטמאים חכמים מידתה. את לבחון
מפני  מטהר, אליעזר ורבי מלאכתה כל ונגמרה האימום
להחזירה  ומתכוונת האימום מן אותה נוטלת שהאשה
מנחת  - אליעזר רבי לשיטת נאמר זה (נימוק למקומה
התנא  על חולק שזורי שמעון שרבי רבינו וסובר ביכורים).

קמא]. תנא דעת לפי כחכמים ופסק קמא

.ÂÒ¯„Óa ‡nË˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯BÚ Ïk22¯ÒÁ BÈ‡Â »»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿≈»≈
ez‡nËÓ ‰·LÁn‰ - ‰Î‡ÏÓ23ÂÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â , ¿»»««¬»»¿«¿«¿ƒƒ≈»»

‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÁÏL ¯BÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿À¿»¿«≈¬≈∆ƒ¿«≈
‰Î‡ÏÓ ¯ÒÁ Ì‡Â .Ò¯„Óa24˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿»»≈««¬»»∆∆

Ba ÔÈtÁnL ¯BÚ‰ ÔÓ ıeÁ .BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú Ba«∆ƒ»≈¿«¿ƒ»∆¿«ƒ
·k¯n‰25ÏÚ Û‡ Ba ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰L ,˜·‡‰ ÈtÓ «∆¿»ƒ¿≈»»»∆««¬»»∆∆««

BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ˙B¯BÚa27Ô„aÚ‰ ˙B¯BÚ Ï·‡ ;28ÔÓ˙qL , ¿««««ƒ¬»»«¿»∆¿»»

Ô‰a ‰OÚiL „Ú Ô˙‡nËÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ‰¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ»≈««¬»»¿«¿»««∆«¬∆»∆
Ò¯„ÓÏ ÌÈÎÈÂ ‰OÚÓ29. «¬∆ƒƒ≈¿ƒ¿»

מעובד.22) עור כגון כמידרס, בו להשתמש הראוי פירוש,
טומאת 23) מקבל הוא הרי מידרס לתשמיש עליו חישב אם

המכשירו  מיוחד מעשה כל בו עשה שלא פי על ואף מידרס,
למידרס 24)לכך. כזה בעור משתמשים אדם בני שאין

הזו. המלאכה גמר המרכבה.25)לפני את בו מכסים
עורות.26) מוכרי של כדרכם סביב סביב הקצעה עוד חסר

המרכב  לחיפוי משתמשים אדם בני שהרבה מפני והטעם,
מהוקצע. שאינו על 27)בעור כך כל להקפיד דרכו שאין

העורות. למכירה.28)שיפור עורות מפני 29)מעבד
שאינם  דברים למכירה להוציא אומן של דרכו שאין

צרכם. כל מתוקנים

.ÊÔÈ‡L ·k¯Ó B‡ ·kLÓ Ò¯„Óa ‡nËÓ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»∆¿»∆≈»
B·kLÓa Ú‚Bp‰Â :¯Ó‡pL ;BlL30Ò¯„Â ·kLÓ ÏÊb . ∆∆∆¡«¿«≈«¿ƒ¿»»«ƒ¿»¿»«

‰ÚÈ‚ ‡Ïa ÂÈÏÚ31ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡Â ;¯B‰Ë -32 »»¿…¿ƒ»»¿ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
B˙˜ÊÁL ;‡ÓË - ÂÈÏÚ ·LÈÂ ·kLÓ ·b .‡ÓË -»≈»«ƒ¿»¿»«»»»≈∆∆¿»

B·‚ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL33Ì‡Â . ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,CÎÈÙÏ .¯B‰Ë - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú„B«∆¬«ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ»¿ƒ»
‰·LÁÓ - ‰·ÈÎLÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ ¯BÚ ·bL ·pb«»∆»«¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ»«¬»»
ÔÈ‡ - ÔÏÊb‰ Ï·‡ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óe BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»««¿»≈

Ó Bz·LÁÓ.ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙ÏÚB «¬«¿∆∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ

במשכבו.30) יגע אשר ואיש כתוב כגון 31)בתורה
כלל. טומאה מקבל שאינו דבר המידרס ובין בינו שמפסיק
שאינו  דבר אפילו מטמאה הזב נגיעת רבינו, שלדעת מכאן

הגזלן 32)שלו. קנה זה ידי ועל שנתייאשו לנו כשידוע
הבעלים  מפי שמענו כשלא אבל "משכבו", והיא הגזילה את
תקווה  מתוך נתייאשו, שלא מניחים אנו - ייאוש דברי
אותו. מכיר שהוא הגזלן מיד הגזילה את שיוציאו

הגניבה.33) את מידו להוציא סיכויים אין ולכן

.Á- ˙BÚeˆ¯ BÚ¯˜Ï ÏÈÁ˙‰Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿¿
˙BÁt ˙BÁt epËÚÓiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰¬≈¿À¿»«∆¿«¬∆»»

.ÌÈÁÙË ‰MÓÁÓ≈¬ƒ»¿»ƒ

.ËÈÏÎÏ e‰pLÂ ·f‰ Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿««»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯Á‡ËeLtÓ e‰pL Ì‡34‡e‰ È¯‰ - ËeLÙÏ «≈ƒƒ»ƒ»¿»¬≈

B˙‡ÓËa35Ïa˜ÓÏ ËeLtÓ e‰pL ;36Ïa˜nÓe ¿À¿»ƒ»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«≈
¯B‰Ë - ËeLÙÏ37‡ÓË Ïk‰ - „‚··e .38?„ˆÈk . ¿»»¿∆∆«…»≈≈«

˙ÓÁ39ÁÈËL d‡OÚL40- ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÁÈËLÂ ≈∆∆¬»»»ƒ«¿»ƒ«∆¬»»≈∆
¯B‰Ë41d‡OÚÂ Ò¯„Ó ‰‡ÓËpL ˙ÓÁ Ï·‡ ; »¬»≈∆∆ƒ¿¿»ƒ¿»«¬»»

ÏÈÓ¯ez42Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÏÈÓ¯ez B‡ ¿ƒ¿ƒ∆¬»»≈∆¬≈≈ƒ¿»
eÈ‰Lk43. ¿∆»

קיבול.34) בית לו שאין שינה 35)מדבר אם הדין והוא
זו. הלכה בסוף שיתבאר כמו למקבל, לדבר 36)ממקבל

קיבול. בית לו חדש 37)שיש וכלי נפסד הראשון שהכלי
נטמא. שלא לזה.38)נולד, זה דומים בגד תשמישי שכל

גדול.39) עליו.40)נוד לשבת הקרקע על והניחו קרעו
מקבל.41) שאינו לדבר המקבל מדבר ששינה מפני
הרועים.42) והתורמיל 43)ילקוט החמת - שניהם שהרי

לקבלה. עשויים -

.È„‚a ÏL ¯k44ÔÈ„Ò e‰‡OÚÂ Ò¯„Óa ‡ÓËpL45B‡ «∆∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¬»»»ƒ
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˙ÁtËÓ e‰‡OÚL „‚a ,˙Òk B‡ ¯k e‰‡OÚL ÔÈ„Ò»ƒ∆¬»»«∆∆∆∆∆¬»»ƒ¿««
eÈ‰Lk Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ˙Òk d‡OÚL ˙ÁtËÓ B‡46. ƒ¿««∆¬»»∆∆¬≈≈ƒ¿»¿∆»

פירש 44) מעור, עשויים כרים שיש מפני בד. של פירוש,
בגד. של בכר שהמדובר התפרים 45)רבינו את פרם

כסדין. בו דומים.46)ומשתמש שתשמישם משום

.‡È,„Á‡k ·kLÓÏe ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»¿ƒ¿»¿∆»
˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ÔB‚k47ÔÈÙeˆ¯n‰Â ÔÈwO‰Â48Ì‡ , ¿«»ƒ¿«¿»¿««ƒ¿««¿ƒƒ

e˙ÁÙ49¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙‰lÓ e¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¬««ƒ∆»¬ƒ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»
Ô‰ È¯‰ - Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ ˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿«≈¬≈≈

Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó50Ï·‡ .Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰ ÔÈ„ÚL , ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆¬«ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»¬»
˙ÓÁ‰ ÔB‚k ,„·Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«¿«≈∆

ÏÈÓ¯ez‰Â51ÔÈÈe‡¯ eÈ‰iL È„k ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡ , ¿«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒ
- ÔÏ„‚ ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ≈≈¬≈∆ƒ¿¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈»¿»
.ÔÈÓÏL Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»¿«∆≈¿≈ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÔÈ„Ú ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,e˙ÁÙƒ¿¬««ƒ∆∆¿»¬«ƒ≈≈¬≈∆≈
,„·Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ;Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«

Ïa˜lÓ eÏË·e ÏÈ‡B‰Â52‡Ï ,‡nË˙‰lÓ e¯‰Ë - ¿ƒ»¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈…
˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ Ò¯„Óa53Ô¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ . ¿ƒ¿»¿…ƒ¿»À¿¿«»ƒ»

ÔÈa˜ ‰Ú·L - ˙ÓÁ‰ ?Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ54. ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«≈∆ƒ¿»«ƒ
¯zÒÏw‰Â .‰MÓÁ - Ëe˜Ïi‰Â55ÌÈ¯BÚO‰ Ba ÔÈÏBzL ¿««¿¬ƒ»¿«¿À¿≈∆ƒ«¿ƒ

‰Ó‰a‰ L‡¯a56˙È˙È¯k‰Â .‰Úa¯‡ -57da ÔÈ¯ÚnL ¿…«¿≈»«¿»»¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ»
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚMÓ ˙BÁt .‰‡Ò - ÌÈn‰««ƒ¿»»ƒƒƒ≈≈»¿ƒ
¯¯ˆÂ e˙ÁÙ .Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÌÚ‰ C¯c ÔÈ‡Â ,Ò¯„ÓÏ58 ¿ƒ¿»¿≈∆∆»»≈≈¬≈∆ƒ¿¬¿»«

˙Át‰ ÌB˜Ó59¯L˜ ‡Ï el‡Îe ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ¿«¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ…»«
- Ô¯¯ˆe e˙ÁÙpL ˙B˙ÓÁ‰ ÏÎÂ .˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»«¬»∆ƒ¿¬¿»»

˙B¯B‰Ë60Ôk¯„ ‡e‰ CkL ÈtÓ ,ÌÈi·¯Ú ÏMÓ ıeÁ , ¿ƒ∆«¿ƒƒƒ¿≈∆»«¿»
ÔÈÏÈÏÁ ˙ÓÁÂ .Ô¯¯ˆÏ „ÈÓz61,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - »ƒ¿»¿»¿≈∆¬ƒƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

.Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿»¿ƒ¿»

אחרים.47) רכים דברים או צמר שקים 48)ממולאים
עור  של בכלים המדובר סחורות, בהם שאורזים גדולים

טומאה. מקבלים אינם ראויים 49)שפשוטיהם ואינם
טומאות 50)לקבל. בשאר גם מיטמאים כך ומתוך

א. הלכה כ"ג פרק למעלה כמבואר אמנם 51)מדבריהם,
אבל  במידרס, מטמאים ולכן עליהם יושבים לפעמים

בלבד. לקבלה נעשו לתשמיש 52)בעיקרם ראויים ואינם
נעשו. כלי.53)שלשמו מתורת לגמרי שבטלו מפני

קבים 54) שישה הסאה קבים. שבעה לקבל יכולה היא אם
לוגים. ארבעה קטן.55)והקב אוכלת 56)שק והיא

עור.57)מתוכו. של וראויים 59)קשר.58)שק
בהם 60)לקבלה. להשתמש אדם בני של דרכם אין
נוד.61)לקבלה. בתבנית מעור עשוי זמר כלי

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
במידרס.1) המתטמאים הכלים וכל עץ כלי פשוטי יבאר

.‡Ïk2ıÚ ÈÏk ÈËeLt3B‡ ‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ‰ »¿≈¿≈≈»¬ƒƒƒ»
Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó - ‰·ÈÎ¯Ï B‡ ‰·ÈÎLÏ4ÔB‚k . ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â ‰hn‰«ƒ»¿«ƒ≈¿«≈»∆

פ"ב.2) זבים פרשת כהנים' בית 3)'תורת להם שאין
אחרות. בטומאות התורה מן מיטמאים ואינם קיבול,

בהתאם 4) מדבריהם, טומאות בשאר מיטמאים כך ומתוך
מת  מטמא - מדרס המטמא כל א) מט, (נדה האמור לכלל

ה"א). פכ"ג למעלה (ראה

.·‰hn‰5˙Ó ÏL ˙Òk‰Â ¯k‰Â6‰lk ÏL ‡qÎÂ ,7, «ƒ»¿««¿«∆∆∆≈¿ƒ≈∆«»
¯aLÓe8‰ÈÁ ÏL9Ò·BkL Ò·Bk ÏL ‡qÎÂ ,10ÂÈÏÚ «¿≈∆»»¿ƒ≈∆≈∆≈»»

ÏÚ Û‡ ÌÈÏ‚¯ BÏ LiL ÔË˜ ÏL ‡qÎÂ ,ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒ¿ƒ≈∆»»∆≈«¿«ƒ««
Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó el‡ Ïk - ÁÙË d·‚ Ba ÔÈ‡L Èt11. ƒ∆≈…«∆«»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

מ"ד.5) פכ"ג למת.6)כלים מיוחד 7)המיוחדים כיסא
חופתה. ביום הכלה את עליו שמושיבים 8)להושיב כיסא

מיוחדת  בתבנית עשוי והוא ללדת, הכורעת את עליו
לייעודו. טוב'10)יולדת.9)מתאימה  יום ה'תוספות

ש"כורם". הגירסא עצמה ובמשנה "שכובש", כאן גורס

כלים. הרבה עליו ומניח שאוסף ב פח, בשבת ופירשו
מושב"11) משום בהן אין יוסי, ר' "אמר כתוב: במשנתנו

פ"ב  בתרא בבא כלים בתוספתא אולם עליו, חולק ואין
אינן  אומר מאיר ר' מת, של והכסת "הכר אמרו: ה"ד,
מפני  מדרס, מטמאים אומרים וחכמים מדרס, מטמאין
רבינו  ופסק מתיהן". ומבכות עליהן יושבות שהנשים
פכ"ב, (שם משנה בסתם שנינו כלה, של ובכסא כחכמים.
מטהרין". וביתֿהלל וכו' חיפוייו שניטל כלה של "כסא ד):
אלה  דינים ומשני טמא. - החיפוי ניטל לא שאם ומשמע
המשנה: לשון גם יחיד. דעת היא המשנה שכל רבינו, הסיק
חולקים  ורבים היא, יחיד שדעת מוכיחה יוסי", ר' "אמר

עליו.

.‚ÏÊ¯a ÏL ‡qk12‡qk‰ ˙È·a ÔÈOBÚL13¯BÚ‰Â ƒ≈∆«¿∆∆ƒ¿≈«ƒ≈¿»
ÂÈÏÚ Ôe˙14Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡e‰ È¯‰ -15¯‡L·e »»»¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»

¯BÚ‰ - ÏÊ¯a‰ ÏÚ ‰tÁÓ‰ ¯BÚ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿ƒ«¿À∆«««¿∆»
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó16˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó ÏÊ¯a‰Â ,17 ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿««¿∆ƒ¿«≈ƒ¿»À¿

Ò¯„Óa ‡Ï Ï·‡18. ¬»…¿ƒ¿»

י.12) פכ"ב, שם הצורך.13)משנה בשעת עליו לשבת
במסגרת  למעלה ומחוברות רגליים, ארבע לו יש זה כסא

צרה. ברזל שהעור 14)של ומובן העור. על יושב והאדם
באמצעו. אחד 15)מנוקב כלי הם שהרי והברזל, העור
לישיבה. כשהוא 16)העשוי גם לישיבה ראוי שהוא מפני

הברזל. מן מתכות.17)מופרש כלי פשוטי אין 18)ככל
נטמא  אם ואפילו עור. חיפוי בלי כזה כלי על יושב אדם

טומאתו. פקעה העור, שהפריש לפני במדרס

.„Ï˜Ò¯Ë19Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓb ÏL20¯BÚa ‰tÁÓ‰21- ¿«¿»∆¿ƒ¿«≈«¿À∆¿
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó22¯BÚ‰ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë Ï˜Ò¯h‰ Ï·‡ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ¯BÚ‰ - ÂÈÏÚÓ≈»»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»«¿«¿»»
ÌÈÏk È¯·Lk ‰OÚ È¯‰L ,ÌeÏkÓ23. ƒ¿∆¬≈«¬»¿ƒ¿≈≈ƒ

קטן.19) שפשוטיהם 20)סל לדברים הכוונה לו. והדומה
טומאה. מקבלים גמי,21)אינם הם ששוליו בסל המדובר

את  מכסה ועור זוויותיו, בארבע לו מחוברים זקופים וקנים
קיבול. בית ונוצר - הקנים את מקיף וגם השוליים

למעלה.22) השוליים כשמהפכים עליו לשבת ראוי
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[רבינו 23) לקבלה. ולא לישיבה לא ראוי אינו כזה במצב
קטנותו. מפני לישיבה ראוי שאינו כותב למשנה בפירושו
מחמשה  קטן הטרסקל אם הלא כוונתו. לעומק ירדתי ולא
העור, שהפריש לפני אפילו במדרס מתטמא אינו טפחים,
ובתפארת  זה? משיעור בפחות מטמא אינו שעור משום
לישיבה  הסל ראוי עור, מכוסים כשהשוליים מפרש, ישראל
לשבת  איֿאפשר העור את כשהסיר אבל מחזקו, שהעור
והמתרגם  לכך, התכוון רבינו גם ואולי חולשתו. מפני עליו
"קטנותו"]. כתב "חולשתו" ובמקום יפה, דייק לא מ'ערבית'

.‰ÔÈÏÒÙÒ24ıÁ¯naL25- ıÚ ÏL ÂÈÏ‚¯ È˙ML «¿»ƒ∆«∆¿»∆¿≈«¿»∆≈
LÈL ÏL ˙Á‡Â ıÚ ÏL ˙Á‡ ‰˙È‰ .Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»»¿»««∆≈¿««∆«ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -≈¿«≈À¿»

ושתי 25)שם.24) שבמרחץ, "ספסלין המשנה: לשון
טהור". - אבן של ואחת עץ של אחת טמא; - עץ של רגליו
שאינו  משיש עשויים הספסלים שדפי שם, רבינו ופירש
לרגליים; הכוונה טמא, שאמרו ומה כלל. טומאה מקבל
"מפני  השנייה גם טהורה - שיש של היא אחת רגל ואם
על  גם לשבת שאפשר לומר, התכוון שיש". של ספסל שזה
בלי  שלם ספסל כאן יש ולכן אחת, רגל רק לו שיש ספסל
ודינה  נוחיות יותר מביאה רק שהיא עץ, של הרגל
לשיטתו  מתאים וזה טומאה. מקבל שאינו דבר כמשמשת,
יוצא, ומזה שם. ראה מראשיו, אחד בניטל ה"ג פכ"ו לקמן
והרגל  הספסל טמא אבן, של אחת ורגל עץ שכולו שספסל
למעלה  אולם עץ, של שלם ספסל כאן יש שהרי עץ, של
רגל  מספיקה עץ שכולו בספסל בפירוש כתב הי"ב בפ"ה
פירש  ולא סתם כאן וגם כולו, את לטהר כדי אבן של אחת
ספסל  לסתם שהכוונה ומשמע שיש, של לספסל שהכוונה
הגדול, בחיבורו בו חזר שרבינו איפוא, ברור מעץ. העשוי

במשנה. מפירושו ובפ"ה, כאן

.ÂÌÈ¯Ò26ÔÓbML ıÁ¯naL27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆«∆¿»∆ƒ¿»≈»¿«¿ƒ
,‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËeÎl‰iL È„k ‡l‡ À¿»∆≈»¬ƒƒƒ»∆»¿≈∆¿«¿
.Ô‰ÈzÁz ÌÈn‰««ƒ«¿≈∆

שיעמם 27)שם.26) כמו שיגמן במשנה, מפרש רבינו
להבין  וקשה אחד". לוח ששבו עד "ונמשכו שעם) (מלשון
לישיבה. ראויים והם שהחליקם, מפרש והר"ש כוונתו.
במי  יתלכלכו שלא כדי עליהם יושבים או עומדים ולפעמים
טהרות', 'סדרי בעל של ביאורו הדעת על [מתקבל הרחיצה.
חריץ  דרך לחוץ נשפכים המלוכלכים הרחיצה שמי
ועומדים  בנסרים החריץ את מכסים והבלנים שבריצפה,

הנסרים]. תחת עוברים והמים עליהם,

.Ê‰lkÏk‰28ÔÈÎBÓ B‡ Ô·z Ô‡ÏnL Ïq‰Â29ÏÚ Û‡ , ««¿«»¿««∆ƒ¿»∆∆ƒ««
,Ò¯„Ó ˙‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰·ÈLÈÏ ÔÈ˜˙‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿«ƒ¿»

‰·ÈLÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L30Ô‚¯Ò Ì‡Â .31B‡ ÈÓ‚a ∆≈»¿ƒƒƒ»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ
.Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰Èt ÏÚ ‰ÁÈLÓaƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

וכדומה.29)שם.28) צמר של זעירות חתיכות
עליהם 30) חשב שהוא ואע"פ נופלים. שהמוכין מפני

אדם. כל אצל דעתו בטלה - סבכה 31)לישיבה כעין ארג
נופלים. המוכים ואין פיהם, על

.Á˙¯B˜32„a‰ ˙Èa33‡qk „Á‡‰ dL‡¯ ‰OÚL34 «≈««∆»»…»»∆»ƒ≈
„ÓÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬…

ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ35‡qk‰ ˙‡ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡ .36˙¯B˜a ¿«¬∆¿«¿≈¬»ƒ»«∆«ƒ≈¿«
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡qk‰ - „a‰ ˙Èa37·f‰ Ò¯c Ì‡Â , ≈«««ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»««»

‡qk‰ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ .‡qk‰ ‡ÓË ‡Ï - ‰¯Bw‰ ÏÚ««»…ƒ¿»«ƒ≈¿≈ƒ»««ƒ≈
‰ÏB„‚ ‰¯B˜a38‰ÏB„b‰ ‰¯Bw‰ L‡¯ ‰OÚ B‡ ¿»¿»»»…«»«¿»

‡qk39„·Ïa ‡qk‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -40¯‡Le , ƒ≈≈»≈∆»¿«ƒ≈ƒ¿«¿»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰¯Bw‰41,‰·¯Úa BÚ·wL ‡qÎa «»»¿≈«ƒ¿ƒ≈∆¿»«¬≈»

¯B‰Ë ‡e‰L42. ∆»

מ"ג.32) פ"כ להוציא 33)שם זיתים בו שסוחטים המקום
הקורה  היא הבד" בית ו"קורת הבד". "בית נקרא - שמנם

לסחיטה. בה ישיבה.34)שמשתמשים מקום בקורה חקק
הזיתים,35) סחיטת היא הקורה של העיקרית מלאכתה

את  לעזוב האדם מוכרח זו, מלאכתה עושה שהיא ובשעה
כדי  ממקומו לעמוד עליו מצווים וכאילו הישיבה, מקום
לישיבה  מיוחדת אינה ולכן בקורה, המלאכה את לעשות
ונעשה  "עמוד המשפט את מוצא שאתה מקום (בכל

ככה). תפרשו וקבע 36)מלאכתנו", המיטלטל כסא לקח
הקורה. בראש הכסא 37)אותו הכסא. על הזב ישב אם

ממנו  ירדה ולא בקורה, שקבעו לפני לישיבה מיוחד היה
קביעתו. עלֿידי מדרס "כלונס".38)תורת במשנה:

ישיבה.39) מקום בה דינים:40)שחקק שני כאן מלמדנו
בית  לקורת בניגוד טמא הישיבה מקום גדולה, שבקורה א,
המונעת  למלאכה מיוחדת אינה שהקורה מפני והטעם, הבד.
מתטמא  בלבד הישיבה מקום רק ב, עליה; הישיבה את

טהור. השאר אבל מ"ד.41)במדרס, כב, פרק שם
בעריבה 42) טומאה נגעה ואם לטומאה, חיבור אינו פירוש,

השלמות). ראה (כסףֿמשנה. הכסא נטמא לא -

.Ë‰¯Bw‰ ˙ˆ˜43·LÈÏ Ô·‡‰ ˙‡ ˙zÒÓ‰ Ôw˙nL ¿»«»∆¿«≈«¿«≈∆»∆∆≈≈
ÂÈÏÚ44ÌB˜Óe .Ò¯„Óa ‡nË˙Ó B˙·ÈLÈ ÌB˜Ó È¯‰ - »»¬≈¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿
‰·ÈLÈ45ÔB¯w‰ È¯BÁ‡L46‡l‡ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ¿ƒ»∆¬≈«»»∆≈»∆»

¯Úˆ ˙·ÈLÈ47. ¿ƒ«««

מ"ח.43) ישיבה 44)שם מקום לחוק סתתים של דרכם
שם  ויושב האבנים, את מסתת הוא שעליה הקורה בקצה

עבודתו. ה"ד.45)בשעת פ"א בתרא בבא כלים, תוספתא
קטן 46) ישיבה מקום יש חשובים, אנשים של במרכבות

משרת. או עבד עליו מושיבים ולפעמים הקרון, מאחורי
זה.47) במקום היושב את מצערת הנסיעה

.ÈÈL‡¯48˙BÒBÏk49ÔÈÙLÂ ÔÈn‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL »≈¿»∆¿ƒ¬≈∆»À»ƒ¿»ƒ
˙Ùk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡‰ ˙‡50ÏL ∆»¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿≈…∆∆

‰¯Óz51ÁÙË dB·‚ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ ·LBÈ ‡e‰L52- ¿»»∆≈»»¬ƒ»«∆«
Ïea ÔÎÂ .ÈÏk ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë53Èt ÏÚ Û‡ ,ıÚ ÏL »∆≈∆¿ƒ¿≈∆≈««ƒ

B˜¯qL54BÓk¯ÎÂ55ÌÈt e‰‡OÚÂ56¯ÚLÏ57‡ˆBiÎÂ ∆≈¿¿ƒ¿¿«¬»»»ƒ«««¿«≈
.Ba ˜ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡ÏÂ ÈÏk BÈ‡ - Ba≈¿ƒ¿…¿«≈À¿»«∆»…

ה"א.48) פ"ב גדולות.49)שם עץ 50)קורות חתיכת
אלא 51)עבה. אחרים, מאילנות לעץ הואֿהדין

ורבינו  תמרה, של בכופת שהיה מעשה הביאו שבתוספתא
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המקור. בלשון להשתמש טפח,52)דרכו מגובה פחות
ה"ב). פכ"ו (לקמן במדרס כלל מטמא שם 53)אינו משנה

ט. אדום).54)פכ"ב, צבעו מפרשים (ויש ציורים בו עשה
לגוון 55) דומה בצבע העצים את לצבוע היו רגילים

לנוי.57)חזית.56)הכרכום. בשער לקובעו

.‡È˙BÒBÏk ÈL‡¯58ÔÈ˜e˜Á‰59˙Ú„Ï Ô˜˜Á Ì‡ ,60 »≈¿»«¬ƒƒ¬»»¿««
Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ ,ÔÈ˜e˜Á Ô‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -61 ¿«¿ƒÀ¿»¿»»¬ƒƒƒ≈¬≈∆

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -62Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿«»¿ƒƒ≈¬≈∆
.ÔÈ¯B‰Ë - BlL ÔÈ‡L Ì„‡ B‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»»»∆≈»∆¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»
‡l‡ ˙ÏÚBÓ ‰·LÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;‰·LÁÓa ‡l‡∆»¿«¬»»∆≈¿«¬»»∆∆∆»

ÌÈÏÚa ˙·LÁÓ63.‰Ú„ Èa Ô‰L «¬∆∆¿»ƒ∆≈¿≈≈»

ה"ב.58) שם ישיבה.59)תוספתא מקום בהם חקוק
עליהם.60) לשבת לישיבה.61)בכוונה בהם להשתמש
שחישב.62) אחר הזב עליהם ישב השלמות 63)אם ראה

פכ"ד. למעלה

.·È‰OBÚ‰64‰tk65d„ÁÈÂ dLaÈÂ ¯B‡O‰ ÔÓ »∆ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¬»
‰‡nË˙Óe ÏÎ‡ ˙¯BzÓ ‰ÏËa È¯‰ - ‰·ÈLÈÏƒƒ»¬≈»¿»ƒ«…∆ƒ¿«¿»

ıÚ‰ ÈLÈÓLz ˙LnLÓ È¯‰L ,Ò¯„Óa66. ¿ƒ¿»∆¬≈¿«∆∆«¿ƒ≈»≈

ב.64) מה, גבוה.65)פסחים ֿ 66)גוש אףֿעל ולפיכך,
כאוכל  נידונה אינה עיסה, בה לחמץ עדיין ראויה שהיא פי
א  קכט, [בחולין עץ. כלי של תשמיש לה שקבע מפני -
ב'תוספות' למדו ומזה שימש", עץ "מעשה כששימש אמרו

לאכילה]. עדיין בראוי שהמדובר כופת, ד"ה שם פסחים

.‚È˙ÏˆÁÓ67Lw‰68Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó -69ÏLÂ ; «¿∆∆««ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ˜70ÛÏÁ ÏLÂ71‰¯B‰Ë -72‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ , »ƒ¿∆≈∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿»

˙B‡ÏˆÁn‰ ¯‡Le .Ò¯„ÓÏ73- ‰·ÈÎLÏ d‡OÚ Ì‡ : ¿ƒ¿»¿»««¿¿»ƒ¬»»ƒ¿ƒ»
CekÒÏ d‡OÚ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó74d‡OÚ .‰¯B‰Ë - ¿«∆∆À¿»¬»»¿ƒ¿»¬»»

Ì˙Ò75dÓ˙Ò - ‰pË˜ ,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b : ¿»¿»¿»»¿ƒ¿«»¿»»
‰·ÈÎLÏ76. ƒ¿ƒ»

מי"ז.67) פי"ז תבואה.68)כלים של הארוך הקנה
עקיבא,69) כר' פסק ארוך. לזמן קיום בת שאינה אףֿעלֿפי

שהיא  מפני וטעמו, עליו. החולק יחיד נגד כמותו שהלכה
מסויים. זמן במשך לשכיבה שפת 70)ראויה על הגדלים

עשב.71)הנהרות. אומר 72)מין למשנה, בפירושו
מיטמאה  אבל לו, והדומה שרץ מטומאת שטהורים רבינו
מסיים: הוא שהרי ממדרס, אף ומטהר בו חזר וכאן במדרס.
דוקרים  שהקנים מפני כנראה למדרס", ראויה שאינה "מפני

עליהם. לשכב רחבים 73)איֿאפשר מעשבים העשויות
של 74)ורכים. או מצוה של סוכה גבי על להניחה

שימושה.75)שומרים. אופן לה קבע יט,76)לא סוכה
תנאֿקמא. דעת לפי א) כא, (שם פפא רב כמסקנת ב,

.„È˙ÏˆÁÓ77ÌÈ˜ dÏ ‰OÚL78dk¯‡Ï79‰‡ÓË - «¿∆∆∆»»»»ƒ¿»¿»¿≈»
‰·ÈÎLÏ ‰Èe‡¯ ÔÈ„ÚL ,Ò¯„Ó80Èk ÔÈÓk d‡OÚ .81- ƒ¿»∆¬«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬»»¿ƒƒ

‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ ,daÁ¯Ï ÌÈ˜ dÏ ‰OÚ .‰¯B‰Ë¿»»»»»ƒ¿»¿»ƒ≈≈»∆
‰¯B‰Ë - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯·ÁÏ82daÁ¯Ï ‰˜ÏÁ .83 «¬≈«¿»»¿»ƒ¿»∆¿¿»¿»¿»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú -84da e¯izL :dk¯‡Ï ; ¬«ƒ¿«∆∆À¿»¿»¿»ƒ¿«¿»
ÌÈp„ÚÓ ‰LÏL85ÌÈÁÙË ‰ML ÏL86‡È‰ ÔÈ„Ú - ¿»«¬«ƒ∆ƒ»¿»ƒ¬«ƒƒ

.‰¯B‰Ë - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰‡nË˙Óe Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¿̄»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ»¿»
‰¯B‰Ë - ÌÈp„ÚÓ ÈL‡¯ ¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ87˙‡ÓË Û‡Â . ¿≈ƒƒƒ»≈«¬«ƒ¿»¿«À¿«

Ò¯„Ó88dzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú ˙ÏˆÁn‰ Ïa˜z ‡Ï89 ƒ¿»…¿«≈««¿∆∆«∆ƒ»≈¿«¿»
·p˜˙˙Â90e¯‡aL BÓk ,91. ¿ƒ¿«≈¿∆≈«¿

מ"ז.77) פ"כ עליהם.78)שם לשכב שקשה
יותר 79) וארכה איש, כקומת רחבה - רגילה מחצלת

לרוחב  קנים להכניס מחצלאות אורגי ודרך זה, משיעור
קנה  בין טפחים ארבעה ומרחיקים לחזקן, כדי המחצלאות
קנים  נתן ואם קנים. שני בין לשכב לאדם לו ואפשר לקנה,
 ֿ תנא במשנתנו, וחכמים תנאֿקמא נחלקו המחצלת, לאורך
כרבים. רבינו ופסק מטמאים, וחכמים מטהר קמא

(תפארת 80) המחצלת של לארכה לשכב שאפשר מפני
זו.81)ישראל). אות בתמונת הפירושים רבו יוונית. אות

ישראל' 'תפארת בעל של פירושו הדעת על ומתקבל
הגדולות  היווניות מאותיות רפויה) (כ "כי" לאות שהכוונה
גדולות  - אותיות סוגי שני יש היוונית ביתא (באלפא

כאות שתמונה שונה) ותמונתן - הרומאית.Xוקטנות
שהרי  טהורה, שהיא מודים הכל 'כי' שכמין אמרו, במשנה

השוכב. של ורחבו ארכו בכל פוגעים מקום 82)הקנים
קנה  בין כזה שיעור אין ואם טפחים, ארבעה הוא שכיבה

הקשה. הקנה על השוכב גוף מונח נשברו 83)לקנה,
הקנים 84)הקנים. בין עליה לשכב שאפשר מפני

אמרו: במשנה וישיבה. שכיבה כשיעור מזה זה המרוחקים
עליו. חולקים שחכמים רבינו דייק ומזה מטהר", יהודה "ר'
בה  ויש ה"ה, פי"א מציעא בבא כלים, תוספתא [ראה
שם  גורס שרבינו הנמנע מן זה ואין שונות, גירסאות
הגר"א]. בהגהות שם עיין טמאה". - "לרחבה

לפרש 85) יש שכך אומר, למשנה בפירושו [רבינו קשרים.
אגג  אליו וילך לב: טו, בשמואלֿא הכתוב את גם
העשבים, את בתחילה שוזרים מחצלאות אורגי מעדנות"].
את  אחרֿכך וסוגרים ארוכים, חבלים כעין ועושים
- הסריגה את כשגומרים החבלים. מאותם המחצלאות
של  ארכה בראש בזה זה החבלים ראשי את קושרים
לקשר. קשר בין טפחים שני ומרחיקים ובסופה, המחצלת

והרגליים.86) הראש בלי בינוני, אדם של גופו כאורך
תתפרק.87) הסריגה שכל חדש.88)מפני דין מתחיל כאן
מבואר 89) זה [דין המעדנים. את שיקשור עד הכוונה

המחצלת, שבירת דיני עם בקשר למעלה המובאת בתוספתא
כאן]. רבינו מביאו פירוש,90)ולכן ותתקנב. צ"ל

הסריגה. מן הבולטות הקצוות את למעלה 91)שיחתוך
ה"א. פ"ה

.ÂË‰·z92,Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë - ‰ÏÚÓÏÓ dÁ˙tL ≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜Óe ,‰ÈÏÚ ·LÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L93. ∆≈»¿»≈≈»∆»¿«∆∆¿»À¿

Ò¯„Óa ‰‡ÓË - dcvÓ dÁ˙t.˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿»ƒƒ»¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»À¿

מ"ט.92) פי"ט, קיבול.93)שם בית לה שיש מפני

.ÊË‰Ï‚Ú94ÔË˜ ÏL95È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - ¬»»∆»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈
‰ÈÏÚ ÔÚL96. ƒ¿»»∆»
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ב.94) כג, ביצה או 95)משנה קטן, ילד בו שמשחק
עגלה). ד"ה שם (תוספות ללכת בו ונשען 96)שמתלמד

פ"ז  ומושב משכב מטמאי בהלכות כמבואר כיושב, מטמא
ה"א.

.ÊÈÏwÓ97‡l‡ BÈ‡L ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈ˜Ê ÏL «≈∆¿≈ƒ»ƒ¿∆≈∆»
ÚiÒÏ98. ¿«≈«

א.97) סו, ממש.98)שבת שעינה אינו וסיוע

.ÁÈÏcÒ99ÔÈ„iÒ ÏL100- ıÚ ÏL ÏcÒ ‡e‰Â , «¿»∆«»ƒ¿«¿»∆≈
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó101Ba ÏiËÓ ÌÈÓÚt „iq‰L ÈtÓ , ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆««»¿»ƒ¿«≈

.B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«¿≈

מ"ח.99) פ"ג עץ 100)עדיות סנדלי נועלים סיד. מוכרי
העור. את השורף בסיד מטפלים אףֿעלֿפי 101)כשהם

מאיר  ר' שגם עקיבא, כר' פסק להליכה. אותו נועלים שאין

כמותו. סובר שם) שבת (גמרא

.ËÈ·˜102Úh˜ ÏL103ÔÈ˙È˙k Ïea˜ ˙Èa Ba LiL104 «∆ƒ≈«∆≈≈ƒ¿ƒƒ
BÏea˜ ˙Èa ÈtÓ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó -105; ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈≈ƒ

ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Óa ‡nË˙Óe106. ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»

שם.102) תבנית 103)משנה עושים מרגלו, חלק שנקטע
חלק  את עליה משעין והוא לגופו, אותה וקושרים מעץ, רגל

שנשאר. בפירושו 104)הרגל (רבינו הרגל בשר חלקי
בבית  רכים מוכין שנותנים מפרש ורש"י שם. למשנה

הקשה). מהעץ הרגל תינזק שלא כדי ואין 105)הקיבול,
עץ. כלי פשוטי דין עליו,106)לו נשען גופו כובד כל

למקל. דומה ואינו

.Îel‡Â107·k¯Ó ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË108: ¿≈¿≈ƒƒ∆¿»

מ"ב.107) פכ"ג מטומאת 108)כלים קלה מרכב, טומאת
הנוגע  וכן המושב), (או המשכב את הנושא ומושב: משכב
אבל  הטומאה, פירש שלא זמן כל וכלים אדם מטמא בו
בלבד  הנושאו אלא וכלים אדם מטמא אינו בו הנוגע המרכב
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב מטמאי בהלכות (רבינו
מרכב  טומאת שמטמאים דברים כמה כאן רבינו ומונה

בלבד.

ÒeÒ ÏL ÔËÈtËÂ ,¯BÓÁ ÏL ˙Úc¯Ó109,ÏÓb‰ ¯ÎÂ , «¿««∆¬¿«≈»∆¿««»»
‰˜‡ ÏL Ûk‡Â110˙BÁel‰ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,111 ¿À»∆»¬»¿…«≈»∆«

ÂÈÏÚ ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ¯BÓÁ‰ Èab ÏÚ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ««≈«¬¿««»¿ƒ»»
ÈB‡On‰112˙B¯B‰Ë -113·k¯ÓÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ««¿¿ƒ»¿»¿»¿∆¿»

.‰‡ÓË -¿≈»

דין 109) להשמיענו הוצרך רגליו. את עליו משעין שהרוכב
ר' חולק שבמשנה מפני מאוד, פשוט הוא שלכאורה זה,
שהנאבקים  מפני כמושב, דינו סוס של שטפיטן ואומר, יוסי
וכל  המאבק, בזמן עליהם לעמוד דרכם מלחמתי, במשחק
כמושב. דינו - רכיבה בצורת שלא עליו שעומדים דבר

כחכמים. פסק תקיף,110)ורבינו מטבעו שהוא לבן גמל
מפרש  [רבינו חזק. אוכף לו ועושים עליו להשתלט וקשה
טמא  פירוש, - טמא" נאקה של "אוכף במשנה: שאמרו מה
חולקים  חכמים אבל יוסי, ר' דברי המשך הוא - מושב

עץ.111)עליו]. הנוהג 112)של עליו יושב ולפעמים
עליו,113)בחמור. להקל החמור בשביל שעיקרם מפני

כלל. טומאה מקבלים אינם

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
הבנין.1) בתוך בכותל וקבעו למידרס הראוי עץ כלי יבאר

שלה. העליון שנטל ושידה מראשיו אחד שנטל ספסל ודין
בה  שמגבלים עץ של ועריבה מצידה שנפחתה תיבה ודין
מועילה  מחשבה אם ודין בצק. בה לשים או הבנין טיט
מידרס  טמאה שהיתה מיטה ודין שנפחתה. גדולה בעריבה

וכו'. כרעיים ושתי קצרה וניטלה

.‡ıÚ ÈÏk2Ï˙ka BÚ·wL Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰3CB˙a ¿ƒ≈»»¿ƒ¿»∆¿»«…∆¿
ÂÈab ÏÚ ‰a ‡ÏÂ Ï˙ka BÚ·˜ :ÔÈa‰4ÏÚ ‰a B‡ «ƒ¿»¿»«…∆¿…»»««»»»«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ„Ú - BÚ·˜ ‡ÏÂ ÂÈab5‰È‰Lk6; «»¿…¿»¬«ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆»»
¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰·e ÌÈ¯ÓÒÓa BÚ·˜7ıtÓ ÔÎÂ . ¿»¿«¿¿ƒ»»»»»¿≈«»

w‰ Èab ÏÚ B˙pL˙B¯B8˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙ ‡ÏÂ BÚ·˜ : ∆¿»««≈«¿»¿…»«»»∆
- BÚ·˜ ‡ÏÂ ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙pL B‡ ‰·ÈÊÚn‰««¬ƒ»∆»«»»∆««¬ƒ»¿…¿»
- ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙Â BÚ·˜ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»¿»¿»«»»∆««¬ƒ»

.¯B‰Ë»

מ"ה.2) פ"כ לבנים 4)במסמרים.3)כלים עליו נתן לא
טיט. או עשה 5)וסיד לא אם מהבנין חלק נעשה לא הכלי

גביו. על ובנין במסמרים קביעה האלה: הדברים שני
שלא 6) הכלי שעל והטיט הלבנים גבי על הזב ישב ואם

שהבנין  אףֿעלֿפי מידרס, טמא הוא הרי במסמרים נקבע
הכלי. ובין בינו מקבל 7)מפסיק אינו לקרקע שהמחובר

ובין 8)טומאה. לכותל, מכותל קורות מניחים הבנאים
טיט  עליהם ונותנים ומפצים קרשים מניחים לקורה קורה

"מעזיבה". נקרא הקורות שבין זה שטח ואבנים.

.·ÏÒÙÒ9ÂÈL‡¯Ó „Á‡ ÏhpL10Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - «¿»∆ƒ«∆»≈»»¬«ƒ»
ÁÙË d·‚ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë - ÈM‰ Ïh .Ò¯„ÓÏ¿ƒ¿»ƒ««≈ƒ»¿ƒ≈…«∆«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó -11. ƒ¿«≈¿ƒ¿»

מ"ג.9) פכ"ב ושני 10)שם ארוך, קרש הוא הספסל
מזה  וקרש מזה קרש צדדיו, בשני קבועים קטנים  קרשים
האלה, הרגליים משתי אחד ניטל ואם הספסל, רגלי והם
במידרס  מתטמא הוא ולפיכך עליו, לשבת עדיין הוא ראוי
"טהור", הגירסא: [במשנתנו ה"ה). פכ"ה למעלה (ראה הזב

אחרת]. גירסא שלרבינו טפח,11)וברור שגובהו קרש
לישיבה. ראוי

.‚‡qk12‰lk ÏL13ÂÈÈetÁ eÏhpL14Ì‡Â .¯B‰Ë - ƒ≈∆«»∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï15ÌÈ‡ˆBÈ ÂÈÈetÁ16Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - eÏhÂ …»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿¬«ƒ»

Bk¯c ÔkL ,Ò¯„ÓÏ17Bcˆ ÏÚ e‰hÓ ˙BÈ‰Ï18·LBÈÂ ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ»»

מ"ד.12) הכלה 13)שם את עליו להושיב מיוחד כסא
או  המושב במקום מיוחד ריפוד זה לכיסא חופתה. ביום
"חיפוי". במשנה נקרא זה וריפוד שיש, של טבלא

(14– אדם בני של דרכם ואין למלאכתו, ראוי שאינו מפני
נשבר. כאילו הוא והרי עליו לשבת – לכלה דין 15)חוץ

פירוש  (ראה כלה בשל ולא רגיל בכיסא ה במשנה נאמר זה
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בכיסא  מדובר כאן רבינו בדברי שגם ונראה שם), רבינו
לזו  זו מחוברות הכיסא רגלי ארבע הדברים: ופירוש פשוט.
משלושה  מורכב מושב מונח ועליהם קטנים, קרשים בארבע

"חיפויים". נקראים והם אינם 16)קרשים המושב קרשי
נשענים. הם שעליה למסגרת, מחוץ רגיל 17)בולטים,

קיימים. כשהחיפויים אפילו כך לעשות את 18)הוא מניח
"שכן  וכתב רבינו דקדק המסגרת. מקרשי אחד על הכיסא
בכך  דרכו אלמלא כי במשנה), גם כתוב (וכן דרכו"
שבור, כלי היה חיפוייו שניטל זה הרי שלם, כשהכיסא
שכל  [נראה במידרס מיטמא היה ולא למלאכתו ראוי שאינו
בטעות]. לכאן ונשתרבב ד, הלכה בסוף הנכון מקומו זה דין

.„‡qk19ÂÈÈetÁ eÏhpL20Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ƒ≈∆ƒ¿ƒ»«¬«ƒ»
‰·ÈLÈÏ21„ˆa ‰Ê ÂÈÈetÁÓ ÌÈL eÏh .‡nË˙Ó - ƒƒ»ƒ¿«≈ƒ¿¿«ƒ≈ƒ»∆¿«

¯B‰Ë - ‰Ê22. ∆»

מ"ו.19) למסגרת,20)שם מחוץ יוצאים בחיפויים מדובר
מוטה. כשהוא הכיסא על לשבת אפשר כגון 21)ואי

החיצוניים. השניים או המושב של האמצעי הקרש שניטל
שם.22) במשנה, כחכמים

.‰‰cL23ÔBÈÏÚ‰ ÏhpL24ÈtÓ ‰‡ÓË - dlL ƒ»∆ƒ«»∆¿∆»¿≈»ƒ¿≈
‰‡ÓË - ÔBzÁz‰ Ïh ;Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L ,ÔBzÁz‰««¿∆»¿ƒ¿»ƒ«««¿¿≈»

ÔÈtc‰ È¯‰ - Ô‰ÈzL eÏh ;ÔBÈÏÚ‰ ÈtÓ25.ÔÈ¯B‰Ë ƒ¿≈»∆¿ƒ¿¿≈∆¬≈««ƒ¿ƒ

מרכבה 23) היא ששידה מפרש כאן שרבינו ברור מ"ח. שם
שני  בה ויש ח), ב, ובקהלת ב מד, (שבת רש"י כפירוש
ששידה  כתב למשנה [בפירושו זה. תחת זה ישיבה מקומות
קיבול  ובית בעליונה קיבול בית לו שיש ארון, היא
איֿאפשר  כאן אולם דיהרנבורג), תרגום (לפי בתחתונה
דין  לו אין וארון במידרס, מתטמאה כתב שהרי כך, לפרש

העליון.24)מידרס]. (ראה 25)הכיסא השידה כותלי
השלמות).

.Â‰·z26dcvÓ ‰˙ÁÙpL27Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - ≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L·e28‰·ÈLÈÏ Û‡ ‰Èe‡¯L ÈtÓ ,29Ïk‰Â ƒ¿»À¿ƒ¿≈∆¿»«ƒƒ»¿«…

‰ÏÚÓÏÓ ‰˙ÁÙ .‰ÈÏÚ ÔÈ·LBÈ30ÔÓ ‰¯B‰Ë - ¿ƒ»∆»ƒ¿¬»ƒ¿«¿»¿»ƒ
‰‡nË˙Óe ,‰·ÈLÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L ,Ò¯„n‰«ƒ¿»∆¬≈≈»¿»ƒƒ»ƒ¿«¿»
‰˙ÁÙ .˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙B‡ÓË ¯‡Laƒ¿»À¿∆¬«ƒƒ¿«∆∆ƒ¿¬»

‰hÓÏÓ31˙B‡ÓË ÏkÓ ‰¯B‰Ë -32Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«»¿»ƒ»À¿««ƒ
‰ÈOÚÓ ¯wÚL ÈtÓ ;‡qÎk ‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»≈≈»∆»¿ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ««¬∆»

‰Ïa˜Ï33˙B¯B‚n‰Â .¯wÚ‰ ÏËa ¯·Îe ,34- dlL ¿«»»¿»»«»ƒ»¿«¿∆»
˙B‡nË˙Ó35dÏ ¯eaÁ ÔÈ‡Â36ÔÎÂ .37˙ÏtLÓ38 ƒ¿«¿¿≈»ƒ»¿≈«¿∆∆
‰˙ÁÙpL39ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ40‰Èe‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ««ƒ∆¿»
Ò¯„ÓÏ41¯wÚL ÈtÓ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒ¿»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ«

¯wÚ‰ ÏË·e ÏÈ‡B‰Â ,‰Ïa˜Ï ‰ÈOÚÓ‰ÏËa - «¬∆»¿«»»¿ƒ»«»ƒ»»¿»
‰ÏÙh‰42. «¿≈»

מ"ט.26) פי"ט הצדדיים.27)שם מדפנותיה אחד נשבר
לקבלה.28) עדיין ראוייה היא לטומאת 29)שהרי נימוק

נשבר.30)מידרס. העליון נשברו,31)הדופן שוליה
לקבל. ראויה שנוהגת 32)ואינה מידרס מטומאת אפילו

קיבול. בית להם שאין בדברים העיקרי 33)גם תשמישה

ובית  אותה, עשו זה ולצורך ופירות, חפצים לקבל היא
ושרץ, מת טומאת לקבל ראוי כלי אותה עושה קיבולה
אבל  במידרס, גם מיטמאה – עליה יושבים שלפעמים ומפני
ובטלה  כלי מתורת לגמרי יצאה לקבל, ראויה כשאינה
גם  בטלה כך ומתוך ושרץ, מת טומאת לקבל הכשרתה
כחכמים  פסק כטפילה. לה שבאה מידרס לטומאת הכשרתה

שם. שאפשר 34)במשנה, בתיבה, מגירות היו אם
ה"ו). פ"ג למעלה (ראה שהתיבה 35)להוציאן אףֿעלֿפי

משלהן  קיבול בית להן שיש מפני והטעם, מלמטה. נפחתה
עצמם. בפני ככלים נידונות נפחתה 36)– לא אפילו

מתטמאות  המגירות אין - טומאה מקבלת והיא כלל, התיבה
במגירה  כזו טומאה נגעה ואם בתיבה, הטומאה אב כשנגע

התיבה. נטמאה מ"ו.37)לא עשוי 38)שם גדול סל
[יש  הנהג. בשביל ישיבה מקום לו ויש זבל, בו להוליך

הצד]. מן שפיתחה שוליה.39)מפרשים נשברו
ה"ב).40) פ"ו למעלה (ראה לטהרה יותר 41)כשיעורה

נוח  מקום בה נשאר שהרי מלמטה, שנפחתה מתיבה
נשאר 42)לישיבה. אם שאפילו במשנה, חכמים כדעת

שהמשפלת  מפני מידרס, טומאת בטלה לישיבה מקום
ייחדה  שאם [ונראה, לישיבה. ולא זבל להולכת נעשתה
ולהבא  מכאן מידרס טומאת מקבלת שנפחתה, אחר לישיבה

עץ]. כלי פשוטי ככל

.Ê‰·¯Ú43ÔÈÏa‚nL ıÚ ÏL44ÔÈa‰ da45˙‡ B‡ ¬≈»∆≈∆¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆
dÈ‡ - ˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ÒÈÒÙb‰«ƒ¿ƒ««ƒ∆¿«∆∆¿»À¿≈»

Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó46,˜ˆa‰ ˙‡ da ÔÈLlLÂ . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆»ƒ»∆«»≈
ÔÈbÏ ÈMÓ ˙˜ÊÁnL47ÔÈa˜ ‰ÚLz „ÚÂ48‰˜cÒpL , ∆«¬∆∆ƒ¿≈Àƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿¿»

˜„q‰ ÈtÓ ˙Á‡ BÏ‚¯ da ıÁ¯Ï ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú49 «∆≈»ƒ¿…»«¿««ƒ¿≈«∆∆
dÓ˙qL ;Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó BÊ È¯‰ -50d˙ÙBkL51 ¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¿»»∆¿»

dÁÈp‰ .dlL ˜„ÒÂ dÏ„‚ ÈÙÏ ‰ÈÏÚ ·LBÈÂ¿≈»∆»¿ƒ»¿»¿∆∆∆»ƒƒ»
ÌÈÓLba52dÈ‡ - ˜„q‰ ÌzÒÂ ‰Át˙pL „Ú «¿»ƒ«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿««∆∆≈»

da LeÏÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Óƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»
da LeÏÏ ‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙e53.˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜Óe , ¿ƒ««¬∆»»»¿«∆∆¿»À¿

ÌÈ¯˜a dÁÈp‰Â ¯ÊÁ54Ïa˜Ï ‰¯ÊÁ - ˜„q‰ ÁzÙÂ »«¿ƒƒ»¿»ƒ¿ƒ¿««∆∆»¿»¿«≈
Ò¯„Ó ˙‡ÓË55.˙B‡ÓË ¯‡MÓ ‰¯B‰Ëe , À¿«ƒ¿»¿»ƒ¿»À¿

מ"ב.43) פ"כ והחול 45)מערבבים.44)שם הטיט
הבניין. או 46)לצורך לשבת אדם בני של דרכם אין

הלכלוך. מפני כזו, בעריבה כלים 47)לעמוד תוספתא,
ה"א. פי"א לוגין.48)בבאֿמציעא ששה מחזיק הקב

עדיין 49) כשהיא ומדובר, הסדק. דרך מהר יוצאים שהמים
טומאות. בשאר ומטמאה רימונים כלומר,50)מקבלת

בה  ישתמשו תיסדק שאם לכך, עומדת היא מתחילה
תמיהת  לתרץ כדי נאמרה, זו נוספת תיבה לישיבה.
בטלה  העיקר "בטל בזה אמרו לא למה האחרונים,
חדשים' 'תוספות (ראה הקודמת בהלכה כמו הטפילה"

שני 51)למשנתנו). מחזיקה אינה ואם פיה. על הופכה
מפני  זיתים, במוציא שטהרתם בית, כלי ככל דינה - לוגין

רגליים. לרחיצת בה משתמשים שם.52)שאין משנה,
לו:53) אומרים ללישה, ראוייה עריבה על יושב אדם ואם

מלאכתנו". ונעשה הגירסא 54)"עמוד וכן "בקדים", צ"ל
וייבשה  מזרחית ברוח שהניחה שם רבינו ופירש במשנה.
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הסדק. נפתח כך ומתוך העריבה, שם,55)את בתוספתא
ביום. פעמים עשר אפילו ומיטהרת מטמאת יוסי: רבי אמר

.Á‰·¯Ú56‰ÏB„‚57ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‡È‰L ¬≈»¿»∆ƒ»≈«ƒ¿»«ƒ
ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ ‰˙ÁÙpL58dÈÎ‰Â59È¯‰ - ‰·ÈLÈÏ ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒƒ»¬≈

ÚÈˆ˜iL „Ú Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ Û‡ ‰¯B‰Ë BÊ60ÔÈ‡L ; ¿»«ƒÀ¿«ƒ¿»«∆«¿ƒ«∆≈
„Ú ‰˙ÁÙpL ‰ÏB„‚ ‰·¯Úa ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰««¬»»∆∆«¬≈»¿»∆ƒ¿¬»«

‰OÚÓ da ‰OÚiL61d‡OÚ .62‰Ó‰·Ï Òe·‡63Û‡ , ∆«¬∆»«¬∆¬»»≈ƒ¿≈»«
‰‡ÓË - Ï˙ka dÚ·wL Èt ÏÚ64˙B‡Óh‰ ÏÎa65. «ƒ∆¿»»«…∆¿≈»¿»«À¿

מ"ד.56) קבים.57)שם מתשעה ויצאה 58)למעלה
לקבל. ראויה שאינה מפני כלי או 59)מתורת במחשבה

נוחה 60)בדיבור. שתהיה כדי הקצוות, את יחתוך
במשנתנו.61)לישיבה. חכמים גדולה 62)דעת לעריבה

במשנתנו). ישראל' ('תפארת לכך 63)שנפחתה והתקינה
מעשה. קש 64)עלֿידי חבילות בו להניח משמש אבוס

שניקבה  אףֿעלֿפי טומאה לקבל חזרה ולפיכך ועשבים,
רימון. לא 65)במוציא אבל הטומאות שאר בכל פירוש,

או  לישיבה ראוי אינו בכותל הקבוע איבוס שהרי במידרס,
מקבל  שאינו לקרקע כמחובר נידון אינו ולמה לשכיבה.
וגם  בקרקע לקביעה מתחילתו נעשה שלא מפני טומאה?
ואפשר  הבנין של חלק אינו שהרי הקרקע, את משמש אינו
ו'תפארת  ('ברטנורא' לכותל מחובר שאינו באבוס להשתמש

שם). ישראל'

.Ë‰hÓ66eÏhpL67˙Bk¯‡ ÈzL68¯Á‡ dlL ƒ»∆ƒ¿¿≈¬À∆»««
˙‡ ‰pL ‡ÏÂ ˙BL„Á ˙Bk¯‡ dÏ ‰OÚÂ ˙‡ÓËpL∆ƒ¿»¿»»»¬À¬»¿…ƒ»∆

ÌÈ·˜p‰69˙BL„Á‰ e¯aLÂ70‡È‰ ÔÈ„Ú - «¿»ƒ¿ƒ¿¿«¬»¬«ƒƒ
d˙‡ÓËa71CÏB‰ Ïk‰L ,‰¯B‰Ë - ˙BLÈ‰ e¯azL ; ¿À¿»»ƒ¿«¿«¿»¿»∆«…≈

.˙BLÈ‰ ¯Á‡«««¿»

מ"ו.66) פי"ט נשברו.67)שם הדפנות 68)ולא שני
למרגלותיה. עד המיטה ממראשותי הנמשכים הארוכים

(ראה 69) בהם תחובות שהארוכות המיטה לשונות חריצי
המיטה). תבנית של מלא תיאור ה"ב פ"ד למעלה

נשברו.70) אפילו קיימות,71)פירוש, שהישנות מפני
לא  – שינוי כל ללא הראשון למקומן בנקל להחזירן ואפשר
לה  עשה כשלא והואֿהדין המיטה. של טומאתה פקעה
לרבותא, חדשות" "עשה ונקט עליה, מיטה תורת חדשות,
כלל  בדעתו שאין מוכיחה החדשות שעשיית תחשוב שלא

טהרות'). ('סדרי למקומן הישנות את להחזיר

.È‰hÓ72Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L73‰¯ˆ˜ ‰ÏhÂ74 ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»
ÌÈÚ¯k ÈzLe75˙¯eˆ ÔÈ„ÚL ,d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú - ¿≈¿»«ƒ¬«ƒƒ¿À¿»»∆¬«ƒ«

˙„ÓBÚ ‰hn‰76k ÈzLe ‰k¯‡ ‰Ïh ;ÌÈÚ¯77- «ƒ»∆∆ƒ¿»¬À»¿≈¿»«ƒ
‰¯B‰Ë78. ¿»

מ"ה.72) פי"ח ונקט 73)שם אחרות, בטומאות הואֿהדין
עלֿידי  מידרס טומאת להיטמא רגילה שמיטה מפני מידרס

נדה. אשה מצד 74)ישיבת או הראש שמצד הדופן
צידיה.75)הרגליים. שמשני המיטה כרעי שתי

כלֿכך.76) נוח לא באופן אמנם עליה, לשכב ואפשר
משופעת 78)שמצידיה.77) מיטה על לשכב איֿאפשר

החלקים  את למקומם החזיר ואם הי"ג). (ראה אורכה לכל
ישראל'). ('תפארת הטומאה חזרה – שניטלו

.‡Èıˆ˜79˙BBLÏ ÈzL80ÔBÒÎÏ‡a ‰hÓ ÏL81B‡ , »«¿≈¿∆ƒ»«¬«¿
ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÚ¯k ÈzL ıˆwL82B‡ ,ÔBÒÎÏ‡a ∆»«¿≈¿»«ƒ∆««∆««¬«¿

ÔËÚnL83ÁÙhÓ ˙BÁt84.‰¯B‰Ëe ‰¯aL BÊ È¯‰ - ∆ƒ¬»»ƒ∆«¬≈ƒ¿»»¿»
‰k¯‡ ‰¯aL85‰‡ÓË ·‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú - dw˙Â ƒ¿¿»¬À»¿ƒ¿»¬«ƒƒ«À¿»

‰˙È‰Lk86dw˙Â ‰iM‰ ‰k¯‡‰ ‰¯aL ;87- ¿∆»¿»ƒ¿¿»»¬À»«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë88Ò¯„Ó ÚbÓ ‰‡ÓË Ï·‡ ,89‡Ï . ¿»ƒ«ƒ¿»¬»¿≈»««ƒ¿»…

- ‰iM‰ ‰¯aLpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»
‰¯B‰Ë90. ¿»

שראשי 80)שם.79) המיטה זוויות שבארבע העצים
ש  בחריצים תחובים והקצרות בהם.הארוכות

את 81) וקצץ מרובע, בצורת מחוברות והקצרות הארוכות
 ֿ מזרחית כגון המרובע, אלכסון שבראשי הלשונות שתי
לשני  המיטה נתפרקה כך ומתוך ומערביתֿצפונית, דרומית

וקצרה. ארוכה חלק ובכל בהגהותיו 82)חלקים הגר"א
שגם  ומסתבר טפח", על "טפח המלים את מוחק למשנה,
גורס  הוא וכן דעתו. לפי למוחקן יש כאן רבינו בדבריו
שנדפסו  [במשניות ה"ב. פ"ה בבאֿמציעא כלים בתוספתא,
ובמשנה  טפח", על "טפח הכניסו: משנה, סדרי בששה

אלו]. מילים הוצאו נדה, למסכת כל 83)שנספחה את
הכרעיים. והשאיר 84)ארבעת הכרעיים מן חלק קצץ

גבי  מעל מטפח פחות מונחת והמיטה בגובהן, מטפח פחות
"פחות  שהמילים מבאר, למשנה בפירושו רבינו הקרקע.
ולמה  באלכסון. כרעיים שתי קצץ לדין גם נמשכות מטפח"
שהודיע  אחר טהורה, כרעיים ארבע שקצץ להשמיענו צריך
כל  שאם לומר שאפשר מפני טהורה? – שתיים שקצץ כבר
יותר  וראוייה מתנודדת אינה המיטה – שוות הרגליים
יותר  קצרות האחד באלכסון רגליה ששתי ממיטה לשכיבה

השני. שבאלכסון מ"ו.85)מאלו אפשר 86)שם,
לכותל. המיטה מידרס.87)להשעין טמאה במיטה מדובר

והטעם,88) הראשונה. תיקון אחר נשברה שהשנייה ואע"פ
שנטמאה, המיטה את מבטלת הארוכות שתי ששבירת מפני
נטמאה  לא זו ומיטה היא, חדשות פנים המתוקנת וזו

ב). קיב, שבת (ראה מידרס הנוגע 89)טומאת דבר ככל
הארוכה  דבר: של וטעמו לטומאה. ראשון שנעשה במידרס
וקיבלה  מידרס, הטמאה במיטה נגעה הראשונה המתוקנת
שנייה, ארוכה כשנשברה ממנה פקעה שלא מגע טומאת
זו  וטומאתה עצמה, מחמת לה באה זו שטומאה מפני
תמצא  דומים (דינים לה המחוברת המיטה כל על מתפשטת

טֿי). הלכות ובפכ"א הי"ב, בפ"ז לגמרי,90)למעלה,
מגע  טומאת עליה שאין ואין שתיקנה, אחר אפילו מידרס

חדשה  שמיטה מפני לטומאתה, להחזירה מועיל התיקון
למעלה. שביארנו כמו לכאן, באה

.·È‰hÓ91,˙B‡ÓË ¯‡La B‡ Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»À¿
ÔÈÁ‡ ‰e˜ÏÁL B‡ dÈˆÁ „·‡ B‡ dÈˆÁ ·‚Â92B‡ ¿ƒ¿«∆¿»»«∆¿»∆¬»»«ƒ

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÔÈÙzL93¯aLpL ÈÏÎk BÊ È¯‰L ,94. À»ƒ¬≈¿»∆¬≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰e¯ÈÊÁ‰95‰Ê È¯‰ . ∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»¿«»¬≈∆
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,‡ÓËpL ÌÈÏk È¯·MÓ „Á‡ ÈÏk ‰OÚL ÈÓÏ ‰ÓB„∆¿ƒ∆»»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»
¯B‰Ë ‡e‰L96.‡a‰Ï ‰‡ÓË Ïa˜Óe ∆»¿«≈À¿»¿«»

מ"ט.91) בירושה.92)שם להם אם 93)שנפלה אפילו
הישנה. טומאתה פקעה כרעיים, ושתי ארוכה נשארו

בהם 94) דנים שאנו במקרים כי שבה"ט, לדין דומה זה ואין
החסרים  החלקים שיוחזרו הדעת על מתקבל הדבר אין כאן

המיטה,95)למקומם. כשנחלקה פקעה ראשונה טומאה
נטמאה  שלא חדשה כמיטה נידונית והשלימה שחזר ואחר
לא  שכאן מפני י, שבהלכה לניטלו דומה זה ואין מעולם.
ולזה  כלי. מתורת בטלה ולפיכך שיוחזרו, דעתו על העלה

שבור". ככלי זו "שהרי באמרו: רבינו חוץ 96)נתכוון
ה"א). פ"ב למעלה (ראה מתכות לכלי

.‚È‰hÓ97‰¯aL Ì‡ ,‰È¯·È‡ e˜¯ÙpL98‰k¯‡ ƒ»∆ƒ¿¿≈»∆»ƒƒ¿¿»¬À»
el‡ È¯‰ - ÌÈÚ¯k ÈzLe ‰¯ˆ˜ B‡ ÌÈÚ¯k ÈzLe¿≈¿»«ƒ¿»»¿≈¿»«ƒ¬≈≈

ÔÈ‡nË˙Ó99ÔLÈÏÂ Ï˙ka ÔÎÓÒÏ ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ , ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿»«…∆¿ƒ…
Ô‰ÈÏÚ100. ¬≈∆

נשארה.98)שם.97) גורס: איש' החלקים 99)ה'חזון
ארוכה  או כרעיים ושתי קצרה שהם שנשארו, השלמים

טומאה. מקבלים – כרעיים א.100)ושתי טז, סוכה
שאם  ואמרנו, טמאה. במיטה מדובר י בהלכה [למעלה
צורת  לה שאין מפני נטהרה, כרעיים ושתי ארוכה נשברה
אנו  וכאן חדשה, מיטה תהיה בכותל יסמכה ואם מיטה,
זו  חדשה ומיטה ולהבא, מכאן טומאה קבלת על דנים
כמותם. ופסק במשנתנו, חכמים לדעת טומאה מקבלת
ראב"ד  (ראה בכותל] לסומכה עליה בחישב שמדובר ונראה

וכסףֿמשנה)

.„È‰hÓ101dlk ˙‡ÓËpL102ÌÈ¯·È‡ dÏÈaË‰ Ì‡ , ƒ»∆ƒ¿»À»ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ
ÌÈ¯·È‡103‰¯B‰Ë -104. ≈»ƒ¿»

שם.101) שלימה.102)כלים, פירקה 103)כשהיא
עצמו. בפני חלק כל רבינו 104)והטביל מועילה. הטבילה

במשנתנו, וחכמים אליעזר רבי של מחלוקתם מפרש
כחכמים. ופסק שנתפרקה, טמאה מיטה איברי בטבילת
ו'תוספות' שם, ר"ש (ראה אחרת פירש עצמה במשנה אולם
קצרה  או ארוכה כשנשארו ומדובר מיטה). ד"ה א טז, סוכה
פרחה  - נשארו כשלא אבל מחוברות, כרעיים ושתי

טבילה. צריכה ואינה טומאתה

.ÂË˜¯ÙÓ‰105Ú‚Bp‰ - dÏÈaË‰Ï ‰hn‰ ˙‡ «¿»≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»«≈«
ÌÈÏ·Áa106¯B‰Ë dlL107. «¬»ƒ∆»»

מ"א.105) פי"ט המיטה.106)שם דפנות בין המסורגים
שהם 107) מפני המיטה כדין החבלים דין הפריקה לפני

בלתי  וחבלים החיבור, נפסק וכשפרקה לה, מחוברים
כך  ומשום עצמם בפני כלל טומאה מקבלים אינם ארוגים

נטהרו.

ה'תשע"ט  ניסן כ"א שישי יום

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
עריבות.1) ובשלוש תיבות בשלוש הן דרכים ששלוש יבאר

מיטות  וג' בסיסים וג' תרבוסים וג' תריסים וג' עגלות וג'
פנקסות. וג' קופות וג' סנדלים וג' סבכות וג' מטפחות וג'

.‡LÏL2Ô‰ ˙B·z3:‰‡ÓË - dcvÓ ‰˙ÁÙpL ‰·z »≈≈≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»¿≈»
Ò¯„Ó4‰ÏÚÓÏÓ ;5˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -6‰‡a‰Â ; ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈≈¿«»»

‰cn·7ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -8. «ƒ»¿»ƒ¿

ד.2) משנה כ"ד פרק זה 3)כלים שבפרק ההלכות רובי
הקודמים. בפרקים שנכתבו דינים סיכום בשאר 4)הם וכן

מלמעלה.5)טומאות. מידרס.6)נפחתה טומאת לא אבל
מיטמא  - מידרס טמא שאמרו מקום כל בידינו: הוא [כלל
א) הלכה כ"ג פרק למעלה (ראה טומאות בשאר גם
חוץ  הטומאות לכל הכוונה מת" "טמא שאמרו ובמקום

סאה.7)למידרס]. ארבעים מחזיקה המדובר 8)שהיא
יושבים  שלפעמים אלא למידרס, מיוחדת שאינה בתיבה
- מלאכתה לעיקר ראוייה שהיא זמן כל ולפיכך, עליה,
וכשבטלה  במידרס, גם מיטמאה היא - חפצים לקבלת
העיקר  שבטל מפני מידרס מיטמאה אינה קיבול כלי מתורת
דבר  אבל ו. הלכה כ"א בפרק שנתבאר כמו הטפילה, בטלה
התורה  מן מידרס מיטמא ישיבה או לשכיבה המיוחד
בשאר  גם מיטמא כך ומתוך במידה, בא הוא אם אפילו
מט, בנידה האמור להכלל בהתאם סופרים, מדברי טומאות

מת". מטמא מידרס המטמא "כל א:

.·:Ô‰ ˙B·¯Ú LÏL‰ÚLz „ÚÂ ÔÈbÏ ÈMÓ ‰·¯Ú »¬≈≈¬≈»ƒ¿≈Àƒ¿«ƒ¿»
‰‡ÓË - ‰ÓÏL ;Ò¯„Ó ‰‡ÓË - ‰˜cÒpL ÔÈa«̃ƒ∆ƒ¿¿»¿≈»ƒ¿»¿≈»¿≈»

˙Ó ‡ÓË9.ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ‰cn· ‰‡a‰Â ; ¿≈≈¿«»»«ƒ»¿»ƒ¿

מידרס.9) לטומאת חוץ טומאות שאר וכן

.‚:Ô‰ ˙BÏ‚Ú LÏL‰¯„˙˜k ‰ÈeOÚ‰10‰‡ÓË - »¬»≈»¬»¿»∆¿»¿≈»
Ò¯„Ó11‰hÓk ;12ÌÈ·‡ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -13 ƒ¿»¿ƒ»¿≈»¿≈≈¿∆¬»ƒ

ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -14. ¿»ƒ¿

צדדים.10) משלושה ומוקף כרחבו שארכו כיסא בתבנית
עליה.11) לשבת שכזו 12)עשוייה עגלה וצרה. ארוכה

אומרים  אדם עליה יושב ואם משאות בה להוביל תשמישה
מלאכתנו. ונעשה עמוד בה 13)לו: להוליך העשוייה

גדולות. לאורך 14)אבנים מונחים עצים הם שוליה
לשבת  אפשר ואי גדול ריווח וביניהם ולרחבה העגלה

עליה.

.„ÔÈÒÈ¯z ‰LÏL15:Ô‰ÛeÙk‰ ÒÈ¯z16‡ÓË - ¿»¿ƒƒ≈¿ƒ«»»≈
Ò¯„Ó17ÔBtÓ˜a Ba ÔÈ˜ÁOnLÂ ;18;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ƒ¿»¿∆¿«¬ƒ¿«¿»≈¿≈≈

ÌÈi·¯Ú‰ ˙ˆÈ„Â19‡È‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆ƒ
‰¯eˆÏ ‰ÈeOÚ20ÏÎÂ ,Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡Â „·Ïa ¬»¿»ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿≈»»¿»

Ïk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»≈¿«≈À¿»»
.¯wÚƒ»

לוחמים.15) של מקיף 16)מגינים והוא מרזב בתבנית
האוייב. חיצי מפני ומגן צדדים משלושה הגוף את

הקרב.17) בשדה בו שוכבים שהחיילים בשדה 18)מפני
ואין  לוחמים של מתריס וקטן ישר והוא הקרב משחקי

וישיבה. לשכיבה בו שמשמש 19)משתמשים קטן תריס
ילדים. לשחוק בה.20)רק להתגדר
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.‰¯BÚ ÏL ÔÈÒea¯z ‰LÏL21:Ô‰ÌÈ¯tÒ ÏL22- ¿»«¿ƒ∆≈∆«»ƒ
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ÂÈÏÚ ÔÈÏÎB‡LÂ ;Ò¯„Ó ‡ÓË23; »≈ƒ¿»¿∆¿ƒ»»»≈¿≈≈

ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈ˙Èf‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÌÈÁËBMLÂ¿∆¿ƒ»»∆«≈ƒ»ƒ¿¿ƒ
Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L24. ∆≈ƒ¿«¿≈»»

שערותיו.21) ניטלו שלא פשוט עור שמושיבים 22)כלי
המסתפרים. את שאומרים 23)עליו מפני מידרס לא אבל

עליו. לאכול היינו מלאכתנו, ונעשה עמוד עליו: ליושב
בלבד.24) אדם משמשי משמש והוא

.Â˙B‡ÒÈÒa ‰LÏL25:Ô‰‰hn‰ ÈÙlL26ÈÙlLÂ27 ¿»¿ƒ»≈∆ƒ¿≈«ƒ»¿∆ƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBq‰28ÔÁÏL ÏL ;Ò¯„Ó ‡ÓË -29‡ÓË ‡ÓË - «¿ƒ»≈ƒ¿»∆À¿»»≈¿≈

Ïc‚Ó ÏLÂ ;˙Ó30˙ˆ˜Ó ‡e‰L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ≈¿∆ƒ¿»»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿»
Ïc‚Ó31.ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙¯eˆÂ ƒ¿»¿»««»»

שהוא.25) מה עליהם להעמיד המשמשים כלים
שלא 26) כדי עליו, רגליו מעמיד המיטה מן שהיורד

הקרה. הריצפה או הקרקע על לו 27)לעמוד המשמש
לרגליו. אלה 28)הדום לשני קרא למה לי נתברר לא

ובמשנה 29)"בסיס". דלופקי" "של כתוב במשנתנו
שולחן  "הוא שדלופקי רבינו מפרש א כ"ב, פרק כלים
ולכלי  היין לכלי מקומות ובו ארוך והוא לשתייה מוכן
[בירושלמי  כזה. לשולחן התכוון כאן שגם ונראה הפירות".
היא  למה "דולפקי לעזר: רבי אמר ב הלכה י"ז פרק שבת
(שלו) דידיה בסיס עליה, אוכל שהשמש מפני טמאה?
משמע, עליה". עומד שהשמש מפני טמאה? למה
משמש  והוא הדולפקי ליד יושבים אינם שהמסובים
מגישם  שהשמש ומשקין והאוכלין הכלים עליו להעמיד
טומאה  מקבל הוא למה לעזר רבי שאל ולפיכך למסובים,
אוכל  שהשמש מפני והשיב בלבד? כלים משמש הוא הלא
השמש  הלא מידרס, טומאת מקבל הבסיס אין ולמה עליו.
האדם  דריסת לשם נעשה לא שהבסיס מפני עליו? עומד
מן  כחלק טומאות שאר מקבל הוא כן פי על ואף עליו,

כמגדל,30)הדולפקי. עשוי גדול ארון עליו שמעמידים
סאה. ארבעים מקבל המגדל 31)והוא מן חלק הוא

טומאה. מקבל שאינו

.Ê:Ô‰ ˙BhÓ LÏL‰‡ÓË - ‰·ÈÎLÏ ‰ÈeOÚ‰ »ƒ≈»¬»ƒ¿ƒ»¿≈»
‰‡ÓË - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk da ÔÈ˙BpL ÌÈ‚bÊ ÏLÂ ;Ò¯„Óƒ¿»¿∆«»ƒ∆¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈»
˙BÎ·q‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯ÒnL ÔÈ‚¯Ò ÏLÂ ;˙Ó ˙‡ÓËÀ¿«≈¿∆»»ƒ∆¿»¿ƒ»∆»∆«¿»
.Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿≈»»

.Á˙BÏtLÓ LÏL32:Ô‰Ò¯„Ó ‰‡ÓË - Ï·Ê ÏL33; »«¿≈≈∆∆∆¿≈»ƒ¿»
Ô·z ÏL34ÌÈlÓb ÏL ıÏÁt‰Â ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -35 ∆∆∆¿≈»¿≈≈¿«À¿»∆¿«ƒ

¯˙BÈa ÌÈL˜ BlL ÌÈÏ·Á‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -36 »ƒ¿¿ƒ∆«¬»ƒ∆»ƒ¿≈
Ba ‡ˆBiÎÂ Ô·z Ïa˜Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ÌÈ·ÚÂ37‡ˆÓÂ , ¿»ƒ¿≈»¿«≈∆∆¿«≈¿ƒ¿»

.„·Ïa ÌÈÏ·Á ‡l‡ ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿«

תבן.32) או זבל בהם שמוליכים גדולים מפני 33)סלים
עליו. יושב והנהג מלמעלה חלקי כיסוי לה שיש

התבן.34) על יושב והנהג מלמעלה רשת 35)פתוחה
מכמוציא  יותר רחבים הסריגה וניקבי עבים מחבלים עשוייה

עליו.36)רימון. לשבת אפשר ולכן 37)ואי לו, והדומה
לקבלה. ראוי אינו שהרי טומאות שאר מקבל אינו

.ËÔÈˆtÓ ‰LÏL38:Ô‰‡ÓË - ‰·ÈLÈÏ ÈeOÚ‰ ¿»«»ƒ≈∆»ƒƒ»»≈
Ò¯„Ó39ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈÚaˆ ÏLÂ ;40- ƒ¿»¿∆«»ƒ∆«ƒƒ∆«≈ƒ

˙Ó ‡ÓË ‡ÓË41ÌÈ·Ú ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ˙Bzb ÏLÂ ; »≈¿≈≈¿∆ƒ∆¿ƒ»»¬»ƒ
ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - Ba ÔÈtÁÓe¿«ƒ»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈

Ì„‡42. »»

(ויקרא 39)מחצלאות.38) הכתוב מן למדו ב פד, בשבת
שמפץ  יטמא", הזב עליו ישכב אשר המשכב "כל ד): טו,
ומתוך  עץ. כלי מפשוטי שהוא פי על אף מידרס מיטמא
הכלל: מן טומאות, בשאר גם מיטמא - מידרס שמיטמא

מת. טמא מיטמא מידרס המטמא אותם 40)שכל וכורכים
כלי 41)בו. כפשוטי נידון אינו לקבלה עשוי שהוא מפני

מידרס. מיטמא אינו לישיבה נעשה שלא ומפני עץ,
את 42) משמשים שאינם עץ, כלי שפשוטי נתבאר, וכבר

בלבד  מלאכה בשעת ורק חפציו או כליו אלא עצמו האדם
טומאה. מקבלים אינם -

.È˙B˙ÓÁ LÏL43ÔÈÏÓ¯ez ‰LÏLe Ô‰44:Ô‰ »¬»≈¿»¿»ƒ≈
?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË - ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó‰«¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿»¿«»ƒ»
ÔÈ‡LÂ .‰MÓÁ - ÏÈÓ¯ez‰Â ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ˙ÓÁ‰«≈∆«¿»»«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»¿∆≈»
‚c‰ ˙B¯BÚ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ÌÈ‡ÓË - ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿∆«»

ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -45. »ƒ¿

הרועים.44)נודות.43) למע 45)ילקוט לה נתבאר
כלל. מיטמא אינו שבים חיים בעלי שעור ג, הלכה א בפרק

.‡È:Ô‰ ˙B¯BÚ ‰LÏLÁÈËLÏ ÈeOÚ‰46‡ÓË - ¿»≈∆»¿»ƒ«»≈
ÌÈÏk CÈ¯Î˙Ï ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó47;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ≈ƒ»≈¿≈≈

˙BÚeˆ¯ ÏLÂ48ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÔÈÏcÒ ÏLÂ ¿∆¿¿∆«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ
.ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ

עליו.46) ויושבים הקרקע על אותו לכרוך 47)שפורסים
כלים. חתכו 48)בו ולא לרצועות שייחדו עור פירוש,

פעמים, כמה כבר ונתבאר מלאכתו נגמרה לא כן ואם עדיין,
אבל  טומאה, מקבל אינו מלאכתו נגמרה שלא שדבר
טומאת  בהלכות (רבינו טומאה מקבלות חתוכות רצועות

ו). הלכה י"ג פרק צרעת

.·È:Ô‰ ÔÈÈ„Ò ‰LÏL‡ÓË - ‰·ÈÎLÏ ÈeOÚ‰ ¿»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿ƒ»»≈
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ˙Î¯ÙÏ ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó49ÏLÂ ; ƒ¿»¿∆»¿»…∆»≈¿≈≈¿∆

Ì˜B¯‰ epnÓ „nÏ˙iL È„k B˙B‡ ÔÈOBÚL ,˙B¯eˆ50 ∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ∆»≈
.Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

עליו 49) יש בו ומתחמם בשוליו מתעטף שהשמש מפני
ב). יד, (ביצה בגד הסדין 50)תורת על שונות צורות עשו

כמותן. ירקום שהרוקם כדי

.‚È:Ô‰ ˙BÁtËÓ LÏLÌÈ„È ÏL51Ò¯„Ó ‰‡ÓË -52; »ƒ¿»≈∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË - ÌÈ¯ÙÒ ÏLÂ53˙n‰ ÈÎÈ¯Îz ÏLÂ ; ¿∆¿»ƒ¿≈»¿≈≈¿∆«¿ƒ≈«≈

ÈÂÏ Èa ÈÏ· ÏLÂ54ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ¿∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»
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הידיים.51) את בה פרק 52)שמנגבים כלאיים בירושלמי
עליה. וישן הכסת על שנותנה מפני מפרש: ב הלכה ט

תוך 53) כמין אותה שעושה "מפני אמרו: שם בירושלמי
בה". ומתחמם בחיקו המנגנים 54)ונותנה שהלוויים

אחרים. ניגון וכלי נבליהם בהן מכסים המקדש בבית

.„È„i‰ Ba ÔÈÒÈÎnL ,„È BÓk ÈeOÚ‰ ¯BÚ∆»¿»∆«¿ƒƒ«»
‡¯˜p‰ ‡e‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰pv‰ ÈtÓ ˙BÚaˆ‡‰Â¿»∆¿»ƒ¿≈«ƒ»¿«≈»∆«ƒ¿»

:Ô‰ ÔÈÈÏ˜¯t ‰LÏLe .ÔÈÈÏ˜¯t‰iÁ È„iˆ ÏL «¿¿ƒƒ¿»«¿¿ƒƒ≈∆«»≈«»
ÛBÚÂ55ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Ó ‡ÓË -56ÏLÂ ; »»≈ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»¿∆
ÌÈ·bÁ57;ÌÈ·‚Á‰ Ba ÔÈ˙BpL ,˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - «»ƒ»≈¿≈≈∆¿ƒ«¬»ƒ

ÌÈˆi˜ ÏLÂ58,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ˙B¯t ÔÈˆi˜Ó BaL , ¿∆«»ƒ∆¿«¿ƒ≈»ƒ¿
Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ59. ¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

מלומדים 55) וחזקים גדולים בעופות משתמשים הציידים
לובשים  לצייד יוצאים וכשהם קטנות, וחיות עופות לצוד
לפקודתו  הנשמע העוף את עליו ומעמידים היד על פרקלין
הפרקלין  האות. את לו נותן כשבעליו חיים בעלי אחר ורודף
ציפורני  שריטות מפני הצייד של ידו על ומגן ורחב חזק הוא

מעל 56)העוף. העוף את מוריד הוא לנוח רוצה כשהצייד
שלא  וכדי עץ, על גבו ומשעין הפרקלין את פושט ידו,
העץ. ובין ביניהם הפרקלין את משים הוא בגדיו את ילכלך

חגבים.57) בהם לחים.58)שתופסים פירות מלקטי
צורך 59) זה ואין בלבד הלכלוך מפני להגן הוא תשמישם

ב). הלכה ז פרק למעלה (ראה עצמו האדם גוף

.ÂË:Ô‰ ˙BÎ·Ò LÏL‰cÏÈ ÏL60Ò¯„Ó ‰‡ÓË -61; »¿»≈∆«¿»¿≈»ƒ¿»
‰˜Ê ÏLÂ62˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -63˜ÁOÏ ÔÈOBÚLÂ ; ¿∆¿≈»¿≈»¿≈≈¿∆ƒ¿«≈

Ï da¯ÎL È˙BL64dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - »¿≈≈»¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

ראשה.60) את בה מכסה צעירה שאשה סבכה
עליה.61) ויושבת מסירתה היא דרכן 62)לפעמים אין

הסבכות. ובגדיו.63)להוריד אדם תכשיטי נשים 64)ככל
האורחים. לפני ומשחקות למסבאות באות צנועות בלתי
מאוד  רחבות שנקביהן מיוחדות סבכות לובשות אלו נשים

כלי. תורת עליהן אין ולפיכך דרכן, בולטות והשערות

.ÊË:Ô‰ ÔÈÏcÒ ‰LÏLÏL ;Ò¯„Ó ‡ÓË - Ì„‡ ÏL ¿»«¿»ƒ≈∆»»»≈ƒ¿»∆
‰Ó‰a ÏL ˙BÎzÓ65˙Ó ‡ÓË ‡ÓË -66ÌÚL ÏL ;67 «»∆¿≈»»≈¿≈≈∆««

‰¯ÈÙˆ ÏLÂ68ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -69Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿∆¿ƒ»»ƒ¿¿»∆»»»
Èe‡¯ ‡e‰L B‡ ,·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿∆¿»∆»
‡e‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‡l‡ [CÎÏ] ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»¿»∆»ƒ¿»»«∆∆¬≈
LnLÓe ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‰OÚ ;Ò¯„n‰ ÔÓ ¯B‰Ë»ƒ«ƒ¿»«¬»ƒ¿»»«∆∆¿«≈
‡nË˙Ó - „È„¯‰Â ˙Èlh‰ ÔB‚k ,‰·ÈLÈ‰ ˙‡ dnÚƒ»∆«¿ƒ»¿««ƒ¿»¿ƒƒ¿«≈
LÈÂ ;˙Óa ‡nË˙Ó - Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ .Ò¯„Óa¿ƒ¿»¿»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈¿≈
.e¯‡aL BÓk ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ˙Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆≈«¿
˙B·‡ ¯‡La ‡nË˙Ó - ˙Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿«≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»¬
,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ˙B·‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰«À¿≈»∆»≈∆ƒ¿≈∆

ÔÈ˜LÓa ÔÈ‡nË˙Óe70. ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

פרסות 65) על ברזל סנדלי מנעילים למלחמה היוצאים

בדבר:66)סוסיהם. טעמים שלושה נאמרו א נט, בשבת
בהם  החיילים שותים מצויים, כלים כשאין במלחמה, א.

ורץ מי  רגליו על הסנדלים את שם הוא בורח כשהאדם ב. ם;
את  לסוך שמן בו נותנים החיילים ג. והברקנים; הקוצים על

רך.67)גופם. עץ לולבי 68)מין מפרשים ויש גמי. מין
-69)דקל. בהמה וכלי בהמה, של בסנדלים המדובר

ראויים  אינם אלה וסנדלים טומאה. מקבלים אינם
למעלה. האמורים ראשון 70)לתשמישים שהם פי על אף

ב). הלכה הטומאות אבות מהלכות ז פרק (ראה לטומאה

.ÊÈ:Ô‰ ˙Bt˜ LÏL‰‰e‰Ó71‰‡È¯a‰ ÏÚ d‡ÏhL72 »À≈¿»∆¿»»««¿ƒ»
‰‡È¯a‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -73‰ÏB„b‰ ÏÚ ‰pË˜ ;74- ¿ƒ«««¿ƒ»¿«»««¿»

˙BÂL eÈ‰ ;‰ÏB„b‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰75¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ¿ƒ«««¿»»»¿ƒ««
‡L ?‰È¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ „ˆÈk .˙ÈÓÈt‰‰·w Ì76 «¿ƒƒ≈«¿ƒ«¬∆»∆ƒƒ¿»
˙B¯B‰Ë Ô‰ÈzL - ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa77. ¿ƒƒ¿≈∆¿

את 72)בלוייה.71) לה וחיבר קטן נקב היה בבריאה
כמוציא  הגדולה ניקבה כך ואחר הנקב, את וסגר המהוהה

תוקן. לא זה ונקב במהוהה 73)רימון טומאה נגעה ואם
משנה). (כסף שלימה שהיא פי על אף נטמאה, לא

מהוהות.74) או בריאות או 75)ושתיהן בריאות ושתיהן
הראשון.76)מהוהות. הקטן הנקב את שטלא אחר

טפילה 77) היא שהמהוהה מפני טומאה. מקבלות אינן
לפנימית. והחיצונה לגדולה הקטנה וכן לבריאה

.ÁÈ:Ô‰ ˙BÒ˜t ‰LÏLÔÈ¯ÈÙÈt‡‰78ÔÈÁÈpnL . ¿»ƒ¿»≈»∆ƒƒƒ∆«ƒƒ
Ò¯„Ó ‡ÓË - ÌÈ¯Ùq‰ ÂÈÏÚ79Ïea˜ ˙Èa Ba LiLÂ ; »»«¿»ƒ»≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ

‰ÂÚL80˙Ó ‡ÓË ‡ÓË -81‰˜ÏÁ ;82‰¯B‰Ë - «¬»»≈¿≈≈¬»»¿»
ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ83Èe‡¯ BÈ‡Â ƒ¿¿ƒ∆≈»»«¿ƒ¿≈»

Ò¯„ÓÏ84. ¿ƒ¿»

מונחים 78) וביניהם בצירים מחוברים עץ לוחות שני
ספרים  מניחים הלוחות גבי על הקלף. או הניירות
על  ויושב הקיפול את פותח הוא לכתוב רוצה וכשהסופר

ביניהם. המונח הקלף על וכותב הלוחות משום 79)שני
לישיבה. גם עשוי קטנים 80)שהוא בלוחות כאן המדובר

בו  להניח קיבול בית בהם יש ואם לישיבה. ראויים שאינם
(בתקופה  בחרט עליו ולכתוב הלוח על למרוח שעווה
ואפשר  שעווה גבי על בחרט לכתוב היו רגילים העתיקה
שנית). עליה ולכתוב השעווה על החרוט את להחליק היה

קיבול.81) כלי בו 82)ככל ואין שטוח הוא הלוח כלומר,
קיבול. פשוט.83)בית  קרש  בקטן 84)והוא המדובר

ישיבה. כדי בו שאין

ועּׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
וכו'.1) להם ושאין ותוך, אחוריים להם שיש הכלים יבאר

במשקין. מהן אחד שנטמא כיס, שבתוך כיס ודין

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2e‡ÓËpL Ïea˜ ˙Èa Ô‰Ï LiL »«≈ƒ∆≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈ˜LÓa Ô‰È¯BÁ‡3‰Óe¯˙Ï ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï -4‡ÏÂ , ¬≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»»ƒ¿»¿…

Ô‰È‚‡5˙ÙOa Ú˜BM‰ Úaˆ‡ ÌB˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ÈÊ‡ ‡ÏÂ »¿≈∆¿…»¿≈∆¿…¿∆¿««≈«ƒ¿«
ÈÏk‰6Ôlk e‡ÓË - ÈÏk‰ CBz ‡ÓË .7ÔÈ˜LÓ eÏÙ . «¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿À»»¿«¿ƒ

ÌÈÏk‰ Èpk ÏÚ ÔÈ‡ÓË8Ô‰ÈÊ‡ ÏÚ B‡ Ô‰È‚‡ ÏÚ B‡ ¿≈ƒ««≈«≈ƒ«»¿≈∆«»¿≈∆
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ÌÈÏk‰ ˙B„È ÏÚ B‡9Ô·bÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÏa˜Ó‰10Ô‰Â «¿«≈ƒ«¿«¿ƒ¬≈∆¿«¿»¿≈
ÔÈ¯B‰Ë11.e‡ÓË ‡Ï Blk ÈÏk‰ È¯BÁ‡ elÙ‡Â . ¿ƒ«¬ƒ¬≈«¿ƒÀ…ƒ¿¿

מ"'ו.2) פכ"ה הכלי.3)כלים באחורי נגעו טמאים משקין
ב 4) יז, [בפסחים מ"ט). (שם טמא תוכן גם לקודש אבל

מחמת  שנטמאו אמורים? דברים "במה יהודה: ר' אמר
נטמאו  אבל חכמים), מגזירת כלים (שמטמאים משקין
גבו, נטמא - תוכו נטמא התורה) מן (שמטמא שרץ מחמת

תוכו"]. נטמא - גבו הכלים.5)נטמא רגילים 6)שפתות
אצבע  בו להניח מקום הכלי, בשפת שקיעה לעשות היו

הקדירה. את נושא כשהאדם שנימנו 7)אגודל אלו כל
להם.8)למעלה. המחוברים הכלים  יד 9)בסיסי כגון

מחבת. במקום 10)של שעליהם המשקין יגעו שלא כדי
טומאה. בנוגעים 11)המקבל אלא משקין טומאת גזרו לא

והם  להם, הטפלים בחלקים בנגעו לא אבל הכלי, בגוף
קיבול  בית להם יש אם ואפילו הכלי, מן כמובדלים נידונים

בפירושו). (רבינו מיטמאים אינם

.·„Á‡12˜O‰ ÈÏk13ÔÈÙeˆ¯n‰Â ÔÈwO‰ ÔB‚k ,14B‡ , ∆»¿≈««¿««ƒ¿««¿ƒ
,ıÚ ÈÏk „Á‡Â ,˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ÔB‚k ,¯BÚ‰ ÈÏk¿≈»¿«»ƒ¿«¿»¿∆»¿≈≈

Ë Ì‡ ,˙BÏtLÓe ˙Bt˜ elÙ‡ÔÈ˜LÓa Ô‰È¯BÁ‡ e‡Ó ¬ƒÀ«¿≈ƒƒ¿¿¬≈∆¿«¿ƒ
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï -15. …ƒ¿»»

סחורות.14)שם.13)בין.12) לאריזת גדולים שקים
והגב 15) גב, נעשה התוך ונמצא להפוך, אפשר אלה כלים

לחלק  אין שבהם לומר תטעה שלא רבינו, ומלמדנו תוך.
תוכם. נטמא גבם נטמא אם ולכן ותוך, גב בין

.‚ÈËeLt16ÛËL ÈÏk17Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L18ÔB‚k , ¿≈¿≈∆∆∆≈¿ƒ¿ƒ¿»¿
‡Ï·ËÂ ÔÁÏM‰19ÔÙc dÏ ÔÈ‡L20ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , «À¿»¿«¿»∆≈»…∆ƒ¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó21Ô‰È¯BÁ‡ e‡ÓË Ì‡ , ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«»ƒƒ¿¿¬≈∆
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa22ÛËL ÈÏk ÈËeLt Ï·‡ . ¿«¿ƒ…ƒ¿»»¬»¿≈¿≈∆∆

ÂÈÏÚ ÌÈLiL ¯BÚ‰Â ‰hn‰ ÔB‚k ,Ò¯„ÓÏ ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ»¿»∆¿≈ƒ»»
CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â23‡l‡ , ¿«ƒ≈¿«≈»∆≈»∆¬«ƒ»∆»

‡ÓË - Ô‰È¯BÁ‡Ó B‡ ÔÎBzÓ Ô‰a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÔÈa≈∆»¿«¿ƒ»∆ƒ»≈¬≈∆ƒ¿»
Blk ÈÏk‰24˙BcÓ ÔÎÂ .25ÔÓLÂ ÔÈÈ26‡ÓBÊÂ , «¿ƒÀ¿≈ƒ«ƒ»∆∆¿»
˙B¯ËÒÈÏ27,- ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ,Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓe ƒ¿¿¿«∆∆∆«¿»¿«∆∆∆«ƒ

CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï ÔÈ‡28ÏÚ ÔÈ˜LÓ ÏÙ Ì‡ ‡l‡ , ≈»∆¬«ƒ»∆»ƒ»««¿ƒ«
Ô˙ˆ˜Ó29ÓË -Ôlk e‡30.ÌÈ„‚a‰ BÓk , ƒ¿»»ƒ¿¿À»¿«¿»ƒ

מ"א.16) נקראים 17)שם במקווה טהרה להם שיש כלים
במים" "ושטף כא): ו, (ויקרא הכתוב מלשון שטף", "כלי
קיבול). בית להם שאין שטף כלי = שטף כלי (פשוטי
ראוי  בין הבדל אין מתכת בכלי אבל עץ, בכלי המדובר
אינו  רבינו בלשון שטף כלי [סתם ראוי. לא לבין למדרס

מתכות]. כלי עליהם.18)כולל לשכב או לשבת
עליה.19) ואוכלים הקרקע על אותה ששוטחים עור או מעץ

ה"ו)]. פכ"ז למעלה (ראה "והדלפקי" אמרו [במשנה
שהרי 20) פשוט, כלי אינה מסגרת לה כשיש מסגרת.

לקבלה. ה"י.21)ראוייה פ"א למעלה הצד 22)ראה
נקרא  - עליו לאכול נוח שיהיה כדי במעצד שהוחלק העליון

השני. מהצד היינו ו"אחוריו" בין 23)"תוך", הבדל אין

לתוכם. א.24)אחוריהם לח, מ"ג.25)בכורות שם
את 26) בהן ושואבים ושמן, יין בהם שמודדים כלים

משני  בהם נדבק הסמיך והמשקה החבית, מן המשקין
שאיבה. אגב בכלים 27)הצדדים ליסטרא. וזומא במשנה:

כף  כעין עשוי האחד שראשו כלי רבינו: מפרש מ"ב, פי"ג
וראשו  האש, על לצלותו בשר עליו ומניחים מנוקבת, גדולה
בבשר  אותו ותוחבים שיניים, שלוש בעל כמזלג עשוי השני

אגב 28)הנצלה. בשוה צידיהם שני מתלכלכים המידות
(הרא"ש  טומאה לענין ביניהם לחלק אין ולפיכך מלאכתם,
בה  להשתמש אפשר ליסטרא, וזומא למשנתנו). בפירושו

ו  צידיה, ומשני ראשיה בית משני להן יש משמרת וכן מסננת
שם). (ר"ש בו משתמש ולפעמים מאחוריהן, קטן קיבול
כלפי  קצת כפופים ששוליהן מבאר, ישראל' [ב'תפארת
המסננת  את כשמניחים נקביהם יסתתמו שלא כדי מעלה,

מנוקב]. שאינו שהוא.29)בכלי מקום מפני 30)בכל
וזה  עיקר זה אומרים אנו אין שוה, תשמישם הצדדים ששני
כגוף  הכל דנים אלא כאחוריים, דינו יהיה והטפל טפל,
בתרא  בבא כלים, מתוספתא הקשה [במשנהֿלמלך אחד.
אולם  הכף, נטמא לא המזלג נטמא שאם האומרת פ"ג,
מאיר  ר' דעת לפי שנאמרה משמע, התוספתא מלשון
שם]. ראה ותוך. אחוריים לה יש ליסטרא שזומא במשנתנו,

.„Úc¯n‰31„ÓÏn‰Â32.CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï LÈ - ««¿≈«¿««¿»≈»∆¬«ƒ»
¯eÁ¯Á‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ?„ˆÈk33ÔÓ ‡ÓË ‡Ï - ≈«»¿«¿ƒ«««¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ‡l‡ ¯eÁ¯ÁÏ CeÓq‰ ıÚ‰34,„·Ïa »≈«»««¿∆»ƒ¿»¿»ƒƒ¿«
Ô·¯c‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ıÚ‰ ¯‡Le¿»»≈»¿≈ƒ»¿«¿ƒ««»¿»
.Ô·¯cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï -…ƒ¿»∆»«¿»»¿»ƒ«¿ƒ«»¿»
ÈÏÎk ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡Ï ıeÁÂ ‰Ú·LÏ ıeÁ eÏÙ»¿¿ƒ¿»¿¿«¿»»¬≈∆ƒ¿ƒ
‡l‡ e‡ÓË ‡ÏÂ ,ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL Ïeaƒ̃∆»¿«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¿∆»

ıeÁÏÂ BÚbÓ ÌB˜nÓ35. ƒ¿«»¿«

מ"ב.31) לכוון 32)שם הבהמה צואר על שנותנים
הוא  שמרדע רבינו כתב כב, הלכה יג בפרק [למעלה הילוכה

וצ"ע]. האחד 33)מלמד, שלראשו ארוך, עץ הוא המרדע
במחרישה, שנדבק העפר את בו לנער רחב ברזל מחובר
נקרא  זה ברזל החרישה. את המעכבים שרשים בו ולחתוך
מחובר  השני ולראשו הכ"ב), פי"א למעלה (ראה חרחור

"דרבן". ונקרא קטן, יותר חכמים 34)ברזל שיערו
מלאכתו. לצורך כזה לשיעור זקוק חלקי 35)שהחרחור

יותר  המרוחקים הטומאה נגיעת מקום צידי משני העץ
הדרבן. מן וארבעה החרחור מן טפחים משבעה

.‰ÒÈk36- ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÒÈk CB˙aL ƒ∆¿ƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿«¿ƒ
B¯·Á ‡ÓË ‡Ï37?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .38eÈ‰Lk …ƒ¿»¬≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

Û„BÚ ÔBˆÈÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÂL Ô‰È˙B˙ÙO39 ƒ¿≈∆»ƒ¬»ƒ»»«ƒ≈
ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË - ÈÓÈt‰ ‡ÓËÂ40- ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË , ¿ƒ¿»«¿ƒƒƒ¿»«ƒƒ¿»«ƒ

ÈÓÈt‰ ‡ÓË ‡Ï41Ì‡ ,Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,ı¯M·e . …ƒ¿»«¿ƒƒ«∆∆≈»≈»ƒ
‡Ï - Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓË42.B¯·Á ‡ÓË ƒ¿»∆»≈∆…ƒ¿»¬≈

מ"ב.36) כו פרק והטעם,37)שם מחוברים. הם אפילו
השני. של כגבו נידון זה כיס של שתוכו מפני

ה"א.38) פ"ד בתרא בבא כלים, בולט 39)תוספתא
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כתוך, הפנימי נידון זה במקרה הפנימי. משפת למעלה
כאחוריים. גבו.40)והחיצון נטמא - תוכו נטמא כדין

תוכו.41) נטמא לא - גבו נטמא משקין, שבטומאת
בתוספתא 42) (משנהֿלמלך). "לא" התיבה: את למחוק

אחד  נטמא אם פירוש, שווים", שניהם בשרץ "אבל כתוב:
היא  שרץ שטומאת מפני והטעם, השני. גם נטמא - מהם
שנתבאר  כמו ואחוריים, תוך בין חילקו לא התורה מן

א. בהלכה למעלה

.Â˜˜BÁ‰43Ú·¯44„Á‡ ıÚa Ú·¯ ÈˆÁÂ45‡ÓËÂ «≈…««¬ƒ…«¿≈∆»¿ƒ¿»
ÈM‰ ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡46‡ ,Èt ÏÚ Û ∆»≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»«≈ƒ««ƒ

CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ ?„ˆÈk .„Á‡ ıÚ Ô‰L∆≈≈∆»≈«»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿
ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ ÈˆÁÂ ,ÔÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ - Ú·¯‰»…«»…««¬»¿≈ƒ«¬ƒ»…««¬»
Ú·¯‰ ÈˆÁ - BÎBzÓ Ú·¯‰ ÈˆÁa eÚ‚ ;ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿«¬ƒ»…«ƒ¬ƒ»…«
‡e‰LÎe .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ ,ÌÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Â«¬»¿≈ƒ»…««¬»¿ƒ¿∆

Ïk‰ ˙‡ ÏÈaËÓ - ÏÈaËÓ47B‡ Ú·¯‰ È¯BÁ‡ e‡ÓË . «¿ƒ«¿ƒ∆«…ƒ¿¿¬≈»…«
ÈÏk‰ È¯BÁ‡ È¯‰ - ÔÈ˜LÓa Ú·¯‰ ÈˆÁ È¯BÁ‡48 ¬≈¬ƒ»…«¿«¿ƒ¬≈¬≈«¿ƒ

ÌÈ¯BÁ‡‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L ,‡ÓË49. »≈∆≈¿ƒ∆»¬«ƒ

מ"ד.43) כה פרק לוג.44)שם = הקב רביעית
בשני.45) רובע וחצי האחד, בראשו שהם 46)רובע מפני

השני  ואין לו, מיוחד תשמיש מהם אחד ולכל כלים, כשני
עמו. לפי 47)משמש נטמא, שלא החלק אותו אפילו

השלמות  ראה בפירושו. (רבינו אחד" גוף "עצם שהוא
ג). הכלי.48)להלכה כל  אחורי לענין 49)פירוש,

ידי  על כשנטמאו אבל עצמם, מחמת להם הבאה טומאה
עצמו. התוך מטומאת יותר מתפשטת טומאתם אין - התוך

.ÊÒBÓe˜Ó˜50z¯Ó ‰È‰Â ÔÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡ eÈ‰L- ÁÈ À¿∆»¬»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ«
eÚ‚Â BÎBzÓ ÔÈ˜LÓ e‡ˆÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»¿«¿ƒƒ¿»¿
BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ ‡l‡ ,BÎB˙Ï e¯ÊÁÂ ÂÈ¯BÁ‡a«¬»¿»¿¿∆»¬≈««¿ƒ∆¿

‰Óe¯˙Ï ÔÈ¯B‰Ë51. ¿ƒƒ¿»

מ"ח.50) ותוך 51)שם אחוריים שאין לקודש, לא אבל
א. בהלכה למעלה שביארנו כמו לקודש,

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zF`ewn zFkld
zF̀ewnzFkld-dxdhxtq

¦§¦§¨
¦§¦§̈

ÈÓa ‡ÓË Ïk ÏaËiL .‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ∆ƒ¿…»»≈¿≈
.¯‰ËÈ Ck ¯Á‡Â ‰Â˜Óƒ¿∆¿««»ƒ¿«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
טהרה 1) להם אין כלים, בין אדם בין הטמאים, שכל יבאר

חייבי  זמן במקווה. טהרה להם שאין הכלים במקווה. אלא
כוונה  צריך אם בבגדיהם. טבלו ואם אימתי, טבילות
באדם  החוצץ דבר מים. לביאת ראוי צריכים ואם לטבילה

וכלים.

.‡ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk2e‡ÓËpL ÔÈa , »«¿≈ƒ≈»»≈≈ƒ≈∆ƒ¿¿
ÏL ‰‡ÓËa e‡ÓËpL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»∆»≈∆ƒ¿¿¿À¿»∆

Ô‰È¯·c3ÌÈÓa ‰ÏÈ·Ëa ‡l‡ ‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ - ƒ¿≈∆≈»∆»√»∆»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
Ú˜¯wa ÔÈÂ˜p‰4. «ƒ¿ƒ««¿«

כלל.2) טהרה להם שאין אוכלין חכמים.3)להוציא דברי
ויתבאר 4) ה"א. ט, פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת

הבאות. בהלכות

.·ÒeaÎÂ ¯Oa ˙ˆÈÁ¯ ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»¿ƒ«»»¿ƒ
‰ Ïk ˙ÏÈ·Ë ‡l‡ BÈ‡ - ‰‡Óh‰ ÔÓ ÌÈ„‚aÛeb ¿»ƒƒ«À¿»≈∆»¿ƒ«»«
ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :·Êa ¯Ó‡pL ‰ÊÂ .‰Â˜Óa5- ¿ƒ¿∆¿∆∆∆¡«¿»¿»»…»««»ƒ

BÙeb Ïk ÏaËiL ,¯ÓBÏk6¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿«∆ƒ¿…»¿«ƒƒ¿»
‰pËw‰ Úaˆ‡ L‡¯Ó ıeÁ Blk Ï·Ë Ì‡L ,ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ∆ƒ»«À≈…∆¿««¿«»
ÏÚ Û‡ ,‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿À¿»¿»«¿»ƒ»≈∆««

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ Ô‰L Èt7‡·eÈ ÌÈna :¯Ó‡ È¯‰ , ƒ∆≈ƒƒ«¿»¬≈∆¡«««ƒ»
·‡ ÔÈa - ¯‰ËÂ ·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÂ8ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÏ ¿»≈«»∆∆¿»≈ƒ¿«»¿»«¿≈ƒ

e‡B·iL9ÌÈna10. ∆»««ƒ

מטהרת.5) ידיים ששטיפת לכאורה חלקי 6)ומשמע
ה"י). לקמן (ראה לעיניים הנראים תלמיד 7)הגוף ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו רבו, ֿ 8)מפי משלוש אחת

נאמרו  אם ופירושה: בהן, נדרשת שהתורה המידות עשרה
הענינים  לכל מזה ללמוד יש אחד, בענין דינים פרטי בתורה

כך. דיניהם שיהיה גופם.9)הדומים הסמיכו 10)כל
הכתוב. על זה דין חכמים

.‚,‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈ - e‡ÓËpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆
Ò¯Á ÈÏkÓ ıeÁ11˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe12ıtn‰ ÔÎÂ13ÈÏk . ƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ¿≈««»¿ƒ

‡l‡ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,e¯aL˙ B˙‡Â :Ba ¯Ó‡ - Ò¯Á∆∆∆¡«¿…ƒ¿…¿≈»√»∆»
Ú˜¯wa B¯aÁ elÙ‡ .‰¯È·L14,¯ÓÒÓa BÚ·˜ elÙ‡Â , ¿ƒ»¬ƒƒ¿««¿««¬ƒ¿»¿«¿≈

ÏÓ elÙ‡Â‰È‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ - ÒÈÒÙ‚ B‡ „ÈÒ e‰‡ «¬ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¬≈¿∆»»
Ìe‡OÚ Ò¯Á ÈÏÎk - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe .¯·MiL „Ú15 «∆ƒ»≈¿≈¿ƒƒ¿≈∆∆¬»

‰Ê ¯·„a16. ¿»»∆

א.11) פד, צרידה 12)שבת איש יועזר בן יוסי ב: יד, שם
כלי  ועל . . . טומאה גזרו ירושלים איש יוחנן בן ויוסי
– במקוה טהרה להם שאין אמרו שם ב טו, ובדף זכוכית.

חרס. כלי ב.13)כמו פד, שם תוספתא,14)מחצלת.
ה"ט. פ"ו בבאֿקמא "הואיל 15)כלים ב: טו, שבת

רבנן  שווינהו החול, מן זכוכית) כלי (של ברייתם ותחילת
חרס". ככלי חכמינו) אותם טהרה 16)(עשו לענין וכן

קבלת  להוציא התכוון זה" "בדבר שאמר ומה במקווה,
כשנגעה  אלא מטמא אינו חרס שכלי מגביהם, טומאה
(צידו  מגבו רק מיטמא זכוכית וכלי באווירו, טומאה
א) (טז, שם ובגמרא ה"ה. פט"ו כלים הל' ראה החיצון).
כמו  היתוך ידי על תקנה להם יש שכשנשתברו מפני נימקו:

זה. בענין מתכת לכלי דינם חכמים השוו מתכת, כלי

.„ıtn‰17Ïk ¯‡L ÌÈÏa˜Ó‰ ÌÈÏk‰ ÏÏÎa BÈ‡ ««»≈ƒ¿««≈ƒ«¿«¿ƒ¿»»
˙B‡Óh‰18ÈÏk ÏÏkÓ BÈ‡ ,Ïea˜ ÈÏk BÈ‡L ÈÙÏ . «À¿¿ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿«¿≈

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ıÚ19,·kLÓÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â . ≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
„·Ïa Ò¯„Ó ˙‡ÓËÏ ‰a¯˙20‰¯Bz ÔÈc21ÔÂÈÎÂ . ƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»ƒ¿«ƒ»¿≈»

‰a¯˙Â Le¯Ùa ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡L22,‰‡ÓËÏ ∆≈À¿»¿»√»¿≈¿ƒ¿«»¿À¿»
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‰Â˜Óa ¯‰Ë˙Ó ÔÈ‡L ;‰Â˜Óa ¯‰ËÏ ‰a¯˙È ‡Ï…ƒ¿«∆¿«≈¿ƒ¿∆∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿∆
‰¯‰Ë ıtÓÏ ÔÈ‡Â .‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒ»¬ƒ«»¿≈¿«»»√»
‰ML ÏÚ ‰MMÓ ˙BÁt ¯‡MiL „Ú ,B˙ÚÈ¯˜ ‡l‡∆»¿ƒ»«∆ƒ»≈»ƒƒ»«ƒ»

ÌÈÁÙË23. ¿»ƒ

ב.17) פד, לקמן.18)שם כמבואר מידרס, מטומאת חוץ
(הושוו)19) שהוקשו מפני כ. לא, ובמדבר לב. יא, ויקרא

קיבול. בית לו שיש שם האמורים לשק עץ כלי
עליו 20) ישכב אשר המשכב "וכל כד): טו, (ויקרא שנאמר

ומושב. למשכב המיוחדים עץ כלי פשוטי לרבות יטמא"
המקובל 21) הכלל כפי חכמים, מגזירת טומאה מקבל אבל

כלים  הל' (ראה מת טמא מטמא מידרס המטמא כל בידינו:
ה"א). א 22)פכ"ג פד, בשבת למעלה. שהבאנו מהדרשה

אינו  במקווה טהרה לו שאין דבר שכל הכתוב, מן למדו -
אלא  הכתוב מיעט שלא שם וביארו מידרס, טומאת מקבל
שכל  חרס, כלי כגון טהרה, לו שיש דבר במינו שאין דבר
במינו  שיש מפץ אבל במקוה, ניטהר אינו מחרס העשוי דבר
מידרס  לטומאת נתרבה סלים, כגון במקוה, המתטהר דבר
שכל  ברור, יוצא כאן רבינו של [מלשונו המשכב". מ"וכל
נכללו  שלא מפני במקוה, טהרה להם אין עץ כלי פשוטי
הכתוב  מן מידרס לטומאת ונתרבו עץ", כלי "וכל בכתוב
במקוה. המיטהרים כלים במינם שיש מפני המשכב" "וכל
העשוי  מפץ ובין עץ כלי פשוטי בין ומחלק חולק, והראב"ד
כלי  שפשוטי ודעתו כלל, כלי שאינם אחרים, ועשבים מגמי
לטומאה  שנתרבו ומכיוון עץ", כלי "וכל באמור כלולים עץ
גמי  של מפץ אבל ענין, באותו הכתובה לטהרה גם נתרבו
אין  ולפיכך טומאה, לענין באמור נכלל לא כלל כלי שאינו
מפץ, ד"ה שם שבת 'תוספות' (ראה במקוה טהרה לו

כהראב"ד)]. כלים 23)שכתבו משנה, לטומאה. כשיעורו
מ"ז. פ"ו

.‰·f‰24ÔÈÚÓa ‡l‡ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡25¯Ó‡ È¯‰L , «»≈»√»∆»¿«¿»∆¬≈∆¡«
ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ ¯‡Le ‰·f‰ Ï·‡ .ÌÈiÁ ÌÈÓa :Ba¿«ƒ«ƒ¬»«»»¿»«¿≈ƒ≈

.‰Â˜Óa Û‡ ÔÈÏ·BË - ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆

מ"ח.24) פ"א ראויים 25)מקוואות מתוקים מים של
– חמים מעיינות וכן מרים או מלוחים אבל לשתייה,
חטאת, מי גבי הי"ב פ"ו אדומה פרה בהל' כמבואר פסולים

חיים". "מים כן גם בהם אמרה שהתורה

.Â˙BÏÈ·Ë È·iÁ Ïk26ÌBia Ô˙ÏÈ·Ë27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰ÏÈla Ô˙ÏÈ·hL ˙„ÏBÈÂ28e¯‡aL BÓk ,29ÔÈÚa ¿∆∆∆¿ƒ»»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿«

˙lÁzÓ ,Blk ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â Ï·BË È¯˜ ÏÚ·e .‰cƒ»««∆ƒ≈¿≈»«Àƒ¿ƒ«
‰ÏÈl‰30·¯Ú ˙BÙÏ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;31ÈÌÈna ıÁ¯ ««¿»∆∆¡«¿»»ƒ¿∆∆ƒ¿««»ƒ

·¯Ú‰ „Ú ‰ÏÈl‰ ˙lÁzÓ CÏB‰Â Ï·BhL ,„nÏÓ -¿«≈∆≈¿≈ƒ¿ƒ«««¿»«∆¡≈
LÓL32. ∆∆

ב.26) קכא, ואינם 27)שבת לטומאתם, האחרון ביום
שלאחריו. ליום שייך שהלילה אע"פ שלפניו בלילה רשאים
הטומאה, יום גמר עד לחכות צריכים שאינם עוד, ומלמדנו
מהכתוב  למדו א כ, במגילה החמה. שקיעת עד היינו
ביום  . . . הטמא על הטהור "והזה ט): יט, (במדבר
בהיקש  לומדים וטבילה בלילה, פסולה שהזאה השביעי",

הבדל  שיש נראה מהזאה, טבילה שלמדו [ואע"פ מהזאה.
הטומאה, ימי שאחרי בלילה טבילה שתיהן: בין גדול
מי"א) פי"ב (פרה במשנה שהרי פסולה, והזאה כשירה
פרה  בהל' רבינו של לשונו גם וכן "פסול", סתם אמרו
אין  בזה: אמרו לא למה לברר ונשאר ה"א. פי"א אדומה
סרך]. משום ד"ה ב סז, נדה 'תוספות' ראה למחצה. היקש

(ויקרא 28) תורה כתבה בנדה ראייתה. לתחילת שמיני בליל
כל  בנדתה תהא – בנדתה" תהיה ימים "שבעת יט): טו,
צ, (פסחים לנדה (הושוותה) איתקש ויולדת הימים, שבעת

ה"ו.29)ב). פ"ד ביאה איסורי בהל' קדושה, בספר
החמה 30) הנץ לפני לטבול רשאי בלילה, קרי ראה אם

השלמות). ולא 31)(ראה הערב, כשהגיע מפרש רבינו
בענין  א סו, נזיר ו'תוספות' רש"י (ראה רש"י כפירוש

שמואל). היום.32)קושיית למחרת

.ÊÏ·Bh‰ Ïk33Ì¯Ú ‡e‰Lk BÙeb Ïk ÏaËiL CÈ¯ˆ »«≈»ƒ∆ƒ¿…»¿∆»…
¯ÚO Ïk ÏÈaËÈ - ¯ÚO ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡ ˙·a¿«««¿ƒ»»««≈»«¿ƒ»¿«
ÔÈ‡Óh‰ ÏÎÂ .‰¯Bz ÔÈc BÙe‚k ‡e‰ È¯‰Â ,BL‡…̄«¬≈¿ƒ»¿»«¿≈ƒ

‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ - Ô‰È„‚·a eÏaËpL34ÈtÓ , ∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»¿»»∆¿ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L35‰cp‰ ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â36 ∆««ƒ»ƒ»∆¿≈»¿ƒ¿≈«ƒ»

.dÏÚ·Ï ˙¯zÓ - ‰È„‚·a ‰Ï·hL∆»¿»ƒ¿»∆»À∆∆¿«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

...dphw rav` y`xn ueg

הקטנה  אצבע מראש חוץ כולו טבל "אם כתב ה"ב בפ"א
להטביל  הצורך אודות כאן ומוסיף בטומאתו" הוא עדיין

תורה. דין כגופו שהוא ראשו כל
דבר  גם נוגע כמה עד ה' בעבודת הוראה ללמוד יש מכאן
טפל  הוא השיער שהרי יהודי, של קטנה ופעולה פעוט
שכן  באקראי, הוא הטבילה בשעת באדם שנמצא וזה לגוף
פעוט  עניין גם זאת ובכל ולטבול, ראשו לגלח היה יכול

כולו. להטביל שחייב עד גדול ערך לו יש זה 
לעני  פרוטה נתינת כמו קטנות הנראות פעולות גם כך
ידע  לא לעולם כי בפרסום להיעשות וצריכות הן חשובות
שראה  אחר אדם על פעולתו השפיעה כמה ועד רואהו מי
בסכום  מדובר שהרי לטעון מקום ואין הצדקה. נתינת את
נתינת  כי לכאורה, הגדולה החשיבות היא ומה כך כל זעום
בין  חילוק אין ה' ציווי על וכשמדובר ה' מצות היא צדקה
כשיקיים  ובנוסף, ה'. ציווי מקיימים מקרה ובכל לקטן גדול
את  אצלו הדבר יעורר מצוה" גוררת "מצוה הרי זו מצוה
בכל  שלם שיהיה עד מצוות, ועוד עוד לקיים ה'תיאבון'

ומצוותיה. התורה ענייני
(al oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

ב.33) ד, א.34)עירובין יח, סופגים 35)ביצה הבגדים
לגוף. המים את שם.36)ומעבירים

.ÁÏ·Bh‰ Ïk37‡Ï Ì‡Â ,‰ÏÈ·ËÏ Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆ »«≈»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿ƒ…
ÔÈlÁÏ ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - Ôek˙38‰c elÙ‡ . ƒ¿«≈»¿»¿ƒ»¿Àƒ¬ƒƒ»
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B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ‰ÏÙpL ÔB‚k ,‰ek ‡Ïa ‰Ï·hL∆»¿»¿…«»»¿∆»¿»¿««ƒ
¯˜‰Ï ‰„¯È39˙¯zÓ BÊ È¯‰ -dÏÚ·Ï40Ï·‡ ; »¿»¿»≈¬≈À∆∆¿«¿»¬»

ÏaËzL „Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡ ÌÈL„˜Ïe ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿»»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿…
‰eÎa41. ¿«»»

א.37) לא, להיטהר 39)שם.38)חולין התכוונה ולא
ואףֿעלֿפי 40)מטומאתה. יוחנן. רבי דעת נגד שם, כרב

כאן  פסק יוחנן, כרבי הלכה יוחנן, ורבי רב בידינו: שכלל
לפי  היא שנתלש גל גבי שם הגמרא שמסקנת מכיוון כרב,

(כסףֿמשנה). רב ב 41)דעת יח, חגיגה ובמשנה שם.
– ולקודש תרומה, לטהרת כוונה צריכה – לתרומה אמרו:

קודש. לטהרת כוונה צריכה

.Ë˙ÙBk‰42ÌÈn‰ ˙n‡a BÏ ·LÈÂ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È43Ì‡ , «≈»»¿«¿»¿»«¿««««ƒƒ
¯B‰Ë - Blk C¯c ÌÈÓ eÒÎ44ıÙBw‰ .45CB˙Ï ƒ¿¿«ƒ∆∆À»«≈¿

ÌÈÓÚt Ï·Bh‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜n‰46- ‰Â˜na «ƒ¿∆¬≈∆¿À∆¿«≈«¬«ƒ«ƒ¿∆
¯ÓB‡‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰47E„È L·k :B¯·ÁÏ48ÈÏÚ ¬≈∆¿À∆¿»≈«¬≈¿»¿»«

.‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜na«ƒ¿∆¬≈∆¿À∆

ה"א).42) פ"ח מקוואות (תוספתא, בחפירה 43)הקושר
מים. סאה ארבעים בה למים 44)שמכונסים נכנס כשאדם

המים  שנכנס הדעת על מתקבל רגליו על בעמידה כדרכו
אם  לבדוק צריך במים שישב כפות אדם אבל כולו, דרך

לא. או ה"י.45)נכנסו פ"ה שם.47)שם.46)שם
בתשובות 48) למים. כולו שייכנס כדי ראשו, על ללחוץ

טעם  מפרש כאן) בכסףֿמשנה (מובאה רצג סי' הריב"ש
כאילו  נראה הללו המקרים שלושת שבכל מפני הגיוני,
וטבילה  שחוק, לשם – ידך כבוש באומר – או להקר כוונתו
יגע  ואם ה"ח), (למעלה ולקודש לתרומה כוונה צריכה
אינה  שטבילה הרואים יאמרו וקדשים, בתרומה הזה הטובל
פ"י, רבתי כלה [במסכת מכשול. לידי ויבואו כוונה צריכה
על  דייב דילמא מגונה, זה הרי פעמים שני "והטובל אמרו:
אנשים  על מים יתיז שמא פירוש ליה" חזי ולא אינשי
אותם  יראה לא והוא לטבילה טבילה בין שם העומדים
אמרו  ושם ורואה). מסתכל הוא ראשונה טבילה (לפני
בדבר) יש (סכנה המיתה" דרך "הוא האמבטי לתוך שקופץ
הפליאה  וגדולה המקוה. לתוך בקופץ הדבר שהוא ומובן

זו]. ברייתא הביא לא שהריב"ש

.ÈÌÈ¯˙q‰ ˙Èa49e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÌÈËÓw‰ ˙È·e ≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»
ÌÈ¯·È‡ - ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈn‰ Ô‰a»∆««ƒ∆∆¡«¿»»…»««»ƒ≈»ƒ

„·Ïa ÌÈ‡¯p‰50˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . «ƒ¿ƒƒ¿«¿««ƒ≈¿ƒƒƒ¿
ÔÈÈe‡¯51ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL52. ¿ƒ∆»»∆««ƒ¿…ƒ¿∆»»≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏ53CB˙a Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏ : ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿»¿«≈»»¿
¯Á‡Â ÌÈÓa ‰ÈËÓ˜ ÔÈa ‰ÁÈ„Ó ‰M‡ ‰È‰zL ,B˙Èa≈∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ»≈¿»∆»¿«ƒ¿««

d˙ÏÈ„b C¯„k ˙Ï·BË ‰M‡‰Â .ÏaËz Ck54˙‚¯B‡k , »ƒ¿…¿»ƒ»∆∆¿∆∆¿ƒ»»¿∆∆
.da ˙‡ ‰˜ÈÓÎÂ¿ƒ¿ƒ»∆¿»

במצב 49) נמצא כשהאדם מגולים שאינם בגוף המקומות
דרשו:50)טבעי. ה"ה פ"ד מצורע, פרשת כהנים' ב'תורת

הסתרים". לבית פרט בנראה, כל אף בנראה ידיו "מה
כ 51) א.קידושין המים 52)ה, לבין המקומות אותם בין

החוצצים  הדברים הם מה יבואר הבא בפרק לשם. יגיעו אם
יב). הלכה ב.53)(ראה סו, נדה רבא, של מימרא

מיניקה 54) או אורגת שהיא בשעה הטבעית עמידתה כדרך
א). פז, (שם קצת מתכופפת שהיא בנה, את

.‡È‰M‡55ÏÓa ˙Ï·BË dÈ‡56˙Lia˙nL ÈtÓ , ƒ»≈»∆∆¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆
¯ÈÚ‰ ÈaÓ57Ô‚‰k ˙Ï·BË dÈ‡Â58dÏ ÛÈw‰ Ì‡Â . ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆∆«…∆¿ƒƒƒ»

dÚÈˆ‰Ï È„k Ba ‡ˆBiÎÂ ıtÓ59‡ÏÂ .ÏÓa ˙Ï·BË - «»¿«≈¿≈¿«¿ƒ»∆∆¿»≈¿…
aËzÒ¯Á ÈÏk Èab ÏÚ Ï60ÈtÓ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÒ B‡ ƒ¿…««≈¿≈∆∆«¿«≈»∆ƒ¿≈

.‰ÏÈ·Ë dÏ ‰ÏÚz ‡ÏÂ ˙„ÁÙnL∆¿«∆∆¿…«¬∆»¿ƒ»

עוגנות.56)שם.55) שהספינות שמה 57)מקום הבאים
עסקיהם. 'תוספות'58)לרגל (ראה חננאל רבינו פירש כך

המצוי  הטיט מפני מפרש רש"י אולם אשה), ד"ה ב טו, שם
של  שאביו יפרש והוא וחוצץ. – רגליה על נדבק והוא שם,
עליהם. לעמוד הנהר קרקע על מפצים הניח שמואל

מה 59) כך מפרש רבינו בנמל. המסתובבים יראוה שלא
לבנותיו) (עשה לבנתיה עביד דשמואל אבוה שם: שאמרו

ב'ערוך'. פירש וכן תשרי. ביומי ומפצי . . שם.60).

.·ÈÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ „Á‡61ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡Ï ∆»»»»«≈ƒ…ƒ¿∆»»≈
ÔÈ·e ÌÈa ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈn‰ ÔÈ·e ÌÈa≈»≈««ƒ¿ƒ»»»»≈≈»≈
¯Oa ÏÚ ˜a„Ó ËÈË B‡ ˜ˆa ‰È‰L ÔB‚k ,ÌÈn‰««ƒ¿∆»»»≈ƒÀ¿»«¿«
‡ÏÂ ,‰È‰Lk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰»»»««¿ƒ¬≈∆»≈¿∆»»¿…

‰¯Bz ¯·c .‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ62¯·„ ‰È‰ Ì‡ : »¿»»∆¿ƒ»¿«»ƒ»»»»
‰˙ÏÚ ‡Ï - ÈÏk‰ ·¯ B‡ Ì„‡‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ ıˆBÁ‰«≈∆∆…»»»…«¿ƒ…»¿»

‡e‰Â .‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï63;B¯È·Ú‰Ï ‰ˆB¯Â ÂÈÏÚ „Èt˜iL »∆¿ƒ»¿∆«¿ƒ»»¿∆¿«¬ƒ
ÔÈa ·Ï ÏÚ B˙B‡ ÌO ‡ÏÂ ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿ƒ»»¿…»«≈≈
‰ÙBÁL Èt ÏÚ Û‡Â ıˆBÁ BÈ‡ - ¯·Ú ‡Ï ÔÈa ¯·Ú»«≈…»«≈≈¿««ƒ∆∆
Û‡ ,ıˆBÁ BÈ‡ - BËeÚÓ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ba¯ ˙‡∆À¿≈ƒ»»∆ƒ≈≈«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ64ÏkL : «ƒ∆«¿ƒ»»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»
BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰È‰ Ì‡ ,ıˆBÁ‰ ¯·c»»«≈ƒ»»«¿ƒ»»…»¿»
ÌeMÓ ‰¯Êb ,BËeÚÓ ÏÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈ·Ë¿ƒ»««ƒ∆«ƒ¿≈»ƒ
‡Ï - Ba¯ ˙‡ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ì‡ ,ıˆBÁ‰ ¯·c ÏÎÂ ;BaÀ̄¿»»»«≈ƒ»»∆∆À…
,ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ»¿»¿ƒ»««ƒ∆≈«¿ƒ»»
Ì‡L :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜n‰ Ba¯ ÌeMÓ ‰¯Êb¿≈»ƒÀ««¿ƒ»»ƒ¿≈»≈∆ƒ
ÌÈ¯·cÓ ¯·c ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ¯Oa ÏÚ ‰È‰»»«¿«»»»««¿ƒ»»ƒ¿»ƒ
‰tË elÙ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊÂ ˜ˆa ÔB‚k ,ÔÈˆˆBÁ‰«¿ƒ¿»≈¿∆∆¿«≈»∆¬ƒƒ»
;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰Â ,Ïc¯Ák¿«¿»¿«¿ƒ»»…»¿»¿ƒ»
Ì‡ ‡l‡ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ
.e¯‡aL BÓk ,Ì„‡‰ ·¯ B‡ ÈÏk‰ ·¯ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ôk≈»»∆…«¿ƒ…»»»¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

...uveg epi`

במהותה  פגם ולא בטבילה צדדי תנאי הוא החציצה עיכוב
ואינו  רובו את אפילו או מיעוטו את רק חופה דבר אם ולכן
העיכוב  אבל התורה. מן טבילה לו עלתה עליו מקפיד
עניינו  כי הטבילה במהות פגם הוא בידו" ושרץ ב"טובל

הטהרה. היפך הוא שרץ של
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אצבע  מראש חוץ כולו טבל אם שמהתורה לדבר וראיה
שאינו  בחציצה טבל אם אבל בטומאתו, הוא הרי קטנה
תנאי  שהוא ומכאן כולו, טובל נקרא זאת בכל עליה מקפיד

צדדי.
(19 'rd 19 'r g"lg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

...uvegd xac

שצריך  הדין שונה; גדר בעל אחד וכל בטבילה דינים שני
של  הטבילה במעשה דין הוא במקוה גופו כל לטבול
כאן  אין בחוץ קטן אבר ראש השאיר אם שאפילו האדם
בינו  חציצה תהיה שלא והדין התורה), (מן טבילה מעשה
צדדי  עניין אלא הטבילה במעשה חיסרון אינו המים ובין
כאן  אין כי מעכב אינו מסוימים שבתנאים החוצץ דבר -

הטבילה. במעשה פגם
(פרק  התשובה באגרת הזקן האדמו"ר בחר מדוע יובן בכך
הפסוק  פי (על לקב"ה ישראל שבין הקשר את לתאר ה')
ורוחני  גשמי דבר שום "אין במילים: כו') עמו ה' חלק כי
(בחלק  שביאר מה לגבי חידוש הוא כי יתברך", לפניו חוצץ
הארץ  כל מלא הגשמית... הלזו ש"הארץ מ"ח) פרק א'
"את  שנאמר כמו ברוך־הוא אור־אין־סוף היינו כבודו"
הדינים  שני כי ה" נאום מלא אני הארץ ואת השמים
מ"ח  בפרק המתוארים האופנים שני בדוגמת הם בטבילה

התשובה. ובאגרת
בשווה  מקום בכל נמצא שהקב"ה כך על מדבר מ"ח בפרק
שאין  הקב"ה של גדולתו מצד הוא כי הנבראים כל אצל
האדם  כל את המקיפה הטבילה בדוגמת והוא סוף, לו
של  מעלתם דבר על מדבר התשובה באגרת אבל בשווה.
הוי' משם ו"חלק עמו" הוי' "חלק שהם עצמם מצד ישראל
"יגיע" עצמו שהוי' אפשר שאי לחשוב מקום והיה ב"ה"
ידי  על למדרגה "ממדרגה שירדה כפי ישראל נשמת אל
שיש  עד הגשמי בגוף והתלבשה העולמות" השתלשלות
"אין  במילים הזקן אדמו"ר בחר לכך לגשמיות. שייכות לה
בטלים  ישראל נשמות כי כו'" חוצץ ורוחני גשמי דבר שום
עצמם, מעלת מצד ממעל אלוה חלק שהם משום לקב"ה
הציור  גם כי החוצץ דבר לא גם לקב"ה ישראל בין אין ולכן
ישראל  בין חוצץ אינו הנשמה התלבשה שבו הגשמי

לקב"ה.
(75 'r h"lg y"ewl it lr)

(61– ובפ"ג באדם, החוצצים הדברים נימנו בפ"ב לקמן
בכלים. מימרא 62)החוצצים היא הפרק, סוף ועד מכאן

ב. ד, עירובין יצחק, רבי (בתנאי).63)של נאמר וזה
חכמים.64) מגזירת

ה'תשע"ט  ניסן כ"ב ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עזרא 1) ותקנת חוצצים. ושאין באדם החוצצים דברים יבאר

לבנה  תבשיל שנתנה אשה שערה. את חופפת אשה שתהיה
מי  ודין וטבלה. דם והוציאה בבשרה שרטה או וטבלה

חוצץ. דבר עליו ונמצא ועלה שטבל

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡2ÛeÏÙÏ :Ì„‡a3,ÔÈÚÏ ıeÁL ≈¿ƒ¿»»ƒ¿∆»«ƒ
„Ï‚Â4,‰kn‰ Èab ÏÚL L·È Ìc‰Â ,‰knÏ ıeÁL ¿∆∆∆««»¿«»»≈∆««≈««»

‰‡Bˆ È„Ï‚Â ,‰ÈÏÚL ‰iË¯‰Â5˜ˆ·e ,B¯Oa ÏÚL ¿»¿ƒ»∆»∆»¿ƒ¿≈»∆«¿»»≈
ÔÈÏeÓÏn‰Â ,Ô¯tv‰ ˙ÁzL ËÈË B‡6,Ûeb‰ ÏÚL ƒ∆«««ƒ…∆¿«ƒ¿ƒ∆««

ÔÂi‰ ËÈËÂ7ÌÈ¯ˆBi‰ ËÈËÂ ,8ÌÈÎ¯c ÏL ËÈËÂ , ¿ƒ«»≈¿ƒ«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ „ÈÓz ÌL ‡ˆÓp‰9el‡ Ïk - «ƒ¿»»»ƒ¬ƒƒ««»»≈

BÈ‡ - ÁÏ ‡e‰Lk :ËÈh‰ Ïk ¯‡Le .ÔÈˆˆBÁ¿ƒ¿»»«ƒ¿∆«≈
ÌÈna ‰ÁÓ È¯‰L ,ıˆBÁ10- L·È ‡e‰LÎe ; ≈∆¬≈ƒ¿∆««ƒ¿∆»≈
.ıˆBÁ≈

ט.2) פרק נדבקת 3)מקוואות והיא פולטת שהעין ליחה
לבין  לח בין כאן מחלק אינו [רבינו לעין. שמחוץ בעור

חוצץ]. לח שגם משמע ומזה מן 4)יבש, שנפלטה ליחה
שפתה. על והגלידה בגופו 5)המכה שנדבקה צואה

להעביר 6)ונתייבשה. ורוצה טיט או בצק לש כשהאדם
כך  ומתוך בזו זו מחכך הוא בידיו, שנדבקו שייריהם את
אלו  גרגירים טיט. או בצק גרגירי הידיים על מתקבצים

"מילמולים". הבורות.7)נקראים טיט זה מפורש: במשנה
חרס.8) כלי נמחה 9)עושי ואינו יפה יפה נתייבש זה טיט

לעור.10)במים. מגיעים והם המקווה במי

.·˙ez‰ Û¯Oe ,Ìc‰Â ·ÏÁ‰Â BÈc‰Â L·c‰11 «¿«¿«¿¿∆»»¿«»¿««
‰Ó˜M‰Â ‰‡z‰Â12ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È - ·e¯Á‰Â13ÔÈÁÏ , ¿«¿≈»¿«ƒ¿»¿∆»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

‡ÔÈˆˆBÁ ÔÈ14ÔÈa ÔÈÁÏ ÔÈa - ÔÈÙ¯O‰ Ïk ¯‡Le . ≈»¿ƒ¿»»«¿»ƒ≈«ƒ≈
ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È15C¯ÒpL Ì„Â .16- ÁÏ elÙ‡ ,¯Oaa ¿≈ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿««»»¬ƒ«

ıˆBÁ17ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â ¯·È‡‰ .18ÔÈˆˆBÁ -19. ≈»≈»¿«»»«¿À¿»ƒ¿ƒ

התות.11) מעץ הנוטף שאינם 13)דקל.12)שרף מפני
במים. לגוף.14)נימוחים מלהגיע המים על מעכבים אינם

לכלוכי 15) שהם "מפני הטעם: מבואר שם בתוספתא
עליהם  להקפיד אדם בני של ודרכם פירוש הפירות",
י"ב). הלכה י"א פרק (ראה חוצץ עליו מקפיד שאדם ומיעוט

להעבירו.16) וקשה יפה [רש"י 17)שנדבק א. כא, מנחות
ממנו  נמשכים בו וכשנוגעים להתייבש שהתחיל פירש, שם

דומים]. השיעורים שני ואולי דם. מן 18)חוטי שנתלשו
לגמרי. ממנו נפרדו ולא דבר 19)הגוף עליהם יש אם

משנה). (כסף לגמרי כתלושים נידונים ואינם החוצץ

.‚‰lÁz ÁÈ„zL „Ú ıˆBÁ - ‰M‡a ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa20, ≈«¿»ƒ¿ƒ»≈«∆»ƒ«¿ƒ»
‰na .ıˆBÁÂ ıa˜˙Ó ˜·‡‰Â „ÈÓz ÌL ‰Úf‰L∆«≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿«≈¿≈«∆

‰‡eOa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c21ÏÈ‡B‰ ,‰ÈeÙa Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ
ıˆBÁ BÈ‡ - ˙„t˜Ó dÈ‡Â22. ¿≈»«¿∆∆≈≈

תחילה.20) הדחה בלי לטבול רשאית שמקפידה 21)אינה
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בעלה. על תתגנה שלא לכלוך 22)כדי שם יש אם אפילו
ד). הלכה שם (תוספתא

.„„‚‡‰23Èab ÏÚL ÔÈO˜Ow‰Â ,‰kn‰ Èab ÏÚL »∆∆∆««≈««»¿««¿«ƒ∆««≈
¯·M‰24ÌÈ¯ÈM‰Â ,25ÌÈÓÊp‰Â26˙BÈÏËw‰Â27 «∆∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»

ÌÈ˜ÊÁ Ô‰L ÔÓÊa :˙BÚah‰Â28- ¯Oaa ÌÈ˜e·„e ¿««»ƒ¿«∆≈¬»ƒ¿ƒ«»»
ÌÈÙ¯ ;ÌÈˆˆBÁ29.ÔÈˆˆBÁ ÌÈ‡ - ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ

השבר 24)תחבושת.23) על מתכת קשקשי קושר החובש
שומרים  אלה קשקשים לזה. זה חלקיו שני שקירב אחרי

מזה. זה השבר חלקי יתרחקו שרשראות 25)שלא
האף.26)לקישוט. זהב 27)נזמי גרגירי של מחרוזות

צוואריהן. סביב עונדות בחזקה.28)שהנשים מהודקים
הגוף.29) ובין ביניהם ייכנסו והמים לבשר לחוצים אינם

.‰˙B¯LBwL ˙BÚeˆ¯‰Â ÔzLt ÈËeÁÂ ¯Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿
ÔÈÏÈc·nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ - ÈBÏ Ô‰ÈL‡¯a ÌÈLp‰«»ƒ¿»≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒƒ
,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ¯ÚO ÈËeÁ Ï·‡ .ÌÈn‰ ÔÈ·e Ûeb‰ ÔÈa≈«≈««ƒ¬»≈≈»≈¿ƒ
.ÔÈÙ¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆««ƒ∆≈»»ƒ

.Â¯‡evaL ÔÈËeÁ30ÏL elÙ‡ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ƒ∆««»≈»¿ƒ¬ƒ∆
ÔzLt31Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,32Ï·‡ . ƒ¿»¿ƒ∆≈ƒ»∆∆«¿»»∆¬»
ÌÈ˜·Á33,ÔÈˆˆBÁ - ÌÈ˜ÚÂ ˙BÈÏË˜ ÔB‚k ,¯‡evaL ¬»ƒ∆««»¿«¿»«¬»ƒ¿ƒ

˙ÏÚa ‰‡¯zL È„k Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ»∆∆«¿»»∆¿≈∆≈»∆«¬«
.¯Oa»»

בצווארה.30) קושרת יהודה 31)שהאשה רבי שאפילו
בראש. קשורים כשהם שחוצצים הנשים 32)מודה אין

מדאי. יותר אותם מתכת 33)מהדקות של תכשיטים
הצוואר. את שחובקים

.ÊÈÏ˜Ï˜ ‰OÚÂ ¯M˜˙pL ·l‰ ÏÚL ¯ÚO34ÔÎÂ , ≈»∆««≈∆ƒ¿«≈¿«¬»ƒ¿¿≈¿≈
.ÔÈˆˆBÁ - Ô˜f‰ ÈÏ˜Ïƒ̃¿¿≈«»»¿ƒ

ידי 34) על ונידבקו השערות נסתבכו שרשרת. כעין סבך
שהמדובר  משמע כאן מלשונו קילקי. במשנה: ואבק. זיעה
מקפיד, האיש גם זה שבמקום באשה, ובין באיש בין

האיש. זקן - כפשוטה "והזקן" המלה ותתפרש

.Á‰‡¯ ‡e‰L ÔÓÊa :Ì„‡a ·eÁz‰ ıÁ35ıˆBÁ -36, ≈«»¿»»ƒ¿«∆ƒ¿∆≈
‰‡¯ BÈ‡L ÔÓÊ·e37Ï·BË -38B˙Óe¯˙a ÏÎB‡Â ƒ¿«∆≈ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿»

·¯ÚÏ39ÚÏaL ÈÓ ÔÎÂ .‡ÓË ıÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆∆««ƒ∆≈»≈¿≈ƒ∆»«
d‡È˜‰ Ì‡Â ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ï·ËÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË«««¿≈»¿»«¬≈∆»¿ƒ¡ƒ»

dÚbÓa ‡ÓË - Ï·hL ¯Á‡40ÏkL ,e¯‡a ¯·kL . ««∆»«ƒ¿»¿«»»∆¿»≈«¿∆»
.ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡Ï ÈÁ‰ Ûe‚a ÌÈÚeÏa‰«¿ƒ¿««…¿«¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ
- ‰hÓlÓ ÂÈÏ‚¯ È˜„Òa ÔÈÓÒÈ˜Â ˙B¯B¯ˆ eÒÎƒ¿¿¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿«»

ÔÈˆˆBÁ41. ¿ƒ

הבשר.35) לתוך כולו נכנס קצת 36)לא שנדבק מפני
נראה  והוא ושקוף דק בקרום מכוסה החץ ואם הגלוי, בעור

ה). הלכה שם (תוספתא חוצץ אינו - שאינו 37)לעין
חוצץ.38)מגולה. אינו טבילות 39)והחץ חייבי ככל

שמש. הערב אחר עד בתרומה שאסורים שטבלו
ההקאה.40) ד 41)בשעת הלכה ח פרק שם בתוספתא

הסתרים". כבית שהוא מפני חוצצים "אין עקיבא: רבי אמר
כמותו  רבינו פסק לא עליו, חולק אין שבתוספתא פי על ואף
ביאת  צריך אינו הסתרים שבית הלכה, נפסקה שכבר מפני

מים. לביאת ראוי להיות צריך אבל מים,

.Ë‰iË¯e ‡Ó‚eÏÓ ,˙ÈÏtÒ‡42ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ÏÚL ƒ¿¿»ƒ¿¿»¿ƒ»∆«≈«¿»ƒ
Ô‰a eÒkiL CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÔÈˆˆBÁ -¿ƒ««ƒ∆≈»ƒ∆ƒ»¿»∆
¯·c Ô‰a ‡‰È ‡ÏÂ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿…¿≈»∆»»
B‡ ˙Á‡ ‰¯ÚO Ba ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ≈¿∆≈«¿»¿»«¬»««

ÌÈzL43nÏ ˜a„Ó dL‡¯Â ‰knÏ ıeÁeÈ‰L B‡ ,‰k ¿«ƒ««»¿…»À¿»««»∆»
B‡ ,‰‡Bˆa B‡ ËÈËa ˜a„Ó ÌL‡¯ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»…»À¿»¿ƒ¿»
Ô·˜e ‰hÓÏÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a ˙B¯ÚO ÈzL eÈ‰L∆»¿≈¿»¿ƒ≈≈»ƒ¿«»¿»»
.ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a Ô‡ÈˆB‰Â¿ƒ»¿ƒ≈≈»ƒ¿«¿»¬≈≈¿ƒ

מכה.42) גבי על שמשימים שונים רטיות מפני 43)מיני
חוצצת  קשורה ואחת חוצצות אינן קשורות שערות ששתי
גם  - למכה שבנדבקו רבינו משמיענו טו), הלכה (ראה

חוצצות. שתיים

.ÈÂÈÏ‚¯ ÏÚL ¯ÙÚa Ì„‡ ÏaËÈ ‡Ï44- Ï·Ë Ì‡Â . …ƒ¿…»»∆»»∆««¿»¿ƒ»«
.ıˆBÁ BÈ‡≈≈

יחף.44) ההולך של רגליו על העולה האבק

.‡ÈÔ‰ È¯‰ - ÔÏÈaË‰Â ÌÈÏÎ·e Ì„‡a ÊÁB‡‰»≈¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈≈
ÂÈ„È ‰t¯L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô˙‡ÓËa45Ô‰a e‡aL „Ú ¿À¿»»¿««ƒ∆ƒ»»»«∆»»∆

ÌÈÓa ÂÈ„È ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰t¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ÌÈn‰««ƒ¿≈»∆»…«¿∆¿ƒ≈ƒ«»»¿«ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ -46. »¿»»∆¿ƒ»

שאמר:"ירפה"45) שם שמעון רבי מדברי זה למד רבינו
מועיל. לא זה קמא תנא שלדעת שעל 46)משמע שהמים

המקווה. מי שם נכנסו וכאילו המקווה מי עם מתחברים ידיו

.·Èd¯BÁ‡Ï da ˙ÏLÙn‰47‰˙ÏÚ ‡Ï - ‰Ï·ËÂ ««¿∆∆¿»«¬»¿»¿»…»¿»
ÂÈ„Èa B‡ ˜BÈz‰ ÈÏ‚¯a ËÈË ‰È‰ ‡nL ;‰ÏÈ·Ë dÏ»¿ƒ»∆»»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿»»
‰˙ÏÚL ¯Á‡Â ,ıˆÁÂ ‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa Bn‡a ˜a„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿»«¿««∆»¿»

ÏÙ48. »«

ערומה.47) כשהיא גבה על תינוקה את הרכיבה
סמוך 48) בדקוה אם אפילו פסולה הטבילה ולפיכך

החוצץ. דבר עליה נמצא ולא לטבילתה

.‚È‰ˆÙwL B‡ ‰ÈÙa d¯ÚO ‰˙pL ‰c49B‡ d„È ƒ»∆»¿»¿»»¿ƒ»∆»¿»»»
‰ˆ¯wL50‰ÈpL ÔÈa ÌˆÚ ‡ˆÓpL B‡ ‰È˙B˙ÙOa51- ∆»¿»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿»∆∆≈ƒ∆»

˙BÚÓ ‰˙ .ÌÈ‡Óh‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .‰Ï·Ë ‡Ï el‡k¿ƒ…»¿»¿≈¿»»«¿≈ƒ»¿»»
‰cp‰ ˙‡ÓhÓ ‰¯‰Ë - ‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ ‰ÈÙa52È¯‰Â , ¿ƒ»¿»¿»¿»¿»»¬»ƒÀ¿««ƒ»«¬≈

dw¯ ·b ÏÚ ‰‡ÓË ‡È‰53‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ˙‡ˆÓÂ ,54 ƒ¿≈»««À»¿ƒ¿≈ƒ¿À¿»
˜¯a Ú‚pL ÈÓk.·Êa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰cp‰ ¿ƒ∆»«¿…«ƒ»¿≈«ƒ¿»

והידקה.49) בחוזק.50)סגרה לזו זו השפתיים הדביקה
ועלתה 51) שטבלה רבי של בשפחתו מעשה ב: סו, נידה

אחרת. טבילה רבי והצריכה שיניה בין חוצץ עצם לה ונמצא
מטמאה 52) אינה וגם לבעלה וטהורה הטומאה אב שהיא

כנידה. וכלים הרוק 53)אדם שלה. ברוק נגיעתה ידי על
כשנתלש  אבל אותה, מטמא אינו טבעי באופן בפיה הנמצא
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שבפיה  המעות אחר: פירוש מטמא. הוא למעות ונדבק
זה  רוק ותוספת רוק. מוציאים והם הפה בלוטי את מגרות
(שני  לפה חוץ יצא שלא פי על אף עליו, משקה תורת

שם). הר"ש כתבם ומשקין 54)הפירושים אוכלין ומטמאה
וכלים. אדם ולא

.„È˙È·e L‡¯‰ ÈÏ˜Ï˜ :Ì„‡a ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L el‡Â¿≈∆≈¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»…≈
„Ï‚Â ,ÔÈÚaL ÛeÏÙÏÂ ,LÈ‡aL ÌÈ¯˙q‰ ˙È·e ÈÁM‰«∆ƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿∆»«ƒ¿∆∆
‰‡BˆÂ ,B¯Oa ÏÚL ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏÂ ,‰kn‰ ‰˙ÏÚ‰L∆∆∆¿»««»¿ƒ¿≈»∆«¿»¿»

Ô¯tv‰ ˙ÁzL55,ÔËw‰ ˙eLÎe ,˙ÏcÏ„Ó‰ Ô¯tˆÂ , ∆«««ƒ…∆¿ƒ…∆«¿À¿∆∆¿«»»
.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ el‡ Ïk - B¯Oa ÏÚL ˜c‰ ¯ÚO‰ ‡e‰Â¿«≈»««∆«¿»»≈≈»¿ƒ

חוצצת.55) הבשר שכנגד אבל האצבע. בשר כנגד שלא

.ÂË¯L˜ ˙Á‡k ÔÈ¯eL˜ eÈ‰L ¯˙È B‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»≈∆»¿ƒ¿««∆∆
.Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - „Á‡∆»≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆
‰È‰iL ‡e‰Â .˙ˆˆBÁ - ‰¯L˜pL ˙Á‡ ‰¯ÚOÂ¿«¬»««∆ƒ¿¿»∆∆¿∆ƒ¿∆
‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»∆»¬»ƒ≈«¿ƒ»∆»»¿»

B¯ÚO ·¯ ‰È‰iL „Ú ,‰ÏÈ·Ë BÏ56‡ÓÈ ‡ÓÈ ¯eL˜ ¿ƒ»«∆ƒ¿∆…¿»»ƒ»ƒ»
B¯ÚOL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰Êk .dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»»∆«¿ƒ¿≈»∆ƒ∆¿»
BÈ‡Â ,‰ÏÈ·Ë ÔÈÚÏ ·eLÁ ‡e‰ BÙe‚k Ì„‡ ÏL∆»»¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈

¯ÚO‰ ·¯ ¯Ó‡pL È„k BÓˆÚ ÈÙa Ûe‚k57Û‡ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈«¿¿≈∆…«…«≈»∆»«
BÈ‡ Ì‡ ,‡ÓÈ ‡ÓÈ ¯eL˜ BL‡¯ ¯ÚO ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿«…»ƒ»ƒ»ƒ≈
Û¯Ëˆ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»≈

BÙeb ÏÚ ¯Á‡ ıˆBÁÏ58BÓk ,BÙeb ·¯ Ïk‰ ‡ˆÓÂ ¿≈«≈«¿ƒ¿»«……¿
LiL ÔÈ‡Óh‰ ¯‡L „Á‡Â ‰cp‰ „Á‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿∆»«ƒ»¿∆»¿»«¿≈ƒ∆≈

.¯ÚO ÔL‡¯a¿…»≈»

אין 56) מקפיד שבאינו י"ב, הלכה א בפרק למעלה נתבאר
מרוב. בפחות השיער 57)חציצה שרוב אומרים אנו אין

מקפיד. שאינו כרובו לדונו כדי משמיענו 58)מספיק כאן
לרוב. מצטרפים חציצות מיני ששני רבינו

.ÊË˙ÙÙBÁ ‰M‡ ‰È‰zL ,‡È‰ ‡¯ÊÚ ˙wz59˙‡ «»«∆¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»∆∆∆
‰ÏÈla ÛÁÏ dÏ ¯LÙ‡ Ì‡Â .ÏaËz Ck ¯Á‡Â d¯ÚO¿»»¿««»ƒ¿…¿ƒ∆¿»»»…««¿»

ÛÎz „iÓ ÏaËÏÂ˙ÚL·e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÙÈÙÁÏ ¿ƒ¿…ƒ»≈∆«¬ƒ»¬≈∆¿À»ƒ¿«
˜Ác‰60˙aL ·¯Úa elÙ‡ ˙ÙÙBÁ ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ «¿»ƒ¿≈∆…ƒ∆∆¬ƒ¿∆∆«»

˙aL È‡ˆBÓÏ ˙Ï·BËÂ61. ¿∆∆¿»≈«»

השערות.59) את להפריד כדי שלא 60)סורקת , כגון
לטבילתה. סמוך חמים מים אפשר 61)תמצא אי שהרי

בערב  ראשון ביום לחוף הדין [והוא בשבת לחוף לה
שבת  ערב נקט ורבינו הדחק. בשעת שלישי בליל ולטבול
יותר  להרחיק שאין מלשונו, ונראה לדוגמא. שבת ומוצאי

משנה)]. (כסף לטבילה חפיפה בין אחד מיום

.ÊÈÌ‡ :ıˆBÁ ¯·„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰˙ÏÚÂ ‰Ï·Ë»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»∆»»»≈ƒ
ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ‰Ï·Ë ‰ÙÙÁL ÌBi‰ B˙B‡a¿«∆»¿»»¿»≈»¿ƒ»»…««
- Â‡Ï Ì‡Â ;„·Ïa „iÓ ˙Ï·BËÂ ˙¯ÊBÁ ‡l‡ ,‰iL¿ƒ»∆»∆∆¿∆∆ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

‰iL ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ62.ÏaËÏÂ ¿ƒ»»…««¿ƒ»¿ƒ¿…

שמא 62) חוששין חציצה, נמצאה וגם שלם יום עבר אם
בהן. הרגישה ולא חציצות עוד ישנן

.ÁÈ¯˙a ‰M‡ ÛÁz ‡Ï63Ûh˜nL ÈtÓ ,64˙‡ …»…ƒ»¿∆∆ƒ¿≈∆¿«≈∆
Ï‰‡a ‡ÏÂ ;¯ÚO‰65CÈ¯ÒnL ÈtÓ ,66;¯ÚO‰ ˙‡ «≈»¿…¿»»ƒ¿≈∆«¿ƒ∆«≈»

ÔÈnÁ‰L ÈtÓ ,‰nÁ ÈnÁa elÙ‡Â ,ÔÈnÁa ‡l‡∆»¿«ƒ«¬ƒ¿«≈«»ƒ¿≈∆««ƒ
ÔÈ¯ÈMÓ67ÔÈBv‰ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈÏÒÏÒÓe ¯ÚO‰ ˙‡ «ƒƒ∆«≈»¿«¿¿ƒ¬»«¿ƒ

.¯M˜˙Óe ¯ÚO‰ ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆«≈»ƒ¿«≈

מאוד 63) רכה אבן מפרש א משנה ב פרק בכלים רבינו
נקראת  בערבית והבגדים. השיער לרחיצת בה שמשתמשים

חוצצות.64)טפל. המנותקות והשערות בערוך 65)מנתק,
"בחול"]. כתוב שלפנינו [בגמרא אלון. מסבך.66)פירש:

פירוש 67) מזיא" ומשרו "דקרירי כתוב: שבידינו בגמרות
את  מקשה רש"י ופירש השער, את "משרו" קרים מים
"חמימי  גורס שרבינו ונראה עובר. הלכלוך ואין השיער
זה  לדעתו אולם השיער את שמקשים כן גם ומפרש משרו".

הלכלוך. להעברת עוזר

.ËÈ‰Ï·ËÂ d·Ï ÏÈL·z ‰˙pL ‰c68‰˙ÏÚ ‡Ï - ƒ»∆»¿»«¿ƒƒ¿»¿»¿»…»¿»
.‰È„È ÏÚL ˙ÈeÓM‰ ÈtÓ ,‰ÏÈ·Ë dÏ»¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ∆«»∆»

ידיים.68) רחיצת בלי

.Î‰LÏL CB˙a :‰Ï·ËÂ Ì„ ‡ÈˆB‰Â d¯O·a ‰Ë¯O»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿»¿»¿¿»
ıˆBÁ ˙BËÈ¯O‰ ÌB˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ69‰LÏL ¯Á‡Ï ; »ƒ≈¿«¿ƒ≈¿««¿»

ÏÚL „Ïbk ÌL ‰t˜ Ìc‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ - ÌÈÓÈ»ƒ≈ƒ¿≈∆«»ƒ¿∆»«∆∆∆«
‰kn‰ Èab70ÔÈÚaL ÛeÏÙÏ ÔÎÂ .71,L·È ‰È‰ Ì‡ , «≈««»¿≈ƒ¿∆»«ƒƒ»»»≈

˜È¯B‰Ï ÏÈÁ˙‰L ‡e‰Â72.‰ca ıˆBÁ - ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»

רך 69) עודנו זה מקום שעל הדם הראשונים ימים השלושה
(רש"י). הבשר מן כחלק למכה,70)והוא שחוץ פירוש,

ששנינו  כמו חוצץ, אינו עצמה המכה שעל גלד אבל
משנה). וכסף ראב"ד (ראה ד משנה ט פרק  במקוואות

בין 71) חוצץ לעין מחוץ שליפלוף למדנו א בהלכה למעלה
העין. שבתוך בליפלוף המדובר וכאן יבש, ובין לח
שהדמעה  מפני פירשו, לפלוף המתחיל דיבור שם בתוספות
ההתייבשות, את ומעכבת הלפלוף את מרטיבה העין שבתוך
להתייבש. וממהר סמיך הוא שמבחוץ הלפלוף אבל

מפרש 72) "וכן" רבינו שכתב [ומה ירוק צבעו יבש לפלוף
גם  כך כשנתייבש הדם חוצץ שבשריטה כמו משנה: הכסף
והטור]. הרא"ש פירושי שם ראה חוצץ. שנתייבש הלפלוף

.‡ÎÏÁk73- ÔÈÚ‰ ·b ÏÚL ;ıˆBÁ BÈ‡ - ÔÈÚaL …«∆»«ƒ≈≈∆««»«ƒ
˙BÁ¯Bt ‰ÈÈÚ eÈ‰ Ì‡Â .ıˆBÁ74ÔÈÚ‰ Èab ÏÚ Û‡ - ≈¿ƒ»≈∆»¿«««≈»«ƒ
ıˆBÁ BÈ‡75. ≈≈

שם).73) (נדה בעיניהן נותנות שהנשים כחול צבע
תדיר.74) ופותחת העפעפיים 75)עוצמת שתנועת מפני

בה  שאין מאוד דקה שיכבה רק ונשארה הכוחל את מורידה
שם). (רש"י ממש

.·Î‡Ï - ¯˙BÈa Ô˙ÓvÚ B‡ ¯˙BÈa ‰ÈÈÚ ‰Á˙t»¿»≈∆»¿≈ƒ¿»«¿≈…
ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÈ·Ë dÏ ‰˙ÏÚ»¿»»¿ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«

˙B¯‰Ë76Û‡ .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - dÏÚ·Ï d¯Èz‰Ï Ï·‡ ; ¿»¬»¿«ƒ»¿«¿»¬≈À∆∆«
,ÔLÈ Ë¯O da ‰È‰L B‡ ,d·Ï ÏÈL·z d˙pL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»«¿ƒƒ¿»∆»»»∆∆»»
B‡ ‰ÈÈÚ ‰Á˙t ÔÈ·e ,ÏÁk dÈÚ ·b ÏÚ ‰È‰L B‡∆»»««≈»…«≈»¿»≈∆»
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קנט ze`ewn zekld - dxdh xtq - oqip a"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ô˙ÓvÚ77ÌÈ¯·c‰ ÏkL . ƒ¿»«¬≈À∆∆¿«¿»∆»«¿»ƒ
,Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆≈»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈∆

e¯Ê‚ ‡Ï ‰‡Èa ÔÈÚÏ ,e¯Êb ˙B¯‰Ë ÔÈÚÏe78ÏÎÂ . ¿ƒ¿«¿»»¿¿ƒ¿«ƒ»…»¿¿»
ÔÈÚÏ ÔÈ‡Óh‰ ¯‡La ıˆBÁ - ˙B¯‰ËÏ ‰ca ıˆBÁ‰«≈¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿«

‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa ¯‚a ıˆBÁÂ ,˙B¯‰Ë79. ¿»¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ»

נטמאו.76) בטהרות נגעה ומונה 77)שאם חוזר רבינו
שבעין, ליפלוף על ודילג ההלכות כל את נמרץ בקיצור
יבוש  מדין ושניהם בבשרה לשרטה במקומו שהשווהו מפני
שניהם. למנות בכך צורך ראה לא לפיכך בהם, נגעו

הני 78) ככל הילכתא "ולית שם: בנידה גורס הרי"ף
אבל  איתמר, טהרות לעניין הכי איתמר כי אלא שמעתתא,
השמועות  ככל הלכה אין פירוש, דמי". שפיר לבעלה
אבל  נאמר, טהרות לעניין - שחוצצים שנאמר ומה האלה,

מותרת. המתגייר 79)לבעלה גוי לגירותו. טובל כשהוא
וטבילה. מילה צריך

.‚ÎÏÚ Û‡ ,ıˆBÁ ¯·c ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰ÏÚÂ Ï·hL ÈÓƒ∆»«¿»»¿ƒ¿»»»»»≈««
ÔÈn‰ B˙B‡a ˜qÚ˙pL Èt80‡e‰ È¯‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»«À¬≈

‰Ê ‰È‰ ‡lL È‡cÂa È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡iL „Ú ,B˙‡ÓËa¿À¿»«∆…«≈«¬ƒ¿««∆…»»∆
Â ÏÈ‡B‰ .‰ÏÈ·h‰ Ì„˜ ÈÏÚ‡ÓË ˜ÊÁ‰81„ÓÚ‰ - »«…∆«¿ƒ»ƒ¿À¿«»≈«¬≈

¯‰hL È‡cÂa Ú„zL „Ú B˙‡ÓË ÏÚ ‡ÓË82. »≈«À¿»«∆≈«¿««∆»«

בו.80) שנתעסק אחר גופו על הטבילה.81)שנמצא לפני
בשעת 82) בשרו על החוצץ הדבר היה שמא ספק, וכאן

בטומאתו. ונשאר טבילה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שווים 1) הכלים כל ואם בכלים. החוצצים דברים יבאר

בתוך  כלים מטבילים ואם כלים. טבילת סדר וכל זה. בדבר
טהורים. כלים

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡Â2‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁ‰Â ˙Ùf‰ :ÌÈÏÎa ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«∆∆¿«≈»¿«≈
˙ÈÁBÏˆaLÂ ÒBÎaL ˙Ùf‰ .Ô‰a3ÔÈˆˆBÁ ÔÎBzÓ -4, »∆«∆∆∆¿¿∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒ

Ô‰È¯BÁ‡Ó5?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ ≈¬≈∆≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
Ôn‡‰ ˙ÈaÓ6ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa - ˙Èa‰ ÏÚaÓ Ï·‡ ; ƒ≈»À»¬»ƒ««««ƒ≈ƒ»≈

ÔÈˆˆBÁ Ô‰È¯BÁ‡Ó7ÈeÁÓ˙aL ˙Ùf‰ .8,‰¯Ú˜aLÂ ≈¬≈∆¿ƒ«∆∆∆¿«¿¿∆ƒ¿»»
˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈

ÔÈˆˆBÁ - Ôn‡‰9. »À»¿ƒ

מ"ה.2) פ"ט ה"ב.3)מקוואות פ"ז שם תוספתא
שהאדם 4) מפני חוצץ, והצלוחית הכוס, בתוך הדבוק זפת

עליו. יב,5)מקפיד הלכה א בפרק למדנו מקפיד. אינו
ההקפדה. קובעת ואינו 6)שבחציצה בזפת המשתמש

הכלי. של החיצון בצד זפת קצת על הבית 7)מקפיד בעל
מבחוץ. גם נקיים יהיו שכליו גדולה.8)מקפיד קערה

בחוץ 9) גביהם שעל והזפת בחמים, משתמשים אלה בכלים
מקפיד. האומן גם לפיכך ומלכלך, נמס

.·ÒBÓBw‰Â ¯n‰10ÔÈa ˙ÈÁBÏˆa ÔÈa ÒBÎa ÔÈa , «…¿«≈¿≈ƒ¿ƒ≈
,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,‰¯Ú˜e ÈeÁÓ˙a¿«¿¿»»≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈»À»

ÔÈˆˆBÁ - Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa11B‡ ˙ÙÊ ‰È‰ . ≈ƒ»≈≈¬≈∆¿ƒ»»∆∆
¯ÓÁ12‡Ï·h‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ13ÏÚÂ ÔÁÏM‰ ÏÚÂ ≈»¿«≈»∆«««¿»¿««À¿»¿«

Lb¯c‰14„Èt˜nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ - ÌÈi˜ eÈ‰ Ì‡ : ««¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ
ÔÈÒeÏa‰ ÏÚÂ ;Ô‰ÈÏÚ15BÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ¬≈∆¿««¿ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆≈

.Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ¬≈∆

ה,10) פ"ט מקוואות [במשנה ה"ב פ"ז מקוואות תוספתא
זכוכית", בכלי "המור את כתוב: כנראה מוחק רבינו אולם

בהתאם  אינו) בתוספתא (וגם זכוכית" "בכלי המלים
אין  זכוכית שכלי ה), הלכה א פרק כלים (בהלכות לשיטתו
המקדש  כלי הלכות עבודה, בספר במקווה]. טהרה להם
בחיה  הצרור הדם הוא "המור רבינו: כותב ג, הלכה א פרק
(ראה  אדם" בני בה שמתבשמים לכל, הידוע שבהודו
שדחו  כג) ל, (שמות לתורה בפירושיהם ורמב"ן אבןֿעזרא
שחור, שצבעו עפר מין הוא והקומוס רבינו). של פירושו
קד, שבת למשנה בפירושו (רבינו הדיו לתוך אותו ונותנים

האומנים.11)ב). גם מקפידים וקומוס מור על
שם.12) עליו.13)משנה שאוכלים רבינו 14)לוח

גדול. כסא על ממנו שעולים קטן כסא מפרש: במשנתנו
מיטה, מין הוא שדרגש פירשו א כ, סנהדרין בגמרא אולם

שם. רבינו פירש ב 15)וכן עו, שבת (ראה מלוכלכים
נקייה). לא פירוש בלוסה" "עיסה

.‚˙BhÓ ÏÚ eÈ‰16˙BhÓ ÏÚ ;ÔÈˆˆBÁ - ˙Èa‰ ÏÚa »«ƒ««««ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ÈÚ ÏL17- ˙Èa‰ ÏÚa Ûk‡ ÏÚ . ∆»ƒ≈»¿ƒ«À»««««ƒ

ÔÈ˜wÊ ÏÚÂ ;ıˆBÁ18˙Úc¯n‰ ÏÚ .ıˆBÁ BÈ‡ -19 ≈¿««»ƒ≈≈«««¿««
ÔÈ„„ˆ ÈMÓ20ıˆBÁ -21. ƒ¿≈¿»ƒ≈

הניקיון.17)שם.16) על כלֿכך להקפיד דרכם אין
החמור.18) על שמניחים עור, של שנותנים 19)נודות כר

לגמרא  שנספחו [במשניות עליו. ורוכבים החמור גב על
וכן  ישנה, במשניות אולם "מרדעת". כלל נזכר לא נדה,

א]. קיד, שבת לעבר.20)בגמרא מעבר הוא הרבב אם
שם.21) שבת

.„¯ÓÁ B‡ ˙ÙÊ eÈ‰22È„ÈÓÏz È„‚a ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆∆≈»¿«≈»∆«ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ23ıˆBÁ - „Á‡ „vÓ elÙ‡ ,24ÈtÓ , ¬»ƒ¬ƒƒ«∆»≈ƒ¿≈

ÈnÚ È„‚a ÏÚ .È˜ ˙BÈ‰Ï ÔLeaÏÓ ÏÚ ÔÈ„Èt˜nL∆«¿ƒƒ««¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«≈
BÈ‡ - „Á‡ „vÓ ,ıˆBÁ - ÔÈ„„ˆ ÈMÓ :ı¯‡‰»»∆ƒ¿≈¿»ƒ≈ƒ«∆»≈

.ıˆBÁ≈

ו.22) משנה שבת 23)שם ובגמרא בנאים", "של במשנה:
של  בבניינו שעוסקים חכמים, לתלמידי שהכוונה פירשו שם

להקפיד 24)עולם. מחוייבים חכמים שתלמידי מפני
נקיים. יהיו שמלבושיהם

.‰˙BÁtËn‰ ÏÚ eÈ‰25ÌÈ˙tÊ ÏL26LÂÌÈ¯ˆBÈ Ï27 »««ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ
˙BÏÈ‡ ÈÏqÙÓ ÏLÂ28ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ -29. ¿∆¿«¿≈ƒ»≈»¿ƒ

ז.25) משנה זפת.26)שם חרס.27)מוכרי כלי עושי
האילן.28) שיתעבה כדי הדקים, הענפים את כורתים
מקפידים.29) ואינם מלוכלכים תמיד מטפחותיהם

.ÂÁaË30ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡ - ÂÈ„‚a ÏÚ Ì„ ‰È‰L «»∆»»»«¿»»≈≈ƒ¿≈
.„Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ

ב.30) צח, זבחים
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.Ê¯ÎBÓ31··¯32.ıˆBÁ BÈ‡ - B„‚a ÏÚ ··¯ ‰È‰L ≈¿»∆»»¿»«ƒ¿≈≈
ÏÚ ‰È‰Â ··¯ ¯ÎBÓ Áah‰ ‰È‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆»»««»≈¿»¿»»«
Ô‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ··¯e Ì„ B„‚aƒ¿»¿»¬≈∆»≈ƒ≈ƒ¿≈∆≈
‡È‰ BzÎ‡ÏÓ È¯‰L ,ıˆBÁ BÈ‡ B‡ ,„Èt˜Óe ÌÈL¿«ƒ«¿ƒ≈≈∆¬≈¿«¿ƒ

„Èt˜Ó BÈ‡Â33. ¿≈«¿ƒ

רבב 32)שם.31) נקרא בבגד, ונבלע הניתך דבר כל
שם). לי 33)(רש"י נתבאר [לא נפשטה שלא בעיא שם

לקולא  לפסוק דרכו הרי ספק, שהוא כאן רבינו כתב למה
כאן  שיש מפני ואולי נפשטה? שלא דרבנן בענין בעיא כל

טומאה]. חזקת

.Á˙Ùf‰ ‰È‰34Ïcq‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁ‰ B‡ »»«∆∆«≈»¿«≈»∆«««¿»
ıˆBÁ ‰ÏÚÓÏÓ - BÎBzÓ35ıˆBÁ BÈ‡ ‰hÓlÓ ,36. ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿«»≈≈

ıˆBÁ ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ - ÏÒÙq‰ ÏÚ37, «««¿»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ≈
‰hÓlÓ38.ıˆBÁ BÈ‡ ƒ¿«»≈≈

ב.34) הלכה ז פרק מקוואות מקפיד 35)תוספתא האדם
רגלו. של העליון השטח יתלכלך מקפיד 36)שלא אינו

נראה. שאינו רגלו, של התחתון השטח לכלוך על
עליו.37) היושב בגדי יתלכלכו שלא כדי מקפיד,
האדמה.38) שכלפי השטח

.ËÈÎeÏÎÏ39ÔÈLaÎÓ‰ ‰¯„zwaLÂ ‡qÎaL ‰‡Bˆ40, ƒ¿≈»∆¿ƒ≈¿∆¿«∆¿»«¿À»ƒ
ÔÓ ÔÈa ‰hÓlÓ ÔÈa ,Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ¿«»≈ƒ
ÔÈ¯È·ÚÓ ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ÔÈ„„v‰«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ«¬ƒƒ
,˙ÈÁBÏvaLÂ ÒBkaL ÌÈ¯ÓL ÈÎeÏÎÏ Ï·‡ .Ô˙B‡»¬»ƒ¿≈¿»ƒ∆«¿∆«¿ƒ

¯ÈLaL CBn‰Â41‚efaLÂ42„È ÏÚL ˜ˆa‰Â ËÈh‰Â , ¿«∆«≈¿∆«¿«ƒ¿«»≈∆««
e„ÈÏ‚‰ ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡] ‰Ù¯‚n‰ „È ÏÚLÂ Ìc¯w‰43[ «À¿…¿∆««««¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈˆˆBÁ -44. ¿ƒ

ומפרש 40)שם.39) "והמכובשין", הגירסא בתוספתא
גורס  (הגר"א שנתייבש שחור לחלוח ביכורים': ב'מנחת

לפרש). יודע ואיני תכשיט 41)"המכובסין", הוא שיר
מוך. למלאותו ורגילים בתוכו 42)חלול, נותנים פעמון.

יקשקש. שלא כדי נמשך 43)מוך, שזה נראה נתייבשו.
הפסיק  שהרי שמרים, ללכלוכי לא אבל בלבד, ובצק לטיט
בהם  שייך שלא ושבזוג שבשיר מוך דין וכתב באמצע
לכאן, וזוג בשיר מוך ענין מה להבין, קשה [ובכלל הגלדה
למוך  הכוונה ואולי עוסקים? אנו לכלוכים בדיני הרי

דוחק]. וזה בבא 44)שנתלכלך. שבתחילת "אבל" מלשון
הגלידו  אפילו וקתדרה, בכסא צואה שלכלוכי ללמוד יש זו,
היבשים. את גם מעבירים שהמים מפני חוצצים, אינם
וכאן  שונים, טיט מיני בין רבינו מחלק ה"א בפ"ב [למעלה
כלים]. ושעל עור שעל טיט בין לחלק שיש ונראה חילק. לא

.È¯ÓÁ·e ˙ÙÊa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏkL ,‡e‰ ¯e¯a ¯·c»»»∆»»∆»«¿¿∆∆¿≈»
BÈ‡L ÈtÓ - ÌÈÏÎa ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈»¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈
˙ÙÊa ÈeÙÁ ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ „Èt˜Ó«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»…«¿ƒ»¿∆∆
BÓk ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁa B‡¿≈»¿«≈»∆…»¿»¿ƒ»¿

e¯‡aL45Û‡ ,ÔÈ‡ .„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ46‰Ê ¯·„a ∆≈«¿««ƒ∆≈«¿ƒ≈¿»»∆
¯·„a ÔÈÂL ÌÈÏk‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈÏk‰ ÔÓ ÈÏÎa L¯Ù‰∆¿≈ƒ¿ƒƒ«≈ƒ∆»»«≈ƒ»ƒ¿»»

.‰Ê∆

אינו 45) אפילו חוצץ שרובו יב, הלכה א בפרק למעלה
"ואין".46)מקפיד. שצ"ל נראה

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk47‡lL ÔÒÈÎ‰L ÔÈÏeÏÁ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬ƒ∆ƒ¿ƒ»∆…
Ôk¯„k48Ô˜¯Ó ‡ÏÂ Ôk¯„k ÔÒÈÎ‰L B‡ ,49eÈ‰L B‡ , ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿…≈¿»∆»

e¯aLÂ ˙ÎzÓ ÏL50.‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ∆«∆∆¿ƒ¿¿…»¿»»∆¿ƒ»

א.47) משנה י פרק המים 48)מקוואות שאין באופן
הידות. חלל לתוך שהמים 49)נכנסים באופן הכניסם לא

ו  ויקרא הכתוב (מלשון ורוחבן אורכן לכל אותן ישטפו
במים"). ושוטף אלא 50)"ומורק לגמרי נשברו לא

לכולו. נכנסים המים ואין החלול נסתם כך ומתוך נקמטו,
אולם  למשנתנו. רבינו פירוש על מסתמך זה [פירוש
ו'תפארת  טוב' יום ה'תוספות הברטנורא, הכסףֿמשנה,
לכלי  מחובר שאינו ביד במשנה שהמדובר מפרשים ישראל',
ומלמדת  אותה, מסירים ולפעמים לכלי אותה מכניסים אלא
אינה  - נכונה בלתי בצורה הכלי יד את הכניס שאם המשנה,
המים  שהרי הכלי, בטבילת חוצצת היד ולפיכך לכלי, חיבור
מתפרש: מירקן" "ולא יושבת, שהיא למקום נכנסים אינם
ידו" על שחיטה אחר "ומירק כמו: הכנסתן, את גמר שלא
ולכן  למלאכתן ראויות אינן נשברו ואם ב) לב, (יומא
לפירושם. סיוע חוצצין", אלו "הרי המשנה: ולשון חוצצות.
להן  עלתה לא וכתב: המשנה, לשון שינה כאן ורבינו

טבילה.

.·ÈÈÏk51‡Ï el‡k - BÏÈaË‰Â ‰hÓÏ ÂÈt CÙ‰L ¿ƒ∆»«ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
BlÎa ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ï·Ë52Ba ‰È‰ . »«ƒ¿≈∆≈««ƒƒ¿»ƒ¿À»»

Ba ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó53- Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú »∆≈««ƒƒ¿»ƒ«∆«∆«ƒ
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï…»¿»¿ƒ»«∆«∆«ƒ

מעכב 52)שם.51) לצאת, מקום לו שאין שבכלי האוויר
ושוליו  הכלי את כשמכניסים אבל מלהכנס, המים על
את  המים דוחפים - צידו על מוטה כשהוא או למטה,

מקומו. את ותופסים לחוץ "זבורית",53)האוויר במשנה:
נכנסים  אינם שהמים ותוספות זוויות רבינו: שם ופירש

שוליו. דרך הכלי את מטביל כשהוא לתוכם,

.‚ÈÈÏk54ÚˆÓ‡a ·Á¯Â Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯ˆ ‡e‰L55- ¿ƒ∆«ƒ»ƒ»¿»»»∆¿«
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ¯B‰Ë BÈ‡≈»«∆«∆«ƒ

המשנה.55)שם.54) במפרשי לזה פירוש מצאתי לא

.„È˙ÈÁBÏˆ56Ú˜BL ‰ÈtL57„Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡ - ¿ƒ∆ƒ»≈«≈»¿»«
dcˆ ÏÚ ‰phiL58. ∆«∆»«ƒ»

תלמידי 57)שם.56) בהן שמשתמשים לדיותות בדומה
יישפך. שלא הדיו על שומרת כזו ודיותה ספר, בתי

שינ 58) "עד שלפנינו: גירסא,במשניות אותה ולפי קבנה".
ונראה  הבאה. שבבבא לקלמרין צלוחית בין הבדל אין
כלֿכך  צר אינו וגם קצת שוקע פיה שצלוחית רבינו, בדעת

צידה. על הטייה מספיקה ולפיכך דיותה, פי כמו

.ÂËÔÈ¯ÓÏ˜59dcvÓ ‰p·wiL „Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡60, «¿»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿∆»ƒƒ»
.daL ˙eiÓeÓ˜ÚÏ ÌÈn‰ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿««ƒ»«¿ƒ∆»

לשטח 59) נכנסים אינם והמים הרבה, שוקע שפיה דיותה
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מוצא  שאין מפני הקלמרין, דפנות ובין הכפיפה שבין
שטח. באותו הנמצא כשהנקב 60)לאוויר ויטבילנה

למעלה.

.ÊË‰Ó‰a61¯ÈM‰ ‰È‰L62ÈeÙ¯ ‰ÈÏÚL63- ‡ÓËÂ ¿≈»∆»»«≈∆»∆»»¿ƒ¿»
BÓB˜Óa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ64. «¿ƒƒƒ¿

ב.61) נב, וגמרא ב. נא, שבת על 62)משנת שתולים
לנוי. קטנות בהמות לצוואר,63)צווארי מהודק בלתי

להיכנס. יכולים הבהמה.64)והמים בצוואר

.ÊÈÏÈaËÈ ‡Ï65BaL ÔÈÓÁta Ìe˜Ów‰ ˙‡ Ì„‡66, …«¿ƒ»»∆«À¿«∆»ƒ∆
ÛLÙL Ôk Ì‡ ‡l‡67. ∆»ƒ≈ƒ¿≈

ב.65) משנה ט פרק פחמים.66)שם בו כשיש
ואחז 67) הפחמים את ולקח הקומקום, לתוך ידו הכניס

אחרים  ומפרשים במשנה. רבינו פירש [כך בידו. אותם
לשפשף  וצריך הקומקום, על שעלה לפיח שהכוונה פירשו,

ולהסירו].

.ÁÈÈÏk68ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ ‡e‰L69‡Ï el‡k - BÏÈaË‰Â ¿ƒ∆»≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
Ï·Ë70ÌÈn‰ È¯‰ - BÏÈaË‰Â ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ .71ÈÏk‰Â »«»»»≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈««ƒ¿«¿ƒ

˙Á‡k ÔÈ¯B‰Ë72‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈ ÌÈn‰L ÈtÓ , ¿ƒ¿««ƒ¿≈∆««ƒ≈»∆»√»
BÓk ,‰Â˜ÓaÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËa e¯‡aL73‰È‰ . ¿ƒ¿∆¿∆≈«¿¿À¿«√»ƒ«¿ƒ»»

ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ‡ÏÓ ÈÏk‰74. «¿ƒ»≈≈«¿«ƒƒ¿ƒ«ƒ
˙‡hÁ ÈÓ Ba ‰È‰75Èet ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡ :76È„k »»≈«»ƒ»»…«¿ƒ»¿≈

‰Ê È¯‰ - BÎB˙aL ˙‡hÁ ÈÓ ÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ ea¯iL∆ƒ¿≈ƒ¿∆«≈«»∆¿¬≈∆
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - Â‡Ï Ì‡Â ;¯B‰Ë77Ô‰ el‡Îe , »¿ƒ»¬«ƒ¿À¿»¿ƒ≈

ÔÈˆˆBÁL ÔÈ˜LÓ ¯‡L78ÈÓ ÔÈ·e ÈÏk‰ Ûeb ÔÈa ¿»«¿ƒ∆¿ƒ≈«¿ƒ≈≈
.‰Â˜n‰«ƒ¿∆

ו.68) משנה למים.69)שם חוצצים 70)חוץ שהמשקין
והכלי. המקווה מי בכלי.71)בין בנגיעתם שנטמאו

שניהם.72) מטהרת אוכלין 73)הטבילה טומאת בהלכות
טמאים  מים הטביל "שאם רבינו: כתב שם כא. הלכה ב פרק

טהרו". - עליהן מקווה מי שצפו כיון שם 74)במקווה,
וה"ה  הכשר, לענין כמים דינם רגליים שמי למדנו, ה"ב פ"י

כדי 75)להשקה. אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
מת. טמאי על מקווה.76)להזות במי מפני 77)ונתמלא

עד  המקווה מי לגבי בטלים ואינם חשובים, הם קדושתם
במשנתנו). (ר"ש החטאת מי על כמבואר 78)שירבו

שם. אוכלין טומאת בהלכות

.ËÈÈÏk79‡ÓË Ba‚Â ¯B‰Ë BÎBzL80ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰Â , ¿ƒ∆»¿«»≈¿»»»≈«ƒ
·ÏÁ B‡ Ô·Ï81Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - BÏÈaË‰Â , »»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ««»…ƒ

,¯B‰Ë - BÎB˙a ÌÈn‰ ea¯iL È„k Èet ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰»»…«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»
Ô‰È¯·cÓ B˙‡ÓhL ÈtÓ82Ì„‡ ÔÈÈ Ba ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈∆À¿»ƒƒ¿≈∆¬»ƒ»»«ƒ»…

ÔÈ˜LÓ ¯‡L B‡83‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï -84. ¿»«¿ƒ…»¿»¿ƒ»

א.79) וֿעט, ב עח, טמאים 80)זבחים משקין שנגעו כגון
ב, הלכה ז פרק אוכלין טומאת בהלכות ולמדנו הכלי, בגב
נגעו  ואם כלים, שיטמאו טמאים משקין על חכמים שגזרו

התוך. ולא בלבד הגב נטמא - הכלי לבן 81)בגב יין

במים. כלֿכך מתבלט צבעם אין בהלכה 82)וחלב,

ולא  התורה, מן טומאה עליו שיש בכלי המדובר הקודמת,
חוצצים, משקין מיעוט ואפילו למיעוט, רוב בין שם חילקנו
את  לבטל מקווה מי רוב מועיל דרבנן בטומאה אבל
הכוונה  משקין", "מלא שם שכתב [ומה שבכלי. המשקין

ריק]. אינו אדום.83)שהכלי דיהה 84)שצבעם לא אם
כר' כשירה. שהטבילה מודים הכל דיהה, ואם היין. מראה

שם. בזבחים יהודה

.ÎÔÈ‚Ï85ËÈË ÂÈt ÏÚ ‰È‰Â ,ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ‡ÏÓ ‡e‰L »ƒ∆»≈«ƒ¿≈ƒ¿»»«ƒƒ
ÁÙBË86ÌÈna Ú˜BL ËÈh‰ ‰È‰Â ,87- BÏÈaË‰Â , ≈«¿»»«ƒ≈«««ƒ¿ƒ¿ƒ
¯B‰Ë88ÔÂi‰ ËÈË ‰È‰ Ì‡Â .89‡Ï el‡k - Ba ‡ˆBiÎÂ »¿ƒ»»ƒ«»≈¿«≈¿ƒ…
Ï·Ë90ÔÎÂ .˙ÚaË91ÁÙBË ËÈË ÏL ‰·Ïa d˙pL »«¿≈«««∆¿»»ƒ¿≈»∆ƒ≈«

‰¯B‰Ë - dÏÈaË‰Â92‡Ï el‡k - ÔÂÈ ËÈË ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»»ƒ»≈¿ƒ…
.‰Ï·Ë»¿»

א).85) הלכה ז פרק מקוואות, (תוספתא בקבוק כד,
ורך.86) בטיט.87)לח שוקעין המים הגירסא: בתוספתא

התכוון  רבינו שגם ונראה המים. את סופג היה הטיט פירוש,
חודרים 88)לכך. המקווה שמי מפני חוצץ, אינו זה טיט

ללגין. ומגיעים מבורות.89)לתוכו חפור עבה טיט
א.90) הלכה ב בפרק למעלה כבר נאמר היוון, טיט דין

שנאמרו  הדינים שאר אגב כאן ונכפל במשנה, מקורו ומסרנו
זו. הכלי 92)שם.91)בתוספתא כל שאפילו משמיענו,

הטבילה. מועילה - כזה רך בטיט שקוע

.‡Îel‡93Ì˙Ò :Ô‰a ÌÈn‰ e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ≈∆≈¿ƒƒ∆»««ƒ»∆¿»
ÌÈiÚ È„‚a È¯L˜94Ô‰ÈÏÚ „Èt˜‰ Ì‡Â ;95.ÔÈˆˆBÁ - ƒ¿≈ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ

ÔÓ˙Ò - ÌÈza ÈÏÚa È„‚a È¯L˜Â96ÔÈˆˆBÁ97Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ
ÈÓÈ È¯L˜Â .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¬≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈

ÌÈ„‚a‰98Ô‰ÈÏ‡Ó e¯L˜pL99Ïcq‰ Ë·ÁÂ .100. «¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¬≈∆¿∆∆««¿»
L‡¯ ÏL ‰lÙ˙e101‰ˆÈˆw‰L ÔÓÊa102‰˜e·„103ÌÚ ¿ƒ»∆…ƒ¿«∆«¿ƒ»¿»ƒ

dÈ‡L ÔÓÊa ÚB¯Ê ÏL ‰lÙ˙e .‰˜ÊÁÂ daL ‰Úeˆ¯‰»¿»∆»«¬»»¿ƒ»∆¿«ƒ¿«∆≈»
˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ104˙ÓÁ‰ ÈÊ‡Â .105ÏÈÓ¯ez‰Â106ÏÎÂ . »¿∆∆¿»¿≈«≈∆¿«¿ƒ¿…

a ‡ˆBik.Ì¯Èz‰Ï „È˙Ú BÈ‡L ÌÈ¯Ù˙e ÌÈ¯LwÓ el‡ «≈»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ»

בֿג.93) י, פרק מקוואות מקום 94)משנה וקשר שנקרעו
מניחים  ואנו זה, על להקפיד עניים של דרכם אין הקרע.
דבר  כל הקרעים. את ולתפור הקשר את להתיר דעתם שאין

חוצץ. אינו קבוע, באופן באיזו 95)המחובר דעתו גילה
הקשר. את להשאיר רוצה שאינו שהיא, לא 96)צורה אם

כלל. דעתם ולתפור.97)גילו להקפיד דרכם
שמשאירים 98) ארוגים, שאינם הבגד שבשפת החוטים

לנוי. אולם 99)אותם "והנימין", סתם כתוב במשנתנו
נקשרו  ובין קשרן בין מחלק א הלכה ח פרק שם בתוספתא
מפני  נראה, דבר של וטעמו הבאה). ההלכה (ראה מאליהן
להניח  ויש להתירן מאוד קשה מאליהן שנתקשרו שנימין
מתאים  בסדר קושר הוא אדם קשרן אם אבל כך, שישאירן
לשם  יתירן שלפעמים ואפשר לעצמו, שקבע תכנית לפי
כשנקשרו  מפרש, ביכורים' [ב'מנחת הבגד. תבנית שינוי
אינן  ולכן נכנסים, והמים כלֿכך מהודק הקשר אין מאליהן
לקבל  מאוד וקשה האדם. כשקשרן מהֿשאיןֿכן חוצצין.
דרכו  שאין קשרים בדין עוסקת ההלכה כל שהרי פירושו,
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מים]. ביאת צריכים ואינם הלולאה 100)להתירם,
הרצועה. בה שמכניסים בסנדל תפילין 101)הקשורה

הלכות  (ראה קיבול בית להן שיש מפני טומאה, מקבלות
יב). הלכה ז פרק רצועותיה 102)כלים בלי התפילה כל

קציצה. ממקומה.103)נקראת זזה ואינה מאוד מהודקת
זזה 104) הרצועה אין ומזיזה, התפילה את קושר כשהאדם

התפילה. שבתוך  ילקוט 106)נוד.105)ממקומה
הרועים.

.·Îel‡Â107ÌÈ¯Lw‰ :ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL ÔÈÎÈ¯vL ¿≈∆¿ƒƒ∆»»∆««ƒ«¿»ƒ
˜eÏÁ‰ ÈÁ˙ÙaL108È¯L˜ ÔÎÂ .˙B‡ÏeÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L ∆¿ƒ¿≈∆»∆≈¬ƒ»¿≈ƒ¿≈
Û˙kaL ˙B‡ÏeÏ109ÁzÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ„Ò ÏL ‰ÙOÂ .110. »∆«»≈¿»»∆»ƒ»ƒ¿«≈«

ÏLÂ .‰Úeˆ¯a ‰Úe·˜ dÈ‡L ÔÓÊa L‡¯ ÏL ‰lÙ˙e¿ƒ»∆…ƒ¿«∆≈»¿»»¿»¿∆
ÌÈˆLe .˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ ‡È‰L ÔÓÊa ÚB¯Ê111ÏL ¿«ƒ¿«∆ƒ»¿∆∆¿»ƒ∆

Ô¯LwL ÌÈ„‚a‰ ÈÓÈ È¯L˜Â .ÏcÒ112Ïk ÔÎÂ . «¿»¿ƒ¿≈ƒ≈«¿»ƒ∆¿»»¿≈…
Ô˙Bl‚Ï „È˙Ú ‡e‰L ˙BÓB˜n‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈«¿∆»ƒ¿«»

ÔÁ˙ÓÏe113ÔÈlq‰ .114˙b ÏL115„a ÏLÂ116eÈ‰ Ì‡ : ¿»¿»««ƒ∆«¿∆«ƒ»
ÌÈ˜ÊÁ117CÈ¯ˆ - ÌÈÙ¯ eÈ‰ Ì‡Â ,ËhÁÏ CÈ¯ˆ - ¬»ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ»»ƒ»ƒ
¯ÚÏ118¯k‰ .119˙Òk‰Â120e‡B·iL ÌÈÎÈ¯ˆ - ¯BÚ ÏL ¿«≈««¿«∆∆∆¿ƒƒ∆»

Ô‰a121ÌÈn‰122. »∆««ƒ

ד.107) משנה החזה.108)שם חלוקים 109)בצד
למעלה. הפתוח במקום ראש הכנסת עלֿידי אותם שלובשים
הכתף, שכנגד במקום לולאות תופרים אלה בחלוקים

החלוק. לבישת אחר אותם רחב,110)וקושרים הסדין
וצריך  במקווה אותו כשמטבילים נקמטות שפתיו ולפיכך

אותן. הלכה 112)הרצועות.111)למתוח ראה האדם.
לגלותם 113)כא. צריך זה ומשום בהם, כשישתמש

הטבילה.ולמותחם  ח 114)לפני פרק מקוואות תוספתא
א. ענבים.115)הלכה בו בו 116)שדורכים שסוחטים

שמנם. להוציא דקים 117)זיתים מענפים עשויים הסלים
צריך  בחוזק, מהודקים הענפים שאם רבינו, ואומר ארוגים.

בהם. הדבוקה הפסולת את אותם 118)לחטט מנענע
נופלת. שם.119)והפסולת  ד 120)משנה פרק סוף

הוא  שכר אלא הראש, תחת משימים ששניהם רבינו מפרש
(ראה  וכדומה צמר ממולאים ושניהם גדולה, יותר וכסת קטן

כאן). טוב' יום ו'תוספות בפנים.121)ברטנורא
שבתוכם.122) מה מוציאים שלפעמים מפני

.‚Î˙Òk123‰l‚Ú124¯eck‰Â125Ìen‡‰Â126 ∆∆¬À»¿««¿»ƒ
ÚÈÓw‰Â127ÌÈn‰ e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰lÙz‰Â ¿«»≈«¿«¿ƒ»≈»¿ƒƒ∆»««ƒ

ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÏÏÁÏ«¬»»∆«¿»…∆≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ
.Ìe˙Ò Ï·BË -≈»

ב.123) משנה לרכב 124)שם הבהמה גבי  על שמניחים
ותופרים  מוכין אותה וממלאים מעור עשויה זו כסת עליה,
המוכין. את ולהוציא התפר את לפרום דרכם ואין אותה,

בו.125) מעור 126)שמשחקים עשוי מנעל של דפוס
מוכין. בתיק 127)ממולא נותנים הקמיע את לשמירה.

