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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`
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äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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:äøBzä©¨
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zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep
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CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
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Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
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המשך בעמוק דק

אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אדר, תשכ"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

כוונתו לתנועה  ובודאי  כו'"  רפורמי  בית תפלה  בו שואל "אודות  במענה למכתבו מה' אדר, 

הריפורמית, ז. א. שאינם מודים ר"ל בהענין דהתורה מן השמים וכו' וכו', ואם כן הוא הרי אינו מובן 

הספק, ומהי שאלתו, לאחרי פסק דין הברור בספר משנה תורה הוא היד החזקה להמורה הגדול הוא 

הרמב"ם הלכות תשובה פרק ג' הלכה ח', ואפילו פסוק אחד וכו' )עיין שם באר היטב( ובודאי יסדר 

התורה  כללות  בתוככי  מאמין  האני  עשרה  השלשה  על  המיוסדת  שלו  הקהלה  באולם  אך  הקדושין 

והמצוה, או עכ"פ באולם סתם או גם בבית פרטי.

ויהי רצון אשר מתאים לימים אלו, אשר כמו שהי' בימים ההם - כן יהי' - בזמן הזה, ליהודים 

היתה אורה - זו תורה - )וקשור בזה( שמחה זה יום טוב )ולימוד התורה המביא לידי מעשה( וששון 

ויקר - תפלין - שהוקשה כל התורה לתפילין.

בכבוד ובברכה לבשו"ט ולפורים שמח.
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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   .............................  קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

    , פרשת משפטיםשבת  כי תשאה "מאמר ד  ) ג

 ה   ..........   ה "כה'תש  ,מברכים החודש אדר  ,פרשת שקלים

 ,פרשת שקלים ,משפטים בת פרשתשיחת ש  )ד

 טו  ....................  ה'תשכ"ט ,מברכים החודש אדר

   ,ד קטןהדרן על מסכתות ברכות ומוע  )ה

 הכ  ...................... ב"נ'תשה ,קונטרס לכ"ב שבט

ף שבט וליל ויום ב' פרשת כ" ,ויתרמשיחות ש"פ   )ו
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    חייםץ הקונטרס ע  ) ל

 מבר  ............................................  מוהרש"במו"ר אד

  םקונטרסי –ם מאמריר הספ  )לא

 מדר  ............................................  יי''צהרו''ר מומאד

  ק"בלה גש" ת-"בשות ה'תחפר השיס  )לב
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 מחר  ...........................................  בפרק  ספר הזכרונות  ) לג

  רות קודש גא  )לד

 נאר  ......................................................  יי"צמוהר מו"ראד

 רנב  .................................  יבוראה בצחומש לקרי  ) לה

 סאר  ................  קודש-בתש נחתלמ התורה הקריא  ) לו

 סבר  .....  שקלים /פרשת משפטיםלשבוע  זמנים  לוח  ) לז

 סגר  .............  קת נרות לשבת קודשהדלסדר מצות   ) לח
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h"kyz'd ,xc`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Èk'ּגֹו יּתנּו זה ּגֹו' יׂשראל ּבני ראׁש את תּׂשא ƒְְְִִִֵֵֶֶָָֹ

נפׁשֹותיכם  על לכּפר וגֹו' הּׁשקל .1מחצית ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַ

ענין  ענינים. ׁשני יׁשנם הּׁשקל ּבמחצית ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּנה

אחד  ּכל ׁשּנתנּו הּמׁשּכן נדבת ּבתחּלת ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָאחד,

וענין  האדנים. נעׂשּו ּומהם הּׁשקל מחצית ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואחד

מחצית  אחד ּכל ׁשּנתנּו הּמׁשּכן מּׁשהּוקם ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשני,

ׁשנה  ּכל ׁשל צּבּור קרּבנֹות מהן לקנֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָהּׁשקל

הענינים 2וׁשנה  ׁשני ׁשּיכּות להבין וצרי . ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָ

ּדלכאֹורה  וקרּבנֹות, אדנים הּׁשקל, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָׁשּבמחצית

ּבתכלית. מּזה זה ּומבּדלים ׁשֹונים ענינים ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֻהם

ּבּמׁשּכן, ּתחּתֹון הּיֹותר החלק הם האדנים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּדהּנה,

יסֹוד  רק אּלא הּמׁשּכן, מעּקר ׁשאינם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָועד

הּקרׁשים  הּוא עצמֹו הּמׁשּכן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּמׁשּכן,

הּגמרא  ּומסקנת קרא 3והּיריעֹות, "ּדאמר 4היא, ְְְְְְִִַַַַַָָָָָ

ואין  מׁשּכן, קרּוי מׁשּכן לּמׁשּכן, קרׁשים ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָועׂשית

הּוא  הּמׁשּכן ׁשעּקר הינ ּו, מׁשּכן", קרּויין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָקרׁשים

ׁשּכתּוב  ּכמֹו עׂשר 5הּיריעֹות, ּתעׂשה הּמׁשּכן ואת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ

הּמׁשּכן, ּבתחּתית היּו האדנים ואּלּו וגֹו', ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָיריעֹות

הּמׁשּכן, ׁשּבקרקע  העפר עלּֿגּבי ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשעמדּו

הּיריעֹות, ועליהם הּקרׁשים, היּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָועליהם

עּזים, יריעֹות ועליהן הּתחּתֹונֹות, ְְְֲִִִִֵֶַַַַהּיריעֹות

ּתחׁשים, ועֹורֹות מאּדמים אילים עֹורֹות ְְְֲִִִֵֵֶַָָָועליהן

הּיֹותר  הּדרּגה הם ׁשהאדנים מּובן ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמּזה

ׁשּבּמׁשּכן  ו 6ּתחּתֹונה ּדסדר . ּבבחינֹות ּגם הּוא כן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּבּמׁשּכן, הענינים ּבפרטי הּנרמזֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָהׁשּתלׁשלּות

ּתחּתֹונה, הּיֹותר הּבחינה על רֹומזים ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשהאדנים

אדנ"י,7ּכּידּוע  ׁשם מּלׁשֹון הּוא ׁש'אדנים' ְֲִִֵֶַַָָ
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יבֿטו).)1 (ל, תשא טו.)2ר"פ שם, א.)3פרש"י כח, טו.)4שבת כו, א.)5תרומה תשא )6שם, להצ"צ ביאוה"ז ראה

תתלא. ס"ע ב) פקודי.)7(כרך ור"פ ויקהל ס"פ להאריז"ל לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: שקלים', פרשת ב'שבת הנקראים בפסוקים תשא, כי פרשת בתחילת

‡O˙ Èk למנות תרצה Bb'כאשר Ï‡¯NÈ Èa L‡¯ את ‡˙ ולדעת ƒƒ»∆…¿≈ƒ¿»≈
Bb'מספרם ezÈ ‰Ê ומעלה שנה עשרים מבן ישראל מבני ואחד אחד כל ∆ƒ¿

'B‚Â Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ כדי היא ÌÎÈ˙BLÙוהנתינה ÏÚ ¯tÎÏ1. «¬ƒ«∆∆¿¿«≈««¿≈∆
Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa ‰p‰ האמורה ƒ≈¿«¬ƒ«∆∆

אלה  ÌÈÈÚבפסוקים ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ
שונים.

˙·„ ˙lÁ˙a ,„Á‡ ÔÈÚ בני ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ«ƒ¿«
דרושים  שהיו החומרים כל את ישראל

בניית Ïkעבור e˙pL ÔkLn‰«ƒ¿»∆»¿»
Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«¬ƒ«∆∆

Ì‰Óe אלה eNÚממטבעות ≈∆«¬
ÌÈ„‡‰ ובהם נחושת עשויים שהיו »¬»ƒ

בפרשת  כמפורט המשכן, קרשי נקבעו

תרומה.

ÈL ÔÈÚÂ היה השקל, במחצית ¿ƒ¿»≈ƒ
יותר  כבר Ì˜e‰MÓמאוחר ƒ∆«

„Á‡ Ïk e˙pL ÔkLn‰«ƒ¿»∆»¿»∆»
Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓכדיÔ‰Ó ˙B˜Ï «¬ƒ«∆∆ƒ¿≈∆

זה  Ïkמכסף ÏL ¯eaˆ ˙Ba¯»̃¿¿ƒ∆»
‰LÂ ‰L2 ואחד אחד שלכל כדי »»¿»»

הציבור. בקרבנות חלק יהיה

ÈL ˙eÎiL ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«»¿≈
,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓaL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿«¬ƒ«∆∆
‰¯B‡ÎÏc ,˙Ba¯˜Â ÌÈ„‡¬»ƒ¿»¿»¿ƒ¿»

BL ÌÈÈÚ Ì‰ÌÈÏc·Óe ÌÈ ≈ƒ¿»ƒƒÀ¿»ƒ
˙ÈÏÎ˙a ‰fÓ ‰Ê שונים היינו ∆ƒ∆¿«¿ƒ

ומפרט. שממשיך כפי לחלוטין,

ÌÈ„‡‰ ,‰p‰c על מונחים שהיו ¿ƒ≈»¬»ƒ
‰Bi˙¯הקרקע  ˜ÏÁ‰ Ì‰≈«≈∆«≈

„ÚÂ ,ÔkLna ÔBzÁz עד תחתון «¿«ƒ¿»¿«
כך  ‰ÔkLn,כדי ¯wÚÓ ÌÈ‡L∆≈»≈ƒ««ƒ¿»

,ÔkLn‰ „BÒÈ ˜¯ ‡l‡ יסוד ∆»«¿«ƒ¿»
העיקריים  החלקים נמצאים שמעליו

המשכן של ≈¬∆È¯‰Lוהמרכזיים
ÌÈL¯w‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÔkLn‰«ƒ¿»«¿«¿»ƒ
המשכן  כתלי עשויים שמהם

˙BÚÈ¯i‰Â המשכן גג עשוי מהן ¿«¿ƒ
המשכן  עיקר הם והכיסוי והכתלים

ותמיכה, יסוד רק הם שהאדנים בעוד

עצמו, מהמשכן נחותים הם ואםֿכן

הקרשים  עצמם, השניים ומבין

דוקא  הוא המשכן עיקר והיריעות,

הקרשים  ולא ‰Ób¯‡היריעות ˙˜ÒÓe3,‡È‰ ממסקנת שמובן כפי «¿»««¿»»ƒ
שבת במסכת ˜¯‡הגמרא ¯Ó‡c"4,הפסוק המקרא, ÈNÚÂ˙שאמר ¿»«¿»¿»ƒ»
,ÔkLnÏ ÌÈL¯˜ משמע הכתוב ÔkLÓ,ומלשון Èe¯˜ ÔkLÓ שרק ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»

'משכן' נקרא עצמו ˜¯ÌÈLהמשכן ÔÈ‡Â למשכן ˜¯ÔÈÈeשעשויים ¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÔkLn‰ ¯wÚL ,eÈ‰ ,"ÔkLÓƒ¿»«¿∆ƒ««ƒ¿»

˙BÚÈ¯i‰ ‡e‰ לכיסוי שנעשו «¿ƒ
e˙kL·המשכן, BÓk5˙‡Â ¿∆»¿∆

˙BÚÈ¯È ¯NÚ ‰NÚz ÔkLn‰«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ
,'B‚Â מובן זה פסוק ומלשון ¿

עצמו המשכן הן el‡Â¿ƒשהיריעות
ÌÈ„‡‰ ותמיכה יסוד שימשו שרק »¬»ƒ

‰ÔkLn,לכתלים ˙ÈzÁ˙a eÈ‰»¿«¿ƒ«ƒ¿»
המשכן, מבנה של נמוך הכי בחלק

Lהאדנים¯ÙÚ‰ ÈabŒÏÚ e„ÓÚ ∆»¿««≈∆»»
,ÔkLn‰ Ú˜¯˜aLÌ‰ÈÏÚÂ על ∆¿«¿««ƒ¿»«¬≈∆

האדנים ‰ÌÈL¯w,גבי eÈ‰»«¿»ƒ
Ì‰ÈÏÚÂ הקרשים גבי על «¬≈∆

˙BÚÈ¯i‰ ,˙BÚÈ¯i‰«¿ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚÂ ,˙BBzÁz‰ גבי על ««¿«¬≈∆

התחתונות  ÌÈfÚ,היריעות ˙BÚÈ¯È¿ƒƒƒ
Ô‰ÈÏÚÂ העיזים יריעות גבי על «¬≈∆

ÌÈÓc‡Ó ÌÈÏÈ‡ ˙B¯BÚ≈ƒ¿»»ƒ
‰fnL ,ÌÈLÁz ˙B¯BÚÂ מסדר ¿¿»ƒ∆ƒ∆

למעלה  מלמטה במשכן הדברים

‰b¯c‰ Ì‰ ÌÈ„‡‰L Ô·eÓ»∆»¬»ƒ≈««¿»
ÔkLnaL ‰BzÁz ¯˙Bi‰6 «≈«¿»∆«ƒ¿»

כמבואר  מהקרשים, למטה אפילו

תחתית Âלעיל. הם שהאדנים ¿כשם
כפשוטו, Ìbהמשכן ‡e‰ ÔÎ≈«

˙BÈÁ·aהרוחניות¯„Òc ƒ¿ƒ¿≈∆
˙eÏLÏzL‰ האלוקי האור של ƒ¿«¿¿

ומשתלשל  למטה מלמעלה היורד

לדרגה  אותן ‰BÊÓ¯p˙מדרגה «ƒ¿»
השתלשלות' ב'סדר ועניינים בחינות

‰ÌÈÈÚהרמוזות  ÈË¯Ùaƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ
,ÔkLnaL הדברים סדר בהן שגם ∆«ƒ¿»

ÏÚהוא ÌÈÊÓB¯ ÌÈ„‡‰L∆»¬»ƒ¿ƒ«
‰BzÁz ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa‰ מבין «¿ƒ»«≈«¿»

הרמוזות  השתלשלות' ב'סדר הבחינות

המשכן, הסוד Úe„ik7בפרטי בתורת «»«
ÌL ÔBLlÓ ‡e‰ 'ÌÈ„‡'L∆¬»ƒƒ¿≈

È"„‡ֿהקדוש של הקודש משמות

זה BÈÚLברוךֿהוא, שם של ∆ƒ¿»
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h"kyz'dו ,xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

ספירה  הּמלכּות, ספירת הּוא ּבּספירֹות ְְְְְִִִִֶַַַַָָׁשענינֹו

עּקר  הּוא הּקרּבנֹות ענין ואּלּו ּתחּתֹונה. ְְְְִִִֵַַַַַָָָהּיֹותר

הּמׁשּכן  ׁשל ּביֹותר,8ענינֹו נעלה ענין והּוא , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

ההּלּולא' ּב'המׁש ענין 9ּכּמבאר הם ׁשּקרּבנֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

הּבהיר  ּבספר ּכדאיתא והחּוׁשים, הּכחֹות 10קרּוב ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּכדי  ועד ׁשּמקרב", ׁשם על קרּבן איּקרי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָ"אּמאי

ּדאיןֿ רזא עד עֹולה ּדקּורּבנא ׁש"רזא ,ְְְֵֶֶַָָָָָָָּכ

ענינים 11סֹוף" הם וקרּבנֹות ׁשאדנים ונמצא, .ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

להבין  וצרי ּבתכלית, מּזה זה ּומבּדלים ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָֻׁשֹונים

ׁשניהם  ּבאים ׁשּלכן לזה, זה ׁשּיכּותם ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמהי

הּׁשקל. ֲִִֶֶַַמּמחצית

מחצית Ìbב) נתינת ענין ּבכללּות להבין צרי «ְְְְֲִִִִִִַַַָָָ

ׁשעל  צּבּור, קרּבנֹות מהם לקנֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַָהּׁשקל

ׁשהּקרּבנֹות  נפׁשֹותיכם", על "לכּפר נאמר ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזה

ּבאים  הם על 2לכּפרה הּכּפרה ענין ׁשהּוא , ְְִִֵֶַַַַַָָָָָ

הּפרּוׁש וכּידּוע ּׁשּכתּוב 12החטאים, "ּכל 1ּבמה ְְֲִֵֶַַַַַָָָָ

ּפּקּודיא  על ּדעבר "מאן הּפקּודים", על ְְִִֵַַַַַָָָָהעֹובר

העגל  חטא על ּדקאי חטא 13ּדאֹוריתא", ׁשהּוא , ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָ

חטא  ּוכמֹו החטאים , לכל וׁשרׁש ּומקֹור ְְְְְֲִִֵֶַָָָָֹּכללי

ּבּגמרא  ּכדאיתא חטא 14עץֿהּדעת, ׁשּבׁשעת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּוכׁשעמדּו זהמא, ּבחּוה הּנחׁש הטיל ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֻעץֿהּדעת

העגל  ּובחטא זהמתן, ּפסקה סיני הר על ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻיׂשראל

זהמתן  לגמרי 15חזרה הּזהמא חזרה ׁשּלא ואף . ְְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻ

מּזה  ּכדמכרח עץֿהּדעת, ּבחטא ׁשהיתה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכמֹו

ּגּופי  ּבין חּלּוק יׁשנֹו העגל חטא לאחרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּגם

ּכדברי  להבּדיל, ּבניֿיׂשראל לגּופי העֹולם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֻאּמֹות

ּפסקה 14הּגמרא  - סיני הר על ׁשעמדּו יׂשראל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
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הבחירה.)8 בית הל' ריש רמב"ם פ"ב.)9ראה השי"ת לגני באתי רכז.)10ד"ה ע' תרח"ץ סה"מ וראה (קט). מו סימן

ב.)11וש"נ. כו, זח"ג א. רלט, זח"ב בסה"מ )12ראה הובא ד). (מג, תשא ר"פ חדש בזוהר והוא הזוהר. בשם החיים אור

ג'צו. ס"ע ח"ח א'תתמז. ע' תשא אוה"ת גם וראה ועוד. רסג. ע' פר"ת קפט. ע' פ"ב )13תרס"ה שקלים ירושלמי ראה

יו"ד. תשא תנחומא וש"נ.)14ה"ג. א. קמו, פל"ו.)15שבת תניא גם וראה ועוד. ב. קצג, ח"ב ב. קכו, א. נב, ח"א זהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙B¯ÈÙqa והשפע האור (שכל העליונות הספירות בעשר לו המקביל העניין «¿ƒ

ובאמצעותן) דרכן בא ÈÙÒ¯‰מלמעלה ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰¿ƒ«««¿¿ƒ»
‰BzÁz ¯˙Bi‰ ונמצא הספירות, עשר מבין והנחותה האחרונה הספירה «≈«¿»

ב'מחצית  הראשון העניין האדנים, הרוחני בתוכן והן הגשמית במציאות שהן

נמוך  דבר הם לעיל, האמור השקל'

ונחות.

,˙Ba¯w‰ ÔÈÚ el‡Â העניין ¿ƒƒ¿««»¿»
לעיל, האמור השקל' ב'מחצית השני

BÈÚ ¯wÚ ‡e‰ עיקרי הכי העניין ƒ«ƒ¿»
מרכזי ‰ÔkLnוהכי ÏL8‡e‰Â , ∆«ƒ¿»¿

הקרבנות  BÈa˙¯,נושא ‰ÏÚ ÔÈÚƒ¿»«¬∆¿≈
'‡Ïel‰‰ CLÓ‰'a ¯‡·nk9 «¿…»¿∆¿≈«ƒ»

הריי"צ  הרבי מאמרי קבוצת

תש"י, שבט יו"ד לקראת שנתפרסמו

הסתלקותו, ‰Ìיום ˙Ba¯wL∆»¿»≈
ÌÈLeÁ‰Â ˙BÁk‰ ·e¯˜ ÔÈÚƒ¿«≈«…¿«ƒ

לאלוקות, האדם «È‡„kƒ¿ƒ˙‡של
‰È‰a¯כמובא  ¯ÙÒa10È‡n‡" ¿≈∆«»ƒ««
È¯wÈ‡ נקרא ÌLמדוע ÏÚ Ôa¯˜ ƒ¿≈»¿»«≈

"·¯˜nL האדם לקירוב והכוונה ∆¿»≈
כאמור, Ckלאלוקות, È„k „ÚÂ¿«¿≈»

הזוהר  כדברי הקרבנות, מעלת גדולה

„Ú ‰ÏBÚ ‡a¯e˜c ‡Ê¯"L∆»»¿¿»»∆«
"ÛBÒŒÔÈ‡c ‡Ê¯11. הקרבן סוד »»¿≈

(האור  האיןֿסוף של הסוד עד עולה

מעלה  שלמעלה מוגבל הלא האלוקי

ומכל  המוגבלים) והנבראים מהעולמות

עניין  הוא הקרבנות שעניין מובן זה

מאד, ÌÈ„‡Lנעלה ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¬»ƒ
ונחותה  נמוכה דרגה המסמלים

˙Ba¯˜Â נעלים דברים המסמלים ¿»¿»
ÌÈBLמאד  ÌÈÈÚ Ì‰≈ƒ¿»ƒƒ

,˙ÈÏÎ˙a ‰fÓ ‰Ê ÌÈÏc·ÓeÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿«¿ƒ
È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ זאת בכל ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ

Ì˙eÎiL והקרבנות האדנים Ê‰של «»»∆
L ,‰ÊÏ יש הגדולים ההבדלים למרות »∆∆

ושייכות  קשר ÔÎlÌÈ‡aו ביניהם »≈»ƒ
.Ï˜M‰ ˙ÈˆÁnÓ Ì‰ÈL¿≈∆ƒ«¬ƒ«∆∆

Ìb והקרבנות ·) האדנים בין הקשר מהות אודות לעיל השאלה מלבד «
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ נוסף ‰Ï˜Mדבר ˙ÈˆÁÓ ˙È˙ ÔÈÚ ˙eÏÏÎa »ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ««¬ƒ«∆∆

‰Ê ÏÚL ,¯eaˆ ˙Ba¯˜ Ì‰Ó ˙B˜Ï הקרבנות "tÎÏ¯על ¯Ó‡ ƒ¿≈∆»¿¿ƒ∆«∆∆¡«¿«≈
,"ÌÎÈ˙BLÙ ÏÚ כאן רש"י ‰Ìכפירוש ‰¯tÎÏ ˙Ba¯w‰L ««¿≈∆∆«»¿»¿«»»≈

ÌÈ‡a2Le¯t‰ Úe„iÎÂ ,ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÚ ‰¯tk‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,12 »ƒ∆ƒ¿«««»»««¬»ƒ¿«»««≈
המקרא במפרשי גם הובא הסוד, e˙kM·בתורת ‰Óa1¯·BÚ‰ Ïk" ¿«∆»»»≈

,"ÌÈ„e˜t‰ ÏÚ פשוטו לפי ««¿ƒ
לדעת  כדי ונספר הנמנה לכל הכוונה

ולפי  ישראל, בני של מספרם את

העובר  ב"כל הכוונה הדברים פנימיות

היא  הפקודים" Úc·¯על Ô‡Ó"»¿»«
,"‡˙È¯B‡c ‡È„ewt ÏÚ מי «ƒ«»¿«¿»

התורה  ומצוות פקודות על שעבר

È‡˜c היא ËÁ‡והכוונה ÏÚ ¿»≈«≈¿
Ï‚Ú‰13ÈÏÏk ‡ËÁ ‡e‰L , »≈∆∆≈¿¿»ƒ

בעבודהֿזרה  מדובר שהרי מהותו מצד

,ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÎÏ L¯LÂ ¯B˜Óe»¿…∆¿»«¬»ƒ
˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ BÓÎe הוא שגם ¿≈¿≈«««

בעל  חטא אלא פרטי חטא רק איננו

כללית, כמובא È‡„k˙‡משמעות ƒ¿ƒ»
‡¯Óba14aLŒıÚ ‡ËÁ ˙ÚL «¿»»∆ƒ¿«≈¿≈

‰eÁa LÁp‰ ÏÈË‰ ˙Úc‰«««≈ƒ«»»¿«»
‡Ó‰Ê בבני שנשאר רוחני לכלוך À¬»

הבאות, השנים במשך האדם

ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ Ï‡¯NÈ e„ÓÚLÎe¿∆»¿ƒ¿»≈««ƒ«
הגדול  האלוקי הגילוי בעקבות אזי

מתןֿתורה, של שעה באותה שהיה

ואז ונטהרו Ô˙Ó‰Ê,התעלו ‰˜Òt»¿»À¬»»
Ô˙Ó‰Ê ‰¯ÊÁ Ï‚Ú‰ ‡ËÁ·e15 ¿≈¿»≈∆»¿»À¬»»

עץ  חטא בין דמיון שיש מובן ומזה

חטאים  בתור העגל וחטא הדעת

ÊÁ¯‰כלליים. ‡lL Û‡Â¿«∆…»¿»
È¯Ó‚Ï ‡Ó‰f‰העגל BÓkבחטא «À¬»¿«¿≈¿

,˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁa ‰˙È‰L∆»¿»¿≈¿≈«««
לא  במתןֿתורה הזוהמא הסרת אלא

העגל  בחטא גם לחלוטין התבטלה

Á¯ÎÓ„k בהכרח שמובן fÓ‰כפי ƒ¿À¿»ƒ∆
Ï‚Ú‰ ‡ËÁ È¯Á‡Ï ÌbL שבו ∆«¿«¬≈≈¿»≈∆

עדיין  הזוהמא elÁ˜חזרה BLÈ∆¿ƒ
‰ÌÏBÚהבדל ˙Bn‡ ÈÙeb ÔÈa≈≈À»»

‡¯Ób‰ È¯·„k ,ÏÈc·‰Ï Ï‡¯NÈŒÈa ÈÙe‚Ï14 שנים שנאמרו ¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»»
העגל חטא אחרי Òt˜‰רבות - ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ e„ÓÚL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»¿««ƒ«»¿»
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ז `yz ik

- סיני  הר על עמדּו ׁשּלא העֹולם אּמֹות ְֲִֶַַַָָָָָֹֻֻזהמתן,

הּזהמא  חזרה הרי מּכלֿמקֹום זהמתן, ּפסקה ְְֲֲֲִֵַָָָָָָָָָֹֻֻלא

עלּֿכלּֿפנים  העגל 16ּבמקצת ׁשחטא לפי והינּו, . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּגּבי  ּׁשּכתּוב מה וזהּו עץֿהּדעת. חטא מעין ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּוא

החטאים) ׁשאר ּכל (על ּפקדי "ּוביֹום העגל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָחטא

ּגֹו' לא 17ּופקדּתי" העגל חטא ׁשּלּולי הינּו, , ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּכיון  החטאים, ענין לכללּות האפׁשרּות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָהיתה

ׁשהּוא  עץֿהּדעת חטא מעין הּוא העגל ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשחטא

ׁשחטא  ידּוע והּנה, החטאים. לכל והּסּבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשרׁש

הּירח  ּומעּוט הּירח, מּמעּוט נׁשּתלׁשל ְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָעץֿהּדעת

ּו'ׁשבירת  ּדתהּו', הּכלים מ'ּׁשבירת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַֹנׁשּתלׁשל

למעלה  האֹור וחסרֹון מּמעּוט נׁשּתלׁשל ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּכלים'

כ"ק  ּבמאמרי (ּכּמבאר הראׁשֹון הּצמצּום ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹעלֿידי

אדמֹו"ר  ׁשּלפניֿזה 18מו"ח ּבּמאמרים ).19וגם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָ

הּׁשקל, מחצית ענין מעלת ּגדל מּובן ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹועלּֿפיֿזה

חטא  על  והּתּקּון הּכּפרה  נעׂשה ׁשעלֿידֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָּדכיון

הּוא  ׁשּׁשרׁשֹו עץֿהּדעת חטא ּכמֹו ׁשהּוא ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָהעגל,

מּובן  הרי הראׁשֹון, הּצמצּום ׁשל האֹור ְֲִִִֵֶַָָָָחסרֹון

האֹור  לבחינת עד מּגיע הּׁשקל מחצית ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָׁשענין

עלֿידי  האֹור חסרֹון את לתּקן הּצמצּום, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלפני

ונמצא, הּצמצּום. ׁשּלפני האֹור ְְְְְִִִֵֶַַַָָָהמׁשכת

לכללּות  ׁשּנֹוגע ּכללי ענין הּוא הּׁשקל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמחצית

ׁשענ  ּומצֹות הּתֹורה ּבקּיּום לפעל העבֹודה ינן ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹ

עם  הּקׁשר ּגם וזהּו למּטה. האלקי האֹור ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהמׁשכת

על  העֹובר "ּכל ׁשּכתּוב ּבמה הּׁשני ְִֵֵֵֶַַַַָָָהּפרּוׁש

ּביּמא" ּדעבר "ּכל ּבקריעת 20הּפקּודים", ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ּביֹותר, נעלה ּבאפן אלקּות ּגּלּוי היה ְְֱֲִֵֶֶַַָָֹֹיםֿסּוף

ׁשּכתּוב  ואֹומר 21ּכמֹו ּבאצּבעֹו "מראה אֿלי, זה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ
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וש"נ.)16 .52 הערה 151 ע' חכ"א לקו"ש סע"א.)17ראה קב, מסנהדרין – ובפרש"י לד לב, יאמרו )18תשא כן על ד"ה

ואילך). שיז ע' תרצ"א סה"מ ואילך. א קצב, ח"א קונטרסים (סה"מ תרצ"א תשנ"ד))19המושלים (הוצאת תרס"ד סה"מ

ואילך. קפז ע')20ס"ע ח"ב תער"ב המשך קמ. ע' תרס"ח סה"מ א'תתלא. ע' תשא אוה"ת וראה שם. שקלים ירושלמי

ב.)21תתעד. טו, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô˙Ó‰Ê,הדעת עץ חטא ‰¯של ÏÚ e„ÓÚ ‡lL ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ À¬»»À»»∆…»¿««

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ô˙Ó‰Ê ‰˜Òt ‡Ï - ÈÈÒ כתוצאה שהזוהמא למרות ƒ«…»¿»À¬»»ƒ»»
הדעת עץ מחטא שכתוצאה מזו חמורה פחות העגל העגל ‰¯Èמחטא בחטא ¬≈

ÌÈtŒÏkŒÏÚ ˙ˆ˜Óa ‡Ó‰f‰ ‰¯ÊÁ16 יש ההבדל כל שעם ונמצא »¿»«À¬»¿ƒ¿««»»ƒ
החטאים. שני בין מסויים דמיון

‡e‰ Ï‚Ú‰ ‡ËÁL ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆≈¿»≈∆
˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ ÔÈÚÓ וכאמור ≈≈≈¿≈«««

כלליים. חטאים הם ששניהם

‡ËÁ Èab ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»«≈≈¿
È„˜t ÌBÈ·e" Ï‚Ú‰ ום בי »≈∆¿»¿ƒ

ויעניש יזכור »(ÏÚשהקדושֿברוךֿהוא
"Èz„˜Ùe (ÌÈ‡ËÁ‰ ¯‡L Ïk»¿»«¬»ƒ»«¿ƒ
העגל  חטא על גם ויעניש יזכור  הוא

'Bb17,eÈ‰ מקשר , שהכתוב הרי «¿
והסיבה  החטאים לשאר העגל חטא בין

משום היא לכך ≈∆ÈÏelLהפנימית
‰˙È‰ ‡Ï Ï‚Ú‰ ‡ËÁ≈¿»≈∆…»¿»
ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ ˙e¯LÙ‡‰»∆¿»ƒ¿»ƒ¿«

ÌÈ‡ËÁ‰ היו לא ישראל בני ואילו «¬»ƒ
היו  לא שעה, באותה בעגל חוטאים

כלל, ‰Ï‚Úחטאים ‡ËÁL ÔÂÈk≈»∆≈¿»≈∆
˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ ÔÈÚÓ ‡e‰≈≈≈¿≈«««

‡e‰Lהדעת עץ ‰L¯Mחטא ∆«…∆
.ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÎÏ ‰aq‰Â¿«ƒ»¿»«¬»ƒ

Úe„È ,‰p‰Â וחסידות בקבלה ¿ƒ≈»«
˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁL חטא שהוא ∆≈¿≈«««

העליון  לרצון בניגוד בבריאה, וחסרון

Á¯i‰ ËeÚnÓ ÏLÏzL שאף ƒ¿«¿≈ƒƒ«»≈«
שהרי  בבריאה, חסרון בתחילה הוא

ואת  השמש את הוא ברוך הקדוש ברא

בגלל  ורק גדולים מאורות כשני הירח

מלכים  שני ש"אין הירח טענת

מיעוט  היה אחד" בכתר משתמשין

ÏLÏzLהירח, Á¯i‰ ËeÚÓeƒ«»≈«ƒ¿«¿≈
,'e‰˙c ÌÈÏk‰ ˙¯È·M'Óƒ¿ƒ««≈ƒ¿…

'ÌÈÏk‰ ˙¯È·L'e שעניינה ¿ƒ««≈ƒ
למטה  הקדושה ניצוצות של 'נפילה'

בהארת  חסרון והיינו נעלם, אורם שם

האלוקי È„ÈŒÏÚהאור ‰ÏÚÓÏ ¯B‡‰ ÔB¯ÒÁÂ ËeÚnÓ ÏLÏzLƒ¿«¿≈ƒƒ¿ƒ»»¿«¿»«¿≈
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓv‰ של בריאה להיות שתוכל כדי האיןֿסוף באור שנעשה «ƒ¿»ƒ

על  והעלם חיסרון כמובן, זה, וגם ומצומצמים מוגבלים ונבראים עולמות

האלוקי  Á"ÂÓהאור ˜"Î È¯Ó‡Óa ¯‡·nk) וחמי מורי קדושת כבוד «¿…»¿«¬»≈
¯"BÓ„‡18הריי"צ ÌÈ¯Ó‡naהרבי Ì‚Â נשיאינו רבותינו של «¿¿«««¬»ƒ

‰ÊŒÈÙlL19.( ∆ƒ¿≈∆
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ בפרט העגל וחטא בכלל החטאים בחומרת לעיל האמור לפי ¿«ƒ∆

˙ÈˆÁÓ ÔÈÚ ˙ÏÚÓ Ï„b Ô·eÓ»…∆«¬«ƒ¿««¬ƒ
B„ÈŒÏÚL ÔÂÈÎc ,Ï˜M‰«∆∆¿≈»∆«»
השקל  מחצית של הנתינה באמצעות

ÏÚ Ôewz‰Â ‰¯tk‰ ‰NÚ«¬»««»»¿«ƒ«
‡e‰L ,Ï‚Ú‰ ‡ËÁ כללי חטא ≈¿»≈∆∆

חמור  ŒıÚוחטא ‡ËÁ BÓk¿≈¿≈
ÔB¯ÒÁ ‡e‰ BL¯ML ˙Úc‰«««∆»¿ƒ»
,ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓv‰ ÏL ¯B‡‰»∆«ƒ¿»ƒ

לעיל, ÔÈÚLכמבואר Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆ƒ¿«
ÚÈbÓ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ויש עולה «¬ƒ«∆∆«ƒ«

ביותר למעלה 'נגיעה' »Ú„לו
ÈÙlL ¯B‡‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»∆ƒ¿≈
ÔB¯ÒÁ ˙‡ Ôw˙Ï ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿«≈∆ƒ»

¯B‡‰ ונסתלק שצומצם האינסופי »
הראשון  ‰ÎLÓ˙בצמצום È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«

ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ¯B‡‰ מחדש »∆ƒ¿≈«ƒ¿
מחצית  עלֿידי שנפעלת הכפרה בזכות

השקל.

‡e‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁnL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«¬ƒ«∆∆
אלא פרטית מצווה רק «¿ÔÈÚƒלא

‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚BpL ÈÏÏk¿»ƒ∆≈«ƒ¿»»¬»
ÔÈÚL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a¿ƒ«»ƒ¿∆ƒ¿»»
הוא  והמצוות התורה של הכללי

˙ÎLÓ‰ ÏÚÙÏוהתגלות¯B‡‰ ƒ¿…«¿»«»
È˜Ï‡‰ ויתגלה שיאיר העליון »¡…ƒ

.‰hÓÏ¿«»
¯Lw‰ Ìb e‰ÊÂ כאן המבואר של ¿∆««∆∆

‰Óa ÈM‰ Le¯t‰ ÌÚƒ«≈«≈ƒ¿«
ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk" ·e˙kL∆»»»≈«

,"ÌÈ„e˜t‰ בתלמוד המובא «¿ƒ
nÈa‡"ירושלמי, ¯·Úc Ïk"20, »¿»«¿«»

ישראל  בני כל היינו בים, שעבר כל

ביםֿסוף  ÚÈ¯˜a˙שעברו È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ«
ÛeÒŒÌÈ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰ «»»ƒ¡…

הזה  e˙kL·בעולם BÓk ,¯˙BÈa ‰ÏÚ ÔÙ‡a21 והובא) במדרש ¿…∆«¬∆¿≈¿∆»
ישראל  בני שאמרו בשירה הכתוב בפירוש התורה) על רש"י בפירוש

הים  מן שעלו ÓB‡Â¯לאחר BÚaˆ‡a ‰‡¯Ó" ,"ÈÏŒ‡ ‰Ê"∆≈ƒ«¿∆¿∆¿»¿≈
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h"kyz'dח ,xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

הּים 22זה" על ׁשפחה ׁש"ראתה ,ּכ ּכדי ועד , ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

ּגדֹול  ּבּוזי" ּבן יחזקאל ראה ּׁשּלא ְְִֵֶֶֶַָָָֹמה

האֹור 23ׁשּבּנביאים  המׁשכת ענין ּכללּות ׁשּזהּו , ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּיכּות  להבין צרי ועלּֿפיֿזה למּטה. ְְְֱִִִִֶַַַָָָָָֹהאלקי

(ׁשּמּמחצית  הּקרּבנֹות לענין הּׁשקל ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָמחצית

ּדהּנה, הּׁשנה), ּכל ׁשל צּבּור קרּבנֹות קנּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּׁשקל

מּלמּטה  העלאה הּוא ענינם ׁשּקרּבנֹות ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָידּוע

נאמר  זה ועל זבח,24למעלה, ולא חפצּתי חסד ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

מּלמּטה  העלאה ענינֹו (קרּבנֹות) ׁש"ּזבח" ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָלפי

ההמׁשכה  ּבענין היא הּכּונה ותכלית ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָלמעלה,

ׁשאף  (והינּו, ה"חסד" ענין ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָלמּטה

הרי  ּדקרּבנֹות, ההעלאה ּבענין ּגם הרצֹון ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּיׁשנֹו

ּפנימּיּות  אבל ּבלבד. הרצֹון חיצֹונּיּות רק ְְֲִִִִִֶַַָָָזה

החסד, ּבענין הּוא החפץ, ענין ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָהרצֹון,

וכיון  ּדוקא). למּטה ההמׁשכה ענין ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָׁשהּוא

מהי  להבין צרי העלאה, ענינם ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָׁשּקרּבנֹות

המׁשכת  הּוא ׁשענינֹו הּׁשקל למחצית ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיכּותם

ּדוקא. למּטה ְְַַָָָהאֹור

הּמבאר ÔÈ·‰Ïeג) ּתחּלה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְְִִֵֶַַָָֹ

ּתלוה" ּכסף "אם ְְְִִִֶֶֶַַַּבדּבּורֿהּמתחיל

תרכ"ט  ׁשנת מׁשּפטים היא 25מּפרׁשת זֹו (ׁשּׁשנה ְְִִִִֶַַָָָָָ

קׁשיא  ּתכן ׁשם ׁשּמקׁשה לאמירתֹו), הּמאה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשנת

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה אחר. מּצד על 26הּנ"ל ְְִִֵֵֵַַַַַַָ

על  הּתֹורה על עֹומד, העֹולם ּדברים ְְִֵַַַָָָָָֹׁשלׁשה

קּוין, ׁשלׁשה ׁשהם חסדים, ּגמילּות ועל ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹהעבֹודה

ּתלוה" ּכסף ("אם קו 27ּדגמילּותֿחסדים הּוא ( ְְֲִִִִֶֶֶַַָ

קו  הּוא ּתֹורה למּטה. מּלמעלה המׁשכה ְְְְִִַַַַַָָָָָָהּימין,

קו  הּוא הּקרּבנֹות, ענין ׁשהּוא ועבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָהאמצעי.
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ספכ"ג.)22 שמו"ר עה"פ. שם.)23פרש"י בשלח א'קסב.)24מכילתא ע' (משפטים) פרשתנו אוה"ת וראה ו. ו, הושע

וש"נ. הבאה. שבהערה תרכ"ט שם).)25סה"מ בהנסמן גם (וראה סט ע' תרכ"ט מ"ב.)26סה"מ פ"א פרשתנו )27אבות

כד. כב, (משפטים)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‰Ê22, גלוי דבר כמו ומוחשי ברור גדול, כך כל היה הגילוי כלומר, ∆

"זה" עליו ולומר עליו להצביע שאפשר לעין

הדבר  זה המטות... ראשי אל משה "וידבר הכתוב על ז"ל חכמינו שדרשו (וכמו

לדבר  מתייחסים שבו לשון היינו ב"זה", נתנבא רבנו שמשה ה'" צוה אשר

את  ראה רבנו משה כי בבירור, שנראה

(זכוכית) ב"אספקלריא" הנבואה מראה

האור, על מסתירה שאינה המאירה

שהתנבאו  הנביאים משאר בשונה

לשון  הוא ו"כה" ה'" אמר "כה בלשון

כי  מרחוק, שנראה לדבר מתייחסים שבו

ב"אספקלריא" הנבואה את ראו הם

בהירות  על מסתירה אלא מאירה שאינה

L"¯‡˙‰האור) ,Ck È„k „ÚÂ¿«¿≈»∆»¬»
Ìi‰ ÏÚ ‰ÁÙL נעלה אלוקות גילוי ƒ¿»««»

כך  ¯‡‰כל ‡lM ‰Ó הנביא «∆…»»
ÏB„b "ÈÊea Ôa Ï‡˜ÊÁÈ¿∆¿≈∆ƒ»

ÌÈ‡È·paL23, שגילוי מובן מזה וגם ∆«¿ƒƒ
באופן  היה יםֿסוף בקריעת האלוקות

מאד יםe‰fLֿנעלה בקריעת הגילוי ∆∆
‰‡B¯סוף  ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿««¿»«»

È˜Ï‡‰מלמעלה.‰hÓÏ »¡…ƒ¿«»
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ על לעיל המבואר לאור ¿«ƒ∆

המשכת  שגורמת השקל מחצית מעלת

מלמעלה  ביותר נעלה אלוקי אור וגילוי

iLלמטה, ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ˙eÎ »ƒ¿»ƒ«»
ÔÈÚÏ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆¿ƒ¿«
Ï˜M‰ ˙ÈˆÁnnL) ˙Ba¯w‰«»¿»∆ƒ«¬ƒ«∆∆
Ïk ÏL ¯eaˆ ˙Ba¯˜ e»̃»¿¿ƒ∆»

‰M‰ הדברים ששני מובן ומזה «»»
פנימי), בקשר Úe„Èקשורים ,‰p‰c¿ƒ≈»«

‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ ÌÈÚ ˙Ba¯wL∆»¿»ƒ¿»»«¬»»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ גילוי היינו ƒ¿«»¿«¿»

המשכה  של בדרך לא בעולם אלוקות

אל  למטה האלוקות, מצד מלמעלה,

התעלות  של בדרך אלא והעולם, האדם

לאלוקות  והתקרבותם והאדם העולם

למעלה Ó‡¯מלמטה ‰Ê ÏÚÂ24 ¿«∆∆¡«
הושע ÏÂ‡בנבואת ÈzˆÙÁ „ÒÁ∆∆»«¿ƒ¿…

,Á·Ê המצוות במעשי רוצה שהקדושֿברוךֿהוא לכך הפנימי והטעם ∆«
הקרבנות  בעבודת מאשר יותר למטה, מלמעלה אלוקות הממשיכים ('חסד'),

הוא  hÓlÓ‰(זבח') ‰‡ÏÚ‰ BÈÚ (˙Ba¯˜) "Á·f"L ÈÙÏ¿ƒ∆∆«»¿»ƒ¿»«¬»»ƒ¿«»
‰ek‰ ˙ÈÏÎ˙Â ,‰ÏÚÓÏהבריאה של והמטרה ÔÈÚaהעליונה ‡È‰ ¿«¿»¿«¿ƒ««»»ƒ¿ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה ‰"ÒÁ„"והגילוי ÔÈÚ e‰fL ,‡˜Âc ‰hÓÏ ««¿»»¿«»«¿»∆∆ƒ¿««∆∆
והשפעה  גילוי הארה, הוא ‰¯ˆÔBשעניינו BLiL Û‡L ,eÈ‰Â)¿«¿∆«∆∆¿»»

Ba¯˜c˙,העליון  ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚa Ìb ההתקרבות גם ובוודאי «¿ƒ¿«««¬»»¿»¿»
מכלֿמקום  לרצון, היא למעלה מלמטה בדרך Ê‰לאלוקות È¯‰ עניין ¬≈∆
ופעולתו eiBˆÈÁ˙הקרבנות ˜«̄ƒƒ

˙eiÓÈt Ï·‡ .„·Ïa ÔBˆ¯‰»»ƒ¿«¬»¿ƒƒ
,ÔBˆ¯‰ ויותר עמוק יותר רצון שהוא »»

‰"ıÙÁ"נעלה ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««≈∆
חפצתי", "חסד הכתוב ‰e‡כלשון

ÔÈÚ ‡e‰L ,„ÒÁ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««∆∆∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰מלמעלה‰hÓÏ ««¿»»¿«»

ÌÈÚ ˙Ba¯wL ÔÂÈÎÂ .(‡˜Âc«¿»¿≈»∆»¿»ƒ¿»»
‰‡ÏÚ‰,המשכה ˆ¯CÈולא «¬»»»ƒ

˙ÈˆÁÓÏ Ì˙eÎiL È‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«ƒ«»»¿«¬ƒ
‡e‰ BÈÚL Ï˜M‰ גילוי «∆∆∆ƒ¿»

וכן  ומצוות תורה ידי על האלוקות

הו  שעניינו יםֿסוף קריעת של א הגילוי

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ מלמעלה‰hÓÏ «¿»«»¿«»
?‡˜Âc«¿»

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
Œ¯ea„a ¯‡·n‰ ‰lÁz¿ƒ»«¿…»¿ƒ

ÏÈÁ˙n‰ אדמו"ר (של במאמר ««¿ƒ
בפסוק הפותח ÛÒkמהר"ש) Ì‡"ƒ∆∆

˙L ÌÈËtLÓ ˙L¯tÓ "‰ÂÏz«¿∆ƒ»»«ƒ¿»ƒ¿«
Ë"Î¯˙25BÊ ‰ML) תשכ"ט שנת ∆»»

זה מאמר נאמר L˙בה ‡È‰ƒ¿«
‰L˜nL ,(B˙¯ÈÓ‡Ï ‰‡n‰«≈»«¬ƒ»∆«¿∆

Ï"p‰ ‡ÈL˜ ÔÎz ÌL אודות »…∆À¿»««
השקל  מחצית בין והשייכות הקשר

עם  למטה מלמעלה המשכה שעניינה

מלמטה  העלאה שעניינם קרבנות

‡Á¯.למעלה  „vÓ שממשיך כפי ƒ««≈
¯eÈ˙Baומפרט, e¯Ó‡ ‰p‰c¿ƒ≈»¿«≈
Ï"Ê26,אבות LÏL‰בפרקי ÏÚ«¿…»

ÏÚ ,„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ»»≈«
ÏÚÂ ‰„B·Ú‰ ÏÚ ‰¯Bz‰«»«»¬»¿«

Ì‰L ,ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb שלושת ¿ƒ¬»ƒ∆≈
הללו  ˜ÔÈeהדברים ‰LÏL,שונים ¿…»«ƒ

) ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚cבפסוק מדובר ÂÏz‰"שבה ÛÒk Ì‡"27( וכללות ƒ¿ƒ¬»ƒƒ∆∆«¿∆
המצוות  ‰ÔÈÓi,מעשה Â˜ ‡e‰הוא שעניינה החסד ‰ÎLÓ‰מידת ««»ƒ«¿»»

ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ‡e‰ ‰¯Bz .‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ שהיא) התפארת מידת ƒ¿«¿»¿«»»«»∆¿»ƒ
הגבורה). ומידת החסד מידת של ‰Ba¯w˙,שילוב ÔÈÚ ‡e‰L ‰„B·ÚÂ«¬»∆ƒ¿««»¿»
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ט `yz ik

להבין, וצרי למעלה. מּלמּטה העלאה ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָֹהּׂשמאל,

העבֹודה  על העֹולם עמידת ענין יתאים ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָאי

חפצּתי  "חסד ּׁשּכתּוב מה עם הּקרּבנֹות) ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ(ענין

הּמאמר  ּובהמׁש זבח". ׁשּכתּוב 28ולא מה מביא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּפירֹותיהן 29ּבּגמרא  אֹוכל אדם ּדברים "ׁשּׁשה ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

לעֹולםֿהּבא", לֹו קּימת והּקרן ְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעֹולםֿהּזה

ּתנן  אנן "והא ּופרי ּתפּלה", "עּיּון ּגם 30וחׁשיב ְְְְֲִִִִַַַָָָָ

ּפירֹותיהן  ואֹוכל אֹותם עֹוׂשה ׁשאדם ּדברים ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאּלּו

ּדברים. ׁשלׁשה רק ׁשם וחׁשיב כּו', ְְְִִֶַַָָָָָָֹּבעֹולםֿה ּזה"

רׁש"י  ּופרׁש ׁשיכי, ּבהני נּמי הני 31ּומתרץ, ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

חסדים, ּגמילּות ּבכלל הּוא ּתפּלה" ְְְֲִִִִִֶַָָׁש"עּיּון

והר"ׁש32ּדכתיב  חסד, איׁש נפׁשֹו מֹוסיף 33ּגֹומל ְְְִִִִֵֶֶַָ

ּדכתיב  ּתפּלה, הינּו נפׁשי 34ׁש"ּנפׁש" את ואׁשּפ ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

נעׂשית  הּתפּלה ׁשעלֿידי והינּו, ה', ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָלפני

ּגמילּותֿ ענין עלּֿדר ׁשּזהּו ּבנפׁשֹו, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָההמׁשכה

מאדם  החסד  הׁשּפעת ּבחינת ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָחסדים

נכלל  הּתפּלה ענין ׁשהרי זה, על ּומקׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלחברֹו.

ּכמאמר  הּקרּבנֹות, ענין ׁשהּוא העבֹודה, ְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָּבקו

ז"ל  קר 35רּבֹותינּו ּכנגד והרי ּתפּלֹות ּתּקנּום, ּבנֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ

למעלה  מּלמּטה העלאה הּוא הּקרּבנֹות ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָענין

היא  ׁשּתפּלה  לֹומר אפׁשר אי ואםּֿכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ(ּכּנ"ל),

ההמׁשכה  ענין ׁשהּוא ּגמילּותֿחסדים, ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָּבכלל

למּטה. ְְְִַַָָמּלמעלה

ׁשאףֿעלֿ‡Cד) ּבּמאמר, ּכּמבאר הּוא, הענין «ְְֲִֶַַַַַָָָָֹ

ענין  ּכללּות ּכנגד היא ׁשּתפּלה ְְְְִִִִֶֶֶַָָּפי

קרּבנֹות  הּוא ּבזה הענין עּקר הרי ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָהּקרּבנֹות,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּכנגד 36הּתמידים, ּתפּלֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַ

[והינּו, ּדיקא  "ּתמידין" ּתּקנּום, ְְְְְְִִִִִַַָּתמידין

ׁשּבענין  הּתמידּיּות על מֹורה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַׁש"ּתמידין"

"ׁשנים  היא הּתמידין הקרבת ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּקרּבנֹות,

תמיד" עֹולה הערּבים 37לּיֹום ּובין ּבּבקר ,38, ְִִֵֶַַַַָָָֹ
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עא.)28 ע' ואילך.)29שם סע"א קכז, מ"א.)30שבת פ"א הני.)31פאה ד"ה – ב שם, יז.)32שבת יא, פאה )33משלי

חסדים. וגמילות ד"ה – טו.)34שם א, רבנן )35שמואלֿא "אסמכינהו היא"; קרבן במקום ("תפלה אֿב כו, ברכות ראה

ב. כח, בזח"ג רע"מ וראה ב.)36אקרבנות"). שם, ג.)37ברכות כח, ד.)38פינחס שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ï‡ÓO‰ Â˜ ‡e‰,בוערת כאש ותשוקה צימאון שעניינה הגבורה מידת ««¿…

באש, עלו הקרבנות lÓולכן ‰‡ÏÚ‰.‰ÏÚÓÏ ‰hÓ «¬»»ƒ¿«»¿«¬»
‰„B·Ú‰ ÏÚ ÌÏBÚ‰ ˙„ÈÓÚ ÔÈÚ ÌÈ‡˙È CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ≈«¿ƒƒ¿«¬ƒ«»»«»¬»
"Á·Ê ‡ÏÂ ÈzˆÙÁ „ÒÁ" ·e˙kM ‰Ó ÌÚ (˙Ba¯w‰ ÔÈÚ)ƒ¿««»¿»ƒ«∆»∆∆»«¿ƒ¿…∆«

והתכלית  הכוונה שעיקר מובן שמזה

החסד  דוקא הוא העולם בבריאת

על  שאלה זו והרי חסדים) (גמילות

העלאה  של לכאורה תמוה חיבור

שונים? עניינים שני שהם והמשכה

¯Ó‡n‰ CLÓ‰·e28 הנזכר ¿∆¿≈««¬»
‡È·Ó מהר"ש Ó‰אדמו"ר ≈ƒ«

‡¯Óba ·e˙kL29‰ML" ∆»«¿»»ƒ»
Ô‰È˙B¯Èt ÏÎB‡ Ì„‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ»»≈≈≈∆
BÏ ˙Ói˜ Ô¯w‰Â ‰f‰ŒÌÏBÚa»»«∆¿«∆∆«∆∆

·ÈLÁÂ ,"‡a‰ŒÌÏBÚÏ ושם »»«»¿»ƒ
(נמנה "‰lÙz ÔeiÚ" Ìb וזה «ƒ¿ƒ»

הכנסת  הן: "ואלו הגמרא: לשון

תפלה, ועיון חולים, וביקור אורחים,

בניו  והמגדל המדרש, בית והשכמת

לכף  חברו את והדן תורה, לתלמוד

שואלת CÈ¯Ùeזכות"), כך ועל »ƒ
Ôzהגמרא  Ô‡ ‡‰Â"30 והרי ¿»¬«¿«

פאה) במסכת (במשנה שנינו אנחנו

‰NBÚ Ì„‡L ÌÈ¯·c el‡≈¿»ƒ∆»»∆
Ô‰È˙B¯Èt ÏÎB‡Â Ì˙B‡»¿≈≈≈∆
·ÈLÁÂ ,'eÎ "‰f‰ŒÌÏBÚa»»«∆¿»ƒ

LÏL‰במשנהÌLומונה ˜¯ »«¿…»
ÌÈ¯·c וגמילות ואם, אב (כיבוד ¿»ƒ

שלום). והבאת ‰Èחסדים ,ı¯˙Óe¿»≈»≈
,ÈÎÈL È‰a Èn ששת) אלה «ƒ¿»≈«¿ƒ

הם  גם בגמרא) האמורים הדברים

הדברים  (שלושת באלה שייכים

פירוט  למעשה והם במשנה) האמורים

במשנה  האמורים הדברים ≈≈L¯Ùeשל
È"L¯31‡e‰ "‰lÙz ÔeiÚ"L «ƒ∆ƒ¿ƒ»

ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÏÏÎa ונחשב ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ
חסדים, מגמילות È˙Îc32·פרט ƒ¿ƒ

„ÒÁ LÈ‡ BLÙ ÏÓBb והרי ≈«¿ƒ∆∆
נפשו', 'גומל L"¯‰Â33המתפלל ¿»

שמעיה  רבי ÛÈÒBÓƒהמפרש
,‰lÙz eÈ‰ "LÙp"L∆∆∆«¿¿ƒ»

·È˙Îc34 על שמואל אם חנה בדברי ƒ¿ƒ

במשכן È„ÈŒÏÚLתפילתה ,eÈ‰Â ,'‰ ÈÙÏ ÈLÙ ˙‡ CtL‡Â»∆¿…∆«¿ƒƒ¿≈¿«¿∆«¿≈
‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ ‰lÙz‰מלמעלהBLÙa,המתפלל האדם של «¿ƒ»«¬≈««¿»»¿«¿

e‰fL למטה מלמעלה הנמשך ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓbהאור ÔÈÚ C¯cŒÏÚ ∆∆«∆∆ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ
B¯·ÁÏ Ì„‡Ó „ÒÁ‰ ˙ÚtL‰ ˙ÈÁa ‡e‰L השפעה שהיא ∆¿ƒ««¿»««∆∆≈»»«¬≈

המקבל. אל מהנותן ונתינה

,‰Ê ÏÚ ‰L˜Óe לעיל המבואר על «¿∆«∆
גמילות  לעניין דומה התפילה שעניין

כן  הדבר אין שלכאורה ≈¬∆È¯‰Lחסדים
‰lÙz‰ ÔÈÚ החסד לקו שייך אינו ƒ¿««¿ƒ»

אלא  הימין קו Â˜aשהוא ÏÏÎƒ¿»¿«
,‰„B·Ú‰ השמאל קו שהוא »¬»

¯Ó‡Ók ,˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««»¿»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯35 בגמרא˙BlÙz «≈¿ƒ

È¯‰Â ,Ìewz ˙Ba¯˜ „‚k¿∆∆»¿»ƒ¿«¬≈
‡e‰ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ המשכה לא ƒ¿««»¿»

אלא  החסד, עניין למטה, מלמעלה

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
Ï"pk) באריכות לעיל ),כמבואר ««

¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈∆¿»«
Œ˙eÏÈÓb ÏÏÎa ‡È‰ ‰lÙzL∆¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ∆ƒ¿«««¿»»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ אחר קו שהוא ƒ¿«¿»¿«»
והפוך?

¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ („«»ƒ¿»«¿…»
¯Ó‡na,הנזכרÈtŒÏÚŒÛ‡L ««¬»∆««ƒ

˙eÏÏk „‚k ‡È‰ ‰lÙzL∆¿ƒ»ƒ¿∆∆¿»
,˙Ba¯w‰ ÔÈÚ כללי ובאופן ƒ¿««»¿»

מכל  הקרבנות, כל כנגד נתקנה התפילה

‰e‡מקום ‰Êa ÔÈÚ‰ ¯wÚ È¯‰¬≈ƒ≈»ƒ¿»»∆
¯Ó‡Ók ,ÌÈ„ÈÓz‰ ˙Ba¯»̃¿¿«¿ƒƒ¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯36 לעיל הנזכר «≈
,Ìewz ÔÈ„ÈÓz „‚k ˙BlÙz¿ƒ¿∆∆¿ƒƒƒ¿

‡˜Èc "ÔÈ„ÈÓz" דייקו וחכמינו ¿ƒƒ«¿»
כנגד  הן שהתפילות ואמרו בלשונם

ÔÈ„ÈÓz"L"ה"תמידין" ,eÈ‰Â]¿«¿∆¿ƒƒ
˙ei„ÈÓz‰ ÏÚ ‰¯BÓ הקביעות ∆««¿ƒƒ

‰Ba¯w˙,התמידית ÔÈÚaL∆¿ƒ¿««»¿»
‡È‰ ÔÈ„ÈÓz‰ ˙·¯˜‰ È¯‰L∆¬≈«¿»««¿ƒƒƒ

בתורה ÌBiÏכמפורש ÌÈL" שני ¿«ƒ«
ויום יום בכל הבאים ÏBÚ‰כבשים »

עולה אחד ,ÈÓ˙37„"כקרבן כבש »ƒ
e ¯˜aaשני ‰ÌÈa¯Úכבש ÔÈ·38, «…∆≈»«¿«ƒ
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h"kyz'dי ,xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

והּלילה, הּיֹום מׁש ּכל על ּפֹועלת זֹו ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָוהקרבה

עברֹות  על מכּפר היה ׁשחר ׁשל ׁשּתמיד ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו

יֹום  ׁשל על הערּבים ּבין ׁשל ותמיד 39הּלילה, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ז"ל  חכמינּו מּמאמר ּגם ראית 40(ּולהעיר אם ְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

ּתהרהר  אל ּבּלילה, עברה ׁשעבר ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָּתלמידֿחכם

ׁשּכנגדם  ּתׁשּובה)], עׂשה וּדאי כּו' ּבּיֹום ְְְֲֶֶַַַַָָָָָאחריו

(מהּֿׁשאיןֿ ּומנחה ׁשחרית ּתפילת חּיּוב ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֻהקּבע

קבע  לּה ׁשאין ערבית ּתפילת ּבענין 41ּכן והּנה, .( ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ז"ל  חכמינּו אמרּו ׁשעלֿידם 42ה"ּתמידין" ְְֲִִֵֶַַָָָָ

"ׁשּירעּו מפרנסּתי", "רעיתי, יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָנקראים

ּדכתיב  הּוא הדא יֹום, ּבכל ּתמידין ּבׁשני 37אֹותי ְְְְִִִִִִֵָָָ

והינּו, וגֹו', בּבקר" ּתעׂשה אחד הּכבׂש ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאת

ּדכׁשם  ּפרנסה, ׁשל ענין הם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשה"ּתמידין"

הּמזֹון  ׁשעלֿידי הּוא ענינּה ּבגׁשמּיּות ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּפרנסה

איזה  יאכל לא ׁשאם ּבּגּוף, הּנפׁש חּבּור ֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹנעׂשה

עד  יחלׁש, לּפרד זמן ּתּוכל הּימים ׁשּברבֹות ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּפרנסה  ענין ּגם הּוא ּכן הּגּוף, מן ְְִִֵֶֶַַַַַַָָהּנפׁש

ׁשעלֿידיֿזה  ה"ּתמידין", ׁשעלֿידי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָלמעלה

ׁשּבּׁשמים  לאביהם מפרנסין ּד"ׁשמים"43יׂשראל , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבחינת  הּוא ו"אביהם" זעירֿאנּפין, ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַהּוא

מפרנסין  ה"ּתמידין" ועלֿידי ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָחכמהּֿובינה,

ּב'זעירֿ ׁשּנמׁש ׁשּבּׁשמים, לאביהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָיׂשראל

יֹותר, נעלית מּבחינה ּוב'חכמהּֿובינה' ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָאנּפין'

נאמר  ועלֿידי44ֿׁשעליה ּגֹו'. ה ּוא" אדם לא "ּכי ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֹ

הּוא  זה ׁשענין ּבעֹולם, אֹורֿאיןֿסֹוף נמׁש ְְִִֵֶֶֶָָָָזה

רּבֹותינּו ּכמאמר והּגּוף, הּנפׁש חּבּור ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַֻּבדגמת

הּקּב"ה 45ז"ל  ּכ הּגּוף, את ממּלאה הּנׁשמה ְְְֶַַַַַָָָָָָמה

ׁשחּבּור  ׁשּכׁשם לֹומר, ויׁש העֹולם. את ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָממּלא
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(ו).)39 ט פ"א, שהש"ר כא. פכ"א, א.)40במדב"ר יט, ב.)41ברכות כז, (במשנה). א כו, וראה )42שם שם. שהש"ר

תתקפג. רמז שה"ש ב.)43יל"ש ז, זח"ג כט.)44ראה טו, א.)45שמואלֿא קג, תהלים מדרש ח. פ"ד, ויק"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÊ ‰·¯˜‰Â,הצהרים ואחר בבוקר הקבועים, הזמנים ויש ÏÚBt˙בשני ¿«¿»»∆∆

השפעה  ÏÈl‰Â‰,לה ÌBi‰ CLÓ Ïk ÏÚ הזמנים בכל תמיד היינו «»∆∆«¿««¿»
e‰fL רק (ולא כולו הזמן משך כל על משפיעים התמיד שקרבנות זה עניין ∆∆

לכך הפנימי הטעם בפועל) אותם שמקריבים ÁL¯בשעה ÏL „ÈÓzL∆»ƒ∆««
הבוקר  ÏÚשל ¯tÎÓ ‰È‰»»¿«≈«

ÏL „ÈÓ˙Â ,‰ÏÈl‰ ˙B¯·Ú¬≈««¿»¿»ƒ∆
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈaמכפר ÏÚהיה ≈»«¿«ƒ«

ÌBÈעבירות ÏL39Ìb ¯ÈÚ‰Ïe) ∆¿»ƒ«
Ï"Ê eÈÓÎÁ ¯Ó‡nÓ40Ì‡ ƒ«¬«¬»≈ƒ

¯·ÚL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ˙È‡»̄ƒ»«¿ƒ»»∆»«
¯‰¯‰z Ï‡ ,‰ÏÈla ‰¯·Ú¬≈»««¿»«¿«¿≈

'eÎ ÌBia ÂÈ¯Á‡ לא מחשבות «¬»«
כי  שחטאÈ‡cÂרצויות NÚ‰לאחר ««»»

Ì„‚kL ,[(‰·eLz שני כנגד ¿»∆¿∆¿»
התמיד eiÁ·קרבנות Úa˜‰À¿«ƒ
˙È¯ÁL ˙ÏÈÙz תמיד כנגד בבוקר ¿ƒ««¬ƒ

שחר  כנגד ÁÓe‰של הצהרים אחר ƒ¿»
הערבים בין של ≈∆»(ŒÔÈ‡MŒ‰Óתמיד

dÏ ÔÈ‡L ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙz Ôk≈¿ƒ««¿ƒ∆≈»
Ú·˜41 קרבן כנגד נתקנה שלא כיוון ∆«

מוגדרת  היא אלא קבוע זמן לו שיש

כ"רשות").

הפנימי  העניין את ומבאר וממשיך

זה  פי (ועל התמיד לקרבנות המיוחד

עניין  דבר של לאמיתו כיצד יובן

מלמטה  העלאה רק לא הוא הקרבנות

מלמעלה  המשכה גם אלא למעלה

למטה).

"ÔÈ„ÈÓz"‰ ÔÈÚa ,‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ¿««¿ƒƒ
Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡42 במדרש »¿¬»≈

שהקדושֿברוךֿהוא  השירים לשיר רבה

'רעייתי' ישראל לבני »∆ŒÏÚLקורא
Ì„Èהתמיד קרבנות ידי ÌÈ‡¯˜על »»ƒ¿»ƒ

,"ÈzÒ¯ÙÓ ,È˙ÈÚ¯" Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»ƒ¿«¿«¿ƒ
בתֿזוג, 'רעייה', נקראים ישראל בני

והביטוי  הקדושֿברוךֿהוא של

רועה  מלשון גם מתפרש "רעייתי"

בני  כלומר, לעדרו, מזון המספק

שמספקים  אלה כביכול, הם, ישראל

עלֿידיֿכך פרנסה, ÈLaיפרנסו"eÚ¯iLלקדושֿברוךֿהוא È˙B‡ ∆ƒ¿ƒƒ¿≈
·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,ÌBÈ ÏÎa ÔÈ„ÈÓz37 שכתוב ‰N·kזהו ˙‡ ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ∆«∆∆

ÏL ÔÈÚ Ì‰ "ÔÈ„ÈÓz"‰L ,eÈ‰Â ,'B‚Â "¯˜a· ‰NÚz „Á‡∆»«¬∆«…∆¿¿«¿∆«¿ƒƒ≈ƒ¿»∆
‰Ò¯t כביכול,ש הקדושֿברוךֿהוא, eiÓL‚a˙ל ‰Ò¯tL ÌLÎc «¿»»ƒ¿≈∆«¿»»¿«¿ƒ

Ì‡L ,Ûeba LÙp‰ ¯eaÁ ‰NÚ ÔBÊn‰ È„ÈŒÏÚL ‡e‰ dÈÚƒ¿»»∆«¿≈«»«¬∆ƒ«∆∆«∆ƒ
ÏÎ‡È ‡ÏהאדםÌÈÓi‰ ˙B·¯aL „Ú ,LÏÁÈ ÔÓÊ ‰ÊÈ‡ לא אם ……«≈∆¿«≈»≈«∆ƒ¿«»ƒ

רבים  ימים ‰Ûebיאכל ÔÓ LÙp‰ „¯tÏ ÏÎez,לגמריÌb ‡e‰ Ôk «ƒ»≈«∆∆ƒ«≈«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,"ÔÈ„ÈÓz"‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÏÚÓÏ ‰Ò¯t‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»»¿«¿»∆«¿≈«¿ƒƒ∆«¿≈∆
Ì‰È·‡Ï ÔÈÒ¯ÙÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿ƒ«¬ƒ∆

ÌÈÓMaL43 גילוי תוספת ופועלים ∆«»«ƒ
שנרמז  וכפי אלוקי, אור של והארה

היא  שהפרנסה ז"ל חכמינו בלשון

שבשמים" ÌÈÓL"c¿»«ƒ"ל"אביהם
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ‡e‰ המידות ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

(חסד, הספירות שבעשר העליונות

אנפין', 'זעיר הנקראות וכו'), גבורה

במידות  המאיר האור כי קטנות, פנים

המאיר  האור לגבי ומצומצם מועט הוא

ÈÁa˙במוחין, ‡e‰ "Ì‰È·‡"Â«¬ƒ∆¿ƒ«
שהם È·eŒ‰ÓÎÁ‰,המוחין  »¿»ƒ»

המידות  של (ה'אבא') והמקור השורש

È„ÈŒÏÚÂקרבנות"ÔÈ„ÈÓz"‰ ¿«¿≈«¿ƒƒ
Ì‰È·‡Ï Ï‡¯NÈ ÔÈÒ¯ÙÓ¿«¿¿ƒƒ¿»≈«¬ƒ∆

,ÌÈÓMaL,באלוקות אור ומוסיפים ∆«»«ƒ
ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'a'כביכול, CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ

‰ÈÁaÓ '‰È·eŒ‰ÓÎÁ'·e¿»¿»ƒ»ƒ¿ƒ»
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ההמשכה מאשר «¬≈≈

קרבנות  לולי כלל, בדרך בהם הנמשכת

ההמשכה ÈÏÚL‰התמיד, על ∆»∆»
הזו  Ó‡44‡Ï¯הנעלית Èk" ∆¡«ƒ…

.'Bb "‡e‰ Ì„‡ מבחינת למעלה »»
את  הכוללת דרגה (שהיא העליון אדם

אדם, לקומת שנמשלו הספירות

החסד  שמידת אליהו' ב'פתח כמבואר

מידת  ימין, יד בחינת היא נמשלה

וכו') שמאל יד בחינת »¿ŒÏÚÂהגבורה
‰ÊŒÈ„È האור תוספת עלֿידי ¿≈∆

במידות הנמש  עצמן, בספירות כת

כך CLÓובמוחין, ‡Œ¯Bאחר ƒ¿»
‰Ê ÔÈÚL ,ÌÏBÚa ÛBÒŒÔÈ‡≈»»∆ƒ¿»∆
בעולם  אלוקות בגילוי הוספה של

LÙp‰ ¯eaÁ ˙Ó‚„a ‡e‰¿À¿«ƒ«∆∆
Ûeb‰Â,מזון אכילת ידי על שנפעל ¿«

לעיל, Ï"Êכמבואר eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók45 הארת את שהמשילו במדרש ¿«¬««≈
ואמרו בגוף, הנשמה והשפעת להארת בעולם האלוקות »Ó‰והשפעת

Ûeb‰ ˙‡ ‰‡lÓÓ ‰ÓLp‰,חיות לו ונותנת בו Ckומתלבשת «¿»»¿«¿»∆«»
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡lÓÓ ‰"aw‰.אותו ומחייה «»»¿«≈∆»»

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



יי `yz ik

לעׂשֹות" ה"מפליא ּבכח הּוא והּגּוף ְְְֲִֶֶַַַַַַֹהּנפׁש

חּבּור 46ּדוקא  ּבעֹולם, אלקּות המׁשכת ּגם ּכ , ְְֱִַַַַָָָָָֹ

אדם  לא "ּכי מּבחינת היא ּגׁשמּיּות, עם ְְִִִִִִִַַָָָֹרּוחנּיּות

ּבזה  והענין ּדוקא. ׁשה"ּתמידין"47הּוא" , ְְְְִִִֶֶַַָָָָ

ענינם  הּקרּבנֹות ׁשּכל הּקרּבנֹות, מּכל ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָחלּוקים

עד  עֹולה ּדקּורּבנא ׁש"רזא וכּנ"ל העלאה, ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָהּוא

ּבׁשביל  היא ׁשההעלאה אּלא דאיןֿסֹוף", ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָרזא

ּבענין  היא הּכּונה ׁשּתכלית לפי ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָההמׁשכה,

ולא  חפצּתי "חסד ענין ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹההמׁשכה

ׁשּבּקרּבנֹות  ההמׁשכה ענין אבל (ּכּנ"ל), ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָזבח"

עלֿידי  (ּבעֹולה ּונסכים מנחה עלֿידי ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָנעׂשה

נסכים) עלֿידי ּובזבח עלֿידי 48מנחה, ולא , ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

מהּֿׁשאיןּֿכן  עצמם, ("זבח") ְְֵֵֶֶַַַַָָָהּקרּבנֹות

עלֿידי  ההמׁשכה ענין נעׂשה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָּב"תמידין"

ׁשּזהּו עצמם, (קרּבנֹות) ׁשעלֿידי ה"ּתמידין" ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

"רעיתי  הּפרנסה, ענין נעׂשה ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָה"ּתמידין"

למּטה  האֹור המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָמפרנסּתי",

קו  על היא העֹולם ׁשעמידת וזהּו ְְֲִִֶֶַַַַָָָּדוקא.

חפצּתי  ׁש"חסד אף הּקרּבנֹות, ענין ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָהעבֹודה,

עלֿידי  ּבעּקר היא העֹולם עמידת ּכי זבח", ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹולא

המׁשכת  נעׂשה ׁשעלֿידם ה"ּתמידין", ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָהקרבת

ּכּנ"ל. ּדוקא, למּטה ְְַַַַָָָהאֹור

e‰ÊÂ"ּתמידין" ּתּקנּום", ּתמידין ּכנגד "ּתפּלֹות ¿∆ְְְְְִִִִִִֶֶ

רק  לא הּוא הּתפּלה ׁשענין לפי ְְְְִִִֶַַַַָָֹּדיקא,

ההמׁשכה, ּבׁשביל היא ההעלאה ׁשּתכלית ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּבאפן

עצמּה ׁשּבּתפּלה ּבאפן אּלא סתם, ּבקרּבנֹות ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹּכמֹו

ּב"תמידין". ּכמֹו למּטה, ההמׁשכה ענין ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָיׁשנֹו

ּבקריאתֿ מסירתֿנפׁש ׁשּלאחרי ּבזה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהענין
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ס"א.)46 ס"ו או"ח קמד.)47רמ"א ע' תרס"ה סה"מ גם ואילך.)48ראה סע"א מ, שלח לקו"ת סע"ב. יד, ברכות ראה

ובכ"מ. ואילך. א מב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÁÎa ‡e‰ Ûeb‰Â LÙp‰ ¯eaÁL ÌLkL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆¿≈∆ƒ«∆∆¿«¿…«

‡˜Âc "˙BNÚÏ ‡ÈÏÙÓ"‰46, רחוקים דברים שני הם מהותם מצד כי ««¿ƒ«¬«¿»
והנשמה  הגוף בין והחיבור והשוואה. יחס כל ללא מזה, זה מאד ושונים מאד

גם  לחולל וביכולתו לעשות" ה"מפליא הקדושֿברוךֿהוא של בכוחו רק הוא

כזה, ‰ÎLÓ˙פלא Ìb Ck»««¿»«
˙eiÁe¯ ¯eaÁ ,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡¡…»»ƒ»ƒ

,˙eiÓLb ÌÚ דברים שני שהם ƒ«¿ƒ
באיןֿ מזה זה ורחוקים לחלוטין שונים

Ï‡ערוך Èk" ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«ƒ…
‡˜Âc "‡e‰ Ì„‡ מבחינת למעלה »»«¿»

על  והתגלות המשכה שהיא "אדם"

הרגיל. דרך

המיוחד  העניין את עוד ומבאר ומוסיף

שאר  כל לעומת התמיד קרבנות של

קרבן  ידי על דווקא שבגללו הקרבנות

שבני  ה"פרנסה" עניין נפעל התמיד

הקדושֿברוךֿ את "מפרנסים" ישראל

כביכול. הוא,

‰Êa ÔÈÚ‰Â47"ÔÈ„ÈÓz"‰L , ¿»ƒ¿»»∆∆«¿ƒƒ
ÁÌÈ˜eÏושונים,˙Ba¯w‰ ÏkÓ ¬ƒƒ»«»¿»

‡e‰ ÌÈÚ ˙Ba¯w‰ ÏkL∆»«»¿»ƒ¿»»
‰‡ÏÚ‰,למעלה Ï"pÎÂמלמטה «¬»»¿««

‡a¯e˜c ‡Ê¯"L הקרבן סוד ∆»»¿¿»»
‰ÏBÚלמעלה ¯Ê‡מלמטה „Ú ∆«»»

‡l‡ ,"ÛBÒŒÔÈ‡„ „ÂÒ¿≈∆»
‰‡ÏÚ‰‰Lהקרבנות כל ‰È‡של ∆««¬»»ƒ

‰ÎLÓ‰‰ ÏÈ·La אחרי שבאה ƒ¿ƒ««¿»»
וחסידות  בקבלה כמבואר ההעלאה,

(התעוררות  דלתתא' ש'אתערותא

מצד  מלמטה, לאלוקות והתקרבות

'אתערותא  וממשיכה מעוררת האדם)

והמשכה  (התעוררות דלעילא'

ומטרת  האלוקות) מצד מלמעלה,

שבאה  ההמשכה היא ההעלאה

‰ek‰בעקבותיה  ˙ÈÏÎzL ÈÙÏ¿ƒ∆«¿ƒ««»»
הבריאה של והמטרה È‰ƒ‡האלוקית

e‰fL ,‡˜Âc ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«««¿»»«¿»∆∆
"Á·Ê ‡ÏÂ ÈzˆÙÁ „ÒÁ" ÔÈÚƒ¿«∆∆»«¿ƒ¿…∆«

Ï"pk) שפנימיות לעיל כמבואר ««
למטה  מלמעלה והשפעה גילוי היינו ה'חסד', בעניין דווקא היא ),הרצון

˙Ba¯waL ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ Ï·‡ עצמם הקרבנות עלֿידי נעשה לא ¬»ƒ¿«««¿»»∆«»¿»
אלא  העלאה הוא עניינם ÌÈÎÒeשעיקר ‰ÁÓ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈ƒ¿»¿»ƒ

Á·Ê·e ,‰ÁÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÏBÚa) שלמים ÌÈÎÒ)קרבן È„ÈŒÏÚ48, ¿»«¿≈ƒ¿»¿∆««¿≈¿»ƒ
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÌÓˆÚ ("Á·Ê") ˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ¿…«¿≈«»¿»∆««¿»«∆≈≈

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‰NÚ "ÔÈ„ÈÓ˙"a האור ותוספת למטה מלמעלה ƒ¿ƒƒ«¬»ƒ¿«««¿»»
בעולם גם ועלֿידיֿזה העליונות ‰"ÔÈ„ÈÓz"בספירות È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒƒ

e‰fL ,ÌÓˆÚ (˙Ba¯˜)»¿»«¿»∆∆
"ÔÈ„ÈÓz"‰ È„ÈŒÏÚL דווקא ∆«¿≈«¿ƒƒ
‰Ò¯t‰ ÔÈÚ ‰NÚֿהקדוש של «¬»ƒ¿«««¿»»

כביכול, È˙ÈÚ¯"«¿»ƒברוךֿהוא
ÔÈÚ ‡e‰L ,"ÈzÒ¯ÙÓ¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿«

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰מלמעלה‰hÓÏ «¿»«»¿«»
‡˜Âc.באריכות לעיל כמבואר «¿»

‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙„ÈÓÚL e‰ÊÂ¿∆∆¬ƒ«»»ƒ
ÔÈÚ ,‰„B·Ú‰ Â˜ ÏÚ««»¬»ƒ¿«

‡ ,˙Ba¯w‰„ÒÁ"L Û «»¿»«∆∆∆
,"Á·Ê ‡ÏÂ ÈzˆÙÁ סתירה זו אין »«¿ƒ¿…∆«

גמילות  ידי על העולם עמידת לעניין

‰È‡חסדים ÌÏBÚ‰ ˙„ÈÓÚ Èkƒ¬ƒ«»»ƒ
˙·¯˜‰ È„ÈŒÏÚ ¯wÚa¿ƒ»«¿≈«¿»«
‰NÚ Ì„ÈŒÏÚL ,"ÔÈ„ÈÓz"‰«¿ƒƒ∆«»»«¬»
,‡˜Âc ‰hÓÏ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿«»«¿»

Ï"pk הכוונה שעיקר לעיל כמבואר ««
ההמשכה. בעניין דווקא היא העליונה

e‰ÊÂ הגמרא בדברי הפנימי הפירוש ¿∆
"ÔÈ„ÈÓz „‚k ˙BlÙz¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ

,‡˜Èc "ÔÈ„ÈÓz" ,"Ìewzƒ¿¿ƒƒ«¿»
תמידין" "כנגד ואמרו דייקו ז"ל חכמינו

בכלל, קרבנות" "כנגד ולא ÈÙÏ¿ƒבפרט
ÔÈÚL של וההמשכה ההעלאה ∆ƒ¿«

ÔÙ‡a ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ‰lÙz‰ כזה «¿ƒ»…«¿…∆
אלא  העלאה הוא ÈÏÎzL∆«¿ƒ˙שעיקרה

של והמטרה ‰È‡הכוונה ‰‡ÏÚ‰‰««¬»»ƒ
BÓk ,‰ÎLÓ‰‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ««¿»»¿

,Ì˙Ò ˙Ba¯˜a,לעיל כמבואר ¿»¿»¿»
dÓˆÚ ‰lÙzaL ÔÙ‡a ‡l‡∆»¿…∆∆«¿ƒ»«¿»
,‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«««¿»»¿«»

"ÔÈ„ÈÓ˙"a BÓk ההמשכה שעניין ¿«¿ƒƒ
הנסכים  בגלל רק איננו שבהם

אלא  הקרבנות, בשאר כמו והמנחות,

עצמם. מצד

שבתפילה. ההמשכה עניין את יותר ומפרט וממשיך

LÙŒ˙¯ÈÒÓ È¯Á‡lL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â כדי עד לאלקות מוחלט ביטול ¿»ƒ¿»»∆∆¿«¬≈¿ƒ«∆∆
העבודה  שזוהי הוא ברוך הקדוש למען נפשו את למסור מוכן להיות החלטה
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h"kyz'dיב ,xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

ההעלאה  ענין ׁשהּוא ענין 49ׁשמע עּקר יׁשנֹו , ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ

אּתה  ּבר ּו ּדצלֹותא, ּברכאן ח"י ׁשהיא ְְְִִִִֶַַַָָָָָָהּתפּלה

למּטה  אלקּות המׁשכת ענין ׁשּזהּו כּו', ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָֹהוי'

הּתפּלה  למצות ועד העֹולם", מל" ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּבבחינת

צרכיו  ּבּקׁשת ׁשענינּה חֹולים 50ּכפׁשּוטּה רֹופא , ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

למּטה  האֹור ׁשּימש הינּו, כּו', הּׁשנים ְְְְִֵֶַַַַָָָָֻּומבר

החֹולה, ׁשּיתרּפא ׁשהם, מּכמֹות הּנבראים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָלׁשּנֹות

ויצמיחּה ויֹולידּה לארץ מּׁשמים הּגׁשם .51וירד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּכמֹו ּגמילּותֿחסדים, ּבכלל היא ׁשּתפּלה ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָוזהּו

ׁשעלֿידּה לפי חסד", איׁש נפׁשֹו "ּגֹומל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּכתּוב

ּכמֹו ּדוקא, למּטה האֹור המׁשכת ְְְְֲֵַַַַַָָָָנעׂשית

ְֲִִִָּבגמילּותֿחסדים.

LÈÂ היא ׁשּתפּלה זה ּׁשענין מה ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

ּׁשּכתּוב  מּמה נלמד ּגמילּותֿחסדים, ְְְֲִִִִִֶַַַָָּבכלל

ּדהּנה, ּדיקא. "נפׁשֹו" חסד", איׁש נפׁשֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ"ּגֹומל

מּכל  ּתחּתֹונה הּיֹותר מדרגה היא ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ"נפׁש"

וכדאיתא  חּיהֿיחידה, נפׁשֿרּוחֿנׁשמה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהּבחינֹות

האריז"ל  הּכתּוב 52ּבכתבי ּכי 53ּבפרּוׁש נפׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

ואף  החֹוטאת. היא  ה"נפׁש" ׁשּדוקא מעל, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹתמעל

ּבּזהר  הּפסּוק 54ׁשאיתא תחטא,55על ּכי נפׁש ֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

עליּה ּתוהין וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְִִֵֶַָָָָׁש"אֹוריתא

ּבבחינת  ׁשאפילּו הינּו, תחטא", ּכי נפׁש ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָואמרי

ׁשל  ענין ׁשּיהיה אפׁשר אי ּתמיהה יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ"נפׁש"

ׁשּבּדבר,56חטא  הּתמיהה לאחרי מּכלֿמקֹום , ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּדוקא  "נפׁש" ּבבחינת החטא ענין וזהּו57ׁשּי . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ועלֿ נפׁשֹותיכם", על "לכּפר ּׁשּכתּוב מה ְְְֵֵֶֶַַַַַַָּגם

ׁשאדמֹו"ר  הּתׁשּובה' ּב'אּגרת מצינּו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָּדרֿזה

ּדיקא, "נפׁש" הּלׁשֹון ּפעמים ּכּמה ּכֹותב ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּזקן
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ובכ"מ.)49 שם. ה"אֿב.)50לקו"ת פ"א תפלה הל' א.)51רמב"ם קנה, קו"א בנצו"א )52תניא הובא הגלגולים ספר ראה

א. טז, זח"ג גם וראה ב. כד, טו.)53לזח"ג ה, ב.)54ויקרא יג, שם וראה א. טז, ב.)55ח"ג ד, ד"ה )56ויקרא גם ראה

ואילך). רפו ע' שבט סה"מ (תו"מ פ"ב תשי"ג לגני קו.)57באתי ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי משפטים. ר"פ רמ"ז גם ראה

ועוד. נד. ע' תרנ"ה נ. ע' ח"א תרל"ג סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰L‡הפנימית  ÚÓLŒ˙‡È¯˜a מוסר מצידו שהאדם נפש המסירות ענין ƒ¿ƒ«¿«∆

לאלקות  מהותו כל ‰‰ÏÚ‡‰את ÔÈÚ49 לאל והתקרבות קות התעלות ƒ¿«««¬»»
מכן  לאחר הנה למטה, È"Áמלמעלה ‡È‰L ‰lÙz‰ ÔÈÚ ¯wÚ BLÈ∆¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ»∆ƒ«

,‡˙BÏˆc Ô‡Î¯a הבאה העמידה תפילת התפילה, ברכות עשרה שמונה ƒ¿»»ƒ¿»
הוא  הברכות ונוסח שמע, קריאת לאחר

e‰fL ,'eÎ 'ÈÂ‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¬»»∆∆
˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ'ברוך' כי ƒ¿««¿»«¡…

המשנה  לשון (כמו המשכה לשון הוא

מכופף  שפירושו הגפן' את 'המבריך

העץ) "CÏÓאת ˙ÈÁ·a ‰hÓÏ¿«»ƒ¿ƒ«∆∆
,"ÌÏBÚ‰ שהאלוקות היינו »»

לעולם  למטה, ויורדת נמשכת שלמעלה

dËeLÙk ‰lÙz‰ ˙ÂˆÓÏ „ÚÂ¿«¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿»
ÂÈÎ¯ˆ ˙Lwa dÈÚL50, היינו ∆ƒ¿»»«»«¿»»

בא  שהכל בכך להכיר האדם חובת

עליו  מסויים צורך לו יש ואם ה' מאת

להתפלל  הקדושֿברוךֿהוא, אל לפנות

להיות ממנו ולבקש ≈¯ÙB‡אליו
ÌÈM‰ C¯·Óe ÌÈÏBÁ בפרנסה ƒ¿»≈«»ƒ

¯B‡‰ C˘ÓiL ,eÈ‰ ,'eÎ«¿∆À¿«»
BpLÏ˙לעולםhÓÏ‰האלוקי ¿«»¿«

Ì‰L ˙BÓkÓ ÌÈ‡¯·p‰ לפני «ƒ¿»ƒƒ¿∆≈
האור, עליהם ≈»¿t¯˙iL∆ƒ‡שנמשך

ÌÈÓMÓ ÌLb‰ „¯ÈÂ ,‰ÏBÁ‰«∆¿≈≈«∆∆ƒ»«ƒ
dÁÈÓˆÈÂ d„ÈÏBÈÂ ı¯‡Ï51 »»∆¿ƒ»¿«¿ƒ»

ו'להצמיח'. 'להוליד' לאדמה ולגרום

ÏÏÎa ‡È‰ ‰lÙzL e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ»ƒƒ¿«
·e˙kL BÓk ,ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb¿ƒ¬»ƒ¿∆»
,"„ÒÁ LÈ‡ BLÙ ÏÓBb"≈«¿ƒ∆∆
איך  לעיל שנשאלה השאלה ומתורצת

קו  קרבנות, כנגד שהיא תפילה

חסדים  גמילות עם קשורה השמאל,

הימין בקו d„ÈŒÏÚLשהיא ÈÙÏ¿ƒ∆«»»
התפילה  ≈¬»ÈNÚ˙באמצעות

,‡˜Âc ‰hÓÏ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿«»«¿»
.ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚a BÓk¿ƒ¿ƒ¬»ƒ

‰Ó ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿»≈«
ÏÏÎa ‡È‰ ‰lÙzL ‰Ê ÔÈÚM∆ƒ¿»∆∆¿ƒ»ƒƒ¿«
‰nÓ „ÓÏ ,ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb¿ƒ¬»ƒƒ¿«ƒ«

,"„ÒÁ LÈ‡ BLÙ ÏÓBb" ·e˙kM על רש"י מפירוש לעיל כמובא ∆»≈«¿ƒ∆∆

Èc˜‡הגמרא, "BLÙ" העובד משמעות את לבאר מדייק ויש שהכתוב ה «¿«¿»
"נפשו". כאן BzÁz‰ואומר ¯˙Bi‰ ‰‚¯„Ó ‡È‰ "LÙ" ,‰p‰c¿ƒ≈∆∆ƒ«¿≈»«≈«¿»

‰„ÈÁÈŒ‰iÁ ‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ ˙BÈÁa‰ ÏkÓ השמות חמשת שהם ƒ»«¿ƒ∆∆«¿»»«»¿ƒ»
הנמוכה  הדרגה הוא ש"נפש" (כך למעלה מלמטה סדרם לפי הנשמה של

הדרגה  היא ו"יחידה" בנשמה ביותר

בנשמה), ביותר «È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ˙‡הגבוהה
שמובא ‰‡¯Ï"ÊÈוכפי È·˙Îa52 ¿ƒ¿≈»¬ƒ«

·e˙k‰ Le¯Ùa53 לגבי בתורה ¿≈«»
אשם ˙ÏÚÓקרבן Èk LÙ"∆∆ƒƒ¿…

‡È‰ "LÙ"‰ ‡˜ÂcL ,"ÏÚÓ««∆«¿»«∆∆ƒ
˙‡ËBÁ‰,הנשמה חלקי שאר ואילו «≈

חטא. בהם יתכן לא מ"נפש" הנעלים

‡˙È‡L Û‡Âמובא¯‰fa54ÏÚ ¿«∆ƒ»«…««
˜eÒt‰55,‡ËÁ˙ Èk LÙ «»∆∆ƒ∆¡»

ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â ‡˙È¯B‡"L∆«¿»¿¿»¿ƒ
LÙ È¯Ó‡Â dÈÏÚ ÔÈ‰Âz ‡e‰¿»ƒ»≈¿»¿≈∆∆

,"‡ËÁ˙ Èkֿוהקדושֿברוך התורה ƒ∆¡»
תיתכן  [איך ואומרים עליה תמהים הוא

תחטא, כי נפש של] כזו מציאות

˙ÈÁ·a eÏÈÙ‡L ,eÈ‰«¿∆¬ƒƒ¿ƒ«
CÈ‡ ‰‰ÈÓz LÈ "LÙ"∆∆≈¿ƒ»≈
ÏL ÔÈÚ ‰È‰iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»∆

‡ËÁ56, אפילו לכאורה כן ואם ≈¿
ועוון, לחטא שייכת לא נפש בחינת

‰‰ÈÓz‰ È¯Á‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿«¬≈«¿ƒ»
,¯·caL נפש לגבי גם  שאכן למרות ∆«»»

בכל  ותמיהה, פלא הוא החטא ענין

ÈÁ·a˙זאת  ‡ËÁ‰ ÔÈÚ CiL«»ƒ¿««≈¿ƒ¿ƒ«
‡˜Âc "LÙ"57 חלקי בשאר ולא ∆∆«¿»

יותר. הנעלים Ó‰הנשמה, Ìb e‰ÊÂ¿∆««
·e˙kM פרשת של אלה בפסוקים ∆»

כדי  היא השקל מחצית שנתינת שקלים

"ÌÎÈ˙BLÙ ÏÚ ¯tÎÏ" וגם ¿«≈««¿≈∆
מאותה  "נפש" דווקא אומר הכתוב כאן

שייכת  "נפש" בחינת רק כי סיבה,

כפרה, וצריכה ועוון »¿ŒÏÚÂלחטא
˙¯b‡'a eÈˆÓ ‰ÊŒC¯c∆∆∆»ƒ¿ƒ∆∆

'‰·eLz‰ התניא שבספר «¿»
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡L בענייני שם הדן ∆«¿«»≈

חטא  על התשובה Èc˜‡,דרכי "LÙ" ÔBLl‰ ÌÈÓÚt ‰nk ·˙Bk≈«»¿»ƒ«»∆∆«¿»
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יג `yz ik

לתּקן 58ּוכמֹו ה' קרבת החפץ נפׁש ּבעל "ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ

נפׁשֹו" מרת יֹודע לב "ּכל כּו' וכיֹוצא 59נפׁשֹו" , ְְְֵֵֵַַַַַָָ

"נפׁש" ּבבחינת הּוא החטא ׁשענין ּכׁשם ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבזה,

ּבבחינת  היא והּתּקּון הּכּפרה ּגם ּכ ְְְִִִִַַַַַַָָָָּדוקא,

ּדוקא  ׁשּכתּוב 60"נפׁש" ּבמה הּדּיּוק ּגם וזהּו . ְְְִֶֶֶֶַַַַָָ

ההמׁשכה  ׁשענין חסד", איׁש נפׁשֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ"ּגֹומל

ּגמילּותֿ ּבכלל היא הּתפּלה (ׁשּלכן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּבּתפּלה

אפילּו ּביֹותר, מּטה למּטה עד היא ְְֲֲִִִֵַַַָָָחסדים)

ּתחּתֹונה. הּיֹותר ׁשהיא "נפׁש" ְְִִִֵֶֶֶַַַָּבבחינת

מחצית ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) ענין ּגם לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֲִִֵֵַַַָ

אדני  נעׂשּו ׁשּמּמּנּו ְֲִֵֶֶֶֶַַַהּׁשקל,

הּׁשנה. ּבכל  צּבּור  קרּבנֹות הביאּו ּומּמּנּו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהּמׁשּכן,

הּמ הקמת ענין ּכללּות ּדהּנה ּבזה, ׁשּכן והענין ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ

חטא  עלֿידי ׁשּנעׂשה הּׁשכינה סּלּוק לאחרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּבא

הּׁשכינה 61העגל  המׁשכת לפעל הּוא וענינֹו , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וׁשכנּתי 62למּטה, מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ

ואחד  אחד ּכל ּבתֹו ׁשעלֿידיֿזה 63ּבתֹוכם, , ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָ

להיֹות  הּקּב"ה ׁשּנתאּוה הּבריאה ּכּונת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנׁשלמת

ּבתחּתֹונים  ּדירה יתּבר ׁשּכל 64לֹו מּובן ּומּזה , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

ענין  עם קׁשּורים ׁשּבּמׁשּכן הענינים ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּפרטי

ּבנֹוגע  ועלּֿדרֿזה ּדוקא. למּטה ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָההמׁשכה

ּכמֹו ּבּמׁשּכן, עּקרי הכי ענין ׁשהם ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָלקרּבנֹות

הּוא  הּקרּבנֹות ׁשענין ׁשאף לעיל, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתּבאר

ההמׁשכה  היא ּבזה הּתכלית מּכלֿמקֹום ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָהעלאה,

ּגּופא  ׁשּבהם ּב"תמידין" ּובפרט ּדוקא, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמּטה

ּבכל  נאמר ולכן למּטה. ההמׁשכה ענין ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָיׁשנֹו

העלאה, הּוא "ריח" ּכי ניחח", "ריח ְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹהּקרּבנֹות

ּדרּגא" "נחֹות מּלׁשֹון הּוא הּוא 65ו"ניחח" , ְְְְִִַַָֹ
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BÓÎe58למשל"BLÙ Ôw˙Ï '‰ ˙·¯˜ ıÙÁ‰ LÙ ÏÚa Ïk" ¿»««∆∆∆»≈ƒ¿«¿«≈«¿

"BLÙ ˙¯Ó Ú„BÈ ·Ï Ïk" 'eÎ59ÌLk Èk ,‰Êa ‡ˆBÈÎÂ , »≈≈«»««¿¿«≈»∆ƒ¿≈
‰¯tk‰ Ìb Ck ,‡˜Âc "LÙ" ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‡ËÁ‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««≈¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿»»«««»»

‡˜Âc "LÙ" ˙ÈÁ·a ‡È‰ Ôewz‰Â60 שהחטא הבחינה זו שהרי ¿«ƒƒƒ¿ƒ«∆∆«¿»
כפרה  שצריכה זו והיא בה פוגם

Óa‰ותיקון. ˜eic‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««ƒ¿«
LÈ‡ BLÙ ÏÓBb" ·e˙kL∆»≈«¿ƒ

,"„ÒÁ וקורא מדייק הכתוב כאן וגם ∆∆
נפשו", "גומל "נפש", בשם לנשמה

‰‰ÎLÓ‰כיוון  ÔÈÚL∆ƒ¿«««¿»»
‡È‰ ‰lÙz‰ ÔÎlL) ‰lÙzaL∆«¿ƒ»∆»≈«¿ƒ»ƒ

ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb ÏÏÎa כמבואר ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ
באריכות  ‰È‡לעיל המשכה ) ƒ

hÓ‰והשפעה  ‰hÓÏ „Ú«¿«»«»
˙ÈÁ·a eÏÈÙ‡ ,¯˙BÈa¿≈¬ƒƒ¿ƒ«
‰BzÁz ¯˙Bi‰ ‡È‰L "LÙ"∆∆∆ƒ«≈«¿»
הנשמה, של הבחינות חמשת מבין

כאמור.

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לעיל ‰) האמור כל ¿«ƒ∆
תמיד  קרבן של המיוחד העניין אודות

שהוא  כפי וההמשכה ההעלאה ועניין

בפרט  תמיד בקרבנות בכלל, בקרבנות

לגמילות  והקשר התפילה ובעבודת

החטא, ולכפרת Ï·‡¯חסדים LÈ≈¿»≈
,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««¬ƒ«∆∆
,ÔkLn‰ È„‡ eNÚ epnnL∆ƒ∆«¬«¿≈«ƒ¿»
¯eaˆ ˙Ba¯˜ e‡È·‰ epnÓeƒ∆≈ƒ»¿¿ƒ

‰M‰ ÏÎa השאלה נשאלה ולעיל ¿»«»»
וקרבנות  (האדנים אלו דברים שני כיצד

למרות  זה עם זה משתלבים הציבור

מזה). זה לגמרי רחוקים שהם

˙eÏÏk ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»
ÔkLn‰ ˙Ó˜‰ ÔÈÚ על הציווי ƒ¿«¬»««ƒ¿»

המשכן  הקמת מכן ולאחר המשכן

elÒ˜בפועל È¯Á‡Ï ‡a»¿«¬≈ƒ
‰ÈÎM‰ישראל NÚpL‰מבני «¿ƒ»∆«¬»

Ï‚Ú‰ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚ61BÈÚÂ , «¿≈≈¿»≈∆¿ƒ¿»
הוא המשכן של ÏÚÙÏותוכנו ‡e‰ƒ¿…

תהיה  השכינה סילוק BÓkשתמורת ,‰hÓÏ ‰ÈÎM‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿ƒ»¿«»¿

·e˙kL62 המשכן מלאכת  על ÈzÎLÂבציווי Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ∆»¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
,ÌÎB˙a על שמדובר אף "בתוכו" נאמר לא שבכתוב דרשו ז"ל וחכמינו ¿»

נאמר  אלא יחיד בלשון "בתוכו" לומר צריך היה ולכאורה המשכןֿהמקדש,

להיות  צריכה השכינה והמשכת השראת כי ללמדנו רבים, בלשון "בתוכם"

„Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a63 מבני ¿»∆»¿∆»
שהשכינה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰ישראל, ∆«¿≈∆

ישראל עם בכל ek˙שורה ˙ÓÏLƒ¿∆∆«»«
של והתכלית שהיא ‰È¯a‡‰המטרה «¿ƒ»

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿
ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È64, ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ

יהיו  ביותר התחתונים שהעולמות היינו

יתברך  להשם ל'דירה' ראויים כלים

השכינה, בהם Ô·eÓותשרה ‰fÓeƒ∆»
ÔkLnaL ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t ÏkL∆»¿»≈»ƒ¿»ƒ∆«ƒ¿»
המשכן  כי זו כוונה נשלמת ידו שעל

בעולם  השכינה להשראת מקום הוא

התחתון הגשמי ÌÚהזה ÌÈ¯eL¿̃ƒƒ
.‡˜Âc ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»»¿«»«¿»

cŒÏÚÂ˙Ba¯˜Ï Ú‚Ba ‰ÊŒC¯ ¿«∆∆∆¿≈««»¿»
,ÔkLna È¯wÚ ÈÎ‰ ÔÈÚ Ì‰L∆≈ƒ¿»¬ƒƒ»ƒ«ƒ¿»
אחת  היתה הקרבנות עבודת שהרי

מרכזיות  והכי חשובות הכי העבודות

מודגש  הקרבנות בעבודת שגם במשכן,

האלקות  של ההמשכה ענין במיוחד

ÏÈÚÏ,למטה, ¯‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿≈
‡e‰ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚL Û‡L∆«∆ƒ¿««»¿»

‰‡ÏÚ‰,למעלה ŒÏkÓמלמטה «¬»»ƒ»
˙ÈÏÎz‰ ÌB˜Ó והמטרה‰Êa »««¿ƒ»∆

,‡˜Âc ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ƒ««¿»»¿«»«¿»
בכלל  בקרבנות הוא זה «¿Ë¯Ù·eƒודבר

‡Ùeb Ì‰aL "ÔÈ„ÈÓ˙"a עצמם «¿ƒƒ∆»∆»
והנסכים) המנחות מצד רק ¿∆BLÈ(ולא

ÔÎÏÂ .‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»»¿«»¿»≈
ÁÈ¯" ˙Ba¯w‰ ÏÎa ¯Ó‡∆¡«¿»«»¿»≈«
‡e‰ "ÁÈ¯" Èk ,"ÁÁÈƒ…«ƒ≈«

‰‡ÏÚ‰ עולה הקרבנות שריח כיון «¬»»
רוח  נחת וגורם למעלה מלמטה

כביכול, ‰e‡למעלה, "ÁÁÈ"Â¿ƒ…«
"‡b¯c ˙BÁ" ÔBLlÓ65, והירידה בדרגה ‰‰ÎLÓ‰ירידה ‡e‰ ƒ¿¿«¿»««¿»»
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h"kyz'dיד ,xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

ּגם  וזהּו זֹו. העלאה עלֿידי ׁשּנעׂשית ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָההמׁשכה

ׁשּמּמּנּו הּׁשקל, ׁשּבמחצית הענינים ׁשני ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּתכן

הּמׁשּכן, אדני נעׂשּו ּומּמּנּו קרּבנֹות, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהביאּו

עד  ׁשּבּקרּבנֹות ההעלאה ענין ׁשּגם מדּגׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּבזה

עם  קׁשּור ּדאיןֿסֹוף", ּד"רזא העּלּוי ְְְְִִִֵַָָָָלתכלית

הּמׁשּכן, ׁשּבאדני ּביֹותר למּטה ההמׁשכה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָענין

ׁשעלֿידֹו ׁשּבּמׁשּכן ּתחּתֹון הּיֹותר החלק ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהם

על  ׁשּמֹורה הּמׁשּכן, קרקע עם החּבּור ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָנעׂשה

ׁשענין  וכּנ"ל ּביֹותר, מּטה למּטה ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָההמׁשכה

הּמלכּות, ספירת ענין הּוא ּבּספירֹות ְְְְֲִִִִַַַַַָָהאדנים

ׁשּׁשֹוכנת  ׁשם על ׁשכינה, ּבׁשם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּנקראת

ּדוקא  ּבתחּתֹונים .66ּומתלּבׁשת ְְְְִִֶֶַַַָ

הּׁשק LÈÂו) מחצית ענין ּולבאר ל להֹוסיף ¿≈ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

ענין  עלּֿדר ׁשּזהּו האדם, ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָּבעבֹודת

עבֹודת  ענין ׁשהּוא חסד", איׁש נפׁשֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַ"ּגֹומל

(ּכּנ"ל). ּגמילּותֿחסדים ּבכלל ׁשהיא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָהּתפּלה

הּדּיּוק  ּבהקּדים יּתנּו67ויּובן "זה ּׁשּכתּוב ּבמה ְְְְְִִִֶֶַַַָָ

הּׁשקל", ּגרה עׂשרים ּגֹו' הּׁשקל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָמחצית

הּׁשקל, מחצית רק לּתן ׁשּצריכים ּכיון ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּדלכאֹורה,

"עׂשרים  ׁשלם, ׁשקל ׁשל הּסכּום ּבּכתּוב נזּכר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלּמה

יּתנּו "זה הוהֿליּהֿלמימר ולכאֹורה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּגרה",

ּבזה  ּומבאר ּגרה". עׂשר הּׁשקל ,68מחצית ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

"עׂשר" ּבחינֹות ׁשּתי על רֹומז ּגרה" ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁש"עׂשרים

הּנׁשמה  חלק ׁשל הּכחֹות עׂשרת האדם, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבנפׁש

ועׂשרת  'ּגליא', ּבבחינת ׁשהם ּבּגּוף ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻהמלּבׁשת

"זה  ּׁשּכתּוב מה וזהּו 'סתים'. ּבבחינת ׁשהם הּנׁשמה ּומקֹור ׁשרׁש ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּכחֹות

הּׁשקל, מחצית נתינת עבֹודת ׁשעלֿידי ּגרה", עׂשרים ּגֹו' הּׁשקל מחצית ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָיּתנּו

מּלמעלה  נמׁשכים ׁשּבּנׁשמה', 'ּגליא ׁשּבבחינת הּכחֹות ּבעׂשרת העבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּזֹוהי

"ּגֹומל  ענין הּוא הּׁשקל ׁשּמחצית ונמצא, 'סתים'. ׁשּבבחינת הּכחֹות עׂשרת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּגם

ּובזה  ּבּגּוף, המלּבׁשת הּנׁשמה ּבחלק ּב"נפׁשֹו", ׁשּגם הינּו, חסד", איׁש ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻנפׁשֹו

ׁשּבּנׁשמה, רגל ּבחינת ּתחּתֹונה, הּיֹותר הּבחינה ׁשהיא "נפׁש" ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּגּופא

ׁשּבּנׁשמה  הראׁש ּבחינת הּנׁשמה, ּומקֹור מּׁשרׁש 69ימׁש. ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
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ב).)66 (עב, ופנ"ב ב) (נז, פמ"א ובכ"מ.)67תניא קיט. ע' תרנ"א קכז. ע' תרל"ד סה"מ ע')68ראה תשא אוה"ת ראה

קכג. ע' תרנ"א קל. ע' תרל"ד סה"מ (המו"ל).)69א'תתקז. המאמר סיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למטה  מלמעלה האלוקי האור  BÊוירידת ‰‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈«¬»»

מלמעלה. המשכה ומעוררת גורמת מלמטה והתעלות שהתעוררות וכאמור

,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓaL ÌÈÈÚ‰ ÈL ÔÎz Ìb e‰ÊÂ אחד epnnLענין ¿∆«…∆¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿«¬ƒ«∆∆∆ƒ∆
,˙Ba¯˜ e‡È·‰ שני ÊaL‰וענין ,ÔkLn‰ È„‡ eNÚ epnÓe ≈ƒ»¿»ƒ∆«¬«¿≈«ƒ¿»∆»∆

‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ ÌbL Lb„ÓÀ¿»∆«ƒ¿«««¬»»
˙Ba¯waL וההתקרבות ההתעלות ∆«»¿»

ביותר  גבוה למקום עליה שהיא מלמטה

‡Ê¯"c ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙Ï „Ú«¿«¿ƒ»ƒ¿»»
,"ÛBÒŒÔÈ‡c זה נעלה ענין גם הנה ¿≈

ÔÈÚבהעלאה ÌÚ ¯eL»̃ƒƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰עד hÓÏ‰מלמעלה ««¿»»¿«»

,ÔkLn‰ È„‡aL ¯˙BÈaÌ‰L ¿≈∆¿«¿≈«ƒ¿»∆≈
ÔBzÁzהאדנים ¯˙Bi‰ ˜ÏÁ‰«≈∆«≈«¿

‰NÚ B„ÈŒÏÚL ÔkLnaL∆«ƒ¿»∆«»«¬»
¯eaÁ‰המשכן ˜¯˜Úשל ÌÚ «ƒƒ«¿«

‰¯BnL ,ÔkLn‰זה ÏÚחיבור «ƒ¿»∆∆«
,¯˙BÈa ‰hÓ ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«»«»¿≈
ÌÈ„‡‰ ÔÈÚL Ï"pÎÂ¿««∆ƒ¿«»¬»ƒ
˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ ‡e‰ ˙B¯ÈÙqa«¿ƒƒ¿«¿ƒ«

,˙eÎÏn‰ והכי תחתונה הכי הספירה ««¿
ÈÎL‰,אחרונה  ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈¿ƒ»

˙LaÏ˙Óe ˙ÎBML ÌL ÏÚ«≈∆∆∆ƒ¿«∆∆
‡˜Âc ÌÈBzÁ˙a66. ¿«¿ƒ«¿»

ÔÈÚ ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«
˙„B·Úa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆«¬«
ÔÈÚ C¯cŒÏÚ e‰fL ,Ì„‡‰»»»∆∆«∆∆ƒ¿«
,"„ÒÁ LÈ‡ BLÙ ÏÓBb"≈«¿ƒ∆∆
‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¬««¿ƒ»
ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb ÏÏÎa ‡È‰L∆ƒƒ¿«¿ƒ¬»ƒ

Ï"pk) שזהו באריכות לעיל כמבואר ««
פועלת  שבתפילה שההעלאה משום

ויורדת  החסד כענין והשפעה המשכה

"נפש" לבחינת עד ביותר, ).למטה
˜eic‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ67 השאלה ¿»¿«¿ƒ«ƒ

הלשון "Ê‰מדיוק ·e˙kM ‰Óa¿«∆»∆
'Bb Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ezÈƒ¿«¬ƒ«∆∆
,"Ï˜M‰ ‰¯b ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ≈»«∆∆
ÔzÏ ÌÈÎÈ¯vL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆¿ƒƒƒ≈
¯kÊ ‰nÏ ,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ˜«̄«¬ƒ«∆∆»»ƒ¿»
Ï˜L ÏL ÌeÎq‰ ·e˙ka«»«¿∆∆∆
,"‰¯b ÌÈ¯NÚ" ,ÌÏL»≈∆¿ƒ≈»
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¬»≈¿≈«

לומר  (לכתוב) לו b¯‰"היה ¯NÚ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ezÈ ‰Ê"? ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆∆∆≈»
‰Êa ¯‡·Óe68˙BÈÁa ÈzL ÏÚ ÊÓB¯ "‰¯b ÌÈ¯NÚ"L , ¿…»»∆∆∆¿ƒ≈»≈«¿≈¿ƒ

,Ì„‡‰ LÙaL "¯NÚ" היא "עשר" של אחת NÚ¯˙בחינה ∆∆∆¿∆∆»»»¬∆∆
˙ÈÁ·a Ì‰L Ûeba ˙LaÏÓ‰ ‰ÓLp‰ ˜ÏÁ ÏL ˙BÁk‰«…∆≈∆«¿»»«¿À∆∆«∆≈ƒ¿ƒ«

'‡ÈÏb' הניכרים גלויים, כוחות «¿»
"עשר" של שנייה ובחינה ונרגשים,

L¯L ÏL ˙BÁk‰ ˙¯NÚÂ«¬∆∆«…∆…∆
˙ÈÁ·a Ì‰L ‰ÓLp‰ ¯B˜Óe¿«¿»»∆≈ƒ¿ƒ«

'ÌÈ˙Ò'.גלויים ולא נעלמים »ƒ
ezÈ ‰Ê" ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»∆ƒ¿
ÌÈ¯NÚ 'Bb Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆∆¿ƒ
˙È˙ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ,"‰¯b≈»∆«¿≈¬«¿ƒ«
È‰BfL ,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆∆ƒ
˙BÁk‰ ˙¯NÚa ‰„B·Ú‰»¬»«¬∆∆«…
,‰ÓLpaL '‡ÈÏb' ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ««¿»∆«¿»»
והיא  באדם שתלוייה מלמטה עבודה

Ìbבכוחו, ‰ÏÚÓlÓ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒƒ¿«¿»«
˙ÈÁ·aL ˙BÁk‰ ˙¯NÚ¬∆∆«…∆ƒ¿ƒ«

'ÌÈ˙Ò'.נעלמים הם עצמם שמצד »ƒ
‡e‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁnL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«¬ƒ«∆∆
,"„ÒÁ LÈ‡ BLÙ ÏÓBb" ÔÈÚƒ¿«≈«¿ƒ∆∆
˜ÏÁa ,"BLÙ"a ÌbL ,eÈ‰«¿∆«¿«¿¿≈∆
‰Ê·e ,Ûeba ˙LaÏÓ‰ ‰ÓLp‰«¿»»«¿À∆∆«»∆

בגוף  המלובש עצמו Ùeb‡בחלק »
‡È‰L "LÙ" ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆∆ƒ
,‰BzÁz ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa‰«¿ƒ»«≈«¿»
CLÓÈ ,‰ÓLpaL Ï‚¯ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆∆«¿»»À¿«

ביותר, מטה למטה היינו ∆…L¯MÓƒבה,
L‡¯‰ ˙ÈÁa ,‰ÓLp‰ ¯B˜Óe¿«¿»»¿ƒ«»…

‰ÓLpaL69 מעלה מלמעלה היינו ∆«¿»»
ביותר.

המאמר  רושמי בהערת שמצויין (כפי

המאמר). סיום חסר – בשעתו
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טו

.h"kyz'd ,xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

שקלים,‡. לפרשת ששייכת מההפטרה גם וכדמוכח זה, הש"ק ביום עיקרי ענין [שזהו שקלים פרשת
וגו'". השקל מחצית גו' יתנו זה וגו' ה' "וידבר תשא: כי פרשת בהתחלת – היא משפטים] לפרשת ולא

בירושלמי  כמו 1ואיתא הציוויים, בשאר דוגמתו מצינו שלא – יתנו" "זה הכתוב לשון דיוק בביאור
. אש של מטבע "כמין – גו'" "זה הכתוב יקדים הציווי פרטי אמירת שקודם וכיו"ב, הראהו בקרבנות .

יתנו". כזה יתנו, זה לו ואמר למשה (הקב"ה)

בתוספות  הדבר 2ומבואר על "שתמה אלא השקל, מחצית מהו לידע נתקשה שמשה הכוונה שאין ,
הפרשה  בהמשך (כמ"ש נפשו" כופר ליתן אדם יוכל לו 3מה הראה זה ועל נפשותיכם"), על "לכפר :

בספרים  כמבואר אש, של מטבע (מתוך 4הקב"ה אש של באופן היא המטבע נתינת שכאשר בזה, הפירוש
נפשו". "כופר להיות יכול זה הרי וכו'), התלהבות

נעלית ·. בדרגא שנמצא מי ועאכו"כ למקרא, חמש בן אפילו ששואל כפי – מובן אינו ולכאורה
יותר:

הע  חטא על לכפר באה השקל שקאי 5גל מחצית הפקודים", על העובר כל יתנו "זה בפירוש (וכידוע
העגל  חטא על שעברו אלו בירושלמי 6על דעה יש ולכן כיון 7), השקל, במחצית חייבים אינם שכהנים

העגל. בחטא השתתף לא לוי ששבט

מדובר  הפרשה שבהמשך (ועד מ"ת לאחרי שהי') העגל, חטא (לאחרי נאמרה זו שפרשה מובן, ומזה
יוהכ"פ  שלאחרי הזמן המשפטים"8אודות "ואלה פרשת לאחרי גם ובמילא יום), ארבעים ג"פ לאחרי ,9,

מסיני". אלו אף מסיני הראשונים "מה רש"י פירש זה שעל

משפטים  בפרשת של 10והנה, שורו שכאשר והיינו, נפשו", פדיון ונתן עליו יושת כופר "אם נאמר:
יומת" בעליו "וגם – שורו) את שמר שלא (בגלל הבעלים על מיתה דין יש המית, שהתורה 11אדם אלא ,

. "כופר ליתן שיכול נפשו".אמרה פדיון .

להתעורר  צריכה זו תמיהה היתה – נפשו" כופר ליתן אדם יוכל "מה לתמיהה מקום יש אם ולכאורה:
השקל?! למחצית בנוגע רק תמה ולמה משפטים, שבפ' נפשו" פדיון גו' כופר "אם בפסוק

ההלכה:‚. ע"ד נוספת שאלה יש – למקרא חמש בן אצל גם שנשאלת הנ"ל השאלה על ונוסף

הרמב"ם  דברי אודות כמ"פ רוצה 12דובר שיאמר עד אותו ("כופין כפי' שמועילה הטעם בביאור
שבה 13אני" בענינים גם לעשות ) הוא "רוצה פנימיותו, מצד מישראל, אחד כל כי, – גמור רצון צ"ל ם

"אין  כו'", לעשותו שחייב דבר שעשה עד "הוכה וכאשר כו'", הרע יצרו "שתקפו אלא כו'", המצות כל
ואמר  יצרו שתשש עד שהוכה "וכיון הרעה", בדעתו עצמו אנס הוא אלא שהיכהו) (ממי ממנו אנוס זה
הי' (שאז חדש רצון אצלו פעלה שהכפי' באופן זה שאין והיינו, "לרצונו", נחשב זה הרי אני", רוצה
על  והעלים הרע" יצרו ש"תקפו מה מבטלת רק הכפי' אלא גמור), רצון ולא הכפי', שמצד לרצון נחשב

כו'". המצות כל לעשות הוא ש "רוצה האמיתי, רצונו מתגלה ואז האמיתי, רצונו
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ה"ד.1) פ"א שקלים
א.2) מב, חולין – זאת ד"ה
טו.3) ל,
אדר 4) וער"ח מבה"ח שקלים, פ' משפטים, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(388 ע' חכ"ז מנחם (תורת ס"ט תש"כ
יו"ד.5) תשא תנחומא סה"ג. פ"ב שקלים ירושלמי
ובמפרשים.6) שם פ"א ירושלמי ראה

ה"ג.7) שם
ובפרש"י.8) כט לד, ובפרש"י. יא לג,
פרשתנו.9) ריש

ל.10) כא,
כט.11) שם,
ספ"ב.12) גירושין הל'
וש"נ.13) א. ו, ר"ה

h"kyz'd ,xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn 't zay

ּגם  וזהּו זֹו. העלאה עלֿידי ׁשּנעׂשית ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָההמׁשכה

ׁשּמּמּנּו הּׁשקל, ׁשּבמחצית הענינים ׁשני ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּתכן

הּמׁשּכן, אדני נעׂשּו ּומּמּנּו קרּבנֹות, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהביאּו

עד  ׁשּבּקרּבנֹות ההעלאה ענין ׁשּגם מדּגׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּבזה

עם  קׁשּור ּדאיןֿסֹוף", ּד"רזא העּלּוי ְְְְִִִֵַָָָָלתכלית

הּמׁשּכן, ׁשּבאדני ּביֹותר למּטה ההמׁשכה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָענין

ׁשעלֿידֹו ׁשּבּמׁשּכן ּתחּתֹון הּיֹותר החלק ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהם

על  ׁשּמֹורה הּמׁשּכן, קרקע עם החּבּור ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָנעׂשה

ׁשענין  וכּנ"ל ּביֹותר, מּטה למּטה ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָההמׁשכה

הּמלכּות, ספירת ענין הּוא ּבּספירֹות ְְְְֲִִִִַַַַַָָהאדנים

ׁשּׁשֹוכנת  ׁשם על ׁשכינה, ּבׁשם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּנקראת

ּדוקא  ּבתחּתֹונים .66ּומתלּבׁשת ְְְְִִֶֶַַַָ

הּׁשק LÈÂו) מחצית ענין ּולבאר ל להֹוסיף ¿≈ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ

ענין  עלּֿדר ׁשּזהּו האדם, ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָּבעבֹודת

עבֹודת  ענין ׁשהּוא חסד", איׁש נפׁשֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַ"ּגֹומל

(ּכּנ"ל). ּגמילּותֿחסדים ּבכלל ׁשהיא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָהּתפּלה

הּדּיּוק  ּבהקּדים יּתנּו67ויּובן "זה ּׁשּכתּוב ּבמה ְְְְְִִִֶֶַַַָָ

הּׁשקל", ּגרה עׂשרים ּגֹו' הּׁשקל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָמחצית

הּׁשקל, מחצית רק לּתן ׁשּצריכים ּכיון ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּדלכאֹורה,

"עׂשרים  ׁשלם, ׁשקל ׁשל הּסכּום ּבּכתּוב נזּכר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלּמה

יּתנּו "זה הוהֿליּהֿלמימר ולכאֹורה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּגרה",

ּבזה  ּומבאר ּגרה". עׂשר הּׁשקל ,68מחצית ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

"עׂשר" ּבחינֹות ׁשּתי על רֹומז ּגרה" ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁש"עׂשרים

הּנׁשמה  חלק ׁשל הּכחֹות עׂשרת האדם, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבנפׁש

ועׂשרת  'ּגליא', ּבבחינת ׁשהם ּבּגּוף ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻהמלּבׁשת

"זה  ּׁשּכתּוב מה וזהּו 'סתים'. ּבבחינת ׁשהם הּנׁשמה ּומקֹור ׁשרׁש ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּכחֹות

הּׁשקל, מחצית נתינת עבֹודת ׁשעלֿידי ּגרה", עׂשרים ּגֹו' הּׁשקל מחצית ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָיּתנּו

מּלמעלה  נמׁשכים ׁשּבּנׁשמה', 'ּגליא ׁשּבבחינת הּכחֹות ּבעׂשרת העבֹודה ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּזֹוהי

"ּגֹומל  ענין הּוא הּׁשקל ׁשּמחצית ונמצא, 'סתים'. ׁשּבבחינת הּכחֹות עׂשרת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּגם

ּובזה  ּבּגּוף, המלּבׁשת הּנׁשמה ּבחלק ּב"נפׁשֹו", ׁשּגם הינּו, חסד", איׁש ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻנפׁשֹו

ׁשּבּנׁשמה, רגל ּבחינת ּתחּתֹונה, הּיֹותר הּבחינה ׁשהיא "נפׁש" ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּגּופא

ׁשּבּנׁשמה  הראׁש ּבחינת הּנׁשמה, ּומקֹור מּׁשרׁש 69ימׁש. ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
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ב).)66 (עב, ופנ"ב ב) (נז, פמ"א ובכ"מ.)67תניא קיט. ע' תרנ"א קכז. ע' תרל"ד סה"מ ע')68ראה תשא אוה"ת ראה

קכג. ע' תרנ"א קל. ע' תרל"ד סה"מ (המו"ל).)69א'תתקז. המאמר סיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למטה  מלמעלה האלוקי האור  BÊוירידת ‰‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈«¬»»

מלמעלה. המשכה ומעוררת גורמת מלמטה והתעלות שהתעוררות וכאמור

,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓaL ÌÈÈÚ‰ ÈL ÔÎz Ìb e‰ÊÂ אחד epnnLענין ¿∆«…∆¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿«¬ƒ«∆∆∆ƒ∆
,˙Ba¯˜ e‡È·‰ שני ÊaL‰וענין ,ÔkLn‰ È„‡ eNÚ epnÓe ≈ƒ»¿»ƒ∆«¬«¿≈«ƒ¿»∆»∆

‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ ÌbL Lb„ÓÀ¿»∆«ƒ¿«««¬»»
˙Ba¯waL וההתקרבות ההתעלות ∆«»¿»

ביותר  גבוה למקום עליה שהיא מלמטה

‡Ê¯"c ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎ˙Ï „Ú«¿«¿ƒ»ƒ¿»»
,"ÛBÒŒÔÈ‡c זה נעלה ענין גם הנה ¿≈

ÔÈÚבהעלאה ÌÚ ¯eL»̃ƒƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰עד hÓÏ‰מלמעלה ««¿»»¿«»

,ÔkLn‰ È„‡aL ¯˙BÈaÌ‰L ¿≈∆¿«¿≈«ƒ¿»∆≈
ÔBzÁzהאדנים ¯˙Bi‰ ˜ÏÁ‰«≈∆«≈«¿

‰NÚ B„ÈŒÏÚL ÔkLnaL∆«ƒ¿»∆«»«¬»
¯eaÁ‰המשכן ˜¯˜Úשל ÌÚ «ƒƒ«¿«

‰¯BnL ,ÔkLn‰זה ÏÚחיבור «ƒ¿»∆∆«
,¯˙BÈa ‰hÓ ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«»«»¿≈
ÌÈ„‡‰ ÔÈÚL Ï"pÎÂ¿««∆ƒ¿«»¬»ƒ
˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ ‡e‰ ˙B¯ÈÙqa«¿ƒƒ¿«¿ƒ«

,˙eÎÏn‰ והכי תחתונה הכי הספירה ««¿
ÈÎL‰,אחרונה  ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈¿ƒ»

˙LaÏ˙Óe ˙ÎBML ÌL ÏÚ«≈∆∆∆ƒ¿«∆∆
‡˜Âc ÌÈBzÁ˙a66. ¿«¿ƒ«¿»

ÔÈÚ ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Â¿≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«
˙„B·Úa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆«¬«
ÔÈÚ C¯cŒÏÚ e‰fL ,Ì„‡‰»»»∆∆«∆∆ƒ¿«
,"„ÒÁ LÈ‡ BLÙ ÏÓBb"≈«¿ƒ∆∆
‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¬««¿ƒ»
ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓb ÏÏÎa ‡È‰L∆ƒƒ¿«¿ƒ¬»ƒ

Ï"pk) שזהו באריכות לעיל כמבואר ««
פועלת  שבתפילה שההעלאה משום

ויורדת  החסד כענין והשפעה המשכה

"נפש" לבחינת עד ביותר, ).למטה
˜eic‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ67 השאלה ¿»¿«¿ƒ«ƒ

הלשון "Ê‰מדיוק ·e˙kM ‰Óa¿«∆»∆
'Bb Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ezÈƒ¿«¬ƒ«∆∆
,"Ï˜M‰ ‰¯b ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ≈»«∆∆
ÔzÏ ÌÈÎÈ¯vL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆¿ƒƒƒ≈
¯kÊ ‰nÏ ,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ˜«̄«¬ƒ«∆∆»»ƒ¿»
Ï˜L ÏL ÌeÎq‰ ·e˙ka«»«¿∆∆∆
,"‰¯b ÌÈ¯NÚ" ,ÌÏL»≈∆¿ƒ≈»
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¬»≈¿≈«

לומר  (לכתוב) לו b¯‰"היה ¯NÚ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ezÈ ‰Ê"? ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆∆∆≈»
‰Êa ¯‡·Óe68˙BÈÁa ÈzL ÏÚ ÊÓB¯ "‰¯b ÌÈ¯NÚ"L , ¿…»»∆∆∆¿ƒ≈»≈«¿≈¿ƒ

,Ì„‡‰ LÙaL "¯NÚ" היא "עשר" של אחת NÚ¯˙בחינה ∆∆∆¿∆∆»»»¬∆∆
˙ÈÁ·a Ì‰L Ûeba ˙LaÏÓ‰ ‰ÓLp‰ ˜ÏÁ ÏL ˙BÁk‰«…∆≈∆«¿»»«¿À∆∆«∆≈ƒ¿ƒ«

'‡ÈÏb' הניכרים גלויים, כוחות «¿»
"עשר" של שנייה ובחינה ונרגשים,

L¯L ÏL ˙BÁk‰ ˙¯NÚÂ«¬∆∆«…∆…∆
˙ÈÁ·a Ì‰L ‰ÓLp‰ ¯B˜Óe¿«¿»»∆≈ƒ¿ƒ«

'ÌÈ˙Ò'.גלויים ולא נעלמים »ƒ
ezÈ ‰Ê" ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»∆ƒ¿
ÌÈ¯NÚ 'Bb Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆∆¿ƒ
˙È˙ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ,"‰¯b≈»∆«¿≈¬«¿ƒ«
È‰BfL ,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆∆ƒ
˙BÁk‰ ˙¯NÚa ‰„B·Ú‰»¬»«¬∆∆«…
,‰ÓLpaL '‡ÈÏb' ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ««¿»∆«¿»»
והיא  באדם שתלוייה מלמטה עבודה

Ìbבכוחו, ‰ÏÚÓlÓ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒƒ¿«¿»«
˙ÈÁ·aL ˙BÁk‰ ˙¯NÚ¬∆∆«…∆ƒ¿ƒ«

'ÌÈ˙Ò'.נעלמים הם עצמם שמצד »ƒ
‡e‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁnL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«¬ƒ«∆∆
,"„ÒÁ LÈ‡ BLÙ ÏÓBb" ÔÈÚƒ¿«≈«¿ƒ∆∆
˜ÏÁa ,"BLÙ"a ÌbL ,eÈ‰«¿∆«¿«¿¿≈∆
‰Ê·e ,Ûeba ˙LaÏÓ‰ ‰ÓLp‰«¿»»«¿À∆∆«»∆

בגוף  המלובש עצמו Ùeb‡בחלק »
‡È‰L "LÙ" ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆∆ƒ
,‰BzÁz ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa‰«¿ƒ»«≈«¿»
CLÓÈ ,‰ÓLpaL Ï‚¯ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆∆«¿»»À¿«

ביותר, מטה למטה היינו ∆…L¯MÓƒבה,
L‡¯‰ ˙ÈÁa ,‰ÓLp‰ ¯B˜Óe¿«¿»»¿ƒ«»…

‰ÓLpaL69 מעלה מלמעלה היינו ∆«¿»»
ביותר.

המאמר  רושמי בהערת שמצויין (כפי

המאמר). סיום חסר – בשעתו
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h"kyz'dטז ,xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn t"y zgiy

שבו. החיצוניות רק אלא ותקפו, גדלו שלו, הפנימיות זה אין – עבירה עובר יהודי שכאשר ונמצא,

אודות  רק שמדובר בשעה בה נפשו", "כופר תהי' השקל" ש"מחצית בכך התמיהה מהי שכן, וכיון
חיצוני?! ענין

מטבע  שנתינת יתכן כיצד לתמיהה מקום הי' – שלו הפנימיות מצד הי' העבירה מעשה אם בשלמא
– בלבד חיצוניות מצד רק אלא פנימיותו, מצד אינו העבירה מעשה כאשר אבל נפשו"; "כופר תהי'

מטבע. נתינת גם להועיל יכולה

מארז"ל  ע"פ אהבה"14ובפרט תכסה פשעים כל "על והרי הי'", ישראל אוהב רבינו כך,15"משה ,
זכות" "לכף לדונו טוב, באופן יהודי כל על משה הסתכל בודאי שלו ישראל אהבת ובודאי 16שמצד וכו',

על  משה של תמיהתו היתה מה וא"כ, הרע". יצרו "שתקפו מפני אלא אינו העבירה שמעשה סבור הי'
נפשו"?! "כופר בתור השקל" "מחצית נתינת

מזה:„. ויתירה

בו  שיש ישראל", בני ראש את תשא "כי ההקדמה לאחרי בא השקל" מחצית גו' יתנו "זה הציווי
אמ  שכולם פירושים, אתכמה גם) אלא הרגל, את רק (לא ולרומם לנשא שצריך – מהם וא' ,y`xdת,

את תשא "כי – גופא ובזה לפנ"ז, שהי' מכמו יותר נעלית במדריגה והיינו,l`xyiבניy`xשיהי' ,"
וע"פ  המעלה. שם "ישראל", בבחי' גם אלא "יעקב", בבחי' רק לא הוא הראש ונשיאת הרמת שענין

ראש  בחי' הוא ש"ישראל" שבראש 17הידוע והיינו, שבראש, הראש בחי' הוא ישראל" בני ש"ראש נמצא, ,
רבינו  שמשה היינו, ישראל", בני ראש את תשא "כי ועז"נ שבו, לראש ועד וכו', שבו העקב ישנו גופא
בנ"י  נתעלו גו'" תשא ד"כי הענין שע"י כך, שבראש, הראש בבחי' גם התנשאות של ענין לפעול צריך 

עצמו. מצד שהוא כפי שבראש ראש מבחי' גם למעלה

ישראל  דרגת בכללות אפילו שהרי – חטא של ענין כלל שייך לא כזו נעלית שבדרגא בפשטות, ומובן
חטא, של ענין שייך לא

בלקו"ת – הפסוק 18כמבואר רגלו 19על הכושל "כאדם שזהו בעונך", כשלת  כי גו' ישראל "שובה
אלא  ישראל, בחי' שבנשמה, הראש בחי' לא אבל שבנשמה, רגל בחי' כו', באבן נכשל הרגל שרק כו'",

החטא  לענין שייך אינו עצמו מצד אבל בהראש, נפילה גם פועל הרגל –שכשלון

ד"תשא". ומצב במעמד בהיותו ובפרט ד"ישראל", ל"ראש" בנוגע הוא שכן ומכ"ש

משה  של התמיהה מהי – ישראל" בני ראש את ד"תשא ומצב במעמד נמצאים בנ"י כאשר וא"כ,
החיצוניות  מצד אלא אינו הכפרה בענין שהצורך בשעה בה נפשו", כופר ליתן אדם יוכל "מה רבינו

שבהם?!

בזה:‰. והביאור

התורה  מ"ש 20באור צדק הצמח מיסוד 21הרמ"ז מביא שרשם שישראל "לפי – משה" שנתקשה "מה
כו'". ומספר למנין יעלו איך והחשבון, מהמספר שלמעלה אבא

והגבלה  ממדידה למעלה הם בנ"י ואילו והגבלה, מדידה של הו"ע ומספר שמנין – בזה .22והענין

ועאכו"כ  והגבלה, ממדידה למעלה הם אז שגם צדיקים, בדרגת עומדים בנ"י כאשר אפילו – זה וכל
בו" לעמוד יכולין אינם גמורים צדיקים עומדין תשובה שבעלי ש"מקום תשובה, בעלי במדרגת .23בהיותם
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רמז 14) אמור יל"ש יז. פ"ב, במדב"ר אֿב. סה, מנחות
תרמג.

יב.15) יו"ד, משלי
מ"ו.16) פ"א אבות
סה"ל 17) כט. לב, וישלח שעה"פ פ"א. כט שער פע"ח ראה

ע' תשרי סה"מ מנחם בתורת הנסמן ועוד. ב. מח, כח. מז, ויחי
לד.

ד.18) סז, ש"ש דרושי ע"ד. ריש סב, ר"ה דרושי
ב.19) יד, הושע
א'תתקז.20) ע' תשא
ב.21) רכה, לזח"ב
של 22) שוה סכום נתינת שגם בכך וכמודגש נוספת: בהנחה

הלב. נדיבות מתוך היתה השקל מחצית
ה"ד.23) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות
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באופן  שהיתה העגל, חטא על הכפרה לאחרי בנ"י של ומצבם מעמדם אודות מדובר בנדו"ד והרי
לו  ואמר שלם ובלב בשמחה לישראל הקב"ה ש"נתרצה ברצון", האחרונים אף ברצון הראשונים ש"מה

כדברך" סלחתי כמבואר 24למשה עילאה, תשובה שזוהי בשמחה, היתה התשובה שגם מובן, ומזה ,
רבה.25באגה"ת  בשמחה היא עילאה שתשובה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר תמוה סיפור לבאר יש נ"ע 26[ועפ"ז (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של שבמנין ,
התשובה, הו"ע יוהכ"פ של ענינו הרי מובן: אינו דלכאורה – יוהכ"פ בליל שמחה של ענין נרגש הי'

הרמב"ם  ממ"ש גם (וכמובן עילאה תשובה היא יוהכ"פ של התשובה כי, – השמחה? ענין אז שייך 27ומה

. לעולם יפה והצעקה שהתשובה מובן,"אע"פ ומזה וכו'", ולרבים ליחיד לכל תשובה זמן הוא יוהכ"פ .
בשמחה, שהיא עילאה), תשובה בבחי' היא כולה השנה כל של התשובה בערך דיוהכ"פ ולכן שהתשובה

השו"ע  כפס"ד – בהלכה גם שמצינו וכפי שמחה. של ענין ביוהכ"פ במוצאי 28הי' ושמחין ש"אוכלין
. כיפור התשובה יום ענין מצד שזהו בשמחה", אכול לך ואומרת כיפור יום במוצאי יוצאת קול בת .

שביוהכ"פ]. (עילאה)

ענין  אצלם שיהי' שייך איך כזו, נעלית בדרגא נמצאים שבנ"י שכיון – משה של תמיהתו היתה וזו
ומספר. מנין של

ידה  (שעל השקל מחצית שנתינת כבנדו"ד, מצוה, דבר בשביל מנין אודות מדובר כאשר שגם והיינו,
ציבור  קרבנות מהן לקנות כדי היתה המנין) והגבלה,29הי' ממדידה למעלה בעצם הם שבנ"י כיון הרי ,

המספר. ענין אצלם להיות יכול לא

קנ"ו, בסימן הזקן רבינו של בשו"ע  גם שרואים וכפי

שלל – בהם יש בקיצור, היותם שלמרות בשעה בה אלו, סימנים כ"כ לומדים לא ולדאבוננו,
עצמו  אדה"ז של השו"ע חלקי בשאר  מאשר יותר כו' וחידושים –מראהֿמקומות

. ישראל את למנות מצוה"ש"אסור לדבר ואפילו פחות 30. יהא ש"לא שבקדושה" "דבר (בשביל
במפרשים 31מעשרה" (כמובא כו' פסוק או סימן ע"י אלא תיבות),32), עשר בו שיש בפסוק למנות שיש

הסכנה  מפני רק לא – הרגיל באופן למנותם האיסור מהגבלת 33וטעם למעלה הם שבנ"י לפי גם אלא ,
המספר.

.Â'כו אש של מטבע לו הראה ש"הקב"ה – הצ"צ שמביא הרמ"ז דברי כהמשך – זה על והמענה
ואמר  כו'), עליונים האורות נחתמים שבו דנוקבא (יסוד כו' העליונים האורות כל ומצויירים טבועים שבה

זה". נק' שהוא הנגלה חלק כו', יתנו זה לו

המענ  שתוכן – הענין שזוהי ונקודת שבהם, הגליא מצד רק הוא בנ"י שמנין הוא, למשה הקב"ה של ה
בחלק  שהוא המספר ענין ע"י אמנם, המספר; מענין למעלה הם הרי הפנימיות מצד ואילו החיצוניות,

שבנשמה. הסתים בחי' הנשמה, פנימיות גם ממשיכים שבנשמה, הגליא

אש: של מטבע הקב"ה לו שהראה הענין שזהו לומר, ויש

בטבעו, חפצו זהו מ"מ, ממציאותו, יתבטל שעי "ז ואף ומקורו, לשרשו למעלה לעלות האש טבע
בתניא  .34כמבואר
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יא.24) לג, תשא פרש"י
ספי"א.25)
וש"נ.26) קסח. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
ה"וֿז.27) פ"ב שם
וש"נ.28) ס"ט. סתרכ"ד או"ח אדה"ז
רפ"ד.29) שקלים הל' רמב"ם רפ"ד. שקלים
וש"נ.30) ואילך. 285 ע' חמ"ב מנחם תורת גם וראה סט"ו.

וש"נ.31) ב. כא, ברכות
סקע"ד.32) העיתים ספר סצ"ט. לרש"י הפרדס ספר ראה

ס"ג. סט"ו שו"ע קיצור
יב 33) ל, תשא (ראה הסכנה מפני לא נוספת: ברשימה

ב. ח, (פסחים ניזוקין" אינן מצוה "שלוחי שהרי ובפרש"י),
וש"נ).

רפי"ט.34)
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הבעש"ט  תורת נאחז 35וע"פ האש כאשר שגם מובן, נמצא", הוא שם אדם של שרצונו ש"במקום
נמצא". הוא "שם הנה למעלה, להיות שרצונו כיון הרי למטה, בפתילה

שזהו  הפנימיות, עם קשור הוא הרי למטה, נמצא שבחיצוניות שאע"פ – הוא האש שענין ונמצא,
למעלה. להיות ורצונו חפצו

הוא  שהמספר שאף – אש) של מטבע למשה הקב"ה הראה זה (שלצורך בנ"י למנין בנוגע הוא וכן
הפנימיות. עם גם קשור זה הרי החיצוניות, מצד רק

השקל  מחצית דנתינת הענין גם של 36וזהו כחות עשר שזהו"ע מחצית, רק היא שהנתינה שאף –
וסתים  פנימיות של כחות עשר שזהו"ע השני', המחצית את גם ממשיכים עי"ז הנה דנשמה, גליא בחי'

הקודש". "שקל שלם, שקל נעשה שניהם ובצירוף שבנשמה,

אותם" בפקוד נגף בהם יהי' ש"לא לכך הטעם גם הצ"צ 37וזהו שמבאר כפי הטעם 20– "דעיקר ,
כו'" עין כו'38משום עינא בי' שלטא לא דיוסף זרעא והרי טובה), כמ"ש 39(לא בן 40, יוסף פורת "בן

נאים" דלא פקיחא עינא דע"ק עילאה בעינא לאשתגחא שזכה "מפני עין", עלי ב'41פורת שיש והיינו, ,
לחיצונים; יניקה אין שמשם דעתיק, עין (ב) לחיצונים, יניקה להיות יכול שמשם דז"א, עין (א) עין: בחי'
לכן  נאים", דלא פקיחא "עינא הו"ע ולמעלה הנשמה, פנימיות גם נמשכת השקל מחצית שע"י וכיון

נגף". בהם יהי' "לא

.Ê:בפועל לעבודה בנוגע ו"בכן" הוראה – הענינים מכל כמו – זה מענין ללמוד ויש

הו"ע  – הציבור קרבנות ועבור המשכן, אדני עבור שהיתה – השקל מחצית דנתינת הענין כללות
הצדקה.

המדרש  דברי על נוסף – הצדקה מעלת גודל את רואים חייך 42וכאן אותו, החיית כו' עני של "נפשו
בתניא  וכמבואר וכו'", לך מחזיר והעלאת 43שאני בעולם ובחלקו הבהמית בנפש הבירור נעשה שעי"ז

דנשמה, גליא עם והתחברותה דנשמה וסתים פנימיות וגילוי המשכת פועלים ידה שעל – כו' הניצוצות
האמת  מדת מדתו [שהרי בנ"י של האמיתי ומצב המעמד את בראותו – משה "תורת 44כדברי ניתנה ולכן ,

מלבר  אמת הוא ויעקב מלגאו, אמת הוא שמשה ליעקב, משה בין החילוק וכידוע דוקא, ידו על ]45אמת"
השקל, מחצית ע"י הוא גו'", נגף בהם יהי' ש"לא ובאופן ישראל", בני ראש את תשא ד"כי שהענין –

הנשמה. פנימיות את לגלות שבכחה הצדקה, ענין

כמ"פ  נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שאמר מה שגילוי46וידוע אליהו,, מגילוי יותר נעלה הוא הנשמה
כו' אליהו דגילוי ההפלאה גודל שלמרות יותר.47והיינו, נעלה הו"ע הנשמה גילוי הנה ,

ע"י  ובפרט הצדקה, ענין ע"י זה הרי – שבנשמה הסתים חלק גם שיתגלה הנשמה, לגילוי לבוא וכדי
הצדקה  מן שגדולה חסדים .48גמילות

הסיפור  גם הדבר 49וכידוע עלה לא זמן ובמשך לראותו, הצ"צ רצה הזקן רבינו הסתלקות שלאחר
שכבר  (כפי הזקן רבינו אליו נגלה לביתֿהכנסת בכניסתו מיד הנה ליהודי, מעות הלוה וכאשר בידו,

בארוכה). הדברים נדפסו
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וש"נ.35) סמ"ח. בהוספות כש"ט ראה
מנחם 36) (תורת בהתוועדות שנאמר תשא כי סד"ה ראה

וש"נ. .(267 ע' חנ"ה
יב.37) ל, תשא
עה"פ.38) פרש"י ראה
וש"נ.39) א. כ, ברכות
כב.40) מט, ויחי
א.41) קל, מזח"ג – שם אוה"ת
טו.42) פרשתנו תנחומא
פל"ז.43)

סע"א.44) קיא, ואילך. סע"א קי, סנהדרין א. עד, ב"ב ראה
ועוד. יא. קרח כח. שמות תנחומא יו"ד. פ"ה, שמו"ר

א).45) (כט, תי"ג תקו"ז ראה
ועוד.46) ער. ע' תרמ"ט קכז. ע' תרמ"ז סה"מ ראה
יום 47) בכל אליהו גילוי להם שהי' כאלו שהיו כאן נזכר

(ע"ד  שבינתיים הדרגות בשאר ועד"ז בשנה, אחת פעם או ויום,
ב). כא, תענית – בגמרא המסופר

ב.48) מט, סוכה
תורת 49) גם וראה וש"נ. ואילך. 97 ע' תש"ז סה"ש ראה

וש"נ. .80 ע' חמ"ג מנחם
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מצדקה" הרחוקים לב "אבירי שנקראים אלו אצל גם להיות צריך הצדקה שענין הטעם גם ,50וזהו
בזרוע" נזונין (הצדיקים) והם שבידן), בזכות ולא הקב"ה, של (בצדקתו בצדקה נזונין כולו העולם ש"כל

הקב"ה) של מצדקתו רחוקים להו וקרי שבידם, לענין 51(בזכות זקוקים אינם החיצוניות שמצד אף כי, –
הצדקה. ענין אצלם גם צ"ל הנשמה, פנימיות התגלות אצלם שתהי' כדי הנה הצדקה,

ענין  על בזירוז צורך אין שלכאורה (אף הצדקה בענין זירוז לפעול – מישראל לכאו"א ההוראה וזוהי
שע"י  כיון בגופו, לצדקה בנוגע והן בממונו לצדקה בנוגע הן עילוי, ותוספת כח בתוספת שיהי' הצדקה),
לגמרי, אחר באופן בתומ"צ העבודה כללות נעשית ואז שבנשמה, סתים בחי' ונתגלה נמשך הצדקה ענין

לבב. וטוב שמחה ומתוך יחד, גם דנשמתא וסתים דנשמתא גליא ע "י היא שהעבודה כיון

***

.Á היא שקלים פרשת שקריאת דכיון פורים, עם גם לקשר יש – השקל מחצית בענין לעיל האמור
פורים. עם גם קשור שזה מובן הרי אדר, חודש מברכים בשבת או) אדר, (בר"ח

ובהקדמה:

כמ"ש  החודש, כל על גם אלא) ביום, בו רק (לא פועל ולכן,52פורים גו'", נהפך אשר "והחודש
בשמחה" מרבין אדר הסמוכים 53"משנכנס הימים פורים, על רק לא הוא השמחה ענין על שהציווי היינו, ,

החודש. כל על אלא פורים, בו שחל השבוע או לפורים,

שממשיך  החודש מברכים שבת של ענינו שזהו – החודש כל על כח נותן החודש מברכים ששבת וכיון
– וכו'" ולשלום "לחיים החודש: בברכת בסידור שנימנו הענינים פרטי לכל בנוגע החודש כל על ברכה
של  השייכות מודגשת זה, הש"ק מיום שמתברך אדר חודש של הימים אחד הוא שפורים לכך נוסף הרי

גו'"). נהפך אשר ד"החודש הענין פורים פועל (שבו החודש כללות מצד גם זה הש"ק ליום פורים

קורין  שנים בכו"כ שהרי משפטים, פרשת עם השקל מחצית בענין לעיל האמור לקשר יש וכמו"כ
משפטים. פרשת בשבת שקלים פרשת

.Ë:משפטים לפרשת השייכות

" תיבת של הראשונה באות ביטוי לידי בא משפטים פרשת של ענינה (המשפטים)"eעיקר ,9אלה
והאמונה  היחוד בשער הזקן רבינו מדברי העיקר 54כמובן והיא הגוברת היא בצירוף הקודמת אות "שכל ,

כו'".

הגמרא  וכדברי ראשיֿתיבות, של בענין הביאור גם שנאמר 55וזהו התורה מן נוטריקון ללשון "מנין :
לענין  אמת" ב"תורת הנתינתֿמקום מהי דלכאורה, – א',כו'" אות רק שיש שלמרות ראשיֿתיבות, של

הרי  כו'", העיקר והיא הגוברת היא בצירוף הקודמת אות "שכל דכיון – התיבה כל את כוללת היא הרי
העיקר. היא הראשונה האות

" מוסיף eובפירוש ואלה הראשונים, את פסל אלה שנאמר מקום "כל רש"י: מפרש המשפטים" אלה
הם  ד"משפטים" הענינים פרטי כל שגם היינו, מסיני", אלו אף מסיני הראשונים מה הראשונים, על

"מסיני".

לפניהם" ש"תשים החיוב ישנו זה שהם 9ובגלל אחד בדין ידעת ואפילו כוכבים, עובדי לפני "ולא ,
שלהם" בערכאות תביאהו אל ישראל, כדיני אותו ש"יש56דנין אע"פ כי, – הדבר וטעם ,dnkg בגוים
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יב.50) מו, ישעי'
(ובפרש"י).51) ב יז, ברכות
רמ"א 52) ה"א. פ"א מגילה ירושלמי וראה כב. ט, אסתר

ס"ז. סתרפ"ח או"ח
(53127 ע' חמ"ט מנחם תורת גם וראה סע"א. כט, תענית

וש"נ. .6 הערה
פי"ב.54)
א.55) קה, שבת
עה"פ.56) פרש"י
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"יש הנה תאמין"dxezתאמין", אל הרי 57בגוים ישראל, לדיני חכמתם ע"פ מכוונים כאשר גם ולכן, ,
–"מסיני". ד"תורה" הענין בזה חסר

לדברי  יצייתו שבעליֿהדינים לכאורה הוא העיקר – "מסיני" זה שאין בכך מה מובן: אינו ולכאורה
לן  איכפת מה וא"כ, ישראל, בדיני שהוא כמו הדין יפסקו אזי ישר שכל לדיינים יש וכאשר הדיינים,

"מסיני"? זה שאין

ענין  גם להיות צריך אלא בלבד, החיצוניות בענין מספיק שלא לעיל, האמור ע"פ – הוא הענין אך
של  החיבור  את פועלים שעי"ז השקל, מחצית בענין וכמו בהחיצוניות, ופועל שנמשך כפי הפנימיות

"משפטים" עם ד"סיני" להחיבור בנוגע ועד"ז שבנשמה, סתים בחי' עם שבנשמה גליא .58בחי'

.È:לפורים והשייכות

נאמר  לפורים רז"ל 59בנוגע ופירשו היהודים", וקבלו (שאז 60"קיימו במ"ת כבר", שקבלו מה "קיימו
לעשות" "החלו בלבד 61רק התחלה געוואלדיקער 62, ("א דמ"ת הגילוי מעלת גודל שלמרות והיינו, ,(ַַ

בתניא  כמבואר לבוא, דלעתיד הגילוי מעין שהי' ועד במ"ת,63גילוי"), חסר שהי' מה נשלם בפורים הנה ,
אור  בתורה כמבואר – הדבר וטעם יותר. נעלה שזהו"ע ענין 64כך, בנ"י אצל הי' שבפורים לפי שזהו ,

מאדך" "בכל שהו"ע גזר 65המס"נ, שלא כלום, להם עושה המן הי' לא דתם, להמיר רצו אם "שהרי ,
ועי"ז  ח"ו", חוץ מחשבת להם עלה ולא כולה, השנה כל למות עצמן מסרו שהם אלא היהודים, על אלא

כו'. הגזירה שבטלה דפורים הנס הי'

בחסידות  המבואר ע"ד – כולה" השנה "כל שלהם המס"נ ענין הדגשת למעלת 66[וביאור בנוגע
לשנה" משנה באילנו ש"דר נשאר 67האתרוג, השנה, כל במשך שישנם השינויים פרטי כל שלמרות ,

פרטי  כל עם כולה, השנה כל במשך מס"נ של בתנועה עמדו שבנ"י בנדו"ד, ועד"ז במציאותו, האתרוג
שבה]. השינויים

להבין: וצריך

בגמרא  אשקו 68איתא כסף כיכר אלפים "ועשרת המן לדברי בנוגע גו'"– מי 69ל לפני וידוע "גלוי –
ענין  שזהו לשקליו", שקליהן הקדים לפיכך ישראל, על שקלים לשקול המן שעתיד העולם והי' שאמר

במפרשים  [וכמבואר השקל אלפים 70מחצית לעשרת מכוון בנ"י ריבוא לששים השקל דמחצית שהחשבון
המן. גזירת בטלה שבזכותה כסף], ככר

הוצרכו  למה כולה, השנה כל במשך במס"נ שעמדו ומצב במעמד היו שבנ"י כיון מובן: אינו ולכאורה
המן?! מגזירת להנצל כדי השקל מחצית של לזכות

ופנימיות  סתים דבחי' כחות עשר עם הקשורה עבודה שזוהי המס"נ, בענין די שלא – הוא הענין אך
הלבושים  בג' (שמתלבשים הנשמה וחיצוניות גליא דבחי' כחות בעשר גם שיומשך צורך יש אלא הנשמה,

יחד. גם ובחיצוניות בפנימיות צורך שיש לעיל וכאמור ממש), בפועל ומעשה דיבור דמחשבה

הי' עדיין אך למעלה, הגזירה ביטול נעשה שבנשמה סתים בחי' שמצד המס"נ ענין שע"י והיינו,
מחצית  נתינת שזהו"ע שבנשמה, גליא בחי' שמצד העבודה ע"י למטה, גם הגזירה ביטול לפעול צורך

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

יג.57) פ"ב, איכ"ר
אד"ר 58) וער"ח מבה"ח משפטים, ש"פ שיחת גם ראה

מנחם  (תורת בתחלתה וש"נ.תשכ"ב ואילך). 100 ע' חל"ג
כז.59) ט, אסתר
א.60) פח, שבת
כג.61) שם, אסתר
ג.62) צו, מג"א תו"א
א).63) (מו, פל"ו
לו.64) ע' אדר סה"מ מנחם תורת גם וראה א. צז, מג"א

וש"נ.
שם.65) מהרש"א ובחדא"ג ב לה, ברכות וראה ה. ו, ואתחנן
ע'66) ח"ב תרל"ז (סה"מ פצ"ד תרל"ז וככה המשך ראה

ואילך). תרכז
וש"נ.67) ב. לא, סוכה
סע"ב.68) יג, מגילה
ט.69) ג, אסתר
סע"ב.70) יג, שם מהרש"א חדא"ג א. טז, מגילה תוס' ראה

ועוד.
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גליא  שמצד המחצית שזוהי לעיל וכאמור וכו', המשכן אדני לצורך בגשמיות שנמשך ענין שזהו השקל,
שבנשמה. סתים שמצד המחצית עם שמתקשרת שבנשמה

עם  גם שקשור באופן הנס זכרון צ"ל שבפורים – חנוכה לגבי פורים של החידוש כללות גם וזהו
כו'" לבסומי איניש "חייב ושמחה, דמשתה החיוב שזהו כזה 71גשמיות, ענין מצינו לא בחנוכה משא"כ ,

בט"ז  בהפנימיות.72(כמבואר חדורה שתהי' החיצוניות עם ולקשרה הפנימיות את להמשיך שצריך – (

בגמרא  כדאיתא – אדר חודש לכללות בנוגע גם מודגש זה בהדי 73וענין דינא לי' דאית ישראל "בר :
. והיינו,נכרי מלכתחילה, ששיער מכמו ככה כמ"פ לנצחו ביותר יצליח שאז כו'", באדר נפשי' לימצי .

ומצב  במעמד ובפרט וחומריים, גשמיים לענינים בנוגע גוי עם ההתעסקות שבעצם הירידה גודל שלמרות
גו'" נהפך אשר "החודש נאמר עליו אדר, בחודש זה על מיוחדת כח נתינת יש כו', ינצח מי יודע שאינו

לקדושה. העולם עניני את להפוך –

.‡È:כולה השנה כל במשך העבודה לכללות בנוגע גם נמשך ומזה

ממש" ממעל אלקה "חלק  היא יהודי של שמציאותו אין 74כיון העולם שגשמיות לטעון יכול הרי ,
הגשמיים  לענינים לירד שעליו לו, אומרים ואעפ"כ ממש". ממעל אלקה "חלק לגבי כלל ערך לה
שמתאחדים  עד הבהמית, בנפש אלקית נפש התלבשות ע"י והיינו, וזיכוך, בירור בהם ולפעול שבעולם,

בעולם. בחלקו גם בירור שפועל ועד הבהמית, נפשו את מברר שעי"ז אחת, למציאות

שבעולם  לרוחניות בנוגע שאפילו מזה ובמכ"ש ליהודי, שייכת אינה העולם שגשמיות למרות כלומר:
היפך 75נאמר  היא עצמה שמצד העולם, לגשמיות בנוגע ועאכו"כ למטה", היא היורדת הבהמה "רוח

לקדושה. ולהפכה העולם, בגשמיות בירור לפעול היא התכלית הנה – מאלקות

מס"נ  של בתנועה לעמוד ממנו דורשים – גיסא מחד הפכיים: קצוות שני מיהודי שדורשים ונמצא,
אותו, ולברר העולם עם להתעסק ממנו דורשים – גיסא ולאידך כו';

בהדבר  זיך") ("אריינלייגן עצמו את להכניס אלא וכיו"ב, שמים לשם אכילה ע"י רק לא – גופא ַובזה
"חיצון", ע"י שנעשית כפי לא להיות צריכה העולם בבירור שהפעולה והיינו, לקדושה. ולהפכו המתברר 

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק (כפתגם "פנימי" ע"י שנעשית כפי מונח 76אלא להיות אינה הכוונה והרי ,(
ולב  לב בלא העולם בעניני ולעסוק העליונים, צריך77בעולמות אלא הבירור , בפעולת עצמו את להכניס

בעולם,

וגליא  סתים של החיבור להיות שצריך – לעיל האמור .78ובסגנון

שמים  ידי מעשה למעלה, בנוי שעומד – השלישי בביהמ"ק גם יהי' היא 79וכן למטה שירידתו וכיון ,
אדם  ידי למעשה גם נחשב הרי הגלות, זמן במשך ועבודתנו מעשינו ,80ע"י

ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת טפחים, מעשרה למטה בגלוי שיומשך – והעיקר

***

.·È.תשא כי ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***
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ב.71) ז, שם
סק"ג.72) סעת"ר או"ח
ע"ב.73) ריש כט, תענית
רפ"ב.74) תניא
כא.75) ג, קהלת

ואילך.76) 39 ע' שלום תורת סה"ש
לג.77) יב, הימיםֿא דברי ע"פ
(78) קצת ).l"endחסר
ועוד.79) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י
וש"נ.80) .11 ע' חל"ט לקו"ש ראה
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.‚È הפסוק על רש"י בפירוש עמי"81הביאור את תלוה כסף ואם 82"אם אם כל אומר ישמעאל  "רבי ,
מהן" א' וזה מג', חוץ רשות, בס"פ 83שבתורה אבנים" מזבח "ואם הפסוק בפירוש רש"י שמנאן (כפי

),84יתרו 

עליו"– יושת כופר "אם רשות: אינו ש"אם" מקומות ב' עוד מביא עצמו רש"י "ואם 10דלכאורה: ,
היובל" בחוקותי 85יהי' "אם כמו "רשות", של במובן "אם" לפרש אפשר שאי מקומות כמה עוד (ויש

דברים 86תלכו" בסיפור ולא וחובה, רשות בגדר הוא שתוכנם לענינים בנוגע רק הוא זה שכלל אלא ,(
הנ"ל  מקומות בג' אבל וחובה); ציווי בתור כאן נאמר לא אבל חיוב, בו שיש בדבר אפילו (או ותנאי

הציווי; עיקר עדיין נאמר לא שבהם כיון תנאי, בתור "אם" תיבת לפרש שייך לא

שמדובר  מזה היא רשות ולא חובה שזהו ההוכחה כי, – עמי" "את התיבות גם מעתיק שרש"י הטעם
לנכרי" ולא תלוהו עמי ("את לישראל הלואה );87אודות

המימרא  בעל של שמו מזכיר שרש"י הכרח 88והטעם יש אלו מקומות שבג' לרמז בכדי ישמעאל, ר' ,
שגם כיון חובה, שהוא לפרש סובר i"xגמור – רשות אלא שאינו ס"ל הכרע בו שאין מקום שבכל –

חובה. שהוא

אופני שבין החילוק הוא הפלוגתא שיסוד תורה", של תשובה וה"יינה ובעלי (ר"י) דצדיקים העבודה
אצלו (שמופרך צדיק .eraha(ר"ע): יאמר "לא ולכן הקדושה, היפך שהוא דבר בשר כל לאכול אפשי אי .

כו'".חזיר אפשי אבל בחסידות 89. כמבואר בצדיק 90, קאי זה רז"ל שהוא 91שמאמר דבר גם יעשה ,(
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כד.81) כב, פרשתנו
שהגבאי 82) שליט"א, אדמו"ר כ"ק הורה השאלות לאחרי

ולאחרי  "שטריימל", יחבוש תלוה") כסף ("אם הגמ"ח של
תורה. דבר יאמר המלוהֿמלכה, של והמקום הזמן אודות שיכריז
שמחה, ניגון ינגנו בשמחה, צ"ל שגמ"ח שכיון אמר ואח"כ

המתחיל". (הגבאי) ש"הוא ובאופן
פירוש 83) אודות דובר שכבר אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

סל"ב  תשכ"ז משפטים ש"פ שיחת (ראה שנתיים לפני זה רש"י
(103 ע' חמ"ט מנחם תורת נתבארו – לא הזמן קוצר מפני אבל, ,

שצויין  (כפי אחדות נקודות רק אלא בזה, הענינים פרטי כל
דאז  הדברים נמשך *ברשימת שכנראה (בבתֿשחוק): והוסיף .(

ולעורר  להתבונן אחד אף התעכב לא שלכן הזמן"... "קוצר עדיין
קושיות  ניתוספו אצלי אופן, ובכל עדיין. נתבאר שלא מה על

זה. רש"י פירוש על עוה"פ ידובר ולכן זה, רש"י בפירוש
אלא 84) תלויין הללו אם "אין רש"י: מסיים ושם – כב. כ,
oi`cee נאמר חובה של ענין כאשר כי, – "חובה") בלשון (ולא "

פועל זה הרי תלוי), ספק, של (לשון "אם" חלישות בלשון
יום  את "זכור כמו שבתורה, הציוויים ככל (שאינו הענין בכללות
נאמרו  שלא חֿיב), (שם, אמך" ואת אביך את "כבד גו'", השבת
אלא  רשות שאינו בלבד זו שלא רש"י, מוסיף ולכן "אם"). בלשון

ענין גם זה הרי המצוה, מצד המצּווה,i`cee"חובה", מצד , ַ
יקיימנו. שבודאי

ד.85) לו, מסעי
בחוקותי.86) ר"פ
כבכמה 87) ולא הראשונים, ובדפוסים יד בכתבי כהגירסא

לעכו"ם". קודם תלווהו עמי "את וכתב: הצענזור ששינה דפוסים

המימרא,88) בעל שם להזכיר דרכו אין כלל שבדרך אף
וחכים, יניק עבור עכ"פ – מקרא של לפשוטו הדבר נוגע אא"כ
שם  הזכרת ע"י התירוץ רש"י מרמז שאז שאלה, אצלו שמתעוררת

המאמר. בעל
וש"נ) ואילך. 232 ע' חנ"א מנחם תורת (ראה כמ"פ וכמדובר
לעולם" גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר ד"כל שהענין
רש"י  לפירוש נוגע ואינו בפ"ע, עבודה סדר הוא מ"ו) פ"ו (אבות
בשם  שלא דבר באמירת גזל לאיסור ובנוגע מקרא; של בפשוטו
ששמע  הענין כאשר הרי – סק"ב) סקנ"ו או"ח (מג"א אומרו
בשם  לאומרו צריך אינו אזי שלו, ונעשה עמו מתעצם מרבו

.*אומרו 
הזהר בביאורי מ"ש גם לבאר יש וישלח ועפ"ז (לאדהאמ"צ

הבטה  ע"פ רק שלהם פס"ד הי' ואמוראים התנאים ש"כל ב) כ,
בנוגע  (ועד"ז כו'" למעלה שהוא כמו שבתורה החכמה בשרש
הקדמת  (ראה כו' נשמתם לשרש בהתאם וב"ה דב"ש לפלוגתות
"אין  ולכן יב) ל, (נצבים היא" בשמים "לא שהתורה אף התניא)),
שרש  שראו לאחרי כי, – ב) נט, (ב"מ קול" בבת משגיחין
למטה  והשגתם בהבנתם גם נמשך זה הרי למעלה, הענינים

כו'. עמהם ונתעצם
כו.89) כ, קדושים ופרש"י תו"כ
ובכ"מ.90) ד. ט, ואתחנן לקו"ת ראה
פרקים91) (בשמונה שהרמב"ם מבאר ולהעיר, פ"ו)

חוקים, בעניני רק הוא זה לומרשמארז"ל צריך  משפטים בעניני  אבל 
כי, אפשי", ע"פ "אי אמנם, במדותיו. מושחת הוא אפשי האומר

זה במארז"ל החילוק בחסידות תשובה,המבואר לבעל צדיק בין
"אפשי" שאמירת שאמירת י"ל, כשם – הענינים בכל היא בצדיק

*((dben izla dgpd) mixacd zniyxl qgiizd `"hily x"enc` w"k,jxcl dncwda) irvn`d x"enc` ixac z` (wegyÎzaa) exikfda
(miig,lr ope`zny"y"p` rah,azkay mixacay,mbiydl dax d`ved lk lr eyegi `l zerh mi`lny mby,mixacd oze` e`eai xy`ke

qetca onvra,zepwl mytpl eyegi `l..dpewy eze` mbe,dpyi dptiyk zxnynl zief oxwa egipne dti ekxek,'ek i`pt `vni `le."
(*owfd epiax `ian `ipza mixetq zenewna wxy epivn okle"ixenn izrny,"y dncwda azky s`"mdn zvw..(miax oeyl) epizeaxn

w"d`ay"99 'r yix `"pg mgpn zxez mb d`x).(p"ye.
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ציווי 92רשות  ללא "אי ),93(גם לומר צ"ל (שלכן יתירה לזהירות וזקוק רע שסורו בע"ת אצל ואילו
חובה 94אפשי" צ"ל ,(–

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.95הוגה 99 ע' חי"א בלקו"ש

*

.„È בקידושין לגירסא בנוגע בהמדובר ההבהרה (א) – לאגה"ת צדיק96בנוגע שאני מנת "xenb"על
סנ"א  שבט יו"ד בשיחת נכללה –97– "נפש" הלשון כמ"פ שכותב הזקן רבינו לשון בדיוק הביאור (ב) .

פ"ד  במאמר .98נכלל

*

.ÂË לעיל להמדובר הרי 99בהמשך – כו' יתירה זהירות שצריך תשובה, דבעל העבודה אופן אודות
הצורך  נתעורר החושך התגברות שמצד כיון כו', וסייגים גדרים כו"כ שניתוספו לכך הטעם גם זהו

בכך. צורך הי' לא כ"כ, חושך הי' שלא שלפנ"ז בזמנים משא"כ כו', יתירה בזהירות

חוצה  המעיינות דהפצת הענין הוא שניתוספו הענינים אחד :100והנה,

ד  לא הבעש"ט של למקום בזמנו ממקום נוסע הי' עצמו הבעש"ט אמנם – חוצה. המעיינות הפצת רשו
הזקן, אדמו"ר של בזמנו זאת דרשו לא וכמו"כ – שלו. מהחסידים זאת שדרש מצינו לא אבל כו',
("זיך  להתייסר צריכים היו שלא כך נ"ע; (מהורש"ב) אדמו"ר לכ"ק עד וכו' הצ"צ האמצעי, אדמו"ר
במקוה  לטבול העבודה, ועל התורה על לשבת יכולים היו אלא כו', רחוק למקום ולנסוע אויסרייסן")

באריכות... ולהתפלל יום, בכל חמה

תורה  עניני של תרגום וכן כו', רחוק למקום נסיעה של סדר התחיל אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל אמנם,
לשון  בשבעים .101וחסידות

התחיל  שאז פטרבורג, לאחרי ואפילו שלפנ"ז, בדורות הי' לא זה ענין הרי לטעון: יכולים ולכאורה
חוצה  מעינותיך דיפוצו כזה?!102הענין סדר הי' לא גם ,

ביאורים  שני זה על יש :103ובכן

עתה  נדרשת מעולם, כמותו הי' שלא ומכופל, כפול חושך החושך, התגברות שמצד – אחד ביאור
יהודים. של גדול היותר מספר על  ולהשפיע ולנסוע לצאת דוקא, כזה באופן העבודה
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משפטים;אי בעניני גם – הענינים בכל היא דבע"ת אפשי
באופן – לעשותם בטבעו אצלו מופרך c"ehnואעפ"כ dlrnly,

שבשמים "אבי המאמר: בסיום הלשון עלי".xfbכדיוק
הקס"ד 92) גם לבאר יש א)*ועפ"ז ג, (סוטה שבגמרא

. כולה התורה ש"בכל ר"י לך בשיטת "אין שעפ"ז רשות", אמר .
הצדיק  עבודת שמצד כיון – שם) (פרש"י חובה" לר"י עשה מצות

רשות. של ענין גם מספיק
שהוא93) דבר יעשה לא לולי mvraוכן גם רצוי, בלתיֿ–

בענין  (פ"ז) בתניא למ"ש בנוגע החקירה כידוע – התורה איסור
האם  קודם: מי – החיצונים" בידי ואסור ש"קשור האסור, דבר
שבגלל  או תורה, אסרתו החיצונים בידי וקשור אסור היותו בגלל
הסברא  וע"פ החיצונים; בידי וקשור אסור נעשה התורה איסור
בידי  וקשור אסור בעצם היותו בגלל הוא התורה שאיסור
איסור  לולי אפילו כזה, דבר יעשה לא שצדיק י"ל, החיצונים,

התורה.
ויחלום 94) בד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק מדברי גם ולהעיר

. הרע מן ל"יציאה שבנוגע (83 ע' סה"מ – כל (תש"ח הנה .
כו'". עצמו שיציל הוא העיקר כי טובים, הם הצלה ודרכי אופני

תשכ"ז.95) משפטים ש"פ שיחת בשילוב
ב.96) מט,
(97.224 ע' חנ"ה מנחם תורת
(98.266 ע' שפם
(99.108 ע' שבפנים בלקו"ש

הנ"ל.100) בלקו"ש נכלל – דלקמן הענין וקיצור תוכן
וש"נ.101) .73 ע' חנ"ב מנחם תורת גם ראה
ואילך.102) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש
וש"נ.103) .172 ע' ח"ל לקו"ש גם ראה

(*zereaya l"v 'id z"gnyy c"qwl rbepa x"enc` g"en w"k mbzt recik–(125 'r yix a"yz y"dq d`x) dxez `ed dxeza c"qw mby.
57 'r yix d"pg mgpn zxez mb d`xe.p"ye.



h"kyz'dכד ,xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn t"y zgiy

ש"הנה  משיח, בא אט") ("אט ותיכף דמשיחא, בעקבתא שעומדים שכיון – הטוב לצד – שני ָָוביאור
כתלנו" אחר עומד רבינו 104זה וכדברי יש 105, לכן משיח, ביאת לקראת הכפתורים את לצחצח שצריך ,

האחרונים. הבירורים את לברר עתה צורך

וכו'" המהרהר ב"כל נכלל זה שהרי שאלות, לשאול סדר זה שאין לידע צריך בכלל .106ולהעיר:
כך, הבהמית, לנפש גם מובן שיהי' באופן והשגה, בהבנה דבר כל להבין דורשת שחב"ד כיון אמנם,

בספרים  (כדאיתא אמתלא אפילו או תירוץ שום לה יהי' לכן ש"107שלא – לא") "אמת פירושה אמתלא"
הנ"ל. לשאלה המענה את מבהירים

.ÊË הנ"ל רש"י בפירוש הדברים המשך ע"פ בזה, להוסיף מסתכל 81ויש "הוי עמך", העני "את –
עני": אתה כאילו בעצמך

קול  מרים היית בודאי – פלוני נמצא שבו ומצב במעמד היית אתה אילו קורה הי' מה לעצמך תאר
ועוסק  באריכות מתפלל במנוחה, יושב שפלוני היתכן געשריי"): א אויפגעהויבן וואלסט ("דו ַָצעקה

של devnבענינים xecidבענינים אצלי שחסר בשעה לי, ולעזור לבוא יכול אינו זה ובגלל ?!miixwirכו',
שאינך  לך עזר הקב"ה כאשר ולכן: כזה!... מצב צוגעלאזט") ניט וואלסט ("דו מאפשר היית לא –ָָ
בענינים  אצלו שחסר יהודי נמצא פלוני שבמקום ויודע בברוקלין, יושב אתה כאשר הנה כזה, במצב

עמו! ולהתעסק לשם לנסוע עליך – עיקריים

יותר  גדולה עליו הרחמנות אדרבה: הרי – צועק אינו הנ"ל יהודי מאי, אינו 108אלא שאפילו כיון ,
לו. שחסר מרגיש

אליו  ללכת אלא הזולת, עם מההתעסקות להשתמט כדי אמתלאות לחפש להפסיק צריך שכן, וכיון
לעולם  יוצאה אורה היתה שממנו קיים, הי' שביהמ"ק בזמן נמצאים לא נכללים 109[שהרי היו שאז ,

כו' האבוקה בפני כנר ממילא אינו 110הניצוצות בעצמו שהוא כך על (ולשמוח כו' משנתו ולעוררו [
כזה...). וממצב במעמד

שנסיים  עד וממתין הכן שעומד משיח, לביאת בסמיכות בעמדנו זה, בדורנו בעיקר נדרשת זו ועבודה
הכפתורים" את מיד 111"לצחצח יבוא ואז ממש.78, בקרוב ,

ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי
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ט.104) ב, שה"ש
וש"נ.105) .42 ע' תרפ"ט סה"ש ראה
א.106) קי, סנהדרין
ועוד.107) מ"ט. פ"ט גיטין ותפא"י (להיעב"ץ) שמים לחם

וש"נ.108) הב'. בשוה"ג 293 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
ועוד.109) ה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי
ובכ"מ.110) א. ד, נשא לקו"ת א. ו, בראשית תו"א ראה
וש"נ.111) .42 ע' תרפ"ט סה"ש ראה
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כתלנו" אחר עומד רבינו 104זה וכדברי יש 105, לכן משיח, ביאת לקראת הכפתורים את לצחצח שצריך ,

האחרונים. הבירורים את לברר עתה צורך

וכו'" המהרהר ב"כל נכלל זה שהרי שאלות, לשאול סדר זה שאין לידע צריך בכלל .106ולהעיר:
כך, הבהמית, לנפש גם מובן שיהי' באופן והשגה, בהבנה דבר כל להבין דורשת שחב"ד כיון אמנם,

בספרים  (כדאיתא אמתלא אפילו או תירוץ שום לה יהי' לכן ש"107שלא – לא") "אמת פירושה אמתלא"
הנ"ל. לשאלה המענה את מבהירים

.ÊË הנ"ל רש"י בפירוש הדברים המשך ע"פ בזה, להוסיף מסתכל 81ויש "הוי עמך", העני "את –
עני": אתה כאילו בעצמך

קול  מרים היית בודאי – פלוני נמצא שבו ומצב במעמד היית אתה אילו קורה הי' מה לעצמך תאר
ועוסק  באריכות מתפלל במנוחה, יושב שפלוני היתכן געשריי"): א אויפגעהויבן וואלסט ("דו ַָצעקה

של devnבענינים xecidבענינים אצלי שחסר בשעה לי, ולעזור לבוא יכול אינו זה ובגלל ?!miixwirכו',
שאינך  לך עזר הקב"ה כאשר ולכן: כזה!... מצב צוגעלאזט") ניט וואלסט ("דו מאפשר היית לא –ָָ
בענינים  אצלו שחסר יהודי נמצא פלוני שבמקום ויודע בברוקלין, יושב אתה כאשר הנה כזה, במצב

עמו! ולהתעסק לשם לנסוע עליך – עיקריים

יותר  גדולה עליו הרחמנות אדרבה: הרי – צועק אינו הנ"ל יהודי מאי, אינו 108אלא שאפילו כיון ,
לו. שחסר מרגיש

אליו  ללכת אלא הזולת, עם מההתעסקות להשתמט כדי אמתלאות לחפש להפסיק צריך שכן, וכיון
לעולם  יוצאה אורה היתה שממנו קיים, הי' שביהמ"ק בזמן נמצאים לא נכללים 109[שהרי היו שאז ,

כו' האבוקה בפני כנר ממילא אינו 110הניצוצות בעצמו שהוא כך על (ולשמוח כו' משנתו ולעוררו [
כזה...). וממצב במעמד

שנסיים  עד וממתין הכן שעומד משיח, לביאת בסמיכות בעמדנו זה, בדורנו בעיקר נדרשת זו ועבודה
הכפתורים" את מיד 111"לצחצח יבוא ואז ממש.78, בקרוב ,

ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי
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ט.104) ב, שה"ש
וש"נ.105) .42 ע' תרפ"ט סה"ש ראה
א.106) קי, סנהדרין
ועוד.107) מ"ט. פ"ט גיטין ותפא"י (להיעב"ץ) שמים לחם

וש"נ.108) הב'. בשוה"ג 293 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
ועוד.109) ה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי
ובכ"מ.110) א. ד, נשא לקו"ת א. ו, בראשית תו"א ראה
וש"נ.111) .42 ע' תרפ"ט סה"ש ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc - zekxa(iyily meil)

òãz ,áøc[di`x jl `d-]czkxa,àúééøBàc åàì áéènäå áBhä §©¥©§©§©¥¦¨§©§¨
Ceøá'a da çúBt éøäL'eke 'mlerd jln epidl` 'd dz`íúBç ïéàå ¤£¥¥©¨§¨§¥¥

àéðúãk ,Ceøáa da,`ziixaa epipyy itk ±çúBt ïlek úBëøaä ìk ¨§¨¦§©§¨¨©§¨¨¥©
íúBçå Ceøáa ïäa,Ceøáa ïäaly egay xikfdl jixvy meyn ¨¥§¨§¥¨¥§¨

,dznizga oiae dkxad zgizta oia mewnúBøétä úkøaî õeç¦¦§©©¥
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dzøáçì äëeîqä,dxyr dpeny zlitzay zekxad oze` oebk ©§¨©£¤§¨
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,dkxad zgizta mewn ly egay xikfny ic el`ae
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שלישי עמ' א
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הובא א . קטן ומועד  ברכות  מסכתות  בסיום 
כו' מנוחה  להם  אין חכמים  "תלמידי המאמר 

אלקים שנאמר  אל  יראה  חיל  אל  מחיל  ילכו
"אין  - ברכות  במסכת  לשון: בשינוי אבל  בציון",

מנוחה  להם       ובמסכת ,"
מנוחה  להם  "אין - מו"ק  ".

שינויים  עוד  ישנם  זה , במאמר  השינוי על  ונוסף 
זו: בסוגיא  המאמרים  בהמשך 

לבית  הכנסת  מבית  "היוצא  - שלפניו במאמר 
ילכו  שנאמר  שכינה , פני ומקבל  זוכה  כו' המדרש 
נאמר  - בציון" אלקים  אל  יראה  חיל  אל  מחיל 

הכנסת  מבית  "היוצא  ברכות  במסכת  
   היוצא" נאמר  מו"ק  ובמסכת  ,"

(ומוסיף ) המדרש  לבית  הכנסת  מבית  
 ."

ברכות  במסכת  נאמר  - פניו שלפני ובמאמר 
לך  אלא  בשלום  לך  לו יאמר  אל  מחבירו "הנפטר 

. לשלום לשלום  לך  לו יאמר  אל  המת  מן הנפטר  .
ואח "כ  תחילה  מחבירו (הנפטר  בשלום " לך  אלא 
מן  "הנפטר  נאמר  מו"ק  ובמסכת  המת ), מן הנפטר 

. .המת  החי מן הנפטר  בשלום , לך  לשלום ". לך  .
החי) מן הנפטר  ואח "כ  תחילה  המת  מן .(הנפטר 

ג ' (לאחרי מוסיף  ברכות  שבמסכת  - שינוי ועוד 
מרבים  חכמים  "תלמידי במאמר  ומסיים  הנ"ל ) הבבות 

. בעולם  ה 'שלום  . עמו את  יברך  ה ' יתן לעמו עוז
וחותמה שסיומה מו"ק במסכת משא"כ בשלום",

כו'". מנוחה  להם  אין חכמים  "תלמידי במאמר 

"תלמידי ב . המאמר  בתוכן להבין צריך  גם 
. מנוחה  להם  אין כקושיית .חכמים  - "

שזוכין המהרש "א  עוה "ב  דהא  בזה  לדקדק  "יש  :
הוא  הת "ח  לו  מסכת (בסוף  כמ "ש  ,

העולמים "? לחיי ומנוחה  שבת  שכולו ליום  תמיד )

מ "ש  ע "פ  "וי"ל  המהרש "א : ויכל וכותב 
מנוחה  חסר  העולם  הי' מה  השביעי, ביום  אלקים 

. מלאכה  ונגמרה  כלתה  שבת  שם באת  דהמנוחה  .
וסילוק  כילוי היא   בת "ח הכא  וקאמר  ,

פעולת  שהוא   לו דאין ובעוה "ב  בעוה "ז
אלא  השכלי עיון של  הפעולה  מזאת  וכילוי מנוחה 

בעצמה  והיא  בה , פועל  שתמיד  
השכינה  מזיו ונהנין יושבין שהצדיקים  דלעוה "ב 

השכלי". בעיון

כי: זה , בביאור  וצ "ע 

שיוכלו  כפשוטה  מלאכה  של  מפעולה  מנוחה 
חידוש  אינה  - בתורה  והעיון השכל  בפעולת  לעסוק 
(עכ "פ  שישנה  כיון ומנוחה ", שבת  שכולו ד "יום 

גם  זה ) שאם מעין בתורה  ש "הבטיחנו כפי -
. אותה  .נעשה  המונעים  הדברים  כל  ממנו יסיר  ..

לעשות  ידינו את  המחזיקות  הטובות  כל  לנו וישפיע 
. שהגוף התורה  בדברים  ימינו כל  נעסוק  שלא  כדי .

בחכמה " ללמוד  פנויים  נשב  אלא  להן, ,צריך 
חז"ל  של ואמרו רצונו עושין שישראל  ש "בזמן

להשלימות  ועד  אחרים ", ע "י נעשית  מלאכתן מקום 
) המשיח  ומנוחה )בימות  שבת  שכולו יום 

היעוד  גו'",שיקויים  צאנכם  ורעו זרים  "ועמדו
בחכמה " וירבו מרגוע  להם  פנויין "ימצאו "יהיו ,

וחכמתה " .בתורה 
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תשרי*) וא"ו תשכ "ד . השבועות דחג  ב' יום משיחות
ועוד . תשד "מ .

ח .1) פד , תהלים
כבברכות ."ל 2) הבא " "בעולם  ולא הבא", עולם 
(3) רש"י  בפירוש יותר עוד  מודגש זה של וחילוק

שמפרש התורה על  בפירושו כדרכו ב"אין ש"ס, מקרא) של 
וממדרש  לישיבה "מישיבה מפרש שבברכות - מנוחה" להם
ש"הולכין  מפרש ובמו"ק בעוה"ב), והן בעוה"ז (הן למדרש"

לעוה"ב"). ("אפילו כו'"* לג "ע ומרקיע לרקיע מג "ע
למאמר 4) ההמשך  בגלל  הוא, זה, לשינוי  הפשוט  הטעם

נשמה, יציאת אודות לפנ"ז מדובר מו"ק במסכת שלפנ"ז:
מן  "הנפטר (ולאח "ז המת" מן "הנפטר המאמר בא לזה ובהמשך 
אכסניא, כבוד  אודות לפנ"ז מדובר ברכות ובמסכת החי "),
מן  "הנפטר (ולאח "ז מחבירו" "הנפטר המאמר בא לזה ובהמשך 
מסתבר  נוספים, שינויים ישנם זו שבסוגיא כיון אבל , המת").
בהסוגיא  השינויים פרטי  כל  עם שקשור כללי  ענין גם שיש לומר,

זה). לשינוי  בנוגע הפרטי  הטעם על  (נוסף

     

יא.5) כט , תהלים
ברכות.6) סוף בחדא"ג 
ובפרש"י .7) ב ב, בראשית
ה"א.8) פ"ט  תשובה הל ' רמב"ם
ב.9) לה, ברכות

שם.10) ברכות וראה ה. סא, ישעי '
ה"ב.11) שם רמב"ם
(פי "ב 12) המשיח  ומלך  ומלחמות מלכים הלכות סוף שם

הי "ד . ספר וחותם סיום - ה"ד )

h"kyz'd ,xc` g"dan ,milwy 't ,mihtyn t"y zgiy

ש"הנה  משיח, בא אט") ("אט ותיכף דמשיחא, בעקבתא שעומדים שכיון – הטוב לצד – שני ָָוביאור
כתלנו" אחר עומד רבינו 104זה וכדברי יש 105, לכן משיח, ביאת לקראת הכפתורים את לצחצח שצריך ,

האחרונים. הבירורים את לברר עתה צורך

וכו'" המהרהר ב"כל נכלל זה שהרי שאלות, לשאול סדר זה שאין לידע צריך בכלל .106ולהעיר:
כך, הבהמית, לנפש גם מובן שיהי' באופן והשגה, בהבנה דבר כל להבין דורשת שחב"ד כיון אמנם,

בספרים  (כדאיתא אמתלא אפילו או תירוץ שום לה יהי' לכן ש"107שלא – לא") "אמת פירושה אמתלא"
הנ"ל. לשאלה המענה את מבהירים

.ÊË הנ"ל רש"י בפירוש הדברים המשך ע"פ בזה, להוסיף מסתכל 81ויש "הוי עמך", העני "את –
עני": אתה כאילו בעצמך

קול  מרים היית בודאי – פלוני נמצא שבו ומצב במעמד היית אתה אילו קורה הי' מה לעצמך תאר
ועוסק  באריכות מתפלל במנוחה, יושב שפלוני היתכן געשריי"): א אויפגעהויבן וואלסט ("דו ַָצעקה

של devnבענינים xecidבענינים אצלי שחסר בשעה לי, ולעזור לבוא יכול אינו זה ובגלל ?!miixwirכו',
שאינך  לך עזר הקב"ה כאשר ולכן: כזה!... מצב צוגעלאזט") ניט וואלסט ("דו מאפשר היית לא –ָָ
בענינים  אצלו שחסר יהודי נמצא פלוני שבמקום ויודע בברוקלין, יושב אתה כאשר הנה כזה, במצב

עמו! ולהתעסק לשם לנסוע עליך – עיקריים

יותר  גדולה עליו הרחמנות אדרבה: הרי – צועק אינו הנ"ל יהודי מאי, אינו 108אלא שאפילו כיון ,
לו. שחסר מרגיש

אליו  ללכת אלא הזולת, עם מההתעסקות להשתמט כדי אמתלאות לחפש להפסיק צריך שכן, וכיון
לעולם  יוצאה אורה היתה שממנו קיים, הי' שביהמ"ק בזמן נמצאים לא נכללים 109[שהרי היו שאז ,

כו' האבוקה בפני כנר ממילא אינו 110הניצוצות בעצמו שהוא כך על (ולשמוח כו' משנתו ולעוררו [
כזה...). וממצב במעמד

שנסיים  עד וממתין הכן שעומד משיח, לביאת בסמיכות בעמדנו זה, בדורנו בעיקר נדרשת זו ועבודה
הכפתורים" את מיד 111"לצחצח יבוא ואז ממש.78, בקרוב ,

ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי
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ט.104) ב, שה"ש
וש"נ.105) .42 ע' תרפ"ט סה"ש ראה
א.106) קי, סנהדרין
ועוד.107) מ"ט. פ"ט גיטין ותפא"י (להיעב"ץ) שמים לחם

וש"נ.108) הב'. בשוה"ג 293 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
ועוד.109) ה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי
ובכ"מ.110) א. ד, נשא לקו"ת א. ו, בראשית תו"א ראה
וש"נ.111) .42 ע' תרפ"ט סה"ש ראה



כו     

שבת  שכולו ד "יום  שהחידוש  י"ל  ולכאורה 
בעיקר ) - ואדרבה  - (גם  בהמנוחה  הוא  ומנוחה "

ביחס   ומצב המעמד  לגבי (חידוש 
כו'"). מנוחה  להם  אין חכמים  ד "תלמידי

להאריז"ל  הש "ס  בלקוטי משמע  בביאור וכן
כו'", מנוחה  להם  אין חכמים  "תלמידי המאמר 
בתורה  עוסקים  ת "ח  המיתה  שלאחר  "בעולם  וז"ל :

. לישיבה  ומישיבה  למדריגה  ממדריגה  כי ועולין .
. סוף  לה  אין תורתו כך  סוף  לו אין שהשי"ת  .כמו

מנוחה  להם  יהי' התחי' אחר  לעתיד  (אבל )
המעמד ומלאה  לאחרי כלומר : כו'". דעה  הארץ 

. מנוחה  להם  ש "אין מעמד ומצב  ישנו בעוה "ב ", .
ומנוחה ", שבת  שכולו "יום  - יותר  נעלה  ומצב 

התורה  בלימוד  מנוחה  להם  תהי' .שאז

גיסא : לאידך  השאלה  נשאלת  עפ "ז אבל ,

אין  שהשי"ת  ("כמו סוף  לה  אין שהתורה  כיון
שתגדל  וככל  סוף "), לה  אין תורתו כך  סוף  לו
להוסיף  וצריכים  יכולים  התורה  בלימוד  השלימות 
ביחס  מנוחה  שייך  איך  - סוף  אין עד  יותר  עוד 

התורה ?! ללימוד 

התחי' אחר  "לעתיד  שגם  י"ל , (ש )יהי'ואולי
) מנוחה " .להם  מנוחה  להם  .ש "אין

תהי ' בעוה "ב ")  התורה אלא ,בלימוד  ,
העלי' תהי' ומנוחה ") שבת  שכולו (ב "יום  שאז

של  באופן עצמה  מ "ש וההוספה  (ע "ד 
המנוחה "), פעולת  בעצמה  "היא  המהרש "א :

כדלקמן.

חכמים ג . ד "תלמידי המאמרים  שב ' לומר , ויש 
. מנוחה  להם  ברכות אין במסכת  בעוה "ב ", .

אלא ) ענין, אותו של  כפל  (לא  הם  מו"ק , ובמסכת 
 : בעוה "ב

זה  מאמר  הובא  (שבסיומה  ברכות  במסכת 
ב "אין  ראשונה  דרגא  אודות  מדובר  לראשונה ),

. מנוחה  (ג "ע )להם  עוה "ב  - בעוה "ב " . יום"
ובמסכת  האריז"ל ), (כפי' ומנוחה " שבת  שכולו
השני'), בפעם  זה  מאמר  הובא  (שבסיומה  מו"ק 
להם  ב "אין יותר ) (ונעלית  שני' דרגא  אודות  מדובר 

. שכולו מנוחה  "יום  התחי', עולם  - לעוה "ב " .
עליות  יהיו אז שגם  - בזה  והחידוש  ומנוחה ", שבת 

")שיהיו אלא  הבא "), של לעולם  באופן
המהרש "א ). פי ' (ע "ד  מנוחה 

. מנוחה  להם  ד "אין הדרגות  פרטי לבאר  .וכדי
) ו"לעוה "ב " ומנוחה ", שבת  שכולו "יום 

יש  ובמו"ק , שבברכות  ומנוחה ") שבת  שכולו
ב ' שבין החילוק  כללות  ביאור  תחילה  להקדים 

ומנוחה ")המצבים  שבת  שכולו ("יום 
  בלי מנוחה ") להם  התורה ("אין מוד 

תמיד  המסכתות  תוכן שבין החילוק  ביאור  ע "פ  -
"ליום  שסיומה  תמיד  [מסכת  ומו"ק  ברכות ) (ועד "ז

שכולו  שסיומה ברכות  מסכת  (ועד "ז "
שסיומה  מו"ק  ומסכת  המנוחה ), ענין בשלום ,

חכמים  "תלמידי  " לעוה "ב ],אפילו
אופנים  ב ' על  מורים  אלו מסכתות  שב ' לומר , דיש 
(תמיד ), מנוחה  של  באופן לימוד  התורה , בלימוד 
כדלקמן. (מו"ק ), המנוחה  העדר  של  באופן ולימוד 

בזה :ד . והענין

פה  שבעל  ותורה  שבכתב  לתורה  נחלקת  התורה 
שלא ("פירושה " באופן ניתנה  - שבכתב  תורה  :(

לא  ואותיותי', בתיבותי' והוספה  גרעון שינוי שייך 
- "פירושה " פה , שבעל  ותורה  יתיר . ולא  חסר 
תיבה  כל  שדורשים  החכמים  ע "י ונתבארה  נתגלתה 
נדרשת  שהתורה  מדות  י"ג  (ע "פ  שבתורה  אות  וכל 

שעי"ז בתורה בהם ) גדול  ועד ריבוי ,
"תלמיד שמוסיפים  חז"ל  כלשון בתורה ,

לחדש " עתיד  לה "ותיק  "לאפשא  , חידוש)
התורה ). כללי על  שמיוסד 
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ברכות.13) בסוף
שם.14) רמב"ם וראה ט . יא, ישעי '
לא 15) לבוא שלעתיד  חסידות בדרושי  בכ "מ  מבואר ועד "ז

יב  ע' תרס"ו המשך  סז. ע' ואתחנן אוה"ת (ראה עליות עוד  יהיו
ועוד )). קה. (ע'

(לאחרי16) מסיים להאריז"ל  הש"ס שבלקוטי  ולהעיר
. ש"לעתיד  "שכותב דעה") הארץ ומלאה מנוחה להם יהי ' .

   למדרגה לעלי ' מקום שיש משמע גופא שמזה ,"
יותר. נעלית

שבת 17) שכולו "ליום גם מנוחה", להם ד "אין החידוש עיקר
ומנוחה".

בתחלתו.18) היד  לספר הרמב"ם הקדמת
וי "ו 19) מאות "נלקח " ב"מ  במס' השואל  פרק למשל  "כמו

דרושי (לקו"ת כו'" ראשון ענין על  מוסיף וי "ו איש ישאל  דוכי 
צ  ברכה רע"א. פח , ד ).שמע"צ ה,

שמו"ר 20) ה"ד . פ"ב פאה ירושלמי  ב. יט , מגילה ראה
.(252 ע' חי "ט  בלקו"ש נסמן - (ועוד  רפמ "ז

לאדה"ז 21) ת"ת הל ' וראה ד . לט , מקץ תו"א ב. יב, זח "א
וש"נ. ה"ב. פ"ב



כז    

אופנים  ב ' ישנם  לכך  התורה ובהתאם 
עצמה  בתושבע "פ  התורה (גם  "כל  לימוד  (א ) :(

כל " לעין ונגלית  לנו המסורה  ו"לחזור שבע "פ  ,
.. רבות  פעמים  היטב ". שיזכור  כדי . עד" ,

התורה " כל  בזכרונו היטב  לימוד שנחקק  -
ונתגלו, שנמסרו כפי התורה  עניני וזכרון וקליטת 
בהלכות  סברות  "לסבור  (ב ) והוספה , שינוי ללא 
לעומק  לירד  ופירוקים  בקושיות  בהן ולפלפל 

. ההלכות  וטעמי הלכות הסברות  חידושי ולחדש  .
ותכלית רבות " קץ  ש "אין ההלכות , טעמי לעומק 

. ובדרשותיהן בטעמיהן (ש)עי"זוהפלפול .
ותכלית " קץ  לאין הלכות  חידושי ג "כ  .יתחדשו

. ד "ליגמר  האופנים  ב ' - חז"ל  .ובלשון
ומסיק (ו)ליסבר " "מתון הרים ", ועוקר  "סיני ,

ומקשה " .חריף  טיפה  מאבד  שאינו סוד  "בור  ,.
המתגבר " .(ו)כמעין

ומצב  מנוחה  של  מצב  - שביניהם  ומהחילוקים 
המנוחה : העדר  של 

ללא  ונתגלו נמסרו שכבר  התורה  עניני לימוד 
של  לימוד  הוא  והוספה  שאינו שינוי כיון ,

לירד  ופירוקים  בקושיות  ולפלפל  לסבור  מתייגע 
אף  כלומר : הלכות . ולחדש  הסברות  לעומק 

צורך  יש  שבודאי  רבה יגיעה  וישנה 
לנו  המסורה  שבע "פ  התורה  "כל  ולידע  ללמוד 
כל  בזכרונו היטב  שנחקק  "עד  כל ", לעין ונגלית 
בפ "ע  וענין ענין דכל  הלימוד  דרך  מ "מ , התורה ",

של  באופן בקושיות הוא  פלפול  ללא  ,
לו  יש  זה , ענין ויודע  שלומד  ולאחרי ופירוקים ,

.( אחר ענין לומד  (ולאח "ז זה  מענין

הלכות  ולחדש  ולפלפל  לסבור  הלימוד  משא "כ 
של  לימוד  הוא   וענין ענין שבכל  כיון ,

הקודמת  סברא  שסותר  ופירוקים , בקושיות  מפלפל 
הסברא  סותר  ולאח "ז חדשה , סברא  ומחדש 
למצב  בא  ולא  יותר , נעלית  סברא  ומחדש  החדשה 

סברות  אצלו ומתחדשים  שהולכים  כיון מנוחה , של 
המתגבר " "כמעין .חדשות ,

ותוכן)ה . (שמות  שבין בהחילוק  גם  ומרומז
קטן" ו"מועד  "תמיד " :המסכתות 

" התמיד ("סדר  שינוי ללא  תמידי מצב  - "
אלקינו" בית  התורה לעבודת  לימוד  על  מורה  - (

עניני  וזכרון וקליטת  לימוד  הוא  שהעיקר  באופן
והוספה  שינוי ללא  ונתגלו, שנמסרו כפי התורה 
הוא  זה  שלימוד  טיפה "), מאבד  שאינו סוד  ("בור 
שכולו  "ליום  בהסיום  (כמודגש  מנוחה  של  באופן

ומנוחה "). שבת 

אודות  בה  שמדובר  - ברכות  מסכת  [ועד "ז
האדם , דהנהגת  התמידי בסדר  שחיובן הברכות 
על  הברכות  ועד "ז ותפלה , ק "ש  מברכות  החל 
התפלות  ש "אלו הנהנין, ברכות  ושאר  המזון

העבודה " תחת  עולם  של  קיומו הם  והברכות 

"סדר  ובדוגמת  אלקינו"),(ע "ד  בית  לעבודת  התמיד
המנוחה ].כמודגש  ענין בשלום , בהסיום 

ו"  שגדרו זמן) מלשון (מועד  זמן - "
  מיוחד זמן ובפרט  ועתיד ), הוה  (עבר 

 בהתחלת) מועד  של  חולו הרגיל , מהזמן
בסוף  אבילות  (דיני לגריעותא  לשינוי ועד  המסכת ),
(כסיום  לטוב  להפכו היא  בזה  שהכוונה  המסכת )
באופן  התורה  לימוד  על  מורה  - במשנה ) המסכת 

בקושיות  ופלפול  עיון שעי"ז של  ופירוקים 
המתגבר "), ("כמעין רבות  הלכות  חידושי ניתוסף 
המנוחה  העדר  של  באופן הוא  זה  שלימוד 

מנוחה "). להם  "אין בהסיום  (כמודגש 

בא  הזה  בעולם  התורה  לימוד  לאופן ובהתאם 
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תושבע"פ.22) ללימוד  תושב"כ  לימוד  בין החילוק על  נוסף
ה"ה.23) פ"א לאדה"ז ת"ת הל '
ה"ג .24) פ"ב שם
ה"ב.25) שם
ה"ב.26) פ"ב ה"ה. פ"א לאדה"ז ת"ת הל ' א. סג , שבת
בסופה.27) הוריות
מ "ט .28) פ"ב אבות

ב'29) גופא ד "ליסבר" הלימוד  באופן יש - יותר ובפרטיות
עד  הסברות בעומק יפה ומעיין ששוהה - ומסיק" "מתון אופנים:
(כמו  מנוחה של  מצב אצלו נעשה ואז הענין, למסקנת שבא

פלפול  - ומקשה" ו"חריף שכליב"סיני "), ענין כל  שעל  ,
מקשה  קושיותיו וכשמתרץ חריפותו, בכח  וסתירות קושיות מעלה
סה"מ  א. קעג , ח "א קונטרסים סה"מ  (ראה כו' חלילה וחוזר עוד ,

ואילך ). 123 ס"ע תש"ח 
(30.19 הערה 175 ע' חכ "ט  לקו"ש גם ראה
כללות 31) על  קאי  - (ובפשטות בסופה מ "ג  פ"ז תמיד 

המסכת).
ברכות.32) סוף מהרש"א חדא"ג 
דבר 33) הם הענין בהבנת החסרון מצד  שהקושיות אע"פ

ע"ד  - (ברע"מ )) ב קכד , (זח "ג  דרע" מסטרא "קשיא ֿ רצוי , בלתי 
מו"ק. שבמסכת ֿ רצויים הבלתי  הענינים ובדוגמת



כח     

מדה " כנגד  ("מדה  בעולם השכר  התורה  דלימוד  (
המסכתות :הבא  דב ' הסיום  בתוכן כמודגש  -

שכולו "ליום  דתמיד , הסיום  - "
כמו  לנו המסורה  התורה  וידיעת  לימוד  על  שכר 
של  באופן לימוד  והוספה ), שינוי (ללא  שהיא 

 חכמים "תלמידי דמו"ק , והסיום  ; 
" לעוה "ב התורה אפילו לימוד  על  שכר  -

ולחדש  הסברות  לעומק  לירד  פלפול  של  באופן
של  באופן לימוד  חידושים , .

להם ו. ד "אין הענין האמור , ע "פ  והנה ,
שבת  שכולו ד "יום  מהענין יותר  נעלה  הוא  מנוחה "
היא  התורה  דלימוד  שהשלימות  [כשם  ומנוחה "
לירד  גם ) אלא  לנו, המסורה  התורה  לימוד  רק  (לא 
רבות  הלכות  חידושי ולחדש  ההלכות  טעמי לעומק 

- ותכלית ] קץ  חז"ל לאין ממדרשי המובן
ומנוחה  שבת  שכולו "ליום  היא  השלימות  שתכלית 
הש"ס בלקוטי וכמפורש העולמים". לחיי
"בעולם  הוא  כו'" מנוחה  להם  ש "אין להאריז"ל 
יהי' התחי' אחר  "לעתיד  אבל  המיתה ", שלאחר 

ס "ב ). (כנ"ל  מנוחה " להם 

דלימוד  השלימות  שלאחרי  התורה ועכצ "ל ,
הסבר  לעומק  (לירד  מנוחה " להם  ש "אין ות באופן

שבת  שכולו ד "יום  יותר  נעלית  לשלימות  באים  כו')
ומנוחה ":

(מצד  מנוחה  להם  אין חכמים  ש "תלמידי הטעם 
לא  הסברות ) בעומק  ופלפול  בעיון התורה  לימוד 
ותכלית  קץ  ש "אין לפי הוא , בעוה "ב ", ולא  בעוה "ז
לו  אין שהשי"ת  "כמו כו'", ההלכות  טעמי לעומק 
מבעי  לא  ולכן, סוף ", לה  אין תורתו כך  סוף 

 כמו התורה  אמיתת  על  לעמוד  ביכולת  אין
וההסתר  וההעלם  ההגבלה  מצד  לאמיתתה , שהיא 

גם  אלא  וההעלם דהגוף , ההגבלה  בו שאין
אמיתת  על  לעמוד  אפשר  אי דהגוף , וההסתר 
ֿ אפשר  שאי (כשם  לאמיתתה  שהיא  כמו התורה 
מבעי  לא  - ולאידך  ית '); אמיתתו על  לעמוד 

 להוסיף יכולים  הגוף ) הגבלת  (ללא 
אלא  קץ , אין עד  עילוי אחר  בעילוי התורה  בלימוד 

בלימוד גם  להוסיף  יכולים  הגוף ) (בהגבלת 
קץ . אין עד  עילוי אחר  בעילוי התורה 

שלימות  (לאחרי לבוא  שלעתיד  לומר , ויש 
על  ישראל  יעמדו ובעוה "ב ), בעוה "ז העבודה 
(כיון  ית ' באמיתתו שהיא  כמו התורה  אמיתת 

ש " בפועל  שיתגלה    
",כי המנוחה , דהעדר  המצב  יתבטל  ולכן ,(

העדר  וההשתדלות סיבת  היגיעה  בגלל  היא  המנוחה 
אמיתת  על  וכשעומדים  התורה , אמיתת  על  לעמוד 
שבתורה  (כשם  המנוחה  דהעדר  המצב  בטל  התורה 
תהי' ואז המנוחה ), העדר  של  מצב  שייך  לא  עצמה 
"יום  - מנוחה  של  באופן האמיתית  השלימות 

ומנוחה ". שבת  שכולו

להבין:ז. עוד  וצריך 

שכולו "ליום  חכמים  תלמידי עושים  מה 
?השביעי באלף  - העולמים " לחיי

באלף שדוקא יתכן איך אחר: ובסגנון
שנין השביעי  אלפי שית  מכל  נעלה  הכי זמן ,

תלמידי  אצל  בתורה  הוספה  תהי' לא  עלמא , דהוי
חכמים ?!

ושינוי  תנועה  הוא  הזמן שגדר  כיון ועוד : זאת 
ארוך  זמן - שנה  אלף  שיהיו יתכן איך  ס "ה ), (כנ"ל 

והוספה ?! שינוי ללא  ומצב  מעמד  באותו -

יתוסף  השביעי באלף  שגם  בלימוד ועכצ "ל ,
בעילוי חכמים דתלמידי עילויהתורה אחר

באופן  תהי' השביעי באלף  ההוספה  (ואדרבה :
בעוה "ז  שלפנ"ז, הזמנים  מבכל  יותר  נעלה 

של  באופן יהיו שהעליות  אלא , ,ובעוה "ב ),
ומנוחה ". שבת  שכולו "יום 

עניןח . בכללות  הביאור  בהקדם  ויובן
הוא  מנוחה " להם  ד "אין הענין שעיקר  - בתורה 

ב  ופלפול  יתחדשו בעיון שעי"ז ההלכות  טעמי
ותכלית : קץ  לאין הלכות  חידושי

ותיק  שתלמיד  מה  "כל  במארז"ל  מהביאורים 
מסיני" למשה  ניתן הכל  לחדש  (דלכאורה :עתיד 
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ואילך .34) ב ח , סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
לכאן 35) שבא מי  "אשרי  וש"נ) א. נ, (פסחים כמארז"ל 

זוכה  בעוה"ז התורה לימוד  שע"י  בזה, שהפירוש בידו", ותלמודו
(לקו"ת  בעוה"ב ֿ ערוך  שבאין יותר נעלית בדרגא תורה ללמוד 

ובכ "מ ). ד . כב, שה"ש ג . ו, ואתחנן
ולא 36) בעוה"ז "לא בברכות, (משא"כ  מו"ק בסיום כהלשון

השכר. קבלת אודות (בעיקר) שמדובר מודגש שבזה בעוה"ב"),

א.37) עג , זח "ג  ראה
להם 38) יהי ' התחי ' אחר ("לעתיד  האריז"ל  מ "ש וע"פ

התחי ' בזמן גם - השביעי .מנוחה") אלף



כט    

תלמיד  של  חידוש  אינו מסיני למשה  שניתן ענין
בסיני קיבל  שמשה  - ("כללים ותיק ) ה "כללים "

שמהםלמדוהו" ה"פרטים") כל באים
וכיון  הדורות , בכל  ותיק  תלמיד  ע "י שמתחדשים 

והתגלותם  ובהעלם , בכח  הם  ע "י שהפרטים  נעשית 
הפרטים  את  לגלות  בתורה  שמתייגע  ותיק  תלמיד 
של  "חידוש " ה "ז שבכלל , והכח  ההעלם  מן

ותיק  .התלמיד 

מה  "כל  הלשון בדיוק  ביאור  צריך  ועדיין
עתיד  ותיק  מסיני"הכל שתלמיד  למשה 

  שהכלל כיון - ופרט  בכלל  כי: ,
ועד  הפרטים , ממנו להוציא  שיכולים  באופן הוא 

שבכלל  מה  אלא  בפרט  התגלות שאין הרי ,
אינה  מהכלל  הפרטים  , ולאידך כיון;

דהפרטים ) (הציור  עצמם  נמצאים שהפרטים  לא 
אלא בהכלל  בהעלם (שאינו שהם  לפרטים 

ש " באופן זה  אין הפרטים )לגמרי), (גם 
מסיני" .למשה 

ועוד : זאת 

מהכלל  ומתגלים  שנדרשים  הפרטים  על  נוסף 
"כמה  ישנם  בהם , נדרשת  שהתורה  מדות  י"ג  ע "פ 

(ש ) ענינים   אסמכוה ורק  בתושבע "פ 
והתקנות אקרא " "הגזירות  ובמיוחד  כולל  ,

(לכאורה )והמנהגות " היו לא  אלו שענינים  ,
חלק  נעשים  ואעפ "כ  "כלל ", של  באופן אפילו

 חלק שהם  אלא  לקיימם , חיוב  שיש  רק  (לא 
מסיני מהתורה ) למשה  שניתנה  ,, ולכאורה .

חכמי  ע "י ממש  שנתחדשו שהענינים  יתכן איך 
מסינ  שניתנה  "תורה " הם  י?!ישראל 

ישראל  חכמי שע "י יתכן איך  ועיקר : ועוד 
ושינוי  הוספה  ה "ז - בתורה  חדשים  ענינים  יתוספו

הקב "ה ?! של  בתורתו

בזה :ט . הביאור  לומר  ויש 

ניתנה  אלא  היא ", בשמים  "לא  - התורה 
   ע "פ התורה  דיני שפוסקים 

משגיחין  "אין ולכן הרוב ), (כדעת  שכלם  הכרעת 
. ש "קוב "ה  ועד  קול ", נצחוני בבת  ואמר  חייך  קא  .

נצחוני" הענינים בני שגם  אלא  עוד  ולא  .
 נעשים ישראל  חכמי .ע "י

ישראל , של  מעלתן גודל  מצד  - בזה  וההסברה 
של  דבר "ש "מחשבתן לכל קדמה  גם ישראל  ,

התורה :למחשבת 

המגיד  הרב  תורת  מארז"ל בפירוש ובהקדם 

בנו  שצורת  האב  כמשל  במחשבה ", עלו "ישראל 
במחשבתוחקוקה  זה  שציור  [היינו, ית 'במחשבתו 

אהבתו (צורת בא  גודל  מצד  כי, ,(
שהצורה  ברצונו עלה  חקוקה לישראל  תהי'

קודם  אף  לומר  זה  שייך  ית ' השם  ש "אצל  אלא  בו],
. במחשבה  צורתם  נחקק  הי' ישראל  כי שנבראו .

א '" והעתיד  העבר  ית ' .אצלו

שמחדשים  לחידושים  בנוגע  גם  מובן ומזה 
ישראל  של  מעלתם  גודל  שמצד  - בתורה  ישראל 
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ו.39) פמ "א, שמו"ר
וש"נ.40) .253 ע' חי "ט  לקו"ש ראה
א.41) ו, בכורות סע"ב. מה, סנהדרין ראה
על 42) שדורש עקיבא ר' את למשה הקב"ה כשהראה ולכן

הם  מה יודע הי ' "לא הלכות, של  תילין תילי  וקוץ קוץ כל 
ו). פי "ט , במדב"ר וראה ב. כט , (מנחות אומרים"

ודבר 43) דבר "כל  ז) יב, תהלים (מדרש ממארז"ל  ולהעיר
וכו'", טהור פנים מ "ט  אומר הי ' למשה אומר הקב"ה שהי '
גם  אלא) הכלל , רק (לא עמו שלמד  משמע הלשון ומפשטות

כו'. פנים מ "ט  שלהם), (בציור הפרטים
(44.(59 הערה לקמן (וראה שצג  שפג . ס"ע תרס"ו המשך 
ֿ ג .45) ה"ב פ"א ממרים הל ' רמב"ם
שהותיר ר 46) חנוכה ד "נר לדין (בהמשך  כט  נשא תנחומא אה

. שמן "לא בה ממנו"): להשתמש אסור למצוה שהוקצה כיון .
להם  אמר מה"ת, ואינן הואיל  זקנים מצוות מקיים איני  אדם יאמר
עליכם  שגוזרים מה כל  אלא כך , לומר רשאין אתם אין בני  הקב"ה
למה, יורוך , אשר התורה פי  על  ועשית שנאמר מקיימים, תהיו

     וראה לך ". ויקם אומר ותגזר שנאמר ,

דנר  לדין ההמשך  בביאור יו"ד  כלל  ענגל ) (להר"י  דאורייתא אתוון
התורה*, מן מצוות כמו הם דרבנן שמצוות מוכח  שמזה - חנוכה

על  החיוב על שמלבד  קדושה חלה , שהוקצה כיון
מאכלות  (בענין פ"ח  תניא וראה ית'. רצונו בו לעשות ונתייחד 
שחמורים  דרבנן, איסור הוא "ואפילו מגקה"ט ): שחיותם אסורות

.(57 הערה לקמן (וראה תורה" מדברי  יותר סופרים דברי 
(47. למשה הקב"ה "הראהו ב: יט , מגילה מה ראה .

. לחדש עתידים מגילה".שהסופרים מקרא .
ב.48) נט , ב"מ 
פי "ד .49) תדבא"ר וראה ד . פ"א, ב"ר
ג .50) ב, או"ת
שם.51) ב"ר
רוחני ,52) לזמן גם היא ועתיד " ב"עבר שהכוונה לומר, ויש

ועתיד ) (עבר והמסובב הסיבה ית' שאצלו וכיון ומסובב, סיבה
שנעשית במחשבה לכן, כפיאחד , צורתם נחקקה בריאתם

שנעשה לאחרי  לקמן שהיא (וראה בפועל  דהבריאה
.(55 הערה

         
        

          



ל     

החידושים  גם  נעשים  ית ') במחשבתו (שחקוקים 
במחשבתו  שהיא  כפי מהתורה  חלק  שלהם 
באים  אלו חידושים  כלומר , הקב "ה . של  (חכמתו)

' ית (חכמתו) במחשבתו ישנם  ואעפ "כ  ,
ית ' שאצלו כיון ישראל , ע "י שנתחדשו קודם  אף 

א ' והעתיד  עליהם העבר  לומר  שייך  (ולכן
כפי  התורה  הקב "ה  נתן שבסיני כיון בסיני, שניתנו

(קודם שהיא  ית ' שבמחשבתו אלא , ית ').
מהזמן  שלמעלה  בדרגא  הם  ישראל ) ע "י שנתחדשו
ההעלם , בתכלית  הם  ולכן אחד ), והעתיד  (העבר 

במציאות  שאינו ע "י העלם  וכשמתחדשים  ,
במציאות . באים  ישראל 

הענינים  שגם  בלבד  זו לא  יותר : ובעומק 
ית ' במחשבתו חקוקים  הם  ישראל  ע "י שמתחדשים 

הקב "ה  של  מתורתו חלק  הם  יתירה ולכן אלא  ,
ע "י  שמתחדשים  התורה  בעניני עילוי שיש  מזה ,
עניני  לגבי לחדש ) עתיד  ותיק  (תלמיד  ישראל 
של  (תורתו עצמה  מצד  שהיא  כפי התורה 

בחינת הקב "ה ) היא  עצמה  מצד  התורה  כי, -
 שמחדשים התורה  ועניני הקב "ה , של 

נעלית  בדרגא  הם  ית ') בעצמותו שרשם  (מצד 
דרגת יותר  לגבי ֿ ערוך ) שבאין לעילוי (ועד 

דרגא החכמה  מכל  שלמעלה  ית ' לעצמותו ועד  ,
וגילוי, .

"כל  מארז"ל  בפירוש  נקודה  לבאר  יש  ועפ "ז
למשה  ניתן הכל  לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה 
שבנגלה  בספרים  מצאתי לא  (שלע "ע  מסיני"
הם  ו"ניתן" "לחדש " הענינים  שב ' - דתורה )

של  חידוש  - "לחדש " (א ) לאמיתתם : 
וכו' המשנה  בזמן שאמרו "ו"ניתן (ב ) ,

ישנו  שלו) הפרטי (בהציור  זה  שחידוש  כיון -
א '), והעתיד  העבר  ית ' (שאצלו ית ' במחשבתו
שלהיותו  (אלא  בסיני למשה  ניתן כזה  ובאופן

גמור ). חידוש  ה "ז העצמי בהעלם 

תורה " ב "חידושי אופנים  ב ' שישנם  מובן ומזה 
"חידוש " (א ) ותיק : דתלמיד  והיגיעה  העיון שע "י

ידו שעל  המושאל ) שישנו (בשם  העומק 
שכלולים  הפרטים  התגלות  כמו עצמה , מצד  בתורה 
לגמרי  בהעלם  הם  בכלל  שבהיותם  שאף  בהכלל ,
"חידוש "), בשם  נקראת  הכלל  מן שההתגלות  (ועד 
אלא  בכלל  (אין הפרטים  של  הכלל  להיותו מ "מ ,
השייך  בהעלם  הפרטים  בו נמצאים  שבפרט ), מה 

(ב ) במציאות ). שישנו (העלם  הגילוי :אל 
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אומר 53) שהקב"ה ב) ו, (גיטין חז"ל  לשון יומתק ועפ"ז
שענין  דאף - אומר" הוא כך  בני  יונתן אומר הוא כך  בני  "אביתר
איכא  "ומי  הגמרא: דברי  (כהמשך  הקב"ה של  תורתו הוא זה

. שמיא קמי  הקב"ה ספיקא אומר חיים"), אלקים דברי  ואלו אלו .
זה ענין  בני יונתן אומר הוא כך  בני  ("אביתר

ע  הקב"ה של  תורתו נעשה זה שענין כיון אומר"), הוא "יכך 
ישראל . של  חידושם

יודע 54) עתידות, הזמן) (לפני  יודע שהקב"ה כיון ובפשטות:
בעתיד . ישראל  שיחדשו החידושים מקודם

כי ,55) במציאות, שאינו בהעלם הם למעלה שגם היינו,
גם  הוא ,(52 הערה (כנ"ל  ומסובב סיבה רוחני , דזמן הגדר
ועתיד  דעבר והענין ה"השתלשלות"*, ענין כל  שזהו למעלה,

מציאות.(סיבה של  וגדר ענין מכל  למעלה הוא אחד  ומסובב)
(56( ואילך א'קכג  ע' (ח "ב תער"ב בהמשך  המבואר

מאד ", טוב והנה עשה אשר כל  את אלקים "וירא הכתוב בפירוש
(והיינו  בנבראים והביטול  העבודה שנתקבלה מה ש"הוא

כו'". המחשבה תחלת על  גם גדול  ביתרון בטוב בנש"י **)
יותר 57) סופרים דברי  וערבין חביבין חמורין כמארז"ל 

ועוד ) ה"ד . פי "א שם ירושלמי  ב. פח , סנהדרין (ראה תורה מדברי 

        
        ,

 .
 :"    

    ."

הסופר  כמו "סופרים", נקראים וישראל  ה"ספר", היא התורה כי , -
ג . מו, שה"ש ב. פ, סוכות דרושי  לקו"ת (ראה הספר את שכותב

ובכ "מ ).
הוא  "ואפילו הזקן רבינו של  לשונו דיוק לבאר יש ועפ"ז

(ומוסיף) דרבנן איסור     "
שדבר  יתכן איך  לבאר זו בהוספה שכוונתו - (46 הערה (כנ"ל 
"דיפתראות  (שהיא התורה שע"פ היינו, התורה, ע"פ המותר
ישתנה  מק"נ, חיותו מקבל  העולם) נברא ידם שעל  ופינקסאות"
מוסיף  זה ועל  מגקה"ט ? חיותו ויקבל  דרבנן האיסור ע"י 

סופרים דברי  ה"סופר""שחמורים כמו תורה", מדברי 
,תורה ע"פ כן נעשה סופרים דברי  ע"י  ולכן ה"ספר", את

חיותו  מקבל  מדרבנן שנאסר שהדבר בעולם, גם כן נעשה ובמילא
הקדושה  לחלות בנוגע (ועד "ז שבתורה האיסורים ככל  מגקה"ט 

חנוכה). כבנר דרבנן, במצוה החפץ על 
שהקב"ה 58) (43 (שבהערה מארז"ל  המשך  לבאר יש ועפ"ז

לפניו  "אמר טמא, פנים ומ "ט  טהור פנים מ "ט  למשה לימד 
רבים  אחרי  א"ל  הלכה, של  בירורה על  נעמוד  מתי  עד  רבש"ע
צ"ל  כיצד  רק (לא היא משה ששאלת לומר, דיש - להטות"

גם) אלא בפועל , ההנהגה   הקב"ה ותשובת ,
שהפירוש ישראל ,היא דחכמי  הרוב דעת ע"פ נקבע בתורה

דרגת  מצד  הם טמא פנים ומ "ט  טהור פנים שמ "ט  בזה, וההסברה
שהיא כפי  מצד התורה הוא הלכה" של  ו"בירורה ית',

שהיא כפי  התורה ישראל דרגת ע"י  שמתגלה ית',
ית'. בעצמותו שרשם מצד  להטות") רבים ("אחרי 

ענינים 59) באים "בתושבע"פ שצג : ע' תרס"ו המשך  ראה
כו'". דא"ס העצמי  העלם מבחי ' כ "א לבד  תוה"ק מבחי ' לא אלו



לי    

שהוא  (ממש ) שבתורה "חידוש " העומק  על 
(בחינת  עצמה  מצד  שהיא  הקב "ה )כפי של 

' ית בעצמותו שרשם  (מצד  ישראל  ע "י
במציאות , אינו ולפנ"ז החכמה ), מבחי' שלמעלה 
לגילוי. שייך  שאינו העצמי העלם  בבחינת  אם , כי

שתהי'י. בתורה  ההוספה  תוכן לבאר  יש  עפ "ז
והחילוק  ס "ז), (כנ"ל  ומנוחה " שבת  שכולו "ליום 

לב  ובעוה "ב שבינה  בעוה "ז בתורה  ההוספה  ין
ש "אין  באופן ומנוחה ") שבת  שכולו "יום  (לפני

מנוחה ": להם 

) ובעוה "ב  בעוה "ז התורה  "יום לימוד 
מנוחה " להם  ש "אין באופן ומנוחה ") שבת  שכולו

העומק הוא  את  לגלות  והיגיעה  בההשתדלות 
בתורה  שישנו  חידושים גם  שישנם  [דאף 

שיש  העומק  על  בהוספה  ישראל  בתורה שמחדשים 
הלימוד  עיקר  מ "מ , עצמה , את מצד  לגלות  הוא 

על  כשעומדים  ולכן, עצמה ], מצד  שבתורה  העומק 
לא  שבה , העומק  כל  ומגלים  התורה  של  אמיתתה 
מנוחה  של  מצב  נעשה  ובמילא  עוד , להוסיף  שייך 

ס "ו). (כנ"ל  ומנוחה " שבת  שכולו "יום  -

שהיא  כפי תורה  של  אמיתתה  על  וכשעומדים 
לאחרי  ומנוחה ", שבת  שכולו ("ליום  עצמה  מצד 
- ובעוה "ב ) בעוה "ז התורה  דלימוד  השלימות 

באופןנעשה  בתורה  הלימוד  
עצמה ,בתורה  מצד  בה  שיש  העומק  על 

שהיא  מהתורה  שלמעלה  ית ' בעצמותו שרשם  מצד 
החכמה  אם ,בחי' כי הפסק , יהי' לא  זה  ובענין ,
ועלי' הוספה   .(" מנוחה להם  ("אין

מחיל  "ילכו הכתוב  בלשון שמרומז לומר  ויש 
שגם  - בציון" אלקים  אל  יראה  חיל  כש "יראה אל 

אורייתא  ש "ישראל  כשיתגלה  בציון", אלקים  אל 
אמיתת  על  ישראל  יעמדו שאז חד ", כולא  וקוב "ה 

עי"ז ועלי' הוספה  תהי' יחדשו התורה ,
" בתורה , אל ויוסיפו מחיל  עצמם ) (בכח 

.חיל "

להם  ש "אין באופן תהי' לא  זו הוספה  אבל ,
ד "יום  באופן אלא  ובעוה "ב ), (כבעוה "ז מנוחה "

שכולו ":כי -

ה "תנועה " לגדר  ה "מנוחה " גדר  שבין החילוק 
בעצמותו, היא  ש "מנוחה " הוא , והוספה ), (שינוי

מעצמותו  כביכול  יציאה  היא  .ו"תנועה "

בדרגת  הם  ישראל  שמחדשים  שהחידושים  וכיון
ית ' דעצמותו העצמי בהעלם  שהיא  כפי התורה 
המנוחה  (העדר  וההוספה  השינוי הרי, ס "ט ), (כנ"ל 
שהיא  "תנועה " של  גדר  אינם  ובפועל ) בחיצוניות 

מעצמותו  (כפי יציאה  "מנוחה " של  גדר  אלא  ,
בעצמותו  שהיא  ולאמיתתה ) בפנימיותה  .שהיא 
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אלף 60) "אותן מארז"ל  (בביאור קה ע' תרס"ו המשך  ראה
. עולמו את לחדש הקב"ה שעתיד  להם שנה עושה הקב"ה .

שיבואו  ש"אחר - המים") ע"פ ושטים כנשרים כנפים (לצדיקים)
תורה  טעמי  שז"ע החכמה שבהעלם העצמי  התענוג  לבחי ' לעתיד 

. תורה) של  אמיתתה על  שיהיו (שיעמדו מה עוד  עלי ' להם יהי ' .
דשעשועים  העצמי  מקיף בבחי ' דחכמה המים ע"פ שטים
העצמי העלם בבחי ' בא שלא ממש א"ס דעצמות העצמיים

. שלמעלה דחכמה ממש עצמיות בבחי ' מושרשים דנש"י  להיות .
. הראשון בשרש גם דתורה חכמה העצמימבחי ' העלם בבחי ' .

כו'". דחכמה
חיל "61) אל  מחיל  ש"ילכו שעי "ז הפירוש על  נוסף כלומר:

חיל " אל  מחיל  ("ילכו בציון" אלקים אל  ש"יראה זוכים
(גם) חיל " אל  מחיל  "ילכו לפרש יש בציון"), אלקים אל  ש"יראה

.(הבאה הערה (וראה בציון" אלקים אל  "יראה

"יראה62) - הפסוק על  פרש"י  ע"פ יותר ויומתק
."בציון הקב"ה אל  ישראל ) (של 

התורה63) לדרגת  בשייכות  ה"מנוחה" על שהיא נוסף כפי 
אמיתתה. על  שעמדו כיון עצמה, מצד 

הנפש 64) כחות נמצאים המלאכה שבעת - ובפשטות
חוזרים  המנוחה ובעת הנפש, לעצם מחוץ והתגלות בהמשכה

ובכ "מ ). ג . מב, בהר לקו"ת (ראה הנפש בעצם ונכללים
לבוא,65) שלעתיד  (60 (שבהערה תרס"ו בהמשך  ומ "ש

יהי ' "לא ממש", לפניו ויחיו העצמי  תענוג  בבחי ' יתעלו "כאשר
הרגיל ) (ע"ד  ל "עליות" היא שהכוונה י "ל , אולי  - עליות" עוד 

של  באוםן הבאה).שהם להערה שוה"ג  (וראה מעצמותו
מצד 66) התורה בדרגת שהמנוחה י "ל , עצמה ועפ"ז

(רק) מנוחה היא אמיתתה) על  כיון (כשעומדים אבל , ,
שהיא החכמה בדרגת שהיא  גדר זה אין מעצמותו,

כפי התורה בדרגת משא"כ  בעצמותו; שהיא לאמיתתו המנוחה
בתורה  ישראל  של  החידושים ע"י  שמתגלית ית', בעצמותו שהיא

ה"ז המנוחה, העדר עם הקשורה הוספה יש שבפועל  אף -
  .בעצמותו שהיא ,

שבין  החילוק (56 (שבהערה תער"ב בהמשך  המבואר וע"ד 
ותענוג  מנוחה שהיא שבתא, במעלי  והתענוג  אבל המנוחה ,

תחלה  במחשבתו שעלה כפי  בטוב המלאכה שנגמרה מזה רק
של  (באופן דשבתא דיומא והתענוג  להמנוחה עצמי ), תענוג  (ולא
יתרון  שנעשה כשרואה המלאכה), דגמר מהמנוחה גם שביתה

שמתענג  המחשבה, תחלת על  גם *.גדול 

          
        
           
          
        
         



לב     

ב 'יא . בין החילוק  לבאר  יש  לעיל  האמור  ע "פ 
מנוחה " להם  אין חכמים  "תלמידי המאמרים 

ובמו"ק : שבברכות 

כו'" מנוחה  להם  אין חכמים  "תלמידי המאמר 
העלי' על  (בעיקר ) קאי ברכות , מסכת  שבסיום 

אמיתתה  על  לעמוד  כדי התורה  וידיעת  בלימוד 
   באופן הוא  זה  לימוד  שגם  שאף  ,

אין  שהשי"ת  כמו "כי סוף , אין עד  וניתוסף  שהולך 
מנוחה ", להם  "אין סוף ", לה  אין תורתו כך  סוף  לו
ומנוחה ") שבת  שכולו ("ליום  לבוא  לעתיד  הרי,

עצמה , מצד  שהיא  כמו אמיתתה  על  שיעמדו
  חכמים "תלמידי המאמר  לאחרי ולכן, ,

בענין ומסיים  מוסיף  כו'", מנוחה  להם  אין
. בעולם  שלום  מרבים  חכמים  יברך ("תלמידי  ה ' .

שהו"ע  בשלום "), עמו .את 

כו'" מנוחה  להם  אין חכמים  "תלמידי והמאמר 
על  (בעיקר ) קאי מו"ק , מסכת  שבסיום  

     תלמיד) שישראל  עי"ז
שרשם (עתיד ותיק ) מצד  בתורה  (

ית ' (חכמתו התורה  מדרגת  שלמעלה  ית ' בעצמותו
לבוא  לעתיד  שגם  וכיון עצמה ), מצד  שהיא  כפי
מצד  שהיא  כפי תורה  של  אמיתתה  על  כשיעמדו
ישראל  יוסיפו ומנוחה ") שבת  שכולו ("ליום  עצמה 

בתורה  לחדש    סיום לכן, ס "י), (כנ"ל 
ד "תלמידי  ומצב  במעמד  הוא  המסכת  וחותם 

חכמים    אל מחיל  ילכו שנאמר  כו',
אל  כש )יראה  אמיתתה , על  כשעומדים  (גם  חיל 

בציון". אלקים 

המסכתות  לתוכן בהתאם  - קצת  אחר  בסגנון
ובדוגמת  ע "ד  היא  ברכות  מסכת  ומו"ק : ברכות 
התמידית  העבודה  אודות  מדובר  שבה  תמיד  מסכת 
("תמידים  הרגיל  ע "ד  עבודה  התומ "צ , בעניני
התורה  בדרגת  עיקרם  שבה  העליות  שגם  כסדרם "),
מדובר  מו"ק  ובמסכת  עצמה ; מצד  שהיא  כפי
הוספה  של  באופן מיוחדים  בזמנים  העבודה  אודות 
ובמיוחד  כולל  כהלכתם "), ("מוספים  הרגיל  על 
(הענינים  והסתר  העלם  של  במצב  העבודה 
חוזר ", "אור  בדרך  מו"ק ) שבמסכת  ֿ רצויים  הבלתי

באי  דוקא  שעי"ז העצמי כיון העלם  לבחי' ,ם 
עצמה . מצד  שהיא  כפי התורה  לדרגת  ֿ ערוך  שבאין

- זה  במאמר  הלשון שינוי גם  לבאר  יש  ועפ "ז
מנוחה  להם  "אין נאמר  ברכות  שבמסכת  

  מנוחה להם  "אין נאמר  מו "ק  ובמסכת  ,"
 :"

מנוחה ") להם  ("אין המנוחה  להעדר  בנוגע 
כפי  אמיתתה  על  לעמוד  כדי התורה  וידיעת  בלימוד 
הוא  החידוש  - ברכות  במסכת  - עצמה  מצד  שהיא 

שגם  בעוה "ב , והן בעוה "ז (בהגבלת הן
אחר  בעילוי התורה  בלימוד  להוסיף  יכולים  הגוף )

וגם  קץ , אין עד  מהגבלת עילוי (שלמעלה 
אחר  בעילוי התורה  בלימוד  להוסיף  צריכים  הגוף )
להם  "אין הוא  הלשון ולכן קץ , אין עד  עילוי

מנוחה    ."

מנוחה ") להם  ("אין המנוחה  להעדר  בנוגע  אבל 
עי"ז  עצמה  מצד  שהיא  כפי התורה  לגבי בהוספה 
עיקר  - מו"ק  במסכת  - בתורה  מחדשים  שישראל 

הוא  החידוש   שבת שכולו "ליום  ,
התורה  אמיתת  על  שיעמדו לאחרי (שגם  ומנוחה "
עוד  בה  ויוסיפו יחדשו עצמה , מצד  שהיא  כפי

מנוחה  להם  "אין הוא  הלשון ולכן יותר ),
."

שלפנ"ז יב . בבבא  החילוק  גם  לבאר  יש  עפ "ז
מבית  "היוצא  נאמר  ברכות  שבמסכת  - (האמצעית )

הכנסת      ובמסכת ,"
המדרש  לבית  הכנסת  מבית  "היוצא  נאמר  מו"ק 

(ומוסיף )   :"
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יראה 67) חיל  אל  מחיל  "ילכו בפסוק גם שמרומז לומר, ויש
מנוחה") להם ("אין חיל  אל  מחיל  שההליכה - בציון" אלקים אל 
של  אמיתתה על  (כשיעמדו בציון" אלקים אל  ש"יראה עד  היא

חד "). כולא וקוב"ה אורייתא ש"ישראל  תורה,

       
        
         

      
       

       
        

        
          

         


בכ 68) בכ "ה ד "ה החנוכה שער אורה שערי  פנ"ד ראה סלו
ועוד . ואילך . צ ע' תרס"ו המשך  ואילך .



לג    

לבית  המדרש  "ומבית  ההוספה  של  תוכנה 
לבית  ש "נכנס  לאחרי שגם  - מו"ק  במסכת  הכנסת "
אלא  בכך , מסתפק  אינו בתורה ", ועוסק  המדרש 
הכנסת " לבית  המדרש  "מבית  והולך  ממשיך 
מוצב  ("סולם  התפלה  שע "י כיון לתפלה ), (מתורה 

השמימה " מגיע  וראשו לדרגא ארצה  מתעלה  (
שלאח "ז  התורה  לימוד  גם  נעשה  ועי"ז יותר , נעלית 
יותר , נעלה  באופן המדרש ") לבית  הכנסת  ("מבית 
הלימוד  אודות  מדובר  ברכות  במסכת  משא "כ 

דרגא . באותה  בתורה  והעסק 

אודות  מדובר  ברכות  שבמסכת  לומר , ויש 
שהיא  כפי בתורה  והעסק  הלימוד   שלכן ,

התורה  בלימוד  העלי' שהת "ח גם  באופן היא 
ב " נשאר  הלומד   של (דרגתה ) מקומה  ,"

גם  מדובר  מו"ק  ובמסכת  עצמה ; מצד  התורה 
אודות  שהיא (ובעיקר ) כפי התורה  לגבי
ע "י עצמה  מצד     כמודגש ,

של  (דרגתה ) מקומה  המדרש ", מ "בית  בהיציאה 
שניתנה  (כפי עצמה  מצד  "לבית התורה  ,(

מקום  הכנסת ",   שע "י כידוע  ,
אוא "ס  מבחי' בתורה  שיומשך  פועלים  התפלה 

עצמה ) מצד  שהיא  (כפי מהתורה  .שלמעלה 

במאמר  והסיום  ההמשך  גם  בא  לכך  ובהתאם 
ועוסק  המדרש  לבית  הכנסת  מבית  "היוצא  שלאח "ז:
ה "ז  - עצמה  מצד  שהיא  כפי דרגא , באותה  בתורה ",
בעוה "ב " ולא  בעוה "ז לא  מנוחה  להם  ש "אין באופן
כשעומדים  אבל  ומנוחה "), שבת  שכולו "יום  (לפני
בענין  שמסיים  כפי מנוחה , להם  יש  אמיתתה , על 
הכנסת  מבית  ו"היוצא  ברכות ); (במסכת  השלום 
להוסיף  הכנסת ", לבית  המדרש  ומבית  המדרש  לבית 
באופן  ה "ז - עצמה  מצד  שהיא  כפי התורה  על 
ילכו  שנאמר  לעוה "ב , אפילו מנוחה  להם  ש "אין
אמיתתה, על כשעומדים (גם חיל אל מחיל

מו"ק ). (במסכת  בציון" אלקים  אל  כש )יראה 

הראשונה יג . בבבא  השינוי גם  לבאר  יש  ועפ "ז
כו'": מן "הנפטר  -

ב ' נאמרו לזה  שבהמשך  שכיון - ובהקדמה 
מבית  ("היוצא  חיל  אל  מחיל  ההליכה  ע "ד  הבבות 
מנוחה  להם  אין חכמים  ו"תלמידי כו'", הכנסת 
מן  ד "הנפטר  הבבות  ב ' סדר  שגם  לומר , יש  כו'"),
חיל ), אל  (מחיל  עילוי אחר  בעילוי הוא  כו'"

הו"ע  הב ' בבבא  כו'" מן ש "הנפטר   שבא
שבבבא  כו'" מן "הנפטר  ב 'לאחרי וגם , הראשונה .

ד "הנפטר  ברכות המאמרים  במסכת  כו'" מן
אל  (מחיל  עילוי אחר  בעילוי הם  מו"ק  ובמסכת 
באופן  הוא  מו"ק  במסכת  כו'" מן ש "הנפטר  חיל ),
שבמסכת  כו'" מן "הנפטר  לאחרי שבא  יותר  נעלה 

כדלקמן. ברכות , הקודמת 

בזה : וההסברה 

שאומרים  בשלום " "לך  בין ל "הנפטר החילוק 
"לך מן ובין " מן ל "הנפטר  שאומרים  שלום "

 ש "לך הוא , ," של "בשלום  פירושו שלום "
"ש  ולא עתה ", היום  עד  דרש  שכבר  בשלום  ילך 

"לך  משא "כ  עוד ", "לסגל יוסיף  פירושו שלום "
שלימותך " על  "להוסיף  וזכיות ", שלומים  .עוד 

ולכן:

. מחבירו "הנפטר  הוא  הסדר  ברכות  .במסכת 
. לו .יאמר  לשלום  לך  המת . מן הנפטר  (ואח "כ ) .

.. לו יאמר  הבבות . לב ' בהתאם  - בשלום " לך  .
מנוחה  להם  אין חכמים  "תלמידי המסכת , שבסיום 

"לך  ע "ד  חכמים כו'", "תלמידי ולאח "ז שלום ",
"לך  ע "ד  המנוחה , ענין שלום ", שלום "מרבים 

רק  מדובר  ברכות  שבמסכת  כיון עוד ), יוסיף  (שלא 
עצמה , מצד  שהיא  כפי בתורה  השלימות  אודות 

ענין (ע "י אמיתתה  על  שעומדים  ,שלאחרי
שייך  לא  תורה ), של  לאמיתתה  מציאותו ביטול 

. ("מת  יותר  בשלום ").להוסיף  .

במסכת  שסיים  במה  מתחיל  מו"ק  ובמסכת 
. המת  מן "הנפטר  - ואח "כ ברכות  בשלום ", לך  .

החי  מן "הנפטר  יותר , נעלה  ענין לך .מוסיף  .
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70 ועוד .69) ב. שו, ח "ג  ב. רסו, ח "א זהר וראה יב. כח , ויצא
"עסק"70) בדוגמת בתורה", "עוסק הלשון בדיוק שמרומזת

אין  חכמים "תלמידי  שלאח "ז כבמאמר - "ריוח " ניתוסף ידו שעל 
למדרש". וממדרש לישיבה "מישיבה מנוחה", להם

מחבר 71) הי ' שדוד  (קצו)) (סנ"ח  הבהיר בספר וכמ "ש
שלמעלה  אוא"ס גילוי  בתורה שהמשיך  היינו, בקוב"ה, אורייתא
דישראל  ההתקשרות מודגשת שבה התפלה עבודת ע"י  מהתורה,
צו, ברכה א. ה, ויקרא לקו"ת (ראה מהתורה שלמעלה הקב"ה עם

ובכ "מ ). ב.

ברכות.72) סוף יעקב לעין יוסף וענף הכותב פי '
הראשונה 73) בבבא מחבירו" מ "הנפטר יותר נעלה שזהו"ע

ברכות*. שבמסכת המת") מן "הנפטר (לפני 

        



לד     

מן  ("הנפטר  המנוחה  לאחרי שגם  - לשלום "
שייך  ולא  תורה  של  אמיתתה  על  כשעומדים  המת ")

") עוד  ישנו להוסיף  ברכות ), שבסיום  שלום "
החי") מן ("הנפטר  חיות  לשלום תוספת  בהליכה 

להוסיף  לשלום ", דישראל ("לך  שלימותך ) על 
לסיום  בהתאם  - בתורה  ומוסיפים  שמחדשים 
ד "תלמידי  השלימות  בתכלית  המסכת  וחותם 

הבא  לעולם  אפילו מנוחה  להם  אין ,חכמים 
אלקים  אל  יראה  חיל  אל  מחיל  ילכו שנאמר 

בציון".

(שלאחרי  המת " מן ש "הנפטר  לומר , יש  ועפ "ז
קא ברכות במסכת מחבירו") על"הנפטר י

השלימות   ו"הנפטר גופים ), בלא  (נשמות 
במסכת  המת ") מן "הנפטר  (שלאחרי החי" מן

השלימות  תכלית  על  קאי מו"ק   שאז ,
"בלע  במשנה ) מו"ק  מסכת  (שבסיום  היעוד  יקויים 
כל  מעל  דמעה  אלקים  ה ' ומחה  לנצח  המות 

.פנים "
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(74" הדיוק גם יומתק "ועפ"ז ולא הבא" עולם עולם
"לך  בין החילוק ע"ד  - ו"לך הבא" שבזה שלום" - שלום"

אין  עד  עילוי  אחר בעילוי  בהוספה היא השלימות שתכלית מרומז

ענין  בשלום", "לך  ע"ד  בשלום, הוא שהסיום כבברכות, (דלא סוף
המנוחה).

ח .75) כה, ישעי '

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc - zekxa(iying meil)
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y ,`xwnd on z`f cenll ozipàeä éøä[aezkd-]øîBà(i g mixac) £¥¥
Lidl` 'd z` YkxaE YraUe Ylk`e'àä ìòïúð øLà äáBhä õø §¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤©¨¨¤©¨£¤¨©

,'Cì,oefnd lr dkxa oiprl 'dpizp' oeyl epivny ,xnelkïläìe ¨§©¨
øîBà àeä(ai ck zeny)'äåönäå äøBzäå ïáàä úBçì úà Eì äðzàå' ¥§¤§¨§¤ª¨¤¤§©¨§©¦§¨

,'åâåyi `linne ,dxezd iabl s` 'dpizp' dxn`py ,epiidc
aeig yi jk ,oefnd lr dkxa aeig yiy myky ,dfn df mcnell

.dxeza wqrd lr dkxa
:df `xwnn micnely ztqep dyxc d`ian `xnbdøéàî éaø©¦¥¦

L íLkL ïépî ,øîBàmc`Cøán'dl [dcen-]äáBhä ìòozep `edy ¥¦©¦¤§¥¤§¨¥©©¨
,elCkzeidl eilr lhenCøáîs`øLà' øîBì ãeîìz ,äòøä ìò ¨§¨¥©¨¨¨©§©£¤

éäìà 'ä Eì ïúð,'Edz` aiigy df `xwnn cenll yiy ,xnelk ¨©§¡Ÿ¤
xy` ,`ed jexa yecwd z` jxalðéicðcL ïéc ìëa EElk lr - ©¨§§¨¦¤¨§

,jze` oc `ed eay oic.úeðòøet úcî ïéáe äáBè äcî ïéa¥¦¨¨¥¦©§¨
:dxeza wqrd lr jxal yiy micnel oipn xxal day `xnbdéaø©¦

éøö Bðéà ,øîBà äøéúa ïa äãeäéCzkxa oic cenll jixv oi` - §¨¤§¥¨¥¥¨¦
on z`f cenll ozip `l` ,lirl ex`azpy mipte`a dxezd

y ,`xwndàeä éøä[aezkd-]øîBà'd z` YkxaE YraUe Ylk`e' £¥¥§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤
aezkd did jixv dxe`kle ,'Kl ozp xW` daHd ux`d lr Lidl ¡̀Ÿ¤©¨¨¤©Ÿ¨£¤¨©¨

ux` lr' xnel,'äáBèoeyla hwpe xg`ne'äáBhä'yexcl yi ¨©¨
,cg`d ,mipey mipiipr ipyl ef daizøîBà àeä ïëå ,äøBz Bæ 'äáBè'¨¨§¥¥

,'íëì ézúð áBè ç÷ì ék'wqrd lr jxal jixvy cenll yi o`kne ¦¤©¨©¦¨¤
,ipyde ,dxezaBæ 'äáBhä'zkxaøää' øîBà àeä ïëå ,íéìLeøé ïéða ©¨¦§©§¨©¦§¥¥¨¨

,'ïBðáläå äfä áBhäoipa lr dkxa reawl jixvy cenll yi o`kne ©©¤§©§¨
.oefnd zkxa jeza milyexi

:oefnd zkxa gqepa mipey mipic zyxtn `xnbdàéðz,`ziixaa ©§¨
ìk ,øîBà øæòéìà éaømc`øîà àlLzeaizd z`äáBè äcîç õøà' ©¦¡¦¤¤¥¨¤Ÿ¨©¤¤¤§¨¨

å ,õøàä úkøáa 'äáçøez` xikfd `ly in okãåc úéa úeëìî §¨¨§¦§©¨¨¤§©§¥¨¦
azkxa.BúáBç éãé àöé àì ,íéìLeøé äðBá §¥§¨©¦Ÿ¨¨§¥¨

éøö ,øîBà ï÷fä íeçð.úéøa da øBkæiL Cxikfdl jixv ,xnelk ©©¨¥¥¨¦¤¦§¨§¦
znzgy jzixa lr' xnele ,dlin zixa oipr z` ux`d zkxaa

.'epxyaa
éøö ,øîBà éñBé éaøda øBkæiL Cd z` ux`d zkxaa,äøBzxnele ©¦¥¥¨¦¤¦§¨¨

.'epzcnly jzxez lr'
éøö ,øîBà Bîéìtíéc÷iL Cd zxkfd z`ì 'úéøa'd zxkfd,'äøBú' §¥¥¨¦¤©§¦§¦§¨

BfL[dxezd-]äðzðl`xyilìLa,úBúéøa Lminrt yly ,xnelk ¤¦§¨§¨Ÿ§¦
,dxezd zpizp lr l`xyi mr zixa `ed jexa yecwd zxk
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לה

     
       

הרביעי- היארצייטֿ הילולא יום עם זי"ע של בקשר נ"ע מושקא חי' מרת הצדקנית -הרבנית ָ

מאידית - -תרגום
משיחות ש "פ יתרו ,כ "ף שבט וליל ויום ב 'פ 'משפטים כ "ב שבט ה 'תשנ "ב 

כמרומז א . ברכה , עם  קשור  בחודש 
"במספר  אותיות  -" על  שרומז ," יברך

ואתו ישראל " ֿ ידו על  שממנו, יום  שזהו ז.א . ,
עניניהם . בכל  ישראל  בני מתברכים 

מבורך  בעצמו "בך " של ) ה (יום  מזו: יתירה 
יברך  ב "בך  (הכתוב ) הפירוש  מפשטות  כמובן הוא ,
ומנשה) אפרים (של ש"בברכתם" ישראל",
("בך ") זה  שיום  בנדו"ד , ועד "ז בנ"י, כל  מתברכים 
בני  כל  ישראל ", "יברך  ועי"ז מבורך , הוא  גופא 
ברכות  באים  שממנה  כזו ברכה  היא  "בך " ישראל .
ו"עד  קץ  אין עד  ברכה , ועוד  ברכה  עוד  נוספות ,

העולם " כל  מלשון)סוף  (עולם  של  הסוף  - (כולל 
והסתר  ).העלם 

דכ "ב ב . היארצייט  ליום  בנוגע  מובן ָוכמו"כ 
בנ"י  כל  מתברכים  שממנו ברכה , יום  שזהו שבט ,

ישראל ": יברך  "בך  -

עם  קשור  יארצייט  ישראל , בני כפי אצל  . ָ
היארצייט , ביום  קדיש  דאמירת  בהמנהג  ָשמודגש 
אז  שניתוסף  בערך  שלא  ועלי' חדשה  עלי' בגלל 

.בהנשמה 

הסתלקות  הי' שבו היום  הוא  שיארצייט  ָהגם 
דנפש  הגילוי על  והסתר  העלם  הגוף , מן הנשמה 

ממש " ממעל  אלוקה  "חלק  -מישראל , בהגוף  ,
הרי, - ר "ל  להיות  שיכול  גדול  הכי ההעלם  שזהו
יפעל  שזה  ירידה ) בכל  (כמו היא  בכך  הכוונה 
(ביארצייט ) שנה  ובכל  גדולה , יותר  עלי' ָאח "כ 
להעליות  בערך  (שלא  יותר  גדולה  עלי' אז ניתוסף 
שנמצאים  באלה  והן בהנשמה , עלי' הן זה ), שלפני
עם  קשר  להם  (שהי' למטה  בגופים  נשמות 

ושנים הנשמה ) ימים  באריכות  להם  שניתוסף  ,
טובים . ובמעשים  ומצוות  בתורה  מלאים  טובות ,

האמיתית  בגאולה  שנפעלת  העלי' - ועיקר  ועוד 
"הקיצו  ע "י - הנשמה  של  העלי' הן והשלימה ,

עפר " שוכני כידוע ורננו , גם) השלימות  שתכלית 
בתחיית  בגופים  נשמות  דוקא  הוא  הנשמה ) של 
הנשמה  עם  שייכות  להם  שהיתה  בבנ"י והן המתים ,

כמ "ש  - דמעה אלקים  ה ' ומחה  לנצח  המות  "בלע 
. "ומחה  שכאשר  ומובן, פנים ", כל  דמעה "מעל  .

("ומחה  עצמו הקב "ה  ע "י נעשה  ,(" דמעה
זה  לפני שהיתה  הדמעה  את  מבטל  רק  לא  ה "ז

נפעלת  שעי"ז אלא  המחי'), ענין (כפשטות 
מהפירוש  גם  כמובן ש "דמעה "בעלי', ,

מהק "כ  אחד  שחסר  בזה , והכוונה  קי"ט , בגימטריא 
אלקים  שם  אלקים צירופי ה ' "ומחה  וע "י ;

של  (הגימטריא  דק "כ  השלימות  נעשה  דמעה "
ועשרים  מאה  ימיו "והיו - הכולל ) עם  "דמעה "

מאה שנה " "בן - רבינו משה  אצל  שהי' כפי ,
היום " אנכי שנה  ימי ועשרים  מלאו "היום  ,

הן ושנותי" ושנים  דימים  ושלימות  מילוי ,
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כ .1) מח , ויחי 
ועוד .2) ב. לז, זבחים רפ"ט . כתובות - חז"ל  לשון
ובכ "מ .3) ד . לז, שלח  לקו"ת ראה
ואילך .4) 329 ע' חכ "ו לקו"ש גם ראה וראה .

ואילך . 178 ע' ח "ב תשמ "ט  התוועדויות
רפ"ב.5) תניא

(אגרות6ֿ) אדמו"ר מו"ח  כ "ק מכתב ע 'ראה ח"ג  שלו  קודש
לעילוי התפלה שע "י ואילך), נחת קמג  גורמים בזה הנה כו', נשמת

מעוררים  כו' נשמות הנה זאת בגלל  ואשר העולות, לנשמות רוח 
ברכה  שפע להם נמשך  להיות כו' חלציהם יוצאי  בעד  רחמים
ש"פ  ס"ז; תשמ "ט  שמות ש"פ שיחת וראה וברוחניות. בגשמיות
.(292 ;182 ע' ח "ב תשמ "ט  (התוועדויות סי "א שבט  כ "ב יתרו,

יט .7) כו, ישעי '
תש"נ 8) (התוועדויות תש"נ אלול  כ "ה מכתב בארוכה ראה

ואילך ). 309 ע' .ח "ד 
מלוקט 9) סה"מ  גם וראה מו"ק. סוף משנה ח . כה, ישעי '

וש"נ. ואילך . רעז ע' ח "ב
לקו"ת 10) יז). סעיף ד ' (אות דמעה מערכת אור מאורי  ראה

ועוד . דמעה. ערך  להצ"צ דא"ח  הליקוטים ספר רע"א. יג , צו
ואילך . 314 ע' ח "א תש"נ התוועדויות גם וראה

וש"נ.11) ואילך ). 23 (ע' ס"ו וביאורים תשובות ראה
ג .12) ו, בראשית
ב.13) לא, וילך 
וש"נ.14) א. יא, מר"ה עה"פ. פרש"י 



לו            

בחיים  - עד  בזה  וההמשך  ברוחניות , והן בגשמיות 
והשלימה .נצחיים  האמיתית  בגאולה 

ע "יג . שנפעלת  [העלי' זה  ההסתלקות ]ענין
בהיארצייט  במיוחד מו"ח מודגש כ "ק  של  בתו של  ָ

נשיא  על אדמו"ר  נוסף  אשר  שבט , בכ"ב  דורנו
[ובפרט זכותה  אבי' של  הזכות  גם  לה  יש  היא ,

מי  שייכות  ישנה  האב שלבת  עם  והיא וחדת  ,[
וכו': ידו על  התחנכה 

- התנשאות  מלשון נשיא  - הדור  נשיא 
" הכל הוא  "הנשיא  שכן הדור , כל  .את 

ובמיוחד  כולל  - עניני' שכל  לבתו, בנוגע  מובן מזה 
בכולם . עלי' פועלים  - הסתלקותה 

חל  שבט ) (בכ "ב  שלה  שהיארצייט  ָובפרט 
כ "ק  אבי' של  כהיארצייט  (שבט ) חודש  ָבאותו
העלי' אשר  בשבט ), (בעשירי אדמו"ר  מו"ח 
ביום  יותר  בגלוי נמצאים  דורנו דנשיא  וההתנשאות 

כידוע  שלו, מעשיו ההילולא  "כל  עולים  שאז
בא  וזה  חייו" ימי כל  עבד  אשר  ועבודתו ותורתו
בקרב  ישועות  ש "פועל  עד  למטה , בגילוי

.הארץ "

בהנשמות  - והתנשאות  העלי' לשלימות  עד 
האמיתית  בגאולה  - למטה  בנ"י ובכל  למעלה 

כנ"ל . והשלימה ,

בגלות  האחרון דור  הוא  זה  שדורנו ובפרט 
אדמו"ר  מו"ח  שכ "ק  כפי - לגאולה  הראשון והדור 
סיימו  שכבר  כמ "פ , והודיע  הכריז ההילולא  בעל 
צדקנו  משיח  את  לקבל  רק  נותר  ועכשיו הכל 
ענין  הי' בינתיים  שאם  מובן, במילא  - ממש  בפועל 
בארבע  שבט  בכ "ב  הי' שזה  כפי הסתלקות , של 
ורק  אך  ה "ז ה 'תשמ "ח ), (שנת  זה  לפני שנים 
דגאולה  העלי' - שנותר  היחידה  העלי' את  לפעול 

והשלימה . האמיתית 

"בך  - שבט  דכ "ב  זה  ביום  הברכה  מובנת  עפ "ז
לכל  לבנ"י, שנמשכים  הברכות  - ישראל " יברך 
ישראל , ובנות  לנשי - ובמיוחד  בנ"י. ולכל  יהודי

ובדוגמתה . הוראותי' ע "פ  שמתנהגות  עי"ז ובפרט 
בכל  ברוחניות ,ברכות  והן בגשמיות  הן  - הענינים 

כאלה , וברכות  יחד , גם  וברוחניות  ובגשמיות 
אין  עד  ברכה  ועוד  ברכה  עוד  נפעלת  ברכה  שמכל 

קץ .

*

עם ד . קשור  שבט  דכ "ב  שהיארצייט  ָמכיון
הנפטרת ), (אבי דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 
של  (שבט ) חודש  באותו חל  שזה  (כנ"ל ) ובפרט 
ותורתו  מעשיו (כש "כל  שלו ההילולא  יום 
לו  יש  זה  שיום  מובן - בגלוי) עומדים  ועבודתו"
דורנו  נשיא  של  עבודתו כללות  עם  שייכות 
הכל " הוא  "הנשיא  (כי כולו הדור  כל  של  (ובמילא )

אזיל " גופא  רישא  ).ו"בתר 

דכ "ב  שההסתלקות  היות  מובן, זה  עם  ביחד 
אבי', של  ההסתלקות  לאחר  שנים  כו"כ  היתה  שבט 
בחודש , אחר  ביום  חל  וזה  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק 
בו  יש  - שבט  דיו"ד  ההילולא  מיום  מאוחר , יותר 
ליום  ובהוספה  בהמשך  מיוחד , ענין איפוא 

שלו. ההילולא 

החודש  במספר  גם  מרומז שזה  לומר  ויש 
חודש  - (שבט )  בחודש היום  ובמספר  ,

- ובהוספה בהמשך  שבא  (שבט ),
כדלקמן. דורנו, נשיא  של  ההילולא  יום  בחודש ,

דורנו  של  בעבודה  לימוד  להפיק  צריכים  ומזה 
(ש "הנשיא  דורנו נשיא  של  הדור  להיותו - במיוחד 
של  לעבודתן בנוגע  לימוד  - ובמיוחד  הכל "), הוא 

   של היארצייט  עם  קשורות  להיותן ,ָ
,דורנו נשיא  של 

- שבט  לכ "ב  בסמיכות  - אלו שבימים  ובפרט 
כ "ב  ביום  (וסיומו העולמי השלוחות  כינוס  מתקיים 

וכדלקמן. שבט ).

לעיל ה . האמור  ע "פ  זה  בפרשת ויובן
שני  אודות  תורה , מתן פרשת  (יתרו), השבוע 
הראשונות " ה "דברות  - הדברות  בעשרת  האופנים 
כל  את  אלקים  ("וידבר  הקב "ה  ע "י שנאמרות 
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וש"נ.15) רפ. ע' שם מלוקט  סה"מ  ראה
וראה 16) תזריע). ר"פ בפרש"י  (הובא סע"א לא, נדה ראה

.382 ע' ח "ב תשמ "ח  התוועדויות גם וראה אייר. כח  יום" "היום
.291 ע' ח "ב תשמ "ט 

כא.17) כא, חוקת פרש"י 
ֿ סכ "ח .18) סכ "ז אגה"ק תניא
יב.19) עד , תהלים

א.20) מא, עירובין
(לעיל 21) ואילך  ס"א שבט  כ ' יתרו, ש"פ משיחות קונטרס

ואילך ). 211 .ע'



לז             

לאמר " האלה  האחרונות "הדברים  וה "דברות  (
תורה  (במשנה  רבינו משה  ע "י ):שנאמרו

הדברים  כל  את  אלקים  לאמר ""וידבר  האלה 
הכח  את  נתן תורה  דירה במתן לעשיית  ישראל  לבני

בתחתונים  יתברך  יהי'לו שבתחתונים  הגילוי-
ומהותו. בעצמותו  ית ' דעצמותו

הגילוי (א ) ענינים : שתי צריכים  ולזה 
 ההמשכה (ב ) וכן ,': יותר [ובפרטיות 

יתברך  הוא  לא  כביכול  (אבל  יתברך  לו דירה  (א )
אלקים  "וידבר  בעצמו, דעצמות  הגילוי ו(ב ) עצמו),
המעלות : שתי הדברות  בעשרת  היו ולכן גו'"].

ע "י שנאמרו הראשונות " נותנים ה "דברות 
ההמשכה  לפעול  הכח  את   וה "דברות ,'

הכח  את  נותנים  משה  ע "י שנאמרו האחרונות "
זאת  מצד להמשיך   ע "י (לא 

מלמעלה ). הגילוי תוקף  מצד  מציאותם  ביטול 

עצמן הראשונות " בה "דברות  ב 'ועד "ז  ע "ד  היו
("מיוחד  עשר  דאחד  הגילוי (א ) אלה : ענינים 

. הדברות ,שבעשרה  לכל  ראש  שהוא  אחד  שהוא  .
אלקיך "אנכי  ולא ה ' חד  הוא  "אנת  בחי' ,(

פנימיות בחושבן" בחינת  עצמותו, עד  הכתר 
שלמעלה  ית ' זה ומהותו גילוי ו(ב ) ספירות , מעשר 

אחד נמשך  שאנכי כפי (כולל  הדברות 
סדר  עם  קשורה  שהתורה  כפי מהעשרה ),

במספר  שמיוסד  ספירות ,השתלשלות  (עשר  עשרה 
מאמרות  בסדר ).עשרה  גם  פעל  שזה  עד 

(כדברי  התחתון הזה  בעולם  עד  עצמו, השתלשלות 
רוחות חז"ל  ד ' מכל  הגיע  הוי'" ד "אנכי שהקול 

לא  עוף  צווח  לא  ו"צפור  וארץ , ומשמים  העולם 
כו'" געה  לא  שור  ).פרח 

אלקים  ד "וידבר  הגילוי הי' תורה  במתן אמנם ,
מצד  שנאמר גו'" המתחיל  וירד ("ואני

"סיני הר  על  ' וידבר" , ולכן גו'"),
רק  הי' בתחתונים  הגילוי  ו"במשוך]

אזי  סיני) מהר  השכינה  נסתלקה  (כאשר  היובל "
יעלו כמקודם ],בהר ""המה  נשאר  סיני שהר  כיון ,

מציאות  ביטול  פעל  שזה  ("פרחה ובאופן התחתון
התחתון נשמתן" כי - כו') צווח  לא  צפור  ועד "ז ,

להכיל  יכול  לא  - הוא  ענינו מצד  עשר ) (בחי'
הגילוי את  (בחי'(בשלימות ) גו '" אלקים  ד "וידבר 

עשר ); אחד 

גם  עשר  אחד  להמשיך  הכח  את  אז קיבלו
הגילוי  (בעיקר ) נשאר  (למטה ) בגלוי אבל  בעשר ,

הדברות ,דבחי' עשרת  - השתלשלות ) (מסדר 
("וידבר  עשר  דאחד  הגילוי גו'")משא "כ 

משה  מפי תורה  דברי (ושמעו לאחמ "כ  נתעלם 
- הם  ענינם  מצד  התחתונים  שגם  בכדי רבינו),

זאת . להכיל  יוכלו

ידי  על  ישראל  שבני היא , הכוונה  שלימות 
   מלמעלה הגילוי באמצעות  (לא 

בהתלבשות  בהיותם  - גו'") אלקים  ד "וידבר 
בנימוסי'" הלך  לקרתא  ("אזלת  -בתחתונים  (

עשיית  ע "י בעשר , עשר  דאחד  הגילוי את  ימשיכו
הגילוי  לקבלת  מוכשר  כלי (עשר ) התחתונים 
הדיבור  כח  עם  תורה  שלומדים  עי"ז עשר ", ד "אחד 

אמרתך " לשוני ד "תען באופן שלהם  הגשמי

ממש  ה ' דבר  את  ויעשו("לאמר " עבודתם ) את 
שהתחתונים  באופן  ודירה בעולם  כלי נעשים  עצמם 

בעשר  עשר  דאחד  הגילוי נמשך  ועי"ז יתברך . לו
של  באופן  בשלימות שיהי' כפי -

בא  שזה  כיון - והשלימה  האמיתית  בגאולה  הגילוי
מצד  התחתונים  ע "י אלא ) למעלה , כח  מצד  (לא 

  .

של .ו  הדור  - זה  דורנו של  חידושו יובן עפ "ז
דורנו: נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 

הנפלא  והחידוש  העילוי אודות  כמ "פ  כמדובר 
והדור  הגלות  של  האחרון הדור  - דורנו של 
וסיום  גמר  הוא  שבו - ס "ג ) (כנ"ל  לגאולה  הראשון
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א.22) כ , (יתרו) פרשתנו
ואילך .23) ו ה, ואתחנן
ו.24) פי "ג , במדב"ר טז. נשא שם ג . בחוקותי  תנחומא ראה

רפל "ו. תניא
ב.25) כ , פרשתנו
ח .26) פמ "ב, שמו"ר
א).27) (יז, בהקדמה תקו"ז
רפ"ה.28) אבות
בפרש"י29) הובא ט . פ"ה, שמו"ר כה. שמות תנחומא

א). (מו, פל "ו תניא וראה ב. כ , פרשתנו
ספכ "ט .30) פרשתנו שמו"ר
כ .31) יט , פרשתנו

ועוד .32) ג . פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
יג .33) שם, פרשתנו
ועוד .34) [ג ]. טז פ"ה, שהש"ר ב. פח , שבת ראה
ועוד .35) ה. פמ "ז, שמו"ר
קעב.36) קיט , תהלים
ב.37) סז, פרשתנו תו"א



לח            

ועבודתינו" כל ד "מעשינו במשך  בנ"י של 
האחרונים  הבירורים  את  לסיים  זה , שלפני הדורות 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ובלשון "לצחצח בגלות , -
קנע ּפלעך "); די ("צוּפוצען הכפתורים " את 
עבור  בפועל  הגאולה  בהבאת  מתבטאת  עבודתינו

זה ! שלפני והדורות  דורנו

מעשינו  את  מסיימים  זה  שבדור  אומרת , זאת 
להמשיך  הדורות  כל  במשך  בנ"י של  ועבודתינו

עבודת  עשר (ע "י אחד דבחי' הגילוי  התחתון)
הם בעשר , גדרם  מצד  עשר ) (בחי' שהתחתונים 

דעצמותו  הגילוי לקבלת  ומוכשרים  מוכנים  יהיו
עשר ). (אחד  יתברך 

דכ "ק  ההילולא  ביום  נרמז שזה  לומר , ויש 
ותורתו  מעשיו "כל  (כאשר  אדמו"ר  מו"ח 

- ובשלימות ) בגלוי נמצאים  ועבודתו" 
   יום) אור  הגילוי : דעשירי (

חידוש  מלשון) ה (חודש  עם  יחד  ומתגלה  קשור 

ה (חודש  השתלשלות ), מסדר  (שלמעלה  עשר  דאחד 
אור  בהגילוי נמשך  עשר  דאחד  חידוש  מלשון)

דעשירי. (יום )

כמה ז. ישנם  גופא  דורנו נשיא  של  בדורו
יום  (א ) שלבים : ג ' - ובכללות  ותקופות , שלבים 

ת "ש  שבט  (יו"ד  עשר  אחד  לחודש  -עשירי (
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  עבודת  של  התקופה  סיום 
למחרתו  היום  (ב ) דין. בעלמא  חיותו בחיים  דורנו

(היום  עשר  אחד  לחודש  עשר  אחד  יום  הראשון-
ההסתלקות ), לאחרי בשנת בשלימותו ובמיוחד 

(תשי" עשר  ההמשך (עשתי כשהתחיל  -
של  המאורות "והחידוש  ו"נתלו חדשה  תקופה 

התשיעי  דור  (או מאדה "ז השביעי דור  של 
של  בתו הסתלקות  לאחר  התקופה  (ג ) מהבעש "ט ).
עשר  אחד  לחודש  כ "ב  ביום  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק 

תשמ "ח ). שבט  (כ "ב 

ג ' בכללות  מבטאים  התקופות  שג ' לומר , ויש 
דירה  יתברך  לו לעשות  של  העבודה  בסיום  דרגות 

(כי  עשר  בבחי' עשר  אחד  בחי' המשכת  בתחתונים ,
העבודה  צ "ל  התחתונים , בגדרי יהי' שזה  בכדי

למעלה ): מלמטה  דרגא  אחר  דרגא 

ושלימות  לסיום  עד - העבודה  -(א ) העבודה 
"עשר ", בדרגת  לקבל בעולם , העולם  את  להכין כדי

הגילוי שלמעלה את  (אלקות  עשר " ד "אחד 
במתן  שהי' (כפי ממציאותו יתבטל  ושלא  מעולם ),
הענין  ובגלוי בעיקר  מודגש  בזה  אבל  תורה ).
כלי  שנעשה  כפי - גופא  שב "עשר " אלא  ד "עשר ",
בין  חילוק  ניכר  שעדיין ובאופן עשר ". ל "אחד 
שצ "ל  גופא  טעמא  מהאי עשר ", ל "אחד  "עשר "
בדרגת  עדיין נמצאים  והתחתונים  התחתונים  בגדרי

עשר "). "אחד  (ולא  "עשר "

ש "עשר " עד  עצמו, עשר " ד "אחד  הגילוי (ב )
גם  פועל  עשר " ש "אחד  ז.א . עשר ". ל "אחד  מתעלה 
עשר " ד "אחד  הגילוי מורגש  בעיקר  אבל  ב "עשר ",

נפרד  בלתי  חלק  ונעשה  נכלל  מ "אחד (ו"עשר "
עשר ").

והיחוד  החיבור  שלימות  (מצד (ג ) ד "עשר "
עשר " ו"אחד  הוא ) הוא ),ענינו ענינו (מצד 

יתברך , לו דירה  נעשים  הם  ענינם  מצד  שתחתונים 
ית ' יתברך לעצמותו לו דירה  שזוהי זה  עם  ביחד  .

עצמו, מהדייר  כביכול  נפרד  דבר  עדיין הוא  (אבל 
נעשית  - עשר ) מאחד  בנפרד  עשר  בדרגת  בהיותו
ובלשון  הדייר , עם  אחד  דבר  בתחתונים  הדירה 

יש הידוע  עם ) אחד  (דבר  הוא  הנברא  יש  :
.האמיתי 

ב ' כנגד  הם  האחרונים  הענינים  שב ' לומר , ויש 
שבערך  עשר  אחד  גופא : עשר " ב "אחד  הדרגות 
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רפל "ז.38) תניא
תרפ"ט .39) שמח "ת שיחת
יום".40) לאור אלקים "ויקרא ה) א, (בראשית כמ "ש
ג 'אנח 41) בן יונה לר' השרשים ס' ב. יב, בא ראב"ע ראה

חדש. ערך  ולהרד "ק
(42.99 הערה 184 ע' ח "ב תש"נ התוועדויות ראה
סי "ג43) זו, שנה בא וש"פ שבט  ג ' משיחות קונטרס ראה

ואילך ). 150 ע' (לעיל 

מלוקט 44) בסה"מ  הנסמן תפט . ע' ח "א תקס"ה סה"מ  ראה
.32 הערה רמא ע' ח "ב

מג ,45) בשלח  (לאדהאמ "צ) הזהר וראה ביאורי  ואילך . ג 
קצז). (ע' תרס"א לכם ולקחתם ד "ה

לגבי46) לה) ד , (ואתחנן מלבדו" עוד  ד "אין החידוש ע"ד 
מציאות  לגמרי  שולל  עוד " ש"אין לט ), שם, (ואתחנן עוד " "אין
היינו, שם), ולקחתם (ד "ה כלל " מציאות "שום שאין הנבראים,
מלבדו" עוד  "אין משא"כ  עשר, אחד  בחי ' לגבי  הנבראים ביטול 
(ראה  מציאות ישנה "עמו" אבל  עוד " "אין בלעדו ש(רק) פירושו
באופן  גם לומר יש ואולי  .(86 הערה 202 ע' חכ "ה לקו"ש גם
היינו  מציאות, "עוד " (עמו) שיש מורה מלבדו" עוד  "אין אחר:
הוא  מזה ולמעלה עשר". ו"אחד  "עשר" בין חילוק ישנו שעדיין
(העולם) מציאות בין גמורה התאחדות על  שמורה עוד " "אין
מציאות  עוד " ש"אין כך  עשר"), ו"אחד  ("עשר" ית' ועצמותו

"עמו"). (אפילו



לט             

על  פעולה  עשר " ל "אחד  יש  (ולכן לעשר  ושייכות 
שהי' (כפי ביטול  של  באופן אם  עשר , דרגת 
סו"ס  נשאר  מצ "ע  שעשר  באופן או במ "ת ),
על  שרומז עשר  ואחד  עשר ); מאחד  נפרדת  מציאות 
שלא  - בחושבן" ולא  חד  הוא  "אנת  - ית ' עצמותו
בכחו  יש  ולכן עשר , ולאחד  לעשר  לגמרי בערך 

בשלימות . שתיהם  את  ולאחד  לחבר 

תקופות ח . ג ' בין החילוק  לומר  יש  ועפ "ז
הנ"ל :

סיום  על  קאי עשר  האחד  בחודש  העשירי יום 
של  האחרונים  ה "שיריים " בירור  של  העבודה  וגמר 
האמור : ובסגנון הכפתורים ". את  "לצחצח  הגלות ,

במשך  העבודה  ושלימות  להמשיך גמר  הדורות 
ב "עשר ", עשר " ב '"אחד  ישנם  שעדיין באופן אבל 

מצד  עשירי התחתונים ); גדרי (מצד  נפרדים  ענינים 
דאחד  הדרגא  כי - החדשים  מצד  עשר  ואחד  הימים 
עדיין  מעולם ) שלמעלה  גו'" אלקים  ("וידבר  עשר 
אמנם  יש  במילא  (עשר ), בעולם  לגמרי חדרה  לא 

העבודה  אבל  עשר , דאחד  (חודש ) החידוש 
והגילוי  האור  ענין הימים , רק )(מצד  מתבטאת 

[כמבואר  עשר  של  העבודה במ "א בדרגא  שתוכן
דין  בעלמא  חיותו בחיים  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק 

דעשירי]. בגילוי התבטאה 

אחד  לחודש  עשר  אחד  יום  - למחרתו היום 
עשירי  דיום  העבודה  ולאחרי שנוסף  מציין - עשר 
הכלל  (ע "פ  ומתעלים  משיגים  עשר , אחד  בחודש 

בקודש " עשר ,ד "מעלין דאחד  (יום ) להגילוי גם  (
דיום  הגילוי את  גם  מעלה  שזה  כזה  ובאופן

יום " עשר  ד "אחד  להדרגא  ישנו העשירי אזי .
והן  עשר ) אחד  (חודש  החודש  מצד  הן עשר , אחד 

עשר ) אחד  (יום  והגילוי היום  עשר מצד  אחד  ,
כפי  והן חודש ) (לבנה , למקבל  נמשך  שזה  כפי הן

יום ) (חמה , המשפיע  מצד  הוא שזה  כ "ז אבל  .
לעשר . ובערך  ששייך  עשר  דאחד  בדרגא 

- יותר  גבוהה  לדרגא  אח "כ  מגיעים  גופא  בזה 
ואף  הבירורים , כל  עבודת  בסיום  כבר  שאוחזים 
רק  וצריכים  וכו', הכפתורים " את  "צחצחו כבר 
השלימות  - צדקנו משיח  לקבלת  מוכנים  להיות 
שפועל  לעשר ), בערך  שלא  (לגמרי עשר  דאחד 
כמרומז  - הוא ) ענינו (מצד  דעשר  ואיחוד  חיבור 

: שבט

יום  עשר  (אחד  בכפליים  עשר  אחד  הוא  כ "ב 
אומרת  זאת  עשר ). האחד  בחודש  עשר  האחד  מיום 
עשר  אחד  פעמים  ב ' יש  - עצמם  החודש  שבימי
לומר  ויש  עשר ). אחד  בחודש  שזהו לכך  (נוסף 
עשר  דאחד  השלימות  תכלית  מבטא  שזה 
בדרגת  שגם  עשר ), אחד  עם  עשר  (התאחדות 
עשר  אחד  הן יש  (יום ) המשפיע  ובדרגת  הגילויים 
אחד  והן (תחתונים ), העשר  את  מעלה  שזה  כפי
עשר  אחד  - המשפיע  עצם  מצד  עצמו, מצד  עשר 
חיבור  - וכן יתברך , עצמותו מצד  ממש , בטהרתו

יחד . שניהם 

ואחד  דעשר  השלימות  שישנה  שלאחרי ז.א .
דבנ"י  העבודה  שלימות  עשר ), האחד  (בחודש  עשר 
הדברות  בעשרת  עשר  אחד  בחי' להמשיך  למטה 
פעם  עוד  נוסף  תורה ), במתן מלמעלה  (שניתנו

מחורב " יום  עשר  כנגד "אחד  ד "בך " הגילוי -
 התורה .אותיות 

עליונה  הדרגא  על  מורה  שזה  לומר  ויש 
ו  עשר , אחד  עם  קשורה  שהיא  כפי אחד שבתורה 

גופא ), עשר  מאחד  גם  (שלמעלה  בכפליים  עשר 
בעשרה  מתבטאת  שהיא  כפי מתורה  שלמעלה 
עצמותו  עם  חד  שהיא  כפי תורה  - הדברות ) (עשרת 

חד " כולא  וקוב "ה  "אורייתא  כמרומז יתברך , ,
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ואילך .47) 183 ע' ח "ב תש"נ התוועדויות
וש"נ.48) א. כח , ברכות
ב.49) א, דברים - הכתוב לשון
עשתי50) ל "ביום עשר האחד  דחודש מהשייכות ולהעיר

עב) ז, (נשא אשר" לבני  נשיא הראשון) (לחודש יום עשר
בחנוכת  כסדרם היא השנה לחדשי  דהנשיאים שהשייכות [להדעות
ובאות  שבטים. וי "ב חדשים י "ב ערך  יו"ד  אות ערך  (קה"י  המשכן
בסופו)]. א' מאמר שבט  חודש מאמרי  יששכר בני  שבט . ערך  ש'

בחודש עשר אחד  שיום לומר, עם ויש קשור (ניסן)
שיחת  (וראה עשר אחד  בחי ' של  - "הלידה" - הגילוי  התחלת
6 ע' ח "ג  (התוועדויות תשמ "ט  ניסן י "א ערב הגדול  שבת

(ראה  ישראל  עם לידת היתה ניסן שבחודש כידוע ואילך )),
ואילך . ב צו, שם תו"ח  וארא. ר"פ תו "א וראה טז. יחזקאל 

ויום ועוד ); ואילך . סע"ב עז, להצ"צ סהמ "צ  בחודש
של  באופן עשר, אחד  של  הגילוי  שלימות עם קשור עשר אחד 

בגלוי . נשיאות
זו 51) שנה בשלח  וש"פ שבט  י "א משיחות קונטרס ראה

ואילך ). 178 ע' (לעיל  ֿ ח  ס"ז
אותיות 52) בכ "ב בך  לסופו): (קרוב ד  פ"א, שהש"ר ראה

בך . הרי  עשרין, כ ' תרין ב' בתורה, לנו שכתבת
ח "ב 53) א. כד , ח "א זהר וראה הזהר. בשם ורפכ "ג  פ"ד  תניא

א. מו, נצבים לקו"ת א). (סד , תכ "ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס,
ועוד .



מ            

("בך  הקב "ה  על  שקאי - "בך " אותיות  כ "ב  במספר 
בעצמותך בהקב "ה " בך  ית , עצמותו ,(.

יהודי  נעשה  התורה  אותיות  כ "ב  ע "י אשר 
ב "ה  א "ס  עצמות  "בך ", עם  נמשך מאוחד  וזה  .

עשר , בבחי' ביטוי לידי (שבאים  ופרטיו עניניו בכל 
" של  באופן וכו') הנפש  כחות  יברך עשר 

מתברכים  בנ"י) וכל  יהודי (כל  שישראל  ישראל ",
בעצמותך . מ "בך ", - הברכות  בכל 

-ט . הנפטרת  בשם  גם  מרומז שזה  לומר  ויש 
מושקא ": "חי'

חיי  כללות  על  וקאי מרמז חיים ) (מלשון "חי'"
ממקור  שנמשך  ממש ), ממעל  אלקה  (חלק  הנשמה 

ית '. בעצמותו החיים 

ב ' בכללות  ישנם  גופא  (הנשמה ) בחיות 
(א )דרגות  :  וחיות אור  - (פנימי)

בהגוף  ופרטי פנימי באופן מתלבשת  אשר  הנשמה 
(ב ) וכן הפנימיים ), (ובכחות   מקיף)

פנימי) (באופן מהתלבשות  שלמעלה  - הנשמה )
המקיפים , בכחות  מתבטא  ה "ז - (ובכללות  בהגוף 

ותענוג ). רצון

השמות  בב ' מרומזים  אלו ענינים  שב ' לומר  ויש 
מושקא ": "חי'

פנימי, החיות  על  (בעיקר ) קאי  את "חי'" שמחי'
שזהו  - ו"מושקא " פנימית , התלבשות  בדרך  הגוף 

בשמים  ריח  מיני מן בורא  עליו (ומברכין
דיעות בשמים  ולכמה  ,(' א סממניה "ז

מקיף  על  קאי - (מור ) שריח הקטורת  כידוע  הנשמה ,
אותו  שטועמים  כמאכל  (לא  מקיף  של  ענין הוא 

כבשרו  ובשר  דם  ונעשה  בפנימיות  נאכל  ),והוא 

הנפש  את  משיב  מיני וריח  "בורא  מברכים  [שלכן
הנפש  את  להשיב  "כדי שבת , במוצאי בשמים "
יתירה  הנשמה  בשביל  השבת  ליציאת  דואבת  שהיא 

כו'" הנשמה )שהלכה  למקיף  (שמגיע  ריח  כי ,[
בהגוף  חדשה  חיות  להמשיך  בכחו יתירה יש  עד  .

הנשמה  - הריח מזו .מן

בהחמשה  - לה ובכללות  שנקראו
יחידה  חי' נשמה  רוח  נפש  "חי'"(להנשמה ), -

לומר  יש  ובפרטיות  (מקיפים ). יחידה  חי' על  קאי
אל  הקרוב  (מקיף  שבנשמה  חי' על  קאי ש "חי'" -

יחידה  - ו"מושקא " דמקיף ,הפנימי), (מקיף 
(שלמעלה  הנשמה  לעצם  - עד  לנשמה ), נשמה 

שנקראו שמות  בעצם מה (חמשה ) שמשם  ,(
בנפש ממשיך  ותענוג ) (והנאה  חדשה  חיות  הריח 

.האדם 

באים  מושקא ") ("חי' אלו תיבות  ב ' וכאשר 
של  אחד  כשם  חיבור ביחד  על מורה  ה "ז אחד , אדם 

ועצם ואיחוד  דמקיף  שהגילוי - יחד  הענינים  ב ' של 
הקטורת ) סממני הי"א  כנגד  עשר , (אחד  הנשמה 
ע "י  שזה  כפי מקיף , באופן רק  (לא  ומתלבש  נמשך 

וב  בהגוף  פנימי באופן גם ) אלא  בלבד , ריח 
פנימיים . כחות 

כפי  שבנשמה  יחידה  מבחי' בא  שזה  לומר , ויש 
עם  מאוחדת  "יחידה שהיא  - שלמעלה  היחיד 
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שם.54) שהש"ר
סה"מ 55) א'תשס. ע' לסוכות דרושים ד ) (כרך  אוה"ת ראה

ע' ח "ג  מלוקט  .(250 (ע' קסה ע' (תש"ח ) תרפ"ח  .94 ע' תש"א
א). (צ, ספנ"ו האמונה שער סע"ב. סד , בשלח  תו"א וראה רטו.

שפד . ע' ח "א ויקרא האמצעי  אדמו"ר מאמרי 
הקודמת.56) שבהערה ותש"א (תש"ח ) תרפ"ח  סה"מ  ראה
ד 57) (ע' תש"ח  ואילך ), ב (ע' תרס"ג  ר"ה המשך  ראה

ואילך . 13 ע' ת"ש סה"מ  ואילך ).
(58.97 הערה 297 ע' ח "א תש"נ סה"ש ראה
שם:59) ברכות יונה ורבינו הרי "ף וגירסת א. מג , ברכות

ממושקא.
ה"ג .60) פ"א המקדש כלי  הל ' רפ"ט . ברכות הל ' רמב"ם

אדה"ז  שו"ע וראה שם. בסה"ש נסמן - ועוד  כג . ל , תשא ראב"ע
ס"ג . סרצ"ז או"ח 

ב).61) (ט , פ"ה תניא

(בהוספות )62) שם  רע "ד. כ, תולדות תו "א  הנסמן ראה  ב. קיז,
.52 הערה רטז ע' ח "ב מלוקט  בסה"מ 

לג ,63) ביצה - כי  תוד "ה סע"ב. קב, פסחים ותוס' רשב"ם
[ושם, רצז ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע סר"צ. ח "ג  הרשב"א שו"ת ב.

חתיכת להניח  בורא "טוב עליהם שמברכים ריחות מיני  בתוך 
כו'"]. במוצש"ק) (בהבדלה בשמים לקו"ש מיני  וראה - .

וש"נ. ואילך . 191 ע' חל "א
וקטורת,64) קרבנות וריח , מאכל  בין (החילוק זה בכל  ראה

שערי בסופו. יוהכ "פ שער ראש עטרת - בעצם) וריח  המאכל  ריח 
פי "א  תרנ"ז כחתן והוא ד "ה ופכ "ה. פי "ג  בכסלו בכ "ה ד "ה אורה
(המשך  עדר"ת ה' וירח  וד "ה השמע"צ ביום ד "ה ואילך . קסב) (ע'

ועוד . .402 ע' ח "ה לקו"ש ואילך ). פרי "ג  ח "א תער"ב
ב.65) מג , ברכות
מושקא 66) (חי ' הנפטרת שם של  שהר"ת ולהעיר

ע' ח "ב תשמ "ח  התוועדויות גם וראה "חמש". הוא שניאוסאהן)
.383

דרושי67) שער ע"ח  וראה לז. פ"ב, דב"ר ט . פי "ד , ב"ר
ועוד . בתחלתו. הגלגולים שער פ"א. אבי "ע

א.68) תתקסב, ה) (כרך  חנוכה אוה"ת ראה
וש"נ.69) .56 ס"ע תרצ"ו סה"מ  ראה
פרי "ג .70) שם תער"ב המשך  שם. כחתן והוא ד "ה ראה
פרי "ח .



מי             

("לה ")לייחדך " הנשמה  מעצם  - מזה  ויתירה  ,
יתברך , עצמותו עם  מאוחדת  שהיא  "ישראל כפי 

חד " כולא  שהוא וקוב "ה  ממקיפים - הן נעלה 
כל  ולאחדם , לחברם  בכחו יש  ולכן מפנימיים , והן

בגלוי. יחד  שמות  החמשה 

(כידוע  התורה  ע "י בגלוי נפעל  זה  שע "י וענין
כולא  וקוב "ה  ש "ישראל  איך  מתגלה  אורייתא 
וחיבור  הדרגות  ב ' ישנם  בתורה  גם  אשר  חד "),

] הדיברות שניהם  דעשרת  בתורה  הדרגות  ב '
וכ "ב  שבעשרה "), "מיוחד  (אנכי, עשר  ואחד 
חיות  - דתורה  נגלה  שמחברם ]: התורה  אותיות 

ריח  - התורה  ופנימיות  "סוד (פנימי), (מקיף ),
צפונותי'" ומסתר  דאורייתא טעמי' שגליא  ,

וסתים  דקוב "ה  גליא  עם  דנשמה  גליא  את  מקשרת 
סתים  עם  דנשמה  סתים  את  מקשרת  דאורייתא 

מושקא ")דקוב "ה  ("חי' יחד  שניהם  חיבור  וע "י ;
הם  - וגליא ) מסתים  (שלמעלה  העצם  בכח  -
דתורה  הסתים  שגם  בגלוי, אחת  מציאות  נעשים 

דנשמה  ומהותווסתים  עצמותו  עד - דקוב "ה  וסתים 
גליא  דקוב "ה , בגליא  ממש , בגלוי באים  - ית '

דנשמה , וגליא  דתורה 

"ואלה  - משפטים  פ ' בריש  הכתוב  [ובלשון
"תשים " שגם  לפניהם ", תשים  אשר  המשפטים 

סימה  התורה (ואוצר )מלשון פנימיות  - שבתורה 
גלוי  באופן נמצא  וגנוז) סתום  הוא  עצמו (שמצד 

לפנימיותם  "לפניהם ", של  באופן עד  ,("ואלה "),
האדם " לפני לאכול  ומוכן הערוך  ]."כשולחן

לפעול י. שמקבלים  הכח  יובן החידוש עפ "ז
(עשר ) העולם  שגם  - שבט  כ "ב  לאחר  שניתוסף 

ומוכשר  מוכן עשר יהי' דאחד  הגילוי  את  לקבל 
בתחתונים (שלמעלה  יתברך  לו דירה  מעולם ),

והשלימה : האמיתית  בגאולה  השלימות , בתכלית 

חד " "כולא  (שהיא  דבנ"י הנשמה  שעצם  עי"ז
בגלוי נמצאת  ית ') עצמותו הנפש עם  כחות 

להרמז  נוסף  הנפטרת , בשם  (כמרומז שלו פנימיים 
ס "ח ), כנ"ל  עשר , אחד  לחודש  כ "ב  - היום  במספר 
בכל  עד  בעולם , לפעול  הכח  את  גם  לו נותן ה "ז
את  בעשר ), (שמתבטא  ההשתלשלות  סדר 

"אנת  עשר , דאחד  וגילוי ולא ההמשכה  חד הוא 
העולם  שכל  כך  ענינם בחושבן", מצד  תחתונים  -

לעצמותו  לו יתברך , לו דירה  יהי' - .הם 

(דכ "ב יא . החידוש  מדוע  יובן הנ"ל  שבט )ע "פ 
של ) (הסתלקותה  בנוגע  דוקא  כ "ק מתבטא  של 

דורנו: נשיא  אדמו"ר  מו"ח 

חז "ל  אמרו מצרים , שבגאולת  ש "בשכר כשם 
ישראל  נגאלו הדור  באותו שהיו צדקניות  נשים 
העתידה  להגאולה  בנוגע  גם  הוא  כמו"כ  ממצרים ",

כתוב  (שעלי' מצרים לבוא  מארץ  צאתך  "כימי
נשים  ובזכות  בשכר  שתהי' נפלאות "), אראנו

כמארז"ל  הדור , שבאותו הדורות צדקניות  "אין
בדור ". שיש  צדקניות  נשים  בשכר  אלא  נגאלים 

ז"ל  האר "י בכתבי המבואר  ע "פ  שדור ובפרט 
מצרים . יוצאי דור  של  גלגול  הוא  בגלות  האחרון

מהטעמים  א ' המיוחדת שזהו להשתדלותו
והדרכה  בחינוך  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של 
תורה  היהדות , עניני בכל  ישראל , ובנות  דנשי
והפצת  החסידות  תורת  בלימוד  - כולל  ומצוותי',
לגלות  האחרון דור  להיותו כי - חוצה  המעינות 
של  עבודתן ביותר  אז נוגע  לגאולה , הראשון והדור 

הגאולה . תבוא  שבזכותן ישראל , ובנות  נשי 

ובנות  נשי לכל  בנוגע  אמורים  הדברים  אם 
עצמו, דורנו נשיא  של  לבתו בנוגע  עאכו"כ  ישראל ,
לאחרי  ואף  וכו'. דורנו נשיא  ֿ ידי על  שנתחנכה 

ובפרט  ממשיכה , השפעתה  שכו"כ הסתלקותה 
הנהגתן  וע "י שמה , על  נקראות  ישראל , מבנות 
בגופים  חיים  כנשמות  חי', דוגמא  משמשות 
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ובכ "מ . א.

א.72) עג , זח "ג  ראה
ע'73) חי "ח  לקו"ש רלה. ע' תרס"ו המשך  שם. זהר ראה

וש"נ. ואילך . קנג  ע' ח "ג  מלוקט  סה"מ  ואילך . 409
א'תתקמג .74) ע' ו) (כרך  תשא אוה"ת ראה
ב.75) א, שה"ש פרש"י 
ובכ "מ .76) א. מו, נצבים ג . ה, ויקרא לקו"ת שם. זהר ראה
שם.77) ובפ"מ  ה"ז סוף פ"ב ע"ז ירושלמי 
ועוד .78) רע"א. תט , שם תו"ח  ג . עה, משפטים תו"א
משפטים.79) ר"פ פרש"י 

פ"ג ,80) במדב"ר וראה יב. פ"א, שמו"ר ע"ב. ריש יא, סוטה
ו.

טו.81) ז, מיכה
רות).82) זוטא (ממדרש בסופו תרו רמז רות יל "ש
הליקוטים 83) וספר תורה לקוטי  כ . הקדמה הגלגולים שער

ד . ג , שמות
שבט 84) לכ "ב באור (שחולק שבט " כ "ב "קובץ ראה

ואילך ). 183 ע' (לעיל  ואילך  32 ע' (122 הערה כדלקמן



מב            

הוראותי',,חיים  וע "פ  רוחה  לפי התחנכו  שהן
דורנו). נשיא  של  (כבתו ובדוגמתה 

שבט  כ "ב  שאחרי לכך  הטעם  לומר  יש  עפ "ז
האחרון  השלב  נפעל  בתו) של  הסתלקותה  (יום 
בתחתונים ) יתברך  לו (כדירה  העולם  בהכנת 
ובשכר  ע "י נעשה  זה  ענין שלימות  כי להגאולה ,

ישראל . ובנות  נשי

של יב . בהעבודה  ישראל  ובנות  נשי של  מעלתן
(ההתאחדות  בתחתונים  יתברך  לו דירה  עשיית 
ביאור  תוספת  בהקדים  תובן עשר ) ואחד  דעשר 
דירה  דעשיית  העבודה  אודות  לעיל  בהאמור 

בתחתונים :

שחז"ל  "כיון בלשון משתמשים 
תוכן  את  להבין שניתן איפוא  מובן בתחתונים ",
[שנשתלשל  למטה  האדם  לדירת  בהשוואתו הדבר 

למעלה ]. הדירה  מענין

להיות  יכולה  שדירה  שאע "פ  בפשטות  רואים 
הרי  האדם , לדירת  שמוכשר  מסויים  ממקום  רק 

דירה  זו כאשר  - היא  הדירה  כלים שלימות  עם 
 אלו אדם , של  דעתו מרחיבין ש "שלשה  עד  ,

נאים " וכלים  נאה  ואשה  נאה  דירה  .הן,

ענינים : ב ' ישנם  בפשטות  שבדירה  אומרת , זאת 
כל (א ) בה . שדר  הדירה  לבעל  לגמרי בטלה  דירה 

ובזה  אותו, משמשים  (כדבעי) הדירה  פרטי
נאה  הדירה  (ב ) מציאותן. כל  מתבטאת 

אדם . של  דעתו

בתחתונים ": ל "דירה  בנוגע  מובן כמו"כ 
עם  נאה " "דירה  כשהיא  דווקא  הוא  הדירה  שלימות 
מתנהג עצמו שהיהודי לכך  נוסף  נאים ", "כלים 
נאה "). "אשה  - ישראל  לכנסת  (כראוי "נאה " באופן
דירה  מהתחתונים  שעושים  לכך  בנוסף  אומרת : זאת 
עושים  הדין, שורת  ע "פ  המוכרח  באופן להקב "ה 

"דירה  גם  הלכה אותה  כפס "ד  - " דבר "בכל  :
מן שיהי' הטוב  ֿ ל  הא  לשם  שהוא   אם ,

"זה  וכו'". ישיבתו מבית  נאה  יהי' תפילה  בית  בנה 
ואנוהו" ֿ לי "א  , לפניו עשה  במצוות , לפניו

בנוגע וכו'"ולולב סוכה  מובן ועד "ז .
שצ "ל  בתחתונים , דירה  דעשיית  העבודה  לכללות 

"(דירה ) של  לשלימות באופן רק  לא  נוגע  וזה  ."
אלא  מרחיבה התחתון, נאה  דירה  - הדירה  לבעל גם 

כביכול . העליון אדם  של  דעתו

בזה :יג . והביאור 

עשר  ואחד  דעשר  והיחוד  החיבור  שלימות 
שזה  (כפי ועבודתינו" "מעשינו ע "י שנעשה 
ובשלימות  עשר , אחד  בחודש  עשירי ביום  בהדגשה 

-ה  פועלת גילוי לפני שבט ) הי' שלא 
כשתהי' - והשלימה  האמיתית  הגאולה  [ולכן זה ,
("גילוי  בתחתונים  יתברך  לו דדירה  הענין שלימות 

הגשמי" בעוה "ז ב "ה  א "ס  נעשה אור  שעשר  ,(
במעשינו  "תלוי - עשר  אחד  עם  אחת  מציאות 

הגלות " משך  זמן כל  ]:ועבודתינו

להכיל  הדרך  - מצ "ע  עשר " ד "אחד  הגילוי מצד 
נשמתן"); ("פרחה  מציאותו ביטול  ע "י הוא  זאת 

מתאחד מצד  התחתון  מצ "ע  ד"עשר " אמנם הגילוי 
הבריאה , בערך  שהיא  בדרגא  רק  אבל  אלקות , עם 

עשר ). (אחד  מהבריאה  שלמעלה  אלקות  עם  לא 

ובירור  בזיכוך  למטה  האדם  עבודת  ע "י
מצד  (עשר ) התחתונים  שגם  פועלים  התחתון,
להדרגות  רק  לא  יתברך , לו דירה  יהיו הם  ענינם 
שלא  לאלקות  גם  אלא  לעולם , בערך  שהם  באלקות 

לעצמות  עד  "דירה בערך , על  ונוסף  ומהות ,
גם  עם יתברך ", כביכול  אחד  דבר  - יש) יתברך 

האמיתי). יש  הוא  עצמו הנברא 

רק  אינו זה  עבודת -וחידוש  שע "י 
יכולה  הבריאה  שאינו התחתונים  אלקות  להכיל 

גם  אלא  - לעולם  כמבואר בערך  כביכול .
האדם בחסידות  עבודת  שע "י בתחתונים , בתומ "צ 

ענינים : שני שלא נפעלים  שהוא  אלקי האור  (א )
בעולם בערך  להתקבל  יכול  לא  ומצ "ע  לעולם 

בעולמות  נמשך  הצמצום ), הי' באופן(שלכן
ומקבלים  ממציאותם  יתירה שמתבטלים  האור . את 

מעצמותו  חדש  אור  ומתגלה  נמשך  (ב ) מזו:
מהאור  שלמעלה  ית ', מקום ומהותו ממלא  שהי'
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מת85) לא אבינו יעקב ב): ה, (תענית ממאחז"ל  ..להעיר
בחיים. הוא אף בחיים זרעו מה

ב.86) נז, ברכות
מזבח .87) איסורי  הל ' סוף רמב"ם
ב.88) טו, בשלח 

וש"נ.89) ב. קלג , שבת
ע'90) תש"ב סה"מ  תקט . ע' ד ). (ע' בתחלתו תרס"ו המשך 

ועוד . .32
אוצרות 91) א. ענף ויושר) עגולים (דרוש א' שער ע"ח  ראה

בתחלתם. שערים ומבוא חיים



מג             

- מזו יתירה  לומר  ויש  העבודה החלל . שע "י
בתחתונים ,דעשיית  ותשוקה דירה  התענוג  מתמלא 

לו  להיות  הקב "ה  ש "נתאוה  - כביכול  ית ' לעצמותו
שש ", עמודי (ו"שוקיו בתחתונים " דירה  יתברך 

שנשתוקק  העולם  לבראותו""זה  ),הקב "ה 
הוא  יתברך שה "נתאוה " בעצמותו .דוקא 

נובעים  אלו ענינים  שמב ' לומר , נקודות ויש שתי
ובאופן העובד  באדם  דירה שצ"ל דעשיית  העבודה 

בתחתונים :

- הבריאה ) לגבי (החידוש  הראשון הענין מצד 
הגשמיים  הדברים  בהפיכת  העבודה  עיקר  מתבטאת 

ית '" אורו הסתר  ("בענין כלים בתחתונים  שיהיו (
מקלף  תפילין עשיית  (ע "י אלקות  לגילוי מוכשרים 

ציצית  "דירה גשמי, - ובכללות  וכו '), גשמי  מצמר 
אלקות  לגילוי מוכשר  מקום  יתברך", והשראת לו

ית '. לעצמותו - עד השכינה ,

בפשטות , בדירה  הנ"ל  הראשון הענין [וע "ד 
בדירה ]. שגר  הדירה  לבעל  לגמרי בטלה  שהדירה 

ניתוסף  - למעלה ) (החידוש  השני הענין מצד 
"דירה  לבנות  צ "ל  ו"כלים שהעבודה  ","

כנ"ל .אשר  אדם , של  דעתו

עניני  שכל  לכך  נוסף  בדירה : השני הענין [וע "ד 
וכלים  נאה  הדירה  הרי הדירה , לבעל  בטלים  הדירה 

אדם ]. של  דעתו מרחיבין נאים 

נשי יד . עם  דהנ"ל  השייכות  יובן הנ"ל  ע "פ 
ישראל : ובנות 

הנוי  שעיקר  בפשטות , בדירה  בפועל  רואים 
ברוחניות  והן בגשמיות  הן - והכלים  הדירה  ויופי

הבית " "עקרת  באשה , תלוי - שהענין וכידוע  .
באשה  במיוחד  ישנו נאה ) לעשות  (והכח  נאה  של 

נאה " "אשה  -" וחסודה נאה  "כלה  , ש "אין עד  .

ליופי" אלא  שמזה האשה  ברוחניות  יופי -
בגשמיות  ביופי .נשתלשל 

גם  הוא  שכך  מזה  נשתלשל  שזה  לומר  ויש 
בנשי  אשר  בתחתונים ", "דירה  דעשיית  בעבודה 
דעשיית  מהעבודה  עיקרי חלק  תלוי ישראל  ובנות 

"דירה  שתהי' "כלים דירה  עם  "."

העיקריות  המצוות  בשלשת  במיוחד  וכמודגש 
שבת  נרות  הדלקת  - ישראל  בית  כל  נשען שעליהן
וטהרת  ושתי' האכילה  כשרות  טוב , ויום  קודש 

"החן" (ר "ת  שמצוות המשפחה  ונוי), ויופי חן ,
פועלות  יתברך אלו לו לדירה  (נוסף שיהי'

נאים ",בתחתונים  ו"כלים  נאה " "דירה  - בכלל )
טהרה  כשרות , של  וגשמי) (רוחני ביופי חדורים 

.וקדושה 

מעמיד  שזה  - והבנות  הבנים  חינוך  בענין ועד "ז
בפועל , רואים  - אדם  כל  של  החיים  יסוד  את 

בהאם שהחינוך  תלוי החינוך שלהם  ובפרט  .
יותר , שקטן וככל  קטנים , ילדים  של  והדרכה 
מעת  בהם  מחדירה  היא  יותר : גדולה  באם  התלות 
זה  יסוד  שעל  יהדות , של  ורוח  חיות  קטנים  היותם 
ומצוותי', בתורה  עוסקים  ובנות  בנים  גודלים 
ויפה  נאה  באופן - ובגשמיות  ברוחניות  בשלימות 

וכו'.

עוסקי  יהיו שהילדים  לכך  שנוסף  אומרת , זאת 
התענוג את  האם  בהם  מחדירה  הרגיל , ע "ד  תומ "צ 
במיוחד  שישנן והאהבה  העדינות  (עם  והחום 
בתומ "צ  שהעסק  ישראל ) ובנות  נשי של  בטבען
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רפ"י .92) במדב"ר טו. ה, שה"ש
ועוד .93) ואילך . 21 ע' ח "ו לקו"ש ראה
ב).94) (מה, פל "ו תניא
ב)95) (כרך  נ"ך  אוה"ת א. קנד , זח "א ב. פע"א, ב"ר ראה

ואילך  21 ע' שבט " כ "ב "קובץ וראה ואילך . תתנח  ע' תתעא. ע'
ואילך ). 369 ע' חכ "ו (לקו"ש

נאה"96) ד "אשה שם) (בברכות השייכות תומתק ועפ"ז
של  דעתו שמרחיבין ענינים (השלשה נאים" וכלים נאה  ו"דירה

"אשה ע"י  כי  וכלים אדם), נאה  "דירה  גם  נעשים  נאה " (שענינה )
נאים ".
רע"א.97) יז, כתובות

א.98) לא, תענית
ואילך .99) תרא ע' (להצ"צ) ביאוה"ז תקלח . ע' אור יהל  ראה

ועוד .
ד ).100) יז, - מצוות ג ' (ד "ה שלח  פ' עה"ת עמוקות מגלה
שינוי101) נעשה האכו"ש כשרות שע"י  בספרים כמבואר

מכיון  אלו, ומשקאות מאכלות ושותה האוכל  האדם וטבע במהות
יא, שמיני  בבחיי ) (הובא רמב"ן (ראה כבשרו ובשר דם שנעשים

ג . יד , ראה פ' ).יג .
תלוי ' שבזה המשפחה, לטהרת בנוגע הוא שכן ועאכו"כ 
וברוחניות, בגשמיות בריאות מתוך  המשפחה בחיי  והנוי  הטהרה

.259 ע' חי "ג  לקו"ש (ראה בכ "מ  ומבואר בנוגע כידוע וכן .(
בני ובכל  בהדירה שממשיכה ויו"ט , קודש שבת נרות להדלקת
בפנים). (כדלקמן אור" ותורה מצוה "נר של  וקדושה אור הבית

בקונטרס 102) הובא א). (מד , האותיות שער של "ה ראה
(ע"ד  תש"נ אמור ש"פ שיחת וראה ואילך . 34 ס"ע לנער" "חנוך 
ח "ג תש"נ התוועדויות - התורה ובלימוד  בחינוך  ישראל  נשי  חיוב

ואילך ). 171 ע'



מד            

באופן יהיו  עליהם להצביע  שיכולים  כך  ,
סי"ב ). (כנ"ל  ואנוהו" ֿ לי א  "זה  ולומר :

אמהות  של  טוב  בהמנהג  - לדוגמא  - כנראה 
בהיותם  עוד  הקטנים  לילדיהם  לנגן יהודיות 
טוב , הכי הדבר  היא  שהתורה  - בעריסה  מוטלים 
גם  - בילד  משפיע  שזה  וכו'. יפה  הכי מתוק , הכי

ממנו" יסור  לא  יזקין כי ("גם  שמתגבר  )לאחר 
דתומ "צ . הענינים  כל  כלפי ויוקר  פנימית  אהבה  -

בהדירה טו. ("נאה ") יופי החדרת  של  הענין
הדלקת  במצות  בגלוי רואים  - יהדות  עניני ובכל 

ויו"ט : קודש  שבת  נרות 

קדוש  נר  מדליקות  מבנ"י ובת  שאשה  עי"ז
ברכה  עם  ויו"ט  שבת  בבית לכבוד  מחדירה  היא  -

קדושה , של  ומייפה אור  שמאיר  (נאה ), ויופי חום 
והבנים  הבעל  את  גם  - הבית  בני וכל  הבית , כל  את 

אור " ותורה  מצוה  "נר  עם  - תורה עניני כל  ,
.ומצוותי'

היא  שבת  נרות  הדלקת  שע "י מכך  [מתחיל 
(ורק  הבית  בני לכל  קודש  השבת  יום  את  מכניסה 
הבעל )]. של  והקידוש  ערבית  תפלת  באה  לאחמ "כ 

פועל  שזה  - הוא  ויו"ט  שבת  בנר  והחידוש 
כאו"א  - בשר  לעיני גלוי באופן נאה " "דירה  שיהי'
האור  עם  מוארת  נעשית  שהדירה  איך  לראות  יכול 

הנרות . של  המאיר 

רמ "ח  מדוע  מהטעמים  אחד  שזהו לומר , ויש 
דמלכא  אברין (רמ "ח  עשה  הידים מצוות  ב ' עם  (

שמחדירים  ויראה , אהבה  של  הכלליים  הקוים  (שתי
המצוות  בקיום  "שלימות  בגימטריא  הם  ("

דקיום  השלימות  בגלוי מתבטאת  נר  בהדלקת  כי -

נאה " "דירה  להקב "ה  לעשות  המצוות , כל 
בתחתונים .

-טז. הנפטרת  בשם  גם  מרומז שזה  ולהוסיף 
(כנ"ל  בשמים  וריח  חיות  על  שמורה  מושקא ", "חי'

ס "ט ):

בדירה  צ "ל  נאה " "דירה  שתהי' ,בכדי
(שחיות  שטוב ") לעבעדיקע  ("א  חי' דירה  ַשתהי'
- מזו ויתירה  הדבר ). מציאות  לעצם  בהוספה  היא 

ריח  - בשמים  ריח  שם  שיורגש   הן ,
בדירה  נוי יותר  שמוסיף  בגשמיות , והן ברוחניות 

הנרות  אור  ע "י שבאה  ההוספה  ).(ע "ד 
השבת  ביום  יתירה  הוא [ובהדגשה  שענינו ,

.[

נאה " ש "דירה  - הענינים  ברוחניות  גם  ועד "ז
פנימי  חיות  - ד "חי'" העבודה  הן שתהי' בכך  תלוי

כחות וכחות  - ד "מושקא " העבודה  והן פנימיים ,
(נאה ). דתענוג  הענין שבנפש , יחידה  עד  המקיפים ,

בתחתונים  דירה  להיותה  שנוסף  פועל , שזה 
"דירה  נעשית  יתברך "), "לו בטילה  (שהיא  בכלל 

 של נאה  שהריח  הענין, בפשטות  גם  שזה  (כפי "
נאה ), ורוח  ריח  יהי' הבית  שבכל  פועלת  "מושקא "
ממנו, נהנית  והנשמה  הנפש  את  משיב  אשר  כזה  נוי
(ובפרט  מחדיר  ה "ז - אדם  של  דעתו מרחיב  וזה 
וחיות  חדש  אור  ויו"ט ) קודש  שבת  נרות  עם  ביחד 
בכל  - עד  כולה , הדירה  ובכל  הבית  בני בכל  חדשה 

ההשתלשלות , סדר  ובכל  כולו העולם 

הדירה  בבעל  ותענוג  מהנאה  - ומתחיל  כולל 
(ש " הקב "ה  דירה האמיתי, עבורו שתהי' "

).בתחתונים 
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ו.103) כב, משלי 
כג .104) ו, שם
תלמידי105) בנים לי ' הווין בנר "הרגיל  ב: כג , שבת ראה

מצוה  נר ע"י  אור, ותורה מצוה נר כי  "דכתיב ובפרש"י  חכמים",
א...דשבת קסו, זח "ב גם וראה דתורה". אור בא

רפכ "ג .106) פ"ד . בתניא הובא סע"א). (עד , ת"ל  תקו"ז ראה
ועוד .

הפועלים 107) כלליים ענינים הם ויראה שאהבה כפי  היינו,
ע"י - האדם מציאות כל  ועל  הגשמיים אברים (רמ "ח ) כל  על 
אהבה  לזה, ונוסף (יראה). הלב כיווץ או (אהבה) הלב התפשטות
של  הפרטי  עניננה מצד  מ "ע, מרמ "ח  פרטיות מצוות ב' הן ויראה

מהן. א' כל 
ד .108) מד , שלח  ג . לג, בהעלותך  לקו"ת וראה ב. שם, זהר

ובכ "מ .

ח "ג109) מו"נ  וראה כג . ל , תשא עה"פ ורמב"ן ראב"ע ראה
פל "ה. ח "ב (להרמ "א) העולה תורת פמ "ה.

הי '110) כד )) שם, (תשא זית (שמן המשחה שבשמן ולהעיר
ידוע  והרי  ,(60 הערה (כנ"ל  ד "מושקא" שהו"ע כג ). (שם, מור גם

זית.ש  בשמן שבת נרות להדליק שעברו) (בדורות מהדרים היו
ע"י111) (ויו"ט ) בשבת ברכות המאה שמשלימים ולהעיר

שו"ע  רסר"צ. או"ח  טושו"ע סע"ב. מג , (מנחות הבשמים ריח 
שהש"ר  ו. פכ "ג , (ויק"ר חז"ל  ואמרו רסמ "ו). ושם שם. אדה"ז
שם] כדלעיל  לריח , אלא [שאינה זו שושנה "מה [ו]) ב פ"ב,
הריח  על  ולברך  "להתענג  כו'", טובים וימים לשבתות מתוקנת

שם). לויק"ר מהרז"ו (פי ' ברכות" ק' ולהשלים
מתוך 112) בתחתונים הדירה עשיית שע"י  לומר, ויש

ה"נתאוה במילוי  ניתוסף הריח ), בתחתונים"..(ענין דירה
ו"דירה" "כלי " מעין הם) ענינם (מצד  בתחתונים נעשה עי "ז כי  -

שלמעלה. (נתאוה) התענוג  לגילוי 



מה             

"אורו  של  השלימות  - משיח ",של עד 
המשיח "ו"רוחו מלך  האמיתית ,של  בגאולה 

שתבוא  צדקניות והשלימה , נשים  בשכר 
כנ "ל .בישראל  ,

(אחד  שבט  דכ "ב  שההוספה  לומר , יש  ועפ "ז
יחוד  שנעשה  לכך  שנוסף  כוללת , בכפליים ) עשר 
עשר , אחד  בחודש  עשירי (יום  עשר  ואחד  דעשר 
דירה  - עשר ) אחד  בחודש  עשר  אחד  יום  עד 
השני, עשר  האחד  ע "י נפעל  - בכלל  בתחתונים 

"דירה  נעשית  של שהדירה  דעתו שמרחיבה  ,"
"דירה  (שעושים  שעי"ז לומר  ויש  העליון. אדם 
יותר  עוד  מודגש  אדם ) של  דעתו שמרחיבה  נאה "
לכך  נוסף  כי עשר ", ו"אחד  ד "עשר " ההתאחדות 
הרי  יתברך ", לו וטפלה ) (הבטלה  "דירה  שזו

בתחתונים  הדירה   חדשה התרחבות 
כביכול . למעלה  לגבי אפילו

ובנות יז. לנשי הלימוד  ישנו ישראל מזה 
להשלוחות  - ובמיוחד  מו"ח בכלל , דכ "ק  תחיינה 

קצוי  מכל  יחדיו שהתאספו - דורנו נשיא  אדמו"ר 
העולמי": השלוחות  בה "כינוס  תבל 

מהקב "ה  שליחות  יש  בנ"י שלכל  לכך  נוסף 
כמ "פ  (כמדובר  בתחתונים  יתברך  לו דירה  לעשות 
מיוחדת  שליחות  ישראל  ובנות  לנשי יש  בארוכה ),

נאים ", "כלים  עם  נאה " "דירה  שתהי ' לעשות 

שניתנו  הנ"ל  מצוות  דג ' וחיזוק  קיום  ע "י החל 
כשרות  שלהן, הפרטית  בדירה  במיוחד  להן

קודש  שבת  ונרות  המשפחה , טהרת  ושתי', האכילה 
קטנות  ילדות  שגם  ההשתדלות  - כולל  ויו"ט ,
האם , (לפני הנרות  ידליקו הבנה ) לידי (משהגיעו

לה  לסייע  תוכל  שהאם  כו').בכדי ן

ובנות  נשי עוד  על  להשפיע  - גם  וכמו"כ 
המצוות  את  ויחזקו יקיימו הן שאף  ישראל 

האמורות .

באחריות  עיקרי חלק  עליהן מוטלת  - ובכללות 
דירה  בתחתונים , יתברך  לו דירה  דעשיית  וזכות 

"ועשו  - נאים  כלים  עם  מקדש נאה  ושכנתילי
ואחת בתוכם " אחד כל בתוך  החל מישראל , ,

לה ', ומקדש  משכן לעשותן שלהן, ובבתיהן בעצמן
(כמדובר  חסדים  וגמילות  ותפלה  תורה  בית 

לחנך כמ "פ  גם  וכך  - האישית  התנהגותן ע "י ,(
ו"מקדש " ל "משכן" כראוי - הבית  ובני ילדיהן את 

ומקדש  משכן ובפרט  ,לה ',

בבית  חדר  ובכל  בבית , שמכניסים  עי"ז - כולל 
וכמו"כ  חסדים , וגמילות  תפלה  תורה , של  ענינים  -

הפרטית :לוודא  ברשותו יהי' בבית  ילד שלכל 
ֿ צדקה , קופת  סידור , אחרים ), תורה  (וספרי חומש 

פרטי. קטן תניא  גם  - טוב  ומה 

להוסיף  טובות  החלטות  לקבל  - ובכללות 
החל  ישראל , ובנות  בני של  החינוך  שטח  את  ולחזק 

(כנ"ל ). קטנים  מקטני

ובמיוחד  זה , בדורנו בפרט  - עיקר  זה  וגם  ועוד 
ובנות  נשים  על  להשפיע  - תחיינה  השלוחות  אצל  -
הפצת  ויהדות , ומצוות  תורה  עניני בכל  נוספות ,
תורה  של  הקוים  שלשת  בכל  והיהדות , התורה 

חוצה . המעינות  והפצת  ֿ חסדים , וגמילות  עבודה 

נשיא  אדמו"ר  מו"ח  מכ "ק  הכח  כשישנו ובפרט 
מעשים ֿ ובית  המדרש  ובית  הכנסת  ומבית  דורנו
הוא  ששם  כעת ), נמצאים  אנו (שבו שלו טובים 
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ריט 113) ע' לזח "ג  יצחק לוי  בלקוטי  נתבאר ב. לד , ח "ג  זהר
ואילך .

אדר"ח 114) משיחות קונטרס וראה א. פ"ח , ד . פ"ב, ב"ר
ע' ח "א תשנ"ב (התוועדויות סי "א זו שנה תולדות וש"פ כסלו

ואילך ). 319
בצירוף 115) הנפטרת שם של  הר"ת הוא ש"משיח " ולהעיר

ויום  אדמו"ר, מו"ח  כ "ק אבי ', של  שמותיו שני  (ר"ת יו"ד 
הוא שלו בענין ההילולא הי ' עבודתו תוכן וגם שבט ,
ס"ז). כנ"ל  העשירי ,

ואילך . 359 ע' חכ "ט  (לקו"ש כמ "פ המדובר עם זה לקשר ויש
(כחות  יו"ד  בצירוף "חמש") של  (הגימטריא ש"שליח " ועוד )
(ס"ט ), לעיל  המבואר ע"פ - "משיח " בגימטריא הוא הנפש)
(שמשיח  דיחידה המקיף וגילוי  המשכת על  מורה מושקא" ש"חי '
ועוד )) ב. רס, ולזח "ג  ב. מ , לזח "ב (מ "ז הכללית יחידה הוא

הנפש. כחות בעשר
כמובן 116) - הגאולה לענין דריח  מהשייכות ולהעיר

לריח  אלא אינה זו שושנה "מה שם) ושהש"ר (ויק "ר ממאחז"ל 
המשך  וראה ישראל ". של  לגאולתן אלא צדיקים נבראו לא כך 

לשבתות  מתוקנת זו שושנה "מה שם: המדרש טובים דברי  וימים
טוב). וכולו שבת שכולו (יום מחר" לגאולת מתוקנין ישראל  כך 

ח .117) כה, תרומה
(118- ואדרבה המשכן. בנדבת השתתפו הנשים שגם כידוע

כב  לה, (ויקהל  להן" נטפלו והאנשים בראשונה שם היו "הן
ואילך  7 ע' שבט " כ "ב "קובץ בארוכה וראה עה"פ). וברמב"ן

ואילך ). ב תקעא, ח "ג  (לקו"ד 
ראשית 119) יתכן). עוד  (ד "ה לסופו קרוב עה"פ אלשיך 

א. רא, א. (סט , של "ה לתחלתו. קרוב פ"ו האהבה שער חכמה
ואילך . 128 ע' חל "ו לקו"ש וראה ובכ "מ ). ב. שכו, ב. שכה,

(סה"ש 120) תשמ "ז תרומה ש"פ משיחות קונטרס ראה
בשבט  וט "ו יו"ד  "בין מכתבי  וש"נ). ואילך . 347 ע' ח "א תשמ "ז

ובכ "מ . .(420 ע' שם ואילך . 414 ע' חכ "ו (לקו"ש ה'תשמ "ז"



מו            

בעלמא  חיותו בחיים  האחרונות  שנים  (בעשר  עסק 
- ובהדגשה  חסדים , וגמילות  עבודה  בתורה  דין)
וזה  חוצה , המעינות  ובהפצת  הענינים , שלשת  בכל 
דמעלין  ובאופן ואחת , אחד  כל  ע "י אח "כ  נמשך 

ואור  והולך  ומוסיף  זה , לאחרי גם  ;בקודש ,

האחרונים  הרגעים  זה , בזמננו - ועיקר  כולל 
ובנות  נשי ובכל  בעצמן לעורר  - הגאולה  לפני
ישראל  ובנות  דנשי הזכות  גודל  אודות  ישראל 
ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית  הגאולה  להבאת 
בדור ", שיש  צדקניות  נשים  "בשכר  שתבוא  ממש ,

כנ"ל ,

-יח . העיקרים  מכל  העיקר  והוא  - רצון ויהי
ובפרט  ממש , ומיד  ותיכף  בפועל , לנו תהי' שכן

" שבט , מכ "ב  שבזכות בבואנו - ישראל " יברך 

כבר  יגאלו בנ"י שכל  צדקניות , נשים  ובשכר 
והשלימה , האמיתית  בגאולה 

עפר  שוכני ורננו מו"ח והקיצו כ "ק  - ובתוכם  ,
וצדקניות  הצדיקים  כל  עם  הנפטרת , ובתו אדמו"ר 
שנמצאים  בנ"י כל  עם  וביחד  בכלל , הנשמות  וכל 
ושנים  ימים  לאריכות  - בגופים  נשמות  עכשיו
בלי  עוברים , - בריא  בגוף  בריאה  נשמה  טובות ,
האמיתית  בגאולה  נצחיים , לחיים  כלל , הפסק  שום 
ממש , ומיד  ותיכף  צדקנו, משיח  ע "י והשלימה 

ממש  בפשטות  ממש  ומיד  תיכף  - לראש  .ולכל 
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הבאה.121) הערה ראה

כ "ק 122) חילק שבט , כ "ב משפטים, פ' ב' ליום באור
"לעקאח ", פרוסת שבט ", כ "ב "קובץ לכאו"א: שליט "א ַאדמו"ר
גם  הוא ואולי  לצדקה). חלופו) (או (לתתו דולר חמש של  שטר
ודוגמתו  לאשי ", ("לחמי  עבודה (הקובץ), דתורה קוים הג' כנגד 
שם  של  ר"ת - חמש של  ובמספר (צדקה). וגמ "ח  לעקאח ), -ַ

.הנפטרת.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc - zekxa(iyily meil)

,oey`xìúøæBç äëøa íLlhp m`e ,oefnd zkxa jxan `ed ± §¨§¨¨¤¤
xg` mc`l lecbd dev m`e ,jxan `ed ,dyngl oey`x lecbd
ef dkldy ,`xnbd zniiqne .jxan xg`d ,el mcew lehiy

`ziixaa dxn`pyøîà éMà øa àéiç áø øîàc ,áøì déì òéiñî§©©¥§©§¨©©¦¨©©¦¨©
älçz äðBøçàa åéãé ìèBpä ìk ,áødligz eici lhepy in ± ©¨©¥¨¨¨©£¨§¦¨

,mipexg`d dyngläëøáì ïneæî àeäzkxa jxal caeknd `ed ± §¨¦§¨¨
.oefnd

:df oicl mrhd x`azn eay dyrn `xnbd d`ianàéiç éaøå áø©§©¦¦¨
éaøc dén÷ àúceòña éáúé eåä.iax iptl dcerqa miayei eid ± £¨§¦¦§§¨©¥§©¦

dcerqd seql eribd xy`kCãé éLî íe÷ ,áøì éaø déì øîàmew - ¨©¥©¦§©§¥§¨
,mipexg` minl jici z` lehpeúzøî à÷c dééæç`iig iax d`x ± ©§¥§¨§©¥

d`xy meyn lehil iax edeivy ax yygy ,cgt axa fg`y
.i`cn xzei dlik`a jix`d `ny e` ,zeklkeln eiciydéì øîà̈©¥

,axl `iig iaxézçt øa,milecb oa -Cì øîà÷ àðBæî úkøáa ïéiò ©©§¥©¥§¦§©§¨¨¨©¨
,oefnd zkxa jxal zeyx jl ozp jici lehil jl xn`y dfa -

.oefnd zkxaa oiirn `dzy ick dlihpa jnicwd jkle
lecbd z` cakl mc`l el oi`y minrty d`ian `xnbd

:enicwdleïéãaëî ïéà ,ïðaø eðzdz` didz el xnel lecbd z` ¨©¨¨¥§©§¦
,mcewíéëøca àì,xirl xir oiay jxca eybtpy mikxc ikled ± Ÿ©§¨¦

.iptl jl eixeg`n jledd epnid lecbl cg`d xn`i `làìå§Ÿ
íéøLbaxeariy lecbd z` cakl oi` xybd iab lr mixaeryk ± ©§¨¦

n `edy itl mrhde ,eiptl.dpkq mewn cakl oi`e ,dpkq mew
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc - zekxa(ipy meil)

ly oenif iabl `ed oecipd ,ewlgpy,úeLømipy cia zeyx m`d §
di`x oi`e ,llk onfl mdl oi`y e` jka miaiiegn mpi`y s` onfl

.jka miaiiegn mpi`y wx `l` onfl mdl oi`y epzpynn
dpnn rixkdl ozip m` dpce zxg` `ziixa d`ian `xnbd

:ef zwelgnaòîL àzdci lr rixkdl zxg` di`x rnye `ea - ¨§©
,`ziixaa epipyy .ef zwelgnaìL,ïnæì ïéáéiç úçàk eìëàL äL §Ÿ¨¤¨§§©©©¨¦§©¥

÷ìçéì ïéàMø ïéàåmiriwtn md jkay ,envrl cg` lk jxaiy §¥©¨¦¥¨¥
mdl oi`y rnyne .da eaiigzp xaky oenifd zkxa z` mnvrn
jxale zxg` dxeagl zkll cg`d dvxi m` s` wlgil zeyx

y gken ixd ,oenifa myìLïéà äLeli`e ,mipnfn [ok-]àì íéðL §Ÿ¨¦§©¦Ÿ
`di `l recn ,onfl mileki mipy mb m`y ,evx elit`e epnfi
mipydn oenifd zkxa z` riwtn epi` `lde ,zkll i`yx cg`d

.mnvr ipta onfl mi`yx mdy oeik ,mixg`d
,onfl mi`yx mipy s`y okziy ,di`x oi` o`kn s` :`xnbd dgec

,wlgil mi`yx mpi` dylyy mrhdeíúä éðàLxacd dpey ± ¨¦¨¨
,`ziixaa myàøwéòî äáBça eäì eòá÷czaega erawp xaky ± §¨§§§¨¥¦¨¨

oi` la` onfl mileki mdy s` ,cg`d jli m`e ,dligzn oenifd
deevnd lecb oky ,mciqtdy `vnpe ,zeyx ly oenif `l` df

.dyere deevn epi`y inn dyere
:ztqep `ziixa ixacn jka dpc `xnbdòîL àzrnye `ea - ¨§©
,`ziixaa epipyy ,zxg` `ziixan di`xìò LnLî äéäL LnMä©©¨¤¨¨§©¥©

[z`-]íéðMä,zt da yiy dcerqa miaeqn eidyìëBà äæ éøä ©§©¦£¥¤¥
úeLø Bì eðúð àlL ét ìò óà íänò`edy de`b jka oi`e ,lek`l ¦¨¤©©¦¤Ÿ¨§§

ixd jk ici lry mdnr lk`iy mdl gep oky ,mzeyx `ll lke`
la` ,oenf icil m`ian `ede dyly mdìMä ìò LnLî äéä,äL ¨¨§©¥©©§Ÿ¨

,eicrla mb onfl milekiy oeikíà àlà íänò ìëBà Bðéà äæ éøä£¥¤¥¥¦¨¤¤¨¦
.úeùø Bì eðúð ïk,onfl mi`yx mipy mby xne`d ixack m`e ¥¨§§

m` ixd ,zeyx zlaw `la mipyd mr lek`l ynyd i`yx recn
.onfl mi`yx mpi` mipyy o`kne ,eicrla mb onfl mileki eid evx
mi`yx mipyy xyt` oky ,di`x oi` o`kn s` :`xnbd dgec

mewn lkne ,ynyd mdil` sxhviy ila mb onflíúä éðàL± ¨¦¨¨
,`ziixaa my xacd dpey
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מז

       


הםידוע א . שבעולם המאורעות שכל
לימוד  בהם  ויש  פרטית , בעבודת בהשגחה  והוראה 

ועאכו "כ  לקונו, כלליים האדם  למאורעות  בנוגע 
וחשובות  גדולות  מדינות  עם  הקשורים  ועיקריים 
בזמן  דבנ"י בנין ורוב  מנין רוב  נמצא  (שבהם 

כולו,הגלות  העולם  כל  ומנהיגות  השפעה  בעלי (
בענין  הוא  אלו ממאורעות  וההוראה  הלימוד  שגם 

לקונו. האדם  בעבודת  ועיקרי כללי

אלה : דימים  להמאורעות  בנוגע  ועד "ז

זה  שבת  בערב  שאירע  המאורע  - לראש  ,לכל 
גדולות  מדינות  ראשי יחדיו והתכנסו התאספו שבו
המעצמות  שתי נשיאי ובראשם  בעולם , וחשובות 
חדשה  תקופה  על  והכריזו והחליטו הגדולות ,
מלחמות  של  מצב  ביטול  - העולם  מדינות  ביחסי
וביטול  בצמצום  גם  שיתבטא  העולם , מדינות  בין
פעולה  שיתוף  ואחדות , לשלום  ועד  נשק , כלי
האנושות  לטובת  העולם  מדינות  בין הדדית  ועזרה 

כולה .

של  נאומו פרטית ) (בהשגחה  זה  למאורע  וקדם 
הרביעי, ליום  (באור  כולה  לאומה  זו מדינה  נשיא 

שבתא " זה "קמי שבת  ערב  התחלת  , שבו ,(
כלי  וביטול  בצמצום  פעולותיו על  והכריז הודיע 
כלי  לרכישת  ינתנו (שלא  הכספים  וניצול  נשק ,
המדינה  בני של  הכלכלה  בעניני להוסיף  כדי נשק )
שבו  הנבחרים ", "בית  ע "י שאושרה  הכרזה  -
תורה  ע "פ  תוקף  להם  שיש  המדינה  חוקי נקבעים 

דינא " דמלכותא  ).("דינא 

זה , ממאורע  וההוראה  בהלימוד  להתבונן ויש 
כולל  וזמנו, מקומו - דהמאורע  הענינים  בפרטי וגם 

הזמן של  לתוכנו בפרשת שייכותו  ,
כדלקמן.השבוע  ,

בענין ב . הוא  זה  ממאורע  וההוראה  הלימוד 
ב של בעבודתם ועיקרי ("מעשינוכללי נ"י

הגלות " משך  זמן כל  "ועבודתינו - ( 
":

ע "י  והשלימה  האמיתית  דהגאולה  מהיעודים 
- העולם  אומות  להנהגת  בשייכות  צדקנו משיח 
לא  למזמרות  וחניתותיהם  לאתים  חרבותם  "וכתתו

מלחמה " עוד  ילמדו ולא  חרב  גוי אל  גוי .ישא 

מלך  של  פעולתו ע "י יהי' זה  שענין ולהוסיף ,
הפסוק  בהתחלת  כמ "ש  - עצמו "ושפט המשיח 

הוא  ("השופט  רבים " לעמים  והוכיח  הגוים  בין
. המשיח  יוכיח מלך  והוא  העמים , כל  אדון שיהא  .

. המעוות  ישר  העול  בו שימצא  למי ויאמר  .להם 
הוא  כי לעם  עם  בין מלחמה  תהי' לא  זה  ומפני
וכתתו  מלחמה , לכלי יצטרכו ולא  ביניהם , ישלים 

האדמה " לעבודת  כלי מהם  לעשות  שכן,אותם  ,(
ונהרו  גו' ה ' בית  הר  יהי' נכון הימים  "באחרית 
ונעלה  לכו ואמרו רבים  עמים  והלכו הגוים  כל  אליו
ונלכה  מדרכיו ויורנו יעקב  אלקי בית  אל  ה ' הר  אל 
ה' ודבר תורה תצא מציון כי באורחותיו

ועליו מירושלים " המשיח , מלך  הוא  "והמורה  ,
ושפט " .נאמר 

ראשי  ומכריזים  מחליטים  אלו שבימים  וכיון
נשק  כלי וביטול  צמצום  ע "ד  בעולם  מדינות 
כלכלת לקיום הדרושים בהענינים וההוספה

" היעוד  תוכן - כולו והעולם  המדינה  
ויום *) שבט , כ "ה משפטים, פ' ה' ויום ליל  שיחות גם כולל 

שבט . כ "ח  תרומה, פ' א'
(מזל ).**) גד  - ד ' ג ' בימי  הוא א' אדר שר"ח  ולהעיר

וש"נ.)1 ואילך . סקי "ט  הוספות כש"ט  ראה
(2- אלו מדינות של  וחשיבותן גדולתן נעשית מזה וכתוצאה

הן  בגלות בהם יבואו שישראל  ומלכות אומה שכל  "כידוע
. ישראל מתעלים בהיות ומתגדלים והולכים האומות מכל  ביותר .

ה). יד , בשלח  מכילתא וראה א. צב, לך  לך  (תו"ח  תחתם"
שטרח 3) "מי  סע"א) ג , (ע"ז כמארז"ל  השבת, ליום ששייך 

.23 הערה לקמן וראה בשבת". יאכל  שבת בערב
סע"א.4) קו, פסחים
נרננה 5) ב"לכו יום של  שירו וחותם בסיום גם כמודגש

ובכ "מ ). כסלו. כ "ג  יום" ("היום הקטן"
וש"נ.6) ב. יו"ד , גיטין

הוא7) הענינים כל  שהתחלת (זח "ב כיון כמארז"ל  ,
אשתדל  נש בר עלמא וברא באורייתא אסתכל  "קב"ה רע"ב) קסא,
במיוחד  השייך  התורה בחלק ובפרט  עלמא", ומקיים באורייתא

השבוע. פרשת זה, לזמן
כלומר,8) הזמן", עם "לחיות שצריכים הזקן רבינו כתורת

יום" ("היום השבוע בפרשת בתורה, הזמן של  תוכנו עם לחיות
ובכ "מ ). חשון. ב'

רפל "ז.9) תניא
דברכות.10) ספ"ק במשנה - חז"ל  לשון
ג .11) ד , מיכה ד . ב, ישעי '
עה"פ.12) הרד "ק פי '
ֿ ב.13) א שם, מיכה ֿ ג . ב שם, ישעי '

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc - zekxa(ipy meil)

ly oenif iabl `ed oecipd ,ewlgpy,úeLømipy cia zeyx m`d §
di`x oi`e ,llk onfl mdl oi`y e` jka miaiiegn mpi`y s` onfl

.jka miaiiegn mpi`y wx `l` onfl mdl oi`y epzpynn
dpnn rixkdl ozip m` dpce zxg` `ziixa d`ian `xnbd

:ef zwelgnaòîL àzdci lr rixkdl zxg` di`x rnye `ea - ¨§©
,`ziixaa epipyy .ef zwelgnaìL,ïnæì ïéáéiç úçàk eìëàL äL §Ÿ¨¤¨§§©©©¨¦§©¥

÷ìçéì ïéàMø ïéàåmiriwtn md jkay ,envrl cg` lk jxaiy §¥©¨¦¥¨¥
mdl oi`y rnyne .da eaiigzp xaky oenifd zkxa z` mnvrn
jxale zxg` dxeagl zkll cg`d dvxi m` s` wlgil zeyx

y gken ixd ,oenifa myìLïéà äLeli`e ,mipnfn [ok-]àì íéðL §Ÿ¨¦§©¦Ÿ
`di `l recn ,onfl mileki mipy mb m`y ,evx elit`e epnfi
mipydn oenifd zkxa z` riwtn epi` `lde ,zkll i`yx cg`d

.mnvr ipta onfl mi`yx mdy oeik ,mixg`d
,onfl mi`yx mipy s`y okziy ,di`x oi` o`kn s` :`xnbd dgec

,wlgil mi`yx mpi` dylyy mrhdeíúä éðàLxacd dpey ± ¨¦¨¨
,`ziixaa myàøwéòî äáBça eäì eòá÷czaega erawp xaky ± §¨§§§¨¥¦¨¨

oi` la` onfl mileki mdy s` ,cg`d jli m`e ,dligzn oenifd
deevnd lecb oky ,mciqtdy `vnpe ,zeyx ly oenif `l` df

.dyere deevn epi`y inn dyere
:ztqep `ziixa ixacn jka dpc `xnbdòîL àzrnye `ea - ¨§©
,`ziixaa epipyy ,zxg` `ziixan di`xìò LnLî äéäL LnMä©©¨¤¨¨§©¥©

[z`-]íéðMä,zt da yiy dcerqa miaeqn eidyìëBà äæ éøä ©§©¦£¥¤¥
úeLø Bì eðúð àlL ét ìò óà íänò`edy de`b jka oi`e ,lek`l ¦¨¤©©¦¤Ÿ¨§§

ixd jk ici lry mdnr lk`iy mdl gep oky ,mzeyx `ll lke`
la` ,oenf icil m`ian `ede dyly mdìMä ìò LnLî äéä,äL ¨¨§©¥©©§Ÿ¨

,eicrla mb onfl milekiy oeikíà àlà íänò ìëBà Bðéà äæ éøä£¥¤¥¥¦¨¤¤¨¦
.úeùø Bì eðúð ïk,onfl mi`yx mipy mby xne`d ixack m`e ¥¨§§

m` ixd ,zeyx zlaw `la mipyd mr lek`l ynyd i`yx recn
.onfl mi`yx mpi` mipyy o`kne ,eicrla mb onfl mileki eid evx
mi`yx mipyy xyt` oky ,di`x oi` o`kn s` :`xnbd dgec

mewn lkne ,ynyd mdil` sxhviy ila mb onflíúä éðàL± ¨¦¨¨
,`ziixaa my xacd dpey
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מח        

 כלים מהם  לעשות  המלחמה  כלי שבירת  ,"
"ארץ  האדמה , לחם "לעבודת  יצא  ה "ז ממנה  -

על  ברור  סימן     בגאולה
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית 

ביאור : ליתר 

העכסטע  ("די השיא " ב "זמן שנמצאים  כיון
(מלך  זה  "הנה  צדקנו, משיח  ביאת  של  צייט ")

בא " ו)התחלת המשיח ) (מעין כבר  רואים  ,
      הגוים בין "ושפט  ,

- וגו'" לאתים  חרבותם  וכתתו רבים  עמים  והוכיח 
("לב  דאוה "ע  המלכים  בלב  נותן שהקב "ה  עי"ז

ה '" ביד  ושרים  יחדיו מלכים  ולהכריז להחליט  (
לאתים ". חרבותם  ד "וכתתו ומצב  המעמד  ע "ד 

זה  בזמן היתה  זו והכרזה  שהחלטה  הטעם  וזהו
להגאולהדו המיוחדת שייכותו בגלל - קא

ממש . בפועל  צדקנו משיח  ע "י והשלימה  האמיתית 

המאורעג. של ששייכותו להוסיף, ויש
גם  מודגשת  צדקנו משיח  של  פעולתו להתחלת 

- המאורע   החלטת היתה  שבהם 
ד "וכתתו  ומצב  המעמד  על  המדינות  ראשי והכרזת 

לאתים ": חרבותם 

 שבו מיוחד  (מקום  זה  מאורע  אירע  שבו
כדי  שבעולם  המדינות  ֿ כח  באי בקביעות  מיוצגים 
הוא  - שלום ) ודרכי נועם  בדרכי ביניהם  להתדבר 
נמצא  שבה  והעיר  המדינה  זו, ובעיר  זו במדינה 

"  " הכנסת בית  חיינו", "בית  ,
מו"ח  דכ "ק  וגמ "ח , תפלה  תורה  בית  המדרש , ובית 
להמקום  וקבעו בו שבחר  דורנו, נשיא  אדמו"ר 
התורה  הפצת  תורה ", "תצא  שממנו המרכזי
משיח  ביאת  עד  תבל  קצוי בכל  חוצה  והמעיינות 

חוצה  מעינותיך  (כשיפוצו גם צדקנו יהי' שאז ,(
לאתים ". חרבותם  "וכתתו היעוד  קיום 

בזה : והענין

וקבע  התחתון, כדור  לחצי דורנו נשיא  בבוא 
ונעשה  בתוקף  התחיל  זו, ובעיר  זו במדינה  מקומו

והזיכוך  הבירור    נמשך בו שגם  ,
העליון  כדור  בחצי (שהי' ֿ תורה  דמתן ),הגילוי

שממנו  המקור  שנעשה  - אדרבה  - מזה  ויתירה 
התורה  דהפצת  הפעולה  עיקר  ונתפשט  נמשך 

חוצה  והמעיינות     השלוחים ע "י ,
עד  העליון), כדור  לחצי (גם  העולם  ברחבי ששלח 
ויהדות  תורה  להפיץ  כדי שבעולם , נדחת  הכי לפנה 
אומות  בין שדרים  אלו ובמיוחד  (כולל  בנ"י כל  בין
בחיצוניות  ומתנהגים  בלשונם  ומדברים  העולם 
וצדק  טוב  עניני כל  הפצת  עיקר , וג "ז ועוד  כמותם ),

נח  בני מצוות  קיום  ע "י אוה "ע  בין גם  ,ויושר 
שהולכים  ככל  האחרונות , בשנים  ביותר  כמודגש 
ש "אז  צדקנו, משיח  דביאת  להזמן יותר  ומתקרבים 
ה ' בשם  כולם  לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך 

אחד " שכם  .ולעבדו

משנת  (החל  האחרונה  והמשכ ובתקופה  ה ,
" ו"בשנת  הגיעה אראנו" בכל ")

המדינה  של  גבולותי' בפריצת  - לשיא  זו פעולה 
מלחמה  והכריזה  דגלה  על  חרתה  שבשעתה  ההיא 
באמונה  למלחמה  ועד  והיהדות  התורה  בהפצת 
מו"ח  דכ "ק  המאסר  גם  (כולל  ומנהיגו עולם  בבורא 
יציאתו  מזה  וכתוצאה  ולאח "ז דורנו, נשיא  אדמו"ר 
שם  גם  נמשכה  ואעפ "כ , ההיא ), המדינה  מגבולות 
התורה  בהפצת  דורנו נשיא  דשלוחי הפעילות 
לתקופה  עד  ממש , ובמס "נ בחשאי והיהדות 
ונתאפשר  המלכות  גזירת  שנתבטלה  האחרונה 
ביתר  והיהדות  התורה  דהפצת  הפעילות  המשך 
של  לנפילתו ועד  ובפירסום , בגלוי עוז, וביתר  שאת 
שהכריז  חדש  משטר  של  והקמתו הקודם , המשטר 
בבורא  האמונה  יסוד  על  ולשלום , וליושר  לצדק 

ומנהיגו. העולם 
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ה.14) כח , איוב
"לחם"15) רק גם ולא אלא האדם, של  לקיומו

של  האילןענינים כפירות הכתוב , בהמשך  כמודגש -
בהם שזומרים "הכלים למזמרות", "וחניתותיהם 

.(הרד "ק (פי ' "
- אזלינן דמיני ' לאילן" השנה ל "ראש מהשייכות גם ולהעיר
ודבש" שמן זית גו' ורמון תאנה ד "גפן ההוספה מודגשת שבו

המוכרחים). (דברים ושעורה" "חטה לגבי  תענוג ) (עניני 
עה"פ.16) ובשהש"ר ח  ב, שה"ש
ע'17) חי "ג  לקו"ש וראה א. כא, משלי  ע"פ - הרגיל  לשון

וש"נ. ובשוה"ג . 1 הערה 285
מעט 18) מקדש בענין קונטרס בארוכה וראה א. כט , מגילה

ואילך ). 416 ע' ח "א תשנ"ב (התוועדויות כו' זה

ובכ "מ .19) בתחלתו. כש"ט  - דהבעש"ט  אגה"ק
ואילך .20) תצב ע' ח "ב מוהריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות ראה

וש"נ.
משה 21) ש"צוה ה"י ) פ"ח  מלכים (הל ' הרמב"ם כפס"ד 

שנצטוו  מצוות לקבל  העולם באי  כל  את לכוף הגבורה מפי  רבינו
נח ". בני 

ספי "א.22) שם רמב"ם וראה ט . ג , צפני '



מט         

הפגישה  זה  שבת  בערב  התקיימה  לזה  ובהמשך 
של  למנהיגה  ההיא  המדינה  של  החדש  מנהיגה  בין

זו  מנהיגי מדינה  כמה  עוד  של  בהשתתפותם  ,
ההחלטה  נתקבלה  שבה  בעולם , גדולות  מדינות 

לאתים ". חרבותם  "וכתתו שתוכנה  וההכרזה 

החלטה  פגישה  של  שבקיומה  לומר , ויש 
זו והכרזה     אדמו"ר מו"ח  כ "ק 

נתקבצו מנהיג(שבה  גם  כולל המדינות , מנהיגי
זו מדינה  לעיר  הבירה  מעיר  לבוא  שהוצרך  ),זו,

דהפצת  מהפעולות  כתוצאה  בא  זה  שכל  מרומז,
והיהדות , שנעשוהתורה  העולם , בכל  ויושר , צדק

דורנו,ונעשים  נשיא  ע "י  שע "י ועד  ,
נעשה  אלה  בימינו בכהנ"ל  העבודה  שלימות 

כולו העולם   דמלך הפעולה  להתחלת 
רבים  עמים  והוכיח  הגוים  בין "ושפט  המשיח ,

לאתים " חרבותם  .וכתתו

(בתקופה וגם  זה  מאורע  אירע  שבו
בשייכות  מסוגל  זמן הוא  עצמה ) האחרונה 

ענינים : כמה  מצד  - להגאולה 

שבת  ערב  - השבוע  ימי מצד  ערב א ) ,
העולמים " לחיי ומנוחה  שבת  שכולו שבו ל "יום  ,

מן נשק ) כלי גם  (כולל  מזיקין  ,העולם ""משבית 
ש"מוסיפין כיון מזה , הקודש ,ויתירה  על  מחול 

טורף  שהוא  לזאב  ומלאחריו"משל 

נעשה  השבת ), קדושת  לזמן חול  של  זמן (שטורף 
כבר  ," שבת שכולו ד "יום  ומצב  המעמד 

העולם ". מן מזיקין "משבית 

יום  - החודש  ימי מצד  בחודש ,ב )
דשם  מהוה הגימטריא  מלשון , על שרומז ,

שם  ע "י שההתהוות  לבוא  דלעתיד  ומצב  המעמד 
כמ "ש  כולה , הבריאה  בכל  ניכרת  תהי' הוי'

הוי' פי כי יחדיו בשר  כל  וראו הוי' כבוד  "ונגלה 
ֿ רצויים  בלתי לענינים  מקום  נתינת  ואין דיבר ",

כמ "ש  נשק ), וכלי ולא (מזיקים  ירעו "לא 
הוי'". את  דעה  הארץ  מלאה  כי גו' ישחיתו

כ "ו  שיום  - יחדיו שניהם  בחיבור  יותר  ומודגש 
יום  בדוגמת  שהוא  בשבוע , הששי ביום  חל  בחודש 
עיקר  אדה "ר , ברוא  יום  בראשית , דמעשה  ששי

(ולאחרי  ידי ועל  כולה , הבריאה  חידוש ותכלית  (
התהוות  חידוש  נעשה  ששי) יום  (בכל  התהוותו

כולה  חל הבריאה  בשבוע  הששי כשיום  ובפרט  ,
מלשון  הוי', דשם  הגימטריא  בחודש , כ "ו ביום 
הבריאה  התהוות  חידוש  יותר  עוד  מודגש  מהוה ,

כולה .