אותו. ותופרים בד, או עור של קטן

.„ÎÏÈaËn‰128ÔÈÒaÎÓ‰ ÌÈ„‚a129eÒkiL ÔÈÎÈ¯ˆ - ««¿ƒ¿»ƒ«¿À»ƒ¿ƒƒ∆ƒ»¿

eÚaÚ·iL „Ú ÌÈn‰ Ô‰a130„Ú - ÔÈ·e‚ ÔÏÈaË‰ . »∆««ƒ«∆¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«
ÔÚeaÚaÓ eÁeÈÂ eÚaÚ·iL131. ∆¿«¿¿¿»ƒƒ¿»

ד.128) משנה לחים.129)שם כשנותנים 130)בעודם
לא  המקווה שמי ומובן, אבעבועות. כעין עולים במים בגד
ואףֿעלֿפיֿכן  קימעא, הגבוהים אלה למקומות הגיעו
עם  מתחברים בבגד הנמצאים שהמים מפני הטבילה, מועילה
הבעבוע  המקווה. כמי ונעשו בהשקה ומתטהרים המקווה

הבגד. לתוך נספגו כבר המקווה שמי ויתפשט 131)מוכיח,
מי פני על הבגד המקווה כל מי הגיעו לא כן לפני כי המקווה,

המקווה. מי משטח גבוה שהוא הבועה לראש

.‰ÎÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk132Ôk¯ˆ È„kÓ ¯˙BÈ ÌÈk¯‡ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬Àƒ≈ƒ¿≈»¿»
‰cn‰ ÌB˜Ó „Ú ÔÏÈaËÓ - Ôˆˆ˜Ï „È˙ÚÂ133?„ˆÈk . ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ»«¿«ƒ»≈«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL134- ÔË˜Â , «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒ¿»»

„·Ïa BÊ ‰cÓ „Ú ˙ÏLÏM‰ ÔÓ ÏÈaËÓ .‰¯OÚ135, ¬»»«¿ƒƒ««¿∆∆«ƒ»ƒ¿«
¯B‰Ë ¯‡M‰Â136. ¿«¿»»

ה.132) משנה לה,133)שם צריך שהכלי היד מידת
לתשמישו. ראוי ט 134)להיות פרק כלים הלכות ראה

טו. טבעת,135)הלכה באמצע המידה נגמרה אם ואפילו
כאילו  אותה ורואים הטבעת, כל את לטבול צריך אינו
חוצץ? הטבעת חלקי שני חיבור מקום אין [ולמה נחתכה.
לביאת  ראוי להיות צריך אינו בכלים הסתרים שבית מפני

וברטנורא)]. (ר"ש טומאה 136)מים כשנגעה המדובר
- והשאר לו, צריך שהכלי השלשלת חלק ונטמא בדלי,
לא  בקטן ומעשרה גדול בדלי טפחים מארבעה למעלה

שם. כלים בהלכות שנתבאר כמו כלל, נטמא

.ÂÎ‡ÓË ÈÏk137ÏÈaË‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk BÎB˙a Ô˙pL ¿ƒ»≈∆»«¿≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ - Ïk‰138ÈÏk‰ ÈtL Èt ÏÚ Û‡ , «…»¿»»∆¿ƒ»««ƒ∆ƒ«¿ƒ

¯˙BÈa ¯ˆ139BÏ ÔÈÒÎ ÌÈn‰ È¯‰L ;140CBzÓe , «¿≈∆¬≈««ƒƒ¿»ƒƒ
ÌÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚ - ÏB„b‰ ÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚL∆»¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»¿»¿ƒ»«≈ƒ

BÎB˙aL141ÏÈaË‰Â Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ì‡Â .142Ï -‡ ∆¿¿ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ…
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ143˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL „Ú »¿»»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆

„Bp‰144ÌÈÏk BÎB˙Ï Ô˙Â ¯B‰Ë ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿»«¿≈ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔÏÈaË‰Â ÌÈ‡ÓË145„Ú ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»…»¿»»∆¿ƒ»«

ÌÈ¯·c ‰na .„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆««∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡146ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - L„˜Ï Ï·‡ ;‰Óe¯˙Ï ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆≈«¿ƒƒ

B‡ ÏÒa eÈ‰ elÙ‡Â ,ÏÏk ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk CB˙Ï ÌÈÏk≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿«
‰t˜a147BÓB˜Óa ‰ÏÚÓÏ e¯‡aL BÓk ,148. ¿À»¿∆≈«¿¿«¿»ƒ¿

א.137) כב, בחגיגה שנתפרשה כפי ב, משנה ו פרק שם
עצמו,138) במקווה מונחים אינם אלו שכלים ואףֿעלֿפי

משנה  ו פרק (שם ששנינו כמו לו, המחוברים במים אלא
כמקווה". - למקווה המעורב "כל שם,139)א): ונתבאר

המחברת  המים אמת אם רק לטבילה כשר מקוואות שעירוב
השפופרת  חלול (כרוחב הנוד כשפופרת רחבה אותם
שתי  בתוכו לגלגל שאפשר מקום היינו הנוד, בפי שנותנים

סביב). אותו.140)אצבעות ומטהרים הגדול הכלי לכל
המחוברים 141) במים ולא המקווה, במי נטבלו שלא אע"פ

הנוד. שפופרת ברוחב את 142)להם המים מילאו ולא
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שפיו  כלי במים מניחים אם בטומאתו. ונשאר הגדול הכלי
וממלאים  נכנסים הם צידו, על מוטה כשהוא רחב, ובטנו צר
סותמים  הם זה למקום וכשמגיעים פיו, כנגד עד הכלי את
הוא  כך ומתוך ממנו, שלמעלה האוויר על וסוגרים פיו את
[ראה  יב. בהלכה שהפכו כלי כמו מלהיכנס, המים על מעכב
כח. סעיףֿקטן שם ובש"ך רטו, סימן יורהֿדעה יוסף' 'בית

רבינו]. לשיטת מלא הסבר נותן זה אפילו 143)ביאורינו
צד. מכל אותם כיסו הגדול, הכלי שבתוך המים אם

שביארנו.144) כמו מועיל, מקוואות עירוב אין מזה בפחות
שתגרור 145) טהרה פעולת שום עשו לא המים שהרי

הקטנים. הכלים טהרת ב.146)אחריה כב, חגיגה משנה
על  בקודש חכמים שעשו מעלות אחתֿעשרה נימנו שם

פי"ב. הטומאות אבות הלכות ראה שפיהם 147)התרומה.
הנוד. משפופרת יותר אבות 148)רחב שאר בהלכות
א. הלכה יב פרק הטומאות

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
צריך 1) ואם המקווה. את פוסלים שאובין שמים יבאר

עת  בכל הצינור תחת כלי המניח שמים. בידי כולו שיהיה
את  שאובים מים לוגים שלושה פוסלין כיצד זמן. ובכל
מי  שלנו. ומרחצאות ואמבטיה שהמשיכוה שאובה המקווה.
ויורדים  בחצר מתערבים שהיו שאובים ומים גשמים

למערה.

.‡‰¯Bz ÔÈc2ÔÈÒpÎÓ ÌÈÓ ÏkL ,3;Ô‰a ÔÈÏ·BË ƒ»∆»«ƒ¿À»ƒ¿ƒ»∆
ÌÈÓ ‰Â˜Ó :¯Ó‡pL4Ô‰a ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌB˜Ó ÏkÓ - ∆∆¡«ƒ¿≈«ƒƒ»»¿∆ƒ¿∆»∆

˙·a Ì„‡‰ Ûeb ÏÎÏ ‰ÏÈ·Ë È„k Ô‰a ˙BÏÚ‰Ï È„k¿≈¿«¬»∆¿≈¿ƒ»¿»»»»¿«
‰n‡ ÏÚ ‰n‡ :ÌÈÓÎÁ e¯ÚL .˙Á‡5LÏL Ìe¯a ««ƒ¬¬»ƒ«»««»¿»

˙Bn‡6‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰ ‰Ê ¯eÚLÂ .7.ÌÈÓ «¿ƒ∆«¬ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ
ÔÈ·e‡L ÔÈa8.ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÔÈa ≈¿ƒ≈¿≈»¿ƒ

מקומות.2) ובכמה - ב ד, שאובים 3)עירובין אפילו
שבגמרא,4)בכלי. המקומות [בכל שהם. נקווים מים כל

של  דרכו במים". "ורחץ ה) טו, (ויקרא הכתוב מן למדו
בגמרא, שאמרו מזה פשוט יותר לימוד מוצא כשהוא רבינו,
ד)]. אות הרמב"ם כללי מלאכי' ('יד עליו מסתמך הוא

שבתקופת 5) האמה שיעור בקביעת האחרונים נחלקו
מגדילים  ויש אירופאי, מטר חצי עד מקטינים יש התלמוד.
שיעורים  קובעים ויש סנטימטר, מששים למעלה עד
בשיעור  למעשה הלכה וקביעת אלה. שני בין ממוצעים

התורה. גדולי בידי מסורה מקטיני 6)מקוה, לדעת אמנם
אמות, משלוש יותר היא הבינוני האדם של קומתו – האמה
הראש  הרכנת ידי על לטבול לו שאפשר שיערו חכמים אבל

ברום). ד"ה - א יא, חגיגה תוספתא, 7960)(ראה שהם
טובלים 8)לוגים. שאובים הם המים כל ואפילו בכלים.

אלא). ד"ה ב יז, פסחים ב'תוספות' (וכן בהם

.·ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ9ÔÈÏeÒt ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆««ƒ«¿ƒ¿ƒ
ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰Â˜Ó ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰ÏÈ·ËÏƒ¿ƒ»¿…∆»ƒ¿≈«ƒ∆≈»¿ƒ
eÏÒt - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï ÏÙpL∆»«¿»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»¿

Ïk‰10È¯·cÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÏeqtL Èt ÏÚ Û‡ . «…««ƒ∆ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Lw‰a e‰e„ÓÏ ,ÌÈ¯ÙBÒ11C‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L . ¿ƒ¿»¿∆≈∆¬≈≈«

Ba ÔÈ‡ ÔÈÚn‰ .¯B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ«¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿∆»««¿»≈
ÏÏk Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz12È¯‰L ,Ì„‡ È„Èa Blk ¯Ba‰Â , ¿ƒ««»»¿»¿«Àƒ≈»»∆¬≈

‰È‰È ‡Ï ‰Â˜n‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ BlkÀ«ƒ¿ƒ»¿¬»ƒ«ƒ¿∆…ƒ¿∆
ÌÈÓL È„Èa Blk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯B·k ·e‡L BlkÀ»¿¿≈»ƒƒ¿Àƒ≈»«ƒ

Ba LÈ Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÓk13Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz14¯Lk -15. ¿«¿»∆»ƒ≈¿ƒ««»»»≈

ãycew zegiyn zecewpã

xyk mc` ci zqitz ea yi m` `l`

מקוה  שנאמר בהם טובלין מכונסין מים שכל תורה "דין
לטבילה". פסולין השאובין שהמים "מד"ס אבל כו'" מים..
במי  נפשו להביא הוא הטבילה עניין האדם ובעבודת
שהם  שמים" "בידי מעיין בין חילוק יש ובזה הדעת,
הם  אדם" ש"בידי ובור בתורה, המפורשים העניינים
שיורה  ממנו לגדול ופונה בתורה, התפרשו שלא העניינים
איך  דעתו על שמתקבל מה ע"פ לו ומורה תשובה דרך לו

לנהוג. שצריך
שכולו  בבור וגם בהם" טובלין מכונסין מים "כל תורה מדין
לקבל  ממנו לגדול כשפונה הוא האדם ובענייני אדם, בידי
ואפשר  דעתו על שמתקבל כפי לו ומשיב תשובה  דרך
מד"ס  אבל הדעת". "מי בבחינת שהם דבריו על לסמוך
אחרי  כי לטבילה פסולין אדם) (בידי השאובין שהמים גזרו
כולם  שלא וסייגים לגזירות הוצרכו הדורות ירידת
חכמים  ואמרו - אדם ידי - אדם של דעתו על מתקבלים
כמי  שיחשב כדי אדם של דעתו על כלל לסמוך שאין

הדעת.
"אלא  שמים בידי כולו להיות צריך אין מד"ס גם ולאידך
תורה  בענייני ההוראות כי כשר" אדם יד תפיסת בו יש אם
ובמדידה  התלבשות של באופן להיות צריכות ומצוות,
מצד  אדם" יד "תפיסת להיות וצריך יכול ובזה והגבלה,

המטה. שבעבודת המעלה
(bl oniq dxdh xtq zekln oii it lr)

חכמים.9) פחות 10)גזירת סאה 40 במקוה כשהיו מדובר
והשלים  שאובים לוגים שלושה לתוכו ונתן לוגים, שלושה
שאינם  מים סאה 40 בו שיש מקוה אבל השיעור, את
לקמן  (ראה שאובים מים הוספת ידי על נפסל אינו שאובים

ההיקש.11)ה"ו). על א 12)הסמיכוהו אדם של ינה ידו
בעשייתו. בו.13)משתתפת יש אם הבור 14)אפילו

יתבאר. הבאות בהלכות אדם. בידי זה 15)עשוי היקש
של  כללו ה"א. פ"ט שמיני, פרשת כהנים' ב'תורת מקורו
– הבור לתוך ונתן מים ששאב כגון אדם, בידי כולו דבר:

כשר. – אדם מפעל ומקצתו שמים מפעל מקצתו פסול;

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16e„¯ÈÂ Ì·bÏ ‚b‰ L‡¯a ÌÈp˜˜ ≈«««ƒ««¿«ƒ¿…««¿«¿»¿»¿
˙BÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e‡lÓ˙Â ÌÈÓLb Ì‰Ï»∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿««ƒ∆ƒ«

ÌÈÓLb‰17ÌtÎÈ B‡ ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰ -18 «¿»ƒ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒƒ¿≈
Ì‰Ó ÌÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â19Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏaËÏ ÌÈ¯Lk ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆¿≈ƒƒ¿…¿««ƒ

Ô‡ÏÓ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈÏÎa eÈ‰ el‡‰ ÌÈn‰ ÏkL∆»««ƒ»≈»¿≈ƒ∆¬≈…ƒ¿»
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B„Èa20Ì¯Ú‰Â ÌÈp˜w‰ ˙‡ dÈa‚‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .21- ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«∆««¿«ƒ¿∆¡»
.ÔÈ·e‡L Ì‰aL ÌÈn‰ Ïk È¯‰¬≈»««ƒ∆»∆¿ƒ

מ"ז.16) פ"ב, מקוואות על 17)משנה, לחשוב לו והיה
לתוכם. מים שיפלו פיהם 18)האפשרות על יהפכם

עומדים. שהם העמידם 20)בקרקע.19)במקום לא וגם
הקנקנים  שבירת באו. שמים ומידי גשמים, מי קבלת לשם
שמים  ומידי גשמים מי קבלת לשם העמידם הפיכתם, או
אדם. בידי מילוי אינו הפיכתם או הקנקנים שבירת באו.

שם. יהושע פעולת 21)כרבי כל בידיים האדם עשה הרי
המקוה. מילוי

.„ÁÈpn‰22¯Bpv‰ ˙Áz ÌÈÏk23ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa „ÈÓz ««ƒ«≈ƒ«««ƒ»ƒ¿»≈¿»
ÔÓÊ24elÙ‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÏk „Á‡Â ÌÈpË˜ ÌÈÏk „Á‡ , ¿«∆»≈ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ¬ƒ

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈»¿«¿ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÌÈÓL‚ ÈÓ e‡lÓ˙Â ,‰‡ÓË25. À¿»¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ¬≈≈¿ƒ

Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰ - Ô¯·L B‡ Ô‰Èt ÏÚ Ô‡Ùk Ì‡Â¿ƒ¿»»«ƒ∆¿»»««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
˙˜ÊÁL ;e‡lÓ˙ BzÚ„Ï È¯‰L ,¯·c ÏÎÏ ÔÈ·e‡Lkƒ¿ƒ¿»»»∆¬≈¿«¿ƒ¿«¿∆∆¿«
¯Bpv‰ ˙Áz ÌÈÏk‰ ÁÎL elÙ‡Â .ÌÈÓ Ál˜Ï ¯Bpv‰26 «ƒ¿«≈««ƒ«¬ƒ»««≈ƒ«««ƒ
ÔÎÂ .ÁÈpn‰ ÈtÓ ÁÎBM‰ ÏÚ e¯Êb ,ÔÈÏeÒt -¿ƒ»¿««≈«ƒ¿≈««ƒ«¿≈

ÁÈpn‰27¯ˆÁa ÌÈÏk‰ ˙‡28ÌÈ·Ú‰ ¯eM˜ ˙Úa29 ««ƒ«∆«≈ƒ∆»≈¿≈ƒ∆»ƒ
BzÚ„Ï È¯‰L ,ÔÈÏeÒt Ô‰aL ÌÈn‰ - e‡lÓ˙Â¿ƒ¿«¿««ƒ∆»∆¿ƒ∆¬≈¿«¿

e¯Êb ÔÎÂ .e‡lÓ˙30¯eM˜ ˙ÚLa ¯ˆÁa ÁÎBM‰ ÏÚ ƒ¿«¿¿≈»¿««≈«∆»≈ƒ¿«ƒ
ÌÈ·Ú ¯eft ˙Úa ¯ˆÁa ÔÁÈp‰ .ÁÈpÓ ÌeMÓ ÌÈ·Ú31 »ƒƒ«ƒ«ƒƒ»∆»≈¿≈ƒ»ƒ
ÔÁÈpnL BÓk ,ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ - e‡lÓ˙Â ÌÈ·Ú e‡·e»»ƒ¿ƒ¿«¿¬≈≈¿≈ƒ¿∆«ƒ»

Ô·bÏ ‚b‰ L‡¯a32¯eM˜ ˙Úa ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿…««¿«¿»¿≈ƒƒƒ»¿≈ƒ
el‡ È¯‰ - e‡lÓ˙Â e¯M˜˙Â e¯ÊÁÂ e¯ft˙Â ÌÈ·Ú‰∆»ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿¬≈≈

ÔÈ¯Lk33Ô¯·L Ì‡Â .34Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰ - Ô‡Ùk B‡ ¿≈ƒ¿ƒ¿»»¿»»««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ

שבת 22) בגמרא שנתבארה כפי מ"א, פ"ד מקוואות משנה,
ב. בו 23)טז, העוברים המים פוסל שאינו בצינור מדובר

בהשלמות). ה"ו פ"ו לקמן זמן 24)(ראה בכל פירוש
מעוננים. כשאינם ובין מעוננים כשהשמים בין שהוא,

גילה 25) עננים, שאין בשעה אפילו הצינור, תחת הניחם אם
גשמים. מי לתוכם שיפלו רוצה שהוא הניחם 26)דעתו

סילקם. ולא ושכח מיד, לסלקם כוונה מתוך שם
שוכח.27) בדין וביתֿהלל ביתֿשמאי נחלקו במשנתנו

ביתֿשמאי  ורבו שנמנו מאיר, רבי כדברי כביתֿשמאי, ופסק
כמרובים. הלכה ונקבעה ביתֿהלל, תחת 28)על לא

לתוך 29)הצינור. גשמים שיפלו שהתכוון אנו מניחים
משום 30)הכלים. שוכח גזרו מקום שבכל רבינו, דעת

בחצר. בין צינור תחת בין למי 31)מניח, התכוון לא
שם. משרשיא כרב הקודמת.32)גשמים, שבהלכה

לקבל 33) הראשונה מחשבתו בטלה העבים, כשנתפזרו
חשב  שלא גשמים באו ונתקשרו וכשחזרו גשמים, מי לתוכן

השלמות). (ראה ובהשלמות 34)עליהם ה"ג למעלה ראה
שם.

.‰„iq‰35ıÈˆÚ ÁÎML36‡lÓ˙Â ‰Â˜Óa37,ÌÈÓ ««»∆»«»ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ
È¯‰Â ËÚÓ ‡l‡ ‰Â˜na ¯‡L ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿««ƒ¿∆∆»¿««¬≈
ıÈˆÚ‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜n‰ ·¯ Ba LÈ ıÈˆÚ‰∆»ƒ≈…«ƒ¿∆¬≈∆ƒ¿…∆∆»ƒ

BÓB˜Óa38ÔÎÂ .¯Lk Blk ‰Â˜n‰ ‡ˆÓÂ39¯cÒÓ‰ ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ¿∆À»≈¿≈«¿«≈
ÔÓqÁÏ È„k ‰Â˜n‰ CB˙a ÌÈp˜w‰ ˙‡40e‡lÓ˙Â ∆««¿«ƒ¿«ƒ¿∆¿≈¿«¿»¿ƒ¿«¿

ÌÈÓ41‡ÏÂ ÂÈÓÈÓ ˙‡ ‰Â˜n‰ ÚÏaL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ««ƒ∆»««ƒ¿∆∆≈»¿…
- ÌÈp˜w‰ CB˙aL ÌÈÓ ‡l‡ ÏÏk ÌÈÓ ÌL ¯‡Lƒ¿«»«ƒ¿»∆»«ƒ∆¿««¿«ƒ

ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰42Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.¯Lk ‰Â˜Óƒ¿∆»≈

מ"ח.35) פ"ב והשאיר 36)מקוואות בסיד, הבור את הסד
כשרים. מים היו ובו ושקע, בבור העציץ צ"ל 37)את

קנקנים 38)ונתמלא. במניח פיו. על אותו יהפוך לא אבל
גם  שמותר בה"ג אמרנו לנגבם, ברורה בכוונה הגג על
רא  סי' יו"ד יוסף' ('בית כאן בנידון מהֿשאיןֿכן להפכם,

הרא"ש). מ"ט.39)בשם ולא 40)שם מים שיבלעו
לתוכם. שיתנו המשקין את אחרֿכך מי 41)יבלעו נכנסו

לתוכם. גם שם 42)המקוה יוסף' [ב'בית יכפם. לא אבל
שנאמרו  המקרים שלושת שבין הדינים הבדלי קובע
הנוגעים  דבריו תוכן והרי נימוקיהם. ומבאר זֿט, במשניות
לנגבם  כדי הגג בראש כלים המניח א. כאן: רבינו לדעת
יכול  לחלוחית, שישאבו כלל התכוון ולא ג) (הלכה
אפילו  לטבילה כשרים והמים לכפותם ואפילו לשוברם
(הלכה  סייד של עציץ ב. כלל; אחרים מים במקוה כשאין
ויש  בעציץ טיט יש שהרי שאובה, לקצת התכוון כאן ה):
כאן  מטילים ולפיכך מים, קצת שייבלעו רוצה שהוא להניח
מים, מעט בבור שיישארו שצריך אחת, חומרות: שתי
בתוך  קנקנים המסדר ג. לשבור; אלא לכפות שאסור ושנייה
שלא  היינו מבעציץ, יותר להקל אחד צד יש כאן המקוה:
אולם  לדפנותיהם, אלא הקנקנים לתוך מים להכניס התכוון
כלל  רוצה שאינו הגג, בראש כלים למניח דומה אינו
הקילו  ולפיכך בדפנות, שאיבה רוצה וכאן מים, בשאיבת
ישבור, – במקוה מים נשארו לא שאפילו אחד, מצד
מניח  זה ביאור ישבור. אלא לכפות שאסור חומרא והשאירו

הדעת]. את ביותר

.Â‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈÏÒBt „ˆÈk≈«¿ƒ««ƒ«¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»
?ÔÈbÏ43‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁt ‰Â˜na ‰È‰ Ì‡L44, Àƒ∆ƒ»»«ƒ¿∆»≈«¿»ƒ¿»

ÌÈÚa¯‡Ï ÌeÓÈÏL‰Â ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï eÏÙÂ]¿»¿¿»¿»Àƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÏeÒt Ïk‰ - [‰‡Ò45ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó Ï·‡ . ¿»«…»¬»ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

BÎB˙Ï CÙLÂ „Îa ·‡LÂ ,ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿»«¿«¿»«¿
„BÚ ‡ÏÂ .¯Lk - Blk ÌBi‰ Ïk46ÔBÈÏÚ ‰Â˜Ó ‡l‡ , »«À»≈¿…∆»ƒ¿∆∆¿

‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈
‰Â˜nÏ e„¯ÈÂ ÌÈn‰ ea¯iL „Ú BÎB˙Ï Ô˙BÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈¿«∆ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ¿∆

¯Lk ÔBzÁz‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔBzÁz‰47. ««¿«¿»ƒ¿»¬≈««¿»≈

ה"ב.43) למעלה כשרים.44)ראה פ"ג 45)מים שם
מ"ח.46)מ"א. פ"ו מים 47)שם כלל בו היו לא אפילו

שנפלו  השאובים שהמים מפני והטעם, אחרים. כשרים
לכשרים. הפכו סאה 40 בו שיש לעליון

.Ê‰Â˜Ó48BÎB˙Ï Ô˙Â ˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿À»¿»«¿
È¯‰ - ‰‡Ò epnÓ Ck ¯Á‡ ÏËÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ¿ƒ¿»«««»ƒ∆¿»¬≈
„Ú ,¯Lk ‡e‰Â ‰‡Ò ÏËBÂ ‰‡Ò Ô˙B ÔÎÂ .¯Lk ‰Ê∆»≈¿≈≈¿»¿≈¿»¿»≈«
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מ"ב.48) פ"ז פב,49)שם ביבמות שילא בר יהודה כרב
יותר  המקוה מן יוציא שלא היינו רובו, עד שפירש: ב,
רק  כאן שמכשיר תמהו [רבים כשרים. מים סאה מעשרים
מרובו, ביותר אפילו הכשיר הקודמת ובהלכה רובו, עד

נטו  ולכן היא, מפורשת סאה ומשנה שבנתן ופירשו, מדעתו
וב'כסף  שאובים. במים ולא פירות במי מדובר - סאה ונטל
סאה  ונטל סאה שבנתן ומבאר הסתירה את מיישב משנה'
אבל  כשרים, שאובים יאמרו שלא העין מראית משום פסלו
שניטלו  כלֿכך ניכר הדבר אין לתחתון ונפלו לעליון בשפך

ביד].

.ÁÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡50‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ≈««ƒ«¿ƒ¿ƒ∆«ƒ¿∆
ÈÏk‰ ÔÓ ‰Â˜n‰ CB˙Ï eÏtiL „Ú ÔÈbÏ ‰LÏLa51. ƒ¿»Àƒ«∆ƒ¿¿«ƒ¿∆ƒ«¿ƒ

e¯¯‚ Ì‡ Ï·‡52‰Â˜nÏ ıeÁ ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ¬»ƒƒ¿¿««ƒ«¿ƒ«ƒ¿∆
„Ú ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - ‰Â˜nÏ e„¯ÈÂ eÎLÓÂ¿ƒ¿¿¿»¿«ƒ¿∆≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆«
ÌÈ¯Lk‰ ÔÓ ·¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰iL∆ƒ¿∆¡»¿∆¡»¬»ƒ»»…ƒ«¿≈ƒ

¯Lk ‰Â˜n‰ È¯‰ -53ÌÈ¯OÚ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk . ¬≈«ƒ¿∆»≈≈«ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ
ıeÁ ·‡BLÂ ‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈ¯Lk ÌÈÓ e‰MÓe ‰‡Ò¿»«∆«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈¿≈
eÈ‰L ÔÈa ,‰Â˜nÏ ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ‰Â˜nÏ«ƒ¿∆¿««ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿∆≈∆»

ÔBÏÈq‰ CB˙a B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ ÔÈÎLÓ54Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ¿»ƒ«««¿«¿«ƒ¿«≈
¯Lk ‡e‰ È¯‰ - ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆¬≈»≈
‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡M‰L ;‰‡Ò ÛÏ‡Ï BÓÈÏL‰ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿»∆ƒ¿ƒ»
¯Lk‰ ÔÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ·¯ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,‰¯Lk -55. ¿≈»ƒ»»»…«¿»ƒ¿»ƒ«»≈

‚b ÔÎÂ56ÈÓ e‰MÓe ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ BL‡¯a ‰È‰L ¿≈«∆»»¿…∆¿ƒ¿»«∆≈
BÎB˙Ï Ô˙Â BÙ˙Îa ‡lÓe ÌÈÓL‚57,ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt ¿»ƒƒ≈ƒ¿≈¿»«¿»≈∆¿ƒ

Ïk‰ eÎLÓÂ ¯Bpv‰ Á˙Ùe ,ÏeÒt Ïk‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«…»»««ƒ¿ƒ¿¿«…
‰·e‡M‰L ;¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»∆»¬≈∆ƒ¿∆»≈∆«¿»

B‰ ,‰¯Lk - dlk ‰eÎÈLÓ‰LÔÓ ·¯ ÌL ‰È‰Â ÏÈ‡ ∆ƒ¿ƒ»À»¿≈»ƒ¿»»»…ƒ
¯Lk‰58. «»≈

וֿב.50) א יב, המקוה.51)תמורה אל הכלי מן ישר
המים.52) את פוסל שאינו דבר על או הקרקע על
ברבייה".53) מטהרת "שהשאיבה מסיימים: שם בגמרא
שאיבה.54) עושה אינו סילון איזה יבואר שישי בפרק לקמן
כמו 55) ומשהו, סאה 20 היינו מקוה, משיעור רוב פירוש,

לקמן. ה"ב.56)שיתבאר פ"ד מקוואות תוספתא,
הדלי.57) מן ע"י 58)ישר תחילה שנפסלו ואףֿעלֿפי

מקוה  אבל ההמשכה, מועילה - לתוכם שנפלה השאיבה
אין  – כשרים ומשהו סאה 20 מעולם בה היו שלא שאובה

מועלת. המשכה

.Ëe¯B‰59e¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ :e¯Ó‡Â ·¯ÚÓ ÈÓÎÁ ˙ˆ˜Óƒ¿»«¿≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿
e‡ ÔÈ‡ ,‰¯B‰Ë - dlk ‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡L :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»À»¿»≈»
·¯ CÈ¯ˆ‰L ‰ÊÂ .ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ·¯ ÌL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ∆ƒ¿»…«ƒ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ…
e¯Ó‡ È¯‰L ,eÁ„ ¯·Îe ,Ô‰ „ÈÁÈ È¯·c - ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿≈»ƒ≈¿»ƒ¿∆¬≈»¿
È¯·„ ÈÙÏ .‰¯B‰Ë - dlk ‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡L :ÛBqa«¿»∆ƒ¿ƒ»À»¿»¿ƒƒ¿≈
ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰Â ,CÙBLÂ ÈÏÎa ‡lÓÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ê∆ƒ»»¿«≈ƒ¿ƒ¿≈¿««ƒƒ¿»ƒ
Ïk ÔÎÂ .¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ¿»∆»¬≈∆ƒ¿∆»≈¿≈»

È¯‰L ,ÔÈ¯Lk ˙B‡Â˜Ó elL ˙B‡ˆÁ¯naL ÈËaÓ‡«¿»ƒ∆«∆¿¬»∆»ƒ¿»¿≈ƒ∆¬≈
‡Ï ÌÏBÚÓe .‡e‰ CLÓpLÂ ·e‡L Ô‰aL ÌÈn‰ Ïk»««ƒ∆»∆»¿∆ƒ¿»≈»…

.‰Ê ÔÈÚa ‰OÚÓ ‰OÚL ÈÓ eÈ‡»̄ƒƒ∆»»«¬∆¿ƒ¿»∆

הקודמת.59) בהלכה יפה מבוארת בזה רבינו שיטת

.ÈÌÈÓL‚ ÈÓ60¯ˆÁa ÔÈ·¯Ú˙Ó eÈ‰L ÔÈ·e‡L ÌÈÓe ≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ∆»≈
ÔÈÎLÓÂ61‰˜eÚÏ ÔÈ„¯BÈÂ62ÔÈ·¯Ú˙nL B‡ ,¯ˆÁaL ¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»∆∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ

ÔÓ ·¯ Ì‡ :‰¯ÚnÏ ÔÈ„¯BÈÂ ‰¯Ún‰ ˙BÏÚÓ ÏÚ««¬«¿»»¿¿ƒ«¿»»ƒ…ƒ
¯Lk‰63¯Lk -64;ÏeÒt - ÏeÒt‰ ÔÓ ·¯ Ì‡Â ; «»≈»≈¿ƒ…ƒ«»»

ÔÈ·¯Ú˙nL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÏeÒt - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»»≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÎLÓÂ ‰Â˜nÏ eÚÈbÈ ‡lL „Ú65Ì‡ Ï·‡ ; «∆…«ƒ«ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¬»ƒ

ÔÈÁl˜Ó ÌÈÏeÒt‰Â ÌÈ¯Lk‰ eÈ‰66Ì‡ :‰Â˜n‰ CB˙Ï »«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ
¯‡ BÎB˙Ï eÏÙpL Úe„È„Ú ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa »«∆»¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ«

,¯Lk - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï e„¯È ‡lL∆…»¿¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»≈
.ÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â67 ¿ƒ»»

מ"ד.60) פ"ד מעורבים.61)מקוואות כשהם
לבור.62) מקוה,63)לגומא, שיעור רוב יש אם פירוש,

ומשהו. סאה 20 או 64)היינו שבעוקה המעורבים המים
כשר. מקוה הם מפני 65)שבמערה, מעורבים. כשהם

עם  מעורבים כשהם אלא עצמם בפני נפלו לא שהפסולים
ואףֿעלֿפי  כשרים, רוב כשיש ההמשכה מועילה הכשרים,
אלא  מעורבים אינם ואם עצמם. בפני אינם הכשרים שגם
המקוה  – עצמם בפני ואלה עצמם בפני אלה למקוה, יורדים
פוסלים  - עצמם בפני עומדים שפסולים משום פסול,

עצמם. בפני עומדים שלא 66)כשרים המקוה לתוך ישר
אם 67)בהמשכה. דינים: שני בזה יש פסול. הזה המקוה

שנפלו  לפני גשמים מי סאה מעשרים יותר למקוה נפלו
המעורבים  המים את להכשיר אפשר שאובים, לוגין שלושה
לוגין  שלושה קדמו ואם אחר, למקום המשכה ידי על
החולק  רבינו לדעת תקנה להם ואין המים נפסלו - שאובים
משנה'). ה'כסף (עלֿפי בה"ט למעלה מערב חכמי על
"זה  של בסדר בהמשכה דינים חילוקי כמה כאן מונה [רבינו
הכשרים  המים ח): הלכה (תחילת הראשון הדין זה", ואף
שהמשיכו  לפני עצמם בפני עומדים מקוה, רוב בהם שיש
מועילה  בזה המקוה. את שהשלימו השאובים את להם
נימוקים  שני כאן שיש מפני פקפוקים, כל ללא ההמשכה
ב. עצמם; בפני ועומדים תחילה באו הכשרים א. להכשיר:
מוסיף, גג") ("וכן השני הדין בהמשכה. באו הפסולים
ומשהו  לעשרים בהמשכה שלא השאובים נפלו שאפילו
על  הללו המים את להכשיר אפשר כולם, ונפסלו כשרים,

יש זה בדין אחר. למקום המשכה מפני ידי לפסול צד
ההמשכה  מועילה ואעפ"כ בהמשכה, שלא באה שהשאובה
כשרים  י): (הלכה השלישי הדין כשרים. רוב כשהיו השניה
קדמו  לא כאן למקוה. אותם שהמשיכו מעורבים ושאובים
מועילה  ואףֿעלֿפיֿכן לפסולים הכשרים המים רוב
מלמדנו, ולבסוף קדמו. לא הפסולים שגם מפני ההמשכה
כשרים, רוב שאיבה: להכשרת הכרחיים תנאים שני

לכשרים. קדמו שלא פסולים והמשכת
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meil cg` wxt m"anx ixeriyoqip a"kÎf"h -h"ryz

ה'תשע"ט  ניסן ט"ז ראשון יום

dxRM ixQgn zFkld¦§§ª§¥©¨¨
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»
˙„ÏBi‰ ·È¯˜zL (· .Ôa¯˜ ¯‰ËzLk ‰·f‰ ·È¯˜zL∆«¿ƒ«»»¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«∆∆
(„ .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk ·f‰ ·È¯˜iL (‚ .Ôa¯˜ ¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«»¿∆ƒ¿«»¿»
e·È¯˜iL ¯Á‡Â .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk Ú¯ˆÓ ·È¯˜ÈL∆«¿ƒ¿…»¿∆ƒ¿«»¿»¿««∆«¿ƒ

.Ô˙¯‰Ë ¯Óbz Ô‰È˙Ba¯»̃¿¿≈∆ƒ»≈»√»»
ãycew zegiyn zecewpã

."...ozxdh xnbiz odizepaxw eaxwiy xg`e"

אבל  שמשו, והעריב ועלה שטבל זה הוא כיפורים מחוסר
שימש  ואם קדשים, באכילת שאסור קרבנו הביא לא עדיין

העבודה. את ופוסל מיתה חייב המקדש בבית
נגמרה  שלא הוא כיפורים מחוסר גדר הרמב"ם, לשיטת
את  והביא כלשהי. טומאה עוד עליו שיש ולא טהרתו
מקומות: בשני טמאה" שהיא מכלל "וטהרה, הדרשה
איסור  ולגבי פסולה", ש"עבודתו שעבד כיפורים במחוסר
מכלל  "וטהרה, וכתב: הדרשה, מלשון שינה למקדש כניסה
שיטתו  משמיענו ובלשונו טהרתה", נגמרה לא שעדיין
שעליו  הטומאה מצד אינו כיפורים מחוסר של שחסרונו

בטהרתו. שחסר אלא
כך  הרמב"ם שלמד מכיון כי להלכה, נפקא־מינה בזה ויש
כיפורים  שמחוסר גם פסק הכפרה, מחוסר של גדרו את
גדרו  לשיטתו כי מיתה, חייב אינו שימש או קודש שאכל
טומאה. עוד עליו שיש לא אבל בטהרתו, שחסר הוא
במסכת  מהגמרא והקשה עליו השיג הראב"ד משא"כ
ועוד  כיפורים, מחוסר לרבות בו, טומאתו "עוד מכות
היא, טמאה השתא דעד מכלל ביולדת, כתיב "וטהרה"
ובתוספתא  דמי, כזב דזב כיפורים מחוסר בזבחים ואמרינן
ברורה  ושיטתו שבמיתה". אותן עם אותו מונה דזבחים
קרבן  הביא שלא עוד שכל הוא כיפורים מחוסר של שגדרו

מהטומאה. (חלק) בו נשארה עדיין
(11 dxrde 80 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e
ספרקרבנות-הלכותמחוסריכפרה

≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ועדיין 1) וטבל שמל וגר כפרה, מחוסרי נקראים כמה יבאר

קרבנו. הביא לא

.‡‰¯tk È¯qÁÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰Úa¯‡2‰·f‰ :3, «¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿À¿≈«»»«»»
·f‰Â ,˙„ÏBi‰Â4È¯qÁÓ e‡¯˜ ‰nÏÂ .Ú¯ˆn‰Â , ¿«∆∆¿«»¿«¿…»¿»»ƒ¿¿¿À¿≈

B˙‡ÓhÓ ¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ?‰¯tk5 «»»∆»∆»≈∆««ƒ∆»«ƒÀ¿»
Ï·ËÂ6BLÓL ·È¯Ú‰Â7‰¯Ó‚ ‡ÏÂ ,¯ÒÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú , ¿»«¿∆¡ƒƒ¿¬«ƒ»≈¿…»¿»

ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï È„k B˙¯‰Ë8Ba¯˜ ‡È·iL „Ú9Ì„˜Â , »√»¿≈∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»¿…∆
‡Ï ‡e‰ ¯eÒ‡ B˙¯tk ‡È·iLÌÈL„wa ÏÎ10BÓk , ∆»ƒ«»»»∆¡…«√»ƒ¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa e¯‡aL11. ∆≈«¿ƒ¿≈«À¿»ƒ

ח:2) כריתות היא 3)משנה איזו ו, הלכה להלן ראה
הזב.4)הזבה. איזהו ה"א, פ"ב, להלן כלומר 5)ראה

שעברו  והיולדת טהרה, ימי שבעת שספרו ומצורע זבה  זב,
הלידה  מיום יום ושמונים לזכר, הלידה מיום יום ארבעים

והמצורע 6)לנקבה. הזבה היולדת, כדינו: מהם אחד כל
זבים  תוספתא ראה במעין, שטבל והזב במקוה; שטבלו

ה. הלכה מקוואות מהלכות ופ"א שקע 7)פ"ג, כלומר,
יולדת  ואצל ומצורע; זבה זב, אצל שביעי, יום של שמשו

לנקבה. פ' ויום לזכר מ' יום של שמשו אע"פ 8)ששקע
ה"ב). תרומות, מהלכות (פ"ז תרומה לאכילת טהור שהוא

קרבנותיהם.9) דיני פרטי ה"ג להלן פי"ד 10)ראה נגעים
ולמדו  בקדשים", אוכל כפרה "הביא עד: ויבמות ג, משנה
עליה  "וכפר ח) יב, (ויקרא שנאמר ממה שם) (יבמות זאת
שטבל  אע"פ קרבן, הביא שלא זמן שכל וטהרה", הכהן

קדשים. לאכילת טהור אינו - שמשו יח 11)והעריב פרק
יד. הלכה

.·Ba¯˜ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï·ËÂ ÏnL ¯b12ÏÚ Û‡ , ≈∆»¿»««¬«ƒ…≈ƒ»¿»««
Ba¯˜ ‡È·iL „Ú ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt13- ƒ∆»∆¡…«√»ƒ«∆»ƒ»¿»

‰¯tk È¯qÁnÓ BÈ‡14¯eÓb ¯b ˙BÈ‰Ï B·kÚ Ba¯wL ; ≈ƒ¿À¿≈«»»∆»¿»ƒ¿ƒ¿≈»
Ï‡¯OÈ È¯Lk ÏÎk ˙BÈ‰ÏÂ15ÏÎB‡ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe , ¿ƒ¿¿»¿≈≈ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈≈

Ï‡¯OÈ È¯LÎk ‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈL„wa16ÔÂÈÎÂ , «√»ƒ∆¬«ƒ…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿»≈¿≈»
.ÌÈL„wa ÏÎB‡ ¯Lk Ï‡¯OÈ ‰OÚÈÂ Ba¯˜ ‡È·iL∆»ƒ»¿»¿≈»∆ƒ¿»≈»≈≈«√»ƒ

‡È·‰17˙Á‡ ‰„È¯t18ÌÈL„wa ÏÎB‡ - ˙È¯ÁLa19 ≈ƒ¿ƒ»««¿«¬ƒ≈«√»ƒ
·¯ÚÏ20‰iL ‰„È¯t ‡È·ÈÂ ,21˙ÏBÚ ¯b ÏL Ba¯wL . »∆∆¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»¿»∆≈«

ÌÈ¯Bz ÈzL B‡ ‰BÈ Èa ÈL B‡ ‰Ó‰a22Ô‰ÈLe ¿≈»¿≈¿≈»¿≈ƒ¿≈∆
‰ÏBÚ23˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡aL BÓk ,24. »¿∆≈«¿¿«¬≈«»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

xeq` `edy t"r` ,epaxw `iad `l oiicre lahe lny xb"
."'ek dxtk ixqegnn epi` epaxw `iaiy cr miycwa lek`l

נכנסו  דברים "בשלושה כתב (פי"ב) ביאה איסורי ובהלכות
כו'" לדורות וכן וקרבן, וטבילה במילה לברית, ישראל
צריך  קרבן, שם שאין הזה "ובזמן כתב שאח"כ ובהלכה

קרבן". יביא בית־המקדש וכשיבנה וטבילה, מילה
מילה  על־ידי גמור גר נעשה הזה שבזמן הדין ובטעם
מקרי  לא לקדשים "דרק הרוגוצו'בי כתב בלבד, וטבילה
דבר  לכל כישראל הוה דברים לשאר אבל גמור, גר עדיין
וצריך  לקדשים", נח בן כמו "והוי כתב אחר ובמקום כו'".
קדשים, אכילת לעניין רק גמור גר נקרא שאינו אף להבין
הגרים  שכל יתכן היאך הזה, בזמן אינה קדשים ואכילת
וכמה  כמה וביניהם בית־המקדש משחרב שהתגיירו
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נח. כבן והוי גמור ישראל דין עליהם אין ישראל, מגדולי
הגר, עובדיה לר' הרמב"ם תשובת שידועה ובפרט
מתייחסים  שהם ישראל, בני ממעלת גדולה שמעלתו
שאמר  למי מתייחסים הגרים ואילו ויעקב, יצחק לאברהם
הוי  הזה בזמן שנתגייר שגר הנ"ל על־פי והרי העולם, והיה
גדלה  שמעלתו הגר עובדיה לר' הרמב"ם כותב איך נח, כבן

ישראל. בני שאר ממעלת
ישראל  נכנסו שבהם הדברים שלושת שבגדר לומר ויש
וטבילה, מילה הוא האחד עניינים. שני ישנם לברית,
הקרבן  הוא והשני כפשוטו, בברית נכנסים אין שבלעדיהם
הסרת  בבחינת אלא בברית לכניסה תנאי בגדר שאינו
תשובת  תובן ועל־פי־זה עליה". דרביע הוא "ארי' המונע
עד  קדשים אכילת איסור כי הגר, עובדי' לר' הרמב"ם
בגברא. חיסרון זה ואין צדדי, דבר מפני הוא קרבנו שיביא
גמור", גר להיות עיכבו "שקרבנו הרמב"ם בלשון ומדוייק
מילה  (כמו גר אותו עושה הקרבן הבאת שאין היינו
הבאתו  שאי הרי קרבן, להביא שמחוייב כיון אלא וטבילה)

גמור". "גר מלהיות מעכבתו
(290 cenr g"k wlg y"ewl itÎlr)

שאם 12) ה, והלכה ה"ד ביאה איסורי מהלכות בפי"ג ראה
השכינה  כנפי תחת ולהסתופף לברית, להכנס הגוי ירצה
קרבן, והרצאת וטבילה מילה צריך תורה, עול עליו ולקבל

ט  טו, (במדבר שנאמר ממה ט.) (כריתות כן "ככם ולמדו ו)
אלא  לברית נכנסו לא אבותיכם "מה - ה'" לפני יהיה כגר

כן". גר אף - דם והרצאת וטבילה ח:13)במילה שם
קינו". שיביא עד בקדשים לאכול מעוכב גר "ת"ר

הסובר 14) יעקב, בן אליעזר כר' ולא שם. במשנה כחכמים
הנ"ל, שהברייתא רבינו וסובר הוא. כפרה מעוכב שגר
חכמים  דעת לפי גם היא בקדשים לאכול אסור שהוא
שם  המשניות ובפירוש יעקב. בן אליעזר ר' על החולקים
לכתחילה  למצוה אלא הקרבן אין החכמים שלדעת כתב,

בקדשים. מלאכול מעכבו ואינו בגמרא.15)בלבד, שם
(שם).16) הכפרה מחוסרי עם הגר נמנה לא לפיכך כלומר:
שם.17) ברייתא יונה 18)הגר. בן או אחת תור כלומר,

יונה. בני שני או תורים שתי שקרבנו ה"ג להלן וראה אחד,
באכילת 19) מעכבו אינו - שנים להביא שצריך ואע"פ

מקובצת). (שיטה האחד אלא גר 20)קדשים שהרי
פסח, קרבן מהלכות (פ"ו הקבר מן כפורש הוא הרי שנתגייר
צב.) בפסחים (רש"י ושביעי שלישי הזאה וצריך ז) הלכה
א, הלכה פרה, מהלכות בפי"א (ראה שמש הערב וגם
צח: בזבחים התוספות כתבו וכן שם) פסח קרבן ובהלכות
("הר  שמש הערב צריך שבגר יום, טבול ד"ה צט.

זמן 21)המוריה"). לאחר אפילו שיביא ובלבד פירוש:
"להביא  ט. שם בברייתא אמרו שהרי השניה, הפרידה את
אוכל  ד"ה ח: שם רש"י כתב וכן איֿאפשר", אחת פרידה

אחד 23)שם.22)בקדשים. שבתורה הקינין שכל אע"פ
שנאמר  משום עולות, שתיהן כאן - עולה ואחד חטאת
ריח  אשה ועשה וגו' גר אתכם יגור "וכי יד) טו, (במדבר

דבר  איזהו (שם) ודרשו יעשה", כן תעשו כאשר לה', נחוח
בהמה  עולת (=שהרי העוף עולת זה אומר הוי לה', שכולו
"ויעלו  נאמר: התורה שבקבלת ואע"פ לכהנים). עורה
כאן  נאמר - ו) כד, (שמות שלמים" זבחים ויזבחו עולות

כגר  "ככם טו): שם, (במדבר הקשתיו,בגר לכם - לכם" יהי'
ומסתבר  הקשתיו. במקצת כלומר, - לקרבנותיכם" ולא
בפ"א  ועיין שם). (רש"י לה' שכולה הוקש, שלעולה
ושלמים. עולה רבינו שהביא ה"ו, הקרבנות, מעשה מהלכות

שם.24)

.‚B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ôa¯˜ - ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»»¿«»∆»≈∆¿≈ƒ
˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL25- ˙„ÏBi‰Â . ¿≈¿≈»∆»»¿∆»«»¿«∆∆

˙‡hÁ ¯Bz B‡ ‰BÈ Ô·e ‰ÏBÚ O·k da¯˜26Ì‡Â . »¿»»∆∆»∆»«»¿ƒ
˙‚OÓ d„È ÔÈ‡27Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL ‰‡È·Ó - ≈»»«∆∆¿ƒ»¿≈ƒ¿≈¿≈

˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ „Á‡ ,‰BÈ28Ba¯˜ - Ú¯ˆn‰Â . »∆»»¿∆»«»¿«¿…»»¿»
„Á‡ ,ÌÈO·k ‰LÏL‰O·ÎÂ ÌL‡ „Á‡Â ‰ÏBÚ ¿»¿»ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

˙‡hÁÏ29˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .30Ô˜ ‡È·Ó -31„Á‡ , ¿«»¿ƒ≈»«∆∆≈ƒ≈∆»
ÌL‡Ï O·ÎÂ ,˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ32. »¿∆»«»¿∆∆¿»»

זבה 25) ואצל ידֿטו) טו, (ויקרא זב אצל בתורה מפורש כן
כטֿל). ו.26)(שם, יב, כבש.27)שם שם 28)להביא

י.29)ח. יד, כבשים.30)שם שלשה להביא
יונה.31) בני שני או תורים שתי כאֿכב.32)כלומר, שם,

.„ÔzLÏMÓ „Á‡ Ïk ‡È·Ó - Ú¯ˆn‰Â ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»¿«¿…»≈ƒ»∆»ƒ¿»¿»
B˙¯tk33Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;B˙¯‰ËÏ ÈÈÓM‰ ÌBia «»»««¿ƒƒ¿»√»∆»∆»≈∆

·L ¯ÙBÒÈÚÈ·M‰ ÌBia Ï·BËÂ ,‰¯‰Ë ÈÓÈ ‰Ú ≈ƒ¿»¿≈»√»¿≈««¿ƒƒ
ÈÈÓM‰ ÌBia ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜Óe ,BLÓL ·È¯ÚÓe34. «¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿¿»««¿ƒƒ

עליו.33) שיכפר חֿי)34)קרבנו, (שם, נאמר במצורע
ימים. שבעת לאהלו מחוץ וישב וגו' וטהר במים "ורחץ
וביום  וטהר. במים בשרו את ורחץ וגו' השביעי ביום והיה
נאמר  ובזה וגו'; וכבשה תמימים כבשים שני יקח השמיני
ימים  שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר "וכי יגֿיד) טו, (שם
לו  יקח השמיני וביום וטהר. חיים במים בשרו ורחץ וגו'
(שם, נאמר ובזבה וגו'"; יונה בני שני או תורים שתי
ואחר  ימים שבעת לה וספרה מזובה טהרה "ואם כחֿכט)
יונה  בני שני או תורים שתי לה תקח השמיני וביום תטהר.

וגו'".

.‰¯ÎÊÏ ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa da¯˜ ‰‡È·Ó dÈ‡ ˙„ÏBi‰«∆∆≈»¿ƒ»»¿»»¿«¿»ƒ¿»»
‰·˜Ï ÌÈBÓL ÌBÈa B‡35dLÓL ˙·¯ÚÓ ‡l‡ , ¿¿ƒƒ¿≈»∆»«¬∆∆ƒ¿»

„Á‡Â ÌÈÚa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,¯ÁÓÏ da¯˜ ‰‡È·Óe¿ƒ»»¿»»¿»»∆«¿»ƒ¿∆»
¯Ó‡pL ÌBi‰ ‡e‰Â .‰·˜Ï „Á‡Â ÌÈBÓL ÌBÈÂ ¯ÎÊÏ¿»»¿¿ƒ¿∆»ƒ¿≈»¿«∆∆¡«

˙·Ï B‡ Ô·Ï d¯‰Ë ÈÓÈ ˙‡ÏÓ·e :Ba36.¯ÓB‚Â ‡È·z ƒ¿…¿≈»√»¿≈¿«»ƒ¿≈
˙‡ÏÓ ÈÓÈ CBz da¯˜ ‰‡È·‰ Ì‡Â37˙‡ˆÈ ‡Ï -38. ¿ƒ≈ƒ»»¿»»¿≈¿……»»

ÌÈBL‡¯‰ ˙B„ÏÂ ÏÚ ‰‡È·‰ elÙ‡39ÈÓÈ CB˙a ¬ƒ≈ƒ»«¿»»ƒƒ¿¿≈
˙‡ˆÈ ‡Ï - ‰Ê „ÏÂ ÏL ˙‡ÏÓ40el‡ ÌÈÓÈ e¯·Ú .41 ¿…∆»»∆…»»»¿»ƒ≈

¯Á‡Ï Ô˙¯tk ÔÈ·È¯˜Ó el‡ È¯‰ - Ô˙¯tk e‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ«»»»¬≈≈«¿ƒƒ«»»»¿««
ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ Ì˙‡hÁ e·È¯˜‰ ‡lL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÔÓÊ¿«¿»¿«∆…ƒ¿ƒ«»»»¬ƒ∆¡…

ÌÈL„wa42ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ (ÌL‡‰Â) ‰ÏBÚ‰ Ï·‡ ,43. «√»ƒ¬»»»¿»»»≈»¿«¿ƒ
˙Ba¯w‰ ‰OÚÓa e¯‡a ¯·k44Ôa¯˜ È·iÁÓ ÏkL , ¿»≈«¿¿«¬≈«»¿»∆»¿À¿≈»¿»
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È¯qÁnÓ ıeÁ ,ÔzÚcÓ ‡l‡ Ô„È ÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ«»»∆»ƒ«¿»ƒ¿À¿≈
ÌÈÏÚa ˙Úc ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ‰¯tk45‡È·Ó Ì„‡ È¯‰L , «»»∆≈¿ƒƒ««¿»ƒ∆¬≈»»≈ƒ

ÂÈ˙B·e ÂÈa ÏÚ Ôa¯˜46ÌÈpËw‰47È¯qÁÓ eÈ‰ Ì‡ »¿»«»»¿»«¿«ƒƒ»¿À¿≈
ÌÈÁ·Êa ÔÏÈÎ‡Óe ‰¯tk48. «»»«¬ƒ»ƒ¿»ƒ

ימים,35) שבעת טמאה זכר שהיולדת בֿה, יב, שם ראה
מ' ביחד שהם טהרה, בדמי יושבת ימים ושלושה ושלושים
ימים  וששה וששים שבועיים, טמאה נקבה והיולדת יום;
יום. שמונים ביחד שהם - טהרה, דמי על יושבת

יום 36) ארבעים שעברו הטהרה, ימי שמלאו אחר כלומר,
לנקבה. יום ושמונים או 37)לזכר לזכר יום ארבעים תוך
לנקבה. יום שמונים קרבן,38)תוך הבאת חובת ידי

מפרש  וכן לנקבה; וֿפ' לזכר מ' שעברו אחר רק שהוא
- "ובמלאת ג) פרק תחילת תזריע (פרשת שדרשינן בספרא
יצא". לא מלאת, תוך הביאה ואם מלאת. בתוך מביאה אינה
חֿט. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות פי"ח למעלה וראה

קרבנותיה.39) שהשהתה אלא רב, זמן מלפני שילדה
על 40) מלאת בתוך תביא לא "יכול אמרו: בספרא כי אף

זה  אין - כאן) כס"מ (ראה תביא" ת"ל הראשונות, הוולדות
ילדה. כן ואחרי קרבנותיה, הביאה ולא רב זמן עבר אם אלא
חזרה  ושוב פ', תוך והפילה וחזרה נקבה ילדה אם אבל
חשוב  שזה סד:) בנזיר שמדובר (כמו לשניה פ' תוך והפילה
אם  ולפיכך אחד, קרבן אלא מביאה ואין אחת, כלידה
הלידות  שתי על קרבן השלישית של מלאת תוך הביאה
חובה. ידי יצאה לא שלהם, מלאת אחרי שזהו הראשונות,
המשנה). (מרכבת כאן הראב"ד בהשגות וראה

וארבעים 41) ומצורע, וזבה זב אצל השמיני יום כלומר:
ביולדת. ואחד שמונים או הלכה 42)ואחד למעלה ראה

מפורש: ה) הלכה ג פרק תזריע (פרשת ובספרא א.
וכו'. אותה מעכבין שנים ואין מעכבה, אחד - "והקריבו"
בחטאת". - כפרה מקום בכל מצינו מה וכפר, אומר כשהוא
מלמד  וכפר, לחטאת "ואחד ג: הלכה ד פרק שם וכן

בזבחים". לאכול וטהרה בחטאת, כן 43)שהכפרה
הכהן  "ועשה יג: הלכה ג פרק מצורע פרשת שם מפורש
 ֿ והכסף בחטאת". שכפרה מלמד וגו', וכפר החטאת את
נט. בפסחים מפורש שהרי "והאשם", המלה מוחק משנה
שם  סופרים דקדוקי בכתבֿיד אבל מעכב. מצורע שאשם
בנו  ישמעאל ר' והתניא מעכב, לא אשם תימא "וכי גרס:
כך  מעכבתו, שחטאתו כשם אומר: ברוקא בן יוחנן ר' של
מחקה. ורש"י חננאל, רבינו בפירוש גם וכן מעכב". אשמו

של  בנו ור"י תנאֿקמא נחלקו זה בזה ולפי ברוקא בן ר"י
של  בנו ולר"י אשם, ולא חטאת אלא מעכב אינו שלת"ק
יח: בנזיר נחלקו זה וכעין מעכב. אשם גם ברוקא בן ר"י
נזירות  מהלכות בפ"י פסק וכן כתנאֿקמא. רבינו ופסק
החטאת  שרק שם, בפסחים המאירי כתב וכן ח. הלכה
ג, הלכה פ"ה להלן וראה והאשם. העולה ולא מעכבת
עיון. וצריך יא, הלכה שגגות מהלכות בפ"ג ולמעלה

י.44) הלכה צריכין 45)פי"ד הכל יוחנן, א"ר לה: נדרים
וכו'. קרבן מביא אדם שהרי כפרה, ממחוסרי חוץ דעת

עבדו 46) ובתו, בנו ע"י אדם "מביא יב: משנה פי"ד נגעים
בזבחים". ומאכילן עני קרבן שם,47)ושפחתו, נדרים

"זאת  לב) טו, (ויקרא הכתוב מן זאת ולמד יוחנן. ר' דברי
קטן. בין גדול בין הזב", שם.48)תורת נגעים

.Â‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL dÓc ·fL BÊ ?‰·Ê ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ»»∆»»»¿»»ƒ∆
‰Ê ¯Á‡49d˙c ˙Ú ‡Ïa50‰ÏB„‚ ‰·Ê ‡È‰ BÊÂ .51, ««∆¿…∆ƒ»»¿ƒ»»¿»

‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‰ÎÈ¯vL52Ôa¯˜a ˙·iÁÂ53¯·Îe . ∆¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»¿«∆∆¿»¿»¿»
‰cp‰ ÔÈÚa e¯‡a54‰·Ê ‰M‡‰ ‰È‰z È˙ÓÈ‡ , ≈«¿¿ƒ¿««ƒ»≈»«ƒ¿∆»ƒ»»»

B‡ ‰c ‡l‡ ‰·Ê ‰È‰z ‡Ï È˙ÓÈ‡Â ,‰‡¯zL ÌÈÓca«»ƒ∆ƒ¿∆¿≈»«…ƒ¿∆»»∆»ƒ»
‰¯B‰Ë55‰·Ê ˜ÙÒ ‰È‰z È˙Óe ,56e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk . ¿»»«ƒ¿∆¿≈»»»»∆»«¿

‡È·‰Ï ˙·iÁ ‡È‰ È¯‰ - ‰Ú·L ˙¯ÙBÒÂ ‰·Ê ‡È‰L∆ƒ»»¿∆∆ƒ¿»¬≈ƒ«∆∆¿»ƒ
‡È‰L e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,˙ÏÎ‡ d˙‡hÁÂ Ôa¯»̃¿»¿«»»∆¡∆∆¿»»∆»«¿∆ƒ
d˙‡hÁ ÔÈ‡Â Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰·Ê ˜ÙÒ¿≈»»¬≈¿ƒ»»¿»¿≈«»»

˙ÏÎ‡57e¯‡a ¯·kL ;58ÏÚ ‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁL , ∆¡∆∆∆¿»≈«¿∆««»«»»«
Û¯Oz ˜Ùq‰59e¯‡a ÌLÂ .60B‡ ‰M‡‰ „Ïz ‰Ó , «»≈ƒ»≈¿»≈«¿«≈≈»ƒ»

‡ÏÂ ÏÈtz B‡ „Ïz ‰Óe ,‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰˙Â ÏÈtz ‰Ó««ƒ¿ƒ¿∆¿≈»≈»«≈≈«ƒ¿…
‰‡ÓË ‡È‰L e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰zƒ¿∆¿≈»≈»¿»»∆»«¿∆ƒ¿≈»

Î‡ d˙‡hÁÂ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰„ÏÏÎÂ ,˙Ï ≈»¬≈¿ƒ»»¿»¿«»»∆¡∆∆¿»
‰¯eËt BÊ È¯‰ - ‰„Ï ‰‡ÓË dÈ‡L e¯Ó‡L ÌB˜Ó»∆»«¿∆≈»¿≈»≈»¬≈¿»

Ôa¯w‰ ÔÓ61. ƒ«»¿»

ד 49) פרשה זבים פרק מצורע פרשת בספרא דרשו כך
דמה  זוב יזוב כי "ואשה כה) (שם, הפסוק על הֿט הלכות

שלשה". רבים שנים, "ימים - רבים" שם.50)ימים ויקרא
זֿח.51) הלכות ביאה איסורי מהלכות בפ"ו ימים 52)ראה

(שם). עולה 53)נקיים אחד יונה, בני שני או תורים שתי
ג. הלכה למעלה ראה חטאת, בֿו.54)ואחד הלכות שם

הלכה 55) (שם, טוהר דם או א) הלכה (שם, הקושי דם כגון
יט.56)ז). הלכה ו פרק מן 57)שם באה חטאתה שהרי

ג. הלכה למעלה ראה פסולי 58)העוף, מהלכות יט פרק
י. הלכה תנאֿקמא 59)המוקדשין כדעת לד תמורה משנה

פסולי  ככל שדינה שם רש"י וכתב יהודה. כרבי ולא
בשריפה. שהם פ"י,60)המוקדשין ביאה איסורי בהלכות

מפלת. לענין שם בפ"ה ו)61)וכן יד, (שם "שכתוב
שטמאה  כל וגו', תביא" לבת או לבן טהרה ימי "ובמלאות
טמאה  שאינה אבל קרבן, מביאה - טהרה ימי לה ויש לידה

ספר). (קרית קרבן מביאה אינה לידה

.Êd¯aÚ ‰˜ÊÁ‰ ‡lL ‰M‡‰62‰Ú„È ‡ÏÂ ‰ÏÈt‰Â »ƒ»∆…À¿¿»À»»¿ƒƒ»¿…»¿»
Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ˙·iÁL ÏÙ Ì‡ ,‰ÏÈt‰ ‰Ó63¯·„ B‡ «ƒƒ»ƒ≈∆∆«∆∆»»»¿»»»

Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ˙·iÁ dÈ‡L64,˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆≈»«∆∆»»»¿»¬≈¿≈∆∆
˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â Ôa¯˜ ‰‡È·Óe65ÌÈL ÈzL ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿»¿≈«»»∆¡∆∆¿≈¿≈»ƒ

ÂÈÏÚ ·È¯˜‰Ï Èe‡¯ „Á‡ ÏÙ ,ÌÈÏÙ ÈL eÏÈt‰L66 ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ≈∆∆»»¿«¿ƒ»»
ÂÈÏÚ ‰¯eËt ¯Á‡‰ ÏÙp‰Â67˙¯kÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â , ¿«≈∆»«≈¿»»»¿≈««≈∆«∆∆

˜ÙqÓ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk - dÏÙ68ÔÈ‡Â , ƒ¿»»««ƒ¿≈∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿≈
‰‡a‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁL .˙ÏÎ‡ Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡hÁ«»««ƒ¿≈∆∆¡∆∆∆««»«»»

˙Ù¯O ˜Ùq‰ ÏÚ69˙‡hÁ ˙‡ˆÓÂ ˙·iÁ dÈ‡ ‡nL , ««»≈ƒ¿∆∆∆»≈»«∆∆¿ƒ¿≈«»
‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁ BÊ70BÓk ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»∆≈¬ƒ«¬»»¿

‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰a e¯‡aL71. ∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»

מעוברת.62) היא אם ידעה צורת 63)לא לו שהיתה כגון
ח). הלכה שם (פ"י דגים 64)אדם כמין המפלת כגון
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משנה  ראה קרבן, חייבת שאינה ורמשים ושקצים וחגבים
ז: נאכלות,65)כריתות ואינן מביאות "ואלו שם משנה

מפרשת  כט. ובנדה וכו'". הפילה מה ידוע ואין המפלת
עוברה  הוחזקה שלא באופן מדברת שם שהמשנה הגמרא

כאן). המלך, עמק הגהות בצורת 66)(ראה היה שהנפל
קרבן. עליו וחייבים שפיר 67)אדם, הנפל שהיה כגון
וחגבים. דגים או מים ולא 68)מלא שם, במשנה כחכמים

אני  אם ביניהן, ויתנו אחת חטאת שיביאו הסובר יוסי כר'
שלך. היא החייבת את ואם שלי, היא הרי החייבת היא

ו.69) הלכה למעלה למדו 70)ראה נט. ושם כט: נזיר
שם, מפורש ועוד לאכול. ולא התורה, התירה להקריב שרק
במליקה. נאכלים אינם חולין שהרי נבילה, איסור גם שיש

אסורים 71) בעזרה שנשחטו שחולין ב, הלכה ב פרק
בחלב. כבשר בהנאה

.Á˙B„ÏÂ B‡ „Á‡ „ÏÂ ˙Ïtn‰ ˙Á‡Â ˙„ÏBi‰ ˙Á‡«««∆∆¿««««∆∆»»∆»¿»
ÔlÎÏ „Á‡ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - ‰a¯‰72‡e‰Â . «¿≈¬≈¿ƒ»»¿»∆»¿À»¿

˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a Ôlk „ÏzL73¯Á‡ ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆≈≈À»¿¿≈¿…¬»ƒƒƒ»««
ÈM‰ ÏÚ Û‡ ‰‡È·Ó - ˙‡ÏÓ ÈÓÈ74‰„ÏÈ ?„ˆÈk . ¿≈¿…¿ƒ»«««≈ƒ≈«»¿»

ÏÈtzL ÌÈÏÙ Ïk - ‰·˜75ÌBÈ ÛBÒ „Ú ‰„l‰ ÌBiÓ ¿≈»»¿»ƒ∆«ƒƒ«≈»«
el‡Îe ,ÔBL‡¯‰ „Ïe‰ ÌÚ ÔÈ·LÁ Ô‰ È¯‰ ÌÈBÓL¿ƒ¬≈≈∆¿»ƒƒ«»»»ƒ¿ƒ
Ôa¯˜ ‡l‡ ‰‡È·Ó dÈ‡Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ∆««∆¿≈»¿ƒ»∆»»¿»

„Á‡76„Á‡Â ÌÈBÓL ÌBÈa ÏÙ ‰ÏÈt‰ .77ÌBiÓe ∆»ƒƒ»≈∆¿¿ƒ¿∆»ƒ
Ôa¯˜Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ Ì‡ ,‰‡Ï‰Â ÌÈBÓLe „Á‡78- ∆»¿ƒ»»¿»ƒƒ¿»¿»¿»

BÓˆÚ ÈÙa ÂÈÏÚ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰79¯Á‡Ïe ‰·˜ ‰„ÏÈ . ¬≈¿ƒ»»»ƒ¿≈«¿»¿»¿≈»¿««
ÏÙ Ïk - ‰iL ‰·˜ ‰ÏÈt‰ ÌBÈ ÌÈÚ·L B‡ ÌÈMLƒƒƒ¿ƒƒƒ»¿≈»¿ƒ»»≈∆
‰¯eËt ‰iM‰ BÊ ‰·˜ ÏL ÌÈBÓL CB˙a ÏÈtzL∆«ƒ¿¿ƒ∆¿≈»«¿ƒ»¿»

ÂÈÏÚ80ÈLÈÏL ‰·˜ ‰ÏÈt‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈML ¯Á‡ ˙ »»¿≈ƒƒƒ»¿≈»¿ƒƒ««ƒƒ
ÏÈtzL ÏÙ Ïk È¯‰ - ‰iL ‰·˜ ÏL ÌBÈ ÌÈÚ·L B‡ƒ¿ƒ∆¿≈»¿ƒ»¬≈»≈∆∆«ƒ
ÈtÓ .ÂÈÏÚ ‰¯eËt ˙ÈLÈÏL ‰·˜ ÏL ÌÈBÓL CB˙a¿¿ƒ∆¿≈»¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈

ÈLÈÏM‰ ÏÙp‰ ÌÚ ·eLÁ ‡e‰L81ÈLÈÏM‰ ÏÙp‰Â , ∆»ƒ«≈∆«¿ƒƒ¿«≈∆«¿ƒƒ
,BlL ˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a ‡e‰L ÈtÓ ,ÈM‰ ÌÚ ·eLÁ»ƒ«≈ƒƒ¿≈∆¿¿≈¿…∆
‡l‡ ‰‡È·Ó dÈ‡Â ,‰BL‡¯‰ ÌÚ ·eLÁ ÈM‰Â¿«≈ƒ»ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»∆»

Ïk‰ ÏÚ „Á‡ Ôa¯˜82. »¿»∆»««…

"זאת 72) ו) יב, (שם שנאמר ממה ט:) (כריתות למדו כן
ולדות  על אחד קרבן שמביאה "מלמד - היולדת" תורת
(רש"י  הרבה ולדות ליולדת אחת תורה משמע - הרבה"

מ.) למעלה 73)בנדה ראה לנקבה, וֿפ' לזכר מ' שהם
ד. תורת 74)הלכה "זאת הנ"ל מהפסוק (שם) נלמד זה גם

מלאת, שלפני הלידה על אחד קרבן ותביא יכול היולדת",
"זאת". ת"ל - מלאת? שלאחר הלידה כגון 75)ועל

לאחר  והפילה ונתעברה ללידתה, שבועיים לאחר שטבלה
וכל  הראשונה. ללידה ימים נד שזה הולד, יצירת של יום מ'
שהרי  כזאת, אפשרות אין זכר אצל אבל נקבה, אצל רק זה
זכר  של מלאת וימי ימים, שבעת לבעלה אסורה זכר יולדת
ארבעים  בתוך והפילה שנית, נתעברה ואם יום, ארבעים הוא
הולד  שאין בלבד, מים אם כי נפל זה אין הלידה, של יום
כריתות  (רש"י קרבן חיוב בכלל זה ואין יום, מ' עד נוצר

האשה). ד"ה שם.76)שם ימי 77)משנה אחר שזהו
ז: שם וכביתֿהלל ואחד, שמונים בליל והואֿהדין מלאת,

(לחםֿמשנה). ד הלכה ג פרק להלן רבינו פסק וכן
ולד,78) ספק הפילה אם אבל ודאי. ולד הפילה אם כלומר,

י. הלכה להלן ראה אחד, קרבן אלא מביאה שם 79)אינה
על 80)ט: גם מיוחד קרבן להביא פטורה שהיא כלומר,

וכו'. השלישי הנפל 81)הולד עם נחשב הוא כלומר
השמונים בתוך הפילתו היא שהרי השלישי.השלישי, של

שהוולד 82) הסובר יהודה כר' ולא במשנה, שם כחכמים
הראשון  של מלאת יום אחר שהפילה השלישי או הרביעי
הפילה  השני את כי אף הראשונה, הלידה עם נחשב אינו

השלישי. של מלאת יום בתוך

.ËÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ˙„ÏBi‰83ÏÙ ‰ÏÈt‰Â «∆∆À¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»≈∆
B˙„Ï ÌBiÓ ÌÈÚa¯‡ ¯Á‡84Ôa¯˜ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - «««¿»ƒƒ≈»¬≈¿ƒ»»¿»

ÔBL‡¯‰ ‡e‰ ¯ÎÊ ‡nL ,‰Ê ÏÙ ÏÚ85‰ÏÈt‰ È¯‰Â «≈∆∆∆»»»»ƒ«¬≈ƒƒ»
‡È‰ ‰·˜ ‡nL ,˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ;˙‡ÏÓ ¯Á‡««¿…¿≈«»»∆¡∆∆∆»¿≈»ƒ

‰BL‡¯‰86‰¯eËt ‡È‰L ‰ÏÈt‰ ˙‡ÏÓ CB˙·e »ƒ»¿¿…ƒƒ»∆ƒ¿»
Ôa¯wÓ87.ÈL ƒ»¿»≈ƒ

זכר 83) חומרת עליה שיש נקבה, ספק זכר ספק שהם
ורק  כבנקבה, טומאה ימי ארבעהֿעשר מונה נקבה, וחומרת
ובדברי  במשנה, כח. נדה ראה כבזכר; טהרה ימי ארבעים
קרבן  "וחיוב יח הלכה ביאה איסורי מהלכות בפ"י רבינו
שנאמר  ממה ללמוד יש אנדרוגינוס או טומטום ליולדת
נקבה  "ואם נאמר ולא תלד", נקבה "ואם ה) יב, (ויקרא

ספר). (קרית בלידה תלוי שהכל הרי מיום 84)היא", כגון
מארבעים  לפחות נגמרת הולד צורת "שאין ומכיון מ"א,
מדובר  שכאן עלֿכרחינו - ה"א) שם ביאה (איסורי יום"
(כסףֿמשנה  הלידה אחרי מיד בשוגג באיסור עליה כשבא
לפרש  מקום יש אבל רבינו). של בנו אברהם ר' בשם
ימי  ארבעהֿעשר לאחר בהיתר עליה כשבא שהמדובר

(לח"מ). וארבעה החמישים ביום ונולד וימי 85)טומאה,
ללידה. יום מ' עד רק הם הם 86)טהרתה טהרתה וימי

הלידה. אחר יום מביאה 87)פ' היא שהרי זה, נפל על
ראה  מלאת, ימי בתוך שתלד הוולדות כל על אחד קרבן

ח. הלכה בהתחלת למעלה

.È‰M‡‰88˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL89˜ÙÒ B‡ »ƒ»∆≈»∆»¿≈»≈≈¿≈
˙B·ÈÊ LÓÁ90„Á‡ Ôa¯˜ ‰‡È·Ó -91˙ÏÎB‡Â »≈ƒ¿ƒ»»¿»∆»¿∆∆

ÌÈÁ·fa92‰·BÁ ‰ÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â ,93‰ÈÏÚ eÈ‰ .94 «¿»ƒ¿≈«¿»»∆»»»»∆»
˙B·ÈÊ LÓÁÂ ˙B‡cÂ ˙B„Ï LÓÁ95‰‡È·Ó - ˙B‡cÂ »≈≈«»¿»≈ƒ«»¿ƒ»

„Á‡ Ôa¯˜96‰·BÁ ‰ÈÏÚ ¯‡M‰Â ,ÌÈÁ·fa ˙ÏÎB‡Â97. »¿»∆»¿∆∆«¿»ƒ¿«¿»»∆»»
·fa ÔÈc‰ ÔÎÂ98˙B„Ï LÓÁ ‰ÈÏÚ eÈ‰ .99˙B‡cÂ ¿≈«ƒ«»»»∆»»≈≈«»

LÓÁÂ ˙B‡cÂ ˙B„Ï LÓÁ B‡ ,˜ÙÒ ˙B„Ï LÓÁÂ¿»≈≈»≈»≈≈«»¿»≈
˙Ba¯˜ ÈL ‰‡È·Ó - ˜ÙÒ ˙B·ÈÊ100ÏÚ „Á‡ : ƒ»≈¿ƒ»¿≈»¿»∆»«

ÏÎ‡Â ,È‡ce‰101‰·BÁ ‰ÈÏÚ ˙B‡ce‰ ¯‡Le ,102, «««¿∆¡»¿»««»»∆»»
ÏÎ‡ BÈ‡Â ,˜Ùq‰ ÏÚ „Á‡Â103‰ÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â , ¿∆»««»≈¿≈∆¡»¿≈«¿»»∆»

ÌÈÁ·fa ˙ÏÎB‡Â ,‰·BÁ104. »¿∆∆«¿»ƒ

ח.88) כריתות במשנה היא זו הלכה פירוש,89)כל
חיוב  מין הפילה אם לה ידוע ואין פעמים כמה שהפילה
וחגבים  דגים כגון פטור מין שהפילה או ולד צורת שהוא
לידה  שספק ז הלכה למעלה וראה מים. מלאה ושליא
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או  פחות ואפילו דוקא, לאו שכתב וחמש קרבן. מביאה
נקט. המשנה שלשון אלא כמה 90)יותר, שראתה פירוש,

והיא  רצופים, ימים שלשה נמשך פעם ובכל דם, פעמים
היה  שזה או זבה, שאינה נידתה בעת היה זה אם מסופקת
הלכה  למעלה ראה קרבן, שחייבת זבה והיא נידתה עת בלא
ז). הלכה למעלה (ראה קרבן מביאה זבה וספק ו.

לכל 91) אחד קרבן או הלידות לכל אחד קרבן כלומר,
למעלה  ראה בקדשים, לאכול מותרת שתהיה כדי הזיבות,
אוכלות  ואינן כפרה, מחוסרי הן וזבה שיולדת א, הלכה
כמה  ספק כאן יש כי ואף כפרתן. שיביאו עד בקדשים
לכל  אחד קרבן מועיל - המלאת ימי בתוך ושלא לידות
הוא  זה שקרבן בקדשים, לאכול להתירה כדי הלידות,
עולה  אחת טבילה פעמים כמה נטמאה שאם כטבילה,
הלידות. ספקי לכל עולה זה קרבן כן כמו לכולן,

ראה 92) נאכלת. אינה שלה החטאת אבל בקדשים. פירוש,
וֿז. הלכה כל 93)למעלה על קרבן להביא הצריכוה לא

ורק  למזבח, חולין מליקת ספק זה שהרי ולידה, לידה ספק
לאכול  לטהרה כדי להביא בקושי התירו אחד לקרבן

שם. רש"י ראה שם.94)בקדשים, כלומר:95)במשנה
שם). (רש"י זיבות חמש לכל 96)או אחד קרבן כלומר:

הזיבות. לכל אחד קרבן או שאףֿעלֿפי 97)הלידות
כמו  בקדשים לאכול אותה מטהר אחד קרבן טהרה, שלענין
מחיובה  נפטרת אינה - טומאות, לכמה שעולה אחת טבילה
היו  אם ולידה, לידה כל על קרבן מביאה אלאֿאםֿכן
הקודמת. הלידה של המלאת יום אחרי אחת כל הלידות
תורת  "זאת ז) יב, (ויקרא שנאמר ממה ט:) (שם כן ולמדו
לידה  ועל מלאת שלפני לידה על לחייב "זאת" - היולדת"
רבן  אמר שם במשנה שלפנינו ואףֿעלֿפי מלאת. שאחרי
שלפני  נראה חובה, עליה השאר שאין גמליאל בן שמעון
שכתב  כמו חובה", עליה "והשאר שם הגירסא היתה רבינו
נכנס  גרסינן הכי ד"ה קסו: בתרא בבא בתוספות רבינוֿתם
וראה  כפרה, מחוסרי הלכות סוף ללחםֿמשנה (השמטה
כאן). אריה בן ובהגהות המשנה, במרכבת בראב"ד,

לטהרו 98) כדי אחד קרבן מביא זיבות, כמה עליו היו אם
על  והשאר בקדשים, לאכול חובה.שיוכל צ"ל:99)יו

הגיהו  וכן איש, וחזון המוריה הר אריה, ובן (רש"ש זיבות
לידות  לחמש גם שהרי שם), בגמרא הש"ס ומסורת הב"ח
לוודאי  וכלֿשכן לטהרה, כדי אחד בקרבן מספיק ודאיות
שם. להגרע"א הש"ס בגליון וראה ביחד. לידה ולספק לידה

קדשים)100) אכילת (לענין אותה מטהר אחד  קרבן כי אף
זבה, וגם לידה גם כשהיא - זיבות מחמש או לידות מחמש
פרק  מצורע מגלת בספרא אמרו וכן מטהרה, אחד קרבן אין
מזובו". ולא מטומאתו, המטהר על "וכפר יג הלכה ג
לשתיהן  עולה זה קרבן אין ומצורע, זב היה שאם פירוש,
(רש"ש  קדשים לאכילת לטהרו אף והיינו אהרן), (קרבן

שם). החטאת.101)לכריתות למעלה 102)קרבן ראה
ההלכה. שספק 103)בתחילת וה"ז, ה"ו למעלה ראה

הבא  העוף שחטאת נאכלת, חטאתה אין יולדת ספק או זיבה
תשרף. הספק זו.104)על הלכה בהתחלת למעלה ראה

.‡È‰¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰¯ib˙pL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿«¿»¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«¿»
‰„ÏÈ105‰„ÏÈ ‰¯ib˙pMÓ B‡106‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - »¿»ƒ∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈¿ƒ»

˜ÙqÓ Ôa¯˜107˙ÏÎ‡ d˙‡hÁ ÔÈ‡Â ,108e¯‡a ¯·k . »¿»ƒ»≈¿≈«»»∆¡∆∆¿»≈«¿
˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a109¯·ÚL ˜ÙqÓ ‰¯tk È¯qÁÓ ÏkL , ¿ƒ¿¿»∆»¿À¿≈«»»ƒ»≈∆»«

ÌBÈ ¯Á‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ - [ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ] Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«ƒƒ«»ƒ¿»ƒ««
ÌÈ¯etk‰110ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï Ô¯ÈLÎÓ ‰Ê Ôa¯wL ,111. «ƒƒ∆»¿»∆«¿ƒ»∆¡…«√»ƒ

הלידה.105) על קרבן להביא נתחייבה ולא
קרבן.106) להביא רב 107)ונתחייבה אמר קלד. בחולין

ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני וכן חסדא
רש"י  ומפרש לחיוב, וכו' אשתו קרבן לפטור, וארבע לחיוב
ילדה  ספק כוכבים, עובדת כשהיתה ילדה ספק אשתו, קרבן

ד  קרבן, מביאה לאכול משנתגיירה הוא כרת איסור ספק
אסורים  כיפורים דמחוסרי כפרה, שתביא עד בקדשים

כרת. וענוש הספק 108)בקדשים על הבא העוף שחטאת
וה"ז. ה"ו למעלה ראה יא.109)תשרף, הלכה פ"ג

בו 110) מכיר שאין חטא על מכפר הכיפורים יום כי ואף
המקום. בא,111)אלא לכפרה לא זה שקרבן כלומר

מנגעיו, ומצורע לידה, בצער יולדת כבר, נתכפרו שהרי
ועל  קדשים, לאכילת אותם להכשיר אלא בא אינו והקרבן

כו.). (כריתות מועיל הכיפורים יום אין זה

.·È‰·ÈÊ B‡ ‰„Ï ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰112‰‡È·Ó - »ƒ»∆≈»∆»≈»ƒ»¿ƒ»
ÌÈpw‰ ˙BÚÓ113¯ÙBMa ˙˙BÂ114˙ÏÎB‡Â115 »«ƒƒ¿∆∆«»¿∆∆
·¯ÚÏ ÌÈL„wa116ÌÈ‰k ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ . «√»ƒ»∆∆¬»»∆≈≈ƒ∆…¬ƒ
ÌMÓ ÔÈ„ÓBÚ117¯ÙBMaL ˙BÚn‰ Ïk eÏÎÈL „Ú ¿ƒƒ»«∆ƒ¿»«»∆«»

ÌÈp˜ Ôc‚k e·È¯˜ÈÂ118ÌÈÏ˜La e¯‡aL BÓk ,119 ¿«¿ƒ¿∆¿»ƒƒ¿∆≈«¿ƒ¿»ƒ
Ba ÔÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰·e120. ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒ

לב.112) בעירובין תורים.113)ברייתא שתי של כסף
כי 114) ה, משנה פ"ו שקלים ראה שופר, בצורת קופסא

"קינים" בו כתוב היו מהם ואחד במקדש, היו שופרות י"ג
לה  צוררת ואשה אשה כל והיתה הקינים, מעות שם להטיל
של  עם המעות יתערבו שלא כדי מיוחד בצרור מעותיה
עד). ד"ה צ: פסחים (תוספות לשופר ומטילה אחרת,

יש 115) זה, ולפי ואוכלת". "וטובלת שם: בגמרא [לפנינו
מפני  היינו לערב" "ואוכלת שאמרו שמה לומר, מקום
האונן). ד"ה כא. חגיגה תוספות (ראה שמש הערב שצריכה
להלן, שמבואר כמו מסתבר יותר רבינו, נוסחת לפי אבל

שם]. התוספות שכתבו שמא 116)וכמו זה, לפני לא אבל
קרבנותיה. את הקריבו לא המזבח.117)עדיין מן יורדים

שם.118) בעירובין שמעיה רב ב.119)דברי הלכה פ"ב
ט.120) הלכה פ"ז

.‚È‰M‡‰121e‡È·È - ‰˙ÓÂ d˙‡hÁ ‰‡È·‰L »ƒ»∆≈ƒ»«»»»≈»»ƒ
d˙ÏBÚ ÌÈL¯Bi‰122‰LÈ¯Ù‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . «¿ƒ»»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»

d˙B‡123,Ôa¯wÏ ‰ÈÒÎ e„aÚzL ¯·k ,ÌÈiÁÓ »≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿¿»∆»«»¿»
‰¯Bz ÔÈc „eaÚM‰Â124.‡e‰ ¿«ƒ¿ƒ»

זבה.121) או אם 122)יולדת אבל ה, משנה פ"ב קינים
(שם  חטאתה יורשים יביאו לא ומתה, עולתה הביאה

מיתה. לאחר באה חטאת שאין לעולה.123)במשנה)
לבין 124) יוחנן רבי בשם אסי רב בין מחלוקת יג: קידושין

לא  אפילו שאמר יוחנן, כר' ופסק שמואל, בשם יהודה רב
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של  הנכסים משועבדים התורה שמן משום מחיים, הפרישה
עליו. המוטל לחוב המת

ה'תשע"ט  ניסן י"ז שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בתורה.1) האמור זב זהו אי יבאר

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·f‰2ÈÈÏÁÓ ‡a‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ‡e‰ «»»»«»ƒ¿«∆««»≈√ƒ≈
ÌÈÏÏÁ‰3Ô‰a ˙ˆa˜˙Ó ‡È‰L4- ·Bf‰ ‡ˆBiLÎe . «¬»ƒ∆ƒƒ¿«∆∆»∆¿∆≈«

ÈL˜a ‡ˆBÈ BÈ‡5‰Â‡z B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â ,Ú¯Ê ˙·ÎLk ≈≈¿ƒ¿ƒ¿«∆«¿≈ƒƒ»«¬»
ÌÈ¯BÚO ÏL ˜ˆa BÓk ‡ˆBÈÂ ¯¯‚ ‡l‡ ,‰‡‰ ‡ÏÂ6, ¿…¬»»∆»ƒ¿»¿≈¿»≈∆¿ƒ

‰‰k7˙¯Êen‰ ‰ˆÈa Ô·Ïk8Ï·‡ .‰·Ï - Ú¯Ê ˙·ÎL ≈∆¿…∆≈»«∆∆¬»ƒ¿«∆«¿»»
˙¯ÊeÓ dÈ‡L ‰ˆÈa Ô·Ïk ‰¯eL˜9. ¿»¿…∆≈»∆≈»∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek dxeza xen`d afd"

ושלישית, שני' ראשונה ראי' בין הבדלים מצינו הזב, בדיני
מטמאה  אינה והשני' באונס, אפילו מטמאת שהראשונה
קרבן  חייב אינו ראיות שלוש ובעל ברצון, היא אם אלא
להבין, וצריך ברצון. הראשונה הראי' היתה אלא־אם־כן
מחייבתו  ראיות שלוש בעל של השלישית הראי' מדוע
הראשונה  הראי' ולאידך אונס, מחמת היא אם גם קרבן
ראיות  שתי בבעל משא"כ דווקא, ברצון להיות צריכה שלו
שני' בראי' טמא - באונס הראשונה הראי' אם שגם

ברצון). (כשהיא
שיש  ברמב"ם כמבואר חולי, הוא הזוב עניין בזה: והביאור
הטומאה  הוא זוב אבל טבעי, באופן מהגוף היוצאת טומאה
היוצאת  הטומאה ה', ובעבודת חולי. מצד מהגוף היוצאת
מצד  הטבעי הרע א. באדם. שיש הרע על מורה מהגוף
רע  ב. הדעת. עץ חטא על־ידי בו שנדבק בריאתו עצם
יצרו  מגרה שהאדם זה והוא הרגיל, הטבע על־פי שלא
שיש  ממה יותר עוד רע אצלו מתווסף שעל־ ידי־זה עליו

הדעת. עץ חטא מצד בו
באונס, מטמאת ולכן הטבעי, הרע על מרמזת ראשונה ראי'
לידתו  מיום בו דבוק שהרי אנוס, האדם הזה הרע על כי
הרע  על מורה השניה הראי' אבל הדעת. עץ חטא מצד

דווקא. ברצון הוא ולכן בריאתו, מטבע שאינו
(43 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

טמא 2) זובו מבשרו זב יהיה כי איש "איש ב: טו, ויקרא
הגוף.3)הוא". בתוך חלולים שכבת 4)מקומות כלומר,

מתקבצת  שהיא החלולים שהמקומות בגלל יוצאה הזרע
שאר  אבל להחזיקה, בכוחם ואין נחלשו הגוף, בתוך בהן

רבינו אב  בדברי וראה ובריאים, איתנים נשארו הגוף רי
מ"ב. פ"ב זבים המשנה, בקישוי 5)בפירוש לא כלומר,

זבים  בתוספתא מפורש וכן מת, כשהאבר יוצא אלא האבר,
החי". מבשר בא זרע שכבת המת, מבשר בא "זוב פ"ב:

של 6) בצק למי דומה זוב הונא, רב "אמר ב: לה, נדה

וויניציאה 7)שעורים". בדפוס וכן "דוהה". תימן: בכת"י
שם, זבים בתוספתא הוא וכן "מהה") בטעות רומי, (ובדפוס

שם. ודומה 8)ובנדה דיהה "זוב מזכר, שאינה ביצה
מעט  עכור דיהה, "וביאור – המוזרת" ביצה כלובן

מ"ב). פ"ב נגעים בפיה"מ (רבינו תוספתא 9)הבהירות"
מוזרת  שאינה ביצה כלובן קשורה זרע "ושכבת שם: וגמרא

תרנגולת)". תחת אפרוח (שמשרצת

.··Ê ˙BÈ‰Ï BÏ ˙BÓ¯Bb‰ ·Bf‰ ˙Bi‡¯ ‰‡B¯‰10 »∆¿ƒ««¿ƒ¿»
ÈÏÁ ˙ÓÁÓ11;·Ê BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò‡ B‡ ≈¬«…ƒ…∆¿«≈»∆≈»

B¯OaÓ ·Ê :¯Ó‡pL12B¯Oa ˙ÓÁÓ -13‰È‰iL ‡e‰ ∆∆¡«»ƒ¿»≈¬«¿»∆ƒ¿∆
¯Á‡ ¯·c ˙ÓÁÓ ‡Ï ,‡ÓË14Ô‡kÓ .15e¯Ó‡16: »≈…≈¬«»»«≈ƒ»»¿

,‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa :·f‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈÎ¯„ ‰Ú·La¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆«»¿«¬»¿ƒ¿∆
?„ˆÈk .¯e‰¯‰·e ‰‡¯Ó·e ÈÏÁa ,‰ˆÈÙ˜·e ‡OÓa¿«»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿«¿∆¿ƒ¿≈«
B‡ ÏÎ‡L B‡ ,‰a¯‰ ‰˙L B‡ ‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡»«¬ƒ»«»»»«¿≈∆»«

‰˙L17˙·ÎL È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ »»√»ƒ«¿ƒ«¿ƒƒƒ≈ƒ¿«
Ú¯Ê18ÌB˜nÓ ıÙwL B‡ ,„·k ÈBOÓ ‡OpL B‡ , ∆«∆»»«»≈∆»«ƒ»

Bab ÏÚ ‰k‰ Ì‡ ‰Ê ¯·c ÏÏÎ·e ,ÌB˜ÓÏ19‰È‰L B‡ , ¿»ƒ¿«»»∆ƒÀ»««∆»»
‰ÏBÁd˙·ÈÎL ‰e‡˙‰Â ‰M‡ ‰‡¯L B‡ ,20B‡ , ∆∆»»ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ»»

¯‰¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÏÈÚa È˜ÒÚa ¯‰¯‰L∆ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ»««ƒ∆…ƒ¿≈
d¯ÈkÓ ‡e‰L ‰M‡ ˙ÏÈÚ·a21ÏkÓ „Á‡ Ì„˜ Ì‡ , ƒ¿ƒ«ƒ»∆«ƒ»ƒ»«∆»ƒ»

.‡nËÓ BÈ‡Â Ba ÔÈÏBz - ·BÊ ÏL ‰i‡¯ ‰‡¯Â el‡≈¿»»¿ƒ»∆ƒ¿≈¿«≈

ראשונה 10) ראיה אבל ה"ו), (להלן שניה ראיה כלומר,
ה"ה). (להלן באונס אפילו אברי 11)מטמאה שאר של

ה"א. למעלה ראה הזרע, כלי אברי של ולא הגוף
הוא".12) טמא זובו מבשרו, זב יהיה כי איש "איש
בפיה"מ 13) רבינו בדברי ראה הזרע, כלי חולשת מחמת

מ"ב. פ"ב ולא 14)זבים מבשרו "דתניא, ב: ח, כריתות
אונסו". ולא 15)מחמת בשרו, "מחמת של זה מלימוד

אחר". דבר ב.16)מחמת סה, נזיר במשנה חכמים,
מ"ב. פ"ב זבים מועטת.17)ובמסכת במדה אפילו

יהודא 18) ר' בשם אומר פנחס בן "ר"א פ"ב: זבים תוספתא
של  וגריסין ישן ויין שמן ובשר והגבינה החלב בתירא, בן

זיבה". לדבר מרגילין ומורייס, וביצים כתב 19)פול וכן
ב. נא, א. נא, בחולין נראה וכן שם, זבים במסכת רבינו

שלא 20) עד "ראה מ"ב: פ"ב זבים במשנה שאמרו מה זהו
שלא 21)הרהר". עד "הרהר במשנה: שם שאמרו מה זהו

כאן. משנה' וב'כסף שם, בפיה"מ ועי' ראה".

.‚È¯˜ ‰‡B¯‰22·BÊa ‡nË˙Ó BÈ‡ -23˙ÚÏ ˙ÚÓ24; »∆∆ƒ≈ƒ¿«≈¿≈≈¿≈
‡È‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ˙ÓÁÓ ·BÊ ÏL BÊ ‰i‡¯L25ÔÎÂ . ∆¿ƒ»∆≈¬«ƒ¿«∆«ƒ¿≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ Ô‰a ÔÈÏBz ¯e‰¯‰Ïe ‰‡¯ÓÏ26Ï·‡ . ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ»∆≈≈¿≈¬»

Ïk Ô‰a ÔÈÏBz - ‡OÓÏe ‰ˆÈÙ˜ÏÂ ‰zLÓÏe ÏÎ‡ÓÏ¿«¬»¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«»ƒ»∆»
¯ÚËˆnL ÔÓÊ27. ¿«∆ƒ¿«≈

ה"א.22) למעלה כמבואר בקושי, הבאה זרע שכבת
ה"ו.23) להלן ראה שניה, בראיה ראה עשרים 24)אם

וכת"ק  מ"ג, שם זבים הקרי, את שראה לאחר שעות וארבע
שנתגייר. גוי לעניין ה"ד להלן וראה שראה 25)שם, כיון

בנזיר  הוא וכן ספר') ('קרית דקרי חולשה מחמת הזיבה קרי,
משנה'. ב'לחם וראה א. בתוך 26)סו, זיבה ראה אם
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ובמראה, בהרהור תולין ראה, או שהרהר מאז המעתֿלעת
והוא  ובמראה, בהרהור תולין אין ממעתֿלעת יותר אבל
לעת, מעת זרע שכבת שתולין "כשם פ"ב זבים בתוספתא

לעת". מעת ולהרהור למראה תולין שם,27)כך תוספתא
וכן  עליו, שהכבידו והשתיה האכילה שמרוב ופירשו
ראה  כך, משום ומצטער כחותיו שנחלשו והמשא מהקפיצה

מ"ב. שם זבים המשנה, בפירוש רבינו בדברי

.„·BÊ ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ÏnL ÈÓ28ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈa , ƒ∆»¿««»»»≈≈»ƒ
¯ÚËˆnL ÔÓÊ Ïk ‰ÏÈna ÔÈÏBz - Ï‡¯OÈ ÔÈa29. ≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ»»¿«∆ƒ¿«≈

‡nËÓ - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â È¯˜ ‰‡¯L ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»∆ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ BÏ ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,„iÓ ‰·ÈÊa30ÔË˜ .31ÔÈ‡ - ¿ƒ»ƒ»¿≈ƒ≈≈¿≈»»≈

ÔËwÏ ÔÈ‡L ,¯e‰¯‰a ‡ÏÂ ‰‡¯Óa ‡Ï BÏ ÔÈÏBzƒ…¿«¿∆¿…¿ƒ¿∆≈«»»
B˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏ .·BÊ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯e‰¯‰Â ‰‡¯Ó«¿∆¿ƒ¿«≈ƒƒ≈¿ƒ»¿ƒ

„·Ïa ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁa32. «¬ƒ»¿»ƒƒ¿«

הדברים 28) בבירור להלן ראה שניה, או ראשונה ראיה
להלן  ראה שנתגייר, אחר שניה זיבה שהיא שלישית, (זיבה

מישור'). ה'אורח "והטעם 29)בדברי שם. זבים תוספתא,
ה"ב) (למעלה קי"ל והא מהמילה, גדול חולי לך שאין
 ֿ (כסף הזב" את שבודקים מהדרכים אחד הוא שהחולי
זמן  כל המילה, של מעתֿלעת אחר אפילו זב ואינו משנה),

אחר 30)שמצטער. מעתֿלעת תולין שבישראל אע"פ
מצטרפת  הראשונה הראיה ואין ה"ג) לעיל (ראה קרי ראיית
שהוא  בגר, - להלן), (ראה קרבן לחייבו השלישית לראיה
(רבינו  הקודמים מעניניו לדבר משגיחים אין שנולד, כקטן

בלחםֿמשנה). וראה פ"ב, זבים המשנה, ראה 31)בפירוש
בזיבה. מטמא יום בן ואפילו ה"ו, פ"ג תוספתא 32)להלן

במאכל  דברים, בחמשה לו תולין "תינוק שם, זבים
וכו'. שלו" בחולי ובקפיצה, במשא ובמשתה,

.‰33ÈÏÁa BÏ ÔÈÏBz Ck ,BÈÏÁa ÔË˜Ï ÔÈÏBzL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿»»¿»¿»ƒ»√ƒ
Bn‡34Bn‡Ï CÈ¯ˆ B‡ ‰pnÓ ˜BÈ ‰È‰ Ì‡ ,35.36‰na ƒƒ»»≈ƒ∆»»ƒ¿ƒ«∆

?el‡ ÌÈÎ¯„a ·f‰ ˙‡ ÔÈ˜„BaL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆¿ƒ∆«»ƒ¿»ƒ≈
BÓk ·Ê ‰OÚÈ daL ,·BÊ ÏL ‰iL ‰i‡¯aƒ¿ƒ»¿ƒ»∆∆»≈»∆»¿

¯‡a˙iL37d˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ,‰BL‡¯ ‰i‡¯ Ï·‡ . ∆ƒ¿»≈¬»¿ƒ»ƒ»¬ƒ»»»
Ò‡a38B¯Oa ˙ÓÁÓ ‰iL ‰i‡¯e39‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿…∆¿ƒ»¿ƒ»≈¬«¿»¬≈∆»≈

,‰BL‡¯a B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ;˙e·ÈÊ ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿««ƒ≈¿ƒ»ƒ»
Ôa¯˜ B·iÁÏ ˙Bi‡¯ LÏL da ˙BÓÏ È„k40‰i‡¯ . ¿≈ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»¿»¿ƒ»

‰‡¯ elÙ‡ ‡l‡ ,da B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ≈¿ƒ»∆»¬ƒ»»
Ò‡ ˙ÓÁÓ d˙B‡41‰‡ÓËÏ ˜˜ÊÂ ÏÈ‡B‰ .42È¯‰L , »≈¬«…∆ƒ¿ƒ¿«¿À¿»∆¬≈

CÎÈÙÏ ,‰È‰ B¯Oa ˙ÓÁÓ ·Ê Ô‰a ‰OÚpL ˙Bi‡¿̄ƒ∆«¬»»∆»≈¬«¿»»»¿ƒ»
.Ôa¯˜a ·iÁ˙Èƒ¿«≈¿»¿»

נראה 33) וכן שלמעלה. מה עם מחובר זה תימן, בכת"י
רומי. שם:34)בדפוס בתוספתא זב. דין עליו יהיה שלא

אמו. ובחולי שלו בחולי וכו' לו תולין שאמו 35)תינוק
נדבק  לאמו, שצריך או ממנה שהיונק כח:) (סוכה מקנחתו
של  מזבובי(ם) הזהרו ב: עז, כתובות וראה אמו. ממחלת
בזיקיה  יתיב הוא לא זירא רבי שחין). מוכי =) ראתן בעלי
החולה). ועל עליו הרוח שמנשבת במקום ישב לא =)

נראה 36) וכן חדשה, הלכה כאן מתחילה תימן בכת"י

רומי. ה"ו.37)בדפוס רב 38)להלן אמר א: לה, נדה
(ויקרא  שנאמר באונס, מטמאה זב של ראשונה ראיה הונא,
מה  זרע". שכבת ממנו תצא ואשר הזב תורת "זאת לב) טו,
זב  של ראשונה ראיה אף באונס, מטמאה זרע שכבת

באונס. ה"ב.39)מטמאה למעלה ראה אונסו, מחמת ולא
אם 40) אלא אינו קרבן, חייב שזב בתורה שמפורש שמה

אבל  אונסו. מחמת ולא בשרו, מחמת זוב ראיות שתי ראה
אףֿעלֿפי  מבשרו, ושניה באונס היתה ראשונה ראיה אם
חיוב  עליו אין נקיים, שבעה ספירת לענין זב טמא שהוא
ראה  "ת"ש, א: לה, בנדה שלישית. ראיה לאחר אף קרבן,
מאי  מ"ב) פ"ב (זבים אותו בודקין זב של ראשונה ראיה
הראיה  שאם רש"י ומפרש לקרבן", לא לטומאה, לאו
לשלש  מצטרפת איננה אונס, מחמת היתה זב של הראשונה
מחמת  שהיתה השניה לראיה אלא קרבן, לחייבו ראיות

נקיים. שבעה לספור באונס, ולא מצטרפת 41)בשרו
באונס  ולא בשרו, מחמת שהיו הראשונות, הראיות לשתי

וכתנאֿקמא). מ"ב, פ"ב (זבים קרבן לחייבו כן 42)כדי
שלא  עד הזב את בודקים דרכים "בשבעה שם: במשנה הוא
בשניה  אותו, בודקין ראשונה ראיה ראה וכו', לזיבה נזקק
שלא  שמה הרי אותו", בודקין אין בשלישית אותו, בודקין
ראה  ואם לזיבה. נזקק שכבר מפני הוא בשלישית בודקים
להבאת  לשלישית מצטרפת אינה באונס, ראשונה ראיה

לזיבה. שנזקק לפני האונס והיה הואיל קרבן,

.ÂÏÚ·k ‡e‰ È¯‰ - ·BÊ ÏL ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡B¯‰»∆¿ƒ»««∆¬≈¿««
È¯˜43˙¯ÈÙÒ CÈ¯ˆÂ ,·Ê ‰Ê È¯‰ - ÌÈzL ‰‡¯ . ∆ƒ»»¿«ƒ¬≈∆»¿»ƒ¿ƒ«
L‰Ú·44ÌÈiÁ ÌÈÓ ˙‡È·e45‰‡¯ .Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡Â , ƒ¿»ƒ««ƒ«ƒ¿≈«»¿»¿»»»

Ôa¯˜a ·iÁÂ ¯eÓb ·Ê ‰Ê È¯‰ - ˙Bi‡¯ LÏL46ÔÈ‡Â . »¿ƒ¬≈∆»»¿«»¿»¿»¿≈
Ôa¯˜ ‡l‡ LÏL ‰‡B¯Ï ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯L ·Ê ÔÈa≈»∆»»¿≈¿ƒ¿∆»∆»»¿»

„·Ïa47‰LÓ ÈtÓ ‰Ïa˜ È¯·c Ôlk el‡ ÌÈ¯·„e . ƒ¿«¿»ƒ≈À»ƒ¿≈«»»ƒƒ∆
ÈÈqÓ ea¯48. «≈ƒƒ«

לטומאה 43) ראשון כמו והוא מ"א, פ"א זבים כביתֿהלל,
ה"א). הטומאה אבות מהל' מכל 44)(פ"ה נקיים ימים

זה. אחר זה רצופים שיהיו וצריך במעיין 45)זוב, טבילה
בשרו  "ורחץ יג) טו, (ויקרא שנאמר משום במקווה, ולא
צריך  אינו כלומר: בכלשהו, מטהר והוא וטהר", חיים במים
ה"ח). מקוואות מהל' (פ"ט מקווה כמו סאה ארבעים

חטאת,46) ואחד עולה אחד יונה, בני שני או תורים שתי
ה"ג. פ"א למעלה ונלמד 47)ראה א. ח, מגילה משנה,

וקראו  שתים בֿג) (שם, הכתוב שמנה ממה בגמרא, שם
מבשרו, זב יהיה כי איש "איש זב פעמים שתי (הזכיר טמא
תהיה  ("וזאת טמא וקראו שלש ומנה הוא") טמא זובו
מזובו, בשרו החתים או זובו, את בשרו רר בזובו, טומאתו
לקרבן, ושלש לטומאה שתים כיצד? הא היא"), טומאתו
מזובו", ה' לפני הכהן עליו "וכיפר טו) (שם, נאמר ועוד
ומקצת  קרבן, מביאין זבין מקצת "מזובו" (שם) מזה ולמדו
קרבן, מביא שלש ראה כיצד? הא קרבן, מביאים אין זבין

קרבן. מביא אין שתים בתורה 48)ראה מפורש לא שזה
הנ"ל. הפסוקים מן בקבלה נלמד אלא

.ÊBÊ ˙Á‡ ‰ÚLa LÏL B‡ ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡B¯‰ „Á‡∆»»∆¿≈¿ƒ»¿»»««
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌBÈ ÏÎa ‰i‡¯ ‰‡¯L B‡ ,BÊ ¯Á‡49- ««∆»»¿ƒ»¿»∆««∆
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‰·f‰ ˙‡ ·e˙k‰ ‰ÏzL ÈÙÏ .·Ê ‰Ê È¯‰50,ÌÈÓÈa ¬≈∆»¿ƒ∆»»«»∆«»»¿»ƒ
ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ ·eÊÈ Èk :¯Ó‡pL51·f‰Â ,52‡Ï ∆∆¡«ƒ»»»»ƒ«ƒ¿«»…

ÌÈÓÈa B˙B‡ ‰Ïz53. »»¿»ƒ

יום 49) כל ראה לזה, זה רצופים ימים בשלשה כלומר,
אחת. פרשת 51)הנקבה.50)ראיה ב'סיפרא' ודרשו

שלשה". רבים שנים, "ימים ה"הֿט) פ"ד זבים (פרק מצורע
שתראה  עד זבה אינה אחד, ביום פעמים שלש ראתה ואם

ימים. "וזאת 53)הזכר.52)שלשה ג) (שם, שנאמר
בראיות, הזב את הכתוב תלה – בזובו" טומאתו תהיה
שמשמע  "טומאתו", וכתוב "זב" פעמים שלש שם וכתוב
זובו  את "והזב (שם) גם וכתוב טמא, הוא  השלש שבאלו
נקבה  מה לזכר) נקבה (ולא לנקבה זכר מקיש ולנקבה" לזכר
שהזב  הרי ח:), וכריתות כד. (ב"ק בימים זכר אף בימים,
בג' ראיות בג' וגם א', בשעה ראיות שלש בראה נטמא

ימים.

.Á¯eÓb ÌBÈ ‰i‡¯Ï ‰i‡¯ ÔÈa ·f‰ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â54- ¿ƒƒ¿ƒ«»≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡55˙aLa ‰i‡¯ ‰‡¯ ?„ˆÈk .56‰i‡¯e ≈»ƒ¿»¿≈«»»¿ƒ»¿«»¿ƒ»

·Ê BÈ‡Â ˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙aMa ÈLa ‰iL57ÔÎÂ . ¿ƒ»¿≈ƒ««»≈»ƒ¿»¿¿≈»¿≈
˙aMa „Á‡a ‰iL ‰i‡¯ ‰‡¯ Ì‡58‰i‡¯ ‰‡¯Â ƒ»»¿ƒ»¿ƒ»¿∆»««»¿»»¿ƒ»

Ôa¯˜a ·iÁ BÈ‡ - ˙aMa ÈLÈÏLa ˙ÈLÈÏL59ÔÈ‡L ; ¿ƒƒƒ¿ƒƒ««»≈«»¿»¿»∆≈
.„Á‡ ÌBÈ Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰ È¯‰L ,ÌÈzLÏ ˙Ù¯ËˆÓ BÊƒ¿»∆∆«¿«ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆»
- ÂÈ¯Á‡lL ‰ÏÈla ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙Á‡ ‰‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«««¿««««¿»∆¿«¬»

˙BÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰60‰‡¯ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈≈ƒ¿»¿¿≈»ƒ«∆ƒ»»
˙BÙ¯ËˆÓ Ô‰L - ÌBia ‰iLe ‰ÏÈla ˙Á‡61Ì‡ ÔÎÂ . ««««¿»¿ƒ»«∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ

È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ˙BÏÈÏ ‰LÏLa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡»̄»»¿ƒƒ¿»≈∆««∆¬≈
˙BÙ¯ËˆÓ el‡62. ≈ƒ¿»¿

שעות.54) וארבע עשרים היינו שלם, לעת כך 55)מעת
ומ"ו. מ"א פ"א זבים המשנה, מדברי ראיה 56)נשמע

ה"ו.57)ראשונה. למעלה ראה קרי, בעל אלא
בשבת.58) ראה ראשונה זב,59)וראיה טומאת טמא אלא

ה"ו. למעלה ראה וטבילה, נקיים שבעה ספירת וצריך
ליום 60) אלא שלפניו, ליום שייך אינו שהלילה אףֿעלֿפי

זה 61)שלאחריו. ואין אחד, ביום היו הראיות ששתי
שזב  ראיות שלש בכלל אלא ימים, שלשה ראיית בכלל
ה"ז. למעלה ראה ימים, בשלשה היו לא אם אף בהם נטמא
שאמרו  מה עלֿפי הוא לומר", צריך "ואין רבינו שכתב ומה
חייב  נגיחותיו, "ריחק המועד שור גבי - א כד, בבבאֿקמא
כן  אינו בזבה ורק כלֿשכן". לא נגיחותיו, קירב שלם). (נזק
בימים  אלא טמאה ולא מראיות, זבה הכתוב שמיעט מפני

ימים 62)(שם). לשלשה שלש וכו' "ראה מ"ג: פ"א זבים
גמור". זב זה הרי לילות, לשלשה או

.Ë‡e‰L Ïk ‰‡B¯‰ ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ·f‰ ˙i‡¿̄ƒ««»≈»ƒ∆»»∆»∆
‡ÓË -63¯k ‡e‰L Ïk - B¯Oa ÌÈzÁ‰ :¯Ó‡pL ; »≈∆∆¡«∆¿ƒ¿»…∆ƒ»

‡nËÓ B¯O·a64. ƒ¿»¿«≈

ומטמאין 63) וכו' הקרי ובעל הזב "אבל א: מ, נדה משנה,
מכן". ובפחות החרדל כעין אפילו שהוא, בכל

(ראיות)64) ה"ג), פ"א זבים (פרק מצורע פרשת 'סיפרא'

אפילו  "החתים" שהוא, כל אפילו "תהיה" ת"ל מנין, קטנות
שהוא. כל אפילו "בשרו" שהוא, כל

.È˙lÁzÓ LÈ Ì‡ :˜Òt ‡ÏÂ ‡ˆBÈÂ ¯¯‚ ·Bf‰ ‰È‰»»«ƒ¿»¿≈¿…»«ƒ≈ƒ¿ƒ«
‚etÒÂ ‰ÏÈ·Ë È„k dÙBÒ „Ú ‰i‡¯‰65È¯‰ - ¯˙È B‡ »¿ƒ»«»¿≈¿ƒ»¿ƒ»≈¬≈

˙Bi‡¯ ÈzLk ˙·LÁ BÊ66‰k¯‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆¿∆∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ¬À»
ÌÈzLk67‰f‰ ¯eÚMk ‰k¯‡ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ;68elÙ‡ , ƒ¿«ƒ¿ƒ…»¿»¬À»«ƒ«∆¬ƒ

ÌÈ˙Èa ·Bf‰ ˜Òt69Ì‡ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰i‡¯ BÊ È¯‰ - »««≈¿«ƒ¬≈¿ƒ»««¿≈ƒ
‡ˆÓpL ,˙Bi‡¯ LÏLk ‰k¯‡ ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»««¬À»¿»¿ƒ∆ƒ¿»
- ÔÈ‚etÒ ÈLe ˙BÏÈ·Ë ÈzLk dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«»ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ

Ôa¯˜ ‡È·ÈÂ ˙Bi‡¯ LÏLk ˙·LÁ BÊ È¯‰70. ¬≈∆¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ»¿»

כשיעור 65) והיא פ"א) (שם ובתוספתא מ"ד, פ"א זבחים
למסכת  הרא"ש (פירוש בינוני אדם של אמה חמישים מהלך

ה"ד). שם, ב'סיפרא' וראה מ"ג, פ"א נגד 66)זבים כת"ק
שם. זבים, בתוספתא יוסי, לו 67)רבי אין שזוב משום

ארוכה, אחת ראיה כשראה א"כ ה"ט), למעלה (ראה שיעור
שהות  לו והיה שהוא, בכל נטמא ראייתו שמתחילת כיון
זו  לראיה חושבים אנו לראות, ממשיך הוא ועדיין לטבול,
הרואה  דין ה"ו למעלה וראה ספר'), ('קרית ראיות כשתי

ראיות. מתחילת 68)שתי (שאין לאו "ואם בתוספתא שם
אחת". אלא בידו אין וסיפוג) טבילה כדי סופה עד הראיה

זמן 69) במשך ואין ראה, ושוב והפסיק, זוב ראה פירוש,
וסיפוג. טבילה כדי ולמדו 70)ההפסקה, מ"ה, פ"א זבים

שם, (ויקרא הפסוק מן (שם) מצורע פרשת ב'סיפרא' זאת
אלא  לי אין ראיות. בג' מטמא שהוא "מלמד רר" "בזובו ג)
וכו', שהוא כל אפילו "תהיה", ת"ל מנין, קטנות גדולות,
שיעור  ליתן אלא בקטנות, נאמר למה בגדולות נאמר אם
יון  כמגד שהוא כשלש, מרובה אחת ראה שאם לגדולות
זב  זה הרי סיפוגים, ובשני טבילות שתי כדי שהם לשילוח

גמור".

.‡È‰ÏÈ·Ë È„k ˜ÈÒÙ‰Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»«««¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»
‚etÒÂ71ÌÈzL ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ,72‰k¯‡ ˙Á‡ B‡ ¿ƒ¿««»»»¿«ƒ««¬À»
ÌÈzLk73ÌÈzLk ‰a¯Ó ˙Á‡ B‡ ÌÈzL ‰‡¯L B‡ ; ƒ¿«ƒ∆»»¿«ƒ««¿À»ƒ¿«ƒ

‰i‡¯ ‰‡¯ Ck ¯Á‡Â ,‚etÒÂ ‰ÏÈ·Ë È„k ˜ÈÒÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ¿««»»»¿ƒ»
¯eÓb ·Ê ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡74. ««¬≈∆»»

כדי 71) הוא לראיה ראיה בין שההפסק להשמיענו בא
פחות  היה לראיה ראיה בין ההפסק אם אבל וסיפוג, טבילה
כל  נמשכו (אם הראיות שתי נחשבות וסיפוג, טבילה מכדי
ה"י) למעלה ראה וסיפוג, טבילה מכדי פחות מהן אחת

אחת. יותר 72)לראיה גדול הפסק היה השתיים אלו ובין
וסיפוג. טבילה כדי שם.73)מאשר למעלה ראה

ארוכה 74) אחת ראיה שאף להשמיענו ובא מ"ד, פ"א זבים
כמו  קרבן, לחייבו קצרה אחת ראיה עם מצטרפת כשתים
אחת  שראיה כיון לומר: נטעה שלא נפרדות, ראיות שלש
למדים  קצרה וראיה רר", מ"בזובו ב'סיפרא' למדו ארוכה
"או  אומר שהפסוק וכיון שם) למעלה (ראה מ"החתים"
('משנה  מצטרפות ואינן זה או זה או הכוונה החתים",

שם). זבים אחרונה'

.·Èd˙ˆ˜Óe ÌBi‰ ÛBÒa d˙ˆ˜Ó ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»««ƒ¿»»¿«ƒ¿»»
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‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a75ÌÈzLk ‰k¯‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76 ƒ¿ƒ«««¿»««ƒ∆≈»¬À»ƒ¿«ƒ
‰i‡¯‰ ÔÈ˜lÁÓ ÌÈÓi‰L ,˙Bi‡¯ ÈzL el‡ È¯‰ -77. ¬≈≈¿≈¿ƒ∆«»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»

‡e‰L ,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¿ƒ»««≈«¿»∆
‰ÏÈl‰ ÔÓe ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ78‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -79. »≈ƒ«ƒ««¿»¬≈∆»≈¿À¿»

של 75) וזמן היום סוף של זמן לנו ידוע היה אם פירוש,
היום  בסוף שהתחילה אחת ראיה ראה והוא הלילה, תחילת
פ"א  זבים הרא"ש פירוש (ראה הלילה בתחילת ונגמרה

אחד 76)מ"ו). ורגע היום, בסוף אחד רגע נמשכה אלא
הלילה. רבי 77)בתחילת "ומודה פ"א: זבים תוספתא

בה  שאין אע"פ השמשות בין אחת ראיה ראה שאם יוסי,
ימים  ששני מפני ראיות, שתי בידו יש וסיפוג, טבילה כדי

אותה". מן 78)חולקים ספק השמשות בין רבנן, "תנו
רש"י) משניהם. בו יש אם ספק (כלומר, הלילה ומן היום
הלילה" מן כולו שהוא וספק היום מן כולו שהוא וספק
החמה  משתשקע הזמן משך הוא השמשות ובין לד:) (שבת
ה"ד). פ"ה שבת בהל' (ראה בינונים כוכבים ג' שייראו עד

טמא 79) ספק כלומר, מ"ו. זבים דמס' ופ"א שם, תוספתא
כבעל  אלא טמא אינו או נקיים שבעה ספירת  שצריך כזב
וגם  יום גם הוא השמשות בין שמא ה"ו), למעלה (ראה קרי
והימים  הלילה, ומקצת היום מקצת ראה והוא לילה,

ראיות. לשתי הראיה את חולקים

.‚ÈÈ¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡Â ÌBia ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»«««¿««≈«¿»¬≈
‰‡ÓËÏ È‡cÂ ‰Ê80Ôa¯˜Ï ˜ÙÒÂ81Ôa¯˜ ‡È·Óe , ∆««¿À¿»¿»≈¿»¿»≈ƒ»¿»

ÏÎ‡ BÈ‡Â82. ¿≈∆¡»

ראיות 80) שתי כאן יש כי נקיים, שבעה לספור כלומר,
ביום 81)לפחות. מקצתה היתה השמשות בין ראיית שמא

לשניים, הזאת הראיה את חלקו והימים בלילה, ומקצתה
קרבן  וחייב ראיות שלש כאן יש הראשונה הראיה עם וביחד
בלבד  ראיות שתי אלא כאן שאין או שם), למעלה (ראה

שם. זבים במס' הוא זה ודין קרבן, כאן שחטאת 82)ואין
ה"ו  פ"א למעלה ראה נאכלת, אינה הספק על הבאה העוף

וה"ז.

.„È[˙aL ÏL] ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙Á‡ ‰i‡¯ [‰‡¯]»»¿ƒ»««≈«¿»∆«»
˙aL È‡ˆBÓ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰iL ‰i‡¯e83È¯‰ - ¿ƒ»¿ƒ»≈«¿»∆»≈«»¬≈

Ôa¯˜Ï ˜ÙÒÂ ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ ‰Ê84- ‰‡ÓËÏ ˜ÙÒ . ∆»≈¿À¿»¿»≈¿»¿»»≈¿À¿»
‰iLe ˙aL ·¯Úa ‰˙È‰ ‰BL‡¯ ‰i‡¯ ‡nL∆»¿ƒ»ƒ»»¿»¿∆∆«»¿ƒ»
Ô‡k ÔÈ‡Â Ô‰ÈÈa ˙aL ˜ÈÒÙ‰ È¯‰Â ,˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»«¬≈ƒ¿ƒ«»≈≈∆¿≈»

ÏÏk ˙e·ÈÊ85˙Á‡ ‡nL - Ôa¯˜Ï ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ; ƒ¿»«¬≈»≈¿»¿»∆»««
‡È‰L ,‰ÏÈla d˙ˆ˜Óe ÌBia d˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ Ô‰Ó≈∆»¿»ƒ¿»»«ƒ¿»»««¿»∆ƒ

ÌÈzLk ‰·eLÁ86·iÁ ‡e‰L ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ È¯‰Â , ¬»ƒ¿«ƒ«¬≈»»»¿ƒ∆«»
Ôa¯˜a87ÏÎ‡ BÈ‡Â Ôa¯˜ ‡È·Ó CÎÈÙÏe .88. ¿»¿»¿ƒ»≈ƒ»¿»¿≈∆¡»

ראשונה 83) ראיה (אלא הזמן באותו היו שלא "וכגון
בין  בסוף שניה וראיה שבת, ערב של השמשות בין בתחילת

שם. זבים, ר"ש שבת)", מוצאי של זבים 84)השמשות
פ"א. שם ותוספתא שאם 85)שם, ה"ח, למעלה ראה

אבל  מצטרפות. אינן – לראיה ראיה בין גמור יום הפסיק
יום  הפסק היה ולא בשבת, היתה הראיות מן שאחת יתכן

לטומאה. זב והוא לראיה ראיה בין למעלה 86)גמור ראה

היתה 87)הי"ב. לא הראיות משתי אחת אף ואולי
ואינו  ראיות שלש כאן ואין בלילה, ומקצתה ביום מקצתה

קרבן. ונשרפת,88)חייב הספק על באה העוף שחטאת
הי"ג. זה בפרק ולמעלה ה"וֿז, פ"א למעלה ראה

ה'תשע"ט  ניסן י"ח שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומונה 1) טמא הוא זיבות בהן רואה שהזב שהימים יבאר

משיפסוק.

.‡‡e‰ È¯‰ ˙e·ÈÊ Ô‰a ‰‡B¯ ·f‰L ÌÈÓi‰ Ïk»«»ƒ∆«»∆»∆ƒ¬≈
‡ÓË2˙e·Èf‰ ˜ÒÙiLÎe .3ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ4 »≈¿∆ƒ¿…«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ ,‰·Êk5ÈÈÓM·e ,BLÓL ·È¯ÚÓe ¿»»¿≈«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
Ba¯˜ ‡È·Ó6‰‡¯ Ì‡Â .˙Bi‡¯ LÏL ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ≈ƒ»¿»ƒ»»««»¿ƒ¿ƒ»»

Ï·hL ¯Á‡ ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ,·BÊ ÏL ‰i‡¿̄ƒ»∆¬ƒ¿¿ƒƒ««∆»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ,Ïk‰ ¯˙Ò -»««…«¿ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

‰B¯Á‡‰ ‰i‡¯ ÌBÈ ¯Á‡Ó7. ≈««¿ƒ»»«¬»

זב 2) יהיה כי איש "איש ג) טו, (ויקרא בפסוק כמפורש
הוא". טמא זובו רבינו 3)מבשרו כתב ג בהלכה להלן גם

ופסק  טהור ומצא עצמה הטומאה ביום "בדק לשונו: וזה
טהרה. הפסק צריך שהוא ומכאן וכו', ויקרא 4)הזוב"

לטהרתו". ימים שבעת לו וספר מזובו הזב יטהר וכי יג, שם,
בשרו 5) ורחץ וגו' ימים שבעת לו "וספר (שם): שנאמר

שתי  בעל זב הוא ואם וטהר". מעיין) (=מי חיים במים
וטהור. בכך לו די השמיני 6)ראיות "וביום ידֿטו: שם,

והאחד  חטאת אחד וגו' יונה בני שני או תורים שתי לו יקח
האחרונה.7)עולה". הראיה יום למחרת פירוש

.·BÈ‡ - ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ „Á‡a È¯˜ ‰‡¯L ·Ê»∆»»∆ƒ¿∆»ƒƒ¿«¿≈«¿ƒ»≈
‡È·Óe ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÌÈÏLÓe ,„·Ïa BÓBÈ ‡l‡ ¯˙BÒ≈∆»ƒ¿««¿ƒƒ¿»»ƒ≈ƒ
¯ÙBÒ - ÈLÈÓÁ‰ ÌBia È¯˜ ‰‡¯ ?„ˆÈk .Ba¯»̃¿»≈«»»∆ƒ««¬ƒƒ≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÂÈ¯Á‡8Ba¯˜ ‡È·Óe ,ÈLÈÏMa Ï·BËÂ , «¬»¿»»ƒ¿≈«¿ƒƒ≈ƒ»¿»
.ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ

ארבעה 8) רק לו ונשארו נסתרה החמישי היום שספירת
השבעה. להשלים שלושה עוד להם ומוסיף נקיים, ימים

.‚‡ˆÓe ‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ˜„aL ·Ê»∆»«¿ƒƒ≈«¿ƒ»»»
˜„a ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ,‰Ú·L Ïk ˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë»¿…»«»ƒ¿»««¿ƒƒ»«
˜„a elÙ‡ .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë ‡ˆÓe»»»¬≈∆¿∆¿«»√»¬ƒ»«

‡Óh‰ ÌBÈadÓˆÚ ‰9·Bf‰ ˜ÒÙe ,¯B‰Ë ‡ˆÓe10, ¿«À¿»«¿»»»»»««
‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙lÁ˙a ¯ÁÓÏ ˜„a ‡ÏÂ11˜„·e , ¿…»«¿»»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»»«

ÈÚÈ·Ma12ÈÈÓMa B‡13ÈÓÈ BÏ eÏÚ - ¯B‰Ë ‡ˆÓe «¿ƒƒ«¿ƒƒ»»»»¿≈
.‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰Â ,‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»«¬≈∆¿∆¿«»√»

כן.9) אחרי בדק זיבה, זה לפני שראה יום שבאותו פירוש
טהור".10) ומצא הזוב "ופסק להיות שצריך נראה
ימי 11) שבעת של הראשון היום שהוא למחר כלומר,

ימי 12)הטהרה. בסוף בדק אם גם כי אליעזר רבי לדעת
הספירה  ימי בהתחלת בדק ולא שביעי יום שהוא הטהרה

הטהרה. ימי של ראשון יום שהבדיקה 13)שהוא כלומר:
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היתה  הראשונה הבדיקה ואילו השמיני, ביום היתה השנייה
בהתחלת  בדיקה כאן שהיתה הספירה, של הראשון ביום
שביעי, ביום שהוא הספירה בסוף בדיקה היתה ולא הספירה
היתה  אם שאף וסובר (שם) חנינא רבי על שחולק וכרב,
בדיקה  היתה ולא ראשון) (ביום הספירה בהתחלת בדיקה
בסוף  בדיקה שהיתה או שביעי), (ביום הספירה בסוף
טהור  הספירה, בהתחלת בדיקה היתה לא אם אבל הספירה,
בהתחלה  לא בדיקה היתה לא אם אבל אליעזר, רבי לפי
ביום  וכן עצמו, הטומאה ביום שבדק פי על אף בסוף, ולא
ו  בפרק רבינו כתב וכן משנה). (כסף טהור אינו - השמיני
אם  "וכן זבה: לעניין כב הלכה ביאה, איסורי מהלכות
הח' וביום טהור, ומצאה הספירה מימי ראשון ביום בדקה
שצריך  משמע טהרה", בחזקת זו הרי טהור, ומצאה

טהו  שתהיה כדי הראשון ביום ביום שתבדוק כשתבדוק רה
שתבדוק  צריך הראשון ביום בדקה לא אם אבל השמיני,
ג' ביום "בדקה כן אחרי שם כתב שכן השביעי, ביום
מימי  ראשון ביום בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לזיבתה
בחזקת  זו הרי טהור ומצאה בדקה ובשביעי הספירה,

משנה). (לחם לזב" הדין "והוא שם והוסיף טהרה".

.„.Ôa¯˜ È„ÈÏ ‰‡È·Ó dÈ‡ ˙¯˙BÒ ‡È‰L ‰i‡¯ Ïk»¿ƒ»∆ƒ∆∆≈»¿ƒ»ƒ≈»¿»
È¯‰Â ,ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ˜ÈÒÙ‰Â ˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡¯ ?„ˆÈk≈«»»¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¬≈

‰BÓ ‡e‰‰‡¯ ‰Ú·M‰ CB˙·e ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»»
˙¯˙BÒ ‡l‡ ,ÌÈzLÏ ˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ - ·BÊ ÏL ‰i‡¿̄ƒ»∆≈»ƒ¿»∆∆«¿«ƒ∆»∆∆

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe14ÈÓÈ CB˙a ‰‡¯ elÙ‡ .e¯‡aL BÓk «¿ƒƒ¿¿∆≈«¿¬ƒ»»¿¿≈
Ì˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡ ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙Bi‡¯ LÏL ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»»¿ƒ««¬ƒ»»»
ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ elÙ‡ ,„Á‡ ÌBÈa¿∆»¬ƒ»»»¿ƒ¿¿ƒƒ
˙Bi‡¯L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÏL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ»¿»∆¿ƒ
ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯ .Ô‰ ‰¯È˙ÒÏ el‡15- ≈ƒ¿ƒ»≈»»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ

ÔÈ¯˙BÒ el‡ ˙Bi‡¯ ÔÈ‡L ,Ôa¯˜ ‡È·Ó16ÌÈ¯·c ‰na . ≈ƒ»¿»∆≈¿ƒ≈¿ƒ«∆¿»ƒ
˙Bi‡¯ ÈzL ÏÚa ·Êa ?ÌÈ¯eÓ‡17LÏL ÏÚa ·Ê Ï·‡ ; ¬ƒ¿»««¿≈¿ƒ¬»»««»

˙Bi‡¯ LÏL ‰‡¯L18ÈÈÓL ÏÈÏa19˙Ú·L ¯Á‡lL ∆»»»¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆¿««ƒ¿«
˙Bi‡¯ LÏL ÏÚ ÈL Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ≈≈ƒ»¿»≈ƒ«»¿ƒ
ÏÚ Û‡L .˙BBL‡¯‰ LÏM‰ ÏÚ „Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ,el‡≈∆»»¿»∆»««»»ƒ∆««
ÔÓÊÏ ‡ˆÈ ‡Ï È¯‰ ,˙B¯˙BÒ ˙BB¯Á‡ LÏL ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»«¬¿¬≈…»»ƒ¿«

Ôa¯˜Ï Èe‡¯L20‡e‰ ÔÓÊ ¯qÁÓ ‰ÏÈl‰Â .21ÏkÏ22, ∆»¿»¿»¿««¿»¿À«¿««…
˙„ÏBiÓ ıeÁ23‡È‰L ,„Á‡Â ÌÈBÓL ÏÈÏa ‰ÏÈt‰L ƒ∆∆∆ƒƒ»¿≈¿ƒ¿∆»∆ƒ

ÈL Ôa¯˜ ‰‡È·Ó24‰Ê ¯·„Â .e¯‡aL BÓk ,ÈtÓ ¿ƒ»»¿»≈ƒ¿∆≈«¿¿»»∆ƒƒ
‰Ïaw‰25. ««»»

אחרים.14) נקיים ימים שבעה 15)שבעה שנגמרו אחר
נקיים. נקיים.16)ימים שבעה ספירת כבר שנגמרו משום

ולכך 17) בלבד, שבעה בספירת אלא בקרבן התחייב שלא
ראיות  שלוש הנקיים, ספירת גמר אחר שמיני, בליל ראה אם

בקרבן. הוא מתחייב חייב 18)- וגם נקיים שבעה שסופר
השמיני. ביום שלוש 19)קרבן שמיני בליל ראה כלומר:

למחרת 20)ראיות. עד קרבנו להביא יכול אינו שהרי
שמיני  ליל של הראיות ג' ונחשבות השמיני. יום שהוא
הראשונות. הראיות בג' שהתחילה ארוכה זיבה בו יש כאילו

אינו 21) שמיני, יום עד קרבנו מביא שאינו מה כלומר:
אלא  קרבנות, מקריבין אין ובלילה לילה, שהוא משום

אם  כך ומשום השמיני. יום עד עוד זמנו הגיע שלא משום
לזיבה  אלו ראיות נחשבות ראיות, שלוש שמיני בליל ראה

התורה.22)ארוכה. דיני א 23)לכל  פרק למעלה ראה
מלידתה, יום שמונים בתוך שהפילה שהיולדת ח, הלכה
ההפלה. ועל הלידה על אחד קרבן מביאה מלאת, ימי שהם

אלא 24) אינו הקרבן חיוב וכל זמן מחוסר שלילה פי על אף
ובכל  - אחד בקרבן פטורה להיות צריכה והיתה פ"א. ביום
"ובמלאת  ו) יב, (ויקרא שנאמר משום שני קרבן מביאה זאת
הלל  בית ודרשו וגו'" כבש תביא לבת או לבן טהרה ימי

לרבות לבת" "או שם) ואחד.(כריתות שמונים אור
"או".25) של מריבוי נלמד אלא בכתוב מפורש זה שאין

.‰ÌBÈa ˙Bi‡¯ ÈzLe ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Á‡ ‰i‡¯ ‰‡»̄»¿ƒ»««¿≈¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿
ÏÚ ÈL Ôa¯˜ ‡È·Óe ,ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ÈÈÓL¿ƒƒ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»¿»≈ƒ«
·Ê Ïk ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¯ È¯‰L ;˙BB¯Á‡‰ ˙B·ÈÊƒ»«¬∆¬≈¿ƒ»ƒ»∆»»

‰·eLÁ ‡È‰ Ú¯Ê ˙·ÎLk26ÌÈzL ‰È¯Á‡ ‰‡¯ Ì‡Â , ¿ƒ¿«∆«ƒ¬»¿ƒ»»«¬∆»¿«ƒ
Ôa¯˜Ï Ì‰nÚ ˙Ù¯ËˆÓ -27ÌÈzL ‰‡¯ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»∆∆ƒ»∆¿»¿»¬»ƒ»»¿«ƒ

,˙Ù¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÈÈÓL ÌBÈa ˙Á‡Â ÈÈÓL ÏÈÏa¿≈¿ƒƒ¿««¿¿ƒƒ≈ƒ¿»∆∆
‰B¯Á‡‰ BÊ ‰·Èf‰ ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â28. ¿≈≈ƒ»¿»««ƒ»»«¬»

קרי.26) כבעל הוא הרי אלא זב, דין עליו ואין
כקרי,27) אלא אינה ראשונה שראיה פי על אף כלומר:

- בקרבן לחייבו שאחריה לשתיים היא מצטרפת זאת ובכל
שלילה  פי על אף שמיני, בליל זוב של אחת ראייה ראה אם
ראיות  לשתי היא מצטרפת למעלה, כמבואר זמן מחוסר

שני. בקרבן לחייבו למחר, דברי 28)שראה המשך שם
עיקר  שהרי הוא". זמן מחוסר "לילה שסובר למי יוחנן רבי

זב. נעשה ראיות שבשתי בלילה, היה הזיבה

.ÂBÓBÈ Ôa ÔË˜ elÙ‡ ,‰·ÈÊa ÔÈ‡nË˙Ó Ïk‰29, «…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»∆
ÌÈ„·Ú‰Â ÌÈ¯b‰Â30,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰ËBLÂ L¯ÁÂ , ¿«≈ƒ¿»¬»ƒ¿≈≈¿∆¿≈»∆ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡È·nL31‰¯tk32ÌÈL„wa ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k33 ∆¿ƒƒ¬≈∆«»»¿≈¿«¬ƒ»«√»ƒ

.˙Úc Ôa BÈ‡L ÔË˜k Ô‰ È¯‰L ,˙ÏÎ‡ Ô˙‡hÁÂ¿«»»∆¡∆∆∆¬≈≈¿»»∆≈∆««
Ì„‡ ÒÈ¯Òe34‰nÁ ÒÈ¯Òe35ÏÎk ‰·ÈÊa ÔÈ‡nË˙Ó ¿ƒ»»¿ƒ«»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»

ÌÈL‡‰36. »¬»ƒ

יומו,29) בן קטן לאתויי "הכל" לב: ונדה ג. בערכין ואמרו
(ויקרא לומר תלמוד מה -דתניא איש"? "איש ב) טו,

בזיבה. שמטמא אחד יום בן תינוק עבדים 30)לרבות
עבדות. לשם וטבלו שמלו החרש 31)כנענים [על

איסור  עליהם ואין ממצוות שפטורים פי על אף והשוטה,
במצוות, שמחוייבים ועבדים גרים אבל קדשים. לאכול
יב]. משנה יד פרק בנגעים כמפורש עליהם, מביאים בוודאי

זב.32) מטעם שמחוייבים קרבונותיהם מביאים אחרים
להם 33) להאכיל שאסור כשם זה, לפני להאכילם שאסור

אחרים. אדם.34)איסורים ידי על שלא 35)שנסתרס
אמו. ממעי סריס שנולד כגון מעולם, חמה ואף 36)ראה
זיבות. להם יש - זרע שכבת להם שאין פי .על

.ÊÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰37È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - «À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆À¿≈
LÈ‡‰38‰M‡‰ È¯ÓÁÂ39,ÌÈLk Ì„a ÔÈ‡nË˙Ó : »ƒ¿À¿≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»¿»ƒ

˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ .ÌÈL‡k Ô·Ï·e40‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿…∆«¬»ƒ¿À¿»»¿»≈¿ƒ»ƒ»»
˙Bi‡¯ LÏL ÏÚa Ô‰Ó „Á‡41Ìc ‰˙‡¯L ‰·Ê B‡ ∆»≈∆««»¿ƒ»»∆»¬»»
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‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL42Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó -43BÈ‡Â ¿»»ƒ∆««∆¿ƒƒ»¿»¿≈
ÏÎ‡44‰‡¯Â Ô·ÏÏ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ ‰È‰ . ∆¡»»»∆ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…∆¿»»

‰‡¯Â Ì„‡Ï B‡ ,Ì„‡45¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - Ô·Ï46. …∆¿…∆¿»»…∆¬≈∆≈≈

בגמרא 37) שאמרו פי על ואף נקבה, ספק זכר ספק הם
היא  בעלמא ברייה לא - היא עצמה בפני ברייה אנדרוגינוס
א). משנה ב פרק זבים טוב יום (תוספות ספק אלא

דם.38) בראה מטמא ואינו זב שהוא בלובן מטמא שהאיש
בלובן.39) טמאה אינה אבל דם בראיית טמאה שהאשה
בלובן;40) מטמאה ואינה נקבה היא שמא לובן, ראה שאם

אם  "אבל בדם. טמא ואינו זכר הוא שמא דם, ראה ואם
(רע"ב  נפשך" ממה וודאי טומאתן כאחד ואודם לובן ראה

קרבן.41)שם). להביא הזב חייב שאז זוב שאז 42)של
קרבן. להביא הזבה על 43)חייבת הבאה העוף חטאת

נשרפת.44)הספק. הספק על הבאה העוף שחטאת
דם.45) ימים ג' שראה אחר נקיים שבעה את 46)מנה

זה  אין באודם וגם בלובן גם שמטמא פי על שאף הספירה,
אבל  אשה; היא ושמא איש הוא שמא ספק, מחמת אלא
האודם  אין - איש של לובן ראיית משום נקיים ז' כשסופר
ראיית  אין כן וכמו איש, של ללובן סותר אשה, משום שהוא
לאחר  שסופר הנקיים שבעת את סותרת איש, של לובן

אש  של אודם ה.שראה

ה'תשע"ט  ניסן י"ט רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מצרעתו,1) שיתרפא אחר המצורע שמביא הקרבנות יבאר

לו. עושים וכיצד שטובל, והטבילות

.‡BzÚ¯vÓ Úe¯v‰ ‡t¯˙iLk2ÔÈ¯‰ËnL ¯Á‡ , ¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ»«¿««∆¿«¬ƒ
B˙B‡3Ê¯‡ ıÚa4·BÊ‡Â5˙ÚÏB˙ ÈLe6ÌÈ¯tˆ ÈzLe7 ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿≈ƒ√ƒ

B¯Oa Ïk ˙‡ ÔÈÁl‚Óe8B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe9Ïk ¯Á‡ , ¿«¿ƒ∆»¿»«¿ƒƒ««»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒkÈ ˙‡Ê10ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰BÓe11ÌBi·e , …ƒ»≈ƒ»«ƒ∆ƒ¿«»ƒ«

‰iL BzÁÏ‚z Ál‚Ó ÈÚÈ·M‰12‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚zk13 «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ¿««»ƒ»
Ï·BËÂ14ÌBÈ Ïe·Ë ‡e‰ È¯‰Â ,15BLÓL ·È¯ÚÓe16, ¿≈«¬≈¿«¬ƒƒ¿

‰iL ÌÚt Ï·BË ÈÈÓMa ¯ÁÓÏe17Ck ¯Á‡Â ¿»»«¿ƒƒ≈««¿ƒ»¿««»
¯Á‡ ÈÈÓMa Ï·BË ‰Ó ÈtÓe .ÂÈ˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ»¿¿»ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ««

‰‡ÓËa ÏÈ‚¯ ‰È‰L ÈtÓ ?LÓ‡Ó Ï·BhL18ÈÓÈa ∆≈≈∆∆ƒ¿≈∆»»»ƒ¿À¿»ƒ≈
BËeÏÁ19‡ÓË ‡nLÂ ,‰‡ÓË ÌeMÓ ¯‰Ê BÈ‡Â , ¬¿≈ƒ¿»ƒÀ¿»¿∆»ƒ¿»

ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa ÈÈÓMa Ï·BË CÎÈÙÏ .Ï·hL ¯Á‡««∆»«¿ƒ»≈«¿ƒƒ¿∆¿««»ƒ
ÌML ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙kLÏa20ÁÈq‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿««¿…»ƒ∆»««ƒ∆…ƒƒ«

BzÚ„21. «¿

כללי 2) פ"ט, עד מפ"א צרעת טומאת בהלכות וראה מנגעו,
הוא 3)הנגע. כיצד פי"א, צרעת טומאת בהלכות ראה

והצפרים. האזוב הארז, עץ של ארז 4)הסדר עץ של מקל
ד). יד, ויקרא קטן.5)(רש"י צבוע 6)צמח צמר חוט

תולעת. מביצי נלקח והצבע אדום, שנאמר 7)בצבע כמו
ארז, ועץ טהורות חיות צפרים שתי למטהר "ולקח (שם):

ואזוב". תולעת ובמשנה 8)ושני בשרו, שעל שערו כל
העביר  המצורע, את לגלח לו "בא ב) משנה פי"ד (נגעים

בשרו". כל על הטהרה,9)תער מעשה את שעשה אחרי

וטהר". במים ורחץ שערו כל את "וגלח ח ) (שם, ככתוב
שהרי 10) המחנה"; אל יבוא "ואחר (שם): שנאמר כמו

מחנה  שכינה, מחנה שהם מחנות לג' מחוץ נשלח מצורע
אשר  ימי כל מו): יג, (שם שכתוב כמו ישראל, ומחנה לויה
מושבו"; למחנה מחוץ ישב, בדד הוא, טמא יטמא בו הנגע
שאר  עם אף ישב שלא נשמע ישב" "בדד שכתוב ממה
לויה  במחנה מותר מת שטמא מת, וטמא זב כמו טמאים,
ומותר  לויה במחנה גם אסור וזב שכינה, במחנה ואסור
ומפתח  ישראל. במחנה גם אסור והמצורע ישראל, במחנה
תוספתא, (ראה ישראל מחנה הוא הבית הר עד ירושלים
נכנס  נטהר שהוא ואחר מ"ח). פ"א לכלים בפיה"מ הובאה
שאסור  ימים, שבעת לביתו מחוץ יושב אבל לירושלים,
א). הלכה צרעת טומאת מהלכות (פי"א המיטה בתשמיש

הטומאה"11) אב הוא "עדיין אלו ימים שבעת ובמשך
ב). הלכה (שם, במגע וכלים אדם שנאמר 12)לטמא

וגו'. שערו" כל את יגלח השמיני ביום "והיה ט): (שם,
שם.13) בנגעים את 14)משנה "ורחץ (שם): שנאמר

וטהר". במים משנה 15)בשרו (שם שני במעשר ואוכל
שם). צרעת טומאת והלכות אם 16)ג, בתרומה, ואוכל

ושם). (שם, כהן ת"ק 17)הוא בין מחלוקת ח. משנה שם
לא  שהרי מדרבנן, היא זו וטבילה כת"ק. ופסק יהודה, לרבי

ספר). (קרית זו טבילה שצריך בתורה ל:18)כתוב יומא
מוחלט.19) מצורע שהיה הימים שם:20)כלומר, נגעים

משנה  פ"ב ובמדות וכו'". המצורעים בלשכת טבל "ומצורע
נשים. בעזרת היתה המצורעים שלשכת מפורש ה,

(יומא 21) לטבול והצריכוהו חכמים הבדילו לא נטמא, ולא
ושביעי  שלישי הזאה גם צריך דעתו הסיח שאם שם),

היסח). ד"ה שם, (תוספות

.·¯Á‡ B‡ ÈÈÓMa Ál‚Â ÈÚÈ·Ma Ál‚ ‡ÏÂ ¯Á‡˙ƒ¿«≈¿…ƒ««¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒƒ««
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Ú¯ˆn‰ Ïˆ‡ BtÎa44Ú¯ˆn‰Â ÌÈÙaÓ Ô‰k‰ , ¿«≈∆«¿…»«…≈ƒƒ¿ƒ¿«¿…»
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B¯·Á ÏL Btk CB˙Ï ˜ˆBÈÂ ÔÓM‰ ‚lÓ Ô‰k‰54 «…≈ƒ…«∆∆¿≈¿«∆¬≈
˙ÈÏ‡ÓO‰55BÓˆÚ Ûk CB˙Ï ˜ˆÈ Ì‡Â .56.‡ˆÈ - «¿»ƒ¿ƒ»«¿««¿»»

˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡ Ï·BËÂ57Ú·L ‰fÓe BtÎaL ÔÓMa ¿≈∆¿»«¿»ƒ«∆∆∆¿««∆∆«
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ÔÓMa Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë60˙Èa „‚k Ôek ‡ÏÂ ‰f‰ Ì‡Â . ¿ƒ«∆¿««∆∆¿ƒƒ»¿…ƒ≈¿∆∆≈
˙B¯Lk - ÌÈL„w‰ L„˜61Ïˆ‡ ‡B·È Ck ¯Á‡Â . …∆«√»ƒ¿≈¿««»»≈∆

Ce˙a ÌL‡‰ Ìc ÌB˜Ó ÏÚ ÔÓM‰ ÔÓ ÔzÈÂ Ú¯ˆn‰«¿…»¿ƒ≈ƒ«∆∆«¿«»»»ƒ¿
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‚l‰ ¯‡Le65ÌÈ‰kÏ ˜lÁ˙Ó66. ¿»«…ƒ¿«≈«…¬ƒ

הוא 22) וכן (כסףֿמשנה). מד: נזיר במשנה הוא פשוט
ז). הלכה ב, פרק מצורע, (מגלת מצורע פרשת בספרא

א.23) הלכה נכנס 24)למעלה כפורים מחוסר שאין לפי
 ֿ (כסף ח משנה א פרק בכלים כמפורש ישראל, לעזרת

עומד 25)משנה). צא: שבת בפיה"מ ראה (=סף). משקוף
בתוך  לעמוד לו אסור אבל לשער, חוץ שהוא באסקופה
ליכנס  אסורים כפרה ומחוסרי ישראל, לעזרת שנחשב השער
פרק  נגעים המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ישראל, לעזרת
שער  "כנגד ד: הלכה סוטה מהלכות ובפ"ג ט, משנה יד
בחלל  שעומד ז.) (סוטה רש"י דעת אבל מבחוץ". המזרח

העזרה. בקדושת נתקדש שלא פי"ד 26)השער נגעים
השער  הוא ניקנור ושער ניקנור", בשערי ועמד "בא ח משנה
פ"ב, (מדות ישראל לעזרת נשים מעזרת בו שנכנסים העליון
שהביא  גדול אדם של שמו על ניקנור שער ונקרא ו), משנה
נסים, אירעו ובדרך מצרים, של מאלכסנדריא השער דלתות

לח. ביומא מצורע 27)ראה (מגלת מצורע פרשת ספרא
המטהר  האיש את המטהר הכהן "והעמיד ו) הלכה ג, ְִפרשה
אחוריהם  ניקנור בשער מעמידו מועד, אהל פתח ה' לפני

למערב". ופניהם גם 28)למזרח, עומדת ממצורע, חוץ
שמצוה  ז.), סוטה (משנה ניקנור בשער טהרתה בעת היולדת
(פרשת  בספרי ונלמד קרבנו, על וישמור שיעמוד לאדם
לי  להקריב "תשמרו ב) כח, (במדבר שכתוב ממה פנחס)
שהם  ואלו נכנס, לעזרה להכנס שיכול ומי במועדו";
וזבות  זבים כן וכמו ניקנור, שער ליד עומדים כפרה מחוסרי

שם). רש"י וראה ח. ומשום 29)(סוטה שם, סוטה משנה
ה'" לפני האשה את הכהן "והעמיד יח) ה, (שם בה שנאמר

בגמרא). סא.30)(שם, במנחות מניפו,31)משנה הכהן
פ"ח  נגעים שבתוספתא ואע"פ בזה. משתתף המצורע ואין
ולוגו  אשמו שמביא אמרו (628.34 עמ' צוקרמנדל, (הוצאת
ומצורע  מבפנים עומד והכהן ניקנור, בשער ומעמידו בידו,
- מניף המצורע שגם הרי וכו'; ידו מניח ומצורע מבחוץ,
ניקנור, לשער האשם שמביא התוספתא, לדעת אלא אינו זה
כדלהלן, העזרה, במזרח שמניפו המשנה דברי לפי אבל
לעזרה  להכנס לו אסור שהרי יניף, שהמצורע איֿאפשר

ראב"ד). ועיין יב):32)(לחםֿמשנה; יד, (ויקרא שנאמר

לוג  ואת לאשם אותו והקריב האחד הכבש את הכהן "ולקח
תנופה  שטעונים מלמד ה'", לפני תנופה אותם והניף השמן,

ז).כאחד הלכה שם (ספרא 33)(ספרא במזרח ה'", "לפני
שכתב: שם, מנחות ברש"י וראה העזרה. מזרח והוא שם)
להניף, יכול מזבח של במזרחו אפילו כלומר "במזרח,
שבתוספתא  ואע"פ להיכל". יותר דקרוב במערבו וכלֿשכן
בשער  ומעמידו בידו, ולוגו אשמו "שמביא מפורש הנ"ל
הנ"ל  במשנה שאמרו כמו אלא כן, רבינו דעת אין - ניקנור"

למעלה. וראה העזרה. במזרח במזרח,34)שהוא שהם
הקרבנות  מעשה מהלכות ובפ"ט במשנה, שם מנחות ראה
יא. הלכה ומוספין תמידין מהלכות ובפ"ח ו, הלכה

וזה 35) עצמו בפני זה הניף אם "מנין שם: וגמרא ספרא
לאשם". אותו (שם) תלמודֿלומר יצא? עצמו, בפני

באותו 36) היתה שהסמיכה נשמע שם שבתוספתא אע"פ
דברי  כמו אלא רבינו, דעת כן אין - התנופה שהיתה מקום
הסמיכה, של מקום באותו התנופה היתה שלא הנ"ל המשנה

למעלה. אצל 37)וראה לו "בא ח: משנה פי"ד נגעים
נגעים  ובתוספתא וכו'". ושחטו עליו ידיו שתי וסמך האשם,
חוץ  שחיטה, לסמיכה תיכף שבמקדש הסמיכות "כל שם
היו  שבמקדש הסמיכות וכל ניקנור, בשער שהיתה מזו
יכול  שאין ניקנור, בשער שהיתה מזו חוץ מזבח, של לצפונו
האשם  מדם עליו שיזרוק עד לעזרה להכנס המצורע
שאע"פ  מיד", אותו "ושוחטין רבינו וכתב שלו". והחטאת
שוחטו  שהרי שחיטה, לסמיכה תיכף שיהיה שאיֿאפשר
יעכבנו  לא אעפ"כ - יד) יד, (ויקרא מזבח של צפון בצד
(קרית  ישחטנו השחיטה למקום כשיגיע מיד אלא יותר

שגם 38)ספר). ומכיון שם. נגעים ותוספתא משנה
הצריכו  לפיכך - ימין צריכות ביד, הקבלה וגם בכלי הקבלה

ספר). (קרית כהנים (הוצאת 39)שני פ"א זבחים תוספתא
מקבל  מצורע של אשמו "דם :(480.34 עמוד צוקרמנדל
ומה  הימנית". באצבע ומזה בשמאלו, ומערה בימינו,
שקיבל  "זה (629.11 (עמוד פ"ט בנגעים בתוספתא שאמרו
בשמאל  שמקבל השניה הקבלה היינו בשמאל", מקבל ביד

קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה הימין שופך.40)מן
כדלהלן.41) המצורע, והיינו 42)על שם. זבחים תוספתא

(אגודל) לבהן השניה היא ו"אצבע" הימנית, היד על באצבע
נתינת  סדר ההלכה, בהמשך להלן וראה לרמיזה; המשמש

המצורע. על שם.43)הדם זבחים כן 44)תוספתא
בא  בכלי, שקיבל "זה שאמרו: שם), (נגעים בתוספתא נראה
מצורע", אצל לו בא ביד שקיבל וזה המזבח, גבי על וזורקו
על  הדם הראשון שזרק שלאחרי הסדר, הוא שכן הרי

המצורע. אצל השני לו בא לשער 45)המזבח, מבחוץ
פ"ח). נגעים (תוספתא ניקנור.46)ניקנור שער לתוך

זהו 47) אי א, הלכה פ"ה להלן וראה ט. משנה פי"ד נגעים
אוזן. ידֿכה).48)תנוך יד, (ויקרא בתורה כמפורש

ועל 49) הימנית, המטהר אוזן תנוך על "ונתן (שם) ִשכתוב
(נגעים  כת"ק ופסק הימנית", רגלו בהן ועל הימנית ידו בהן
אגודל  זה ו"בהן" כאחת. שלשתן את מכניס שאינו שם)
ושברגל. שביד העבה הקיצונה הקטנה האצבע שהוא

"הימנית",50) (שם) כתוב שהרי (שם), שמעון כר' דלא
"תהיה" - המצורע" תורת תהיה "זאת ב) (שם, וכתוב

כאן). ספר (קרית האשם.51)לעיכובא סדר שגמר אחר
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את 52) הכהן "ועשה האשם סדר אחר יט) (שם, שכתוב
את  ישחט ואחר מטומאתו, המטהר על וכפר ִהחטאת

והעולה,53)העולה". החטאת שמקריב לפני האשם דם
ב  י.וראה משנה שם לנגעים, אחרונה" שם.54)"משנה

השמן  מלוג הכהן "ולקח טו): (שם, שכתוב ממה כן ולמדו
יוצק  היה המזה שהכהן הרי השמאלית". הכהן כף על ויצק

שם). נגעים ורא"ש (ר"ש אחר כהן כף כמפורש 55)על
השמאלית". הכהן כף על "ויצק שם,56)(שם) נגעים

אחר, כהן כף לתוך שיצוק בתורה מפורש כתוב לא שהרי
מן  הימנית אצבעו את הכהן "וטבל (שם) כתוב כן וכמו
הכהן  של כף שמשמע השמאלית", כפו על אשר השמן

ספר). (קרית עצמו הכהן 57)המזה "וטבל (שם) שכתוב
הימנית". אצבעו "בהזאות 58)את אמרו: כז: במנחות

ההזאה  היתה לא שבמצורע הרי ושבמצורע", שבפנים וכו'
נגעים  (ר"ש קודשֿהקדשים בית לצד פניו הופך אלא בפנים,
איכא. ד"ה שם ותוס' עד: מנחות ברש"י וראה שם),

השמן 59) מן "והזה טז) יד, (ויקרא שכתוב שם, נגעים
 ֿ קודש בית כנגד והיינו ה'", לפני פעמים שבע באצבעו

אחת 60)הקדשים. פעם יטבול שלא והיינו שם, נגעים
"שבע  (שם) שכתוב שמה יותר, או פעמים שתי ויזה
שם  שבפסוק "וטבל" על וגם "והזה" על גם מוסב פעמים"

שם). 480,23)61)(ר"ש (עמוד פ"א זבחים תוספתא
אלו  הרי וכו' מכוונות שאינן וכו' מצורע של "הזאות

(כסףֿמשנה). שכתוב 62)כשירות" כמו שם, נגעים
על  הכהן יתן כפו, על אשר השמן "ומיתר יז) שם, (ויקרא
רגלו  בהן ועל הימנית ידו בהן ועל הימנית המטהר אזן ִתנוך

האשם". דם על כמו 63)הימנית, שם. נגעים המצורע,
על  יתן הכהן כף על אשר בשמן "והנותר יח) (שם, שכתוב

ה'". לפני הכהן עליו וכפר המטהר, שם,64)ראש כר"ע ִ
להל  ה.וראה הלכה פ"ה שבלוג.65)ן השמן שאר

"זה 66) ט) יח, (במדבר שנאמר ממה כן למדו מד: בזבחים
"כל  וגו'", קרבנם כל האש, מן הקדשים מקודש לך יהיה
לכהנים  נאכל שהוא מצורע של שמן לוג לרבות קרבנם"
מצורע  (מגלת מצורע פרשת ובספרא ר"ב). מעשה (הגהת
כחטאת  "כי יג) יד, (ויקרא הפסוק מן למדו ב) הלכה ג פרק
שמן  לוג "לרבות - הוא" קדשים קודש לכהן הוא האשם

מצורע". של

.‚‰p‰k È¯ÎÊÏ ‰¯ÊÚa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡ ‚l‰ È¯ÈL67 ¿»≈«…≈∆¡»∆»»¬»»¿ƒ¿≈¿À»
ÌL‡Ï Lw‰ È¯‰L ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯‡Lk68¯eÒ‡Â . ƒ¿»»¿≈»»ƒ∆¬≈À«»»»¿»

ÔzÓe Ú·L ÔzÓ epnÓ ÔziL „Ú ÔÓM‰ ‚lÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ…«∆∆«∆ƒ≈ƒ∆««∆«««
˙BB‰a69‰˜BÏ - ÏÎ‡ Ì‡Â .70Ì„˜ ÌÈL„˜ ÏÎB‡k , ¿¿ƒ»«∆¿≈»»ƒ…∆

‰˜È¯Ê71. ¿ƒ»

שמן 67) ראית אם שמעון, רבי "אמר צא. שם במשנה
ולוג  וכו' הוא אלא מהו, לשאול צריך אין בעזרה שמתחלק
שהיה  משמע בעזרה, שמתחלק ומאחר מצורע". של שמן
מפורש  וכן (כסףֿמשנה), שם שהיו כהונה לזכרי נאכל
לזכרי  נאכל שבלוג השמן "שירי פ"ט נגעים בתוספתא

הוקדש 68)כהנים". השמן שלוג כח. במנחות מפורש כן
כאן  הלחםֿמשנה ודברי לרבנן, בין אליעזר לר' בין לאשם,

המוריה). (הר מובנים "לוג 69)אינם מד. בזבחים ברייתא

באכ  שאסור ושוין וכו' מצורע של מתן שמן שיתן עד ילה
בהונות". ומתן באכילה 70)שבע שאסור לרבינו שמשמע

ודעת  (כסףֿמשנה). התורה מן איסור הוא בברייתא שכתוב
מדרבנן. שאיסורו שם מהלכות 71)רש"י בפי"א ראה

ד  הלכה הקרבנות מעשה

ה'תשע"ט  ניסן כ' חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
רגל 1) בהן או יד בהן לו אין ואם אוזן, תנוך זהו אי יבאר

ימנית. אוזן או

.‡?ÔÊ‡ Cez e‰Ê È‡2ÈÚˆÓ‡‰ ¯„‚ ‰Ê3Ô˙ .4ÏÚ ≈∆¿…∆∆»≈»∆¿»ƒ»««
˙BB‰a‰ Ècˆ5Ô‰Ècˆ Ècˆ ÏÚ Ô˙ ;¯Lk -6ÏeÒt -7. ƒ≈«¿»≈»««ƒ≈ƒ≈∆»

‰ÏÚÓÏÓ BÓˆÚ ÌL‡‰ Ìc ÏÚ ÔÓM‰ Ô˙pL ÔÈa8ÔÈa ≈∆»««∆∆««»»»«¿ƒ¿«¿»≈
Ìc‰ „ˆa Ô˙pL9ÔziL Ì„˜ Ìc‰ Áp˜˙ elÙ‡ , ∆»«¿««»¬ƒƒ¿«««»…∆∆ƒ≈
˙BB‰a ÏÚ ÔÓM‰10‡ˆÈ -11Ìc ÌB˜Ó ÏÚ :¯Ó‡pL ; «∆∆«¿»»∆∆¡««¿«

ÌL‡‰12˙ÈÓÈ Ï‚¯ Ô‰a B‡ ˙ÈÓÈ „È Ô‰a BÏ ÔÈ‡ . »»»≈…∆»¿»ƒ…∆∆∆¿»ƒ
˙ÈÓÏBÚ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡ - ˙ÈÓÈ ÔÊ‡ BÏ ÔÈ‡L B‡13. ∆≈…∆¿»ƒ≈»√»»ƒ

השמן 2) ומן הדם מן הכהן שנותן ה"ב, פ"ד למעלה ראה
המצורע. של הימנית אוזן תנוך פרשת 3)על 'סיפרא'

והחזק  הבולט בשר והוא ה"ה) פ"ג מצורע (מגילת מצורע
הרך  הבשר מן שם ושנמשך האוזן, שבפנים לעצם, הדומה
נגעים  לרבינו, המשנה בפירוש ראה האוזן, כל את המקיף

מ"ט. שבו 5)השמן.4)פי"ד הצד הוא הבהן" "על
הקרובים  הבוהן של הצדדים שני הם הבוהן" "וצדי הצפורן,

הצפורן. הצפורן,6)לצד של לצד מתחת הם צדדין" "צדי
א. י, במנחות רש"י ראה היד. כף כנגד במנחות 7)היינו

הימנית  ידו בוהן "על זירא לרבי ירמיה רבי ליה "אמר ט:
נתינת  אצל יז יד, בויקרא (שכתוב הימנית" רגלו בוהן ועל
על  שנותנו שם שכתוב (כיון לי למה המצורע) על השמן
ורגלו  ידו בוהן על שזהו אנו יודעים א"כ האשם, דם מקום
להכשיר  – המיותר אחד (בוהן צדדין להכשיר חד הימניות).
(בין  צדדין" צידי לפסול וחד רגל) ושל יד של הבוהן צידי

רגל). של ובין יד ראה 8)של חוצץ, הדם ואין כשר,
דם  "על (שם) שנאמר ממה זה שלמדו - א י, מנחות

ממש.9)האשם". הדם על ולא הדם יד על שנתן
ו'סיפרא'10) שם, ה"י.מנחות רומי 11)שם בדפוס

הבהונות". על השמן "נותן תימן: וכת"י וויניציא,
שם,12) ('סיפרא' גורם" המקום אלא גורם הדם אין "הוי

ֿ 13)ה"י). וכתנא הי"א שם ו'סיפרא' מ"ט, פי"ד נגעים
שנאמר  מה שכל שמעון ורבי אליעזר כרבי ולא קמא,

לעיכובא, הוא ב)במצורע יד, (ויקרא תורה אמרה שכן
('קרית  א כז, במנחות ראה המצורע", תורת תהיה "זאת
בהן, לו אין ד"ה - ב מה, סנהדרין ב'תוספות' וראה ספר'),
שנצטרע, אחר האוזן או הבוהן כשנקטעו שמדובר שכתבו
ב'מעשה  וראה מעכב, זה אין שנצטרע לפני נקטעו אם אבל

כאן. רוקח'

.·Ú¯ˆÓ ÌL‡14BÓLÏ ‡lL BËÁML15Ô˙ ‡lL B‡ ¬«¿…»∆¿»∆…ƒ¿∆…»«
˙BB‰a Èab ÏÚ BÓcÓ16ÁaÊnÏ ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ -17, ƒ»««≈¿¬≈∆∆«ƒ¿≈«
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ÌÈÎÒ ÔeÚËÂ18Ú¯ˆÓ ÌL‡ ÈkÒk19Ú¯ˆn‰ CÈ¯ˆÂ , ¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈¬«¿…»¿»ƒ«¿…»
¯Á‡ ÌL‡20B¯ÈLÎ‰Ï21. »»«≈¿«¿ƒ

סא,14) ויומא א. ה, במנחות הובאה פ"ט, נגעים תוספתא
קרבן 15)ב. לשם או עולה קרבן לשם ששחטו וכגון

הדם.16)שלמים. שנשפך שכל 17)כגון הוא שהדין
במשנה. - א ב, זבחים כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים

נסכים,18) שצריך הטעם יוחנן רבי מפרש - ב פט, במנחות
המזבח, גבי על מלהקריבו פסלתו כן אומר אתה אי שאם
עלו  ולא לשמו שלא נשחט שהרי ראוי אינו למצורע שהרי
משום  איֿאפשר אחר לקרבן ולשנותו ב.), (זבחים לחובה לו
אשם  שאין להקריבו יכול אינו ולנדבה אשם, לשם שהופרש
אשם  ואין מצורע אשם בתור להקריבו והוכרח נדבה, בא
מהל' פט"ו וראה צ:), מנחות (משנה נסכים בלא מצורע

הי"ז. המוקדשין בלול 19)פסולי סולת עשרון הם:
הקרבנות  מעשה מהל' (פ"ב יין ורביעית שמן ההין ברביעית

עלו 20)ה"ו). ולא כשרים, לשמן שלא שנזבחו שזבחים
במשנה). ב. (זבחים חובה לשם למצורע 21)לבעלים

ה"א. פ"א למעלה ראה בקדשים, לאכול שיוכל

.‚BÓL‡Ï B˙‡hÁ ÌÈc˜‰22Ò¯ÓÓ ¯Á‡ ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿ƒ«»«¬»…ƒ¿∆«≈¿»≈
dÓ„a23‰Ù¯O‰ ˙È·Ï ‡ˆ˙Â d˙¯eˆ ¯aÚz ‡l‡ ,24. ¿»»∆»¿À«»»¿≈≈¿≈«¿≈»

(22,(160.24 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ד פסחים תוספתא
פ"ח  ונגעים (368.17 (עמ' פ"י בבאֿקמא ה, במנחות הובאה
החטאות  "כל במשנה: – ב צ, בזבחים וראה (629.4 (עמ'
שהוא  מפני מצורע מאשם חוץ לאשמות, קודמות שבתורה

הכשר". על ששחיטה 23)בא מכיון אומרים אין כלומר:
למען  הדם עם הכלי את אחר כהן ינענע היא, עבודה לאו
מדמו  ויזה האשם את הוא ישחוט ובינתיים יקרש, לא
קודמת  האשם עבודת עי"ז ותהיה החטאת, מדם יזה ואח"כ
שבעת  משום צורתו, תעובר אלא – החטאת לעבודת
להשחט  דינה שהרי זמן, מחוסרת היתה החטאת ששחטו
אבל  שם). (מנחות ביום" לבו זמן מחוסר "ויש האשם לאחר
אינו  שהאשם רבינו כתב ה"ה, פ"א למעלה שהרי עיון צריך

(ראה 24)מעכב. ותפסיד שתתעפש עד החטאת את יניח
אינו  שהפסול שכל ותשרף, פב:) פסחים המשנה, פירוש
(ראה  צורתו שיעובר לאחר אלא מיד נשרף אינו הקרבן בגוף

ה"ג). פסח קרבן מהל' פ"ד

.„‰¯OÚ ¯Á‡ BbÏÂ ÌBi‰ BÓL‡ ‡È·‰Ï Ì„‡Ï LÈ≈¿»»¿»ƒ¬»«¿À««¬»»
ÌÈÓÈ25- ¯Á‡ Ú¯ˆÓ ÌL‡Ï ‚l‰ ˙BpLÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . »ƒ¿ƒ»»¿««…«¬«¿…»«≈

ÈÏka L„wL Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ26‚l‰ ¯ÒÁ .27„Ú ¿«∆««ƒ∆»««¿ƒ»««…«
˜ˆÈ ‡lL28ep‡ÏÓÈ -29˜ˆiL ¯Á‡Ó ¯ÒÁ ;30‡È·È - ∆…»«¿«¿∆»«≈««∆»«»ƒ

‰lÁza ¯Á‡31. «≈«¿ƒ»

ועשרה 25) ב. טו, במנחות והובאה פ"ה, זבחים תוספתא
יותר. אפילו אלא דוקא, לאו בתוספתא 26)ימים שם

שהוא  שהלוג היינו בכלי, וקדש מאיר, רבי של כתנאֿקמא
השמן  את לשנות יכול ואעפ"כ השמן, את מקדש שרת כלי

אחר. מצורע לאשם השמן 27)שיהיה מן מעט שנשפך
מצורע  פרשת ב'סיפרא' זו הלכה ומקור לוג, ממדת ונחסר
יד, (ויקרא הפסוק מן כן ולמדו ה"ב), פ"ג מצורע (מגילת

הוא", קדשים קודש לכהן הוא האשם כחטאת "כי יג)
לשחסר  פרט "הוא" מצורע, של לוג לרבות קדשים" "קודש
סלתה  שחסרה מנחה שגם - ב ט, במנחות וראה שהוא, כל
אחר. סולת או שמן להביא וצריך פסולה שמנה, או

ה"ב.28) פ"ד למעלה ראה הכהן, כף פירוש,29)לתוך
וכרבי  החסר, את משלים ורק נפסל, לא הנשאר שהשמן
בחסרון  לפסול קובע הלוג אין כי מ"י, פי"ד בנגעים עקיבא
ה"ו) (שם וב'סיפרא' ט.) (מנחות הקובעת היא היציקה אלא
ויצק  השמן מלוג הכהן "ולקח טו) (שם, שכתוב ממה נלמד
- יצק שלא על הלוג חסר ויצק, השמן "מלוג – וגו'"
עקיבא". רבי דברי בתחילה, אחר יביא - משיצק ימלאנו,

השמן.30) נחסר שיצק עקיבא 31)אחרי רבי כדברי
ה"הֿו. להלן וראה (שם),

.‰Â BtÎÏ ÔÓM‰ ÔÓ ˜ˆÈ˙Bf‰Ï ÏÈÁ˙‰32CtLÂ »«ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«
‡È·È - ‚l‰ CtL Ú·L ÔzÓ ¯Ó‚ ‡lL „Ú Ì‡ :‚l‰«…ƒ«∆…»«««∆«ƒ¿««…»ƒ

Ú·L ÔzÓa ÏÈÁ˙ÈÂ ¯Á‡33CtLÂ Ú·L ÔzÓ ¯Ób ; «≈¿«¿ƒ¿««∆«»«««∆«¿ƒ¿«
˙BB‰aa ‰lÁzÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ¯Á‡ ‡È·È - ‚l‰34ÏÈÁ˙‰ . «…»ƒ«≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ

˙BB‰aa35¯Á‡ ‡È·È - ¯Ó‚iL Ì„˜ ‚l‰ CtLÂ «¿¿ƒ¿««……∆∆ƒ¿…»ƒ«≈
Ck ¯Á‡Â ˙BB‰a‰ ¯Ób .˙BB‰aa ‰lÁzÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿»««¿¿««»

‚l‰ CtL36L‡¯ ÏÚ BtÎaL ÔÓM‰ ¯‡L ÔziL Ì„˜ ƒ¿««……∆∆ƒ≈¿»«∆∆∆¿««…
¯‰hn‰37˙znL ;¯Á‡ ‚Ï ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - «ƒ«≈≈»ƒ¿»ƒ…«≈∆«¿«

˙·kÚÓ dÈ‡ L‡¯‰38ÔÓMa ¯˙Bp‰Â :¯Ó‡pL ,39, »…≈»¿«∆∆∆∆¡«¿«»«∆∆
ÔÓM‰ ¯˙iÓe40. ƒ∆∆«∆∆

פעמים 32) שבע השמן מן שמזה ה"ב, פ"ד למעלה ראה
הקדשים. קדשי בית בתוספתא 33)כנגד כתנאֿקמא

מצוה  הן ההזאות ז' שכל סא.), ביומא (הובאה פ"ט נגעים
ספר'). ('קרית אלא 34)אחת בהזאות מתחיל ואינו

ה"ב, פ"ד למעלה ראה הבהונות, על השמן בנתינת ממשיך
שם. יומא ובגמרא, הגר"א). גירסת (לפי שם בתוספתא והיא

הן 35) הבהונות כל שמתן שם, וגמרא בתוספתא כתנאֿקמא
מחדש  הבהונות מתן החדש, בשמן מתחיל ולכן אחת, מצוה

שם). ספר' שבלוג 36)('קרית השמן נשפך כלומר,
נשפך. לא שבכפו השמן אבל לכהנים, ראה 37)שמתחלק

ה"ב. פ"ד הגר"א)38)למעלה גירסת (לפי שם תוספתא
צריך  אינו שבלוג, השמן שחסר אע"פ כלומר שם, ויומא
המטהר, ראש על שבכפו השמן נותן אלא אחר, לוג להביא
נתינת  בשעת שלם הלוג שיהיה מעכבת אינה הראש שמתנת
מעכבות  המתנות שאר שכל כשם המטהר, ראש על השמן
צריך  שבכף, השמן גם נשפך אם אבל למעלה. כמבואר
כיפר, לא המטהר ראש על נתן לא ואם אחר, לוג להביא
ו.) זבחים אורה' ('קרן ה"ב פ"ד למעלה רבינו שכתב כמו
יומא  ב'תוספות' ועי' קורקוס, ר"י בשם משנה' ב'כסף וראה

שם. וזבחים א. הכהן 39)סא, כף על אשר בשמן "והנותר
המטהר". ראש על כפו,40)יתן על אשר השמן "ומיתר

א  סא, ביומא ודרשו וגו'", המטהר אוזן תנוך על הכהן יתן
(כלומר, מעכבת אינה הראש שמתנת "ומיתר" מ"והנותר" -
הראש  על השמן נתינת בשעת שלם הלוג שיהיה צורך אין

שם). אורה' 'קרן –

.ÂÌc ÔzÓÏ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰41ÔÓL ‚l‰ ‡lÓÈ -42 ƒ¿ƒ««∆∆¿««»¿«≈«…∆∆
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Ìc‰ ¯Á‡ ÔÓM‰ ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ43ÏÚ ÔÓL ÔzÓ ÌÈc˜‰ . ¿«¬…¿ƒ≈«∆∆«««»ƒ¿ƒ««∆∆«
Ú·L ÔzÓÏ ˙BB‰a‰44ÏÚ ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ ‚l‰ ‡lÓÈ - «¿¿««∆«¿«≈«…¿«¬…¿ƒ≈«

Ú·L ÔzÓ ¯Á‡ ˙BB‰a‰45˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê :¯Ó‡pL . «¿««««∆«∆∆¡«…ƒ¿∆«
¯„q‰ ÏÚ B˙¯Bz Ïk ‰È‰zL - Ú¯ˆn‰46. «¿…»∆ƒ¿∆»»««≈∆

שמן.4)1 למתן קודם דם שמתן ה"ב פ"ד למעלה ראה
וצריך 42) כדין, שלא שנעשתה ראשונה, ביציקה חסר שהרי

חדש  לוג מביא יציקה לאחר חסר שאם ואע"פ שניה. יציקה
אלא  זה שאין לפי חדש, לוג צריך לא כאן – ה"ד) (למעלה
בפסול  הנעשית ביציקה ולא בכשרות הנעשית ביציקה
ד"ה  ט. מנחות ('תוספות' יציקה זו שאין דם ), מתן (קודם

ה"ד). למעלה לחםֿמשנה וראה יצק, שלא כלומר,43)עד
א. ה, במנחות הובאה פ"ט נגעים תוספתא הדם, נתינת אחר
מקום  על וגו' השמן מן הכהן "ונתן כח) יד, (ויקרא שנאמר

ספר'). ('קרית האשם" ה"ב,44)דם פ"ד למעלה ראה
נותן  ואחרֿכך הקדשים קודש כנגד פעמים שבע שמזה

הבהונות. על גירסת 45)השמן (לפי פ"ט נגעים תוספתא
שעדיין  הוא הדברים פשטות א. ה, במנחות הובאה הגר"א)
על  ויתן ויחזור שבע מתן ויתן ימלא לכך שבע, מתן היה לא
התוספתא, מלשון "ונראה כתב ספר' ב'קרית אבל הבהונות.
וכן  בהונות, למתן כיֿאם שבע למתן גם שיחזור בעינן דלא
ע"ש. הלוג", חסר אם אף שבע מתן לו שעלו הר"ש, כתב

כאן.46) המשנה' ו'מרכבת משנה' 'לחם וראה שם, מנחות

.Ê˙Bzn‰ Ú·L Ô˙47ÔÓLÏ ‡lL48,‰ˆ¯‰ ‡Ï - »«∆«««»∆…ƒ¿»…À¿»
Ú¯ˆn‰ ¯LÎ‰Â49. ¿À¿««¿…»

שבע 47) שבכפו השמן מן שמזה ה"ב, פ"ד למעלה ראה
הקדשים. קודש בית כנגד המצורע 48)פעמים לשם שלא

ברייתות 49)הזה. שתי הגמרא מביאה - א כח, במנחות
שבמצורע  שהזאות מפורש באחת זו: את זו הסותרות
שהן  מפורש השניה ובברייתא פסולות, לשמן שלא שעשאן
ומפרש  להרצות. וכאן להכשיר כאן רבא, ומתרץ כשרות.
פסולות, בה שכתוב שהברייתא - להרצות כאן שם, רש"י
בקדשים, לאכול יכול ואינו הורצה לא שהמצורע הכוונה
הכוונה  כשרות, בה שכתוב הברייתא - להכשיר וכאן
שרק  רבינו, כוונת גם וזו באכילה. הלוג שיירי להכשיר
לאכילת  הוכשר ולא הקרבן ידי על הורצה לא המצורע
לא  שרבינו אלא באכילה. הותר עצמו הלוג אבל  קדשים,
הוא  "להכשיר" הכוונה הגמרא שבלשון הגמרא, לשון תפס
למצורע, הכוונה "הוכשר" גם רבינו בדברי ואילו ללוג,

שם. מנחות אורה' וב'קרן המשנה' ב'מרכבת וראה

.ÁBÓL‡ ‡È·‰L ¯Á‡ Úb˙pL Ú¯ˆÓ50CÈ¯ˆ - ¿…»∆ƒ¿««««∆≈ƒ¬»»ƒ
‰iL ˙Ú¯ˆÏ ¯Á‡ Ôa¯˜51BÓL‡ ‡È·‰ Ì‡ ÔÎÂ .52 »¿»«≈¿»««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¬»

Úb˙Â53˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ Ôa¯˜ CÈ¯ˆ -54Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿««»ƒ»¿»«»««¿««¬»ƒ
ÂÈ¯tˆ ‡È·‰Â ‡t¯Â Úb˙55Úb˙Â ¯ÊÁÂ ,56‡t¯˙Â ƒ¿««¿ƒ¿»¿≈ƒƒ√»¿»«¿ƒ¿««¿ƒ¿«≈

ÔlÎÏ „Á‡ Ôa¯˜ - ÂÈ¯tˆ ‡È·‰Â57. ¿≈ƒƒ√»»¿»∆»¿À»

חטאתו.50) עוד הקריב שלא כדברי 51)אףֿעלֿפי
פ"א, כריתות ובתוספתא פ"ט, נגעים בתוספתא חכמים
מביא  ציפוריו, הביא שכבר שכיון שאמר אליעזר כרבי ודלא
זמן  שכל שאמר שמעון כרבי ודלא ואחד, אחד כל על קרבן

ב'כסף  ועי' הכל, על אחד קרבן מביא חטאתו הביא שלא
על 52)משנה'. רש"ש (הגהות השניה הצרעת בשביל

וכריתות 54)בשלישית.53)הרמב"ם). נגעים תוספתא,
(שם,55)שם. הצרעת מן כשירפא מיד מביא הוא אותם 

ד). הראשונה.56)שם לצרעת האשם שהביא לפני
וכריתות 57) נגעים תוספתא הנגעים, לכל אחד אשם מקריב

פרשת  וב'סיפרא' אליעזר. כרבי ודלא חכמים, דעת לפי שם,
שנאמר  ממה כן למדו ה"ט) פ"ב מצורע (מגילת מצורע

הרבה". נגעים על "אחת – אחת" "וכבשה י) יד, (ויקרא

.ËÈÚ Ôa¯˜ ‡È·‰L Ú¯ˆÓ58¯ÈLÚ B‡ ¯ÈLÚ‰Â59 ¿…»∆≈ƒ»¿«»ƒ¿∆¡ƒ»ƒ
¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜iL Ì„˜ ÈÚ‰Â¿∆¡ƒ…∆∆«¿ƒ»¿¿»«…≈««

ÌL‡‰60¯ÈLÚ ÌL‡‰ ˙ËÈÁL ˙ÚLa ‰È‰ Ì‡ :61- »»»ƒ»»ƒ¿«¿ƒ«»»»»ƒ
Ôa¯˜ ÌlLÈ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,¯ÈLÚ Ôa¯˜ ÌlLÈ¿«≈»¿«»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿«≈»¿«

ÈÚ62. »ƒ

יונה,58) בני שני או תורים ושתי לאשם אחד כבש שהוא
למעלה  וראה כאֿכב). (שם, עולה ואחד חטאת אחד והיה

ה"ג. ואחד 59)פ"א אשם אחד כבשים, שני להביא שחייב
שם. למעלה ראה לחטאת, אחת וכבשה כרבי 60)עולה

שווים  שבאשם - ב ט, ובכריתות מי"א, פי"ד נגעים יהודה,
ראשון  והוא לאשם, כבש מביאים ששניהם והעני, העשיר הם
שם). (רע"ב מכולם יותר לטהרתו ומיוחד המצורע לקרבנות
תשיג  לא "אשר לב) (שם, מהפסוק שם, בכריתות כן ודרשו
האשם  והוא בקדשים, לאכול המכשירו דבר בטהרתו", ידו
רש"י  ראה בקדשים, ומכשירו בהונותיו על נותן שמדמו

שם. וכבשה.61)כריתות כבש והעולה החטאת את ישלים
לחטאת.62) ואחד לעולה אחד תורים, שתי

.ÈÌÈÚ¯ˆÓ ÈL63Ô‰È˙Ba¯˜ e·¯Ú˙pL64Ìc ˜¯ÊÂ ¿≈¿…»ƒ∆ƒ¿»¿»¿¿≈∆¿ƒ¿««
Ô‰lL ˙B‡hÁ‰ È˙MÓ ˙Á‡65ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ««ƒ¿≈««»∆»∆¿««»≈∆»ƒ

ÌÈÚ¯ˆÓ‰66‡È·‰Ï ?ÈÁ‰ Ú¯ˆn‰ ‰Ê ‰OBÚ „ˆÈk - «¿…»ƒ≈«∆∆«¿…»««¿»ƒ
‰Ó‰a ˙‡hÁ67dÓc ˜¯ÊpL BÊ ‡nL ,ÏBÎÈ BÈ‡ ««¿≈»≈»∆»∆ƒ¿«»»

ÏÚ ‰Ó‰a ˙‡hÁ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ B˙‡hÁ«»ƒ¿≈¿ƒƒ««¿≈»«
˜Ùq‰68ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·‰Ïe ;69¯ÈLÚL ,ÏBÎÈ BÈ‡ «»≈¿»ƒ««»≈»∆»ƒ

‡ˆÈ ‡Ï ÈÚ Ôa¯˜ ‡È·‰L70Ïk ·zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ . ∆≈ƒ»¿«»ƒ…»»¿≈««¬∆ƒ¿…»
˜ÙqÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·ÈÂ ,ÈÚ ‡ˆÓÂ ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ71 ¿»»¿«≈¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ««»ƒ»≈

e¯‡aL BÓk ,ÏÎ‡z ‡ÏÂ72ÌÈL„wa ÏÎB‡ ‡ˆÓÂ ,73. ¿…≈»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿»≈«√»ƒ

שם 63) ותוספתא מי"ג, פי"ד בנגעים זו הלכה כל עשירים,
נדה 64)פ"ט. (ראה ועולותיהם חטאותיהם אשמותיהם,
לא 65)ע.). אבל קרבה החטאת שרק רבינו, מדברי נראה

ה"ה) (פ"א למעלה שפסק רבינו לשיטת נכון וכן האשם,
האשם, אחר הולך הכל שהרי ועוד, מעכב. אינו שהאשם
אינו  אחרֿכך, והעני האשם הקרבת בעת עשיר היה ואם
מביא  היאך כן ואם ה"ט), (למעלה עני קרבן להביא יכול
כשיטת  זה ואין משנה'. 'לחם ועי' מספק? העוף חטאת
ששם  אשמו, כשקרב שמדובר שאמרו שם, בנדה הגמרא

החטאת. אחר הולך והכל מעכב, שהאשם שאם 66)נקטו
מי  בשביל השניה החטאת מקריבים היו מהם, אחד מת לא
להקריבה, יכול אינו מהם, אחד שמת ועכשיו שלו, שהיא
הקריב  לא עדיין ואם תמות, – בעליה שמתו חטאת שהרי
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החטאות  שתי היו מהמצורעים, אחד ומת מהם אחד אף
אחרת. חטאת מביא היה החי והמצורע אחרת 67)מתות,

השוק. דמה 68)מן שנזרק החטאת אם בהבאתה, ויתנה
נדבה, זו הרי - שלו היה ואם חטאת, זו תהיה - שלו אינה

נדבה. באה חטאת שאין העוף 69)משום חטאת כי אף
ה"ו. פ"א למעלה ראה הספק, על פי"ד 70)באה נגעים

זו 71)מי"ב. הרי שלו, אינה דמה שנזרק החטאת אם
ואת  בספק, באה העוף שחטאת היא הכתוב שגזירת חטאתו,

מעכב. אינו שהרי מקריב אינו פ"א 72)האשם למעלה
לאכול 73)ה"ז. למצורע לו אפשר עלֿידיֿזה כלומר,

קרבנו. הביא שהרי צרעתו, בעת לו אסור שהיה בקדשים,

.‡ÈÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯˜ :¯Ó‡L ¯ÈLÚ74, »ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«
˙Ba¯˜ B„È ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÈÚ ‰È‰ Ú¯ˆn‰Â¿«¿…»»»»ƒ¬≈∆≈ƒ«»»¿¿

¯ÈLÚ75˙‚OÓ ¯„Bp‰ „È È¯‰L ,76:¯Ó‡L ÈÚÂ . »ƒ∆¬≈««≈«∆∆¿»ƒ∆»«
È¯‰ - ¯ÈLÚ Ú¯ˆn‰ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯»̃¿»∆¿…»∆»«¿»»«¿…»»ƒ¬≈

¯ÈLÚ ˙Ba¯˜ B„È ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê77¯„Bp‰ ‰Ê È¯‰L , ∆≈ƒ«»»¿¿»ƒ∆¬≈∆«≈
·iÁ78.¯ÈLÚ ˙Ba¯˜a «»¿»¿¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

,ipr did rxevnde ,ilr df rxevn ly epaxw xn`y xiyr"
."zbyn xiyrd ci ixdy ,xiyr zepaxw eci lr `ian df ixd

והיה  עלי, זה מצורע של קרבנו שאמר "ועני וממשיך:
שהרי  עשיר, קרבנות ידו על מביא זה הרי עשיר, המצורע

עשיר". בקרבנות חייב הנודר זה
של  קרבנו שאמר עשיר של במקרה להבין: צריך ולכאורה
לא  הרי משגת, העשיר שיד נוגע מה עלי, זה עני מצורע
העני  זה של קרבנו ואמר עשיר, קרבן על להתחייב התכוון

בלבד. עני בקרבן להתחייב וצריך עלי
הרמב"ם  שדברי משנה' ה'כסף קושיית להבין צריך עוד
"מביא  הקרבנות מעשה בהלכות שכתב למה סותרים כאן
הנודר  היה אם רק שזה פירט ולא סתם, עני" קרבן הנודר
משגת  ידו שהרי עשיר קרבן מביא עשיר היה אם אבל עני,

כאן. כדבריו
צריך  שהעשיר סובר אכן שהרמב"ם משנה' ה'כסף ומתרץ
הקרבנות  במעשה זאת פירט שלא ומה עשיר, קרבן להביא

כאן. דבריו על שסמך לפי הוא
משנה' ה'כסף לשיטת רק מתאים תירוצו אמנם,
שכתב  מה על גם אחד במקום סומך בספרו שהרמב"ם
שהרמב"ם  מסתבר) (וכך הדעות לפי אבל יותר, מאוחר
הקרבנות  שבמעשה לומר אין כתב, שכבר מה על רק סומך
על  סמך כי עני, קרבן מביא עני הנודר אם שרק פירט לא
עשיר  הוא שאם כפרה, מחוסרי בהלכות כאן שפירט מה

עשיר. קרבן שמביא זה עני קרבן עלי הרי ואמר
מעשה  מצד גדרים, שני ישנם זה שבדין לומר יש לכן
העני  המצורע עבור יביא שהעשיר מספיק הקרבנות
מחוייב  כפרה מחוסרי הלכות מצד משא"כ עני, קרבנות

עשיר. קרבנות להביא העשיר

בנדר  באין אינן ואשם... ש"חטאת הדין הדבר: וטעם
אבל  כלום". אמר לא אשם או חטאת עלי האומר ונדבה..
הרי  פלוני אותו רצה אם עלי, פלוני של חטאתו אמר אם
בדין  חידושים ושני לו". ומתכפר ידו על להקריבן מניחו זה
לא  חטאת עלי הרי שהאומר נדרים הלכות מצד האחד: זה,
אבל  החטאת. בקרבן חיוב צד שום כשאין רק כלום, אמר
בדבר) (שמחוייב פלוני של חטאתו אומר הנודר כאשר
והשני  נדר. דין מצד קרבן להביא חיוב הנודר על חל עלי,
שנכשל  מי על כמובן חל שהחיוב הגם המתכפר, מצד
ישראל, בני של ערבות דין שמצד התורה חידשה בחטא,

ידו. על קרבנות להביא אחר יהודי יכול
בא  הקרבנות מעשה בהלכות הדינים, שני בין החילוק וזהו
נדרים  לדיני בהמשך עלי" זה מצורע קרבן "האומר הדין
לקיים  הנודר על המוטל בחיוב היינו שבקרבנות, ונדבות
כי  עני" קרבן הנודר ש"מביא הרמב"ם כתב ולכן נדרו, את
הוא  התוכן כפרה מחוסרי בהלכות משא"כ שנדר. מה זה
לא  הקרבן את מביא שהנודר בזה ומודגש המצורע, כפרת
היה  אם ולכן המצורע, כפרת לשם אלא נדרו קיום לשם

עשיר. קרבן מביא עשיר המצורע
(`i oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

שמביא 74) כמו קרבנות להביא מתחייב שהוא פירוש,
זה. קרבן 75)מצורע מביא העני, הזה שהמצורע אע"פ

עשיר. קרבן להביא הוא חייב – -76)עני א יז, ערכין
שם. ובגמרא עצמו 78)שם.77)במשנה חייב כלומר,

נדרו. ידי על

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿À¿≈«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ט  ניסן כ"א שישי יום

ספרקרבנות-
dxEnY zFkld¦§§¨

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«ƒ
¯ÈÓÈ ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…»ƒ
Ì‡ L„˜ ‰¯eÓz‰ ‰È‰zL (· .‰Ó‰·a ‰Ó‰a¿≈»ƒ¿≈»∆ƒ¿∆«¿»…∆ƒ
.‰M„˜Ï ‰M„wÓ ÌÈL„w‰ ‰pLÈ ‡lL (‚ .¯ÈÓ‰≈ƒ∆…¿«∆«√»ƒƒ¿À»ƒ¿À»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
התמורה.1) על לוקין ולמה לוקה, הממיר שכל יבאר

.‡¯ÈÓn‰ Ïk2‰˜BÏ -3‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÏÚ4 »«≈ƒ∆«»¿≈»¿≈»
ÏÚ Û‡Â ,B˙‡ ¯ÈÓÈ ‡ÏÂ epÙÈÏÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ,¯ÈÓiL∆»ƒ∆∆¡«…«¬ƒ∆¿…»ƒ…¿««

‰OÚÓ ‰OÚ ‡lL Èt5e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .6ÏkL , ƒ∆…»»«¬∆ƒƒ«¿»»¿∆»
‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰OÚÓ da ÔÈ‡L ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ7, ƒ¿«…«¬∆∆≈»«¬∆≈ƒ»∆»

ÚaLpÓ ıeÁ8¯ÈÓÓe9ÌLa B¯·Á ˙‡ Ïl˜Óe10. ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈∆¬≈¿≈
‰OÚÓ Ô‰a ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ el‡ ÔÈÂ‡Ï ‰LÏL¿»»ƒ≈ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»∆«¬∆

ÏÏk11È¯‰Â ,‰¯eÓz‰ ÏÚ ÔÈ˜BÏ ‰nÏÂ .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ¿»¿ƒ¬≈∆¿»»ƒ««¿»«¬≈
ep¯ÈÓÈ ¯Ó‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z daL Â‡Ï»∆»ƒ««¬≈∆∆¡«¿ƒ»≈¿ƒ∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



dxenzקפב zekld - zepaxw xtq - oqip `"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â12da LiL ÈtÓ ? ¿»»¿»ƒ¿∆…∆ƒ¿≈∆≈»
ÔÈÂ‡Ï ÈLe ‰OÚ13‰ÂL daL Â‡Ï ÔÈ‡L ,„BÚÂ . ¬≈¿≈»ƒ»∆≈»∆»»∆

‰OÚÏ14ÔÈÙzM‰Â ¯eav‰L ;15Ì‡ ‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ «¬≈∆«ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»ƒ
e¯ÈÓ‰16e¯ÈÓÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,17. ≈ƒ««ƒ∆≈À¿»ƒ∆…»ƒ

.L„˜ ‰¯eÓz‰ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L „ÈÁi‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆«»ƒ∆≈ƒ¬≈«¿»…∆
ÌÈÚa¯‡ ‰˜BÏ - ˙aLa ¯ÈÓ‰ elÙ‡Â18ÔÓ „Á‡Â . «¬ƒ≈ƒ¿«»∆«¿»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈÙzM‰19¯ÈÓ‰L20¯ÈÓ‰L ÈÓ B‡ ,21Ôa¯˜a «À»ƒ∆≈ƒƒ∆≈ƒ¿»¿»
¯eav‰ ˙Ba¯wÓ22˙eÙzL Ô‰a BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,23- ƒ»¿¿«ƒƒ¿≈»∆À»

L„˜ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆∆¿≈«¿»…∆

ãycew zegiyn zecewpã

mdy t"r` ,exind m` dxenz oiyer oi` oitzeyde xeaivd"
."...exini `ly oixdfen

קודש, ותמורתו הוא - שהמיר שהיחיד למדים נמצאנו
אין  אבל לוקה זה הרי - שהמירו שותפין או ציבור אבל
ביארו  שהרמב"ם לומר יש הדבר ובטעם קודש. התמורה
חוקי  שכל "אע"פ שכתב במה תמורה, הלכות בסיום
אלו  "וכל ומסיים בהם...", להתבונן ראוי הם גזירות התורה
התורה  דיני ורוב דעותיו, ולתקן יצרו את לכוף כדי הדברים
וליישר  הדעות לתקן העצה מגדול מרחוק עצות אלא אינן
מה  כי הנ"ל, ההלכה לבאר יש ועפ"ז המעשים". כל
ברע  טוב שימיר החשש מפני הוא להמיר תורה שאסרה
לשותפין  בנוגע אבל ממונו", על ולחוס קניינו "להרבות כדי
אלא  הממיר של לגמרי אינה שבדבר ההנאה שטובת כיון
חלקו  שאז לציבור, בנוגע ועל־אחת־כמה־וכמה בלבד, חצי'
והוא  שלו. לגמרי היא העבירה אבל מאוד, קטן הממיר של
להרבות  כדי יחטא ולא לו", ולא חוטא אדם "אין על־דרך

הציבור. של או השותף של קניינו
(bi oniq zepaxw xtq 'zekln oii' itÎlr)

זו 2) הרי לו: שיש חולין בהמת על הקרבן בעל "שאמר
(=הקרבן)". זו תחת ארבעים.3)(=החולין) מלקות סופג

בבת 4) יותר) או בהמות (שתי המיר ואפילו בנפרד, לוקה
פעמים. כמה לוקה על 5)אחת, נעשתה התמורה שהרי

פי  על ואף מעשה, אינה שפתיים ועקימת דיבורו, ידי
מהלכות  י"ג (פרק רבינו פסק בדישו שור חסימת שלעניין

ב  הלכה (בבא שכירות יוחנן וכרבי לוקה, בקול חסם שאם (
רבי  אמר וכן מעשה, היא פיו שעקימת שאמר צ:) מציעא
סמך  - מעשה עושה בדיבורו שממיר ג: ובתמורה שם יוחנן
ד: בתמורה הגמרא שבסוגיית השנייה הלשון על רבינו
ביחיד, אלא אינו העשה ואילו בשותפין גם ישנו שהלאו
בכמה  אמרו וכן מעשה. בו שאין פי על אף שלוקה הרי
ודלא  מעשה בו אין שממיר הגלילי, יוסי רבי בשם מקומות

מעשה. בו שיש שאמר יוחנן זה 6)כרבי אין כלומר,
ג. תמורה - למדו השמועה מפי רק אלא בתורה, מפורש

הגלילי. יוסי רבי נח)7)בשם כח, (דברים שנאמר משום
את  ה' "והפלא נט) (שם, וכתיב לעשות", תשמור לא "אם
(שיש  ב"לעשות" שרק יג:) (מכות מכאן ולמדו מכותך"
עליו. לוקין אין מעשה בו שאין לאו אבל לוקין, - מעשה)

שם 8) את תשא "לא ז) כ, (שמות שכתוב לשוא. או לשקר
מנקים  אין מעלה של דין בית ינקה" לא כי לשוא אלוקיך ה'
אותו. ומנקין אותו מלקין מטה של דין בית אבל אותו,

אותו".9) ימיר "ולא משום ולוקה תמורה, העושה
שנאמר 10) משום ולוקה הקדושֿברוךֿהוא, של בשמו

את  ליראה וגו' לעשות תשמור לא "אם נח) שם, (דברים
חבירו  את ומקלל לבטלה, השם את מלהוציא (שיירא ה'"
"והפלא  נט) (שם, וכתיב שם) רש"י לבטלה, מוציאו בשם
חבירו  את מקלל אבל מלקות. זו הפלאה מכותך" את ה'

לוקה. אינו - שם ידי 11)בלא על אלא אינו איסורן וכל
היא 12)דיבור. עשה מצוות והמיר, עבר אם כלומר,

שניתק  לאו וכל ובקרבן. בתמורה בשתיהן, קדושה לנהוג
עליו. לוקין אין אותו 13)לעשה ימיר ולא יחליפנו, ""לא

לאווין  משני מלקות חיוב לעקור עשה של כוחה ואין (שם)
אחרים  בשל יחליפנו "לא שאמרו פי על ואף שם). (תמורה
במקום  הלאווין שני אין כן ואם עצמו" בשל אותו ימיר ולא
תמורה, של לאו לנתק יכול העשה אין מקום מכל - אחד

נוסף. לאו תמורה בעניין שיש דומה 14)כיוון הלאו שאין
הממיר  כל ולא בלאו, עובר הממיר כל שהרי בכל, לעשה
כוח  שאין זה, בלאו העובר כל לוקה לכך תמורה, תמורתו
שכולם  לאו שתנתק בה, חייבין כולם שאין עשה, ביד

בו. של 15)חייבים או ציבור של חולין בהמת כלומר,
אם 16)שותפין. אבל המירו, והשותפין הציבור [כלומר,

אינה  בוודאי המיר, השותפין מן או הציבור מן אחד רק
הזה  היחיד שהרי כאן, אין אזהרה שגם ואפשר כלל, תמורה
של  "רגלה כאומר זה והרי חלקו, על אלא להמיר יכול אינו
פי  על ואף תמורה. שאינה זו" עולה תחת ידה או זו בהמה
תמורה  אינה בהם, תלוייה שהנשמה באברים חלק לו שיש
בכולה", קדושה "פשטה כן לומר אפשר אי שהרי כלל,

שלו]. כולה אין קודש,17)שהרי התמורה אין זאת ובכל
יחיד: בלשון שנאמר ממה יג.) (תמורה במשנה כן ולמדו
ואין  תמורה עושה יחיד - אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא

תמורה". עושים והשותפין שנאמר 18)הציבור פי על ואף
שהרי  שמונים, לוקה אינו אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא
ואחד  אחרים בשל אחד אלא אחד, בעניין אינם הלאווין שני

עצמו. בבהמת 19)בשל שותף כשהיה המדובר כאן
היתה  החולין שבהמת היינו שלמעלה שותפין ואילו הקרבן,

שלו.20)בשותפות. שהיא חולין יחיד 21)בבהמת
שלו. חולין לו 22)בבהמת יש מישראל ואחד אחד שכל

בהם. על 23)חלק או שלו, בקרבן ממיר כאילו הוא והרי
הקרבן. בעל של ברשותו אחר של בקרבן פנים כל

בהמה 24) ממעשר יג.) (תמורה ובברייתא במשנה כן למדו
ימירנו  המר ואם ימירנו "ולא לג) כז, (ויקרא בו שנאמר
(כל  בכלל מעשר "והרי קודש", יהיה ותמורתו הוא והיה
מעשר  מה לך: לומר יצא? ולמה תמורה) לעניין הקרבנות
בכורות  מהלכות ו פרק - בשותפות נוהג (שאינו יחיד קרבן

והשותפין". צבור קרבנות יצאו י) הלכה

.·ÔB„Êa ¯ÈÓn‰ „Á‡25‰Ê È¯‰ - ‰‚‚La ¯ÈÓ‰L B‡ ∆»«≈ƒ¿»∆≈ƒƒ¿»»¬≈∆
‰¯eÓz ‰OBÚ26„ˆÈk .‰˜BÏÂ27È¯‰ :¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ? ∆¿»¿∆≈««ƒ¿«≈«¬≈

˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÈÏ LiL ‰ÏBÚ ˙¯eÓz BÊ¿«»∆≈ƒ¿»«¬≈¿«
ÈÏ LiL ÌÈÓÏL28‰˜BÏÂ ‰¯eÓz BÊ È¯‰ -29Ì‡ Ï·‡ . ¿»ƒ∆≈ƒ¬≈¿»¿∆¬»ƒ
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¯ÈÓ‰Â ¯ÈÓ‰Ï ¯znL ‰nc30˙È·Ï Òk‡ :¯Ó‡L B‡ , ƒ»∆À»¿»ƒ¿≈ƒ∆»«∆»≈¿«ƒ
BzÚcÓ ‡lL ¯ÈÓ‰Â ÁÎLÂ ÒÎÂ ,ÈzÚcÓ ¯ÈÓ‡Â ‰Ê31 ∆¿»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«¿»«¿≈ƒ∆…ƒ«¿

‰ÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â ‰¯eÓz BÊ È¯‰ -32. ¬≈¿»¿≈∆»∆»

זו 25) הרי לומר התכוון וגם להמיר התורה שאסרה ידע
כן. ואמר עולה, יוסי 26)תמורת "ר' יז. בתמורה משנה

שוגג  עשה ולא בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר יהודה בר'
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב במוקדשים". כמזיד

חולק. שום עליו שאין יוסי כר' היא כלומר,27)שההלכה
כמזיד. שהוא שוגג כי 28)איזהו האיסור, על הוא מזיד

שרצה  התמורה על הוא שוגג רק להמיר, שאסור הוא יודע
באחר. והמיר וטעה בזה (בגמרא 29)להמיר כן ולמדו

שוגג  "לרבות - קודש" "יהיה י) (שם, שנאמר ממה שם)
ולא 30)כמזיד". שם לקיש וריש יוחנן כר' לוקה, אינו

לוקה, והמיר להמיר שמותר דימה שאם שאמר, כחזקיה
אלא  כמזיד שוגג נתרבה שלא לקיש וריש יוחנן רבי וסברו
להמיר, שאסור שידע כגון בתמורה, רק השגגה היתה אם
היתה  אם אבל עולה, והמיר שלמים להמיר שנתכוון אלא
נתרבה  לא - להמיר איסור שאין שחשב באיסור, גם השגגה

מלקות. והוא 31)לחיוב ימיר שלא בו התרו כלומר:
מקבלי  כל (וכדרך מדעתו וימיר זה לבית שייכנס  אומר
נכנס  ושוב עושים), אנו כן מנת על שאומרים: התראה,

והמיר. בו שהתרו ושכח שתהיה 32)לבית שצריך משום
זוכרה, שיהיה כדי המעשה, של דיבור כדי בתוך ההתראה

כרב אב  ודלא מלקות, חייב אינו ההתראה את שכח אם ל
של  המחלוקת שכל רבינו וסובר מלקות. המחייב שם ששת
לעניין  אלא אינה ששת ורב וחזקיה לקיש, וריש יוחנן רבי
סוברים  וכולם חולקים, אין התמורה בחלות אבל מלקות,

משנה). (כסף תמורה שתמורתו

.‚BlL BÈ‡L Ôa¯˜a BzÓ‰a ¯ÈÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡33Ì‡Â . ≈»»≈ƒ¿∆¿¿»¿»∆≈∆¿ƒ
‡B·È ÈzÓ‰·a ¯ÈÓ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ïk :Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡»««««»¿»»»∆¿»ƒƒ¿∆¿ƒ»

da ¯ÈÓÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÓÈÂ34‰Ó‰·a Ba¯˜ ¯ÈÓ‰ . ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ»≈ƒ»¿»ƒ¿≈»
BlL dÈ‡L35LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯eÓz dÈ‡ - ∆≈»∆≈»¿»∆≈»»«¿ƒ

.BlL BÈ‡L ¯·c»»∆≈∆

החולין 33) בהמת על הקרבן בעל שיאמר היא "התמורה כי
חולין  בהמת על אמר אם אבל זו", תחת זו הרי לו: שיש
תמורה, זו אין אחרים, של קרבן תמורת שתהיה לו שיש
כן  ולמדו ט.). (תמורה שלו שאינו בדבר מתפיש אדם שאין
"וסמך  ב) ג, (ויקרא סמיכה בעניין שנאמר ממה ב.) (שם
חבירו". קרבן ולא "קרבנו, = קרבנו" ראש על ידו

התמורה.34) חלה חולין 35)כלומר: בהמת על אמר
לו. השייך קרבן תמורת זו הרי לו שייכת שאינה

.„‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÓz ‰OBÚL ‡e‰ ¯tk˙n‰«ƒ¿«≈∆∆¿»¬»…
LÈc˜n‰36,B¯·Á da ¯tk˙iL ‰Ó‰a LÈc˜‰ ?„ˆÈk . ««¿ƒ≈«ƒ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»¬≈

ÈBÏt Ì‰a ¯tk˙iL ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ LÈc˜‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ»¿¿»ƒ∆ƒ¿«≈»∆¿ƒ
¯ÈÊp‰37Ï·‡ ,‰¯eÓz Ô‰a ‰OBÚL ‡e‰ ¯ÈÊp‰ B˙B‡ - «»ƒ«»ƒ∆∆»∆¿»¬»

LÈc˜‰L ‰Ê ‡Ï38BlL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,39. …∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈»∆

[של 36) לצרכו [הקרבן] שהופרש "שכיוון ב: תמורה
אזלינן". המתכפר דבתר "קרבנו" ביה קרינא המתכפר]

תמורה.37) בהם שעושה הוא הנזיר דבתר 38)אותו
מקדיש. בתר ולא אזלינן של 39)מתכפר הוא שהקרבן

בקרבן  בהמתו ממיר אדם ואין המקדיש, של ואינו המתכפר
שלו. שאינו

.‰L¯Bi‰40¯ÈÓÓ41- ˙ÓÂ ÂÈa ÈLÏ ‰Ó‰a ÁÈp‰ . «≈≈ƒƒƒ«¿≈»ƒ¿≈»»»≈
‰·¯˜ BÊ È¯‰42da Ì‰ È¯‰L ;da ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»¿≈¿ƒƒ»∆¬≈≈»

ÔÈÙzL43.e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈÙzM‰Â , À»ƒ¿«À»ƒ≈ƒ¿»¿∆≈«¿

שמת.40) עד להקריבו הספיק ולא קרבן אביו שהפריש
ימיר"41) המר "ואם י) כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו

תמורה. שתמורתו היורש את לרבות באה הכפולה הלשון
בעולה 42) והמדובר מותו, לאחר הקרבן היורשים מקריבים

אינם  בעליהם, שמתו ואשם חטאת אבל בשלמים, או
-43)קרבים. קבועה כפרה בה מתכפרים אינם כי אף

כשותפים, הם והרי שטחית) (כפרה בקופיא בה מתכפרים
(כפרה  מקיבעא זה בקרבן מתכפר אחד אף שאין ומכיוון

הקרבן. בעלי - בקופיא המתכפרים הם, הרי קבועה)

.ÂÌÈ¯Î ÈL„˜ ÔÈ‡44‰¯eÓz ÔÈOBÚ45;‰¯Bz‰ ÔÓ ≈»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ«»
BÊ È¯‰ - ¯ÈÓ‰L È¯Îp‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆«»¿ƒ∆≈ƒ¬≈

‰¯eÓz46Ï‡¯OÈ da ¯tk˙iL ‰Ó‰a È¯Îp‰ LÈc˜‰ . ¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿≈»∆ƒ¿«≈»ƒ¿»≈
‰¯eÓz ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯Îp‰ da ¯ÈÓ‰Â47. ¿≈ƒ»«»¿ƒ¬≈¿≈¿»

ב,44) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ג בפרק ראה
אותו. ומקריבים עולה קרבן הגויים מן שמקבלים

לא 45) עכו"ם "קדשי ב:) (תמורה בברייתא שמעון כרבי
שמעון". רבי דברי תמורה עושים אין וכו' מועלין ולא נהנין

שמעון 46) רבי שאמר ממה נראה כן אבל מפורש, זה אין
הרי  מועלין" ולא נהנין לא עכו"ם "קדשי ברייתא באותה
בקדשיו, כשהמיר והמדובר בהן. ליהנות אסור שמדרבנן

להלן. ראה ישראל בקדשי המיר אם הוא 47)אבל כן
בר  רמי של בעייתו בביאור הגמרא מסקנת לפי שם בתמורה
עושה  אינה בוודאי - גוי להתכפר גוי הקדיש שאם חמא,

שמעון  רבי כדברי התורה, מן וכל תמורה למעלה, וכמבואר ,
אם  ישראל: בה להתכפר גוי כשהקדיש אלא אינה בעייתו
עושה  שקרבנו זה ביד סוף ועד מתחילה הקרבן שיהיה צריך
ביד  עכשיו, עושה הוא אם שמספיק או התורה, מן תמורה
העכו"ם, ביד היה שבתחילה אף תמורה, עושה שקרבנו זה

תמורה. ספק שהיא רבינו פסק ולכן הבעייה נפשטה ולא

.ÊÔÈOBÚ - e¯ÈÓ‰ Ì‡ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡∆»¬»ƒ¿∆»»ƒƒ≈ƒƒ
‰¯eÓz48. ¿»

נאמר 48) ימיר" ולא יחליפנו "לא של שהלאו פי על שאף
שם) (ויקרא שנאמר ממה בגמרא) (שם למדו - זכר בלשון
את  לרבות באה "ואם" של יתרה ימירנו": המר "ואם

תמורה. תמורתה היא שאף האשה,

.ÁÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜49Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÓ‰L »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ∆≈ƒ««ƒ
‰˜BÏ BÈ‡L50B‡ ‰¯eÓz ‰OBÚ Ì‡ ˜ÙÒ Ba LÈ - ∆≈∆≈»≈ƒ∆¿»

‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡51. ≈∆¿»

כן 49) ולמדו קיים, נדרו להקדיש, נדר שאם שנה, י"ב בן
- נדר" יפליא "כי ב) כז, (ויקרא שכתוב ממה סב.) (נזיר
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שהקדשו  שנה, י"ב בן שהוא - לאיש הסמוך מופלא לרבות
עונשין.50)הקדש. בר אינו רמי 51)שקטן של בעיא

הקדש, לדין תמורה דין מדמים אם שם) (תמורה חמא בר
להמיר, גם הוא יכול כן כמו להקדיש, יכול שהקטן שכשם
אינו  - לוקה ואינו עונשין, דיני בכלל אינו שקטן מכיוון או

להמיר. יכול

.ËÌL‡·e ˙‡hÁa ÔÈ¯ÈÓÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡52Û‡L ; ≈«…¬ƒ¿ƒƒ¿«»¿»»∆«
Ì‰lL Ì‰L Èt ÏÚ53ÌÈiÁÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ -54, «ƒ∆≈∆»∆≈»ƒ»∆≈«ƒ

Ìc‰ ˜¯fiL „Ú ¯Oaa Ì‰Ï ÔÈ‡L55ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ∆≈»∆«»»«∆ƒ»≈«»¿≈«…¬ƒ
Ba ‰ÎBÊ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‰¯BÎaa ÔÈ¯ÈÓÓ¿ƒƒ«¿»∆««ƒ∆∆

ÌÈiÁÓ56B˙lÁz È¯‰L ,‰lÁzÓ Ba ‰ÎBÊ BÈ‡ - ≈«ƒ≈∆ƒ¿ƒ»∆¬≈¿ƒ»
Ï‡¯OÈ ˙È·a57ÌÈÏÚa‰ Ï·‡ .‡e‰58e¯ÈÓ‰L ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿»ƒ∆≈ƒ

ÔÎÂ .‰¯eÓz ÌÈOBÚ - Ì˙È·a ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ¯BÎaa«¿»¿«∆¿≈»ƒ¿»¿≈
BÏ „ÏBpL ¯BÎaa ¯ÈÓ‰L Ô‰k59Á˜lL ¯BÎaa ‡Ï , …≈∆≈ƒ«¿∆«…«¿∆»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - Ï‡¯OiÓ60. ƒƒ¿»≈¬≈¿»

להקריבם.52) כדי להם שנתנו ישראל בפרק 53)של ראה
ואשם  חטאת שאין ג, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י

כהונה. לזכרי אלא וראה 54)נאכלים ז: תמורה במשנה
שאינו  בקרבן בהמתו ממיר אדם שאין ג, הלכה למעלה

לוקה.55)שלו. - הזריקה לפני האוכל שהרי
לכהן.56) וליתנו בכור להפריש נותנין 57)שמצוה שאין

שיגדיל  עד בעליו בו יטפל אלא - כשיוולד לכהן הבכור את
שם) (תמורה במשנה עקיבא רבי ודרש לכהן, ויתננו מעט
"היכן  י): כז, (ויקרא קודש" יהיה ותמורתו הוא "והיה
בבית  תמורה אף הבעלים, בבית - עליו חלה קדושה

בכורות 59)ישראל.58)הבעלים. מהלכות א פרק ראה
טהורה. בהמה בבכור חייבים הכהנים שגם ז, הלכה

בבית 60) זה והרי מישראל הכהן גרע "שלא הוא פשוט
בעלים".