דזמן  והשייכות  הקשר  מצד  - עיקר  וג "ז ועוד  ג )
זה   בחודש האחרון שבת  ערב  להיותו -
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ביום 23) גם עוז) וביתר שאת (וביתר נמשכת ופגישתם
זה. השבת

שהטעם24) שבו ואף המיוחד  שהמקום לפי  הוא לזה
מלכתחילה  נקבע שבעולם המדינות ֿ כח  באי  בקביעות מיוצגים
הטעם  הרי , מסויימת, מדינה של  הבירה עיר שאינו במקום

להיותה הוא, דוקא, זו בעיר זה מקום לקביעת 
מו"ח  כ "ק ועוד ), סע"א. סב, גיטין (ראה רבנן" "מלכי  של 

אדמו"ר .(26 הערה לקמן (וראה
הוא 25) הדור שנשיא ס"ה (18 (שבהערה הנ"ל  קונטרס ראה

דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח  בכ "ק יתירה ובהדגשה שבדור. המשיח 
ידו  שנית ֿ י  אדנ ש"יוסיף ע"ש - "יוסף" שמותיו: בב' כמרומז -
ע"ש  - ו"יצחק" ֿ יב), יא יא, (ישעי ' גו'" ישראל  נדחי  ואסף גו'

א). לא, ברכות וראה ב. קכו, (תהלים פינו" שחוק ימלא ש"אז
בין 26) ושלום אחדות למטרת העמים חבר שארגון ולהעיר,

ובסמיכות לאחרי  התחתון כדור בחצי  הוקם העמים 
  שנתקבלה מההחלטה (החל  התחתון כדור לחצי 

של  בסיומה ובעיקר לערך , תש"ב בשנת המלחמה, באמצע
מושבה מקום ונקבע לערך ), תש"ה בשנת המלחמה, 

 - לערך ) תשי "א (בשנת המיוחד  הבנין לבניית ועד  ,
כתוצאה  היא העמים בין והשלום שהאחדות מודגש שבזה
התורה  הפצת (ע"י  העולם בבירור דורנו נשיא של  מפעולתו
העולם  בבירור שניתוסף וככל  העולם), בכל  ויושר וצדק והיהדות
שמטרתו  הארגון של  וביסוסו בקיומו גם ניתוסף הדור נשיא ע"י 
העולם  בירור ושלימות לגמר ועד  בעולם, ושלום אחדות לפעול 
ארגון  של  היסוד  שהוא לאתים" חרבותם "וכתתו היעוד  בקיום

זה*.

           

ערב 27) בדוגמת הוא הששי  דאלף הזמן שכללות לכך  נוסף
ג ). ב, בראשית ובחיי  רמב"ן (ראה שבת

בסופה.28) תמיד 
ואילך .29) 188 ע' ח "ז לקו"ש וראה ו. כו, בחוקותי  תו"כ 
ואילך .30) 231 ע' חט "ז לקו"ש וראה ח . כ , יתרו מכילתא
רפ"ד .31) שעהיוה"א תניא פ"ט . ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח "ג 
ובכ "מ .
ה.32) מ , ישעי '
ט .33) יא, שם
שאר 34) כל  תחילה נבראו בראשית ימי  שבששת אף

כי , - האדם נברא ולאח "ז הנבראים  טעם יש
עיקר  היותו (עם הנבראים כל  לאחרי  תהי ' האדם שבריאת מיוחד 
מוכן  הכל  "שימצא מיד ", לסעודה שיכנס "כדי  - הבריאה) תכלית

אבל  ובפרש"י ), א לח , (סנהדרין יחפוץ" מאשר ויאכל 
שהאדם מעלתם, כסדר להיות צריך ) (ובמילא יכול  הבריאה

הנבראים. שאר לכל 
מעשיך"35) "תחלת  - השנה  ראש נקבע  הבריאה ולכן דכל 

שבו  באלול  בכ "ה (ולא אדה"ר ברוא יום בתשרי , בא' - כולה
העולם). נברא



נ        

יום  הוא  שבו שהעשירי עשר , האחד  חודש  שבט ,
מו"ח  כ "ק  של  העבודה ) ושלימות  (גמר  ההילולא 
נעשה  שבו עשר  ובאחד  דורנו, נשיא  אדמו"ר 
עוז  וביתר  שאת  ביתר  שלו הנשיאות  וחידוש  המשך 
(דור  זה  דורנו של  העבודה  כל  וגמר  לסיום  עד 
של  הראשון דור  הוא  שהוא  הגלות  של  האחרון
מ "ב  כנגד  שהם  די"ל  שנים  מ "ב  במשך  הגאולה )
מוכנים  כבר  שאז העמים , שבמדבר  המסעות 
האמיתית בגאולה לארץ להכניסה ועומדים

שלפנ"ז  בהתוועדות  בארוכה  (כמדובר  )והשלימה 
שגם  - ההכרזה היתה  שבו המקום ) על  (נוסף 

השייכות  מודגשת  לאתים " חרבותם  "וכתתו ע "ד 
אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  דורנו נשיא  של  לפעולתו
היעו  קיום  נעשה  ידו שעל  שבדור , ד המשיח 

וגו'". לאתים  חרבותם  "וכתתו

פרשת ד . השבוע , פרשת  עם  זה  לקשר  ויש 
לפניהם ", תשים  אשר  המשפטים  "ואלה  - משפטים 

. "ואלה  רש "י, מה ומפרש  הראשונים , על  מוסיף  .
ולא  "לפניהם , מסיני", אלו אף  מסיני הראשונים 
אותו  דנין שהם  אחד  בדין ידעת  ואפילו גוים , לפני
וכו'": שלהם  בערכאות  תביאהו אל  ישראל  כדיני

- כשמה  - הוא  משפטים  פרשת  של  תוכנה 
מובן שחיובם  לחבירו אדם  שבין דינים 

 לא שאילו במשפט  בתורה  האמורים  "דברים  ,
לאומרן" כדאי היו כך ,נאמרו כדי ועד  ,

צניעות  למדין היינו תורה  ניתנה  לא  ש "אלמלא 
מנמלה " וגזל  מובן מחתול  שחיובם  מזה , ויתירה  .

ונבון" חכם  "עם  בנ"י, של  בשכלם  רק  ,(לא 
גם  אלא )    שיתכן ועד  ,

ישראל . כדיני העולם  אומות  דנין דינים  שבכמה 

הפרשה  ופתיחת  בהתחלת  נאמר  שלכן וי"ל 
"אלו "אף  המשפטים ", שגם אלה  - "

צריכים  האדם  בשכל  מובן שחיובם  המשפטים 
מפני  אם ) כי מחייבם , שהשכל  מפני (לא  לקיימם 

  שציוויים הקב "ה  של  שרצונו (אלא 
זה  ומשום  האדם ), בשכל  גם  מובנים  יהיו אלה 

ה "משפטים ") (גם  "ולא "תשים  דוקא , "

. גוים  .לפני דנין שהם  (אף ) כיון . ישראל ", כדיני .
מצד  הם  שדיניהם   ציווי מצד  וצ "ל  ,

.הקב "ה 

יותר :ה . ובעומק 

מסיני" אלו "אף  המשפטים ", י"ל "ואלה  -
ד "משפטים " השכלי להחיוב  הסיבה  שגם  פירושו,
שכל  הי' לא  "מסיני" נתינתם  ולולי "מסיני", הוא 
בזה  וההסברה  "הראשונים "). (כמו מחייבם  האדם 
שבציוויים  מזה  כתוצאה  הוא  השכלי שהחיוב  -
הוא  עצמו (שמצד  הקב "ה  של  רצונו נתלבש  אלה 

גם  מהחכמה ) וכיון למעלה  (בתורה ), ית '
נברא  שבהם  ופינקסאות " "דיפתראות  היא  שהתורה 

בגדרי העולם  מחוייבים  אלה  דברים  נעשו ,
גם  ובמילא  העולם ,  לשכל (ועד 

מצד  שמחוייבים  לדברים  נוטה  שדעתו דאוה "ע ),
("סיני") הקב "ה  של  .חכמתו

ד "ואלה  הפירוש גם  לומר  יש  על ..ועפ "ז 
שההוספה  - ("מסיני")הראשונים " הראשונים  על 

בכך  נמשכים היא  "מסיני " שניתנו שה "משפטים "
ֿ תורה  דמתן החידוש  תוכן שזהו האדם , בשכל  גם 
עליונים  שבין וההפסק  הגזירה  שבטלה  ("מסיני")

(עליונים ),לתחתונים  הקב "ה  של  שחכמתו 
(תחתונים ),תומשך  האדם  בשכל  גם  שגם ותחדור 

 נוטה עצמם ) מצד  (אלא ,(תחתונים  לכך 
נרגש  צ "ל  זה  עם  לדברים שביחד  נוטה  שדעתו

מצד  אלו המתחייבים  "אף  הקב "ה , של  חכמתו
.("

העולם  אומות  אצל  גם  להיות  צריך  זה  וענין
נוטה  ש "הדעת  שאף  - נח  בני מצוות  לקיום  בנוגע 

מפני להן" אותן ויעשה  אותן "שיקבל  צריך  ,
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(לעיל 36) זו שנה בשלח  וש"פ שבט  י "א משיחות קונטרס
ואילך ). 172 ע'

ד .פרש"37) יח , אחרי  י 
סע"ב.38) ק, עירובין
ו.39) ד , ואתחנן

השם 40) את מחלל  גוים לפני  ישראל  דיני  "המביא ואדרבה:
   ..(שם (פרש"י  יראתם" לעלוי  עדות זהו .

בתחלתו.41) ב"ר
(פ"ו))42) שלו פרקים (בשמונה הרמב"ם מ "ש יומתק ועפ"ז

. רעות שהם האדם בני  כל  אצל  המפורסמים שאילו ש"הענינים .
. ליכתב הם ראויין נכתבו לאחד לא תתאוה לא החשובה נפש .

שאבי אעשה ומה "אפשי  לומר אין (ובהם כלל " הרעות מאלו
השייכות  מהי  דלכאורה, - אפשי ") "אי  אלא עלי ", גזר שבשמים

שמצד  אפשי " ד "אי    ע"פ ישראל  של  להנהגתם
מפני אלא אינה האדם בני  דעת שמצד  שהשלילה אלא, -

הקב"ה, של  חכמתו מחייבת אלו שכך  דברים נעשו שלכן ,
ועצ"ע. האדם. בשכל  מושללים

ועוד .43) ג . פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
רפ"ט .44) מלכים הל ' רמב"ם



ני         

   . אם אבל  מפני . עשאן
.מחסידי אינו ולא . העולם  אומות 

.מחכמיהם "

- המשיח  בימות  תהי' בזה  השלימות  ותכלית 
העולם ) אומות  (גם  העולם  כל  עסק  יהי' ש "לא 

. בלבד  ה ' את  לדעת  הארץ אלא  מלאה  כי שנאמר  .
ה '" את  (ידיעת דעה  ה '" את  ש "דעה  היינו, ,

"סיני" של  ענינו עיקר  וכיו"ב , מרכבה  )מעשה 
האדם . בשכל  וחודרת  נמשכת 

הפרשה : בסיום  גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
לבנת  כמעשה  רגליו ותחת  ישראל  אלקי את  "ויראו

וישתו" ויאכלו האלקים  את  ויחזו גו' -הספיר 
בשכל  וחודרת  נמשכת  ("סיני") אלקות  שראיית 
וישתו") ("ויאכלו המזון כמו עמו ומתאחדת  האדם 
פנימיות  לימוד  ע "י כבשרו, ובשר  דם  שנעשה 

("יתפרנסון" והשגה  הבנה  של  באופן )התורה 
התרגום  ע "י גם  כולל  חב "ד , חסידות  בתורת 
דאומות  לשון בשבעים  ראי') של  תרגום  ("ויחזו",

ב "ה  (כמרומז ש "לבנים "עולם  הספיר ",
שבעים  של  האותיות  על  רומזים  אדם  בידי שנעשים 

דאוה "ע  לבנ"י לשון גם  מובן שיהי' כדי ,(
הקודש  לשון מבינים  אינם  ֿ עתה  ועד שלעת  ,

מחוייבים  הם  (שגם  העולם  לאומות  גם  מובן שיהי'
ומנהיגו), העולם  בבורא  ובהאמונה  ע "ז בשלילת 
עמים  אל  אהפוך  "אז היעוד  לקיום  ההכנה  שזוהי

ברורה  שכם שפה  ולעבדו ה ' בשם  כולם  לקרוא 
אחד ".

-ו. הנ"ל  למאורע  בנוגע  גם  מובן ומזה 
ומצב  המעמד  ע "ד  אוה "ע  מנהיגי והכרזת  החלטת 
פרשת  שבת  בערב  - לאתים " חרבותם  ד "וכתתו

משפטים :

ומחוייב  המובן הו"ע  לאתים " חרבותם  "וכתתו
גם   אנושי שכל  שהרי, ("משפטים "),

ע "י  ויושר , צדק  ע "פ  העולם  של  קיומו מחייב 
רחמנא  וחורבן, הרס  שמביאה  מלחמה  שלילת 
("וכתתו  המלחמה  כלי לשבירת  שיביא  ועד  ליצלן,
תועלת  שמביאים  לכלים  והפיכתם  חרבותם ")

("אתים "). עולם  של  לישובו

ריבוי  התנהלו הדורות  כל  במשך  ואעפ "כ ,
וחורבן  הרס  שגרמו העולם  אומות  בין מלחמות 

- האנושי!בעולם  בשכל  להמתחייב 

שהסיבה  שבתקופה ועכצ "ל , לכך 
תקופת  ולסיום  לגמר  השאיפה  ניכרת  האחרונה 
קיום  של  חדשה  תקופה  והתחלת  בעולם , המלחמות 
כמודגש  ואחדות , שלום  ויושר , צדק  ע "פ  העולם 
שבת  בערב  אוה "ע  מנהיגי והכרזת  בהחלטת  ביותר 

מצד  רק  (לא  היא  זה , ,(" משפטים")
שלפנ"ז, הדורות  בכל  גם  הי' השכל  חיוב  שהרי
להזמן שמתקרבים מפני ובעיקר) גם, אלא

הכריזה "וכתתושאודותיו ("מסיני")
לאתים " .חרבותם 

והכרזת  שהחלטת  לומר , יש  ועפ "ז 
ומצב  המעמד  ע "ד  משפטים  פרשת  שבת  בערב 
מהחלטת  כתוצאה  היא , לאתים ", חרבותם  ד "וכתתו

" והכרזת  ," בא המשיח ) (מלך  זה  ש "הנה  "
דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  מהפס "ד  החל 
זמן  דמשך  ועבודתינו מעשינו נשלמו שמכבר 
וכן  צדקנו, משיח  פני לקבלת  כבר  ומוכנים  הגלות 

בישראל  ֿ הוראה  ומורי הרבנים  של  הפס "ד 
  בחזקת וכו' דוד  מבית  מלך  "יעמוד  ,

משיח  זה  ד "הרי ומצב  להמעמד  ועד  משיח " שהוא 
"בודאי" פס "ד  - גם וחדר  שנמשך  ,"
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(45") גורסין כ "ה ויש הנפוצה, הגירסא מחכמיהם")
".(וש"נ .141 ע' ח "כ  לקו"ש (ראה מחכמיהם"

ספ"ח .46) שם
ספי "ב.47) שם
ואילך .48) 149 ס"ע ח "א לקו"ש וש"נ. ב. פ"ג , ב"ר ראה
ֿ יא.49) יו"ד  כד ,
(50.35 הערה 136 ע' חכ "ד  לקו"ש וראה בסופו. ת"ו תקו"ז

וש"נ.
"אבנים"51) שנקראים הקודש דלשון האותיות משא"כ 

ואילך ). ג  עז, פרשתנו (תו"א שמים בידי  שבריאתם
בין 52) הממוצע שהוא ("זשארגאן") אידיש לשון לא ַָוגם

לקו"ש  (ראה ארמי  לשון ע"ד  אוה"ע, ללשונות הקודש לשון
וש"נ). ואילך . 446 ע' חכ "א

ז')53) (כרך  אוה"ת וראה עה"פ). (מפרשים הקודש בלשון
מ "ש  שזהו "ואפ"ל  דלבנים): הענין ביאור (בסיום פרשתנו סוף
ולא  לה"ק כולם אצל  שיהי ' ברורה שפה עמים אל  אהפוך  אז

. לבינה לבחי ' לע"ל יצטרך  בריאה . אבנים שהוא לה"ק הכל  יהי '
שמים". בידי 

מחכמתו 54) כתוצאה הוא האדם שכל  חיוב שגם לכך  נוסף
ס"ה. כנ"ל  הקב"ה, של 

במקום 55) נתקבלה זו והכרזה שהחלטה בכך  גם ומרומז
חרבותם  "וכתתו הפסוק דהבנין הגלוי  ובכותל  מתנוסס שבו
תכלית  (שהיא זו והכרזה שהחלטה מודגש שבזה - לאתים"

פסוק על  מיוסדת זה) מקום של  קיומו "מסיני ".ומטרת ,
ספי "א.56) מלכים הל ' רמב"ם



נב        

 אוה "ע שמנהיגי כך  כדי עד  , מחליטים
(ו"ומכריזים   בהם שיש  ,"

המעמד  ע "ד  דינא ") דמלכותא  ד "דינא  התוקף 
לאתים ". חרבותם  ד "וכתתו ומצב 

החלטה  של  שייכותה  שהדגשת  לומר , ויש 
" להפס "ד  זו מתגלית והכרזה  " 

גם  (כולל  שבת  ערב  עניני דכל  העלי' נעשית  [שבו
אוה "ע ) מנהיגי דהכרזת  דיום המאורע  להקדושה 

בשבת ", ("יאכל  מלפניו")]השבת  ש "טורף  באופן
כולה  משפטים  פרשת  בתורה  קורין שאז -

מודגש  שבה  ולאחרי'), לפני' ובברכה  (בציבור ,
בנדו"ד , ועד "ז "מסיני", הם  ה "משפטים " שגם 
חרבותם  "וכתתו ע "ד  אוה "ע  מנהיגי שהכרזת 

("משפטים " שכלם  חיוב  ע "פ  גם לאתים " שדנין 
היא  שלהם ) בערכאות  מפס "ד אוה "ע  כתוצאה 

ע "ד  ("מסיני") צדקנו.התורה  משיח  ביאת 

דפרשת ז. והשייכות  בהקשר  להוסיף  ויש 
הגאולה : והתחלת  הגלות  זמן לסיום  משפטים 

באה  משפטים  שפרשת  (א ) - הפרשיות  בהמשך 
יתרו  לפרשת  ובסמיכות  וחותמה לאחרי שסיומה 

לפרשת  דינין פרשת  נסמכה  "למה  המזבח : בדיני
המקדש  אצל  סנהדרין שתשים  לך  לומר  מזבח 

"ואשיבה (המזבח )" היעוד  קיום  מרומז שבזה  ,
כבראשונה " הסנהדריןשופטיך  שיבת  ללשכת ,

השלישי  בביהמ "ק  הפרשה הגזית  בהמשך  ועד "ז ,
אשר  המקום  אל  "להביאך  - שבת ) דערב  (בשיעור 

וזה  כנגדו , ניכר  מקומי  "כבר  מן הכינותי ", א '
מכוון  מעלה  של  שביהמ "ק  שמודיעים  המקראות 

מטה " של  ביהמ "ק  משפטים כנגד  ומפרשת  (ב ) ,
תרומה  לפרשת  שמתחיליןבאים  לקרותה (ועד 

משפטים ), פרשת  שבת  הציווי במנחת  נאמר  שבה 
בתוכם " ושכנתי מקדש  לי על "ועשו שקאי ,

(ובעיקר ) וגם  שני, ובית  ראשון בית  המשכן, עשיית 
השלישי  ידיך "ביהמ "ק  כוננו ֿ י אדנ "מקדש  ,.

להדגיש  כדי - משפטים  פרשת  באה  וביניהם 
המזבח השלישי, (ביהמ"ק הגאולה שעניני
הם  ותרומה ) (יתרו אלו שבפרשיות  והסנהדרין)
שכל  מצד  גם  שמחוייבים  ד "משפטים ", באופן
העולם , בגדרי וחדרו נמשכו שכבר  היינו, האדם ,

הגאולה . זמן שהגיע  מכריז עצמו מצד  שהעולם 

עצמה ח . משפטים  בפרשת  שגם  - ועיקר  ועוד 
והתחלת  הגלות  זמן לסיום  והשייכות  הקשר  מרומז
פרשת  (של  ב "פירושה " המבואר  ע "פ  - הגאולה 

בתושבע "פ  :משפטים )

בהענינים  משפטים  שבפרשת  הדינים  פרטי
בסדר  בתושבע "פ  נתבארו לחבירו אדם  שבין

היא " מסכתא  חדא  נזיקין ש "כולה  ו"חלק נזיקין, ,
בבבא  והתחיל  חלקים , לשלשה  הראשונה  המסכת 
והבער  ובור  שור  כגון נזיקין על  לדבר  וענינה  קמא 
קודם  דבר  להקדים  רשאי השופט  ואין החובל , ודין
אותה  הקדים  זה  ומפני אדם  מבני ההיזק  שיסיר 
מציעא  בבא  ואח "כ  הדינין, שאר  על  בראשונה 
ודין  ושכירות  והפקדונות  הטענות  על  לדבר  וענינה 

. והשכיר  (בפרשת השואל  הכתוב  שעשה  כמו .
ינצו  וכי והבער , ובור  שור  דיני שאחר  משפטים )
בבא  ואח "כ  שומרים , ארבעה  על  דיבר  אנשים ,
והדינין  הקרקעות  בחלוקת  לדבר  וענינו בתרא ,

. המשותפות  הדירות  הזה בענין החלק  וסידר  .
ולא  סברות  ודברי קבלה  שכולו בשביל  באחרונה 
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א).57) ג , (מגילה חזו" מזלייהו חזו לא דאינהו ד "אע"ג 
מלשון 58) ז"ך , ביום החודש בימי  בקביעותו גם ומרומז

זית (וראה "שמן והגילוי  האור ענין הדגשת למאור", כתית
סי "א). לקמן

המאורע 59) לפני  - חמישי  ביום קריאתה התחלת על  נוסף
הרביעי . ליום דאור המאורע לפני  - שני  וביום שבת, דערב

ב"מלחמה 60) וחותמה שסיומה בשלח  פרשת לאחרי  שבאה
ומדרא  דין דעלמא מדרא דריא "לתלתי  דור", מדור בעמלק לה'

(תיב"ע). דאתי " דעלמא ומדרא דמשיחא
בו 61) מקריבים להיות מוכן לה' "בית - המזבח  שעיקרו

משייכותו  ולהעיר ביהב"ח ). הל ' ריש (רמב"ם הקרבנות"
ומלאחריו") מלפניו ש"טורף לשבת (ששייך  יטרף" זאב ל "בנימין
ואילך ), ב נג , (זבחים טורף של  בחלקו הוא (והמזבח ) שביהמ "ק -
חוטף  לזאב נמשל  הקרבנות שחוטף ביהמ "ק) של  (עיקרו והמזבח 
לקדושה. להעלותם העולם עניני  וחוטף שטורף ג ), פצ"ט , (ב"ר

מכילתא 62) ה"ו. פ"ב מכות ירושלמי  פרשתנו. ריש פרש"י 
יד . כא, פרשתנו פרשתנו). ריש - דפוסים (ובכמה יתרו ס"פ

כו.63) א, ישעי '
נעתקין 64) ומשם תחילה לחזור עתידין ש"בטבריא לאחרי 

הי "ב). פי "ד  סנהדרין הל ' (רמב"ם למקדש"

ובפרש"י .65) כ  כג ,
ח .66) כה,
ביהב"ח .67) הל ' ריש רמב"ם ראה
זח "ג 68) ובפרש"י . יז טו, א.בשלח  רכא,
שבס"פ 69) והמצוה" "והתורה הפסוק על  חז"ל  כדרשת

הי "ד ). לספר הרמב"ם הקדמת א. ה, (ברכות משפטים
סע"א.70) קב, ב"ק
הששי ).71) והחלק (ד "ה לפיהמ "ש הרמב"ם הקדמת



נג         

הזהר  בדברי תקינו ומודגש  דינין בבי "תלת  -
אבות  בארבע  קדמיתא  חדא  מתניתא , בסדרי (רבנן)
תליתאה  דאשתכח , טלית  תניינא  וכו', השור  נזיקין

. דאבידה  ורזא  נקטו שותפין דקרא  אורח  .
.דכתיב  פשע  דבר  כל  על על  חמור  על  שור  על  .

על  מלין, באינון הוא  דהכי קמא , בבא  דא  שה 
בבא  דא  אבדה  כל  על  מציעא , בבא  דא  שלמה 

מרומזים תליתאי" דנזיקין הבבות  שג ' היינו, ,
משפטים . שבפרשת  וגו'" פשע  דבר  כל  "על  בפסוק 

הענין  :וביאור 

(ונחלק  הגלות  זמן כללות  על  רומז - "נזיקין"
הכלליות  גלויות  שלש  כנגד  בבות , ),לשלש 

("נזיקין"), ֿ רצויים  בלתי ענינים  בעולם  כשישנם 
קמא " ב "בבא  נזיקין" אבות  מ "ארבעה  החל 
אומר  ("זה  ומחלוקת  מריבה  עניני ועד "ז דהגלות ,

. מצאתי' אני אומר  וזה  מצאתי' יחלוקו")אני .
ל "בבא  ועד  דהגלות , מציעא " (סיום ב "בבא  "

שרצו  ב "השותפין שהתחלתה  - דהגלות  וגמר )
הכרח  ללא  הטוב , שמרצון בחצר ", מחיצה  לעשות 

מחייבין" אין רצו לא  הא  דרצו ),("טעמא 
איש  ראי' היזק  מניעת  ע "ד  ביניהם  מתדברים 

בדיני  יעסוק  שיחכים  ב "הרוצה  וסיומה  מרעהו;
. בתורה "ממונות  . התורה חכמת  התגברות  ,

("דיני ("סיני" העולם  בגדרי גם  שחודרת  באופן (
ונשללת  בטלה  שעי"ז "משפטים "), ממונות ",
- ("נזיקין") ֿ רצויים  בלתי לענינים  האפשרות 
הגאולה  מתחילה  שאז הגלות , וגמר  בסיום 
והמשולשת  השלישית  (גאולה  והשלימה  האמיתית 
השלישי  ביהמ "ק  ועד "ז הגלויות , שלש  שמהפכת 
שני, ובית  ראשון בית  המשכן, שכולל  והמשולש 

ומשוכלל ). לבנין חורבנם  ומהפך 

וגמר  (סיום  בתרא  בבא  שבמסכת  ולהוסיף ,
והשלימה  האמיתית  הגאולה  גם  מרומזת  הגלות )

צדקנו  משיח  הידועה ע "י בהסוגיא  - שבה
ומהם : לבוא , דלעתיד  מהיעודים  כו"כ  נתבארו
של  מבשרו לצדיקים  סעודה  לעשות  הקב "ה  "עתיד 
לצדיקים  סוכה  לעשות  הקב "ה  "עתיד  לויתן",

שמשותיך  כדכד  "ושמתי לויתן", של  מעורו

. ירושלים ) חומות  של  שהם (באבנים  אמר  חד  .
כדין  להוי הקב "ה  להו אמר  ישפה , אמר  וחד 
ג ' ירושלים  את  להגבי' הקב "ה  "עתיד  וכדין",

שנאמר  למעלה , .פרסאות  תחתי' וישבה  .וראמה 
מי  ת "ל  לעלות , צער  יש  תאמר  כעב א ושמא  לה 

הסוגיא  וכן ארובותיהם ", אל  וכיונים  תעופינה 

ישראל  ארץ  חלוקת  לבוא אודות  .לעתיד 
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א.72) קצח , ח "ג 
דזאב 73) השירה הוא זה שפסוק ולהעיר, - ח . כב, פרשתנו

והפיכת  ביטול  שמצד  השירה על  שרומז פ"ה), שירה (פרק טורף
דקדושה. טורף זאב ע"י  ֿ רצויים הבלתי  הענינים

בבבא 74) אבידה דיני  דכל  "קשה שם: אורות בניצוצי 
לזח "ג לוי "צ (לקוטי  אאמו"ר ובהערות א"מ "*. ב', בפרק מציעא
הנק' יסוד  הוא כל  והיינו שותפין, על  אבדה כל  "פירש תא): ע'

נקראתכל , אשה כי  נוקבא , מל' הוא אבדה דכורא , אבדה והוא
והיינו  זו"ן, חיבור הוא אבדה וכל  קידושין, מס' בריש כדאיתא
שותפין  שלשה כמא' שותפות, נק' ואשה איש חיבור כי  שותפין,
תליתאה  לעיל  שאמר מה ג "כ  והיינו כו', ואמו אביו באדם,
ע"ש, רז מע' במאו"א כמ "ש יסוד , רזא דאבדה, ורזא שותפין
א"מ  קושיית מסולק "ועתה ומסיק: בארוכה, עיי "ש - מל '" אבדה

זהר". שבנצוצי 
ואילך .75) 150 ע' חכ "ו לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
והגלות 76) ראשון, בית חורבן שלאחרי  הגלות מצרים, גלות

שני . בית חורבן שלאחרי 
רע"ב.77) ב,

  :"    
       ,

          ,"
" ,"","  "  

 ."       ,
   :    ,

          
       .

במשנה.78) - ב קעה,
התורה 79) פנימיות והפצת גילוי  התגברות ובמיוחד  כולל 

בס"פ  גם כמרומז - חב"ד  חסידות בתורת והשגה הבנה של  באופן
ס"ה. כנ"ל  וגו'", האלקים את "ויחזו משפטים:

על 80) ס"י .נוסף כדלקמן הצדקה, מצות ע"י  הגאולה
נקרא 81) ש"משיח "** נתבאר ב) (עה, ב"ב שבמסכת להעיר

יקראו  אשר שמו וזה ו) כג , (ירמי ' "דכתיב הקב"ה, של  שמו על 
צדקנו"***. ה'

ואילך .82) סע"ב עד ,
יב.83) נד , ישעי '
יו"ד .84) יד , זכרי '
ח .85) ס, ישעי '
א.86) קכב,
ארץ 87) שייכת לשבטים חלוקתה לאחרי  שגם ולהעיר

- ישראל  לכלל  כולה ישראל   שרצו "השותפין
באופן  היא המחיצה עשיית שגם כו'", מחיצה לעשות

ד "שותפין".
בנוגע 88) הש"ק) דיום (בשיעור משפטים בפרשת ועד "ז

  "      "
.

   ,:"     
,  "   .  
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הפליאה ט . יותר  מתחזקת  לעיל  האמור  ע "פ 
(ועד  וההבהלה  הצער  גודל  עם  ביחד  והתמיהה ,
השבת ) ביום  בזה  להאריך  אין הצער  גודל  שמצד 
עד  בגלות ?!... עדיין נמצאים  שבנ"י היתכן -

מתי?!...

הגאולה  בוא  על  הסימנים  כל  שלאחרי היתכן
להמאורע  עד  ממש , ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית 

שאפילו זה  שבת  הזמןמכריזים דערב  שהגיע 
לאתים " חרבותם  ביום ד"וכתתו אנו נמצאים  -

כל  עם  יחד  להמצא , במקום  לארץ , בחוץ  זה  הש "ק 
הקדושה , בארצנו תבל , קצוי  מכל  בירושלים בנ "י

ל "שולחן  מסובים  המקדש , ובבית  הקודש  עיר 
האדם " לפני לאכול  ומוכן ערוכים הערוך  שעליו ,
המשומר ! ויין הבר  ושור  הלויתן

ההודעה  נתקבלה  לא  שעדיין - ועיקר  ועוד 
ושכנתי  מקדש  לי ד "ועשו ֿ כח  ונתינת  והציווי
בנוגע  במנחה ) בתורה  שקוראים  (כפי בתוכם "

השלישי! ביהמ "ק  לבנין

וההכרח י. הצורך  גודל  מובן להוסיף ומזה 
בהענינים  עוז וביתר  שאת  ומזרזים ביתר  שמקרבים 

ומיד  תיכף  הגאולה  את  ממש  בפועל  ומביאים 
ממש .

בפרשת המודגש בהענין - לראש ולכל
משפטים :

לחבירו  אדם  בין הדינים  פרטי - "משפטים "
שלום  סיבת מתוך  ביטול  הפכו, שלילת  (ופשיטא 

האחרון הגאולה,הגלות באה שעי"ז ,(
ש "בוכמאחז"ל  המשפט  במעלת  ,

("ושבי'שנאמר  צדקה  וכן תפדה ", במשפט  ציון
חסדים)בצדקה" כמפורשוגמילות ,
העני"בפרשתנו את  עמי את  תלוה  כסף  ,"אם 

מן יותר  חסדים  גמילות  ,הצדקה ""גדולה 
בבבא  בהסוגיא  גם  של בתרא וכמבואר  ("פירושה "

משפטים  דמצות פרשת  הענינים  פרטי בתושבע "פ )
"גדולה  ומהעיקר , צדקה צדקה , 

 שנאמר , ועשו משפט  שמרו ה ' אמר  כה 
וצדקתי לבוא ישועתי קרובה כי צדקה

.להגלות "

בכל  כנהוג  - גרמא  שהזמן בהענין [ומתחיל 
תלוה  כסף  אם  לסדר  קודש  שבת  שבמוצאי שנה 
חסדים . גמילות  קרן לטובת  מלכה  מלוה  נערכת  גו',

בשבת " ציבור  צרכי על  ש "מפקחין כדאי וכיון ,
יעלה  הגמ "ח  שמנהל  המלוה ונכון על  ויכריז

עם  ו"ברוב  והדר , פאר  ברוב  תערך  ובודאי מלכה ,
מלך " הטהור הדרת  לבם  נדבת  כפי ויתנו ,

זה  על  שההחלטה  העיקר , והוא  ועוד  גמ "ח , להקרן
השכר  את  תיכף  תיכף תביא  הגאולה , תביא  ,
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פלשתים  ים ועד  סוף מים גבולך  את "ושתי  - הארץ לגבולות
שהובטח  כפי  ובפרש"י ), לא (כג , "פרת" הנהר", עד  וממדבר

ֿ כא). יח  טו, לך  (לך  הבתרים בין בברית אבינו* לאברהם
פרשתנו.89) ריש פרש"י 
משפט 90) לידי  "באין א): (פ"ל , פרשתנו ריש שמו"ר ראה

ע"י ר"ל  "אפשר שם: הרד "ל  ובחידושי  שלום". עושין והם
הביצוע". זה שלום משפט  איזהו ב) (ו, בסנהדרין וכמ "ש פשרה,

ב.91) ט , יומא ראה
טו.92) שם, שמו"ר

     "  ..  
        ,.

        
           

     

כז.93) א, ישעי '
ובפרט 94) בצדקה**, לעסוק אוה"ע על  הפעולה גם כולל 

הכספיות  בהוצאות חסכון ע"ד  המדינות מנהיגי  החלטת לאחרי 
צדקה, של  בפעולות שיוסיפו לפעול  יותר נקל  אזי  נשק, לצרכי 

לבנ"י . בנוגע והן לאוה"ע, בנוגע הן
כד .95) כב,
ויום 96) שבת דערב הרמב"ם לשיעורי  מהשייכות להעיר

הלכות - השבת  שיעור וחותם מסיום גם ולהעיר .
ב"עבודת הש"ק דיום ".תניא

ב.97) מט , סוכה
ואילך .98) א ח ,
א.99) יו"ד ,

א.100) נו, ישעי '
מרומזים 101) הבבות שג ' הזהר שמאמר - יותר ויומתק

הפסוק  על  מיוסד  ס"ח ), (כנ"ל  וגו'" פשע דבר כל  "על  בפסוק
תד ) (ע' שם לזהר לוי "צ לקוטי  וראה צדקה". ועשו משפט  "שמרו
צדקה". ועשו משפט  שמרו להפסוק זה דכל  "השייכות ביאור -

א.102) קנ, שבת ראה
חז"ל 103) ובלשון הגאולה, אל  הגלות מן העלי ' על  לרמז

סלקין". ושמעון*** "ראובן וש"נ) ה . פל "ב, (ויק"ר
כח .104) יד , משלי 
תקעא.105) סו"ס או"ח  שו"ע ב. ח , תענית ראה
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"סעודתא  מלכה , המלוה  תערך  שאז ממש , ומיד 
משיחא " מלכא  נשיא דדוד  של  בהשתתפותו ,

הקדושה , בארצנו בראשנו, צדקנו משיח  דורנו
השלישי]. המקדש  ובבית  הקודש  עיר  בירושלים 

"השותפין  בתרא : בבא  מסכת  התחלת  ובלשון
היא  לחבירו  אדם  שבין והיחס  שההנהגה  - שרצו"
של  בטובתו רוצה  אחד  שכל  שותפין ב ' של  באופן
והכרזת  מהחלטת  וק "ו (במכ "ש  השני השותף 

ההדדית מנהיגי והשותפות  האחדות  ע "ד 
. הכותל  את  "בונין ועי"ז דיש ביניהם ), - גזית " .

הסוגיא  כהמשך  ביהמ "ק , בנין על  שרומז לומר ,

דכתיב  דמשפיא , אבני אבנים "גזית  אלה  כל 
אודות  מדובר  לזה  ובהמשך  גזית ", כמדות  יקרות 

. "בבנין השני המקדש  בית  בשנים ",מעלת  .
מן "דכתיב  האחרון הזה  הבית  כבוד  יהי' גדול 

על  (ובעיקר ) גם  קאי זה  שפסוק  - הראשון"
בזהר  כמבואר  השלישי, .ביהמ "ק 

פרשת  מהתחלת  ההוראה  גם  - לזה  ובהמשך 
מקדש  לי "ועשו שבת ): במנחת  (שקורין תרומה 
שבכאו"א  הפרטי מהמקדש  החל  בתוכם ", ושכנתי
כל  בתוך  בתוכם , אלא  נאמר  לא  ("בתוכו מישראל 

ואחד " ובחדרו,אחד  ובביתו פנימה , בלבו ,(
ובמיוחד  כולל  וגמ "ח , תפלה  תורה  בית  שנעשה 
כנסיות  ֿ בתי והרחבת ין בבנ ההשתתפות
זהב  גו' תרומה  לי ד "ויקחו באופן ֿ מדרשות  ובתי

ונחושת " (ט "ו)וכסף  י"ג  דברים (כל 
ופועלים  ומזרזים  ממהרים  שעי"ז בכתוב ), המנויים 

ממש . כפשוטו השלישי ביהמ "ק  בנין תיכף 

אלה :יא . בימים  - בכהנ"ל  מיוחדת  ֿ כח  ונתינת 

שבט , חודש  של  המיוחדת  המעלה  על  נוסף 
עשר  האחד  מיום חודש  ֿ עתה  זה  באים  ,

"בחודש  שסימנו ," ישראל בני את  תברכו

"לברך  כהנים , ברכת  - ישראל עמו "את 
שמברך דוקא  כהנים  לברכת  בנוגע  ועד "ז ,

ממלכת לי תהיו ("ואתם מישראל כאו"א
התורה )כהנים " ברכת  (לאחרי יום  כל  בהתחלת  (

ישראל , אהבת  של  רגש  מתוך  להאמר  שצריכה 
קודם  (ועוד  לזה  שבהמשך  בכך  גם  וכמודגש 
עלי  מקבל  "הריני מישראל  כאו"א  אומר  התפלה )

כמוך " לרעך  ואהבת  של  עשה  (כמ "ש מצות 
בסידור  הזקן נפש )רבינו לכל  ועוד השוה  .

בתכלית  הברכות  כל  כוללת  כהנים  שברכת  - ועיקר 
המעלה והן דברכה המעלה (הן השלימות

ברכת דתפלה  - עיקרית  הכי הברכה  ובפרט  ,(
ממש . ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית  הגאולה 

יום  -ולאח "ז שבת ) (ערב  בחודש 
קיום  עם  שקשור  ס "ג ), (כנ"ל  הוי' דשם  הגימטריא 
הכהנים  ע "י ישראל " בני את  תברכו "כה  מצות 

המקדש בבית בזמן (משא"כ
בנ"י הגלות ) של  עבודתם  ע "י לזה  וההכנה  ,

ד "שויתי באופן כהנים ") לנגדי ("ממלכת 
" ומזרזים ממהרים  שעי"ז הגלות , בזמן גם 

וע "י  (לאחרי העולם  בכל  הוי' שם  גילוי ופועלים 
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ועוד .106) במקומו. האריז"ל  סידור
סע"א.107) ג ,
ט .108) ז, מ "א
ט .109) ב, חגי 
א.110) כח , ח "א
ועוד .111) א. סט , של "ה עה"פ. אלשיך  ראה
ֿ ג .112) ב כה,
שם.113) ובהנסמן ,153 ע' חכ "א לקו"ש ראה
שנת 114) תהא הי ' - השנה כללות של  המיוחדת המעלה וכן

" בכל , נפלאות   כמארז"ל ,"  סע"ב (טז,
מעין  בעוה"ז הקב"ה ש"הטעימן האבות על  שקאי  ואילך )

העוה"ב".

נשיא 115) הכרזת היתה (שבהתחלתו כ "ד  יום - ולפניו
"ושמתי  שסימנו זו), ס"ח ).מדינה לעיל  (ראה "

כג .116) ו, נשא
א).117) לט , (סוטה כפים נשיאת לפני  הברכה נוסח 
קמז,118) זח "ג  (ע"פ סי "ט  סקכ "ח  או"ח  אדה"ז שו"ע ראה

ב).
ו.119) יט , יתרו
(120.374 ע' חכ "ה לקו"ש וראה בתחלתו. הכוונות שער

וש"נ.
שדומה 121) רש"י  בכתב (מלכתחילה) שנדפס ולהעיר,

שהוא אוה"ע לכתב לכתב במקצת שדומה מרובע מכתב
שנמצאים לאלה גם השייכות להדגיש אשורי , 

התרגום  ובדוגמת (ע"ד  אשורי  לכתב עדיין שייכים שאינם
בשנים  ואעפ"כ , הקודש). מלשון שלמטה דאוה"ע ללשונות
תורה  עניני  כשאר מרובע, בכתב מחדש נדפס האחרונות
על  להקל  כדי  דוקא, מרובעות באותיות להדפיסם שמשתדלים

ערוך  שיהי ' ולומדים התוועדויותהקוראים גם  (ראה  לפניהם
.(101 ע' ח "ג  תשמ "ט 

בתנ 122) בפרטיות הרחוקים וכמבואר ש"אף "לב" פרק יא
את  ("אוהב בעלמא בריות בשם נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת
אלו  שגם ועד  אהבה", עבותות בחבלי  למשכן צריך  הבריות")
שנאה  אמת, הן ושתיהן ג "כ , לאהבם מצוה לשנאותם, ש"מצוה

כו'". שבהם הגנוז הטוב בחי ' מצד  ואהבה שבהם הרע מצד 
וש"נ.123) .38 ע' ח "י  לקו"ש תרכ "ו. תברכו כה ד "ה ראה
א.124) לח , סוטה
בתחלתו.125) או"ח  רמ "א ח . טז, תהלים



נו        

"כשם  המקדש ), שבבית  כהנים  בברכת  התגלותו
נקרא " אני כך  נכתב  .שאני

יום  "שמן ולאח "ז - הש "ק ) (יום  בחודש 
תמיד "זית  נר  להעלות  זהב גו' ב "מנורת 

אחת " מקשה  גו' של טהור  אחדותם  על  שרומז ,
דנש "י  הסוגים  קני שבעת  לשבעת  שנמשלו

.המנורה 

יום  תוספת ולאח "ז - ראשון) (יום  בחודש 
".אלו ענינים  בכל  וחוזק  תוקף  ,"

שחידוש  - לר "ח  הכנה  שהוא  ר "ח , ערב  ולאח "ז
ר "ח ) בערב  וההסתר  ההעלם  לאחרי (בר "ח , הלבנה 
להתחדש  עתידים  ("שהם  דבנ"י החידוש  על  מורה 

ובפרט כמותה " והשלימה , האמיתית  בהגאולה  (
טוב  כי בו שהוכפל  השלישי ביום  חל  ,שר "ח 

טוב  ובפרט  דהגאולה , עיקרי הכי מהטוב  ומתחיל 
שכפל  גאולה כפול , עם  ובהדגשה קשור  ,

חודש  בראש  מזלי'"יתירה  "דבריא  ,,
לשמחה " גו' נהפך  אשר  "החודש  ,להיותו

לגאולה ", גאולה  ו"מיסמך  פורים , דגאולת  השמחה 
לפסח " מצרים "פורים  מארץ  צאתך  "כימי ,
נפלאות " הסדר ,אראנו בשינוי גם  "מיסמך " -

גאולת  לפני באה  והשלימה  האמיתית  שהגאולה 
פורים .

גאולה יב . ש "מיסמך  שאף לגאולה "ולהוסיף ,
אדר  (משא "כ  לניסן הסמוך  שני אדר  על  קאי
יש  החודש ), בברכת  הכריזו שאודותיו ראשון

כי  - לשבט  הסמוך  לאדר  גם  ששייך  :לומר ,

המשנה  לאדר מלשון הראשון אדר  בין "אין
לאביונים ", ומתנות  המגילה  קריאת  אלא  השני
שייכותו (ובנדו"ד, הענינים שבשאר משמע,
שנקרא  כיון מזה , ויתירה  הם , שוים  להגאולה )

מזה ) (ויתירה  שהוא "אדר  לומר  מסתבר  ,"
בנוגע  כמודגש  וחשיבות , במעלה  גם  "ראשון"
המן, גזירת  ביטול  עם  שקשור  - באדר  לשבעה 

. אדר  בחודש  פור  .ש "נפל  יודע  הי' ולא  ..
באדר  (משה )(ש )בשבעה  ענינונולד" שעיקר  -

שאדר ראשון באדר  ענינים  בכמה  מצינו ועד "ז ,
ראשון  אדר  על  קאי .סתם 

מברכים  שבשבת  אף  לזה : ע "פ ונוסף  הכריזו 
תורה  ישראל  ("מנהג  חודש היא "תורה  ש "ראש  (

משיח אדר  כשיבוא  הרי, השלישי", ביום 
לקדש  יחזרו שאז ר "ח , לפני ומיד , תיכף  צדקנו

הראי' ע "פ  שסנהדרין,החדשים  מקום  שיש  יתכן
ויקבעו אחד ישנו אדר  רק  סמוך שיהי' ויהי' זה ,

ואכ "מ ).לניסן זה , בכל  להאריך  (ויש 
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א.126) נ, פסחים
תצוה.127) ר"פ
ֿ לו.128) לא כה, תרומה
ד ),129) ח , (בהעלותך  פרחה" עד  ירכה "עד  - יותר ובכללות

עליונות" בחי ' הם ופרחה התחתונות מדרגות הם אלו "ירכה
ג ). לג , בהעלותך  (לקו"ת

ובכ "מ .130) ואילך . ג  כט , שם לקו"ת
א).131) מב, (סנהדרין לבנה קידוש ברכת נוסח 
ו).132) פ"ד , (מב"ר ז א, בראשית פרש"י 
דר"ח .133) הימים דב' הכפל  גם כולל 
לך 134) לך  ד "ה לך . לך  ר"פ יל "ש פמ "ח . פרדר"א ראה

ועוד . תר"ל . תרכ "ז.
רע"ב.135) כט , תענית
כב.136) ט , אסתר
ובפרש"י .137) סע"ב ו, מגילה
טו.138) ז, מיכה
משפטים 139) ש"פ משיחות קונטרס גם ראה - לקמן בהבא

בתחלתו, ואילך ) 538 ע' ח "ב תשמ "ו (התוועדויות תשמ "ו
שם. ובהנסמן

שם.140) מגילה
ב.141) יג , שם
(142.342 ע' חט "ז לקו"ש וראה סק"ח . סתק"פ או"ח  מג "א

וש"נ.
חו"מ 143) טושו"ע סתכ "ז. שם רמ "א סתכ "ח . טואו"ח  ראה

סכ "ח . סמ "ג 
וראה 144) סט "ז. סתצ"ד  קפ. סו"ס או"ח  אדה"ז שו"ע

וש"נ. .56 ע' חכ "ב לקו"ש
סנהדרין 145) ע"י  הראי ' ע"פ חדשים קידוש שיתכן ולהעיר,

בזמן  ב"ד  לסמוך  שאפשר להדעות - צדקנו משיח  ביאת לפני  גם
.105 ע' ח "ט  לקו"ש (ראה התוועדויות הזה גם וראה .

ואילך ). 466 ע' ח "א תשמ "ה
"אדר 146) החודש של  שמו בכתיבת גם שמרומז לומר, ויש

אדר" גם שפירושו "ראשון"), (במקום " יום" כמו ,"
האפשרות  מרומזת שבזה - וכו' שני  יום בא דלאחריו אף אחד ",
תהי ' שלא לשנות יחליטו סנהדרין (באם אחד  אדר רק שישאר

מעוברת). שנה
ה"ב)147) פ"ד  קידוה"ח  (הל ' הרמב"ם שלדעת להעיר,

בניסן  עשר בששה ניסן תקופת תהי ' אם ויודעין מחשבין ש"ב"ד 
. השנה אותה מעברין זה זמן אחר .או   ,"

לאחרי ניסן תקופת תהי ' שלא כדי  מעוברת תהי ' שהשנה בהכרח 
כס"מ  וראה שם. הרמ "ה (השגת הרמ "ה לדעת משא"כ  ניסן*, ט "ז
סימנים. ב' על  אם כי  לבדה, התקופה על  מעברין שאין הט "ז) שם

          
          
          





נז         

האמיתית יג . שהגאולה  - העיקר  והוא  ויה "ר 
ממש  בפועל  תבוא  צדקנו משיח  ע "י והשלימה 

ממש , ומיד  תיכף 

וגם  ניסן, חודש  עד  להמתין צורך  שאין ובודאי
חודש  עד  לא  וגם  לניסן, הסמוך  אדר  חודש  עד  לא 
בשבת  בא  צדקנו שמשיח  כיון לשבט , הסמוך  אדר 
חודש  של  בסיומו ראשון, אדר  חודש  מברכים 
חצות , לאחר  השבת  ביום  ובפרט  שבט , ז"ך  שבט ,
גאולה  עם  שקשור  שלישית , וסעודה  המנחה  בזמן

השלישי. וביהמ "ק  השלישית 

ממש , ומיד  ותיכף  ממש , בפועל  לנו תהי' כן
הר "ת  גם  [כולל  שב "מיד " הפירושים  כל  עם 

הדורות  (הבעש "ט )שה דכללות  וד שראל 
משיחא ) שב "ממש ",(מלכא  הפירושים  וכל  ,[

ממש  מיד  לראש  ממש .,ולכל  ממש  ממש 
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(148- זה לדורנו בנוגע יותר ד "מיד"ובפרטיות שבר "ת 
לכ"ק  השייכות  התקופות  ג ' דורנו נרמזים  נשיא אדמו"ר מו"ח 

120 ע' (לעיל  ס"י  זו שנה וארא ש"פ משיחות קונטרס (ראה
- אלינו הקירבה סדר ועל  (ואילך )) שמו),שיח  צחק,וסףנחם

.(אדנ"ע כ "ק של  השני  (שמו ובער

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc - zekxa(ycew zay meil)

.jxand z` renyl mileki mpi`
:oenif `la jxiae dylyd on cg` micwdéðä ,äàôñBz äaø øîà̈©©¨§¨¨¨¥

ìLéããä éãäa àzôø éëøëc äL,cgia zt elk`y miyp` dyly - §Ÿ¨§¨§¦¦§¨©£¥£¨¥
éøáe eäéépéî ãç íéã÷edézòãì Cenvrl jxiae mdn cg` mcwe - §¦©¦©§¨¦§©§¥

,oenif `ladéãéc ïenæa ïé÷ôð ïepéàmileki ekxia `ly mipyd - ¦¨§¦§¦¦¥
mle` ,eci lr oenif ici z`vle ,enr onflïenæa ÷éôð àì eäéà¦Ÿ¨¦§¦

eäãéc,mci lr oenif ici `vei epi` `ed -,òøôîì ïenæ ïéàL éôì ¦§§¦¤¥¦§©§¥©
.jxiay xg`l

z` ekxa' zqpkd ziaa mixne` `aiwr iax zrcly :dpyna epipy
e ,''døîBà ìàòîLé éaø.'jxeand 'd z` ekxa' ©¦¦§¨¥¥

:df oipra dyrn `xnbd d`ianàzLéðë éáì òìwéà àtt øa íøôø©§¨©¨¨¦§©§¥§¦§¨
øaéâ éaàc,xaib ia` ly zqpkd zial rlwp -àøôña àø÷ í÷- §©¥¦¨¨§¨§¦§¨

,dxez xtqa `exwl mxtx mw÷ézLàå ,''ä úà eëøa' øîàå§¨©¨§¤§¦§¦
[wzye-],'CøBáîä' øîà àìå.`aiwr iaxk zrckàîìò élek eLååà §Ÿ¨©©§¨¨§¥¨§¨

lewa milltznd lk epr,'CøBáîä 'ä úà eëøa'iax zrck ¨§¤©§¨
.l`rnyiàáø øîà,mxtxlàîkeà àéútxigydy qxg ilk - ¨©¨¨©§¨§¨

icze libx ,xnelk ,dk`ln zngn,dz` dxeza xàzâeìt éãäa©£¥§§¨
Cì änìxzei aeh lkd ixacl `ld ,zwelgnl qpkidl jl dnl - ¨¨¨

.'jxeand' xnel,ìàòîLé éaøk àîìò âeäð àä ,ãBòåebdp ixd - §¨¨¨§¨§©¦¦§¨¥
.mlerd bdpn ixg` zkll jl dide ,l`rnyi iaxk mlerd

äðùî
:zeveaw izya onfle wlgzdl dleki zg` dxeag m`dìLäL §Ÿ¨

÷ìçéì ïéàMø ïðéà ,úçàk eìëàLmiaiigy ,envrl cg` lk jxale ¤¨§§©©¥¨©¨¦¥¨¥
.oenifa,äòaøà ïëåmby ,envrl iriaxde ,cal dyly epnfi `l §¥©§¨¨

.oenifa aiig `ed,äMîç ïëåla` .wlgil oi`yx opi`ïé÷ìçð äML §¥£¦¨¦¨¤¡¨¦
dxeag lk oke .dxeag lka oenif ick yiy itl ,dyly dylyl

da yiyäøNò ãò.wlgil mileki,ïé÷ìçð ïéà äøNòåeaiigzpy ©£¨¨§£¨¨¥¤¡¨¦
xzeia oicd oke ,my `ll epnfi ewlgi m`e ,myd zxkfda onfl

wlgil mi`yx mpi`y elk`y dxyrn,íéøNò ãòoi`yx f`y ©¤§¦
.dxyr dxyr ly zexeag izyl wlgil

:cgi onfl zexeag izy sexivúéáa úBìëBà eéäL úBøeáç ézL§¥£¤¨§§©¦
ïúö÷nL ïîæa ,ãçàdxeag lkay miyp`d zvwn -øúà elà ïéàB ¤¨¦§©¤¦§¨¨¦¥¤

,åàì íàå .ïenæì ïéôøèöî elà éøä ,elà,el` z` el` oi`ex mpi`y ¥£¥¥¦§¨§¦§¦§¦¨
`l` ,mitxhvn mpi`.ïîöòì ïéðnæî elàå ,ïîöòì ïéðnæî elà¥§©§¦§©§¨§¥§©§¦§©§¨

:mina befn epi`y oii lr dkxaïéiä ìò ïéëøáî ïéàixt `xea' ¥§¨§¦©©©¦
,'otbd,íéî BëBúì ïziL ãòie`x epi`e ce`n wfg did mpiiy ©¤¦¥§©¦

,min `la dizylïéëøáî ,íéøîBà íéîëçå .øæòéìà éaø éøáceilr ¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦§¨§¦
.'otbd ixt `xea'

àøîâ
`xnbd .wlgil oi`yx opi` zg`k elk`y dylyy ,dpyna epipy

:`xnbd dywn .dpynd ly yecigd z` zx`anòîLî à÷ éàî©¨©§©
ïìmiaiig zg`k elk`y dylyy epzpyna `pzd eprinyn dn - ¨

,oenifaàðîéæ àãç àðéðzdf oic zg` mrt epipy xak ±(.dn lirl), §¦¨£¨¦§¨
ìL'.'ïnæì ïéáéiç úçàk eìëàL äL:`xnbd zvxznòîLî à÷ àä §Ÿ¨¤¨§§©©©¨¦§©¥¨¨©§©
ïì,dpynd xeziin `pzd eprinyn df oic -àaà éaø øîàc àä ék ¨¦¨§¨©©¦©¨

ìL ,ìàeîL øîàúçàk ìBëàì eáLiL äL,lek`l eligzdeïééãòå ¨©§¥§Ÿ¨¤¨§¤¡§©©©£©¦
eìëà àì,zt zifk.÷ìçéì ïéàMø ïðéà Ÿ¨§¥¨©¨¦¥¨¥

àðéøçà àðLéì,zxg` oeyla uexizd z` exn`y yie -éaø øîà ¦§¨©£¦¨¨©©¦
éðz÷ éëä ,ìàeîL øîà àaà,epzpyn zpeek `id jk -ìLäL ©¨¨©§¥¨¦¨¨¥§Ÿ¨

ïðéà ,Bøkkî ìëBà ãçàå ãçà ìkL ét ìò óà ,úçàk ìBëàì eáLiL¤¨§¤¡§©©©©¦¤¨¤¨§¤¨¥¦¦¨¥¨
÷ìçéì ïéàMø.oenifa miaiige ©¨¦¥¨¥
:sqep uexizénð éà,`ed epzpyna yecigdy ,uxzl xyt` cer - ¦©¦

ìL ,àðeä áø øîàc ,àðeä áøc àä ékìMî eàaL äL,úBøeáç L ¦¨§©¨§¨©©¨§Ÿ¨¤¨¦¨Ÿ£
etxhvde ,mdn yxte ezxeag mr oenifa aiigzd mdn cg` lky

,cgia elk`e exfg `ly elit` ,cgi mzyly,÷ìçéì ïéàMø ïðéà¥¨©¨¦¥¨¥
.oenifa dligzn eaiigzd xakyàeäå ,àcñç áø øîàdf oic ± ¨©©¦§¨§

ote`a `weec xn`pìMî eàaLìL ìL úBøeáç L,íãà éða äL ¤¨¦¨Ÿ£¤§Ÿ¨§¥¨¨
.oenif aeig yi zg` lkay

:mipnfn mpi` zexeag ylyn e`ay dylyy ote`,àáø øîà̈©¨¨
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שבת דוקש עמ' א



נח

         


יצחק *- משה תפארת זכרון  ספר -ע"ד

וצדקה א . חסדים  לגמילות  השייכים  מהענינים 
למהר  כדי יתירה  השתדלות  להיות  צריכה  (שבהם 
צדקה  ועשו משפט  "שמרו כמ "ש  הגאולה , ולזרז

להגלות " וצדקתי לבוא  ישועתי קרובה  ,כי
לעיל  ספרים כמדובר  והפצת  והדפסת  כתיבת  - (

חז"ל  מדרשת  כמובן תורה , הפסוק בעניני על 

נביאים  תורה  הכותב  "זה  לעד ", עומדת  "צדקתו
("הספרים  לאחרים " ומשאילן לו וכתובים  קיימים 

לעד ") עומדת  וצדקתו כלים  .שאינם 

משפטים  פרשת  ש "ק  שבערב  - גרמא  והזמן
כמדובר  וצדקה , דמשפט  הענין מודגש  (שבה 

הגיע לעיל  עניני) של  חדש  ספר  ֿ הדפוס  מבית 
תורה .

יותר : ובפרטיות 

קו  - תורה  וחידושי דברי כו"כ  ישנם  זה  בספר 
- ותומ "צ  יהדות  בעניני התעוררות  דברי התורה ;
תורה  מוסדות  תומכי של  ופירסומם  העבודה ; קו

מצוה " עושי לפרסם  ("מצוה  צדקה  קו ונותני - (
העולם  שעליהם  העמודים  ג ' חסדים , דגמילות 

.עומד 

גרים  התורה ,:ושמא  קו - קו -
חסדים .העבודה , גמילות  - השלישי) (קו

ֿ לאור  והוצאתו עריכתו - ועיקרית  נוספת  ומעלה 
תומ "צ : עניני בכל  כהציווי ומהודר , נאה  באופן

ואנוהו  ֿ לי א  במצוות ""זה  לפניו התנאה  ,,
תורה  ספר  לכתיבת  בנוגע  במיוחד  -ומודגש 

.תורה "ספר  נאה נאה  בקולמוס  נאה  בדיו .
נאין" בשיראין וכורכו אומן בנוגע בלבלר  ועד "ז ,

תורה  דברי של  ספר  נאה להדפסת  נייר  נאה , ספר  ,
נאה . וכריכה  נאה  ודפוס 

וכן ב . יראו שמהם  לעורר  יש  לזה  ובהמשך 
הנראה  דטוב  בענינים  ורק  אך  אבל , רבים , יעשו

והנגלה :

עם קשורה זה דספר ור לא  ֿ וצאה הה
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וכו'*) הרה"ח  לפטירת ה"שלושים" לקראת לאור יצא
כ "ק  - יבדלח "ט  - הוראת ע"פ העכט , ע"ה יצחק משה ר' התמים
בארוכה  (וראה שבט  מבה"ח  וארא, בש"פ שליט "א אדמו"ר

.((133 ע' (לעיל  הנ"ל  שבת משיחות ב' .קונטרס
א.1) יו"ד , ב"ב א. נו, ישעי '
ואילך ).2) 278 ע' (לעיל  ס"י  זו שבת משיחות קונטרס ראה
סע"א.3) נ, כתובות
ג .4) קיב, תהלים
שם.5) כתובות פרש"י 
צדקה 6) עושה משפט  שומרי  "אשרי  שם: הענין ובהתחלת

שגם  לומר, ויש וכו'". עת בכל  צדקה לעשות אפשר וכי  עת, בכל 
עומדת ש"צדקתו כו'" ומשאילן כו' בכלל "הכותב הוא "

צדקה "עושה .(ס"ב לקמן (וראה "
סקנ"ד 7) או"ח  במג "א הובא סתקפ"א. ח "א הרשב"א שו"ת

סי "ג . סרמ "ט  יו"ד  רמ "א סקכ "ג .
השבוע:8) לפרשת מהשייכות ולהעיר - מ "ב. פ"א אבות

 ואל" דמ "ת: הענינים בפרטי  ואילך ) א (כד , הפרשה סיום -
יום  ארבעים בהר משה "ויהי  עד  וגו'", ה' אל  עלה אמר משה

לילה". (כג ,וארבעים אלקיכם" ה' את "ועבדתם - (תפלה)
ב). קז, (ב"מ  ותפלה" שמע קריאת "זו כסף כה), "אם -

כד ). (כב, עמי " את תלוה

(קה"ת 9) וביאורים תשובות בארוכה וראה ב. ז, ברכות
וש"נ. ס"א. תשל "ד )

בספר 10) - יחד  הקוין ג ' דכל  ההתכללות על  גם שרומז וי "ל 
אחד .

ב.11) טו, בשלח 
איסורי12) הל ' סוף רמב"ם וראה וש"נ. ב. קלג , שבת

הנאה  מן (ש)יהי ' הטוב ֿ ל  הא לשם שהוא דבר "כל  המזבח :
. לקו"ש והטוב בארוכה וראה וגו'". לה' חלב כל  אומר הוא וכן .

לה'" חלב ד "כל  החיוב בין החילוק ביאור - ואילך ) 8 (ע' חכ "ז
להחיוב  הקרבן), (גדר ֿ ל  הא לשם שהוא להחפצא בנוגע שעיקרו
וראה  להגברא. בנוגע הוא שעיקרו במצוות" לפניו ד "התנאה

.14 הערה לקמן
כל 13) את משה "ויכתוב - השבוע לפרשת מהשייכות להעיר

ומצוות  תורה מתן ועד  "מבראשית הברית", ספר גו' ה' דברי 
ובפרש"י ). ֿ ז ד  (כד , במרה"* שנצטוו

ס"ת 14) שבכתיבת (34 הערה 12 (ע' שם חכ "ז לקו"ש ראה
(ובנדו"ד ,ישנו לצדקה בנוגע ועד "ז עיי"ש. דקרבן, גדר

כפרה", "בגדר גם שהיא ספרים) שבכתיבת לעד " עומדת "צדקתו
וש"נ). .14 ע' שם (לקו"ש קרבן כמו

שם.15) שבת
מצוה 16) "האידנא - תורה ספר כתיבת למצות גם ששייך 

סע"ר  יו"ד  (שו"ע ופירושיהן" וגמרא ומשנה תורה חומשי  לכתוב
.18 ע' חכ "ג  לקו"ש וראה .ס"ב. שב"לכתוב לומר, ויש ,(.

בעצמו. שמחדש תורה חידושי  כתיבת גם נכלל  פירושיהן"

        
         

       



נט         

להנפטר ,ה "שלושים " זכרון ספר  - רח "ל 
"צדקתו  נצח ).עומדת בבחינת  (זכרון "

בעניני  ספרים  של  ֿ לאור  הוצאה  שתהיינה  ויה "ר 
הנראה  בטוב  ורק  אך  ולהבא  מכאן אבל  תומ "צ 

בהם" ד"וחי באופן ואורךוהנגלה, "חיינו ,
בקרוב ימינו" ועד  טובות , ושנים  ימים  אריכות  ,

נצחיים . לחיים  - והשלימה  האמיתית  בגאולה  -

עיקר : וג "ז ועוד 

אבילות  עניני כמה  מבטל  ש "שלושים " ,כיון
בתחיית  - כולו האבילות  ענין ביטול  התחלת  ה "ז

היעוד  יקויים  שאז לנצח המתים , המות  "ובלע 
פנים ". כל  מעל  דמעה  ה ' ומחה 

בהקביעות  גם  מודגש  זה  שענין להוסיף , ויש 
חודש מברכים הש"ק ביום ,דהשלושים

לשמחה " גו' נהפך  אשר  ."החודש 

אדר  כשמברכים  יתירה  שבו ובהדגשה  ,
ישראל  מנהג  (ע "פ  ההכרזה  לראשונה  מודגשת 

היא  שנה תורה  היא  שהשנה  בציבור ) ובתפלה  ,
שני, ואדר  ראשון אדר  בה  שיש  מעוברת 

ענינייום מתבטלים שב"ששים" דכיון -
על איסור  רומזים  אדר  דחודש  יום  שששים  י"ל  ,

בפועל  שמבטלים  (ועד  הענינים ביטול  כל  (
החיים  דהיפך  הענין מביטול  החל  ֿ רצויים , הבלתי
הענינים  כל  ומקור  התחלת  עה "ד  חטא  עם  הקשור 

אתהפכא  לטוב , להפיכתם  ועד  ֿ רצויים , הבלתי

למיתקא  ומרירו לנהורא  .חשוכא 

תהי'ג . ממש  ומיד  שתיכף  העיקר  והוא  ויה "ר 
ד "(ספר ) זכרון השלימות  ספר  "ויכתב  - "

שמו" ולחושבי ה ' ליראי הנמצא לפניו "כל  ,
בספר " "זכרנו כתוב  - לפניך טוב  בזכרון

העיקרית ופקדנו  הישועה  כו'", ישועה  בפקודת 
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  דגאולה 

ד " הענין שלימות  ספרו וכן תורה , ספר  - "
מאתי של  חדשה  "תורה  בלימוד  - רבינו

(משה ),תצא " ראשון  "גואל משיח , של  תורתו 
אחרון" גואל  שלימות הוא  ומתוך  (משיח ),

פינו" שחוק  ימלא  "אז - של השמחה  ענינו ,
"."

ד "תפארת " השלימות  גם  תהי ' "התהלה ואז  -
 שאר וכל  והאמונה ", "האדרת  (ולפנ"ז

כפול  וא "ב  הא "ב , אותיות  דכל  שכולל הענינים  ,
כולם ) הענינים  כל   בתפלת כמ "ש  ,"

מהולל  "מלך  לזה  ובהמשך  השבת , דיום  שחרית 
יחיד  מלך  זמרה  בשירי ל "הבוחר  ועד  בתשבחות ",
השיר  (התהלה ) ההילול  שלימות  העולמים ", חי

ב "בית  - העולמים  לחי ,העולמים "והתפארת 
"מקדש  השלישי, ידיך "ביהמ "ק  כוננו ֿ י ,אדנ

פניך " את  ישרים  ישבו לשמך  יודו ,כש "צדיקים 
ממש . ומיד  תיכף 
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הם 17) רח "ל , אבלים, וניחום המת הלוויית שגם להעיר
" .( רפי "ד אבל  הל ' (רמב"ם שבגופו"

ה.18) יח , אחרי 
נצבים.19) ס"פ - הכתוב לשון (ע"פ ערבית תפלת נוסח 
ועוד ).

יו"ד 20) שו"ע פ"ו. אבל  הל ' רמב"ם ב. כא, מו"ק ראה
ואילך . סש"פ

מו"ק.21) סוף משנה ח . כה, ישעי '
כב.22) ט , אסתר
לקו"ש 23) וראה סט "ז. סתצ"ד  קפ. סו"ס או"ח  אדה"ז שו"ע

וש"נ. .56 ע' חכ "ב
י24) (ובמילא לעולם חסר לניסן הסמוך  שאדר רק דאף שנם

ישנם  א', אדר דר"ח  א' שהוא שבט  ל ' יום בצירוף מ "מ , יום), נ"ט 
יום. ס'
אסורות 25) מאכלות הל ' רמב"ם ואילך . ב צז, חולין ראה

סצ"ח . יו"ד  שו"ע ואילך . הי "ז פט "ו
כשמכריזים 26) תיכף - בפועל  יום הששים בוא לפני  עוד 

אדר. דחודש יום ששים ישנם זו שבשנה תורה ע"פ
א.27) ד , זח "א ראה

אחד 28) מעדנים, מיני  "שני  מטעמים", לי  "ועשה מ "ש ע"ד 
רק  חמוצים או חריפים מדברים והשני  ומתוקים, ערבים ממאכלים
הנפש" להשיב מעדנים שנעשו עד  היטב ומתוקנים מתובלים שהם

פכ "ז). (תניא
טז.29) ג , מלאכי 
א.30) יב, דניאל 
דר"ה.31) במוסף שופרות ברכת נוסח 
(32. ויבוא "יעלה - לר"ח * גם זכרוננו ושייך  ויזכר ויפקד  .

ופקדוננו".
ג .33) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
וש"נ.34) ואילך . 8 ע' חי "א לקו"ש ד . פ"ב, שמו"ר ראה
א.35) לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים
נח ,36) (ברכות תורה" מתן זו "התפארת ממארז"ל  להעיר

ה"תורה  גם כוללת ובמילא ויחידית, אחת פעם שהיתה סע"א),
תצא". מאתי  חדשה

פמ "ח .37) פרדר"א (ראה לגאולה ד "כפל " מהשייכות להעיר
ועוד ). תר"ל . תרכ "ז. לך  לך  ד "ה לך . לך  ר"פ יל "ש

ה"ב.38) פ"א ביהב"ח  הל ' רמב"ם
ובפרש"י .39) יז טו, בשלח 
יד .40) קמ , תהלים

,  .
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רש "י אומר הענן", "בתוך המילים  על הפרשה , בסוף 
כמין זה  ב '.1"ענן בסעיף  כדלהלן הוא ...", עשן

בזה : להבין וצריך

שונים , דברים שני  הם  הרגילה  במשמעותם  ועשן ענן
נוצר "ענן" מזה : זה  באופיים  מנוגדים  הם  מכך, ויותר 

מאש2ממים – ו "עשן" רש "י3, לומד מנין א ) כך: ואם  .
מהו ב ) מקום ? בכל מאשר שונה  כאן הענין שמשמעות 

לפרשו ? צריך שרש "י מקרא , של בפשוטו כאן הקושי

.·

È"˘¯ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰ÏÈ·˘ ...ÂÏ ‰˘ÚÂ"
"ÂÎÂ˙·

הקדוש ֿברוךֿ לו "ועשה רש "י אומר דבריו בהמשך
בתוכו". שביל למשה  הוא 

בגמרא הוא זה  לענין הדבר4המקור מופיע  שם  אך  ,
"כתיב5כתשובה – פסוקים שני שבין יכול6לסתירה  ולא  :

מוע אהל אל לבוא  ויבאמשה וכתיב : הענן, עליו שכן כי  ד 
בתוך כאן נאמר תנא, ישמעאל רבי דבי  הענן... בתוך משה

להלן מה7ונאמר הים . בתוך ישראל בני ויבואו בתוך,

שביל". כאן  אך חומה , להם  והמים דכתיב  שביל, להלן

להסביר אפשר  אי  כאן רש "י של בפירושו אך

מתעוררת הסתירה  כי  הסתירה , את  ליישב  שבכוונתו
xzei xge`n,פקודי שבפרשת  משה ..." יכול "ולא  בפסוק  ,

שם . ליישבה  צריך היה  ורש "י

היה יכול  כיצד  להסביר  מוכרח  שרש "י לומר , הכרחי
למשה הקדוש ֿברוךֿהוא  לו "עשה  – בענן לעבור משה

שנאמר מפני  לא  – xzeiשביל..." xge`nמשה יכול "ולא
מפני אלא הענן", עליו שכן כי שאיo`kyלבוא ... מובן

תמוה : זה  ולפי לענן. להכנס  אפשר

כן אל8לפני ניגש  "ומשה  המילים את  רש "י מפרש 
" היא  שהמשמעות  ואומר  מחיצות :miptlהערפל", משלש 

חושך בתוך רק  עבר  לא משה  כלומר, וערפל". ענן חושך,
ערפל בתוך גם אלא שם ,9וענן, רש "י שמפרש  כפי שהוא , ,

"arמבהיר רש "י אין זאת  למרות  אך הוא10הענן", כיצד

לעבור היה .12שם11יכול

קושי זה  אין למקרא " חמש  ה "בן שאצל מובן, מכך

בפשטות שרואים  וכפי  בענן, לעבור משה  יכול כיצד כלל
צריך מדוע  כך, אם  שביל. בלי ענן בתוך לעבור שניתן

בפסוקנו הענן לגבי זאת  להסביר  ?13רש "י 

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

עשן. כמו רש"י: כת"י ובכמה שני בדפוס (1
ענן  "וכסה יג) (טז, באחרי ולדוגמא אחרת. כשמפורש מלבד (2

zxehwd."
שה"ש  ובפרש"י בעמוד). (ד"ה כד יד, בשלח מפרש"י להעיר (3

כו'. והעשן הענן והי' מי): ד"ה ו (ג,
ב. ד, יומא (4

בחדא"ג  משמע וכן שם. יומא לע"י יעקב בעיון פי' כן (5
שם. מהרש"א

לה. מ, פקודי (6
כב. יד, בשלח (7

יח. כ, יתרו (8
(שם, רמב"ן וראה הערפל". אל "נגש רק נאמר שבכתוב אף (9

טו).
בפירושו  רש"י שהביא הא' דיעה לפי שהוא לתרץ גדול ודוחק (10
אל  "ויקרא שמר"ח, ימים ששה אלו – הענן" ד"ויכסהו טז) (כד, לפנ"ז
הענן" בתוך משה ד"ויבא י"ל שלפ"ז עשה"ד", לומר השביעי ביום משה
אין  ולכן יתרו: שבס"פ הערפל" אל נגש ד"ומשה המאורע אותו הוא
וכו' למ"ת ההכנה ע"ד פרטים בכו"כ שמצינו כמו שם, מפרשו רש"י

כי  – יתרו בפ' ולא ובפרש"י), ואילך א (כד, בפרשתנו דוקא שנאמרו
הנ"ל, שבפרש"י הב' לדיעה מיושב אינו שעדיין ע"ז [נוסף
בתוך  משה "ויבא ולפ"ז עשה"ד" לאחר ימים ו' למשה הענן ד"ויכסהו

לפי משה zehytהענן" אל "ויקרא כאשר השביעי ביום היא הכתוב סדר
בענן)] עלה ד"ה שם יומא בחדא"ג (וצ"ע הענן" מתוך השביעי ביום

התלמיד  אצל המתעוררת קושיא יתרץ לא שרש"י לומר יתכן לא
פירושו על וסומך אתר qa"g`lyעל t"f במקום נאמר שלא זה (משא"כ

(שעשה  יא): (יט, בפרש"י שם שמפורש ובפרט כו', הפרטים כל הא'
כו'). ומאוחר מוקדם ואין המשפטים ואלה בפ' האמור הענין כל משה)

סיני  "והר נאמר יח) (יט, לפנ"ז שם יתרו בפ' מזו: ויתירה (11
elek oyr'ה עליו ירד אשר למשה y`aמפני ה' "ויקרא כ) שם, (ולאח"ז "

ועכ"פ  (האש לתוך משה נכנס איך מבאר רש"י ואין – ההר" ראש אל
העשן. לתוך)

– לבדו" משה "ונגש שפי' ב) (כד, בפרשתנו מתרצו אין וכן (12
שהרי  שלפנ"ז, בהערה כהקס"ד לתרץ שאין פשיטא [ובזה הערפל" "אל
שאין  ואף שם)]. ברא"ם (וצ"ע לפנ"ז שם כפרש"י סיון, בד' שם מדובר
שכן  הוא מובן יתרו, בס"פ כבפירושו הערפל בתוך שנכנס שם מפורש

מכיון בפרשתנו, בפירושו גם הכוונה יתרו.xakyהיא בפ' כן פי'
דבפ  לתרץ ודוחק בתוך 13) משה "ויבא שנאמר מכיון רשתנו,

בתוכו שנכנס משמעו לבאר x`ypeהענן"*, רש"י הוצרך ולכן שם
למשה הקב"ה לו יום liayש"עשה הארבעים משך כל הי' שבו בתוכו"

בשאר  משא"כ "חופה"**): כאן שבפרש"י להנ"א קצת משמע (וכן
מועט  זמן רק שם הי' שעכ"פ או הענן, דרך עבר שרק הנ"ל מקומות

לישראל. למסור ע"מ ה' ציווי לשמוע ביותר

."dyn `aie" zeaizd mb ligzndÎxeaica wizrny (anx `"d) i"yx i"zkn '`a `qxibdn xirdl (*
."ea qpkpe" i"yxt seqa `zi` (?aiw `"d) i"yx i"zkn '`a (**
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של בפשוטו המתעוררת השאלה  הוא: לכך ההסבר 
היא : כאן מקרא

בתורה  okנאמר iptl14ומובן ההר", את הענן "ויכס 
בענן. נכנס  הוא  ההר " אל "ויעל משה  שכאשר מאליו

הענן"? בתוך  משה  "ויבא  לפרט צריך מה  ולשם 

ההר" אל "ויעל בתורה  החזרה שכבר15את לאחר 
להסביר יש  הענן" ויכס  ההר  אל משה  "ויעל  כן לפני  נאמר 

שמביא הדעות  שתי הדעהi"yxלפי לפי הקודם : בפסוק 
תורה מתן ביום היה ויעל..." משה... "ויבא  – ,16הראשונה

הפסיקה בינתיים כי כך, על לחזור התורה  צריכה  ולכן 

בתקופה ועסקה  ששתiptlyהתורה , ("ויכסהו... תורה  מתן
הדעה לפי  ובודאי השביעי..."). ביום ויקרא ... ימים 

"ויעל" של  הפעמים  ששתי אותה`opiהשניה, על מדברות

להר משה  עליית  על מדובר  הראשונה  בפעם  cinעליה .
אל ויעל הענן בתוך משה  "ויבא  ואילו  תורה , מתן לאחר 

ב "יום  היה תורהiriayd"xg`lההר " .17מתן

היא18מכך הכוונה  הענן" "בתוך שבמילים  מובן,

בפסוקים המוזכר לענן אינה כאן המוזכר הענן שמשמעות 

ענן19הקודמים היה  מה  השאלה: ומתעוררת  .dfאומר ?
"ענן הוא":dfרש "י עשן כמין זה) פסוק  (של

אין הקודמות  ובפרשיות  בפסוקים המוזכר ה "ענן"
זה  היה  בפשטות. מובן הדבר  כי לפרש , צריך oprרש "י

" הענן, עמוד  שהיה  וכפי ה '. כבוד  שכן שבו de'כפשוטו
הענן" "עמוד בתוך יומם" לפניהם בעמוד20הולך ("ולילה

כפשוטו. ענן – להם ") להאיר אש 

אחר, מסוג  היה  זה , שבפסוק  ה"ענן" זאת , לעומת 
זה  ש"ענן לפרש  צריך oyrורש "י oink."

.„

...‰‡¯ÓÂ" ˜ÂÒÙ‰ ÔÓ „ÓÏ Y "Ô˘Ú ÔÈÓÎ ‰Ê ÔÚ"
"˙ÏÎÂ‡ ˘‡Î

ש "ענן לפרש  רש "י של נובעoyrכמיןdfהכרחו "
עצמם : מהפסוקים 

בתוך משה "ויבא  לבין משה..." אל "ויקרא  הפסוק  בין
בראש אוכלת  כאש  ה' כבוד "ומראה  הפסוק  נאמר הענן"
לפני להיכתב  היה  צריך זה  פסוק  מובן: ואינו ההר ...".

בבארו"ויקרא ה '", כבוד ל"וישכון  כהמשך משה" אל
נכתב הוא  מדוע  אוכלת ". "כאש  היה  ה '" "כבוד  שמראה

הענן"? מתוך  השביעי ביום משה אל "ויקרא  לאחר רק 

ביום היה  משה..." אל ש "ויקרא הדעה  לפי  רק  [לא 
קראxg`lהשביעי הקדוש ֿברוךֿהוא כאשר  תורה , מתן

היה משה ..." ו"ויבא הלוחות, את  ולקבל לעלות  למשה
מקום אין  ובודאי – לקריאה  "ויקרא21המענה  בין להפסיק 
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טו. כד, (14
כו'". יאמר "או כאן אלשיך ראה (15

גו' בהר משה ויהי הכתוב כהמשך הלוחות לקבל בכדי שעלה (16
שם  ב"ח שם. ובפרש"י עקיבא" לר' "בשלמא (ע"ב) שם יומא ראה –

.(10 שבהערה חדא"ג (וראה א' אות
זהו  ימים ששת הענן ויכסהו שמפרש: כאן, בחיי ברבינו וצ"ע
התורה  ניתנה ואז ממשיך) אבל רע"ק, (כדעת בו ששי עד סיון מר"ח
ביום  משה אל ויקרא שם*) כבגמרא ניתנה, בז' שס"ל כרע"ק (דלא

זהו (ר"ע ezxgnlהשביעי כמאן דלא הוא (דכפשוטו כו' מ"ת אחר
כו' ארבעים בכלל היו בענן מכוסה שהי' ימים וששת וממשיך) וריה"ג).

בדעת הגמ' זו,dix"b(כביאור קריאה הוצרכה למה להקשות) וממשיך ,
הכתוב  בא לא וכו' ויקרא דיומא: בפ"ק כו' דעות לרז"ל בזה מצינו אבל
(כפרש"י  פי' [דכפשוטו כו' עקיבא רבי דברי למשה כבוד לחלוק אלא
אחר  פי' לו יש ואולי עשה"ד]. באמירת הז' יום היינו כאן) ובכתוב בש"ס
דברים. השמטת שם ויש הבחיי, בדברי שטה"ד או הגמ'. המשך בכל

וצ"ע.
לפרש"י  יצחק בבאר וביאורם בהכתובים הדיעות ב' ע"ד ראה (17

וטז). א' (פסוק כאן
כאן) גו"א גם (וראה מבאר בסופו א' פסוק שם יצחק בבאר (18

לפ  מר"ח הענן שויכסהו טז להדיעה מפסוק לספר שחוזר דזה מ"ת, ני
כפרש"י  ואילך, יב (פסוק שהפרשה לאחר מ"ת, שקודם הסדר ע"ד ואילך
הא' לענין חוזר האחרון ובפסוק מ"ת, לאחר כו' בהעלי' מדברת שם)
מגדולת  מספר ואילך) טז (פסוק אלו פסוקים בג' כי – מ"ת שלאחר העלי'

וקדושתו. משה בו שעלה ההר
ע"ד  כ"א ההר, וקדושת בגדולת אינו יח דפסוק תוכן שהרי וצ"ע

כו'. משה עליית
לומר, אפשר הי' אסתלק, והא ד"ה שם החדא"ג פי' ע"פ (19
מפני  הוא שלפנ"ז שבכתובים הענן אינו זה שבכתוב שהענן שההכרח
(לריה"ג  לי' כדאית למר ימים, ששה לאחרי הענן נסתלק הדיעות שלב'
שקבלו  "בז' (לרע"ק לי' כדאית ולמר  מ"ת), לאחר פרישה ימי ו' לאחר

מלכסות"). נסתלק התורה
"ויכסהו  פי' (ריה"ג) הב' לדיעה רש"י שלפי' לזה (נוסף אבל
הרי) מההר**, הענן שנסתלק ראי' לנו אין וא"כ "למשה", היינו הענן"
שהמדובר  ההר" את הענן "ויכס שלפנ"ז בכתוב מפורש הדיעות*** לכל

מסוים****. זמן בזה מפרט ואינו מ"ת לאחר
כא. יג, בשלח (20

כאן. באלשיך שהקשה כמו (21

.c"dyr epzp oeiqa dyya d"cle :my `nei ixi`na azk f"cr la` (*
.cere .wgvi x`a .('d xn`ie d"c el` miweqtl xe`iadae dteqa c"eid dl`yd) o`k l`paxa` .my `nei mipyi 'qez d`xe (**

.zelrl oi`yx md 'ek oniq `ed jex` lew (bi ,hi exzi) z"dr i"yxita la` .zepexg`d zegel cr dpiky dwlzqp `l :len l` d"c a ,`k ziprz i"yxt d`x (***
."xdd l` dyn lrie xdd z` oprd qkie" jetd xcqa l"led f`c ,"xdd l` dyn lrie"y drya wx 'id dfy "xdd z` oprd qkie"a yxtl wgec ik (****
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ידי על לקריאה ), (ציותו משה " "ויבא לבין משה " אל
ה '" כבוד "ומראה  ,22הפסוק 

היה משה" אל ש "ויקרא הראשונה  הדעה  לפי  אף  אלא 
עומדים ישראל  בני וכל ומשה  הדברות , עשרת "לומר כדי 

קשור אינו הענן" בתוך משה  ו"ויבא  שחלק ...", אלא 

יותר מתאים  זאת , בכל – הענן" מתוך משה ... אל ל"ויקרא 
בהמשך מיד ייכתב  ה'..." כבוד "ומראה שהתיאור 

סיני "]. הר על ה ' כבוד ל"וישכון

הקדמה הוא  "ומראה ..." שהפסוק  רש "י, מסיק  לפיכך

שבין להבדל רומז  הוא  הענן...": בתוך  משה "ויבא  לפסוק 

לכןdfענן ואשר בתורה , כן לפני  המוזכר הענן לבין 
ענן הענן": בתוך משה  "ויבא התורה  הואdfמדגישה

"כמין הוא  אוכלת ". "אש  של מ"אשoyrתוצאה  שבא "

הקודם בפסוק  המוזכרת .23אוכלת "

.‰

"˙ÏÎÂ‡ ˘‡" ˜ÂÈ„Ï ¯·Ò‰‰

"כאש  – בפסוק  הדיוק גם  מובן  שהרי`zlkeבכך ."

את  לתאר כדי מובן: לא  מספיקd`xnלכאורה, ה ' כבוד
נראה  היה  שהוא ולומרy`kלומר להוסיף  יש מה ולשם .

אש  זו ?zlke`"24"שהיתה 

שכוונת כיון בפשטות : הדבר מובן לעיל האמור  ולפי 

שלאחריו הפסוק  משמעות את  להסביר היא  כאן הפסוק 

היה  שהענן – הענן" בתוך משה  מכךשנoyr"ויבא  וצר 
התורה מוסיפה לפיכך – "כאש " היה  ה '" כבוד ש "מראה 

"כאש  בלבד,`zlkeומדגישה  מאש  נוצר אינו העשן כי ,"
הדבר את  – ושורפת מכלה  – "אוכלת " שהיא  מאש  אלא 

נאחזת . היא  שבו

שלמעלה האש  כללי, באופן להוסיף : "אש`dpiויש 

"וירא ...25אוכלת " הסנה : לגבי  כן לפני נלמד שכבר כפי ,

אוכל" איננו והסנה  אש ... התורה26בלבת  צריכה  לכן .
האש  שכאן ולומר, נוצר`zlke"אש dzidלדייק  ולכן ,"

כמין "ענן... ".oyrממנה 

.Â

...ÂÏ ‰˘ÚÂ" ˘¯ÙÏ È"˘¯ Ï˘ Í¯ÂˆÏ ¯·Ò‰‰
"ÏÈ·˘

להבהיר רש "י צריך מדוע  מובן לעיל האמור כל לפי

דוקא בתוכו" שביל למשה הקדוש ֿברוךֿהוא  לו  "ועשה 
הוא": עשן כמין זה "ענן לפירושו ובהמשך בפסוקנו,

הקודמים , שבפסוקים  לענן זהה  כאן  הענן היה  אילו
הענן". "בתוך נכנס  שמשה לכך הסבר דרוש  היה  לא 

" – הערפל " אל (אפילו) "ניגש  משה כאמור, arואדרבה ,
.27הענן"

העשן של ותכונתו הוא ", עשן כמין זה  ש "ענן כיוון אך

ה "פיח " (באמצעות  לעשן הנשרף )28היא  הדבר של
מתעוררת בגדיו, ואת  בתוכו  שנמצא  מי את ולהשחיר

הוא וכך רבינו, משה  אצל היה  שכך הייתכן התמיהה :

את לקבל כדי  הקדוש ֿברוךֿהוא  אל להר בעלותו נראה 
וכו' מהכבוד ההיפך – :29הלוחות
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כאשר  ז' שביום מפרש וראיתי, ד"ה בסופו פקודי באברבנאל (22
ישראל  ראו ואז הענן נבקע הענן מתוך השביעי ביום משה אל ויקרא
זהו  אבל כאן). במלבי"ם הוא (ועד"ז לעיניהם אוכלת כאש שהי' ה' כבוד

ה" את שכיסה היינו הענן" ד"ויכסהו שם פירושו לפניו,ceakלפי הנזכר "
משה) על או ההר, על קאי (אם הדיעות ב' (רק) שהביא פירש"י לפי אבל

זה. לפי' מקום אין
במאירי  מפורש (וכן משמע ובע"י בגמ' שלפנינו הגירסא לפי (23
דלדעת  ה'", כבוד "וישכון בפסוק גם הוא ורע"ק ריה"ג דפלוגתת שם)
מר"ח  ה' כבוד וישכון אומר ורע"ק עשה"ד אחר מעשה הי' "זה ריה"ג
הענן" ב"ויכסהו רק פלוגתתם פי' כאן עה"ת בפרש"י אבל כו'".
"וישכון  ההמשך דלכו"ע י"ל וא"כ השביעי", ביום משה אל וב"ויקרא
כל  זה ונמשך אחד, בזמן הוא אוכלת" כאש ה' כבוד "ומראה ה'", כבוד
את"ל  גם אבל והב'). הא' בשוה"ג 19 הערה לעיל (ראה מ"ת לאחר הזמן
שהכתוב  מזה הרי ה'", כבוד ד"וישכון בהזמן היא פלוגתתם לפרש"י שגם
תוכן) ל(תאר הקדמה שזוהי מובן אוכלת" כאש ה' כבוד ב"ומראה מפסיק

שלאח"ז. שבהכתוב "הענן"
ועוד. שם. אלשיך ואילך. טז פסוק ראב"ע וראה

– ועוד שם) פקודי פ' (ובארוכה שם פרשתנו באברבנאל (24
והדרוש. החקירה ע"ד ביאור
ב. כא, יומא ראה (25

תרס"ב. עשן וה"ס ד"ה וראה ה. פ"ב, שמו"ר ב. ג, שמות (26
בפנים. לקמן

כ) יט, (יתרו לפנ"ז לפרש שאי"צ כמו לפרשו צריך רש"י ואין (27
ה' עליו ירד "אשר (המקום ההר ראש אל משה אל ה' "y`aב"ויקרא

יח)) dyn(שם, lrie עשה שהקב"ה מעצמו מובן לפועל, שנוגע דבדבר ,"
בערפל. ועד"ז לעלות, ה', ציווי לקיים שיוכל נס

מצד  עשן בכמין בפועל משה נכנס איך קושיא שאין בנדו"ד וכ"ה
כו'. האויר העדר

ח. ט, וארא פרש"י ראה (28
בכל  ורגליו ידיו פניו אדם "רוחץ ב) נ, ד(שבת מהא ובמכ"ש (29
עשה  אלקים בצלם כי ו) ט, (נח דכתיב קונהו "לכבוד קונו", בשביל יום

או"ח אדה"ז ובשו"ע בשביל). ד"ה שם (פרש"י (מהד"ק):וגו'" סוס"ד
הע"י). (כגי' קונו"* כבוד "בשביל

f"ptl `iad xak ixdy l"i ± (my zay b"`cg .b ,c"lt x"wie d`xe) "eici" my f"dc` hinydy `de (*aeigeilr lgy) mici zlihpiptlixde ,(eilbxe eipt zvigx
.zixgya i"hp 'ldc meiqa `ed df oic

.jli`e 186 'r `"lg y"ewl d`xe
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"ועשה ואומר  רש "י ממשיך הקדוש ֿברוך30ֿלכך  לו
באופן בשביל , עבר  ומשה  בתוכו", שביל  למשה  הוא 

בו. פגע  לא  שהעשן

.Ê

Ô˘Ú ÔÈÓÎ Y "ÔÚ"

זה "ענן רש "י  אומר מדוע  (א ) להבין: צריך עדיין אך

oinkמאש עשן זה היה  לעיל האמור  ולפי הוא ", ,31עשן 

בתוך משה "ויבא  התורה  אומרת  מדוע  (ב ) מלא ? עשן
oprd בתוך" ולא  "oyrd?"

ב אשר  סיני הר הוא : לכך ובמיוחדסיני,xacnההסבר
"y`x,(" אוכלת כאש  ה' כבוד "מראה היה  (ששם  ההר "

ועשבים ודשאים  אילנות  בו שצומחים  מקום  אלא32אינו ,

ועפר אבנים  של האש33מקום כאשר דוקא  נגרם  והעשן  .
שנשרף דבר  ומכלה  ולא34אוכלת  וכדומה ), (כאילנות

זה היה  שלא  רש "י  אומר  לכן ועפר . אבנים של  במקום

"ynnעשן אלא ,oink הזה הענן לעשן.dnecעשן",

זאת מכנה  – טבעי  עשן זה  היה  שלא – זו ומסיבה 

"ענן". בשם התורה 

.Á

˙ÂÈÁÂ¯· ÔÚ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó

רש "י: בפירוש  אשר  תורה " של מ "יינה 

מוזכר תורה  במתן סיני בהר  העשן בתורהyxetnaענין
יתרו סיני35בפרשת "והר  ,oyrעליו ירד אשר מפני כולו

באש ". ה '

"ענן". הביטוי נזכר  בפרשתנו זאת ולעומת 

כפשוטו עשן הוא: לכך שההסבר  לומר, נוצר36ויש 
גשמי, חומר הוא  הנשרף  שהדבר מפני – שנשרף  מדבר

לעשן. הכליון גורם  הגשמיות , את  מכלה והאש 

הנשרף : החומר  במהות  התלויים  הבדלים בענן יש  לכן 
יותר, מהר נשרף  הוא דק , חומר הוא הנשרף  הדבר כאשר
כאשר ואילו יותר. ודליל יותר "עדין" הוא העשן וגם 
ועב סמיך הוא  העשן גם גס , חומר  הוא  הנשרף  הדבר

יותר.

החומר כמה  עד ניכר דבר , כל של שבעשן מובן, מכך
הדבר. בכליון גילוי  לידי בא  הדבר גס . הוא שלו

בענין ברוחניות , גם  וכך בגשמיות, הדבר  הוא  כך
אלקות כלפי  הגשמיים  הדברים  וכליון ידי37התבטלות  על  :

העולם של ישותו ונכלית  "נאכלת " שלמעלה האש  גילוי
אלקות . כלפי  והכליון ההתבטלות  בו ונוצרת 

בר העשן ענין הישותוזהו כליון על המורה  וחניות,
העולם . והתבטלות 

.Ë

"‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÈÈ"· ÌÈ˜ÂÒÙ‰ È˘ ÔÈ· Ï„·‰‰

הנ"ל: הפסוקים  שני בין ההבדל וזהו 

תורה , מתן זמן על מדבר כולו" עשן  סיני  "והר הפסוק 
למטה , מלמעלה  היה  תורה במתן האלקות שגילוי וכיון
ה ' עליו ירד אשר "מפני  ואומרת התורה  שממשיכה (כפי

מלמעלה היה  הגילוי  – עדיין38באש " אז היה  והעולם (
מזוכך ובלתי  וחומרי  הביא39גשמי  האלקות  גילוי לפיכך –

סיני  "והר של באופן העולם וכליון להתבטלות oyrאז
elekהעולם שחומריות כך על מצביע  ה"עשן " שריבוי ,"

ומזוככת . דקה היתה  לא

הזמן  על מדובר בפרשתנו תורה ,xg`lyואילו מתן
ואז לעולם , מתן ֿתורה  שגרם  וההזדככות הביטול לאחר 

גסה כך כל אינה  העולם של .40מציאותו

ממש , לעשן גרם  לא כאש " ה ' כבוד  "מראה לפיכך
בשם כיֿאם  עשן  בשם בתורה נקרא  לא  דקותו "לרוב  אלא 
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" רל) (ה"א רש"י מכת"י בא' (30y."עשה
" רק באמת עשן זה שאין י"ל לכאורה (31oyr oink'הי לא כי ,"

ה' עליו ירד אשר – יח שם, (כביתרו בפועל "y`aאש רק כ"א ,(d`xn"
) גו'" אוכלת כאש ה' כבוד "ומראה הכתוב לשון כדיוק אש, cre"fשל

שהכתוב  מזה אבל ועוד). אלשיך אברבנאל ראה – כו' דרוש ע"פ הוא
"כאש זה `zlkeמדגיש (שהרי יתרו כבפ' כפשוטו אש שהי' מובן "

ל" שייך אינו ").d`xnשאוכלת
,9 והערה 238ֿ9 ע' לעיל ראה – עצמו לההר בנוגע משא"כ (32

כו'. ועשבים אילנות שם היו פשש"מ שע"פ די"ל
בשוה"ג. שם לעיל וראה שם. יתרו כבאלשיך (33

שאש  שנאמר שלמטה מאש בזה חלוק שלמעלה אש אין "כי (34
בתחלתו). תש"ח עשן וה"ס (ד"ה עשן" מעלה בעצמו הוא הנה מעלה של

תרס"ב. עשן וה"ס מד"ה ולהעיר שם. בהנסמן וראה

יח. יט, (35
ועוד. תש"ד. העם וכל רד"ה א. צד, תו"א ראה – לקמן בהבא (36
בספרי  "כמבואר נפש שנה עולם ר"ת עשן בפי' וכידוע (37
ע' – עשן וה"ס ד"ה יתרו (אוה"ת יצירה" לספר הראב"ד ובפי' הקבלה
בפי' בארוכה שם בהמאמר וראה ונפש. שנה עולם עליית והיינו תתטז),
ואילך). תתכט ע' ואילך. תתכג ע' שלאח"ז בד"ה (וכן כולו עשן וה"ס

ועוד. .34 בהערה שנסמנו ובמקומות
שם. (דתרס"ב) ההמשך ובסוף שם. תרס"ב וה"ס ד"ה גם ראה (38

ובכ"מ. ואילך. תתקל ע' ח"ב תער"ב המשך ראה (39
"כאש  מפורש שבפרשתנו השינוי גם לבאר יש אולי עפ"ז (40
סתם  באש" ה' עליו ירד אשר "מפני נאמר יתרו בפ' משא"כ אוכלת",
עצמו  מהאש נעשה שהעשן משמע, זה (שמלשון "אוכלת" מפרט ואינו
ותש"ח. תש"א עשן וה"ס ברד"ה כהקושיא הנשרף, דבר מכליון ולא
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מלמטה41ענן" ועליה  כליון על מצביע  אינו שענן  ,
.42למעלה

זה ש "ענן – תורה" של ב "יינה – רש "י  מגלה כך על
מלמעלהoyrכמין אלקות  גילוי אינו שענינו כיון הוא":

ממראה נוצר הוא אלא הקודמים , בפסוקים  המוזכר  כענן
ידי על העולם  מציאות  מהתבטלות אוכלת, כאש  ה ' כבוד

"כמין – לכן הוא":oyrהאלקות,

הבא ועכרורית, עפרורית  – עשן של ענין יש  בכך גם 
עשיית היא התורה  שמטרת  כיון שהרי , החומר . מכליון

יתברך  לו לדירה  "ענין mipezgzaהעולם  לכן ,df,הענן – "
הלוחות את  לקבל כדי לעבוד משה  צריך היה  שבו

מלמעלהdhnlולהורידם  גילוי זהו הוא ", עשן "כמין
– הנבראים  של  החומר  והתבטלות לכליון  הגורם 

שגרם מתןֿתורה של הגילוי  לאחר זה  שהיה  כיון [אלא 
לא לכן  העולם , חומריות  של כללית  והתבטלות להזדככות 

" תורה ,oyrנוצר  מתן של הגילוי התחלת כבזמן כולו",
" רק  להיות ].oinkאלא  חייב  "עשן" אך כדלעיל, עשן"

.È

È¯ÓÂÁ‰ ÌÏÂÚ‰ ˙‡ Ì‚ ÍÎÊÏ ÌÈ·ÈÈÁ

לעבודתנו: לעיל האמור  מן הנלמדת  ההוראה

צריך אם  התחתונים? ולדברים  לי מה  הטוענים , יש 
מזה נמוך ואפילו "חי" שבדרגת לענינים בירידה  די לרדת,
בבחינת שהם  בדברים  גם לעסוק  אין אך "צומח ", –
שום בה ניכרת  שאין ביותר, גשמית  מציאות  – "דומם "
מצד הוא אין  הוי', אש  כשמאירה  אפילו  אשר עד  חיות ,

בו נאחזת האש  ואין לכך, כלי להיות43תכונותיו (צריך 
ליה " "מבטשין של הענין ).44לפניֿכן

בדרגות גם  ולהעלאה  לעשן לגרום שצריך להם , נאמר
מתן תכלית  תלויה בזאת  כי בעולם , "דומם" של הנמוכות
לא – העולם  חומריות ועליית  כליון – שה "עשן" תורה ,

דומם . – ב "הר" גם  אל  בצומח , רק  יתקיים

עם "המתאבק  הרי נוספת: בטענה  לבוא עשויים  הם 
גםֿכן" מתנוול  "עשן"45מנוול גרימת  עבודת  ידי  על  –

שלא ועדיף  יזדהמו, בעצמם  שהם  ייתכן תחתונים, בדברים
היא : התשובה כך על בכך? לעסוק 

שביל (למשה ) הקדוש ֿברוךֿהוא  לו "עשה  א )
יהודי כל של בנשמתו שקיימת  "משה " בחינת ,46בתוכו":

`idצועדת היא כי נקיה , תישאר היא  תזדהם, לא
ית ' אתו באמנה  תמיד היא – .47ב "שביל"

הגלויים הכוחות  גם  הענינים  בפנימיות מכך: יותר  ב )
זה אין דבר של לאמיתו כי  ב "עשן". "מזדהמים " אינם 

רק  אלא כלל, כעשן.oinkעשן שנראה  ענן – עשן

היא העולם  ידי על האלקות  והסתרת  העלמת  כלומר,
האמתoinkרק  את  ראו אילו הבחירה , ענין לצורך מציאות 

לבחירה . מקום היה  לא 

הרי קדושה , לצורך  הוא שההעלם  כיון מכך: ויותר 
כ"עשן", נראה  הוא  אמנם  קדושה . "ענן", רק  באמת  הוא 
נותרת ועלייתו כליונו לאחר שאפילו חומרי כדבר 
זהו בפנימיות  בשר , לעיני הנראה  רק  זה אך עפרורית ,
אור תוספת בשביל היא  מטרתו כל כי  קדושה , של "ענן "

בקדושה .

על ל"עשן". ולחדור  להכנס  שמוכרחים ההוראה , וזוהי
התורה את מקבלים  זאת  אחד48ידי  ובכל – רבינו משה  .

לאחר התורה  את  קיבל – שבנפשו "משה " בחינת  ואחד 
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נכלה  להיות גם ראוי שאינו עד כ"כ גס מ"ת בזמן העולם מצב כי ועוד):
הנ"ל) ומאמרים כבאלשיך כפשוטו*, הדומם (בדוגמת אש ע"י ונשרף
תרס"ב  וה"ס מד"ה [ולהעיר כנ"ל ההר לכליון כ"כ שייך העשן אין ולכן

האש]. ע"י עולה שאינו שבדומם דומם בחי' לענין שם
הרי  במ"ת, והזדככותו היש ביטול לאחרי שהי' בפרשתנו, משא"כ

שלמעלה. האש ע"י ונשרף נאכל שיהא וראוי יותר דק נעשה
שם. התו"א לשון (41

א. טז, תו"א וראה (42
בשוה"ג. 40 הערה לעיל ראה (43

רפכ"ט. בתניא ונתבאר הובא – א) קסח, (ח"ג זהר ראה (44
ב). (לה, ספכ"ח תניא (45

פמ"ב. תניא (46
ספכ"ד. תניא (47

בסופו. תרנ"ד משה ויבא ד"ה גם ראה (48

enk ,y`l erah jtide cebipa `edy df mb xnel jiiy epi`e ,y`d zednn ixnbl jxrd wegixa `ed ik y`a eraha dlk epi` mnecy ,iniptd mrh mb edfy l"ie (*
.'ek gnevl rbepa mixne`y

oyr zeidl dtixya oeilkd ea jiiy epi`e mipa` ezeid mr" q"dc ,z"n zra dyrpy d`ixad rah iepiy x`an eteqa g"yz q"de d"cay dn xnel yi ile` f"tre
cerl jixv `"k ,y`d zcixi lertiy witqn 'id `l xdd rah iepiyc ,dfn gkenc ,"'ilrd raha erah jtid y`a eilr cxi xy` iptn ,erah jtid elek oyr f"ka

;y`d rah iepiy ,d`ixad rah iepiya oipr
`ed y`c (cere) ehw 'r yix e"qxz jynd .b ,hi ziy`xa g"ez d`x ± xacne mnec znbec) y`d zednn jxrd wegixa `ed ezedn mvr cvn mnecdy oeikn ik
xeiva md sebd ixa`e ytpdl milha sebd ixa`y zeid mry sebe ytpd znbec ,y`d rah iepiy mb zeidl jixv ,oeilkd oipr ea ycgzpy xg`l mb okl (xacn 'iga

.(n"kae .ezlgza h"nxz zen ixg` d"c) sebd mr ytpd xagl zeyrl `iltnd gk l"v ,'ek 'ied my
erah jtid `ed ea dyrpy oeilkd oipr (c"ecpa)y oeikne ,milkd yxey zlrn cvn `id xe`d zcixic n"kae (e sirq) my ixg` d"ca x`eand (c"re) t"r l"i e`
epipr cvn ilkd lehia f"i` ik ,(leabd gk) ilkd yxy f"ir dlbzn oi` okl ,(miqip ibeq 'a c"r ± 242 'r g"ig ,95 'r [mbxeznd] e"g y"ewl d`x) ea sqep xac f"d

.n"k`e .yecig `id y`d zcixi okle ,`ed
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עשן כמין זה ש "ענן הענן", בתוך משה  "ויבא  של ההכנה
בתוכו". ל"שביל ונזקק  הוא",

אך העלם , של ענין זהו זמני  ובאופן חוץ  כלפי  אמנם,
וארבעים יום  ארבעים  בהר ל"ויהי מגיעים עלֿידיֿזה 

בשלימותה . התורה  את ומקבלים  לילה"

בעולם , וחלקו לגופו אחד כל  זאת ממשיך מכן ולאחר

– תרומה בפרשת משפטים, פרשת  שלאחר ההמשך וזהו
בתוכם " ושכנתי  מקדש  לי ,49"ועשו

מקדש עושים  וכו ', וכסף  זהב  הגשמיים , הדברים  מן
נתאוה של התכלית מתבצעת  ועלֿידיֿזה  יתברך, לה '

בתחתונים . דירה  יתברך לו  להיות הקדוש ֿברוך ֿהוא 

(d"kyz ,mihtyn t"y zgiyn)
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ח. כה, תרומה (49
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המשך ביאור למס' ברכות ליום רביעי עמ' ב



סו

פד

ביוסף ובאברהם כתיב "בקר" דהו"ע אור וגילוי, דאברהם 
)חסד( גומל חסד לכל, וכן יוסף )יסוד( פרנס וכלכל לכל, 

דחסד ויסוד כולל כל המדות וכו'

ביוסף כתיב בקר, הבקר1 אור, באברהם כתיב בקר, 

וישכם2 אברהם בבוקר, ראה זהר3 פ' בלק דף רד.

יוסף בחי'4 יסוד,

אברהם5 בחי' חסד,

חסד ויסוד דז"א דתיקון, הם הראשית והסוף דז"א, 

אברהם  "וישכם  דאברהם  וזהו  חסד,  בחי'  הוא  אברהם  פירוש:   )1

ראשון  ביום  נברא  שאור   – חסד  בחי'  הוא  אור  אור,  בקר  בבוקר", 

כנגד מדת החסד, ראה לעיל סימן סג הערה 3, ומדת "החסד" היינו 

סוף  "היסוד"  מדות  הוא  ויוסף  ההשפעה,  התחלת  הוא  ה"אהבה" 

ראה  "אחת".  שנעשה  מדות  דהששה  והסוף  ההתחלה  ההשפעה– 

המצויין בסוף הערה 3.

2( בראשית יט, כז. היינו בשניהם כתיב הליכה בדרך בבקר.

יהו"ה בקר תשמע קולי  מה שכתוב )תהלים ה, ד(  וז"ל:  3( דף א. 

בקר אערך לך ואצפה. שואל תרי בקר אמאי )למה כתוב ב' פעמים 

מלת "בקר", ומשיב( אלא חד בקר דאברהם )אלא אחד הוא החסד 

של אברהם, כמ"ש ]בראשית יט, כז[ וישכם אברהם בבקר(, וחד בקר 

)בראשית  דכתיב  ביסוד(,  יוסף שהוא  )ואחד הוא החסד של  דיוסף 

אור  על  התרגום  )פי'  נהיר,  צפרא  ומתרגמינן  אור,  הבקר  ג(  מד, 

בין  כי  ור"ל  ודאי,  )אור  ודאי  נהיר  נהיר, הבקר האיר מצד החסד(, 

בחסד ובין ביסוד כלולים כל החסדים והשפעות, כי מהחסד נמשכים 

]פי'  החסד  היינו   – אמה  בפום  דשריא  חסד  בסוד  ליסוד,  החסדים 

ההשפעה[ מתגלה ושורה בראש ובפום אבר היסוד, לכן האור שלהם 

גדול מאד וכל אחד נקרא בקר(. )שע"ר ומפרשים(. ראה ביאור הזהר 

לאדמו"ר האמצעי שם.

ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ז ח"ג עמוד 93. לקוטי שיחות 

חלק לט – שיחות על אגרת התשובה )א( עמוד 51 ואילך, ובהערה 

30 שם.

4( יוסף בחי' יסוד: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

"שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם 

קז  עמוד  ד'  חלק  רטו.  רז.  עמוד  ב'  חלק  מלוקט  המאמרים  ספר   –

ואילך. ע"ש".

ראה  לאברהם".  "חסד  כ(  ז,  )מיכה  וכמ"ש  חסד:  בחי'  אברהם   )5

מאמרי  ב.  ה,  ואתחנן  תורה  לקוטי  פ"ד.  )הכינויים(  כג  שער  פרדס 

במראי  ובהנסמן  תקפ,  עמוד  התורה  פרשיות  על  הזקן  אדמו"ר 

מקומות שם.

והיינו כלל הו' קצוות דז"א, כי חסד6 כולל כל המדות, 

וכן יסוד הנקרא7 כל, כולל כל המדות.

וכמו אברהם – חסד, שהי' גומל חסד לכל.

וכן יוסף – יסוד, פרנס8 וכלכל לכל, ויסוד נק'9 טוב 

כמ"ש10 אמרו צדיק כי טוב.

שז"א דתיקון הוא בחי' חסד בכלל, כי11 חסד אתגלי 

בפומא דאמה.

וזהו בקר – אור וגילוי.
מלקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד כא-כב

6( פירוש: ראה לקוטי תורה האזינו עמוד עו, ב וז"ל: המדות נקראו 

יומין כידוע, ויומם הוא בחי' החסד כמ"ש בזוהר פ' אמור )דף קג, 

יומא  והוא בחי'  ה' חסדו,  יצוה  יומם  )תהלים מב, ט(  ע"ב( דכתיב 

דאזיל עם כולהו יומין, כי החסד הוא הראשון שבמדות וכולל כולם 

ונותן בהם כח בכולם, ע"ש.

7( יסוד נקרא כל: ראה לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד עדר וז"ל: 

היסוד ממשיך מכל הגוף שלכן נקרא כל שכולל הכל. )רמב"ם הלכות 

דעות פרק ד הלכה יט: שכבת זרע היא כח הגוף וחייו וכו' עיי"ש. 

ועיין לקוטי שיחות חלק יט עמוד 396(. ובלקוטי לוי יצחק הערות 

"כל"  סג,  עמוד  וסוף  נח,  עמוד  ריש  לך  לך  פרשת  בראשית,  לזהר 

רומז כל הה' זמנים דמילה )שבת פרק יט, משנה ה( שקטן נימול לח', 

ט', י', י"א, י"ב מספר כ"ל, שקאי על יסוד, כי מילה הוא ביסוד ברית 

קודש עיי"ש. וכידוע מ"ש "לך ה' הגדולה )חסד( והגבורה והתפארת 

והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ" – "כי כל" קאי על יסוד )ובגי' 

ויחי  )שם פרשת  וארץ  מג( המחבר שמים  עיין שם עמוד  כל",  "כי 

עמוד רד(. ובהערות לזהר פרשת שמות-דברים עמוד שלו, יסוד נקרא 

"כל" ומלכות "כלה". וראה שיחות קודש ה'תשמ"א פרשת בהעלותך 

סעיף מ' דיסוד נקרא כל דאין בה פסולת וכו'. עיין לקמן סימן קעג 

הערה 7. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן י. קט. קי.

8( ראה לקמן סימן פח.

9( ראה מארז"ל ביומא דף ל"ח ע"ב: אפילו בזכות צדיק אחד העולם 

נברא שנאמר )בראשית א, ד( וירא אלקים את האור כי טוב ואין טוב 

אלא צדיק שנאמר )ישעי' ג, י( אמרו צדיק כי טוב.

ואילך  קסו  עמוד  וכתובים  נביאים  האמצעי  אדמו"ר  מאמרי  וראה 

וז"ל: ידוע שבחי' יסוד שנקרא צדיק עליון נקרא טוב כמ"ש אמרו 

צדיק כי טוב וכן האור נקרא טוב כמ"ש וירא אלקים את האור כי טוב 

וגם החסד נקרא טוב כמ"ש כי טוב חסדך אך טוב וחסד וכו', וכ"ז 

וירידת עצמו מגבוה לנמוך  והוא לפי שכל בחי' השפלה  א'  מטעם 

נקרא טוב כמו שמטבע הטוב מפני שהוא טוב בעצם יחפוץ בטובות 

לזולתו שיומשך ריבוי טוב לזולתו והיינו ענין טבע הטוב להטיב יותר 

מכפי המדה, ע"ש.

ראה גם מאמרי אדה"ז פרשיות התורה חלק ב' עמוד תתפט ובהנסמן 

לשם. לקוטי שיחות חלק לט, ביאורים בלקוטי לוי יצחק על אגרת 

התשובה עמוד 31 ואילך.

10( ישעי' ג, י.

11(  זוהר – אדרא רבא – פרשת נשא דף קמב, א. פירוש: חסד מתגלה 

יא, א.  בפי ובראש אבר היסוד. ראה תורה אור פרשת לך לך עמוד 

תורת חיים בראשית פ, ג )מובא בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן 

קנז הערה 12(. ספר המאמרים תרמ"ג עמוד יד. ועיין גם כן ילקוט שם 

סימן קא, סה. )וראה גם זוהר חלק ב' לו, א(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



סז

שנים  שש  עברי  עבד  תקנה  כי   – ב  כא, 
יעבוד ובשביעית יצא לחפשי חנם

א. עבד עברי גי' משיח, וכתיב במשיח )ישעי' נב, יג( הנה 
ישכיל עבדי, ובשבעת ]נוט'[ בשבות ע', בגלות ע' אומות הם 
כלים,  האומות  שיהיו  לחפשי  יצאו  ואח"כ  עכשיו  הגליות 
שמו  ינון  נון  רמז  מפסקת,  ונו"ן  משיח,  רמז  חנם  לחפשי 

)תהלים עב, יז(.
אם בעל אשה זה הקב"ה שנא' )ישעי' נד, ה( כי בועליך 
עושיך, הו"א זה י"ב שבטים, ויצאה אשתו עמו יצאו ישראל 

מן הגלות, עמו ַעמו, זו כנסת ישראל.
ולכונסם  ישראל  לייעד  עתיד  הקב"ה  יעדה  לא  אשר 

כאדם הכונס אשה.
אשר לא יעדה והפדה ]ר"ת[ אליהו, ייעד ישראל ויפדם.

מכתיבת רבינו אפרים ז"ל – )מבעלי התוס'( כתיבת 

אשכנזית

ב. שש שנים יעבוד. קאי על שית אלפי שנין דהוי עלמא, 
כסף,  אין  חנם  ויצאה  עד  וגו',  ייעדנה  לבנו  אם  ענין  ויהי' 
כמ"ש )ישעי' נב, ג( חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו, ויתר 
על כן דכיון שיש ענין תוספת שבת ותוספת שביעית, הנה 
עוד בסיום האלף הששי באים בשעתא חדא וברגעא חדא 

לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו ממש
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ג ח"ג עמוד 972

כא, ז – וכי ימכור איש את בתו לאמה לא 
תצא כצאת העבדים

ג. וכי ימכור איש זה הקב"ה שנא' )לעיל טו, ג( ה' איש 
כצאת  תצא  לא  ישראל.  כנסת  זו  לאמה  בתו  את  מלחמה, 
כי הרבה שמיטות עברו  ביובל,  ולא  העבדים לא בשמיטה 
בראשי  שיוצא  כנעני  עבד  כיציאת  ואפילו  נגאלו,  ולא 
ועדיין  ונטבחו  נהרגו  מהם  כמה  כי  יוצאים,  אינם  איברים 

גאולה מאוחרת.
במעשה  להקב"ה  שהכעיסה  אדוני'  בעיני  רעה  אם  )ח( 
הוא  יעדה  שלא  כלומר  יעדה,  לא  אשר  המקולקלים.  ידי' 
עתיד  והפדה,  יג(.  כו,  )ישעי'  זולתיך  אדונים  בעלונו  אבל 
הוא לפדותה שנא' )תהלים קלח( והוא יפדה את ישראל, כי 
פדה ה' את יעקב )ירמי' לא, י(. לעם נכרי לא ימשול למכרה 
אינו  שוב  עלי'  טליתו  שפירש  כיון  בה,  בבגדו  ֵאִלָיה.  ס"ת 
יכול לבגוד בה, ומהו טליתו של הקב"ה אורה שנא' )תהלים 
אור  זיו  לפרוש  הקב"ה  ועתיד  כשלמה,  אור  עוטה  ב(  קד, 

כבודו עליהם שנא' )ישעי' ס, ב( ועליך יזרח ה'.
)ט( ואם לבנו ייעדנה, זה משיח שנקרא בנו של הקב"ה 

שנא' )תהלים ב, ז( ה' אמר אלי בני אתה.

מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

ד. ברבות משפטים פ"ל וכי ימכור איש זה הקב"ה, את 

בתו זו התורה, לאמה היינו התלבשות התורה בגשמיות ע' 
זח"א כ"ז משנה איהו שפחה ולכן לא תצא כו' )ישעי' נב, יב( 
במנוסה לא תלכון... והיינו כי במצרים לא הי' התורה אבל 
עכשיו שיש אצלינו התורה שעי"ז יתבררו כל הבירורים לכן 

לא במנוסה תלכון, וזהו לא תצא כצאת כו'.
תשובה  ע"י  וביובל  בעתה,  זכו  לא  בחי'  בשנים  ויוצאה 

דרור שופר גדול נגאלין.
אור התורה משפטים עמוד א'עח-א'פ

לא  אשר  אדניה  בעיני  רעה  אם   – ח  כא, 
למכרה  ימשול  לא  נכרי  לעם  והפדה  יעדה 

בבגדו בה

ה. לעם נכרי לא ימשול למכרה בבגדו בה. רמז שהקב"ה 
ימכור ישראל ח"ו מכירה לצמיתות לא בגלות ראשון  לא 
שבבבל הרמוז בר"ת ל'מכרה ב'בגדו ב'ה ולא בשני' שבידו 
אדום  על  י(  ס,  )תהלים  כדכתיב  נעל  הנקרא  אדום  של 
אשליך נעלי, הרמוז בר"ת ע'ם נ'כרי ל'א, כ"א גאולת עולם 

תהי' לנו בב"א. ]תקס"ט[
חתם סופר

כא, יב – מכה איש ומת מות יומת

איש  ומכה  הי',  דמים  שופך  כי  עשו,  גי'  איש  מכה  ו. 
שמכה והורג זרעו של יעקב איש תם, ועתיד הקב"ה ליפרע 

ממנו שנא' מות יומת.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

כא, כא – אך אם יום או יומים יעמוד לא 
יוקם כי כספו הוא

יוסף  מהר"ר  הרב  רמז  יעמוד.  יומים  או  יום  אם  אך  ז. 
מפוזנאן ז"ל, כי הנה עיקר התשובה וצער מתחולל הוא כי 
וביטול  וגלות השכינה  בית המקדש  חורבן  גרמו  עוונותינו 
הקרבנות וביטול תורה ותפלה. ]זה הי' צריך להיות[, אבל 
בעבור  הכוונה  ועיקר  נוראים  בימים  תשובה  הרהורי  כל 
שנחי' אנו ובנינו, ויהי' לנו פרנסה וכיוצא מעניני הגוף, וכדאי 
כי אריה  ביער,  הראשונים הישאג ארי'  וכמו שרמזו  בזיון, 
וזו מן  יום הכפורים הושענא רבא,  ר"ת אלול ראש השנה 
התוכחות הישאג ארי', אם שאג ישאג בימים נוראים הללו 
בעבור בית המקדש דכתיב )ירמי' כו, יח( והר הבית לבמות 

יער, אין זאת כי אם על החיים והפרנסה.
וזה רמז אך אם יום רומז ליום הכפורים, או יומים רומז 
יוקם  לראש השנה, יעמוד להתפלל כראוי, אפילו הכי לא 
כלומר  הוא  כספו  כי  תפלתו,  על  ההוא  האיש  מעמדו  על 
כוונתו הוא דוקא על כספו וחיי ומזוני, ולא על ה'. זה הוא 

תורף דבריו.
החיד"א – אהבת דוד דרוש יג. נחל קדומים

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת משפטים
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"ואּלה",àׁשּנאמר  הראׁשֹונים. את ּפסל "אּלה", ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
הראׁשֹונים, על אף מֹוסיף מּסיני, הראׁשֹונים מה ִִִִִִִַַַַָָ

נסמכה  ולּמה מּסיני. לפרׁשת áאּלּו ּדינין ּפרׁשת ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָ
הּמקּדׁש. אצל סנהדרין ׁשּתׂשים ,ל לֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמזּבח?

ּבעזרה) ּופרּוׁשֹו: הּמזּבח, אחרים: ‡L¯.(ספרים ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָ¬∆
Ì‰ÈÙÏ ÌÈNz∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו לֹו אמר »ƒƒ¿≈∆ַַָָָ

להם  'אׁשנה לֹומר: ּדעּת על ּתעלה לא ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָֹֹלמׁשה:
ׁשּתהא  עד ּפעמים, ׁשלׁש אֹו ׁשּתים וההלכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפרק
עצמי  מטריח ואיני ּכמׁשנתּה, ּבפיהם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָסדּורה

ּופרּוׁשֹו' הּדבר טעמי "אׁשר âלהבינם נאמר: לכ , ְֱֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ
לפני  לאכל ּומּוכן הערּו ּכׁשלחן לפניהם", ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻּתׂשים

פח)∑Ì‰ÈÙÏ.האדם  עֹובדי (גיטין לפני ולא ָָָƒ¿≈∆ְְְִֵֵֹ
אֹותֹו,ãּכֹוכבים  ּדנין ׁשהם אחד ּבדין ידעּת ואפּלו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּלהם, ּבערּכאֹות ּתביאהּו אל יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכדיני
הּׁשם  את מחּלל ארּמּיים לפני יׂשראל ּדיני ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהּמביא
אחרים: (ספרים להׁשּביחם האלילים ׁשם את ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּומיּקר

ׁשּנאמר: לב)להחׁשיבם), צּורם,(דברים כצּורנּו לא "ּכי ְְֱֲִִֵֶֶַַָָֹ
עדּות  זהּו ּפלילים, ּכׁשאֹויבינּו ּפלילים", ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֹואיבינּו

יראתם  .לעּלּוי ְְִִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(899 'nr ,b jxk zegiy ihewl)

הּמׁשּפטים א)אּלה (כא, ְִִֵֶַָ
מּסיני  אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים ...מה הּמׁשּפטים: ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָואּלה

(רש"י)

האנֹוׁשי  ׁשהּׂשכל אּלה - 'מׁשּפטים' המכּנֹות הּמצֹות את ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻּגם
מהּקּב"ה  לנּו ׁשּנּתנּו מּפני ורק א לקּים עלינּו - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמחּיבן

ׁשּבהן. והּׂשכל ההּגיֹון ּבגלל ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבסיני,

˜„ÔB‰ÈÓ:א  ¯cÒ˙ Èc ‡iÈc ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ«»ƒ«¿«√»≈
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ּדינין  ּפרׁשת נסמכה "ולּמה רׁש"י: ׁשּכֹותב מה ּגם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוזהּו
הּמקּדׁש". אצל סנהדרין ׁשּתׂשים ל לֹומר מזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלפרׁשת
"אצל  (ּדינין) והּיׁשר הּצדק את לבּסס ׁשּצריכים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹוהינּו,

הּׂשכל  על ולא הּבֹורא, וצּוּוי הּתֹורה קדּוׁשת על - ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמקּדׁש"
ֱִָהאנֹוׁשי.
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ּתׂשים  אׁשר הּמׁשּפטים "ואּלה ּפרׁשתנּו ּבריׁש הּפסּוק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעל
ואפילּו עּכּו"ם, לפני ולא "לפניהם רׁש"י ּפרׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹלפניהם",
ּתביאהּו אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ּבדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָידעּת

ׁשּלהם". ְְֶֶַָָּבערּכאֹות
מה  יׂשראל", ּכדיני אֹותֹו "ּדנין אם הרי ּבאּור, צרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָולכאֹורה
ּכ ּגם הרי עּכּו"ם, יהיּו ּבפעל הּדין את ׁשּיפסקּו ׁשאּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבכ

הּתֹורה? ּדיני על־ּפי להיֹות ׁשּצרי ּכפי הּדין ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָיצא
ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה על־ּפי הּדברים לבאר קה,ויׁש (שבת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּולמחר ב) ,ּכ עׂשה לֹו אֹומר ׁש"הּיֹום הּיצר־הרע ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבדרכי
כ"ק  ּופרׁש עבֹודה־זרה", עבד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' לֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַָָָֹאֹומר

נׁשמתֹו־עדן מוהריי"ץ 124אדמו"ר עמ' תרפ"ט המאמרים (ספר ְִֵֶָ
רצֹון ואילך) על לעבר לאדם אֹומר הּיצר־הרע אין ּדבתחּלה ,ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

להתנּתק  לֹו יקׁשיב ּפתי מי ׁשהרי חס־וׁשלֹום, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּקּב"ה
הּיצר־ לֹו אֹומר ּבתחּלה אּלא אחד. לרגע אפילּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהּקּב"ה

לא  א הּמצֹות, את לקּים ׁשּימׁשי והינּו, ,"ּכ "עׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהרע
הּיצר־הרע  ׁשּגם מּפני אּלא הּקּב"ה, רצֹון הּוא ׁשּכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּפני

ּכן. לעׂשֹות לֹו ואֹומר זֹו, לעׂשּיה ּומסּכים ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָמבין
מּכל־ הּמצֹות, ּבקּיּום ממׁשי הּוא הרי ׁשלפעל אף ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹואזי,
מּפני  ולא הּיצר ׁשל רצֹונֹו ּבגלל ּכן ׁשעֹוׂשה מּכיון ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמקֹום
רחמנא־ מהּקּב"ה מתנּתק ּבזה הרי הּקּב"ה, רצֹון הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּכן
ׁשהן  ּדברים לעׂשֹות לֹו לֹומר לּיצר־הרע נקל ּוכבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָליצלן,

עבֹודה־זרה". ל"עבד ועד ,יתּבר רצֹונֹו נגד ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹמּמׁש
ׁשל  ּבערּכאֹות ּכאׁשר ׁשּגם לזה הּטעם יּובן ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָועל־ּפי־זה
לפניהם, הּדין את להביא אסּור יׂשראל, ּכדיני ּדנים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעּכּו"ם
אּלא  הּבֹורא רצֹון מּצד הּדין את ּפֹוסקים ׁשאינם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדמּכיון
הּדין  את מנּתקים ּבכ הּנה ּבׂשכלם, מּובן ׁשּכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּפני
על  ּגם לעבר לאדם לֹומר לּיצר הּפתח נפּתח ואזי ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹמהּקּב"ה,

חס־וׁשלֹום. יתּבר הּבֹורא רצֹון נגד ׁשהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּדברים
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ּפעמים ׁשלׁש אֹו א)ׁשּתים כא, אמרּו(רׁש"י נג,רז"ל (ערּובין ְְְִִִִֵַַַַָָָֹ

ּוכפי ב) ּפעמים, ארּבע לתלמידיו לׁשנֹות אדם ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָׁשחּיב
(מּמׁשה, ּפעמים ארּבע ּפרקן ׁשנּו העם ׁשּכל ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמצינּו
זֹו לגמרא מצּיין ורׁש"י הּזקנים). ּומן אהרן, מּבני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹֹמאהרן,

לב)ּבפרּוׁשֹו לד, תּׂשא מדּיק(ּכי לכן ׁשלׁש. אֹו ּפעמים,ׁשּתים ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
ּכּמה  עד נראה ּבזה וגם ּפעמים. ּבארּבע ּדי ּכלל ּבדר ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּכי

רׁש"י! ּדברי ְְִִִֵַָֻמדּיקים
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עבד  תקנה ּכי לפניהם: ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֽואּלה
ְִִעברי 

אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים. על מֹוסיף ְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָואּלה
ובפרש"י)מּסיני א־ב. .(כא, ִִַ

ּדהּנה  ּתֹורה, למּתן עברי עבד ּדין ּבין הּׁשּיכּות לבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָויׁש
זה  ידי ועל להקּב"ה, עבדים יׂשראל ּבני נעׂשּו ּתֹורה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבמּתן

אחרת. עבדּות ׁשל סּוג מּכל ְְְְִִֶֶֶַַַָ"נׁשּתחררּו"
חפׁשי" אצא לא . . אדֹוני את "אהבּתי ׁשאֹומר מי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולכן

ׁשאמרּתי  ּבׁשעה סיני הר על קֹולי ׁשּׁשמעה "אזן ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹנרצע,
זה  והל לעבדים, עבדים ולא עבדים יׂשראל ּבני לי ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכי

ירצע" לעצמֹו אדֹון ב)וקנה כב, .(קידושין ְְְֵַַָָָָ
ׁשעבד  ללּמדנּו עברי, עבד ּבדין הּוא הראׁשֹון הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָולכן
צרי קנעכט") אידיׁשע ("א עברי" "עבד הּקּב"ה ׁשל ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאמּתי
לאדם  ואסּור להּקּב"ה, ׁשּקׁשּורים מּדברים רק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָלהתעּנג
ׁשּמתעּנג  ּבני", ואת אׁשּתי את אדני את "אהבּתי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלהּגיד
לבּדֹו. לה' רק יהיּו ועניניו ּכחֹותיו ּכל אּלא הזה, עֹולם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעניני
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i"yx£È¯·Ú „·Ú ‰˜˙ Èk∑אֹו עברי. ׁשהּוא עבד ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְִִֶֶֶ
ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאינֹו

ּומה äמּיׂשראל  יעבד"? ׁשנים "ׁשׁש אֹומר הּוא ועליו ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹ
מקּים כה)אני מן (ויקרא ּבלקּוח אֹותם", "והתנחלּתם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
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מּיׂשראל  ּבלקּוח אבל ּתלמּוד åהּכנענים, ּבׁשׁש? יצא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

טו)לֹומר: לא (דברים העברי", אחי ל יּמכר "ּכי ְְִִִִִֵַָָָֹ
˙˜‰.ּבאחיאּלא æאמרּתי  Èk∑ ּביתּֿדין מּיד ְְִִֶַָָָƒƒ¿∆ִִֵַ

ּבגנבתֹו, ונמּכר ׁשּמכרּוהּו לֹו אין "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּדחקֹו, מּפני עצמֹו ּבמֹוכר אּלא אינֹו אֹו ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָּבגנבתֹו".

אֹומר  ּכׁשהּוא ּבׁשׁש? יצא לא ּביתּֿדין מכרּוהּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָֹאבל
עצמֹו מֹוכר הרי ,"ל ונמּכר עּמ אחי ימּו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ"וכי
תקנה"? "ּכי מקּים אני ּומה אמּור, ּדחקֹו ְְְֲֳִִִִֵֵֶַָָָמּפני

ּבביתּֿדין  .לחרּות ∑ÈLÙÁÏ.ּבנמּכר ְְְִִֵָ«»¿ƒְֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(970 'nr ,a jxk n"cyz zeiecreezd)

עברי עבד תקנה ב)ּכי (כא, ְְִִִִֶֶֶ
עברי  עבד ּבדיני מׁשּפטים ּפרׁשת את הּתֹורה ּפתחה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלּמה
ּדבר  הּוא והלֹוא - ּבגנבתֹו ּבית־ּדין ׁשּמכרּוהּו יׂשראל איׁש -ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

רגיל? ְִִִָּבלּתי
מּלׁשֹון  הּוא ׁש'ּמׁשּפטים' החסידּות ּבתֹורת מבאר ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹאּלא

הּפסּוק על הּתרּגּום ּוכפירּוׁש מ)'הליכה', "ּכּמׁשּפט (בראשית ְְְֲִִֵַַַַַָָָ
ׁשל  הראׁשֹונה ההליכה קדמיתא". "ּכהלכתא - ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָהראׁשֹון"
ׁשל  עבּדֹו עברי", "עבד ׁשהּוא ההּכרה - להיֹות צריכה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָיהּודי

הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא. ְְִֵֶֶַַַָָָמל־מלכי־הּמלכים

ã ycew zegiyn zecewp ã(256Î257 'nr ,fh jxk zegiy ihewl)

אּלא  העֹולם, לתאוֹות נטּיה ּבעל אדם מסּמל - ּכנעני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעבד
מּצד  להן. נכנע ואינֹו ּבקּבלת־עֹול עצמֹו את ּכֹופה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּכנעני, עבד נקרא הּוא ׁשני מּצד א (לה'), עבד הּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחד

ּבתקּפּה. היא הּבהמית נפׁשֹו ְְְֲִִִַַַָָּכי
נפׁשֹו ׁשל ׁשהּמּדֹות למּצב ׁשהּגיע אדם מסּמל - עברי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעבד
הּבהמית, נפׁשֹו על מׁשּפיעֹות ויראתֹו) ה' (אהבת ְְְְֱֲֲִִִִַַַַַַַָָֹהאלקית
הּוא  עדין (ּובכל־זאת לאלקּות ּותׁשּוקה רצֹון ּבּה ְְְְֲִֵַָָָָֹֹּומעֹוררֹות

לגמרי, נהפכה טרם הּבהמית ׁשּנפׁשֹו מּכיון "עבד", ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנקרא
עליה). להׁשּפיע ּכדי עבד" ל"עבֹודת זקּוק עדין ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא

ׁשל  והּמּטרה הּכּונה ּכי עברי, עבד ּבדיני הּתֹורה ּפתחה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלכן
ּבאֹור  - הּתחּתֹון הּזה העֹולם את להאיר היא ְְְִִֶֶַַַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
עבד  ּבדין ּבֹולטת ּבצּורה ּבטּוי לידי ּבא זה ּדבר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָהּתֹורה.
הּנפׁש על האלקית הּנפׁש הׁשּפעת את המסּמל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹעברי,

ֲִַַהּבהמית.

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 251 'nr fh jxk y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

ixar lW FCar `le ixar `EdW car¤¤¤¦§¦§Ÿ©§¤¦§¦

עברי  עבד תקנה ְְִִִִֶֶֶּכי
אינ  אֹו עברי. ׁשהּוא ּכנעני עבד עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא ֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

אחי ל יּמכר ּכי ּתלמּוד־לֹומר כּו' מּיׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּלקחּתֹו
ּבאחי אּלא אמרּתי לא ובפרש"י)העברי, ב. (כא, ְְְִִִִֶַָָָָֹ

עברי  עבד ּדסתם ּכיון "קׁשה, ּכתב: (להט"ז) ּדוד' ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּב'דברי
לעּקם  ּתיתי ּומהיכא לּמה עברי, ׁשהּוא ּפרּוׁשֹו מקֹום ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָּבכל
ותרצּו רׁש"י מפרׁשי עֹוד הקׁשּו וכן ּכנעני". עבד ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָולֹומר

ׁשֹונים ּכאן)ּבאֹופּנים לדוד ּומׂשּכיל גו"א ּגם .(ראה ְְְִִִִַַַָָ

ּפׁשּוטֹו: לפי ההסּבר לֹומר ְְְְִֵֵֶַַויׁש
מצרים  יציאת אחרי מּיד יׂשראל לבני נאמר זה ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָצּוּוי

הרּבה  נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁש"אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּוקריעת־ים־סּוף,
מצרים" ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים יג,חמֹורים בא (רש"י ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָ

פטר) ד"ה מפלגה.יג ּבעׁשירּות יׂשראל ּכל היּו ואם־ּכן ,ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻ
יׂשראל  ׁשּנצטּוּו הראׁשֹון ׁשהּצּוּוי ּתמּוּה ּפׁשּוטֹו לפי ּכן, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָואם
ׁשּמּצד  ּבמי ׁשּמדּבר עברי, עבד ּדין היה מּתן־ּתֹורה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאחרי
ׁשּי ׁשאינֹו מּצב דין, ּבית מכרּוהּו אֹו עצמֹו מכר ענּיּותֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּגדל

וזהב! ּכסף טעּונים" חמֹורים "הרּבה לֹו ּכׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּכלל
אחרי  ודוקא עברי", ׁשל "עבּדֹו על ּדקאי הוה־אמינא ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָולכן
על  ּדקאי ידעינן העברי" אחי ל יּמכר "ּכי ּתֹורה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשּכתבה

עברי". ׁשהּוא ְִִֶֶֶ"עבד
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עי mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
ּכנענית  ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו אין להֹוליד éמּתחּלה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ

עבדים כ)מּמּנה ‰e‡.(קידושין ‰M‡ ÏÚaŒÌ‡ë∑ ֲִִֶָָƒ««ƒ»
BnÚ.(מכילתא)יׂשראלית BzL‡ ‰‡ˆÈÂ∑הכניסּה מי וכי ְְִִֵ¿»¿»ƒ¿ƒְְִִִִָ

חּיב  עברי, עבד ׁשהּקֹונה הּכתּוב מּגיד אּלא ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּתצא?
אׁשּתֹו כב)ּובניוìּבמזֹונֹות .(קידושין ְְִִָָ

(ã)úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà-íà¦£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

i"yx£‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ„‡ŒÌ‡∑ ּביד ׁשהרׁשּות מּכאן ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְִֶַָָ
ּכנענית  ׁשפחה לֹו למסר עבדים.îרּבֹו מּמּנה להֹוליד , ְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָֹ

ּביׂשראלית  אּלא אינֹו "האּׁשה ðאֹו לֹומר: ּתלמּוד ? ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
ּבכנענית, אּלא מדּבר אינֹו הא לאדניה". ּתהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוילדיה

לפני  ואפּלּו ּבׁשׁש, יֹוצאה היא אף העברּיה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהרי
ׁשּנאמר  יֹוצאה, סימנין הביאה אם טו):ñׁשׁש (דברים ְֱִִִִֵֵֶֶַָָָ

העברּיה  ׁשאף מלּמד העברּיה", אֹו העברי אחי"ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּבׁשׁש .יֹוצאה ְְֵָ

(ä)-úà éðãà-úà ézáäà ãáòä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤
éLôç àöà àì éða-úàå ézLà: ¦§¦−§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«

i"yx£ÈzL‡ ˙‡ò∑ הּׁשפחה. ∆ƒ¿ƒְִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz mihtyn zyxt zay zgiyn)

ימי  ׁשׁשת ּבמׁש הּגׁשמּיים ּבעסקיהם ּכל־ּכ הּטרּודים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָיׁש
ּכאדם  הּגׁשמי, לרצֹונם לעבדים", "עבדים ׁשהם עד ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהחל,
יֹום  ּבבא וגם ׁשנים, ׁשׁש למׁש לעצמֹו אדֹון הּקֹונה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹזה
לׁשּבֹות  לחפׁשי, לצאת צרי ׁשּבֹו הׁשּבת־קדׁש יֹום ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ"הּׁשביעי"
ּולׁשחרר  לחפׁשי לצאת רֹוצים אינם - חל עניני מּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹולנּוח
ּוטרּודים  הּגׁשמּיים, לעניניהם וׁשעּבּודם מאהבתם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעצמם

העֹולם. ּבעניני הם ְְְְִִֵֵָָָֻּומטרדים
עבדים" יׂשראל ּבני לי "ּכי צּוה הּקּב"ה ההֹוראה: ּבאה זה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָועל
הּתֹורה  ּבלּמּוד יתּבר ה' עבֹודת הּוא האדם ׁשל ענינֹו -ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
נׁשמתֹו ירידת ּתכלית זֹוהי נֹוצרּת", לכ "ּכי הּמּצֹות), ְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָ(וקּיּום

ּומהּוה  המחּיה הּקּב"ה ציּוּוי ׁשּזהּו ּומּכיון ּבעֹולם, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּוׁשליחּותֹו
למּלאת  הּדרּוׁשים והּיכלת הּכח לֹו יּתן ּבוּדאי הרי הּכל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹאת
ּבעניניו  ּבעסקֹו החל ּבימי ׁשּגם ּדהינּו ּבעֹולם, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשליחּותֹו
"עבד  ׁשל ּבאפן עסקֹו אין להם, מׁשעּבד אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻהּגׁשמּיים
האמיּתי, לצרּכֹו - ּבהם מׁשּתּמׁש אּדרּבא אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלעבדים"
מקּדׁש, הּוא הׁשּבת־קדׁש יֹום ּוכׁשּבא להּקּב"ה. עבד ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלהיֹות
- הּוא ועסקֹו חל, מעניני לגמרי עצמֹו את ּומגּביה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹמבּדיל

.יתּבר ה' ועבֹודת הּתֹורה ְֲִִֵַַַָָלּמּוד
האדם  יֹוצא (והּמצֹות) הּתֹורה ּבעסק זֹו הנהגה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָועל־ידי
הּיציאה  את ּגם מקרב ועל־ידי־זה הּפרטי, מּגלּותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלחפׁשי
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mihtynעב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
זּכאי  ּבן יֹוחנן ּברּבן ׁשּמצינּו ועל־ּדר - הּכללי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמהּגלּות
ׁשּיּתנּו ּבית־הּמקּדׁש מחריבי אצל ּפעל עצמֹו החרּבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּבׁשעת
העסק  ועל־ידי - ּגדֹולה סנהדרי ּתֹורת וחכמיה, יבנה את ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹו
הּמׁשיח  לביאת נזּכה ּובמהרה ּבן־חֹורין, האדם נעׂשה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּתֹורה

ּבמצרים) עדים (ׁשהיּו והּמזּוזה" ו"הּדלת הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּולבנין
ּבית־ ּבנין את ויׁשלימּו יתּגּלּו ׁשעריה", ּבארץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁש"טּבעּו

ּבמילּואֹו. ְְִִַָהּמקּדׁש

(å)úìcä-ìà BLébäå íéäìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤
Bãáòå òöøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà Bà−¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−

ñ :íìòì§Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡∑(מכילתא)ׁשּיּמל צרי לביתּֿדין. ∆»¡…ƒְִִִֵֵֶָָ

לֹוôּבמֹוכריו  ‰ÊeÊn‰.ׁשּמכרּוהּו Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡∑ ְְְֶָָ∆«∆∆∆«¿»
ּתלמּוד  עליה? לרצע ּכׁשרה הּמזּוזה ׁשּתהא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹיכֹול

טו)לֹומר: ּובּד(דברים ּבאזנֹו ולא "ונתּתה ּבּדלת לת", ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּמזּוזה"? אל "אֹו לֹומר ּתלמּוד מה הא ְְְֶַַַַַָָָּבּמזּוזה.
ּדלת  אף מעּמד, ּמזּוזה מה למזּוזה: ּדלת ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻהּקיׁש

כב)מעּמד ‡BÊ.(קידושין ˙‡ ÂÈ„‡ Úˆ¯Â∑.הימנית ְָֻ¿»«¬…»∆»¿ְִַָ
"אזן" "אזן" לֹומר: ּתלמּוד ׂשמאל? ׁשל אּלא אינֹו ְְֵֶֶֶֶַַָֹֹֹאֹו
אזנֹו", את אדניו "ורצע ּכאן: נאמר ְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹלגזרהֿׁשוה.

ּבּמצרע: יד)ונאמר מה (ויקרא הימנית", אזנֹו ּתנּו" ְְְְְֱִֶַַַַָָָֹ
להרצע  אזן ראה ּומה הימנית. ּכאן אף הימנית, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹּלהּלן

ׁשּבּגּוף? אברים ׁשאר ּבן (מכילתא)מּכל יֹוחנן רּבן אמר ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
תגנב", "לא סיני: הר על ׁשּׁשמעה זאת 'אזן ְְִִֶֶַַַַַָָֹֹֹֹזּכאי:
ׁשּׁשמעה  'אזן עצמֹו: מֹוכר ואם ּתרצע'. וגנב, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוהל

וקנה  והל עבדים" יׂשראל בני לי "ּכי סיני: הר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָעל
מקרא  ּדֹורׁש היה ׁשמעֹון רּבי ּתרצע'. לעצמֹו, ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָאדֹון
ׁשּתֹולין  מבּׂשם, צרֹור קׁשר לֹומר: (רצה חמר ּכמין ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻזה
ּכלים  מּכל ּומזּוזה ּדלת ּנׁשּתּנּו 'מה לתכׁשיט): ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּצּואר
ׁשהיּו ּומזּוזה ּדלת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ְִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבּבית?
ׁשּתי  ועל הּמׁשקֹוף על ּכׁשּפסחּתי ּבמצרים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָעדים

ואמרּתי: כה)הּמזּוזֹות, עבדים",(ויקרא יׂשראל בני  לי "ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ
אדֹון  וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא הם ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹעבדי

ּבפניהם' ירצע ÌÏÚÏ.לעצמֹו, B„·ÚÂ∑.הּיֹובל עד ְְְִֵֵֶַַָ«¬»¿…»ֵַַ
לעֹולם אּלא אינֹו טו)אֹו ּתלמּוד (קידושין ּכמׁשמעֹו? ְְְְֵֶַַָָָ

כה)לֹומר: מּגיד (ויקרא ּתׁשּובּו", מׁשּפחּתֹו אל "ואיׁש ְְְִִִֶַַַָ
ּכל  עֹובדֹו ׁשּיהא ולא עֹולם, קרּויים ׁשנה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹׁשחמּׁשים

הּיֹובל  עד עֹובדֹו אּלא ׁשנה, ּבין öחמׁשים סמּו ּבין , ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
.מפלג  ְָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz mihtyn zyxt zay zgiyn)

ּדגניבה  העֹון הרי ,ּכל־ּכ חמּור ּבענׁש יענׁש לּמה ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹסֹוף־סֹוף
וגם  ּדחקֹו; מּצד ּגֹונב ׁשהרי תגנב", "לא ּכסתם חמּור אינֹו ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹזֹו
חמּור  ענׁש לענׁשֹו קׁשה אדֹוני" את "אהבּתי אֹומרֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹעל
ּבני", ואת אׁשּתי את גֹו' "אהבּתי ּכן ּגם טֹוען ׁשהרי ,ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל־ּכ

כנ"ל,
זּכאי": ּבן יֹוחנן "רּבן אמרֹו זה ׁשּטעם רׁש"י מביא ֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלכן

היה  רּבן) ׁשּנקרא (לאחרי זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשל ענינֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּכל
ׁשהיה הגם הּתֹורה, היה לּמּוד ׁשאז ּולאחריו החרּבן ּבעת ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

"(ארּבעים  ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר וכּו', וענּיּות ּדחקּות ׁשל ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָמּצב
ׁשנה  וארּבעים למד ׁשנה ארּבעים ּבפרקמטיא), עסק ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשנה
אדם  קּדמֹו ולא כּו', ּתֹורה ּבלי אּמֹות ד' הל ו"לא ְְְְִִִֵַַָָָָֹֹלּמד",
ּביׂשראל  ּתֹורה ׁשּתתקּים ּדאג החרּבן ּובׁשעת הּמדרׁש", ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּבבית

וחכמיה". יבנה לי "ּתן ְֲִִֵֵֶֶַַָָּובּקׁש

ּוכמֹו ואחד, אחד לכל זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן הֹורה זה ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָודבר
טֹובה  ּתחזיק אל הרּבה, ּתֹורה למדּת "אם ּב'אבֹות' ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּׁשנה
אדם, ּכל ׁשל ּתכליתֹו ׁשּזהּו והינּו נֹוצרּת". לכ ּכי ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָלעצמ

ּבחּיים. ענינֹו ועיּקר עסק, ּבעל ׁשל ְְִִִֵֶֶַַַַַַָּגם
(ׁשענינֹו זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן זה ּדבר רׁש"י: ׁשּמדּגיׁש ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוזהּו
ואמרה  אּׁשה, לׂשאת צּותה ּדהּתֹורה והינּו, אמרֹו. ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָּתֹורה)
ּומּכל־מקֹום  ּכּנ"ל, כּו' האּׁשה אהבת זֹו - ויהי ' אמר ֲִִִֶַַַַַַָָָָָ'הּוא

לחפׁשי, יצא ׁשנים ׁשׁש ׁשאחר עליו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָצּותה
הארץ", מּקרב אביֹון יחּדל לא "ּכי הֹודיעה הּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכן

תגנב". "לא צּותה ְְִִִָָָֹֹּומּכל־מקֹום
ּגמילּות  ענין מאד ׁשהפליא זּכאי ּבן יֹוחנן ּברּבן מצינּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹועֹוד
זּכאי  ּבן יֹוחנן ׁשרּבן נתן' ּדרּבי ּב'אבֹות וכמסּפר ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻחסדים,
ּבית  וראּו הּמקּדׁש מקֹום ליד עברּו יהֹוׁשע רּבי ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻותלמידֹו

ÂÏ˙ו  dp·¯˜ÈÂ ‡iic Ì„˜Ï dBa¯ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈ƒ≈ƒ√»«»«»ƒ»¿ƒ≈¿»
dBa¯ Úˆ¯ÈÂ ‡zÊÊn (˙ÂÏÈc) ˙ÂÏ B‡ ‡Lc»»¿»ƒ¿»¿À¿»¿«¿«ƒ≈

„·Ú dÏ È‰ÈÂ ‡Úˆ¯Óa d„e‡ ˙ÈÁÏt »¿≈¿«¿¿»ƒ≈≈»∆»«
:ÌÏÚÏ¿»»

minkg izty
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עג mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
ׁשהּוא  זה על לנּו "אֹוי יהֹוׁשע רּבי אמר ּבחרּבנֹו, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻֻהּמקּדׁש
ּכּפרה  לנּו יׁש ,ל ירע "אל זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ענהּו ְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָחרב",
ענין  הׁשוה - ּגמילּות־חסדים" זה ואיזה ּכמֹותּה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאחת

הּמקּדׁש. ּבית לענין ְְְְֲִִִִֵַַָָּגמילּות־חסדים
זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן אמרֹו זה ׁשּטעם ּבהביאֹו רׁש"י מרּמז ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוזה

ׁשּנמצא  מי ּגם ׁשּנרצע: הּדבר טעם יֹותר מּובן על־ידי־זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכי
ּכסף  "אם וצּותה הּתֹורה לֹו ּדאגה וענּיּות, ּדחקּות ׁשל ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבמּצב
היה  ּבוּדאי הרי חֹובה, ׁשּזה ּומּכיון חֹובה", - עּמי את ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלוה
וללֹות  להׁשּתּדל לֹו והיה ׁשּילּוּוהּו, וכּמה ּכּמה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמֹוצא

אּלּו. צּוּויים על לעבר ולא ְְֲֲִִִִֵַַָֹֹּגמילּות־חסדים

(æ)úàök àöú àì äîàì Bza-úà Léà økîé-éëå§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬
:íéãáòä̈«£¨¦«

i"yx£‰Ó‡Ï Bza ˙‡ LÈ‡ ¯kÓÈ ÈÎÂ∑(כט ערכין (מכילתא. ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»
סימנים? הביאה אפּלּו יכֹול מדּבר. הּכתּוב ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּבקטּנה,
יֹוצאה  לכן קדם ּמכּורה ּומה קלֿוחמר. ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאמרּת:
ׁשאנּו ּכסף", אין חּנם "ויצאה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָּבסימנין,
אינֹו מכּורה, ׁשאינּה - נערּות לסימני אֹותֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָּדֹורׁשים

ּתּמכר? ׁשּלא ‰ÌÈ„·Ú.ּדין ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï∑ ּכיציאת ִִֵֶָֹ…≈≈¿≈»¬»ƒִִַ
ּב ׁשּיֹוצאים ּכנענים ּתצא עבדים לא זֹו אבל ועין, ׁשן ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

עד  אֹו הּיֹובל עד אֹו ׁשׁש עֹובדת אּלא ועין, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָּבׁשן
ונֹותן  לחרּותּה, קֹודם הּקֹודם, וכל סימנין, ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשּתביא
תצא  "לא אּלא: אינֹו אֹו ׁשּנּה. ּדמי אֹו עינּה ּדמי ְְִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹלּה

"ּכי  לֹומר: ּתלמּוד ּוביֹובל? ּבׁשׁש העבדים" ְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכצאת
עברּיה  מּקיׁש העברּיה". אֹו העברי אחי ל ְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָָיּמכר

יציאֹותיו  לכל ּבׁשׁש÷לעברי יֹוצא עברי מה ּוביֹובל,: ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָ
ּכצאת  תצא לא ּומהּו ּוביֹובל. ּבׁשׁש יֹוצאה עברּיה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָֹאף
ּכנענים, ּכעבדים איברים ּבראׁשי ּתצא לא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹהעבדים?
ּתלמּוד  – אברים? ּבראׁשי יֹוצא העברי (אף) ְְְִִִֵֵֵַַָָָָיכֹול

לעברּיה  עברי מּקיׁש העברּיה". אֹו "העברי ,øלֹומר: ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָ
הּוא  אף אברים, ּבראׁשי יֹוצאה אינּה העברּיה ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָמה

איברים  ּבראׁשי יֹוצא .אינֹו ְִֵֵֵֵָָ

(ç)dcôäå dãòé Bì-øLà äéðãà éðéòa äòø-íà¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§¨®
:dá-Bãâáa døëîì ìLîé-àì éøëð íòì§©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

i"yx£‰È„‡ ÈÈÚa ‰Ú¯ Ì‡∑ ּבעיניו חן נׂשאה ׁשּלא ƒ»»¿≈≈¬…∆»ְְֵֵֶָָָֹ
d„ÚÈ.(מכילתא)לכנסּה ‡Ï ¯L‡∑ליעדּה לֹו ׁשהיה  ְְָָ¬∆…¿»»ְֲֶַָָָ

קּדּוׁשיה, ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף לאּׁשה, לֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּולהכניסּה
ל ורמז ּביעּוד, ׁשּמצוה הּכתּוב ל רמז ׁשאינּהוכאן ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

אחרים ùצריכה  מקֹום ∑dcÙ‰Â.קּדּוׁשין לּה יּתן ְֲִִִִֵָ¿∆¿»ִֵָָ
ּבפדיֹונּה מסּיע הּוא ׁשאף ולצאת, ּומה .úלהּפדֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבמסּפר  מּפדיֹונּה ׁשּמגרע לּה? ׁשּנֹותן מקֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּוא
אצלֹו, ׂשכּורה היא ּכאּלּו אצלֹו, ׁשעׂשתה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָהּׁשנים
ׁשנים, ׁשּתי אצלֹו ועׂשתה ּבמנה ׁשּקנאּה הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכיצד?

ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית יֹודע לֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָאֹומרים
הּמנה  ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל עבֹודת ׁשּקנית ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָנמצא
טל  הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ׁשּתי אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹועׂשתה

מאצל ותצא הּמנה ׁשליׁשּיֹות Ï‡.ׁשני È¯Î ÌÚÏ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָ¿«»¿ƒ…
d¯ÎÓÏ ÏLÓÈ∑ לא לאחר, למכרּה רּׁשאי ׁשאינֹו ƒ¿…¿»¿»ְְְֵֵֶַַַָָֹ

ולא  יח)האבàהאדֹון לבגד ∑d·ŒB„‚·a.(קידושין ּבא אם ְָָָָֹ¿ƒ¿»ְִִָֹ
מאחר  אביה, וכן יעּוד. מצות ּבּה לקּים ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבּה,

לזה  ּומכרּה ּבּה .ׁשּבגד ְֶֶַָָָָָ

(è):dl-äNòé úBðaä ètLîk äpãòéé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«

˙Bt˜ז  ‡Ï e‰Ó‡Ï dz¯a ˙È ¯·b ÔaÊÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«»¿«≈¿«¿»ƒ
:‡ic·Ú ˙e˜ÙÓÎ¿«¿»«¿«»

dÏח  dÓÈ˜Èc dBa¯ ÈÈÚa ‡LÈa Ì‡ƒƒ»¿≈≈ƒ«ƒ«¿«≈
dBaÊÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ Ô¯Á‡ ¯·‚Ï dp˜¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«»»»≈≈¿¿««

:da dËÏLÓa¿ƒ¿¿≈«

Ï‡¯NÈט  ˙a ˙ÎÏ‰k dpÓÈ˜È d¯·Ï Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈
:dÏ „aÚÈ«¿∆«
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mihtynעד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£‰p„ÚÈÈ B·ÏŒÌ‡Â∑ האדֹוןá.ּבנֹו ׁשאף מלּמד ¿ƒƒ¿ƒ»∆»ְְֵֶַַָָ

לקּדׁשּה צרי ואינֹו אביו, ירצה אם ליעדּה, ּתחּתיו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָקם
מיעדת אחרים,âקּדּוׁשין  אּת 'הרי לּה: אֹומר אּלא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

!'ּבדמי אבי ׁשּקּבל ּבּכסף ‰Ba˙.לי ËtLÓk∑ ְִִִִֵֶֶֶַַָָ¿ƒ¿««»
ּכסּות  .ועֹונה ãׁשאר, ְְְֵָ

(é)àì dúðòå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ
:òøâé¦§¨«

i"yx£BÏŒÁwÈ ˙¯Á‡ŒÌ‡∑(מכילתא)עליה.d¯‡L ƒ«∆∆ƒ«ֶָָ¿≈»
Ú¯‚È ‡Ï d˙ÚÂ d˙eÒk∑ מןä ּכבר האמה לֹו .ׁשּיעד ¿»¿…»»…ƒ¿»ְִֶַָָָָָ

d¯‡L∑מז)מזֹונֹות .ּכמׁשמעֹו∑d˙eÒk.(כתובות ¿≈»ְ¿»ְְַָ
d˙Ú∑ּתׁשמיׁש. …»»ְִַ

(àé)ìL-íàåïéà ípç äàöéå dì äNòé àì älà-L §¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−¨®§¨«§¨¬¦−̈¥¬
ñ :óñk̈«¤

i"yx£dÏ ‰NÚÈ ‡Ï ‰l‡ŒLÏLŒÌ‡Â∑ אחת åאם ¿ƒ¿»≈∆…«¬∆»ִַַ
הן  ּומה לּה, יעׂשה לא אּלה ייעדּנה הּׁשלׁש?æמּׁשלׁש ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע אֹו לבנֹו, אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹלֹו
את  לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא לבנֹו, ולא לֹו ְְְְְִִִֶָָָָֹֹֹלא

ÌpÁ.עצמּה ‰‡ˆÈÂ∑ יֹותר לזֹו, יציאה לּה רּבה ְַָ¿»¿»ƒ»ְְִִֵָָָ
ללּמד היציאה? היא ּומה לעבדים. ּׁשרּבה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָמּמה

ׁשּתביא  עד עוד עּמֹו ותׁשהה ּבסימנין סימנין,çׁשּתצא ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ׁשּתצא, למדנּו ּכבר סימנים קדם ׁשנים ׁשׁש הּגיעּו ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹואם

טו)ׁשּנאמר: ׁשׁש(דברים ועבד העברּיה אֹו "העברי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשאם  חּנם"? "ויצאה ּכאן: האמּור ּומהּו ְְִִִֶַָָָָָָָׁשנים",

ּבהן. ּתצא ׁשנים, לׁשׁש סימנים מכילתא)קדמּו ד. (קידושין ְְִִִֵֵֵֶָָָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּבבגרּות? אּלא ׁשּתצא אֹומר אינֹו ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָאֹו
נאמרּו לא ואם ּבגרּות. יציאת לרּבֹות ּכסף", ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָֹ"אין
לכ ּבגרּות, זֹו חּנם", "ויצאה אֹומר: הייתי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָׁשניהם,
הּדין  לבעל ּפה ּפתחֹון ליּתן ׁשּלא ׁשניהם, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹנאמרּו

.לחלק  ֲַֹ

(áé):úîeé úBî úîå Léà äkî©¥¬¦²¨¥−¬¨«
i"yx£˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑ ּבפרׁשת נאמרּו ּכתּובים ּכּמה «≈ƒ»≈ְְְֱִֶַַָָָ

אפרׁש ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ּׁשּבידי ּומה .רֹוצחין, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻ
˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑(פד ׁשּנאמר (סנהדרין לפי נאמר? לּמה «≈ƒ»≈ְֱֱִֶֶֶַַָָ

כד) יּומת",(ויקרא מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי ְִִֶֶֶַָָָָ"ואיׁש
ּבלא  הּכאה אני "מּכה èׁשֹומע לֹומר: ּתלמּוד מיתה? ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ

ואם  מיתה. ׁשל ּבהּכאה אּלא חּיב אינֹו ומת", ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאיׁש

d˙eÒkי  deiÊ dÏ ·qÈ ‡z¯Á‡ Ì‡ƒ»√«¿»ƒ«≈ƒ«¿«
:ÚÓ˙È ‡Ï d˙BÚÂ¿¿«»ƒ¿¿»

ÔbÓיא  ˜Bt˙Â dÏ „aÚÈ ‡Ï ÔÈl‡ ˙Ïz Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«¿ƒ«»
:ÛÒÎ ‡Ïa¿»¿»

‡˙˜ÏË‡יב  dpÏË˜ÈÂ L‡Ï ÈÁÓÈc¿ƒ¿≈∆¡«¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿¿»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈
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עה mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy
יּכה", ּכי "ואיׁש נאמר: ולא איׁש", "מּכה ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַֹנאמר:
האּׁשה  את הּכה איׁש. ׁשּיּכה עד חּיב אינֹו אֹומר ִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהייתי

ּתלמּוד מּנין? הּקטן נפׁשואת ּכל יּכה "ּכי לֹומר: ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
נאמר: אּלּו ועֹוד, אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו ְֱֲֲִִִִֶַַָָָָָאדם",

והרג  ׁשהּכה קטן אפּלּו אני ׁשֹומע איׁש", éיהא "מּכה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

לֹומר: ּתלמּוד קטן (שם)חּיב, ולא יּכה", ּכי "ואיׁש ְְְִִֶַַַַָָָֹ
נפלים  אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה "ּכי ועֹוד ëׁשהּכה. ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָ

חּיב  ׁשאינֹו איׁש", "מּכה לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵֵֶַַַַַַָּבמׁשמע?
איׁש להיֹות הראּוי קּימא, ּבן ׁשּיּכה .(מכילתא)עד ְִִֶֶֶַַַָָָָ

(âé)Eì ézîNå Bãéì äpà íéäìûäå äãö àì øLàå©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®§©§¦³§Æ
ñ :änL ñeðé øLà íB÷î̈½£¤¬¨−¨«¨

i"yx£‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â∑'צדה' נתּכּון. ולא לֹו ארב לא «¬∆…»»ְְִֵַַָָָֹֹ
אֹומר: הּוא וכן ארב, כד)לׁשֹון א צֹודה (שמואל "ואּתה ְְְֵֵֶַַָָ

לׁשֹון  'צדה' לֹומר יּתכן ולא לקחּתּה", נפׁשי ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹאת
ׁשּלּה, ּבּפעל ה"א נֹופל אין חּיֹות ׁשּצידת ציד", ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ"הּצד
ׁשּלֹו ּופעל צדּיה ּבֹו ּדבר ׁשם וזה ציד, ּבּה ּדבר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוׁשם
ּפתרֹונֹו אני ואֹומר צד, ׁשּלֹו ּפעל וזה ìצֹודה, ְְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

'צד  ּבחלק חּברֹו ּומנחם לּה. כמן לא ודי ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּכתרּגּומֹו:
מ  אני ואין ּבאחת ציד', לחּברֹו יׁש ואם לֹו. ֹודה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַ

ּבחלק נחּברּנּו צד, ׁשל סו)מּמחלקת צד (ישעיה "על ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
כ)ּתּנׂשאּו", א אֹורה",(שמואל ז)"צּדה לצד (דניאל "ּומּלין ְִִִִֵֶַָָ

צּדד  לא צדה" לא "אׁשר ּכאן אף ימּלל". ְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹעּלאה
עליו. להרהר יׁש זה ואף מיתה, צד ׁשּום לֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלמצא

הּוא  אֹורב לׁשֹון B„ÈÏ.מּכלֿמקֹום, ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑ ְִֵָָ¿»¡…ƒƒ»¿»
לׁשֹון לידֹו, צא)זּמן רעה",(תהלים אלי תאּנה (משלי "לא ְְְִֵֵֶֶָָָֹֻ

און",יב) ּכל לּצּדיק יאּנה ה)"לא ב הּוא (מלכים "מתאּנה ְְִִֶֶֶַַַָָֹֻ
עּלה  לי למצא מזּדּמן B„ÈÏ.לי", ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑ ְְִִִִִֵַָֹ¿»¡…ƒƒ»¿»

ּדוד: ׁשאמר הּוא מּלפניו? זאת ּתצא א ולּמה (שמואל ְְִִֵֵֶַָָָָָָֹ
רׁשע",כד) יצא מרׁשעים הּקדמֹוני מׁשל יאמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ"ּכאׁשר

הּקדֹוׁשֿ מׁשל ׁשהיא הּתֹורה היא הּקדמֹוני ְְְִִִֶַַַַַַָָּומׁשל
אמרה  והיכן עֹולם. ׁשל קדמֹונֹו ׁשהּוא ְְְֵֶֶַָָָָָּברּוֿהּוא,
לידֹו". אּנה "והאלהים רׁשע"? יצא "מרׁשעים ְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּתֹורה:
ׁשֹוגג  הרג אחד אדם, ּבני ּבׁשני מדּבר? הּכתּוב ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבמה
זה  ׁשּיעידּו, ּבּדבר עדים היּו ולא מזיד, הרג ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹואחד

מזּמ והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּגלה. לא וזה נהרג נן לא ְְְְֱֶֶַַַָָָָָֹֹ
אחד  הּסּלם,îלפנּדק ּתחת יֹוׁשב ּבמזיד ׁשהרג זה : ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻ

זה  על ונֹופל ּבּסּלם עֹולה ׁשֹוגג ׁשהרג ׁשהרג וזה ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אֹותֹו ּומחּיבים עליו מעידים ועדים והֹורגֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָּבמזיד

ּגֹולה  - ּבׁשֹוגג ׁשהרג זה נמצא ׁשהרג ðלגלֹות. וזה ,ñ ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
נהרג  - ÌB˜Ó.ּבמזיד EÏ ÈzÓNÂ∑,ּבּמדּבר אף ְֱִֵֶַ¿«¿ƒ¿»ְִַַָ

זה  קֹולטֹו? מקֹום זה ואי ׁשּמה. לוּיה òׁשּינּוס מחנה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָ
יב) .(מכות

ÈÈיג  Ì„˜ ÔÓe dÏ ÔÓÎ ‡Ï È„Â¯ÒÓz‡ ¿ƒ»¿«≈ƒ√»¿»ƒƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈc ¯˙‡ CÏ ÈeL‡Â d„ÈÏƒ≈∆¡«ƒ»¬«ƒ≈ƒ¿«»
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ohTd z` 'Wi`'n hrnp ok `l m`C§¦Ÿ¥§©¥¥¦¤©¨¨
mEhnEhe dX` 'Wtp lM'n dAxpE§©¤¦¨¤¤¦¨§§
'dMi iM Wi`e' iAB oke .qFpibFxCp`e§©§§¦§¥©¥§¦¦©¤

,dzin FA WIW d`MdA `N` Fpi`W¤¥¤¨§©¨¨¤¥¦¨
,`kti` WixC `l dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¨¨¥¦§¨
'zne Wi` dMn' xn`PW itl xnFl©§¦¤¤¡©©¥¦¨¥
d`MdA `N` aiIg Fpi`W ip` rnFW¥©£¦¤¥©¨¤¨§©¨¨
'dMi iM Wi`e' xnFl cEnlY ,dzin lW¤¦¨©§©§¦¦©¤
mW oiIr ,'eke dzin `lA d`Md ENit £̀¦©¨¨§Ÿ¦¨©¥¨
`N` eixaC iz`ad `le .KxF`A§¤§Ÿ¥¥¦§¨¨¤¨
iYxSw okl ,i"Wx WExitl migxkdd©¤§¥¦§¥©¦¨¥¦©§¦
la` .Kix`dl Kixv oi`W mFwnA§¨¤¥¨¦§©£¦£¨
,zFcle inC aiIg K`id oM m` ,`niY¥¨¦¥¥¨©¨§¥§¨
`kid xnFl Wie .dzin aiIgin `d̈¦©©¦¨§¥©¥¨
iAxl ogMW`cM ,zFclEl oiEMzp `lC§Ÿ¦§©¥©§¨¦§©§©©§©¦
i` .oFnn 'Wtp zgY Wtp Yzpe' WxCW¤¨©§¨©¨¤¤©©¤¤¨¦
xg`l Epiid ltP` aiIginC `dC iOp©¦§¨§¦©©©¥¤©§§©©
aiIgin `l clFPW mcFw la` ,clFPW¤©£¨¤¤©¨¦©©

'ek(c"t sC oixcdpq zFtqFY):bi dxez ¨©§¤§¦©

(bi)ìonkE 'Fl ax`e' lW mEBxY iM¦©§¤§¨©§©
iOp ikde ,Dil`l xW`e' lr mBxY ¥§¨¦©¦¦§¥©©£¤Ÿ

oFWlC DPin rnW ,onk `lcE 'dcv̈¨§¨§©§©¦¨¦§

:`Ed ax`îdf lr ltFpe dlFr ,WExiR ¨©¥¤§¥©¤
Fpi` df oFbkC FziIlrA `le ,FzcixiA¦¦¨§Ÿ©£¦¨¦§¤¥

dlFB(f sC zFMn),'dlFr' `kd hwpC `de . ¤©©§¨§¨©¨¨¤
m` Fzcixi KxC lFRil okYi `NW ipRn¦§¥¤Ÿ¦¨¥¦¤¤§¦¨¦

.diIlr Fl dncTW `l(m"`xd):ðm`e Ÿ¤¨§¨£¦¨¨§¥§¦
bbFW Fl rxtp `l oiicr ixde xn`YŸ©©£¥£©¦Ÿ¦§©¥
`lihw `xaB xnFl Wie ,oFW`xd̈¦§¥©©§¨§¦¨
KExA WFcTd iptl `Ed iElbe ,lihw§¦§¨¦§¥©¨¨
K` ,df liaWA mElM aiIg `NW `Ed¤Ÿ©¨§¦§¦¤©

:df oircFi Ep` oi`ñoFbM xnFl Kixv ¥¨§¦¤¨¦©§
m`C ,Fbxde eilr ltpe FciA siiq didW¤¨¨©¦§¨§¨©¨¨©£¨§¦
ixdW ,Fzzin dfA miIwzn `l ok `lŸ¥Ÿ¦§©¥¨¤¦¨¤£¥
iedC eilr ltFp dfe siiqA oFCip gvFx¥©¦§©¦§¤¥¨¨§¨¥

:dliwq oirMòLl iYnUe' aizkCn §¥§¦¨¦¦§¦§©§¦§
,did iel dWnE ,LpgnA EpiidC 'mFwn̈§©§§©£¤¤¥¦¨¨
,dIel dpgnA xAcnC rnWn oM m`e§¦¥©§©¦§©¥§©£¥§¦¨
dWn lW Edpgn did xAcOaC§©¦§¨¨¨©£¥¤¤

:hlFwci dxez ¥



mihtynעו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k oey`x meil inei xeriy

(ãé)íòî äîøòá Bâøäì eäòø-ìò Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´
ñ :úeîì epçwz éçaæî¦§§¦½¦¨¤−¨«

i"yx£„ÊÈŒÈÎÂ∑איׁש "מּכה ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ»ƒְֱֱִִֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהמית  ּביתּֿדין ּוׁשליח ׁשהרג רֹופא אני ׁשֹומע ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָוגֹו'",
הרֹודה  והרב ּבנֹו, את הּמּכה והאב ארּבעים, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָּבמלקֹות

ּתלמידֹו ולא ôאת יזד" "וכי לֹומר: ּתלמּוד והּׁשֹוגג? ְְְְְִִִֵֶַַַַָֹ

והרֹופא  ּביתּֿדין, ׁשליח ולא בערמה" "להרגֹו ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹׁשֹוגג,
אין  מזידין, ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי ותלמידֹו, ּבנֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָוהרֹודה

ÈÁaÊÓ.מערימין  ÌÚÓ∑(צה ּכהן (סנהדרין היה אם ֲִִַ≈ƒƒ¿¿ƒִֵָָֹ
למּות  ּתּקחּנּו עבֹודה, לעבד .ורֹוצה ְֲֲִֶֶַָָָֹ

(åè)ô :úîeé úBî Bnàå åéáà äkîe©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe∑(פד על (שם ׁשּלמדנּו לפי «≈»ƒ¿ƒְְִֶַַָ

הצר ּבמיתה, ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֻהחֹובל
חּיב  ואינֹו ּבמיתה, ׁשהּוא ּבאביו החֹובל על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָלֹומר

ּבהּכאה  ּבּהאּלא Bn‡Â.חּבּורה öׁשּיׁש ÂÈ·‡∑אֹו ְֵֶֶַַָָָָָ»ƒ¿ƒ
זה ÷זה  ÓeÈ˙.אֹו ˙BÓ∑ ּבחנק. ֶֶ»ְֶֶ

(æè)ñ :úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«

i"yx£B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â∑(מכילתא) לפי נאמר? לּמה ¿…≈ƒ¿»ְֱִֶַָָ
כד)ׁשּנאמר: מאחיו".(דברים נפׁש ּגֹונב איׁש יּמצא "ּכי ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

נפׁש ׁשּגנב איׁש אּלא לי אֹוøאין טמטּום, אֹו אּׁשה, . ְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
איׁש "וגֹונב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשּגנבּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָאנדרֹוגינּוס
לי  אין איׁש", "וגֹונב ּכאן: ׁשּנאמר ּולפי ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָּומכרֹו".

לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב (שם)אּלא ְִִִִֵֵֶַַַָָ
זה, ּׁשחּסר מה ׁשניהם, הצרכּו לכ נפׁש". ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻ"וגֹונב

זה  ·B„È.ּגּלה ‡ˆÓÂ∑,ּומכרֹו ׁשּגנבֹו עדים ׁשראּוהּו ִֶָ¿ƒ¿»¿»ְְִֵֶֶָָָ
ּבידֹו ּכבר מכירהùונמצא פה)קדם ÓeÈ˙.(סנהדרין ˙BÓ∑ ְְְְְִִֶָָָָֹ»

היא  חנק סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ּכל .úּבחנק. ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָ
"מ  ּבין איׁש" "וגֹונב וכתב: הענין אביו והפסיק ּכה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

ּפלּוגּתא, הינּו לי, ונראה ואּמֹו", אביו ל"מקּלל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָואּמֹו"
לא  סבר ּומר לקללה, הּכאה מּקׁשינן סבר ְְְִִַַַַַַָָָָָָָָּדמר

שם)מּקׁשינן .(סנהדרין ְִַָ

(æé)ñ :úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe∑ ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה ¿«≈»ƒ¿ƒְֱִֶֶַָָ

כ)אֹומר: אין (ויקרא אביו". את יקּלל אׁשר איׁש "איׁש ְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
את  ׁשּקּללה אּׁשה אביו. את ׁשּקּלל איׁש אּלא ְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָלי
ואּמֹו" אביו "ּומקּלל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְִִִִִֵַַַַָָָאביה,

dÏË˜ÓÏיד  d¯·Á ÏÚ ¯·b ÚL¯È È¯‡Â«¬≈«¿«¿«««¿≈¿ƒ¿¿≈
:˙ÓÓÏ dp¯a„z ÈÁa„Ó ÔÓ eÏÈÎaƒ¿ƒƒ«¿¿ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»

ÏË˜˙È:טו  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ÈÁÓÈ„Â¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dpaÊÈÂטז  Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ‡LÙ ·e‚È„Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d„Èa ÁÎzLÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

ÏË˜˙È:יז  ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ËeÏÈ„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

minkg izty

(ci)ôzFzin iaiIg lM `d xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨©¨¥¦
oi` bbFWe d`xzde zEcr mikixv§¦¦¥§©§¨¨§¥¥
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oFbM ,cifnl aFxw bbFWA ixiinC§©§¦§¥¨§¥¦§
,df z` bxde df z` bFxdl oiEMzPW¤¦§©¥©£¤¤§¨©¤¤
`EdW ipRn zxRkn zElB oi`W¤¥¨§©¤¤¦§¥¤

:rWFReh dxez ¥©
(eh)ödPnNWi dnda dMnE' aizkC¦§¦©¥§¥¨§©§¤¨
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:dxEAg FA dUrIW cr÷aB lr s`C ©¤©£¤©¨§©©©
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hFxtl KxvEdW KxcM 'eCgi' aEzMd©¨©§¨§¤¤¤§©¦§
FA hxtE 'xFngaE xFWA Wxgz `l'A§Ÿ©£§©£¥¥

:'eke 'eCgi'fh dxez ©§¨
(fh)ø[m"`x]dMn'C `xw iAbC ,DniY §¥¥©§©¥§¨§©¥

WixC `l i`O` 'dMi iM Wi`'e 'Wi ¦̀§¦¦©¤©©¨¨¥
'dMi iM Wi`e' xn`PW itl xnFl ikd̈¦©§¦¤¤¡©§¦¦©¤
F` dX` ,dMdW Wi` `N` il oi ¥̀¦¤¨¦¤¦¨¦¨
cEnlY ,oiPn qFpibFxCp` F` mEhnEh§©§§¦¦©¦©§
dlAw `OW uxize ,'eke dMn xnFl©©¥§¥¥¤¨©¨¨
Wi cFre .'k zF` lirl oiIr ,'eke dzid̈§¨©¥§¥§¥
lM Wxtl `A `l `PYdW ,xnFl©¤©©¨Ÿ¨§¨¥¨
mdd zF`xwOd on mi`vFId mipiCd©¦¦©§¦¦©¦§¨¨¥
xEYi oTzl wx ,lMd rcEIW cr©¤¦¨©©Ÿ©§©¥¦
mipiCdn zvwn Epl ricFde ,zF`xwOd©¦§¨§¦©¨¦§¨¥©¦¦
KkitlE df xQgX dn df dNBW¤¦¨¤©¤¦¥¤§¦¨

:FpFWl o`M cr ,zF`xwOd ipW EkxvEd§§§¥©¦§¨©¨§
ù(awri zlgp)KM xg`e Fxkn iwER`l ©£©©£Ÿ§©¥§¨§©©¨
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m`W ,oFnnA miapFBd miaPBd x`W§¨©©¨¦©§¦§¨¤¦
oke ,xEhR milrA zEWxA xknE gaḧ©¨©¦§§¨¦¨§¥
:'eke q"XAW i"Wx ixaC o"Anxd oiad¥¦¨©§©¦§¥©¦¤©©

úoM Wxtl Kixv `l lirl la £̀¨§¥Ÿ¨¦§¨¥¥
Wi` apFbe'C `xwA wiqtde li`Fd¦§¦§¦¦§¨¦§¥¦
`l i`C ,lNwnl dMn oiA 'ebe 'FxknE§¨¥©¤¦§©¥§¦Ÿ
dn lNwOn dMn opitli did wiqtd¦§¦¨¨¨§¦©©¤¦§©¥©
dMn s` i"Wx WxitcM dliwqA lNwO§©¥¦§¦¨¦§¥¥©¦©©¤
,'Wi` apFbe'C `xwA wiqtd okl ,'eke¨¥¦§¦¦§¨¦§¥¦
eia` dMn s` wpgA Wtp apFB dn©¥¤¤§¤¤©©¥¨¦
`pn Fnvr Wtp apFB xn`Y m`e .wpgA§¤¤§¦Ÿ©¥¤¤©§§¨
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:iz`vn ,'ekefi dxez ¨¨¦



עז mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy
"איׁש נאמר: לּמה ּכן, אם אּׁשה. ּובין איׁש ּבין ְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָסתם,

הּקטן  את להֹוציא יקּלל", ÓeÈ˙.אׁשר ˙BÓ∑ ְְֲִֵֶֶַַָָ»
ּבסקילה, ּבֹו", "ּדמיו ׁשּנאמר: מקֹום וכל ְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָּבסקילה,

לכּלם: אב כ)ּובנין ּדמיהם (ויקרא אֹותם ירּגמּו "ּבאבן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּבֹו" "ּדמיו נאמר: ואּמֹו אביו ּובמקּלל כהנים.ּבם". (תורת ְְֱִִִֵֶַַָָָָ

ל') .קידושין
(çé)ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤

:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá Bà́§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«
i"yx£ÌÈL‡ Ô·È¯ÈŒÈÎÂ∑:ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְֱֱִֶֶֶַַָָ

אבל  אבריו, ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"עין
לא  ורּפּוי נא למדנּו.àׁשבת זֹולכ ּפרׁשה .(מכילתא)מרה ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹ

·kLÓÏ ÏÙÂ∑ לחלי לבּוטלן, ויּפל ּכתרּגּומֹו: ¿»«¿ƒ¿»ְְְְְֳִִֵַָָ
מּמלאכּתֹו .ׁשּמבּטלֹו ְְְְִֶַַ

(èé)äwðå BzðòLî-ìò õeça Cläúäå íe÷é-íà¦¨º§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´
ñ :àtøé àtøå ïzé BzáL ÷ø äknä©©¤®©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

i"yx£BzÚLÓ ÏÚ∑ עלá(מכילתא)וכחֹוּבריֹו.‰wÂ «ƒ¿«¿ְְַֹֻ¿ƒ»
‰kn‰∑?הרג ׁשּלא זה ׁשּיהרג ּדעּת על ּתעלה וכי ««∆ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

אם  ׁשּנראה עד אֹותֹו ׁשחֹובׁשים ּכאן ללּמד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָאּלא
על  והֹול זה ּכׁשּקם מׁשמעֹו: וכן זה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָיתרּפא
זה, יקּום ׁשּלא עד אבל הּמּכה", "ונּקה אז ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשענּתֹו,

הּמּכה  נּקה Bz·L.לא מחמת ∑¯˜ מלאכּתֹו ּבּטּול ִֶַַָֹ«ƒ¿ְְֲִַַַ

מלאכּתֹו ּבּטּול רֹואין רגלֹו, אֹו ידֹו קטע אם ְְְֳִִִִַַַַָָהחלי,
אף  ׁשהרי קּׁשּואין, ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו החלי, ְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַַמחמת
ּכבר  והּוא ורגל, יד למלאכת ראּוי אינֹו החלי ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָלאחר
"יד  ׁשּנאמר: ורגלֹו, ידֹו ּדמי נזקֹו מחמת לֹו ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָנתן

רגל" ּתחת רגל יד, t¯È‡.ּתחת ‡t¯Â∑:ּכתרּגּומֹו ֶֶֶַַַַָָ¿«…¿«≈ְְַ
הרֹופאâיׁשּלם  פה)ׂשכר קמא .(בבא ְְֵֵַַָ

ß hay a"k ipy mei ß

(ë)èáMa Búîà-úà Bà Bcáò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«

i"yx£B˙Ó‡Œ˙‡ B‡ Bc·ÚŒ˙‡ LÈ‡ ‰kÈŒÈÎÂ∑ ּבעבד ¿ƒ«∆ƒ∆«¿∆¬»ְֶֶ
ּתלמּוד  ּבעברי? אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּכנעני,
עֹולמית, לֹו קנּוי ּכסּפֹו מה הּוא". כסּפֹו "ּכי ְְִִַַַַָָלֹומר:
"מּכה  ּבכלל היה והרי עֹולמית. לֹו הּקנּוי עבד ãאף ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּכ מן והֹוציאֹו הּכתּוב ּבא אּלא ומת"? לל איׁש ְְִִִֵֶַַָָָָָ
אֹו "יֹום ּבדין נּדֹון מת äלהיֹות לא ׁשאם יֹומים", ְְִִִִִֵֶַֹ

ּפטּור  לעת, מעת וׁשהה ידֹו ּכׁשּיׁש∑Ë·Ma.ּתחת ְְֵֵֵַַָָָָ«≈∆ְֵֶ
אפּלּו אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב להמית, ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּבֹו

ּביׂשראל: לֹומר ּתלמּוד להמית? ּכדי ּבֹו (במדבר אין ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
ּבּהלה) ימּות אׁשר יד ּבאבן ימות "ואם אשר יד עץ בכלי (או ְְֲִֶֶֶָָָ

רא"ם) גרסת ּומה בו, קלֿוחמר: ּדברים והלא ְֲִִֶַַַָָָֹֹהּכהּו".
ּבדבר  הּכהּו אּלאֿאםּֿכן עליו חּיב אין חמּור, ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָּיׂשראל

ׁשהּוא  אבר ועל להמית ּכדי ּבֹו למּות åׁשּיׁש ּכדי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּכלֿׁשּכן  לא הּקל, עבד - זֹו Ì˜pÈ.ּבהּכאה Ì˜∑ ְֵֶֶֶַַַָָָֹ»…ƒ»≈

עא) אֹומר:(סנהדרין הּוא וכן סיף, כו)מיתת "חרב (ויקרא ְִִֵֵֶֶַַ
ּברית" נקם .(מכילתא)נֹוקמת ְְִֶֶַ

d¯·Áיח  ˙È ¯·b ÈÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈
ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÊÈÓ¯eÎ· B‡ ‡·‡a¿«¿»¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈

:ÔÏËe·Ï¿¿»

È‰ÈÂיט  dÈ¯ea ÏÚ ‡¯·a CÈl‰ÈÂ Ìe˜È Ì‡ƒ¿ƒ«ƒ¿»»«¿≈ƒ≈
‡ÈÒ‡ ¯‚‡Â ÔzÈ dÏËea „BÁÏ ‡iÁÓ ‰‡kÊ«»»»«»¿¿»≈ƒ≈«¬«»¿»

:ÌlLÈ¿«≈

‡d˙Óכ  ˙È B‡ dc·Ú ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»«¿≈»«¿≈
:Ô„zÈ ‡c˙‡ d„È ˙BÁz ˙eÓÈÂ ÔËÏLa¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»

minkg izty

(gi)àozF` oicnl zyaE xrv la £̀¨©©Ÿ¤§¥¦¨
zaW hwp Kkl ,zFxg` zFIWxRn¦¨¨¦£¥§¨§©¤¤

:m"`xd .iERxehi dxez §¦¨§¥
(hi)áoM m` ,WOn 'FYprWn' i`C§¦¦§©§©¨¦¥

dOle zEni `OWe `Ed dlFg oicr£©¦¤§¤¨¨§¨¨
:'dMOd dTpe' aizMâ`Ed m` ENt`e §¦§¦¨©©¤©£¦¦

il `gip `l' Fl xnFl lFki ,`tFx¥¨©¨¦¨¦
mbe .'ilr zinC dix`kC ,ip`RxYW¤§©§¥¦¦§©§¥¨¥¨©§©
`RxIW `tFx ip` rcFi' Fl xn` m ¦̀¨©¥©£¦¥¤§©¥
oBnC `iq`' Fl xnFl lFki ,'mPg LzF`§¦¨¨©©§¨§©¨

lW FnEBxY 'oBn' .'`ieW oBn oBnA§©¨©¨¨§¨©¨©§¤
:mPgk dxez ¦¨
(k)ã(m"`x)oMW lM ,rnWnA iFB s`C §¥§©§©§©¨¤¥

dX`dW zFevOd lkA aiIgC car¤¤§©¨§¨©¦§¤¨¦¨
:`Ed 'Edrx' llkaC mdA zaiIgäm`e ©¤¤¨¤§¦§©¥¥§¦

,zFWwdl Fl did `xTd lr ,xn`YŸ©©©§¨¨¨§©§
icM ,xnFl Wie .'ek lM llkA did ixde©£¥¨¨¦§©¨§¥©§¥
`xw iNbC o`M iOp ikd oi` `niY `NW¤Ÿ¥¨¦¨¦©¦¨§©¥§¨
minFi F` mFi oicA oFCil iprpM carA§¤¤§©£¦¦§¦©¦
xacC dCOA ikd FpiC ixar car mB©¤¤¦§¦¦¨¦©¦¨§¨¨

`vie llMA didWmEXn ,'ek llMd on ¤¨¨©§¨§¨¨¦©§¨¦
carA `N` Fpi` F`' i"Wx miCwd ikd̈¦¦§¦©¦¥¤¨§¤¤
`YWd FnM i"Wx ixaC iede ,'ek 'ixar¦§¦§¨¥¦§¥©¦§©§¨

:xiRW iz`åmwe Fl ax`e' aizkCn ¨¥©¦¦¦§¦§¨©§¨
m`e ,Fzindl icM Fl oiEMzIW cr 'eilr̈¨©¤¦§©¥§¥©£¦§¦
`l oM m` Fzindl icM oa`d did `lŸ¨¨¨¤¤§¥©£¦¦¥Ÿ
xn`Y m`e .Fzindl `Ed oiEMzp¦§©¥©£¦§¦Ÿ©
lTn Dil wFRiY ,il dOl 'haXA'©¥¤¨¨¦¥¥¦©
oi`C xnFl Wie ,l`xUIn xnFgë¤¦¦§¨¥§¥©§¥

:oiCd on oiWpFr`k dxez §¦¦©¦



mihtynעח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy

(àë)Btñë ék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−
ñ :àeä«

i"yx£ÌwÈ ‡Ï „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡∑ אם «ƒ«ƒ«¬……À«ִ
ּכלֿׁשּכן? לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום ִֵֶֶַַַָָָֹעל
לעת  מעת זה – זה? ואי ּכיֹומים, ׁשהּוא יֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאּלא

‰e‡.מכילתא)( BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï∑,ׁשהּכהּו אחר הא …À«ƒ«¿ִֵֶַָָ
לעת  מעת ׁשּׁשהה חּיב æאףֿעלּֿפי ׁשּמת, .קדם ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(áë)äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨
ìòa åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé àìå§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©

:íéììôa ïúðå äMàä̈«¦½̈§¨©−¦§¦¦«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא) עם ונתּכּון זה,çזה ¿ƒƒ»¬»ƒְְִִֵֶֶַ

האּׁשה  את והּכה חברֹו את אין ∑eÙ‚Â.להּכֹות ְְֲִִֵֶֶַָָָ¿»¿ֵ
ּכמֹו: והּכאה, ּדחיפה לׁשֹון אּלא צא)'נגיפה' "ּפן (תהלים ְְְְְִִֶֶַָָָָָ

,"רגל ּבאבן יג)ּתּגף רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו "ּובטרם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ח) נגף"(ישעיה ‡ÔBÒ."ּולאבן ‰È‰È ‡ÏÂè∑ ּבאּׁשה. ְֶֶֶֶ¿…ƒ¿∆»ִָָ

LÚÈ LBÚ∑אֹותּה ׁשמין לּבעל. ולדֹות ּדמי לׁשּלם »≈»≈ְְְִֵֵַַַַָָָ

ּבדמיה  להעלֹות ּבּׁשּוק להּמכר ראּויה היתה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּכּמה
הריֹונּה LÚÈ.ּבׁשביל LBÚé∑מּמּנּו ממֹון,יגּבּו ְְִִֶָ»≈»≈ְִִֶָ

כב)ּכמֹו: כסף"(דברים מאה אֹותֹו L‡k¯."וענׁשּו ְְְֵֶֶָָ«¬∆
'B‚Â ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ∑ הּבעל ּבביתּֿדין ëּכׁשּיתּבעּנּו »ƒ»»¿ְְְִִֵֶֶַַַָ

ּכ על ענׁש עליו .ולדֹות ìּדמי הּמּכה,∑Ô˙Â.להׁשית ְִֶַָָָָֹ¿»«ְְֵֶַַָ
ÌÈÏÏÙa∑ הּדּינים .עלּֿפי ƒ¿ƒƒִִַַַָ

(âë):Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
i"yx£‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ ּבאּׁשה.˙Áz LÙ ‰z˙Â ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««
LÙ∑(עט אֹומרים (סנהדרין יׁש ּבּדבר: חֹולקין רּבֹותינּו »∆ְְִִֵֵַַָָ

"נפׁש" לא אבל ממֹון, אֹומרים ויׁש מּמׁש, ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹ"נפׁש"

ּפטּור  זה, את והרג זה את להרג ׁשהּמתּכּון ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמׁש,
נמּכר  ׁשהיה ּכמֹו ּדמיו ליֹורׁשיו ּומׁשּלם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָמּמיתה

.ּבּׁשּוק  ַ

(ãë)ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤
:ìâø úçz©¬©¨«¤

i"yx£ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ∑ ּדמי לֹו נֹותן חברֹו, עין סּמא «ƒ«««ƒְֲִֵֵֵֵֵ
ולא  ּכּלם. וכן ּבּׁשּוק, למּכר ּדמיו ׁשּפחתּו ּכּמה ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻעינֹו

ּבפרק  רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמׁש, אבר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָנטילת
פד)"החֹובל" קמא .(בבא ֵַ

(äë)úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz äiåk§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©¨®©©¾̈©−©
ñ :äøeaç©¨«

i"yx£‰iÂk ˙Áz ‰iÂk∑ ּדּבר עכׁשו ועד אׁש, מכות ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְִִֵֶַַַָ
ּפחת  ּבּה ּבׁשאין ועכׁשו ּדמים, ּפחת ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחּבלה
צּפרניו, על ּבׁשּפּוד ּכואֹו ּכגֹון צער, אּלא ְְְְִִֶַַַַָָָָָּדמים

להיֹות  לּטל, רֹוצה ּבזה ּכּיֹוצא אדם ּכּמה ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹומדים
ּכ ׁשּפצע ∑Úˆt.מצטער ּדם הּמֹוציאה מּכה היא ְִֵַָ∆«ִִֶַַַָָָָ

ּׁשהּוא: מה לפי הּכל ּבלע"ז. נפרדו"ר ּבׂשרֹו, ְְְִֶֶַַַַָֹאת

Ï‡כא  Ìi˜˙È ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ»¿≈ƒƒ¿«»»
:‡e‰ dtÒÎ È¯‡ Ô„zÈƒ¿»¬≈«¿≈

ÈcÚÓ‡כב  ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók È·b˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡iic ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»

LÙ‡:כג  ÛÏÁ ‡LÙ Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

È„‡כד  ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»ƒ»¿»
:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ√»¿»«¿»√»«¿»

Ú„t‡כה  ÛÏÁ ‡Ú„t ‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk¿»»√»¿»»ƒ¿»√»ƒ¿»
:ÈÙB˜LÓ ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ«¿≈√»«¿≈

minkg izty

(`k)æxnFl Fl did `l ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦Ÿ¨¨©
z` F` FCar z` Wi` dMi ike' `N ¤̀¨§¦©¤¦¤©§¤
.Dil dOl 'iM' ,'ebe 'FRqM oipw Fzn £̀¨¦§©©§¦¨¨¥
zpizp dR aEzMd 'iM' ,WxiR df lre§©¤¥¥¦©¨Ÿ§¦©
oFCip oFc`d :xnFl ,lirlC` `Ed mrh©©©¦§¥©¨¨¦
lwe ,`l xg` la` minFi F` mFi oicA§¦©¦£¨©¥Ÿ§©

:oiadlak dxez §¨¦

(ak)çm`C ,dX` mr mdipW `l la £̀¨Ÿ§¥¤¦¦¨§¦
Epzpe' cFre ,iOp cg` ENt` oM¥£¦¤¨©¦§§¨§

:Dil irAin 'mililtAèxnFl oi`C ¦§¦¦¦¨¥¥§¥©
didi oFq` m`e' aizM `dC ,zFclEA©§¨§¨§¦§¦¨¦§¤
zFclEA i`e ,'Wtp zgY Wtp dYzpe§¨©¨¤¤©©¨¤§¦©§¨
:ltp `le 'Wi` dMn' aizM `d̈§¦©¥¦§Ÿ¥¤

érnWn 'mililtA ozpe' aizkCn¦¦§¦§¨©¦§¦¦©§©

dAbi oFWl xn` okl ,rxR `l oiicrW¤£©¦Ÿ¨©¨¥¨©§¦§¤
:rxti `leëdn itM FWExiR i`C §Ÿ¦§©§¦¥§¦©

'mililtA ozpe' i`n ,`Ed ziWIX¤¨¦©§¨©¦§¦¦
:lrAA iElY xaCd oi`W rnWnC§©§©¤¥©¨¨¨©©©

ì,dMOd dX`d lW minC iwER`l§©¥¨¦¤¨¦¨©ª¨
:xvw `xwn df ixdebk dxez ©£¥¤¦§¨¨¨



עט mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy
למׁשּכב, נפל ואם נזק, נֹותן ּדמים, ּפחת ּבֹו יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאם
הּוא. יתר זה ּומקרא וצער. ּובׁשת ורּפּוי, ׁשבת, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹנֹותן
אפּלּו הּצער על לחּיב רּבֹותינּו ּדרׁשּוהּו ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָּוב"החֹובל"
אין  ידֹו, ּדמי לֹו ׁשּנֹותן ׁשאףֿעלּֿפי נזק, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבמקֹום
יׁש ידֹו, וקנה הֹואיל לֹומר: הּצער, מן אֹותֹו ְְִִִֵַַַַָָָּפֹוטרין
לֹו יׁש אֹומרים: אּלא ּׁשּירצה, מה ּבכל לחּתכּה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָעליו
חּתכּה וזה ,ּכ ּכל מצטער ׁשאינֹו ּבסם, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָלחּתכּה

וצערֹו ּבּה∑eaÁ¯‰.ּבברזל נצרר ׁשהּדם מּכה היא ְְְֲִֶַ«»ְִִֶַַָָָָ
לׁשֹון  ּכנגּדֹו. הּבׂשר ׁשּמאדים אּלא יֹוצא, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָואינֹו

ּכמֹו ּבלע"ז, טק"א יג)"חּבּורה", "ונמר (ירמיה ְְְֵַַַָָ
חבטה, לׁשֹון מׁשקֹופי, ותרּגּומֹו ְְְְְֲֲֵַַַָָָֹֻחברּברתיו".
קּדּום, ׁשקיפן קדים" "ׁשדּופת וכן ּבלע"ז, ְְְְִִִֵַַָָֹבטדור"א
ׁשהּדלת  ׁשם על הּמׁשקֹוף", "על וכן ּברּוח. ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָחבּוטֹות

עליו  .נֹוקׁש ֵָָ

(åë)Búîà ïéò-úà-Bà Bcáò ïéò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−
:Bðéò úçz epçlLé éLôçì dúçLå§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«

i"yx£Bc·Ú ÔÈÚ יֹוצא ∑‡˙ אינֹו עברי אבל ּכנעני, ∆≈«¿ְְֲֲִִִֵֵַָ
אצל ׁשאמרנּו ּכמֹו ועין, ּכצאת î"לא ּבׁשן תצא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ

BÈÚ.העבדים" ˙Áz∑(מכילתא) וארּבעה ּבעׂשרים וכן ֲִָָ««≈ְְְְְִֵֶַָָ
אזנים,אברים:ðראׁשי  ּוׁשּתי והרגלים, הּידים אצּבעֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

נאמר  ולּמה האּמה. ּגיד ׁשהּוא הּגוּיה וראׁש ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוהחטם

הייתי  ׁשן, נאמר ולא עין נאמר ׁשאם ועין'? ְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ'ׁשן
עּמֹו, ׁשּנברא ּכל אף עּמֹו, ׁשּנברא עין מה ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָאֹומר:
נאמר  ולא ׁשן נאמר ואם עּמֹו. נברא לא ׁשן ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹוהרי
חליפין, לּה ׁשּיׁש ּתינֹוק ׁשן אפּלּו אֹומר הייתי ֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָעין,

עין  נאמר לכ. ְֱִֶַַָ

(æë)epçlLé éLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬§©§¤−
ô :BpL úçz©¬©¦«

(çë)ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà Léà-úà øBL çbé-éëå§¦«¦©̧¬¤¦²¬¤¦−̈¨¥®¨¸
:é÷ð øBMä ìòáe BøNa-úà ìëàé àìå øBMä ì÷qé¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©©−¨¦«

i"yx£¯BL ÁbÈ ÈÎÂ∑(כד קמא ּכל (בבא ואחד ׁשֹור אחד ¿ƒƒ«ְֶֶָָָ
וחּיה  ּבהוה ועֹוף,ñּבהמה הּכתּוב ׁשּדּבר ÏÂ‡.אּלא ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ¿…

‡ÈB¯Na ˙‡ ÏÎ∑(כא "סקֹול (פסחים ׁשּנאמר: מּמׁשמע ≈»≈∆¿»ְֱִֶֶַַָָ
אסּורה  ּונבלה נבלה, ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור", ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָיּסקל
את  יאכל "ולא לֹומר: ּתלמּוד מה אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאכילה?
אסּור  ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּבׂשרֹו"?,

מא)ּבאכילה. קמא לֹומר:(בבא ּתלמּוד מּנין? ּבהנאה ְֲֲִִִַַַַַָָָ
ּפלֹוני  יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם נקי". הּׁשֹור ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ"ּובעל
מדרׁשֹו. זהּו ּכלּום, ׁשל הנאה ּבהם לֹו ואין מּנכסיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָנקי
"וגםּֿבעליו  ּבמּועד: ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו, ְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָּופׁשּוטֹו

נקי" הּׁשֹור "ּובעל ּבּתם: לֹומר הצר .יּומת", ְִַַַַַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 'nr e"g y"ewl t"r)

"aEzMd xAC"n `A dedd mB©©Ÿ¤¨¦¦¤©¨

ׁשֹור  ְִִַֽוכי־יּגח
הּכתּוב  ׁשּדּבר אּלא ועֹוף, חּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

ובפרש"י)ּבהוה כח. (כא, ֶַֹ
רׁש"י  (ׁשּמביאֹו ּבהוה" הּכתּוב "ּדּבר זה ּכלל לפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיׁש

ּפעמים ּכּמה עֹוד ל)ּבפרׁשתנּו שם, כא. שם, יז. ּבדר(כב, ( ְְְִֵֶֶַָָָָָ
והרמז: ְְֶֶַָהּדרּוׁש

מּגדר  ויֹוצא הּטבע נגד ׁשהּוא מארע ּבעֹולם מתרחׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכאׁשר
"מקרה" זה ואין זאת" היתה ה' ׁש"מאת לּכל נּכר אזי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהרגיל,

ְַָחס־וׁשלֹום.
האדם  עלּול נֹוהג", ּכמנהגֹו "עֹולם ּכאׁשר ּכלל ּבדר ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָא
הּוא  ּכ אּלא הּבֹורא, מּכח מּגיעים הּטבע ּדרכי ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלחׁשב

ח"ו. מעצמֹו מתנהג והעֹולם הּנבראים, ׁשל וטבעם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדרּכם
ה"הוה", ׁשּגם ּבהוה". הּכתּוב "ּדּבר – הּכלל ּבא זה ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹועל
מעצמֹו זה אין ּביֹומֹו, יֹום מּדי הרגילה ההנהגה על ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּדקאי
ּומקּים  הּמחּיה ה' ּדבר ׁשהּוא הּכתּוב", "ּדּבר מּכח ּכי־אם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹח"ו,

ּכרצֹונֹו. ּומנהיגם הּנבראים ּכל ְְְִִִִֶַַָָָאת

È˙כו  B‡ dc·Ú„ ‡ÈÚ ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»≈»¿«¿≈»
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï dpÏaÁÈÂ d˙Ó‡„ ‡ÈÚ≈»¿«¿≈ƒ«¿ƒ«¿«ƒƒ¿¿ƒ≈

:dÈÚ ÛÏÁ√»≈≈

ÏtÈכז  d˙Ó‡„ ‡pL B‡ dc·Ú„ ‡pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿«¿≈ƒ»¿«¿≈«≈
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï:dpL ÛÏÁ ¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈

‡z˙‡כח  ˙È B‡ ‡¯·b ˙È ‡¯Bz ÁbÈ È¯‡Â«¬≈««»»«¿»»ƒ¿»
ÏÎ‡˙È ‡ÏÂ ‡¯Bz Ì‚¯˙È ‡Ó‚¯˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿√≈

:‰‡kÊ È‰È ‡¯B˙c d¯Óe d¯Òa ˙È»ƒ¿≈»≈¿»¿≈«»»
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:úîeé åéìòa-íâå§©§¨−̈¨«
i"yx£ÌLÏL ÏÓzÓ∑ הריò(מכילתא)נגיחֹותׁשלׁש. ƒ¿…ƒ¿…ְֲִֵָֹ

ÂÈÏÚ·a „Úe‰Â∑(כג ּכמֹו:(ב''ק ּבעדים, התראה לׁשֹון ¿«ƒ¿»»ְְְְִֵַָָ
מג) האיׁש"(בראשית ּבנּו העיד ‡LÈ."העד ˙ÈÓ‰Â ִִֵֵָָָ¿≈ƒƒ

'B‚Â∑ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", "ּכי ׁשּנאמר: לפי ¿ְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָ
מּנין  ּובעיטה ּדחיפה ּבנׁשיכה, המיתֹו ?ôּבנגיחה. ְְְְֱִִִִִִִִִַָָָָ

לֹומר: ÓeÈ˙."והמית"ּתלמּוד ÂÈÏÚa Ì‚Â∑ ּבידי ְְִֵַַ¿«¿»»»ִֵ
לֹומר: ּתלמּוד אדם? ּבידי יכֹול לה)ׁשמים. "מֹות (במדבר ְִִֵַַַָָָָ

הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח הּמּכה, ְְִֵֶַַַַַַָָיּומת
ׁשֹורֹו רציחת על הֹורגֹו אּתה לג)ואי .(סנהדרין ְְְִִַַַָ
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. . ּבבעליו והּועד ׁשלׁשם מּתמל הּוא נּגח ׁשֹור ְְְְְִִִִַַָָָֹֹואם
יּומת: וגם־ּבעליו יּסקל כט)הּׁשֹור (כא, ְְִֵַַָָָָֽ

וגם  יּסקל הּׁשֹור ׁשנאמר ּוׁשלֹוׁשה, ּבעׂשרים הּנסקל, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ׁשֹור
הּׁשֹור" מיתת ּכ ּבעלים ּכמיתת יּומת, א)ּבעליו ב, .(סנהדרין ְְְִִִַַַָָָָָ

הּבעלים, מיתת מּדין הּׁשֹור מיתת ּדין למדים אי ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָוקׁשה
נפׁשֹות? מּדיני ממֹונֹות ּדיני למדים אין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָוהרי

נפׁשֹות: ּדיני ּגם ּבזה ׁשיׁש ּבפׁשיטּות לֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָויׁש
ּבעליו  וגם יּסקל "הּׁשֹור ּכאחד, אֹותם ּכללה ׁשהּתֹורה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָמאחר
ממֹונֹות  ּדיני רק זה אין הּׁשֹור על ׁשּכׁשּדנים היינּו – ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיּומת"
"וגם  – הּבעלים ּדין נכלל ּבזה ּכי נפׁשֹות, ּדיני ּגם ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּכי־אם
נפׁשֹות. ּדיני הוי ׁשּפיר ואם־ּכן ׁשמים), (ּבידי יּומת" ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָּבעליו

ּבזה: הּסברה להֹוסיף ְְְִֵֶַָָָויׁש
ּבנגיחת  לּבעלים הּמיתה חּיּוב ּבטעם אפׁשר ּדהּנה היה ׁשֹורֹו, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

"הּׁשֹור  ואז ּכדבעי, ׁשֹורֹו ׁשמר ׁשּלא מּטעם ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלפרׁש
ׁשּלא  מּטעם הּוא יּומת ׁשהּבעלים וזה ׁשהּזיק, מּׁשּום ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיּסקל"
ּדברים  ׁשני הם הּבעלים ודין הּׁשֹור ּדין זה, ּולפי ׁשֹורֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשמר

ְִִָנפרדים.
הּוא, לּבעלים הּמיתה חּיּוב ׁשטעם לֹומר נראה יֹותר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָאבל
אריכּתא  ּכידא ליּה הוה ּבעלים, ממֹון הּוא ׁשהּׁשֹור ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּדמּכיון
ּבדין  זה, ּולפי הּזיק. ּבעצמֹו ׁשהּבעלים ּוכאּלּו הּבעלים, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָׁשל
ּפעּלה  ּבאֹותּה חטאּו ּדׁשניהם נפׁשֹות, ּדיני ּגם נכלל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻהּׁשֹור

ׁשּלהם. ּבּדין להפריד ׁשּי ְְְִִֵֶֶַַַָָואין

(ì)ìëk BLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk-íà¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ
:åéìò úLeé-øLà£¤©−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯Ùk Ì‡∑,ּתלּוי אינֹו זה "אם" ƒ…∆«»»ִֵֶָ
לׁשֹון  ּתלוה", ּכסף "אם ּכמֹו הּוא זה öוהרי אׁשר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַ

ּכפר  ּביתּֿדין עליו ׁשּיׁשיתּו ÔÈ„t.מׁשּפטֹו, Ô˙Â ְִִִֵֶֶָָָָֹ¿»«ƒ¿…

BLÙ∑ עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי נּזק, ּדמי «¿ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָ
מּזיק ּדמי כז)אֹומר: קמא .(בבא ְִֵֵַ

(àì):Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbé ïá-Bà¥¬¦−̈©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«

i"yx£ÁbÈ Ô·ŒB‡∑ קטן ׁשהּוא ·˙.ּבן B‡÷∑ ׁשהיא ≈ƒ»ֵֶָָ«ִֶ
יכֹול  אּׁשה", אֹו איׁש "והמית ׁשּנאמר: לפי ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָקטּנה.

"אֹוֿבן  לֹומר: ּתלמּוד הּגדֹולים? על אּלא חּיב ְְִֵֵֶַַַַַָָאינֹו
ּכּגדֹולים הּקטּנים על לחּיב וגֹו'", .(מכילתא)יּגח ְְְְִִִֵַַַַַָ

È‰Bn˜cÓeכט  ÈlÓz‡Ó ‡e‰ Áb ¯Bz Ì‡Â¿ƒ««≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ
B‡ ‡¯·b ÏBË˜ÈÂ d¯Ë ‡ÏÂ d¯Óa „‰ÒzÈÂ¿ƒ«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
:ÏË˜˙È d¯Ó Û‡Â Ì‚¯˙È ‡¯Bz ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈ƒ¿¿≈

dLÙל  Ô˜¯et ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ƒ»¿«¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈
:È‰BÏÚ ÔBeLÈ„ ÏÎk¿…ƒ«¬ƒ

Ï·˙לא  B‡ ‡¯Bz ÁbÈ Ï‡¯NÈ ¯·Ï B‡¿«ƒ¿»≈««»¿«
:dÏ „·Ú˙È ÔÈ„‰ ‡È„k ÁbÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»¿ƒ»»≈ƒ¿¬∆≈

minkg izty

(hk)ògbPW dgibpE 'mFWlW'e 'lFnY'§§¦§§¦¨¤¨©
mFId(awri zlgp)aiIg Fpi`W cOll `aE . ©©£©©£Ÿ¨§©¥¤¥©¨

:ziriax dgibpA `N`ô`xizi `xwC ¤¨¦§¦¨§¦¦¦§¨§¥¨
z` xFW gBi ike' aizM xaMW ,`Ed¤§¨§¦§¦¦©¤
xFW m`e' eixg` cInE ,'zne 'ebe Wi ¦̀¨¥¦©©£¨§¦
cFr xnFl cEnlY dn ,'`Ed gBp©¨©©§©
zindW icin lkA zFAxl ,'zinde'§¥¦§©§¨¦¦¤¥¦

.oxwC `inEC(igxfn xESw)hwp `lC `de §¨§¤¤¦¦§¨¦§¨§Ÿ¨©

DiliikC xnFl Wi ,dviax§¦¨¥©§©§¥
:dtigcAl dxez ¦§¦¨

(l)ösFq i"Wx `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨©¦
'mipa` gAfn m`' iAB Fxzi zWxR̈¨©¦§©¥¦¦§©£¨¦
dWlWC l`rnWi iAx ixaC `iad¥¦¦§¥©¦¦§¨¥¦§¨
df `iad `le ,miiElY mpi` md 'm`'¦¥¥¨§¦§Ÿ¥¦¤
,'xtM m`'C ,xnFl Wie .'zWEi xtM m`'¦Ÿ¤©§¥©§¦Ÿ¤
,daFg `Ede `Ed iElY `lC aB lr s ©̀©©§Ÿ¨§¨

m`W ,xg` xacA `Ed iElY mFwn lMn¦¨¨¨§¨¨©¥¤¦
,xtkA aiIg if` Fzinde mc` xFW gBi¦©¨¨¤¡¦£©©¨§Ÿ¤

:m"`x .aiWg `l ikd mEXn`l dxez ¦¨¦Ÿ¨¥§¥
(`l)÷F` Wi`' oM m` ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¦¥¦

e`l i`C xnFl Wie ,il dOl 'dX ¦̀¨¨¨¦§¥©§¦©
'zA' F` 'oa'C `pin` ded 'dX`'e 'Wi`'¦§¦¨£¨¨¦¨§¥©
on oiWpFr oi`C iOp i` ,ixii` milFcbA¦§¦©§¦¦©¦§¥§¦¦

:oiCdal dxez ©¦



פי mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy

(áì)óñk äîà Bà øBMä çbé ãáò-íà|ìLíéL ¦¤²¤¦©¬©−´¨¨®¤´¤§¦´
ñ :ì÷qé øBMäå åéðãàì ïzé íéì÷L§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«

i"yx£‰Ó‡ B‡ „·ÚŒÌ‡ø∑(מכילתא)ּכנענּיים.ÌÈLÏL ƒ∆∆»»ְֲִִַ¿…ƒ
ÔzÈ ÌÈÏ˜L∑ אלף ׁשוה ׁשהּוא ּבין היא, הּכתּוב ּגזרת ¿»ƒƒ≈ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

אּלא  ׁשוה ׁשאינֹו ּבין מׁשקלֹוùזּוז, והּׁשקל ּדינר, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

הּיׁשר  לּמׁשקל אּונקּיא חצי ׁשהם זהּובים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָארּבעה
קלֹוני"א  .ׁשל ְְֶָ

(âì)àìå øa Léà äøëé-ék Bà øBa Léà çzôé-éëå§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ
:øBîç Bà øBM änL-ìôðå epqëé§©¤®§¨«©¨¬¨−¬£«

i"yx£¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈŒÈÎÂ∑וגּלהּו מכּסה ‡B.ׁשהיה ¿ƒƒ¿«ƒְְִֶֶָָָֻ
‰¯ÎÈ Èk∑ על חּיב, הּפתיחה על אם נאמר? לּמה ƒƒ¿∆ְֱִִֶַַַַַָָָָ

ּכֹורה  אחר ּכֹורה להביא אּלא ּכלֿׁשּכן? לא úהּכרּיה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
נא)חּיבׁשהּוא  קמא epqÎÈ.(בבא ‡ÏÂ∑,ּכּסהּו אם הא ֶַָ¿…¿«∆ִִָָ
הרּבים àּפטּור  ּברׁשּות ּובחֹופר ,áהּכתּוב נה)ּדּבר  .(שם ְְִִִֵֶַַָָָ

¯BÓÁ B‡ ¯BL∑ ׁשּבכל וחּיה, ּבהמה לכל הּדין הּוא ¬ְְְְִֵֶַַָָָָ

"ׁשֹור" אֹותֹו למדין אנּו וחמֹור", "ׁשֹור ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֶֶַַָָמקֹום
,"וחמֹור ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: מּׁשּבת, ְְֱֲִֶֶֶַַַַַַָָ"ׁשֹור"
ּבמקֹום  נאמר ׁשהרי ּכׁשֹור, וחּיה ּבהמה ּכל ּלהּלן ְְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַָָָָָמה

וחּיה  ּבהמה ּכל ּכאן אף ,"ּבהמּת "וכל ּכׁשֹור.âאחר ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ
ולא  "ׁשֹור" אּלא ו"חמֹור", "ׁשֹור" נאמר: אדם,ãולא ְְֱֲֶֶַַָָָֹֹ

ולא " נב)ּכליםäחמֹור" קמא .(בבא ְֲִֵֹ

(ãì)únäå åéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−
ñ :Bl-äéäé¦«§¤«

i"yx£¯Ba‰ ÏÚa∑ ׁשאין אףֿעלּֿפי הּתּקלה, ּבעל «««ִֵֶַַַַַַָָ
הּכתּוב  עׂשאֹו הרּבים, ּברׁשּות ׁשעׂשאֹו ׁשּלֹו, ְֲֲִִֶֶַַַָָָָהּבֹור

ּבנזקיו  להתחּיב ÂÈÏÚ·Ï.ּבעליו, ·ÈLÈ ÛÒk∑''יׁשיב ְְְְִִֵַָָָָ∆∆»ƒƒ¿»»ִָ
סּבין ואפּלּו ּכסף, ׁשוה ז)לרּבֹות ּדכתיב (שם (והא . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֻ

העּדית, מן ׁשהּנּזקין רׁש"י וכתב ׂשדהּו", ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ"מיטב
ּבריּה הּונא רב קּמא, ּדבבא קּמא ּדפרק ּבּגמרא ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּתרץ

מּטלטלי  אבל קרקע, לגּבֹות ּבא אם ּדזהּו יהֹוׁשע, ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֻּדרב
מזּדּבן  הכא, מזּדּבן לא ּדאי הּוא, מיטב מילי ּכל –ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

BlŒ‰È‰È.הכא) ˙n‰Âå∑(ז ב''ק ׁשמין לּנּזק,(מכילתא. ָָ¿«≈ƒ¿∆ִִַָָ
עליה  הּמּזיק לֹו ּומׁשּלם ּבדמים, ונֹוטלּה הּנבלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאת

נזקֹו .ּתׁשלּומי ְְִֵַ

ÛÒkלב  ‡˙Ó‡Ï B‡ ‡¯Bz ÁbÈ ‡c·ÚÏ Ì‡ƒ¿«¿»««»¿«¿»¿«
:Ì‚¯˙È ‡¯B˙Â dBa¯Ï ÔzÈ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ïz¿»ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈

‚·¯לג  ‰¯ÎÈ È¯‡ B‡ ·Bb ¯·b ÁzÙÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«¬≈ƒ¿≈¿«
:‡¯ÓÁ B‡ ‡¯Bz Ônz ÏtÈÂ dpqÎÈ ‡ÏÂ ·Bb¿»¿«ƒ≈¿ƒ≈«»»¬»»

È‰B¯ÓÏלד  ·È˙È ‡tÒk ÌlLÈ ‡a‚„ È¯Ó»≈¿À»¿«≈«¿»»ƒ¿»ƒ
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe≈»¿≈ƒ≈

minkg izty

(al)ømilwW miWlW sqM' aizkCn¦¦§¦¤¤§¦§¨¦
xtM ,ixii` ixar carA i`e ,'ebe 'oYi¦¥§¦§¤¤¦§¦©§¦Ÿ¤

:inENW irAùuxzl `A i"WxC d`xpe ¨¥©¥§¦§¤§©¦¨§¨¥
,miprpM 'dn` F` car m`' WxitC `d̈§¥¥¦¤¤¨¨§©£¦
oi`e ,mixarA ENit` `N` Fpi` F`¥¤¨£¦§¦§¦§¥
`A `OW ,xtkA opiC `dC xnFl©§¨¦¨§Ÿ¤¤¨¨
xtMd m` `nipe ,eilr xingdl aEzMd©¨§©§¦¨¨§¥¨¦©Ÿ¤
,xtMd oYi milwW miWlXn xzFi `Ed¥¦§¦§¨¦¦¥©Ÿ¤
zpizp lr mixzi md miWlXd m`e§¦©§¦¥§¥¦©§¦©
WxiR okl ,milwW miWlXd oYi xtMd©Ÿ¤¦¥©§¦§¨¦¨¥¥¥
'`Ed aEzMd zxifB milwW miWlW'§¦§¨¦§¥©©¨
miWlWA wNgl oi` oM m`e ,'eke§¦¥¥§©¥¦§¦
ixar carA wNglE milwW§¨¦§©¥§¤¤¦§¦

:iYWxitcMbl dxez ¦§¥©§¦
(bl)úxFA cg` xtg m`W ,WExiR¥¤¦¨©¤¨

dxUrl FnilWde xg` `aE drWY¦§¨¨©¥§¦§¦©£¨¨
oiA xFXd FA zOW oiA ,aiIg oFxg`d̈©£©¨¥¤¥©¥
FA zi` dxUrd mElWzAW ipRn ,wfEd©¦§¥¤§©§¨£¨¨¦

,mElMn xEhR oFW`xde ,miwfpE dzin¦¨§¨¦§¨¦¨¦§
`l dziOn i`C ,miwfPd on s ©̀¦©§¨¦§¦¦¦¨¨
xEriW car `l `dC ,`xw Kixhvi ¦̀§§¦§¨§¨¨£©¦
:dziOn xEhtC `hiWtE dzin¦¨§¦¨§¨¦¦¨

àDil iBq `lC `niY `le ,WExiR¥§¨¥¨§¨©¦¥
,`xtrA Dil mizqC cr `N` iEQkA§¦¤¨©§¨¥¥§©§¨

:ol rnWn `wá,cigId zEWxA i`C ¨©§©¨§¦¦§©¨¦
izEWxA KxFY wGiPl wiGn Fl xn` ivn̈¥¨©©¦©¦¨¨¦§¦
lkA xFA xtFgA oiCd `Ede .irA i`n©¨¥§©¦§¥§¨
izEWxA KxFY xnFl lkEi `NW ,mFwn̈¤Ÿ©©¨¦§¦
`N` hrnl `A `l axde ,irA i`n©¨¥§¨©Ÿ¨§©¥¤¨

cigId zEWxA xFA xtFgAsC `Ow `aA) §¥¦§©¨¦¨¨©¨©

(hn:â(m"`x)c"p sC `Ow `aaaC ,DniY §¥¥©¦§¨¨©¨©
sqM' xFAd zlitpl `cEnlY Wxtn§¨¥©§¨¦§¦©©¤¤
milrA Dil zi`C lM 'eilral aiWï¦¦§¨¨¨§¦¥§¨¦
cEOil `kd iraC `d ,xnFl Wie .'eke§¥©¨§¨¥¨¨¦
`xw e`l i`C ,'eilral aiWi sqk'C§¤¤¨¦¦§¨¨§¦©§¨
,llM `Ed 'dOW ltpe' `pin` ded£¨¨¦¨§¨©¨¨§¨

llMA oi`e ,hxR `Ed 'xFng F` xFW'£§¨§¥©§¨
icin oi` xFnge xFW ,hxRAX dn `N ¤̀¨©¤©§¨©£¦¦¦
dlFki deW dxifBd oi`e ,`l `pixg ©̀£¦¨Ÿ§¥©§¥¨¨¨§¨
sqM' ol rnWn `w ,hxtE llMd lHal§©¥©§¨§¨¨©§©¨¤¤
,milrA Dil zi`C lM 'eilral aiWï¦¦§¨¨¨§¦¥§¨¦
`l df itlE .lhA hxtE llMde§©§¨§¨¨¥§¦¤¨
'xFW'C deW dxifB KM xg` Kixhvi ¦̀§§¦©©¨§¥¨¨¨§
ltpe' aYknl Dil dede ,zAXn 'xFW'¦©¨©£¨¥§¦§©§¨©
,il dOl 'xFnge xFW' ,'ltFPd dOẄ¨©¥©£¨¨¦

:'eke mc` `le xFW `N`ãzxifB ¤¨§Ÿ¨¨§¥©
`pW `le drC xA `pW `le ,aEzMd©¨§¨§¨©¥¨§¨§¨
ENt`e dliNA ENt`e ,drC xA e`l©©¥¨©£¦©©§¨©£¦

:`nEqäxFAA ltPW oFbM ,WExiR ¨¥§¤¨©©
aiIg ,milMd Erxwzpe eilM mr xFng£¦¥¨§¦§¨§©¥¦©¨

:milMd lr xEhtE dndAd lrcl dxez ©©§¥¨¨©©¥¦
(cl)å`pngx aFYkl ,wiGOl EN`C§¦©©¦¦§©£¨¨

zOde'n wFYWle 'mNWi xFAd lrA'©©©§©¥§¦§¦§©¥
:'eke wGiPl `N` ,'Fl dididl dxez ¦§¤¤¨©¦¨



mihtynפב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy

(äì)bé-éëåeøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−

:ïeöçé¤«¡«
i"yx£ÛbÈŒÈÎÂ∑ ּבין ּבגּופֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחף, ¿ƒƒ…ְְְְִֵֵֵַָֹ

הם, נגיפה ּבכלל ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכֹו ּבין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּברגליו,
מּכה  לׁשֹון אּלא נגיפה ׁשל æׁשֹור ∑LÈ‡Œ¯BL.ׁשאין ְְִֵֶֶַָָָƒֶ

B‚Â'.איׁש ¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe∑הּכ מדּבר,ּבׁשוים תּוב ִ»¿∆«¿ְְִֵַַָָ
ּבין  מאתים, ׁשוה ׁשֹור ׁשהמית מאתים ׁשוה ִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשֹור
ּכׁשּנֹוטל  מעט, ׁשוה ׁשהיא ּבין הרּבה, ׁשוה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּנבלה
הּמת, וחצי החי חצי וזה הּמת, וחצי החי חצי ְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַזה
הּמיתה. ׁשהּזיקה נזק חצי מפסיד אחד ּכל ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָנמצא,
אּתה  הּׁשוין ׁשּמן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמדנּו,
לא  נזק, חצי לׁשּלם הּתם ּדין ּכי ׁשוין, לׁשאינן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלמד
ּבדמיהן  ׁשוין ּבׁשאינן אף יכֹול אֹו יֹותר. ולא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּפחֹות
אם  ׁשניהם"? את "וחצּו הּכתּוב אמר חּיים, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשהן
ּכׁשהּנבלה  הרּבה מׂשּתּכר ׁשהּמּזיק ּפעמים ּכן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאמרּת
הּמּזיק, ׁשֹור מּדמי יֹותר הרּבה לנכרים ליּמכר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָׁשוה
אֹו נׂשּכר, הּמּזיק ׁשּיהא הּכתּוב ׁשּיאמר אפׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואי

ׁשלם, נזק מּדמי יֹותר הרּבה נֹוטל ׁשהּנּזק ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּפעמים
ׁשֹור  ּדמי מּכל יֹותר ׁשוין הּמּזיק ׁשֹור ּדמי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָׁשחצי
על  מּמּועד. חמּור ּתם הרי ּכן, אמרּת ואם ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָהּנּזק.
ׁשהּתם  ולּמד ּבׁשוין, אּלא הּכתּוב ּדּבר לא ,ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכרח
ׁשוין, לׁשאינן ּתלמד הּׁשוין ּומן נזק, חצי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמׁשּלם
ּומה  הּנבלה, את לֹו ׁשמין נזקֹו, חצי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהּמׁשּתּלם
.והֹול הּפחת חצי נֹוטל הּמיתה, ּבׁשביל ּדמיו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּׁשּפחתּו
"יׁשּלם  אמר: ולא הּזה, ּבּלׁשֹון הּכתּוב אמר ְְְֵֶַַַַַַָָָָָָֹולּמה
ואם  מּגּופֹו, אּלא מׁשּלם הּתם ׁשאין ללּמד, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָחציֹו"?
ואם  הּנבלה, אּלא נֹוטל הּנּזק אין אחרּֿכ ּומת ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָנגח
מנה  ׁשוה ׁשֹור אֹו יפסיד. נזקֹו, לחצי מּגעת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאינּה
את  אּלא נֹוטל אינֹו זּוז, מאֹות חמׁש ׁשוה ׁשֹור ֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנגח
מן  לׁשּלם ּבעליו את לחּיב הּתם נתחּיב ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּׁשֹור,

כו)העלּיה קמא .(בבא ֲִָָ

(åì)ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð Bààìå íL ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ
únäå øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìòa epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−

ñ :Bl-äéäé¦«§¤«
i"yx£Ú„B B‡∑ אּלא ּתם, היה לא ׁשֹור çאֹו ּכי נֹודע «ִֶַָָָָֹ

נגיחֹות  ׁשלׁש הרי ׁשלׁשם, ּומּתמֹול הּיֹום הּוא .נּגח ְְְֲִִִֵַַָָֹֹ
¯BL ÌlLÈ ÌlL∑ ׁשלם BlŒ‰È‰È.נזק ˙n‰Âè∑ «≈¿«≈ֵֶֶָ¿«≈ƒ¿∆

נזקֹו ּכל נּזק ׁשּיׁשּתּלם עד הּמּזיק יׁשלים ועליו .לּנּזק, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(æì)äMîç Bøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®£¦¨´
:äOä úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á̈À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©©¤«

i"yx£'B‚Â ¯˜· ‰MÓÁ∑:זּכאי ּבן יֹוחנן רּבי אמר ¬ƒ»»»¿ִֶַַַַָָָ
הּמק  ׁשהֹולחס ׁשֹור, ּברּיֹות: ׁשל ּכבֹודן על ֹום ְְִֵֶֶַַָָָ

ּכתפֹו, על לנֹוׂשאֹו הּגּנב בֹו נתּבּזה ולא ְְְְְְְִֵַַַַַָָָֹּברגליו,
מׁשּלם  ּכתפֹו, על ׁשּנֹוׂשאֹו ׂשה, חמׁשה. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָמׁשּלם
ּבא  מאיר: רּבי אמר ּבֹו. ונתּבּזה הֹואיל ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹארּבעה,

ּגדֹולה  ּכּמה ׁשּבּטלֹוּוראה ׁשֹור, מלאכה: ׁשל ּכחּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹ
מּמלאכּתֹו,מּמלאכּתֹו ּבּטלֹו ׁשּלא ׂשה, חמׁשה. , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ

‰O‰.ארּבעה  ˙Áz ¯BM‰ ˙Áz∑(סז קמא ׁשנאן (בבא ְַָָ««««««∆ְָָ
לֹומר éהּכתּוב  וחמׁשה , ארּבעה ּתׁשלּומי מּדת ׁשאין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבלבד  וׂשה בׁשֹור אּלא .נֹוהגת ְְְִֶֶֶֶַָ

d¯·Ácלה  ‡¯Bz ˙È ¯·‚c ¯Bz ÛBbÈ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«»»¿«¿≈
˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡iÁ ‡¯Bz ˙È ÔeaÊÈÂ ˙eÓÈÂƒƒ«¿»»«»ƒ«¿»

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙È Û‡Â dtÒk«¿≈¿«»¿≈≈»¿«¿

ÈlÓz‡Óלו  ‡e‰ Áb ¯B˙ È¯‡ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«¬≈««≈ƒ¿«≈
ÌlLÈ ‡ÓlL d¯Ó d¯Ë ‡ÏÂ È‰Bn˜cÓeƒ¿«ƒ¿»»¿≈»≈«»»¿«≈
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe ‡¯Bz ÛÏÁ ‡¯Bz»√»»≈»¿≈ƒ≈

‡Bלז  dpÒkÈÂ ¯n‡ B‡ ¯Bz ¯·b ·e‚È È¯‡¬≈ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
‡¯Bz ÛÏÁ ÌlLÈ ÔÈ¯B˙ ‡LÓÁ dpaÊ«¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈√»»

:‡¯n‡ ÛÏÁ ‡Ú Úa¯‡Â¿«¿«»»√»ƒ¿»

minkg izty

(dl)æixdW Wi` z` xFW `l ,WExiR¥Ÿ¤¦¤£¥
:'Edrx xFW z`' eixg` aizMel dxez §¦©£¨¤¥¥

(el)çFnM 'F`' i`d WxiR `lC `d̈§Ÿ¥¥©§
e"`el Kixv didC xnFl Wi ,'m`'¦¥©§¨¨¨¦§¨
Wi dfaE .'eke 'm`e' aFYkle siqFOd©¦§¦§§¦¨¤¥
dOl dWwdW m"`xd ziWEw aXiil§©¥§©¨§¥¤¦§¨¨¨
wEqRA WxiRW FnM ,'m`' 'F`' WxiR `lŸ¥¥¦§¤¥¥©¨

aXizi f`W ,'Fz`Hg eil` rcFd F`'©¥¨©¨¤¨¦§©¥
zNn siqFdl Kxhvi `l mB ,FixEA lr©§©Ÿ¦§¨¥§¦¦©
lre .oEIr KixvA xaCd giPde ,'`N`'¤¨§¦¦©©¨¨§¨¦¦§©
Fnvr `EdW cFre ,m"`xd dWwdX dn©¤¦§¨¨§¥§¤©§
WxiR 'Fz`Hg eil` rcFd F`' wEqRA©¨©¥¨©¨¥¥
iM rcFp F` oke' xn`e ,'m`' FnM `EdW¤§¦§¨©§¥©¦
:oEIr Kixve ,dR dPW ,'`Ed gbp xFWè ¨©¦¨Ÿ§¨¦¦

.lirl dfA WxiR xaM `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨§¨¥¥¨¤§¥
cEOiNd xTir `Ed `kdnC xnFl Wie§¥©§¥¨¨¦©©¦
`NW iOp i` .dlaPA milRhn milraC¦§¨¦§©§¦©§¥¨¦©¦¤Ÿ
wfp mNWn wiGOdW oeiM xnFl drhp¦§¤©¥¨¤©©¦§©¥¤¤
lRhi wiGOdC `pin` ded mlẄ¥£¨¨¦¨§©©¦§©¥
:wGiPl zOd oM mBW WxiR okl ,dlaPA©§¥¨¨¥¥¥¤©¥©¥©¦¨

(fl)éded o`pW `l EN`C ,WExiR¥§¦Ÿ§¨¨£¨



פג mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k ipy meil inei xeriy

áë(à)ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna-íà¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬
:íéîc Bì−¨¦«

i"yx£˙¯zÁna Ì‡∑(סב את חֹותר ëּכׁשהיה (סנהדרין ƒ««¿∆∆ְֵֶֶָָ
ÌÈÓc.הּבית  BÏ ÔÈ‡∑ ּכמת הּוא הרי רציחה, זֹו אין ִַַ≈»ƒְְֲִֵֵֵָ

הׁשּכם  להרג ּבא אם ּתֹורה: לּמדת ּכאן ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָמעּקרֹו.
אדם  ׁשאין הּוא יֹודע ׁשהרי ּבא, להרג וזה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָלהרגֹו,

וׁשֹותק. ּבפניו ממֹונֹו ׁשּנֹוטלין ורֹואה עצמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָמעמיד
הּממֹון  ּבעל יעמד ׁשאם ּבא, עלֿמנתּֿכן ,ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹלפיכ

יהרגּנּו .ּכנגּדֹו, ְְְֶֶַַ

(á)ílLé ílL Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ-íà¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½
:Búáðâa økîðå Bì ïéà-íà¦¥´½§¦§©−¦§¥«¨«

i"yx£ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯ÊŒÌ‡∑(שם וסנהדרין אין (מכילתא ƒ»¿»«∆∆»»ֵ
ּברּור  אם מׁשל: ּכמין אּלא הּדבר ìזה לֹול ׁשּיׁש ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ

עּמ ּכîׁשלֹום ּבעֹולם, ׁשלֹום ׁשהּוא הּזה ּכּׁשמׁש , ְִֶֶֶֶַַָָָָָ
הּממֹון  ּבעל יעמד אפּלּו להרג ּבא ׁשאינֹו ל ְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָֹֹּפׁשּוט
ּבידּוע  הּבן, ממֹון לגנב החֹותר אב ּכגֹון ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹּכנגּדֹו,
נפׁשֹות  עסקי על ּבא ואינֹו הּבן, על האב .ׁשרחמי ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

BÏ ÌÈÓc∑יהרּגּנּו אם היא ּורציחה חׁשּוב, הּוא ּכחי »ƒְְְִִִֶַַַָָ

הּבית  ÌlLÈ.ּבעל ÌlL∑ הּגּנבð ממֹון ואינֹו, ׁשּגנב ִַַַַ«≈¿«≈ְֵֶַַַָָָ
דסהדיא  עינא אם ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס מיתה. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָחּיב
ׁשאם  לֹומר אחרת, ׁשיטה לֹו לקח עלֹוהי, ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָנפלת
ּבעל  ּוכׁשּבא הּבית, ּבעל ׁשּבא קדם עדים ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמצאּוהּו
חּיב  לֹו", "ּדמים יהרגהּו, ׁשּלא ּבֹו התרּו נגּדֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּבית
הּגּנב  אין לֹו, רֹואים ׁשּיׁש ׁשמאחר הרגֹו, אם ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו
הּממֹון  ּבעל את יהרג ולא נפׁשֹות, עסקי על ּבא .הּזה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

(â)øBîç-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²
ñ :ílLé íéðL íéiç äN-ãò©¤−©¦®§©−¦§©¥«

i"yx£B„È· ‡ˆn˙ ‡ˆn‰ŒÌ‡∑ ׁשּלא טבח ñּברׁשּותֹו, ƒƒ»≈ƒ»≈¿»ְִֶַָֹ
מכר  BÓÁŒ„Ú¯.ולא ¯BMÓ∑ ּתׁשלּומי ּבכלל ּדבר ּכל ְַָֹƒ«¬ְְִֵַַָָָ

חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ּבין חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבין ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַּכפל,
על  ׂשלמה על ׂשה "על אחר: ּבמקֹום נאמר ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהרי

לרעהּו"òּכל  ׁשנים יׁשּלם וגֹו' ÌÈL.אבדה ÌÈiÁ ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָ«ƒ¿«ƒ
ÌlLÈ∑ ּדמי אֹו חּיים, אּלא מתים, לֹו יׁשּלם ולא ¿«≈ְְְִִֵֵֵֶַַָֹ

.חּיים  ִַ

ÈÁÓ˙ÈÂא  ‡·pb ÁkzLÈ ‡z¯zÁÓa Ì‡ƒ¿«¿«¿»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿¿≈
:Ìc dÏ ˙ÈÏ ˙eÓÈÂƒ≈≈»

dÏב  ‡Óc È‰BÏÚ ˙ÏÙ ‡i„‰Ò„ ‡ÈÚ Ì‡ƒ≈»¿«¬«»¿»«¬ƒ¿»≈
:dz·‚a ÔacÊÈÂ dÏ ˙ÈÏ Ì‡ ÌlLÈ ‡ÓlL«»»¿«≈ƒ≈≈¿ƒ¿«≈ƒ¿À¿≈

BzÓ¯ג  ‡z·b d„Èa ÁÎzLÈ ‡ÁÎzL‡ Ì‡ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿«ƒ≈¿À¿»ƒ
ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÔÈiÁ Ôep‡c ¯n‡ „Ú ¯ÓÁ „Ú«¬««ƒ«¿ƒ«ƒ««¿≈

:ÌlLÈ¿«≈

minkg izty

aiIgl zAXn 'xFW' 'xFW' opitlï§¦©¦©¨§©¥
.sFre dIg lkl s` dXnge drAx ©̀§¨¨©£¦¨©§¨©¨¨
`lC `xnBA EWxiR ,'o`pW' WExitE¥§¨¨¥§©§¨¨§¨
Wi` apbi iM' `N` xninl Dil ded£¨¥§¥©¤¨¦¦§Ÿ¦
xwa dXng ,Fxkn F` FgahE xFW§¨§¨£¦¨¨¨
zgY o`v drAx`e eiYgY mNWi§©¥©§¨§©§¨¨Ÿ©©
dOl `tiqC 'xFW'e `WixC 'dU' ,'dVd©¤¤§¥¨§§¥¨¨¨
,oi` dUe xFW DPin rnW `N` ,il¦¤¨§©¦¨§¤¦

:`l `pixg` icin` dxez ¦¦©£¦¨Ÿ
ak(`)ëm` WxtY `NW iwER`l§©¥¤Ÿ§¨¥¦

Dpi` dxitgd iM ,dxitgA aPBd `vOi¦¨¥©©¨©£¦¨¦©£¦¨¥¨
m` FA xn`IW cr mFwn lr dxFn¨©¨©¤Ÿ©¦
zrA `vOIW WxiR Kkitl ,FA `vOi¦¨¥§¦¨¥¥¤¦¨¥§¥

:dxitgda dxez ©£¦¨
(a)ìWIW zgkFn `xaQd m` ,xnFlM§©¦©§¨¨©©¤¥

aFpbl xzFgd a`d oFbM ,'eke mFlW Fl¨§¨¨©¥¦§
zgkFn `xaQd m` `d .'eke oAd oFnn̈©¥¨¦©§¨¨©©

mc` oi`W rEci ixdW ,bFxdl `AW¤¨©£¤£¥¨©¤¥¨¨
milhFPW FpFnn lr Fnvr cinrn©£¦©§©¨¤§¦
:m"`x .FbxFde mMWd ,wzFWe eiptA§¨¨§¥©§¥§§§¥

î(m"`xd)K`id ,i"Wx lr DFnzl Wi ¨§¥¥¦§©©©¦¥¨
`ziixAd giPde `YlikOd `iad¥¦©§¦§¨§¦¦©©¨©§¨
m` EWxitC dxFnE xxFq oA wxtC§¤¤¥¥¤§¥§¦
mFlW Fl WIW WnXM xaCd Ll xExÄ§©¨¨©¤¤¤¥¨
i`w `l 'dgxf m`'C rnWnC ,'eke LOr¦§§©§©§¦¨§¨Ÿ¨¥
mFlW lr `le mixaC xExiA lr `N ¤̀¨©¥§¨¦§Ÿ©¨
`l dOl ,i"Wxl dWwC d`xpe .'eke§¦§¤§¨¤§©¦¨¨Ÿ
,'mFId' F` ,'mFIM eilr xi`i m`' xn`p¤¡©¦¨¦¨¨©©
lr dxFn `EdW 'mFIk dxkn' FnM§¦§¨©¤¤©
WnX dn WxiR okl ,mixaC xExiA¥§¨¦¨¥¥¥©¤¤
lMn zFWwdl oi`e .mlFrA mFlẄ¨¨§¥§©§¦¨
Wi ,`YlikOd `iadl il dOl mFwn̈¨¨¦§¨¦©§¦§¨¥
FhEWtl daFxw `YlikOdW oeiM xnFl©¥¨¤©§¦§¨§¨¦§

:`xTd ziiWEw uxFzi mbeðsiqFd §©§©§©©§¨¦

'mNWi mNW' `niY `lC ,'aPBd' zNn¦©©©¨§Ÿ¥¨©¥§©¥
iR lr s` ,aPBd iWxFil ziAd lrA©©©©¦§§¥©©¨©©¦
mNWn `N` bxdp Fpi` minC Fl WIW¤¥¨¦¥¤¡¨¤¨§©¥
aizM ixdW ,xWt` i` df ,FxtM inC§¥¨§¤¦¤§¨¤£¥§¦
,'FzapbA xMnpe Fl oi` m`e' eixg ©̀£¨§¦¥§¦§©¦§¥¨

:`xw irYWn aPBaC DPin rnWb dxez §©¦¨§©©¨¦§¨¥§¨
(b)ñFgahE' `WixA aizkC mEXn¦¦§¦§¥¨§¨

Fgah `NW i"Wx hwp Kkl ,'eke 'FxknE§¨§¨¨©©¦¤Ÿ§¨
`weC e`le ,Fxkn `le:dgiah hwp §Ÿ§¨§©©§¨¨©§¦¨

òzprh orFhA `xw i`dC aB lr s`e§©©©§©§¨§¥©£©
Wi ,ixii` aPbA `kde ,aizkC `Ed aPB©¨¦§¦§¨¨§©¨©§¦¥
oiprl aEzMd mzF` deWdC oeiM xnFl©¥¨§¦§¨¨©¨§¦§©
mdl cg` oiC i`CeA ,ltk inElWY©§¥¥¤§©©¦¤¨¨¤
FA WIW oiA ,xaC lM lr ltMd mNWl§©¥©¥¤©¨¨¨¥¤¥
gEx FA oi`W oiaE miIg gEx©©¦¥¤¥©

:miIgc dxez ©¦
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ß hay b"k iyily mei ß

(ã)Bøéòa-úà çlLå íøë-Bà äãN Léà-øòáé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤§¦½
Bîøk áèéîe eäãN áèéî øçà äãNa øòáe¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²¥©¬©§−

ñ :ílLé§©¥«
i"yx£¯Ú·È Èk∑‰¯ÈÚa ˙‡.¯Ú·e.,ּבהמה לׁשֹון ּכּלם ƒ«¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְֵָָֻ

ּובעירנּו" "אנחנּו Ú·È¯.ּכמֹו: Èk∑ ּבהמֹותיו יֹולי ְְְֲִֵַƒ«¿∆ְִֵָ
מּׁשּתי  ּבאחת אֹותֹו ויּזיק חברֹו ׁשל וכרם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּבׂשדה

ּבׁשּלּוח  אֹו ּבבעּור.ôאלה: אֹו ּבעירה, ּופרׁשּואת ְְְְִִִֵֵֶֶַֹ
"ּובער", רגל. ּכף מדר נזקי הּוא "וׁשּלח", ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַרּבֹותינּו:

ּומבערת האֹוכלת הּׁשן נזקי ג)הּוא קמא Na„‰.(בבא ְְִֵֵֶֶֶֶַַָƒ¿≈

¯Á‡∑ איׁשּבׂשדה ÌlLÈ.אחר öׁשל e‰„N ·ËÈÓ∑ «≈ְִֵֶֶַָ≈«»≈¿«≈
את  נזקֹו,÷ׁשמין ּדמי קרקע לֹו לׁשּלם ּבא ואם הּנזק, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

מּמיטב  לֹו יּתן øיׁשּלם סלע, נזקֹו היה אם ׂשדֹותיו: ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשהּנּזקין  הּכתּוב, לּמד לֹו. ׁשּיׁש מעּדית סלע ׁשוה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלֹו

ּבעּדית להם ז)ׁשמין .(ב''ק ְִִִֶָָ

(ä)Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú-ék¦«¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬
-úà øòánä ílLé ílL äãOä Bà äîwä©¨−̈´©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤

ñ :äøòaä©§¥¨«
i"yx£L‡ ‡ˆ˙ŒÈk∑אפּלּוùמעצמּה.ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe∑ ƒ≈≈≈ְֲִֵַָ»¿»…ƒ

ּבלע"ז  LÈ„b.קרדונ"ש ÏÎ‡Â∑ ּבּקֹוצים ׁשּלחכה ְַַ¿∆¡«»ƒֲִִֶַָ
לּקרקע  הּמחּברת לקמה אֹו לגדיׁש, ׁשהּגיעה .עד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ

‰„O‰ B‡∑אֹותּה לניר וצרי נירֹו, את ׁשּלחכה «»∆ְֲִִִִֶֶָָָָ

ׁשנּיה  ‰Ú·n¯.ּפעם ÌlLÈ ÌlL∑ אףֿעלּֿפי ְִַַָ«≈¿«≈««¿ƒִַַ
עלֿידי  מעצמּה יצאה והיא ׁשּלֹו ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהדליק
את  ׁשמר ׁשּלא לפי לׁשּלם, חּיב ׁשּמצאה, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקֹוצים

ותּזיק  ּתצא ׁשּלא .ּגחלּתֹו ְְִֵֵֶַַַֹ

(å)ì íéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ékápâå øîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−
:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦

i"yx£LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â∑ לפיú ּדבריו.·b‰ ‡ˆnÈŒÌ‡∑לּבעלים ׁשנים הּגּנב סג)יׁשּלם קמא .(בבא ¿À«ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְְְִִֵַַַַַָָ

(æ)-ìà úéaä-ìòa áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤
:eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà íéäìûä̈«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

i"yx£·pb‰ ‡ˆnÈ ‡ÏŒÌ‡∑ ׁשה הּזה, הּׁשֹומר הּבית ּובא ּבעל ולּׁשבע ∑Â˜¯·.ּוא זה עם לדּון הּדּינין, אל ƒ…ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ¿ƒ¿«ְִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשּלֹו ידֹו ׁשלח ׁשּלא .לֹו ְֶֶַָָֹ

È˙ד  ÁlLÈÂ Ì¯Î B‡ Ï˜Á ¯·b ÏÈÎ‡È È¯‡¬≈…ƒ¿«¬«¿»ƒ««»
dÏ˜Á ¯ÙL Ô¯Á‡ Ï˜Áa ÏeÎÈÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿≈«¬«»√»¿««¿≈

:ÌlLÈ dÓ¯k ¯ÙLe¿««¿≈¿«≈

ÏeÎÈÈÂה  ÔÈ·ek ÁkLÈÂ ¯e ˜tz˙ È¯‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ¿≈
ÌlLÈ ‡ÓlL ‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b¿ƒƒ»»«¿»«»»¿«≈

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c¿«¿≈»¿∆¿»

hÓÏ¯ו  ÔÈÓ B‡ ÛÒk d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¿«»ƒ¿ƒ«
‡·pb ÁÎzLÈ Ì‡ ‡¯·b ˙ÈaÓ Ôe·pb˙ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿¿««»»

:ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ¿«≈««¿≈

„·È˙‡ז  È¯Ó ·¯˜˙ÈÂ ‡·pb ÁÎzLÈ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿»≈»≈¿≈»
‰Óa d„È ËÈLB‡ ‡Ï Ì‡ ‡iic Ì„˜Ïƒ√»«»«»ƒ»ƒ¿≈¿»

:d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ƒ¿«≈«¿≈

minkg izty

(c)ômixEn` wfp ipin ipXW xnFl©¤§¥¦¥¥¤£¦
cg`de lbxd `Ede gENXd cg`d ,o`M̈¨¤¨©¦©§¨¤¤§¨¤¨
gNXW `l ,oXd `Ede xEriAd `Ed©¦§©¥Ÿ¤¦©
o`M oi`W ,xriaE Klde mxkA FzF`§¤¤§¨©¦¥¤¥¨

:oXd wfp `N`ölW' zNn siqFd ¤¨¥¤©¥¦¦©¤
`"eWA o"iXd 'dcV'W ipRn ,'Wi ¦̀¦§¥¤§¥©¦¦§¨

:'lW' zNnl zEkinQd lr dxFn÷`l ¨©©§¦§¦©¤Ÿ
did ENit` EdcU ahin lM Fl oYIW¤¦¥¨¥©¨¥£¦¨¨

:wfPd xEriXn xzFiødcU dfi`n `l ¥¦¦©¥¤Ÿ¥¥¤¨¤
ahiOdn didIW wx ,dvxIW¤¦§¤©¤¦§¤¥©¥©
`weC mNWIW `l mB .eizFcUAW¤¦§¨©Ÿ¤§©¥©§¨
,sqkA `le eizFrwxw ahiOn¦¥©©§¨¨§Ÿ§¤¤
,oiAEq ENit` mNWl lFki oilhlHnC§¦©§§¦¨§©¥£¦¦
ahin iNin lM oilhlHnaC¦§¦©§§¦¨¦¥¥©

:`Edd dxez

(d)ùaizkcM 'xrai' aizM `lCn¦§¨§¦©§¥§¦§¦

z` xiraOd' azke ,'xrai iM' KEnqA§¨¦©§¥§¨©©©§¦¤
:'dxrAde dxez ©§¥¨

(e)úeixg` aizM `d i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨§¦©£¨
'midl`d l` ziAd lrA axwpe'§¦§©©©©©¦¤¨¡Ÿ¦
`vOi `l m`' i`n cFre ,raXdl§¦¨©§©¦Ÿ¦¨¥
,FapB Fnvr `Ed `N` EWxCW 'aPBd©©¨¤¨§¤¨©§§¨
i`CeC rnWnC 'aPbe' xnF` `Ed o`ke§¨¥§ª©§©§©§©©

:FapB `Ed `le apbPW `Edf dxez ¤¦§©§Ÿ§¨
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(ç)äN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò òLt-øác-ìk-ìò©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧
äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìò äîìN-ìò©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½
íéäìû ïòéLøé øLà íäéðL-øác àáé íéäìûä ãò©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½

ñ :eäòøì íéðL ílLé§©¥¬§©−¦§¥¥«
i"yx£ÚLtŒ¯·cŒÏkŒÏÚ∑,ּבׁשבּועתֹו ׁשקרן ׁשּיּמצא «»¿«∆«ְְִִֵֶַָָָ

אלהים  וירׁשיעּוהּו ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא עדים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֹׁשּיעידּו
העדים  e‰Ú¯Ï.עלּֿפי ÌÈL ÌlLÈ∑ הּכתּוב לּמד ִִֵַָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈ְִֶַָ

ׁשהּוא  ונמצא הימּנּו, נגנב לֹומר ּבפּקדֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּטֹוען
ּבזמן  ואימתי? ּכפל. ּתׁשלּומי מׁשּלם ּגנבֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָעצמֹו
רּבֹותינּו ּדרׁשּו ׁשּכ עדים, ּבאּו ואחרּֿכ ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּנׁשּבע
האלהים". אל הּבית ּבעל "ונקרב ְְְְֱִִִִִֶַַַַַָָָָֹזכרֹונםֿלברכה:
אֹו לׁשבּועה, אֹומר אּתה היא. ׁשבּועה זֹו, ְְְִִִֵַָָָָקריבה
נגנבה, לֹומר וכפר לּדין ׁשּבא ׁשּכיון לּדין, אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאינֹו
נאמר  ּבידֹו? ׁשהּוא עדים ּבאּו אם ּבכפל יתחּיב ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמּיד
"ׁשבּועת  יד, ׁשליחּות למּטה ונאמר יד, ׁשליחּות ְְְְְֱִִֶַַַָָָָּכאן

ּלהּלן  מה ידֹו", ׁשלח אםֿלא ׁשניהם ּבין ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹה'
ׁשבּועה  ּכאן אף Ê‰.ׁשבּועה, ‡e‰ŒÈk ¯Ó‡È ¯L‡∑ ְְַָָָ¬∆…«ƒ∆

ׁשּנׁשּבעּת זה הּוא ּכי העד יאמר אׁשר ּפׁשּוטֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹלפי
ׁשניהם, ּדבר יבא הּדּינין עד .אצל הּוא הרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעליו,
וירׁשיעּוהּו הם ּכׁשרים ואם העדּות. את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָויחקרּו
העדים  את ירׁשיעּו ואם ׁשנים", "יׁשּלם זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָלׁשֹומר
ורּבֹותינּו לּׁשֹומר. ׁשנים הם יׁשּלמּו זֹוממין, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַׁשּנמצאּו
ׁשאין  ללּמד זה": הּוא "ּכי ּדרׁשּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָזכרֹונםֿלברכה

ּבמקצת  הֹודה אּלאֿאםּֿכן ׁשבּועה, אֹותֹו ,àמחּיבין ְְְְְִִִֵֶַָָָָ
מּמּני נגנב והּמֹותר ל חּיב אני וכ ּכ (ב''ק לֹומר: ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ

.קו)
ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr ,fh jxk zegiy ihewl)

זה הּוא ּכי יאמר ח)אׁשר (כב, ֲִֶֶַֹ
ּבמקצת  הֹודה אּלא־אם־ּכן ׁשבּועה אֹותֹו מחיבין ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָללּמד

(רש"י)

הּוא: ּברּוחנּיּות, ּבמקצת' 'מֹודה ְְְְִִִֶַָָענין
מהּותֹו ׁשּכל לֹומר יּתכן לא ּבחטא, נכׁשל ׁשאדם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבׁשעה
נׁשארה  והיא חטאה לא הּנׁשמה עצם ׁשהרי ּבחטא, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשקּוע

החטא. ּבׁשעת ּגם ּבה' ְְְִִֵֵַַַַָּבדבקּותּה
רק  מלא זה ׁשּכח לֹומר יּתכן לא הּנׁשמה, ּכחֹות מּצד ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּגם
רז"ל  ּוכמאמר טֹוב, ריּבּוי יׁש יהּודי ּבכל ׁשהרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָחטאים,

יט) ּכרימֹון".(עירובין מצֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָ"אפילּו

'ּכּלֹו יהיה - ׁשּבֹו אחד ּכח אפילּו אֹו - ׁשּיהּודי יּתכן לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻולכן
ַרע'.

ולמסר  החֹוטא את להפליל ותֹובע מקטרג הרע יצר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹוכאׁשר
ּבמקצת': 'מֹודה טענת ּכנגּדֹו האדם טֹוען לרׁשּותֹו, ּכּלֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻאֹותֹו

ּבלבד. ּב'מקצת' אּלא זה אין חטאּו. וכחי מהּותי ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלא
'מקצתֹו' - ׁשּבחטאֹו אדם ׁשבּועה". חּיב - ּבמקצת ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ"מֹודה
יֹותר  יּפל ׁשּלא ּכח, לתֹוספת הּוא זקּוק הּיצר, לרׁשּות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹנכנס
ׂשֹובע, מּלׁשֹון ׁשבּועה - אֹותֹו ׁשּמׁשּביעים זהּו הּיצר. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָלרׁשּות
להחזיק  ויּוכל יֹותר, יּפל ׁשּלא מיחדים ּכחֹות לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹֹֻנֹותנים

ֲַָמעמד.

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr ,` jxk zegiy ihewl)

לרעהּו ׁשנים יׁשּלם יבא... האלקים ח)עד (כב, ְְְֱִִֵֵֵַַַָָֹֹ
ׁשהּוא  הראׁשֹון הּדין על וקאי הּדין, ּפירּוׁשֹו - ְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"האלקים"
ׁשהּוא  ׁשּבּדֹור, הּצּדיק - ׁשּלאחריו ּובּדֹורֹות רּבנּו. ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמׁשה

ּדֹור. ׁשּבכל ּדמׁשה' ְְְְִֶֶַַָָֹה'אתּפׁשטּותא
אל  יל - יעׂשה? מה חטאֹו, לתּקן ּומבּקׁש ׁשחטא ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאדם

ּכח  לֹו ויּתן לתׁשּובה הּדר את יֹורהּו והּוא ׁשּבּדֹור, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּצּדיק
ּבבחינת  ּבֹוראֹו את יעבד על־ידי־זה ׁשלמה. ּבתׁשּובה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלחזר
- לרעהּו" ׁשנים "יׁשּלם הּכתּוב ׁשאמר זהּו לתּוׁשּיה. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכפלים

הּקּב"ה זה יתרו)"רעהּו" פרשת ריש .(שמות־רבה ֵֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 10 'nr f jxk zegiy ihewl)

לרעהּו ׁשנים ח)יׁשּלם "לרעהּו".(כב, מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַֹ
ׁשהחפץ  ׁשּנׁשּבע ּבׁשֹומר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה לֹומר, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָויׁש
ּתׁשלּומי  ׁשל ׁשהחּיּוב ּומּכיון ּבידֹו. ׁשהּוא והתּברר מּמּנּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנגנב

ּוׁשבּועת  הּׁשֹומר, ּכׁשּנׁשּבע ּדוקא הּוא ּגּנב' טענת ּב'טֹוען ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּכפל
לּמפקיד  לכאֹורה ׁשּי ׁשאינֹו לּמקֹום, אדם ּבין חטא הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשקר

ׁשנים יׁשּלם ׁשאף־על־ּפי־כן לפרׁש הּכתּוב הצר .לרעהּו- ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻ

ÏÚח  ¯ÓÁ ÏÚ ¯Bz ÏÚ ·BÁc Ìb˙t Ïk ÏÚ«»ƒ¿«¿««¬««
È¯‡ ¯ÓÈÈ Èc ‡z„·‡ Ïk ÏÚ eÒk ÏÚ ¯n‡ƒ»«¿«»¬∆¿»ƒ≈«¬≈
Èc ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈc ÏBÚÈÈ ‡iic Ì„˜Ï ÔÈ„ ‡e‰≈ƒ√»«»«»≈ƒ«¿≈ƒ
:d¯·ÁÏ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ ‡iic Ôe·iÁÈ¿«¿«»«»¿«≈««¿≈¿«¿≈

minkg izty

(g)à:df m` iM iciA Ll oi` ziAd lral Fl xn`W rnWn 'df `Ed iM xn`i xW`'Ch dxez ©£¤Ÿ©¦¤©§©¤¨©§©©©©¦¥§§¨¦¦¦¤



mihtynפו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy

(è)äN-Bà øBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà ïzé-ék¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²
ì äîäa-ìëåïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬

:äàøŸ¤«
i"yx£¯BLŒB‡ ¯BÓÁ e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈk∑ ב''מ) ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬

לפיכצד) חּנם, ּבׁשֹומר נאמרה ראׁשֹונה ּפטר áּפרׁשה ְְְֱִִִֵֶַָָָָָָָָ
אם  האיׁש, מּבית "וגּנב ׁשּכתּוב ּכמֹו הּגנבה, את ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּבֹו
למדּת, לׁשבּועה. הּבית", ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹלא
ּבׁשֹומר  אמּורה זֹו ּופרׁשה זֹו. ּבׁשבּועה עצמֹו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָׁשּפֹוטר

ׁש ּכמֹו נגנבה, אם ּפטּור אינֹו לפיכ ּכתּוב:ׂשכר, ְְְְִִִֵֶָָָָָָ
ּכמֹו: האנס, על אבל יׁשּלם", מעּמֹו יּגנב ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ"אםּֿגנב
עלֿידי  ּבחזקה נׁשּבה אֹו נׁשּבר, אֹו מעצמֹו, ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָמת

¯‡‰.לסטים  ÔÈ‡Â∑ ּבּדבר .ׁשּיעיד ְִִ¿≈…∆ִֶַָָָ

(é)Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úòáL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−
:ílLé àìå åéìòa ç÷ìå eäòø úëàìîa¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£‰È‰z '‰ ˙Ú·L∑,ּכדבריו הּוא, ׁשּכן יּׁשבע ¿À«ƒ¿∆ְִִֵֶַָָָ
ׁשאם  לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹוהּוא

חּיב  נאנסה, ואחרּֿכ יד ּבּה Á˜ÏÂ.ּבאנסין âׁשלח ְְֱֳִֶַַַַָָָָָָָָ¿»«
ÂÈÏÚa∑ הּׁשבּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ∑ הּׁשֹומר .ּכלּום ãלֹו ¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ

(àé):åéìòáì ílLé Bnòî áðbé áðb-íàå§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«

(áé)ô :ílLé àì äôøhä ãò eäàáé óøhé óøè-íà¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«

i"yx£Û¯hÈ Û¯ËŒÌ‡∑ רעה חּיה e‰‡·È.עלֿידי ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ¿ƒ≈
„Ú∑ עדים ּופטּור äיביא ּבאנס, ‰Ù¯h‰.ׁשּנטרפה ≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ«¿≈»

ÌlLÈ ‡Ï∑ אּלא יׁשּלם", לא "טרפה אֹומר אינֹו …¿«≈ְְֵֵֵֵֶַָָֹ
ׁשאינֹו טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ"הּטרפה",

טרפת  מׁשּלם. ּונמּיה, וׁשּועל חתּול טרפת ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָמׁשּלם:
לחׁש ּומי מׁשּלם. אינֹו ונחׁש, ודב ארי, לדּון åזאב, ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָֹ

מיתה  מה נׁשּבה": אֹו נׁשּבר אֹו "ּומת ּכתיב ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּכן?
להּציל  יכֹול ׁשאין וׁשביה ׁשבר אף להּציל, יכֹול .ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

(âé)åéìòa úî-Bà øaLðå eäòø íòî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬
:ílLé ílL Bnò-ïéà¥«¦−©¥¬§©¥«

i"yx£ÎÂÏ‡LÈŒÈ∑ ּבאנסין חּיב ׁשהּוא הּׁשֹואל, על ללמד ‡BnÚŒÔÈ.ּבא ÂÈÏÚa∑אינֹו ׁשֹור ׁשל ּבעליו אם ¿ƒƒ¿«ְְֳִֵֶֶַַַַָָָָ¿»»≈ƒְִֵֶָָ
הּׁשֹואל  צד)ּבמלאכּתֹוæעם .(ב''מ ְְִִֵַַ

‡Bט  ¯B˙ B‡ ¯ÓÁ d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¬«
B‡ ¯·z‡ B‡ ˙ÈÓe ¯hÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¯n‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«

:ÈÊÁc ˙ÈÏ È·zL‡ƒ¿¿ƒ≈¿»≈

Ï‡י  Ì‡ ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈa È‰z ÈÈ„ ‡˙ÓBÓ»»«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»
Ïa˜ÈÂ d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈«¿≈ƒ«≈

:ÌlLÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓBÓ dpÓ d¯Ó»≈ƒ≈»»¿»¿«≈

ÌlLÈיא  dnÚÓ ·b˙È ‡·b˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈
:È‰B¯ÓÏ¿»ƒ

È·˙c¯‡יב  ÔÈ„‰Ò È˙ÈÈ ¯·zÈ ‡¯·z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
:ÌlLÈ ‡Ï»¿«≈

ÈÓ˙יג  B‡ ¯·zÈÂ d¯·Á ÔÓ ¯·b Ï‡LÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«ƒ
:ÌlLÈ ‡ÓlL dnÚ ˙ÈÏ d¯Ó»≈≈ƒ≈«»»¿«≈

minkg izty

(h)áxninl `Mil la` ,WExiR¥£¨¥¨§¥©
,`Ed oMW `xAYqn ixdW ,`kti ¦̀§¨¤£¥¦§©§¨¤¥

:'ek KkitNWi dxez ¤§¦¨
(i)âglW `NW raXil Fl dOl oM m`e§¦¥¨¨¦¨©¤Ÿ¨©
FAxnFWA `N` ,miqp`n xhRil cï¦¨¥¥¢¨¦¤¨§¥

Fzprh mEIw lr drEaXde ixiin xkÜ¨©§¥§©§¨©¦©£¨
miqp`A xhRi izni`e ,miqp`A xhRil¦¨¥¨¢¨¦§¥¨©¦¨¥¨¢¨¦

:ci FA glW `NWMã`le' oiaY `NW §¤Ÿ¨©¨¤Ÿ¨¦§Ÿ
la` ,dlrnl xMfPd ltMd 'mNWi§©¥©¥¤©¦§¨§©§¨£¨
xEhR WxiR okl ,mNWi oxTd©¤¤§©¥¨¥¥¥¨

:mElMn`i dxez ¦§

(ai)ä,micr ipW il dOl ,miWwn Wi¥©§¦¨¨¦§¥¥¦
drEaXd on FzF` xhFR cg` cr `dC§¨¥¤¨¥¦©§¨
on oM mB xEhR `Ed `liOnE¦¥¨¨©¥¦
Dil `xiaqC xnFl Wie .oinElWYd©©§¦§¥©¦§¦¨¥
mEXnE ,xhFR Fpi` riIqnd cr i"Wxl§©¦¥©§©¥©¥¥¦
hRWn oWgA oiIr ,micr ipW Kixv ikd̈¦¨¦§¥¥¦©¥§¤¦§¨

:f"t oniqåLl Wgl in ,WxiR m"`xd ¦¨¨§¥¥¥¦¨©§
`d ,lEzgl ix` oiA wNgl Lpf`A§¨§§§©¥¥£¦§¨¨
lr s`e .'sxHi sxh m`' aizM `nzq§¨¨§¦¦¨Ÿ¦¨¥§©©
d`AW ,`"dA 'dtxHd' aizkC aB©¦§¦©§¥¨§¥¤¨¨
oin dfi`A rnWnl `Mil iYM` ,wNgl§©¥©©¦¥¨§¦§©§¥¤¦

,xEhR dtixh oin dfi`aE aiIg dtixh§¥¨©¨§¥¤¦§¥¨¨
:`WiTid EkxvEd Kkitlbi dxez §¦¨§§¤¥¨

(bi)æ`lC ,'FYk`lnA' zNn siqFd¦¦©¦§©§§Ÿ
okl ,cg` mFwnA FWExiR 'FOr' `niY¥¨¦¥§¨¤¨¨¥
milrAd oiUFrW oiA ,FYk`lnA WxiR¥¥¦§©§¥¤¦©§¨¦
oiA xg` mFwnA l`FXd lW FYk`ln§©§¤©¥§¨©¥¥
dk`lnA `EdW oiA mFwn FzF`A§¨¥¤¦§¨¨
'FOr eilrA m`' aizkE li`FdC ,zxg ©̀¤¤§¦§¦¦§¨¨¦
`EdW dk`ln lkA rnWn©§©§¨§¨¨¤

:FOrci dxez ¦



פז mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy

(ãé)àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa-íà¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈
ñ :BøëNa¦§¨«

i"yx£BnÚ ÂÈÏÚaŒÌ‡∑,מלאכה ּבאֹותּה ׁשהּוא ּבין ƒ¿»»ƒְְֵֶָָָ
ׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו היה אחרת: ּבמלאכה ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבין

צרי ּומיתהçאינֹו ׁשבירה ּבׁשעת עּמֹו (ב''מ להיֹות ְְְִִִִִִֵַָָָ
‰e‡.שם) ¯ÈÎNŒÌ‡è∑ הּׁשֹור אּלא אם ׁשאּול, אינֹו ƒ»ƒִֵֶַָָ

הּזה  הּׂשֹוכר ליד ּבׂשכרֹו ּבא ּבׁשאלה,éׂשכּור, ולא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
נׁשּתּמׁש ׂשכרֹו עלֿידי ׁשהרי ׁשּלֹו, הנאה ּכל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואין

ּפרׁש ולא ּבאנסין. להתחּיב ׁשֹואל מׁשּפט לֹו ְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַָָֹואין
לפיכ ׂשכר. ּכׁשֹומר אֹו חּנם, ּכׁשֹומר אם ּדינֹו, ְְְִִִִֵֵַָָָָמה
רּבי  מׁשּלם? ּכיצד ׂשֹוכר יׂשראל, חכמי ּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָנחלקּו
ּכׁשֹומר  אֹומר יהּודה רּבי חּנם, ּכׁשֹומר אֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֵַָָמאיר

.ׂשכר  ָָ

(åè)áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé-éëå§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´
:äMàì Bl äpøäîé øäî dnò¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«

i"yx£‰zÙÈŒÈÎÂ∑,לֹו ׁשּׁשֹומעת עד לּבּה על מדּבר ¿ƒ¿«∆ְִֵֶַַַַַָ
ּכפּתּוי  ארּמי, ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשּדל. וארי ּתרגּומֹו: ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָוכן

עברי  p¯‰ÓÈ‰.ּבלׁשֹון ¯‰Ó∑לּה מהר,ëיפסק ְְִִָ»…ƒ¿»∆»ְִַָֹֹ
ׁשּכֹותב  לאׁשּתֹו, איׁש ויּׂשאּנה לּהìּכמׁשּפט .ּכתּבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻ

(æè)ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ
ñ :úìeúaä øäîk§−Ÿ©©§«Ÿ

i"yx£˙Ïe˙a‰ ¯‰Ók∑ ּכסף חמׁשים קצּוב ׁשהּוא ¿…««¿…ֲִִֶֶֶָ
ׁשּנאמר: ּבאנס, עּמּה וׁשֹוכב הּבתּולה את הּתֹופס ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאצל

כב) הּנערה (דברים לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש ְֲֲִִִֵַַַַַָָָָ"ונתן
ּכסף" .חמּׁשים ֲִִֶָ

(æé):äiçú àì äôMëî§©¥−̈¬Ÿ§©¤«
i"yx£‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ∑(סז ּתּומת (סנהדרין ואחד ּבביתּֿדין,îאּלא זכרים הּכתּוב נקבֹות,ðואחד ׁשּדּבר אּלא ¿«≈»…¿«∆ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מכּׁשפֹות  מצּויֹות ׁשהּנׁשים .ּבהוה, ְְְִֶֶַַַָֹ

‰e‡יד  ‡¯È‚‡ Ì‡ ÌlLÈ ‡Ï dnÚ d¯Ó Ì‡ƒ»≈ƒ≈»¿«≈ƒ¬ƒ»
:d¯‚‡a ÏÚ«¿«¿≈

Ò¯‡Ó‡טו  ‡Ïc ‡zÏ˙a ¯·b ÏcLÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«¿À¿»¿»¿«¿»
·ekLÈÂ:ez‡Ï dÏ dpÓi˜È ‡Ói˜ dnÚ ¿ƒ¿ƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

dÏטז  dzÓÏ ‡‰e·‡ ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»¿ƒ¿«≈
:‡zÏ˙a È¯‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk«¿»ƒ¿¿¬≈¿À¿»

˙ÈÁ:יז  ‡Ï ‡L¯Á»»»»»≈

minkg izty

(ci)ç'ebe Wi` l`Wi ike' xnF` ixdW¤£¥¥§¦¦§©¦
,'ebe 'FOr oi` eilrA zn F` xAWpe§¦§©¥§¨¨¥¦
dl`W zrWA `l FOr Fpi`W rnWn©§©¤¥¦Ÿ¦§©§¥¨
ixdW ,dzinE dxiaW zrWA `le§Ÿ¦§©§¦¨¦¨¤£¥
Kkl ,mdipX` i`w 'FOr oi` eilrA'§¨¨¥¦¨¥©§¥¤§¨
mdn cg`A FOr did `d ,'mNWi mNW'©¥§©¥¨¨¨¦§¤¨¥¤
`l FOr eilrA m`' aizkE ,mNWi `lŸ§©¥§¦¦§¨¨¦Ÿ
`d ,EdiiexzA `zi`C `nrh ,'mNWi§©¥©§¨§¦¨§©§©§¨
oM m` ,aiIg `cgA `zile `cgA `zi ¦̀¨©£¨§¥¨©£¨©¨¦¥
Kixv KgxM lr `N` ,iccdl ixzq̈§¦©£¨¥¤¨©¨§¨¨¦
zg`A did m` lirl xhtC `d xnFl©¨§¨©§¥¦¨¨§©©
dl`W zrWA FOr did m` Epiid odn¥¤©§¦¨¨¦¦§©§¥¨
zrWA FOr did `NW iR lr s ©̀©¦¤Ÿ¨¨¦¦§©
Epiid dHnl aiIgC `de ,dzinE dxiaW§¦¨¦¨§¨§©¨§©¨©§
dzinE dxiaW zrWA FOr did m ¦̀¨¨¦¦§©§¦¨¦¨
`kti`e .dl`W zrWA FOr did `le§Ÿ¨¨¦¦§©§¥¨§¦§¨
dl`WC `xAYqn ikdC ,xninl `Mil¥¨§¥©§¨¦¦§©§¨¦§¥¨
.Dci lr dizFpFfnA aiIg oMW `ticr£¦¨¤¥©¨¦§¤¨©¨¨

:`xnBèzFxFdl ,'xFXd' siqFd §¨¨¦©§

xFXd `Ed xikU lW x`FzndW¤©§¨¤¨¦©
Ki`e ,lirlcM 'l`Wi ike'A fnxPd©¦§¨¦§¦¦§©§¦§¥§¥
Kkitl ,xikUe lE`W xFXd didi¦§¤©¨§¨¦§¦¨
,'xEkU `N` lE`W Fpi`' xnFl siqFd¦©¥¨¤¨¨
wx Fpi` dfA aEzMd zpEMW zFxFdl§¤©¨©©¨¨¤¥©
,lE`Xd `EdW oFW`xd gPEOd lFlWl¦§©¨¨¦¤©¨

:xEkU `N` Fpi`W xnFléipRn ©¤¥¤¨¨¦§¥
d`iAdW,xacA xaC z`iA lr dxFn ¤©¦¨¨©¦©¨¨§¨¨

Wxtl KxvEd ,FpFWlA xSiw aEzMde§©¨¦¥¦§§©§¨¥
mrHd ricFdlE ,xkFVd cil `AW¤¨§©©¥§¦©©©©
l`FXd oicM df lW FpiC didi `l dOl̈¨Ÿ¦§¤¦¤¤§¦©¥
ipRn WxiR okl ,oiqp`A aiIgzdl§¦§©¥¨¢¨¦¨¥¥¥¦§¥
`N` dl`W zxFzA Fcil `A `NW¤Ÿ¨§¨§©§¥¨¤¨
'FxkUA `A' didi df itlE .`A FxkUA¦§¨¨§¦¤¦§¤¨¦§¨
'`A FxkUA' zFidl iE`x didW ,KEtd̈¤¨¨¨¦§¦§¨¨
ipRnE .dl`WA `le dGn oaEIW icM§¥¤©¦¤§Ÿ¦§¥¨¦§¥
`xTA xn`Pd 'FxkUA `A' zpEMW¤©¨©¨¦§¨©¤¡¨©§¨
`le `A `Ed miqp`d on Fxhtl§¨§¦¨¢¨¦¨§Ÿ
inkg Ewlgp Kkitl ,FhRWn ricFdl§¦©¦§¨§¦¨¤§§©§¥

mPg xnFWM m` ,FhRWO dn l`xUi¦§¨¥©¦§¨¦§¥¦¨
:xkU xnFWM m`eh dxez ¦§¥¨¨

(eh)ëdid zExidn oFWl m`C ,WExiR¥§¦§§¦¨¨
ixdW ,m"Od zgY g"YtA cwPil Fl¦¨¥§©¨©©©¥¤£¥
`N` mFwn lkA `A `l zExidOd©§¦Ÿ¨§¨¨¤¨

:WEbCd lrR oipAnìDl EPpYIW `le ¦¦§©¦¥©¨§Ÿ¤¦§¤¨
m`' i`n oM m`C ,`qpw KxcA eiWkrn¥©§¨§¤¤§¨¨§¦¥©¦
Dl ozp xaM `d 'ebe 'o`ni o`n̈¥§¨¥¨§¨¨©¨

:qpTdfh dxez ©§¨
(fi)î'dnWp lM dIgz `l' FnM `le§Ÿ§Ÿ§©¤¨§¨¨

znEY `N` ,Fbxdl xYEn mc` lMW¤¨¨¨¨§¨§¤¨©
Wi ,l`xUi inkg FA Ewlgpe .oiC ziaA§¥¦§¤§§©§¥¦§¨¥¥
lM dIgz `l' FnM siqA mixnF`§¦§©¦§Ÿ§©¤¨
m`' FnM dliwqA mixnF` Wie ,'dnWp§¨¨§¥§¦¦§¦¨§¦

:'digi `l Wi` m` dndAðiAB `dC §¥¨¦¦Ÿ¦§¤§¨©¥
oiA wNg `l md mitXknC ipFrCie aF`§¦§¦¦§©§¦¥Ÿ¦¥¥
.'dX` F` Wi`' aizkC ,dX`l Wi ¦̀§¦¨¦§¦¦¦¨

:zFzin rAx` wxR sFq i"Wxgi dxez ©¦¤¤©§©¦



mihtynפח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy

(çé)ñ :úîeé úBî äîäa-íò áëL-ìk̈Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ ‰Ó‰aŒÌÚ ·ÎLŒÏk∑"ּבם "ּדמיהם ׁשּכתּוב: ּכנרּבעת, רֹובע .ּבסקילה, »…≈ƒ¿≈»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(èé):Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéäìûì çáæŸ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï∑ נקּוד היה אּלּו ּכֹוכבים, לעבֹודת »¡…ƒֲִִַַָָָָ
ולכּתב  לפרׁש צרי היה ּבצירי) (הּלמ"ד ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹלאלהים
לפרׁש צרי אין לאלהים, ׁשאמר עכׁשו ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ"אחרים",
ּבראׁש המׁשּמׁשֹות וה"א ּובי"ת למ"ד ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ"אחרים",
לעיר, למדּבר, ,למל ּכגֹון ּבחטף, נקּודה אם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהּתבה,
עיר, לאיזה מדּבר, לאיזה ,מל לאיזה לפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָצרי
לאיזה, לפרׁש צרי ּבחיר"ק, ולרגלים למלכים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָוכן
לאלהים  וכן ּבמׁשמע, מלכים ּכל – מפרׁש אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹואם
ּכׁשהיא  אבל קדׁש. אפּלּו ּבמׁשמע, אלהים ּכל ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ(ּבצירי)
וקמץ, (ּפּתח לעיר, לּמדּבר, ,לּמל ּכמֹו: ּפּתח, ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָנקּודה
ּכמֹו אחר, ּבדר לֹומר יׁש וגם זה, ּבענין אחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָענין
מל ּבאיזה נֹודע ּבֹו) יעּוין רׁש"י, ּבדקּדּוקי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּכתּוב
לאלהים, וכן מדּבר. עיר ּבאיזה נֹודע לעיר, וכן ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמדּבר.
ּבֹו: ּכּיֹוצא אחר, ּבמקֹום עליהם ׁשהזהרּתם ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלאֹותם

פו) הצר(תהלים ּפרׁש, ׁשּלא לפי באלהים", ּכמֹו ְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹֻ"אין
ּפּתח  "יחרם",ñיּומת ∑Ì¯ÁÈ.לינּקד נאמר ולּמה . ִֵַַָ»√»ְֱֳֶַַָָָָ

אחר: ּבמקֹום מיתה ּבֹו נאמרה ּכבר יז)והלא (דברים ְְְֱֲִֵֶַַָָָָֹ
ההיא  האּׁשה את אֹו ההּוא, האיׁש את ְִִִֵֶֶַַָָָָ"והֹוצאת
חּיב  עבֹודה איזֹו על ּפרׁש ׁשּלא לפי אּלא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹוגֹו'"?
ּופרׁש ּבא ּבמיתה, עבֹודֹות ּכל ּתאמר ׁשּלא ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמיתה,
ּזביחה, מה :ל לֹומר יחרם", לאלהים "זֹובח ּכאן ְְְֱֳִִֵַַַָָָָָֹל
מרּבה  אני אף לּׁשמים, ּבפנים הּנעׂשית ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָעבֹודה
עליהם  וחּיבין ּבפנים עבֹודֹות ׁשהם ,והמנּס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּמקטיר
ּבין  ,ּבכ לעבדּה ׁשּדרּכּה ּבין ּכֹוכבים, עבֹודת ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָלכל

לעבדּה ּדרּכּה ּכגֹון:ּבכò.ׁשאין עב ֹודֹות, ׁשאר אבל ְְְְְְֲֲֵֶַָָָָָָ
והמגּפף  והמרּבץ ּבמיתה,-והמנּׁשקôהמכּבד אינֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָ

ּבאזהרה  .אּלא ְְֶַָָָ

(ë)õøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú-àì øâå§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£‰B˙Œ‡Ï ¯‚Â∑ּדברים בלע"ז)אֹונאת (קונטרליאר"ר ¿≈…∆ְִַָָ
מט)ּכמֹו: ּבׂשרם"(ישעיה את מֹוני את ÏÂ‡."והאכלּתי ְְְְֲִִֶֶַַַָָ¿…

epˆÁÏ˙∑ ממֹון ‰Ì˙ÈÈ.ּבגזלת ÌÈ¯‚ŒÈk∑ אם ƒ¿»∆ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ִ
יכֹול  הּוא אף "אף להֹונֹותöהֹוניתֹו, :ל ולֹומר ְְְְֵַַַָ

.לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב מּום ּבאת". מּגרים ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹאּתה
ּבאֹותּה נֹולד ׁשּלא אדם "ּגר", לׁשֹון אּלא ÷ּכל מדינה, ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ

ׁשם  לגּור אחרת מּמדינה .ּבא ְִִֶֶַָָָָ

(àë):ïepòú àì íBúéå äðîìà-ìk̈©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«
i"yx£ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ŒÏk∑,ּכח ּתׁשּוׁשי ׁשהם לפי ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא אדם, לכל הּואֿהּדין »«¿»»¿»…¿«ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לעּנֹותם  מצּוי .ודבר ְְַָָָָ

(áë)éìà ÷òöé ÷òö-íà ék Búà äpòú äpò-íà¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½
:Bú÷òö òîLà òîL̈¬Ÿ©¤§©−©«£¨«

ÏË˜˙È:יח  ‡ÏË˜˙‡ ‡¯ÈÚa ÌÚ ·ekLÈc Ïk»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

‡Ô‰lיט  ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ Áa„c¿««¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈
:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ

‡¯Èכ  dÏ Ôe˜ÈÚ˙ ‡ÏÂ ÔeB˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿»¿ƒ≈¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„«»ƒ¡≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

˙ÔepÚ:כא  ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ¯‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

Ï·˜Èכב  Ï·˜Ó Ì‡ È¯‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒƒ¿«ƒ¿≈
:dzÏ·˜ Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„√̃»««»»¡«≈¿ƒ¿≈

minkg izty

(hi)ñon mxgi xW` mxg lM' EdFnke§¨¨¥¤£¤¨¢©¦
:'znEi zFn dcRi `l mc`dò`lCn ¨¨¨Ÿ¦¨¤¨¦§¨

dgiafA midl`l caFr DiA aizM§¦¥¥¨¡Ÿ¦¦§¦¨
dcFard oi` ENt` DPin rnW mxgï¢©§©¦¨£¦¥¨£¨
:mW i"Wx oFWl o`M cr ,xn`w FNWô ¤¨¨©©¨§©¦¨

,DMxckA la` ,DMxcM `NWA ,WExiR¥§¤Ÿ§©§¨£¨¦§©§¨

Ecari dki`'n ,KkA DzcFarW WExiR¥¤£¨¨§¨¥¥¨©©§
FnM ,dzinA mNEM odW `wtp 'miFBd©¦¨§¨¤¥¨§¦¨§
wEqRA d`x zWxtA i"Wx WxiRW¤¥¥©¦§¨¨©§¥©¨

:'ebe 'Ecari dki`'k dxez ¥¨©©§
(k)ö`l' lr aW 'mziid mixb ik'e§¦¥¦¡¦¤¨©Ÿ

,mixaC z`pF`A `EdW FCal 'dpFz¤§©¤§¨©§¨¦
`l' zripnl dAq Fpi` la`'EPvglz £¨¥¦¨¦§¦©Ÿ¦§¨¤

:oFnn zlfB `EdW÷lMW Wxtl `A ¤§¥©¨¨§¨¥¤¨
wgvi mdxa` s` ,Eid mixB l`xUi¦§¨¥¥¦¨©©§¨¨¦§¨

:'eke xB oFWl lkC ,awrie`k dxez §©£Ÿ§¨§¥



פט mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iyily meil inei xeriy
i"yx£B˙‡ ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡∑ ּגּזם קצר, מקרא זה הרי ƒ«≈¿«≈…ְֲִֵֶַָָָָ

זהּו וגֹו', נׁשיכם והיּו ּדכתיב (והא ענׁשֹו ּפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹולא
ּב"א  אבל יצעק", ּפרׁש,"אםֿצעק לא יצעק", לא ם ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹֹ

ּכמֹו להבין) ד)וקל ּגּזם (בראשית קין", הֹורג ּכל "לכן ְְְִִֵֵַַַָָָָ

ּפרׁש אתֹו",øולא תעּנה "אםֿעּנה ּכאן: אף ענׁשֹו, ְְְִֵֵֵַַַַָָֹֹ
"ּכי  לּמה? ,ׁשּל את לּטל סֹופ ּכלֹומר: ּגּזּום, ְְְְִִִֶֶַָָֹלׁשֹון

וגֹו'" אלי יצעק .אםֿצעק ְְִִֵַַָֹ

(âë)íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
ô :íéîúé íëéðáe úBðîìà©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«

i"yx£˙BÓÏ‡ ÌÎÈL eÈ‰Â∑:ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿»¿≈∆«¿»ְֱִֶֶַַַ
ּובניכם  אלמנֹות ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם", ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ"והרגּתי
הּנׁשים  ׁשּיהיּו אחרת: קללה זֹו הרי אּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָיתֹומים?
למיתת  עדים יהיּו ׁשּלא חיֹות, ּכאלמנֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָֹצרּורֹות

יהיּו והּבנים להּנׂשא, אסּורֹות ותהיינה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבעליהן,
אביהם, לנכסי לירד ּביתּֿדין יּניחּום ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַֹיתֹומים,

נׁשּבּו אם מתּו, אם יֹודעים ׁשאין .לפי ְְְִִִִִֵֵֶ

(ãë)óñk-íà|Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz ¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈
:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àìŸ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤

i"yx£ÈnÚŒ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡∑:אֹומר יׁשמעאל רּבי ƒ∆∆«¿∆∆«ƒְִִֵֵַָ
וזה  מׁשלׁש, חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ְְְִִִֶֶַָָָֹּכל

מהן  עא)∑‡˙ÈnÚŒ.אחד עּמי (ב''מ ונכרי, קֹודם.ùעּמי ֵֶֶָ∆«ƒְְִִִֵַַָ
אחרת, עיר וענּיי עיר ענּיי קֹודם. עני ועׁשיר, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעני
ּתלוה, אםּֿכסף מׁשמעֹו: וזה קֹודמין. עיר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָענּיי
מעּמי? ּולאיזה ּכֹוכבים, לעֹובד קדם ּתלוהּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאתֿעּמי
אחר: (ּדבר .ׁשעּמ לאֹותֹו עני? ּולאיזה העני, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאת
ׁשהּוא  ּבהלואה, ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ּתנהג ׁשּלא העני, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

CnÚ.עּמי  ÈÚ‰Œ˙‡∑ּכאּלּו ּבעצמ מסּתּכל הוי ִַ∆∆»ƒƒ»ְְְְְֱִִֵֵַַ
עני) Lk‰.אּתה BÏ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ּתתּבעּנּו לא ִַָָ…ƒ¿∆¿…∆ְִֶָֹ

עליו  ּדֹומה ּתהי אל לֹו, ׁשאין יֹודע אּתה אם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבחזקה.
ּכלֹומר: הלויתֹו, לא ּכאּלּו אּלא הלויתֹו, לא ּכאּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹ

ׁשנֹוׁשCL∑.ּתכלימהּו נחׁש, ּכנׁשיכת ׁשהּוא רּבית, ְִֵַ∆∆ְִִִִֵֶֶַָָ
הּוא  ּופתאם מרּגיׁש, ואינֹו ּברגלֹו קטּנה ְְְְְְִִֵַַַַָָֹחּבּורה
מרּגיׁש אינֹו רּבית: ּכ קדקדֹו. עד ונֹופח ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַָָמבצּבץ
הרּבה  ממֹון ּומחּסרֹו עֹולה ׁשהרּבית עד נּכר, .ואינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oey`xÎxc` ycegd mikxan ,mihtyn zyxt zay)

איתא  ּדהּנה ּבזה, והענין מיּוּתרֹות. עּמי" "את ּתיבֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָלכאֹורה
ּתלוה, ּכסף אם הּקּב"ה אמר עּמי", "את ּבפירּוׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמדרׁש
עּמ ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא 'עּמי' ּופירּוׁש (ּבחיריק), עּמי ְְְִִִִִִִִֵֶֶָאת
מחּיה  אמרּו (ׁשעל־זה חּיים מקֹור ּבחינת ׁשּגם חּיים, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָמקֹור
א ,ל ּובטל ׁשּטפל ,עּמ הּוא כּו') חּיים ל יּתן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָחּיים

נברא  ׁשּלא עד ׁשּכתּוב מה ועל־ּדר ,"עּמ" הּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמּכל־מקֹום
ּבּמאֹור. נכלל האֹור ׁשהיה ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה ְְְִִֶַַָָָָָָָָָהעֹולם
וחסד  הּצדקה ׁשעל־ידי עּמי", את ּתלוה ּכסף "אם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוזהּו

'עּמי'. ּבחינת ׁשהּוא חּיים מקֹור ּבחינת ְְְְִִִִִִִֶַַַַממׁשיכים

(äë)LîMä àa-ãò Eòø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤
:Bì epáéLz§¦¤¬«

i"yx£ÏaÁz Ï·ÁŒÌ‡∑ מׁשּכֹון אינֹו חבלה לׁשֹון ּכל ƒ»…«¿…ְְֲֵַָָָ
את  ׁשּממׁשּכנין אּלא הלואה, ּכׁשּמּגיע úּבׁשעת הּלֹווה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

עד הּזמן  ּבחבלה ל ּכפל ּתחּבל, (חבל ּפֹורע. ואינֹו ְְְְֲֵֵַַַַַַַָָָָֹֹ
חּיב  אּתה ּכּמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּפעמים. ְִַַַַַַָָָָָָָָּכּמה
ּדין  ונֹותנת ואמׁש אמׁש ּכל אצלי עֹולה נפׁש והרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָלי,

אּתה  אף .ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוחׁשּבֹון,
והׁשב!) טל והׁשב, BÏ.טל ep·ÈLzLÓM‰ ‡aŒ„Ú∑ ְְֵֵָָֹֹ«…«∆∆¿ƒ∆

הּׁשמׁש, ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום ּתחזר ּכל הּׁשמׁש ּוכבא ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
מחר  ׁשל ּבקר ׁשּיבא עד הּכתּוב àותּטלּנּו ּובכסּותֿיֹום , ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבּלילה לּה צרי ׁשאין .(מכילתא)מדּבר, ְְִֵֵֶַַַָָָ

a¯Áa‡כג  ÔBÎ˙È ÏBË˜‡Â ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿»¿¿«¿»
:ÔÈÓ˙È ÔBÎÈ·e ÔÈÏÓ¯‡ ÔBÎÈL ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿≈«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

Ï‡כד  CnÚ Èc ‡ÈÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡tÒk Ì‡ƒ«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»»
:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚ ÔBeL˙ ‡Ï ‡ÈL¯k dÏ È‰¿̇≈≈¿«¿»»¿«¬ƒƒ¿»

Ú„כה  C¯·Á„ ‡˙eÒk ·q˙ ‡BkLÓ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¿»¿«¿»«
:dÏ dp·È˙z ‡LÓL ÏÚÓ≈«ƒ¿»¿ƒƒ≈≈

minkg izty
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xnFl Kixv KgxM lre ,dlrnNX ©̀¤§©§¨§©¨§¨¨¦©
dPr m`' xn` EN`kE `Ed xvw `xwnC§¦§¨¨¨§¦¨©¦©¥
,LNW z` lFHil LtFq FzF` dPrz§©¥§¦¤¤§
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mihtynצ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k iriax meil inei xeriy

(åë)äna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë àåä ék¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´
ñ :éðà ïepç-ék ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå ákLé¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

i"yx£‰˙eÒÎ ‡Â‰ Èk∑ טּלית חלּוק ∑B˙ÏÓN.זֹו kLÈ·.זה ‰na∑ הּמּצע את .לרּבֹות ƒƒ¿…ִַƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

ß hay c"k iriax mei ß

(æë):øàú àì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
i"yx£Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡∑(סו ואזהרה (סנהדרין הּׁשם, לברּכת אזהרה זֹו ּדּין áהרי .לקללת ¡…ƒ…¿«≈ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ

(çë)éða øBëa øçàú àì Eòîãå Eúàìî:éì-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«

i"yx£E˙‡ÏÓ∑עלי הּמּטלת ּכׁשּתתמּלא âחֹובה ¿≈»¿ְְִֵֶֶֶֶַַָָֻ
ּבּכּורים ּת והם להתּבּׁשל, בּואת.EÚÓ„Â∑,הּתרּומה ְְְְְִִִֵֵַָ¿ƒ¿¬ְַָ

ּדמע  לׁשֹון מהּו יֹודע ˙‡Á¯.ואיני ‡Ï∑ ּתׁשּנה לא ְְִֵֵֶַַַ…¿«≈ְֶַֹ
את  לאחר הפרׁשתן, את ãסדר ּולהקּדים הּמקּדם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּומעׂשר המאחר: לבּכּורים ּתרּומה יקּדים ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻ
ÈÏŒÔzz.לתרּומה  EÈa ¯BÎa∑ּבחמׁש äלפּדֹותֹו ְִָ¿»∆ƒ∆ƒְְִֵָ

הּכהן. מן אחר?סלעים ּבמקֹום עליו צּוה ּכבר והלא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹ
ּתעׂשה  "ּכן לֹו לסמֹו ּכדי ּבכֹור åאּלא מה :"לׁשֹור ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָ

ׁשּנאמר: ּפֹודהּו, יֹום ׁשלשים לאחר יח)אדם (במדבר ְְֱִֵֶֶַַַָָֹ
ּדּקה  ּבהמה ּבכֹור אף ּתפּדה", חדׁש מּבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ"ּופדּויו

לּכהן  נֹותנֹו ואחרּֿכ יֹום, ׁשלׁשים ּבֹו .מטּפל ְְְְִֵֵַַַַָֹֹ

(èë)ì äNòz-ïkðàöì EøLäéäé íéîé úòáL E ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-íò¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

i"yx£Bn‡ŒÌÚ ‰È‰È ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ לכהן אזהרה זֹו ƒ¿«»ƒƒ¿∆ƒƒְְֵַָָֹ
ׁשמֹונה  קדם ימהר לא קרּבנֹו, את למהר ּבא ,æׁשאם ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

זמן  מחּסר ׁשהּוא ÈÏŒBzz.לפי ÈÈÓM‰ ÌBia∑ יכֹול ְְְִֶַָֻ««¿ƒƒƒ¿ƒָ
ונאמר  "ׁשמיני", ּכאן נאמר ּבּיֹום? לּבֹו חֹובה ְְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָיהא

כב)להּלן מה (ויקרא ירצה". והלאה הּׁשמיני "ּומּיֹום ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
אף  ּולהּלן, מּׁשמיני להכׁשיר להּלן, האמּור ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָ"ּׁשמיני"
וכן  ּולהּלן. מּׁשמיני להכׁשיר ּכאן, האמּור ç"ׁשמיני" ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ

לי לּתנֹו רּׁשאי אּתה הּׁשמיני", "ּובּיֹום .(מכילתא)מׁשמעֹו: ְְְִִִִַַַַַַָָ

˙d·˙Bכו  ‡È‰ d„BÁÏa d˙eÒÎ ‡È‰ È¯‡¬≈ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈
ÈÓ„˜ Ï·˜È È¯‡ È‰ÈÂ ·ekLÈ ‰Óa dkLÓÏ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈√»«

:‡‡ ‡pÁ È¯‡ dzÏ·˜ Ïa˜‡Â∆¡«≈¿ƒ¿≈¬≈«»»¬»

˙ËeÏ:כז  ‡Ï CnÚ· ‡a¯Â ÏÈ˜˙ ‡Ï ‡ic«»»»¿ƒ¿«»¿«»»¿

„·Cכח  ‡¯Îea ¯Á‡˙ ‡Ï CÚÓ„Â C¯ekaƒ»¿ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ¿»
:ÈÓ„˜ L¯Ùz«¿≈√»»

È‰Èכט  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÚÏ C¯B˙Ï „aÚz Ôk≈«¿≈¿»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈÓ„˜ dpL¯Ùz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa dn‡ ÌÚƒƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈√»»

minkg izty

(awri'ebe 'aMWi dOA' aEzMW ipRn ©£Ÿ¦§¥¤¨©¤¦§©
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(ì)àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
ñ :Búà ïeëìLz áìkì eìëàúŸ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«

i"yx£ÂÈÏ ÔeÈ‰z L„˜ŒÈL‡∑ קדֹוׁשים אּתם אם ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒְִִֶַ
מּׁשּקּוצי  ּוטרפֹות,èּופרּוׁשים ׁשּלי,נבלֹות אּתם הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַ

ׁשּלי  אינכם לאו, Ù¯Ë‰.ואם ‰„Oa ¯N·e∑(מכילתא) ְְִִֵֶֶָ»»«»∆¿≈»
ׁשּדרéאף  מקֹום ּבהוה: הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ּכן, ּבּבית ִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וכן ליּטרף, כב)ּבהמֹות וכן:(דברים מצאּה", בּׂשדה "ּכי ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ
כג) הּוא (שם – לילה", מּקרה טהֹור יהיה לא ְְְֲִִֵֶֶָָָֹ"אׁשר

ואּונקלֹוס  ּבהוה. הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא יֹום, למּקרה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹהּדין
ׁשּנתלׁש ּבׂשר חיא, חיוא מן ּתליׁש ּובׂשר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּתרּגם:

מּבהמה  אֹו ּכׁשרה, חּיה מן ארי אֹו זאב טרפת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָעלֿידי
ּבחּייה  ‡˙B.ּכׁשרה ÔeÎÏLz ·ÏkÏ∑(מכילתא) הגֹוי אף ְְֵֶַָָ«∆∆«¿ƒ…ַַ

לֹומר  ּתלמּוד ּכמׁשמעֹו? ּכלב אּלא אינֹו אֹו ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכּכלב.
ׁשמּוּתרת  לטרפה קלֿוחמר לנכרי", מכר "אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבנבלה:
לּמד 'לּכלב'? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הנאֹות. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבכל
ּכל  ׂשכר מקּפח הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין ְְֵֵֶַַַַַָָָָהּכתּוב

ׁשּנאמר: יא)ּברּיה, יחרץ (לעיל לא יׂשראל ּבני "ּולכל ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
ׂשכרֹו לֹו ּתנּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר לׁשֹונֹו". .ּכלב ְְְֶֶַַָָָָ

âë(à)òLø-íò Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú àì¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈
:ñîç ãò úéäì¦«§−Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£‡ÂL ÚÓL ‡O˙ ‡Ï∑ תקּבל לא ּכתרּגּומֹו: …ƒ»≈«»¿ְְְֵַַָ
ׁשּלא  ולּדּין הרע, לׁשֹון לּמקּבל אזהרה ּדׁשקר, ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשמע
חברֹו ּבעלּֿדין ׁשּיבא עד ּבעלּֿדין ּדברי .יׁשמע ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

ÚL¯ŒÌÚ E„È ˙LzŒÏ‡∑ ּתביעת חברֹו את הּטֹוען «»∆»¿ƒ»»ְֲִֵֵֶַַ
חמס ,ëׁשקר  עד לֹו להיֹות .ׁשהבטיחהּו ְְִִִֵֶֶֶָָָ

(á)áø-ìò äðòú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©¦À
:úhäì íéaø éøçà úèðì¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ

i"yx£˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑(ב יׁש(סנהדרין …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ֵ
לׁשֹון  אין אבל יׂשראל, חכמי מדרׁשי זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָּבמקרא
ׁשאין  ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּבהן מיּׁשב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻהּמקרא
ּדרׁשּו: הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ּבהכרעת לחֹובה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָמּטין

לה  רּבים יֹותר "אחרי ּבמחּיבין ׁשנים יׁש ׁשאם ּטֹות", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ
ּובדיני  לחֹובה, ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָעל
"ולא  ּדרׁשּו: הּמקרא ואמצע מדּבר. הּכתּוב ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹנפׁשֹות
מפלא  על חֹולקים ׁשאין רב, על רב", על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָֻתענה
הּצד, מן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין לפיכ ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשּבביתּֿדין,
ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו ּתחּלה ׁשֹואלין ׁשּבהן ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלּקטּנים

מ) הּמקרא (סנהדרין ּפתרֹון ּכ רּבֹותינּו, ּדברי .ּולפי ְְְְִִִִֵֵַַָָ
˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ּבׁשביל מיתה לחּיב …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְִִִֵַָ

המזּכין  על המחּיבין ׁשּירּבּו אחד, Ú˙Œ‡ÏÂ‰.ּדּין ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ¿…«¬∆
·¯ŒÏÚ∑,יּו"ד חסר ׁשהּוא ּולפי מּדבריו, לנטֹות «ƒְְְִִִֵֶָָָ

ּכן  ּבֹו h‰Ï˙.ּדרׁשּו ÌÈa¯ È¯Á‡∑ ׁשאּתה רּבים ויׁש ְֵָ«¬≈«ƒ¿«…ְִֵֶַַָ
הּמכריעין  ׁשנים ׁשהן ּבזמן ואימתי? אחריהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָנֹוטה
"לאֿ ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע המזּכין, מן יֹותר ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַֹּבמחּיבין
היה  'אבל אני: ׁשֹומע לרעת", אחריֿרּבים ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹתהיה
מּטין  נפׁשֹות 'ּדיני אמרּו: מּכאן לטֹובה'! ְְְִִִִֵֶַָָָָָעּמהם
ואּונקלֹוס  לחֹובה'. ׁשנים ועלּֿפי לזכּות, אחד ְְְְְְְִִִִֶַַַָָעלּֿפי

'ו  דבעינ'ּתרּגם: מה מּלאּלפא תּתמנע ולׁשֹון לא , ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ
נדרׁש הּוא ּכ הּתר ּגּום לפי ÏÚ.העברי ‰Ú˙ ‡Ï ְְְְִִִִַַָָָ…«¬∆«

˙ËÏ לנטֹות ∑¯· תענה לא למׁשּפט, ּדבר יׁשאל אם ƒƒ¿…ְְְְְֲִִִִֶַָָָָֹ
אֹותֹו ּדן הוי אּלא הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָלצד
וכ ּכפׁשּוטֹו, אפניו על ליּׁשבֹו אֹומר ואני ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָלאמּתֹו.

Ú¯Ï˙.ּפתרֹונֹו ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ראי ת אם ְִ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ִִָָ
הם, ורּבים הֹואיל ּתאמר: לא מׁשּפט, מּטין ְְְִִִִִֵַַַָָֹֹרׁשעים

אחריהם  נֹוטה B‚Â'.הנני ˙ËÏ ·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ∑ ְֲִִֵֶֶַ¿…«¬∆«ƒƒ¿…¿

LÈÏzל  ¯N·e ÈÓ„˜ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔÈL‡Â∆¡»ƒ«ƒƒ¿√»»¿«¿ƒ
ÔeÓ¯z ‡aÏÎÏ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡iÁ ‡ÂÈÁ ÔÓƒ≈»«»»≈¿¿«¿»ƒ¿

:d˙È»≈

ÌÚא  C„È ÈeL˙ ‡Ï ¯˜Lc ÚÓL Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»ƒ
:¯˜L „È‰Ò dÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡·iÁ«»»¿≈¡≈≈»ƒ¿»

ÏÂ‡ב  ‡L‡·‡Ï ÔÈ‡ÈbÒ ¯˙a È‰˙ ‡Ï»¿≈»««ƒƒ¿«¿»»¿»
CÈÚ·„ ‰Ó ‡Ùl‡lÓ ÚÓz˙¯˙a ‡Èc ÏÚ ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈»«ƒ»»«
:‡Èc ÌÏL È‡ÈbÒ«ƒ≈¿«ƒ»
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:rWxa dxez ¨¨
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על  ּתענּנּו אל הּמׁשּפט, אֹותֹו על הּנּדֹון י ׁשאל ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָואם
את  להּטֹות רּבים, אֹותן אחרי הּנֹוטה ּדבר ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהריב

הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט את אמר אּלא מאמּתֹו, ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּמׁשּפט
ּתלּוי  יהא הרּבים ìוקֹולר .ּבצּואר ְְְִֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 112 'nr `k zegiy ihewl)

להּטֹות רּבים ב)אחרי ׁשּכאׁשר (כג, ּבאחרֹונים, איתא ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָ
הלכה  ּכפסק הּדבר נחׁשב הרב, ּדעת על־ּפי ּפֹוסק ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבית־ּדין

הּדין ּבית ּגם ּכּלֹוׁשל יֹודעים ּכזה ׁשּבמקרה לבאר, ויׁש . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
ׁשּזהּו - ּומּכאן ההלכה, להּקבע צריכה ׁשּכ הּמעּוט ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּדּיני

ׁשּמבינים  עד זֹו, ּבהלכה ּומעּינים חֹוזרים הם לכן  ה'. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָרצֹון
ּגם  אפֹוא מתיחס הּדין ּופסק הרב; ּדעת את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּומקּבלים

ֲֵֶאליהם.

(â)ñ :Báéøa øcäú àì ìãå§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«
i"yx£¯c‰˙ ‡Ï∑אזּכּנּו הּוא, 'ּדל ולֹומר: ּבּדין, לזּכֹותֹו ּכבֹוד לֹו ּתחלק .ואכּבדּנּו'îלא …∆¿«ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַָֹֹ

(ã)epáéLz áLä äòz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú ék¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−
ñ :Bì«

(ä)zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú-ék¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈
:Bnò áæòz áæò Bì áæòî¥«£Ÿ́®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â E‡N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ŒÈk∑מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ְֲִֵֵַ
ׁשּמּוׁשי  ׁשל לׁשֹונֹות מארּבע ׁשהּוא 'ּדלמא', ְְְְִִִֵֵֶֶַַָּבלׁשֹון
ּתחת  רֹובץ חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו: וכה ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹ'ּכי',

BÏ.מּׂשאֹו ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ∑ ּבתמיהה.·ÊÚz ·ÊÚ ַָ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…«¬…
BnÚ∑'וכן עזרה, לׁשֹון זֹו יד)עזיבה' א "עצּור (מלכים ƒְְְֲִֵֶָָָ

וכן ג)ועזּוב", החֹומה",(נחמיה עד ירּוׁשלים את "וּיעזבּו ְְְְִֵֶַַַַַַָָָ
ּכּיֹוצא  החֹומה. חזק את ּולסיע לעזב עפר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמּלאּוה

ז)ּבֹו: האּלה (דברים הּגֹוים רּבים ּבלבב תאמר ְְִִִִֵֶַַַָָֹ"ּכי
תירא  'לא ּבתמיהה: ּכן, ּתאמר ׁשּמא וגֹו'", ְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹמּמּני
וחדלּת, תראה ּכי רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהם'.
ּכיצד? הא עֹוזר. ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפעמים
נכרי  ּבהמת אֹו "וחדלּת". ּכבֹודֹו, לפי ואינֹו ְְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָזקן

"וחדלּת" יׂשראל, ׁשל BnÚ.ּומּׂשאֹו ·ÊÚz ·ÊÚ∑ ְְְִֵֶַַָָָָ»…«¬…ƒ
מּמּנּו מּׂשאֹוי מּלּטל - ליּה' 'מּלמׁשקל הּמּׂשא, .לפרק ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 130 'nr `"kg y"ewl t"r)

WtPd wExnE daEWY lW zFIprY©£¦¤§¨¥©¤¤

מעזב  וחדלּת מּׂשאֹו ּתחת רבץ ׂשנא חמֹור ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹּֽֽֽֽכי־תראה
עּמֹו: ּתעזב עזב ֲִַָֹֹֽֽלֹו

זקן  ּכיצד הא עֹוזר, ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפעמים
יׂשראל  ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו "וחדלּת", ּכבֹודֹו לפי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואינֹו

ובפרש"י)"וחדלּת" ה. (כג, ְְַָָ
זה ּפסּוק על הּבעׁש"ט ּפרּוׁש כח ידּוע יֹום" "הּיֹום ּבלּוח (הּובא ְֵֶַַַַַַַָָָ

ׁשּׂשֹונא שבט) הּגּוף חמר ׁשהּוא – 'ׂשֹונא חמֹור תראה ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹׁש'ּכי
ׁשהּגּוף  ותראה ורּוחנּיּות, לאלקּות הּמׁשּתֹוקקת הּנׁשמה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת
,יתּבר הׁשם לֹו ׁשּנתן ּבעבֹודה ׁשּמתעּצל מּׂשאֹו', ּתחת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ'רֹובץ
לבב על ׁשּיעלה אפׁשר הּנה ּומצֹות, ּתֹורה ידי על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיזּדּכ
ׁשליחּותֹו, לקּים לּגּוף ּתעזר ׁשּלא – לֹו' מעזב ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹׁש'וחדלּת

זֹו לא הּנה החמרּיּות, את לׁשּבר ּבסּגּופים ּתתחיל ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכי־אם
לברר  – עּמֹו' ּתעזב 'עזֹוב אלא הּתֹורה, אֹור יׁשּכן ּבּה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהּדר
הּבעׁש"ט. ּתֹורת ע"כ ּבסּגּופים. לׁשברֹו ולא ּולזּככֹו הּגּוף ְְְְְְִִֶַַַַַַָֹאת

הרב' ערּו ּב'ׁשּולחן ּכתב ונפש והּנה גוף נזקי הל' חו"מ (חלק ְְְִֵַַָָָָ
ד) ּגּופֹו:סעיף ולׁשּבר להתעּנֹות הּתר אֹופּנים ּבׁשני ְְְְְִִִִֵֶַַַַֹֻׁשרק

לה' נפׁשֹו למרק ּכדי ּתענּיֹות ב. ּתׁשּובה. ׁשל ּתענּיֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָא.
ה'). לפני לרצֹון ְְְִִֵֶֶָ(ׁשּיהיה

ׁשּבהם  האֹופּנים ּבׁשני מרּמזים אּלּו אֹופּנים ּדׁשני לֹומר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻויׁש
ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת ב. ּכבֹודֹו. לפי ואינֹו זקן א. חֹודל". ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ"אּתה

יׂשראל. ְִֵֶָׁשל
ׁשל  ּתענּיֹות על קאי – יׂשראל ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת

dÈ„a:ג  ÌÁ¯˙ ‡Ï ‡ÈkÒÓ ÏÚÂ¿«ƒ¿≈»»¿«≈¿ƒ≈

ÈÚËcד  d¯ÓÁ B‡ C‡Ò„ ‡¯Bz ÚbÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«»¿»¿»¬»≈¿»≈
:dÏ dp·È˙z ‡·˙‡»»»¿ƒƒ≈≈

BÁz˙ה  ÚÈ·¯ C‡Ò„ ‡¯ÓÁ ÈÊÁ˙ È¯‡¬≈∆¡≈¬»»¿»¿»¿ƒ«¿
˜aLÓ dÏ ˜aLÓÏÓ ÚÓz˙Â dÚBË¬≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«
:dnÚ ˜¯Ù˙e È‰BÏÚ CaÏ·„ ‰Ó ˜BaLzƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»≈ƒ≈

minkg izty

(a)ìKkA dn xn`Y l` ,xnFl FpFvx§©©Ÿ©©§¨
mdW oeiM FYn`l oiCd z` oEc` m ¦̀¨¤©¦©£¦¥¨¤¥
`N` ,il ErnWi `le cigi ip`e miAx©¦©£¦¨¦§Ÿ¦§§¦¤¨

:'eke xlFwe LNW z` dUrb dxez £¥¤¤§§¨

(b)îlW xECiddW Wxtl axd KxvEd§©¨©§¨¥¤©¦¤
oi`W ipRn ,FzEkfl oiCd ziHd lr lC̈©©¨©©¦¦§¦§¥¤¥
FnM ,xiWrl `N` xCdl oiICd KxC¤¤©©¨§©¥¤¨¤¨¦§
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ici lre oiCA FzF` dMfOW `Ed cFaMd©¨¤§©¤©¦§©§¥
Kxhvi ok `l m`W ,cAMzn `Ed oiCd©¦¦§©¥¤¦Ÿ¥¦§¨¥

:lflEfn `Ede Fl oi`e Fl rFxtlc dxez ¦§©§¥§§§¨



צג mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k iying meil inei xeriy
האדם  ּדכאׁשר וכיֹו"ב. וחטאים עברֹות על ׁשּבאֹות ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּתׁשּובה,
חמר  ׁשהּוא ה"חמֹור" הּנה ח"ו, יתּבר רצֹונֹו על ועבר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹחטא
הּקלּפה  לרׁשּות ׁשעֹובר נכרי", ׁשל "ּבהמּתֹו הוי (ּכּנ"ל) ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּגּופֹו
ּכרּמֹון" מצֹות מלאים יׂשראל ּפֹוׁשעי ׁש"אפילּו מּכיון א ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָח"ו.

בסופה) חגיגה א. יט, נכרי"(עירובין "ּבהמת ׁשהּוא הּגּוף ְְֲִֵֵֶַַָהרי
הּפֹוׁשע  ׁשּגם הּמצֹות – יׂשראל" ׁשל "מּׂשא ּבֹו יׁש ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכּנ"ל,

ּבהן. ֵֶָָמלא
לגמרי: ההפכי הּב' ְְְְִֵֶַַַָָֹוהאפן

זה  – ("זקן מרֹומם איׁש על קאי – ּכבֹודֹו לפי ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָזקן
ורּוחנּיים, מזּככים ּבענינים הּוא עסקֹו אׁשר חכמה"), ְְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָָָֻׁשּקנה
ׁשאינֹו ּומאחר ּבזה, וכיֹוצא לעוֹונֹות ׁשּי ׁשאינֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּובוּדאי
ּכן  אם הּגׁשמי, הּגּוף וזּכּו ּדברּור ּבהעבֹודה (כ"כ) ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמתעּסק
ּפֹוגם  זה והרי וחמרּיּותו, ּבגּסּותֹו יּׁשאר ׁשּגּופֹו להיֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיכֹול
להתעּסק  ּכבֹודֹו לפי ׁשאינֹו ּומאחר נפׁשֹו, מרּוק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַּבׁשלמּות
ּכדי  להתעּנֹות הּתֹורה לֹו הּתירה לכן הּגׁשמי, ּגּופֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּבברּור

ּגּופֹו. זּכּו את יׁשלים ועל־ידי־זה נפׁשֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָלמרק

ß hay d"k iying mei ß

(å)ðéáà ètLî ähú àì:Báéøa E ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«
i"yx£EÈ·‡∑ ותאב מדלּדל ׁשהּוא אֹובה, טֹובהלׁשֹון לב)לכל .(ב''מ ∆¿…¿ְְְְְֵֶֶָָָָֻ

(æ)ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L-øácî¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬
:òLø ÷écöà-àì«Ÿ©§¦−¨¨«

i"yx£‚¯‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â∑ מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ִִִִֵֵַַ
ׁשּמחזירין  זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחּיב,
ואףֿעלּֿפי  ּתהרג", אל "ונקי לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִִַַַַַַָֹאֹותֹו?
נקי  מּכלֿמקֹום ּבביתּֿדין, נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשאינֹו
לּיֹוצא  ּומּנין לזּכֹותֹו. ל יׁש ׁשהרי מיתה, מּדין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָהּוא
עליו  ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר זּכאי, ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּביתּֿדין

לֹומר: ּתלמּוד לביתּֿדין? אֹותֹו מחזירין ׁשאין ְְֲִִִֵֵֶַַַָחֹובה',
ּבביתֿ ׁשּנצטּדק הּוא, צּדיק וזה ּתהרג". אל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַֹ"וצּדיק

¯ÚL.ּדין  ˜Ècˆ‡Œ‡Ï Èk∑ ּכי להחזירֹו, עלי אין ִƒ…«¿ƒ»»ְֲִִֵֶַָ
לי  יׁש זּכאי. מּיד יצא אם בדיני, אצדיקּנּו לא ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָֹאני

ּבּה ׁשּנתחּיב ּבּמיתה להמיתֹו הרּבה .ׁשלּוחים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

(ç)ólñéå íéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−
:íé÷écö éøác¦§¥¬©¦¦«

i"yx£Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑ וכלֿׁשּכן אמת, לׁשּפט אפּלּו ¿…«…ƒ»ְְֱֲִִֵֶֶָֹ
הּדין, את להּטֹות ּכדי ׁשהרי הּדין, את להּטֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַּכדי

מׁשּפט" תּטה "לא ּכבר: ÌÈÁ˜t.נאמר ¯eÚÈ∑ ב''מ) ְְֱִֶֶַַָָֹ¿«≈ƒ¿ƒ
מכילתא) ׁשּתּטרף קיא. סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹאפּלּו

עיניו  מאֹור ויכהה ּתלמּודֹו ויׁשּתּכח עליו, .ּדעּתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ
ÛlÒÈÂ∑ ּומקלקל ˆÌÈ˜Èc.ּכתרּגּומֹו: È¯·c∑ דברים ƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒְִָ

מׁשּפטי  ּפתגמין אמת,ðהמצּדקים, ּתרּגּומֹו: וכן ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָֻ
יׁשרים  .ּתריצין, ְְִִִָ

(è)øbä Lôð-úà ízòãé ízàå õçìú àì øâå§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½
:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ıÁÏ˙ ‡Ï ¯‚Â∑ׁשּסּורֹו מּפני הּגר, על ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות נט)רעñּבהרּבה ‰b¯.(ב''מ LÙ ˙‡∑ ¿≈…ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ∆∆∆«≈
אֹותֹו ּכׁשּלֹוחצים לֹו קׁשה .ּכּמה ְֲִֶֶַָָ

dÈ„a:ו  CÈkÒÓ ÔÈc ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ¿≈»¿ƒ≈

Ù˜ז  È„Â ÈÎÊ„Â ˜ÈÁ¯ ÈÂ‰ ‡¯˜L„ ‡Ób˙tÓƒƒ¿»»¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÈkÊ‡ ‡Ï È¯‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈»¡«≈

:‡·iÁ«»»

eÚÓ¯ח  ‡„ÁBL È¯‡ Ïa˜˙ ‡Ï ‡„ÁBLÂ¿¬»»¿«≈¬≈¬»¿«≈
:ÔÈˆÈ¯z ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ט  ÔezÚ„È Ôez‡Â Ôe˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿»
‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ ‡¯Bi‚„ ‡LÙ«¿»¿ƒ»¬≈«»ƒ¬≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

minkg izty

(g)ðaizkcM ,dxFY oiC xnFl FpFvx§©¦¨§¦§¦
:'ebe 'zn` 'd ihRWn'h dxez ¦§§¥¡¤

(h)ñEpiidC ,xF`U FnM miWxtn Wi¥§¨§¦§§§©§

FNW rxd xvIW xnFlM ,rxd xvId©¥¤¨¨§©¤¥¤¨¨¤
miWxtn Wie .zFYtl gpe rxe dWẅ¤§¨§Ÿ©¦§§¥§¨§¦

lr xfFg Fpi` aEW KxCd on xQW oeiM¥¨¤¨¦©¤¤¥¥©
:mixaC iEYiR icii dxez §¥¦§¨¦



mihtynצד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k iying meil inei xeriy

(é)-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤
:dúàeáz§«¨¨«

i"yx£d˙‡e·z ˙‡ zÙÒ‡Â∑:ּכמֹו לּבית, הכנסה כב)לׁשֹון ּבית"(דברים ּתֹו אל ."ואספּתֹו ¿»«¿»∆¿»»ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

(àé)Enò éðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úòéáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½
:Eúéæì Eîøëì äNòz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«

i"yx£‰pËÓLzò∑ מעבֹודה.dzLËe∑ מאכילה ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ֲִֵָ
מעבֹודה  "ּתׁשמטּנה" אחר: ּדבר הּבעּור. זמן ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָאחר

"ּונטׁשּתּה" ּוזריעה. חריׁשה ּכגֹון: מּלזּבל ôּגמּורה, ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָ
‰O„‰.ּומּלקׁשקׁש ˙iÁ ÏÎ‡z Ì¯˙ÈÂ∑(מכילתא) ְְִֵַ¿ƒ¿»…««««»∆

אֹוכלת  חּיה מה חּיה: למאכל אביֹון מאכל öלהּקיׁש ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָ

מּכאן  מעׂשר. ּבלא אֹוכלים אביֹונים אף מעׂשר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֹּבלא
ּבּׁשביעית  מעׂשר אין EÓ¯ÎÏ.אמרּו: ‰NÚzŒÔk∑ ְְֲִִֵֵַַָ≈«¬∆¿«¿¿

מדּבר  הּמקרא הּלבן,÷ּותחּלת ׁשאמר ּבׂשדה ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
"ארצ את "ּתזרע הימּנּו: .למעלה ְְְְִֵֶֶֶַַַָ

(áé)éNòî äNòz íéîé úLLéòéáMä íBiáe E ¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−
Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì úaLz¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−

:øbäå§©¥«
i"yx£˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑(מכילתא) ּבּׁשנה אף ««¿ƒƒƒ¿…ַַָָ

ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּתעקר לא ׁשּלא øהּׁשביעית מּמקֹומּה, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
ּתנהֹוג  לא ׁשּבת, קרּויה הּׁשנה וכל הֹואיל ְְְִִַַַָָָָָֹֹּתאמר:

ּבראׁשית' 'ׁשּבת E¯ÓÁÂ.ּבּה E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ∑ ְִֵַַָ¿««»«¿«¬…∆

ניח, לֹו עׂשבים ּתן ואֹוכל ּתֹולׁש ׁשּיהא מן ùלהּתיר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
אמרּת: הּבית? ּבתֹו יחּבׁשּנּו אּלא אינֹו אֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָהּקרקע.

צער  אּלא ניח, זה úּבעבד (מכילתא)∑E˙Ó‡ŒÔa.אין ְֵֶֶַַָָ∆¬»¿ְֶֶ
מדּבר הערל, .ּתֹוׁשב ּגר àזה ∑b‰Â¯.הּכתּוב ְֵֵֶַַָָ¿«≈ֵֶָ

(âé)íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³
ét-ìò òîMé àì eøékæú àì íéøçà:E £¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«

i"yx£e¯ÓMz ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡Œ¯L‡ ÏÎ·e∑(מכילתא) ¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈
מצותֿעׂשה  ּכל ׁשמירה áלעׂשֹות ׁשּכל ּבאזהרה, ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹ

לאו  ּבמקֹום היא אזהרה ˙e¯ÈkÊ.ׁשּבּתֹורה ‡Ï∑ ע''ז) ְְִִֶַַָָָָ…«¿ƒ

אלילים ג) עבֹודת ּבצד לי 'ׁשמר לֹו: יאמר âׁשּלא ְְֱֲִִִֶַַַֹֹֹ
ּפלֹונית'. אלילים עבֹודת ּביֹום עּמי ּתעמד אֹו ְְְֱֲֲִִִִִִַַֹּפלֹונית,
וׁשם  ּתּׁשמרּו, אליכם אׁשרֿאמרּתי "ּובכל אחר: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדבר

È˙י  LBÎ˙Â CÚ¯‡ ˙È Ú¯Êz ÔÈL ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿»
:dzÏÏÚ¬«¿«

ÔeÏÎÈÈÂיא  dpLË¯˙Â dpËÓLz ‡˙ÚÈ·Le¿ƒ≈»«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ«¿≈¿
Ôk ‡¯a ˙ÂÁ ÏeÎÈz ÔB‰¯‡Le CnÚ ÈkÒÓƒ¿¿≈«»¿»¿≈≈«»»≈

:C˙ÈÊÏ CÓ¯ÎÏ „aÚz«¿≈¿«¿»¿≈»

ÓBÈ·e‡יב  C„·BÚ „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»¿»
C¯ÓÁÂ C¯Bz ÁeÈc ÏÈ„a Áez ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿ƒƒ«»«¬»»

:‡¯Bi‚Â C˙Ó‡ ¯a ËB˜LÈÂ¿ƒ¿««¿»¿ƒ»

ÌeLÂיג  Ôe¯nzÒz ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡ Èc ÏÎ·e¿…ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÚÓzLÈ ‡Ï Ôe¯k„˙ ‡Ï ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»»ƒ¿¿»ƒ¿¿««

:ÔBÎÓet¿

minkg izty

(`i)òdhinXdW mEXn ,WExiR¥¦¤©§¦¨
zWihpE zhnWd mFwn lkA dWihPde§©§¦¨§¨¨©§¨©§¦©

:xaCn xaCôi"Wx WxiR ohw crFnA ¨¨¦¨¨§¥¨¨¥¥©¦
,gnvIW icM zFpli`d zgY oiWxFgW¤§¦©©¨¦¨§¥¤¦§©
oiQkOW i"Wx WxiR `rivn `aaaE§¨¨§¦¨¥¥©¦¤§©¦
zFniA zFpli` lW oiWxW lafaE WwA§©§¤¤¨¨¦¤¦¨¦
:xFTd zngn lwlwzi `NW sxFgdö ©¤¤Ÿ¦§©§¥¥£©©

,'ebe 'mxzie' xn`p dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¤¡©§¦§¨
Fzlik` xiYdl xnFl KiIW `l `d̈Ÿ©¨©§©¦£¦¨
`l dIgd `dC ziriaXA dIgl©©¨©§¦¦§¨©©¨Ÿ

:`id FzEWxA÷oM' i`d ,WExiR ¦§¦¥©¥
xnFlM ,i`w `xwC `Wix` 'dUrY©£¤©¥¨¦§¨¨¥§©
dUrY oM oaNd dcUA ziUrW FnM§¤¨¦¨¦§¥©¨¨¥©£¤

:'ebe Lnxklai dxez §©§§
(ai)ødknqp dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¦§§¨

mixacl dxn`PW s` ,ziriaXl©§¦¦©¤¤¤§¨¦§¨¦
xBde lxrd cardC ,DA EWCgzPW¤¦§©§¨§¨¤¤¤¨¥§©¥
,zAW mFiA mizaFW EidIW aWFY¨¤¦§§¦§©¨
DazkCn iOp df cFnll Wi ikd ENit £̀¦¨¦¥¦§¤©¦¦¦§¨¨

:dRù`d ,xn`p dOl ok `l m`C Ÿ§¦Ÿ¥¨¨¤¡©¨
`NW mEXn i` ,zFxACA xn`p xaM§¨¤¡©©¦§¦¦¤Ÿ
mFIaE' xnFl iC did 'eke li`Fd xn`YŸ©¦¨¨©©©

:'zFAWY iriaXdúzxUrA lirlC ©§¦¦¦§¦§¥©£¤¤
`EdW iprpM carA xAC zFxACd©¦§¦¤§¤¤§©£¦¤
lxr `EdW iprpM carA o`ke ,lFOip¦§¨§¤¤§©£¦¤¨¥
Wcg xUr mipW KFzA oicr `Ede§£©¦§§¥¨¨Ÿ¤

dvFx Fpi`e oMn xzi la` ,F`pTXn¦¤§¨£¨¨¥¦¥§¥¤
:lxr FniIwl i`Xx Fpi` lFOilài`C ¦¥©©§©§¨¥§¦

xW` Lxbe' aizM xaM `d wcv xB¥¤¤¨§¨§¦§¥§£¤
`d wcv xB i`C iOp i` ,'LixrWA¦§¨¤¦©¦§¦¥¤¤¨

:`Ed xEnB l`xUibi dxez ¦§¨¥¨
(bi)ádUrC mFwn lkA opixn` Kkl§¨¨§¦©§¨¨©£¥

FA Wi dUr lMW itl ,dUrz `l dgFC¤Ÿ©£¤§¦¤¨£¥¥
mBDil ded oM m`e ,dUrz `l oM ©¥Ÿ©£¤§¦¥¨¥¥

ikd mEXn ,dUrz `le dUr iYxY©§¥£¥§Ÿ©£¤¦¨¦
:`cixB dUrz `l z` dgFCâ`l m`C ¤¤Ÿ©£¤§¥¨§¦Ÿ

LYrC lr dlrz ike ,`xw il dOl ok¥¨¨¦§¨§¦©£¤©©§§
Wigkn `EdW dxf dcFar mW xiMfIW¤©§¦¥£¨¨¨¤©§¦

:FcA`l eilr xdfEnE DAci dxez ¨§¨¨¨§©§



צה mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k iying meil inei xeriy
עבֹודת  ׁשּׁשקּולה ,ללּמד תזּכירּו". לא אחרים ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאלהים
ּכׁשֹומר  ּבּה והּנזהר ּכּלן, הּמצות ּכל ּכנגד ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻאלילים

ּכּלן  ÚÓMÈ.את ‡Ï∑ הנכרי EÈt.מן ÏÚ∑ ׁשּלא ֶָֻ…ƒ»«ְִִַָ«ƒֶֹ

אלילים  ּבעבֹודת ל ויּׁשבע נכרי, עם ׁשּתפּות ְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻּתעׂשה
יד על ׁשּיּזכר ּגֹורם ׁשאּתה נמצאת .ׁשּלֹו. ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ãé)ìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«
i"yx£ÌÈÏ‚¯∑וכן כב)ּפעמים, רגלים"(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני ."ּכי ¿»ƒְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

(åè)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
Bá-ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk úBvî©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé̈¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«¨¬¨©−¥¨«
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ ּבאּביה ּבֹו מתמּלאת .ׁשהּתבּואה …∆»»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ
·È·‡∑ ּפרֹות לבּׁשל וראׁשֹון ּבכֹור אב, .לׁשֹון »ƒְְְְִֵֵַָ

Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑ ּפני לראֹות ּברגלים,ãּכׁשּתבאּו ¿…≈»»«≈»ְְְִִֶַָָָָֹ
עֹולֹותה  לי ז)ביאּו .(חגיגה ִִָ

(æè)éNòî éøeka øéöwä âçåäãOa òøæz øLà E §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®
éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçåE §©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−

:äãOä-ïî¦©¨¤«
i"yx£¯Èˆw‰ ‚ÁÂ∑ הּואä ׁשבּועֹות חג.È¯eka ¿««»ƒַָƒ≈

EÈNÚÓ∑ הּלחם ׁשּׁשּתי ּבּכּורים, הבאת זמן ׁשהּוא «¬∆ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ
מּתירין  היּו ּבעצרת, ּולהביא åהּבאין למנחֹות החדׁש ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, כח)ּבּכּורים הּבּכּורים (במדבר "ּוביֹום ְְֱִִִִִֶֶַַַָ

‰‡ÛÒ.וגֹו'" ‚ÁÂ∑ הּסּכֹות חג EtÒ‡a.הּוא ְ¿«»»ƒַַֻ¿»¿¿
EÈNÚÓŒ˙‡∑ מתיּבׁשת הּתב ּואה החּמה ימֹות ׁשּכל ∆«¬∆ְְְִֶֶֶַַַַָָָ

ּובחג  מּפני ּבּׂשדֹות, הּבית אל אֹותּה אֹוספים ְְִִִֵֶֶַַַָָָ
.הּגׁשמים  ְִַָ

(æé)ìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥−
ïãàä|:ýåýé ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌÈÓÚt LÏL∑ ּבּׁשביעית מדּבר ׁשהענין מּמקֹומן ,æלפי רגלים ׁשלׁש יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר הצר »…¿»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
.ׁשּבçהּזכרים ∑E¯eÎÊŒÏk.(מכילתא) »¿¿ְְִֶַָ

zLa‡:יד  ÈÓ„˜ ‚BÁz ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ≈√»«¿«»

ÔÈÓBÈטו  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»ƒ¿««¿»
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓ z˜Ù d· È¯‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»¬≈≈¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

:Ôe˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èƒ¿¬√»«≈»

˙Ú¯Êטז  Èc C„·BÚ È¯eka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ¿«»«¬»»ƒ≈»»ƒƒ¿«
‡zL„ ‡˜tÓa ‡LÎ„ ‡bÁÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„·BÚ ˙È CLÎÓa¿ƒ¿¿»»»»ƒ«¿»

˜„Ìיז  C¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ̄»¿»¿»

minkg izty

(eh)ãaizkCn ,mitqkA xnFl oi`e§¥©¦§¨¦¦¦§¦
`N` oFc` ipR oilAwn oi`e ,'ipR'¨©§¥§©§¦§¥¨¤¨
xn`p ,WixC `YlikOaE .oAxwA§¨§¨©§¦§¨¨¥¤¡©
'dgnU' xn`pe 'ebe mc`A 'dgnU'¦§¨¨¨¨§¤¡©¦§¨
`al iE`xd xaC mc` lX dn ,minXA©¨©¦©¤¨¨¨¨¨¨¨Ÿ
iE`xd xaC minW lW s` ,mc` iciA¦¥¨¨©¤¨©¦¨¨¨¨
Fpi` iM ,zFlFr Epiide ,minW iciA `al̈Ÿ¦¥¨©¦§©§¦¥
LpFw oglWe `ln LpglW `dIW oiC¦¤§¥ª§¨§¨¥§ª§©§

:m"`xd .mwixfh dxez ¥¨¨§¥
(fh)ä,KlFde i"Wx WxtOW oFbM§¤§¨¥©¦§¥

'ebe mixEMAd mFiaE' xn`PW¤¤¡©§©¦¦
bge' aizM iOp o`ke ,'ebe 'mkizFrEaWA§¨¥¤§¨©¦§¦§©

mixEMA dn ,'LiUrn ixEMA xivTd©¨¦¦¥©£¤©¦¦
mixEMA s` ,zFrEaXd bg mzdC§¨¨©©¨©¦¦

:zFrEaXd bg iOp `Ed `kdCåzgpnE §¨¨©¦©©¨¦§©
oqipA xUr dXWA daxTd xnrd̈Ÿ¤©§¥¨§¦¨¨¨§¦¨
zF`pw zgpn s`e ,mixFrU lW dzid̈§¨¤§¦§©¦§©§¨
on zaxwp Dpi` mixFrVd on d`Ad©¨¨¦©§¦¥¨¦§¤¤¦
mgNd iYW zaxwd mcFw Wcgd¤¨¨¤©§¨©§¥©¤¤

:miHgd on mi`Adfi dxez ©¨¦¦©¦¦
(fi)æxEn` xaM `d ,ok `l m`Czlgp) §¦Ÿ¥¨§¨¨©£©

(awrili`Fd ,FWExiR ikdC il d`xpe . ©£Ÿ§¦§¤¦§¨¦¥¦
bg ,d`EaYd zk`lnA oiiElY milbxde§¨§¨¦§¦¦§¤¤©§¨©

,siq`d bge ,xivTd bg ,aia`d̈¨¦©©¨¦§©¨¨¦
,dtiq`e dxivw mixEq` ziriaXaE©§¦¦£¦§¦¨©£¦¨
oM mB milbxdC `pin` KYrC `wlq̈§¨©§¨¨¦¨§¨§¨¦©¥

:ol rnWn `w ,Ebdpi `lçxn` Ÿ¦§£¨©§©¨¨©
m"Et`lnA 'LxEkf'W zFxFdl 'mixkGd'©§¨¦§¤§§¦§¨
'LAW' xn`e .u"nwA xkf FnM ,`Ed§¨¨§¨©§¨©¤§
`Ed 'LxEkf' lW iEPMdW zFxFdl§¤©¦¤§§
oi` iM ,'LNW' mFwnA `le 'LA' mFwnA¦§§§Ÿ¦§¤§¦¥
wx ,LcUe LziA FnM Ll miiEpw mixkGd©§¨¦§¦§§¥§§¨§©
mi`vnPd xnFlM ,LAW mixkGd WExiR¥©§¨¦¤§§©©¦§¨¦

:LOraE LAgi dxez §§©§



mihtynצו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"k iyiy meil inei xeriy

(çé)ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−
:ø÷a-ãò©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï∑ את ּתׁשחט èלא …ƒ¿««»≈¿ְִֶַֹ
החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן ּבי "ד פסחים הּפסח (מכילתא. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

B‚Â'.סג) ÈbÁŒ·ÏÁ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂé∑לּמזּבח חּוץ. ¿…»ƒ≈∆«ƒ¿ְִֵַַ
¯˜aŒ„Ú∑ ּתלמּוד ּבלינה? יּפסל הּמערכה על אף יכֹול «…∆ְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

ו)לֹומר: הּמזּבח (ויקרא על מֹוקדה, .הּלילה"ּכלë"על ְְְִֵַַַַַַַָָָ
ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ∑:ׁשּנאמר הּׁשחר, ּבעּמּוד אּלא 'לינה' אין ¿…»ƒְֱִֵֶֶֶַַַַַָָ

הרצּפה  מן להעלֹותֹו יכֹול הּלילה ּכל אבל ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹ"עדּֿבקר",
.לּמזּבח  ְִֵַַ

(èé)éýìà ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàøE ¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ חּיבת הּׁשביעית אף ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִֶֶַַַ
ּכאן  אף נאמר לכ אדמתì."ּבבּכּורים, "ּבּכּורי : ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּבּכרה, ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו נכנס אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?
ּגמי  עליה ּכֹורî אּלא לסימן ּבּכּורים ואין ּומקּדיׁשּה, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּבּמקרא:ðמּׁשבעת  האמּורין ח)הּמינין חּטה (דברים "ארץ ְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָ
וגֹו'" È„b.ּוׂשעֹורה ÏM·˙ ‡Ï∑וכבׂש עגל אף ְְָ…¿«≈¿ƒְֵֶֶֶַ

ּׁשאּתה  מּמה .ר ולד לׁשֹון אּלא ּגדי ׁשאין ּגדי, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבכלל

מקֹומֹות  ּבכּמה והצרñמֹוצא "ּגדי" ׁשּכתּוב: ּבּתֹורה, ְְְְְִֵֶַַַָָָֻ
ּכגֹון: "עּזים", אחריו: לח)לפרׁש אׁשּלח (בראשית "אנכי ְְֲֲִִִֵַַַָָָֹ
הע ּזים", ּגדי "את עּזים", כז)ּגדי עּזים",(שם ּגדיי "ׁשני ְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָ

עגל  אף סתם, "ּגדי" ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל ,ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָללּמד
ּבּתֹורה: נכּתב מקֹומֹות ּובׁשלֹוׁשה ּבמׁשמע. ְְְְְְִִֶֶַַַַָָוכבׂש
לאּסּור  ואחד הנאה, לאּסּור ואחד אכילה, לאּסּור ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָָאחד

קטו)ּבּׁשּול חולין כז. .(פסחים ִ

ß hay e"k iyiy mei ß

(ë)éðôì Càìî çìL éëðà äpäì ECøca EøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©¨®¤
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

i"yx£C‡ÏÓ ÁÏBL ÈÎ‡ ‰p‰∑נתּבּׂשרּו ּכאן ƒ≈»…ƒ≈««¿»ְְִַָ
להם: אֹומרת ּוׁשכינה לחטא, לג)ׁשעתידין "ּכי (לקמן ְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָֹ

אעלה  ‰È˙Î.ּבקרּבò"לא ¯L‡∑ זּמנּתי אׁשר ְְְֱִֶֶֹ¬∆¬ƒ…ƒְֲִִֶַ
אׁשר  הּמקֹום "אל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו לכם, ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָלתת

ּכבר  נּכר הכנתי", מן ôמקֹומי אחד וזה ּכנגּדֹו. ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָֹ
מכּון  מעלה ׁשל ׁשּביתֿהּמקּדׁש ׁשאֹומרים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻהּמקראֹות

מּטה  ׁשל ּביתֿהּמקּדׁש .ּכנגד ְְִֵֶֶֶַַָָ

Ôe˙È·Èיח  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú ‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„Ó ÔÓ ¯a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»««¿»

„ÈÈיט  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

C¯hÓÏכ  CÓ„˜ ‡Î‡ÏÓ ÁÏL ‡‡ ‡‰»¬»»««¿»»√»»¿ƒ¿»
:˙È˜˙‡c ‡¯˙‡Ï C˙eÏÚ‡Ïe ‡Á¯‡a¿»¿»¿»√»¿«¿»ƒ«¿≈ƒ

minkg izty

(gi)èmC' mFwnA 'gqRd z`' xn`̈©¤©¤©¦§©
o`M xEn`d 'igaf' oi`W zFxFdl ,'igaf¦§¦§¤¥¦§¦¨¨¨

,calA gqRd `N`.dbibg iwER`l ¤¨©¤©¦§¨§©¥£¦¨
zFxFdl ,'oqipA xUr drAx`A' xn`e§¨©§©§¨¨¨¨§¦¨§
xUr drAx`A `N` e`Nd df oi`W¤¥¤©©¤¨§©§¨¨¨¨
.dpXd zFni x`WA `le calA oqipA§¦¨¦§¨§Ÿ¦§¨§©¨¨
lr' mFwnA 'ungd xraYW cr' xn`e§¨©©¤§©¥¤¨¥¦§©
lr rnWn 'ung lr'W ipRn ,'ung̈¥¦§¥¤©¨¥©§©©
xraYW cr' xn` okl ,WOn ungd¤¨¥©¨¨¥¨©©¤§©¥

:'ungdé,mFIA FnC wxfPWM ,WExiR ¤¨¥¥§¤¦§©¨©
,dRvxd iAB lr mialgd Eid m`A§¦¨©£¨¦©©¥¨¦§¨
dlrW xg` cr ,gAfOl uEg EpiidC§©§©¦§¥©©©©¤¨¨

dpilA Elqtp ,xgXd cEOr[k sC dNibn]: ©©©©¦§§§¦¨§¦¨©

ëe`l 'dliNd lM dlFrd `id' ,WExiR¥¦¨¨¨©©§¨©
,Kli`e xwAd on dxhwdl ihFrnl§©¥§©§¨¨¦©Ÿ¤§¥¨
gAfOd lr Elrd m`W xnFl `N ¤̀¨©¤¦¨¢©©¦§¥©
xWM xwAd xF` mcFw cg` rbx ENit £̀¦¤©¤¨¤©Ÿ¤¨¥

oi`e .xwAd xF` xg` ENit` daxwdl§©§¨¨£¦©©©Ÿ¤§¥
Wi ,il dOl i`xw ixY oM m` ,zFWwdl§©§¦¥§¥§¨¥¨¨¦¥
`A 'ebe DcwFn lrC `xw xTirC xnFl©§¦©§¨§©§¨¨
gAfOd lr ozFlrdl devOW cOll§©¥¤¦§¨§©£¨©©¦§¥©
lM mW ogiPie dOgd zriwW zrn¥¥§¦©©©¨§©¦¥¨¨
cnlp aB`e ,dti ElMrzIW icM dliNd©©§¨§¥¤¦§©§¨¤§©©¦§©
mixWM dkxrOd lr Eid m`W oM mB©¥¤¦¨©©©£¨¨§¥¦
,xwAd xF` xg` ENt` dxhwdl§©§¨¨£¦©©©Ÿ¤
dfaE ,'oili `l'C `xTd rnWncke§¦§©§©©§¨§Ÿ¨¦¨¤

:m"`xd lW zFiWEw EvxFzihi dxez §§§¤¨§¥
(hi)ìaizM wx ,Fpi` zF`gqEp zvwaE¦§¨§¨¥©§¦

azM oke ,'eke qpkp mc` Lznc` ixEMA¦¥©§¨§¨¨¦§©§¥¨©
ziriaXd oi`C dix` xEBde m"`xd̈§¥§©©§¥§¥©§¦¦
dYre' xnFl lFki oi`C ,mixEMaA aiIg©¨§¦¦§¥¨©§©¨
`dC ,'iN dYzp xW` 'ebe iz`ad dPd¦¥¥¥¦£¤¨©¨¦§¨

:lMl xwtd `Ed `N` ozp `l Flî Ÿ¨©¤¨¤§¥©Ÿ
Edfi` rcFi `Ed K`id oM `l m`C§¦Ÿ¥¥¨¥©¥¤

:`l F` ziW`xðdxifBn opitlicM ¥¦Ÿ¦§¨§¦©¦§¥¨
,df Wxtl KxvEde .'ux`' 'ux`'C deẄ¨§¤¤¤¤§§©§¨¥¤
lM Kixv did oM m` dWwY l`C mEXn¦§©©§¤¦¥¨¨¨¦¨
lM xg` zFcVaE mixrIA URgl minId©¨¦§©¥©§¨¦©¨©©¨
icM dNgYA lXAzp ixR dfi` mipiOd©¦¦¥¤§¦¦§©¥©§¦¨§¥

:mixEMA DzF` `iadlñ`NW icM §¨¦¨¦¦§¥¤Ÿ
icB' aEzMX dn `nlC Ll dWwi¦§¤§¦§¨©¤¨§¦
lkA LcOll ,`Ed a` oipA 'miGrd̈¦¦¦§©¨§©¤§§¨
okl ,miGr icB Epiid 'icB' xn`PW mFwn̈¤¤¡©§¦©§§¦¦¦¨¥
,zFnFwn dOkA `vFn dY`W WxiR¥¥¤©¨¥§©¨§
cg`M mi`Ad miaEzM dWlW Edl Eede§¨§§¨§¦©¨¦§¤¨

:`nlr iNEkl oicOln oi`ek dxez §¥§©§¦§¥¨§¨
(k)òeilr EpiAx dWOW iR lr s`e§©©¦¤¤©¥¨¨

ipR' xn`PW ,dxfB DzF` lHiA mFlXd©¨¦¥¨§¥¨¤¤¡©¨©
,xfg rWFdi iniA mFwn lMn ,'ebe 'Ekli¥¥¦¨¨¦¥§ª©¨©
.'iz`a dYr 'd `av xU ip`' xn`PW¤¤¡©£¦©§¨©¨¨¦

:o"AnxdA oiIrôxW`' ok `l m`C ©¥§¨©§©§¦Ÿ¥£¤



צז mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy

(àë)àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íëòLôì àOé¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«

i"yx£Ba ¯nzŒÏ‡∑:ּכמֹו המראה, א)לׁשֹון "אׁשר (יהושע ««≈ְְְֲֶַָָ
"ּפי את ÌÎÚLÙÏ.ימרה ‡OÈ ‡Ï Èk∑ מלּמד אינֹו ְִֶֶַƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ְֵָֻ

ׁשהּוא  ועֹוד, חֹוטאין. ׁשאינן הּכת מן ׁשהּוא ,ְְְִִֵֶֶֶַַָָּבכ
ׁשליחּותֹו אּלא עֹוׂשה ואינֹו Ba¯˜a.ׁשליח ÈÓL Èk∑ ְְִִֵֶֶַָָƒ¿ƒ¿ƒ¿

ׁשמי  ּכי מּפניו", "הּׁשמר הּמקרא: לראׁש ְְְְִִִִִֶַָָָָָֹֻמחּבר
ׁשּׁשמֹו מטטרו"ן, זה אמרּו: ורּבֹותינּו ּבֹו, ְְְְֵֶֶַָָֻמׁשּתף

ׁשּד"י  ּבגימטרּיא מטטרו"ן רּבֹו: .ּכׁשם ְְְִִֵַַַַָ

(áë)øLà ìk úéNòå Bì÷a òîLz òBîL-íà ék¦´¦¨³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´
éáéà-úà ézáéàå øaãàéøøö-úà ézøöå E:E £©¥®§¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«

i"yx£Èz¯ˆÂ∑ּכתרּגּומֹוö" .ואעיק", ¿«¿ƒְְְִַָ

(âë)éðôì éëàìî Cìé-ékéøîàä-ìà Eàéáäå E ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ
zãçëäå éñeáéäå éeçä éðòðkäå éføtäå ézçäå:åé §©´¦¦½§©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(hp 'nr f"l ze` ,owfd x"enc` xecn ,mixac zniyx)

האמרי כג)אל (כג, ֱִֶָֹ
ּפעם: אמר הּזקן ֵֵַַַַַָָרּבנּו

ּבא  הרע יצר זאגער"). ("ּדער אמירה מּלׁשֹון הּוא ְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָ"אמֹורי"

את  מטּמא הּוא ּובזה וכּו' ׁשם הּבט לֹו: ואֹומר האדם ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאל
רחמנא־ליצלן. ְְֲִַַָָָָָהּנׁשמה

(ãë)àìå íãáòú àìå íäéýìàì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk äNòú©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávî©¥«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÒ¯‰z Ò¯‰∑ אלהּות ÷לאֹותם.Ì‰È˙·vÓ∑ להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם .אבנים »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr h jxk zegiy ihewl)

להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם כד)אבנים כג, רׁש"י (רש"י ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּמנּסכין  אבן הרגילה: ּכמׁשמעּה לא 'מּצבה' ּתבת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמפרׁש
"הרס  על עּמֹו: ונּמּוקֹו לעבֹודה־זרה. עליה מקריבין ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָאֹו

"לאֹותם ּפרׁש לעבֹודה־זרה אלקּות ּתהרסם" ׁשהּכּונה היינּו ," ְְְְֱֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבעבֹודה־ קאי מּצבֹותיהם" ּתׁשּבר "וׁשּבר ׁשּגם ּומּובן ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעצמּה;

לּה. ׁשמׁשּתחוים אבן - עצמּה ְְֲִִֶֶֶַַָָָָזרה

(äë)Eîçì-úà Cøáe íëéýìà ýåýé úà ízãáòå©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−
éîéî-úàåEaøwî äìçî éúøñäå EÒ : §¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«

ay f"k ycew zay ßß h

(åë)øtñî-úà Eöøàa äø÷òå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®¤¦§©¬
éîé:àlîà E ¨¤−£©¥«

Ï‡כא  d¯ÓÈÓÏ Ïa˜Â È‰BÓ„˜ ÔÓ ¯nzÒ‡ƒ¿««ƒ√»ƒ¿«≈¿≈¿≈»
È¯‡ ÔBÎÈ·BÁÏ ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ dÏ·˜Ï ·¯Ò¿̇»≈¿ƒ¿≈¬≈»ƒ¿¿≈¬≈

:d¯ÓÈÓ ÈÓL·ƒ¿ƒ≈¿≈

Ïkכב  „aÚ˙Â d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿≈¿«¿≈…
ÔÈ˜ÈÚÓ„Ï ˜ÈÚ‡Â C‡Ò ˙È ÈÒ‡Â ÏÈlÓ‡cƒ¡«≈¿∆¿≈»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

:CÏ»

ÂÏ˙כג  CpÏÚÈÂ CÓ„˜ ÈÎ‡ÏÓ C‰È È¯‡¬≈¿««¿»ƒ√»»¿»≈ƒ»¿»
È‡eÁ È‡ÚÎe È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¬»≈ƒ»≈

:ÔepˆL‡Â È‡Òe·ÈÂƒ»≈∆¡≈ƒ

ÏÂ‡כד  ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿«¬»¿¿»ƒ¿¿ƒ¿»
Ôep¯bÙz ‡¯bÙ È¯‡ ÔB‰È„·BÚk „aÚ«̇¿≈¿»≈¬≈«»»¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Ó˜ ¯a˙˙ ‡¯a˙Â¿«»»¿««»»¿

È˙כה  C¯·ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿√»¿»¡»¬ƒ»≈»
ÔÈLÈa ÔÈÚ¯Ó ÈcÚ‡Â CÈzLÓ ˙ÈÂ CÏÎÈÓ≈¿»¿»ƒ¿¿»¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ

:CÈaÓƒ≈»

ÔÈÓכו  ˙È CÚ¯‡a ‡¯˜ÚÂ ‡Ïk˙Ó È‰˙ ‡Ï»¿≈¿«¿»¿«¿»¿«¿»»ƒ¿«
:ÌÈÏL‡ CÈÓBÈ»«¿ƒ

minkg izty

'izFpikd' la` ,Dil irAin 'Kl izFpikd£¦¦¨¦¨¥¥£¨£¦¦
:Fnvrl rnWn mzq`k dxez §¨©§©§©§

(ak)öYxve' FnM WxtY `le§Ÿ§¨¥§§©§¨
:'sqMdbk dxez ©¤¤

(ck)÷m"nM mdicaFrl `le§Ÿ§§¥¤§¥
:FCvAW 'mdiUrnM'dk dxez §©£¥¤¤§¦



mihtynצח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï∑ ּתעׂשה מׁשּכלה ∑ÏkLÓ‰.רצֹוני øאם קרּויה ּבניה, את קֹוברת אֹו נפלים .מּפלת …ƒ¿∆¿«≈»ְֲִִֶַ¿«≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr ,fh jxk zegiy ihewl)

ּבארצ ועקרה מׁשּכלה תהיה כו)לא (כג, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ
.רצֹונ רצֹון, מּלׁשֹון - "ארצ"ְְְְִֶַָ

לאדם  ּכׁשּיׁש ."ארצ" ּבגלל ועקרה" מׁשּכלה תהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"לא
את  מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹורה (ּדבר מעבֹודתֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׂשביעּות־רצֹון
ליּפֹול  הּוא עלּול ויראה), אהבה לֹו יׁש ה', עֹובד הּוא ְְְֲִִִֵֵַָָָמציאּותֹו:
ׂשביעּות־ לפי מגּבלת עבֹודתֹו ּבתחּלה, ּכי מּדרּגתֹו. ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָֻחס־וׁשלֹום
הּוא  לּׁשנּיה: אחת עבֹודה ּבין ּבֹורר הּוא אחר־ּכ ׁשּלֹו, ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהרצֹון
יֹורד  הּוא וכ ּבהן, 'חּוׁש' לֹו ׁשּיׁש מצֹות סּוג רק לקּים ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָמּוכן

מּדרּגתֹו. לגמרי חס־וׁשלֹום ׁשּנֹופל עד ּדחי אל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּדחי

עליו  :"ימי ּב"מסּפר להתּבֹונן עליו זה, רגׁש לבּטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכדי
את  למּלא וׁשנים ימים ׁשל מסּים מסּפר לֹו ׁשּנּתן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלדעת
לצר אֹותֹו מנּצלים ׁשאין רגע ּכל על חבל ּבעֹולם; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשליחּותֹו
ׁשל  רגׁש ּכל מבּטלת זֹו ידיעה זה. ותפקיד ׁשליחּות ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמּלּוי
ׁשליחּותֹו. למּלּוי ּכל־ּכּלֹו ונתּון מסּור והאדם עצמית, ְְְְְְִִִִַָָָָָָֻמציאּות
אפילּו אמּלא": ימי מסּפר "את - הּקּב"ה לֹו מבטיח ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאז
ׁשליחּותֹו ּבמּלּוי ּבהם עסק לא ׁשהאדם ימים היּו ּבעבר ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹאם
ּגם  וימּלא יׁשלים ׁשהּקּב"ה לֹו מבטח להיֹות, הראּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּכפי

אּלה. ִֵֶָימים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 128 'nr `l zegiy ihewl)

ּבארצ ועקרה מׁשּכלה תהיה כו)לא מּדּוע (כג, לׁשאל, יׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשּיהּודי  מקֹום ּבכל ולא ּבלבד, יׂשראל לארץ זֹו ּברכה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻמגּבלת
ּולהגּדיל  להגּביר ּבאה "ׁש"ּבארצ לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה
ּבמי  ועקרה מׁשּכלה ּתהיה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּברכה: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאת

ּגם  ותׁשרה ּתתּפּׁשט זֹו ׁשּברכה אּלא ה', רצֹון את ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשעֹוׂשה
ועקרה  מׁשּכלה ּתהיה לא הארץ ּבכל ּכּלּה; י ׂשראל ארץ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻעל
רצֹון  את ׁשעֹוׂשה מי רק יתּבר – ּבחּוץ־לארץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ(מה־ּׁשאין־ּכן

ה').