.ÈÏB„b Ô‰k ÏL BÏÈ‡61‰¯eÓz ‰OBÚ62B¯t Ï·‡ ,63 ≈∆…≈»∆¿»¬»»
‰¯eÓz ‰OBÚ BÈ‡64BlMÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;65, ≈∆¿»««ƒ∆ƒ∆

Ba ÔÈ¯tk˙Ó ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡Â ÏÈ‡B‰66Ba Ì‰ È¯‰ - ƒ¿∆»«…¬ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÔÈÙzLk67. ¿À»ƒ

הפר 61) עם ביחד העולה הכיפורים ביום מקריב שהוא
באיל 62)לחטאת. חולין בהמת הגדול הכהן המיר אם

לבדו. הגדול הכהן מתכפר זה שבאיל התמורה, חלה זה,
גדול.63) כהן של החטאת בזה 64)פר הסתפקו שלא

יחיד" "קרבן זה לפר שקרא מאיר רבי לדעת אלא נ: ביומא
מקופיא  אלא בו, מתכפרים הכהנים אחיו אין אולי -
בעל  הוא מקיבעא, בו מתכפר הגדול שהכהן (ומכיוון
כלל. ספק כאן אין דרבנן אליבא אבל הם), ולא הקרבן

לו".65) אשר החטאת פר "את ז) טז, (שם שכתוב
כמו 66) הכהנים, שאר ועל הגדול הכהן על מכפר שהפר

הם  והכהנים ביתו", ובעד בעדו "וכפר יג) (שם, שנאמר
את  ברכו אהרן "בית יט) קלה, (תהילים שנאמר כמו ביתו
מקיבעא. שמתכפרים נא:) (יומא בגמרא ונראה ה'".

וראה 67) בגמרא) (שם הגדול הכהן של החטאת בפר
תמורה. עושין השותפין שאין א, הלכה למעלה

.‡È‡lL ,‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ˙BÁn‰Â ˙BÙBÚ‰»¿«¿»≈»ƒ¿»∆…
‰Ó‰a ‡l‡ ¯Ó‡68. ∆¡«∆»¿≈»

יתן 68) אשר כל לה' קרבן ממנה יקריבו אשר בהמה "ואם
בבהמה  בהמה ימיר המר ואם וגו' קודש יהיה לה' ממנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה

.·È˙Èa‰ ˜„a ˙Ba¯˜69¯Ó‡pL .‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ »¿¿∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆∆¡«
ep¯ÈÓÈ ‡ÏÂ Ú¯Ï ·BË ÔÈa ¯w·È ‡Ï :¯OÚna70. ««¬≈…¿«≈≈»«¿…¿ƒ∆

‰È‰ ÌÈL„w‰ Ïk ÏÏÎa ¯OÚn‰ ‡BÏ‰Â71‰nÏÂ , «¬««¬≈ƒ¿«»«√»ƒ»»¿»»
‡ˆÈ72ÏÏk‰ ÏÚ „nÏÏ ?73„ÈÁÈ Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó :74, »»¿«≈««¿»««¬≈»¿«»ƒ

ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ ¯eaˆ ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ75Ôa¯˜ ¯OÚn ‰Ó . »¿»¿¿ƒ¿≈«À»ƒ««¬≈»¿«
ÁaÊÓ76‰Ó‰a ¯OÚn ‰Ó .˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ e‡ˆÈ , ƒ¿≈«»¿»¿≈∆∆««ƒ««¿«¿≈»

Ô‚c ¯OÚÓÏ Lw‰77Ï‡¯OÈ ‡l‡ Ba ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , À«¿«¿«»»∆≈«»ƒ∆»ƒ¿»≈
ÌÈ¯Î ‡ÏÂ78ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯Î ˙Ba¯˜ e‡ˆÈ , ¿…»¿ƒ»¿»¿¿»¿ƒ∆≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓz79. ¿»¿∆≈«¿

לתיקון 69) יהיו ודמיהם שיפדום מנת על שהוקדשו בהמות
המקדש. המר 70)בית "ואם וגומר: תמורה, בו יעשה לא

(שם). קודש" יהיה ותמורתו הוא והיה ויודעים 71)ימירנו
ולא  יחליפנו "לא (שם) בהם שנאמר להמיר, שאסור אנו

קודש". יהיה ותמורתו הוא והיה וגו' אותו למה 72)ימיר
בהמה. למעשר מיוחד פסוק התורה יתר 73)ייחדה על

שהתורה  המידות עשרה משלוש אחת היא וזו הקדשים.
לא  ללמד, הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר "כל בהן נדרשת
יצא". כולו הכלל על ללמד אלא יצא עצמו על ללמד

בשותפות.74) בא תמורה.75)ואינו עושין שאין
המזבח.76) על כב)77)שמקריבו יד, (דברים שכתוב

בשתי  כי נג: בבכורות זה על ואמרו וגו'", תעשר "עשר
דגן  מעשר ואחד בהמה מעשר אחד מדבר, הכתוב מעשרות

לדיניהן.והושוו  לזה דגן 78)זה מעשר אצל שכתוב
לה'" ירימו אשר ישראל בני מעשר את "כי כד) יח, (במדבר
ישראל  בני בהמה, מעשר אף גויים, ולא ישראל בני ומשמע

ג.). (תמורה נכרים מבואר 79)ולא ושם ו, הלכה למעלה
תמורה. תמורתו שהמיר הגוי סופרים שמדברי

.‚ÈÚe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰80‰OBÚ dÈ‡ - ««¿ƒ«¬«»«≈»»
dÈ‡Â ,¯eÓb Lec˜ dÙeb Lc˜˙ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÓz¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈»ƒ»¿≈»

ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡81ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰ Ï·‡ . ∆»¿À«»ƒ¬»««¿ƒ«¬«
¯·BÚ82ÌeÓ dÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â ‰ÓÈÓz LÈc˜‰L B‡ , ≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««»«»

‰¯eÓz ‰OBÚ BÊ È¯‰ - Úe·˜83. »«¬≈»¿»

אבר.80) מחוסר שהיה אינה 81)כגון דמים שקדושת
תמורה. הגוף.82)עושה קדושת משנה 83)שקדושה

הרי  קבוע, מום בה היה לא שהקדיש שבשעה שמכיוון שם,
טוב  וגו' יחליפנו "ולא התורה אמרה ועליו מעיקרו טוב הוא
יד:). (שם תמורה" עושה מעיקרו "טוב - בטוב" רע או ברע
זו  "הרי או זו", תמורת זו "הרי אמר אם דווקא זה וכל
של  משמעותה זו", תחת זו "הרי אמר אם  אבל זו". חליפי
אנו  לפדיון, שעומדת מום ובבעלת חילול, גם היא "תחת"
לוקה. ואינו לתמורה ולא נתכוון שלחילול דבריו, מפרשים

.„ÈÌeÓ ÏÚ·a ÌÈÓz ¯ÈÓn‰ „Á‡84ÌeÓ ÏÚa B‡ ∆»«≈ƒ»ƒ¿««««
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קפה dxenz zekld - zepaxw xtq - oqip `"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ÌÈÓ˙a85Ô‡ˆa ¯˜a ¯ÈÓ‰L B‡ ,86¯˜·a Ô‡ˆ B‡87, ¿»ƒ∆≈ƒ»»¿……¿»»
ÌÈfÚa ÌÈO·k B‡88ÌÈO·Îa ÌÈfÚ B‡89˙B·˜ B‡ , ¿»ƒ¿ƒƒƒƒƒ¿»ƒ¿≈

˙B·˜a ÌÈ¯ÎÊ B‡ ÌÈ¯ÎÊa90„Á‡ ¯ÈÓ‰L B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈ƒ∆»
‰‡Óa91„Á‡a ‰‡Ó B‡92BÊa ÔÈa ˙Á‡ ˙·a ÔÈa , ¿≈»≈»¿∆»≈¿«««≈»
BÊ ¯Á‡93˙BÓ‰a‰ ÔÈÓk ÔÈ˜BÏÂ ,‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ¿««¿≈

¯ÈÓ‰L94. ∆≈ƒ

בעלת 84) ההקדש ובהמת תמימה החולין בהמת כלומר,
הוממה. כן ואחרי ההקדש בעת תמימה שהיתה וכגון מום,

קבוע,85) מום בעל אפילו מום, בעלת החולין בהמת
כז, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו תמימה. ההקדש ובהמת
(רע, בטוב" רע או ברע טוב אותו ימיר ולא יחליפנו "לא י)
הוא  והיה ימיר המר "ואם שם וכתיב מום) בעלת זה

קודש". יהיה או 86)ותמורתו בעז חולין של בקר המיר
שם). (משנה הקדש של בבקר 87)כבש חולין של צאן

הקדש. הקדש.88)של של בעזים חולין של כבשים
הקדש.89) של בכבשים  חולין של אלו 90)עזים וכל

"ואם  שם) (ויקרא שכתוב ממה שם בברייתא למדו הדברים
בהמה. בשם נקראים אלו וכל בבהמה", בהמה ימיר המר

הקדש.91) של בהמות במאה חולין של אחת בהמה המיר
הקדש,92) של אחת בבהמה חולין של בהמות מאה המיר

ממה  גם ולמדו שמעון, כרבי ודלא שם במשנה קמא כתנא
נקראות  רבות בהמות ואף בבהמה", "בהמה (שם) שכתוב
רבה". "ובהמה יא) ד, (יונה שנאמר כמו יחיד, בלשון בהמה

אחר 93) בזו הקדש של באחד חולין של המאה את שהמיר
שמעון  ר' שאף לקיש ריש מדברי שם בגמרא נשמע כן זו,
המיר  שאם מודה באחד" אחד אלא ממירים "אין שאמר:
חכמים  דעת כן ואם תמורה, שתמורתו זה אחר בזה
זה. אחר בזה שממירים בוודאי - אחת בבת שממירין

כל 94) על לוקה אחת בבת שהממיר כז. בתמורה מפורש כן
הגופין  - אחת פעם רק שהמיר פי על ואף ובהמה בהמה
וכל  בנפרד. ואחד אחד כל על המיר כאילו ונחשב מחלקים
אבל  הקדש, של באחד חולין של מאה בהמיר אלא אינו זה
אלא  לוקה אינו הקדש, של במאה חולין של אחד המיר אם

אחד.

.ÂË‰¯eÓz ‰OBÚ ‰¯eÓz‰ ÔÈ‡95˙BÓ‰a „ÏÂ ‡ÏÂ , ≈«¿»»¿»¿…¿«¿≈
Lc˜‰‰96‡e‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL .‰¯eÓz ‰OBÚ «∆¿≈∆¿»∆∆¡«¿»»

‡ÏÂ - 'B˙¯eÓ˙e' ,B„ÏÂ ‡ÏÂ - '‡e‰' ;B˙¯eÓ˙e¿»¿…¿»¿»¿…
‰Ó‰·a ¯ÈÓn‰ Ï·‡ .B˙¯eÓz ˙¯eÓz97¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁÂ ¿«¿»¬»«≈ƒƒ¿≈»¿»«¿≈ƒ

ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰¯eÓz Ôlk - ÛÏ‡ elÙ‡ ,¯ÈÓ‰Â ¯ÊÁÂ da»¿»«¿≈ƒ¬ƒ∆∆À»¿»¿∆«
.e¯‡aL BÓk ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»¿∆≈«¿

עליה 95) וחלה הקדש בבהמת שהמירה חולין בהמת
חולין  בהמת בה המיר אם תמורה, עושה אינה - קדושה

יב. בתמורה משנה ונתעברה 96)אחרת, בהמה שהקדיש
אין  כשהקדישה מעוברת היתה (שאם וילדה שהוקדשה אחר
ט), הלכה להלן ראה קרבן, עצמו הוא אלא קרבן, וולד זה
חולין. בהמת בה המיר אם תמורה עושה הוולד אין

הקדש.97) בבהמת כלומר,

.ÊË‡ÏÂ ÌÈÓÏLa ÌÈ¯aÚ B‡ ÌÈ¯·È‡ ÔÈ¯ÈÓÓ ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈»ƒÀ»ƒƒ¿≈ƒ¿…

B‡ BÊ ‰Ó‰a ÏL dÏ‚¯ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .Ô‰a ÌÈÓÏL¿≈ƒ»∆≈«»≈«¿»∆¿≈»
BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz d„È98˙Áz BÊ ‰Ó‰a ¯aÚ ¯Ó‡L B‡ , »»««»∆»«À«¿≈»««

˙Áz BÊ ‰Ó‰a :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .‰¯eÓz dÈ‡ - BÊ ‰ÏBÚ»≈»¿»¿≈»≈¿≈»««
BÊ ‰Ó‰a :¯Ó‡L B‡ ,BÊ ‰ÏBÚ ÏL dÏ‚¯ B‡ d„È»»«¿»∆»∆»«¿≈»

‡hÁ ÏL d¯aÚ ˙Áz˙99‰¯eÓz dÈ‡ - BÊ100. ««À»»∆«»≈»¿»

אברים 98) שהם רגל או יד רבינו כתב בכוונה כי ייתכן
ראשה  או לבה אמר: אם אבל בהם, תלוייה הנשמה שאין
תמורה. תמורתו - זו עולה תחת זו בהמה של

של 99) דין לה שאין מעוברת כשהיתה שהקדישה המדובר,
ד  בפרק כמפורש קרבן, עצמה היא אלא קרבן", "וולד
כאן  מיעטו לא ולכן ו, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות
כן  ואחרי הקדישה אם אבל עובר, שהוא זמן כל אלא
אינו  שוולד טו) (הלכה למעלה רבינו כתב הרי נתעברה

משנה). (לחם תמורה ממה 100)עושה כן שלמדו אפשר
שלימה  משמע - בבהמה" "בהמה י) כז, (ויקרא שנאמר

ועוברים. אברים להוציא בשלימה,

.ÊÈÌÈ‡ÏÎa ¯ÈÓn‰101‰Ù¯Ëa B‡102ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ103 «≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿≈»¿≈…∆
ÌeËÓËa B‡104ÒBÈ‚B¯c‡Â105‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ¿À¿¿«¿¿ƒ≈«¿À»»»

¯BÓÁa B‡ ÏÓ‚a ¯ÈÓ‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰Â ,Ô‰ÈÏÚ106, ¬≈∆«¬≈∆¿ƒ∆≈ƒ¿»»«¬
Ôa¯˜ ÔÈÓa ÔÈ‡L ÈÙÏ107‰Ó .‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆≈¿ƒ»»¿»¿ƒ»≈∆«

ÌeÓ ÏÚ·Ï el‡ ÔÈa108Ôa¯˜ BÈÓa LÈ ÌeÓ ÏÚa ?109, ≈≈¿««««≈¿ƒ»¿»
Ôa¯˜ ÌÈÓa ÔÈ‡ el‡110. ≈≈¿ƒ»»¿»

ורחל 101) זכר) (=גדי מתיש שנולדה חולין בהמת
טריפה.102)(=כבשה). היתה החולין בהמת כלומר,

וחתכו 103) בלידתו אמו שנתקשתה וכגון חולין, בבהמת
החתך. דרך הוולד והוציאו האם של "שאין 104)דפנה

אטום  הוא אלא נקבות, אבר ולא זכרות אבר לא לו
נקבות 105)(=סתום)". אבר וגם זכרות אבר לו "שיש

נקבה". אם זכר אם ספק או 106)והוא הגמל במין שאין
אותם. ממירים ואין קרבים, שיהיו ראה 107)החמור

שכלאיים, אֿג הלכות מזבח איסורי מהלכות ג בפרק
למזבח. פסולים דופן ויוצא ואנדרוגינוס טומטום טריפה,

מעיקרה 108) קבוע מום בעלת חולין בהמת היתה שאם
תמורה. תמורתו הקדש, בהמת תחת תמורה היא הרי ואמר,

ובעל 109) תמימה, בהמה כגון קרבן שייך הבהמה במין
הוא  הרי - המזבח על להקריבו שאסור אף בעצמו מום

אדם. בני באכילת מין 110)מותר אינם תמימות שבהמות
כיוון  - עצמה בפני מין שאינה אף וטריפה עמם. אחד

טמאה. לבהמה היא דומה אדם בני באכילת שאסורה

.ÁÈÚ·B¯‰111Úa¯p‰Â112ÌeÓ ÏÚ·k Ì‰ È¯‰ - »≈«¿«ƒ¿»¬≈≈¿««
‰¯eÓz ÔÈOBÚÂ113Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .114. ¿ƒ¿»¿≈…«≈»∆

אשה.111) על שבא ידי 112)שור על שנבעלה בהמה
ושניהם  ממה אדם, בהקרבה אסורים והנרבע, הרובע ,

מן  לה' קרבן מכם יקריב כי "אדם ב) א, (ויקרא שנאמר
ודרשו  קרבנכם" את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה
את  להוציא בהמה, כל ולא הבהמה" "מן שם: בספרא
על  לנו שנודע וכגון כח. בתמורה הוא וכן והנרבע, הרובע
פי  על או בלבד אחד עד פי על שנרבעה או שרבע זה
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נסקלת  הבהמה - עדים שני זה על העידו אם אבל הבעלים,
תמורה. עושה ואינה באכילה הם 113)ואסורה שהרי

באכילה. נעבד,114)מותרים זרה, לעבודה מוקצה כגון
באכילת  ואסורים בהקרבה שאסורים כלב, ומחיר זונה אתנן

אדם.

.ËÈÏÁ dÈˆÁÂ L„˜ dÈˆÁL ‰Ó‰a115‰OBÚ ‡Ï - ¿≈»∆∆¿»…∆¿∆¿»……»
‰¯eÓz116‰¯eÓz ˙ÈOÚ ‡ÏÂ117. ¿»¿…«¬≈¿»

השותפין 115) מן אחד והלך שותפין, שני של שהיתה כגון
שלו. החלק את בהמת 116)והקדיש בה התפיס אם

מחלק 117)חולין. הבהמה מחצית שתהיה אמר אם
שכתוב  משום הוא הדבר וטעם הקדש. בהמת תחת החולין
וצריך  בבהמה", בהמה ימיר המר "ואם י) כז, (ויקרא
כן  וכמו חולין. שכולה שלימה, חולין של הבהמה שתהיה

מחציתה. ולא כולה קדושה שהיא הקדש, של הבהמה

.Îe˙eÓiL ÔÈcL ˙B‡hÁ‰ Ïk118ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - »««»∆ƒ»∆»≈»ƒ
‰¯eÓz119da ÏtiL „Ú ‰Ú¯zL dÈcL ˙‡hÁ ÏÎÂ , ¿»¿»«»∆ƒ»∆ƒ¿∆«∆ƒ…»

¯În˙Â ÌeÓ120‰¯eÓz ‰OBÚ -121. ¿ƒ»≈»¿»

חטאת 118) חטאת, תמורת חטאת, וולד הן: המתות חטאות
שהבעלים  אחר ונמצאה שאבדה וחטאת בעליה, שמתו

אחרת. בחטאת למות 119)נתכפרו עומדים שהם ומשום
מקובצת  (שיטה תמורה עושים ואינם מהם הקדושה פרחה
נוסף  טעם יש חטאת ותמורת חטאת ובוולד שם), תמורה
עושה  התמורה "שאין טו) (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו

תמורה". עושה הקדש בהמות וולד ולא ראה 120)תמורה
אינן  חטאות שכמה המוקדשין פסולי מהלכות ד בפרק
ומביא  ונמכרות מום, בהן שיפול עד רועות אלא מתות

אחרות. קדושה 121)בדמיהן היא שהרי כב. שם משנה
על  להיקרב עתידים ודמיה כ.) (תמורה הגוף קדושת

המזבח.

.‡Î- BÓL‡Ï B‡ B˙ÏBÚÏ B‡ BÁÒÙÏ ‰·˜ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»«¬»
‰¯eÓz ‰OBÚ122·¯wÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;123, »¿»««ƒ∆≈»¿ƒƒ»≈

ÌÈÓÈÓz Ì‰ È¯‰Â ÌÈÓc ˙M„˜Ï e„¯ÈÂ ÏÈ‡B‰124- ƒ¿»¿ƒ¿À«»ƒ«¬≈≈¿ƒƒ
¯ÈÚO LÈ¯Ùn‰ Ï·‡ .Ûeb‰ ˙M„˜Ï e„¯È125,B˙‡hÁÏ »¿ƒ¿À««¬»««¿ƒ»ƒ¿«»

‡ÈOÂ126‰¯ÈÚO LÈ¯Ù‰L127ÏB„b Ô‰ÎÂ ,B˙‡hÁÏ ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«»¿…≈»
B˙‡hÁÏ ‰¯t LÈ¯Ù‰L128;‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿ƒ»»¿«»≈»ƒ¿»

elÙ‡Â ÏÏk ‰Lc˜˙ ‡Ï - ˙B‡hÁa ‰pLÓ‰ ÏkL∆»«¿«∆««»…ƒ¿«¿»¿»«¬ƒ
ÌÈÓc ˙M„˜129ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿À«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈

.ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ

בברייתא 122) כרבנן חולין, בהמת בהם התפיס אם
יט: בתמורה זכר,123)שהובאה אלא קרבים אינם שכולם

פסח. קרבן לעניין א הלכה פסח קרבן מהלכות א בפרק ראה
עולה  לעניין חֿי הלכות הקרבנות מעשה מהלכות א ובפרק

תמורה.124)ואשם. עושה אינו מום בעל אבל
הקרבנות 125) מעשה מהלכות א בפרק וראה העזים. מן זכר

הצאן. מן נקבה רק באה ליחיד חטאת קרבן כי טו, הלכה
נשיא 127)שחטא.126) של וחטאתו העזים. מן נקבה

זכר. עזים שעיר הקרבנות 128)הוא מעשה בהלכות ראה

לחטאת. פר הכיפורים ביום מביא הגדול הכהן כי שם,
חולין.129) בהמת להתפיס יכול אינו וממילא

ה'תשע"ט  ניסן כ"ב ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
התמורה.1) היא איך יבאר

.‡‰¯eÓz‰2˙Ó‰a ÏÚ Ôa¯w‰ ÏÚa ¯Ó‡iL ‡e‰ «¿»∆…««««»¿»«∆¡«
BÊ È¯‰ :BÏ LiL ÔÈlÁ3BÊ ˙Áz4˙ÙÈÏÁ BÊ È¯‰ B‡ , Àƒ∆≈¬≈««¬≈¬ƒ«

BÊ5˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¿≈»ƒ«ƒ»«¬≈«««»
‰¯eÓz ‡È‰L - BÊ ‰ÏBÚ ˙Áz B‡ BÊ6:¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ««»∆ƒ¿»¿≈ƒ»«

˙Áz B‡ ˙Èa‰ CB˙a ÈÏ LiL ˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰¬≈«««»∆≈ƒ¿««ƒ««
‡e‰Â .‰¯eÓz BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜Óa ÈÏ LiL ‰ÏBÚ»∆≈ƒƒ¿¿ƒ¬≈¿»¿

BÏ LiL7lÁ ˙Ó‰a ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BÊ È¯‰ :ÔÈ ∆≈¬»ƒ»««∆¡«Àƒ¬≈
‰ÏBÚ ˙Áz8˙‡hÁ ˙Áz BÊ È¯‰ B‡9¯Ó‡ ‡Ï - ««»¬≈«««»…»«

ÌeÏk10BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .11- ¿¿≈ƒ»«¬≈¿À∆∆«
‰¯eÓz dÈ‡12. ≈»¿»

העובר 2) וכל להמיר, שאסור א בפרק למעלה שאמרנו
תמורה. ותמורתו החולין.3)לוקה בהמת 4)בהמת 

והוא  בהקדש, החולין את מתפיס שהוא כלומר, ההקדש.
של  שהמובן שם, בגמרא אביי ומפרש כו: תמורה במשנה
שכתוב  ממה כן ולמדו התפסה, אלא חילול אינו "תחת"
ואףֿעלֿפי  הבהרת". תעמוד תחתיה "ואם כג) יג, (ויקרא
שאמר  כיון - זו" הקדש בהמת תחת "זו מפורש אמר שלא
זה  וכל להלן. וראה תמורה, תמורתו - הקדש והיא זו תחת
מום, בעלת ההקדש אם אבל תמימה, כשההקדש דוקא
לתמורה  ולא לחילול נתכוון בוודאי - זו" תחת "זו ואמר
יג. הלכה פ"א ולמעלה ג, הלכה להלן ראה לוקה. ואינו

כז,5) (ויקרא כתוב שהרי תמורה, לשון זה וגם שם. במשנה
אותו". ימיר ולא יחליפנו "לא שם 6)י) מפורש שהזכיר

כז:). שם (משנה תמורה תמורתו שבוודאי גם 7)הקרבן,
שם. במשנה מסויימת.8)זה עולה הזכיר ולא סתם

מסויימת.9) חטאת הזכיר ולא שם,10)סתם במשנה
ימיר  ולא יחליפנו "לא רחמנא שאמר מה בזה, "והטעם
ואז  ומיוחד, ידוע הקדש שיהיה עד שם), (ויקרא אותו"

שם). המשנה בפירוש (רבינו תמורתו" חילול 11)עושה
פדיון. לשון בלשון 12)הוא שאמר שכיון כו: שם משנה

יוצאת  תמימה הקדש בהמת שאין כלום, אמר לא חילול,
שם). (רש"י לחולין

.·ÂÈÙÏ eÈ‰13Lc˜‰ ˙Á‡Â ÔÈlÁ ˙Á‡ ,˙BÓ‰a ÈzL »¿»»¿≈¿≈««Àƒ¿««∆¿≈
ÌeÓ da ÏÙpL14:¯Ó‡Â ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÏÚ B„È ÁÈp‰ , ∆»«»ƒƒ«»«∆¡«Àƒ¿»«

‰¯eÓz BÊ È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰15‰˜BÏÂ16B„È ÁÈp‰ . ¬≈««¬≈¿»¿∆ƒƒ«»
‰Ê È¯‰ - BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â L„w‰ ˙Ó‰a ÏÚ«∆¡««…∆¿»«¬≈««¬≈∆
‡l‡ ,‰¯eÓz BÊ ÔÈ‡Â ,ÔÈlÁ‰ ˙Ó‰a ÏÚ dÏlÁƒ¿»«∆¡««Àƒ¿≈¿»∆»

‰Ó‰a‰ BÊa ÌeÓ ˙ÏÚa ‰„BÙk17. ¿∆«¬«¿«¿≈»

כז.13) שהמקדיש 14)שם יג הלכה פ"א למעלה ראה
עושה  זו הרי קבוע, מום לה נולד ואח"כ תמימה בהמה

התכוון 15)תמורה. ודאי החולין, על ידו שהניח שכיון

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



קפז dxenz zekld - zepaxw xtq - oqip a"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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כאומר  זה והרי הקודש, את לחלל ולא החולין, את לקדש
זו. תמורת זו ימיר 16)הרי ולא יחליפנו "לא משום

א. הלכה פ"א למעלה ראה ידו 17)אותו", שהניח שכיון
מום  בה שנפל ההקדש את לחלל כוונתו בוודאי ההקדש, על
חילול, לשון גם הוא "תחת" של שהמובן החולין, בהמת על
(שם  זהב" אביא הנחושת "תחת יז) ס, (ישעיה שכתוב כמו

בגמרא).

.‚Ô‰Ó ˙Á‡Â ,ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙BÓ‰a LÏL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»»¿≈»¿≈ƒ¿≈«¿««≈∆
ÌeÓ ˙ÏÚa18ÔBÈ„ÙÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰L19LÏLÂ , «¬«∆¬≈ƒ∆∆¿ƒ¿¿»

el‡ ˙Áz el‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÔÈlÁ ˙BÓÈÓz ˙BÓ‰a20 ¿≈¿ƒÀƒ¿»«¬≈≈««≈
˙BÓÈÓz‰ ÌÈzL ˙Áz ÔÈlÁ‰ ÔÓ ÌÈzL È¯‰ -¬≈¿«ƒƒ«Àƒ««¿«ƒ«¿ƒ
‰Ó‰a‰Â ;ÌÈzL Ì‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰¯eÓz Ô˙¯eÓz¿»»¿»¿∆¬≈∆¿«ƒ¿«¿≈»
‰ÈÏÚ ‰ÏlÁ˙pL ÌeÓ ˙ÏÚa ˙Áz ‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰21, «¿ƒƒƒ«««¬«∆ƒ¿«¿»»∆»

ÂÈÙÏ LiL ÔÂÈkL .da ¯ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏe¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆≈»∆≈¿»»
‰¯eÓz‰ ‡È‰Â ,¯eq‡ C¯c22‡e‰Â ,¯z‰ C¯„Â , ∆∆ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆∆≈¿

ÏelÁ‰23¯z‰‰ ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ - «ƒ¬»»ƒ∆≈»»«ƒ««∆≈
¯eq‡‰ ‰OBÚÂ24LÏL ‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿∆»ƒ¿ƒ»≈∆»

˙Bi˜ÏÓ25˙Áz el‡ ˙BÓ‰a ¯OÚ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆¿≈≈««
ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ,el‡ ˙BÓ‰a ¯OÚ26BÈ‡ - ∆∆¿≈≈¿««≈∆«¬«≈

˙È¯ÈOÚ‰ ‰Ó‰a‰L ;˙Bi˜ÏÓ ÚLz ‡l‡ ‰˜BÏ27 ∆∆»≈««¿ƒ∆«¿≈»»¬ƒƒ
da ¯ÈÓ‰Ï ‡ÏÂ Ôek˙ dÏlÁÏ28˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L . ¿«¿»ƒ¿«≈¿…¿»ƒ»∆««ƒ∆À¿«

‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓa ‰Ê29- ¯z‰ C¯c ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ∆¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»∆∆∆≈
¯eq‡‰ ‰OBÚÂ ¯z‰‰ ¯·c ÁÈpÓ BÈ‡30˙BÓ‰· ÈzL . ≈«ƒ«¿««∆≈¿∆»ƒ¿≈¿≈

ÏL ˙BÓ‰· ÈzLe ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈¿««≈∆«¬«¿≈¿≈∆
˙Áz el‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÌeÓ ˙ÏÚa Ô‰Ó ˙Á‡Â ÔÈlÁÀƒ¿««≈∆«¬«¿»«¬≈≈««
,˙Á‡ ‰˜BÏÂ ‰ÓÈÓz‰ ˙¯eÓz ‰ÓÈÓz‰ È¯‰ - el‡≈¬≈«¿ƒ»¿««¿ƒ»¿∆««

ÁÓ Ìen‰ ˙ÏÚ·eÌen‰ ˙ÏÚa ÏÚ ˙Ïl31BÈ‡L ; «¬««¿À∆∆««¬««∆≈
.¯eq‡‰ ‰OBÚÂ ¯z‰‰ ÁÈpÓ«ƒ««∆≈¿∆»ƒ

ראה 18) תמורה, שעושה שהוקדשה, לאחר שהוממה אע"פ
יג. הלכה פ"א איסורי 19)למעלה מהלכות בפ"א ראה

י. הלכה על 20)מזבח ולא החולין על ידו הניח ולא
כז. תמורה רש"י ראה יצאה 21)ההקדש, המום שבעלת

תחתה. נתקדשה והחולין החולין 22)לחולין, את להתפיס
ולא  יחליפנו "לא שנאמר כמו כן, לעשות שאסור בהקדש,

אותו". חולין.23)ימיר בבהמת ההקדש את לפדות
ושוב 24) אביי. של השלישית הבעיא היא כז. בתמורה

ועובר  היתר של דרך מניח אדם שאין אםֿתמציֿלומר אמר:
שבאותו  אע"פ בהיתר, לעשות שיכול כל איסור, של  לדרך
של  דעתו וידועה האיסור. על פעמיים עובר הוא מעמד

לבעיא. פשיטות זוהי כי מלקיות 25)רבינו שתי כיֿאם

של  הבהמות בשתי שהתפיס התמימות הבהמות שתי על
הרביעית 26)ההקדש. ושם הבעיא שם, בתמורה אביי של

בהמות" "עשר כאן מביא ורבינו בהמות", "ארבע הגירסא
(קרית  יותר הדין והוא דוקא, לאו "ארבע" שבוודאי משום

כאן). מום.27)ספר בעלת מום 28)שהיא שבעלת כיון
בפדיון. לחולין יותר 29)יוצאת שעבר אע"פ כלומר,

כלל  נתכוון שלא לומר מקום ויש איסור, על פעמים משלש
אותה. להמיר אלא בעיא 30)לחללה היא שם, בתמורה

על  מלקין שאין משום להקל, רבינו בה ופסק נפשטה. שלא
והרי  המום בעלת נתחללה לא כן, ואם (כסףֿמשנה). הספק

רוקח. במעשה וראה מספק, בקדושתה שם 31)היא
לומר, תרצה אם ואומר, אביי. של השניה הבעיא בתמורה
בהמות  בג' הדין מה איסור, ועושה היתר מניח אדם שאין
שהוחזק  בהמות, בד' הדין מה שאל ואחריֿזה וכו'.
את  הפך שהרי עיון, צריכים רבינו דברי כן, ואם במלקיות.
בהמות, עשר של הדין את מקודם וכתב הדברים, סדר
במלקיות, הוחזק שלא בהמות, בשתי כן, אם לקולא. ופסקו

(לחםֿמשנה). לתמורה ולא לחילול כוונתן בוודאי

.„ÂÈ¯·c - ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚ ˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈¿«»¿»ƒ¿»»
ÌÈÓi˜32¯În˙Â ,33‰ÏBÚ ˙¯eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁa ‡È·ÈÂ «»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ«¬ƒ»∆»¿«»

ÌÈÓÏL ˙¯eÓz ‰ÈÓ„ ÈˆÁ·e34˙¯eÓz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ . «¬ƒ»∆»¿«¿»ƒ»«¬≈¿«
‰lÁzÓ CÎÏ Ôek˙ Ì‡ ,ÌÈÓÏL ˙¯eÓ˙e ‰ÏBÚ35- »¿«¿»ƒƒƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ»

ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c36‡l‡ ‰lÁza Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»»«»ƒ¿ƒ…ƒ¿«≈«¿ƒ»∆»
ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÏL ˙¯eÓz ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰ÏBÚ ˙¯eÓ˙Ïƒ¿«»¿»«¿»«¿«¿»ƒ««
ÔBLÏ ‡l‡ ÔÈOÙBz ÔÈ‡ - ¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁL Ètƒ∆»«¿¿≈ƒ≈¿ƒ∆»»

„·Ïa ‰ÏBÚ ˙¯eÓz ‡È‰ È¯‰Â ,ÔBL‡¯37. ƒ«¬≈ƒ¿«»ƒ¿«

לכך 32) שבוודאי לשניהם, נתכוון אם בדיקה צריך אין בזה
בזה  מודה ראשון" לשון "תפוס שסובר מי ואף נתכוון.
עולה  זה לאדם לו שהיו כאן, והמדובר כו.). (תמורה
כמו  בביתו, ושלמים עולה לו שהיו או לפניו, ושלמים
ג, משנה פ"ה תמורה (תוי"ט א הלכה למעלה רבינו שכתב

כאן). רוקח מום,33)ומעשה בה שיפול לאחר כלומר,
שם. לרבינו המשנה בפירוש וראה כו. כדין 34)תמורה

מהלכות  (פט"ו שלמים וחציה עולה חציה זו בהמה האומר
ה"ג). פ"ג להלן וראה ג, הלכה הקרבנות מעשה

שלמים.35) תמורת וגם עולה תמורת ותימכר 36)שתהיה
כר"י  שלמים, הדמים ובמחצית עולה הדמים במחצית ויביא

כה:בת  שם (ואפשר 37)מורה כדיבור דיבור כדי שתוך
עבודהֿזרה, ועובד מחרף, ומימר, ממקדיש חוץ בו) לחזור
גם  וראה כה. תמורה המשנה בפירוש (רבינו ומגרש מקדש

ה"א). הקרבנות מעשה מהלכות בפט"ו
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oqipקפח `"kÎf"h iyiyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyoqip a"kÎf"h -h"ryz

ה'תשע"ט  ניסן ט"ז ראשון יום

צט. עשה מצות
― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

וכלֿ נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻטמאה
ִֶָּדיניה.

ה'תשע"ט  ניסן י"ז שני יום

ק. עשה מצות
― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּיֹולדת. ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת

ה'תשע"ט  ניסן י"ח שלישי יום

קו. עשה מצות
― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָנעׂשית

ה'תשע"ט  ניסן י"ט רביעי יום

קד. עשה מצות
― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

הּוא ׁשּבהם הּדברים ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹנעׂשה

ה'תשע"ט  ניסן כ' חמישי יום

צו. עשה מצות
― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

והנני ֿ ּדיניה. וכל נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
מהֿ ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמזּכיר

לקּמן מֹוניםּׁשּיּזכר ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות ֿ הּטמאֹות מן ומין ֿ מין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכל
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`)אּלא לאֿתעׂשה, מצות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
זה ׁשּדבר אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָזה
ּכלֹומר: עׂשה, מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמטּמא
אֹומרים ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּדין
ּבמּצב הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּנֹוגע
רׁשּות: ׁשל ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחר,
ספרא ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָאם

(ipiny zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם :(g ,`i `xwie)― ְְִִָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ"יכֹול

ּתּטּמאּו" ck)"ּולאּלה ,`i my)נבלה אדם ראה אם יכֹול ; ְְִִֵֵֶַָָָָָָָ
הא תּגעּו", לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹיל
הּדין ― היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ְְֱִִִִֵֵֵֵַַַָּכיצד?
נטמא ּבזה ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאׁשר
חּוץ לצאת הּטמאים: ֿ חּיּובי ּבכל וחּיב טמא ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָונעׂשה

ׁשכינה dnipte)למחנה ycwnay 'l`xyi zxfr'n)וׁשּלא ְְְֲִֵֶַָֹ
הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹלאכל
היה אם אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכלֹומר:
הּטמאה. מּמיני ֿ מין ּבכל זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻּבקרבתֹו

ה'תשע"ט  ניסן כ"א שישי יום

קט. עשה מצות
יוםראשוןֿ שישיט"זֿ כ"אניסן
― הק"ט מקוההּמצוה ּבמי לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

והּוא ּבֹו, ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני ֿ מין מּכל נטהר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻואז
"ורח יתעּלה: ֿ ּבׂשרֹו"אמרֹו ֿ ּכל את ּבּמים fh)ץ ,eh `xwie), ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

ּבּקּבלה rxevn)ּובא zyxt `xtq)עֹולה ֿ ּבׂשרֹו ׁשּכל "מים : ְִֶֶַַַָָָָָ
נֹובעים מים היּו אם אּלא מקוה", ׁשעּור והּוא ְְְִִִִִֶֶַָָָָּבהם

(oirnn)מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ׁשּלהם ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
ze`eewn)זֹו zekld)הּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

"ּבמים הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּיטהר
bi)חּיים" ,my)מצות ׁשהּטבילה ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּכלֿ ּכדר ּבהכרח, לטּבֹול חּיב ֿ טמא ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעׂשה,
לֹו ׁשּיׁש ֿ מי ׁשּכל אֹו ציצית, לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמתעּטף
טבילה לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה לעׂשֹות חּיב ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבית
יּתכן לא מּטמאתֹו להּטהר ֿ הרֹוצה ׁשּכל נצטּוינּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשאנּו
ספרא ּולׁשֹון יטהר. ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָּדבר

(zen ixg` zyxt)מל ּגזרת יכֹול ּבּמים, "ורחץ :yecwd) ְְִֵֶֶַַַַָָ
(mrh `ll ,`ed jexaהּמחנה אל יבא ואחר לֹומר: ְְֲֶֶַַַַַַָֹּתלמּוד

:ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל רֹומז הריהּו הּטמאה". מּפני ―ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
ודין ― ּכ ֿ ׁשּיעׂשה להּטהר ׁשרֹוצה למי ּבלבד ּדין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּזה
אּלא ּדוקא, טבילה ׁשּנחּיבהּו לא אבל הּמצוה; הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה

ׁשכינה למחנה יּכנס ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר (zxfrnהרֹוצה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
(miptle ycwnd ziaay l`xyiּוכבר רּׁשאי. ― זמן ְְֵֶַַַָאיזה

האמת ספר dxezd")ּבאר xtq")וטבל ׁשּנטמא ֿ מי ׁשּכל ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשלמה טהרתֹו ׁשאין אּלא טהֹור, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

(dliahd meia ynyd rwyzy),המקּבל ּבּפרּוׁש ּגם ּבא וכן .ְְֵֵַַַָָֻ
אמרּו הּמים. ּבׁשטח נֹוגע ערֹום וגּופֹו לטּבל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּצרי

(:c oiaexir)ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― ֿ ּבׂשרֹו "ּכל :ְְֵֵֵֵֶָָָָֹ
נתּב הּנה טבילההּמים". מצות והיא ― זֹו ׁשּמצוה ,ל אר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

יֹום טבּול ודיני החציצה ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ―df) ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
(eyny Ð drwy Ð aixrd `l oiicre lahyזֹו ּומצוה .ְִָ

יֹום. טבּול ּובמּסכת מקואֹות ּבמּסכת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָֹמבארת
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קפט oqip a"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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ני  כ"ב ש"ק ה'תשע"ט יום סן

קט. עשה מצות
― הק"ט מקוההּמצוה ּבמי לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

והּוא ּבֹו, ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני ֿ מין מּכל נטהר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻואז
ֿ ּבׂשרֹו" ֿ ּכל את ּבּמים "ורחץ יתעּלה: fh)אמרֹו ,eh `xwie), ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

ּבּקּבלה rxevn)ּובא zyxt `xtq)עֹולה ֿ ּבׂשרֹו ׁשּכל "מים : ְִֶֶַַַָָָָָ
נֹובעים מים היּו אם אּלא מקוה", ׁשעּור והּוא ְְְִִִִִֶֶַָָָָּבהם

(oirnn)מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ׁשּלהם ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
ze`eewn)זֹו zekld)הּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

"ּבמים הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּיטהר
bi)חּיים" ,my)מצות ׁשהּטבילה ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּכלֿ ּכדר ּבהכרח, לטּבֹול חּיב ֿ טמא ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעׂשה,
לֹו ׁשּיׁש ֿ מי ׁשּכל אֹו ציצית, לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמתעּטף
טבילה לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה לעׂשֹות חּיב ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבית
יּתכן לא מּטמאתֹו להּטהר ֿ הרֹוצה ׁשּכל נצטּוינּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשאנּו
ספרא ּולׁשֹון יטהר. ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָּדבר

(zen ixg` zyxt)מל ּגזרת יכֹול ּבּמים, "ורחץ :yecwd) ְְִֵֶֶַַַַָָ
(mrh `ll ,`ed jexaהּמחנה אל יבא ואחר לֹומר: ְְֲֶֶַַַַַַָֹּתלמּוד

:ל ׁשּבארּתי הּזה לּכלל רֹומז הריהּו הּטמאה". מּפני ―ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
ודין ― ּכ ֿ ׁשּיעׂשה להּטהר ׁשרֹוצה למי ּבלבד ּדין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּזה
אּלא ּדוקא, טבילה ׁשּנחּיבהּו לא אבל הּמצוה; הּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה

ׁשכינה למחנה יּכנס ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר (zxfrnהרֹוצה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
(miptle ycwnd ziaay l`xyiּוכבר רּׁשאי. ― זמן ְְֵֶַַַָאיזה

האמת ספר dxezd")ּבאר xtq")וטבל ׁשּנטמא ֿ מי ׁשּכל ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשלמה טהרתֹו ׁשאין אּלא טהֹור, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

(dliahd meia ynyd rwyzy),המקּבל ּבּפרּוׁש ּגם ּבא וכן .ְְֵֵַַַָָֻ
אמרּו הּמים. ּבׁשטח נֹוגע ערֹום וגּופֹו לטּבל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּצרי

(:c oiaexir)ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ― ֿ ּבׂשרֹו "ּכל :ְְֵֵֵֵֶָָָָֹ
נתּב הּנה טבילההּמים". מצות והיא ― זֹו ׁשּמצוה ,ל אר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

יֹום טבּול ודיני החציצה ודיני הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ―df) ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
(eyny Ð drwy Ð aixrd `l oiicre lahyזֹו ּומצוה .ְִָ

יֹום. טבּול ּובמּסכת מקואֹות ּבמּסכת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָֹמבארת
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dheq(iyily meil)

iax xaeq jkle .my ycgzny yecigd liaya oiiprd lk lr
'ezy`l `pwe' weqtd lr dxezd dxfgy dnn yexcl oi`y l`rnyi
`l `ide' aezkl dxezd dkixv dziid ixdy ,ze`pwl aiigy

.iepiwd oipr lr mb aey dxfg okle ,x`azdy itk 'd`nhp
.opaxe l`rnyi iax ly diipyd mzwelgn z` `xnbd zx`an"dì̈

ànhé"úeLø,eiaexwl `nhidl odkl xzen -ìàòîLé éaø éøác, ¦©¨§¦§¥©¦¦§¨¥
äáBç øîBà àáé÷ò éaøzl`ey .eiaexwl `nhidl eilr devn - ©¦£¦¨¥¨

,`xnbdìàòîLé éaøc àîòè éàîdxezay dyr zeevn lkay ©©£¨§©¦¦§¨¥
oi`y ,daiyne .zeyx `l` df oi`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig

`l` ,`nhidl eilr daegy weqtdn cenlláéúëc éãéiàxg`n - ©§¥¦§¦
" aezkyàì Lôðì íäìà zøîàå ïøäà éða íéðäkä ìà øîà¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§¨§©§£¥¤§¤¤Ÿ

åéîòa àîèé,miznl `nhidl mipdkd lr dxezd dxq`y - " ¦©¨§©¨

ì àëéøèöéàázëéî'ànhé dì'dl' aezkl dxezd dkxved - ¦§§¦¨§¦§©¨¦©¨
oi` j` ,eiaexw lkle ezeg`l `nhidl odkl xzeny epcnll ,'`nhi

,`xnbd zl`ey .daeg efàáé÷ò éaøåixd ,`nhidl aiigy el oiipn §©¦£¦¨
eilr daegy oipne xaca xeqi` oi`y epcnll jxved df weqt

" weqtdn cnlp df xacy `aiwr iax xaeq ,daiyne .`nhidlékî¦¦
ì íàBøàL"à÷ôð' ,jky oeike ,ànhé dì'él änìdxfg dn myl - ¦¦§¥©§¨¨¦©¨¨¨¦

,'`nhi dl' dazke dxezdäáBçì`nhidl eilr devny epcnll - §¨
ok m` ,`xnbd zl`ey .eiaexwlìàòîLé éaøåaeig oi`y xaeqy §©¦¦§¨¥

xeqi` oi`y epcnl ixdy ,'`nhi dl' weqtdn yxec dn `nhdl
' yxec ,daiyne .'ex`yl m` ik' weqtdn xacaànhéî dì'ïéàå ¨¦©¥§¥

äéøáéàì ànhéî`l` ,eiaexw ly mixa`l `nhdl odkl xeq`y - ¦©¥§¥¨¤¨
.mteb lkl wx
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שלישי לעומר עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dheq(ipy meil)

xn`i eqrk jezny yeygl yiy minkg zaeyz zlawzn xzei
,`xnbd zvxzn .dl `piwyàlàøîzéà éëä øîzéà éàjk - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,mixacd exn`péøáãì ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©¥¨©©¦¨¨§¦§¥
äãeäé éaøa éñBé éaøeóBñ øácì ïéà eðéúðLîì óàxwir ok`e , ©¦¦§©¦§¨©§¦§¨¥¥©¨¨

s`y eycige ,dcedi iaxa iqei iax zhiy lr `id minkg zaeyz
.xfril` iax zhiyl daeyz yi epzpynl

àøeqî àðéðç éaø øîà,äfä ïîfa déúzéàì Léðéà àîéì àì ¨©©¦£¦¨¦¨Ÿ¥¨¦¦§¦§¥©§©©¤
,dheqd z` zewydl ozip `le miiw ycwnd zia oi`yéøzqéz àìŸ¦©§¦

éðBìt éãäamicr `la dpial epia elit`e ,ipelt mr icgizz l` - ©£¥§¦
meyn ,ezy`l jk xn`i `léaøa éñBé éaøk ïì àîéé÷ àîìéc¦§¨©§¨¨§©¦¦§©¦

äãeäédcedi iaxa iqei iaxk dkld `ny -øîàcxfril` iax mya §¨§¨©
Bîöò ét ìò éepé÷,àøzzñéîeipelt eze` mr cgizz dy`de - ¦©¦©§¦§©§¨

dheq `id ixde ,mipy iptad÷ãáéîì äèBñ éî àðãéàä àkéìå- §¥¨¨¦§¨¥¨§¦§§¨
,dwceal dheq in dfd onfa oi`eàøeqéà déåléò dì øñà÷å§¨¨©¨¦¨¥¦¨

íìBòìclrad `pwi `l okl .mlerl eilr dxeq` didz wtqne - ¦§¨

.eilr xq`idl dheq aygiz `l `linne ,dfd onfa ezy`l
Lé÷ì Léø øîà,l äîéepé÷ ïBLlrad ieeiv `xwp dn iptn - ¨©¥¨¦©§¦

`edy meyn ,'iepiw' ezy`líéøçà ïéáì dðéa äàð÷ ìéènä øác̈¨©¥¦¦§¨¥¨§¥£¥¦
zwiicn .qrk oeyln iepiwe ,dilr eqrki mixg`y mxeb iepiwd -

,eixacn `xnbdøáñ÷ àîìàyBîöò ét ìò éepé÷jixv oi`y - ©§¨¨¨©¦©¦©§
,micr ipta ze`pwldì ép÷c éòãé àì àîìò éleëåmiyp`d okle - §¥¨§¨Ÿ¨§¥§©¥¨
,dl `piwy erci `läìãa à÷c àn÷c éàî éøîàåiptn exn`ie - §¨§¦©§©¨§¨¨§¨

,miyp`dn zwgxzn `id dndãäa äàð÷ ãáòéîì eúàåe`eaie - §¨§¤¡©¦§¨©£¨
.dnr daixne qrk iciléiaàc déîMî àéîìL éaø øa øîéé áøå§©¥©©©¦¤¤§¨¦§¥§©©¥

,øîà`edy meyn 'iepiw' `xwpdðéáì Bðéa äàð÷ ìéènä øác- ¨©¨¨©¥¦¦§¨¥§¥¨
cyegy lr dlra mr daixne qrk icil d`ay`xnbd zwiicn .da

øáñ÷ àîìàepzpynkyíéãò íéðL ét ìò éepé÷`linne ,éleëå ©§¨¨¨©¦©¦§©¦¥¦§¥
dì ép÷c éòãé àîìò,qrk icil dy`d mr mi`a mpi`eàeä eäéàå ¨§¨¨§¥§©¥¨§¦

dãäa äàð÷ ãáòéîì éúàcmr daixne qrk mxbi lral wxe - §¨¥§¤¡©¦§¨©£¨
.dy`d
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שני לעומר עמ' ב



קצ

dheq 'qn dxitqd inia cenll mibdep
meil sc meil sc - mireawd mixeriyd lr sqep

אייר  ז' יום היום

•
d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.È ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרסם המנהג דבר על ח) (סעיף לעיל הוזכר
ה"סיום" לכך, בהתאם אשר ליום, דף ליום דף - הקבועים) השיעורים על (נוסף סוטה מסכת הספירה בימי

השבועות. חג בערב - הוא סוטה דמסכת
דקים  בעניינים לדייק שרגילים למרות וזאת, לב. שמים שאין זה בעניין "קלאץֿקשיא" - ָובהקדם

השערה": "כחוט

דף  ליום דף העומר. דספירת הימים למ"ט בהתאם - דפים מ"ט ישנם סוטה שבמסכת לחשוב מקובל
(כבכל  המסכת התחלת שכן, בלבד, דפים מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו אמנם, ליום.

בדף - כן a'המסכתות) שאין מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יום ישנו ובמילא, ,
"שבע  זה אין הספירה, ימי ממ"ט  אחד יום ח"ו יחסר אם - העומר לספירת "!zeninzשבתות1בנוגע

ימי  מ"ט כנגד המכוונים הדפים דמ"ט המנין את משלים סוטה דמסכת ש"דףֿהשער" - לומר ויש
הספירה.

בזה: והביאור

ייכנסו  שלא לשמור שעניינו העיר שער בדוגמת - כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "דףֿהשער"
"תהילים" "סידור", של ש"דףֿהשער" שבפשוטים, פשוט גם ומבין שיודע וכפי רצויים. בלתי דברים
ייקרעו, שלא - ופשיטא יתקמטו, שלא הדפים שאר על שומר - סוטה מסכת דידן, ובנדון וכיוצאֿבזה,
- ובנדוןֿדידן הספר, ל"פנים" שייכות לו יש שכן, ומכיוון וכיוצאֿבזה. לכלוך עליהם ייפול שלא וכן

סוטה. מסכת

(ולא  הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשון יום שכן, עדיין, מספיק אינו זה ביאור אמנם,
בו שיש אלא עוד, ולא וכיוצאֿבזה), הקדמה dxiziרק dlrn ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי

ייתכן  כיצד ואםֿכן, העומר. והקרבת הבאת הייתה שבו ראשון, יום של מכוחו אלא באים אינם הספירה
בלבד? ה"שער" את ילמדו זה שביום

עילוי  בו יש - אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"דף לומר, יש ולכן,
המסכת: כל לגבי

למכירת  בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל שם - המסכת שם גם נדפס ב"דףֿהשער"
את ב"שטר" כותבים שכאשר "שטר ", עלֿידי (מסכת) xtqdספר my המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,

לו  יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיים", ב"שמות אפילו - זה וכל הלוקח. של לרשותו
טוב  שם הבעל כתורת אשר, הקודש", זה.2בלשון בשם הנקרא הדבר את ומקיים מחייה מהווה ,

השל"ה  מדברי מבין 3ולהעיר ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, הארץ  עם שהוא מי "אף :

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

ס"ח 1) סתפ"ט או"ח ואדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג-כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואילך סע"א יג,

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבחסד(



קצי

dheq 'qn dxitqd inia cenll mibdep
meil sc meil sc - mireawd mixeriyd lr sqep

אייר  ז' יום היום

•
d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.È ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרסם המנהג דבר על ח) (סעיף לעיל הוזכר
ה"סיום" לכך, בהתאם אשר ליום, דף ליום דף - הקבועים) השיעורים על (נוסף סוטה מסכת הספירה בימי

השבועות. חג בערב - הוא סוטה דמסכת
דקים  בעניינים לדייק שרגילים למרות וזאת, לב. שמים שאין זה בעניין "קלאץֿקשיא" - ָובהקדם

השערה": "כחוט

דף  ליום דף העומר. דספירת הימים למ"ט בהתאם - דפים מ"ט ישנם סוטה שבמסכת לחשוב מקובל
(כבכל  המסכת התחלת שכן, בלבד, דפים מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו אמנם, ליום.

בדף - כן a'המסכתות) שאין מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יום ישנו ובמילא, ,
"שבע  זה אין הספירה, ימי ממ"ט  אחד יום ח"ו יחסר אם - העומר לספירת "!zeninzשבתות1בנוגע

ימי  מ"ט כנגד המכוונים הדפים דמ"ט המנין את משלים סוטה דמסכת ש"דףֿהשער" - לומר ויש
הספירה.

בזה: והביאור

ייכנסו  שלא לשמור שעניינו העיר שער בדוגמת - כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "דףֿהשער"
"תהילים" "סידור", של ש"דףֿהשער" שבפשוטים, פשוט גם ומבין שיודע וכפי רצויים. בלתי דברים
ייקרעו, שלא - ופשיטא יתקמטו, שלא הדפים שאר על שומר - סוטה מסכת דידן, ובנדון וכיוצאֿבזה,
- ובנדוןֿדידן הספר, ל"פנים" שייכות לו יש שכן, ומכיוון וכיוצאֿבזה. לכלוך עליהם ייפול שלא וכן

סוטה. מסכת

(ולא  הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשון יום שכן, עדיין, מספיק אינו זה ביאור אמנם,
בו שיש אלא עוד, ולא וכיוצאֿבזה), הקדמה dxiziרק dlrn ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי

ייתכן  כיצד ואםֿכן, העומר. והקרבת הבאת הייתה שבו ראשון, יום של מכוחו אלא באים אינם הספירה
בלבד? ה"שער" את ילמדו זה שביום

עילוי  בו יש - אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"דף לומר, יש ולכן,
המסכת: כל לגבי

למכירת  בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל שם - המסכת שם גם נדפס ב"דףֿהשער"
את ב"שטר" כותבים שכאשר "שטר ", עלֿידי (מסכת) xtqdספר my המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,

לו  יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיים", ב"שמות אפילו - זה וכל הלוקח. של לרשותו
טוב  שם הבעל כתורת אשר, הקודש", זה.2בלשון בשם הנקרא הדבר את ומקיים מחייה מהווה ,

השל"ה  מדברי מבין 3ולהעיר ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, הארץ  עם שהוא מי "אף :
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ס"ח 1) סתפ"ט או"ח ואדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג-כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואילך סע"א יג,

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות ליבו בכל קורא דבר, zezkqndשום lk zenye וקריאת . .
כולם". ולמד עיין כאילו נחשב להיות תועיל השמות

בגמרא  נזכר ששמם מהמסכתות להיותו - "סוטה" דמסכת לשם בנוגע מיוחדת .4ומעלה

דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"דףֿהשער" מכיוון lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי
המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את

הבאת  מכוח באים הספירה ימי שכל - דספירתֿהעומר א' ליום "דףֿהשער" של שייכותו וזוהי
זה: ביום העומר והקרבת

אלא  לו אין והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דרך על לומר כאשר גם הרי - ליום דף ליום דף בלימוד
דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דרך על זה, פרטי לדף השייכים א'העניינים ביום כן שאין מה יום:

ולומד קורא שאז העומר מתחיל dnyדספירת שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"דףֿהשער" המסכת של
" של באופן אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את לו יש - ליום) דף ליום דף ",llkללמוד

ה" נמשכים הבאת mihxtומזה מכוח הבאים הספירה ימי שאר ובדוגמת דרך על ליום, דף ליום דף - "
א'. ביום העומר

בתחילתן" סופן ד"נעוץ העניין את לבאר יש זה פי שסיים 5ועל לאחרי שב"סופן", מכיוון דלכאורה, -
סופן ש"נעוץ בכך העילוי מהו כן, אם כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי כל "תחילתן"ozligzaאת ,"

בהתחלה iptlממש, אוחז אינו שוב - התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשון הדף את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופן העניין כל ישנו ב"דףֿהשער", שב"תחילתן", - האמור פי על - והביאור ממש)?!

.‡Èשלמדים ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי - המסכת ".dheqשל
עניין זה שגם מכיוון מקום, מכל בלבד, (מסכת) שם אלא זה שאין אף ששייך dxezaובהקדמה: ועד ,

dlekהוא dxezl הרמב"ם כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מעם התורה שאין "האומר :zg` daiz,
כופר זה הרי עצמו, מפי אמרו משה אמר והואdxezaאם בפירושה הכופר וכן dt(כולה), lray dxez."

כדלקמן. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש  זה בעניין שגם מובן,

בזה: והעניין

" מלשון - הוא ד"סוטה" ז"ל zehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק 7", כי8על אשתו",dhyz"איש
רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם ".zehy"אין

אבל  הבחירה, עניין מצד היא אפשרית - שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצם בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של שם יהיה ("סוטה") כזה שעניין ייתכן כיצד 

נאמר  הרי מקום, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה כן,9ואף ואם פני", על אחרים אלהים לך יהי' "לא
שעלול  שטות" "רוח של עניין יהי' - פני" "על - הקב"ה של שבתורתו ייתכן איך השאלה: נשאלת

אחרים" ד"אלהים עניין שזהו ית', רצונו על לעבירה ?!10להביא

בזה: והביאור

גדול  לעילוי האדם יבוא זה ידי שעל כדי - היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צורך דירידה הכלל ידוע
צדיק  לגבי הבעלֿתשובה מעלת דרך על הירידה, קודם שהיה מכמו "11יותר בלשון הדיוק גם וזהו ,qpkp

ea עלילה ד"נורא באופן אחר, ממקום בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שייך הדבר אין שבעצם - שטות" רוח
אדם" בני הירידה.12על לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי וזאת, ,
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בתחילתה.4) סוטה
מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'
פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה
יב.8) ה, נשא

ז.9) ה, ואתחנן ג. כ, יתרו
שם.10) תניא ראה
ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד , ברכות ראה
א 12) יג, תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלים

ואילך. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואילך.

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבחסד(



קצב

זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל - היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכן
כו'" זכרים יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת הייתה אם . . נפקדת עקרה הייתה וכמסופר 13"אם ,

תראה 14בגמרא  ראה "אם לחנה: אלך 15בנוגע - לאו ואם מוטב, - ראה אם הקב"ה, לפני חנה אמרה . .
שנאמר  פלסתר, תורתך עושה אתה ואי סוטה, מי לי משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר

זרע". ונזרעה ונקתה

ז"ל  רבותינו כמאמר - עלי' צורך דירידה העניין מודגש הסוטה בהשקאת שגם "גדול 16[ולהעיר,
[שם שהשם המפורש"ied'השלום "שם נמחקין, שאין השמות כל מבין נעלה היותר שם שנכתב 17, [

העילוי  גודל מודגש שבזה לאשתו", איש בין שלום להטיל בשביל המים על ימחה הקב"ה, אמר בקדושה,
דמעות" עליו מוריד ש"מזבח בלבד זו לא אשר השלום, אומר 18דעניין שהקב"ה מזה, יתירה אלא ,

בדבר, מצווה שיש אלא עוד, ולא הירידה. תכלית המים", על שמי ש"ימחה מותר זה עילוי שבשביל
לאשתו"]. איש בין "שלום שיהי' ובלבד

.·È:העניין ביאור
לי  משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר "אלך חנה אמרה כיצד מובן: אינו לכאורה,

נסתרה אם אלא אינו הסוטה השקאת הרי - כו'" סוטה אזי ixg`lמי הבעל קינוי ולאחרי הבעל, קינוי
איסור `dxeqהסתירה בה אין הבעל קינוי שלולי כזו בסתירה תעבור 19(גם שחנה ייתכן כיצד כן, ואם ,(

בדבר?! איסור שיש בשעה בה ותסתתר, דאלקנה הקינוי על

גודל  אודות יודעים כאשר - אלקנה של דבריו על תעבור שחנה מסתבר לא האיסור, לולי אפילו
במדרש  כמסופר אלקנה. של העיר 20מעלתו אנשי כל את עמו מעלה שהי' לרגל, עלייתו לאופן בנוגע

שזיכה  כלומר, עולים", כולם שהיו עד אחרת, שנה עולה הי' לא זו שנה עולה שהי' ו"בדרך שבדרך,
ה'" האדון פני אל זכורך כל ד"יראה בעניין מישראל "כדרך 21רבים לראות"!22, בא כך ליראות שבא

בדבר! איסור יש כאשר - וחומר וקל שכן וכל בלבד, אלקנה של דבריו מצד כאמור, זה, וכל

זה הרי - זרע" ונזרעה "ונקתה יהי' זה ידי שעל מפני znbecaeואם jxcÎlr האומר" ממש) לא (אבל
aey`e `hg`"תשובה לעשות בידו מספיקין ש"אין כו'23", ונתחזק "דחק כן אם )!24(אלא

" רק אלא כו', נסתרה לא בוודאי - לפועל בנוגע פי `dxnאמנם, על אף אבל כו'", ואסתתר אלך . .
איסור?! דבר על שתעבור ולומר דעתה על להעלות יכלה כיצד היא: השאלה כן,

בזה: והביאור

במקום  הרי - זרע" ונזרעה ד"ונקתה העניין יהי' זה ידי שעל כדי אלא אינה שכוונתה מכיוון
נמצא  הוא שם אדם של חטא 25שמחשבתו של עניין זו ב"סתירה" אין העניינים פנימיות מצד ובמילא, ,

כלל;

- ד"סתירה" המעשה שישנו העיקר, הוא המעשה אשר בפועל, במעשה העניינים לחיצוניות ובנוגע
מועילה לזה שמצד daeyzdהנה מכיוון - הדבר וטעם תשובתו", מקבלין כו' ונתחזק "דחק כאשר שכן, ,

חטא. של עניין כאן הי' לא העניינים פנימיות
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כח.13) שם, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות
יא.15) א, ש"א
רמב"ם 16) וש"נ. א. קטז, שבת וראה וש"נ. ז. פי"א, במדב"ר

בסופן. חנוכה הל'
ה"ב.17) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם
בסופה.18) גיטין
ע'19) חי"ח לקו"ש וראה ה"ז. פ"א סוטה הל' צפע"נ ראה

.61
עז.20) רמז ש"א יל"ש
יז.21) כג, משפטים
בתחלתה.22) חגיגה
רפ"ד.23) תשובה הל' רמב"ם במשנה. - ב פה, יומא
פי"א.24) אגה"ת פכ"ה. תניא ראה
הע'25) 426 ע' ח"כ לקו"ש וראה וש"נ. סל"ח. הוספות כש"ט

וש"נ. .78

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבחסד(



קצג

יותר: בעומק - בזה להוסיף ויש

מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר  לאחרי כפי אפילו העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה - כו' הטהרה היפך של עניין שהי'

דתשובה, העלי' בשביל - היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף למעלה שהם
כדי אלא אינה הירידה כל seqכלומר, lk seqy,תשובה לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי אחר, בגלגול או זה .26בגלגול

ד  שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון -ezilkzy
- הוא למעלה) מצד שהוא (כמו החטא .ilrd27'של

לעשות  בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
ונתחזק", "דחק שיהי' - היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם - תשובה"

יותר  נעלית לתשובה לעוררו .28היינו,

.ÁÈ בנערינו" צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו גו' ה'29ובזקנינו עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה המקדש 30אלקיך ולבית הקודש, להר - גופא ושם הארץ, שלימות ,
שלימות  - כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן - התורה את גם ומקבלים השלישי,

המשולש" "חוט ,31המשולשת,
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף - זה וכל
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סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
חי"ח 27) .14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע'
(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

יותר: בעומק - בזה להוסיף ויש

מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר  לאחרי כפי אפילו העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה - כו' הטהרה היפך של עניין שהי'

דתשובה, העלי' בשביל - היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף למעלה שהם
כדי אלא אינה הירידה כל seqכלומר, lk seqy,תשובה לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי אחר, בגלגול או זה .26בגלגול

ד  שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון -ezilkzy
- הוא למעלה) מצד שהוא (כמו החטא .ilrd27'של

לעשות  בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
ונתחזק", "דחק שיהי' - היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם - תשובה"

יותר  נעלית לתשובה לעוררו .28היינו,

.ÁÈ בנערינו" צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו גו' ה'29ובזקנינו עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה המקדש 30אלקיך ולבית הקודש, להר - גופא ושם הארץ, שלימות ,
שלימות  - כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן - התורה את גם ומקבלים השלישי,

המשולש" "חוט ,31המשולשת,
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף - זה וכל
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סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
חי"ח 27) .14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע'
(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

יום ראשון ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dheq(iyily meil)

,dpyndäzòî äðBLàøä úeãòì øîBçå ì÷ålwa cnlp ok m` - §©¨¤§¥¨¦¨¥©¨
ixdy ,cg` cr witqn dxizq lr zecray ,jtidl xnegeúeãò äîe¨¥

äðBøçàä,dzpify cirdl -íìBò øeqéà dzøñBàL,dlra lr ¨©£¨¤©§¨¦¨
mewn lkneãçà ãòa úîéi÷úî,äðBLàøä úeãòcirdl - ¦§©¤¤§¥¤¨¥¨¦¨

,dxzqpyíìBò øeqéà dzøñBà ïéàLdlral xzid dl yi ixdy - ¤¥©§¨¦¨
,dxyk `vnize dheq ina wcaiz m`íéi÷úzL ïéc Bðéàef zecr ¥¦¤¦§©¥

ãçà ãòa.y meyn ok oicd oi`øîBì ãeîìziabl dxezd dxn` §¥¤¨©§©
" dexrøáã úåøò dá àöî ék,"øîBà àeä ïläìe"éðL ét ìò ¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨¥©¦§¥

ìL ét ìò Bà íéãòøác íe÷é íéãò äLy dxifb miyxece ,"xac' dee ¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨
,'xacïläì øeîàä øác äîwx mipin`n ,oenn iabl -íéðL ét ìò ©¨¨¨¨§©¨©¦§©¦

ïàk óà ,íéãòwx mipin`n dexr iabl -íéðL ét ìòjixv okle , ¥¦©¨©¦§©¦
cr .cg` crl oin`dl xnege lwa micnel `le dxzqpy micr ipy

.oldl dpynd ixac o`k
,dpynd lr `xnbd dywnà÷ôð 'øác úåøò da àöî ék'î éàä©¦¦¨¨¨¤§©¨¨©§¨

dxifbdn cnlp dxzqpy xnel on`p epi` cg` cry - df oic m`d -
ixde ,deeyà÷ôð 'da'î,'da oi` cre' weqtdn cnlp df oic - ¦¨©§¨

`weec miyxecy¯ dala` ,cg` cr on`p dzpify cirdlàìå ¨§Ÿ

¯ éepé÷a' miyxec ok enke ,lrad dl `piwy micr ipy jixvy'da §¦¨
äøéúña àìådf cenile .dxzqpy micr ipy jixvy -déì éòaéî §Ÿ¦§¦¨¦¨¥¥

,`xnbd zvxzn .`iadl `pzløîà÷ énð éëädpynd mb ok` - ¨¦©¦¨¨©
meyn `ed dxizq lr on`p epi` cg` cry cenildy zxaeq

yäøéúña àìå 'da' éepé÷a àìå da 'da' øîBì ãeîìz`l` . ©§©¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨
y ,sqep oic lr dxaic dpyndyàìáe éepé÷ àìa àîìòa äàîeèå§§¨§¨§¨§Ÿ¦§Ÿ

äøéúñ,dzpify cg` cr cirne dxizqe iepiw did `ly ote`a - §¦¨
`ed oicdãçà ãò ïîéäî àìcdf oice ,mipy jixv `l`ïìðîlr , §Ÿ§¥¨¥¤¨§¨¨

,dpynd daiyn dfïàk øîàðdexr iabl ,úåøò da àöî ék" ¤¡©¨¦¨¨¨¤§©
L ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò" ïläì øîàðå "øácìíe÷é íéãò äL ¨¨§¤¡©§©¨©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨

"øác,dey dxfba miyxece ,ïläì øeîàä 'øác' äîwx mipin`n ¨¨©¨¨¨¨§©¨
líéðL íéãò,ïàk óàwx mipin`n dexr iabllíéðL íéãò. ¥¦§©¦©¨¥¦§©¦

ïðaø eðz,äðBLàøä úeãò àéä Bæ éàdpyna z`xwp zecr efi` - ¨©¨¨¦¦¥¨¦¨
,'dpey`x zecr'äøéúñ úeãò Bæzecr efi`e .dxzqpy zecr - ¥§¦¨
' dpyna z`xwpäðBøçà úeãò,'äàîeè úeãò Bædlrapy zecrd - ¥©£¨¥§¨

.dxizqe iepiw xg`l
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קצד

ביאורים למסכת סוטה דף ב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dheq(ipy meil)

ïåùàø ÷øô ¯ åúùàì àð÷îä

,ipelt mr icgizz l` dl xn`y epiidc ,dlra dl `piwy dy`
z`xwpd `id - enr dcgizde eieeiv lr dxary epiidc ,dxzqpe
m` `l` ,dzpify yi` zy` oick dxezd on dlral dxeq`e ,dheq
.ipelt eze`l dlrap `ly gkeie dyxta aezkd xcqk wcaiz ok
lecbd oic ziae ,ycwnd zial dlra d`iany ,`ed dzwica xcq
- dzne mipeyn mixeqi`a zxqiizn m` ,mixx`n min dze` miwyn
xacd oniq - mind dl miwifn eid `l m`e ,el dlrapy xacd oniq
zkxazn dziid s`e dlral zxfege ,el dlrap `le `id dxedhy
`l` ,dze` miwyn oi` ,dlrapy dcen dy`d m` .mixkf mipaa
dxn` m` oke .dzpify yi` zy` oick dzaezk dciqtne dyxbn
dvex epi`y yi`d xn`y e` ,wcaidl dvex dpi`y dy`d
,dze` miwyn oi`y mdinece el` mixwnae .dzey dpi` ,wcaizy
lr dxeq` dlra zeni e` yxbzzy xg`l s`e ,dyxbl lrad aiig

.dzpify yi` zy` oick ,dnexza zlke` dpi` oke ,lread
äðùî.lraBzLàì àp÷nä,ipelt yi` mr icgiizz l` dl xne`e ©§©¥§¦§

,oevxn enr dcgizde eieeiv lr dxar `ideøîBà øæòéìà éaødpi` ©¦¡¦¤¤¥
mind z` dze` dwyn epi` oke dheq oick dlra lr zxq`p

ok m` `l` ,mixx`ndíéðL ét ìò dì àp÷îipta dilr deeiv - §©¥¨©¦§©¦
j` .mdipta dilr deeivy ecirde mixyk micr ipyeciriy jixv oi`

`l` ,ipelt eze` mr dcgizdy mipyãçà ãò ét ìò ä÷Lîes` - ©§¤©¦¥¤¨
enr dcgizdy cg` cr cird m`Bîöò ét ìò Bàlrady e` - ©¦©§

dxeq`y ,dheq `id ixd - enr dcgizdy d`xy xne` envr
.mixx`nd mind z` dze` miwyne dlralòLBäé éaøwleg ©¦§ª©

eøîBàz` dzewydle dlra lr xq`idl dheq zaygp dpi`y ¥
ok m` `l` - mixx`nd mindíéðL ét ìò dì àp÷îecirdy - §©¥¨©¦§©¦

,ipelt eze` mr cgizdl `ly mdipta dilr deivy mipyä÷Lîe©§¤
íéðL ét ìò.mdipta enr dcgizdy mipy ecirdy oke - ©¦§©¦

dxare dlra dl `piw ok m` `l` dheq zaygp dy`d oi` ,xen`k
dpynd dpc .eieeiv lrdì àp÷î ãöék,dilr deevny ieeivd edn - ¥©§©¥¨

m`éðBìt Léà íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîBàaygp df oi` , ¥¨¦§¥§©¦©§©§¦¦¦§¦
eieeiv lr dxary s`e ,iepiw,Bnò äøaãåmr dcgizd m` elit`e §¦§¨¦

ipelt eze`dúéáì úøzeî àéä ïééãò,dlra mr ynyl -úøzeîe £©¦¦¤¤§¥¨¤¤
äîeøúa ìBëàìixzqz l` dl xn` m` la` .odk zy` `id m` ¤¡¦§¨

e eieeiv lr dxar `ide ,ipelt mrBnò äñðëðipelt eze` mr -úéáì ¦§§¨¦§¥
øúqä,xezqn mewn -Bnò äúäLåmewn eze`aäàîeè éãkonf - ©¥¤§¨£¨¦§¥§¨

,d`xrd lydúéáì äøeñà,dlra mr ynyl -ìBëàì äøeñàå £¨§¥¨©£¨¤¡
äîeøúa`ly onf lk ,dzpify yi` zy` oick ,odk dlra m` ¦§¨

.dxedh `idy gkede dze` dwydíàådzewydl witqdy iptl §¦
úî,dvilg e` meai `la `ypidl dxeq`y ,mipa `la lrad ¥

úöìBçj` ,dlra ig`lúîaééúî àìåmrh x`azi `xnbae , ¤¤§Ÿ¦§©¤¤
.xacd
àøîâ,`xnbd zl`ey .÷éìñ øéæpî àpz éãkîmiiq `pzd ixd - ¦§¦©¨¦¨¦¨¦

,xifp zkqna weqrläèBñ àðz à÷c àðz éàîdpy xac dfi` - ©¨¨§¨¨¨¨
dper .dheq zkqn z` dl jinqd jkly dheql dnecy xifpa `pzd

,`xnbdéaøãk,iax ixac it lr -äëîñð änì øîBà éaø àéðúc ¦§©¦§©§¨©¦¥¨¨¦§§¨
dxezaäèBñ úLøôì øéæð úLøtick ,e jcnllìkL Cì øîBì ¨¨©¨¦§¨¨©¨©¨¤¨

dìe÷ì÷a äèBñ äàBøä,dleeipa -ïéiä ïî Bîöò øéfélr lawi - ¨¤¨§¦§¨©¦©§¦©©¦
,y`x zelw icil mc`d z` `iany oii ziizya xq`ie zexifp envr
mb jnq df mrhne .`ehgl dheql dnxb xy` `id y`xd zelwy

ok m` ,`xnbd zl`ey .xifp zkqnl dheq zkqn z` `pzdéðúéìå§¦§¥
zkqn dligzéðúéì øãäå äèBñzkqnøéæðzeiyxt xcq itk ¨©£©¦§¥¨¦

wp miyp xcqa zezkqnd xcq ,`xnbd dper .dxezdmeyn jk ra
yàðúc éãéiàzkqn z` dpyy xg`nàðúå úBaeúkwxt z` da ©§¥§¨¨§§¨¨

øécnä,mixcp ipipra wqeryàðzzkqn z` el jenqécéiàå ,íéøãð ©©¦¨¨§¨¦§©§¥
àðúczkqn z`íéøãð,àðzzkqn z` el jenqøéæðmeynéîãc §¨¨§¨¦¨¨¨¦§¨¥

íéøãðì.envr lr lawny xcp ici lr dlg zexifpy -éðz÷åz` ¦§¨¦§¨¨¥
zkqnäèBñ,xifp zkqnl jenqéaøãkdheq d`exd lky jcnll - ¨¦§©¦

.oiid on envr xifi dlewliwa
xn`y `pzd oeyln `xnbd zwiicnàp÷nä- xn` `le ,ezy`l ©§©¥

y ,mipy it lr ezy`l mc` `pwn xne` xfril` iaxïéà ãáòéc¦£©¥
àì äléçzëìzyxte ,ezy`l lra `pwiy ie`x oi` dligzkl - §©§¦¨Ÿ

y ,dl `piwe xeqi`d lr xary ote`a dxn`p dheqïãéc àpz øáñ÷̈¨©©¨¦¨
yúBàð÷ì øeñàlr dy`l lrad oia aixl mxeb iepiwdy oeik - ¨§©§

.da cyegy
÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîà,äèBña Lé÷ì Léø çút äåä ék ¨©©¦§¥©©¦§¨¦£¨¨©¥¨¦§¨

,dheq zyxta yexcl -àlà äMà íãàì Bì ïéâåeæî ïéà ,éëä øîà̈©¨¦¥§©§¦§¨¨¦¨¤¨
åéNòî éôì.ryxl dvexte wicvl drepv -øîàpL"çeðé àì ék §¦©£¨¤¤¡©¦Ÿ¨©

íé÷écöä ìøBb ìò òLøä èáLeglyi `l ornldzlera miwicvd ¥¤¨¤©©©©©¦¦
.eiyrn it lr ezaiaq z` mc`l mini`zny ixd "mdiciäaø øîà̈©©¨

ïâåeæì ïéL÷å ïðçBé éaø øîà äðç øa øady`l yi` -úòéø÷k ©©¨¨¨©©¦¨¨§¨¦§©§¨¦§¦©
óeñ íé,ziy`xa ixcq da epzyp xy`øîàpL"áéLBî íéäìà ©¤¤¡©¡Ÿ¦¦

äúéa íéãéçéeze` jeza zecigia eigy dy`e yi`d z` aiyen - §¦¦©§¨
e ,ziaúBøLBka íéøéñà àéöBîmixeq` eidy l`xyi z` `ivede - " ¦£¦¦©¨

,xw `le mg `l `edy oqip ycega ,zkll aehe xyky onfa ,mixvna
yix lr `xnbd dywn .seq mi zrixwl dy`e yi` beeif ywedy ixd

,yiwlíãB÷ íBé íéòaøà áø øîà äãeäé áø øîà àäå ,éðéà¥¦§¨¨©©§¨¨©©©§¨¦¤
ãìeä úøéöé,xkfdéðBìôì éðBìt úa úøîBàå úàöBé ìB÷ úa, §¦©©¨¨©¥§¤¤©§¦¦§¦

éðBìôì éðBìt úéa,éðBìôì éðBìt äãNrawp beeifd oi`y x`eane - ©¦§¦¦§¦¨¤§¦¦§¦
didi m`d mc`d zxivi zrya zrcl ozip `l ixdy ,mdiyrn itl

,`xnbd zvxzn .ryx e` wicvàéL÷ àì,àäiax xn`y dn - Ÿ©§¨¨
cleed zxivi mcew mei mirax`y ax mya dcedibeeifd rawp

edf ,minynïBLàø âeæae ,lfn itl `edyàäyix xn`y dn - §¦ª¦¨
edf ,dvextl ryxe drepvl wicv beeifd rawpy yiwléðL âeæa§¦ª¥¦

.mdiyrn itl `edy
,dpyna epipy'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaøiax ©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦§

,`xnbd zwiicn .'eke xne` ryediéâéìt àì ïàk ãòxfril` iax ©¨Ÿ§¦¥
,cg` cra icy e` micr ipy jixv m` ryedi iaxeéepé÷a àlà¤¨§¦

äøéúñe,iepiwd lr wx micr ipy `iadl jixv xfril` iax zrcly - §¦¨
,dxizqd lr mb micr ipy `iadl jixv ryedi iax zrcleìáà£¨

äàîeèacg` cr `ae ,dxizqd lre iepiwd lr mipy ecird m` - §§¨
dy micen mlek ,enr dcgizdyk ipelt eze`l dlrapy cirdeãò¥

ïîéäî ãçà`la z`vei `l` ,mixx`nd mina dze` miwcea oi`e - ¤¨§¥¨
.jka ewlgp `l ixdy ,lreale lral dxeq`e daezkénð ïðúeoke - §©©¦

,onwl dpyna yxetn¯ úàîèépL éúéàø éðà øîBà ãçà ãò¥¤¨¥£¦¨¦¦¤¦§¥
,enr dcgizdyk ipelt eze`l dlrapyäúBL äúéä àìmind z` Ÿ¨§¨¨

,`xnbd zl`ey .dzpif ok`y crl mipin`ny meyn ,mixx`nd
ãçà ãò ïîéäîc ïìðî àúééøBàcîon`py dxeza xewnd edn - ¦§©§¨§¨¨¦§¥¨¥¤¨

`ziixaa epipyy dn itl `xnbd dper .dzpify xnel cg` creðúc§¨
ïðaød`nhp `ide" dxzqpe dlra dl `piwy dy` iabl xn`pãòå ©¨¨§¥

"da ïéà,cigi oeyla 'cr' azkpy s`e -ãî áeúkä íéðLaøa- ¥¨¦§©¦©¨§©¥
,dlrapy e`xy micr ipy oi`y weqtd zpeekeléôà àlà Bðéà Bà¥¤¨£¦

ãçàa,ok xnel oi` ,dlrapy cg` cr elit` oi`y yxtp `ny - §¤¨
y¯ øîBì ãeîìz" dxeza xn`p ixdyLéàa ãçà ãò íe÷é àìlkl ©§©Ÿ¨¥¤¨§¦
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קצה

oifge` mipy` cenr a sc oey`x wxtdheq
àp÷îä.BzLàìFYW` z` `Pwe ,hwp `xwC `pWl(d xAcOA)i`n Wxtn 'nba oOwlE . ©§©¥§¦§¦§¨¦§¨¨©§¦¥¤¦§©¦§¨§©¨§¨¥©

Wi` mr ixzQY l` Dl xnF` ,Dl `Pwn cviM Wxtn oizipznaE ,iEPw oFWl§¦§©§¦¦§¨¥¥©§©¥¨¥¨©¦¨§¦¦¦

:ipFlR.íéðL ô"ò dì àp÷îmdiptA Dl xn`W micr ipW `iadl Kixv DzFwWdl `A m` §¦§©¥¨§©¦¦¨§©§¨¨¦§¨¦§¥¥¦¤¨©¨¦§¥¤

:dwWn Fpi`e DzxizqA eilr zxq`p Dpi` mipW iptA Dl `Pw `l m`e ,FOr ixzQY l ©̀¦¨§¦¦§¦Ÿ¦¥¨¦§¥§©¦¥¨¤¡¤¤¨¨¦§¦¨¨§¥©§¤

.Bîöò ô"ò Bà ãçà ãò ô"ò ä÷Lîeoi` ENt`e ©§¤¥¤¨©§©£¦¥

Fnvr `Ed F` cg` cr `N` ,dxYqPW micr¥¦¤¦§§¨¤¨¥¤¨©§

,Dl iz`PTW xg` dxYqPW dizi`x xnF`¥§¦¦¨¤¦§§¨©©¤¦¥¦¨

opitli oOwlE .dYWYW cr dxizqA zxq`p¤¡¤¤¦§¦¨©¤¦§¤§©¨©§¦¨

:wtQn eilr DYxqF` DzxizQW i`xTn'ø ¦§¨¥¤§¦¨¨©§¨¨¨¦¨¥

.øîBà òLBäé:Dzxizql s` micr 'a Kixv §ª©¥¨¦¥¦©¦§¦¨¨

.Bnò äøaãå:xzq mFwnA `NW[àéä] ïéãò §¦§¨¦¤Ÿ¦§¥¤£©¦¦
.dúéáì úøzî:DlrA mr WOWlúøzîe ª¤¤§¥¨§©¥¦©£¨ª¤¤

.äîeøúa:`id odM zW` m`.äàîè éãkicM ¦§¨¦¥¤Ÿ¥¦§¥ª§¨§¥

:d`xrd.dúéáì äøeñàoOwl opitlicM wtQn ©£¨¨£¨§¥¨¦¨¥¦§©§¦¨§©¨

(.gk sC)`Pwe ,dWxRA mixEn` d`nhpe dWlW ©§Ÿ¨§¦§§¨£¦©¨¨¨§¦¥

,d`nhp `ide dxYqpe ,d`nhp `ide FYW` z ¤̀¦§§¦¦§¨¨§¦§§¨§¦¦§¨¨

,lrAl dxEq`W cg` ,d`nhpe DWi` zgY©©¦¨§¦§¨¨¤¨¤£¨©©©

F` DlrA zEni m` lrFAl dxEq`W cg`e§¤¨¤£¨©¥¦¨©£¨

:dnExzl dxEq`W cg`e ,dPWxbi.úî íàåmcw §¨§¤¨§¤¨¤£¨¦§¨§¦¥Ÿ¤

:mail dwEwf `ide mipA Fl oi`e dwWdW.úöìBç ¤¦§¨§¥¨¦§¦§¨§¨¨¤¤
:Dl sili `xnBaE .znAizn `le wEXl `UPl¦¨¥©§Ÿ¦§©¤¤©§¨¨¨¦¨

'nb.÷éìñ à÷ øéæpî àpz éãkî,dpWOd xcq oM ¦§¥©¨¦¨¦¨¨¦¥¥¤©¦§¨

:xifp xg` dhFq.äèBñ àðúc àðz éàî`pY i`n ¨©©¨¦©¨¨§¨¨¨©¨¨

:DxzA dhFq `pzC dhFql incC zExifpA¦§¦§¨¥§¨§¨¨¨©§©

.dìe÷ì÷aDzF` oilEpOW DYWaaE DlEEpA §¦§¨§¦¨§¨§¨¤§©§¦¨

'ipzn ipYwcM(:f sC oOwl)dlrnl lag xWFw ¦§¨¨¥©§¦§©¨©¥¤¤§©§¨

:diCCn.ïéiä ïî Bîöò øéféicil `ian oiIdW ¦©¤¨©¦©§¦©©¦¤©©¦¥¦¦¥

:Dl mxB `Ede W`x zENwøãäå äèBñ éðúéìå ©Ÿ§¨©¨§¦§¥¨©£©
.øéæð:EdiizWxR zkinq `id KMW.øécnä àðúå ¨¦¤¨¦§¦©¨¨¨©§§¨¨©©¦

icI`e ,FYW` z` xiCOd zFAzkA `Ed wxR¤¤¦§ª©©¦¤¦§§©§¥

icI`e ,zEAzM xg` mixcp `pY mixcpA ixii`C§©§¥¦§¨¦¨¨§¨¦©©§ª§©§¥

zExifPd s`W ,DxzA xifp `pY mixcp `pzC§¨¨§¨¦¨¨¨¦©§©¤©©§¦

:DxzA dhFq `pY xcde ,xcp ici lr d`Ä¨©§¥¤¤©£©¨¨¨©§©

.àì älçzëìxnF` xfril` iAx ipY `lCn §©§¦¨Ÿ¦§Ÿ¨¥©¦¡¦¤¤¥

:mipW iR lr FYW`l mc` `Pwn.úBàp÷ì øeñà §©¥¨¨§¦§©¦§©¦¨§©
lEEp icil FYW` z`e xbY icil Fnvr `iaOW¤¥¦©§¦¥¨¨§¤¦§¦¥¦

:dxFdh `id 'it`e.çút [äåä] ék`A didWM ©£¦¦§¨¦£¨¨©§¤¨¨¨

:dhFq zWxtA WFxcl.åéNòî éôì äMà ïéâeæî ¦§§¨¨©¨§©§¦¦¨§¦©£¨
:rWxl dvExtE wiCvl drEpvèáL çeðé àì ék §¨§©¦§¨§¨¨¦Ÿ¨©¥¤

.íé÷écvä ìøBb ìò òLøäzlWnn bEcfi `l ¨¤©©©©©¦¦Ÿ¦§©¥¤§¤¤

:wiCv lxFbA rWx.ïéL÷å:mFwOd iptl.íâeæì ¤©§©©¦§¨¦¦§¥©¨§©§¨
:eiUrn itlC Kpd.óeñ íé úòéø÷kEPYWPW ¨©¦§¦©£¨¦§¦©©¤¦§©

:ziW`xA ixcq.äúéa íéãéçé áéLBîcigi mc` ¦§¥§¥¦¦§¦¦©§¨¨¨¨¦

:ziA mdn aXinE cgi mbEfn `Ede ,dcigi dX`e§¦¨§¦¨§§©§¨©©§©¥¥¤©¦

.úBøLBka íéøéñà àéöBîl`xUi z` `ivFd ¦£¦¦©¨¦¤¦§¨¥

WiTn ,dpiv `le dOg `l ,xWM WcgA mixvOn¦¦§©¦§Ÿ¤¨¥Ÿ©¨§Ÿ¦¨©¦

:mixvn z`ivil micigi bEEf.éðéàitl bEEf ied in ¦§¦¦¦¦©¦§©¦¥¦¦£¥¦§¦

rcFp oi`W mzxivi mcTn `de ,zEkfE rWx¤©§§¨¦Ÿ¤§¦¨¨¤¥©

dCp zkQnA xn`cM minW z`xIn uEg minW iciA lMd ,eiptl iElB lMd xn`Y m`e ,FbEf z` oifixkn FzEkfE FrWx(:fh sC)mFwOd iptl D`ianE dRh lhFp oFixdd lr dPnnd K`ln ¦§§©§¦¦¤§¦Ÿ©©Ÿ¨§¨¨©Ÿ¦¥¨©¦¦¦§©¨©¦¦§¨©§©¤¤¦¨©©§¨©§ª¤©©¥¨¥¦¨§¦¨¦§¥©¨

:minW iciA df oi`C ,Dil xn`w `l rWxe wiCv la` .ipr F` xiWr ,WRh F` mkg ,WNg F` xFAB ,dilr `dY dn Ff dRh ,eiptl xnF`e.ïBLàø âeæ:lGOd itl.éðL âeæ,eiUrn itl §¥§¨¨¦¨©§¥¨¤¨¦©¨¨¨¦¥¨¦¨¦£¨©¦§¨¨Ÿ¨¨©¥§¥¤¦¥¨©¦¦§¦©©¨¥¦§¦©£¨

:FbEf zA Dpi`W itl obEfl dWwe.äøéúñe éep÷a àlà éâéìt àì ïàk ãò:rWFdi 'xl dxizqaE `"xl iEPwA `N` micr ipW opiraC EdiiYbElRn EprnW `l o`M cr xnFlM.äàîèa ìáà §¨¤§©§¨§¦¤¥¨©©¨Ÿ§¦¦¤¨§¦§¦¨§©©¨Ÿ¨©§¦§§©§§¨¦¨§¥¥¦¤¨§¦§¦§¦¨§§ª©£¨§ª§¨
:dnExzle lrFAle lrAl dxEq`e dAzM `lA d`vFi `N` dzFW Dpi`e on`p DzxizqA dlwlTW cg` cr Wie dxizqE iEPwA micr Wi m`.úàîèpL:dxizq DzF`Aãò ïîéäîc ïìðî ¦¥¥¦§¦§¦¨§¥¥¤¨¤¦§§¨¦§¦¨¨¤¡¨§¥¨¨¤¨§¨§Ÿ§ª¨©£¨©©©§©¥§¦§¨¤¦§¥§¨§¦¨§¨¨¦§¥¨¥

.ãçàdxizq lW d`nhA:iEPw xg`.øaãî áeúkä íéðLa da ïéà ãòåmicre ,rxf zakW DzF` Wi` akWe ,irYWnw d`nhA `xwE ,'` cr `N` Ff d`nhA oi` mipW micr xn`we ¤¨§ª§¨¤§¦¨©©¦§¥¥¨¦§©¦©¨§©¥§¨¨©¥¦§©¦¥§ª§¨¤¨¥§¨§ª§¨¨¦§¨¦§¨©¦¨¦§©¤©§¥¦

onidnC YrnW iOp `xwC `WixnE ,dcifnM DpEcl aEzMd `A dilr xingdl ,dURzp `l `ide aizkCn onidnC opirnW `liOnE ,dqp`p `l dURzp `l `ide ,'` `N` DA oi` mipW§©¦¥¨¤¨§¦Ÿ¦§¨¨Ÿ¤¤§¨¦¥¨©§¦¨¦§¥¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨§©§¦¨¤¨¨©¨§¨¦§¦¨¥¥¨¦§¨©¥¨©§§¦§¥¨

oOwlE .df `N` xacA cirn oi`e ,DzF` Wi` akWe lrn Fa dlrnE xn`wC(.b sC)xaMW oOwl Dil opiWxce 'Fbe d`pw gEx eilr xare DixzA aizkC ,aizM iEPw xzA `xw i`dC Wxtn §¨¨©¨£¨¨©§¨©¦¨§¥¥¦§¨¨¤¨¤§©¨©§¨¥§©§¨¨©¦§¦¦§¦©§¥§¨©¨¨©¦§¨§§©§¦¨¥§©¨¤§¨

:xar.ãçà àlà Bðéà Bà:oFvxe qp` xzA xCdnCn z`nhpC `hiWR `nl` ,dURzp `l `ide `xw xn`wC `xQYn i`nA `N` KixR oOwlE .DA oi` cg` cr ENt`C `xw xn`wCì"ú ¨©¥¤¨¤¨§¨¨©§¨©£¦¥¤¨¥¨§©¨¨¦¤¨§©¦©§¨§¨¨©§¨§¦Ÿ¦§¨¨©§¨§¦¨§¦§¥¦¦§©©¨©Ÿ¤§¨

.'Bâå 'à ãò íe÷é àì:lif`e WxtncM md mipW dxFYA xEn`d cr lkC opirnW `xw i`dn Ÿ¨¥§¥©§¨©§¦¨§¨¥¨¨©¨§©¦¥§¦§¨¥§¨¦
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.àð÷îäxifp zkqn yixa `de dniz .mixcpl `incc xifp inp `pz mixcp `pzc icii`

(.a sc)miyp xcqa draw `lc l"ie iaxck dheq ab` `l` dil `pz `lc xn`

[c xn`w] `l i`n` dnize .x"n mixcp xza draw mixcpl `incc meyne dheq ab` `l`

lra zxtdae miyp ixcpa ixiinc `aeh zeipyn `pz [xifpc] c"ta `dc mixcp ab` draw

dheq meyn xninl dil `ticrc xnel yie

zereay zkqn yixae eknqp inp zeiyxtc(:a sc)

:b"dka inp wiic

àð÷îäipzc `kid lk ike z"`e .oi` caric

`de `ed caric oeyl ozligza `"d

oixaer el` seqa ipzw(.hn sc migqt)jledd

xkeyd wxt dxf dcearae egqt z` hegylsc)

(.hqwiqnc ezepga miakek caer gipnd

oileg zhigyc `ziinw `zzrnya(.b sc)ixiinc

oileg zhigyc 'a wxtae dligzkl(.fl sc)hgeyd

dviac `nw wxtae zpkeqnd z`(:e sc)hgeyd

xnel yie zexenb mivia da `vne zlebpxzd z`

oebk ikd wiic `pyila ilzinl `ki`c `kid lkc

oileg zhigyc a"t yixae `kd(.fk sc)inp mzde

`nw 'ta(:eh sc)`nw 'tae ci lbna hgeyd

dviac(:f sc)'tae xwca xetgi sere dig hgeyd

ziag(.fnw sc zay)ina e` dxrn ina ugexd

ze`pwl xeq`c `kdn wiic ikid dnize `ixah

uxznck [jlnil] `ay `pwnd uxzn `l i`n`

dviac w"ta(:f sc)xninl ol zi` jgxk lre

:i"yxtck wiic `xizi dpynn `kdc

àäel`e 'ta dniz .ipy befa `d oey`x befa

oiglbn(:gi sc w"en)xzen l`eny xn`c

jixtw xg` epncwi `ny cren ly elega qx`l

i`n` cled zxivi mcew mei mirax` `kdn dil

:ipy befa l`enyc dizln mzd iwen `l

íãå÷zxivi mcew iaxl d`xp .cled zxivi

oiicr daiwpd dclep `l m` oia xkfd

:dclep m` oia

ìáàdaxc` dniz .onidn cg` cr d`neha

opira d`neha la` `kti` xninl `ki`

e`l i`e mler xeqi` dzxqe`c meyne ixz ia

nikd xninl dil `hiyt `kidn iziinc 'ipzn

lr s` dxizqe iepiwn d`neh dil `ticrc l"ie

:xacl milbxc meyn mler xeqi` dzxqe`c ab
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àp÷nä©§©¥

íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaø BzLàì§¦§©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦
òLBäé éaø ,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò ä÷Lîe©§¤©¦¥¤¨©¦©§©¦§ª©
.íéðL ét ìò ä÷Lîe íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà¥§©¥¨©¦§©¦©§¤©¦§©¦
íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîBà ,dì àp÷î ãöék¥©§©¥¨¥¨¦§¥§©¦©§©§¦¦
dúéáì úøzeî àéä ïééãò ,Bnò äøaãå éðBìt Léà¦§¦§¦§¨¦£©¦¦¤¤§¥¨
øúqä úéáì Bnò äñðëð .äîeøúa ìBëàì úøzeîe¤¤¤¡¦§¨¦§§¨¦§¥©¥¤
äøeñàå dúéáì äøeñà ,äàîeè éãk Bnò äúäLå§¨£¨¦§¥§¨£¨§¥¨©£¨
:úîaééúî àìå úöìBç úî íàå ,äîeøúa ìBëàì¤¡¦§¨§¦¥¤¤§Ÿ¦§©¤¤

àøîâàðz à÷c àðz éàî ÷éìñ øéæpî àpz éãkî §¨¨¦§¦©¨¦¨¦¨¦©¨¨§¨¨¨
úLøt äëîñð änì øîBà éaø àéðúc éaøãk ,äèBñ¨¦§©¦§©§¨©¦¥¨¨¦§§¨¨¨©
äèBñ äàBøä ìkL Cì øîBì äèBñ úLøôì øéæð̈¦§¨¨©¨©¨¤¨¨¤¨
éðúéì øãäå äèBñ éðúéìå .ïéiä ïî Bîöò øéfé dìe÷ì÷a§¦§¨©¦©§¦©©¦§¦§¥¨©£©¦§¥
,íéøãð àðz øécnä àðúå úBaeúk àðúc éãéià ,øéæð̈¦©§¥§¨¨§§¨¨©©¦¨¨§¨¦
éðz÷å íéøãðì éîãc øéæð àðz íéøãð àðúc écéiàå§©§¥§¨¨§¨¦¨¨¨¦§¨¥¦§¨¦§¨¨¥
øáñ÷ ,àì äléçzëì ïéà ãáòéc àp÷nä .éaøãk äèBñ¨¦§©¦©§©¥¦£©¥§©§¦¨Ÿ¨¨©
áø øa ìàeîL éaø øîà .úBàð÷ì øeñà ïãéc àpz©¨¦¨¨§©§¨©©¦§¥©©
ïéà ,éëä øîà äèBña Lé÷ì Léø çút äåä ék ÷çöé¦§¨¦£¨¨©¥¨¦§¨¨©¨¦¥
ék øîàpL åéNòî éôì àlà äMà íãàì Bì ïéâåeæî§©§¦§¨¨¦¨¤¨§¦©£¨¤¤¡©¦
äaø øîà .íé÷écöä ìøBb ìò òLøä èáL çeðé àìŸ¨©¥¤¨¤©©©©©¦¦¨©©¨
úòéø÷k ïâåeæì ïéL÷å ïðçBé éaø øîà äðç øa øa©©¨¨¨©©¦¨¨§¨¦§©§¨¦§¦©
àéöBî äúéa íéãéçé áéLBî íéäìà øîàpL óeñ íé©¤¤¡©¡Ÿ¦¦§¦¦©§¨¦
øîà äãeäé áø øîà àäå ,éðéà .úBøLBka íéøéñà£¦¦©¨¥¦§¨¨©©§¨¨©
úàöBé ìB÷ úa ãìeä úøéöé íãB÷ íBé íéòaøà áø©©§¨¦¤§¦©©¨¨©¥

âeæa àä ,àéL÷ àì .éðBìôì éðBìt äãN éðBìôì éðBìt úéa éðBìôì éðBìt úa úøîBàå§¤¤©§¦¦§¦©¦§¦¦§¦¨¤§¦¦§¦Ÿ©§¨¨§¦ª
éâéìt àì ïàk ãò :'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaø :éðL âeæa àä ïBLàø¦¨§¦ª¥¦©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦§©¨Ÿ§¦¥

çà ãò äàîeèa ìáà äøéúñe éepé÷a àlàéúéàø éðà øîBà ãçà ãò énð ïðúe ïîéäî ã ¤¨§¦§¦¨£¨§§¨¥¤¨§¥¨§©©¦¥¤¨¥£¦¨¦¦
"da ïéà ãòå" ïðaø eðúc ,ãçà ãò ïîéäîc ïìðî àúééøBàcî .äúBL äúéä àì úàîèépL¤¦§¥Ÿ¨§¨¨¦§©§¨§¨¨¦§¥¨¥¤¨§¨©¨¨§¥¥¨
.Léàa ãçà ãò íe÷é àì øîBì ãeîìz ,ãçàa eléôà àlà Bðéà Bà øaãî áeúkä íéðLa¦§©¦©¨§©¥¥¤¨£¦§¤¨©§©Ÿ¨¥¤¨§¦
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבחסד(

א ַקֵנּ ַהּמְ



קצו

oifge` mipya cenr a sc oey`x wxtdheq
.ãò øîàpL òîLnîaYknl Kixhvi`Cn `N` ,xn`w cg`C rcFi ipi` micr xn`p `le ¦©§©¤¤¡©¥§Ÿ¤¡©¥¦¥¦¥©§¤¨¨¨©¤¨¦§¦§§¦§¦§¨

:mipW zEcr mzqE zEcr oFWl `N` Fpi`C ,rnWn mipW crC DPn rnW cg`àðîçø øîàå ¤¨§©¦¨§¥§©¦©§©§¥¤¨§¥§¨¥§©¦§¨©©§¨¨
.da úéì éøz:DA oi` cre Wixcin ikid DizNnC `pwqn iWExtl i`w lirlàîòè àlà §¥¥¨§¥¨¥§¥¥©§¨¨§¦§¥¥¦¦§¦§¥¥¨¤¨©§¨

.'åkoi` cre i`dC Kl gkEn `EddC ,cg` cr mEwi `l aizkC `nrh xnFlM ,`id `iWEw§¨¦§©©§¨¦§¦Ÿ¨¥¤¨§©¨¨§©§¥¥

cr `pin` ded ikd e`l `d ,xn`w ixzA DÄ¦§¥¨¨©¨¨¨¥£¨£¦¨¥

ENt` opixn`we `Ed cg dhFqA `kd aizkC¦§¦¨¨§¨©§¨©§¦¨£¦

:DA oi` cg`éøèöéà.CiiENbl cg` cr mEwi `l ¤¨¥¨¦§§¦Ÿ¨¥¤¨§¦¥

e`l i`C ,onidn cgC opirnW`lE i`dC Dilr£¥§©§©§§¦¨§©§¥¨§¦¨

dhFqaE `Ed cg` cr mzq lM `pin` ded ikd̈¥£¨£¦¨¨§¨¥¤¨§¨

oMW lke '` crA 'it`e `xqYnC `pin` ded `lŸ£¨£¦¨§¦§§¨©£¦§¥§¨¤¥

`wC DA oi` cre Dil opiWxC ded ikde ,cr `lA§Ÿ¥§¨¥£¨©§¦¨¥§¥¥¨§¨

DA on`p oi` cg` cre xn`w ikd `pngx xn`̈©©§¨¨¨¥¨¨©§¥¤¨¥¤¡¨¨

:mipW `N`.da ïîàð ïéà ïðéëøôe:dinzAàlà ¤¨§©¦©§¦¨¥¤¡¨¨¦§¦¨¤¨
.éòa éàîi`O` ,dinzA ixY `Mi`C cr `xw ©¨¥§¨©§¦¨§¥¦§¦¨©©

:'eM DiPn `xw wFYWl i`dl `xw `z`øác øác ¨¨§¨§©¦§§¨¦¥¨¨¨¨
.ïBînîxaC zexr DA `vn iM zt`FpA aizM ¦¨§¦§¤¤¦¨¨¨¤§©¨¨

(ck mixaC)micr ipW t"r zFpFnn ipicA aizkE §¨¦§¦§¦¥¨§¥¥¦

xaC mEwi(hi mW):éøèöéà.CiiENbl mEwi `l ¨¨¨¨¦§§¦Ÿ¨§¦¥

`l i`C ,xAcn aEzMd mipWaC cr i`dC Dilr£¥§©¥§¦§©¦©¨§©¥§¦Ÿ

on`p oi`e rnWn cg cr `pin` ded Dilr iNB©¦£¥£¨£¦¨¥©©§©§¥¤¡¨

dOl Kl `iWwcE .opirEnW`l `xw `z`w ,DÄ¨¨¨§¨§©§¦¨§©§¨¨¨¨

iEPw xg`W dhFq `pin` KYrC `wlq ,`xw il¦§¨©§¨©§¨£¦¨¨¤©©¦

DzF`A d`nhPW cirde cg` cr `A dxizqE§¦¨¨¥¤¨§¥¦¤¦§§¨§¨

milbx ixdW o`M Fpin`dl iE`xe ip`W dxizq§¦¨¨¥§¨§©£¦¨¤£¥©§©¦

:xaCl.zøîà úéöî éîe`pngx iNB `l i`C ©¨¨¦¨¦¨©§¨§¦Ÿ©¦©§¨¨

cr i`dC `pin` [dedC] `p`C md mipW cr lkC§¨¥§©¦¥©£¨©£¨£¦¨§©¥

aEzMd `A k"` xn`w DA on`p oi` DA oi ¥̀¨¥¤¡¨¨¨¨©¨©¨

:dilr lwdläNtúð àì àéäå áéúëcî àäå §¨¥¨¤¨§¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨
.ììkî`ide xn`w ikide ,d`nhpC Kl `hiWtC ¦§¨¦§¦¨¨§¦§§¨§¥¦¨¨©§¦

`xwC `WixC idp ,DA oi` crE` dURzp `lŸ¦§¨¨©§¥¥¨§¦§¥¨¦§¨

DzF` Wi` akWe ,micr mipW i"r xninl `Mi ¦̀¨§¥©§©¦¥¦§¨©¦¨

`l `ide `N` ,DA on`p oi` cg` cre micrA§¥¦§¥¤¨¥¤¡¨¨¤¨§¦Ÿ

Yxn` `d ,DA on`p oi`` i`w ikid dURzp¦§¨¨¥¦¨¥©¥¤¡¨¨¨¨©§§

:zlrapA Dl iwfgn `lC.da`dC i`w d`nhA §Ÿ©§§¥¨§¦§¤¤¨§ª§¨¨¥§¨

opiWxce ,DA oi` cre d`nhp `ide ,wilq DPn¦¨¨¦§¦¦§§¨§¥¥¨§©§¦¨

:cg `N` ixY DA oi`.da`le on`p cg` cr ¥¨§¥¤¨©¨¥¤¨¤¡¨§Ÿ

:iEPwA.àôéãò äøéúñ:DA ixEng`lïkL §¦§¦¨£¦¨§©§¥¨¤¥
.dzøñBà:wtQn lrFAd lre lrAd lr.äàîèk ©§¨©©©©§©©¥¦¨¥§ª§¨

lrW aEzMd Ll ciBn oOwl opiWxccM zi`Ce©¨¦¦§©§¦¨§©¨©¦§©¨¤©

oiwcFA miOdW mWM wxtA ,dxEq` wtQdsC) ©¨¥£¨§¤¤§¥¤©©¦§¦©

(.gk:.dì íøb øwò ïkLDzxizq iEPTd i"ry ¤¥¦¨¨©¨©¦§¦¨¨

:DYxqF`.'éðúîmipWA iEPwC `"xl ipYwC ©§¨§¨¨¥§§¦¦§©¦

:Fnvr iR lr dxizqE.àðz éàä ék àìcipYwC §¦¨©¦©§§Ÿ¦©¨¨§¨¨¥

:Fnvr iR lr iEPwe mipWA dxizq `"xléøáãì §§¦¨¦§©¦§¦©¦©§§¦§¥
.óBñ øæòéìà 'ø éøáãì ïéà äãeäé 'øá é"øoOwlE §¨¥§¦§¥¡¦¤¤§©¨

:Dl Wxtn.eäéð éàî:xn`wC sFq xaCl oi` §¨¥¨©¦¥©¨¨§¨¨©

.éàp÷ øîàåDl iz`Pw xnF` dilr qrFMWM §¨©©©§¤¥¨¤¨¥¦¥¦¨

lM dxizq FOr dxYqPW micr `ianE ipFlRn¦§¦¥¦¥¦¤¦§§¨¦§¦¨¨

:FA dxdfp `l Dl `Pw `lC oeikC ,`EdWàä ¤§¥¨§Ÿ¦¥¨Ÿ¦§£¨¨
.óBñ Lé eðúðLîì:dinzA xfril` iAx ixacl §¦§¨¥¥§¦§¥©¦¡¦¤¤¦§¦¨

.øzzñà àìc ïéðîæ àäådizi`x xnF`e §¨¦§¦§Ÿ¦§©©§¥§¦¦¨

:dxYqPW.eðéúðLîì àéòaéî àìå:dinzAàkéà ¤¦§§¨§Ÿ¦¨§¨§¦§¨¥¦§¦¨¦¨
.øwòMW:qrM i"r `NW micrA ligzd xaàëä ¦¨¤§¨¦§¦§¥¦¤Ÿ©©¨¨

.øwò àkéì`Ede iz`Pw xnFl lwp qFrkIWkle ¥¨¦¨§¦§¤¦§¨¥©¦¥¦§

:dAxd zFxizq Dl `vni.Léðéà àîéì àìENt` ¦§¨¨§¦©§¥Ÿ¥¨¦¦£¦

:Dpial FpiA.àøzzñîe:eilr zxq`pe zxYqpe ¥§¥¨¦§©§¨§¦§¤¤§¤¡¤¤¨¨
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,`xnbd zxne` .lrad ipta e` cg` cràpz éàä ék àìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ¦©©¨

.oldlc `ziixad ly `pzk zxaeq dpi` -éaøa éñBé éaø àéðúc§©§¨©¦¦§©¦
ét ìò àp÷î ,BzLàì àp÷nä ,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé§¨¥¦©¦¡¦¤¤©§©¥§¦§§©¥©¦

íéðL ét ìò dì ä÷Lîe ,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãòjtidl dfe - ¥¤¨©¦©§©§¤¨©¦§©¦
,`ziixad jynd .xfril` iax mya epzpyna x`eany dnneáéLä¥¦

äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì íéîëçcr it lr mb iepiw aygp m` , £¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨
envr it lre cg`óBñ øácì ïéà.ezy`l `piwy xn`i lra lky - ¥©¨¨

,`xnbd zl`eyäãeäé éaøa éñBé éaøc àîòè éàîiax zrca ©©£¨§©¦¦§©¦§¨
,daiyne .micr ipy jixv dxizqle cg` cr witqn iepwly ,xfril`

àø÷ øîà'damihrnne ,'dacg` cr on`p d`neh lr -àìå ¨©§¨¨¨§Ÿ
äøéúña,`xnbd zl`ey .àîéàåmb yexciy -éepé÷a àìå 'da'- ¦§¦¨§¥¨¨§Ÿ§¦

wa recne,`xnbd daiyn .cg` cr liren iepiL÷zéà éepé÷¦¦§©
áéúëc äàîeèì"äàîèð àåäå BzLà úà àð÷åiably myke - " §§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨

zl`ey .cg` cr liren iepiw iabl mb ,cg` cr liren d`neh
,`xnbdáéúëc äàîeèì L÷zéà énð äøéúñ"àéäå äøzñðå §¦¨©¦¦§©§§¨¦§¦§¦§§¨§¦
äàîèð,daiyne ."àeä äàîeè éãk äøéúñ øeòéL änëì àeää ¦§¨¨©§©¨¦§¦¨§¥§¨

¯ àúàcea `eal dlekiy onf `ed dxizq onfy micnel df ywidn §¨¨
.d`neh icil

,`ziixaa epipyïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç eáéLä¥¦£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥
óBñ øácì.,`xnbd zl`eyeäéð éàîxacl oi` eixacl recn - ©¨¨©¦

daiyne .seqéàp÷ øîàå éð÷ àìc ïéðîæc`l lrady minrt - §¦§¦§Ÿ¨¥§¨©©©
.on`p didie dl `piwy xn`i dilr qrkiy jezne ,ezy`l `piw

,`xnbd dywnóBñ øácì Lé eðéúðLîì àäixacn rnyn - ¨§¦§¨¥¥©¨¨
xfril` iax zrca epzpyn zhiyly ,iqei iax lr eywdy minkg
ixde .seq xacl oi`y dywed `l ,iepiwd lr `le dxizqd lr on`py

øzzñéà øîàå øzzñéà àìc ïéðîædy`d dxzqp `ly minrt - ¦§¦§Ÿ¦§©©§¨©¦§©©
lr mb ok m`e ,on`p didie dxzqpy xn`i lrad dilr qrkiy jezne

,`xnbd zvxzn .seq xacl oi`y aiydl minkgl did ef dhiyøîà̈©
çBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áøïð' ,óà'éaøa éñBé éaø éøáãì ©¦§¨©¥¨©©¦¨¨©§¦§¥©¦¦§©¦

óBñ øácì ïéà äãeäéiax zhiyl mb `id minkg zaeyz ok`e , §¨¥©¨¨
oeyldn ,`xnbd zl`ey .dpyna xfril`éaøa éñBé éaø éøáãì óà©§¦§¥©¦¦§©¦

,äãeäérnynyeðéúðLîì àéòaéî àìåxfril` iax zhiy lr - §¨§Ÿ¦©§¨§¦§¨¥
,aiydl yi iqei iax zhiyl s`y eycige ,aiydl yiy heyt dpyna

ixdeäaøcày ,jtidl xazqn -øwéò àkéà eðéúðLîì`piwy - ©§©¨§¦§¨¥¦¨¦¨
la` ,el oin`dl xazqn jkle ,micr ipta dlíúäiax zhiyl - ¨¨

iqeiøwéò àkéìeixacle ,micr ipta dl `pwl jixv oi` ezrcly - ¥¨¦¨
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קצח

ביאורים למסכת סוטה דף ג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי י"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dheq(iyily meil)

,`xnbd zxne`éøáñ÷ àîìàiia`e yiwl yixøeñàclral ©§¨¨¨§¥§¨
úBàð÷ìzl`ey .qrke d`pw mxeb iepiwy exn` ixdy - ezy`l §©§
,`xnbdøîàc ïàîeyøzeîlralúBàð÷ìxnel jixve - ©§¨©¨§©§

ok m` ,qrke d`pw icil `ian epi` iepiw eixaclyì eäîéepé÷ ïBL. ©§¦
,`xnbd daiynì àlà éepé÷ ïéà ÷çöé øa ïîçð áø øîàïBL ¨©©©§¨©¦§¨¥¦¤¨§

äàøúä,ipelt mr ixzqz l` dl xne`e ezy`a dxzny -àeä ïëå ©§¨¨§¥
øîBàxn`py ,d`xzd oeyln iepiw epivn -"Böøàì 'ä àð÷éå ¥©§©¥§©§

enr lr lengie¯ ".ux`d z` ezigyi `ly miabga dxzdy
àéðz,øîBà øéàî éaø äéämc`LBãwäå øúqa äøéáò øáBò ©§¨¨¨©¦¥¦¥¨¨¥£¥¨©¥¤§©¨

åéìò æéøëî àeä Ceøaxacd mqxtzneéeìâadvext dy` oebke , ¨©§¦¨¨§¨
dlra ala `ed jexa yecwd ozepe ,xzqa dlra zgz dpfny

.ielba xacd mqxtzn jk ici lre ,dl ze`pwløîàpL"åéìò øáòå ¤¤¡©§¨©¨¨
äàð÷ çeø,"ezy` z` `pweäøéáò ïéàåoeyld yxtzn oi` - ©¦§¨§¥£¥¨

'xare'ì àlàäæøëä ïBLdiyrn lr fixkdl mivex minyny - ¤¨§©§¨¨
oeyl `ed 'xare'y epivne .dl ze`pwl lrad ala mipzep okle

,dfxkdøîàpL"äðçîa ìB÷ eøéáòéå äLî åöéå"¯ici lr epiide ¤¤¡©©§©Ÿ¤©©£¦©©£¤
.lew zfxkdïk íà àlà äøéáò øáBò íãà ïéà øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©¥¨¨¥£¥¨¤¨¦¥

úeèL çeø Ba ñðëð,øîàpL"BzLà äèNú ék Léà Léàjkne ," ¦§©©§¤¤¡©¦¦¦¦§¤¦§
yáéúk äèNzwx ezy`l mc`d `pwny miyxec ,dhqz `le ¦§¤§¦

xeq`y xaeqy ezhiyl yiwl yixe ,zehy gex ea dqpkpy meyn
.ze`pwl

äøBz äðéîàä äî éðtî ìàòîLé éaø éác àðzläèBña ãçà ãò ¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥¨¤¡¦¨¨¥¤¨§¨
,enr dxzqpe dlra dl `piwy ipelt eze` mr dlrapy xne`y -

meyn .dxezd lka enk micr ipy dkixvd `leøácì íéìâøLyi - ¤©§©¦©¨¨
,dlrap xne`y crl oin`dl qiqa epléøäLmicirn micr ipy ¤£¥

ydì àpé÷äøzñðåz`f calne ,àéäL dãéòî ãçà ãòåäàîè. ¦¥¨§¦§§¨§¥¤¨§¦¨¤¦§¥¨
,`xnbd dywnéiaàì àtt áø déì øîàcg` cr oi`y `pzl oiipn ¨©¥©¨¨§©©¥

,lrad dl `piw ok m` `l` dlrapy xnel on`päáéúk ék àäå§¨¦§¦¨
äáéúëc àeä äàîeèå äøéúñ øúa éepé÷dxeza weqtd ixd - ¦¨©§¦¨§§¨¦§¦¨

`ide' weqtd ixg` aezk ,'d`pw gex eilr xare' - iepiw lr xacny
on`py rnyne ,on`p cg` cry micnel epnny 'da oi` cre dxzqp

,`xnbd zvxzn .dligz lrad `piw `l m` mb cg` crddéì øîà̈©¥
'øáòå'øáò øáëeoeyla yxtzn 'd`pw gex eilr xare' weqtd - §¨©§¨¨©

,`xnbd zl`ey .d`pw gex eilr xar xaky ,xaräzòî àlà¤¨¥©¨
d z` m`d ,xar xaky oeyln `ed 'xare'y" weqtìk íëì øáòå§¨©¨¤¨

énð éëä "õeìçdyn ixde ,exar xaky xg`l mdilr deeivy yxtp ¨¨¦©¦
zyxtzn mewn lkay `xnbd daiyn .exary iptl mze` deeiv

,oiprd itl 'xare' dlind¯ íúäoae`x ipae cb ipa iabláéúëcî ¨¨¦¦§¦
jynda"eáLz øçàå 'ä éðôì õøàä äLaëðå`ed 'eaeyz'e - " §¦§§¨¨¨¤¦§¥§©©¨ª

,`adl oeylòîLîoeyl `ed 'xare' lirl azkpy dn mbyàaäìc. ©§©¦§©¨
àëä àlàdheq iabl -éáéúëãk Czòc à÷ìñ éà'yøáòå'`ed ¤¨¨¨¦¨§¨©§¨§¦§¦¥§¨©

weqtd yxtzne ,`adl oeylnäøéúñe äàîeè øúadxq`p xaky ¨©§¨§¦¨
dyw ok m` ,eilrél änì éepé÷dxq`p xak ixd ,ze`pwl el dnl - ¦¨¨¦

oeyla yxtzn weqtdy gken `l` .cg` crl epin`dy ici lr eilr
xaky ote`a `l` dzpify xnel on`p cg` cr oi`y ,xnelk ,xar

.lrad dl `piw
ìàòîLé éaø éác àðz,ïk íà àlà BzLàì àp÷î íãà ïéà ¨¨§¥©¦¦§¨¥¥¨¨§©¥§¦§¤¨¦¥

Ba äñðëðmexnnçeø,ze`pwløîàpL"äàð÷ çeø åéìò øáòå ¦§§¨©¤¤¡©§¨©¨¨©¦§¨
BzLà úà àð÷å,`xnbd zx`an ."çeø éàîz` d`ian gex dfi` - §¦¥¤¦§©©

.iepiw icil mc`däàîeè çeø éøîà ïðaødvexd ohyd ici lr - ©¨¨¨§¦©§¨
.daixn icil e`aie ezy`l `pwiy ,e`ihgdlçeø øîà éMà áø©©¦¨©©

äøäè,`xnbd zxne` .`pwn okle zevixtd z` `peyy - ¨¢¨
äøäè çeø øîàc ïàîk àøazñîe,iy` ax ixack xazqn - ¦§©§¨§©§¨©©¨¢¨

.dxdh gex ea dqpkpy l`rnyi iax iac `pz ixac z` yxity
meynàéðúc" xn`py dn ,`ziixaa epipy -BzLà úà àð÷å"oi` §©§¨§¦¥¤¦§

`l` ,da cyeg m` ezy`l `pwl lrad lr daegy dxezd zpeek

úeLø,dl `pwl el xzen -ìàòîLé éaø éøác.àáé÷ò éaøwleg §¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨
eøîBà,äáBç.da cyeg m` ezy`l `pwl lrad lr`xnbd zx`an ¥¨

,`ziixadn di`xd z`àîìLa zøîà éàmeyn `pwn mc`y ¦¨§©§¦§¨¨
ea zqpkpyäøäè çeø,øétLe` ze`pwl aiig m`d ewlgpy oaen - ©¨¢¨©¦

,ecia zeyxzøîà éà àlàmeyn `pwn mc`yäàîeè çeø ¤¨¦¨§©§©§¨
xnel jiiy ike ,ea dqpkpyçeø Léðéàì éìeiòì äáBçå úeLø§§¨§©¥§¦¦©

déLôða äàîeèenvrl mc`d qipkiy daeg e` zeyx ly oeyl - §¨§©§¥
ici lr `pwny gken `l` .jkl mexbl xeq`y i`ce ixd ,d`neh gex

.dxdh gex ea qpkpy
àôeb.`ziixad ixac mvrl `xnbd zxfeg ,"BzLà úà àp÷å" ¨§¦¥¤¦§

úeLømr dxiar icil `eazy yyeg m` ezy`l ze`pwl xzen - §
ipeltìàòîLé éaø éøác ,.¯ äáBç øîBà àáé÷ò éaøålrad aiig ¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨¥¨

iax ewlgp xaca `veiky `xnbd zxne` .da cyeg m` dl ze`pwl
,ezny eiaexwn cg`l `nhiny odk iabl `aiwr iaxe l`rnyi

'ebe dlezad ezeg`le" weqta aezky,"ànhé dìdxezd zpeek oi` ¨¦©¨
`l` ,eiaexwl `nhidl eilr daegyúeLø`nhidl el xzen - §

,mdlìàòîLé éaø éøác.àáé÷ò éaøåe wlegäáBç øîBàdeevn - ¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨¥¨
weqta aezky ,iprpk car iabl ewlgp oke .mdl `nhidl eilr

"eãáòz íäa íìòì,mlerl mcaryl daegy dxezd zpeek oi` ," §Ÿ¨¨¤©£Ÿ
`l`úeLø,mlerl mcaryl xzen -ìàòîLé éaø éøác.éaø §¦§¥©¦¦§¨¥©¦

¯ äáBç øîBà àáé÷ò`le mlerl iprpk car caryl dyr zeevn £¦¨¥¨
.zewelgnd zyely z` `xnbd x`az oldle .exxgyl

,`xnbd dywnéiaàì àtt áø déì øîà,dì éøîàåmixne` yie - ¨©¥©¨¨§©©¥§¨§¦¨
ok dywdyàáøì àiLøLî áø,àîéìy xn`p m`d -ìàòîLé éaø ©§©§¦¨§¨¨¥¨©¦¦§¨¥

éâéìt éëä dlek äøBzä ìëa àáé÷ò éaøålk iabl miwleg - §©¦£¦¨§¨©¨¨¨¦§¦¥
,dxezay dyr zeevnäáBç øîà øîe úeLø øîà øîciaxly - §©¨©§©¨©¨

`idy dyr zeevn oi` eixacle ,mzeyrl ecia zeyxd l`rnyi
.daeg edf `aiwr iaxle ,daeg,`xnbd daiyndéì øîàiia`àëä ¨©¥¨¨

éâéìt éàø÷al`rnyi iax wleg el` miweqt dylya `wec - ¦§¨¥§¦¥
lka j` ,miweqtdn gken jky xaeqy iptn ,zeyx mdy xaeqe
z` `xnbd zx`ne .daeg mdy dcen dxezay dyr zeevn

" ,dpey`xd mzwelgnBzLà úà àð÷å"ìàòîLé éaø éøác úeLø, §¦¥¤¦§§¦§¥©¦¦§¨¥
äáBç øîBà àáé÷ò éaø,`xnbd zl`ey .éaøc àîòè éàî ©¦£¦¨¥¨©©£¨§©¦

ìàòîLéyxec o`k eli`e mniiwl aiig dxezay dyr zeevn lkay ¦§¨¥
,daiyne .zeyx `l` df oi`yàpz éàä ék dì øáñiax xaeq - ¨©¨¦©©¨

,oldly `pzk l`rnyiétìk øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§©¥
xg`n -äøBz äøîàL"éçà úà àðNú àìEááìa E"xeq`e ¤¨§¨¨Ÿ¦§¨¤¨¦¦§¨¤

,d`py icil `eal envrl mexblìBëémby xnel mileki epiid -ïBâk ¨§
Bæick dl ze`pwl xeq` didi ,xg` mr zcgizn ezy` z` d`exy -

.eze` `pyz `lyøîBì ãeîìz"úà àð÷å äàð÷ çeø åéìò øáòå ©§©§¨©¨¨©¦§¨§¦¥¤
BzLà'`pyz `l' lr xaer epi`e ze`pwl el xzen - ".xaeq jkle ¦§

dkxvedy `l` ,ze`pwl aiigy weqtdn cenll oi`y l`rnyi iax
la` ,'`pyz `l' lr dfa xaer epi`e ze`pwl xzeny aezkl dxezd
,`xnbd zl`ey .mniiwl daegy i`ce dxezay dyr zeevn x`ya

àáé÷ò éaøåcenll weqtd z` jixv ixd ,ze`pwl deevny el oiipn §©¦£¦¨
,daiyne .ze`pwl xzenyáéúk àðéøçà éepé÷dxezd dxfg - ¦©£¦¨§¦

dltky jkne ,"d`nhp `l `ide ezy` z` `pwe" ztqep mrt dazke
,`xnbd zl`ey .daeg `l` zeyx ef oi`y micnel ,dxezdéaøå§©¦

ìàòîLézelitkdn cenll oi` ,daiyne ,zelitkdn cnli dn ¦§¨¥
`l` ,`pwl eilr daegyázëéîì éòác éãéiàdkxvedy oeik - ©§¥§¨¥§¦§©

aezkl dxezdàéäå' 'äàîèð àåäå''äàîèð àìmby epcnll - §¦¦§¨¨§¦Ÿ¦§¨¨
,wtqn eilr dxeq` `l e` dlrap m` reci oi` m`énð áéúkdxfg - §¦©¦

aey dazke'd`pw gex eilr xar e`.'BzLà úà àð÷ådxezd jxce §¦¥¤¦§
ok letklìàòîLé éaø éác àðúãëì,ìk ìàòîLé éaø éác àðúc §¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨

úéðLéðå äøîàpL äLøt,aeyøác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨
¯ da LcçúpLxefgl dxezd jxcy iptn ,ef zelitkn miyxec `l ¤¦§©¥¨
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קצט

oifge` mipy` cenr b sc oey`x wxtdheq
.úBàp÷ì øeñàc éøáñ÷ àîìàc"nlE :xEq` `nl` `Ed d`pw zlhd oFWl ixn`C oeiM ©§¨¨¨§¥§¨§©¥¨§¨§¥¨£¨©¦§¨©§¨¨

:iEPw oFWl i`n zF`Pwl xYn.Böøàì 'ä àp÷éåcFr EzigWi `NW mfbe liqge wliA dxzd ª¨§©©§¦©§©¥§©§¦§¨§¤¤§¨¦§¨¨¤Ÿ©§¦

iWp` El`WIe FnM ,Fvx` lr Fvx`l .lirl dWxR irYWn i`aFB gENWaC ,Fvx` z ¤̀©§¦§¦©©¦§¨¦¨¨¨§¥§©§©©§§©¦§£©§¥

FYW`l mFwOd(ek ziW`xA)lrAl oEaixY mY`d FYW` lr(e mihtFW):.äøáò øáBò íãàoFbM ©¨§¦§§¥¦©¦§¨©¤§¦©©©§¦¨¨¥£¥¨§

:xzQA zxaFr dvExR dX`æéøëî ä"awäå ¦¨§¨¤¤©¥¤§©¨¨©§¦
.éeìâaxaCde Dl zF`Pwl DlrA alA ozFPW §¨¤¥§¥©£¨§©¨§©¨¨

:opiqxB dxar oi`e :iElbA mqxRznì.äæøëä ïBL ¦§©§¥§¨§¥£¥¨©§¦¨§©§¨¨
:lFw xiardl oEMzn d"ATd.øácì íéìâø ©¨¨¦§©¥§©£¦©§©¦©¨¨

:z`nhPWäøéúñ øúa éep÷ áéúk ék àäå ¤¦§¥§¨¦§¦¦¨©§¦¨
.äàîèådxYqpe ,aizM cg` cr DA onidY`C §ª§¨§¦§¥¨¨¥¤¨§¦§¦§§¨

xare Dil Kinqe ,'Fbe DA oi` cre d`nhp `ide§¦¦§¨¨§¥¥¨§§¨¦¥§¨©

onidn cg` cr iOp iEPw `lA `nl` ,'Fbe eilr̈¨§©§¨§Ÿ¦©¥¥¤¨§¥¨

:d`nhA.õeìç ìk íëì øáòåipaaE cB ipaA §ª§¨§¨©¨¤¨¨¦§¥¨¦§¥
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:dxizq.íìBò øeqà dzøñBà ïéàdYWY m`W §¦¨¥©§¨¦¨¤¦¦§¤

:dnExzle Dlral zxYn dxFdh `vOzeïéà §¦¨¥§¨ª¤¤§©£¨§¦§¨¥
.íéðMî úBçôa úîi÷úîxaC xnbinl opiracM ¦§©¤¤§¨¦§©¦¦§¨¦¨§¦§©¨¨

:oFnOn xaC.äðBøçàäxg` `idW d`nh ¨¨¦¨¨©£¨ª§¨¤¦©©

:dxizQd.da LiL ìkon`p DA WIW zEcr lM ©§¦¨¨¤¥¨¨¥¤¥¨¤¡¨

`we ,cg `N` ixY DA oi` cre lirl opiWxccM¦§©§¦¨§¥§¥¥¨§¥¤¨©§¨

`ide wilq DPn `dC i`w d`nH`e dxEq` xn`̈©£¨§©ª§¨¨¦§¨¦¨§¦§¦

:DA oi` cre d`nhp.øîçå ì÷crA miIwzYW ¦§§¨§¥¥¨©¨Ÿ¤¤¦§©¥§¥

:cg`.øîBì ãeîìzDA `vn iM zlwlwn dX`A ¤¨©§©§¦¨§©§¤¤¦¨¨¨

aYknl il dOl opikxtE :'eM oNdlE xaC zexr¤§©¨¨§©¨©§¦¨¨¨¦§¦§¨

:deW dxfbA Dtlinléòaéî 'åk éep÷a àìå da §¥§¨¦§¥¨¨¨¨§Ÿ§¦¦¨¥
.déì'ixnB `le `Ed `hErin DA aizkC oeikC ¥§¥¨¦§¦¨¦¨§Ÿ©§¦

EdiizNnA Edl Enwe DPn dX`C zFIcr x`W§¨¥ª§¦¨¦¨§¨§§¦§©§

:dxFYAW zFIcr lkM.øîà÷ énð éëädeW dxfbE §¨¥ª¤©¨¨¥©¥¨¨©§¥¨¨¨

`xQgin ixEqg oizipznE ,hwp izixg` `zNnl§¦§¨©£¦¦¨©©§¦¦£¥¦©§¨

dxfbE dxizqE iEPwA `le DA l"z Dil `pY ikde§¨¥¨¨¥¨§Ÿ§¦§¦¨§¥¨

DlrA Dl `Pw `NW `nlrC dX` z`nhl deẄ¨§ª§©¦¨§¨§¨¤Ÿ¦¥¨©£¨

`lC d`nhPW dizi`x ip` xn`e cg` cr `aE¨¥¤¨§¨©£¦§¦¦¨¤¦§§¨§Ÿ

bxC mEXn onidnC `Ed `kde onidn:xacl mil §¥¨§¨¨¦§¥¨¦§©§©¦§¨¨
éãë

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

éáøåoipin dyly wxta xn`c `cqg axl dniz .dl aezkl k"` `aiwr(:bn sc xifp)eia`l

i`n mixai`l dl jixhvi` `l dicicl mixai`l `edy onfa `le mly `edy onfa

azk `nhi azkc icii`e `aiwr iaxck daegl yixc ded xnel yie `nhi dla yixc ied

:dl

éøùîìol `wtp `kdn .zene`d lkn cg`

oiprl] xkfd xg` jld zene`ac

:[oiqgei

áéúëiax iac `pzckl [mda] (mkig`ae) inp

opiyxcc jixhv` `d z"`e .l`rnyi

jyp edfi` wxta(:br sc n"a)ezi`x m` oipn

ea carzydl i`yx dz`y dxeyk `ly bdep

minkg qpwe `ed `nlra `zknq` l"ie 'eke

:oxqiil ick `ed

äî.mler xeqi` dzxqe`y dpexg` zecr

zecrl dn jxtnl ivn dedc dniz

dl `piw ixdy xacl milbx oky dpexg`d

:dxzqpe

ì"ú`edc oeik dniz .da yiy lk da oi` cre

'` cr iz` `zyde dxzqpe dl `piw

dil yigkn `le wizy lra `nzqn d`nehc

elit` on`p cg` crc `xw jixv i`n k"`

`peeb i`d ika dxizqe iepw `la `nlra d`neh

xne`d wxta `zi`ck onidn did(.eq sc oiyecw)

xn`c `axl gpiz 'eke cg` cra dzpif ezy`

onidn xn`c iia`l `l` dexray xac ded mzd

xninl ol zi` k"r `l` xninl `ki` i`n

yigknc `kid `l` `xw jixhvi` `l iia`lc

:dl `piwc b"r`

øîàðdniz .xac oldl xn`pe xac o`k

`kidn y"b `la elit` y"b il dnl

zecrn cg` cr da onidzilc dil iziz

:`kxit `ki`c slinl `kil dpexg`
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,÷BzLéìå 'dì' àðîçø áBzëéì ,ïk íà ,àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¦¥¦§©£¨¨¨§¦§
áúëc éãéià ,ìàòîLé éaøå .dpéî òîL ,él änì 'ànhé'¦©¨¨¨¦§©¦¨§©¦¦§¨¥©§¥§¨©
àðúc ,ìàòîLé éaø éác éðúãëì 'ànhé' énð áúk 'dì'¨¨©©¦¦©¨§¦§¨¥§¥©¦¦§¨¥§¨¨
àì ,úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk ,ìàòîLé éaø éác§¥©¦¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¡§¨§¦§¥Ÿ
íäa íìòì' .da LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨§Ÿ¨¨¤
,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ,úeLø 'eãáòz©£Ÿ§¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
àì' áéúëc éãéià ,ìàòîLé éaøc àîòè éàî .äáBç¨©©£¨§©¦¦§¨¥©§¥¦§¦Ÿ

éøèöéà 'äîLð ìk äéçúîì énð Cíäa íìòì' ázëé §©¤¨§¨¨¦§§¦©¦§¦§©§Ÿ¨¨¤
úéðòðkä ìò àaL úBneàä ìkî ãçà éøLéîì 'eãáòz©£Ÿ§¦§¥¤¨¦¨¨¤¨©©§©£¦
ïépî àéðúc ,BúBð÷ì éàMø äzàL ,ïa äpnî ãéìBäå§¦¦¤¨¥¤©¨©©¦§§©§¨¦©¦
äpnî ãéìBäå úéðòðkä ìò àaL úBneàä ïî ãçàì§¤¨¦¨¤¨©©§©£¦§¦¦¤¨
íâå' øîBì ãeîìz ,ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa¥¤©¨©©¦§§¤¤©§©§©
óà ìBëé 'eð÷z íäî íëîò íéøâä íéáLBzä éðaî¦§¥©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§¨©
äpnî ãéìBäå úBneàä ïî úçà ìò àaL éðòðkä©§©£¦¤¨©©©¦¨§¦¦¤¨
øLà' øîBì ãeîìz ,ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa¥¤©¨©©¦§§¤¤©§©£¤
íéøbä ïî àìå íëöøàa íéãìBpä ïî 'íëöøàa eãéìBä¦§©§§¤¦©¨¦§©§§¤§Ÿ¦©¨¦
íìòì' ,à÷ôð 'eð÷z íän'î ,àáé÷ò éaøå .íëöøàa§©§§¤§©¦£¦¨¦¥¤¦§©§¨§Ÿ¨
'íäa' ,ìàòîLé éaøå .äáBçì ,él änì 'eãáòz íää¤©£Ÿ¨¨¦§¨§©¦¦§¨¥¨¤
àø÷c àôéqî íëéçàa ,àáé÷ò éaøå .íëéçàa àìå§Ÿ§©¥¤§©¦£¦¨§©¥¤¦¥¨¦§¨
Ba äãøú àì åéçàa Léà ìàøNé éða íëéçàáe' à÷ôð©§¨§©¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¦Ÿ¦§¤
áéúk 'íëéçàáe' áéúëc éãéià ,ìàòîLé éaøå .'Cøôa§¨¤§©¦¦§¨¥©§¥¦§¦§©¥¤§¦
éaø éác àpúc ,ìàòîLé éaø éác àðúãëì 'íäa' énð©¦¨¤§¦§©¨§¥©¦¦§¨¥§©¨§¥©¦
øîà .da LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ,úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk ,ìàòîLé¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¡§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨¨©
àéø÷ ék àúéáa àt÷ez ,àcñç áø øîàå .àîNîeNì àéø÷ ék àúéáa àúeðæ ,àcñç áø©¦§¨§¨§¥¨¦©§¨§§§¨§¨©©¦§¨§¨§¥¨¦©§¨
íãB÷ äléçza ,àcñç áø øîàå .da ïì úéì àøáâa ìáà àúzéàa éãéàå éãéà .àîNîeNì§§§¨¦¦§¦¦§¦§¨£¨§©§¨¥¨¨§¨©©¦§¨¦§¦¨¤

éäìà 'ä ék' øîàpL ãçàå ãçà ìk íò äøBL äðéëL äúéä ìàøNé eàèçLáø÷a Cìäúî E ¤¨§¦§¨¥¨§¨§¦¨¨¦¨¤¨§¤¨¤¤¡©¦¡Ÿ¤¦§©¥§¤¤
ðçîéøçàî áLå øáã úåøò Eá äàøé àìå' øîàpL ,íäî äðéëL ä÷lzñð eàèçL ïåék ,'E.'E ©£¤¥¨¤¨§¦§©§¨§¦¨¥¤¤¤¡©§Ÿ¦§¤§¤§©¨¨§¨¥©£¤

Bzîc÷î äfä íìBòa úçà äåöî äNBòä ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¤¦§¨©©¨¨©¤§©©§
éðôì Cìäå' øîàpL ,àaä íìBòì åéðôì úëìBäå,äfä íìBòa úçà äøéáò øáBòä ìëå 'E÷ãö E §¤¤§¨¨¨¨©¨¤¤¡©§¨©§¨¤¦§¤§¨¨¥£¥¨©©¨¨©¤

éaø .'eãáàéå eäzá eìòé íkøc úBçøà eúôìé' øîàpL ,ïécä íBéì åéðôì úëìBäå Bzôtìî§©©§§¤¤§¨¨§©¦¤¤¡©¦¨§¨§©§¨©£©Ÿ§Ÿ¥©¦
øîàpL áìëk Ba äøeL÷ ,øîBà øæòéìàì äéìà òîL àìå'ì' ,'dîò úBéäì dìöà ákLákL ¡¦¤¤¥§¨§¤¤¤¤¡©§Ÿ¨©¥¤¨¦§©¤§¨¦§¦¨¦§©

äðBLàøä úeãò äîe ïéca äéäL ,íúä ïðz .àaä íìBòì 'dnò úBéäì' ,äfä íìBòa 'dìöà¤§¨¨¨©¤¦§¦¨¨¨©¨§©¨¨¤¨¨©¦¨¥¨¦¨
øeqéà dzøñBàL äðBøçàä úeãò .íéðMî úBçôa úîéi÷úî dðéà ,íìBò øeqéà dzøñBà ïéàL¤¥©§¨¦¨¥¨¦§©¤¤§¨¦§©¦¥¨©£¨¤©§¨¦
ì÷å .da LiL ìk 'da ïéà ãòå' øîBì ãeîìz ,íéðMî úBçôa íéi÷úz àlL ïéc Bðéà ,íìBò¨¥¦¤Ÿ¦§©¥§¨¦§©¦©§©§¥¥¨¨¤¥¨§©
ãòa úîéi÷úî íìBò øeqéà dzøñBàL äðBøçàä úeãò äîe ,äzòî äðBLàøä úeãòì øîBçå̈¤§¥¨¦¨¥©¨¨¥¨©£¨¤©§¨¦¨¦§©¤¤§¥
ãeîìz ,ãçà ãòa íéi÷úzL ïéc Bðéà íìBò øeqéà dzøñBà ïéàL äðBLàøä úeãò ,ãçà¤¨¥¨¦¨¤¥©§¨¦¨¥¦¤¦§©¥§¥¤¨©§

ìL ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò' øîBà àeä ïläìe 'øáã úåøò dá àöî ék' øîBìíéãò äL ©¦¨¨¨¤§©¨¨§©¨¥©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦
àöî ék'î ,éàä .íéðL ét ìò ïàk óà ,íéãò íéðL ét ìò ïläì øeîàä 'øác' äî 'øác íe÷é̈¨¨©¨¨¨¨§©¨©¦§©¦¥¦©¨©¦§©¦©¦¦¨¨
éëä ,déì éòaéî äøéúña àìå 'da' ,éepé÷a àìå 'da' ,à÷ôð 'da'î ,à÷ôð 'øác úåøò dä¤§©¨¨©§¨¦¨©§¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨¦¨¥¥¨¦

ãçà ãò ïîéäî àìc äøéúñ àìáe éepé÷ àìa àîìòa äàîeèå ,äøéúña àìå 'da' éepé÷a àìå da 'da' øîBì ãeîìz ,øîà÷ énð©¦¨¨©©§©¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨§§¨§¨§¨§Ÿ¦§Ÿ§¦¨§Ÿ§¥¨¥¤¨
ìL ét ìò Bà íéãò éðL ét ìò' ïläì øîàðå 'øác úåøò da àöî ék' ïàk øîàð ,ïìðîøeîàä 'øác' äî 'øác íe÷é íéãò äL §¨¨¤¡©¨¦¨¨¨¤§©¨¨§¤¡©§©¨©¦§¥¥¦©¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨©¨¨¨¨

.äàîeè úeãò Bæ ,äðBøçà úeãò .äøéúñ úeãò Bæ ,äðBLàøä úeãò àéä Bæ éà ,ïðaø eðz .íéðL íéãò ïàk óà íéðL íéãò ïläì§©¨¥¦§©¦©¨¥¦§©¦¨©¨¨¦¦¥¨¦¨¥§¦¨¥©£¨¥§¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                 רש"י

יום שלישי י"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dheq(iyily meil)

`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå`nhidl odkd lr deevny el oiipn , §©¦£¦¨
.mixa`l `nhin oi`y epcnll jxved df weqt ixd ,eiaexwl

,daiyneïk íà,mixai`l `nhin epi`y df oic wx epcnll `ay ¦¥
àðîçø áBzëéì'ìd'÷BzLéìåm` ik' zazek dxezd dzid - ¦§©£¨¨¨§¦§

' j` ,df oic micnel epiide 'dl dlezad ezeg`le 'ebe ex`ylànhé' ¦©¨
él änì,'`nhi dl' dazke dxezd dtiqed dnl -¯ dpéî òîL ¨¨¦§©¦¨

.eiaexwl `nhidl odkd lr devn `l` ,zeyx ef oi`y epcnll
`xnbd zl`eyìàòîLé éaøå ,.'`nhi' ly xeziidn yexci dn §©¦¦§¨¥

aiigy '`nhi' weqtdn yexcl oi`y l`rnyi iax xaeq ,daiyne
y `l` ,`nhidlànhé énð áúk dì áúëc éãéiàxfgy xg`n - ©§¥§¨©¨¨©©¦¦©¨

mb azke xfg - mixai`l `nhin epi`y epcnll 'dl' azke aezkd
.'`nhi'ìàòîLé éaø éác éðúãëì,ìàòîLé éaø éác àðúc,ìk §¦§¨¥§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨

úéðLéðå äøîàpL äLøt,LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥
da.lirl x`azdy itke - ¨

.opaxe `aiwr iax ly ziyilyd mzwelgn z` `xnbd zx`an
"eãáòz íäa íìòì"úeLø,mlerl iprpk cara carzydl xzen - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ§

ìàòîLé éaø éøác,äáBç øîBà àáé÷ò éaøea cearl aiig - ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¨
.exxgyl xeq`e mlerl,`xnbd zl`eyìàòîLé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¦§¨¥

i`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig dxezay dyr zeevn lkayef o
ea carzydl daegy weqtdn cenll oi`y ,daiyne .zeyx `l`

`l` ,mlerláéúëc éãéià" zene` dray iablìk äéçú àì ©§¥¦§¦Ÿ§©¤¨
äîLð"¯,mbxedl daegyéøèöéàázëéîì énð C"íäa íìòì §¨¨¦§§¦©¦§¦§©§Ÿ¨¨¤

eãáòzick "éøLéîìxizdl -ìò àaL úBneàä ìkî ãçà ©£Ÿ§¦§¥¤¨¦¨¨¤¨©
,ïa äpnî ãéìBäå úéðòðkäly en`y oeiky xnel mixeaq epiidy ©§©£¦§¦¦¤¨¥

xeq`e zene` dray oick epic didi ,zene` drayn `id oad
epcnll ,'ecearz mda mlerl' weqtd jxved jkl ,ezeigdläzàL¤©¨

BúBð÷ì éàMø,a`d xg` mikled zene` dray oic iably oeeik ©©¦§
.zene` drayn epi` a`de

,a`d ixg` mikled zene` dray oicay `ziixa `xnbd d`ian
àéðúc,ïî ãçàì ïépîx`yãéìBäå úéðòðkä ìò àaL úBneàä §©§¨¦©¦§¤¨¦¨¤¨©©§©£¦§¦

ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa äpnî,carl oad z` zepwl - ¦¤¨¥¤©¨©©¦§§¤¤
øîBì ãeîìz"eð÷z íäî íëîò íéøâä íéáLBzä éðaî íâå- " ©§©§©¦§¥©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§

ux`a ayiizdl e`ay zexg` zene` ipa mby ,xnelkmiyp e`ype
zen ,mipa ecilede zene` draynoeik ,micarl mipad z` zepwl x

,`ziixad dkiynn .zene` drayn epi` mdia`yìBëé`ny - ¨
y xn`pïî úçà ìò àaL éðòðkä óàx`yäpnî ãéìBäå úBneàä ©©§©£¦¤¨©©©¦¨§¦¦¤¨

ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa,zene` drayn dpi` en`y oeik ¥¤©¨©©¦§§¤¤
øîBì ãeîìz""íëöøàa eãéìBä øLà`weecy ,íéãìBpä ïî ©§©£¤¦§©§§¤¦©¨¦

íëöøàax`yn md mdizea`y ,xnelk ,ux`a eclepy mipa - §©§§¤
mzgwle mniiwl xzen ,ux`a zene` drayn miyp e`ype zene`d

,micarlíëöøàa íéøbä ïî àìåeclepy mipa zepwl xeq` j` - §Ÿ¦©¨¦§©§§¤
,miyp my e`ype zxg` ux`l ekldy zene` drayn zea`l
mdia`e a`d xg` mikledy oeiky ,ux`a xebl mdipa z` e`iade

.mzeigdl xeq` - zene` drayn
`aiwr iaxe l`rnyi iax zwelgn z` x`al `xnbd zxfeg

ok m` ,zl`eyeàáé÷ò éaøådaegy df weqtn cnl cvik §©¦£¦¨
jxved df weqt ixde ,exxgyl xeq`e mlerl iprpk cara carzydl
.zene`d x`yn eia`e ziprpk en`y car zepwl xzeny epcnll

,daiyneeð÷z íän'î'à÷ôðx`yn eia`y car zepwl xzidd - ¦¥¤¦§©§¨
,"epwz mdn mknr mixbd miayezd ipan" weqtdn cnlp zene`

"eãáòz íäa íìòì"él änìjgxek lr ,äáBçìaiigy epcnll - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ¨¨¦§¨
.exxgyl el xeq`e ixkpd ecara cearl,jky oeik ,`xnbd zl`ey

ok m`ìàòîLé éaøå,daeg ef oi`y xaeqyweqtdn yxec dn §©¦¦§¨¥
zene` x`yn eia`y car zepwl xzidd ixde ,'ecarz mda mlerl'

yxecy ,daiyne .'epwz mdn'n cnlp''íäaxzen iprpk car - ¨¤
,car `edy da xkipy i`pb zcear eciardlíëéçàa àìåj` - §Ÿ©£¦¤

.efk dceara ixar car ciardl xeq`,`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå§©¦£¦¨
xeq`e ea cearl daegy 'ecearz mda mlerl' weqtdn yxecy
.ixkpa enk ixar cara cearl xeq`y cnel okidn ,exxgyl

,daiyneíëéçàa,iprpka enk ixar cara cearl xeq`y df oic - ©£¦¤
à÷ôð àø÷c àôéqîcnlp -weqtd jyndnmda mlerl' ly ¦¥¨¦§¨©§¨

" aezky ,'ecearzBa äãøú àì åéçàa Léà ìàøNé éða íëéçàáe§©¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¦Ÿ¦§¤
"Cøôazl`ey .ixkp cara enk ixar cara carzydl oi`y ixd - §¨¤
`xnbd,ok m`ìàòîLé éaøåmlerl'n z`f cenll jxved recn - §©¦¦§¨¥

zceara ixar car ciardl xeqi`d ok` ,daiyne .'ecearz mda
iax xaeq mewn lkne .''ebe l`xyi ipa mkig`ae' weqtdn cnlp jxt
daegy epcnll `a `l 'ecearz mda mlerl' weqtdy l`rnyi

y `l` ,iprpk cara carzydláéúëc éãéià'íëéçàáe'énð áéúk ©§¥¦§¦©£¥¤§¦©¦
'íäa'ipa mkig`ae' ixar cara oicd z` dxezd dazky xg`n - ¨¤

z` mb dazke dxfg ,jxt zcear eciardl xeq`y - ''ebe l`xyi
ciardl xzen eze`y - 'ecarz mda mlerl' iprpk car ly oicd

.jxt zcearìàòîLé éaø éác àpúc ,ìàòîLé éaø éác àéðúãëì, §¦§©§¨§¥©¦¦§¨¥§©¨§¥©¦¦§¨¥
úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk,øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨

da LcçúpL.lirl x`azdy itke - ¤¦§©¥¨
àcñç áø øîà,àúéáa àúeðæziad zaxgdl mxeb ,ziaa zepf - ¨©©¦§¨§¨§¥¨

àîNîeNì àéø÷ ékz` zqxede zlke` zrlezdy enk - ¦©§¨§§§¨
.meyneydàúéáa àt÷ez àcñç áø øîàåmxeb ziaa qrk mb - §¨©©¦§¨§¨§¥¨

ziad zaxgdlàîNîeNì àéø÷ ék,`xnbd zx`ane .éãéàå éãéà ¦©§¨§§§¨¦¦§¦¦
àúzéàae` dpfn dy`d xy`k `l` znxbp dpi` ziad zaxgd - §¦§¨

ziad zek`ln z` dyer dpi`e dzepfa zwqrzny meyn ,zqrek
,eilr zxney dpi`eda ïì úéì àøáâa ìáàlrad ly qrke zepf - £¨§©§¨¥¨¨

.ziad zaxgdl minxeb mpi`íãB÷ äléçza àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨©§¦¨¤
ìàøNé eàèçLzeixr ixeqi`aãçà ìk íò äøBL äðéëL äúéä ¤¨§¦§¨¥¨§¨§¦¨¨¦¨¤¨

ãçàåenk ,mziaa dy`e yi` lk mr -øîàpL"éäìà 'ä ékE §¤¨¤¤¡©¦¡Ÿ¤
ðçî áø÷a CìäúîE"¯.jzia jeza xnelkeàèçL ïåékzeixra ¦§©¥§¤¤©£¤¥¨¤¨§

øîàpL ,íäî äðéëL ä÷lzñð"áLå øáã úåøò Eá äàøé àìå ¦§©§¨§¦¨¥¤¤¤¡©§Ÿ¦§¤§¤§©¨¨§¨
éøçàîE.dpikyd zwlzqny ,'jixg`n aye' zeixra mi`heg m` - " ¥©£¤

äåöî äNBòä ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¤¦§¨
äfä íìBòa úçàdeevn dze` ,åéðôì úëìBäå Bzîc÷îdnicwn - ©©¨¨©¤§©©§§¤¤§¨¨

ribnyk eilr dfixkneàaä íìBòì,øîàpL"éðôì CìäåE÷ãö E." ¨¨©¨¤¤¡©§¨©§¨¤¦§¤
,äfä íìBòa úçà äøéáò øáBòä ìëådxiardBzôtìîzkxkp - §¨¨¥£¥¨©©¨¨©¤§©©§

eaiaqïécä íBéì åéðôì úëìBäåenk ,xary eilr cirdløîàpL §¤¤§¨¨§©¦¤¤¡©
"eãáàéå eäzá eìòé íkøc úBçøà eúôìédidz dxiardy - " ¦¨§¨§©§¨©£©Ÿ§Ÿ¥

.edz mewn `edy mepidbl enr jlze ea dkexkøîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
xary dxiardáìëk Ba äøeL÷enk ,øîàpLxy`k sqei lv` §¨§¤¤¤¤¡©

" ,dxiar dzi` xearl erpkyl dzqip xtihet zy`äéìà òîL àìå§Ÿ¨©¥¤¨
ìdîò úBéäì dìöà ákLdvx `ly ,miyxece ,"ìdìöà ákL- ¦§©¤§¨¦§¦¨¦§©¤§¨

dnräfä íìBòajxhvi `ly ick ,dnò úBéäìdxiard mr - ¨¨©¤¦§¦¨
àaä íìBòì. ¨¨©¨

dy` lr cirdl on`p cg` cry dpyndn d`iad lirl `xnbd
z` `xnbd eiykr d`ian .dxzqpe lrad dl `piwy xg`l ,dzpify

.my dpynd jynd
íúä ïðz,ïéca äéäLdidi `ly xnege lwa cenll mileki epiid - §©¨¨¤¨¨©¦

ixdy ,dzpify cirdl cg` cr on`päðBLàøä úeãò äîecirdl - ¨¥¨¦¨
,enr xzqz `ly lrad dl `piwy ipelt mr dxzqpyïéàL¤¥

¯ íìBò øeqéà dzøñBàina wcaiz m` dlral xzid dl yi ixdy ©§¨¦¨
mewn lkne ,dxyk `vnize dheqúîéi÷úî dðéàzecrdúBçôa ¥¨¦§©¤¤§¨

¯ íéðMî.dlra lr llk zxq`p dpi` dxzqpy micr ipy oi` m`y ¦§©¦
¯ äðBøçàä úeãò,dzpify cirdlíìBò øeqéà dzøñBàLlr ¥¨©£¨¤©§¨¦¨

,dlraíéi÷úz àlL ïéc BðéàzecrdíéðMî úBçôa.ok oicd oi` ¥¦¤Ÿ¦§©¥§¨¦§©¦
y meynøîBì ãeîìzdxn` -dxezd"da ïéà ãòå"¯miyxece ©§©§¥¥¨

j` ,dzpify micr ipy oi`yda LiL ìkdpc .on`p cg` cr elit` ¨¤¥¨
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רי

ביאורים למסכת סוטה דף ג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי י"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dheq(iyily meil)

`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå`nhidl odkd lr deevny el oiipn , §©¦£¦¨
.mixa`l `nhin oi`y epcnll jxved df weqt ixd ,eiaexwl

,daiyneïk íà,mixai`l `nhin epi`y df oic wx epcnll `ay ¦¥
àðîçø áBzëéì'ìd'÷BzLéìåm` ik' zazek dxezd dzid - ¦§©£¨¨¨§¦§

' j` ,df oic micnel epiide 'dl dlezad ezeg`le 'ebe ex`ylànhé' ¦©¨
él änì,'`nhi dl' dazke dxezd dtiqed dnl -¯ dpéî òîL ¨¨¦§©¦¨

.eiaexwl `nhidl odkd lr devn `l` ,zeyx ef oi`y epcnll
`xnbd zl`eyìàòîLé éaøå ,.'`nhi' ly xeziidn yexci dn §©¦¦§¨¥

aiigy '`nhi' weqtdn yexcl oi`y l`rnyi iax xaeq ,daiyne
y `l` ,`nhidlànhé énð áúk dì áúëc éãéiàxfgy xg`n - ©§¥§¨©¨¨©©¦¦©¨

mb azke xfg - mixai`l `nhin epi`y epcnll 'dl' azke aezkd
.'`nhi'ìàòîLé éaø éác éðúãëì,ìàòîLé éaø éác àðúc,ìk §¦§¨¥§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨

úéðLéðå äøîàpL äLøt,LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥
da.lirl x`azdy itke - ¨

.opaxe `aiwr iax ly ziyilyd mzwelgn z` `xnbd zx`an
"eãáòz íäa íìòì"úeLø,mlerl iprpk cara carzydl xzen - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ§

ìàòîLé éaø éøác,äáBç øîBà àáé÷ò éaøea cearl aiig - ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¨
.exxgyl xeq`e mlerl,`xnbd zl`eyìàòîLé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦¦§¨¥

i`y yxec o`k eli`e ,mniiwl aiig dxezay dyr zeevn lkayef o
ea carzydl daegy weqtdn cenll oi`y ,daiyne .zeyx `l`

`l` ,mlerláéúëc éãéià" zene` dray iablìk äéçú àì ©§¥¦§¦Ÿ§©¤¨
äîLð"¯,mbxedl daegyéøèöéàázëéîì énð C"íäa íìòì §¨¨¦§§¦©¦§¦§©§Ÿ¨¨¤

eãáòzick "éøLéîìxizdl -ìò àaL úBneàä ìkî ãçà ©£Ÿ§¦§¥¤¨¦¨¨¤¨©
,ïa äpnî ãéìBäå úéðòðkäly en`y oeiky xnel mixeaq epiidy ©§©£¦§¦¦¤¨¥

xeq`e zene` dray oick epic didi ,zene` drayn `id oad
epcnll ,'ecearz mda mlerl' weqtd jxved jkl ,ezeigdläzàL¤©¨

BúBð÷ì éàMø,a`d xg` mikled zene` dray oic iably oeeik ©©¦§
.zene` drayn epi` a`de

,a`d ixg` mikled zene` dray oicay `ziixa `xnbd d`ian
àéðúc,ïî ãçàì ïépîx`yãéìBäå úéðòðkä ìò àaL úBneàä §©§¨¦©¦§¤¨¦¨¤¨©©§©£¦§¦

ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa äpnî,carl oad z` zepwl - ¦¤¨¥¤©¨©©¦§§¤¤
øîBì ãeîìz"eð÷z íäî íëîò íéøâä íéáLBzä éðaî íâå- " ©§©§©¦§¥©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§

ux`a ayiizdl e`ay zexg` zene` ipa mby ,xnelkmiyp e`ype
zen ,mipa ecilede zene` draynoeik ,micarl mipad z` zepwl x

,`ziixad dkiynn .zene` drayn epi` mdia`yìBëé`ny - ¨
y xn`pïî úçà ìò àaL éðòðkä óàx`yäpnî ãéìBäå úBneàä ©©§©£¦¤¨©©©¦¨§¦¦¤¨

ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa,zene` drayn dpi` en`y oeik ¥¤©¨©©¦§§¤¤
øîBì ãeîìz""íëöøàa eãéìBä øLà`weecy ,íéãìBpä ïî ©§©£¤¦§©§§¤¦©¨¦

íëöøàax`yn md mdizea`y ,xnelk ,ux`a eclepy mipa - §©§§¤
mzgwle mniiwl xzen ,ux`a zene` drayn miyp e`ype zene`d

,micarlíëöøàa íéøbä ïî àìåeclepy mipa zepwl xeq` j` - §Ÿ¦©¨¦§©§§¤
,miyp my e`ype zxg` ux`l ekldy zene` drayn zea`l
mdia`e a`d xg` mikledy oeiky ,ux`a xebl mdipa z` e`iade

.mzeigdl xeq` - zene` drayn
`aiwr iaxe l`rnyi iax zwelgn z` x`al `xnbd zxfeg

ok m` ,zl`eyeàáé÷ò éaøådaegy df weqtn cnl cvik §©¦£¦¨
jxved df weqt ixde ,exxgyl xeq`e mlerl iprpk cara carzydl
.zene`d x`yn eia`e ziprpk en`y car zepwl xzeny epcnll

,daiyneeð÷z íän'î'à÷ôðx`yn eia`y car zepwl xzidd - ¦¥¤¦§©§¨
,"epwz mdn mknr mixbd miayezd ipan" weqtdn cnlp zene`

"eãáòz íäa íìòì"él änìjgxek lr ,äáBçìaiigy epcnll - §Ÿ¨¨¤©£Ÿ¨¨¦§¨
.exxgyl el xeq`e ixkpd ecara cearl,jky oeik ,`xnbd zl`ey

ok m`ìàòîLé éaøå,daeg ef oi`y xaeqyweqtdn yxec dn §©¦¦§¨¥
zene` x`yn eia`y car zepwl xzidd ixde ,'ecarz mda mlerl'

yxecy ,daiyne .'epwz mdn'n cnlp''íäaxzen iprpk car - ¨¤
,car `edy da xkipy i`pb zcear eciardlíëéçàa àìåj` - §Ÿ©£¦¤

.efk dceara ixar car ciardl xeq`,`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøå§©¦£¦¨
xeq`e ea cearl daegy 'ecearz mda mlerl' weqtdn yxecy
.ixkpa enk ixar cara cearl xeq`y cnel okidn ,exxgyl

,daiyneíëéçàa,iprpka enk ixar cara cearl xeq`y df oic - ©£¦¤
à÷ôð àø÷c àôéqîcnlp -weqtd jyndnmda mlerl' ly ¦¥¨¦§¨©§¨

" aezky ,'ecearzBa äãøú àì åéçàa Léà ìàøNé éða íëéçàáe§©¥¤§¥¦§¨¥¦§¨¦Ÿ¦§¤
"Cøôazl`ey .ixkp cara enk ixar cara carzydl oi`y ixd - §¨¤
`xnbd,ok m`ìàòîLé éaøåmlerl'n z`f cenll jxved recn - §©¦¦§¨¥

zceara ixar car ciardl xeqi`d ok` ,daiyne .'ecearz mda
iax xaeq mewn lkne .''ebe l`xyi ipa mkig`ae' weqtdn cnlp jxt
daegy epcnll `a `l 'ecearz mda mlerl' weqtdy l`rnyi

y `l` ,iprpk cara carzydláéúëc éãéià'íëéçàáe'énð áéúk ©§¥¦§¦©£¥¤§¦©¦
'íäa'ipa mkig`ae' ixar cara oicd z` dxezd dazky xg`n - ¨¤

z` mb dazke dxfg ,jxt zcear eciardl xeq`y - ''ebe l`xyi
ciardl xzen eze`y - 'ecarz mda mlerl' iprpk car ly oicd

.jxt zcearìàòîLé éaø éác àpúc ,ìàòîLé éaø éác àéðúãëì, §¦§©§¨§¥©¦¦§¨¥§©¨§¥©¦¦§¨¥
úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk,øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨

da LcçúpL.lirl x`azdy itke - ¤¦§©¥¨
àcñç áø øîà,àúéáa àúeðæziad zaxgdl mxeb ,ziaa zepf - ¨©©¦§¨§¨§¥¨

àîNîeNì àéø÷ ékz` zqxede zlke` zrlezdy enk - ¦©§¨§§§¨
.meyneydàúéáa àt÷ez àcñç áø øîàåmxeb ziaa qrk mb - §¨©©¦§¨§¨§¥¨

ziad zaxgdlàîNîeNì àéø÷ ék,`xnbd zx`ane .éãéàå éãéà ¦©§¨§§§¨¦¦§¦¦
àúzéàae` dpfn dy`d xy`k `l` znxbp dpi` ziad zaxgd - §¦§¨

ziad zek`ln z` dyer dpi`e dzepfa zwqrzny meyn ,zqrek
,eilr zxney dpi`eda ïì úéì àøáâa ìáàlrad ly qrke zepf - £¨§©§¨¥¨¨

.ziad zaxgdl minxeb mpi`íãB÷ äléçza àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨©§¦¨¤
ìàøNé eàèçLzeixr ixeqi`aãçà ìk íò äøBL äðéëL äúéä ¤¨§¦§¨¥¨§¨§¦¨¨¦¨¤¨

ãçàåenk ,mziaa dy`e yi` lk mr -øîàpL"éäìà 'ä ékE §¤¨¤¤¡©¦¡Ÿ¤
ðçî áø÷a CìäúîE"¯.jzia jeza xnelkeàèçL ïåékzeixra ¦§©¥§¤¤©£¤¥¨¤¨§

øîàpL ,íäî äðéëL ä÷lzñð"áLå øáã úåøò Eá äàøé àìå ¦§©§¨§¦¨¥¤¤¤¡©§Ÿ¦§¤§¤§©¨¨§¨
éøçàîE.dpikyd zwlzqny ,'jixg`n aye' zeixra mi`heg m` - " ¥©£¤

äåöî äNBòä ìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¤¦§¨
äfä íìBòa úçàdeevn dze` ,åéðôì úëìBäå Bzîc÷îdnicwn - ©©¨¨©¤§©©§§¤¤§¨¨

ribnyk eilr dfixkneàaä íìBòì,øîàpL"éðôì CìäåE÷ãö E." ¨¨©¨¤¤¡©§¨©§¨¤¦§¤
,äfä íìBòa úçà äøéáò øáBòä ìëådxiardBzôtìîzkxkp - §¨¨¥£¥¨©©¨¨©¤§©©§

eaiaqïécä íBéì åéðôì úëìBäåenk ,xary eilr cirdløîàpL §¤¤§¨¨§©¦¤¤¡©
"eãáàéå eäzá eìòé íkøc úBçøà eúôìédidz dxiardy - " ¦¨§¨§©§¨©£©Ÿ§Ÿ¥

.edz mewn `edy mepidbl enr jlze ea dkexkøîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
xary dxiardáìëk Ba äøeL÷enk ,øîàpLxy`k sqei lv` §¨§¤¤¤¤¡©

" ,dxiar dzi` xearl erpkyl dzqip xtihet zy`äéìà òîL àìå§Ÿ¨©¥¤¨
ìdîò úBéäì dìöà ákLdvx `ly ,miyxece ,"ìdìöà ákL- ¦§©¤§¨¦§¦¨¦§©¤§¨

dnräfä íìBòajxhvi `ly ick ,dnò úBéäìdxiard mr - ¨¨©¤¦§¦¨
àaä íìBòì. ¨¨©¨

dy` lr cirdl on`p cg` cry dpyndn d`iad lirl `xnbd
z` `xnbd eiykr d`ian .dxzqpe lrad dl `piwy xg`l ,dzpify

.my dpynd jynd
íúä ïðz,ïéca äéäLdidi `ly xnege lwa cenll mileki epiid - §©¨¨¤¨¨©¦

ixdy ,dzpify cirdl cg` cr on`päðBLàøä úeãò äîecirdl - ¨¥¨¦¨
,enr xzqz `ly lrad dl `piwy ipelt mr dxzqpyïéàL¤¥

¯ íìBò øeqéà dzøñBàina wcaiz m` dlral xzid dl yi ixdy ©§¨¦¨
mewn lkne ,dxyk `vnize dheqúîéi÷úî dðéàzecrdúBçôa ¥¨¦§©¤¤§¨

¯ íéðMî.dlra lr llk zxq`p dpi` dxzqpy micr ipy oi` m`y ¦§©¦
¯ äðBøçàä úeãò,dzpify cirdlíìBò øeqéà dzøñBàLlr ¥¨©£¨¤©§¨¦¨

,dlraíéi÷úz àlL ïéc BðéàzecrdíéðMî úBçôa.ok oicd oi` ¥¦¤Ÿ¦§©¥§¨¦§©¦
y meynøîBì ãeîìzdxn` -dxezd"da ïéà ãòå"¯miyxece ©§©§¥¥¨

j` ,dzpify micr ipy oi`yda LiL ìkdpc .on`p cg` cr elit` ¨¤¥¨
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רב

ביאורים למסכת סוטה דף ד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי י"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבחסד(
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dheq(iriax meil)

,`ziixad zl`eyänëå`ed onføeòéL¯ äøéúñdcgiizd m`y §©¨¦§¦¨
,daiyne .dheq oick dlra lr zxq`p df onfl dy`déãkonf §¥

icil ea `al dlekiyäàîeèea yiy onf xnelk ,äàéa éãklekiy - §¨§¥¦¨
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רה

ביאורים למסכת סוטה דף ד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי י"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dheq(iriax meil)

mixryn m`d wtzqdl yi okeéøòNãa Bà éhçãaieyrd xkka - ¦§¦¥¦§©£¥
yxcpy mixeryn ieyrd xkka e` ,cidn hnype wlg `edy mihign

mixryn m`d wtzqdl yi oke .e`ivedl onf zegtBà àëékøa§©¦¨
àLewàa,cidn hnyp jx `edy jezne dkx dqira yelipy xkka - §©¨

lk lr `xnbd dwiqn .e`ivedl onf zegt yxcpy dyw dqira e`
,enilt zrca iy` ax ly zewitqde÷éz. ¥

ãçàå ãçà ìk ïðçBé éaø øîà óñBé (áø) øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©©¥¨©©¦¨¨¨¤¨§¤¨
eeydy mi`pzdn,d`ia zligz onf z` døòéL Bîöòaitk xriy - §©§¦¥

,`xnbd zl`ey .d`ia zligza envra ddey didy onfdàkéàäå§¨¦¨
áéñð àìc éàfò ïaitk xriyy xnel ozip cvike ,dy` `yp `ly - ¤©©§Ÿ§¦

,`xnbd dper .d`iaa ddy envr `edy onfdàîéà úéòaéàm` - ¦¨¥¥¨
y aiyz dvxzäåä Løéôe áéñð`l` ,dilr `ae dy` `yp - §¦¦¥£¨

.dy`dn yxte yxbzd okn xg`lyàîéà úéòaéàå,òéîL déaøî §¦¨¥¥¨¥©¥§¦©
déìonf `ed dnk eaxn laiw j` ,dy` `yp `l envr `ed mpn` - ¥

.d`iadàîéà úéòaéàå" xn`py dn ea miiwzd ,åéàøéì 'ä ãBñ- " §¦¨¥¥¨¦¥¨
.ieyp did m` ddey did onf dnk rciy

àøéåò áø Løc,dì øîà ïéðîæef dyxc xn` minrt -déîMî ¨©©£¦¨¦§¦¨©¨¦§¥
énà éaøc,éqà éaøc déîMî dì øîà ïéðîæå,íçì ìëBàä ìk §©¦©¦§¦§¦¨©¨¦§¥§©¦©¦¨¨¥¤¤

íéãé úìéèð àìaeze` miyiprn ,dlik`d iptläMà ìò àa eléàk §Ÿ§¦©¨©¦§¦¨©¦¨
øîàpL .äðBæ"íçì økk ãò äðBæ äLà ãòá ékweqtd yxcpe ," ¨¤¤¡©¦§©¦¨¨©¦©¤¤

mc`d aiigzn mgl xkka `hgy `hg liayay ,ezligzl eteqn
,`xnbd zl`ey .dpef dy` lr `ay ink yperaàáø øîàéàä- ¨©¨¨©

weqtd oeyl ixd'íçì økk ãò äðBæ äLà ãòaitk yxtzn epi` ' §©¦¨¨©¦©¤¤
' eixacl ixdy ,`xier ax yxcy'äðBæ äMà ãò íçì økk ãòa§©¦©¤¤©¦¨¨

déì éòaéîdyrnd lr yxtzn 'cra'y meyn ,aezkl did jixv - ¦¨¥¥§©
z` yxc `xier ax eli`e ,lawny yperd lr yxtzn 'cr'e ,dyry©

.jtidl weqtdàáø øîà àlà,jk weqtd z` yexcl yiàaä ìk ¤¨¨©¨¨¨©¨
óBqì ,äðBæ äMà ìòy eteq -,íçì økk Lwáîicil ribny ©¦¨¨©§©¥¦©¤¤

.zeiprúìéèða ìæìænä ìk øæòéìà éaø øîà à÷éøæ éaø øîà̈©©¦§¦¨¨©©¦¡¦¤¤¨©§©§¥¦§¦©
íéãée zny eteq ,eici z` lehil `la lek`l libxy -ïî ø÷òð ¨©¦¤¡¨¦

íìBòä. ¨¨
áø øîà éMà øa àéiç áø øîàmc` lhepyk ,¯ íéðBLàø íéî ¨©©¦¨©©¦¨©©©¦¦¦

,dcerqd iptly mici zlihpéøöåéãé déaâiL Cdlihpd zrya ¨¦¤©§¦©¨¨
äìòîìlhepyke .íéðBøçà íéî,dcerqd seqay mici zlihp - §©§¨©¦©£¦

éøöähîì åéãé ìétLiL C.éëä énð àéðz,`ziixaa epipy oke - ¨¦¤©§¦¨¨§©¨©§¨©¦¨¦
êéøö åéãé ìèBpääìòîì åéãé déaâiLyyg yi ,ok dyri `l m`y , ©¥¨¨¨¦§¤©§¦©¨¨§©§¨

íénä eàöé ànLdpey`xd dlihpa e`nhpy÷øtì õeçuegn - ¤¨¥§©©¦©¤¤
,cid skl zerav`d oiay xeaigd mewnleøæçéåeizerav`l §©§§

,diipy mrt lehiykíéãiä úà eànèéå..ìk eäaà éaø øîà ¦©§¤©¨©¦¨©©¦©¨¨
íéãé áebéð àìa út ìëBàä,dlihpd xg`l eici z` abpn `ly - ¨¥©§Ÿ¦¨©¦

aygpe ,qe`n xac df ixdàîè íçì ìëBà eléàk,øîàpLxg`l §¦¥¤¤¨¥¤¤¡©
didi jky oniqk dqe`n dxeva mgl zet`l l`wfgil 'd xn`y

" ,zelba l`xyilíîçì úà ìàøNé éðá eìëàé äëk 'ä øîàiå©Ÿ¤¨¨Ÿ§§¥¦§¨¥¤©§¨
Bâå àîè"¯.`nh `xwp qe`n xacy ixd ¨¥§

,`xnbd zl`eyéàîeweqtd jyndn miyxec dn -Léà úLàå" ©§¥¤¦
"ãeöú äø÷é Lôð,`xnbd dper .éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà ¤¤§¨¨¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦

,ïðçBé,jk yexcl yiçeøä úeqb Ba LiL íãà ìk,dee`b -óBqáì ¨¨¨¨¨¤¥©¨©§©
Léà úLàa ìLëð,yi` zy` xeqi`a -Lôð Léà úLàå' øîàpL ¦§¨§¥¤¦¤¤¡©§¥¤¦¤¤

'ãeöú äø÷éddeabd ytpd xnelk ,dxwid ytpdy ,miyxece - §¨¨¨
.dpef yi` zy` xg` secxz ,d`bzny,`xnbd dywnàáø øîà, ¨©¨¨

éàäweqtd oeyl ixd -äø÷é Lôð''iax yxcy itk yxtzn epi` ©¤¤§¨¨
,eixacl ixdy ,opgei¯ ääBáb Lôðdee`b oeyl `edydéì éòaéî- ¤¤§¨¦¨¥¥

.aezkl jixv didãBòå,déì éòaéî ãeöz àéä,weqtd zpeek m` - §¦¨¦¨¥¥
,'cevz `id' aezkl jixv did ,yi` zy`d z` dcv dxwid ytpdy
.dxwid ytpd z` dcv yi` zy`dy rnyn weqtd oeyln eli`e

àáø øîà àlà,jk yxcp weqtdLéà úLà ìò àaä ìkdyr `le ¤¨¨©¨¨¨©¨©¥¤¦
,daeyzeléôàm`da áéúëc äøBz ãîì"íéðéðtî àéä äø÷é"¯ £¦¨©¨¦§¦¨§¨¨¦¦§¦¦

aeyg mkg cinlzy ,df weqt miyxecexzeiñðëpL ìBãb ïäkî¦Ÿ¥¨¤¦§¨
¯ íéðôìå éðôìok it lr s` ,miycewd ycewlàéä`ay dxiard - ¦§©§¦§¦¦
yi` zy` lrípäéb ìL dðéãì epãeöz.mepdibl eze` `iaz - §¤§¦¨¤¥¦Ÿ

elit` ,yi` zy` lr `ay in - 'yi` zy`e' ,jk weqtd yxtzne
.mepidibl eze` 'cevz' ef dxiar ,dxez cnly - 'dxwi ytp' `edy

úeqb Ba LiL íãà ìk éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨¨¨¤¥©
çeøäaygp ,dee`b lra -eléàkyíéáëBk úãBáò ãáBòcnlpe , ¨©§¦¥£©¨¦
dnny ,darez mdipy e`xwpyàëä áéúkdee`b lra iabl - §¦¨¨

"áì dáb ìk 'ä úáòBz,"íúä áéúëe" dxf dcear iabl -àìå £©¨§©¥§¦¨¨§Ÿ
Eúéa ìà äáòBú àéáú."déãéc ïðçBé éaøåenvra -,øîàlray ¨¦¥¨¤¥¤§©¦¨¨¦¥¨©

dee`baygpeléàkyøwéòa øôk,'ca -øîàpL"Eááì íøå §¦¨©¨¦¨¤¤¡©§¨§¨¤
éäìà 'ä úà zçëLåBâå Ez` gky eli`k aygp dee`b ici lry - " §¨©§¨¤¡Ÿ¤§

.'cøîà àðéðç øa àîç éaø`ed ixd dee`b lraeléàkyìò àa ©¦¨¨©£¦¨¨©§¦¨©
úBéøòä ìkdnn cnlpe ,y ,darez mdipy e`xwpyàëä áéúk- ¨¨£¨§¦¨¨

" ,dee`b lra iabláì dáâ ìk 'ä úáòBz,"¯ íúä áéúëeiabl £©¨§©¥§¦¨¨
" ,zeixrBâå ìàä úáòBzä ìk úà ék."øîà àìeòdee`b lray ¦¤¨©¥Ÿ¨¥§¨¨©
`ed ixdäîa äða eléàk,dxf dcear -øîàpL"ïî íëì eìãç §¦¨¨¨¨¤¤¡©¦§¨¤¦

àeä áLçð äná ék Btàa äîLð øLà íãàä,miyxece ,"ìà ¨¨¨£¤§¨¨§©¦©¤¤§¨©
éø÷ézik' weqtd z`äna,'`ed aygpàlàik'äîa,'`ed aygp ¦§¥©¤¤¨¨¨

car eli`k aygp - ytp lral envr aiygdl d`bzndy epiidc
.dnaa dxf dcear

,`xnbd zl`eyéàî" weqtdn miyxec dn -ä÷ðé àì ãéì ãé." ©¨§¨Ÿ¦¨¤
,`xnbd dperáø øîà,jk yexcl yiLéà úLà ìò àaä ìk- } ¨©©¨©¨©¥¤¦

,{gex zeqb ea yiy lkeléôàmc` eze` m`Ceøa LBãwäì eäð÷ä £¦¦§¨§©¨¨
õøàå íéîL àeäenqxt jk ici lre ,`ed jexa yecwd z` gaiy - ¨©¦¨¤¤

ux`e miny lr ehilydedéa áéúëc eðéáà íäøáàk"éãé éúîéøä §©§¨¨¨¦¦§¦¥£¦Ÿ¦¨¦
õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìà 'ä ìàok it lr s` ,"dðécî ä÷pé àì ¤¥¤§Ÿ¥¨©¦¨¨¤Ÿ¦¨¤¦¦¨

ípäéb ìL,`xnbd dywn .éáãì eäì àéL÷ly daiyid ipa -éaø ¤¥¦Ÿ©§¨§¦§¥©¦
àìéL,éàä' weqtd oeyl ixd -ä÷ðé àì ãéì ãéenk yxtzn `l ' ¦¨©¨§¨Ÿ¦¨¤

eixacl ixdy ,ax yxcydéì éòaéî éãé,aezk zeidl jixv did - ¨¦¦¨¥¥
.epia` mdxa` lv` azkpy enkàìéL éaø éác éøîà àlàyi ¤¨¨§¦§¥©¦¦¨

,jk weqtd z` yexcleléôàde`b lrad m`äøBz ìaé÷icin £¦¦¥¨
`ed jexa yecwdeðéaø äLîk,déa áéúëcdxezd zlaw lr - §Ÿ¤©¥¦§¦¥

"Bîì úã Là Bðéîéîok it lr s` ,"ípäéb ìL dðécî ä÷pé àì. ¦¦¥¨¨Ÿ¦¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ
ïðçBé éaøì déì àéL÷,éàä' weqtd oeyl ixd -ãéì ãé'yxtzn `l ©§¨¥§©¦¨¨©¨§©

mdixacl ixdy ,`liy ax icinlz eyxcy enkdéì àéòaéî ãiî ãé̈¦¨¦©§¨¥
ixv did -jexa yecwd ly ecin eicil laiw ixdy ,aezk zeidl j

.`edïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dheq(ycew zay meil)

íMLeid eay mewnd `edïé÷LîúàúBèBqä,ïéøäèîeúà ¤¨©§¦¤©§©£¦¤
úBãìBiäoaxw z` miaixwny drya zecleid my zecner eidy - ©§
,mzxdhïéøäèîeúàïéòøBönä.mlbxe mci lr mcd z` mifn - §©£¦¤©§¨¦