(æë)éðôì çlLà éúîéà-úàíòä-ìk-úà éúnäå E ¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈
éáéà-ìk-úà ézúðå íäa àáz øLàéìà E:óøò E £¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤

i"yx£È˙n‰Â∑ וכן ואׁשּגׁש, ותרּגּומֹו: והממּתי, ּכמֹו ¿«…ƒְְְְְְֱִֵֵֶַַַָ
ּכׁשּתהפ אחרֹונה, אֹות ּבכפל ׁשּלּה ׁשּפעל ּתבה ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל
אֹות  ׁשּנֹוטל מקֹומֹות יׁש ּפעלּתי, ּבלׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֶַַָלדּבר

ּכ ּבמלאפֹו"ם, ונֹוקדֹו האֹות את ּומדּגיׁש גֹון:הּכפּולה ְְְְְְִִֶַַָָָ
מּגזרת כח)"והּמֹותי", עגלתֹו".(ישעיה ּגלּגל "והמם ְְְְְִִִִֶַַַַָָ
מּגזרת ז)"וסּבֹותי", א "ּדּלֹותי",(שמואל אל". ּבית "וסבב ְְְִִִִֵֵַַַַָ

יט)מּגזרת וחרבּו".(ישעיה מט)"ּדללּו ּכּפים (שם "על ְְְְִִִַַַַָָ
מּגזרת ,"ה)חּקתי לב".(שופטים יב)"חקקי א (שמואל ְְִִִִֵֵַַֹ

מּגזרת רּצֹותי", כ)"אתֿמי ּדּלים".(איוב עזב "רּצץ ְִִִִִִֶַַַַַָ
ׁשאּלּו הּוא, טֹועה ואקטל, "והּמֹותי", ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹוהמתרּגם:

מ"ם  ולא ּבפּת"ח ׁשּלּה ה"א אין היתה, מיתה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמּגזרת
"והמּתי", אּלא מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מדּגׁשת ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלּה

יד)ּכגֹון: מדּגׁשת,(במדבר והּתי"ו הּזה" העם את "והמּתה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
לפי  נׁשרׁשת, האחת ּתוי"ן: ב' ּבמקֹום ׁשּתבא ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹלפי
ּכמֹו: מׁשּמׁשת, והאחרת ּתי"ו, ּבלא מיתה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאין
הּתי"ו  "ונתּתי", וכן: "עׂשיתי". "חטאתי", ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ"אמרּתי",
צרי ׁשהיה לפי ׁשּתים, ּבמקֹום ּבאה ׁשהיא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻמדּגׁשת,

ּכמֹו: ליסֹוד, ׁשּתים ּתוי"ן: י)ׁשלֹוׁשה ּתת (יהושע "ּביֹום ְְְְִִִֵַָָ
ג)ה'", לׁשּמּוׁש(קהלת והּׁשליׁשית היא", אלהים ."מּתת ְְְֱִִִִִַַַֹ

Û¯Ú∑ ערּפם ל ויהפכּו מּלפני .ׁשּינּוסּו …∆ְְְְְִֶֶַַָָָָ

(çë)éðôì äòøvä-úà ézçìLåéeçä-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯
éðôlî ézçä-úàå éðòðkä-úà:E ¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑ אֹותם מּכה והיתה העֹוף, ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְִֶֶַָָָָָ
מתים, והם ארס, ּבהם ּומטילה לו)ּבעיניהם, (סוטה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

לא  הּירּדן עברה ùוהּצרעה ÈÚk‰Â.את ÈzÁ‰Â∑ ְְְְִֵֶַַַָָָֹ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒ
לא  אּמֹות ׁשבע מּכל ,לפיכ ועֹוג. סיחֹון ארץ ְְִִִֵֶֶֶַָָֹֻהם

מעבר  ׁשהּוא אףֿעלּֿפי וחּוי, אּלּו. אּלא ּכאן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמנה
ׂשפת  'על סֹוטה: ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשנּו והלאה, ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּירּדן

מרה' ּבהם וזרקה עמדה .הּירּדן ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

(כז  ¯Ùz‡Â CÓ„˜ ÁlL‡ È˙ÓÈ‡ ˙È‡" »≈¿ƒ¬««√»»¿∆¿«
ÔB‰aואׁשגׁש ‡Á‚‡Ï È˙‡ z‡c ‡nÚ Ïk ˙È ( ֱֵֶַ»»«»¿«¿»≈«¬»»¿

È¯ÊÁÓ CÓ„˜ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯ÒÓ‡Â¿∆¿«»»«¬≈¿»»√»»¿«¿≈
:Ï„¿̃»

È˙כח  C¯˙˙e CÓ„˜ ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¬»ƒ»√»»¿»≈»
:CÓ„˜ ÔÓ È‡zÁ ˙ÈÂ È‡Úk ˙È È‡eÁƒ»≈»¿«¬»≈¿»ƒ»≈ƒ√»»

minkg izty

(ek)ølr aqEn `xwOd lM ,xnFlM§©¨©¦§¨¨©
,'mkidl` 'd z` mYcare' xn`Od©©£¨©£©§¤¤¡Ÿ¥¤
Kxai' dfaE 'd z` Ecar xn` EN`M§¦¨©¦§¤¨¤§¨¥

'dlMWn didz `le 'ebe LininE Lngl©§§¥¤§Ÿ¦§¤§©¥¨
Wxti `NW okYi `l ok `l m`C .'ebe§¦Ÿ¥Ÿ¦¨¥¤Ÿ§¨¥
`l ipFvx EUrY m` i`pYd aEzMd©¨©§©¦©£§¦Ÿ

aqEOW KgxM lr `N` ,dlMWn didY¦§¤§©¥¨¤¨©¨§¨¤¨
:lirlC`fk dxez ©¦§¥

(gk)ùWxiRX dn dWwY `NW icM§¥¤Ÿ©§¤©¤¥¥



צט mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy

(èë)éðtî epLøâà àìõøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ
éìò äaøå äîîL:äãOä úiç E §¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰ÓÓL∑ אֹותּהריקנית למּלאֹות ּכדי ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, EÈÏÚ.מּבני ‰a¯Â∑ וּתרּבהú ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿«»»∆ְְִֶ
עלי. ֶָ

(ì)éðtî epLøâà èòî èòîäøôz øLà ãò E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½
:õøàä-úà zìçðå§¨«©§−̈¤¨¨«¤

i"yx£‰¯Ùz ¯L‡ „Ú∑"ּורבּו "ּפרּו ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון .ּתרּבה, «¬∆ƒ¿∆ְְְְְְִִֶ

(àì)ìt íé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
ék øäpä-ãò øaãnîe|éáLé úà íëãéa ïzà ¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàä:E ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤«
i"yx£ÈzLÂ∑לׁשּמּוׁש והאחת ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה מּפני מדּגׁשת והּתי"ו הׁשתה, .לׁשֹון ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

¯‰p‰ „Ú∑ ּפרת.BÓzL¯‚Âà∑ ּותגרׁשם. ««»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָ

(áì):úéøa íäéäìàìå íäì úøëú-àì«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

(âì)ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ
ô :L÷Bîì Eì äéäé-ék íäéýìà-úà¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

i"yx£k'B‚Â „·Ú˙ È∑ ּבמקֹום מׁשּמׁשין 'ּכי', אּלּו הרי ƒ«¬…¿ְְְֲִִִֵֵַ
לׁשֹון  וזהּו מקֹומֹות. ּבכּמה וכן ׁשהּוא 'אי',á'אׁשר', ְְְְְֲִֵֶֶֶַָ

מצינּו וגם מׁשּמׁש. ׁשה'ּכי' לׁשֹונֹות מארּבעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מקֹומֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַּבהרּבה
ב) חֹובה (ויקרא ׁשהּוא ּבּכּורים", מנחת ּתקריב ."ואם ְְְִִִִִֶַַָ

ãë(à)ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìò øîà äLî-ìàå§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ
íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð̈¨´©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â∑'ּובד הּדּברֹות, עׂשרת קדם נאמרה ז ֹו עלה!âּפרׁשה לֹו: נאמר .ּבסיון ¿∆…∆»«¬≈ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

Á„‡כט  ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ‡Ï»¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»
˙ÂÁ CÏÚ ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú¯‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈¬»≈«

:‡¯a»»

ÈbÒ˙cל  „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ¯ÈÚÊ ¯ÈÚÊ¿≈¿≈¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈
:‡Ú¯‡ ˙È ÔÒÁ˙Â¿«¿≈»«¿»

nÈ‡לא  „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz ˙È ÈeL‡Â∆¡«≈»¿»ƒ«»¿¿««»
¯ÒÓ‡ È¯‡ ˙¯t „Ú ‡¯a„nÓe È‡zLÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»¬≈∆¿«
ÔÓ ÔepÎ¯˙˙e ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔBÎÈ„Èaƒ≈»»¿≈«¿»¿»≈ƒƒ

:CÓ„√̃»»

˜ÌÈ:לב  ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

C˙Èלג  Ôe·iÁÈ ‡ÓÏÈc CÚ¯‡a Ôe·˙È ‡Ï»≈¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»»
CÏ ÔB‰È È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙ˙ È¯‡ ÈÓ„√̃»»¬≈ƒ¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ï¿«¿»

„·א  Ô¯‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ˜Ò ¯Ó‡ ‰LÓÏe¿…∆¬««ƒ√»¿»«¿¿«¬…»»
Ôe„bÒ˙Â Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁ¯Ó≈»ƒ

minkg izty

`de ,mizn mde 'eke mzF` dMn dzide§¨§¨©¨¨§¥¥¦§¨
raW mdOr dngln dUr rWFdi§ª©¨¨¦§¨¨¦¨¤¤©
`l drxSde WxiR df lre ,mipẄ¦§©¤¥¥§©¦§¨Ÿ

:'eke dxarhk dxez ¨§¨
(hk)úWxiR `l dOle ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨Ÿ¥¥

zWxtA oOwl WxiRW FnM `kd i"Wx©¦¨¨§¤¥¥§©¨§¨¨©
m` `lde ,'ebe 'Lilr dAxY oR' awr¥¤¤¦§¤¨¤©£Ÿ¦
dIgd on oi`xiizn oi` FpFvx miUFr¦§¥¦§¨§¦¦©©¨
oicizrW eiptl did iElB `N` ,'eke¤¨¨¨¨§¨¨¤£¦¦
`l' aizM mzdC ,il d`xpe .`Fhgl©£§¦§¤¦§¨¨§¦Ÿ

i"Wxl dWwe ,'ebe 'xdn mzFNM lkEz©©¨©¥§¨¤§©¦
,'eke oi`xizn oi` `lde lkEY `l dOl̈¨Ÿ©©£Ÿ¥¦§¨§¦
`l `kd la` ,`hgd ipRn uxznE§¨¥¦§¥©¥§£¨¨¨Ÿ
`kdC ,xnFl Wi cFre .'lkEz `l' aizM§¦Ÿ©§¥©§¨¨
,'ebe 'K`ln glFW ikp` dPd' aizM§¦¦¥¨Ÿ¦¥©©§¨
oicizrW ExVAzp o`M' i"Wx WxitE¥¥©¦¨¦§©§¤£¦¦
Kixv oi` ikd mEXnE ,'eke '`Fhgl©£¦¨¦¥¨¦

:cFr Wxtl i"Wxl dxez ©¦§¨¥
(`l)àoFWlE cizr oFWl `EdW¤§¨¦§
:miAxal dxez ©¦

(bl)áFpi` 'iM' ixd ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦£¥¦¥
i` ,zFpFWl rAx`A `N` WOWn§©¥¤¨§©§©§¦
WOWn `l la` ,`dC `N` `nlC¦§¨¤¨§¨£¨Ÿ§©¥
WOWn df 'ik'C ,uxznE .'xW`' oFWlA¦§£¤§¨¥§¦¤§©¥
dOkA EpivnC ,'m`' EpiidC ,'i`' oFWlA¦§¦§©§¦§¨¦§©¨
,'xW`' oFWlA WOWn 'm`'C zFnFwn§§¦§©¥¦§£¤

:'ebe 'aixwY m`e' FnM` dxez §§¦©§¦
ck(`)â,'mrl xRqie' eixg` aizkCn¦¦§¦©£¨©§©¥¨¨

i"Wx WxitE,''d ixaC lM z`' ,mFIA FA ¥¥©¦©¥¨¦§¥
dWixR zevnE ,dWixR zevn Ff¦§©§¦¨¦§©§¦¨



mihtynק zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy

(á)íòäå eLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈
:Bnò eìòé àì¬Ÿ©«£−¦«

i"yx£Bc·Ï ‰LÓ LbÂ∑ הערפל .אל ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ

(â)úàå ýåýé éøác-ìk úà íòì øtñéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
eøîàiå ãçà ìB÷ íòä-ìk ïòiå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½

:äNòð ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk̈©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«
i"yx£ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ‰LÓ‡·iÂ∑ ּבּיֹום È¯·c.ּבֹו Ïk ˙‡ «»……∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈
‰ÌÈËtLn.והגּבלה ּפריׁשה ãמצות ∑‰' Ïk ˙‡Â∑ ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ

יתרו) בפ' וׁשּבת,(מכילתא נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכּבּוד ז' ְְְְְִִִֵֶַַַָֹ
ּבמרה  להם ׁשּנּתנּו ודינין אדּמה, ּופרה ואם, .אב ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָֻ

(ã)ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤
ì äávî äøNò íézLe øää úçz çaæî ïáiåíéðL ©¦¬¤¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬

:ìàøNé éèáL øNò̈−̈¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ·zÎiÂ∑(מכילתא) ּבמרה ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכתב מּתןּֿתֹורה, ועד aa˜¯.מ'ּבראׁשית' ÌkLiÂ∑ «ƒ¿……∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ««¿≈«…∆

.ּבסיון äּבחמּׁשה  ְֲִִַָָ

(ä)eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð-úà çìLiå©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º
:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«

i"yx£È¯ÚŒ˙‡å∑ הּבכֹורֹות. ∆«¬≈ְַ

(å)ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈
:çaænä-ìò ÷øæ̈©−©©¦§¥«©

i"yx£Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ∑(צו חּלקֹו?(זבחים מי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְִִ
מלאæוחּלקֹוּבא.˙b‡a∑ לחצי אחד אּגנת: ׁשּתי ְְְִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַָָֹ

על  אֹותם להּזֹות ׁשלמים, ּדם לחצי ואחד עֹולה, ְְְֲִִֶַַַַַָָָָּדם

לּברית, אבֹותינּו ׁשּנכנסּו רּבֹותינּו למדּו ּומּכאן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהעם.
והּזאת  ּוטבילה ּבלא ּבמילה הּזאה ׁשאין ּדמים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

.טבילה  ְִָ

Ôep‡Âב  ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ· ‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈…∆ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ
:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙È ‡Ï»ƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

ÈÓb˙t‡ג  Ïk ˙È ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»»ƒ¿»«»
„Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk ·È˙‡Â ‡iÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»ƒ«»«¬≈»«»»»«
:„aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

Ìc˜‡Âד  ÈÈ„ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»¿«¿≈
‡z¯˙Â ‡¯eË ÈÏBtLa ‡Áa„Ó ‡·e ‡¯Ùˆa¿«¿»¿»«¿¿»¿ƒ≈»¿«¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¯ÒÚ È¯˙Ï ÔÓ˜ È¯NÚ∆¿≈»»ƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

ÔÂÏÚה  e˜Èq‡Â Ï‡¯NÈ Èa È¯Îea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¬»»
:ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿«¿ƒ√»¿»ƒ

i˜¯ÊÓa‡ו  ÈeLÂ ‡Óc ˙ebÏt ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»
:‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯Ê ‡Óc ˙ebÏÙe«¿¿»¿«««¿¿»

minkg izty

i"Wx WxitcM ,did oeiqA drAx`A§©§¨¨§¦¨¨¨¦§¥¥©¦
:Fxzi zWxtAa dxez §¨¨©¦§

(b)ãxwAA mMWIe' eixg` aizkCn¦¦§¦©£¨©©§¥©Ÿ¤
KgxM lre ,'ebe 'xdd zgY gAfn oaIe©¦¤¦§¥©©©¨¨§©¨§¨
i"Wx WxitcM ,iWing mFiA did df¤¨¨§£¦¦¦§¥¥©¦
mrl xACW xEACd dfe ,Fxzi zWxtA§¨¨©¦§§¤©¦¤¦¤¨¨
,iriax mFi `EdC eiptl cg` mFi did̈¨¤¨§¨¨§§¦¦
dWwde .KEnqA i"Wx Wxitcke§¦§¥¥©¦§¨§¦§¨

`aiwr iAx wxtaC ,DniY ,m"`xdsC] ¨§¥¥©¦§¤¤©¦£¦¨©

[ftzevn `nlr iNEklC `icdA Exn`̈§§¤§¨¦§¥¨§¨¦§©

,Edl xn` `gxiA `zlzA dlAbd©§¨¨¦§¨¨§©§¨£©§
,dWixR ciar `gxiA drAx`aE§©§¨¨§©§¨£¦§¦¨
EdiieexzC rnWn axd ixaCnE¦¦§¥¨©©§©§©§©§

.oEIr Kixve Eed `gxiA drAx`AxEB) §©§¨¨§©§¨£§¨¦¦
(dix`dzid dxin`d i`CeC ,oiIr `le ©§¥§Ÿ¦¥§©©¨£¦¨¨§¨

Dnvr dWixRd la` ,WcgA dWlWA¦§¨©Ÿ¤£¨©§¦¨©§¨
di`x `iade ,WcgA drAx`A dzid̈§¨§©§¨¨©Ÿ¤§¥¦§¨¨

:mW oiIr ,df lrc dxez ©¤©¥¨
(c)ädWn ziIlrW EpricFdl ,df azM̈©¤§¦¥¤£¦©¤

zlAwl mipwfE `Edia`e acp mr xdl̈¨¦¨¨©£¦§¥¦§©¨©

`EdW ,eixg`W mFIA did dxFYd©¨¨¨©¤©£¨¤
xn`C iqFi iAxM `le ,oeiqA dXW¦¨§¦¨§Ÿ§©¦¥§¨©

:FA draWd dxez ¦§¨
(d)å[awri zlgp]dzid dcFardW itl ©£©©£Ÿ§¦¤¨£¨¨§¨

lr s`e ,oMWOd mwEdW cr zFxFkAA©§©¤©©¦§¨§©©
`lcE ,lbrd `hgA Exgap mIeldW iR¦¤©§¦¦¦§£§¥§¨¥¤§¨

:mW oiIr ,m"`xdMe dxez §¨§¥©¥¨
(e)æaYknl Dil ded ok `l m`C§¦Ÿ¥£¨¥§¦§©

gwNW KM xg`e FwNgW dNgYA©§¦¨¤¦§§©©¨¤¨©
:Fivgf dxez ¤§



קי mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy

(æ)ìk eøîàiå íòä éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©´Ÿ§½²Ÿ
:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«

i"yx£˙È¯a‰ ¯ÙÒ∑ מּתןּֿתֹורה ועד ּבמרה çמ'ּבראׁשית' ׁשּנצטּוּו ּומצוֹות ,. ≈∆«¿ƒְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

(ç)äpä øîàiå íòä-ìò ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³
íéøácä-ìk ìò íënò ýåýé úøk øLà úéøaä-íã©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

:älàä̈¥«¤
i"yx£˜¯ÊiÂ∑ עניןè על 'ּוזרק ותרּגּומֹו: עּמא'מדּבחא éהּזאה, על .לכּפרא «ƒ¿…ְְְְְְְִַַַַַַַַַָָָָָָ

(è)éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(é)äNòîk åéìâø úçúå ìàøNé éýìà úà eàøiå©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ
:øäèì íéîMä íöòëe øétqä úðáì¦§©´©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©

i"yx£È È‰Ï‡ ˙‡ e‡¯iÂÏ‡¯N∑והציצּו ëנסּתּכלּו «ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ְְְִִֵַ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  רצה ׁשּלא אּלא מיתה, ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹונתחּיבּו
עד  ואביהּוא לנדב והמּתין הּתֹורה, ׂשמחת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָלערּבב
ּכמתאֹוננים  העם "ויהי עד ולּזקנים הּמׁשּכן, חנּכת ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֻיֹום
הּמחנה", ּבקצה וּתאכל ה' אׁש ּבם וּתבער ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָֹוגֹו'

ׁשּבּמחנה  ‰Ètq¯.ּבּקצינים ˙·Ï ‰NÚÓk∑(יב (סוטה ְֲִִֶֶַַַ¿«¬≈ƒ¿«««ƒ

ׁשל  צרתן לזּכר הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לפניו היתה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹהיא
לבנים  ּבמעׂשה מׁשעּבדים ׁשהיּו ÌˆÚÎe.יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֻ¿∆∆

¯‰ËÏ ÌÈÓM‰∑ לפניו וחדוה אֹור היה .מּׁשּנגאלּו, «»«ƒ»…«ְְְְֲִִֶֶָָָָָ
ÌˆÚÎe∑ מראה לׁשֹון ּברּור ∑ËÏ‰¯.ּכתרּגּומֹו, לׁשֹון ¿∆∆ְְְְֶַַ»…«ְָ

.וצלּול  ְָ

(àé)eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ
ñ :ezLiå eìëàiå íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

i"yx£ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â∑ והּזקנים ואביהּוא נדב Ï‡.הם ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…
B„È ÁÏL∑ יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו .מּכלל »«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ eÊÁiÂ∑,ּגס ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו «∆¡∆»¡…ƒְְְִִֵַַָ
ואּונקלֹוס  ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה ְְְְְְֲִִִִַַָָָָמּתֹו

ּכמֹו: ּגד ֹולים, לׁשֹון "אצילי ", ּכן. ּתרּגם מא)לא (ישעיה ְְְְֲִִִֵֵֵֹ
,"קראתי יא)"ּומאציליה הרּוח",(במדבר מן "וּיאצל ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

מא) אּצילה"(יחזקאל אּמֹות ."ׁשׁש ִֵַַָ

(áé)-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥
äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå íL̈®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈

:íúøBäì ézáúk øLà£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«

nÚ‡ז  Ì„˜ ‡¯˜e ‡ÓÈ˜„ ‡¯ÙÒ ·ÈÒe¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿»√»«»
:Ïa˜e „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈¿«≈

Áa„Ó‡ח  ÏÚ ˜¯Êe ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿»¿«««¿¿»
‡ÓÈ˜ Ìc ÔÈ„ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡nÚ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««»«¬«»≈«¿»»
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚cƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

ÔÈÚ·LÂט  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈

Ò¯k‡י  ˙BÁ˙e Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ¯˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡·Ë Ô·‡ „·BÚk d¯˜È¿»≈¿«∆∆»»¿∆¡≈¿«»

:e¯È¯·Ï¿»ƒ

BÊÁÂיא  ‡˜Ê ‰Â‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»ƒ¿»«¬
eÏa˜˙‡c ÔB‰Èa¯˜a Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È»¿»»«¿»«¬»»¿»¿»≈¿ƒ¿«»

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡ el‡k¿ƒ»¿ƒ¿»»

ÈÂ‰Âיב  ‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«ƒ√»«¿»∆¡≈
‡˙È¯B‡Â ‡·‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ Ôz‡Â Ôn«̇»¿∆≈»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È·˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

minkg izty

(f)ç`idW ,dricid `"dA aYkp Kkl§¨¦§©§¥©§¦¨¤¦
:'dWn aYkIeA lirl xMfPdg dxez ©¦§¨§¥§©¦§Ÿ¤

(g)èmin mkilr iYwxfe' oFWl§§¨©§¦£¥¤©¦
dWn FzF` wxfIe' oFWNn `le ,'mixFdh§¦§Ÿ¦§©¦§Ÿ¤

:WOn dwixf oFWl `EdW 'dninXd©¨©§¨¤§§¦¨©¨
élr wxf' aizkC ,WOn mrd lr `le§Ÿ©¨¨©¨¦§¦¨©©

:'gAfOdh dxez ©¦§¥©
(i)ë,aNA ElMYqp ,xnFl FpFvx§©¦§©§©¥

dI`x `l la` ,KEnqA i"Wx WxitcM¦§¥¥©¦§¨£¨Ÿ§¦¨
mc`d ip`xi `l iM' aizM ixdW ,WOn©¨¤£¥§¦¦Ÿ¦§©¦¨¨¨
miptl EqpkPW lr dzin EaiIgzpe ,'igë¨§¦§©§¦¨©¤¦§§¦§¦

:ozSigOn`i dxez ¦§¦¨¨



mihtynקב zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּתֹורה מּתן ÏÚ‰.לאחר «…∆∆…∆ְַַַַָ¬≈

ÌL ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡∑ יֹום ארּבעים.˙ÁÏŒ˙‡ ≈«»»»∆¿≈»ְִַָ∆À…
Ì˙¯B‰Ï Èz·˙k ¯L‡ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰Â Ô·‡‰∑ »∆∆¿«»¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»

מצוֹות  עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש עׂשרת ìּכל ּבכלל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
לכל  ׁשּיּסד ּבאזהרֹות ּפרׁש סעדיה ורּבנּו הן. ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּדּברֹות

ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור ְְְִִִַּדּבּור

(âé)øä-ìà äLî ìòiå BúøLî òLBäéå äLî í÷iå©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£B˙¯LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂ∑ מה ידעּתי לא «»»…∆ƒÀ«¿»¿ְִַַָֹ
הּתלמיד  ׁשהיה אני ואֹומר ּכאן. יהֹוׁשע ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻּטיבֹו
ׁשאינֹו ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום עד לרב ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָמלּוה
לבּדֹו מׁשה" "וּיעל ּומּׁשם והלאה, מּׁשם ליל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹרּׁשאי

ונתעּכב  אהלֹו ׁשם נטה ויהֹוׁשע האלהים", ְְֱֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ"אלֿהר
ּכל מׁשה:ארּבעים ׁשם ּכׁשּירד מצינּו ׁשּכן יֹום, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּלא  למדנּו, ּברעה". העם קֹול את יהֹוׁשע ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ"וּיׁשמע
עּמהם  יהֹוׁשע .היה ְִֶַָָָֻ

(ãé)áeLð-øLà ãò äæá eðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´¨¤½©¬£¤¨−
íéøác ìòá-éî íënò øeçå ïøäà äpäå íëéìà£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−

:íäìà Lbé¦©¬£¥¤«
i"yx£¯Ó‡ ÌÈ˜f‰ŒÏ‡Âî∑ה ּבצאתֹו .ּמחנה מן ¿∆«¿≈ƒ»«ְֲִֵֶַַ

‰Ê· eÏŒe·L∑ ּכאן העם והתעּכבּו ׁשאר עם ¿»»∆ְְְְִִַָָָָ
ריבֹוðּבּמחנה  איׁש לכל לׁשּפט נכֹונים להיֹות ,. ְְְְֲִִִִִֶַַָֹ
¯eÁ∑ מרים ׁשל יפּנה,היה,ñּבנּה ּבן ּכלב ואביו ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻ

ב)ׁשּנאמר: א הימים וּתלד (דברי אפרת את ּכלב  לֹו "וּיּקח ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ּב'סֹוטה' ּכדאיתא מרים, זֹו אפרת, חּור". את .לֹו ְְְְִִִֶֶָָָָ

ÌÈ¯·c ÏÚ·ŒÈÓ∑ מיò ּדין לֹו .ׁשּיׁש ƒ««¿»ƒִִֵֶ

(åè):øää-úà ïðòä ñëéå øää-ìà äLî ìòiå©©¬©¤−¤¨¨®©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«

(æè)ïðòä eäqëéå éðéñ øä-ìò ýåýé-ãBák ïkLiå©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈
CBzî éòéáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé úLL¥´¤¨¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬

:ïðòä¤«¨¨«

i"yx£ÔÚ‰ e‰qÎÈÂ∑(ד ּבּדבר.(יומא חֹולקין רּבֹותינּו «¿«≈∆»»ְִֵַַָָ
ׁשּמראׁשֿחדׁש ימים ׁשּׁשה אּלּו אֹומרים: מהם ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹיׁש

יׁשן) רׁש"י ּתֹורה, מּתן יֹום עצרת, e‰qÎÈÂ.(עד ֲִֶֶַַַַָָָ«¿«≈
ÔÚ‰ô∑ להר.ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‰LÓŒÏ‡ ‡¯˜iÂ∑ ∆»»ָָ«ƒ¿»∆…∆««¿ƒƒ

LÓ‰יג  ˜ÏÒe dLÓLÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈¿≈…∆
:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»«¿»

e˙c·יד  „Ú ‡Î‰ ‡Ï eÎÈ¯B‡ ¯Ó‡ ‡i·ÒÏe¿»«»¬«ƒ»»»»«ƒ¿
dÏ ˙È‡c ÔÓ ÔBÎnÚ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‡‰Â ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿¿»«¬…¿ƒ¿»¿ƒ≈

:ÔB‰ÈÓ„˜Ï ·¯˜˙È ‡Ècƒ»ƒ¿¿≈ƒ√»≈

È˙טו  ‡Ú ‡ÙÁÂ ‡¯eËÏ ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿»«¬»¬»»»
:‡¯eË»

È‰ÙÁÂטז  ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡¯Le¿»¿»»«¿»«»¿ƒ««¬»ƒ
‡ÓBÈa ‰LÓÏ ‡¯˜e ÔÈÓBÈ ‡zL ‡Ú¬»»ƒ»ƒ¿»¿…∆¿»

:‡Ú BbÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¬»»

minkg izty

(ai)ìxW`' aizkCniYazM ¦¦§¦£¤¨©§¦
xtq lr FWxtl okYi `l 'mzFxFdl§¨Ÿ¦¨¥§¨§©¥¤
dzid `l xtQd zaizM `dC ,dxFYd©¨§¨§¦©©¥¤Ÿ¨§¨
ici lr `N` `Ed KExA WFcTd ici lr©§¥©¨¨¤¨©§¥
aFYkl dWn zFNkM idie' aizkC ,dWn¤¦§¦©§¦§©¤¦§
cr xtq lr z`Gd dxFYd ixaC z ¤̀¦§¥©¨©Ÿ©¥¤©
zxUr` KgxM lr `N` ,'mOYª¨¤¨©¨§¨©£¤¤

:i`w zFxACdbi dxez ©¦§¨¥
(ci)îmipwGd Eid K`id ok `l m`C§¦Ÿ¥¥¨¨©§¥¦

`N` dpgOd on E`vi `l ixd ,o`M̈£¥Ÿ¨§¦©©£¤¤¨
dWn mwIe' aizkcM ,rWFdie dWn¤¦ª©§¦§¦©¨¨¤

:'ebe 'FzxWn rWFdieðdOM dfA oTY ¦ª©§¨§¦¥¨¤©¨
Dpi` z`Gd daiWidW oTY .mipipr¦§¨¦¦¥¤©§¦¨©Ÿ¥¨
zNn mB ;aEMir oFWNn `N` DrnWnM§©§¨¨¤¨¦§¦©¦©

xaC lr `l ,mFwn lr dxFn 'dfA'¨¤¨©¨Ÿ©¨¨
mr wx ,mCal EaWIW `le .fEnxd̈¨§Ÿ¤¥§§©¨©¦
on mipwGd E`vi `l ixdW ,mrd x`W§¨¨¨¤£¥Ÿ¨§©§¥¦¦
z`Gd daMrd oi`W ricFdlE .dpgOd©©£¤§¦©¤¥¨©¨¨©Ÿ
zlEfA iM ,mrd z` hFRWl m` iM¦¦¦§¤¨¨¦§©
lM Eidi mipwGl ozPW z`Gd dpYnd©§¨¨©Ÿ¤¨©©§¥¦¦§¨

:DA mitYEWn l`xUiñdWwC ¦§¨¥§¨¦¨§¨¤
mdipiC oi` EpCW mipW `de ,i"Wxl§©¦§¨§©¦¤¨¥¦¥¤
lMn oiC mdipiCW xn`C o`nlE ,oiC¦§©§¨©¤¦¥¤¦¦¨
WxiR okl ,'sEvg oiC ziA' E`xwp mFwn̈¦§§¥¦¨¨¥¥¥
xnFlM ,did mixn lW DpA xEg i"Wx©¦§¨¤¦§¨¨¨§©
Eid cgiA mdipW e`l KgxM lr©¨§¨©§¥¤§©©¨
EidW ,Eid miaFxw `dC ,mipce miaWFi§¦§¨¦§¨§¦¨¤¨
,md milEqR lMd ixaclE ,ipWA oFW`x¦§¥¦§¦§¥©Ÿ§¦¥

Fnvr iptA oC did cg` lM i`Ce `N ¤̀¨©©¨¤¨¨¨¨¦§¥©§
:icigi oC `EdW dgnEn cigiMò`l §¨¦§¤¤¨§¦¦Ÿ

lrA' `l mbe ,dl`W oFWl 'in' zNOW¤¦©¦§§¥¨§©Ÿ©©
siqFdl Kixve ,oFWl lrA 'mixaC§¨¦©©¨§¨¦§¦
zNnA fnxPd '`EdW' zNn wEqRA©¨¦©¤©¦§¨§¦©
lrA `EdW in xn` EN`M ,'WIW'¤¥§¦¨©¦¤©©

:mixaCeh dxez §¨¦
(fh)ôcIn eixg`W ipRn ,dWnl `le§Ÿ§¤¦§¥¤©£¨¦©

zxUr xnFl 'dWn l` `xwIe' aizM§¦©¦§¨¤¤©£¤¤
dWn didW xnFl okYi `le ,zFxACd©¦§§Ÿ¦¨¥©¤¨¨¤
dWn ixdW ,mini dXXd lM dQEkn§¤¨©¦¨¨¦¤£¥¤
aEzMW FnM mFi lkA cxFie dlFr did̈¨¤§¥§¨§¤¨
xn`C o`nl la` ,Fxzi zWxtA§¨¨©¦§£¨§©§¨©
zxUr xg`l 'dWn l` `xwIe'©¦§¨¤¤§©©£¤¤



קג mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"k ycew zayl inei xeriy
עׂשרת  יׂשראל הּדּברֹות,öלֹומר ּבני וכל ּומׁשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

למׁשה. ּכבֹוד הּכתּוב ׁשחלק אּלא שם)עֹומדים, (יומא ְְִֶֶֶַַָָָָֹ
ימים  ׁשׁשה למׁשה, – הענן" "ויכּסהּו אֹומרים: ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹויׁש

ּבתחּלת היּו והם הּדּברֹות, עׂשרת ארּבעים לאחר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּכל  ,ולּמד הּלּוחֹות. לקּבל מׁשה ׁשעלה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹיֹום

ׁשּׁשה  ּפריׁשה טעּון ׁשכינה, למחנה .ימים ÷הּנכנס ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָ

(æé)øää Làøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨¨®
ìàøNé éða éðéòì: §¥¥−§¥¬¦§¨¥«

(çé)éäéå øää-ìà ìòiå ïðòä CBúa äLî àáiå©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³
:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øäa äLîôôô ¤Æ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

i"yx£ÔÚ‰ CB˙a∑:ּבתֹוכֹו חּפה) (נ"א ׁשביל למׁשה, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לֹו ועׂשה הּוא, עׁשן ּכמין זה ענן ¿∆»»ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻ
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:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©
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èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨®̈§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
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:ézçëL̈¨«§¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc - zekxa(oey`x meil)

àøNéác àöîeà éì úéúééîzkizg il zepwl gahl jled dz`yk ± ©§¥¦§¨§¦§¨
,ig xyaCeøa éáì áø÷îã àëéäî éì éúééàå çøèliaya un`zz ± ¨©§©§¥¦¥¥¨¦§¨©§¥§

xnelk ,dhigyd lr my ekxiay mewndn dkizg il `iadl
.x`evdn

:`ziixaa cer epipy.äàeôøì ïéãøúe ïBæîì áeøk:`xnbd dywn §§¨§¨¦¦§¨
y xacd `ed ok ikeïéà ïBæîì áeøk[ok-]àéðz àäå ,àì äàeôøìå± §§¨¦§¦§¨Ÿ§¨©§¨

,`ziixaa epipy ixdeBéìçî äìBçä úà ïéàtøî íéøác äML¦¨§¨¦§©§¦¤©¤¥¨§
ïéñéñ éîe ,ïéãøúe ,áeøk ,ïä elàå ,äàeôø ïúàeôøeieyrd liyaz ± §¨¨§¨§¥¥§§¨¦¥¦¦

,rprp oinnúøäå ,äáé÷å ,Lác,dnda ly mgxe ±.ãákä úøúBéå §©§¥¨¨¤¤§¤¤©¨¥
:`xnbd zvxznàîéà àlàzqxib z` owze xen` `l` ± ¤¨¥¨

,`ziixad.ïBæîì óà áeøk§©§¨
:`ziixaa cer epipyBëBúa úøáBò úôläL úéáì Bì éBàdl ie` ± §©¦¤©¤¤¤¤§

:`xnbd dywn .ztl lke`d mc` ly qxkléðéà`ed ok ike ± ¥¦
,xacdì àáø déì øîà àäådéònL,eynyl `ax xn` ixde ±ék §¨¨©¥¨¨§©¨¥¦

à÷eLa àzôì úéæç,weya ztl d`ex dz`yk ±éàîa éì àîéz àì ¨¥¦§¨§¨Ÿ¥¨¦§©
àzôéø úëøkrcz `l` ,'mgl lk`z dn mr' ize` l`yz l` ± ¨§©¦§¨

,`ax ly ezbdpdn gken .ztl mr lek`l dvx` i`cey cal
,iia` uxzn .`ziixad ixack `le ,aeh xac `ed ztlyà øîà,ééa ¨©©©¥

exn`p `ziixad ixacøNa éìaî,xya ila dlyazpy ztla ± ¦§¦¨¨
xyad ly oneyd ,xya mr dlyanyk la` ,sebl dyw `idy

.sebl daeh `id f`e ,ztld ly dgk z` yigkn,øîà àáøåixac §¨¨¨©
ztl zlik` iabl exn`p `ziixadïéé éìaîdixg` dzey oi`yk ± ¦§¦©¦

.sebl dwifn dpi` ,oii dixg` dzeyyk la` ,oii
`ziixad ixac xe`iaa mitqep mi`xen` ixac d`ian `xnbd

:ztl zlik` iabl,øîà áø ,øîzéàzlik`y `ziixaa exn`y dn ¦§©©¨©
ztla xn`p ,dwifn ztldíéöò éìaî ,øîà ìàeîLe ,øNa éìaî± ¦§¦¨¨§¥¨©¦§¦¥¦

,[mivrd y` lr] daxd dze` elyia `lyéìaî ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¦§¦
ïéé.dixg`l dzeyyéðãeñ ,àtt áøì àáø déì øîàwqerd mc` ± ©¦¨©¥¨¨§©¨¨¨¦

,mixnz xky ziiyraàøîçå àøNáa dì ïðéøáz ïðàmixaey ep` ± £©¨§¦©¨§¦§¨§©§¨
,dixg` oii ziizy ici lre xya mr dleyia ici lr ztld gk z`

àøîç eëì Léôð àìc ïezàjk lk mklv` oi`y ,mkziaa ,mz` ± ©§Ÿ¨¦§©§¨
,mz` xky izey ixdy ,oii daxddì eúéøáz éàîamz` dna ± §©¨§¦¨

.dgk z` mixaeydéì øîà,`axl `tt axéáéöaxnelk ,mivra ± ¨©¥§¦¥
ebdp jk ok`y ,zxtqn `xnbd .ax onf dze` milyany ici lr

:`tt ax ly eziaaàtt áøc eäúéác àä ékezy` dbdpy enke ± ¦¨§¦§§©¨¨
c ,`tt ax lydì àìMáîc øúa,ztl dlyiay xg`ly ±àøáz ¨©¦§©§¨¨¨§¨

àúéiñøt éôeà ïðîúa dì±leyia ici lr dgk z` zxaey dzid ¨§©§¨¥©§¦¨¨
oze` ztxey dzidy ,zelecb mivr ly zeirwa mipenya sqep

.ztld zxcw zgz
ohw bc ly zecgeind zepekz iabl ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:gilnïðaø eðz,`ziixaa.úéîî àeäL íéîòt ,çéìî ïè÷ âcel`e ¨©¨¨¨¨¨¨¦©§¨¦¤¥¦
,zindl lelr `ed mday mixwnd mdameiäòáLoke ,ezgilnl §¦§¨

ameidì éøîàå ,äòáLå íéøNòáe ,øNò äòáL,mixne` yie ±amei §¦§¨¨¨§¤§¦§¦§¨§¨§¦¨§
ìLe íéøNòïøîà àìå .äLel` mixac epxn` `le ±àìå éåhîa àlà ¤§¦§Ÿ¨§Ÿ£¨¨¤¨§¦§¥§Ÿ

éåhî,ekxv lk dlvp `le hrn edelvy bca ±,øétL éåhî ìáà ¦§¥£¨¦§¥©¦
da ïì úéì.yyg mey epl oi` ,ekxv lk ielv bca la` ±éåhî àìãe ¥¨¨§Ÿ¦§¥

ïøîà àì øétLepxn` `l ahid dlvp `ly bca elit`e ±àìc àlà ©¦Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ
àøëL déøúa äúL,xky eixg` dzy `ly ote`a `l` ±ìáà ¨¨©§¥¦§¨£¨

da ïì úéì ,àøëL déøúa äúLoi` ,xky eixg` dzy m` la` ± ¨¨©§¥¦§¨¥¨¨
.yyg mey epl

:dpyna epipy .mind ziizy iptly dkxa oica zwqer `xnbd
'åëå Bàîöì íéî äúBMäå.exaca didp lkdy jxan §©¤©¦¦§¨

:`xnbd zl`eyéàî é÷etàì,df llkn `ivedl dpynd d`a dn ± §©¥©
daiyn .'e`nvl'a llkp epi` min ziizy ly ote` dfi` ,xnelk

:`xnbdé÷etàì ,ïéáà øa éãéà áø øîà`ivedl dpynd zpeek ± ¨©©¦¦©¨¦§©¥
ïàîì§©
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המשך ביאור למס' ברכות ליום ראשון עמ' ב



קז

יום ראשון - כ"א שבט
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום רביעי - כ"ד שבט
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב שבט
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה שבט
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג שבט
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו שבט
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז שבט
פרק כ

מפרק קכ עד סוף פרק קלד

לשבוע פרשת משפטים תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

  ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



hayקח `"k oey`x mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"א ראשון יום
פרק כו  ,bl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äöåòéä äöò äðäå,bl 'nr cr:ì"ãå úéàøð

äâàc ãeðãðå áöò ìkî Baì øäèì äöeòéä äöò ,äpäå§¦¥¥¨©§¨§©¥¦¦¨¤¤§¦§§¨¨
¯ ,àîìòc élnî,miinyb mipiprn¯ elôàållba zeb`cd ¦¦¥§¨§¨©£¦
¯ ,éðBæîe éiç éða,`lnzn `ed ,dl` mipipra mc`l xqgyk ¨¥©¥§¥

:`id jkl dvrde .zeavrae db`ca ,irah ote`aúàæ úòãeî©©Ÿ
¯ ìkìlkl xacd reci ©Ÿ
,cg`ì"æø øîàî9: ©£©©©

ìò CøánL íLk"§¥¤§¨¥©
¯ ,"'eë äáBhäjxan jk ©¨
."drxd lreLøôe¥§

¯ :àøîbadpeekd oi`y ©§¨¨
jxaldze`lr mb dkxa

,drxd lr mbe daehd
daehd lr dkxad oky
lre ,"aihnde aehd" :`id
."zn`d oiic" : drxd
dlnd zernyn ,`l`

:`id "myk"éìea÷ì"§©¥
¯ ,"äçîNaz` lawl §¦§¨

,dgny ly dcn dze`a drxdúéìâpä äáBhä úçîN Bîk§¦§©©¨©¦§¥
¯ Bæ íb ék ,úéàøðåmd ,mirxd mirexi`d mb÷ø ,äáBèì §¦§¥¦©§¨©

¯ ,øNa éðéòì úéàøðå úéìâð dðéàLipira lkzqnd mc`d ¤¥¨¦§¥§¦§¥§¥¥¨¨
elbd aehd z` ze`xl leki epi` ,xyalke .dl` mirexi`a m

?dnl jk¯ àéä ék`ed ,dl` mirx mirexi`a melbd aehd ¦¦
¯ "àéñkúàc àîìò"î,xzei dlrpe xzqp ipgex mlern ¥¨§¨§¦§©§¨

¯ ,"àéìbúàc àîìò"î äìòîlLipgexd mlerdn dlrnly ¤§©§¨¥¨§¨§¦§©§¨
xyad ipir mby mixac mze`l drtydd d`a epnn ,ielbd

,mday aehd z` ze`xl zeleki¯ àeäL"ielbd mler"d ¤
ly drtydd z` bviin¯ ä"å,'d 'e zeize`dä"éåä íMî¦¥£¨¨

¯ ,àeä-Ceøa,d"e d"i :zeize` rax`n akxen 'ied my ixd ¨
milawn ,'ied my ly "d" "e" zepexg`d zeize`d izyne
,mzeige mzrtyd z` ,"`ilbz`c `nlr" ,miielbd zenlerd

¯ "àéñkúàc àîìò"å,miqeknd zenlerd¯ ,ä"é àeä §¨§¨§¦§©§¨

'ied myny "d"i" zepey`xd zeize`d izy z` mibviin10,
áeúkL eäæå11¯ ."'Bâå d"é epøqéz øLà øábä éøLà" : §¤¤¨©§¥©¤¤£¤§©§¤¨§

,'ied myny d"i zepey`xd zeize`d izy wx df weqta zexkfp
mlern mi`a mdy iptne ;'ied myny d"in mi`a mixeqid ik
oi` - xzei oeilre xzqp
ze`xl lbeqn mc`d

ely xyad ipiraz`
j` .mday "aeh"d
mixeqi ,xac ly ezin`l
.daehl okÎmb md dl`
,xen`d "aeh"d :daxc`
leki epi`y ,xzei wenr
ielb iehia icil dzr `eal

.ybxen aeh lyïëìå§¨¥
ì"æø eøîà12ék ¨§©©¦

¯ íéøeqéa íéçîOä"©§¥¦§¦¦
øîBà áeúkä íäéìò13: £¥¤©¨¥

¯didi mxkyy:åéáäBàå§£¨
¯ ,"Búøeáâa LîMä úàökcinz ixd `ed xkyd ,oky §¥©¤¤¦§¨

yi ,`eti` ,zekiiy efi` - ,"dcn cbpk dcn" ly dxeva
?mdixeqia mignyy dl`l xkyk ,"ezxeaba ynyd z`vk"l
dnl m`zda `l` - ?d"awd ly "eiade`" mi`xwp md recne

"n ,xzei oeilre xzqp mlern mi`a mixeqidy ,epcnly`nlr
`iqkz`cÎmlera dielb dxeva `eal leki "aeh"d oi` ,myn ,"

mc`d ly xya ipiray ,mixeqi ly yeala `wec `l` ,dfd
miyp` migny recn :jk mixaqen mixacd - drxk mi`xp
,jk lk dlecb `id d"awdl mzad`y iptn - ?mixeqia dl`
dfdÎmlerd iign xzei mdl xwi ,d"awd l` miaexw mzeidy
`nlr"a xzei dlecb dcna zniiw d"awdl daxiwe -

n mi`ad mixeqid oiprae ,"`iqkz`cmymd oi`y ,ixd .
mdipira xwirde ,aehÎ`lk d`xpd ,ipevigd yeala miaygzn
mb ,okl ."`iqkz`c `nlr" ly drtydd - zeiniptd `ed
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íéøîà éèå÷éì
äðäåäöòãåðãðå áöò ìëî åáì øäèì äöåòéä

éðåæîå ééç éðá 'éôàå àîìòã éìéîî äâàã
úàæ úòãåîäáåèä ìò êøáîù íùë ì"æø øîàî ìëì

äáåèä úçîù åîë äçîùá éìåá÷ì 'îâá åùøéôå 'åë
úéìâð äðéàù ÷ø äáåèì åæ íâ éë úéàøðå úéìâðä

àîìòî àéä éë øùá éðéòì úéàøðåäìòîìù 'éñëúàã
àîìòå ä"á ä"éåä íùî ä"å àåäù àééìâúàã àîìòî

ù"æå ä"é àåä àéñëúàãä"é åðøñéú øùà øáâä éøùà
áåúëä íäéìò íéøåñéá íéçîùä éë ì"æøà ïëìå 'åâå

øîåààéä äçîùä éë åúøåáâá ùîùä úàöë åéáäåàå
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ה'.9. משנה ט', פרק ברכות עשר 10.ראה וכוללות מכוונות הוי' שם של האותיות שארבעת מוסבר, ד', פרק התשובה", ב"אגרת
הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת כנקודה, שתבניתו הוי', שם של ה"יו"ד" וכו'): גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה, הספירות
- והשגה הבנה של ובהתגלות בהרחבה באה הקב"ה של שחכמתו אחרי ההבנה. בהרחבת באה שהיא לפני בהתעלמות, שהיא כפי

אות "הא". באות מרומזת היא - לגבי ÂÊבינה רק היא "בינה", של זו התגלות גם ברם, ולרוחב. לאורך התפשטות בתבניתה כוללת
בשביל  לא הם בכלל, ('מוחין' הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד" אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין
דאתגליין" ב"עלמין גם למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו של כשההשפעה מכן, לאחר בלבד. דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת),
שרוצה  כאדם למשל וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות מרומזת היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן (המתוארים הגלויים העולמות -
ולכך  - לשכל) דיבור שבין לריחוק (בהתאם למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש בדיבור. לזולת חכמתו לגלות
הקב"ה  של הקדושות  מדותיו ששת על גם רומזת שש, במספר ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו , שתבניתה "ו", האות רומזת
שם  של "הא" באות מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - המלכות לספירת עד השכל השפעת באה ידן שעל וכו'), תפארת גבורה, (חסד,

- "הא" : (בהשפעת ÙÒÓ·˘ÓÁ¯הוי' ומ"מלכות" וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמש על המבוסס הדיבור, מקור על רומזת -
שייכות  הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, הגלויים. העולמות של דאתגליא", "עלמא של הנבראים כל נוצרים המדות)

דאתגליא". יב.11.ל"עלמא צד, א.12.תהלים כג, לא.13.יומא ה, שופטים



קט hay a"k ipy mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ב שני יום
,bl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåáöòä êà,66 'nr cr:ì"ðë áöòä

`xwp 'ied my ,oky ."ezxeaba ynyd z`vk" :didi mxky
myk ,"miwl` 'ied obne yny ik" :aezky enk ,"yny"
xyt` i` eicrlae ,dilr xizqiy "obn,,l dkixv ynydy
jixv ,"yny" `xwpd ,'ied my mb jk - dxe` z` lawl

xizqiy ,"yeal"l ,"obn"l
,'ied myny drtydd z`
xyt` didiy ick z`fe
z` lawl mi`xapl
j` .'ied myny drtydd
,dzr wx `ed df xcq
cizrl eli`e ,dfdÎmlera
'ied my dlbzi `eal
zngne .yeal ila envr
dl` miyp`y ,dcaerd
mpi` ,mixeqia mignyd
"yeal"a miaygzn
xwi `l` ,ipevigd
"xwir"d ,mdipira

,mxky mb didi - 'ied myn drtydd ,epiid ,"zeinipt"de
"d mdl dlbzzy ,"dcn cbpk dcn"zeiniptmyn drtydd ,"

enk ,"ezxeaba ynyd z`vk" ly zernynd ef .yeal ila 'ied
owfd epax xne` jke .yeal ila ,etwz lka xi`nd "'ied yny"

:oldl¯ äçîOä ék,mixeqidn'ä úáø÷ Búáäàî àéä ¦©¦§¨¦¥©£¨¦§©
iç ìkî øúBéáéúëãk ,äfä íìBòä é14Ecñç áBè ék" : ¥¦¨©¥¨¨©¤§¦§¦¦©§§

¯ 'ä úáø÷å ,"'Bâå íéiçî,'d l` daxiwdúàN øúéa àéä ¥©¦§§¦§©¦§¤¤§¥

¯ íL" ék ,"àéñkúàc àîìò"a õ÷ ïéàì äìòîe`nlr"a ©£¨§¥¥§¨§¨§¦§©§¨¦¨
,"`iqkz`c¯ ,"ïBéìò øúña áLBé"å "Bfò ïBéáçdbixcnd ¤§ª§¥§¥¤¤§

mdy iptn ,eixeqia gny `ed okle .zewl`a xzei dpeilrd
l` xzei aexw mb `ed jke ,xzei dpeilr dbixcn dze`n mi`a

.d"awdäëBæ ïk ìòå§©¥¤
LîMä úàö"ì§¥©¤¤
,àáì ãéúòì "Búøeáâa¦§¨¤¨¦¨Ÿ
änç úàéöé àéäL¤¦§¦©©¨
äqëî àéäL ,d÷zøpî¦©§§¨¤¦§ª¨
ãéúòìå ,äfä íìBòa Ba¨¨©¤§¤¨¦
eðéäc ,déeqkî älbúz¦§©¤¦¦¨§©§
àîìò älbúé æàL¤¨¦§©¤¨§¨

¯ ,àéñkúàcmlerd §¦§©§¨
xzqen `edy (dbixcnde)

,f` dlbzi ,meidçøæéå§¦§©
,íeöòå áø éelâa øéàéå§¨¦§¦©§¨
íìBòa Ba íéñBçä ìëì§¨©¦¨¨
,Blöa íéôôBzñîe äfä©¤¦§§¦§¦
,úéàøð äáBèå äøBà àìå ìö úðéça àeäL ,äîëçä ìö¥©¨§¨¤§¦©¥§Ÿ¨§¨¦§¥

¯ :ïéánì éãå,xe`dn jtidd `edy "lv" df ,zipevig dpigan §©©¥¦
oeayg ezeyra ,ixd - xe`e aeh o`k yi ,zinipt dpigan wxe

zn`a md ,laeq mc`y mixeqid lky ,dfaehaeh `edy `l` ,
xyt` - ea yibxdl zelbeqn mc`d ly xyad ipir oi`y dfk
iciÎlr eilr ze`ad ezeavrne eizeb`cn z`vl mc`l

.miinyb mipiprn mixeqid

¯ àiîLc élnî úeáöòä Càeavn llba eilr d`ad zeavrd ©¨©§¦¦¥¦§©¨
,jixvy enk epi`y ipgexdéøöì Cøètì BLôða úBöò úéL ¨¦¨¦¥§©§¦¨¥

¯ ,äpnî.ef zeavrn xhtidl ji` zevr ytgl eilréøö ïéàC ¦¤¨¥¨¦
¯ ,äãBáò úòLa øîBì`edy drya eilr d`a zeavrd m` ©¦§©£¨
eilr ,lltzn e` cnel
cvik zevr ytgl i`cea

,dpnn xhtidléøvLC ¤¨¦
áeèáe äçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨§

¯ ,ááìmb ,zeavr ,oky ¥¨
llba d`a `id m`
,ipgexd eavne ecnrn
'd zceara drixtn
.dgnya zeidl dkixvy
àeäL éî elôà àlà¤¨£¦¦¤
,õøà Cøãå íé÷ñò ìòa©©£¨¦§¤¤¤¤

¯,dnecke dxeza ,'d zceara epi` ineiÎmeid eweqirìôBð íà¦¥
¯ àiîLc élnî äâàãe áöò Bì,miipgexd eipipr llbaúòLa ¤¤§¨¨¦¦¥¦§©¨¦§©

¯ åé÷ñò- miinybd eipipra wqrzn `edy drya¯ òeãéa £¨¨§¨©
,xacd xexa¯ ,øöiä úìeaçz àeäLzeavra eze` qipknd ¤©§©©¥¤

z`fe ,miipgex mipipr llba eli`kCk-øçà Bìétäì éãk§¥§©¦©©¨
¯ ,òãBpk ,íBìLå-ñç úBåàúadnvrl ytgl ytpd rah ,ik §©£©§¨©©

dpezp zeidl `le ,"bper"
okle ,zeavr ly ybxa
rxdÎxvid lczyn
l`xyi ipaa qipkdl
llba ele ,gex zekinp
ick ,miipgex mipipr
jeynl lkei okn xg`ly

.zee`zl mze`àì íàL¤¦Ÿ
¯ ,ïëzrtyd o`k oi` m` ¥

,rxdÎxvidBì äàa ïéàî¥©¦¨¨
úîçî úézîà úeáöò©§£¦¦©£©

¯ .åé÷ñò òöîàa Búàøé Bà 'ä úáäàzeavr ,okyzizin` ©£©¦§¨§¤§©£¨¨
dad`d :'d z`xie 'd zad` zngn d`ad ze`hazd `id
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áéúëãë æ"äåòä ééç ìëî øúåé 'ä úáø÷ åúáäàîéë
úàù øúéá àéä 'ä úáø÷å 'åâå íééçî êãñç áåè

íù éë àéñëúàã àîìòá õ÷ ïéàì äìòîååæåò ïåéáç
åúøåáâá ùîùä úàöì äëåæ ïë ìòå ïåéìò øúñá áùåéå

úàéöé àéäù àáì ãéúòìäñåëî àéäù ä÷úøðî äîç
äìâúé æàù åðééäã äéåñëî äìâúú ãéúòìå æ"äåòá åá

àîìòìëì íåöòå áø éåìéâá øéàéå çøæéå àéñëúàã
äîëçä ìö åìöá íéôôåúñîå æ"äåòá åá íéñåçäàåäù

:ì"ãå úéàøð äáåèå äøåà àìå ìö 'éçá

úåáöòä êà
úåöò úéùì êéøö àéîùã éìéîîäðîî øèôì åùôðá

'ä ãåáòì êéøöù äãåáò úòùá øîåì êéøö ïéà
àìà ááì áåèáå äçîùáíé÷ñò ìòá àåäù éî åìéôà

àéîùã éìéîî äâàãå áöò åì ìôåð íà õøà êøãå
åé÷ñò úòùáåìéôäì éãë øöéä úìåáçú àåäù òåãéá

úåáöò åì äàá ïéàî ë"ìàù òãåðë å"ç úååàúá ë"çà
éîà.åé÷ñò òöîàá åúàøé åà 'ä úáäà úîçî úéú
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ד.14. סג, תהלים



hayקי b"k iyily mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ג שלישי יום
פרק כז  ,66 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåáöòä íàå æë ÷øô,cl 'nr cr.'åëå àìåëî

eavn llba gex oexayl mc`d z` ze`ian d"awdn cgtde
mc`l `a dfk gex oexay .d"awdn eze` wgxnd xac ,ipgexd
elv` ze`a d`xide dad`dyk ,miipgex mipipra wqer `edyk
ixd .miinyb mipipra weqr `edy drya `le ,ze`hazd icil

dppi` dxen`d zeavrdy
zleagz `l` ,zizin`
eilre - rxdÎxvid

.dpnn xhtidlïéa ,äpäå§¦¥¥
úeáöòä Bì äìôpL¤¨§¨¨©§

¯ äãBáò úòLadrya ¦§©£¨
wqer `edyãeîìúa§©§

ïéáe ,älôza Bà äøBz¨©§¦¨¥
úòLa àlL Bì äìôpL¤¨§¨¤Ÿ¦§©

¯ äãBáò`edyk `l` £¨
,miinyb mipipra weqr
ék :Baì ìà íéNé úàæŸ¨¦¤¦¦

fä ïéà¯ àîøb ïîoi` ¥©§©§¨¨
,mi`zn onfdúòk̈¥

elôà ,úézîà úeáöòì§©§£¦¦£¦
¯,`lúBðBò úâàãì¦§¨©£

éøö úàæì ÷ø ,íBìLå-ñç íéøeîçúòLe íézò úeòéá÷ C £¦©§¨©§Ÿ¨¦§¦¦¦§©
,Bì àèç øLà 'ä úlãâa ïðBaúäì ,úòcä áeMéa øLkä©Ÿ¤§¦©©©§¦§¥¦§ª©£¤¨¨
,úézîà úeøéøîa úîàa øaLð Baì äéäé äæ-éãé-ìòL éãk§¥¤©§¥¤¦§¤¦¦§¨¤¡¤¦§¦£¦¦

¯,"zeig" daxwa zxve`d ybx `id zexixn ,oldl xaqeiy itke
;mzq oeavr `leøàaúð íLå .øçà íB÷îa Bæ úò øàánëå§©§Ÿ¨¥§¨©¥§¨¦§¨¥

¯ íää íéòeá÷ íézòa Baì øaLpL øçà ãiî ék ,ïk íb©¥¦¦¨©©¤¦§©¦§¦¦§¦¨¥
'ä ék äîìL äðeîà ïéîàéå ,éøîâì Balî áöòä øéñé éæà£©¨¦¨¤¤¦¦§©§¥§©£¦¡¨§¥¨¦

¯ .çìñì áøå Búàhç øéáòämi`heg m` :lcad miiw mc`a ¤¡¦©¨§©¦§Ÿ©
m` eli`e ,jk lr legni lwa - miinrt e` zg` mrt ecbp
`ed d"awd ,la` .legnl el dyw - minrt daxd ecbp mi`heg
daxd ecbp `heg mc`d m` mb gleqe lgen `ede "gelql ax"
mc`a mixvei - el lgn d"awdy df oeghae ef dpen` .minrt

:decgde dgnyd ybx z`'äa úézîàä äçîOä àéä Bæå§¦©¦§¨¨£¦¦©
¯ :ìéòì økæpk ,áöòä øçà äàaäef `id ,zeavrd zlrny ©¨¨©©¨¤¤©¦§¨§¥

mby ,ixd ;xzei dlecb dgnyl miribn dixg`y ,calamipnfa
mireawdz`vl lczydl eilr - zizin` zeavr ly ote`ae ,

,zeavr dze`n cin
.zizin` dgnyl ribdle
epcnly dnl xywda
migny"d zece` ,df wxta
milawny dl` ,"mixeqia
dgny jezn mixeqid z`
xetiq siqedl ie`xd on -
yhixfnn cibndn ,xvw
mzekf ,`yef iax iaxd mr
`a cg` icedi :epilr obz
yhixfnn cibnd l`
cvik ,eita dvr zywae
dad`a mixeqi lawl
eze` dptd .dgnyae
l` yhixfnn cibnd
`yef iax wicvd ecinlz
,`yef iax ly ezvr ywae l`y icedi eze`yk .il`tip`n
ji` ,l`ey dz` ilv` :el xn`e ddinza `yef iax eilr lkzqd
mrt s`yk ,z`f zrcl leki ip` cvik - ?dad`a mixeqi lawl
exary drya ,`yef iax dpr ef daeyz ...mixeqi izlaq `l iiga
yhixfnn cibnd oeekzd zn`a jkl ,ok`e .miax mixeqi eilr
gny jk lk did `yef iax :`yef iax l` icedid z` eglya
yibxd `ed ,mixeqi md dl`yyibxd `l dligzklny ,mixeqia
,`l` .mixeqi laq `l eininy xn` okle .mday "aeh"a wx
miywan ep` ,mixeqia mpyiy "aeh"de zelrnd lk ixg`
- iaxd ly epeylk - didi ,epl ozep `edy "aeh"dy ,z"iydn

aeh"dlbpde d`xpdeze`xle eze` yegl mileki ep`y aeh - "
mipiraeply.

.æë ÷øtmeyn da yi "zeavr"y owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
rxdÎxvid z` gvpl mc`d ly ezlkia oi`ye ,'d zcearl drxtd

cvik zevr xen`d wxta ze`a dfl m`zda .zeavra rewy ezeida

zraepd zeavrl qgia mb ,miinyb miiywn zraepd zeavrdn xhtidl

enk epi`y ipgexd eavnn

db`cd enk - zeidl jixvy

zeavrd m` ixd - zepeern

`edy drya eilr dxey
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weqr `edyk `l` ,dceard zrya `ly eilr dxey zeavrd m` mbe -

,oky .zeavrl mi`znd onfd df oi`y ,opeazdl eilr - miinyb mipipra

,cenll miligzn ep`y ,df wxta .dni`zne dreaw dry zyxcp jkl

:zexg` zeaiqn zraepd zeavrl zevr ly dxey d`a

íéòø íéøeäøäî àlà ,úBðBò úâàcî dðéà úeáöòä íàå§¦¨©§¥¨¦§¨©£¤¨¥¦§¦¨¦
úBìôBpL úBòø úBåàúå§©£¨¤§

,BzáLçîaxg`ne - §©£©§
zeavra o`k xaecn `ly
- ynn zexiar zngny
xen`k ,zyxcp jk lry
zcgein dry ,lirl

zexixn ekeza xxerl dni`znezizin`dry dze`ay `l` -
:zxg` `id jkl dvrd ixd ,mirx zepeirx ezaygna miltep
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äãåáò úòùá úåáöòä åì äìôðù ïéá äðäååà ú"úá
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úòë àîøâ ïîæä ïéà éë åáì ìà'éôà úéúéîà úåáöòì
úåòéá÷ êéøö úàæì ÷ø .å"ç íéøåîç úåðåò úâàãì

øùåëä úòùå íéúò'ä 'ìåãâá ïðåáúäì úòãä áåùéá
úîàá øáùð åáì äéäé äæ é"òù éãë åì àèç øùà

úåøéøîáøàáúð íùå à"îá åæ úò øàåáîëå úéúéîà
íää íéòåá÷ íéúòá åáì øáùðù øçà ãéî éë ë"âéæà

'ä éë äîéìù äðåîà ïéîàéå éøîâì åáìî áöòä øéñé
àéä åæå çåìñì áøå åúàèç øéáòäúéúéîàä äçîùä

:ì"ðë áöòä øçà äàáä 'äá

íàå æë ÷øôàìà úåðåò úâàãî äðéà úåáöòä
úåòø úååàúå íéòø íéøåäøäî
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Bì úBìôBð íà äpä,zerx zeaygn oze` -úòLa àlL ¦¥¦§¤Ÿ¦§©
,äãBáòä,lltzn e` cnel `edy drya `l -úòa àlà ¨£¨¤¨§¥

àðåb éàäëe õøà Cøãå åé÷ñòa B÷ñòixd ,dnecke -äaøcà ¨§©£¨¨§¤¤¤¤§©©§¨©§©¨
:jtidl `l` ,aevr zeidl jixv `ed oi`y cala ef `l -Bì Lé¥

,B÷ìça çîNìeavna - ¦§Ÿ©§¤§
- ?dnl jk lke ,ipgexd
Bì úBìôBpL óàL¤©¤§

BzáLçîazeaygnd - §©£©§
,zerxdBzòc çéqî àeä©¦©©§
,ïäî`ed oi` m` ,oky - ¥¤

zeaygndn ezrc giqn
jiynn `l` ,zerxd
f` llkp df ,oda zebdl
- "zepeer zb`c" ly beqa
daygnd mb ik
oevxa mirx mixedxda
zb`c lre - dxiar `id
wxta epcnl xak ,zepeer
in lr xaecn o`k .mcewd
zeaygndn ezrc giqny
zraep ezeavre ,zerxd
miltepy dcaerd mvrn
mixedxd ezaygna
,dfk dxwnae - dl`k
lr gny zeidl eilr
helyl gilvn `edy

- dl` mixedxdaíi÷ì§©¥
øîàpM äî1àìå" : ©¤¤¡©§Ÿ

íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤
,"íäéøçà íéðBæ ízà øLà íëéðéò éøçàå`wec ,ixd - §©£¥¥¥¤£¤©¤¦©£¥¤

dgec `ede ,dl`k mixedxd ezaygna miltepy dfÎiciÎlr
,oky .xen`d weqtay "dyrzÎ`l"d z` miiwn `ed - mze`
,mirx mixedxd dligzkln ezaygna elri `ly ,efk dbixcn
erapi epnny mytpa "rx" oi`y ,cala miwicva zkiiy
.miwicva oc epi` ixd xen`d weqtde - mirxd mixedxdd
`l` - dl`k mixedxd ezaygna milery ina xacn weqtd
iciÎlre ;mixedxdd z` cin eilrn zegcl ,eilr devn dxezdy
oeylae .xen`d "e`l"d z` miiwn `ed - df ev rvan `edy

:"`ipz"d"íéðBæ" íàø÷ì íé÷écöa øaãî áeúkä ïéàå§¥©¨§©¥§©¦¦§¨§¨¦
,íBìLå-ñçmz` xy`" :xn`py enk -mipef,"mdixg`àlà ©§¨¤¨

,BzáLçîa óeàð éøeäøä Bì íéìôBpL ,Ba àöBik íéðBðéáa§¥¦©¥¤§¦¦§¥¦§©£©§
øzäa ïéa,xzid ly ote`a md mixedxdd m` mb -,'eëmbe - ¥§¤¥

,xeqi` ly mipte`a md m`Bzòc çéqnLëemze`n - §¤©¦©©§
,mixedxdd,äæ åàì íi÷î."exezz `le" ly -ì"æø eøîàå2: §©¥¨¤§¨§©©

,"äåöî äNò elàk øëN Bì íéðúBð ¯ äøáò øáò àìå áLé"¨©§Ÿ¨©£¥¨§¦¨¨§¦¨¨¦§¨
éøö ïk ìòåC,eilr -íei÷a Bîk åàlä íei÷a çîùì §©¥¨¦¦§Ÿ©§¦©¨§§¦

.Lnî äNò-úåöîjixv df xac oi`y cala ef `ly ,jk - ¦§©£¥©¨
.dgny ea xxerl jixv df :jtidl m`Îik - zeavr ea xxerl

úeáöòä ,äaøcàå,dl`k mixedxd ea miltepy dnn d`ad - §©§©¨¨©§
,BîB÷î øékî BðéàL ,çeøä úeqbî àéäz` xikn `l `ed - ¦¦©¨©¤¥©¦§

,ezbixcnòøé ïk ìòå§©¥¥©
BðéàL ìò Bááì§¨©¤¥
,÷écö úâøãîa§©§¥©©¦
ïéà éàcåa íé÷écölL¤§©¦¦§©©¥
éøeäøä íäì íéìôBð§¦¨¤¦§¥

.elàk úeèLxg`ne - §¨¥
miltep ezaygnay
dxeg - dl`k mixedxd
enk `ed oi`y lr el

;miwicvdäéä elà ék¦¦¨¨
àeäL ,BîB÷î øékî©¦§¤
úâøãnî ãàî ÷Bçø̈§Ÿ¦©§¥©
äéä éàåìäå ,÷écö©¦§©§©¨¨
ìk òLø àìå ,éðBðéa¥¦§Ÿ¨¨¨
úçà äòL elôà åéîé- ¨¨£¦¨¨©©

,ezbxc z` rci eli`e
c`n wegx oiicr `edy
i`eld ,wicv zeidln
dfl"y "ipepia" didiy
- "dzr wwezydl jixv
úcî àéä úàæ éøä£¥Ÿ¦¦©
,íúãBáòå íéðBðéaä©¥¦©£¨¨
øeäøääå øöiä Laëì¦§Ÿ©¥¤§©¦§
,çnì áläî äìBòä̈¤¥©¥©Ÿ©
éøîâì Bzòc çéqäìe§©¦©©§§©§¥

,epnî,xedxd eze`n -,íéãé ézLa BúBçãìåzevxl `ly - ¦¤§¦§¦§¥¨©¦
,mda aeygl.ìéòì økæpkytpd ly rxdy ,a"i wxta - ©¦§¨§¥

ozep epi`y `l` ,elv` sweza oiicr `ed "ipepia"a zindad
aeygl ,iehia icil `eal "rx"le` ,mirxd mixedxda oevxa

ick wfg ic oiicr ,eay "rx"d j` - dyrnae xeaica `ehgl
mzegcl eilry ,mirx mixedxd ezaygna zelrdl
dligzklny ,envr lr oec` oiicr `ed oi` ,mxa .ezaygnn
xen` df xac .dl` mirx mixedxd ezaygna elri `l
mixedxd mi`a epnny ,llk "rx" mda oi`y ,cala miwicva

.el`BzáLçnî eäçãnL äiçãe äiçc ìëáeaeygl `ly - §¨§¦¨§¦¨¤©§¥¦©£©§
,mda,àzúì àøçà-àøèñ àéôkúà`xhq"d z` mitek - ¦§©§¨¦§¨¨¢¨§©¨

,dhnl "`xg`,àìéòìc àúeøòúà ¯ àzúìc àúeøòúàáe§¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨
z` zetkl dhnl rityn mc`dy) dhnl zexxerzdd iciÎlr -
zenlera ,dlrnl zexxerzd dyrp ("`xg` `xhq"d

,mipeilrdàìéòìc àøçà-àøèñ àéôkúàåz` mitek - §¦§©§¨¦§¨¨¢¨¦§¥¨
,"`xg` `xhq"d ly "yxey"d z` ,dlrnly "`xg` `xhq"d

øîàpM äî íi÷ì ,øLpk dîöò déaânä3déaâz íà" : ©©§¦©©§¨©¤¤§©¥©¤¤¡©¦©§¦©
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íéøîà éèå÷éì
õøà êøãå åé÷ñòá å÷ñò úòá àìà äãåáòä úòùá

äáøãà àðååâ éàäëåóàù å÷ìçá çåîùì åì ùé
íéé÷ì ïäî åúòã çéñî àåä åúáùçîá åì úåìôåðù

àìå øîàðù äîíëéðéò éøçàå íëááì éøçà åøåúú
'é÷éãöá øáãî áåúëä ïéàå .íäéøçà íéðåæ íúà øùà
åì íéìôåðù åá àöåéë íéðåðéáá àìà å"ç íéðåæ íàø÷ì

øúéäá ïéá åúáùçîá óåàéð éøåäøäçéñîùëå 'åë
äøéáò øáò àìå áùé ì"æø åøîàå äæ åàì íéé÷î åúòã

åìàë øëù åì íéðúåðçåîùì êéøö ïë ìòå äåöî äùò
äáøãàå ùîî äùò úåöî íåé÷á åîë åàìä íåé÷á

àéä úåáöòäïë ìòå åîå÷î øéëî åðéàù çåøä úåñâî
éàãåá íé÷éãöìù ÷éãö úâøãîá åðéàù ìò åááì òøé
øéëî äéä åìéà éë åìàë úåèù éøåäøä íäì íéìôåð ïéà

÷éãö úâøãîî ãàî ÷åçø àåäù åîå÷îäéä éàåìäå
àéä úàæ éøä úçà äòù 'éôà åéîé ìë òùø àìå éðåðéá

íúãåáòå íéðåðéáä úãîäìåòä øåäøääå øöéä ùåáëì
éúùá åúåçãìå åðîî éøîâì åúòã çéñäìå çåîì áìäî

ì"ðë íéãéåúáùçîî åäçãîù äéçãå äéçã ìëáå
àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå àúúì à"ñ àéôëúà

àìéòìãøùðë äîöò äéáâîä àìéòìã à"ñ àéôëúàå
íàð êãéøåà íùî 'åâå øùðë äéáâú íà ù"î íéé÷ì
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לא.1. טו, ב.2.במדבר לט, ד.3.קדושין א, עובדיה

hay b"k iyily mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ג שלישי יום
פרק כז  ,66 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåáöòä íàå æë ÷øô,cl 'nr cr.'åëå àìåëî

eavn llba gex oexayl mc`d z` ze`ian d"awdn cgtde
mc`l `a dfk gex oexay .d"awdn eze` wgxnd xac ,ipgexd
elv` ze`a d`xide dad`dyk ,miipgex mipipra wqer `edyk
ixd .miinyb mipipra weqr `edy drya `le ,ze`hazd icil

dppi` dxen`d zeavrdy
zleagz `l` ,zizin`
eilre - rxdÎxvid

.dpnn xhtidlïéa ,äpäå§¦¥¥
úeáöòä Bì äìôpL¤¨§¨¨©§

¯ äãBáò úòLadrya ¦§©£¨
wqer `edyãeîìúa§©§

ïéáe ,älôza Bà äøBz¨©§¦¨¥
úòLa àlL Bì äìôpL¤¨§¨¤Ÿ¦§©

¯ äãBáò`edyk `l` £¨
,miinyb mipipra weqr
ék :Baì ìà íéNé úàæŸ¨¦¤¦¦

fä ïéà¯ àîøb ïîoi` ¥©§©§¨¨
,mi`zn onfdúòk̈¥

elôà ,úézîà úeáöòì§©§£¦¦£¦
¯,`lúBðBò úâàãì¦§¨©£

éøö úàæì ÷ø ,íBìLå-ñç íéøeîçúòLe íézò úeòéá÷ C £¦©§¨©§Ÿ¨¦§¦¦¦§©
,Bì àèç øLà 'ä úlãâa ïðBaúäì ,úòcä áeMéa øLkä©Ÿ¤§¦©©©§¦§¥¦§ª©£¤¨¨
,úézîà úeøéøîa úîàa øaLð Baì äéäé äæ-éãé-ìòL éãk§¥¤©§¥¤¦§¤¦¦§¨¤¡¤¦§¦£¦¦

¯,"zeig" daxwa zxve`d ybx `id zexixn ,oldl xaqeiy itke
;mzq oeavr `leøàaúð íLå .øçà íB÷îa Bæ úò øàánëå§©§Ÿ¨¥§¨©¥§¨¦§¨¥

¯ íää íéòeá÷ íézòa Baì øaLpL øçà ãiî ék ,ïk íb©¥¦¦¨©©¤¦§©¦§¦¦§¦¨¥
'ä ék äîìL äðeîà ïéîàéå ,éøîâì Balî áöòä øéñé éæà£©¨¦¨¤¤¦¦§©§¥§©£¦¡¨§¥¨¦

¯ .çìñì áøå Búàhç øéáòämi`heg m` :lcad miiw mc`a ¤¡¦©¨§©¦§Ÿ©
m` eli`e ,jk lr legni lwa - miinrt e` zg` mrt ecbp
`ed d"awd ,la` .legnl el dyw - minrt daxd ecbp mi`heg
daxd ecbp `heg mc`d m` mb gleqe lgen `ede "gelql ax"
mc`a mixvei - el lgn d"awdy df oeghae ef dpen` .minrt

:decgde dgnyd ybx z`'äa úézîàä äçîOä àéä Bæå§¦©¦§¨¨£¦¦©
¯ :ìéòì økæpk ,áöòä øçà äàaäef `id ,zeavrd zlrny ©¨¨©©¨¤¤©¦§¨§¥

mby ,ixd ;xzei dlecb dgnyl miribn dixg`y ,calamipnfa
mireawdz`vl lczydl eilr - zizin` zeavr ly ote`ae ,

,zeavr dze`n cin
.zizin` dgnyl ribdle
epcnly dnl xywda
migny"d zece` ,df wxta
milawny dl` ,"mixeqia
dgny jezn mixeqid z`
xetiq siqedl ie`xd on -
yhixfnn cibndn ,xvw
mzekf ,`yef iax iaxd mr
`a cg` icedi :epilr obz
yhixfnn cibnd l`
cvik ,eita dvr zywae
dad`a mixeqi lawl
eze` dptd .dgnyae
l` yhixfnn cibnd
`yef iax wicvd ecinlz
,`yef iax ly ezvr ywae l`y icedi eze`yk .il`tip`n
ji` ,l`ey dz` ilv` :el xn`e ddinza `yef iax eilr lkzqd
mrt s`yk ,z`f zrcl leki ip` cvik - ?dad`a mixeqi lawl
exary drya ,`yef iax dpr ef daeyz ...mixeqi izlaq `l iiga
yhixfnn cibnd oeekzd zn`a jkl ,ok`e .miax mixeqi eilr
gny jk lk did `yef iax :`yef iax l` icedid z` eglya
yibxd `ed ,mixeqi md dl`yyibxd `l dligzklny ,mixeqia
,`l` .mixeqi laq `l eininy xn` okle .mday "aeh"a wx
miywan ep` ,mixeqia mpyiy "aeh"de zelrnd lk ixg`
- iaxd ly epeylk - didi ,epl ozep `edy "aeh"dy ,z"iydn

aeh"dlbpde d`xpdeze`xle eze` yegl mileki ep`y aeh - "
mipiraeply.

.æë ÷øtmeyn da yi "zeavr"y owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
rxdÎxvid z` gvpl mc`d ly ezlkia oi`ye ,'d zcearl drxtd

cvik zevr xen`d wxta ze`a dfl m`zda .zeavra rewy ezeida

zraepd zeavrl qgia mb ,miinyb miiywn zraepd zeavrdn xhtidl

enk epi`y ipgexd eavnn

db`cd enk - zeidl jixvy

zeavrd m` ixd - zepeern

`edy drya eilr dxey

e` cnel `edyk ,'d z` caer

lczydl i`cea eilr ,lltzn

dgnya zeidl dkixvd 'd zcearl drixtn `id ixdy ,dpnn xhtidl

weqr `edyk `l` ,dceard zrya `ly eilr dxey zeavrd m` mbe -

,oky .zeavrl mi`znd onfd df oi`y ,opeazdl eilr - miinyb mipipra

,cenll miligzn ep`y ,df wxta .dni`zne dreaw dry zyxcp jkl

:zexg` zeaiqn zraepd zeavrl zevr ly dxey d`a

íéòø íéøeäøäî àlà ,úBðBò úâàcî dðéà úeáöòä íàå§¦¨©§¥¨¦§¨©£¤¨¥¦§¦¨¦
úBìôBpL úBòø úBåàúå§©£¨¤§

,BzáLçîaxg`ne - §©£©§
zeavra o`k xaecn `ly
- ynn zexiar zngny
xen`k ,zyxcp jk lry
zcgein dry ,lirl

zexixn ekeza xxerl dni`znezizin`dry dze`ay `l` -
:zxg` `id jkl dvrd ixd ,mirx zepeirx ezaygna miltep
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äãåáò úòùá úåáöòä åì äìôðù ïéá äðäååà ú"úá
íéùé úàæ äãåáò úòùá àìù åì äìôðù ïéáå äìôúá

úòë àîøâ ïîæä ïéà éë åáì ìà'éôà úéúéîà úåáöòì
úåòéá÷ êéøö úàæì ÷ø .å"ç íéøåîç úåðåò úâàãì

øùåëä úòùå íéúò'ä 'ìåãâá ïðåáúäì úòãä áåùéá
úîàá øáùð åáì äéäé äæ é"òù éãë åì àèç øùà

úåøéøîáøàáúð íùå à"îá åæ úò øàåáîëå úéúéîà
íää íéòåá÷ íéúòá åáì øáùðù øçà ãéî éë ë"âéæà

'ä éë äîéìù äðåîà ïéîàéå éøîâì åáìî áöòä øéñé
àéä åæå çåìñì áøå åúàèç øéáòäúéúéîàä äçîùä

:ì"ðë áöòä øçà äàáä 'äá

íàå æë ÷øôàìà úåðåò úâàãî äðéà úåáöòä
úåòø úååàúå íéòø íéøåäøäî
àìù åì úåìôåð íà äðä .åúáùçîá úåìôåðù
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hayקיב c"k iriax mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ד רביעי יום
,cl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìåôé ìà ïëìå,68 'nr cr.àìéòì

úLøt øäfa âéìôäL Bîëe ."'ä íàð ,EãéøBà íMî 'Bâå øLpk©¤¤§¦¨¦§§ª§¤¦§¦©Ÿ©¨¨©
ìãâa ,[çë÷ óc] äîeøz§¨©§Ÿ¤
Cøaúé åéðôì çeø úçð©©©§¨¨¦§¨¥
-àøèñ àéôkúà ãk©¦§©§¨¦§¨

,àzúì àøçà- ¨¢¨§©¨
`xhq"d z` mitekyk
,dyecwl ,dhnl "`xg`
-àLã÷c àø÷é ÷lzñàc§¦§©¥§¨¨§ª§¨

éøa,àlk ìò àìéòì àeä-Cly eceak dlrzn dfÎiciÎlr - §¦§¥¨©ª¨
,lkd lr d"awdøéúé̈¦
,àøçà àçáMîxzei - ¦§¨¨¨¢¨

,xg` gay iciÎlr xy`n
øéúé àc àúe÷lzñàå§¦§©§¨¨¨¦

.'eëå àlkîef zelrzde - ¦ª¨§
lkn dlrnl `id
.zexg`d zeielrzdd

,mirx mixedxd ezaygna miltepy iciÎlr ixd ,mipt lk lr
`le" ly) "e`l"d z` miiwn `ed ,mdn ezrc giqn `ede
,ditk ly ,"`itkz`" ly dceard zlrn dpenh jkae ,("exezz

,ãàî Bááì òøé àìå ,åéìò íãà áì ìté ìà ïëìåjkn - §¨¥©¦Ÿ¥¨¨¨¨§Ÿ¥©§¨§Ÿ
ezaygna miltepy
mpn` .dl`k mixedxd
el ztki` zeidl jixv
didi `l m` ik ,zvw
didie llk el ztki`
xacd ,mditlk yic`
eilr ritydl lelr
mglidln lecgl dlilg
- mzegcle mixedxda
eaal rxi `l"y `l`

c`n,dfn "äéäé íà íb©¦¦§¤
,Bæ äîçìîa åéîé ìk ïk¥¨¨¨§¦§¨¨

eilr didi cinze ,mirx mixedxd ezaygna elri cinzy -
l,dbixcn dze`l zelrzdl lkeiy ilan ,mda mglid

- eil` lbx zqixc mirxd mixedxdl eidi `l dligzklny
,eall df xac "gwi" l` ,z`f lkaeúàæå ,àøáð Cëì éìeà ék¦©§¨¦§¨§Ÿ

.ãéîz àøçà-àøèñì àéôkàì BúãBáòz` zetkl - £¨§¦©§¨§¦§¨¨¢¨¨¦
.cinz "`xg` `xhq"d:áBià øîà äæ ìòå,d"awdl -úàøa" §©¤¨©¦¨¨¨

"íéòLø4;`l ryxe wicv `de" :oey`xd wxta l`y jk lr - §¨¦
,dlrnl mifixknyk - (xn`p `l ryxe wicv ixde) "?xn`w
e` xeab ,yth e` mkg :celid ly ezpekz didi dn ,dcild iptl
m` ,oky .ryx e` wicv didi m` mixikfn oi` ,dnecke yelg
;mc`d ly ziytegd dxigad ixd lhazz - jk lr mb efixki
m`zda ,`l` - ?"miryx z`xa" aei` xn` ,`eti` ,cvik

dligzkl mi`xapy dl`k lr xaecn `l :xacd xaqei xen`l
,dl`k miyp` `xa d"awd `l` ,cizrl miizin` miryxk
md dl`e ,miryxl dnec avna mix`yp md miieqn oaenay
enk ,dxiar ixedxd mzaygna miltep cinzy "mipepia"d
,`id dpeekde - miryxa
,el` zeaygn egci mdy
ly dceard z` ervaie
,"`xg`Î`xhq `itkz`"
Î`xhqd z` zetkl
:"`ipz"d oeylae .`xg`

àìåmi`xap mdy - §Ÿ
,dligzklíéòLø eéäiL¤¦§§¨¦

,íBìLå-ñç úîàa- ¤¡¤©§¨
,daygna ynn `ehgle
,dyrna e` xeaica e`

íäéìà òébiL àlà- ¤¨¤©¦©£¥¤
,mda rx`iyíéòLøä äNòîk5,ãáì íøeäøäå ízáLçîa §©£¥¨§¨¦§©£©§¨§¦§¨§©

dxiar ixedxd zelrl elkei mzaygnay -lv` dfy enk
,miryx,íäî ízòc çéqäì ãéîz íéîçìð eéäé íäå- §¥¦§¦§¨¦¨¦§©¦©©§¨¥¤

,dxiard ixedxdn,àøçà-àøèñì àéôkàì éãkz` zetkl - §¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨
ote` didi dfy ,efk dxeva e`xap md - "`xg` `xhq"d

,mzcear,ìëå ìkî dìháì eìëeé àìålhal elkei `ly - §Ÿ§§©§¨¦Ÿ¨Ÿ
`l md :xnelk .zindad mytp ly "`xg` `xhq"d z` ixnbl
daiqd ody ,zee`z mda dpxxerzz `ly ,jkl ribdl elkei

,mirxdmixedxdd lymz`lrdl.íé÷écö éãé-ìò äNòð äæ ék¦¤©£¤©§¥©¦¦
ixnbl milha ,miwicva zindad ytpd ly "rx"de "dtilw"d -
mixedxd xxerl dplkezy zee`zl llk mewn oi`y ,"aeh"l
ozlekia oi` ,o`k micnel ep` ozece` zebixcnd eli`e .mirx
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úçð ìãåâá [çë÷ óã] äîåøú 'ô øäæá âéìôäù åîëå 'ä
àúúì à"ñ àéôëúà ãë 'úé åéðôì çåøàø÷é ÷ìúñàã

'úå÷ìúñàå àøçà 'çáùî øéúé àìåë ìò àìéòì ä"á÷ã
.'åëå àìåëî øéúé àã

àìå åéìò íãà áì ìåôé ìà ïëìå
éë åæ äîçìîá åéîé ìë ïë äéäé íà íâ ãàî åááì òøé
.ãéîú à"ñì àéôëàì åúãåáò úàæå àøáð êëì éìåà

åéäéù àìå íéòùø úàøá áåéà øîà äæ ìòåíéòùø
íéòùøä äùòîë íäéìà òéâéù àìà å"ç úîàá

íéîçìð åéäé íäå ãáì íøåäøäå íúáùçîáãéîú
äìèáì åìëåé àìå à"ñì 'éôëàì éãë íäî íúòã çéñäì

é"ò äùòð äæ éë ìëå ìëîçåø úçð éðéî éðùå .íé÷éãö
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א.4. טז, בתרא -5.בבא יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ"‡"על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כמעשה אליהם "שיגיע הזקן: רבנו דברי כלומר: .
- הלשון? מקור לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתאם הם הרשעים"
שהביטוי  לנו מוסבר ובכך הפסוק בלשון - מסויים טעם בגלל - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך, מתכוון שליט"א אדמו"ר שכ"ק משמע,

"‰˘ÚÓÎ"הרשעיםÂÈ‡" שמבחינת יהודי, של כזו מדריגה על כאן מדובר הרי (שכן, "כמעשה" המלה של הפשוט פירושה "ÚÓ˘‰כפי
לעלות  שיכולים לכך, ביחס רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך לחלוטין דומה הוא ואין מה"רע" לגמרי מופרש הוא

הכללי. הביטוי לפי כאן המתאים הפסוק, לשון זהו אלא רעים), הרהורים במוחו



קיג hay d"k iying mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ה חמישי יום
,68 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àìà ãåò àìå,dl 'nr cr:èòî èòî

`linne ,odly "d`ixa"d cvn jkl zelrzdlxyt`dpilrzy
`id mzceare ,zerx zeaygn ,onfl onfn el` zebixcn ilraa

.el` zeaygn cbp megllçeø úçð éðéî éðLely mzceara - §¥¦¥©©©
,l`xyi ipa-àøèqä ìehaî ¯ ãçà :äìòîì Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥§©§¨¤¨¦¦©¦§¨

àëtäúàå ,éøîâì àøçà̈¢¨§©§¥§¦§©§¨
à÷úîì eøéønî- ¦§¦§¦§¨

,weznl xixnd zkitdne
,àøBäðì àëBLçîe- ¥£¨¦§¨

dyrp dfe ,xe`l jyegne
;íé÷écvä éãé-ìò- ©§¥©©¦¦

`xhq"d z` milhand
z`e ,ixnbl "`xg`
ly "rx"d ,"xixn"d
mytpny zecnd
mikted md ,zindad
"jyeg" z`e ,"aeh"l
ly "lky"de oigend
md ,zindad mytp
dyecwle "xe`"l mikted
ote` dlrnl mxeb df lk -
;gex zgp ly cg`

úéðMäåipyd ote`d - §©¥¦
:`ed ,gex zgp lyàøçà-àøèqä àéôkúà ãkz` mitekyk - ©¦§©§¨©¦§¨¨¢¨
,"`xg` `xhq"ddúøeáâe dt÷úa dãBòa`xhq"dyk - §¨§¨§¨§¨¨

,dzxeabe dtwez lka oiicr `id "`xg`,øLpk dîöò déaâîe©§¦©©§¨©¤¤
íMîe,dzdabd mewnn -àzúìc àúeøòúàa 'ä dãéøBî- ¦¨¦¨§¦§¨¨¦§©¨

."`xg` `xhq"d z` xeayl ,dhnl icedi ly ezexxerzd i"r
mxbp ,dlrnl gex zgp ly df ote`.íéðBðéaä éãé-ìòiciÎlr - ©§¥©¥¦

ytpa dtilwd z` ripkdl mingeld ,"mipepia"d zcear
,mipepiad zcearn dlrnl "gex zgp" miiwy ,ixd .zindad
:mibeqd ipy mifnex jkl .mirxd mixedxdae zeaygna mwa`na
dnglna micnery dl`k - "miryx z`xa"e "miwicv z`xa"

.zicinzáeúkä øîàL eäæå6øLàk íénòèî éì äNòå" : §¤¤¨©©¨©£¥¦©§©¦©£¤
ì "íénòèî" ¯ "ézáäà,íéaø ïBL,zeipgexa dzernyny - ¨©§¦©§©¦§©¦

:`id 'd zceara,çeø úçð éðéî éðLly mzcearn ,dlrnl - §¥¦¥©©©
,l`xyi ipaàeäå,"'ebe minrhn il dyre" -äðéëMä øîàî §©£©©§¦¨

,'íéðewz'a Løôãk ìàøNé úeììk äéðáìyxtny enk §¨¤¨§¨¦§¨¥¦§¥©©¦¦

,l`xyi ipal dpikyd zxne` el` milny ,"xdef ipewiz"a
.gex zgp - "minrhn"l enxbi mzcearay zywandBîëe§

ãçà :íépãòî éðéî éðL Lé ,ìLî-Cøc ,íéiîLb íénòèîaL¤§©§©¦©§¦¦¤¤¨¨¥§¥¦¥©£©¦¤¨
Bà íéôéøç íéøácî éðMäå ,íéwúîe íéáøò íéìëànî¦©£¨¦£¥¦§ª¦§©¥¦¦§¨¦£¦¦

,íéöeîçiptly - £¦
lk`nl mze` mikxery
miaeh md oi` ,axr
mzetixg z`tn lk`nl

,mzeving e`íäL ÷ø©¤¥
áèéä íéðwúîe íéìaúî§ª¨¦§ª¨¦¥¥
íépãòî eNòpL ãò©¤©£©£©¦

.Lôpä áéLäìmpyi jk - §¨¦©¤¤
zgp ibeq ipy dlrnl mb
mxbpd "gex zgp" (` :gex
"miaeh" mixacn
zcear - "miwezn"e
mikixv mpi`y ,miwicvd
`xhq"d mr mglidl xzei
`id mzcear lke ,"`xg`
xzei dyecwdn "jiynd"l
mxbpd "gex zgp" (a ;xe`
ly mzcearn ,dlrnl
Î`ld ,"mixn"d mixacd mr "wqr" mdl yi oiicry ,"mipepia"d
z` zegcle zindad mytpay "rx"d mr wa`idl ,miaeh

.mirxd mixedxdde zeaygndáeúkä øîàL eäæå7ìòt ìk" : §¤¤¨©©¨Ÿ¨©
;"äòø íBéì òLø íâå ,eäðòîì 'ä,eprnl d"awd dyr lkd - §©£¥§©¨¨§¨¨

ryxd mb `xap ,dxe`kl ,cvik ."drx meil" ryxd z` mb oke
,`l` - ?d"awd ornlBlL òøä äNòéå BòLøî áeLiL ,Leøt¥¤¨¥¦§§©£¤¨©¤
,äìòîì øBàå íBéefy ,"drx"d z` "mei"l jetdiy ick - §§©§¨

,iciÎlr z`fe ."drxÎmeil ,ryx mbe" zernynàéôkúà ãk©¦§©§¨
àøçà-àøèñ,"`xg` `xhq"d z` sekiyk -àø÷é ÷lzñàå ¦§¨¨¢¨§¦§©¥§¨¨
éøa-àLã÷c.àìéòì àeä-Cd"awd ly eceak dlrzie - §ª§¨§¦§¥¨

ryx mbe" aezkd yexit edf .dlrnldrx meilryxd mby - "
Îlry ,o`k cr epcnl .xe`l - xnelk ,"mei"l "drx"d z` jetdi
hlzyn `ede ,icedi ly egena zerx zeaygn zeltepy ici
gex zgp mxebe "`xg` `xhq"d z` jka dtek `ed - odilr

.dlrnl

- zerx zeaygnl qgia wx `l xaecny ,owfd epax xiaqi oldl
qgia mb `l` - `hg lr xaer did oze` dgec did `leli`y

ly miyrne mixeaiclxzidxg`n ,oky :llk xeqi` mda oi`y ,
myl dpeeka `ly dl` miinyb mipipr miyer e` mixacn m`y

,mda mixeywd ytpd iyeal oke dl` mixac milawn - miny
wx `ed "dyecwd cv" ik ,"`xg` `xhq"dn mzeig z`
xeb`l ick - lek`l :lynl) miny myl xacd z` miyeryk
rinydl ;zay bper zevn miiwl e` lltzdle cenll gek
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íéøîà éèå÷éì
àëôäúàå éøîâì à"ñä ìåèéáî 'à .äìòîì 'úé åéðôì

åøéøîî.íé÷éãöä é"ò àøåäðì àëåùçîå à÷úîì
äúøåáâå äô÷úá äãåòá à"ñä àéôëúà ãë úéðùäå
àúåøòúàá 'ä äãéøåî íùîå øùðë äîöò äéáâîå

éì äùòå áåúëä ù"æå .íéðåðéáä é"ò àúúìãíéîòèî
çåø úçð éðéî éðù íéáø ïåùì íéîòèî éúáäà øùàë

úåììë äéðáì äðéëùä øîàî àåäå'éôãë ìàøùé
éðù ùé î"ã íééîùâ íéîòèîáù åîëå .íéðå÷éúá

íéìëàîî ãçà íéðãòî éðéîéðùäå .íé÷åúîå íéáøò
'éð÷åúîå íéìáåúî íäù ÷ø 'éöåîç åà íéôéøç íéøáãî

ãò áèéä'åúëä ù"æå .ùôðä áéùäì íéðãòî åùòðù
áåùéù 'éô äòø íåéì òùø íâå åäðòîì 'ä ìòô ìë
àéôëúà ãë äìòîì øåàå íåé åìù òøä äùòéå åòùøî

.àìéòì ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñàå à"ñ
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ז.6. כז, ד.7.בראשית טז, משלי

hay c"k iriax mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  כ"ד רביעי יום
,cl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìåôé ìà ïëìå,68 'nr cr.àìéòì

úLøt øäfa âéìôäL Bîëe ."'ä íàð ,EãéøBà íMî 'Bâå øLpk©¤¤§¦¨¦§§ª§¤¦§¦©Ÿ©¨¨©
ìãâa ,[çë÷ óc] äîeøz§¨©§Ÿ¤
Cøaúé åéðôì çeø úçð©©©§¨¨¦§¨¥
-àøèñ àéôkúà ãk©¦§©§¨¦§¨

,àzúì àøçà- ¨¢¨§©¨
`xhq"d z` mitekyk
,dyecwl ,dhnl "`xg`
-àLã÷c àø÷é ÷lzñàc§¦§©¥§¨¨§ª§¨

éøa,àlk ìò àìéòì àeä-Cly eceak dlrzn dfÎiciÎlr - §¦§¥¨©ª¨
,lkd lr d"awdøéúé̈¦
,àøçà àçáMîxzei - ¦§¨¨¨¢¨

,xg` gay iciÎlr xy`n
øéúé àc àúe÷lzñàå§¦§©§¨¨¨¦

.'eëå àlkîef zelrzde - ¦ª¨§
lkn dlrnl `id
.zexg`d zeielrzdd

,mirx mixedxd ezaygna miltepy iciÎlr ixd ,mipt lk lr
`le" ly) "e`l"d z` miiwn `ed ,mdn ezrc giqn `ede
,ditk ly ,"`itkz`" ly dceard zlrn dpenh jkae ,("exezz

,ãàî Bááì òøé àìå ,åéìò íãà áì ìté ìà ïëìåjkn - §¨¥©¦Ÿ¥¨¨¨¨§Ÿ¥©§¨§Ÿ
ezaygna miltepy
mpn` .dl`k mixedxd
el ztki` zeidl jixv
didi `l m` ik ,zvw
didie llk el ztki`
xacd ,mditlk yic`
eilr ritydl lelr
mglidln lecgl dlilg
- mzegcle mixedxda
eaal rxi `l"y `l`

c`n,dfn "äéäé íà íb©¦¦§¤
,Bæ äîçìîa åéîé ìk ïk¥¨¨¨§¦§¨¨

eilr didi cinze ,mirx mixedxd ezaygna elri cinzy -
l,dbixcn dze`l zelrzdl lkeiy ilan ,mda mglid

- eil` lbx zqixc mirxd mixedxdl eidi `l dligzklny
,eall df xac "gwi" l` ,z`f lkaeúàæå ,àøáð Cëì éìeà ék¦©§¨¦§¨§Ÿ

.ãéîz àøçà-àøèñì àéôkàì BúãBáòz` zetkl - £¨§¦©§¨§¦§¨¨¢¨¨¦
.cinz "`xg` `xhq"d:áBià øîà äæ ìòå,d"awdl -úàøa" §©¤¨©¦¨¨¨

"íéòLø4;`l ryxe wicv `de" :oey`xd wxta l`y jk lr - §¨¦
,dlrnl mifixknyk - (xn`p `l ryxe wicv ixde) "?xn`w
e` xeab ,yth e` mkg :celid ly ezpekz didi dn ,dcild iptl
m` ,oky .ryx e` wicv didi m` mixikfn oi` ,dnecke yelg
;mc`d ly ziytegd dxigad ixd lhazz - jk lr mb efixki
m`zda ,`l` - ?"miryx z`xa" aei` xn` ,`eti` ,cvik

dligzkl mi`xapy dl`k lr xaecn `l :xacd xaqei xen`l
,dl`k miyp` `xa d"awd `l` ,cizrl miizin` miryxk
md dl`e ,miryxl dnec avna mix`yp md miieqn oaenay
enk ,dxiar ixedxd mzaygna miltep cinzy "mipepia"d
,`id dpeekde - miryxa
,el` zeaygn egci mdy
ly dceard z` ervaie
,"`xg`Î`xhq `itkz`"
Î`xhqd z` zetkl
:"`ipz"d oeylae .`xg`

àìåmi`xap mdy - §Ÿ
,dligzklíéòLø eéäiL¤¦§§¨¦

,íBìLå-ñç úîàa- ¤¡¤©§¨
,daygna ynn `ehgle
,dyrna e` xeaica e`

íäéìà òébiL àlà- ¤¨¤©¦©£¥¤
,mda rx`iyíéòLøä äNòîk5,ãáì íøeäøäå ízáLçîa §©£¥¨§¨¦§©£©§¨§¦§¨§©

dxiar ixedxd zelrl elkei mzaygnay -lv` dfy enk
,miryx,íäî ízòc çéqäì ãéîz íéîçìð eéäé íäå- §¥¦§¦§¨¦¨¦§©¦©©§¨¥¤

,dxiard ixedxdn,àøçà-àøèñì àéôkàì éãkz` zetkl - §¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨
ote` didi dfy ,efk dxeva e`xap md - "`xg` `xhq"d

,mzcear,ìëå ìkî dìháì eìëeé àìålhal elkei `ly - §Ÿ§§©§¨¦Ÿ¨Ÿ
`l md :xnelk .zindad mytp ly "`xg` `xhq"d z` ixnbl
daiqd ody ,zee`z mda dpxxerzz `ly ,jkl ribdl elkei

,mirxdmixedxdd lymz`lrdl.íé÷écö éãé-ìò äNòð äæ ék¦¤©£¤©§¥©¦¦
ixnbl milha ,miwicva zindad ytpd ly "rx"de "dtilw"d -
mixedxd xxerl dplkezy zee`zl llk mewn oi`y ,"aeh"l
ozlekia oi` ,o`k micnel ep` ozece` zebixcnd eli`e .mirx
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úçð ìãåâá [çë÷ óã] äîåøú 'ô øäæá âéìôäù åîëå 'ä
àúúì à"ñ àéôëúà ãë 'úé åéðôì çåøàø÷é ÷ìúñàã

'úå÷ìúñàå àøçà 'çáùî øéúé àìåë ìò àìéòì ä"á÷ã
.'åëå àìåëî øéúé àã

àìå åéìò íãà áì ìåôé ìà ïëìå
éë åæ äîçìîá åéîé ìë ïë äéäé íà íâ ãàî åááì òøé
.ãéîú à"ñì àéôëàì åúãåáò úàæå àøáð êëì éìåà

åéäéù àìå íéòùø úàøá áåéà øîà äæ ìòåíéòùø
íéòùøä äùòîë íäéìà òéâéù àìà å"ç úîàá

íéîçìð åéäé íäå ãáì íøåäøäå íúáùçîáãéîú
äìèáì åìëåé àìå à"ñì 'éôëàì éãë íäî íúòã çéñäì

é"ò äùòð äæ éë ìëå ìëîçåø úçð éðéî éðùå .íé÷éãö
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א.4. טז, בתרא -5.בבא יד" ח, קהלת פי ˘ËÈÏ"‡"על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כמעשה אליהם "שיגיע הזקן: רבנו דברי כלומר: .
- הלשון? מקור לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתאם הם הרשעים"
שהביטוי  לנו מוסבר ובכך הפסוק בלשון - מסויים טעם בגלל - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך, מתכוון שליט"א אדמו"ר שכ"ק משמע,

"‰˘ÚÓÎ"הרשעיםÂÈ‡" שמבחינת יהודי, של כזו מדריגה על כאן מדובר הרי (שכן, "כמעשה" המלה של הפשוט פירושה "ÚÓ˘‰כפי
לעלות  שיכולים לכך, ביחס רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך לחלוטין דומה הוא ואין מה"רע" לגמרי מופרש הוא

הכללי. הביטוי לפי כאן המתאים הפסוק, לשון זהו אלא רעים), הרהורים במוחו
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,dgny jezn cenll ick (dgica ixac) `zegicac `zlin
,dl` mixzen mixac zeyrln rpnp icediyk ,okle - (dnecke
- "`xg` `xhq"d z` jka zetkl ezpeeke ,miny myl mpi`yk

:oldlcke - dlrnl gex zgp dfÎiciÎlr mxeb `ed,ãBò àìå- §Ÿ
iciÎlry cala ef `l
lr zehlzydd
minxeb ,zerxd zeaygnd
Îlr ik ,dlrnl gex zgpl
`xhq,,d z` mitek dfÎici

"`xg`elôà àlà¤¨£¦
,éøîâì íéøznä íéøáãa¦§¨¦©ª¨¦§©§¥
çáBæ íãàäM äî ìk̈©¤¨¨¨¥©

Bøöéhleye "aixwn" - ¦§
,rxd exviaäòL elôà£¦¨¨

,äl÷xaca o`k xaecn - ©¨
`ede ,ezeyrl xzeny
`l` ,ezeyrl jxhvi
onfl eze` dgec `edy

,xzei xge`nïekúîe¦§©¥
àøçà-àøèñì àéôkàì§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

,éìàîOä ììçaL- ¤¤¨¨©§¨¦
,alayõôçL ïBâk§¤¨¥

Búãeòñ øçàîe ,ìëàì¤¡Ÿ§©¥§¨
Bà äòL øçàì ãò©§©©¨¨
äøBza ÷ñBòå ,úBçẗ§¥©¨

,äòL dúBàam` ,oky - §¨¨¨
wqer `ed ,dry dze`a
mixg` miinyb mipipra

,(ditk) "`itkz`" meyn jka oi` ,mda dvex zindad ytpdy
dze`a m` ,wx .zindad ytpd oevx itl bdep `ed jk oia ixd ik
ly onf jka gieexn `ed oi`y s`e - dxeza wqer `ed ,dry
mb ,cere z`f .cenll jiyni dlik`d ixg` mb ik ,dxez cenil
"dry" dze` ixg` ik ,ixnbl dgec `ed oi` dnvr dlik`d z`

`edy dcaerd mvr mewnÎlkn ,lk`i ok` -xg`nezcerq z`
gex zgp mxebd xac ,"`xg` `xhq"d ziitk meyn da yi -

.dlrnlàúéàãk,mi`ven ep`y enk -àøîba8äòL" : ¦§¦¨©§¨¨¨¨
úéòéáø,xwead zeryn -úéML äòL ,íãà ìk ìëàî §¦¦©£©¨¨¨¨¨¦¦

,"íéîëç éãéîìz ìëàîicinlz exgi` ,zn`a ,recn - ©£©©§¦¥£¨¦
?miizrya mzcerq z` minkgdeéäå,minkgd icinlz - §¨

,Bæ äðeëì úBòL ézL íîöò íéáéòøîz` zetkl ick - ©§¦¦©§¨§¥¨§©¨¨
,"`xg` `xhq"dìk íéãîBì eéä äãeòqä øçà íbL óà©¤©©©©§¨¨§¦¨

,íBiä`l` ,cenill onf gieexdl ick z`f eyr `l md ixd - ©
ick wxe j`iyeal x`ya mb jke ."`xg` `xhq"d z` zetkl

,daygne xeaic :ytpdíéøác øaãlî åét íìBa íà ïëå§¥¦¥¦¦§©¥§¨¦
,íìBòä éðéðòî íøaãì ãàî äeàúî BalLxeaica m` mb - ¤¦¦§©¤§Ÿ§©§¨¥¦§§¥¨¨

jk lk dee`zn `edy zngn wx - llk xeqi` meyn oi` envr
.rxd exvi z` xeayl ick ,wt`zn `ed - dl` mixeaic xnel

,BzáLçî éøeäøäa ïëå,inyb oipra xdxdl dee`zn `edy - §¥§¦§¥©£©§
,jkn rpnpeàøçà-àøèñ àéôkúàc øéòfî èòîa elôà£¦¦§©¦§¥§¦§©§¨¦§¨¨¢¨

àzúìditka mb - §©¨
`xhq"d ly dhren

,dhnl "`xg`÷lzñà¦§©¥
éøa-àLã÷c àø÷éàeä-C §¨¨§ª§¨§¦

.äaøä àìéòì BúMã÷e§ª¨§¥¨©§¥
eceak daxda dlrzn -
ezyecwe d"awd ly

.dlrnlBæ äMãwîe- ¦§ª¨
,dlrnlyäMã÷ úëLîð¦§¤¤§ª¨

,ähîì íãàä ìò äðBéìò¤§¨©¨¨¨§©¨
íeöòå áø òeiñ Bòiñì§©§¦©©§¨

.Cøaúé BúãBáòì- ©£¨¦§¨¥
.ely 'd zcearaeäæå§¤

ì"æø eøîàL9íãà" : ¤¨§©©¨¨
èòî Bîöò Lc÷î§©¥©§§©
BúBà ïéLc÷î ¯ ähîì§©¨§©§¦
ãáì ,"äìòîlî äaøä©§¥¦§©§¨§©

íi÷nM äî,jka - ©¤§©¥
äøBz ìL äNò-úåöî10: ¦§©£¥¤¨
,"'eëå ízLc÷úäå"- §¦§©¦§¤§

,miiwn `edyLc÷nLk§¤§©¥
.Bì øzna Bîöò- ©§©ª¨

.el mixzend mixaca
,`id "mzycwzde" zevn
ezee`z myl mzeyrln icedi rpni ,mixzend mixaca mby
"mzycwzde" ly ef devn .miny myl wxe j` `l` ,ziptebd
,"rx"l zekiiy mey mdl oi`y ,cala miwicvl dxn`p `l ixd
itk ,"rx"d mr wqr mdl yiy miyp` mze`l `wec `l`

:oldl xaqeiyíëîöò eNòzL ¯ "ízLc÷úäå" Leøôe¥§¦§©¦§¤¤©£©§§¤
-àøèqî ìcáîe LBã÷ Bðéà úîàaL óà ,øîBìk ;íéLBã÷§¦§©©¤¤¡¤¥¨ª§¨¦¦§¨

,àøçàn "dyecw" -"dtilw"dn zelcazde dyixt - drny ¨¢¨
envr ycwl oiicr eilr ,ezbixcn zpigany s` ,ixd ."rx"dne
eala oi`y dbxca `ed oi` :xnelk ,"`xg` `xhq"dn wgxzdle

,"`xg` `xhq"dn mzeig milawnd mixacl de`z meyàéä ék¦¦
,zindad eytpny "`xg` `xhq"d -dt÷úadúøeáâáe §¨§¨¦§¨¨

,éìàîOä ììça dzãìBúkytpd ly dnewin eay ,alay - §©§¨¤¨¨©§¨¦
,rxd xvide zindad.Bîöò Lc÷îe Bøöé LáBkL ÷ø- ©¤¥¦§§©¥©§

ok dyer `ed m` ixd ,"`xg` `xhq"dn envr z` wzpne
ixg` xen`d meiwl ribn `ed "mzycwzde" z` jka miiwne

:jynda aezkk ,"mzycwzde""íéLBã÷ íúééäå"lr sqep - ¦§¦¤§¦
,ieeiv oeyla ,heytd yexitdeidzyyxtl mb xyt` ,miyecw
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íéøîà éèå÷éì
àìå'éôà àìà ãåò

åøöé çáåæ íãàäù äî ìë éøîâì íéøúåîä íéøáãá
ïéåëúîå äì÷ äòù 'éôàììçáù à"ñì àéôëàì

øçàì ãò åúãåòñ øçàîå ìåëàì õôçù ïåâë éìàîùä
÷ñåòå úåçô åà äòùàúéàãë .äòù äúåàá äøåúá

ìëàî úéùù äòù íãà ìë ìëàî úéòéáø äòù 'îâá
åéäå .ç"úóà åæ äðååëì úåòù éúù íîöò íéáéòøî

íà ïëå .íåéä ìë íéãîåì åéä äãåòñä øçà íâù
íøáãì ãàî äåàúî åáìù íéøáã øáãìî åéô íìåá
èòîá 'éôà åúáùçî éøåäøäá ïëå íìåòä éðééðòî
ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñà àúúì à"ñ àéôëúàã øéòæî

úëùîð åæ äùåã÷îå äáøä àìéòì åúùåã÷åäùåã÷
åúãåáòì íåöòå áø òåéñ åòééñì äèîì íãàä ìò äðåéìò

ùã÷î íãà ì"æø ù"æå .'úéïéùã÷î äèîì èòî åîöò
äùò úåöî íéé÷îù äî ãáì äìòîìî äáøä åúåà

ú ìùíúùã÷úäå äøååì øúåîá åîöò ùã÷îùë 'åëå
óà øîåìë íéùåã÷ íëîöò åùòúù íúùã÷úäå 'éôå

åðéà úîàáùäô÷úá àéä éë à"ñî ìãáåîå ùåã÷
åøöé ùáåëù ÷ø éìàîùä ììçá äúãìåúë äúøåáâáå

ùã÷îåúåéäì åôåñ øîåìë íéùåã÷ íúééäå .åîöò
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א.8. י, ב.9.שבת לט, 10Ô‡Î.יומא ¯ÈÚ‰ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î בעבודתו שיש מפני כו' לבבו ירע שלא נתבאר כאן) (עד "ע"כ :
- הוא שהנ"ל מוסיף ולזה טוב-) (ד-ועשה דועש"ט בקו גם להיות) (צריר צ"ל היתרון הרי אבל בצדיקים, שאין מה רוח) (נחת נח"ר
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שבט  כ"ו שישי יום
פרק כח  ,dl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åìéôàå çë ÷øô,dl 'nr cr.äìù äøæ

"mzycwzde" iciÎlr ,dghad ly oeyla "miyecw mziide"
,zeycwzd ly dietk zelirteidz" ok`y dghad dpyi

,"miyecwBôBñ ,øîBìk§©
ìcáîe LBã÷ úBéäì¦§¨ª§¨
,àøçà-àøèqäî úîàa¤¡¤¥©¦§¨¨¢¨
BúBà íéLc÷nL éãé-ìò©§¥¤§©§¦

,äìòîlî äaøäitk - ©§¥¦§©§¨
mc`y iciÎlry ,epcnly

envr ycwnhrneze` miycwn - dhnldaxd,dlrnln
dLøâì BúBà íéòiñîe"`xg` `xhq"d z` -èòî Balî §©§¦§¨§¨¦¦§©

:èòîdidi ,ealn mby - §©
`xhq"d z` yxbl ,ecia
`l eala mby ,"`xg`
dee`z mey didz
`id "mzeig"y mipiprl

."`xg` `xhq"dn

.çë ÷øtly ezaygna miltep m`y ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
l` - miinybd eipipra weqr `edy drya - zee`ze dxiar ixedxd mc`

lr ezehlzyd iciÎlr ixdy ,genyl eilr - daxc` ;jkn egex leti

ixg` exezz `le" zevn miiwn `ed ,odn ezrc zgqde zeaygn oze`

dtek ,"mkipir ixg`e mkaal

zgz "`xg` `xhq"d z`

zgp mxebe ,"dyecw"d oehly

.dlrnl ax gex

Bì íéìôBð íà elôàå©£¦¦§¦
øàLe úBåàz éøeäøä¦§¥©£§¨
úòLa úBøæ úBáLçî©£¨¨¦§©

äãBáòä`edy drya - ¨£¨
'd zceara weqräøBza©¨
äðeëa älôúa Bào`ke - ¦§¦¨§©¨¨

"oeayg"l mewn oi` ixd
eilry ,mcewd wxtay
`edy lr gny zeidl
dyrzÎ`l zevn miiwn
`xhq"d z` dteke

,el zerixtn zerxd zeaygnde mixedxdd ixdy - "`xg`
,'d zcearl ,ef dryaáì úéLé ìà,ïäéìàzeaygnl - ©¨¦¥£¥¤

,mirxd mixedxdle,òâøk ïäî Bzòc çéqé àlà,cin -íâå ¤¨©¦©©§¥¤§¤©§©
,'äøæ äáLçn'ä ìL úBcnä úàìòäa ÷ñòì äèBL éäé ìà©§¦¤©£Ÿ§©£¨©©¦¤©©£¨¨¨¨

òãBpk1,daygndn "dcnd z`lrd" ly dcear zxev zniiw - ©©
ytpa zniieqn dcna dxewn dxf daygn lk ,oky .dxfd
;de`z ly daygna z`hazn cqgd zcn :lynl .zindad
,dl wwfp zeidl icedil oi`y dxf d`xi zxxern d`xid zcn
,dxf daygn el zltepy dryay "dcear" beq epyie - dnecke
dze` eytpa xiabie ,daygn dze` zraep drx dcn efi`n xxai
dcnd z` dlri dfÎiciÎlry ,ziwl`d ytpa `idy itk dcn
,dxf daygn dze`l daiqd `idy zindad ytpd ly drxd
dxfd daygnd m` :lynl .dxfd daygnd z` dlri jkae
xac ,d"awdl dad`d z` eytpa xiabi - de`zn zraep

xne` owfd epax - dnecke ,zindad ytpd ze`z lr ritynd
wqrzdl ,dhey - o`k xaecn ezece` - "ipepia"d didi `ly o`k

,ef dcearaíää íéøác eøîàð àì ékz` zelrdl - ¦Ÿ¤¤§§¨¦¨¥
,zexfd zeaygndíäì íéìôBð ïéàL ,íé÷écöì àlà¤¨§©¦¦¤¥§¦¨¤

íälL úBøæ úBáLçî- ©£¨¨¤¨¤
zeraepd zexf zeaygn

,md mdizecnníà-ék¦¦
,íéøçà ìMî,oky - ¦¤£¥¦
gn oi` wicvlzexf zeay

zecny xg`n ,zeinvr
ektdp xak zindad eytp
zeaygnd .dyecwl
,zelrl zelelrd ,zexfd
oxewn ,egena ,mrt i`
zkiiy eznypy ,zlefdn
`ly zngne .wicv eze`l
uriil leki cg` lk
ekeza `evnle envrl
dcnd lr xabzdl zegek
.xyewn `ed eil` ,wicvd ly ezxfrl wwcfdl eilr - drxd
el` elv`y ,wicvd ly ezaygna zexf zeaygn f` zexxerzn
.ziygen drx dcnl dwif lk ila ,daygn ly zeize` wx od
,daygn dze` zraep dpnn dcnd z` xikn wicvdy iciÎlre
rityn `ed - "dyecw"a `idy itk dcn dze` ekeza xiabne
,ely drxd dcnd lr xabzdl lkeiy ,icedi eze` lr jka
iciÎlr ,dlrzn - zlefd ly - zindad ytpd ony dcn dze`e
zecn ea oi`y cala wicvl jiiy df lk ixd ."dyecw"l ,wicvd

.llk zerxBì ìôBpL éî ìáà,zexf zeaygn -,BlMî- £¨¦¤¥¦¤
,ely "rx"dnéìàîOä ììça BaìaL òøä úðéçaî- ¦§¦©¨©¤§¦¤¨¨©§¨¦

- zindad eytpny zerxd eizecnnéàeäìòé C,"rx"d z` - ¥©£¥
:ähîì øM÷î Bîöò àeäå ,äìòîì"ipepia"l `id zehy okl - §©§¨§©§§ª¨§©¨

.dil` zekiiy lk el oi`y "dcear"a wqrzdl-ét-ìò-óà Cà©©©¦
úòLa äæáð áöò äfî úBéäì Baø÷a Baì ìté ìà ,ïë¥©¦Ÿ¦§¦§¦§¦¤¨¥¦§¤¦§©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åúåà íéùã÷îù é"ò à"ñäî úîàá ìãáåîå ùåã÷
åáìî äùøâì åúåà íéòééñîå äìòîìî äáøä

:èòî èòî

åìéôàå çë ÷øôúååàú éøåäøä åì íéìôåð íà
úòùá úåøæ úåáùçî øàùå

äìôúá åà äøåúá äãåáòäïäéìà áì úéùé ìà äðååëá
÷åñòì äèåù éäé ìà íâå .òâøë ïäî åúòã çéñé àìà

úàìòäáàì éë òãåðë äøæ äáùçîä ìù úåãîä
íäì íéìôåð ïéàù íé÷éãöì àìà íää íéøáã åøîàð
éî ìáà .íéøçà ìùî à"ë íäìù úåøæ úåáùçî
éìàîùä ììçá åáìáù òøä 'éçáî åìùî åì ìôåðù
êà :äèîì øùå÷î åîöò àåäå äìòîì åäìòé êéà

áöò äæî úåéäì åáø÷á åáì ìåôé ìà ë"ôòàäæáð
àìà äáø äçîùá úåéäì êéøöù äãåáòä úòùá
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וכו'". עשה) (מצות מ"ע שמקיים מה ועוד.1.לבד קעא, סי' טוב שם כתר

hay d"k iying mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dgny jezn cenll ick (dgica ixac) `zegicac `zlin
,dl` mixzen mixac zeyrln rpnp icediyk ,okle - (dnecke
- "`xg` `xhq"d z` jka zetkl ezpeeke ,miny myl mpi`yk

:oldlcke - dlrnl gex zgp dfÎiciÎlr mxeb `ed,ãBò àìå- §Ÿ
iciÎlry cala ef `l
lr zehlzydd
minxeb ,zerxd zeaygnd
Îlr ik ,dlrnl gex zgpl
`xhq,,d z` mitek dfÎici

"`xg`elôà àlà¤¨£¦
,éøîâì íéøznä íéøáãa¦§¨¦©ª¨¦§©§¥
çáBæ íãàäM äî ìk̈©¤¨¨¨¥©

Bøöéhleye "aixwn" - ¦§
,rxd exviaäòL elôà£¦¨¨

,äl÷xaca o`k xaecn - ©¨
`ede ,ezeyrl xzeny
`l` ,ezeyrl jxhvi
onfl eze` dgec `edy

,xzei xge`nïekúîe¦§©¥
àøçà-àøèñì àéôkàì§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

,éìàîOä ììçaL- ¤¤¨¨©§¨¦
,alayõôçL ïBâk§¤¨¥

Búãeòñ øçàîe ,ìëàì¤¡Ÿ§©¥§¨
Bà äòL øçàì ãò©§©©¨¨
äøBza ÷ñBòå ,úBçẗ§¥©¨

,äòL dúBàam` ,oky - §¨¨¨
wqer `ed ,dry dze`a
mixg` miinyb mipipra

,(ditk) "`itkz`" meyn jka oi` ,mda dvex zindad ytpdy
dze`a m` ,wx .zindad ytpd oevx itl bdep `ed jk oia ixd ik
ly onf jka gieexn `ed oi`y s`e - dxeza wqer `ed ,dry
mb ,cere z`f .cenll jiyni dlik`d ixg` mb ik ,dxez cenil
"dry" dze` ixg` ik ,ixnbl dgec `ed oi` dnvr dlik`d z`

`edy dcaerd mvr mewnÎlkn ,lk`i ok` -xg`nezcerq z`
gex zgp mxebd xac ,"`xg` `xhq"d ziitk meyn da yi -

.dlrnlàúéàãk,mi`ven ep`y enk -àøîba8äòL" : ¦§¦¨©§¨¨¨¨
úéòéáø,xwead zeryn -úéML äòL ,íãà ìk ìëàî §¦¦©£©¨¨¨¨¨¦¦

,"íéîëç éãéîìz ìëàîicinlz exgi` ,zn`a ,recn - ©£©©§¦¥£¨¦
?miizrya mzcerq z` minkgdeéäå,minkgd icinlz - §¨

,Bæ äðeëì úBòL ézL íîöò íéáéòøîz` zetkl ick - ©§¦¦©§¨§¥¨§©¨¨
,"`xg` `xhq"dìk íéãîBì eéä äãeòqä øçà íbL óà©¤©©©©§¨¨§¦¨

,íBiä`l` ,cenill onf gieexdl ick z`f eyr `l md ixd - ©
ick wxe j`iyeal x`ya mb jke ."`xg` `xhq"d z` zetkl

,daygne xeaic :ytpdíéøác øaãlî åét íìBa íà ïëå§¥¦¥¦¦§©¥§¨¦
,íìBòä éðéðòî íøaãì ãàî äeàúî BalLxeaica m` mb - ¤¦¦§©¤§Ÿ§©§¨¥¦§§¥¨¨

jk lk dee`zn `edy zngn wx - llk xeqi` meyn oi` envr
.rxd exvi z` xeayl ick ,wt`zn `ed - dl` mixeaic xnel

,BzáLçî éøeäøäa ïëå,inyb oipra xdxdl dee`zn `edy - §¥§¦§¥©£©§
,jkn rpnpeàøçà-àøèñ àéôkúàc øéòfî èòîa elôà£¦¦§©¦§¥§¦§©§¨¦§¨¨¢¨

àzúìditka mb - §©¨
`xhq"d ly dhren

,dhnl "`xg`÷lzñà¦§©¥
éøa-àLã÷c àø÷éàeä-C §¨¨§ª§¨§¦

.äaøä àìéòì BúMã÷e§ª¨§¥¨©§¥
eceak daxda dlrzn -
ezyecwe d"awd ly

.dlrnlBæ äMãwîe- ¦§ª¨
,dlrnlyäMã÷ úëLîð¦§¤¤§ª¨

,ähîì íãàä ìò äðBéìò¤§¨©¨¨¨§©¨
íeöòå áø òeiñ Bòiñì§©§¦©©§¨

.Cøaúé BúãBáòì- ©£¨¦§¨¥
.ely 'd zcearaeäæå§¤

ì"æø eøîàL9íãà" : ¤¨§©©¨¨
èòî Bîöò Lc÷î§©¥©§§©
BúBà ïéLc÷î ¯ ähîì§©¨§©§¦
ãáì ,"äìòîlî äaøä©§¥¦§©§¨§©

íi÷nM äî,jka - ©¤§©¥
äøBz ìL äNò-úåöî10: ¦§©£¥¤¨
,"'eëå ízLc÷úäå"- §¦§©¦§¤§

,miiwn `edyLc÷nLk§¤§©¥
.Bì øzna Bîöò- ©§©ª¨

.el mixzend mixaca
,`id "mzycwzde" zevn
ezee`z myl mzeyrln icedi rpni ,mixzend mixaca mby
"mzycwzde" ly ef devn .miny myl wxe j` `l` ,ziptebd
,"rx"l zekiiy mey mdl oi`y ,cala miwicvl dxn`p `l ixd
itk ,"rx"d mr wqr mdl yiy miyp` mze`l `wec `l`

:oldl xaqeiyíëîöò eNòzL ¯ "ízLc÷úäå" Leøôe¥§¦§©¦§¤¤©£©§§¤
-àøèqî ìcáîe LBã÷ Bðéà úîàaL óà ,øîBìk ;íéLBã÷§¦§©©¤¤¡¤¥¨ª§¨¦¦§¨

,àøçàn "dyecw" -"dtilw"dn zelcazde dyixt - drny ¨¢¨
envr ycwl oiicr eilr ,ezbixcn zpigany s` ,ixd ."rx"dne
eala oi`y dbxca `ed oi` :xnelk ,"`xg` `xhq"dn wgxzdle

,"`xg` `xhq"dn mzeig milawnd mixacl de`z meyàéä ék¦¦
,zindad eytpny "`xg` `xhq"d -dt÷úadúøeáâáe §¨§¨¦§¨¨

,éìàîOä ììça dzãìBúkytpd ly dnewin eay ,alay - §©§¨¤¨¨©§¨¦
,rxd xvide zindad.Bîöò Lc÷îe Bøöé LáBkL ÷ø- ©¤¥¦§§©¥©§

ok dyer `ed m` ixd ,"`xg` `xhq"dn envr z` wzpne
ixg` xen`d meiwl ribn `ed "mzycwzde" z` jka miiwne

:jynda aezkk ,"mzycwzde""íéLBã÷ íúééäå"lr sqep - ¦§¦¤§¦
,ieeiv oeyla ,heytd yexitdeidzyyxtl mb xyt` ,miyecw
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íéøîà éèå÷éì
àìå'éôà àìà ãåò

åøöé çáåæ íãàäù äî ìë éøîâì íéøúåîä íéøáãá
ïéåëúîå äì÷ äòù 'éôàììçáù à"ñì àéôëàì

øçàì ãò åúãåòñ øçàîå ìåëàì õôçù ïåâë éìàîùä
÷ñåòå úåçô åà äòùàúéàãë .äòù äúåàá äøåúá

ìëàî úéùù äòù íãà ìë ìëàî úéòéáø äòù 'îâá
åéäå .ç"úóà åæ äðååëì úåòù éúù íîöò íéáéòøî

íà ïëå .íåéä ìë íéãîåì åéä äãåòñä øçà íâù
íøáãì ãàî äåàúî åáìù íéøáã øáãìî åéô íìåá
èòîá 'éôà åúáùçî éøåäøäá ïëå íìåòä éðééðòî
ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñà àúúì à"ñ àéôëúàã øéòæî

úëùîð åæ äùåã÷îå äáøä àìéòì åúùåã÷åäùåã÷
åúãåáòì íåöòå áø òåéñ åòééñì äèîì íãàä ìò äðåéìò

ùã÷î íãà ì"æø ù"æå .'úéïéùã÷î äèîì èòî åîöò
äùò úåöî íéé÷îù äî ãáì äìòîìî äáøä åúåà

ú ìùíúùã÷úäå äøååì øúåîá åîöò ùã÷îùë 'åëå
óà øîåìë íéùåã÷ íëîöò åùòúù íúùã÷úäå 'éôå

åðéà úîàáùäô÷úá àéä éë à"ñî ìãáåîå ùåã÷
åøöé ùáåëù ÷ø éìàîùä ììçá äúãìåúë äúøåáâáå

ùã÷îåúåéäì åôåñ øîåìë íéùåã÷ íúééäå .åîöò
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א.8. י, ב.9.שבת לט, 10Ô‡Î.יומא ¯ÈÚ‰ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î בעבודתו שיש מפני כו' לבבו ירע שלא נתבאר כאן) (עד "ע"כ :
- הוא שהנ"ל מוסיף ולזה טוב-) (ד-ועשה דועש"ט בקו גם להיות) (צריר צ"ל היתרון הרי אבל בצדיקים, שאין מה רוח) (נחת נח"ר
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שבט  כ"ז שבתֿקודש יום
,dl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íìåòä úåòèë àìå,70 'nr cr:åîò ùîî

éøvL ,äãBáòä,äaø äçîNa úBéäì Ccaer `edy drya - ¨£¨¤¨¦¦§§¦§¨©¨
,'d z`éñBéå øúBé ÷fçúé äaøcà àlàBçk ìëa õîà ó ¤¨©§©¨¦§©¥¥§¦Ÿ¤§¨Ÿ

ék ,Baì ìà BîeNa ,äøúé äçîNå äåãça älôzä úðeëa§©¨©©§¦¨§¤§¨§¦§¨§¥¨§¤¦¦
,éìàîOä ììçaL ätìwäî àéä 'äøæ äáLçn'ä úìéôð- §¦©©©£¨¨¨¨¦¥©§¦¨¤¤¨¨©§¨¦

ony zindad ytpdn
llga dnewiny ,dtilwd
dpnne ,alay il`nyd
,zexfd zeaygnd zeraep

äNBòä,zldpnd - ¨¨
Lôð íò éðBðéaa äîçìî¦§¨¨©¥¦¦¤¤
Cøc òãBðå ,BaL úéäìà¡Ÿ¦¤§©¤¤

íéîçìpäly ezxhny - ©¦§¨¦
elit`e gvpl ,mgel lk
,ecbp mglpd z` bexdl

,ãçé íé÷áàpä ïëå- §¥©¤¡¨¦©©
litdl oeekzn cg` lky

:`ed bdepd ixd - ipyd z`,øabúî ãçàLkz` d`xne - §¤¤¨¦§©¥
,ezxeab,Bçk évîàî ìëa ïk-íb øabúäì õnàúî éðMä éæà£©©¥¦¦§©¥§¦§©¥©¥§¨©£©¥Ÿ
ïëìåytpd oial ziwl`d ytpd oiay dnglna mb jk - §¨¥

,zindad,ìltúäì úøabúîe úönàúî úéäìàä LôpLk- §¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤¦§©¤¤§¦§©¥
ytpd z` gvple yilgdl epevxa ,dpeeka dlitzd iciÎlry

,zindadätìwä íb éæà,zindad ytpd ly -úøabúî £©©©§¦¨¦§©¤¤
,dcâðk,ziwl`d ytpd cbpk -äáLçî'a dìétäìe dìaìáì §¤§¨§©§§¨§©¦¨§©£¨¨

.dlL 'äøæze`xa - ¨¨¤¨
ytpd z` zindad ytpd
zxabzn ,ziwl`d
`id ,dpeeka lltzdl
ytpl rixtdl zlczyn
zeaygn iciÎlr ziwl`d
dvex `id jka ,zexf
zpeek z` lalal
,df itl .dlitza lltznd
,dgiken dxfd daygnd
lltzn ok` `edy
jka yi oniq ;dpeeka
,dcnrnl dpkq meyn yi ezlitzay dyg zindad ytpdy
ef dcaer - daxc` ,ixd - .ef dpeek xtdl zlczyn `id okle

.dpeeka ezlitza une` ea siqedl dkixv

äáLçn'ä úìéôpî çéëBäì íéòBhL ,íìBòä úeòèk àìå§Ÿ§¨¨¨¤¦§¦©¦§¦©©©£¨¨
,íeìk íúlôz ïéàL ììkî ¯ 'äøæzerha miayegd - ¨¨¦§¨¤¥§¦¨¨§

meyn ,melk deey mzlitz oi`y dgiken daygnd zlitpy
úBáLçî Bì íéìôBð eéä àì ¯ ïBëðå éeàøk ìltúä elàL¤¦¦§©¥¨¨§¨Ÿ¨§¦©£¨

.úBøæok`y xg`ne - ¨
zeaygn egena zeltep
,jkn miwiqn md ,zexf
jezn dppi` mzlitzy

,dpeekäéä úîàäå§¨¡¤¨¨
äúéä íà ,íäéøáãk§¦§¥¤¦¨§¨
àéä ,dcáì úçà Lôð¤¤©©§©¨¦
àéäå úìltúnä©¦§©¤¤§¦
úøäøäîe úáMçîä©§©¤¤§©§¤¤

.'úBøæ úBáLçn'ä- ©©£¨¨
eli` ,oekp did xacd

ytp ef dzidzg`
,xen`d lk z` dyery
zexfd zeaygna did f`

m` ,oky .zeidl jixvy itk epi` "lltzn"dy ,dgked meyn
f` mewn oi` - dlitza dlek lk drewy efd dcigid ytpd

,zexf zeaygn meyl,úBLôð ézL ïä Bzîàì úîàa ìáà£¨¤¡¤©£¦¥§¥§¨
,íãà ìL Bçîa Bæ íò Bæ úBîçìpä`id zn`d ixd - ©¦§¨¦§Ÿ¤¨¨

dhilyd lr odipia zenglp ode zepey zeytp izy zeniiwy

,cala `id dipipra `lenn didiy ,mc`d ly egenaúçà ìk̈©©
Ba ìLîì dðBöøe döôç,gena -àlîî çnä úBéäìå ¤§¨§¨¦§Ÿ§¦§©Ÿ©§ª¨

íéîL úàøéå äøBz éøeäøä ìëå ,dcáì äpnî,miraep - ¦¤¨§©¨§¨¦§¥¨§¦§©¨©¦
,úéäìàä Lôpîjci`ne -àîìòc élî ìëålk - ¦¤¤¨¡Ÿ¦§¨¦¥§¨§¨

mixedxdde zeaygnd
miraep mler ipipra

,úéîäaä Lôpî,ixd - ¦¤¤©§¥¦
`id dlitzd zpeeky
eli`e ,ziwl`d ytpdn
od zexfd zeaygnd
- o`kn ,zindad ytpdn
zexfd zeaygna oi`y
oi`y dgked meyn
dkixvy enk dlitzd
,jk m` ,mxa .zeidl
`id ziwl`d ytpdy
zepeeka dweqrd `id
,dl rixtn dn - dlitzd

ytpdy dnlr xne` - !?zexf zeaygna zxdxdn zindad
:owfd epax jk.da úLaìî úéäìàäL ÷øziwl`d ytpd - ©¤¨¡Ÿ¦§ª¤¤¨

ly zexfd zeaygnd zelalan okle ,zindad ytpa zyaeln
dlitzd zepeeka ziwl`d ytpl ,zindad ytpd2.àeäå§
ìøò Bcâðì ãîBòå ,äðeëa ìltúnä íãà ìLîk,ieb - ¦§©¨¨©¦§©¥§©¨¨§¥§¤§¨¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éñåéå øúåé ÷æçúé äáøãàåçë ìëá õîåà óúðååëá
úìéôð éë åáì ìà åîåùá äøéúé äçîùå äåãçá äìôúä

äôéì÷äî àéä äøæ äáùçîääùåòä éìàîùä ììçáù
êøã òãåðå .åáù úéäìà ùôð íò éðåðéáá äîçìî
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הזרה 2. במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,
הוכחה  משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין  הוכחה משום
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שקוע  כולו המוח היה לו אחד. אותו  הרי הוא המוח אך נפשות, שתי כאן פועלות אכן  שכן, ההתבוננות; של המלאה אי-ההצלחה על
זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקום כל אין - שבתפילה התבוננות ד.3.באותה כו, ט.4.משלי לב, דברים
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היום יום . . . קיח

ה'תש"גכא שבטיום רביעי

חומש: יתרו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אך המחשבה . . . כט כפקודין.

ֲהדּות  ְוַהּיַ ת  ַהּדָ ִחּזּוק  ל  ׁשֶ ִמְפָעל  ָכל  ּבְ ִראׁשֹוָנה  ׁשּוָרה  ּבְ ַלֲעֹמד  ִיְחיּו  ַהֲחִסיִדים  ּוְבנֹות  י  ְנׁשֵ חֹוַבת 
ְרֵכי  ּדַ ל  ּכָ ק  ְלַחּזֵ ַהֲחִסיִדים  נֹות  ּבְ ֶחְבַרת  ן  ְלַאְרּגֵ ַוֲעֵליֶהם  ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ִעְנַין  ּבְ ּוִבְפָרט  ְכָלל,  ּבִ

ֶדם. י ַהֲחִסיִדים ֵמָאז ּוִמּקֶ ָבּתֵ ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ ִעְנְיֵני ַהְדָרָכה ְוִחּנּוְך, ּכְ ַהֲחִסיִדים ּבְ

ה'תש"גכב שבטיום חמישי

חומש: יתרו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ומאחר שרצון . . . בלא"ה.

עס זיינען דָא צווייערליי חוקים: א( א געזעץ וועלכער שַאפט לעבען ב( א געזעץ 
פון  געשַאפען  זיינען  געזעצען  מענשליכע  לעבען.  פון  בַאשַאפען  ווערט  וועלכער 
לעבען, דערפאר זיינען זיי אין יעדער לַאנד פארשידען, לויט די תנאים פון לַאנד. 
תורת ה', איז דער גטליכער געזעץ וועלכער שַאפט א לעבען. תורת ה' איז תורת 

אמת, די תורה איז אין אלע ערטער און אין אלע צייטען גלייך, תורה איז נצחית.

ִמּתֹוְך  נֹוְצרּו  ֱאנֹוׁש  י  ֻחּקֵ ים.  ֵמַהַחּיִ ּנֹוָצר  ׁשֶ ֹחק  ים. ב(  ַחּיִ ּיֹוֵצר  ׁשֶ ֹחק  ים: א(  ֻחּקִ סּוֵגי  ֵני  ׁשְ ִמים  ַקּיָ
ים.  ּיֹוֵצר ַחּיִ ִדיָנה. ּתֹוַרת ה', ִהיא ַהֹחק ָהֱאלִֹקי ׁשֶ ָנֵאי ַהּמְ ָכל ְמִדיָנה, ְלִפי ּתְ ים, ָלֵכן ֵהם ׁשֹוִנים ּבְ ַהַחּיִ

ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן ֵזָהה, ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית. ּתֹוַרת ה' ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ

ה'תש"גכג שבטיום ששי

חומש: יתרו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ומזה יוכל . . . כמ"ש לקמן.

ַאמָאל ארויסגייענדיק פון זיין חדר, הָאט דער אלטער רבי ָאנגעטרָאפען, ווי די 
רביצין זָאגט צו עטליכע פרויען: "מיינער זָאגט".

הָאט דער רבי געזָאגט: מיט איין מצוה בין איך דיינער, מיט מצות וויפיל איז מען 
דעם אויבערשטען'ס. און איז געפאלען אויף דער פריטעלקע און הָאט זיך פארדבק'עט. 
אויפכַאּפענדיג זיך פון דבקות, הָאט ער געזָאגט: צאינה וראינה - אויף ארויסגיין פון 
זיך און זעהן אלקות, ווערט דָאס פון - בנות ציון, מלכות מעוררת ז"א, לעתיד לבוא 

וועט זיין אשת חיל עטרת בעלה.

י  ּלִ "ׁשֶ ים:  ָנׁשִ ה  ְלַכּמָ אֹוֶמֶרת  ִנית  ָהַרּבָ יַצד  ּכֵ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ַמע  ְוׁשָ ן  ּמֵ ִהְזּדַ ֵמַחְדרֹו,  ָיְצאֹו  ּבְ ַעם,  ּפַ
ֲעִלי[ אֹוֵמר". ]=ּבַ

רּוְך־הּוא! ְוָנַפל ַעל  דֹוׁש־ּבָ ל ַהּקָ ה ִמְצֹות ָאנּו ׁשֶ ַכּמָ ְך, ּבְ ּלָ ְגָלל ִמְצָוה ַאַחת ֲאִני ׁשֶ י: ּבִ – ָאַמר ָהַרּבִ
ֵמַעְצמֹו  ָלֵצאת  ֵדי  ּכְ  – ּוְרֶאיָנה"  "ְצֶאיָנה  ָאַמר:  ֵבקּות'  ֵמַה'ּדְ ִהְתעֹוְררֹו  ּבְ ֵבקּות.  ּדְ ּלֹו  ּכֻ ֶלת,  ַהּדֶ ְמזּוַזת 
דֹוׁשֹות  ּדֹות ַהּקְ ת ַהּמִ ׁשֶ ין, ׁשֵ נֹות ִצּיֹון" – ַמְלכּות ְמעֹוֶרֶרת ז"א ]=ְזֵעיר ַאְנּפִ ְוִלְראֹות ֱאלֹקּות, ֶזה ִנְהָיה ִמ"ּבְ

ְעָלּה". ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ָהֶעְליֹונֹות[, ֶלָעִתיד ָלֹבא ִיְהֶיה "ֵאׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



קיט היום יום . . . 

ה'תש"גכד שבטשבת
ֶפר ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים, ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

ּה ְבּתָ ַנת... ַמּצַ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ּבִ
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ . ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ִראׁשֹון. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: יתרו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק כד. וזה . . . כנודע.

וירא העם וינועו, אז זיי הָאבען דערזעהן ג-טליכקייט איז שוין וינועו, עס איז 
געווָארען א תנועת חיים.

ים. נּוַעת ַחּיִ נּועּו", ִנְפֲעָלה ּתְ ד "ַוּיָ ֵהם ָראּו ֱאלֹקּות, ֲהֵרי ִמּיָ ׁשֶ נּועּו" – ּכְ ְרא ָהָעם ַוּיָ "ַוּיַ

רּום,  ֵמי  ְ ּשׁ ּבִ ָתם  ּוְפֻעּלָ ים  ִהּלִ ּתְ סּוֵקי  ּפְ ל  ׁשֶ ּכָֹחם   – ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר  ָאַמר   – ם  ְיַדְעּתֶ ִאּלּו 
ִעּלּוי ַאַחר  ִחּצֹות, ְועֹוִלים ּבְ ל ַהּמְ ים ׁשֹוְבִרים ּכָ ִהּלִ ְזמֹוֵרי ּתְ ּמִ ְדעּו ׁשֶ ָכל ֵעת. ּתֵ ֱהִייֶתם אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ָתם ּבְ ֻעּלָ ִחים ִלְפֵני ֲאדֹון עֹוָלִמים ּופֹוֲעִלים ּפְ ּטְ ּתַ ִלי ׁשּום ַהְפָרָעה, ּוִמׁשְ ִעּלּוי ּבְ

ה'תש"גכה שבטיום ראשון

חומש: משפטים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: פרק כה. וזהו . . . 62 אח"כ.

לערנען בכל יום א פרשה חומש מיט פירש"י )זונטָאג ביז שני, מָאנטָאג ביז שלישי 
וכו'(, אמירת תהלים בכל יום, גומר זיין דעם תהלים שבת מברכים - דָאס דארף מען 

ָאּפהיטען, דָאס איז נוגע איהם, זיינע קינדער און קינדס קינדער.

ִני – ַעד  ִני", יֹום ׁשֵ "י )יֹום ִראׁשֹון – ַעד "ׁשֵ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ בּוַע, ֻחּמָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ָכל יֹום ּפָ ִלְלֹמד ּבְ
יד.  ְך ֵיׁש ְלַהְקּפִ ת ְמָבְרִכים – ַעל ּכָ ּבָ ׁשַ ים ּבְ ִהּלִ ָכל יֹום, ִלְגֹמר ֶאת ַהּתְ ים ּבְ ִהּלִ י" ְוכּו'(; ֲאִמיַרת ּתְ ִליׁשִ "ׁשְ

ֶזה נֹוֵגַע לֹו, ְלָבָניו ְוִלְבֵני ָבָניו.

ה'תש"גכו שבטיום שני

חומש: משפטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ואף שהאומר . . . עליו כנודע.

אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות, דער חוט המקשר חסידים איינעם 
מיט דעם אנדערען, און דער חוט המקשר רבי מיט חסידים און חסידים מיט רבי'ן. 
עס איז הן בדרך אור ישר הן בדרך אור חוזר, הָאט קיינע מחיצות ניט, און עס איז 

העכער פון דער הגבלה פון מקום וזמן.

יָנם ְלֵבין ַעְצָמם, ְוַהחּוט  ּבֵ ר ֲחִסיִדים  ֵ ַקּשׁ ַהּמְ ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות, ַהחּוט  ּבַ ים  ַהַחּיִ ַאֲהָבה ִהיא רּוַח 
ם  ֶדֶרְך "אֹור חֹוֵזר" ]=ּגַ ּבְ ְוֵהן  ר",  ָיׁשָ ֶדֶרְך "אֹור  ּבְ י. ֵהן  ָהַרּבִ ַוֲחִסיִדים ִעם  י ִעם ֲחִסיִדים  ַרּבִ ר  ֵ ַהְמַקּשׁ

ַלת ָמקֹום ּוְזַמן. ד ֶהָחִסיד[; ֵאין ְלָכְך ׁשּום ְמִחּצֹות, ְוהּוא ַנֲעֶלה ֵמַהְגּבָ י ְוַגם ִמּצַ ד ָהַרּבִ ִמּצַ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי
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ה'תש"פ  שבט כ"א ראשון יום נפרדו? לא ובמותם בחייהם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íéúî éðL eøá÷̈§§¥¥¦
.á÷ø ïäì ïéà ¯ äéòîa døaòå äøaò äMà eøáwL Bà ...ãçàk§¤¨¤¨§¦¨ª¨¨§ª¨¨§¥¤¨¥¨¤¨¨

בגמרא הוא  א)ספק  נא, עוברה(נזיר עם  שנקברה  באשה

וכיון אמו ' ירך  'עובר האם הוא  והספק  ברקב , מטמאים  האם

אחד  מת אלא  מתים  כשני  זה  אין אמו  מגוף  כחלק  שנחשב 

נחשב אינו לצאת , וסופו  שמאחר או  רקב  טומאת  לו  ויש 

רקב . להם  שאין מתים  כשני זה והרי  האם , מגוף כחלק

להלכה נוקטים  אחרים  שבדינים  מאחר  להבין: וצריך 

שבמעיה שהביצים  טריפה  תרנגולת  (כגון אמו' ירך ש 'עובר 

הרמב "ם פוסק  שלהלכה  ועד  ספק , הוא  כאן  מדוע  אסורות ),

מאמו ? חלק  נחשב  אינו  שהעובר היינו  רקב , להם  שאין 

המהרש "ם  בסופו)ומבאר  רע סי' שרק(ח"ב הר "ן, דברי פי  על

מיתתה , לאחר לא  אך מאמו כחלק  נחשב העובר  האם  בחיי

האם . מות  לאחר מדובר  כאן והרי

הוא ספק  מדוע  אם ֿכן - גיסא  לאידך קשה  זה  לפי  אך

האם כאשר אמורה הר "ן שסברת  לומר בהכרח אלא בגמרא ?

שניהם כאשר  אך אמו , כירך הוא  אין  ואז חי , והעובר מתה

אמו. כירך נחשב  כן  הוא מתים  שניהם  כאשר או  חיים

רקב טומאת  ודין  מאחר הוא  הגמרא  שספק  לומר  וצריך 

אלא בו לך  'אין מסיני , למשה  מהלכה  מיוחד  חידוש  הוא 

נחשב שבהם אחרים  מדינים  זה  לענין  ללמוד ואין חידושו '

עמו. כירך העובר 

הפוסקים בספרי המובא למנהג מקור  שמכאן שכתב  ויש 

ולא ממעיה  הוולד  את להוציא  יש  שמתה , מעוברת  שאשה 

אף כי  הגמרא דברי  את  לבאר יש  זה  ולפי עמו. יחד  לקוברה 

הקבורה שבעת  כיון  לצאת ' 'סופו  הרי כאן אמו', ירך ש 'עובר 

אמו' ירך 'עובר  דין את  מבטל זה  ודין  להוציאו , ברוך יש  (מקור

יד) .לד,

ירך  עובר  דין שייך לא מיתה  לאחר אמנם לבאר : יש  ועוד

את יונק  אינו כבר  העובר שהרי  מתים ), כששניהם  (אף אמו

הגמרא הסתפקה  מכלֿמקום  ביניהם , קשר ואין  מהאם חייו

מכל ֿמקום האם , דיני  העובר  על  חלים  שאין אף  כי  בכך ,

שגוף כדי  לאם מחובר  הוא  שבפועל בכך  די טומאה  לענין 

לומר יש  ומאידך השני, מהגוף  רקב  טומאת  ימנע  לא  אחד 

נפרד  כגוף  מלכתחילה  נידון  הוא  הרי  לצאת  וסופו שמאחר 

שם) ברוך .(מקור

ה'תש"פ  שבט כ"ב שני יום טומאה  לענין - עפר שמילאו בית

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øôò eäàlnL úéa©¦¤¦§¨¨¨
Bà øôò ìL ìâk àeä éøäå ,úéaä ìha äæ éøä ¯ úBøBøö Bà§£¥¤¦¥©©¦©£¥§©¤¨¨
äìBòå úò÷Ba ¯ øôòä CBúa äàîè äúéä íàå ;úBøBøö§§¦¨§¨ª§¨§¤¨¨©©§¨

.íéøBäè øôòä CBúa äécöaL íéìëå ,úãøBéå úò÷Báe©©§¤¤§¥¦¤§¦¤¨§¤¨¨§¦
היא טפח, על  טפח חלל בתוכו  ואין העפר  שבתוך טומאה 

ויורדת". בוקעת  ועולה  ש "בוקעת  רצוצה ' 'טומאה 

טוב ' יום  ה'תוספות  מ"ז)והקשה  פט"ו :(אהלות

הגמרא  א)מדברי  ד, סוכה ב. עח, זו(עירובין שהלכה  עולה

שהטומאה הצרורות  או  העפר את ביטל אם  דווקא  אמורה 

אין שם , להשאירם  בדעתו וגמר  שביטלם  מאחר כי בתוכן,

אהל  לה  שאין  ו "טומאה  טפח  על טפח חלל  הטומאה  במקום 

הרקיע" עד ועולה  בוקעת  שם)טפח, עירובין לא(רש"י אם  אבל  .

בוקעת אינה והטומאה אותם , פינה  כאילו זה  הרי  שם , ביטלם

רצוצה '. 'טומאה  אינה  כי

זה הרי עפר ... שמלאהו 'בית כאן  הרמב "ם  מדברי ואילו

תורת מבטל בעפר  הבית  מילוי שעצם משמע  הבית' ביטל

העפר ! את  לבטל צורך  ואין  בית 

טהורים ' 'מים  בֿג)ובספר  ס"ק חרד"נ מ"ז, פט"ו תירץ :(אהלות

נתמלא שלא  באופן  הוא בגמרא  הנידון בעפר  הבית  מילוי

רק ולכן טפח , על טפח  חלל לפחות  נשאר אלא כולו הבית 

'טומאה העפר  שבתוך הטומאה  תהא העפר את יבטל אם 

עד  הבית  כל  את  שמילא  באופן  מדבר  הרמב "ם  אבל רצוצה',

את שם  ביטל כאילו זה  והרי  טפח, חלל  נשאר  ולא  התקרה 

בפירוש . ביטלו  לא אם  גם  העפר

שם ' אנשי  לדוד)וה 'תוספות  שושנים בשם שם, ביאר :(אהלות

אמורה זו  שהלכה  הגמרא  כמשמעות  סובר הרמב "ם  גם 

כך  רק כי לפנותו , לא בדעתו וגמר  העפר  את  ביטל  אם  רק

לא והרמב "ם  רצוצה', 'טומאה  היא  העפר  שבתוך הטומאה

במקומו קבוע שאינו  שדבר הדין עיקר  את  כי  כאן זאת כתב

להלן הביא הטומאה  בפני חוצץ אינו לפנותו בדעתו אלא

ה"א) טו העפר(בפרק את שביטל  כיון  כי להוסיף  בא  וכאן 

שבצדיה ו "כלים  הבית" "ביטל  גם  בקביעות , שם  להשאירו 

'בית ' תורת ממנו בטלה  כי  הבית , בתוך שהם  אף  טהורים "

המאהיל) .(אהל

ה'תש"פ  שבט כ"ג שלישי יום דינו? מה - במצוות־עשה ספק

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰¯ úB÷ôqä ìk̈©§¥
àlà ïäì ïéLLBç ïéà ...úBøeñà úBìëàîa ïéa ,úBàîèa ïéa¥§ª§¥§©£¨£¥§¦¨¤¤¨

.íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦
ופלתי ' ה'כרתי יש והקשה  והנה ד"ה הספק בית קי, סי' (יו"ד

:לדקדק)

א)בגמרא יג, העומר(ר"ה לקרבן שעורים  לקחו  איך הקשו 

שהשעורים יתכן  והרי יהושע , בימי לארץ  ישראל כניסת בעת

אמרה והתורה  הגויים , בבעלות  גידולם  שליש  כדי  הבשילו

שמןmkxivw"ראשית  הרמב"ם  כדעת  ואם  נכרי". קציר  ולא  -

דאוריתא ' ב 'ספיקא  מחמירים  מדרבנן ורק מותר  ספק  התורה

ה'תש"גכז שבטיום שלישי

חומש: משפטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והן בבחי' . . . עבודת הצדקה.

ם,  ַנְפׁשָ ם ּבְ ֲאָמָריו: ֲחִסיִדים ַהּקֹוְדִמים ָעׂשּו ֶהְסּכֵ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ִביַרת  ה ׁשְ ּנּו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ב ָלֶזה – לֹא ַיֲעׂשֶ ת ַהּלֵ ׁש לֹו ֵאיֶזה ָרצֹון ְוֶחְמּדַ ּיֵ ר, ַאְך ׁשֶ ּתָ ָבר ַהּמֻ ל ּדָ ּכָ ׁשֶ

ֲאָוה. ַהּתַ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc - zekxa(ipy meil)

,dpewizkìáàdid m`ãçàmdnøôBñjxal rceieøea ãçàå £¨¤¨¥§¤¨
d ,jxal rcei epi`yCøáî øôBñlewaàöBé øeáezkxaa ezaeg ici ¥§¨¥¥

.dperk rney oicn xteqd
:oenifd oipra sqep oic d`ian `xnbdàúléî àä ,àáø øîà̈©¨¨¨¦§¨

àðà àúéøîà,ici lr xn`p oldlc dkldd xac ±déîMî äøîzéàå ©§¦¨£¨§¦©§¨¦§¥
àøéæ éaøcéúååkly enyn dkld dze` dxn`p l`xyi ux`ae ± §©¦¥¨§¨¦

,dkldd `id efe .izrck xaeq `ed s`y `xif iaxìLeìëàL äL §Ÿ¨¤¨§
,úçàk,onfl mivexe mzcerq mipy exnbe`diy ,`ed ux` jxc §©©

dãçà,lke` oiicry÷éñôîezcerq z`íéðMìicka ,mixg`d ¤¨©§¦©§©¦
oenifd zkxa xnb xg`le ,cgi onfl elkeiyz` miiqie xefgi

,ezcerqãçàì ïé÷éñôî íéðL ïéàåwiqtdl mikixv oi` mipy ± §¥§©¦©§¦¦¨¤¨
i`yx epi`y ,exnbiy cr oizni `l` ,mdiptl xnby cigid liaya

.oenifd z` eciqti `ly ick weyl z`vle envrl jxal
zl`ey .cigid xear wiqtdl mipyl jxev oi`y oica dpc `xnbd

:`xnbdàìåcg` jxevl mzcerq wiqtdl mipyd lr oi` m`d ± ¨Ÿ
,onfl dvexdàäå[ixde-],déøa øî àaàì déì ÷éñôà àtt áø §¨©¨¨©§¦¥§©¨©§¥

.ãçå eäéà,sqep mc` mre xn `a` epa mr crq `tt ax ,xnelk ¦§©
z` mnry xg`de `tt ax ewiqtde ,mdiptl miiqe xn `a` mcwe
mipyd lry cenll yi o`kne ,onfl lkei xn `a`y ick mzcerq

:`xnbd zvxzn .cigid jxevl wiqtdléðàLdyrnd did dpey ± ¨¦
lv`,àtt áø`l` ,ux` jxc zekld cvn ok dyr `lyíéðôìc ©¨¨§¦§¦

ãáòc àeä ïécä úøeMîca epaa bedpl dvxy iptn ,ok [dyry-]jx ¦©©¦©£©
.ceake zeaiyg ly

:oenif zeklda oic epnn cenll dyrn d`ian `xnbdøa äãeäé§¨©
àzôéø éëøk ,ézôcî àçà áøå éMà áø øa øîe øîéøîzt elk` ± §¥©©©©©¦§©£¨¦¦§¦¨§¦¦§¨

éããä éãäa.oenifa eaiigzpe ,cg`k df mr df -ãç eäa äåä àì ©£¥£¨¥Ÿ£¨§©
âìôeî äåäcdéøáçîdnkga blten didy cg` mdipia did `l ± ©£¨§¨¥©§¥

ecakl ick eixagn dpwfaeeäì éëeøáìonfnd `ed `diy ± §¨¥§
.jxande[éøîà] (åäì àéòáéî à÷å éáúé),dfl df exn` -ïðúc àä ¨§¥¨¦§©

epipyy dn ±ìLéléî éðä ,ïnæì ïéáéiç úçàk eìëàL äLdf aeig ± §Ÿ¨¤¨§§©©©¨¦§©¥¨¥¦¥
`weec xen`àkéàc àëéämicreqd oia yiy okid ±,ìBãb íãà ¥¨§¦¨¨¨¨

onwl `xnbd zpwqnk(.fn),jxan lecbdyéããä éëc àëéä ìáà£¨¥¨§¦£¨¥
eäðéðaeig llk oi` dpwfae dnkga miey micreqdy okid la` ± ¦§

`linne oenifaúBëøa ÷elçenvrl cg` lk jxaiy ±éãò.óok`e ¦§¨¨¦
eyr jkeéøadéLôðì Léðéà C.envrl cg` lk ekxa ±okn xg`l ¨¦¦¦§©§¥

øîéøîc dén÷ì eúà,mixacd z` el extqe xnixn iptl e`a ±øîà £§©¥¦§¥©¨©
eäì,xnixnäëøa éãéoefnd zkxa zaeg ici ±,íúàöémle`éãé §§¥§¨¨§¨¤§¥

zaeg,íúàöé àì ïenéæoia oi`y dxwna mb onfl mkilry meyn ¦Ÿ§¨¤
,mdl xn`e siqede .eixagn bltend cg` miaeqndeøîéz éëå§¦¥§

øcäéðeiykr aeyp exn`z `nye ±ïnæðe,mileki mkpi` xak ¤§©§©¥
y iptn ok zeyrlòøôîì ïenéæ ïéà,ekxiay xg`l oenif oi` ±`ly ¥¦§©§¥©

oefnd zkxa iptl `l` exne`l owzp.
:oenif zeklda sqep oic d`ian `xnbdàa`ly weyd on cg` ¨

,lk`ïàöîezg`k elk`y dylyl `vn -íéëøáî ïäLkzkxa §¨¨§¤¥§¨§¦
,oenifíäéøçà øîBà eäîdld mpn`y .mzkxa xg` dpri dn ± ©¥©£¥¤

epi`y `l` ,mdnr zeprl eilr ok it lr s` mle` ,mdnr lk` `l
.xn`i dn ok m`e ,lk` `l ixdy 'elyn eplk`y jexa' xnel leki

,øîà ãéáæ áø,mdixg` xn`i.'CøBáîe Ceøa'äðBò ,øîà àtt áø ©§¦¨©¨§¨©¨¨¨©¤
mdixg`.ïîà:`xnbd zx`anéâéìt àìå,mdipia ewlgp `le ± ¨¥§Ÿ§¦¦

,mipey mixwn ipy lr exacy meynàäote`a xaic cg`d ± ¨
éøîà à÷c eäðéçkLàconfnd xne`yk m`vne `ay -Cøáð' §©§§¦§§¨¨§¦§¨¥

,'elyn eplk`yàäåote`a xaic xg`de ±éøîà à÷c eäðéçkLàc §¨§©§§¦§§¨¨§¦
mixne`y m`vne `ay -Ceøa':`xnbd zx`ane .'elyn eplk`y ¨

éøîà à÷c eäðéçkLàonfnd xne`yk m`vne `a m` -Cøáð' ©§§¦§§¨¨§¦§¨¥
,'elyn eplk`yøîBàeixg`,'CøBáîe Ceøa'xg` on` dper epi`e ¥¨§¨

m`e ,jxal dpnfd `l` dkxa ef oi`y ef dkxaà÷c eäðéçkLà©§§¦§§¨
éøîàmixne` mdy m`vne `a -Ceøa'`idy ,'elyn eplk`y ¨§¦¨

,oenifd zkxa xwiräðBòmdixg`.ïîà ¤¨¥
:zekxa lr on` ziipr zeklda illk oicl zxaer `xnbdàãç éðz̈¥£¨

,epipy zg` `ziixaa -,åéúBëøa øçà ïîà äðBòäxg` xnelk ¨¤¨¥©©¦§¨
,envr zkxaCãéà àéðúå ,çaeLî äæ éøä,epipy zxg` `ziixaae ± £¥¤§¨§©§¨¦¨

eizekxa xg` on` dperd,äpeâî äæ éøäzeziixad e`vnpy dywe £¥¤§¤
.ef z` ef zexzeq
:`xnbd zvxznàéL÷ àìoeik zeziixad ixaca dxizq o`k oi` - Ÿ©§¨

,xg` ote`a dxac zg` lkyàä,'gaeyn df ixd' da epipyy ef ± ¨
on` ziipra oebk zxacníéìLeøé äðBáa`idy ,oefnd zkxaay §¥§¨©¦

dxen on`d ziiprae ,dxezd on oaeigy oefnd lr zekxad seq
.xzei xnel el oi`e oze` xnb xaky xne`dàäda epipyy ef - ¨

zxacn ,'dpebn df ixd'úBëøa øàLazekxa eniiqa on` dpery - ¦§¨§¨
`ed jk xg` aeye miiqy d`xn `ed eziipr ici lry ,zexg`

.zexea bdpn `ed df ,zetqep zekxa xne`e jiynn
dpea xg`ly on`d ziipr ote`a mi`xen`d bdpn d`ian `xnbd

:milyexiééaàzkxaay milyexi dpea zkxa miiqn didyk ©©¥
,oefnddéì éðò±,ef dkxa znizga xn`y on`d z` dper did ¨¥¥
àì÷a,ebdpn mrhe .mx lewa ±ìc éëéä ékíéìòBt eòîLick ± §¨¨¦¥¦§¦§§£¦

zkxa seq `ed o`ky epiaie on` xne` `edy milretd ernyiy
,oefndeîe÷éìåekxaiy `la skiz mzk`lnl eaeyie ecnrie - §¥

`id aihnde aehd zkxay s`y :`xnbd zx`ane .aihnde aehd
xaqy itl ,dekxai `ly jkl iia` yg `l ,oefnd zkxan wlg

àúééøBàc åàì áéènäå áBhäcdpaia `l` dxezd on epi` daeig ± §©§©¥¦¨§©§¨
dxeawl epzpy xzia ibexd lr depwz(:gn onwl)`l` dpi`y oeike ,

epwz ,dk`lna weqrl xyt` i` oefnd zkxa zryae ,opaxcn
lra zk`lnn mlhal `ly ,dexn`i `ly milretl minkg

.ziad
mle`éMà áø-,milyexi dpea miiqn didykdéì éðòon`l ©©¦¨¥¥

dznizgayàLéçìa,ebdpn mrhe .ygla ±eìæìæð àìc éëéä ék ¦§¦¨¦¥¦§Ÿ§©§§
áéènäå áBhäaon` dper `edy milretd ernyi m`y iptn ± §©§©¥¦

dxezd on dpi` aihnde aehd zkxay exiki ,ef dkxal mcew
mewna `ly s` da lflfl e`eaie ,oefnd zkxa xwirn dpi`e
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קכי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  שבט כ"א ראשון יום נפרדו? לא ובמותם בחייהם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íéúî éðL eøá÷̈§§¥¥¦
.á÷ø ïäì ïéà ¯ äéòîa døaòå äøaò äMà eøáwL Bà ...ãçàk§¤¨¤¨§¦¨ª¨¨§ª¨¨§¥¤¨¥¨¤¨¨

בגמרא הוא  א)ספק  נא, עוברה(נזיר עם  שנקברה  באשה

וכיון אמו ' ירך  'עובר האם הוא  והספק  ברקב , מטמאים  האם

אחד  מת אלא  מתים  כשני  זה  אין אמו  מגוף  כחלק  שנחשב 

נחשב אינו לצאת , וסופו  שמאחר או  רקב  טומאת  לו  ויש 

רקב . להם  שאין מתים  כשני זה והרי  האם , מגוף כחלק

להלכה נוקטים  אחרים  שבדינים  מאחר  להבין: וצריך 

שבמעיה שהביצים  טריפה  תרנגולת  (כגון אמו' ירך ש 'עובר 

הרמב "ם פוסק  שלהלכה  ועד  ספק , הוא  כאן  מדוע  אסורות ),

מאמו ? חלק  נחשב  אינו  שהעובר היינו  רקב , להם  שאין 

המהרש "ם  בסופו)ומבאר  רע סי' שרק(ח"ב הר "ן, דברי פי  על

מיתתה , לאחר לא  אך מאמו כחלק  נחשב העובר  האם  בחיי

האם . מות  לאחר מדובר  כאן והרי

הוא ספק  מדוע  אם ֿכן - גיסא  לאידך קשה  זה  לפי  אך

האם כאשר אמורה הר "ן שסברת  לומר בהכרח אלא בגמרא ?

שניהם כאשר  אך אמו , כירך הוא  אין  ואז חי , והעובר מתה

אמו. כירך נחשב  כן  הוא מתים  שניהם  כאשר או  חיים

רקב טומאת  ודין  מאחר הוא  הגמרא  שספק  לומר  וצריך 

אלא בו לך  'אין מסיני , למשה  מהלכה  מיוחד  חידוש  הוא 

נחשב שבהם אחרים  מדינים  זה  לענין  ללמוד ואין חידושו '

עמו. כירך העובר 

הפוסקים בספרי המובא למנהג מקור  שמכאן שכתב  ויש 

ולא ממעיה  הוולד  את להוציא  יש  שמתה , מעוברת  שאשה 

אף כי  הגמרא דברי  את  לבאר יש  זה  ולפי עמו. יחד  לקוברה 

הקבורה שבעת  כיון  לצאת ' 'סופו  הרי כאן אמו', ירך ש 'עובר 

אמו' ירך 'עובר  דין את  מבטל זה  ודין  להוציאו , ברוך יש  (מקור

יד) .לד,

ירך  עובר  דין שייך לא מיתה  לאחר אמנם לבאר : יש  ועוד

את יונק  אינו כבר  העובר שהרי  מתים ), כששניהם  (אף אמו

הגמרא הסתפקה  מכלֿמקום  ביניהם , קשר ואין  מהאם חייו

מכל ֿמקום האם , דיני  העובר  על  חלים  שאין אף  כי  בכך ,

שגוף כדי  לאם מחובר  הוא  שבפועל בכך  די טומאה  לענין 

לומר יש  ומאידך השני, מהגוף  רקב  טומאת  ימנע  לא  אחד 

נפרד  כגוף  מלכתחילה  נידון  הוא  הרי  לצאת  וסופו שמאחר 

שם) ברוך .(מקור

ה'תש"פ  שבט כ"ב שני יום טומאה  לענין - עפר שמילאו בית

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰øôò eäàlnL úéa©¦¤¦§¨¨¨
Bà øôò ìL ìâk àeä éøäå ,úéaä ìha äæ éøä ¯ úBøBøö Bà§£¥¤¦¥©©¦©£¥§©¤¨¨
äìBòå úò÷Ba ¯ øôòä CBúa äàîè äúéä íàå ;úBøBøö§§¦¨§¨ª§¨§¤¨¨©©§¨

.íéøBäè øôòä CBúa äécöaL íéìëå ,úãøBéå úò÷Báe©©§¤¤§¥¦¤§¦¤¨§¤¨¨§¦
היא טפח, על  טפח חלל בתוכו  ואין העפר  שבתוך טומאה 

ויורדת". בוקעת  ועולה  ש "בוקעת  רצוצה ' 'טומאה 

טוב ' יום  ה'תוספות  מ"ז)והקשה  פט"ו :(אהלות

הגמרא  א)מדברי  ד, סוכה ב. עח, זו(עירובין שהלכה  עולה

שהטומאה הצרורות  או  העפר את ביטל אם  דווקא  אמורה 

אין שם , להשאירם  בדעתו וגמר  שביטלם  מאחר כי בתוכן,

אהל  לה  שאין  ו "טומאה  טפח  על טפח חלל  הטומאה  במקום 

הרקיע" עד ועולה  בוקעת  שם)טפח, עירובין לא(רש"י אם  אבל  .

בוקעת אינה והטומאה אותם , פינה  כאילו זה  הרי  שם , ביטלם

רצוצה '. 'טומאה  אינה  כי

זה הרי עפר ... שמלאהו 'בית כאן  הרמב "ם  מדברי ואילו

תורת מבטל בעפר  הבית  מילוי שעצם משמע  הבית' ביטל

העפר ! את  לבטל צורך  ואין  בית 

טהורים ' 'מים  בֿג)ובספר  ס"ק חרד"נ מ"ז, פט"ו תירץ :(אהלות

נתמלא שלא  באופן  הוא בגמרא  הנידון בעפר  הבית  מילוי

רק ולכן טפח , על טפח  חלל לפחות  נשאר אלא כולו הבית 

'טומאה העפר  שבתוך הטומאה  תהא העפר את יבטל אם 

עד  הבית  כל  את  שמילא  באופן  מדבר  הרמב "ם  אבל רצוצה',

את שם  ביטל כאילו זה  והרי  טפח, חלל  נשאר  ולא  התקרה 

בפירוש . ביטלו  לא אם  גם  העפר

שם ' אנשי  לדוד)וה 'תוספות  שושנים בשם שם, ביאר :(אהלות

אמורה זו  שהלכה  הגמרא  כמשמעות  סובר הרמב "ם  גם 

כך  רק כי לפנותו , לא בדעתו וגמר  העפר  את  ביטל  אם  רק

לא והרמב "ם  רצוצה', 'טומאה  היא  העפר  שבתוך הטומאה

במקומו קבוע שאינו  שדבר הדין עיקר  את  כי  כאן זאת כתב

להלן הביא הטומאה  בפני חוצץ אינו לפנותו בדעתו אלא

ה"א) טו העפר(בפרק את שביטל  כיון  כי להוסיף  בא  וכאן 

שבצדיה ו "כלים  הבית" "ביטל  גם  בקביעות , שם  להשאירו 

'בית ' תורת ממנו בטלה  כי  הבית , בתוך שהם  אף  טהורים "

המאהיל) .(אהל

ה'תש"פ  שבט כ"ג שלישי יום דינו? מה - במצוות־עשה ספק

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰¯ úB÷ôqä ìk̈©§¥
àlà ïäì ïéLLBç ïéà ...úBøeñà úBìëàîa ïéa ,úBàîèa ïéa¥§ª§¥§©£¨£¥§¦¨¤¤¨

.íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦
ופלתי ' ה'כרתי יש והקשה  והנה ד"ה הספק בית קי, סי' (יו"ד

:לדקדק)

א)בגמרא יג, העומר(ר"ה לקרבן שעורים  לקחו  איך הקשו 

שהשעורים יתכן  והרי יהושע , בימי לארץ  ישראל כניסת בעת

אמרה והתורה  הגויים , בבעלות  גידולם  שליש  כדי  הבשילו

שמןmkxivw"ראשית  הרמב"ם  כדעת  ואם  נכרי". קציר  ולא  -

דאוריתא ' ב 'ספיקא  מחמירים  מדרבנן ורק מותר  ספק  התורה
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שליש הביאו אם  שספק אף  השעורים את  יקריבו  לא מדוע  –

ישראל? ביד

דעת ' ה 'חוות  בתחילתו)ומבאר  הספק בית שם, :(יו"ד

חזיר על  הוא  תעשה ' ב'לא  חלב  או  חזיר  אכילת  איסור 

i`ceeוחלבi`ceeמצוות וכן באכילה . מותר  ספקו  אבל ,

באתרוג  היא  מצה , אכילת  או אתרוג כנטילת  i`cee'עשה ',
שספקi`ceeומצה תבואה ולכן, מתקיימת . המצוה  אין ובספק 

כי לעומר  להקריבה אפשר אי 'קצירכם ' היא האם  בה 

וודאי. משמעו 'קצירכם '

חסד ' ה 'תורת  ג)אך סי' שלפי(א"ח בנימוק  זה  חילוק  דוחה 

אסור יהא  שספיקן אסורות  מאכלות  יש  דעת ' ה 'חוות  דברי 

טמאה  בהמה  כגון התורה , ה"א)מן  פ"ב מאכ"א שבאכילתה(הל'

"אותה שנאמר  'עשה ' איסור  גם  הטהורה)יש  (דברים תאכלו "(את

ו) אותהיד, הטהורה)- הבהמה מלשון(את ואילו הספק . את  ולא 

אין אסורות ... במאכלות  בין  הספיקות ... "כל  כאן הרמב "ם

ו חילוק שאין משמע  סופרים" מדברי  אלא  להן  lkחוששין
אסורות  במאכלות  עשה)הספיקות איסור בהם שיש אלו איסורם(גם

מדרבנן.

ה'תש"פ  שבט כ"ד רביעי יום כאוהל? נידון אילן מתי

:· ‰ÎÏ‰ ‚È ˜¯Ù ,˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰úBðìéàä éâéøN̈¦¥¨¦¨
ìa÷ì ïéìBëé íà ...'úBëëñ' ïéàø÷pä íäå ,õøàä ìò íéëëBqä©§¦©¨¨¤§¥©¦§¨¦§¨¦§¦§©¥
ïî ,ïéööBçå ïéàéáî elà éøä ¯ ïéãîBò ïäå ,úéðBðéa äáéæòî©£¦¨¥¦§¥§¦£¥¥§¦¦§§¦¦
ïäå àlà ,úéðBðéa äáéæòî ìa÷ì ïééeàø ïðéà íàå ;äøBzä©¨§¦¥¨§¦§©¥©£¦¨¥¦¤¨§¥

.ïéööBç ïðéàå ,íäéøácî ïéàéáî elà éøä ¯ ïéìôBð§¦£¥¥§¦¦¦¦§¥¤§¥¨§¦
אילן ענפי הרמב "ם , לקבל ('סככות')לדעת  היכולים 

ומביאים(תקרה)'מעזיבה  כאוהל דינם  נשברים, ואינם  בינונית '

ראויין ש 'אינן  ענפים  אבל בפניה , וחוצצים  הטומאה  את 

טיט  מעט רק עליהן  לתת  ואפשר  בינונית ' מעזיבה  לקבל

המשנה) בלשון רכה' אוהל('מעזיבה אינו התורה רעוע')מן 'אהל הוא (כי

אך  הטומאה, את  להביא  אוהל דין  לו שיהיה  חכמים  והחמירו

חוצץ ואינו לקולא  אוהל משנה)אינו .(כסף

מ"ב)והר "ש (כאן)והראב "ד  פ"ח שהחלוקה(אהלות מפרשים 

הרווח  שאם  צפיפותם , לפי  אלא חוזקם  לפי אינה  הענפים  בין 

קלה טיט שכבת עליהם  יתנו ואם  קטן , הוא לענף  ענף  בין 

הרי – שביניהם  האויר דרך יפול לא  הטיט רכה ') ('מעזיבה 

מדאורייתא  אוהל  כתקרה)זה  לשמש יכולים אינם חוזקם מצד אם .(אף

טיט  בשכבת  ורק מאוד גדול לא  אך יותר , גדול הרווח ואם 

אוהל  זה הרי  יפול , לא  הטיט בינונית ') ('מעזיבה  בינונית 

מדרבנן.

האזרחי ' 'איתן ה)ובשו "ת  הנטועים(סי' עצים  לעניין דן 

תשובת את  והביא  הקברים , על ומאהילים הקברות  בבית 

אם אפילו  העצים תחת  לעמוד לכהנים  שאין  קאפיל הגר "י

'אהל  גם כי  בינונית ', 'מעזיבה  לקבל  ראויים  אינם  הענפים 

מדרבנן. הטומאה  את ומביא מאהיל רעוע '

לדעתו  בתשובה אך  יו"ט התוספות דעת וכן רפפורט. הכהן (הגר"א

טפח שהביא) על טפח לפחות  הם  הענפים  אם  אלא  לאסור אין

"כל  א : בהלכה  לדבריו בהמשך  היא ברמב "ם  זו  הלכה  (כי 

רחבים אם  אבל אהל..."), קרוי  טפח ברום  טפח על טפח 

"לילך  הכהנים רשאים לכן  כלל . אוהל  אינם  מטפח פחות 

טפח ... פותח ואינם  ורפים  דקים ענפיהם  בהיות האילנות  תחת

אהדדי, בענפיהם  סוככים  והאילנות  השריגים שאין בהיות 

ממשות...". [לעלים ] להם  ואין עליהם, עם  ורק 

ה'תש"פ  שבט כ"ה חמישי יום הטומאה? בפני חוצצת החלון סתימת מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ïBlçä íúñ̈©©©
éøöå ...õöBç äæ éøä ...Nøç éìëañeàî äæ Nøç éìk úBéäì C ¦§¦¤¤£¥¤¥§¨¦¦§§¦¤¤¤¨

.BúBpôì Bzòc äéäz àlL éãk ...áe÷ðå§¨§¥¤Ÿ¦§¤©§§©
ביניהם יש  אם  מת , נמצא  מהם  ובאחד  סמוכים  בתים שני

אם אך  השני , לבית  עוברת  הטומאה  – טפח על טפח חלון

ואינו הטומאה  כלפי  גבו (כאשר  חרס בכלי החלון  את  סתם

הטומאה . בפני חוצץ  הוא  הרי טומאה ) מקבל

התוספות היא)וכתבו ד"ה א כ, את(ב"ב סתם  oelgdשאם  lk
עתיד  אלא  הכלי , את  שם  מבטל  אינו אם גם  חוצץ  הוא הרי  –

מבטלו, אם  רק  חוצץ שהכלי הגמרא דברי ומשמעות לפנותו .

את  סותם אינו הכלי כאשר oelgdהיינו  lkרק ehrnnאלא 
טפח בה"ב)(וכן משיעור  כאן הראב"ד .דעת

במשנה  מהמסופר  היא  התוספות  א)והוכחת  קנז, (שבת

בפני לחצוץ  כדי  חרס  של בפך  הבית חלון  את שסתמו 

בחלון הפך את  הניחו  וודאי והרי לבית, תיכנס  שלא  הטומאה

את לבטל דעתו ואם בשבת , היה  הדבר  כי  לפנותו , מנת  על 

כל  שבסתימת  מכאן  אלא  בונה , משום  חייב  בחלון  הכלי 

- לפנותו עתיד אם  וגם  הכלי , את לבטל צורך אין  החלון

חוצץ .

טוב ' יום  ב'תוספות  ואם)והקשה  ד"ה מ"ב פ"ו :(אהלות

את  סתם  אם  גם כאן , הרמב"ם  oelgdלדברי lk צריך

זה כלי  להיות  "צריך  כתב  שהרי הכלי , את  שם  שיבטל

כדי ezrcמאוס ... didz `ly את שסתם  ומדובר lkלפנותו",
oelgdאו החלון  "סתם א ' בהלכה  מלשונו שמשמע כפי  ,

משנה)מיעטו " כסף יהא(ראה שלא צריך מדוע לתמוה : ויש  .

מהמשנה הוכיחו התוספות והרי הכלי, את  לפנות  בדעתו

אם גם  הטומאה , בפני הוא  חוצץ  החלון  כל  את  סתם  שאם 

הסתימה ? את  מבטל  אינו

לדוד ' 'שושנים  בשם  שם' אנשי  ב 'תוספות (אהלות ותירץ 

:שם)

לממעט, כולו  החלון סותם  בין הבדל אין הרמב "ם לדעת

המובא שהמעשה אלא  הסתימה . את  שיבטל צריך  ותמיד 

בפני לחצוץ  כדי חרס  בכלי  החלון את  שסתמו  במשנה 

ואף משם . לפנותו  חשבו  שלא  באופן היה  אכן הטומאה,
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להשאירו בדעתו אין  כי  גמור בנין זה  אין בשבת , זה  שהיה 

מדרבנן, אסור  מיד , לפנותו  דעתו  שאין כיוון אך לעולם , שם 

שהתירו כמו  מותר  הלכה להורות  כדי או  מצוה  (שבת ולצורך

מדרבנן.שם) רק  אסורים אם  מצוה לצורך  וקשירה  מדידה 

ה'תש"פ  שבט כ"ו שישי יום שבאדם  טפח חלל

:· ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰é÷LäL íãàó ¨¨¤¦§¦
,úéaì äàîhä úà àéáî ¯ äàîhä ìò ìéäàäå ,ïBlçä ãòa§©©©§¤¡¦©©ª§¨¥¦¤©ª§¨©©¦
úéaä CBúa Búö÷îe ,ät÷ñàä ìò ìhî äéä .úéaä ìk àîèðå§¦§¨¨©©¦¨¨ª¨©¨©§ª¨¦§¨§©©¦
úéaä ¯ õeçaL Búö÷î ìò äàîè äìéäàäå ,õeça Búö÷îe¦§¨©§¤¡¦¨ª§¨©¦§¨¤©©©¦
äìéäàäL ïåéëå ,çôè dáb Ba Léå ,ìeìç íãàäL éðtî ;àîè̈¥¦§¥¤¨¨¨¨§¥Ÿ©¤©§¥¨¤¤¡¦¨

.äàîhä úà àéáîe ,äéìò ìéäàîk äæ éøä ¯ åéìò äàîèª§¨¨¨£¥¤§©£¦¨¤¨¥¦¤©ª§¨
הלל ובית שמאי בית  במחלוקת שנוי מ"ד הדבר פי"א (אהלות

החלוןוה) אדן  בין  טפח חלל שאין כיון שמאי, בית  לדעת  .

הבית) קרקע ולדעת(או הטומאה . את  מביא האדם  אין  לאדם ,

הטומאה". את  מביא  העליון והצד הוא חלול "אדם  הלל, בית 

לאוהל  נחשב  הוא  הרי  טפח, חלל  יש  האדם  שבגוף וכיון 

הרמב "ם . פסק וכך הטומאה. את  המביא 

נובעת כאן הלל ובית שמאי בית  שמחלוקת לבאר ויש 

ביניהם : כללית  ממחלוקת 

הכללי התוכן  לפי נקבעים  התורה  דיני שמאי בית  לדעת

אלא לדיין "אין  דרך  על  ראשון , במבט הנראה  הדברים  של

רואות " שעיניו  ב)מה  ו, להתחשב(סנהדרין יש  הלל בית  ולדעת  ,

אחריהם . לחפש  ויש  מיד  ניכרים אינם  אם  גם הדברים , בפרטי

אומרים שמאי "בית  האש  על  הברכה  בנוסח לדוגמא :

האש". מאורי בורא  אומרים  הלל ובית  האש , מאור  שברא 

ולכן איכא " נהורא  "חדא שמאי בית  שלדעת  בגמרא  ומבואר 

איכא נהורי  "טובא  הלל בית ולדעת  יחיד , בלשון  מברכים 

רש"י)בנורא  וירקרקת. לבנה אדומה בלשון(שלהבת מברכים  ולכן ,"

כמה רואים  שבמציאות  בכך  מחלוקת  אין  כמובן , רבים .

האור מן  נהנים כאשר רק שמברכים  אלא  ('שיאותו גוונים ,

באופןלאורו') האור ראיית  עם  היא  ההנאה  שמאי בית ולדעת  ,

illk לברך צריך אחד , אור  רואים ראשון שבמבט וכיון

התבוננות שלאחר  כיון  הלל בית  לדעת  ואילו  האש ". "מאור

zihxt, ההנאה את גורמים וכולם  גוונים  כמה  באש  רואים

האש". "מאורי  לברך צריך

שהוא ', 'כמו  האדם  את  רואים  כאשר  בענייננו : הדין  והוא 

בית לדעת  ולכן אחד. וגוש  אחת  מציאות  הוא  הרי בכללות ,

הוא האדם  גוף  בפרטיות  אבל  טפח, חלל כאן אין  שמאי

טפח  חלל  יש  ובתוכו תלבישני ", ובשר "עור  חיצוני, ציפוי 

הטומאה . את מביא  הלל בית  לדעת  ולכן 

(66 'rd 318 'nr fh zegiy ihewl)

ה'תש"פ  שבט כ"ז קודש שבת העולם? מטומאת ניצלים איך

:·Œ‡ ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íéìkä ìk̈©¥¦
àeä äæ ...ïëBúaM äî ìk ìò ïéìévî ,ìéút ãéîöa ïéìévnä©©¦¦§¨¦¨¦©¦¦©¨©¤§¨¤
,ìéút ãéîö ównä Nøç éìkL ,íéøôBñ éøácî ìáà .äøBz ïéc¦¨£¨¦¦§¥§¦¤§¦¤¤©ª¨¨¦¨¦
íéìkä øàML éðtî ...ïé÷Lnä ìòå ïéìëàä ìò àlà ìévî Bðéà¥©¦¤¨©¨¢¨¦§©©©§¦¦§¥¤§¨©¥¦
...äàîè ìa÷î Nøç éìëe ,ììk äàîè ïéìa÷î ïðéà ïéìévnä©©¦¦¥¨§©§¦ª§¨§¨§¦¤¤§©¥ª§¨
.øBäè ¯ ìéút ãéîö úôwîe ,úéáçä CBúa ïeúð äéäL íãà̈¨¤¨¨¨§¤¨¦ª¤¤¨¦¨¦¨

'לתקן ה ', בעבודת  זו מהלכה  ההוראה את  לפרש  יש 

הל'הדעות ' סוף רמב"ם :תמורה)(ראה

הקליפות "עולם  שהוא  העולם ֿהזה  הוא  המת' 'אהל

פ"ו)והסטרא ֿאחרא " היא(תניא לעולם  היורדת  והנשמה  ,

אך  ממנו, להיטמא  העלול המת  באוהל הנמצא  אדם  בדוגמת 

עליה ולהגן  להציל יכול שוכנת , היא  שבו  ה'כלי' שהוא  הגוף 

העולם . טומאת מפני

בדיני אשר כלים , לשאר  חרס  כלי בין  להבחין  יש  וזה 

הכלים . שאר  לא  אך  טומאה  מקבל  חרס כלי טומאה 

ובענייננו:

שייך  הגוף  אין  בגלוי, באדם  מאיר הנשמה  אור  כאשר 

ומכל ֿמקום טומאה , מקבל חרס ' 'כלי אך טומאה . לקבלת 

שום בו  ואין  פתיל בצמיד  מוקף  הוא  כאשר  תורה  מדין

ביטולו עקב  מהטומאה  ניצל  הוא  הרי העולם  לאוויר "פתח"

כעפר "ונפשי בבחינת  והוא  מעפר נעשה  חרס  כלי כי  לנשמה ,

לנשמה . בתכלית  ביטול – תהיה " לכל

יציל  לא  חרס  שכלי וגזרו סייג  הוסיפו חכמים  אך

טומאה לקבלת  שייכים  שאינם  כלים  בשאר  אך מהטומאה,

היא הגזירה  חרס  בכלי וגם  לגזור, צורך ראו לא  מלכתחילה 

הנמצא אדם  אך בתוכו, הנמצאים ובגדים  לכלים בנוגע  רק

מהאדם חלק  אינם ובגדים כלים כי הגזירה , בכלל אינו  בתוכו

אליו  ששייכים  אף  ולכן, ממנו . נפרד דבר נמצאים אלא (שהרי

חרס) הכלי ולכןבתוך כך , כל בהם  מאירה הנשמה  קדושת אין ,

הנמצא האדם אך מהטומאה. ניצולים  שאינם  חכמים  גזרו

לעליון ', 'אדמה מלשון 'אדם' עצמה, הנשמה הוא  חרס  בכלי 

לא עולם ֿהזה  שטומאת  בטוח בשלמות  הנשמה אל  והבטל

כי חרס, שבכלי ומשקים  אוכלין על  גזרו לא וכן בו. תיגע 

ובשר דם  ונעשים  האדם  גוף  עם  מתאחדים  והמשקה המאכל

העולם . מטומאת ניצולים  הם גם  ולכן מבשרו

(jli`e 72 'nr ,gl zegiy ihewl)
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ה'תש"פ  שבט כ"א ראשון יום

zn z`nh zFkld
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¦§ª§©¥
ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦

במגע 1) והמטמאים ובאוהל ובמשא במגע המטמאים יבאר
מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה כל באוהל, ולא ובמשא
קיימת, ושלדו שנשרף המת מטמא, המת רקב ומתי עליה,
וכל  האדם, ועורות תולעים במים, שטרפו מרוקם ושפיר
והדברים  מהמתים היוצא משקה חיבורו, בשעת טמא שבמת

טהורים. שהוא כל חסרו שאם

.‡elÙ‡ ,˙n‰ :Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿…∆«≈¬ƒ
¯OaÓ ˙ÈÊÎe .ÔÈ„È‚a ÂÈ¯·È‡ e¯M˜˙ ‡lL ÏÙ≈∆∆…ƒ¿«¿≈»»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿«
˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Â .Ïˆ ˙ÈÊÎe ,˙n‰«≈¿«ƒ∆∆¿≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈
·¯Â ,˙ÏbÏb‰Â ‰¯„M‰Â .Èe‡¯k ¯Oa Ì‰ÈÏÚ LiL∆≈¬≈∆»»»»¿«ƒ¿»¿«À¿…∆¿…
ÏÚ Û‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ˙BÓˆÚ Ú·¯Â .BÈÓ ·¯Â BÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿…«¬»ƒ»»««
Ìc ˙ÈÚÈ·¯e .ÔÈÓ ·¯ ‡ÏÂ ÔÈa ·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿ƒƒ«

‰Òe·z2.‰¯OÚ ÌÈzL Ïk‰ . ¿»«…¿≈∆¿≈

דם 2) בו ומעורב למיתה חיים בין הרוג מאדם המטפטף דם
מדרבנן. וטומאתו מת, ודם חי

.·ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡Â¿≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿≈¿«¿ƒ
˙BÏÚ‰Ï Ba ÔÈ‡Â B¯Oa ¯ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ :Ï‰‡a¿…∆≈»ƒ««∆»«¿»¿≈¿«¬

‰Îe¯‡3‡ÏÂ BÓˆÚ B‡ B¯Oa ¯ÒÁL ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â . ¬»¿≈»ƒ«≈∆»«¿»«¿¿…
‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ¯‡L4ÌˆÚ‰ ¯ÒÁL B‡ ƒ¿«»»¿≈¿«¬¬»∆»«»∆∆

.‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ÂÈÏÚ LiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»»»»¿≈¿«¬¬»
˙ÏbÏb‰Â .˙BÓˆÚ Ú·¯ da ÔÈ‡Â ‰¯ÒÁL ‰¯„M‰Â¿«ƒ¿»∆»¿»¿≈»…«¬»¿«À¿…∆

¯ da ÔÈ‡Â ‰¯ÒÁL.‰¯BÚOk elÙ‡ ÌˆÚÂ .˙BÓˆÚ Ú· ∆»¿»¿≈»…«¬»¿∆∆¬ƒƒ¿»
Ú·L Ïk‰ .Ò¯t‰ ˙È·e .ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â5. ¿∆∆»«ƒ≈«¿»«…∆«

לגמרי.3) טהור שהוא כל אפילו עצמו חסר בבא 4)ואם
מטמא  ארוכה להעלות כדי נשאר לא שאפילו מלמדת, זו
- ארוכה להעלות כדי בשר שיש פי על ואף ובמשא. במגע

באוהל. מטמא מן 5)אינו אבר ואולי פרטים. שמונה מנה
ושאין  ארוכה, להעלות כדי בשר ויש עצמו שחסר המת

אחד. כדבר נמנו עליו,

.‚¯·˜k Ï‰‡·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ˜ÙBc‰Â ÏÏBb‰«≈¿«≈¿«¿ƒ¿«»¿…∆¿∆∆
Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ·˜¯‰ .‡OÓa ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ¿«»»»»¿«≈¿«»¿…∆
,Ï‰‡a ˙BÓˆÚ Ú·¯ ˙‡ÓË .ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈¿«»À¿«…«¬»¿…∆
¯Oa ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ¯·È‡ ˙‡ÓËÂ ,Ìc ˙ÈÚÈ·¯ ˙‡ÓËÂ¿À¿«¿ƒƒ»¿À¿«≈»∆≈»»»»

˙n‰ ÔÓ ÔÈa ,Èe‡¯k6ÔlkL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa »»≈ƒ«≈≈ƒ««≈»∆ƒ∆À»
Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ È¯‰L ;‰¯Bz ÔÈc ÔÈ‡ Ô˙‡ÓËÀ¿»»≈»ƒ»∆¬≈≈«»ƒ¿«≈«

Ô‰ÈÏÚ7˙e¯ÈÊa e¯‡aL BÓk ,8Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬≈∆¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆
·iÁ ‰¯Bz ÏL ‰‡ÓËa ‡ÓË ÏÎÂ ,Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ«ƒ««ƒ¿»¿»»≈¿À¿»∆»«»
‰‡ÓË ÏkL ,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏ .Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ«ƒ««ƒ¿»¿ƒ»¬ƒ≈∆»À¿»
.‰¯Bz ÔÈc dÈ‡ - ‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«»∆»≈»ƒ»

(6- קטן בנפל (כגון מכשעורה פחותה היא שבו כשהעצם
התורה. מן מטמאה כשעורה היא שאם משנה), כסף

מגלח 7) הנזיר דאורייתא טומאות שכל משמע ב מא, ובנזיר
על 8)עליהן. מגלח שהנזיר כתב ושם ב. הלכה ז, פרק

בשר  עליו שיש אבר ועל דם לוג חצי ועל עצמות קב חצי
כראוי.

.„ÏL ÔB¯‡a Ì¯Ú ¯·wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ·˜¯ ÔÈ‡≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡ LÈL9.ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿∆À»≈

ÏL ÔB¯‡a B‡ B˙eÒÎa ¯a˜pL B‡ ¯·È‡ epnÓ ¯ÒÁ»«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆
·˜¯L ÈtÓ ,‡ÓË B·˜¯ ÔÈ‡ - ˙ÎzÓ ÏL B‡ ıÚ≈∆«∆∆≈¿»»≈ƒ¿≈∆¿«
·¯Ú˙z ˙Îzn‰ ˙„eÏÁ B‡ ıÚ‰ ·˜¯ B‡ ˙eÒk‰«¿¿«»≈¬«««∆∆ƒ¿»≈

Ba ·¯Ú˙pL ‡nËÓ‰ ·˜¯Â .B˙iÂb ·˜¯a10Ïk ¯ÙÚ ƒ¿«¿ƒ»¿»»«¿«≈∆ƒ¿»≈»»»
B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ‡e‰L11‡l‡ ·˜¯ e¯Ó‡ ‡ÏÂ . ∆¬≈¿À¿»¿…»¿»»∆»

.·˜¯ BÏ ÔÈ‡ ‚e¯‰ Ï·‡ ,„·Ïa ˙ÓÏ¿≈ƒ¿«¬»»≈»»

לחלקים 9) מתפוררת אינה וגם בזכוכית שולטת חלודה אין
דיני  כל מתפוררים. אבנים שאר אבל השיש, וכן דביקים

שם). (רש"י מסיני למשה הלכה הם אחר 10)רקב
רקב. -11)שנעשה רקב טומאת לו שירדה לפני תערובת

מטהרת. אינה מכאן לאחר הבאה תערובת אבל מעכבת,

.‰B‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ ,„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·»̃¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
˙¯aÚÓ ‰M‡ e¯·wL B‡ ,BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tƒ̂»¿»¿»ƒ∆»¿ƒ»¿À∆∆

·˜¯ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ12. ¿À»»¿≈∆»≈»∆»»

אחר.12) מגוף רקב בו שמעורב מפני

.Â„Ú ,‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈«
.ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL∆«¿ƒ≈≈»

.Ê·È˜¯‰L B‡ ,·È˜¯iL „Ú BÁÈp‰Â Blk BÁË¿»À¿ƒƒ«∆«¿ƒ∆ƒ¿ƒ
,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Blk ·È˜¯‰Â ˙Óe ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Óƒ¿»¿∆«≈¿ƒ¿ƒÀ¬≈∆»≈
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·˜¯Ó ÌÈÙÁ ‡ÏÓÏ ‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿…»¿«ƒ≈»»∆¬≈∆»≈

.˜ÙÒa¿»≈

.ÁB‡ ˙n‰ ˙Áz ‡ˆÓp‰ ¯ÙÚÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ¿…»¿«ƒ»≈»»«ƒ¿»«««≈
‡e‰ Ì‡ ,B·Èh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,¯·˜a ‡ˆÓp‰ ¯ÙÚÓ≈»»«ƒ¿»¿∆∆¿≈»««ƒƒ
CÏÎÏ˙pL ¯ÙÚ ‡l‡ BÈ‡ B‡ ,Ï‰‡a ‡nËnL ·˜»̄»∆¿«≈¿…∆≈∆»»»∆ƒ¿«¿≈
Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - BÓ„Â ˙n‰ Ïˆa13, ¿∆∆«≈¿»¬≈∆¿«≈¿«»¿…∆
·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓa LÈ È¯‰L14. ∆¬≈≈ƒ¿…»¿«ƒ»¿…»¿«ƒ»»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰‡ÓË BÊ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«À¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

תרווד 13) למלאות אפשר שאי "לפי נימקו: ב כז, ובנידה
זה  ולכאורה רקב". תרווד בו שאין הקברות בית עפר ועוד
כל  תערובת בו שיש שרקב ד, בהלכה שאמר למה מנוגד
פי  על מפרש שם במשנה רבא ובאליהו מטמא. אינו שהיא
של  בארון או בכסותו הנקבר שאמרו שמה כאן, התוספתא
במלוא  לטמא רקב דין לו שאין הכוונה רקב, לו אין עץ
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ועוד. תרווד כמלוא שצריך לו, קברות עפר דין אלא תרווד
אם  מטמא אינו שמדאורייתא כותב, ספר בקרית [והמבי"ט

מטמא]. סופרים מדברי אבל תערובת, בו פירוש,14)יש
בשיעור  שמטמא הוא רקב שמא ואומרים מחמירים אנו
מטמא  אינו במגע אבל ובאוהל, במשא חפניים מלוא

י"א. הלכה ב פרק כלמעלה

.Ë˙Ói˜ B„ÏLÂ Û¯OpL ˙n‰15‰¯„M‰ ‡e‰Â , «≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆¿«ƒ¿»
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÏL ˙Ók ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÏv‰Â¿«¿»¬≈∆¿«≈¿≈»≈¿≈»ƒ

C¯Á Ì‡ ¯ÓBÏ16‰ÏaÏa˙pL „Ú Û¯O Ì‡ Ï·‡ . «ƒ∆¡«¬»ƒƒ¿««∆ƒ¿«¿¿»
¯ÈÙL ÔÎÂ .¯B‰Ë - B˙È·z ˙¯eˆ17Ìw¯Ó18BÙ¯hL ««¿ƒ»¿≈»ƒ¿À»∆¿»

ÌÈna19.B˙¯eˆ ‰ÏaÏa˙ È¯‰L ,¯B‰Ë - ««ƒ»∆¬≈ƒ¿«¿¿»»

שהיתה.15) כמו תבניתו ונשארה פחם ונעשה שנשרף כגון
משריפה.16) פחותה של 17)חריכה יצירתו תחילת

ניכרת.18)העובר. איבריו עירבבו.19)צורת

.ÈÁÓ˜k ‰OÚÂ C¯ÙpL ˙n‰ ¯Oa20ÔÎÂ .¯B‰Ë - ¿««≈∆ƒ¿«¿«¬»¿∆«»¿≈
¯OaÓ ÔÈÂ‰p‰ ÌÈÚÏBz‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë - ÔÈÙe¯O‰ ¯Ù‡≈∆«¿ƒ»¿≈«»ƒ«∆¡ƒƒ¿«
,e¯‡a ¯·Îe .ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈ˙Ó ÔÈa ÌÈiÁ ÔÈa ,˙n‰«≈≈«ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»≈«¿
‰Ï·a ÔÈa ˙Óa ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯O·k Án‰L∆«…«¿»»¿»»≈¿≈≈ƒ¿≈»

.ı¯LÂ»∆∆

ולא 20) נפרך אם לקיש וריש יוחנן ר' מחלוקת שם בגמרא
ר' כקמח, נעשה נעשה ואם מטמא, לקיש וריש מטהר יוחנן

נשמע  כאן רבינו ומדברי מטהר. לקיש ריש גם כקמח
לקיש. כריש שפוסק

.‡ÈB‡ Bk¯ˆ Ïk B„aÚ Ì‡Â .B¯O·k - Ì„‡‰ ¯BÚ»»»ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰„B·Ú È„k Ba Cl‰21. ƒ≈¿≈¬»¬≈∆»ƒ«»

‰¯Êb .˙n‰ ¯O·k ˙ÈÊÎa ‡nËÓ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿«ƒƒ¿««≈¿≈»
Ì„‡‰ ˙B¯BÚ „eaÚÏ Ì„‡ Èa ÏÈb¯‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿≈»»¿ƒ»»»

Ô‰a eLnzLÈÂ22. ¿ƒ¿«¿»∆

כשלא 21) גם ראשון ללשון אבל עולא, של אחרון כלשון
התורה. מן טהור שמא 22)עיבדו "גזירה שם: בגמרא

שטיחים" ואמו אביו עורות אדם .יעשה

.·ÈÔÈa ,„ÏeiLk Ì„‡ ÏL ÂÈt „‚k ‡a‰ ¯BÚ«»¿∆∆»»∆»»¿∆ƒ»≈≈
- ‰˙Ó Bn‡Â ˙Ó „ÏBpL ÔÈa ‰iÁ Bn‡Â ÈÁ ‰È‰L∆»»«¿ƒ«»≈∆«≈¿ƒ≈»
‡È˜Â ‰‡Bˆ B‡ L¯t BÓk ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿≈∆¿∆∆»¿ƒ

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆

.‚È¯ÚO‰Â ÌÈpM‰ ÔÓ ıeÁ ,‡ÓË ˙naL Ïk…∆«≈»≈ƒ«ƒ«ƒ¿«≈»
Ô¯tv‰Â23ÛÈÏÁÓ ÔÚÊ‚Â ÏÈ‡B‰ ,24Ô¯eaÁ ˙ÚL·e . ¿«ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»«¬ƒƒ¿«ƒ»

- ˙Èa‰ CB˙a B¯ÚOe ıeÁa ˙n‰ ?„ˆÈk .‡ÓË Ïk‰«…»≈≈««≈«¿»¿««ƒ
Ú‚Bp‰ ÔÎÂ .˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË25ÂÈpLa B‡ B¯ÚOa ƒ¿»»¬∆««ƒ¿≈«≈«ƒ¿»¿ƒ»

„ÓBÚ‰ B¯ÚO .‡ÓË - ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÂÈ¯tˆa B‡¿ƒ»¿»¿∆≈¿À»ƒƒ¿»¿»»≈
ÊÊb‰Ï26Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏËp‰Ï ÌÈ„ÓBÚ‰ ÂÈ¯tˆÂ ¿ƒ»≈¿ƒ»¿»»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿≈

- Ô‰a Ú‚Bp‰ ,CÎÈÙÏ .˜ÙÒ Ô‰a LÈ ÏËp‰Ï ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ»≈≈»∆»≈¿ƒ»«≈«»∆
‰˜LÓ Ïk .‡ÓË ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰27ÌÈ˙n‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ¬≈¿≈»≈»«¿∆«≈ƒ«≈ƒ

¯B‰Ë -28- ˙n‰ ÔÓ ÌÈÓ„ ‰‡¯Ó ÏÎÂ .BÓcÓ ıeÁ , »ƒ»¿»«¿≈»ƒƒ«≈
‰˜LÓ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓe .e¯‡aL BÓk ,‡ÓË»≈¿∆≈«¿ƒ¿≈»…»¿««¿≈

ÏkÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ÏÚ e¯ÊbL C¯„k ˙n‰«≈¿∆∆∆»¿««¿ƒ«¿ƒƒ»
e¯Ê‚ ‡Ï ,epnÓ ÔÈÏ„a Ïk‰ ˙n‰L ÈtÓ ?ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿≈∆«≈«…¿≈ƒƒ∆…»¿

.ÂÈ˜LÓ ÏÚ««¿»

המת.23) מן שפירשו אם 24)אחר פירוש, א. נה, נידה
בשיניים, במקומם. צומחים שאחרים חליפים להם יש ניטלו
טעם  בגמרא שם נאמר - וצומחות חוזרות אינן שמקצתן -

עימו. נבראו שלא מפני יוצא 25)אחר; זה דין א. נא, נזיר
ומשמע  להיגלח, העומד בשערו שם חזקיה של מאיבעיה

טמא. - להיגלח עומד אינו עמדו 26)שאם שמת לפני
נוזל.27)להיגזז. היוצאים 28)דבר שנוזלים פי על ואף

טמאים. אחרות מטומאות

.„È‡È‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·¯a ‰‡nËÓ ‰ÁBnpL „·k»≈∆ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ
˙ÈÚÈ·¯ Ba ÔÈ‡ Ì‡ ,Blk ‡ˆiL ÔË˜ Ìc .‰t˜ Ì„k¿«ƒ¿»«»»∆»»Àƒ≈¿ƒƒ

BaL Ìc Ïk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë -29. »««ƒ∆»»∆

עקיבא 29) רבי דעת נגד ד משנה ב פרק באהלות כחכמים
שהוא.שמדמ  בכל מטמא שלם ששלד לעצמות דם ה

עקיבא  לרבי חכמים השיבו ד הלכה ג פרק שם בתוספתא
העצמות  א. לעצמות: בשר לדמות אין למה תשובות שלוש
מניין  ברוב מטמאות הקב) (רובע משיעורן פחות אפילו
ובמשא. במגע מטמא כשעורה עצם אפילו ב. בניין; ורוב
אי  ג. (רביעית); הקבוע משיעורו פחות מטמא אינו דם אבל

הקטן. של בגופו דם טיפת נשארה שלא אפשר

.ÂË˙ÈÚÈ·¯ :ÌÈ¯B‰Ë - ‡e‰L Ïk e¯ÒÁ Ì‡ el‡Â¿≈ƒ»¿»∆¿ƒ¿ƒƒ
‡ÏÓe ,Ïˆ ˙ÈÊÎe ,¯Oa ˙ÈÊÎe ,‰¯BÚOk ÌˆÚÂ ,Ìc»¿∆∆ƒ¿»¿«ƒ»»¿«ƒ∆∆¿…
Ïk BÓˆÚÓ ¯ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Â ,·˜¯ ÌÈÙÁ»¿«ƒ»»¿≈»ƒ««∆»«≈«¿»

.‡e‰L∆

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שני 1) של וגולגולת שנגמרה, ושדרה דם, רביעית דין יבאר

כשעורה  ועצם מצטרפין, אם שבמת טומאות כל מתים,
המת  מן וכזית שנרקבו, עצמות רובע לשנים, שנתחלקה
שבה, חוליות רוב שנגמרו ושדרה ודבקו, לחלקים שחתכו
מלא  הבית, בתוך והכניסן שנחלקו באוהל המטמאין כל
ודם  באויר שנשפך דם הבית, בתוך שנתפזר רקב חפנים
והאוהל  והמשא המגע אותה, משערין וכיצד בכסות, שנבלע

הם. שמות שלשה

.‡Ìc ˙ÈÚÈ·¯2„Ú ,‰¯B‰Ë - ÌÈ˙Ó ÈMÓ ‰‡a‰ ¿ƒƒ»«»»ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰¯Ó‚pL ‰¯„L .„Á‡ ˙nÓ ˙ÈÚÈ·¯‰ Ïk ‰È‰zL∆ƒ¿∆»»¿ƒƒƒ≈∆»ƒ¿»∆ƒ¿¿»
„Á‡Ó ˙BÈÏÁ‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰L ÔB‚k ,ÌÈ˙Ó ÈMÓƒ¿≈≈ƒ¿∆»ƒ¿»«À¿≈∆»
ÌÈ˙Ó ÈL ÏL ˙ÏbÏb‰ ÔÎÂ ,¯Á‡ ˙nÓ ÔÓeÏL˙Â3, ¿«¿»ƒ≈«≈¿≈«À¿…∆∆¿≈≈ƒ
ÈMÓ ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ˙BÓˆÚ Ú·¯Â¿…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿≈»ƒ«≈ƒ¿≈
ÚbÓa ‡l‡ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ el‡ Ïk - ÌÈ˙Ó≈ƒ»≈≈»¿«¿ƒ¿…∆∆»¿«»

‡OÓ·e4.˙BÓˆÚ Ïk ¯‡Lk , ¿«»ƒ¿»»¬»

פ"ב 2) באהלות במחלוקת שנויים זו שבהלכה הדינים כל
כחכמים. בכולם פסק ורבינו זה.3)מ"ו, ממת אחד חלק

אחר. ממת בא החסר, את המשלים השני, אם 4)והחלק
כשעורה. בהן יש
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zn z`nh zFkld
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¦§ª§©¥
ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦

במגע 1) והמטמאים ובאוהל ובמשא במגע המטמאים יבאר
מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה כל באוהל, ולא ובמשא
קיימת, ושלדו שנשרף המת מטמא, המת רקב ומתי עליה,
וכל  האדם, ועורות תולעים במים, שטרפו מרוקם ושפיר
והדברים  מהמתים היוצא משקה חיבורו, בשעת טמא שבמת

טהורים. שהוא כל חסרו שאם

.‡elÙ‡ ,˙n‰ :Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿…∆«≈¬ƒ
¯OaÓ ˙ÈÊÎe .ÔÈ„È‚a ÂÈ¯·È‡ e¯M˜˙ ‡lL ÏÙ≈∆∆…ƒ¿«¿≈»»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿«
˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡Â .Ïˆ ˙ÈÊÎe ,˙n‰«≈¿«ƒ∆∆¿≈»ƒ««¿≈»ƒ«≈
·¯Â ,˙ÏbÏb‰Â ‰¯„M‰Â .Èe‡¯k ¯Oa Ì‰ÈÏÚ LiL∆≈¬≈∆»»»»¿«ƒ¿»¿«À¿…∆¿…
ÏÚ Û‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ˙BÓˆÚ Ú·¯Â .BÈÓ ·¯Â BÈaƒ¿»¿…ƒ¿»¿…«¬»ƒ»»««
Ìc ˙ÈÚÈ·¯e .ÔÈÓ ·¯ ‡ÏÂ ÔÈa ·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿ƒƒ«

‰Òe·z2.‰¯OÚ ÌÈzL Ïk‰ . ¿»«…¿≈∆¿≈

דם 2) בו ומעורב למיתה חיים בין הרוג מאדם המטפטף דם
מדרבנן. וטומאתו מת, ודם חי

.·ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ el‡Â¿≈¿«¿ƒ¿«»¿«»¿≈¿«¿ƒ
˙BÏÚ‰Ï Ba ÔÈ‡Â B¯Oa ¯ÒÁL ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ :Ï‰‡a¿…∆≈»ƒ««∆»«¿»¿≈¿«¬

‰Îe¯‡3‡ÏÂ BÓˆÚ B‡ B¯Oa ¯ÒÁL ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â . ¬»¿≈»ƒ«≈∆»«¿»«¿¿…
‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ¯‡L4ÌˆÚ‰ ¯ÒÁL B‡ ƒ¿«»»¿≈¿«¬¬»∆»«»∆∆

.‰Îe¯‡ ˙BÏÚ‰Ï È„k ¯Oa ÂÈÏÚ LiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»»»»¿≈¿«¬¬»
˙ÏbÏb‰Â .˙BÓˆÚ Ú·¯ da ÔÈ‡Â ‰¯ÒÁL ‰¯„M‰Â¿«ƒ¿»∆»¿»¿≈»…«¬»¿«À¿…∆

¯ da ÔÈ‡Â ‰¯ÒÁL.‰¯BÚOk elÙ‡ ÌˆÚÂ .˙BÓˆÚ Ú· ∆»¿»¿≈»…«¬»¿∆∆¬ƒƒ¿»
Ú·L Ïk‰ .Ò¯t‰ ˙È·e .ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â5. ¿∆∆»«ƒ≈«¿»«…∆«

לגמרי.3) טהור שהוא כל אפילו עצמו חסר בבא 4)ואם
מטמא  ארוכה להעלות כדי נשאר לא שאפילו מלמדת, זו
- ארוכה להעלות כדי בשר שיש פי על ואף ובמשא. במגע

באוהל. מטמא מן 5)אינו אבר ואולי פרטים. שמונה מנה
ושאין  ארוכה, להעלות כדי בשר ויש עצמו שחסר המת

אחד. כדבר נמנו עליו,

.‚¯·˜k Ï‰‡·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ ˜ÙBc‰Â ÏÏBb‰«≈¿«≈¿«¿ƒ¿«»¿…∆¿∆∆
Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ·˜¯‰ .‡OÓa ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ¿«»»»»¿«≈¿«»¿…∆
,Ï‰‡a ˙BÓˆÚ Ú·¯ ˙‡ÓË .ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈¿«»À¿«…«¬»¿…∆
¯Oa ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ¯·È‡ ˙‡ÓËÂ ,Ìc ˙ÈÚÈ·¯ ˙‡ÓËÂ¿À¿«¿ƒƒ»¿À¿«≈»∆≈»»»»

˙n‰ ÔÓ ÔÈa ,Èe‡¯k6ÔlkL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa »»≈ƒ«≈≈ƒ««≈»∆ƒ∆À»
Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ È¯‰L ;‰¯Bz ÔÈc ÔÈ‡ Ô˙‡ÓËÀ¿»»≈»ƒ»∆¬≈≈«»ƒ¿«≈«

Ô‰ÈÏÚ7˙e¯ÈÊa e¯‡aL BÓk ,8Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬≈∆¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆
·iÁ ‰¯Bz ÏL ‰‡ÓËa ‡ÓË ÏÎÂ ,Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ«ƒ««ƒ¿»¿»»≈¿À¿»∆»«»
‰‡ÓË ÏkL ,¯ÓB‡ È‡ CÎÈÙÏ .Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ«ƒ««ƒ¿»¿ƒ»¬ƒ≈∆»À¿»
.‰¯Bz ÔÈc dÈ‡ - ‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«»∆»≈»ƒ»

(6- קטן בנפל (כגון מכשעורה פחותה היא שבו כשהעצם
התורה. מן מטמאה כשעורה היא שאם משנה), כסף

מגלח 7) הנזיר דאורייתא טומאות שכל משמע ב מא, ובנזיר
על 8)עליהן. מגלח שהנזיר כתב ושם ב. הלכה ז, פרק

בשר  עליו שיש אבר ועל דם לוג חצי ועל עצמות קב חצי
כראוי.

.„ÏL ÔB¯‡a Ì¯Ú ¯·wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ·˜¯ ÔÈ‡≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡ LÈL9.ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿∆À»≈

ÏL ÔB¯‡a B‡ B˙eÒÎa ¯a˜pL B‡ ¯·È‡ epnÓ ¯ÒÁ»«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆
·˜¯L ÈtÓ ,‡ÓË B·˜¯ ÔÈ‡ - ˙ÎzÓ ÏL B‡ ıÚ≈∆«∆∆≈¿»»≈ƒ¿≈∆¿«
·¯Ú˙z ˙Îzn‰ ˙„eÏÁ B‡ ıÚ‰ ·˜¯ B‡ ˙eÒk‰«¿¿«»≈¬«««∆∆ƒ¿»≈

Ba ·¯Ú˙pL ‡nËÓ‰ ·˜¯Â .B˙iÂb ·˜¯a10Ïk ¯ÙÚ ƒ¿«¿ƒ»¿»»«¿«≈∆ƒ¿»≈»»»
B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ‡e‰L11‡l‡ ·˜¯ e¯Ó‡ ‡ÏÂ . ∆¬≈¿À¿»¿…»¿»»∆»

.·˜¯ BÏ ÔÈ‡ ‚e¯‰ Ï·‡ ,„·Ïa ˙ÓÏ¿≈ƒ¿«¬»»≈»»

לחלקים 9) מתפוררת אינה וגם בזכוכית שולטת חלודה אין
דיני  כל מתפוררים. אבנים שאר אבל השיש, וכן דביקים

שם). (רש"י מסיני למשה הלכה הם אחר 10)רקב
רקב. -11)שנעשה רקב טומאת לו שירדה לפני תערובת

מטהרת. אינה מכאן לאחר הבאה תערובת אבל מעכבת,

.‰B‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ ,„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·»̃¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
˙¯aÚÓ ‰M‡ e¯·wL B‡ ,BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tƒ̂»¿»¿»ƒ∆»¿ƒ»¿À∆∆

·˜¯ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ12. ¿À»»¿≈∆»≈»∆»»

אחר.12) מגוף רקב בו שמעורב מפני

.Â„Ú ,‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈«
.ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL∆«¿ƒ≈≈»

.Ê·È˜¯‰L B‡ ,·È˜¯iL „Ú BÁÈp‰Â Blk BÁË¿»À¿ƒƒ«∆«¿ƒ∆ƒ¿ƒ
,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Blk ·È˜¯‰Â ˙Óe ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Óƒ¿»¿∆«≈¿ƒ¿ƒÀ¬≈∆»≈
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·˜¯Ó ÌÈÙÁ ‡ÏÓÏ ‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿…»¿«ƒ≈»»∆¬≈∆»≈

.˜ÙÒa¿»≈

.ÁB‡ ˙n‰ ˙Áz ‡ˆÓp‰ ¯ÙÚÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ¿…»¿«ƒ»≈»»«ƒ¿»«««≈
‡e‰ Ì‡ ,B·Èh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,¯·˜a ‡ˆÓp‰ ¯ÙÚÓ≈»»«ƒ¿»¿∆∆¿≈»««ƒƒ
CÏÎÏ˙pL ¯ÙÚ ‡l‡ BÈ‡ B‡ ,Ï‰‡a ‡nËnL ·˜»̄»∆¿«≈¿…∆≈∆»»»∆ƒ¿«¿≈
Ï‰‡·e ‡OÓa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - BÓ„Â ˙n‰ Ïˆa13, ¿∆∆«≈¿»¬≈∆¿«≈¿«»¿…∆
·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ „BÚÂ ÌÈÙÁ ‡ÏÓa LÈ È¯‰L14. ∆¬≈≈ƒ¿…»¿«ƒ»¿…»¿«ƒ»»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰‡ÓË BÊ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«À¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

תרווד 13) למלאות אפשר שאי "לפי נימקו: ב כז, ובנידה
זה  ולכאורה רקב". תרווד בו שאין הקברות בית עפר ועוד
כל  תערובת בו שיש שרקב ד, בהלכה שאמר למה מנוגד
פי  על מפרש שם במשנה רבא ובאליהו מטמא. אינו שהיא
של  בארון או בכסותו הנקבר שאמרו שמה כאן, התוספתא
במלוא  לטמא רקב דין לו שאין הכוונה רקב, לו אין עץ
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.·¯·È‡5elÙ‡ .¯B‰Ë - ÌÈL‡ ÈMÓ ÈÁ‰ ÔÓ ≈»ƒ««ƒ¿≈¬»ƒ»¬ƒ
ÌÈLÏ ˜ÏÁ Ì‡ ,„Á‡ LÈ‡Ó6¯B‰Ë -7. ≈ƒ∆»ƒ∆¡«ƒ¿«ƒ»

וחיברם.6)שם.5) והטעם,7)וחזר שם. כתנאֿקמא
פירוש, מ"ד). פ"ג (שם חיבור" אדם חיבורי "שאין מפני

לטומאה. חיבור אינו אדם בידי מלאכותי חיבור

.‚˙ÈÊk8Ïˆ ˙ÈÊÎe ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¯Oa,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓe9LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ¿…»¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ∆»∆»≈∆≈

·˜¯ BÏ10ÈˆÁk ÔÎÂ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - »»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«¬ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ Ïˆ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¯Oa ˙ÈÊ11. «ƒ»»¿«¬ƒ«ƒ∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆

,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ˙ÓaL ˙B‡Óh‰ Ïk ¯‡Le¿»»«À¿∆¿≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
.Ô‰È¯eÚLa eÂL ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿ƒ≈∆

ה"ג.8) פ"ד אהלות (ראה 9)תוספתא יחד נקברו שלא
ה"ה). פ"ג למעלה 10)למעלה שנתבארו התנאים לפי

כבשר.11)בפ"ג. בכזית ומטמא כבשר, דינו ניצל שם,

.„‰¯BÚOk ÌˆÚ12‡OÓa ‡nËÓ - ÌÈLÏ ˜ÏÁpL13. ∆∆ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒ¿«≈¿«»
Ú·¯ ÔÎÂ14e˜c˜cpL „Á‡ ˙Ó ˙BÓˆÚ15ÏÎa ÔÈ‡Â ¿≈…««¿≈∆»∆ƒ«¿¿¿≈¿»

Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ - ‰¯BÚOk ÌˆÚ Ì‰Ó „Á‡16‡Ï el‡k ∆»≈∆∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ…
.e˜c˜cƒ«¿¿

עקיבא.12) כר' מ"ז, פ"ב סתם:13)אהלות כתוב במשנה
אבל  בלבד, במשא שמטמא מפרש ורבינו מטמא, עקיבא ר'
המת  מן וכזית ה"ג) פ"ג (למעלה רקב כמו במגע לא

יט). אות להלן (ראה הבאה כחכמים.14)שבהלכה שם,
דקים.15) לחלקים במשא,16)נשברו שמטמא וכלֿשכן

שעצם  כמו ככה: מתפרשת "וכן" [המלה במגע. לא  אבל
כך  במשא, היינו חלוקתה, כלפני מטמאה שנחלקה כשעורה
מחומר  גורעת החלוקה אין באוהל, שמטמא עצמות רובע
מפני  מטמא, אינו במגע אבל באוהל. לטמא טומאתו

בכולו]. ליגע שאיֿאפשר

.‰B„c¯Â ÌÈ˜ÏÁÏ BÎ˙ÁL ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk17- B˜a„Â ¿«ƒƒ«≈∆¬»«¬»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
‡OÓ·e Ï‰‡a ‡nËÓ18ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â ,19B˙ˆ˜20 ¿«≈¿…∆¿«»¿≈¿«≈¿««¿»

.¯eaÁ Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ,B¯aÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ≈»»ƒ

נתחברו 17) הדפיקות ועלֿידי קשה, בדבר עליהם דפק
עצמות.18)החלקים. ברובע כשעורה 19)כמו עצם כמו

מפני  אחד, נימוק ולשלשתם שנדקדקו. עצמות ורובע שנחלק
וגם  השיעור כל את הוא נושא אבל השיעור, בכל נוגע שאינו

כולו. על בכל 20)מאהיל אחת בבת נגע שאם משמע,
פ"ג, אהלות במשנה חכמים כדעת וזה טמא. - הכזית חלקי

כך. הדין - שנחלק כשעורה בעצם שגם ומובן א.

.Â·ÏÁ ˙ÈÊk21‡ÓË - BÎÈz‰L ÌÏL22„¯ÙÓ ‰È‰ . ¿«ƒ≈∆»≈∆ƒƒ»≈»»¿…»
¯B‰Ë - BÎÈz‰Â23. ¿ƒƒ»

ב.21) נ, שם 22)נזיר בגמרא לחלקים. נתפרד לא שהרי
סתם  שרבינו לתמוה ויש טמא, התנאים בכל שלא אמרו,

אינה 23)הדברים. וההתכה טומאתו, פרחה ההתכה לפני
חיבור. אינו אדם שחיבורי מפני מועילה

.Ê‰¯„L24ÏÚ Û‡ ,dlL ˙BÈÏÁ ·¯ ‰pnÓ e¯¯‚pL ƒ¿»∆ƒ¿¿ƒ∆»…À¿∆»««

ÔÓÊ·e .Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡ - ˙Ói˜ dcÏML Ètƒ∆ƒ¿»«∆∆≈»¿«¿»¿…∆ƒ¿«
˙˙zÎÓ elÙ‡ ,˙¯aLÓ elÙ‡ ,¯·w‰ CB˙a ‡È‰L25 ∆ƒ¿«∆∆¬ƒ¿À∆∆¬ƒ¿À∆∆
.dÙ¯ˆÓ ¯·w‰L ÈtÓ ,Ï‰‡a ‰‡nËÓ -¿«¿»¿…∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¿»

א.24) נב, דקים.25)נזיר לחלקים

.ÁÔÈ‡nËÓ‰ Ïk26CB˙a ÔÒÈÎ‰Â e˜ÏÁpL Ï‰‡a »«¿«¿ƒ¿…∆∆∆¿¿¿ƒ¿ƒ»¿
.Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓe ÔÙ¯ˆÓ Ï‰‡‰ - ˙Èa‰««ƒ»…∆¿»¿»¿«¿ƒ¿…∆

א.26) פ"ג, אהלות במשנה כחכמים

.ËÌˆÚ27ÒÈÎ‰Â ,ÌÈÓL È„Èa ¯Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL ∆∆∆≈»»¿«ƒ»»ƒ≈»«ƒ¿ƒ¿ƒ
B˙ˆ˜Ó28˙BÓˆÚ ÈL .˙Èa‰ ‡ÓË - ˙Èa‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ƒ¿»ƒ¿ƒƒ««ƒƒ¿»««ƒ¿≈¬»

Ô˙ˆ˜Ó ÒÈÎ‰Â ,¯Oa ÌÈ˙ÈÊ ÈÈˆÁ ÈLk Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆ƒ¿≈¬»≈≈ƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿»»
˙BÓˆÚa ·eÁz ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â .‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»»«»»»»¬»
.¯eaÁ Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - Ì„‡ È„Èaƒ≈»»««ƒ»∆≈ƒ≈»»ƒ

ה"ד.27) פ"ד אהלות העצם,28)תוספתא מקצת אפילו
כולו. נכנס כאילו הוא הרי שמים, בידי מחובר שהוא מפני
לטומאת  גורם שהבשר הבשר, מקצת הכניס אם וכלֿשכן

העצם. ולא אהל

.ÈÌÈÙÁ ‡ÏÓ29˙Èa‰ - ˙Èa‰ CB˙a ¯ft˙pL ·˜¯ ¿…»¿«ƒ»»∆ƒ¿«≈¿««ƒ««ƒ
‡ÓË30. »≈

ב.29) פ"ג, אהלות כחכמים 30)משנה

.‡ÈÌc ˙ÈÚÈ·¯31˙Èa‰ CB˙a ‰ÚÏ·pL¯B‰Ë ˙Èa‰ - ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»¿««ƒ««ƒ»
‡a‰Ï32‰ÚÏ·pL ˙Úa Ba ‰È‰L ÏÎÂ ,33˙ÈÚÈ·¯‰ ¿«»¿…∆»»»≈∆ƒ¿¿»»¿ƒƒ

.‡ÓË ı¯‡a»»∆»≈

ב.31) סב, שנבלעה.32)נידה שאפילו 33)אחר נראה,
טהור. - רביעית כשיעור נשאר ולא הרביעית מקצת נבלעה

.·È˙ÈÊk34‡ÏÂ Lw·e ˙Èa‰ CB˙a „·‡L ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆»«¿««ƒƒ≈¿…
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‡ˆÓ35‡ÓË ˙Èa‰ - ‡ˆniLÎÏÂ . ƒ¿»««ƒ»¿ƒ¿∆ƒ»≈««ƒ»≈

Ú¯ÙÓÏ36.‡ˆÓpL „Ú „·‡L ˙ÚÓ ¿«¿≈«≈≈∆»««∆ƒ¿»

ה"ד.34) פ"ד אהלות שחתול 35)תוספתא אומרים אנו
קורקוס). הר"י בשם (כסףֿמשנה אכלו. עכבר ואין 36)או

אחר.אנו  בשר שזה אומרים

.‚ÈÌc ˙ÈÚÈ·¯37¯ÈÂ‡a CtLpL38L¯˜ Ì‡ ,39B‡ ¿ƒƒ»∆ƒ¿«»¬ƒƒ»«
Ô¯aL‡ ÌB˜Óa ‰È‰L40BÓk CeÓp‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â , ∆»»ƒ¿«¿…∆¿«»«»¿

CtL .‡ÓË - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÈ‰‡‰Â ,‡n‚À»¿∆¡ƒ««¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
„¯BÓa ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ41ıeÁÏ ÔÈa ÌÈÙÏ ÔÈa ,42- «»«¿À»¿»≈ƒ¿ƒ≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰43Ì‡Â .‰t˜Ò‡‰ ÏÚ Ìc‰ Á ‡Ï È¯‰L , ««ƒ»∆¬≈…»«»«»«¿À»¿ƒ
- ‰ÈÏÚ Ìc‰ L¯wL B‡ Ô¯aL‡ ‰t˜Ò‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¿À»«¿…∆∆»««»»∆»

‡ÓË ˙Èa‰44˙eÒÎa ‰ÚÏ·pL Ìc ˙ÈÚÈ·¯ .45Ì‡ : ««ƒ»≈¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
˙eÒk‰ BÊ È¯‰ - Ìc ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‰‡ˆBÈÂ ˙Òak˙Óƒ¿«∆∆¿¿»ƒ∆¿ƒƒ»¬≈«¿
dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿«»¿«»¿…∆¿ƒ»≈»
;˙Óa ‰Ú‚pL ˙eÒÎk ‡È‰ È¯‰Â ,Ï‰‡a ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿…∆«¬≈ƒƒ¿∆»¿»¿≈
„ˆÈk .¯B‰Ë - ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÚeÏa‰ ÏkL46 ∆»«»«∆≈»»≈»≈«

?d˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ47ÌÈÓ ‡È·Óe ,ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ¿«¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ
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Ô˙cÓk48Ô‰È‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ ;Ìc ˙ÈÚÈ·¯ ÔÎB˙Ï Ô˙BÂ ¿ƒ»»¿≈¿»¿ƒƒ»ƒ»»«¿≈∆
- ‚Ên‰ ÈnÓ ¯˙BÈ Ì„‡ Òeak‰ ÈÓ ‰È‰L B‡ ‰ÂL»∆∆»»≈«ƒ»…≈ƒ≈«∆∆

˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ‡ˆiL Úe„Èa49. ¿»«∆»»ƒ∆»¿ƒƒ

מ"ג.37) פ"ג גביו 38)אהלות על שאין במקום פירוש,
שם). ישראל ותפארת טוב' יום ('תוספות אוהל

שנפל.39) גומא.40)במקום בתוך מכונס שהוא
משופעת.41) כלפי 42)שהאסקופה הוא שהשיפוע בין

חוץ. כלפי הוא אם ובין של 43)פנים, שסופו ואףֿעלֿפי
שלא  זמן כל הבית טהור השיפוע, דרך לבית להגיע הדם
ואףֿ "הקטפרס"). (במשנה: מחבר אינו שהשיפוע הגיע,
(ראה  באוהל מטמאים שנחלקו עצמות או שבשר עלֿפי
והראב"ד  במחובר. אלא מטמא אינו דם וה"ה), ה"ד למעלה
מטמא  דם רביעית דבר: של טעמו מפרש כאן בהשגותיו
(שיעור  מחובר דם רביעית היא ונפש נפש, נקרא שדם מפני

מחולק. כשהוא ולא קטן), של בגופו אפילו 44)הדם
שהוא  אףֿעלֿפי מטמא האוהל כי למשקוף, מחוץ מקצתו

הטומאה. מן חלק על רק ב.45)מאהיל משנה שם
ה"ד.46) פ"ד שם רביעית 47)תוספתא יוצאת אם  לקבוע
הכיבוס.48)דם. לפני המים ולכאורה 49)ככמות

לא. או רביעית יצא אם פשוט יותר באופן לקבוע אפשר
יש  אם ולראות הכביסה, אחרי המים את למדוד אפשר
אין  אולם הכיבוס, לפני שהיה ממה יותר רביעית בתערובות
דם, יצא ובמקומם בכסות, מים שנשאר מפני כך, על לסמוך
אבל  ברביעית. הכיבוס מי כמות גדלה לא ולפיכך
בכסות, מים שנשארו כשם אומרים אנו במראה, כשמשערים

יחס. באותו דם נשאר כך

.„È‡On‰50ÏÎÂ ,Ì‰ ˙BÓL ‰LÏL Ï‰‡‰Â Úbn‰Â ««»¿««»¿»…∆¿»≈≈¿…
˙BÓL ÈMÓe ,‡nËÓe Û¯ËˆÓ „Á‡ ÌMÓ ‡e‰L∆ƒ≈∆»ƒ¿»≈¿«≈ƒ¿≈≈
È‡ˆÁ ÈLÎa Ú‚Bp‰ ?„ˆÈk .¯B‰ËÂ Û¯ËˆÓ BÈ‡≈ƒ¿»≈¿»≈««≈«¿ƒ¿≈¬»≈
B‡ ,˙Á‡ ˙·a ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL ‡OpL B‡ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆»»¿≈¬»≈≈ƒ¿«««
ÈˆÁ ÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÏÚ ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ«ƒ¿≈¬»≈≈ƒ∆∆¡ƒ«¬ƒ
ÈˆÁÂ ‡e‰ ‰È‰L B‡ ,ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡Ó ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙ÈÊ«ƒ«¬ƒ«ƒ«≈«¬ƒ»»∆»»«¬ƒ
˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ BÙeb ˙ˆ˜Óa ÏÈ‰‡‰Â Ï‰‡‰ ˙Áz ˙ÈÊ«ƒ««»…∆¿∆¡ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ«ƒ
,ÌÈ‡ÓË Ïk‰ - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÈ‰‡‰ B‡ ¯Á‡«≈∆¡ƒ¬ƒ«ƒ«ƒ¿»«…¿≈ƒ

Ú‚Bp‰ Ï·‡ .„Á‡ ÌL ‡e‰L ÈtÓ51B‡ ˙ÈÊ ÈˆÁa ƒ¿≈∆≈∆»¬»«≈««¬ƒ«ƒ
ÈˆÁk ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡Ó ¯Á‡ ¯·„Â ˙ÈÊ ÈˆÁ ‡OBp‰«≈¬ƒ«ƒ¿»»«≈«¬ƒ»»¿««¬ƒ
ÏÈ‰‡‰L B‡ ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ˙ÈÊ«ƒ∆∆¡ƒ»»¬ƒ«ƒ«≈∆∆¡ƒ

‡OBp‰ ÔÎÂ ,¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ‡e‰52Ú‚Â ˙ÈÊ ÈˆÁk «¬ƒ«ƒ«≈¿≈«≈«¬ƒ«ƒ¿»«
Û¯ËˆÓ Úbn‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯B‰Ë Ïk‰ - ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁa«¬ƒ«ƒ«≈«…¿ƒ∆≈««»ƒ¿»≈
Úbn‰ ‡ÏÂ ,˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï ‡On‰ ÌÚƒ««»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿…««»
,‡On‰ ÌÚ Û¯ËˆÓ Ï‰‡‰ ‡ÏÂ ,Ï‰‡‰ ÌÚ Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ»…∆¿…»…∆ƒ¿»≈ƒ««»

.[„Á‡ ÌL BÈ‡L ÈÙÏ]¿ƒ∆≈≈∆»

כחכמים.50) פסק מ"א. פ"ג יש 51)שם שם, במשנה
זה  על ועמדו לסיפא, רישא בין זה בדין סתירה לכאורה
בטומאה  המדובר שברישא ותירצו ב, קכה, חולין בגמרא
חלל  במקומה ואין סתום, במקום הנמצאת (טומאה רצוצה
מסיני, למשה והלכה רצוצה) טומאה נקראת - טפח
ולפיכך  ויורדת, בוקעת ועולה בוקעת רצוצה שטומאה

בטומאה  מדבר שרבינו וברור בה. נוגע כאילו עליה המאהיל
רצוצה. בו.52)שאינה נגע ולא

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ואדם 1) כלים. או אדם המת, מחמת המתטמאים יבאר

או  במגע במת שנטמאו כלים בכלים, ונגע במת שנטמא
נעשה  אם חרס כלי בכלים, אדם או בכלים וכלים באהל,
שני  וראשון אב, הנקרא בטומאה גדול וכלל הטומאה, אב
דברי  של טומאה ואבות ולד, או מת טמא והנקרא ושלישי
אוהל  זה ואי הטומאה, על המאהיל עצמו האוהל סופרים,
הנוגעים  ובגדים באוהל, מתטמא אם העץ מן היוצא מאהיל,
ומושב  משכב מטמא אם המת באוהל, מטמאין אם במת

גביו. ועל מתחתיו

.‡ÔÈ‡nË˙n‰ Ïk2,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙n‰ ˙ÓÁÓ »«ƒ¿«¿ƒ≈¬««≈≈»»≈≈ƒ
Ú‚pL ÈÏk B‡ Ì„‡ ?„ˆÈk .‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»≈«»»¿ƒ∆»«

ÚbÓa ˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·„a3‡ÓËpL B‡ , ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ«≈¿«»∆ƒ¿»
Ì„‡ ÔÎÂ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·cÓ „Á‡a Ï‰‡a¿…∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿…∆¿≈»»
Ïk‰ - ‡OÓa ˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·„ ‡OpL∆»»¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ«≈¿«»«…
Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :¯Ó‡pL ;‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡«»«»∆»…∆

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓËÈ Ï‰‡a ¯L‡ ÏÎÂ4. ¿»¬∆»…∆ƒ¿»ƒ¿«»ƒ

שבעה,2) טומאת שמטמאים בתורה מפורשים ואוהל מגע
ה"אֿב. פ"א למעלה ראה בקלֿוחומר. מנבילה למדנו ומשא

פ"ג.3) למעלה המת 4)נמנו שאוהל למדנו זה מכתוב
את  גם הביא לא למה הוברר ולא שבעה, טומאת מטמא
אדם  נפש לכל במת הנוגע יא): יט, (במדבר במגע הכתוב
שטומאת  אמרו, שב'ספרי' מפני [ואולי, ימים. שבעת וטמא
כמיותר  רבינו מצא מאוהל, בקלֿוחומר ללמוד אפשר מגע

במגע]. הכתוב את גם להביא

.·- ‰Ê Ì„‡ Ô‰a ÚbiL ÌÈÏÎÂ ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»¿≈¿≈ƒ∆ƒ«»∆»»∆
‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË5ÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :¯Ó‡pL ; ¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆

ÈÚÈ·M‰ ÌBiaÌz¯‰Ëe6Ì„‡a Ú‚pL Ì„‡ Ï·‡ . ««¿ƒƒ¿«¿∆¬»»»∆»«¿»»
ÂÈ‡nËnÓ L¯tL ¯Á‡ Ba Ú‚pL ÔÈa ,˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈≈∆»«««∆≈«ƒ¿«¿»

˙na Ú‚B ÔÈ„Ú ‡e‰Lk Ba Ú‚pL ÔÈa7‰Ê È¯‰ - ≈∆»«¿∆¬«ƒ≈««≈¬≈∆
·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË ÈM‰8˙Ú‚p‰ LÙp‰Â :¯Ó‡pL ; «≈ƒ»≈À¿«∆∆∆∆¡«¿«∆∆«…««

·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËz9È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰Ê . ƒ¿»«»»∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈
‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ¯Á‡ Ì„‡a Ú‚Â ˙Óa Ú‚Bp‰ ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ«≈«¿≈¿»«¿»»«≈«¬«ƒ
el‡Îe ,‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ˙na ¯aÁÓ¿À»«≈¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¿ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÓˆÚ ˙na ÈM‰ ‰Ê Ú‚»«∆«≈ƒ«≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ10ÁÒt ‰OBÚÏe ¯ÈÊÏ Ï·‡ ;11, ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¬»¿»ƒ¿≈∆«
‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - L¯tL ¯Á‡ ÔÈa ¯eaÁ ˙ÚLa ÔÈa≈ƒ¿«ƒ≈««∆≈«≈»≈∆»

.‰¯Bz ÔÈ„k ,·¯Ú ˙‡ÓËÀ¿«∆∆¿ƒ»

חרב",5) "בחלל טז): (שם מהכתוב דרשו - ב יד, בפסחים
הטומאה, אבות אבי חלל מה כלומר, כחלל. הוא הרי חרב
חרב, דוקא שלאו רבינו ודעת כך. - בו שנגעה החרב אף
חוץ  כך דינם ודומיהם, עץ כלי ואפילו הכלים, כל אלא
גם  מכאן למדו שם ובגמרא ה"ג), לקמן (ראה חרס מכלי
של  הטומאה דרגת שמקבל הטומאה באב הנוגע כלי על
מביא  כאן רבינו אולם ימים. שבעה טמא והוא מטמאו,
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.·¯·È‡5elÙ‡ .¯B‰Ë - ÌÈL‡ ÈMÓ ÈÁ‰ ÔÓ ≈»ƒ««ƒ¿≈¬»ƒ»¬ƒ
ÌÈLÏ ˜ÏÁ Ì‡ ,„Á‡ LÈ‡Ó6¯B‰Ë -7. ≈ƒ∆»ƒ∆¡«ƒ¿«ƒ»

וחיברם.6)שם.5) והטעם,7)וחזר שם. כתנאֿקמא
פירוש, מ"ד). פ"ג (שם חיבור" אדם חיבורי "שאין מפני

לטומאה. חיבור אינו אדם בידי מלאכותי חיבור

.‚˙ÈÊk8Ïˆ ˙ÈÊÎe ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¯Oa,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓe9LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ¿…»¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ∆»∆»≈∆≈

·˜¯ BÏ10ÈˆÁk ÔÎÂ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - »»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«¬ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ Ïˆ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¯Oa ˙ÈÊ11. «ƒ»»¿«¬ƒ«ƒ∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆

,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ˙ÓaL ˙B‡Óh‰ Ïk ¯‡Le¿»»«À¿∆¿≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
.Ô‰È¯eÚLa eÂL ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿ƒ≈∆

ה"ג.8) פ"ד אהלות (ראה 9)תוספתא יחד נקברו שלא
ה"ה). פ"ג למעלה 10)למעלה שנתבארו התנאים לפי

כבשר.11)בפ"ג. בכזית ומטמא כבשר, דינו ניצל שם,

.„‰¯BÚOk ÌˆÚ12‡OÓa ‡nËÓ - ÌÈLÏ ˜ÏÁpL13. ∆∆ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒ¿«≈¿«»
Ú·¯ ÔÎÂ14e˜c˜cpL „Á‡ ˙Ó ˙BÓˆÚ15ÏÎa ÔÈ‡Â ¿≈…««¿≈∆»∆ƒ«¿¿¿≈¿»

Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ - ‰¯BÚOk ÌˆÚ Ì‰Ó „Á‡16‡Ï el‡k ∆»≈∆∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ…
.e˜c˜cƒ«¿¿

עקיבא.12) כר' מ"ז, פ"ב סתם:13)אהלות כתוב במשנה
אבל  בלבד, במשא שמטמא מפרש ורבינו מטמא, עקיבא ר'
המת  מן וכזית ה"ג) פ"ג (למעלה רקב כמו במגע לא

יט). אות להלן (ראה הבאה כחכמים.14)שבהלכה שם,
דקים.15) לחלקים במשא,16)נשברו שמטמא וכלֿשכן

שעצם  כמו ככה: מתפרשת "וכן" [המלה במגע. לא  אבל
כך  במשא, היינו חלוקתה, כלפני מטמאה שנחלקה כשעורה
מחומר  גורעת החלוקה אין באוהל, שמטמא עצמות רובע
מפני  מטמא, אינו במגע אבל באוהל. לטמא טומאתו

בכולו]. ליגע שאיֿאפשר

.‰B„c¯Â ÌÈ˜ÏÁÏ BÎ˙ÁL ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk17- B˜a„Â ¿«ƒƒ«≈∆¬»«¬»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
‡OÓ·e Ï‰‡a ‡nËÓ18ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â ,19B˙ˆ˜20 ¿«≈¿…∆¿«»¿≈¿«≈¿««¿»

.¯eaÁ Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ,B¯aÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ≈»»ƒ

נתחברו 17) הדפיקות ועלֿידי קשה, בדבר עליהם דפק
עצמות.18)החלקים. ברובע כשעורה 19)כמו עצם כמו

מפני  אחד, נימוק ולשלשתם שנדקדקו. עצמות ורובע שנחלק
וגם  השיעור כל את הוא נושא אבל השיעור, בכל נוגע שאינו

כולו. על בכל 20)מאהיל אחת בבת נגע שאם משמע,
פ"ג, אהלות במשנה חכמים כדעת וזה טמא. - הכזית חלקי

כך. הדין - שנחלק כשעורה בעצם שגם ומובן א.

.Â·ÏÁ ˙ÈÊk21‡ÓË - BÎÈz‰L ÌÏL22„¯ÙÓ ‰È‰ . ¿«ƒ≈∆»≈∆ƒƒ»≈»»¿…»
¯B‰Ë - BÎÈz‰Â23. ¿ƒƒ»

ב.21) נ, שם 22)נזיר בגמרא לחלקים. נתפרד לא שהרי
סתם  שרבינו לתמוה ויש טמא, התנאים בכל שלא אמרו,

אינה 23)הדברים. וההתכה טומאתו, פרחה ההתכה לפני
חיבור. אינו אדם שחיבורי מפני מועילה

.Ê‰¯„L24ÏÚ Û‡ ,dlL ˙BÈÏÁ ·¯ ‰pnÓ e¯¯‚pL ƒ¿»∆ƒ¿¿ƒ∆»…À¿∆»««

ÔÓÊ·e .Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡ - ˙Ói˜ dcÏML Ètƒ∆ƒ¿»«∆∆≈»¿«¿»¿…∆ƒ¿«
˙˙zÎÓ elÙ‡ ,˙¯aLÓ elÙ‡ ,¯·w‰ CB˙a ‡È‰L25 ∆ƒ¿«∆∆¬ƒ¿À∆∆¬ƒ¿À∆∆
.dÙ¯ˆÓ ¯·w‰L ÈtÓ ,Ï‰‡a ‰‡nËÓ -¿«¿»¿…∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¿»

א.24) נב, דקים.25)נזיר לחלקים

.ÁÔÈ‡nËÓ‰ Ïk26CB˙a ÔÒÈÎ‰Â e˜ÏÁpL Ï‰‡a »«¿«¿ƒ¿…∆∆∆¿¿¿ƒ¿ƒ»¿
.Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓe ÔÙ¯ˆÓ Ï‰‡‰ - ˙Èa‰««ƒ»…∆¿»¿»¿«¿ƒ¿…∆

א.26) פ"ג, אהלות במשנה כחכמים

.ËÌˆÚ27ÒÈÎ‰Â ,ÌÈÓL È„Èa ¯Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL ∆∆∆≈»»¿«ƒ»»ƒ≈»«ƒ¿ƒ¿ƒ
B˙ˆ˜Ó28˙BÓˆÚ ÈL .˙Èa‰ ‡ÓË - ˙Èa‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ƒ¿»ƒ¿ƒƒ««ƒƒ¿»««ƒ¿≈¬»

Ô˙ˆ˜Ó ÒÈÎ‰Â ,¯Oa ÌÈ˙ÈÊ ÈÈˆÁ ÈLk Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆ƒ¿≈¬»≈≈ƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿»»
˙BÓˆÚa ·eÁz ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â .‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»»«»»»»¬»
.¯eaÁ Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - Ì„‡ È„Èaƒ≈»»««ƒ»∆≈ƒ≈»»ƒ

ה"ד.27) פ"ד אהלות העצם,28)תוספתא מקצת אפילו
כולו. נכנס כאילו הוא הרי שמים, בידי מחובר שהוא מפני
לטומאת  גורם שהבשר הבשר, מקצת הכניס אם וכלֿשכן

העצם. ולא אהל

.ÈÌÈÙÁ ‡ÏÓ29˙Èa‰ - ˙Èa‰ CB˙a ¯ft˙pL ·˜¯ ¿…»¿«ƒ»»∆ƒ¿«≈¿««ƒ««ƒ
‡ÓË30. »≈

ב.29) פ"ג, אהלות כחכמים 30)משנה

.‡ÈÌc ˙ÈÚÈ·¯31˙Èa‰ CB˙a ‰ÚÏ·pL¯B‰Ë ˙Èa‰ - ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»¿««ƒ««ƒ»
‡a‰Ï32‰ÚÏ·pL ˙Úa Ba ‰È‰L ÏÎÂ ,33˙ÈÚÈ·¯‰ ¿«»¿…∆»»»≈∆ƒ¿¿»»¿ƒƒ

.‡ÓË ı¯‡a»»∆»≈

ב.31) סב, שנבלעה.32)נידה שאפילו 33)אחר נראה,
טהור. - רביעית כשיעור נשאר ולא הרביעית מקצת נבלעה

.·È˙ÈÊk34‡ÏÂ Lw·e ˙Èa‰ CB˙a „·‡L ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆»«¿««ƒƒ≈¿…
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‡ˆÓ35‡ÓË ˙Èa‰ - ‡ˆniLÎÏÂ . ƒ¿»««ƒ»¿ƒ¿∆ƒ»≈««ƒ»≈

Ú¯ÙÓÏ36.‡ˆÓpL „Ú „·‡L ˙ÚÓ ¿«¿≈«≈≈∆»««∆ƒ¿»

ה"ד.34) פ"ד אהלות שחתול 35)תוספתא אומרים אנו
קורקוס). הר"י בשם (כסףֿמשנה אכלו. עכבר ואין 36)או

אחר.אנו  בשר שזה אומרים

.‚ÈÌc ˙ÈÚÈ·¯37¯ÈÂ‡a CtLpL38L¯˜ Ì‡ ,39B‡ ¿ƒƒ»∆ƒ¿«»¬ƒƒ»«
Ô¯aL‡ ÌB˜Óa ‰È‰L40BÓk CeÓp‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â , ∆»»ƒ¿«¿…∆¿«»«»¿

CtL .‡ÓË - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÈ‰‡‰Â ,‡n‚À»¿∆¡ƒ««¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
„¯BÓa ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ41ıeÁÏ ÔÈa ÌÈÙÏ ÔÈa ,42- «»«¿À»¿»≈ƒ¿ƒ≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰43Ì‡Â .‰t˜Ò‡‰ ÏÚ Ìc‰ Á ‡Ï È¯‰L , ««ƒ»∆¬≈…»«»«»«¿À»¿ƒ
- ‰ÈÏÚ Ìc‰ L¯wL B‡ Ô¯aL‡ ‰t˜Ò‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¿À»«¿…∆∆»««»»∆»

‡ÓË ˙Èa‰44˙eÒÎa ‰ÚÏ·pL Ìc ˙ÈÚÈ·¯ .45Ì‡ : ««ƒ»≈¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
˙eÒk‰ BÊ È¯‰ - Ìc ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‰‡ˆBÈÂ ˙Òak˙Óƒ¿«∆∆¿¿»ƒ∆¿ƒƒ»¬≈«¿
dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿«»¿«»¿…∆¿ƒ»≈»
;˙Óa ‰Ú‚pL ˙eÒÎk ‡È‰ È¯‰Â ,Ï‰‡a ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿…∆«¬≈ƒƒ¿∆»¿»¿≈
„ˆÈk .¯B‰Ë - ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÚeÏa‰ ÏkL46 ∆»«»«∆≈»»≈»≈«

?d˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ47ÌÈÓ ‡È·Óe ,ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ¿«¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ
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להלן  ויבואר הטומאה. באב שנטמא לכלי אחרת דרשה
השביעי.6)ה"ג. היום לפני טהרה לבגדים שאין ונשמע

בחיבורין.7) טומאה בגמרא נקרא ב 8)זה מא, בנזיר
בחיבורין. טומאה על מגלח הנזיר שאין ינאי, רבי -אמר
למד  ומכאן התורה. מן שאינה מפני הטעם, שם ופירשו
- ב לז, זרה בעבודה (אמנם שבעה. מטמאה שאינה רבינו,
סובר  רבינו אבל המקרא, מן בחיבורין טומאה למדו
(כסףֿ הזה הלימוד את מבטלת שם רבא של שהמסקנה

קורקו  הר"י בשם הבאה.משנה באות ראה לפניֿזה 9)ס)).
שלדעת  רבינו ומפרש יטמא, הטמא בו יגע אשר וכל כתוב:
הערב) עד תטמא הנוגעת (והנפש הפסוק של סופו שם, רבא
(במס' לפרש שרצו כמו ולא לפניו, שנאמר למה פירוש הוא
"והנפש  ימים, שבעת היינו "יטמא" שם) זרה, עבודה

ערב. טומאת טמא השלישי, כלומר אסור 10)הנוגעת",
וקדשים. תרומה לאכול אם 11)לו פירוש, ב. מא, נזיר

את  סותר ואינו מגלח אינו אדם, חיבורי בטומאת נזיר נטמא
שנטמא  ואדם נטמא. לא כאילו ממשיך אלא נזרו ימי
עושה  אלא שני לפסח נדחה אינו פסח, בערב בחיבורין
פ"ו  פסח קרבן הל' (ראה שרץ טמא כמו ביום בו פסחו

ה"אֿב).

.‚È¯‰ - Ï‰‡a ÔÈa ÚbÓa ÔÈa ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«»≈¿…∆¬≈
‡nËÓ ˙n‰ ‰Ó :BÓˆÚ ˙na Ú‚Bk Ô‰a Ú‚BpÏ Ô‰≈«≈«»∆¿≈««≈«¿»«≈¿«≈
Û‡ ;‰Ú·L ˙‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,Ba Ú‚Bp‰«≈«≈»»≈≈ƒÀ¿«ƒ¿»«
ÚbiL Ì„‡‰ B‡ ÌÈÏk‰Â Ì‰ ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«≈ƒ»»»∆ƒ«

‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰a12B‡ ·¯Á ÏÏÁa :¯Ó‡pL . »∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡««¬«∆∆
˙Ó·13‡e‰Â .˙nk ·¯Á‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ; ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆«∆∆«≈¿

ÛËL ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏk ¯‡LÏ ÔÈc‰14 «ƒƒ¿»≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈∆∆
ÌÈ„‚·e15¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .16Ú‚ ÏÎÂ LÙ ‚¯‰ Ïk : ¿»ƒ¬≈≈……≈∆∆¿……≈«

B‡ ‚¯‰Â ıÁ ‰¯È ‰fL ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ .ÏÏÁa∆»»¿ƒ«¬∆««¿¿∆∆»»≈¿»«
LÙ ‚¯B‰ ‡l‡ !?ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓË ‚¯‰Â Ô·‡ ˜¯Ê»«∆∆¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ∆»≈∆∆
,Ba ‚¯‰L ÈÏka B˙ÚÈ‚a ‡ÓËpL ,da ‡ˆBiÎÂ ·¯Áa¿∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆»«
ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk‰ Û‡L ÔÈpÓe .˙na ÈÏk‰ Ú‚ È¯‰L∆¬≈»««¿ƒ«≈ƒ«ƒ∆««≈ƒ«¿ƒ
˙‡ÓË ÌÈ‡ÓhL ˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a¿»»∆»«¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈∆¿≈ƒÀ¿«
ÌBia ÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ?‰Ú·Lƒ¿»∆¬≈≈¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆«

Ìz¯‰Ëe ÈÚÈ·M‰17‡Óh‰ Ì„‡ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . «¿ƒƒ¿«¿∆»»«¿»∆»»»«»≈
.‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿«≈¿»ƒÀ¿«ƒ¿»

להדגיש 12) "נגיעה" המונח את פעמים שלוש כפל רבינו
באוהל  לא אבל בנגיעה, רק מטמאת זו שטומאה לך, ולומר

ה"ט. לקמן ראה עצמו,13)ובמשא. במת שנגעו כלים דין
במת, שנטמא באדם שנגעו כלים אבל זה. ממקרא למדנו
בגדיכם  "וכבסתם מהכתוב ה"ב בתחילת למעלה רבינו למד

קל. פיסקה חוקת, ה'ספרי' ע"פ השביעי", כלים 14)ביום
מקווה. במי שטיפה ע"י כלי 15)שמתטהרים לא אבל

ה"ו). לקמן (ראה קכז.16)חרס פיסקה חוקת, 'ספרי'
זו.17) ובהלכה ה"ב, למעלה נתבאר

.„¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ18Ì„‡a Ì„‡Â ,˙Óa Ú‚pL Ì„‡ : ƒ¿≈»≈»»∆»«¿≈¿»»¿»»
˙‡ÓË ÈM‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÔBL‡¯‰ - ¯Á‡«≈»ƒ»≈À¿«ƒ¿»¿«≈ƒÀ¿«
Ì‰ÈL - ÌÈÏka ÌÈÏÎÂ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .·¯Ú∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿≈ƒ«≈ƒ¿≈∆

‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË19ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈLÈÏM‰ Ï·‡ ; ¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¬»«¿ƒƒ≈»»≈
ÓË ,ÌÈÏkÌ„‡Â ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ ≈ƒ»≈À¿«∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿»»

˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË ÔzLÏL - Ì„‡a ÌÈÏÎÂ ,ÌÈÏka«≈ƒ¿≈ƒ»»»¿»¿»¿≈ƒÀ¿«
‰Ú·L20˙‡ÓË ‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈÚÈ·¯‰Â ; ƒ¿»¿»¿ƒƒ≈»»≈≈ƒ»≈À¿«

.·¯Ú∆∆

מ"אֿג.18) פ"א ביניהם,19)אהלות הבדל יש אבל
הנוגע  את ומטמאים הטומאה אבות אבי נעשים הראשונים
השניים  הכלים אבל עצמו. המת כמו שבעה טומאת בהם
ובין  אדם בין בהם, הנוגע את ומטמאים הטומאה אב הם

בלבד. ערב טומאת באדם 20)כלים, הנוגעים שכלים
כלים  אבל שם). (משנה, כמותו נעשו הטומאה, אב שהוא

ראשון. נעשו - הטומאה אב שהם בכלים שנגעו

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ22; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k ·iÁÏ Ï·‡¬»¿«≈»≈«ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«
ÔBL‡¯‰ :„·Ïa ÌÈM‰ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌÈL„»̃»ƒ≈«»∆»«¿«ƒƒ¿«»ƒ
:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔÈ„k ,Ba Ú‚pL ÈM‰Â ˙na Ú‚pL∆»««≈¿«≈ƒ∆»«¿ƒ»∆∆¡«

Ba ÚbÈ ¯L‡ ÏÎÂ23ÌÈÏÎa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;‡ÓËÈ ‡Óh‰ ¿…¬∆ƒ««»≈ƒ¿»¬»«≈«¿≈ƒ
eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a Ú‚Bp‰ B‡ Ì„‡a eÚ‚pL∆»¿¿»»«≈«¿»»∆»«¿≈ƒ∆»¿
Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,¯eËt - ˙Óa24. ¿≈»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»

ÔÈ‡ - ‰Ïa˜ È¯·c Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒ»≈««ƒ∆≈ƒ¿≈«»»≈»
‰¯Bz ÔÈc25‰Ê ‡l‡ ‰¯Bza eL¯t˙ ‡Ï È¯‰L , ƒ»∆¬≈…ƒ¿»¿«»∆»∆

‡e‰L Ba Ú‚Bp‰ ÈM‰Â ,·‡ ‡e‰L ˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈∆»¿«≈ƒ«≈«∆
.ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔBL‡ƒ̄≈»»≈≈ƒ

ה"ד.21) פ"ז נזיר ראשון 22)'ירושלמי' למנות פירוש,
ט). הלכה (ראה בקדשים רביעי עד לטומאה, ושני לטומאה
וכולהון  ינאי, רבי בשם יוחנן רבי אמרו: שם ב'ירושלמי'
אלא  חייב אינו מקדש ביאת על אבל תרומה, אצל הן תורה
שם  ב'ירושלמי' חייא בר אבין ורבי בראשון. שנגע שני על
פטור, באדם שנגע באדם שגם ודעתו יוחנן, רבי על חולק
בדברי  שונים פירושים (נאמרו יוחנן. כרבי פסק ורבינו
דברי  אולם איש'), ו'חזון משה' 'פני (ראה הזה ה'ירושלמי'

הכסףֿמשנה). לפי יפה מתפרשים בזה 23)רבינו פירוש,
עצמו. במת הטומאה 24)שנגע באב שנגע אףֿעלֿפי

הט"ו.25)ונטמא. פ"ג

.Â˙Óa Ú‚pL O¯Á ÈÏk26- Ï‰‡a BnÚ ‰È‰L B‡ ¿ƒ∆∆∆»«¿≈∆»»ƒ¿…∆
¯Á‡ O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ [Ì„‡ ‡Ï] ‡nËÓ BÈ‡Â .‡ÓË»≈¿≈¿«≈…»»¿…¿ƒ∆∆«≈

ÌÈÏk ¯‡L ‡ÏÂ27·‡ ‰OÚ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ; ¿…¿»≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆«¬∆«
ÌÏBÚÏ ‰‡Óh‰28‰ÊÂ .˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï , «À¿»¿»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿∆

.‰Ïa˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Bz ÔÈcƒ»««ƒ∆«»»

נדרשו 26) אלא בתורה, ממש מפורשים שאינם הדינים כל
סופרים', 'דברי רבינו בפי לפעמים נקראים - הכתובים מן
אין  מקדש ביאת על אבל תורה, כדיני דינם הענינים וברוב
ראב"ד  (ראה בתורה המפורשת בטומאה אלא כרת חייבים

ביארנו 27)וכסףֿמשנה). במת. נגע אוירו אם פירוש,
מבפנים. אלא החיצון מדופנו מיטמא אינו חרס שכלי כבר,

ב'תורת 28) מ"ד. פ"ח כלים בלבד. ומשקין אוכלין אלא
אני  (יכול "יכול שנינו: ה"א, פ"ט שמיני פרשת כהנים'
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תלמודֿלומר  חרס, כלי באויר מיטמאים הכלים אף לפרש)
ואין  חרס, כלי באויר מיטמאים אוכלים האוכל", "מכל
שכלים  למדנו ומכאן חרס". כלי באויר מיטמאים הכלים
ב). כ, פסחים (רש"י הטומאה מוולד טומאה מקבלים אינם

.ÊÏB„b ÏÏk ‰Ê29‡nËÓ ‰‡Óh‰ ·‡ Ïk :˙B‡ÓËa ∆¿»»¿À¿»««À¿»¿«≈
ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚a ‡nËÓe Ì„‡»»¿«≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ‰ ÏÎÂ .O¯Á ÈÏk ÔÈa ÛËL∆∆≈¿≈∆∆¿»«¿«≈»»¿≈ƒ
˙B‡Óh‰ „ÏÂ ÏÎÂ .‰‡Óh‰ ·‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ‚aƒ¿ƒ»¬≈∆««À¿»¿»¿««À¿
,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ¿«≈√»ƒ«¿ƒ¿≈¿«≈…»»¿≈ƒ

.ÌÈ„‚·e ÌÈÏk ¯‡L ‡ÏÂ O¯Á ÈÏk ‡Ï…¿≈∆∆¿…¿»≈ƒ¿»ƒ

ה"ח.29) ראה ב. קד, עירובין

.ÁÚ‚Bp‰Â ,ÔBL‡¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ·‡a Ú‚Bp‰ Ïk»«≈«¿»«ƒ¿»ƒ¿«≈«
,ÈLÈÏL ‡¯˜ ÈLa Ú‚Bp‰Â ,ÈL ‡¯˜ ÔBL‡¯a¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈«¿≈ƒƒ¿»¿ƒƒ
‰hÓlLÂ ÔBL‡¯‰Â .ÈÚÈ·¯ ‡¯˜ ÈLÈÏLa Ú‚Bp‰Â¿«≈«ƒ¿ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿«»

‰‡Óh‰ „ÏÂ ÔÈ‡¯˜ Ôlk epnÓ30. ƒ∆À»ƒ¿»ƒ¿««À¿»

לאו 30) תולדותיהם וכו', הטומאות "אבות ב. ב, ב"ק
וכלים, אדם מטמא אב (שהרי) דאילו בהם, כיוצא (אינם)
אינו  וכלים אדם מטמא, ומשקין אוכלין - תולדה ואילו

מטמא".

.Ë˙n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk31ÔÈa ,‰Ú·L ˙‡ÓË »«ƒ¿«≈≈¬««≈À¿«ƒ¿»≈
·‡ ‡e‰Â .˙Ó ‡ÓË ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ«ƒ¿»¿≈≈¿»
˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z ˙‡ÓË ÔÈÚÏ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó≈¬«À¿¿ƒ¿«À¿«¿»¿À¿«

e¯‡aL BÓk ,ÌÈL„˜32ÔBL‡¯ epnÓ ˙BÓÏ È„k , »»ƒ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ
˙B·‡ ¯‡Lk ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ È„Îe ,ÈLÂ¿≈ƒ¿≈¿«≈»»¿≈ƒ¿«»ƒ¿»¬

˙B‡Óh‰33‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡Â .34. «À¿¿≈¿«≈¿«»

שם 31) במשנה שאמרו מה פירשו - א יד, פסחים בגמרא
לטומאה. לשני הכוונה הטומאה", ה"ה.32)"ולד למעלה

מ"א.33) פ"א מטמא 34)כלים שאינו והואֿהדין שם.
בטומאות  גם מדובר במשנה ה"ג). למעלה (ראה באוהל
הזכירה  לא ולפיכך כלל, אוהל טומאת בהן שאין אחרות

המשנה. לשון לנקוט דרכו ורבינו אוהל,

.È˙n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk35„ÏÂ ‡e‰ ·¯Ú ˙‡ÓË »«ƒ¿«≈≈¬««≈À¿«∆∆¿«
‰‡Óh‰36‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯‰ ‡e‰Â ,37‰È‰iL ¯LÙ‡Â . «À¿»¿»ƒ¿À¿»¿∆¿»∆ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ˙n‰ ÔÓ ÈÚÈ·¯‰38, »¿ƒƒƒ«≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿
.ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ

המת.35) של טומאתו טמא 36)מכוח הטומאה אב וכל
שני.37)שבעה. נעשה בו ה"ד.38)והנוגע למעלה

.‡È˙È·e ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÚbÓa e‡ÓËpL ÌÈÏk B‡ Ì„‡»»≈ƒ∆ƒ¿¿¿««∆∆»«ƒ≈
˜ÙB„Â ÏÏB‚Â ‰Òe·z Ìc ÚbÓa B‡ ,Ô‡OÓa B‡ Ò¯t‰«¿»¿«»»¿«««¿»¿≈¿≈

ÔÏ‰‡a B‡39‰Òe·z Ì„ ‡OÓa ‡ÓËpL Ì„‡ ÔÎÂ ,40 ¿»√»¿≈»»∆ƒ¿»¿«»«¿»
ÏL ˙B‡ÓË ˙B·‡ Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ Ôlk el‡ È¯‰ -¬≈≈À»¿…«≈»∆¬À¿∆
el‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡nË˙n‰ ÌÈ„‚a ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈¬«≈
È¯·c ÏL ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ Ôlk - ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»À»¬«À¿∆ƒ¿≈

.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

במגע 39) אלא במשא מטמאים שאינם ודופק גולל של
ה"ג). פ"ג למעלה (ראה לא 40)ובאוהל למה נתברר לא

ולמה  הגויים, וארץ הפרס בית דיני עם תבוסה דם משא כלל
ומשאו. מגעו בין הפסיק

.·ÈBÓˆÚ Ï‰‡‰41Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ »…∆«¿««¬ƒ««À¿»««ƒ
‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È¯‰ - ‰‡ÓË Ba ‰Ú‚ ‡lL∆…»¿»À¿»¬≈»≈À¿«ƒ¿»
:¯Ó‡pL ;˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚·k ‡e‰ È¯‰Â ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»«¬≈ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈∆∆¡«
‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‰‡‰ ÏÚ ‰f‰Â¿ƒ»«»…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

ıÚ ÈÏk B‡ ˜O B‡ „‚a Ï‰‡‰42¯BÚ „Á‡ ,¯BÚ B‡ »…∆∆∆«¿ƒ≈∆»
ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈa ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈ¯zn‰ ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a¿≈»¿«»≈«À»ƒ«¬ƒ»≈»¬ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï43Â :¯Ó‡pL ;- ÔkLn‰ ÏÚ Ï‰‡‰ ˙‡ O¯Ùi «¬ƒ»∆∆¡««ƒ¿…∆»…∆««ƒ¿»
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔkLnk ¯BÚÂ ‚e¯‡ ‡l‡ Ï‰‡ Èe¯˜ ÔÈ‡≈»…∆∆»»¿«ƒ¿»¬»ƒ»»
‡ˆBiÎÂ ˙ÏˆÁn‰Â ‰¯˜z‰ ÔB‚k ,ıÚ ÏL ÔÈ¯Ò Ï‰‡‰»…∆¿»ƒ∆≈¿«ƒ¿»¿««¿∆∆¿«≈

˙BÎzÓ ÏL B‡ ÌˆÚ ‰È‰L B‡ ,Ô‰a44‰Ê È¯‰ - »∆∆»»∆∆∆«»¬≈∆
‡e‰L - ÔÈa ‰È‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯B‰Ë»¿≈»ƒ«∆ƒ»»ƒ¿»∆
‡l‡ BÈ‡ - ‡ÓË ˙Èa‰ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .¯B‰Ë»¿»»∆…«««ƒ»≈≈∆»
ıÚ‰ ÔÓ ‡ˆBÈ EÏ ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ÏÎaL ÌÈÏÎÂ Ì„‡»»¿≈ƒ∆¿»««ƒ¿≈¿≈ƒ»≈
„·Ïa ÔzLt‰ ‡l‡ ÌÈÏ‰‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó ‡e‰L45. ∆ƒ¿«≈À¿«…»ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«

על 41) ולימד הכתוב "בא קכט: פיסקה חוקת, 'ספרי'
בקרקע. קבוע הוא אפילו טומאה", מקבל שהוא האוהל

ו):42) ב, (יהושע שנאמר עץ, שנקרא פשתן פירוש,
פירוש  [כך ב). כז, שבת (גמרא העץ" בפשתי "ותטמנם
ארוג, פשתן פירושה "כלי" המילה זה, ולפי הכסףֿמשנה.
מן  גדלים שאינם לדברים הכוונה שק, או בגד שאמר ומה
את  גורס אינו ספר' ב'קרית והמבי"ט צמר. כגון האדמה

עץ"). כלי "או א.43)המילים כח, שאינם 44)שם
קבעם  אבל כלים שהם או כלל, טומאה מקבלים ואינם כלים
שבת  'תוספות' (ראה כלים מתורת וביטלו לאוהל, בקרקע

ואין). ד"ה ב וכדומה.45)כז, וכותנה קנבוס להוציא
מיטמאים  - קבועים אינם אם אבל לקרקע, בקבוע ומדובר

הטומאה. על המאהילים הכלים ככל

.‚ÈÌÈ„‚a46˙Ók Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ¿»ƒ«¿ƒ¿≈««ƒ∆≈¿≈
˙Ók ÔÈ‡ - ‰Ú·L ˙‡ÓË Ô‰a eÚ‚pL ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ¿«≈¬≈ƒ∆»¿»∆À¿«ƒ¿»≈»¿≈
BÈ‡ BÓˆÚ ˙ÓÏ ‡On‰L .‡OÓ·e Ï‰‡a ‡nËÏ¿«≈¿…∆¿«»∆««»¿≈«¿≈

e¯‡aL BÓk ,L¯ÙÓ47:¯ÓB‡ ‡e‰ Ï‰‡ ˙‡ÓË·e ; ¿…»¿∆≈«¿¿À¿«…∆≈
Ï‰‡a ˙eÓÈ Èk Ì„‡48eÚ‚pL ÌÈ„‚a ‡OBp‰ ,CÎÈÙÏ . »»ƒ»¿…∆¿ƒ»«≈¿»ƒ∆»¿

B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÎÂ ,Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ ˙Óa¿≈¿…»«»∆¿»««¬ƒ¬≈∆
.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ï‰‡a BnÚ eÈ‰L B‡ ÂÈÏÚ eÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»»∆»ƒ¿…∆¬≈∆»
È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡‰ ÔÎÂ¿≈»»»∆ƒ¿»¿≈¿∆¡ƒ««≈ƒ¬≈

‡ÓË ˙Ó ‡ÓË ÔÈ‡L ;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰49ÚbÓa ‡l‡ ≈¿ƒ∆≈¿≈≈»≈∆»¿«»
.„·Ïaƒ¿«

בה"ג.46) אבל 47)נתבאר עצמו, במת ודיו ה"ב. פ"א
במת. לנוגע ממנו למדים אוהלים,48)אין מטמא הוא

בו. הנוגע מטמא.49)ולא תימן: בכת"י

.„È‡nËÓ BÈ‡ ˙n‰50ÂÈzÁzÓ ·LBÓe ·kLÓ51‡ÏÂ «≈≈¿«≈ƒ¿»»ƒ«¿»¿…
ÂÈab ÏÚÓ ÛcÓ52BcvÓ ˙na ÚbiL ÈÏk „Á‡ ‡l‡ , «»≈««»∆»∆»¿ƒ∆ƒ««≈ƒƒ
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להלן  ויבואר הטומאה. באב שנטמא לכלי אחרת דרשה
השביעי.6)ה"ג. היום לפני טהרה לבגדים שאין ונשמע

בחיבורין.7) טומאה בגמרא נקרא ב 8)זה מא, בנזיר
בחיבורין. טומאה על מגלח הנזיר שאין ינאי, רבי -אמר
למד  ומכאן התורה. מן שאינה מפני הטעם, שם ופירשו
- ב לז, זרה בעבודה (אמנם שבעה. מטמאה שאינה רבינו,
סובר  רבינו אבל המקרא, מן בחיבורין טומאה למדו
(כסףֿ הזה הלימוד את מבטלת שם רבא של שהמסקנה

קורקו  הר"י בשם הבאה.משנה באות ראה לפניֿזה 9)ס)).
שלדעת  רבינו ומפרש יטמא, הטמא בו יגע אשר וכל כתוב:
הערב) עד תטמא הנוגעת (והנפש הפסוק של סופו שם, רבא
(במס' לפרש שרצו כמו ולא לפניו, שנאמר למה פירוש הוא
"והנפש  ימים, שבעת היינו "יטמא" שם) זרה, עבודה

ערב. טומאת טמא השלישי, כלומר אסור 10)הנוגעת",
וקדשים. תרומה לאכול אם 11)לו פירוש, ב. מא, נזיר

את  סותר ואינו מגלח אינו אדם, חיבורי בטומאת נזיר נטמא
שנטמא  ואדם נטמא. לא כאילו ממשיך אלא נזרו ימי
עושה  אלא שני לפסח נדחה אינו פסח, בערב בחיבורין
פ"ו  פסח קרבן הל' (ראה שרץ טמא כמו ביום בו פסחו

ה"אֿב).

.‚È¯‰ - Ï‰‡a ÔÈa ÚbÓa ÔÈa ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«»≈¿…∆¬≈
‡nËÓ ˙n‰ ‰Ó :BÓˆÚ ˙na Ú‚Bk Ô‰a Ú‚BpÏ Ô‰≈«≈«»∆¿≈««≈«¿»«≈¿«≈
Û‡ ;‰Ú·L ˙‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,Ba Ú‚Bp‰«≈«≈»»≈≈ƒÀ¿«ƒ¿»«
ÚbiL Ì„‡‰ B‡ ÌÈÏk‰Â Ì‰ ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«≈ƒ»»»∆ƒ«

‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰a12B‡ ·¯Á ÏÏÁa :¯Ó‡pL . »∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡««¬«∆∆
˙Ó·13‡e‰Â .˙nk ·¯Á‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ; ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆«∆∆«≈¿

ÛËL ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏk ¯‡LÏ ÔÈc‰14 «ƒƒ¿»≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈∆∆
ÌÈ„‚·e15¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .16Ú‚ ÏÎÂ LÙ ‚¯‰ Ïk : ¿»ƒ¬≈≈……≈∆∆¿……≈«

B‡ ‚¯‰Â ıÁ ‰¯È ‰fL ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ .ÏÏÁa∆»»¿ƒ«¬∆««¿¿∆∆»»≈¿»«
LÙ ‚¯B‰ ‡l‡ !?ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓË ‚¯‰Â Ô·‡ ˜¯Ê»«∆∆¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ∆»≈∆∆
,Ba ‚¯‰L ÈÏka B˙ÚÈ‚a ‡ÓËpL ,da ‡ˆBiÎÂ ·¯Áa¿∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆»«
ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk‰ Û‡L ÔÈpÓe .˙na ÈÏk‰ Ú‚ È¯‰L∆¬≈»««¿ƒ«≈ƒ«ƒ∆««≈ƒ«¿ƒ
˙‡ÓË ÌÈ‡ÓhL ˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a¿»»∆»«¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈∆¿≈ƒÀ¿«
ÌBia ÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ?‰Ú·Lƒ¿»∆¬≈≈¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆«

Ìz¯‰Ëe ÈÚÈ·M‰17‡Óh‰ Ì„‡ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . «¿ƒƒ¿«¿∆»»«¿»∆»»»«»≈
.‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿«≈¿»ƒÀ¿«ƒ¿»

להדגיש 12) "נגיעה" המונח את פעמים שלוש כפל רבינו
באוהל  לא אבל בנגיעה, רק מטמאת זו שטומאה לך, ולומר

ה"ט. לקמן ראה עצמו,13)ובמשא. במת שנגעו כלים דין
במת, שנטמא באדם שנגעו כלים אבל זה. ממקרא למדנו
בגדיכם  "וכבסתם מהכתוב ה"ב בתחילת למעלה רבינו למד

קל. פיסקה חוקת, ה'ספרי' ע"פ השביעי", כלים 14)ביום
מקווה. במי שטיפה ע"י כלי 15)שמתטהרים לא אבל

ה"ו). לקמן (ראה קכז.16)חרס פיסקה חוקת, 'ספרי'
זו.17) ובהלכה ה"ב, למעלה נתבאר

.„¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ18Ì„‡a Ì„‡Â ,˙Óa Ú‚pL Ì„‡ : ƒ¿≈»≈»»∆»«¿≈¿»»¿»»
˙‡ÓË ÈM‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÔBL‡¯‰ - ¯Á‡«≈»ƒ»≈À¿«ƒ¿»¿«≈ƒÀ¿«
Ì‰ÈL - ÌÈÏka ÌÈÏÎÂ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .·¯Ú∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿≈ƒ«≈ƒ¿≈∆

‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË19ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈLÈÏM‰ Ï·‡ ; ¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¬»«¿ƒƒ≈»»≈
ÓË ,ÌÈÏkÌ„‡Â ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ ≈ƒ»≈À¿«∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿»»

˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË ÔzLÏL - Ì„‡a ÌÈÏÎÂ ,ÌÈÏka«≈ƒ¿≈ƒ»»»¿»¿»¿≈ƒÀ¿«
‰Ú·L20˙‡ÓË ‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈÚÈ·¯‰Â ; ƒ¿»¿»¿ƒƒ≈»»≈≈ƒ»≈À¿«

.·¯Ú∆∆

מ"אֿג.18) פ"א ביניהם,19)אהלות הבדל יש אבל
הנוגע  את ומטמאים הטומאה אבות אבי נעשים הראשונים
השניים  הכלים אבל עצמו. המת כמו שבעה טומאת בהם
ובין  אדם בין בהם, הנוגע את ומטמאים הטומאה אב הם

בלבד. ערב טומאת באדם 20)כלים, הנוגעים שכלים
כלים  אבל שם). (משנה, כמותו נעשו הטומאה, אב שהוא

ראשון. נעשו - הטומאה אב שהם בכלים שנגעו

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ22; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k ·iÁÏ Ï·‡¬»¿«≈»≈«ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«
ÔBL‡¯‰ :„·Ïa ÌÈM‰ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌÈL„»̃»ƒ≈«»∆»«¿«ƒƒ¿«»ƒ
:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔÈ„k ,Ba Ú‚pL ÈM‰Â ˙na Ú‚pL∆»««≈¿«≈ƒ∆»«¿ƒ»∆∆¡«

Ba ÚbÈ ¯L‡ ÏÎÂ23ÌÈÏÎa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;‡ÓËÈ ‡Óh‰ ¿…¬∆ƒ««»≈ƒ¿»¬»«≈«¿≈ƒ
eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a Ú‚Bp‰ B‡ Ì„‡a eÚ‚pL∆»¿¿»»«≈«¿»»∆»«¿≈ƒ∆»¿
Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,¯eËt - ˙Óa24. ¿≈»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»

ÔÈ‡ - ‰Ïa˜ È¯·c Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒ»≈««ƒ∆≈ƒ¿≈«»»≈»
‰¯Bz ÔÈc25‰Ê ‡l‡ ‰¯Bza eL¯t˙ ‡Ï È¯‰L , ƒ»∆¬≈…ƒ¿»¿«»∆»∆

‡e‰L Ba Ú‚Bp‰ ÈM‰Â ,·‡ ‡e‰L ˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈∆»¿«≈ƒ«≈«∆
.ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔBL‡ƒ̄≈»»≈≈ƒ

ה"ד.21) פ"ז נזיר ראשון 22)'ירושלמי' למנות פירוש,
ט). הלכה (ראה בקדשים רביעי עד לטומאה, ושני לטומאה
וכולהון  ינאי, רבי בשם יוחנן רבי אמרו: שם ב'ירושלמי'
אלא  חייב אינו מקדש ביאת על אבל תרומה, אצל הן תורה
שם  ב'ירושלמי' חייא בר אבין ורבי בראשון. שנגע שני על
פטור, באדם שנגע באדם שגם ודעתו יוחנן, רבי על חולק
בדברי  שונים פירושים (נאמרו יוחנן. כרבי פסק ורבינו
דברי  אולם איש'), ו'חזון משה' 'פני (ראה הזה ה'ירושלמי'

הכסףֿמשנה). לפי יפה מתפרשים בזה 23)רבינו פירוש,
עצמו. במת הטומאה 24)שנגע באב שנגע אףֿעלֿפי

הט"ו.25)ונטמא. פ"ג

.Â˙Óa Ú‚pL O¯Á ÈÏk26- Ï‰‡a BnÚ ‰È‰L B‡ ¿ƒ∆∆∆»«¿≈∆»»ƒ¿…∆
¯Á‡ O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ [Ì„‡ ‡Ï] ‡nËÓ BÈ‡Â .‡ÓË»≈¿≈¿«≈…»»¿…¿ƒ∆∆«≈

ÌÈÏk ¯‡L ‡ÏÂ27·‡ ‰OÚ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ; ¿…¿»≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆«¬∆«
ÌÏBÚÏ ‰‡Óh‰28‰ÊÂ .˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï , «À¿»¿»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿∆

.‰Ïa˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Bz ÔÈcƒ»««ƒ∆«»»

נדרשו 26) אלא בתורה, ממש מפורשים שאינם הדינים כל
סופרים', 'דברי רבינו בפי לפעמים נקראים - הכתובים מן
אין  מקדש ביאת על אבל תורה, כדיני דינם הענינים וברוב
ראב"ד  (ראה בתורה המפורשת בטומאה אלא כרת חייבים

ביארנו 27)וכסףֿמשנה). במת. נגע אוירו אם פירוש,
מבפנים. אלא החיצון מדופנו מיטמא אינו חרס שכלי כבר,

ב'תורת 28) מ"ד. פ"ח כלים בלבד. ומשקין אוכלין אלא
אני  (יכול "יכול שנינו: ה"א, פ"ט שמיני פרשת כהנים'
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ÌÈ„‚a ‰¯OÚ ?„ˆÈk .ÂÈab ÏÚ B‡ ÂÈzÁz ‰È‰L B‡∆»»«¿»««»≈«¬»»¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a ‰¯OÚÂ ,‰ÏÚÓÏ ˙n‰Â ‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê∆««≈∆¿«≈¿«¿»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ
Ú‚pL ÈM‰ „‚a‰Â Ba Ú‚Bp‰ „‚a :‰ÏÚÓÏÓ Bab ÏÚ««ƒ¿«¿»∆∆«≈«¿«∆∆«≈ƒ∆»«
‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - Ba Ú‚pL „‚aa53, «∆∆∆»«¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»

ÔÈa ‰ÏÚÓ ÏL ÔÈa ,·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË - ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ»≈À¿«∆∆≈∆«¿»≈
ÈÚÈ·¯‰ ÔÓe ‰hÓÏe ÈÚÈ·¯‰ ÔÓe ÈÚÈ·¯‰Â ,‰hÓ ÏL∆«»¿»¿ƒƒƒ»¿ƒƒ¿«»ƒ»¿ƒƒ

ÔÈ¯B‰Ë Ôlk - ‰ÏÚÓÏe54È‡Óha Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ¿«¿»À»¿ƒ«∆≈≈ƒ¿≈≈
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,·LBÓe ·kLÓ55ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆¿»ƒ

ÏLÂ ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ B‡ ÌÈ„‚a‰ ÏkL ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ∆»«¿»ƒ«≈ƒ∆«¿»¿∆
‰‡ÓË ÌL ‰˙È‰ ‡lLa ?ÔÈ¯B‰Ë epnÓ ‰ÏÚÓ«¿»ƒ∆¿ƒ¿∆…»¿»»À¿»

‰ˆeˆ¯56BÈa ÏÈc·Ó ‰È‰L B‡ ,Ï‰‡ ˙‡ÓË ‡ÏÂ ¿»¿…À¿«…∆∆»»«¿ƒ≈
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,Ô·‡ ÌÈÏk‰ ÔÈ·e≈«≈ƒ∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

משכב 50) עושה שהזב מבמת, חומר "זה מ"ו: פ"ד זבים
מטמא". המת שאין מה מדף, גביו ועל וכו' מתחתיו ומושב

על 51) זה המונחים בגדים כמה על שוכב או יושב הוא אם
אלא  מטמא ואינו למטה, כמבואר נוגע, כדין דינו זה, גב
כולם  בזב אבל זה, בבגד שנגע והבגד בו שנגע הבגד

שבעה. –52)טמאים כולם בזב, עליו. המונחים בגדים
אוכלין  ומטמאים טמאים – בהם נגע שלא אלה אפילו
בו  שמרגישים נודף" "ריחו מלשון "מדף", ונקרא ומשקין,

מרחוק. מטמא זה גם וכן ה"ד.53)מרחוק, למעלה ראה
ומושב.55)שם.54) משכב מטמאי טומאה 56)בהל'

כלומר  רצוצה", "טומאה נקראת טפח, חלל במקומה שאין
עשוק  רק "והיית לג): כח, (דברים הכתוב מלשון לחוצה,

שביעי. בפרק לקמן יבוארו ודיניה ורצוץ",

ה'תש"פ  שבט כ"ב שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכיוצא 1) המים פני שעל וירוקה ועורו הדג עצמות יבאר

ואדמה  אבנים גללים כלי כלים, מהם שעשה שבים ממה
פתיל, צמיד המוקף חרס כלי לנחת, העשוי עץ וכלי
חקוק  שהוא ארון טומאה, מקבל שאינו מדבר גולל והעושה
בתוכה  שקבר מערה הגולל, וכסהו המת בו והניח בסלע

המערה. לפני וחצר

.‡‚c‰ ˙BÓˆÚ2ÔÈ‡ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OBÚ‰ ,B¯BÚÂ «¿«»¿»∆≈∆≈ƒ≈»
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈn‰ Èt ÏÚL ‰˜B¯È ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ3.da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿≈¿»∆«¿≈««ƒ¿«≈»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - ÌiaM ‰Ó ÏkL∆»«∆«»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
¯ÓvÓ B‡ ‚c‰ ¯BÚÓ Ï‰‡ ‰OBÚ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏk≈ƒ¿ƒ»»∆…∆≈«»ƒ∆∆
,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê Ï‰‡ ÏL BÓˆÚ ÔÈ‡ - Ìia Ï„bL∆»≈«»≈«¿∆…∆∆¿«≈À¿»
‰È‰È ¯L‡ ÏÎÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆«À¿»¿»¬∆ƒ¿∆

ÌÈÏ‰‡ ¯‡Lk ÂÈzÁz4. «¿»ƒ¿»…»ƒ

שנינו:2) ט הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
"או  לומר תלמוד וכו' טמאים יהיו שבים עורות אף "יכול
בארץ". הגדל מן עור אף בארץ הגדל מן בגד מה בגד",

ימים 3) המתעכבת הספינה דופני על הגדל ירקרק צמר כעין
שנאמר  שם מהמשנה רבינו למד זה דין אחד. במקום רבים

טהור. שבים כל לעניין 4)בה: שבים את מיעט הכתוב
בית  גם והרי טומאה, להבאת לא אבל בלבד, עצמו טומאת

הטומאה. את ומביא מיטמא אינו קבוע

.·ÌÈÏÏ‚ ÈÏk5ÔÈ‡ - ‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»≈»
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ
ıÚ ÈÏk ÔÎÂ .˙B‡Óh‰ ¯‡L ÔÈa ˙Ó ˙‡ÓË ÔÈa≈À¿«≈≈¿»«À¿¿≈¿ƒ≈

˙ÁÏ ÈeOÚ‰6‰·z‰ ÔB‚k ,7Ô‰L ,˙¯ek‰Â Ïc‚n‰Â ∆»¿««¿«≈»¿«ƒ¿»¿««∆∆∆≈
‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ8ÁÏa9ÌÈÏeL Ì‰Ï ‰È‰ÈÂ10- «¬ƒƒ«¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿∆»∆«ƒ

ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡11‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿»…ƒƒ¿≈»¿…
‡a‰ ıÚ ÈÏk ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»

.‰cÓa¿ƒ»

בעפר.5) מעורב בקר רפש מפרש שם להיות 6)רבינו
למקום. ממקום לטלטלו ולא אחד במקום ארון 7)מונח

א. משנה ט"ו פרק כלים וארבעה 8)גדול. עשרים מכילה
בינוניות. ביצים שש והלוג כוריים 9)לוגים, "שהם

המתקבץ  שהגודש חכמים, שיערו המשנה). (לשון ביבש"
הכלי  שבתוך הכמות כחצי מחזיק הכלי שפת מן למעלה
שווה  גודש, לו שאין בלח, סאה 40 המחזיק כלי ולפיכך
ביבש. סאה) 30 = (כור כורים שני מחזיקה למידה

עליהם,10) לעמוד יכול שהכלי מבחוץ, וישרים רחבים
מחודדים. או עגולים שוליים ב 11)למעט כו, בחגיגה

לב) יא, (ויקרא בתורה שנאמר לשק, מהיקש זה דין למדו
שק  מה ודרשו: וגו', שק" או עור או בגד או עץ "כלי
ואלה  וריקם, מלא מיטלטל כל אף וריקם, מלא מיטלטל

מלא. מיטלטלים אינם הגדולים הכלים

.‚ÏkÌ‰ÈËeLt - ıÚ È12Ì‰ÈÏa˜Óe ,ÌÈ¯B‰Ë13 ¿≈≈¿≈∆¿ƒ¿«¿≈∆
Ô‰ÈÏa˜Óe ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈËeLt - O¯Á ÈÏk .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈∆∆¿≈∆¿ƒ¿«¿≈∆

Ô¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ‡Â .ÔÈ‡ÓË14Ëq‰a B‡ ¿≈ƒ¿≈»¿≈ƒ∆»≈¬ƒ»¿∆≈
·f‰15BÈ‡ - BabÓ ˙Óa O¯Á ÈÏk Ú‚ elÙ‡ . «»¬ƒ»«¿ƒ∆∆¿≈ƒ«≈

‡nË˙Ó16B¯ÈÂ‡a ˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ‰ÒÎ Ì‡Â . ƒ¿«≈¿ƒƒ¿¿»À¿»ƒ«À¿«¬ƒ
O¯Á ÈÏk ‰È‰ .‡ÓË - Ba ‰Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¿»ƒ¿»»»¿ƒ∆∆
‰ÒÎ ‰‡Óh‰ È¯‰L ,‡ÓË - Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚƒ«≈»…∆ƒ¿»∆¬≈«À¿»ƒ¿¿»
‰Óe ‡e‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ì‡Â .B¯ÈÂ‡a«¬ƒ¿ƒ»»À»»ƒ»ƒ«
‰‡ÓË ÔÈ‡L ;‰¯Bza L¯t˙pL BÓk ,¯B‰Ë BÎB˙aM∆¿»¿∆ƒ¿»≈«»∆≈À¿»

·f‰ Ëq‰·e BÁ˙tÓ ‡l‡ BÏ ‰ÒÎ17‡e‰ È¯‰L , ƒ¿¿»∆»ƒƒ¿¿∆≈«»∆¬≈
BlÎa Ú‚pL ÈÓk18. ¿ƒ∆»«¿À

קיבול.12) בית להם זה 13)שאין דין נאמר שם [במשנה
למה  הוברר ולא זכוכית ובכלי עור בכלי עצם, בכלי גם
בית  לו שיש לשק מהיקש נלמד זה גם רבינו]. השמיטם

על 14)קיבול. ואף הכלי של באווירו הטומאה נגעה אם
טומאת  דיני דרשו ב כד, בחולין הכלי. בדופן נגעה שלא  פי
חרש  כלי "וכל לג): (שם, בתורה כתוב המקרא. מן חרס כלי
ואותו  יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם יפול אשר
שאוויר  מזה, למדנו טמאים. כולם - הכלי ואפילו תשבורו"
וטומאת  נגיעה. בלא אפילו שבתוכו אוכלים מטמא חרס כלי

שבתוכו. מה מטומאת שווה בגזירה למדנו אם 15)הכלי
מצורע  פרשת כהנים בתורת ממקומו. הכלי את הזיז זב
"וכלי  יב): טו, (שם הכתוב את דרשו ב) הלכה ג, (פרשתא
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פירוש  ככולו, שהוא מגע ישבר" הזב בו יגע  אשר חרש
בנגיעה  כן שאין מה הכלי כל את מזיז שהזב ממקומו הזזה
למדו  א הלכה ושם הכלי. מן בחלק רק נוגע שהוא הזזה בלי
חרס  כלי מטמא אינו חמורה, שטומאתו זב, שאפילו גם
לא  אבל בהיסט, מטמא בלבד וזב מאווירו, אלא מגבו

ב). סג, (שבת אחרות זה 16)טומאות למדו שם, חולין
צמיד  אין אשר פתוח כלי "וכל טו): יט, (במדבר מהמקרא

עליו". הזב.17)פתיל הזיזו גם 18)כאילו נגע כאילו
הזיזו. שהרי באווירו,

.„ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·cÓ ÏÏB‚ ‰OBÚ‰»∆≈ƒ»»∆≈¿«≈À¿»¿
ıÚ ÈÏk B‡ ‰Ó„‡ ÈÏk B‡ Ô·‡ ¯·w‰ Èab ÏÚ ÁÈp‰L∆ƒƒ«««≈«∆∆∆∆¿ƒ¬»»¿ƒ≈
¯BÚ B‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏk B‡ ‰cÓa ‡a‰«»¿ƒ»¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ
˙‡ÓË ‡ÓË Ô‰a Ú‚Bp‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ BÓˆÚÂ ‚c‰«»¿«¿¿«≈¿≈«≈«»∆»≈À¿«
ÏÏBb ˙BÈ‰lÓ eL¯t Ì‡Â .ÏÏB‚a Ú‚B ÌeMÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈«¿≈¿ƒ»¿ƒƒ¿≈
ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈzÁzÓ ˙n‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰L B‡∆≈ƒ∆«≈ƒ«¿≈∆¬≈≈¿ƒ¿≈
‡ÓË da Ú‚Bp‰ - ÏÏBb d˙B‡ ‰OÚÂ d˙ÙkL ‰Ó‰a¿≈»∆¿»»¿»»»≈«≈«»»≈
- ‰Ó‰a‰ ¯Èz‰ .ÏÏB‚ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»»¿«∆ƒ≈ƒƒ«¿≈»

˙È·Á ÔÎÂ .˙BÓ‰a‰ ¯‡Lk ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰19‡È‰L ¬≈ƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿≈»ƒ∆ƒ
ÏÏBb d˙B‡ ‰OÚÂ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ¿≈»«¿ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»»»≈

da Ú‚Bp‰ - ˙ÓÏ20˙È·Á‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ¿≈«≈«»»≈À¿«ƒ¿»¿∆»ƒ
ÔÈ˜Ln‰ÂÔÈ¯B‰Ë21. ¿««¿ƒ¿ƒ

חרש.19) הקבר.20)של מן שפירשה מפני 21)לפני
לתוך  נכנסת שאינה הטומאה, ובין ביניהם מפרידה שהחבית

הכלי.

.‰˙„ÓBÚ ÔÈa ,¯·˜Ï ÏÏBb d‡OÚL ‰¯B˜22ÔÈa »∆¬»»≈¿∆∆≈∆∆≈
dcˆ ÏÚ ‰hÓ23¯·w‰ Á˙t „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - À»«ƒ»≈»≈∆»¿∆∆∆««∆∆

„·Ïa24.¯B‰Ë - ¯·wÏ ıeÁ Ápn‰ ‰ˆwa Ú‚Bp‰Â , ƒ¿«¿«≈««»∆«À»«∆∆»
¯·˜Ï ÏÏBb dL‡¯ ‰OÚ25ÏÚ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰Â »»…»≈¿∆∆«¬≈ƒ∆∆«

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡a ‰pnÓ Ú‚Bp‰ :ÔÏÈ‡ BÓk ¯·w‰«∆∆¿ƒ»«≈«ƒ∆»¿«¿»»¿»ƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Úa¯‡Óe ,ÏÏBb ÌeMÓ ‡ÓË - ¯·wÏ CeÓÒ»«∆∆»≈ƒ≈≈«¿»»¿«¿»

¯B‰Ë -26„È˙Ú ‡e‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆»ƒ
dlk - d˙B‡ ı˜Ï „È˙Ú BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;d˙B‡ ı˜Ï»…»¬»ƒ≈»ƒ»…»À»

.ÏÏBb≈

הקבר.22) מפתח עודף הקבר 23)ורחבה על מוטלת
הקבר. מפתח יותר על 24)וארוכה העודף בחלק והנוגע

טהור. - העץ 25)הפתח שורש על לא הקורה את העמיד
ועוביו  כך, כל רחב שאינו השני ראשה על אלא רחב שהוא

הקבר. לפתח מחוץ יוצא לגולל 26)אינו קבע שלא מפני
אינו  הרחב צידה על בעומדת שגם ומובן, זה. משיעור יותר
משמיעה  ראשונה שבבא אלא טפחים, מארבעה יותר מטמא
אחרונה  ובבא מטמא, אינו הקבר פתח על שהעודף אותנו,
הוא  זו הלכה פירוש (כל המטמא הגובה גבול את קובעת

פי  שם).על טוב יום התוספות

.ÂÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰Úa¯‡ ÏL ˙BÏB„b ÌÈ·‡ ÈzL¿≈¬»ƒ¿∆«¿»»«¿»»¿»ƒ
Ô‰ÈzL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - ÏÏBb Ô‡OÚL27‡ÓË28. ∆¬»»≈««¬ƒ««≈¿≈∆»≈

,¯B‰Ë ‰iL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ ‰Ïhƒ¿»««≈∆««¬ƒ««≈¿ƒ»»
Ba ‡ˆzL C¯„ ‰‡ÓhÏ LiL ÈtÓ29. ƒ¿≈∆≈«À¿»∆∆∆≈≈

משתיהן.27) אחת כל על גדולה 28)כלומר, שהאבן מפני
גולל. להיות ראוייה היא טפחים לקמן 29)ארבעה ראה

אלא  ממש, הקבר גבי על שלא שהאהיל והמדובר ט. הלכה
(כסף  טמא הקבר על המאהיל שהרי הקבר, כותל גבי על

קורקוס). הר"י בשם משנה

.Ê‡ÓË ÔÈ‡ - ¯·˜Ï ÏÏB‚ e‰‡OÚL ˙B¯B¯ˆ ÏL Ïb«∆¿∆¬»»≈¿∆∆≈»≈
ÈÓÈt‰ ¯„Ò ‡l‡30Ï·‡ ;¯·˜ ÏL Bk¯ˆ ‡e‰L , ∆»≈∆«¿ƒƒ∆»¿∆∆∆¬»

.¯B‰Ë - ÌÈ·‡‰ ¯‡La Ú‚Bp‰«≈«ƒ¿»»¬»ƒ»

והשורה 30) שורה, גבי על שורה מסודרים הצרורות
פנימי. סדר נקראת התחתונה

.ÁÚÏÒa ˜e˜Á ‡e‰L ÔB¯‡31˙n‰ Ba eÁÈp‰Â »∆»¿∆«¿ƒƒ«≈
¯B‰Ë ÌB˜Ó ÏÎa ÚÏqa Ú‚Bp‰ - ÏÏB‚a e‰eqÎÂ32, ¿ƒ¿≈«≈««∆«¿»»»

ÏB„b ¯B·Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ .‡ÓË ÏÏBba Ú‚Bp‰Â¿«≈««≈»≈¿»∆∆¿»
‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡L ,‰Èt ÏÚ ‰ÏB„b Ô·‡Â ,ÌÈ˙Ó ‡ÏÓ»≈≈ƒ¿∆∆¿»«ƒ»∆≈»≈∆»

LÙ ‰a Ì‡Â .dÏÏÁ „‚k33dab ÏÚ34BÊ È¯‰ -35 ¿∆∆¬»»¿ƒ»»∆∆««»¬≈
Ìe˙Ò ¯·˜k36ÔB¯‡‰ ‰˙È‰ .ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓe37 ¿∆∆»¿«≈ƒ»¿ƒ»»¿»»»

ÚÏqa ‰˜e˜Á‰38‰hÓlÓ ‰·Á¯39‰ÏÚÓÏÓ ‰¯ˆÂ «¬»«∆«¿»»ƒ¿«»¿»»ƒ¿«¿»
¯B‰Ë ÔhÓlÓ da Ú‚Bp‰ - dÎB˙a ˙n‰Â40, ¿«≈¿»«≈«»ƒ¿«»»

ÔÏÚÓÏÓe41ÏÚ eÎÓÒ ‰ÏÚÓÏÓ ÔÈ„„v‰ È¯‰L ;‡ÓË ƒ¿«¿»»≈∆¬≈«¿»ƒƒ¿«¿»»¿«
‰·Á¯ ÔB¯‡‰ ‰˙È‰ .ÏÏB‚k eOÚÂ ˙n‰ Èab«≈«≈¿«¬¿≈»¿»»»¿»»
ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰ - ‰hÓlÓ ‰¯ˆÂ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«»«≈«»ƒ»»

‡ÓË42‰ÂL ‰˙È‰ .43CeÓq‰ ÁÙhÓ da Ú‚Bp‰ : »≈»¿»»»«≈«»ƒ∆««»
d˙ÈÚ˜¯˜Ï44‡ÓË - ‰ÏÚÓÏe45- ‰hÓÏe ÁÙhÓ , ¿«¿»ƒ»¿«¿»»≈ƒ∆«¿«»

BÓk dÎB˙a ˙n‰ ÒÈÎ‰Â ÚÏÒa ÔB¯‡ ·w .¯B‰Ë»ƒ≈»¿∆«¿ƒ¿ƒ«≈¿»¿
¯‚46ÌB˜nÓ ıeÁ ,¯B‰Ë ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰ - ∆∆«≈«»ƒ»»»ƒ¿

.dÁ˙tƒ¿»

ממקומו.31) מעולם נעקר "קרקע 32)שלא נקרא זה
לטמא  אחד קבר יספיק כן, לא שאם מטמא, שאינו עולם"

העולם. כל קטן.33)את הארון.34)חדר על
הקטן].35) [=החדר בכל 36)הנפש האמור סתום קבר

קבור  שהמת במקום קרקע גבי שעל בניין משמעותו מקום
בניין  ואפילו טמא. אינו הקבר, בצידי בקרקע הנוגע אבל בו,

כ  אלא מצדדיו, מטמא טפח אינו על טפח יש המת שבמקום
טומאה  זו הרי כזה חלול שם אין ואם פנוי, טפח ברום

משנתנו.37)רצוצה. ללשון בהתאם נקבה לשון נקט
"וארון  נקבה: בלשון ארון אחת פעם במקרא [מצאנו
מרוטנברג  מאיר והרב יז). ד, (שמואלֿא נלקחה" אלוקים
ואבן  באבן חצוב שהארון מפני כותב למשנתנו בפירושו

נקיבה]. שהמדובר 38)לשון נאמר, לא שם במשנה
מן  שלמד כותב זו למשנה בפירושו ורבינו בסלע, בחקוקה
לחקוקה  מתכוונת שהמשנה ז) הלכה י (פרק התוספתא
הקבר  ובו ההר בראש בולט היה סלע צוק פירוש, בסלע.

הקבר.39)חקוק. ממקום יותר רחב שהסלע במקום
ההר.40) מן חלק הוא הסלע שהרי עולם, קרקע ככל
נגיעתו 41) ממקום מאונך קו תמשיך שאם הצר, במקום

ממש. הקבר במקום הקו יגע ההר, שאינו 42)בכיוון מפני
כארון. כולו דין עולם זקופים 43)כקרקע הסלע כותלי

ישר. הקבר.44)בקו יהושע 45)משולי כרבי פסק
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ÌÈ„‚a ‰¯OÚ ?„ˆÈk .ÂÈab ÏÚ B‡ ÂÈzÁz ‰È‰L B‡∆»»«¿»««»≈«¬»»¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a ‰¯OÚÂ ,‰ÏÚÓÏ ˙n‰Â ‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê∆««≈∆¿«≈¿«¿»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ
Ú‚pL ÈM‰ „‚a‰Â Ba Ú‚Bp‰ „‚a :‰ÏÚÓÏÓ Bab ÏÚ««ƒ¿«¿»∆∆«≈«¿«∆∆«≈ƒ∆»«
‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - Ba Ú‚pL „‚aa53, «∆∆∆»«¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»

ÔÈa ‰ÏÚÓ ÏL ÔÈa ,·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË - ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ»≈À¿«∆∆≈∆«¿»≈
ÈÚÈ·¯‰ ÔÓe ‰hÓÏe ÈÚÈ·¯‰ ÔÓe ÈÚÈ·¯‰Â ,‰hÓ ÏL∆«»¿»¿ƒƒƒ»¿ƒƒ¿«»ƒ»¿ƒƒ

ÔÈ¯B‰Ë Ôlk - ‰ÏÚÓÏe54È‡Óha Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ¿«¿»À»¿ƒ«∆≈≈ƒ¿≈≈
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,·LBÓe ·kLÓ55ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆¿»ƒ

ÏLÂ ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ B‡ ÌÈ„‚a‰ ÏkL ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ∆»«¿»ƒ«≈ƒ∆«¿»¿∆
‰‡ÓË ÌL ‰˙È‰ ‡lLa ?ÔÈ¯B‰Ë epnÓ ‰ÏÚÓ«¿»ƒ∆¿ƒ¿∆…»¿»»À¿»

‰ˆeˆ¯56BÈa ÏÈc·Ó ‰È‰L B‡ ,Ï‰‡ ˙‡ÓË ‡ÏÂ ¿»¿…À¿«…∆∆»»«¿ƒ≈
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,Ô·‡ ÌÈÏk‰ ÔÈ·e≈«≈ƒ∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

משכב 50) עושה שהזב מבמת, חומר "זה מ"ו: פ"ד זבים
מטמא". המת שאין מה מדף, גביו ועל וכו' מתחתיו ומושב

על 51) זה המונחים בגדים כמה על שוכב או יושב הוא אם
אלא  מטמא ואינו למטה, כמבואר נוגע, כדין דינו זה, גב
כולם  בזב אבל זה, בבגד שנגע והבגד בו שנגע הבגד

שבעה. –52)טמאים כולם בזב, עליו. המונחים בגדים
אוכלין  ומטמאים טמאים – בהם נגע שלא אלה אפילו
בו  שמרגישים נודף" "ריחו מלשון "מדף", ונקרא ומשקין,

מרחוק. מטמא זה גם וכן ה"ד.53)מרחוק, למעלה ראה
ומושב.55)שם.54) משכב מטמאי טומאה 56)בהל'

כלומר  רצוצה", "טומאה נקראת טפח, חלל במקומה שאין
עשוק  רק "והיית לג): כח, (דברים הכתוב מלשון לחוצה,

שביעי. בפרק לקמן יבוארו ודיניה ורצוץ",

ה'תש"פ  שבט כ"ב שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכיוצא 1) המים פני שעל וירוקה ועורו הדג עצמות יבאר

ואדמה  אבנים גללים כלי כלים, מהם שעשה שבים ממה
פתיל, צמיד המוקף חרס כלי לנחת, העשוי עץ וכלי
חקוק  שהוא ארון טומאה, מקבל שאינו מדבר גולל והעושה
בתוכה  שקבר מערה הגולל, וכסהו המת בו והניח בסלע

המערה. לפני וחצר

.‡‚c‰ ˙BÓˆÚ2ÔÈ‡ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OBÚ‰ ,B¯BÚÂ «¿«»¿»∆≈∆≈ƒ≈»
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈn‰ Èt ÏÚL ‰˜B¯È ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ3.da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿≈¿»∆«¿≈««ƒ¿«≈»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - ÌiaM ‰Ó ÏkL∆»«∆«»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
¯ÓvÓ B‡ ‚c‰ ¯BÚÓ Ï‰‡ ‰OBÚ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏk≈ƒ¿ƒ»»∆…∆≈«»ƒ∆∆
,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê Ï‰‡ ÏL BÓˆÚ ÔÈ‡ - Ìia Ï„bL∆»≈«»≈«¿∆…∆∆¿«≈À¿»
‰È‰È ¯L‡ ÏÎÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆«À¿»¿»¬∆ƒ¿∆

ÌÈÏ‰‡ ¯‡Lk ÂÈzÁz4. «¿»ƒ¿»…»ƒ

שנינו:2) ט הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
"או  לומר תלמוד וכו' טמאים יהיו שבים עורות אף "יכול
בארץ". הגדל מן עור אף בארץ הגדל מן בגד מה בגד",

ימים 3) המתעכבת הספינה דופני על הגדל ירקרק צמר כעין
שנאמר  שם מהמשנה רבינו למד זה דין אחד. במקום רבים

טהור. שבים כל לעניין 4)בה: שבים את מיעט הכתוב
בית  גם והרי טומאה, להבאת לא אבל בלבד, עצמו טומאת

הטומאה. את ומביא מיטמא אינו קבוע

.·ÌÈÏÏ‚ ÈÏk5ÔÈ‡ - ‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»≈»
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ
ıÚ ÈÏk ÔÎÂ .˙B‡Óh‰ ¯‡L ÔÈa ˙Ó ˙‡ÓË ÔÈa≈À¿«≈≈¿»«À¿¿≈¿ƒ≈

˙ÁÏ ÈeOÚ‰6‰·z‰ ÔB‚k ,7Ô‰L ,˙¯ek‰Â Ïc‚n‰Â ∆»¿««¿«≈»¿«ƒ¿»¿««∆∆∆≈
‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ8ÁÏa9ÌÈÏeL Ì‰Ï ‰È‰ÈÂ10- «¬ƒƒ«¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿∆»∆«ƒ

ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡11‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿»…ƒƒ¿≈»¿…
‡a‰ ıÚ ÈÏk ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»

.‰cÓa¿ƒ»

בעפר.5) מעורב בקר רפש מפרש שם להיות 6)רבינו
למקום. ממקום לטלטלו ולא אחד במקום ארון 7)מונח

א. משנה ט"ו פרק כלים וארבעה 8)גדול. עשרים מכילה
בינוניות. ביצים שש והלוג כוריים 9)לוגים, "שהם

המתקבץ  שהגודש חכמים, שיערו המשנה). (לשון ביבש"
הכלי  שבתוך הכמות כחצי מחזיק הכלי שפת מן למעלה
שווה  גודש, לו שאין בלח, סאה 40 המחזיק כלי ולפיכך
ביבש. סאה) 30 = (כור כורים שני מחזיקה למידה

עליהם,10) לעמוד יכול שהכלי מבחוץ, וישרים רחבים
מחודדים. או עגולים שוליים ב 11)למעט כו, בחגיגה

לב) יא, (ויקרא בתורה שנאמר לשק, מהיקש זה דין למדו
שק  מה ודרשו: וגו', שק" או עור או בגד או עץ "כלי
ואלה  וריקם, מלא מיטלטל כל אף וריקם, מלא מיטלטל

מלא. מיטלטלים אינם הגדולים הכלים

.‚ÏkÌ‰ÈËeLt - ıÚ È12Ì‰ÈÏa˜Óe ,ÌÈ¯B‰Ë13 ¿≈≈¿≈∆¿ƒ¿«¿≈∆
Ô‰ÈÏa˜Óe ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈËeLt - O¯Á ÈÏk .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈∆∆¿≈∆¿ƒ¿«¿≈∆

Ô¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ‡Â .ÔÈ‡ÓË14Ëq‰a B‡ ¿≈ƒ¿≈»¿≈ƒ∆»≈¬ƒ»¿∆≈
·f‰15BÈ‡ - BabÓ ˙Óa O¯Á ÈÏk Ú‚ elÙ‡ . «»¬ƒ»«¿ƒ∆∆¿≈ƒ«≈

‡nË˙Ó16B¯ÈÂ‡a ˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ‰ÒÎ Ì‡Â . ƒ¿«≈¿ƒƒ¿¿»À¿»ƒ«À¿«¬ƒ
O¯Á ÈÏk ‰È‰ .‡ÓË - Ba ‰Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¿»ƒ¿»»»¿ƒ∆∆
‰ÒÎ ‰‡Óh‰ È¯‰L ,‡ÓË - Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚƒ«≈»…∆ƒ¿»∆¬≈«À¿»ƒ¿¿»
‰Óe ‡e‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ì‡Â .B¯ÈÂ‡a«¬ƒ¿ƒ»»À»»ƒ»ƒ«
‰‡ÓË ÔÈ‡L ;‰¯Bza L¯t˙pL BÓk ,¯B‰Ë BÎB˙aM∆¿»¿∆ƒ¿»≈«»∆≈À¿»

·f‰ Ëq‰·e BÁ˙tÓ ‡l‡ BÏ ‰ÒÎ17‡e‰ È¯‰L , ƒ¿¿»∆»ƒƒ¿¿∆≈«»∆¬≈
BlÎa Ú‚pL ÈÓk18. ¿ƒ∆»«¿À

קיבול.12) בית להם זה 13)שאין דין נאמר שם [במשנה
למה  הוברר ולא זכוכית ובכלי עור בכלי עצם, בכלי גם
בית  לו שיש לשק מהיקש נלמד זה גם רבינו]. השמיטם

על 14)קיבול. ואף הכלי של באווירו הטומאה נגעה אם
טומאת  דיני דרשו ב כד, בחולין הכלי. בדופן נגעה שלא  פי
חרש  כלי "וכל לג): (שם, בתורה כתוב המקרא. מן חרס כלי
ואותו  יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם יפול אשר
שאוויר  מזה, למדנו טמאים. כולם - הכלי ואפילו תשבורו"
וטומאת  נגיעה. בלא אפילו שבתוכו אוכלים מטמא חרס כלי

שבתוכו. מה מטומאת שווה בגזירה למדנו אם 15)הכלי
מצורע  פרשת כהנים בתורת ממקומו. הכלי את הזיז זב
"וכלי  יב): טו, (שם הכתוב את דרשו ב) הלכה ג, (פרשתא

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



znקלב z`neh zekld - dxdh xtq - hay a"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אחריו, נגרר הקבר לשולי הסמוך אחד שטפח במשנתנו,
עולם. כקרקע הוא מזה נראה 46)ולמטה גדולה. יתד

דרך  המת את לתוכו ומכניסים וצר עמוק לחור שהכוונה
הסלע  ולפיכך ממש כארון אינו שכזה וחור רגליו או ראשו

עולם. כקרקע הוא

.Ë¯·w‰L ‰¯ÚÓ47:‰¯Ún‰ ÈÙÏ ¯ˆÁÂ dÎB˙a ¿»»∆«∆∆¿»¿»≈ƒ¿≈«¿»»
¯ÈÂ‡Ï ¯ˆÁ‰L ÔÓÊa48¯B‰Ë dÎB˙Ï „ÓBÚ‰ -49, ƒ¿«∆∆»≈»¬ƒ»≈¿»»

‰¯Ún‰ ÛB˜LÓa ÚbÈ ‡lL „·Ï·e50¯ˆÁ‰L ÔÓÊ·e ; ƒ¿«∆…ƒ«¿«¿«¿»»ƒ¿«∆∆»≈
‰Úa¯‡ [‰¯Ún‰ „ˆa ‰l‚Ó] da ‰È‰ Ì‡ :‰¯˜Ó¿…»ƒ»»»¿À∆¿««¿»»«¿»»
ÌLÏ ÒÎp‰ - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«ƒ¿»¿»
ÒÎp‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ‰˙È‰ ;¯B‰Ë»»¿»¿»≈«¿»»««¿»»«ƒ¿»
.‰¯Ún‰ Á˙Ùa Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‡ÓË ÌLÏ¿»»≈¿««ƒ∆…»«¿∆««¿»»

רבים.47) למתים קבורה מקום שאין 48)כלומר, פירוש,
גבה. על על 49)תקרה ואף לקבר. קרוב עומד הוא אפילו

שיש  בחצר לקבר, סמוך אמות ארבע על טומאה שגזרו פי
גזרו. לא מחיצות היא:50)לה שם בתוספתא רבינו גירסת

הקבר  מן טפחים מארבעה (שבפחות אמורים דברים "במה
שהיא  בזמן אבל לאוויר, פתוחה שאינה בזמן טמא)?
כל  (המשקוף) השקוף מן מרוחק אפילו לאוויר פתוחה

בשקוף". יגע שלא ובלבד טהור לתוכה הנכנס שהיא,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובו 1) הבית בתוך והמת בתוכו והמת סתום בית יבאר

באחד  להוציאו חשב פתוחים, או נעולים הרבה פתחים
הקבר  אימתי באחד, והמת לאכסדרה הפתוחים ובתים מהם,
ועולה  שבוקעת בטומאה גדול כלל סביביו, מכל מטמא

ויורדת. ובוקעת

.‡Ìe˙Ò ˙Èa2Á˙t BÏ ‰È‰L B‡ ,BÎB˙a ˙n‰L «ƒ»∆«≈¿∆»»∆«
[ÂÈÓÈvt ˙‡ ı¯Ùe]3,ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓ - BÓ˙Òe »«∆«ƒ»¿»¿«≈ƒ»¿ƒ»

ÈtÓ ,‰Ú·L ‡ÓË - BbbÓ B‡ ÂÈ¯BÁ‡Ó Ba Ú‚Bp‰Â¿«≈«≈¬»ƒ«»≈ƒ¿»ƒ¿≈
Ìe˙Ò ¯·˜k ‡e‰L4,BÓ˙Ò elÙ‡ ,Á˙t Ba ÁzÙ . ∆¿∆∆»ƒ¿«∆«¬ƒ¿»

BbbÓe ÂÈ¯BÁ‡Ó Ba Ú‚Bp‰ - ÂÈÓÈˆt ı¯t ‡Ï Ì‡ƒ…»«¿ƒ»«≈«≈¬»ƒ«
‰È‰È ‰nÎÂ .Á˙t‰ „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë»¿≈»≈∆»¿∆∆«∆«¿«»ƒ¿∆

˙n‰ ÌÏL ?Á˙t‰ ¯eÚL5‰Úa¯‡a BÁ˙t - ƒ«∆«»≈«≈ƒ¿¿«¿»»
ÌÈÁÙË6ÏB„‚Â ,ÁÙËa BÁ˙t - ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe , ¿»ƒ¿«ƒƒ«≈ƒ¿¿∆«¿»

.‰Úa¯‡a BÁ˙Ùe ˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ¬≈¿≈ƒ¿¿«¿»»

בית 2) א. יב, בתרא בבא גמרא ה"י, פט"ז אהלות תוספתא
הנמצא  ואפילו בבית הנמצא כל פתח, בו ויש בתוכו שהמת
באוהל. מיטמא הנעולה לדלת שמחוץ בחלקו המשקוף תחת
והרי  המשקוף, דרך ויעבור הזה הפתח דרך יצא שהמת מפני
טהור. - מבחוץ הבית בקורות הנוגע אבל אהלו. זה כל

משקוף 3) ובכללן והקיר, הדלת בין הנתונות עץ חתיכות
ולפיכך  פתח, מדין יצא לא אותם פרץ שלא זמן כל ומזוזות.
שנתבאר  כמו הפתח, כנגד אלא מטמא אינו סתמו אפילו

ששי.4)למעלה. בפרק למעלה נתבאר סתום קבר דין
קטן.5) נפל כגון כזית, בו שאין בו 6)אףֿעלֿפי אין ואם

מ"ו). פ"ג (אהלות כסתום דינו זה, כשיעור

.·˙Èa‰ CB˙a ˙n‰7ÌlkL ÔÓÊa ,‰a¯‰ ÌÈÁ˙t B·e «≈¿««ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿«∆À»

ÌÈÏeÚ8ÌÈ‡ÓË Ìlk -9Ô‰Ó Á˙t Ïk „ˆa ·LBi‰Â , ¿ƒÀ»¿≈ƒ¿«≈¿«»∆«≈∆
‡ÓË - Á˙t‰ ÏÚ ‡ˆBi‰ ‰¯˜z‰ ˙Áz10ÁzÙ . «««ƒ¿»«≈««∆«ƒ¿»ƒ¿«

ÏÚ Û‡Â ,Ô‰Ó „Á‡a B‡ÈˆB‰Ï ·LÁL B‡ ,Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆»«¿ƒ¿∆»≈∆¿««
˙n‰ ˙nL ¯Á‡ ·LÁL Èt11B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ elÙ‡ , ƒ∆»«««∆≈«≈¬ƒ»«¿ƒ

‰Úa¯‡ ‡È‰L ÔBlÁa12ÏÈv‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ13ÏÚ ¿«∆ƒ«¿»»««¿»»ƒƒ«
ÁzÙpL Á˙t‰ „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,Ôlk ÌÈÁ˙t‰«¿»ƒÀ»¿≈»≈∆»¿∆∆«∆«∆ƒ¿«

ÔÈ¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,ÂÈÏÚ ·LÁL B‡14Ô‰L ÈtÓ , ∆»«»»¿«¿»¿ƒƒ¿≈∆≈
ÔÈÏeÚ15Ìe˙Ò ¯·˜k ˙Èa‰ ÔÈ‡ È¯‰Â16Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ«¬≈≈««ƒ¿∆∆»¿≈ƒ

Á˙t ¯zÁÏ ÏÈÁ˙‰17‰Úa¯‡ ¯zÁiMÓ - Ba B‡ÈˆB‰Ï ƒ¿ƒ«¿…∆«¿ƒƒ∆«¿…«¿»»
‰Úa¯‡ ÏÚ18Á˙t ÌL ‰È‰ .Ôlk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÏÈv‰ ««¿»»ƒƒ««¿»ƒÀ»»»»∆«

ÏÈÁ˙iMÓ - BÁ˙ÙÏ ÏÈÁ˙‰Â B‡ÈˆB‰Ï ·LÁÂ Ìe˙Ò»¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆«¿ƒ
Ôlk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÏÈv‰ ÁzÙÏ19Ba eÈ‰ .20˙BBlÁ ƒ¿…«ƒƒ««¿»ƒÀ»»«

‰a¯‰21˙B¯B‰Ë Ôlk - ˙BÙ‚eÓ ÔlÎÂ22eÁzÙ .23- «¿≈¿À»»À»¿ƒ¿¿
˙B‡ÓË Ôlk24ÏÂ ,ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ eÏÈv‰ ‡25Á˙t . À»¿≈¿…ƒƒ««¿»ƒ∆«

ÔË˜26ÏB„b Á˙t CB˙a27Ì‰ÈL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ -28 »»¿∆«»««¬ƒ««≈¿≈∆
ÏB„b‰ ˙‡ ÔË˜ ¯‰Ë - ÔËwa B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ .‡ÓË29. »≈»«¿ƒ«»»ƒ≈»»∆«»

ÔÈÓÈ‡˙Ó Ô‰ÈL eÈ‰30Ì‰ÈL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - »¿≈∆«¿ƒƒ««¬ƒ««≈¿≈∆
‡ÓË31˙‡ ¯‰Ë - Ô‰Ó „Á‡a B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ . »≈»«¿ƒ¿∆»≈∆ƒ≈∆
B¯·Á32˙ÈaÏ ‰È‰ .33,ÌB¯„Ï Á˙Ùe ÔBÙˆÏ „Á‡ Á˙t ¬≈»»««ƒ∆«∆»¿»∆«¿»

B‡ ÂÈÁ‡ e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÈBÙva B‡ÈˆB‰Ï ·LÁÂ¿»«¿ƒ«¿ƒ¿««»»∆»
- ÈÓB¯ca ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â ÂÈ·B¯¿̃»¿»¿≈ƒƒ∆»«¿ƒ

ÈBÙv‰ ˙‡ ÈÓB¯c ¯‰Ë34ÌÈ¯ÚÈ ‡lL „·Ï·e ,35Ì‡Â . ƒ≈¿ƒ∆«¿ƒƒ¿«∆…«¬ƒ¿ƒ
.ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ÌÈ¯Ú‰∆¡ƒ¿≈∆¿≈ƒ

מ"ג.7) פ"ז פתוחים.8)שם כולם אם והואֿהדין
כולם 9) יוציאוהו, פתח באיזה יודעים אנו שאין מפני

אנו  אין הפתחים באחד וכשיוציאוהו אחד. כפתח נחשבים
ונטהר  הטמא הוא זה שפתח למפרע, הדבר הוברר אומרים
מן  שהם שבדברים מפני הפתחים, שאר שכנגד הכלים את
מתירים  או מטהרים אין פירוש: ברירה", "אין התורה

שכזו. טמאים.10)מסברא כולם שאמר: למה ביאור
שם.11) מטומאה.13)טפחים.12)כביתֿהלל
אחר 14) לדלת מחוץ המשקוף תחת שהעמידו הכלים

כן  לפני שם שנמצאו הכלים אבל שחשב, או האחד שנפתח
שבדאורייתא  מפני למפרע לטהרתם חוזרים ואין נטמאו

א). י, ביצה אושעיא, ור' (רבה ברירה" ובוודאי 15)"אין
עליו. שחשב זה דרך או הפתוח הפתח דרך המת את יוציאו

פצימיו.16) נפרצו שלא חדש.17)מפני פתח לפתוח
בתחילה,18) בפותח (ביתֿהלל) "ומודים שם: במשנה

מציל  אינו זה משיעור בפחות אבל טפחים. ארבעה שיפתח
הבא). באות ביתֿהלל 19)(ראה אמרו סתום בפתח

פתח  לפותח דומה זה ואין מציל, - לפתחו שמשהתחיל
מעולם. שם היה שלא נעולים.20)במקום שפתחיו בבית

ה"ד.21) פ"ח, אהלות להוציא 22)תוספתא חשב כשלא
חלונות. דרך המת דרכם 23)את להוציא כוונה בלי אפילו

המת. הפתיחה.24)את דרך עוברת אין 25)הטומאה
פתוחים  חלונות אפילו ולפיכך החלון, דרך מת להוציא דרך
דרכם  להוציאו חשב אם אלא הפתחים על מצילים אינם

כסףֿמשנה). וראה קורקוס. בבתים 27)שם.26)(הר"י
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משאות  להכניס שער כעין גדול פתח לעשות נהגו גדולים
אנשים. של וכניסה ליציאה קטנה דלת ובשער גדולות,

מהשנים.28) אחד כל אומרים 29)פירוש, אנו ואין
חישב  אם הדין מהו כתב לא הגדול. לגבי בטל שהקטן
נפתח  הקטן גם הגדול ייפתח שאם מפני בגדול, להוציא

והעמיד 30)עמו. הגדול, השער בתוך מזוזה שהעמיד
באמצע  אינה המזוזה אם ואפילו מתאימות. דלתות שתי
בגבהן  מתאימות והדלתות אחד לצד משוכה אלא הפתח

הר"ש). (ע"פ ברחבן שוות אינן פשוט,31)אבל זה דין
אחריו. הבא לדין הקדמה כעין אומרים 32)ונכתב ואין

אחד. פתח שם.33)ששניהם מחשבת 34)תוספתא
מחשבתם  מבטלת המת הרחוקים.קרובי שלא 35)של

הדרומי, הפתח את מתחילה לטהר כוונה מתוך זאת יעשו
לדעת  [ואפילו הצפוני. את ויטהרו הקרובים יבואו ואח"כ
לפני  בפתח שנמצאו שהכלים א) י, (ביצה אושעיא ור' רבה
הדרומי  בפתח להשתמש ההערמה תועיל טמאים, שחשב

המת]. את דרכו להוציא ויקבעו הקרובים שיבואו עד

.‚ÌÈza36‰¯„ÒÎ‡Ï ÔÈÁe˙t‰37:Ô‰Ó „Á‡a ˙n‰Â »ƒ«¿ƒ¿«¿«¿»¿«≈¿∆»≈∆
a‰ È¯‰ - ‰¯„ÒÎ‡a ˙‡ˆÏ ˙Ó ÏL Bk¯„ ‰È‰ Ì‡˙È ƒ»»«¿∆≈»≈¿«¿«¿»¬≈«≈

¯ÚL38ÌÈ‡ÓË ÌÈza‰Â39Â‡Ï Ì‡Â ;40¯ÚL ˙Èa - ««¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈««
‡ÓË41¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,42¯„Á‰ .43˙Èa‰ ÔÓ ÌÈÙlL »≈¿««ƒ»«∆∆∆ƒ¿ƒƒ««ƒ
Û‚eÓ44ÌÈÙÏ ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ,45ÔBlÁ C¯c46˙Èa‰ - »¿ƒ¿¿»À¿»ƒ¿ƒ∆∆«««ƒ

¯B‰Ë ÔBˆÈÁ‰47C¯c ˙‡ˆBÈÂ ˙¯ÊBÁ ‰‡Óh‰L ÈtÓ , «ƒ»ƒ¿≈∆«À¿»∆∆¿≈∆∆
Ba ‰ÒÎpL ÔBlÁ‰48. ««∆ƒ¿¿»

שם.36) שפתחיהם 37)תוספתא הבתים לפני מקום
עליו. מכסה ותקרה צדדים משלושה מוקף והוא לתוכו,

(כסףֿמשנה),38) שער" "בית לאכסדרה כאן קורא רבינו
לבית. כמבוא שהיא מפני הוציאו 39)כנראה כבר כאילו

הטומאה  נכנסת וממנה ונטמאה, האכסדרה דרך המת את
שלא 40)לבתים. פתח עוד בתוכו שהמת לבית שיש כגון

זה. פתח דרך להוציאו מתכוונים וקרוביו האכסדרה, מצד
לבית.41) טפילה שהיא מפני טמאה האכסדרה פירוש,
נכונה.42) זו וגירסא טהורים. והבתים הגירסא: תימן בכת"י

[ותמוה  (כסףֿמשנה). נעול המת בית כשפתח והמדובר,
הלא  נעול, הבית כשפתח טמאה האכסדרה למה הדבר,
- הנעולה לדלת מחוץ המשקוף שתחת האסקופה אפילו
מפרש, מראדזין הגאון לאדמו"ר טהרות ובסדרי טהורה?
האכסדרה  דרך המת את יוציאו אם ידוע כשלא שהמדובר
קבוע  מנהג שאין פירושו לאו", "ואם שכתב ומה לא. או
האכסדרה  את טימאו ולפיכך האכסדרה, דרך להוציא
מספק]. לבית הטומאה את מביאה אינה אבל מספק,