ïäëåæçBàäéãâáa,dhn itlk jyene ,x`evd gzta -íàeòø÷ð §Ÿ¥¥¦§¨¤¨¦¦§§
,dkiynd zngn dicbaeòø÷ð,jk lr citwn epi`eíàåeîøôð- ¦§§§¦¦§§

,miax mirxwl enxtp m` s`eeîøôðdcba z` odkd jyen jke ,ãò ¦§§©
àeäLälâîúàdaì,oke .øúBñåúàdøòNz` odkd xizn - ¤§©¤¤¦¨§¥¤§¨¨

dl mexbie dleepl ick ,dxry z` dliby xg`l ezxiywn dxry
.dcezyéaøäãeäée wlegøîBày ,íàäéädaìäàðàìäéä ©¦§¨¥¦¨¨¦¨¨¤Ÿ¨¨

eälâî,íàåäéädøòNäàðàìäéäøúBñda exbzi `ly ick , §©¥§¦¨¨§¨¨¨¤Ÿ¨¨¥
m` .mipdkdäúéääqkúîíéðáìamicba dyeal dzid m` - ¨§¨¦§©¨¦§¨¦

,mipaläqëîíéøBçLa.dleepl ick mixegy micba dl miyialn - §©¨¦§¦
m` okeääéäéìòéìk¯ áäæ,adf ihiykz ¨¨¨¤¨§¥¨¨
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רו

ביאורים למסכת סוטה דף ה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום חמישי כ' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבחסד(
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dheq(iying meil)

äNBò eléôàmc` eze`øúqa ä÷ãö,dpizp oeyln `ed 'cil ci'e - £¦¤§¨¨©¥¤
,iprd cil ecin dwcv ozepyáéúëcjk lróà ätëé øúqa ïzî" ¦§¦©¨©¥¤¦§¤¨

Bâåok it lr s` ,"ípäéb ìL dðécî ä÷pé àì. §Ÿ¦¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ
,`xnbd zl`eyçeøä éqâì äøäæà,ze`bzdl `ly -ïépî. ©§¨¨§©¥¨©¦©¦

,daiyneéøéòæ øîà àáø øîàweqtdn"ìà eðéæàäå eòîL ¨©¨¨¨©§¦¦¦§§©£¦©
eäaâz.ze`bzdl `ly dxdf` o`k ixd ,"øîà ÷çöé øa ïîçð áø ¦§¨©©§¨©¦§¨¨©
àëäîdxdf`dy -`id" weqtdnzçëLå Eááì íøå'd z` ¥¨¨§¨§¨¤§¨©§¨
jidl`",'d zgky icil `a d`bzndy xnelk ,áéúëe"Eì øîLä §¦¦¨¤§

éäìà 'ä úà çkLz ïtE,'d z` gekyl `ly mc`d xdfeny - " ¤¦§©¤¡Ÿ¤
i `linned`ian dee`bd ixdy ,ze`bzdl `ly dxdf` o`k y

.'d zgkylàòìéà éaø øîà ïéáà éaøãëåoeyldy epxn`y dn - §¦§©¦¨¦¨©©¦¦§¨
iax mya oia` iax ixac it lr df ,dyrz `l `ed 'gkyz ot xnyd'

,`rli`øîàpL íB÷î ìk àòìéà éaø øîà ïéáà éaø øîàc§¨©©¦¨¦¨©©¦¦§¨¨¨¤¤¡©
ly oeyl dxezaøîMä,ït,ìàå,àlà Bðéàieeiv lr xaerdy xnel ¦¨¤¤§©¥¤¨

xaer `ed ixd ,dfäNòz àìa. §Ÿ©£¤
àøéåò áø Løc,dì øîà ïéðîæef dyxc xn` minrt -déîMî ¨©©£¦¨¦§¦¨©¨¦§¥

éqà áøc,énà áøc déîMî dì øîà ïéðîæå,Ba LiL íãà ìk §©©¦§¦§¦¨©¨¦§¥§©©¦¨¨¨¤¥
èòîúî óBqì ,çeøä úeqb,ezeaiygn hrnzny eteq -øîàpL ©¨©©¦§©¥¤¤¡©

"èòî eîBø.hrnzdl eteq d`bzne mnexzn m`y miyxece - " §©
,weqtd jynd z` x`al `xnbd dkiynnBðLé øîàz ànLå§¤¨Ÿ©¤§

íìBòa,mc`d lkk igy -øîBì ãeîìz"¯ "epðéàå.epnf mcew zny ¨¨©§©§¥¤
Ba øæBç íàå`ed ixd ,eipr dyrpe¯ óñàðzníäøáàk Bpîæa §¦¥¤¡¨¦§©§©§¨¨

eðéáàa`de,zeøîàpL"ïeöô÷é ìkk eëîäå"¯miyxecez` ¨¦¤¤¡©§ª§©Ÿ¦¨§
dlind- 'oevtwi lkk' ea miiwzn ,jne eipr dyrp m`y ,'eknede'

mixyi zen zeniyeäa áéúëc á÷òéå ÷çöé íäøáàk'ìka''ìkî' §©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¦§¦§©Ÿ¦Ÿ
'ìk.'lk' mda aezky zea`d enk ,oevtwi 'lk'k epiide ,'åàì íàå- Ÿ§¦¨

" weqtd jynd ea miiwzn ,eipr dyrp `l m`eìîé úìaL Làøëe" §Ÿ¦Ÿ¤¦¨
.oldlcke ,zleaiy enk letie xayiy -

,`xnbd zl`eyéàî'úìBaL Làøëelray weqtd zpeek dn - ' ©§Ÿ¦¤
dfa ewlgpy daiyne .zleaiyd y`x ltepy enk leti de`báø©

àcñç áøå àðeä,øîà ãçletiy xn` mdn cg` -àñàñ ék ¨§©¦§¨©¨©¦¨¨
àzìaéLcn xaype ltepy zleaiyd ly oeilrd wlgd enk -.eili` §¦©§¨

dîöò úìBaéLk øîà ãçå,`xnbd dywn .dhiwld onfa zltepy §©¨©§¦¤©§¨
àzìaéLc àñàñ ék øîàc ïàîì àîìLa,zleaiyd y`xk - ¦§¨¨§©§¨©¦¨¨§¦©§¨

¯ áéúëc eðééäweqta azkpy dn oaenleti d`bzndyLàøëe' ©§¦§¦§Ÿ
'úìaL,dîöò àzìaeL ék øîàc ïàîì àlàdyw ,Làøëe' éàî ¦Ÿ¤¤¨§©§¨©¦©§¨©§¨©§Ÿ
'úìaLzvxzn .dnvr zleaiyd zlitpl `ed ienicd ixde - ¦Ÿ¤

,`xnbdìàòîLé éaø éác àðz ïëå éqà áø øîà,íãàì ìLî ¨©©©¦§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨§¨¨
eäãN CBúì ñðëpL,zeleaiy hwllèwìî àeä ääBáb ääBáb- ¤¦§©§¨¥§¨§¨§©¥

,dlrnl mihleay mideabd mileaiyd z` hwll ligzdl ekxc
dligz mixaeye mizxeky enk dee`bd lra zxkiy weqtd dncne

.deab dy`xy zleaiyd z`
oeky` yecwe mexn" ,depr lr xacny sqep weqt `xnbd d`ian

çeø ìôLe àkc úàåewlgp ,"àcñç áøå àðeä áødlind xe`iaa §¤©¨§©©©¨§©¦§¨
,'z`e'àkc ézà øîà ãçeil` gex ltye `kcd z` diabn 'd - ©¨©¦¦©¨

.enr epkyiyàkc úà éðà øîà ãçåoekyl ezpiky z` oikxn 'd - §©¨©£¦¤©¨
,`xnbd zxne` .mz`àkc úà éðà øîàc ïàîk àøazñîe- ¦§©§¨§©§¨©£¦¤©¨

,mdil` ezpiky cixenyéøäLy dxez ozna epivnCeøa LBãwä ¤£¥©¨¨
úBòáâe íéøä ìk çépä àeäéðéñ øä ìò BúðéëL äøLäå,jenpd ¦¦©¨¨¦§¨§¦§¨§¦¨©©¦©

äìòîì éðéñ øä dáb àìåzexydl ipiq xd z` 'd diabd `le - §Ÿ¨©©¦¦§©§¨
.eiprl dpikyd z` 'd cixeny ep`vn ixd ,dpikyd z` eilrøîà̈©

BðB÷ úòcî íãà ãîìé íìBòì óñBé éaøzeltyd z` aed`l ©¦¥§¨¦§©¨¨¦©©
,deprdeéøäLdxez oznaíéøä ìk çépä àeä Ceøa LBãwä ¤£¥©¨¨¦¦©¨¨¦
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la` ,lMA EkxAzPW `Ed `zEax [lM] lMn lMA©Ÿ¦ŸŸ§¨¤¦§¨§©Ÿ£¨

Nn il oYY xW` lke:(xn`wC `Ed `nlrA `z §Ÿ£¤¦¤¦¦§¨§¨§¨§¨¨©

.àzìaLc àñàñkowf oixFTW zlFAW lW FdaB §¨¨§¦¨§¨¨§¤¦¤¤¦§©

:eil`n ltFpe xAWp `Ede ,zlFAXdääBáb ääBáb ©¦¤§¦§¨§¥¥¥¨§¨§¨
.èwìî àeäDW`xW zlFAW W`xkE Epiide §©¥§©§§Ÿ¦¤¤Ÿ¨

:dizFxagn dlrnl zi`xp.àkc ézàip` ¦§¥§©§¨¥©§¤¨¦¦©¨£¦

:`MC z` oFMW` Epiide ,ilv` okFXW cr FdiAbn©§¦©¤¥¤§¦§©§¤§¤©¨

.àkc úà éðà:Flv` izpikW oiMxn ip`ãîìé £¦¤©¨£¦©§¦§¦¨¦¤§¦§©
.BðB÷ úòcî íãà:zEkinPd z` aFd`líéøä ìk ¨¨¦©©¤¡¤©§¦¨¨¦

.úBòáâeaizkcM ,mW E`AW lnxke xFaY oFbM §¨§¨§©§¤¤¨¨§¦§¦

miPpaB mixd oEcSxY dOl(gq miNdY):.äøLàk ¨¨§©§¨¦©§ª¦§¦¦©£¥¨
rECB KixSW dxW`M dixg` WxWie rCbi§©©¦¨¥©£¤¨©£¥¨¤¨¦¦©

mnW z` mYcA`e aizkcM dixg`(ai mixaC): ©£¤¨§¦§¦§¦©§¤¤§¨§¨¦

.øòðð:mizOd zIgzA uiwnàì øôòa éáëL ¦§¨¥¦¦§¦©©¥¦Ÿ§¥¤¨¨Ÿ
.øîàð:mizOd lM lr rOYWilC.øôòì ïëL ¤¡©§¦§©©©¨©¥¦¨¥¤¨¨

:xtrl Fnvr liRWn.úìléî:zppFwndáâå ©§¦©§§¨¨§©¤¤§¤¤§¨Ÿ©
.òãéé ÷çønîltWe 'd mx iM `xwC DiWix ¦¤§¨§¥©¥¥¦§¨¦¨§¨¨

eilr `aYW mcTn wgxOn DaBde - Dabe ,d`xi¦§¤§¨Ÿ©§©¨Ÿ©¦¤§¨¦Ÿ¤¤¨Ÿ¨¨

zppF`zn dpikW .rcii - miAx mini zEprxER§¨¨¦©¦§¥¨§¦¨¦§¤¤

eizFpnl` rcIe FnM ,eilr zxAYWnE(hi l`wfgi) ¦§©¤¤¨¨§©¥©©§§¨§¤§¥

zFMq iWp` mdA rcFIe(g mihtFW)`ianM rcEi ©©¨¤©§¥ª§¦¦¨©§¥¦

dlrnl(cr miNdY):xaW oFWl ,[ìôMä] úà äàBø §©§¨§¦¦§¤¤¤¤©¨¨
(dábä),eipirA aEWge ,FOr lCYWdlE Faxwl . ©¨Ÿ©§¨§§¦§©¥¦§¨§¥¨

FnM(h rWFd)izi`x DziW`xA dp`YA dxEMaM §¥©§¦¨©§¥¨§¥¦¨¨¦¦

:maAglE maxwl ipir iYzp ,mkizFa` z`àkéàå ¤£¥¤¨©¦¥©§¨§¨§©§¨§¦¨
ì éøtñnà dì éðúîc.òøä ïBL`Wix mEXn §©§¥¨©§©§¥¨¨¨¦¥¨

:'Fbe Edrx xzQa ipWln `xwCàòîé÷ çeø ¦§¨§¨§¦©¥¤¥¥§©¦§¨
.BzøëBò:FYcA`nE FYtxFh dNw zEprxER ©§§¨©¨©§§©©§

.íéòLøäåirYWn lirlC i`xwC ,gExd iQB §¨§¨¦©¥¨©¦§¨¥¦§¥¦§¨¦

iM 'Fbe miltW gEx zFigdl ,mi`Mcpe miltWA¦§¨¦§¦§¨¦§©§©§¨¦§¦

'Fbe FrvA oFrA miltW ozF` mr aix` mlFrl `lŸ§¨¨¦¦¨§¨¦©£¦§§

la` ,'Fbe miztU aip `xFA 'Fbe izi`x eikxC§¨¨¨¦¦§¥¦§¨©¦§£¨

mIM ,Wxbp mIM mi`Mcpe miltW opi`W mirWxd̈§¨¦¤¥¨§¨¦§¦§¨¦©¨¦§¨©¨

:eiaiaq eiztUl hihe Wtx KilWnE Wxbndänk ©§¨¥©§¦¤¤¨¦¦§¨¨§¦¨©¨
.úBiòéáø`rniw gExW mi`Fx Ep` min ibFl §¦¦¥©¦¨¦¤©¦§¨

:einin z` zxkFr FYxkFràlà Ba ïéàL íãà ©§¤¤¤¥¨¨¨¤¥¤¨
.úçà úéòéáø.miIwzn `Ed mC ziriaxAW §¦¦©©¤¦§¦¦¨¦§©¥

zn mC ziriaxW ipiQn dWnl dkld df xEriW¦¤£¨¨§Ÿ¤¦¦©¤§¦¦©¥

lr DiA `pixwe Wtp `idW ipRn ,ld`A `Ohn§©¥§Ÿ¤¦§¥¤¦¤¤§¨¥¨¥©

:`ai `l zn zFWtp lM.úéðéîLa äðBîMî ãçà ¨©§¥Ÿ¨Ÿ¤¨¦§¤¦§¦¦
Kixv xnFlM ,`lkEr Epiide `Ed ohw lwWn¦§¨¨¨§©§§¨§©¨¦

W`xd iNw Edi `NW ,de`B hrn FA didIW¤¦§¤§©©£¨¤Ÿ§©¥¨Ÿ

lrA odilr oilAwzn eixaC `die FA oillFYqn¦§§¦¦¥§¨¨¦§©§¦£¥¤§©

:mgxMì àñàñ ék déì àøhòîe.àzìaLzEQB ¨§¨§©§¨¥¦¨¨§¦¨§¨©

FYxHrnE mkg cinlzl Fl zpbFde d`p hrEn¨¨¨§¤¤§©§¦¨¨§©©§

FAXd z` zxHrnd `q`qM:zlúéàc àzîLa §¨¨©§©¤¤¤©¦¤§©§¨§¦
.déa:gExd zEQB.déa úéìc àzîLáezEQB ¥©¨©§©§¨§¥¥©

FA oi`e EPOn mi`xi Fxir ipA oi`W itl ,`YxER§¨§¦¤¥§¥¦§¥¦¦¤§¥

:mgikFdl gM.dúö÷nî àìå äpnî àì`l Ÿ©§¦¨Ÿ¦¤¨§Ÿ¦¦§¨¨Ÿ

xhEf inC ,DzvwnA `le DNkA `l mc` uFRgi©§¨¨Ÿ§ª¨§Ÿ§¦§¨¨§¦©

:'d zarFY `xw Dil ixwC i`n.øNákKx `EdW ©§¨¥¥§¨£©§¨¨¤©

:dWw `EdW oa`M `le.úBåçzLäì,lNRzdl §Ÿ§¤¤¤¨¤§¦§©£§¦§©¥

mirnWp md iM EllRzie E`Fai xUA mdW mzF`¨¤¥¨¨¨§¦§©§¦¥¦§¨¦

:E`Fai `l gExd iQB la` ,iptl.àtøðå déa áéúk øNaitl .`Rxpe EdiiPn cgA aizM `l ,mc`A didz iM zrxv rbp ,FxUA xFra didi iM mc` .`Rxpe oigW FxFra Fa didi iM xUaE §¨©£¨©¥¨©Ÿ¨¨¨§¦¥§¦§¨¨¨¦¦§¤§§¦§¦§¨¨¨¦¦§¤§§¨¤©¨©©¦¦§¤§¨¨Ÿ§¦§©¦©§§¦§¨§¦

:eizFMnl d`Etx oi` dnc`M dWw `EdW in la` ,eilr oi`Ad oixEQIn zF`Rxzdl aFxw xUaM eipre Kx `EdW iOW ,cnl dY` LMxC.íãà.dxn mC xt` `EdW ,mc` FnW `xwp dOl ©§§©¨¨¥¤¦¤©§¨¨§¨¨¨§¦§©¦¦¦©¨¦¨¨£¨¦¤¨¤©£¨¨¥§¨§©¨¨¨¨¨¦§¨§¨¨¤¥¤¨¨¨

miilg oi`A dici lre ,lkF`W lk`Od itlE miYrd iEPWe miWcgd itl lMd mc`A zxABznE caMAW dxixOd on d`vFId dxn zigElgil `id dxn .d`Bzi l` Kkl ,lad FNM xnFlM§©ª¤¤§¨©¦§¨¤¨¨¦¦§¦¨¨©§¨¦©§¦¨¤©¨¥¦§©¤¤¨¨¨©Ÿ§¦¤¢¨¦§¦¨¦¦§¦©©£¨¤¥§©¨¤¨¨¦¢¨¦

:dOc` dxixn oixFTW Wie dxFgW dxixn mi`tFxd ixacA oixFTW Wi .zFaF`knE mirbpE.ìBàL:FziA lF`W mFwn.úçôð:miWp`A zEgR dUrpe FzEaiWgn hrnzn §¨¦©§¥¤¦§¦§¥¨§¦§¦¨§¨§¥¤¦§¦¨£ª¨§§§¥¦§¨¦§©¥¥£¦§©£¤¨¨£¨¦
úàùìå

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

ìë.xrpp extr oi` gexd zeqb ea yiy mc`

wlg zpyna i`d aiyg `l i`n` dniz

zeaezkc `xza wxt xn`c `de(.`iw sc)mizn

miig opi` d"r mzd opiqxb eze miig opi` l"egay

zeiax [ziaixa] ielne minkg icinlz epdi k"``

:i"x 'qez .`ad mlerl miig opi`y dcb`a epivn

íãàmc `ed g"xt .mc ziriax `l` ea oi`y

`l` ea oi` ald zizyn epnny lelvd

:beld ziriax `idy mirlq d"k lwyn
`d

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ätëé øúqa ïzî' áéúëc ,øúqa ä÷ãö äNBò eléôà£¦¤§¨¨©¥¤¦§¦©¨©¥¤¦§¤
çeøä éqâì äøäæà .ípäéb ìL dðécî ä÷pé àì 'Bâå óà̈§Ÿ¦¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ©§¨¨§©¥¨©
.'eäaâz ìà eðéæàäå eòîL' ,éøéòæ øîà àáø øîà ,ïépî¦©¦¨©¨¨¨©§¦¦¦§§©£¦©¦§¨
'zçëLå Eááì íøå' àëäî øîà ÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¨©¥¨¨§¨§¨¤§¨©§¨

éäìà 'ä úà çkLz ït Eì øîLä' áéúëeéaøãëå 'E §¦¦¨¤§¤¦§©¤¡Ÿ¤§¦§©¦
éaø øîà ïéáà éaø øîàc ,àòìéà éaø øîà ïéáà̈¦¨©©¦¦§¨§¨©©¦¨¦¨©©¦
àlà Bðéà 'ìàå ït øîMä' øîàpL íB÷î ìk ,àòìéà¦§¨¨¨¤¤¡©¦¨¤¤§©¥¤¨
déîMî dì øîà ïéðîæ ,àøéåò áø Løc .äNòz àìa§Ÿ©£¤¨©©£¦¨¦§¦¨©¨¦§¥

,èòîúî óBqì ,çeøä úeqb Ba LiL íãà ìk ,énà áøc déîMî dì øîà ïéðîæå éqà áøc§©©¦§¦§¦¨©¨¦§¥§©©¦¨¨¨¤¥©¨©©¦§©¥
óñàð ,Ba øæBç íàå .'epðéàå' øîBì ãeîìz ,íìBòa BðLé øîàz ànLå 'èòî eîBø' øîàpL¤¤¡©§©§¤¨Ÿ©¤§¨¨©§©§¥¤§¦¥¤¡¨
ìka' eäa áéúëc á÷òéå ÷çöé íäøáàk ,'ïeöô÷é ìkk eëîäå' øîàpL eðéáà íäøáàk Bpîæa¦§©§©§¨¨¨¦¤¤¡©§ª§©Ÿ¦¨§§©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¦§¦§©Ÿ
øîà ãç ,àcñç áøå àðeä áø ,'úìBaL Làøëe' éàî .'eìîé úìaL Làøëe' åàì íàå 'ìk ìkî¦ŸŸ§¦¨§Ÿ¦Ÿ¤¦¨©§Ÿ¦¤©¨§©¦§¨©¨©
,àzìaéLc àñàñ ék øîàc ïàîì àîìLa ,dîöò úìBaéLk øîà ãçå àzìaéLc àñàñ ék¦¨¨§¦©§¨§©¨©§¦¤©§¨¦§¨¨§©§¨©¦¨¨§¦©§¨
.'úìaL Làøëe' éàî 'dîöò àzìaeL ék' øîàc ïàîì àlà .'úìaL Làøëe' áéúëc eðééä©§¦§¦§Ÿ¦Ÿ¤¤¨§©§¨©¦©§¨©§¨©§Ÿ¦Ÿ¤
àeä ääBáb ääBáb eäãN CBúì ñðëpL íãàì ìLî ,ìàòîLé éaø éác àðz ïëå éqà áø øîà̈©©©¦§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨§¨¨¤¦§©§¨¥§¨§¨
úà éðà øîà ãçå àkc ézà øîà ãç ,àcñç áøå àðeä áø 'çeø ìôLe àkc úàå' :èwìî§©¥§¤©¨§©©©¨§©¦§¨©¨©¦¦©¨§©¨©£¦¤
úBòáâe íéøä ìk çépä àeä Ceøa LBãwä éøäL 'àkc úà éðà' øîàc ïàîk àøazñîe ,àkc©¨¦§©§¨§©§¨©£¦¤©¨¤£¥©¨¨¦¦©¨¨¦§¨
íãà ãîìé íìBòì ,óñBé éaø øîà .äìòîì éðéñ øä dáb àìå éðéñ øä ìò BúðéëL äøLäå§¦§¨§¦¨©©¦©§Ÿ¨©©¦¦§©§¨¨©©¦¥§¨¦§©¨¨
éðéñ øä ìò BúðéëL äøLäå úBòáâe íéøä ìk çépä àeä Ceøa LBãwä éøäL BðB÷ úòcî¦©©¤£¥©¨¨¦¦©¨¨¦§¨§¦§¨§¦¨©©¦©
úeqb Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaø øîà .(äðqa BúðéëL äøLäå úBáBè úBðìéà ìk çépäå)§¦¦©¨¦¨§¦§¨§¦¨©§¤¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥©
.'ïeòãâz íäøéLàå' íúä áéúëe 'íéòeãâ äîB÷ä éîøå' àëä áéúk ,äøéLàk Bòãâì éeàø ,çeøä̈©¨§¨§©£¥¨§¦¨¨§¨¥©¨§¦§¦¨¨©£¥¥¤§©¥
éðëL eððøå eöé÷ä' øîàpL ,øòðð Bøôò ïéà ,çeøä úeqb Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥©¨©¥£¨¦§¨¤¤¡©¨¦§©§Ÿ§¥

øîàð àì øôòa éáëL 'øôò,øæòìà éaø øîàå .åéiça øôòì ïëL äNòpL éî ,øôò éðëL àlà ¨¨Ÿ§¥¤¨¨Ÿ¤¡©¤¨Ÿ§¥¨¨¦¤©£¨¨¥¤¨¨§©¨§¨©©¦¤§¨¨
àøéåò áø Løc .'òãéé ÷çøîî dáâå' øîàpL ,åéìò úìléî äðéëL çeøä úeqb Ba LiL íãà ìk̈¨¨¤¥©¨©§¦¨§©¤¤¨¨¤¤¡©§¨Ÿ©¦¤§¨§¥¨¨©©£¦¨
øNa úcî ,íãå øNa úcî àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL äàøe àa ,øæòìà éaø àîéúéàå§¦¥¨©¦¤§¨¨Ÿ§¥¤Ÿ§¦©©¨¨¦©¨¨¨¨¦©¨¨
,ïk Bðéà àeä Ceøa LBãwä úcî ìáà ìôMä úà äàBø dBáb ïéàå dBábä úà äàBø dBáb íãå̈¨¨©¤¤©¨©§¥¨©¤¤©¨¨£¨¦©©¨¨¥¥
øî àîéúéàå àcñç áø øîà .'äàøé ìôLå 'ä íø ék' øîàpL ,ìôMä úà äàBøå dBáb àeä¨©§¤¤©¨¨¤¤¡©¦¨§¨¨¦§¤¨©©¦§¨§¦¥¨©
íìBòa øeãì ïéìBëé àeäå éðà ïéà àeä Ceøa LBãwä øîà ,çeøä úeqb Ba LiL íãà ìk ,àá÷eò§¨¨¨¨¤¥©¨©¨©©¨¨¥£¦§§¦¨¨¨

ìî' øîàpLéø÷z ìà 'ìëeà àì BúBà ááì áçøe íéðéò dáâ úéîöà BúBà eäòø øúñá éðL ¤¤¡©§¨§¦©¥¤¥¥©§¦§©¥©¦§©¥¨Ÿ¨©¦§¥
ì éøtñnà dì éðúîc àkéà .ìëeà àì Bzà àlà BúBàìî' øîàpL ,òøä ïBLeäòø øúñá éðL ¤¨¦Ÿ¨¦¨§©§¥¨©§©§¥¨¨¨¤¤¡©§¨§¦©¥¤¥¥

,BzøëBò àòîé÷ çeø eléôà çeøä úeqb Ba LiL íãà ìk ,éøcðñkìà éaø øîà .'úéîöà BúBà©§¦¨©©¦£¤§©§§¦¨¨¨¤¥©¨©£¦©¦§¨©§
ïéàL íãà .BzøëBò àòîé÷ çeø ,úBiòéáø änk Ba LiL íi äîe 'Løâð íik íéòLøäå' øîàpL¤¤¡©§¨§¨¦©¨¦§¨©¨¤¥©¨§¦¦©¦§¨©§¨¨¤¥
íëç ãéîìz ,áø øîà éMà øa àéiç éaø øîà .änëå änk úçà ìò ,úçà úéòéáø àlà Ba¤¨§¦¦©©©©©©¨§©¨¨©©¦¦¨©©¦¨©©©§¦¨¨

éøöék déì àøhòîe ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà .úéðéîLa äðBîMî ãçà Ba àäiL C ¨¦¤§¥¤¨¦§¨¦§¦¦¨©©¨§¥§©§ª©§©§¨¥¦
ì àñàñ÷çöé øa ïîçð áø øîà .déa úéìc àzîLáe déa úéàc àzîLa ,àáø øîà .àzìBaL ¨¨§¦§¨¨©¨¨§©§¨§¦¥§©§¨§¥¥¨©©©§¨©¦§¨

Búlôz ïéà ,äi÷æç øîà .'áì dáâ ìk 'ä úáòBz' déa áéúëc øèeæ éî ,dúö÷î àìå dpéî àìŸ¦¨§Ÿ¦§¨¨¦¨¦§¦¥£©¨§©¥¨©¦§¦¨¥§¦¨
àBáé ['Bâå] BLãça Lãç éãî äéäå' øîàpL ,øNák Baì íéNî ïk íà àlà úòîLð íãà ìL¤¨¨¦§©©¤¨¦¥¥¦¦§¨¨¤¤¡©§¨¨¦¥Ÿ¤§¨§§¨
.àtøðå déa áéúk àì íãà ,àtøðå déa áéúk øNa ,àøéæ éaø øîà .'Bâå úBçúLäì øNa ìë̈¨¨§¦§©£§¨©©¦¥¨¨¨§¦¥§¦§¨¨¨Ÿ§¦¥§¦§¨

Y ø"Na ,äø"î í"c øô"à ¯ í"ãà ,ïðçBé éaø øîà,éøîàc àkéà ,än"ø äçeø"ñ äLe"a ¨©©¦¨¨¨¨¥¤¨¨¨¨¨¨§¨¦¨¦¨§¨§¦
øîàpL ,úçôð óBqì ,çeøä úeqb Ba LiL íãà ìk ,éMà áø øîà .ïéLa áéúëc ìBàL§¦§¦§¦¨©©©¦¨¨¨¤¥©¨©©¦§¨¤¤¡©

úàùìå'

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

סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ה עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי כ' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבחסד(



רח

oifge` mipya cenr d sc oey`x wxtdheq
.úçtqìå úàNìågRqp `N` miWp`A xTr Fpi`W ,zgRq icil `A Fnvr `VpOW ici lr §©§¥§©©©©©§¥¤§©¥©§¨¦¥©©©¤¥¦¨¨£¨¦¤¨¦§¨

:lthe.äìôè:mixg`A lRhp `N` FnvrA aEWg Fpi`W xaC.àð éðçôñz`EapA .`p iptq` §¨¥§¥¨¨¨¤¥¨§©§¤¨¦§¨©£¥¦§¨¥¦¨¨§¥¦¨¦§©

,mzNcBn Lrxf ipdM z` E`ivFIW mixg` milFcB mipdM cinr` .`xw irYWn ilr ziA¥¥¦¦§¨¦§¨©£¦Ÿ£¦§¦£¥¦¤¦¤Ÿ£¥©§£¦§ª¨¨

:mlv` mhlwlE mtq`l mdn WTal Ekxhvie.úBpäkä úçà ìà:zFxnWOd on zg`A §¦§¨§§©¥¥¥§¨§¨§¨§¨¤§¨¤©©©§ª§©©¦©¦§¨

.Bãéa äìBò øëN:xg` oAxw xkU `le.éçáælM §©¨§¨§Ÿ§©¨§¨©¥¦§¥¨

:rnWnA migaGd.åéúBçøà íOäcqtd aXgn ©§¨¦§©§©©−̈¨§¨§©¥¤§¥

:DxkU cbpM devnìà íéðL éðôa dì øîà) ¦§¨§¤¤§¨¨¨©¨¦§¥§©¦©
.Bnò äøaãå éðBìt Léà íò éøaãzcEgiA `NW: §©§¦¦¦§¦§¦§¨¦¤Ÿ§¦

.dúéáì úøzî ïééãòoFWl DziA .WOWl £©¦ª¤¤§¥¨§©¥¥¨§

:`Ed WinWYìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà ©§¦£¨§¥¨©£¨¤¡
.äîeøúamiOdW mWM 'tA oOwlE .dYWYW cr ¦§¨©¤¦§¤§©¨§§¥¤©©¦

oiwcFA(.gk sC)WlW d`nhpe d`nhpEn sili §¦©¨¦¦§¦§§¨§¦§§¨¨Ÿ

cg`e lrFAl cg`e lrAl cg` ,minrR§¨¦¤¨©©©§¤¨©¥§¤¨

:dnExzl.íéða àìa úî íàå:dwWd `NW cr ¦§¨§¦¥§Ÿ¨¦©¤Ÿ¦§¨

.úîaéúî àìå úöìBç:(`nrh Wxtn `xnBAàä ¤¤§Ÿ¦§©¤¤©§¨¨§¨¥©§¨¨
éðôa dì øîà dì àp÷î ãöék zøîà àéL÷ àôeb¨©§¨¨§©§¥©§©¥¨¨©¨¦§¥

.'åk íéðLcvikC `WExR Epiid 'eM Dl xn` c"qw §©¦¨©¨©§¥¨§¥©

opirEnW`e ,'eM mipW iptA Dl xn` Dl `Pwn§©¥¨¨©¨¦§¥§©¦§©§¦¨

:iEPTd EdfC.àéä äøéúñ øeac àîìà'it` §¤©¦©§¨¦§¦¨¦£¦

xn`wCn Dl aiWg dxizq wEXA FOr zxAcn§©¤¤¦©§¦¨£¦¨¦§¨¨©

`xQYin `le `Ed dxizqC e`l i`C ,iEPTd df¤©¦§¦¨¦§¦¨§Ÿ¦©§¨

:DA dxznC il dOle `Mi` iEPw i`n DAøãäå ¨©¦¦¨§¨¨¦§©§¤¨©£©
.éðzzxYn FOr dxAce Fz`xzd lr dxar ikC ¨¥§¦¨§¨©©§¨¨§¦§¨¦ª¤¤

:Dzial.øîà÷ éëä éiaà øîàe`l Dl xn` §¥¨¨©©©¥¨¥¨¨©¨©¨¨

ipYw iYxY `N` ,`Ed Dl `Pwn cvikC `WExR¥¨§¥©§©¥¨¤¨©§¥¨¨¥

dxAC F` dxYqpe ixAcY l` Dl xn` ,w"de§©¨©¨©§©§¦§¦§§¨¦§¨

dxAC m` F` ,xEAC lv` FiEPw lr dxarW t"r`¤¨§¨©¦¥¤¦¦¦§¨

zg`A oiicr ,ixzQY l`C xEnB iEPw xg` FOr¦©©¦¨§©¦¨§¦£©¦§©©

FiEPw lr dxar la` .Dlral zxYn EN` iYXn¦§¥¥ª¤¤§©£¨£¨¨§¨©¦

dqpkpe ixzQY l` Dl xn`W oFbM ,dxizq lv ¥̀¤§¦¨§¤¨©¨©¦¨§¦§¦§§¨

:'eM xzQd zial FOr.Búéaî äàöéåDiPn lirl ¦§¥©¥¤§¨§¨¦¥§¥¦¥

FziAn d`vie 'Fbe xaC zexr DA `vn iM aizM§¦¦¨¨¨¤§©¨¨§§¨§¨¦¥

DiixWnl i` ,aYknl il dOl ,xg` Wi`l 'Fbe§§¦©¥¨¨¦§¦§¨¦§¦§§¨

d`vie aFYkl zEzixM hB ici lr `aFqp`l§©§¨©§¥¥§¦¦§§¨§¨

,xg`l aYknl il dOl ,Wi`l dzide FziAn¦¥§¨§¨§¦¨¨¦§¦§¨§©¥

xg` lrA DWxB `lC `kid dnai ihErnl `N ¤̀¨§©¥§¨¨¥¨§Ÿ¥§¨©©©©

iM i`xw irOYWn ikde ,xaC zexr DA `vOW¤¨¨¨¤§©¨¨§¨¥¦§©§¥§¨¥¦

zEzixM xtqA dPWxbi xaC zexr DA `vn̈¨¨¤§©¨¨§¨§¤¨§¥¤§¦

oiA FziAn `vYW cv lkaE xnFlM ,FziAn d`vie§¨§¨¦¥§©§¨©¤¥¥¦¥¥

,`UPl z`A m` ,dzin i"r oiA oiWExiB i"r©¥¦¥©¦¨¦¨¦¨¥

lv` xg` Fpi`W ,maIl `le `UPY xg` Wi`l§¦©¥¦¨¥§Ÿ©¨¨¤¥©¥¥¤

zwwfp `id oFW`x i`EVp gMOW ,Ff lW oi`EVp¦¦¤¤¦Ÿ©¦¥¦¦¦§¤¤

:Fl.éòaéz àì énð äöéìç éëä éàDxhR `dC ¦¨¥£¦¨©¥Ÿ¦¨¥§¨§¨¨

`vYW oipr lkA xg` Wi`l DiixWe `pngx©§¨¨§©§¨§¦©¥§¨¦§¨¤¥¥

:xaC zexr DA `vnPW xg` FziAndéúéà elà ¦¥©©¤¦§¨¨¤§©¨¨¦¦¥
.ìòaìDl azke aizM `d ,hB `lA `ixYWn in ©©©¦¦§©§¨§Ÿ¥¨§¦§¨©¨

zEzixM xaC zexr DA `vn 'it` ,zEzixM xtq¥¤§¦£¦¨¨¨¤§©¨¨§¦

A mFwnA maiC ,dvilg `irA iOp `YWd ,`irA:i`w lr.éøîàc úéàsqFi ax ipW ikdC ©§¨©§¨©¥©§¨£¦¨§¨¨¦§©©¨¥¦§¨§¥§¨¥¨¥©¥

`lC ikid iM xaC zexr DA `vOWM FziAn DWxbl Dlral dEv 'eM xn` `pngx ,lirl§¥©§¨¨¨©¦¨§©£¨§¨§¨¦¥§¤¨¨¨¤§©¨¨¦¥¦§Ÿ

:`nWnEWl `ixw iM `ziaA `zEpf lirl xn`cM ,Dizial DixYqY¦§§¥§¥¥¦§¨©§¥§¨§¥¨¦©§¨§§§¨
éî

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

àäzekn 'qn yixc `pyil `kd hwp `l i`n` iaxl dniz .`iyw `teb(.a sc)cvik

dil ded inp `kd dil iran oinnef miyrp micrd oi` cvik oinnef miyrp micrd

`kd la` xity uxzn mzde dil iran dl `pwn oi` cvik dl `pwn cvik ikd xninl

meyn `kd jixt `l ikdlc d`xpe dl `pwn oi` cvik ipzinl dil ded uexizd itl elit`

dxizq eyexit `yixc ixacz l` xninl ivnc

`pwn cvikc `pyil xity iz`e xenb iepiw epiidc

`kd t"de `tiql `yix `l` icin `iyw `le dl

ipzwcn `ed dxizq xeaicc 'ipznc yexit `nl`

`nw wxta opzck `ed iwp oeyle `pwn cvik

zeaezkc(.bi sc)i`n 'nba yxtne zxacn de`x

dxaic ipzwc `tiq iywiz k"` dxzqp zxacn

oizipznc xeaicc yexit i`e dzial zxzen oiicr

itle `ed ynn xeaic `l` zxzen i`n` dxizq

`yixc xeaicc ivexzl irac rnyn inlyexid

seq mzd `zi` ikde iwp oeyl hwpc `l` dxizq

dxac `le enr dxzqp m` `d enr xaczy xac

`z` dxeac dinza yexit melk dzxizq oi`

oiicr dxzqp `le enr dxac 'it` jl xnin

xeaic 'it 'ipzn `ed iwp oeyl dzial zxzen

lr xninl ol zi` `tiqc edin iwp oeyl `yixc

:ynn xeaic jgxk

øçàìdy`d wxtn zeywdl oi` .mail `le

miqkp dl eltpy(.`t sc zeaezk)

opira `de mzd jixtc mai zxneyc oizrnya

ax xn` ikil aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl

c"a i`pz oeyl oiprlc inc xg` enk mai iy`

llka g`d oi` `xwc xg`a la` xg`k diiey

oiyicwn oi` wxta rnyn inp ikde(:dk sc oikxr)

`le xg`l xg` yi`l dcyd z` xkn m` ipzwc

xne` `edyk g`l `le xg`l `l` epi` e` oal

xg`l miiwn ip` dn `d xen` g` ixd yi`

`d yi` aizkc `nrh rnync oal `le xg`l

mai iab y"ke xg` llka g` ied `l ikd e`l

ikde `ed xg` e`lc eig` i`eyp gkn `ac

p opixn`oiyeciwc w"ta in(:bi sc)ot `xw xn`

ax dl siwzn dpgwi xg` yi`e dnglna zeni

ipyne mai xg` o`n `ni` ici` axc dixa `yiy

xne`d wxtn `iyw la` xg` ixwn `l maic

(:fq sc oiyecw)`lc xne`d wxta `kdn ol `wtpc

`xw jixhvi`c xni` dy` zeg`a oiyecw iqtz

'ixn`ck ineail dilr `inxc meyn mail `wec

dywz cere olpn dy` zeg` izk`e oizrnya

mai opihrnn xg` yi` aizkc b"r` `kdc

xg`n oa opihrnne yi`n mai opiaxn oikxrae

xne`d 'ta edpihrnn yi`n z"`e(my f"b)miaexw

i`n dpgwi xg` yi`e seq seq mai xg`lne

:dia zyxc

øçàìxac xac opitlic aizk micr i"r i`ce dheqa `xw i`d `de `iyw i` .mail `le

oihib zkqn seqa oennn(.v sc)zenaic w"ta xn` i`ce dheqe(:`i sc)dxehtc

`l` azkinl jixhvi` `l xg`lc uixz zeixrk d`neh da aizkc meyn dvilg `la

:da aizkc d`nehn zi`ce dheq ol `wtpc oeik dxizq meyn z`veil

åìéàzexeht d"t`e dizi`c `kid lran hb erac qixq zy`e da xikdc `kid zipelii`e zi`ce dheq `de l"f ikcxn xa mdxa` 'x mya iax dywd .hb `ira `l in lral dizi`

dizi`c `kid zipelii`e qixq zy`e zexehtc `ed aezkd zxifbc dxenb dexrk `id ixd mzq [da aizk] d`nehc oeik `kdl `inc `l zi`ce dheq uxzl yie dvilg `la main

`ed ixd eig` i`eyp gkn `ac oeik `xw ol rnynwe lrac `xeqi` iab `l` herni` `l wtq dheq la` llk eda jixv `lc meai oicn zenaic w"ta herni` d"t`e dil exy lral

:`ira dvilg la` mail el dxeq`c lra mewna

àìã:xezql `le zepal dpai `l xy` xn` `pngxe yxite eixac mirhd l`ppg epiax .ineai inp maiizz zxn` z`e dizial dixzqil
in

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

ì àlà 'úàN' ïéàå ,'úçtñìå úàNìå',dBáb ïBL §©§¥§©©©©§¥§¥¤¨§¨©
úBòáâä [ìk] ìòå íéîøä íéøää [ìk] ìòå' øîàpL¤¤¡©§©¨¤¨¦¨¨¦§©¨©§¨
éðçôñ' øîàpL ,äìéôè àlà úçtñ ïéàå ,'úBàNðä©¦¨§¥©©©¤¨§¥¨¤¤¡©§¨¥¦
éaø øîà .'íçì út ìëàì úBpäkä úçà ìà àð̈¤©©©§ª¤¡Ÿ©¨¤¨©©¦
çeøä éëeîð íéìBãb änk äàøe àa ,éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦Ÿ§¥©¨§¦§¥¨©
,íéi÷ Lc÷nä úéaL äòLaL ,àeä Ceøa LBãwä éðôì¦§¥©¨¨¤§¨¨¤¥©¦§¨©¨
äçðî øëN äçðî ,Bãéa äìBò øëN äìBò áéø÷î íãà̈¨©§¦¨§©¨§¨¦§¨§©¦§¨
áeúkä åéìò äìòî äìôL BzòcL éî ìáà ,Bãéa§¨£¨¦¤©§§¥¨©£¤¨¨©¨
íéäìà éçáæ' øîàpL ílek úBðaøwä ìk áéø÷ä eléàk§¦¦§¦¨©¨§¨¨¤¤¡©¦§¥¡Ÿ¦
,úñàîð Búléôz ïéàL àlà ãBò àìå .'äøaLð çeø©¦§¨¨§Ÿ¤¨¤¥§¦¨¦§¤¤
øîàå .'äfáú àì íéäìà äkãðå øaLð áì' øîàpL¤¤¡©¥¦§¨§¦§¤¡Ÿ¦Ÿ¦§¤§¨©
,äfä íìBòa åéúBçøBà íMä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¨¨¨©¤
øîàpL ,àeä Ceøa LBãwä ìL BúòeLéa äàBøå äëBæ¤§¤¦¨¤©¨¨¤¤¡©
àlà 'íNå' éø÷z ìà 'íéäìà òLéa eðàøà Cøã íNå'§¨¤¤©§¤§¥©¡Ÿ¦©¦§¥§¨¤¨
,àéL÷ àôeb àä :['eë dì àp÷î ãöék] :'Cøc íLå'§¨¤¤¥©§©¥¨¨¨©§¨
Léà íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîà zøîà̈§©§¨©¨¦§¥§©¦©§©§¦¦¦
äøaéc éðz øãäå ,àeä äøéúñ 'øeac' àîìà ,äæ éðBìt§¦¤©§¨¦§¦¨©£©¨¥¦§¨
,äîeøúa ìBëàì úøzeîe dúéáì úøzeî ïééãò Bnò¦£©¦¤¤§¥¨¤¤¤¡¦§¨
øîà÷ éëä ,éiaà øîà .àeä íeìk àì 'øeac' àîìà©§¨¦Ÿ§¨©©©¥¨¦¨¨©
,(íeìk àìå) äøzñðå éøaãz ìà ,äøaãå éøaãz ìà©§©§¦§¦§¨©§©§¦§¦§§¨§Ÿ§
úøzeîe dúéáì úøzeî ïééãò Bnò äøaãå éøúqz ìà©¦¨§¦§¦§¨¦£©¦¤¤§¥¨¤¤
éãk äúäLå øúqä úéáì Bnò äñðëð ,äîeøúa ìBëàì¤¡¦§¨¦§§¨¦§¥©¥¤§¨£¨§¥
íàå :äîeøúa ìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà äàîeè§¨£¨§¥¨©£¨¤¡¦§¨§¦
,óñBé áø øîà .éîeaé énð íaééúz ,éànà :úöìBç úî¥¤¤©©¦§©¥©¦©¥¨©©¥
'øçà Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå' àø÷ øîà̈©§¨§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥
äzòî àlà ,éiaà déì øîà .íáiì àìå øçà Léàì§¦©¥§Ÿ©¨¨¨©¥©©¥¤¨¥©¨
éî ,ìòáì déúéà eléà ,déì øîà .éòaz àì énð äöéìç£¦¨©¦Ÿ¦¨¥¨©¥¦¦¥§©©¦
éøîàc úéàå .äöéìç éòaéz énð àzLä ,èb àéòa àìŸ¨£¨¥©§¨©¦¦¨¥£¦¨§¦§¨§¦
äëìäå Búéaî äàöéå' øîà àðîçø ,óñBé áø øîà̈©©¥©£¨¨¨©§¨§¨¦¥§¨§¨

ñéì àìc 'øçà Léàì äúéäåzøîà zàå ,déúéáì déøz §¨§¨§¦©¥§Ÿ¦§§¥§¥¥§©§¨§©§
äzòî àlà ,éiaà déì øîà .éîeaé énð íaééúz¦§©¥©¦©¥¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,déì øîà .déúéáì déøzñéz àìc àNpéz àì øçàì§©¥Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§§¥§¥¥¨©¥

éî

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

סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ה עמוד ב
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי כ' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dheq(iying meil)

"úçtñìå úàNìå,miyxece "àlà úàN ïéàånìïBL,dBábenk §©¥§©©©©§¥§¥¤¨§¨©
øîàpL"úBàNðä úBòáâä [ìk] ìòå íéîøä íéøää [ìk] ìòå," ¤¤¡©§©¨¤¨¦¨¨¦§©¨©§¨©¦¨

.zennexzde ze`ypzd ly oeyl `ed 'z`y'y ixdúçtñ ïéàå§¥©©©
àlàoeylnäìéôèenk ,øîàpL"úçà ìà àð éðçôñzexnynn ¤¨§¥¨¤¤¡©§¨¥¦¨¤©©

íçì út ìëàì úBpäkälthpd xac oeyln `ed 'zgtq'y ixd ," ©§ª¤¡Ÿ©¨¤
didi `ly eteq mixg` lr `ypznd lky o`kn cenll yie ,gtqpe

.mixg`l lthp `l` aeyg
çeøä éëeîð íéìBãb änk äàøe àa éåì ïa òLBäé éaø øîà- ¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ§¥©¨§¦§¥¨©

mieprde miltydLc÷nä úéaL äòLaL ,àeä Ceøa LBãwä éðôì¦§¥©¨¨¤§¨¨¤¥©¦§¨
íãà ,íéi÷yáéø÷îäìBò,øëNoaxw zaxwd ly,Bãéa äìBòoke ©¨¨¨©§¦¨§©¨§¨

aixwndøëN äçðîoaxw zaxwd ly,Bãéa äçðîj`mdl oi` ¦§¨§©¦§¨§¨
.lreta eaixwdy dnn xzei xkyäìôL BzòcL éî ìáà,äìòî £¨¦¤©§§¥¨©£¤

áéø÷ä eléàk áeúkä åéìòz`ílek úBðaøwä ìk,øîàpL"æéçá ¨¨©¨§¦¦§¦¨©¨§¨¨¤¤¡©¦§¥
äøaLð çeø íéäìà.migaf daxd rnyn 'igaf'y meyn yxcpe ," ¡Ÿ¦©¦§¨¨

Búléôz ïéàL àlà ãBò àìådlty ezrcy in lyúñàîðiptl §Ÿ¤¨¤¥§¦¨¦§¤¤
,'døîàpL"äkãðå øaLð áì,äfáú àì íéäìàefeai `ly - " ¤¤¡©¥¦§¨§¦§¤¡Ÿ¦Ÿ¦§¤

.ezlitzläfä íìBòa åéúBçøBà íMä ìk éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¨¨¨©¤
¯,dniiwi m` dxky cbpk deevn ly cqtd ,eiyrn z` aygny

àeä Ceøa LBãwä ìL BúòeLéa äàBøå äëBæ,øîàpL"Cøã íNå ¤§¤¦¨¤©¨¨¤¤¡©§¨¤¤
íéäìà òLéa eðàøà,"éø÷z ìà'íNå'Cøc íLå àlàaygny , ©§¤§¥©¡Ÿ¦©¦§¥§¨¤¨§¨¤¤

.eikxc z`
.dpyna epipyeë dì àp÷î ãöék]ixacz l` mipy ipta dl xn` [' ¥©§©¥¨

,`xnbd dywn .'eke zxzen `id oiicr enr dxace ipelt yi` mràä̈
¯ àéL÷ àôebdligza ,mixzeq dpynd ixac sebzøîàxn` - ¨©§¨¨§©§

y epiid iepiwy `pzddì øîàdlraíò éøaãz ìà íéðL éðôa ¨©¨¦§¥§©¦©§©§¦¦
äæ éðBìt Léà,àîìàrnyn ,iepiw oeyl `ed jky xn`y dnn - ¦§¦¤©§¨

' dilr xq`y `pzd xn`y dny¯ àeä äøéúñ ,'øeacdilr deeivy ¦§¦¨
cegil `xwe diwp oeyla xaic `pzdy `l` ,ipelt mr cgizdl `l

eli`e .xeaic¯ éðz øãäådy`d dxar m`y xn`e `pzd jiynd ©£©¨¥
e df ieeiv lrBnò äøaéc,ipelt eze` mr -dúéáì úøzeî ïééãò ¦§¨¦£©¦¤¤§¥¨

äîeøúa ìBëàì úøzeîe,dheq oick zxq`p dpi`y -¯ àîìà ¤¤¤¡¦§¨©§¨
dpi` recn ok m`y ,cegi epi` `pzd eilr xaicy 'xeaic'y rnyn

i`ce `l` ,dxzqpe dl `piw ixde dheq oick zxq`pàì 'øeac'¦Ÿ
¯ àeä íeìkzxq`p dpi` okle ,xeaic oeyln eheytk yxtzny §

oeekzde 'xeaic' `pzd xn` dligzy `vnp .enr dcgizd `l ixdy
zvxzn .eheytk xeaicl oeekzde 'xeaic' xn` jyndae cegil

,`xnbdøîà÷ éëä éiaà øîàdl xn` m` ,éøaãz ìàipelt mr ¨©©©¥¨¦¨¨©©§©§¦
äøaãådl xn`y e` ,enräøzñðå éøaãz ìà,enr dcgiizd - §¦§¨©§©§¦§¦§§¨

(íeìk àìå)dl xn` m` oke ,éøúqz ìàipelt mrBnò äøaãå §Ÿ§©¦¨§¦§¦§¨¦
`l` dheq zaygp dpi` ,enr dcgizd `l j` `nlra xeaicïééãò£©¦

dúéáì úøzeî,dlra mr ynyl -¯ äîeøúa ìBëàì úøzeîe ¤¤§¥¨¤¤¤¡¦§¨
dxar m`e ,iepiw df ixd ,ixzqz l` dl xn` m` la` .odk dlra m`

e eieeiv lräúäLå øúqä úéáì Bnò äñðëðenr myäàîeè éãk, ¦§§¨¦§¥©¥¤§¨£¨§¥§¨
y dpice ,dheq zaygp.äîeøúa ìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà£¨§¥¨©£¨¤¡¦§¨

,dpyna epipyúî íàådheqd ,mipa el oi`e dheqd ly dlra §¦¥
úöìBç,`xnbd zl`ey .znaiizn `le eig`léànàwx dleki ¤¤©©
,uelgl¯ éîeaé énð íaééúz,`xnbd zvxzn .znaiizn dpi` recn ¦§©¥©¦©¥

óñBé áø øîày dnn cnlp df oicàø÷ øîàdyxiby dy` iabl ¨©©¥¨©§¨
,xac zeexr da `vny iptn dlraäúéäå äëìäå Búéaî äàöéå"§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨

øçà Léàìda `vnpy dy`y ,'xg` yi`' ly xeziidn miyxece ," §¦©¥
wx `ypdl dleki dexr xac,øçà Léàìj`íáiì àìådywn . §¦©¥§Ÿ©¨¨

,`xnbd¯ äzòî àlà ,éiaà déì øîàjlzy dxezd dxn`y ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,xg` yi`léòaéz àì énð äöéìçinl dxezd dxizd ixdy £¦¨©¦Ÿ¦¨¥

,`xnbd zvxzn .xg`l `ypdl deexr xac da `vnpydéì øîà̈©¥
mb ixdy ,dvilg `la zxzen dpi` sqei ax¯ ìòáì déúéà eléà¦¦¥§©©

,miiga did dlra m`èb àéòa àì éîhb dkixv dziid `l m`d - ¦Ÿ¨£¨¥
,xg`l `ypdl ickzLäénð à,enewna cner eig`e znyéòaéz ©§¨©¦¦¨¥

äöéìç.`ypdl weyl zxzen zeidl ick dvilg dkixv `id - £¦¨
¯ óñBé áø øîà éøîàc úéàådf oic cnl sqei axy mixne` yi §¦§¨§¦¨©©¥

,xg` ote`a ,znaizn dpi` dheqyøîà àðîçødzeiv dxezd - ©£¨¨¨©
" dexr xac ezy`a `vny inlLéàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦

øçàdpyxbiy xnelk - "ickdéúéáì déøzñéì àìc`ly - ©¥§Ÿ¦§§¥§¥¥
,ezia z` aixgzéîeaé énð íaééúz zøîà zàåxnel oi`y i`ce - §©§¨§©§¦§©¥©¦©¥

,`xnbd zl`ey .ezia z` aixgzy mexble dnaiil eig`l deevny
éiaà déì øîàsqei axlàNpéz àì øçàì äzòî àlàdidi - ¨©¥©©¥¤¨¥©¨§©¥Ÿ¦¨¥

ick ,xg`l mb `ypidl dzpify dy` dze`l xeq`déøzñéz àìc§Ÿ¦§§¥
déúéáì.'xg` yi`l dziide' dxn` dxezd eli`e ,déì øîàax §¥¥¨©¥

,iia`l sqei

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



רט

ביאורים למסכת סוטה דף ה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום חמישי כ' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dheq(iying meil)

"úçtñìå úàNìå,miyxece "àlà úàN ïéàånìïBL,dBábenk §©¥§©©©©§¥§¥¤¨§¨©
øîàpL"úBàNðä úBòáâä [ìk] ìòå íéîøä íéøää [ìk] ìòå," ¤¤¡©§©¨¤¨¦¨¨¦§©¨©§¨©¦¨

.zennexzde ze`ypzd ly oeyl `ed 'z`y'y ixdúçtñ ïéàå§¥©©©
àlàoeylnäìéôèenk ,øîàpL"úçà ìà àð éðçôñzexnynn ¤¨§¥¨¤¤¡©§¨¥¦¨¤©©

íçì út ìëàì úBpäkälthpd xac oeyln `ed 'zgtq'y ixd ," ©§ª¤¡Ÿ©¨¤
didi `ly eteq mixg` lr `ypznd lky o`kn cenll yie ,gtqpe

.mixg`l lthp `l` aeyg
çeøä éëeîð íéìBãb änk äàøe àa éåì ïa òLBäé éaø øîà- ¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ§¥©¨§¦§¥¨©

mieprde miltydLc÷nä úéaL äòLaL ,àeä Ceøa LBãwä éðôì¦§¥©¨¨¤§¨¨¤¥©¦§¨
íãà ,íéi÷yáéø÷îäìBò,øëNoaxw zaxwd ly,Bãéa äìBòoke ©¨¨¨©§¦¨§©¨§¨

aixwndøëN äçðîoaxw zaxwd ly,Bãéa äçðîj`mdl oi` ¦§¨§©¦§¨§¨
.lreta eaixwdy dnn xzei xkyäìôL BzòcL éî ìáà,äìòî £¨¦¤©§§¥¨©£¤

áéø÷ä eléàk áeúkä åéìòz`ílek úBðaøwä ìk,øîàpL"æéçá ¨¨©¨§¦¦§¦¨©¨§¨¨¤¤¡©¦§¥
äøaLð çeø íéäìà.migaf daxd rnyn 'igaf'y meyn yxcpe ," ¡Ÿ¦©¦§¨¨

Búléôz ïéàL àlà ãBò àìådlty ezrcy in lyúñàîðiptl §Ÿ¤¨¤¥§¦¨¦§¤¤
,'døîàpL"äkãðå øaLð áì,äfáú àì íéäìàefeai `ly - " ¤¤¡©¥¦§¨§¦§¤¡Ÿ¦Ÿ¦§¤

.ezlitzläfä íìBòa åéúBçøBà íMä ìk éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¨¨¨©¤
¯,dniiwi m` dxky cbpk deevn ly cqtd ,eiyrn z` aygny

àeä Ceøa LBãwä ìL BúòeLéa äàBøå äëBæ,øîàpL"Cøã íNå ¤§¤¦¨¤©¨¨¤¤¡©§¨¤¤
íéäìà òLéa eðàøà,"éø÷z ìà'íNå'Cøc íLå àlàaygny , ©§¤§¥©¡Ÿ¦©¦§¥§¨¤¨§¨¤¤

.eikxc z`
.dpyna epipyeë dì àp÷î ãöék]ixacz l` mipy ipta dl xn` [' ¥©§©¥¨

,`xnbd dywn .'eke zxzen `id oiicr enr dxace ipelt yi` mràä̈
¯ àéL÷ àôebdligza ,mixzeq dpynd ixac sebzøîàxn` - ¨©§¨¨§©§

y epiid iepiwy `pzddì øîàdlraíò éøaãz ìà íéðL éðôa ¨©¨¦§¥§©¦©§©§¦¦
äæ éðBìt Léà,àîìàrnyn ,iepiw oeyl `ed jky xn`y dnn - ¦§¦¤©§¨

' dilr xq`y `pzd xn`y dny¯ àeä äøéúñ ,'øeacdilr deeivy ¦§¦¨
cegil `xwe diwp oeyla xaic `pzdy `l` ,ipelt mr cgizdl `l

eli`e .xeaic¯ éðz øãäådy`d dxar m`y xn`e `pzd jiynd ©£©¨¥
e df ieeiv lrBnò äøaéc,ipelt eze` mr -dúéáì úøzeî ïééãò ¦§¨¦£©¦¤¤§¥¨

äîeøúa ìBëàì úøzeîe,dheq oick zxq`p dpi`y -¯ àîìà ¤¤¤¡¦§¨©§¨
dpi` recn ok m`y ,cegi epi` `pzd eilr xaicy 'xeaic'y rnyn

i`ce `l` ,dxzqpe dl `piw ixde dheq oick zxq`pàì 'øeac'¦Ÿ
¯ àeä íeìkzxq`p dpi` okle ,xeaic oeyln eheytk yxtzny §

oeekzde 'xeaic' `pzd xn` dligzy `vnp .enr dcgizd `l ixdy
zvxzn .eheytk xeaicl oeekzde 'xeaic' xn` jyndae cegil

,`xnbdøîà÷ éëä éiaà øîàdl xn` m` ,éøaãz ìàipelt mr ¨©©©¥¨¦¨¨©©§©§¦
äøaãådl xn`y e` ,enräøzñðå éøaãz ìà,enr dcgiizd - §¦§¨©§©§¦§¦§§¨

(íeìk àìå)dl xn` m` oke ,éøúqz ìàipelt mrBnò äøaãå §Ÿ§©¦¨§¦§¦§¨¦
`l` dheq zaygp dpi` ,enr dcgizd `l j` `nlra xeaicïééãò£©¦

dúéáì úøzeî,dlra mr ynyl -¯ äîeøúa ìBëàì úøzeîe ¤¤§¥¨¤¤¤¡¦§¨
dxar m`e ,iepiw df ixd ,ixzqz l` dl xn` m` la` .odk dlra m`

e eieeiv lräúäLå øúqä úéáì Bnò äñðëðenr myäàîeè éãk, ¦§§¨¦§¥©¥¤§¨£¨§¥§¨
y dpice ,dheq zaygp.äîeøúa ìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà£¨§¥¨©£¨¤¡¦§¨

,dpyna epipyúî íàådheqd ,mipa el oi`e dheqd ly dlra §¦¥
úöìBç,`xnbd zl`ey .znaiizn `le eig`léànàwx dleki ¤¤©©
,uelgl¯ éîeaé énð íaééúz,`xnbd zvxzn .znaiizn dpi` recn ¦§©¥©¦©¥

óñBé áø øîày dnn cnlp df oicàø÷ øîàdyxiby dy` iabl ¨©©¥¨©§¨
,xac zeexr da `vny iptn dlraäúéäå äëìäå Búéaî äàöéå"§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨

øçà Léàìda `vnpy dy`y ,'xg` yi`' ly xeziidn miyxece ," §¦©¥
wx `ypdl dleki dexr xac,øçà Léàìj`íáiì àìådywn . §¦©¥§Ÿ©¨¨

,`xnbd¯ äzòî àlà ,éiaà déì øîàjlzy dxezd dxn`y ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,xg` yi`léòaéz àì énð äöéìçinl dxezd dxizd ixdy £¦¨©¦Ÿ¦¨¥

,`xnbd zvxzn .xg`l `ypdl deexr xac da `vnpydéì øîà̈©¥
mb ixdy ,dvilg `la zxzen dpi` sqei ax¯ ìòáì déúéà eléà¦¦¥§©©

,miiga did dlra m`èb àéòa àì éîhb dkixv dziid `l m`d - ¦Ÿ¨£¨¥
,xg`l `ypdl ickzLäénð à,enewna cner eig`e znyéòaéz ©§¨©¦¦¨¥

äöéìç.`ypdl weyl zxzen zeidl ick dvilg dkixv `id - £¦¨
¯ óñBé áø øîà éøîàc úéàådf oic cnl sqei axy mixne` yi §¦§¨§¦¨©©¥

,xg` ote`a ,znaizn dpi` dheqyøîà àðîçødzeiv dxezd - ©£¨¨¨©
" dexr xac ezy`a `vny inlLéàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦

øçàdpyxbiy xnelk - "ickdéúéáì déøzñéì àìc`ly - ©¥§Ÿ¦§§¥§¥¥
,ezia z` aixgzéîeaé énð íaééúz zøîà zàåxnel oi`y i`ce - §©§¨§©§¦§©¥©¦©¥

,`xnbd zl`ey .ezia z` aixgzy mexble dnaiil eig`l deevny
éiaà déì øîàsqei axlàNpéz àì øçàì äzòî àlàdidi - ¨©¥©©¥¤¨¥©¨§©¥Ÿ¦¨¥

ick ,xg`l mb `ypidl dzpify dy` dze`l xeq`déøzñéz àìc§Ÿ¦§§¥
déúéáì.'xg` yi`l dziide' dxn` dxezd eli`e ,déì øîàax §¥¥¨©¥

,iia`l sqei
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dheq(iyiy meil)

.zpeepzn `id zekføáñ óñBé áøå,¯ äðåeðúî àéåä éaøìiaxl wx §©¥¨©§©¦©§¨¦§©§¨
j` ,zklede dyigkn `id¯ äðåeðúî àéåä àì ïðaøìiptn `l` §©¨¨Ÿ©§¨¦§©§¨

mlerly ,dpyndn gikedl oi` `linne .xac dilr xkip `l zekfd
dl rxi` `ly dne ,micr yiy ote`a mb dze` miwcea mindy okzi

.zekf dl dzidy meyn `ed xac
,zyy ax lr `xnbd dywnéMà øa éîéL áø áéúîdpyna epipy , ¥¦©¦¦©©¦

myéaø¯ íéønä íéna äìBz úeëæ ïéà øîBà ïBòîLlr wleg ©¦¦§¥¥§¨©©¦©¨¦
dpnn repnl llk dliren dy`d ly zekf oi`y xaeqe ,opaxe iax

,mixnd mind ici lr `eal ie`xd yperd z`úeëæ øîBà äzà íàå§¦©¨¥§
¯ íéønä íéna äìBz`vnp ,yprz `ly dliren zekfy xn`z m` ¨©©¦©¨¦

¯ úBúBMä íéLpä ìk éðôa íénä úà äzà äçãî`l zeheqd ©§¤©¨¤©©¦¦§¥¨©¨¦©
,cere .mind z` zezyln ecgtiìò òø íL àéöBî äzàå§©¨¦¥©©

eúML úBøBähä,epf `ly meyn xac odl rxi` `leíéøîBà ïäå ©§¤¨§¥§¦
eéä úBàîèepif zn`ay odilr exn`ie -àlàúeëæ ïäì äìzL- §¥¨¤¨¤¨¨¨¤§

.mciay zekf zngn edf xac odl rx` `ly dn,dyweàúéà íàå§¦¦¨
m`y df oic zngn ,zyy axk xn`p m` -úðéãîa íéãò dì Lé¥¨¥¦¦§¦©

íiädze` miwcea mind oi`énð ,`vnpìò òø íL àéöBî äzà ©¨©¦©¨¦¥©©
eúML úBøBähä,epf `ly meyn xac odl rx` `leíéøîBà ïäå ©§¤¨§¥§¦

eéä úBàîè,epif zn`ay odilr exn`ie -íéãò ïäì LiL àlà §¥¨¤¨¤¥¨¥¥¦
íiä úðéãîamind oi`y meyn edf ,xac odl rx` `ly dn - ¦§¦©©¨

eiy micr yiy oeik owceal milirenixacn gken `l` .epify mirc
,dzpify mirceiy micr yiy dxwna mb miwcea mindy oerny iax

,`xnbd zvxzn .zyy ax lr dywezøîà÷ ïBòîL éaøìike - §©¦¦§¨¨§©§
,zyy ax ixack `ly giken dz` oerny iaxnïBòîL éaøì§©¦¦§

eìz àì énð íéãò àéìz àì úeëæcîxaeqd oerny iax zrcl - ¦¦§Ÿ©§¨¥¦©¦Ÿ¨
m`y ,eixac gikede ,dwceal mind miliren zekf dcia yi m` s`y
mirceiy micr yiy ote`a mb ok` ,zexyk miyp lr frl `vi ok `l
iax zrcl epic z` xn` zyy axe .dze` miwcea mind dzpify

.df frll eyyg `ly opaxe
,zyy ax lr `xnbd dywnáø áéúî,oldl dpyna epipyelàå ¥¦©§¥

¯ úBôøNð ïäéúBçðnLz` mitxeyy zeheqd miypd od el` ¤¦§¥¤¦§¨
.oilegl o`ivedl e` ozectl ozip `le ,odizegpn
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ביאורים למסכת סוטה דף ו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

 יום שישי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dheq(iyiy meil)

dlelr ef dy`y oeiky ,meai iabl `l` zkiiy dpi` ef `xaq
`id `linnee ,dnail dxezd deevzy xazqn `l ziad z` aixgdl
dze` xeq`l `xaq ef oi` j` .g` zy` xeqi`a maid lr dxeq`

y meyn ,xg`l `ypidldéçøk ìòa déìò dì ïðéîø à÷ éîike - ¦¨¨¦©¨£¥§©¨§¥
.dp`yi dvxi m` ,dze` `yil xg`d z` migixkn ep`

óñBé áø øîà éøîàc àkéàåmipa `la dheqd lra zn m`y oicd , §¦¨§¨§¦¨©©¥
ixdy ,`xaqn cnlp znaizn dpi`¯ Bàø÷ áeúkä`yepy inl ©¨§¨

xac zexr oey`xd dlra da `vny dy`'øçà' ¯,xnelk ,ïéàL ©¥¤¥
ipyd lrad¯ ïBLàø ìL Bâeæ ïameyn ,el dnec epi`yäfL- ¤¤¦¤¤

oey`xd¯ äæå ,Búéaî äòLø àéöBäipyd eli`eäòLø ñéðëä ¦§¨¨¦¥§¤¦§¦§¨¨
Búéa CBúì.'xg`' `xwp oey`xl dnec epi`y iptne ,zøîà zàå §¥§©§¨§©§

éîeaé énð íaéúz`xwie ,dnail maid z` zeevl jiiy oi`y i`ce , ¦§©¥©¦©¥
,`xnbd zl`ey .ezia jezl dryx qipkny meyn 'xg`'déì øîà̈©¥

éiaàsqei axläzòî àlà ,dy` dze` dkld m` mb ,jixacl - ©©¥¤¨¥©¨
e dyxibe xac zexr dlra da `vnyúîe ,øçàì úàOðxg`d ¦¥§©¥¥

íaéúz àì ,íéða àìameyn ,xg`d ly eig`lBàø÷ áeúkäc- §Ÿ¨¦Ÿ¦§©¥§©¨§¨
' ef dryx dy` `yi m`'øçàoic yi df ote`a ,`xnbd zvxzn . ©¥

ly oeik ,meai¯ éàäc déabipyd lrad ly g`d iablíLa àäéî ©¥§©¦¨§¥
àîéé÷ äåä áBèyie ,eiptl didy lrad zgz dzpif `ly meyn £¨©§¨

.'xg`' `xwi `l dnaii m`e ,mirxd diyrnn da dxfgy xnel
øîà àáøcnlp znaizn dpi` mipa `la dheqd lra zn m`y oicd ¨¨¨©

nøîBçå ì÷y ,äøñàð íàdheq dzyrpy zngndì øzeîa- ©¨¤¦¤¤§¨§¨¨
ok m` ,el zxzen dziidy dlraldì øeñàadzidy eig`l - §¨¨

,dlra iiga eilr dxeq`ïkL ìk àìzngn el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥
zl`ey .znaiizn dheqd oi` okle ,eig` zgz dheq dzyrpy

,`xnbdéiaà déì øîà`axl¯ äzòî àlàzeidl jixv ,jixacl ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
a oicdLcéwL ìBãb ïäkäðîìàä úà,el dxeq`yúîe,mipa ila Ÿ¥¨¤¦¥¤¨©§¨¨¥

èBéãä ïäk çà Bì Léåy ,dpnl`a xzenyíaéúz àì.heicd odkl §¥¨Ÿ¥¤§Ÿ¦§©¥
,df oirk xnege lw xnel yiy meynäøñàð íàd`eyp dzidyk ¦¤¤§¨

dì øzeîaok m` ,lecbd odkd dlral -dì øeñàaeig`l - §¨¨§¨¨
dlra iiga eilr dxeq` dzidyïkL ìk àì.el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥

zxzen dzid dheqdy ,dheql dnec df oecip oi` ,`xnbd dgec
q`pe dlralike ,lecb odkl dpnl`a j` ,dheq dzyrpy zngn dx

dpnl`däøñàð,eilr¯ àîéé÷å àøéñà àädzid `l mlern ¤¤§¨¨£¦¨§©§¨
el zxzen.a dxq`py zxn`y dn okedì øzeîlecb odkd ixd , ¨¨

àeä dì øeñà.xnege lwd dfa jiiy `l okle ,àlàjkiia` dywd ¨¨¤¨
a oicd zeidl jixv jixacl ,`axläñðàpL ïäk úLàdfa dxq`pe ¥¤Ÿ¥¤¤¤§¨

,dlra lrúîe,mipa ila dlra¯ ììç çà Bì Léå`yil el xzeny ¥§¥¨¨¨
y ,dpedkl dleqty dy`íaéúz àìxnel yiy meyn ,llgd g`l Ÿ¦§©¥

,xnege lw eze` z`äøñàð íàdqp`py zngndì øzeîa- ¦¤¤§¨§¨¨
ok m` ,el xzen dzidy dlraldì øeñàadxeq` dzidy eig`l - §¨¨

,dlra iiga elïkL ìk àìdqp`py zngn el maizdl xq`izy Ÿ¨¤¥
xeqi`y ,dheql dnec epi` df oecip mb ,`xnbd dgec .eig` zgz
zxq`p dzid eizgz dheq ziyrp dzid m` mbe ,g`a mb bdep dheq

`ed oicd ,df oecipa j` .eilry¯ éøL àøLéî ìàøNéa ñðBà¤§¦§¨¥¦§¨¨¥
zy` j` ,dlral zxq`p dqp`py xyk odk zy` wxy ,xnelk

,zxzen dqp`py llg odk zy` oke l`xyi(àäéî) éàäc éaâå§©¥§©¦¨
àøeqéà àkéìzxq`p dzid `l eizgz zqp`p dziid m`y oeeike -, ¥¨¦¨

.eig` zgz dqp`py zngn el maizdl zxq`p `l
−

äðùî.elàåe mipdkl ze`eypy zeheqd miypd mdúBøeñà §¥£
äîeøúa ìBëàlîmlerl,mind ici lr owceal ozip `ly meyn ¦¤¡¦§¨

.mixndEì éðà äàîè úøîBàä,eizgz dzpify dy`d dceny - ¨¤¤§¥¨£¦§
íéãò eàaLådilr micirnyäàîè àéäLdzpify -úøîBàäå , §¤¨¥¦¤¦§¥¨§¨¤¤

äúBL éðéà,wcaidle mind z` zezyl dvex dpi`y -dìòaLå ¥¦¨§¤©£¨
dúB÷Läì äöBø Bðéà.mind z`äéìò àa dìòaLåeidykCøca ¥¤§©§¨§¤©£¨¨¨¤¨©¤¤

m` dze` miwcea mind oi` xeqi`a dilr `ay oeiky ,dwceal
.dzpif
àøîâ.¯ àúléî àä ,íøîò áø øîàoldly oicdáø ïì øîà ¨©©©§¨¨¦§¨¨©¨©
úLL,¯ ïéúéðúnî ïéðééò ïì øäðàå`iady jka epiipr z` xi`de ¥¤§¤§©¨©§¦¦©§¦¦

.epzpynn eixacl di`xíiä úðéãîa íéãò dì LiL äèBñ¨¤¥¨¥¦¦§¦©©¨
dzpify mirceiy`l micr mze` m` s` ,dlra dl `piwy in mr

,jk lr micirn¯ dúBà ïé÷ãBa íénä ïéàdliren mind zizy oi` ¥©©¦§¦¨
,zyy ax x`an .dzpif m` wecalàîòè éàîmind zizy oi`y ©©£¨

meyn ,dwceal dlirenàø÷ øîàc"ãòå äàîèð àéäå äøzñðå §¨©§¨§¦§§¨§¦¦§¨¨§¥
da ïéàxnelk ,'da oi` cre' m` `wecy ,miyxece ,"òãéc àkéìc ¥¨§¥¨§¨©

dadxn`p df ote`a ,dzpify mirceiy micr mewn meya oi`y - ¨
ici lr zwcapye ,"ebe odkd l` ezy` z` yi`d `iade" dyxtd

.mixnd mind¯ àä é÷etàì,dzpify micr yiy dfk dxwn hrnl §©¥¨
¯ da òãéc àkéà àäc.dzpify rceiy in yi ixdyïéðééò ïì øäðàå §¨¦¨§¨©¨§©§©¨©§¦

¯ ïéúéðúnî,epzpynn epicl di`x zyy ax `iadeeàaLå éðz÷c ¦©§¦¦§¨¨¥§¤¨
äàîè àéäL íéãò dìyi dpde .mlerl dnexz lek`l dxeq` ¨¥¦¤¦§¥¨

,xxal¯ úîéà íéãò eúàc,dzpify ecirde micrd e`a iznéà §¨¥¦¥©¦
¯ éúLúc énwî àîéðz` dheqd dzzyy iptl e`ay xn`p m` ¥¨¦©¥§¦§¥

dfa oi` ,dnexza zlke` dpi`y xnel dpynd dkxved recn ,mind
ixdy ,llk yecigàéä äðBædzced m`y dpynd dxn` xake , ¨¦

.micr e`a m` oky lke ,dnexza lek`l dxeq` dzpify dy`d
àlàmicrd e`ay xnel jixv gxkdaéàúLc øúáìxaky ixg` - ¤¨§¨©¦§©

rxi` `ly it lr s`y dpynd dycige ,mixnd mind z` dzzy
x`an .dzpify xnel micrd mipn`p ,mind ziizy ici lr xac dl

,dpyndn dgkedd z` zyy axàîìLa zøîà éàmicr yi m`y ¦¨§©§¦§¨¨
dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéà,¯ øétLs`y xacd oaen ¥©©¦§¦¨©¦

eidy oeiky ,dzpif `ly di`x ef oi` xac dl rxi` `le dzzyy
.dwceal miliren mind oi` ,dzpify erciy micrzøîà éà àlà¤¨¦¨§©§

dydúBà ïé÷ãBa íéîm` ,dzpify mirceiy micr yiy ote`a mb ©¦§¦¨
,dzpif `ly gkede dzzyy oeik ,okéãäñc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§©£¥

eäðéð éøwL,xwy icr md dzpify micirny micrdy xxazi - ©¨¥¦§
mirceiy micr yiy ote`ay ,gken `l` .dnexza zxq`p recne

.dze` miwcea mind oi` - dzpify
,zyy ax zii`x z` `xnbd dgecóñBé áø déì øîà,àîéà íìBòì ¨©¥©¥§¨¥¨

Cìd dzpify mirceiy micr yi m` mby xnel ozip -ïé÷ãBa íéî ¨©¦§¦
dúBà,¯ àäådzzy xak m` elit` dzpify micrl mipin`ny dne ¨§¨

y meyn `ed ,xac dl rxi` `ledì äìBz úeëæ øeîéàokzi - ¥§¨¨
,xac dl rxi` `ly dl dcnr dciay miaeh miyrn zekfy

.xwy icr mde dzpif `ly dgked jkn oi`e ,oldlcke
,`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîagikedl yi m` ,sqei axe zyy ax §©¨¦§§¥

mirceiy micr yiy ote`a dy`d z` miwcea mind oi`y epzpynn
ewlgp ,daiyne .e`l e` dzpifyøc äðåeðúîaéa,øîBà éaø ïðúc §¦§©§¨§©¦¦§©©¦¥

¯ íéønä íéna äìBz úeëæly zekf dl yiy `l` dzpify dheq §¨©©¦©¨¦
zgtpzn dpha didz `ly oiprl zekfd dliren ,miaeh miyrn

zekf dl yiy s` j` ,mind z` dzeyy drya zltep dkxiedðéàå§¥¨
¯ úçaLî dðéàå úãìBé,zwfgzne d`ixan dpi`e cer zclei dpi` ¤¤§¥¨©§©©

äðåeðúî àlàdyigkn -úëìBäåe ,¯ óBñìdteqäúî àéäL ¤¨¦§©§¨§¤¤§¤¦¥¨
äúéî dúBàadkxie dav dphay ,mind ziizy ici lr d`ay §¨¦¨

,mzwelgn z` `xnbd zx`an .zltepïéáe éaøì ïéa øáñ úLL áø©¥¤¨©¥§©¦¥
ïðaøì,iax lr miwlegy¯ äðåeðúî àéåädyigkn `id ixd §©¨¨©§¨¦§©§¨

,dzin dze`a dzny dteq iaxly `l` ,mind ziizy onfn zklede
micr e`ay dheq iabl epzpyna dpde .dlibx dzina dzn opaxle
xg`l dpeepzd dy`dy x`ean `l ,dzzy xaky xg`l dzpify
dzpify mirceiy micr yi m`y zyy ax giked okle ,mind zizy
ef dy`y `l` dze` miwcea mind m`y ,dze` miwcea mind oi`
dl yi m` mby x`azd ixdy ,dpeepzd `l recn ,zekf dl dzid
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oifge` mipy` cenr e sc oey`x wxtdheq
.déìò ïðéîø à÷ éîzncFw mEAi zevn Dil opixn` maIl EN`C ,DigxM lrA Daqpinl ¦¨¨¦¨£¥§¦§§¨§©¨§¥§¦©¨¨©§¦¨¥¦§©¦¤¤

`lC ,DnAil xEq`C `xw opirEnW` `liOnE .Dil xninl xEq` `dA la` ,dvilg zevnl§¦§©£¦¨£¨§¨¨§¥©¥¦¥¨©§¦¨§¨§¨§©§¨§Ÿ

:devn mFwnA `NW g` zW`M `iede ,mEAi DA KiIW.øçà Bàø÷ áeúkä,D`UFPW inl ©¨¨¦§©§¨§¥¤¨¤Ÿ¦§¦§¨©¨§¨©¥§¦¤§¨

:DigxM lrA Dilr inxzE mAizY Yxn` Y`e.øçàì úàOðDA `vOW oFW`x DWxBW §©§¨§©§¦§©¥§¨¦£¥§©¨§¥¦¥§©¥¤¥§¨¦¤¨¨¨

iOp `YWdC ,mAizY `l 'eM zQipe xaC zexr¤§©¨¨§¦¥Ÿ¦§©¥§©§¨©¥

,dP`Vi m` oFW`x lW FbEf oA [df] oi`e `Ed xg ©̀¥§¥¤¤¤¦¦¦¨¤¨

:mEAi zevnA Dilr dfl zinxwe.éàäc déab §¨¨¦¨¤£¥§¦§©¦©¥§©
:df lW eig` ,xg`.àîéé÷ äåä áBè íLa`Mi`e ©¥¨¦¤¤§¥£¨©§¨§¦¨

D`UFPd `N` xg` iExw oi`e ,DA dxcd xninl§¥©©§¨¨§¥¨©¥¤¨©§¨

dlwlTW in lr oiWExB F` zEpnl` KFYn¦©§¨¥¦©¦¤¦§§¨

:eiYgY.øîà àáø`le oizipzn ipYwC i`d ©§¨¨¨¨©©§¨¨¥©§¦¦§Ÿ

xYOA Ff dxizqA zxq`p m`C e"w ,znAiizn¦§©¤¤§¦¤¡¤¤¦§¦¨©ª¨

eiWkr Elwlwzpe Dl xYn didW DlraA ,Dl̈§©£¨¤¨¨ª¨¨§¦§©§§©§¨

:eilr xq`il oi`EVPd.dì øeñàaDnai EpiidC ©¦¦¥¨¥¨¨¨¨¨§©§§¨¨

oMW lM `l ,DlrA iIgA Dl xEq` `EdW¤¨¨§©¥©£¨Ÿ¨¤¥

gMn mAizdl `NW oFW`xd i`EVp Exq`PW¤¤¤§¦¥¨¦¤Ÿ§¦§©¥¦Ÿ©

:oi`EVPd ozF`.äðîìàä úà LcwL`idW ¨©¦¦¤¦¥¤¨©§¨¨¤¦

:eilr dxEq`.íaéúz àìm` ,df e"w gMn £¨¨¨Ÿ¦§©¥¦Ÿ©¤¦

oOwlE ,'eM dxq`pxYn i`nE dxq`p i`n Wxtn ¤¤§¨§©¨§¨¥©¤¤§¨©ª¨

:FzNgYn did xEq` `ld Dl.àlà,KixR ikd ¨£Ÿ¨¨¨¦§¦¨¤¨¨¥¨¦

odM zW`C ,eilr dxq`pe dqp`PW odM zW ¥̀¤Ÿ¥¤¤¤§¨§¤¤§¨¨¨§¥¤Ÿ¥
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.úBçðnä ìëk àéä éøäEWcw `NW cr E`nhPW £¥¦§¨©§¨¤¦§§©¤Ÿ¨§

:dgpOd z` dincA `iaie dcRze ilkALã÷ ¦§¦§¦¨¤§¨¦§¨¤¨¤©¦§¨¨©
.õîwäWcw zxW ilkA unTd ozpe DvnTW ©Ÿ¤¤§¨¨§¨©©Ÿ¤¦§¦¨¥¨©

zFcFar rAx` dpErh dgpOdW ,unw zXcwA¦§ª©Ÿ¤¤©¦§¨§¨©§©£

KFYn dvinw ,migaf mC lW zFcFar rAx` cbpM§¤¤©§©£¤©§¨¦§¦¨¦

zxW ilM lW oiMQdW ,dhigW cbpM zxW ilM§¦¨¥§¤¤§¦¨¤©©¦¤§¦¨¥

cbpM dklFd ,mC zlAw cbpM ipW zxW ilkA unTd WiCwdl ilM oYnE ,mCd z` WCwn§©¥¤©¨©©§¦§©§¦©Ÿ¤¦§¦¨¥¥¦§¤¤©¨©¨¨¨§¤¤

:mCd zwixf cbpM unTd zxhwde ,dklFd.àeä únLopirA o`O`C ,dzFW Dpi` aEWe ¨¨§©§¨©©Ÿ¤§¤¤§¦©©¨¤¥§¥¨¨§©©¨¥¨

:DiixWnl.úBçðnä ìëk àéä éøä:dHnl sxVze dxhwdl dvinw oiA lEqR odA rxi`W §¦§§¨£¥¦§¨©§¨¤¥©¨¤§¥§¦¨§©§¨¨§¦¨¥§©¨

.÷étñä àìå:mixiXd z` lFk`l odM.äøtkzxRM e`l dxRM i`d .Dwtq z` Ff dgpn §Ÿ¦§¦Ÿ¥¤¡¤©¦©¦¦§¨¦§¨¤§¥¨©©¨¨¨©¨©

oeike ,wcAze DzF` dwWie `ai ,daxw xWkdA ixdW ,zFUrl dilr WIX dn lM Dvnw zxhwd zrWA Ff dgpn dzUrW ,opixn`w Dl diE`xd dxRM `N` ,oFr zxMfd `le `Ed oFr̈§Ÿ©§¨©¨¤¨©¨¨¨§¨¨¨©§¦¨¤¨§¨¦§¨¦§©©§¨©¨§¨¨©¤¥¨¤¨©£¤£¥§¤§¥¨§¨¨Ÿ§©§¤¨§¦¨¥§¥¨

:otEbA lEqR odA rxi` `NW onf lM oilk`p dixiW daxw xWkdaC.äàîè àéäL íéãò dì eàa:dxhwd mcw ,i`w `xTrO`.ïéîîBæ äéãò eàöîð:Kkl d`A mdici lrW Dzxizq icr ¦§¤§¥¨§¨§¨¤¨¤¡¨¦¨§©¤Ÿ¥©¨¤§§¨¨¨¥¦¤¦§¥¨©¥¦¨¨¨¥Ÿ¤©§¨¨¦§§¥¤¨§¦¥¥§¦¨¨¤©§¥¤¨¨§¨

.ïélç dúçðîiM n"ye ,lgl zxW ilMn oi`ivFn Exn`i `OW oinnFf dicr E`vnp iM opAxCn sxVY opixn` `l `nl` ,ded zErhaC DA oilrFn oi`e ,ilM zXcw `le dR zXcw `l ¦§¨¨ª¦Ÿ§ª©¤§Ÿ§ª©§¦§¥£¦¨¦§¨£¨©§¨Ÿ©§¦¨¦¨¥¦§©¨¨¦¦§§¥¤¨§¦¤¨Ÿ§¦¦¦§¦¨¥§Ÿ¦

:i`ed WCwn zaC ,xn`w `ziixF`Cn ztxUp Dzgpn d`nh `idW micr Dl E`A ipYw.eäì úéà àì÷:zErh DWcwdW oircFi lMd.úLL áøc déúååkWIW dhFq oiwcFA miOd oi`C ¨¨¥¨¨¥¦¤¦§¥¨¦§¨¨¦§¤¤¦§©§¨¨¨©§©¦§©£¨¨¨¦§©Ÿ§¦¤¤§¥¨¨§¨¥§©¥¤§¥©©¦§¦¨¤¥

:micr Dl.déîòhî àìå:`wtp `pixg` `xTn `N` ,cg` crA zi`Ce dhFql `N` Wixcin dhFq wtql e`l `EddC ,DA oi` creC.äøBäèdzTpe `id dxFdhE dX`d d`nhp `l m`e ¨¥¦§Ÿ¦©§¥¦§¥¥¨§©¨¦§¥¨¦§¦¤¨§¨©¨¦§¥¤¨¤¨¦§¨©£¦¨©§¨§¨§¦Ÿ¦§§¨¨¦¨§¨¦§¦§¨

:Dz`nhA micr EidW ipRn miOd on zlFSPW `le rxf drxfp dxFdh ,ikd Wxcnl dWxcl `id dxFdhE ,'Fbe dzTpe d`nhp `l m`e aYknl Dil dede ,rxf drxfpe.äøBäèe`xizi e"ie §¦§§¨¨©©£¨¥§¦§¨§¦Ÿ¦§§¨§¦§¨§§¨¦¦§¨¨§¦§¨¨¥§¨¦§§¨¨©§Ÿ¤¦¤¦©©¦¦§¥¤¨¥¦§ª§¨¨§¨¨§¥¨

:rxf drxfpe `xw xn` `l `daC ,zEkf Dl dzlYW ihErnl.àéä:DA xAcl DA zFpzFpe zF`UFp Eid xaMW ,lMl mqxtn DlEwlw didW ici lr miOd on zlFSPd `le.äðála úBøæBî §©¥¤¨§¨¨§¦§¨Ÿ¨©§¨§¦§§¨¨©¦§Ÿ©¦¤¦©©¦©§¥¤¨¨¦§¨§ª§¨©Ÿ¤§¨¨§§§¨§©¥¨§©§¨¨
:dpaNA zFFh miWp.ïBòîL éaøå ïðéëøôe:mdl Eid micr Exn`ie zFxFdHd lr rx mW `ivFn dY`C `iWw ,`xTn `wtp micr Dl Wi Edin WixC `l e"ieC idp ,dlFY zEkf oi` xn`C ¨¦©§¨¨©§¦¨§©¦¦§§¨©¥§¨§¦§¨Ÿ¨¦¦¥¨¥¦©§¨¦§¨©§¨§©¨¦¥©©©§§Ÿ§¥¦¨¨¤

àì

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

éëdilr ezgpn `ian did `edc oeik `iyw .ztxyp ikd meyn yecw xity `xwirn yecw

xifp zkqna[c] wxta opzc `dn `py i`n ztxyp i`n`(:ck sc)xifpa dxcpy dy`d

m`e xcra drxze `vz dndad dzid ely m` dlra dl xtide xifpa dznda z` dyixtde

fbin lrac l"iwc ycwn za zed ycwd zryac b"r`e zenz z`hg dndad dzid dly

drxze `vz dzid elync oeik xn` d"t`e fiib

zia wxta mzd inp opze oilegl `wtpc xcra

i`ny(.al sc my)`iadl jlde xifpa xcpy in

`ed ixd xcp dnda dapbp `ly cr m` eznda

inp ikde xifp epi` xcp dnda dapbpyn m`e xifp

ikdc `zrc` e`le ycwd mcew mlera micr eed

lld ziak l"iwc oeik ztxyp i`n` cere yicwd

oilgep yi wxta ixn`c(:kw sc a"a)y"a wxtae

xifp zkqna(:`l sc)epi` dnl ycwdl dl`y yic

:oilegl `vze dilr l`ypéëã`xwirn yecw

b"r` ielz my` `de zeywdl oi`e .yecw zerha

xtkl ifg `lc yecw zerha `xwirn yecw ikc

`xza wxta opz d"t`e `hg `lc `kid icin

zezixkc(:bk sc)`ly rcepe ielz my` `iand

`nrh mzd yxtn `dc a`zqiy cr drxi `hg

:yicwne xnb etwep ealc meyn

äøéæâ.oilegl zxy ilkn oi`iven exn`i `ny

drxze `vz opzc ipd lk dywz i`e

sebd zyecwn oi`iven exn`i `ny xefbp xcra

`kile `zlin `gken `l mzd uixz oilegl

xn`ie sebd zyecwl dt zyecw oia `xikid

oia `xikid `ki` `kd la` did dtd zyecw

izy wxta r"ve zxy ilk zyecwl dtd zyecw

zecn(.v sc zegpn)dcezd wxtae(:hr sc my):

áø÷oicd `edc d`xp .'ek witqd `le unewd

d`nhpy micr e`ae unewd axw m`

`xza wxta xn` ikdc dwitq dxtik inp xn`c

zezixkc(:ek sc)wtqd lr `ad serd z`hg iab

elit` dxeq` dcliy dl rcep enc dvinyn m`

:dwitq dxtik z`a wtqd lry d`pda

åàöîðilka dycw`c d`xp .oinnef micr

dvinwd xg`lc dvinw mcewe i`w

mzd inp opinwenc ztxype opaxc `xeqi` `ki`

rcepa xawz ef ixd dl rcep dwlnpyn opzc `d

i`ne d`pda zxzenc `ed oicae dcli `ly dl

:opaxcn xawz `nrh

äøåäèårnyn `kdn .zekf dl dlezy `le

'ixn` `le xzl`l da xzen dlrac

da ixwinl epivn ded ikid da xeq` did m`c dl dzlz zekf `ny mipy yly cr oizni

dlz `ny yyeg [epi`] dpi` oern yi`d dwpe inlyexia iax ip`xd oke rxf drxfpe dzwpe

:zxkip dpi`e dlez zekfd c"nk `iz`e zekf
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,äàîè àéäL íéãò dì eàaLå éðà äàîè úøîBàä̈¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦§¥¨
÷etéz ,LBc÷úc énwî àîéìéà ,úîéà íéãò eúàc§¨¥¦¥©¦¥¨¦©¥§¦§¥
íéî àîìLa zøîà éà ,Lec÷c øúáì àlà .ïéleçì§¦¤¨§¨©§©¦¨§©§¦§¨¨©¦
Lec÷ éëå ,àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìà ,dúBà ïé÷ãBa§¦¨©§¨©¦§©¦§©¦§¦©
.úôøNð dúçðî éëä íeMîe ,Lec÷ øétL àøwéòî¥¦¨¨©¦©¦¨¦¦§¨¨¦§¤¤
àúléî élbéz ,dúBà ïé÷ãBa íénä ïéà zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§¥©©¦§¦¨¦©¥¦§¨
÷etéúå Lec÷ úeòèa àøwéòî Lec÷ éëc òøôîì§©§¥©§¦©¥¦¨¨§¨©§¥
äúpéfL ïBâk ,àzø÷ñécî äãeäé áø øîà .ïéleçì§¦¨©©§¨¦¦§©§¨§¤¦§¨

é÷úî .Lec÷ øétL àøwéòî Lec÷ éëc ,äøæòadì ó ¨£¨¨§¦©¥¦¨¨©¦©©§¦¨
äúpéfL ,dúBà ïéeìî äpeäk éçøét àìäå ,àiLøLî áø©§©§¦¨©£Ÿ¦§¥§¨§©¦¨¤¦§¨
äëøöpL ïBâk ,øîà éMà áø .ïîöò äpeäk éçøétî¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§¤¦§§¨
àtt áø .dì éìz ätéëa äpeäk éçøét eèàc ,äéá÷ðì¦§¨¤¨§¨¦§¥§¨§¦¨¨¥¨©¨¨

îàãk íìBòì ,øîà÷etéz zøîà÷ãe ,àøwéòî ïðéø ¨©§¨¦§¨§¦©¥¦¨¨§¨¨§©§¥
úøL éìkî ïéàéöBî eøîàé ànL äøéæb ,ïðaøcî ïéleçì§¦¦§©¨¨§¥¨¤¨Ÿ§¦¦¦§¥¨¥
dLc÷ àlL ãò dúçðî úàîèð ,éøî áø áéúî .ìBçì§¥¦©¨¦¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨
éìëa dLcwMî .äãtúå úBçðnä ìëk àéä éøä ,éìëa¦§¦£¥¦§¨©§¨§¦¨¤¦¤¦§¨¦§¦
àìå õîBwä Lã÷ .óøOúå úBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨§¦¨¥¨©©¤§Ÿ
éøä ,àéä äúnL ãò Bà àeä únL ãò Báéø÷äì ÷étñä¦§¦§©§¦©¤¥©¤¥¨¦£¥
÷étñä àìå õîBwä áø÷ .óøOúå úBçðnä ìëk àéä¦§¨©§¨§¦¨¥¨©©¤§Ÿ¦§¦
éøä ,àéä äúnL ãò Bà àeä únL ãò íéøéL ìBëàì¤¡¦©¦©¤¥©¤¥¨¦£¥
,äléçzî úàa ÷ôqä ìòL ,ìëàúå úBçðnä ìëk àéä¦§¨©§¨§¥¨¥¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
àéäL íéãò dì eàa .dì äëìäå d÷éôñ äøték¦§¨§¥¨§¨§¨¨¨¨¥¦¤¦
dúçðî ,ïéîîBæ äéãò eàöîð .úôøNð dúçðî ,äàîè§¥¨¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨§¦¦§¨¨
úéà àì÷ ïéîîBæ íéãò ,zøîà÷ ïéîîBæ íéãò .ïéleç¦¥¦§¦¨¨§©§¥¦§¦¨¨¦
'äøBäè' ,déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðz .eäì§©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥§¨
àìå 'äøBäèe' .íiä úðéãîa íéãò dì LiL àìå§Ÿ¤¥¨¥¦¦§¦©©¨§¨§Ÿ
úBøæBî da eðzéå eàOiL àìå 'àéä' .úeëæ dì äúìzL¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§§¦§¨§
,àkéà àäå Léøc àì å"éåc éäð ,ïBòîL éaøå .äðála©§¨¨§©¦¦§§¦§¨Ÿ¨¦§¨¦¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

 יום שישי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dheq(iyiy meil)

éðà äàîè úøîBàä,dzpify dzcedy -àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèiabl xxal yie .ozgpn z` mitxey ,dzpify ecirdy - §¥¨

,dpyna ipyd dxwnd¯ úîéà íéãò eúàcecirde micrd e`a izn §¨¥¦¥©
,dzpifyLBc÷úc énwî àîéìéàdgpnd z` odkd gipdy iptl - ¦¥¨¦©¥§¦§

,dgpnd z` mitxey recn ok m` ,zxy ilka¯ ÷etézdgpnd `vz ¥
ïéleçìzyecwa yecwd xac lk enke ,minca dze` dctiy ici lr §¦

.ezectl xyt`y mincàlàecirdy i`ceLec÷c øúáìixg` - ¤¨§¨©§©
i`y sebd zyecw dilr dlge ,zxy ilka dgpnd z` gipd odkdy

,zyy ax lr `iyewd z` `xnbd zx`an .dzectl xyt`éà¦
dúBà ïé÷ãBa íéî àîìLa zøîàmicr yiy dy`d z` - ¨§©§¦§¨¨©¦§¦¨

ify mirceiy,dzp¯ àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìàdzgpny `vnp ©§¨©¦§©¦§©¦
iab lr daxwdle dyecw zeidl die`xe ,zeheq x`y zgpnk `id

,gafnd¯ àøwéòî Lec÷ éëåe`ay iptl zxy ilka dgpedyk okle §¦©¥¦¨¨
,micrdLec÷ øétL,oick sebd zyecw dilr dlg -éëä íeMîe- ©¦©¦¨¦

,dzewydl ozip `le micr jk xg` e`ayk jkitleúôøNð dúçðî¦§¨¨¦§¤¤
.daixwdl ozip `ly oeikzøîà éà àlàmicr yi m`y ,zyy axk ¤¨¦¨§©§

dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéàe`ay xg`l ,ok m` , ¥©©¦§¦¨
,oic zia iptl micrdàøwéòî Lec÷ éëc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§¦©¥¦¨¨

Lec÷ úeòèadzid dgpnd lr dlgy dyecwdy rxtnl xxazi - §¨©
ici lr dy`d z` wecal ozip did `l onf eze`a xak ixdy ,zerha

,dgpnd z` aixwdl ozip `l `linne ,mind¯ ïéleçì ÷etéúå`vze §¥§¦
.ztxyp dzgpny dpynd dxn` recne ,oilegl dgpnd

,`xnbd zvxznàzø÷ñécî äãeäé áø øîàdpynd zpeek oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨
`l` ,ipelt eze` mr dpey`xl dxzqpy onfa dzpify ecirdyïBâk§

ecirdyäøæòa äúpéfL,dzgpn dycwed xaky xg`lLec÷ éëc ¤¦§¨¨£¨¨§¦©
Lec÷ øétL àøwéòîdyecwdy -,oick dlg dligzn dilr dlgy ¥¦¨¨©¦©

die`x `linne mind ici lr wcaidl dleki dzid onf eze`ay oeik
dxfra dzpif oikn xg`ly ecird xy`k okle ,dgpn aixwdl

,`xnbd dywn .dgpnd ztxyp ,dzewydl daiq oi` dzrneé÷úîó ©§¦
,àiLøLî áø dìd`iady xg`l dxfra dzpify okzi cvik ¨©§©§¦¨

,dzgpnàìäåy `ed oicddúBà ïéeìî äpeäk éçøétdribdyn ©£Ÿ¦§¥§¨§©¦¨
micirny ,`xnbd zvxzn .zepfl dpnn mirpen eidy i`cee ,dxfrl

micrdïîöò äpeäk éçøétî äúpéfL.øîà éMà áø,uxzlïBâk ¤¦§¨¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§
äéá÷ðì äëøöpL,dl mieelp dpedk igxtd oi` onf eze`ae -eèàc ¤¦§§¨¦§¨¤¨§¨

dì éìz ätéëa äpeäk éçøétdtika miwifgn dpedk igxtd ike - ¦§¥§¨§¦¨¨¥¨
.dzpif onf eze`ae ,mdn jlz `ly dy`x lry

,ax ziiyew lr sqep uexizïðéøîàãk íìBòì ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¨¦§¨§¦©
àøwéòîdxizqa dzpify micirny ,dligzn epcnly itk - ¥¦¨¨

,dheq ziyrp dzngny dpey`xdzøîà÷ãezyy ax zrcly §¨¨§©§
xxazd micr e`ay xg`l ixde ,dgpnd ztxyp recn dyw
dzid `l zxy ilka egipdy onfay oeik ,zerha did ycwddy

ok m`e ,dgpn `iadle mind ici lr wcaidl die`x÷etézdgpnd ¥
ïéleçìdf oic .ïðaøcî`ed,dtxeyl exn`yeøîàé ànL äøéæb §¦¦§©¨¨§¥¨¤¨Ÿ§

y ,oileg zeidl zxfeg dgpndy mi`exdìBçì úøL éìkî ïéàéöBî¦¦¦§¥¨¥§
mircei mpi` mde ,oilegl yecw oaxw `ivedle zectl ozipy -

.dyecw dzid `l dgpndy xxazdy
,`tt ax lr `xnbd dywn,éøî áø áéúîm` ,`ziixaa epipy ¥¦©¨¦

dúçðî úàîèðdheqd ly¯ éìëa dLc÷ àlL ãòdegipdy iptl ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨¦§¦
,dyecw dilr dlg `l oiicry ,zxy ilkaúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy iptl e`nhpyäãtúåsqkae ,oilegl `vze sqka dgpnd §¦¨¤

d`nhp m` la` .zxg` dgpn epwi yecwd¯ éìëa dLcwMîdlgy ¦¤¦§¨¦§¦
,oeictl zpzip dpi`y sebd zyecw dilrúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy xg`l e`nhpyóøOúå.m`õîBwä Lã÷z` odkd gipd - §¦¨¥¨©©¤
,unewd ycwzde zxy ilk jeza dgpndn unewd÷étñä àìå§Ÿ¦§¦

Báéø÷äì,unewd z` xihwdl -àeä únL ãò`linne ,lrad - §©§¦©¤¥
,dxizdl inl oi` ixdy dzewydl jxev oi`àéä äúnL ãò Bà- ©¤¥¨¦

,dheqdúBçðnä ìëk àéä éøädvinwd oia leqt oda rxi`y £¥¦§¨©§¨
,dxhwdlóøOúåxak m` la` .¯ õîBwä áø÷unew z` exihwd §¦¨¥¨©©¤

,dgpnd÷étñä àìåodkdìBëàìd z`Bà àeä únL ãò íéøéL §Ÿ¦§¦¤¡¦©¦©¤¥
àéä äúnL ãò,dze` ewyi `le ,úBçðnä ìëk àéä éøäe`nhpy ©¤¥¨¦£¥¦§¨©§¨

,unewd zxhwd xg`l mdly miixiydìëàúåmipdkl dgpnd §¥¨¥
it lr s` miixiyd milk`p unewd xhwed xak m`y mrhde .dpick

meyn `ed ,dy`d z` ewyi `ly¯ äléçzî úàa ÷ôqä ìòL¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
,dy`d dzpif `ny wtqn dgpnd z` miaixwn ixdyäøték¦§¨

dì äëìäå d÷éôñ,zeyrl dilr didy dn dgpnd dzyr - §¥¨§¨§¨¨
,dzewydl ozip didiy dy`d z` dxiykde oick daxwedy ,xnelk
lkn ,`id dzn e` `ed zny iptn dze` ewyi `l dyrnly s`e

m`e .mipdkl miixiyd milk`p ,epick axwedy oaxw lk mewneàä
íéãò dìecirde ,unewd xhwedy iptläàîè àéäL,dzpify - ¨¥¦¤¦§¥¨

úôøNð dúçðîm`e .äéãò eàöîðmr dxzqpy ecirdy micrd - ¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨
enr xzqz `ly dlra dl `piwy ipelt eze`ïéîîBæenfedy - §¦

,mipxwy e`vnpe¯ ïéleç dúçðîoeik ,oilegl z`vei dgpnd ¦§¨¨¦
dxizq icrd zecr dlhay meyn ,zerha dlg dyecwdy xxazny
mewna s`y xn`y `tt ax lr dywe .dheql zaygp dpi`e
m`y ,opaxcn dgpnd z` mitxey zerha lg ycwddy xxazdy
zeidl dgpnd zxfeg oinnef dxizq icrd e`vnpy ote`a recn ,ok

,`xnbd zvxzn .mi`exd iptn mixfeb `le oilegïéîîBæ íéãò¥¦§¦
zøîà÷,minnef e`vnpy micrn dywn dz` -àì÷ ïéîîBæ íéãò ¨¨§©§¥¦§¦¨¨

eäì úéàaeye ,llk dheq dpi` `linne enfedy xacd mqxtzn - ¦§
.oick dycwedy dgpn oilegl `ivedl ozipy xnele zerhl e`ai `l
miyp`d oi`y oeik ,dzpify micr e`ay ote`a wx `id dxifbde
oi` dzpify mirceiy micr yi m`y ,zyy ax ly oica mi`iwa

.zerha did ycwddy mircei mpi` okle ,dze` miwcea mind
déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðzepick x`ean `ziixaa - ©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥

dy`d d`nhp `l m`e" weqta xn`py .enrhn `l j` zyy ax ly
zexzein '`id dxedhe' milinde ,"rxf drxfpe dzwpe ,`id dxedhe

' ,`ziixad jkn zyxece ,d`nhp `ly aezk xak ixdy¯ 'äøBäè§¨
jynd da miiwzn ,dxedh `idy meyn mindn dlvip m` `weec

,'rxf drxfpe dzwpe' weqtdàìåmeyn dlvip m`íéãò dì LiL §Ÿ¤¥¨¥¦
íiä úðéãîa' .¯ 'äøBäèedlind zligza e"ie ze`d ly xezidn ¦§¦©©¨§¨

,dzpif `ly meyn dlvip m` wx dwepn `idy ,miyxecàìåm` §Ÿ
meyn dlvipúeëæ dì äúìzL'ne .àéä,miyxec 'eàOiL àìå ¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§

¯ äðála úBøæBî da eðzéådidy meyn dlvipy dheq hrnl §¦§¨§©§¨¨
dpald xe`l miheg zeehy miypd s`e ,dzpify miaxa mqxetn

.dzxagl zg`d z`f zextqn
,`xnbd zl`eyïBòîL éaøå`l` ,dy`l dlez zekf oi`y xne`y §©¦¦§

,mind ici lr zyprp zekf dl yi m` s` dzpif m`å"éåc éäðz` - §¦§¨
'dxedhe' dlina e"ie ze`d ly xeziidLéøc àìz` yxec epi`y - Ÿ¨¦

mby xaeqe `ziixad ly `pzd lr wleg okle ,e"ie ze`d ly xeziid
eilr dyw j` .dze` miwcea mind zekf dl yi m`àkéà àäå§¨¦¨
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ריג

ביאורים למסכת סוטה דף ו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

 יום שישי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dheq(iyiy meil)

éðà äàîè úøîBàä,dzpify dzcedy -àéäL íéãò dì eàaLå ¨¤¤§¥¨£¦§¤¨¨¥¦¤¦
äàîèiabl xxal yie .ozgpn z` mitxey ,dzpify ecirdy - §¥¨

,dpyna ipyd dxwnd¯ úîéà íéãò eúàcecirde micrd e`a izn §¨¥¦¥©
,dzpifyLBc÷úc énwî àîéìéàdgpnd z` odkd gipdy iptl - ¦¥¨¦©¥§¦§

,dgpnd z` mitxey recn ok m` ,zxy ilka¯ ÷etézdgpnd `vz ¥
ïéleçìzyecwa yecwd xac lk enke ,minca dze` dctiy ici lr §¦

.ezectl xyt`y mincàlàecirdy i`ceLec÷c øúáìixg` - ¤¨§¨©§©
i`y sebd zyecw dilr dlge ,zxy ilka dgpnd z` gipd odkdy

,zyy ax lr `iyewd z` `xnbd zx`an .dzectl xyt`éà¦
dúBà ïé÷ãBa íéî àîìLa zøîàmicr yiy dy`d z` - ¨§©§¦§¨¨©¦§¦¨

ify mirceiy,dzp¯ àéä áø÷îe Lc÷î úa àîìàdzgpny `vnp ©§¨©¦§©¦§©¦
iab lr daxwdle dyecw zeidl die`xe ,zeheq x`y zgpnk `id

,gafnd¯ àøwéòî Lec÷ éëåe`ay iptl zxy ilka dgpedyk okle §¦©¥¦¨¨
,micrdLec÷ øétL,oick sebd zyecw dilr dlg -éëä íeMîe- ©¦©¦¨¦

,dzewydl ozip `le micr jk xg` e`ayk jkitleúôøNð dúçðî¦§¨¨¦§¤¤
.daixwdl ozip `ly oeikzøîà éà àlàmicr yi m`y ,zyy axk ¤¨¦¨§©§

dzpify mirceiydúBà ïé÷ãBa íénä ïéàe`ay xg`l ,ok m` , ¥©©¦§¦¨
,oic zia iptl micrdàøwéòî Lec÷ éëc òøôîì àúléî élbéz¦©¥¦§¨§©§¥©§¦©¥¦¨¨

Lec÷ úeòèadzid dgpnd lr dlgy dyecwdy rxtnl xxazi - §¨©
ici lr dy`d z` wecal ozip did `l onf eze`a xak ixdy ,zerha

,dgpnd z` aixwdl ozip `l `linne ,mind¯ ïéleçì ÷etéúå`vze §¥§¦
.ztxyp dzgpny dpynd dxn` recne ,oilegl dgpnd

,`xnbd zvxznàzø÷ñécî äãeäé áø øîàdpynd zpeek oi` , ¨©©§¨¦¦§©§¨
`l` ,ipelt eze` mr dpey`xl dxzqpy onfa dzpify ecirdyïBâk§

ecirdyäøæòa äúpéfL,dzgpn dycwed xaky xg`lLec÷ éëc ¤¦§¨¨£¨¨§¦©
Lec÷ øétL àøwéòîdyecwdy -,oick dlg dligzn dilr dlgy ¥¦¨¨©¦©

die`x `linne mind ici lr wcaidl dleki dzid onf eze`ay oeik
dxfra dzpif oikn xg`ly ecird xy`k okle ,dgpn aixwdl

,`xnbd dywn .dgpnd ztxyp ,dzewydl daiq oi` dzrneé÷úîó ©§¦
,àiLøLî áø dìd`iady xg`l dxfra dzpify okzi cvik ¨©§©§¦¨

,dzgpnàìäåy `ed oicddúBà ïéeìî äpeäk éçøétdribdyn ©£Ÿ¦§¥§¨§©¦¨
micirny ,`xnbd zvxzn .zepfl dpnn mirpen eidy i`cee ,dxfrl

micrdïîöò äpeäk éçøétî äúpéfL.øîà éMà áø,uxzlïBâk ¤¦§¨¦¦§¥§¨©§¨©©¦¨©§
äéá÷ðì äëøöpL,dl mieelp dpedk igxtd oi` onf eze`ae -eèàc ¤¦§§¨¦§¨¤¨§¨

dì éìz ätéëa äpeäk éçøétdtika miwifgn dpedk igxtd ike - ¦§¥§¨§¦¨¨¥¨
.dzpif onf eze`ae ,mdn jlz `ly dy`x lry

,ax ziiyew lr sqep uexizïðéøîàãk íìBòì ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¨¦§¨§¦©
àøwéòîdxizqa dzpify micirny ,dligzn epcnly itk - ¥¦¨¨

,dheq ziyrp dzngny dpey`xdzøîà÷ãezyy ax zrcly §¨¨§©§
xxazd micr e`ay xg`l ixde ,dgpnd ztxyp recn dyw
dzid `l zxy ilka egipdy onfay oeik ,zerha did ycwddy

ok m`e ,dgpn `iadle mind ici lr wcaidl die`x÷etézdgpnd ¥
ïéleçìdf oic .ïðaøcî`ed,dtxeyl exn`yeøîàé ànL äøéæb §¦¦§©¨¨§¥¨¤¨Ÿ§

y ,oileg zeidl zxfeg dgpndy mi`exdìBçì úøL éìkî ïéàéöBî¦¦¦§¥¨¥§
mircei mpi` mde ,oilegl yecw oaxw `ivedle zectl ozipy -

.dyecw dzid `l dgpndy xxazdy
,`tt ax lr `xnbd dywn,éøî áø áéúîm` ,`ziixaa epipy ¥¦©¨¦

dúçðî úàîèðdheqd ly¯ éìëa dLc÷ àlL ãòdegipdy iptl ¦§¥¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨¦§¦
,dyecw dilr dlg `l oiicry ,zxy ilkaúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy iptl e`nhpyäãtúåsqkae ,oilegl `vze sqka dgpnd §¦¨¤

d`nhp m` la` .zxg` dgpn epwi yecwd¯ éìëa dLcwMîdlgy ¦¤¦§¨¦§¦
,oeictl zpzip dpi`y sebd zyecw dilrúBçðnä ìëk àéä éøä£¥¦§¨©§¨

,eycwy xg`l e`nhpyóøOúå.m`õîBwä Lã÷z` odkd gipd - §¦¨¥¨©©¤
,unewd ycwzde zxy ilk jeza dgpndn unewd÷étñä àìå§Ÿ¦§¦

Báéø÷äì,unewd z` xihwdl -àeä únL ãò`linne ,lrad - §©§¦©¤¥
,dxizdl inl oi` ixdy dzewydl jxev oi`àéä äúnL ãò Bà- ©¤¥¨¦

,dheqdúBçðnä ìëk àéä éøädvinwd oia leqt oda rxi`y £¥¦§¨©§¨
,dxhwdlóøOúåxak m` la` .¯ õîBwä áø÷unew z` exihwd §¦¨¥¨©©¤

,dgpnd÷étñä àìåodkdìBëàìd z`Bà àeä únL ãò íéøéL §Ÿ¦§¦¤¡¦©¦©¤¥
àéä äúnL ãò,dze` ewyi `le ,úBçðnä ìëk àéä éøäe`nhpy ©¤¥¨¦£¥¦§¨©§¨

,unewd zxhwd xg`l mdly miixiydìëàúåmipdkl dgpnd §¥¨¥
it lr s` miixiyd milk`p unewd xhwed xak m`y mrhde .dpick

meyn `ed ,dy`d z` ewyi `ly¯ äléçzî úàa ÷ôqä ìòL¤©©¨¥¨¨¦§¦¨
,dy`d dzpif `ny wtqn dgpnd z` miaixwn ixdyäøték¦§¨

dì äëìäå d÷éôñ,zeyrl dilr didy dn dgpnd dzyr - §¥¨§¨§¨¨
,dzewydl ozip didiy dy`d z` dxiykde oick daxwedy ,xnelk
lkn ,`id dzn e` `ed zny iptn dze` ewyi `l dyrnly s`e

m`e .mipdkl miixiyd milk`p ,epick axwedy oaxw lk mewneàä
íéãò dìecirde ,unewd xhwedy iptläàîè àéäL,dzpify - ¨¥¦¤¦§¥¨

úôøNð dúçðîm`e .äéãò eàöîðmr dxzqpy ecirdy micrd - ¦§¨¨¦§¤¤¦§§¥¤¨
enr xzqz `ly dlra dl `piwy ipelt eze`ïéîîBæenfedy - §¦

,mipxwy e`vnpe¯ ïéleç dúçðîoeik ,oilegl z`vei dgpnd ¦§¨¨¦
dxizq icrd zecr dlhay meyn ,zerha dlg dyecwdy xxazny
mewna s`y xn`y `tt ax lr dywe .dheql zaygp dpi`e
m`y ,opaxcn dgpnd z` mitxey zerha lg ycwddy xxazdy
zeidl dgpnd zxfeg oinnef dxizq icrd e`vnpy ote`a recn ,ok

,`xnbd zvxzn .mi`exd iptn mixfeb `le oilegïéîîBæ íéãò¥¦§¦
zøîà÷,minnef e`vnpy micrn dywn dz` -àì÷ ïéîîBæ íéãò ¨¨§©§¥¦§¦¨¨

eäì úéàaeye ,llk dheq dpi` `linne enfedy xacd mqxtzn - ¦§
.oick dycwedy dgpn oilegl `ivedl ozipy xnele zerhl e`ai `l
miyp`d oi`y oeik ,dzpify micr e`ay ote`a wx `id dxifbde
oi` dzpify mirceiy micr yi m`y ,zyy ax ly oica mi`iwa

.zerha did ycwddy mircei mpi` okle ,dze` miwcea mind
déîòhî åàìå úLL áøc déúååk àéðzepick x`ean `ziixaa - ©§¨§¨¥§©¥¤§¨¦©£¥

dy`d d`nhp `l m`e" weqta xn`py .enrhn `l j` zyy ax ly
zexzein '`id dxedhe' milinde ,"rxf drxfpe dzwpe ,`id dxedhe

' ,`ziixad jkn zyxece ,d`nhp `ly aezk xak ixdy¯ 'äøBäè§¨
jynd da miiwzn ,dxedh `idy meyn mindn dlvip m` `weec

,'rxf drxfpe dzwpe' weqtdàìåmeyn dlvip m`íéãò dì LiL §Ÿ¤¥¨¥¦
íiä úðéãîa' .¯ 'äøBäèedlind zligza e"ie ze`d ly xezidn ¦§¦©©¨§¨

,dzpif `ly meyn dlvip m` wx dwepn `idy ,miyxecàìåm` §Ÿ
meyn dlvipúeëæ dì äúìzL'ne .àéä,miyxec 'eàOiL àìå ¤¨§¨¨§¦§Ÿ¤¦§

¯ äðála úBøæBî da eðzéådidy meyn dlvipy dheq hrnl §¦§¨§©§¨¨
dpald xe`l miheg zeehy miypd s`e ,dzpify miaxa mqxetn

.dzxagl zg`d z`f zextqn
,`xnbd zl`eyïBòîL éaøå`l` ,dy`l dlez zekf oi`y xne`y §©¦¦§

,mind ici lr zyprp zekf dl yi m` s` dzpif m`å"éåc éäðz` - §¦§¨
'dxedhe' dlina e"ie ze`d ly xeziidLéøc àìz` yxec epi`y - Ÿ¨¦

mby xaeqe `ziixad ly `pzd lr wleg okle ,e"ie ze`d ly xeziid
eilr dyw j` .dze` miwcea mind zekf dl yi m`àkéà àäå§¨¦¨
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ריד

ביאורים למסכת סוטה דף ז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר )מלכות שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dheq(ycew zay meil)

m`y ,'dxedh' dlindn yxcp ixd j` -Lédìíéãòúðéãîaíiä ¥¨¥¦¦§¦©©¨
dze` miwcea mind oi`,lr rx my `iven dz` `vnp eixacle

`le dzpify mirceiy micr ,`xnbd zvxzn .zexedhd miypd
ecirdàìàçéëL¯miyp`d exn`iy yeygl oi` okle ,ievn epi` Ÿ§¦¨

.xac dl rxi` `l jk iptny
äðùî,enr dxzqpe ipelt mr xzqiz `ly dlra dl `piwy dy` .

,dzpif `ly zxne` j`ãöékäNBòdì,dzpif m` wecal dlra ¥©¤¨
dëéìBîúéáìïécBúBàaLíB÷î,ea `vnpy -ïéøñBîeåìziad - ¦¨§¥¦¤§¨§¦

lral oicéðLéãéîìzíéîëçiptn ,milyexil jxca eze` exnyiy §¥©§¦¥£¨¦
miyyegyànLàáéäéìòCøcadryn eilr dxeq` `id ixde - ¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤

,zwleg drc .dxzqpyéaøäãeäéøîBàmipy mikixv eid `l ©¦§¨¥
y meyn ,ezeelldìòaïîàð`eai `lyäéìòmrh x`azi `xnbae . ©£¨¤¡¨¨¤¨

.mzwelgn
àøîâipy lral mixqen oic ziay dpyna x`ean ,`xnbd zwiicn .

,ezeell minkg icinlzéøzeäéàå,lrade migelyd ipy -àä §¥§¦¨
àúìz.milyexil dheqd mr mikled dyelyy `vnp -ìàîé §¨¨¥¨
òéiñîdéìáøìiabl ax ly epicl di`x yi epzpynny xn`p - §©©¥§©
,cegiiøîàcáøäãeäéøîàáø,àìeðLcgiizdl dy`l xzeny §¨©©§¨¨©©Ÿ¨

,miyp` ipy mràlàìáà ,øéòaCøcadxeq` ,xirl uegn - ¤¨¨¦£¨©¤¤
cgiizdlãòàkéàcìLäLyi ,mipy wx eidi m`y meyn ,miyp` ©§¦¨§Ÿ¨

yeyglànLCøèöéãçàïäîåéá÷ðìmewn wegixa zeptzdl jlie ¤¨¦§¨¥¤¨¥¤¦§¨¨
,zeripv meynàöîðåãçàïäîipyd -ãçééúîíòäåøòä¯ §¦§¨¤¨¥¤¦§©¥¦¨¤§¨

lrad mr eglyy ,dpyna x`eany dnne .eilr dxeq`y dy`d
dgec .ax ixack gken ,cg` gilya ic `le migely ipy dy`de

,`xnbdàì¯e ,ax ixacl dpyndn di`x oi`àëädpyna -eðééä Ÿ¨¨©§
àîòè`l` ,cegi xeqi` meyn df oi` ,cg` gily witqn `lyék ©£¨¦

éëéäeåäéìcdéìòéãäñlr eciri ,jxca dlra dilr `eai m`y - ¥¦§¤¡£¥©£¥
.mind z` dze` ewyi `le lecbd oic ziaa jk

,`xnbd zwiicnéãéîìzíéîëçïéà¯icinlz `weec oic zia egly ©§¦¥£¨¦¦
la` ,minkgélekàîìò,miyp` mzq -àì.migley eidàîéì ¥¨§¨Ÿ¥¨

òéiñîdéìCãéàìáøc¯xg` oicl di`x yi epzpynny xn`p §©©¥§¦¨§©
,cegii iabl ax xn`yøîàcáøäãeäéøîààì ,áøeðLxzeny §¨©©§¨¨©©Ÿ¨

,miyp` ipy mr cgiizdl dy`làlàïéøLk¯miyp` mr ¤¨§¥¦
,mixyk miwfgenyìáàïéöeøt¯,zeixra mivexty miyp` mr £¨§¦

eléôàmräøNòénðàì¯miyiiazn mpi`y oeik ,cgiizdl dxeq` £¦£¨¨©¦Ÿ
ok`e .xeqi` icil e`eaiy miyyege ,ipydn cg`äNòîäéä ©£¤¨¨

äeàéöBäåäøNòähîayi` zy` e`ived mivext miyp` dxyr - §¦¨£¨¨§¦¨
epfl ick dhina xirdndnne .xaca miyiiazn mpi`y ixd ,dnr z

,minkg icinlz `weec dy`de lrad mr eglyy dpyna x`eany
,`xnbd dgec .ax ixack gkenàì¯ax ixacl dpyndn di`x oi` Ÿ

e ,el`àëädpyna -eðééäàîòè,minkg icinlz `weec eglyy ¨¨©§©£¨
meynéòãécééeøúàìdéadilr `eal dlra dvexy e`xi m`y - §¨§¥§©§¥¥

.dze` ewyi `l dilr `eai m`y el xnele erpkyl erci ,jxca
,dpyna epipyéaøäãeäéøîBàdìòa'eëåmigely el mixqen oi` , ©¦§¨¥©£¨§

.jxca dilr `eai `ly on`py oeikàéðzéaøäãeäéøîBàdìòa ©§¨©¦§¨¥©£¨
ïîàðz`f cnele ,ìwîøîBçå,äîeäcðàéäLúøëalr dxeq`y - ¤¡¨¦©¨¤©¦¨¤¦§¨¥

ok it lr s` ,zxk eypery xeng xeqi`a dlradìòaïîàðäéìò- ©£¨¤¡©¨¤¨
.dcp `idy onfa dilr `eai `lyäèBñàéäLåàìalr dxeq`y - ¨¤¦§¨

,lw xzei xeqi` `edy e`l xeqi`a lradàììkïkLlrad didiy Ÿ¨¤¥
,`xnbd zl`ey .dilr `eai `ly on`pïðaøå`l lrady mixaeqd §©¨¨

,`xnbd daiyn .xnege lwd lr eaiyi dn ,migily ipy jixve on`p
y mixaeq opaxàéäúðúBpäxeqi`d xneg oia z`ady weligd - ¦©¤¤

ep`y itk oicdy xnel daiqd `ed ,dheqa xeqi`d xnegl dcpa
y ,mixne`äcðúøëc,zxk eyper dilr `a m`y dcp `idyk - ¦¨§¨¥
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éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc ,éãBàc ïìðî ïáeàø àlà¤¨§¥§¨¨§¥§¨©©¦§¥©©§¨¦
'úîé ìàå ïáeàø éçé' áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©¦§¦§¦§¥§©¨Ÿ
øaãna ìàøNé eéäL íéðL ïúBà ìk ,'äãeäéì úàæå'§Ÿ¦¨¨¨¨¦¤¨¦§¨¥©¦§¨
ãîòL ãò ïBøàa ïéìbìeâî äãeäé ìL åéúBîöò eéä̈©§¨¤§¨§§¨¦¨¨©¤¨©
,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà ,íéîçø åéìò Lwáe äLîŸ¤¦¥¨¨©£¦¨©§¨¨¦¤¨
ãiî 'äãeäéì úàæå' äãeäé ,äãBäL ïáeàøì íøb éî¦¨©¦§¥¤¨§¨§Ÿ¦¨¦¨

ì déøáéà ìò ,'äãeäé ìB÷ 'ä òîL'ìàå' àòé÷øc àzáéúîì déì ïéìéiòî à÷ äåä àìå àôL §©§¨©¥¨¥§¨¨§Ÿ£¨¨§©§¦¥¦§¦§¨¦§¦¨§¤
à÷ äåä àì ,'Bì áø åéãé' ïðaø éãäa àzòîLa çøèîe ì÷Lî òãé à÷ äåä àìå ,'epàéáz Bîò©§¦¤§Ÿ£¨¨¨©¦§©¦§©¦§©§¨©£¥©¨¨¨¨¨Ÿ£¨¨
àìc éëéä ék ,éãBàc äãeäé àîìLa .'äéäz åéøvî øæòå' àúëìéäc àaélà àzòîL déì à÷ìñ̈§¨¥§©§¨©¦¨§¦§§¨§¥¤¦¨¨¦§¤¦§¨¨§¨§¥¦¥¦§Ÿ

éöç úLL áø øîàäå ,éãBàc déì änì ïáeàø àlà ,øîz óøOézèéøôîc (ìàøNé øa) éìò ó ¦¨¥¨¨¤¨§¥¨¨¥§¥§¨¨©©¥¤¨¦¨©©¦§¨¥¦§¨¥
.øáBL ïéáúBk dpéî zòîL :'eëå éðà äàîè äøîà íà :éäBçà eãLçéì àìc éëéä ék ,déàèç¤§¥¦¥¦§Ÿ¥¨§£¦¦¨§¨§¥¨£¦§¨§©§¦¨§¦¥
ïéàL íB÷îa ,àáø øîà àlà ,éðz÷ úøáBL àäå ,àáø déì øîà .úòø÷î éðz ,éiaà øîà̈©©©¥§¦§¨©©¨©¥¨¨§¨¤¤¨¨¥¤¨¨©¨¨§¨¤¥

ì dúBà ïéìòî éðà äøBäè äøîà íàå :ïðé÷ñò äaeúk ïéáúBk,dúBà ïéìòî :çøæî éøòL §¦§¨¨§¦©§¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©£¥¦§¨©£¦¨
íúä
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

שבת קודש כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר )מלכות שבחסד(



ריז
ביאורים למסכת סוטה דף ז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר )מלכות שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dheq(ycew zay meil)

úBàéìè÷å,diptln x`evd z` siwnd hiykz -íéîæðúBòaèå, §©§¦§¨¦§©¨
ïéøéáòîmze` mixiqn -äpnîéãkdìåeðì.dcezy liaya ,øçàå ©£¦¦¦¤¨§¥§©§¨§©©

Ck,ald cbpk cr dcba z` odkd rxwy xg` -àéáîìáçéøöî- ¨¥¦¤¤¦§¦
,lwcd aiaq lcbd aiqn ieyrdBøLB÷åäìòîìäéccî`ly liaya §§§©§¨¦©¤¨

.dhn itlk cer dicba eltiìëåäöBøäúBàøìdpeifaa dheqd z` §¨¨¤¦§
dzyeaaeàaúBàøì,õeçäéãáòîäéúBçôLåy ,éðtîdalLñb ¨¦§¥£¨¤¨§¦§¤¨¦§¥¤¦¨©

ïäa.mdipta dcez `l `idìëåíéLpäúBøzeîdúBàøìzrya ¨¤§¨©¨¦¨¦§¨
,dleeipøîàpL"eøñåðåìkíéLðäàìåäðéNòúäðëúîæklr - " ¤¤¡©§¦©§¨©¨¦§Ÿ©£¤¨§¦©¤§¨

`eal `ly mnvr exnyi ,dheql miyery dn miypd e`xiy ici
.zepfe dnif icil

àøîâ.lecbd oic zial dheqd z` mi`ian eidy ,dpyna epipy
.milyexia,`xnbd zl`eyépäðîéléîoic zia jixv dheq iably - §¨©¥¦¥

,daiyne .mipiic cg`e miray lyøîàéaøàéiçøaàãîbøîàéaø ¨©©¦¦¨©©§¨¨©©¦
éñBééaøaàðéðç,àéúà' deey dxifba micnel -äøBz' 'äøBz,' ¦§©¦£¦¨¨§¨¨¨

áéúkàëädheq iabl -äNòå"dìïäkäúàìkäøBzä"áéúëe §¦¨¨§¨¨¨©Ÿ¥¤¨©¨§¦
íúä`xnn owf iabl -ìò"étäøBzäøLà"EeøBémicnele ,äî ¨¨©¦©¨£¤©
ïlälíéòáLaãçàåzia cbpk dxed m` `weec aiig `xnn owfy - §©¨§¦§¦§¤¨

,lecbd oicóàïàk`id dheqd z`wyd -íéòáLa.ãçàå ©¨§¦§¦§¤¨
,dpyna epipyïéîéiàîeäéìò'eëåewyi `le dcez dzpif m`y ick §©§¦¨¤¨§

,`xnbd dywn .dze`eäðéîøe,CøãkïéîéiànLäéìòàlLäzLz §¦§§¤¤¤§©§¦¨¤¨¤Ÿ¦§¤
CkïéîéiàîäéìòäzLzLy ,íéøîBàdìéza,íàøeøaCìøácä ¨§©§¦¨¤¨¤¦§¤§¦¨¦¦¦¨¨©¨¨

äøBähLzà,dxizqa zlrap `leéãîòìòééøeaCjk lr iknqz - ¤§¨©§¦§¦©§¥
,oeern diiwp z`yéúLe,mdn iwfpiz `le mind z`éôìïéàLíéî §¦§¦¤¥©¦

íéønäïéîBcàlàíñìLáéçðenLìòøNaéç,íàLéíLäkî ©¨¦¦¤¨§©¨¥¤¨©¨¨©¦¥¨©¨
mqd ixd ,gezt xyadeìçìçîãøBéåm` j` ,seblïéàíLäkî, §©§¥§¥¥¨©¨

BðéàìéòBîíeìkxyad jezl lglgn epi`y -,mind ok enke ¥¦§
dpyna ixdy dywe .dzpif `ly dy`l xac miyer `l mixnd

,`xnbd zvxzn .dzyz `ly ick wx dilr mini`ny x`eanàìŸ
àéL÷,ïàk,dzyz `ly ick dilr mini`ny dpyna x`eany dn - ©§¨¨

ok miyer eidíãB÷ä÷çîpLdäléâîjeza myd my da aezky ¤¤¦§£¨§¦¨
zwign z` repnl liaya dzyz `ly dilr mini`n eid okle ,mind

.mydïàkick mb dilr mini`ny `ziixaa x`eany dn - ¨
ok miyer eid ,dzyzyøçàìä÷çîpLdäléâîmy xak wgnpe §©©¤¦§£¨§¦¨

`l dxedh `id m`y ick ,minegpz ixac dl mixne` eid ,myd
.mindn cgtzy zngn dzpify dcez

,dpyna epipyøîBàåäéðôìorneyl i`ck mpi`y mixac'eëå.eðz §¥§¨¤¨§¨
ïðaø,dheql xne` didy mixacd md dnøîBàäéðôìíéøácìL ©¨¨¥§¨¤¨§¨¦¤

äãbäíéNòîeeòøéàLmiaezkeíéáeúkaeyrp xy` ,dxeza - ©¨¨©£¦¤¥§©§¦
minia.íéðBLàøäïBâkweqtd lr dcbd ixac ,øLà"íéîëçeãéâé ¨¦¦§£¤£¨¦©¦

àìåeãçë"íúBáàî`le eilr ecede m`hg z` extq minkgdy - §Ÿ¦£¥£¨
y ,oae`xe dcedi md minkgd .mze` exizqdäãeäéäãBälr `ay §¨¨

xnzàìåLBae ,zecedläîäéä,BôBñe dkfyìçðéiçíìBòäàaä. §Ÿ¤¨¨¨©©¥¨¨©¨
eïáeàøäãBäddla dyrn lràìåLBae ,zecedläîäéä,BôBñ §¥¨§Ÿ¤¨¨

e dkfìçðéiçíìBòä.àaä,dheql mixne` eid mixacd el` oebke ¨©©¥¨¨©¨
,`ziixad zl`ey .dzpif m` zecedl drpkyl ickäîeïøëOdn - ©§¨¨

`xnbd dwiqtn .ecedy dn lr dcedie oae`x elaiwy xkyd
,`ziixad lr dywneäîïøëOdn dl`yy `ziixad zpeek dn - ©§¨¨

,oxkyà÷ãkïðéøîà.`ad mlerd iig elgpy x`azd ixde - ¦§¨¨§¦©
,`xnbd zvxznàlà,dzl`ya `ziixad zpeekäîïøëOelaiwy ¤¨©§¨¨

íìBòaäfäxn`py ,dfd mlera s` mxky elaiw ,`ziixad daiyn . ¨¨©¤
mdilríäì"íãáìäðzðõøàäàìåøáòøæ"íëBúa. ¨¤§©¨¦§¨¨¨¤§Ÿ¨©¨§¨

,`ziixad lr `xnbd zl`eyàîìLaäãeäéaïçkLàéãBàc, ¦§¨¨¦¨©§§¨§¥

áéúëcmipniqd z` xnz eil` dglyykøkiå"äãeäéøîàiåä÷ãö ¦§¦©©¥§¨©Ÿ¤¨§¨
"épnî.dcedy ixd ,àlàïáeàøïìðîéãBàcdcedy ep`vn okid - ¦¤¦¤¨§¥§¨¨§¥

,`xnbd daiyn .ddla dyrna envrnøîàcéaøìàeîLøa §¨©©¦§¥©
éðîçðøîàéaøïðçBé,éàîáéúëcéçé"ïáeàøìàå"úîéúàæå" ©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦§¦§¥§©¨Ÿ§Ÿ

"äãeäéì,'dcedil z`fe'a dligzne dcedi zkxa dpey dn iptn - ¦¨
y jl xnelìkïúBàíéðLeéäLìàøNéøaãnaeéäåéúBîöòìL ¨¨¨¦¤¨¦§¨¥©¦§¨¨©§¨¤

äãeäémixvnn l`xyi elrdyïéìbìeâîïBøàamilblbzn - §¨§§¨¦¨¨
,oex`a miwxtzneãòãîòLäLîLwáeåéìòíéîçød"awd iptl ©¤¨©Ÿ¤¦¥¨¨©£¦

eøîàBðBaø ,åéðôììLéî ,íìBòíøbïáeàøìäãBäLdyrn lr ¨©§¨¨¦¤¨¦¨©¦§¥¤¨
,ddlaäãeäédced xnz dyrn lr dcen dcedi z` d`xy oeiky - §¨

' dyn xn` df lre ,ddla dyrn lr `edúàæåäãeäéìdcediy - ' §Ÿ¦¨
.miiw ecly oae`x eli`e miwxetn eixa`ãiîòîL''äìB÷'äãeäé ¦¨§©§¨
e ,dcedi lr dyn ly ezlitz dlawzd -ìòdéøáéàìàôLexfge - ©¥¨¥§¨¨

.mxeaig mewnl eixa`àìåäåäà÷ïéìéiòîdéìàzáéúîìàòé÷øc §Ÿ£¨¨§©§¦¥¦§¦§¨¦§¦¨
lltzdy cr ,dlrn ly daiyil dcedi z` eqipkd `l oiicr j` -

dynìàå'Bîò'epàéázdlrn ly daiyil edeqipkde ,.àìåäåäà÷ §¤©§¦¤§Ÿ£¨¨
òãéì÷LîçøèîeàzòîLaéãäaïðaørcei did `l oiicr j` - ¨©¦§©¦§©¦§©§¨©£¥©¨¨

dyn lltzdy cr ,minkgd mr dxez ixaca zzle z`yl dcedi
åéãé'áø'Bìxg`e ,dxez ly dznglna gvpl gk el didiy - ¨¨¨

j` .dxez ixaca zzle z`yl rci ,jk lltzdyàìäåäà÷à÷ìñ Ÿ£¨¨¨§¨
déìàzòîLàaélààúëìéäcxnel dcedi dkef did `l oiicr - ¥§©§¨©¦¨§¦§§¨

dyn lltzdy cr ,dkldl elawziy mixacøæòå'åéøvî'äéäz. §¥¤¦¨¨¦§¤
.e`hg lr dced oae`xy yxetn ixd

,`xnbd dywnàîìLaäãeäééãBàc,dcedy oaen -ékéëéäàìc ¦§¨¨§¨§¥¦¥¦§Ÿ
óøOéz¯ øîz,dztixy drpnp ez`ced ici lryàlàïáeàøänì ¦¨¥¨¨¤¨§¥¨¨

déìéãBàcixde ,dced dn iptn -øîàäåáøúLLéöçóéìòøa) ¥§¥§¨¨©©¥¤¨¦¨©©
(ìàøNéèéøôîc¯ déàèçdcend,sevg `ed ixd `hgy miaxa ¦§¨¥¦§¨¥¤§¥

dced oae`xy ,`xnbd zvxzn .xaca yiiazn `ly d`xnyék¦
éëéäàìceãLçéì¯ éäBçàmig`d x`ya awri ceygi `ly ick ¥¦§Ÿ¥¨§£¦

.ezhin z` elalae e`hg mdy
,dpyna epipyíàäøîàäàîèéðà'eëåxhy lral zpzepe zazek , ¦¨§¨§¥¨£¦§

.izaezk z` izcqtde izipf ea aezkyzòîLdpéîixacn cnlp - ¨§©§¦¨
y dpyndïéáúBkøáBL,`xza `aaa dcedi iax zhiyk `le - §¦¥

z` deelnd el xifgiy cr eaeg z` rxet epi`y xnel deeld lekiy
jka wtzqn epi`e ,aey eze` reazl lkei `ly ick d`eldd xhy
oerhl lekiy iptn ,aegd z` deeld el rxty xaey delnd aezkiy
mixakrd eze` elk`i `ly eini lk xhyd z` xenyl leki epi`y
aiig epi`y lral zazek dy`dy dpyna x`eany dnne .dnecke
,dzaezk z` lral xifgdl dy`d z` mikixvn `le ,daezk dl

.my wlegy iqei iax zhiyk rnynøîàéiaàdpyndn di`x oi` ¨©©©¥
y meyn ,iqei iaxk zxaeqyéðzúòø÷îdpyna zepyl ozip - §¦§¨©©

ic `l ok`e dzaezk z` rexwl dkixvy epiidc ,'dzaezk zrxwn'
,`xnbd zl`ey .xaey zaizkaøîàdéìàáø,iia`làäåúøáBL ¨©¥¨¨§¨¤¤

éðz÷zepyl ozip `le 'dzaezk zxaey' dpyna epipy ixd - ¨¨¥
.zrxewyàlàøîààáø,iqei iaxk zxaeqy dpyndn di`x oi` ¤¨¨©¨¨
y meyníB÷îaïéàLïéáúBkäaeúk¯ ïðé÷ñòlr dxaic dpynd §¨¤¥§¦§¨¨§¦©

zpwz lr mikneq `l` ,dy`l daezk aezkl `ly ebdpy mewn
oi`y dfk mewnae ,daezk dl aiig dyxib e` lrad zn m`y minkg

xaey el aezkz dcedi iax itl mb ,rexwl daezk
,dpyna epipyì dúBà ïéìòî éðà äøBäè äøîà íàå.çøæî éøòL §¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©£¥¦§¨

,`xnbd dywn¯ dúBà ïéìòîyiy dxfrl uegn dziid `id ike ©£¦¨
,myl dzelrdl jxev
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biÎaiריח wxt dinxi - mi`iap

áé-÷øô äéîøéfiÎeh

åè:Böøàì Léàå Búìçðì Léà íéúáLäå íézîçøå áeLà íúBà éLúð éøçà äéäåæèãîì-íà äéäå §¨À̈©«£¥Æ¨§¦´½̈¨−§¦«©§¦®©£¦Ÿ¦²¦¬§©£¨−§¦¬§©§«§¨¿̈¦¨´Ÿ
:énò CBúa eðáðå ìòaa òáMäì énò-úà eãnì øLàk ýåýé-éç éîLa òáMäì énò éëøc-úà eãîìé¦§§Á¤©«§¥̧©¦¹§¦¨¥³©¦§¦Æ©§½̈©£¤³¦§Æ¤©¦½§¦¨¥−©©¨®©§¦§−§¬©¦«

æé:ýåýé-íàð ãaàå LBúð àeää éBbä-úà ézLúðå eòîLé àì íàå§¦−´Ÿ¦§¨®§¨̧©§¦¹¤©¬©²¨¬§©¥−§ª§¨«
âé-÷øô äéîøéaiÎ`

àéðúî-ìò BzîNå íézLt øBæà El úéð÷å CBìä éìà ýåýé øîà-äk:eäàáú àì íénáe Eáäð÷àå «Ÿ¨©̧§¹̈¥©À¨º§¨¦³¨§Æ¥´¦§¦½§©§−©¨§¤®©©−¦¬Ÿ§¦¥«¨¤§¤¬
:éðúî-ìò íNàå ýåýé øáãk øBæàä-úàâ:øîàì úéðL éìà ýåýé-øáã éäéåãøLà øBæàä-úà ç÷ ¤¨¥−¦§©´§¨®¨¨¦−©¨§¨«©§¦¯§©§¨²¥©−¥¦¬¥«Ÿ©¯¤¨¥²£¤¬

éðúî-ìò øLà úéð÷:òìqä ÷é÷ða íL eäðîèå äúøt Cì íe÷å EäøLàk úøôa eäðîèàå Cìàå ¨¦−¨£¤´©¨§¤®§Æ¥´§½̈¨§¨§¥¬−̈¦§¦¬©¨«©¨¥¥¾¨¤§§¥−¦§¨®©£¤²
:éúBà ýåýé äeöåøLà øBæàä-úà íMî ç÷å äúøt Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå íéaø íéîé õwî éäéå ¦¨¬§−̈¦«©§¦¾¦¥−¨¦´©¦®©¸Ÿ¤§¹̈¥©Àµ¥´§½̈¨§©³¦¨Æ¤¨´¥½£¤¬

éúéeö:íL-Bðîèì EæúçLð äpäå änL åézðîè-øLà íB÷nä-ïî øBæàä-úà çwàå øtçàå äúøt Cìàå ¦¦¦−§¨§¨«¨¥¥´§½̈¨¨¤§ÀŸ¨«¤©Æ¤¨´¥½¦©¨−£¤§©§¦´¨®¨§¦¥Æ¦§©´
:ìkì çìöé àì øBæàäç:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåèäãeäé ïBàb-úà úéçLà äëk ýåýé øîà äk ¨¥½¬Ÿ¦§©−©«Ÿ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ−Ÿ¨©´§¨®Â̈¨©§¦º¤§¯§¨²

:áøä íìLeøé ïBàb-úàåéì | íéðànä òøä äfä íòäeëìiå íaì úeøøLa íéëìää éøác-úà òBîL §¤§¬§¨©−¦¨¨«¨¨Á©¤̧¨¹̈©«¥£¦´¦§´©¤§¨©À©«Ÿ§¦Æ¦§¦´¦½̈©¥§À
:ìkì çìöé-àì øLà äfä øBæàk éäéå íäì úBçzLäìe íãáòì íéøçà íéýìà éøçààéøLàk ék ©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¨§−̈§¦§©£´¨¤®¦¦Æ¨¥´©¤½£¤¬Ÿ¦§©−©«Ÿ¦¿©£¤Á

úBéäì ýåýé-íàð äãeäé úéa-ìk-úàå ìàøNé úéa-ìk-úà éìà éz÷aãä ïk Léà-éðúî-ìà øBæàä ÷aãé¦§©̧¨¥¹¤¨§¥¦À¥´¦§©´§¦¥Â©¤¨¥̧¦§¨¥¹§¤¨¥³§¨Æ§ª§½̈¦«§¬
ìe íòì éì:eòîL àìå úøàôúìe äläúìå íLáééýìà ýåýé øîà-äk äfä øácä-úà íäéìà zøîàå ¦Æ§½̈§¥¬§¦§¦−̈§¦§¨®¤§−Ÿ¨¥«§¨©§¨Æ£¥¤¹¤©¨¨´©¤À«Ÿ¨©³§¨Æ¡Ÿ¥´

éìà eøîàå ïéé àìné ìáð-ìk ìàøNé:ïéé àìné ìáð-ìë ék òãð àì òãéä E ¦§¨¥½¨¥−¤¦¨´¥¨®¦§¨§´¥¤½£¨Ÿ Æ©Æ´Ÿ¥©½¦¬¨¥−¤¦¨¬¥¨«¦

i"yx
(ÂË).íéúîçøå áåùà הבית לחורבן סמוך לקו כולן

זה: בספר שבות את ושבתי נאמר íà(ÊË)ובכולם
.åãîìé ãåîì:'בה יאמינו בנין:åðáðå.אם לשון

(‡).øåæà:בלעז åäàéáú.פורצינ"ט àì íéîáå לכבסו

לירקב: שימהר כדי זיעה מלא çìöé(Ê)כשיהא àì
.ìëì:לכלום ראוי äæä.(È)אינו øåæàë éäéå יהיה גאונם

הנרקב: הזה ועשוי ìáð.(È·)כאזור הוא חרס כלי
יין: בו להכניס

cec zcevn
(ÂË).ÌÈ˙ÓÁ¯Â ·Â˘‡:העכו "ם מן אף הכבושים כל  את
(ÊË).Â„ÓÏÈ „ÂÓÏ Ì‡להאמין עמי דרכי ילמדו  העכו"ם אם 

למדו בתחלה כאשר ה' חי בשבועתם לומר  בי ולהשבע בה '
בבעל : להשבע עמי את ומתקיימיםÂ·Â.הם בנוים  יהיו אז

לע ושווים דומים ר"ל  עמי ÂÚÓ˘È.(ÊÈ)מי:בתוך  ‡Ï Ì‡Â
ה': אמונת מעמי אותם:È˙˘˙Â.ללמוד שוב אעקור Â˙˘אז

.„·‡Â:עולם עד  ואבוד  נעקר  יהיה
(‡).¯ÂÊ‡:פשתן של  ÍÈ˙Ó.חגורה ÏÚ Â˙Ó˘Âימלא למען

להרקיב : וימהר ˙·Â‰‡È.זיעה  ‡Ï ÌÈÓ·Âלנקותו תכבסו לא 
הזיעה: האזור:˘È˙.(‚)מן פרת:Ù¯˙‰.(„)בדבר ˘Ì.לנהר Â‰ÓËÂ:הסלע בשן שם פרת:·Ù¯˙.(‰)תצפינו נהר אצל

(Ê).¯ÂÙÁ‡Â: ממעל בעפר כסהו  ונרקב:Á˘˙.כי ÏÎÏ.נתקלקל  ÁÏˆÈ ‡Ï:דבר לשום  ראוי היה  השחתתÎÎ‰.(Ë)לא  כמו
וכו': גאון את אשחית כן מאד :‰¯·.האזור  ‰Ê‰.(È)המרובה ÌÚ‰:'ה דבר  לשמוע  הממאנים  הם הרע הזה שהעם לפי  ר"ל

.Ì·Ï ˙Â¯È¯˘·:לה ומתאוה להם  מראה שלבם  הזה:È‰ÈÂ.במה  כאזור  העם יהיה È„·˜.(È‡)לכן ¯˘‡Î ÈÎהמשלתים לזה  ר "ל 
וכו': כן איש למתני הוא דבוק  האזור כמו כי וכו':Ì˘ÏÂ.לאזור  טוב  לשם  הזה הדבר להם ˘ÂÚÓ.ולהיות ‡ÏÂשמעו לא  והם 

הזה: כאזור נשחתים יהיו ולכן דברי ‰Ê‰.(È·)אל ¯·„‰ וכו':‡˙ ה' אמר כה Ï·.והוא ÏÎ:יין מלא  יהיה  נאד Â¯Ó‡Â.כל
יין: למלאותו  דרכו נבל  כל  אשר נדע לא וכי אליך וכשיאמרו

oeiv zcevn
(ÊË).Â·Â:בנין מל '

(‡).¯ÂÊ‡:חגורה.ÍÈ˙Ó: חלציך(„).Â‰ÓËÂ:הסתרה ענין 
.ÚÏÒ‰ ˜È˜·הסלעים ובנקיקי וכן הבולט  הסלע (ישעיה בשן 

וכרייה:ÂÙÁ‡Â¯.(Ê)מסוף:ı˜Ó.(Â):ז) חפירה  ÏÎÏ.מלשון
מלאכה  כל  תעשה  לא וכן  דבר לשום כ)ר"ל  שום(שמות ר"ל

ורוממות :‚‡ÔÂ.(Ë)מלאכה : גאות מלשון‰ÌÈ‡Ó.(È)מל '
וסרוב : הילול Ï‰˙ÏÂ‰.(È‡)במראה :·˘¯¯Â˙.מיאון מלשון
ייןÏ·.(È·)ושבח : ונבל וכן  היין א)נאד :(ש"א

a wxt zldw - miaezk

á-÷øô úìä÷hÎi

ééìîò-ìkî çîN éaì-ék äçîN-ìkî éaì-úà ézòðî-àì íäî ézìöà àì éðéò eìàL øLà ìëå§ŸÆ£¤´¨«£´¥©½¬Ÿ¨©−§¦¥¤®«Ÿ¨©̧§¦¤¦¦¹¦¨¦§À̈¦«¦¦³¨¥Æ©Æ¦¨£¨¦½
:éìîò-ìkî é÷ìç äéä-äæåàéìkä äpäå úBNòì ézìîòL ìîòáe éãé eNòL éNòî-ìëa éðà éúéðôe §¤«¨¨¬¤§¦−¦¨£¨¦«¨¦´¦«£¦À§¨©£©Æ¤«¨´¨©½¤«¨−̈¤¨©´§¦©£®§¦¥̧©¬Ÿ

:LîMä úçz ïBøúé ïéàå çeø úeòøe ìáäáéäî | ék úeìëñå úBììBäå äîëç úBàøì éðà éúéðôe ¤Æ¤Æ§´½©§¥¬¦§−©¬©©¨«¤¨¦³¦«£¦Æ¦§´¨§½̈§¥−§¦§®¦´¤´
:eäeNò øák-øLà úà Cìnä éøçà àBáiL íãàäâéúeìëqä-ïî äîëçì ïBøúé LiL éðà éúéàøå ¨¨À̈¤¨Æ©£¥´©¤½¤¥¬£¤§−̈¨«§¨¦´¦½̈¦¤¥¬¦§²©«¨§−̈¦©¦§®

:CLçä-ïî øBàä ïBøúékãéãçà äø÷nL éðà-íâ ézòãéå CìBä CLça ìéñkäå BLàøa åéðéò íëçä ¦«§¬¨−¦©«Ÿ¤¤«¨¨Æ¥¨´§Ÿ½§©§¦−©´Ÿ¤¥®§¨©´§¦©½̈¦¤¦§¤¬¤−̈
:ílk-úà äø÷é¦§¤¬¤ª¨«

i"yx
(È).éúìöà àìוכן מהם להבדל רחקתי יא)לא (במדבר

שמדליקין  כמנורה הזקנים על ויתן הרוח מן ויאצל
כלום: חסר אורה ואין הרבה נרות é÷ìç.ממנה äéä äæå

רב  זה, אלא מכולם לי אין אלה כל עשיתי ואחרי
של  מקידה קידו, אמר וחד מקלו אמר חד  ושמואל
הענין  כל אגדה ממדרש פותרים ויש בה ששותין חרש

כנסיות: ובבתי ותלמידים מדרשות çîåöבבתי øòé
.íéöò:וכרמים שדות למלאכת הארץ éúéðôå.(È‡)עמי

מכולם  כי בהם יתרון שאין אני ורואה מעשי בכל עתה

חסר: äîëç.(È·)אני úåàøì éðà éúéðôå מכל אני פונה
עבירות: עונש וסכלות והוללות בתורה להתבונן עסקי

.êìîä éøçà àáéù íãàä äî éë גזירה על לו להתחנן
טוב  לגוזרה, הגזירה למעשה עשאוהו וכבר עליו שגזר

לבקש: יצטרך ולא במעשיו תחלה להתבונן ïî(È‚)לו
.úåìëñä:הרשע åùàøá.(È„)הוא åéðéò íëçä בתחלת

בסופו: יהא מה מסתכל éðà.הדבר íâ éúòãéå אני גם
יודע(ידעתי) הכסיל מן החכם את משבח (אני)אשר

ימותו: ששניהם

cec zcevn
(È).ÈÈÚ ÂÏ‡˘את שראה אחר  כיֿאם חומד הלב  שאין לפי

שבקש הדברים כל  לומר ורוצה עיני , שאלו אמר  לזה  הדבר,
מהם : עצמי את הבדלתי לא  אותם וחמד ˘ÁÓ‰.לבי ÏÎÓ

המשמח: דבר Â‚Â'.מכל  È·Ï ÈÎשבעסק אמנם אם  לומר רוצה
כל  עם בהם , שהיה  העמל לפי  מה עצבון  לי היה הדברים  אלו
בהם ללבי שהיה השמחה  שערך לפי אותם, עזבתי לא זה 

הלבב : שמחת  מול קט  כמעט  בעיני שהיה העמל , עצבון מערך  È˜ÏÁ.גברה ‰È‰ ‰ÊÂאף עמלי, מכל  חלקי היה לבדה  השמחה 
על  חששתי לא לומר רוצה מנגד, השלכתי העצבון  וחלק השמחה  חלק לעצמי  לקחתי  זה  כל עם  ושמחה, עצבון היה שבהעמל 

לבדה: השמחה על  כיֿאם מעשי:È˙ÈÙÂ.(È‡)העצבון בכל  ולהתבונן להסתכל  פני פניתי אלה כל את  עשותי  ÏÓÚ·Â.אחרי 
שונות: במלות ענין כפל  והוא  בעמל , שעשיתי  בהמעשים לומר ‰·Ï.רוצה ÏÎ‰ ‰‰Â:נצחי תועלת  מהם  בא לא כי ÂÚ¯Â˙על

.ÁÂ¯:הוא כן  לא כי  הרצון ונשבר מתמידים, שיהיו הרצון היה אלה  כל בעשותי ÔÂ¯˙È.כי ÔÈ‡Âשעסקתי בהדברים  יתרון יש ולא 
השמש : זריחת במקום העולם לאחוזÈ˙ÈÙÂ.(È·)בזה לומר  רוצה וסכלות, בהוללות וגם  בחכמה להסתכל  פני פניתי זה אחרי

בזה: ופעם  בזה פעם Â‚Â'.בשתיהן Ì„‡‰ ‰Ó ÈÎאת עולם  של מלכו אחרי להתחכם  ולבא  בסכלות למאס האדם נחשב  מה
בראו: לחנם וכי ה ' שברא בדבר למאס יתכן  איך  וכאומר הסכלות , את וברא עשה  כבר ‡È.(È‚)אשר È˙È‡¯Âראיתי כך אחר 

בא הוא החכמה אל ומעלה יתרון שיש  מה כי בראו , לחנם  לא ֿ מקום מכל  בסכלות , למאס ראוי אמנם  אם  שאף  השכל  בחוש
טובת נודע שלא וכמו הפכו, מפאת  אלא ניכר  דבר אין כי החכמה, תפארת  נודע  היה לא הסכלות לולא כי הסכלות, מפאת

החכמה : תפארת  ידו על  ניכר להיות  הסכלות את  ברא זה בעבור כן אם וכאומר הפכו , שהוא החושך  מן כיֿאם ‰ÌÎÁ(È„)האור
.Â˘‡¯· ÂÈÈÚומכיר יודע החכם הלא  ואמר  החשך , מפאת  האור וטובת הסכלות  מפאת  החכמה תפארת  ניכר איך  יפרש עכשיו

בהם. יכשל  ולא בדרכיו להתבונן יסתכל  ולמרחוק יעשה  כן ולזה למרחוק , יסתכלו למען גבוה  במקום בראשו קבועות שעיניו
רגליו ונוגף  לראות  אפשר  שאי  מקום בחושך  הולך  כאילו הוא והרי  למרחוק יביטו לא ועיניו זאת את  יבין  לא הכסיל אבל

כן ואם מכשול , שאינובאבני המביט  החכם טובת  ניכר  כן אם  היה לא  במהלכו, נכשל  ובזה בדרכיו מביט  שאינו הכסיל לולי
העין אל האור  מתיקת  ניכר כן אם  היה לא נכשל, הוא  והרי מכשול  מצור בעליו לשמור העין ראות המונע החושך  ולולי נכשל .

המכשול: מן ‡È.המציל  Ì‚ È˙Ú„ÈÂ,בסכלות למאס  מהראוי שאמר  למעלה  ומוסב ידעתי, גם ואני והראוי מסורס, מקרא הוא
למאס יש זה כל עם סכל, או יהיה החכם  כולם את יקרה  הנה  המיתה, מקרה  הוא אחד שמקרה  ידעתי שגם אף בזה  ואמר

בסכלות:

oeiv zcevn
(È).È˙Ïˆ‡ הרוח מן ואצלתי כמו והבדלה. הפרשה ענין

יז): יא וסיבוב :È˙ÈÙÂ.(È‡)(במדבר הפנה ÂÚ¯Â˙.מלשון
שבירה: וריוח :ÔÂ¯˙È.רצון:¯ÁÂ.ענין במקום:˙Á˙.מותר

(·È).˙ÂÏÏÂ‰Â:שיעמום.˙ÂÏÎÒÂ:שטות(„È).‰¯˜Ó˘
מאורע:
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áé-÷øô äéîøéfiÎeh

åè:Böøàì Léàå Búìçðì Léà íéúáLäå íézîçøå áeLà íúBà éLúð éøçà äéäåæèãîì-íà äéäå §¨À̈©«£¥Æ¨§¦´½̈¨−§¦«©§¦®©£¦Ÿ¦²¦¬§©£¨−§¦¬§©§«§¨¿̈¦¨´Ÿ
:énò CBúa eðáðå ìòaa òáMäì énò-úà eãnì øLàk ýåýé-éç éîLa òáMäì énò éëøc-úà eãîìé¦§§Á¤©«§¥̧©¦¹§¦¨¥³©¦§¦Æ©§½̈©£¤³¦§Æ¤©¦½§¦¨¥−©©¨®©§¦§−§¬©¦«

æé:ýåýé-íàð ãaàå LBúð àeää éBbä-úà ézLúðå eòîLé àì íàå§¦−´Ÿ¦§¨®§¨̧©§¦¹¤©¬©²¨¬§©¥−§ª§¨«
âé-÷øô äéîøéaiÎ`

àéðúî-ìò BzîNå íézLt øBæà El úéð÷å CBìä éìà ýåýé øîà-äk:eäàáú àì íénáe Eáäð÷àå «Ÿ¨©̧§¹̈¥©À¨º§¨¦³¨§Æ¥´¦§¦½§©§−©¨§¤®©©−¦¬Ÿ§¦¥«¨¤§¤¬
:éðúî-ìò íNàå ýåýé øáãk øBæàä-úàâ:øîàì úéðL éìà ýåýé-øáã éäéåãøLà øBæàä-úà ç÷ ¤¨¥−¦§©´§¨®¨¨¦−©¨§¨«©§¦¯§©§¨²¥©−¥¦¬¥«Ÿ©¯¤¨¥²£¤¬

éðúî-ìò øLà úéð÷:òìqä ÷é÷ða íL eäðîèå äúøt Cì íe÷å EäøLàk úøôa eäðîèàå Cìàå ¨¦−¨£¤´©¨§¤®§Æ¥´§½̈¨§¨§¥¬−̈¦§¦¬©¨«©¨¥¥¾¨¤§§¥−¦§¨®©£¤²
:éúBà ýåýé äeöåøLà øBæàä-úà íMî ç÷å äúøt Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå íéaø íéîé õwî éäéå ¦¨¬§−̈¦«©§¦¾¦¥−¨¦´©¦®©¸Ÿ¤§¹̈¥©Àµ¥´§½̈¨§©³¦¨Æ¤¨´¥½£¤¬

éúéeö:íL-Bðîèì EæúçLð äpäå änL åézðîè-øLà íB÷nä-ïî øBæàä-úà çwàå øtçàå äúøt Cìàå ¦¦¦−§¨§¨«¨¥¥´§½̈¨¨¤§ÀŸ¨«¤©Æ¤¨´¥½¦©¨−£¤§©§¦´¨®¨§¦¥Æ¦§©´
:ìkì çìöé àì øBæàäç:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåèäãeäé ïBàb-úà úéçLà äëk ýåýé øîà äk ¨¥½¬Ÿ¦§©−©«Ÿ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ−Ÿ¨©´§¨®Â̈¨©§¦º¤§¯§¨²

:áøä íìLeøé ïBàb-úàåéì | íéðànä òøä äfä íòäeëìiå íaì úeøøLa íéëìää éøác-úà òBîL §¤§¬§¨©−¦¨¨«¨¨Á©¤̧¨¹̈©«¥£¦´¦§´©¤§¨©À©«Ÿ§¦Æ¦§¦´¦½̈©¥§À
:ìkì çìöé-àì øLà äfä øBæàk éäéå íäì úBçzLäìe íãáòì íéøçà íéýìà éøçààéøLàk ék ©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¨§−̈§¦§©£´¨¤®¦¦Æ¨¥´©¤½£¤¬Ÿ¦§©−©«Ÿ¦¿©£¤Á

úBéäì ýåýé-íàð äãeäé úéa-ìk-úàå ìàøNé úéa-ìk-úà éìà éz÷aãä ïk Léà-éðúî-ìà øBæàä ÷aãé¦§©̧¨¥¹¤¨§¥¦À¥´¦§©´§¦¥Â©¤¨¥̧¦§¨¥¹§¤¨¥³§¨Æ§ª§½̈¦«§¬
ìe íòì éì:eòîL àìå úøàôúìe äläúìå íLáééýìà ýåýé øîà-äk äfä øácä-úà íäéìà zøîàå ¦Æ§½̈§¥¬§¦§¦−̈§¦§¨®¤§−Ÿ¨¥«§¨©§¨Æ£¥¤¹¤©¨¨´©¤À«Ÿ¨©³§¨Æ¡Ÿ¥´

éìà eøîàå ïéé àìné ìáð-ìk ìàøNé:ïéé àìné ìáð-ìë ék òãð àì òãéä E ¦§¨¥½¨¥−¤¦¨´¥¨®¦§¨§´¥¤½£¨Ÿ Æ©Æ´Ÿ¥©½¦¬¨¥−¤¦¨¬¥¨«¦

i"yx
(ÂË).íéúîçøå áåùà הבית לחורבן סמוך לקו כולן

זה: בספר שבות את ושבתי נאמר íà(ÊË)ובכולם
.åãîìé ãåîì:'בה יאמינו בנין:åðáðå.אם לשון

(‡).øåæà:בלעז åäàéáú.פורצינ"ט àì íéîáå לכבסו

לירקב: שימהר כדי זיעה מלא çìöé(Ê)כשיהא àì
.ìëì:לכלום ראוי äæä.(È)אינו øåæàë éäéå יהיה גאונם

הנרקב: הזה ועשוי ìáð.(È·)כאזור הוא חרס כלי
יין: בו להכניס

cec zcevn
(ÂË).ÌÈ˙ÓÁ¯Â ·Â˘‡:העכו "ם מן אף הכבושים כל  את
(ÊË).Â„ÓÏÈ „ÂÓÏ Ì‡להאמין עמי דרכי ילמדו  העכו"ם אם 

למדו בתחלה כאשר ה' חי בשבועתם לומר  בי ולהשבע בה '
בבעל : להשבע עמי את ומתקיימיםÂ·Â.הם בנוים  יהיו אז

לע ושווים דומים ר"ל  עמי ÂÚÓ˘È.(ÊÈ)מי:בתוך  ‡Ï Ì‡Â
ה': אמונת מעמי אותם:È˙˘˙Â.ללמוד שוב אעקור Â˙˘אז

.„·‡Â:עולם עד  ואבוד  נעקר  יהיה
(‡).¯ÂÊ‡:פשתן של  ÍÈ˙Ó.חגורה ÏÚ Â˙Ó˘Âימלא למען

להרקיב : וימהר ˙·Â‰‡È.זיעה  ‡Ï ÌÈÓ·Âלנקותו תכבסו לא 
הזיעה: האזור:˘È˙.(‚)מן פרת:Ù¯˙‰.(„)בדבר ˘Ì.לנהר Â‰ÓËÂ:הסלע בשן שם פרת:·Ù¯˙.(‰)תצפינו נהר אצל

(Ê).¯ÂÙÁ‡Â: ממעל בעפר כסהו  ונרקב:Á˘˙.כי ÏÎÏ.נתקלקל  ÁÏˆÈ ‡Ï:דבר לשום  ראוי היה  השחתתÎÎ‰.(Ë)לא  כמו
וכו': גאון את אשחית כן מאד :‰¯·.האזור  ‰Ê‰.(È)המרובה ÌÚ‰:'ה דבר  לשמוע  הממאנים  הם הרע הזה שהעם לפי  ר"ל

.Ì·Ï ˙Â¯È¯˘·:לה ומתאוה להם  מראה שלבם  הזה:È‰ÈÂ.במה  כאזור  העם יהיה È„·˜.(È‡)לכן ¯˘‡Î ÈÎהמשלתים לזה  ר "ל 
וכו': כן איש למתני הוא דבוק  האזור כמו כי וכו':Ì˘ÏÂ.לאזור  טוב  לשם  הזה הדבר להם ˘ÂÚÓ.ולהיות ‡ÏÂשמעו לא  והם 

הזה: כאזור נשחתים יהיו ולכן דברי ‰Ê‰.(È·)אל ¯·„‰ וכו':‡˙ ה' אמר כה Ï·.והוא ÏÎ:יין מלא  יהיה  נאד Â¯Ó‡Â.כל
יין: למלאותו  דרכו נבל  כל  אשר נדע לא וכי אליך וכשיאמרו
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(ÊË).Â·Â:בנין מל '

(‡).¯ÂÊ‡:חגורה.ÍÈ˙Ó: חלציך(„).Â‰ÓËÂ:הסתרה ענין 
.ÚÏÒ‰ ˜È˜·הסלעים ובנקיקי וכן הבולט  הסלע (ישעיה בשן 

וכרייה:ÂÙÁ‡Â¯.(Ê)מסוף:ı˜Ó.(Â):ז) חפירה  ÏÎÏ.מלשון
מלאכה  כל  תעשה  לא וכן  דבר לשום כ)ר"ל  שום(שמות ר"ל

ורוממות :‚‡ÔÂ.(Ë)מלאכה : גאות מלשון‰ÌÈ‡Ó.(È)מל '
וסרוב : הילול Ï‰˙ÏÂ‰.(È‡)במראה :·˘¯¯Â˙.מיאון מלשון
ייןÏ·.(È·)ושבח : ונבל וכן  היין א)נאד :(ש"א
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ééìîò-ìkî çîN éaì-ék äçîN-ìkî éaì-úà ézòðî-àì íäî ézìöà àì éðéò eìàL øLà ìëå§ŸÆ£¤´¨«£´¥©½¬Ÿ¨©−§¦¥¤®«Ÿ¨©̧§¦¤¦¦¹¦¨¦§À̈¦«¦¦³¨¥Æ©Æ¦¨£¨¦½
:éìîò-ìkî é÷ìç äéä-äæåàéìkä äpäå úBNòì ézìîòL ìîòáe éãé eNòL éNòî-ìëa éðà éúéðôe §¤«¨¨¬¤§¦−¦¨£¨¦«¨¦´¦«£¦À§¨©£©Æ¤«¨´¨©½¤«¨−̈¤¨©´§¦©£®§¦¥̧©¬Ÿ

:LîMä úçz ïBøúé ïéàå çeø úeòøe ìáäáéäî | ék úeìëñå úBììBäå äîëç úBàøì éðà éúéðôe ¤Æ¤Æ§´½©§¥¬¦§−©¬©©¨«¤¨¦³¦«£¦Æ¦§´¨§½̈§¥−§¦§®¦´¤´
:eäeNò øák-øLà úà Cìnä éøçà àBáiL íãàäâéúeìëqä-ïî äîëçì ïBøúé LiL éðà éúéàøå ¨¨À̈¤¨Æ©£¥´©¤½¤¥¬£¤§−̈¨«§¨¦´¦½̈¦¤¥¬¦§²©«¨§−̈¦©¦§®

:CLçä-ïî øBàä ïBøúékãéãçà äø÷nL éðà-íâ ézòãéå CìBä CLça ìéñkäå BLàøa åéðéò íëçä ¦«§¬¨−¦©«Ÿ¤¤«¨¨Æ¥¨´§Ÿ½§©§¦−©´Ÿ¤¥®§¨©´§¦©½̈¦¤¦§¤¬¤−̈
:ílk-úà äø÷é¦§¤¬¤ª¨«

i"yx
(È).éúìöà àìוכן מהם להבדל רחקתי יא)לא (במדבר

שמדליקין  כמנורה הזקנים על ויתן הרוח מן ויאצל
כלום: חסר אורה ואין הרבה נרות é÷ìç.ממנה äéä äæå

רב  זה, אלא מכולם לי אין אלה כל עשיתי ואחרי
של  מקידה קידו, אמר וחד מקלו אמר חד  ושמואל
הענין  כל אגדה ממדרש פותרים ויש בה ששותין חרש

כנסיות: ובבתי ותלמידים מדרשות çîåöבבתי øòé
.íéöò:וכרמים שדות למלאכת הארץ éúéðôå.(È‡)עמי

מכולם  כי בהם יתרון שאין אני ורואה מעשי בכל עתה

חסר: äîëç.(È·)אני úåàøì éðà éúéðôå מכל אני פונה
עבירות: עונש וסכלות והוללות בתורה להתבונן עסקי

.êìîä éøçà àáéù íãàä äî éë גזירה על לו להתחנן
טוב  לגוזרה, הגזירה למעשה עשאוהו וכבר עליו שגזר

לבקש: יצטרך ולא במעשיו תחלה להתבונן ïî(È‚)לו
.úåìëñä:הרשע åùàøá.(È„)הוא åéðéò íëçä בתחלת

בסופו: יהא מה מסתכל éðà.הדבר íâ éúòãéå אני גם
יודע(ידעתי) הכסיל מן החכם את משבח (אני)אשר

ימותו: ששניהם

cec zcevn
(È).ÈÈÚ ÂÏ‡˘את שראה אחר  כיֿאם חומד הלב  שאין לפי

שבקש הדברים כל  לומר ורוצה עיני , שאלו אמר  לזה  הדבר,
מהם : עצמי את הבדלתי לא  אותם וחמד ˘ÁÓ‰.לבי ÏÎÓ

המשמח: דבר Â‚Â'.מכל  È·Ï ÈÎשבעסק אמנם אם  לומר רוצה
כל  עם בהם , שהיה  העמל לפי  מה עצבון  לי היה הדברים  אלו
בהם ללבי שהיה השמחה  שערך לפי אותם, עזבתי לא זה 

הלבב : שמחת  מול קט  כמעט  בעיני שהיה העמל , עצבון מערך  È˜ÏÁ.גברה ‰È‰ ‰ÊÂאף עמלי, מכל  חלקי היה לבדה  השמחה 
על  חששתי לא לומר רוצה מנגד, השלכתי העצבון  וחלק השמחה  חלק לעצמי  לקחתי  זה  כל עם  ושמחה, עצבון היה שבהעמל 

לבדה: השמחה על  כיֿאם מעשי:È˙ÈÙÂ.(È‡)העצבון בכל  ולהתבונן להסתכל  פני פניתי אלה כל את  עשותי  ÏÓÚ·Â.אחרי 
שונות: במלות ענין כפל  והוא  בעמל , שעשיתי  בהמעשים לומר ‰·Ï.רוצה ÏÎ‰ ‰‰Â:נצחי תועלת  מהם  בא לא כי ÂÚ¯Â˙על

.ÁÂ¯:הוא כן  לא כי  הרצון ונשבר מתמידים, שיהיו הרצון היה אלה  כל בעשותי ÔÂ¯˙È.כי ÔÈ‡Âשעסקתי בהדברים  יתרון יש ולא 
השמש : זריחת במקום העולם לאחוזÈ˙ÈÙÂ.(È·)בזה לומר  רוצה וסכלות, בהוללות וגם  בחכמה להסתכל  פני פניתי זה אחרי

בזה: ופעם  בזה פעם Â‚Â'.בשתיהן Ì„‡‰ ‰Ó ÈÎאת עולם  של מלכו אחרי להתחכם  ולבא  בסכלות למאס האדם נחשב  מה
בראו: לחנם וכי ה ' שברא בדבר למאס יתכן  איך  וכאומר הסכלות , את וברא עשה  כבר ‡È.(È‚)אשר È˙È‡¯Âראיתי כך אחר 

בא הוא החכמה אל ומעלה יתרון שיש  מה כי בראו , לחנם  לא ֿ מקום מכל  בסכלות , למאס ראוי אמנם  אם  שאף  השכל  בחוש
טובת נודע שלא וכמו הפכו, מפאת  אלא ניכר  דבר אין כי החכמה, תפארת  נודע  היה לא הסכלות לולא כי הסכלות, מפאת

החכמה : תפארת  ידו על  ניכר להיות  הסכלות את  ברא זה בעבור כן אם וכאומר הפכו , שהוא החושך  מן כיֿאם ‰ÌÎÁ(È„)האור
.Â˘‡¯· ÂÈÈÚומכיר יודע החכם הלא  ואמר  החשך , מפאת  האור וטובת הסכלות  מפאת  החכמה תפארת  ניכר איך  יפרש עכשיו

בהם. יכשל  ולא בדרכיו להתבונן יסתכל  ולמרחוק יעשה  כן ולזה למרחוק , יסתכלו למען גבוה  במקום בראשו קבועות שעיניו
רגליו ונוגף  לראות  אפשר  שאי  מקום בחושך  הולך  כאילו הוא והרי  למרחוק יביטו לא ועיניו זאת את  יבין  לא הכסיל אבל

כן ואם מכשול , שאינובאבני המביט  החכם טובת  ניכר  כן אם  היה לא  במהלכו, נכשל  ובזה בדרכיו מביט  שאינו הכסיל לולי
העין אל האור  מתיקת  ניכר כן אם  היה לא נכשל, הוא  והרי מכשול  מצור בעליו לשמור העין ראות המונע החושך  ולולי נכשל .

המכשול: מן ‡È.המציל  Ì‚ È˙Ú„ÈÂ,בסכלות למאס  מהראוי שאמר  למעלה  ומוסב ידעתי, גם ואני והראוי מסורס, מקרא הוא
למאס יש זה כל עם סכל, או יהיה החכם  כולם את יקרה  הנה  המיתה, מקרה  הוא אחד שמקרה  ידעתי שגם אף בזה  ואמר

בסכלות:

oeiv zcevn
(È).È˙Ïˆ‡ הרוח מן ואצלתי כמו והבדלה. הפרשה ענין

יז): יא וסיבוב :È˙ÈÙÂ.(È‡)(במדבר הפנה ÂÚ¯Â˙.מלשון
שבירה: וריוח :ÔÂ¯˙È.רצון:¯ÁÂ.ענין במקום:˙Á˙.מותר

(·È).˙ÂÏÏÂ‰Â:שיעמום.˙ÂÏÎÒÂ:שטות(„È).‰¯˜Ó˘
מאורע:
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·íãàä úà âøäå äîäaä úà âBøäì ïekúð,ìàøNé úà âøäå éøëpì,àîi÷ ïa úà âøäå íéìôpì–øeèt. ¦§©©©£¤©§¥¨§¨©¤¨¨¨©¨§¦§¨©¤¦§¨¥©§¨¦§¨©¤¤©¨¨¨
åéðúî ìò BúBkäì ïekúð,åéðúî ìò úéîäì éãk da äéä àGå,ìò úéîäì éãk da äéäå Baì ìò dì äëìäå ¦§©©§©©¨§¨§¨¨¨§¥§¨¦©¨§¨§¨§¨¨©¦§¨¨¨§¥§¨¦©

Baì,úîå–øeèt;Baì ìò úéîäì éãk da äéäå Baì ìò BúBkäì ïekúð,åéðúî ìò dì äëìäå,da äéä àGå ¦¨¥¨¦§©©§©©¦§¨¨¨§¥§¨¦©¦§¨§¨¨©¨§¨§¨¨¨
åéðúî ìò úéîäì éãk,úîå–øeèt.ìBãbä úà úBkäì ïekúð,ìBãbä úà úéîäì éãk da äéä àGå,äëìäå §¥§¨¦©¨§¨¨¥¨¦§©©§©¤©¨§¨¨¨§¥§¨¦¤©¨§¨§¨

ïèwä ìò dì,ïèwä úà úéîäì éãk da äéäå,úîå–øeèt;úéîäì éãk da äéäå ïèwä úà úBkäì ïekúð ¨©©¨¨§¨¨¨§¥§¨¦¤©¨¨¨¥¨¦§©©§©¤©¨¨§¨¨¨§¥§¨¦
ïèwä úà,ìBãbä ìò dì äëìäå,ìBãbä úà úéîäì éãk da äéä àGå,úîå–øeèt.ìò úBkäì ïekúð ìáà ¤©¨¨§¨§¨¨©©¨§¨¨¨§¥§¨¦¤©¨¨¥¨£¨¦§©©§©©

åéðúî,åéðúî ìò úéîäì éãk da äéäå,Baì ìò dì äëìäå,úîå–áiç.da äéäå ìBãbä úà úBkäì ïekúð ¨§¨§¨¨¨§¥§¨¦©¨§¨§¨§¨¨©¦¨¥©¨¦§©©§©¤©¨§¨¨¨
ìBãbä úà úéîäì éãk,äëìäåïèwä ìò dì,úîå–áiç.ïBòîL éaøøîBà:äæ úà âBøäì ïekúð elôà §¥§¨¦¤©¨§¨§¨¨©©¨¨¨¥©¨©¦¦§¥£¦¦§©©©£¤¤

äæ úà âøäå–øeèt. §¨©¤¤¨
‚íéøçàa áøòúpL çöBø–ïéøeèt ïlk;äãeäé éaøøîBà:ätkì ïúBà ïéñðBk.äæ eáøòúpL úBúéî éáiç ìk ¥©¤¦§¨©©£¥¦ª¨§¦©¦§¨¥§¦¨©¦¨¨©¨¥¦¤¦§¨§¤

aaaa.xeht zne eal lr zindl ick da dide:äúéî úëî åðëéù íâå äúéî úëîì ïéåëúî àäéù ,ïðéòá éúøúã.df z` bexdl oiekzp elit` xne` y"x
,éà÷ àäà éàã ,áééç úîå ïè÷ä ìò äëìäå ìåãâä úà úéîäì éãë äá äéäå ìåãâä úà úåëäì ïéåëúð ÷"ú øîà÷ã àäà ,éà÷ ÷"úã àúìîã àôéñà åàì

îà ùåøéôá àä ,äæ úà âøäå äæ úà âåøäì ïéåëúð åìéôà éùåøôìå øãäîì äéì äîìå ,äéì éòáéî øèåô ù"ø,éà÷ àùéøà ù"ø àìà .åìéôà éàîå ,÷"ú åø
âøäå äæ úà âåøäì ïéåëúð åìéôà ù"ø øîà÷ äìòå ,áééç øçà íãà âøäå íãàä úà âåøäì ïéåëúð àä ,øåèô íãàä úà âøäå äîäáä úà âåøäì ïéåëúð

:ù"øë äëìäå .øåèô äæ úà
bbbb.mixg`a axrzpy gvex÷øæ àì àåäù òåãéáå úåãéñçá ÷æçåî íäéðùî ãçà åìéôàå .íéøåèô íäéðù ,âøäå íäéðéáî õç àöéå íéãîåò åéäù íéðù ïåâë

:åæ ä÷æçá êãéàì äéì ïéáééçî àì éëä åìéôà ,õçä.dtikl oze` oiqpek xne` dcedi iaxáøòúðù åðéã øîâðù øåùå ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî
úåöî íéé÷úúù éãë íìåë úà ïéì÷åñ êëìä ,ïäá áøåòîä äæ éðôî ,óìà ïä åìéôàå äàðäá íéøåñà åäìåë êçøë ìò àäã ,íúåà íéì÷åñ ,íéøçà íéøååùá
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חייב  המכה שאין להשמיענו , באה והיא ומת", אדם "מכה בדין  ממשיכה משנתנו
אם  אבל להמית, כדי בה שיש  מכה אותו  והכה להמיתו  נתכוון  כן  אם אלא מיתה

להמיתו נתכוון  כדילא בה שאין  מכה הכהו אם או מוות, מכת שהכהו פי  על אף ,
פטור . – להמיתו שנתכוון  פי  על אף להמית,

,íãàä úà âøäå äîäaä úà âBøäì ïekúð אוéøëpì– ÄÀÇÇÇÂÆÇÀÅÈÀÈÇÆÈÈÈÇÈÀÄ
דין , בית מיתת עליו  חייבים שאין אלילים, עובד גוי, להרוג שנתכוון 

,ìàøNé úà âøäåשנתכוון ולדíéìôpìאו  היינו  נפל, להרוג – ÀÈÇÆÄÀÈÅÇÀÈÄ
קיום, בן  ואינו  זמנו לפני  ÷àîiשנולד  ïa úà âøäåשיכול ילד  – ÀÈÇÆÆÇÈÈ

לחיות, שחייבים øeètהיה מי  להרוג נתכוון שלא לפי ממיתה, – È
עליו  שיתחייב אדם להרוג הוא שעלול בו, התרו ואפילו מיתה; עליו
עושה, הוא כן מנת ועל הדבר, לו איכפת שלא אמר , והוא מיתה,

חיוב. לבר נתכוון ולא הואיל פטור, הוא מקום mrhd:מכל  x`an i"yx
סוברים  אינם אחרים מפרשים אבל ספק, התראת אלא כאן שאין  לפי

ישראלישראלישראלישראל")")")")כך  """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ועייןועייןועייןועיין åéðúî,.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ìò BúBkäì ïekúðÄÀÇÇÀÇÇÈÀÈ
åéðúî ìò úéîäì éãk da äéä àGå להכותו שנתכוון  כלומר  – ÀÈÈÈÀÅÀÈÄÇÈÀÈ

להמיתו , כדי  בה שאין éãkמכה da äéäå Baì ìò dì äëìäåÀÈÀÈÈÇÄÀÈÈÈÀÅ
Baì ìò úéîäì,מוות מכת זו היתה הלב ולגבי  בלבו , פגע אבל – ÀÈÄÇÄ

úîå, זו ממכתו  –øeèt. להמיתו נתכוון לא שהרי  מיתה, מעונש  – ÈÅÈ
da äéäå Baì ìò BúBkäì ïekúð– במכתו  –ìò úéîäì éãk ÄÀÇÇÀÇÇÄÀÈÈÈÀÅÀÈÄÇ

Baì,מוות מכת להכותו אמנם שנתכוון  כלומר  –ìò dì äëìäå ÄÀÈÀÈÈÇ
åéðúî ìò úéîäì éãk da äéä àGå ,åéðúîעל הכהו  אבל – ÈÀÈÀÈÈÈÀÅÀÈÄÇÈÀÈ

מתניו, לגבי מוות מכת זו היתה ולא כן úîåמתניו, פי על  ואף – ÈÅ
המוכה, בה øeètמת שיש מכה הכהו  לא שהרי ממיתה, המכה – È
להמית. úéîäìכדי  éãk da äéä àGå ,ìBãbä úà úBkäì ïekúðÄÀÇÇÀÇÆÇÈÀÈÈÈÀÅÀÈÄ
ìBãbä úà, להמיתו נתכוון שלא כלומר  –,ïèwä ìò dì äëìäå ÆÇÈÀÈÀÈÈÇÇÈÈ

ïèwä úà úéîäì éãk da äéäå היתה ולגביו  בקטן, פגע אבל – ÀÈÈÈÀÅÀÈÄÆÇÈÈ
מוות, מכת זו ,úîåזו ממכה הקטן –øeètשהרי ממיתה, המכה – ÈÅÈ

להמית. נתכוון daלא äéäå ïèwä úà úBkäì ïekúð במכתו – ÄÀÇÇÀÇÆÇÈÈÀÈÈÈ
–ïèwä úà úéîäì éãk,להמיתו אמנם שנתכוון –dì äëìäå ÀÅÀÈÄÆÇÈÈÀÈÀÈÈ

המכה –ìBãbä úà úéîäì éãk da äéä àGå ,ìBãbä ìò– ÇÇÈÀÈÈÈÀÅÀÈÄÆÇÈ

להמיתו, כדי  בה שאין מכה זו היתה הגדול  עלúîåשלגבי  ואף – ÈÅ
שהוכה, לאחר הגדול מת כן שהריøeètפי  מיתה, מעונש  המכה – È

להמיתו . כדי בה שיש  מכה הכהו ìòלא úBkäì ïekúð ìáàÂÈÄÀÇÇÀÇÇ
åéðúî ìò úéîäì éãk da äéäå ,åéðúîעל להכותו  שנתכוון  – ÈÀÈÀÈÈÈÀÅÀÈÄÇÈÀÈ

מוות, מכת Baìמתניו  ìò dì äëìäå להכותו שבמקום אלא – ÀÈÀÈÈÇÄ
לבו, על הכהו  כוונתו , כפי מתניו , המוכה,úîåעל –áiç המכה – ÈÅÇÈ

אם וכן  daמיתה. äéäå ìBãbä úà úBkäì ïekúð– במכתו  – ÄÀÇÇÀÇÆÇÈÀÈÈÈ
úîå ,ïèwä ìò dì äëìäå ,ìBãbä úà úéîäì éãkהואיל – ÀÅÀÈÄÆÇÈÀÈÀÈÈÇÇÈÈÈÅ

לגבי אף מוות מכת זו  והיתה להמית, כדי  בה שיש  למכה ונתכוון 
לפיכך מיתה.áiçהגדול , –ïekúð elôà :øîBà ïBòîL éaø ÇÈÇÄÄÀÅÂÄÄÀÇÇ

øeèt ,äæ úà âøäå äæ úà âBøäìשרבי מבואר, בגמרא – ÇÂÆÆÀÈÇÆÆÈ
"נתכוון  שנינו: ברישא שכן המשנה, של הרישא על לחלוק בא שמעון

אדם  להרוג נתכוון  אבל פטור", האדם את והרג הבהמה את להרוג
נתכוון  שאפילו לחלוק, שמעון  רבי  ובא חייב. אחר, אדם והרג זה
שנאמר לפי שמעון, רבי  של  טעמו פטור. זה, את והרג זה את להרוג

יא יא יא יא ):):):): יט יט יט יט ,,,, eilr"((((דברים דברים דברים דברים  mwe el ax`e"שרבי גם, מכאן  לו , שיתכוון  עד  –
נתכוון  שאם סובר , והוא שבסיפא, האחרונה ההלכה על חולק שמעון

על לה והלכה הגדול  את להמית כדי בה והיה הגדול  את להכות
מתניו  על  אדם להכות נתכוון אם ברם פטור . – ומת בה הקטן, והיה

מודה  שמעון רבי אף ומת, לבו , על לו והלכה מתניו , על  להמית כדי 
חייב. oernyשהוא iaxk dklde.(".(".(".("טובטובטובטוב יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין
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íéøçàa áøòúpL çöBø,הרוצח הוא מי  יודעים ואין  –ïlk ÅÇÆÄÀÈÇÇÂÅÄËÈ
ïéøeèt מביניהם חץ ויצא עומדים שהיו  "שנים מבואר: בגמרא – ÀÄ

ביניהן". חלפתא אבא אפילו  יוסי: רבי  ואמר פטורין. שניהם והרג,

מחייבים  אין  חלפתא, כאבא חסיד  מוחזק משניהם אחד אפילו  כלומר
השני. ätkìאת ïúBà ïéñðBk :øîBà äãeäé éaø מכניסים – ÇÄÀÈÅÀÄÈÇÄÈ

הכלא לבית "אותם `xwpe)d t i k.(zxnewn dzidy ,ezxwz my lr לפי"
במשנה, המפורשים קמא תנא דברי  על  חולק יהודה רבי אין הגמרא

והם: המשנה בנוסח החסרים דבריו על axrzpyאלא epic xnbpy xey"
"mze` milweq ,mixg` mixeeya ואין בהנאה, אסורים כולם שהרי –

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iriyz wxt oixcdpq zkqn

äæa–älwa ïéðBcð.ïéôøNpa ïéì÷ñpä–ïBòîL éaøøîBà:äìé÷ña ïéðBcð,äøeîç äôøOäL;íéîëçåíéøîBà: ¨¤¦¦©©¨©¦§¨¦©¦§¨¦©¦¦§¥¦¦¦§¦¨¤©§¥¨£¨©£¨¦§¦
äôøNa ïéðBcð,äøeîç äìé÷qäL.ïäì øîàïBòîL éaø:äøeîç äôøN äúéä àG elà,äðzð àGïäk úáì ¦¦¦§¥¨¤©§¦¨£¨¨©¨¤©¦¦§¦¨§¨§¥¨£¨¦§¨§©Ÿ¥

äúpfL.Bì eøîà:äúéä àG elàäøeîç äìé÷ñ,äãBáò ãáBòìå ócâîì äðzð àGäøæ.ïé÷ðçpa íéâøäpä– ¤¦§¨¨§¦¨§¨§¦¨£¨¦§¨©§©¥§¨¥£¨¨¨©¤¡¨¦©¤¡¨¦
ïBòîL éaøøîBà:éqaó;íéîëçåíéøîBà:÷ðça. ©¦¦§¥©©¦©£¨¦§¦©¤¤

„ïéc úéa úBúéî ézLa áiçúpL éî–äøeîça ïBcð.úBúéî ézL da LiL äøáò øáò–äøeîça ïBcð;éaø ¦¤¦§©©¦§¥¦¥¦¦©£¨¨©£¥¨¤¤¨§¥¦¦©£¨©¦
éñBéøîBà:åéìò äàaL äðBLàøä äwæa ïBcð. ¥¥¦§¦¨¨¦¨¤¨¨¨¨
‰äðLå ä÷lL éî–ätkì BúBà íéñéðëî ïéc úéaBúBà ïéìéëàîeúòwaúî BñøkL ãò ïéøBòN.âøBääLôð ¦¤¨¨§¨¨¥¦©§¦¦©¦¨©£¦¦§¦©¤§¥¦§©©©©¥¤¤

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .áòøá íéúî ïäå øãçì ïúåà ïéñðåë àìà ,ïì÷ñì êéøö ïéàå .äôéëì ïúåà ïéñðåë [øîåà äãåäé 'ø] .äá áééåçîá äìé÷ñoerny 'x
.siiqa xne`:øåîç ÷ðçäù.wpga mixne` minkgeééñäù:øåîç ó

cccc.zezin izy aiigzpy inäøéáòì åðéã øîâðã ïåéë àðéîà êúòã à÷ìñ ,äøåîç äøéáò øáòå øæçå ,äì÷ äøéáòì åðéã øîâðå äì÷ äøéáò øáòù ïåâë
:ïì òîùî÷ ,àåä àìéè÷ àøáâ éàä ,äì÷.zezin izy da yiy dxiar xar:ùéà úùà àéäå ,åúåîç ïåâë.dxenga oecip.åúåîç àéäù éðôî .äôéøùá

:÷ðçá àéäù ùéà úùàë àìå.dpey`xd dwifa oecp,ïåøçà åéìò àáä øåñéàá àì ìáà .ïåãéð àåä åðîî ùåøôìå øäæäì äìçú ÷÷æåäù øåñéà åúåàá
êë øçàå äéåðô äúéäùë åúåîç äìçú äúéäù ,äðîìà úá àùð íàå .ì÷ä ìò øåîç åìéôàå ,øåñéà ìò ìç øåñéà ïéà éñåé 'ø øáñ÷ã ,øåîç àåäù ô"òàå

ìù äúéîë ÷ðçá ïåãéð ,åúåîç úéùòð ë"çàå ùéà úùà äúéä íàå .äôéøùá ïåãéð ,úàùéð:éñåé 'øë äëìä ïéàå .äìçú äúéäù ùéà úùà
dddd.dpye dwly in:úéùéìù íòô äîöò äøéáò äúåà äùòéå øåæçéùë .íé÷åì úåúéøë éáééç ìëù ,úøë äéìò íéáééçù äøéáò ìò íéîòô éðù ä÷ìù

.dtikl eze` oiqipkníéøåòù åúåà ïéìéëàî øãäå ,åéòî éðá åðè÷åéù ãò õçì íéîå øö íçì äìçú åúåà ïéìéëàîå .øúåé àìå íãà úîå÷ øåòéùë íå÷î

`xephxa yexit

מצוות  שתתקיים כדי כולם את סוקלים הלכך  בסקילה, לבעלים הפסד 

בה שנתחייב בשור dtikl.((((רש רש רש רש """"יייי))))סקילה mze` miqpek :xne` dcedi iax
אותם  מכניסים אלא דין , בית להטריח שלא לסקלם, צריך אין –

ברוצח  מדברת שמשנתנו בגמרא, מפרשים יש  ברעב. שימותו  לכיפה,
וסוברים  דינם, שנגמר אחרים ברוצחים שנתערב דינו נגמר  שלא

אדם  של דינו גומרים שאין  לפי המיתה, מן  פטורים שכולם חכמים,
שם  שימותו לכיפה, אותם כונסים אומר: יהודה ורבי בפניו ; אלא

לפטור אין  הם, רוצחים וכולם שהואיל  ה), משנה להלן  (כמבואר
לגמרי  א א א א ).).).).אותם פפפפ,,,, בבבב;;;; עט עט עט עט ,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין בגמראבגמראבגמראבגמרא,,,, ועייןועייןועייןועיין המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; גםגםגםגם מפרש מפרש מפרש מפרש  ((((כך כך כך כך 

äæa äæ eáøòúpL úBúéî éáiç ìk נתחייב מהם מי  יודעים ואין  – ÈÇÈÅÄÆÄÀÈÀÆÈÆ
וכדומה, שריפה ומי älwaסקילה ïéðBcð, שבהן הקלה במיתה – ÄÄÇÇÈ

בהרג. כולם נידונים הרג, בחייבי  סקילה חייבי  שנתערבו  ïéì÷ñpäÇÄÀÈÄכגון 
ïéôøNpa,שריפה בחייבי סקילה חייבי נתערבו –ïBòîL éaø ÇÄÀÈÄÇÄÄÀ

äøeîç äôøOäL ,äìé÷ña ïéðBcð :øîBà, לדעתו מסקילה, – ÅÄÄÄÀÄÈÆÇÀÅÈÂÈ
א). (ז , לעיל  ששנינו  äôøNa,כמו ïéðBcð :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÄÄÀÅÈ

äøeîç äìé÷qäL.משריפה –elà :ïBòîL éaø ïäì øîà ÆÇÀÄÈÂÈÈÇÈÆÇÄÄÀÄ
äúpfL ïäk úáì äðzð àG ,äøeîç äôøN äúéä àG שכן – ÈÀÈÀÅÈÂÈÄÀÈÀÇÙÅÆÄÀÈ

בשריפה, מיתתה היא אף שזינתה מאורסה כהן שבת סובר , שמעון רבי

מסקילה. חמורה שריפה שמיתת ומכאן  ישראל, כבת בסקילה ולא
כשהיא  אלא בשריפה אינה שזינתה כהן  שבת סוברים חכמים ברם,

אבל בחנק, שדינה נשואה ישראל  מבת דינה חמור ובזה נשואה,
ישראל. כבת בסקילה דינה מאורסה נערה Bìכשהיא eøîà חכמים – ÈÀ

שמעון: ócâîìלרבי  äðzð àG ,äøeîç äìé÷ñ äúéä àG elàÄÈÀÈÀÄÈÂÈÄÀÈÇÀÇÅ
äøæ äãBáò ãáBòìå.בסקילה ומיתתם ביותר, החמור  הוא שחטאם – ÀÈÅÂÈÈÈ
ïé÷ðçpa íéâøäpä,חנק בחייבי  הרג חייבי נתערבו אם –éaø ÇÆÁÈÄÇÆÁÈÄÇÄ

óéqa :øîBà ïBòîLחמור חנק שלדעתו בסייף, נידונים כולם – ÄÀÅÇÇÄ
ðça÷מהרג, :íéøîBà íéîëçåחמור שהרג חכמים, שסוברים – ÇÂÈÄÀÄÇÆÆ

מיתתם  שמעון  רבי לדעת הנדחת, עיר שמדיחי  מבואר , בגמרא מחנק.

ראיה  הרי בהרג, המודחים של  שדינם וכיון מהרג,בחנק, חמור שחנק
סוברים, חכמים ברם, המודחים. מעוון חמור המדיחים עוון  שכן

ולא  בהרג דינה הנדחת ועיר והואיל בסקילה, המדיחים של שדינם
מחנק. חמור שהרג הרי minkgk.בחנק, dklde
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בקלה, נידונין בזה זה שנתערבו  מיתות חייבי שכל  הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 

כפי בחמורה, נידון  דין, בית מיתות שתי  שנתחייב שמי  ללמד , משנתנו  באה
שיבואר .

ïéc úéa úBúéî ézLa áiçúpL éî,שונות עבירות שתי  על – ÄÆÄÀÇÇÄÀÅÄÅÄ
כך ואחר  הרג, ונתחייב שרצח כגון קלה, למיתה דינו נגמר  ואפילו 
שדינו  זרה, עבודה שעבד כגון  חמורה, מיתה עליה שחייב עבירה עבר 
כהרוג, נחשב זה הרי ליהרג, דינו ונגמר הואיל אומרים אין בסקילה,

אלא כך, אחר  שעושה העבירות על  אותו  דנים אין  äøeîçaושוב ïBcðÄÇÂÈ
מהרג. חמורה שהיא בסקילה, –äøáò øáò,אחת –ézL da LiL ÈÇÂÅÈÆÆÈÀÅ

úBúéî חייב חמותו שמשום איש, אשת שהיא חמותו על שבא כגון – Ä
חנק, חייב איש  אשת ומשום äøeîçaשריפה, ïBcð שהיא בשריפה – ÄÇÂÈ

מחנק. äàaLחמורה äðBLàøä äwæa ïBcð :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÀÄÈÈÄÈÆÈÈ
åéìò, נידון הוא ממנו ולפרוש  להיזהר  תחילה שהוזקק איסור באותו – ÈÈ

איסור אין  יוסי רבי שסובר חמור , שהוא אף אחרון, שבא באיסור ולא
בגמרא, ומבואר  קל. איסור על  חמור  איסור ואפילו  איסור , על  חל 

ואחר אלמנה, כשהיתה בתה שנשא כגון  תחילה, חמותו היתה שאם
בשריפה  נידון הוא הרי איש , אשת כבר  כשהיתה עליה ובא נישאה כך

ואם  איש . אשת שנעשתה קודם עליו  אסורה שהיתה חמותו, משום
שבשעה  כלומר חמותו, נעשתה כך  ואחר  תחילה, איש אשת היתה

הרי חמותו, שנעשתה לאחר עליה ובא איש, אשת היתה בתה שנשא
שנשא  קודם עליו אסורה שהיתה איש , אשת משום בחנק נידון הוא

minkgk.תה.ב  dklde
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בה: ששנינו ג משנה dtikl",אגב oze` oiqpek :xne` dcedi iax"זו משנה באה
ברוצח  ואחת ושנה, שלקה במי אחת לכיפה", "כונסין בענין  הלכות שתי  ללמדנו 
קומתו ", "מלוא בגמרא: מתפרשת "כיפה" שיבואר . כפי  מספקת, עדות עליו  שאין 
מקום  שם לו ואין אדם, קומת כשיעור אלא בו  שאין ונמוך צר  כלא בית כלומר 

לישון  ולא m"anxdl).להתפשט zeipynd yexit) נקרא הכלא שבית בארנו, וכבר
אותו "ונתת הפסוק על  מקומרת. היתה שתקרתו  לפי zktdnd"כיפה", l`ואל

יתיה "ותתן  התרגום: אומר  כו), כט, (ירמיהו  "...ztikl`הצינוק"

äðLå ä÷lL éî עליה וחזר  שעבר , עבירה על  מלקות שספג מי  – ÄÆÈÈÀÈÈ
שנית, ätkìולקה BúBà íéñéðëî ïéc úéa אותה עבר אם – ÅÄÇÀÄÄÇÄÈ

שבארנו  כפי  הכלא, לבית אותו  מכניסים דין בית שלישית, פעם עבירה

úòwaúîלעיל , BñøkL ãò ïéøBòN BúBà ïéìéëàîe,כלומר – ÇÂÄÄÀÄÇÆÀÅÄÀÇÇÇ
של בסיפא שמובא כמו לחץ, ומים צר לחם לו  נותנים שתחילה

שעורים, אותו מאכילים כך  ואחר מעיו , בני  שיתכווצו  עד  משנתנו ,
כאן  שמדובר  מבואר, בגמרא תתפקע. שכרסו  עד קרביו, שיתנפחו  כדי 

izdw - zex`ean zeipyn
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·íãàä úà âøäå äîäaä úà âBøäì ïekúð,ìàøNé úà âøäå éøëpì,àîi÷ ïa úà âøäå íéìôpì–øeèt. ¦§©©©£¤©§¥¨§¨©¤¨¨¨©¨§¦§¨©¤¦§¨¥©§¨¦§¨©¤¤©¨¨¨
åéðúî ìò BúBkäì ïekúð,åéðúî ìò úéîäì éãk da äéä àGå,ìò úéîäì éãk da äéäå Baì ìò dì äëìäå ¦§©©§©©¨§¨§¨¨¨§¥§¨¦©¨§¨§¨§¨¨©¦§¨¨¨§¥§¨¦©

Baì,úîå–øeèt;Baì ìò úéîäì éãk da äéäå Baì ìò BúBkäì ïekúð,åéðúî ìò dì äëìäå,da äéä àGå ¦¨¥¨¦§©©§©©¦§¨¨¨§¥§¨¦©¦§¨§¨¨©¨§¨§¨¨¨
åéðúî ìò úéîäì éãk,úîå–øeèt.ìBãbä úà úBkäì ïekúð,ìBãbä úà úéîäì éãk da äéä àGå,äëìäå §¥§¨¦©¨§¨¨¥¨¦§©©§©¤©¨§¨¨¨§¥§¨¦¤©¨§¨§¨

ïèwä ìò dì,ïèwä úà úéîäì éãk da äéäå,úîå–øeèt;úéîäì éãk da äéäå ïèwä úà úBkäì ïekúð ¨©©¨¨§¨¨¨§¥§¨¦¤©¨¨¨¥¨¦§©©§©¤©¨¨§¨¨¨§¥§¨¦
ïèwä úà,ìBãbä ìò dì äëìäå,ìBãbä úà úéîäì éãk da äéä àGå,úîå–øeèt.ìò úBkäì ïekúð ìáà ¤©¨¨§¨§¨¨©©¨§¨¨¨§¥§¨¦¤©¨¨¥¨£¨¦§©©§©©

åéðúî,åéðúî ìò úéîäì éãk da äéäå,Baì ìò dì äëìäå,úîå–áiç.da äéäå ìBãbä úà úBkäì ïekúð ¨§¨§¨¨¨§¥§¨¦©¨§¨§¨§¨¨©¦¨¥©¨¦§©©§©¤©¨§¨¨¨
ìBãbä úà úéîäì éãk,äëìäåïèwä ìò dì,úîå–áiç.ïBòîL éaøøîBà:äæ úà âBøäì ïekúð elôà §¥§¨¦¤©¨§¨§¨¨©©¨¨¨¥©¨©¦¦§¥£¦¦§©©©£¤¤

äæ úà âøäå–øeèt. §¨©¤¤¨
‚íéøçàa áøòúpL çöBø–ïéøeèt ïlk;äãeäé éaøøîBà:ätkì ïúBà ïéñðBk.äæ eáøòúpL úBúéî éáiç ìk ¥©¤¦§¨©©£¥¦ª¨§¦©¦§¨¥§¦¨©¦¨¨©¨¥¦¤¦§¨§¤

aaaa.xeht zne eal lr zindl ick da dide:äúéî úëî åðëéù íâå äúéî úëîì ïéåëúî àäéù ,ïðéòá éúøúã.df z` bexdl oiekzp elit` xne` y"x
,éà÷ àäà éàã ,áééç úîå ïè÷ä ìò äëìäå ìåãâä úà úéîäì éãë äá äéäå ìåãâä úà úåëäì ïéåëúð ÷"ú øîà÷ã àäà ,éà÷ ÷"úã àúìîã àôéñà åàì

îà ùåøéôá àä ,äæ úà âøäå äæ úà âåøäì ïéåëúð åìéôà éùåøôìå øãäîì äéì äîìå ,äéì éòáéî øèåô ù"ø,éà÷ àùéøà ù"ø àìà .åìéôà éàîå ,÷"ú åø
âøäå äæ úà âåøäì ïéåëúð åìéôà ù"ø øîà÷ äìòå ,áééç øçà íãà âøäå íãàä úà âåøäì ïéåëúð àä ,øåèô íãàä úà âøäå äîäáä úà âåøäì ïéåëúð

:ù"øë äëìäå .øåèô äæ úà
bbbb.mixg`a axrzpy gvex÷øæ àì àåäù òåãéáå úåãéñçá ÷æçåî íäéðùî ãçà åìéôàå .íéøåèô íäéðù ,âøäå íäéðéáî õç àöéå íéãîåò åéäù íéðù ïåâë

:åæ ä÷æçá êãéàì äéì ïéáééçî àì éëä åìéôà ,õçä.dtikl oze` oiqpek xne` dcedi iaxáøòúðù åðéã øîâðù øåùå ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî
úåöî íéé÷úúù éãë íìåë úà ïéì÷åñ êëìä ,ïäá áøåòîä äæ éðôî ,óìà ïä åìéôàå äàðäá íéøåñà åäìåë êçøë ìò àäã ,íúåà íéì÷åñ ,íéøçà íéøååùá

`xephxa yexit
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חייב  המכה שאין להשמיענו , באה והיא ומת", אדם "מכה בדין  ממשיכה משנתנו
אם  אבל להמית, כדי בה שיש  מכה אותו  והכה להמיתו  נתכוון  כן  אם אלא מיתה

להמיתו נתכוון  כדילא בה שאין  מכה הכהו אם או מוות, מכת שהכהו פי  על אף ,
פטור . – להמיתו שנתכוון  פי  על אף להמית,

,íãàä úà âøäå äîäaä úà âBøäì ïekúð אוéøëpì– ÄÀÇÇÇÂÆÇÀÅÈÀÈÇÆÈÈÈÇÈÀÄ
דין , בית מיתת עליו  חייבים שאין אלילים, עובד גוי, להרוג שנתכוון 

,ìàøNé úà âøäåשנתכוון ולדíéìôpìאו  היינו  נפל, להרוג – ÀÈÇÆÄÀÈÅÇÀÈÄ
קיום, בן  ואינו  זמנו לפני  ÷àîiשנולד  ïa úà âøäåשיכול ילד  – ÀÈÇÆÆÇÈÈ

לחיות, שחייבים øeètהיה מי  להרוג נתכוון שלא לפי ממיתה, – È
עליו  שיתחייב אדם להרוג הוא שעלול בו, התרו ואפילו מיתה; עליו
עושה, הוא כן מנת ועל הדבר, לו איכפת שלא אמר , והוא מיתה,

חיוב. לבר נתכוון ולא הואיל פטור, הוא מקום mrhd:מכל  x`an i"yx
סוברים  אינם אחרים מפרשים אבל ספק, התראת אלא כאן שאין  לפי

ישראלישראלישראלישראל")")")")כך  """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ועייןועייןועייןועיין åéðúî,.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ìò BúBkäì ïekúðÄÀÇÇÀÇÇÈÀÈ
åéðúî ìò úéîäì éãk da äéä àGå להכותו שנתכוון  כלומר  – ÀÈÈÈÀÅÀÈÄÇÈÀÈ

להמיתו , כדי  בה שאין éãkמכה da äéäå Baì ìò dì äëìäåÀÈÀÈÈÇÄÀÈÈÈÀÅ
Baì ìò úéîäì,מוות מכת זו היתה הלב ולגבי  בלבו , פגע אבל – ÀÈÄÇÄ

úîå, זו ממכתו  –øeèt. להמיתו נתכוון לא שהרי  מיתה, מעונש  – ÈÅÈ
da äéäå Baì ìò BúBkäì ïekúð– במכתו  –ìò úéîäì éãk ÄÀÇÇÀÇÇÄÀÈÈÈÀÅÀÈÄÇ

Baì,מוות מכת להכותו אמנם שנתכוון  כלומר  –ìò dì äëìäå ÄÀÈÀÈÈÇ
åéðúî ìò úéîäì éãk da äéä àGå ,åéðúîעל הכהו  אבל – ÈÀÈÀÈÈÈÀÅÀÈÄÇÈÀÈ

מתניו, לגבי מוות מכת זו היתה ולא כן úîåמתניו, פי על  ואף – ÈÅ
המוכה, בה øeètמת שיש מכה הכהו  לא שהרי ממיתה, המכה – È
להמית. úéîäìכדי  éãk da äéä àGå ,ìBãbä úà úBkäì ïekúðÄÀÇÇÀÇÆÇÈÀÈÈÈÀÅÀÈÄ
ìBãbä úà, להמיתו נתכוון שלא כלומר  –,ïèwä ìò dì äëìäå ÆÇÈÀÈÀÈÈÇÇÈÈ

ïèwä úà úéîäì éãk da äéäå היתה ולגביו  בקטן, פגע אבל – ÀÈÈÈÀÅÀÈÄÆÇÈÈ
מוות, מכת זו ,úîåזו ממכה הקטן –øeètשהרי ממיתה, המכה – ÈÅÈ

להמית. נתכוון daלא äéäå ïèwä úà úBkäì ïekúð במכתו – ÄÀÇÇÀÇÆÇÈÈÀÈÈÈ
–ïèwä úà úéîäì éãk,להמיתו אמנם שנתכוון –dì äëìäå ÀÅÀÈÄÆÇÈÈÀÈÀÈÈ

המכה –ìBãbä úà úéîäì éãk da äéä àGå ,ìBãbä ìò– ÇÇÈÀÈÈÈÀÅÀÈÄÆÇÈ

להמיתו, כדי  בה שאין מכה זו היתה הגדול  עלúîåשלגבי  ואף – ÈÅ
שהוכה, לאחר הגדול מת כן שהריøeètפי  מיתה, מעונש  המכה – È

להמיתו . כדי בה שיש  מכה הכהו ìòלא úBkäì ïekúð ìáàÂÈÄÀÇÇÀÇÇ
åéðúî ìò úéîäì éãk da äéäå ,åéðúîעל להכותו  שנתכוון  – ÈÀÈÀÈÈÈÀÅÀÈÄÇÈÀÈ

מוות, מכת Baìמתניו  ìò dì äëìäå להכותו שבמקום אלא – ÀÈÀÈÈÇÄ
לבו, על הכהו  כוונתו , כפי מתניו , המוכה,úîåעל –áiç המכה – ÈÅÇÈ

אם וכן  daמיתה. äéäå ìBãbä úà úBkäì ïekúð– במכתו  – ÄÀÇÇÀÇÆÇÈÀÈÈÈ
úîå ,ïèwä ìò dì äëìäå ,ìBãbä úà úéîäì éãkהואיל – ÀÅÀÈÄÆÇÈÀÈÀÈÈÇÇÈÈÈÅ

לגבי אף מוות מכת זו  והיתה להמית, כדי  בה שיש  למכה ונתכוון 
לפיכך מיתה.áiçהגדול , –ïekúð elôà :øîBà ïBòîL éaø ÇÈÇÄÄÀÅÂÄÄÀÇÇ

øeèt ,äæ úà âøäå äæ úà âBøäìשרבי מבואר, בגמרא – ÇÂÆÆÀÈÇÆÆÈ
"נתכוון  שנינו: ברישא שכן המשנה, של הרישא על לחלוק בא שמעון

אדם  להרוג נתכוון  אבל פטור", האדם את והרג הבהמה את להרוג
נתכוון  שאפילו לחלוק, שמעון  רבי  ובא חייב. אחר, אדם והרג זה
שנאמר לפי שמעון, רבי  של  טעמו פטור. זה, את והרג זה את להרוג

יא יא יא יא ):):):): יט יט יט יט ,,,, eilr"((((דברים דברים דברים דברים  mwe el ax`e"שרבי גם, מכאן  לו , שיתכוון  עד  –
נתכוון  שאם סובר , והוא שבסיפא, האחרונה ההלכה על חולק שמעון

על לה והלכה הגדול  את להמית כדי בה והיה הגדול  את להכות
מתניו  על  אדם להכות נתכוון אם ברם פטור . – ומת בה הקטן, והיה

מודה  שמעון רבי אף ומת, לבו , על לו והלכה מתניו , על  להמית כדי 
חייב. oernyשהוא iaxk dklde.(".(".(".("טובטובטובטוב יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéøçàa áøòúpL çöBø,הרוצח הוא מי  יודעים ואין  –ïlk ÅÇÆÄÀÈÇÇÂÅÄËÈ
ïéøeèt מביניהם חץ ויצא עומדים שהיו  "שנים מבואר: בגמרא – ÀÄ

ביניהן". חלפתא אבא אפילו  יוסי: רבי  ואמר פטורין. שניהם והרג,

מחייבים  אין  חלפתא, כאבא חסיד  מוחזק משניהם אחד אפילו  כלומר
השני. ätkìאת ïúBà ïéñðBk :øîBà äãeäé éaø מכניסים – ÇÄÀÈÅÀÄÈÇÄÈ

הכלא לבית "אותם `xwpe)d t i k.(zxnewn dzidy ,ezxwz my lr לפי"
במשנה, המפורשים קמא תנא דברי  על  חולק יהודה רבי אין הגמרא

והם: המשנה בנוסח החסרים דבריו על axrzpyאלא epic xnbpy xey"
"mze` milweq ,mixg` mixeeya ואין בהנאה, אסורים כולם שהרי –

izdw - zex`ean zeipyn
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äæa–älwa ïéðBcð.ïéôøNpa ïéì÷ñpä–ïBòîL éaøøîBà:äìé÷ña ïéðBcð,äøeîç äôøOäL;íéîëçåíéøîBà: ¨¤¦¦©©¨©¦§¨¦©¦§¨¦©¦¦§¥¦¦¦§¦¨¤©§¥¨£¨©£¨¦§¦
äôøNa ïéðBcð,äøeîç äìé÷qäL.ïäì øîàïBòîL éaø:äøeîç äôøN äúéä àG elà,äðzð àGïäk úáì ¦¦¦§¥¨¤©§¦¨£¨¨©¨¤©¦¦§¦¨§¨§¥¨£¨¦§¨§©Ÿ¥

äúpfL.Bì eøîà:äúéä àG elàäøeîç äìé÷ñ,äãBáò ãáBòìå ócâîì äðzð àGäøæ.ïé÷ðçpa íéâøäpä– ¤¦§¨¨§¦¨§¨§¦¨£¨¦§¨©§©¥§¨¥£¨¨¨©¤¡¨¦©¤¡¨¦
ïBòîL éaøøîBà:éqaó;íéîëçåíéøîBà:÷ðça. ©¦¦§¥©©¦©£¨¦§¦©¤¤

„ïéc úéa úBúéî ézLa áiçúpL éî–äøeîça ïBcð.úBúéî ézL da LiL äøáò øáò–äøeîça ïBcð;éaø ¦¤¦§©©¦§¥¦¥¦¦©£¨¨©£¥¨¤¤¨§¥¦¦©£¨©¦
éñBéøîBà:åéìò äàaL äðBLàøä äwæa ïBcð. ¥¥¦§¦¨¨¦¨¤¨¨¨¨
‰äðLå ä÷lL éî–ätkì BúBà íéñéðëî ïéc úéaBúBà ïéìéëàîeúòwaúî BñøkL ãò ïéøBòN.âøBääLôð ¦¤¨¨§¨¨¥¦©§¦¦©¦¨©£¦¦§¦©¤§¥¦§©©©©¥¤¤

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .áòøá íéúî ïäå øãçì ïúåà ïéñðåë àìà ,ïì÷ñì êéøö ïéàå .äôéëì ïúåà ïéñðåë [øîåà äãåäé 'ø] .äá áééåçîá äìé÷ñoerny 'x
.siiqa xne`:øåîç ÷ðçäù.wpga mixne` minkgeééñäù:øåîç ó

cccc.zezin izy aiigzpy inäøéáòì åðéã øîâðã ïåéë àðéîà êúòã à÷ìñ ,äøåîç äøéáò øáòå øæçå ,äì÷ äøéáòì åðéã øîâðå äì÷ äøéáò øáòù ïåâë
:ïì òîùî÷ ,àåä àìéè÷ àøáâ éàä ,äì÷.zezin izy da yiy dxiar xar:ùéà úùà àéäå ,åúåîç ïåâë.dxenga oecip.åúåîç àéäù éðôî .äôéøùá

:÷ðçá àéäù ùéà úùàë àìå.dpey`xd dwifa oecp,ïåøçà åéìò àáä øåñéàá àì ìáà .ïåãéð àåä åðîî ùåøôìå øäæäì äìçú ÷÷æåäù øåñéà åúåàá
êë øçàå äéåðô äúéäùë åúåîç äìçú äúéäù ,äðîìà úá àùð íàå .ì÷ä ìò øåîç åìéôàå ,øåñéà ìò ìç øåñéà ïéà éñåé 'ø øáñ÷ã ,øåîç àåäù ô"òàå

ìù äúéîë ÷ðçá ïåãéð ,åúåîç úéùòð ë"çàå ùéà úùà äúéä íàå .äôéøùá ïåãéð ,úàùéð:éñåé 'øë äëìä ïéàå .äìçú äúéäù ùéà úùà
dddd.dpye dwly in:úéùéìù íòô äîöò äøéáò äúåà äùòéå øåæçéùë .íé÷åì úåúéøë éáééç ìëù ,úøë äéìò íéáééçù äøéáò ìò íéîòô éðù ä÷ìù

.dtikl eze` oiqipkníéøåòù åúåà ïéìéëàî øãäå ,åéòî éðá åðè÷åéù ãò õçì íéîå øö íçì äìçú åúåà ïéìéëàîå .øúåé àìå íãà úîå÷ øåòéùë íå÷î

`xephxa yexit

מצוות  שתתקיים כדי כולם את סוקלים הלכך  בסקילה, לבעלים הפסד 

בה שנתחייב בשור dtikl.((((רש רש רש רש """"יייי))))סקילה mze` miqpek :xne` dcedi iax
אותם  מכניסים אלא דין , בית להטריח שלא לסקלם, צריך אין –

ברוצח  מדברת שמשנתנו בגמרא, מפרשים יש  ברעב. שימותו  לכיפה,
וסוברים  דינם, שנגמר אחרים ברוצחים שנתערב דינו נגמר  שלא

אדם  של דינו גומרים שאין  לפי המיתה, מן  פטורים שכולם חכמים,
שם  שימותו לכיפה, אותם כונסים אומר: יהודה ורבי בפניו ; אלא

לפטור אין  הם, רוצחים וכולם שהואיל  ה), משנה להלן  (כמבואר
לגמרי  א א א א ).).).).אותם פפפפ,,,, בבבב;;;; עט עט עט עט ,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין בגמראבגמראבגמראבגמרא,,,, ועייןועייןועייןועיין המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; גםגםגםגם מפרש מפרש מפרש מפרש  ((((כך כך כך כך 

äæa äæ eáøòúpL úBúéî éáiç ìk נתחייב מהם מי  יודעים ואין  – ÈÇÈÅÄÆÄÀÈÀÆÈÆ
וכדומה, שריפה ומי älwaסקילה ïéðBcð, שבהן הקלה במיתה – ÄÄÇÇÈ

בהרג. כולם נידונים הרג, בחייבי  סקילה חייבי  שנתערבו  ïéì÷ñpäÇÄÀÈÄכגון 
ïéôøNpa,שריפה בחייבי סקילה חייבי נתערבו –ïBòîL éaø ÇÄÀÈÄÇÄÄÀ

äøeîç äôøOäL ,äìé÷ña ïéðBcð :øîBà, לדעתו מסקילה, – ÅÄÄÄÀÄÈÆÇÀÅÈÂÈ
א). (ז , לעיל  ששנינו  äôøNa,כמו ïéðBcð :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÄÄÀÅÈ

äøeîç äìé÷qäL.משריפה –elà :ïBòîL éaø ïäì øîà ÆÇÀÄÈÂÈÈÇÈÆÇÄÄÀÄ
äúpfL ïäk úáì äðzð àG ,äøeîç äôøN äúéä àG שכן – ÈÀÈÀÅÈÂÈÄÀÈÀÇÙÅÆÄÀÈ

בשריפה, מיתתה היא אף שזינתה מאורסה כהן שבת סובר , שמעון רבי

מסקילה. חמורה שריפה שמיתת ומכאן  ישראל, כבת בסקילה ולא
כשהיא  אלא בשריפה אינה שזינתה כהן  שבת סוברים חכמים ברם,

אבל בחנק, שדינה נשואה ישראל  מבת דינה חמור ובזה נשואה,
ישראל. כבת בסקילה דינה מאורסה נערה Bìכשהיא eøîà חכמים – ÈÀ

שמעון: ócâîìלרבי  äðzð àG ,äøeîç äìé÷ñ äúéä àG elàÄÈÀÈÀÄÈÂÈÄÀÈÇÀÇÅ
äøæ äãBáò ãáBòìå.בסקילה ומיתתם ביותר, החמור  הוא שחטאם – ÀÈÅÂÈÈÈ
ïé÷ðçpa íéâøäpä,חנק בחייבי  הרג חייבי נתערבו אם –éaø ÇÆÁÈÄÇÆÁÈÄÇÄ

óéqa :øîBà ïBòîLחמור חנק שלדעתו בסייף, נידונים כולם – ÄÀÅÇÇÄ
ðça÷מהרג, :íéøîBà íéîëçåחמור שהרג חכמים, שסוברים – ÇÂÈÄÀÄÇÆÆ

מיתתם  שמעון  רבי לדעת הנדחת, עיר שמדיחי  מבואר , בגמרא מחנק.

ראיה  הרי בהרג, המודחים של  שדינם וכיון מהרג,בחנק, חמור שחנק
סוברים, חכמים ברם, המודחים. מעוון חמור המדיחים עוון  שכן

ולא  בהרג דינה הנדחת ועיר והואיל בסקילה, המדיחים של שדינם
מחנק. חמור שהרג הרי minkgk.בחנק, dklde
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בקלה, נידונין בזה זה שנתערבו  מיתות חייבי שכל  הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 

כפי בחמורה, נידון  דין, בית מיתות שתי  שנתחייב שמי  ללמד , משנתנו  באה
שיבואר .

ïéc úéa úBúéî ézLa áiçúpL éî,שונות עבירות שתי  על – ÄÆÄÀÇÇÄÀÅÄÅÄ
כך ואחר  הרג, ונתחייב שרצח כגון קלה, למיתה דינו נגמר  ואפילו 
שדינו  זרה, עבודה שעבד כגון  חמורה, מיתה עליה שחייב עבירה עבר 
כהרוג, נחשב זה הרי ליהרג, דינו ונגמר הואיל אומרים אין בסקילה,

אלא כך, אחר  שעושה העבירות על  אותו  דנים אין  äøeîçaושוב ïBcðÄÇÂÈ
מהרג. חמורה שהיא בסקילה, –äøáò øáò,אחת –ézL da LiL ÈÇÂÅÈÆÆÈÀÅ

úBúéî חייב חמותו שמשום איש, אשת שהיא חמותו על שבא כגון – Ä
חנק, חייב איש  אשת ומשום äøeîçaשריפה, ïBcð שהיא בשריפה – ÄÇÂÈ

מחנק. äàaLחמורה äðBLàøä äwæa ïBcð :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÀÄÈÈÄÈÆÈÈ
åéìò, נידון הוא ממנו ולפרוש  להיזהר  תחילה שהוזקק איסור באותו – ÈÈ

איסור אין  יוסי רבי שסובר חמור , שהוא אף אחרון, שבא באיסור ולא
בגמרא, ומבואר  קל. איסור על  חמור  איסור ואפילו  איסור , על  חל 

ואחר אלמנה, כשהיתה בתה שנשא כגון  תחילה, חמותו היתה שאם
בשריפה  נידון הוא הרי איש , אשת כבר  כשהיתה עליה ובא נישאה כך

ואם  איש . אשת שנעשתה קודם עליו  אסורה שהיתה חמותו, משום
שבשעה  כלומר חמותו, נעשתה כך  ואחר  תחילה, איש אשת היתה

הרי חמותו, שנעשתה לאחר עליה ובא איש, אשת היתה בתה שנשא
שנשא  קודם עליו אסורה שהיתה איש , אשת משום בחנק נידון הוא

minkgk.תה.ב  dklde
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בה: ששנינו ג משנה dtikl",אגב oze` oiqpek :xne` dcedi iax"זו משנה באה
ברוצח  ואחת ושנה, שלקה במי אחת לכיפה", "כונסין בענין  הלכות שתי  ללמדנו 
קומתו ", "מלוא בגמרא: מתפרשת "כיפה" שיבואר . כפי  מספקת, עדות עליו  שאין 
מקום  שם לו ואין אדם, קומת כשיעור אלא בו  שאין ונמוך צר  כלא בית כלומר 

לישון  ולא m"anxdl).להתפשט zeipynd yexit) נקרא הכלא שבית בארנו, וכבר
אותו "ונתת הפסוק על  מקומרת. היתה שתקרתו  לפי zktdnd"כיפה", l`ואל

יתיה "ותתן  התרגום: אומר  כו), כט, (ירמיהו  "...ztikl`הצינוק"

äðLå ä÷lL éî עליה וחזר  שעבר , עבירה על  מלקות שספג מי  – ÄÆÈÈÀÈÈ
שנית, ätkìולקה BúBà íéñéðëî ïéc úéa אותה עבר אם – ÅÄÇÀÄÄÇÄÈ

שבארנו  כפי  הכלא, לבית אותו  מכניסים דין בית שלישית, פעם עבירה

úòwaúîלעיל , BñøkL ãò ïéøBòN BúBà ïéìéëàîe,כלומר – ÇÂÄÄÀÄÇÆÀÅÄÀÇÇÇ
של בסיפא שמובא כמו לחץ, ומים צר לחם לו  נותנים שתחילה

שעורים, אותו מאכילים כך  ואחר מעיו , בני  שיתכווצו  עד  משנתנו ,
כאן  שמדובר  מבואר, בגמרא תתפקע. שכרסו  עד קרביו, שיתנפחו  כדי 

izdw - zex`ean zeipyn
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íéãòa àHL–õçì íéîe øö íçì BúBà ïéìéëàîe ätkì BúBà ïéñéðëî. ¤§¥¦©§¦¦©¦¨©£¦¦¤¤©©¦©©
Âäåñwä úà áðBbä,íñBwa ìl÷îäå,úéîøà ìòBaäå–Ba ïéòâBt ïéàp÷.äàîèa LnML ïäk–åéçà ïéà ©¥¤©©§¨§©§©¥©¥§©¥£¨¦©¨¦§¦Ÿ¥¤¦¥§ª§¨¥¤¨

ïéc úéáì BúBà ïéàéáî íéðäkä,äøæòì õeç BúBà ïéàéöBî äpäë éçøt àlà,ïéøéæâa BçBî úà ïéòéöôîe.øæ ©Ÿ£¦§¦¦§¥¦¤¨¦§¥§ª¨¦¦©£¨¨©§¦¦¤¦§¦¦¨
Lc÷na LnML–àáé÷ò éaøøîBà:÷ðça;íéîëçåíéøîBà:íéîL éãéa. ¤¦¥©¦§¨©¦£¦¨¥©¤¤©£¨¦§¦¦¥¨©¦

:úò÷áð åñéøëù ãò åéòîá úåçôåðù.micra `lyàìà ,âøä éàãåáù úîà øáãäù ïéã úéáì òåãé íå÷î ìëîå .äúéî äéìò áééåçî äéäéù úåãòá àìù
:ú÷ôñî äàøúä íù äúéä àìù åà úå÷éãáá íéãòä åùçëåäù.ugl mine xv mgl eze` oilik`neåñéøëù ãò íéøåòù åúåà ïéìéëàî ë"çàå ,äìçú

:äæ äìâ äæ øñçù äîå .àùéø åðééäå .úò÷áð
eeee.deqwd z` apebdêñðä úåù÷ ïåùìî .úøù éìëî ãçà('ã øáãîá):.mqewa llwnde:äøæ äãåáò íùá íùä úà êøáîä.zinx` lreade:úéøëðmi`pw

.ea mirbetìù åúàð÷ íéàð÷îäïî ãçà øñç íàå .ìàøùéî äøùò éðôáå ,äùòî úòùáå ,æ"ò éãáåò úá úéøëðä äéäúù àåäå .åúåà íéâøåä åéä íå÷î
.äðùòé øùà ùéàì 'ä úøëé ,àéáð éô ìò ùøåôî åùðò ìáà .åâøäì øåñà åììä íéàðúääçôù íåùî ,äãð íåùî ,íéøôåñ éøáãî úåé÷ìî òáøà åúåà ïé÷ìîå

:äðåæ íåùî ,úéøëð íåùîdpedk igxt.:íäá çåøôì íð÷æ øòù ìéçúîù íéøåçá.oixifba:íéöò ìù úåéò÷á.wpga xne` `aiwr iaxïàë øîàðøáãîá)
('àïìäì øîàðå .úîåé áø÷ä øæäå(â"é íéøáã):÷ðçá ïàë óà ÷ðçá ïìäì äî ,úîåé àåää íåìçä íìåç åà àåää àéáðäå.miny icia mixne` minkge

ïìäì øîàðå ,úîåé ïàë øîàð(æ"é øáãîá)íéîù éãéá äúéîå .íéîëçë äëìäå .íéîù éãéá ïàë óà íéîù éãéá ïìäì äî ,úåîé 'ä ïëùî ìà áø÷ä áø÷ä ìë
÷øôá áúë é"ùøå .íåìë åéìò äúéî øçàì ïéà íéîù éãéá äúéîå ,éåàøë äáåùú äùò àì íà äúéî øçàì ùðåò åéìò ùé úøëäù ,úøëä ïî úåçô àåä

ïé÷éìãî äîá(ä"ë óã)ìòù íéîù éãéá äúéî éáééåçîå .éøéøò êìåäå íéúøëð åéîé ,éúøú äéá úéà úøë ,éøéøò êìåä åðéàå íéøö÷ð åéîé íéîù éãéá äúéîã
øñåçîå ,åùîùù íåé ìåáèå ,àîèå ,øæå ,äîåøú ìëàù øæå ,äøåäè äîåøú ìëàù àîè ïäëå ,ìáè ìëåàä ,ïä åìàå ,øùò ãçà íä íéùã÷å ùã÷î é÷ñò
äøéæâá äìá÷ä éôî åðéúåáø íåãîì íúö÷å ,ùåøéôá íäá äúéî øîàð íäî úö÷ .ùàø éòåøôå ,ïéé ééåúùå ,íéìâøå íéãé ùãé÷ àìùå ,íéãâá øñåçîå ,íéøåôë

:ù÷éäáå äåù

`xephxa yexit

לוקים כריתות חייבי כל  שכן  כרת, עליה שחייבים dpynבעבירה oiir)
,(` ,b zekn פעמיים שלקה ולאחר  כרת, לעונש נפשו שהפקיר וכיון 

השלישית, בפעם אותה ועשה ממנה, נמנע לא עבירה, אותה על 

הלאוין  בשאר  ברם, כרתו . את לו  ומקרבים לכיפה, אותו מכניסים
מלקים בלבד, מלקות אלא כרת בהם אפילו שאין ומלקים וחוזרים

לכיפה. בהכנסה בהם דנים ואין פעמים àHLמאה Lôð âøBääÇÅÆÆÆ
íéãòa מספקת עדות שאין אלא הנפש , את שהרג דין לבית שברור – ÀÅÄ

מחלון  ואחד  זה מחלון אחד העדים, שני  שראוהו  כגון מיתה, לחייבו 
שלא  או  נפשות, בדיני  מספקת עדותם שאין זה, את זה ראו  ולא זה,

מספקת התראה בו  ïéìéëàîe((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),היתה ätkì BúBà ïéñéðëîÇÀÄÄÇÄÈÇÂÄÄ
õçì íéîe øö íçì BúBàעד שעורים אותו  מאכילים כך  ואחר  – ÆÆÇÇÄÇÇ

ברישא. שבארנו כמו מתבקעת, xnba`,שכריסו  x`ean jk ברישא שבין 
סוף  שנוי  שברישא אלא עונש, באותו אותו מענישים בסיפא ובין

בחייבי לכיפה בהכנסה דנים אין  ברם, התחלתו. שנויה ובסיפא העונש ,
עבירות  שיש  פי על שאף בלבד , נפש בהורג אלא דין  בית מיתות

של ישובו  השחתת בהם אין מקום מכל  דמים, משפיכות חמורות
דמים... כשפיכות ט ט ט ט ).).).).עולם דדדד,,,, רוצח רוצח רוצח רוצח  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((עייןעייןעייןעיין

היא מסיני למשה הלכה לכיפה ההכנסה רמז(i"yx);עונש לו מצאו  ובגמרא
כב): לד, (תהלים drx"בכתוב ryx zzenz".רעתו תמיתתו  רשע שהוחזק מי
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לא  שמיתתו בעדים", שלא נפש "ההורג בענין  הקודמת במשנה ששנינו  לאחר 
בעבירות  ללמד  משנתנו מוסיפה לכיפה, בהכנסה אותו ודנים דין, לבית נמסרה
ידי על שלא עליהן  ונהרגים מיתה, עליהן לחייב יכולים דין  בית שאין  אחרות,

דין. בית

äåñwä úà áðBbä: מבואר בגמרא –"zxy ilk ?deqw i`n"מכלי) ÇÅÆÇÇÀÈ
כתוב וכן המקדש), ז ז ז ז ):):):):בית דדדד,,,, סוכה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ובמסכת הנסך". "קשות

ב ב ב ב )))) ברייתא:((((מח מח מח מח ,,,, minמובאת ly cg` ,my eid ze`eeyw ipy"לניסוך)
בחג oii"הסוכות),המים ly cg`eשאפשר דעה, ויש  יין ). (לניסוך 

הודו  לא שהצדוקים לפי  מים, של הקשוה את שגנב בצדוקי שמדובר
המקדש , מכלי  אחר כלי  בגונב הדין והוא המים; ìl÷îäåÀÇÀÇÅבניסוך 

íñBwaזרה עבודה בשם ה' את המקלל  úéîøà((((גמראגמראגמראגמרא),),),),– ìòBaäå ÇÅÀÇÅÂÈÄ
היינו  בפרהסיא, בועלה הוא אם זרה, עבודה עובדי בת נכריה, –

מישראל, עשרה Ba((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),לעיני ïéòâBt ïéàp÷ כשרים אדם בני  – ÇÈÄÀÄ
אבל המעשה, את שרואים בשעה אותו הורגים ה' קנאת המקנאים

היא  מסיני למשה והלכה דין . לבית מסורה מיתתו  אין מכן לאחר

`)בגמרא((((רשרשרשרש""""יייי).).).). ,at oixcdpq) לפגוע רשאים הקנאים שאין  אמרו ,
ברם, בלבד; מעשה בשעת אלא jlnilבו `ad"לשאול הבא (קנאי

מעשה), בשעת ואפילו  בו , לפגוע אם דין el"בבית mixen oi` שלא)
– נמלך ואינו מעצמו  למקנא אלא ההלכה LnML).רש רש רש רש """"יייינאמרה ïäkÙÅÆÄÅ

äàîèa פסולה עבודתו והרי טמא, שהיה בשעה במקדש שעבד – ÀËÀÈ
שמיים, בידי מיתה וחייב ïéàéáîומחוללת, íéðäkä åéçà ïéàÅÆÈÇÙÂÄÀÄÄ

ïéc úéáì BúBà עליו שחייבים לאו  שכל כדינו , מלקות לחייבו – ÀÅÄ
עליו , לוקים שמים בידי  äpäëמיתה éçøt àlà הכהנים צעירי – ÆÈÄÀÅÀËÈ

–äøæòì õeç BúBà ïéàéöBî,המקדש את לטמא שלא – ÄÄÇÂÈÈ
ïéøéæâa BçBî úà ïéòéöôîe,עצים בגזרי  מוחו את ופוצעים – ÇÀÄÄÆÄÀÄÄ

בידם. מוחים אהרן,øæואין מזרע שאינו מי  –Lc÷na LnML ÈÆÄÅÇÄÀÈ
המזבח, גבי  על  עבודה שעבד  –:øîBà àáé÷ò éaøדינו÷ðça ÇÄÂÄÈÅÇÆÆ

שנאמר  ז ז ז ז ):):):):– יחיחיחיח,,,, בגזירה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר עקיבא רבי ולומד  יומת", הקרב "והזר
מהכתוב יומת" "יומת, של וווו):):):):שווה יגיגיגיג,,,, או ((((דברים דברים דברים דברים  ההוא "והנביא

ההוא החלום בחנק.znei"חולם כאן אף בחנק, שם מה –íéîëçåÇÂÈÄ
íéîL éãéa :íéøîBàמהכתוב הם שלמדים כח כח כח כח ):):):):– יז יז יז יז ,,,, ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ÀÄÄÅÈÇÄ

ה' משכן אל  הקרב הקרב שמים,zeni""כל  בידי  מיתה שם מה –

על שנשרפו  קורח עדת של איש וחמישים במאתיים שם מדובר שכן
שמים. בידי מיתה כאן אף ה', מאת שיצאה אש minkgk.ידי  dklde

עונש עליו יש  כרת שמחוייב הכרת, מן  קלה שמים בידי  מיתה –
שמים, בידי מיתה והמחוייב כראוי, תשובה עשה לא אם מיתה לאחר

לו נתכפר שמת ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).כיון  כותב((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; dk,ורש"י zay `xnba)
:(`– כרת ואילו  ערירי, הולך  ואינו נקצרים ימיו  – שמים בידי  מיתה

בגמרא ערירי. והולך נכרתים א א א א ))))ימיו  פגפגפגפג,,,, ברייתא ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין מובאת
שמים. בידי  מיתה עליהן שחייבים העבירות כל  המונה

א ה נ ש מ ר ו א ב

פרקנו במשנה. מאשר  הפוך הוא בגמרא סדרם – במסכתנו האחרונים הפרקים שני 
רש "י מדברי י'. פרק הוא הנחנקין" הן  ו"אלו  האחרון , הפרק י"א, פרק הוא בגמרא
הרמב"ם  אבל  המאירי. גורס וכן הנכון , הוא הגמרא סדר כי נראה, פרקנו בתחילת
בתחילת  במפורש כותב רש "י  ואף בירושלמי . הסדר  הוא וכן  המשנה, סדר את גורס
ב"תוספות  מבואר וכן "סנהדרין". של הסיום הוא הנחנקין " הן  ש"אלו  מכות, מסכת
עיר  דיני  מבאר  "חלק") (פרק זה שבפרק לפי  הנכון, הוא המשנה שסדר טוב" יום

רוצח הנהרגים: הן "ואלו  א): (משנה הקודם בפרק שנזכרה xirהנדחת, iyp`e
,"zgcipd,רוצח ענין אגב שהובאו  הדינים ושאר רוצח דיני לבאר  שהשלים ולאחר

ללמד, שרוצה משום אלא הנדחת; עיר  דיני ד') במשנה (החל לבאר פרקנו  בא
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È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡àaä íìBòì ÷ìç íäì Lé ìàøNé ìk,øîàpL(àë ,ñ äéòùé):õøà eLøéé íìBòì íé÷écö ílk Cnòå",øöð ¨¦§¨¥¥¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©§©¥ª¨©¦¦§¨¦§¨¤¥¤

"øàtúäì éãé äNòî éòhî.àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéàL elàå:øîBàä:äøBzä ïî íéúnä úiçz ïéà,ïéàå ©¨©©£¥¨©§¦§¨¥§¥¤¥¨¤¥¤¨¨©¨¨¥¥§¦©©¥¦¦©¨§¥
íéîMä ïî äøBz,ñBøB÷étàå.àáé÷ò éaøøîBà:íéðBöéçä íéøôña àøBwä óà,øîBàå äknä ìò LçBläå: ¨¦©¨©¦§©¦©¦£¦¨¥©©¥¦§¨¦©¦¦§©¥©©©¨§¥

éìò íéNà-àG íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk"E,"Eàôø 'ä éðà ék(åë ,åè úåîù).ìeàL àaàøîBà:óà ¨©©£¨£¤©§¦§¦§©¦¨¦¨¤¦£¦Ÿ§¤©¨¨¥©
åéúBiúBàa íMä úà äâBää. ©¤¤©¥§¦¨

·GLíäì ïéà úBèBéãä äòaøàå íéëìî äLàaä íìBòì ÷ìç.GLíéëìî äL:íòáøé,äMðîe áàçà.éaø §¨§¨¦§©§¨¨¤§¥¨¤¥¤¨¨©¨§¨§¨¦¨¨§¨©§¨§©¤©¦

i`̀̀̀.`ad mlerl wlg mdl yi l`xyi lkíìåòä àåä ïàë øåîàä àáä íìåòå .àáä íìåòì ÷ìç íäì ùé ,ïúòùø éðôî ã"áá äúéî åáééçúðù åìà åìéôà
íéãéúòù íéúî ,à÷øô éàäá àøîâá éúééîãë ,íéáëåëëå äðáìëå äîçë ,íééçöð íééç íùôðáå íôåâá ãåîòìå úåéçì íéãéúòù ,íéúîä úééçú øçà àáä
.äðéëù åéæî ïéðäðå ïäéùàøá ïäéúåøèòå ïéáùåé íé÷éãö àìà ,äéåâå óåâ åá ùéù ô"òàå äéúù àìå äìéëà àì åá ïéà àáä íìåòäå .ïøôòì ïéøæåç ïéà úåéçì

:÷ìç íäì ùé éðú÷ éëä íåùî ,åðè÷ éðôì ïè÷äå åìãâ éôì ìåãâä àìà ,åá ïéåù ìàøùé ìë ïéàù éðôîå.dxezd on miznd ziigz oi` xne`dàøîâá
ì êëéôì íéúîä úééçúá øôë àåä ,àðú ,äîì êë ìëå ,øîà÷íìåòä åðéà åæ äðùîá øåîàä àáä íìåòù çéëåî éðà ïàëîå .íéúîä úééçúá ÷ìç åì äéäé à

:úéùéøôãë íéúîä úééçú ìù íìåòä àìà ,äæä ïîæá åá úåçðåî úåîùðäù.qexewit`:äîöò äøåúä äæáîä ïëù ìëå .íéîëç éãéîìú äæáîùmixtqa
.mipevigdíäá ïéàù ÷ùç éøáãå íéáâò ìù íéøéùáå íéøëð éëìî ìù íéîéä éøáã øôñá àøå÷ä äæ ììëáå .åéøéáçå éðåéä å"èñéøà éøôñ ïåâë ,íéðéî éøôñ

:ãáìá ïîæ ãåáéà àìà úìòåú àìå äîëç.dknd lr ygelde:ä÷é÷øä ìò íéîù íù ïéøéëæî ïéàù éôì ,àáä íìåòì ÷ìç åì ïéàã àåä ãáìá ÷÷åøáå
.myd z` dbedde:áúëð àåäù åîë úåéúåà òáøà ìù

aaaa.zeheicd drax`e mikln dyly.åéä íéîëçå íéìåãâù ô"òà:a"derl wlg mdl oi`íìåòä úåîåàî íòìáã â"òàå .äîéìù íúðåîà äúéä àìù

`xephxa yexit

ישראל "כל תחילה מקדים הריהו  הבא, לעולם חלק להם אין  הנדחת עיר  שאנשי
וכו' הבא" לעולם חלק להם aeh").יש mei zetqez" oiir)

ìàøNé ìk שלא זמן כל  דין , בבית מיתה שנתחייבו אלו אפילו – ÈÄÀÈÅ
האמונה, בעיקרי àaäפגעו íìBòì ÷ìç íäì Lé בברטנורא – ÅÈÆÅÆÈÈÇÈ

המתים, תחיית אחר  הבא העולם הוא כאן  האמור הבא "עולם מבואר:
וכלבנה  כחמה נצחיים חיים ובנפשם בגופם ולעמוד לחיות שעתידים

פי על ואף שתיה, ולא אכילה לא בו  אין  הבא והעולם וככוכבים...;
ונהנים  בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים אלא וגויה, גוף בו שיש 

גדלו  לפי  הגדול אלא בו, שווים ישראל כל  שאין  ומפני השכינה. מזיו
להם "יש  המשנה: שונה לכן קטנו, לפי דעת wlg".והקטן אבל

המוות, אחר  הבא הנשמות עולם הוא הבא שעולם היא, הרמב"ם

המשיח, לימות אלא הגופות תחיית תהא ולא וגויה; גוף בו  שאין
וישתמשו  מלכויות, שעבוד אלא הזה והעולם המשיח ימות בין שאין

את  לעבוד שיזכה הגשמי , הגוף קיום לצורך החושים הרגש  בכל  אז
באותו  לאחרה' הבא, בעולם כן  שאין מה לב. ובטוב בשמחה זמן 

בכלים  צורך  שם ואין  בלבד , נפשות אלא בו אין המשיח, ימות שיכלו
הנאה  אלא הבא בעולם שאין  לפי בהם, הנאה עוד לו שאין  הגשמיים,

נצחית `zרוחנית zekix`a x`any ,m"anxdl zeipynd yexit oiir)
.(dpen`d ixwir xyr dyely oke ,`ad mler oipr משנתנו באה מקום מכל 

הבא לעולם חלק להם יש שחטאו אלה שאף mix`an:ללמד, yie)כל
– הבא לעולם ראוי שהוא בנשמתם, חלק להם יש "zx`tzישראל oiir

,("l`xyi"íé÷écö ílk Cnòå" :øîàpL,בכלל חוטאים ואף – ÆÆÁÇÀÇÅËÈÇÄÄ
"õøà eLøéé íìBòì",הבא עולם והוא החיים, ארץ כלומר  – ÀÈÄÀÈÆ

od l`xyi zenypy"øàtúäì éãé äNòî éòhî øöð" וכן – ÅÆÇÈÇÇÂÅÈÇÀÄÀÈÅ
`x`tz"כתוב: ja xy` l`xyi".(.(.(.(גגגג מטמטמטמט,,,, מבארים:((((ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו "xvpויש 
"irhnהכתוב שם על  ה', של מטעיו נצר היא החיים ארץ ((((בראשית בראשית בראשית בראשית –

ח ח ח ח ):):):): ocra".ב ב ב ב ,,,, ob midlÎ` 'd rhie"íìBòì ÷ìç íäì ïéàL elàåÀÅÆÅÈÆÅÆÈÈ
àaä הנצחי הרוחני  בשכר  חלק להם שאין כלומר ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),– ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת ÇÈ

ברשעם דורות לדורי הם נידונים שכופרים ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),אלא משום וזה
האמונה; äøBzäבעיקרי  ïî íéúnä úiçz ïéà :øîBàä שהוא – ÈÅÅÀÄÇÇÅÄÄÇÈ

התורה, מן המתים תחיית שאין  שאומר או  המתים, בתחיית כופר 
תורה  מפסוקי המתים תחיית שדרשו חכמים במדרשי שכופר  דהיינו

"הוא ((((רשרשרשרש""""יייי).).).). ברייתא: מובאת לפיכךבגמרא המתים, בתחיית כפר
מידה  הקב"ה של מידותיו שכל  המתים, בתחיית חלק לו  יהיה לא

מידה" `).כנגד  ,v oixcdpq)íéîMä ïî äøBz ïéàå: האומר וכן  – ÀÅÈÄÇÈÇÄ
עצמו , מפי אותה כתב רבנו  משה אלא השמים, מן תורה ניתנה לא

הבא. לעולם חלק לו  המבזה ñBøB÷étàåאין  זה מבואר : בגמרא – ÀÇÄ
במציאות  הכופר זה ובכלל התורה; את המבזה שכן וכל  חכם, תלמיד 
והמבזה  פה, שבעל בתורה הכופר וכן בנבואה, והמכחיש  ואחדותו , ה'

רמה, ביד עבירות העושה כל וכן  הקדשים, את והמחלל  המועדות, את
המשיח; בביאת הכופר וכן  כפירה, דרך ועל ובפרהסיא להכעיס כלומר

"אפיקורוס" בכלל וכולם התורה, להרוס גורמים אלו  .((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))שכל
"הפקר ", מלשון  ארמית מלה היא ש"אפיקורוס" מפרש, הרמב"ם

היווני הפילוסוף שם על שזה מבארים ויש  התורה. את ומבזה שמפקיר 
,xewit` תענוגות אחר ללכת הבריות את ולימד כפירה רעיונות שהפיץ

התורה. את שמבזה מי לכל זה בשם חכמים וקראו àáé÷òהגוף, éaøÇÄÂÄÈ
íéðBöéçä íéøôña àøBwä óà :øîBà שפירשו מינים, בספרי – ÅÇÇÅÄÀÈÄÇÄÄ

חכמים  מדרש על  סמכו  ולא דעתם פי על וכתובים נביאים התורה
ézîN-øLà;((((רירירירי""""ף ף ף ף )))) äìçnä-ìk" :øîBàå äknä ìò LçBläåÀÇÅÇÇÇÈÀÅÈÇÇÂÈÂÆÇÀÄ

"Eàôø 'ä éðà ék ,Eéìò íéNà-àG íéøöîá שמרפא כלומר – ÀÄÀÇÄÈÄÈÆÄÂÄÙÀÆ
ברוקק, כאן שמדובר  מבואר , בגמרא כשפים. ומיני  בלחישות חליים

מזכירים  שאין לפי הוא, והטעם הלחש; קודם לרקוק מלחשים דרך שכן
הרקיקה על שמים א א א א ).).).).שם קאקאקאקא,,,, óà((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין :øîBà ìeàL àaàÇÈÈÅÇ

åéúBiúBàa íMä úà äâBää ככתב המיוחד השם את המבטא ו ,– ÇÆÆÇÅÀÄÈ
בדברי העוסקים הארץ ועמי  המון  במעמד  כך  שעושה בגמרא, ומבואר 
אבל תשובה; עשו לא אם הבא, לעולם חלק להם אין אלה כל  חול.

הבא לעולם חלק להם יש  תשובה עשו בשאר((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).אם ברם,
אף  היצר , מצד  אלא התורה בזיון מתוך עוברים שאינם עבירה, עוברי 

הבא. לעולם חלק להם יש רשעתם, כפי  עליהם שנענשים פי על 

i r i a x m e i
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משנתנו מוסיפה הבא, לעולם חלק להם שאין אלו  הקודמת המשנה שפירטה לאחר 
חלק  להם אין שלמה, אמונתם היתה ולא שהואיל וחכמים, חשובים אנשים למנות

הבא. לעולם

GLúBèBéãä äòaøàå íéëìî äL,מלכים לא פשוטים, אנשים – ÀÈÀÈÄÀÇÀÈÈÆÀ
àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà.האמונה ביסודות שקלקלו לפי  – ÅÈÆÅÆÈÈÇÈ

GLíéëìî äL:הם –íòáøéשכתוב לדלדלדלד):):):):– יג יג יג יג ,,,, אאאא "ויהי((((מלכים מלכים מלכים מלכים  ÀÈÀÈÄÈÈÀÈ
האדמה"; פני  מעל  ולהשמיד  ולהכחיד ירבעם בית לחטאת הזה בדבר

"cigkdl",הזה בעולם –"cinydle"הבא לעולם áàçàÇÀÈ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),–
בו שכתוב כא כא כא כא ):):):):– כא כא כא כא ,,,, א א א א  ועצור((((מלכים מלכים מלכים מלכים  בקיר משתין  לאחאב "והכרתי

בישראל"; הזה,"xevr"ועזוב בעולם –± "aefre" ובגמרא הבא. בעולם
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íéãòa àHL–õçì íéîe øö íçì BúBà ïéìéëàîe ätkì BúBà ïéñéðëî. ¤§¥¦©§¦¦©¦¨©£¦¦¤¤©©¦©©
Âäåñwä úà áðBbä,íñBwa ìl÷îäå,úéîøà ìòBaäå–Ba ïéòâBt ïéàp÷.äàîèa LnML ïäk–åéçà ïéà ©¥¤©©§¨§©§©¥©¥§©¥£¨¦©¨¦§¦Ÿ¥¤¦¥§ª§¨¥¤¨

ïéc úéáì BúBà ïéàéáî íéðäkä,äøæòì õeç BúBà ïéàéöBî äpäë éçøt àlà,ïéøéæâa BçBî úà ïéòéöôîe.øæ ©Ÿ£¦§¦¦§¥¦¤¨¦§¥§ª¨¦¦©£¨¨©§¦¦¤¦§¦¦¨
Lc÷na LnML–àáé÷ò éaøøîBà:÷ðça;íéîëçåíéøîBà:íéîL éãéa. ¤¦¥©¦§¨©¦£¦¨¥©¤¤©£¨¦§¦¦¥¨©¦

:úò÷áð åñéøëù ãò åéòîá úåçôåðù.micra `lyàìà ,âøä éàãåáù úîà øáãäù ïéã úéáì òåãé íå÷î ìëîå .äúéî äéìò áééåçî äéäéù úåãòá àìù
:ú÷ôñî äàøúä íù äúéä àìù åà úå÷éãáá íéãòä åùçëåäù.ugl mine xv mgl eze` oilik`neåñéøëù ãò íéøåòù åúåà ïéìéëàî ë"çàå ,äìçú

:äæ äìâ äæ øñçù äîå .àùéø åðééäå .úò÷áð
eeee.deqwd z` apebdêñðä úåù÷ ïåùìî .úøù éìëî ãçà('ã øáãîá):.mqewa llwnde:äøæ äãåáò íùá íùä úà êøáîä.zinx` lreade:úéøëðmi`pw

.ea mirbetìù åúàð÷ íéàð÷îäïî ãçà øñç íàå .ìàøùéî äøùò éðôáå ,äùòî úòùáå ,æ"ò éãáåò úá úéøëðä äéäúù àåäå .åúåà íéâøåä åéä íå÷î
.äðùòé øùà ùéàì 'ä úøëé ,àéáð éô ìò ùøåôî åùðò ìáà .åâøäì øåñà åììä íéàðúääçôù íåùî ,äãð íåùî ,íéøôåñ éøáãî úåé÷ìî òáøà åúåà ïé÷ìîå

:äðåæ íåùî ,úéøëð íåùîdpedk igxt.:íäá çåøôì íð÷æ øòù ìéçúîù íéøåçá.oixifba:íéöò ìù úåéò÷á.wpga xne` `aiwr iaxïàë øîàðøáãîá)
('àïìäì øîàðå .úîåé áø÷ä øæäå(â"é íéøáã):÷ðçá ïàë óà ÷ðçá ïìäì äî ,úîåé àåää íåìçä íìåç åà àåää àéáðäå.miny icia mixne` minkge

ïìäì øîàðå ,úîåé ïàë øîàð(æ"é øáãîá)íéîù éãéá äúéîå .íéîëçë äëìäå .íéîù éãéá ïàë óà íéîù éãéá ïìäì äî ,úåîé 'ä ïëùî ìà áø÷ä áø÷ä ìë
÷øôá áúë é"ùøå .íåìë åéìò äúéî øçàì ïéà íéîù éãéá äúéîå ,éåàøë äáåùú äùò àì íà äúéî øçàì ùðåò åéìò ùé úøëäù ,úøëä ïî úåçô àåä

ïé÷éìãî äîá(ä"ë óã)ìòù íéîù éãéá äúéî éáééåçîå .éøéøò êìåäå íéúøëð åéîé ,éúøú äéá úéà úøë ,éøéøò êìåä åðéàå íéøö÷ð åéîé íéîù éãéá äúéîã
øñåçîå ,åùîùù íåé ìåáèå ,àîèå ,øæå ,äîåøú ìëàù øæå ,äøåäè äîåøú ìëàù àîè ïäëå ,ìáè ìëåàä ,ïä åìàå ,øùò ãçà íä íéùã÷å ùã÷î é÷ñò
äøéæâá äìá÷ä éôî åðéúåáø íåãîì íúö÷å ,ùåøéôá íäá äúéî øîàð íäî úö÷ .ùàø éòåøôå ,ïéé ééåúùå ,íéìâøå íéãé ùãé÷ àìùå ,íéãâá øñåçîå ,íéøåôë

:ù÷éäáå äåù
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לוקים כריתות חייבי כל  שכן  כרת, עליה שחייבים dpynבעבירה oiir)
,(` ,b zekn פעמיים שלקה ולאחר  כרת, לעונש נפשו שהפקיר וכיון 

השלישית, בפעם אותה ועשה ממנה, נמנע לא עבירה, אותה על 

הלאוין  בשאר  ברם, כרתו . את לו  ומקרבים לכיפה, אותו מכניסים
מלקים בלבד, מלקות אלא כרת בהם אפילו שאין ומלקים וחוזרים

לכיפה. בהכנסה בהם דנים ואין פעמים àHLמאה Lôð âøBääÇÅÆÆÆ
íéãòa מספקת עדות שאין אלא הנפש , את שהרג דין לבית שברור – ÀÅÄ

מחלון  ואחד  זה מחלון אחד העדים, שני  שראוהו  כגון מיתה, לחייבו 
שלא  או  נפשות, בדיני  מספקת עדותם שאין זה, את זה ראו  ולא זה,

מספקת התראה בו  ïéìéëàîe((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),היתה ätkì BúBà ïéñéðëîÇÀÄÄÇÄÈÇÂÄÄ
õçì íéîe øö íçì BúBàעד שעורים אותו  מאכילים כך  ואחר  – ÆÆÇÇÄÇÇ

ברישא. שבארנו כמו מתבקעת, xnba`,שכריסו  x`ean jk ברישא שבין 
סוף  שנוי  שברישא אלא עונש, באותו אותו מענישים בסיפא ובין

בחייבי לכיפה בהכנסה דנים אין  ברם, התחלתו. שנויה ובסיפא העונש ,
עבירות  שיש  פי על שאף בלבד , נפש בהורג אלא דין  בית מיתות

של ישובו  השחתת בהם אין מקום מכל  דמים, משפיכות חמורות
דמים... כשפיכות ט ט ט ט ).).).).עולם דדדד,,,, רוצח רוצח רוצח רוצח  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((עייןעייןעייןעיין

היא מסיני למשה הלכה לכיפה ההכנסה רמז(i"yx);עונש לו מצאו  ובגמרא
כב): לד, (תהלים drx"בכתוב ryx zzenz".רעתו תמיתתו  רשע שהוחזק מי

i y i l y m e i
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לא  שמיתתו בעדים", שלא נפש "ההורג בענין  הקודמת במשנה ששנינו  לאחר 
בעבירות  ללמד  משנתנו מוסיפה לכיפה, בהכנסה אותו ודנים דין, לבית נמסרה
ידי על שלא עליהן  ונהרגים מיתה, עליהן לחייב יכולים דין  בית שאין  אחרות,

דין. בית

äåñwä úà áðBbä: מבואר בגמרא –"zxy ilk ?deqw i`n"מכלי) ÇÅÆÇÇÀÈ
כתוב וכן המקדש), ז ז ז ז ):):):):בית דדדד,,,, סוכה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ובמסכת הנסך". "קשות

ב ב ב ב )))) ברייתא:((((מח מח מח מח ,,,, minמובאת ly cg` ,my eid ze`eeyw ipy"לניסוך)
בחג oii"הסוכות),המים ly cg`eשאפשר דעה, ויש  יין ). (לניסוך 

הודו  לא שהצדוקים לפי  מים, של הקשוה את שגנב בצדוקי שמדובר
המקדש , מכלי  אחר כלי  בגונב הדין והוא המים; ìl÷îäåÀÇÀÇÅבניסוך 

íñBwaזרה עבודה בשם ה' את המקלל  úéîøà((((גמראגמראגמראגמרא),),),),– ìòBaäå ÇÅÀÇÅÂÈÄ
היינו  בפרהסיא, בועלה הוא אם זרה, עבודה עובדי בת נכריה, –

מישראל, עשרה Ba((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),לעיני ïéòâBt ïéàp÷ כשרים אדם בני  – ÇÈÄÀÄ
אבל המעשה, את שרואים בשעה אותו הורגים ה' קנאת המקנאים

היא  מסיני למשה והלכה דין . לבית מסורה מיתתו  אין מכן לאחר

`)בגמרא((((רשרשרשרש""""יייי).).).). ,at oixcdpq) לפגוע רשאים הקנאים שאין  אמרו ,
ברם, בלבד; מעשה בשעת אלא jlnilבו `ad"לשאול הבא (קנאי

מעשה), בשעת ואפילו  בו , לפגוע אם דין el"בבית mixen oi` שלא)
– נמלך ואינו מעצמו  למקנא אלא ההלכה LnML).רש רש רש רש """"יייינאמרה ïäkÙÅÆÄÅ

äàîèa פסולה עבודתו והרי טמא, שהיה בשעה במקדש שעבד – ÀËÀÈ
שמיים, בידי מיתה וחייב ïéàéáîומחוללת, íéðäkä åéçà ïéàÅÆÈÇÙÂÄÀÄÄ

ïéc úéáì BúBà עליו שחייבים לאו  שכל כדינו , מלקות לחייבו – ÀÅÄ
עליו , לוקים שמים בידי  äpäëמיתה éçøt àlà הכהנים צעירי – ÆÈÄÀÅÀËÈ

–äøæòì õeç BúBà ïéàéöBî,המקדש את לטמא שלא – ÄÄÇÂÈÈ
ïéøéæâa BçBî úà ïéòéöôîe,עצים בגזרי  מוחו את ופוצעים – ÇÀÄÄÆÄÀÄÄ

בידם. מוחים אהרן,øæואין מזרע שאינו מי  –Lc÷na LnML ÈÆÄÅÇÄÀÈ
המזבח, גבי  על  עבודה שעבד  –:øîBà àáé÷ò éaøדינו÷ðça ÇÄÂÄÈÅÇÆÆ

שנאמר  ז ז ז ז ):):):):– יחיחיחיח,,,, בגזירה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר עקיבא רבי ולומד  יומת", הקרב "והזר
מהכתוב יומת" "יומת, של וווו):):):):שווה יגיגיגיג,,,, או ((((דברים דברים דברים דברים  ההוא "והנביא

ההוא החלום בחנק.znei"חולם כאן אף בחנק, שם מה –íéîëçåÇÂÈÄ
íéîL éãéa :íéøîBàמהכתוב הם שלמדים כח כח כח כח ):):):):– יז יז יז יז ,,,, ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ÀÄÄÅÈÇÄ

ה' משכן אל  הקרב הקרב שמים,zeni""כל  בידי  מיתה שם מה –

על שנשרפו  קורח עדת של איש וחמישים במאתיים שם מדובר שכן
שמים. בידי מיתה כאן אף ה', מאת שיצאה אש minkgk.ידי  dklde

עונש עליו יש  כרת שמחוייב הכרת, מן  קלה שמים בידי  מיתה –
שמים, בידי מיתה והמחוייב כראוי, תשובה עשה לא אם מיתה לאחר

לו נתכפר שמת ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).כיון  כותב((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; dk,ורש"י zay `xnba)
:(`– כרת ואילו  ערירי, הולך  ואינו נקצרים ימיו  – שמים בידי  מיתה

בגמרא ערירי. והולך נכרתים א א א א ))))ימיו  פגפגפגפג,,,, ברייתא ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין מובאת
שמים. בידי  מיתה עליהן שחייבים העבירות כל  המונה

א ה נ ש מ ר ו א ב

פרקנו במשנה. מאשר  הפוך הוא בגמרא סדרם – במסכתנו האחרונים הפרקים שני 
רש "י מדברי י'. פרק הוא הנחנקין" הן  ו"אלו  האחרון , הפרק י"א, פרק הוא בגמרא
הרמב"ם  אבל  המאירי. גורס וכן הנכון , הוא הגמרא סדר כי נראה, פרקנו בתחילת
בתחילת  במפורש כותב רש "י  ואף בירושלמי . הסדר  הוא וכן  המשנה, סדר את גורס
ב"תוספות  מבואר וכן "סנהדרין". של הסיום הוא הנחנקין " הן  ש"אלו  מכות, מסכת
עיר  דיני  מבאר  "חלק") (פרק זה שבפרק לפי  הנכון, הוא המשנה שסדר טוב" יום

רוצח הנהרגים: הן "ואלו  א): (משנה הקודם בפרק שנזכרה xirהנדחת, iyp`e
,"zgcipd,רוצח ענין אגב שהובאו  הדינים ושאר רוצח דיני לבאר  שהשלים ולאחר

ללמד, שרוצה משום אלא הנדחת; עיר  דיני ד') במשנה (החל לבאר פרקנו  בא

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn ixiyr wxt oixcdpq zkqn
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·GLíäì ïéà úBèBéãä äòaøàå íéëìî äLàaä íìBòì ÷ìç.GLíéëìî äL:íòáøé,äMðîe áàçà.éaø §¨§¨¦§©§¨¨¤§¥¨¤¥¤¨¨©¨§¨§¨¦¨¨§¨©§¨§©¤©¦

i`̀̀̀.`ad mlerl wlg mdl yi l`xyi lkíìåòä àåä ïàë øåîàä àáä íìåòå .àáä íìåòì ÷ìç íäì ùé ,ïúòùø éðôî ã"áá äúéî åáééçúðù åìà åìéôà
íéãéúòù íéúî ,à÷øô éàäá àøîâá éúééîãë ,íéáëåëëå äðáìëå äîçë ,íééçöð íééç íùôðáå íôåâá ãåîòìå úåéçì íéãéúòù ,íéúîä úééçú øçà àáä
.äðéëù åéæî ïéðäðå ïäéùàøá ïäéúåøèòå ïéáùåé íé÷éãö àìà ,äéåâå óåâ åá ùéù ô"òàå äéúù àìå äìéëà àì åá ïéà àáä íìåòäå .ïøôòì ïéøæåç ïéà úåéçì

:÷ìç íäì ùé éðú÷ éëä íåùî ,åðè÷ éðôì ïè÷äå åìãâ éôì ìåãâä àìà ,åá ïéåù ìàøùé ìë ïéàù éðôîå.dxezd on miznd ziigz oi` xne`dàøîâá
ì êëéôì íéúîä úééçúá øôë àåä ,àðú ,äîì êë ìëå ,øîà÷íìåòä åðéà åæ äðùîá øåîàä àáä íìåòù çéëåî éðà ïàëîå .íéúîä úééçúá ÷ìç åì äéäé à

:úéùéøôãë íéúîä úééçú ìù íìåòä àìà ,äæä ïîæá åá úåçðåî úåîùðäù.qexewit`:äîöò äøåúä äæáîä ïëù ìëå .íéîëç éãéîìú äæáîùmixtqa
.mipevigdíäá ïéàù ÷ùç éøáãå íéáâò ìù íéøéùáå íéøëð éëìî ìù íéîéä éøáã øôñá àøå÷ä äæ ììëáå .åéøéáçå éðåéä å"èñéøà éøôñ ïåâë ,íéðéî éøôñ

:ãáìá ïîæ ãåáéà àìà úìòåú àìå äîëç.dknd lr ygelde:ä÷é÷øä ìò íéîù íù ïéøéëæî ïéàù éôì ,àáä íìåòì ÷ìç åì ïéàã àåä ãáìá ÷÷åøáå
.myd z` dbedde:áúëð àåäù åîë úåéúåà òáøà ìù

aaaa.zeheicd drax`e mikln dyly.åéä íéîëçå íéìåãâù ô"òà:a"derl wlg mdl oi`íìåòä úåîåàî íòìáã â"òàå .äîéìù íúðåîà äúéä àìù
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ישראל "כל תחילה מקדים הריהו  הבא, לעולם חלק להם אין  הנדחת עיר  שאנשי
וכו' הבא" לעולם חלק להם aeh").יש mei zetqez" oiir)

ìàøNé ìk שלא זמן כל  דין , בבית מיתה שנתחייבו אלו אפילו – ÈÄÀÈÅ
האמונה, בעיקרי àaäפגעו íìBòì ÷ìç íäì Lé בברטנורא – ÅÈÆÅÆÈÈÇÈ

המתים, תחיית אחר  הבא העולם הוא כאן  האמור הבא "עולם מבואר:
וכלבנה  כחמה נצחיים חיים ובנפשם בגופם ולעמוד לחיות שעתידים

פי על ואף שתיה, ולא אכילה לא בו  אין  הבא והעולם וככוכבים...;
ונהנים  בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים אלא וגויה, גוף בו שיש 

גדלו  לפי  הגדול אלא בו, שווים ישראל כל  שאין  ומפני השכינה. מזיו
להם "יש  המשנה: שונה לכן קטנו, לפי דעת wlg".והקטן אבל

המוות, אחר  הבא הנשמות עולם הוא הבא שעולם היא, הרמב"ם

המשיח, לימות אלא הגופות תחיית תהא ולא וגויה; גוף בו  שאין
וישתמשו  מלכויות, שעבוד אלא הזה והעולם המשיח ימות בין שאין

את  לעבוד שיזכה הגשמי , הגוף קיום לצורך החושים הרגש  בכל  אז
באותו  לאחרה' הבא, בעולם כן  שאין מה לב. ובטוב בשמחה זמן 

בכלים  צורך  שם ואין  בלבד , נפשות אלא בו אין המשיח, ימות שיכלו
הנאה  אלא הבא בעולם שאין  לפי בהם, הנאה עוד לו שאין  הגשמיים,

נצחית `zרוחנית zekix`a x`any ,m"anxdl zeipynd yexit oiir)
.(dpen`d ixwir xyr dyely oke ,`ad mler oipr משנתנו באה מקום מכל 

הבא לעולם חלק להם יש שחטאו אלה שאף mix`an:ללמד, yie)כל
– הבא לעולם ראוי שהוא בנשמתם, חלק להם יש "zx`tzישראל oiir

,("l`xyi"íé÷écö ílk Cnòå" :øîàpL,בכלל חוטאים ואף – ÆÆÁÇÀÇÅËÈÇÄÄ
"õøà eLøéé íìBòì",הבא עולם והוא החיים, ארץ כלומר  – ÀÈÄÀÈÆ

od l`xyi zenypy"øàtúäì éãé äNòî éòhî øöð" וכן – ÅÆÇÈÇÇÂÅÈÇÀÄÀÈÅ
`x`tz"כתוב: ja xy` l`xyi".(.(.(.(גגגג מטמטמטמט,,,, מבארים:((((ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו "xvpויש 
"irhnהכתוב שם על  ה', של מטעיו נצר היא החיים ארץ ((((בראשית בראשית בראשית בראשית –

ח ח ח ח ):):):): ocra".ב ב ב ב ,,,, ob midlÎ` 'd rhie"íìBòì ÷ìç íäì ïéàL elàåÀÅÆÅÈÆÅÆÈÈ
àaä הנצחי הרוחני  בשכר  חלק להם שאין כלומר ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),– ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת ÇÈ

ברשעם דורות לדורי הם נידונים שכופרים ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),אלא משום וזה
האמונה; äøBzäבעיקרי  ïî íéúnä úiçz ïéà :øîBàä שהוא – ÈÅÅÀÄÇÇÅÄÄÇÈ

התורה, מן המתים תחיית שאין  שאומר או  המתים, בתחיית כופר 
תורה  מפסוקי המתים תחיית שדרשו חכמים במדרשי שכופר  דהיינו

"הוא ((((רשרשרשרש""""יייי).).).). ברייתא: מובאת לפיכךבגמרא המתים, בתחיית כפר
מידה  הקב"ה של מידותיו שכל  המתים, בתחיית חלק לו  יהיה לא

מידה" `).כנגד  ,v oixcdpq)íéîMä ïî äøBz ïéàå: האומר וכן  – ÀÅÈÄÇÈÇÄ
עצמו , מפי אותה כתב רבנו  משה אלא השמים, מן תורה ניתנה לא

הבא. לעולם חלק לו  המבזה ñBøB÷étàåאין  זה מבואר : בגמרא – ÀÇÄ
במציאות  הכופר זה ובכלל התורה; את המבזה שכן וכל  חכם, תלמיד 
והמבזה  פה, שבעל בתורה הכופר וכן בנבואה, והמכחיש  ואחדותו , ה'

רמה, ביד עבירות העושה כל וכן  הקדשים, את והמחלל  המועדות, את
המשיח; בביאת הכופר וכן  כפירה, דרך ועל ובפרהסיא להכעיס כלומר

"אפיקורוס" בכלל וכולם התורה, להרוס גורמים אלו  .((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))שכל
"הפקר ", מלשון  ארמית מלה היא ש"אפיקורוס" מפרש, הרמב"ם

היווני הפילוסוף שם על שזה מבארים ויש  התורה. את ומבזה שמפקיר 
,xewit` תענוגות אחר ללכת הבריות את ולימד כפירה רעיונות שהפיץ

התורה. את שמבזה מי לכל זה בשם חכמים וקראו àáé÷òהגוף, éaøÇÄÂÄÈ
íéðBöéçä íéøôña àøBwä óà :øîBà שפירשו מינים, בספרי – ÅÇÇÅÄÀÈÄÇÄÄ

חכמים  מדרש על  סמכו  ולא דעתם פי על וכתובים נביאים התורה
ézîN-øLà;((((רירירירי""""ף ף ף ף )))) äìçnä-ìk" :øîBàå äknä ìò LçBläåÀÇÅÇÇÇÈÀÅÈÇÇÂÈÂÆÇÀÄ

"Eàôø 'ä éðà ék ,Eéìò íéNà-àG íéøöîá שמרפא כלומר – ÀÄÀÇÄÈÄÈÆÄÂÄÙÀÆ
ברוקק, כאן שמדובר  מבואר , בגמרא כשפים. ומיני  בלחישות חליים

מזכירים  שאין לפי הוא, והטעם הלחש; קודם לרקוק מלחשים דרך שכן
הרקיקה על שמים א א א א ).).).).שם קאקאקאקא,,,, óà((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין :øîBà ìeàL àaàÇÈÈÅÇ

åéúBiúBàa íMä úà äâBää ככתב המיוחד השם את המבטא ו ,– ÇÆÆÇÅÀÄÈ
בדברי העוסקים הארץ ועמי  המון  במעמד  כך  שעושה בגמרא, ומבואר 
אבל תשובה; עשו לא אם הבא, לעולם חלק להם אין אלה כל  חול.

הבא לעולם חלק להם יש  תשובה עשו בשאר((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).אם ברם,
אף  היצר , מצד  אלא התורה בזיון מתוך עוברים שאינם עבירה, עוברי 

הבא. לעולם חלק להם יש רשעתם, כפי  עליהם שנענשים פי על 

i r i a x m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו מוסיפה הבא, לעולם חלק להם שאין אלו  הקודמת המשנה שפירטה לאחר 
חלק  להם אין שלמה, אמונתם היתה ולא שהואיל וחכמים, חשובים אנשים למנות

הבא. לעולם

GLúBèBéãä äòaøàå íéëìî äL,מלכים לא פשוטים, אנשים – ÀÈÀÈÄÀÇÀÈÈÆÀ
àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà.האמונה ביסודות שקלקלו לפי  – ÅÈÆÅÆÈÈÇÈ

GLíéëìî äL:הם –íòáøéשכתוב לדלדלדלד):):):):– יג יג יג יג ,,,, אאאא "ויהי((((מלכים מלכים מלכים מלכים  ÀÈÀÈÄÈÈÀÈ
האדמה"; פני  מעל  ולהשמיד  ולהכחיד ירבעם בית לחטאת הזה בדבר

"cigkdl",הזה בעולם –"cinydle"הבא לעולם áàçàÇÀÈ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),–
בו שכתוב כא כא כא כא ):):):):– כא כא כא כא ,,,, א א א א  ועצור((((מלכים מלכים מלכים מלכים  בקיר משתין  לאחאב "והכרתי

בישראל"; הזה,"xevr"ועזוב בעולם –± "aefre" ובגמרא הבא. בעולם

izdw - zex`ean zeipyn



bרכד dpyn ixiyr wxt oixcdpq zkqn

äãeäéøîBà:àaä íìBòì ÷ìç Bì Lé äMðî,øîàpL(âé ,âì á íéîéä éøáã):òîLiå Bì øúòiå åéìà ìltúiå" §¨¥§©¤¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©©¦§©¥¥¨©¥¨¤©¦§©
Búpçz,"Búeëìîì íéìLeøé eäáéLéå.Bì eøîà:BáéLä Búeëìîì,BáéLä àaä íìBòä éiçì àGå.úBèBéãä äòaøà: §¦¨©§¦¥§¨©¦§©§¨§§©§¡¦§§©¥¨¨©¨¡¦©§¨¨¤§
íòìa,âàBãå,ìôúéçàå,éæçâå. ¦§¨§¥©£¦Ÿ¤§¥£¦
‚àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà ìeanä øBc,ïéca ïéãîBò ïéàå,øîàpL(â ,å úéùàøá):"íìòì íãàá éçeø ïBãé-àG" ©©¥¨¤¥¤¨¨©¨§¥§¦©¦¤¤¡©¨¦¨¨¨§Ÿ¨
–çeø àGå ïéc àG.àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà äâltä øBc,øîàpL(ç ,àé íù):éðt-ìò íMî íúà 'ä õôiå" ¦§©©©¨¨¥¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©©¨¤Ÿ¨¦¨©§¥

"õøàä-ìë;"íúà 'ä õôiå"–äfä íìBòa,"'ä íöéôä íMîe"(è ,íù íù)–àaä íìBòì.ïéà íBãñ éLðà ¨¨¨¤©¨¤Ÿ¨¨¨©¤¦¨¡¦¨¨¨©¨©§¥§¥
àaä íìBòì ÷ìç íäì,øîàpL(âé ,âé íù):íéàhçå íéòø íãñ éLðàå","ãàî 'äì;"íéòø"–äfä íìBòa, ¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©§©§¥§Ÿ¨¦§©¨¦©§Ÿ¨¦¨¨©¤

"íéàhçå"–àaä íìBòì.ïéca ïéãîBò ìáà.äéîçð éaøøîBà:ïéca ïéãîBò ïéà elàå elà,øîàpL,à íéìäú) §©¨¦¨¨©¨£¨§¦©¦©¦§¤§¨¥¥¨¥¥§¦©¦¤¤¡©
(ä:ètLna íéòLø eî÷é-àG ïk ìò","íé÷écö úãòa íéàhçå;"ètLna íéòLø eî÷é-àG ïk-ìò"–øBc äæ ©¥¨ª§¨¦©¦§¨§©¨¦©£©©¦¦©¥¨ª§¨¦©¦§¨¤

ìeanä;"íé÷écö úãòa íéàhçå"–íBãñ éLðà elà.Bì eøîà:íé÷écö úãòa íéãîBò íðéà,ïéãîBò ìáà ©©§©¨¦©£©©¦¦¥©§¥§¨§¥¨§¦©£©©¦¦£¨§¦
íéòLø úãòa.àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà íéìbøî,øîàpL(æì ,ãé øáãîá):õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå" ©£©§¨¦§©§¦¥¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©©¨ª¨£¨¦¦¥¦©¨¨¤

äòø,"'ä éðôì äôbna;"eúîiå"–äfä íìBòa,"äôbna"–àaä íìBòa.íìBòì ÷ìç íäì ïéà øaãnä øBc ¨¨©©¥¨¦§¥©¨ª¨¨©¤©©¥¨¨¨©¨©¦§¨¥¨¤¥¤¨¨
ïéca ïéãîBò ïéàå àaä,øîàpL(äì ,ãé øáãîá):"eúîé íLå enzé äfä øaãna";éøácàáé÷ò éaø.øæòéìà éaø ©¨§¥§¦©¦¤¤¡©©¦§¨©¤¦©§¨¨ª¦§¥©¦£¦¨©¦¡¦¤¤

øîBà:øîBà àeä íäéìò(ä ,ð íéìäú):"çáæ-éìò éúéøá éúøk éãéñç éì-eôñà".úBìòì äãéúò dðéà çø÷ úãò, ¥£¥¤¥¦§¦£¦¨Ÿ§¥§¦¦£¥¨©£©Ÿ©¥¨£¦¨©£

úåîåà éãéñçî åàì íòìáã ïðéòåîùà ,á"äåòì ÷ìç íäì ùé íìåòä úåîåà éãéñç ïì àîéé÷ã íåùî ,ïðú àáä íìåòì ÷ìç íäì ùé ìàøùé ìë ïðàå ,äåä
:àåä íìåòä

bbbb.gex `le oic `l mc`a igex oeci `l xn`py:÷ìç íäì ùéù íé÷éãöä íò úåéçì çåø íäì ïéàå ïéãá íéãîåò ïéàù.gaf ilr izixa izxekåúøëù

`xephxa yexit

תלה  מה ומפני  ירבעם, שעשה כחמורות אחאב שעשה "קלות אמרו :
בירבעם mraxi")?הכתוב z`hg lkn xq `l" :zenewn dnka xn`py)

לקלקלה" תחילה שהוא a),מפני ,aw oixcdpq)äMðîe בו שכתוב – ÀÇÆ
בבבב----גגגג):):):): כא כא כא כא ,,,, בבבב מלך((((מלכים מלכים מלכים מלכים  אחאב עשה כאשר ה'... בעיני  הרע "ויעש 

חלק  לו אין  מנשה אף הבא, לעולם חלק לו  אין  אחאב מה – ישראל"

הבא my).לעולם `xnb)÷ìç Bì Lé äMðî :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÇÆÆÅÆ
àaä íìBòì,תשובה שעשה לפי  –åéìà ìltúiå" :øîàpL ÈÈÇÈÆÆÁÇÇÄÀÇÅÅÈ

"Búeëìîì íéìLeøé eäáéLéå ,Búpçz òîLiå Bì øúòiå– ÇÅÈÆÇÄÀÇÀÄÈÇÀÄÅÀÈÇÄÀÇÀ
הבא. לעולם חלק לו ויש חטאיו, על לו  שנמחל  Bìמכאן eøîà– ÈÀ

יהודה: לרבי àaäחכמים íìBòä éiçì àGå ,BáéLä BúeëìîìÀÇÀÁÄÀÀÇÅÈÈÇÈ
BáéLäבלבד יראה מחמת אלא שלימה היתה לא שתשובתו  – ÁÄ

ישראלישראלישראלישראל")")")") úBèBéãä.("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת äòaøà:הם –íòìa בגמרא – ÇÀÈÈÆÀÄÀÈ
ישרים  מות נפשי "תמות ואמר : בעצמו , סימן נתן שבלעם מבואר,

כמוהו " אחריתי  יייי))))ותהי  כגכגכגכג,,,, mixyi"–((((במדברבמדברבמדברבמדבר zen iytp zenz" m`
– עצמו  מיתת ימות ±)רש רש רש רש """"יייי(אם "edenk izixg` idz" חלק , לי שיהא

ייהרג, אלא ימות שלא – לאו  ואם inrl"עמהם, jled ippd" לגיהנם –
.(` ,dw oixcdpq) לעולם חלק להם יש העולם אומות חסידי  שאף מכאן 

העולם; אומות מחסידי היה לא שבלעם אלא שסיפרâàBãåהבא, – ÀÅ
נוב כוהני  של למותם וגרם דוד על הרע לשון א א א א לשאול שמואלשמואלשמואלשמואל ((((עייןעייןעייןעיין

ט ט ט ט ----כבכבכבכב),),),), ז ז ז ז ))))וכתובכבכבכבכב,,,, בבבב;;;; נבנבנבנב,,,, לשאול((((תהלים תהלים תהלים תהלים  ויגד האדומי דואג "בבוא
אחימלך .. בית אל  דוד בא לו , jyxyeויאמר ...gvpl jvzi lÎ` mb

;"miig ux`nìôúéçàå וכתוב דוד, אביו  נגד רעה לאבשלום שיעץ – ÇÂÄÙÆ
כגכגכגכג):):):):עליו יז יז יז יז ,,,, בבבב וימות"((((שמואלשמואלשמואלשמואל טובטובטובטוב");");");");"ויחנק יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות éæçâåÀÅÂÄ((((עייןעייןעייןעיין

הנביא אלישע של נערו ככככ----כז כז כז כז ););););– ה ה ה ה ,,,, ב ב ב ב  מלכים מלכים מלכים מלכים  בגמרא,((((עייןעייןעייןעיין ומובא

הרבים את ומחטיא חוטא היה ואף חכמים, תלמידי ((((עיין עיין עיין עיין שביזה

ב ב ב ב )))) קז קז קז קז ,,,, .סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין

ג ה נ ש מ ר ו א ב

àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà ìeanä øBc,הנצחי הרוחני בשכר – ÇÇÅÈÆÅÆÈÈÇÈ
בפרקנו, א במשנה ïécaכמבואר  ïéãîBò ïéàå תחיית לאחר – ÀÅÀÄÇÄ

מעשיהם, על נידונים להיות éçeøהמתים, ïBãé-àG" :øîàpLÆÆÁÇÈÄ
"íìòì íãàá," רוחי ידון "לא ודורשים –çeø àGå ïéc àG– ÈÈÈÀÙÈÄÀÇ

להם  שיש הצדיקים עם לחיות רוח להם יהא ולא לדין , יעמדו לא
הבא לעולם íìBòì((((רשרשרשרש""""יייי).).).).חלק ÷ìç íäì ïéà äâltä øBcÇÇÈÈÅÈÆÅÆÈÈ

;"õøàä-ìë éðt-ìò íMî íúà 'ä õôiå" :øîàpL ,àaäÇÈÆÆÁÇÇÈÆÙÈÄÈÇÀÅÈÈÈÆ
íìBòì ,"'ä íöéôä íMîe" ,äfä íìBòa ,"íúà 'ä õôiå"ÇÈÆÙÈÈÈÇÆÄÈÁÄÈÈÈ

àaä,'בה למרוד  שרצו  היה, הפלגה דור  שחטא אמרו, בגמרא – ÇÈ
נבנה  "הבה אמרו : לכן  מבול , עליהם יביא שלא לנפשם שיראו אלא
כל שיזובו  עד בקרדומות הרקיע ונכה לרקיע ונעלה ומגדל ", עיר  לנו

עלינו  מבול להביא מים עוד  לו יהיו  ולא `);מימיו, ,hw oixcdpq)
בימיהם. הארץ שנפלגה לפי הפלגה, דור ïéàונקרא íBãñ éLðàÇÀÅÀÅ

íéòø íãñ éLðàå" :øîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç íäìÈÆÅÆÈÈÇÈÆÆÁÇÀÇÀÅÀÙÈÄ
"íéàhçå" ,äfä íìBòa "íéòø" ;"ãàî 'äì ,íéàhçåÀÇÈÄÇÀÙÈÄÈÈÇÆÀÇÈÄ

àaä íìBòì: דרשו בגמרא –"mirx",בגופם"mi`hge";בממונם ÈÈÇÈ
עונש . במובן וחטאים" "רעים דורשת משנתנו  ïéãîBòברם, ìáàÂÈÀÄ

ïéca.המתים תחיית אחר  –elàå elà :øîBà äéîçð éaø– ÇÄÇÄÀÆÀÈÅÅÈÅ
סדום, אנשי ובין  המבול  דור øîàpL:בין ,ïéca ïéãîBò ïéàÅÀÄÇÄÆÆÁÇ

;"íé÷écö úãòa íéàhçå ,ètLna íéòLø eî÷é-àG ïk ìò"ÇÅÈËÀÈÄÇÄÀÈÀÇÈÄÇÂÇÇÄÄ
ìeanä øBc äæ ,"ètLna íéòLø eî÷é-àG ïk-ìò" שכתוב – ÇÅÈËÀÈÄÇÄÀÈÆÇÇ

ה ה ה ה ):):):):בו  וווו,,,, האדם",((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית רעת רבה íé÷écö","כי  úãòa íéàhçå"ÀÇÈÄÇÂÇÇÄÄ
íBãñ éLðà elà."וחטאים רעים סדום "ואנשי בהם: שכתוב – ÅÇÀÅÀ

Bì eøîà:נחמיה לרבי  חכמים –íé÷écö úãòa íéãîBò íðéà ÈÀÅÈÀÄÇÂÇÇÄÄ
צדיקים, בעדת יעמדו  לא סדום אנשי –íéòLø úãòa ïéãîBò ìáàÂÈÀÄÇÂÇÀÈÄ

בדין  עומדים הפלגה דור  ואף מעשיהם. על נידונים להיות ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות –

טובטובטובטוב")")")") àaä.יום יום יום יום  íìBòì ÷ìç íäì ïéà íéìbøî שהוציאו מפני  – ÀÇÀÄÅÈÆÅÆÈÈÇÈ
רעה, הארץ õøàä-úaãדבת éàöBî íéLðàä eúîiå" :øîàpLÆÆÁÇÇÈËÈÂÈÄÄÅÄÇÈÈÆ

"äôbna" ,äfä íìBòa "eúîiå" ;"'ä éðôì äôbna ,äòøÈÈÇÇÅÈÄÀÅÇÈËÈÈÇÆÇÇÅÈ
àaä íìBòa:שכתוב –,"'d iptl dtbna"?'ה לפני  מיתה שייך ואיך ÈÈÇÈ

הבא  לעולם מחלקם שניגפו כלומר  הבא, לעולם היא שהכוונה אלא
תמימהתמימהתמימהתמימה").").")."). ïéàå("("("("תורה תורה תורה תורה  àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà øaãnä øBcÇÄÀÈÅÈÆÅÆÈÈÇÈÀÅ

;"eúîé íLå enzé äfä øaãna" :øîàpL ,ïéca ïéãîBòÀÄÇÄÆÆÁÇÇÄÀÈÇÆÄÇÀÈÈË
àáé÷ò éaø éøác שדורש –"ezeni mye" ימותו הבא בעולם שם – ÄÀÅÇÄÂÄÈ

בדין . יעמדו  שלא עולם, íäéìòמיתת :øîBà øæòéìà éaøעל – ÇÄÁÄÆÆÅÂÅÆ
המדבר , øîBàדור àeä:אומר הכתוב –éúøk éãéñç éì-eôñà" ÅÄÀÄÂÄÈÙÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ixiyr wxt oixcdpq zkqn

øîàpL(âì ,æè øáãîá):"õøàä íäéìò ñëzå"–äfä íìBòa,"ìäwä CBzî eãáàiå"–àaä íìBòì;éøácéaø ¤¤¡©©§©£¥¤¨¨¤¨¨©¤©Ÿ§¦©¨¨¨¨©¨¦§¥©¦
àáé÷ò.øæòéìà éaøøîBà:øîBà àeä íäéìò(å ,á à ìàåîù):"ìòiå ìBàL ãéøBî äiçîe úéîî 'ä".úøNò £¦¨©¦¡¦¤¤¥£¥¤¥¥¦§©¤¦§©¨©£¤¤

øBæçì ïéãéúò ïðéà íéèáMä,øîàpL(æë ,èë íéøáã):"äfä íBik úøçà õøà-ìà íëìLiå"–CìBä äfä íBiä äî ©§¨¦¥¨£¦¦©£¤¤¡©©©§¦¥¤¤¤©¤¤©©¤¨©©¤¥
øæBç Bðéàå,íéøæBç íðéàå íéëìBä íä óà;éøácàáé÷ò éaø.øæòéìà éaøøîBà:øéàîe ìéôàî íBiä äî,óà §¥¥©¥§¦§¥¨§¦¦§¥©¦£¦¨©¦¡¦¤¤¥¨©©£¦¥¦©

àL íéèáMä úøNòïäì ìô,ïäì øéàäì ãéúò Ck. £¤¤©§¨¦¤¨©¨¤¨¨¦§¨¦¨¤
„àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà úçcpä øéò éLðà,øîàpL(ãé ,âé íéøáã):Eaøwî ìòiìá-éða íéLðà eàöé"eçéciå ©§¥¦©¦©©¥¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©¨§£¨¦§¥§¦©©¦¦§¤©©¦

"íøéò éáLé-úà.èáMä BúBàîe øéòä dúBàî äéçécî eéäiL ãò íéâøäð ïðéàå,íeçéciL ãòå daø çciL ãòå ¤Ÿ§¥¦¨§¥¨¤¡¨¦©¤¦§©¦¤¨¥¨¨¦¥©¥¤§©¤ª©ª¨§©¤©¦
íéLðà.íépè÷e íéLð äeçécä,dèeòî çcäL Bà,äöeç äéçécî eéäL Bàdì–íéãéçék elà éøä.ïéëéøöe £¨¦¦¦¨¨¦§©¦¤ª©¦¨¤¨©¦¤¨¨¨£¥¥©§¦¦§¦¦

ãçàå ãçà ìëì äàøúäå íéãò éðL.íéaøîaî íéãéçéa øîç äæ,äìé÷ña íéãéçéäL,èìt íðBîî Cëéôì; §¥¥¦§©§¨¨§¨¤¨§¤¨¤Ÿ¤©§¦¦¦©§ª¦¤©§¦¦¦§¦¨§¦¨¨¨¨¥
éña íéaøîäåó,ãáà íðBîî Cëéôì. §©§ª¦§©¦§¦¨¨¨¨¥

‰øîBâå "úà äkú äkä"(æè ,âé íéøáã),úìnbäå úønçä,íB÷îì íB÷nî úøáBòä–dúBà ïéìévî elà éøä. ©¥©¤¤§¥©©¤¤§©©¤¤¨¤¤¦¨§¨£¥¥©¦¦¨

áéúëã ,íéîìùå íéçáæ éìò íå÷îä íò úéøá(ã"ë úåîù)áéúëå ,íéîìù íéçáæ åçáæéå(íù):úéøáä íã äðä øîàéå íòä ìò ÷åøæéå.xefgl micizr oi`
:ïúö÷î àìà åøæç ïìåë àì ,íäéìò êìî ïåîà ïá åäéùàéå ïøéæçä äéîøéù ïðéøîàã àäå .åìâù íå÷îî

cccc.lrila ipa miyp` e`vi:ïéçéãîë ïéçãðå ,íéúîä úééçúá íéìåò íðéàù íéðá.xird dze`n digicn eidiy cràìå ,íøéò éáùåé úà åçéãéå áéúëã
:úøçà øéò éáùåé.hayd eze`ne:åîöò èáùä áø÷î ,êáø÷î áéúëã.daex gceiy creåðééäã øéò ìù äáåùé òîùîã ,íøéò éáùåé áéúëã .øéò ìù

:äáåø.micigik el` ixd:èìô ïðåîîå äìé÷ñá åðåãéå ,äøæ äãåáò åãáòù.mikixve:úçãðä øéò éùðà.cg`e cg` lkl d`xzde micr ipyíéáøî åéäù
ïéøîåâå ìåãâä ïéã úéáì ïúåà ïéàéáî øéò ìù äáåø íä íà åàøéù ãò ïúåà íéùéøôî äàøúäå íéãòá äøæ äãåáò ãáòù àöîðù éî ìëå ,ïéðéã éúá íäì

ééñá íúåà íéâøåäå íù ïðéã:èìô ïðåîîå äìé÷ñá ïúåà ïéðã ,øéò ìù äáåø åàöîð àì íàå .ãáà ïðåîîå ó
dddd.zlnbde zxngd:íøéò éáùåé ììëá åäì éåä ,íåé íéùìù øéòá åäúùðù íéìîâ ìùå íéøîç ìù àøééù.oilivn el` ixdåçãåä øéòä éùðà áåø íà

`xephxa yexit

"çáæ-éìò éúéøá שכתוב ושלמים, זבח עלי  ה' עם ברית שכרתו – ÀÄÄÂÅÈÇ
ה ה ה ה ):):):): כדכדכדכד,,,, וכתוב((((שמות שמות שמות שמות  לה'", שלמים זבחים ח ח ח ח ):):):):"ויזבחו שם שם שם שם ,,,, "ויקח ((((שםשםשםשם

ה' כרת אשר הברית דם הנה ויאמר העם על ויזרוק הדם את משה
הבא. לעולם חלק להם שיש  ומכאן  äãéúòעמכם", dðéà çø÷ úãòÂÇÙÇÅÈÂÄÈ

úBìòì,אותם שבלע השאול  מן  –íäéìò ñëzå" :øîàpL ÇÂÆÆÁÇÇÀÇÂÅÆ
;àaä íìBòì "ìäwä CBzî eãáàiå" ,äfä íìBòa "õøàäÈÈÆÈÈÇÆÇÙÀÄÇÈÈÈÈÇÈ

àáé÷ò éaø éøác חלק קורח לעדת שאין זה מפסוק הלומד  – ÄÀÅÇÄÂÄÈ
הבא. øîBàלעולם àeä íäéìò :øîBà øæòéìà éaø עדת על  – ÇÄÁÄÆÆÅÂÅÆÅ

הכתוב: אומר ìòiå"קורח ìBàL ãéøBî äiçîe úéîî 'ä"– ÅÄÀÇÆÄÀÇÈÇ
חל קורח לעדת שיש  הבא.כלומר לעולם íéèáMäק úøNò– ÂÆÆÇÀÈÄ

אשור  מלך  סנחריב וווו),),),),שהגלם יז יז יז יז ,,,, בבבב øBæçì((((מלכים מלכים מלכים מלכים  ïéãéúò ïðéà– ÅÈÂÄÄÇÂ
שגלו , äfä",ממקום íBik úøçà õøà-ìà íëìLiå" :øîàpLÆÆÁÇÇÇÀÄÅÆÆÆÇÆÆÇÇÆ

øæBç Bðéàå CìBä äfä íBiä äîחוזר אינו שעבר שהיום – ÈÇÇÆÅÀÅÅ
àáé÷òלעולם, éaø éøác ;íéøæBç íðéàå íéëìBä íä óà– ÇÅÀÄÀÅÈÀÄÄÀÅÇÄÂÄÈ

למקום  גולים כולם שיהו משמע אחרת" ארץ אל  "וישליכם שהכתוב

אחד, במקום והושיבם סנחריב שהגלם השבטים, עשרת והיינו  אחד ,
ימות  לאחר  הבא לעולם חלק להם יהא ולא מהגלות, יחזרו  לא ואלה

בכל נתפזרו  אלא אחד  למקום גלו  לא השבטים שני אבל  המשיח,
שגלו  באותם אלא בניהם, ובבני בבניהם כאן  מדובר ולא הארצות;

ומזכים  זוכים הבאים והדורות בניהם אבל גמורים, רשעים שהיו  בלבד,
ìéôàî.((((רש רש רש רש """"יייי)))) íBiä äî :øîBà øæòéìà éaø,בערב –øéàîe ÇÄÁÄÆÆÅÈÇÇÂÄÅÄ

בבוקר , –ïäì ìôàL íéèáMä úøNò óà,לגולה כשהלכו  – ÇÂÆÆÇÀÈÄÆÈÇÈÆ
ïäì øéàäì ãéúò Ck לעולם חלק להם ויהיה לחזור  שעתידים – ÈÈÄÀÈÄÈÆ

הבא.
i y i n g m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שדינה  א), (משנה הקודם בפרק שנשנתה הנדחת, עיר  ענין  לבאר  חוזרת משנתנו
בסייף.

úçcpä øéò éLðà,בסייף שנהרגים –íìBòì ÷ìç íäì ïéà ÇÀÅÄÇÄÇÇÅÈÆÅÆÈÈ
eçéciå Eaøwî ìòiìá-éða íéLðà eàöé" :øîàpL ,àaäÇÈÆÆÁÇÈÀÂÈÄÀÅÀÄÇÇÄÄÀÆÇÇÄ

é-úà"íøéò éáLבני "יצאו ... ודרשו : –lrila שאין – מקרבך" ÆÙÀÅÄÈ
מתיבת כן שדורשים כלומר  הבא, לעולם חלק שאינם "lrila"להם –

כמדיחים והנידחים המתים, בתחיית """"תפארת תפארת תפארת תפארת עולים ועייןועייןועייןועיין ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

שכתוב:ישראלישראלישראלישראל");");");"); ממה דורשים jaxwn"ויש  ...e`vi"מכלל יצאו –

דנו ((((רמ רמ רמ רמ """"ה ה ה ה ))))ישראל  אם אבל כדרכם, כשמתו אמורים? דברים במה .
הבא לעולם חלק להם יש שנהרגו, קודם והתוודו  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),אותם

מתוודים, המומתים דרך "שכן  ב): ו , (לעיל סקילה בחייבי ששנינו  כמו 
הבא". לעולם חלק לו  יש  המתוודה íéâøäðשכל ïðéàå דנים אין – ÀÅÈÆÁÈÄ

סייף, למיתת הנדחת עיר אנשי  dúBàîאת äéçécî eéäiL ãòÇÆÄÀÇÄÆÈÅÈ
øéòä יושבי את "וידיחו שנאמר : –,"mxirמעיר מדיחים שבאו  ולא ÈÄ
èáMäאחרת, BúBàîe," מקרבך" שנאמר : –daø çciL ãòå– ÅÇÅÆÀÇÆËÇËÈ

"יושבי שנאמר: זרה, עבודה יעבדו  העיר אנשי שרוב כלומר העיר , של
רובה דהיינו  עיר, של  ישובה ומשמע íeçéciL((((רשרשרשרש""""יייי),),),),עירם", ãòåÀÇÆÇÄ

íéLðà יצאו" שנאמר : –."miyp`אבלíépè÷e íéLð äeçécä ÂÈÄÄÄÈÈÄÀÇÄ
העיר, את קטנים או  נשים הדיחו אם –dèeòî çcäL Bàשל – ÆËÇÄÈ

dìהעיר , äöeç äéçécî eéäL Bà היינו הזאת, לעיר מחוץ – ÆÈÇÄÆÈÈÈ
אחרת, עיר íéãéçékבני  elà éøä ודינם זרה, עבודה שעבדו  – ÂÅÅÇÀÄÄ

ãçàåבסקילה. ãçà ìëì äàøúäå íéãò éðL ïéëéøöe בין – ÀÄÄÀÅÅÄÀÇÀÈÈÀÈÆÈÀÆÈ
להם  מרבים שהיו  מבואר , בגמרא רובה; שהודח ובין מיעוטה שהודח

ובהתראה  בעדים זרה עבודה שעבד שנמצא מי  וכל דינים, בתי 
אותם  דנים מיעוטה, אלא הודח שלא נתברר ואם אותו , מפרישים

וגומרים  הגדול הדין  לבית אותם מעלים רובה, הודח ואם כיחידים;
שם. íéaøîaîדינם íéãéçéa øîç äæשל דינם חמור  בזה – ÆÙÆÇÀÄÄÄÇÀËÄ

מרובים, מאשר זרה עבודה העובדים דינם íéãéçéäLיחידים ÆÇÀÄÄ
äìé÷ña,חמורה מיתה שהיא –èìt íðBîî Cëéôì הקלו לכן  – ÄÀÄÈÀÄÈÈÈÈÅ

ליורשים; ועובר  ניצל  שממונם שלíéaøîäåבהם רובה אם אבל – ÀÇÀËÄ
דינם הנדחת, כעיר ודינה זרה, עבודה עבדו  כמו óéñaהעיר  – ÀÇÄ

לעיל , ãáàשהזכרנו íðBîî Cëéôì שממונם בהם, מחמירים לכן  – ÀÄÈÈÈÈÅ
בה". אשר כל ואת אותה "החרם שנאמר: נשמד,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

:zgcpd xira aezkúà äkú äkä","axg itl `idd xird iayei ÇÅÇÆÆ
למדים: חמרים,úønçäמכאן  של שיירה –úìnbäå שיירה או  – ÇÇÆÆÀÇÇÆÆ

גמלים, íB÷îìשל íB÷nî úøáBòä,הנדחת בעיר ושהתה –éøä ÈÆÆÄÈÀÈÂÅ

izdw - zex`ean zeipyn



רכה b dpyn ixiyr wxt oixcdpq zkqn

äãeäéøîBà:àaä íìBòì ÷ìç Bì Lé äMðî,øîàpL(âé ,âì á íéîéä éøáã):òîLiå Bì øúòiå åéìà ìltúiå" §¨¥§©¤¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©©¦§©¥¥¨©¥¨¤©¦§©
Búpçz,"Búeëìîì íéìLeøé eäáéLéå.Bì eøîà:BáéLä Búeëìîì,BáéLä àaä íìBòä éiçì àGå.úBèBéãä äòaøà: §¦¨©§¦¥§¨©¦§©§¨§§©§¡¦§§©¥¨¨©¨¡¦©§¨¨¤§
íòìa,âàBãå,ìôúéçàå,éæçâå. ¦§¨§¥©£¦Ÿ¤§¥£¦
‚àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà ìeanä øBc,ïéca ïéãîBò ïéàå,øîàpL(â ,å úéùàøá):"íìòì íãàá éçeø ïBãé-àG" ©©¥¨¤¥¤¨¨©¨§¥§¦©¦¤¤¡©¨¦¨¨¨§Ÿ¨
–çeø àGå ïéc àG.àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà äâltä øBc,øîàpL(ç ,àé íù):éðt-ìò íMî íúà 'ä õôiå" ¦§©©©¨¨¥¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©©¨¤Ÿ¨¦¨©§¥

"õøàä-ìë;"íúà 'ä õôiå"–äfä íìBòa,"'ä íöéôä íMîe"(è ,íù íù)–àaä íìBòì.ïéà íBãñ éLðà ¨¨¨¤©¨¤Ÿ¨¨¨©¤¦¨¡¦¨¨¨©¨©§¥§¥
àaä íìBòì ÷ìç íäì,øîàpL(âé ,âé íù):íéàhçå íéòø íãñ éLðàå","ãàî 'äì;"íéòø"–äfä íìBòa, ¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©§©§¥§Ÿ¨¦§©¨¦©§Ÿ¨¦¨¨©¤

"íéàhçå"–àaä íìBòì.ïéca ïéãîBò ìáà.äéîçð éaøøîBà:ïéca ïéãîBò ïéà elàå elà,øîàpL,à íéìäú) §©¨¦¨¨©¨£¨§¦©¦©¦§¤§¨¥¥¨¥¥§¦©¦¤¤¡©
(ä:ètLna íéòLø eî÷é-àG ïk ìò","íé÷écö úãòa íéàhçå;"ètLna íéòLø eî÷é-àG ïk-ìò"–øBc äæ ©¥¨ª§¨¦©¦§¨§©¨¦©£©©¦¦©¥¨ª§¨¦©¦§¨¤

ìeanä;"íé÷écö úãòa íéàhçå"–íBãñ éLðà elà.Bì eøîà:íé÷écö úãòa íéãîBò íðéà,ïéãîBò ìáà ©©§©¨¦©£©©¦¦¥©§¥§¨§¥¨§¦©£©©¦¦£¨§¦
íéòLø úãòa.àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà íéìbøî,øîàpL(æì ,ãé øáãîá):õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå" ©£©§¨¦§©§¦¥¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©©¨ª¨£¨¦¦¥¦©¨¨¤

äòø,"'ä éðôì äôbna;"eúîiå"–äfä íìBòa,"äôbna"–àaä íìBòa.íìBòì ÷ìç íäì ïéà øaãnä øBc ¨¨©©¥¨¦§¥©¨ª¨¨©¤©©¥¨¨¨©¨©¦§¨¥¨¤¥¤¨¨
ïéca ïéãîBò ïéàå àaä,øîàpL(äì ,ãé øáãîá):"eúîé íLå enzé äfä øaãna";éøácàáé÷ò éaø.øæòéìà éaø ©¨§¥§¦©¦¤¤¡©©¦§¨©¤¦©§¨¨ª¦§¥©¦£¦¨©¦¡¦¤¤

øîBà:øîBà àeä íäéìò(ä ,ð íéìäú):"çáæ-éìò éúéøá éúøk éãéñç éì-eôñà".úBìòì äãéúò dðéà çø÷ úãò, ¥£¥¤¥¦§¦£¦¨Ÿ§¥§¦¦£¥¨©£©Ÿ©¥¨£¦¨©£

úåîåà éãéñçî åàì íòìáã ïðéòåîùà ,á"äåòì ÷ìç íäì ùé íìåòä úåîåà éãéñç ïì àîéé÷ã íåùî ,ïðú àáä íìåòì ÷ìç íäì ùé ìàøùé ìë ïðàå ,äåä
:àåä íìåòä

bbbb.gex `le oic `l mc`a igex oeci `l xn`py:÷ìç íäì ùéù íé÷éãöä íò úåéçì çåø íäì ïéàå ïéãá íéãîåò ïéàù.gaf ilr izixa izxekåúøëù

`xephxa yexit

תלה  מה ומפני  ירבעם, שעשה כחמורות אחאב שעשה "קלות אמרו :
בירבעם mraxi")?הכתוב z`hg lkn xq `l" :zenewn dnka xn`py)

לקלקלה" תחילה שהוא a),מפני ,aw oixcdpq)äMðîe בו שכתוב – ÀÇÆ
בבבב----גגגג):):):): כא כא כא כא ,,,, בבבב מלך((((מלכים מלכים מלכים מלכים  אחאב עשה כאשר ה'... בעיני  הרע "ויעש 

חלק  לו אין  מנשה אף הבא, לעולם חלק לו  אין  אחאב מה – ישראל"

הבא my).לעולם `xnb)÷ìç Bì Lé äMðî :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÇÆÆÅÆ
àaä íìBòì,תשובה שעשה לפי  –åéìà ìltúiå" :øîàpL ÈÈÇÈÆÆÁÇÇÄÀÇÅÅÈ

"Búeëìîì íéìLeøé eäáéLéå ,Búpçz òîLiå Bì øúòiå– ÇÅÈÆÇÄÀÇÀÄÈÇÀÄÅÀÈÇÄÀÇÀ
הבא. לעולם חלק לו ויש חטאיו, על לו  שנמחל  Bìמכאן eøîà– ÈÀ

יהודה: לרבי àaäחכמים íìBòä éiçì àGå ,BáéLä BúeëìîìÀÇÀÁÄÀÀÇÅÈÈÇÈ
BáéLäבלבד יראה מחמת אלא שלימה היתה לא שתשובתו  – ÁÄ

ישראלישראלישראלישראל")")")") úBèBéãä.("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת äòaøà:הם –íòìa בגמרא – ÇÀÈÈÆÀÄÀÈ
ישרים  מות נפשי "תמות ואמר : בעצמו , סימן נתן שבלעם מבואר,

כמוהו " אחריתי  יייי))))ותהי  כגכגכגכג,,,, mixyi"–((((במדברבמדברבמדברבמדבר zen iytp zenz" m`
– עצמו  מיתת ימות ±)רש רש רש רש """"יייי(אם "edenk izixg` idz" חלק , לי שיהא

ייהרג, אלא ימות שלא – לאו  ואם inrl"עמהם, jled ippd" לגיהנם –
.(` ,dw oixcdpq) לעולם חלק להם יש העולם אומות חסידי  שאף מכאן 

העולם; אומות מחסידי היה לא שבלעם אלא שסיפרâàBãåהבא, – ÀÅ
נוב כוהני  של למותם וגרם דוד על הרע לשון א א א א לשאול שמואלשמואלשמואלשמואל ((((עייןעייןעייןעיין

ט ט ט ט ----כבכבכבכב),),),), ז ז ז ז ))))וכתובכבכבכבכב,,,, בבבב;;;; נבנבנבנב,,,, לשאול((((תהלים תהלים תהלים תהלים  ויגד האדומי דואג "בבוא
אחימלך .. בית אל  דוד בא לו , jyxyeויאמר ...gvpl jvzi lÎ` mb

;"miig ux`nìôúéçàå וכתוב דוד, אביו  נגד רעה לאבשלום שיעץ – ÇÂÄÙÆ
כגכגכגכג):):):):עליו יז יז יז יז ,,,, בבבב וימות"((((שמואלשמואלשמואלשמואל טובטובטובטוב");");");");"ויחנק יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות éæçâåÀÅÂÄ((((עייןעייןעייןעיין

הנביא אלישע של נערו ככככ----כז כז כז כז ););););– ה ה ה ה ,,,, ב ב ב ב  מלכים מלכים מלכים מלכים  בגמרא,((((עייןעייןעייןעיין ומובא

הרבים את ומחטיא חוטא היה ואף חכמים, תלמידי ((((עיין עיין עיין עיין שביזה

ב ב ב ב )))) קז קז קז קז ,,,, .סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין

ג ה נ ש מ ר ו א ב

àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà ìeanä øBc,הנצחי הרוחני בשכר – ÇÇÅÈÆÅÆÈÈÇÈ
בפרקנו, א במשנה ïécaכמבואר  ïéãîBò ïéàå תחיית לאחר – ÀÅÀÄÇÄ

מעשיהם, על נידונים להיות éçeøהמתים, ïBãé-àG" :øîàpLÆÆÁÇÈÄ
"íìòì íãàá," רוחי ידון "לא ודורשים –çeø àGå ïéc àG– ÈÈÈÀÙÈÄÀÇ

להם  שיש הצדיקים עם לחיות רוח להם יהא ולא לדין , יעמדו לא
הבא לעולם íìBòì((((רשרשרשרש""""יייי).).).).חלק ÷ìç íäì ïéà äâltä øBcÇÇÈÈÅÈÆÅÆÈÈ

;"õøàä-ìë éðt-ìò íMî íúà 'ä õôiå" :øîàpL ,àaäÇÈÆÆÁÇÇÈÆÙÈÄÈÇÀÅÈÈÈÆ
íìBòì ,"'ä íöéôä íMîe" ,äfä íìBòa ,"íúà 'ä õôiå"ÇÈÆÙÈÈÈÇÆÄÈÁÄÈÈÈ

àaä,'בה למרוד  שרצו  היה, הפלגה דור  שחטא אמרו, בגמרא – ÇÈ
נבנה  "הבה אמרו : לכן  מבול , עליהם יביא שלא לנפשם שיראו אלא
כל שיזובו  עד בקרדומות הרקיע ונכה לרקיע ונעלה ומגדל ", עיר  לנו

עלינו  מבול להביא מים עוד  לו יהיו  ולא `);מימיו, ,hw oixcdpq)
בימיהם. הארץ שנפלגה לפי הפלגה, דור ïéàונקרא íBãñ éLðàÇÀÅÀÅ

íéòø íãñ éLðàå" :øîàpL ,àaä íìBòì ÷ìç íäìÈÆÅÆÈÈÇÈÆÆÁÇÀÇÀÅÀÙÈÄ
"íéàhçå" ,äfä íìBòa "íéòø" ;"ãàî 'äì ,íéàhçåÀÇÈÄÇÀÙÈÄÈÈÇÆÀÇÈÄ

àaä íìBòì: דרשו בגמרא –"mirx",בגופם"mi`hge";בממונם ÈÈÇÈ
עונש . במובן וחטאים" "רעים דורשת משנתנו  ïéãîBòברם, ìáàÂÈÀÄ

ïéca.המתים תחיית אחר  –elàå elà :øîBà äéîçð éaø– ÇÄÇÄÀÆÀÈÅÅÈÅ
סדום, אנשי ובין  המבול  דור øîàpL:בין ,ïéca ïéãîBò ïéàÅÀÄÇÄÆÆÁÇ

;"íé÷écö úãòa íéàhçå ,ètLna íéòLø eî÷é-àG ïk ìò"ÇÅÈËÀÈÄÇÄÀÈÀÇÈÄÇÂÇÇÄÄ
ìeanä øBc äæ ,"ètLna íéòLø eî÷é-àG ïk-ìò" שכתוב – ÇÅÈËÀÈÄÇÄÀÈÆÇÇ

ה ה ה ה ):):):):בו  וווו,,,, האדם",((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית רעת רבה íé÷écö","כי  úãòa íéàhçå"ÀÇÈÄÇÂÇÇÄÄ
íBãñ éLðà elà."וחטאים רעים סדום "ואנשי בהם: שכתוב – ÅÇÀÅÀ

Bì eøîà:נחמיה לרבי  חכמים –íé÷écö úãòa íéãîBò íðéà ÈÀÅÈÀÄÇÂÇÇÄÄ
צדיקים, בעדת יעמדו  לא סדום אנשי –íéòLø úãòa ïéãîBò ìáàÂÈÀÄÇÂÇÀÈÄ

בדין  עומדים הפלגה דור  ואף מעשיהם. על נידונים להיות ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות –

טובטובטובטוב")")")") àaä.יום יום יום יום  íìBòì ÷ìç íäì ïéà íéìbøî שהוציאו מפני  – ÀÇÀÄÅÈÆÅÆÈÈÇÈ
רעה, הארץ õøàä-úaãדבת éàöBî íéLðàä eúîiå" :øîàpLÆÆÁÇÇÈËÈÂÈÄÄÅÄÇÈÈÆ

"äôbna" ,äfä íìBòa "eúîiå" ;"'ä éðôì äôbna ,äòøÈÈÇÇÅÈÄÀÅÇÈËÈÈÇÆÇÇÅÈ
àaä íìBòa:שכתוב –,"'d iptl dtbna"?'ה לפני  מיתה שייך ואיך ÈÈÇÈ

הבא  לעולם מחלקם שניגפו כלומר  הבא, לעולם היא שהכוונה אלא
תמימהתמימהתמימהתמימה").").")."). ïéàå("("("("תורה תורה תורה תורה  àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà øaãnä øBcÇÄÀÈÅÈÆÅÆÈÈÇÈÀÅ

;"eúîé íLå enzé äfä øaãna" :øîàpL ,ïéca ïéãîBòÀÄÇÄÆÆÁÇÇÄÀÈÇÆÄÇÀÈÈË
àáé÷ò éaø éøác שדורש –"ezeni mye" ימותו הבא בעולם שם – ÄÀÅÇÄÂÄÈ

בדין . יעמדו  שלא עולם, íäéìòמיתת :øîBà øæòéìà éaøעל – ÇÄÁÄÆÆÅÂÅÆ
המדבר , øîBàדור àeä:אומר הכתוב –éúøk éãéñç éì-eôñà" ÅÄÀÄÂÄÈÙÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ixiyr wxt oixcdpq zkqn

øîàpL(âì ,æè øáãîá):"õøàä íäéìò ñëzå"–äfä íìBòa,"ìäwä CBzî eãáàiå"–àaä íìBòì;éøácéaø ¤¤¡©©§©£¥¤¨¨¤¨¨©¤©Ÿ§¦©¨¨¨¨©¨¦§¥©¦
àáé÷ò.øæòéìà éaøøîBà:øîBà àeä íäéìò(å ,á à ìàåîù):"ìòiå ìBàL ãéøBî äiçîe úéîî 'ä".úøNò £¦¨©¦¡¦¤¤¥£¥¤¥¥¦§©¤¦§©¨©£¤¤

øBæçì ïéãéúò ïðéà íéèáMä,øîàpL(æë ,èë íéøáã):"äfä íBik úøçà õøà-ìà íëìLiå"–CìBä äfä íBiä äî ©§¨¦¥¨£¦¦©£¤¤¡©©©§¦¥¤¤¤©¤¤©©¤¨©©¤¥
øæBç Bðéàå,íéøæBç íðéàå íéëìBä íä óà;éøácàáé÷ò éaø.øæòéìà éaøøîBà:øéàîe ìéôàî íBiä äî,óà §¥¥©¥§¦§¥¨§¦¦§¥©¦£¦¨©¦¡¦¤¤¥¨©©£¦¥¦©

àL íéèáMä úøNòïäì ìô,ïäì øéàäì ãéúò Ck. £¤¤©§¨¦¤¨©¨¤¨¨¦§¨¦¨¤
„àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéà úçcpä øéò éLðà,øîàpL(ãé ,âé íéøáã):Eaøwî ìòiìá-éða íéLðà eàöé"eçéciå ©§¥¦©¦©©¥¨¤¥¤¨¨©¨¤¤¡©¨§£¨¦§¥§¦©©¦¦§¤©©¦

"íøéò éáLé-úà.èáMä BúBàîe øéòä dúBàî äéçécî eéäiL ãò íéâøäð ïðéàå,íeçéciL ãòå daø çciL ãòå ¤Ÿ§¥¦¨§¥¨¤¡¨¦©¤¦§©¦¤¨¥¨¨¦¥©¥¤§©¤ª©ª¨§©¤©¦
íéLðà.íépè÷e íéLð äeçécä,dèeòî çcäL Bà,äöeç äéçécî eéäL Bàdì–íéãéçék elà éøä.ïéëéøöe £¨¦¦¦¨¨¦§©¦¤ª©¦¨¤¨©¦¤¨¨¨£¥¥©§¦¦§¦¦

ãçàå ãçà ìëì äàøúäå íéãò éðL.íéaøîaî íéãéçéa øîç äæ,äìé÷ña íéãéçéäL,èìt íðBîî Cëéôì; §¥¥¦§©§¨¨§¨¤¨§¤¨¤Ÿ¤©§¦¦¦©§ª¦¤©§¦¦¦§¦¨§¦¨¨¨¨¥
éña íéaøîäåó,ãáà íðBîî Cëéôì. §©§ª¦§©¦§¦¨¨¨¨¥

‰øîBâå "úà äkú äkä"(æè ,âé íéøáã),úìnbäå úønçä,íB÷îì íB÷nî úøáBòä–dúBà ïéìévî elà éøä. ©¥©¤¤§¥©©¤¤§©©¤¤¨¤¤¦¨§¨£¥¥©¦¦¨

áéúëã ,íéîìùå íéçáæ éìò íå÷îä íò úéøá(ã"ë úåîù)áéúëå ,íéîìù íéçáæ åçáæéå(íù):úéøáä íã äðä øîàéå íòä ìò ÷åøæéå.xefgl micizr oi`
:ïúö÷î àìà åøæç ïìåë àì ,íäéìò êìî ïåîà ïá åäéùàéå ïøéæçä äéîøéù ïðéøîàã àäå .åìâù íå÷îî

cccc.lrila ipa miyp` e`vi:ïéçéãîë ïéçãðå ,íéúîä úééçúá íéìåò íðéàù íéðá.xird dze`n digicn eidiy cràìå ,íøéò éáùåé úà åçéãéå áéúëã
:úøçà øéò éáùåé.hayd eze`ne:åîöò èáùä áø÷î ,êáø÷î áéúëã.daex gceiy creåðééäã øéò ìù äáåùé òîùîã ,íøéò éáùåé áéúëã .øéò ìù

:äáåø.micigik el` ixd:èìô ïðåîîå äìé÷ñá åðåãéå ,äøæ äãåáò åãáòù.mikixve:úçãðä øéò éùðà.cg`e cg` lkl d`xzde micr ipyíéáøî åéäù
ïéøîåâå ìåãâä ïéã úéáì ïúåà ïéàéáî øéò ìù äáåø íä íà åàøéù ãò ïúåà íéùéøôî äàøúäå íéãòá äøæ äãåáò ãáòù àöîðù éî ìëå ,ïéðéã éúá íäì

ééñá íúåà íéâøåäå íù ïðéã:èìô ïðåîîå äìé÷ñá ïúåà ïéðã ,øéò ìù äáåø åàöîð àì íàå .ãáà ïðåîîå ó
dddd.zlnbde zxngd:íøéò éáùåé ììëá åäì éåä ,íåé íéùìù øéòá åäúùðù íéìîâ ìùå íéøîç ìù àøééù.oilivn el` ixdåçãåä øéòä éùðà áåø íà

`xephxa yexit

"çáæ-éìò éúéøá שכתוב ושלמים, זבח עלי  ה' עם ברית שכרתו – ÀÄÄÂÅÈÇ
ה ה ה ה ):):):): כדכדכדכד,,,, וכתוב((((שמות שמות שמות שמות  לה'", שלמים זבחים ח ח ח ח ):):):):"ויזבחו שם שם שם שם ,,,, "ויקח ((((שםשםשםשם

ה' כרת אשר הברית דם הנה ויאמר העם על ויזרוק הדם את משה
הבא. לעולם חלק להם שיש  ומכאן  äãéúòעמכם", dðéà çø÷ úãòÂÇÙÇÅÈÂÄÈ

úBìòì,אותם שבלע השאול  מן  –íäéìò ñëzå" :øîàpL ÇÂÆÆÁÇÇÀÇÂÅÆ
;àaä íìBòì "ìäwä CBzî eãáàiå" ,äfä íìBòa "õøàäÈÈÆÈÈÇÆÇÙÀÄÇÈÈÈÈÇÈ

àáé÷ò éaø éøác חלק קורח לעדת שאין זה מפסוק הלומד  – ÄÀÅÇÄÂÄÈ
הבא. øîBàלעולם àeä íäéìò :øîBà øæòéìà éaø עדת על  – ÇÄÁÄÆÆÅÂÅÆÅ

הכתוב: אומר ìòiå"קורח ìBàL ãéøBî äiçîe úéîî 'ä"– ÅÄÀÇÆÄÀÇÈÇ
חל קורח לעדת שיש  הבא.כלומר לעולם íéèáMäק úøNò– ÂÆÆÇÀÈÄ

אשור  מלך  סנחריב וווו),),),),שהגלם יז יז יז יז ,,,, בבבב øBæçì((((מלכים מלכים מלכים מלכים  ïéãéúò ïðéà– ÅÈÂÄÄÇÂ
שגלו , äfä",ממקום íBik úøçà õøà-ìà íëìLiå" :øîàpLÆÆÁÇÇÇÀÄÅÆÆÆÇÆÆÇÇÆ

øæBç Bðéàå CìBä äfä íBiä äîחוזר אינו שעבר שהיום – ÈÇÇÆÅÀÅÅ
àáé÷òלעולם, éaø éøác ;íéøæBç íðéàå íéëìBä íä óà– ÇÅÀÄÀÅÈÀÄÄÀÅÇÄÂÄÈ

למקום  גולים כולם שיהו משמע אחרת" ארץ אל  "וישליכם שהכתוב

אחד, במקום והושיבם סנחריב שהגלם השבטים, עשרת והיינו  אחד ,
ימות  לאחר  הבא לעולם חלק להם יהא ולא מהגלות, יחזרו  לא ואלה

בכל נתפזרו  אלא אחד  למקום גלו  לא השבטים שני אבל  המשיח,
שגלו  באותם אלא בניהם, ובבני בבניהם כאן  מדובר ולא הארצות;

ומזכים  זוכים הבאים והדורות בניהם אבל גמורים, רשעים שהיו  בלבד,
ìéôàî.((((רש רש רש רש """"יייי)))) íBiä äî :øîBà øæòéìà éaø,בערב –øéàîe ÇÄÁÄÆÆÅÈÇÇÂÄÅÄ

בבוקר , –ïäì ìôàL íéèáMä úøNò óà,לגולה כשהלכו  – ÇÂÆÆÇÀÈÄÆÈÇÈÆ
ïäì øéàäì ãéúò Ck לעולם חלק להם ויהיה לחזור  שעתידים – ÈÈÄÀÈÄÈÆ

הבא.
i y i n g m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שדינה  א), (משנה הקודם בפרק שנשנתה הנדחת, עיר  ענין  לבאר  חוזרת משנתנו
בסייף.

úçcpä øéò éLðà,בסייף שנהרגים –íìBòì ÷ìç íäì ïéà ÇÀÅÄÇÄÇÇÅÈÆÅÆÈÈ
eçéciå Eaøwî ìòiìá-éða íéLðà eàöé" :øîàpL ,àaäÇÈÆÆÁÇÈÀÂÈÄÀÅÀÄÇÇÄÄÀÆÇÇÄ

é-úà"íøéò éáLבני "יצאו ... ודרשו : –lrila שאין – מקרבך" ÆÙÀÅÄÈ
מתיבת כן שדורשים כלומר  הבא, לעולם חלק שאינם "lrila"להם –

כמדיחים והנידחים המתים, בתחיית """"תפארת תפארת תפארת תפארת עולים ועייןועייןועייןועיין ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

שכתוב:ישראלישראלישראלישראל");");");"); ממה דורשים jaxwn"ויש  ...e`vi"מכלל יצאו –

דנו ((((רמ רמ רמ רמ """"ה ה ה ה ))))ישראל  אם אבל כדרכם, כשמתו אמורים? דברים במה .
הבא לעולם חלק להם יש שנהרגו, קודם והתוודו  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),אותם

מתוודים, המומתים דרך "שכן  ב): ו , (לעיל סקילה בחייבי ששנינו  כמו 
הבא". לעולם חלק לו  יש  המתוודה íéâøäðשכל ïðéàå דנים אין – ÀÅÈÆÁÈÄ

סייף, למיתת הנדחת עיר אנשי  dúBàîאת äéçécî eéäiL ãòÇÆÄÀÇÄÆÈÅÈ
øéòä יושבי את "וידיחו שנאמר : –,"mxirמעיר מדיחים שבאו  ולא ÈÄ
èáMäאחרת, BúBàîe," מקרבך" שנאמר : –daø çciL ãòå– ÅÇÅÆÀÇÆËÇËÈ

"יושבי שנאמר: זרה, עבודה יעבדו  העיר אנשי שרוב כלומר העיר , של
רובה דהיינו  עיר, של  ישובה ומשמע íeçéciL((((רשרשרשרש""""יייי),),),),עירם", ãòåÀÇÆÇÄ

íéLðà יצאו" שנאמר : –."miyp`אבלíépè÷e íéLð äeçécä ÂÈÄÄÄÈÈÄÀÇÄ
העיר, את קטנים או  נשים הדיחו אם –dèeòî çcäL Bàשל – ÆËÇÄÈ

dìהעיר , äöeç äéçécî eéäL Bà היינו הזאת, לעיר מחוץ – ÆÈÇÄÆÈÈÈ
אחרת, עיר íéãéçékבני  elà éøä ודינם זרה, עבודה שעבדו  – ÂÅÅÇÀÄÄ

ãçàåבסקילה. ãçà ìëì äàøúäå íéãò éðL ïéëéøöe בין – ÀÄÄÀÅÅÄÀÇÀÈÈÀÈÆÈÀÆÈ
להם  מרבים שהיו  מבואר , בגמרא רובה; שהודח ובין מיעוטה שהודח

ובהתראה  בעדים זרה עבודה שעבד שנמצא מי  וכל דינים, בתי 
אותם  דנים מיעוטה, אלא הודח שלא נתברר ואם אותו , מפרישים

וגומרים  הגדול הדין  לבית אותם מעלים רובה, הודח ואם כיחידים;
שם. íéaøîaîדינם íéãéçéa øîç äæשל דינם חמור  בזה – ÆÙÆÇÀÄÄÄÇÀËÄ

מרובים, מאשר זרה עבודה העובדים דינם íéãéçéäLיחידים ÆÇÀÄÄ
äìé÷ña,חמורה מיתה שהיא –èìt íðBîî Cëéôì הקלו לכן  – ÄÀÄÈÀÄÈÈÈÈÅ

ליורשים; ועובר  ניצל  שממונם שלíéaøîäåבהם רובה אם אבל – ÀÇÀËÄ
דינם הנדחת, כעיר ודינה זרה, עבודה עבדו  כמו óéñaהעיר  – ÀÇÄ

לעיל , ãáàשהזכרנו íðBîî Cëéôì שממונם בהם, מחמירים לכן  – ÀÄÈÈÈÈÅ
בה". אשר כל ואת אותה "החרם שנאמר: נשמד,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

:zgcpd xira aezkúà äkú äkä","axg itl `idd xird iayei ÇÅÇÆÆ
למדים: חמרים,úønçäמכאן  של שיירה –úìnbäå שיירה או  – ÇÇÆÆÀÇÇÆÆ

גמלים, íB÷îìשל íB÷nî úøáBòä,הנדחת בעיר ושהתה –éøä ÈÆÆÄÈÀÈÂÅ

izdw - zex`ean zeipyn



eרכו dpyn ixiyr wxt oixcdpq zkqn

øîBâå "da-øLà-ìk-úàå dúà íøçä"(íù),eøîà ïàkî:dëBúaL íé÷écö éñëð–ïéãáBà,dì äöeçaL– ©£¥Ÿ¨§¤¨£¤¨§¥¦¨¨§¦§¥©¦¦¤§¨§¦¤§¨¨
ïéèìt;íéòLø ìLå,ïéadì äöeçaL ïéa dëBúaL–ïéãáBà elà éøä. §¥¦§¤§¨¦¥¤§¨¥¤§¨¨£¥¥§¦
ÂøîàpL(æé ,âé íéøáã):øîBâå "dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå".áBçø dì ïéà íà–éNBòáBçø dì ï; ¤¤¡©§¤¨§¨¨¦§Ÿ¤§Ÿ¨§¥¦¥¨§¦¨§

dì äöeç dáBçø äéä–dëBúì BúBà ïéñðBk.ìéìk dììL-ìk-úàå øéòä-úà Làá zôøNå",éäGà 'äì"E(íù) ¨¨§¨¨¨§¦§¨§¨©§¨¨¥¤¨¦§¤¨§¨¨¨¦©¡¤
–"dììL"–íéîL ììL àGå;eøîà ïàkî:eãté daL úBLc÷ää,eá÷øé úBîeøúe,Lãwä éáúëå éðL øNòî §¨¨§§©¨©¦¦¨¨§©¤§¥¤¨¦¨§¦§§©£¥¥¦§¦§¥©Ÿ¤

eæðbé.éäGà 'äì ìéìk""E–øîàïBòîL éaø:àeä Ceøa LBãwä øîà:úçcpä øéòa ïéc íéNBò ízà íà, ¦¨§¨¦©¡¤¨©©¦¦§¨©©¨¨¦©¤¦¦§¦©¦©©
éðôì ìéìk äìBò ïéìòî ízà elàk íëéìò éðà äìòî.àG íìBò ìz äúéäå""ãBò äðaú(íù),äNòz àG ©£¤£¦£¥¤§¦©¤©£¦¨¨¦§¨©§¨§¨¥¨¦¨¤¥¨¤

íéñcøôe úBpb elôà;éøácéìéìbä éñBé éaø.àáé÷ò éaøøîBà:"ãBò äðaú àG",úéðáð dðéà äúéäL Bîëì, £¦©©§¥¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥¦¨¤¦§¤¨§¨¥¨¦§¥

ïéîøåâã ïéãä àåäå .íéãéçéë ïéðåãð àìà ãáà ïðåîî ïéàù ,ïéìéöî åìà éøä ,áåø úåùòì èòåîä úà ïéîéìùî åçãåä àìù íéìîâå íéøîçå ,åçãåä àì èåòéîå
úáøåòî ïúòã ïéà úìîâå úøîç íúñã ,éôè äéì à÷éñô àäã ãåòå .øãäî à÷ àúåëæà àðúã àìà ,áåø íúåùòì íîò åçãåä íà ,úçãðä øéò úåùòì éîð

:ïäîò ïéçãð åéäéù øéòä éðá íò
eeeeid.dl dveg daegx dz:äëåúá áåçø äì úåùòì êéøöù ,øéòä êåúì äúåà íéñðåë ,äì äöåç äéä øéòä éðá õåáé÷ íå÷î íà.aegx:äìåãâ àéèìô

.ecti dkezay zeycwd:úåùã÷ää ìë øàùë äééãô íéëéøö àìà íéôøùð ïéà øîåìë.eawxi zenexzeïäë ïåîîã ,ïäë ãéá äîåøúá äì ïðéî÷åî àøîâá
,àéä ìàøùé ãéá äîåøú íàå .åá÷øé êëéôì ,éàä éìåë äá ïðéìæìæî àìã ,äììù øàùë íéôøùð úåîåøúä åéä àì åäéîå .úçãðä øéòã øåñéà äéìò ìçå àåä

:úøçà øéòáù ïäëì ïúðúå àåä äåáâ ììù.ipy xyrne:æðâé àìà óøùé àì ,éø÷à ùãå÷å ìéàåä ,ìàøùéì ìëàð àåä éøäù àåä ìàøùé ïåîîã â"òàlilk
.jidl` 'dl:êéäìà 'äì ìéìë øîàðù ïðéñøâ àìå .ïðéñøâ 'åëå ïåòîù éáø øîà.miqcxte zepb dyriz `l:òîùî éøîâì ,ãåòã.dzidy enk:íéúá áåùéá

.miqcxte zepb `id ziyrp la`:ò"øë äëìäå

`xephxa yexit

dúBà ïéìévî elà הגמלים או  החמרים שאם מבואר, בגמרא – ÅÇÄÄÈ
בעיר יש  ואם העיר , יושבי  בכלל הם הרי  יום, שלושים בעיר  שהו 
את  משלימים הודחו, שלא הגמלים או  והחמרים הודח, שלא מועט

תהא  שלא העיר, את מצילים אלו הרי  הודח, שלא רוב להוות המועט
הדין  והוא כיחידים. זרה עבודה עובדי  את ודנים הנדחת כעיר נידונה
רוב  יש הצטרפותם ידי ועל הודחו, הגמלים או  החמרים שאם להיפך ,

משלושים  פחות שהו  אם אבל הנדחת. עיר בדין  העיר  נידונה שהודח,
ולא  הודחו, אם העיר  אנשי עם נידונים ואינם כיחידים, הם הרי  יום,

הודחו לא אם העיר את `).מצילים ,aiw oixcdpq `ziixa)כתובmixac)
:(fh ,bida-øLà-ìk-úàå dúà íøçä""axg itl dznda z`e– ÇÂÅÙÈÀÆÈÂÆÈ

eøîà ïàkî:חכמים –dëBúaL íé÷écö éñëðשל נכסיהם – ÄÈÈÀÄÀÅÇÄÄÆÀÈ
העיר, בתוך  שנמצאים הודחו, שלא שנאמר :ïéãáBàאלה נשמדים, – ÀÄ

."da xy` lk z`e"dì äöeçaL מחוץ הנמצאים נכסיהם אבל – ÆÀÈÈ
צדיקים ïéèìtלעיר , נכסי ולא אותה" "החרם שנאמר: ניצולים – ÀÅÄ

לה. íéòLøשבחוצה ìLå,הרשעים של  נכסיהם –dëBúaL ïéa ÀÆÀÈÄÅÆÀÈ
ïéãáBà elà éøä ,dì äöeçaL ïéa:שנאמר –."dlly lk z`e" ÅÆÀÈÈÂÅÅÀÄ

תורה  אמרה מה מפני שמעון: רבי  "אמר  ברייתא: מובאת בגמרא
יאבדו? שבתוכה צדיקים id`:)נכסי daeyzd) שידורו להם גרם מי 

אבד ". ממונם לפיכך  ממונם, בתוכה?

i y y m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

התורה. פסוקי מדרש פי  על הנדחת, עיר בדיני  ממשיכה משנתנו

øîàpL ענין התחלת שכן "שנאמר", גורסים שאין  נוסחאות יש  – ÆÆÁÇ
הפיסקא כי מבארים, יש  שלפנינו הגירסא ולפי lkהוא. z`e :xn`py"

"dllyהקודמת המשנה לסיום נוסחאותנוסחאותנוסחאותנוסחאות").").").").שייכת מקום ("("("("שינוישינוישינוישינוי מכל 
כתוב: הנדחת עיר  CBz-ìàבפרשת õa÷z dììL-ìk-úàå"ÀÆÈÀÈÈÄÀÙÆ

"dáçøהמשמש רחב שטח והוא העיר , שבתוך הרחוב אל כלומר  – ÀÙÈ
העיר; בני לקיבוץ áBçøמקום dì ïéNBò ,áBçø dì ïéà íàÄÅÈÀÄÈÀ

שכן  –"daegx";במשמע עכשיו  שעושים רחוב dáBçøאף äéäÈÈÀÈ
dì äöeç,לעיר מחוץ היה העיר בני קיבוץ שמקום –BúBà ïéñðBk ÈÈÀÄ

dëBúì ה ונמצא לרחובה, מחוץ לעיר  חומה בונים בתוך– רחוב ÀÈ
aezk:העיר. dyxtd jynda-ìk-úàå øéòä-úà Làá zôøNå"ÀÈÇÀÈÈÅÆÈÄÀÆÈ

"EéäGà 'äì ,ìéìk dììL:ודורשים –"dììL"העיר של – ÀÈÈÈÄÇÁÆÀÈÈ
íéîLשורפים, ììL àGå.שורפים אין קדושה דברי  –ïàkî ÀÀÇÈÇÄÄÈ

eøîà:חכמים –eãté daL úBLc÷ää בה היו  אם כלומר – ÈÀÇÆÀÅÆÈÄÈ
שורפים  כך  ואחר  נפדים, הם הרי  הבית, לבדק המוקדשים דברים

אותם((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););אותם שורפים שאין אומרים, קדשי((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ).).).).ויש אבל 

תועבה" רשעים "זבח שכן  ימותו , כז כז כז כז ););););מזבח כא כא כא כא ,,,, מבואר,((((משלימשלימשלימשלי בגמרא
כקדשי הם הרי  הם, תמימים אם שבתוכה, בהמה ומעשר  שהבכור

וייהרגו. "בהמתה", בכלל  הם הרי מומים, בעלי  ואם úBîeøúeÀמזבח,
eá÷øéכלומר כהן", ביד  תרומה אלא שנו  "לא מבואר : בגמרא – ÄÀÀ

בה  מזלזלים אין מקום ומכל הוא; ממונו והרי לכהן , כבר  שנמסרה

אמרו: ולפיכך  קודש , והיא הואיל  אותה, eawxi.לשרוף zenexzאבל"
שבעיר לכהן "תינתן  לכהן, נמסרה לא שעדיין  ישראל", ביד תרומה

הנדחת  עיר של איסור  עליה חל  ולא היא שמים" "שלל שהרי אחרת",
.(a ,aiw oixcdpq)éðL øNòî,פדיונו כסף או –Lãwä éáúëå– ÇÂÅÅÄÀÄÀÅÇÙÆ

הנדחת, עיר קדושה,eæðbéשבתוך בהם שיש  משום נשרפים, ואינם – ÄÈÀ
יבואו  שמא לתקלה, חוששים בהנאתם, מותרים והכל  הואיל  ברם,

ולפ  הקודש , בכתבי להשתמש או המעשר את גניזה;לאכול צריכים יכך 
שכהנים  גניזה, צריכה אינה לכהן , אלא שאינה תרומה כן שאין מה

ממנה לאכול  יבואו ולא הם טובטובטובטוב").").").").זריזים יום יום יום יום  äì'("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות ìéìk"ÈÄÇ
íà :àeä Ceøa LBãwä øîà :ïBòîL éaø øîà Y "EéäGàÁÆÈÇÇÄÄÀÈÇÇÈÈÄ

úçcpä øéòa ïéc íéNBò ízà,התורה מצוות כפי –äìòî ÇÆÄÄÀÄÇÄÇÇÇÂÆ
íëéìò éðà,הזה המעשה את לכם אני  חושב –ïéìòî ízà elàk ÂÄÂÅÆÀÄÇÆÇÂÄ

éðôì ìéìk äìBò שהוא "עולה", קרבן  לפני מקריבים אתם כאילו  – ÈÈÄÀÈÇ
המזבח. גבי על כליל dzepal,עולה xeq` ,dtxypy oeikeבהמשך) שנאמר

ãBò"הפרשה): äðaú àG íìBò ìz äúéäå": כלומרäNòz àG ÀÈÀÈÅÈÄÈÆÅÈÆ
éìéìbä éñBé éaø éøác ;íéñcøôe úBpb elôà לא" שלדעתו  – ÂÄÇÇÀÅÄÄÀÅÇÄÅÇÀÄÄ

משמע. לגמרי תבנה לא עוד ", "àGתבנה :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅ
"ãBò äðaú:משמע –úéðáð dðéà äúéäL Bîëì דהיינו – ÄÈÆÄÀÆÈÀÈÅÈÄÀÅ

וחצרות, íéñcøôeבתים úBpb àéä úéNòð ìáàiaxk dklde ± ÂÈÇÂÅÄÇÇÀÅÄ
.`aiwrבהמשך) שנאמר  שהוא, בכל  הנדחת עיר  משלל  ליהנות ואסור

íøçä-ïî"הפרשה): äîeàî Eãéa ÷aãé-àGå" והכתוב – ÀÄÀÇÀÈÀÀÈÄÇÅÆ
`et",מסיים: oexgn 'd aeyi ornl":לומרïîæ ìkLíéòLøäL ÆÈÀÇÆÈÀÈÄ
íìBòa, ממנו ונהנים החרם מן  הגונבים "רשעים" מבואר: בגמרא – ÈÈ

íìBòa óà ïBøç,פורעניות ובאות –,íìBòä ïî íéòLø eãáà ÂÇÈÈÈÀÀÈÄÄÈÈ
íìBòä ïî óà ïBøç ÷lzñð שנידון לאחר בעכן, שכתוב כמו – ÄÀÇÇÂÇÄÈÈ

כוכוכוכו):):):):לסקילה ז ז ז ז ,,,, אפו".((((יהושע יהושע יהושע יהושע  מחרון ה' "וישב

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn xyr cg` wxt oixcdpq zkqn

ìáàíéñcøôe úBpb àéä úéNòð."íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àGå"(çé ,âé íéøáã),íéòLøäL ïîæ ìkL £¨©£¥¦©©§¥¦§¦§©§¨§§¨¦©¥¤¤¨§©¤¨§¨¦
íìBòa,íìBòa óà ïBøç;íìBòä ïî íéòLø eãáà,íìBòä ïî óà ïBøç ÷lzñð. ¨¨£©¨¨¨§§¨¦¦¨¨¦§©©£©¦¨¨

¯ ˘ Ú „ Á ‡ ˜ ¯ Ù
‡ïé÷ðçpä ïä elà:Bnàå åéáà äknä,ìàøNiî Lôð áðBâå,úéa ét ìò àøîî ï÷æåïéc,ø÷Mä àéáðe,àaðúnäå ¥¥©¤¡¨¦©©¤¨¦§¦§¥¤¤¦¦§¨¥§¨¥©§¥©¦¥¦§¦©¤¤§©¦§©¥

äãBáò íLaäøæ,Léà úLà ìò àaäå,dìòBáe ïäk úa éîîBæå.ïäa äNòiL ãò áiç Bðéà Bnàå åéáà äknä §¥£¨¨¨§©¨©¥¤¦§§¥©Ÿ¥£¨©©¤¨¦§¦¥©¨©¤©£¤¨¤
äøeaç;äknaî ìl÷îa øîç äæ:áiç äúéî øçàì ìl÷îäL,øeèt äúéî øçàì äknäå.ìàøNiî Lôð áðBbä ©¨¤Ÿ¤©§©¥¦©©¤¤©§©¥§©©¦¨©¨§©©¤§©©¦¨¨©¥¤¤¦¦§¨¥

–BúeLøì epñéðëiL ãò áiç Bðéà;äãeäé éaøøîBà:Ba LnzLéå BúeLøì epñéðëiL ãò,øîàpL(æ ,ãë íéøáã): ¥©¨©¤©§¦¤¦§©¦§¨¥©¤©§¦¤¦§§¦§©¤¤¤¡©
"Bøëîe Ba-ønòúäå".Bða úà áðBbä–ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøáiçî,íéîëçåïéøèBt. §¦§©¤§¨©¥¤§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨§©¥©£¨¦§¦

ïéøç ïa Béöçå ãáò BéöçL éî áðb–äãeäé éaøáiçî,íéîëçåïéøèBt. ¨©¦¤¤§¤¤§¤§¤Ÿ¦©¦§¨§©¥©£¨¦§¦
·ïéc úéa ét ìò àøîî ï÷æ,øîàpL(ç ,æé íéøáã):øîBâå "ètLnì øáã Enî àìté ék".GLeéä ïéðéã éza äL ¨¥©§¥©¦¥¦¤¤¡©¦¦¨¥¦§¨¨©¦§¨§¥§¨¨¥¦¦¨

`i`̀̀̀.oic zia it lr `xnn .oiwpgpd od el`:úéæâä úëùìáù ìåãâä ïéã úéá éøáã ìò áøñîù.odk za innefe,äôéøù äáééçì íéàá íäù ô"òà
úëã ,ùéà úùà ìò àáä øàùë ,÷ðçá àåäù äìòåá úà íéáééçî åéäù äúéîá àìà íéðåãð ïéàáé(à"ë àø÷éå)äéîîåæå .äìòåá àìå àéä ,óøùú ùàá àéä

:åúåçàì àìå ,åéçàì úåùòì íîæ øùàëî ïðéôìé.dlreae:äìé÷ñá äìòåáå àéä ,äñåøà ìáà .äàåùð àéäùë ïäë úáì.aiig dzin xg`l llwndyáéúëã
('ë íù):äúéî øçàì úåáøì àåä àøéúé àø÷å ,ìì÷ åîàå åéáà.xeht dzin xg`l dknde:äúéî øçàì äøåáç ïéàå ,äøåáç åá äùòéù ãò áééçî àì àäã

.ezeyxl epqipkiy cráéúëã(à"ë úåîù)øîåà àåä ïëå ,åúåùø àìà åãé ïéàå ,åãéá àöîðå(à"ë øáãîá):åãéî åöøà ìë úà ç÷éå.ea ynzyieùéîùú
:÷"úë äëìäå .äèåøô äåùî úåçô àåäù ùéîùúá åìéôà áééçî ÷"úå .äèåøô äåù åá ùéù.epa z` apebd,åãéá àöîðå áéúëã ,éøèôã ïðáøã åäééîòè

áéúë àäã ,àåä àøéúé àø÷å(ã"ë íéøáã):íéîëçë äëìäå .éåöî àåäù äæì èøô äðéî ùøãîì àìà ,ùéà àöîé éë.aiign dcedi iaxáéúëã(íù)åéçàî
àèåòéî ,ìàøùé éðáî áéúëã àúùä ,ïéøåç ïá åéöçå ãáò åéöçù éî ïðéèòîî äåä ìàøùé éðá áúë éà ,ìàøùé éðáî ,íéãáò éèåòîì åéçàî ,ìàøùé éðáî
,ìàøùé éðáî ,íéãáò éèåòîì ìàøùé éðá ,àìà ,úåöîá íä íéçà àäã ,íéãáò éèåòîì åàì åéçàî ,éøáñ ïðáøå .úåáøì àìà èåòéî øçà èåòéî ïéàå ,àðéøçà

:íéîëçë äëìäå .ïéøåç ïá åéöçå ãáò åéöçù éî éèåòîì
aaaa.my eid oipic iza dyly:úéìòå úî÷å àø÷ äá éòúùîã íéìùåøéá.ziad xd gzt lr ayei cg`úøæò éðôì ,ìéçä ïî íéðôìù éçøæî øòù àåä

`xephxa yexit
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ושל ז -ח), (פרקים סקילה חייבי של דיניהם פרטי  הקודמים בפרקים שלמדנו  לאחר 

מיתות  "ארבע ענין  את לסיים זה פרק בא ט-י), (פרק הרג וחייבי  שריפה חייבי 

לבאר  מוסיף וכן חנק, מיתת עליהן  שחייבים העבירות את מונה והוא דין", בית
בתורה, במפורש נזכרת אינה חנק מיתת חנק. מחייבי  אחד  כל  של הדינים פרטי

חכמים: שאמרו (ziixa`אלא "wpg `l` dpi` ,mzq dxeza dxen`d dzin lk"
.(`xnba

ïé÷ðçpä ïä elà:חנק במיתת שדינם עבירות עוברי –äknä ÅÅÇÆÁÈÄÇÇÆ
Bnàå åéáàשנאמר אמו , או  אביו טוטוטוטו):):):):– כאכאכאכא,,,, אביו ((((שמותשמותשמותשמות "ומכה ÈÄÀÄ

לעיל; שבארנו  כפי  בחנק, והיינו יומת", מות Lôðואמו  áðBâåÀÅÆÆ
ìàøNiî שנאמר ומוכרו, טז טז טז טז ):):):):– כאכאכאכא,,,, ונמצא ((((שמותשמותשמותשמות ומכרו איש  "וגונב ÄÄÀÈÅ

במשנתנו; להלן ומבואר  יומת", מות úéaבידו  ét ìò àøîî ï÷æåÀÈÅÇÀÅÇÄÅ
ïéc שהורה בסנהדרין, וסמוך  להוראה מומחה ישראל , מחכמי  חכם – Ä

שיבואר כפי הגדולה, הסנהדרין  של דינם לפסק בניגוד דבר  לעשות
ב-ד; משנה ø÷Mäלהלן  àéáðe;ה במשנה להלן  כמבואר – ÀÄÇÆÆ

äøæ äãBáò íLa àaðúnäå;ו במשנה להלן כמבואר –äåàa ÀÇÄÀÇÅÀÅÂÈÈÈÀÇÈ
Léà úLà ìòשכתוב יייי):):):):– כ כ כ כ ,,,, אשת ((((ויקראויקראויקראויקרא את ינאף אשר  "ואיש  ÇÅÆÄ

והנואפת"; הנואף יומת מות רעהו, אשת את ינאף אשר  éîîBæåÀÀÅאיש
dìòBáe ïäk úa דינה בעלה, תחת שזינתה נשואה כהן  בת שכן  – ÇÙÅÂÈ

ברם, א); ט, לעיל (עיין כמותה dlreaבשריפה נידון אינו  כהן  בת של

וכן  איש ; אשת על  הבא ככל  בחנק, אלא odk,בשריפה, za innef
ונמצאו  נשואה, כשהיא שזינתה כהן  בת על שהעידו  העדים היינו 

במיתה  אלא לה, לעשות זממו כאשר בשריפה נידונים אינם זוממים,
פרקנו . בסוף שיבואר כפי  בחנק, דהיינו בועלה, את מחייבים שהיו

–lk ly epic ihxt x`al dpynd zxfeg ,wpg iaiig lk epnipy xg`le
.cg`e cg`áiç Bðéà Bnàå åéáà äknä,מיתה –äNòiL ãò ÇÇÆÈÄÀÄÅÇÈÇÆÇÂÆ

äøeaç ïäa.פצע –äknaî ìl÷îa øîç äæחמור זה בדבר  – ÈÆÇÈÆÙÆÇÀÇÅÄÇÇÆ
ואמו , אביו  מהמכה ואמו  אביו  äúéîהמקלל  øçàì ìl÷îäLÆÇÀÇÅÀÇÇÄÈ

áiçמיתה חייב מותם לאחר  אמו את או אביו  את המקלל –,(dliwq) ÇÈ
äknäå, אמו את או אביו את –äúéî øçàì,מותם לאחר  – ÀÇÇÆÀÇÇÄÈ

øeèt בהם שיעשה עד  מיתה חייב אינו  המכה שהרי  ממיתה, – È
שהיא  לנפש, מתייחסת הקללה אבל מיתה. לאחר  חבורה ואין חבורה,

ðBbäáiç((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).נשארת Bðéà ,ìàøNiî Lôð á,מיתה –ãò ÇÅÆÆÄÄÀÈÅÅÇÈÇ
BúeLøì epñéðëiL איש בגונב שנאמר שמכרו , קודם כא כא כא כא ,,,,– ((((שמות שמות שמות שמות  ÆÇÀÄÆÄÀ

רשותו .טז טז טז טז ):):):): אלא ידו  ואין  בידו ", ונמצא ":øîBà äãeäé éaøepi` ÇÄÀÈÅ
dzin aiig:øîàpL ,Ba LnzLéå BúeLøì epñéðëiL ãòÇÆÇÀÄÆÄÀÀÄÀÇÆÆÆÁÇ

"Bøëîe Ba-ønòúäå" או בו, נשתמש  ולא ומכרו  גנבו אם אבל – ÀÄÀÇÆÀÈ
בגמרא  ממיתה. פטור  ברשותו , הכניסו לא אבל  ומכרו, בו  ונשתמש  גנבו 
וישתמש לרשותו שיכניסנו  עד  חייב שאינו  סובר , קמא תנא שאף מבואר,

שווה  לפחות שהוא שימוש בו שישתמש צריך  יהודה שלרבי אלא בו,
הריהו  עליו , שנשען  כגון פרוטה, משווה בפחות אף קמא ולתנא פרוטה,

nw`.חייב. `pzk dkldeBða úà áðBbä, ומכרו בנו  את שגנב אב – ÇÅÆÀ
áiçî ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø האב את – ÇÄÄÀÈÅÀÆÇÄÈÈÆÀÈÀÇÅ

ïéøèBtמיתה, íéîëçå.ממיתה אותו  –.minkgk dkldeמבואר טעמם ÇÂÈÄÀÄ
בידו , שמצוי  למי פרט בידו", "ונמצא איש: בגונב שכתוב לפי  בגמרא,

עליו. חייב ïéøçשאינו  ïa Béöçå ãáò BéöçL éî áðb כגון – ÈÇÄÆÆÀÆÆÀÆÀÆÙÄ
וגנב  זה ובא אותו , שחרר  מהם ואחד  שותפים, שני  של  עבד שהיה

ומכרו , בו  ונשתמש  áiçîאותו , äãeäé éaø,מיתה הגנב את – ÇÄÀÈÀÇÅ
ïéøèBt íéîëçå שנאמר ממיתה, אותו ז ז ז ז ):):):):– כד כד כד כד ,,,, ימצא ((((דבריםדבריםדבריםדברים "כי ÇÂÈÄÀÄ

גונב  –איש  ישראל " "מבני חכמים: ודרשו ישראל ", מבני מאחיו נפש
חורין . בן וחציו  עבד שחציו מי  ואף כנעניים, עבדים למעט הכתוב בא

.minkgk dklde
y c e w z a y
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חייבי בכלל הקודמת במשנה שנימנה ממרא זקן של דינו  פרטי לבאר  באה משנתנו
חנק.

ïéc úéa ét ìò àøîî ï÷æ שומע שאינו  להוראה) (מוסמך  חכם – ÈÅÇÀÅÇÄÅÄ
בחנק, דינו דינם, לפסק בניגוד  למעשה הלכה ומורה הגדול, דין  לבית

הקודמת, במשנה ששנינו  øáãכמו  Enî àìté ék" :øîàpLÆÆÁÇÄÄÈÅÄÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn



רכז e dpyn ixiyr wxt oixcdpq zkqn

øîBâå "da-øLà-ìk-úàå dúà íøçä"(íù),eøîà ïàkî:dëBúaL íé÷écö éñëð–ïéãáBà,dì äöeçaL– ©£¥Ÿ¨§¤¨£¤¨§¥¦¨¨§¦§¥©¦¦¤§¨§¦¤§¨¨
ïéèìt;íéòLø ìLå,ïéadì äöeçaL ïéa dëBúaL–ïéãáBà elà éøä. §¥¦§¤§¨¦¥¤§¨¥¤§¨¨£¥¥§¦
ÂøîàpL(æé ,âé íéøáã):øîBâå "dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå".áBçø dì ïéà íà–éNBòáBçø dì ï; ¤¤¡©§¤¨§¨¨¦§Ÿ¤§Ÿ¨§¥¦¥¨§¦¨§

dì äöeç dáBçø äéä–dëBúì BúBà ïéñðBk.ìéìk dììL-ìk-úàå øéòä-úà Làá zôøNå",éäGà 'äì"E(íù) ¨¨§¨¨¨§¦§¨§¨©§¨¨¥¤¨¦§¤¨§¨¨¨¦©¡¤
–"dììL"–íéîL ììL àGå;eøîà ïàkî:eãté daL úBLc÷ää,eá÷øé úBîeøúe,Lãwä éáúëå éðL øNòî §¨¨§§©¨©¦¦¨¨§©¤§¥¤¨¦¨§¦§§©£¥¥¦§¦§¥©Ÿ¤

eæðbé.éäGà 'äì ìéìk""E–øîàïBòîL éaø:àeä Ceøa LBãwä øîà:úçcpä øéòa ïéc íéNBò ízà íà, ¦¨§¨¦©¡¤¨©©¦¦§¨©©¨¨¦©¤¦¦§¦©¦©©
éðôì ìéìk äìBò ïéìòî ízà elàk íëéìò éðà äìòî.àG íìBò ìz äúéäå""ãBò äðaú(íù),äNòz àG ©£¤£¦£¥¤§¦©¤©£¦¨¨¦§¨©§¨§¨¥¨¦¨¤¥¨¤

íéñcøôe úBpb elôà;éøácéìéìbä éñBé éaø.àáé÷ò éaøøîBà:"ãBò äðaú àG",úéðáð dðéà äúéäL Bîëì, £¦©©§¥¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥¦¨¤¦§¤¨§¨¥¨¦§¥

ïéîøåâã ïéãä àåäå .íéãéçéë ïéðåãð àìà ãáà ïðåîî ïéàù ,ïéìéöî åìà éøä ,áåø úåùòì èòåîä úà ïéîéìùî åçãåä àìù íéìîâå íéøîçå ,åçãåä àì èåòéîå
úáøåòî ïúòã ïéà úìîâå úøîç íúñã ,éôè äéì à÷éñô àäã ãåòå .øãäî à÷ àúåëæà àðúã àìà ,áåø íúåùòì íîò åçãåä íà ,úçãðä øéò úåùòì éîð

:ïäîò ïéçãð åéäéù øéòä éðá íò
eeeeid.dl dveg daegx dz:äëåúá áåçø äì úåùòì êéøöù ,øéòä êåúì äúåà íéñðåë ,äì äöåç äéä øéòä éðá õåáé÷ íå÷î íà.aegx:äìåãâ àéèìô

.ecti dkezay zeycwd:úåùã÷ää ìë øàùë äééãô íéëéøö àìà íéôøùð ïéà øîåìë.eawxi zenexzeïäë ïåîîã ,ïäë ãéá äîåøúá äì ïðéî÷åî àøîâá
,àéä ìàøùé ãéá äîåøú íàå .åá÷øé êëéôì ,éàä éìåë äá ïðéìæìæî àìã ,äììù øàùë íéôøùð úåîåøúä åéä àì åäéîå .úçãðä øéòã øåñéà äéìò ìçå àåä

:úøçà øéòáù ïäëì ïúðúå àåä äåáâ ììù.ipy xyrne:æðâé àìà óøùé àì ,éø÷à ùãå÷å ìéàåä ,ìàøùéì ìëàð àåä éøäù àåä ìàøùé ïåîîã â"òàlilk
.jidl` 'dl:êéäìà 'äì ìéìë øîàðù ïðéñøâ àìå .ïðéñøâ 'åëå ïåòîù éáø øîà.miqcxte zepb dyriz `l:òîùî éøîâì ,ãåòã.dzidy enk:íéúá áåùéá

.miqcxte zepb `id ziyrp la`:ò"øë äëìäå
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dúBà ïéìévî elà הגמלים או  החמרים שאם מבואר, בגמרא – ÅÇÄÄÈ
בעיר יש  ואם העיר , יושבי  בכלל הם הרי  יום, שלושים בעיר  שהו 
את  משלימים הודחו, שלא הגמלים או  והחמרים הודח, שלא מועט

תהא  שלא העיר, את מצילים אלו הרי  הודח, שלא רוב להוות המועט
הדין  והוא כיחידים. זרה עבודה עובדי  את ודנים הנדחת כעיר נידונה
רוב  יש הצטרפותם ידי ועל הודחו, הגמלים או  החמרים שאם להיפך ,

משלושים  פחות שהו  אם אבל הנדחת. עיר בדין  העיר  נידונה שהודח,
ולא  הודחו, אם העיר  אנשי עם נידונים ואינם כיחידים, הם הרי  יום,

הודחו לא אם העיר את `).מצילים ,aiw oixcdpq `ziixa)כתובmixac)
:(fh ,bida-øLà-ìk-úàå dúà íøçä""axg itl dznda z`e– ÇÂÅÙÈÀÆÈÂÆÈ

eøîà ïàkî:חכמים –dëBúaL íé÷écö éñëðשל נכסיהם – ÄÈÈÀÄÀÅÇÄÄÆÀÈ
העיר, בתוך  שנמצאים הודחו, שלא שנאמר :ïéãáBàאלה נשמדים, – ÀÄ

."da xy` lk z`e"dì äöeçaL מחוץ הנמצאים נכסיהם אבל – ÆÀÈÈ
צדיקים ïéèìtלעיר , נכסי ולא אותה" "החרם שנאמר: ניצולים – ÀÅÄ

לה. íéòLøשבחוצה ìLå,הרשעים של  נכסיהם –dëBúaL ïéa ÀÆÀÈÄÅÆÀÈ
ïéãáBà elà éøä ,dì äöeçaL ïéa:שנאמר –."dlly lk z`e" ÅÆÀÈÈÂÅÅÀÄ

תורה  אמרה מה מפני שמעון: רבי  "אמר  ברייתא: מובאת בגמרא
יאבדו? שבתוכה צדיקים id`:)נכסי daeyzd) שידורו להם גרם מי 

אבד ". ממונם לפיכך  ממונם, בתוכה?

i y y m e i
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התורה. פסוקי מדרש פי  על הנדחת, עיר בדיני  ממשיכה משנתנו

øîàpL ענין התחלת שכן "שנאמר", גורסים שאין  נוסחאות יש  – ÆÆÁÇ
הפיסקא כי מבארים, יש  שלפנינו הגירסא ולפי lkהוא. z`e :xn`py"

"dllyהקודמת המשנה לסיום נוסחאותנוסחאותנוסחאותנוסחאות").").").").שייכת מקום ("("("("שינוישינוישינוישינוי מכל 
כתוב: הנדחת עיר  CBz-ìàבפרשת õa÷z dììL-ìk-úàå"ÀÆÈÀÈÈÄÀÙÆ

"dáçøהמשמש רחב שטח והוא העיר , שבתוך הרחוב אל כלומר  – ÀÙÈ
העיר; בני לקיבוץ áBçøמקום dì ïéNBò ,áBçø dì ïéà íàÄÅÈÀÄÈÀ

שכן  –"daegx";במשמע עכשיו  שעושים רחוב dáBçøאף äéäÈÈÀÈ
dì äöeç,לעיר מחוץ היה העיר בני קיבוץ שמקום –BúBà ïéñðBk ÈÈÀÄ

dëBúì ה ונמצא לרחובה, מחוץ לעיר  חומה בונים בתוך– רחוב ÀÈ
aezk:העיר. dyxtd jynda-ìk-úàå øéòä-úà Làá zôøNå"ÀÈÇÀÈÈÅÆÈÄÀÆÈ

"EéäGà 'äì ,ìéìk dììL:ודורשים –"dììL"העיר של – ÀÈÈÈÄÇÁÆÀÈÈ
íéîLשורפים, ììL àGå.שורפים אין קדושה דברי  –ïàkî ÀÀÇÈÇÄÄÈ

eøîà:חכמים –eãté daL úBLc÷ää בה היו  אם כלומר – ÈÀÇÆÀÅÆÈÄÈ
שורפים  כך  ואחר  נפדים, הם הרי  הבית, לבדק המוקדשים דברים

אותם((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););אותם שורפים שאין אומרים, קדשי((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ).).).).ויש אבל 

תועבה" רשעים "זבח שכן  ימותו , כז כז כז כז ););););מזבח כא כא כא כא ,,,, מבואר,((((משלימשלימשלימשלי בגמרא
כקדשי הם הרי  הם, תמימים אם שבתוכה, בהמה ומעשר  שהבכור

וייהרגו. "בהמתה", בכלל  הם הרי מומים, בעלי  ואם úBîeøúeÀמזבח,
eá÷øéכלומר כהן", ביד  תרומה אלא שנו  "לא מבואר : בגמרא – ÄÀÀ

בה  מזלזלים אין מקום ומכל הוא; ממונו והרי לכהן , כבר  שנמסרה

אמרו: ולפיכך  קודש , והיא הואיל  אותה, eawxi.לשרוף zenexzאבל"
שבעיר לכהן "תינתן  לכהן, נמסרה לא שעדיין  ישראל", ביד תרומה

הנדחת  עיר של איסור  עליה חל  ולא היא שמים" "שלל שהרי אחרת",
.(a ,aiw oixcdpq)éðL øNòî,פדיונו כסף או –Lãwä éáúëå– ÇÂÅÅÄÀÄÀÅÇÙÆ

הנדחת, עיר קדושה,eæðbéשבתוך בהם שיש  משום נשרפים, ואינם – ÄÈÀ
יבואו  שמא לתקלה, חוששים בהנאתם, מותרים והכל  הואיל  ברם,

ולפ  הקודש , בכתבי להשתמש או המעשר את גניזה;לאכול צריכים יכך 
שכהנים  גניזה, צריכה אינה לכהן , אלא שאינה תרומה כן שאין מה

ממנה לאכול  יבואו ולא הם טובטובטובטוב").").").").זריזים יום יום יום יום  äì'("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות ìéìk"ÈÄÇ
íà :àeä Ceøa LBãwä øîà :ïBòîL éaø øîà Y "EéäGàÁÆÈÇÇÄÄÀÈÇÇÈÈÄ

úçcpä øéòa ïéc íéNBò ízà,התורה מצוות כפי –äìòî ÇÆÄÄÀÄÇÄÇÇÇÂÆ
íëéìò éðà,הזה המעשה את לכם אני  חושב –ïéìòî ízà elàk ÂÄÂÅÆÀÄÇÆÇÂÄ

éðôì ìéìk äìBò שהוא "עולה", קרבן  לפני מקריבים אתם כאילו  – ÈÈÄÀÈÇ
המזבח. גבי על כליל dzepal,עולה xeq` ,dtxypy oeikeבהמשך) שנאמר

ãBò"הפרשה): äðaú àG íìBò ìz äúéäå": כלומרäNòz àG ÀÈÀÈÅÈÄÈÆÅÈÆ
éìéìbä éñBé éaø éøác ;íéñcøôe úBpb elôà לא" שלדעתו  – ÂÄÇÇÀÅÄÄÀÅÇÄÅÇÀÄÄ

משמע. לגמרי תבנה לא עוד ", "àGתבנה :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅ
"ãBò äðaú:משמע –úéðáð dðéà äúéäL Bîëì דהיינו – ÄÈÆÄÀÆÈÀÈÅÈÄÀÅ

וחצרות, íéñcøôeבתים úBpb àéä úéNòð ìáàiaxk dklde ± ÂÈÇÂÅÄÇÇÀÅÄ
.`aiwrבהמשך) שנאמר  שהוא, בכל  הנדחת עיר  משלל  ליהנות ואסור

íøçä-ïî"הפרשה): äîeàî Eãéa ÷aãé-àGå" והכתוב – ÀÄÀÇÀÈÀÀÈÄÇÅÆ
`et",מסיים: oexgn 'd aeyi ornl":לומרïîæ ìkLíéòLøäL ÆÈÀÇÆÈÀÈÄ
íìBòa, ממנו ונהנים החרם מן  הגונבים "רשעים" מבואר: בגמרא – ÈÈ

íìBòa óà ïBøç,פורעניות ובאות –,íìBòä ïî íéòLø eãáà ÂÇÈÈÈÀÀÈÄÄÈÈ
íìBòä ïî óà ïBøç ÷lzñð שנידון לאחר בעכן, שכתוב כמו – ÄÀÇÇÂÇÄÈÈ

כוכוכוכו):):):):לסקילה ז ז ז ז ,,,, אפו".((((יהושע יהושע יהושע יהושע  מחרון ה' "וישב

izdw - zex`ean zeipyn
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ìáàíéñcøôe úBpb àéä úéNòð."íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àGå"(çé ,âé íéøáã),íéòLøäL ïîæ ìkL £¨©£¥¦©©§¥¦§¦§©§¨§§¨¦©¥¤¤¨§©¤¨§¨¦
íìBòa,íìBòa óà ïBøç;íìBòä ïî íéòLø eãáà,íìBòä ïî óà ïBøç ÷lzñð. ¨¨£©¨¨¨§§¨¦¦¨¨¦§©©£©¦¨¨

¯ ˘ Ú „ Á ‡ ˜ ¯ Ù
‡ïé÷ðçpä ïä elà:Bnàå åéáà äknä,ìàøNiî Lôð áðBâå,úéa ét ìò àøîî ï÷æåïéc,ø÷Mä àéáðe,àaðúnäå ¥¥©¤¡¨¦©©¤¨¦§¦§¥¤¤¦¦§¨¥§¨¥©§¥©¦¥¦§¦©¤¤§©¦§©¥

äãBáò íLaäøæ,Léà úLà ìò àaäå,dìòBáe ïäk úa éîîBæå.ïäa äNòiL ãò áiç Bðéà Bnàå åéáà äknä §¥£¨¨¨§©¨©¥¤¦§§¥©Ÿ¥£¨©©¤¨¦§¦¥©¨©¤©£¤¨¤
äøeaç;äknaî ìl÷îa øîç äæ:áiç äúéî øçàì ìl÷îäL,øeèt äúéî øçàì äknäå.ìàøNiî Lôð áðBbä ©¨¤Ÿ¤©§©¥¦©©¤¤©§©¥§©©¦¨©¨§©©¤§©©¦¨¨©¥¤¤¦¦§¨¥

–BúeLøì epñéðëiL ãò áiç Bðéà;äãeäé éaøøîBà:Ba LnzLéå BúeLøì epñéðëiL ãò,øîàpL(æ ,ãë íéøáã): ¥©¨©¤©§¦¤¦§©¦§¨¥©¤©§¦¤¦§§¦§©¤¤¤¡©
"Bøëîe Ba-ønòúäå".Bða úà áðBbä–ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøáiçî,íéîëçåïéøèBt. §¦§©¤§¨©¥¤§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨§©¥©£¨¦§¦

ïéøç ïa Béöçå ãáò BéöçL éî áðb–äãeäé éaøáiçî,íéîëçåïéøèBt. ¨©¦¤¤§¤¤§¤§¤Ÿ¦©¦§¨§©¥©£¨¦§¦
·ïéc úéa ét ìò àøîî ï÷æ,øîàpL(ç ,æé íéøáã):øîBâå "ètLnì øáã Enî àìté ék".GLeéä ïéðéã éza äL ¨¥©§¥©¦¥¦¤¤¡©¦¦¨¥¦§¨¨©¦§¨§¥§¨¨¥¦¦¨

`i`̀̀̀.oic zia it lr `xnn .oiwpgpd od el`:úéæâä úëùìáù ìåãâä ïéã úéá éøáã ìò áøñîù.odk za innefe,äôéøù äáééçì íéàá íäù ô"òà
úëã ,ùéà úùà ìò àáä øàùë ,÷ðçá àåäù äìòåá úà íéáééçî åéäù äúéîá àìà íéðåãð ïéàáé(à"ë àø÷éå)äéîîåæå .äìòåá àìå àéä ,óøùú ùàá àéä

:åúåçàì àìå ,åéçàì úåùòì íîæ øùàëî ïðéôìé.dlreae:äìé÷ñá äìòåáå àéä ,äñåøà ìáà .äàåùð àéäùë ïäë úáì.aiig dzin xg`l llwndyáéúëã
('ë íù):äúéî øçàì úåáøì àåä àøéúé àø÷å ,ìì÷ åîàå åéáà.xeht dzin xg`l dknde:äúéî øçàì äøåáç ïéàå ,äøåáç åá äùòéù ãò áééçî àì àäã

.ezeyxl epqipkiy cráéúëã(à"ë úåîù)øîåà àåä ïëå ,åúåùø àìà åãé ïéàå ,åãéá àöîðå(à"ë øáãîá):åãéî åöøà ìë úà ç÷éå.ea ynzyieùéîùú
:÷"úë äëìäå .äèåøô äåùî úåçô àåäù ùéîùúá åìéôà áééçî ÷"úå .äèåøô äåù åá ùéù.epa z` apebd,åãéá àöîðå áéúëã ,éøèôã ïðáøã åäééîòè

áéúë àäã ,àåä àøéúé àø÷å(ã"ë íéøáã):íéîëçë äëìäå .éåöî àåäù äæì èøô äðéî ùøãîì àìà ,ùéà àöîé éë.aiign dcedi iaxáéúëã(íù)åéçàî
àèåòéî ,ìàøùé éðáî áéúëã àúùä ,ïéøåç ïá åéöçå ãáò åéöçù éî ïðéèòîî äåä ìàøùé éðá áúë éà ,ìàøùé éðáî ,íéãáò éèåòîì åéçàî ,ìàøùé éðáî
,ìàøùé éðáî ,íéãáò éèåòîì ìàøùé éðá ,àìà ,úåöîá íä íéçà àäã ,íéãáò éèåòîì åàì åéçàî ,éøáñ ïðáøå .úåáøì àìà èåòéî øçà èåòéî ïéàå ,àðéøçà

:íéîëçë äëìäå .ïéøåç ïá åéöçå ãáò åéöçù éî éèåòîì
aaaa.my eid oipic iza dyly:úéìòå úî÷å àø÷ äá éòúùîã íéìùåøéá.ziad xd gzt lr ayei cg`úøæò éðôì ,ìéçä ïî íéðôìù éçøæî øòù àåä

`xephxa yexit
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ושל ז -ח), (פרקים סקילה חייבי של דיניהם פרטי  הקודמים בפרקים שלמדנו  לאחר 

מיתות  "ארבע ענין  את לסיים זה פרק בא ט-י), (פרק הרג וחייבי  שריפה חייבי 

לבאר  מוסיף וכן חנק, מיתת עליהן  שחייבים העבירות את מונה והוא דין", בית
בתורה, במפורש נזכרת אינה חנק מיתת חנק. מחייבי  אחד  כל  של הדינים פרטי

חכמים: שאמרו (ziixa`אלא "wpg `l` dpi` ,mzq dxeza dxen`d dzin lk"
.(`xnba

ïé÷ðçpä ïä elà:חנק במיתת שדינם עבירות עוברי –äknä ÅÅÇÆÁÈÄÇÇÆ
Bnàå åéáàשנאמר אמו , או  אביו טוטוטוטו):):):):– כאכאכאכא,,,, אביו ((((שמותשמותשמותשמות "ומכה ÈÄÀÄ

לעיל; שבארנו  כפי  בחנק, והיינו יומת", מות Lôðואמו  áðBâåÀÅÆÆ
ìàøNiî שנאמר ומוכרו, טז טז טז טז ):):):):– כאכאכאכא,,,, ונמצא ((((שמותשמותשמותשמות ומכרו איש  "וגונב ÄÄÀÈÅ

במשנתנו; להלן ומבואר  יומת", מות úéaבידו  ét ìò àøîî ï÷æåÀÈÅÇÀÅÇÄÅ
ïéc שהורה בסנהדרין, וסמוך  להוראה מומחה ישראל , מחכמי  חכם – Ä

שיבואר כפי הגדולה, הסנהדרין  של דינם לפסק בניגוד דבר  לעשות
ב-ד; משנה ø÷Mäלהלן  àéáðe;ה במשנה להלן  כמבואר – ÀÄÇÆÆ

äøæ äãBáò íLa àaðúnäå;ו במשנה להלן כמבואר –äåàa ÀÇÄÀÇÅÀÅÂÈÈÈÀÇÈ
Léà úLà ìòשכתוב יייי):):):):– כ כ כ כ ,,,, אשת ((((ויקראויקראויקראויקרא את ינאף אשר  "ואיש  ÇÅÆÄ

והנואפת"; הנואף יומת מות רעהו, אשת את ינאף אשר  éîîBæåÀÀÅאיש
dìòBáe ïäk úa דינה בעלה, תחת שזינתה נשואה כהן  בת שכן  – ÇÙÅÂÈ

ברם, א); ט, לעיל (עיין כמותה dlreaבשריפה נידון אינו  כהן  בת של

וכן  איש ; אשת על  הבא ככל  בחנק, אלא odk,בשריפה, za innef
ונמצאו  נשואה, כשהיא שזינתה כהן  בת על שהעידו  העדים היינו 

במיתה  אלא לה, לעשות זממו כאשר בשריפה נידונים אינם זוממים,
פרקנו . בסוף שיבואר כפי  בחנק, דהיינו בועלה, את מחייבים שהיו

–lk ly epic ihxt x`al dpynd zxfeg ,wpg iaiig lk epnipy xg`le
.cg`e cg`áiç Bðéà Bnàå åéáà äknä,מיתה –äNòiL ãò ÇÇÆÈÄÀÄÅÇÈÇÆÇÂÆ

äøeaç ïäa.פצע –äknaî ìl÷îa øîç äæחמור זה בדבר  – ÈÆÇÈÆÙÆÇÀÇÅÄÇÇÆ
ואמו , אביו  מהמכה ואמו  אביו  äúéîהמקלל  øçàì ìl÷îäLÆÇÀÇÅÀÇÇÄÈ

áiçמיתה חייב מותם לאחר  אמו את או אביו  את המקלל –,(dliwq) ÇÈ
äknäå, אמו את או אביו את –äúéî øçàì,מותם לאחר  – ÀÇÇÆÀÇÇÄÈ

øeèt בהם שיעשה עד  מיתה חייב אינו  המכה שהרי  ממיתה, – È
שהיא  לנפש, מתייחסת הקללה אבל מיתה. לאחר  חבורה ואין חבורה,

ðBbäáiç((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).נשארת Bðéà ,ìàøNiî Lôð á,מיתה –ãò ÇÅÆÆÄÄÀÈÅÅÇÈÇ
BúeLøì epñéðëiL איש בגונב שנאמר שמכרו , קודם כא כא כא כא ,,,,– ((((שמות שמות שמות שמות  ÆÇÀÄÆÄÀ

רשותו .טז טז טז טז ):):):): אלא ידו  ואין  בידו ", ונמצא ":øîBà äãeäé éaøepi` ÇÄÀÈÅ
dzin aiig:øîàpL ,Ba LnzLéå BúeLøì epñéðëiL ãòÇÆÇÀÄÆÄÀÀÄÀÇÆÆÆÁÇ

"Bøëîe Ba-ønòúäå" או בו, נשתמש  ולא ומכרו  גנבו אם אבל – ÀÄÀÇÆÀÈ
בגמרא  ממיתה. פטור  ברשותו , הכניסו לא אבל  ומכרו, בו  ונשתמש  גנבו 
וישתמש לרשותו שיכניסנו  עד  חייב שאינו  סובר , קמא תנא שאף מבואר,

שווה  לפחות שהוא שימוש בו שישתמש צריך  יהודה שלרבי אלא בו,
הריהו  עליו , שנשען  כגון פרוטה, משווה בפחות אף קמא ולתנא פרוטה,

nw`.חייב. `pzk dkldeBða úà áðBbä, ומכרו בנו  את שגנב אב – ÇÅÆÀ
áiçî ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø האב את – ÇÄÄÀÈÅÀÆÇÄÈÈÆÀÈÀÇÅ

ïéøèBtמיתה, íéîëçå.ממיתה אותו  –.minkgk dkldeמבואר טעמם ÇÂÈÄÀÄ
בידו , שמצוי  למי פרט בידו", "ונמצא איש: בגונב שכתוב לפי  בגמרא,

עליו. חייב ïéøçשאינו  ïa Béöçå ãáò BéöçL éî áðb כגון – ÈÇÄÆÆÀÆÆÀÆÀÆÙÄ
וגנב  זה ובא אותו , שחרר  מהם ואחד  שותפים, שני  של  עבד שהיה

ומכרו , בו  ונשתמש  áiçîאותו , äãeäé éaø,מיתה הגנב את – ÇÄÀÈÀÇÅ
ïéøèBt íéîëçå שנאמר ממיתה, אותו ז ז ז ז ):):):):– כד כד כד כד ,,,, ימצא ((((דבריםדבריםדבריםדברים "כי ÇÂÈÄÀÄ

גונב  –איש  ישראל " "מבני חכמים: ודרשו ישראל ", מבני מאחיו נפש
חורין . בן וחציו  עבד שחציו מי  ואף כנעניים, עבדים למעט הכתוב בא

.minkgk dklde
y c e w z a y
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חייבי בכלל הקודמת במשנה שנימנה ממרא זקן של דינו  פרטי לבאר  באה משנתנו
חנק.

ïéc úéa ét ìò àøîî ï÷æ שומע שאינו  להוראה) (מוסמך  חכם – ÈÅÇÀÅÇÄÅÄ
בחנק, דינו דינם, לפסק בניגוד  למעשה הלכה ומורה הגדול, דין  לבית

הקודמת, במשנה ששנינו  øáãכמו  Enî àìté ék" :øîàpLÆÆÁÇÄÄÈÅÄÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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íL:úéaä øä çút ìò áLBé ãçà,áLBé ãçàåäøæòä çút ìò,ìa áLBé ãçàåúéæbä úkL.ìòL äæì íéàa ¨¤¨¥©¤©©©©¦§¤¨¥©¤©¨£¨¨§¤¨¥§¦§©©¨¦¨¦¨¤¤©
úéaä øä çút,øîBàå:éøáç eLøc Cëå ézLøc Ck,éøáç eãnì Cëå ézãnì Ck;eòîL íà–íäì íéøîBà, ¤©©©©¦§¥¨¨©§¦§¨¨§£¥©¨¦©§¦§¨¦§£¥©¦¨§§¦¨¤

åàì íàå–äøæòä çút ìòL ïúBàì íäì ïéàa,øîBàå:éøáç eLøc Cëå ézLøc Ck,eãnì Cëå ézãnì Ck §¦¨¨¦¨¤§¨¤©¤©¨£¨¨§¥¨¨©§¦§¨¨§£¥©¨¦©§¦§¨¦§
éøáç;eòîL íà–íäì íéøîBà,åàì íàå–ìaL ìBãbä ïéc úéáì íéàa elàå elàúéæbä úkL,epnnL £¥©¦¨§§¦¨¤§¦¨¥¨¥¨¦§¥¦©¨¤§¦§©©¨¦¤¦¤

ìàøNé ìëì äøBz úàöBé,øîàpL(é ,íù íù):àeää íB÷nä-ïî""'ä øçáé øLà.Bøéòì øæç,Cøãk ãnìå äðLå ¥¨§¨¦§¨¥¤¤¡©¦©¨©£¤¦§©¨©§¦§¨¨§¦¥§¤¤
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...ètLnì ובאת בו. אֿלהיך ה' יבחר  אשר  המקום אל  ועלית וקמת ÇÄÀÈ
והגידו  ודרשת ההם, בימים יהיה אשר  השופט ואל הלוים הכהנים אל 

המקום  מן  לך יגידו אשר  הדבר פי  על ועשית המשפט. דבר את לך
ה'... יבחר  אשר renyההוא izlal oecfa dyri xy` yi`de... הכהן אל 

±או "`edd yi`d zne ,hteyd l` היא בתורה האמורה מיתה וסתם

הקודמת. למשנה בהקדמה כבר שהזכרנו כמו  GLézaחנק, äL ÀÈÈÅ
íL eéä ïéðéãולשאול לדרוש  אליהם באים שהיו  בירושלים, – ÄÄÈÈ

שבהלכה: áLBéבספקות ãçàå ,úéaä øä çút ìò áLBé ãçàÆÈÅÇÆÇÇÇÇÄÀÆÈÅ
äøæòä çút ìò היו אלה דינים בתי  ושני המקדש , בית שבחצר  – ÇÆÇÈÂÈÈ

דיינים, ושלושה עשרים úéæbäשל úkLìa áLBé ãçàå הבנויה – ÀÆÈÅÀÄÀÇÇÈÄ
שבעים  של  הגדול  דין  בית והוא בחול ; וחציה בקודש חציה בעזרה,

נחלקו  שבעירו הדין  בבית וחבריו הלכה, הורה זה שזקן  וכיון  ואחד.
הם הרי  Lעליו, äæì íéàaúéaä øä çút ìò הדין לבית – ÈÄÈÆÆÇÆÇÇÇÇÄ

הבית, הר  פתח על  לדעת øîBàåהיושב בניגוד  הלכה שהורה הזקן – ÀÅ
éøáçחבריו : eLøc Cëå ézLøc Ck,זו הלכה בענין  –ézãnì Ck ÈÈÇÀÄÀÈÈÀÂÅÇÈÄÇÀÄ

éøáç eãnì Cëå,לתלמידים הזאת ההלכה את –eòîL íà– ÀÈÄÀÂÅÇÄÈÀ
בהלכה  התורה דין מרבותיהם שמעו  הבית הר פתח שעל דין בית אם

íäìזו , íéøîBà, ששמעו מה כפי  הדין  את –åàì íàå שלא – ÀÄÈÆÀÄÈ
שהזקן  אלא להם, ואמרו ששמעו  או  זו; הלכה בענין מרבותיהם שמעו 
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ממרא.
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התורה  מן  שעיקרו  דבר  על  אלא חייב ממרא זקן  שאין ללמד, באה זו  משנה
חייב  אינו  בתורה, למפורש  בניגוד  לעשות הורה אם אבל  סופרים. מדברי ופירושו
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(mi`pzd cre xteqd `xfrמפי שקיבלו  כפי המקראות, מדרש  בדרך

ללמד, משנתנו  ובאה סופרים; דברי  נקראות אלו מצוות השמועה.
המפורשות  מהמצוות ממרא, זקן  לגבי  סופרים דברי הם שחמורים

כשהורה  ואילו  מיתה, חייב סופרים בדברי  הזקן  הורה שאם בתורה,
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תפילין , להניח שלא שהורה äøBúזקן éøác ìò øBáòì éãk– ÀÅÇÂÇÄÀÅÈ
בתורה, המפורש דבר  על  לעבור בזה להורות שבא øeètÈכלומר
בתורה מפורשת תפילין שמצוות לפי  הוראה, זו שאין ((((שמות שמות שמות שמות ממיתה,

יח יח יח יח ).).).). יא יא יא יא ,,,, חחחח;;;; וווו,,,, דברים דברים דברים דברים  טז טז טז טז ;;;; ט ט ט ט ;;;; האומר:יגיגיגיג,,,, úBôèBèאבל Lîç שהורה – ÈÅÈ
ראש, של  בתפילין  בתים חמישה íéøôBñלעשות éøác ìò óéñBäìÀÄÇÄÀÅÀÄ

אלא  ראש  של בתפילין  שאין מ"לטוטפות" דרשו  הסופרים שכן  –
טוטפת  עליהן  להוסיף והורה זקן ובא פרשיות, לארבע טוטפות ארבע

`),חמישית ,ht oixcdpq `xnba oiir)áiç.ממרא זקן  כדין  מיתה – ÇÈ
בשאר אבל בלבד , בתפילין  אלא המצוות בכל נאמר  לא זה דבר  ברם,

כרת  חיוב לידי  לבוא שאפשר  במה אלא ממרא זקן דין  אין  המצוות
דו  באלו  ואף בשוגג, חטאת חיוב ולידי מן במזיד  שעיקרו בדבר וקא

סופרים מדברי ופירושו  דדדד,,,,התורה ממרים ממרים ממרים ממרים  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  עייןעייןעייןעיין ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ;;;;

בבבב----גגגג).).).).
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øîBàå ,äøæòä çút:שוב éøáç,הזקן  eLøc Cëå ézLøc Ck ÆÇÈÂÈÈÀÅÈÈÇÀÄÀÈÈÀÂÅÇ

éøáç eãnì Cëå ézãnì Ck, לעיל כמבואר –,eòîL íà ÈÄÇÀÄÀÈÄÀÂÅÇÄÈÀ
elàå elà ,åàì íàå ,íäì íéøîBàבתי וגם וחבריו , הזקן  – ÀÄÈÆÀÄÈÅÈÅ

שנשאלו, epnnLהדין  ,úéæbä úkLìaL ìBãbä ïéc úéáì íéàaÈÄÀÅÄÇÈÆÀÄÀÇÇÈÄÆÄÆ
ìàøNé ìëì äøBz úàöBé,שבהלכה בספקות מכריעים והם – ÅÈÀÈÄÀÈÅ

הוראתם, כפי  לעשות חייבים àeääוהכל íB÷nä-ïî" :øîàpLÆÆÁÇÄÇÈÇ
"'ä øçáé øLàאשר ככל  לעשות "ושמרת מסיים: והכתוב – ÂÆÄÀÇ

הזקן øæçיורוך". ––ãîì äéäL Cøãk ãnìå äðLå ,Bøéòì ÈÇÀÄÀÈÈÀÄÅÀÆÆÆÈÈÈÅ
הקודמת, כדעתו ולימד  למד  –øeèt עשה ולא הואיל  ממיתה, – È

הגדולה, הסנהדרין לדברי בניגוד היא שדעתו פי על  אף íàåÀÄמעשה,
úBNòì äøBä:לאחרים שאמר דעתו , כפי  לעשות הורה אם אבל  – ÈÇÂ

כהוראתו  בעצמו עשה אם וכן  וכך , כך  לעשות אתם ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),מותרים

והוא ממרא, זקן נעשה הגדולה, הסנהדרין  של להוראתם áiçÇÈבניגוד 
חנק, –"ïBãæá äNòé-øLà Léàäå" :øîàpL הכתוב בא – ÆÆÁÇÀÈÄÂÆÇÂÆÀÈ

áiçלומר: Bðéà,ממרא זקן כדין  מיתה, –úBNòì äøBiL ãò– ÅÇÈÇÆÆÇÂ
הגדול הדין  לבית בא לא אם וכן  לעשות, הורה שלא זמן כל אבל 

ממרא. זקן  נעשה אינו  זו , הלכה אותם äøBäLלשאול ãéîìzÇÀÄÆÈ
úBNòì לפסק בניגוד לעשות הורה להוראה הגיע שלא תלמיד אם – ÇÂ

הריהו הגדול, הדין  בית של עלøeètדינם סומכים שאין  ממיתה, – È
להוראה; שהגיע מי אלא התורה חייבה ולא Bøîçהוראתו, àöîðÄÀÈËÀ

להוראה, הגיע לא שעדיין אף והורה שעבר התלמיד , של  חטאו חומר –

דין , בית פי על שהמרה כך  על שפוטר÷Blנוסף עליו , מקל  זה – Ë
זקן  כדין מיתה חייב היה להוראה, כבר הגיע שאילו ממיתה, אותו 

ממרא.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

התורה  מן  שעיקרו  דבר  על  אלא חייב ממרא זקן  שאין ללמד, באה זו  משנה
חייב  אינו  בתורה, למפורש  בניגוד  לעשות הורה אם אבל  סופרים. מדברי ופירושו

הוראתו. על  סומכים אין  בתורה, מפורש והדין שהואיל מיתה,

äøBú éøáãaî íéøôBñ éøáãa øîç אינן התורה מצוות הרבה – ÙÆÀÄÀÅÀÄÄÀÄÀÅÈ
הסופרים ידי על  נתפרשו אלא בתורה iptlnמפורשות ,dxezd iyxtn)

(mi`pzd cre xteqd `xfrמפי שקיבלו  כפי המקראות, מדרש  בדרך

ללמד, משנתנו  ובאה סופרים; דברי  נקראות אלו מצוות השמועה.
המפורשות  מהמצוות ממרא, זקן  לגבי  סופרים דברי הם שחמורים

כשהורה  ואילו  מיתה, חייב סופרים בדברי  הזקן  הורה שאם בתורה,
כיצד ? ממיתה; פטור  הריהו תורה ïélôzבדברי ïéà :øîBàä– ÈÅÅÀÄÄ

תפילין , להניח שלא שהורה äøBúזקן éøác ìò øBáòì éãk– ÀÅÇÂÇÄÀÅÈ
בתורה, המפורש דבר  על  לעבור בזה להורות שבא øeètÈכלומר
בתורה מפורשת תפילין שמצוות לפי  הוראה, זו שאין ((((שמות שמות שמות שמות ממיתה,

יח יח יח יח ).).).). יא יא יא יא ,,,, חחחח;;;; וווו,,,, דברים דברים דברים דברים  טז טז טז טז ;;;; ט ט ט ט ;;;; האומר:יגיגיגיג,,,, úBôèBèאבל Lîç שהורה – ÈÅÈ
ראש, של  בתפילין  בתים חמישה íéøôBñלעשות éøác ìò óéñBäìÀÄÇÄÀÅÀÄ

אלא  ראש  של בתפילין  שאין מ"לטוטפות" דרשו  הסופרים שכן  –
טוטפת  עליהן  להוסיף והורה זקן ובא פרשיות, לארבע טוטפות ארבע

`),חמישית ,ht oixcdpq `xnba oiir)áiç.ממרא זקן  כדין  מיתה – ÇÈ
בשאר אבל בלבד , בתפילין  אלא המצוות בכל נאמר  לא זה דבר  ברם,

כרת  חיוב לידי  לבוא שאפשר  במה אלא ממרא זקן דין  אין  המצוות
דו  באלו  ואף בשוגג, חטאת חיוב ולידי מן במזיד  שעיקרו בדבר וקא

סופרים מדברי ופירושו  דדדד,,,,התורה ממרים ממרים ממרים ממרים  הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  עייןעייןעייןעיין ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ;;;;

בבבב----גגגג).).).).