שם.43) החיצון 44)תוספתא והבית החדר שבין הדלת
הפנימי.45)נעולה. ואףֿעל47ֿ)שבחדר.46)לחדר

פתחו. דרך לצאת עתידה שהטומאה שאמרו ו 48)פי מה
לא  כשהטומאה המדובר הפתחים, על מצילים החלונות אין

החלון. דרך נכנסה

.„¯·w‰ ÔÈ‡49ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓ50ÌL ‰È‰iL „Ú ≈«∆∆¿«≈ƒ»¿ƒ»«∆ƒ¿∆»
ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÏÏÁ51dÈa‚‰ elÙ‡ . »»∆««∆««∆«¬ƒƒ¿ƒ«

Ïk‰ - ÚÈ˜¯Ï „Ú ÁÙË ÏÏÁ Èab ÏÚ ÔÈa‰52‡ÓË53, «ƒ¿»««≈»»∆««»»ƒ««…»≈

¯·˜k Ïk‰L ÈÙÏ54‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰ .55‰È‰ ‡ÏÂ ¿ƒ∆«…¿∆∆»¿»À¿»¿»¿…»»
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÁÙË ÏÏÁ ÌL»»»∆«À¿»««¿»««
‰‡Óh‰ „‚k Ú‚Bp‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ¿∆∆¿≈»≈∆»«≈«¿∆∆«À¿»
Ú‚Bp‰ B‡ ,‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ B‡ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»««¬ƒ»∆»ƒ¿«¿»«≈«
‰hÓlÓ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰M ‰Ó B‡ ‰hÓlÓ dc‚k56; ¿∆¿»ƒ¿«»«∆∆¡ƒ»»ƒ¿«»

.¯B‰Ë - ÔÈa‰ Ècˆa Ú‚Bp‰ Ï·‡¬»«≈«¿ƒ≈«ƒ¿»»

על 49) טפח ומקומה בכותל "הטומאה מ"א. פ"ז אהלות
טמאות". כולן עשר, הן ואפילו גבה, שעל העליות כל טפח,

סתום.50) קבר כדין מבחוץ, פנוי 51)פירוש, מקום
הטומאה. מן מבחוץ,52)למעלה הבנין בכתלי הנוגע

ובקרקעיתו. סתום.54)שם.53)בגגו כקבר
אטומה".55) "נפש במשנה: צר. במקום לחוצה
עליו.56) האהיל שהקבר

.‰ÏÏk ‰Ê57‡nËÓ‰ ¯·c ÏkL :˙Ó ˙‡ÓËa ÏB„b ∆¿»»¿À¿«≈∆»»»«¿«≈
ıeˆ¯ ‰È‰ Ì‡ ,˙n‰ ÔÓ Ï‰‡aÁÙË ÏÏÁ BÏ ÔÈ‡L , ¿…∆ƒ«≈ƒ»»»∆≈»»∆«

˙Ú˜Ba ,ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ È¯‰ -¬≈«À¿»««¿»«»»ƒ«««
.ÔÈ„„v‰ ÔÓ ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,ÌB‰z‰ „Ú ˙„¯BÈÂ¿∆∆««¿¿≈»¿«¿»ƒ«¿»ƒ

‰‡e·z ÏL È¯k ?„ˆÈk58ÔÓ ˙ÈÊÎe ÌÈ·‡ ÏL Ï‚ B‡ ≈«¿ƒ∆¿»«∆¬»ƒ¿«ƒƒ
- da ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ „ˆa ÌÈÏÎÂ ,BÎB˙a ˙n‰«≈¿¿≈ƒ¿««À¿»¿≈»¿ƒ»
„‚k ÔeÎÓ Ïb‰ CB˙aL ÈÏk ÏÎÂ ,ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆¿««¿À»¿∆∆
‰‡Óh‰L ,‡ÓË ‰hÓlÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ ‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«»»≈∆«À¿»
ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡Â .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜B·e ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba««¿»««¿∆∆¿ƒ»»¿

ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÏeÏÁ ‰‡Óh‰59‡e‰ - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ «À¿»»∆««∆««∆«
.ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓe Ìe˙Ò ¯·˜k¿∆∆»¿«≈ƒ»¿ƒ»

שם.57) פט"ו כשהכרי 58)שם; והמדובר מ"ז, פט"ו שם
ה"ו. ראה בחוץ. מונחים שם.59)והגל תוספתא

.ÂB‡ÏnL ˙Èa60˙B¯B¯ˆ B‡ ¯ÙÚ61Ïha ‰Ê È¯‰ - «ƒ∆ƒ¿»»¿¬≈∆ƒ≈
˙Èa‰62Ì‡Â ,˙B¯B¯ˆ B‡ ¯ÙÚ ÏL Ï‚k ‡e‰ È¯‰Â ««ƒ«¬≈¿«∆»»¿¿ƒ

˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba - ¯ÙÚ‰ CB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿∆»»««¿»««
.ÌÈ¯B‰Ë ¯ÙÚ‰ CB˙a ‰ÈcˆaL ÌÈÏÎÂ ,˙„¯BÈÂ¿∆∆¿≈ƒ∆¿ƒ∆»¿∆»»¿ƒ

מ"ז.60) כלל,62)חצץ.61)שם בית כאן אין כאילו
נשאר  ואם וצרורות. עפר הגל אלא בין טפח על טפח אויר

במשנה: גורס רבינו אטומה". "נפש זו הרי התקרה, ובין
ואפילו  עפר, הבית את בכוונה מילא אם פירוש, "ביטלו",
זה, במעשה ביטל - אחד לגוש נדבקים שאינם צרורות
למשנתנו  טוב' יום 'תוספות ראה הבית. את בכוונה, שנעשה
בספרים  אולם הבית". אצל בטל זה "הרי זו: בהלכה שגורס

הבית". "ביטל הגירסא: תימן, בכת"י וכן שלנו,

.Ê‰ˆeˆ¯ ‡È‰L ‰‡ÓË63Ï˙kÏ ‰kÒ CÓÒÂ Ï˙Îa64 À¿»∆ƒ¿»¿…∆¿»«À»«…∆
.Ï‰‡‰ ÈcvÓ „ˆ Ï˙k‰ ‰OÚ È¯‰L ,‰‡ÓË ‰kq‰ -«À»¿≈»∆¬≈«¬»«…∆«ƒƒ≈»…∆
‰È‰ ‡Ï el‡ Ú‚BpÏ ÌÈ¯B‰Ë ÔÈ„„v‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ«≈«ƒ…»»
Ï‰‡‰ - Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ ‰OÚpMÓ Ï·‡ ,Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…∆¬»ƒ∆«¬»¬≈∆…∆»…∆

BÎB˙a ‰‡Óh‰ È¯‰L ,‡ÓË Blk65. À»≈∆¬≈«À¿»¿

שם:63) המשנה של האחרונה הבבא את מפרש רבינו
על  בפירושו כתב וכן רצוצה, בטומאה סוכות" לה "סמך
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אחריו, נגרר הקבר לשולי הסמוך אחד שטפח במשנתנו,
עולם. כקרקע הוא מזה נראה 46)ולמטה גדולה. יתד

דרך  המת את לתוכו ומכניסים וצר עמוק לחור שהכוונה
הסלע  ולפיכך ממש כארון אינו שכזה וחור רגליו או ראשו

עולם. כקרקע הוא

.Ë¯·w‰L ‰¯ÚÓ47:‰¯Ún‰ ÈÙÏ ¯ˆÁÂ dÎB˙a ¿»»∆«∆∆¿»¿»≈ƒ¿≈«¿»»
¯ÈÂ‡Ï ¯ˆÁ‰L ÔÓÊa48¯B‰Ë dÎB˙Ï „ÓBÚ‰ -49, ƒ¿«∆∆»≈»¬ƒ»≈¿»»

‰¯Ún‰ ÛB˜LÓa ÚbÈ ‡lL „·Ï·e50¯ˆÁ‰L ÔÓÊ·e ; ƒ¿«∆…ƒ«¿«¿«¿»»ƒ¿«∆∆»≈
‰Úa¯‡ [‰¯Ún‰ „ˆa ‰l‚Ó] da ‰È‰ Ì‡ :‰¯˜Ó¿…»ƒ»»»¿À∆¿««¿»»«¿»»
ÌLÏ ÒÎp‰ - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«ƒ¿»¿»
ÒÎp‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ‰˙È‰ ;¯B‰Ë»»¿»¿»≈«¿»»««¿»»«ƒ¿»
.‰¯Ún‰ Á˙Ùa Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‡ÓË ÌLÏ¿»»≈¿««ƒ∆…»«¿∆««¿»»

רבים.47) למתים קבורה מקום שאין 48)כלומר, פירוש,
גבה. על על 49)תקרה ואף לקבר. קרוב עומד הוא אפילו

שיש  בחצר לקבר, סמוך אמות ארבע על טומאה שגזרו פי
גזרו. לא מחיצות היא:50)לה שם בתוספתא רבינו גירסת

הקבר  מן טפחים מארבעה (שבפחות אמורים דברים "במה
שהיא  בזמן אבל לאוויר, פתוחה שאינה בזמן טמא)?
כל  (המשקוף) השקוף מן מרוחק אפילו לאוויר פתוחה

בשקוף". יגע שלא ובלבד טהור לתוכה הנכנס שהיא,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובו 1) הבית בתוך והמת בתוכו והמת סתום בית יבאר

באחד  להוציאו חשב פתוחים, או נעולים הרבה פתחים
הקבר  אימתי באחד, והמת לאכסדרה הפתוחים ובתים מהם,
ועולה  שבוקעת בטומאה גדול כלל סביביו, מכל מטמא

ויורדת. ובוקעת

.‡Ìe˙Ò ˙Èa2Á˙t BÏ ‰È‰L B‡ ,BÎB˙a ˙n‰L «ƒ»∆«≈¿∆»»∆«
[ÂÈÓÈvt ˙‡ ı¯Ùe]3,ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓ - BÓ˙Òe »«∆«ƒ»¿»¿«≈ƒ»¿ƒ»

ÈtÓ ,‰Ú·L ‡ÓË - BbbÓ B‡ ÂÈ¯BÁ‡Ó Ba Ú‚Bp‰Â¿«≈«≈¬»ƒ«»≈ƒ¿»ƒ¿≈
Ìe˙Ò ¯·˜k ‡e‰L4,BÓ˙Ò elÙ‡ ,Á˙t Ba ÁzÙ . ∆¿∆∆»ƒ¿«∆«¬ƒ¿»

BbbÓe ÂÈ¯BÁ‡Ó Ba Ú‚Bp‰ - ÂÈÓÈˆt ı¯t ‡Ï Ì‡ƒ…»«¿ƒ»«≈«≈¬»ƒ«
‰È‰È ‰nÎÂ .Á˙t‰ „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë»¿≈»≈∆»¿∆∆«∆«¿«»ƒ¿∆

˙n‰ ÌÏL ?Á˙t‰ ¯eÚL5‰Úa¯‡a BÁ˙t - ƒ«∆«»≈«≈ƒ¿¿«¿»»
ÌÈÁÙË6ÏB„‚Â ,ÁÙËa BÁ˙t - ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe , ¿»ƒ¿«ƒƒ«≈ƒ¿¿∆«¿»

.‰Úa¯‡a BÁ˙Ùe ˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ¬≈¿≈ƒ¿¿«¿»»

בית 2) א. יב, בתרא בבא גמרא ה"י, פט"ז אהלות תוספתא
הנמצא  ואפילו בבית הנמצא כל פתח, בו ויש בתוכו שהמת
באוהל. מיטמא הנעולה לדלת שמחוץ בחלקו המשקוף תחת
והרי  המשקוף, דרך ויעבור הזה הפתח דרך יצא שהמת מפני
טהור. - מבחוץ הבית בקורות הנוגע אבל אהלו. זה כל

משקוף 3) ובכללן והקיר, הדלת בין הנתונות עץ חתיכות
ולפיכך  פתח, מדין יצא לא אותם פרץ שלא זמן כל ומזוזות.
שנתבאר  כמו הפתח, כנגד אלא מטמא אינו סתמו אפילו

ששי.4)למעלה. בפרק למעלה נתבאר סתום קבר דין
קטן.5) נפל כגון כזית, בו שאין בו 6)אףֿעלֿפי אין ואם

מ"ו). פ"ג (אהלות כסתום דינו זה, כשיעור

.·˙Èa‰ CB˙a ˙n‰7ÌlkL ÔÓÊa ,‰a¯‰ ÌÈÁ˙t B·e «≈¿««ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿«∆À»

ÌÈÏeÚ8ÌÈ‡ÓË Ìlk -9Ô‰Ó Á˙t Ïk „ˆa ·LBi‰Â , ¿ƒÀ»¿≈ƒ¿«≈¿«»∆«≈∆
‡ÓË - Á˙t‰ ÏÚ ‡ˆBi‰ ‰¯˜z‰ ˙Áz10ÁzÙ . «««ƒ¿»«≈««∆«ƒ¿»ƒ¿«

ÏÚ Û‡Â ,Ô‰Ó „Á‡a B‡ÈˆB‰Ï ·LÁL B‡ ,Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆»«¿ƒ¿∆»≈∆¿««
˙n‰ ˙nL ¯Á‡ ·LÁL Èt11B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ elÙ‡ , ƒ∆»«««∆≈«≈¬ƒ»«¿ƒ

‰Úa¯‡ ‡È‰L ÔBlÁa12ÏÈv‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ13ÏÚ ¿«∆ƒ«¿»»««¿»»ƒƒ«
ÁzÙpL Á˙t‰ „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,Ôlk ÌÈÁ˙t‰«¿»ƒÀ»¿≈»≈∆»¿∆∆«∆«∆ƒ¿«

ÔÈ¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,ÂÈÏÚ ·LÁL B‡14Ô‰L ÈtÓ , ∆»«»»¿«¿»¿ƒƒ¿≈∆≈
ÔÈÏeÚ15Ìe˙Ò ¯·˜k ˙Èa‰ ÔÈ‡ È¯‰Â16Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ«¬≈≈««ƒ¿∆∆»¿≈ƒ

Á˙t ¯zÁÏ ÏÈÁ˙‰17‰Úa¯‡ ¯zÁiMÓ - Ba B‡ÈˆB‰Ï ƒ¿ƒ«¿…∆«¿ƒƒ∆«¿…«¿»»
‰Úa¯‡ ÏÚ18Á˙t ÌL ‰È‰ .Ôlk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÏÈv‰ ««¿»»ƒƒ««¿»ƒÀ»»»»∆«

ÏÈÁ˙iMÓ - BÁ˙ÙÏ ÏÈÁ˙‰Â B‡ÈˆB‰Ï ·LÁÂ Ìe˙Ò»¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆«¿ƒ
Ôlk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÏÈv‰ ÁzÙÏ19Ba eÈ‰ .20˙BBlÁ ƒ¿…«ƒƒ««¿»ƒÀ»»«

‰a¯‰21˙B¯B‰Ë Ôlk - ˙BÙ‚eÓ ÔlÎÂ22eÁzÙ .23- «¿≈¿À»»À»¿ƒ¿¿
˙B‡ÓË Ôlk24ÏÂ ,ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ eÏÈv‰ ‡25Á˙t . À»¿≈¿…ƒƒ««¿»ƒ∆«

ÔË˜26ÏB„b Á˙t CB˙a27Ì‰ÈL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ -28 »»¿∆«»««¬ƒ««≈¿≈∆
ÏB„b‰ ˙‡ ÔË˜ ¯‰Ë - ÔËwa B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ .‡ÓË29. »≈»«¿ƒ«»»ƒ≈»»∆«»

ÔÈÓÈ‡˙Ó Ô‰ÈL eÈ‰30Ì‰ÈL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - »¿≈∆«¿ƒƒ««¬ƒ««≈¿≈∆
‡ÓË31˙‡ ¯‰Ë - Ô‰Ó „Á‡a B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ . »≈»«¿ƒ¿∆»≈∆ƒ≈∆
B¯·Á32˙ÈaÏ ‰È‰ .33,ÌB¯„Ï Á˙Ùe ÔBÙˆÏ „Á‡ Á˙t ¬≈»»««ƒ∆«∆»¿»∆«¿»

B‡ ÂÈÁ‡ e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÈBÙva B‡ÈˆB‰Ï ·LÁÂ¿»«¿ƒ«¿ƒ¿««»»∆»
- ÈÓB¯ca ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â ÂÈ·B¯¿̃»¿»¿≈ƒƒ∆»«¿ƒ

ÈBÙv‰ ˙‡ ÈÓB¯c ¯‰Ë34ÌÈ¯ÚÈ ‡lL „·Ï·e ,35Ì‡Â . ƒ≈¿ƒ∆«¿ƒƒ¿«∆…«¬ƒ¿ƒ
.ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ÌÈ¯Ú‰∆¡ƒ¿≈∆¿≈ƒ

מ"ג.7) פ"ז פתוחים.8)שם כולם אם והואֿהדין
כולם 9) יוציאוהו, פתח באיזה יודעים אנו שאין מפני

אנו  אין הפתחים באחד וכשיוציאוהו אחד. כפתח נחשבים
ונטהר  הטמא הוא זה שפתח למפרע, הדבר הוברר אומרים
מן  שהם שבדברים מפני הפתחים, שאר שכנגד הכלים את
מתירים  או מטהרים אין פירוש: ברירה", "אין התורה

שכזו. טמאים.10)מסברא כולם שאמר: למה ביאור
שם.11) מטומאה.13)טפחים.12)כביתֿהלל
אחר 14) לדלת מחוץ המשקוף תחת שהעמידו הכלים

כן  לפני שם שנמצאו הכלים אבל שחשב, או האחד שנפתח
שבדאורייתא  מפני למפרע לטהרתם חוזרים ואין נטמאו

א). י, ביצה אושעיא, ור' (רבה ברירה" ובוודאי 15)"אין
עליו. שחשב זה דרך או הפתוח הפתח דרך המת את יוציאו

פצימיו.16) נפרצו שלא חדש.17)מפני פתח לפתוח
בתחילה,18) בפותח (ביתֿהלל) "ומודים שם: במשנה

מציל  אינו זה משיעור בפחות אבל טפחים. ארבעה שיפתח
הבא). באות ביתֿהלל 19)(ראה אמרו סתום בפתח

פתח  לפותח דומה זה ואין מציל, - לפתחו שמשהתחיל
מעולם. שם היה שלא נעולים.20)במקום שפתחיו בבית

ה"ד.21) פ"ח, אהלות להוציא 22)תוספתא חשב כשלא
חלונות. דרך המת דרכם 23)את להוציא כוונה בלי אפילו

המת. הפתיחה.24)את דרך עוברת אין 25)הטומאה
פתוחים  חלונות אפילו ולפיכך החלון, דרך מת להוציא דרך
דרכם  להוציאו חשב אם אלא הפתחים על מצילים אינם

כסףֿמשנה). וראה קורקוס. בבתים 27)שם.26)(הר"י
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ראב"ד). (ראה (רבינו 64)המשנה המשקוף" עליו "ושם
למשנה). הסוכה,65)בפירושו מן חלק נעשה הכותל

הסוכה. בתוך מונחת כאילו בכותל שהיא והטומאה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) לזרוע מותר ואם בתוכה, קבר שאבד שדה דין יבאר

וסמוכות  הרחוקות או לעיר הקרובות התלוליות בו, לנטוע
לפנותו, מותר אם הידוע קבר או הנמצא קבר הקברות, לבית

מת ו  או קבר והמוצא מצוה במת הפוגע לרבים, המזיק קבר
מציינין. וכיצד ובמה לציין, שחייב

.‡‰„O2¯·˜ „·‡L3d¯ÙÚ - dÎB˙a4ÚbÓa ‡nËÓ »∆∆»«∆∆¿»¬»»¿«≈¿«»
¯·w‰ LB„ ‡nL ,Ò¯t‰ ˙È·k ‡OÓ·e5eÈ‰ÈÂ da ¿«»¿≈«¿»∆»»«∆∆»¿ƒ¿

- dlk ‰„O‰ ÏÎÂ .d¯ÙÚ CB˙a ‰¯BÚOk ˙BÓˆÚ¬»ƒ¿»¿¬»»¿»«»∆À»
‡ÓË ‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰6- Ï‰‡ dÎB˙a „ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ««¬ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ∆¡ƒ¿»…∆

„ÈÓÚ‰L Ï‰‡‰ ‡nL ,Ï‰‡a LiM ‰Ó Ïk ‡ÓËƒ¿»»«∆≈»…∆∆»»…∆∆∆¡ƒ
.ÏÈ‰‡Ó ‡e‰ ¯·w‰ ÏÚ ‰„O d˙B‡a¿»»∆««∆∆«¬ƒ

מ"ג.2) פי"ח אנו 3)אהלות ואין קבר, בו שיש ידוע
שדה  דין שנינו שם, הראשונה בבבא מקומו. את יודעים
(פ"ב  למעלה דיניו מקצת כתב רבינו אלם קבר, בו שנחרש
פ"י  ולקמן שבמשנה, שניה בבבא כאן מתחיל ולכן הט"ז),

שנחרש. קבר דיני ומבאר מהשדה 4)ממשיך לקח אם
טהור. במקום והניחו ושבים.5)עפר, עוברים ברגלי נדרס

מטמא  אינו כשעורה עצם שהרי באוהל, מטמא ואינו
הרבים,6)באוהל. כרשות שדינו החמה בימות ואפילו

כאן  טהור', ספיקו הרבים ברשות טומאה 'ספק בידינו וכלל
טומאה. שהוחזקה מפני טמא,

.·‰a7˙Èa (da)8dÁ˙t ‰È‰ Ì‡ :ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚÂ »»»«ƒ«¬ƒ»««»ƒ»»ƒ¿»
˙Èa ÏL dÁ˙t „‚k ‰iÏÚ ÏL9‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰ -10, ∆¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»∆«ƒ»¬ƒ»¿»

‰iÏÚ‰ - ˙Èa‰ ÛB˜LÓ ˙Áz ¯·w‰ [‰È‰] elÙ‡L∆¬ƒ»»«∆∆«««¿««ƒ»¬ƒ»
BÓk ,Ï‰‡ Èab ÏÚ Ï‰‡ ‡e‰ È¯‰L ,‰¯B‰Ë¿»∆¬≈…∆««≈…∆¿

¯‡a˙iL11ÔeÎÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;12‰iÏÚ‰ Û‡ - ∆ƒ¿»≈¿ƒ…»»¿À»«»¬ƒ»
‰iÏÚ‰ È¯‰Â ,¯·w‰ ÏÚ ‰iÏÚ ˙t˜Ò‡ ‡nL ,‰‡ÓË¿≈»∆»«¿À«¬ƒ»««∆∆«¬≈»¬ƒ»

¯·w‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡Ó13. «¬ƒ»««∆∆

מ"ה.7) פי"ז קבר.8)שם בו שאבד ואינו 9)בשדה
בולט  אינו וגם מכאן, ולא מכאן לא הבית פתח על עודף

הבית. לפתח חוצץ 10)מחוץ מונח, שהמת מקום בכל
לעליה. תכנס שלא הטומאה מפני פט"ז 11)הבית לקמן

קצת.12)ה"ג. עודף שמא 13)אלא אנו חוששים
ועולה  ובוקעת ולחוץ עביו מחצי עצמו הכותל נגד הטומאה
הבית, פתח על עודף שהיא במקום העליה לפתח וכשמגיעה
דינה  ולפנים מחציו בכותל היא אם אבל לפנים, נכנסת היא
נכנסת  ואינה חוצצת הבית ותקרת הבית, בתוך היא כאילו

טהרות). (סדרי לעליה

.‚BÊ ‰„OÂ14Ú¯Ê Ïk dÎB˙a Ú¯ÊÏ ¯zÓ15ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿»∆À»ƒ¿…«¿»»∆«¿ƒ∆≈
¯·wÏ „Ú ÌÈÚÈbÓ ÌÈÚ¯Ê ÈL¯L16ÔÈÚËB ÔÈ‡ Ï·‡ . »¿≈¿»ƒ«ƒƒ««∆∆¬»≈¿ƒ

„Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈL¯M‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ dÎB˙a¿»ƒ»≈«¬»ƒ¿≈∆«»»ƒ«ƒƒ«
˙BiÏeÏz‰ .˙nÏ17¯ÈÚÏ ˙B·B¯w‰18˙È·Ï ‰ÎeÓq‰ «≈«¿ƒ«¿¿ƒ«¿»¿≈

„Á‡Â ˙BL„Á „Á‡ ,˙B¯·w‰ ˙Èa C¯„Ï B‡ ˙B¯·w‰«¿»¿∆∆≈«¿»∆»¬»¿∆»

ÌÈLp‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ - ˙BLÈ¿»¬≈≈¿∆¿«À¿»ƒ¿≈∆«»ƒ
ÌÈÏÙp‰ ˙‡ ÌL ˙B¯·B˜19ÌL ÔÈ¯·B˜ ÔÈÁL ÈkÓe , ¿»∆«¿»ƒÀ≈¿ƒ¿ƒ»

Ô‰È¯·È‡20Ë ˙BL„Á‰ - ˙B˜BÁ¯‰ Ï·‡ .˙B¯B‰21, ≈¿≈∆¬»»¿«¬»¿
˙B·B¯˜ eÈ‰ ‡nL ,˙B‡ÓË ˙BLÈ‰Â22‰·¯ÁL ¯ÈÚÓ ¿«¿»¿≈∆»»¿≈ƒ∆»¿»

‰„·‡L C¯cÓ B‡23ÔÈ‡L Ïk ?·B¯˜ Ïz e‰Ê È‡Â . ƒ∆∆∆»¿»¿≈∆≈»…∆≈
Ì„‡ ÔÈ‡L ?ÔLÈÂ .epnÓ ¯˙BÈ ·B¯˜ ¯Á‡ Ïz ÌL»≈«≈»≈ƒ∆¿»»∆≈»»

B¯ÎBÊ24. ¿

מ"ג.14) פי"ח כל 15)שם "נזרעת במשנה: רבינו גירסת
עד  כלומר, לקבר. עד מגיעים זרעים שרשי שאין זרע".
בהל' (רבינו בהנאה מותר הקבר ועפר ממש, המת מקום

אי  ולטומאה ה"כ). פי"ד אינו אבל שמחובר מפני לחשוש, ן
כל  טומאה יקבלו לא גםֿכן הקצירה ואחרי טומאה, מקבל
המשקין  משבעת באחד קצירתם אחר נתלחלחו שלא זמן

ה"אֿב). פ"א אוכלין טומאת ממנו,16)(הל' ויונקים
התורה. מן בהנאה אסור והמת מלשדו, גדלים והפירות
לנטוע  מותר סרק שאילני משמע כאן רבינו של מלשונו

משנה'. 'כסף ראה מלשון 17)לכתחילה, נמוכות, גבעות
כתובות 18)תל. בגמרא שנתפרשה כפי מ"ב, פט"ז שם

ב. וחוששים 19)כ, שם. אהלות, ותוספתא שם. כתובות,
יודע  איש ואין נפל, וקברה יחידה אשה שם הלכה שמא אנו

זה. באוהל.20)על ומטמאים המחלה מחמת שנשרו
מי 21) עוד עמה הלך ואם יחידה, שם הולכת אינה שאשה

מתגלה. הדבר היה - נשים 22)שהוא שם קברו ואז
בין 23)נפליהן. שבת ערב מת שם הובילו ושמא

וברבות  שם, וקברוהו לעיר להביאו הספיקו ולא השמשות,
הדבר. נשכח במשנה.24)הימים שם יהודה, כרבי

.„ÌÈÎBa ‰„O25˙È·Ï ·B¯w‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â , ¿≈ƒ¿«»«»¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÎB·e ÌL ˙B·LBÈ ÌÈLp‰L ˙B¯·w‰«¿»∆«»ƒ¿»««ƒ
ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ÌL ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰L ,¯B‰Ë d¯ÙÚL∆¬»»»∆¬≈…À¿¿»»À¿»≈

ÏÈb¯‰Ï ‡lL ,B˙B‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÚËB26Ï‚¯ ¿ƒ¿≈¿ƒ∆…¿«¿ƒ∆∆
·B¯˜ ‡e‰L ÈtÓ .‰‡ÓË ÌL LÈ ‡nL ,ÌLÏ Ì„‡»»¿»∆»≈»À¿»ƒ¿≈∆»

ÂÈÏÚa eL‡È˙ ¯·k ˙B¯·w‰ ˙È·Ï27CÎÈÙÏ ,epnÓ ¿≈«¿»¿»ƒ¿»¬¿»»ƒ∆¿ƒ»
BÏ eLLÁ ‰Ê ÈtÓ ,Ba ¯a˜ÈÂ Ì„‡ ‡B·iL ¯LÙ‡28. ∆¿»∆»»»¿ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿

ÔÈOBÚÂ29‡Ï È¯‰L ,L„˜Ï ÌÈ¯epz ‰Ê ÌB˜Ó ¯ÙÚÓ ¿ƒ≈¬«»∆«ƒ¿…∆∆¬≈…
.‰‡ÓË ÌL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»»À¿»

מ"ד.25) שם לטפל 26)אהלות כדי שם ללכת ירבו שלא
היבול. את ולאסוף ב.27)בזרעים ה, קטן רק 28)מועד

להתרחק  אלא טומאה, לגזור מספיק שאינו בדבר יש חשש
המקום. לעשות.29)מן מותר פירוש,

.‰¯·˜30‡ˆÓp‰31B˙BpÙÏ ¯zÓ -32- e‰pt Ì‡Â ; ∆∆«ƒ¿»À»¿«¿ƒƒ»
‡ÓË BÓB˜Ó33‰È‰a ¯eÒ‡Â34ÚBÓk ,˜„aiL „ ¿»≈¿»«¬»»«∆ƒ»≈¿

¯‡a˙iL35Úe„i‰ ¯·˜Â .36B˙BpÙÏ ¯eÒ‡ -37Ì‡Â ; ∆ƒ¿»≈¿∆∆«»«»¿«¿ƒ
¯B‰Ë BÓB˜Ó - e‰pt38.‰È‰a ¯zÓe ƒ»¿»À»«¬»»

בארבע 30) נמצאים שלאחריה, ובהלכה זו שבהלכה הדינים
אהלות  בתוספתא א, מקומות: בארבעה שונות גירסאות
פ"ט  נזיר ב'ירושלמי' ג, ב. מז, סנהדרין בבבלי ב, פי"ז.
מתאימים  כאן רבינו ודברי פי"ד, שמחות במסכת ד, ה"ג.

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



קלה zn z`neh zekld - dxdh xtq - hay a"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שב'ירושלמי'. קבר.31)לגירסה שם שיש ידעו שלא
להניח 32) יש קבר, שם שיש ידוע הדבר היה שלא מכיוון

ומותר  מקומו קנה לא ולפיכך בעלים, מדעת שלא שנקבר
שמא 33)לפנותו. בדיקה, צריך הקבר סביבות כל פירוש,

ומדובר  טהור. יהיה הבדיקה ואחר קברות, בית כאן היה
אינו  אחד שקבר (כסףֿמשנה), קברים שלושה כשנמצאו

פ"ט. לקמן ראה בדיקה. בהנאה 34)מצריך אסור לא
שם  ירעו שלא אלא נאסרת, אינה עולם קרקע שהרי ממש,
המתים, כבוד מפני ראש קלות מנהג שם ינהגו ולא בהמות
(כסףֿמשנה). קברות בית בכל - א כט, במגילה שאמרו כמו

הי"ג. פי"ד אבל הל' פ"ט.35)ראה ידוע 36)לקמן
השדה. בעל מדעת נקבר ומסתמא אחד, מת אלא שם שאין

מקומו.37) קנה שהמת נטמא 38)מפני לא הקרקע
שם  ולשתות לאכול מותר זה ומטעם אינם, אחרים וקברים

(כסףֿמשנה).

.ÂÌÈa¯‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ‡e‰L ¯·˜39B˙B‡ ÔÈpÙÓ -40, ∆∆∆«ƒ∆»«ƒ¿«ƒ
‰È‰a ¯eÒ‡Â ‡ÓË BÓB˜Óe41. ¿»≈¿»«¬»»

ומיטמאים 39) שם עוברים שרבים במקום הוא הקבר
ההבדל 40)באוהל. וזהו הרבים. לטובת לפנותו חובה

"מותר  רבינו כתב שם הנמצא, קבר ובין זה דין שבין
אותו". "מפנים כתב וכאן במת 41)לפנותו", מדובר

ונאסר  מקומו קנה ולפיכך הקרקע, בעל מדעת שנקבר
בהנאה.

.ÊÚ‚Bt‰42‰ÂˆÓ ˙Óa43ÌeÁz‰ CB˙a B‡ˆÓ Ì‡ :44 «≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿«¿
elÙ‡ ,ÌeÁzÏ ıeÁ B‡ˆÓ ;˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡È·Ó -¿ƒ¿≈«¿»¿»«¿¬ƒ

ÌBk¯k ‰„O CB˙a45ÌB˜na ¯·wÈÂ ,BÓB˜Ó ‰˜ - ¿¿≈«¿»»¿¿ƒ»≈«»
‡ˆÓpL46¯ˆn‰ ÏÚ B‡ˆÓ .47‰„O .ÔÈ„„ˆÏ B˜lÒÓ - ∆ƒ¿»¿»««∆∆¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈
¯ea48Ê „vÓ¯È ‰„Oe ‰49‰„Oa B¯·B˜ - ‰Ê „vÓ ƒ«∆¿≈ƒƒ«∆¿ƒ¿≈
¯ea50‰„O .¯È ‰„Oa B¯·B˜ - Ú¯Ê ‰„Oe ¯È ‰„O .¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈ƒ¿≈

Ú¯Ê ‰„Oa B¯·B˜ - Ì¯Î ‰„Oe Ú¯Ê51ÔÏÈ‡ ‰„O .52 ∆«¿≈∆∆¿ƒ¿≈∆«¿≈ƒ»
Ì¯Î ‰„Oa B¯·B˜ - Ì¯Î ‰„Oe53Ï‰‡ ÈtÓ , ¿≈∆∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈…∆

‰‡Óh‰54„ˆ ‰Ê È‡Ï B¯·B˜ - ÔÈÂL Ô‰ÈL eÈ‰ . «À¿»»¿≈∆»ƒ¿¿≈∆«
.‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆

ה"א.42) פ"ז נזיר ומצוה 43)'ירושלמי' קוברים, לו שאין
לקברו. בו הפוגע עד 44)על היינו הקברות, בית של

אמה. בו 45)אלפיים ומשתמשים מאוד, יקר ריחני צמח
ולתבשילים. מאפה למיני מתקנותיו 46)כתבלין אחת זו

ושם  א. פא, בבאֿקמא במסכת שנמנו נון בן יהושע של
את  לישראל יהושע הנחיל שעלֿמנתֿכן אמרו: - ב עמוד

יקברנו 47)הארץ. ואם ושבים, עוברים שרבים במקום
באוהל. ייטמא נזרע.48)שם ולא נחרש שלא שדה

עד 50)חרוש.49) ההפסד את לצמצם יש דבר: של כללו
שאפשר. גדול.51)כמה יותר ההפסד עצי 52)בכרם,

אחרים. יותר.53)פרי גדול כרם של שהפסדו ואףֿעלֿפי
לגשת 54) ואפשר הקבר, על מאהילים ואינם נמוכים הגפנים

אילנות  אבל הקבר, על להאהיל מבלי הענבים את ולבצור
סביבותיהם  על ומאהילים רב, בגובה גדלים ענפיהם אחרים
שנוי  זה דין אליהם. המתקרבים את המת באוהל ויטמאו
הטומאה  מן הצלה להעדיף אם שם, ב'ירושלמי' במחלוקת

הטומאה  מן שלהנצל רבינו ופסק הענבים, בצירת הקלת או
עדיף.

.Á‡ˆÓp‰ ¯·˜55Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ -56¯Á‡ ‡a Ì‡Â . ∆∆«ƒ¿»¿«≈¿«¿≈«¿ƒ»«≈
ÈÏ È¯a :¯Ó‡Â57Ì„˜ elÙ‡ ,¯·˜ Ô‡k ‰È‰ ‡lL ¿»«»ƒƒ∆…»»»∆∆¬ƒ…∆

‰‡ÈˆÓ ˙ÚMÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ - ‰L ÌÈ¯OÚÏ¿∆¿ƒ»»≈¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ»
.CÏÈ‡Â¿≈«

ה"ו.55) פ"ד טהרות שנעשו 56)תוספתא הטהרות כל
טמאים. – הקבר שנמצא לפני רב זמן אפילו זה, במקום

ספק.57) כל ללא אני, בטוח

.Ë‡ˆBn‰ Ïk58Ï‰‡a ‡nËnL ¯·„ B‡ ˙Ó B‡ ¯·˜ »«≈∆∆≈»»∆¿«≈¿…∆
‰Ï˜z ‰È‰È ‡lL È„k ,ÂÈÏÚ ÔiˆÏ ·iÁ - ˙n‰ ÔÓƒ«≈«»¿«≈»»¿≈∆…ƒ¿∆¿»»
ÔÈc ˙ÈaÓ ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e .ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿À∆≈»¿ƒƒ≈ƒ
ÔÓ ÌˆÓˆÓ ˙ÈÊk ÏÚ ÔÈiˆÓ ÔÈ‡ .˙B¯·w‰ ÏÚ ÔiˆÏ¿«≈««¿»≈¿«¿ƒ«¿«ƒ¿À¿»ƒ

˙n‰59ı¯‡a ¯ÒÁÈ BÙBqL ÈÙÏ ,60?ÔÈiˆÓ ‰n·e . «≈¿ƒ∆∆¿«»»∆«∆¿«¿ƒ
„ÈÒa61ÔÈ‡ .‰‡Óh‰ ÌB˜Ó ÏÚ CÙBLÂ ‰ÁÓÓ . ¿ƒ¿«∆¿≈«¿«À¿»≈

ÔÈ„ÈÓÚÓ62‰‡Óh‰ Èab ÏÚ Ôeiv‰ ˙‡63È‰È ‡l‡ , «¬ƒƒ∆«ƒ««≈«À¿»∆»¿ƒ
˙‡ „ÈÒÙ‰Ï ‡lL ,‰‡Óh‰ Ècˆa Ô‡kÓe Ô‡kÓ Û„BÚ≈ƒ»ƒ»¿ƒ≈«À¿»∆…¿«¿ƒ∆

˙B¯‰h‰64ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡Â .65ÌB˜nÓ Ôeiv‰ ˙‡ «¿»¿≈«¿ƒƒ∆«ƒƒ¿
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙‡ „ÈÒÙ‰Ï ‡lL ,‰‡Óh‰66ÔÈ‡Â . «À¿»∆…¿«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿≈

l‡ ,ÏkÏ ÔÈÚe„È Ô‰ È¯‰L ,˙B‡ce‰ ÏÚ ÔÈiˆÓÏÚ ‡ ¿«¿ƒ«««»∆¬≈≈¿ƒ«…∆»«
˙BÎÎq‰Â ¯·˜ da „·‡L ‰„O ÔB‚k ,˙B˜Ùq‰67 «¿≈¿»∆∆»«»∆∆¿«¿»

˙BÚ¯t‰Â68. ¿«¿»

דין 58) הסמיכו א) (ה, שם ובגמרא א. ב, קטן מועד משנה,
ובנה  אדם עצם "וראה טו): לט, (יחזקאל המקרא על זה

ציון". ב.59)אצלו עמוד אינו 60)שם מכזית ופחות
קצר. זמן לצורך לעשות חכמים הטריחו ולא באוהל, מטמא

מ"א.61) פ"ה, שני ב.62)מעשר ה, קטן מועד
בלבד.63) הטומאה מקום על לא 64)בדיוק לפעמים

שיאהיל  ואפשר ממש, למקומו שיגיע עד בציון האדם ירגיש
מדעתו. שלא הטומאה גדול.65)על שלא 66)ריחוק

את  שהוא כל מרחיב לפיכך הטהור. שטחה את לצמצם
הקברות,67)הציון. בית מגדר לפנים העומדים עצים

וחוששים  לו, מחוצה מסוים שטח על סוככים וענפיהם
העץ. תחת קבר נמצא הגדר 68)שמא מן בולטות אבנים

קבר  על מאהיל האבן של הפנימי צידה ושמא לחוץ,
הטומאה. אוהל כולה ונעשית

.È‡ˆÓ69d·Èh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ˙iˆÓ ‰„O70Ì‡ : »»»∆¿À∆∆¿≈»««ƒ»ƒ
¯·˜ da „·‡L Úe„Èa - ˙BÏÈ‡ da ÔÈ‡71da LÈ ; ≈»ƒ»¿»«∆»«»∆∆≈»

¯·˜ da L¯ÁpL Úe„Èa - ˙BÏÈ‡72¯‡a˙iL BÓk ,73. ƒ»¿»«∆∆¡«»∆∆¿∆ƒ¿»≈

בו 70)שם.69) שאבד או קבר בו שנחרש שדה זה אם
(ראה  אלה שדות שני בין רבים דינים הבדלי יש קבר.
מטמא  אינו נחרש מהם: ואחד פ"י) ולקמן ה "א, למעלה
שעצם  אוהל, טומאת שיעור אחד במקום שאין מפני באוהל
קבר  בו שאבד ושדה בלבד, ומשא במגע מטמא כשעורה

הקבר. מקום על האהיל שמא באוהל, ולפיכך 71)מטמא
בו  שאבד בשדה לנטוע שאסור מפני אילנות, בו ניטעו לא
פרי  לעצי ראויה בשדה ומדובר ה"ג). (למעלה קבר
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ראב"ד). (ראה (רבינו 64)המשנה המשקוף" עליו "ושם
למשנה). הסוכה,65)בפירושו מן חלק נעשה הכותל

הסוכה. בתוך מונחת כאילו בכותל שהיא והטומאה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) לזרוע מותר ואם בתוכה, קבר שאבד שדה דין יבאר

וסמוכות  הרחוקות או לעיר הקרובות התלוליות בו, לנטוע
לפנותו, מותר אם הידוע קבר או הנמצא קבר הקברות, לבית

מת ו  או קבר והמוצא מצוה במת הפוגע לרבים, המזיק קבר
מציינין. וכיצד ובמה לציין, שחייב

.‡‰„O2¯·˜ „·‡L3d¯ÙÚ - dÎB˙a4ÚbÓa ‡nËÓ »∆∆»«∆∆¿»¬»»¿«≈¿«»
¯·w‰ LB„ ‡nL ,Ò¯t‰ ˙È·k ‡OÓ·e5eÈ‰ÈÂ da ¿«»¿≈«¿»∆»»«∆∆»¿ƒ¿

- dlk ‰„O‰ ÏÎÂ .d¯ÙÚ CB˙a ‰¯BÚOk ˙BÓˆÚ¬»ƒ¿»¿¬»»¿»«»∆À»
‡ÓË ‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰6- Ï‰‡ dÎB˙a „ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ««¬ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ∆¡ƒ¿»…∆

„ÈÓÚ‰L Ï‰‡‰ ‡nL ,Ï‰‡a LiM ‰Ó Ïk ‡ÓËƒ¿»»«∆≈»…∆∆»»…∆∆∆¡ƒ
.ÏÈ‰‡Ó ‡e‰ ¯·w‰ ÏÚ ‰„O d˙B‡a¿»»∆««∆∆«¬ƒ

מ"ג.2) פי"ח אנו 3)אהלות ואין קבר, בו שיש ידוע
שדה  דין שנינו שם, הראשונה בבבא מקומו. את יודעים
(פ"ב  למעלה דיניו מקצת כתב רבינו אלם קבר, בו שנחרש
פ"י  ולקמן שבמשנה, שניה בבבא כאן מתחיל ולכן הט"ז),

שנחרש. קבר דיני ומבאר מהשדה 4)ממשיך לקח אם
טהור. במקום והניחו ושבים.5)עפר, עוברים ברגלי נדרס

מטמא  אינו כשעורה עצם שהרי באוהל, מטמא ואינו
הרבים,6)באוהל. כרשות שדינו החמה בימות ואפילו

כאן  טהור', ספיקו הרבים ברשות טומאה 'ספק בידינו וכלל
טומאה. שהוחזקה מפני טמא,

.·‰a7˙Èa (da)8dÁ˙t ‰È‰ Ì‡ :ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚÂ »»»«ƒ«¬ƒ»««»ƒ»»ƒ¿»
˙Èa ÏL dÁ˙t „‚k ‰iÏÚ ÏL9‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰ -10, ∆¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»∆«ƒ»¬ƒ»¿»

‰iÏÚ‰ - ˙Èa‰ ÛB˜LÓ ˙Áz ¯·w‰ [‰È‰] elÙ‡L∆¬ƒ»»«∆∆«««¿««ƒ»¬ƒ»
BÓk ,Ï‰‡ Èab ÏÚ Ï‰‡ ‡e‰ È¯‰L ,‰¯B‰Ë¿»∆¬≈…∆««≈…∆¿

¯‡a˙iL11ÔeÎÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;12‰iÏÚ‰ Û‡ - ∆ƒ¿»≈¿ƒ…»»¿À»«»¬ƒ»
‰iÏÚ‰ È¯‰Â ,¯·w‰ ÏÚ ‰iÏÚ ˙t˜Ò‡ ‡nL ,‰‡ÓË¿≈»∆»«¿À«¬ƒ»««∆∆«¬≈»¬ƒ»

¯·w‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡Ó13. «¬ƒ»««∆∆

מ"ה.7) פי"ז קבר.8)שם בו שאבד ואינו 9)בשדה
בולט  אינו וגם מכאן, ולא מכאן לא הבית פתח על עודף

הבית. לפתח חוצץ 10)מחוץ מונח, שהמת מקום בכל
לעליה. תכנס שלא הטומאה מפני פט"ז 11)הבית לקמן

קצת.12)ה"ג. עודף שמא 13)אלא אנו חוששים
ועולה  ובוקעת ולחוץ עביו מחצי עצמו הכותל נגד הטומאה
הבית, פתח על עודף שהיא במקום העליה לפתח וכשמגיעה
דינה  ולפנים מחציו בכותל היא אם אבל לפנים, נכנסת היא
נכנסת  ואינה חוצצת הבית ותקרת הבית, בתוך היא כאילו

טהרות). (סדרי לעליה

.‚BÊ ‰„OÂ14Ú¯Ê Ïk dÎB˙a Ú¯ÊÏ ¯zÓ15ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿»∆À»ƒ¿…«¿»»∆«¿ƒ∆≈
¯·wÏ „Ú ÌÈÚÈbÓ ÌÈÚ¯Ê ÈL¯L16ÔÈÚËB ÔÈ‡ Ï·‡ . »¿≈¿»ƒ«ƒƒ««∆∆¬»≈¿ƒ

„Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈL¯M‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ dÎB˙a¿»ƒ»≈«¬»ƒ¿≈∆«»»ƒ«ƒƒ«
˙BiÏeÏz‰ .˙nÏ17¯ÈÚÏ ˙B·B¯w‰18˙È·Ï ‰ÎeÓq‰ «≈«¿ƒ«¿¿ƒ«¿»¿≈

„Á‡Â ˙BL„Á „Á‡ ,˙B¯·w‰ ˙Èa C¯„Ï B‡ ˙B¯·w‰«¿»¿∆∆≈«¿»∆»¬»¿∆»

ÌÈLp‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ - ˙BLÈ¿»¬≈≈¿∆¿«À¿»ƒ¿≈∆«»ƒ
ÌÈÏÙp‰ ˙‡ ÌL ˙B¯·B˜19ÌL ÔÈ¯·B˜ ÔÈÁL ÈkÓe , ¿»∆«¿»ƒÀ≈¿ƒ¿ƒ»

Ô‰È¯·È‡20Ë ˙BL„Á‰ - ˙B˜BÁ¯‰ Ï·‡ .˙B¯B‰21, ≈¿≈∆¬»»¿«¬»¿
˙B·B¯˜ eÈ‰ ‡nL ,˙B‡ÓË ˙BLÈ‰Â22‰·¯ÁL ¯ÈÚÓ ¿«¿»¿≈∆»»¿≈ƒ∆»¿»

‰„·‡L C¯cÓ B‡23ÔÈ‡L Ïk ?·B¯˜ Ïz e‰Ê È‡Â . ƒ∆∆∆»¿»¿≈∆≈»…∆≈
Ì„‡ ÔÈ‡L ?ÔLÈÂ .epnÓ ¯˙BÈ ·B¯˜ ¯Á‡ Ïz ÌL»≈«≈»≈ƒ∆¿»»∆≈»»

B¯ÎBÊ24. ¿

מ"ג.14) פי"ח כל 15)שם "נזרעת במשנה: רבינו גירסת
עד  כלומר, לקבר. עד מגיעים זרעים שרשי שאין זרע".
בהל' (רבינו בהנאה מותר הקבר ועפר ממש, המת מקום

אי  ולטומאה ה"כ). פי"ד אינו אבל שמחובר מפני לחשוש, ן
כל  טומאה יקבלו לא גםֿכן הקצירה ואחרי טומאה, מקבל
המשקין  משבעת באחד קצירתם אחר נתלחלחו שלא זמן

ה"אֿב). פ"א אוכלין טומאת ממנו,16)(הל' ויונקים
התורה. מן בהנאה אסור והמת מלשדו, גדלים והפירות
לנטוע  מותר סרק שאילני משמע כאן רבינו של מלשונו

משנה'. 'כסף ראה מלשון 17)לכתחילה, נמוכות, גבעות
כתובות 18)תל. בגמרא שנתפרשה כפי מ"ב, פט"ז שם

ב. וחוששים 19)כ, שם. אהלות, ותוספתא שם. כתובות,
יודע  איש ואין נפל, וקברה יחידה אשה שם הלכה שמא אנו

זה. באוהל.20)על ומטמאים המחלה מחמת שנשרו
מי 21) עוד עמה הלך ואם יחידה, שם הולכת אינה שאשה

מתגלה. הדבר היה - נשים 22)שהוא שם קברו ואז
בין 23)נפליהן. שבת ערב מת שם הובילו ושמא

וברבות  שם, וקברוהו לעיר להביאו הספיקו ולא השמשות,
הדבר. נשכח במשנה.24)הימים שם יהודה, כרבי

.„ÌÈÎBa ‰„O25˙È·Ï ·B¯w‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â , ¿≈ƒ¿«»«»¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÎB·e ÌL ˙B·LBÈ ÌÈLp‰L ˙B¯·w‰«¿»∆«»ƒ¿»««ƒ
ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ÌL ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰L ,¯B‰Ë d¯ÙÚL∆¬»»»∆¬≈…À¿¿»»À¿»≈

ÏÈb¯‰Ï ‡lL ,B˙B‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÚËB26Ï‚¯ ¿ƒ¿≈¿ƒ∆…¿«¿ƒ∆∆
·B¯˜ ‡e‰L ÈtÓ .‰‡ÓË ÌL LÈ ‡nL ,ÌLÏ Ì„‡»»¿»∆»≈»À¿»ƒ¿≈∆»

ÂÈÏÚa eL‡È˙ ¯·k ˙B¯·w‰ ˙È·Ï27CÎÈÙÏ ,epnÓ ¿≈«¿»¿»ƒ¿»¬¿»»ƒ∆¿ƒ»
BÏ eLLÁ ‰Ê ÈtÓ ,Ba ¯a˜ÈÂ Ì„‡ ‡B·iL ¯LÙ‡28. ∆¿»∆»»»¿ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿

ÔÈOBÚÂ29‡Ï È¯‰L ,L„˜Ï ÌÈ¯epz ‰Ê ÌB˜Ó ¯ÙÚÓ ¿ƒ≈¬«»∆«ƒ¿…∆∆¬≈…
.‰‡ÓË ÌL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»»À¿»

מ"ד.25) שם לטפל 26)אהלות כדי שם ללכת ירבו שלא
היבול. את ולאסוף ב.27)בזרעים ה, קטן רק 28)מועד

להתרחק  אלא טומאה, לגזור מספיק שאינו בדבר יש חשש
המקום. לעשות.29)מן מותר פירוש,

.‰¯·˜30‡ˆÓp‰31B˙BpÙÏ ¯zÓ -32- e‰pt Ì‡Â ; ∆∆«ƒ¿»À»¿«¿ƒƒ»
‡ÓË BÓB˜Ó33‰È‰a ¯eÒ‡Â34ÚBÓk ,˜„aiL „ ¿»≈¿»«¬»»«∆ƒ»≈¿

¯‡a˙iL35Úe„i‰ ¯·˜Â .36B˙BpÙÏ ¯eÒ‡ -37Ì‡Â ; ∆ƒ¿»≈¿∆∆«»«»¿«¿ƒ
¯B‰Ë BÓB˜Ó - e‰pt38.‰È‰a ¯zÓe ƒ»¿»À»«¬»»

בארבע 30) נמצאים שלאחריה, ובהלכה זו שבהלכה הדינים
אהלות  בתוספתא א, מקומות: בארבעה שונות גירסאות
פ"ט  נזיר ב'ירושלמי' ג, ב. מז, סנהדרין בבבלי ב, פי"ז.
מתאימים  כאן רבינו ודברי פי"ד, שמחות במסכת ד, ה"ג.
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יש). ד"ה שם [רש"י 72)('תוספות' בה לנטוע ומותר
משמע  ה"י פ"י לקמן רבינו מדברי אבל אחרת, שם פירש
אין  הלא ציינוה, למה הקשו שם [בגמרא כפירושנו].
כגון  ותירצו, באוהל? המטמאים המקומות אלא מציינים
נטיעה  והותרה בטעות) או (באיסור וחרשו קבר בה שאבד
נטעו  שמא לחשוש, ואין נשאר. והציון אילנות ונטעו
ונמשכת  פירסום, לה יש שנטיעה מפני חרישה, בלי בטעות
לקמן, (ראה מעכב שבעיר חכם היה ובוודאי מסוים, זמן

שם.73)שם).

.‡È‡ˆÓ74ÌÈzL eÈ‰ .‡ÓË ‰ÈzÁz - ˙iˆÓ Ô·‡75: »»∆∆¿À∆∆«¿∆»»≈»¿«ƒ
Ì‰ÈÈa „ÈÒ LÈ Ì‡76‡ÓË Ì‰ÈÈa -77„ÈÒ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ≈ƒ≈≈∆≈≈∆»≈¿ƒ≈ƒ

O¯Á LÈ Ì‡ :Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ ‡l‡ ,Ô‰ÈÈa78- Ô‰ÈÈa ≈≈∆∆»«»≈∆ƒ≈∆∆≈≈∆
ÔÈa ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë79Ô‰ÈÈa O¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â ; »∆≈∆∆»ƒ¿»¿ƒ≈∆∆≈≈∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ „c¯Ó „Èq‰ ‰È‰Â80È¯‰ - ¿»»«ƒ¿À»«»≈∆ƒ»ƒ»¬≈
‡ÓËÂ Ôeiˆ ‰Ê81¯ˆÓ ‡ˆÓ .82‡e‰ - ÔiˆÓ „Á‡ ∆ƒ¿»≈»»∆∆∆»¿À»

‡ÓË83.˙ÈLÈÏL ÔÎÂ ,‰iL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‰„O‰ ÏÎÂ »≈¿»«»∆¿»¿≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ
‰„O‰ ÏÎÂ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ - ÔÈiˆÓ ‰È¯ˆÓ ‰Úa¯‡ ‡ˆÓ»»«¿»»¿»∆»¿À»ƒ≈¿ƒ¿»«»∆

‰‡ÓË dlk84ÌB˜nÓ Ôeiv‰ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡L ; À»¿≈»∆≈«¿ƒƒ«ƒƒ¿
‰‡Óh‰85. «À¿»

א.74) ז, בסיד.75)שם מצויינות אבנים סיד 76)שתי
המקום. על בסיד.77)שפוך צויין המקום שהרי

אדמה 78) מין מפרשים: (ויש דקות חרס חתיכות כלומר,
כסיד). לבנה אינה בין 79)לבנה, חרסית לתת רגילים

הבנין. יד 80)אבני על היתה סיד של דקה קליפה
אפילו 81)האבנים. טהור חרש, ביניהן יש שאם משמע

טמא  סיד, של עבה שכבה ביניהן יש ואם מרודד. בסיד
חרס. שם יש אם המצויין.83)שם.82)אפילו המקום

על 84) מכריז השדה כל את המקיף שהציון תולים אנו
השדה. כל מיצרי 85)טומאת כל את לציין הוצרך ולפיכך

טהורים, עצמם והמיצרים ה"ט). למעלה ראה (רש"י. השדה
למעלה  שנאמר העודף הוא שמקומם לתלות שיש מפני

דאמר). ד"ה שם 'תוספות' (ראה בה"ט

ה'תש"פ  שבט כ"ג שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) רבים מתים ומצא בשדה חופר שהיה מי דין יבאר

מת  ומצא חופר היה הקברות, לבית חושש אם הרוגים
צריך  אם שלושה או שנים או הנקברים כדרך מושכב
יש  למי קברות, טומאת להם יש אם גוים ודין לבדוק,
עם  שנתערב טמא גל בודקים, וכיצד קברות, ושכונת תבוסה
נפלים, בו שמפילים בור על המאהיל טהורים, גלים שני

דינו. מה ספק הוא ואם

.‡‡n‚a ÌÈa¯ ÌÈ˙Ó ‡ˆÓe ‰„Oa ¯ÙBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈¿»∆»»≈ƒ«ƒ¿À»
‡ˆnL B‡ ,‰Ê „ˆa ‰Ê B‡ ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ˙Á‡««∆««∆∆¿«∆∆»»
- ÂÈk¯a ÔÈa BL‡¯ B‡ ·LBÈ ˙Ó ‡ˆnL B‡ ,ÌÈ‚e¯‰¬ƒ∆»»≈≈…≈ƒ¿»

‰È‰ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‰Ê ÌB˜Ó ‡nL LLBÁ BÈ‡2‡l‡ ; ≈≈∆»»∆≈«¿»»»∆»
ÁeÁz‰ ¯ÙÚ‰ Ïk ÏËBÂ ,‡ˆnL ˙n‰ ÏËB3 ≈«≈∆»»¿≈»∆»»«ƒ«

Ú˜¯˜ ˙Ïe˙·a ¯ÙBÁÂ ,ÂÈzÁzL4˙BÚaˆ‡ LÏL5, ∆«¿»¿≈ƒ¿««¿«»∆¿»

‰˙È‰Lk ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰„O‰ ¯‡Le ,Ïk‰ ‡ÈˆBÓeƒ«…¿»«»∆¿∆¿«»√»¿∆»¿»
¯ÙBÁL ˙BÚaˆ‡ LÏL ÌÚ ‰Ê ¯ÙÚÂ .‡ˆÓiL Ì„…̃∆∆ƒ¿»¿»»∆ƒ»∆¿»∆≈

˙n‰ ˙Òe·z ‡¯˜p‰ ‡e‰6. «ƒ¿»¿««≈

כך.2) קוברים אינם שיהודים הרך.3)מפני העפר
ממקומה.4) מעולם הזיזוה שלא שלוש 5)אדמה כעובי

המקרא 6)אצבעות. מלשון המת. בדם שהתבוסס עפר
בדמיך. מתבוססת ו): טו, (יחזקאל

.·ÌÈ‚e¯‰ da e‚¯‰pL ‰„O7˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏÓ - »∆∆∆∆¿»¬ƒ¿«≈»»¬»
‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰Â ,daL8B¯·˜ ‰pÙÓ‰ ÔÎÂ .9CBzÓ ∆»«¬≈ƒ¿»¿≈«¿«∆ƒ¿ƒ

‡È‰ È¯‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ ˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏÓ - e‰„O»≈¿«≈»»¬»∆∆∆∆«¬≈ƒ
ÌÈ‚e¯‰ B‡ ÌÈÏÙ BÎB˙a ÌÈÏÈËnL ¯Ba ÔÎÂ ‰¯B‰Ë10 ¿»¿≈∆¿ƒƒ¿¿»ƒ¬ƒ

Ó -‡e‰ È¯‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ BaL ˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏ¿«≈»»¬»∆∆∆∆∆«¬≈
¯B‰Ë11. »

להם 7) כשיש והמדובר גלויים. השדה פני על מוטלים והם
לפנותם. ואסור מצוה כמת דינם להם, אין שאם קוברים,

תבוסתם.8) את ליטול צריך על 9)ואינו המת שם שקבר
מפרש  למשנתנו אחרונה [ובמשנה שם). (רא"ש לפנותו מנת
לתוך  קברו שנפחת "מי ה: הלכה שם התוספתא פי על
פירוש, טהור". והכל עצם עצם לקט לו אומרים שדהו
ונתגלגל  הקבר מחיצת ונפרצה משדהו רחוק לא קבר שהיה

טהרות]. בסדרי גם פירש וכן שדהו. לתוך בלי 10)המת
שם. לקוברם רבותא,11)כוונה אותנו משמיעה זו בבא

תבוסה, להם אין שנהרגו במקום גלויים נמצאו אם רק שלא
בלי  אבל הבור, לתוך בכוונה השליכום אם אפילו אלא

כן. הדין קבורה, כוונת

.‚ÔÈ¯·BwL C¯„k ·kLÓ ˙Ó ‡ˆÓe ¯ÙBÁ ‰È‰»»≈»»≈À¿»¿∆∆∆¿ƒ
- ÌÈL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .B˙Òe·z ˙‡Â BÏËB - ÌÈ˙n‰«≈ƒ¿¿∆¿»¿≈ƒ»»¿«ƒ
‰„O‰ ÏÎÂ ,BnÚ B˙Òe·˙e Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏËB≈»∆»≈∆¿»ƒ¿»«»∆
ÏhÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‡ˆÓ .‰¯B‰Ë¿»»»¿»≈ƒ»∆»≈∆À»
˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa LÈ Ì‡ ,ÔÈ¯a˜p‰ C¯„k¿∆∆«ƒ¿»ƒƒ≈≈∆»∆≈«¿««

‰hÓ ‡ÏÓk ,‰BÓL „ÚÂ12LLBÁ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯·B˜Â ¿«¿∆ƒ¿…ƒ»¿¿∆»¬≈∆≈
‰Ê ‡e‰ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‡nL13ÔÓ ˜c·Ï CÈ¯ˆÂ , ∆»≈«¿»∆¿»ƒƒ¿…ƒ

¯ˆÁÂ ˙B¯ÚÓ ÈzLk Ô‰L ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÔB¯Á‡‰»«¬∆¿ƒ«»∆≈ƒ¿≈¿»¿»≈
Ì‰ÈÈaL14Ô˙B‡ È¯‰ - ¯Á‡ ˙Ó ÌL ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ∆≈≈∆¿ƒ…»»»≈«≈¬≈»

˙eÎL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯B‰Ë ˜„aL ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ∆»«¿««ƒ∆≈¿«
˙B¯·˜15CÈ¯ˆ - ‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÛBÒa „Á‡ ˙Ó ‡ˆÓ . ¿»»»≈∆»¿∆¿ƒ«»»ƒ

ÌÈÏ‚¯L ÈÙÏ ,˙B¯Á‡ ‰n‡ ÌÈ¯OÚ epnÓ ˜c·Ïƒ¿…ƒ∆∆¿ƒ«»¬≈¿ƒ∆«¿«ƒ
¯·cÏ16B‡ ‰lÁza ‡ˆnL el‡Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . «»»¿ƒ»»∆»≈≈∆»»«¿ƒ»

‰È‰iL ,Bk¯„k ‡lL ·kLÓ B‡ ·LBÈ B‡ ‚e¯‰ ÛBqa«»≈À¿»∆…¿«¿∆ƒ¿∆
‡l‡ ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˜„Ba BÈ‡ - ÂÈ˙BÎ¯È ÔÈa BL‡…̄≈«¿»≈≈∆¿ƒ«»∆»
.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ô˙˜ÊÁL ;„·Ïa Ô˙Òe·z ˙‡Â ÔÏËB¿»¿∆¿»»ƒ¿«∆∆¿»»¿≈»ƒ

עליה.12) מוטל שהמת אם 13)המיטה דבר: של כללו
ששלושתם  להניח שאפשר באופן, נמצאים המתים שלושת
וזה  זה, הוא קברות שבית חוששים אחת, במערה נקברו
לא  הוא שלישי עד ראשון מקבר המרחק אם רק אפשר
היו  [קבריהם שמונה. על יותר ולא אמות מארבע פחות
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קלז zn z`neh zekld - dxdh xtq - hay b"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ובמרחקים  אחידה בצורה מערות בכותל שנחפרו בכוכים
שכזה:14)קבועים]. באופן מסודרים היו הקברים

מערות  ושתי אמות שש על אמות שש חצר נמצא במרכזם
נחצבו  המערות ובכתלי צדדיה, משני ארבע על שש של
שתי  והוסיפו אמות, עשרה שמונה הכול סך יוצא הכוכים.
באלכסון. אחת מערה עמדה שמא החשש מפני אמות

שכונת 15) שהרי לקברות, בשכנות שהן פי על אף כלומר,
האחרון  מן שמודדים לשיטתו, ורבינו טמאה. - ממש קברות

משנה). כאן.16)(כסף הקברות שבית מבוססת, השערה

.„ÏÈ‡B‰ .˙B¯·˜ ˙‡ÓË Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ≈»∆À¿«¿»ƒ
„Ú ,¯B‰Ë Ô¯·˜a Ú‚Bp‰ È¯‰ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ¿…∆¬≈«≈«¿ƒ¿»»«

.‰p‡OÈ B‡ ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚa ÚbiL∆ƒ«¿«¿»∆À¿»ƒ»∆»

.‰¯ÒÁL ˙Ó17- ˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓ ÏËpÈ Ì‡L ¯·È‡ ≈∆»«≈»∆ƒƒ»≈ƒ««»
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ˙Óe .˙B¯·˜ ˙eÎL ‡ÏÂ ‰Òe·z BÏ ÔÈ‡≈¿»¿…¿«¿»≈ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ˙B¯·˜ ˙eÎL Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰„O‰ Èt ÏÚ ÌÈÈeÏb¿ƒ«¿≈«»∆≈»∆¿«¿»¿…
¯B‰Ë Ïk‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ ËwÏÓ ‡l‡ ,‰Òe·z18. ¿»∆»¿«≈∆∆∆∆¿«…»

‰Òe·z BÏ LÈ - ˙eL¯a ‡lL ¯a˜p‰Â19BÏ ÔÈ‡Â ¿«ƒ¿«∆…ƒ¿≈¿»¿≈
.˙B¯·˜ ˙eÎL¿«¿»

לו 17) אין "והחסר ב: הלכה ט"ז פרק אהלות תוספתא
קברות". שכונת לו ואין משנה 18)תבוסה ט"ז, פרק שם

והכול  עצם עצם מלקט הרוגים בה שנהרגו "שדה שנינו: ה
מיתה  שמתו גלויים למתים הדין שהוא רבינו וסובר טהור".
[רבינו  למצוי". פרט "מצא ב סד, בנזיר יהודה כרב טבעית,
דינם  שאין להשמיענו, ב בהלכה למעלה הרוגים דין הביא
שגם  משמיענו וכאן במקומם. שנקברים מלחמה כהרוגי
שרק  לומר, תטעה שלא כדי כך, הדין טבעית מיתה במתים
מתים  אבל דמם, שחסר מפני תבוסה להם אין הרוגים

תבוסה]. להם יש גמליאל 19)שלמים בן שמעון כרבי
מבאר  משנה בכסף רבים. נגד ו הלכה שם בתוספתא
רבן  ששנה מקום "כל הכלל: פי על היא רבינו שהכרעת
וצידון  מערב חוץ כמותו, הלכה במשנתנו גמליאל בן שמעון
[ראה  כמותו. הלכה בברייתות שגם והוסיף אחרונה" וראיה
את  להלכה קיבל לא שרבינו שהוכיח, כף, אות מלאכי יד

הזה]. הכלל

.Â‰lÁza Ôk¯„k ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‡ˆBn‰ „Á‡20B‡ , ∆»«≈¿»≈ƒ¿«¿»«¿ƒ»
ÚÈ˜e Cek B‡ ÔÈÎek ‰LÏL ‡ˆnL21‰¯ÚÓe22È¯‰ - ∆»»¿»ƒ¿ƒ«¿»»¬≈

LÈ - Úe„È ‰È‰ „Á‡Â ÌÈL ‡ˆÓ .˙B¯·˜ ˙eÎL BÊ¿«¿»»»¿«ƒ¿∆»»»»«≈
¯·w‰L ;˙B¯·˜ ˙eÎL Ì‰Ï ÔÈ‡Â ‰Òe·z Ì‰Ï»∆¿»¿≈»∆¿«¿»∆«∆∆
‡ˆBn‰ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .‰eÎL ‰OBÚ BÈ‡ Úe„i‰«»«≈∆¿»¿…»¿∆»«≈
˜„Ba „ˆÈk .‰˜È„a CÈ¯vL ‡e‰ ‰lÁza ‰LÏL¿»«¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ»≈«≈
ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ¯ÙBÁ ?e¯Ó‡L ‰n‡ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ«»∆»«¿≈«∆«ƒ«

‰Ïe˙·Ï B‡ ÚÏÒÏ23dÈ‡L ˙È‡¯pL Ú˜¯w‰ ‡È‰Â , ¿∆«ƒ¿»¿ƒ««¿«∆ƒ¿≈∆≈»
‰„e·Ú24È¯‰ - O¯Á ‡ˆÓe ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ˜ÈÓÚ‰ . ¬»∆¡ƒ¬ƒ≈»«»»»∆∆¬≈

.‰Ïe˙·Ï ÚÈbiL „Ú ˜ÈÓÚ‰Ï CÈ¯ˆÂ ,‰lÁz·k BÊ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«¬ƒ«∆«ƒ«ƒ¿»
.‰Ïe˙·k BÊ È¯‰ - ÌÈÓÏ ÚÈb‰ƒƒ«¿«ƒ¬≈ƒ¿»

כך.20) לפני עליהם ידעו בניגוד 21)שלא בקרקע חפירה
מערה. בכותל חצוב שהוא במערה 22)לכוך מת שמצא

"בתולה".23)עצמה. נקרא הטבעי במצבו הנמצא דבר
מעולם.24) נחרשה שלא

.Ê„Ú ÌÈ¯OÚ‰ ˙lÁzÓ „Á‡ ÌÏz ¯tÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¿…∆∆∆»ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ«
¯ÙBÁÂ ,‰n‡ ÁÈpÓe ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ¯ÙBÁ ‡l‡ ,ÔÙBÒ»∆»≈«»««»«ƒ««»¿≈
ÔÈa ÔÈ‡L ;ÔÙBÒ „Ú ÔÎÂ ,‰n‡ ÁÈpÓe ‰n‡ ÏÚ ‰n‡«»««»«ƒ««»¿≈«»∆≈≈

‰n‡Ó ˙BÁt ¯·˜Ï ¯·˜25. ∆∆¿∆∆»≈«»

א 25) אמה ולפיכך ישאיר אם אפילו יגלהו קבר שם יש ם
בדיקה. בלי

.ÁB‡ ¯‰Ï ÌÈ¯OÚ‰ CB˙a ÚÈb‰Â ˜„Ba ‰È‰»»≈¿ƒƒ«¿»∆¿ƒ¿»»
˙ÈÏeÏLÏ26˜ÈÒÙÈ - ÌÈa¯‰ C¯„Ï B‡27CÈ¯ˆ BÈ‡Â ƒ¿ƒ¿∆∆»«ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ

.˙B¯·w‰ ˙eÎL ‰˜ÒÙ È¯‰L ,˜c·Ïƒ¿…∆¬≈ƒ¿¿»¿««¿»

לגנות 26) הנהר מן מים המובילה מלאכותית תעלה
פירש  והר"ש שם. בפירושו (רבינו השקאה לצרכי ופרדסים

גשמים). מי בו שנקוו מתים 27)מקום קוברים שאין
אלה. במקומות

.Ë‡ÈˆBn‰28Ì‡ ‡l‡ ,¯B‰Ë - ‰˜È„a ÏL ‰Ê ¯ÙÚ «ƒ»»∆∆¿ƒ»»∆»ƒ
¯ÙÁL ÌB˜na ‰‡ÓË ‡ˆÓ Ôk29‡ˆÓiL Ì„˜ Ï·‡ ; ≈»»À¿»«»∆»«¬»…∆∆ƒ¿»

Ïba ÁwÙÓ‰Â .‰Óe¯˙a ÏÎB‡30ÏÎB‡ BÈ‡ - ≈ƒ¿»¿«¿«≈«««≈≈
‰Óe¯˙a31ÌL ÌÈ˙n‰L È‡cÂ Ú„BÈ È¯‰L ;32˙Áz ƒ¿»∆¬≈≈«««∆«≈ƒ»««

.ÔÓB˜Ó ¯ÈkÓ BÈ‡L ‡l‡ ,Ïb‰««∆»∆≈«ƒ¿»

ממקום 28) העפר את "המוציא שנינו: שם ד במשנה
לכהן  שהכוונה רבינו שם ומפרש בדמעו" אוכל טומאה
תרומתו. - בדמעו שנחפר. העפר את אחר למקום המפנה
תאחר" לא ודמעך "מלאתך כח): כב, (שמות הכתוב מלשון
ביכורים, אלו "מלאתך" א ד, תמורה בגמרא ודרשו
שלא  תנאי, מוסיף והוא שם. (רבינו תרומה זו "ודמעך"

הנבדק). במקום משם 29)יעמוד שהוציא העפר שהרי
את  טומאה בחזקת מחזיקים אין שמצא לפני אבל טמא,

שהוציא. רבינו,30)העפר ומפרש שם. המשנה של סיפא
והמפקח  ונהרג אדם על ונפל שנהרס בבניין שהמדובר
באיזה  יודע אינו השטח) את ומגלה האבנים את (הנוטל
הטומאה. מקום על עומד שהוא ואפשר המת מונח מקום

עפר 31) במוציא כן שאין מה טומאה שהוחזקה מפני
כלל. טומאה הוחזקה שלא למשנה 32)הבדיקה בפירושו

אומר, שם הר"ש וגם מת". שם אם יודע "ולא כתב:
בתרומה. אסור מת ספק חי בספק שאפילו

.È‡ÓË Ïb33„Á‡ ˜„a :ÔÈ¯B‰Ë ÔÈl‚ ÈLa ·¯Ú˙pL «»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«∆»
˜„a ;ÔÈ‡ÓË ÌÈM‰Â ¯B‰Ë ‡e‰ - ¯B‰Ë B‡ˆÓe Ô‰Ó≈∆¿»»»¿«¿«ƒ¿≈ƒ»«
ÈLÈÏM‰Â ÌÈ¯B‰Ë Ô‰ - ÌÈ¯B‰Ë e‡ˆÓÂ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ
Ôlk - ¯B‰Ë ‡ˆÓe ÔzLÏL ˜„a ;‡ÓË ˙˜ÊÁa¿∆¿«»≈»«¿»¿»»»»À»

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa34ÚÏÒÏ ÚÈbiL „Ú ÔzLÏL ˜c·iL „Ú ¿∆¿«À¿»«∆ƒ¿…¿»¿»«∆«ƒ«¿∆«
ÔÈ¯B‰Ë ÔzLÏL eÈ‰ÈÂ ‰Ïe˙·Ï B‡35. ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»¿ƒ

בו.33) נמצאת שטומאה לנו בדק 34)ידוע שלא הוברר,
הטומאה.35)יפה. את נטלו שעורבים תולים

.‡ÈÂÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - ÌÈÏÙ BÎB˙Ï ÔÈÏÈËnL ¯Ba∆¿ƒƒ¿¿»ƒ««¬ƒ»»
ÔÈÈeˆÓ ÒÏc¯·e ‰cÏÁL Èt ÏÚ Û‡ .‰¯Bz ÔÈ„ ‡ÓË»≈ƒ»««ƒ∆À¿»«¿¿»¿ƒ
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יש). ד"ה שם [רש"י 72)('תוספות' בה לנטוע ומותר
משמע  ה"י פ"י לקמן רבינו מדברי אבל אחרת, שם פירש
אין  הלא ציינוה, למה הקשו שם [בגמרא כפירושנו].
כגון  ותירצו, באוהל? המטמאים המקומות אלא מציינים
נטיעה  והותרה בטעות) או (באיסור וחרשו קבר בה שאבד
נטעו  שמא לחשוש, ואין נשאר. והציון אילנות ונטעו
ונמשכת  פירסום, לה יש שנטיעה מפני חרישה, בלי בטעות
לקמן, (ראה מעכב שבעיר חכם היה ובוודאי מסוים, זמן

שם.73)שם).

.‡È‡ˆÓ74ÌÈzL eÈ‰ .‡ÓË ‰ÈzÁz - ˙iˆÓ Ô·‡75: »»∆∆¿À∆∆«¿∆»»≈»¿«ƒ
Ì‰ÈÈa „ÈÒ LÈ Ì‡76‡ÓË Ì‰ÈÈa -77„ÈÒ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ≈ƒ≈≈∆≈≈∆»≈¿ƒ≈ƒ

O¯Á LÈ Ì‡ :Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ ‡l‡ ,Ô‰ÈÈa78- Ô‰ÈÈa ≈≈∆∆»«»≈∆ƒ≈∆∆≈≈∆
ÔÈa ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë79Ô‰ÈÈa O¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â ; »∆≈∆∆»ƒ¿»¿ƒ≈∆∆≈≈∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ „c¯Ó „Èq‰ ‰È‰Â80È¯‰ - ¿»»«ƒ¿À»«»≈∆ƒ»ƒ»¬≈
‡ÓËÂ Ôeiˆ ‰Ê81¯ˆÓ ‡ˆÓ .82‡e‰ - ÔiˆÓ „Á‡ ∆ƒ¿»≈»»∆∆∆»¿À»

‡ÓË83.˙ÈLÈÏL ÔÎÂ ,‰iL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‰„O‰ ÏÎÂ »≈¿»«»∆¿»¿≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ
‰„O‰ ÏÎÂ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ - ÔÈiˆÓ ‰È¯ˆÓ ‰Úa¯‡ ‡ˆÓ»»«¿»»¿»∆»¿À»ƒ≈¿ƒ¿»«»∆

‰‡ÓË dlk84ÌB˜nÓ Ôeiv‰ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡L ; À»¿≈»∆≈«¿ƒƒ«ƒƒ¿
‰‡Óh‰85. «À¿»

א.74) ז, בסיד.75)שם מצויינות אבנים סיד 76)שתי
המקום. על בסיד.77)שפוך צויין המקום שהרי

אדמה 78) מין מפרשים: (ויש דקות חרס חתיכות כלומר,
כסיד). לבנה אינה בין 79)לבנה, חרסית לתת רגילים

הבנין. יד 80)אבני על היתה סיד של דקה קליפה
אפילו 81)האבנים. טהור חרש, ביניהן יש שאם משמע

טמא  סיד, של עבה שכבה ביניהן יש ואם מרודד. בסיד
חרס. שם יש אם המצויין.83)שם.82)אפילו המקום

על 84) מכריז השדה כל את המקיף שהציון תולים אנו
השדה. כל מיצרי 85)טומאת כל את לציין הוצרך ולפיכך

טהורים, עצמם והמיצרים ה"ט). למעלה ראה (רש"י. השדה
למעלה  שנאמר העודף הוא שמקומם לתלות שיש מפני

דאמר). ד"ה שם 'תוספות' (ראה בה"ט

ה'תש"פ  שבט כ"ג שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) רבים מתים ומצא בשדה חופר שהיה מי דין יבאר

מת  ומצא חופר היה הקברות, לבית חושש אם הרוגים
צריך  אם שלושה או שנים או הנקברים כדרך מושכב
יש  למי קברות, טומאת להם יש אם גוים ודין לבדוק,
עם  שנתערב טמא גל בודקים, וכיצד קברות, ושכונת תבוסה
נפלים, בו שמפילים בור על המאהיל טהורים, גלים שני

דינו. מה ספק הוא ואם

.‡‡n‚a ÌÈa¯ ÌÈ˙Ó ‡ˆÓe ‰„Oa ¯ÙBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈¿»∆»»≈ƒ«ƒ¿À»
‡ˆnL B‡ ,‰Ê „ˆa ‰Ê B‡ ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ˙Á‡««∆««∆∆¿«∆∆»»
- ÂÈk¯a ÔÈa BL‡¯ B‡ ·LBÈ ˙Ó ‡ˆnL B‡ ,ÌÈ‚e¯‰¬ƒ∆»»≈≈…≈ƒ¿»

‰È‰ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‰Ê ÌB˜Ó ‡nL LLBÁ BÈ‡2‡l‡ ; ≈≈∆»»∆≈«¿»»»∆»
ÁeÁz‰ ¯ÙÚ‰ Ïk ÏËBÂ ,‡ˆnL ˙n‰ ÏËB3 ≈«≈∆»»¿≈»∆»»«ƒ«

Ú˜¯˜ ˙Ïe˙·a ¯ÙBÁÂ ,ÂÈzÁzL4˙BÚaˆ‡ LÏL5, ∆«¿»¿≈ƒ¿««¿«»∆¿»

‰˙È‰Lk ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰„O‰ ¯‡Le ,Ïk‰ ‡ÈˆBÓeƒ«…¿»«»∆¿∆¿«»√»¿∆»¿»
¯ÙBÁL ˙BÚaˆ‡ LÏL ÌÚ ‰Ê ¯ÙÚÂ .‡ˆÓiL Ì„…̃∆∆ƒ¿»¿»»∆ƒ»∆¿»∆≈

˙n‰ ˙Òe·z ‡¯˜p‰ ‡e‰6. «ƒ¿»¿««≈

כך.2) קוברים אינם שיהודים הרך.3)מפני העפר
ממקומה.4) מעולם הזיזוה שלא שלוש 5)אדמה כעובי

המקרא 6)אצבעות. מלשון המת. בדם שהתבוסס עפר
בדמיך. מתבוססת ו): טו, (יחזקאל

.·ÌÈ‚e¯‰ da e‚¯‰pL ‰„O7˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏÓ - »∆∆∆∆¿»¬ƒ¿«≈»»¬»
‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰Â ,daL8B¯·˜ ‰pÙÓ‰ ÔÎÂ .9CBzÓ ∆»«¬≈ƒ¿»¿≈«¿«∆ƒ¿ƒ

‡È‰ È¯‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ ˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏÓ - e‰„O»≈¿«≈»»¬»∆∆∆∆«¬≈ƒ
ÌÈ‚e¯‰ B‡ ÌÈÏÙ BÎB˙a ÌÈÏÈËnL ¯Ba ÔÎÂ ‰¯B‰Ë10 ¿»¿≈∆¿ƒƒ¿¿»ƒ¬ƒ

Ó -‡e‰ È¯‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ BaL ˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏ¿«≈»»¬»∆∆∆∆∆«¬≈
¯B‰Ë11. »

להם 7) כשיש והמדובר גלויים. השדה פני על מוטלים והם
לפנותם. ואסור מצוה כמת דינם להם, אין שאם קוברים,

תבוסתם.8) את ליטול צריך על 9)ואינו המת שם שקבר
מפרש  למשנתנו אחרונה [ובמשנה שם). (רא"ש לפנותו מנת
לתוך  קברו שנפחת "מי ה: הלכה שם התוספתא פי על
פירוש, טהור". והכל עצם עצם לקט לו אומרים שדהו
ונתגלגל  הקבר מחיצת ונפרצה משדהו רחוק לא קבר שהיה

טהרות]. בסדרי גם פירש וכן שדהו. לתוך בלי 10)המת
שם. לקוברם רבותא,11)כוונה אותנו משמיעה זו בבא

תבוסה, להם אין שנהרגו במקום גלויים נמצאו אם רק שלא
בלי  אבל הבור, לתוך בכוונה השליכום אם אפילו אלא

כן. הדין קבורה, כוונת

.‚ÔÈ¯·BwL C¯„k ·kLÓ ˙Ó ‡ˆÓe ¯ÙBÁ ‰È‰»»≈»»≈À¿»¿∆∆∆¿ƒ
- ÌÈL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .B˙Òe·z ˙‡Â BÏËB - ÌÈ˙n‰«≈ƒ¿¿∆¿»¿≈ƒ»»¿«ƒ
‰„O‰ ÏÎÂ ,BnÚ B˙Òe·˙e Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏËB≈»∆»≈∆¿»ƒ¿»«»∆
ÏhÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‡ˆÓ .‰¯B‰Ë¿»»»¿»≈ƒ»∆»≈∆À»
˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa LÈ Ì‡ ,ÔÈ¯a˜p‰ C¯„k¿∆∆«ƒ¿»ƒƒ≈≈∆»∆≈«¿««

‰hÓ ‡ÏÓk ,‰BÓL „ÚÂ12LLBÁ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯·B˜Â ¿«¿∆ƒ¿…ƒ»¿¿∆»¬≈∆≈
‰Ê ‡e‰ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‡nL13ÔÓ ˜c·Ï CÈ¯ˆÂ , ∆»≈«¿»∆¿»ƒƒ¿…ƒ

¯ˆÁÂ ˙B¯ÚÓ ÈzLk Ô‰L ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÔB¯Á‡‰»«¬∆¿ƒ«»∆≈ƒ¿≈¿»¿»≈
Ì‰ÈÈaL14Ô˙B‡ È¯‰ - ¯Á‡ ˙Ó ÌL ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ∆≈≈∆¿ƒ…»»»≈«≈¬≈»

˙eÎL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯B‰Ë ˜„aL ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ∆»«¿««ƒ∆≈¿«
˙B¯·˜15CÈ¯ˆ - ‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÛBÒa „Á‡ ˙Ó ‡ˆÓ . ¿»»»≈∆»¿∆¿ƒ«»»ƒ

ÌÈÏ‚¯L ÈÙÏ ,˙B¯Á‡ ‰n‡ ÌÈ¯OÚ epnÓ ˜c·Ïƒ¿…ƒ∆∆¿ƒ«»¬≈¿ƒ∆«¿«ƒ
¯·cÏ16B‡ ‰lÁza ‡ˆnL el‡Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . «»»¿ƒ»»∆»≈≈∆»»«¿ƒ»

‰È‰iL ,Bk¯„k ‡lL ·kLÓ B‡ ·LBÈ B‡ ‚e¯‰ ÛBqa«»≈À¿»∆…¿«¿∆ƒ¿∆
‡l‡ ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˜„Ba BÈ‡ - ÂÈ˙BÎ¯È ÔÈa BL‡…̄≈«¿»≈≈∆¿ƒ«»∆»
.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ô˙˜ÊÁL ;„·Ïa Ô˙Òe·z ˙‡Â ÔÏËB¿»¿∆¿»»ƒ¿«∆∆¿»»¿≈»ƒ

עליה.12) מוטל שהמת אם 13)המיטה דבר: של כללו
ששלושתם  להניח שאפשר באופן, נמצאים המתים שלושת
וזה  זה, הוא קברות שבית חוששים אחת, במערה נקברו
לא  הוא שלישי עד ראשון מקבר המרחק אם רק אפשר
היו  [קבריהם שמונה. על יותר ולא אמות מארבע פחות
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ÔÈ‡ ,ÌLÈ‡cÂ È„ÈÓ ‡ÈˆBÓ ˜ÙÒ36‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈»≈ƒƒ≈««¬»ƒƒƒ»
‡nËÓ‰ ¯·„ ‰ÏÈt‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏÙ ‰M‡ ÌL»ƒ»≈∆¿≈»«ƒƒƒ»»»«¿«≈

‰ÏÈt‰ ‡Ï B‡37ÌL ÔÈÈeˆÓ ÒÏc¯·e ‰cÏÁÂ ÏÈ‡B‰ , …ƒƒ»ƒ¿À¿»«¿¿»¿ƒ»
¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ -38. ¬≈¿≈»

שמא 36) הספק מפני לטהר ואין טומאה שם הוחזקה שהרי
החיות. מלאה 37)אכלוהו שלפוחית אלא המטמא, דבר

דם. או להיתר,38)מים ספיקות שני כאן שיש משום
דבר  לומר תימצא ואם מטמא שאינו דבר הפילה  שמא

וברדלס. חולדה גררוהו שמא הפילה, המטמא

.·È˙B‡Óh‰ el‡ ÏkL ,Úe„È ¯·c39Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »»»«∆»≈«À¿¿«≈»∆
Ô‰È¯·c ÏL Ô‰ È¯‰ - ˜ÙÒ ÌeMÓ Ô‰L40‡ÓË ÔÈ‡Â . ∆≈ƒ»≈¬≈≈∆ƒ¿≈∆¿≈»≈
Â ˙‡ÓË ‡ÓËpL ÈÓ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓÏk Ï·‡ ;È‡c ƒ«»∆»ƒ∆ƒ¿»À¿«««¬»»

ÔÈa ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óa ÔÈa ˙B‡ÓËa ÔÈa ,˙B˜Ùq‰«¿≈≈¿À¿≈¿«¬»¬≈
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ˙B˙aLÂ ˙BÈ¯Úa«¬»¿«»≈»∆∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
B˜ÙÒ - ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â]¿««ƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿≈
ÌL‡ ·iÁ B˙B‡ ‰OBÚ‰ È¯‰L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡»ƒ«»∆¬≈»∆«»»»
‰nÎ·e ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk [.ÈeÏz»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿«»

.˙BÓB˜Ó¿

מספק".39) "טמא עליהם שנאמר השונים לדינים הכוונה
נפל 40) לדיני נוגע אינו זה כלל וגזירותיהם. חכמים דברי

כתב  הראשון בדין שהרי י"א, בהלכה למעלה האמורים
ספק  שאין מפני והטעם, תורה", דין "טמא בפירוש רבינו
מפני  מדבריהם, אפילו טהור השני ובדין ודאי. מידי מוציא

ספיקא". "ספק שהוא

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
החורש 1) דינו, ומה נעשה כמה ועד הפרס בית איזהו יבאר

או  אריס או שותף הוא ואם שלו, שאינה בשדה קבר
ושטפו  למטה טהור ושדה למעלה הפרס בית אפוטרופוס,
במעמד  הפרס בית טהרת לטהור, הפרס בית מעפר גשמים

אותו. מטהרין וכיצד חכמים

.‡e‰ÊÈ‡2.¯·˜ Ba L¯ÁpL ÌB˜n‰ ‰Ê ?Ò¯t‰ ˙Èa ≈∆≈«¿»∆«»∆∆¡«∆∆
e˜c˜c˙ È¯‰L3eÒ¯t˙Â ¯ÙÚ‰ CB˙a ˙n‰ ˙BÓˆÚ4 ∆¬≈ƒ¿«¿¿«¿«≈¿∆»»¿ƒ¿»¿

da L¯ÁpL ‰„O‰ Ïk ÏÚ ‰‡ÓË e¯Ê‚Â ,‰„O‰ ÏÎa¿»«»∆¿»¿À¿»«»«»∆∆∆¡«»
‰È‰ elÙ‡Â ,ÔB¯‡‰ Èab ÏÚ L¯Á elÙ‡ .¯·w‰«∆∆¬ƒ»«««≈»»«¬ƒ»»

ÔÈ„·B¯a Ú˜LÓ5ÌÈ·‡·e6Èab ÏÚ ‰È‰ elÙ‡Â , À¿»¿¿ƒ«¬»ƒ«¬ƒ»»««≈
È¯‰ - ¯·˜ ÏÚ L¯ÁÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BÓB˜ ÈzL Ìe¯ ÔB¯‡‰»»¿≈ƒ¿»««∆∆¬≈

Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ ‰Ê7˙Èa ‰OÚ ‡e‰ ‰nk „Ú . ∆∆≈«¿»««»«¬∆≈
‰n‡ ‰‡Ó ?Ò¯t‰8‰n‡ ‰‡Ó ÏÚ9¯·w‰ ÌB˜nÓ10. «¿»≈»«»«≈»«»ƒ¿«∆∆

מ"א.2) פי"ז דקיקים.3)אהלות לחלקים נשברו
יט):4) מ, (שמות הכתוב את מתרגם אונקלוס נתפשטו.

נקרא  כך שם ועל פרסא. ית ופרס האוהל", את "ויפרוש
נז, נדה ורש"י למשנה. בפירושו (רבינו הפרס" "בית המקום

ופרוס). שבור מפרש על 5)א שמניחים שיש לוחות
המת.6)הארון. בעצמות המחרישה נגעה השוו 7)ולא

וייטמאו  יטעו שלא כדי שנחרש, קבר כל דין חכמים
ה"א). פי"ז אהלות חכמים 8)(תוספתא שיערו שם. משנה

העצמות. פירורי את המחרישה מוליכה אמה מאה שעד
ברוחב.9) ומאה באורך דין 10)מאה ביאר לא רבינו

בטומאתו  נשאר הוא אם החרישה, אחרי עצמו הקבר מקום
טמא  או מדאורייתא באוהל ומטמא הראשונה החמורה
כתבו  ב כח, כתובות בתוספות כולו. הפרס מבית מדרבנן
היה  שאם ברור, אולם הפרס. כבית דינו הקבר מקום שגם
מטומאת  יצא לא ה"א) (ראה ובאבנים" ברובדים "מושקע

ממקומן. העצמות את הזיזה לא המחרישה שהרי קבר,

.·Úa¯Ó‰ Ïk11ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa ‡e‰L ,12È¯‰ , »«¿À»∆≈«¿««¿ƒ¬≈
Ò¯t‰ ˙Èa ‡e‰13BÓk ,‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ B¯ÙÚÂ , ≈«¿»«¬»¿«≈¿«»¿«»¿

e¯‡aL14Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ,15ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈¿«≈¿…∆¿≈««¬ƒ«
.¯B‰Ë - ‰f‰ Ò¯t‰ ˙Èa≈«¿»«∆»

מאה 11) של מרובע עושה ברוחב, ומאה באורך אמה מאה
מאה. בעירובין 12)על סאים. ארבעה בו שזורעים שטח

המשכן  וחצר המשכן", כחצר סאתים "שיעור אמרו: ב) (כג,
על  חמשים הוא סאה שבית יוצא חמשים, על מאה היה
של  שטחים ארבעה בו יש מאה על מאה של ושטח חמשים,

חמשים. על מגדולי 13)חמשים וכמה המשנה [מפרשי
והאריכו  הפרס, בית שטח בקביעת התלבטו האחרונים
מסקנותיו  הן ואלה רבינו. שיטת ובבירור במשנה בביאור
גזרו  שם: למשנה בפירושו טהרות סדרי בעל הגאון של
עד  הקבר מן חרישות שתי על הפרס בית טומאת חכמים
(או  למערב ממזרח אחת חרישה אמה. מאה של מרחק
הפוך, בכיוון או לצפון מדרום והשניה למזרח), ממערב
התלמים  שני בגבולות הנמצא השטח את וכשתרבע
בית  שהוא מאה, על מאה של מרובע תקבל (החרישות),
אם  הפרס בית טומאת גזרו הזה השטח כל ועל סאים, ארבע
יותר  - הראשונה את אפילו - החרישה את האריך אם נחרש.
אינה  שהמחרישה מפני מטמא, העודף אין אמה ממאה
לרוחב  השניה החרישה זה. למרחק העצמות את מוליכה
"וניער  ה"ג) (לקמן שאמרו ומה הקבר, מן כן גם מתחילה
וחרש  המשיך אם הכוונה טהור", והשאר וכו' המחרישה את
אבל  שניער, העפר את עמו הוליך ולא שניער המקום מן
ומה  הפרס. בית עושה הוא הקבר מן שנית מתחיל הוא אם
המדובר  הפרס", בית הוא וכו' המרובע "כל רבינו: שכתב
ואףֿעלֿ הראשונות, החרישות משתי מאחת החל כשנחרש
נאמר  זה ה"ז), (לקמן פרס בית עושה פרס בית שאין פי
הנתפס  המרובע לגבולות שמחוץ למקום פרס מבית בחרש
כבית  כבר נתפס שביניהן המרובע אבל החרישות, שתי ע"י
אמורים  דברים במה עליו. חל הזה הכלל ואין הפרס,
סיבה  כל אין נחרש שלא זמן כל אבל כאמור, כשנחרש,
כל  כמעט מסלק מסתמכים, אנו שעליו זה, פירוש לטומאה.
אלו]. סבוכות שבהלכות ואיֿהבהירות הקושיות

הט"ז.14) פ"ב אדם 15)למעלה על האהיל זה עפר אם
וכלים.

.‚L¯ÁÏ ÏÈÁ˙‰16,CÏB‰Â BL¯BÁ ‰È‰Â ,¯·w‰ ˙‡ ƒ¿ƒ«¬∆«∆∆¿»»¿¿≈
‰L¯Án‰ ˙‡ ¯Ú ‰n‡ ‰‡Ó ¯Ó‚iL Ì„˜Â17B‡ ¿…∆∆ƒ¿…≈»«»ƒ≈∆««¬≈»

ÁÈË‰L18¯„‚a B‡ ÚÏÒa19˙Èa ‰OBÚ ‡e‰ ÌL „Ú - ∆≈ƒ«¿∆«¿»≈«»∆≈
¯‡M‰Â ,„·Ïa Ò¯t‰20ÂÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ,¯B‰Ë «¿»ƒ¿«¿«¿»»∆¬≈…ƒƒ«≈»
‰L¯ÁÓ‰ CBLÓa21¯˙È B‡ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÓk L¯Á . ¿ƒ««¬≈»»«¿¬ƒƒ«»»≈
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L¯ÁÂ ¯ÊÁÂ22˙Èa Ïk‰ - ‰‡n‰ ÌÈÏL‰L „Ú ¿»«¿»««∆ƒ¿ƒ«≈»«…≈
Ò¯t‰23‰‡ÓÏ ıeÁ CÏB‰Â L¯BÁ ‰È‰ .- ‰n‡ «¿»»»≈¿≈¿≈»«»

¯·˜ ˙BÓˆÚ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ıeÁÏÂ ‰n‡ ‰‡nÓƒ≈»«»¿«»∆≈«¿∆∆
.‰‡nÓ ¯˙ÈÏ ˙BÚÈbÓ«ƒ¿»≈ƒ≈»

מ"ב.16) את 17)שם ושפך בכוונה, המחרישה את הפך
שעליה. העפר.18)העפר ונשפך בסלע נתקלה המחרישה

הצד.19) החרישה.20)מן את המשיך ממקום 21)אם
עצם  ונשארה יפה ניער לא שמא חוששים ואין הקבר,

המחרישה. על מבלי 22)כשעורה מסוים, זמן הפסק אחרי
החרישה  את שהתחיל או המחרישה מן העפר את להוריד
המחרישה  הוליכה כך ומתוך שהפסיק, המקום לפני השניה
טז). אות יכין ישראל, תפארת (ראה הקבר עפר את

שם.23)

.„„Ú ,Ì„‡ ÏL Ô‰L ˙BqÎÓ‰ ˙BÓˆÚ‰ ˙˜ÊÁ∆¿«»¬»«¿À∆≈∆»»«
˙BÓˆÚ‰ ˙˜ÊÁÂ ;‰Ó‰a ÏL Ô‰L Ú„eiL24˙Bl‚Ó‰ ∆ƒ»«∆≈∆¿≈»¿∆¿«»¬»«¿À

Ì„‡ ÏL Ô‰L Ú„eiL „Ú ,‰Ó‰a ÏL Ô‰L25‰È‰ . ∆≈∆¿≈»«∆ƒ»«∆≈∆»»»»
Ì„‡ ˙BÓˆÚ ‡ÏÓ ıÈ¯Á ÌL26Ì„‡ ˙BÓˆÚ eÈ‰L B‡ , »»ƒ»≈«¿»»∆»«¿»»

ÌÚ el‡ ˙BÓˆÚ L¯ÁÂ ,Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ˙B¯e·¿̂««≈«¿«¿»«¬»≈ƒ
[da ‡ˆÓpL B‡] da „·‡L ‰„O L¯ÁL B‡ ,‰„O‰«»∆∆»«»∆∆»«»∆ƒ¿»»

¯·˜27e¯Ê‚ ‡lL ;Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆∆¬≈∆≈∆≈«¿»∆…»¿
‰‡ÓË28È‡cÂ ¯·˜ da L¯ÁpL ‰„O ÏÚ ‡l‡29ÔÎÂ . À¿»∆»«»∆∆∆¡«»∆∆««¿≈

˙n‰ ˙‡ L¯BÁ‰30;Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡ - ‰„Oa «≈∆«≈¿»∆≈∆≈«¿»
el‡ ÏkL31‡l‡ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ∆»≈»»∆≈»¿…»¿∆»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L L¯ÁpL ¯·˜a32. ¿∆∆∆∆¡«∆»»«»

הי"ב.24) פי"ז אהלות המת 25)תוספתא כבוד מפני
בהמות  עצמות לכסות נהגו לא אבל עצמותיו, את מכסים

שם.26)וחיות. ג נחרש,27)משנה שלא השדה בחלק
בפירושו  (רבינו ונחרש קבר עוד שם שהיה לחשוש ויש

אחרת). פירש והר"ש שם, או 28)למשנה לאבד נימוק זה
קבר. כשלא 29)נמצא המדובר קבר, בו שאבד בשדה גם

נחרש. לא הקבר שמקום ואפשר השדה, כל נחרש
ה"א.30) שם עצמות,31)תוספתא מלא חריץ פירוש,

בשדה. ומת צבורות על 32)עצמות אלא גזרו לא חכמים
עצמות  יחרוש שאדם שכיח הדבר ואין שכיחים, מקרים

מת. גוף או גלויות אדם

.‰L¯BÁ‰33BÈ‡ - BlL dÈ‡L ‰„Oa ¯·w‰ ˙‡ «≈∆«∆∆¿»∆∆≈»∆≈
Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚBÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L , ∆≈«¿»∆≈»»≈»»∆≈

BlL34ÛzL elÙ‡ .35ÒÈ¯‡ B‡36BÈ‡ ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ∆¬ƒÀ»»ƒ«¿≈
ÏLÂ BlL ‰„Oa ¯·˜ L¯Á .Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ∆≈«¿»»«∆∆¿»∆∆¿∆

B¯·Á37„Á‡k38B¯·Á ÏLÂ ,Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BlL - ¬≈¿∆»∆∆≈«¿»¿∆¬≈
.Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡≈∆≈«¿»

שם.33) ג ב)34)משנה (מ, בחולין אמנם נאמר זה כלל
לדמות  אין [לכאורה לעבודהֿזרה. חבירו בהמת בשוחט
ואין  אוסרת, המחשבה שם שהרי כאן, הנידון את לזה
גורם  כאן אבל שלו. שאינו בדבר מועילה אדם של מחשבתו
בין  ההבדל ומה המחרישה, שהוליכה העצם היא הטומאה
שם, ישראל ובתפארת אחר? ע"י או השדה בעל ע"י הובאה

מטעם  היא הגזירה שכל רבינו, כוונת מבאר כא, אות יכין
את  קנסו ולא המת, את וביזה הקבר את שחרש מפני קנס,

אחר]. אדם של מעשהו על השדה שם 35)בעל תוספתא
לקבל 36)ה"ג. עלֿמנת לנוטעה או לזורעה שדה חוכר

מהיבול. בשדה 38)שם.37)חלק אמה חמשים שחרש
שדהו. עם הגובל חבירו של בשדה מאה עד והמשיך עצמו,

.ÂL¯ÁL ÌÈ·ÎBk „·BÚ39‰OBÚ BÈ‡ - e‰„Oa ¯·˜ ≈»ƒ∆»«∆∆¿»≈≈∆
ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ Ò¯t ˙Èa ÔÈ‡L ,Ò¯t‰ ˙Èa40. ≈«¿»∆≈≈¿»¿¿≈»ƒ

שם.39) בפירושו 40)משנה [רבינו עליהם. גזרו לא
(שומרונים)", לכותיים פרס בית "שאין גורס: למשנה
פרס  בית אין למה זה במשפט מנמקת שהמשנה ומפרש
ומכלֿ פרס בית אין לכותיים אפילו שהרי ואומרת לגויים,

לגויים]. שכן

.Ê‰„O41,‰hÓÏ ‰¯B‰Ë ‰„OÂ ‰ÏÚÓÏ Ò¯t ˙Èa »∆≈¿»¿«¿»¿»∆¿»¿«»
elÙ‡ ,‰¯B‰hÏ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÓ ÌÈÓL‚ eÙËLÂ¿»¿¿»ƒ≈¬«≈«¿»«¿»¬ƒ

‰ÈaÏ‰Â ‰n„‡ ‰˙È‰42- ‰ÓÈc‡‰Â ‰·Ï B‡ »¿»¬À»¿ƒ¿ƒ»¿»»¿∆¿ƒ»
e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,Ò¯t ˙Èa ‰OBÚ Ò¯t ˙Èa ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë¿»∆≈≈¿»∆≈¿»¿…»¿

B˙i¯·k Leb ÏÚ ‡l‡ ‰‡ÓË43. À¿»∆»«ƒ¿ƒ»

ד.41) משנה משדה 42)שם האדמה לכאן  שהגיעה וברור
לבנה. שאדמתו הפרס על 43)בית ולא שנברא, כמו

אחר. ממקום אליו שבאה אדמה

.ÁÒ¯t‰ ˙Èa44ÚË Ïk Ba ÚËÏ ¯zÓ ‰f‰45ÈÙÏ , ≈«¿»«∆À»ƒ¿…«»∆«¿ƒ
‰LÏMÓ ‰hÓÏ ÌÈ„¯BÈ ÌÈL¯M‰L46‰hÓÏe , ∆«»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«»

¯t‰ ˙È·a ‰LÏMÓÏÚ Ò¯Ù ¯·w‰ È¯‰L ,¯B‰Ë Ò ƒ¿»¿≈«¿»»∆¬≈«∆∆ƒ¿««
Ú¯Ê ‡l‡ dÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡ Ï·‡ .‰„O‰ Èt¿≈«»∆¬»≈¿ƒ¿»∆»∆«

¯ˆ˜p‰47BÎB˙a B¯b ˙‡ ¯·Bˆ - ¯˜ÚÂ Ú¯Ê Ì‡Â .48, «ƒ¿»¿ƒ»«¿»«≈∆»¿¿
¯·BÎÂ49˙B¯·k ÈzLa ‰‡e·z‰ ˙‡50˙BiËw‰ ˙‡Â , ¿≈∆«¿»ƒ¿≈¿»¿∆«ƒ¿ƒ

˙B¯·k LÏLa51.‰¯BÚOk ÌˆÚ Ô‰a LÈ ‡nL , ¿»¿»∆»≈»∆∆∆ƒ¿»
‰ˆÚ‰ ˙‡Â Lw‰ ˙‡ Û¯BOÂ52ÌL53‡nL ‰¯Êb . ¿≈∆««¿∆»≈»»¿≈»∆»

- ‰È‰a BÏ ¯Èzz Ì‡Â ,‰¯BÚOk ÌˆÚ Ô‰a ‰È‰Èƒ¿∆»∆∆∆ƒ¿»¿ƒ«ƒ«¬»»
ÏÈb¯Ó ‡ˆÓÂ ,B¯ÎBÓe B‡ÈˆBÓ54.‰‡Óh‰ ˙‡ ƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆«À¿»

מ"ב.44) פי"ח (סדרי 45)שם לעקרו דעתו אם אפילו
עצם 46)טהרות). בהם שתדבק לחשוש ואין טפחים.

ראב"ד). (ראה העץ עקירת בשעת ותעלה כשעורה
שמא 47) הנעקרים, ירקות לא אבל ושעורה, חטה כגון

לטומאה  ותגרום עמהם ותעלה בשרשים קטנה עצם תידבק
ה"ג). פ"ח למעלה מוביל 48)(ראה ואינו השדה, בתוך

זרע  כל לזרוע התירו למה לשאול, [ויש לחצרו. התבואה את
נדוש  שמא חששו שם גם הלא קבר, בה שאבד בשדה
הענינים  אין אולם ה"א)? (שם מטמא עפרה ולפיכך הקבר,
מפני  זרעים על גזרו לא ולפיכך מספק, מטמא שם דומים,
ספיקא", "ספק זה שהרי כשעורה, עצם תידבק שמא החשש
אחד]. ספק רק ויש נחרש, שהקבר ידוע כאן אבל

כברה.49) דרך משמע 50)מעביר "פעמיים", אמר לא
באחת  אלא לזו, זו דומות שאינן בכברות שהמדובר מזה,
העפר  מתפורר שעלֿידיֿזה גסים, ובשניה דקים חורים

ישראל). (תפארת בגרעינים קטניות 51)שנדבק בשרשי
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ÔÈ‡ ,ÌLÈ‡cÂ È„ÈÓ ‡ÈˆBÓ ˜ÙÒ36‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈»≈ƒƒ≈««¬»ƒƒƒ»
‡nËÓ‰ ¯·„ ‰ÏÈt‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏÙ ‰M‡ ÌL»ƒ»≈∆¿≈»«ƒƒƒ»»»«¿«≈

‰ÏÈt‰ ‡Ï B‡37ÌL ÔÈÈeˆÓ ÒÏc¯·e ‰cÏÁÂ ÏÈ‡B‰ , …ƒƒ»ƒ¿À¿»«¿¿»¿ƒ»
¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ -38. ¬≈¿≈»

שמא 36) הספק מפני לטהר ואין טומאה שם הוחזקה שהרי
החיות. מלאה 37)אכלוהו שלפוחית אלא המטמא, דבר

דם. או להיתר,38)מים ספיקות שני כאן שיש משום
דבר  לומר תימצא ואם מטמא שאינו דבר הפילה  שמא

וברדלס. חולדה גררוהו שמא הפילה, המטמא

.·È˙B‡Óh‰ el‡ ÏkL ,Úe„È ¯·c39Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »»»«∆»≈«À¿¿«≈»∆
Ô‰È¯·c ÏL Ô‰ È¯‰ - ˜ÙÒ ÌeMÓ Ô‰L40‡ÓË ÔÈ‡Â . ∆≈ƒ»≈¬≈≈∆ƒ¿≈∆¿≈»≈
Â ˙‡ÓË ‡ÓËpL ÈÓ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓÏk Ï·‡ ;È‡c ƒ«»∆»ƒ∆ƒ¿»À¿«««¬»»

ÔÈa ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óa ÔÈa ˙B‡ÓËa ÔÈa ,˙B˜Ùq‰«¿≈≈¿À¿≈¿«¬»¬≈
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ˙B˙aLÂ ˙BÈ¯Úa«¬»¿«»≈»∆∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
B˜ÙÒ - ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â]¿««ƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿≈
ÌL‡ ·iÁ B˙B‡ ‰OBÚ‰ È¯‰L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡»ƒ«»∆¬≈»∆«»»»
‰nÎ·e ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk [.ÈeÏz»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿«»

.˙BÓB˜Ó¿

מספק".39) "טמא עליהם שנאמר השונים לדינים הכוונה
נפל 40) לדיני נוגע אינו זה כלל וגזירותיהם. חכמים דברי

כתב  הראשון בדין שהרי י"א, בהלכה למעלה האמורים
ספק  שאין מפני והטעם, תורה", דין "טמא בפירוש רבינו
מפני  מדבריהם, אפילו טהור השני ובדין ודאי. מידי מוציא

ספיקא". "ספק שהוא

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
החורש 1) דינו, ומה נעשה כמה ועד הפרס בית איזהו יבאר

או  אריס או שותף הוא ואם שלו, שאינה בשדה קבר
ושטפו  למטה טהור ושדה למעלה הפרס בית אפוטרופוס,
במעמד  הפרס בית טהרת לטהור, הפרס בית מעפר גשמים

אותו. מטהרין וכיצד חכמים

.‡e‰ÊÈ‡2.¯·˜ Ba L¯ÁpL ÌB˜n‰ ‰Ê ?Ò¯t‰ ˙Èa ≈∆≈«¿»∆«»∆∆¡«∆∆
e˜c˜c˙ È¯‰L3eÒ¯t˙Â ¯ÙÚ‰ CB˙a ˙n‰ ˙BÓˆÚ4 ∆¬≈ƒ¿«¿¿«¿«≈¿∆»»¿ƒ¿»¿

da L¯ÁpL ‰„O‰ Ïk ÏÚ ‰‡ÓË e¯Ê‚Â ,‰„O‰ ÏÎa¿»«»∆¿»¿À¿»«»«»∆∆∆¡«»
‰È‰ elÙ‡Â ,ÔB¯‡‰ Èab ÏÚ L¯Á elÙ‡ .¯·w‰«∆∆¬ƒ»«««≈»»«¬ƒ»»

ÔÈ„·B¯a Ú˜LÓ5ÌÈ·‡·e6Èab ÏÚ ‰È‰ elÙ‡Â , À¿»¿¿ƒ«¬»ƒ«¬ƒ»»««≈
È¯‰ - ¯·˜ ÏÚ L¯ÁÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BÓB˜ ÈzL Ìe¯ ÔB¯‡‰»»¿≈ƒ¿»««∆∆¬≈

Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ ‰Ê7˙Èa ‰OÚ ‡e‰ ‰nk „Ú . ∆∆≈«¿»««»«¬∆≈
‰n‡ ‰‡Ó ?Ò¯t‰8‰n‡ ‰‡Ó ÏÚ9¯·w‰ ÌB˜nÓ10. «¿»≈»«»«≈»«»ƒ¿«∆∆

מ"א.2) פי"ז דקיקים.3)אהלות לחלקים נשברו
יט):4) מ, (שמות הכתוב את מתרגם אונקלוס נתפשטו.

נקרא  כך שם ועל פרסא. ית ופרס האוהל", את "ויפרוש
נז, נדה ורש"י למשנה. בפירושו (רבינו הפרס" "בית המקום

ופרוס). שבור מפרש על 5)א שמניחים שיש לוחות
המת.6)הארון. בעצמות המחרישה נגעה השוו 7)ולא

וייטמאו  יטעו שלא כדי שנחרש, קבר כל דין חכמים
ה"א). פי"ז אהלות חכמים 8)(תוספתא שיערו שם. משנה

העצמות. פירורי את המחרישה מוליכה אמה מאה שעד
ברוחב.9) ומאה באורך דין 10)מאה ביאר לא רבינו

בטומאתו  נשאר הוא אם החרישה, אחרי עצמו הקבר מקום
טמא  או מדאורייתא באוהל ומטמא הראשונה החמורה
כתבו  ב כח, כתובות בתוספות כולו. הפרס מבית מדרבנן
היה  שאם ברור, אולם הפרס. כבית דינו הקבר מקום שגם
מטומאת  יצא לא ה"א) (ראה ובאבנים" ברובדים "מושקע

ממקומן. העצמות את הזיזה לא המחרישה שהרי קבר,

.·Úa¯Ó‰ Ïk11ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa ‡e‰L ,12È¯‰ , »«¿À»∆≈«¿««¿ƒ¬≈
Ò¯t‰ ˙Èa ‡e‰13BÓk ,‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ B¯ÙÚÂ , ≈«¿»«¬»¿«≈¿«»¿«»¿

e¯‡aL14Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ,15ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈¿«≈¿…∆¿≈««¬ƒ«
.¯B‰Ë - ‰f‰ Ò¯t‰ ˙Èa≈«¿»«∆»

מאה 11) של מרובע עושה ברוחב, ומאה באורך אמה מאה
מאה. בעירובין 12)על סאים. ארבעה בו שזורעים שטח

המשכן  וחצר המשכן", כחצר סאתים "שיעור אמרו: ב) (כג,
על  חמשים הוא סאה שבית יוצא חמשים, על מאה היה
של  שטחים ארבעה בו יש מאה על מאה של ושטח חמשים,

חמשים. על מגדולי 13)חמשים וכמה המשנה [מפרשי
והאריכו  הפרס, בית שטח בקביעת התלבטו האחרונים
מסקנותיו  הן ואלה רבינו. שיטת ובבירור במשנה בביאור
גזרו  שם: למשנה בפירושו טהרות סדרי בעל הגאון של
עד  הקבר מן חרישות שתי על הפרס בית טומאת חכמים
(או  למערב ממזרח אחת חרישה אמה. מאה של מרחק
הפוך, בכיוון או לצפון מדרום והשניה למזרח), ממערב
התלמים  שני בגבולות הנמצא השטח את וכשתרבע
בית  שהוא מאה, על מאה של מרובע תקבל (החרישות),
אם  הפרס בית טומאת גזרו הזה השטח כל ועל סאים, ארבע
יותר  - הראשונה את אפילו - החרישה את האריך אם נחרש.
אינה  שהמחרישה מפני מטמא, העודף אין אמה ממאה
לרוחב  השניה החרישה זה. למרחק העצמות את מוליכה
"וניער  ה"ג) (לקמן שאמרו ומה הקבר, מן כן גם מתחילה
וחרש  המשיך אם הכוונה טהור", והשאר וכו' המחרישה את
אבל  שניער, העפר את עמו הוליך ולא שניער המקום מן
ומה  הפרס. בית עושה הוא הקבר מן שנית מתחיל הוא אם
המדובר  הפרס", בית הוא וכו' המרובע "כל רבינו: שכתב
ואףֿעלֿ הראשונות, החרישות משתי מאחת החל כשנחרש
נאמר  זה ה"ז), (לקמן פרס בית עושה פרס בית שאין פי
הנתפס  המרובע לגבולות שמחוץ למקום פרס מבית בחרש
כבית  כבר נתפס שביניהן המרובע אבל החרישות, שתי ע"י
אמורים  דברים במה עליו. חל הזה הכלל ואין הפרס,
סיבה  כל אין נחרש שלא זמן כל אבל כאמור, כשנחרש,
כל  כמעט מסלק מסתמכים, אנו שעליו זה, פירוש לטומאה.
אלו]. סבוכות שבהלכות ואיֿהבהירות הקושיות

הט"ז.14) פ"ב אדם 15)למעלה על האהיל זה עפר אם
וכלים.

.‚L¯ÁÏ ÏÈÁ˙‰16,CÏB‰Â BL¯BÁ ‰È‰Â ,¯·w‰ ˙‡ ƒ¿ƒ«¬∆«∆∆¿»»¿¿≈
‰L¯Án‰ ˙‡ ¯Ú ‰n‡ ‰‡Ó ¯Ó‚iL Ì„˜Â17B‡ ¿…∆∆ƒ¿…≈»«»ƒ≈∆««¬≈»

ÁÈË‰L18¯„‚a B‡ ÚÏÒa19˙Èa ‰OBÚ ‡e‰ ÌL „Ú - ∆≈ƒ«¿∆«¿»≈«»∆≈
¯‡M‰Â ,„·Ïa Ò¯t‰20ÂÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ,¯B‰Ë «¿»ƒ¿«¿«¿»»∆¬≈…ƒƒ«≈»
‰L¯ÁÓ‰ CBLÓa21¯˙È B‡ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÓk L¯Á . ¿ƒ««¬≈»»«¿¬ƒƒ«»»≈
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תבואה. מבשיבלי עפר גושי יותר של 52)נדבקים קש
הטומאה.54)בשדה.53)קטנית. להתפשטות גורם

אינו  לקרקע שמחובר מפני טהורות והקטנית והתבואה
עד  טומאה מקבלות אינן שנתלשו ואחרי טומאה, מקבל

ה"ג). פ"ה למעלה (ראה שיוכשרו

.Ë‰˜ÊÁ‰L ‰„O55‡È‰ elÙ‡ ,Ò¯t‰ ˙Èa ‡È‰L »∆∆À¿¿»∆ƒ≈«¿»¬ƒƒ
ÔÈ¯Bk ‰Úa¯‡ ˙Èa56ËÈh‰ ÌB˜nÓ ‰ÎeLÓ elÙ‡Â , ≈«¿»»ƒ«¬ƒ¿»ƒ¿«ƒ

elÙ‡Â ,Ò¯t‰ ˙Èa ‰OÚ ‡ÏÂ L¯Á BÈ‡L C¯‰»«∆≈∆¡»¿…«¬»≈«¿»«¬ƒ
‰¯B‰Ë ‰„O57È¯‰ - ‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó d˙B‡ ˙ÙwÓ »∆¿»«∆∆»≈«¿«∆»¬≈

d˙˜ÊÁa ‡È‰58. ƒ¿∆¿»»

הי"ד.55) פי"ז, אהלות שלושים 56)תוספתא מחזיק כור
על  זהב (זר קברים כמה בו נחרשו שמא והטעם, סאה.

בה57)התוספתא). נמצאה ולא טומאה.שנבדקה
הפרס.58) בית ככל דינה

.È‡ˆÓ59d·Èh ‰Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Â ˙iˆÓ ‰„O60Ì‡ : »»»∆¿À∆∆¿≈≈««ƒ»ƒ
da ÔÈ‡ ;dÎB˙a ¯·˜ L¯ÁpL Úe„Èa - ÔÏÈ‡ da LÈ≈»ƒ»¿»«∆∆¡«∆∆¿»≈»
.e¯‡aL BÓk ,dÎB˙a ¯·˜ „·‡L Úe„Èa - ÔÏÈ‡ƒ»¿»«∆»«∆∆¿»¿∆≈«¿
ÌÎÁ „ÈÓÏz B‡ Ô˜Ê ÌB˜Ó B˙B‡a ‰È‰iL ‡e‰Â61; ¿∆ƒ¿∆¿»»≈«¿ƒ»»

BÊa ÚËÏ ¯znL ÔÈÚ„BÈÂ CÎa ÔÈ‡È˜a Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»»»¿ƒƒ¿»¿¿ƒ∆À»ƒ¿…«»
.˙¯Á‡a ÚËÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…«»«∆∆

הי"ב.59) שם כתובה 60)תוספתא עצמה זו הלכה
הסיום: מפני כאן ונכפלה ביארנוה. ושם ה"י, בפ"ח למעלה

וכו'". שיהיה יהודה:61)"והוא ר' מסיים שם בתוספתא
או  אחד (חכם) זקן שם שיש בזמן אמורים, דברים "במה
שם  אין ואם בכך". בקיאין אדם כל שאין אחד, חכם תלמיד
בה  שאבד בשדה לנטוע שאסור ידעו שלא לחשוש יש חכם,
מקום  שכל בידינו, הוא כלל כי כמותו, רבינו ופסק קבר.
דברי  על חולק אינו אמורים" דברים "במה יהודה ר' שאמר

לפרשם. בא אלא חכמים

.‡ÈCl‰Ó‰62ÔÈ‡L ÌÈ·‡ Èab ÏÚ Ò¯t‰ ˙È·a «¿«≈¿≈«¿»««≈¬»ƒ∆≈
B‡ ,Ô‰ÈÏÚ Cl‰nL ‰ÚLa Ì„‡ ÈÏ‚¯ ˙Áz ÔÈ„„˙Óƒ¿«¿¿ƒ«««¿≈»»¿»»∆¿«≈¬≈∆
ÔÁkL ‰Ó‰·e Ì„‡ Èab ÏÚ ·ÎB¯ ‡e‰Â dÏ ÒÎpL∆ƒ¿«»¿≈««≈»»¿≈»∆…»

‰ÙÈ63¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -64ÌÈ·‡ Èab ÏÚ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬≈∆»¬»ƒ»«««≈¬»ƒ
¯ÓLpL Èt ÏÚ Û‡ ,Cel‰ ˙ÚLa ÔÈÚÊÚcÊnL65‡ÏÂ ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ¿«ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿…

.BÓˆÚ ¯ÙÚ‰ ÏÚ CÏ‰L ÈÓk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „„˙ƒ¿«¿≈¬≈∆»≈¿ƒ∆»««∆»»«¿
Ú¯ BÁkL Ì„‡ Èab ÏÚ CÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ66‰ÈÈ‰zL „Ú ¿≈ƒ»«««≈»»∆…««∆ƒ¿∆»

BÊÏ BÊ ˙BL˜B ÂÈ˙BaÎ¯‡67‡e‰Lk ˙B„ÈÚ¯Ó ÂÈ˜BLÂ «¿À»¿»¿»«¿ƒ¿∆
ÏÈËzL „Ú Ú¯ dÁkL ‰Ó‰a Èab ÏÚ B‡ ,B‡OB¿««≈¿≈»∆…»««∆»ƒ

‰·ÈÎ¯ ˙ÚLa ÌÈÏÏb68CÏ‰ el‡Îe ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¬≈∆»≈¿ƒ»«
ÂÈÏ‚¯a69. ¿«¿»

ג.62) פי"ח, אהלות מתנועעים 63)משנה ואינם חזקים,
שעליהם. המשא הבהמה 64)מכובד הזיזה אם שאפילו

מכוחו  בא הזה ההיסט אין כשעורה, עצם הנרכב האדם או
והנרכב  הרוכב בין מפסיקים כשבגדים והמדובר הרוכב. של
ומטמא  שבעה, טומאת טמא הנרכב שהרי בגופו, נגע ולא

שם). (תוי"ט ערב טומאת בו הנוגע התנדנד 65)את שמא

הרגיש. חלש.66)ולא ב.67)אדם קה, מציעא בבא
ממקומה.69)שם.68) העצם זזה כובדו מכוח שהרי

.·ÈÈL „ÓÚÓa B¯‰ËÏ CÈ¯ˆ Ò¯t‰ ˙Èa ¯‰ËÓ‰«¿«≈≈«¿»»ƒ¿«¬¿«¬«¿≈
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz70?B˙B‡ ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈÎÂ .71˙‡ ÒBk «¿ƒ≈¬»ƒ¿≈«¿«¬ƒ≈∆

BËÈÒ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ¯ÙÚ‰ Ïk72‰„O‰ Èt Ïk ÏÚÓ »∆»»∆»«¬ƒ≈«»¿≈«»∆
‰ÁÓÓe ,ÔÈw„ ‰È·˜pL ‰¯·k CB˙Ï B˙BÂ73‡ÈˆBÓe ¿¿¿¿»»∆¿»∆»«ƒ¿«∆ƒ
¯‰ËÈÂ ,ÌL ‡ˆÓp‰ ‰¯BÚOk ÌˆÚ Ïk74Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆ƒ¿»«ƒ¿»»¿ƒ¿«¿≈ƒ

Ô˙75ÌÈÁÙË ‰LÏL ÂÈab ÏÚ76,¯Á‡ ÌB˜nÓ ¯ÙÚ »«««»¿»¿»ƒ»»ƒ»«≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL ÂÈt Ïk ÏÚÓ ÏËpL B‡∆»«≈«»»»¿»¿»ƒ¬≈∆
ÏÚ Ô˙Â ÌÈÁÙË ‰LÏL „Á‡ BÈˆÁÓ ÏË .¯B‰Ë»»«≈∆¿∆»¿»¿»ƒ¿»««
ÏË .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯Á‡‰ BÈˆÁ∆¿»«≈¿»¿»ƒ¬≈∆»»«
¯ÙÚ ‰ˆÁÓe ÁÙË ‰ÈÏÚ Ô˙Â ‰ˆÁÓe ÁÙË ÂÈt ÏÚÓ≈«»»∆«∆¡»¿»«»∆»∆«∆¡»»»
B˜fÚ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯Á‡ ÌB˜nÓ77 ƒ»«≈…»»¿¿≈ƒƒ¿

˜„·e78‰OÚ ‡Ï - ‰ÏÚÓÏÓe ‰hÓlÓ ˜efÚ ˙ÚLa »«ƒ¿«ƒƒ¿«»ƒ¿«¿»…»»
ÔÈ„„˙Ó ÔÈ‡L ÌÈ·‡a BÙv¯ .ÌeÏk79Ì„‡ Cel‰Ó ¿ƒ¿»¬»ƒ∆≈»ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ»»
.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»

ה"ו.70) פי"ז שם ד.71)תוספתא פי"ח שם משנה
עליו.72) כשידרוס להזיזו גושי 73)שיכול את מפרר

ממקומו.74)העפר. הזה העפר את להרחיק צריך ואינו
השלמות). שם.75)(ראה הפרס 76)משנה בית ואין

טפחים. מג' למטה הפזורות 77)מטמא האבנים את הסיר
"ויעזקהו" מלשון השרשים, יניקת לשפר כדי באדמה,

ב). ה, לטובת 78)(ישעיה היא כוונתו שעיקר מפני
יפה. בדק שלא אפשר ובדפוס 79)האילנות, כובדן. מפני

מתנדנדין. ר"מ: רומי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
עפרה,1) בטומאת מטמא אם העמים ארץ אוויר דין יבאר

הדברים  וכל בירק שבא הפרס בית ועפר לארץ חוצה עפר
ביניהם  והנכנס העמים בארץ המהלך לארץ, בחוצה הבאים
תרומה  ישראל, בארץ גויים בו ששכנו מקום טמא, מקום
בו  שהיה גויים מדור עמים, מדור מחמת שנטמאו וקדשים
עליהם, גזרו שלא והמקומות קטן. או אשה או מישראל עבד
המובלעות  עיירות עמים, מדור משום טמאה שהיא חצר

ישראל. בארץ

.‡ÌÈnÚ‰ ı¯‡2dLeb ÏÚ e¯Ê‚ ‰lÁza -3„·Ïa ∆∆»«ƒ«¿ƒ»»¿«»ƒ¿«
B‡ da Cl‰Ó‰ ‡l‡ ÌÈ‡nËÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ò¯t‰ ˙È·k¿≈«¿»¿…»¿«¿ƒ∆»«¿«≈»
d¯ÈÂ‡ ÏÚ e¯Ê‚Â e¯ÊÁ .d¯ÙÚÓ ‡OB B‡ Ú‚B4 ≈«≈≈¬»»»¿¿»¿«¬ƒ»
ÔÂÈk ‡l‡ ,‡O ‡ÏÂ Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‡nËiL∆¿«≈¿««ƒ∆…»«¿…»»∆»≈»
ÔÎÂ .‡ÓË ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ…¿À«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿»¿≈

O¯Á ÈÏk5B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L6¯‡Le ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ï ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿∆∆»«ƒ¿»
Ìa¯ ÒÈÎ‰L ÌÈÏk7e‡ÓË - ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï8. ≈ƒ∆ƒ¿ƒÀ»«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿¿

ãycew zegiyn zecewpã

dxie` lr exfbe exfg ..dyeb lr exfb dligza m"ekrd ux`"
."'ek `nhiy

ישראל  ארץ – "הארץ" של מעלתה מודגשת זה בעניין
בסוף  הרמב"ם כתב מזה ולמעלה החושך, מן האור כיתרון
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שהן  אע"פ טהורות בבל עולי של דרכים "חזקת הפרק
ישראל  לארץ ההליכה שאפילו העכו"ם", בארץ מובלעות
העכו"ם, בארץ שמובלעות בדרכים גם טהרה פועלת

שנים!. מאות לאחרי בחזקתה והטהרה
(9 dxrd 280 cenr g"k wlg y"ewl itÎlr)

שמונהֿעשר 2) בין הגויים ארץ טומאת מנו - א טו, בשבת
ביתֿהלל. על ביתֿשמאי שרבו ביום שגזרו עפר 3)דבר

מפורר  עפר אבל ה"ג, לקמן מבואר ושיעורו מגובש,
מטמא. אינו - קטנים ומה 4)לגרגירים ב. עמוד שם

מטמאה  אינה הגויים שארץ ה"ב) (פ"ג למעלה רבינו שכתב
מארץ  עפר גוש ישראל לארץ כשהביא הכוונה באוהל,

ואאוירא. ד"ה שם 'תוספות' ראה שמטמא 5)הגויים.
בלבד. תוכו הכלי.6)מאויר של רובו הכניס לא אפילו

שהאויר 7) מפני מקצתו? כשהכניס אף טמא חרס כלי ולמה
כלים. בשאר משא"כ פי"ח 8)מתערב, אהלות תוספתא,

(בפירושו  רבינו הגויים? ארץ על טומאה גזרו ולמה ה"ב.
קוברים  שהגויים מפני כתב, מ"ג) פ"ב אהלות למשנה,
לבתי  מקומות מייחדים ואינם שהוא, מקום בכל מתיהם

משנהֿלמלך). (ראה קברות

.·˙‡ÓËk d˙B‡ eOÚ ‡Ï ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡ ˙‡ÓËÀ¿«¬ƒ∆∆»«ƒ…»»¿À¿«
‰pnÓ ‡È‰ ‰l˜ ‡l‡ ,d¯ÙÚ9d¯ÙÚ ˙‡ÓË ÏÚL : ¬»»∆»«»ƒƒ∆»∆«À¿«¬»»

dLe‚a ‡nË˙n‰Â ,ÌÈL„˜Â ˙BÓe¯z ÔÈÙ¯BO10- ¿ƒ¿¿»»ƒ¿«ƒ¿«≈¿»
ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰Èf‰ CÈ¯ˆÂ ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË11; »≈À¿«ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒƒ

Â‡a ‡ÓËp‰ Ï·‡ÈLÈÏL ‰Èf‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - d¯È ¬»«ƒ¿»«¬ƒ»≈»ƒ«»»¿ƒƒ
‰ÏÈ·Ë ‡l‡ ÈÚÈ·Le12LÓL ·¯Ú‰Â13‰Óe¯z ÔÎÂ , ¿ƒƒ∆»¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿≈¿»

ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBz - d¯ÈÂ‡ ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL ÌÈL„˜Â¿»»ƒ∆ƒ¿¿≈¬«¬ƒ»ƒ…¿ƒ
ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ14. ¿…¿ƒ

לתלות".9) אוירה ועל לשרוף, גושה "על שם
עפרה.10) א 11)כשנשא נד, (נזיר מת טומאת טמא ככל

טומאתו.12)וֿב). ביום החמה,13)אפילו שקיעת
במקומם. מבוארים שדיניו יום" "טבול נקרא שקיעתה ולפני

מאליהם.14) שירקבו עד אותם ומניחים

.‚ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÂ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÙÚ¬«∆∆»«ƒ«¬«≈«¿»¿«¿ƒ¿«»
e¯‡aL BÓk ,‡OÓ·e15Ì˙BÁk ?Ô¯eÚL ‰nÎÂ . ¿«»¿∆≈«¿¿«»ƒ»¿«

ÔÈÙeˆ¯n‰16‡e‰Â ,17‰wÙk18ÔÈ‡wÒ ÏL ‰ÏB„‚19. ««¿ƒ¿¿ƒ»¿»∆«»ƒ
˜¯Èa ‡aL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ¯ÙÚÂ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚ20Ì‡ : ¬«≈«¿»«¬«»»»∆∆»¿»»ƒ

Ì‡Â ,‡nËÓ - ÔÈÙeˆ¯n‰ Ì˙BÁk „Á‡ ÌB˜Óa LÈ≈¿»∆»¿«««¿ƒ¿«≈¿ƒ
Û¯ËˆÓ BÈ‡ - Â‡Ï21Leb ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ; »≈ƒ¿»≈∆…»¿∆»«

B˙i¯·k22‰OÚÓ .23ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙B‡a ˙B¯b‡ eÈ‰L ƒ¿ƒ»«¬∆∆»ƒ¿»ƒ»»»∆
ÌÈ˙‡ÒÎe ‰‡Òk Ô‰a eÈ‰Â ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k È·Ïƒ¿≈…¬ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ¿»¿»«ƒ

˙BÓ˙BÁ24Á ‡ÏÂ ,‡lL ÈÙÏ ,‰‡ÓË ÌeMÓ Ô‰Ï eL »¿…»»∆ƒÀ¿»¿ƒ∆…
Ô‰Ó Ì˙BÁa ‰È‰25.ÔÈÙeˆ¯n‰ Ì˙BÁk »»¿»≈∆¿«««¿ƒ

א.15) נודים 16)בהלכה "כמו רבינו: ופירש מ"ה. שם
דרכים) (הולכי אורח עוברי בהם ישימו מעור, (נודות)
מטיט". בחותם אותם ויחתמו אותם ינעלו וכליהם, בגדיהם

החותם.17) לאריגה.18)גודל העומד חוטים כדור

יותר 19) והם שקים, מהם שאורגים חוטים שקים. עושי
הפיקה  גם כך ומתוך בגדים, של ערב או שתי מחוטי עבים

א). כב, (בכורות גדולה יותר סקאים שהובא 20)של
לארץ. אם 22)כחכמים.21)מחוץ אפילו כלומר,

אינו  – כשיעור גוש ויצא הקטנים, הגושים את יחד הדביק
לבינה). בדין פי"ג, אהלות משנה (ראה שם.23)מטמא

כזה.24) גדול שיעור היה יחד ביניהם 25)בכולן היה לא
המרצופים. כחותם אחד אף

.„‡È·n‰26ÌÈÏÙÒe ÌÈ¯epz27O¯Á ÈÏÎe28‰ˆeÁÓ «≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆∆ƒ»
e˜q‰ ‡lL „Ú :ı¯‡Ï29ı¯‡ ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË - »»∆«∆…À¿¿≈ƒƒ∆∆

ÌÈnÚ‰30Ò¯Á ÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË - e˜q‰MÓ ; »«ƒƒ∆À¿¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆
ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ‡ÓËpL31,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ BÈ‡L , ∆ƒ¿»¿∆∆»«ƒ∆≈¿«≈»»¿≈ƒ

e¯‡aL BÓk32. ¿∆≈«¿

ה"ז.26) פי"ז שם חרס.27)תוספתא, כלים 28)של
וקדירות. צלחות כגון ונתקשו 29)קטנים, שנשרפו לפי

בהם. להשתמש ראויים עפר,30)אינם כגושי דינם
ובמשא. במגע וכלים אדם שנשרפו 31)ומטמאים אחרי

מחמת  טמאים ואינם כלים, דין אלא עפר דין עליהם אין
הוסקו  ואם הגויים. ארץ בעפר שנגעו מפני אלא עצמם
– ההסקה אחרי הגויים ארץ בעפר נגעו ולא ישראל בארץ

(משנהֿלמלך). חרס 32)טהורים שכלי ה"ו, פ"ה למעלה
וכלים. אדם מטמא ואינו לעולם הטומאה אב נעשה אינו
טמאים  שהן בשעה אומר, "נמצאת מסיימת: ה'תוספתא'
שהן  ובשעה חרס, כלי משום טהורים - העמים ארץ משום

העמים". ארץ משום טהורים - חרס כלי משום טמאים

.‰Cl‰Ó‰33- ÌÈÚÏÒ·e ÌÈ¯‰a ÌÈnÚ‰ ı¯‡a «¿«≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
‡ÓË34‰ÏBÚ Ìi‰L ÌB˜Ó·e Ìia ;‰Ú·L ˙‡ÓË »≈À¿«ƒ¿»«»¿»∆«»∆
BtÚÊa35ÌÈnÚ‰ ı¯‡a Ú‚B ÌeMÓ ¯B‰Ë -36‡ÓËÂ ¿«¿»ƒ≈«¿∆∆»«ƒ¿»≈

d¯ÈÂ‡ ÌeMÓ37ÒÎp‰ .38‰cLa ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ï39‰·z ƒ¬ƒ»«ƒ¿»¿∆∆»«ƒ¿ƒ»≈»
Ïc‚Óe40ÔÈÁ¯Bt‰41‡ÓË - ¯ÈÂ‡a42˜e¯Ê Ï‰‡L ;43 ƒ¿»«¿ƒ»¬ƒ»≈∆…∆»

Ï‰‡ Èe¯˜ BÈ‡44. ≈»…∆

ו.33) פי"ח, שם שם 34)משנה, קוברים שאין אףֿעלֿפי
ארץ  אדמת לפעמים שם שמשתפכת משום טמא, – מתים

שם). בפירושו, (רבינו מאוד,35)הגויים סוער כשהים
הזה. המקום מתגלה מזעפו וכשנח הגלים, שם עולים

הסוערים 36) הים וגלי מתים, שם קוברים שאין מפני
שם. שהשתפך העפר את שהיא 37)שוטפים קלה טומאה

למעלה  (ראה אדומה פרה מי הזאת ובלי אחד, יום טומאת
טהור  מפרש ורבינו "טהור", סתם כתוב במשנה ה"ב).
משנהֿלמלך  (ראה אויר טומאת טמא אבל הגוש מטומאת

תנן). ד"ה  ב.38)ה "ג, ח, הנישאת 39)גיטין מרכבה
מיוחדת  עגלה – מפרשים (ויש בהמה גבי על או אדם בידי

מגדל.40)לנשים). בתבנית עשוי גדול ארגז
באויר.41) נישאים אלא הקרקע על עומדים שאינם כלומר,
ה"ג,42) פ"ז נזירות הל' לחםֿמשנה (וראה אויר. טומאת

גושה). משום "טמא" לפרש שאינו 43)שצידד אוהל
למקום. ממקום מיטלטל אלא בקרקע ואינו 44)קבוע

צדדיהם. מכל סתומים כשהם מדובר שם. כרבי פסק מפסיק.
אפילו  אויר, טומאת האדם נטמא פתוחים, הם אם  אבל
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תבואה. מבשיבלי עפר גושי יותר של 52)נדבקים קש
הטומאה.54)בשדה.53)קטנית. להתפשטות גורם

אינו  לקרקע שמחובר מפני טהורות והקטנית והתבואה
עד  טומאה מקבלות אינן שנתלשו ואחרי טומאה, מקבל

ה"ג). פ"ה למעלה (ראה שיוכשרו

.Ë‰˜ÊÁ‰L ‰„O55‡È‰ elÙ‡ ,Ò¯t‰ ˙Èa ‡È‰L »∆∆À¿¿»∆ƒ≈«¿»¬ƒƒ
ÔÈ¯Bk ‰Úa¯‡ ˙Èa56ËÈh‰ ÌB˜nÓ ‰ÎeLÓ elÙ‡Â , ≈«¿»»ƒ«¬ƒ¿»ƒ¿«ƒ

elÙ‡Â ,Ò¯t‰ ˙Èa ‰OÚ ‡ÏÂ L¯Á BÈ‡L C¯‰»«∆≈∆¡»¿…«¬»≈«¿»«¬ƒ
‰¯B‰Ë ‰„O57È¯‰ - ‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó d˙B‡ ˙ÙwÓ »∆¿»«∆∆»≈«¿«∆»¬≈

d˙˜ÊÁa ‡È‰58. ƒ¿∆¿»»

הי"ד.55) פי"ז, אהלות שלושים 56)תוספתא מחזיק כור
על  זהב (זר קברים כמה בו נחרשו שמא והטעם, סאה.

בה57)התוספתא). נמצאה ולא טומאה.שנבדקה
הפרס.58) בית ככל דינה

.È‡ˆÓ59d·Èh ‰Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Â ˙iˆÓ ‰„O60Ì‡ : »»»∆¿À∆∆¿≈≈««ƒ»ƒ
da ÔÈ‡ ;dÎB˙a ¯·˜ L¯ÁpL Úe„Èa - ÔÏÈ‡ da LÈ≈»ƒ»¿»«∆∆¡«∆∆¿»≈»
.e¯‡aL BÓk ,dÎB˙a ¯·˜ „·‡L Úe„Èa - ÔÏÈ‡ƒ»¿»«∆»«∆∆¿»¿∆≈«¿
ÌÎÁ „ÈÓÏz B‡ Ô˜Ê ÌB˜Ó B˙B‡a ‰È‰iL ‡e‰Â61; ¿∆ƒ¿∆¿»»≈«¿ƒ»»

BÊa ÚËÏ ¯znL ÔÈÚ„BÈÂ CÎa ÔÈ‡È˜a Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»»»¿ƒƒ¿»¿¿ƒ∆À»ƒ¿…«»
.˙¯Á‡a ÚËÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…«»«∆∆

הי"ב.59) שם כתובה 60)תוספתא עצמה זו הלכה
הסיום: מפני כאן ונכפלה ביארנוה. ושם ה"י, בפ"ח למעלה

וכו'". שיהיה יהודה:61)"והוא ר' מסיים שם בתוספתא
או  אחד (חכם) זקן שם שיש בזמן אמורים, דברים "במה
שם  אין ואם בכך". בקיאין אדם כל שאין אחד, חכם תלמיד
בה  שאבד בשדה לנטוע שאסור ידעו שלא לחשוש יש חכם,
מקום  שכל בידינו, הוא כלל כי כמותו, רבינו ופסק קבר.
דברי  על חולק אינו אמורים" דברים "במה יהודה ר' שאמר

לפרשם. בא אלא חכמים

.‡ÈCl‰Ó‰62ÔÈ‡L ÌÈ·‡ Èab ÏÚ Ò¯t‰ ˙È·a «¿«≈¿≈«¿»««≈¬»ƒ∆≈
B‡ ,Ô‰ÈÏÚ Cl‰nL ‰ÚLa Ì„‡ ÈÏ‚¯ ˙Áz ÔÈ„„˙Óƒ¿«¿¿ƒ«««¿≈»»¿»»∆¿«≈¬≈∆
ÔÁkL ‰Ó‰·e Ì„‡ Èab ÏÚ ·ÎB¯ ‡e‰Â dÏ ÒÎpL∆ƒ¿«»¿≈««≈»»¿≈»∆…»

‰ÙÈ63¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -64ÌÈ·‡ Èab ÏÚ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬≈∆»¬»ƒ»«««≈¬»ƒ
¯ÓLpL Èt ÏÚ Û‡ ,Cel‰ ˙ÚLa ÔÈÚÊÚcÊnL65‡ÏÂ ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ¿«ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿…

.BÓˆÚ ¯ÙÚ‰ ÏÚ CÏ‰L ÈÓk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „„˙ƒ¿«¿≈¬≈∆»≈¿ƒ∆»««∆»»«¿
Ú¯ BÁkL Ì„‡ Èab ÏÚ CÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ66‰ÈÈ‰zL „Ú ¿≈ƒ»«««≈»»∆…««∆ƒ¿∆»

BÊÏ BÊ ˙BL˜B ÂÈ˙BaÎ¯‡67‡e‰Lk ˙B„ÈÚ¯Ó ÂÈ˜BLÂ «¿À»¿»¿»«¿ƒ¿∆
ÏÈËzL „Ú Ú¯ dÁkL ‰Ó‰a Èab ÏÚ B‡ ,B‡OB¿««≈¿≈»∆…»««∆»ƒ

‰·ÈÎ¯ ˙ÚLa ÌÈÏÏb68CÏ‰ el‡Îe ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¬≈∆»≈¿ƒ»«
ÂÈÏ‚¯a69. ¿«¿»

ג.62) פי"ח, אהלות מתנועעים 63)משנה ואינם חזקים,
שעליהם. המשא הבהמה 64)מכובד הזיזה אם שאפילו

מכוחו  בא הזה ההיסט אין כשעורה, עצם הנרכב האדם או
והנרכב  הרוכב בין מפסיקים כשבגדים והמדובר הרוכב. של
ומטמא  שבעה, טומאת טמא הנרכב שהרי בגופו, נגע ולא

שם). (תוי"ט ערב טומאת בו הנוגע התנדנד 65)את שמא

הרגיש. חלש.66)ולא ב.67)אדם קה, מציעא בבא
ממקומה.69)שם.68) העצם זזה כובדו מכוח שהרי

.·ÈÈL „ÓÚÓa B¯‰ËÏ CÈ¯ˆ Ò¯t‰ ˙Èa ¯‰ËÓ‰«¿«≈≈«¿»»ƒ¿«¬¿«¬«¿≈
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz70?B˙B‡ ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈÎÂ .71˙‡ ÒBk «¿ƒ≈¬»ƒ¿≈«¿«¬ƒ≈∆

BËÈÒ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ¯ÙÚ‰ Ïk72‰„O‰ Èt Ïk ÏÚÓ »∆»»∆»«¬ƒ≈«»¿≈«»∆
‰ÁÓÓe ,ÔÈw„ ‰È·˜pL ‰¯·k CB˙Ï B˙BÂ73‡ÈˆBÓe ¿¿¿¿»»∆¿»∆»«ƒ¿«∆ƒ
¯‰ËÈÂ ,ÌL ‡ˆÓp‰ ‰¯BÚOk ÌˆÚ Ïk74Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆ƒ¿»«ƒ¿»»¿ƒ¿«¿≈ƒ

Ô˙75ÌÈÁÙË ‰LÏL ÂÈab ÏÚ76,¯Á‡ ÌB˜nÓ ¯ÙÚ »«««»¿»¿»ƒ»»ƒ»«≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL ÂÈt Ïk ÏÚÓ ÏËpL B‡∆»«≈«»»»¿»¿»ƒ¬≈∆
ÏÚ Ô˙Â ÌÈÁÙË ‰LÏL „Á‡ BÈˆÁÓ ÏË .¯B‰Ë»»«≈∆¿∆»¿»¿»ƒ¿»««
ÏË .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯Á‡‰ BÈˆÁ∆¿»«≈¿»¿»ƒ¬≈∆»»«
¯ÙÚ ‰ˆÁÓe ÁÙË ‰ÈÏÚ Ô˙Â ‰ˆÁÓe ÁÙË ÂÈt ÏÚÓ≈«»»∆«∆¡»¿»«»∆»∆«∆¡»»»
B˜fÚ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯Á‡ ÌB˜nÓ77 ƒ»«≈…»»¿¿≈ƒƒ¿

˜„·e78‰OÚ ‡Ï - ‰ÏÚÓÏÓe ‰hÓlÓ ˜efÚ ˙ÚLa »«ƒ¿«ƒƒ¿«»ƒ¿«¿»…»»
ÔÈ„„˙Ó ÔÈ‡L ÌÈ·‡a BÙv¯ .ÌeÏk79Ì„‡ Cel‰Ó ¿ƒ¿»¬»ƒ∆≈»ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ»»
.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»

ה"ו.70) פי"ז שם ד.71)תוספתא פי"ח שם משנה
עליו.72) כשידרוס להזיזו גושי 73)שיכול את מפרר

ממקומו.74)העפר. הזה העפר את להרחיק צריך ואינו
השלמות). שם.75)(ראה הפרס 76)משנה בית ואין

טפחים. מג' למטה הפזורות 77)מטמא האבנים את הסיר
"ויעזקהו" מלשון השרשים, יניקת לשפר כדי באדמה,

ב). ה, לטובת 78)(ישעיה היא כוונתו שעיקר מפני
יפה. בדק שלא אפשר ובדפוס 79)האילנות, כובדן. מפני

מתנדנדין. ר"מ: רומי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
עפרה,1) בטומאת מטמא אם העמים ארץ אוויר דין יבאר

הדברים  וכל בירק שבא הפרס בית ועפר לארץ חוצה עפר
ביניהם  והנכנס העמים בארץ המהלך לארץ, בחוצה הבאים
תרומה  ישראל, בארץ גויים בו ששכנו מקום טמא, מקום
בו  שהיה גויים מדור עמים, מדור מחמת שנטמאו וקדשים
עליהם, גזרו שלא והמקומות קטן. או אשה או מישראל עבד
המובלעות  עיירות עמים, מדור משום טמאה שהיא חצר

ישראל. בארץ

.‡ÌÈnÚ‰ ı¯‡2dLeb ÏÚ e¯Ê‚ ‰lÁza -3„·Ïa ∆∆»«ƒ«¿ƒ»»¿«»ƒ¿«
B‡ da Cl‰Ó‰ ‡l‡ ÌÈ‡nËÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ò¯t‰ ˙È·k¿≈«¿»¿…»¿«¿ƒ∆»«¿«≈»
d¯ÈÂ‡ ÏÚ e¯Ê‚Â e¯ÊÁ .d¯ÙÚÓ ‡OB B‡ Ú‚B4 ≈«≈≈¬»»»¿¿»¿«¬ƒ»
ÔÂÈk ‡l‡ ,‡O ‡ÏÂ Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‡nËiL∆¿«≈¿««ƒ∆…»«¿…»»∆»≈»
ÔÎÂ .‡ÓË ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ…¿À«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿»¿≈

O¯Á ÈÏk5B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L6¯‡Le ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ï ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ¿∆∆»«ƒ¿»
Ìa¯ ÒÈÎ‰L ÌÈÏk7e‡ÓË - ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡Ï8. ≈ƒ∆ƒ¿ƒÀ»«¬ƒ∆∆»«ƒƒ¿¿

ãycew zegiyn zecewpã

dxie` lr exfbe exfg ..dyeb lr exfb dligza m"ekrd ux`"
."'ek `nhiy

ישראל  ארץ – "הארץ" של מעלתה מודגשת זה בעניין
בסוף  הרמב"ם כתב מזה ולמעלה החושך, מן האור כיתרון
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שם, (לחםֿמשנה אוהל נקרא זרוק אוהל האומרים לדעת
כאן). ומשנהֿלמלך

.Â‡È¯eÒ45d¯ÈÂ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁk ‡ÓË d¯ÙÚ - ¿»¬»»»≈¿»»»∆«¬ƒ»
‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .d¯ÈÂ‡ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï .¯B‰Ë»…»¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»¿»

‰ÎeÓÒ46˜ÈÒÙÓ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰ÙOa ‰ÙO Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ¿»¿∆∆ƒ¿»≈»»¿»»¿…»»«¿ƒ
˙Èa ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ‡Ï Ô‰ÈÈa≈≈∆…∆∆»«ƒ¿…≈«¿»¿…≈

Ò¯t‰47‰cLa ‰¯‰Ëa dÏ Òk‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆»¿ƒ»≈»¿»√»¿ƒ»
ı¯‡ ÔÎÂ .dLe‚a ÚbÈ ‡lL ‡e‰Â ,Ïc‚Óe ‰·z≈»ƒ¿»¿∆…ƒ«¿»¿≈∆∆

ÌÈnÚ‰48ÌB˜Ó Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ‰ÎeÓq‰ »«ƒ«¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈≈≈∆»
˙˜c· BÊ È¯‰ - ‡ÓË49‰¯B‰Ëe50. »≈¬≈ƒ¿∆∆¿»

שם.45) מ"ז.46)גיטין, שם שדה 47)אהלות כלומר,
שהרי  הפסק, חשוב אינו קבר בו נחרש אבל קבר, בו שאבד
ומ"ב, מ"א שם [באהלות (כסףֿמשנה). באוהל מטמא אינו

קבר]. בו שאבד לשדה הפרס" "בית תוספתא 48)קראו
ה"א. שהוא 49)שם במקום קבר יש שמא בדיקה צריכה

ה"א). למעלה (ראה בו ללכת על 50)רוצה גזרו שלא
ישראל. לארץ הסמוכה הגויים ארץ אויר

.ÊÌB˜Ó51Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ba eÎML »∆»¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‡nL ,˜„aiL „Ú ÌÈnÚ‰ ı¯‡k ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈¿∆∆»«ƒ«∆ƒ»≈∆»

.ÌÈÏÙ Ba e¯·»̃¿¿»ƒ

מ"ז.51) פי"ח אהלות

.Á‰Óe¯˙e52È„·BÚ‰ ¯B„Ó ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL ÌÈL„˜Â ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿¿≈¬«¿»¿≈
‰nÎÂ .ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBz - ÌÈ·ÎBk»ƒƒ…¿ƒ¿…¿ƒ¿«»
È„k ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ?‰˜È„a CÈ¯ˆ ‰È‰ÈÂ ÌB˜na e‰LÈƒ¿«»¿ƒ¿∆»ƒ¿ƒ»«¿»ƒ¿≈

‡nËnL ÏÙ ÏÈt˙Â ‰M‡ ¯aÚ˙zL53LÈ‡ elÙ‡ . ∆ƒ¿«≈ƒ»¿«ƒ≈∆∆¿«≈¬ƒƒ
B¯B„Ó - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰‰L Ì‡ ,‰M‡ BnÚ ÔÈ‡L∆≈ƒƒ»ƒ»»«¿»ƒ¿
Ba ‰È‰zL ¯B„Ó ÌeMÓ ‰¯Êb .˜„aiL „Ú ‡ÓË»≈«∆ƒ»≈¿≈»ƒ»∆ƒ¿∆

„·Ú elÙ‡ .‰M‡54ÒÈ¯ÒÂ55‰M‡ B‡56Ôa ÔË˜ B‡ ƒ»¬ƒ∆∆¿»ƒƒ»»»∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz57È„·BÚ‰ ¯B„Ó ‰OBÚ ≈«»ƒ¿∆»∆¿»¿≈

.ÌÈ·ÎBk»ƒ

כתנאֿקמא.52) ה"ג, שם נגמרת 53)תוספתא הוולד צורת
וולד  תורת עליו אין כן ולפני הבעילה, אחרי יום ארבעים
חכמים  החמירו ולא ה"ב). ביאה איסורי מהל' פ"י (ראה
כשהיא  לשם האשה באה שמא החשש מפני טומאה לגזור

אשה.54)מעוברת. עמו ואין גוי, רבו שגם גוי,
רבו  שאימת מפני גזרו לא שעליו תאמר שלא ומשמיענו,
יא). בועז שם, ישראל' ('תפארת לביתו זונה יכניס ולא עליו

מוליד.55) איש.56)שאינו עמה נמוך 57)שאין בגיל
סריס. לבין בינו מה נתבאר ולא מדור. עושה אינו מזה

בריא. באדם להחליפו אפשר גדול סריס ואולי,

.Ë¯B„Ó58„·Ú Ba ‰È‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¿¿≈»ƒ∆»»∆∆
(Ï‡¯OiÓ)59ÔÈ¯nLÓ ÚLz Ôa ÔË˜ B‡ ‰M‡ B‡ ƒƒ¿»≈ƒ»»»∆≈«¿«¿ƒ

‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÙ ÌL e¯a˜È ‡lL B˙B‡60. ∆…ƒ¿¿»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
?ÔÈ˜„Ba Ô‰ ‰Ó ˙‡Â61ÔÈ·Èa‰ ˙‡62ÌÈwÓÚ‰63˙‡Â ¿∆»≈¿ƒ∆«ƒƒ»¬Àƒ¿∆

ÔÈÁe¯q‰ ÌÈn‰64‰cÏÁ‰Â ¯ÈÊÁ‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ . ««ƒ«¿ƒ¿»»∆«¬ƒ¿«À¿»
ÌMÓ CÈÏB‰Ï ÔÈÏBÎÈ65,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÙp‰ ¿ƒ¿ƒƒ»«≈∆≈»ƒ¿ƒ»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó .ÌMÓ Ì˙B‡ ÔÈ¯¯Bb Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ»ƒ»¿»¿≈»ƒ
˜„aiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ·¯ÁL66. ∆»«¬≈¿À¿»«∆ƒ»≈

(וכן 59)שם.58) "מישראל" עבד הגירסה את לקיים יש
גוי  לעבד והכוונה רומא), ובדפוס תימן, בכת"י הגירסה
במצוות  חייב והוא עבדות לשם וטבל ומל לישראל שנמכר
דרבנן  באיסורי חכמים והאמינוהו בהן, חייבת שהאשה
פירשו  וכן בדרבנן"). רבנן "הימנוהו אמרו: ב ד, (בפסחים
ישראל. שרבו גוי לעבד שהכוונה במשנה, והר"ש הרא"ש

אפשר 60) תשע בן שקטן חכמים שיערו שם. תוספתא,
זה. מגיל למטה קטן על לא אבל שמירתו, על לסמוך

מ"ח.61) הביוב.62)שם שאינם 63)תעלות אבל
קפדנית. בדיקת בלי בהם הנמצא את לראות אפשר עמוקים,

וכדומה.64) בבורות במשנה,65)המכונסים ביתֿהלל
בגמרא  וכן וברדלס, וחולדה חזיר במשנה: גורסים ויש שם.
שהואֿ וברור שם", מצויין וברדלס "שחולדה ב טו, נדה
לבור  ניגוד זה בדין ואין נבילות. אוכלת חיה לכל הדין
אפילו  תורה מדין באוהל שמטמא נפלים, לתוכו שמטילים
מפני  הי"א), פ"ט (למעלה שם מצויים וברדלס חולדה אם
היא  והגרירה זה, בבור טומאה שהיתה ודאי ידוע ששם
חכמים  גזרו כאן אבל ודאי. מידי מוציא ספק ואין ספק,
על  סומכים ולפיכך נפלים, קברו שמא הספק, מפני טומאה

וחולדה 66)גרירה. חזיר כשאין מדובר ה"ו. שם תוספתא
"עיר  גמליאל: בן שמעון רבי אומר שם, במ"ט שם. מצויים
ורבינו  גויים". מדור משום בה אין שחרבה, גויים של
גמליאל  בן שמעון כרבי הלכה ואין מסיים: שם, בפירושו

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה

.È˙BiÂËˆ‡‰67È„·BÚ ¯B„Ó ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - »ƒ¿¿»ƒ≈»∆ƒ¿¿≈
ÔÈÓË‰Ï ÌB˜Ó da ÔÈ‡Â ‰ÈeÏ‚ ‡È‰L ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿≈»»¿«¿ƒ

˙BÓB˜Ó ‰¯OÚÂ .ÌÈÏÙp‰68¯B„Ó ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ «¿»ƒ«¬»»¿≈»∆ƒ¿
Bk È„·BÚ‰Úe·˜ Ô˙¯Èc ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÌÈ·Î69e¯Ê‚ ‡Ï , ¿≈»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»»¿»…»¿

ÈÏ‰‡ :˙BÓB˜Ó ‰¯OÚ‰ Ô‰ el‡Â .‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ¬≈∆À¿»¿≈≈»¬»»¿»√≈
˙Bkq‰Â ,ÌÈi·¯Ú‰70ÔÈÙÈ¯v‰Â ,71ÔÈb¯a‰Â ,72, »«¿ƒƒ¿«À¿«¿ƒƒ¿«À¿»ƒ

Ô‰Â ,˙BÙc dÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„enÚ‰ Èab ÏÚL ‰¯˜z‰Â¿«ƒ¿»∆««≈»«ƒ¿≈»¿»¿≈
ıÈw‰ Èza73¯ÚL ˙È·e ,74¯ˆÁ ÏL d¯ÈÂ‡Â ,75, »≈««ƒ≈«««¬ƒ»∆»≈

,‰ÓÁÏn‰ ÈÏÎe ÌÈvÁ‰ Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Óe ,ıÁ¯n‰Â¿«∆¿»»∆ƒ«ƒƒ¿≈«ƒ¿»»
˙BBÈ‚Ï‰ ÌB˜Óe76. ¿«ƒ¿

עליו 67) ויש הבית, יד על הרבים ברשות מקום מ"ט. שם
כתלים. לו ואין עמודים על סמוכה שם.68)תקרה

נפלים.69) שם קוברים שומרי 70)ואין בשביל עראי בנין
"צריפא"71)פירות. שנקרא גומא ממין עשוי אוהל

הקירות  אלא גג, להם ואין למשנה) בפירושו (רבינו
בזה. זה שנוגעים עד מעלה כלפי סוכות 72)משתפעים

הפירות. את שם "אלקטיות".73)שמכניסים במשנה:
שומר 74) בו שיושב קטן חדר בונים היו החצר פתח לפני

הרבים. לרשות פתוח והוא השטח 75)החצר פירוש,
ה"ט) פ"ו למעלה תמצא (דוגמה שבחצר מקורה הבלתי

עו. אות להלן ראה שם. דר מריצות 76)והגוי מקום
שם). (רבינו, הפרשים

.‡È˙eÁ‰77,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯B„Ó ÌeMÓ da ÔÈ‡ - «¬≈»ƒ¿¿≈»ƒ
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‰‡ÓË ‡È‰L ¯ˆÁ .dÎB˙a ¯„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡78 ∆»ƒ≈»»»¿»»≈∆ƒ¿≈»
dlL ¯ÚL ˙Èa È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó ÌeMÓƒ¿»¿≈»ƒ¬≈≈««∆»

d¯ÈÂ‡Â79ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó ÔÈ‡Â .‰BÓk ÔÈ‡ÓË80 «¬ƒ»¿≈ƒ»»¿≈¿»¿≈»ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ò¯t‰ ˙Èa ‡ÏÂ81. ¿…≈«¿»¿»»»∆

ה"ו.77) פי"ח שם בשטח 78)תוספתא שדר כגון
ונראה 79)המקורה. מקורה. שאינו השטח גם טמא

שפירש  כסףֿמשנה (ראה קורקוס הר"י התכוון זה שלפירוש
פירושו). לפי רבינו של לשונו ליישב מאוד וקשה אחרת,

ישראל 81)שם.80) בארץ המובלעות בעיירות פירוש,
הגויים, ארץ טומאת עליהן גזרו שלא הבאה), ההלכה (ראה
שטומאתה  העמים, ארץ משום טמאות מובלעות בלתי אבל
בכסףֿמשנה  מובא קורקוס, (ר"י גויים ממדורות חמורה

כאן).

.·È˙B¯ÈÚ82˙BÚÏ·n‰83˙ÈÒÈÒ ÔB‚k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¬»«À¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,[‰È˙B¯·ÁÂ ÔBÏ˜L‡] ,‰È˙B¯·ÁÂ¿«¿∆»«¿¿¿«¿∆»««ƒ

˙ÈÚÈ·M‰ ÔÓe ˙B¯OÚn‰ ÔÓ ˙B¯eËtL84Ô‰a ÔÈ‡ - ∆¿ƒ«««¿ƒ«¿ƒƒ≈»∆
Ï·a ÈÏBÚ ÏL ÌÈÎ¯c ˙˜ÊÁÂ .ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓƒ∆∆»«ƒ¿∆¿«¿»ƒ∆≈»∆

˙B¯B‰Ë85.ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ˙BÚÏ·Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆≈À¿»¿∆∆»«ƒ

ה"ג.82) צדדים,83)שם משלושה ישראל ארץ מוקפות
לארץ. חוץ אדמת בשנת 84)והן בהן שגדלו פירות

שביעית. פירות קדושת עליהם אין ברור 85)השמיטה
טהורות. שהדרכים הדבר

ה'תש"פ  שבט כ"ד רביעי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
וחוצץ 1) טומאה מביא טפח ברום טפח על שטפח יבאר

חוצץ, אם אוהל שהם כלים או אדם אוהל, וקרוי בפניה
פי  על נתון שהוא נסר חדש, תנור פי על נתון שהוא ונסר
והאהיל  כלי שנשא אדם ישן, תנור פי על או תנורים שני
המת  בהם שמניחים עץ של ארונות הטומאה, על האחד צדו
לכותל  מכותל נתונה שהיא קורה טפח, חלל בהם ויש
עמוד  באויר, צדה על מוטה שהיא וסאה תחתיה, וטומאה

הארץ. על ומונח לאויר מוטל שהוא עגול

.‡Úa¯Ó ÁÙË ÏÚ ÁÙË2ÁÙË Ìe¯ ÏÚ3˙‡ ‡È·Ó ∆««∆«¿À»«∆«≈ƒ∆
Èe¯˜ ÔÈ‡L .‰¯Bz ÔÈc ‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁÂ ‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ¿≈«À¿»ƒ»∆≈»
.‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ÁÙË Ìe¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË ‡l‡ Ï‰‡…∆∆»∆««∆«¿∆«»≈«∆

k ?„ˆÈk¯ÈÂ‡Ï ÁpÓ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊ4ÔB‚k ,ÌÈÏk Bcˆ·e ≈«¿«ƒƒ«≈À»»¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿
˙B¯BpˆÂ ÔÈËÁÓ5,‰‡Óha ÌÈÚ‚B ÔÈ‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿≈»¿ƒ«À¿»

‰È‰Â ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LiL Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ Ì‡ƒ∆¡ƒ¬≈∆…∆∆≈∆««∆«¿»»
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ dB·‚»«≈«»»∆∆«¬≈∆≈ƒ∆«À¿»
‰Ê Ï‰‡ Èab ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk eÈ‰ .ÔÈ‡ÓËe ÌÈÏkÏ«≈ƒ¿≈ƒ»≈ƒ¬≈ƒ««≈…∆∆
ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LiL∆≈∆««∆«¬≈≈¿ƒƒ¿≈
,z„ÓÏ ‰p‰ .‰‡Óh‰ ÔÈ·e ÌÈa ıˆBÁ Ï‰‡‰L∆»…∆≈≈»≈«À¿»ƒ≈»«¿»
Ïk ÏÈvÓ ,ÂÈzÁzL Ïk ‡nËÓ Ï‰‡‰L ÌLkL∆¿≈∆»…∆¿«≈…∆«¿»«ƒ…
ÏÚL ÌÈÏk ÔÈ·e ‰‡Óh‰ ÔÈa ıˆBÁÂ ,BÏ ‰ˆeÁL∆»¿≈≈«À¿»≈≈ƒ∆«
ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ ÂÈab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈab«»¿≈ƒ»¿»«À¿»««»¿≈ƒ«¿»

‰È‰ .‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁ Ï‰‡‰L ;ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰ -«≈ƒ¿ƒ∆»…∆≈ƒ¿≈«À¿»»»
ÁÙË ÏÚ ÁÙhÓ ˙BÁt B‡ ,ÁÙË Ìe¯Ó ˙BÁt Ï‰‡‰»…∆»≈∆«»ƒ∆««∆«
„ˆaL ÌÈÏk‰ - ÌÈÁÙË ‰nk dB·‚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««»¿»ƒ«≈ƒ∆¿«

ÌÈ¯B‰Ë ‰‡Óh‰6Ïk - ‰Ê Ï‰‡Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈÏÎÂ ; «À¿»¿ƒ¿≈ƒ∆¿«¿»≈…∆∆…
‰‡Óh‰ ÏÚ eÏÈ‰‡‰L ÈtÓ ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚kL∆¿∆∆«À¿»»≈ƒ¿≈∆∆¡ƒ««À¿»
‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ÈÙa ıÁÏ Ï‰‡ ÌL ÔÈ‡Â¿≈»…∆»…ƒ¿≈«À¿»¿≈ƒ»¿»
„‚kL Ïk - ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ ‰Ê Ï‰‡ Èab ÏÚ ‰‡ÓËÀ¿»««≈…∆∆¿≈ƒ«¿»…∆¿∆∆
Ï‰‡ ÌL ÔÈ‡Â Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰«À¿»»≈∆¬≈∆¡ƒ»¬≈∆¿≈»…∆
‰ÚÈ‚k ÁÙË Ìe¯Ó ˙BÁt ÏkL .‰‡Óh‰ ÈÙa ıÁiL∆»…ƒ¿≈«À¿»∆»»≈∆«ƒ¿ƒ»

·eLÁ ‡e‰7,‡È‰ ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ÂÈzÁzL ‰‡ÓËÂ , »¿À¿»∆«¿»À¿»¿»ƒ
‰È‰ ‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»
eOÚpL ÌÈÏk B‡ Ì„‡ Ï·‡ ;ÌÈÏk B‡ Ì„‡ Ï‰‡‰»…∆»»≈ƒ¬»»»≈ƒ∆«¬
eÈ‰L ÔÈa Ï‰‡ ÔÓˆÚ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa ,‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡…∆««À¿»≈∆»≈«¿»…∆≈∆»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏk eÈ‰ elÙ‡ ,Ï‰‡‰ È„enÚ«≈»…∆¬ƒ»≈ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»

¯wÚ Ïk8ÔÈ‡Â ,‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - »ƒ»¬≈≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»
ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L ÁeÏ ?„ˆÈk .‰‡Óh‰ ÈÙa ÔÈˆˆBÁ¿ƒƒ¿≈«À¿»≈««∆»»À»«
elÙ‡ ,ÌÈÏk ‰Úa¯‡ Èab ÏÚ B‡ Ì„‡ Èa ‰Úa¯‡ Èab«≈«¿»»¿≈»»««≈«¿»»≈ƒ¬ƒ
,‰‡ÓË ÔÈÓÏ ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈¿ƒ»À¿»
ÔÈ„etL ‰Úa¯‡ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»»À»««¿»»«ƒ
‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË ÔÈ‰B·bL ÌÈ˜ ‰Úa¯‡ B‡«¿»»»ƒ∆¿ƒ∆«¿»¿»À¿»

ÌÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ - ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ9ÏÚ ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ«¿»«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈ƒ«
‡ÓË - ‰‡Óh‰ „‚k ‡lL elÙ‡ ,ÂÈabÌÈ10Ì‡Â . «»¬ƒ∆…¿∆∆«À¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÌÈÏk Ïk - ÂÈzÁz ÌÈÏÎÂ ÁeÏ Èab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»««≈«¿≈ƒ«¿»»≈ƒ
ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ Áel‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ÓË Áel‰ ˙ÁzL∆««««¿≈ƒ¬»ƒ««»»À»«

‰iÁÂ ‰Ó‰a Èab ÏÚ B‡ ÌÈ·‡ Úa¯‡ Èab11‰˙È‰Â , «≈«¿«¬»ƒ««≈¿≈»¿«»¿»¿»
.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk‰ È¯‰ - ÂÈzÁz ‰‡ÓËÀ¿»«¿»¬≈«≈ƒ∆««»¿ƒ

מצד 2) ואם ברוחב, וטפח באורך טפח שיהיה צריך כלומר,
מטפח  יותר הוא שהשני פי על אף מטפח פחות הוא אחד

אוהל. אינו החסר, את גבי 3)ומשלים על פנוי אוויר
קבור.4)הטומאה. מפני 5)לא עקומים. דקים ווים

זעירים. כלים של דוגמאות רבינו נותן קטן בשטח שהמדובר
המת.6) באוהל היו לא וגם בה נגעו לא כאילו 7)שהרי

כלל. אוהל ואין התחתון בשטח העליון השטח נוגע
אדמה.8) וכלי גללים כלי אבנים, הלוח 9)כלי שהרי

ועליהם. המת על כי 10)האהיל הלוח, תחת היו כאילו
חוצץ. אינו וכלים אדם על מונח חיות.11)הלוח

.·ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ Ïk È¯‰ - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»««»¬≈»«≈ƒ∆«¿»
ÈÏÎe .‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁ Ï‰‡‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿≈∆»…∆≈ƒ¿≈«À¿»¿≈

‰cÓa ÌÈ‡a‰ ‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe ÌÈÏÏ‚12- ¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»«»ƒ¿ƒ»
ÌÈˆˆBÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈÏÎk ÌÈ‡Â ÌÈÏ‰‡k Ì‰ È¯‰¬≈≈¿…»ƒ¿≈»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰‡Óh‰ ÈÙa13. ƒ¿≈«À¿»

למקום.12) ממקום מיטלטלים ואינם והוא 13)גדולים
במידה. הבאים עץ לכלי הדין

.‚¯Ò14L„Á ¯epz Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L15ÏkÓ Û„BÚÂ ∆∆∆»«ƒ«»»¿≈ƒ»
ÂÈ„„ˆ16- ¯Òp‰ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰ :ÁÙË Á˙BÙa ¿»»¿≈«∆«»¿»À¿»«««∆∆

ÌÈÏk - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk≈ƒ∆««»¿ƒÀ¿»««»≈ƒ
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שם, (לחםֿמשנה אוהל נקרא זרוק אוהל האומרים לדעת
כאן). ומשנהֿלמלך

.Â‡È¯eÒ45d¯ÈÂ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁk ‡ÓË d¯ÙÚ - ¿»¬»»»≈¿»»»∆«¬ƒ»
‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .d¯ÈÂ‡ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï .¯B‰Ë»…»¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»¿»

‰ÎeÓÒ46˜ÈÒÙÓ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰ÙOa ‰ÙO Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ¿»¿∆∆ƒ¿»≈»»¿»»¿…»»«¿ƒ
˙Èa ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ‡Ï Ô‰ÈÈa≈≈∆…∆∆»«ƒ¿…≈«¿»¿…≈

Ò¯t‰47‰cLa ‰¯‰Ëa dÏ Òk‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆»¿ƒ»≈»¿»√»¿ƒ»
ı¯‡ ÔÎÂ .dLe‚a ÚbÈ ‡lL ‡e‰Â ,Ïc‚Óe ‰·z≈»ƒ¿»¿∆…ƒ«¿»¿≈∆∆

ÌÈnÚ‰48ÌB˜Ó Ô‰ÈÈa ÔÈ‡Â Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ‰ÎeÓq‰ »«ƒ«¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈≈≈∆»
˙˜c· BÊ È¯‰ - ‡ÓË49‰¯B‰Ëe50. »≈¬≈ƒ¿∆∆¿»

שם.45) מ"ז.46)גיטין, שם שדה 47)אהלות כלומר,
שהרי  הפסק, חשוב אינו קבר בו נחרש אבל קבר, בו שאבד
ומ"ב, מ"א שם [באהלות (כסףֿמשנה). באוהל מטמא אינו

קבר]. בו שאבד לשדה הפרס" "בית תוספתא 48)קראו
ה"א. שהוא 49)שם במקום קבר יש שמא בדיקה צריכה

ה"א). למעלה (ראה בו ללכת על 50)רוצה גזרו שלא
ישראל. לארץ הסמוכה הגויים ארץ אויר

.ÊÌB˜Ó51Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ba eÎML »∆»¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‡nL ,˜„aiL „Ú ÌÈnÚ‰ ı¯‡k ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈¿∆∆»«ƒ«∆ƒ»≈∆»

.ÌÈÏÙ Ba e¯·»̃¿¿»ƒ

מ"ז.51) פי"ח אהלות

.Á‰Óe¯˙e52È„·BÚ‰ ¯B„Ó ˙ÓÁÓ e‡ÓËpL ÌÈL„˜Â ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿¿≈¬«¿»¿≈
‰nÎÂ .ÔÈÙ¯BO ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ,ÔÈÏBz - ÌÈ·ÎBk»ƒƒ…¿ƒ¿…¿ƒ¿«»
È„k ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ?‰˜È„a CÈ¯ˆ ‰È‰ÈÂ ÌB˜na e‰LÈƒ¿«»¿ƒ¿∆»ƒ¿ƒ»«¿»ƒ¿≈

‡nËnL ÏÙ ÏÈt˙Â ‰M‡ ¯aÚ˙zL53LÈ‡ elÙ‡ . ∆ƒ¿«≈ƒ»¿«ƒ≈∆∆¿«≈¬ƒƒ
B¯B„Ó - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰‰L Ì‡ ,‰M‡ BnÚ ÔÈ‡L∆≈ƒƒ»ƒ»»«¿»ƒ¿
Ba ‰È‰zL ¯B„Ó ÌeMÓ ‰¯Êb .˜„aiL „Ú ‡ÓË»≈«∆ƒ»≈¿≈»ƒ»∆ƒ¿∆

„·Ú elÙ‡ .‰M‡54ÒÈ¯ÒÂ55‰M‡ B‡56Ôa ÔË˜ B‡ ƒ»¬ƒ∆∆¿»ƒƒ»»»∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz57È„·BÚ‰ ¯B„Ó ‰OBÚ ≈«»ƒ¿∆»∆¿»¿≈

.ÌÈ·ÎBk»ƒ

כתנאֿקמא.52) ה"ג, שם נגמרת 53)תוספתא הוולד צורת
וולד  תורת עליו אין כן ולפני הבעילה, אחרי יום ארבעים
חכמים  החמירו ולא ה"ב). ביאה איסורי מהל' פ"י (ראה
כשהיא  לשם האשה באה שמא החשש מפני טומאה לגזור

אשה.54)מעוברת. עמו ואין גוי, רבו שגם גוי,
רבו  שאימת מפני גזרו לא שעליו תאמר שלא ומשמיענו,
יא). בועז שם, ישראל' ('תפארת לביתו זונה יכניס ולא עליו

מוליד.55) איש.56)שאינו עמה נמוך 57)שאין בגיל
סריס. לבין בינו מה נתבאר ולא מדור. עושה אינו מזה

בריא. באדם להחליפו אפשר גדול סריס ואולי,

.Ë¯B„Ó58„·Ú Ba ‰È‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¿¿≈»ƒ∆»»∆∆
(Ï‡¯OiÓ)59ÔÈ¯nLÓ ÚLz Ôa ÔË˜ B‡ ‰M‡ B‡ ƒƒ¿»≈ƒ»»»∆≈«¿«¿ƒ

‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÙ ÌL e¯a˜È ‡lL B˙B‡60. ∆…ƒ¿¿»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
?ÔÈ˜„Ba Ô‰ ‰Ó ˙‡Â61ÔÈ·Èa‰ ˙‡62ÌÈwÓÚ‰63˙‡Â ¿∆»≈¿ƒ∆«ƒƒ»¬Àƒ¿∆

ÔÈÁe¯q‰ ÌÈn‰64‰cÏÁ‰Â ¯ÈÊÁ‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ . ««ƒ«¿ƒ¿»»∆«¬ƒ¿«À¿»
ÌMÓ CÈÏB‰Ï ÔÈÏBÎÈ65,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÙp‰ ¿ƒ¿ƒƒ»«≈∆≈»ƒ¿ƒ»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ¯B„Ó .ÌMÓ Ì˙B‡ ÔÈ¯¯Bb Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ»ƒ»¿»¿≈»ƒ
˜„aiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ·¯ÁL66. ∆»«¬≈¿À¿»«∆ƒ»≈

(וכן 59)שם.58) "מישראל" עבד הגירסה את לקיים יש
גוי  לעבד והכוונה רומא), ובדפוס תימן, בכת"י הגירסה
במצוות  חייב והוא עבדות לשם וטבל ומל לישראל שנמכר
דרבנן  באיסורי חכמים והאמינוהו בהן, חייבת שהאשה
פירשו  וכן בדרבנן"). רבנן "הימנוהו אמרו: ב ד, (בפסחים
ישראל. שרבו גוי לעבד שהכוונה במשנה, והר"ש הרא"ש

אפשר 60) תשע בן שקטן חכמים שיערו שם. תוספתא,
זה. מגיל למטה קטן על לא אבל שמירתו, על לסמוך

מ"ח.61) הביוב.62)שם שאינם 63)תעלות אבל
קפדנית. בדיקת בלי בהם הנמצא את לראות אפשר עמוקים,

וכדומה.64) בבורות במשנה,65)המכונסים ביתֿהלל
בגמרא  וכן וברדלס, וחולדה חזיר במשנה: גורסים ויש שם.
שהואֿ וברור שם", מצויין וברדלס "שחולדה ב טו, נדה
לבור  ניגוד זה בדין ואין נבילות. אוכלת חיה לכל הדין
אפילו  תורה מדין באוהל שמטמא נפלים, לתוכו שמטילים
מפני  הי"א), פ"ט (למעלה שם מצויים וברדלס חולדה אם
היא  והגרירה זה, בבור טומאה שהיתה ודאי ידוע ששם
חכמים  גזרו כאן אבל ודאי. מידי מוציא ספק ואין ספק,
על  סומכים ולפיכך נפלים, קברו שמא הספק, מפני טומאה

וחולדה 66)גרירה. חזיר כשאין מדובר ה"ו. שם תוספתא
"עיר  גמליאל: בן שמעון רבי אומר שם, במ"ט שם. מצויים
ורבינו  גויים". מדור משום בה אין שחרבה, גויים של
גמליאל  בן שמעון כרבי הלכה ואין מסיים: שם, בפירושו

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה

.È˙BiÂËˆ‡‰67È„·BÚ ¯B„Ó ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - »ƒ¿¿»ƒ≈»∆ƒ¿¿≈
ÔÈÓË‰Ï ÌB˜Ó da ÔÈ‡Â ‰ÈeÏ‚ ‡È‰L ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿≈»»¿«¿ƒ

˙BÓB˜Ó ‰¯OÚÂ .ÌÈÏÙp‰68¯B„Ó ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ «¿»ƒ«¬»»¿≈»∆ƒ¿
Bk È„·BÚ‰Úe·˜ Ô˙¯Èc ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÌÈ·Î69e¯Ê‚ ‡Ï , ¿≈»ƒ¿ƒ∆≈ƒ»»¿»…»¿

ÈÏ‰‡ :˙BÓB˜Ó ‰¯OÚ‰ Ô‰ el‡Â .‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ¬≈∆À¿»¿≈≈»¬»»¿»√≈
˙Bkq‰Â ,ÌÈi·¯Ú‰70ÔÈÙÈ¯v‰Â ,71ÔÈb¯a‰Â ,72, »«¿ƒƒ¿«À¿«¿ƒƒ¿«À¿»ƒ

Ô‰Â ,˙BÙc dÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„enÚ‰ Èab ÏÚL ‰¯˜z‰Â¿«ƒ¿»∆««≈»«ƒ¿≈»¿»¿≈
ıÈw‰ Èza73¯ÚL ˙È·e ,74¯ˆÁ ÏL d¯ÈÂ‡Â ,75, »≈««ƒ≈«««¬ƒ»∆»≈

,‰ÓÁÏn‰ ÈÏÎe ÌÈvÁ‰ Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Óe ,ıÁ¯n‰Â¿«∆¿»»∆ƒ«ƒƒ¿≈«ƒ¿»»
˙BBÈ‚Ï‰ ÌB˜Óe76. ¿«ƒ¿

עליו 67) ויש הבית, יד על הרבים ברשות מקום מ"ט. שם
כתלים. לו ואין עמודים על סמוכה שם.68)תקרה

נפלים.69) שם קוברים שומרי 70)ואין בשביל עראי בנין
"צריפא"71)פירות. שנקרא גומא ממין עשוי אוהל

הקירות  אלא גג, להם ואין למשנה) בפירושו (רבינו
בזה. זה שנוגעים עד מעלה כלפי סוכות 72)משתפעים

הפירות. את שם "אלקטיות".73)שמכניסים במשנה:
שומר 74) בו שיושב קטן חדר בונים היו החצר פתח לפני

הרבים. לרשות פתוח והוא השטח 75)החצר פירוש,
ה"ט) פ"ו למעלה תמצא (דוגמה שבחצר מקורה הבלתי

עו. אות להלן ראה שם. דר מריצות 76)והגוי מקום
שם). (רבינו, הפרשים

.‡È˙eÁ‰77,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯B„Ó ÌeMÓ da ÔÈ‡ - «¬≈»ƒ¿¿≈»ƒ
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ÌÈÏÎk BÈ‡ L„Á ¯epzL ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ÂÈzÁzL∆«¿»¿ƒƒ¿≈∆«»»≈¿≈ƒ
‰Ê ÔÈÚÏ17ÔLÈ ‰È‰ Ì‡Â .18‡ÓË Ïk‰ -19. ¿ƒ¿»∆¿ƒ»»»»«…»≈

סיר 15)קרש.14) בתבנית מטיט עשויים שלהם תנורים
כלל. כלי תורת עליהם אין באש הוסקו שלא זמן וכל גדול.