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יד הגמרא:דף øeãäàcמבארת ïìðîe.ירמיה ידי על מהגלות חזרו שאכן - §¨¨§©£

áéúëcהנביא יחזקאל יג)בתוכחת ז áeLé'.,(יחזקאל àì økînä ìà øëBnä ék' ¦§¦¦©¥¤©¦§¨Ÿ¨
קרקע  וממילא בגלות, נוהג היובל ואין ויגלו, יענשו בתשובה יחזרו לא שאם כלומר,

ירמיה, שהחזירם ומוכח ביובל. רק היא קרקעות שחזרת המוכר, אל תשוב לא שנמכרה

וכי קשה, החזירם לא אם עשרת ìèaהיהìáBéשה øLôàכי שהתחילו ממתי ¤§¨¥¨¥
לגלות  ה å,השבטים יחזקאל ìèaiLעדיין åéìò àaðúî àéáð בטל כבר הלא בעתיד, §¨¦¦§©¥¨¨¤¦¨¥

äéîøiLהוא. ãnìî àlà הנביאïøéæçä יחזקאל ובא היובל, נהג ושוב מהגלות, ¤¨§©¥¤¦§§¨¤¡¦¨
היובל. יבטל ושוב שנית, יגלו בתשובה יחזרו לא שאם והזהירם

הגמרא: ירמיה,åמוסיפה שהחזירן áéúëcאחר ,ïäéìò Cìî ïBîà ïa eäiLàé §Ÿ¦¨¤¨¨©£¥¤¦§¦
החוטאים עצמות את מהקברים והוציא העבודה־זרה, את ביער כג כשיאשיהו ב' (מלכים

øáwäיז) øéòä éLðà åéìà eøîàiå ,äàBø éðà øLà ælä ïeivä äî øîàiå'©Ÿ¤¨©¦©¨£¤£¦¤©Ÿ§¥¨©§¥¨¦©¤¤
ìò úéNò øLà älàä íéøácä úà àø÷iå äãeäéî àa øLà íéäìàä Léà¦¨¡Ÿ¦£¤¨¦¨©¦§¨¤©§¨¦¨¥¤£¤¨¦¨©

'ìà úéáa çaænä.,להבין Báéhויש äî éëåענינו -eäiLàé ìLמלך יהודה,שהיה ©¦§¥©§¥¥§¦©¦¤Ÿ¦¨
çaænä ìòירבעם ìàשבנה úéáa.ישראל מלכי אצל ãnìîשהיה àlà ©©¦§¥©§¥¥¤¨§©¥

ïäéìò Cìî eäiLàiL מגלותם ששבו àëäî.אחר ,øîà ïîçð áø,זה דבר נלמד ¤Ÿ¦¨¨©£¥¤©©§¨¨©¥¨¨
יא)שכתוב ו Cì(הושע øéö÷ úL äãeäé íb' ושררה גדולה úeáL][-עשה éáeLa ©§¨¨¨¦¨§¦§

,'énò.כולם על יהודה שמלך והיינו ©¦
לבאר: ממשיכה נביאה,øzñà,הגמרא שהיתה א)áéúëcמנין ה íBia(אסתר éäéå' ¤§¥¦§¦©§¦©

éLéìMä האגרות úeëìî',][לכתיבת øzñà Laìzå:הגמרא נאמר שואלת מדוע ©§¦¦©¦§©¤§¥©§
מלכות, àlàשלבשה .déì éòaéî úeëìî éãâaהפירושLãwä çeø dzLáìL. ¦§¥©§¦¨¥¥¤¨¤§¨©¨©©Ÿ¤

ברוח  'לבישה' לשון ד ושייך ,íúä áéúëe ,'Laìzå' àëä áéúë(יט יא ב' 'çeøå(דה"י §¦¨¨©¦§©§¦¨¨§©
'åâå 'éNîò úà äLáì. ¨§¨¤£¨©

éLðì àúeøéäé äàé àì ,ïîçð áø øîàשהרי לנשים, החשיבות נאה לא -ézøz ¨©©©§¨Ÿ¨¨§¦¨§¨¥©§¥
ïééåä ïøéäé éLð,נביאות שהיו חשובות, היו -eäééîL ïééðñå.מאוסין ושמותיהן - ¨¥§¦¨©§¨§©§¨§©§

àzøeaéæ dîL àãç,דבורה -àzLekøk dîL àãçå דבורה והחיות חולדה, - £¨§¨¦§¨©£¨§¨©§§¨
שבבריות  שפלות הן עצמן:.וחולדה שהחשיבו מצינו היכן הגמרא -àzøeaéæמפרשת ¦§¨

daדבורה, áéúk(ו ד øáì÷'[דבורה]'çìLzå(שופטים àø÷zå,אליה שיבוא בעלה §¦¨©¦§©©¦§¨§¨¨
déaâì äìæà àì éäéà eléàå.אליו הלכה לא -àzLekøk,חולדה -da áéúk §¦¦¦Ÿ¨§¨§©¥©§§¨§¦¨

הנמצא הספר דבר על המלך ליאשיהו טו)כשהשיבה כב ב' Léàì(מלכים eøîà' אׁשר ¦§¨¦ֲֶ

אלי', אתכם Cìnì',ׁשלח eøîà' äøîà àìå.המלך כנגד עצמה שהחשיבה הרי ְֵֶֶַָָ§Ÿ¨§¨¦§©¤¤
òLBäé ìL åéðá éðaî äcìeç ,ïîçð áø øîàנון שוה,äúéä.בן מגזירה ונלמד ¨©©©§¨§¨¦§¥¨¨¤§ª©¨§¨

àëä áéúk(יד כב וגו'(שם הּנביאה ñçøç''חלּדה ïaíúä áéúëe ל), כד (יהושע §¦¨¨ְְִַָָֻ¤©§©§¦¨¨
יהושע את ñøç'.שקברו úðîúa'§¦§©¤¤
,ïîçð áøì àañ àðéò áø déáéúéà הרי יהושע, של בניו מבני היתה חולדה וכי ¥¦¥©¥¨©¨§©©§¨

בברייתא, iøðשנינו :ïä elàå ,äðBfä áçøî eàöé íéðäk íäå íéàéáð äðBîL,ä §¨§¦¦§¥Ÿ£¦¨§¥¨¨©¨§¥¥¥¦¨
,øîBà äãeäé éaø .íBìLå ,ìàîðç ,äi÷ìç ,äéîøé ,äéñçî ,äéøNe ,Ceøä§¨¨©§¥¨¦§§¨¦§¦¨£©§¥§¨©¦§¨¥

.äúéä äðBfä áçø ìL äéðá éðaî äàéápä äcìeç óà,שוה מגזירה ונלמד ©§¨©§¦¨¦§¥¨¤¨¤¨¨©¨¨§¨
àëä áéúk(יד כב ב' íúä(מלכים áéúëe ,'äå÷z ïa'רחב יח)לגבי ב שאמרו (שם §¦¨¨¤¦§¨§¦¨¨
המרגלים éðMäלה èeç úå÷z úà' מבני חולדה היתה שלא הרי ּבחּלֹון'. ּתקׁשרי הּזה ¤¦§©©¨¦ְְִִֶַַַ

יהושע. של déìבניו øîà,נחמן àañרב àðéò,[הזקן עינא dì[-רב éøîàå ויש - ¨©¥¥¨©¨§¨§¥¨
אליו, פנה שכך àîëeàאומרים àéút שחור כלי -,épéî,מיהושע שהיתה שלמדתי ברייתא péîeC[-ממני] שהבאת [-וממך] ©§¨§¨¦¦¦¨

מרחב, izñzàzòîLשהיתה íé,כך ונפרש הדבר, אמיתות תתברר -àøéébéàc,רחבdáñðå[אותה לאשה.òLBäé[-נשא ¦§©©§©§¨§¦©§¨§©§¨§ª©
רחב. של מזרעה וגם יהושע של מזרעו גם חולדה שהיתה הגמרא:ונמצא òLBäéìמקשה àòøæ déì eåä éîe זרע היה וכי - ¦£¥©§¨¦ª©

אפריםáéúkäåליהושע, שבט כז)בייחוס ז א Bða',(דה"י òLBäé Bða ïBð' לו היה שלא הרי יהושע, אחרי לייחס ממשיך ואינו §©§¦§§ª©§
הגמרא:זרע. ïúða[-זכרים]éðaמתרצת ,déì eåä àì[נקבות-].déì eåä ¨¥Ÿ£¥§¨¨£¥

i"yx

áåùé àì øëîîä ìà øëåîä éëÐ
jeza `apzp `ede ,exn` l`wfgi
dipki zelb oiaydpy [dxyrzg`]
`diy `apzne ,milyexi zeaxgl
aeyi `l edcy xkende ,laeid lha

.elìèá ìáåé øùôàÐelbyn
,diwfg inia mihayd zxyr
(dk `xwie) "diayei lkl" xn`py

Ð`le ,dilr diayei lky onfa
elbyn `vnp .ozvwn elby onfa
dypn hay ivge cbe oae`x hay
did l`wfgie ,zelaeid elha [xak]

lhaiy onf xg`l `apzn?àìà
ïøéæçä äéîøéù ãîìîÐdze`a

zpy `ide ,xtqd `vnpy dpy
glyyke .ediy`il dxyr dpeny
did `ldcleg lv` xtqd ixaclr
,laeid z` zepnl exfge ,dinxi my
zehiny `l` zepnl ewitqd `le

.ziad axgy cröä äî øîàéåïåé
æìäÐezeida ,aizk ediy`ia

mixnekd zenvr sxye l` ziaa
.mraxi dyry gafnd lr l` ziaa

ìà úéáá åáéè äîÐ[ly] `lde
my ixdy ,[dzid] l`xyi ikln

.lbrd z` mraxi cinrdøéö÷ úù
Ðdyre" enk ,dlecbe lig dyr

.(a ,ci aei`) "rhp enk xivwàì
éùðì àøäåé äàðÐd`p `l

.miypl zeaiygåäééîù ïééðñå=
.zeqe`n odizenyàúøåáéæ=

.dxeacàúùåëøë=.dclegïá
ñçøçÐlr `xwc ab lr s`e

diyrna edin ,cidqn `w dlra
.aizkéðéî àáñ àðéò äéì øîà

àúòîù íééúñú êðéîåÐ,xnelk
ly ezin` yxtzz jci lre ici lr

.i`ed `de `d ,xacòùåäé åðá ïåð
åðáÐqgiin mixt` hay z`

dhnl ryedine ,ryedi cr aezkd
.yi` qgii `l



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc zexeka(oey`x meil)

àøîâ
`xnbd dwcwce ,dxekan mixeht miiele mipdk ,dpyna epipy
z` exhty md mnvra miieldy ,'eke 'exht m`' dpynd oeyln
:`xnbd dywn .xeng xht ipicn l`xyi ly mdixeng ixht

éøèt eäðéàixht z` exhty md mnvra miield xacna ike - ¦§¨§¦
ixde ,l`xyi ixengíãà,iel haynøèt íãàxeka xht - ¨¨¨¨¨©
e ,l`xyi ly mc`äîäa,dy epiidc ,iel lyäøèt äîäa- §¥¨§¥¨¨§¨

,l`xyi ly xeng xht dxhtáéúëc(dn b xacna)íiåìä úà ç÷' ¦§¦©¤©§¦¦
,'ízîäa úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa øBëa úçz©©§¦§¥¦§¨¥§¤¤¡©©§¦¦©©§¤§¨
ici lr `l` mzyecw drwt `l l`xyi ixeng ixhty ixd
oeyln rnyny itk mnvra miield ici lr `le ,miield zenda

.dpynd
:`xnbd zvxzn,ééaà øîàmiieldy dpynd zpeek oi` ok` ¨©©©¥

`l` ,xacna l`xyi ly mdixeng ixht z` exht mnvraéëä̈¦
øîà÷jk -,dpynd zpeekízîäa ïéøeèt íiåìe íéðäkoicn ¨¨©Ÿ£¦§¦¦§¦§¤§¨

,xeng xht,øîBçå ìwîyízîäa äòé÷ôä íàdxedhdìL ¦©¨¤¦¦§¦¨§¤§¨¤
díiåìdxeka ipicnäîäa[xeng xht-],øaãna ìàøNé ìL §¦¦§¥¨¤¦§¨¥©¦§¨

L àeä ïécmzndaòé÷ôzxacnaúàxeng xht.ïîöò ìL ¦¤©§¦©¤¤©§¨
:`xnbd dywnàáø déì øîàzpeeky yxtn dz` ji` ,iia`l ¨©¥¨¨

,l`xyi ixeng ixht dxht miield znday dpyndeøèt àäå§¨¨§
éðz÷ eäðéàl`xyi ly z` exht m`' epipy dpyna ixde - ¦§¨¨¥

.mznda `le ,exht mnvr miieldy rnyne ,'xacnaãBòå§
,dywàúéà íàxeka ipic iabl df xnege lw yxec dz` m` - ¦¦¨

y ozep oicd ok m` ,dndaî eléôàoicäøBäè äîäa øBëa £¦¦§§¥¨§¨
eøèôðzexeka driwtd mdly dxedh dnda m`y ,miield ¦§§

zexeka xehtzy oky lk ,xacna l`xyi ly zexedh zenda
,mdly zexedh zendaïðz äîlàoldl epipy dnl -(.bi)àì ©¨¨§©Ÿ

eøèôðmiielàlà ,äøBäè äîäa øBëaîwxøèôe ïaä ïBéãtî ¦§§¦§§¥¨§¨¤¨¦¦§©¥¤¤
.øBîç£

,àáø øîà àlàmiiel ly xeng xht ipica dpc dpynd oi` ¤¨¨©¨¨
e ,oad oeict oica `l` mipdke,éðz÷ éëä(eøèt) íiåìe íéðäk ¨¦¨¨¥Ÿ£¦§¦¦¨§

ïîöò ïä [ïéøeèt]oad oeictn,øîBçå ìwîyäòé÷ôä íà §¦¥©§¨¦©¨¤¦¦§¦¨
ìL ïúMeã÷díiåìd z`ìL äLeã÷ixeka,øaãna ìàøNé §¨¨¤§¦¦§¨¤¦§¨¥©¦§¨

ikeòé÷ôé àìozyecwúàdxekad zyecw.ïîöò ìL Ÿ©§¦©¤¤©§¨
.xeng xhtn oixeht miieldy oipn `ax itl zxxan `xnbd

:`xnbd zxne`ïçkLàmiieldy xnege lwd ici lr epcnl - ©§§¨
xeka oeictn oixehtäàîè äîäa ,íãà,miiel ly xeng xht - ¨¨§¥¨§¥¨

ïìðî:`xnbd daiyn .epeictn oixeht mdyàø÷ øîàgi xacna) §¨¨¨©§¨
(ehäîäaä øBëa úàå íãàä øBëa úà äcôú äãt Cà'©¨Ÿ¦§¤¥§¨¨¨§¥§©§¥¨

,'äcôz äàîhäcgia mc` xeka ipic exn`p df weqtay oeike ©§¥¨¦§¤
y ,dfl df eywed ,d`nh dnda xeka ipic mrìkmc`ðLiLB ¨¤¤§

íãà øBëáa,epa z` zectl aiigy -BðLémbäîäa øBëáa ¦§¨¨¤§¦§§¥¨
äàîè,ely xeng xht z` zectl aiig -øBëáa BðéàL ìëå §¥¨§¨¤¥¦§
,íãà,mc` xeka oeictn oixehty iele odk oebkøBëáa Bðéà ¨¨¥¦§

äàîè äîäa.ely xeng xht zectl aiig epi` - §¥¨§¥¨
:`ax lr mbe iia` lr mb zl`ey `xnbdàøôñ áø déì øîà̈©¥©©§¨

úøîàc Cãéãì ,ééaàìiabl xn`p dpynay xnege lwdy §©©¥§¦¨§¨§©
ízîäaok m` ,xeng xht oeictn mxhetl miielde mipdkd ly §¤§¨

wxy ,zeidl jixv didäN déì äåäc éåì ïa,xacnaò÷ôàc ¤¥¦©£¨¥¤§©§©

,l`xyi ly xeng xht riwtd df dy ici lry -ò÷ôéì- ¦§©
,xnege lwn xacna el eidy ely mixeng ixht zyecw rwtzy
.ely z` riwtzy oky lk ,l`xyi znda eznda driwtd m`y

iel oa la`ò÷ôéìc äN déì äåä àìcxacna el did `ly - §Ÿ£¨¥¤§¦§©
,l`xyi ly xeng xht riwtdl dyò÷ôéì àìz` riwti `l - Ÿ¦§©

.l`xyi znda riwtd `l ik xacna el eidy exeng xht
:iia`l `xtq ax dywd cere,Cãéãì ïéae,àáøì ïéámzcnly ¥§¦¨¥§¨¨

,oicd zeidl jixv did ,oeictn iel mc` xeka xehtl xnege lwn
didy xeka wxyLãç ïa,xacna zexekad oeict zraò÷ôàc ¤Ÿ¤§©§©

l`xyi ixekan cg` zyecw riwtn did heyt did eli`y -
,ecbpkò÷ôéìiel xeka la` ,ely dxekad zyecw z` riwti - ¦§©

ydid xacna zexekad oeict onfaò÷ôà àìc ,Lãç ïaî úBçẗ¦¤Ÿ¤§Ÿ©§©
l`xyi ixekan cg` zyecw riwtn did `l heyt did eli`y -

,ecbpkò÷ôéì àìriwti `l ,yceg oa dyrie lcbiy xg`l - Ÿ¦§©
lk xacna ixdy ,epi` dfe ,envr ely dxekad zyecw z`

.oeicta miaiig eid `l miield
oeictn iel oa xehty oeik :`axle iia`l `xtq ax dywd cere
ok m` ,l`xyi ipa ixeka zyecw z` riwtdy df gkn cnlp oad

y ,zeidl jixv didäiåìxeka oa dcliyò÷ôéú àìzyecw §¦¨Ÿ¦§©
md wxe ,mixkfd miield wx epnp xacna ixdy ,xekad dpa

,l`xyi ixeka zyecw eriwtdäîlà[dnl-]øa àãà áø øîà ©¨¨¨©©£¨©
äãìiL äiåì ,äáäà,xeka oa.íéòìñ Lîçî øeèt dða ©£¨§¦¨¤¨§¨§¨¨¥¨¥§¨¦

:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì àäxnel yi ikãkzrdéøa øî ¨Ÿ©§¨§©©§¥
,øîàc ,àáøc déîMî óñBé áøcdxarzdy diel elit`y §©¥¦§¥§¨¨§¨©

xn`p oad oeict iabl ik ,oad oeictn xeht dpa ,l`xyinbi zeny)

(ai,'íçø øèt'y dfn cnlpeàðîçø äìz íçø øèôamikled - ¤¤¤¤§¤¤¤¤¨¨©£¨¨
,oad oeict oiprl ielk aygp dieln clepde ,m`d xg`lkk epice

.oeictn mixehty miield
:`xtq ax dywd cereïéðî BúBàa äéä àlL ïøäàåepnpy §©£Ÿ¤Ÿ¨¨§¦§¨

dxekad zyecw z` zectl mpipn zrcl ick xacna miield
,l`xyi ixeng ixht z` eznda driwtd `le ,l`xyi ipaaàìŸ

ò÷ôéì.ely xeng xht oeictn eaeig rwti `l -änì ,àéðúc ¦§©§©§¨¨¨
ãe÷ðoniqk dxez xtqa zaygpd dcewp dnyed dnl - ¨

,herinlìòzaizíéce÷tä LneçaL 'ïøäà'xtqa daezkd - ©©£Ÿ¤§©©§¦
weqta ,xacna(hl b),'oxd`e dWn cwR xW` mIeld icEwR lM'¨§¥©§¦¦£¤¨©¤§©£Ÿ

cnll ickäéä àlLoxd`ïéðî BúBàamiie`xd miield ly ¤Ÿ¨¨§¦§¨
xht aeig z` riwtd ji` ok m`e ,mcbpk l`xyi ixeka zectl

.ely xeng
:`xnbd zvxznàø÷ øîà(ai my)KFYn mIeld z` iYgwl dPd' ¨©§¨¦¥¨©§¦¤©§¦¦¦

il Eide l`xUi ipAn mgx xhR xFkA lM zgY l`xUi ipA,'íiåìä §¥¦§¨¥©©¨§¤¤¤¤¦§¥¦§¨¥§¨¦©§¦¦
äæì äæ íiåìä ìk eLweä,dxekan xeht iel oa lky zexedl §¨©§¦¦¤¨¤

:`xnbd zl`ey .xacna miield oipna eid `ly el` elit`e
eíéðäk,epizpyna yxetny enk dxekan mixeht md s`y Ÿ£¦

,ïìðî:`xnbd zx`an .miiell eywed `l ixdeòLBäé éaøãk §¨¨¦§©¦§ª©
úBîB÷î äòaøàå íéøNòa ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦§¤§¦§©§¨¨§

eàø÷ðdíéðäk'ïäî ãçà äæå ,'íiåì(eh cn l`wfgi)íéðäkäå' ¦§§Ÿ£¦§¦¦§¤¤¨¥¤§©Ÿ£¦
,'÷Bãö éða íiåìämb okle ,miiell mipdkd mb eywed df weqtae ©§¦¦§¥¨

.miield enk dxekan mixeht mipdkd
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oifge` mipy` cenr c sc ± oey`x wxtzereay
àúéà íà ãåòå,miel exhtp dxedhdnda xekanÐdnda iab xnege lw opiyxccÐ

.l`xyiznda driwtd edcicdxedhdnda`dc'åë ïðú äîìà.(`,bi) ipy wxtaÐ
àáø øîà àìàxeka iyew`l jixhvi`cn .xnege lw opax yexc `l dnda iab Ð

onwlckd`nhdnda xekaa epi`mc` xekaa epi`y lkc ,mc` xekald`nhdnda
yxcnl adiiz` `l dnda iab dpin rnyÐ
mipdk :oizipzn xn`w ikde .xnege lw i`d
.xnege lwn oad oeictn onvr od oixehtmiele

äòé÷ôä íàz` mield iheyt zyecw Ð
`ed oic Ð xacna l`xyi ixeka zyecw
onwl xn`ck ,oday dxeka zyecw rwtzy
.onvr `l` eriwtd `l mield ixeka :[`,d]

ïì àðî äàîè äîäáxhtn mipdk exhtpcÐ
.xengíãà øåëáá åðéàù ìëmiel oebk Ð

.xnege lwn exhtpc ,mipdkeúøîàã êãéãì
íúîäá.xnege lwyixc`w inp dnda`cÐ

äù äéì äåäã éåì ïáixht rwt`c ,xacnaÐ
.xacna (el) eidy mixengïéáå êãéãì ïéá

àáøì.mc` xeka iab xnege lw eziyxcc Ð
iabl oky lk Ð dnda iabl zyxcc oeikc
mc` Ð xnege lw dia zyxc `l i`c ,mc`

ol`pn?xeka iel :jxtinl`ki` ,zyxccoeike
ycg (iel) oa heyt [iel] iab ogky`c ,ycg oa
oan olekc ,l`xyi ipazexekazyecwrwt`c
oan" :(b xacna) aizkck epnp dlrne ycg
ixekae .envr xeka rwtip Ð "dlrne ycg
lwn ,onvr exhtiy `ed oic ycg ipa miel
zyecw eriwtdc ,ycg ipa iheytn xnege
.onvr ycg ipa xnege lw Ð l`xyi ixeka

ùãç ïáî úåçô øåëáheyt rwt` `lc Ð
rwti `l Ð l`xyi xeka zyecw dizeekc
miel ixekasqkaectp`ldnle .envrzyecw

ycg oan mizegt xacna eidy?äãìéù äéåì
`dc .dpaxekazyecwrwtz`l,l`xyinÐ
`l zeawp la` ,mixkf `l` xacna epnp `l

.melk eriwtdàðîçø äìú íçø øèôáÐ
opilf` Ð `ed diel jdc mgxc oeike .xekal
opigkyn i` :mirlq yng oiprl m`d xg`¥
ycg oan oizegt elit` ,oixeht miel olekc
inp diel oa Ð eriwtd `ly ,xacna eidy

.xehtïéðî åúåàá äéä àìù ïøäàå`ed`lÐ
l`xyi ixekaz` eriwtd`ly ,eizenda`le

!dicicmixeng ixhtrwti`lÐ'åë åù÷åäÐ
.`zaeiz edlek ewixti``zyd
úåøåãìå
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ïéã."z`" qxb `l "rwtzy" qxb i`e .qxb Ð onvr ly z` riwtzy `edàäåexht

`ki`c .icin dyw `l Ð "oixeht mielde mipdkde" ipzwc `yixn Ð ipzw edpi`

rnyn "exht" la` .onvr od oixeht `le ,xn`w odixeng ixht ycwln oixeht :yxtl

.edpi` exhtãåòådxedh dnda xekan ,dnda iab xnege lw opiyxcc Ð `zi` m`

znda driwtd edcic dnda `dc ,miel exhtil

:hwpc onwl ok m` ,xn`z m`e .dxedhd l`xyi

ly xeng ixht dnk xht iel oa ly cg` dy

`kilc ?dxedh dnda hwp `l i`n` Ð l`xyi

dnk cg` dy xht `l dxedh dndaac xninl

ixhta `wec `l` l`xyic zexedhc zexeka

xn`wc .cg` cbpk cg` epn dxedha la` ,xeng

d`nh oia l`xyi ly miel znda exhty dn

dil `wtp "mznda zgz znda"n dxedh oia

,rnyn daxd zenda zgz zg` dnda ,onwl

`pipg iax :xnel yi !dxedh oia d`nh oia

yi cere .eiykr bedpl lekiy dn hwp onwlc

mrh dn ,[yxtl] `z` onwlc oizipzn :yxtl

iel oa ly cg` dyc meyn Ð dcete xfege dcet

la` .xacna l`xyi ly xeng ixht dnk xht

dnk xacna iel oa ly cg` dy xhty dn

`l` bdp `l Ð l`xyi ly dxedhc zexeka

yi `l` oeict mdl oi` eiykrc ,dry dze`a

?xaqw i`n iia`e :xn`z m`e .sebd zyecw oda

:xnel yi ?dxedha xnege lw icar `l i`n`

Ð gafn zyecw oda yiy dxedh oiprl ,xaqw

lwn onvr ly z` oixhet :xninl jiiy `l

miele mipdkc .l`xyi ly oixhetc xnege

.l`xyi lyn xzei gafn cvl miaexw

íàm`e Ð 'ek miel ly dyecw driwtd

`lde ?df `ed xnege lw i`n :xn`z

la` ,l`xyi zexeka eriwtd mield iheyt

ikide .onwlck melk eriwtd `l miel ixeka

epivn `ly ,miel ly xekaa xnege lw ciar

lw wiic ikd ,xnel yi ?xac mey eriwtdy

zyecw riwtd ieldy Ð zeiel zyecw :xnege

Ð xeka iel ok m` ,l`xyi zexeka`ed oic

.qxhpewd yxit oke .envr riwti ely zeiely

,xeka riwtn xeka oi`c onwl xn`w ikdle

envr ly ,zexeka izy riwtn oi` iel ly zeiel

`nrh i`n :xn`z m`e .l`xyi ly zexekae

`lde ?dndac iia`c xnege lw dil zilc `axc

epiid :qxhpewd yxite !`ed xenb xnege lw

,dnda iab xnege lw iyxc `lc `nrh

xekal d`nh dnda xeka iyew`l jixhvi`c

dnda mc` ogky` :xn`wcnc .eyexitk rnyn oeyld oi`e .xnege lw yxcnl adiiz` `l dnda iab :dpin rny ,onwlck d`nh dnda xekaa epi` mc` xekaa epi`y lk :ixenbl mc`

dnda xekac ,`zrnya onwl opiyxcckl `yiwd jixhvi` `nlicc :cere .xnege lw icar `lc dxedh` iielbl `le ,d`nh dnda` ixenb`l `yiwd jixhvi`c rnyn ,olpn d`nh

xeng ixht dnk iel oa ly cg` dy xacna xhty enk ,dcete xfege dcet :dpin ixnbc `yxc `iddk ,dpin `wtp inp zexecle .dya ,dry dze`a oia zexecl oia ea welgz `l d`nh

,mc`a `weecc :`axc `nrh epiid ,il d`xpe !ezeixg`a aiig dnda xeka s` Ð ezeixg`a aiig mc` xeka dn :(a,ai) oiwxt seqa yixcc xfril` iaxl jixhvi` ,cere !l`xyi ly

.xnege lw carinl jiiy `l Ð dyecw ea oi`c ,dnda xeka zrwtd znxeb miel ly dyd zyecw oi`y ,dndaa la` .xnege lw zeyrl jiiy Ð dxeka zrwtd znxeb diel zyecwy

ïéãoixeht miele mipdk :oizipzn xn`w ikd :mz epiax yxite !opiwqr xeng xhtac :dywe .oad oeicta ixii` oizipznc "oixhet" ,`axl :qxhpewd yxit Ð envr ly riwtzy `ed

.df yexitl dyw zvw "xn`w ikd" oeyle .mc`l ywz`cn d`nh dnda opirny okl .xnege lwn oixeht onvr mdc Ð mrh dn ,xeng xht oeictnàìãrwt`c dy dil ded

:xnel yie !dy mdl did `ly miel x`y ly (mewn lkn) oky lk Ð l`xyi ly mixeng ixht iel oa ly dy xht m` ,`zi` `din xnege lw mewn lkn :xn`z m`e Ð rwtl `l

.xnege lw opicar Ð el yiyk dicica mewn lkne .l`xyi znda zgz `l` ,xg` iel ly dnda zgz df iel ly dnda zgwl aezkd xn` `l .xnege lw df oi`ïárwt`c ycg

rwtil Ð l`xyi zexeka riwtdl eay zeiell gk yic ycg oa :xn`w ikd `l` .xeka riwtn xeka oi`c ,rwtl Ð l`xyi xeka rwt`c ycg oa xeka iela :xn`w `l Ð rwtil

oke .ycg oa dyrp ok ixg`y it lr s`e ,onvr ly zxeka riwtz `l Ð dry dze`a ycg oan zegt didy eze` la` .l`xyi zexeka riwtn heyta ea `veiky oeik ,envr zxeka

.edi oziieda Ð "eide" :jenqa yixcck ,zexecl mb Ð riwtn `l dry dze`ac oeikc ,jli`e myn zexekal

øèôáoac `kxt jd uxzl dvexy rnyn .xeht diel oa Ð ycg oan zegt elit` oixeht olek miielc zgkyn [i`] ,`ed diel jdc mgxc oeik :qxhpewd yxit Ð `pngx dlz mgx

oan zegt `edy iel oaa .mgx xhtc `iepya `vxzn ixnbl `l` ,ok rnyn oi`e .dfl df olek mield lk eywedc `iepy cr Ð ycg oa `edy iel oae mgx xhtc `iepya iel

.iel eia` oi`y it lr s`e iel edieyn iel oa `edy dn ,`pngx dlz mgx xhtac oeike .iel oa `ed ixde ,ycg oan zegt `edy dna `l` `zerixb mey ea oi` ycgïøäàå`ly

xyt` i`e .envr zxeka rwtl `lc zeywdl ok enk dvexy rnyn .dicic dxeka erwtl `l Ð l`xyi ixeka eriwtd `ly ,eizenda `le `ed `l :qxhpewd yxit Ð oipn eze`a did

ith oxd`n dil dyw i`n :xn`z m`e .mipy yly dynn lecb oxd` didy enk ,["zeny" zyxt yix] yxcna xn`ck mipy yly epnn dlecb mixnc ,xeka oxd` did `lc ,ok xnel

oipna epnp mewn lkn ,envr riwtiy xekal eicc meyn ,epnp `l sl` mipye mixyr oiprlc idp :xnel yie ?onwlck sl` mipye mixyr icda epnp `ly miel ly mixeka ze`n ylyn

.llk dpnp `l oxd` la` .miel
dn
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íãà ?éøèt eäðéà¯äîäa ,øèt íãà¯,äøèt äîäa ¦§¨§¦¨¨¨¨¨©§¥¨§¥¨¨§¨
úàå ìàøNé éðáa øBëa úçz íiåìä úà ç÷" :áéúëc¦§¦©¤©§¦¦©©§¦§¥¦§¨¥§¤
:øîà÷ éëä ,ééaà øîà !"íúîäa úçz íiåìä úîäa¤¡©©§¦¦©©§¤§¨£©©©¥¨¦¨¨©

íà ,øîBçå ìwî íúîäa ïéøeèt íiåìe íéðäkäòé÷ôä Ÿ£¦§¦¦§¦§¤§¨¦©¨¤¦¦§¦¨
øaãna ìàøNé ìL äîäa íiåì ìL ízîäa¯àeä ïéc §¤§¨¤§¦¦§¥¨¤¦§¨¥©¦§¨¦

òé÷ôzLeøèt àäå :àáø déì øîà .ïîöò ìL úà ¤©§¦©¤¤©§¨£©¥¨¨§¨¨§
àúéà íà ,ãBòå !éðú÷ eäðéà¯äîäa øBëaî eléôà ¦§¨¨¥§¦¦¨£¦¦§§¥¨

äîäa øBëaî eøèôð àì :ïðz änlà !eøèôð äøBäè§¨¦§§©¨¨§©Ÿ¦§§¦§§¥¨
àlà ,äøBäèïBéãtî,àáø øîà àlà ?øBîç øèôe ïaä §¨¤¨¦¦§©¥¤¤£¤¨£©¨¨

,øîBçå ìwî ïîöò ïä eøèt íiåìe íéðäk :éðú÷ éëä̈¦¨¨¥Ÿ£¦§¦¨§¥©§¨¦©¨¤
ìàøNé ìL úMeã÷ íiåì ìL ïúMeã÷ äòé÷ôä íà¦¦§¦¨§¨¨¤§¦¦§©¤¦§¨¥

àì ,øaãnaòé÷ôéäîäa ,íãà ïçkLà ?ïîöò ìL úà ©¦§¨Ÿ©§¦©¤¤©§¨©§©©¨¨§¥¨
øBëa úà äcôú äãt Cà" :àø÷ øîà ?ïìðî äàîè§¥¨§¨©£©§¨©¨Ÿ¦§¤¤§
BðLiL ìk ,"äcôz äàîhä äîäaä øBëa úàå íãàä̈¨¨§¤§©§¥¨©§¥¨¦§¤¨¤¤§

íãà øBëáa¯BðéàL ìëå ,äàîè äîäa øBëáa BðLé ¦§¨¨¤§¦§§¥¨§¥¨§¨¤¥
íãà øBëáa¯.äàîè äîäa øBëáa Bðéàáø déì øîà ¦§¨¨¥¦§§¥¨§¥¨£©¥©

äåäc éåì ïa ,ízîäa zøîàc Cãéãì :ééaàì àøôñ̈§¨§©©¥§¦¨§¨§©§§¤§¨¤¥¦©£¨
äN déìò÷ôàc¯ò÷ôéìäN déì äåä àìc ,ò÷ôéìc ¥¤§¦§©¦§©§¨£¨¥¤§¦§©

¯ò÷ôàc Lãç ïa ,àáøì ïéa Cãéãì ïéa !ò÷ôéì àì¯ ¨¦§©¥§¦¨¥§¨¨¤Ÿ¤§¦§©
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רלי oifge` mipy` cenr c sc ± oey`x wxtzereay
àúéà íà ãåòå,miel exhtp dxedhdnda xekanÐdnda iab xnege lw opiyxccÐ

.l`xyiznda driwtd edcicdxedhdnda`dc'åë ïðú äîìà.(`,bi) ipy wxtaÐ
àáø øîà àìàxeka iyew`l jixhvi`cn .xnege lw opax yexc `l dnda iab Ð

onwlckd`nhdnda xekaa epi`mc` xekaa epi`y lkc ,mc` xekald`nhdnda
yxcnl adiiz` `l dnda iab dpin rnyÐ
mipdk :oizipzn xn`w ikde .xnege lw i`d
.xnege lwn oad oeictn onvr od oixehtmiele

äòé÷ôä íàz` mield iheyt zyecw Ð
`ed oic Ð xacna l`xyi ixeka zyecw
onwl xn`ck ,oday dxeka zyecw rwtzy
.onvr `l` eriwtd `l mield ixeka :[`,d]

ïì àðî äàîè äîäáxhtn mipdk exhtpcÐ
.xengíãà øåëáá åðéàù ìëmiel oebk Ð

.xnege lwn exhtpc ,mipdkeúøîàã êãéãì
íúîäá.xnege lwyixc`w inp dnda`cÐ

äù äéì äåäã éåì ïáixht rwt`c ,xacnaÐ
.xacna (el) eidy mixengïéáå êãéãì ïéá

àáøì.mc` xeka iab xnege lw eziyxcc Ð
iabl oky lk Ð dnda iabl zyxcc oeikc
mc` Ð xnege lw dia zyxc `l i`c ,mc`

ol`pn?xeka iel :jxtinl`ki` ,zyxccoeike
ycg (iel) oa heyt [iel] iab ogky`c ,ycg oa
oan olekc ,l`xyi ipazexekazyecwrwt`c
oan" :(b xacna) aizkck epnp dlrne ycg
ixekae .envr xeka rwtip Ð "dlrne ycg
lwn ,onvr exhtiy `ed oic ycg ipa miel
zyecw eriwtdc ,ycg ipa iheytn xnege
.onvr ycg ipa xnege lw Ð l`xyi ixeka

ùãç ïáî úåçô øåëáheyt rwt` `lc Ð
rwti `l Ð l`xyi xeka zyecw dizeekc
miel ixekasqkaectp`ldnle .envrzyecw

ycg oan mizegt xacna eidy?äãìéù äéåì
`dc .dpaxekazyecwrwtz`l,l`xyinÐ
`l zeawp la` ,mixkf `l` xacna epnp `l

.melk eriwtdàðîçø äìú íçø øèôáÐ
opilf` Ð `ed diel jdc mgxc oeike .xekal
opigkyn i` :mirlq yng oiprl m`d xg`¥
ycg oan oizegt elit` ,oixeht miel olekc
inp diel oa Ð eriwtd `ly ,xacna eidy

.xehtïéðî åúåàá äéä àìù ïøäàå`ed`lÐ
l`xyi ixekaz` eriwtd`ly ,eizenda`le

!dicicmixeng ixhtrwti`lÐ'åë åù÷åäÐ
.`zaeiz edlek ewixti``zyd
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ïéã."z`" qxb `l "rwtzy" qxb i`e .qxb Ð onvr ly z` riwtzy `edàäåexht

`ki`c .icin dyw `l Ð "oixeht mielde mipdkde" ipzwc `yixn Ð ipzw edpi`

rnyn "exht" la` .onvr od oixeht `le ,xn`w odixeng ixht ycwln oixeht :yxtl

.edpi` exhtãåòådxedh dnda xekan ,dnda iab xnege lw opiyxcc Ð `zi` m`

znda driwtd edcic dnda `dc ,miel exhtil

:hwpc onwl ok m` ,xn`z m`e .dxedhd l`xyi

ly xeng ixht dnk xht iel oa ly cg` dy

`kilc ?dxedh dnda hwp `l i`n` Ð l`xyi

dnk cg` dy xht `l dxedh dndaac xninl

ixhta `wec `l` l`xyic zexedhc zexeka

xn`wc .cg` cbpk cg` epn dxedha la` ,xeng

d`nh oia l`xyi ly miel znda exhty dn

dil `wtp "mznda zgz znda"n dxedh oia

,rnyn daxd zenda zgz zg` dnda ,onwl

`pipg iax :xnel yi !dxedh oia d`nh oia

yi cere .eiykr bedpl lekiy dn hwp onwlc

mrh dn ,[yxtl] `z` onwlc oizipzn :yxtl

iel oa ly cg` dyc meyn Ð dcete xfege dcet

la` .xacna l`xyi ly xeng ixht dnk xht

dnk xacna iel oa ly cg` dy xhty dn

`l` bdp `l Ð l`xyi ly dxedhc zexeka

yi `l` oeict mdl oi` eiykrc ,dry dze`a

?xaqw i`n iia`e :xn`z m`e .sebd zyecw oda

:xnel yi ?dxedha xnege lw icar `l i`n`

Ð gafn zyecw oda yiy dxedh oiprl ,xaqw

lwn onvr ly z` oixhet :xninl jiiy `l

miele mipdkc .l`xyi ly oixhetc xnege

.l`xyi lyn xzei gafn cvl miaexw

íàm`e Ð 'ek miel ly dyecw driwtd

`lde ?df `ed xnege lw i`n :xn`z

la` ,l`xyi zexeka eriwtd mield iheyt

ikide .onwlck melk eriwtd `l miel ixeka

epivn `ly ,miel ly xekaa xnege lw ciar

lw wiic ikd ,xnel yi ?xac mey eriwtdy

zyecw riwtd ieldy Ð zeiel zyecw :xnege

Ð xeka iel ok m` ,l`xyi zexeka`ed oic

.qxhpewd yxit oke .envr riwti ely zeiely

,xeka riwtn xeka oi`c onwl xn`w ikdle

envr ly ,zexeka izy riwtn oi` iel ly zeiel

`nrh i`n :xn`z m`e .l`xyi ly zexekae

`lde ?dndac iia`c xnege lw dil zilc `axc

epiid :qxhpewd yxite !`ed xenb xnege lw

,dnda iab xnege lw iyxc `lc `nrh

xekal d`nh dnda xeka iyew`l jixhvi`c

dnda mc` ogky` :xn`wcnc .eyexitk rnyn oeyld oi`e .xnege lw yxcnl adiiz` `l dnda iab :dpin rny ,onwlck d`nh dnda xekaa epi` mc` xekaa epi`y lk :ixenbl mc`

dnda xekac ,`zrnya onwl opiyxcckl `yiwd jixhvi` `nlicc :cere .xnege lw icar `lc dxedh` iielbl `le ,d`nh dnda` ixenb`l `yiwd jixhvi`c rnyn ,olpn d`nh

xeng ixht dnk iel oa ly cg` dy xacna xhty enk ,dcete xfege dcet :dpin ixnbc `yxc `iddk ,dpin `wtp inp zexecle .dya ,dry dze`a oia zexecl oia ea welgz `l d`nh

,mc`a `weecc :`axc `nrh epiid ,il d`xpe !ezeixg`a aiig dnda xeka s` Ð ezeixg`a aiig mc` xeka dn :(a,ai) oiwxt seqa yixcc xfril` iaxl jixhvi` ,cere !l`xyi ly

.xnege lw carinl jiiy `l Ð dyecw ea oi`c ,dnda xeka zrwtd znxeb miel ly dyd zyecw oi`y ,dndaa la` .xnege lw zeyrl jiiy Ð dxeka zrwtd znxeb diel zyecwy

ïéãoixeht miele mipdk :oizipzn xn`w ikd :mz epiax yxite !opiwqr xeng xhtac :dywe .oad oeicta ixii` oizipznc "oixhet" ,`axl :qxhpewd yxit Ð envr ly riwtzy `ed

.df yexitl dyw zvw "xn`w ikd" oeyle .mc`l ywz`cn d`nh dnda opirny okl .xnege lwn oixeht onvr mdc Ð mrh dn ,xeng xht oeictnàìãrwt`c dy dil ded

:xnel yie !dy mdl did `ly miel x`y ly (mewn lkn) oky lk Ð l`xyi ly mixeng ixht iel oa ly dy xht m` ,`zi` `din xnege lw mewn lkn :xn`z m`e Ð rwtl `l

.xnege lw opicar Ð el yiyk dicica mewn lkne .l`xyi znda zgz `l` ,xg` iel ly dnda zgz df iel ly dnda zgwl aezkd xn` `l .xnege lw df oi`ïárwt`c ycg

rwtil Ð l`xyi zexeka riwtdl eay zeiell gk yic ycg oa :xn`w ikd `l` .xeka riwtn xeka oi`c ,rwtl Ð l`xyi xeka rwt`c ycg oa xeka iela :xn`w `l Ð rwtil

oke .ycg oa dyrp ok ixg`y it lr s`e ,onvr ly zxeka riwtz `l Ð dry dze`a ycg oan zegt didy eze` la` .l`xyi zexeka riwtn heyta ea `veiky oeik ,envr zxeka

.edi oziieda Ð "eide" :jenqa yixcck ,zexecl mb Ð riwtn `l dry dze`ac oeikc ,jli`e myn zexekal

øèôáoac `kxt jd uxzl dvexy rnyn .xeht diel oa Ð ycg oan zegt elit` oixeht olek miielc zgkyn [i`] ,`ed diel jdc mgxc oeik :qxhpewd yxit Ð `pngx dlz mgx

oan zegt `edy iel oaa .mgx xhtc `iepya `vxzn ixnbl `l` ,ok rnyn oi`e .dfl df olek mield lk eywedc `iepy cr Ð ycg oa `edy iel oae mgx xhtc `iepya iel

.iel eia` oi`y it lr s`e iel edieyn iel oa `edy dn ,`pngx dlz mgx xhtac oeike .iel oa `ed ixde ,ycg oan zegt `edy dna `l` `zerixb mey ea oi` ycgïøäàå`ly

xyt` i`e .envr zxeka rwtl `lc zeywdl ok enk dvexy rnyn .dicic dxeka erwtl `l Ð l`xyi ixeka eriwtd `ly ,eizenda `le `ed `l :qxhpewd yxit Ð oipn eze`a did

ith oxd`n dil dyw i`n :xn`z m`e .mipy yly dynn lecb oxd` didy enk ,["zeny" zyxt yix] yxcna xn`ck mipy yly epnn dlecb mixnc ,xeka oxd` did `lc ,ok xnel

oipna epnp mewn lkn ,envr riwtiy xekal eicc meyn ,epnp `l sl` mipye mixyr oiprlc idp :xnel yie ?onwlck sl` mipye mixyr icda epnp `ly miel ly mixeka ze`n ylyn

.llk dpnp `l oxd` la` .miel
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רלב
oifge` mipya cenr c sc ± oey`x wxtzereay

ïì àðî úåøåãìå`l` opirny `l xnege lw i`dnc .miel mipdk ixeka exhtiy Ð
.xacnaäùáã éàîîåzxn`wc ,l`xyi ly mixeng ixht exhtp ,iel oa ly Ð

rwtil rwt`c dy dil dedc iel oa :lirlúåøåãì óñë ?xacna) mc` xekaa Ð
."milwy zyng sqk jkxra dctz ycg oan eiecte" (giúåøåãì äùzeny) Ð

ect sqka ."dya dctz xeng xhte" (bi
:(b xacna) aizkc ,dry dze`a mixeka

."zleblebl milwy zyng zgwle"úåùã÷ä
"ezia z` l`bi yicwnd m`e" (fk `xwie) Ð
:(ci mixac) aizkc Ð ipy xyrne ,'ebe
zexeka ea ect jklid ,"sqka dzzpe"
ea oicet oi`y dya xn`z .zexeclk xacna

.zeycwdòãúznda ixeka epnp `ly Ð
dndaa mitcer aezkd dpn `lcn ,l`xyi
.miz`ne miraye dyly mc`a dpny enk

ååä àìã`aeh zenda l`xyil odl Ð
.mielkéëä åìéôà àîìéãåax dpwnc Ð

itcr eed `l ikd elit` ,oae`x ipal did
mitcer l`xyi znda ixeka ediy ,dndaa

!miel zenda iheyt lràîéàå`d Ð
`aeh zenda Ð "mield znda" aizkc
dndae" (c dpei) depipa ogky`ck ,rnyn

!rnyn `aeh dnda `nl` ,"daxïë íàÐ
(ediiexz l`xyic ozndae) mielc zndac

zkil ,rnyn `aeh.iccd ik `xw edpia
xht cg dpin rny Ð dixeaica `xw ipycn

.`aehàðéðúdya ea dcete :oizipzna Ð
odkd cin e`pwe xfg m`y .daxd minrt
xeng xht ea dcete xfeg Ð el epzpy xg`l

.xg`àðéðç éáøåoa ly cg` dy :xn`c Ð
ikde ,yxtnw oizipznc `nrh Ð 'ek iel

.'ek xn`wúåøåëá åùã÷ àìeclepy Ð
.xacnaàø÷éòîãycw" i`de .xacna Ð

.mixvna yiwl yix dil iwen "xeka lk il
"j`iai ik" aizkcn ,eycw `l xacna la`

."mgx xht lk zxarde" Ð xcdeúåîááÐ
mwedyne .eilr aixwne gafn dpa cg` lk
l`e" :(fi `xwie) aizkck ,exq`p okynd

.'ebe "e`iad `l cren ld` gztäãåáòå
úåøåëáá,miaixwn eid l`xyi ixeka Ð

!eycw zexeka `nl` .mipdkd jli`e o`kne
éëä àîéú àì éàãeclepy oze`a `l` Ð

.xacnaäãåáò øá äðù ïáe`viyn `d Ð
`ed `cg `zy okynd mwedy cr mixvnn

!i`edcúåøåëá úùåã÷ ÷éñô àìãjpdc Ð
xninl `ki` Ð eycw xacna eclepy
[mixvna] (xacna) eclepy `xwirnc

.'ek iniiw ediizyecwaäðéîå`ki` Ð
ipzwc ,xacna zexeka eycw `lc rnynl
,aexw `l jli`e o`knc llkn "meid eze`"
e`viy dnda ixeka lk eaixwd oey`x meiy

.mixvnnàì àø÷éòîlk leki did `ly Ð
,ely zexeka aixwdl gafn zeyrl cg`

.cigi znaa aexw `l zeaegcùã÷ì åøäæåä
.ux`l eqpkiykl mlerle Ðàì íéøöîá

ùåã÷lirl edlek ecen `de ,dinza Ð
!mixvnn e`viy oze`aìë ãå÷ô áéúëäå

øëæ øåëáycg oae .dlrne ycg oan Ð
dpya dyrn i`d `dc ,clep xacna i`ce
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éànîe .eäé ïúééååäa ¯äNác:àcñç áø øîà ? ©£¨¨¨§¦©¦§¤¨©©¦§¨

óñk äî ;úBøBãì äN øîàðå ,úBøBãì óñk øîàð¤¡©¤¤§§¤¡©¤§©¤¤
Ba ¯ úBøBãì øeîàäeãtdúBàì eãt Ba ,úBøBãì ¨¨§¨§¨§¨

,úBøBãì eãt Ba ¯ úBøBãì øeîàä äN óà ,äòL̈¨©¤¨¨§¨§
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÷Bìçz àì äàîè äîäa óà ,óñëa ¯ äòL dúBàì§¨¨¨§¤¤©§¥¨§¥¨Ÿ©£

äNa ¯ äòL dúBàì ïéa úBøBãì ïéa Baéaø øîà . ¥§¥§¨¨¨§¤¨©©¦
íéøBîç éøèt änk øèt éåì ïa ìL ãçà äN :àðéðç£¦¨¤¤¨¤¤¥¦¨©©¨¦§¥£¦
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äðî àìå ,íãàaïéôãBòéànî ¯ .äîäaaàîìéc ? ¨¨¨§Ÿ¨¨§¦©§¥¨¦©¦§¨

,Czòã à÷ìñ àì ¯ !àáeè úBîäa eäì éLéôð éåä àì̈£¥§¦¦§§¥¨¨¨§¨©§¨
¯ ."ãâ éðáìå ïáeàø éðáì äéä áø äð÷îe" :áéúëc¦§¦¦§¤©¨¨¦§¥§¥§¦§¥¨

,éëä eléôà àîìécíéèeLtéãäáì éîéé÷ eåä íiåìc ¦§¨£¦¨¦§¦¦§¦¦¨¨§¦§©£¥
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äãBáòå ,úBøzeî úBîa eéä ¯ ïkLnä í÷eä àlL ãò :Lé÷ì LéøìúBøBëaa:déì øîà ! §¥¨¦©¤Ÿ©©¦§¨¨¨¨©£¨©§£©¥
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בכורות. פרק ראשון - הלוקח עובר חמורו דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zexeka(oey`x meil)

.dxekan mixeht miiel zexecl mby oipn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyïìðî úBøBãìemiieldy el` mipicy oipn - §§¨¨

micenild lk ik .zexecl mb bdep xeng xhte oad oeictn mixeht
,xacna dxekad zrwtd iabl md o`k cr `xnbd d`iady
ixeka ly dxekad z` eriwtdy df gkn exhtp oad oeictny
.mrh eze`n iia`l ,exhtp xeng xht oeictne .xacna l`xyi
oeictn xehtd lke ,mc` xekal xeng xht ywedy meyn `axle

:`xnbd daiyn .xeng xhtn xeht mc` xekaàø÷ øîàxacna) ¨©§¨
(ai b,'íiåìä éì eéäå'zernyne'eéäå'y `ideäé ïúééååäa- §¨¦©§¦¦§¨©£¨¨¨§

oad oeictn mixeht eidy ,xacna didy itk zexecl jyni mpic
.xeng xht oeictne

ixeng ixht z` miield ect xacnay oipn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .dya l`xyiäNác éànîe`xtq axl oipn - ¦©¦§¤

iia` lr dywdy(`"r lirl)'rwtil rwt`c dy dil dedc iel oa'
ici lr `le dya dyrp xacna l`xyi ixeng ixht oeicty ,'eke

.miield ixeng:`xnbd daiyn,àcñç áø øîàyóñk øîàð ¨©©¦§¨¤¡©¤¤
mc` xeka oeicta [milwy zyng-],úBøBãìxn`py enkgi my) §

(fhlwWA milwW zWng sqM LMxrA dCtY Wcg oAn eiEctE'§¨¦¤Ÿ¤¦§¤§¤§§¤¤£¥¤§¨¦§¤¤
,'WcTdäN øîàðåxeng xht oeicta,úBøBãìxn`py enk ©Ÿ¤§¤¡©¤§

(k cl zeny),'dUa dCtY xFng xhtE'äîy [myk-]øeîàä óñk ¤¤£¦§¤§¤©¤¤¨¨
oad oeictaúBøBãì eãt Ba ,úBøBãìeäòL dúBàì eãt Ba §¨§¨§¨¨¨

enk ,sqka ectp miield lr mitcerd zexekad ik ,[xacna-]
`xwna x`eany(gn-en b xacna),øeîàä äN óàxht oeicta ©¤¨¨

xengúBøBãì eãt Ba ,úBøBãìeäòL dúBàa eãt Ba[xacna-] §¨§¨§¨¨¨
l`xyi ixeng ixht oeicty o`kne ,l`xyi ixeng ixht z`

.miield ly dya dyrp xacna
:`xnbd dgecóñël äî,oad oeicta xen`dBa ïéãBt ïkLmb ©§¤¤¤¥¦

,éðL øNòîe úBLc÷ämle` ,xacna mb mc` xeka ea ect okle ¤§¥©£¥¥¦
mby oipn ,xeng xhtn ueg sqep xac ea micety epivn `ly dy

xacnaxht oeict ycgzd `ly okzi ixde ,xeng xht ea ect
l`xyi ixeng ixht z` ect xacnae ,zexecl `l` dya xeng

.miield ixeng ici lr
ixeng ixht z` miield ect xacnay xg` xewn d`ian `xnbd

:`xnbd zxne` .dya l`xyiàø÷ øîà àlà(eh gi xacna)Cà' ¤¨¨©§¨©
äàîhä äîäaä øBëa úàå íãàä øBëa úà äcôú äãẗŸ¦§¤¥§¨¨¨§¥§©§¥¨©§¥¨

,'äcôzdf eywed ixd ,cgi xeng xhte mc` xeka exn`py oeike ¦§¤
,jkn cenll yie ,dflúBøBãì ïéa z÷ìç àì ,íãà øBëa äî©§¨¨Ÿ¨©§¨¥§

äòL dúBàì ïéadctp `ed onf lkay ,[xacna-]óà ,óñëa ¥§¨¨¨§¤¤©
äàîè äîäa,xeng xht -,Ba ÷Bìçz àìepeicteúBøBãì ïéa §¥¨§¥¨Ÿ©£¥§

e.äNa ,äòL dúBàì ïéa¥§¨¨¨§¤
xht cg` dy xacna didy xeng ixht oeicta m`d dpc `xnbd

:mixeng dnk,àðéðç éaø øîà,xacna didy xeng ixht oeicta ¨©©¦£¦¨
ixeng ixht oipnl dey miield zenda oipn didiy jxev did `l

`l` ,l`xyiíéøBîç éøèt änk øèt éåì ïa ìL ãçà äN¤¤¨¤¤¥¦¨©©¨¦§¥£¦
.ìàøNiîòãz ,ééaà øîàic did xacnay di`x jl ixd - ¦¦§¨¥¨©©©¥¥©

,l`xyi ly xeng ixht dnk xehtl cg` dyaäðî éøäL¤£¥¨¨
íãàa íéôãBò áeúkäixeka oipn did dnk dhxit dxezd - ©¨§¦¨¨¨

,miield iheyt oipnn xzei l`xyiäaa ïéôãBò äðî àìåäî- §Ÿ¨¨§¦©§¥¨
xzei l`xyi ixeng ixht oipn did dnk dxezd dhxit `le
mpiipn didiy jxev did `ly gxkdae ,miield zenda oipnn
.l`xyi ly mixeng ixht dnk xht iel ly cg` dy ik ,dey

:`xnbd zl`ey .iia` zii`x lr ddnz `xnbdéànîjl oipn - ¦©
ly xeng ixht dnk xht iel ly cg` dyy dfn gikedl

,l`xyiàáeè úBîäa eäì éLéôð eåä àì àîìéc`l `ny - ¦§¨Ÿ£§¦¦§§¥¨
xzei did `l mdixeka oipne ,mixeng daxd jk lk l`xyil eid

:`xnbd daiyn .miield zenda oipnnCzòc à÷ìñ àì`l - Ÿ¨§¨©§¨
,ok xnel jzrc lr dlriáéúëc(` al xacna)äéä áø äð÷îe' ¦§¦¦§¤©¨¨
,'ãâ éðáìå ïáeàø éðáìdidy rnyne ,mixeng mb llek 'dpwn'e ¦§¥§¥§¦§¥¨

:zl`eye `xnbd zxfeg .miax mixeng mdléëä eléôà àîìéc¦§¨£¦¨¦
oi` oiicr ,ax dpwn l`xyil didy yexita xn`py s` `ny -
ik ,miield zendan xzei miaexn eid mdixeng ixhty dgked

`nyéãäáì éîéé÷ eåä íiåìc íéèeLtiheyt ly zendad - §¦¦§¦¦£¨§¦§©£¥
cbpk dey oipna micner eid miieldéøBëaly mixengd §¥

.ìàøNé¦§¨¥
dwiqn :zxg` di`x d`iane iia` zii`x z` jka dgec `xnbd
iel ly cg` dy xacnay `pipg iax ixacl xewndy ,`xnbd

y meyn `ed ,l`xyi ly mixeng ixht dnk riwtdàø÷ øîà̈©§¨
(dn b xacna)l`xUi ipaA xFkA lM zgY mIeld z` gw'úàå ©¤©§¦¦©©¨§¦§¥¦§¨¥§¤

a úçz íiåìä úîäa,'ízîäegwly rnyn 'znda'eäîäa ¤¡©©§¦¦©©§¤§¨§¥¨
úçàmiield lyúçzdrnyny 'mznda'äaøä úBîäaly ©©©©§¥©§¥

:'znda' zaiz zernynn dgkedd lr dywn `xnbd .l`xyi
àîéàålv` ok epivny enk ,zeax zenda mb drnyn 'znda'y §¥¨

xn`y `iapd dpei(`i c dpei)xird depip lr qEg` `l ip`e'©£¦Ÿ¨©¦§¥¨¦
E 'ebe DA Wi xW` dlFcBd,'äaø äîäa.zenda daxd epiide ©§¨£¤¤¨§¥¨©¨

:`xnbd zvxzn,ïk íà`id 'mield znda z`e' aezkd zpeeky ¦¥
,l`xyi zenda zgz miiel ly zeax zenda ecinriyáBzëéì¦§

àø÷,mdipya cg` oeylízîäa' Bà 'äîäa úçz äîäa' Bà §¨§¥¨©©§¥¨§¤§¨
éàî ,'ízîäa úçzazk dnle -úîäa'miieldúçz ©©§¤§¨©¤¡©©©

'ízîäa,l`xyi lyàáeè øèt ãç dpéî òîLjkn gken - §¤§¨§©¦¨©¨©¨
.l`xyi ly xeng ixht dnk dxht iel ly zg` dnday
:`pipg iax ly eyecig da x`eany dpyn d`ian `xnbdøîà̈©

àðéðz énð ïðà óà ,àáøixht dnk xhet iel ly cg` dyy ¨¨©£©©¦§¦¨
oldl epipyy ,l`xyi ly mixeng(.h)xht el yiy l`xyiy

l`xyid xfeg ,el exifgn odkd m`e ,odkl dy ozep ,xeng
Ba äãBôeelit`e ,sqep xeng xht.äaøä íéîòt ¤§¨¦©§¥

:`xnbd zxne`àðéðç éaøåyxetnd df oic xnel oiekzd `l §©¦£¦¨
`l` ,dpynaéàî ,øîà÷ éëäå ,Løôî ïéúéðúîc àîòè©£¨§©§¦¦§¨¥§¨¦¨¨©©

àîòèy epipyy oicd mrh edn -,äaøä íéîòt Ba äãBtepi`e ©£¨¤§¨¦©§¥
,xeng xht lk cbpk cxtp dy zzl jixvìL ãçà äNc íeMî¦§¤¤¨¤

.ìàøNé ìL íéøBîç éøèt änk øèt éåì ïa¤¥¦¨©©¨¦§¥£¦¤¦§¨¥
:xacna eclepy zexekad eycwzp m`d zwelgn d`ian `xnbd

úBøBëa eLã÷ ,øîà ïðçBé éaø ,øîzéàeclepy,øaãnaixdy ¦§©©¦¨¨¨©¨§§©¦§¨
.zexeka zyecw ipic mdl exn`p mixvna xakLé÷ì Léøå§¥¨¦
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zexeka(oey`x meil)

.dxekan mixeht miiel zexecl mby oipn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyïìðî úBøBãìemiieldy el` mipicy oipn - §§¨¨

micenild lk ik .zexecl mb bdep xeng xhte oad oeictn mixeht
,xacna dxekad zrwtd iabl md o`k cr `xnbd d`iady
ixeka ly dxekad z` eriwtdy df gkn exhtp oad oeictny
.mrh eze`n iia`l ,exhtp xeng xht oeictne .xacna l`xyi
oeictn xehtd lke ,mc` xekal xeng xht ywedy meyn `axle

:`xnbd daiyn .xeng xhtn xeht mc` xekaàø÷ øîàxacna) ¨©§¨
(ai b,'íiåìä éì eéäå'zernyne'eéäå'y `ideäé ïúééååäa- §¨¦©§¦¦§¨©£¨¨¨§

oad oeictn mixeht eidy ,xacna didy itk zexecl jyni mpic
.xeng xht oeictne

ixeng ixht z` miield ect xacnay oipn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .dya l`xyiäNác éànîe`xtq axl oipn - ¦©¦§¤

iia` lr dywdy(`"r lirl)'rwtil rwt`c dy dil dedc iel oa'
ici lr `le dya dyrp xacna l`xyi ixeng ixht oeicty ,'eke

.miield ixeng:`xnbd daiyn,àcñç áø øîàyóñk øîàð ¨©©¦§¨¤¡©¤¤
mc` xeka oeicta [milwy zyng-],úBøBãìxn`py enkgi my) §

(fhlwWA milwW zWng sqM LMxrA dCtY Wcg oAn eiEctE'§¨¦¤Ÿ¤¦§¤§¤§§¤¤£¥¤§¨¦§¤¤
,'WcTdäN øîàðåxeng xht oeicta,úBøBãìxn`py enk ©Ÿ¤§¤¡©¤§

(k cl zeny),'dUa dCtY xFng xhtE'äîy [myk-]øeîàä óñk ¤¤£¦§¤§¤©¤¤¨¨
oad oeictaúBøBãì eãt Ba ,úBøBãìeäòL dúBàì eãt Ba §¨§¨§¨¨¨

enk ,sqka ectp miield lr mitcerd zexekad ik ,[xacna-]
`xwna x`eany(gn-en b xacna),øeîàä äN óàxht oeicta ©¤¨¨

xengúBøBãì eãt Ba ,úBøBãìeäòL dúBàa eãt Ba[xacna-] §¨§¨§¨¨¨
l`xyi ixeng ixht oeicty o`kne ,l`xyi ixeng ixht z`

.miield ly dya dyrp xacna
:`xnbd dgecóñël äî,oad oeicta xen`dBa ïéãBt ïkLmb ©§¤¤¤¥¦

,éðL øNòîe úBLc÷ämle` ,xacna mb mc` xeka ea ect okle ¤§¥©£¥¥¦
mby oipn ,xeng xhtn ueg sqep xac ea micety epivn `ly dy

xacnaxht oeict ycgzd `ly okzi ixde ,xeng xht ea ect
l`xyi ixeng ixht z` ect xacnae ,zexecl `l` dya xeng

.miield ixeng ici lr
ixeng ixht z` miield ect xacnay xg` xewn d`ian `xnbd

:`xnbd zxne` .dya l`xyiàø÷ øîà àlà(eh gi xacna)Cà' ¤¨¨©§¨©
äàîhä äîäaä øBëa úàå íãàä øBëa úà äcôú äãẗŸ¦§¤¥§¨¨¨§¥§©§¥¨©§¥¨

,'äcôzdf eywed ixd ,cgi xeng xhte mc` xeka exn`py oeike ¦§¤
,jkn cenll yie ,dflúBøBãì ïéa z÷ìç àì ,íãà øBëa äî©§¨¨Ÿ¨©§¨¥§

äòL dúBàì ïéadctp `ed onf lkay ,[xacna-]óà ,óñëa ¥§¨¨¨§¤¤©
äàîè äîäa,xeng xht -,Ba ÷Bìçz àìepeicteúBøBãì ïéa §¥¨§¥¨Ÿ©£¥§

e.äNa ,äòL dúBàì ïéa¥§¨¨¨§¤
xht cg` dy xacna didy xeng ixht oeicta m`d dpc `xnbd

:mixeng dnk,àðéðç éaø øîà,xacna didy xeng ixht oeicta ¨©©¦£¦¨
ixeng ixht oipnl dey miield zenda oipn didiy jxev did `l

`l` ,l`xyiíéøBîç éøèt änk øèt éåì ïa ìL ãçà äN¤¤¨¤¤¥¦¨©©¨¦§¥£¦
.ìàøNiîòãz ,ééaà øîàic did xacnay di`x jl ixd - ¦¦§¨¥¨©©©¥¥©

,l`xyi ly xeng ixht dnk xehtl cg` dyaäðî éøäL¤£¥¨¨
íãàa íéôãBò áeúkäixeka oipn did dnk dhxit dxezd - ©¨§¦¨¨¨

,miield iheyt oipnn xzei l`xyiäaa ïéôãBò äðî àìåäî- §Ÿ¨¨§¦©§¥¨
xzei l`xyi ixeng ixht oipn did dnk dxezd dhxit `le
mpiipn didiy jxev did `ly gxkdae ,miield zenda oipnn
.l`xyi ly mixeng ixht dnk xht iel ly cg` dy ik ,dey

:`xnbd zl`ey .iia` zii`x lr ddnz `xnbdéànîjl oipn - ¦©
ly xeng ixht dnk xht iel ly cg` dyy dfn gikedl

,l`xyiàáeè úBîäa eäì éLéôð eåä àì àîìéc`l `ny - ¦§¨Ÿ£§¦¦§§¥¨
xzei did `l mdixeka oipne ,mixeng daxd jk lk l`xyil eid

:`xnbd daiyn .miield zenda oipnnCzòc à÷ìñ àì`l - Ÿ¨§¨©§¨
,ok xnel jzrc lr dlriáéúëc(` al xacna)äéä áø äð÷îe' ¦§¦¦§¤©¨¨
,'ãâ éðáìå ïáeàø éðáìdidy rnyne ,mixeng mb llek 'dpwn'e ¦§¥§¥§¦§¥¨

:zl`eye `xnbd zxfeg .miax mixeng mdléëä eléôà àîìéc¦§¨£¦¨¦
oi` oiicr ,ax dpwn l`xyil didy yexita xn`py s` `ny -
ik ,miield zendan xzei miaexn eid mdixeng ixhty dgked

`nyéãäáì éîéé÷ eåä íiåìc íéèeLtiheyt ly zendad - §¦¦§¦¦£¨§¦§©£¥
cbpk dey oipna micner eid miieldéøBëaly mixengd §¥

.ìàøNé¦§¨¥
dwiqn :zxg` di`x d`iane iia` zii`x z` jka dgec `xnbd
iel ly cg` dy xacnay `pipg iax ixacl xewndy ,`xnbd

y meyn `ed ,l`xyi ly mixeng ixht dnk riwtdàø÷ øîà̈©§¨
(dn b xacna)l`xUi ipaA xFkA lM zgY mIeld z` gw'úàå ©¤©§¦¦©©¨§¦§¥¦§¨¥§¤

a úçz íiåìä úîäa,'ízîäegwly rnyn 'znda'eäîäa ¤¡©©§¦¦©©§¤§¨§¥¨
úçàmiield lyúçzdrnyny 'mznda'äaøä úBîäaly ©©©©§¥©§¥

:'znda' zaiz zernynn dgkedd lr dywn `xnbd .l`xyi
àîéàålv` ok epivny enk ,zeax zenda mb drnyn 'znda'y §¥¨

xn`y `iapd dpei(`i c dpei)xird depip lr qEg` `l ip`e'©£¦Ÿ¨©¦§¥¨¦
E 'ebe DA Wi xW` dlFcBd,'äaø äîäa.zenda daxd epiide ©§¨£¤¤¨§¥¨©¨

:`xnbd zvxzn,ïk íà`id 'mield znda z`e' aezkd zpeeky ¦¥
,l`xyi zenda zgz miiel ly zeax zenda ecinriyáBzëéì¦§

àø÷,mdipya cg` oeylízîäa' Bà 'äîäa úçz äîäa' Bà §¨§¥¨©©§¥¨§¤§¨
éàî ,'ízîäa úçzazk dnle -úîäa'miieldúçz ©©§¤§¨©¤¡©©©

'ízîäa,l`xyi lyàáeè øèt ãç dpéî òîLjkn gken - §¤§¨§©¦¨©¨©¨
.l`xyi ly xeng ixht dnk dxht iel ly zg` dnday
:`pipg iax ly eyecig da x`eany dpyn d`ian `xnbdøîà̈©

àðéðz énð ïðà óà ,àáøixht dnk xhet iel ly cg` dyy ¨¨©£©©¦§¦¨
oldl epipyy ,l`xyi ly mixeng(.h)xht el yiy l`xyiy

l`xyid xfeg ,el exifgn odkd m`e ,odkl dy ozep ,xeng
Ba äãBôeelit`e ,sqep xeng xht.äaøä íéîòt ¤§¨¦©§¥

:`xnbd zxne`àðéðç éaøåyxetnd df oic xnel oiekzd `l §©¦£¦¨
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àîòèy epipyy oicd mrh edn -,äaøä íéîòt Ba äãBtepi`e ©£¨¤§¨¦©§¥
,xeng xht lk cbpk cxtp dy zzl jixvìL ãçà äNc íeMî¦§¤¤¨¤

.ìàøNé ìL íéøBîç éøèt änk øèt éåì ïa¤¥¦¨©©¨¦§¥£¦¤¦§¨¥
:xacna eclepy zexekad eycwzp m`d zwelgn d`ian `xnbd

úBøBëa eLã÷ ,øîà ïðçBé éaø ,øîzéàeclepy,øaãnaixdy ¦§©©¦¨¨¨©¨§§©¦§¨
.zexeka zyecw ipic mdl exn`p mixvna xakLé÷ì Léøå§¥¨¦

úBøBëa eLã÷ àì ,øîàeclepy,øaãna`xnbd x`az oldle ¨©Ÿ¨§§©¦§¨
wxe ,mixvna eclepy zexeka lr dyecw dlg yiwl yix itly

.dyecw dlg `l xacna eclepy el` lr
:ewlgp dna zx`an `xnbdúBøBëa eLã÷ øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¨§§

eclepyáéúëãk ,eLc÷éì øîà àðîçøc ,øaãna(a bi zeny) ©¦§¨§©£¨¨¨©¦§§§¦§¦
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zexeka(ipy meil)

e÷ñôezyecw dwqt ,miiela zexekad ectpy xg`l - ¨§
,zexekad.ux`l e`ay cr

:`xnbd zl`eyLé÷ì Léø àîìLa`ly yiwl yix ixac - ¦§¨¨¥¨¦
,mipaen xacna zexeka eycwíòè øîàãkozpy mrhd iptn - ¦§¨©©©

.'j`iai ik' dxeka zyxta xn`py ,eixaclïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨
,zexeka eycwy xn`yàîòè éàîdaiyn .enrh edn - ©©£¨

:`xnbdàîìéça éàæç ïðçBé éaø ,øæòìà éaø øîàizi`x - ¨©©¦¤§¨¨©¦¨¨£©§¦§¨
oniq dfe ,melga opgei iax z`àðéîà àzélòî àúléîc- §¦§¨§©©§¨£¦¨

,enrh yxtl dlern xac xne`yàø÷ øîà(bi b xacna)il iM' ¨©§¨¦¦
dndA cr mc`n l`xUiA 'ebe xFkA lk,'eéäé éìernyne ¨§§¦§¨¥¥¨¨©§¥¨¦¦§

eäé ïúééåäa.xacna wqtz `le ,dzidy enk ozyecw jynz - ©£¨¨¨§
:`xnbd dywnEàéáé ék äéäå' ,ïðçBé éaøå'ebezøáòäålk §©¦¨¨§¨¨¦§¦£§©£©§¨¨

e`ay xg` `l` zbdep dxeka oi`y rnyny ,''dl mgx xhR¤¤¤¤©
,ux`ldéì ãéáò éàî:`xnbd zvxzn .df mr dyri dn - ©¨¦¥

déì éòaéî àeääjxvp df weqt -,ìàòîLé éaø éác àðúãëì ©¦¨¥¥§¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥
,ux`l dqipkl dxeka zyxt zekinqn yxcyBæ äåöî äNò£¥¦§¨

,[zexeka yeciw-]dìéáLaL[dzekfay-],õøàì ñðkézoi`e ¤¦§¦¨¦¨¥¨¨¤
.ux`l e`ay xg`l `l` zbdep dxeka oi`y dfn yexcl

:xg` ote`a mzwelgn epyy yiy d`ian `xnbdáø déì øîà̈©¥©
dì eúéðúî éëä ïezà ,éMà áøì éëcøîmzipy mz` - ¨§§©§©©¦©¨¦©§¦¨

eli`e ,lirl xen`d ote`a mzwelgndì ïðéðúî àëtéà ïðà- £©¦§¨©§¦©¨
y ,jetd ote`a mzwelgn epipy epgp`eLã÷ àì øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©Ÿ¨§

.øaãna úBøBëa eLã÷ øîà Lé÷ì Léøå ,øaãna úBøBëa§©¦§¨§¥¨¦¨©¨§§©¦§¨
:df oeyl lr dywn `xnbddéì øîà,ikcxn axl iy` ax ¨©¥

àúáeéz énð úéëtàå,zeiyewd z` mb zktd m`d - §©§¥©¦§§¨
yixy dpey dz` ,yiwl yixl dywd opgei iaxy zeiyewdy

,opgei iaxl dywd yiwløæòìà éaøc àäì dì eúéëtàå- §©§¦¨§¨§©¦¤§¨¨
z` d`xy xn`y dpey dz`e ,xfrl` iax ixac z` mb zktde
iax ixdy ,zeidl leki epi` dfe ,melgd d`xna yiwl yix
.eriiql ick melga eax el dlbpe ,opgei iax ly ecinlz xfrl`

déì øîàixnbl jetdl izpeek oi` ,iy` axl ikcxn ax ¨©¥
xn` opgei iaxy ,ixac itl mb ik ,mzwelgn(eäì) eLã÷ àì'Ÿ¨§§

y eixaca dpeekd ,'zexeka,Lc÷éì eëøöeä àì`l xnelk Ÿ§§¦§©
drya eycwzdy meyn ,maixwdl ick myicwdl ekxved
,xacna zexeka eycw xaeq opgei iax zn`ay `vnpe ,eclepy

.jzrcke
:`xnbd dywnïãéc eðééä éëä éàax ixacy ,dzr `vnp - ¦¨¦©§¦¨

dn ok m`e ,yiwl yixe opgei iax zwelgna epixacl miey ikcxn
.xnel ikcxn ax `a:`xnbd zvxzn,ïì òîLî à÷yáéiç ¨©§©¨©¨

ìa øîBì íãà,Baø ïBL`l'y opgei iax mya xn` eaxy oeike ¨¨©¦§©
dzid ezpeeky s` ,'eycw `l' `ed s` xn` ,zexeka 'eycw

.eycwy
z` zepnl dyn dehvp ,xacna zexekad oeict zyxt iptl

miweqta x`eane ,miield(b xacna)eid ipeyxbd zgtyn icewty ,
ixxn zgtyn icewte ,8,600 izdwd zgtyn icewte ,7,500

xn`p miield oipn seqae ,6,200(my)did miield icewt lk jqy
.22,000

mipey mixtqn exn`p cvik epc eay dyrn d`ian `xnbd
:miield oipna,éàkæ ïa ïðçBé ïaø úà øOä ñB÷eøèðe÷ ìàL̈©§§©©¤©¨¨¨¤©©

íiåì ìL ïèøôaitl epnpy miield jq z` sxvz xy`k - ¦§¨¨¤§¦¦
,mdizegtynàöBî äzàmpipnyìLe óìà íéðLe íéøNòL ©¨¥¤§¦§©¦¤¤§Ÿ

.úBàîeli`eïììëa,miield lk jq z` dxezd dazkyk - ¥¦§¨¨
àöBî äzàwxìLe .óìà íéðLe íéøNòúBàî Lexqgy ©¨¥¤§¦§©¦¤¤§Ÿ¥
.eëìä ïëéäì§¥¨¨§

Bì øîà,xyl i`kf oa opgei oaxìL ïúBàúBàî L,exqgy ¨©¨§Ÿ¥

,eéä úBøBëaixeka mcbpk zectl ick jxvp miield oipny oeike §¨
,l`xyi,øBëa òé÷ôî øBëa ïéàåmiiel 300 mze` exqg okl §¥§©§¦©§

.illkd jqa:`xnbd zx`anàîòè éàîriwtn xeka iel oi` ©©£¨
,l`xyi xekaúMeã÷ òé÷ôiL øBëaì Bic ,ééaà øîàdxekad ¨©©©¥©©§¤©§¦©§©

ly,Bîöò.l`xyi xeka dcet epi` okle ©§
dxeza xn`p(hk-dk gl zeny)epzp l`xyi ipan yi` 603,550-y

1,775 cere xkk 100 did lawzdy sqkd jqe ,lwyd zivgn
milwy 1,775-e ,okynd ipc` z` zwvl xkk 100 idie .milwy

.micenrd ieel eid
ekxry rlq `ed lwy ,milwy 25 ekxr dpn ,dpn 60 ekxr xkk
.[mixpic 6,000 :e`] milwy 1,500 cg` xkkay `vnp .mixpic 4

.mipn 120 ea yie ,did letk ycew ly xkky ,x`eai jenqa
:i`kf oa opgei oax z` l`yy ztqep dl`y d`ian `xnbdãBòå§

BìàLdlerd oeaygd lr i`kf oa opgei oax z` xyd qewexhpew §¨
y ,miweqtdnóñk éeaéâa,lwyd zivgn ziiaba -àöBî äzà §¦¤¤©¨¥
dab dynyáéúëc ,äðî äøNò úçàå økk úçàå íéúàîmy) ¨©¦§©©¦¨§©©¤§¥¨¤¦§¦

(ek gl'åâå Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî úìbìbì ò÷a'WWl ¤©©ª§Ÿ¤©£¦©¤¤§¤¤©Ÿ¤§¥
oeike ,'miXnge zF`n Wnge mitl` zWlWE sl` zF`n¥¤¤§Ÿ¤£¨¦©£¥¥©£¦¦
lawzdy mekqd ,lwyd zivgn epzp l`xyin yi` 603,550-y
1,500 md milwy i`vg 3,000 lk ik .xkk miz`nn xzei `ed
,xkk cg`e miz`n yi milwy i`vg 603,000-a ok m`e ,milwy
dpn lkay] dpn 11 mdy ,milwy 275 lawzd mitqepd 550-ae

.[milwy 25 yiåeli`àöBî äzà óñkä úðéúðawx didy §¦§¦©©¤¤©¨¥
áéúëc ,økk úàî(fk gl my)'ú÷öì óñkä økk úàî éäéå' §©¦¨¦§¦©§¦§©¦©©¤¤¨¤¤

.'åâåikeñeèñBéae÷ Bà ,äéä ápb íëaø äLî`iaewa wgyn - Ÿ¤©§¤©¨¨¨§§
,äéä,l`xyi oenn cai`e,úBðBaLça é÷a Bðéà Bàixdyïúð ¨¨¥¨¦§¤§¨©

wx okynläöçî,laiwy dnnìèðåenvrl.äöçîås` ¤¡¨§¨©¤¡¨§
íìL äöçîdaby dnn,øéæçä àìxkk 201 ly dvgn ixdy ¤¡¨¨¥Ÿ¤¡¦

.xkk d`n xifgd `ede ,mipn 5.5 cere xkk 100.5 `ed dpn 11-e
Bì øîà,qewexhpewl i`kf oa opgei oaxïîàð øaæéb eðéaø äLî ¨©Ÿ¤©¥¦§¨¤¡¨

,äéä úBðBaLça é÷áe ,äéä,diabd oeayga drh `leìL äðîe ¨¨¨¦§¤§¨¨¨¤¤
,äéä ìeôk LãB÷xkkn letk ,dpn 120 yi ycew ly xkkay ¤¨¨¨

`vnp ,milwy 25 yi dpn lkay oeike ,dpn 60 ekxry leg ly
300,000 xkk d`nae ,milwy 3,000 yi ycew ly xkkay
lre .yi` 600,000 ly lwyd zivgn znexz mdy ,milwy
xn`p milwy 1,775 mdy mixzepd lwyd zivgn 3,550 znexz

(hk gl my)miee dUr miraWe dXnge zF`n raWE sl`d z`e' ,§¤¨¤¤§©¥©£¦¨§¦§¦¨¨¨¦
oeayg mr weica oeekn sqkd zpizp oeaygy ixd ,'micEOrl̈©¦

.lwyd zivgnn diabd
ly xve`a gipd sqkd x`yy aiyd `l recn zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .ycwdädéì àéL÷ à÷ éàî ,éàçà áø da éå ¨¥¨©£©©¨©§¨¥
weqtd ixac lr qewexhpewl'ú÷öì óñkä økk úàî éäéå'©§¦§©¦©©¤¤¨¤¤

,'åâåc xnel yi ixdeðäCepzip xkk d`nú÷öì,mipc`d z` ¨¨¨¤¤
ðéàåCdyn egipd sqkd x`ye -àfb éa.ycwd ly xve`a - §¦¨¥©¨

:`xnbd zvxznàðéøçà àø÷ áúksqkd lk jqy rnyn eay ¨©§¨©£¦¨
xn`py ,xkk d`n wx did mxzpy(dk gl my)éãe÷t óñëå'§¤¤§¥

.'åâå 'økk úàî äãòä̈¥¨§©¦¨
:`xnbd zxne` .did letk ycew ly dpny oipn zxxan `xnbd

déì àðî ,äéä ìeôk LãB÷ ìL äðî déì øîà÷ãerci oipn - §¨¨©¥¨¤¤¤¨¨¨§¨¥
.exeriy jkydépéî àîéìéàjezn df xe`ia rciy yxtz m` - ¦¥¨¦¥

,el` miweqt oeaygïàk éøäLoeaygd dler mieed ziiyra ¤£¥¨
,äðî ãçàå íéòáLxn`p ixdy(gk gl my)òáLe óìàä úàå' ¦§¦§¤¨¨¤§¤¨¤¤§©

,'íéãenòì íéåå äNò íéòáLå äMîçå úBàîdpn lkay oeike ¥©£¦¨§¦§¦¨¨¨¦¨©¦
,dpn 71 md milwy 1,775-y `vnp ,milwy 25 yiemewn lkn

èBøèBøôa àlà áeúkä ïàðî àì.miccea milwy oipnk -íàå Ÿ§¨¨©¨¤¨¦§§§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

המשך בעמוד נג

oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxtzereay
å÷ñôå.jli`e micewtdyneg ly oeaygdzrynÐäéîòèÐxcde "j`iai ik dide"n

."zxarde"åæ äåöîÐ`pngx edpiknq ikdle .ux`l qpkiz dliayay ,zexeka ly
.iccdløæòìà éáøì éîð åúéëôàåÐdil uixzne ,"melga i`fg yiwl yix" :ezixn`e

yiwlyixcdizlinl?!äåä ïðçåé éáøã åãéîìú øæòìà éáø àäåäéì øîàÐ`lci`d
ekxved `lc epiid Ð opgei iax xn`wc eycw
jixv epi` Ð oaixwdl dvex m` .ycwl
oiyecw od ixdy ,oileg zenda x`yk oyicwdl
iaxlc ,lirlck inp epiidc .eclepy dryn eid

.xacna zexeka eycw opgeiåáø ïåùìáÐs`
elit` ,ediiyexit eed iccd ik ediiexzc ab lr

.dizcnly oeyla dil xn`w ikdñå÷åøèðå÷
Ð.xy myíéåì ìù ïèøôáÐaizk oeyxba

zdwae ,ze`n ynge mitl` zray (b xacna)
ixd Ð ze`n yye mitl` zpeny (my) aizk
(my) aizk ixxnae .d`ne mitl` xyr dyy
sl`mixyremipy ixdÐmiz`nemitl`zyy
oan xkf lk" :(my) aizk ollkae .ze`n ylye

."sl` mixyre mipy dlrne ycgúéöçî
ùã÷ä ì÷ùá ì÷ùäÐze`n yyl ,zlblbl

Ð miynge ze`n ynge mitl` zylye sl`
ied xkk .dpn xyrcg`e xkk cg`e miz`n ixd
dyng ody ,xpic d`n Ð dpne ,dpn miyy
.rlq ied `ziixe`c lwye .mirlq mixyre
`vnz Ð ynge mixyr minrt miyy aeyg
yly ody ,mirlq ze`n ynge sl` xkka
mitl` ylyl `vnz .milwy i`vg mitl`
z`nÐsl` ze`n ylyl ,sqk xkkÐl`xyi
dylyle .xkkmiz`nÐsl`ze`nyyl ,xkk
yngle ,mirlq ze`n ynge sl` Ð mitl`
,mirlq miynge miiz`n Ð yi` ze`n
ixd .mirlq dynge mixyrÐ yi` miyngle
sxv .mirlq miraye dynge ze`n raye sl`
rax`mirlqd`nlkn,mipn odndyremirlq
yngle ,mipn mirax` mirlq sl`l ixd ,mipn
edl eyt .xkk ixdÐmipnmixyrmirlqze`n
zg` ody ,mirlq miraye dynge miiz`n

.dpndxyrøéæçä àì íìù äöçîÐeldidy
mipn ynge ,ivge xkk z`n ivgd on mlyl
:aizkck ,xkk d`n `l` ozp `l `ede ,ivge
z`e" :(glzeny)aizkcablrs`e ."xkkz`n"
,"miee dyr miraye dynge ze`n raye sl`d
`l weqt eze` Ð xifgd dvgnn xzeic `nl`
exhpwl did oiekzny ,xyd eze` xikfd

.mixacaäéä ìåôëÐmixyred`nxkkadide
cg`de .xkkmiz`n eedxkkd`n oze`ae .mipn
ze`n raye sl`d eid dpn xyr cg`e xkk

.micenrl miee dyry miraye dyngeáéúë
àðéøçà àø÷Ð`le ,"zwvl" dia aizk `lc

.edlekl aiygwäéðéî àîéìéàÐ`xw i`dn
dynge ze`n raye sl` oeik ixdy ,diteb
xcdn`l inp i`e .dpncgemiray`veimiraye
`xwl dil ded jpd edin ,aizkc dnk `l`
o`pn `le ,dpn xyr cg`e xkka eda ipninl
llk odn dyr `le ,mihxta ,hexhexta `l`
mlerl .did letk dpin rny ,xkka maygiy
`de .xkkmiz`nxcd``l i`n`l`yil`ki`
edppn `l i`n` did letkc e`l i` :zxn`c
d`nl eribdy illkc ,`ed `nrh e`lÐxkka
aiyg `l xkk cg oebk ihxte ,illka aiygw

.hexhexta o`pn jkitl ,ixkkaòáøàå íéôìàå
ì÷ù úåàîÐ,ixkka ihxtaiyg`xw i`de .hexhexta`l` o`pn`le ,mipndyyemiryz ixdÐmipn xyrdyyeedze`nrax`e .mipndrax`d`nlkl ,mipnmipeny eedmitl`

.xkk ied`lmipnmixyred`n eedilccre ,didletkdpinrnyÐ"mipndyyemiylyexkkcg`emiray"azk`lcn."xkkmiray" :aizkdcäáø àèøôÐdil ixw ikdle .miray
.d`nlribd`lcÐ"hxt"àøèåæ àèøôÐcg oebk.xkkäøâ íéøùò ì÷ùäåÐ.mirlqdyngemixyrdpnd`nl` ,"mkldididpnd 'ebe milwymixyr" :l`wfgia`edweqt
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ñåèñåéáå÷epiipr oi`e .zeytp apeb :i"yx yxit (a,`v oileg) xg` mewna Ð

iab (a,av `xza `aa) "zexit xkend" wxtae ,sqk ziiab iab o`k

xn`c `de .`iaewa wgyn :yxit l`ppg epiaxe .zeytp iapeb opi` micar mzqe ,micar

`xiizn dz`y dz` qehqeiaew e` apb ike ,"xgyd dlr ik `p ipgly" :dax ziy`xaa

,envr oinhdl `iaewa wgyn jxc Ð xgyd on

.dtwda aiigzne wegya oenn ciqtny itl

äöçîåel xikfd `l Ð xifgd `l mly

miraye dynge ze`n raye sl`d z`e" weqt

.oeekzp exhpwl xyd ,"micenrl miee dyr

àðîdf xac wcwcl el yi :yexit Ð dil

.ef `iyew caln ,dxn` dn jeznéøä
aezkd o`pn `le Ð dpn cg`e miray o`k

.hexhexta `l`äðîådid letk ycw ly

.eid oiey ycw lye leg ly milwy la` Ð

:`nile ,oipna edpipnl mewn lkn :xn`z m`e¨¦

:xn`wc jenqa oke .ivge mipn dynge miyly

zepnl el did Ð mipn dyye miryz o`k ixdy

mipnd iede ,mipn dpnye mirax` :`nile ,dpna

did `l dpn ly lwync :xnel yi !mly ith

`ziixe`a `xw hinzyn `le ,dyn inia oiicr

zeaezkc `nw wxtac ,rcz ."dpn" aezklc

lr "dpnl`" z`xwp :opixn` ,dpnl` iab (a,i)

.dpn daezk dl ipwzinc opax icizrc ,dpn my

zaezk opiwiic `l i`n`e ?cizrl `xw azk ine

did `ly itl i`ce `l` !`ziixe`c dpnl`

.dyn inia dpn

ì÷ùäå:mbxznck ,oirn epiidÐdxb mixyr

xn`d :dnize .rlq oirn mixyr

,xpic Ð sqk drn yye ,xpic drax` Ð rlq

yxite !rlqa oirn drax`e mixyr `ki` `nl`

inia .lwynd lr etiqed minrt izy :mz epiax

zezy etiqed ,dxb mixyr lwy did l`wfgi

miyng ea did dlgzay ,ycw ly dpn lr

lr la` .miyy ycw ly ede`yr ,mirlq

lr etiqede exfg minkg iniae .etiqed `l lwyd

ly didy ,dlgzay ztqez caln zezy lwyd

`zyde .drax`e mixyr ly ede`yre mixyr

dyrp l`wfgi inia sqezpyk ,mz epiax yexitl

lyc ,leg lyn miltkn xzei lecb ycw ly dpn

ly eyr mde ,mirlq dynge mixyr mlerl leg

lr etiqedyk minkg iniae .mirlq miyy ycw

.leg lye ycw ly dpn sqezp `linn Ð mirlq

.dxb mixyr lwyde :l`wfgic `xw yexit ikde

mixyr dlgza eidy milwy mze`n :xnelk

milwyn la` .miyy eiykr ly dpna yi dxb

dia zil Ð drax`e mixyr eyrpy eiykr ly

ly dynge mixyre ycw lya miyng `l`

.leg

íéøùòmilwy mixyre dyng milwy

didi dpnd lwy dynge dxyr

zg` zaa aezkd dpn `ly dn Ð mkl

.df oipra ewlgl oke ,dpnd milwy miyy

zelwyn ipiipry (zxn`c) itl :yxtl yi

ly ycwna did cg` lwyn :ycwna eid

ly dpn yily milwey da ,milwy mixyr

.zezyn cg` (ycw ly) sqezpy xg` ycw
lwyne
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Lé÷ì Léø àîìLa .e÷ñôe¯øîàãkéaøì àlà ,íòè ¨§¦§¨¨¥¨¦§©£©©©¤¨§©¦
éàæç ïðçBé éaø :øæòìà éaø øîà ?àîòè éàî ïðçBé¨¨©©£¨£©©¦¤§¨¨©¦¨¨£©
éì" àø÷ øîà :àðéîà àúélòî àúléîc ,àîìéça§¤§¨§¦§¨§©§§¨¨¦¨£©§¨¦

"eéäé¯...Eàéáé ék äéäå" ,ïðçBé éaøå .eäé ïúééåäa ¦§©£¨¨¨§§©¦¨¨§¨¨¦§¦£
?déì ãéáò éàî "zøáòäå¯àðúãëì déì éòaéî àeää §©£©§¨©¨¥¥©¦¨¥¥§¦§¨¨

ñðkéz dìéáLaL Bæ äåöî äNò :ìàòîLé éaø éác§¥©¦¦§¨¥£¥¦§¨¤¦§¦¨¦¨¥
éëä ïezà :éLà áøì éëcøî áø déì øîà .õøàì̈¨¤£©¥©¨§§©§©©¦©¨¦
àì :øîà ïðçBé éaø ,dì ïðéðúî àëtéà ïðà .dì eúéðúî©§¦¨£©¦§¨©§¦©¨©¦¨¨¨©Ÿ
úBøBëa eLã÷ :øîà Lé÷ì Léøå ,øaãna úBøBëa eLã÷̈§§©¦§¨§¥¨¦¨©¨§§

:déì øîà .øaãnaúéëôàå,àzáeéz éîðeúéëôàådì ©¦§¨£©¥§©§¦©¦§§¨§©§¦¨
eäì "eLã÷ àì" :déì øîà ?øæòìà éaøc àäì¯àì §¨§©¦¤§¨¨£©¥Ÿ¨§§Ÿ

.Lcwéì eëøöeä¯!ïãéc eðééä ,éëä éà¯òîLî à÷ §§¦©¥¦¨¦©§¦¨¨©§©
ìa øîBì íãà áéiç :ïìñB÷BøèðB÷ ìàL .Baø ïBLøOä ¨©¨¨¨©¦§©¨©§§©©

àöBî äzà íiåì ìL ïèøôa :éàkæ ïa ïðçBé ïaø úà¤©¨¨¨¤©©¦§¨¨¤§¦¦©¨¥
ìLe óìà íéðLe íéøNòàöBî äzà ïììëa ,úBàî L ¤§¦§©¦¤¤§Ÿ¥¦§¨¨©¨¥
ìLe ,óìà íéðLe íéøNòøîà ?eëìä ïëéäì úBàî L ¤§¦§©¦¤¤§Ÿ¥§¥¨¨§¨©

ìL ïúBà :BìúBàî L¯øBëa ïéàå ,eéä úBøBëaòé÷ôî ¨§¥§¨§¥§©§¦©
éàî .øBëaBic :ééaà øîà ?àîòèøBëáìòé÷ôiL §©©£¨¨©©©¥©¦§¤©§¦©

éeaéâa :BìàL ãBòå .Bîöò úMeã÷àöBî äzà óñë §©©§§§¨§¦¤¤©¨¥
ò÷a" :áéúëc ,äðî äøNò úçàå økk úçàå íéúàî̈©¦§©©¦¨§©©¤§¥¨¤¦§¦¤©

úìbìbì"Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçîåâå,'úðéúðáe ©ª§Ÿ¤©£¦©¤¤§¤¤©Ÿ¤¦§¦©
úàî éäéå" :áéúëc ,økk úàî àöBî äzà óñkä©¤¤©¨¥§©¦¨¦§¦©§¦§©

óñkä økk"ú÷öìåâåäLî ;'íëaøBà ,äéä ápb ¦©©¤¤¨¤¤¤©§¤©¨¨¨
é÷a Bðéà Bà ,äéä ñeèñeéáe÷?úBðBaLçaäöçî ïúð §§¨¨¥¨¦§¤§¨©¤¡¨

äLî :Bì øîà !øéæçä àì íìL äöçîe ,äöçî ìèðå§¨©¤¡¨¤¡¨¨¥Ÿ¤¡¦¨©¤
é÷áe ,äéä ïîàð øaæéb eðéaøúBðBaLçaäðîe ,äéä ©¥¦§¨¤¡¨¨¨¨¦§¤§¨¨¨¤

à÷ éàî :éàçà áø da éåä .äéä ìeôk LãB÷ ìL¤¤¨¨¨£¥¨©©©©¨
"ú÷öì óñkä økk úàî éäéå" ?déì àéL÷åâåðä ,'C¯ ©§¨¥©§¦§©¦©©¤¤¨¤¤¨¨

péàå ,ú÷öìC¯!àfb éa¯óñëå" :àðéøçà àø÷ áúk ¨¤¤§¦¨¥©¨¨©§¨©£¦¨§¤¤
"økk úàî äãòä éãewtåâåìL äðî :déì øîà÷ãe .' §¥¨¥¨§©¦¨§¨¨©¥¨¤¤

ïàk éøäL ,dépéî àîéìéà ?déì àðî ,äéä ìeôk LãB÷¤¨¨¨§¨¥¦¥¨¦¥¤£¥¨
äðî ãçàå íéòáL¯úàå"óìàääMîçå úBàî òáLe ¦§¦§¤¨¨¤§¤¨¤¤§©¥©£¦¨

íéòáLåäNòíéåå,"íéãenòìàìåïàðîàlà áeúkä §¦§¦¨¨¨¦¨©¦§Ÿ§¨¨©¨¤¨
àúéà íàå .èBøèBøôa¯úçàå økk ãçàå äàî" ¦§§§¦¦¨¥¨§¤¨¦¨§©©

áeúkä ïàðî àìcî ,àlà .déì éòaéî "äðî äøNò¤§¥¨¤¦¨¥¥¤¨¦§¨§¨¨©¨
ìeôk LãB÷ ìL äðî :dpéî òîL ,èBøèBøôa àlà¤¨¦§§§©¦¨¨¤¤¤¨

.äéäàîìéãåéììk :¯áéLç÷éøkëaéèøt ,¯à÷ àì ¨¨§¦§¨§¨¥¨¨¥§¦¨¥§¨¥¨¨
íéòáL äôeðzä úLBçðe" :àëäî ,àlà !éøkëa áéLç̈¥§¦¨¥¤¨¥¨¨§¤©§¨¦§¦
íéòLz ïàk éøäL ,"ì÷L úBàî òaøàå íétìàå økk¦¨§©§©¦§©§©¥¤¤¤£¥¨¦§¦
òîL ,èBøèBøôa àlà áeúkä ïàðî àìå ,äðî äMLå§¦¨¨¤§Ÿ§¨¨©¨¤¨¦§§§©
äaø àèøt :àîìéãå .äéä ìeôk LãB÷ ìL äðî :dpéî¦¨¨¤¤¤¨¨¨§¦§¨§¨¨©¨

¯àèeæ àèøt ,éøkëa áéLç à÷¯ì÷Mäå" :àëäî ,àcñç áø øîà àlà !éøkëa áéLç÷ àì ¨¨¥§¦¨¥§¨¨¨¨¨¨¥§¦¨¥¤¨¨©©¦§¨¥¨¨§©¤¤
äMîç íéì÷L íéøNò äøb íéøNòíéøNòåì÷L äMîçå äøNò íéì÷Läðnä."íëì äéäé ¤§¦¥¨¤§¦§¨¦£¦¨§¤§¦§¨¦£¨¨©£¦¨¤¤©¨¤¦§¤¨¤

àäå

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



רלה
oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxtzereay

å÷ñôå.jli`e micewtdyneg ly oeaygdzrynÐäéîòèÐxcde "j`iai ik dide"n
."zxarde"åæ äåöîÐ`pngx edpiknq ikdle .ux`l qpkiz dliayay ,zexeka ly

.iccdløæòìà éáøì éîð åúéëôàåÐdil uixzne ,"melga i`fg yiwl yix" :ezixn`e
yiwlyixcdizlinl?!äåä ïðçåé éáøã åãéîìú øæòìà éáø àäåäéì øîàÐ`lci`d

ekxved `lc epiid Ð opgei iax xn`wc eycw
jixv epi` Ð oaixwdl dvex m` .ycwl
oiyecw od ixdy ,oileg zenda x`yk oyicwdl
iaxlc ,lirlck inp epiidc .eclepy dryn eid

.xacna zexeka eycw opgeiåáø ïåùìáÐs`
elit` ,ediiyexit eed iccd ik ediiexzc ab lr

.dizcnly oeyla dil xn`w ikdñå÷åøèðå÷
Ð.xy myíéåì ìù ïèøôáÐaizk oeyxba

zdwae ,ze`n ynge mitl` zray (b xacna)
ixd Ð ze`n yye mitl` zpeny (my) aizk
(my) aizk ixxnae .d`ne mitl` xyr dyy
sl`mixyremipy ixdÐmiz`nemitl`zyy
oan xkf lk" :(my) aizk ollkae .ze`n ylye

."sl` mixyre mipy dlrne ycgúéöçî
ùã÷ä ì÷ùá ì÷ùäÐze`n yyl ,zlblbl

Ð miynge ze`n ynge mitl` zylye sl`
ied xkk .dpn xyrcg`e xkk cg`e miz`n ixd
dyng ody ,xpic d`n Ð dpne ,dpn miyy
.rlq ied `ziixe`c lwye .mirlq mixyre
`vnz Ð ynge mixyr minrt miyy aeyg
yly ody ,mirlq ze`n ynge sl` xkka
mitl` ylyl `vnz .milwy i`vg mitl`
z`nÐsl` ze`n ylyl ,sqk xkkÐl`xyi
dylyle .xkkmiz`nÐsl`ze`nyyl ,xkk
yngle ,mirlq ze`n ynge sl` Ð mitl`
,mirlq miynge miiz`n Ð yi` ze`n
ixd .mirlq dynge mixyrÐ yi` miyngle
sxv .mirlq miraye dynge ze`n raye sl`
rax`mirlqd`nlkn,mipn odndyremirlq
yngle ,mipn mirax` mirlq sl`l ixd ,mipn
edl eyt .xkk ixdÐmipnmixyrmirlqze`n
zg` ody ,mirlq miraye dynge miiz`n

.dpndxyrøéæçä àì íìù äöçîÐeldidy
mipn ynge ,ivge xkk z`n ivgd on mlyl
:aizkck ,xkk d`n `l` ozp `l `ede ,ivge
z`e" :(glzeny)aizkcablrs`e ."xkkz`n"
,"miee dyr miraye dynge ze`n raye sl`d
`l weqt eze` Ð xifgd dvgnn xzeic `nl`
exhpwl did oiekzny ,xyd eze` xikfd

.mixacaäéä ìåôëÐmixyred`nxkkadide
cg`de .xkkmiz`n eedxkkd`n oze`ae .mipn
ze`n raye sl`d eid dpn xyr cg`e xkk

.micenrl miee dyry miraye dyngeáéúë
àðéøçà àø÷Ð`le ,"zwvl" dia aizk `lc

.edlekl aiygwäéðéî àîéìéàÐ`xw i`dn
dynge ze`n raye sl` oeik ixdy ,diteb
xcdn`l inp i`e .dpncgemiray`veimiraye
`xwl dil ded jpd edin ,aizkc dnk `l`
o`pn `le ,dpn xyr cg`e xkka eda ipninl
llk odn dyr `le ,mihxta ,hexhexta `l`
mlerl .did letk dpin rny ,xkka maygiy
`de .xkkmiz`nxcd``l i`n`l`yil`ki`
edppn `l i`n` did letkc e`l i` :zxn`c
d`nl eribdy illkc ,`ed `nrh e`lÐxkka
aiyg `l xkk cg oebk ihxte ,illka aiygw

.hexhexta o`pn jkitl ,ixkkaòáøàå íéôìàå
ì÷ù úåàîÐ,ixkka ihxtaiyg`xw i`de .hexhexta`l` o`pn`le ,mipndyyemiryz ixdÐmipn xyrdyyeedze`nrax`e .mipndrax`d`nlkl ,mipnmipeny eedmitl`

.xkk ied`lmipnmixyred`n eedilccre ,didletkdpinrnyÐ"mipndyyemiylyexkkcg`emiray"azk`lcn."xkkmiray" :aizkdcäáø àèøôÐdil ixw ikdle .miray
.d`nlribd`lcÐ"hxt"àøèåæ àèøôÐcg oebk.xkkäøâ íéøùò ì÷ùäåÐ.mirlqdyngemixyrdpnd`nl` ,"mkldididpnd 'ebe milwymixyr" :l`wfgia`edweqt
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ñåèñåéáå÷epiipr oi`e .zeytp apeb :i"yx yxit (a,`v oileg) xg` mewna Ð

iab (a,av `xza `aa) "zexit xkend" wxtae ,sqk ziiab iab o`k

xn`c `de .`iaewa wgyn :yxit l`ppg epiaxe .zeytp iapeb opi` micar mzqe ,micar

`xiizn dz`y dz` qehqeiaew e` apb ike ,"xgyd dlr ik `p ipgly" :dax ziy`xaa

,envr oinhdl `iaewa wgyn jxc Ð xgyd on

.dtwda aiigzne wegya oenn ciqtny itl

äöçîåel xikfd `l Ð xifgd `l mly

miraye dynge ze`n raye sl`d z`e" weqt

.oeekzp exhpwl xyd ,"micenrl miee dyr

àðîdf xac wcwcl el yi :yexit Ð dil

.ef `iyew caln ,dxn` dn jeznéøä
aezkd o`pn `le Ð dpn cg`e miray o`k

.hexhexta `l`äðîådid letk ycw ly

.eid oiey ycw lye leg ly milwy la` Ð

:`nile ,oipna edpipnl mewn lkn :xn`z m`e¨¦

:xn`wc jenqa oke .ivge mipn dynge miyly

zepnl el did Ð mipn dyye miryz o`k ixdy

mipnd iede ,mipn dpnye mirax` :`nile ,dpna

did `l dpn ly lwync :xnel yi !mly ith

`ziixe`a `xw hinzyn `le ,dyn inia oiicr

zeaezkc `nw wxtac ,rcz ."dpn" aezklc

lr "dpnl`" z`xwp :opixn` ,dpnl` iab (a,i)

.dpn daezk dl ipwzinc opax icizrc ,dpn my

zaezk opiwiic `l i`n`e ?cizrl `xw azk ine

did `ly itl i`ce `l` !`ziixe`c dpnl`

.dyn inia dpn

ì÷ùäå:mbxznck ,oirn epiidÐdxb mixyr

xn`d :dnize .rlq oirn mixyr

,xpic Ð sqk drn yye ,xpic drax` Ð rlq

yxite !rlqa oirn drax`e mixyr `ki` `nl`

inia .lwynd lr etiqed minrt izy :mz epiax

zezy etiqed ,dxb mixyr lwy did l`wfgi

miyng ea did dlgzay ,ycw ly dpn lr

lr la` .miyy ycw ly ede`yr ,mirlq

lr etiqede exfg minkg iniae .etiqed `l lwyd

ly didy ,dlgzay ztqez caln zezy lwyd

`zyde .drax`e mixyr ly ede`yre mixyr

dyrp l`wfgi inia sqezpyk ,mz epiax yexitl

lyc ,leg lyn miltkn xzei lecb ycw ly dpn

ly eyr mde ,mirlq dynge mixyr mlerl leg

lr etiqedyk minkg iniae .mirlq miyy ycw

.leg lye ycw ly dpn sqezp `linn Ð mirlq

.dxb mixyr lwyde :l`wfgic `xw yexit ikde

mixyr dlgza eidy milwy mze`n :xnelk

milwyn la` .miyy eiykr ly dpna yi dxb

dia zil Ð drax`e mixyr eyrpy eiykr ly

ly dynge mixyre ycw lya miyng `l`

.leg

íéøùòmilwy mixyre dyng milwy

didi dpnd lwy dynge dxyr

zg` zaa aezkd dpn `ly dn Ð mkl

.df oipra ewlgl oke ,dpnd milwy miyy

zelwyn ipiipry (zxn`c) itl :yxtl yi

ly ycwna did cg` lwyn :ycwna eid

ly dpn yily milwey da ,milwy mixyr

.zezyn cg` (ycw ly) sqezpy xg` ycw
lwyne

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

Lé÷ì Léø àîìLa .e÷ñôe¯øîàãkéaøì àlà ,íòè ¨§¦§¨¨¥¨¦§©£©©©¤¨§©¦
éàæç ïðçBé éaø :øæòìà éaø øîà ?àîòè éàî ïðçBé¨¨©©£¨£©©¦¤§¨¨©¦¨¨£©
éì" àø÷ øîà :àðéîà àúélòî àúléîc ,àîìéça§¤§¨§¦§¨§©§§¨¨¦¨£©§¨¦

"eéäé¯...Eàéáé ék äéäå" ,ïðçBé éaøå .eäé ïúééåäa ¦§©£¨¨¨§§©¦¨¨§¨¨¦§¦£
?déì ãéáò éàî "zøáòäå¯àðúãëì déì éòaéî àeää §©£©§¨©¨¥¥©¦¨¥¥§¦§¨¨

ñðkéz dìéáLaL Bæ äåöî äNò :ìàòîLé éaø éác§¥©¦¦§¨¥£¥¦§¨¤¦§¦¨¦¨¥
éëä ïezà :éLà áøì éëcøî áø déì øîà .õøàì̈¨¤£©¥©¨§§©§©©¦©¨¦
àì :øîà ïðçBé éaø ,dì ïðéðúî àëtéà ïðà .dì eúéðúî©§¦¨£©¦§¨©§¦©¨©¦¨¨¨©Ÿ
úBøBëa eLã÷ :øîà Lé÷ì Léøå ,øaãna úBøBëa eLã÷̈§§©¦§¨§¥¨¦¨©¨§§

:déì øîà .øaãnaúéëôàå,àzáeéz éîðeúéëôàådì ©¦§¨£©¥§©§¦©¦§§¨§©§¦¨
eäì "eLã÷ àì" :déì øîà ?øæòìà éaøc àäì¯àì §¨§©¦¤§¨¨£©¥Ÿ¨§§Ÿ

.Lcwéì eëøöeä¯!ïãéc eðééä ,éëä éà¯òîLî à÷ §§¦©¥¦¨¦©§¦¨¨©§©
ìa øîBì íãà áéiç :ïìñB÷BøèðB÷ ìàL .Baø ïBLøOä ¨©¨¨¨©¦§©¨©§§©©

àöBî äzà íiåì ìL ïèøôa :éàkæ ïa ïðçBé ïaø úà¤©¨¨¨¤©©¦§¨¨¤§¦¦©¨¥
ìLe óìà íéðLe íéøNòàöBî äzà ïììëa ,úBàî L ¤§¦§©¦¤¤§Ÿ¥¦§¨¨©¨¥
ìLe ,óìà íéðLe íéøNòøîà ?eëìä ïëéäì úBàî L ¤§¦§©¦¤¤§Ÿ¥§¥¨¨§¨©

ìL ïúBà :BìúBàî L¯øBëa ïéàå ,eéä úBøBëaòé÷ôî ¨§¥§¨§¥§©§¦©
éàî .øBëaBic :ééaà øîà ?àîòèøBëáìòé÷ôiL §©©£¨¨©©©¥©¦§¤©§¦©

éeaéâa :BìàL ãBòå .Bîöò úMeã÷àöBî äzà óñë §©©§§§¨§¦¤¤©¨¥
ò÷a" :áéúëc ,äðî äøNò úçàå økk úçàå íéúàî̈©¦§©©¦¨§©©¤§¥¨¤¦§¦¤©

úìbìbì"Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçîåâå,'úðéúðáe ©ª§Ÿ¤©£¦©¤¤§¤¤©Ÿ¤¦§¦©
úàî éäéå" :áéúëc ,økk úàî àöBî äzà óñkä©¤¤©¨¥§©¦¨¦§¦©§¦§©

óñkä økk"ú÷öìåâåäLî ;'íëaøBà ,äéä ápb ¦©©¤¤¨¤¤¤©§¤©¨¨¨
é÷a Bðéà Bà ,äéä ñeèñeéáe÷?úBðBaLçaäöçî ïúð §§¨¨¥¨¦§¤§¨©¤¡¨

äLî :Bì øîà !øéæçä àì íìL äöçîe ,äöçî ìèðå§¨©¤¡¨¤¡¨¨¥Ÿ¤¡¦¨©¤
é÷áe ,äéä ïîàð øaæéb eðéaøúBðBaLçaäðîe ,äéä ©¥¦§¨¤¡¨¨¨¨¦§¤§¨¨¨¤

à÷ éàî :éàçà áø da éåä .äéä ìeôk LãB÷ ìL¤¤¨¨¨£¥¨©©©©¨
"ú÷öì óñkä økk úàî éäéå" ?déì àéL÷åâåðä ,'C¯ ©§¨¥©§¦§©¦©©¤¤¨¤¤¨¨

péàå ,ú÷öìC¯!àfb éa¯óñëå" :àðéøçà àø÷ áúk ¨¤¤§¦¨¥©¨¨©§¨©£¦¨§¤¤
"økk úàî äãòä éãewtåâåìL äðî :déì øîà÷ãe .' §¥¨¥¨§©¦¨§¨¨©¥¨¤¤

ïàk éøäL ,dépéî àîéìéà ?déì àðî ,äéä ìeôk LãB÷¤¨¨¨§¨¥¦¥¨¦¥¤£¥¨
äðî ãçàå íéòáL¯úàå"óìàääMîçå úBàî òáLe ¦§¦§¤¨¨¤§¤¨¤¤§©¥©£¦¨

íéòáLåäNòíéåå,"íéãenòìàìåïàðîàlà áeúkä §¦§¦¨¨¨¦¨©¦§Ÿ§¨¨©¨¤¨
àúéà íàå .èBøèBøôa¯úçàå økk ãçàå äàî" ¦§§§¦¦¨¥¨§¤¨¦¨§©©

áeúkä ïàðî àìcî ,àlà .déì éòaéî "äðî äøNò¤§¥¨¤¦¨¥¥¤¨¦§¨§¨¨©¨
ìeôk LãB÷ ìL äðî :dpéî òîL ,èBøèBøôa àlà¤¨¦§§§©¦¨¨¤¤¤¨

.äéäàîìéãåéììk :¯áéLç÷éøkëaéèøt ,¯à÷ àì ¨¨§¦§¨§¨¥¨¨¥§¦¨¥§¨¥¨¨
íéòáL äôeðzä úLBçðe" :àëäî ,àlà !éøkëa áéLç̈¥§¦¨¥¤¨¥¨¨§¤©§¨¦§¦
íéòLz ïàk éøäL ,"ì÷L úBàî òaøàå íétìàå økk¦¨§©§©¦§©§©¥¤¤¤£¥¨¦§¦
òîL ,èBøèBøôa àlà áeúkä ïàðî àìå ,äðî äMLå§¦¨¨¤§Ÿ§¨¨©¨¤¨¦§§§©
äaø àèøt :àîìéãå .äéä ìeôk LãB÷ ìL äðî :dpéî¦¨¨¤¤¤¨¨¨§¦§¨§¨¨©¨

¯àèeæ àèøt ,éøkëa áéLç à÷¯ì÷Mäå" :àëäî ,àcñç áø øîà àlà !éøkëa áéLç÷ àì ¨¨¥§¦¨¥§¨¨¨¨¨¨¥§¦¨¥¤¨¨©©¦§¨¥¨¨§©¤¤
äMîç íéì÷L íéøNò äøb íéøNòíéøNòåì÷L äMîçå äøNò íéì÷Läðnä."íëì äéäé ¤§¦¥¨¤§¦§¨¦£¦¨§¤§¦§¨¦£¨¨©£¦¨¤¤©¨¤¦§¤¨¤

àäå

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

בכורות. פרק ראשון - הלוקח עובר חמורו דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רלו
oifge` mipya cenr d sc ± oey`x wxtzereay

åäðéð øðéã íéòáøàå ïúàî àäå.oz`n eed ycewc dpnae ,did letk `l` Ð
,zezy odilr etiqede .l`wfgi inia etiqedy edf Ð ediilr ethc mirax` jpde
mrt e`iade ,mirax` minrt yng `ki` oz`nac ,xaln `zezy eed oirax`c
dyyl ewlgiy ,eibln zezy opixn` `le .odilr etiqede uegan ziyy mirax`

lr etiqeiecg` lwynd.miwlg oze`n
àáø àáúåî úéáá.lecbd yxcnd ziaa Ð

íéáåì.milern Ð'åë íäéãé åôéøùÐ
.wlnr mdilr `a jkitlúåáà åðôä àì

íéãé ïåéôøî (ìéöäì) íéðá ìào`kn Ð
.dxezd on mdici etixyúåèù éøáãáÐ

.a`en zepa z` zepflïäá åòâô úåîåøòÐ
.oda rbet did oteb rnyn "o`xwze"åùòðù

ïééø÷ éìòá ïìåë.`ed dxwn oeyle Ð
äðùîíéîòô éðù øåîç øèô øåîç øèô

"xeka lk il ycw"a cg ,dxeza miaezk Ð
.(cl my) "dz` d`xa" cge (bi zeny)

ãìåéä.m`d Ðøåîç ãìåðäå`edy Ð
.en`l dnecäìéëàá ïä äîåoi`y oze` Ð
.on`l oinecàøîâïéðîéñ úö÷îly Ð

.en`'åë øåù øåëá êàazkinl ivncn Ð
xekaa `piipr `dc ,"fre ayk xey j`"
xht lk" :dipin lirl aizkc ,irzyinw
rny Ð "xeka" edleka hwpe ,'ebe "mgx
`di `le ,en`k xekad `diy cr :dpin

.xg`l dnecàðú àäå.oizipznc Ðøèô
äøôì äì áéñð÷ øèôdxt witn `wc Ð

on dxekad on dxehtc xeng oin dcliy
clede xeng cleid `diy cr "xht" "xht"
dcedi axe .xengn dxnb inp dxte ,xeng
`cenl aiqpwe oizipznc `xw way ikid

`pixg`?iqei iaxk xn`c dcedi ax
.ililbd÷ìç êà"oiwx"e "oik`" lkc Ð

.hrnl dxezayàðîçø éìâ,xenga Ð
[`l`] yecw epi`y ,`ed minc zyecwc
`pngx dia ilb ,dya edctiy ,einc (`la)
dnda xekal oicd `ede Ð xeht dncpc

.`id sebd zyecwc ,dxedhåøîàð äîì
'åë éøåîéàe` xey xeka j`" :`xw i`da Ð

md ycw dctz `l fr xeka e` ayk xeka
Ð "xihwz malg z`e wexfz mnc z`e

.miaxw mdixeni` mlekcåéëñð øåù
íéáåøîziriax Ð fre ayke ,oidd ivg Ð

,mixeni` mr daixw eziil` ayk .oidd
.fre xeya ok oi`y dn ,`xwiea yxtnck
on" :aizkc ,odn `a gqt Ð fre ayk

."egwz mifrd one miyakdåáøúð æòå øåù
øåáéöá äøæ äãåáò ìöàdlerl xt Ð

.z`hgl xiryeãö ïäá ùé áùëå øåù
çáæî ìöà éåáéøodn yi miaxw odykc Ð

ayke mikqpa xey ,frn xzei miy`l
.dil`aïë íà`l` `xw `iz` `lc Ð
.ikdläãôú øåîç øèô øîåà éðà ïééãòå
äùád`nh ixeka x`ye ,xg` xaca `le Ð

!dxekaa miyecw mlerle ,xac lka Ð
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[xg`] (mcew) ycw ly dpn riax ,leg ly dpn xeriy dynge mixyr ly cg` lwyne

dyng ly elwyne .ycw sqezpyoke .ycw ly dpn xeriy zewifgn ozylye .xyr

`tqkc dpn ,oirlq oixyr dpn zezlz oirn oixyr `rlqe" :mbxznc mebxzd gken

dpn `ax dpn oiziy oedlek ,mirlq dxyre yng dpn zerax ,mirlq ynge oixyr

oi` ipy yexit itle ."oekl `di `ycewc

"dpn zerax" "dpn zezlz" jk lk ayiizn

`tqkc dpn"e .sqezpy xg` ycew ly dpna

`le .leg ly dpna ixii` "mirlq ynge mixyr

leg ly dpna `l` ,sqezpy xg` leg lya

ol `pne :xn`z m`e .ixii` sqezi`c inwn

did dlgzn `nlic ?melk l`wfgi siqedy

ly xkk z`nc :xnel yi !miyy ycw ly dpn

`l` did `l ycw ly ezlgzc ,giken dyn

.[letk] (legk)

íéòùú(b megp) my lr Ð miael mixeng

miaele" ,"jzxfra eid miaele het"

"d`ael `xng" .[`i l`ipc] "eicrvna 'iyeke

yxit (a,`p zay) "dnda dna" wxt yix

mixb :[qixb] inlyexiae .ixvn xeng :jexra

.zexec dyly oizndl edn aele hetn mi`ad

ãåîìúocic `pz :dniz Ð wlg j` xnel

?dil `pn aiig oniq zvwn ,`yxc jd dil zilc

`le ,(a,fh zexeka) ipy wxt `id oizipzne

`l i` ,edine .oiwxitc `d` biltc xazqin

,dcedi axk `pzc dlr iziinc ,dyw Ð ibilt

`xw iiezi`l dil ded "ilin ipd `pn" xn`w ike

!oizipzncàäådxtl dl aiqp xht xht `pz

`xw jixhvi` mewn lkn :xnel oi`e Ð

`xwe ,xeng xht zyecwn xehtl oizipznc

dxekad on xehtc .xey oicn xehtl `kdc

dxtl dl xht ixnblc rnyn oizipzna ipzwc

.onwlck iccdn opitlic ,"xht" "xht"c llkn

dxt "xht" "xht"n opirnyc idp :xn`z m`e

ipzy`c `kid ilin ipd `nlic ,qeq oin dcliy

lgx oebk la` .sebd zyecw yecw epi`y xacl

`pin` ded sebd zyecw yecwc ,fr oin dcliy

,(rnyn) ixnbl xazqnc :xnel yie !`ycwc

,sebd zyecwn minc zyecw iccdn opitlic

zyecw elit` xn` `dc :dywe .jenqa xn`ck

ayke xeyl `dc ,opitli `l sebd zyecwn sebd

!cge cg lkl `xw jixv freéáøåililbd iqei

Ð fre ayke xey xeka j` `xw aezkil ok m`

,xey exekae xey `diy cr :dpin opiyxcc `de

Ð `pipg xa iqei iaxckl jixhvi`c ab lr s`

yexcl epl yi iyilye ipy "xeka" oirkc meyn

.oey`xd on
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ìL äðî :dpéî òîL àlà !ïééåä ïéòaøàå ïúàî àäå§¨¨¨§©§§¦©§¨¤¨§©¦¨¨¤¤
LãB÷¯ìò ïéôéñBî :dpéî òîLe .äéä ìeôk äðîúBcnä, ¤¨¤¨¨¨§©¦¨¦¦©©¦

:dpéî òîLe .úeúL ìò øúé ïéôéñBî ïéàåàúeúL.øálî §¥¦¦¨¥©§§©¦¨§¨¦§©
øæòéìà éaø úà ézìàL ,àðéðç éaø øîàúéáaàáúBî ¨©©¦£¦¨¨©§¦¤©¦¡¦¤¤§¥§¨

àaø?íélîâe íéñeñ éøètî íéøBîç éøèt epzLp äî : ©¨©¦§©¦§¥£¦¦¦§¥¦§©¦
øîà,ãBòå .àéä áeúkä úøéæb :éìeòéiqLúòLa ìàøNé ¨©¦§¥©©¨¦§¤¦§¦§¨¥¦§©

íúàéöéàlL ìàøNiî ãçàå ãçà ìk Eì ïéàL .íéøönî §¦¨¨¦¦§©¦¤¥§¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥¤Ÿ
íéøBîç íéòLz Bnò eéäíéáeìíéðeòèdôñkîdáäæe ¨¦¦§¦£¦¦§¦¦©§¨§¨¨

ãBòå .íéøöî ìLåézìàLì éàî :" ïBL"íéãéôøøîàå ? ¤¦§©¦§§¦§¦©§§¦¦§¨©
íéãéôø :øîBà øæòéìà éaø ,éàpúk .dîL íéãéôø :éì¦§¦¦§¨§©¨¥©¦¡¦¤¤¥§¦¦
ïëå .äøBú éøácî ïîöò etéøL :øîBà òLBäé éaø .dîL§¨©¦§ª©¥¤¦©§¨¦¦§¥¨§¥
ãBòå ."íéãé ïBéôøî íéða ìà úBáà eðôä àì" :øîBà àeä¥Ÿ¦§¨¤¨¦¥¦§¨©¦§

ì éàî :åézìàL.dîL íéhL :éì øîàå ?"íéhL" ïBL §¦§¦©§¦¦§¨©¦¦¦§¨
òLBäé éaø ,dîL íéhL :øîBà øæòéìà éaø ,éàpúk§©¨¥©¦¡¦¤¤¥¦¦§¨©¦§ª©

:øîBàe÷qòúpLïàø÷zå" .úeèL éøáãaíòìéçáæì ¥¤¦§©§§¦§¥§©¦§¤¨¨¨§¦§¥
."ïäéäìàéaø .ïäa eòât úBneøò :øîBà øæòéìà éaø ¡Ÿ¥¤©¦¡¦¤¤¥£¨§¨¤©¦

:øîBà òLBäéeNòpL.ïééø÷ éìòa ïlekäðùîäøt §ª©¥¤©£¨©£¥§¨¦¨¨
ïéîk äãìiL øBîçå ,øBîç ïéî äãìiLñeñ¯äøeèt ¤¨§¨¦£©£¤¨§¨§¦§¨

éðL ,"øBîç øèt" "øBîç øèt" :øîàpL ,äøBëaä ïî¦©§¨¤¤¡©¤¤£¤¤£§¥
íéîòô¯àäiL ãòãìBiä,øBîçãìBpäåíä äîe .øBîç §¨¦©¤§¥©¥£§©¨£¨¥

äàîè äîäa ïéîk äãìiL äøBäè äîäa ?äìéëàa¯ ©£¦¨§¥¨§¨¤¨§¨§¦§¥¨§¥¨
äøBäè äîäa ïéîk äãìiL äàîèe ,äìéëàa øzeî¯ ¨©£¦¨§¥¨¤¨§¨§¦§¥¨§¨

àîhä ïî àöBiäL ,äìéëàa øeñà¯ïî àöBiäå ,àîè ¨©£¦¨¤©¥¦©¨¥¨¥§©¥¦
øBähä¯.øBäèàøîâ,æò ïéî äãìiL ìçø :íúä ïðz ©¨¨§©¨¨¨¥¤¨§¨¦¥

ìçø ïéî äãìiL æòå¯Ba Lé íàå ,äøBëaä ïî øeèt §¥¤¨§¨¦¨¥¨¦©§¨§¦¥
ïéðîéñ úö÷î¯:äãeäé áø øîà ?éléî éðä àðî .áéiç ¦§¨¦¨¦©¨§¨¨¥¦¥¨©©§¨

"øBL øBëa Cà" :àø÷ øîàc¯BøBëáe øBL àeä àäiL §¨©§¨©§¤§¥§
"áNk øBëa" ,øBL¯,áNk BøBëáe áNk àeä àäiL §¤¤¤§¥¤¤§¤¤

"æò øBëa"¯Ba Lé eléôà ìBëé ;æò BøBëáe æò àeä àäiL §¥¤§¥¥§¥¨£¦¥
"Cà" :øîBì ãeîìz ?ïéðîéñ úö÷î¯.÷lç¯àpz àäå ¦§¨¦¨¦©§©©¦¥§¨©¨

!äøôì dì áéñð÷ "øèt" "øèt"¯éñBé éaøk øîàc àeä ¤¤¤¤¨¨¥¨§¨¨§¨©§©¦¥
"øBL øBëa Cà" :øîBà éìéìbä éñBé éaø ,àéðúc .éìéìbä©§¦¦§©§¨©¦¥©§¦¦¥©§

¯"áNk øBëa" ,øBL BøBëáe øBL àeä àäiL ãò¯ãò ©¤§¥§§¤¤©
"æò øBëa Bà" ,áNk BøBëáe áNk àeä àäiL¯Ba Lé eléôà ìBëé ;æò BøBëáe æò àeä àäiL ãò ¤§¥¤¤§¤¤§¥©¤§¥¥§¥¨£¦¥

"Cà" :øîBì ãeîìz ?ïéðîéñ úö÷î¯úMeã÷a àðîçø élb :øáñ ïãéc àpz ?éâìtéî÷ éàîa .÷lç ¦§¨¦¨¦©§©©¦¥§©¨¦©§¦©¨¦¨¨©©¥©£¨¨¦§©
äå óebä úMeã÷a àðîçø élb :øáñ éñBé éaøå ;óebä úMeã÷a ïécä àeäå ,íéîcúMeã÷a ïécä àe ¨¦§©¦¦§©©§©¦¥¨©©¥©£¨¨¦§©©§©¦¦§©

?déì ãéáò éàî "øBëa" "øBëa" éàä ,ïãéc àpúå .óebä úMeãwî íéîc úMeã÷ øîâå ,íéîc¯ ¨¦§¨©§©¨¦¦§©©§©¨¦¨©§§©¨¥¥
,øBL øBëáa ïéøeîéà eøîàð änì :àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc ,àðéðç éaøa éñBé éaøãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©¦¥§©¦£¦¨§¨©©¦¥§©¦£¦¨¨¨¤¤§¥¦¦§

øBL øBëáa àðîçø áúk éàc ,àëéøö ?æò øBëáa ïéøeîéà ,áNk øBëáa ïéøeîéà¯äaøúð ïkL ¥¦¦§¤¤¥¦¦§¥§¦¨§¦§©©£¨¨¦§¤¥¦§©¨
áNk ,íéëñða¯æòa ,äéìàa äaøúð ïkL¯àì àãçî àãç .ãéçéa äøæ äãBáò ìöà äaøúð ïkL ¦§¨¦¤¤¤¥¦§©¨§©§¨§¥¤¥¦§©¨¥¤£¨¨¨§¨¦£¨¥£¨¨

!ézøzî àãç éúéz ,àéúà¯ðäî éúéúå øBLa àðîçø áBzëéì àì ?áBzëéì àì éäaC¯ðäl äîáBzëì àì !íéçñt ìöà eaøúð ïkL CáNëa ¨§¨¥¥£¨¦©§¥§¥¨¦§¨¦§©£¨¨§§¥¥¥¨¨©§¨¨¤¥¦§©¥¤§¨¦¨¦§§¤¤
ðäî éúéúåC¯ðäl äîCðäî éúéúå ,æòa àðîçø áBzëéð àì !øeaéöa äøæ äãBáò ìöà eaøúð ïkLC¯ðäl äîCìöà éeaø ãö ïäa Lé ïkL §¥¥¥¨¨©§¨¨¤¥¦§©¥¤£¨¨¨§¦¨¦§©£¨¨§¥§¥¥¥¨¨©§¨¨¤¥¥¨¤©¦¥¤

.éëéøö Ckìéä !çaæî¯ãò :dpéî òîL åàì àlà ?éì änì "øBëa" "øBëa" ,"æòå áNk øBL øBëa Cà" :àø÷ áBzëéì ïk íà :éìéìbä éñBé éaøå ¦§¥©¦§¨§¦¦§©¦¥©§¦¦¦¥¦§§¨©§¤¤§¥§§¨¨¦¤¨¨§©¦¨©
?déì ãéáò éàî "øBîç øèt" "øBîç øèt" éàä ,éìéìbä éñBé éaøå .øBL BøBëáe øBL àeä àäiL¯:øîBà éìéìbä éñBé éaø ,àéðúãëì déì éòaéî ¤§¥§§©¦¥©§¦¦©¤¤£¤¤£©¨¥¥¦¨¥¥§¦§©§¨©¦¥©§¦¦¥

:øîBì ãeîìz ?íélîâe íéñeñ éøèt eléôà éðà òîBL ,"äcôz äàîhä äîäaä øBëa úàå íãàä øBëa úà äcôú äãt Cà" øîàpL CBzî¦¤¤¡©©¨Ÿ¦§¤¥§¨¨¨§¥§©§¥¨©§¥¨¦§¤¥©£¦£¦¦§¥¦§©¦©§©
"øBîç øèt"¯øBîç éøèt :øîBà éðà ïééãòå .íélîâe íéñeñ éøèt àìå ,Eì ézøîà øBîç øèt¯íélîâe íéñeñ éøèt ,äNa¯!øác ìëa ¤¤£¤¤£¨©§¦§§Ÿ¦§¥¦§©¦©£©¦£¦¥¦§¥£§¤¦§¥¦§©¦§¨¨¨
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בכורות. פרק ראשון - הלוקח עובר חמורו דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zexeka(ipy meil)

àäå,`vnpe -ïééåä ïéòaøàå ïúàîmixpic mirax`e miz`n - §¨¨¨§©§§¦¨§¨
milwy miyye ,mixpic drax` `ed lwy lk jxry ,dpna yi
`l` dpna oi` `ldy denz dfe .mixpic mirax`e miz`n md
weqtd xn` ji`e ,milwy dynge mixyr mdy mixpic d`n

.mixpic mirax`e miz`n mdy milwy miyy dpna yiy
:dfn micenil dyly d`ian `xnbdàlàyiy gxkdawelig ¤¨

dylye .weqtd xacn eay ycew ly dpnl ,leg ly dpn oia
.` :dfn epcnl mixacdpéî òîLyìeôk äðî ,LãB÷ ìL äðî §©¦¨¨¤¤¤¨¤¨

,äéä,mixpic miz`n mdy ,milwy miyng ekxr ezligzne ¨¨
.a .did letk ycew ly dpny i`kf oa opgei oax cnl o`kne

,dpéî òîLeyúBcnä ìò ïéôéñBîipal gk dpzp dxezdy - §©¦¨¦¦©©¦
zelwynd e` zecnd ly mixeriyd lceb lr siqedl dpicnd
etiqed `l` ,leg lyn letk didy wx `l ycew ly dpn jkle

.milwy miyy eieey dyrpy cr milwy dxyr cer eilråmle` §
ïéôéñBî ïéàzecnd lrúeúL ìò øúéenk ,ziyyn xzei - ¥¦¦¨¥©§

.b .xzei `le ziyy wx ycew ly dpn lr etiqed `lyòîLe§©
,dpéîmixryn ,ziyy mitiqen xy`kyøálî àúeúL- ¦¨§¨¦§©

qgia rawp epi` ziyyd xeriyy epiidc ,xeriyl uegn ziyy
xeriyl qgia `l` ,ziyyd ztqedl mcwy ,ixewnd xeriyl

.ziyyd ztqez z` llekd
lkl `le xengl wx oeict oic dxezd draw dnl zx`an `xnbd

:d`nh dnda xekaøæòéìà éaø úà ézìàL ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¨©§¦¤©¦¡¦¤¤
àaø àáúBî úéáa,lecbd yxcnd ziaa -éøèt epzLp äî §¥¨¨©¨©¦§©¦§¥

íéøBîç,oeicta miaiigyíélîâe íéñeñ éøètîmpi`ymiaiig £¦¦¦§¥¦§©¦
e .oeictaéì øîà,xfril` iaxãBòå .àéä áeúkä úøéæbxnel yi ¨©¦§¥©©¨¦§

,dfa mrh ozileLmixengdeòéiqlíúàéöé úòLa ìàøNé ¤¦§¦§¨¥¦§©§¦¨¨
Bnò eéä àlL ìàøNiî ãçàå ãçà ìk Eì ïéàL ,íéøönîzra ¦¦§©¦¤¥§¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥¤Ÿ¨¦

mixvnn d`ividíéáeì íéøBîç íéòLzd ,milern -íéðeòè ¦§¦£¦¦§¦
.íéøöî ìL dáäæe dtñkî¦©§¨§¨¨¤¦§©¦

iax z` `pipg iax l`yy zetqep zel`y izy d`ian `xnbd
,xn`e `pipg iax siqed :xfril`åézìàL ãBòåiax z`-] §§©§¦

wlnr znglna aezkd z` x`al [xfril`(g fi zeny)wlnr `aie'©¨Ÿ£¨¥
,'micitxA l`xUi mr mgNieì éàî,éì øîàå .'íéãéôø' ïBL ©¦¨¤¦¦§¨¥¦§¦¦©§§¦¦§¨©¦

dîL íéãéôø.l`xyi mr wlnr mglp eay mewn eze` ly §¦¦§¨
:`xnbd zxne`éàpúkewlgp 'micitx' zernyn xe`iaa - §©¨¥

,epipy jky ,mi`pzéaø ,dîL íéãéôø ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¦¦§¨©¦
,øîBà òLBäémeynL,l`xyi mr mglpe wlnr `ayketéø- §ª©¥¤¦
z` eyilgd,äøBú éøácî ïîöò.wlnr mdilr `a okleïëå ©§¨¦¦§¥¨§¥

àeä[`iapd-]øîBà(b fn edinxi)drxty zra dxwiy dn lr ¥
,dfr z` yeaki,'íéãé ïBéôøî íéða ìà úBáà eðôä àì'Ÿ¦§¨¤¨¦¥¦§¨¨¦

mdici etxiyk ,mdipa lr mingxny zea`d elit`y ernyne
`l ik ,dxv mdilr `aa mdipal xefrl elkei `l zeevne dxezn

.mdiaie` iptl cenrl gk mda didi
:xn`e `pipg iax siqedåézìàL ãBòåx`al [xfril` iax z`-] §§©§¦

xert lraa l`xyi ly m`hg z` x`znd aezkd(` dk xacna),
,'a`Fn zFpA l` zFpfl mrd lgIe miHWA l`xUi aWie'éàî ©¥¤¦§¨¥©¦¦©¨¤¨¨¦§¤§¨©

ìdîL íéhL ,éì øîàå .'íéhL' ïBLelykp eay mewn eze` ly §¦¦§¨©¦¦¦§¨
.a`en zepaa l`xyi

:`xnbd zxne`éàpúkewlgp 'mihy' zernyn xe`iaa - §©¨¥
,epipy jky ,mi`pzòLBäé éaø ,dîL íéhL ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦¦§¨©¦§ª©
e÷qòúpL ,øîBàl`xyi,úeèL éøáãazepa z` zepfl ekldy ¥¤¦§©§§¦§¥§

.a`en
dyxtd jynda aezkd z` zx`an `xnbd:(a dk my)ïàø÷zå'©¦§¤¨

[a`en zepa-]ïäéäìà éçáæì íòìEegYWIe mrd lk`Ie ¨¨§¦§¥¡Ÿ¥¤©Ÿ©¨¨©¦§©£
,'odidl`l,øîBà øæòéìà éaøody `id 'o`xwze' zernyn ¥Ÿ¥¤©¦¡¦¤¤¥

y epiide ,mdicba `le ,l`xyia erbt oteba mnvreòât úBneøò£¨§
ïäa.l`xyi ipaa rbt ynn mteby -aø,øîBà òLBäé é ¨¤©¦§ª©¥

ernyne ,ixw oeyln 'o`xwze'ïlek eNòpL,[oze` mi`exd lk-] ¤©£¨
.ïééø÷ éìòa©£¥§¨¦

äðùî
eclepy zenda ly dlik` xzide dxeka ipic zx`an dpynd

:mn`n zepey zexevaäãìiL øBîçå ,øBîç ïéî äãìiL äøẗ¨¤¨§¨¦£©£¤¨§¨
äøBëaä ïî äøeèt ,ñeñ ïéîkxht oeict aeig cled lr oi` - §¦§¨¦©§¨

,xengøîàpL(k cl ,bi bi zeny)éðL 'øBîç øèt' 'øBîç øèt' ¤¤¡©¤¤£¤¤£§¥
,íéîòôlg xeng xht oeict aeig oi`y cnllãìBiä àäiL ãò §¨¦©¤§¥©¥

,ezcliy `n`d -å ,øBîçdpa mbãìBpäyiy en`l dnec didi £§©¨
d`xn el.øBîç£

:dpynd dpcäìéëàa íä äîeel` zeclee ly mpic dn - ¨¥©£¦¨
:`pzd xne` .dlik` xzid iabl ,mn`l minec mpi`yäîäa§¥¨

,äàîè äîäa ïéîk äãìiL äøBäèdcle,äìéëàa øzeî §¨¤¨§¨§¦§¥¨§¥¨¨©£¦¨
ådnda,äøBäè äîäa ïéîk äãìiL äàîèdcleøeñà §§¥¨¤¨§¨§¦§¥¨§¨¨

,äìéëàaoeikàîhä ïî àöBiäLk epicàîè,dlik`a xeq`e ©£¦¨¤©¥¦©¨¥¨¥
øBähä ïî àöBiäåk epicøBäè.dlik`a xzene §©¥¦©¨¨

àøîâ
`l clea oi` xeng dcliy dxty oicd xewn z` zxxan `xnbd

:xeng xht ipic `le dxeka zyecwíúä ïðzoldl dpyna(:fh) §©¨¨
,dxedh dnda xeka iablïéî äãìiL æòå ,æò ïéî äãìiL ìçø̈¥¤¨§¨¦¥§¥¤¨§¨¦

,ìçøcledïéðîéñ úö÷î Ba Lé íàå ,äøBëaä ïî øeètmday ¨¥¨¦©§¨§¦¤¦§¨¦¨¦
`ed ixd ,en`l dnec `edáéiç.dxekaa ©¨

:`xnbd zl`eyéléî éðä àðîepi` en`l dnec epi`y cley §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .dxekaa aiigàø÷ øîàc ,äãeäé áø øîà̈©©§¨§¨©§¨

dxedh dnda xeka iabl(fi gi xacna),'øBL øBëa Cà'zaize ©§
dyxtd zligza xn`p xak ik ,zxzein 'xeka'(eh gi my)xhR lM'¨¤¤

dide ,'KN didi dndAaE mc`A 'dl Eaixwi xW` xUA lkl mgx¤¤§¨¨¨£¤©§¦©¨¨¨©§¥¨¦§¤¨
`a `l` ,'xeka' zaiz `ll 'fre ayk xey j`' aezkl xyt`

cr dxekaa aiig epi`y cnllàeä àäiLz` zcleid m`d-] ¤§¥
[xekadBøBëáe ,øBLd`xn didi clele -,øBLepi` m` j` §

iig epi` en`l dnecxn`py dn oke .dxekaa a(my)F`'øBëa§
'áNkcr dxekaa aiig epi`y cnll `a,áNk àeä àäiL ¤¤¤§¥¤¤

.áNk BøBëáexn`py dn oke(my)F`''æò øBëaepi`y cnll `a §¤¤§¥
cr dxekaa aiig.æò BøBëáe ,æò àeä àäiL:`xnbd zxxan ¤§¥¥§¥

ìBëédxekan xeht cled `dieléôàm`ïéðîéñ úö÷î Ba Lé ¨£¦¤¦§¨¦¨¦
,en`l minecdCà' øîBì ãeîìzherin oeyl 'j`'e ,'xFW xFkA ©§©©§

y ,`ed÷ìçaiig oipniq zvwn el yi m`y ,xnel `ae aezkd ¨©
.dxekaa

ly `pzd zyxck yxc `l dcedi ax recn zxxan `xnbd
df weqt yexcl dcedi ax jxved dnl :`xnbd dywn .dpynd

,en`l dnec epi`y cle dxekan xehtlàpz àäå`pzd ixde - §¨©¨
,epizpynaäøôì dì áéñð÷ 'øèt' 'øèt'dcliy dxt xeht - ¤¤¤¤¨¨¦¨§¨¨

,'xeng xht' minrt ipy dxezd dxn`y dnn cnl xeng oin
lka xn`pd 'xeka' xezin yexcl dcedi ax jxved dnl ok m`e

.oine oin
:`xnbd zvxznøîàc àeäxaqy meyn ,ok yxc dcedi ax - §¨©

,éìéìbä éñBé éaøk,øîBà éìéìbä éñBé éaø àéðúcxn`p(my) §©¦¥©§¦¦§©§¨©¦¥©§¦¦¥
,'øBL øBëa Cà'dxekaa aiig epi`y cnll,øBL àeä àäiL ãò ©§©¤§¥
,øBL BøBëáeoke .dxekaa aiig epi` en` oinl dnec epi` m`e §
aezkd yxcp(my)F`'BøBëáe áNk àeä àäiL ãò ,'áNk øBëa§¤¤©¤§¥¤¤§
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zexeka(ipy meil)

àäå,`vnpe -ïééåä ïéòaøàå ïúàîmixpic mirax`e miz`n - §¨¨¨§©§§¦¨§¨
milwy miyye ,mixpic drax` `ed lwy lk jxry ,dpna yi
`l` dpna oi` `ldy denz dfe .mixpic mirax`e miz`n md
weqtd xn` ji`e ,milwy dynge mixyr mdy mixpic d`n

.mixpic mirax`e miz`n mdy milwy miyy dpna yiy
:dfn micenil dyly d`ian `xnbdàlàyiy gxkdawelig ¤¨

dylye .weqtd xacn eay ycew ly dpnl ,leg ly dpn oia
.` :dfn epcnl mixacdpéî òîLyìeôk äðî ,LãB÷ ìL äðî §©¦¨¨¤¤¤¨¤¨

,äéä,mixpic miz`n mdy ,milwy miyng ekxr ezligzne ¨¨
.a .did letk ycew ly dpny i`kf oa opgei oax cnl o`kne

,dpéî òîLeyúBcnä ìò ïéôéñBîipal gk dpzp dxezdy - §©¦¨¦¦©©¦
zelwynd e` zecnd ly mixeriyd lceb lr siqedl dpicnd
etiqed `l` ,leg lyn letk didy wx `l ycew ly dpn jkle

.milwy miyy eieey dyrpy cr milwy dxyr cer eilråmle` §
ïéôéñBî ïéàzecnd lrúeúL ìò øúéenk ,ziyyn xzei - ¥¦¦¨¥©§

.b .xzei `le ziyy wx ycew ly dpn lr etiqed `lyòîLe§©
,dpéîmixryn ,ziyy mitiqen xy`kyøálî àúeúL- ¦¨§¨¦§©

qgia rawp epi` ziyyd xeriyy epiidc ,xeriyl uegn ziyy
xeriyl qgia `l` ,ziyyd ztqedl mcwy ,ixewnd xeriyl

.ziyyd ztqez z` llekd
lkl `le xengl wx oeict oic dxezd draw dnl zx`an `xnbd

:d`nh dnda xekaøæòéìà éaø úà ézìàL ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¨©§¦¤©¦¡¦¤¤
àaø àáúBî úéáa,lecbd yxcnd ziaa -éøèt epzLp äî §¥¨¨©¨©¦§©¦§¥

íéøBîç,oeicta miaiigyíélîâe íéñeñ éøètîmpi`ymiaiig £¦¦¦§¥¦§©¦
e .oeictaéì øîà,xfril` iaxãBòå .àéä áeúkä úøéæbxnel yi ¨©¦§¥©©¨¦§

,dfa mrh ozileLmixengdeòéiqlíúàéöé úòLa ìàøNé ¤¦§¦§¨¥¦§©§¦¨¨
Bnò eéä àlL ìàøNiî ãçàå ãçà ìk Eì ïéàL ,íéøönîzra ¦¦§©¦¤¥§¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥¤Ÿ¨¦

mixvnn d`ividíéáeì íéøBîç íéòLzd ,milern -íéðeòè ¦§¦£¦¦§¦
.íéøöî ìL dáäæe dtñkî¦©§¨§¨¨¤¦§©¦

iax z` `pipg iax l`yy zetqep zel`y izy d`ian `xnbd
,xn`e `pipg iax siqed :xfril`åézìàL ãBòåiax z`-] §§©§¦

wlnr znglna aezkd z` x`al [xfril`(g fi zeny)wlnr `aie'©¨Ÿ£¨¥
,'micitxA l`xUi mr mgNieì éàî,éì øîàå .'íéãéôø' ïBL ©¦¨¤¦¦§¨¥¦§¦¦©§§¦¦§¨©¦

dîL íéãéôø.l`xyi mr wlnr mglp eay mewn eze` ly §¦¦§¨
:`xnbd zxne`éàpúkewlgp 'micitx' zernyn xe`iaa - §©¨¥

,epipy jky ,mi`pzéaø ,dîL íéãéôø ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¦¦§¨©¦
,øîBà òLBäémeynL,l`xyi mr mglpe wlnr `ayketéø- §ª©¥¤¦
z` eyilgd,äøBú éøácî ïîöò.wlnr mdilr `a okleïëå ©§¨¦¦§¥¨§¥

àeä[`iapd-]øîBà(b fn edinxi)drxty zra dxwiy dn lr ¥
,dfr z` yeaki,'íéãé ïBéôøî íéða ìà úBáà eðôä àì'Ÿ¦§¨¤¨¦¥¦§¨¨¦

mdici etxiyk ,mdipa lr mingxny zea`d elit`y ernyne
`l ik ,dxv mdilr `aa mdipal xefrl elkei `l zeevne dxezn

.mdiaie` iptl cenrl gk mda didi
:xn`e `pipg iax siqedåézìàL ãBòåx`al [xfril` iax z`-] §§©§¦

xert lraa l`xyi ly m`hg z` x`znd aezkd(` dk xacna),
,'a`Fn zFpA l` zFpfl mrd lgIe miHWA l`xUi aWie'éàî ©¥¤¦§¨¥©¦¦©¨¤¨¨¦§¤§¨©

ìdîL íéhL ,éì øîàå .'íéhL' ïBLelykp eay mewn eze` ly §¦¦§¨©¦¦¦§¨
.a`en zepaa l`xyi

:`xnbd zxne`éàpúkewlgp 'mihy' zernyn xe`iaa - §©¨¥
,epipy jky ,mi`pzòLBäé éaø ,dîL íéhL ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦¦§¨©¦§ª©
e÷qòúpL ,øîBàl`xyi,úeèL éøáãazepa z` zepfl ekldy ¥¤¦§©§§¦§¥§

.a`en
dyxtd jynda aezkd z` zx`an `xnbd:(a dk my)ïàø÷zå'©¦§¤¨

[a`en zepa-]ïäéäìà éçáæì íòìEegYWIe mrd lk`Ie ¨¨§¦§¥¡Ÿ¥¤©Ÿ©¨¨©¦§©£
,'odidl`l,øîBà øæòéìà éaøody `id 'o`xwze' zernyn ¥Ÿ¥¤©¦¡¦¤¤¥

y epiide ,mdicba `le ,l`xyia erbt oteba mnvreòât úBneøò£¨§
ïäa.l`xyi ipaa rbt ynn mteby -aø,øîBà òLBäé é ¨¤©¦§ª©¥

ernyne ,ixw oeyln 'o`xwze'ïlek eNòpL,[oze` mi`exd lk-] ¤©£¨
.ïééø÷ éìòa©£¥§¨¦

äðùî
eclepy zenda ly dlik` xzide dxeka ipic zx`an dpynd

:mn`n zepey zexevaäãìiL øBîçå ,øBîç ïéî äãìiL äøẗ¨¤¨§¨¦£©£¤¨§¨
äøBëaä ïî äøeèt ,ñeñ ïéîkxht oeict aeig cled lr oi` - §¦§¨¦©§¨

,xengøîàpL(k cl ,bi bi zeny)éðL 'øBîç øèt' 'øBîç øèt' ¤¤¡©¤¤£¤¤£§¥
,íéîòôlg xeng xht oeict aeig oi`y cnllãìBiä àäiL ãò §¨¦©¤§¥©¥

,ezcliy `n`d -å ,øBîçdpa mbãìBpäyiy en`l dnec didi £§©¨
d`xn el.øBîç£

:dpynd dpcäìéëàa íä äîeel` zeclee ly mpic dn - ¨¥©£¦¨
:`pzd xne` .dlik` xzid iabl ,mn`l minec mpi`yäîäa§¥¨

,äàîè äîäa ïéîk äãìiL äøBäèdcle,äìéëàa øzeî §¨¤¨§¨§¦§¥¨§¥¨¨©£¦¨
ådnda,äøBäè äîäa ïéîk äãìiL äàîèdcleøeñà §§¥¨¤¨§¨§¦§¥¨§¨¨

,äìéëàaoeikàîhä ïî àöBiäLk epicàîè,dlik`a xeq`e ©£¦¨¤©¥¦©¨¥¨¥
øBähä ïî àöBiäåk epicøBäè.dlik`a xzene §©¥¦©¨¨

àøîâ
`l clea oi` xeng dcliy dxty oicd xewn z` zxxan `xnbd

:xeng xht ipic `le dxeka zyecwíúä ïðzoldl dpyna(:fh) §©¨¨
,dxedh dnda xeka iablïéî äãìiL æòå ,æò ïéî äãìiL ìçø̈¥¤¨§¨¦¥§¥¤¨§¨¦

,ìçøcledïéðîéñ úö÷î Ba Lé íàå ,äøBëaä ïî øeètmday ¨¥¨¦©§¨§¦¤¦§¨¦¨¦
`ed ixd ,en`l dnec `edáéiç.dxekaa ©¨

:`xnbd zl`eyéléî éðä àðîepi` en`l dnec epi`y cley §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .dxekaa aiigàø÷ øîàc ,äãeäé áø øîà̈©©§¨§¨©§¨

dxedh dnda xeka iabl(fi gi xacna),'øBL øBëa Cà'zaize ©§
dyxtd zligza xn`p xak ik ,zxzein 'xeka'(eh gi my)xhR lM'¨¤¤

dide ,'KN didi dndAaE mc`A 'dl Eaixwi xW` xUA lkl mgx¤¤§¨¨¨£¤©§¦©¨¨¨©§¥¨¦§¤¨
`a `l` ,'xeka' zaiz `ll 'fre ayk xey j`' aezkl xyt`

cr dxekaa aiig epi`y cnllàeä àäiLz` zcleid m`d-] ¤§¥
[xekadBøBëáe ,øBLd`xn didi clele -,øBLepi` m` j` §

iig epi` en`l dnecxn`py dn oke .dxekaa a(my)F`'øBëa§
'áNkcr dxekaa aiig epi`y cnll `a,áNk àeä àäiL ¤¤¤§¥¤¤

.áNk BøBëáexn`py dn oke(my)F`''æò øBëaepi`y cnll `a §¤¤§¥
cr dxekaa aiig.æò BøBëáe ,æò àeä àäiL:`xnbd zxxan ¤§¥¥§¥

ìBëédxekan xeht cled `dieléôàm`ïéðîéñ úö÷î Ba Lé ¨£¦¤¦§¨¦¨¦
,en`l minecdCà' øîBì ãeîìzherin oeyl 'j`'e ,'xFW xFkA ©§©©§

y ,`ed÷ìçaiig oipniq zvwn el yi m`y ,xnel `ae aezkd ¨©
.dxekaa

ly `pzd zyxck yxc `l dcedi ax recn zxxan `xnbd
df weqt yexcl dcedi ax jxved dnl :`xnbd dywn .dpynd

,en`l dnec epi`y cle dxekan xehtlàpz àäå`pzd ixde - §¨©¨
,epizpynaäøôì dì áéñð÷ 'øèt' 'øèt'dcliy dxt xeht - ¤¤¤¤¨¨¦¨§¨¨

,'xeng xht' minrt ipy dxezd dxn`y dnn cnl xeng oin
lka xn`pd 'xeka' xezin yexcl dcedi ax jxved dnl ok m`e

.oine oin
:`xnbd zvxznøîàc àeäxaqy meyn ,ok yxc dcedi ax - §¨©

,éìéìbä éñBé éaøk,øîBà éìéìbä éñBé éaø àéðúcxn`p(my) §©¦¥©§¦¦§©§¨©¦¥©§¦¦¥
,'øBL øBëa Cà'dxekaa aiig epi`y cnll,øBL àeä àäiL ãò ©§©¤§¥
,øBL BøBëáeoke .dxekaa aiig epi` en` oinl dnec epi` m`e §
aezkd yxcp(my)F`'BøBëáe áNk àeä àäiL ãò ,'áNk øBëa§¤¤©¤§¥¤¤§
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zexeka(iyily meil)

øîBì ãeîìz(k cl my ,bi bi zeny)éðL 'øBîç øèt' 'øBîç øèt' ©§©¤¤£¤¤£§¥
,íéîòôwxyEì ézøîà íéøBîç éøèt,dxeka ipic mda yiy §¨¦¦§¥£¦¨©§¦§

.íélîâe íéñeñ éøèt àìå§Ÿ¦§¥¦§©¦
ltkp 'xeng xht'y ililbd iqei iax zyxc lr dywn `xnbd

:dxeka zyecw oi` ze`nh zenda x`yay cnlléøtáø C ¨¦©
,éàçàc ,xzein 'xeng xht' mey oi` `ldeàðîçø áúk éàxht' £©¦¨©©£¨¨
'xengãç,[zg` mrt-]àðéîà äåädf weqt yxec iziid - ©£¨¨¦¨
zcnaìò ãnìì àì ,ãnìì ììkä ïî àöéå ììka äéäL øác'¨¨¤¨¨©§¨§¨¨¦©§¨§©¥Ÿ§©¥©

,'àöé Blek ììkä ìò ãnìì àlà àöé Bîöòxengy epiidc ©§¨¨¤¨§©¥©©§¨¨¨
,dya ezectl jixvy llkdn `vi ze`nh zenda llka didy

,d`nh dnda lk lr `l` ,`vi envr lr cnll `líìBòìelk §¨
zictp d`nh dnda,äNajkl'øBîç øèt' àðîçø áúk §¤¨©©£¨¨¤¤£

àðéøçàwxy ,[ztqep mrt-]íéñeñ éøèt àìå íéøBîç éøèt ©£¦¨¦§¥£¦§Ÿ¦§¥¦
àîéàå ,íélîâec ,xnel yie -eäðéèòîwx mi`nhlîoeict §©¦§¥¨©£¦§¦

aøác ìëa íìBòìe ,äOmictpe ,miyecw mlek zn`a la` - ¤§¨§¨¨¨
.miiey cbpk xac lka

:`xnbd daiynàðîçø áBzëì ,ïk íàzg` mrtt'øBîç øè ¦¥¦§©£¨¨¤¤£
å ,'äNá äcôzdipyd mrta'äNá äcôz øBîç'zaiz `ll ¦§¤§¤§£¦§¤§¤

,dya dctp xeng `weecy ernyny ,'xht'äcôz øBîç øèt'¤¤£¦§¤
,éì änì 'äNá äcôz øBîç øèt' 'äNáiax cnl df xezine §¤¤¤£¦§¤§¤¨¨¦

wxy ,ililbd iqei,Eì ézøîà íéøBîç éøètdyecw mda yiy ¦§¥£¦¨©§¦§
,oeict dkixvdíélîâe íéñeñ éøèt àìållk mda oi`y §Ÿ¦§¥¦§©¦

.llk oeict mikixv mpi`e ,dxeka zyecw
miqeqa oeict oic oi`y dpynd ly `pzl oipn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .milnbeïãéc àpúåyxcy epizpyna `pzd - §©¨¦¨
,dxekan xeht en`l dnec epi`y cley 'xeng xht' zelitkn

,déì àðî íélîâe íéñeñ éèeòîìxht' zelitkn yxc ixdy §©¥¦§©¦§¨¥
:`xnbd daiyn .xg` oipr 'xeng,àtt áø øîàz`f cnl ¨©©¨¨

weqta xen`d 'hxte llk'n(k-hi cl zeny),ð÷î ìk''øëfz E`ed ¨¦§§¦¨¨
,ììke'øBîçe äNå øBL'`edàlà ììka ïéà ,èøôe ììk ,èøt §¨§¤£§¨§¨§¨¥©§¨¤¨

ïéà ,øBîçå äNå øBL ,èøtaM äî,dxeka ipica miaiig md - ©¤©§¨§¤©£¦
àðéøçà éãéî,ze`nh zenda x`y epiidc ,mixg` -.àì ¦¦©£¦¨Ÿ

,hxte llkn cnl `l ililbd iqei iax recn zx`an `xnbd
:`xnbd zxne` .opax eilr ewlgp dnaeéìéìbä éñBé éaøå§©¦¥©§¦¦

,oeictn ze`nh zenda x`y xehtl 'xeng xht' zelitkn yxcy
y meyn ,hxte llkn z`f cenll xyt` i`y xaeq `ed'øèt'¤¤

ïéðòä ÷éñôädye xey xht xkfz jpwn lke' xn`p did m`y - ¦§¦¨¦§¨
xn`py oeik la` ,ehxete llkd l` qgiizn hxtd did 'xenge
wiqtd ,'xht' xn`p xak weqtd zligzay s` ,'xeng xhte'
hxtd oi`e ,'xkfz jpwn lke' llkl 'xeng' hxtd oia aezkd
zenda x`y xehtl dfn cenll xyt` i`e ,llkd z` mvnvn

.oeictn ze`nhïðaøåexaq ,hxte llk zcna df weqt eyxcy §©¨¨
yàø÷ déáøò øãä å"éåhxtd z` xagn 'xhte' zaizay e"ied - ¨£©¨§¥§¨

.hxte llka yxcpe ,'xkfz jpwn lke' ly llkléñBé éaøå§©¦¥
éìéìbä,hxte llkl aezkd zpeek m`y ,xaeqàìdidel ©§¦¦Ÿ

,øèt àìå å"éå àì áBzëìaezkl jixv aezkd did `ly xnelk ¦§Ÿ¨§Ÿ¤¤
.llkl xifgdl e"iea jxev did `l `linne ,wiqtdl 'xht'ïðaøå§©¨¨

,exaqàäc éãééàoeict zaeg wx yi xeng xhtay oeik - ©§¥§¨
kàäå ,íéîc úMeã÷yi dxedh dnda xekaae -,óebä úMeã÷ §©¨¦§¨§©©

eäì ÷éñt,mdipia wiqtdl aezkd jxved -eäì áéøò øãäå- ¨¦§©£©¨¦§
cnll ,llkd l` 'xeng' hxtd z` xagl e"ie siqed jk xg`e

.ze`nh zenda x`y lr exn`p `l dxeka ipicy
lirl(:d)oldl dpynd z` `xnbd d`iad(:fh)oin dcliy lgx

zvwn ea yi m`e ,dxekad on dxeht lgx oin dcliy fre fr
:en` oinn epi` cledy mipte` dnka dpc `xnbd .aiig mipniq

î äãìiL äøt ,eäì àéòaéà,ïéðîéñ úö÷î Ba Léå øBîç ïé ¦©§¨§¨¨¤¨§¨¦£§¤¦§¨¦¨¦
,dxtd en`l dnec `ed mday,eäîxeka ipic eilr yi m`d ©

m`d ,`ed wtqde .`l e` dxedh dndaìçø ïéî äãìiL æò¥¤¨§¨¦¨¥
Lé éëc ,æò ïéî äãìiL ìçøåclelúáéiç ïéðîéñ úö÷î §¨¥¤¨§¨¦¥§¦¥¦§¨¦¨¦©¤¤

àäc ,äøBëáadnda m`d ik -àäå ,äøBäècled zxev mbe - ¦§¨§¨§¨§¨
dndak,äøBäèokeàäea yiy oinn m`d -,óebä úMeã÷ §¨¨§©©
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(a,ekw my) "ahexde xerd" wxt "mi`nhd"

:qxhpewd yxit myle .uxyd zvia xeq`l

exerle ,eahexe exiv xeq`l zyxcp `xizi 'd

.uxyd zviale ,exyak

øåñàìxivc `kd rnyn Ð oahexe oxiv

`py i`n :dpin jixtcn .`ziixe`c

.`id dxenb dyxc dpin rny Ð xivn alg

:xn` inp (`,kw oileg) "ahexde xerd" wxtae

dcear) "oicinrn oi`" wxtac :dywe .ikixv

exiva lahn oia biltn `nh bc iab (`,n dxf

xn` (a,hv oileg) "dypd cib" wxte .etebl

:jixte .miz`qa ziriax mibc xiv :dcedi ax

ip`y !liha `l epina oin dcedi ax xn` `de

!opaxcn `edy rnyn .`ed `nlra drifc xiv

mivxy xiv ,opaxc Ð mibc xiv :xnel yie

inp mipdk zxezac ab lr s`e .`ziixe`c Ð

`zknq` Ð mibc iab "mkl `ed uwy" :opiyxc

"xyad lk" wxta :xn`z m`e .`ed `nlra

dhegy xya gln`c ixn ax iab (a,aiw oileg)

jixte ."mi`nh"dn `ax dil xq`e ,dtixh icda

ikid Ð `nh bc mr eglny xedh bcn dil

xeq`c dil miwc :xnel yie ?xyal bcn jixt

dpyn i wxt) zenexz zkqnae .opaxcn xiv

(a,hv oileg) "dypd cib" wxtae ,opz inp (g

:dpin rny .xeq` exiv `nh bc :dl iziin

aezky dne .erla `lc meyn dl opixyc `d

.dil qxb `l Ð xzen xiv dpin rny :mixtqa

dndaae uxya `xw jixvc oeik :dniz zvwe

`ziixe`cn xq` `l `xw `kilc mibce ,d`nh

"mi`nhd"n mzd di`x `ax iziin ikid Ð

!dtixh xiv xeq`l

áèåøwetiz :xn`z m`e Ð odly dtiwe

o`kn ,xwirk mrh ozil "zxyn"n dil

!(`,cn) migqt ,dxezay oixeqi` lkl oc dz`

cenlzdc `gxe`e .oxivl `xw xwir :xnel yi

,mlrzn dz`y minrt "znlrzde" :ikda

`rivn `aa) eceak itl epi`e owfl `xw xwire

sc) dbibgc `nw wxtae .(a,hi zekxa ,`,l

,oiaw ilral hxt Ð "milbx" :xn` inp (`,c

ilral `xw xwir `le ,`neqe xbgl hxt :xn`e

o`k edine .mzd dil yixc "minrt"nc ,oiaw

,dtiwe ahexl jixhvi`c .jk xnel jixv oi`

iedc ,uxyd dgnd m` ynnk iedc opireny`l

,oeda aizk dlik`e ,dlik` llka epi`e dizyk

(`,kw oileg) mzde .ezlik` llka ol rnyn `w

xedh ser zlape ung alg dgnd iab dl iziin

jixhvi`c `kd rnync ,dyw edin .ernbe

jixtc ,uxyd sebk aiygc opireny`l xivl

.elk`e edtwdyk `nwe`l ivn dedc ,dlik`k dizy iedilc opirny ded `l dicegl xivn edine .od milewyc xnel jixve !xiv enk xqzic alg` dpin

äôé÷`kd la` .oilaz Ð dtiw i`n `l` !milke` z`neh `nhl envr `ed :jixte .`nxt Ð dtiw i`n :xn` (`,kw oileg) "ahexde xerd" wxta Ð odly

.dxicw ileyay heltwe xya iweqx :yxity ,qxhpewd yexita rnyn oke .dlik`k odizy `l` opireny`l `z` `lc ,oilaz oia `nxt oia zexwl leki
rny
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בכורות. פרק ראשון - הלוקח עובר חמורו דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zexeka(iyily meil)

øác ,øîà÷ éëä[`nh ipniq el yiy cle-]àaäclepd - ¨¦¨¨©¨¨©¨
`idy dxedh dndanàì ,äñøtä éñéøônîe äøbä éìònî¦©£¥©¥¨¦©§¦¥©©§¨Ÿ

,ìeëéú,xedh oinn clepy s`øîBì ãeîìzaezkd epcnln - ¥©§©
jynda(c `i `xwie)d z`'ìîbEPpi` dqxtE `Ed dxb dlrn iM ¤©¨¨¦©£¥¥¨©§¨¥¤
qixtnàeä àîè,'mklàeä,`nh oinn clepd wx -ïéàå ,àîè ©§¦¨¥¨¤¨¥§¥

àîè ,øBähä ïî ãìBpä àîèd`neh ipniq ea yiy cle la` - ¨¥©¨¦©¨¨¥
,`nh epi` ,xedh oinn clepd.øBäè àlàgxkda ok m`e ¤¨¨

weqtdy(my)clepd xedhy cnll `a 'Elk`z `l df z`'¤¤ŸŸ§
.dxdh ipniq clel yiy s` ,dlik`a xeq` ,`nhn

,øîBà ïBòîL éaød z`' xn`py ,`nh xedhn clepd `nhìîb ©¦¦§¥¤©¨¨
xn`p aeye ,'mkl `Ed `nh 'ebe(f ci mixac)Elk`z `l df z` K`' ¨¥¨¤©¤¤ŸŸ§

z` 'ebed,'ìîbexeqi` dxezd dltky oeike,íéîòô éðL ¤©¨¨§¥§¨¦
y cnll d`ay gxkdaãçà[oia-],älîbä ïî ãìBpä ìîb ¤¨¨¨©¨¦©§©¨

,äøtä ïî ãìBpä ìîb ãçàå.mi`nh mdipy §¤¨¨¨©¨¦©¨¨
:jci`l `xnbd zl`eyïðaøåxedh oinn clepd lnby mixaeqd §©¨¨

,dlik`a xzen.déì éãáò éàî 'ìîb' 'ìîb' éàädaiyn ©¨¨¨¨©¨§¦¥
:`xnbdãç`a cg` weqt -øBñàìlnbd,Bîöòlnb epiidc ©¤¡©§

,dlnbn clepdãçå`aBáìç øBñàì,lnbd ly algd z` - §©¤¡£¨¨¨
.d`nh dnda lk ly oke

:`xnbd zl`eyïBòîL éaøålnb xeq`l 'lnb' 'lnb'n cnly §©¦¦§
minkg ecnly df oic ,xedhn clepdBáìç øBñàì,lnb ly ¤¡£¨

,déì àðîdaiyn .xg` oiprl weqtd z` yxec `ed ixde §¨¥
:`xnbddéì à÷ôð,df oic el `vi -îaezkd zernynúà' ¨§¨¥¦¤
,'ìîbäalgde ,edenk xeq` lnbl lthd mby rnyn 'z`' ik ©¨¨

.eil` lthd `ed,ïðaøåzg` dyxc wx df weqtn eyxcy §©¨¨
ik ,df weqta xezi oi`y exaq md ,ealg xeq`làì 'íéúà'¤¦Ÿ

éLøceazkp `ly exaq ik ,dxezay 'z`' zeaiz eyxc `l - ¨§¦
.ieaix jxevl

zaygp 'z`' zaiz m` mi`pz epc day `ziixa d`ian `xnbd
:xezi'úà'å 'úà' ìk LøBc äéä éðBñîòä ïBòîL ,àéðúãk¦§©§¨¦§¨©§¦¨¨¥¨¤¨¤

Lexkfed,äøBzaeì òébäL ïåékweqt(bi e mixac)éäìà 'ä úà'E ¤©¨¥¨¤¦¦©©¤¡Ÿ¤
,'àøézxnel ,'d z`xil ezeeydle xac mey zeaxl `xi did ¦¨

,jky oeike .epnn mb `xil yiyLøét-cer yexcln lcg ¥©
.'z`' zeaizìk ,éaø ,åéãéîìz Bì eøîàmze`zLøcL 'ïéúà' ¨§©§¦¨©¦¨¤¦¤¨©§¨

zrk cr,íäéìò àäz äî,wixl dzid jzribi lk m`døîà ©§¥£¥¤¨©
äLéøcä ìò øëN ézìawL íLk ,íäìcr izyxcy dn lr - ¨¤§¥¤¦©§¦¨¨©©§¦¨

,'z`' zeaiz dzräLéøtä ìò øëN ìa÷î éðà Ckdn lr - ¨£¦§©¥¨¨©©§¦¨
yxec did `l jli`e f`ne .'z`' zeaiz yexcln wiqtn ip`y

,dxezay 'z`' zeaiz,ãnéìå àáé÷ò éaø àaL ãòyexcl yiy ©¤¨©¦£¦¨§¦¥
weqtay 'z`' zaiz mbéäìà 'ä úà''àøéz Edpeekde ,ieaixk ¤¡Ÿ¤¦¨

,íéîëç éãéîìz úBaøìiax zhiyle .`xil yi mdiptn mby §©©§¦¥£¨¦
minkg mle` ,dxezay 'oiz`'d lk z` yexcle aeyl yi `aiwr
exn` okle ,llk 'oiz`' miyxec mpi`e ipeqnrd oernyk mixaeq

.xedhn clepd `nh xeq`l yexcl xzein ieaix oi`y
:d`nh dnda alg xeq`l eyxcy zeyxcd lr dywn `xnbd
àîòè ,äzòî àlà ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦¤¨¥©¨©£¨

ïðaøceyxcy meyn `ed ,d`nh dnda alg xeq`l'ìîb'î §©¨¨¦¨¨
å ,'ìîb'ly mrhdïBòîL éaø`ed ,d`nh dnda alg xeq`l ¨¨§©¦¦§

yxcy meynéëä åàì àä ,'ìîbä úà'îieaix did `l eli` - ¥¤©¨¨¨¨¨¦
,d`nh dnda alg xeq`làðéîà äåäyäàîè äîäác áìç £¨¨¦¨¨¨¦§¥¨§¥¨

éøLik ,ddenz ef `xaqe .dlik`a xzen -àðL éàîdna - ¨¦©§¨
d`nh dnda alg oic dpey,àéðúc àäîaezk(`l `i `xwie) ¥¨§©§¨

'íéàîhä',zxzein `"d mrøBñàìz`ïøéö`veid oney - ©§¥¦¤¡¦¨
,zexeq` zelk`nnïaèBøå,mdn `veid ahexd -ïälL äôé÷å §§¨§¦¨¤¨¤

dxezd dycigy oeike ,dxcwd ileya xahvnd liyazd wqx -

mb xeq`l yi df mrhn ixd ,mixeq` xeqi`n mi`veid el` lky
minkge oerny iax ekxved dnle ,d`nh dndan `veid alg

.aezkd ieaixn exeqi` yexcl
:`xnbd zvxznéøèöéàCcnll ieaix aezkl jxved aezkd - ¦§§¦

ieaixd ilel ik ,d`nh dndan `veid alg xeqi` lrà÷ìñ̈§¨
àðéîà Czòc,xnel jzrca dler did -ìéàBälek`l xzidde ©§¨¨¦¨¦

alg,àeä Lecéç énð äøBäè äîäácmeynøî øîàc(.h dcp), ¦§¥¨§¨©¦¦§¨©©
ik ,minc zwleqn `id zwpin dy`ícdy`däNòðå økòð ¨¤§¨§©£¤

,áìçdxizd ok it lr s`e ,mcn dndad alg mb xvep oke ¨¨
,algd z` lek`l dxezdàeä Lecéçc ïåéëålek`l xzeny §¥¨§¦

,algéøzLéì énð äàîè äîäáa,dlik`a xzen didi mb - ¦§¥¨§¥¨©¦¦§§¥
ïì òîLî à÷algy eprinydl ,ieaix dxezd dazk okle - ¨©§©¨

.dlik`a xeq` d`nh dnda
:`xnbd dywn,áìç äNòðe økòð íc øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©¨¤§¨©£¤¨¨

,alg zlik` xzida yecig yiy `vnpeøîàc ïàîì àlà(my) ¤¨§©§¨©
dcild xrv meyny `ed ,minc zwleqn zwpin dy`y mrhdy

äéìò úøæBç dLôð ïéàå ,äpîéä ïé÷øtúî äéøáéàzii`x oi` - ¥¨¤¨¦§¨§¦¥¤¨§¥©§¨¤¤¨¤¨
,dl zxfeg zecp incàkéà éàî ,Lãç äòaøàå íéøNò ãò©¤§¦§©§¨¨Ÿ¤©¦¨

øîéîìly alg xeqi` zeaxl dxezd jxev z` x`ap ji` - §¥©
ixd ,`nhd on `vei d`nh dnda algy oeiky d`nh dnda

.`nhd on `vei lk enk dlik`a xeq` `ed
:`xnbd zvxznéøèöéàCxeqi` epcnll jxved aezkd - ¦§§¦

ik ,d`nh dnda algaàkéìå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¦§¥¨
àðîçø dééøLå éçî éúàc éãéîigdn `ad xac oi`y oeik - ¦¦§¨¥¥©§©§¥©£¨¨

,dlik`a xzedyéøLå àeä éçä ïî øáà ék áìç éàäåeli`e - §©¨¨¦¥¤¦©©§¨¦
,dlik`a xzen `ed igd on `ay s`y ycgzd algaCkìéäå§¦§¨

eléôàxvepy algéøzLéì äàîè äîäáaxzen didi - £¦¦§¥¨§¥¨¦§§¥
,dlik`aïì òîLî à÷.dlik`a xeq` d`nh dnda algy ¨©§©¨

.dlik`a xzen dxedh dnda algy oipn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey,éøLc ïìðî äøBäè äîäác áìçå`ed ixde §¨¨¦§¥¨§¨§¨¨§¨¦

.xkrpy mcne ,igd on `aàîéìéàcenll ozipy xn`z m` - ¦¥¨
exizdàðîçø øñàcîlek`l,áìça øNarnynedéãeçì àä ¦§¨©©£¨¨¨¨¤¨¨¨§¥

,envr ipta algy -éøL,zegcl yi ,dlik`a xzen -àîéàå ¨¦§¥¨
yecigde ,xeq` envr ipta alg mb mlerly ,xn`p `nye -

c ,`ed alga xyaaøzeîe äìéëàa øeñà déãeçì áìç̈¨§¥¨©£¦¨¨
,äàðäaeli`eå .øeñà énð äàðäa áìça øNambïBòîL éaøì ©£¨¨¨¨¤¨¨©£¨¨©¦¨§§©¦¦§
éøLcalga xya xizdy -dì úçkLî ,äàðäaep`vn - §¨¥©£¨¨©§©©¨

,alga xya xeqi`a yecigdéìeMéa ìò é÷ìéîìeaiigl - §¦§¥©¦¥
ipta alg leyiaa ok oi`y dn ,xya mr alg leyia lr zewln
,xeq` envr ipta alg m` mb ok m`e .eilr oiwel oi`y envr

.alga xya leyia lr xeqi` rinydl dxezd dkixv
,dxedh dnda alg zlik` xizdl zexewn dnk d`ian `xnbd

:`xnbd zxne` .mze` dgece,àlàdnda alg lek`l xzidd ¤¨
cnlp dxedhïéLc÷enä éìeñôa àðîçø élâcîxn`py dfn - ¦§©¥©£¨¨¦§¥©§¨¦

ectpe men mda ltpy miycwa(eh ai mixac)çaæz','xUa Ylk`e ¦§©§¨©§¨¨¨
,dlik`de [dhigy-] dgiafd wx exzedy eyxce,äféb àìå§Ÿ¦¨

d lr wx `ed mlk`l xziddeàìå ,øNad lr,áìç,cenll yi ¨¨§Ÿ¨¨
,dxezd dxq` oiycwend ileqt alg wxyàäalg la` - ¨

dndaéøL ,ïéleçc.elk`l xzen - §¦¨¦
:`xnbd dgecàîéàådnda ly alg ,`nye -øeñà ïéleçc §¥¨§¦¨

,äàðäa éøLå äìéëàadnda ly algaeíéLã÷cileqt ly ©£¦¨§¨¦©£¨¨§¨¨¦
c ,ycgzd oiycwendénð äàðäa`ed.øeñàxewn oi` oiicre ©£¨¨©¦¨

.dxedh dnda alg zlik` xizdl
.xedh alg lek`l xzeny epnn dgikene weqt d`ian `xnbd

:`xnbd zxne`áéúëcî ,àlà(fk fk ilyn)íéfò áìç éãå' ¤¨¦¦§¦§¥£¥¦¦
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zexeka(iyily meil)

øác ,øîà÷ éëä[`nh ipniq el yiy cle-]àaäclepd - ¨¦¨¨©¨¨©¨
`idy dxedh dndanàì ,äñøtä éñéøônîe äøbä éìònî¦©£¥©¥¨¦©§¦¥©©§¨Ÿ

,ìeëéú,xedh oinn clepy s`øîBì ãeîìzaezkd epcnln - ¥©§©
jynda(c `i `xwie)d z`'ìîbEPpi` dqxtE `Ed dxb dlrn iM ¤©¨¨¦©£¥¥¨©§¨¥¤
qixtnàeä àîè,'mklàeä,`nh oinn clepd wx -ïéàå ,àîè ©§¦¨¥¨¤¨¥§¥

àîè ,øBähä ïî ãìBpä àîèd`neh ipniq ea yiy cle la` - ¨¥©¨¦©¨¨¥
,`nh epi` ,xedh oinn clepd.øBäè àlàgxkda ok m`e ¤¨¨

weqtdy(my)clepd xedhy cnll `a 'Elk`z `l df z`'¤¤ŸŸ§
.dxdh ipniq clel yiy s` ,dlik`a xeq` ,`nhn

,øîBà ïBòîL éaød z`' xn`py ,`nh xedhn clepd `nhìîb ©¦¦§¥¤©¨¨
xn`p aeye ,'mkl `Ed `nh 'ebe(f ci mixac)Elk`z `l df z` K`' ¨¥¨¤©¤¤ŸŸ§

z` 'ebed,'ìîbexeqi` dxezd dltky oeike,íéîòô éðL ¤©¨¨§¥§¨¦
y cnll d`ay gxkdaãçà[oia-],älîbä ïî ãìBpä ìîb ¤¨¨¨©¨¦©§©¨

,äøtä ïî ãìBpä ìîb ãçàå.mi`nh mdipy §¤¨¨¨©¨¦©¨¨
:jci`l `xnbd zl`eyïðaøåxedh oinn clepd lnby mixaeqd §©¨¨

,dlik`a xzen.déì éãáò éàî 'ìîb' 'ìîb' éàädaiyn ©¨¨¨¨©¨§¦¥
:`xnbdãç`a cg` weqt -øBñàìlnbd,Bîöòlnb epiidc ©¤¡©§

,dlnbn clepdãçå`aBáìç øBñàì,lnbd ly algd z` - §©¤¡£¨¨¨
.d`nh dnda lk ly oke

:`xnbd zl`eyïBòîL éaøålnb xeq`l 'lnb' 'lnb'n cnly §©¦¦§
minkg ecnly df oic ,xedhn clepdBáìç øBñàì,lnb ly ¤¡£¨

,déì àðîdaiyn .xg` oiprl weqtd z` yxec `ed ixde §¨¥
:`xnbddéì à÷ôð,df oic el `vi -îaezkd zernynúà' ¨§¨¥¦¤
,'ìîbäalgde ,edenk xeq` lnbl lthd mby rnyn 'z`' ik ©¨¨

.eil` lthd `ed,ïðaøåzg` dyxc wx df weqtn eyxcy §©¨¨
ik ,df weqta xezi oi`y exaq md ,ealg xeq`làì 'íéúà'¤¦Ÿ

éLøceazkp `ly exaq ik ,dxezay 'z`' zeaiz eyxc `l - ¨§¦
.ieaix jxevl

zaygp 'z`' zaiz m` mi`pz epc day `ziixa d`ian `xnbd
:xezi'úà'å 'úà' ìk LøBc äéä éðBñîòä ïBòîL ,àéðúãk¦§©§¨¦§¨©§¦¨¨¥¨¤¨¤

Lexkfed,äøBzaeì òébäL ïåékweqt(bi e mixac)éäìà 'ä úà'E ¤©¨¥¨¤¦¦©©¤¡Ÿ¤
,'àøézxnel ,'d z`xil ezeeydle xac mey zeaxl `xi did ¦¨

,jky oeike .epnn mb `xil yiyLøét-cer yexcln lcg ¥©
.'z`' zeaizìk ,éaø ,åéãéîìz Bì eøîàmze`zLøcL 'ïéúà' ¨§©§¦¨©¦¨¤¦¤¨©§¨

zrk cr,íäéìò àäz äî,wixl dzid jzribi lk m`døîà ©§¥£¥¤¨©
äLéøcä ìò øëN ézìawL íLk ,íäìcr izyxcy dn lr - ¨¤§¥¤¦©§¦¨¨©©§¦¨

,'z`' zeaiz dzräLéøtä ìò øëN ìa÷î éðà Ckdn lr - ¨£¦§©¥¨¨©©§¦¨
yxec did `l jli`e f`ne .'z`' zeaiz yexcln wiqtn ip`y

,dxezay 'z`' zeaiz,ãnéìå àáé÷ò éaø àaL ãòyexcl yiy ©¤¨©¦£¦¨§¦¥
weqtay 'z`' zaiz mbéäìà 'ä úà''àøéz Edpeekde ,ieaixk ¤¡Ÿ¤¦¨

,íéîëç éãéîìz úBaøìiax zhiyle .`xil yi mdiptn mby §©©§¦¥£¨¦
minkg mle` ,dxezay 'oiz`'d lk z` yexcle aeyl yi `aiwr
exn` okle ,llk 'oiz`' miyxec mpi`e ipeqnrd oernyk mixaeq

.xedhn clepd `nh xeq`l yexcl xzein ieaix oi`y
:d`nh dnda alg xeq`l eyxcy zeyxcd lr dywn `xnbd
àîòè ,äzòî àlà ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦¤¨¥©¨©£¨

ïðaøceyxcy meyn `ed ,d`nh dnda alg xeq`l'ìîb'î §©¨¨¦¨¨
å ,'ìîb'ly mrhdïBòîL éaø`ed ,d`nh dnda alg xeq`l ¨¨§©¦¦§

yxcy meynéëä åàì àä ,'ìîbä úà'îieaix did `l eli` - ¥¤©¨¨¨¨¨¦
,d`nh dnda alg xeq`làðéîà äåäyäàîè äîäác áìç £¨¨¦¨¨¨¦§¥¨§¥¨

éøLik ,ddenz ef `xaqe .dlik`a xzen -àðL éàîdna - ¨¦©§¨
d`nh dnda alg oic dpey,àéðúc àäîaezk(`l `i `xwie) ¥¨§©§¨

'íéàîhä',zxzein `"d mrøBñàìz`ïøéö`veid oney - ©§¥¦¤¡¦¨
,zexeq` zelk`nnïaèBøå,mdn `veid ahexd -ïälL äôé÷å §§¨§¦¨¤¨¤

dxezd dycigy oeike ,dxcwd ileya xahvnd liyazd wqx -

mb xeq`l yi df mrhn ixd ,mixeq` xeqi`n mi`veid el` lky
minkge oerny iax ekxved dnle ,d`nh dndan `veid alg

.aezkd ieaixn exeqi` yexcl
:`xnbd zvxznéøèöéàCcnll ieaix aezkl jxved aezkd - ¦§§¦

ieaixd ilel ik ,d`nh dndan `veid alg xeqi` lrà÷ìñ̈§¨
àðéîà Czòc,xnel jzrca dler did -ìéàBälek`l xzidde ©§¨¨¦¨¦

alg,àeä Lecéç énð äøBäè äîäácmeynøî øîàc(.h dcp), ¦§¥¨§¨©¦¦§¨©©
ik ,minc zwleqn `id zwpin dy`ícdy`däNòðå økòð ¨¤§¨§©£¤

,áìçdxizd ok it lr s`e ,mcn dndad alg mb xvep oke ¨¨
,algd z` lek`l dxezdàeä Lecéçc ïåéëålek`l xzeny §¥¨§¦

,algéøzLéì énð äàîè äîäáa,dlik`a xzen didi mb - ¦§¥¨§¥¨©¦¦§§¥
ïì òîLî à÷algy eprinydl ,ieaix dxezd dazk okle - ¨©§©¨

.dlik`a xeq` d`nh dnda
:`xnbd dywn,áìç äNòðe økòð íc øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©¨¤§¨©£¤¨¨

,alg zlik` xzida yecig yiy `vnpeøîàc ïàîì àlà(my) ¤¨§©§¨©
dcild xrv meyny `ed ,minc zwleqn zwpin dy`y mrhdy

äéìò úøæBç dLôð ïéàå ,äpîéä ïé÷øtúî äéøáéàzii`x oi` - ¥¨¤¨¦§¨§¦¥¤¨§¥©§¨¤¤¨¤¨
,dl zxfeg zecp incàkéà éàî ,Lãç äòaøàå íéøNò ãò©¤§¦§©§¨¨Ÿ¤©¦¨

øîéîìly alg xeqi` zeaxl dxezd jxev z` x`ap ji` - §¥©
ixd ,`nhd on `vei d`nh dnda algy oeiky d`nh dnda

.`nhd on `vei lk enk dlik`a xeq` `ed
:`xnbd zvxznéøèöéàCxeqi` epcnll jxved aezkd - ¦§§¦

ik ,d`nh dnda algaàkéìå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¦§¥¨
àðîçø dééøLå éçî éúàc éãéîigdn `ad xac oi`y oeik - ¦¦§¨¥¥©§©§¥©£¨¨

,dlik`a xzedyéøLå àeä éçä ïî øáà ék áìç éàäåeli`e - §©¨¨¦¥¤¦©©§¨¦
,dlik`a xzen `ed igd on `ay s`y ycgzd algaCkìéäå§¦§¨

eléôàxvepy algéøzLéì äàîè äîäáaxzen didi - £¦¦§¥¨§¥¨¦§§¥
,dlik`aïì òîLî à÷.dlik`a xeq` d`nh dnda algy ¨©§©¨

.dlik`a xzen dxedh dnda algy oipn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey,éøLc ïìðî äøBäè äîäác áìçå`ed ixde §¨¨¦§¥¨§¨§¨¨§¨¦

.xkrpy mcne ,igd on `aàîéìéàcenll ozipy xn`z m` - ¦¥¨
exizdàðîçø øñàcîlek`l,áìça øNarnynedéãeçì àä ¦§¨©©£¨¨¨¨¤¨¨¨§¥

,envr ipta algy -éøL,zegcl yi ,dlik`a xzen -àîéàå ¨¦§¥¨
yecigde ,xeq` envr ipta alg mb mlerly ,xn`p `nye -

c ,`ed alga xyaaøzeîe äìéëàa øeñà déãeçì áìç̈¨§¥¨©£¦¨¨
,äàðäaeli`eå .øeñà énð äàðäa áìça øNambïBòîL éaøì ©£¨¨¨¨¤¨¨©£¨¨©¦¨§§©¦¦§
éøLcalga xya xizdy -dì úçkLî ,äàðäaep`vn - §¨¥©£¨¨©§©©¨

,alga xya xeqi`a yecigdéìeMéa ìò é÷ìéîìeaiigl - §¦§¥©¦¥
ipta alg leyiaa ok oi`y dn ,xya mr alg leyia lr zewln
,xeq` envr ipta alg m` mb ok m`e .eilr oiwel oi`y envr

.alga xya leyia lr xeqi` rinydl dxezd dkixv
,dxedh dnda alg zlik` xizdl zexewn dnk d`ian `xnbd

:`xnbd zxne` .mze` dgece,àlàdnda alg lek`l xzidd ¤¨
cnlp dxedhïéLc÷enä éìeñôa àðîçø élâcîxn`py dfn - ¦§©¥©£¨¨¦§¥©§¨¦

ectpe men mda ltpy miycwa(eh ai mixac)çaæz','xUa Ylk`e ¦§©§¨©§¨¨¨
,dlik`de [dhigy-] dgiafd wx exzedy eyxce,äféb àìå§Ÿ¦¨

d lr wx `ed mlk`l xziddeàìå ,øNad lr,áìç,cenll yi ¨¨§Ÿ¨¨
,dxezd dxq` oiycwend ileqt alg wxyàäalg la` - ¨

dndaéøL ,ïéleçc.elk`l xzen - §¦¨¦
:`xnbd dgecàîéàådnda ly alg ,`nye -øeñà ïéleçc §¥¨§¦¨

,äàðäa éøLå äìéëàadnda ly algaeíéLã÷cileqt ly ©£¦¨§¨¦©£¨¨§¨¨¦
c ,ycgzd oiycwendénð äàðäa`ed.øeñàxewn oi` oiicre ©£¨¨©¦¨

.dxedh dnda alg zlik` xizdl
.xedh alg lek`l xzeny epnn dgikene weqt d`ian `xnbd

:`xnbd zxne`áéúëcî ,àlà(fk fk ilyn)íéfò áìç éãå' ¤¨¦¦§¦§¥£¥¦¦
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zexeka(iriax meil)

épzLéàzvwna dpey -éîc øétL ,ìîbîxzen `ed - ¦§©¥¦¨¨©¦¨¥
,dlik`aàðL àì àîìc Bàxzidl dxeka oia dpey oicd oi` - ¦§¨Ÿ§¨

.eaexe ey`x jixv dlik` oiprl mbe ,dlik`
:`ziixan di`x d`ian `xnbdäøBäè äîäa ,òîL àz̈§©§¥¨§¨

,äìéëàa øeñà äàîè äîäa ïéî äãìiLoerny iax zrcke ¤¨§¨¦§¥¨§¥¨¨©£¦¨
minkg lr wlegy(:d lirl),xedhd on clepd `nh exizdyíàå§¦

.äøBëáa áéiç Bnàì Baeøå BLàø äîBcdpey `ziixady oeike ¤Ÿ§§¦©¨¦§¨
,dxeka aeig mr cgia dlik` oicéòa énð äìéëàì dpéî òîL§©¦¨©£¦¨©¦¨¥

[jixvn-]ø,Baeøå BLàø ïBòîL éazvwna wx dnec m`e ©¦¦§Ÿ§
.dlik`a xeq` ,mipniq

:`xnbd dgecà÷åc äøBëáì ,àìdxeka aeig iabl wx - Ÿ¦§¨©§¨
iabl la` ,en`l dnec eaexe ey`x `diy `ziixad dkixvd

:`xnbd dtiqen .mipniq zvwna ic dlik` xzidénð à÷éc- ©§¨©¦
,`ziixaa mb ok wiecnec`tiqaäìéëàì d÷áL à÷dgipd - §¨©§¨©£¦¨

,`yixa oecipy dlik`d oicäøBëaà déì í÷åaeiga dpce - §¨¥©§¨
,dxekadpéî òîLwxéòác àeä äøBëáì[jixvd-]éaø §©¦¨¦§¨§¨¥©¦

,àì äìéëàì ìáà ,Baeøå BLàø ïBòîLzvwna dnecy ic `l` ¦§Ÿ§£¨©£¦¨Ÿ
.mipniq

:weicd z` dgec `xnbdéòa énð äìéëàì Cì àîéà íìBòì§¨¥¨¨©£¦¨©¦¨¥
,eaexe ey`x oerny iaxäøBëáe`ziixad dcinrdy dne - §¨

dxekay meyn ,dlik` oiprl `le dxeka oiprl dpic z` `tiqa
éøèöéàCdidiy cr lg epi`y ycgl dkxved `ziixad - ¦§§¦

ik ,en`l dnec eaexe ey`xáéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¦§¦
(fi gi xacna),'øBL øBëa Cà'xak ik ,zxzein 'xeka' zaize ©§

epi`y cnll d`ae ,xekaa xaecny x`ean dyxtd zligza
dxekaa aiig,øBL BøBëáe øBL àeä àäiL ãòeyxcy enke ©¤§¥§

lirl(:d),åc xnel mewn diddéì éâñéz àìjka ic `ly - §Ÿ¦§¥¥
dnec `edyBaeøå BLàøadxekaa aiigzi `le ,en`lãò §Ÿ§©
délek àkéàc,en`l dnec didi eleky cr -ïì òîLî÷epi`y §¦¨¥¨©§©¨

.eaexe ey`xa ic `l` ,ok
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àzxn`p ¨§©

(c `i `xwie)éñéøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ úà Cà'©¤¤ŸŸ§¦©£¥©¥¨¦©§¦¥
äæ ,'äñøtälnbk d`xpd,ìëBà äzà éàclep m` elit` ©©§¨¤¦©¨¥

,dxedhnìëBà äzà ìáà`nh ipniq el yiy cleàaä £¨©¨¥©¨
ãçà ïîéña,dxedhd en`l dnec eayàaä äæ äæéàå §¦¨¤¨§¥¤¤©¨
ãçà ïîéña,elke`l xzeny,øBähä ïî ãìBpä àîè äæ §¦¨¤¨¤¨¥©¨¦©¨

Bøeaòåxarzd mbe -ïîoinn `edy eia`ìBëé .øBähä §¦¦©¨¨
eléôàm`àîhä ïî Bøeaòmeyn ,dlik`a xzen didi £¦¦¦©¨¥

,cg` oniq ea yie dxedh en`yøîBì ãeîìz(c ci mixac) ©§©
xFW Elk`Y xW` dndAd z`f','íéfò äNå íéáNë äNoeike Ÿ©§¥¨£¤Ÿ¥¥§¨¦§¥¦¦

dyd oi`y rnyn ,miax oeyla mifre miayk aezkd xn`y
dlik`a xzen [cled-]àäiL ãò,äNák Bnàå Nák åéáà ©¤§¥¨¦¤¤§¦¦§¨

,xedh oinn mdipy eidiy epiidcéaø .òLBäé éaø éøác¦§¥©¦§ª©©¦
,øîBà øæòéìàz` xizn aezkdy jixack xnel xyt` i` ¡¦¤¤¥

ik ,mixedh m`e a`n clepdúà øézäì áeúkä àa àìŸ¨©¨§©¦¤
øzenä,xzeny d`xp `xaqny -àlà`aéñBäììò ó ©¨¤¨§¦©
øzenä,`xaqn,äæ äæéàådføBähä ïî ãìBpä àîè ©¨§¥¤¤¨¥©¨¦©¨
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ìîâî éðúùéà.oipniq zvwna en`l dnecy Ðäìéëàá øåñàzrny o`ne Ð
ipzwcnc oizrc `wlq `we ,'ek eaexe ey`x m`e .oerny iax Ð `xaq jd dil
.eaexe ey`x oerny iax ira dlik`l elit`c dpin rny ,iccd icda edl

äìéëàì ä÷áùãîeaexe ey`x m` :xn` `le ,dxeka` dil mwe ,`yixa ixii`c Ð
:dpin rny ,dlik`a xzen en`l dnec

.oipniq zvwna ibq dlik`läøåëáì
êéøèöàey`x opira ediiexza mlerle Ð
.eaexeìëåà äúà éà äæelit` ,lnb Ð

.dxtd on clepàáä øçà ìëåà äúà ìáà
ãçà ïîéñádnecy ,xnelk .en` ly Ð

xedhd on clepy `nh oebk ,zvwna en`l
.zvwna en`l dneceíéáùë äùdy Ð
.miyak ipyn `adøúåîä úà øéúäìÐ

i`d jixhvi` `l ,mixedh en`e eia`c oeikc
.diixyinl "elk`z df z` j`"c `xwìëî

íå÷î,ipnif ixz "dy" "dy" aizkcn Ð
cvn `le m`d cvn elit`c dipin rny

.a`dàîè äéì éø÷on clepy helwl Ð
.xedhdïåòîù éáøë`kid dil xq`c Ð

el yi m`c xn`we .oipniq zvwn ea oi`c
zvwna en`l dnecy ,dxdh ly cg` oniq

!xzen Ðàãçá äéìò âéìôåoerny iaxc Ð
.eaexe ey`x iraiywnc `ki`e`iyew Ð

xac aiyn `iyewd jezne ,`ziixa jdl
eaexe ey`x oerny iax ira i` l`eyl

.`l e` dlik`làøáòéî éîdxedh Ð
.`nhd on exeare :ipzwc ,`nhnéáøî õåç

åú÷åìçîå øæòéìàwxta ieka oiwlegy Ð
m` (a,hr) oileg zhigya "epa z`e eze`"
on `ad iek :ipzwe .ea bdep epa z`e eze`
zxarzn dig `nl` .diiavd one yiizd

!mdixacl dndanäéîøé éáø øîàåi`d Ð
epiid Ð xn`wc "`nhd on exear"
zehelw eizeqxty ,helwd on dxarzpy
oerny iaxc `ail`e .`ed dxt oae ,lnbk
en`l dnec m` xzen epae ,"`nh" dil ixw
iax ira `l dlik`l `nl` .cg` oniqa

!eaexe ey`x oernyíøåâ äæå äæxzidd Ð
[eia`] (`ed) ,`aiy dfl oinxeb xeqi`de

.dxedh en`e `nhäôéøè ãìåeia`e Ð
.mxeb dfe df ixd Ð minzïë íàãÐ

dy" :aezkl Ð xeq` `nhd on exearc
."mifre miaykéàäå ÷åôð àéî ìåò àéî

àåä àøùéáã àìáä éøéëòãzngn Ð
.xyad oegxqe zening
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òîùipy m` ik ea oi`y rnync Ð eaexe ey`x oerny iax ira inp dlik`l dpin

,dlik`a xzen oipniq zvwn ea yi m` :`nile ,iyily welg ipzw `lcn .oiwelg

`zeax `tiqe `yix `zyde .dxekaa aiig en`l dnec eaexe ey`x m`e :ipzil xcde

eaexe ey`x ipzwc `tiqe ,dlik`a s` xeq`c d`nh oin dcliy ipzw `yixc ,ol rnynw

.dxekaa s` aiig en`l minec

äæ.`xwa iaizk otye lnb Ð lke` dz` i`

e`l Ð cg` oniqa `ad lke` dz` la`

iqixtnne dxb dlrnnc ,ixii` dxdh ipniqa

cia en`l oipniq zvwnl inca `l` .dqxtd

dxdh ipniq [`wec e`le] (cle) ,exnvae lbxae

.ira

ãòaizkcn Ð dyak en`e eia` `diy

"fr"e "yak" aizk `le "mifr"e "miyak"

"dy" aizkcn Ð xfril` iaxe .ryedi iax yxc

ryedi iaxc zeyxc `zyde .ipnif ixz "dy"

oeyle .xizdl xfril` iaxc `ed e`l Ð xeq`l

mbnebn xfril` iax xn`c "aezkd `a `l"

iax yxcy df `xwnc oeyld :rnync ,zvw

,xedhd on exeaire xedh on clepy `nh ryedi

,xzend lr siqedl `ac xfril` iax xn`

on exeaire xedhd on clepd `nh xizdle

`l" :enk "aezkd `a `l" yxtl yie .`nhd

iax ixac yxtl yi cer ."dxezd dz`a

ol `wtp "dy" "dy"n :eyexit ikde ,xfril`

siqedl Ð "df" xzii` jkl ,xedhd on exeair

.`nhd on exeaire ,xzend lrõåçiaxcn

on ueg :xn`w `lc `d Ð ezwelgne xfril`

xn`ck ,mc` ipan miaxe mixty oiptlecd

ryedi iax ixii` `lc ,icin dyw `l Ð onwl

dpde .mc` ipaa `le ,dige dndaa `l` iel oae

.edpip `ni ipa

âéìôåigc zegcl lkeiy dn Ð `cga dilr

opihyt dlik`l `pwqnac meyn ,ok

.eaexe ey`x oerny iax irac inp

àäåo`nl Ð dtixh cle edl opirny `kti`

df"a ibiltc `gip Ð zclei dtixh xn`c

inwen ,zclei dpi` xn`c o`nl `l` ."mxeb dfe

xaera (`,gp oileg) "zetixh el`" wxt `zbelt

,edine .dtxhp seqale dxarzpe ,en` jxi

mxeb dfe df xaq xfril` iaxc `nlra ogky`

dnexze oileg xe`y iab ,xzen ixaq opaxe xeq`

dxf dcear) "minlvd lk" idlye ,[a,ek migqt]

ryedi iaxl `l` .mivr dpnn lhp iab (`,hn

dne .`ed lkd ixac e`lc ab lr s`e ,dizii`

z`e eze`" wxte ,"mxeb dfe df" o`k xikfny

rxfl oiyyeg"c `pyil hwp (a,hr oileg) "epa

xzidn `ad xaca ixii` `kdc meyn Ð "a`d

:dyw edine .mxeb dfe df [xity jiiy] xeqi`e

mrh dfi`n ,a`d rxfl oiyyeg oi`c oeik

xe`y aygi `l ?mxeb dfe df dtixh cle aygz

!xqzile ,mxeb
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oifge` mipya cenr f sc ± oey`x wxtzereay

àîèî"`nhd on" .[mcewd cenrl jiiy o`k cr] .`nhc ditebn rnyn ied Ð
.algl encc ,od `nh ly epin Ð rnynéîð éðäå`nhd jezay ,ez`w `nhn Ð

.ixiq` ,ovnin ditebn e`lc ab lr s`e .eidïôåâì ïúåà úåñéðëîùoilke`y Ð
.odirna yacd dyrp odne ,oli`d igxtnåúåà íéöîî ïéàå.etebn ,epyaec Ð

e`lc oeik `kd `dc ,zyy axl `iywe
!ixy evnin ediitebnøîà úùù áølk Ð

awri iaxk xn`c ,`nhd jeza didy
oze` zeqipkny meyn e`l ,yacc `nrha
,`icda diixy `pngxc `l` ,`ed otebl

.`id aezkd zxifbeàîè óåòä õøùÐ
:(`i `xwie) ea aizk `icda Ð ynn cleed

!"serd on evwyz dl` z`"óåò õøù àìà
ìëåà ïéà äúàù àîèi`e" `wiic ikdlc Ð

dz` la` :dipin wecize xcdizc Ð "dz`
cle epi`y uixyn `nh sery dn lke`

oebk ,eznbec`l` :`pixg` `pyil .yac
`xw jci`ne .lke` dz` i` `nh ser uxy

.'ebe "serd uxy lkn" :dl aiqpïéæâä
ïéòøéöäå.dax` oin Ðíéøåáã ùáãÐ

ikd oifbd yac ,dil exw (eed) `nzq "yac"
.exwinc `edøåäèz`neh lawln Ð

aygiy cr dlik`l e`l dinzqc ,oilke`
.eilräáùçî éòá àîìà øåäè.`zegipa Ð

åúøååëá ùáã,dilr aiyg `l izk`e Ð
,ixiin mixeac yacae .ezxeeka `ed ixdy

.mixeacl `l` zxeek oi`càúøåîçéã éìç
ze`iven zexengidy xkf ivia oirk Ð

.ongxnïéøåñàå,igd on xa` meyn Ð
.mgxa xkfd on exwrpyàúìééà øúá ìéæàã

.dl wwfidl Ðéøúðå,daxd rxf jtey Ð
.yxwpeøåîç éðô ãâðë àáä øåòoirk Ð

.ea clep xengdy `ilyøåäè`nhln Ð
.`ynae rbnaåàì éàîcled elit` Ð

.`nhn oi` xerd ikd elit` Ð mizn m`de
on `le cled on `l `ily :xn`c `nl`
:opiqxb ikd .`id `nlra `yxit `l` ,m`d
åîàå úî àåä ïéá äéç åîàå éç àåä ïéá àì

äéç.dig `id ixde ,`ed m`d sebny Ð
Ð m` xza dil zicy ik ,dlik` iabl la`¥

.xeq` inpäðùîòìáùircic rnyn Ð
.erlay i`ceåéìåãéâ åðéàù éôì`l` Ð

`veidy ,ixy eilecib la` .erla ig `edyk
.xedh Ð xedhd onàøîâõéøùà éöåøùà

uxyp Ð `nhd jeza `vnpy df xedh bc Ð
.xeq`e ,`ed exaere ,etebaõéøùî àîè âã

.dige dnda x`yk ,exaer eteba Ðøåäè âã
íéöéá ìéèîonngne odilr ayeie Ðcr

.zeterk ,dtilwd on m`iveiyéëä éàÐ
iede lkri` Ð rlac i`d ,uixyn `nh bcc
ivexy` Ð ekeza `vnpy dfe ,irix

!xqzile ,`ed exaere ,divixy`úéá êøã
éòéøäirain mgxd ziaa ,`ed exaer i`e Ð

.igekzyi`l dilíìù åàöîùdxnbpy Ð
ied `l Ð exaer i`e .`ed lecbe ezxev lk

.i`d ilek mgxa idzynøîà éùà áøÐ
`vnpy `l` ,rlac dipifgck e`l oizipzn
mibc aexc oeik ,"rlay" ipzwc i`de .ekeza
enk Ð xg` oin uixyd dfe ,mivixyn opina

.inc epipta rlayãéìåîä ìëcleiy Ð
.ynn xaer÷éðîlke .micc el yiy Ð

.eipa qpxtne mixexit hwlne ,micc el oi` mivia lihndóìèò.u"ixey `"alw =
.mitpk el yie xakrl dnec
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äåúéðú,icin dyw `l Ð dihwp oniql rnync `d Ð `nh `nhd on `veid

.("dnl" ligznd xeac `,e) lirl ziyixtckïéæâä`le ,opiqxb Ð oirxve

.mz epiax yexitl (`,fi) dcpc "`zlkc ifb" enk ,ser dfy ."miabg" opiqxbøåò`ad

.[`ily] (lirlck) yexit Ð xeng ly eipt cbp

éàî`nl` :yexit Ð dzn en`e `ed oia e`l

,m`d on `le cled on `l xerd ied `l

.yxwzpy rxfd `l`àìen`e ig `ed oia

oia `a xerdy Ð dig en`e zn `ed oia dzn

cr xedh jkitle ,cled one m`d on ,mdipy

`ed oia :jk yxit qxhpewae .mdipy ezeniy

en` [la`] ,dig en`e zn `ed oia ,dig en`e

,d`xp izyxity enke .opira mlerl dig

hwpcnc,"dzn en`e zn `ed oia" `cqg ax

opixdhnc `dn `l` `zriiq el oi`c rnyn

o`k oi` Ð ig cg`d m` la` .mizn mdipya

.`zriiq

âãÐ dlik`a xeq` `nh bc rlay xedh

(f dpyn `i wxt) zeld` zkqna :dniz

?eirna ddyz dnk ,znd xya lk`y alk :epz

ick Ð mibcae zeterae ,zrl zrn mini dyly

`kde ,lekr aiyg `nl` .sxyze xe`l letzy

znd xya oia wlgl xazqn `le !ixzyil inp

lka rnyn alkc mini dylyc .mixac x`yl

wxt zay zkqna dlr iziincnc ,xac

alka `ed jexa yecwd rcei :(a,dpw) "l`eyd"

eirna ezlik` ddyn jkitl zehren eizepefny

yie .d`nehl xeqi` oia wlgl yie !mini dyly

z`vnpy dhg ef dpyn jezn xizdl mivex

oia izwlgy dn itle .zlebpxz irna gqta

epiax yxit cer .di`x df oi` d`nehl xeqi`

dxiza oa dcedi iaxk xingdl yi `nyc :mz

oia welig oi`c xnel ep`a m`e .zrl zrn irac

`iz` `zrnyc xnel jixv ,d`nehl xeqi`

ddy `l i` :xn`z m`e .lekir ick ddy `la

rlac `pifg ik :`xnba jixt ikid ,lekir ick

yi ?uixy` ivexy` i`de lkri` i`d `nip

ied `le ,mcew lkrzdl xdnn mrt :xnel

.mini dyly mlerlc alkk

áåøaxk `zkld Ð mivixyn mpina mibc

oze` xizdl yie .d`xza `edc ,iy`

s`e ,`"pila bc jez `vnpd y"pxn oixewy mibc

oizipznn zeywdl oi`e .rlac opifg `lc ab lr

zyy axl ,xedh bc rlay `nh bc `ixyc

`pyill elit`c .xeng ly milbx in xq`c

Ð lnbe miqeq ly s` xq`c zyy axc `xza

`vnp `l` ixii` `l oizipznc :`cg .inc `l

mibcc `hiyt `kd ,e`vi elit`e .xedh bc ekez

Ð dzey dndady min la` .witp mibc liir

mipdk zxezae .mdnr axrzn sebd zigelgl

irnay xedhd zeaxl Ð "elk`z" :mibc iab ipz

cenlz ?xedh irnay `nhd s` leki .`nh

irnay dndaa xnel zi`x dn ."mze`" :xnel

`nhn) xedh Ð xedh irnaye ,`nh Ð `nh

oi`y itl ?ok epi` mibcae ,(xedh xedhd irnay

rlay `nh bc xeq`l myn di`x oi`e .eilecb

irnay" hwpc meyn ,`viy xg` xedh bc

irnay `nh meyn `l` ,`wec e`lc ."`nhd

meyn uegl `via opixyc `idd `nlicc ,xedh

.lekir aiygc

âãÐ mivia lihn xedh bc uixyn `nh

uixyn df ,edpip mivia ilihn ediiexz :yxtn (`,n) "oicinrn oi`" wxt dxf dceara

.miptan uixyn dfe uegan
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àîhîíéøBác Lác eøîà äî éðtî :éáéúéî .éúà÷ ¦¨¥¨¨¥¥¦¥¦§¥¨¨§§©§¦

éðtî ?øzeîúBñéðënLBúBàïôeâìBúBà úBvîî ïéàå , ¨¦§¥¤©§¦§¨§¥§©
!ïôebî¯àLáec :øîàc ,á÷òé éaøk øîàc àeä ¦¨§¨©§©¦©£Ÿ§¨©§¨

äæ úà Cà" :øîBà á÷òé éaø ,àéðúc .dééøL àðîçø©£¨¨©§¥§©§¨©¦©£Ÿ¥©¤¤
"óBòä õøL ìkî eìëàz¯äzà éàå ,ìëBà äzà äæ Ÿ§¦¨¤¤¨¤©¨¥§¦©¨
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בכורות. פרק ראשון - הלוקח עובר חמורו דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zexeka(iriax meil)

,àîhä'`nh oin' aygpe ,d`nh dndan `veid lky rnyne ©¨¥
,dlik`a xeq` ,xekr `edy algl dnec `edy meynénð éðäå§¨¥©¦

minece md mixekre `nhn e`viy oeik ,xeng ilbx in mbe -
,algl,àeä àîèc àðéî.mixeq`e ¦¨§¨¥

éøîàc àkéàå,xg` oeyla ef dreny exn`y yie -íéñeñc §¦¨§¨§¦§¦
eäì àéòaéî à÷ àì íélîâelr epc `l daiyid ipay mrhd - §©¦Ÿ¨¦©§¨§

meyn `l` ,milelv mdy meyn epi` ,milnbe miqeq ilbx in
éLðéà eúL àìcmpi`y heyte ,mze` mizey miyp` oi` - §Ÿ¨¦§¥

,mixeq`eäì àéòaéî÷ ékmilbx in iabl wx `ed wtqde - ¦¨¦©§¨§
àðB÷øéì eìòîe éLðéà eúLc ,øBîçcmze` mizey miyp`y - ©£§¨¦§¥©£§©§¨

,oewxid zlgnl miliren ik,éàîmiaygp ok zngn m`d ©
.`l e` ,mixeq`e dwynk

úLL áø eäì øîà,daiyid ipaläeúéðzdpyndn -(:d lirl) ¨©§©¥¤§¦¨
da epipyy ,df wtq hytpïî àöBiäå ,àîè ,àîhä ïî àöBiä'©¥¦©¨¥¨¥§©¥¦
énð éðäå ,'øBäè ,øBähä,xeng ilbx in mbe -eúà÷ àîhî- ©¨¨§¨¥©¦¦¨¥¨¨

.mixeq` etebn mivnzn mpi` m` mb okle ,`nhn mi`a
epi`y s` `nhn `vei xqe`y zyy ax lr dywn `xnbd

:etebn dvnzn,éáéúéî,`ziixaa epipyLác eøîà äî éðtî ¥¦¥¦§¥¨¨§§©
,øzeî íéøBác,serd uxy `idy dxeac sebn `vei `ed ixde §¦¨

L éðtîoli`d igxt sevn eze` zehwlny xg`lúBñéðën ¦§¥¤©§¦
,ïôebî BúBà úBvîî ïéàå ,ïôeâì BúBà`viy xacy ixd §¨§¥§©¦¨

in zyy ax xq` ji`e ,xzen sebdn dvnzd `l m` ,`nhdn
:`xnbd zvxzn .etebn mivnzn mpi`y xeng ilbxøîàc àeä§¨©

xaeq zyy ax -dééøL àðîçø àLáec ,øîàc ,á÷òé éaøk- §©¦©£Ÿ§¨©§¨©£¨¨©§¥
exq`l jixv oicd xwirny s` ,dlik`a yac dxizd dxezd

.`nhn `viy meyn
:yacl xzid xn`p okid `xnbd zx`anàéðúcivxy ipin iabl §©§¨

,dlik`a mixzend serd,øîBà á÷òé éaøaezk(`k `i `xwie) ©¦©£Ÿ¥
óBòä õøL ìkî eìëàz äæ úà Cà'Fl xW` ,rAx` lr KlFdd ©¤¤Ÿ§¦Ÿ¤¤¨©¥©©§©£¤

,'eilbxl lrnn mirxkäæ,[miabg-]äzà éàå ,ìëBà äzà §¨©¦¦©©§©§¨¤©¨¥§¦©¨
.àîè óBò õøL ìëBàcenll epkxved dnl :`xnbd dywn ¥¤¤¨¥

ixde ,dyxcn serd uxy xeqi`áéúk àéãäa àîè óBò õøL¤¤¨¥§¤§¨§¦
xn`py ,dxeza yxetn exeqi` -(bi `i my)on EvwWY dl` z`e'§¤¥¤§©§¦

.'sFrdàlàwxy ,dfn wcwcle xefgl `id awri iax zpeekõøL ¨¤¨¤¤
àîè óBòM äî ìëBà äzà ìáà ,ìëBà äzà éà àîè óBò¨¥¦©¨¥£¨©¨¥©¤¨¥

õéøLî,etebn `iven -äæ äæéàåuixyn serd uxyy xacd ©§¦§¥¤¤
,dlik`a xzeneïéòøéväå ïéæbä Lác óà ìBëé .íéøBác Lác äæ¤§©§¦¨©§©©¨¦§©¦§¦

,xzen didi ,dax` oin -,zøîàdf yacàì.xzed ¨§©§Ÿ
:`xnbd zx`anúBaøì úéàø äîeyac xizdl -íéøBác ¨¨¦¨§©§¦

àéöBäìeyac xeq`le -Lác éðà äaøî .ïéòøéväå ïéæbä §¦©¨¦§©¦§¦©§¤£¦§©
,éååì íL Bì ïéàL íéøBácel mi`xew oi`e ,mzq 'yac' `xwpy §¦¤¥¥§©

,'mixeac yac'íL Bì LiL ïéòøéväå ïéæbä Lác éðà àéöBîe¦£¦§©©¨¦§©¦§¦¤¤¥
,éååì`nhd serd my xkfpe ,'oirxiv yac' e` 'oifb yac' `xwpy §©

.mdilr
:dpc `xnbdïéòøéväå ïéæbä Lác ,àéðúc àä àìæà ïàîk§©¨§¨¨§©§¨§©©¨¦§©¦§¦

øBäè,oilke` z`neh lawn epi`e.äìéëàa øzeîezraew ¨¨©£¦¨
:`xnbd,á÷òé éaøk àìcyac lek`l xq` awri iax ixdy §Ÿ§©¦©£Ÿ

.oirxivde oifbd
iabl oirxivde oifbd yacl mixeac yac oia zwlgn `xnbd
oirxive oifb yac' epipyy dnn :`xnbd zxne` .d`neh zlaw

'øBäè,dlik`l crein epi` ik,àîìàcäáLçî éòajixv - ¨©§¨¨¥©£¨¨
rnyne ,oilke` z`neh lawiy ick dlik`l ecril eilr aeygl
lawn mixeac yac la` ,daygn jixv oirxive oifb yac wxy

daygn `ll mb d`neh:`xnbd dtiqen .Lác ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§©
Bzøåeëa,dlik`l ecri `l oiicryïéìëBà úàîeè ànèî §©©§§©¥§©¨¦

elit`,äáLçîa àlLoi` ik ,mixeac yac `ed 'ezxeeka yac'e ¤Ÿ§©£¨¨
yacy ixd .cala mixeacn `l` zxeeka sq`py yac mey
`nhn mixeac yacy ,oirxive oifb yacn epica welg mixeac
oerh oirxive oifb yac eli`e ,daygn `ll s` oilke` z`neh

.daygn
zxne` .dlik`l epic dn ,dndan `veid hxt cera dpc `xnbd

:`xnbdàúøeîçéc éìç [éðä]mi`xpy milebird el` - ©¦£¦§©§§¨
,dxengi ly dngxn mi`veid ,miviakøîéîì ïðaø øeáñ- ¨©¨¨§¥©

,xnel minkg exaqeäðéð éòéaepnn exwrpy ,md xkf ivia - ¥¥¦§
,dawpd ly dngxa ex`ypeïøéñàå.igd on xa` meyn dlik`a ©£¦¨

,àøôñ áø øîà`l` ,xkf ivia el` oi` ik ,mlk`l xzenàòøæ ¨©©©§¨©§¨
àzìià øúa ìéæàc àeä àìiàcxg` jledd li`d rxf md - §©¨¨§¨¦¨©©©§¨

,dl wwfdl dvexe dli`d,à÷wcæî àì øö dîçøc éãééàå§©§¥§©§¨©Ÿ¦§©§¨
éøúðå àúøeîçé øúa ìéæàådpi` xv dngxy oeikn mle` - §¨¦¨©©§§¨§¨§¦

,d`veny cre ,dli`l dnecy dxengi xg` jlede ,ezlawn
jteyyke ,daxd eteba lyazne erxf zaky z` eteba laeq
mde ,mivia zxeva dngxn `veie ,yxwp rxfd dngxa rxfd

.igd on xa`n `veik miaygp mpi`e ,mixzen
:dlik`l epic dn ,dndan yxetd wlg lr dpc `xnbdáø øîà̈©©

øBîç ìL åéðt ãâðk àaä øBò ,àðeäxengdy `ily oirk - ¨©¨§¤¤¨¨¤£
,ea clep,àîòè éàî .øzeî,xeng ly `nh sebn `a ixde ¨©©£¨
y meynàeä àîìòa àLøétwlg epi`e ,envr ipta xac `ed - ¦§¨§¨§¨

.xengd sebnàcñç áø déì øîà,`ped axlàéðzepcnl - ¨©¥©¦§¨©§¨
`ziixa,Cì òéiñîc,da epipy jkyìL åéðt ãâðk àaä øBò ¦§©©¨©¨§¤¤¨¨¤

,úî ïéa éç ïéa ,íãàxerd,øBäè`yna rbna `nhn epi`e ¨¨¥©¥¥¨
:`xnbd dpce .zn z`nehk ld`aeéàî`ziixad zpeekåàì- ©¨

xedh xerdy dzpeek oi` m`dïéam`àeä[cled-]Bnàå éç ¥©§¦
ïéa ,äiçm`å úî àeämb,äúî Bnàdf xer oi`y gxkdae ©¨¥¥§¦¥¨

epi` okle ,cala yxtk `l` ,m`d on e` cled on wlgk aygp
:`cqg ax zii`x z` `ped ax dgec .zndn wlgk `nhnàì- Ÿ
,yxtk aygp xeng ipt cbpk `ad xery o`kn gikedl oi`yi ik

,jk `ziixad ixac z` yxtlàeä ïéa[cled-],äúî Bnàå éç ¥©§¦¥¨
,äiç Bnàå úî àeä ïéa,yxtk aygpy meyn `l xedh xerde ¥¥§¦©¨

cr zn xerk aygp epi`e ,cled one m`d on `ay meyn `l`
`ed xeq` la` ,`nhi `ly wx `xaq dfe .mdipy ezeniy
xn` .dlik`a mixeq`d clede m`dn wlg `edy oeik ,dlik`a

:`ped axl `cqg axàeä ïéa äiç Bnàå éç àeä ïéa ,àéðúäå§¨©§¨¥©§¦©¨¥
,äúî Bnàå úîmdipy m` elit`y `ziixaa x`eany dfne ¥§¦¥¨

`ed `l` ,mdn wlgk aygp epi`y gken ,`nhn xerd oi` mizn
lek`l xizdl jixack gikedl ozip aey ok m`e ,cala yxtk

:`ped ax el xn` .xeng ly dfk xeràéðz àéðz éà-ok` m` ¦©§¨©§¨
,epiptly `ziixaa mb jk cenll yiy ixd ,`ziixaa jk epipy
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zexeka(iriax meil)

,àîhä'`nh oin' aygpe ,d`nh dndan `veid lky rnyne ©¨¥
,dlik`a xeq` ,xekr `edy algl dnec `edy meynénð éðäå§¨¥©¦

minece md mixekre `nhn e`viy oeik ,xeng ilbx in mbe -
,algl,àeä àîèc àðéî.mixeq`e ¦¨§¨¥

éøîàc àkéàå,xg` oeyla ef dreny exn`y yie -íéñeñc §¦¨§¨§¦§¦
eäì àéòaéî à÷ àì íélîâelr epc `l daiyid ipay mrhd - §©¦Ÿ¨¦©§¨§

meyn `l` ,milelv mdy meyn epi` ,milnbe miqeq ilbx in
éLðéà eúL àìcmpi`y heyte ,mze` mizey miyp` oi` - §Ÿ¨¦§¥

,mixeq`eäì àéòaéî÷ ékmilbx in iabl wx `ed wtqde - ¦¨¦©§¨§
àðB÷øéì eìòîe éLðéà eúLc ,øBîçcmze` mizey miyp`y - ©£§¨¦§¥©£§©§¨

,oewxid zlgnl miliren ik,éàîmiaygp ok zngn m`d ©
.`l e` ,mixeq`e dwynk

úLL áø eäì øîà,daiyid ipaläeúéðzdpyndn -(:d lirl) ¨©§©¥¤§¦¨
da epipyy ,df wtq hytpïî àöBiäå ,àîè ,àîhä ïî àöBiä'©¥¦©¨¥¨¥§©¥¦
énð éðäå ,'øBäè ,øBähä,xeng ilbx in mbe -eúà÷ àîhî- ©¨¨§¨¥©¦¦¨¥¨¨

.mixeq` etebn mivnzn mpi` m` mb okle ,`nhn mi`a
epi`y s` `nhn `vei xqe`y zyy ax lr dywn `xnbd

:etebn dvnzn,éáéúéî,`ziixaa epipyLác eøîà äî éðtî ¥¦¥¦§¥¨¨§§©
,øzeî íéøBác,serd uxy `idy dxeac sebn `vei `ed ixde §¦¨

L éðtîoli`d igxt sevn eze` zehwlny xg`lúBñéðën ¦§¥¤©§¦
,ïôebî BúBà úBvîî ïéàå ,ïôeâì BúBà`viy xacy ixd §¨§¥§©¦¨

in zyy ax xq` ji`e ,xzen sebdn dvnzd `l m` ,`nhdn
:`xnbd zvxzn .etebn mivnzn mpi`y xeng ilbxøîàc àeä§¨©

xaeq zyy ax -dééøL àðîçø àLáec ,øîàc ,á÷òé éaøk- §©¦©£Ÿ§¨©§¨©£¨¨©§¥
exq`l jixv oicd xwirny s` ,dlik`a yac dxizd dxezd

.`nhn `viy meyn
:yacl xzid xn`p okid `xnbd zx`anàéðúcivxy ipin iabl §©§¨

,dlik`a mixzend serd,øîBà á÷òé éaøaezk(`k `i `xwie) ©¦©£Ÿ¥
óBòä õøL ìkî eìëàz äæ úà Cà'Fl xW` ,rAx` lr KlFdd ©¤¤Ÿ§¦Ÿ¤¤¨©¥©©§©£¤

,'eilbxl lrnn mirxkäæ,[miabg-]äzà éàå ,ìëBà äzà §¨©¦¦©©§©§¨¤©¨¥§¦©¨
.àîè óBò õøL ìëBàcenll epkxved dnl :`xnbd dywn ¥¤¤¨¥

ixde ,dyxcn serd uxy xeqi`áéúk àéãäa àîè óBò õøL¤¤¨¥§¤§¨§¦
xn`py ,dxeza yxetn exeqi` -(bi `i my)on EvwWY dl` z`e'§¤¥¤§©§¦

.'sFrdàlàwxy ,dfn wcwcle xefgl `id awri iax zpeekõøL ¨¤¨¤¤
àîè óBòM äî ìëBà äzà ìáà ,ìëBà äzà éà àîè óBò¨¥¦©¨¥£¨©¨¥©¤¨¥

õéøLî,etebn `iven -äæ äæéàåuixyn serd uxyy xacd ©§¦§¥¤¤
,dlik`a xzeneïéòøéväå ïéæbä Lác óà ìBëé .íéøBác Lác äæ¤§©§¦¨©§©©¨¦§©¦§¦

,xzen didi ,dax` oin -,zøîàdf yacàì.xzed ¨§©§Ÿ
:`xnbd zx`anúBaøì úéàø äîeyac xizdl -íéøBác ¨¨¦¨§©§¦

àéöBäìeyac xeq`le -Lác éðà äaøî .ïéòøéväå ïéæbä §¦©¨¦§©¦§¦©§¤£¦§©
,éååì íL Bì ïéàL íéøBácel mi`xew oi`e ,mzq 'yac' `xwpy §¦¤¥¥§©

,'mixeac yac'íL Bì LiL ïéòøéväå ïéæbä Lác éðà àéöBîe¦£¦§©©¨¦§©¦§¦¤¤¥
,éååì`nhd serd my xkfpe ,'oirxiv yac' e` 'oifb yac' `xwpy §©

.mdilr
:dpc `xnbdïéòøéväå ïéæbä Lác ,àéðúc àä àìæà ïàîk§©¨§¨¨§©§¨§©©¨¦§©¦§¦

øBäè,oilke` z`neh lawn epi`e.äìéëàa øzeîezraew ¨¨©£¦¨
:`xnbd,á÷òé éaøk àìcyac lek`l xq` awri iax ixdy §Ÿ§©¦©£Ÿ

.oirxivde oifbd
iabl oirxivde oifbd yacl mixeac yac oia zwlgn `xnbd
oirxive oifb yac' epipyy dnn :`xnbd zxne` .d`neh zlaw

'øBäè,dlik`l crein epi` ik,àîìàcäáLçî éòajixv - ¨©§¨¨¥©£¨¨
rnyne ,oilke` z`neh lawiy ick dlik`l ecril eilr aeygl
lawn mixeac yac la` ,daygn jixv oirxive oifb yac wxy

daygn `ll mb d`neh:`xnbd dtiqen .Lác ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦§©
Bzøåeëa,dlik`l ecri `l oiicryïéìëBà úàîeè ànèî §©©§§©¥§©¨¦

elit`,äáLçîa àlLoi` ik ,mixeac yac `ed 'ezxeeka yac'e ¤Ÿ§©£¨¨
yacy ixd .cala mixeacn `l` zxeeka sq`py yac mey
`nhn mixeac yacy ,oirxive oifb yacn epica welg mixeac
oerh oirxive oifb yac eli`e ,daygn `ll s` oilke` z`neh

.daygn
zxne` .dlik`l epic dn ,dndan `veid hxt cera dpc `xnbd

:`xnbdàúøeîçéc éìç [éðä]mi`xpy milebird el` - ©¦£¦§©§§¨
,dxengi ly dngxn mi`veid ,miviakøîéîì ïðaø øeáñ- ¨©¨¨§¥©

,xnel minkg exaqeäðéð éòéaepnn exwrpy ,md xkf ivia - ¥¥¦§
,dawpd ly dngxa ex`ypeïøéñàå.igd on xa` meyn dlik`a ©£¦¨

,àøôñ áø øîà`l` ,xkf ivia el` oi` ik ,mlk`l xzenàòøæ ¨©©©§¨©§¨
àzìià øúa ìéæàc àeä àìiàcxg` jledd li`d rxf md - §©¨¨§¨¦¨©©©§¨

,dl wwfdl dvexe dli`d,à÷wcæî àì øö dîçøc éãééàå§©§¥§©§¨©Ÿ¦§©§¨
éøúðå àúøeîçé øúa ìéæàådpi` xv dngxy oeikn mle` - §¨¦¨©©§§¨§¨§¦

,d`veny cre ,dli`l dnecy dxengi xg` jlede ,ezlawn
jteyyke ,daxd eteba lyazne erxf zaky z` eteba laeq
mde ,mivia zxeva dngxn `veie ,yxwp rxfd dngxa rxfd

.igd on xa`n `veik miaygp mpi`e ,mixzen
:dlik`l epic dn ,dndan yxetd wlg lr dpc `xnbdáø øîà̈©©

øBîç ìL åéðt ãâðk àaä øBò ,àðeäxengdy `ily oirk - ¨©¨§¤¤¨¨¤£
,ea clep,àîòè éàî .øzeî,xeng ly `nh sebn `a ixde ¨©©£¨
y meynàeä àîìòa àLøétwlg epi`e ,envr ipta xac `ed - ¦§¨§¨§¨

.xengd sebnàcñç áø déì øîà,`ped axlàéðzepcnl - ¨©¥©¦§¨©§¨
`ziixa,Cì òéiñîc,da epipy jkyìL åéðt ãâðk àaä øBò ¦§©©¨©¨§¤¤¨¨¤

,úî ïéa éç ïéa ,íãàxerd,øBäè`yna rbna `nhn epi`e ¨¨¥©¥¥¨
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epi` okle ,cala yxtk `l` ,m`d on e` cled on wlgk aygp
:`cqg ax zii`x z` `ped ax dgec .zndn wlgk `nhnàì- Ÿ
,yxtk aygp xeng ipt cbpk `ad xery o`kn gikedl oi`yi ik

,jk `ziixad ixac z` yxtlàeä ïéa[cled-],äúî Bnàå éç ¥©§¦¥¨
,äiç Bnàå úî àeä ïéa,yxtk aygpy meyn `l xedh xerde ¥¥§¦©¨

cr zn xerk aygp epi`e ,cled one m`d on `ay meyn `l`
`ed xeq` la` ,`nhi `ly wx `xaq dfe .mdipy ezeniy
xn` .dlik`a mixeq`d clede m`dn wlg `edy oeik ,dlik`a

:`ped axl `cqg axàeä ïéa äiç Bnàå éç àeä ïéa ,àéðúäå§¨©§¨¥©§¦©¨¥
,äúî Bnàå úîmdipy m` elit`y `ziixaa x`eany dfne ¥§¦¥¨
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xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc zexeka(iying meil)

íãà éðák ïéáøå ïéøt ,ïéðôìecäipal dey mxeaire myinyz - ©§¨¦¨¦§¨¦¦§¥¨¨
:`xnbd zx`an .mc`,äãeäé áø øîà ,ïéðôìec éàîel`éða ©§¨¦¨©©§¨§¥

ànézxeva xg`d eivge mc` zxeva mteb ivgy ,mi ibc oin - ©¨
.bc

:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdìkig lraåéöéaLly Ÿ¤¥¨
xkfdõeçaî,dige dnda oebk ,etebl uegn -ãéìBî`le zecle ¦©¦
,miviaìëåig lraLeivia,íéðôacilen epi` ,zeter oebk §Ÿ¤¦§¦

`l` ,zecle.íéöéa ìéèî¥¦¥¦
:`xnbd dywnéðéà,`ed jk m`d -æåeà ,ìàeîL øîàäåly ¥¦§¨¨©§¥©¨

aeyiiøa æåeàåe ,mipin ipy md,äæa äæ íéàìkmriaxdl xeq`e §©©¨¦§©¦¤¨¤
df mr df.da ïðéåäå,l`eny ixaca epzpe ep`ype -àîòè éàî ©£¦©¨©©£¨

e ,md fee` ly cg` oin ixde ,mi`lkk maiygd,ééaà øîàmeyn ¨©©©¥
y ,mipind ipy ly mixkfd oia welig yiyäæ,xa fee` -åéöéa ¤¥¨

äæå ,õeçaîaeyii fee` -å .íéðôaî åéöéaokzi ji` ,dyw ok m` ¦©§¤¥¨¦¦§¦§
ceäééåøú[xa fee`e aeyi ly fee`-],íéöéa éìéèîepipy `lde ©§©§§¦¥¥¦

xa fee` cvike ,mivia lihn epi` uegan eiviay lky `ziixaa
.mivia lihn uegan eiviay

àlà,`ziixaa llkd z` zepyl jixv jky gxkda -ìklra ¤¨Ÿ
igLxa`ãéìBî ,õeçaî Búeøëfxa`y ig lra eli`e ,zecle ¤©§¦©¦

ezexkfíéöéa ìéèî ,íéðôaîs` xa fee`e .zecle cilen epi`e ¦¦§¦¥¦¥¦
.mivia lihn `ed ok lre ,miptan ezexkf la` uegan eiviay

:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdìkig lraBLéîLzL- Ÿ¤©§¦
ebef oal wwcfdl erahyãìBé ,íBiaeizecle z`,íBialra lke ©¥©

ebef oal wwfdl erahy ig,äìéla ãìBé ,äìélaeìkig lra ©©§¨¥©©§¨Ÿ
.äìéla ïéa íBia ïéa ãìBé ,äìéla ïéa íBia ïéa BLéîLzL¤©§¦¥©¥©©§¨¥¥©¥©©§¨

jxc :llk lka milelk miig ilra el` `ziixad zx`an
,íBia ãìBé íBia BLéîLzd `edìBâðøzeyinyz jxc .äìéla ©§¦©¥©©§§©©§¨

,äìéla ãìBéd `ed.ólèòjxcäìéla ïéa íBia ïéa BLéîLz ¥©©§¨£©¥©§¦¥©¥©©§¨
,äìéla ïéa íBia ïéa ãìBé`eddéì éîãc ìëå ,íãàilra lke - ¥¥©¥©©§¨¨¨§¨§¨¥¥

.eyinyz jxca el minecd miigd
:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîìdf xacn `vei oic dfi` - §©¨§¨¦¨

mikxvp el` mixac :`xnbd daiyn .edexn` jklyéøî áøãëì§¦§©¨¦
àðäk áøc déøa,`pdk axc dixa ixn ax xn`y oicl -øîàc §¥§©©£¨§¨©

äpé÷a ÷ãa ,àðäk áøc déøa éøî áø[ow jeza-]ïéìBâðøz ìL ©¨¦§¥§©©£¨¨©§¦¨¤©§§¦
áBè íBé áøòî,zeynyd oiaøçîìe ,äöéa da àöî àìå ¥¤¤§Ÿ¨¨¨¥¨§¨¨

íékLä,xgyd zelr iptläìéëàa úøzeî ,äöéa da àöîe ¦§¦¨¨¨¥¨¤¤©£¦¨
,áBè íBéas`e ,zeynyd oia iptl lenz` dviad dclep i`ce ik §

`ziixaa epipyy oeik ,owa dvia `vn `le zeynyd oiaa wcay
,dlila mivia dlihn zlebpxz oi`yøîéày xnel jixv -àì ¥©Ÿ

.äôé ÷ãaåy l`yz m` s`øîéà ,äôé ÷ãa àìä,xnel yi - ¨©¨¤§£Ÿ¨©¨¤¥©
äåä äøæçå daeø äúöésebn dviad aex d`vi lenz` - ¨§¨¨§¨§¨£¨

enk aygp ,meia d`vi daexy oeike ,dil` dxfge zlebpxzd
.dlila mb zeyridl dleki ef dlhde ,dviad dclep xaky
íBé áøòî daeø äúöiL äöéa ,ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøãëe¦§©¦¨¨§¨©©¦¨¨¥¨¤¨§¨¨¥¤¤

äøæçå áBè,zlebpxzd sebl.áBè íBéa dìëBàì úøzeîoeike §¨§¨¤¤§§¨§
meia `edy ,zlebpxzd zcil onf zrici ici lr rawp df xzidy

.dzcil onf izn epcnll minkg ekxved okl ,dlila `le
:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdBøeaéòå BLéîLzL ìkŸ¤©§¦§¦

äåL,dfl df minec mxeair onfe myinyz ote`y mipin ipy - ¨¤
jynp mxeaire ,sxer cbpk mipt miynyn mdipyy fre yak oebk

exiag lr cg` `a m` ,miycg dyngïéãìBézecleïéìcâîe- §¦§©§¦
zecle miwipn.äfî äæ¤¦¤

ìkämiigd ilra lk -ïéLnLîdy ote`aíéðtxkfd lyãâðk ©Ÿ§©§¦¨¦§¤¤
óøBò,dawpdìMî õeçäLmipin,íéðt ãâðk íéðt ïéLnLnL ¤¦§Ÿ¨¤§©§¦¨¦§¤¤¨¦

.Lçðå íãàå âc ,ïä elàå:`xnbd zl`eyéðä àðL éàîe §¥¥¨§¨¨§¨¨©§¨¨¥
àúìz.el` dyly ly myinyz ote` dpeyy mrhd dn - §¨¨

:`xnbd daiynàúà ék`ayk -éîéc áøl`xyi ux`n ¦£¨©¦¦
àáøòîa éøîà [øîà]el` mipiny ,l`xyi ux`a mixne` jk - ¨©¨§¦§©£¨¨

,mipind x`yn xzei myinyz ote`a micakp eidiy ie`xìéàBä¦
,äðéëL íänò äøaéãåea xn`py ,bc(`i a dpei)bcl 'd xn`ie' §¦§¨¦¨¤§¦¨

ea xn`py ,ygp .'dyaid l` dpei z` `wie(ci b ziy`xa)xn`ie'
jexa yecwdy dxezd lka epivn ,mc`e .'ygpd l` midel` 'd

.miyp` dnk mr xaic `ed
àðz,`ziixaa epipy -ìîb`ed eyinyz ote`ãâðk øBçà ¨¨¨¨¨§¤¤

.øBçà̈
:miig ilra ly mxeair onf z` zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd

úìBâðøz ,ïðaø eðzzxnbp dzviaìxg`íBé ãçàå íéøNò ¨©¨¨©§§¤§¤§¦§¤¨
.dxeairn,ïìéàa dcâðëed ifeb` ur `ed,æeìmidey eizexity §¤§¨¨¦¨

.mei cg`e mixyr ,ixtd xnbpy cr gxtd `viy zrn eaáìk¤¤
zxnbp ely cle zxev,ïìéàa Bcâðëe ,íBé íéMîçìoli` ©£¦¦§¤§¨¦¨

d.äðéàz,ïìéàa Bcâðëe ,íBé íéðLe íéMîçì ìeúçoli` §¥¨¨©£¦¦§©¦§¤§¨¦¨
dì øéæç .úez,íBé íéML,ïìéàa Bcâðkeoli`.çetzìëå ìòeL £¦§¦¦§¤§¨¦¨©©¨§¨

,íéLãç äML[ì] íéöøL éðéî.äàeáz ,ïìéàa ïcâðëe ¦¥§¨¦§§¦¨¢¨¦§¤§¨¨¦¨§¨
,ïìéàa dcâðëe ,íéLãç äMîçì äøBäè äwc äîäaur.ïôb §¥¨©¨§¨©£¦¨¢¨¦§¤§¨¨¦¨¤¤
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zxnbp mcle zxevììLíéðL L,mxeairn mipy yly xg`l - §¨Ÿ¨¦
çeL úBða ,ïìéàa ïcâðëe. §¤§¨¨¦¨§©

äòôà`l` xarzn epi`ìäðL íéòáLdpy miray xg`l - ¤§¤§¦§¦¨¨
,clepynãò Búòéèð úòMî äæ áeøç .áeøç ,ïìéàa Bcâðëe§¤§¨¦¨¨¨¤¦§©§¦¨©

åéúBøét øîb úòLxaerBøeaéò éîéå ,äðL íéòáL`veiy zrn §©§©¥¨¦§¦¨¨¦¥¦
,zexit xnb zry cr gxtdìL.íéðL L ¨Ÿ¨¦

LçðcleiìíéðL òáL,mipy ray xg`l -òLø BúBàìe ¨¨§¤©¨¦§¨¨
,[ygpd-]øáç eðéöî àìmidey eizexity oli` epivn `l - Ÿ¨¦¨¥

.exnbiy cr mipy rayíéøîBà Léåygp ly exeair cbpky §¥§¦
oli`a yi,íéññëeîzl`ey .gey zepa ly mieqn oin mdy §¨¦
:`xnbdéléî éðä àðîray jynp ygp ly exeairy oipn - §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .mipyda eèîe ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨¨
íeMîenya df xac e`iade -øîàpL ,àéððç ïa òLBäé éaøc ¦§©¦§ª©¤£©§¨¤¤¡©

(ci b ziy`xa),'äãOä úiç ìkîe äîäaä ìkî äzà øeøà'¨©¨¦¨©§¥¨¦Ÿ©©©¨¤
`lde ,'dcyd zig lkne' el xnel jxved dnl denz dxe`kle

[ìì÷úð] (äìì÷úð) äîäaî íà,miycg dyng dxeair onfy ¦¦§¥¨¦§©¥
ïkL ìk àì äiçîonf ,lezg oebk dig ixdy ,llewn `edy ¥©¨Ÿ¨¤¥

.mei mipye miyng wx `ed exeairàlàaezkd `aEì øîBì ¤¨©§
yäîäaä äìl÷úpL íLkxzei jynp dxeairyãçà äiçî §¥¤¦§©§¨©§¥¨¥©¨¤¨
ìòáL,dign ray it jex` onf -eäéð éàîedndad od ine - §¤©©¦

,digd xeairn ray it jynp dndad xeairy digdeøBîç£
,yceg xyr mipy jynp exeaire ,d`nh dqb dnda `edy

ray it `edyîly exeairìeúçmipye miyng wx jynpy §¨
,meiàeä ìl÷úð Ckjex` exeairy ,[ygpd-]úçà äîäaî ¨¦§©¥¦§¥¨©©
ìòáLd`nh dqb dnda xeairy oeike ,dndan ray it - §¤©

`vnp ,dpy jynpéðL áL déì äåäcxeair ygpl yiy - ©£¨¥©§¥
.mipy ray jex`
:`xnbd dywnàîéàepi` ygpd zllwn cenild ,ile`e - ¥¨

xzei digd zllwn `l` ,digdn xzei dndad zllwn
,jk cnlze ,dndadnäiç äìl÷úpL íLkjynp dxeairy §¥¤¦§©§¨©¨

xzeiì úçà äîäaîìL(íéðL) L,dndan yly it -éàîe ¦§¥¨©©§¨Ÿ¨¦©
eäéðyly it jynp digd xeairy digde dndad od ine - ¦

,dndadnøBîçî éøàdpy dxeair d`nh dqb dnday - £¦¥£
ipy yly exeair dix` eli`e ,zg`,màeä ìl÷úð Ck,[ygp-] ¨¦§©¥

xzei jynp exeairyì úçà äiçîìL(íéðL) Lm`e ,yly it - ¥©¨©©§¨Ÿ¨¦
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oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay
íãà éðáî íéáøå íéøô ïéðôìåãä ïðéñøâ éëäzexarzn mdilr mc` `a m`y Ð

.epnidàîé éðá:frlae ,bc zxev oiivge mc` zxev oiivgy mia yi mibc Ð
.`"piixyìë.ynn xaer cilen Ð uegan ,dndae dig oebk ,xkfd iviay oin Ð

ìëå.mivia daiwpd dlihn Ð miptan xkf iviay oin Ðæååàfee`e ,aeyi ly Ð
oi`y itl .riaxdl mi`lk Ð xa ly
eivia dfe uegan eivia dfc ,minec mixkfd

.miptanåúåøëæezexkf xa fee`e .cibd Ð

.miptaníéëùä øçîìå,meid mcew Ð
dclep `lc ,zxzen Ð dvia da `vne
zlebpxzc .lenz`n `l` aeh mei ilila

.lirl ipzck dlila zclei dpi`äúöé
úøúåî äáåø.opilf` daex z`ivi xzac Ð

äåù åøåáéòå åùéîùúù ìëayk oebk Ð
oxeair inie ,sxer cbpk mipt mdipyy ,fre
m` oicleie Ð miycg dyng oideyy ,dey

.exiag oin lr cg` `aïéìãâîå.oiwipn =
íäîò äðéëùxn`ie" :(a dpei) xn`py Ð

."bcl 'díåé ãçàå íéøùòìxg`l Ð
xnbil dzvia ddey lebpxzd on dxarzpy

.mei mixyre cg` cræåì,`"lcxew Ð
eigxt zryne .miphw mifeb` ea milicby
mixyre [cg`] (mipy) eixt xnb zry cr

.meiíåé íéùîçì áìë.cled zxev dxnb Ð
äàåáú ïìéàá åãâðëåxn`c o`nk Ð

dhg oey`xd mc` lk`y ur :(`,n zekxa)
.oli` d`eazl ixw ,dzidì÷ãea oilicb Ð

.mixnzñìãøá.`t` =óå÷`"iipiy =
.frlaóåôé÷.apf dl yie ,`ed sew oirk Ð

.`"vwxn fpky` oeylaeäòôàxarzn Ð
.clepy dpy miray xg`åøåáéò éîéåÐ

.zexit xnb zry cr gxtd zryn
íéññëåîgey zepa `le ,gey zepa oin Ð

.ynnéìéî éðä àðîray exeair ygpc Ð

.mipyìë àì äéçî ìì÷úð äîäáî íà
ïëùfr ixdy ,dig on xzei dzegty Ð

.[mei] mipye miyng lezge miycg dyng
ix` epiid "dig lkn" `dc xninl `kil `de
`le "digd lkn" aezkil ok m`c ,drt` e`

.dnda irailåäééåøú áúë éëäì àìà
'åë êì øîåìlkn `ed xex` :rnyn ikde Ð

.digd on xzei dxex` `idy dnk dndad
zg` lr digd on dllwzp dndady myk
dpyay ,lezgn xeng Ð edip i`ne ,ray
llwzp jk Ð mipye miyng minrt ray yi
,d`nh dqb dndan oebk ,dndad on `ed
xyr mipy dqb d`nh dndac .rayl cg`
ycg xyr mipy minrt ray aeyge ,ycg

.mipy ray od ,rayl cg` epiid Ð
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ïéðôìåãä:[`"t] `ztqeza gken oke .qxhpewd zqxib ok Ð mc` ipan oiaxe oixt

.mc` ipan oilcbne oicleiøîéàoixizn o`kn Ð dxfge daex dzvi

itl ,dpyd y`x ly miaeh mini ipyn ueg .zeilb ly aeh mei ly ipy lila mivia zepwl

.od zg` dyecwyúìåâðøúqxhpewd yxit Ð fel oli`a dcbpk mei cg`e mixyr

wgvi epiaxe .miphw mifeb` ea milcby `"lcxew

.c"iilcpn` oixewy micwy :yxtn xy` oa

mbxzn (bn ziy`xa) "micwye mipha"c

:mbxzn (` dinxi) "cwy lwn" ,mifel :inlyexi

cg` cwy lwn :miyxtn yie .`felc `xheg

fenza xyr drayn s` Ð cg`e mixyrl

(ai zldw) "cwyd u`pie" .ok a`a dryzl

(fi xacna) "micwy lnbie" ,`cbiy :mbxzn

u`pie" :opixn` cer .oicby zitke :[mbxzn]

micizr dpnn ,dxcy ly fel df Ð "cwyd

ly mebxz "fel" .`al cizrl zeigdl mizn

.(dax `xwie) cwy

ïìéàáoikxany o`kn di`x oi` Ð zez

"urd ixt `xea" odilr:opixn` ikdc .

:(`,n zekxa) xn`c o`nk `iz`c ,obc Ð oli`a

.dzid dhg oey`xd mc` epnn lk`y ur

ixt" mda oikxan `le ,oli` d`eazl ixw `nl`

oikxan Ð oli`a milcbd mizez ,edine ."urd

zlwy i`c ,dcy izez` `l la` ."urd ixt"

oikxan oi`e ,witne `feeb xcd `l Ð `xitl

.witne `feeb xcd ik `l` "urd ixt"

ñìãøá`nw wxte .`t` :qxhpewd yxit Ð

:qxhpewd yxit (a,eh) oixcdpqc

(`,fh) `nw `aac `nw wxt seqe .y"ehet

df reav opixn`e .`t` [ef] qlcxa :[opixn`]

:mbxzn (bi ` l`eny) "mireavd `ib"e .`t`

`edc ernyn `kdc qlcxa edin .`irt` xyin

dpiycn ,mipy ylyl cleie ,y"ehet oirk

.od qlcxa ipin ipye .dpy mirayl drt`

óå÷äedl aiygcn ,`ed dig oin Ð setiwde

zekxa) "d`exd" wxt xn`e ,lit icda

litd on ueg melgl oiti zeig ipin lk :(a,fp

:opixn` (`,bk dcp) "zltnd" wxte .setiwde

mdipire li`ed :xne` xi`n iax ,`pixg` `pyil

"seypie qek" `ede .mc` lyk mdiptl mikled

xg` setw yie .`tetwe `ixw :mbxzn (`i `xwie)

:xn` (`,bq oileg) "zetixh el`" wxt ,ser oin

zeteray ze`a :xn`e ,zeteray ze`a znypz

jxc lr ,z"lca "cetiw" qxb yie .setw Ð

qxb i`e .(cl diryi) "cetiwe z`w deyxie"

ik ok m` ,zetera yi setiw ipeeb ixze ,"setiw"

eda `prci ikide Ð setw zeteray ze`a yxtn

?znypza e` seypia ixii` i`úåðáÐ gey

wxt ziriay) dipya odly ziriayc dpyn lr

oihpeg dpy lka :inlyexia yxit (` dpyn d

oi` zg` dpya oihpegy zexite ,zexit da

epiax yexitk `le .mipy yly cr oixnbp

oiwtn `l zepli` oizlz iab yxity ,l`ppg

[`,fl `xza `aa] ediipn mixyr `l` `zy lka

`nw wxte .mipy ylyl gey zepa oebk Ð

oin gey zepa miqqken :qxb (`,ci) dxf dcearc

` wxt) i`nc zkqna ,dywe .eny oke ,cg`

inr ecygp `l i`ncay oilwd :opz (` dpyn

.edpip aeyg ixit e`lc rnyn ,odilr ux`d

iziid dlklk jeza ray zepay rcei iziid eli` :xn`c .oipin ipy mipal mip`ze ray zepa :(`,fk) mixcpc iyily wxte .`zxeig ipi`z :yxtn (`,ci) dxf dcear zkqnc `nw wxte

,ziriayc `iddae "i`ncay oilwd"c oizipzna rnynck zerx gey zepay `l` ,od mip`z ipin raye gey zepa :d`xpe !"zexzen ray zepa ,zexeq` zexegye zepal mip`z" xne`

enxby Ð "gey"e ,zela` ini zray on "ray" e`xwpe .lk` zetid on mc` `nzqne ,(`,fk) mixcpae (d wxt) ziriaya rnynck ,zeti ray zepae .oda bdep ziriay oi`y xeaqk

.lwlewna dlwlwd oileze ,dgeyéàîångl lezgc Ð lezgn xeng edpipalk ,od oifr dyly :(a,dk) dvia zkqna `zi`ck ,dig oin alk xn`c o`nl :dnize .mei mipye miy©

.mipy iedc ith oeekn df oipn :xnel yi !mei miyngl alkdy ,ith lwlewnc ,alkn xeng hewpl Ð [zeiga]
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רמז oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay
íãà éðáî íéáøå íéøô ïéðôìåãä ïðéñøâ éëäzexarzn mdilr mc` `a m`y Ð

.epnidàîé éðá:frlae ,bc zxev oiivge mc` zxev oiivgy mia yi mibc Ð
.`"piixyìë.ynn xaer cilen Ð uegan ,dndae dig oebk ,xkfd iviay oin Ð

ìëå.mivia daiwpd dlihn Ð miptan xkf iviay oin Ðæååàfee`e ,aeyi ly Ð
oi`y itl .riaxdl mi`lk Ð xa ly
eivia dfe uegan eivia dfc ,minec mixkfd

.miptanåúåøëæezexkf xa fee`e .cibd Ð

.miptaníéëùä øçîìå,meid mcew Ð
dclep `lc ,zxzen Ð dvia da `vne
zlebpxzc .lenz`n `l` aeh mei ilila

.lirl ipzck dlila zclei dpi`äúöé
úøúåî äáåø.opilf` daex z`ivi xzac Ð

äåù åøåáéòå åùéîùúù ìëayk oebk Ð
oxeair inie ,sxer cbpk mipt mdipyy ,fre
m` oicleie Ð miycg dyng oideyy ,dey

.exiag oin lr cg` `aïéìãâîå.oiwipn =
íäîò äðéëùxn`ie" :(a dpei) xn`py Ð

."bcl 'díåé ãçàå íéøùòìxg`l Ð
xnbil dzvia ddey lebpxzd on dxarzpy

.mei mixyre cg` cræåì,`"lcxew Ð
eigxt zryne .miphw mifeb` ea milicby
mixyre [cg`] (mipy) eixt xnb zry cr

.meiíåé íéùîçì áìë.cled zxev dxnb Ð
äàåáú ïìéàá åãâðëåxn`c o`nk Ð

dhg oey`xd mc` lk`y ur :(`,n zekxa)
.oli` d`eazl ixw ,dzidì÷ãea oilicb Ð

.mixnzñìãøá.`t` =óå÷`"iipiy =
.frlaóåôé÷.apf dl yie ,`ed sew oirk Ð

.`"vwxn fpky` oeylaeäòôàxarzn Ð
.clepy dpy miray xg`åøåáéò éîéåÐ

.zexit xnb zry cr gxtd zryn
íéññëåîgey zepa `le ,gey zepa oin Ð

.ynnéìéî éðä àðîray exeair ygpc Ð

.mipyìë àì äéçî ìì÷úð äîäáî íà
ïëùfr ixdy ,dig on xzei dzegty Ð

.[mei] mipye miyng lezge miycg dyng
ix` epiid "dig lkn" `dc xninl `kil `de
`le "digd lkn" aezkil ok m`c ,drt` e`

.dnda irailåäééåøú áúë éëäì àìà
'åë êì øîåìlkn `ed xex` :rnyn ikde Ð

.digd on xzei dxex` `idy dnk dndad
zg` lr digd on dllwzp dndady myk
dpyay ,lezgn xeng Ð edip i`ne ,ray
llwzp jk Ð mipye miyng minrt ray yi
,d`nh dqb dndan oebk ,dndad on `ed
xyr mipy dqb d`nh dndac .rayl cg`
ycg xyr mipy minrt ray aeyge ,ycg

.mipy ray od ,rayl cg` epiid Ð
éî

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

ïéðôìåãä:[`"t] `ztqeza gken oke .qxhpewd zqxib ok Ð mc` ipan oiaxe oixt

.mc` ipan oilcbne oicleiøîéàoixizn o`kn Ð dxfge daex dzvi

itl ,dpyd y`x ly miaeh mini ipyn ueg .zeilb ly aeh mei ly ipy lila mivia zepwl

.od zg` dyecwyúìåâðøúqxhpewd yxit Ð fel oli`a dcbpk mei cg`e mixyr

wgvi epiaxe .miphw mifeb` ea milcby `"lcxew

.c"iilcpn` oixewy micwy :yxtn xy` oa

mbxzn (bn ziy`xa) "micwye mipha"c

:mbxzn (` dinxi) "cwy lwn" ,mifel :inlyexi

cg` cwy lwn :miyxtn yie .`felc `xheg

fenza xyr drayn s` Ð cg`e mixyrl

(ai zldw) "cwyd u`pie" .ok a`a dryzl

(fi xacna) "micwy lnbie" ,`cbiy :mbxzn

u`pie" :opixn` cer .oicby zitke :[mbxzn]

micizr dpnn ,dxcy ly fel df Ð "cwyd

ly mebxz "fel" .`al cizrl zeigdl mizn

.(dax `xwie) cwy

ïìéàáoikxany o`kn di`x oi` Ð zez

"urd ixt `xea" odilr:opixn` ikdc .

:(`,n zekxa) xn`c o`nk `iz`c ,obc Ð oli`a

.dzid dhg oey`xd mc` epnn lk`y ur

ixt" mda oikxan `le ,oli` d`eazl ixw `nl`

oikxan Ð oli`a milcbd mizez ,edine ."urd

zlwy i`c ,dcy izez` `l la` ."urd ixt"

oikxan oi`e ,witne `feeb xcd `l Ð `xitl

.witne `feeb xcd ik `l` "urd ixt"

ñìãøá`nw wxte .`t` :qxhpewd yxit Ð

:qxhpewd yxit (a,eh) oixcdpqc

(`,fh) `nw `aac `nw wxt seqe .y"ehet

df reav opixn`e .`t` [ef] qlcxa :[opixn`]

:mbxzn (bi ` l`eny) "mireavd `ib"e .`t`

`edc ernyn `kdc qlcxa edin .`irt` xyin

dpiycn ,mipy ylyl cleie ,y"ehet oirk

.od qlcxa ipin ipye .dpy mirayl drt`

óå÷äedl aiygcn ,`ed dig oin Ð setiwde

zekxa) "d`exd" wxt xn`e ,lit icda

litd on ueg melgl oiti zeig ipin lk :(a,fp

:opixn` (`,bk dcp) "zltnd" wxte .setiwde

mdipire li`ed :xne` xi`n iax ,`pixg` `pyil

"seypie qek" `ede .mc` lyk mdiptl mikled

xg` setw yie .`tetwe `ixw :mbxzn (`i `xwie)

:xn` (`,bq oileg) "zetixh el`" wxt ,ser oin

zeteray ze`a :xn`e ,zeteray ze`a znypz

jxc lr ,z"lca "cetiw" qxb yie .setw Ð

qxb i`e .(cl diryi) "cetiwe z`w deyxie"

ik ok m` ,zetera yi setiw ipeeb ixze ,"setiw"

eda `prci ikide Ð setw zeteray ze`a yxtn

?znypza e` seypia ixii` i`úåðáÐ gey

wxt ziriay) dipya odly ziriayc dpyn lr

oihpeg dpy lka :inlyexia yxit (` dpyn d

oi` zg` dpya oihpegy zexite ,zexit da

epiax yexitk `le .mipy yly cr oixnbp

oiwtn `l zepli` oizlz iab yxity ,l`ppg

[`,fl `xza `aa] ediipn mixyr `l` `zy lka

`nw wxte .mipy ylyl gey zepa oebk Ð

oin gey zepa miqqken :qxb (`,ci) dxf dcearc

` wxt) i`nc zkqna ,dywe .eny oke ,cg`

inr ecygp `l i`ncay oilwd :opz (` dpyn

.edpip aeyg ixit e`lc rnyn ,odilr ux`d

iziid dlklk jeza ray zepay rcei iziid eli` :xn`c .oipin ipy mipal mip`ze ray zepa :(`,fk) mixcpc iyily wxte .`zxeig ipi`z :yxtn (`,ci) dxf dcear zkqnc `nw wxte

,ziriayc `iddae "i`ncay oilwd"c oizipzna rnynck zerx gey zepay `l` ,od mip`z ipin raye gey zepa :d`xpe !"zexzen ray zepa ,zexeq` zexegye zepal mip`z" xne`

enxby Ð "gey"e ,zela` ini zray on "ray" e`xwpe .lk` zetid on mc` `nzqne ,(`,fk) mixcpae (d wxt) ziriaya rnynck ,zeti ray zepae .oda bdep ziriay oi`y xeaqk

.lwlewna dlwlwd oileze ,dgeyéàîångl lezgc Ð lezgn xeng edpipalk ,od oifr dyly :(a,dk) dvia zkqna `zi`ck ,dig oin alk xn`c o`nl :dnize .mei mipye miy©

.mipy iedc ith oeekn df oipn :xnel yi !mei miyngl alkdy ,ith lwlewnc ,alkn xeng hewpl Ð [zeiga]
cg`
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רמח
oifge` mipya cenr g sc ± oey`x wxtzereay

äîäáä ìëîå äéçä ìëî áéúë éî.dndan xzei dllwzpy digd lkn :yexcipc Ðáéúë äîäáä ìëî]zllewn jl oi`e .llwzp jk Ð xzei zllewnd dndan :rnynÐ
.[xengn xzei dqb dndaaùìùì ãçà äîäáî àåä ìì÷úð êë.xyr dyng ied (`zlz) ipnif `zlzae ,miycg dyngl dxeairc dxedh dwc dnda oebk Ðúéòá éà

äîäáä ìëî àîéà.xzei zllewnd dndad lkn :rnync Ðàîéà úéòáéàåinp ikde .dielir icy weqtd on yexcl lkezy dxeng dllw jkld ,xn`p dllw myl Ð
:ivexzl `ki` `l` .mipy izy edl eedc ,mipyl cg` xengn `ed llwzp jk ,lreyn xeng Ð edip i`ne ,mipyl cg` dign dnda dllwzpy myk `ni`e :iieyw`l `ki`
dndad lkn" ,cere .dielir icy dllw
dnda meync rnync ,aizk "digd lkne
xeng epivne ,dig mey lr dzllw dxiziy

.rayl cg` lezgn llewnøáòéî äîëì
ãéìåîå.eirna exeair ddey dnk Ðéáã
àðåúà.mewn Ðéùåîù éùîùî àäåi`e Ð

dig jxcy .iynyn eed `l ixarn eed
.xkf zlawn dpi` dxarzpy xg`n ,dndae

éîéëç àäåseql ecxie ,iaq edpd Ð
.dyrndåäðéëæ ìéæ.mgvp Ðé÷øúñéá= ©¥
.ze`qkíúäì àèî éë.mdly jxkl Ð

àúåéç ãéáò.dnda jzgn Ðàùéø àðàå
êì éøîà àúåéçã.dinza Ðéâñcerv Ð

.iptl jleéð÷ã àëéøë éøãdliag leh Ð
sewf Ð gztd cbp mzd zihn ike ,mipw ly

.ux`l dliagdçôúéîã ïàîëmc`k Ð
.yetl cnerdìæà.ryedi iax Ðçëùà

éàðáøã.miaxe` Ðéàøáî`vi `ly Ð
.uegl mipwfd on cg`éàååâîegipi `ly Ð

`liirc `rxk iaq jpd efg ike .qpkil mc`
xcgd ztewq` dzidy .[i`xal] edl ilhw
zexkipe dilr xtr e` oiaeq oikteye ,dar
Ð `liirc `rxk efg ike ,mc`d zeriqt da
efg ike ,`al egipd ik [i`xa] ixneyl ilhw
[i`eebl] edl ilhw Ð `wtpc `rxk
mibxed eid `l mixneyde .z`vl edegipdy
lr miptl elek qpkp ok m` `l` mc` mey

.uegl elek `vei cg` e` ,ogxkäéëôàÐ
,dtewqi`d lr cnre ,dilcpql ryedi iax
zg` driqte zqpkp zg` driqt zi`xpe
e`ayke .`vie mixneyd edetgce .d`vei
cg` ,od mc` ipa ipyy enice ,ok e`x mipwfd
.mixney edlekl edpilhwe ,`vei cg`e qpkp

.ryedi iax qpkp jk xg`eìéòìî é÷åðéÐ
mely ozepdy ,epeekzp rxdle .diilra
,mipezgzd eze` mibxed Ð dlgz mipeilrl
ozil jl did eple ,mipwfd ep` :mixne`e
oibxed Ð mipwfl mely ozepde .dligz mely
miaeyg ep` `ld :mixne`e ,mixegad eze`

.dhnl mde dlrnl epgp`y ,mdnéàî
êéúãéáò.`kd zira i`n Ðéëä éàÐ

.jpin op` iraip ,z` `nikgcéá åúéëæ éàÐ
.ipegvpz m`äðéî åìãéîãon zqgeiny Ð

:cnll el yi ixd ,dze` l`eye dpey`xd
!ef oky lk dpey`xd z` el epzp `le li`ed

àúëéñ.`"iiliaw =éàúúì [äöã],dvc Ð
,xeg oi`y mewna lzeka dvrpe eci lityd
dvce [eci] diabd Ð dvc ilc .lr `le

.lre ,xeg yiy mewnaéæåàã àøáâéøèå óó
`le ,exiagl zern deldy Ðepnn rxtp

.zegewl sxhy ,iyewa `l`øãäã éæç éàî
éæåàó.oey`xd on xqiizp `le ,ipixg`l Ðàîâàì.xril =àðåè àî÷ ìéè÷.enky lr enixdl dia ivn `le dpey`x dliag jzg Ðäéìò äçðîå ìéè÷ øãäli`ed Ð

l elcne yipi` inxzinc cr ,mixg` reiq jixve.ea xkzyne on`p mc`l el beecfny cr ,mixg`l oin`ne xfeg Ð dpey`x dpn`a ciqtde li`ed ,inp i`de .diéãëã éìéî
.afk ixac ,aifkc ilin :`pixg` `pyil .gex ixac Ðàúðãåë.dcixt =à÷úéô éìú äåäå.cleed x`eeva xhy Ðéãëã éìéî åäðéð éä.gex ixac od el` Ðàúéìéñ=

.`iliyéøàôî.mkzli`y dyr` `l ip` s` ,izli`y oiyer mkpi` m`e .oiaeqn milag il eyr Ðäéèééç.dze` xetz Ðäðéî éãøâ éì åëåøë,oiheg dpnn il e`ived Ð
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.dyrndåäðéëæ ìéæ.mgvp Ðé÷øúñéá= ©¥
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[i`eebl] edl ilhw Ð `wtpc `rxk
mibxed eid `l mixneyde .z`vl edegipdy
lr miptl elek qpkp ok m` `l` mc` mey

.uegl elek `vei cg` e` ,ogxkäéëôàÐ
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:`xnbd zvxznáéúk éîdY` xEx`' ygpd zllwaìkî ¦§¦¨©¨¦¨
,'äîäaä ìkîe äiçäxeriyl dey ygpd zllwy ernyny ©©¨¦¨©§¥¨

ixde ,dndadn xzei digd zllw'äiçä ìkîe äîäaä ìkî'¦¨©§¥¨¦¨©©¨
,áéúky rnyneàeä øeøàygpd,äiçî äìl÷úpL äîäaî §¦¨¦§¥¨¤¦§©§¨¥©¨

exeairn ray it jex` `ede ,dpy jynpy xengd xeair `ede
ygp ly exeairy `vnpe ,mei mipye miyng jynpy lezg ly

.mipy ray jynp ,xengn ray it `edy
zllwl dey ygpd zllwy gkedy s` ixd :`xnbd dywn
ray it dqb dnda zllwl dpeekdy oipn ,digdn xzei dndad

,digd zllwnàîéàåygpd zllwl cenildy xn`z ile`e - §¥¨
,jk cnlze ,dign yly it dwc dnda dllwzdy ote`dn `ed

ì ãçà äiçî äîäa äìl÷úpL íLkìLL,dign yly it - §¥¤¦§©§¨§¥¨¥©¨¤¨§¨Ÿ
eäéð éàîejex` dndad xeairy digde dndad od ine - ©¦

xeair df ,yly it digd xeairnæò,dxedh dwc dnda `idy ¥
dyly it wx jex` `ede ,miycg dyng dxeaireîly exeair ¥

ìeúç,mei mipye miyng jynpyàeä ìl÷úð Ck[ygpd-] ¨¨¦§©¥
ì ãçà äîäaîìLL,dwc dndan yly it -`vnpedéì äåäc ¦§¥¨¤¨§¨Ÿ©£¨¥
éçøé øñéîçyceg xyr dyng ly jex` xeair ygpl yiy - £¥©©§¥

.cala
:mipte` ipya zvxzn `xnbdàîéà úéòaéàdvxz m` - ¦¨¥¥¨

ygpd zllwa ,jk ayiiz,áéúk 'äîäaä ìkî'rnyne ¦¨©§¥¨§¦
dnda `idy ,xzeia zllewnd dndad zllwn xzei ezllwy

.dign ray it zllewn `idy ,d`nh dqb,àîéà úéòa éà¦¨¥¥¨
àeä äìì÷,dllwk eilr xn`p df ypery oeik -éãL äìì÷ §¨¨§¨¨§¦

déåléòozipy xzeia dxengd dllwd z` eilr lihdl yi - ¦¨¥
it d`nh dqb dnda dllwzpy dllwd `ide ,df weqtn renyl

.d`nh dqb dndan ray it ygpd llew oke ,dign ray
gztpy ,xqiwde dippg oa ryedi iax oia gekie d`ian `xnbd

:ygpd xeair jynp onf dnk epziibeq oecipaøñé÷ déì øîà̈©¥¥¨
ãéìBîe øaòéî änëì Lçð ,äéððç ïa òLBäé éaøìonf dnk - §©¦§ª©¤£©§¨¨¨§©¨¦©©¦

.dcill xeaird oia ddey `eddéì øîà,dippg oa ryedi iax ¨©¥
clei ygpdìéðL áLxqiwd dnz .xarzny xg`l mipy ray - §©§¥

:l`yeeäðéòaøà àðeúà éác éáñ àäåmewn ipwf ixde - §¨¨¥§¥¨¨©§§¦§
,xnyna megipde ,miygp zebef eriaxd '`pez`' `xwpdãéìBàå§¦

úìúìay jynp exeair oi`y ixd ,mipy yly xg`l clie -r ¦§¨
:dippg oa ryedi iax el aiyd .mipyàøwéòî eåä éøaòéî eäðä©§¦©§¦£¥¦¨¨

[ïéðL] òaøàeid `pez` ipwf ici lr eraxedy miygp mze` - ©§©§¦
yly xg`l ecli okle ,okl mcew mipy rax` mixaern xak

:orhe xqiwd xfg .zetqep mipyéLenL éLnLî÷ àäåixde - §¨¨§©§¦©¥
eid `l zexaern xak eid m`e ,mzbefl ewwcfd el` miygp
inia xkf zelawn opi`y zendad lk jxck ,xkf zelawn

:dippg oa ryedi iax el aiyd .oxeairíãàk éLnLî énð eäðéà¦§©¦§©§¦§¨¨
.mc`d enk mxeair inia miynyn miygpd mb -

:xqiwd l`yeäðéà éîékç àäå,md minkg `pez` ipwf ixde - §¨©¦¥¦§
.mzraxd mcew mixaern miygpd eid `ly e`xe ewca i`ceae

:dippg oa ryedi iax el aiydeäéépéî ïðéîékç ïðàinkg ,ep` - £©©¦¦©¦©§
:xqiwd el xn` .`pez` ipwfn xzei minkg ,l`xyiúîékç éà¦©¦©

,mdn mkg jpd m` -eäðéëæ ìéæ,gekiea mgvp jl -eäðéúééàå ¦§¦§§©§¦§
éì.il` m`iade -déì øîàz` dippg oa ryedi iax l`y - ¦¨©¥

,xqiwdeåä änkel xn` .`pez` iac iaq md miyp` dnk - ©¨£
:xqiwdéøáb ïézéL.miyp` miyy -déì øîàiax xn` - ¦¦©§¥¨©¥

,xqiwl dippg oa ryediàzðéôñ éì ãéáòéza ïézéL da úéàc £¦¦§¦§¨§¦¨¦¦¨¥
,mixcg miyy da `diy dpitq il dyr -da úéà àúéa ìëå§¨¥¨¦¨

é÷øzñéa ïézéL.ze`qk miyy didi xcg lkae -déì ãáò- ¦¦¦§©§¥£©¥
dippg oa ryedi iax rqpe ,epevx itk dpitq xqiwd el dyr

.`pez` iac iaq z` gvple gkezdl `pez`l
íúäì àèî ékmewn cil ,myl dippg oa ryedi iax ribdyk - ¦§¨§¨¨

mayen mewn okid rci `l ,`pez` ipwf ayenàçaè éáì [ìò]¨§¥©¨¨
,migahnd zial qpkp -èéLt à÷c àøáb àeääì déçkLà©§§¥§©©§¨§¨¨¦

àúåéç,dnda jzgny mc` `vn -déì øîàiax l`y - ¥¨¨¨©¥
,mc` eze` z` dippg oa ryediéðeáæì CLéøjy`x m`d - ¥¨§¨¥

,dxiknl cnerdéì øîàoa ryedi iaxl mc` eze` dpr - ¨©¥
,dippgïéà.ok -déì øîà,dippg oa ryedi iaxänëaxeknz ¦¨©¥§©¨

,jy`x z`àæeæc àbìôa déì øîà,fef ivga -déì áäéozp - ¨©¥§©§¨§¨§©¥
.fef ivg dippg oa ryedi iax eldéì øîà óBqìoa ryedi iax ©¨©¥

,mc` eze`l dippgCì éøîà àúåéçc àLéø àðàip` ike - £¨¥¨§¥¨¨©§¦¨
izxn`jy`x z` ixde ,dnda y`x zepwl dvex ip`y jl

.zepwl izivxdéì øîà,mc` eze`l dippg oa ryedi iaxéà ¨©¥¦
C÷aLéàc úéòazxikn lr jl xzee`e ,jl gip`y jpevx m` - ¨¥§¦§§¨

,jy`xàðeúà éác àçúét éì éåçà éâñil d`xde iptl jl - §¥©§¥¦¦§¨§¥¨¨
.`pez` ipwf miayei eay mewnd gzt z`

déì øîà,dippg oa ryedi iaxl mc` eze`ìëc ,àðéôzñî ¨©¥¦§§¥¨§¨
déì éìè÷ éåçîcz` d`xny in lk ik ,eze`xdl cgtn ip` - §©§¥¨§¦¥

.eze` mibxed ,mnewn
déì øîà,dippg oa ryedi iaxàéð÷c àëéøk éøclr `y - ¨©¥§¥§¦¨§¨§¨

,mipw zliag jtzkíúäì úéèî éëå,gztd mewnl ribzyke - §¦¨¥§¨¨
çôzî à÷c ïàîk dô÷æcnery mc`k dliagd z` cinrz - ©§¨§©§¨¦§©

epiai `l mixneyde ,gztd okid il fenxz jkae ,e`ynn gepl
.jebxdi `le jiyrn z`

ìæà,dippg oa ryedi iax jld -éàðaøãå éàebî éàðaøc çkLà £©©§©©§§¨¥¦©©§©§§¨¥
éàøaîecinrd `pez` ipwf ly mayen mewnay `vne - ¦¨©

,uegl mipwfdn cg` z`ivi repnl ick miptan mixney
eid `l mixneyde ,xf mc` zqipk repnl ick ,uegan mixneye
elek `viy e` ,miptl elek qpkp m` `l` mc` mey mibxed
oiaeq rwxwd lr exfte ,agx did mewnd gzte .mgxk lra uegl
m` wecal ick ,mda xaerd mc` zeawr mdilr xkipy ,xtr e`

,mciwtz z` miyer mixneydàìééòc àòøk eæç éàcm`y - §¦¨©§¨§¨§¨
,qpkpd mc` ly zeawr xtrd lr `pez` ipwf e`xeäì éìè÷̈§¦§

éàøáìepzpy lr ,uega micnerd mixneyd z` mibxed eid - §¨¨¥
,qpkdl xf mc`là÷ôðãe`pez` ipwf e`x m`e -xtrd lr §¨§¨
mc` ly zeawr,`veidéàeâì eäì éìè÷z` mibxed eid - ¨§¦§§©¨¥

.z`vl mipwfdn cg`l epzpy lr ,mipta micnerd mixneyd
déìcðñì dëtàcnre ,eilcpq z` dippg oa ryedi iax jtd - ©§¨§©§¨¥

e`xpy zeawrd z` mipwfd e`xyke ,mewnd gzt agex jeza
,mi`veikéàeâì eäì éìè÷`ly ,miptay mixneyd z` ebxd - ©§¦§§©¨¥

,dippg oa ryedi iax ok d`xy oeike .z`vl mc`n erpndëtà©§¨
déìcðñìzi`xpe ,mewnd gzt lr cnre cg` lcpq jtd - §©§¨¥

mixneyd edetgce ,z`vei zg` driqte ,zqpkp zg` driqt
mdl d`xp did ,zeawrd ipy z` e`xe mipwfd e`ayke ,`vie
okle ,`viy cg`e qpkpy cg` ,mc` ipa ipy ly zeawr mdy

eäleëì eäì éìè÷.mixneyd lk z` ebxd - ©§¦§§§
mixneyd lk ebxdpy oeik[ìæà]dippg oa ryedi iax jld - £©
,`pez` ipwf mewnl qpkpeúçúlî éáñå ìéòlî é÷eðé çkLà- ©§©§¥¦§¥§¨¥¦§©©

mipwfde dlrnl mixirvdy ote`a mixceqn miayei mze` `vn
mely ozi m` ik ,qpkpd xfl rxdl dzid mzpeeke ,dhnl
ep` ,el mixne` ik ,mipezgzd eze` mibxed ,dligz mipeilrl
,mipwfl mely ozi m`e .dligz mely epl zzl jl dide mipwfd
,mdn miaeyg epgp` ixd ,el mixne` ik ,mixirvd eze` mibxed

.dhnl mde dlrnl epgp`yøîà,eala dippg oa ryedi iaxéà ¨©¦
éðäì àîìL àðáéäé,mixirvd el`l mely oz` m` -éì éìè÷ ¨¦§¨§¨¨§¨¥¨§¦¦

éðä,mipwfd el` ipebxdi -ïðéôéãò ïðà éøáñepgp` exn`i ik - ¨¥¨§¦£©£¦¦©
,xzei miaeygé÷cøc eäðéàå éôè ïðéL÷ ïðàcepgp` ixdy - ©£©¨¦©§¥§¦§©§§¥

e dippg oa ryedi iax mkgzd ,mixirv mde mipwføîàipwf lkl ¨©
,cgi `pez`'eëì àîìL'.mkl mely - §¨¨§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

המשך בעמוד רס



xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zexeka(iyiy meil)

éèî ékdpitqd dribdyk -éòéìá éáìeininy mewnl - ¦¨¦§¥§¦¥
,mkezl mi`ay min lk mirleaéòéìá éaî àiîc àæek àìî- §¨¨§©¨¦¥§¦¥

.mirlead mina ohw ilk dippg oa ryedi iax `lineúà ãk- ©£
,xqiwd zaiyi mewnl inexl e`aykøñé÷ én÷ eäðéî÷Bà- §¦§©¥¥¨
,xqiwd iptl `pez` ipwfl mcinrdépòî eåäc eäðæçd`x - £©§©£§©¦

,mnewnn elby iptn ,miltye mipern mdy xqiwddéì øîà̈©¥
,dippg oa ryedi iaxl xqiwdeäðéð åàì éðäipwf mpi` el` - ¨¥¨¦§

,`pez` ipwf d`xnk epi` ltyd mdi`xn ik ,`pez`ì÷L§©
eäééåléò àãLe eäééøôòîxtrn dippg oa ryedi iax gwl - ¥©§©§§¨¦¨©§

xtr gix z` egixdy oeike ,mdilr wxfe ,enr `iady mvx`
,mnewnl miaexw mdy exaq ,mvx`àkìî étàì eLwàefird - ©§§©¥©§¨

.jlnd iptl zeyw exace mdipteäa ãéáò úéòác ìk ,déì øîà̈©¥¨§¨¥£¦§
-dyrz dvxzy dn lk ,dippg oa ryedi iaxl jlnd xn`

.mz`éòéìá éaî éúééàc àiî eäðéúééàoa ryedi iax `iad - ©§¦§©¨§©§¥¦¥§¦¥
`liny mind z` dippg,'irila ia'aàcâéúa eäðéãLmgipd - §¦§§¦§¨

,ziagaeäì øîà,`pez` ipwfl dippg oa ryedi iaxeäì äeéìî ¨©§©§¨§
eëì eìéæéàå.mkkxcl ekle ,mina ziagd z` e`ln -eãLå eìî §¥¦§¨§¨

eäì òìáe éàn÷ éàn÷ déajezl mektye mina milk e`lin - ¥©¨¥©¨¥¨©§
,mirlead mina rlap oey`x oey`xe ,ziagdèéîLc ãò eìî̈©§¨¦

ìeæàå eäì eìáe eäéétúkcr ziaga min e`line ecnr jke - ¦§©§¨§§¨
.oeca`l eklde elae ,mditzk ehnypy

äðùî
ote` zx`ane ,xeng xht iwtq ly mipte` dnka dpc dpynd

:xeng xht ziictíéøëæ éðL äãìéå ,äøkéa àlL äøBîç,`le £¨¤Ÿ¦§¨§¨§¨§¥§¨¦
,xekad `ed mdn in reciïúBðxengd lraïäkì ãçà äìè ¥¨¤¤¨©Ÿ¥

eilr lhene ,xeka i`ce mdn cg` ixdy ,xeng xht oeictl
dcli m`e .ezectl,äá÷ðe øëæoey`x `vi xkfd m` reci `le ¨¨§¥¨

oeike ,xkfd dixg`e dpey`x d`vi dawpd e` ,xeka `ede
,aeig mey eilr oi` ,oeicta zaiig dpi` dawpyäìè Léøôî©§¦¨¤

ãçà`ed `l` ,odkl epzep epi` j` ,xeng xht wtqd z` dcete ¤¨
,Bîöòìz` epnn reazl leki odkd oi` ,wtq `edy oeiky §©§

.'di`xd eilr exiagn `ivend' ik ,dlhd
íéøëæ éðL eãìéå ,eøkéa àlL åéøBîç ézLodn zg` lk - §¥£¨¤Ÿ¦§§¨§§¥§¨¦
,odn zg` lk ly cled in reci `le ,xkf dcliíéàìè éðL ïúBð¥§¥§¨¦

,ïäkìizy ecli .oeicta miaiigy oi`ce xeng ixht ipy el yi ik ©Ÿ¥
eixengäá÷ðe øëæ,dawp zg`e xkf dcli zg` -BàecliyéðL ¨¨§¥¨§¥

,äá÷ðe íéøëædcli dipyde ,xkf dcli zg` lk m` reci `le §¨¦§¥¨
cg` e` .xeng ixht mixkfd ipye ,xkfd zcil xg`l dawpd z`
o`k oi`e ,dawpd xg`l e` xkfd xg`l ,ipy clep mixkfd on

.cg` xeng xht `l`,ïäkì ãçà äìè ïúBð,mi`lh ipy yixtn ¥¨¤¤¨©Ÿ¥
la` .odkl epzep xeng xht i`ced lr yxtedy mdn cg` wxe

.envrl elhep ,ipyd xkfd lr wtqn yxtedy dlhd
eixeng izy ecliézLe íéøëæ éðL Bà ,øëæå úBá÷ð ézL§¥§¥§¨¨§¥§¨¦§¥

,íeìk ïäkì ïéà ,úBá÷ð,zepey`x eclep zeawpd izyy okzi ik §¥¥©Ÿ¥§
lk cbpk cg` dlh yixtn okle ,xeka xkf mey o`k oi`y `vnpe

.envrl mgipn `l` odkl mpzep epi`e ,wtqn dcete xkf
,zepez` izyäøkéa úçà,dcli xaky -äøkéa àlL úçàå ©©¦§¨§©©¤Ÿ¦§¨

,dcli `l oiicry -,íéøëæ éðL [eãìéå] (äãìéå)`le ,eaxrzde §¨§§¥§¨¦
,xeng xhtd `ed mdn in reci,ïäkì ãçà äìè ïúBðixdy ¥¨¤¤¨©Ÿ¥
ecli m`e .xeka mdn cg` i`ceäá÷ðe øëæxkf dcli zg` - ¨¨§¥¨

iy oeik ,dawp zg`eoi`e dxkia xaky dze`n clep xkfde okz
,xeng xht mey o`kãçà äìè Léøôîxkfd z` ea dcete ©§¦¨¤¤¨

elhep la` ,wtqn,Bîöòìexiagn `ivendy ,odkl epzep epi`e §©§
.di`xd eilr

øîàpL(k cl zeny),'äNá äcôz øBîç øèôe'ernyn 'dy'eïî ¤¤¡©¤¤£¦§¤§¤¦
.íeî ìòae íéîz ,ïè÷e ìBãb ,äá÷ðe øëæ ,íéfòä ïîe íéNákä©§¨¦¦¨¦¦¨¨§¥¨¨¨¨¨¦©©

Ba äãBtcg` dyaäaøä íéîòtdyd z` odkd xifgd m` - ¤§¨¦©§¥
zectl milrad mileki ,xeng xht oeicta elaiwy xg` ,eilral
,xeng xht wtq eilr dcte dlh yixtd m`e .xeng xht aey ea

okle ,ixnbl ely aygp `ed ixd envrl elhepy oeikøécì ñðëð¦§¨©¦
øOòúäìmiyak dxyrn cg`k eze` mipene ,eiyak x`y mr §¦§©¥

.xyrna miaiigndúî íàåxeng xht oeictl yxtedy dyd §¦¥
,odkl ozipy mcew ,i`ceBa ïéðäðyxtedy oeiky ,mipdkd ¤¡¦

.milrad ziaa zn m` s` ,odkd zeyxa `ed ixd ,i`ce oeictl

àøîâ
ipy zcilay xaeqy dpynd ly `pzd `ed in zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .odkl cg` dlh wx ozep mixkfàpz ïàî- ©©¨
izpyn zxaeq `pz dfi` zrckozep epi` mixkf ipy zcilay ,ep

.odkl cg` dlh `l`éìéìbä éñBé éaøk àìc ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨§Ÿ§©¦¥©§¦¦
oldl xn`y ,`id(.fi)ipy dclie dxkia `ly dxedh dnday

minkge .odkl epzpi mdipy ,zg`k mdiy`x ipy e`vie mixkf
,ynn zg`k eclep mdipyy mvnvl xyt` i`y ,eilr ewlgp

.eilral ipyde odkl ozpie xeka mdn cg` wx jkleéàc§¦
k epizpynøîàä ,éìéìbä éñBé éaøyíöîöì øLôàreawle ©¦¥©§¦¦¨¨©¤§¨§©§¥

m`e ,dxeka ipic elg mdipy lre ,cgi ynn e`vi zecled ipyy
dcliy mixkfd ipy lr aeigd legi ,xeng xht oeict iabl mb ok

.mi`lh ipy odkl ozil el yi mzectl icke ,cgi
àîéz eléôà ,ééaà øîàzxaeq epizpyny xn`z m` elit` - ¨©©©¥£¦¥¨

kéìéìbä éñBé éaøe`vi zecled ipyy reawle mvnvl xyt`y ©¦¥©§¦¦
,cgiíúä éðàLeay dxedh dnda xeka oica my xacd dpey - ¨¦¨¨

,zecle ipy lr mb dlg dxekay ycgzdáéúëcdnda xekaa ¦§¦
dxedh(ai bi zeny)Ll didi xW` dndA xby xht lke'íéøëfä §¨¤¤¤¤§¥¨£¤¦§¤§©§¨¦
,''äìmb lg `edy rnyn ,miax oeyla xn`p dxeka aeigy oeike ©

aezkd dlib `l xeng xhta mle` .cgi e`viy mixeka ipy lr
ynn mdipy e`viy reawle mvnvl xyt` m` mb jkitle ,ok
ipy eclepyk okle ,cg` cle lr `l` dlg dyecwd oi` ,cgi
wx odkl ozep epi` ililbd iqei iaxl mb ,cgi mipey`x mixkf

.cg` dlh
dh dnda xekan xeng xht cnlp `l recn zxxan `xnbd.dxe

:`xnbd zl`eydépéî øîâéìåd`nh dnda xeka oic cnlpe - §¦§©¦¥
milg dxedh dnda xeka ipicy myky xn`pe ,dxedh dndan
ipy lr elegi xeng xht ipic mb jk ,cgi e`viy zecle ipy lr

:`xnbd daiyn .cgi e`viy zecleàðîçø èòéî àäixd - ¨¦¥©£¨¨
dxezd dhrin'íéøëfä'el` mixkf wxy xnel ,dricid `"da ©§¨¦

.d`nh dnda ixkf `le ,cgi e`viyk miaiig dxedh dnda ly
:xg` oeyla df oecip d`ian `xnbdéøîàc àkéàexn`y yi - ¦¨§¨§¦

,xg` ote`a ef drenyàîéìepizpyn m`d -éñBé éaøk àìc ¥¨§Ÿ§©¦¥
íöîöì øLôà øîàä ,éìéìbä éñBé éaø éàc ,éìéìbäreawle ©§¦¦§¦©¦¥©§¦¦¨¨©¤§¨§©§¥

.odkl cg` dlh wx ozep dnle ,cgi e`vi zecled ipyyøîà̈©
àîéz eléôà ,ééaàkíúä éðàL ,éìéìbä éñBé éaøxekaa ©©¥£¦¥¨©¦¥©§¦¦¨¦¨¨

,zecled ipy lr dlg dxekady dxedh dndaáéúëc(my) ¦§¦
''äì íéøëfä'aezkd dlib `l xeng xht iabl j` ,miax oeyla ©§¨¦©

dlh wx odkl ozep ,cgi mipey`x mixkf ipy eclepyk okle ,ok
.cg`

iqei iaxk mb epizpyn z` cinrdy iia` lr dywn `xnbd
:ililbdàîìLazpaen dpynd -äéîøé éaøì,oey`xd oeyla ¦§¨¨§©¦¦§§¨

dì é÷Bî àìcd z` cinrd `ly -dpyn,éìéìbä éñBé éaøk §Ÿ¥¨§©¦¥©§¦¦
xyt` i`y meyn `ed ,cg` dlha wx aiig epi`y mrhde
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המשך בעמוד רחז

oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxtzereay
éòéìá éáìoi`iane ,ea oiltepy mleray zenin lk mirleay qepiiwe`ay min Ð

."`ln eppi` mide" :(` zldw) aizkc epiide .oze` zehlete medz cr mze`éðòî
.mvx`a eid `ly itl ,miltye mipern Ðåù÷éàjlnd z` zeyw exace efird Ð

.mvx`l miaexw zeidl mixeaq ,mvx` gix egixdykàãâéúá`pyil .ilka =
.ziag = `x`piza :`pixg`èåîùã

åäééôúë.mnky ehnyp Ðìåæàå åìáåÐ
.oeca`l eklde elaäðùîäìè ïúåð

ïäëì ãçàcg jytp dnnc .oeicta Ð
.mgxd z` xhty xeka ediipinäá÷ðå øëæ

,xeka `ed ixde dlgz xkf m` reci oi`e Ð
.xeka o`k oi`e dlgz dz`vi dawp e`

äìè ùéøôîeilr riwtne ,wtq meyn Ð
.xeng xht zyecwåîöòì àåäå`edy Ð

odkc .odkl eppzi `le ,dlhd lk`i envra
`iadl dii`xd eilre ,exiagn `iven ied
,`kil `xeqi`e .dlgz `vi xkfdy micr
oi` Ð dya e`cty xenb xeng xht elit`c
ipzwck ,epeicta `le ea `l dyecw
`ed lfb `l` .ea dpdp zn m`e :oizipzna
,odkl dlhd z` ozep epi` m` `ki`c
.`ed wtqc ,lfb `kil `kde .`ed `pennc

äá÷ðå øëæ 'åë íéøåîç éðùdlh ozep Ð
.xkfd liaya odkläá÷ðå íéøëæ éðù åàÐ

.dawpe xkf dcli `cge ,xkf dcli `cgc
ïäëì ãçà äìè ïúåðxkf cg `ki` `dc Ð

dawpd `nyc ,wtq iedc jci`e .xeka i`ce
.envrl `ede dlh yixtn Ð dlgz dz`vi

úåá÷ð éúùå íéøëæ éðù`nyc ,od wtq Ð
zeawp `nye ,dawpe xkf dcli cge cg lk
,melk odkl o`k oi` jklid .dlgz e`vi
irewt`l mi`lh ipy odilr yixtn `l`

.envrl ode odixeqi`øëæ 'åëå äøëéá úçà
åîöòì àåäå äìè ùéøôî äá÷ðå`nyc Ð

.dawpd z` dcli dxkia `ly dze`
äùá äãôú øåîç øèôå øîàðù`yix` Ð

dya xeng xht oeictc ol `pn ,xnelk .i`w
."dya dctz xeng xhte" :xn`py Ðøëæ

äá÷ðå.dawp oia ,xkf dy oia Ðåá äãåôå
äáøä íéîòôel epzpe odk xfg m`y Ð

leki Ð mixeng ixht el yie ,l`xyil
.ea ozectl'åë ñðëð.`xnba yxtn Ð

àøîâàðú ïàîdxkia `ly dxengc Ð
cg `l` odkl ozep epi`c ,mixkf ipy dclie

.dlhéìéìâä éñåé éáøë àìãopixn`c Ð
zexeka) "ezxt xaer gweld" wxta ,onwl
iax ,mixkf ipy dclie dxkia `ly lgx :(`,fi

odipye ,cg`k e`vi odipyy mvnvl xyt`c .odkl mdipy :xne` ililbd iqei
.zexekaáéúëã íúä éðàù.lgx iab Ð'äì íéøëæäxhta la` .mipy rnync Ð

.iycw `lÐ mvnvl xyt` inp i` ,"mixkfd" dia aizk `lc xengäéðéî øîâéìåÐ
.dxedh dndan d`nh dnda xekaàðîçø èòéî àädxizi `"d ,"mixkfd" Ð

.zxg` `le ef :rnynéñåé éáøë äì é÷åî àìã äéîøé éáøì àîìùáyxtnwc Ð
,dlgz cg`d y`x `vi `ly mvnvl xyt` i`c (`nrh) meyn oizipznc `nrh
ipzc ikid ik "zg`k odiy`x ipy e`vi" oizipzna ipzw `lc epiid Ð mgx xht iedc

.xyt` `l `dc ,ililbd iqei iaxc dizlin iab (`,fi) oiwxita onwlééáàì àìàÐ
,zg`k odiy`x e`vie :ipzil Ð "mixkfd"c herin meyn `nrhe ,mvnvl xyt`c

!`zeax dpin opirnycàéãäá àéðú ãåòåiax inp xn` d`nh dndaa elit`c Ð
.odkl odipy iqeióåâä úùåã÷á.dxedh dndaa Ðíéøëæä øîàðù íåùî àìàÐ

.xeng xhtl oicd `ed :xn` ,mvnvl xyt`c dpin opirnyc ,dxedh dnda xekaa
àîéì
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éáoze` zehlete mleray zenin lk zerleay ,qepiiwe` in :qxhpewd yxit Ð irila

my ,`xbiza edpicy :xn`w jenqac :dywe ."`ln eppi` mide" :aizkc ,medz jxc

my Ð "irila in" okzie .`gip ,uixg e` `neb yxtn i`e ?medzl oicxei j`id aeye ,ilk

,diail` cg ,diyix` dici ihn cg ,inlv `zlz dia zi` irila ia :my xn`cn ,mewn

.dixeg`l dicia iegn edlekc `xza

ïàîiqei iaxk `lc dinxi ax xn` `pz

opixn`c `pz o`n :qxhpewd yxit Ð ililbd

.odkl dlh cg `l` ozep epi` mixkf ipy dcliy

ililbd iqei epiax elit` `kdc ,eyexitl dywe

ipy e`vie" oizipzna ipzw `lcn ,dcen

zexeka) ipy wxta ipzwck "cg`k odiy`x

wtqn ,zg` zaa e`viy epi`x `lc oeike ,(`,fi

i iaxl elit` e`vi zg` zaa opixn` `liqe

idpc :yxtl jixve !`giky `lc ,ililbd

odkl ozep oi`c ililbd iqei iax dcen wtqnc

aeh Ð hren wtqa mewn lkn ,dlh cg `l`

.envrl ipy dlh yixtdle xaca xingdl

jiiy][a cenrløîàepi` epina oin (iy`) ax

wxta :dniz Ð uveg

ezeg` ezkxk :ira (`,r oileg) "dywnd dnda"

`ki` ,iept zvwn `kd :xnel yi !edn ,ez`ivede

`ied ezeg` :inp i` .uveg epi` epina ith xninl

meyn `wec :xnel yi cer .eig`n ith epin epi`

`ed ,ez`veda ezeg` driiqy ,ez`ivedc

`l m` la` .dvivg `ied `nlicc ol `wtqnc

.dvivg `ied `lc `hiyt Ð e`ivedl driiq

iqei iaxk oizipzn iwenc [iia`l] :xn`z m`e

ik ozep epi` ikd elit`e ,mvnvl xyt`c ililbd

,"mixkfd" aizkc meyn odkl cg` dlh m`

zaa Ð df xg` dfa epi`y lk :xn` `l i`n`

:xnel yie ?df `le df `l yecw `le ,epi` zg`

ielzd xaca `l` ikd xninl xazqn `lc

dceze ,zeig` izy ycwc `eddk ,dyrna

d`ad dyecw la` .zelg mipeny lr dhgypy

jiiyc ab lr s`e ,ikd xn` `l Ð dil`n

m`e .zwtn ediipin id ziziin ediipin id :xninl

dvivg mvnvl xyt` i`c idp" xn`wcn :xn`z

xyt` i`c idp :xn`w ikdc rnyn ,"`ki` `din

Ð opaxl cg`d ycwiy `ed oice ,mvnvl

.yecw zeidl el did `le ,`ki` `din dvivg

dyw f` did Ð mvnvl xyt` ded i`c rnyn

?dyw dne .dvivg mrh `la ,yecw j`id ol

['ek] epi`y lk xn` `lc [ziyixt] (jixt) `de

yie !xeaca ielzd xaca `l` 'ek zg` zaa

Ð mvnvl xyt` i`c idp :eyexit ikdc ,xnel

mrhn oiyecw odizy oi`y opaxl `gip ikdle

i` edl `xiaqc oeik "mixkfd" edl yxcinl xyt` `lc ,ililbd iqei iaxl enk "mixkfd"

.dvivg iedil mewn lkn Ð xyt`øëæiaxl :xn`z m`e Ð envrl dlh yixtn dawpe

dn itl ,yecw xkfd oi` Ð zg` zaa mdipy e`vi m` ,mvnvl xyt` xn`c ililbd iqei

odkl oi` Ð dawpe xkf :(a,fi) ipy wxta onwl opz ,cere !zvveg dawp :lirl izyxity

mby ,xkf zxeka zlhan dawpdy ,`yixc zg`k odiy`x ipy e`vi` i`wc rnyn .melk

eede ,zencew zeawpc dvgnl zg` zaac herin jenq ,ok m`e .mgx zxeka dxht `id

dlh yixtdl exingd hren wtqa :lirl jixtck xnel yie !`herin mincew mixkf edl

.envrléúù,`gip `kd Ð odkl mi`lh ipy ozep mixkf ipy eclie exka `ly eixeng

lirl jixtck ,odk cil ozip `ly onf lk dcete xfege dcet oi` opireny`l jixhv`c

`kil ,dxedh dnda zexeka iab `peeb i`d ik ipzwc ipy wxt onwl la` .(a,c) `wxita

zg`dy ,milra zwfga oennd cinrdl opilz `l :ol rnyn `w ,xnel yi !ikd xninl

i`dk ipzw (a,gn) "xeka yi" wxt onwl ,edine .mixkf ipy dcli zg`e ,cleed genpe dtph

ab` :xnel yie !dcliy dn dnvra zrcei zg` lky ,ikd xninl `kil Ð miyp iab `peeb

.llk `kixv `lc ,odkl cg` ozep dawpe xkf :ipzwck .ikixv `lc ab lr s`e ipeeb lk yxtl dil `gip ,inp i` .mzd diipz `kd diipzc

éðùmeyn (gkenc) ,odkl cg`e el cg` Ð dawpe mixkf ipy iabc (a,gi) ipy wxt onwl gken oke .envrl wtqn cg` dlh yixtn dxe`kl Ð odkl cg` dlh ozep dawpe mixkf

.envrl `ede ,dlh cer yixtn :qxhpewa yxit oke .mdizy lr dlg xeka zyecwc
irewt`l
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éáì éèî ékéòéìá,eúà ãk .éòéìá éaî àiîc àæek àìî , ¦¨¥§¥§¦¥§¨¨§©¨¦¥§¦¥©£
éðä :déì øîà ,épòî eåäc eäðæç .øñé÷ én÷ eäðéî÷Bà§¦§©¥¥¨£©§§¨§©¦£©¥¨¥

,eäééåléò àãLe eäééøôòî ì÷L !eäðéð åàìeLwàétàì ¨¦§§©¥©§©§§¨¦¨©§©§§©¥
àiî eäðéúééà .eäa ãéáò úéòác ìk :déì øîà .àkìî©§¨£©¥¨§¨¥£¥§©§¦§©¨

àãâéúa eäðéãL ,éòéìá éaî éúééàcdeélî :eäì øîà , §©§¥¦¥§¦¥§¦§§¦¨¨£©§©§
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רני
oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxtzereay

éòéìá éáìoi`iane ,ea oiltepy mleray zenin lk mirleay qepiiwe`ay min Ð
."`ln eppi` mide" :(` zldw) aizkc epiide .oze` zehlete medz cr mze`éðòî

.mvx`a eid `ly itl ,miltye mipern Ðåù÷éàjlnd z` zeyw exace efird Ð
.mvx`l miaexw zeidl mixeaq ,mvx` gix egixdykàãâéúá`pyil .ilka =

.ziag = `x`piza :`pixg`èåîùã
åäééôúë.mnky ehnyp Ðìåæàå åìáåÐ

.oeca`l eklde elaäðùîäìè ïúåð
ïäëì ãçàcg jytp dnnc .oeicta Ð

.mgxd z` xhty xeka ediipinäá÷ðå øëæ
,xeka `ed ixde dlgz xkf m` reci oi`e Ð
.xeka o`k oi`e dlgz dz`vi dawp e`

äìè ùéøôîeilr riwtne ,wtq meyn Ð
.xeng xht zyecwåîöòì àåäå`edy Ð

odkc .odkl eppzi `le ,dlhd lk`i envra
`iadl dii`xd eilre ,exiagn `iven ied
,`kil `xeqi`e .dlgz `vi xkfdy micr
oi` Ð dya e`cty xenb xeng xht elit`c
ipzwck ,epeicta `le ea `l dyecw
`ed lfb `l` .ea dpdp zn m`e :oizipzna
,odkl dlhd z` ozep epi` m` `ki`c
.`ed wtqc ,lfb `kil `kde .`ed `pennc

äá÷ðå øëæ 'åë íéøåîç éðùdlh ozep Ð
.xkfd liaya odkläá÷ðå íéøëæ éðù åàÐ

.dawpe xkf dcli `cge ,xkf dcli `cgc
ïäëì ãçà äìè ïúåðxkf cg `ki` `dc Ð

dawpd `nyc ,wtq iedc jci`e .xeka i`ce
.envrl `ede dlh yixtn Ð dlgz dz`vi

úåá÷ð éúùå íéøëæ éðù`nyc ,od wtq Ð
zeawp `nye ,dawpe xkf dcli cge cg lk
,melk odkl o`k oi` jklid .dlgz e`vi
irewt`l mi`lh ipy odilr yixtn `l`

.envrl ode odixeqi`øëæ 'åëå äøëéá úçà
åîöòì àåäå äìè ùéøôî äá÷ðå`nyc Ð

.dawpd z` dcli dxkia `ly dze`
äùá äãôú øåîç øèôå øîàðù`yix` Ð

dya xeng xht oeictc ol `pn ,xnelk .i`w
."dya dctz xeng xhte" :xn`py Ðøëæ

äá÷ðå.dawp oia ,xkf dy oia Ðåá äãåôå
äáøä íéîòôel epzpe odk xfg m`y Ð

leki Ð mixeng ixht el yie ,l`xyil
.ea ozectl'åë ñðëð.`xnba yxtn Ð

àøîâàðú ïàîdxkia `ly dxengc Ð
cg `l` odkl ozep epi`c ,mixkf ipy dclie

.dlhéìéìâä éñåé éáøë àìãopixn`c Ð
zexeka) "ezxt xaer gweld" wxta ,onwl
iax ,mixkf ipy dclie dxkia `ly lgx :(`,fi

odipye ,cg`k e`vi odipyy mvnvl xyt`c .odkl mdipy :xne` ililbd iqei
.zexekaáéúëã íúä éðàù.lgx iab Ð'äì íéøëæäxhta la` .mipy rnync Ð

.iycw `lÐ mvnvl xyt` inp i` ,"mixkfd" dia aizk `lc xengäéðéî øîâéìåÐ
.dxedh dndan d`nh dnda xekaàðîçø èòéî àädxizi `"d ,"mixkfd" Ð

.zxg` `le ef :rnynéñåé éáøë äì é÷åî àìã äéîøé éáøì àîìùáyxtnwc Ð
,dlgz cg`d y`x `vi `ly mvnvl xyt` i`c (`nrh) meyn oizipznc `nrh
ipzc ikid ik "zg`k odiy`x ipy e`vi" oizipzna ipzw `lc epiid Ð mgx xht iedc

.xyt` `l `dc ,ililbd iqei iaxc dizlin iab (`,fi) oiwxita onwlééáàì àìàÐ
,zg`k odiy`x e`vie :ipzil Ð "mixkfd"c herin meyn `nrhe ,mvnvl xyt`c

!`zeax dpin opirnycàéãäá àéðú ãåòåiax inp xn` d`nh dndaa elit`c Ð
.odkl odipy iqeióåâä úùåã÷á.dxedh dndaa Ðíéøëæä øîàðù íåùî àìàÐ

.xeng xhtl oicd `ed :xn` ,mvnvl xyt`c dpin opirnyc ,dxedh dnda xekaa
àîéì
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éáoze` zehlete mleray zenin lk zerleay ,qepiiwe` in :qxhpewd yxit Ð irila

my ,`xbiza edpicy :xn`w jenqac :dywe ."`ln eppi` mide" :aizkc ,medz jxc

my Ð "irila in" okzie .`gip ,uixg e` `neb yxtn i`e ?medzl oicxei j`id aeye ,ilk

,diail` cg ,diyix` dici ihn cg ,inlv `zlz dia zi` irila ia :my xn`cn ,mewn

.dixeg`l dicia iegn edlekc `xza

ïàîiqei iaxk `lc dinxi ax xn` `pz

opixn`c `pz o`n :qxhpewd yxit Ð ililbd

.odkl dlh cg `l` ozep epi` mixkf ipy dcliy

ililbd iqei epiax elit` `kdc ,eyexitl dywe

ipy e`vie" oizipzna ipzw `lcn ,dcen

zexeka) ipy wxta ipzwck "cg`k odiy`x

wtqn ,zg` zaa e`viy epi`x `lc oeike ,(`,fi

i iaxl elit` e`vi zg` zaa opixn` `liqe

idpc :yxtl jixve !`giky `lc ,ililbd

odkl ozep oi`c ililbd iqei iax dcen wtqnc

aeh Ð hren wtqa mewn lkn ,dlh cg `l`

.envrl ipy dlh yixtdle xaca xingdl

jiiy][a cenrløîàepi` epina oin (iy`) ax

wxta :dniz Ð uveg

ezeg` ezkxk :ira (`,r oileg) "dywnd dnda"

`ki` ,iept zvwn `kd :xnel yi !edn ,ez`ivede

`ied ezeg` :inp i` .uveg epi` epina ith xninl

meyn `wec :xnel yi cer .eig`n ith epin epi`

`ed ,ez`veda ezeg` driiqy ,ez`ivedc

`l m` la` .dvivg `ied `nlicc ol `wtqnc

.dvivg `ied `lc `hiyt Ð e`ivedl driiq

iqei iaxk oizipzn iwenc [iia`l] :xn`z m`e

ik ozep epi` ikd elit`e ,mvnvl xyt`c ililbd

,"mixkfd" aizkc meyn odkl cg` dlh m`

zaa Ð df xg` dfa epi`y lk :xn` `l i`n`

:xnel yie ?df `le df `l yecw `le ,epi` zg`

ielzd xaca `l` ikd xninl xazqn `lc

dceze ,zeig` izy ycwc `eddk ,dyrna

d`ad dyecw la` .zelg mipeny lr dhgypy

jiiyc ab lr s`e ,ikd xn` `l Ð dil`n

m`e .zwtn ediipin id ziziin ediipin id :xninl

dvivg mvnvl xyt` i`c idp" xn`wcn :xn`z

xyt` i`c idp :xn`w ikdc rnyn ,"`ki` `din

Ð opaxl cg`d ycwiy `ed oice ,mvnvl

.yecw zeidl el did `le ,`ki` `din dvivg

dyw f` did Ð mvnvl xyt` ded i`c rnyn

?dyw dne .dvivg mrh `la ,yecw j`id ol

['ek] epi`y lk xn` `lc [ziyixt] (jixt) `de

yie !xeaca ielzd xaca `l` 'ek zg` zaa

Ð mvnvl xyt` i`c idp :eyexit ikdc ,xnel

mrhn oiyecw odizy oi`y opaxl `gip ikdle

i` edl `xiaqc oeik "mixkfd" edl yxcinl xyt` `lc ,ililbd iqei iaxl enk "mixkfd"

.dvivg iedil mewn lkn Ð xyt`øëæiaxl :xn`z m`e Ð envrl dlh yixtn dawpe

dn itl ,yecw xkfd oi` Ð zg` zaa mdipy e`vi m` ,mvnvl xyt` xn`c ililbd iqei

odkl oi` Ð dawpe xkf :(a,fi) ipy wxta onwl opz ,cere !zvveg dawp :lirl izyxity

mby ,xkf zxeka zlhan dawpdy ,`yixc zg`k odiy`x ipy e`vi` i`wc rnyn .melk

eede ,zencew zeawpc dvgnl zg` zaac herin jenq ,ok m`e .mgx zxeka dxht `id

dlh yixtdl exingd hren wtqa :lirl jixtck xnel yie !`herin mincew mixkf edl

.envrléúù,`gip `kd Ð odkl mi`lh ipy ozep mixkf ipy eclie exka `ly eixeng

lirl jixtck ,odk cil ozip `ly onf lk dcete xfege dcet oi` opireny`l jixhv`c

`kil ,dxedh dnda zexeka iab `peeb i`d ik ipzwc ipy wxt onwl la` .(a,c) `wxita

zg`dy ,milra zwfga oennd cinrdl opilz `l :ol rnyn `w ,xnel yi !ikd xninl

i`dk ipzw (a,gn) "xeka yi" wxt onwl ,edine .mixkf ipy dcli zg`e ,cleed genpe dtph

ab` :xnel yie !dcliy dn dnvra zrcei zg` lky ,ikd xninl `kil Ð miyp iab `peeb

.llk `kixv `lc ,odkl cg` ozep dawpe xkf :ipzwck .ikixv `lc ab lr s`e ipeeb lk yxtl dil `gip ,inp i` .mzd diipz `kd diipzc

éðùmeyn (gkenc) ,odkl cg`e el cg` Ð dawpe mixkf ipy iabc (a,gi) ipy wxt onwl gken oke .envrl wtqn cg` dlh yixtn dxe`kl Ð odkl cg` dlh ozep dawpe mixkf

.envrl `ede ,dlh cer yixtn :qxhpewa yxit oke .mdizy lr dlg xeka zyecwc
irewt`l

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

éáì éèî ékéòéìá,eúà ãk .éòéìá éaî àiîc àæek àìî , ¦¨¥§¥§¦¥§¨¨§©¨¦¥§¦¥©£
éðä :déì øîà ,épòî eåäc eäðæç .øñé÷ én÷ eäðéî÷Bà§¦§©¥¥¨£©§§¨§©¦£©¥¨¥

,eäééåléò àãLe eäééøôòî ì÷L !eäðéð åàìeLwàétàì ¨¦§§©¥©§©§§¨¦¨©§©§§©¥
àiî eäðéúééà .eäa ãéáò úéòác ìk :déì øîà .àkìî©§¨£©¥¨§¨¥£¥§©§¦§©¨

àãâéúa eäðéãL ,éòéìá éaî éúééàcdeélî :eäì øîà , §©§¥¦¥§¦¥§¦§§¦¨¨£©§©§
eäìeìéæéàå,eäì òìáe éàn÷ éàn÷ déa eãLe eìî .eëì §§¦¦§§§¥©¨¥©¨¥§©§

ãò eìîèéîLceäééôúk,éìáe.ìeæàå eäìäðùî §©¦§¦¦§©§¨¥§§©
àlL äøBîçäøkéaíéøëæ éðL äãìéå ,¯ãçà äìè ïúBð £¨¤Ÿ¦§¨§¨§¨§¥§¨¦¥¨¤¤¨

äá÷ðe øëæ .ïäkì¯ézL .Bîöòì ãçà äìè Léøôî ©Ÿ¥¨¨§¥¨©§¦¨¤¤¨§©§§¥
åéøBîçàlLeøkéaíéøëæ éðL eãìéå¯íéàìè éðL ïúBð £¨¤Ÿ¦§§¨§§¥§¨¦¥§¥§¨¦

äá÷ðe íéøëæ éðL Bà ,äá÷ðe øëæ .ïäkì¯ãçà äìè ïúBð ©Ÿ¥¨¨§¥¨§¥§¨¦§¥¨¥¨¤¤¨
úBá÷ð ézL .ïäkìøëæåúBá÷ð éúLe íéøëæ éðL Bà¯ïéà ©Ÿ¥§¥§¥§¨¨§¥§¨¦§¥§¥¥

éðL äãìéå ,äøkéa àlL úçàå äøkéa úçà .íeìk ïäkì©Ÿ¥§©©¦§¨§©©¤Ÿ¦§¨§¨§¨§¥
íéøëæ¯äá÷ðe øëæ .ïäkì ãçà äìè ïúBð¯äìè Léøôî §¨¦¥¨¤¤¨©Ÿ¥¨¨§¥¨©§¦¨¤

.Bîöòì ãçàøîàpL"äNá äcôz øBîç øèôe" :¯ïî ¤¨§©§¤¤¡©¤¤£¦§¤§¤¦
íéNákäïîeìòáe íéîz ,ïè÷å ìBãb ,äá÷ðe øëæ ,íéfòä ©§¨¦¦¨¦¦¨¨§¥¨¨§¨¨¨¦©©

,äaøä íéîòt Ba äãBt .íeîíàå ,øOòúäì øécì ñðëð ¤§¨¦©§¥¦§¨©¦§¦§©¥§¦
úî¯.Ba ïéðäðàøîâàìc :äéîøé éaø øîà ?àpz ïàî ¥¤¡¦©©¨¨©©¦¦§§¨§¨

éìéìbä éñBé éaø éàc ,éìéìbä éñBé éaøk¯øLôà :øîàä §©¦¥©§¦¦§¦©¦¥©§¦¦¨¨©¤§¨
,éìéìbä éñBé éaø àîéz eléôà :ééaà øîà !íöîöì§©§¥¨©©©¥£¦¥¨©¦¥©§¦¦

íéøëfä" :áéúëc íúä éðàLäì'."¯øîâéìå!dépéî¯ ¨¥¨¨¦§¦©§¨¦©§¦§©¦¥
àìc àîéì :éøîàc àkéà ."íéøëfä" àðîçø èòéî àä̈¦¥©£¨¨©§¨¦¦¨§¨§¦¥¨§¨

éìéìbä éñBé éaø éàc ,éìéìbä éñBé éaøk¯øLôà :øîàä §©¦¥©§¦¦§¦©¦¥©§¦¦¨¨©¤§¨
éðàL ,éìéìbä éñBé éaø àîéz eléôà :ééaà øîà !íöîöì§©§¥¨©©©¥£¦¥¨©¦¥©§¦¦¨¥

íéøëfä" áéúëc íúääì'àìc ,äéîøé éaøì àîìLa ." ¨¨¦§¦©§¨¦©¦§¨¨§©¦¦§§¨§¨
éìéìbä éñBé éaøk dì é÷Bî¯eàöéå" :éðú÷ àìc eðééä ¥¨§©¦¥©§¦¦©§§¨¨¨¥§¨§

éðL eàöéå" :éðúéì ,ééaàì àlà ."ãçàk ïäéLàø éðL§¥¨¥¤§¤¨¤¨§©©¥¦§¥§¨§§¥
äãìéå äøkéa àlL BøBîç :àéðz ,ãBòå !"ãçàk ïäéLàø̈¥¤§¤¨§©§¨£¤Ÿ¦§¨§¨§¨
éìéìbä éñBé éaø ,ãçàk ïäéLàø éðL eàöéå ,íéøëæ éðL§¥§¨¦§¨§§¥¨¥¤§¤¨©¦¥©§¦¦

íéøëfä" :øîàpL ,ïäkì ïäéðL :øîBàäì'ék àäå ." ¥§¥¤©Ÿ¥¤¤¡©©§¨¦©§¨¦
éàä áéúk¯íeMî àlà !áéúëc àeä óebä úMeã÷a §¦©¦§©©¦§¦¤¨¦

íéøëfä" :øîàpL'äì.àzáeéz ,ééaàc àzáeéz !" ¤¤¡©©§¨¦©§§¨§©©¥§§¨
ïðáøå

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

בכורות. פרק ראשון - הלוקח עובר חמורו דף ט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רנב
oifge` mipya cenr h sc ± oey`x wxtzereay

íçø úö÷î ïðáø éøáñ÷ àîéì,mvnvl xyt` i`c idpc .eycwn ,xekaa rbepd Ð
uvge eig` `vi Ð elek `viy mcew `d :jxtinl `ki` Ð yicw dicegl oey`xe
iaxle !mgxd lk xehtiy cr ,"mgx lk xht" :(g xacna) aizke ,mgxd oial epia

.enc cgk Ð eycw ediieexzc oeikc ,jxtinl `kil iqeiåðéîá ïéîmdipy el`e Ð
.cg` oinøúåîå.epeict mcew Ðíãà øåëá

,diict mcew eici dyrnl d`pda xzen Ð
.xeq`c ogky` `l `dc'åëå äãéô÷äùÐ

aezkd el rawy ,i`d ilek xingnc oeike
.d`pda xeq` i`ce ,xg`a `le dya oeict

é÷ìùá.zewely miayr Ðåéåùáozepy Ð
.odkl xengd inc dey miayràì åéåùá

ïðéøîà.zeycwdn xing `lc Ðéòå÷ôàì
äùá àøåñéàì,eieya `ly elit`e Ð

.ohwe lecb :oizipzn ipzwckéøåö óñëáÐ
mixac) aizkck ,oeniq` lr llgzn epi`c

."jcia sqkd zxve" :(ciãéæîáoeekzpy Ð
.ellglùãé÷Ð dy`d z` ea yciw m` Ð

l d`pda xzen ,`nl` .zycewn!dcedi iax
éðéáå éðéáã êäáon xzei xengd deyy Ð

.dydøúåî åðåéãôùodkdy ,`kd oebk Ð
`ede ,daxwd mey `la dyd z` lke`
,oiycwend ileqt `dc .oeict mcew xeq`
opeict ied ,opeict mcew d`pda oixeq`y

.xeq`e ozyecwa qtzpúéòéáùxkend Ð
,mlerl oixzen mincd Ð ziriay zexit
xeriad zrya oixrazn onvr zexitde
i`dc jzrc `wlq `we .digl dlkyk
`le ,mlerl xzen ziriay oeictc dywn

.qtzp oexg` oexg`c `d dil `rinyïåøçà
ïåøçàzexita gwl :(a,n) dkeq zkqna Ð

zrya oixrazn el`e el` Ð xya ziriay
qpkpe xya `vi Ð oii xyaa gwl .xeriad
oexg`e .ony qpkpe oii `vi Ð onya oii ,oii
lcby envr ixte ,xrazdl ziriaya qtzp
mewn lka ,egkn el` e`ay ziriaya

.jli`e xeriad on xeq` `edyìùå êìùá
íéøçàda yiy dnda xeka oebk .mieb Ð

dcedi iax aiignc ab lr s` ,iebl zetzey
,dceare dfba ixy Ð odkl einc ivg azinl
`l xeng xht la` .oi`vgl dyecw oi`y
`l hrnn `lc dnk lke ,`xw i`dn hrnn
.dxedh dnda xekan rxb `lc ,dil opixy

.`xw dil hrnn oerny iaxleàîìùá
äãåäé éáøìÐly `le Ð "jp`v" :yixcc
.ieb zetzeyêðàö áéúëã åðééä:rnync Ð

.`nzq "o`v" azk `le ,jl cgeind
xekaa" azkinl ivnc ab lr s` ,"jxey"e
elit` ,dipin mc` xeka inp hrnine "xey
:opiqxb ikd ."jxey" azk "jp`v" eh` ikd
`l` jp`v eh` jxeye jp`v aizkc epiid

.o`ve xey aezkl oerny iaxlàáø øîàÐ
.opiqxbäôéøò øçàìetxre e`ct `l m` Ð
.epickøåñà.ealkl elik`dl Ðäìâò

äôåøò.dzxeaw `dz my Ð "my" :(`k mixac) aizkc meyn ,d`pda dxeq` Ðì÷ñðä øåùådlbre .zeliap z`neh ea dcxi `lc ,epic xnbpy xg`l ehgyy Ð
.dzxqe` `idc ol `niiwc ,ozi` lgpl dzcixi xg`l dhgyy Ð dtexròøåöî éøåôéö.(`,fp) oiyecw zkqna ,d`pda oixeq` Ðøåîç øèôå,qkxtn oiicre ehgyy Ð

"ahexde xerd"a xn`c .qkxtny it lr s` ,mi`nhn Ð mixg` milke`a rbpe xfg m`y ,milke` z`neh `nhn Ð uxy ea rbp m` la` .dliap z`nehl cxi `ly
dndaa dl `ifg dzeekc dhigye li`ed ,daygn iednl l`xyi zhigy dl `ipdnc .milke` z`neh `nhn Ð zqkxtne iebl d`nh dnda hgeyd :(a,fiw oileg)
zegt icda sxhvin ,zeliap z`nehl ifg `lc ,ediipin zifkn zegt `ki`c oebk ,milke` z`neh mda xninl `ki`e .`id dliapc ,ynn etxr elit` ,inp i` .dxedh

.dviakl enilyne oilke` dviaknïéìëåà úàîåè ïéàîèî ïìåëmixg` oilke`a erbp m`y ikdl edl `ipdn ,ixiq` ediiteb edpi`c ab lr s`e .d`neh eda rbp m` Ð
.oze` oi`nhn Ðïéàîèî ïéà ïìåë.d`pda oixeq`e li`ed Ðøùåëä úòù.leyia mcew Ðíéøçàì.d`pda xeq` epi`c ,miebl Ð
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éòå÷ôàì.wtqn yixtdl jixv did `l dtixr zevnn exhetlc Ð dipin `xeqi`l

.wtqn etxer epi` ok enk ,wtqn odkl ozep oi`y enkïðúådcedi iax

xn`c `de .milyexil ribiy mcew oileaba zycewnc `kd rnyn Ð yciw cifna xne`

meyn e`l Ð dlgd on oixeht lkd ixac oileaba :(a,aiw oixcdpq) "wlg" wxt seqa

`l` ,oileaba `nlr ilekl deab oenn aiygc

xeq`c oeik ,"mkizeqixr" dia opixw `lc meyn

,`ed "dlly" e`l Ð zgcpd xir oke .dlik`a

`aa) "milretd z` xkeyd"a .mzd xn`ck

dniqgn dcedi iax xht inp (`,v `rivn

oenn aiygc meyn e`l Ð dnegl ueg xyrn

eyic opirac meyn `l` ,dnegl ueg deab

(dlirnn) ycwd opihrnnck ,el ie`xd

.[`,bi dlirna]

ìëîlekiy lke` lk`i xy` lke`d

m`e Ð lke` iexw mixg`l elik`dl

opixht (`,dt oileg) "mcd ieqk" wxt :xn`z

dpi`y dhigy iab oerny iaxl ieqkn `nh ser

"lk`i xy` ser e` dig civ" :aizkcn ,die`x

mixg`l lik`dl leki dz`y lke` `de .'ebe

rnyn ,aizk "ser e` dig" mzd :xnel yi !`ed

oilk`p oi`y mi`nh mipin ihernl `z`c

.mixg`l olik`dl lekiy ab lr s`e ,l`xyil

rnyn "lk`i xy` lke`d lkn" ,`kd la`

.mixg`l lk`p oi`y ihernl xity
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בכורות. פרק ראשון - הלוקח עובר חמורו דף ט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

:ycwn mgx zvwn mixaeq opaxy gken m`d dpc `xnbdïðaøå§©¨¨
,cgi e`vi zecled ipyy mvnvl xyt` i`y mixaeqdàîéì¥¨

Léc÷î íçø úö÷î ïðaø éøáñ÷mgxd gztn wlg zribpy - ¨¨§¦©¨¨¦§¨¤¤§©¥
,eycwl dlirenLéc÷î íçø délek éàclka rbn wx m`y - §¦¥¤¤§©¥

,ycwn mgxd gztíöîöì øLôà éàc éäð,cgi mdipy e`viy §¦§¦¤§¨§©§¥
,ycwzp ji` mewn lkn ,xekad `ede oey`x `vi cg` wx `l`

,enr clepd ipyd cled ici lr `ldeàkéà àäéî äöéöçyi - £¦¨¦¨¦¨
cg`y dfne .enr ipyd `viy wlga mgxd oial epia dvivg

.ycwn mgx zvwn mby gken ,yecw,áø øîào`kn cenll oi` ¨©©
y oeik ,ycwn mgx zvwny,õöBç Bðéà Bðéîa ïéîs` jkle ¦§¦¥¥

uveg epi` xekad oinn `edy oeik ,eig` `vi xekad mr cgiy
.xekaa rbp mgxd gzt lk eli`k aygpe

:dpyna epipy'åë äìè Léøôî äá÷ðe øëæ.envrl `ede ¨¨§¥¨©§¦¨¤
:`xnbd zl`ey .yixtdl aiig recn zxxan `xnbdïåéëå§¥¨

àeä Bîöòìcenvrl dyd z` lhep xeng xhtd lray oeik - ¦§©§
,odkl epzep epi`eéLeøôàì éì änì.eyixtdl jixv dnl - ¨¨¦§©§¥

ick dy yixtn :`xnbd daiyndépéî déøeqéàì éòe÷ôàì- §©§¥§¦¥¦¥
mby ,oeictd cr eilr yiy d`pd xeqi`d z` xekadn riwtdl
.'`xnegl `ziixe`c `witq' ik ,d`pda xeq` xeng xht wtq

.d`pda xeq` xeng xht m` mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
:`xnbd zxne`déøeqéàì ò÷ôî àìc ïåék àîìàgken - ©§¨¥¨§Ÿ©§©§¦¥

xengd ,exeqi` riwtd `l cer lkyïéúéðúî ,äàðäa øeñà̈©£¨¨©§¦¦
épî,epizpyn zipyp in zrck -,àéä äãeäé éaøxht xq`y ©¦©¦§¨¦

.xeng.øézî ïBòîL éaøå ,äàðäa øeñà øBîç øèt ,àéðúc§©§¨¤¤£¨©£¨¨§©¦¦§©¦
.dcedi iax `ed ,oerny iax lr mewn lka wlegd `pzde

dpc .d`pda xqe`y dcedi iax ly enrh z` zxxan `xnbd
:`xnbdäãeäé éaøc àîòè éàî,d`pda xeng xht xq`y ©©£¨§©¦§¨

,àleò øîàike ,denzl yi ,d`pda xzen `ed m`yøác Eì Lé ¨©¨¤§¨¨
éøvLøzeîe äéiãt Coeictd mcewy gken dfne ,dctpy mcew ¤¨¦§¦¨¨

:`xnbd dgec .d`pda xeq`àìåjixvy xac epivn `l ike - ¨Ÿ
,d`pda xzene diictéøvL ,íãà øBëa éøäåäéiãt Cdynga ©£¥§¨¨¤¨¦§¦¨

,odkl mirlqøzeîemixeq` eici iyrny epivn `ly ,d`pda ¨
xeq` okl mcewy giken epi` oeict aeigy ixd ,dctiy cr

.d`pda
àlà,denzl yi ,d`pda xzen m`y ,`ed dcedi iax ly enrh ¤¨
ikeäøBz åéìò äãét÷äL øác Eì Lé`weec ezectl,äNa ¤§¨¨¤¦§¦¨¨¨¨§¤
îeøzezectl yi ok` m` zxxan `xnbd .epctiy mcew d`pda ¨

:`xnbd zl`ey .dya `weecäãét÷ä éîe`weec zectl dxez ¦¦§¦¨
,dyaBéåLa é÷ìéLa déì ÷éøt óñBé áøc déøa äéîçð áø àäå§¨©§¤§¨§¥§©¥¨¦¥§¦§¥§¨§

ly eieey jxrk miwely miayr odkl dpizpa xeng xht dct -
:`xnbd daiyn .dya `le ,xengdïðéøîà÷ àì BéåLam` - §¨§Ÿ¨¨§¦©

,xac lka dctp ,xengd ly eieeya dcetïðéøîà÷ ékdctpy ¦¨¨§¦©
,dyaBéåLa àlL.xengd jxrk dey epi`y dya -éëäå ¤Ÿ§¨§§¨¦

,ïðéøîà÷ikeéòe÷ôàì äøBz åéìò äãét÷äL øác Eì Lé ¨¨§¦©¤§¨¨¤¦§¦¨¨¨¨§©§¥
déøeqéàì`weec eieeya `lyäNa.diict mcew d`pda xzene §¦¥§¤

:`xnbd dywnøNòî éøäåipyäøBz åéìò äãét÷äLezectl ©£¥©£¥¤¦§¦¨¨¨¨
äøeö óñëa,dxev ea drahedy sqk -ïðúe(:ap oiyeciw)éaø §¤¤¨§©©¦
,øîBà äãeäéea dy` yciw m`ãéæîaerci dy`de yi`dy - §¨¥§¥¦

,ellgl epeekzde ,ipy xyrn `edyLcé÷ixd ,oiyeciwd elg - ¦¥
d`pda xzen ,`weec dxev sqka ezectl dxez dcitwdy s`
zvxzn .xeng xhta oicd `ed ok m`e ,ea zycwzn dy`e
dy` ok it lr s`e ,d`pda xeq` ipy xyrn mb :`xnbd

ixdy ,ea zycwznàLc÷éî énð øBîç øèôa[zycwzn-] §¤¤£©¦¦©§¨
e ,d`pda xeq` m` mb ,dy`øæòìà éaø øîàc ,øæòìà éaøãk¦§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨

ik ,zerh iyeciw df oi`y ,ipy xyrna dy` ycwnd iabläMà¦¨

,dãé ìò ìlçúî éðL øNòî ïéàL úòãBésqkk dl ozipy dfa ©©¤¥©£¥¥¦¦§©¥©¨¨
,milyexil uegn elk`l xeq`e ,oiyeciwäìBòådy`d §¨

,íéìLeøéa BzìëBàåénð àëäeiyeciw xeng xhta ycwna §©§¦¨©¦¨¨©¦
ik ,milgdéa úéà àøeqéà øBîç øèôc úòãBé äMàmcew ¦¨©©§¤¤£¦¨¦¥

,oeictdéì à÷øôeeze` dcete -äNa,dlyCäa àLc÷îe ¨§¨¥§¤¦©§¨§©
éðéáe éðéácdlaiwy xengd ieey oia yiy yxtda zycwzne - §¥¥¥¥
.dyd ieeyl

xht d`pda xizdy oerny iax ly enrh z` zxxan `xnbd
:`xnbd zxne` .xengïBòîL éaøå,d`pda xeng xht xizdy §©¦¦§

,àleò øîà .àîòè éàîxeq` `ed m`y ,xaeq oerny iax ©©£¨¨©¨
ike ,denzl yi ,d`pda,øeñà àeäå øzeî BðBéãtL øác Eì Lé¤§¨¨¤¦§¨§¨

xzen dctpd xengdy gxkda ,xzen dcetd dydy oeike
:`xnbd dgec .d`pdaàìå,xzend oeict epivn `l ike -éøäå ¨Ÿ©£¥

äøeñà àéäå ,øzeî dðBéãôc úéòéáL,ziriay zexit xken - §¦¦§¦§¨¨§¦£¨
,dcyd on digl elky xg`l xeriaa miaiig mnvr zexitdy s`

.xzen ,xeq` xac oeicty epivny ixd ,xzen mpeict
:`xnbd zvxznøeñà dðBéãt énð úéòéáLziriay oic lg - §¦¦©¦¦§¨¨

,oeictd lrøî øîàc(f"n g"t ziriay),øeñà ïBøçà ïBøçàä §¨©©¨©£©£¨
enk xeriaa aiig xyad ,xya ziriay zexita gweld ,xnelk
qtzpe xyad xzed ,mibc xyaa gwle xfg .ziriay zexit
qtzpe mibcd exzed ,ony mibca gwle xfg .mibca xeqi`d
rwtp `l mlerl mdny zexitd xral aiige ,onya xeqi`d
ziriay oeict mby ixd .oexg`d `ed ik onyd z`e ,dyecwd

.ziriay zexitk xeq`
:mzwelgna sqep xe`ia d`ian `xnbdéaø ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨©¦

,àéðúc ,éâìôéî÷ àø÷ éàäa ïBòîL éaøå äãeäéxekaa xn`p §¨§©¦¦§§©§¨¨¦§§¦§©§¨
dxedh dnda(hi eh mixac),'EøBL øBëáa ãáòú àì'yexcl yie Ÿ©£Ÿ¦§¤

,caer dz` i` jxey xekaa ,jkìLáe ElLa ãáBò äzà ìáà£¨©¨¥§¤§§¤
íéøçàdnne .ieb mr zetzey ea jl yiy xekaa cearl xzen - £¥¦

jynda xn`pyðàö øBëa æBâú àìå','Exeka ,jk yexcl yi §Ÿ¨§Ÿ¤
,ffeb dz` i` jp`víéøçà ìLå ElL ææBb äzà ìáàxzen - £¨©¨¥¤§§¤£¥¦

,ieb mr zetzey ea jl yiy xeka fefbléaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦
,øîBà ïBòîL,jk weqtd z` yexc,'EøBL øBëáa ãáòú àì' ¦§¥Ÿ©£Ÿ¦§¤

øBëáa ãáBò äzà ìáàðàö øBëa æBâú àì' ,íãàìáà ,'E £¨©¨¥¦§¨¨Ÿ¨§Ÿ¤£¨
,øBîç øBëa ææBb äzàmixzen xeng xekae mc` xekay ,xnelk ©¨¥§£

,oerny iaxk weqtd z` yxc `ly dcedi iaxy `vnpe ,d`pda
.d`pda xeq` xeng xhty xaeq `ed

:dcedi iax ly dyxcd ote` lr dywn `xnbdéaøì àîìLa¦§¨¨§©¦
éàø÷ éøz áéúëc eðééä ,ïBòîLipy exn`p dnl oaen eixacl - ¦§©§¦§¦§¥§¨¥

,d`pda mixzen xeng xhte mc` xekay cnll ,miherinàlà¤¨
äãeäé éaøì,dywänì 'íéøçà ìLå ElL' éèeòîì éàø÷ éøz §©¦§¨§¥§¨¥§©¥¤§§¤£¥¦¨¨

éìl`xyil jiiyd xekay cnll miherin ipy ekxved dnl - ¦
.yecw epi` iebleeúådyw cere -énð íãà øBëa ,äãeäé éaøì §§©¦§¨§¨¨©¦

øéñàc àîéðoeik ,dctpy mcew d`pda xq`i mc` xeka mb - ¥¨©£¦
.xizdl weqt el oi`y

:`xnbd zxne`àîìò éleëc ,àlà`l' weqtdy ewlgp `l ¤¨§¥¨§¨Ÿ
xkaA carzàúàc àeä íãà øBëa éèeòîì 'EøBLepi`y ©£Ÿ¦§Ÿ§§©¥§¨¨©£¨
,d`pda xeq`a éâéìt ékxFkA fbz `l' aezkd zyxcðàö,'E ¦§¦¦§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤

øîàc déîòèì äãeäé éaøc(.a lirl)ea l`xyil yiy xeka §©¦§¨§©§¥§¨©
úeôzeLmréøèöéà éëå ,äøBëáa úáéiç ,íéáëBk ãáBòC ¨¥¨¦©¤¤¦§¨§¦¦§§¦

éøLéîì ,àø÷xizdl -,äãBáòå äféâaly ewlgy oeiky §¨§¦§¥§¦¨©£¨
dfiba xeq` epi`y cnll aezkd jxved ,dxekaa aiig l`xyid

.dceareúeôzeL øáñ ïBòîL éaøåmräøeèt ,íéáëBk ãáBò §©¦¦§¨©¨¥¨¦§¨
å ,äøBëaä ïîjklïéðòìxzidéøèöéà àì äãBáòå äfbàø÷ C ¦©§¨§§¦§©¦¨©£¨Ÿ¦§§¦§¨

e ,df weqtn cenll jxev oi` -éøèöéà éëàø÷ C,hrnløèôì ¦¦§§¦§¨§¤¤
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רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zexeka(iyiy meil)

:ycwn mgx zvwn mixaeq opaxy gken m`d dpc `xnbdïðaøå§©¨¨
,cgi e`vi zecled ipyy mvnvl xyt` i`y mixaeqdàîéì¥¨

Léc÷î íçø úö÷î ïðaø éøáñ÷mgxd gztn wlg zribpy - ¨¨§¦©¨¨¦§¨¤¤§©¥
,eycwl dlirenLéc÷î íçø délek éàclka rbn wx m`y - §¦¥¤¤§©¥

,ycwn mgxd gztíöîöì øLôà éàc éäð,cgi mdipy e`viy §¦§¦¤§¨§©§¥
,ycwzp ji` mewn lkn ,xekad `ede oey`x `vi cg` wx `l`

,enr clepd ipyd cled ici lr `ldeàkéà àäéî äöéöçyi - £¦¨¦¨¦¨
cg`y dfne .enr ipyd `viy wlga mgxd oial epia dvivg

.ycwn mgx zvwn mby gken ,yecw,áø øîào`kn cenll oi` ¨©©
y oeik ,ycwn mgx zvwny,õöBç Bðéà Bðéîa ïéîs` jkle ¦§¦¥¥

uveg epi` xekad oinn `edy oeik ,eig` `vi xekad mr cgiy
.xekaa rbp mgxd gzt lk eli`k aygpe

:dpyna epipy'åë äìè Léøôî äá÷ðe øëæ.envrl `ede ¨¨§¥¨©§¦¨¤
:`xnbd zl`ey .yixtdl aiig recn zxxan `xnbdïåéëå§¥¨

àeä Bîöòìcenvrl dyd z` lhep xeng xhtd lray oeik - ¦§©§
,odkl epzep epi`eéLeøôàì éì änì.eyixtdl jixv dnl - ¨¨¦§©§¥

ick dy yixtn :`xnbd daiyndépéî déøeqéàì éòe÷ôàì- §©§¥§¦¥¦¥
mby ,oeictd cr eilr yiy d`pd xeqi`d z` xekadn riwtdl
.'`xnegl `ziixe`c `witq' ik ,d`pda xeq` xeng xht wtq

.d`pda xeq` xeng xht m` mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
:`xnbd zxne`déøeqéàì ò÷ôî àìc ïåék àîìàgken - ©§¨¥¨§Ÿ©§©§¦¥

xengd ,exeqi` riwtd `l cer lkyïéúéðúî ,äàðäa øeñà̈©£¨¨©§¦¦
épî,epizpyn zipyp in zrck -,àéä äãeäé éaøxht xq`y ©¦©¦§¨¦

.xeng.øézî ïBòîL éaøå ,äàðäa øeñà øBîç øèt ,àéðúc§©§¨¤¤£¨©£¨¨§©¦¦§©¦
.dcedi iax `ed ,oerny iax lr mewn lka wlegd `pzde

dpc .d`pda xqe`y dcedi iax ly enrh z` zxxan `xnbd
:`xnbdäãeäé éaøc àîòè éàî,d`pda xeng xht xq`y ©©£¨§©¦§¨

,àleò øîàike ,denzl yi ,d`pda xzen `ed m`yøác Eì Lé ¨©¨¤§¨¨
éøvLøzeîe äéiãt Coeictd mcewy gken dfne ,dctpy mcew ¤¨¦§¦¨¨

:`xnbd dgec .d`pda xeq`àìåjixvy xac epivn `l ike - ¨Ÿ
,d`pda xzene diictéøvL ,íãà øBëa éøäåäéiãt Cdynga ©£¥§¨¨¤¨¦§¦¨

,odkl mirlqøzeîemixeq` eici iyrny epivn `ly ,d`pda ¨
xeq` okl mcewy giken epi` oeict aeigy ixd ,dctiy cr

.d`pda
àlà,denzl yi ,d`pda xzen m`y ,`ed dcedi iax ly enrh ¤¨
ikeäøBz åéìò äãét÷äL øác Eì Lé`weec ezectl,äNa ¤§¨¨¤¦§¦¨¨¨¨§¤
îeøzezectl yi ok` m` zxxan `xnbd .epctiy mcew d`pda ¨

:`xnbd zl`ey .dya `weecäãét÷ä éîe`weec zectl dxez ¦¦§¦¨
,dyaBéåLa é÷ìéLa déì ÷éøt óñBé áøc déøa äéîçð áø àäå§¨©§¤§¨§¥§©¥¨¦¥§¦§¥§¨§

ly eieey jxrk miwely miayr odkl dpizpa xeng xht dct -
:`xnbd daiyn .dya `le ,xengdïðéøîà÷ àì BéåLam` - §¨§Ÿ¨¨§¦©

,xac lka dctp ,xengd ly eieeya dcetïðéøîà÷ ékdctpy ¦¨¨§¦©
,dyaBéåLa àlL.xengd jxrk dey epi`y dya -éëäå ¤Ÿ§¨§§¨¦

,ïðéøîà÷ikeéòe÷ôàì äøBz åéìò äãét÷äL øác Eì Lé ¨¨§¦©¤§¨¨¤¦§¦¨¨¨¨§©§¥
déøeqéàì`weec eieeya `lyäNa.diict mcew d`pda xzene §¦¥§¤

:`xnbd dywnøNòî éøäåipyäøBz åéìò äãét÷äLezectl ©£¥©£¥¤¦§¦¨¨¨¨
äøeö óñëa,dxev ea drahedy sqk -ïðúe(:ap oiyeciw)éaø §¤¤¨§©©¦
,øîBà äãeäéea dy` yciw m`ãéæîaerci dy`de yi`dy - §¨¥§¥¦

,ellgl epeekzde ,ipy xyrn `edyLcé÷ixd ,oiyeciwd elg - ¦¥
d`pda xzen ,`weec dxev sqka ezectl dxez dcitwdy s`
zvxzn .xeng xhta oicd `ed ok m`e ,ea zycwzn dy`e
dy` ok it lr s`e ,d`pda xeq` ipy xyrn mb :`xnbd

ixdy ,ea zycwznàLc÷éî énð øBîç øèôa[zycwzn-] §¤¤£©¦¦©§¨
e ,d`pda xeq` m` mb ,dy`øæòìà éaø øîàc ,øæòìà éaøãk¦§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨

ik ,zerh iyeciw df oi`y ,ipy xyrna dy` ycwnd iabläMà¦¨

,dãé ìò ìlçúî éðL øNòî ïéàL úòãBésqkk dl ozipy dfa ©©¤¥©£¥¥¦¦§©¥©¨¨
,milyexil uegn elk`l xeq`e ,oiyeciwäìBòådy`d §¨

,íéìLeøéa BzìëBàåénð àëäeiyeciw xeng xhta ycwna §©§¦¨©¦¨¨©¦
ik ,milgdéa úéà àøeqéà øBîç øèôc úòãBé äMàmcew ¦¨©©§¤¤£¦¨¦¥

,oeictdéì à÷øôeeze` dcete -äNa,dlyCäa àLc÷îe ¨§¨¥§¤¦©§¨§©
éðéáe éðéácdlaiwy xengd ieey oia yiy yxtda zycwzne - §¥¥¥¥
.dyd ieeyl

xht d`pda xizdy oerny iax ly enrh z` zxxan `xnbd
:`xnbd zxne` .xengïBòîL éaøå,d`pda xeng xht xizdy §©¦¦§

,àleò øîà .àîòè éàîxeq` `ed m`y ,xaeq oerny iax ©©£¨¨©¨
ike ,denzl yi ,d`pda,øeñà àeäå øzeî BðBéãtL øác Eì Lé¤§¨¨¤¦§¨§¨

xzen dctpd xengdy gxkda ,xzen dcetd dydy oeike
:`xnbd dgec .d`pdaàìå,xzend oeict epivn `l ike -éøäå ¨Ÿ©£¥

äøeñà àéäå ,øzeî dðBéãôc úéòéáL,ziriay zexit xken - §¦¦§¦§¨¨§¦£¨
,dcyd on digl elky xg`l xeriaa miaiig mnvr zexitdy s`

.xzen ,xeq` xac oeicty epivny ixd ,xzen mpeict
:`xnbd zvxznøeñà dðBéãt énð úéòéáLziriay oic lg - §¦¦©¦¦§¨¨

,oeictd lrøî øîàc(f"n g"t ziriay),øeñà ïBøçà ïBøçàä §¨©©¨©£©£¨
enk xeriaa aiig xyad ,xya ziriay zexita gweld ,xnelk
qtzpe xyad xzed ,mibc xyaa gwle xfg .ziriay zexit
qtzpe mibcd exzed ,ony mibca gwle xfg .mibca xeqi`d
rwtp `l mlerl mdny zexitd xral aiige ,onya xeqi`d
ziriay oeict mby ixd .oexg`d `ed ik onyd z`e ,dyecwd

.ziriay zexitk xeq`
:mzwelgna sqep xe`ia d`ian `xnbdéaø ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨©¦

,àéðúc ,éâìôéî÷ àø÷ éàäa ïBòîL éaøå äãeäéxekaa xn`p §¨§©¦¦§§©§¨¨¦§§¦§©§¨
dxedh dnda(hi eh mixac),'EøBL øBëáa ãáòú àì'yexcl yie Ÿ©£Ÿ¦§¤

,caer dz` i` jxey xekaa ,jkìLáe ElLa ãáBò äzà ìáà£¨©¨¥§¤§§¤
íéøçàdnne .ieb mr zetzey ea jl yiy xekaa cearl xzen - £¥¦

jynda xn`pyðàö øBëa æBâú àìå','Exeka ,jk yexcl yi §Ÿ¨§Ÿ¤
,ffeb dz` i` jp`víéøçà ìLå ElL ææBb äzà ìáàxzen - £¨©¨¥¤§§¤£¥¦

,ieb mr zetzey ea jl yiy xeka fefbléaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦
,øîBà ïBòîL,jk weqtd z` yexc,'EøBL øBëáa ãáòú àì' ¦§¥Ÿ©£Ÿ¦§¤

øBëáa ãáBò äzà ìáàðàö øBëa æBâú àì' ,íãàìáà ,'E £¨©¨¥¦§¨¨Ÿ¨§Ÿ¤£¨
,øBîç øBëa ææBb äzàmixzen xeng xekae mc` xekay ,xnelk ©¨¥§£

,oerny iaxk weqtd z` yxc `ly dcedi iaxy `vnpe ,d`pda
.d`pda xeq` xeng xhty xaeq `ed

:dcedi iax ly dyxcd ote` lr dywn `xnbdéaøì àîìLa¦§¨¨§©¦
éàø÷ éøz áéúëc eðééä ,ïBòîLipy exn`p dnl oaen eixacl - ¦§©§¦§¦§¥§¨¥

,d`pda mixzen xeng xhte mc` xekay cnll ,miherinàlà¤¨
äãeäé éaøì,dywänì 'íéøçà ìLå ElL' éèeòîì éàø÷ éøz §©¦§¨§¥§¨¥§©¥¤§§¤£¥¦¨¨

éìl`xyil jiiyd xekay cnll miherin ipy ekxved dnl - ¦
.yecw epi` iebleeúådyw cere -énð íãà øBëa ,äãeäé éaøì §§©¦§¨§¨¨©¦

øéñàc àîéðoeik ,dctpy mcew d`pda xq`i mc` xeka mb - ¥¨©£¦
.xizdl weqt el oi`y

:`xnbd zxne`àîìò éleëc ,àlà`l' weqtdy ewlgp `l ¤¨§¥¨§¨Ÿ
xkaA carzàúàc àeä íãà øBëa éèeòîì 'EøBLepi`y ©£Ÿ¦§Ÿ§§©¥§¨¨©£¨
,d`pda xeq`a éâéìt ékxFkA fbz `l' aezkd zyxcðàö,'E ¦§¦¦§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤

øîàc déîòèì äãeäé éaøc(.a lirl)ea l`xyil yiy xeka §©¦§¨§©§¥§¨©
úeôzeLmréøèöéà éëå ,äøBëáa úáéiç ,íéáëBk ãáBòC ¨¥¨¦©¤¤¦§¨§¦¦§§¦

éøLéîì ,àø÷xizdl -,äãBáòå äféâaly ewlgy oeiky §¨§¦§¥§¦¨©£¨
dfiba xeq` epi`y cnll aezkd jxved ,dxekaa aiig l`xyid

.dceareúeôzeL øáñ ïBòîL éaøåmräøeèt ,íéáëBk ãáBò §©¦¦§¨©¨¥¨¦§¨
å ,äøBëaä ïîjklïéðòìxzidéøèöéà àì äãBáòå äfbàø÷ C ¦©§¨§§¦§©¦¨©£¨Ÿ¦§§¦§¨

e ,df weqtn cenll jxev oi` -éøèöéà éëàø÷ C,hrnløèôì ¦¦§§¦§¨§¤¤
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xcde"רנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zexeka(ycew zay meil)

:opgei iax lr `xnbd dywn,éëä éàxeqi`y xaeq oerny iaxy ¦¨¦
,oilke` z`neh lawn epi` d`pda ok m`éàî ,áìça øNä¨¤¨¨©

àéøéàmeyn d`neh lawny oerny iax hwp recn -äúéäc ¦§¨§¨§¨
éì ÷etéz ,øLBkä úòL dìmeyn d`neh lawny ,df mrh ila ¨§©©¤¥¦

,àeä íéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzàL ìëBàc`ed ezrcl ixdy §¤¤©¨¨§©£¦©£¥¦
k ,d`pda xzenéaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§¤§¨¥¦©¦

,äàðäa øzeîe äìéëàa øeñà áìça øNa ,ïBòîLok cnle ¦§¨¨¤¨¨¨©£¦¨¨©£¨¨
,dtixhn dey dxifbaøîàpLalga xya xeqi`a(`k ci mixac) ¤¤¡©

éäìà 'äì äzà LBã÷ íò ék',E,'Fn` algA icB lWaz `l ¦©¨©¨©¡Ÿ¤Ÿ§©¥§¦©£¥¦
ïläìedtixh xeqi`aøîBà àeä(l ak zeny)ïeéäz LãB÷ éLðàå' §©¨¥§©§¥¤¦§
,éì,'Elk`z `l dtxh dcUA xUaEïläl äî,dtixh xeqi`a ¦¨¨©¨¤§¥¨ŸŸ¥©§©¨

,äàðäa øzeîe äìéëàa øeñàalMl' weqtd seqa xn`p ixdy ¨©£¦¨¨©£¨¨©¤¤
,'Fz` oEkilWYïàk óàalga xya xeqi`aäìéëàa øeñà ©§¦Ÿ©¨¨©£¦¨
.äàðäa øzeîexnel oerny iax jxved dnl dyw ok m`e ¨©£¨¨

ixde ,xyekd zry el dzidy meyn d`neh lawn alga xyay
.d`pda xeq` epi` ik 'lke`' aygp alga xya ezrcl

:`xnbd zvxznøîà÷ ãBòå àãçiax j` ,oekp df mrh mpn` - £¨§¨¨©
,md el`e ,mrh cer siqedl `a oernyàãçmeyn cg` mrh - £¨

,àeä íéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzàL ìëBàcxzen `ed ixdy §¤¤©¨¨§©£¦©£¥¦
.d`pda,ãBòåikénð déãéãì,envr alga xyad lral -éøä §§¦¥©¦£¥

,øLBkä úòL Bì äúéäz`e xyad z` lek`l did leki ixdy ¨§¨§©©¤
.cgi elyazdy mcew algd

xg` xeng xht oerny iax zrcly di`xd z` zniiqn `xnbd
:`xnbd zxne` .d`pda xeq` dtixrøçàìc àúéà íàå§¦¦¨§§©©

ïBòîL éaø éøL äôéøò,d`pda xeng xhtéðúéìie`x did - £¦¨¨¥©¦¦§¦§¥
,zepylïBòîL éaø äãBîe'minkgláìça øNáe øBîç øèôa ¤©¦¦§§¤¤£¨¨¤¨¨

,'ïéìëBà úàîeè ïéànhnLelik`dl leki xeng xht mb ixdy ¤¦©§¦§©¨¦
mdilry `yixa epnpy d`pd ixeqi` x`y llka epi`e ,mixg`l
gxkda `l` .oilke` z`neh mi`nhn mpi`y oerny iax xn`
oi` oerny iax zrcl okle ,d`pda xeq` `ed dtixr xg`y

.'lke`' aygp epi` ik ,oilke` z`neh xeng xhta
iaxy okzi mlerl :`xnbd zxne` .di`xd z` dgec `xnbd

pn`e ,d`pda xzen `ed dtixr xg` mby xaeq oernyméà¦
déìò áéLçc,dlik`l eilr ayg m` -énð éëäiax ok` - §¨¦£¥¨¦©¦

xzen `ed ezrcly oeik oilke` z`neh `nhny dcei oerny
mle` .'lke`' aygp elke`l ayg m`e ,d`pdaéàîa àëä̈¨§©

ïðé÷ñòote`a ,xaecn `ziixaa o`k -déìò áéLç àìc`ly - ¨§¦©§Ÿ¨¦£¥
z`neh `nhn epi`y oerny iax xn` okle ,dlik`l eilr ayg
dliap cvn dxeq`y oeik dqe`n d`nh dnda zlap ik ,oilke`

.daygn ici lr wx lke` daeyg dpi`e ,d`nh `idy cvne
:`xnbd zl`ey .minkg ly mnrh z` zxxan `xnbdàîòèå§©£¨

ïðaø éànèî éàîedn ,elke`l ayig `ly ote`a xaecn m` - ©§©§¦©¨¨
epi` ixde ,oilke` z`neh eilr lgy exn`y minkg ly mnrh

.'lke`'dén÷ ïðaø äeøîàiptl minkg exn` -,úLL áøc ©§¨©¨¨©¥§©¥¤
BáeMéç Bøeqéàå ìéàBäl`xyil dxez dxq`y xeqi`d - ¦§¦¦

dxez ezxq`y oeiky ,'lke`'k ezaiygn ,d`nh dnda lek`l
z`neh lawn okle ,miebl dlik`l ie`x `edy gken dlik`a
.'eaeyig exeqi`e li`ed' mixne` oi`y xaeq oerny iaxe .oilke`

:'eaeyig exeqi`' ly `xaqd lr dywn `xnbdéî ïðaøìe§©¨¨¦
ïðéøîàly ef `xaqBáeMéç Bøeqéàå ìéàBä,'lke`' aiygdl ©§¦¨¦§¦¦
ïðz àäå(`"n `"t zexdh)ìLíéøác øNò äL-micgein mi`pz §¨§©§Ÿ¨¨¨§¨¦

,øBäè óBò úìáða eøîàz`neh lawl die`x `dzy ick ¨§§¦§©¨
,oilke`Bæå`id [oldlc i`pzd-]äáLçî äëéøö ,ïäî úçà- §©©¥¤§¦¨©£¨¨

,'lke`' daiygdl ick ,iebl dlik`dl dvexy reawl el yi
,ser zlap lek`l milibx `ly meynøLëä äëéøö dðéàå- §¥¨§¦¨¤§¥

oilawn opi`y oilke` x`ya enk min dilr e`eaiy jixv oi`
d`neh `nhl dteqy oeiky ,min odilr e`ay xg`l wx d`neh

`ly s` dlw d`neh d`nhn `id ixd ,drilad ziaa dxeng
.mina dxykedéàåiptn 'lke`' aygp xeqi`y xn`p m`e - §¦

y `xaqd,'BáeMéç Bøeqéà'xedh ser zlapa ok m`éì änì ¦¦¨¨¦
äáLçîixde ,oilke` z`neh lawzy ick 'lke`' daiygdl ©£¨¨

zvxzn .da yiy dliap xeqi` meyn 'lke`' zaygp `id
:`xnbdépî àä,zexdha ef dpyn -,àéä ïBòîL éaø`edy ¨©¦©¦¦§¦

zlap dkixv ezrcl okle ,'eaeyig exeqi`'y `xaqd lr wleg
.daygn xedh ser

exeqi`'y `xaqd mixne` oi`y di`x cer d`ian `xnbd
:'eaeyig,òîL àzoivwera epipy(b"n b"t)mixacd hexita ¨§©

,'lke`' maiygdl ick daygn miperhdäàîè äîäa úìáð¦§©§¥¨§¥¨
íB÷î ìëa,[mixtka oiae miweeya oia-]øBäè óBò úìáðå §¨¨§¦§©¨

áìçäå-mdyk wx ,dxedh dnda zlap ly oney,íéøôka §©¥¤©§¨¦
,äáLçî íéëéøömewn meyay oeik mrhd d`nh dnda zlapa §¦¦©£¨¨

zlapae ,dqe`n `id ik ,d`nh dnda zlap lek`l milibx oi`
mpi`e miipr mdiyp` mixtkay oeik mrhd alge xedh ser
cr lke` miaygp mpi` okle ,mipneye zeter s` lek`l milibx

,iebl mlik`dl mdilr aeygiy,øLëä íéëéøö íðéàåoeik §¥¨§¦¦¤§¥
.dxeng d`neh `nhl mteqy,'BáeMéç Bøeqéà' úøîà éàå§¦¨§©¦¦

,äáLçî éì änìdxez dxn` el` mixeqi` lk lr ixde ¨¨¦©£¨¨
:`xnbd zvxzn .dlik`a mixeq`yépî àäoivwera ef dpyn - ¨©¦

,àéä ïBòîL éaø,'eaeyig exeqi`'y `xaqd lr wleg `edy ©¦¦§¦
`l cer lk ,xedh ser zlape d`nh dnda zlap elit` okle

.d`neh zelawn opi` mlke`l ayig
:`xnbd zxne`òîL àzoivwera dpynd jynda epipyy dnn ¨§©

(my),íB÷î ìëa äøBäè äîäa úìáðoiae mixtka oia-] ¦§©§¥¨§¨§¨¨
dlik`l zcner `idy meyn ,daygn dkixv dpi` ,[miweeya

,miebláìçäå øBähä óBò úìáðå,dhgypy dxedh dnda ly §¦§©©¨§©¥¤
mdyk,íé÷ååMa,oneye zeter milke`d mixiyr my yiyïðéà ©§¨¦¥¨

,äáLçî ïéëéøö,dlik`l micner md myy meyn.øLëä àìå §¦¦©£¨¨§Ÿ¤§¥
n mikixv mpi` el` `weecy :`xnbd zwiicne,daygàäla` - ¨

dnda,äáLçî àéòa ,äàîè.eaiygn exeqi`y mixne` oi`e §¥¨¨£¨©£¨¨
:`xnbd zxne`épî àä àîéz éëålr mb xnel dvxz m`e - §¦¥¨¨©¦

ef dpyny ,ef `iyew,àéä ïBòîL éaø`xaqd lr wleg `edy ©¦¦§¦
.daygn dkixv d`nh dnday xaq okle ,'eaeyig exeqi`'y

c ,ok xnel oi`àôéñcî àädpynd ly `tiqdy oeik ixdy - ¨¦§¥¨
éåä ïBòîL éaødc gxkda ,oerny iax ici lr dxn`p -àLéø ©¦¦§¨¥¥¨

dpynd lyéðz÷c .ïBòîL éaø åàìaàôéñ,ef dpyn lyéaø ¨©¦¦§§¨¨¥¥¨©¦
óà ,øîBà ïBòîLly zeliapdøéæçäå ïôMäå úáðøàäå ìîbä ¦§¥©©¨¨§¨©§¤¤§©¨¨§©£¦

e ,oilke` z`neh oda yi,øLëä àìå äáLçî àì ïéëéøö ïðéà¥¨§¦¦Ÿ©£¨¨§Ÿ¤§¥
.ze`nh ody s`ïBòîL éaø øîàå,`ziixaaíòh äîmpi`y §¨©©¦¦§©©©

,'lke`' miaygp mpi`y mi`nh mipin md ixde ,daygn mikixv
ïäa Léå ìéàBäzvw,äøäè éðîéñ`le dxb ilrn mwlg ik ¦§¥¨¥¦¨¥¨¢¨

cvne ,dxb milrn `le dqxt iqixtn mwlge ,dqxt miqixtn
dpi`y dxedh dnda zlapk miaygp mdl yiy dxdhd oniq
`yixdy oeike .d`neh lawl lke` aygdl daygn dkixv
d`nh dnda dnl ,`iyewd zxfeg ,oerny iax zrck dpi`

dkixv.'lke`'k eaiygn exeqi` minkg zrcl ixde ,daygn
exn`y minkg mrha o`k cr dyxity dnn `xnbd zxfeg okl
,elke`l ayig `ly s` oilke` z`neh `nhn xeng xhty

:'lke`'k eaiygn exeqi`y mrhdnéleëc ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨§¥
àîìò,minkg itl oiae oerny iax itl oia -ïðéøîà àìxacy ¨§¨Ÿ¨§¦©

ik d`neh lawn xeq`,'BáeMéç Bøeqéà'xhty exn`y dne ¦¦
,elke`l ayig `ly s` oilke` z`neh ea yi xengdéôøòc éàå§¦§©§¥

óøòéî,sxrp xaky ote`a xaecn m` -énð éëäminkg mb - ¦£¨¨¦©¦
`le hgyp `ly oeik ,oilke` z`neh `nhn epi`y micen
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oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtzereay
éëä éà.`ed d`pd meyn oerny iaxc`nrhcÐäàðäá øúåî ïìäì äî:aizkcÐ

.(ak zeny) "eze` oekilyz alkl"éîð äéãéãìel dzid ,envr l`xyi jxevl Ð
mcew elit` xyekd zry el dzid `l dtexr dlbre lwqpd xey la` .xyekd zry

.zcner xeqi` zwfga diiga dndac ,okløåîç øèôá ïåòîù éáø äãåîå éðúéìÐ
.`ed mixg`l elik`dl leki `dcáéùç àìã

äéìò,dil ipz `l ikd meyne ,dlik`l Ð
.i`w dlik`l e`l dinzqcåáåùéç åøåñéàå

`ieyn l`xyil `pngx dil xq`c xeqi` Ð
ie`xc llkn Ð dil xq`c oeikc ,lke` dil

.`ed iebl dlik`läáùçî äëéøö`nhl Ð
rbz m`y ,uxy (o)da rbp m` oilke` z`neh
dnk lke .m`nhzÐ oixyk oilke`a ok ixg`
z`neh mey dia zil Ð dilr aiyg `lc
`l` d`nhn dpi` xedh ser zlapc ,rbn
`edy micba oze` d`nhn f`e ,dlk` m`

.drila zrya yealøùëä äëéøö äðéàåÐ
mc` `nhl dxeng d`neh dilr yie li`ed
zezixka xn`e .dlke` did m` micbae
"min ozei ike" :(`,`k) "dhigy mc" wxta
`nhl oteq oi`y oicgein mirxf dn ,'eke
oi`y lk s` Ð xykd oikixv dxeng d`neh
.xykd oikixv dxeng d`neh `nhl oteq
dlw d`neha `l` xykd jiiy `le

.daygn oke ,oilke`c`id oerny iaxÐ
.eaeyig exeqi` dil zilcäîäá úìáð

íå÷î ìëá äàîèe`l `nzq .`idy Ð
ipy dl yiy ,cere .dqi`nc ,`niiw dlik`l
d`nhÐzg`e ,dhgyp `lyÐzg` :oiiegc

.xedh ser zlap oke .`idáìçåly oney Ð
.dxedh dlapíéøôëáoi`e ,md miiprc Ð

oikixv Ð oneye zeter lek`l oilibx
oi` Ð e`l m`e ,iebl olik`dl daygn
zlap :xn`z m`e .oilke` z`neh oi`nhn

dl dnl oilke` z`neh ,d`nh dnda?`d
uixz !oilke` oky lk ,milke mc` d`nhn
:(`,`k) "dhigy mc" wxta zezixka xn`ck
dilr oi`c ,d`nh zifkn zegt `ki` i`c
etxive ,xeriy da oi` ixdy ,zelap z`neh
zegt lr ayig m` ,oilke` dviakn zegtl
x`y mr sxhvn Ð dlik`l df zifkn
oda rbi m`y ,dviakl dnilydl oilke`
`kilc ,opiqxb `l "algde" .e`nhi uxy
dlap alga i`c ,xykd jixv oi` dia xninl
aizkc ,dxeng d`neh `nhn oi` `d Ð
`l i`n`e ,"dk`ln lkl dyri" :(f `xwie)

xykd iraip?xaky meyne ,dhegya i`e
zeidl `aiwr iax xfg :(`,gkw oileg) "ahexde xerd"a `xnba epipy `d Ð xyked
,`ed lke` e`l izk`c meyn ,algl `ipdn `l dhigy xykdc ,dcedi iaxk dpey
.dil opiqxb `l dpyna zexdhae .dilr aiygc cr `ed lke` xa e`l mixtkc `dc

øùëä äëéøö äðéàå,mly zif da didy cera dxeng d`neh d`nhne li`ed Ð
.dlapa zxaegn `id dceraíå÷î ìëá äøåäè äîäá úìáð,ieb zlik`l `nzqÐ

dkixv dpi` jkld .cg` iegic `l` da oi` l`xyi iablc ,cere .dqi`n `lc
dviakn zegtl dpnid zifkn zegt sxhvdl ,oilke` z`neh lawl daygn

.dhegy ly algde xedh ser zlap oke .oilke`íé÷ååùáaex da yic .mikxka Ð
.oneye zeter aex lek`l oilibxe ,md mixiyre ,mrøùëä àìåsere dnda zlap Ð

xyked xaky meyn Ð miweeya dhegy alge ,dxeng d`neh oi`nhnc meyn Ð
.dhigy xykd dil ipd` ,daygn ira `lc oeikc ,dhigyaàéòá äàîè àä

äáùçî!eaeyig edf exeqi` :opixn` `le Ðìîâä óà,dxedh dndak epic Ð
`yixc llkn Ð `tiqa oerny iax siqe`cne .dxdh ipniqn cg` ea yie li`ed
Ð lirl oi`nhnc xeng xht iabe .eaeyig exeqi` edl zil :dpin rnye ,`id opax
elik`dl leki dz` i`y lke`c ,oerny iax xdhn ikd elit`e .`ed dilr aiygca

.daxck ,xeq` `edy dtixr xg`l dcenc ,`ed mixg`làáø øîà àìà`zile ,aiyg `lca ediizbelt ikd elit`e ,`cixb eaeyig exeqi` opixn` `l `nlr ilekc Ð
opaxc `nrh i`n :jl `iywce .daxcl?.dilr aiyg `le li`ed ,oilke` z`neh `nhn `lc opax ecenc inp ikd Ð sxrin ditxrc i`

àëä
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äîa xeq` oldl(a,ck migqt) "dry lk" wxtac :dniz Ð 'ek d`pda xzene dlik`

.dlxrc xnege lwn sili d`pd xeqi`e ,`kdn dlik`a xeqi` dcedi oa iqi` yixc

dey dxfbd ,ediiexz ineiwl ivnc oeik ,mzdc `pz xaqw :xnel yie ?ibilt i`na `zyde

.xnege lwn opiwtne dey dxfb `iz` zenewn dnkac :dyw edine .iniiwn Ð xnege lwe

lw dyere ,"lekiy" :izkec dnka xn`ck

`iz` `nl` ,"xnel cenlz" Ð xcde ,xnege

:mz epiax yxite !xnege lwn opiwtne dey dxfb

miycw oebk ,d`pda xeq`c icina ixii` `xw

dnda" wxta yixcc ,ozvignl ueg e`viy

oeik :"dcya xya"n (`,gq oileg) "dywnd

ab lr s`e .xq`p Ð dvignl ueg `viy

alkl" :aizkck ,d`pd xzida `xwc dihytc

ipd` ikdl :mzdc `pz xaqw ,"eze` oekilyz

inp eda ixii`c miycwn opitlic Ð xnege lw

d`pda `ixyc dtixhn :xaq `kdc `pze .`xw

inp ikdc .xnege lw dil zile ,dhytk ,opitli

,"lyaz `l" dylyn d`pd xeqi` yixcc o`n

yixcc o`n :xn`z m`e) .xnege lw dil zil

dil wetiz Ð (xnege lw dil zi` ,ycewn dil

,"sxyz y`a ycewa lk"n d`pd xeqi`

(`,ck migqt) "dry lk" wxt dipin opitlick

iyp`"e "ycw mr" :xnel yi !miycw ileqt

oipc ,inp i` .iccd` ence ,cg` oiprn Ð "ycw

xn`ck ,miycwn oileg oipc oi`e oilegn oileg

.(`,dt oileg) "mcd ieqik" wxt

úìáðser zlape mewn lka d`nh dnda

dpi`e daygn dkixv mixtka xedh

`kilc ,opiqxb `l "algde" Ð xykd dkixv

Ð dlap alga i`c ,xykd jixv oi`c xninl

`xwie) aizkc ,dxeng d`neh d`nhn dpi` `d

irap `l i`n`e ,"dk`ln lkl dyri" :(f

xerd" wxta epipy ixd Ð dhegya i`e ?xykd

zeidl `aiwr iax xfg :(`,gkw oileg) "ahexde

`ipdn `l dhigy xykdc ,dcedi iaxk dpey

`dc ,`ed lke` e`l izk`c meyn algl

.dilr aiygc cr `id dlik` xa e`l mixtka

opiqxb `l zexdh zkqnaeoeyl o`k cr .dil

.oda azk oi`y miyexit yiy itl .qxhpewd

iwen `tt axc ab lr s`e .dbed mixg`n `nye

i`pzc `zbelt (my) "ahexde xerd"a mzd

mzq ikdc ,xazqn mewn lkn ,daygn xzida

`tiqae .dxfg ik dxaq zexdh zkqnc dpyn

`l jixv oi` miweeya algd :xity dl opiqxb

oke .opixn` dhegy algae ,xykd `le daygn

.qxhpewd yxit

úìáðå:qxhpewd yxit Ð mixtka xedh ser

,miaexn oilke` yi oiweeya :xg` mrh yxtl d`xpe .zeter lek`l oilibx oi`e ,md miipr

.`ilrn icin `l` ipaf `le ,oihren milke` mixtka .xac lk oipewe

úìáðab lr s`e ,dxedhl d`nh oia welig yiy dn Ð mewn lka dxedh dnda

oileg mzd opixn`ck ,xzei xifga md mivtge ,iebl `l` oiafn `l ediiexzc

dpyie" :(`,bi) dlibna opixn`e ,ixifgc [ilcw] (ilzek) Ð "aeh lk mi`ln miza"e :(`,fi)

li`ed ,hrn die`xa lke` ieyn dxedh `idy dn ,mewn lkn .ixifgc ilzk Ð "aehl

zapx`e lnba oerny iaxl ipdn `nrh i`dne .l`xyil `ed xenb lke` dliap dpi`yke

zlap :o`k yxit inp qxhpewae .jenqa xn`ck ,lke` iieeyl dxdh ipniq xifge oty

dilr yi cere .dqi`nc ,`niiw dlik`l e`l `nzq Ð `idy mewn lk ,d`nh dnda

:yxit dxedh dnda zlap iabe .`id d`nhc Ð cere ,dhgyp `ly Ð cg` :oiiegc ipy

dpi` jklid ,cg` iegc `l` oda oi` l`xyi iabl ,cere .dqi`n `lc ,ieb zlik`l `nzq

.daygn dkixváìçäå.oneye zeter lek`l milibx :qxhpewd yxit Ð miweeya

azez oebk ,xeq`d algn `wec ixiin `le .alg iexw oney lkc xnel dvexy rnyn

.(a,hn oileg) slwpe mexw
hgeydy
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úòL dì äúéäc àéøéà éàî áìça øNa ,éëä éà¦¨¦¨¨§¨¨©¦§¨§¨§¨¨§©
Bìéëàäì ìBëé äzàL ìëBàc éì ÷Btéz ?øLBkä©¤¥¦§¤¤©¨¨§©£¦
øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø ,àéðúc .àeä íéøçàì©£¥¦§©§¨©¦¦§¤§¨¥

áìça øNa :ïBòîL éaø íeMî¯øzeîe äìéëàa øeñà ¦©¦¦§¨¨§¨¨¨©£¦¨¨
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רנה
oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtzereay

éëä éà.`ed d`pd meyn oerny iaxc`nrhcÐäàðäá øúåî ïìäì äî:aizkcÐ
.(ak zeny) "eze` oekilyz alkl"éîð äéãéãìel dzid ,envr l`xyi jxevl Ð

mcew elit` xyekd zry el dzid `l dtexr dlbre lwqpd xey la` .xyekd zry
.zcner xeqi` zwfga diiga dndac ,okløåîç øèôá ïåòîù éáø äãåîå éðúéìÐ

.`ed mixg`l elik`dl leki `dcáéùç àìã
äéìò,dil ipz `l ikd meyne ,dlik`l Ð

.i`w dlik`l e`l dinzqcåáåùéç åøåñéàå
`ieyn l`xyil `pngx dil xq`c xeqi` Ð
ie`xc llkn Ð dil xq`c oeikc ,lke` dil

.`ed iebl dlik`läáùçî äëéøö`nhl Ð
rbz m`y ,uxy (o)da rbp m` oilke` z`neh
dnk lke .m`nhzÐ oixyk oilke`a ok ixg`
z`neh mey dia zil Ð dilr aiyg `lc
`l` d`nhn dpi` xedh ser zlapc ,rbn
`edy micba oze` d`nhn f`e ,dlk` m`

.drila zrya yealøùëä äëéøö äðéàåÐ
mc` `nhl dxeng d`neh dilr yie li`ed
zezixka xn`e .dlke` did m` micbae
"min ozei ike" :(`,`k) "dhigy mc" wxta
`nhl oteq oi`y oicgein mirxf dn ,'eke
oi`y lk s` Ð xykd oikixv dxeng d`neh
.xykd oikixv dxeng d`neh `nhl oteq
dlw d`neha `l` xykd jiiy `le

.daygn oke ,oilke`c`id oerny iaxÐ
.eaeyig exeqi` dil zilcäîäá úìáð

íå÷î ìëá äàîèe`l `nzq .`idy Ð
ipy dl yiy ,cere .dqi`nc ,`niiw dlik`l
d`nhÐzg`e ,dhgyp `lyÐzg` :oiiegc

.xedh ser zlap oke .`idáìçåly oney Ð
.dxedh dlapíéøôëáoi`e ,md miiprc Ð

oikixv Ð oneye zeter lek`l oilibx
oi` Ð e`l m`e ,iebl olik`dl daygn
zlap :xn`z m`e .oilke` z`neh oi`nhn

dl dnl oilke` z`neh ,d`nh dnda?`d
uixz !oilke` oky lk ,milke mc` d`nhn
:(`,`k) "dhigy mc" wxta zezixka xn`ck
dilr oi`c ,d`nh zifkn zegt `ki` i`c
etxive ,xeriy da oi` ixdy ,zelap z`neh
zegt lr ayig m` ,oilke` dviakn zegtl
x`y mr sxhvn Ð dlik`l df zifkn
oda rbi m`y ,dviakl dnilydl oilke`
`kilc ,opiqxb `l "algde" .e`nhi uxy
dlap alga i`c ,xykd jixv oi` dia xninl
aizkc ,dxeng d`neh `nhn oi` `d Ð
`l i`n`e ,"dk`ln lkl dyri" :(f `xwie)

xykd iraip?xaky meyne ,dhegya i`e
zeidl `aiwr iax xfg :(`,gkw oileg) "ahexde xerd"a `xnba epipy `d Ð xyked
,`ed lke` e`l izk`c meyn ,algl `ipdn `l dhigy xykdc ,dcedi iaxk dpey
.dil opiqxb `l dpyna zexdhae .dilr aiygc cr `ed lke` xa e`l mixtkc `dc

øùëä äëéøö äðéàå,mly zif da didy cera dxeng d`neh d`nhne li`ed Ð
.dlapa zxaegn `id dceraíå÷î ìëá äøåäè äîäá úìáð,ieb zlik`l `nzqÐ

dkixv dpi` jkld .cg` iegic `l` da oi` l`xyi iablc ,cere .dqi`n `lc
dviakn zegtl dpnid zifkn zegt sxhvdl ,oilke` z`neh lawl daygn

.dhegy ly algde xedh ser zlap oke .oilke`íé÷ååùáaex da yic .mikxka Ð
.oneye zeter aex lek`l oilibxe ,md mixiyre ,mrøùëä àìåsere dnda zlap Ð

xyked xaky meyn Ð miweeya dhegy alge ,dxeng d`neh oi`nhnc meyn Ð
.dhigy xykd dil ipd` ,daygn ira `lc oeikc ,dhigyaàéòá äàîè àä

äáùçî!eaeyig edf exeqi` :opixn` `le Ðìîâä óà,dxedh dndak epic Ð
`yixc llkn Ð `tiqa oerny iax siqe`cne .dxdh ipniqn cg` ea yie li`ed
Ð lirl oi`nhnc xeng xht iabe .eaeyig exeqi` edl zil :dpin rnye ,`id opax
elik`dl leki dz` i`y lke`c ,oerny iax xdhn ikd elit`e .`ed dilr aiygca

.daxck ,xeq` `edy dtixr xg`l dcenc ,`ed mixg`làáø øîà àìà`zile ,aiyg `lca ediizbelt ikd elit`e ,`cixb eaeyig exeqi` opixn` `l `nlr ilekc Ð
opaxc `nrh i`n :jl `iywce .daxcl?.dilr aiyg `le li`ed ,oilke` z`neh `nhn `lc opax ecenc inp ikd Ð sxrin ditxrc i`
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äîa xeq` oldl(a,ck migqt) "dry lk" wxtac :dniz Ð 'ek d`pda xzene dlik`

.dlxrc xnege lwn sili d`pd xeqi`e ,`kdn dlik`a xeqi` dcedi oa iqi` yixc

dey dxfbd ,ediiexz ineiwl ivnc oeik ,mzdc `pz xaqw :xnel yie ?ibilt i`na `zyde

.xnege lwn opiwtne dey dxfb `iz` zenewn dnkac :dyw edine .iniiwn Ð xnege lwe

lw dyere ,"lekiy" :izkec dnka xn`ck

`iz` `nl` ,"xnel cenlz" Ð xcde ,xnege

:mz epiax yxite !xnege lwn opiwtne dey dxfb

miycw oebk ,d`pda xeq`c icina ixii` `xw

dnda" wxta yixcc ,ozvignl ueg e`viy

oeik :"dcya xya"n (`,gq oileg) "dywnd

ab lr s`e .xq`p Ð dvignl ueg `viy

alkl" :aizkck ,d`pd xzida `xwc dihytc

ipd` ikdl :mzdc `pz xaqw ,"eze` oekilyz

inp eda ixii`c miycwn opitlic Ð xnege lw

d`pda `ixyc dtixhn :xaq `kdc `pze .`xw

inp ikdc .xnege lw dil zile ,dhytk ,opitli

,"lyaz `l" dylyn d`pd xeqi` yixcc o`n

yixcc o`n :xn`z m`e) .xnege lw dil zil

dil wetiz Ð (xnege lw dil zi` ,ycewn dil

,"sxyz y`a ycewa lk"n d`pd xeqi`

(`,ck migqt) "dry lk" wxt dipin opitlick

iyp`"e "ycw mr" :xnel yi !miycw ileqt

oipc ,inp i` .iccd` ence ,cg` oiprn Ð "ycw

xn`ck ,miycwn oileg oipc oi`e oilegn oileg

.(`,dt oileg) "mcd ieqik" wxt

úìáðser zlape mewn lka d`nh dnda

dpi`e daygn dkixv mixtka xedh

`kilc ,opiqxb `l "algde" Ð xykd dkixv

Ð dlap alga i`c ,xykd jixv oi`c xninl

`xwie) aizkc ,dxeng d`neh d`nhn dpi` `d

irap `l i`n`e ,"dk`ln lkl dyri" :(f

xerd" wxta epipy ixd Ð dhegya i`e ?xykd

zeidl `aiwr iax xfg :(`,gkw oileg) "ahexde

`ipdn `l dhigy xykdc ,dcedi iaxk dpey

`dc ,`ed lke` e`l izk`c meyn algl

.dilr aiygc cr `id dlik` xa e`l mixtka

opiqxb `l zexdh zkqnaeoeyl o`k cr .dil

.oda azk oi`y miyexit yiy itl .qxhpewd

iwen `tt axc ab lr s`e .dbed mixg`n `nye

i`pzc `zbelt (my) "ahexde xerd"a mzd

mzq ikdc ,xazqn mewn lkn ,daygn xzida

`tiqae .dxfg ik dxaq zexdh zkqnc dpyn

`l jixv oi` miweeya algd :xity dl opiqxb

oke .opixn` dhegy algae ,xykd `le daygn

.qxhpewd yxit

úìáðå:qxhpewd yxit Ð mixtka xedh ser

,miaexn oilke` yi oiweeya :xg` mrh yxtl d`xpe .zeter lek`l oilibx oi`e ,md miipr

.`ilrn icin `l` ipaf `le ,oihren milke` mixtka .xac lk oipewe

úìáðab lr s`e ,dxedhl d`nh oia welig yiy dn Ð mewn lka dxedh dnda

oileg mzd opixn`ck ,xzei xifga md mivtge ,iebl `l` oiafn `l ediiexzc

dpyie" :(`,bi) dlibna opixn`e ,ixifgc [ilcw] (ilzek) Ð "aeh lk mi`ln miza"e :(`,fi)

li`ed ,hrn die`xa lke` ieyn dxedh `idy dn ,mewn lkn .ixifgc ilzk Ð "aehl

zapx`e lnba oerny iaxl ipdn `nrh i`dne .l`xyil `ed xenb lke` dliap dpi`yke

zlap :o`k yxit inp qxhpewae .jenqa xn`ck ,lke` iieeyl dxdh ipniq xifge oty

dilr yi cere .dqi`nc ,`niiw dlik`l e`l `nzq Ð `idy mewn lk ,d`nh dnda

:yxit dxedh dnda zlap iabe .`id d`nhc Ð cere ,dhgyp `ly Ð cg` :oiiegc ipy

dpi` jklid ,cg` iegc `l` oda oi` l`xyi iabl ,cere .dqi`n `lc ,ieb zlik`l `nzq

.daygn dkixváìçäå.oneye zeter lek`l milibx :qxhpewd yxit Ð miweeya

azez oebk ,xeq`d algn `wec ixiin `le .alg iexw oney lkc xnel dvexy rnyn

.(a,hn oileg) slwpe mexw
hgeydy
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רנו
oifge` mipya cenr i sc ± oey`x wxtzereay

åèçùù ïåâë ïðé÷ñò éàîá àëädxenb dhigy myl dihgyc i`e .xeng xhtl Ð
ea cnlzdl zpn lr ehgya `l` .`nhne ,daygn `ied oerny iaxl elit` Ð

lke` dl `ieyn dhigy jd :ixaq opaxc ,ibilt jdae .dhigy zeklddhigyk
'ek iebl dnda hgeyd :(a,fiw oileg) "ahexde xerd"a opixn`c ,`ziilrn dxenb
jd :xaq oerny iaxe .lirl ziyixtck
`ied `le ,`id `ziilrn e`l dhigy

.xfrl` iaxe qenipc `zbeltae .daygnåîã
øéùëîm` oky lke .mirxfd lr ltp m` Ð

elit` xiykn enc Ð dxenb dhigy ehgy
exgp i`e .ezaygn `ied ezhigyc ,ditebl
iax da bilt ded `l ez Ð ehgy `le
enc xiyknc `ed `nlrl i`cec ,xfrl`
d`neh lawn `l diteb edi`c ,ditebl e`le

.daygn `laåáåùéç åøåñéà åàì àìàÐ
`ki` `peeb i`dk ,dhigy icda `ki`c `ed

.ediipiaàîìòìla` .mirxfd lr ltp m` Ð
`cixb eaeyig exeqi`c ,daygn ira ditebl
diieeyl `aiyg `l dhigy jde ,opixn` `l

.lke`äáùçî éòá àì äéôåâì åìéôàåÐ
inp i`dae .lke` dl `iieyn dhigy jdc
.qenipk oerny iaxe xfrl` iaxk opax ,ibilt

äøäè éðîéñ åá ùéå ìéàåäel`"a xn`ckÐ
ied ikd meyn ,(a,`q oileg) "zetixh
dil zilc xeng xht iabl la` .`lke`
jd meyn ,aiygc e`l i` ,dxdh ipniq
s` ,oerny iaxe .opax dil enhn `l dhigy
xeq`c meyn ,bilt Ð dilr aiygc ab lr

.daxck ,dtixr xg`l d`pdaéðîéñã ïìðîå
àúìéî äøäè,d`neh icil izeg`l Ð

dnda zlap :lirlc `ziixaa dlr ipzwc
.'ek dxedh÷ñòúäì åìéôàoiekznc Ð

.oieki` dhigyl e`lc ,xg` xac jezglïéà
ñåîéð íåùîå éîð éëäs`c ,egk ricedl Ð

dhigy iedc ,ea cnlzdl ehgyc ab lr
edi` ikd elit` Ð wqrzdln ith daeyg

.qenip dil `nhn `l ditebäéáéúéàÐ
xg`l oerny iax dcen :xn`c [daxl] iia`

.dtixrõéôå÷ájxc oky ,lecb oikq Ð

.dtixråéøåçàî:aizkc ,etxr lenn Ð
."eztxre"äøéâîáda yiy oikq ,`"biy =

.daxd zenibtåéîã úàðäádxikyd m` Ð
.mixg`låôåâ úàðäá.dceare dfib oebk Ð

úøúåî äééãô äîixac epeict xg`lc Ð
.d`pda ixy lkdìù åðåîî ãéñôä àåä

ïäë.odkl eppzie dya e`ct `ly Ðêëéôì
åðåîî ãñôåéetxerl oic zia edetki Ð

,[`,bi] `wxita yxtnck ,miyly xg`l
.d`pda xq`ieéà÷å ãñôéî àämiignc Ð

!dtixr dil `cqtn i`ne ,xeq` inpàìà
ïåòîù éáø åàì.dcen dtixr xg`le Ð

éðéáå éðéáãÐ d`pda xeq` inp miignc Ð
`zyde ,`wpc xa dya dil wixt ivn

.lkd ciqtnïåòîù éáø àîéà úéòáéàÐ
ciqt` i`ne .xqzin `l d`pda ikd elit`e
,ezzgit dziny dn ,dzin zgtl Ð epenn
dpi` dzin xg`le ,dpn dey ded miignc

.ealkl elik`dl xpic `l` deyáøã àäì
ïîçðoerny iax dcen :lirl xn`c Ð

.dtixr xg`läéìåëá ùã÷éú`dc Ð
.d`pda ixy dilekì÷ù àìà äåù åðéàù.lwy dey iedinl ira dizez odkl opiadic dy `eddc ,ipia ipia `kil `zydc .rlq Ðäãôú äãôúxhte" aizk ipnf ixz Ð

.(cl my .bi zeny) "dya dctz xengãéî.miyly jeza elit` Ðíãà øåëáì ù÷úéà."dctz d`nh dndad xeka z`e mc`d xeka z`" :(gi xacna) aizkc Ðäî
íãà øåëá.azinl ira mirlq dynge ,"dctz ycg oan eiecte" ,mei miyly xg`l epeict Ðäùîçå íåé íéùìù øçàì ïàë óà.azinl ira mirlq Ð
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èçåùäùlke .mirxfd lr ltp m` :qxhpewd yxit Ð xiykn enc cnlzdl axer

ezhigyc ,ditebl elit` xiykn enc dxenb dhigy ehgy m` oky

enc xiykn `nlrl i`cec ,xfril` iax bilt `l ez Ð ehgy `le exgp m`e .ezaygn

.qxhpewd oeyl o`k cr ,daygn `la d`neh lawn `l diteb edi`c ,ditebl `le

dnc .`nlrl xiykn dxigp mcc yxit :dnize

mce .dhigy mc ied `lc oeik ,xiyki mrh

!mc`a `l` dndaa jiiy `l millg

éðàù`ed Ð dxdh ipniq ea yie li`ed axer

,xypn ueg zeter drax`e mixyr oicd

.(a,`q oileg) "zetxh el`" wxt gkenck

éàîÐ wqrzdl elit` cnlzdl `ixi`

e`l inp wqrzdlc ,inp exgp elit`e :yexit

`l f`c ab lr s`e .inc exgpke ,`id dhigy

oeik .jixt mewn lkn ,dhigy mca xyked did

`dc ,xiykn dhigy mcc opireny`l iz` `lc

oi`c `l` opireny`l `a `le ,opireny` xak

df Ð dxdh ipniq ea yie li`ed daygn jixv

.dhigy `la opireny`l leki did
xn`
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ïðé÷ñò éàîa àëä¯ïBâkBèçML,Ba ãnìúäì ¨¨§©¨§¦©§¤§¨§¦§©¥
àzâeìôáeñBîéðc:éñBé éaø øîà ,àéðúc .øæòéìà éaøå ¦§§¨§¦§©¦¡¦¤¤§©§¨¨©©¦¥

éì çññBîéðòLBäé éaø ìL åéçà,éñøbäèçBMäL ¨¦¦¨¦¤©¦§ª©©©§¦¤©¥
áøBòä úàBa ãnìúäì¯øæòéìà éaø .øéLëî Bîc ¤¨¥§¦§©¥¨©§¦©¦¡¦¤¤

eðééä øæòéìà éaø .øéLëî íìBòì äèéçL íc :øîBà¥©§¦¨§¨©§¦©¦¡¦¤¤©§
,eäééðéa àkéà BáeMéç Bøeqéà åàì àlà !àn÷ àpz©¨©¨¤¨¨¦¦¦¨¥©§

øéLëî Bîc :øáñ àn÷ àpz¯déôeâì ìáà ,àîìòì¯ ©¨©¨¨©¨©§¦§¨§¨£¨§¥
äèéçL íc :øîéîì øæòéìà éaø àúàå .äáLçî éòä¥©£¨¨§¨¨©¦¡¦¤¤§¥©©§¦¨
.äáLçî éòa àì éîð déôeâì eléôàå ,øéLëî íìBòì§¨©§¦©£¦§¥©¦¨¨¥©£¨¨

¯éànîíúä øæòéìà éaøc àîòè àîìéc ?¯éðàLc ¦©¦§¨©£¨§©¦¡¦¤¤¨¨§¨¥
ïìðîe !äøäè éðîéñ Ba Léå ìéàBä ,áøBòéðîéñcäøäè ¥¦§¥¦¨¥¨¢¨§¨©§¦¨¥¨¢¨

àéä àúléî¯:ïBòîL éaø øîà ,àéääc dìò éðú÷c ¦§¨¦§¨¨¥£¨§©¦¨©©¦¦§
íòh äî¯àéøéà éàî ,äøäè éðîéñ íeMî éà :àîéz éëå .äøäè éðîéñ Ba Léå ìéàBä ©©©¦§¥¦¨¥¨¢¨§¦¥¨¦¦¦¨¥¨¢¨©¦§¨

eléôà ?ãnìúäì÷qòúäìBúBcôì äöø àì :déáéúéà .ñBîéð íeMîe ,éîð éëä ïéà !éîð¯ §¦§©¥£¦§¦§©¥©¦¦¨¦©¦¦¦¥¦¥Ÿ¨¨¦§
BôøBòåéøBçàî õéôB÷aBøáB÷å!øézî ïBòîL éaøå ,äãeäé éaø éøác ,äàðäa øeñàå ,¯:àîéà §§¦¥£¨§§§¨©£¨¨¦§¥©¦§¨§©¦¦§©¦¥¨
íéiçîe.øézî ïBòîL éaøå ,äàðäa øeñà¯éåä íéiçî àôéñcî àäå¯.íéiçî åàì àLéø ¥©¦¨©£¨¨§©¦¦§©¦§¨¦§¥¨¥©¦¨¥¥¨¨¥©¦

àì :àôéñ éðú÷càìå äð÷a àì epúéîéìbîaàìåíBcø÷aàìåäøéâîaàìå ,øãçì epñéðëé §¨¨¥¥¨Ÿ§¦¤Ÿ§¨¤§Ÿ§©¨§Ÿ§©§§Ÿ¦§¥¨§Ÿ©§¦¤§¤¤
ìBòðéå!øézî ïBòîL éaøå ,äãeäé éaø éøác ,äãBáòå äféâa øeñàå .úeîiL ìéáLa åéðôì úìc §¦§¤¤§¨¨¦§¦¤¨§¨§¦¨©£¨¦§¥©¦§¨§©¦¦§©¦

¯àLéø ,íéiçî àôéñå àLéø¯àôéñ ,åéîc úàðäa¯úàðä àðz éàc ,àëéøöe .Bôeb úàðäa ¥¨§¥¨¥©¦¥¨©£¨©¨¨¥¨©£¨©§¦¨§¦§¨£¨©
åéîc¯Bôeb úàðäa ìáà ,ïBòîL éaø éøL à÷ àeääa¯àðz éàå .äãeäé éaøì déì äãBî àîéà ¨¨§©¨¨¥©¦¦§£¨©£¨©¥¨¤¥§©¦§¨§¦§¨

Bôeb úàðäa¯àéääaøñà÷åéîc úàðäa ìáà ,äãeäé éaø¯àëéøö ,ïBòîL éaøì äãBî àîéà. ©£¨©§©¦¨¨©©¦§¨£¨©£¨©¨¨¥¨¤§©¦¦§§¦¨
áø øîàå .øeñà àeäL äôéøò øçàì ïBòîL éaø äãBî :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà ïëå§¥¨©©©§¨¨©©¨©£¤©¦¦§§©©£¦¨¤¨©£©©

?dì àðéîà àðî :ïîçð¯ïläl äî ,äôéøò ïläì øîàðå ,äôéøò ïàk øîàð ,"Bzôøòå" :àéðúc ©§¨§¨¨¦¨¨§©§¨©£©§¤¡©¨£¦¨§¤¡©§©¨£¦¨©§©¨
øeñà¯äãeäé éaø àîéìéà ?éðî .øeñà ïàk óà¯ïBòîL éaø åàì àlà !øeñà øñéî íéiçî ¨©¨¨¨¦¦¥¨©¦§¨¥©¦¥©¨¤¨¨©¦¦§

éøáç àøôñ ,úLL áø déì øîà .àéäéøèöéàå ,äãeäé éaø íìBòì :dîebøz CCzòc à÷ìñ ,C ¦£©¥©¥¤¨§¨©§¨©§¨§¨©¦§¨§¦§§¦¨§¨©§¨
úøzî äéiãt äî ,úãîBò äéiãt íB÷îa äôéøò àðéîà¯.ïì òîLî à÷ ,úøzî äôéøò óà ¨¦¨£¦¨¦§§¦¨¤¤©§¦¨©¤¤©£¦¨©¤¤¨©§©¨

ïäk ìL BðBîî ãéñôä àeä :éåì éðúcî ?dì àðéîà àðî :ïîçð áø øîà¯Cëéôìãñôeé.BðBîî £©©©§¨§¨¨¦¨¨¦§¨¥¥¦¦§¦¨¤Ÿ¥§¦¨§©¨
äãeäé éaø àîéìéà ?éðî¯àäãñôéî.àéä ïBòîL éaø åàì àlà !éà÷å¯éaø àîéà úéòaéà ¨¦¦¥¨©¦§¨¨¦§©§¨¥¤¨¨©¦¦§¦¦¨¥¥¨©¦

äãeäé éaø àîéà úéòaéà ;ïBòîL éaø àîéà úéòaéàå ,äãeäé¯àãéñtàúéòaéàå ,éðéa éðéác §¨§¦¨¥¥¨©¦¦§¦¨¥¥¨©¦§¨©§¥¨§¥¥¥¥§¦¨¥
ïBòîL éaø àîéà¯àeäL äôéøò øçàì ïBòîL éaø äãBî :Lé÷ì Léø øîà ïëå .äúéî úçôì ¥¨©¦¦§¦§©¦¨§¥¨©¥¨¦¤©¦¦§§©©£¦¨¤

øæòìà éaø àîéz éàå ,ïðçBé éaøå .øeñàáøc àäì dì éðúîc àkéà .ú÷Bìçî àéä ïééãò :øîà ¨§©¦¨¨§¦¥¨©¦¤§¨¨¨©£©¦¦©£¤¦¨§©§¥¨§¨§©
øBîç øèôa Lc÷îä :àäà ïîçð¯øîà ?ïBòîL éaøk àìc ïéúéðúî àîéì .úLce÷î dðéà ©§¨©¨©§©¥§¤¤£¥¨§¤¤¥¨©§¦¦§¨§©¦¦§¨©

éaø àì ?éðî àä :éøîàc àkéà .ìkä éøáãå ,äôéøò øçàì :deáà øa äaø øîà ïîçð áø©©§¨¨©©¨©£§©©£¦¨§¦§¥©Ÿ¦¨§¨§¦¨¨¦¨©¦
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"äcôz" :àéðúc .äãeäé øa éñBé éaøk¯äãeäé øa éñBé éaø .àeäL ìk äcôz ,ãiî äcôz §©¦¥©§¨§©§¨¦§¤¦§¤¦¨¦§¤¨¤©¦¥©§¨
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רנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zexeka(ycew zay meil)

`l`BèçML ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëäxeng xhtd z` ¨¨§©¨§¦©§¤§¨
Ba ãnìúäìoerny iaxy ,dlik` myl `le dhigy zekld §¦§©¥

jkle ,lke` eaiygdl dlirend dxenb dhigy dpi`y xaeq
ef dhigya icy mixaeq minkge .oilke` z`neh `nhn epi`

.oilke` z`neh lawl ie`xd 'lke`' eaiygdl
:cnlzdl hgya zwelgn d`ian `xnbdàzâeìôáe- ¦§§¨

zwelgna dielz mzwelgne,àéðúc ,øæòéìà éaøå ñenéðc§¦§©¦¡¦¤¤§©§¨
éñøbä òLBäé éaø ìL åéçà ñenéð éì çñ ,éñBé éaø øîà, ¨©©¦¥¨¦¦¨¦¤©¦§ª©©©§¦

áøBòä úà èçBMäLick ,`nh ser `edy,Ba ãnìúäìm` ¤©¥¤¨¥§¦§©¥
,lke` lr enc ltpøéLëî Bîc`ed mc ik ,d`neh lawl eze` ¨©§¦

ayn cg`,d`neh lawl lke`d z` mixiyknd miwynd zr
.øéLëî íìBòì äèéçL íc ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©§¦¨§¨©§¦

zl`ey .xfril` iaxe `nw `pz ewlgp dna zx`an `xnbd
:`xnbd,àn÷ àpz eðééä øæòéìà éaødaiyn .ewlgp dnae ©¦¡¦¤¤©§©¨©¨
:`xnbdåàì àlàzxaqeäééðéa àkéà 'BáeMéç Bøeqéà'- ¤¨¨¦¦¦¨¥©§

dhigy sexiva 'eaeyig exeqi`' m` ,`id mdipia zwelgnd
c ,lke`l hgypd z` aiygdl liren cnlzdløáñ àn÷ àpz©¨©¨¨©

oke 'lke`'k xyad z` daiygn dpi` cnlzdl dhigyy
jkitle ,'lke`' eaiygdl ick liren epi` cal 'eaeyig exeqi`'

Bîcaxerd lyàîìòì øéLëî,xg` lke` lr ltp m` wx - ¨©§¦§¨§¨
äáLçî éòa déôeâì ìáàaxerd seb z` aiygdl ick la` - £¨§¥¨¥©£¨¨

`linne ,elke`l aeygiy jixv d`neh lawl ie`xd 'lke`'k
.llk lke`k aygp epi` ixdy ,exiykn mcd oi`éaø àúàå©£¨©¦

øîéîì øæòéìàyíìBòì äèéçL íc`l` epi` m` mb-] ¡¦¤¤§¥©©§¦¨§¨
[cnlzdläáLçî éòa àì énð déôeâì eléôàå ,øéLëî- ©§¦©£¦§¥©¦Ÿ¨¥©£¨¨

lawl ie`xd 'lke`'k envr axerd seb z` aiygdl ick elit`e
cnlzdl dhigy s`y oeik ,elke`l daygn jixv oi` dd`neh
zwelgnay `vnpe .['eaeyig exeqi`' sexiva] lke`l ezaiygn
xhta opaxe oerny iax ewlgp `nw `pze xfril` iax ly ef

.cnlzdl ehgyy xeng
:`xnbd dgecéànîaxerd z` aiygd xfril` iaxy oipn - ¦©

,lke` aygp cnlzdl ehgy m` mby xaeqy meyn 'lke`'k
,xeng xhta opaxk xaeqy zxn` jk meyneàîòè àîìéc¦§¨©£¨

,íúä øæòéìà éaøcmeyn ,axerd z` hgeyaéðàLcdpey - §©¦¡¦¤¤¨¨§¨¦
d oicBa Léå ìéàBä áøBòzvw,äøäè éðîéñ'lke`' aygp okle ¥¦§¤¦¨¥¨¢¨

,dxdh ipniq llk el oi`y xeng xhta la` .daygn `ll mb
zlren cnlzdl dhigy oi`y xfril` iax dcen `ny
xeng xhty minkg exn`y mrhdy gxkdae .lke` eaiygdl
meyn `l` ,cnlzdl ehgyy meyn epi` d`neh lawn
m` s`y xaq oerny iax eli`e ,elk`l yexita aygy xaecny
d`pda xeq` `ed ik ,d`neh lawn epi` ,elk`l yexita ayg

.dtixr xg`l
:`xnbd zxxanàéä àúléî äøäè éðîéñc ïìðîeyi m`y - §¨¨§¦¨¥¨¢¨¦§¨¦

.daygn `ll mb lke`k aygp dxdh ipniqn wlg eléðz÷c§¨¨¥
`ziixaa(`"r lirl)diepydàéääc dìòz` x`al d`ad - £¨§©¦

mikixv mpi` xifge oty zlapy xn`y dpyna oerny iax ixac
,dlik`l daygn(åá) Léå ìéàBä ,íòh äî ,ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§©©©¦§¤

[ïäa]zvw,äøäè éðîéñiqixtn `le dxb ilrn mwlg ik ¨¥¦¨¥¨¢¨
xnel yi ok m`e .dxb milrn `le dqxt iqixtn mwlge ,dqxt
ipniq zvwn meyn `ed axera xfril` iax ly enrh mby

.dhigyd meyn `le eay dxdh
:`xnbd zxne`àîéz éëåc ,xnele zegcl dvxz m`e -éà §¦¥¨¦

`ed axera xfril` iax ly enrhíeMîzvw el yiyéðîéñ ¦¦¨¥
,äøäèok m`àéøéà éàîehgya `weec `ziixad dhwp recn - ¨¢¨©¦§¨

,ãnìúäìixdeeléôàehgy m`÷qòúäìxac jezgl dvxy - §¦§©¥£¦§¦§©¥
dyrnl llk oiekzd `le ,zerha axerd z` jzge ,xg`

,dhigyénðdxdh ipniq zvwn iptn ,daygn jixv didi `l ©¦
:`xnbd daiyn .eayénð éëä ïéàxfril` iax ixac cvn ok` - ¦¨¦©¦

,cnlzdl dhigy zhwep `ziixad dzid `leok dhwpy dn
`ed,ñenéð íeMîdhigy elit` qenip zrcly eprinydl ick ¦¦

`idy s` ,'lke`'k axerd z` aiygdl dliren dpi` cnlzdl
.wqrznd zhigyn dlern dhigy

xeng xhty oerny iax dceny xne`d ixacl zxfeg `xnbd
:d`pda xeq` dtixr xg`ldéáéúéàiaxy xn`y `axl iia` ¥¦¥

epipyy dnn ,dtixr xg`l xeng xht d`pda xqe` oerny
,`ziixaaäöø àìxengd lraBúBãôì,xeng xhtd z` Ÿ¨¨¦§

õéôBwa BôøBò,lecb oikqa -åéøBçàîoky ,x`evd ixeg`n - §©¦¥£¨
,etxer len ziyrp dtixréaø éøác ,äàðäa øeñàå ,BøáB÷å§§§¨©£¨¨¦§¥©¦
.øézî ïBòîL éaøå .äãeäéxhtd z` xizn oerny iaxy rnyne §¨§©¦¦§©¦

.dtixr xg`l mb xeng
:`xnbd zvxznàîéà,`ziixaa jk xen` -øeñà íéiçîe ¥¨¥©¦¨

xeng xhtd,øézî ïBòîL éaøå ,äàðäadpi` `tiqdy epiidc ©£¨¨§©¦¦§©¦
l d`pd xeqi`a zwqerxg`l la` ,miign `l` ,dtixr xg`

.d`pda xeq` `ed oerny iax zrcl mb dtixr
:`xnbd zl`eyéåä íéiçî àôéñcî àäå`tiqdy oeik ixde - §¨¦§¥¨¥©¦¨¥

,miign xeng xhtd lr yiy d`pd xeqi`a zwqer `ziixad ly
dy gxkdaíéiçî åàì àLéø,miign exeqi`a zwqer dpi` - ¥¨¨¥©¦

epúéîé àì ,àôéñ éðz÷c,xeng xhtd z`ìbna àìå äðwa àì §¨¨¥¥¨Ÿ§¦¤Ÿ©¨¤§Ÿ©©¨
äøéâna àìå íBcøwa àìå,[miipiy el yiy ,xeqn-]àìå §Ÿ©©§§Ÿ©§¥¨§Ÿ

úeîiL ìéáLa åéðôì úìc ìBòðéå øãçì epñéðëé`l` ,arxa ©§¦¤©¤¤§¦§¤¤§¨¨¦§¦¤¨
,`weec uitewa etxriøeñàåxeng xhtdéøác ,äãBáòå äféâa §¨§¦¨©£¨¦§¥

øézî ïBòîL éaøå .äãeäé éaøxht ezrcl ik ,dceare dfiba ©¦§¨§©¦¦§©¦
d`pd xeqi`a zwqer `tiqdy oeike .miign xq`p epi` xeng
gkene ,dtixr xg`l exeqi`a zwqer `yixdy gxkda ,miign
oia zn`a :`xnbd daiyn .dtixr xg` mb xizn oerny iaxy

de àLéød oiaàôéñexeqi`a zewqer `ziixad ly,íéiçî`l` ¥¨¥¨¥©¦
dyàLéøzwqer,åéîc úàðäaxeng xhtd z` xikyd m`y ¥¨©£¨©¨¨

d eli`e .xikynl mixeq` einc ,xg`làôéñzwqerúàðäa ¥¨©£¨©
,Bôeb.ea cearle ezfiba oebk ,eteb mvrn zepdil xeq`y epiidc

od d`pd xeqi` eprinydl `ziixad dkixv recn x`az `xnbd
:`xnbd zxne` .eteba ode eincaàëéøöeeprinydl `ziixad §¦¨

,einc z`pd xeqi`a oiae eteb z`pd xeqi`a oia ewlgpyéàc§¦
àðzxeqi`a zwqerd `yixd z` wx,åéîc úàðämewn did ¨¨£¨©¨¨

wxy ,xneléøL à÷ àeääaxizd ,ecal einc z`pda -éaø §©¨¨¥©¦
ïBòîL,miignàîéà Bôeb úàðäa ìáày xn`p ile` -äãBî ¦§£¨©£¨©¥¨¤
déìoerny iax,äãeäé éaøì.miign zepdil xeq`yàðz éàå ¥§©¦§¨§¦¨¨

zwqerd `tiqd z` wxaxeqi`,Bôeb úàðäxnel mewn did §£¨©
wxyàéääaecal eteb z`pda -ìáà ,äãeäé éaø øñà÷ §©¦¨¨©©¦§¨£¨

àîéà åéîc úàðäay xn`p ile` -äãBîdcedi iaxéaøì ©£¨©¨¨¥¨¤§©¦
,ïBòîLokl ,miign d`pd xeqi` oi`yàëéøö`ziixad ¦§§¦¨

.el` mixeqi` ipya mzwelgn eprinydl
:`xnbd zxne`äãBî ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà ïëå§¥¨©©©§¨¨©©¨©£©¤

ïBòîL éaøxeng xhtaøeñà àeäL ,äôéøò øçàì.d`pda ©¦¦§§©©£¦¨¤¨
dì àðéîà àðî ,ïîçð áø øîàå,df xac izcnl okidn - §¨©©©§¨§¨£¦¨¨

,àéðúcxeng xhta xn`p(bi bi zeny)dCtz `l m`e','Bzôøòå §©§¨§¦Ÿ¦§¤©£©§
ïàk øîàðoeylïläì øîàðå 'äôéøò'oeyl dtexr dlbr iabl ¤¡©¨£¦¨§¤¡©§©¨
,'äôéøò'xn`py(c `k mixac),'lgPA dlbrd z` mW Etxre'äî £¦¨§¨§¨¤¨¤§¨©¨©©

ïläl,dtexr dlbraøeñà,dtixr xg` d`pdaïàk óàxhta §©¨¨©¨
,xengøeñà,ongp ax oce .dtixr xg` d`pdaépîin zrcl - ¨©¦

,ef `ziixa dxn`pàîéìéàzrcl,äãeäé éaømb ezrcl ixd ¦¥¨©¦§¨
øeñà øñéî íéiçîaezkdy x`ean ef `ziixaa eli`e ,d`pda ¥©¦¥¨¨

.xzen did okl mcewy rnyne ,dtixr xg`l xeq`y eprinyn
åàì àlàef `ziixa,àéä ïBòîL éaøxg`ly da epipyy oeike ¤¨¨©¦¦§¦

dtixr xg`ly dcen oerny iaxy ixd ,d`pda xeq` dtixr
.d`pda xeq`

:ongp ax zgked z` dgec `xnbdúLL áø déì øîàaxl ¨©¥©¥¤
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רנח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zexeka(oey`x meil)

.zepaxwd zcearl zexekad eycwzpdéì øîàyix el aiyd - ¨©¥
ziyrp dzid xacna zepaxwd zcear ,opgei iaxl yiwlïúBàa§¨

zexeka,íéøönî eàöiLd"awd xn`y zra eycwzd mdy ¤¨§¦¦§©¦
.'xeka lk il ycw' mixvna

:`xnbd zxne` .yiwl yix zaeyzk dgiken `xnbdénð éëä̈¦©¦
,àøazñî,xacna eclepy zexekal migafa dpynd zpeek oi`y ¦§©§¨

,mixvna eclepy zexekal `l`éàcéëä àîéz àì`l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦
icia ziyrp dzid xacna zepaxwd zcear `l` ,jk xn`z
dipyd dpya mwed okyndy ,jl dywi ,xacna eclepy zexeka
`l` zexekad ecar `l jli`e f`ne ,mixvnn l`xyi ipa z`vl
ipa xzeid lkl eid xacna eclepy zexekady `vnpe ,mipdkd

ike ,dpyàeä äãBáò ãaòéî øa äðL ïaie`x dpy oa ohw ike - ¤¨¨©¤§©£¨
itk migafa dpynd zpeeky gxkdae .zepaxwd zcear cearl
icia ziyrp xacna zepaxwd zceary ,yiwl yix dx`iay
.xacnl e`ay zra milecb eid xake ,mixvna eclepy zexeka

:`xnbd dywndì éøà÷ éàî ,dì éøà÷ãeopgei iaxe - §¨¨¥¨©¨¨¥¨
zpeek oi`y heyt ixde ,dywd dn migafa dpyndn dywdy
eclepy zexeka icia dzyrp zepaxwd zceary migafa dpynd

:`xnbd zx`an .xacnaúøîà éà ,déì àéL÷ à÷ éëä̈¦¨©§¨¥¦¨§©
eäééúMeã÷ ÷éñt àìc àîìLaxn`z m` xacd oaen - ¦§¨¨§Ÿ¨¦§¨©§

zexekad mbe ,mixvnn mz`ivi zra wqtp `l zexekad yeciwy
xnel yi ok m`y ,eycwzd xacna eclepyðäénð àøwéòîc C ¨¨§¥¦¨¨©¦

eäééúMeã÷ àò÷t àì`l mixvna eycwzd xaky el` mby - Ÿ¨§¨§¨©§
zcear z` cearl miie`x eidy zexekad mde ,mzyecw drwt

.xacna zepaxwdeäééúMeã÷ ÷ñôc úøîà éà àlàmle` - ¤¨¦¨§©§¨©§¨©§
mz`ivi zra wqtp zexekad yeciwy ,yiwl yixk xn`z m`

ok m` ,eycwzd `l xacna eclepy zexekade ,mixvnnðäC ¨¨
eäééúMeã÷ déì àò÷t énð àøwéòîcxaky el` mb ixd - §¥¦¨¨©¦¨§¨¥§¨©§

zexekad md in ok m`e ,mzyecw rwtiy ie`x mixvna eycwzd
.xacna zepaxwd zcear z` cearl miie`x eidy

:yiwl yix zpad z` `xnbd zx`anCãéàåyiwl yix zxaqe - §¦¨
eclepy zexekal ,eycwed xaky zexekad oia wlgl yiy `id

xekay ,xacnaLeã÷cx`yp ,mixvna ycwed xaky -LBã÷ §¨¨
xekae ,xacnl e`ay xg` mbLeã÷ àìc`le xacna clepy - §Ÿ¨

,ycwedLeã÷ àì.xacna Ÿ¨
:`ziixan yiwl yix lr dywn `xnbddéáéúéàopgei iax ¥¦¥

mler xcqa diepyd `ziixan yiwl yixl(f"t),íBiä BúBà©
ìàøNéa íäì eáø÷ ïkLnä í÷eäLly zepaxwúBáãðe íéøãð ¤©©¦§¨¨§¨¤§¦§¨¥§¨¦§¨

,úBøNòîe úBøBëa úBîLàå úBàhçixekay yxetn ixd ©¨©£¨§©©§
:`xnbd zvxzn .opgei iax ixacke ,xacna eycwzp dndaéëä̈¦

énðlirl `iyewd lr epvxizy enk uxzl jixv o`k mb - ©¦
xaecny ,migafa dpyndnïúBàazexeka zendaeàöiL §¨¤¨§

,íéøönî`le ,mixvna eycwzd mdy yiwl yix dceny ¦¦§©¦
.xacnl m`eaa mzyecw drwtp

zxne` .yiwl yixk ef `ziixan dgikene dtiqen `xnbd
:`xnbddpéîe,yiwl yixk wcwcl ozip ef `ziixan ,daxc`e - ¦¨

a wxy ,da x`eany'íBiä BúBà'okynd mwedyáeø÷c àeä ©§¨
j` ,zexekad zepaxw,áeø÷ àì Cìéàå ïkéîzexekad ik ¦¨§¥©Ÿ¨

.yiwl yixk epiide ,eycwzp `l xacna eclepy
éøîàc àkéàyiwl yixy xg` oeyla ef dreny exn`y yi - ¦¨§¨§¦

.opgei iaxl dywdy `ed,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáéúéà¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨
ä BúBà'ìàøNé íäì eáø÷ ïkLnä í÷eäL íBily zepaxw ©¤©©¦§¨¨§¨¤¦§¨¥

,'úBøNòîe úBøBëa úBîLàå úBàhç úBáãðe íéøãðyix wiice §¨¦§¨©¨©£¨§©©§
,yiwlïéà 'íBiä BúBà',cala okynd mwedy meid eze`a - ©¦

la` ,zexekad z` eaixwdàì ,Cìéàå ïkéîik ,eaixwd ¦¨§¥©Ÿ

.opgei iaxk `lye ,eycwzp `l xacna eclepy zexekad
zpeek oi` :yiwl yixl `ziixadn di`xd z` dgec `xnbd
mwedy meid eze`a eidy zexekad z` wx eaixwdy `ziixad

`l` ,okyndàîéày xnel `ziixad zpeek -íBiä BúBàî ¥¨¥©
okynd mwedy,Cìéàå,zexeka okyna eaixwdòîLî÷ éàîe §¥©©¨©§©

,ïìyïéà ,íBiä BúBàîokynd mwedy meid eze`n wxy - ¨¥©¦
mle` ,zexeka eaixwdàøwéòî,okynd mwedy mcew -àì ¥¦¨¨Ÿ

cre ,gafna `l` zexeka miaixwn oi` ik ,zexeka eaixwd
,cigi zena `l` gafn mdl did `l okynd mwedyàîìà- ©§¨

zepaxwy jkn gkeneáeø÷ àì äîaa ,úBáBçeaxwed `l - ©¨¨Ÿ¨
okynd mwedy cr zexekad z` aixwdl elki `l okle ,dnaa

.gafn ea eyre
:`xnbd zxne` .opgei iaxk dgiken `xnbdòîL àzdi`x ¨§©

,`ziixaa epipy ,opgei iaxlìLa ,øîBà äzà úàöîðäL ¦§¥¨©¨¥¦§Ÿ¨
ïúñéðëáe øaãnáe íéøöîa ,ìàøNéì úBøBëa eLã÷ úBîB÷î§¨§§§¦§¨¥§¦§©¦©¦§¨¦§¦¨¨

lyøîBà eäî íéøöîa ,õøàì ìàøNé(a bi zeny)ìë éì Lc÷' ¦§¨¥¨¨¤§¦§©¦©¥©¤¦¨
Bà àeä øaãna ,'øBëaøî(fi g xacna)éðáa øBëa ìë éì ék' §©¦§¨¥¦¦¨§¦§¥

øîBà àeä õøàì íúñéðëa ,'ìàøNé(`i bi zeny)Eàéáé ék äéäå' ¦§¨¥¦§¦¨¨¨¨¤¥§¨¨¦§¦£
mye ,'iprpMd ux` l` 'd(ai weqt)xn`pzøáòäå'mgx xhR lk ¤¤¤©§©£¦§©£©§¨¨¤¤¤¤

.xacna mb zexeka eycwy ef `ziixaa yxetne .'dl©
:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîàeycw `l zn`a ¨©©©§¨©¦§¨

y xnel `ziixad zpeeke ,xacna zexekaìLaúBîB÷î äL ¦§Ÿ¨§
eøäæeäl`xyiLc÷éì ,úBøBëaä ìòdyecw mda bedpl - §£©©§¦§©

,ux`l eqpkiykåux`l eqpkpy cr mle`eLã÷ àì.zexekad §Ÿ¨§
dxikfdy el` zenewn dylyay xn`p ji` :`xnbd dywn
lr exdfed wx `l` ,lreta zexekad eycw `l ,`ziixad

,mixvn `ed zenewnd cg` ixde ,mzyecwàì énð íéøöîáe§¦§©¦©¦Ÿ
Leã÷,lreta zexekad eycwed `l mixvnay xnel ozip ike - ¨

Leã÷c ïðéøîà÷ àädcen yiwl yix mby epgked lirl ixde - ¨¨¨§¦©§¨
gxkdae .eycwzp mixvnn mz`ivi zra eidy zexekady
eycwzp el` zenewn zylyay ,`id `ziixad zpeeky
`ly xn`y yiwl yixl dywi aey ok m`e ,lreta zexekad

.xacna zexekad eycwzp
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,xnel `ziixad zpeek jk - ¨¦¨¨©

iabl j` ,zexekad zyecw lr exdfed el` zenewn zylya
a zexekad zycwdwlgay ,zenewnd oia welig yi lretïäî¥¤

eLã÷,lreta zexekadewlga.eLã÷ àì ïäî ¨§¥¤Ÿ¨§
:yiwl yix lr `iyew d`ian `xnbdé÷úîàtt áø dì ólr ©§¦¨©¨¨

`le ,eycwzp mixvna eclepy zexekad wxy yiwl yix ixac
,xacna miclepdåikeLã÷ àì øaãná,zexekaáéúëäåxacna) §©¦§¨Ÿ¨§§¨§¦

(n bìàøNé éðáì øëæ øBëa ìk ãB÷t'oeike ,'dlrne Wcg oAn §¨§¨¨¦§¥¦§¨¥¦¤Ÿ¤¨©§¨
lky `vnp ,xacna eidy dipyd dpya dyrp df oipny
ji`e ,xzeie dpy ipa eid eycwzpe mixvna eclepy zexekad
xacna mby ixd ,dlrne yceg oan xeka lk cewtl aezkd xn`

.zexekad eycwed
:xg` ote`a yiwl yixe opgei iax zwelgn z` dcinrn `xnbd

øîzéà éà ,àlàyiwl yixe opgei iax mya xn`py dn - ¤¨¦¦§©
,xacna zexeka eycwed m` ewlgpyøîzéà éëäjgxk lr - ¨¦¦§©

,xn`p jkyeLã÷ ,øîà ïðçBé éaømdl xn`py dryn zexeka ©¦¨¨¨©¨§
,'xeka lk il ycw' mixvnae÷ñt àìåeligzdy xg`e - §Ÿ¨§

eclepy zexekad lk `l` ,mzycwd dwqtp `l aey ycwzdl
.xacna eclepy zexekad s`e ,eycwed jli`e f`nLé÷ì Léøå§¥¨¦

mb,øîàyeLã÷zrn eclepy el` wx la` ,xacna zexeka ¨©¨§
ik ,xacna miield oeict onf cr 'xeka lk il ycw' xn`py

,'xkf xeka lk cewt' xn`p mdilr
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המשך ביאור למס' בכורות ליום ראשון עמ' ב



רנט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zexeka(ipy meil)

.áNkaezkd yxcp oke(my)æò àeä àäiL ãò ,'æò øBëá Bà' ¤¤§¥©¤§¥¥
ìBëé .æò BøBëáedxekan xeht cled `dieléôàm`Ba Lé §¥¨£¦¤
ïéðîéñ úö÷î,en`l minecdCà' øîBì ãeîìz,'xFW xFkA ¦§¨¦¨¦©§©©§

dfae ,`ed herin oeyl 'j`'e÷ìçzvwna dnec m`y ,aezkd ¨©
.dxekaa aiig en`l

:`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîaiqei iax mr epizpyna `pzd §©¨¦§§¦
:`xnbd daiyn .ililbdïãéc àpzepizpyna `pzd -élb ,øáñ ©¨¦¨¨©©¥

a àðîçø`l` ea oi`y xeng xht,íéîc úMeã÷epi` m`y ©£¨¨§§©¨¦
,oeictn xeht en`l dneca ïécä àeäåyiy dxedh dnda xeka §©¦§

da,óebä úMeã÷ipicn `ed xeht ,en`l dnec epi` m`y §©©
.dxekaéñBé éaøåililbdàðîçø élb ,øáñdnda xeka xehtl §©¦¥¨©©¥©£¨¨

yecw `edy ,en`l dnec epi`y dxedhàeäå ,óebä úMeã÷a¦§©©§
ïécä`l` yecw epi`y ,xeng xhtléîc úMeã÷aøîâå ,í ©¦¦§©¨¦§¨©

xehtlî ,íéîc úMeã÷a epivny xehtdóebä úMeãwxeka ly §©¨¦§§©©
.dxedh dnda

zeaizd xezi z` epizpyn ly `pzd yexci ji` dpc `xnbd
:`xnbd zl`ey .oine oin lka exn`py 'xeka'éàä ïãéc àpúå§©¨¦¨©

déì ãéáò éàî 'øBëa' 'øBëa''xeka' zeaizd xezin yexci dn - §§©¨¦¥
:`xnbd daiyn .oine oin lka exn`pydéì éòaéîmze` jixv - ¦¨¥¥

àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc ,àðéðç éaøa éñBé éaøãkìlr ¦§§©¦¥§©¦£¦¨§¨©©¦¥§©¦£¦¨
dxedh dnda xeka zyxta aezkd(fi gi my)F` xFW xFkA K`'©§

lr wxfY mnC z` md Wcw dCtz `l fr xFka F` aUM xFka§¤¤§¥Ÿ¦§¤Ÿ¤¥¤¨¨¦§Ÿ©
,'dl ggip gixl dX` xihwY mAlg z`e gAfOdeøîàð änì ©¦§¥©§¤¤§¨©§¦¦¤§¥©¦Ÿ©©¨¨¤¤§

d ipic df weqtaïéøeîéà,'xihwz malg z`e' -,øBL øBëáa ¥¦¦§
d ipice,áNk øBëáa ïéøeîéàd ipice,æò øBëáa ïéøeîéà,xnelk ¥¦¦§¤¤¥¦¦§¥

ayk xeka e` xey xeka' weqtd zligza dxezd dhxity oeiky
'xihwz malg z`e' jk xg` xn`py dny `vnp ,'fr xeka e`
oic aezkd xn` `l dnle ,envr ipta mipindn cg` lk lr aeqp

.epnn mixg`d ecnlie ,mdn cg`a mixeni`áúk éàc ,àëéøö§¦¨§¦¨©
àðîçøwx oixeni`d oic,øBL øBëáaxeka wxy xne` iziid ©£¨¨¦§

,eixeni` xihwdl aiig xeyíéëñða äaøúð ïkLmi`ian ik - ¤¥¦§©¨¦§¨¦
mry cera ,oii [oibel dyy-] oidd ivg epiidc ,mikqp daxd enr
did m`e .[oibel dyly-] oidd ziriax wx mi`ian fre yak

a wx oixeni` oic xn`p,áNkaiig ayk wxy xne` iziid ¤¤
,eixeni` xihwdläéìàa äaøúð ïkLz` mixihwn ea wx ik - ¤¥¦§©¨§©§¨

wx oixeni`d oic xn`p did m`e .algd mr cgi dil`d,æòa§¥
,oixeni` xihwdl aeig yi fr xekaa wxy xne` iziidïkL¤¥

ãéçéa íéáëBk úãBáò ìöà äaøúðdxf dcear cary cigi ik - ¦§©¨¥¤£©¨¦§¨¦
ze`hg x`yk `le ,yak `le dzpy za fr wx `ian ,bbeya

.dyak e` fr e` `iany
ok` :`xnbd zl`eyàéúà àì àãçî àãçepi` exiagn cg` - £¨¥£¨Ÿ¨§¨

c ,xn`p `l recn oiadl yi oiicr mpn` ,cnlpàãç éúéz¥¥£¨
ézøzîmipinn mipya azkiy xnelk ,mipyn cnli cg`y - ¦©§¥

.ea xkfed `ly cg`d oina oixeni` zxhwd aeig ecnlie ,el`

:daiyne `xnbd zxxanáBzëéì àì éäazyly oian ina - §¥Ÿ¦§
y xn`z m` ,oixeni` zxhwd oic xn`i `l mipindáBzëéì àìŸ¦§

a àðîçøxekaðäî éúéúå ,øBLC,fre yakn eaiigl cnlpe - ©£¨¨§§¥¥¥¨¨
,jextl yi ixdðäl äîC,[fre yak-]íéçñt ìöà eaøúð ïkL ©§¨¨¤¥¦§©¥¤§¨¦

epnn oi`ian oi`y xey ok oi`y dn ,gqt oaxw mdn mi`iany -
y xn`z m`e .gqt oaxwáBzëì àìoixeni` zxhwd oic,áNëa Ÿ¦§§¤¤

ðäî éúéúåCe xeyn-],jextl yi ixd ,[frðäl äîC,[fre xey-] §¥¥¥¨¨©§¨¨
øeaéöa íéáëBk úãBáò ìöà eaøúð ïkLmdn miaixwny - ¤¥¦§©¥¤£©¨¦§¦

z`xed it lr miakek zcear ecary xeaiv lr xtkl zepaxw
mifr xirye dlerl xt mi`iany ,lecbd oic zia ly dbby

y xn`z m`e .z`hglàðîçø áBzëéð àìoixeni` zxhwd oic Ÿ¦§©£¨¨
ðäî éúéúå ,æòaC,jextl yi ixd ,yake xeyn eaiigl cnlpe - §¥§¥¥¥¨¨

ðäl äîC,[yake xey-]çaæî ìöà éeaø ãö ïäa Lé ïkL- ©§¨¨¤¥¥¨¤©¦¥¤¦§¥©
,mikqp oidd ivg mi`ian xeyd mr ik ,zetqez mdnr oi`iany

.dil` mi`ian yakd mreéëéøö Ckìéähxtl aezkd jxved - ¦§¨§¦¦
epizpyna `pzd cnl df xace ,mzylya oixeni` zxhwd aeig

.envr ipta oin lka 'xeka' xn`py dnn
oixeni` zxhwd aeig ililbd iqei iax cnli oi`n dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .zendad ipin zylyaéìéìbä éñBé éaøå§©¦¥©§¦¦
xeht en`l dnec epi`y cley ,oin lka xen`d 'xeka'n yxcy
ipin zylya oixeni` zxhwd aeig cnli okidn ,dxekan

:`xnbd daiyn .zendadïk íàwx `id aezkd zpeek eli` - ¦¥
,zendad ipin zyly ly xekaa oixeni` zxhwd aiigláBzëéì¦§

,'æòå áNk øBL øBëa Cà' àø÷mipind zylyy jkn cnlpe §¨©§¤¤¨¥
,oixeni` zxhwda miaiig'øBëa øBëa'ipta oin lka xn`py §§

envrdpéî òîL åàì àlà ,éì änìmilg dxeka iaeig oi`y ¨¨¦¤¨¨§©¦¨
,cled lràeä àäiL ãò[zcleid m`d-]LBøBëáe ,øBcled - ©¤§¥§
,clepdøBLmiaiig mpi` fr xekae yak xeka oke ,en` enk

.mn`l minec eidiy cr dxekaa
xht' oeyl zeltkn ililbd iqei iax yxec dn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .'xengéìéìbä éñBé éaøåcle xehtl cnly §©¦¥©§¦¦
,oin lka xn`py 'xeka' ieaixn en`l dnec epi`yéàädyxc - ©

xn`pdn dpyna `pzd yxcy ef'øBîç øèt' 'øBîç øèt'ipy ¤¤£¤¤£
,minrtdéì ãéáò éàî.dpnn yexci dn - ©¨¦¥

ililbd iqei iax :`xnbd daiyndéì éòaéîzelitk z` jixv - ¦¨¥¥
'xeng xht'øîàpL CBzî ,øîBà éìéìbä éñBé éaø ,àéðúãëì§¦§©§¨©¦¥©§¦¦¥¦¤¤¡©
(eh gi xacna)øBëa úàå íãàä øBëa úà äcôú äãt Cà'©¨Ÿ¦§¤¥§¨¨¨§¥§

éðà òîBL 'äcôz äàîhä äîäaädnda' lk zectl aeig yiy ©§¥¨©§¥¨¦§¤¥©£¦
e ,'d`nhøîBì ãeîìz ,íélîâe íéñeñ éøèt eléôà(bi bi zeny) £¦¦§¥¦§©¦©§©

lke'øBîç øètwxy ,'dUa dCtYEì ézøîà øBîç øèt §¨¤¤£¦§¤§¤¤¤£¨©§¦§
,dya ezectl,øîBà éðà ïééãòå .íélîâe íéñeñ éøèt àìå§Ÿ¦§¥¦§©¦©£©¦£¦¥

wx `nyøBîç éøètmzectl jixväNala` ,xg` xaca `le ¦§¥£§¤
íélîâe íéñeñ éøètmzectl ozip,øác ìëa ¦§¥¦§©¦§¨¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...מוסג"פ המחאה מאחד הקופות של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע איש תם 

ירא אלקים וסר מרע שבמילא יקויים בזה הנוטל פרוטה מאיוב מתברך כפסק רז"ל - ב"ב ט"ו ע"ב -.



xcde"רס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zexeka(iying meil)

déì eøîà,dippg oa ryedi iaxl `pez` ipwfézãéáò éàîC- ¨§¥©£¦§¥
.jiyrn dneäì øîàdippg oa ryedi iaxàîékç (àðà) ¨©§£¨©¦¨

àðà éàãeäéc,ip` micedid mkg -àúîëç øîâéîì àðéòa ¦¨¥£¨¨¦¨§¦§©¨§§¨
eëéépéî,`pez` ipwf el exn` .dnkg mknn cenll ipevx -éà ¦©§¦

éëä,dz` micedid mkg ok` m` -Cì éòáéðjze` l`yp - ¨¦¦§¥¨
.zel`y
eäì øîà,`pez` ipwfl dippg oa ryedi iaxéiçì,mikqn ip` - ¨©§§©¥

,epipia mikqp j`[éì] eúéëæ éà,ize` egvpz mz` m`y -ìk ¦¨¦¦¨
éa eãéáò eúéòác,evxzy dn lk ia eyrz -eëa àðéëæ éàå- §¨¦£¦¦§¦¨¥¨§

,mkz` gvpi ip` m`eàzðéôña éàab eìëéàinr elk`z - ¦§©©¦§¦§¨
.ily dpitqa
déì eøîà,dippg oa ryedi iax z` `pez` ipwf el`y -àeää ¨§¥©

déì eáäé àìå àúzà éòáe ìéæàc àøábywal jldy mc` - ©§¨§¨¦¨¥¦§¨§Ÿ¨£¥
,el depzp `le dy`dépéî eìcîc àëéä ìéæàc déì éæç éàî- ©£¦¥§¨¦¥¨§¦§¦¥

odn ywal ,dpey`xdn daeyg xzei dgtynl jliy ie`x m`d
.dy`àúkéñ ì÷Ldkiq dippg oa ryedi iax gwl -döc §©¦§¨¨¨
éàzúì,xeg oi`y mewna ,lzek zizgza dagze -ìàò àì- §©©Ÿ¨

,dqpkp `leìàò ,éàléòì-deab mewna didy xega dagzyke §¦©¨
,dqpkp ,lzekaøîàdkiqdy myk ,`ed lyn ,`pez` ipwfl ¨©

,lzekay deab mewna wx zqpkpdéìfî úa éîøúéî énð éàä©©¦¦§§¥©©¨¥
daeyg dgtynn dy` ywal jli m` dyri oekp df mc` jk -
elfn za el dpncfpy okzi ik ,dpey`xd dy`d zgtynn
depzp `ly dpey`xd dy`d zgtynn daeyg xzei dgtyna

.el
:dippg oa ryedi iax z` `pez` ipwf el`y ceréæBàc àøábó ©§¨§¦

éøèåéæBà øãäc àæç éàî ,óó`le ,exiagl sqk deldy mc` - §¨¦©£¨§¨©¦
z` iyewa zeabl delnd wwfpy cr ,rextl zern dell did
delne delnd xfeg dnl ,mixg`l deld xkny zerwxwn eaeg
.oey`xd deldn wefipy dnn gwl cnel epi`e ,miyp` cerl

eäì øîà,lyna dippg oa ryedi iax mdl dpr -ìæà àøáb ¨©§©§¨¨©
àîâàì,xril jld mc` -déa éöî àìå àðeè àn÷ ìè÷- §©§¨¨©©¨¨§Ÿ¨¥¥

gilvd `l m`yn caek iptne ,dpey`x mipw zliag jzge
,etizk lr mnixdldéåléò çpîe ìè÷ [øãä]cer jzge ay - ¨©¨©©©¦¨¥

,dpey`xd mipwd zliag lr gipde mipwLéðéà éîøúéàc ãò©§¦§§¥¦¦
déì éìãî-lkd z` z`yl el exfry miyp` el epncfdy cr ©§¥¥

del ici lr wefip zg` mrty s` ,miyp`l sqk delnd jk ,cgi
zeyrl on`p mc` `vniy cr mixg`l delie xefgi ,on`p epi`y

.el gieexzy dwqir ez`
cerdéì eøîà,dippg oa ryedi iaxl `pez` ipwféléî ïì àîéà ¨§¥¥¨¨¦¥

éàéãáã.xwy ly mixac epl xen` -eäì øîàoa ryedi iax ¦§¦¥¨©§
,dippgàãéìéc àúéðãek àeää äåädcixt efi` dzid - £¨©§¦¨¦¦¨
,dcliyà÷úét déì éìz äåäå,wzt cled x`eva ielz dide - ©£¨¨¥¥¦§¨

éæeæ àôìà äàî àaà éáa ÷éqîc déa áúëeea aezke - §©¥§©¦§¥©¨¥¨©§¨¥
.fef sl` d`n ly aeg `a` zian miraezydéì eøîàipwf ¨§¥

,`pez`äãìé éî àúéðãeëå.zcll dleki dcixt ike -øîà §§¦¨¦¨§¨¨©
eäì,dippg oa ryedi iaxéàéãác éléî eäéð éäixac md el` - §¥¦¦¥¦§¦¥

.xwy
:dippg oa ryedi iax z` `pez` ipwf el`y cerék àçìéî¦§¨¦

dì éçìî éàîa ,àéøñ,eze` miglen dna gixqn gln xy`k - ¨§¨§©¨§¦¨
eäì øîà,dippg oa ryedi iaxàúéðãeëc àzìéña`ilya - ¨©§§¦§¨§§¦¨

`pez` ipwf ednz ,dcixt lyàzðãeëì àzìéñ àkéà éîe- ¦¦¨¦§¨§©§¨
ryedi iax mdl aiyd .zclei dpi` ixde ,dcixtl `ily yi ike

,dl`ya dippg oaéøñ éî àçìéîe.gixqdl leki gln ike - ¦§¨¦¨¥
`pez` ipwf exn` cer:dippg oa ryedi iaxlàúéa ïì éða§¥¨¥¨

àîìòc àøéåàa.mlerd xie`a zia epl dpa -íL øîà- ©£¦¨§¨§¨¨©¥
e ,ycewd zenyn my dippg oa ryedi iax xikfdïéa àìz§¨¥

àòøàì àòé÷ø,ux`l minyd oia cnrpe -eäì øîàiax §¦¨§©§¨¨©§

,`pez` ipwfl dippg oa ryediàðéèå éðáéì éì e÷éqàe`iad - ©¦¦¦§¥§¦¨
zia mkl dpa` izywa z` eyrzyke ,hihe mipal o`kl il

.mkzywak
:dippg oa ryedi iax z` `pez` ipwf el`y cerdéúòéöî§¦£¥

àëéä àîìòc.mlerd ly zirvn`d dcewpd okid epl d`xd - §¨§¨¥¨
déúòaöàì dô÷æe erav` z` dippg oa ryedi iax mixd -øîà ©§¨§¤§§¨¥¨©

àëä ,eäì.mlerd rvn` `ed o`k -øîéé éîe ,déì eøîà- §¨¨¨§¥¦¥©
ryedi iax mdl aiyd .mlerd rvn` `ed o`k ok`y gikei in

,dippg oaeçLéîe éìLà eúééàm` ewcae eccne milag e`iad - ©§©§¥¦§
.mlerd rvn` `ed o`k ok`

:dippg oa ryedi iaxl `pez` ipwf exn` ceràøéa ïì úéà¦¨¦¨
àúîì àìéiò ,àøáãadze` qpkd ,dcya min x`a epl yi - §©§¨©§¨§¨¨

.xirldéìéiòàå éøàtî éìáç éì eìéLôà ,eäì øîàil exfy - ¨©§©§¦¦©§¥¦¨¥©£©§¥
`l ,ipevx miyer mkpi` m`e ,mci lr dpqipk`e ,oiaeqn milag

.mkzywa dyr`
:dippg oa ryedi iaxl `pez` ipwf exn` cerààéçéø ïì úé ¦¨¥£¨

àøéáúc,zexeay migix epl yi -déèéiç.oze` xetz -øîà- ¦§¦¨©§¥¨©
,dippg oa ryedi iax mdl aiydéãøb dépéî éì eëBøk§¦¦¥©§¥

déèéiçéàåipwzny enk ,mda oxtz`e miheg odn il eyr - ¤¡©§¥
mini`znd mihega extezl ick cbadn miheg mi`iven micba

.el
:dippg oa ryedi iax z` `pez` ipwf el`y ceréðékñc àøLî¥¨¨§©¦¥

éìè÷ éàîaiax mdl dpr .dze` mixvew dna mipikq zbexr - §©¨§¦
dze` mixvew ,dippg oa ryediàøîçc àðø÷aly oxwa - §©§¨©£¨¨

`pez` ipwf ednz .xengàøîçì àðø÷ àkéà éîeoxw yi ike - ¦¦¨©§¨©£¨¨
:dl`ya dippg oa ryedi iax mdl aiyd .xenglàkéà éîe¦¦¨

éðékñc àøLî.mipikq ly dbexr yi ike - ¥¨¨§©¦¥
déì eúééàdippg oa ryedi iaxl `pez` ipwf e`iad -éòéa éøz ©§¥§¥¥¥

,mivia izy -déì eøîàepl xen` ,el exn` -àzâæc éä ¨§¥¥§©§¨
ézøeéç àzâæc éäå ézîkeàdxegy zlebpxz ly dvia efi` - ©§¦§¥§©§¨¦©§¦
.dpal zlebpxz ly efi`eeäéà eäì éúééà`ed mdl `iad - ©§¥§¦

,[dippg oa ryedi iax]éðéáb éøz,zepiab izy -,eäì øîàexn` §¥§¦¥¨©§
mz`ézøeéç àféòc éäå ézîkeà àféòc éäfr ly dpiab efi` - ¥§¦¨©§¦§¥§¦¨¦©§¦

.dpal fr ly efi`e dxegy
:dippg oa ryedi iax z` `pez` ipwf el`y cerúéîc àöeöøe§¨§¦

ext` -,ezvia ztilw jeza zny gdéçeø ÷éôð àëéäî- ¥¥¨¨¦¥
:dippg oa ryedi iax mdl aiyd .egex z`vei okidnàëéäî¥¥¨

÷ôð ,ìòc.d`vi myn ,dqpkp egexy okidn - §¨¨©
:dippg oa ryedi iaxn `pez` ipwf eywa ceràìc àðî ïì éåçà©§¥¨¨¨§Ÿ

déìéáç éåL.mxeb `edy wfpd cbpk dey epi`y ilk epl d`xd - ¨¥£¦¥
àéãea (ãçå ãç ìk) éúééàdippg oa ryedi iax `iad - ©§¦¨©§©§¨

,zlvgnäéèLt,dhyt -àòøúa ìééò äåä àìdzid `le - ©§¥Ÿ£¨¨¦§©§¨
,dheyt `idyk ziad gzta zqpkpéøî eúééà ,eäì øîà̈©§©§¨¥

äeøzéñcr eaigxdl ick gztd iccv z` exzqe xcrn e`iad - ¦§¨
,zlvgnd z` qipkdl elkeiydéìéáç eåL àìc àðî eðééä- ©§¨¨§Ÿ¨£¦¥

.mxeb `edy wfpd z` dey epi`y ilk edf
,gekiea dippg oa ryedi iax mgvipy oeikeäðéúééàz` `iad - ©§¦§

cg` lk e`ae ,xqiwd l` mkiledl ick ,ezpitql `pez` ipwf
,envr ipta xcg cg` lkl ozpe ,envr ipta `pez` ipwfn cg`e
éàøáç eälek ,øîà ,é÷øzñéa ïézéL éæç ék ãçå ãç ìk̈©§©¦¨¥¦¦¦§©§¥¨©§©§©

eúà àëäìze`qkd miyy z` d`xy mdn cg` lke - §¨¨¨
,o`kl e`eai ixag lk envrl xne` did ,excgaydéì øîàiax ¨©¥

dippg oa ryediìàðetñ,laegd axl -éøLober z` xzd - §©¨§¦
Cúðéôñ.rqe §¦¨¨

eúà÷c éãäa,xqiwd mewnl `pez` inkg e`a xy`k -ì÷L- ©£¥§¨£§©
dippg oa ryedi iax gwleäééøôòî àøôòznc`n xtr - ©§¨¥©§©§
,dpitqa enr e`iade ,mvx`
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רסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zexeka(ycew zay meil)

,ongpéøáç àøôñC,jxiag `edy `xtq ax -dîebøzx`ia - ©§¨©§¨©§¨
y ,ef `ziixaäãeäé éaø íìBòìd`pda xeq`y xaeqy ,`id §¨©¦§¨

,miignéøèöéàåC`ziixad dkxved mewn lkne -yexcl §¦§§¦
ik ,d`pda xeq` dtixr xg`l mby aezkdnCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨

àðéîàla` ,miign d`pda xeq` xaky s`yíB÷îa äôéøò ¨¦¨£¦¨¦§
,úãîBò äéiãtxnele ,mzeeydl yieúøzî äéiãt äîz` §¦¨¤¤©§¦¨©¤¤

,d`pd xeqi`n xeng xhtdúøzî äôéøò óàxeqi`n eze` ©£¦¨©¤¤
,dtixr xg`l xeq`i `l dcedi iax elit`e ,d`pdòîLî à÷̈©§©

ïìoi` dzrne .d`pda xeq` dtixr xg`l mb `l` ,ok epi`y ¨
d`pd xeqi` iabl oerny iax ly ezrc z` ef `ziixan gikedl

.dtixr xg`l
zrcl dtixr xg`l d`pd xeqi`l xg` xewn d`ian `xnbd

:oerny iaxdì àðéîà àðî ,ïîçð áø øîàxqe` oerny iaxy ¨©©©§¨§¨£¦¨¨
,dtixr xg`l xeng xht d`pdaéåì éðúcîmrhd x`al ¦§¨¥¥¦

y meyn ,dctp `ly xeng xht sexrl dxez dxn`yàeä
,[e`ct `ly xeng xhtd lra-],ïäk ìL BðBîî ãéñôädidy ¦§¦¨¤Ÿ¥

,xeng xhtd zgz dy lawl xen` odkdBðBîî ãñôeé Cëéôì§¦¨§©¨
ik ,ixnbl eciqtny rnyne ,eptxriy jka xengd lra ly

.dtixrd xg`l d`pda xq`p
,ongp ax oceépî,ef `ziixa dxn`p in zrcl -àîéìéàzrcl ©¦¦¥¨
,äãeäé éaøc ,ok xnel xyt` i` ixdéà÷å ãñôéî àäixdy - ©¦§¨¨¦§¨§¨¥

iax ik ,sxrpy mcew ig ecera cnere cqten `ed xak ezrcl
,miign d`pda xeq`y xaeq dcediåàì àlàef `ziixaéaø ¤¨¨©¦

,àéä ïBòîLz` ciqtn `ed dtixrd ici lry da epipyy oeike ¦§¦
dcen oerny iaxy ixd ,d`pda xeq` `edy rnyn ,exeng

xhty.d`pda xeq` dtixr xg`l xeng
:`xnbd zxne` .ongp ax ly ef dgked mb dgec `xnbd

àîéà úéòaéàef `ziixay xn`z dvxz m` -äãeäé éaø,`id ¦¨¥¥¨©¦§¨
àîéà úéòaéàåef `ziixaïBòîL éaøoi` mewn lkne ,`id §¦¨¥¥¨©¦¦§

.d`pda xeq` dtixr xg`l xeng xhty dceny dpnn gikedl
:cv lk itl digcd z` `xnbd zx`anéaø àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨©¦

äãeäés` ,dtixrd ici lr 'epenn cqtei' da epipyy dne ,`id §¨
xnel yi ,sxrpy mcew ig ecera cqten `ed dcedi iaxly

`ziixad zpeekyéðéa éðéác àãéñtàz` ciqtd eztixray - ©§¥¨§¥¥¥¥
dya edcet did m`y ,dyd ieeyl xengd ieey oiay yxtdd
e`ct `l xy`ke ,dydn xzei dey xengdy dn z` giexn did

.eieey yxtd z` eztixra ciqtdïBòîL éaø àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨©¦¦§
dtixr xg`ly oerny iax dceny gikedl oi` mewn lkne ,`id

`id `ziixad zpeek ik ,d`pda xeq`äúéî úçôìici lry - ¦§©¦¨
dzre ,daxd dey did miign ik ,xengd jxr zgtp dtixrd
la` ,alkl dliap lik`dl minlyny itk `l` dey epi`
xeng xht oerny iax zrcl ik ,d`pda zxzen dnvr dliapd

.dtixr xg`l mb d`pda xzen
dtixr xg`l xeng xht oica ewlgpy mi`xen` d`ian `xnbd

:oerny iax zrcl,Lé÷ì Léø øîà ïëåyïBòîL éaø äãBî §¥¨©¥¨¦¤©¦¦§
àeäL ,äôéøò øçàì[xeng xhtd-]øeñà.d`pdaéaøå,ïðçBé §©©£¦¨¤¨§©¦¨¨

àîéz éàåmixne` yie -ú÷Bìçî àéä ïééãò ,øîà ,øæòìà éaø §¦¥¨©¦¤§¨¨¨©£©¦¦©£¤
xqe` dcedi iaxy ,diepy `id zwelgna dtixr xg`l mb -

.d`pda xizn oerny iaxe ,d`pda
ixac lr ongp ax ixac z` cinrnd xg` oeyl d`ian `xnbd

:zxg` dpyna oerny iax,ïîçð áøc àäì dì éðúîc àkéà¦¨§©§¥¨§¨§©©§¨
,oerny iax itl elit` d`pda xeq` dtixr xg` xeng xhty

àäàoiyeciw zkqna epipyy ef dpyn lr -(:ep),øèôa Lc÷îä ©¨©§©¥§¤¤
,úLce÷î dðéà øBîçipa epce .d`pda xeq` `edy oeik £¥¨§¤¤

,daiyid,ïBòîL éaøk àìc ïéúéðúî àîéìxht eixacl ixdy ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦¦§
jk lre ,ea ycwl lekie ,d`pda xeq` epi` xengïîçð áø øîà̈©©©§¨

,deáà øa äaø øîàxeng xhta ycwna zwqer ef dpynøçàì ¨©©¨©£©§©©
,äôéøòìkä éøáãåiax elit` ik ,mlek zrcl dpekp `ide - £¦¨§¦§¥©Ÿ

.d`pda xeq` `ed dtixr xg`ly dcen oerny
éøîàc àkéàxhta ycwna zwqer ef dpyny exn`y yi - ¦¨§¨§¦

,mdl dywed okle ,miign xengépî àäin zhiyk ef dpyn - ¨©¦
,zipyp `idàìkàìå äãeäé éaøkïBòîL éaø éà ,ïBòîL éaø Ÿ©¦§¨§Ÿ©¦¦§¦©¦¦§

ixde ,zycewn dpi` dnl dywi ,d`pda xeng xht xizny `id
d`pda xzen xengdy oeikdéleëa Lcwézdleki dy`d - ¦©©§¥

e ,xengd lk ly eieeya ycwzdläãeäé éaø éàxqe`y `id ¦©¦§¨
axeq`y s`y ,zycewn dpi` dnl dywi mb ,xeng xht d`pd

la` ,d`pdaéðéa éðéác Cäa Lcwézycwzdl dleki dy`d - ¦©©§©§¥¥¥¥
ezectl dlekiy oeiky ,dyd ieeyl xengd ieey oia yiy yxtda
sqk dey dl ozpy `vnp mdipiay yxtdd z` lawle dya

.ea ycwzdl
:`xnbd zvxzníìBòì ,áø øîà deáà øa äaø øîàdpyn ¨©©¨©£©¨©©§¨

efäãeäé éaø,`idïBâëexenga yciwy ote`a xaecne -BðéàL ©¦§¨§¤¥
dì øáñå ,ì÷L àlà äåLxaeq ef dpyna `pzde -éñBé éaøk ¨¤¤¨¤¤§¨©¨§©¦¥

,àéðúc ,äãeäé øaxeng xhta aezkd ltk(k cl my ,bi bi zeny) ©§¨§©§¨
,'äcôz' 'äcôz'jkn eyxceãiî ['äcôz']jeza elit` ¦§¤¦§¤¦§¤¦¨

,xengd zcill mei miyely'äcôz'wx eieeyy dya elit`ìk ¦§¤¨
,ì÷Mî äúeçt äéiãt ïéà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaø .àeäL¤©¦¥©§¨¥¥§¦¨§¨¦¤¤
xaq dpyna `pzde .cg` lwy zegtl dey dyd didiy jixve
wx deyy xenga ycwna xaecny oeike ,dcedi xa iqei iaxk
okle ,dyd ieeyl xengd ly eieey oia yxtd oi`y `vnp ,lwy

.ea zycwzn dy`d oi`
:'dctz' 'dctz'n epcnlyzeyxcdz`zxxan`xnbd,øî øîà̈©©

,`ziixaa epipy,'äcôz' 'äcôz'eyxce'äcôz' ,ãiî 'äcôz' ¦§¤¦§¤¦§¤¦¨¦§¤
.àeäL ìk:`xnbd dywnàèéLtxyt`y df oic heyt `ld - ¨¤§¦¨

dya elit`e ,ezcill mei miyely jeza elit` xengd z` zectl
yceg xg` ezectlyiydxez dxn``l ixdy ,`edylk eieeyy

:`xnbd zvxzn .mieqn ieeyaeéøèöéàCaezkd jxved - ¦§§¦
xezid `ll ik ,df oic eprinydlìéàBä àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¦

L÷zéàåxeng xht,íãà øBëáìxn`py(eh gi xacna)dcR K`' §¦§©¦§¨¨©¨Ÿ
dide ,'dCtY d`nHd dndAd xFkA z`e mc`d xFkA z` dCtz¦§¤¥§¨¨¨§¥§©§¥¨©§¥¨¦§¤

,xnele cenll ozipäîy myk -íãà øBëa`l` dctp epi` ©§¨¨
lìL øçàíéL,ezcill meiea epeictLîç,milwyénð éàämb - ©©§Ÿ¦¨¥©©¦

l wx dcti xeng xhtìL øçàíéL,ezcill meiea epeictLîç ©©§Ÿ¦¨¥
,milwyãiî 'äcôz' ïì òîLî à÷mei miyly jeza elit` - ¨©§©¨¦§¤¦¨

,xengd zcill'äcôz'wx eieeyy dya elit`.àeäL ìk ¦§¤¨¤
:`ziixad jynd z` zx`an `xnbd,øîBà äãeäé øa éñBé éaø©¦¥©§¨¥

.ì÷Mî äúeçt äéiãt ïéà:`xnbd dywnCLôp änîdn - ¥§¦¨§¨¦¤¤¦©©§¨
ik ,`ed dyw xn`zyLéwî éàxa iqei iax ly enrh m` - ¦©¦

meyn `ed ,zegtl lwya oeictd dy jxr z` reawl dcedi
xeng xht yiwnyòáéì Lîç ,íãà øBëáìézzl jixv didi - ¦§¨¨¨¥¦§¥

,mc` xeka oeictk epeicta milwy yngLéwî àì éàåm`e - §¦Ÿ©¦
yiwn epi`y meyn `ed milwy yng zzl jixv oi`y mrhd

ok m` ,mc` xekal xeng xhtdéì àðî ì÷Lrcei `ed okidn - ¤¤§¨¥
.lwy zegtl eieeyy dya ezectl yiy

:`xnbd zvxznLéwî àì íìBòìxeng xht dcedi xa iqei iax §¨Ÿ©¦
,lwy dey dyd didiy jixvy mrhde ,mc` xekal,àáø øîà̈©¨¨

àø÷ øîàweqta xn`p -(dk fk `xwie)ycwdl aiigznd iabl ¨©§¨
drawy jxrd itk ozepy 'ilr ipelt jxr' e` 'ilr ikxr' xne`e

,lib lkl dxezd,'Lãwä ì÷La äéäé Ekøò ìëå'weqtn eyxce §¨¤§§¦§¤§¤¤©Ÿ¤
y ,dféøòî äzàL ïéëøò ìkì÷Mî ïéúeçt eäé àì Clk - ¨£¨¦¤©¨©£¦Ÿ§§¦¦¤¤

oeict ly dyd s`e ,lwyn zegt didi `l ,dcet dz`y oeict
.el` oikxr llka `ed xeng xht

:minkg ly mnrh z` zx`an `xnbdïðaøåly mnrh - §©¨¨
,`edy lk eieeyy dya elit` zectl lekiy exn`y opax

y meyn `edàeääjkxr lke' ea xn`py weqt eze` - ©
'ycewd lwya didi
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c"agרסב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

åè÷Blä ,Cëéôì[epúìaé[fp,äâéøàä ïî íäa íéøàLpä øîö éìëaL úBìaiä elà ïBâk ,íéãâaä éab ìòL §¦¨©¥©¤¤¤©©¥©§¨¦§¥©©¨¤¦§¥¤¤©¦§¨¦¨¤¦¨£¦¨
ãâaa eâøàpL ïéwc íéîñ÷å ïéM÷ ïëå[gpäâéøàä øçàì íúBà ìèBpä ,ïekúîa àlL[hpäkî" íeMî áiç ¯ §¥©¦§¥¨¦©¦¤¤¤§©¤¤¤Ÿ§¦§©¥©¥¨§©©¨£¦¨©¨¦©¤

"Léhta[qäðeëa íøéñî àeäL eðéäc ,íäéìò ãét÷î àeä íà[`qãâaä úBtéì éãk[aqáeLç àeä äæ éetiL , ©©¦¦©§¦£¥¤§©§¤§¦¨§©¨¨§¥§©©¤¤¤¦¤¨
.íäéìò ãét÷nL éôì ,Bðewúå ãâaä úiNò øîb§©£¦©©¤¤§¦§¦¤©§¦£¥¤

àîìòa ÷qòúî Cøc àlà íøéñî Bðéàå íäéìò ãét÷î Bðéà íà ìáà[bqøeèt ¯[cqéøácî øeñà ìáà , £¨¦¥©§¦£¥¤§¥§¦¨¤¨¤¤¦§©¥§¨§¨¨£¨¨¦¦§¥
íéøôBñ[dq: §¦

בשבת: הבגדים וקיפול ניקוי דיני ו, סעיף שב סימן שבת, הלכות ב חלק

1

2

3

4

5

6

dkld ixe`ia
è÷åìä [åð.המסיר -
úìáé [æð הבגד שעל בליטה -76.

ãâáá åâøàðù [çð לא אבל הבגד, אריגת בשעת -
אריגתו  גמר לאחר בו .77כשנכנסו

äâéøàä øçàì [èð מוכן שהבגד לאחר אפילו -
.78ללבישה 

ùéèôá äëî [ñ,מלבן מכבס, משום חייב שאינו אף -
וכיו"ב  קוצים אבק, מים, מסיר או כבמנער קורע או

קודמים  בסעיפים .79שנתבארו
äðååëá íøéñî [àñ- מהם חלק רק הסיר אפילו -

.80חייב 
ãâáä úåôéì [áñ שלא מקפיד אינו אם גם חייב -

שמסירם  ללא הבגד את .81ללבוש
àîìòá ÷ñòúî [âñ פעולתו ידי שעל כלל בדעתו אין -

כלשהו  מלאכה גמר או מלאכה .82נעשית
øåèô [ãñ צריך (ולא מכוין שאינו דכיון ליפוי 83- (

כלל  תיקון חשוב אינו מאליו, שנעשה אף .84הבגד,
íéøôåñ éøáãî [äñ הבגד ליפוי יתכוין שמא גזירה -

בפטיש" "מכה משום .85ויתחייב

zetqede mipeiv
ב:76) עה, שבת וברש"י גבשושית, ח: ס"ק במשנ"ב

בה  כשניתק קשורין, במקום ביריעה התלויין חוטין ראשי
וקשרוהו. חוט

הבגד 77) בתוך שהם מחמת הוא שהאיסור שפירשו יש
(ראה  בבגד שנתחבו נוצות הסרת לאסור יש ועפי"ז ממש,
הבגדים" גבי "שעל שוע"ר משמעות אמנם ס"ג), על לעיל
הוא  האיסור שעיקר משמע בבגד" "שנארגו מהלשון וכן
בסיום  הסרתם ולכך בדווקא, אריגתו בשעת שנכנסו בדברים
שאר  או נוצות אבל האומנים, ממלאכת חלק מהווה האריגה
משום  אסורות אינן - האריגה לאחר בבגד שחדרו לכלוכים
שיש  פעמים (אלא האומנים מלאכת זו שאין בפטיש מכה
מדין  מוכח וכן הקודמים), כבסעיפים מכבס משום בזה
בדבר  בפטיש מכה משום איסור שאין ד שבסעיף הקוצים
תורה, דעת בס' ביאר וכן מלאכה, בשעת שלא בבגד שנתחב
בהפרדת  שיש ג) סי' (ח"ה אומר יביע בשו"ת כתב (ועפי"ז
לאחר  מיד כשנעשית רק בפטיש מכה משום הציצית חוטי
שהסתבכו  החוטים מפריד שאז עשייתן, וגמר קשירתם

מכן). לאחר החוטים כשנסתבכו ולא הקשירה, בשעת
הסרת 78) ללא ללבישה ראוי אינו כשהבגד לכאורה

האריגה  לאחר רב זמן זאת עשה אם גם חייב היבלות
זמן  בין חילוק יש אם וצ"ע מתקן), לעניין ה סעיף (כדלעיל
הסרת  ללא גם ללבישה הראוי בבגד מרובה לזמן מועט
הציצית). חוטי הפרדת בעניין לעיל המובא (וראה היבלות,

משום 79) בה ואין ככיבוס, נחשבת אינה החוטים הסרת
קורע.
ועדיין 80) יבלות כמה בלוקט הסתפק ב ס"ק מש"ז בפמ"ג

ס"ה  לעיל אמנם מלאכה, גמר מקרי אם מהם הרבה נשארו

מהן. כמה הסרת על אפילו שחייב משמע
לשימוש 81) המוכן בכלי גם חל בפטיש מכה חיוב

בפטיש  מכה במלאכת "מקפיד" גדר ועיקר ה, סעיף כדלעיל
הסתיימה  ושלא הבגד בשלימות להוסיף שכוונתו הוא
"מלבן" שבמלאכת "מקפיד" גדר משא"כ בעיניו, מלאכתו

שמ  התועלת שהוא ודלא דלעיל ה ס"ק (כמג"א לבגד ביא
ב), ס"ק כט"ז

זאת  עושה אם חורקת דלת בצירי שמן לשים אסור ועפי"ז
כשהיא  גם לפותחה שרגיל אף - הדלת לשיפור בכוונה
ואף  האומנים, דרך שזו בפטיש מכה משום וחייב חורקת,
שמא  סופרים מדברי אסור מתעסק בדרך זאת עושה אם

כדלהלן). הדלת עבור יכוון
מלאכה 82) שנעשית שיודע פירושו מתכוין" שאינו "דבר

שאין  פירושו "מתעסק" בה, חפץ ולא לה מתכוין לא אך
הבגד  מבחינתו שהרי ידו, על מלאכה שנעשית כלל בידיעתו

נוספת. לפעולה זקוק ואינו גמור
בפטיש 83) במכה מתעסק שפטור נתבאר סל"ב שכח בסי'

בגד  כן, ואם זו, למלאכה צריך ולא מכוין כשאינו הוא
ועוד  חייב, - היבלות הסרת ללא ללובשו שלא שמקפיד
ראוי  היה שלא כלי תיקון הוי ללובשם שלא שכשמקפיד
כוונה, ללא אפילו - בפטיש מכה משום וחייב לשימוש,
כלי  בעושה שגם משמע לעיל) (הובא סי"א שיד שבסי' ומה
אין  אדם למאכל כיוון שכשלא י"ל כוונה, צריך מתחלתו

כלל. כלי נקרא הקיסם
סל"ב.84) שכח סי' ע"פ
כדי 85) למכה פתח שהעושה שאף נתבאר סל"ב שכח בסי'

משום  חייב לרפואה אויר בה ולהכניס הליחה ממנה להוציא



רסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

zetqede mipeiv
כדי  למכה פתח לעשות מותר מכלֿמקום בפטיש, מכה
המכה  לתיקון כיוון שלא וכיון בלבד, הליחה ממנה להוציא
מלאכה  על פטורים בפטיש מכה שבמלאכת מחמת מותר, -
יש  המכה צער שלולא אלא (פס"ר), לגופה צריכה שאינה
סיבת  זוהי ולכאורה המכה, לתיקון יתכוין שמא לגזור

בנדו"ד, האיסור
שייך  לא עליו מקפיד שאינו בגד בניעור ב סעיף לעיל אבל
ניעור  ללא ללבשו שלא להקפיד פתאום יחליט שמא לגזור

ב), ביאור לשבתך מכון (ע"פ

שנראה  משום סופרים מדברי האיסור טעם שביארו יש
או  ב), ס"ק צבי (נחלת טלית כניעור שלא מלאכה כגמר
(פמ"ג  בעלמא מנער ולא בידים הסרה מעשה שעושה משום
שלא  לבגד דבוקים שהיבלות משום או א), ס"ק מש"ז

טלית, כבניעור
דין  שזהו שסבר משמע בשוע"ר אלו ביאורים הוזכרו ומדלא
כאן  שיש ולא התירוהו), לא אבל (שפטרוהו מתעסק בגדר
או  מלאכה") כגמר ("נראה בפטיש מכה במלאכת נוסף גדר

מלבן.

•
"inei ax" gel itl - oilitz zekld owfd epax jexr ogley

‚Ï יתיר או חסר שאם ויתרות בחסירות מאוד לדקדק צריך
אותן  המניחין ונמצא התפילין פסולין אחת אות
בלא  יום בכל שרוין וגם לבטלה ברכה יום בכל מברכין
להיות  צריך לכן מרובה הסופר עונש ונמצא תפילין מצות
התפילין  בכתיבת המתעסק ה' לדבר וחרד שמים ירא מאוד
המניחים  בסופרים ולמחות להזהיר צריך וגם ותיקונם
שנכתבו  רואה ואם מזוזות או תפילין לכתוב לנעריהם
ומכשילן  הרבים את מחטיא והוא מוכרן אזי כהלכתן
בכתיבתו  מכוין ואינו נער הנער כי פסולין ומזוזות בתפילין
קדושה  לשם ולא בו ולהתרגל להתלמד הכתב ליפות אלא
ועתיד  מאוד מרובה הסופר עונש והרי בעולם מצוה וכוונת
ארור  נאמר ועליו מאד הרבה עונשו ולקבל הדין את ליתן

לו: וטוב מזה סופר כל יזהר לכן רמיה ה' מלאכת עושה

„Ï הפרשה לכתוב שיתחיל קודם הקולמוס לנסות טוב
טוב  אם יזהר וכן ויפסיד מדי יותר דיו עליו יהא שלא
השם  את לכתוב יתחיל שלא השם את בו לכתוב הקולמוס
שיתבאר  כמו יעשה אלא הדיו בריבוי יפסידנו שלא מיד
ולקרות  לעיין שם כל שיכתוב קודם יזהר וכן רע"ו סי' בי"ד
יבא  ולא פסול שם יהיה שלא פרשה באותה שכתוב מה כל
יקראנה  הפרשה שישלים ואחר ידו על גניזה לידי השם
שיכתוב  קודם ושלש פעמים היטב ודקדוק בכוונה כולה
שיחזור  טוב זה ומלבד ובשלישית בשניה וכן שניה פרשה
ביתו  בתוך שיתננה קודם ראש של בתפילין פרשה כל ויקרא
כל  ולהגיה לדקדק יחזור ולמה באחרת לו תתחלף שמא
אות  חסרון איזה ימצא שאם מפני שהשלימה אחר פרשה
שלאחריה  מה כל אלא נפסלה לבדה היא לא פרשה באיזה
פרשה  עם כסדרן שלא שיהיו משום ידה על נפסל כן גם
יכול  אינו זה מטעם וכן לאחריהן מחדש שיכתוב המוקדמת
בספר  שתולין כדרך השיטות בין שנחסרה האות לתלות
להיות  שצריך יהיו בהוויתן והיו נאמר שבתפילין לפי תורה

במזוזה: וכן כסדרן

* * *
‰Ï אותה שיגרר ע"י תקנה לה יש אחת אות ייתר אם אבל

היא  אם אבל בתחלתה או התיבה בסוף היא אם
משום  מועיל תיקון שאין פעמים התיבה באמצע

מועיל  שתיקון ופעמים תיבות כב' נראה יהיה שכשיגררנה
ולא  מקומה שתמלא שלפניה האות וימשוך שיגררנה ע"י
אחר  וי"ו מלא שכתב לאבותיך כגון חלוקה התיבה תהיה
אם  וכן מקומה שתמלא שלפניה הב' וימשוך יגררנה הב'
להמשיכן  שאפשר רי"ש או דלי"ת או בכ"ף תלוי התיקון
האותיות  אם אבל שנגררה היתירה אות מקום למלא מעט
אפשר  שאי היתירה אות אחר הן להמשיכן שאפשר
שאר  כגון תחילה מהם שיגרר עד לאחוריהם להמשיכן
הרי"ש  למשוך אפשר שאי הא' אחר וי"ו מלא שכתב
צורתה  שביטל ונמצא תחילה רגלה שיגרר עד לאחריה
אלא  תקנה ואין כסדרן שלא כותב נמצא אח"כ וכשמתקנה
שלפניה  האות קצת שיעבה ע"י מקומו למלאות יכול א"כ
משא"כ  האות שינוי משום בזה שאין ושלאחריה
אזי  היתירה האות לפני הן להמשיכן שאפשר כשהאותיות

כלום: מהם שיגרע מבלי הרבה להמשיכן אפשר

ÂÏ חסר להיות שמשפטה במצ"ת להסתפק יש אמנם
שיגרור  אחר למטה הצ' אריכות מועיל אם מלא וכתבה
נחשבת  למעלה האות מאריך שאינו עוד כל שמא כי הוי"ו
מועיל  אם חסר להיות שמשפטה בנת"ן וכן תיבות כב'

כל א  מקום ומכל הוי"ו גרירות אחר למטה הנו"ן ריכות
הכתיבה  בתחילת אם אבל פסולה תיבות כב' שנראית
האות  וכותב והצד"י הנו"ן של התחתון רגל ממשיך
מדאי  יותר ימשוך שלא ובלבד כשר כזה בתוכה הסמוכה
להסתפק  יש השיטה למלאות כדי מדאי יותר המשיך ואם
ולא  חכם לא שאינו לתינוק להראות ויש לאו אם כשר אם
ל"ו: סימן כמ"ש ספק בה שיש אות בכל שעושין כמו טפש

* * *
ÊÏ חלק מקומה ויהיה יגררנה יתירה אחת תיבה כתב אם

שאין  כל פוסל זה אין חלק שם להיות צריך שאין ואף
כדי  שהוא לפרשה פרשה שבין הריוח כשיעור החלק במקום
קו"ף  או ה' אות הוא שלפניה התיבה סיום ואם אותיות ט'
הה' שרגל מפני החלק מקום למלאות להמשיכן יכול אינו
בסוף  ויכתבנו הרגל יגרר ואם בסופן להיות צריך והקו"ף
ט' כשיעור חלק יהיה אם אבל כסדרן שלא כותב נמצא
שבין  ריוח שיהיה ונמצא היתירה תיבה כשיגרור אותיות

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



c"agרסד i`iyp epizeax zxezn

יש  התפילין ויפסלו פרשה שם שאין במקום לפרשה פרשה
בסופה  רגלה תהא שלא פי על אף הה"א למשוך להקל

בתלמוד: זה הוזכר שלא מאחר

ÁÏ וגררו שנתייבש או לח בעודו ומחקו וטעה כותב היה
גררו  או לח בעודו ומחקו הקלף על דיו נפל אם וכן
מקום  על או המחק מקום על לכתוב מותר שנתייבש לאחר
מקום  ומכל תורה בספר שמותר כמו האזכרה אפילו הגרר
באש  יפה ייבשנו אלא לח בעודו ימחוק שלא לכתחילה טוב

רושם: שום לו ישאר ולא בקל יגרר אז כי

ËÏ לגוררן יכול השם באותיות לחברתה אות נדבק
שהרי  השם את מוחק משום זו בגרירה ואין ולהפרידן

ב[ז]ה: הוא מתקן

Ó כך כל ניכר רשומן אם קצת שנמחקו ותיבות אותיות
מותר  לקרותן יכול טפש ולא חכם לא שאינו שתינוק
בזה  ואין ולחדש הכתב להיטיב עליהן קולמוס להעביר
ומה  כשר הוא הכתב עכשיו שגם כיון כסדרן שלא משום

יו  יתמחק שלא שמשמרו אלא אינו עליו במה שמוסיף תר
כל  קפץ אם אבל קיים הדיו צבע כשקצת אמורים דברים
של  מהחלודה אדמימות רושם רק נשאר ולא מהקלף הדיו
ואין  כסדרן שלא כותב ה"ז עליהן הקולמוס כשמעביר הדיו
אלא  שחור הדיו היה לא הכתיבה בתחלת אם לומר צריך
להעביר  וצריך לאדום או מראיתו שהוכהה ללבן דומה

כסדרן: שלא משום בזה שיש קולמוס עליהן

* * *
‡Ó שיטה של הלמ"ד ראש יכנס שלא לכתחלה ליזהר יש

ממנו  שלמעלה שבשיטה והח"ת הה"א אויר בתוך זו
האות  צורת שהפסיד בענין נכנסו ואם נגיעה בלא אפילו

פסולה: כה"א ונראית דלי"ת לתוך שנכנס כגון

·Ó מתוך שיכתוב צריך בפיו שגורות הפרשיות אין אם
בפיו  שגורה הפרשה מקצת ואם יטעה שמא הכתב

הכתב: מתוך והשאר פה בעל מקצת אותו לכתוב מותר

‚Ó לקרות צריך בפיו שגורות שהן מפני פה בעל כשכותב
ויקדים  יטעה שמא שיכתבנה קודם בפיו תיבה כל
אותו  מקרא אחד אם ואפילו בהן שגירותו מחמת המאוחרות
אבל  בפיו ומלה מלה כל להוציא ג"כ הוא צריך במלה מלה
בכתב  שראייתו בפיו להוציא א"צ הכתב מתוך כותב אם
אמורים  דברים במה בפיו הקריאה כמו מועלת שלפניו
אם  אבל הכתב מתוך כותב ואעפ"כ בפיו שגורות כשהן
אין  הכתב מתוך לכתוב הוא שצריך בפיו שגורות אינם
תיבה  כל להוציא יצטרך לשלא לו מועלת בכתב ראייתו

שיכתבנה: קודם בפיו

„Ó שהוא מי אלא לכתוב רשאי אינו הכתב מתוך אפילו
שיודע  אע"פ לקרות יודע אינו שאם לקרות יודע

מרגיש: ואינו בקל לטעות יכול האותיות לכתוב

‰Ó ולמטה למעלה פרשה בכל חלק להניח צריך
זה  ששיעור אומרים יש ציפורן חצי כמו מהשיטות
ונו"ן  ך' כשיעור ולמטה למ"ד של גגה כדי הוא למעלה
וי"א  שם יזדמנו אם גויל מוקפים יהיו הם שגם כדי פשוטים
של  מגגו למעלה למעלה ציפורן כחצי חלק להניח שצריך

לדבריהם  לחוש ויש פשוטה ונו"ן מך' למטה ולמטה למ"ד
להניח  צריך אין ובסופה הפרשה בתחילת אבל לכתחלה

ובסוף: בתחילה קצת להניח נהגו הסופרים אך כלל

* * *
ÂÓ כמלא לתיבה תיבה בין להניח לכתחילה ליזהר צריך

א"כ  אלא לפסול אין ובדיעבד יו"ד שהיא קטנה אות
כמ"ש  טיפש ולא חכם לא שאינו לתינוק אחת כתיבה נראית
שלא  ליזהר צריך לכתחילה וכן תורה בספר רע"ד סימן בי"ד
לפסול  אין ובדיעבד השערה כחוט אלא לאות אות בין יהיה
לא  שאינו לתינוק לשתים חלוקה התיבה נראית א"כ אלא
וי"א  תורה בספר שם שכתוב כמו טיפש ולא חכם
שיטה  כמלא לשיטה שיטה בין ג"כ להניח צריך שלכתחילה
בספר  אלא בזה לדקדק שא"צ אומרים ויש תורה בספר כמו
בתפילין  בזה מדקדקין שאין הסופרים נהגו וכן תורה

ובמזוזות:

ÊÓ חלק להניח אין ומזוזות בתפילין בין תורה בספר בין
בפסוק  לתיבה תיבה מבין יותר לפסוק פסוק בין כלל
שנפסקו  הפסוקים בהפסק בקיאים אנו שאין מפני אחד
הניח  לא אם פסל לא הניח אם מקום ומכל מסיני למשה
כג' לכתחלה שהיא לפרשה פרשה שבין ריוח כשיעור
כתשעה  ובדיעבד הכתב מאותו אשר אשר אשר תיבות
בי"ד  שכתוב כמו הכתב אותו של יודין שהן קטנות אותיות

ער"ה: סי'

ÁÓ שלא שוות השורות כל לעשות ליזהר יש לכתחילה
ומכל  אחת אות ואפילו יוצאת ואחת נכנסת אחת תהא
השיטה  בסוף אותיות ה' בת תיבה לו נזדמנה אם מקום
כותב  שהוא כתב באותו השיטה בתוך לכותבה יכול ואינו
חוץ  וב' השיטה בתוך ממנה אותיות ג' לכתוב יכול בו
ואפילו  לשיטה חוץ וג' השיטה בתוך ב' לא אבל לשיטה
וג' השיטה בתוך ממנה ה' יכתוב לא אותיות ח' בת תיבה
ב' ואפילו השיטה בתוך התיבה שרוב אע"פ לשיטה חוץ
וכל  לשיטה חוץ אותן יכתוב לא אחת תיבה הן אם אותיות
הרבה  בת תיבה כתב אפילו בדיעבד אבל לכתחילה זה

פסל: לא לשיטה חוץ אותיות

ËÓ שאינן שמות שאר בין המיוחד שם בין השם אותיות
שיהיו  צריך מאחריו לשם הנטפל ואפילו נמחקין
לשיטה  חוץ כלל מהן יצא ולא השיטה בתוך כולם
משום  לתקנן אפשר (שאי בתפילין כשר ובדיעבד לכתחילה

השו  כל למחוק יכול תורה בספר אבל כסדרן) רות שלא
נמחקין  שאינן משמות שם שום בהם אין אם  העליונות

היוצא: השם עם שוות שתהיינה עד אותן ימשוך ואח"כ

* * *
 ושייך אחד בקלף נכתבות והן הואיל יד של פרשיות ד'

שיטה  בסוף חלק מקום שכשמניח וסתומה פתוחה בהן
פרשה  ומתחיל אותיות ט' כדי ראשונה פרשה של אחרונה
שלאחריה  פרשה הרי הב' בדף השיטה בראש שלאחריה
המתחלת  פרשה נקראת תורה שבספר כמו פתוחה נקראת
לפניה  אותיות ט' כדי ריוח כשיש פתוחה פרשה הדף בראש
בשל  לכתוב צריך לפיכך הקודם שבדף אחרונה שיטה בסוף
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ואם  פתוחה פתוחה אם תורה בספר שהיא כמו פרשה כל יד
ט' כדי חלק מקום להניח שצריך דהיינו סתומה סתומה
שפרשת  כדי קדש שבפרשת אחרונה שיטה בסוף אותיות
תהיה  הב' שבדף הא' השיטה בראש שיתחיל יביאך כי והיה
פסולה. סתומה עשאה ואם בתורה שהיא כמו פתוחה פרשה

שאין  כיון וסתומה פתוחה בה שייך לא קדש פרשת אבל
בראש  אותה מתחילין ולכן בתפילין כלום לפניה כתוב
שבתורה  אע"פ כלום לפניה מניחין ואין הראשונה השיטה
פתוחה  לך אין כלום לפניה כתובה שאין שכיון פתוחה היא

סותמה. אחר כתב שאין מזו גדולה

להניח  צריך יביאך כי והיה שבפרשת אחרונה שיטה ובסוף
בראש  שיתחיל שמע שפרשת כדי אותיות ט' כדי חלק מקום
ואם  בתורה שהיא כמו פתוחה תהיה הג' שבדף הא' שיטה

פסולה. סתומה עשאה

צריכה  בתורה סתומה שהיא שמוע אם והיה פרשת אבל
מי  יש פתוחה עשאה ואם בתפילין סתומה ג "כ להיות
סתומה  היא שבתורה שאף בדיעבד מכשירין ויש שפוסל
אין  שמע לפרשת כלל סמוכה אינה שבתורה כיון מקום מכל
פתוח  הוא שמע לפרשת שבינה שהריוח מה שינוי נחשב זה
שגם  כיון בתורה שלפניה הריוח שסתום כמו סתום ולא
בינה  ויש שלפניה שמע בפרשת סתום הריוח אין בתורה
פרשת  משא"כ פתוח הרבה ריוח שבתורה שמע לפרשת
אין  יביאך כי והיה לפרשת בתורה סמוכה שאינה אף שמע

עיקר. וכן פתוחה לעשות יצטרך לשלא כלל מועיל זה

באיזה  שמע לפרשת בינה כלל ריוח לפניה אין אם אבל
של  בדף ולא שלה בדף לא שלהן הדפין משיטות שיטה
העליונה  שיטה בראש אותה שהתחיל דהיינו שמע פרשת
בסוף  ולא שיטה באותה לפניה כלל ריוח הניח ולא שבדף
ריוח  כשיעור בו ואין ריוח שהניח או שמע פרשת של שיטה
זה  הרי אותיות ט' לכתוב כדי דהיינו לפרשה פרשה שבין

ופסולה נחש  בתורה כתובה שהיא ממה גמור) (שינוי ב
לפני  כמו סתום ריוח לפניה להיות צריך אלא דיעבד אפילו
להניח  צריך אין בסופה אבל שבתורה סתומה פרשה כל
שיטה  בסוף הארץ על לסיים נוהגין וכן ריוח שום

התחתונה:

* * *

‡'וג הכל לדברי אחת צורות ד' לה יש שבתורה וסתומה
בזו  פוסל בזו המכשיר והרא"ש הרמב"ם בהן נחלקו

בזו. פוסל בזו והמכשיר

וכתב  שיטה איזה בתחילת פרשה איזה סיים שאם דהיינו
ואח"כ  זו שיטה בראש פרשה מאותה אחת תיבה אפילו
התחיל  ואח"כ זו בשיטה אותיות ט' כדי חלק מקום הניח
אחת  תיבה אפילו וכתב עצמה זו בשיטה שלאחריה פרשה
נקראת  שלאחריה פרשה הרי שלאחריה מפרשה זו בשיטה

הכל. לדברי סתומה

ט' מכדי בפחות או השיטה בסוף פרשה איזו סיים אם אבל
ט' כדי שלאחריה בשיטה חלק והניח השיטה מסוף אותיות
שלאחריה  זו פרשה הרי שלאחריה פרשה והתחיל אותיות
היא  סתומה זו גם להרמב"ם אבל להרא"ש פתוחה נקראת
בראש  שהיא בין הדף באותו שלאחריה בשיטה שהיא בין
דף  בסוף לא ביניהם פנויה שלימה שיטה שאין רק הב' דף

לקמן. שיתבאר כמו הב' דף בראש ולא הא'

בסוף  אותיות ט' כדי חלק והניח פרשה איזה סיים אם וה"ה
שלאחריה  פרשה התחיל ולא הפרשה שסיים אחר זו שיטה
אפילו  ריוח מעט הניח אלא שלאחריה שיטה בראש מיד
הרי  שלאחריה פרשה התחיל ואח"כ אותיות ט' מכדי פחות
שאין  שכל להרמב"ם סתומה נקראת שלאחריה זו פרשה
ט' כדי ריוח לפניה ויש השיטה בראש מתחלת הפרשה
סתומה  היא שלפניה בשיטה בין שיטה באותה בין אותיות
שיש  כל להרא"ש אבל הב' דף בראש היא אפילו להרמב"ם
השיטה  בסוף בין השיטה בראש בין אותיות ט' בכדי ריוח

פתוחה. נקראת שלאחריה הפרשה הרי

ט' מכדי בפחות או שיטה בסוף פרשה איזה סיים ואם
פנויה  שלימה אחת שיטה והניח השיטה מסוף אותיות
בפחות  או שלישית שיטה בראש שלאחריה פרשה והתחיל
של  החלק מקום נחשב להרא"ש מראשה אותיות ט' מכדי
באמצע  חלק הוא כאלו האלו הפרשיות שבין הפנויה שיטה

והרי פרשיות ב' בין אבל שיטה סתומה נקראת הב' הפרשה
והתחלת  הראשונה פרשה שסיום בין פתוחה היא להרמב"ם
הפנויה  והשיטה דפין בב' שהן בין אחד בדף הכל השניה

הב': דף בראש או הא' דף בסוף היא

התפילין: כתיבת דין לב סימן
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c"agרסו i`iyp epizeax zxezn

xF` zEWAlzd mWe ,Fznkg `idW ,dxFYd wqr ici lr©§¥¥¤©¨¤¦¨§¨§¨¦§©§
FWEalA `Ed mB WAlzn `vnpe ,dnkgA WOn sFqÎoi ¥̀©¨§¨§¨§¦§¨¦§©¥©¦§
Edfe ,FWtpA sFqÎoi` cEgi dUrpe ,`EdÎKExA WFcTd lW¤©¨¨§©£¤¦¥§©§§¤

"DizpikWE `EdÎKixA `WcEw cEgi"3. ¦§¨§¦§¦§¥
miQkn mik`lOdW ,p''Ef cEgi oiprA xdGA x`FaOke§©§¨©Ÿ©§¦§¨¦¤©©§¨¦§©¦

oitcbA cEgId4Î`A` zpigAn KWnp `Ed df iEQike , ©¦§©§¦§¦¤¦§¨¦§¦©©¨
`Oi`e'כּוKxFvl mdipWl cg` siTn KWnPW EpiidC , §¦¨§©§¤¦§¨©¦¤¨¦§¥¤§¤

siTOW ,oFilr siTn KWnp dxFYd wqrA `Ed Kke .cEgId©¦§¨§¥¤©¨¦§¨©¦¤§¤©¦
zpigaA ,sFqÎoi` xF` zpigaA lNMzdl FWtp z` mB©¤©§§¦§©¥¦§¦©¥¦§¦©

.zFpigAd 'a llFMd cg` siTn ici lr cEgi¦©§¥©¦¤¨©¥©§¦
xE`ial `Fap dYre"xeEig blzM DiWEal": §©¨¨§¥§¥¦§©¦¨

xdGA `zi`5minrtl `xwp '`pwic ipETiY b''i'dW , ¦¨©Ÿ©¤©¦¥¦§¨¦§¨¦§¨¦
,`Ed zn`d K` ."xeEig blzM DiWEal" mWA oM mB©¥§¥§¥¦§©¦¨©¨¡¤
wiqtOd lnWgd `le ."lnWg"d `Ed WEaNd xTirW¤¦©©§©©§©§Ÿ©©§©©©§¦
DbFpA `Ede ,dpiA zEIpFvign Edf iM ,r''ial zEliS` oiA¥©¦§¦©¦¤¥¦¦¦¨§§©
oFilr lnWgd `Ed `N` .milMd zxiaW zpigAOW¤¦§¦©§¦©©¥¦¤¨©©§©¤§
wiYrcÎdxEaB zEWAlzdW EpiidC .zEliv`d lM siTOd©©¦¨¨£¦§©§¤¦§©§§¨§©¦

.df siTn ici lr `Ed d`nizqÎ`gFnA§¨§¦¨¨©§¥©¦¤
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,xFn` zWxR Wix f''nxd dPde'ב עּמּוד  סֹוף פ"ח, iABּדף  §¦¥¨©©¥¨¨©¡ַַ©¥
) "W`xd lr aFHd onXM"(a ,blw miNdY:azM , ©¤¤©©¨Ÿ§¦¦¨©
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.FpFWl o`M̈§
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oM lre ,zEliv`d ziW`xA sFqÎoi` xF`n dkWndd oipr `Ed¦§¨©©§¨¨¥¥§¥¦¨£¦§©¥

d.l''Pd KqnE df siTn ici lr `Ed Ff zEWAlz ¦§©§©§¥©¦¤¨¨©©

`xie`c `nExw" oipr oM mb EdGW xWt`e'6"כּוurA oiir . §¤§¨¤¤©¥¦§¨§¨©£¦¨©¥§¥

miIg' ז ּפרק  אנּפין ארי 7oiAׁשער  liCaO"d riwx oipr EdGW , ©¦ְֲִִֶֶַַַ¤¤¦§¨¨¦©©©§¦¥
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"blzM DiWEal" zpigAn `Ed zEnnFxzdd oiprC§¦§©©¦§§¦§¦©§¥¦§©

DiWix xrU" zbxcnE zpigal'כּו"DiWix xrU" iM Epiide ," ¦§¦©©§¥©§©¥¥§©§¦§©¥¥
dlrnNW ,sFqÎoi` mlFrn `EdW ,Kix`ÎxzM zpigAn `Ed¦§¦©¤¤£¦¤¥¨¥¤§©§¨

zEliv`dnE KqOdn'כּו( ¥©¨¨¥¨£¦

DiWEal" :xn`p df lreblzM,blW FnM ± "xeEig §©¤¤¡©§¥¦§©¦¨§¤¤
miOn Fziieed zNgYW9KM xg`e ,blW dUrpe `Rwpe , ¤§¦©©¨¨¦©¦§¦§¨§©£¤¤¤§©©©

dnkg W`xA dnkg" Edfe .minl dide qnpe xWtpe xfFg¥§¦§©§¨¥§¨¨§©¦§¤¨§¨§Ÿ¨§¨
"sFqA10. §

axdW FnM F` dnlW ilWn FnM ,lWn KxC lr `Ede§©¤¤¨¨§¦§¥§ŸŸ§¤¨©
cinlYd cnFrWMW ,lWn iR lr cinlYdl lkU xiAqn©§¦¥¤§©©§¦©¦¨¨¤§¤¥©©§¦
dUrp dPd ,Fnvr lkVd oianE ,df lWnA FAx zpeEM lr©©¨©©§¨¨¤¥¦©¥¤©§¦¥©£¤
dnkgd FAx lv` didW FnM dnkg zpigA oM mB Flv ¤̀§©¥§¦©¨§¨§¤¨¨¥¤©©¨§¨
`l dnkgdW itl ,Wxwpe clbp rvn`AW wx ,dNgYn¦§¦¨©¤§¤§©¦§¨§¦§¨§¦¤©¨§¨Ÿ
DnvrA `idW zFnM cinlYd lkUA zqRzp dzid̈§¨¦§¤¤§¥¤©©§¦§¤¦§©§¨

.lWn ici lr wx ,axd lkUA§¥¤¨©©©§¥¨¨

± blW zpigaA `Ed ,oFilr WEal zpigA `Ed Kke§¨§¦©§¤§¦§¦©¤¤
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minl dide qnpe xfFg KM xg` wx ,DnvrA `idW zFnM§¤¦§©§¨©©©©¥§¨¥§¨¨§©¦

dnkg zpigA ±11.mi`xaPd lv` §¦©¨§¨¥¤©¦§¨¦

xn`p df oipr lre(hiÎfi ,fnw miNdY):Fgxw KilWn" §©¦§¨¤¤¡©§¦¦©§¦©§
miYtk'כּוciBn .min ElGi FgEx aXi ,mqnie FxaC glWi , §¦¦¦§©§¨§©§¥©¥¦§¨¦©¦
eixaC`EdW ,"awril eixaC ciBn" zFidNW ± "awril §¨¨§©£Ÿ¤¦§©¦§¨¨§©£Ÿ¤

Wxwpe clbPW ,gxTd ici lr dUrp ± "min ElGi" zpigAn¦§¦©¦§¨¦©£¤©§¥©¤©¤¦§¨§¦§¨
`Ed blXdW `N` ,blXd oiprA `Ed Kke .gxTd oirM§¥©¤©§¨§¦§¨©¤¤¤¨¤©¤¤
gxkEn drRWdd cxFi zFidl iM ,oiRih oiRih zEwNgzdA§¦§©§¦¦¦¦¦¦§¥©©§¨¨§¨

"n rcFPW FnkE .zEwNgzd ici lr zFidlzFxEaB ¦§©§¥¦§©§§¤©¦§
"minWB12Eid oM `l m`W ,zEwNgzd ici lr micxFIW ± §¨¦¤§¦©§¥¦§©§¤¦Ÿ¥¨
lEAn13.mFlWeÎqg ©©§¨

lr "miWEal" zpigA mi`xwp `pwic ipETiY b''i mbe§©¦¥¦§¨¦§¨¦§¦©§¦©
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רסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

cExiR zpigaA ode ,miWEal zpigA md zFxrVd dPd¦¥©§¨¥§¦©§¦§¥¦§¦©¥
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"`wp xnr" zpigAn xzFi zipEpaNd14micxFIW minE ,( ©©§¦¥¦§¦©£©§¥©¦¤§¦

KEnp mFwnl DFaB mFwOn15mEvnv zpigaA micxFIW `N`) ¦¨¨©§¨¨¤¨¤§¦¦§¦©¦§
(mixExitl drRWdd zEwNgzde: §¦§©§©©§¨¨§¥¦

,dPde .azpigA KWnp "xeEig blzM DiWEal" zpigAn §¦¥¦§¦©§¥¦§©¦¨¦§¨§¦©
"`wp xnrM DiWix xrU"zFkldd ihxR od EN` , §©¥¥©£©§¥¥¥§¨¥©£¨

.zEInWbAW¤§©§¦
,lFcB odMd lW Wrxd lMW ,`nFi zkQn lM FnM§¨©¤¤¨¤¨¨©©¤©Ÿ¥¨
wx dide ,miptle iptl qpkpe mrd x`Xn WxFR `EdW¤¥¦§¨¨¨§¦§©¦§©§¦§¦§¨¨©
dxUre zFliah Wng Kixv dide ,dpXA zg` mrR©©©©©¨¨§¨¨¨¦¨¥§¦©£¨¨
mCnE xRd mCn" dGOW `Ed dcFard lke ,oiWECiw¦¦§¨¨£¨¤©¤¦©©¨¦©

"xirVd(gi ,fh EpzWxR)raWe dlrnl zg` ± rAv`A ©¨¦¨¨¨¥§¤§©©©§©§¨§¤©
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ושמרתם ‰Â‰(לח) תשמעון דברים ג' כאן אמר
ועשי' ושמירה שמיעה אותם ועשיתם
והחסד  הברית את לך ושמר אמר אלה ג' ולנגד
ושמירה  דשמיעה הללו מדריגות ג' והנה כו' והשבועה
יש  עצמה בשמיעה הנה כי עצמה בשמיעה ישנם ועשי'
להיות  כו' ועשיה ושמירה דשמיעה הללו מדריגו' ג'
ומדריגו' מעלות ג' שהן פרושים ג' יש שמע דבפי' ידוע
ההבנה  והוא שבמחשבה עליונה היותר הא' שבמחשבה
עמוקה  בהשגה היטב ולהבין להבחין הבינה שבמוח
מבין  כלומר עבדך שומע כי דבר כמו ששומע במה

כי שם שומע כדפרש"י שהאדם גשמית השמיעה הנה
אמ"ר  של מאויר מורכב גשמי הקול הרי דברים קול
ונכנס  הולך האוזן ומחללי האוזן בחללי ונכנס
הוא  שומע שבמוח במחשבה שהרי שבמוח במחשבה
מחשבה  ובלא במחשבה השגה שצריכים הדברים לקול
אזנו  בכלי ששומע הללו דברים בקול ולעיין לחשוב
טבעו  מצד שהאוזן אע"פ ששומע מה כלום יודע אינו
ע"י  רק כלום אינו בפרטיות והדבור הקול שומע
אוזן  החללי דרך הזה הדיבור קול שמקבלת המחשבה
זולתו  של הדיבור לקול שבמחשבה זו שמיעה והנה כו'
בכח  שיש מה דהיינו שבמחשבה דיבור בחי' נק'
וכאשר  הדיבור אותיו' בחי' ולקבל לחשוב המחשבה
כששומע  במחשבה מצטיירים ששומע הדיבור אותיות
דיבור  בחי' רק הנק' הוא אז כנ"ל במחשבה אותם
יש  הרי עצמה מצד המחשבה בחי' כי לבד שבמחשבה
במחשבתו  שחושב כמו עצמותם אותיות טבע בחי' לה
שמהרהר  השכל עיון מחשבת כמו מה ודבר ענין באיזה
בחי' זה ונק' כו' חמדה דבר באיזה שמהרהר או בו
השמיעה  ענין באה דוקא וממנו שבמחשבה מחשבה

ומבחין  מעיין שהוא הנ"ל שבמוח הבנה הנק' הפנימית
אשר  הבינה שבמוח בהשגה היטיב הדק בעיון היטיב
אחוריים  בחי' דתבונה מל' בחי' (שזהו במחשב' מלובש
במ"א  כמ"ש כו' המחשבה פנימיות שהוא כו' דאימא
ומקבל  שנמשך לאה בחי' דאח"ד רבתא דלי"ת בענין
קול  בפרטי כו') תש"ר של קשר והוא דאימא מאחוריים
האזן  חללי ע"י (והוא באזנו ששומע הדברים
טב  בין גשמית הבחנה טבע יש ובהן ביותר שמתעקמים
רע  שדבר רואים שאנו כמו בזהר כמ"ש בחיצוניו' לביש
טוב  ודבר לשמוע יחפוץ ולא מיד האזן בחלל יבחין
כו' לשמוע וישתוקק ויחפוץ האוזן בחלל וירגיש יבחין
שכל  שבאיזה חו"ג או בטו"ר והוא יותר בפנימי' וכמ"כ
דבר  ששומע כינור קול בשמיעת גם רוחני תענוג או
חדוה  קול להיפך או ומרירות עצבות המורה בקול עצב
להיפך  אלא לזכות סברתו כפי שומע כשאינו בשכל וכן
נכנס  זה שכל כו' וכה"ג ושכלו לרצון מאד המנגד לחוב
כבר  ושם שבמחשבה דיבור הנק' תחלה במחשבתו מיד
בחי' אך ששומע שבדבר חו"ג או טו"ר בין היטב מבחין
חלקי  בכל ביותר עמוקה בהבחנה פנימי היותר עיון
המוח  עיון בחי' הוא במחשבה כבר ששומע הדבר
שעולה  זה בדבר עמוקה והשגה הבנה הנק' דבינה
כלומר  עבדך שומע כי דבר וז"ש במחשבתו בשמיעה
הדב  באותה ועמוקה טובה בהבחנ' היטיב ר מבין

השמים  האזינו כמו האזנה בחי' ע"י דוקא וזהו ששומע
שאז  טוב בכי באזנו ההתקבלות בחי' הוא שענינו כו'
בכי  שם שנתקבל חלליו בתוך האזן בכלי האזנה נק'
ס"ג  בבחי' עצמו אזן וע"כ היטב והאזין ששמע טוב
שומעת  אזן ונק' תליא בהא דהא משום כידוע דבינה
אזן  וכמ"ש כו') דשמעין אודנין על דמללי א' (ובזהר
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כו') שבה בינה בחי' בכח תבחין דוקא אזן תבחן מילין
וכמשי"ת  כו' לאזניך השמע ישראל שמע אמרו ולזה
בחי' שהוא שבמחשבה הג' מדריגה וזהו בעז"ה בסמוך
אסיפה  לשון הוא דשמע הג' פי' כי שבמחשבה עשיה
ג"כ  אמר (וע"ז כו' שאול וישמע כמו הדבר וקיבוץ
ותקבץ  תאסף כלו' מוציא שאתה מה לאזניך השמע
וזהו  כו') טובה האזנה בבחי' שם להתקבל לאזנך היטב
שיתקבצו  באזן ששומע הדברים קול ואסיפ' כניסת ענין
בפ"מ  עשי' בבחי' שזהו האזן בכלי ויוקלטו היטב
שאין  כלל לדבר אזן הטיית בלתי השומע משא"כ
קליטה  הנק' והתאחדות בקיבוץ באזנו נכנסין הדברים
עליהם  שישכח עד ממנו הן ונפרדים נחשבו זר  כמו אלא
בסופן  תחלתן דנעוץ משום כו' שמעם לא כאלו מיד

הבנה  הנק' הבינה דמוח עיון בחי' ע"כ כידוע דוקא
שזהו  בסופן נעוץ שבמחשבה מחשבה בבחי' שהוא
בקיבוץ  היטב התקבלות בחינת שבמחשבה עשי'
בהא  והא הנ"ל טובה בהאזנה האזן בחלל הדברים
דוקא  שמזה לפי שבמחשב' מעשה נקרא ולכך כו' תליא
המחשבות  כל שאין לפי בפ"מ מעשה לידי הדבר יבא
לרע  מטוב במחשבה לחזור יוכל כי מעשה לידי באות
שבמחשבה  עשיה בבחי' היטב שהאזין הדבר אבל וכו'
בפ"מ  מעשה לידי זו מחשבה ויביא תפקידו ישנה לא
הדבר  ששומע גם שבמחשבה דבור בחי' משא"כ דוקא
פ"מ  לידי יבא שלא להיות יוכל עדיין היטב שבמחשב'
אשר  הרע' על ה' וינחם כמו בדיבור גילוי לבחי' לא גם

וד"ל: כו' חשב
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כי ÚÂ˙‰ג) שבציצית, והלבן התכלת ענין להבין יש
השערות  המשכת על מורה הלבן בחי' הנה
נמשך  ששרשה ח"ע בחי' נעלה מאד גבוה ממקום
כעמר  רישי' ושער נאמר ששם מאצי' שלמעלה מחכמה
שאינן  פשוטים רחמים בחי' שהם ט') ז' (דניאל נקא
המתבררים  דב"ן הבירורים של חוזר אור מסיבת באים
מותרי  מהם מתפשטים החסדים אור תוקף מרבוי אלא
למעלה  מבואר הציצית בענין וכמ"כ לחוץ השפע
החסדים  אור מחמת שמתלבנים הוא הלבן שענין
ענין  אבל כנודע משם ששרשם דז"א מחזה המתגלים
אשא  שיש נודע הנה כי גבורות מבחי' הוא התכלת
גוון  עצמיות הוא חיורא אשא ופי' תכלא, ואשא חיורא
גוון  שמשתנית לפתילה הסמוך הוא תכלא ואשא האש
בענין  יובן כמ"כ בו הנכלל אחר דבר מחמת האש
מ"ה  דש' הביטול עצמיות ית' לה' הנמצאים ביטול
דאיהו  האחדות בעולם וזהו מלבדו עוד אין שהוא כמו
וכשהם  נפרדים שהם בבי"ע אבל חד וגרמוהי
וז"ש  התכלת ז"ס היש ביטול אח"כ מתבטלים
היא  ל"ב) י"ג (במדבר יושביה אוכלת ארץ המרגלים
בה  ומתבטלים נכלי' שהנבראים דבי"ע מקור המל'

ביטול  כי א') ל"ה (סוטה הוה שיקרי מרגלי באמת אבל
וכמ"ש  ח"ו כליון ולא הנבראים חיות אמיתי' הוא זה
כולכם  חיים אלקיכם בה' הדבקים ואתם ע"פ בזהר
(משלי  ימים תוסיף ה' יראת וכתיב ד') ד' (דברים היום
יותר  חיים המלאכים שלכן נ"ע הה"מ אמר וכך כ"ז) י'
וא"כ  שלהם היראה רבוי מחמת שבגופות מהנשמות
מ"מ  אבל המציאות, קיום אמיתי' הוא זה ביטול הרי
ופושעים  למורדים ושצי דאכיל תכלת שנק' אמת זה גם
משנאיך  וינוסו אויביך ויפוצו ה' קומה כמ"ש בה'
בבחי' אלקות גילוי הוא כי ל"ה) י' (במדבר מפניך
דאבא  מגבו' נמשך שהתכלת וז"ס וצמצומים גבורות
הנפרד, על גם מאיר להיות וצמצום גבו' בחי' הוא כי
מ"ג  (מנחות לרקיע דומה וים לים דומה תכלת וז"ס
ית' מלכותו מדת התנשאות דהיינו מקיף בחי' הוא ב')
מ"ש  עול עליהם למקבלים מאד מאד הארץ וטובה

יראה: בבחי'
˙ÂÎÈÈ˘‰ אותו וראיתם התורה פסוקי בביאור לזה

טלית  מארז"ל ב"פ: ה' אני כו', וזכרתם
כו': בציצית חייבת תכלת שכולה
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ÔÈ·‰Ï צ"ל ידים, נטילת ענין שורש ביאור בתוס'
תשא  כי ות"י בילקוט הובא בתד"א מארז"ל
איש, אשת על כבא נט"י בלא האוכל כל שפ"ו רמז
(שבת  דבר מח"י הוא לתרומה נט"י הלא יפלא ולכאו'
חיוב  איש אשת על כבא חומר בהם יהי' ואיך י"ד)

זל"ז. ענינם מה וגם דאורייתא. סקילה
Ï"ˆÂ לפי פי' מהרי"ק דבסידור נט"י, ענין שורש

החסדי' מי הם דא"א חו"ג מלובשי' שבחו"ב
ענין  וזהו לז"א. חו"ב ע"י אלו מים להמשיך וצריך
שכל  ל' פי' לידוהי אחכמינון ות"א ידיו את שכל
נט"י  ע"י כי השכל, ממקור בידים שכל שהמשיך
כי  הבחיי שפי' וכענין חו"ב. ע"י בז"א א"א מתחברי'
ממקור  הברכה להמשיך ידיו אצבעות בעשר נתכוון
זרועי  ויפוזו כתי' דהנה נט"י, ענין יובן ועד"ז החכ'.
כמו  והיינו אצבעותיו, מיו"ד קרי יצא וארז"ל ידיו,
בשפע  כמו"כ והידי' שז"ע כו' ממנו יצא שאברהם
מה  הוא ה"א דרך השפע שיוצא מה ענין הפנימי
ענין  אבל המשפיע, יסוד ע"י יניקה תוס' שמקבלי'
עמרם  ר' ע"ד בגופו שנכנס הוא ידיו זרועי ויפוזו
שעמד  וע"י ורבו, וימררוהו ע"פ באוה"ח וע' חסידא
וכמארז"ל  א"א, מבחי' המשיך יצרו את וכבש בנסיון
אפים  ארך טוב שנא' יצרו את הכובש גבור איזהו
מאל  וזהו א"א. מבחי' שממשיך במ"א ונת' מגבור
בחי' הכתר עד שעולה האמצעי קו יעקב הוא אביך
דיעקב  תוקפו שז"ע חוזק ל' הוא אל ול' וע"י, א"א
אל  ליעקב קרא הקב"ה ע"ד אביך מאל י"ל או כו',
יו"ד  כי עולמות ש"י בחי' ושרשם נתיבות ל"א שהוא
כתר  מתר"ך מחצה הוא וש"י ש"י, הם ל"א פעמים
הגבוה  כל כי והתוקף הכח והוא כו', א"א בחי' מחצה
תוקף  מאל ולכן הימנו, בשלמטה תוקף נותן יותר

להבא  על יעזרך והוא בנסיון שתעמוד לך נמשך דאביך
מעלה  לעלות יעזרך הוא או בעצמך, תאמין אל כי
אתכפיא  בבחי' להיות שצריכי' ענינים כו"כ שיש מעלה

לזה. לבא שיוכל ואתהפכא
Ê"„ÚÂ בקדושה שולחן שיש כמו כי נט"י, הו"ע

עכשיו  בשולחן, וסיים במזבח פתח וכמארז"ל
מזבח  כי הוא והענין עליו, מכפר אדם של שולחנו
קרבן  עליון יחוד ע"י שנמשך לאשי לחמי בחי' הו"ע

הכו  קירוב ויש ל' הרמב"ן, כמש"פ והשמות חות
וסיים  במ"א, כמ"ש כהנים ואכילת מזבח אכילת
בהם  שיש דנוגה גשמי' דברי' אכילת ע"י כי בשולחן
האכילה  בכח ומתפלל לומד וכשהוא קדושי', ניצוצי'
אם  יום, ארבעי' האכילה בכח וילך באלי' דכתי' וכענין
לו  זימן כי והיינו האכילה, בכח הי' מ"מ פלאי שזהו
אוכל  צדיק כתי' כן יום, מ' אותו שנשא גדול ניצוץ
תהו  מנצוצי דתיקון נפשו להשביע בכדי נפשו לשובע
וי"ל  מעלה. אחר במעלה נפשו תתעלה וע"י שבהם
לאבותינו  נשבעת אשר שבועה ל' משביעי' ע"ד שובע
עולם, ימות מבחי' שלמעלה קדם מימי נמשך שזה
וסיים  וזהו מ"ד, המשכת נמשך זה מ"ן העלא' וע"י

כו'. בשולחן
ÌÓ‡ מנאפת אשה דרך כן כמ"ש בלעו"ז שולחן יש

דכי  האכילה בחי' שהוא כו' פי' ומחתה אכלה
ועי"ז  נשג"ז, בלעו"ז שנמשך אוכל שהוא הלחם אם
כי  ולהיות שרה. חיי בד"ה ע' ח"ו תחרש שדה ציון
מלמעלה  יורד רע אין כי גמור רע אינו בשרשו הרע
מדרך  אינו ומ"מ להיתר טהורה ענין בדרז"ל נמצא לכן
לו  ערכתי שולחן שני ס"פ נדרי' כמארז"ל והישר הטוב
שולחן  י"ז סעי' שין במאו"א ע' שולחן, נק' הרי והפכו,

עכ"ל. דקלי' או דקדושה דנוק' יסוד נק'
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סיּבתֹו. לֹו יׁש ּדבר ְִֵָָָָלכל

הם  ּכבר עּתה אׁשר ׁשּיחיּו, הּצעירים הּתלמידים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָרֹוב
התחיל  ּבהחדר ליּמּודם ּבעת הּנה הּיׁשיבה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּתלמידי

היראים  ׁשל ה"ּמתּוּקנים" החדרים רעיֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָלהתנֹוסס
ארץ", ודר "ּתֹורה ּכמֹו אׁשּכנז ּבנֹוסח ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָהמתּוּבלים
הּיהּודי  מּטיּפּוס הּמלּמד עם החדר ועל וכּו', ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַ"יבנה"
הּותחלּו ׁשֹונֹות מּסיּבֹות ּובּסיּבֹות ּובז, הס הּוׁשל ְְְְִִִַַָָָהחם,
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המעטאדעס  ליּמּוד 14להתּכׁשר להסיר ּבמבטא, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ
ידּוע  ּבמיּדה והחּולין חּוּלין, נעׂשה הּקֹודׁש ְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּנקּוּדֹות,

ּוברצֹון. ּבאֹונס ונטהר ְְְְְִִֵֶַַָהתקּדׁש
חטא", ד"ועל רּבה הּויּדּוי נֹוסח לנּו יּובן ְְְִֵֶַַַַָָָָ(ּובזה
ּבאֹונס  לפני ׁשחטאנּו חטא "ועל ּבהּויּדּוי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמתחיל
הּוא  הּויּדּוי התחלת מּדּוע מּובן אינֹו ּדלכאֹורה ְְְְִִֵַַַַַָָָָּוברצֹון",

זה. ְְִֶָּבפתּגם
העּיּון  טיב אחרי ּבא ויּדּוי ּכל ּדהּנה הּוא, העניין ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָא
ּבהסיּבה  העמּוּקה וההתּבֹוננּות חטא אׁשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָּבהחטא
הּנה  ולזאת החטא, את הביאה אׁשר הּנסּתרת אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּגלּויה
ּבמקצת  האדם היּטהר אחרי ׁשּבא הּכיּפּורים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּביֹום
עֹול  ּבקּבלת והעבֹודה הּסליחֹות, ּבימי ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָעלּֿכלּֿפנים
והעמקת  ההתּבֹוננּות אחרי ּבראׁשֿהּׁשנה, ׁשמים ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָֹמלכּות
ּבחיּפּוׂש ּומיּדֹותיו, ּבדעֹותיו תׁשּובה ימי ּבעׂשרת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהּדעת
קראתי "מּמעמּקים ּבקריאת האדם עם מהּנעׂשה ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּפנימי
מּגיעים  אז הּנה רּבה, ּדיֹומא ּבמעלי ההכנה ואחרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָה'",

האֹונס. סיּבת הּוא הרצֹון ּכי והּכרה הבנה ְֲִִִֵֶַַָָָָָָָלידי
מיּלתא  רק 15ּברירא הּוא הּוא, ּברּו העליֹון החפץ אׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

הּכֹוח  ּניּתן מּיׂשראל ואחד אחד ּולכל הּטֹוב, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבבחירת
ּומעּכבים  הּמֹונעים הּמעצֹורים ּכל על להתּגּבר ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָוהעֹוז
ּכהלכתן, הּמצוֹות ּומּקּיּום יתּבר הּׁשם ועבֹודת ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָמּתֹורה
"רצה  ּוכמאמר העבֹודה, להרּבֹות ּבׁשביל הם ְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָוהניסיֹונֹות
להם  הרּבה לפיכ יׂשראל, את לזּכֹות הּוא ּברּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּקדֹוׁש
 ֿ רחמנא מתּגּבר הרצֹון ּבחליׁשּות ורק ּומצוֹות", ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָּתֹורה

חסֿוׁשלֹום). האֹונס ְְִֶַָָָליּצלן
חדׁש רּוח ּכי ידע, ּכבר הּיׁשיבה, אל הּתלמיד ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּובבֹוא
גם  אחז הּלזה חדׁש והרּוח היראים, ׁשל ּבעֹולמם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָיׁשנֹו
לׁשכללם  עלּֿכלּֿפנים אֹו לׁשּנֹותם הּיׁשיבה, ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָּבכֹותלי

חיצֹוני. ּברק להם ְֲִִֶַָָָולעׂשֹות
ּכי  מסקנא לידי ּובא ּומתּבֹונן, הּתלמיד הּוא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָחֹוׁשב
ּבית  אינֹו ּכבר קדימה, צעדּו והמנהלים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָהּמדריכים
ּתֹורה, ּבׁשביל תֹורה למדּו אׁשר נֹוׁשן הּיׁשן הּוא ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָהּמדרׁש
הּתֹורה  נֹותן ׁשל וחכמתֹו רצֹונֹו לדעת ּבׁשביל ְְְְִִֵֶַַַָָָָָתֹורה
מצוה  ּבקּיּום הלכה לדעת ּבׁשביל תֹורה ויתעּלה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָיתּבר

ְִּבהיּדּור.
מּגידי  הּליּמּוד ּבּתי מנהלי לב ׂשימת הּתלמיד הּוא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָרֹואה
לדעת  הּוא ונֹוכח ּופלּפּול, ּבסברא העיּלּוי על ְְְִִִִִַַַַַָָָָהׁשיעּורים
אנֹוׁשי, וׂשכל חכמה ׁשל למרּכז נעׂשית הּיׁשיבה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
ּורצֹונֹו חכמתֹו ׁשהיא יתּבר הּתֹורה נֹותן מעיל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָוהּוסר

.ְִֵָיתּבר
ּבהּיׁשיבֹות. הּיֹומית ההנהגה ׁשל הּכללי הּסֿהּכֹול ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָזהּו

.‰
ּדבר  ּבאחרית ּומתעּמק מתּבֹונן יֹוׁשב ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָּוכׁשאני
הּנה  האּלּו האנׁשים ּכי ּבּמחזה ורֹואה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָותֹוצאֹותיו,
ּדעה  לחּוֹות יׂשראל, בית עּמּודי יהיּו ידּועה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָּבמיּדה
ּבחּיי  החּיים, ּבדרכי הֹוראה ּומֹורי והיּתר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָּבאיּסּור

ּתאחזני.יׂש ּורעדה חיל ראל, ְְֲִִִֵֵָָָֹ
ׁשּמתקררים  האּלּו החללים על ּבמאֹוד יכאב ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָלּבי
והּכֹול  ׁשמים, יראת ׁשל ּבעניין הרּגׁש ּבלי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָּומצטּמקים
הּנֹורא  רחמנאֿליּצלן החּורּבן ועל וצנּום, קר ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָאצלם
צבאֹות  ד' ּבכרם יביאּו וחסֿוׁשלֹום, חסֿוׁשלֹום ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָאׁשר,

ויתעּלה. ְְְִִֵֶַָיתּבר
ׁשנים  מאֹות ּבׁשּתי ּבּגֹולה יׂשראל ימי ּדברי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָהּיֹודע

מלחמת  אל לּבֹו וׁשם הּמׂשּכילים 16האחרֹונֹות, ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָ
ּתפארת  הּגאֹונים הרּבנים ונגד הּתֹורה נגד ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהחֹופׁשים
זכר  הּמפּורסמים הּצּדיקים והדרת יעקב ּגאֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹיׂשראל
לאֹותּה ּכי ּגמּורה, הּכרה לידי יבֹוא לברכה, ְְְִִִִִֵַַָָָָָָָצּדיקים
את  הּנה ּבׁשנים, עׂשירּיֹות הּמׂשּכילים ׁשּׁשאפּו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמּטרה
ׁשיּמׁשּו ׁשּלא הּתלמידים עּתה חסֿוׁשלֹום מביאים ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹזה

הפרעה. ׁשּום ּבלי ּובמיׁשֹור ּבׁשלֹום - צֹורּכן ְְְְְִִַָָָָָּכל
מחזיקי  ׁשּיחיּו הּתלמידים הם נתמכים אּלא עֹוד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹולא
ּכֹוכבי  ּבעזרת - ּבאּו מּקרֹוב אׁשר החדׁשים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָההיּתרים
הּוא  הּוא זה הסּכם אׁשר זה, יתֹום ּבדֹורנּו ּתֹורה ְְֲֵֵֶֶֶֶָָאֹור

הּיׁשיבֹות. עֹולם רקיע ּבׁשמי הּׁשחֹור ְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּכתם
מחזיקי  יחיּו, עליהם ד' הּקֹודׁש, עם מדריכי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַּגאֹונינּו
הּיׁשיבה  ּבני הּתלמידים ּבהנהגת הּידּועים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָההיּתרים
הראֹות  קצרי ּתֹורתם ּכבֹוד ּבמחיּלת הּנה ּבהווה, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּיחיּו
ּכזֹו, הדרכה ּבתֹוצאֹות להתעניין רֹוצים ּובלּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָהּמה,
ּבחּורּבן, הּגדֹול הּנזק ראֹות מּבלי עינם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּומעלימים
מעׂשּיֹות, הּמצוֹות ּבקּיּום יׂשראל ּבית ליּצלן, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָרחמנא
הדרכה  ׁשּמביאּה סּבא, ליׂשראל הּקדֹוׁש ּבכל ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָוהּקרירּות

זֹו.
ּבמבטא  ּולהּגיד אפׁשר, אי לחׁשֹות אׁשר ּדברים ל ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָיׁש
אין  ּדברים חצאי דֹובר אּתה וכאׁשר אפׁשר, אי ּכן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָגם

ׁשהּוא. ּכמֹו ּברּור יֹוצא ְֵֵֶַָהּנֹוׂשא
לווּתר  ּבהכרח הּטפל, ּבדבר רק הּוא אם כזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומקרה
ּובפרט  ּבּנפׁש, הּנֹוגע ּבדבר הּוא ּכאׁשר אבל ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָולׁשּתֹוק,
ּבעיּקרי  ּׁשּנֹוגע ּכללי ּבעניין ׁשּכן ּומּכל ציּבּורי, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבעניין
ׁשל  ועצמּותֹו מהּותֹו יסֹוד הּמצוֹות, וקּיּום הּתֹורה ְְְְְְִִֵֶַַַַָיסֹודי
לחׁשֹות, אפׁשר אי יחיּו, עליהם ד' אברהם, אלקי ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹעם
הּׁשיטין  ּובין ׁשהּנקֹוד קצר ּבפתּגם להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּובהכרח
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ההיּתרים, ׁשיטֹות יסֹודי ידעּתי, גם ידעּתי זה, ּבעניין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
"מאפע" אבל וניּמּוקם, מּמׁש,17טעמם ּבֹו אין הּוא, ְֲֲִֵֵַַַָָָָָ

ּכלח  עליה עבר ׁשּכבר נֹוׁשנת אׁשר 18ׁשיּטה ׁשיּטה , ְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ּגאֹון  הׁשּפלת עםֿהארצֹות, קּולֹות היּו: ְְְֲֶַַַָָָָָּתֹוצאֹותיה
ּתפארת  עטרת והסרת יׂשראל, הדרת ׁשבירת ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹיעקב,

ְִֵָיׂשראל.
ׁשכחת  הּתֹורה, קדּוּׁשת ׁשכחת ּגרמה אׁשר ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָׁשיּטה
לב  עדינּות ּופּלחה מעׂשּיֹות, מצוֹות קּיּום ְְְֲֲִִִִִִֵַָּתמימּות

סּבא. ְִֵַָָיׂשראל
הׁשּתּדלּות  מיּני ּבכל להתאּמץ ּבהכרח היה אׁשר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָותחת
לפּתֹוח  לׂשמאל, צעד עֹוׂשים עֹוד לימין, צעד ְְְֲִִִִַַַַַָָֹלעׂשֹות
קּלּות  על הּבנּוים היּתרים עם הּבא לכל רחבים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשערים

הּתֹורה. מׁשּפטי ועיּוּות ְְְִִֵַַַַָהּדעת
ההדרכה  ענייני אֹודֹות ּברּבים מׂשיחֹותיי ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָּבאחת
ּפתחּו הּיׁשיבֹות ּכי מיּלּולי, ּברּור הּגדּתי ְְְְְִִִִִִִַַַָָּבהּיׁשיבֹות,
חּלֹונֹות  ׁשל ּדרּכם הרּבים, לרׁשּות הּמדרׁש ּבית ְְְִִִֵֶַַַַַָָָחּלֹונֹות
לדאבֹון  הּנה עּתה לעת אבל והֹובאה, ּבהֹולכה ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָלׁשּמׁש
רׁשּות  ׁשל והרפׁש הרּוח הּנה רּוחנּו, ּולמֹורת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָלבבנּו

ׁשּיחיּו והּתלמידים מדרׁש, הּבית אל חֹודר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהרּבים,
האלקים  ויּתן הרחֹוב, ׁשל והּקלקל הּקר מרּוח ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמּוׁשּפעים
הרׁשּות  חׁשכת את יאיר מדרׁש הּבית ּתֹורת אֹור ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָאׁשר

ִַָהרּבים.
יפקח  אׁשר ּתאמצני, יתּבר עליֹון אל ּבחסדי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּתקותי
יחיּו, עליהם ד' ּומדריכינּו, ּגאֹונינּו עין את יתּבר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָהּׁשם
ּכי  הּגמּור, האמת על ויֹודּו הּכֹול, יּכירּו הּקרֹוב ְֱִִִֶֶַַַַַָָָָּובעתיד
ּבליּמּוד  רק ׁשּיחיּו הּתלמידים ימצאּו האמיּתית ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָההדרכה

החסידּות. ְְֲִֵַַודרכי
ובֹוהּו התֹוהּו אל להסּתּכל ,הּמס את להרים העת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבאה
הענפים  צעירינּו, הּמה הן עינינּו, ּבבבת אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָוהתבליל
טֹוב, ּפרי לעׂשֹות יתּבר ה' ּבעזרת הראּוים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָהרּכים
לׁשד  את הּלֹוכחים הּתֹולעים את מעליהם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּולהסיר
ּכֹוזבת  והּדעת זר הרּוח מּלכלּו לנּקֹותם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָּתמימּותם,
אֹורחֹות  מעל ּולהעתיקם האמּורה, ההׁשּתּוּות ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָּבמיּדת
קאלטין  וועלטיקן דעם פּון והּגס, הּקר העֹולם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָחּיי

לעּבין  .19גראּבין ְִִֶָ
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מאפע,.17 ּופעלכם מאין, אּתם "הן כד: מא, יׁשעיה ּפי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל
קֹול". ּומרימים ּפֹועים אּלא "אינכם ּוברׁש"י: ּבכם". יבחר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּתֹועבה

18.:glM dilr xar.ב ל, אּיֹוב ּפי על ¨©¨¤¨¨©ִִַ
והּגס.19. הּקר העֹולם ְֵֵַַַַַָָמחּיי
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שהניח  - בנפשו נדיב והיה לעצמו. מבוקש בזה היה לא אבינו, דאברהם נפש מסירות
אחדות  להסבירו זולתו, טובת בשביל הצד, אל אלקית בהשגה שלו והעריבות עצמו את

אש  כרשפי אהבה מעלת מהי מובן, ואינו כמים. אהבה - אבינו אברהם אהבת ה'.

*‰ÈÙL¯"1,ח הּׁשירים (ׁשיר ׁשלהבתֿי"ּה" אׁש רׁשּפי ¿»∆»ְְִִִִֵֵֶֶַַָ
חזקה ו) אׁש ׁשל "רׁשפים רׁש"י: ּופרׁש ,ְֲִִֵֵֵֶַָָָ

מהּו להבין וצרי ּגהּנֹום". ׁשל ׁשלהבת מּכח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּבאה
אׁש ׁשל רׁשפים ּבאה מּכחּה אׁשר ּגהּנֹום ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשלהבת
ׁשל  ּדמּׁשלהבת והינּו י"ּה, ּדׁשלהבת האׁש והיא ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחזקה,
ּכללית  ּדהּנה הּוא, הענין א י"ּה. ׁשלהבת נעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּגהּנֹום

קאי  אׁש" רׁשּפי "רׁשפיה הּנפׁשא ענין ׁשל האהבה על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשל  ּבהאׁש צּיּור נֹותן וגם אׁש, ּכרׁשּפי ׁשהיא ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹהאלקית
ּדהּנפׁש האהבה ׁשל אׁש ּדרׁשּפי האלקית, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּנפׁש
ּכאׁש היא אם ּכי הּפׁשּוט, ּכאׁש אינּנה ְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֹהאלקית
הענין  ּדמּכללּות ׁשּלמעלה, האׁש הינּו י"ּה, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּדׁשלהבת
וצרי ונפלאה, ּגדֹולה מעלה היא אׁש ּדרׁשּפי ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָמּובן
ּדהלא  ּבכלל, אׁש ּדרׁשּפי ּבהאהבה הּמעלה מהי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹלהבין

אֹוהבי" "אברהם ׁשּנקרא הּׁשלֹום עליו אבינּו ,2ּבאברהם ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָ
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ואילך.*) 772 עמוד ב חלק קונטרסים המאמרים בספר נדפס
למאמר  המשך והוא ואילך. 240 עמוד תרצ"ז המאמרים ספר

אחת. שעה יפה המתחיל דיבור - זה שלפני

נסמן.1) ושם .1 הערה הנ"ל מאמר ראה - זה מאמר לכללות
הלכה 2) י פרק תשובה הלכות רמב"ם וראה ח. מא, ישעיה

ב.

הכוונה.א.
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נפׁש ּדמסירת הּצּנֹור ׁשּפתח הראׁשֹון הוי'3והּוא ּבאהבת ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
ואמרּו4ׁשּנאמר  ,"אלקי הוי' את ׁשם 5"ואהבּת "ׁשּיהא ְְְְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

עבֹו היתה ּדזאת ,"יד על מתאהב ׁשל ׁשמים דתֹו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשהל ּבפעל, נפׁש ּבמסירת הּׁשלֹום עליו אבינּו ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאברהם
ּבמסירת  ּבעֹולם יתּבר אלקּותֹו לפרסם למקֹום ְְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָֹמּמקֹום

עקיבא  ּדרּבי נפׁש ּדמסירת ּבפעל, מבּקׁש6נפׁש ּבֹו היה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּוכמאמר  עצמֹו, טֹובת ּבהרּגׁש ּתבֹוא 7ּדבר לידי 8"מתי ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

ּבזה  היה לא הּׁשלֹום עליו אבינּו ּובאברהם ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹואקּימּנה",
ׁשּום  ּבלי הּדבר עצם קּים אם ּכי לעצמֹו, מבּקׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֻׁשּום
האסּורים, ּבבית ּכׁשאסרּוהּו ּגם ּכלל, ועּכּוב ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָמניעה
ׁשנים  "עׂשר א) צא, ּבתרא (ּבבא ז"ל רּבֹותינּו ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּכמאמר
ּדכל  ּבקרּדּו", וׁשבע ּבכּותא ׁשלׁש אבינּו, אברהם ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹנחּבׁש
ּכמֹו ּבעֹולם, אלקּות ּבפרסּום עבֹודתֹו ּבׁשביל היה ְְְְֱֲִִִֶָָָָָֹזה
ׁשבע  ּבבאר אׁשל "וּיּטע לג) כא, (ּבראׁשית ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּכתּוב
ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו עֹולם", אל הוי' ּבׁשם ׁשם ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָוּיקרא
אּלא  וּיקרא ּתקרא אל לקיׁש, ריׁש "אמר א) י, ְְִִִֵֶַַַָָָָָָ(סֹוטה
ׁשל  לׁשמֹו אבינּו אברהם ׁשהקריא מלּמד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָוּיקריא,

ּבפי  הּוא ּברּו לאחר 9הּקדֹוׁש ּכיצד? וׁשב. עֹובר ּכל ְְִֵֵַַַַָָָָָ
מּׁשּלי  וכי להם: אמר לברכֹו. עמדּו וׁשתּו, ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָׁשאכלּו
וׁשּבחּו הֹודּו אכלּתם! עֹולם אלקי מּׁשל ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָֹאכלּתם?!
הּנדיבּות  ענין ּדזהּו העֹולם"! והיה ׁשאמר למי ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָּוברכּו
נדיב  ּבממֹונֹו נדיב ׁשהיה הּׁשלֹום, עליו אבינּו ְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָָּדאברהם

ּבנפׁשֹו ונדיב היא 10ּבגּופֹו ּבנפׁשֹו ּדהּנדיבּות מה 11, ְְְְְְְְִִִַַַַָ
ּדהגם  והינּו זּולתֹו, טֹובת ּבׁשביל עצמֹו את ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָּׁשהּניח
אברם  נקרא ּדלכן אלקּות, ּבהּׂשגֹות נפלא מׂשּכיל ְְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשהיה

רם  אב רם,12ׁשהּוא ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו החכמה ּבחינת , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ
סתימאה  חכמה ּכח ב הינּו היא הּנה הּנפׁש ּובכחֹות , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבמעלה  ּגבהה ׁשהיא הּמׂשּכיל ּבכח ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהחכמה
ּדעם  ּבהתּגּלּות, ׁשּבאה ּכמֹו החכמה ענין מּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּומדרגה
ּבמדרגה  ּכן ּגם היא ּבהתּגּלּות ׁשהיא ּכמֹו ּדחכמה ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָהיֹות

ּדּקּותּה לעצם הּנה ולכן ההׂשּכלה, נקּדת ׁשהיא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻנעלית,
ּבריקה ּבדר ּבאה היא ּבלבד,[הברקה]הרי ּוסקירה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּפרטי  ּכל יׁש ּכבר הּנה זֹו ּבנקּדה הרי מקֹום ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָֻּומּכל
החכמה  ּדכללּות היֹות ועם ההיא, ׁשּבההׂשּכלה ְְְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָָָהענינים
ּבנקּדה  היא הּגּלּוי ראׁשית הּנה ּגּלּוי ּדכל נקּדה, ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָֻֻנקראת
הּיּו"ד, נקּדת היא ּדחכמה הּנקּדה הּנה מקֹום ּומּכל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻֻלבד,
אֹות  ּגם הּנה מקֹום ּומּכל נקּדה, רק היֹותּה עם ְְֱִִִֵַַַָָָָֻּדהּיּו"ד
והינּו האֹותּיֹות, ּכל ּכמֹו ּפרטי ּבצּיּור ּבאה היא ְְְְְִִִִַַָָָָָהּיּו"ד
ּדֹומה  אינֹו הרי ּבגלּוי, ּבהׂשּכלה ׁשּבאה הּגלּויה ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָּדחכמה
הּוא  ּדאז הּמׂשּכיל, ּבכח ׁשהיא ּכמֹו החכמה לכח ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֹּכלל
מּזה, להּנתק לֹו אפׁשר ׁשאי וערבּות הּנעימּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבתכלית

ּדער  פּון זי קען אּפרייסין 13ער להעֹוסקים ג ניט וכּידּוע , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
עליו  אבינּו אברהם נדיבת היתה וזה ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָֻּבמׂשּכלֹות,
והּנעימּות  עצמֹו את להּניח ּבנפׁשֹו נדיב ׁשהיה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָהּׁשלֹום,
ׁשּבא  ּדכיון והינּו זּולתֹו, טֹובת ּבׁשביל ׁשּלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָוהערבּות
לידֹו, ׁשּיבֹוא ורּוחנּיים ּגׁשמּיים עצֹות ּבכּמה וחּפׂש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָלידֹו,
ּבֹורא  יתּבר ׁשהּוא הּבריאה, ענין ׁשהּוא למי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלבאר
הּנה  הוי', אחדּות ענין ּולהסּביר ּומנהיגתֹו, מחּיהּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָיחיד
ּדזהּו אלקּות ּבהּׂשגת ׁשּלֹו והערבּות הּנעימּות על ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹוּתר

ּביּה ּכתיב ולכן ּגדֹולה, נפׁש לבבֹוד מסירת את "ּומצאת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ּדי  הּוא הּלב ּדתם הּלב, ּתם ענין ׁשהּוא ְְֱִִֵֵֶֶַַַָֹֹנאמן",

ערינסטקייט  הּנה ה הארציגע זה ּדכל ּבפעל, ּבעבֹודה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּביּה ואיּתמר להוי', אהבתֹו ּגדל מּצד רק "זכֹור ו 14עׂשה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

עבֹודת  ׁשל האהבה ּדאפן הינּו ּכּמים", אחרי נמׁש ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹאב
טבע  ּכמעלת היא ּומעלתּה הּׁשלֹום עליו אבינּו ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָאברהם
ּבאהבה  הּמעלה היא מה מּובן אינֹו ּכן אם ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָהּמים,
לּה ׁשּיׁש האלקית להּנפׁש ּובפרט ּבכלל, אׁש ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכרׁשּפי
ׁשל  ּדרׁשפים הּמעלה היא מה לאלקּות, טבעית ְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹאהבה
מּכחּה ּבאים אלּו ּדרׁשפים יֹותר ועֹוד חזקה, ְְֲִִִִֵֵֵָָָָָֹאׁש

ּגהּנֹום. ׁשל ְְִֵֶֶֶַּדׁשלהבת
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נ"ך 3) התורה באור השמים כאשר כי המתחיל דיבור [מאמר]
תרפ"א  רפג; עמוד תרע"ח המאמרים ספר א'רנג; עמוד ג) (כרך

ועוד. רמה. עמוד תרפ"ה רצט; עמוד
ה.4) ו, ואתחנן
ב.5) פו, יומא
ספר 6) קע. עמוד תרח"ץ המאמרים ספר ראה - זה בכל

השיחות  ספר .30 עמוד שם טו. ו. ב. עמוד ה'ש"ת המאמרים
.94 עמוד תש"ג

ב.7) סא, ברכות
יבא.8) שם: בגמרא
בפה.9) שם: בגמרא

יז.10) שער צדיקים ארחות
תרפ"ט 11) הנהנה כל המתחיל: דיבור [מאמרים] גם ראה

ואילך). ב עמוד סוף כו, א חלק קונטרסים המאמרים (ספר י פרק
רנט, שם קונטרסים המאמרים (ספר ג פרק תרצ"ג ושמע הסכת
תרח"ץ  תולדות ואלה ואילך]). 101 עמ' ג' כרך לקמן [נדפס א
טוב  שם הבעל תורת וראה קכט). עמוד תרח"ץ המאמרים (ספר

.344 עמוד א חלק הזכרונות בספר נעתקה
לך.12) פרשת ריש חיים ותורת אור תורה ראה
דעם.13) להיות: צריך אולי
(14.174 עמוד תש"ד המאמרים ספר גם וראה גשם. פיוט

מקומות. ובכמה

מושגת.ב. שאינה מזה.ג.סתומה להתנתק יכול לא בו.ד.הוא הלב.ה.כתוב בו.ו.תמימות ונאמר
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בפנימיות  ר"ל, לגמרי, עיוור שאינו התורה,מי
המכילתא  את הפסוק 19ולומד עשן 20על סיני "והר

גליא  של הנשמה את רק לא לראות יכול כולו",
התורה  בפנימיות מושג לו להיות יכול אלא שבתורה,

שבתורה, גליא של הנשמה שהיא
מבריותיו  אותו מכנין אנו "הרי אומרת, המכילתא
המוסד  יסוד גלום אלו ספורות במלים האזן". לשכך
בענין  חב"ד חסידות של והסברים ביאורים של
האלקים  הוא ה' כי לבבך אל והשבות היום "וידעת

והשגה 21וגו'" ידיעה להיות צריכות אלקים שבהוי' ,
אומר  שהרמב"ם כפי מצוי 22שכלית, שם שיש לידע

אומר  הרמב"ם אין נמצא". כל ממציא והוא ראשון
oin`dl אומר והרמב"ם ראשון. מצוי שם שיש

החכמות". ועמוד היסודות "יסוד היא זו שידיעה
ב"יסוד  הוי' שם את הרמב"ם מרמז אגב, דרך

החכמות". ועמוד היסודות
להגיע  איך הדרך את לנו מראה זו מכילתא

זו. לידיעה
של  בענין החסידות שיטת את מאמתת המכילתא

עלילות" נתכנו ולא הוי' דעות א־ל 23"כי דיעות .
זהר  התיקוני דעת 24אומר דיעות: שתי ישנן תרין. 

הנבראים, דעת היא תחתון דעת תחתון. ודעת עליון
בהבנתם  משיגים שהם מה על מבוססת דעתם שכל
ההבנה  היא עליון דעת ואילו הגופנית־האנושית,

האלקית־הרוחנית.
לדעת  בערך איננה תחתון שדעת מסבירה חסידות
הן  עליון ודעת תחתון דעת  פשוטות ובמלים עליון,
היא  הרוחנית שהאלקות היא עליון דעת הפכים: שני
האלקות  הטבעית, והאלקות  האמיתי" ה"יש
"אין". היא  הגופניים הנבראים כל את היוצרת
"יש", היא הטבעית שהאלקות היא תחתון דעת ואילו
שכן  "אין", הוא  ה"יש" את היוצר האלקי והכוח
לא  כלומר "אין", הוא בשכלו משיג  הנברא שאין מה
דעת  של ההבנה מהווה זאת ולמרות להבנה. ניתן

ליכולת תחת  שכלית התעלות של מסויים שלב  ון
עליון. דעת של להשגה ההתקרבות

אנו  "הרי במלים המכילתא מאמתת זו שיטה
דעת  של המושג  כלומר, האזן", לשכך מבריותיו מכנין
זאת  ובכל עליון, דעת של מהמושג להיפך הוא תחתון

שכלית  הקדמה תחתון דעת של ההבנה מהווה
עליון. דעת של למושג מסויימת

להתעמק  ההשכלה עיני לנו פותחת זו מכילתא
האריה, בגוף השי"ת שהטביע הגבורה במשמעות
מראה  בכך במים. השי"ת שהטביע החיים ובמקור
ושל  החסידות דרך של הגישה את המכילתא לנו
שמהבנת  אלקות, להבין יש כיצד ההשגה, מבוא

הנמשל. של למושג להתעלות צריכים המשל
אני 25כתוב  שלי מהגוף אלקה", אחזה "ומבשרי :

כל  הרי ויוצר, חי והוא גוף כשנוצר אלקות. רואה
אלקות. להכרת ומוביל מראה הגופני קיומו

אלקה", אחזה ה"ומבשרי את מסבירה חסידות
מכוח  הבאים ויצירתו, שלו הגוף מחיי שהאדם
כל  של והיצירה החיים את מבין הנפש, והחייאת
במושג  עמוקות שכליות הנחות יוצרת והיא הבריאה,

כולם" את מחיה "ואתה .26של
ומכניסה  וההשגה ההשכלה שערי פותחת חסידות
העולם  הנשמה. בעולם אור, שכולו בעולם האדם את
ארצי־  עולם הוא שכן השקר, עולם הרי הוא הזה
ה"יש" שהבנת ו"מציאות", "יש" של עולם בשרי,
היא  האמת גמור. שקר זה  מציאות בלבד שהוא
עולם  הוא הנשמה עולם אך הגוף, את המחיה הנפש

אור. שכולו האמת
החסידות  תורת מכניסה בו האמת, אור בעולם
של  והנשמה הפנימיות עם מתוודע הוא האדם, את
כל  באים האמת אור בעולם בעולם, אשר כל
 הצומח מדבר,  הדומם הנכון, לביטויים הנבראים
מה  את משיג  והמדבר שירה, אומר  החי מנגן,

אנושית. מהשגה שלמעלה
בהשגות  ההתעסקות תחתון, שדעת המשמעות זה
את  מחיה "ואתה של ובהבנות מאין יש בריאה של
אלקה" אחזה "ומבשרי של ההשגה יסוד על כולם"
למושג  מסויימת הבנתית התקרבות משום בכך יש 

עליון. דעת של

***

את  הרבי של הארתו נבין זו קצרה בהקדמה
מדוע  יודעים אנו שאין שלמרות "טבע, המלה פירוש
למרות  הרי הדבר, שכך אנו יודעים אך כך, הדבר
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יודעים  אנו אין הטבעית שמהאלקות העולם שבדברי
אך  למעלה, לשרשיהם ההמשכה את בהם מעורר מי
מחכמ  באה שההתעוררות אנו יודעים הנפש ה בטבע

שבנפש.
ה"טבע" ענין כללות את הרבי מעמיד זו בהדגשה
ראשית  שהיא החכמה, ספירת הנכון, מקומו על
מתחילים  הטבע שלבושי כלומר, ההשתלשלות.
מספירת  שלמטה ומהספירות החכמה, מספירת
מספירת  שלמעלה שמה מובן במילא החכמה.

הטבע. מן למעלה הוא החכמה
כשם  החסידות. תורת של החומש הוא ה"תניא"
ויתיר  בחסר מדוייקות המלים שבכתב שבתורה
של  החומש שהוא ב"תניא", גם כך סמוכות, ודרשינן
ההכרח  ומן ויתיר, בחסר מלה כל מדוייקת חסידות,

לנו. מגלה שהרבי האלקית בהבנה להתעמק
שבנפש, חכמה הוא הנפש שטבע אומר הרבי
אין־סוף  אור שבה היא שבנפש שחכמה ומסביר
היא  שבנפש שחכמה ההסבר לכאורה, ברוך־הוא.
מה  לענין נוגע אינו ברוך־הוא, אין־סוף אור שבה
ודעת  טעם אינו שבנפש שטבע כאן מסביר שהרבי
ושכל  מהדעת למעלה הוא אלא ומובן, מושג ושכל
יותר  העליונה למדריגה קוראים כיצד והמובן. המושג

שבנפש. חכמה היא יותר העליונה המדריגה 
אלו ספורות edÎjexa`במלים seqÎoi` xe` day

ענינים: עשרה הרבי לנו מסביר
שבה  היא שמהותה  שבנפש חכמה מהות את א)

ברוך־הוא. אין־סוף אור
לספירת  דומה שבנפש שחכמה לנו מרמז הוא  ב)
הרבי  מסביר אודותה האצילות, שבעולם החכמה

ל"ה. בפרק בהגה"ה
זה  אין זאת בכל אך טבע, היא שבנפש חכמה ג)
מדבר  הוא לפיכך העולם. נבראי של לטבע דומה
הוא  מכן ולאחר הנר, אור של הטבע על בתחילה
הוא  זה שגם שלמרות הנפש, טבע אודות מדבר
שכן  לבוש, של לגמרי אחר אופן זה אך הטבע, לבושי

ברוך־הוא. אין־סוף לאור כלי היא שבנפש חכמה
הטבע  של הענין שורש את לנו מרמז הרבי ד)
הקשורה  מיחידה שזה שבנפש, חכמה שהוא שבנפש
בדרך  כי־אם השתלשלות, בדרך איננו והגילוי ליחיד,

נפש־רוח־נשמה. מדריגות על דילוג
אין־  אור שבה היא שבנפש שחכמה למרות ה)
מן  למעלה ולא טבע זה זאת בכל ברוך־הוא, סוף

הטבע.

מן  שלמעלה הרבי לנו מרמז אלה ברמזים ו)
הטבע. מן למעלה הוא הכתר, ספירת שם החכמה,

העני  מהפלאת אור ז) ובה טבע היא שחכמה ן
בספירת  מושג לנו מעניק הוא ברוך־הוא, אין־סוף
הטבע, מן למעלה היא הכתר שספירת למרות הכתר,
מאשר  יותר לא כן גם היא הכתר ספירת זאת בכל

לבוש.
כביכול  מתלבשת שאלקות היא ההבנה מסקנת ח)
שלמעלה  הגילוי לבוש א) לבושים: אופני בשני

טבע. שהוא ההעלם לבוש ב) מהטבע.
מן  שלמעלה הגילוי לבוש הרי הלבושים, שני ט)
ולבוש  מקיף, אור עלמין, כל הסובב אור הוא הטבע
שהוא  עלמין כל הממלא האור הוא טבע של ההעלם

פנימי. אור
כל  וממלא עלמין כל סובב הלבושים, משני י)
למטה, בהם מתלבשת כביכול שאלקות עלמין,
אלקות  ב) טבעית. אלקות א) ענינים: שני מתהווים

רוחנית.
הענין  את מסבירה שחסידות איך זה קצר מביאור
ארבעה  מבינים הטבע", מן ו"למעלה "טבע" של

ענינים:
בנשמה  המדריגות כל של והחיבור הקישור א)

הנרדפים בשמות אותן מרמז יחידה,mrhשהרבי 
zrce,'חי lkye,נשמה byen,רוח oaene.נפש 

יצירה, עשיה, עולמות: של והחיבור הקישור ב)
שלמעלה  דאין־סוף מלכות אצילות, בריאה,

מאצילות.
הנשמה  מדריגות של והחיבור הקישור ג)

העולמות. במדריגות
שבשרשה  הטבעית, האלקות של שהמדריגה ד)
למרות  עלמין, כל ממלא של הפנימי האור היא
מאשר  במדריגה למעלה היא  העלם זה שכיום
של  המקיף האור היא שבשרשה הרוחנית האלקות

עלמין. כל סובב
הקודש: מאמר על וההסבר הפירוש זהו
המדריגות  כל עולות לתורה, עולה כשיהודי
דאין־סוף  מלכות עד העולמות שבכל שבנשמה

באה זו ועליה האצילות, מעולם iciשלמעלה lr
השבוע. פרשת

ומעניקה  משלימה השבוע בפרשת לתורה העליה
את  תבצע שהנשמה הנשמה, בירידת ועוז כוח

השי"ת. שלחה בגללה הזה בעולם שליחותה
`b`wiy ,hay b"i ,glya 't w"y
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ycew zexb`

תרצ"ב  אייר ז' ב"ה,

ריגא 

אנ"ש  וידידינו ישורון, עדת קהל אל

יחיו  עליהם ד' ליוענהאף, בעי"ת

וברכה! שלום

ישיבה  לייסד הטובה מהתעוררותם לשמוע שמחתי

והמשתדלים  המעוררים שיחיו והצעירים הט', במחנם

לברכה  ראוים והיהדות הלימוד מוסדי ובחזוק בזה,

בגו"ר.

הקהל  וכל שליט"א הרה"ג כבוד אל פונה הנני ובזה

בגללה  אשר הישיבה בהחזקת יתחזקו כי יצ"ו הקדוש

בגו"ר. עליהם ד' נועם ויהי' טוב, ברוב יתברכו

ומברכם  הדו"ש ידידם

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zexeka(iyily meil)

,'EúBøòðì íéiçå Eúéa íçìì Eîçììic jl didiy ernyne §©§§§¤¤¥¤§©¦§©£¤
x`eane ,jzia iyp` lk`nle jlk`nl mifr alg ,jxeqgn

:`xnbd dgec .alg lek`l xzenyàîìéãåzpeek oi` `nye - §¦§¨
ea eynzyiy `l` ,algd z` elk`iy weqtd.äøBçñì¦§¨

:`xnbd zxne`,àlàcnlp dxedh dnda alg lek`l xzidd ¤¨
áéúëcîmizyltd mr l`xyi znglna(fi fi '` l`eny)xn`Ie' ¦¦§¦©Ÿ¤

,'ebe Lig`l `p gw FpA cecl iWiáìçä éöéøç úøNò úàå ¦©§¨¦§©¨§©¤§¥£¤¤£¦¥¤¨¨
dgec .alg lek`l xzeny ixd ,'sl`d xUl `iaY dN`d̈¥¤¨¦§©¨¨¤

:`xnbdàîìãåz` elk`iy iyi zpeek dzid `l `nye - §¦§¨
ea eynzyiy `l` ,algd.äøBçñì:digcd z` `xnbd dgec ¦§¨

eèàike -äîçìî ìL dkøcmixac da gelyl,äøBçñì ¨©§¨¤¦§¨¨¦§¨
xzeny gkene ,ezlik` jxevl algd z` gly iyiy gxkdae

.dxedh dnda alg lek`l
,àîéà úéòaéàåcnlp alg zlik` xzidàëäî,o`kn - §¦¨¥¥¨¥¨¨

l`xyi ux` gaya xn`py(g b zeny)éàå ,'Láãe áìç úáæ õøà'¤¤¨©¨¨§¨§¦
àìéøLc,dlik`a xzen epi` dxedh dnda alg m`e - Ÿ§¨¦

éæç àìc éãéîa àø÷ ïì çazLîux` z` gayn aezkd ike - ¦§©©¨§¨§¦¦§Ÿ£¦
.dlik`l ie`x epi`y xaca l`xyi

àëäî ,àîéà úéòaàålr `iapd liyndy lyndn ,o`kn - §¦¨¥¥¨¥¨¨
dxez cenll daegd(` dp ediryi)eøáL eëì'[sqka lke` epw-] §¦§

,'áìçå ïéé øéçî àìáe óñë àìa eøáL eëìe ,eìëàålr mbe ¤¡Ÿ§¦§§Ÿ¤¤§Ÿ§¦©¦§¨¨
lek`l xzeny x`eane ,'elk`e' `iapd ixac zligz aeqp df

.alg
minkge oerny iax eyxcy dyxcd lr zeywdl day `xnbd

:`xnbd dywn .lnb zlik` xeqi` zelitknäzòî àlà- ¤¨¥©¨
,ok m` ,'lnb' 'lnb' ly xeqi`d zelitk epyxcy xg`n'ïôL'¨¨

'øéæç' 'øéæç' 'úáðøà' 'úáðøà' 'ïôL'(g-f ci mixac ,f-d `i `xwie) ¨¨©§¤¤©§¤¤£¦£¦
eúàc àeä éðäìzeyxc cnll eazkp el` zeielitk mb ike - §¨¥§¨

.'lnb' 'lnb' xeqi` zelitkn eyxcpy el`àlàzeyxty i`cea ¤¨
,mixacae `xwiea eltkp el`eðLð änì ,àéðúãëìipic eltkp - §¦§©§¨¨¨¦§
,mixedhde mi`nhd mipindäîäaa,eltkpéðtîxn`py ©§¥¨¦§¥

d`x zyxta(f ci mixac)dqxRd iqixtOnE','äòeñMädixa `ide ¦©§¦¥©©§¨©§¨
yneg zyxta dxkfed `ly ,ze`xcy ipye oiab ipy dl yiy

,`xwieúBôBòáe,mixedhde mi`nhd ipic eltkp,äàøä éðtî ¨¦§¥¨¨¨
lke .`xwiea dxkfed `lydzpype ,zg` mrt dxn`py dyxt

.xac da ycgl `l` dzpyp `l ,ztqep mrt
mipind zelitky x`azpy oeike :`iyewd z` `xnbd zniiqn
zelitk ok m` ,d`xde dreqyd ipic z` ycgl ick exn`p

,àúàc àeä éëäì énð 'ìîb' 'ìîb'z` dpnn yexcl ick `le ¨¨¨¨©¦§¨¦©£¨
.minkge oerny iax zeyxc

xac meyn epype exfgy zeielitk yiy s` :`xnbd zvxzn
ik ,'lnb' 'lnb'n yexcl ozip mewn lkn ,ycgzpyàëéä ìk̈¥¨

ïðéLøc Løãéîì àkéàcz` yexcl zexyt` yiy mewn lk - §¦¨§¦§¨¨§¦©
.eze` miyxec ,aezkd

`veid ly llkd lr wlegy oerny iax zrca dpc `xnbd
:xedh xedhnïéî äãìiL æòå ,æò ïéî äãìiL ìçø ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¥¤¨§¨¦¥§¥¤¨§¨¦

Ba Lé íàå ,äøBëaä ïî äøeèt ,ìçøcleaíéðîéñ úö÷î ¨¥§¨¦©§¨§¦¤¦§¨¦¨¦
úáéiç.dxekaa,øîBà ïBòîL éaø`l` ,mipniq zvwna ic oi` ©¤¤©¦¦§¥

Baeøå BLàø àäiL ãòcled ly.Bnàì äîBc ©¤§¥Ÿ§¤§¦
,xedhd on clepd `nh xq`y oerny iax zhiya dpc `xnbd

:mipniq ici lr exizdeéaø éòa éî äìéëàì ,eäì àéòaéà¦©§¨§©£¦¨¦¨¥©¦
Baeøå BLàø ïBòîLiax xaeq dlik` xzid iabl mb m`d - ¦§Ÿ§

`ed dxedhd en`l dnec cled ly eaexe ey`x m` wxy oerny
,dlik`a xzen,àì Bàick ,mipniq zvwna dl dnec didiy ice Ÿ

oerny iax jixvd dxeka zyecw iabl wxe .dlik`a exizdl
.en`l dnec cled ly eaexe ey`x `diy

`weec m`d :oecipd iccv z` `xnbd zx`anðòìäøBëa ïé §¦§©§¨
meyn ,eaexe ey`xa en`l dnec didiy oerny iax jixvd

cáéúëdxedh dnda xeka iabl(fi gi xacna),'øBL øBëa Cà' §¦©§
milg dxeka ipic oi`y rnyneàeä àäiL ãò[m`d-]øBL ©¤§¥

BøBëáe[cled-]äìéëàì ìáà ,øBLdnec didiy jxev oi` §£¨©£¦¨
c meyn ,mipniq zvwna ice ,eaexe ey`xa en`làeä 'ìîb'¨¨

øéñàc àðîçø øîàcezxevy epiidc ,'lnb' `edy cle lr wx - §¨©©£¨¨©£¦
mle` ,dlik`a d"awd xq` ,d`nh dndakàäcle -`edy ¨

`edy oeik ,dxedhd en`l mipniq zvwna dnec

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

המשך ביאור למס' בכורות ליום שלישי עמ' ב



ipyרעח ,oey`x - fh - ixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éøçà úùøô
æèïåùàøàäLî-ìà ýåýé øaãéåéða éðL úBî éøçà ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½©«£¥´½§¥−§¥´

:eúîiå ýåýé-éðôì íúáø÷a ïøäàáýåýé øîàiå ©«£®Ÿ§¨§¨¨¬¦§¥«§Ÿ̈−©¨ª«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
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úøtkä éðt-ìà úëøtì úéaî Lãwä-ìà úr¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤¤§¥̧©©¹Ÿ¤
-ìr äàøà ïðra ék úeîé àìå ïøàä-ìr øLà£¤³©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦ µ¤«¨½̈¥«¨¤−©

:úøtkäâøôa Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa ©©«Ÿ¤§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯
:äìòì ìéàå úàhçì ø÷a-ïaãLã÷ ãa-úðúk ¤¨¨²§©−̈§©¬¦§Ÿ¨«§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤

ãa èðáàáe BøNa-ìr eéäé ãá-éñðëîe Laìé¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©§¨¼§©§¥¬©Æ
ðöé ãa úôðöîáe øbçéõçøå íä Lã÷-éãâa ó ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤¥½§¨©¬

:íLáìe BøNa-úà íénaäéða úãr úàîe ©©²¦¤§¨−§¥¨«¥¥À£©Æ§¥´
ìéàå úàhçì íéfr éøérN-éðL çwé ìàøNé¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−§©¨®§©¬¦

:äìòì ãçàåúàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå ¤−̈§Ÿ¨«§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈
:Búéa ãráe Bãra øtëå Bì-øLà(éåì)æç÷ìå £¤®§¦¤¬©«£−§©¬¥«§¨©−

ýåýé éðôì íúà ãéîräå íøérOä éðL-úà¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ãrBî ìäà çútçíøérOä éðL-ìr ïøäà ïúðå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨©¯©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−

:ìæàærì ãçà ìøBâå ýåýéì ãçà ìøBb úBìøb«Ÿ̈®¨³¤¨Æ©«Ÿ̈½§¨¬¤−̈©«£¨¥«
èåéìr äìr øLà øérOä-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²

ýåýéì ìøBbä:úàhç eäNråéøLà øérOäå ©−̈©«Ÿ̈®§¨−̈©¨«§©¨¦À£¤Á
ýåýé éðôì éç-ãîré ìæàærì ìøBbä åéìr äìr̈¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²¦§¥¬§Ÿ̈−

ì åéìr øtëì:äøaãnä ìæàærì Búà çlL §©¥´¨¨®§©©¬Ÿ²©«£¨¥−©¦§¨«¨
àéøtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³©«©¨Æ£¤½§¦¤¬

-øLà úàhçä øt-úà èçLå Búéa ãráe Bãra©«£−§©´¥®§¨©²¤©¬©«©−̈£¤
:Bì(ìàøùé)áéìrî Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå «§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³

íénñ úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé éðôlî çaænä©¦§¥̧©Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−
:úëøtì úéaî àéáäå äwcâéúøèwä-úà ïúðå ©®̈§¥¦−¦¥¬©¨«Ÿ¤§¨©¯¤©§²Ÿ¤

-úà úøèwä ïðr | äqëå ýåýé éðôì Làä-ìr©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´£©´©§ÀŸ¤¤
:úeîé àìå úeãrä-ìr øLà úøtkäãéç÷ìå ©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ¨«§¨©Æ

äîã÷ úøtkä éðt-ìr Bòaöàá äfäå øtä ícî¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤¥®§¨
ícä-ïî íéîrt-òáL äfé úøtkä éðôìå§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈

:BraöàaåèøLà úàhçä øérN-úà èçLå §¤§¨«§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´
äNrå úëøtì úéaî-ìà Bîc-úà àéáäå írì̈½̈§¥¦Æ¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´

Búà äfäå øtä íãì äNr øLàk Bîc-úà¤¨À©«£¤³¨¨Æ§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²
:úøtkä éðôìå úøtkä-ìræèLãwä-ìr øtëå ©©©−Ÿ¤§¦§¥¬©©«Ÿ¤§¦¤´©©ÀŸ¤

íúàhç-ìëì íäérLtîe ìàøNé éða úàîhî¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½¦¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®
CBúa ízà ïëMä ãrBî ìäàì äNré ïëå§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½©Ÿ¥´¦½̈§−

:íúàîèæéãrBî ìäàa | äéäé-àì íãà-ìëå ª§Ÿ¨«§¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À
ãráe Bãra øtëå Búàö-ãr Lãwa øtëì Bàáa§Ÿ²§©¥¬©−Ÿ¤©¥®§¦¤³©«£Æ§©´

:ìàøNé ìä÷-ìk ãráe Búéa¥½§©−¨§©¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(92 'r a"ig zegiyÎihewl)

'‰ ÈÙÏ Ì˙·¯˜a Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡(א (טז, «¬≈¿≈¿≈«¬…¿»¿»»ƒ¿≈
מאד  לדרּגה ּבעבֹודתם הּגיעּו אהרן ׁשּבני ּבחסידּות ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻמסּבר

את  להכיל יכֹול היה לא ׁשּגּופם עד ה', אל ּבקרבתם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹנעלית

הּנפׁש" ל"כלֹות ּובאּו לּקּב"ה, העצּומה והאהבה ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָהּתׁשּוקה

מֹות' 'אחרי - הּתֹורה ּבאה ּובכלֿזאת נׁשמתם. ׁשּיצאה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֹמּמׁש,

הּדרּגה  לאחרי ׁשּגם לֹומר, נֹוספֹות, ואזהרֹות צּוּוים עם -ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָ

ּבדרּגֹות  לעלֹות מקֹום יׁש עדין אהרן, ּבני ׁשל ּביֹותר ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹהּנעלית

ה'. ּבעבֹודת ּגבּול ואין ְְֲֵַַָנֹוספֹות,

éðùçéøtëå ýåýé-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå§¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−§¦¤´
øtä ícî ç÷ìå åéìrïúðå øérOä ícîe ¨¨®§¨©º¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²
:áéáñ çaænä úBðø÷-ìrèéícä-ïî åéìr äfäå ©©§¬©¦§¥−©¨¦«§¦¨̧¨¨¯¦©¨²

úàîhî BLc÷å Bøäèå íéîrt òáL Bòaöàa§¤§¨−¤´©§¨¦®§¦«£´§¦§½¦ª§−Ÿ
:ìàøNé éðaë-úàå Lãwä-úà øtkî älëå §¥¬¦§¨¥«§¦¨Æ¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤

øérOä-úà áéø÷äå çaænä-úàå ãrBî ìäà¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¦§¦−¤©¨¦¬
:éçäàëézL-úà ïøäà Cîñåáéúëåãééø÷åéãé ¤¨«§¨©̧©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈

-ìk-úà åéìr äcåúäå éçä øérOä Làø-ìr©´Ÿ©¨¦»©©¼§¦§©¨´¨À̈¤¨
-ìëì íäérLt-ìk-úàå ìàøNé éða úðår£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½§¤¨¦§¥¤−§¨
çlLå øérOä Làø-ìr íúà ïúðå íúàhç©Ÿ®̈§¨©³Ÿ¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¦©²

:äøaãnä ézr Léà-ãéaáëåéìr øérOä àNðå §©¦¬¦¦−©¦§¨«¨§¨¨̧©¨¦¬¨¨²
-úà çlLå äøæb õøà-ìà íúðår-ìk-úà¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤§¥¨®§¦©¬¤

:øaãna øérOäâëãrBî ìäà-ìà ïøäà àáe ©¨¦−©¦§¨«¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½
-ìà Bàáa Láì øLà ãaä éãâa-úà èLôe¨©Æ¤¦§¥´©½̈£¤¬¨©−§Ÿ´¤

:íL íçépäå Lãwäãëíéná BøNa-úà õçøå ©®Ÿ¤§¦¦−̈¨«§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ
äNrå àöéå åéãâa-úà Láìå LBã÷ íB÷îa§¨´¨½§¨©−¤§¨¨®§¨À̈§¨¨³
ãráe Bãra øtëå írä úìò-úàå Búìr-úà¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈§¦¤¬©«£−§©¬

:írä̈¨«



רעט iriax ,iyily - fi - ixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(987 'r b"g zegiyÎihewl)

e˙ÓiÂ '‰ ÈÙÏ Ì˙·¯˜a Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡(א (טז, «¬≈¿≈¿≈«¬…¿»¿»»ƒ¿≈«»À

וּימתּו'? . . מֹות 'אחרי - הּלׁשֹון ּכפל מהּו להקׁשֹות ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָֻיׁש

ּבני  ׁשל חטאם היה מה החסידּות, ּפרּוׁש עלּֿפי לבאר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָויׁש

אֹותם  ׁשהביאה מאד, נעלית לדרּגא התעּלּו אהרן ּבני ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹאהרן:

לכלֹות  אֹותם ׁשהביאה עד לּקּב"ה, עצּומה ואהבה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָלקרבה

רצֹון  זה ׁשאין היה וחטאם הּגּוף. מן הּנׁשמה ּביציאת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש,

ויתקרבּו יׁשּתֹוקקּו יׂשראל ׁשּבני הּוא הּקּב"ה רצֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָהּקּב"ה,

ויהפכּו הּזה, ּבעֹולם ׁשּיּׁשארּו זה עם יחד א הּקּב"ה, ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאל

מֹות  ּבּפסּוק, הּכפילּות מּובנת זה ּפי על לּקּב"ה. לדירה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָאֹותֹו

וּימתּו', ה' לפני מ'ּבקרבתם ּכתֹוצאה הּגיע אהרן ּבני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻׁשני

עד  לה' ׁשהתקרבּו אהרן, ּבני ׁשל חטאם את מתאר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻה'וּימתּו'

נׁשמתם. ְְִֶָָָָׁשּיצאה

éùéìùäë:äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
åëåéãâa ñaëé ìæàærì øérOä-úà çlLîäå§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈
å-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà õçø §¨©¬¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤

:äðçnäæëøérN | úàå úàhçä øt úàå ©©«£¤«§¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´
Lãwa øtëì íîc-úà àáeä øLà úàhçä©«©À̈£¤̧¨³¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤
íúør-úà Làá eôøNå äðçnì õeçî-ìà àéöBé¦−¤¦´©©«£¤®§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬

:íLøt-úàå íøNa-úàåçëñaëé íúà óøOäå §¤§¨−̈§¤¦§¨«§©¥´Ÿ½̈§©¥´
àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà õçøå åéãâa§¨½̈§¨©¬¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬

:äðçnä-ìàèëLãça íìBò úwçì íëì äúéäå ¤©©«£¤«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤
Lãçì øBNra éréáMäíëéúLôð-úà eprz Â©§¦¦Â¤«¨¸©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À

øbä øbäå çøæàä eNrú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½¨´¤§½̈§©¥−©¨¬
:íëëBúaìøäèì íëéìr øtëé äfä íBiá-ék §«§¤«¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´

:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç ìkî íëúà¤§¤®¦ŸÆ©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«
àì-úà íúéprå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤

:íìBò úwç íëéúLôðáì-øLà ïäkä øtëå ©§«Ÿ¥¤®ª©−¨«§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤
úçz ïäëì Bãé-úà àlîé øLàå Búà çLîé¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ¤¨½§©¥−©´©

:Lãwä éãâa ãaä éãâa-úà Láìå åéáàâìøtëå ¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©−̈¦§¥¬©«Ÿ¤§¦¤Æ
çaænä-úàå ãrBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤©¦§¥−©
:øtëé ìäwä ír-ìk-ìrå íéðäkä ìrå øtëé§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈§©¥«

ãìéða-ìr øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³
øLàk Nriå äðMa úçà íúàhç-ìkî ìàøNé¦§¨¥Æ¦¨©Ÿ½̈©©−©¨®̈©©¾©©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöô ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(338 'nr hk jxk zegiy ihewl)

e¯‰Ëz '‰ ÈÙÏ(ל (טז, ƒ¿≈ƒ¿»

חמׁש זה, ּביֹום הּקרבים הּבהמֹות "ּכל הרמּב"ם: ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָּכתב

ויׁש "קרּבנֹות". ולא "ּבהמֹות", נקט מּדּוע וקׁשה, ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעׂשרה".

ּתכלית  ׁשל החּבּור נפעל ּכּפּור ׁשּביֹום לנּו רמז ׁשרמז ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר,

" ׁשּכן ּביֹותר. הּפחּותה הּדרּגה עם קׁשּור ÈÙÏהעּלּוי ה'" ְְְִִֵֵֶַַַָָָƒ¿≈ָ

מסּפר  י"ה, האֹותּיֹות ּופנימּיּותֹו, הוי' ׁשם התחלת עם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָּבעּקר

הּנמּוכה  לּדרּגה נמׁש הוי' ׁשם ׁשל העּלּוי ּומּתכלית  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָט"ו;

עׂשרה 'חמׁש - .BÓ‰a˙'ּביֹותר ְְֲֵֵֵֶ¿≈

éòéáøæéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥̧
zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈

:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìàâLéà £¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ¦¬
î LéàáNë-Bà øBL èçLé øLà ìàøNé úéa ¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬¤²¤

:äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçna ær-Bà¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−©©«£¤«
ãïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãrBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ

àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ
:Bnr áøwî àeää Léàä úøëðå CôL íć̈¨½̈§¦§©²¨¦¬©−¦¤¬¤©«

äíäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé øLà ïrîì§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»
ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìr íéçáæ íä øLà£¤´¥´«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À
éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãrBî ìäà çút-ìà¤¤²©¬Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯

:íúBà ýåýéì íéîìLåícä-úà ïäkä ÷øæå §¨¦²©«Ÿ̈−¨«§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ
áìçä øéè÷äå ãrBî ìäà çút ýåýé çaæî-ìr©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤¥®§¦§¦´©¥½¤

:ýåýéì ççéð çéøìæ-úà ãBò eçaæé-àìå §¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§«Ÿ¦§§¬Æ¤
úwç íäéøçà íéðæ íä øLà íøérOì íäéçáæ¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬Ÿ¦−©«£¥¤®ª©¬

:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r ,`"nyz oqip `"i lil zgiy)

(ynegd

¯ÈË˜‰Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t '‰ ÁaÊÓ ÏÚ Ìc‰ ˙‡ Ô‰k‰ ˜¯ÊÂ¿»««…≈∆«»«ƒ¿«∆«…∆≈¿ƒ¿ƒ

'‰Ï ÁÁÈ ÁÈ¯Ï ·ÏÁ‰(ו (יז, «≈∆¿≈«ƒ…««

לקרּבן  עלּיתם מּלבד ׁשּמּוׁש, ּבכל אסּורים והחלב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהּדם

את  מסּמל החלב הּבֹורא: ּבעבֹודת הענין ּבאּור ּבּמזּבח. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָלה'

וההתלהבּות  הּלהט את מסּמל והּדם ׁשּבאדם, הּתענּוג ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּכח

ׁשּצרי ספק אין האדם: ּכלּפי לטען יכֹול הרע הּיצר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבֹו.

לדברים  ׁשּבאדם וההתלהבּות הּתענּוג עם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָלהׁשּתּמׁש

ועניני  רׁשּות, לעניני ּבהם להׁשּתּמׁש ּגם מּתר א ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻׁשּבקדּׁשה,

והחלב  הּדם את הּתֹורה, אֹותנּו מלּמדת ּכ על הּזה. ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהעֹולם

וההתלהבּות  הּתענּוג את - הּמזּבח על להקריב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָחּיבים



iyiyרפ ,iying - gi - ixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
לׁשּום  ולא ׁשּבקדּׁשה, לדברים ורק א לׁשמר יׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשּבאדם

אחרת. ֶֶַַָָמּטרה

éùéîççìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½
äìò äìré-øLà íëBúa øeâé-øLà øbä-ïîe¦©¥−£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈

:çáæ-Bàèepàéáé àì ãrBî ìäà çút-ìàå ¨«©§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½
:åénrî àeää Léàä úøëðå ýåýéì Búà úBNrì©«£¬Ÿ−©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«

éíëBúa øbä øbä-ïîe ìûøNé úéaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàé øLà£¤¬Ÿ©−¨®̈§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤

:dnr áøwî dúà ézøëäå ícä-úààéLôð ék ¤©½̈§¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«¦´¤´¤
çaænä-ìr íëì åézúð éðàå àåä íca øNaä©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ©©¦§¥½©
:øtëé Lôpa àeä ícä-ék íëéúLôð-ìr øtëì§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−©¤¬¤§©¥«

áéíkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìr©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−
ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc ìëàú-àìŸ´Ÿ©¨®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©

:ícâéìûøNé éðaî Léà Léàåøbä øbä-ïîe ¨«§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´
ìëàé øLà óBò-Bà äiç ãéö ãeöé øLà íëBúa§½̈£¤̧¨¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®

:øôra eäqëå Bîc-úà CôLåãé-ìk Lôð-ék §¨©Æ¤¨½§¦−̈¤«¨¨«¦¤´¤¨
íc ìàøNé éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNäÀ̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´¦§¨¥½©¬
àåä Bîc øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk̈¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ¨´¦½

:úøké åéìëà-ìkåèäìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå ¨«Ÿ§−̈¦¨¥«§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ
íéna õçøå åéãâa ñaëå øbáe çøæàa äôøèe§¥½̈¨«¤§−̈©¥®§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦

:øäèå áørä-ãr àîèåæèBøNáe ñaëé àì íàå §¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−
:Bðår àNðå õçøé àìôçéàýåýé øaãéå ´Ÿ¦§®̈§¨−̈£Ÿ«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
:íëéäìà ýåýé éðà íäìàâ-õøà äNrîk £¥¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§©«£¥¯¤«¤

äNrîëe eNrú àì da-ízáLé øLà íéøöî¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈´Ÿ©«£®§©«£¥´
àì änL íëúà àéáî éðà øLà ïrðk-õøà¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬¨̧¨̧´Ÿ

:eëìú àì íäéúwçáe eNrúãéètLî-úà ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«¤¦§¨©¯
øîLz éúwç-úàå eNrzýåýé éðà íäa úëìì e ©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤´¤¨¤®£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìàäéètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe ¡«Ÿ¥¤«§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½
:ýåýé éðà íäa éçå íãàä íúà äNré øLàñ £¤̧©«£¤¬Ÿ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã.288 cenr a jxk zeiecreezd mgpn zxez)

(ynegd ixe`ia itÎlr

Ì„‡‰ Ì˙B‡ ‰NÚÈ ¯L‡ ÈËtLÓ ˙‡Â È˙wÁ ˙‡ Ìz¯ÓLe¿«¿∆∆À…«¿∆ƒ¿»«¬∆«¬∆»»»»
Ì‰a ÈÁÂ(ה (יח, »«»∆

Ì‰a ˙eÓiL ‡Ï - Ì‰a ÈÁÂ(כהנים (תורת »«»∆…∆»»∆
מה  - ּבהם" "וחי ּבמפרׁש ּבּכתּוב ׁשּנאמר מאחר לתמּה: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹיׁש

לפרׁש, ויׁש ּבהם"? ׁשּימּות "לא ּבּמּלים הּמדרׁש ּכ על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמֹוסיף

מרב  אפילּו ימּות" ׁש"לא האדם את להזהיר הּמדרׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּכּונת

לבני  ׁשארע ּכפי - הּנפׁש ּכלֹות עד ּבּקּב"ה ּודבקּות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהתלהבּות

ֲַֹאהרן.

éùéùåLéà Léà-ìk-ìàeáø÷ú àì BøNa øàL ¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−
:ýåýé éðà äåør úBlâìñæéáà úåørúåørå E §©´¤§¨®£¦−§Ÿ̈«¤§©¬¨¦²§¤§©¬

:dúåør älâú àì àåä Enà älâú àì Enàñ ¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«
çéáà-úLà úåøréáà úåør älâú àì EE ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−

:àåäñèéáà-úá EúBçà úåørEnà-úá Bà E ¦«¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½
älâú àì õeç úãìBî Bà úéa úãìBî¤¤́©½¦−¤¤́®¬Ÿ§©¤−

:ïúåørñéða-úa úåøràì Eza-úá Bà E ¤§¨¨«¤§©³©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ
:äpä Eúåør ék ïúåør älâúñàéúåør §©¤−¤§¨¨®¦¬¤§¨«§−¥«¨¤§©̧

éáà úLà-úaéáà úãìBî Eàì àåä EúBçà E ©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−¦®¬Ÿ
:dúåør älâúñáé-úBçà úåøréáààì E §©¤−¤§¨¨«¤§©¬£«¨¦−´Ÿ
éáà øàL älâú:àåä EñâéEnà-úBçà úåør §©¥®§¥¬¨¦−¦«¤§©¬£«¦§−

:àåä Enà øàL-ék älâú àìñãéúåør ´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−¦«¤§©¬
éáà-éçà÷ú àì BzLà-ìà älâú àì Eáø £¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈

:àåä EúãcñåèúLà älâú àì Eúlk úåør Ÿ̈«§−¦«¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤
ða:dúåør älâú àì àåä Eñæè-úLà úåør ¦§Æ¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«¤§©¬¥«¤
éçàéçà úåør älâú àì E:àåä Eñæéúåør ¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«¤§©¬

-úa-úàå dða-úa-úà älâú àì dzáe äMà¦¨²¦−̈´Ÿ§©¥®¤©§º̈§¤©
änæ äpä äøàL dúåør úBlâì çwú àì dza¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨¦¨¬

:àåäçéúBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà äMàå ¦«§¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯
:äéiça äéìr dúåørèéúcða äMà-ìàå ¤§¨¨²¨¤−¨§©¤«¨§¤¦−̈§¦©´

:dúåør úBlâì áø÷ú àì dúàîèëúLà-ìàå ª§¨®̈´Ÿ¦§©½§©−¤§¨¨«§¤¥̧¤Æ
:dá-äàîèì òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîr£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©§¨§¨¨«

àëìlçú àìå Cìnì øéáräì ïzú-àì Erøfîe¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²
éäìà íL-úà:ýåýé éðà E ¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr d jxk zegiy ihewl)

¯¯ˆÏ Áw˙ ‡Ï d˙Á‡ Ï‡ ‰M‡Â(יח יפרׂש(יח, "ּבכאן ¿ƒ»∆¬…»…ƒ»ƒ¿…ְְֵָָ

את  זֹו אֹוהבֹות ׁשּתהיינה ראּויֹות הן . . האּסּור טעם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּכתּוב

צרֹות" ׁשּתהיינה לא ּבחּיי (רמּב"ן)זֹו, זּולתי אסרה לא "ולכן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

הּוא (ספורנו)אחֹותּה" האּסּור זה, ׁשּמּטעם לֹומר, יׁש ואּולי . ְֲִִֵֶֶַַַַָָ



רפי xihtn ,iriay - gi - ixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּגם  הּדין ׁשּכן אֹומרים ויׁש נח. ּבבני ּגם - הּפׁשט ּדר לפי -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ההלכה ּדר א)לפי נח, סנהדרין רמ"ה .(ראה ְֲִֶֶַָָ

éòéáùáëäMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®
:àåä äárBzâëEzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe «¥−̈¦«§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−

äîäá éðôì ãîrú-àì äMàå dá-äàîèì§¨§¨®̈§¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²
:àeä ìáz dráøìãëék älà-ìëa eànhz-ìà §¦§−̈¤¬¤«©¦©§−§¨¥®¤¦³

çlLî éðà-øLà íéBbä eàîèð älà-ìëá§¨¥̧¤Æ¦§§´©¦½£¤£¦¬§©¥−©
:íëéðtîäëäéìr dðår ã÷ôàå õøàä àîèzå ¦§¥¤«©¦§¨´¨½̈¤¨«¤§¬Ÿ£Ÿ−̈¨¤®¨

:äéáLé-úà õøàä à÷zååëízà ízøîLe ©¨¦¬¨−̈¤¤«§¤«¨§©§¤´©¤À
ìå éètLî-úàå éúwç-úàìkî eNrú à ¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ©«£½¦¬Ÿ

:íëëBúa øbä øbäå çøæàä älàä úárBzä©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«
æë-éLðà eNr ìàä úárBzä-ìk-úà ékõøàä ¦ µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«¨−̈¤

:õøàä àîèzå íëéðôì øLàçëàé÷ú-àìå £¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤§«Ÿ¨¦³
äà÷ øLàk dúà íëànèa íëúà õøàä̈¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬¨¨²

:íëéðôì øLà éBbä-úàèëäNré øLà-ìk ék ¤©−£¤¬¦§¥¤«¦ µ¨£¤´©«£¤½
úNòä úBLôpä eúøëðå älàä úárBzä ìkî¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−

:ínr áøwîìézìáì ézøîLî-úà ízøîLe ¦¤¬¤©¨«§©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧
íëéðôì eNrð øLà úárBzä úBwçî úBNr£¹¥«ª³©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½

:íëéäìà ýåýé éðà íäa eànhú àìåttt §¬Ÿ¦©§−¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

øéèôîçëíëànèa íëúà õøàä àé÷ú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−
:íëéðôì øLà éBbä-úà äà÷ øLàk dúàèëék Ÿ®̈©«£¤¬¨¨²¤©−£¤¬¦§¥¤«¦µ

eúøëðå älàä úárBzä ìkî äNré øLà-ìk̈£¤´©«£¤½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤§¦§§²
:ínr áøwî úNòä úBLôpäì-úà ízøîLe ©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤©¨«§©§¤´¤

øLà úárBzä úBwçî úBNr ézìáì ézøîLî¦§©§¦À§¦§¦̧£¹¥«ª³©«¥ŸÆ£¤´
ýåýé éðà íäa eànhú àìå íëéðôì eNrð©«£´¦§¥¤½§¬Ÿ¦©§−¨¤®£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìàttt ¡«Ÿ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'nr fk jxk zegiy ihewl)

‰¯Êb ı¯‡ Ï‡ Ì˙BÚ Ïk ˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈÚO‰ ‡NÂ(כב (טז, ¿»»«»ƒ»»∆»¬…»∆∆∆¿≈»

ּבלי  ּגם קּלֹות עברֹות על מכּפר ׁשהּׂשעיר ּפסק, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

ּדהּנה  לבאר, ויׁש לּׁשבים. רק מכּפר ּכּפּור יֹום ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָּתׁשּובה,

על מכּפר .‰Ú·¯‰הּׂשעיר . הרי Ì˙BÚ("ונׂשא ולא ,(" ְִֵַַַָ»¬≈»ְָָ¬…»ְֲֵֹ

(ׁשּמתּכּפרת  ּכחמּורה ּתׁשּובה) ּבלי (ׁשּמתּכּפרת קּלה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָעברה

על מכּפר ּכּפּור יֹום א לּׁשבים). יכּפר ‰‡„Ìרק הּזה ("ּבּיֹום ְִִֵַַַַַָ»»»ְֵֶַַַ

ÌÎÈÏÚּומעּכבּה זֹו לכּפרה 'מנּגד' הּוא ׁשב ׁשּלא ּומי ,(" ¬≈∆ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ

לחמּורה. קּלה ּבין הבּדל ּבלי עליו, ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמּלחּול

.ïîéñ å"ãò .ïîéñ ì"ë é"ë ,íé÷åñô 'ô

.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
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íéLã÷ íäìà zøîàå ìûøNé-éða úãr-ìk̈£©¯§¥«¦§¨¥²§¨«©§¨¬£¥¤−§¦´
:íëéäìà ýåýé éðà LBã÷ ék eéäzâBnà Léà ¦«§®¦´¨½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦´¦³

ýåýé éðà eøîLz éúúaL-úàå eàøéz åéáàå§¨¦Æ¦½̈§¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìàãäëqî éäìàå íìéìàä-ìà eðôz-ìà ¡«Ÿ¥¤«©¦§Æ¤¨´¡¦¦½¥«Ÿ¥Æ©¥½̈

:íëéäìà ýåýé éðà íëì eNrú àìéåìäéëå ¬Ÿ©«£−¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§¦¯
:eäçaæz íëðöøì ýåýéì íéîìL çáæ eçaæú¦§§²¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨ª«

åíBé-ãr øúBpäå úøçnîe ìëàé íëçáæ íBéa§¯¦§£¤²¥«¨¥−¦¨«¢¨®§©¨Æ©´
óøOé Làa éLéìMä:æíBia ìëàé ìëàä íàå ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«§¦²¥«¨¬Ÿ¥«¨¥−©´

:äöøé àì àeä ìebt éLéìMäçBðår åéìëàå ©§¦¦®¦¬−¬Ÿ¥«¨¤«§«Ÿ§¨Æ£Ÿ´

Lôpä äúøëðå ìlç ýåýé Lã÷-úà-ék àOé¦½̈¦«¤¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®§¦§§¨²©¤¬¤
:äénrî àåääèíëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe ©¦−¥«©¤«¨§ª§§¤Æ¤§¦´©§§¤½

àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ì EãN úàt älëú àì̄Ÿ§©¤²§©¬¨«§−¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ
:èwìúéàì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå §©¥«§©§§Æ´Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ

ýåýé éðà íúà áærz øbìå éðrì èwìú§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ©«£Ÿ́Ÿ½̈£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìàìàøùéàé-àìå eLçëú-àìå eáðâz àì ¡«Ÿ¥¤«−Ÿ¦§®Ÿ§«Ÿ§©«£¬§«Ÿ

:Búéîra Léà eøwLúáééîLá eòáMú-àìå §©§−¦¬©«£¦«§«Ÿ¦¨«§¬¦§¦−
éäìà íL-úà zìlçå ø÷Mì:ýåýé éðà Eâé-àì ©®̈¤§¦©§¨²¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«Ÿ

úlrt ïéìú-àì ìæâú àìå Erø-úà ÷Lrú©«£¬Ÿ¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ«Ÿ¨¦º§ª©¬
:ø÷a-ãr Ezà øéëNãééðôìå Løç ìl÷ú-àì ¨¦²¦§−©«Ÿ¤«Ÿ§©¥´¥¥½§¦§¥´

éäìàî úàøéå ìLëî ïzú àì øer:ýåýé éðà E ¦¥½¬Ÿ¦¥−¦§®Ÿ§¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

,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©¨§¨§©¥©©¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dheq(iriax meil)

`edìL òBîâì éãkBæ øçà Bæ íéöéa Leli`e ,¯ àëä`ziixaa §¥¦§©¨Ÿ¥¦©©¨¨
,diipydøîà`ed xeriydydòîBâì éãk.zg` dvia renbl - ¨©§¥§§¨

dpey`xd `ziixaa `xiza oa dcedi iax xn`y dn ,`xnbd zvxzn
xaeq `ed ixdy ,ezrc ef oi` ,mivia yly renbl ick `ed xeriydy

`l` .zg` dvia zrinb ickøîà÷ àáé÷ò éaøc åéøáãì,øîà÷c ¦§¨¨§©¦£¦¨¨¨©§¨¨©
y `aiwr iaxäòéîâáe äàéìöa ïéøòLîitke ,zg` dvia ly §©£¦¦§¦¨¦§¦¨

,`xiza oa dcedi iax xn` eixacle ,ezhiy z` `xnbd dx`iay
,zg` dvia ly drinbe diilva xryn dz` recn¯ àîéàxn`z ¥¨

øeòéLlydãeçì äòéîbxnelk ,ìL òîâì éãkøçà Bæ íéöéa L ¦§¦¨§¨§¥¦§Ÿ©¨Ÿ¥¦©©
Bæ,äòéîâe äàéìö eðééäcly drinbe diilvl deey df xeriyy - §©§§¦¨§¦¨

.zg` dvia
,`ziixaa epipyøîBà äéîøé ïa øæòéìà éaø`ed xeriydyéãk ©¦¡¦¤¤¤¦§§¨¥§¥

àîéð éãøb øBL÷iL.cadn mi`veiy mihegd z` bxe`d xeywiy - ¤¦§©§¦¥¨
éMà áø éòa,mixryn onf xeriy dfi` itl÷çøîcipy zxiyw - ¨¥©©¦¦§©©

,ipydn cg` miwegxy mihegáø÷îc Bàmiheg ipy zxiyw - §¦¨©
,`xnbd dwiqn .mxyewl onf zegt yxcpe ,ipyl cg` miaexwy

e÷éz. ¥
,`ziixaa epipyøîBà ñçðt ïa ïéðç`ed xeriydyèéLBzL éãk ¨¦¤¦§¨¥§¥¤¦

ìBhéì äét CBúì dãéd z`íñé÷.éMà áø éòaxeriy dfi` itl ¨¨§¦¨¦¥¨¨¥©©¦
,mixryn onf÷ãäî àìc Bà ÷ãäîcwegc `vnpy mqiw `ivedl - §¦£©§Ÿ¦£©

dwiqn .e`ivedl onf zegt yxcpe wegc epi`y e` ,miipyd oia
,`xnbde÷éz. ¥

,`ziixaa epipyøîBà Bîéìt`ed xeriydydãé èéLBzL éãk §¥¥§¥¤¦¨¨
økk ìBhéì ìqì.elhizeéMà áø éòaonf xeriy dfi` itl ©©¦¦¨¨¥©©¦

,mixryn÷ãäî àìc Bà ÷ãäîcwegc `vnpy xkk `ivedl - §¦£©§Ÿ¦£©
wtzqdl yi oke .e`ivedl onf zegt yxcpe wegc epi`y e` ,lqa

mixryn m`dà÷ézòa Bà àzãçaycg lq ,oyia e` ycg lqa - §©§¨§©¦¨
gep oyi lq j` ,dbix`d iheg epnn mi`veiy meyn yeniyl gep epi`
wtzqdl yi oke .xkkd z` epnn `ivedl onf zegt yxcpe yeniyl

mixryn m`dàøéø÷a Bà àîéîçamg xkk ,xw e` mg xkka - ©£¦¨¦§¦¨
xw xkk j` ,ecin letie jrni `ly ick zgpa lqd on e`ivedl jixv

.lqd on e`ivedl onf zegt yxcp
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום רביעי לעומר עמ' א



רפה לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי באה”ק )אחש”פ בחו”ל( 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
6:076:008:458:419:219:1810:2910:2613:1213:1219:1319:1719:4019:4418:5619:55באר שבע )ק(

6:045:578:438:389:209:1610:2710:2413:1213:1119:1719:2219:4119:4618:5119:57חיפה )ק(

6:045:588:438:399:199:1610:2710:2413:1113:1019:1719:2119:3919:4418:4019:54ירושלים )ק(

6:065:598:458:409:219:1710:2910:2613:1313:1219:1419:1819:4119:4618:5819:57תל אביב )ק(

5:545:438:328:249:229:1610:3410:3013:2813:2819:5320:0220:2920:3919:4320:54אוסטריה, וינה )ק(

6:516:578:568:589:339:3510:3010:3112:4912:4817:4717:3918:1418:0717:2318:18אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:005:508:388:319:269:2110:3810:3413:3113:3019:5220:0020:2720:3619:4120:50אוקראינה, אודסה )ק(

5:295:188:067:588:578:5110:0810:0413:0213:0219:2719:3620:0320:1219:1620:27אוקראינה, דונייצק )ק(

5:395:288:168:089:079:0110:1910:1513:1413:1319:3919:4820:1520:2519:2820:40אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:015:498:378:289:319:2410:4310:3913:3913:3920:0820:1820:4620:5719:5821:13אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:535:418:298:209:239:1710:3610:3113:3213:3220:0120:1120:3920:5019:5121:06אוקראינה, קייב )ק(

6:286:189:079:009:539:4811:0411:0013:5713:5620:1920:2720:5020:5920:0721:13איטליה, מילאנו )ק(

6:106:088:408:399:099:0810:1210:1112:4312:4218:1618:1518:3818:3817:5718:46אקוואדור, קיטו )ח(

7:227:269:309:3110:0510:0711:0211:0313:2213:2118:2418:1718:5018:4418:0018:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:228:2810:2210:2411:0111:0311:5611:5814:1414:1319:0618:5719:3619:2818:4119:39ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:216:139:008:559:419:3710:5110:4713:3913:3819:5019:5620:2020:2619:3720:39ארה״ב, בולטימור )ק(

6:086:008:488:429:309:2510:3910:3613:2813:2819:4119:4720:1220:1919:2820:31ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:096:008:488:429:309:2510:4010:3613:2913:2819:4219:4820:1320:1919:2920:32ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:426:339:219:1510:0510:0011:1511:1114:0514:0520:2020:2720:5220:5920:0821:13ארה״ב, דטרויט )ק(

6:496:439:279:2310:029:5911:1011:0713:5313:5219:5319:5720:1920:2319:3820:33ארה״ב, האוסטון )ק(

6:146:078:538:499:319:2710:3910:3613:2413:2319:2819:3219:5620:0119:1420:12ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:536:479:319:2710:0410:0111:1111:0813:5213:5119:4719:5020:1220:1619:3220:26ארה״ב, מיאמי )ק(

6:035:558:428:369:259:2010:3510:3113:2413:2419:3819:4520:0920:1619:2520:29ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:336:259:129:069:549:4911:0411:0013:5213:5220:0520:1120:3620:4219:5220:55ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:015:538:408:349:239:1910:3310:3013:2313:2319:3819:4520:0920:1719:2520:30ארה״ב, שיקגו )ק(

6:426:439:049:049:359:3510:3510:3513:0113:0018:2018:1718:4418:4017:5918:50בוליביה, לה-פס )ח(

6:356:239:119:0210:0710:0011:2011:1514:1714:1620:4820:5821:2621:3720:3821:54בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:376:259:129:0310:0710:0111:2011:1514:1714:1720:4720:5721:2521:3620:3721:53בלגיה, בריסל )ק(

6:236:258:408:419:129:1310:1110:1112:3512:3417:5217:4818:1218:0817:3018:17ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:106:128:288:299:009:009:599:5912:2312:2217:3717:3218:0117:5717:1518:06ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:535:418:288:199:249:1810:3710:3313:3513:3520:0820:1820:4620:5720:0221:13בריטניה, לונדון )ק(

5:565:438:308:199:309:2310:4410:3913:4413:4420:2020:3121:0121:1420:1421:32בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:575:448:318:219:299:2210:4310:3813:4113:4120:1720:2720:5521:0720:0721:24גרמניה, ברלין )ק(

6:216:108:578:499:519:4511:0310:5913:5913:5920:2820:3821:0621:1620:1821:32גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:266:298:428:429:149:1510:1310:1312:3612:3517:5217:4718:1118:0617:3018:16דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:176:138:548:519:259:2310:3110:2913:0913:0818:5818:5919:2219:2418:4119:33הודו, מומבאי )ח(

6:146:108:508:489:229:1910:2710:2513:0513:0418:5318:5519:1719:1918:3719:29הודו, פונה )ח(

5:455:348:228:159:129:0610:2410:1913:1713:1719:4119:4920:1620:2519:3020:40הונגריה, בודפשט )ק(

5:135:047:527:468:348:299:449:4012:3312:3318:4618:5219:1719:2418:3319:37טורקיה, איסטנבול )ח(

6:426:349:219:1610:019:5711:1011:0713:5713:5720:0620:1220:3620:4219:5320:54יוון, אתונה )ק(

6:075:568:458:379:339:2810:4510:4113:3813:3820:0120:0920:3620:4519:5020:59מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי באה”ק )אחש”פ בחו”ל( בערים שונות בעולם רפו
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
6:146:108:518:489:229:2010:2810:2613:0613:0518:5518:5719:1919:2218:3919:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:127:199:069:099:489:5110:4310:4412:5812:5717:4417:3418:1618:0717:1818:20ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:345:288:128:088:468:439:539:5012:3512:3418:3218:3518:5719:0118:1619:12נפאל, קטמנדו )ח(

5:295:218:088:028:498:449:599:5512:4712:4618:5819:0419:2819:3518:4319:47סין, בייג'ין )ח(

6:596:589:309:299:599:5811:0211:0113:3413:3319:0819:0719:3019:3018:4919:39סינגפור, סינגפור )ח(

5:275:148:017:528:598:5210:1210:0813:1013:1019:4419:5420:2420:3519:3420:52פולין, ורשא )ק(

6:146:148:398:389:089:0810:0910:0912:3712:3618:0017:5718:2318:2017:4018:29פרו, לימה )ח(

6:456:359:239:1610:1010:0511:2211:1814:1414:1420:3520:4221:0921:1720:2321:31צרפת, ליאון )ק(

6:496:389:269:1810:1710:1111:3011:2514:2414:2420:5221:0121:2721:3720:4221:52צרפת, פריז )ק(

5:485:468:208:188:498:489:539:5112:2612:2518:0318:0218:2518:2517:4418:34קולומביה, בוגוטה )ח(

6:256:169:048:589:499:4411:0010:5613:5013:5020:1120:1820:4020:4819:5921:02קנדה, טורונטו )ק(

5:595:498:378:309:249:1910:3510:3113:2713:2719:4919:5720:2220:3019:3820:44קנדה, מונטריאול )ק(

6:076:008:468:419:249:2010:3210:2913:1713:1719:2219:2719:5019:5619:0820:07קפריסין, לרנקה )ק(

5:405:278:128:009:169:0910:3110:2513:3113:3120:1120:2320:5421:0720:0321:26רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:114:577:417:288:488:4010:039:5813:0513:0519:5020:0320:3120:4519:4321:05רוסיה, מוסקבה )ח(

5:235:138:017:538:508:4410:019:5712:5512:5419:1819:2619:5320:0219:0720:17רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:276:179:058:579:549:4811:0611:0213:5913:5920:2720:3620:5821:0720:1621:22שוויץ, ציריך )ק(

6:025:598:378:359:089:0510:1210:1012:4812:4718:3218:3318:5518:5718:1519:06תאילנד, בנגקוק )ח(

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום

ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי

Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£
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לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה, לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור קודש). שבת ערב השני, היום עבור גם הראשון החג בערב (נותנים

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן
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ערב  השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש
שבת־קודש.

המוסמכים. הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
אסור  החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי  על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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זה.

חדשה  אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש
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זה.

חדשה  אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש
מצית). או (גפרור

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו
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