סביב.16) סביב לתנור מחוץ טפח ברוחב יוצא הקרש
חוצץ.17) הקרש ולפיכך חציצה כבר.18)לעניין שהוסק
למעלה 19) כלים ובין למטה וכלים למעלה טומאה בין

מכל  הנסר עודף שתחת האוויר שכל מפני למטה, וטומאה
שהתנור  מפני חוצץ אינו והנסר אחד, כאוהל נידון צדדיו

האוהל. של כעמוד והוא מעמידו

.„,ÌÈLÈ elÙ‡ ,ÌÈ¯epz ÈL Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L ¯Ò∆∆∆»«ƒ¿≈«ƒ¬ƒ¿»ƒ
Û„BÚÂ20‰Ê ¯ep˙Ï ‰ˆeÁÓ21,‰Ê ¯ep˙Ï ‰ˆeÁÓe ¿≈ƒ»¿«∆ƒ»¿«∆

Ô‰ÈÈa - ÌÈ¯epz‰ ÈL ÔÈa ÂÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â¿»¿»À¿»«¿»≈¿≈««ƒ≈≈∆
‰ˆeÁL ˙BÂˆw‰ ÈzL ˙ÁzL ÌÈÏk Ï·‡ ;‡ÓË „·Ïaƒ¿«»≈¬»≈ƒ∆««¿≈«¿»∆»

ÌÈÏ‰‡ ÈLk Ô‰ È¯‰L ,ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈ¯epzÏ22„ˆa ‰Ê ««ƒ¿ƒ∆¬≈≈ƒ¿≈…»ƒ∆¿«
,ÔLÈ elÙ‡ ,¯epz Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L ¯Ò ÔÎÂ .‰Ê∆¿≈∆∆∆»«ƒ«¬ƒ»»
,ÔÈ„„v‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ÁÙË ‰fÓe ÁÙË ‰fÓ ‡ˆBÈÂ¿≈ƒ∆∆«ƒ∆∆«¬»…ƒ«¿»ƒ

ÔÈ¯B‰Ë ÈM‰ „vaL ÌÈÏk - ‰Ê „ˆa ‰‡ÓËÂ23. ¿À¿»¿«∆≈ƒ∆«««≈ƒ¿ƒ

הצדדים.21)טפח.20) מן לא אבל שאינם 22)בקצוות,
האוהלים.23)מחוברים. בין מפסיק שהתנור מפני

.‰,Ba ‡ˆBiÎÂ ˙Úc¯Ó ÔB‚k ,ÈÏk ‡OpL Ì„‡»»∆»»¿ƒ¿«¿««¿«≈
‰È‰ Ì‡ ,‰‡Óh‰ ÏÚ „Á‡‰ ÈÏk‰ „ˆ ÏÈ‰‡‰Â¿∆¡ƒ««¿ƒ»∆»««À¿»ƒ»»

BÙw‰a24·Á¯ ‡l‡ BaÁ¯a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË ¿∆≈∆«««ƒ∆≈¿»¿∆»…«
LÈÏLe Úaˆ‡25‡OBp‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ -26‡È·Óe ∆¿«¿ƒ¬≈∆¿«≈∆«≈≈ƒ

ÁÙË BÙw‰a LiL ÏÚ e¯ÊbL ,Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓË BÏÀ¿»ƒƒ¿≈∆∆»¿«∆≈¿∆≈∆«
ÁÙË BaÁ¯a LiL ÌeMÓ27˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ∆≈¿»¿∆«¬»≈≈ƒ∆

ÏÈ‰‡iL Ì„‡ ¯‡LÏÂ ÂÈzÁzL ÌÈÏÎÏ ‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ∆«¿»¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ
.ÁÙË ·Á¯ Ba ‰È‰iL „Ú ‰‡Óh‰ ÏÚÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿««À¿»«∆ƒ¿∆…«∆«

הכלי.24) המקובל 25)של החשבון לכלל בהתאם
שלושה  בהיקפו יש טפח, ברחבו שיש "כל בידיהם:
המספרים  את רק מוסר והוא מדוייק זה כלל (אין טפחים"
אצבעות. ארבע והטפח שבריהם) את ולא השלמים

ביום 26) פרה מי הזאת וטעון ימים שבעה אוהל טומאת
השביעי. וביום טומאת 27)השלישי שטימאוהו שהשומע

ויאמרו  ויטעו אוהל טומאת שטימאוהו יחשוב בלבד ערב
טומאת  טימאוהו ולפיכך בלבד, ערב טומאת מטמא שאוהל
נשאוהו  ולא זה במרדע נגעו שלא וכלים אדם אבל שבעה.
אינו  מת שמא לחוש ואין לגמרי, טהורים האהילו אלא

כלל. באוהל מטמא

.ÂÔÈ‡ - ˙n‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ıÚ ÏL ˙BB¯‡¬∆≈∆«ƒƒ»∆∆«≈≈»
¯·˜k28˙n‰Â ÔB¯‡‰ Èeqk ÔÈa LÈ Ì‡ (‡l‡) [Ï·‡] , ¿∆∆¬»∆»ƒ≈≈ƒ»»¿«≈

ÔÓ ¯B‰Ë ÔB¯‡‰ Èab ÏÚ „ÓBÚ‰Â ,ıˆBÁ - ÁÙË d·b…«∆«≈¿»≈««≈»»»ƒ
,ÁÙË ÏÏÁ Ô‰a LÈ ˙BB¯‡ ·¯L Èt ÏÚ Û‡Â .‰¯Bz‰«»¿««ƒ∆…¬≈»∆»»∆«
Ïk ÏÚ e¯Êb - ÁÙË ÏÏÁ ÌL ÔÈ‡L LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈∆≈»»»∆«»¿«»
Èab ÏÚ Cl‰Ó‰ ‰È‰iLÂ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L ˙BB¯‡‰»¬∆≈»¿ƒ¿∆ƒ¿∆«¿«≈««≈

¯·˜a B‡ ˙Óa Ú‚Bk ÔB¯‡‰29. »»¿≈«¿≈¿∆∆

על 28) המאהיל דבר ככל ודינם צדדיו, מכל שמטמא בנוי,
אלעזר 29)הטומאה. ר' "אמר יט. בברכות זה דין מקור

לקראת  מתים של ארונות גבי על היינו מדלגין צדוק בר'
למתים. להיטמא לו ואסור כהן היה והוא ישראל". מלכי
דרבנן, בטומאות מותר המלכות כבוד שמפני שם וביארו
מן  המטמא כקבר אינם עץ של שארונות רבינו, למד ומזה

התורה.

.Ê:‰ÈzÁz ‰‡Óh‰Â Ï˙ÎÏ Ï˙kÓ ‰e˙ ‡È‰L ‰¯B˜»∆ƒ¿»ƒ…∆¿…∆¿«À¿»«¿∆»
ÁÙË Á˙Bt da LÈ Ì‡30˙Áz ‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó - ƒ≈»≈«∆«¿ƒ»∆«À¿»««

ÏÚ Û‡ .ÌÈ‡ÓË ‰ÈzÁzL Ì„‡ B‡ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ ,dlkÀ»¿»«≈ƒ»»∆«¿∆»¿≈ƒ««
ÁÙhÓ ‰˙eÁt d˙ˆ˜e ‰ÂL dlk ÔÈ‡L Èt31ÈtÓ , ƒ∆≈À»»»¿»»¿»ƒ∆«ƒ¿≈

ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡ Ì‡Â .‡e‰ Ï‰‡ ˙ˆ˜Ó d˙ˆwL∆¿»»ƒ¿»…∆¿ƒ≈»≈«∆«
BÓk ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË -À¿»««¿»««¿∆∆¿

dÙw‰a ‰È‰È ‰nk .e¯‡aL32Á˙Bt da ‰È‰ÈÂ ∆≈«¿«»ƒ¿∆¿∆≈»¿ƒ¿∆»≈«
ÔÓÊ·e ,ÌÈÁÙË ‰LÏL - dl‚Ú ‡È‰L ÔÓÊa ?ÁÙË∆«ƒ¿«∆ƒ¬À»¿»¿»ƒƒ¿«

.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ˙Úa¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿À«««¿»»¿»ƒ

טפח.30) רחבה במקום 31)הקורה הנמצאים הכלים וגם
את  מביא המשנה; מלשון למד זה טמאים. טפח בו שאין
תחת  מונחת הטומאה אם ואפילו כולה". "תחת הטומאה
אהלים. כשיפועי שזה מפני טפח, בו שאין במקום הקורה

הקורה.32) עובי כל את החוגר חוט אורך

.Ádcˆ ÏÚ ‰hÓ ‡È‰L ‰‡Ò33¯ÈÂ‡a34dÈ‡ - ¿»∆ƒÀ»«ƒ»»¬ƒ≈»
dÙw‰a ‰È‰iL „Ú dlk ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó¿ƒ»∆«À¿»««À»«∆ƒ¿∆¿∆≈»
d·‚ ‰È‰iL È„k ,·e¯˜a ‰ˆÁÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆¡»¿≈¿≈∆ƒ¿∆…«

ÔBÈÏÚ‰ „v‰35ÁÙË ÏÚ ÁÙh‰ ‰È‰ÈÂ ,‰ˆÁÓe ÁÙË ««»∆¿∆«∆¡»¿ƒ¿∆«∆««∆«
ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ B‰·b ‰pnÓ36‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ∆»»¿≈«»»∆∆«¿ƒ»ƒ»¿»

ÁÙË ÈˆÁ ı¯‡‰ ÏÚÓ ‰‰B·‚37dÙw‰a ‰È‰Â ¿»≈«»»∆¬ƒ∆«¿»»¿∆≈»
‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó - ‰LÏL38Ï‚Ú „enÚ ÔÎÂ .39 ¿»¿ƒ»∆«À¿»¿≈«»…

‡È·Ó BÈ‡ - ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓe ¯ÈÂ‡Ï ÏhÓ ‡e‰L∆À»»¬ƒÀ»«»»∆≈≈ƒ
ÌÈ¯OÚ Ûw‰ Ba ‰È‰iL „Ú BÙc ˙Áz ‰‡ÓËÀ¿»««»¿«∆ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ
‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ BÙw‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒ¿ƒ≈¿∆≈∆¿ƒ¿«¿»»
‰Ê .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÌÈÁÙË¿»ƒÀ¿»««¿»««¿∆∆∆
ÔÈ¯wÚ‰ ÏÚ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ eÎÈ¯ˆ‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ«»ƒ»ƒ

ÔBaLÁa ÌÈÓÎÁ Ô‰ÈÏÚ ÌÈÎÓBqL:ÌÈËtLn‰ Ïk ∆¿ƒ¬≈∆¬»ƒ¿∆¿»«ƒ¿»ƒ
ÏÎÂ ,ÁÙË ·Á¯ Ba LÈ - ‰LÏL BÙw‰a LiL ÏkL∆…∆≈¿∆≈¿»≈…«∆«¿»
ÈLe ÁÙË BBÒÎÏ‡a LÈ - Úea¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË∆««∆«¿ƒ«≈«¬«¿∆«¿≈
ÌÈ¯OÚ „enÚ‰ Ûw‰a ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈLÓÁ√»ƒ¿ƒ»ƒ»»¿∆≈»«∆¿ƒ
Ìe¯ ÏÚ ÁÙË BÙc Ïk ˙Áz ‡ˆÓ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒƒ¿»««»»¿∆««
.Ô‰ ·e¯˜a el‡ ˙BBaLÁL ,ËÚÓ ¯˙ÈÂ Úa¯Ó ÁÙË∆«¿À»¿»≈¿«∆∆¿≈¿≈≈

ולא 33) העגול צידה על והניחה עגול מידה כלי היא הסאה
שוליה. גלוי.34)על הגבוהה 35)במקום הנקודה

הקרקע. פני מעל במקום 36)ביותר הסאה את תחתוך אם
החתך  בשטח לרבע יהיה אפשר הקרקע מן טפח המרוחק
ארבעה  בהיקפו כשיש כזה: הוא והחשבון טפח. על טפח
של  רחבו יהיה אצבעות עשרה שמונה שהם וחצי טפחים
ואם  אצבעות, שש היינו ומחצה טפח (הקוטר) העיגול
שרחבו  עגול שטח תקבל גבהה באמצע הסאה את תחתוך
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להגיע  וכדי אצבעות, 3 הארץ מעל וגבהו אצבעות שש
ומתוך  אצבע עוד החתך נקודת את להגביה יש טפח לרום
רוחב  ויישאר מכאן ואצבע מכאן אצבע הרוחב יצטמצם כך
טפח  על טפח של מרובע לך ויצא (טפח), אצבעות ארבע בן

משנה). הכסף (עלֿפי טפח באוויר 37)ברום תלוייה
מהקרקע. טפח חצי השטח 38)ומרוחקת זה במקרה

מדופנה  טפח חצי גבוה טפח, על טפח שהוא ביותר, הרחב
לך  יוצא טפח, חצי עוד לארץ וממנו הסאה של התחתון
המדובר  האלה הדינים [בשני טפח. ברום טפח על טפח
בכיוון  לא מתעגלת ואינה אורכה בכל שווה שהיקפה בסאה,

פיתחה]. בכיוון ולא -39)שוליה ז. י"ב פרק שם משנה
בה  וכשיש חלולה שהסאה הוא, לסאה עמוד בין ההבדל
את  ומביאה כאוהל היא הרי למעלה שנאמר השיעור
היא  שתחתיו והטומאה אטום גוש הוא והעמוד הטומאה,

כשה  אולם, א), הלכה למעלה (ראה רצוצה עמוד טומאה
עיגולו  תחת פנוי מקום יש לארכו הארץ על מונח העגול
כאוהל  דינו טפח ברום טפח על טפח זה במקום יש ואם
מן  גבוהים שאינם למקומות אפילו הטומאה את ומביא
ומצאו, חכמים חשבו ז). הלכה למעלה (ראה טפח הקרקע
טפחים  וארבעה עשרים הוא העמוד של היקפו שאם
ברום  טפח על טפח זה פנוי במקום לרבע אפשר ולמעלה
שני  בידך נקוט כיצד? מזה. פחות בהיקף כן שאין מה טפח,
פי  הוא עיגול של שהיקפו שלמעלה, הכלל א. כללים:
המרובע  שבצלע טפח כל ב. (בקוטרו); ברחבו שלושה
של  באלכסונו טפח חומשי ושני טפח נותן שווהֿהצלעות
רוחב  טפחים 24 הוא ההיקף שאם מזה, ויוצא המרובע.
על  8 של מרובע תצייר וכאשר טפחים. שמונה הוא העיגול
זה  מרובע של אלכסונו יהיה מבחוץ הזה העיגול פני על 8
רוחב  את מכסים השמונה חומשים, 16 ועוד טפחים 8
מכאן  8 הרוחב על עודפים החומשים עשרה ושש העיגול
יהיה  שהעודף קטן מרובע תצייר ועכשיו מכאן. ו-8
טפח, על מטפח יותר קצת בו יהיה זה קטן מרובע אלכסונו.
יש  וכאן טפח חומשי שבעה של אלכסון נותן הטפח שהרי
באלכסון, אחד חומש של קטן עודף ונשאר חומשים 8 לך
הלכה  רבינו שסיים וזהו במרובע. חומש שלישי כשני שהוא
אגב, הם". בקירוב אלו שחשבונות מעט, "ויתר בכתבו: זו
יותר  בהיקף יש הדיוק. בתכלית אינם עצמם הכללים שני גם
משבע  קימעא גדול והאלכסון (3,1415) ברוחב שלושה מפי
חשבונות  לחשב האדם על חכמים הטילו ולא חמישיות,

כך. כל מדוייקים הנדסיים

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
המביאים 1) רעוע, ואוהל אדם בידי עשוי שאינו אוהל יבאר

חוצצים  ושאינם חוצצים, ולא ומביאים וחוצצים, טומאה
מביאים. ולא

.‡BÓk ,Ï‰‡ Èe¯˜ ÁÙË Ìe¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ïk»∆««∆«¿∆«»…∆¿
e¯‡aL2.‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe ‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆBÁÂ , ∆≈«¿¿≈ƒ¿≈«À¿»≈ƒ∆«À¿»

elÙ‡ ,ÂÈÏ‡Ó ‰OÚpL ÔÈa ÏÈ‰‡‰Ï e‰‡OÚL ÔÈa≈∆¬»»¿«¬ƒ≈∆«¬»≈≈»¬ƒ
?„ˆÈk .ıˆBÁÂ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ È„Èa ‡lL ‰È‰»»∆…ƒ≈»»¬≈∆≈ƒ¿≈≈«

ÌÈÓ e‰e¯¯ÁL ¯BÁ „Á‡3ezÏÎ‡L B‡ ÌÈˆ¯L B‡ ∆»∆¬»«ƒ¿»ƒ∆¬»«

˙ÁÏÓ4ÏÏÁ Ô‰a ‰OÚÂ ˙B¯B˜ B‡ ÌÈ·‡ ¯·vL B‡ , ¿««∆»«¬»ƒ¿«¬»»∆»»
.ıˆBÁÂ ‡È·Óe Ï‰‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÙË∆«¬≈∆…∆≈ƒ¿≈

שם.2) ראה ה"א. פי"ב מ"ז.3)למעלה פ"ג אהלות
והיא 4) מלחה", "ארץ ו): יז, (ירמיה הכתוב מלשון

מאליה. מתבקעת

.·;‡È¯·e ˜ÊÁ Ï‰‡‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»…∆»»»ƒ
ÚeÚ¯ Ï‰‡ Ï·‡5ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ ¬»…∆»«≈≈ƒ∆«À¿»¿≈≈

‡È·Ó ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡Óh‰ ÈÙaƒ¿≈«À¿»ƒ«»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ
˙BÏÈ‡‰ È‚È¯O ?„ˆÈk .ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡6 ∆«À¿»¿≈≈≈«»ƒ≈»ƒ»
ÌÈ·‡Â ,˙BÎÎÒ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈÎÎBq‰«¿ƒ«»»∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»«¬»ƒ

˙B‡ˆBi‰7¯„b‰ ÔÓ8Ô‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ˙BÎÎBq‰ «¿ƒ«»≈«¿«»»∆¿≈
˙BÚ¯t ÔÈ‡¯˜p‰9‰·ÈÊÚÓ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :10 «ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«≈«¬ƒ»

˙ÈBÈa11ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Â ≈ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ¿¿ƒ
,˙ÈBÈa ‰·ÈÊÚÓ Ïa˜Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»¿ƒ≈»¿ƒ¿«≈«¬ƒ»≈ƒ

Ì‰È¯·cÓ ÔÈ‡È·Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÏÙB Ô‰ ‡l‡12ÔÈ‡Â ∆»≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒƒƒ¿≈∆¿≈»
.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ¿ƒ¿≈…«≈»∆

להפילו.5) או ממקומו להזיזו אפשר ענפי 6)שבקלות
לחוץ.7)העצים. אבנים.8)בולטות מלשון 9)של

ראשו. שער פרע גדל ה): ו, (במדבר שכבת 10)הכתוב
התקרה. קרשי על שנותנים ויעמדו 11)טיט, חזקים שהם

ולהפילו. להתכופף או להשבר מבלי שכזה, משא לחץ בפני
(ראה  רבינו פירוש ולפי ב, פ"ח, שם במשנה כחכמים

ולד). לג יכין שם, ישראל ב 12)תפארת סח, נדה במס'
הם  (חכמים דגזרו הוא רבנן וכו' ופרעות "סככות אמרו:
והפרעות  שהסככות למשנתנו בניגוד זה ולכאורה שגזרו)",
ממש, כאוהל הם התורה שמן ומשמע וחוצצים, מביאים
ולפיכך  התורה, מן טמא שהוא דבר יטהרו לא חכמים שהרי
מן  דינם בינונית מעזיבה לקבל יכולים שאם רבינו, מפרש
המדובר  שם נדה ובגמרא וחוצצים, ומביאים כאוהל התורה
אוהל, אינם התורה ומן כזו, מעזיבה לקבל יכולים כשאינם
הקילו  לא אבל הטומאה, את שיביאו להחמיר רבנן וגזרו

(כסףֿמשנה). חציצה לענין

.‚el‡13‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏk :ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó14ÔÎÂ . ≈¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ»¿≈
.‰cÓa ÔÈ‡a‰ ‰Ó„‡ ÈÏk ÌÈÏÏ‚ ÈÏk ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¬»»«»ƒ¿ƒ»

ıtÓe ÔÈ„ÒÂ ‰ÚÈ¯ÈÂ ¯BÚ ÈÏk ÈËeLÙe15˙ÏˆÁÓe16 ¿≈¿≈ƒƒ»¿»ƒ«»«¿∆∆
ÌÈÏ‰‡ ÔÈÈeOÚ Ô‰L17e .˙B‡ÓË ÔÈa ,˙BiÁ B‡ ˙BÓ‰· ∆≈¬ƒ…»ƒ¿≈«≈¿≈

eÈ‰Â BÊ ÈÏ‚¯ ÔÈa BÊ L‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â .˙B¯B‰Ë ÔÈa≈¿¿∆ƒ¿∆…≈«¿≈¿»
ÔÎML ÛBÚ‰Â .˙B˜e·c Ôlk18ÌÈÏaLa ËËBÁ‰Â . À»¿¿»∆»«¿«≈¿ƒ√ƒ

ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡Â .LÓM‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï ÔË˜Ï ÌB˜Ó»¿»»¿«ƒƒ«∆∆»√»ƒ∆≈»
e‡nhÈ ‡lL È„k ,ÔÈ¯LÎÓ19ÔÈÓi˜˙n‰ ˙B˜¯È . À¿»ƒ¿≈∆…ƒ«¿¿»«ƒ¿«¿ƒ

ÔÈ‡È·Óe ˙BÏÈ‡k Ô‰ È¯‰ - ÌÈÓLb‰Â ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»¿«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ»¿ƒƒ
Òe¯‡‰ :Ô‰ el‡Â .ÔÈˆˆBÁÂ20ÒBÒÈw‰Â21˙B˜¯ÈÂ ¿¿ƒ¿≈≈»≈¿«ƒ¿«¿

¯BÓÁ22˙BÚ¯t‰Â ˙BÎÎq‰ ÔÎÂ .˙ÈÂÈ ˙ÚÏ„e23ÔÈÊÈf‰Â ¬¿««¿»ƒ¿≈«¿»¿«¿»¿«ƒƒ
˙B¯eÊb‰Â24ÔÈÙÈ˜M‰Â ˙BÎ·BM‰Â25ÌÈÚÏq‰Â26 ¿«¿¿«»¿«¿ƒƒ¿«¿»ƒ

ÌÈ¯ÈÁp‰Â27ÔÈM‰Â28.ÔÈˆˆBÁÂ ÔÈ‡È·Ó el‡ Ïk . ¿«¿ƒƒ¿«¿»ƒ»≈¿ƒƒ¿¿ƒ

א.13) משנה פי"ב 14)שם למעלה ראה וכבדים. גדולים
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zn z`neh zekld - dxdh xtq - hay c"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÏÎk BÈ‡ L„Á ¯epzL ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ÂÈzÁzL∆«¿»¿ƒƒ¿≈∆«»»≈¿≈ƒ
‰Ê ÔÈÚÏ17ÔLÈ ‰È‰ Ì‡Â .18‡ÓË Ïk‰ -19. ¿ƒ¿»∆¿ƒ»»»»«…»≈

סיר 15)קרש.14) בתבנית מטיט עשויים שלהם תנורים
כלל. כלי תורת עליהם אין באש הוסקו שלא זמן וכל גדול.

סביב.16) סביב לתנור מחוץ טפח ברוחב יוצא הקרש
חוצץ.17) הקרש ולפיכך חציצה כבר.18)לעניין שהוסק
למעלה 19) כלים ובין למטה וכלים למעלה טומאה בין

מכל  הנסר עודף שתחת האוויר שכל מפני למטה, וטומאה
שהתנור  מפני חוצץ אינו והנסר אחד, כאוהל נידון צדדיו

האוהל. של כעמוד והוא מעמידו

.„,ÌÈLÈ elÙ‡ ,ÌÈ¯epz ÈL Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L ¯Ò∆∆∆»«ƒ¿≈«ƒ¬ƒ¿»ƒ
Û„BÚÂ20‰Ê ¯ep˙Ï ‰ˆeÁÓ21,‰Ê ¯ep˙Ï ‰ˆeÁÓe ¿≈ƒ»¿«∆ƒ»¿«∆

Ô‰ÈÈa - ÌÈ¯epz‰ ÈL ÔÈa ÂÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â¿»¿»À¿»«¿»≈¿≈««ƒ≈≈∆
‰ˆeÁL ˙BÂˆw‰ ÈzL ˙ÁzL ÌÈÏk Ï·‡ ;‡ÓË „·Ïaƒ¿«»≈¬»≈ƒ∆««¿≈«¿»∆»

ÌÈÏ‰‡ ÈLk Ô‰ È¯‰L ,ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈ¯epzÏ22„ˆa ‰Ê ««ƒ¿ƒ∆¬≈≈ƒ¿≈…»ƒ∆¿«
,ÔLÈ elÙ‡ ,¯epz Èt ÏÚ Ôe˙ ‡e‰L ¯Ò ÔÎÂ .‰Ê∆¿≈∆∆∆»«ƒ«¬ƒ»»
,ÔÈ„„v‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ÁÙË ‰fÓe ÁÙË ‰fÓ ‡ˆBÈÂ¿≈ƒ∆∆«ƒ∆∆«¬»…ƒ«¿»ƒ

ÔÈ¯B‰Ë ÈM‰ „vaL ÌÈÏk - ‰Ê „ˆa ‰‡ÓËÂ23. ¿À¿»¿«∆≈ƒ∆«««≈ƒ¿ƒ

הצדדים.21)טפח.20) מן לא אבל שאינם 22)בקצוות,
האוהלים.23)מחוברים. בין מפסיק שהתנור מפני

.‰,Ba ‡ˆBiÎÂ ˙Úc¯Ó ÔB‚k ,ÈÏk ‡OpL Ì„‡»»∆»»¿ƒ¿«¿««¿«≈
‰È‰ Ì‡ ,‰‡Óh‰ ÏÚ „Á‡‰ ÈÏk‰ „ˆ ÏÈ‰‡‰Â¿∆¡ƒ««¿ƒ»∆»««À¿»ƒ»»

BÙw‰a24·Á¯ ‡l‡ BaÁ¯a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË ¿∆≈∆«««ƒ∆≈¿»¿∆»…«
LÈÏLe Úaˆ‡25‡OBp‰ ˙‡ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ -26‡È·Óe ∆¿«¿ƒ¬≈∆¿«≈∆«≈≈ƒ

ÁÙË BÙw‰a LiL ÏÚ e¯ÊbL ,Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓË BÏÀ¿»ƒƒ¿≈∆∆»¿«∆≈¿∆≈∆«
ÁÙË BaÁ¯a LiL ÌeMÓ27˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ∆≈¿»¿∆«¬»≈≈ƒ∆

ÏÈ‰‡iL Ì„‡ ¯‡LÏÂ ÂÈzÁzL ÌÈÏÎÏ ‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ∆«¿»¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ
.ÁÙË ·Á¯ Ba ‰È‰iL „Ú ‰‡Óh‰ ÏÚÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿««À¿»«∆ƒ¿∆…«∆«

הכלי.24) המקובל 25)של החשבון לכלל בהתאם
שלושה  בהיקפו יש טפח, ברחבו שיש "כל בידיהם:
המספרים  את רק מוסר והוא מדוייק זה כלל (אין טפחים"
אצבעות. ארבע והטפח שבריהם) את ולא השלמים

ביום 26) פרה מי הזאת וטעון ימים שבעה אוהל טומאת
השביעי. וביום טומאת 27)השלישי שטימאוהו שהשומע

ויאמרו  ויטעו אוהל טומאת שטימאוהו יחשוב בלבד ערב
טומאת  טימאוהו ולפיכך בלבד, ערב טומאת מטמא שאוהל
נשאוהו  ולא זה במרדע נגעו שלא וכלים אדם אבל שבעה.
אינו  מת שמא לחוש ואין לגמרי, טהורים האהילו אלא

כלל. באוהל מטמא

.ÂÔÈ‡ - ˙n‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁÈpnL ıÚ ÏL ˙BB¯‡¬∆≈∆«ƒƒ»∆∆«≈≈»
¯·˜k28˙n‰Â ÔB¯‡‰ Èeqk ÔÈa LÈ Ì‡ (‡l‡) [Ï·‡] , ¿∆∆¬»∆»ƒ≈≈ƒ»»¿«≈

ÔÓ ¯B‰Ë ÔB¯‡‰ Èab ÏÚ „ÓBÚ‰Â ,ıˆBÁ - ÁÙË d·b…«∆«≈¿»≈««≈»»»ƒ
,ÁÙË ÏÏÁ Ô‰a LÈ ˙BB¯‡ ·¯L Èt ÏÚ Û‡Â .‰¯Bz‰«»¿««ƒ∆…¬≈»∆»»∆«
Ïk ÏÚ e¯Êb - ÁÙË ÏÏÁ ÌL ÔÈ‡L LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈∆≈»»»∆«»¿«»
Èab ÏÚ Cl‰Ó‰ ‰È‰iLÂ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L ˙BB¯‡‰»¬∆≈»¿ƒ¿∆ƒ¿∆«¿«≈««≈

¯·˜a B‡ ˙Óa Ú‚Bk ÔB¯‡‰29. »»¿≈«¿≈¿∆∆

על 28) המאהיל דבר ככל ודינם צדדיו, מכל שמטמא בנוי,
אלעזר 29)הטומאה. ר' "אמר יט. בברכות זה דין מקור

לקראת  מתים של ארונות גבי על היינו מדלגין צדוק בר'
למתים. להיטמא לו ואסור כהן היה והוא ישראל". מלכי
דרבנן, בטומאות מותר המלכות כבוד שמפני שם וביארו
מן  המטמא כקבר אינם עץ של שארונות רבינו, למד ומזה

התורה.

.Ê:‰ÈzÁz ‰‡Óh‰Â Ï˙ÎÏ Ï˙kÓ ‰e˙ ‡È‰L ‰¯B˜»∆ƒ¿»ƒ…∆¿…∆¿«À¿»«¿∆»
ÁÙË Á˙Bt da LÈ Ì‡30˙Áz ‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó - ƒ≈»≈«∆«¿ƒ»∆«À¿»««

ÏÚ Û‡ .ÌÈ‡ÓË ‰ÈzÁzL Ì„‡ B‡ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ ,dlkÀ»¿»«≈ƒ»»∆«¿∆»¿≈ƒ««
ÁÙhÓ ‰˙eÁt d˙ˆ˜e ‰ÂL dlk ÔÈ‡L Èt31ÈtÓ , ƒ∆≈À»»»¿»»¿»ƒ∆«ƒ¿≈

ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡ Ì‡Â .‡e‰ Ï‰‡ ˙ˆ˜Ó d˙ˆwL∆¿»»ƒ¿»…∆¿ƒ≈»≈«∆«
BÓk ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË -À¿»««¿»««¿∆∆¿

dÙw‰a ‰È‰È ‰nk .e¯‡aL32Á˙Bt da ‰È‰ÈÂ ∆≈«¿«»ƒ¿∆¿∆≈»¿ƒ¿∆»≈«
ÔÓÊ·e ,ÌÈÁÙË ‰LÏL - dl‚Ú ‡È‰L ÔÓÊa ?ÁÙË∆«ƒ¿«∆ƒ¬À»¿»¿»ƒƒ¿«

.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ˙Úa¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿À«««¿»»¿»ƒ

טפח.30) רחבה במקום 31)הקורה הנמצאים הכלים וגם
את  מביא המשנה; מלשון למד זה טמאים. טפח בו שאין
תחת  מונחת הטומאה אם ואפילו כולה". "תחת הטומאה
אהלים. כשיפועי שזה מפני טפח, בו שאין במקום הקורה

הקורה.32) עובי כל את החוגר חוט אורך

.Ádcˆ ÏÚ ‰hÓ ‡È‰L ‰‡Ò33¯ÈÂ‡a34dÈ‡ - ¿»∆ƒÀ»«ƒ»»¬ƒ≈»
dÙw‰a ‰È‰iL „Ú dlk ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó¿ƒ»∆«À¿»««À»«∆ƒ¿∆¿∆≈»
d·‚ ‰È‰iL È„k ,·e¯˜a ‰ˆÁÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆¡»¿≈¿≈∆ƒ¿∆…«

ÔBÈÏÚ‰ „v‰35ÁÙË ÏÚ ÁÙh‰ ‰È‰ÈÂ ,‰ˆÁÓe ÁÙË ««»∆¿∆«∆¡»¿ƒ¿∆«∆««∆«
ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ B‰·b ‰pnÓ36‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ∆»»¿≈«»»∆∆«¿ƒ»ƒ»¿»

ÁÙË ÈˆÁ ı¯‡‰ ÏÚÓ ‰‰B·‚37dÙw‰a ‰È‰Â ¿»≈«»»∆¬ƒ∆«¿»»¿∆≈»
‰‡Óh‰ ˙‡ ‰‡È·Ó - ‰LÏL38Ï‚Ú „enÚ ÔÎÂ .39 ¿»¿ƒ»∆«À¿»¿≈«»…

‡È·Ó BÈ‡ - ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓe ¯ÈÂ‡Ï ÏhÓ ‡e‰L∆À»»¬ƒÀ»«»»∆≈≈ƒ
ÌÈ¯OÚ Ûw‰ Ba ‰È‰iL „Ú BÙc ˙Áz ‰‡ÓËÀ¿»««»¿«∆ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ
‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ BÙw‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒ¿ƒ≈¿∆≈∆¿ƒ¿«¿»»
‰Ê .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÌÈÁÙË¿»ƒÀ¿»««¿»««¿∆∆∆
ÔÈ¯wÚ‰ ÏÚ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ eÎÈ¯ˆ‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ«»ƒ»ƒ

ÔBaLÁa ÌÈÓÎÁ Ô‰ÈÏÚ ÌÈÎÓBqL:ÌÈËtLn‰ Ïk ∆¿ƒ¬≈∆¬»ƒ¿∆¿»«ƒ¿»ƒ
ÏÎÂ ,ÁÙË ·Á¯ Ba LÈ - ‰LÏL BÙw‰a LiL ÏkL∆…∆≈¿∆≈¿»≈…«∆«¿»
ÈLe ÁÙË BBÒÎÏ‡a LÈ - Úea¯a ÁÙË ÏÚ ÁÙË∆««∆«¿ƒ«≈«¬«¿∆«¿≈
ÌÈ¯OÚ „enÚ‰ Ûw‰a ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈLÓÁ√»ƒ¿ƒ»ƒ»»¿∆≈»«∆¿ƒ
Ìe¯ ÏÚ ÁÙË BÙc Ïk ˙Áz ‡ˆÓ - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿»ƒƒ¿»««»»¿∆««
.Ô‰ ·e¯˜a el‡ ˙BBaLÁL ,ËÚÓ ¯˙ÈÂ Úa¯Ó ÁÙË∆«¿À»¿»≈¿«∆∆¿≈¿≈≈

ולא 33) העגול צידה על והניחה עגול מידה כלי היא הסאה
שוליה. גלוי.34)על הגבוהה 35)במקום הנקודה

הקרקע. פני מעל במקום 36)ביותר הסאה את תחתוך אם
החתך  בשטח לרבע יהיה אפשר הקרקע מן טפח המרוחק
ארבעה  בהיקפו כשיש כזה: הוא והחשבון טפח. על טפח
של  רחבו יהיה אצבעות עשרה שמונה שהם וחצי טפחים
ואם  אצבעות, שש היינו ומחצה טפח (הקוטר) העיגול
שרחבו  עגול שטח תקבל גבהה באמצע הסאה את תחתוך
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם. וביארנו מגמי.15)ה"ב עשוי עשויה 16)שטיח
קש. או זה 17)מקנים (תנאי נטוי ממש אוהל שעשאום

עור). כלי מפשוטי החל זו, בבבא האמור כל אל נמשך
אינו  טומאה המקבל דבר וכל טומאה, מקבלים שהם ואע"פ
כלי  מתורת בטלו נטוי, ממש אוהל שעשאום מכיוון חוצץ,

למשנתנו). בפירושו לכותל 18)(רבינו או לעץ וקשור
שם). במשנה לקבל 19)(רבינו המוכשרים אוכלין אבל

ה"ד). (לקמן חוצצים אינם מין 21)איריס.20)טומאה
להאהיל. בו ומשתמשים ולרחבו, לגבהו המתפשט עשב

שם).22) במשנה (רבינו "אלתקם" בערבית קישואים, מין
ב).23) (הלכה למעלה דינם עץ 24)נתבאר או אבן

כלפי  כשהתוספת תוספת. ובסופו הבית, מכותל הבולט
(רבינו  גזורה נקראת - מטה כלפי היא ואם זיז, נקרא מעלה

א). פי"ד, שם משנה ראה כאן. למשנה רבינו 25)בפירושו
בליטות  כנראה ההרים" "תוספת מפרש: שם במשנה

גבהם. [ויש 26)באמצע (שם), הכותל מן יוצאת אבן
שנעשו  וגזורה לזיז דומה זה ואין הסלעים]. נקיקי מפרשים:

בכוונה. אדם "והגהרים",27)בידי גורס במשנה רבינו
תוספת  ופירושו: מב). יח, (מלכיםֿא ארצה" "ויגהר מלשון

הקרקע. כלפי המשתפעת בראש 28)הכותל הסלע שיני
שם). (רבינו ההר

.„el‡Â29Ì„‡‰ :ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó30ıÚ ÈÏÎe . ¿≈¿ƒƒ¿…¿ƒ»»»¿≈≈
Ô‰L ÈtÓ .‰cÓa ÔÈ‡a ÔÈ‡LÌÈÏk‰ ÏÎk ∆≈»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿»«≈ƒ

ıtÓe ÔÈ„ÒÂ ‰ÚÈ¯ÈÂ ¯BÚ ÈÏk ÈËeLÙe .ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈ƒƒ»¿»ƒ«»
ÔÈÁe˙Ó ‡l‡ ,ÌÈÏ‰‡ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ˙ÏˆÁÓe«¿∆∆∆≈¬ƒ…»ƒ∆»¿ƒ

„·Ïa31‰Ó‰·e .ÌÈÏ˙k ÌL ÔÈ‡Â ÚetL Ô‰Ï ÔÈ‡Â , ƒ¿«¿≈»∆ƒ«¿≈»¿»ƒ¿≈»
e˙nL ‰iÁÂ32¯·cL .ÔÈ¯LÎÓ B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡Â , ¿«»∆≈»√»ƒ¿≈ƒÀ¿»ƒ∆»»

‡ÓË33„È ÏL ÌÈÁ¯Â .ıˆBÁ BÈ‡34ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰L , »≈≈≈¿≈«ƒ∆»∆¬≈ƒƒ¿«
ÌÈ·‡ ÈÏk35.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó el‡ Ïk . ¿≈¬»ƒ»≈¿ƒƒ¿≈»¿ƒ

מ"ג.29) פ"ח ה"א.30)שם פ"ו פרושים 31)שם
כתלים. בלי כגג והואֿהדין 3)2מלמעלה מטמאה. ונבילה

מהלכות  בפ"ב (רבינו בשחיטה הוכשרו שהרי כשנשחטו,
הבא). באות וראה ה"ז, הטומאות המוכשר 33)אבות וכן

שם). במשנה (רבינו עכשיו מתטמא הוא שהרי טומאה, לקבל
כלֿכך.34) כבדים במידה.35)שאינם באים שאינם

.‰el‡Â36ÌÈÚ¯f‰ :ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó ‡Ï37 ¿≈…¿ƒƒ¿…¿ƒ«¿»ƒ
˙B˜¯È‰Â38Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ‰39Úa¯‡‰ ÔÓ ıeÁ , ¿«¿»«¿À»ƒ««¿«ƒ»«¿«

„¯a‰ ˙tÎÂ .eÈnL ˙B˜¯È40¯BÙk‰Â ‚ÏM‰Â41 ¿»∆»ƒ¿ƒ««»»¿«∆∆¿«¿
„ÈÏb‰Â42‚ÏBc‰Â .ÁÏn‰Â43,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿«¿ƒ¿«∆«¿«≈ƒ»¿»
ıÙBw‰Â44˙ÈlËÂ ,Á¯Bt‰ ÛBÚ‰Â .ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿«≈ƒ»¿»¿»«≈«¿«ƒ
˙ÙÙpn‰45Ïk .ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰ËL ‡È‰L ‰ÈÙÒe , «ƒ«¿∆∆¿ƒ»∆ƒ»»«¿≈««ƒ»

eÏÈ‰‡‰L Èt ÏÚ Û‡L .ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó ‡Ï el‡≈…¿ƒƒ¿…¿ƒ∆««ƒ∆∆¡ƒ
Ìi˜˙n‰ Ï‰‡ BÈ‡ -46. ≈…∆«ƒ¿«≈

ה.36) משנה הנאכלים.37)שם גרעינים שבתוכם צמחים
נאכלים.38) עצמם אינם 39)שהם קיום להם שאין מפני

ואם  האוכלין.כאוהל, ככל דינם תלושים בגודל 40)הם
שקפאו.41)טפח. הטל רגל 43)קרח.42)טיפות

שני. בצד והשנייה הטומאה, של זה מצד בשתי 44)אחת

ביחד. על 45)רגליו מאהילה והיא אותה מגביהה הרוח
מקום. לשום מחוברת אינה אבל אינו 46)הטומאה,

הטומאה  את שמביא רעוע, מאוהל גרוע והוא כלל מתקיים
ב). הלכה (למעלה מדבריהם

.Â¯L˜47d„ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ¯·„a ‰ÈÙq‰ ˙‡48, »«∆«¿ƒ»¿»»∆»¿«¬ƒ»
Ô·‡a ˙Èlh‰ Ûk L·k49˙‡ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - »«¿«««ƒ¿∆∆¬≈¿ƒ»∆

.‰‡Óh‰«À¿»

שקשרה 48)שם.47) (בתנאי) "והוא ב קא, בשבת
חזק  חבל וגם דוקא, לאו שברזל מובן ברזל". בשלשלת

כברזל. דינו הספינה את אבן 49)המעמיד כנפה על הניח
מתנופפת  והטלית הכנף, את מזיזה אינה והרוח כבידה,

ומאהילה.

.Ê¯Ò50Bcˆ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‡e‰L ∆∆∆»«¿≈««ƒ¿À¿»««ƒ
;ÌÈ¯B‰Ë ÈM‰ Bcˆ ˙ÁzL ÌÈÏk‰ È¯‰ - „Á‡‰»∆»¬≈«≈ƒ∆««ƒ«≈ƒ¿ƒ
‰‡È·Ó dÈ‡ ‰ËM‰ ‰ÈÙq‰L ,e¯‡a ¯·k È¯‰L∆¬≈¿»≈«¿∆«¿ƒ»«»»≈»¿ƒ»

.‰‡Óh‰«À¿»

ה"ו.50) פ"ט אהלות תוספתא

.Áel‡51ÔÈˆˆBÁ52˙ÎqÓ :ÔÈ‡È·Ó ‡ÏÂ53,‰Òe¯t ≈¿ƒ¿…¿ƒƒ«∆∆¿»
‰hÓ ÈÏÈ·ÁÂ54˙BÏtLn‰Â ,55˙B‚È¯q‰Â ,56 «¬ƒ≈ƒ»¿««¿≈¿«¿ƒ

ÔÈa ÔBlÁ ‰È‰ Ì‡L ?ÔÈˆˆBÁ Ô‰ „ˆÈk .˙BBlÁaL∆««≈«≈¿ƒ∆ƒ»»«≈
el‡Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡ ˙È·a ‰‡Óh‰Â ÌÈza ÈL¿≈»ƒ¿«À¿»¿«ƒ∆»¿»»∆»≈≈
Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓ˙Òe ‰Ê ÔBlÁa Áe˙Ó»«¿«∆¿»««ƒ∆≈≈≈∆

¯ÈÂ‡57˙È·Ï ‰‡ÓË Òkz ‡ÏÂ ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿…ƒ»≈À¿»¿«ƒ
ÈÈÚa B‡ el‡ ˙B‚È¯Òa ÌL ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…ƒ¿∆»ƒ¿ƒ≈¿≈≈
‰È‰ Ì‡L ;ÁÙË Á˙Bt Ï·ÁÏ Ï·Á ÔÈa B‡ ˙BÏtLn‰««¿≈≈∆∆¿∆∆≈«∆«∆ƒ»»
¯‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ Ba Òkz - ÁÙË Á˙Bt ÌL58. »≈«∆«ƒ»≈«À¿»¿∆ƒ¿»≈

ד.51) משנה של 52)שם ארובה על מונחים שהיו כגון
או  גביהם על טהורים וכלים בתוכו שטומאה הבית

לבית. בית שבין חלון (רבינו 53)שסותמים מחצלת
ישראל, ותפארת ברטנורא ר"ש, ראה שם. בפירושו

שתי). חוטי אותם 54)שפירשו: שמניחים סרוגים חבלים
מפסיק  ואויר והכסתות, הכרים את לקבל כדי המיטה על

לחבל. חבל את 55)בין בהם שמוציאים קלועים סלים
ואויר 57)כות.שב 56)הזבל. צפופה. אינה הסריגה

וכדומה. לחבל חבל בין הבא.58)מפסיק בפרק

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ממנו 1) יוצאת ולא לאוהל נכנסת טומאה שאין יבאר

הנעשה  וחלון לאורה הנעשה חלון טפח, על מטפח בפחות
לגומרו, הספיק ולא לסותמו שהתחיל מאור אדם, בידי שלא
וחלון  שבכה, בו והיה לתשמיש או לאורה העשוי חלון
להניח  בכותל חור העושה או שבדלת חור בתים, שני שבין

מסמר. בו

.‡˙ÒÎ ‰‡ÓË ÔÈ‡2epnÓ ‰‡ˆBÈ ‡ÏÂ Ï‰‡Ï ≈À¿»ƒ¿∆∆¿…∆¿…¿»ƒ∆
˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ?„ˆÈk .ÁÙË ÏÚ ÁÙhÓ ˙BÁÙa¿»ƒ∆««∆«≈««∆≈«ƒ
ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LÈ Ì‡ :‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL B‡ ˙È·Ï¿«ƒ∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ≈∆««∆«

Úa¯Ó3ÈM‰ ˙Èa‰ - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ¿À»¿»¿»À¿»¿∆»≈∆««ƒ«≈ƒ
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‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ - ÁÙË Á˙Bt ÔBlÁa ÔÈ‡ ;‡ÓË»≈≈««≈«∆«≈«À¿»¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÈM‰ Ï‰‡Ï ˙ÒÎ ‡ÏÂ epnÓƒ∆¿…ƒ¿∆∆»…∆«≈ƒ«∆¿»ƒ
LÈÓL˙Ï Ì„‡‰ B˙B‡ ‰OÚL ÔBlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡4; ¬ƒ¿«∆»»»»»¿«¿ƒ
ÒkiL È„k ‰¯B‡Ï Ì„‡‰ B˙B‡ ‰OÚL ÔBlÁ Ï·‡¬»«∆»»»»»¿»¿≈∆ƒ»≈

epnÓ5ÔBÈ„eÙk B¯eÚL - ¯B‡‰6‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰Â , ƒ∆»ƒ¿¿¿¿«À¿»¿»
CÓÒÂ Ì„‡ ‡·e ,˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ?„ˆÈk .epnÓƒ∆≈«»¿»À¿»««ƒ»»»¿ƒ¿«
ÏÈ‰‡‰L B‡ ÈÏk Ba ÁÈp‰L B‡ ¯B‡Ó ÏL ‰Ê ÔBlÁÏ¿«∆∆»∆ƒƒ«¿ƒ∆∆¡ƒ
,Ï‰‡aL Ïk ‡ÓË - Ï˙k‰ „ˆa Ï‰‡ ÂÈÏÚ»»…∆¿««…∆ƒ¿»…∆»…∆
‡e‰ ‰¯B‡Ï ÈeOÚ‰ ÔBlÁÂ .BÏ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿«∆»¿»

LÓMÏ ‡e‰ ÈeÏ‚ ‡l‡ ,‰¯˜z ÂÈÏÚ ÔÈ‡L7. ∆≈»»ƒ¿»∆»»«∆∆

מ"א.2) פי"ג אבל 3)אהלות ברוחב, וטפח באורך טפח
אינו  ברוחב, קצת יותר ואפילו טפח, וחצי באורך טפחיים
ה"א). פי"ב למעלה (ראה הטומאה את ומוציא מכניס

וכדומה.4) חפצים שם מטבע 6)דרכו.5)להניח
כזה  שחור מפני דבר, של וטעמו בדינר. עשר משנים עתיקה,
כתוב: שם במשנה הבית. את קצת להאיר מספיק אור מכניס
כפונדיון  שזהו פירשו - א לז, ובבכורות מקדח", "כמלוא

"חלון 7)האיטלקי. במשנה: שנאמר מה רבינו מפרש כך
לאויר". שהיה

.·ÔBlÁ8e‰e¯¯ÁL ÔB‚k ,Ì„‡ È„Èa ‡lL ‰OÚp‰ «««¬»∆…ƒ≈»»¿∆¬»
˙ÁÏÓ ezÏÎ‡L B‡ ÌÈˆ¯L B‡ ÌÈÓ9ÔBlÁ ‰È‰L B‡ , «ƒ¿»ƒ∆¬»«¿««∆»»«

˜e˜t10‰¯aLÂ ˙ÈÎeÎÊ Ba ‰˙È‰L B‡ ,˜˜t‰ ÏhÂ »¿ƒ««¿»∆»¿»¿ƒ¿ƒ¿¿»
ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ B¯eÚL -11.Ì„‡ ÏL ÏB„b L‡¯k ‡e‰Â , ƒ¿…∆¿¿¿…»∆»»

·LÁ Ì‡ Ï·‡ ;LÈÓL˙Ï ÂÈÏÚ ·LÁ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»«»»¿«¿ƒ¬»ƒ»«
ÂÈÏÚ ·LÁ .ÁÙË Á˙BÙa B¯eÚL - LÈÓL˙Ï ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒƒ¿≈«∆«»«»»
Ô‡k ‰·LÁn‰L .ÔBÈ„eÙa B¯eÚL - ¯B‡ÓÏ¿»ƒ¿¿¿∆««¬»»»

‰OÚÓk12. ¿«¬∆

שם.8) ה"א.9)אהלות, פי"ג בפקק.10)ראה סתום
בן 11) של אגרופו "זהו שנינו: מי"ב, פי"ז כלים במסכת

גדול  כראש ואגרופו כענק, גדול בזמנם ידוע אדם בטיח",
בינוני. אדם לשם 12)של החלון את בתחילה עשה כאילו

כך.

.‚¯B‡Ó13BÓ˙ÒÏ ÏÈÁ˙‰L14,B¯Ó‚Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ »∆ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ¿»¿
B‡ B¯·Á B‡¯wL B‡ ËÈË BÏ ‰È‰ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»»ƒ∆¿»¬≈

ËÚÓ epnÓ ¯‡LÂ ,˙aL ÈÏÈÏ ‰ÎLÁL15¯‡L Ì‡ : ∆»¿»≈≈«»¿ƒ¿«ƒ∆¿«ƒƒ¿«
˙‡ ‡È·Ó - Ï„eb‰ ·Á¯ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ Ìe¯ epnÓƒ∆∆¿»«ƒ«…««»≈ƒ∆

Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰‡Óh‰16. «À¿»»ƒ»¬≈¿»

לאורה.13) העשוי מאור".14)חלון "שירי שם: אהלות,
הסתימה.15) את לגמור להשאירו 16)ובדעתו רוצה ואם

הללו  השיעורים כל בה"ב. כמו קובעת מחשבתו שהוא, כמו
הן. מקובלות הלכות

.„ÏB„b ÔBlÁ17‰Î·O da ‰È‰Â ‰¯B‡Ï ÈeOÚ‰ «»∆»¿»¿»»»¿»»
‰pnÓ „Á‡ ÌB˜Óa ÌL LÈ Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ≈»¿»∆»ƒ∆»
;‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - ÔBÈ„eÙk¿¿¿≈ƒ∆«À¿»ƒ∆«À¿»
- ÔBÈ„eÙk Ô‰Ó „Á‡a ÔÈ‡Â ÌÈw„ ‰Î·O‰ È·˜ eÈ‰»ƒ¿≈«¿»»«ƒ¿≈¿∆»≈∆¿¿¿

‰Óe˙Òk BÊ È¯‰18LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ ÔÎÂ .19 ¬≈ƒ¿»¿≈«»¬»¿«¿ƒ

˙BÎ·Ò d·e20˙BÙÙ¯e21ÁÙË „Á‡ ÌB˜Óa LÈ Ì‡ : »¿»¿»ƒ≈¿»∆»∆«
È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ÈˆBÓe ‡È·Ó - Úa¯Ó ÁÙË ÏÚ«∆«¿À»≈ƒƒ¿ƒ»¬≈

.‰Óe˙Òk ‡È‰ƒƒ¿»

מצטרפים.18)שם.17) הנקבים שאין שם, כביתֿהלל
טפח.19) – הטומאה את ולהוציא להביא ושיעורו
סבכות.20) זה מסגר 21)צ"ל: מונחים דקים נסרים ובה ת

אויר  להכניס כדי מזה, זה קצת ומרוחקים בשיפוע זה על
ישראל'). ('תפארת לחדר

.‰‰ÈeÏ‚ ‡È‰L ÔBlÁ22,ÔBÈ„eÙk d¯eÚL - ¯ÈÂ‡Ï «∆ƒ¿»»¬ƒƒ»¿¿¿
e¯Ó‡L BÓk ,‰¯B‡Ï ‡l‡ ‰ÈeOÚ dÈ‡L ÈtÓ23. ƒ¿≈∆≈»¬»∆»¿»¿∆»«¿
‰¯˜z ˙Áz BÊ ÔBlÁ ˙ÈOÚÂ dÏ ‰ˆeÁ ˙Èa ‰a24 »»«ƒ»»¿«¬≈«««ƒ¿»
Ô˙ .ÁÙË Á˙BÙa d¯eÚL - ÌÈza ÈL ÔÈa ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ≈¿≈»ƒƒ»¿≈«∆«»«

ÔBzÁz‰ - ÔBlÁ‰ ÚˆÓ‡a ‰¯˜z‰ ˙‡25˙ÁzL ∆«ƒ¿»¿∆¿«««««¿∆««
ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰Â ,ÁÙË Á˙BÙa B¯eÚL ‰¯˜z‰«ƒ¿»ƒ¿≈«∆«¿»∆¿∆¿«¿»ƒ
¯ÈÂ‡Ï ÈeÏ‚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔBÈ„eÙk B¯eÚL ‰¯˜z‰26. «ƒ¿»ƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»»¬ƒ

מ"ב.22) הקדמה 23)שם כעין זו, בבא כפל ה"א. למעלה
שלאחריה. החלון 24)לבבא מן למעלה שהתקרה כגון

עליו. החלון.25)וסומכת של התחתון כמו 26)החלק
התקרה. את שבנה לפני שהיה

.Â¯BÁ‰27˙ÏcaL28L¯Á‰ da ¯iML B‡ ,29ÌB˜Ó «∆«∆∆∆ƒ≈»∆»»»
‰hÓlÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ Áe˙t30˙Ïc‰ ˙‡ ÛÈ‚‰L B‡ , »«ƒ¿«¿»ƒ¿«»∆≈ƒ∆«∆∆

B‡ ,˙B˙Ïc‰ ÈzL ÔÈa ¯ÈÂ‡ ¯‡LÂ d˜c‰Ï ¯Ó‚ ‡ÏÂ¿…»«¿«¿»¿ƒ¿«¬ƒ≈¿≈«¿»
‰È‰ Ì‡ :el‡ ÏÎa ,Áe¯‰ BÁ˙Ùe ˙Ïc‰ ¯‚qL∆»««∆∆¿»»«¿»≈ƒ»»

ÛB¯‚‡k Á˙Bt‰31dÏ ˙ÒÎÂ epnÓ ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰ - «≈«¿∆¿«À¿»¿»ƒ∆¿ƒ¿∆∆»
È¯‰ - ÛB¯‚‡kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê Áe˙t ÌB˜Óa¿»»«∆¿ƒ»»»ƒ¿∆¿¬≈

Ìe˙Òk ‡e‰32. ¿»

מ"ג.27) בו,28)שם להשתמש בכוונה שלא שנעשה
לסותמו. ושכח עבודתו בשעת לו צריך היה הנגר אלא

מקום 30)הנגר.29) ונשאר השער, מפתח קצרה הדלת
למטה. או למעלה בידי 31)פנוי שלא שנעשה חלון כדין

ב. בהלכה שם.32)אדם, עקיבא, כרבי

.Ê‰OBÚ‰33¯ÓÒÓ B‡ ‰˜ Ba ÁÈp‰Ï È„k Ï˙Îa ¯BÁ »∆¿…∆¿≈¿«ƒ«»∆«¿≈
ÏB„b34¯a„Ï B‡ ,ÌÈ·M‰Â ÌÈ¯·BÚ‰ epnÓ ˙B‡¯Ï B‡ , »ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«»ƒ¿«≈

LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁk ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ÌÚƒ¬≈¬≈∆¿«»¬»¿«¿ƒ
ÁÙË Á˙BÙa d¯eÚLÂ35. ¿ƒ»¿≈«∆«

מ"ד.33) הדלת.34)שם את בו כביתֿהלל 35)לפתוח
עם  ולדבר ממנו לראות האחרונים, הדינים [בשני שם.
וכסףֿ ראב"ד ראה לביתֿהלל. ביתֿשמאי מודים חבירו,

משנה).

ה'תש"פ  שבט כ"ה חמישי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
בה 1) שנשאר עד או כולה שסתמה תשמיש חלון דין יבאר

או  מוכשרים שאינם באוכלין סתמו אם מטפח, פחות
מליאה  שהיא חבית וסתמה, שגדלה תבואה או סרוחים
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zn z`neh zekld - dxdh xtq - hay c"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם. וביארנו מגמי.15)ה"ב עשוי עשויה 16)שטיח
קש. או זה 17)מקנים (תנאי נטוי ממש אוהל שעשאום

עור). כלי מפשוטי החל זו, בבבא האמור כל אל נמשך
אינו  טומאה המקבל דבר וכל טומאה, מקבלים שהם ואע"פ
כלי  מתורת בטלו נטוי, ממש אוהל שעשאום מכיוון חוצץ,

למשנתנו). בפירושו לכותל 18)(רבינו או לעץ וקשור
שם). במשנה לקבל 19)(רבינו המוכשרים אוכלין אבל

ה"ד). (לקמן חוצצים אינם מין 21)איריס.20)טומאה
להאהיל. בו ומשתמשים ולרחבו, לגבהו המתפשט עשב

שם).22) במשנה (רבינו "אלתקם" בערבית קישואים, מין
ב).23) (הלכה למעלה דינם עץ 24)נתבאר או אבן

כלפי  כשהתוספת תוספת. ובסופו הבית, מכותל הבולט
(רבינו  גזורה נקראת - מטה כלפי היא ואם זיז, נקרא מעלה

א). פי"ד, שם משנה ראה כאן. למשנה רבינו 25)בפירושו
בליטות  כנראה ההרים" "תוספת מפרש: שם במשנה

גבהם. [ויש 26)באמצע (שם), הכותל מן יוצאת אבן
שנעשו  וגזורה לזיז דומה זה ואין הסלעים]. נקיקי מפרשים:

בכוונה. אדם "והגהרים",27)בידי גורס במשנה רבינו
תוספת  ופירושו: מב). יח, (מלכיםֿא ארצה" "ויגהר מלשון

הקרקע. כלפי המשתפעת בראש 28)הכותל הסלע שיני
שם). (רבינו ההר

.„el‡Â29Ì„‡‰ :ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó30ıÚ ÈÏÎe . ¿≈¿ƒƒ¿…¿ƒ»»»¿≈≈
Ô‰L ÈtÓ .‰cÓa ÔÈ‡a ÔÈ‡LÌÈÏk‰ ÏÎk ∆≈»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿»«≈ƒ

ıtÓe ÔÈ„ÒÂ ‰ÚÈ¯ÈÂ ¯BÚ ÈÏk ÈËeLÙe .ÔÈ‡nË˙Óeƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈ƒƒ»¿»ƒ«»
ÔÈÁe˙Ó ‡l‡ ,ÌÈÏ‰‡ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ˙ÏˆÁÓe«¿∆∆∆≈¬ƒ…»ƒ∆»¿ƒ

„·Ïa31‰Ó‰·e .ÌÈÏ˙k ÌL ÔÈ‡Â ÚetL Ô‰Ï ÔÈ‡Â , ƒ¿«¿≈»∆ƒ«¿≈»¿»ƒ¿≈»
e˙nL ‰iÁÂ32¯·cL .ÔÈ¯LÎÓ B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡Â , ¿«»∆≈»√»ƒ¿≈ƒÀ¿»ƒ∆»»

‡ÓË33„È ÏL ÌÈÁ¯Â .ıˆBÁ BÈ‡34ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰L , »≈≈≈¿≈«ƒ∆»∆¬≈ƒƒ¿«
ÌÈ·‡ ÈÏk35.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó el‡ Ïk . ¿≈¬»ƒ»≈¿ƒƒ¿≈»¿ƒ

מ"ג.29) פ"ח ה"א.30)שם פ"ו פרושים 31)שם
כתלים. בלי כגג והואֿהדין 3)2מלמעלה מטמאה. ונבילה

מהלכות  בפ"ב (רבינו בשחיטה הוכשרו שהרי כשנשחטו,
הבא). באות וראה ה"ז, הטומאות המוכשר 33)אבות וכן

שם). במשנה (רבינו עכשיו מתטמא הוא שהרי טומאה, לקבל
כלֿכך.34) כבדים במידה.35)שאינם באים שאינם

.‰el‡Â36ÌÈÚ¯f‰ :ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó ‡Ï37 ¿≈…¿ƒƒ¿…¿ƒ«¿»ƒ
˙B˜¯È‰Â38Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ‰39Úa¯‡‰ ÔÓ ıeÁ , ¿«¿»«¿À»ƒ««¿«ƒ»«¿«

„¯a‰ ˙tÎÂ .eÈnL ˙B˜¯È40¯BÙk‰Â ‚ÏM‰Â41 ¿»∆»ƒ¿ƒ««»»¿«∆∆¿«¿
„ÈÏb‰Â42‚ÏBc‰Â .ÁÏn‰Â43,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿«¿ƒ¿«∆«¿«≈ƒ»¿»
ıÙBw‰Â44˙ÈlËÂ ,Á¯Bt‰ ÛBÚ‰Â .ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿«≈ƒ»¿»¿»«≈«¿«ƒ
˙ÙÙpn‰45Ïk .ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰ËL ‡È‰L ‰ÈÙÒe , «ƒ«¿∆∆¿ƒ»∆ƒ»»«¿≈««ƒ»

eÏÈ‰‡‰L Èt ÏÚ Û‡L .ÔÈˆˆBÁ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó ‡Ï el‡≈…¿ƒƒ¿…¿ƒ∆««ƒ∆∆¡ƒ
Ìi˜˙n‰ Ï‰‡ BÈ‡ -46. ≈…∆«ƒ¿«≈

ה.36) משנה הנאכלים.37)שם גרעינים שבתוכם צמחים
נאכלים.38) עצמם אינם 39)שהם קיום להם שאין מפני

ואם  האוכלין.כאוהל, ככל דינם תלושים בגודל 40)הם
שקפאו.41)טפח. הטל רגל 43)קרח.42)טיפות

שני. בצד והשנייה הטומאה, של זה מצד בשתי 44)אחת

ביחד. על 45)רגליו מאהילה והיא אותה מגביהה הרוח
מקום. לשום מחוברת אינה אבל אינו 46)הטומאה,

הטומאה  את שמביא רעוע, מאוהל גרוע והוא כלל מתקיים
ב). הלכה (למעלה מדבריהם

.Â¯L˜47d„ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ¯·„a ‰ÈÙq‰ ˙‡48, »«∆«¿ƒ»¿»»∆»¿«¬ƒ»
Ô·‡a ˙Èlh‰ Ûk L·k49˙‡ ‰‡È·Ó BÊ È¯‰ - »«¿«««ƒ¿∆∆¬≈¿ƒ»∆

.‰‡Óh‰«À¿»

שקשרה 48)שם.47) (בתנאי) "והוא ב קא, בשבת
חזק  חבל וגם דוקא, לאו שברזל מובן ברזל". בשלשלת

כברזל. דינו הספינה את אבן 49)המעמיד כנפה על הניח
מתנופפת  והטלית הכנף, את מזיזה אינה והרוח כבידה,

ומאהילה.

.Ê¯Ò50Bcˆ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‡e‰L ∆∆∆»«¿≈««ƒ¿À¿»««ƒ
;ÌÈ¯B‰Ë ÈM‰ Bcˆ ˙ÁzL ÌÈÏk‰ È¯‰ - „Á‡‰»∆»¬≈«≈ƒ∆««ƒ«≈ƒ¿ƒ
‰‡È·Ó dÈ‡ ‰ËM‰ ‰ÈÙq‰L ,e¯‡a ¯·k È¯‰L∆¬≈¿»≈«¿∆«¿ƒ»«»»≈»¿ƒ»

.‰‡Óh‰«À¿»

ה"ו.50) פ"ט אהלות תוספתא

.Áel‡51ÔÈˆˆBÁ52˙ÎqÓ :ÔÈ‡È·Ó ‡ÏÂ53,‰Òe¯t ≈¿ƒ¿…¿ƒƒ«∆∆¿»
‰hÓ ÈÏÈ·ÁÂ54˙BÏtLn‰Â ,55˙B‚È¯q‰Â ,56 «¬ƒ≈ƒ»¿««¿≈¿«¿ƒ

ÔÈa ÔBlÁ ‰È‰ Ì‡L ?ÔÈˆˆBÁ Ô‰ „ˆÈk .˙BBlÁaL∆««≈«≈¿ƒ∆ƒ»»«≈
el‡Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡ ˙È·a ‰‡Óh‰Â ÌÈza ÈL¿≈»ƒ¿«À¿»¿«ƒ∆»¿»»∆»≈≈
Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓ˙Òe ‰Ê ÔBlÁa Áe˙Ó»«¿«∆¿»««ƒ∆≈≈≈∆

¯ÈÂ‡57˙È·Ï ‰‡ÓË Òkz ‡ÏÂ ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿…ƒ»≈À¿»¿«ƒ
ÈÈÚa B‡ el‡ ˙B‚È¯Òa ÌL ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…ƒ¿∆»ƒ¿ƒ≈¿≈≈
‰È‰ Ì‡L ;ÁÙË Á˙Bt Ï·ÁÏ Ï·Á ÔÈa B‡ ˙BÏtLn‰««¿≈≈∆∆¿∆∆≈«∆«∆ƒ»»
¯‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ Ba Òkz - ÁÙË Á˙Bt ÌL58. »≈«∆«ƒ»≈«À¿»¿∆ƒ¿»≈

ד.51) משנה של 52)שם ארובה על מונחים שהיו כגון
או  גביהם על טהורים וכלים בתוכו שטומאה הבית

לבית. בית שבין חלון (רבינו 53)שסותמים מחצלת
ישראל, ותפארת ברטנורא ר"ש, ראה שם. בפירושו

שתי). חוטי אותם 54)שפירשו: שמניחים סרוגים חבלים
מפסיק  ואויר והכסתות, הכרים את לקבל כדי המיטה על

לחבל. חבל את 55)בין בהם שמוציאים קלועים סלים
ואויר 57)כות.שב 56)הזבל. צפופה. אינה הסריגה

וכדומה. לחבל חבל בין הבא.58)מפסיק בפרק

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ממנו 1) יוצאת ולא לאוהל נכנסת טומאה שאין יבאר

הנעשה  וחלון לאורה הנעשה חלון טפח, על מטפח בפחות
לגומרו, הספיק ולא לסותמו שהתחיל מאור אדם, בידי שלא
וחלון  שבכה, בו והיה לתשמיש או לאורה העשוי חלון
להניח  בכותל חור העושה או שבדלת חור בתים, שני שבין

מסמר. בו

.‡˙ÒÎ ‰‡ÓË ÔÈ‡2epnÓ ‰‡ˆBÈ ‡ÏÂ Ï‰‡Ï ≈À¿»ƒ¿∆∆¿…∆¿…¿»ƒ∆
˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ?„ˆÈk .ÁÙË ÏÚ ÁÙhÓ ˙BÁÙa¿»ƒ∆««∆«≈««∆≈«ƒ
ÁÙË ÏÚ ÁÙË Ba LÈ Ì‡ :‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL B‡ ˙È·Ï¿«ƒ∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ≈∆««∆«

Úa¯Ó3ÈM‰ ˙Èa‰ - Ô‰Ó „Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ¿À»¿»¿»À¿»¿∆»≈∆««ƒ«≈ƒ
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כל  בחלון, ומונחות מוכשרות שאינן סרוחות גרוגרות
חוצץ. אם טמא ודבר החלון בהם למעט הראויים הדברים

.‡„Ú dÓ˙Ò B‡ dlk dÓ˙qL LÈÓLz ÔBlÁ««¿ƒ∆¿»»À»¿»»«
ÈÙa ıˆBÁ‰ ¯·„a Ì‡ ,ÁÙhÓ ˙BÁt da ¯‡LpL∆ƒ¿«»»ƒ∆«ƒ¿»»«≈ƒ¿≈
¯·„ ‰È‰iL ‡e‰Â .ıˆBÁ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ‰‡Óh‰«À¿»»«¬≈∆≈¿∆ƒ¿∆»»
B‡ ÔBlÁ‰ Ì˙Ò Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡L∆≈«¿¿«¿ƒ»ƒ»«««

ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡a BËÚÓ2Û‡L ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ƒ¬»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¿ƒ∆«
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰Â ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ3BzÚc , «ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»«¬≈≈¿ƒ«¿

Ô˙BpÙÏ4Ô·z ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ÔÈÁe¯Ò eÈ‰ . ¿«»»¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆
ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡ - Áe¯Ò BÈ‡LÂ ,ıˆBÁ - Áe¯Ò»«≈¿∆≈»«≈≈ƒ¿≈

B˙BpÙÏ BzÚcL5ÔBlÁ‰ ˙‡ ‰Ó˙ÒÂ ‰Ï„bL ‰‡e·z . ∆«¿¿«¿»∆»¿»¿»¿»∆««
d˙BpÙÏ BzÚcL ÈÙÏ ,˙ˆˆBÁ dÈ‡ - ezËÚÓ B‡ƒ¬«≈»∆∆¿ƒ∆«¿¿«»

Ï˙k‰ „ÈÒÙz ‡nL6Ï˙k‰ ÔÓ ˜BÁ¯ d¯wÚ ‰È‰ . ∆»«¿ƒ«…∆»»ƒ»»»ƒ«…∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙ˆˆBÁ BÊ È¯‰ - Ì˙ÒÂ dL‡¯ ‰ËÂ¿»»…»¿»«¬≈∆∆¿≈…«≈

.‰Êa»∆

מוכשרים.2) שאינם פי על (פרק 3)אף למעלה ואמרנו
חוצצים. טהורים שאוכלים ג), הלכה המדובר 4)י"ד ושם

יש  [ואולי מסויים. זמן להשאירם מנת על בכוונה כשהניחם
לפנות, דעתו אפילו חוצץ אוהל למחיצה, אוהל בין לחלק

לפנות]. דעתו כשאין רק שרשי 6)מיד.5)ומחיצה
הכותל. תחת חותרים התבואה

.·˙B¯‚B¯‚ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ˙È·Á7ÔÈ‡L ,ÔÈÁe¯Ò »ƒ∆ƒ¿≈»¿»¿ƒ∆≈»
‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ‡ÏÂ ÔÈ¯LÎÓ8ÈÙe ÔBlÁa ˙ÁpÓe , À¿»ƒ¿…¿ƒ«¬ƒ»À««««ƒ

‰‡Óh‰ ÈtÏk ˙È·Á‰9‰‡ÓË ˙È·Á‰ È¯‰L ,10ÔÎÂ , ∆»ƒ¿«≈«À¿»∆¬≈∆»ƒ¿≈»¿≈
‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ,Áe¯Ò Ô·z ‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰tÀ̃»∆ƒ¿≈»∆∆»«∆≈»…

ËÈËÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ11˙ÁpÓe ,‰˜q‰Ï ‡ÏÂ ¿«¬«¿≈»¿…¿ƒ¿…¿«»»À««
ÈÙa „ÓÚÏ Ô·z‰Â ˙B¯‚B¯b‰ ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :ÔBlÁa««ƒ¿ƒ«¿»¿«∆∆«¬…ƒ¿≈

el‡ È¯‰ - Ba Ô‰L ÈÏk‰ ÏËpiLk ÔÓˆÚ12,ÔÈˆˆBÁ «¿»¿∆ƒ»≈«¿ƒ∆≈¬≈≈¿ƒ
ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â13ÔÈ‡L ÌÈ¯n‰ ÌÈ·OÚ . ¿ƒ»≈»¿ƒ¬»ƒ«»ƒ∆≈»
˙BiÏËÓe ,‰Ó‰·Ï ÔÈÈe‡¯14ÏÚ LÏL Ô‰a ÔÈ‡L ¿ƒƒ¿≈»«¿»ƒ∆≈»∆»«

LÏL15ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È ‡lL È„k ÌÈL˜Â ÌÈÙpËÓ eÈ‰L »∆»¿À»ƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿¿ƒ
¯Oa‰Â ¯·È‡‰Â ,‰ËÈ¯O‰ ÔÓ Ìc‰ Áp˜Ï elÙ‡¬ƒ¿«≈««»ƒ«¿ƒ»¿»≈»¿«»»

ÌÈÏcÏ„Ó‰16‰‡ÓË ‰Ó‰·a17‰LeÁk ‰È‰zL ‡e‰Â , «¿À¿»ƒƒ¿≈»¿≈»¿∆ƒ¿∆¿»
È„k ‰¯eL˜e ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯În‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»¿ƒ»≈¿≈»ƒ¿»¿≈

Á¯·z ‡lL18ÔBlÁa ÔÎML ‡ÓË ÛBÚ‰Â ,19‡e‰Â , ∆…ƒ¿«¿»»≈∆»«««¿
˜ÁOÏ ˜BÈ˙Ï elÙ‡ Èe‡¯ BÈ‡ È¯‰L Ë¯OÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿»≈∆¬≈≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈

Ba20˙eÙk ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ,21‰ È¯eÒ‡Ó ‡e‰LCÏn ¿≈»ƒ»∆≈¬≈«∆∆
B¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ÔÈ‡L22‰BÓL Ô·e ,23ÌBÈa ∆≈«≈»¿«ƒ∆¿»¿

·¯ÚÓ‰ ÁÏn‰Â ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ È¯‰L ,˙aM‰««»∆¬≈»¿«¿¿¿«∆««¿…»
‡e‰Â ,‰„aÚÏ ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÌÈˆB˜a¿ƒ∆≈»…«¬ƒ»¿…««»»¿
- Ï˙k‰ ˙‡ ˜ÈfÈ ‡lL È„k O¯Á‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»««∆∆¿≈∆…«ƒ∆«…∆
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔBlÁa ÔÈËÚÓÓ el‡ Ïk»≈¿«¬ƒ««∆¬≈≈»¿«¿ƒÀ¿»
ÔÎÂ .‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿¿«»ƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿»»¿≈
‰È‰zL ¯Ób Ì‡ ,ÔBlÁa ÁpÓ ‰È‰Â ‰ÏaL ‰¯Bz ¯ÙÒ≈∆»∆»»¿»»À»««ƒ»«∆ƒ¿∆
‚ÏM‰ Ï·‡ .ÔBlÁa ËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - B˙ÊÈb ÌL»¿ƒ»¬≈∆¿«≈««¬»«∆∆

ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈn‰Â „ÈÏb‰Â ¯BÙk‰Â „¯a‰Â¿«»»¿«¿¿«¿ƒ¿««ƒ≈»¿«¬ƒ
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰L ,ÔBlÁa««∆¬≈≈¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»

מיובשות.7) של 8)תאנים "חבית סתם: כתוב במשנה
ואינן  מוכשרות אינן תנאים: שני מוסיף ורבינו גרוגרות"
הקודמת. בהלכה שכתב למה בהתאם לאכילה, ראויות

מגבה.9) טומאה מקבלת שאינה חרס של בחבית המדובר
חוצצת.10) (בבא 11)ואינה קוצים בו שמעורבים כגון

ב). יט, והתבן.12)בתרא הם 13)הגרוגרות שהרי
והיא  אותם המחזיקה החבית אלא סותמים אינם עצמם

טומאה. קטנות.14)מקבלת אצבעות,15)מטליות
טומאה. מקבלות ניתקו 16)ואינן ולא ברובם מנותקים

ואינם 17)לגמרי. טמאים - טהורה בהמה של אבל
א). כ, בתרא (בבא לברוח 18)חוצצים יכולה היא שאם

קיימא. בת מחיצה ראוי 19)אינה ואינו כחוש והוא
לברוח. יכול שאינו וקשור אדם, אין 20)לאכילת ולפיכך

משם. לקחתו ואינו 21)דעתו טומאה מקבל ישראל אבל
עוברים 22)חוצץ. יתירוהו המלך מטעם שלא כפות אבל

הריון.23)ושבים. חדשי לשמונה שנולד נפל

.‚,˙n‰ ¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓƒ≈∆«∆«¿»ƒ¿«ƒƒ¿««≈
˙BÁt ÌˆÚa B‡ ,‰Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa¿»ƒ¿«ƒƒ¿«¿≈»¿∆∆»
ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁÙa B‡ ,˙n‰ ÔÓ ‰¯BÚOkÓƒƒ¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬»»ƒ«∆∆
ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ ÏkL ;ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆»≈¿ƒ¿≈»

ÔÈ·eLÁ24˙BÁt ÔÎÂ .Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,BÏˆ‡ ¬ƒ∆¿¿ƒ»≈«¿¿«»¿≈»
ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡ ‰ˆÈ·kÓ25ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ - ƒ¿≈»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¬ƒ

Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡Â BÏˆ‡26˙‡ ÔÈËÚÓÓ CÎÈÙÏe , ∆¿¿≈«¿¿«»¿ƒ»¿«¬ƒ∆
.ÁÙh‰«∆«

חשובים.24) אינם חוצצים 25)וגם אינם מוכשרים אבל
לפנותם. דעתו אין דעתו 26)אפילו שאין מניחים, אנו

גילה  אם אלא ממעטים, אינם אוכלין כביצה אבל לפנותם,
זה. במקום להשאירם דעתו

.„È¯‰ - ıeÁÏ ÂÈt ‰È‰Â O¯Á ÈÏÎa ÔBlÁ‰ Ì˙Ò»«««ƒ¿ƒ∆∆¿»»ƒ«¬≈
.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â BabÓ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ıˆBÁ ‰Ê∆≈¿ƒ∆≈ƒ«≈ƒ««¬≈»
‡lL „Ú ·e˜Â Òe‡Ó ‰Ê O¯Á ÈÏk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿¿ƒ∆∆∆»¿»«∆…
‰È‰z ‡lL È„k ,Ì„ Ba ÊÈw‰Ï elÙ‡ Èe‡¯ ‰È‰Èƒ¿∆»¬ƒ¿«ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆

.B˙BpÙÏ BzÚ„«¿¿«

.‰Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ Ú·¯ B‡ ˙Ó ˙Èaa ‰È‰»»««ƒ≈…«¬»¿«≈»∆
˙Èa ÏL ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,Ï‰‡a ˙B‡nËÓ‰ ˙BÓˆÚÓ≈¬»«¿«¿¿…∆ƒ≈««∆«ƒ

‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚa ‰Ê27eÚÓ BÈ‡ -ÌˆÚ‰L ,Ë ∆¿∆∆»ƒƒ¿»≈ƒ∆»∆∆
˙BÓˆÚÏ Û¯ËˆÓ28˙ÈÊk B‡ ˙Ó ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»≈»¬»¿≈ƒ»»»≈¿«ƒ

¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,˙n‰ ¯OaÓƒ¿««≈ƒ≈««¿»ƒ¿«ƒƒ¿«
.¯OaÏ Û¯ËˆÓ ¯Oa‰L ÈÙÏ ,ËeÚÓ BÈ‡ - ˙n‰«≈≈ƒ¿ƒ∆«»»ƒ¿»≈«»»
˙ÈÊk È„È ÏÚ ËÚÓÓ ‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚ Ï·‡¬»∆∆»ƒƒ¿»¿«≈«¿≈¿«ƒ

¯Oa29Ú·¯ È„È ÏÚ ËÚÓÓ ¯Oa ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙe , »»»ƒ¿«ƒ»»¿«≈«¿≈…«
·¯ÚÂ È˙La ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ30 ¬»¿«≈»∆ƒ≈∆«∆«ƒ¿ƒ»≈∆
¯·cL ,ËeÚÓ BÈ‡ - Ò¯t‰ ˙ÈaÓ Le‚a B‡ ÔÈÚbÓ‰«¿À»ƒ¿ƒ≈«¿»≈ƒ∆»»

ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË31- Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÓ ‰·Ï ‰OÚ . »≈≈≈»»¿≈»≈¬«≈«¿»
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e¯Ó‡ ‡lL ;˙ËÚÓÓe ‰¯B‰Ë BÊ È¯‰32Le‚ ‡l‡ ¬≈¿»¿«∆∆∆…»¿∆»
B˙i¯·k33LÈ·kÚ È¯e˜a ËÚÓ˙ B‡ ÁÙh‰ ÌzÒ .34: ƒ¿ƒ»ƒ¿««∆«ƒ¿«≈¿≈«»ƒ

LnÓ d· ‰È‰ Ì‡35da ÔÈ‡ Ì‡Â ,˙ˆˆBÁ BÊ È¯‰ - ƒ»»»«»¬≈∆∆¿ƒ≈»
.˙ˆˆBÁ dÈ‡ - LnÓ«»≈»∆∆

מטמאה.27) שאינה פי על מפני 28)אף האוהל, שבתוך
הטומאה. ממין אינה 29)שהיא אחר ממין שהיא מפני

הבשר. לכזית רוחב 30)מצטרפת וחוטי אורך חוטי
י"ג  (פרק צרעת בנגעי מיטמאים והם לאריגה העומדים
ושרץ  מת בטומאות לא אבל א), הלכה צרעת מטומאת

היא 31)ונבילה. הטומאה וגם אחר ממין כשהוא ואפילו
לגמרי. אחר טמא.32)מסוג הפרס שבית חכמים,

הטבעי.33) בחלונות.34)במצבו להימצא שדרכם
מאליהם.35) ינותקו ולא עבים שהם

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
והיתה 1) הבית תקרת באמצע שהיא ארובה דין יבאר

מקצת  היתה אם הארובה, כנגד התקרה תחת טומאה
מן  כזית היתה התקרה, תחת ומקצתה ארובה תחת הטומאה
וארובה  בית ארובה, גבי על והאהיל העורב בפי המת
בעלייה  וארובה גביו, על ועלייה הבית תקרת באמצע
וקדרה  הבת תקרת שבתוך ארובה שבבית, לארובה מכוונת
קורות  תחתיה, וטומאה הארובה כנגד הארץ על מונחת
וטומאה  מכוונות והן מעזיבה עליהן שאין והעלייה הבית
שנסדקה, ואכסדרה וכותלו, גגו שנסדק בית מהן, אחת תחת

הסדק. תחת הארץ על מוטל אדם היה אם

.‡‰a¯‡2da LiL ÔÈa ,˙Èa‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a ‡È‰L ¬À»∆ƒ¿∆¿«ƒ¿«««ƒ≈∆≈»
‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈»≈«∆«¿»¿»À¿»

‰a¯‡ „‚k - ˙Èa‰ ˙¯˜z ˙Áz3¯B‰Ë4‡e‰ È¯‰L , ««ƒ¿«««ƒ¿∆∆¬À»»∆¬≈
„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‡ÓË ˙Èa‰ ¯‡Le ,¯ÈÂ‡Ï ÈeÏ‚»»¬ƒ¿»««ƒ»≈»¿»À¿»¿∆∆

¯B‰Ë ˙Èa‰ Ïk - „·Ïa ‰a¯‡5˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ . ¬À»ƒ¿«»««ƒ»»¿»ƒ¿»
‰a¯‡ ˙Áz d˙ˆ˜Óe ‰¯˜z‰ ˙Áz ‰‡Óh‰6Ì‡ : «À¿»«««ƒ¿»ƒ¿»»««¬À»ƒ
‡ÓË Blk ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ‰È‰7„‚Îe , »»»¬À»≈«∆«««ƒÀ»≈¿∆∆

‡ÓË ‰a¯‡‰ Ïk8Ë Á˙Bt da ÔÈ‡ ;LÈ Ì‡ :ÁÙ »»¬À»»≈≈»≈«∆«ƒ≈
‰¯˜z‰ ˙Áz ¯eÚMÎ ‡ˆnÈÂ ˜lÁ˙zL È„k ‰‡Óha«À¿»¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ»≈«ƒ«««ƒ¿»

‰a¯‡‰ ˙Áz ¯eÚMÎÂ9- Â‡Ï Ì‡Â ;‡ÓË Ïk‰ - ¿«ƒ««»¬À»«…»≈¿ƒ»
‡ÓË ˙Èa‰10¯B‰Ë ‰a¯‡‰ „‚Îe ,11‰a¯‡a ‰È‰ . ««ƒ»≈¿∆∆»¬À»»»»»¬À»

‰ÏÚÓÏÓ BÏ‚¯ Ì„‡ Ô˙Â ÁÙË Á˙Bt12‰a¯‡‰ ÏÚ ≈«∆«¿»«»»«¿ƒ¿«¿»«»¬À»
„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰ ‰OÚ -13‰‡Óh‰ ‰˙È‰L ÔÈ·e , «¬»«……∆∆»≈∆»¿»«À¿»

Ïk‰ - „·Ïa ‰a¯‡‰ ˙Áz B‡ „·Ïa ‰¯˜z‰ ˙Áz«««ƒ¿»ƒ¿«««»¬À»ƒ¿««…
˙‡ ·¯ÚL Ì„‡‰Â .‰a¯‡ „‚kM ‰Óe ˙Èa‰ ,‡ÓË»≈««ƒ«∆¿∆∆¬À»¿»»»∆≈≈∆
‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡ ‰OÚpL ÈtÓ ,‡ÓË ‰‡Óh‰14. «À¿»»≈ƒ¿≈∆«¬»…∆««À¿»

˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡a ÔÈ‡≈»¬À»≈«∆«¿»¿»«À¿»««
ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ‰ÏÚÓÏÓ BÏ‚¯ Ô˙pL ‰Ê - ‰¯˜z‰«ƒ¿»∆∆»««¿ƒ¿«¿»»∆≈

ÁÙhÓ ˙BÁÙa BÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓË15‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . À¿»≈¿»ƒ∆«»¿»«À¿»
‰a¯‡‰ ˙Áz16‡ÓË - BÏ‚¯ ˙‡ ‰Ó„˜ ‰‡ÓË Ì‡ :17, ««»¬À»ƒÀ¿»»¿»∆«¿»≈

‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ È¯‰L18˙‡ ‰Ó„˜ BÏ‚¯ Ì‡ ; ∆¬≈∆¡ƒ««À¿»ƒ«¿»¿»∆
¯B‰Ë - ‰‡Óh‰19ÔÈ‡Â Ï‰‡‰ ˙ˆ˜Ó BÏ‚¯ È¯‰L , «À¿»»∆¬≈«¿ƒ¿»»…∆¿≈

BÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓË20. À¿»≈

ג.2) ב, א, פ"י, כנגד 3)אהלות בבית המונחים הכלים
מלמעלה. הפתוחה (למעלה 4)הארובה אמרנו אמנם

מפותח  בפחות ויוצאת נכנסת טומאה שאין ה"א) פי"ד
מה  לטמא לגמרי כסתום זה קטן פתח דין אין אבל טפח,

כנגד 5)שתחתיו. בין בבית, המונחים הכלים פירוש,
אינה  שהטומאה מפני טהורים, הארובה כנגד בין התקרה
טמא. - הטומאה על המאהיל אבל באוהל, נמצאת

מצומצם.6) מכשיעור יותר ביחד אין מפני 7)ואפילו
התקרה. שתחת לחלק מצטרף הארובה תחת הנמצא שהחלק

(כסף8ֿ) טמא" - הטומאה "וכנגד וצ"ל: טעותֿסופר,
חלק  על המאהיל כל פירוש, שם. במשנה כתוב וכן משנה),
הנמצא  שהחלק מפני טמא, - הארובה תחת המונח הטומאה

לכשיעור. עמו מצטרף התקרה שבחלק 9)תחת פירוש,
בחלק  גם וכן מלא, שיעור יש לבדו הארובה תחת המונח
שני  שבין בגבול הטומאה את תחתוך ואם התקרה, שתחת
כך  טומאה. כשיעור מהם אחד בכל יימצא האלה השטחים
בטומאה, יש "אם יוסי: ר' דברי את במשנתנו רבינו מפרש
- הטומאה כנגד ותטמא הבית את ותטמא שתחלק כדי
ובהתאם  טהור", הטומאה כנגד טמא, הבית לאו ואם טמא,
תחת  כשיעור "ויימצא בפירוש: כאן כתב זה, לפירושו

מדבריו  משמע הארובה". ותחת בחלק התקרה אין שאם ,
שני  יש שביחד אףֿעלֿפי כשיעור, הארובה שתחת
שתחת  החלק אין ולמה מכשיעור. כפחות דינו שיעורים,
שטומאה  מפני הארובה? שתחת החלק עם מצטרף התקרה
[והרא"ש  טפח. פותח בו שאין למקום מתפשטת אינה
הארובה, נגד זית וחצי בבית וחצי בכזית שהמדובר מפרש,

שם]. ישראל בתפארת פירש תחת 10)וכן אם אפילו
שכנגד  הטומאה שחלק מפני מכשיעור, פחות התקרה

עמו. מצטרף שם,11)הארובה נכנסת אינה הבית טומאת
טפח. פותח בה שאין הארובה.12)מפני פי את וסתם

א.13) משנה מהאוהל.14)שם חלק רגלו שהרי
לא 15) ואםֿכן כלל, לארובה מתפשטת אינה הטומאה

עליה. בכלל פיה.16)האהיל את ברגלו וסתם
הבית.17) שבכל הכלים וגם שהניח 18)האדם בשעה

שנסתם. לפני הארובה פי על כל 19)רגלו אבל האדם,
טמא. - בבית טומאה 20)הנמצא שאין שאמרנו, כמו

חוצץ  אינו שאדם ואףֿעלֿפי טפח. מפותח בפחות יוצאת
חוצצת. רגלו כאן - ה"א) פי"ב, (למעלה הטומאה בפני
אלא  הטומאה, בפני החוצץ הוא האדם שלא מפני והטעם,

טו). יכין ישראל (תפארת הסתום הגג

.··¯BÚ‰ ÈÙa ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰È‰21Èab ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â »»¿«ƒƒ«≈¿ƒ»≈¿∆¡ƒ««≈
Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‡ ¯ÈÂ‡a ˙ÈÊk ‡ˆÓpL „Ú ‰a¯‡¬À»«∆ƒ¿»¿«ƒ«¬ƒ¬À»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡L22. ∆≈»≈«∆«««ƒ»≈

הי"א.21) פי"א אהלות טמא,22)תוספתא שבבית מה כל
שבהלכה  ארובה תחת לטומאה דומה זה ואין שם. כחכמים
פותח  ארובה בפי כשאין יוצאת הטומאה שאין הקודמת,
הטומאה  כאן אבל הטומאה, על כלל אוהל אין שם כי טפח,

(כסףֿמשנה). הבית בכל ונתערבה אוהל נעשתה

.‚˙Èa23ÏÚ ‰iÏÚÂ ˙Èa‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a ‰a¯‡Â «ƒ«¬À»¿∆¿«ƒ¿«««ƒ«¬ƒ»«
,‰iÏÚ‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a LÈ ˙¯Á‡ ‰a¯‡Â ,ÂÈab«»«¬À»«∆∆≈¿∆¿«ƒ¿«»¬ƒ»
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כל  בחלון, ומונחות מוכשרות שאינן סרוחות גרוגרות
חוצץ. אם טמא ודבר החלון בהם למעט הראויים הדברים

.‡„Ú dÓ˙Ò B‡ dlk dÓ˙qL LÈÓLz ÔBlÁ««¿ƒ∆¿»»À»¿»»«
ÈÙa ıˆBÁ‰ ¯·„a Ì‡ ,ÁÙhÓ ˙BÁt da ¯‡LpL∆ƒ¿«»»ƒ∆«ƒ¿»»«≈ƒ¿≈
¯·„ ‰È‰iL ‡e‰Â .ıˆBÁ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ‰‡Óh‰«À¿»»«¬≈∆≈¿∆ƒ¿∆»»
B‡ ÔBlÁ‰ Ì˙Ò Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡L∆≈«¿¿«¿ƒ»ƒ»«««

ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡a BËÚÓ2Û‡L ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ƒ¬»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¿ƒ∆«
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰Â ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ3BzÚc , «ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»«¬≈≈¿ƒ«¿

Ô˙BpÙÏ4Ô·z ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ÔÈÁe¯Ò eÈ‰ . ¿«»»¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆
ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡ - Áe¯Ò BÈ‡LÂ ,ıˆBÁ - Áe¯Ò»«≈¿∆≈»«≈≈ƒ¿≈

B˙BpÙÏ BzÚcL5ÔBlÁ‰ ˙‡ ‰Ó˙ÒÂ ‰Ï„bL ‰‡e·z . ∆«¿¿«¿»∆»¿»¿»¿»∆««
d˙BpÙÏ BzÚcL ÈÙÏ ,˙ˆˆBÁ dÈ‡ - ezËÚÓ B‡ƒ¬«≈»∆∆¿ƒ∆«¿¿«»

Ï˙k‰ „ÈÒÙz ‡nL6Ï˙k‰ ÔÓ ˜BÁ¯ d¯wÚ ‰È‰ . ∆»«¿ƒ«…∆»»ƒ»»»ƒ«…∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙ˆˆBÁ BÊ È¯‰ - Ì˙ÒÂ dL‡¯ ‰ËÂ¿»»…»¿»«¬≈∆∆¿≈…«≈

.‰Êa»∆

מוכשרים.2) שאינם פי על (פרק 3)אף למעלה ואמרנו
חוצצים. טהורים שאוכלים ג), הלכה המדובר 4)י"ד ושם

יש  [ואולי מסויים. זמן להשאירם מנת על בכוונה כשהניחם
לפנות, דעתו אפילו חוצץ אוהל למחיצה, אוהל בין לחלק

לפנות]. דעתו כשאין רק שרשי 6)מיד.5)ומחיצה
הכותל. תחת חותרים התבואה

.·˙B¯‚B¯‚ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ˙È·Á7ÔÈ‡L ,ÔÈÁe¯Ò »ƒ∆ƒ¿≈»¿»¿ƒ∆≈»
‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ‡ÏÂ ÔÈ¯LÎÓ8ÈÙe ÔBlÁa ˙ÁpÓe , À¿»ƒ¿…¿ƒ«¬ƒ»À««««ƒ

‰‡Óh‰ ÈtÏk ˙È·Á‰9‰‡ÓË ˙È·Á‰ È¯‰L ,10ÔÎÂ , ∆»ƒ¿«≈«À¿»∆¬≈∆»ƒ¿≈»¿≈
‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ,Áe¯Ò Ô·z ‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰tÀ̃»∆ƒ¿≈»∆∆»«∆≈»…

ËÈËÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ11˙ÁpÓe ,‰˜q‰Ï ‡ÏÂ ¿«¬«¿≈»¿…¿ƒ¿…¿«»»À««
ÈÙa „ÓÚÏ Ô·z‰Â ˙B¯‚B¯b‰ ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :ÔBlÁa««ƒ¿ƒ«¿»¿«∆∆«¬…ƒ¿≈

el‡ È¯‰ - Ba Ô‰L ÈÏk‰ ÏËpiLk ÔÓˆÚ12,ÔÈˆˆBÁ «¿»¿∆ƒ»≈«¿ƒ∆≈¬≈≈¿ƒ
ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â13ÔÈ‡L ÌÈ¯n‰ ÌÈ·OÚ . ¿ƒ»≈»¿ƒ¬»ƒ«»ƒ∆≈»
˙BiÏËÓe ,‰Ó‰·Ï ÔÈÈe‡¯14ÏÚ LÏL Ô‰a ÔÈ‡L ¿ƒƒ¿≈»«¿»ƒ∆≈»∆»«

LÏL15ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È ‡lL È„k ÌÈL˜Â ÌÈÙpËÓ eÈ‰L »∆»¿À»ƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿¿ƒ
¯Oa‰Â ¯·È‡‰Â ,‰ËÈ¯O‰ ÔÓ Ìc‰ Áp˜Ï elÙ‡¬ƒ¿«≈««»ƒ«¿ƒ»¿»≈»¿«»»

ÌÈÏcÏ„Ó‰16‰‡ÓË ‰Ó‰·a17‰LeÁk ‰È‰zL ‡e‰Â , «¿À¿»ƒƒ¿≈»¿≈»¿∆ƒ¿∆¿»
È„k ‰¯eL˜e ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯În‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»¿ƒ»≈¿≈»ƒ¿»¿≈

Á¯·z ‡lL18ÔBlÁa ÔÎML ‡ÓË ÛBÚ‰Â ,19‡e‰Â , ∆…ƒ¿«¿»»≈∆»«««¿
˜ÁOÏ ˜BÈ˙Ï elÙ‡ Èe‡¯ BÈ‡ È¯‰L Ë¯OÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿»≈∆¬≈≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈

Ba20˙eÙk ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ,21‰ È¯eÒ‡Ó ‡e‰LCÏn ¿≈»ƒ»∆≈¬≈«∆∆
B¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ÔÈ‡L22‰BÓL Ô·e ,23ÌBÈa ∆≈«≈»¿«ƒ∆¿»¿

·¯ÚÓ‰ ÁÏn‰Â ,BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ È¯‰L ,˙aM‰««»∆¬≈»¿«¿¿¿«∆««¿…»
‡e‰Â ,‰„aÚÏ ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÌÈˆB˜a¿ƒ∆≈»…«¬ƒ»¿…««»»¿
- Ï˙k‰ ˙‡ ˜ÈfÈ ‡lL È„k O¯Á‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆À»««∆∆¿≈∆…«ƒ∆«…∆
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔBlÁa ÔÈËÚÓÓ el‡ Ïk»≈¿«¬ƒ««∆¬≈≈»¿«¿ƒÀ¿»
ÔÎÂ .‰Î‡ÏÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿¿«»ƒ¿≈∆≈»¿ƒƒ¿»»¿≈
‰È‰zL ¯Ób Ì‡ ,ÔBlÁa ÁpÓ ‰È‰Â ‰ÏaL ‰¯Bz ¯ÙÒ≈∆»∆»»¿»»À»««ƒ»«∆ƒ¿∆
‚ÏM‰ Ï·‡ .ÔBlÁa ËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - B˙ÊÈb ÌL»¿ƒ»¬≈∆¿«≈««¬»«∆∆

ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈn‰Â „ÈÏb‰Â ¯BÙk‰Â „¯a‰Â¿«»»¿«¿¿«¿ƒ¿««ƒ≈»¿«¬ƒ
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Óe ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰L ,ÔBlÁa««∆¬≈≈¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»

מיובשות.7) של 8)תאנים "חבית סתם: כתוב במשנה
ואינן  מוכשרות אינן תנאים: שני מוסיף ורבינו גרוגרות"
הקודמת. בהלכה שכתב למה בהתאם לאכילה, ראויות

מגבה.9) טומאה מקבלת שאינה חרס של בחבית המדובר
חוצצת.10) (בבא 11)ואינה קוצים בו שמעורבים כגון

ב). יט, והתבן.12)בתרא הם 13)הגרוגרות שהרי
והיא  אותם המחזיקה החבית אלא סותמים אינם עצמם

טומאה. קטנות.14)מקבלת אצבעות,15)מטליות
טומאה. מקבלות ניתקו 16)ואינן ולא ברובם מנותקים

ואינם 17)לגמרי. טמאים - טהורה בהמה של אבל
א). כ, בתרא (בבא לברוח 18)חוצצים יכולה היא שאם

קיימא. בת מחיצה ראוי 19)אינה ואינו כחוש והוא
לברוח. יכול שאינו וקשור אדם, אין 20)לאכילת ולפיכך

משם. לקחתו ואינו 21)דעתו טומאה מקבל ישראל אבל
עוברים 22)חוצץ. יתירוהו המלך מטעם שלא כפות אבל

הריון.23)ושבים. חדשי לשמונה שנולד נפל

.‚,˙n‰ ¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓƒ≈∆«∆«¿»ƒ¿«ƒƒ¿««≈
˙BÁt ÌˆÚa B‡ ,‰Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa¿»ƒ¿«ƒƒ¿«¿≈»¿∆∆»
ı¯M‰ ÔÓ ‰L„ÚkÓ ˙BÁÙa B‡ ,˙n‰ ÔÓ ‰¯BÚOkÓƒƒ¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬»»ƒ«∆∆
ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ ÏkL ;ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆»≈¿ƒ¿≈»

ÔÈ·eLÁ24˙BÁt ÔÎÂ .Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,BÏˆ‡ ¬ƒ∆¿¿ƒ»≈«¿¿«»¿≈»
ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎ‡ ‰ˆÈ·kÓ25ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ - ƒ¿≈»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¬ƒ

Ô˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡Â BÏˆ‡26˙‡ ÔÈËÚÓÓ CÎÈÙÏe , ∆¿¿≈«¿¿«»¿ƒ»¿«¬ƒ∆
.ÁÙh‰«∆«

חשובים.24) אינם חוצצים 25)וגם אינם מוכשרים אבל
לפנותם. דעתו אין דעתו 26)אפילו שאין מניחים, אנו

גילה  אם אלא ממעטים, אינם אוכלין כביצה אבל לפנותם,
זה. במקום להשאירם דעתו

.„È¯‰ - ıeÁÏ ÂÈt ‰È‰Â O¯Á ÈÏÎa ÔBlÁ‰ Ì˙Ò»«««ƒ¿ƒ∆∆¿»»ƒ«¬≈
.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â BabÓ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ıˆBÁ ‰Ê∆≈¿ƒ∆≈ƒ«≈ƒ««¬≈»
‡lL „Ú ·e˜Â Òe‡Ó ‰Ê O¯Á ÈÏk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿¿ƒ∆∆∆»¿»«∆…
‰È‰z ‡lL È„k ,Ì„ Ba ÊÈw‰Ï elÙ‡ Èe‡¯ ‰È‰Èƒ¿∆»¬ƒ¿«ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆

.B˙BpÙÏ BzÚ„«¿¿«

.‰Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ Ú·¯ B‡ ˙Ó ˙Èaa ‰È‰»»««ƒ≈…«¬»¿«≈»∆
˙Èa ÏL ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,Ï‰‡a ˙B‡nËÓ‰ ˙BÓˆÚÓ≈¬»«¿«¿¿…∆ƒ≈««∆«ƒ

‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚa ‰Ê27eÚÓ BÈ‡ -ÌˆÚ‰L ,Ë ∆¿∆∆»ƒƒ¿»≈ƒ∆»∆∆
˙BÓˆÚÏ Û¯ËˆÓ28˙ÈÊk B‡ ˙Ó ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»≈»¬»¿≈ƒ»»»≈¿«ƒ

¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,˙n‰ ¯OaÓƒ¿««≈ƒ≈««¿»ƒ¿«ƒƒ¿«
.¯OaÏ Û¯ËˆÓ ¯Oa‰L ÈÙÏ ,ËeÚÓ BÈ‡ - ˙n‰«≈≈ƒ¿ƒ∆«»»ƒ¿»≈«»»
˙ÈÊk È„È ÏÚ ËÚÓÓ ‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚ Ï·‡¬»∆∆»ƒƒ¿»¿«≈«¿≈¿«ƒ

¯Oa29Ú·¯ È„È ÏÚ ËÚÓÓ ¯Oa ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙe , »»»ƒ¿«ƒ»»¿«≈«¿≈…«
·¯ÚÂ È˙La ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ30 ¬»¿«≈»∆ƒ≈∆«∆«ƒ¿ƒ»≈∆
¯·cL ,ËeÚÓ BÈ‡ - Ò¯t‰ ˙ÈaÓ Le‚a B‡ ÔÈÚbÓ‰«¿À»ƒ¿ƒ≈«¿»≈ƒ∆»»

ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË31- Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÓ ‰·Ï ‰OÚ . »≈≈≈»»¿≈»≈¬«≈«¿»
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znקנ z`neh zekld - dxdh xtq - hay d"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Ba¯‡a LiL ÔÈa ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙BeÎÓ ˙Ba¯‡‰Â¿»¬À¿À»¿«¿»ƒ≈∆≈»¬À
‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈»∆≈«∆«¿À¿»

˙Èaa24˙Ba¯‡‰ „‚k -25‡ÓË ¯‡M‰Â ,¯B‰Ë26. ««ƒ¿∆∆»¬À»¿«¿»»≈
Blk ˙Èa‰ È¯‰ - ˙Ba¯‡ „‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰27.¯B‰Ë »¿»À¿»¿∆∆¬À¬≈««ƒÀ»

˙¯˜z ˙Áz ÔÈa ‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt ˙Ba¯‡a eÈ‰»»¬À≈«∆«¿«À¿»≈««ƒ¿«
Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c Ô˙Â ,˙Ba¯‡ „‚k ÔÈa ˙Èa‰««ƒ≈¿∆∆¬À¿»«»»∆¿«≈
˙a¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈa ˙Èa‰ ˙a¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈa ‰‡ÓËÀ¿»≈¿«¿»≈¬À«««ƒ≈¿«¿»≈¬À«

‰iÏÚ‰28‡ÓË Ïk‰ -29ıˆBÁ ‡ÓË ¯·c ÔÈ‡L ,30. »¬ƒ»«…»≈∆≈»»»≈≈
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Ô˙31- ˙Èa‰ ˙a¯‡ ÏÚ »«»»∆≈¿«≈À¿»«¬À«««ƒ
‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰32˙a¯‡ ÏÚ B˙ . ««ƒ»≈¿»¬ƒ»¿»¿»«¬À«
ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ - ‰iÏÚ‰33‰ÏÚÓÏÓ Bc‚Îe , »¬ƒ»««ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»

¯B‰Ë ÌÈÓMÏÂ34‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt ˙Ba¯‡a ÔÈ‡ . ¿«»«ƒ»≈»¬À≈«∆«¿«À¿»
‰ ¯·c ÔÈa Ô˙Â ,˙Èa‰ ˙¯˜z ˙ÁzÔÈ·e ‰‡ÓË Ïa˜Ó ««ƒ¿«««ƒ¿»«≈»»«¿«≈À¿»≈

ÔÈa ˙Èa‰ ˙a¯‡ ÏÚ ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c»»∆≈¿«≈À¿»≈«¬À«««ƒ≈
ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ‰iÏÚ‰ ˙a¯‡ ÏÚ«¬À«»¬ƒ»≈»≈∆»««ƒ∆≈
‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .ÁÙhÓ ˙BÁÙa ‰iÏÚÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓËÀ¿»≈»¬ƒ»¿»ƒ∆«»¿»«À¿»
ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c Ô˙Â ˙Ba¯‡ „‚k¿∆∆¬À¿»«»»∆¿«≈À¿»≈

ÔÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ - ÔhÓÏ ÔÈa ÔÏÚÓÏ35È¯‰L , ¿«¿»≈¿«»««ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ∆¬≈
ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Ô˙ .‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú≈≈∆«À¿»»«»»∆≈¿«≈À¿»≈

˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - ÔhÓÏ ÔÈa ÔÏÚÓÏ36el‡ ÏÎÂ . ¿«¿»≈¿«»≈»≈∆»««ƒ¿»≈
‰˙ÁÙpL ‰¯˜z Ï·‡ ;‰a¯‡ ‰OBÚa - ÔÈÈc‰«ƒƒ¿∆¬À»¬»ƒ¿»∆ƒ¿¬»

e¯‡aL BÓk ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ d¯eÚL - ‰ÈÏ‡Ó37. ≈≈∆»ƒ»¿…∆¿¿∆≈«¿

מ"ד.23) פ"י, הארובות.24)שם כנגד הכלים 25)שלא
הארובות. כנגד בבית בעליה.26)המונחים ובין בבית בין

העליה.27) את אחד.28)כולל אוהל הכל ונמצא
מה 29) כל וגם שבבית מה כל טמא למעלה, כשנתן

כיסה  אם הדין וכן ממש, אחד אוהל הכל שהרי שבעליה,
את  אנו רואים חוצץ, אינו טמא שדבר מפני הבית. ארובת
אחד  אוהל והכול למעלה מונח הוא כאילו הכיסוי

ארובת 30)(ברטנורא). על נתנו לדין גם נמשך זה נימוק
מועיל  שהכיסוי מזה, ויוצא הקודמת. באות כמבואר הבית,
עליה  לעכב מועיל ואינו ולעליה, לבית הטומאה את להביא

לעליה. ה"א.31)מלהתפשט פי"ב למעלה ראה
אוהל.32) גבי על אוהל זה והרי חוצץ, כי 33)שהכיסוי

הטומאה. ונתערבבה אחד, אוהל נעשו שניהם
חוצץ.34) ובין 35)שהכיסוי בית בין הבדל שאין משמע,

כנגד  שלא אפילו הטומאה נתפשטה ובשניהם עליה,
הטומאה". את "ערב בפירוש אמר רבינו שהרי הטומאה.

שאינו 36) שהכיסוי מפני טהורה, כולה העליה למטה, בנתן
מפני  טהורה, העליה - למעלה וכשנתן חוצץ, טומאה מקבל
מפני  טמא, והבית הטומאה. את מערבב אינו טהור שדבר
תחת  כמונחת היא הרי לאוויר, מגולה הטומאה שאין
שאין  מפני לעליה יוצאה אינה ואףֿעלֿפיֿכן התקרה,
טמא  בעליה הטומאה שכנגד ונראה טפח. פותח בארובה
דבר  שום ואין הטומאה, על מאהיל שהרי למעלה, כשנתן

הארובה 37)חוצץ. את עשה ואם ה"ב. בפי"ד למעלה
שם). (ראה כפונדיון שיעורו לבית, אור שייכנס כדי

.„˙ÁBt‰38‰·ÈÊÚn‰ ˙‡39CB˙a ‰a¯‡ ‰OÚL „Ú «≈∆««¬ƒ»«∆»»¬À»¿

O¯Ú‰ Ï‚¯ da ÒkzL È„k ˙Èa‰ ˙¯˜z40‰˙È‰Â , ƒ¿«««ƒ¿≈∆ƒ»≈»∆∆»∆∆¿»¿»
Á˙Bt da LÈ Ì‡ :‰a¯‡‰ ˙‡ ˙Ó˙BÒ O¯Ú‰ Ï‚∆̄∆»∆∆∆∆∆»¬À»ƒ≈»≈«
ÈÏk ÔÈ‡L ,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ Û‡ - ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ÁÙË∆«¿À¿»««ƒ«»¬ƒ»¿≈»∆≈¿ƒ
- ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡ Ì‡Â ;ıˆBÁ ‰‡ÓË Ïa˜Ó‰«¿«≈À¿»≈¿ƒ≈»≈«∆«

‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰41ÌÈÏkk ‰‡ÓË ‰hÓlL Ï‚¯‰Â , »¬ƒ»¿»¿»∆∆∆¿«»¿≈»«≈ƒ
ÌÈÏÈ‰‡n‰42d¯eÚL - ‰ÈÏ‡Ó ‰·ÈÊÚn‰ ‰˙ÁÙ . ««¬ƒƒƒ¿¬»««¬ƒ»≈≈∆»ƒ»

e¯‡aL BÓk ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ43. ¿…∆¿¿∆≈«¿

מ"ד.38) פי"ב לקורה.39)שם קורה שבין הטיט
סנדל 40) כעין עשוי מתכת בחישוק הנתונה המיטה רגל

בחור  הסנדל את ונותנים שם) רבינו ופירוש משנתנו, (ראה
ממקומה. המטה תזוז שלא כדי זה 41)שברצפה, ואין

הקודמת  שבהלכה טפח פותח בהם שאין ארובות לדין דומה
המעזיבה  בעובי הנכנס דבר "שכל מפני טמאה, שהעליה
אומרים  ואין חשוב, הוא מהתקרה שם, ויושב הפחת וממלא
בכסףֿמשנה  מובא קורקוס (הר"י הטומאה" את עירב בו:
הכסףֿ של לפירושו זה ביאור להתאים מאוד וקשה כאן.

וצע"ג). הקודמת, בהלכה העריסה 42)משנה פירוש,
נגעה  שהרי בכלים. שנגעו כלים כדין שבעה, טומאת טמאה
והמדובר  ערב. טומאת טמא שבמיטה והתינוק בסנדל,
בהלכה  ביאורנו ראה (כסףֿמשנה. לרגל טומאה כשקדמה

במשנתנו). ר"ש וראה הקודמת.43)ג, בהלכה

.‰‰a¯‡44‰¯„˜e ˙Èa‰ ˙¯˜z CB˙aL45ÏÚ ˙ÁpÓ ¬À»∆¿ƒ¿«««ƒ¿≈»À«««
‡ˆz ‰ÏÚz Ì‡L ,‰a¯‡ „‚k ˙eÎÓe ı¯‡‰»»∆¿À∆∆¿∆∆¬À»∆ƒ«¬∆≈≈
‰¯„w‰ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,‰a¯‡‰ ÔÓ ÌeˆÓˆa¿ƒ¿ƒ»¬À»¿»¿»À¿»«««¿≈»
CB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L B‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e dÈa ‰ˆeˆ¿̄»≈»≈»»∆∆»¿»«À¿»¿
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ ‰¯„w‰«¿≈»««»À¿»««¿»««

˙„¯BÈÂ46dc‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,47Blk ˙Èa‰Â , ¿∆∆¿≈»≈∆»¿∆¿»¿««ƒÀ
¯B‰Ë48ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . »»¿»«¿≈»¿»ƒ»»∆∆«

Blk ˙Èa‰ - ˙Èa‰ ˙¯˜z ˙Áz B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¿«««ƒ««ƒÀ
‡ÓË49Ï·‡ ;Ï‰‡ ‡e‰ È¯‰L ,‡ÓË ‰¯„w‰ ˙Á˙Â , »≈¿«««¿≈»»≈∆¬≈…∆¬»
Bz‡nhÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë da‚Â ‰¯„w‰ C«¿≈»¿«»»∆≈¿ƒ∆∆ƒ«≈

B¯ÈÂ‡Ï ÈeÏb ‰¯„w‰ ¯ÈÂ‡ È¯‰Â ,BabÓ50‰È‰ Ì‡ . ƒ««¬≈¬ƒ«¿≈»»»¬ƒƒ»»
‰˙È‰ .¯B‰Ë - dab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ B‡ dÎB˙a ÈÏk¿ƒ¿»¿«¿»««»»»¿»
¯B‰Ë Blk ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙· ‰‡ÓË51, À¿»¿»««»««ƒÀ»

„·Ïa ‰a¯‡ „‚k ‰‡Óh‰ È¯‰L52‰¯„w‰ ‰˙È‰ . ∆¬≈«À¿»¿∆∆¬À»ƒ¿«»¿»«¿≈»
Ì‡L ,‰¯„w‰ ÔÓ ‰ÏB„‚ ‰a¯‡‰Â ‰a¯‡‰ ˙Áz««»¬À»¿»¬À»¿»ƒ«¿≈»∆ƒ
ÔÈ·e dÈa ‡ˆÓ ‰a¯‡‰ ÔÓ ‡ˆ˙Â ‰¯„w‰ ‰ÏÚz«¬∆«¿≈»¿≈≈ƒ»¬À»ƒ¿»≈»≈
‰¯„w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡‰ È˙ÙOƒ¿≈»¬À»≈«∆«««ƒ∆«¿≈»
dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»¿»««»

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÈzÁz B‡53„ˆa ˙ÁpÓ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . «¿∆»««ƒ»»¿»«¿≈»À««¿«
˙Èa‰ ˙t˜Ò‡54Á˙Bt ‰pnÓ ‡ˆÓ ‰ÏÚz Ì‡L , «¿À«««ƒ∆ƒ«¬∆ƒ¿»ƒ∆»≈«

‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÛB˜Ln‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÁÙË∆«ƒ¿ƒƒ««¿¿»¿»À¿»¿»
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz«¿∆»¿»««»À¿»««
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ¿»««¿∆∆»¿»¿»ƒ»»∆∆«
,‡ÓË ˙Èa‰Â ‰ÈzÁz - ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ«¿∆»¿««ƒ»≈

¯B‰Ë da‚Â dÎB˙Â ,„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰L55‰˙È‰ . ∆«……∆∆»¿»¿«»»»¿»
ÈtÓ ,‡ÓË ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿»««»««ƒ»≈ƒ¿≈
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קני zn z`neh zekld - dxdh xtq - hay d"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈtÓ ,‡ÓË ‰ÈzÁz ÔÎÂ ;ÁÙË ÛB˜Lna ˙Ú‚B ‡È‰L∆ƒ««««¿∆«¿≈«¿∆»»≈ƒ¿≈
Ï‰‡ Ïk‰L ,˙Èa‰ ÔÓ ‰ÈzÁ˙Ï ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿«¿∆»ƒ««ƒ∆«……∆
Á˙BÙa ÛB˜Lna ˙Ú‚B ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .„Á‡∆»¿ƒ»ƒ…»¿»««««¿¿≈«

ÁÙË56ÛB˜Ln‰ „ˆa ‰˙È‰L B‡ ,57‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ∆«∆»¿»¿«««¿¿À¿»«¿∆»
.¯B‰Ë ˙Èa‰ Ï·‡ ,‰ÈzÁz ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -≈»≈∆»«¿∆»¬»««ƒ»

ו.44) משנה חרס.45)שם טומאה 46)של כל כדין
ה"ה). פ"ז למעלה (ראה שכלי 47)רצוצה ואףֿעלֿפי

שהטומאה  מפני כנגדו מטמא כאן מגבו, מיטמא אינו חרס
רואים  גבה, על או בתוכה כשהטומאה וכן הגב. דרך בוקעת
שכלים  מפני הכלי, תחת רצוצה מונחת היא כאילו אותה
ה"א), פי"ב (למעלה לטהר לא אבל לטמא אוהל נעשים
ובוקעת  ועולה בוקעת והטומאה חוצצת אינה ולפיכך
במשנתנו). הרא"ש פירש וכן (כסףֿמשנה, ויורדת

הארובה.48) בצדי נוגעת הבוקעת הטומאה שאין מפני
אוהל 49) נעשו הקדירה שולי עם ביחד הבית שגג מפני

העולם.50)אחד. לאויר גירסת 51)כלומר היא כך
וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה שם במשנה רבינו

הקדירה 52) ששולי מפני טהור, הקדירה שתחת מה וגם
זה, דין על תמיהתו מביע עצמו והוא (כסףֿמשנה. חוצצים

לטהר). לא אבל לטמא, אוהל נעשה כלי מפני 53)שהרי
לחוץ  פתוחה ארובה שהרי הטומאה, על אוהל כאן שאין

פי"א. אהלות תוספתא טפח. אהלות 54)בפותח משנה
ז. מטה,55)פ"י, כלפי ומתרחב צר שפיו בכלי המדובר

טפח  פותח בו יש והבטן למשקוף, מחוץ נשאר הכלי ופי
וגם  המשנה. את הראב"ד פירש (כך המשקוף תחת ונמצא
מבפנים, הכלי פי אם אבל כך). מפרש כנראה, רבינו,

הכלי. לתוך הבית מן נכנסת מן 56)הטומאה וגבוהה
טפח. רבינו,57)הארץ ופירש "מודבקת". כתוב במשנה

שאוהל  ומשמיענו למשקוף. מודבקת תהיה תעלה שאם
קבע. לאוהל מצטרף אינו טפח, בו שאין (הקדירה) ארעי
הבית  המשקוף שבצד להשמיענו צריך היה לא [לכאורה
טפח. בפותח נוגעת אינה מדין הוא, כלֿשכן שהרי טהור,
שמודבקת  ולומר לטעות שאפשר מפרש, מרוטנבורג והר"מ
עמו). אחד כגוף נראית תעלה שאם מפני למשקוף, מצטרפת

.Â˙Èa‰ ˙B¯B˜58‰·ÈÊÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰iÏÚ‰Â59 ««ƒ¿»¬ƒ»∆≈¬≈∆«¬ƒ»
‰¯B˜ „‚k ‰¯B˜ ˙BeÎÓ Ô‰Â60,¯ÈÂ‡ „‚k ¯ÈÂ‡Â ¿≈¿À»»¿∆∆»«¬ƒ¿∆∆¬ƒ

Á˙Bt ¯ÈÂ‡ Ô‰ÈÈ·e ÁÙË Á˙Bt Ô‰Ó ‰¯B˜ ÏÎ·e¿»»≈∆≈«∆«≈≈∆¬ƒ≈«
ÁÙË61Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ,62„·Ïa ‰ÈzÁz - ∆«¿À¿»««««≈∆«¿∆»ƒ¿«
‡ÓË63ÔÈa - ‰BÈÏÚÏ ‰BzÁz‰ ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . »≈»¿»«À¿»≈««¿»»∆¿»≈

‡ÓË „·Ïa Ô‰ÈzL64Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ¿≈∆ƒ¿«»≈»¿»«À¿»««≈
˙B¯Bw‰ eÈ‰ .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿∆¿«»»ƒ«»≈»«
˙B¯Bw‰ ÔÈaL ¯ÈÂ‡‰ „‚k ˙BeÎÓ ˙BBÈÏÚ‰»∆¿¿À»¿∆∆»¬ƒ∆≈«

˙BBzÁz‰65Ìlk ˙Áz - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ««¿¿À¿»««««≈∆««À»
‡ÓË66‰BÈÏÚ‰ ‰¯B˜ Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .67- »≈»¿»«À¿»««≈»»∆¿»

Á˙Bt ˙B¯Bwa ÔÈ‡ .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‡Óh‰ „‚k¿∆∆«À¿»«»»ƒ«»≈≈«≈«
ÁÙË68Ú BÊ ˙BeÎÓ eÈ‰L ÔÈa ,eÈ‰L ÔÈ·e BÊ Èab Ï ∆«≈∆»¿À»««≈≈∆»

‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,˙BBzÁz‰ ¯ÈÂ‡ „‚k ˙BBÈÏÚ‰»∆¿¿∆∆¬ƒ««¿¿»¿»«À¿»
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - Ô‰Èab ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa B‡ Ô‰ÈzÁz«¿≈∆≈≈∆««≈∆À¿»««
dc‚k ‡l‡ ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ¿»««¿∆∆¿≈»¿«¿»∆»¿∆¿»

„·Ïa69ÁÙË Á˙Bt ˙Áz dÈ‡L ‰‡ÓË ÏkL ÈÙÏ ; ƒ¿«¿ƒ∆»À¿»∆≈»««≈«∆«
ÁÙË Ìe¯a70‰ˆeˆ¯k ‡È‰ È¯‰ -71˜cÒpL ˙Èa .72 ¿∆«¬≈ƒƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«
ÂÈÏ˙Îe Bbb73‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ÈL ‰OÚÂ «¿»»¿«¬»¿≈¬»ƒ¿»¿»«À¿»

ÈÓÈt‰ BÈˆÁaL ÌÈÏk‰ - Ba Á˙t‰L ÔBˆÈÁ‰ BÈˆÁa¿∆¿«ƒ∆«∆««≈ƒ∆¿∆¿«¿ƒƒ
ÔÈ¯B‰Ë Ìlk74Ì‡ :ÈÓÈt‰ BÈˆÁa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . À»¿ƒ»¿»À¿»¿∆¿«¿ƒƒƒ

˙Ï˜Ln‰ ËeÁk ˜„q‰ ·Á¯ ‰È‰75BÈˆÁaL ÌÈÏk - »»…««∆∆¿«ƒ¿…∆≈ƒ∆¿∆¿
ÔÈ¯B‰Ë ÔBˆÈÁ‰76Ô‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «ƒ¿ƒ¿ƒ»»»ƒ»¬≈≈

ÔÈ‡ÓË77. ¿≈ƒ

מ"ה.58) פי"ב את 59)שם הממלאים נסרים או טיט
לקורה. קורה שבין עליה,60)האויר קורת כנגד בית קורת

שווה. רחבן לקורות 61)וגם הבית קורות בין פירוש,
מטפח  פחות אפילו שבצידה, לזו קורה בין אבל העליה.

(כסףֿמשנה). עוברת הטומאה ואין אחת 62)מפסיק תחת
הבית. חוצצת.63)מקורות שהטומאה 64)שהקורה

פותח  עליה כשיש הקורות דרך עולה ואינה יורדת אינה
האויר.65)טפח. רוחב כל את הוא 66)וממלאות כלל

קא, שבת מחיצתא" אסיק וגוד מחיצתא, אחית "גוד בידינו:
את  והעלה ומשוך המחיצה, את והורד משוך (בעברית: א
עד  מגיעה שאינה מחיצה לפניך יש אם פירוש, המחיצה).
מעלים  וכן לקרקע. עד נמשכה כאילו בה לדון יש לקרקע,
העליונה, הקורה את רואים שלפנינו, ובנידון נמוכה. מחיצה
שבין  ההפסק את וסותמת לתחתונה עד מגיעה היא כאילו

מושלם. אוהל ונעשה כשטומאה 67)הקורות והואֿהדין
למעלה. כנגדה כלום אין שהרי (ראב"ד), התחתונה על

הי"ג.68) פי"א אהלות אין 69)תוספתא מטפח שבפחות
"חבוט  אמרינן לא א: כה, (סוכה אחית" "גוד אומרים

טפח 70)רמי"). עליה המאהיל הדבר לבין בינה שאין
טפח. על טפח ה"ד 71)ברוחב פ"ז למעלה דינה שנתבאר

א.72)וה"ה. פי"א שם כתוב 73)משנה שם במשנה
כאן, שכתב כמו במשנה מפרש ורבינו שנסדק". "בית סתם:
אם  אחד כאוהל דינו הכתלים, נסדקו לא שאם מזה, ומשמע

טפח. פותח בסדק מפסיק,74)אין שהסדק מפני
הוא  טפחים משלשה שפחות הכלל את אמרו לא ובטומאה

והבנאים 75)כלבוד. בסופו, עופרת ומשקל חוט
ג. כט, כלים ראה הכתלים. את ליישר כדי בו משתמשים
ביתֿהלל  דברי כך פירשו ה"א פי"ב שם [בתוספתא

שם.76)במשנתנו]. במשנה מפני 77)כביתֿהלל
הצריכו  החיצון החלק דרך לצאת הטומאה של שסופה
בצד  וכלים בו שהפתח בחלק כשטומאה אבל זה, שיעור
הטומאה  דרך "שאין מפני מפסיק, כלשהו סדק הפנימי,

להיכנס".

.Ê‰¯„ÒÎ‡78„Á‡ „ˆa ‰‡ÓËÂ ‰˜cÒpL79ÌÈÏk‰ - «¿«¿»∆ƒ¿¿»¿À¿»¿«∆»«≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÈM‰ „vaL80‰Ê ÌÈÏ‰‡ ÈL ‡È‰ È¯‰L ; ∆«««≈ƒ¿ƒ∆¬≈ƒ¿≈…»ƒ∆

Ô˙ .‰¯˜z‰ ÏÎa ˜„q‰ È¯‰L ,Ô‰ÈÈa ¯ÈÂ‡Â ‰Ê „ˆa¿«∆«¬ƒ≈≈∆∆¬≈«∆∆¿»«ƒ¿»»«
˜„q‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ ‰˜ B‡ BÏ‚¯81˙‡ ·¯Ú - «¿»∆ƒ¿«¿»««∆∆≈≈∆

‰‡Óh‰82elÙ‡Â ,˜„q‰ „‚k ı¯‡a ‰w‰ ˙‡ Ô˙ . «À¿»»«∆«»∆»»∆¿∆∆«∆∆«¬ƒ
‰È‰iL „Ú ,‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯ÚÓ BÈ‡ - ÏB„‚ ÈÏk¿ƒ»≈¿»≈∆«À¿»«∆ƒ¿∆

ÁÙË dB·‚83Ì„‡ ‰È‰ .˜„q‰ ˙Áz84ı¯‡‰ ÏÚ ÏhÓ »«∆««««∆∆»»»»À»«»»∆
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯ÚÓ - ˜„q‰ ˙Áz85ÏeÏÁ Ì„‡L ; «««∆∆¿»≈∆«À¿»∆»»»
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˙Ba¯‡a LiL ÔÈa ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙BeÎÓ ˙Ba¯‡‰Â¿»¬À¿À»¿«¿»ƒ≈∆≈»¬À
‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈»∆≈«∆«¿À¿»

˙Èaa24˙Ba¯‡‰ „‚k -25‡ÓË ¯‡M‰Â ,¯B‰Ë26. ««ƒ¿∆∆»¬À»¿«¿»»≈
Blk ˙Èa‰ È¯‰ - ˙Ba¯‡ „‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰27.¯B‰Ë »¿»À¿»¿∆∆¬À¬≈««ƒÀ»

˙¯˜z ˙Áz ÔÈa ‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt ˙Ba¯‡a eÈ‰»»¬À≈«∆«¿«À¿»≈««ƒ¿«
Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c Ô˙Â ,˙Ba¯‡ „‚k ÔÈa ˙Èa‰««ƒ≈¿∆∆¬À¿»«»»∆¿«≈
˙a¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈa ˙Èa‰ ˙a¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈa ‰‡ÓËÀ¿»≈¿«¿»≈¬À«««ƒ≈¿«¿»≈¬À«

‰iÏÚ‰28‡ÓË Ïk‰ -29ıˆBÁ ‡ÓË ¯·c ÔÈ‡L ,30. »¬ƒ»«…»≈∆≈»»»≈≈
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Ô˙31- ˙Èa‰ ˙a¯‡ ÏÚ »«»»∆≈¿«≈À¿»«¬À«««ƒ
‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰32˙a¯‡ ÏÚ B˙ . ««ƒ»≈¿»¬ƒ»¿»¿»«¬À«
ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ - ‰iÏÚ‰33‰ÏÚÓÏÓ Bc‚Îe , »¬ƒ»««ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»

¯B‰Ë ÌÈÓMÏÂ34‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt ˙Ba¯‡a ÔÈ‡ . ¿«»«ƒ»≈»¬À≈«∆«¿«À¿»
‰ ¯·c ÔÈa Ô˙Â ,˙Èa‰ ˙¯˜z ˙ÁzÔÈ·e ‰‡ÓË Ïa˜Ó ««ƒ¿«««ƒ¿»«≈»»«¿«≈À¿»≈

ÔÈa ˙Èa‰ ˙a¯‡ ÏÚ ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c»»∆≈¿«≈À¿»≈«¬À«««ƒ≈
ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ‰iÏÚ‰ ˙a¯‡ ÏÚ«¬À«»¬ƒ»≈»≈∆»««ƒ∆≈
‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .ÁÙhÓ ˙BÁÙa ‰iÏÚÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓËÀ¿»≈»¬ƒ»¿»ƒ∆«»¿»«À¿»
ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c Ô˙Â ˙Ba¯‡ „‚k¿∆∆¬À¿»«»»∆¿«≈À¿»≈

ÔÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ - ÔhÓÏ ÔÈa ÔÏÚÓÏ35È¯‰L , ¿«¿»≈¿«»««ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ∆¬≈
ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Ô˙ .‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú≈≈∆«À¿»»«»»∆≈¿«≈À¿»≈

˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - ÔhÓÏ ÔÈa ÔÏÚÓÏ36el‡ ÏÎÂ . ¿«¿»≈¿«»≈»≈∆»««ƒ¿»≈
‰˙ÁÙpL ‰¯˜z Ï·‡ ;‰a¯‡ ‰OBÚa - ÔÈÈc‰«ƒƒ¿∆¬À»¬»ƒ¿»∆ƒ¿¬»

e¯‡aL BÓk ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ d¯eÚL - ‰ÈÏ‡Ó37. ≈≈∆»ƒ»¿…∆¿¿∆≈«¿

מ"ד.23) פ"י, הארובות.24)שם כנגד הכלים 25)שלא
הארובות. כנגד בבית בעליה.26)המונחים ובין בבית בין

העליה.27) את אחד.28)כולל אוהל הכל ונמצא
מה 29) כל וגם שבבית מה כל טמא למעלה, כשנתן

כיסה  אם הדין וכן ממש, אחד אוהל הכל שהרי שבעליה,
את  אנו רואים חוצץ, אינו טמא שדבר מפני הבית. ארובת
אחד  אוהל והכול למעלה מונח הוא כאילו הכיסוי

ארובת 30)(ברטנורא). על נתנו לדין גם נמשך זה נימוק
מועיל  שהכיסוי מזה, ויוצא הקודמת. באות כמבואר הבית,
עליה  לעכב מועיל ואינו ולעליה, לבית הטומאה את להביא

לעליה. ה"א.31)מלהתפשט פי"ב למעלה ראה
אוהל.32) גבי על אוהל זה והרי חוצץ, כי 33)שהכיסוי

הטומאה. ונתערבבה אחד, אוהל נעשו שניהם
חוצץ.34) ובין 35)שהכיסוי בית בין הבדל שאין משמע,

כנגד  שלא אפילו הטומאה נתפשטה ובשניהם עליה,
הטומאה". את "ערב בפירוש אמר רבינו שהרי הטומאה.

שאינו 36) שהכיסוי מפני טהורה, כולה העליה למטה, בנתן
מפני  טהורה, העליה - למעלה וכשנתן חוצץ, טומאה מקבל
מפני  טמא, והבית הטומאה. את מערבב אינו טהור שדבר
תחת  כמונחת היא הרי לאוויר, מגולה הטומאה שאין
שאין  מפני לעליה יוצאה אינה ואףֿעלֿפיֿכן התקרה,
טמא  בעליה הטומאה שכנגד ונראה טפח. פותח בארובה
דבר  שום ואין הטומאה, על מאהיל שהרי למעלה, כשנתן

הארובה 37)חוצץ. את עשה ואם ה"ב. בפי"ד למעלה
שם). (ראה כפונדיון שיעורו לבית, אור שייכנס כדי

.„˙ÁBt‰38‰·ÈÊÚn‰ ˙‡39CB˙a ‰a¯‡ ‰OÚL „Ú «≈∆««¬ƒ»«∆»»¬À»¿

O¯Ú‰ Ï‚¯ da ÒkzL È„k ˙Èa‰ ˙¯˜z40‰˙È‰Â , ƒ¿«««ƒ¿≈∆ƒ»≈»∆∆»∆∆¿»¿»
Á˙Bt da LÈ Ì‡ :‰a¯‡‰ ˙‡ ˙Ó˙BÒ O¯Ú‰ Ï‚∆̄∆»∆∆∆∆∆»¬À»ƒ≈»≈«
ÈÏk ÔÈ‡L ,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ Û‡ - ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ÁÙË∆«¿À¿»««ƒ«»¬ƒ»¿≈»∆≈¿ƒ
- ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡ Ì‡Â ;ıˆBÁ ‰‡ÓË Ïa˜Ó‰«¿«≈À¿»≈¿ƒ≈»≈«∆«

‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰41ÌÈÏkk ‰‡ÓË ‰hÓlL Ï‚¯‰Â , »¬ƒ»¿»¿»∆∆∆¿«»¿≈»«≈ƒ
ÌÈÏÈ‰‡n‰42d¯eÚL - ‰ÈÏ‡Ó ‰·ÈÊÚn‰ ‰˙ÁÙ . ««¬ƒƒƒ¿¬»««¬ƒ»≈≈∆»ƒ»

e¯‡aL BÓk ,ÛB¯‚‡ ‡ÏÓ43. ¿…∆¿¿∆≈«¿

מ"ד.38) פי"ב לקורה.39)שם קורה שבין הטיט
סנדל 40) כעין עשוי מתכת בחישוק הנתונה המיטה רגל

בחור  הסנדל את ונותנים שם) רבינו ופירוש משנתנו, (ראה
ממקומה. המטה תזוז שלא כדי זה 41)שברצפה, ואין

הקודמת  שבהלכה טפח פותח בהם שאין ארובות לדין דומה
המעזיבה  בעובי הנכנס דבר "שכל מפני טמאה, שהעליה
אומרים  ואין חשוב, הוא מהתקרה שם, ויושב הפחת וממלא
בכסףֿמשנה  מובא קורקוס (הר"י הטומאה" את עירב בו:
הכסףֿ של לפירושו זה ביאור להתאים מאוד וקשה כאן.

וצע"ג). הקודמת, בהלכה העריסה 42)משנה פירוש,
נגעה  שהרי בכלים. שנגעו כלים כדין שבעה, טומאת טמאה
והמדובר  ערב. טומאת טמא שבמיטה והתינוק בסנדל,
בהלכה  ביאורנו ראה (כסףֿמשנה. לרגל טומאה כשקדמה

במשנתנו). ר"ש וראה הקודמת.43)ג, בהלכה

.‰‰a¯‡44‰¯„˜e ˙Èa‰ ˙¯˜z CB˙aL45ÏÚ ˙ÁpÓ ¬À»∆¿ƒ¿«««ƒ¿≈»À«««
‡ˆz ‰ÏÚz Ì‡L ,‰a¯‡ „‚k ˙eÎÓe ı¯‡‰»»∆¿À∆∆¿∆∆¬À»∆ƒ«¬∆≈≈
‰¯„w‰ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,‰a¯‡‰ ÔÓ ÌeˆÓˆa¿ƒ¿ƒ»¬À»¿»¿»À¿»«««¿≈»
CB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L B‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e dÈa ‰ˆeˆ¿̄»≈»≈»»∆∆»¿»«À¿»¿
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ ‰¯„w‰«¿≈»««»À¿»««¿»««

˙„¯BÈÂ46dc‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,47Blk ˙Èa‰Â , ¿∆∆¿≈»≈∆»¿∆¿»¿««ƒÀ
¯B‰Ë48ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . »»¿»«¿≈»¿»ƒ»»∆∆«

Blk ˙Èa‰ - ˙Èa‰ ˙¯˜z ˙Áz B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¿«««ƒ««ƒÀ
‡ÓË49Ï·‡ ;Ï‰‡ ‡e‰ È¯‰L ,‡ÓË ‰¯„w‰ ˙Á˙Â , »≈¿«««¿≈»»≈∆¬≈…∆¬»
Bz‡nhÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë da‚Â ‰¯„w‰ C«¿≈»¿«»»∆≈¿ƒ∆∆ƒ«≈

B¯ÈÂ‡Ï ÈeÏb ‰¯„w‰ ¯ÈÂ‡ È¯‰Â ,BabÓ50‰È‰ Ì‡ . ƒ««¬≈¬ƒ«¿≈»»»¬ƒƒ»»
‰˙È‰ .¯B‰Ë - dab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ B‡ dÎB˙a ÈÏk¿ƒ¿»¿«¿»««»»»¿»
¯B‰Ë Blk ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙· ‰‡ÓË51, À¿»¿»««»««ƒÀ»

„·Ïa ‰a¯‡ „‚k ‰‡Óh‰ È¯‰L52‰¯„w‰ ‰˙È‰ . ∆¬≈«À¿»¿∆∆¬À»ƒ¿«»¿»«¿≈»
Ì‡L ,‰¯„w‰ ÔÓ ‰ÏB„‚ ‰a¯‡‰Â ‰a¯‡‰ ˙Áz««»¬À»¿»¬À»¿»ƒ«¿≈»∆ƒ
ÔÈ·e dÈa ‡ˆÓ ‰a¯‡‰ ÔÓ ‡ˆ˙Â ‰¯„w‰ ‰ÏÚz«¬∆«¿≈»¿≈≈ƒ»¬À»ƒ¿»≈»≈
‰¯„w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡‰ È˙ÙOƒ¿≈»¬À»≈«∆«««ƒ∆«¿≈»
dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»¿»««»

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÈzÁz B‡53„ˆa ˙ÁpÓ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . «¿∆»««ƒ»»¿»«¿≈»À««¿«
˙Èa‰ ˙t˜Ò‡54Á˙Bt ‰pnÓ ‡ˆÓ ‰ÏÚz Ì‡L , «¿À«««ƒ∆ƒ«¬∆ƒ¿»ƒ∆»≈«

‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÛB˜Ln‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÁÙË∆«ƒ¿ƒƒ««¿¿»¿»À¿»¿»
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz«¿∆»¿»««»À¿»««
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ¿»««¿∆∆»¿»¿»ƒ»»∆∆«
,‡ÓË ˙Èa‰Â ‰ÈzÁz - ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ«¿∆»¿««ƒ»≈

¯B‰Ë da‚Â dÎB˙Â ,„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰L55‰˙È‰ . ∆«……∆∆»¿»¿«»»»¿»
ÈtÓ ,‡ÓË ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿»««»««ƒ»≈ƒ¿≈
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znקנב z`neh zekld - dxdh xtq - hay d"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

d·‚ Ba LiL Ï‰‡k ‡e‰ È¯‰ ÔBÈÏÚ‰ „v‰Â ,‡e‰¿««»∆¿¬≈¿…∆∆≈…«
ÁÙË86ÔÈÏt˜Ó ÌÈÏk ˜„q‰ ˙Áz eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .87 ∆«¿≈ƒ»«««∆∆≈ƒ¿À»ƒ

dB·b ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰Â ,‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ«»»∆∆««∆¿»»»∆¿»«
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú - ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ88ÌÈÏk‰ ÏÎÂ , ≈«»»∆∆«≈≈∆«À¿»¿»«≈ƒ

.Ï‰‡‰ ˙ÁzL ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰ epnÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ∆¬≈≈¿≈ƒ∆««»…∆

משלוש 78) פתוחה באכסדרה כאן המדובר ב. משנה שם
טוב' יום ה'תוספות פירש (כך לבית מחובר וגגה רוחותיה,

במ  מרוטנבורג הר"מ שם בשם ישראל תפארת וראה שנה,
הכסףֿמשנה). של פירושו שהוא.79)שדחה צד באיזה

והטעם,80) המשקולת. מחוט פחות הסדק רוחב אם אפילו
שהכלים  החלק דרך שלא לצאת לטומאה לה שאפשר מפני

בו. פחות 81)נמצאים אבל יותר, או טפח באורך וסתמו
החלקים. שני את מחבר אינו כאוהל 82)מטפח ודינם

שאם 83)אחד. טפח. חלול מקום תחתיו שיהיה פירוש,
הקנה  את רואים אם ואפילו רצוצה, טומאה זו הרי כן, לא
לצדדים. מתפשטת ואינה הסדק את סותם הוא כאילו

ג.84) משנה בינו 85)שם פנוי מקום שאין אףֿעלֿפי
הקרקע. שם.86)ובין אף88ֿ)שם.87)כביתֿהלל

העליון  הבגד שבין החלול את ממלאים שבגדים עלֿפי
המונחים  ככלים והשאר כאוהל, העליון נידון והקרקע,

באוהל.

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
גובהו 1) והיה למטה ופניו הבית מפתח היוצא זיז יבאר

כל  את הסובב זיז יותר, או טפח עשר שנים לארץ מעל
יוצא  וזיז לתשמיש העשוי חלון טפח, בפתח ואוכל הבית
נסמך  שהמשקוף החלון לפני היוצא ובנין החלון, גבי על
פותח  מהם אחד בכל ויש זה גבי על זה זיזין שני עליו,
על  זה שהם בגדים או כלים התחתון, תחת וטומאה טפח
שוליה  על שיושבת חבית ביניהם, רצוצה וטומאה זה גב
על  שיושבות חביות שתי בתוכה, נתון המת מן  וכזית
שיפועי  מהן, אחת תחת וטומאה בזו זו ונוגעות שוליהן

כאוהלים. הם אם אוהלים

.‡ÊÈÊ2Ó ‡ˆBÈ ‡e‰L˙Èa‰ Á˙t3‰hÓÏ ÂÈÙe4, ƒ∆≈ƒ∆«««ƒ»»¿«»
ÁÙË ¯OÚ ÌÈL ı¯‡‰ ÏÚÓ B‰·‚ ‰È‰Â5˙BÁt B‡ ¿»»»¿≈«»»∆¿≈»»∆«»

‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ô‡kÓ6‡e‰L ÏÎa7. ƒ»¬≈∆≈ƒ∆«À¿»¿»∆
Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡L ,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â8ÔÎÂ . ¿»»»∆≈≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿≈

ÁÙË Ï‰‡a dÈ‡L BÊk ‰‡Óh‰ ˙‡·‰a ‡ˆBik Ïk…«≈«¬»««À¿»»∆≈»¿…∆∆«
¯˙È dB·‚ ‰È‰ .Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ dÈ‡ - ‡È¯a‰«»ƒ≈»∆»ƒƒ¿≈∆»»»«»≈

‰ÏÚÓÏ ÂÈt eÈ‰L B‡ ÁÙË ¯OÚ ÌÈMÓ9ÔÎÂ , ƒ¿≈»»∆«∆»»»¿«¿»¿≈
ÔÈa‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰ ÌÈÁezt‰Â ˙B¯ËÚ‰10ÔÈ‡ - »¬»¿«ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»≈

Á˙t‰ Èab ÏÚL ÊÈÊ ÔÎÂ .ÁÙË Á˙BÙa ‡l‡ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ∆»¿≈«∆«¿≈ƒ∆««≈«∆«
ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‡ˆBi‰11„ˆa ‰˜ ‰È‰ elÙ‡Â , «≈ƒ««¿«¬ƒ»»»∆¿«

ÛB˜Ln‰12Ôk Ì‡ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - Á˙t‰ ·Á¯a ««¿¿…««∆«≈≈ƒ∆»ƒ≈
ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰13. »»≈«∆«

מ"א.2) פי"ד הפתח 3)אהלות ממזוזת יוצא פירוש,
ו  איש', ו'חזון טהרות' ('סדרי חללו לתוך משמע ונכנס כן

שם). למשנה, בפירושו רבינו לאותו 4)מלשון תוספת יש
ה"ב. ובפ"ח שם, פיה"מ .! כך וצורתו מטה, כלפי זיז

טפח".5) יב וכו' הפתח מן גבוה שהוא "בזיז כתוב: במשנה
יש  לארץ עד בפתח הזיז ממקום שהכוונה מפרש, ורבינו

טהרות'). ('סדרי טפח מונחת 6)שניםֿעשר טומאה אם
טמאים  שתחתיו כלים וכן טמא, הבית – הזיז תחת

בבית. מן 7)כשטומאה טפח בולט שאינו אףֿעלֿפי
"ואלו 8)המזוזה. רבינו: כתב למשנה, בפירושו

כאן. בו שחזר ברור מסיני", למשה הלכה כולם השיעורים
(9.!_____ כזה מעלה, כלפי היתה כעין 10)התוספת

את  לפאר הבנין באבני המפותחים וכדומה, ופרחים עלים
מפני 11)הבית. רבינו, מנמק למשנתנו בפירושו

ואולי  הארץ. מן טפחים משניםֿעשר יותר גבוה שהמשקוף
ההלכה  סגנון את ליישב קשה אבל לכך, התכוון כאן גם
כאן  בו חזר שרבינו כתב, טהרות' וב'סדרי הזה. הנימוק ע"פ

הפתח".12)מפירושו. גבי שעל "קנה שנינו: מ"ג, שם
שהוא  אלא שלפנינו, הגירסא את מקיים שרבינו ונראה
ואינו  המשקוף מצד הוא כשהקנה שמדובר ואומר, מוסיף

ולמטה. מתחתיו נגד 13)יוצא נורי, בן יוחנן כרבי פסק
רבי  של תלמידו היה יהושע שרבי מפני יהושע, רבי דעת
שהלך  מעשה ב: יא, בעירובין שאמרו כמו נורי, בן יוחנן
חגיז, (הר"י גורי בן יוחנן רבי אצל תורה ללמוד יהושע רבי

כאן). טהרות' ב'סדרי מובא

.·ÊÈÊ14˙Èa‰ Ïk ˙‡ ··BÒ ‡e‰L15Á˙ta ÏÎB‡Â ƒ∆≈∆»««ƒ¿≈«∆«
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - ÁÙË16˙BÁt Á˙ta ÏÎB‡ ‰È‰ . ∆«≈ƒ∆«À¿»»»≈«∆«»

ÁÙhÓ17ÔÈ‡ÓË ÂÈzÁzL ÌÈÏk - ˙Èaa ‰‡ÓËÂ18; ƒ∆«¿À¿»««ƒ≈ƒ∆«¿»¿≈ƒ
˙ÈaÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ÂÈzÁz ‰‡ÓË19ÔÎÂ . À¿»«¿»≈≈ƒ∆«À¿»««ƒ¿≈

‰¯„ÒÎ‡ ˙ÙwÓ ‡È‰L ¯ˆÁa20. ¿»≈∆ƒÀ∆∆«¿«¿»

מ"ד.14) טפח.15)שם ברחבו אם 16)ויש בין
לקמן  (ראה להיפך ובין הזיז, תחת וכלים בבית הטומאה

ה"ג). וסובר 17)סוף אצבעות", "שלוש כתוב במשנה
– מטפח פחות כל אלא אצבעות שלוש דווקא שלאו רבינו
ומדובר  כך. דינו – מזה פחות ובין שלוש על יתר בין
(כסףֿמשנה). טפחים משניםֿעשר למעלה כשהזיז

רואים 18) זה, פתח דרך לצאת הטומאה של שסופה מפני
שהזיז  ומפני מהפתח, חלק הוא כאילו שבפתח הזיז את אנו
הזיז. לכל גם הטומאה מתפשטת - הבית כל את סובב
שמחוץ  בזיז יש אם רק נאמר שזה כתב, ישראל' (וב'תפארת

לא). – מטפח בפחות אבל טפח, פותח לרבי 19)לפתח
רק  מועיל לצאת" הטומאה של "סופה הנימוק יהושע,
לא  אבל בבית, כשהטומאה הזיז, שתחת הכלים את לטמא

מקורה.20)להיפך. היא ואכסדרה למעלה, מגולה החצר
את  מביאה – הבית בפתח טפח תופסת זו אכסדרה אם
כל  שתחת כלים בבית, וטומאה מטפח פחות ואם הטומאה.
בבית, וטומאה מטפח פחות ואם טמאים, האכסדרה גג
הטומאה  שסוף מפני טמאים האכסדרה גג כל שתחת כלים
בפותח  עליו מאהיל האכסדרה שגג הבית, פתח דרך לצאת
אינה  האכסדרה, גג תחת מונחת הטומאה ואם טפח.

בבית. הנמצאים הכלים את מטמאה

.‚ÔBlÁ21LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰22Èab ÏÚ ‡ˆBÈ ÊÈÊÂ «»¬»¿«¿ƒ¿ƒ≈««≈
Ï„e‚‡ ·Á¯k ‰È‰ elÙ‡ ,ÔBlÁ‰23˙‡ ‡È·Ó - ««¬ƒ»»¿…«¬»≈ƒ∆

Ìe¯ ÔBlÁ‰ ÏÚÓ dB·‚ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰‡Óh‰«À¿»¿∆ƒ¿∆»«≈«««
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BÈ‡ - ÌÈÚaˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ .˙BÁt B‡ ÌÈÚaˆ‡∆¿»«ƒ»»»¿«¿»≈∆¿»«ƒ≈
ÊÈÊ .ÁÙË ·Á¯ Ba LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«À¿»∆»ƒ≈≈…«∆«ƒ

¯B‡ÓÏ ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ‰ Èab ÏÚL24˙‡ ‡È·Ó - ∆««≈««»¬»¿»≈ƒ∆
‡e‰L ÏÎa ‰‡Óh‰25ÔÈa .‡e‰L Ïk dB·‚ elÙ‡Â , «À¿»¿»∆«¬ƒ»«»∆ƒ¿»
ÔBlÁ‰ ÈÙÏ ‡ˆBi‰26‰ÚLa ÂÈÏÚ CÓÒ ÛÈ˜Ln‰L «≈ƒ¿≈««∆««¿ƒƒ¿»»»¿»»

‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ÛÈ˜LnL27ÊÈÊ Ba ‰È‰ .28 ∆«¿ƒ≈≈ƒ∆«À¿»»»ƒ
ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰Â ,BÈ‡ el‡k ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ -29‡È·Ó ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ≈¿«ƒ»∆¿≈ƒ

?‰‡ÓË el‡‰ ÔÈÊÈf‰ Ïk ÔÈ‡È·Ó „ˆÈÎÂ .‰‡Óh‰ ˙‡∆«À¿»¿≈«¿ƒƒ»«ƒƒ»≈À¿»
Ïk‰ - ˙Èaa B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»À¿»««∆»≈∆««ƒ«…

ÊÈf‰ ˙Áz ÔÈa ˙Èaa ÔÈa ,‡ÓË30. »≈≈««ƒ≈«««ƒ

מ"ב.21) וכדומה.22)שם חפצים שם בולט 23)להניח
שביד). העבה האצבע – (אגודל אגודל כרוחב לחוץ

ה"ז. שם ברוחב 24)תוספתא, הטומאה את המביא
ה"א). פי"ד (למעלה שהוא,25)פונדיון גובה כל פירוש,

המשנה). בפירוש (רבינו, אצבעות משתי למעלה אפילו
ה"ג)26) פי"ב (אהלות ששנינו מה רבינו, מפרש כך

הטומאה. את מביא אינו תחת 27)"הבטח" כשהיא
תיכנס  שלא הטומאה בפני חוצץ שהוא מפני הטעם, הבטח.

הבטח.28)לחלון. תחת והטומאה החלון לתוך בולט
הטומאה.29) על ומאהיל באויר תלוי כאילו שהוא
את 30) מביא שהזיז למעלה שאמרנו מקום כל פירוש,

מביא  הוא הזיז תחת טומאה שאם היא, הכוונה הטומאה,
שהכלים  מאליו, ומובן להיפך. גם וכן לבית, הטומאה את
רבינו  מצא טמאים. – עצמו הטומאה במקום הנמצאים
הביטוי  את לפרש יטעו שלא כדי זאת, להדגיש לנכון
שהוא  היינו מצומצמת, במשמעות הטומאה" את "מביא
הטומאה  את מביא הבית אין אבל לבית, הטומאה את מביא

אליו.

.„ÔÈÊÈÊ ÈL31‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê32Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa LÈÂ , ¿≈ƒƒ∆««∆¿≈¿»∆»≈∆
˙Áz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈ·e ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈≈∆≈«∆«¿À¿»««

a ÂÈzÁz - ÔBzÁz‰‡ÓË „·Ï33Ô‰ÈÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ««¿«¿»ƒ¿«»≈»¿»À¿»≈≈∆
‡ÓË „·Ïa Ì‰ÈÈa -34Bc‚k - ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ ‰˙È‰ . ≈≈∆ƒ¿«»≈»¿»««»∆¿¿∆¿

‡ÓË ÚÈ˜¯‰ „Ú35ÔBzÁz‰ ÏÚ Û„BÚ ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰ . «»»ƒ«»≈»»»∆¿≈«««¿
- Ô‰ÈÈa B‡ ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ÁÙË Á˙Bt≈«∆«¿À¿»««««¿≈≈∆

‡ÓË Ô‰ÈÈ·e Ô‰ÈzÁz36- ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ ‰˙È‰ . «¿≈∆≈≈∆»≈»¿»««»∆¿
‡ÓË ÚÈ˜¯‰ „ÚÂ Bc‚k37ÏÚ Û„BÚ ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰ . ¿∆¿¿«»»ƒ«»≈»»»∆¿≈«

Ì‰ÈzÁz - Ì‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙhÓ ˙BÁt ÔBzÁz‰««¿»ƒ∆«¿À¿»«¿≈∆«¿≈∆
‡ÓË Ô‰ÈÈ·e38˙Áz B‡ Ì‰ÈÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ≈≈∆»≈»¿»«À¿»≈≈∆««

¯˙Bn‰39‡ÓË ¯˙Bn‰ ˙Á˙Â Ô‰ÈÈa -40˙Áz Ï·‡ , «»≈≈∆¿«««»»≈¬»««
¯B‰Ë ÔBzÁz‰41„Á‡ ÏÎa LÈ .42ÁÙË Á˙Bt Ô‰Ó ««¿»≈¿»∆»≈∆≈«∆«

ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa ÔÈ‡Â43- ÔBzÁz‰ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ¿≈≈≈∆≈«∆«¿À¿»««««¿
‡ÓË „·Ïa ÂÈzÁz44Èab ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa ‰˙È‰ . «¿»ƒ¿«»≈»¿»≈≈∆««≈

‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‡Óh‰ „‚k - ÔBÈÏÚ‰45Ô‰a ÔÈ‡ . »∆¿¿∆∆«À¿»«»»ƒ«»≈≈»∆
ÔÈ‡L ÔÈ·e ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa LiL ÔÈa ,ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈≈≈∆≈«∆«≈∆≈

‡Óh‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙË Á˙Bt Ì‰ÈÈa˙Áz ‰ ≈≈∆≈«∆«≈∆»¿»«À¿»««
‰‡ÓË - ÔBÈÏÚ‰ ·b ÏÚ B‡ Ô‰ÈÈa B‡ ÔBzÁz‰««¿≈≈∆««»∆¿À¿»
‰ˆeˆ¯ ‡È‰ È¯‰L ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba46. ««¿»««¿∆∆∆¬≈ƒ¿»

ÁÙË Á˙Bt ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·b Ô‰L ˙BÚÈ¯È ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¿ƒ∆≈¿ƒ»»∆≈«∆«
ÌÈ„‚a B‡ ÌÈÏk .BÊ Èab ÏÚ BÊ47ıÚ ÏL ˙BÁeÏ B‡ ««≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

,Ô‰ÈÈa ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ ‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê ÔÈÁpÓ Ô‰L∆≈À»ƒ∆««≈∆¿À¿»¿»≈≈∆
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡48È¯‰ - ƒ»¿»«À¿»¿»ƒ»»∆∆«¬≈

ÁÙh‰ ÏÏÁ ÏÚ ÏÈ‰‡Ó ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÏÚL ÈÏk‰«¿ƒ∆»∆»ƒ¿«¿»«¬ƒ«¬««∆«
eÈ‰ .ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe≈ƒ∆«À¿»¿»«≈ƒ∆«¿»»
ÛÏ‡ ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ elÙ‡ ,LÈL ÏL ˙BÈÏ·Ë«¿ƒ∆«ƒ¬ƒ¿ƒ»»∆∆∆

‰n‡49ÈtÓ ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - «»À¿»««¿»««¿∆∆ƒ¿≈
Ú˜¯˜k Ô‰L50. ∆≈¿«¿«

מ"ה.31) שווה.32)שם ורחבם ומה 33)מכוונים
הטומאה. בפני חוצץ שהוא מפני טהור, מהתחתון שלמעלה

אלה 34) על והעליון שתחתיו, הכלים על מציל התחתון
ממנו. פשוט.35)שלמעלה זה טהור. ממנו שלמטה ומה

נעשה 36) והכול הטומאה, את מערב טפח בו שיש העודף
אחד. חוצץ.37)אוהל הוא שהרי טהור, שתחתיו ומה

פחות 38) הוא אם אפילו העודף, כנגד מתפשטת שהטומאה
פוגעת מפותח היא עלייתה ובדרך למעלה ועולה טפח,

למשנה  בפירושו (הרא"ש ומטמאה ונכנסת שביניהם באויר
רבא'). ב'אליהו פירש וכן העליון.39)שם, של העודף

עליהם.40) מאהיל שם.41)שהעליון יהושע, כרבי
אינה  אבל ועולה מתפשטת טומאה מטפח, שבפחות והטעם,

שם). (רא"ש מ"ו.42)יורדת מן 43)שם גבוה והתחתון
במשנתנו) ורא"ש ר"ש (ראה טפח ביניהם 44)הארץ אבל

חוצץ. שהתחתון מפני טהורים, הטומאה 45)ועליון
אין  שהרי ועולה, ובוקעת רצוצה טומאה היא שביניהם
מפני  ויורדת בוקעת אינה ואףֿעלֿפיֿכן טפח, פותח ביניהם

חוצץ. – טפח מהארץ הגבוה אףֿעלֿפי 46)שהתחתון
חדש  ביאור כאן משמיענו רבינו טפח. חלול גבה על שיש
עליו  מונחת שהיא שהמקום היינו רצוצה", "טומאה למושג
פתוח  שהמקום ואףֿעלֿפי טפח, על מטפח פחות הוא
טפח. ממנו גבוה עליה המאהיל הדבר וגם רוחותיו, מארבע
השגת  ראה אחר. מקום בכל שמענוהו שלא הוא וחידוש

ה"א.47)הראב"ד. פט"ו הכלי 48)שם פירוש,
(כסףֿמשנה). טפח הארץ מן גבוה הוא תחתיו, שהטומאה

שם.49) ומתחבר 50)תוספתא, הוא, אדמה מין ששיש
עץ  של לוחות אבל אחד, גוש כולם ונעשים הקרקע עם
והלוחות  אוהל הוא העליון ולפיכך קרקע, לגבי בטלים אינם
אמרו: שם [בתוספתא באוהל. הנמצאים כלים הם שתחתיו
חלקות  אינן שאם ומשמע חלקות", שיש של "טבלאות

אחד]. כגוש אינן הטבלאות בין מפסיק ואויר

.‰˙BÁeÏ51Ô‰L ıÚ ÏL52BÊa BÊ ˙BÚ‚B ∆≈∆≈¿»
Ô‰È˙B¯˜a53‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·b Ô‰Â ¿«¿≈∆¿≈¿ƒ»»∆∆«¿À¿»

ÈÙÏ ,ÔÈ¯B‰Ë ‰iM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz««««≈∆≈ƒ∆«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÁÙË Á˙BÙa dz¯·Áa ˙Ú‚B dÈ‡L54ÁeÏa Ú‚Bp‰Â . ∆≈»«««¬∆¿»¿≈«∆«¿«≈«¿«

˙n‰ Ï‰‡a eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚Bk - ‰iM‰ BÊ55Ï·‡ . «¿ƒ»¿≈«¿≈ƒ∆»¿¿…∆«≈¬»
ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·nL e¯Ó‡L ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆»«¿∆¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»
ÏÚL ÌÈÏk Ïk - ˙n‰ ÏÚ ÈÏk‰ ÏÈ‰‡‰ Ì‡ ,ÔÈˆˆBÁ¿ƒƒ∆¡ƒ«¿ƒ««≈»≈ƒ∆«

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ‡ÓË ÂÈab56Â ,ÌÈÏk ÌeMÓ Ô˙‡ÓË «»¿≈ƒ¿∆≈«¿¿À¿»»ƒ≈ƒ
˙n‰ ÏÚ ÔÈÏÈ‰‡n‰57ÔÈ‡L ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk‰ Û‡Â , ««¬ƒƒ««≈¿««≈ƒ∆««»∆≈»
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d·‚ Ba LiL Ï‰‡k ‡e‰ È¯‰ ÔBÈÏÚ‰ „v‰Â ,‡e‰¿««»∆¿¬≈¿…∆∆≈…«
ÁÙË86ÔÈÏt˜Ó ÌÈÏk ˜„q‰ ˙Áz eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .87 ∆«¿≈ƒ»«««∆∆≈ƒ¿À»ƒ

dB·b ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰Â ,‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ«»»∆∆««∆¿»»»∆¿»«
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú - ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ88ÌÈÏk‰ ÏÎÂ , ≈«»»∆∆«≈≈∆«À¿»¿»«≈ƒ

.Ï‰‡‰ ˙ÁzL ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰ epnÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ∆¬≈≈¿≈ƒ∆««»…∆

משלוש 78) פתוחה באכסדרה כאן המדובר ב. משנה שם
טוב' יום ה'תוספות פירש (כך לבית מחובר וגגה רוחותיה,

במ  מרוטנבורג הר"מ שם בשם ישראל תפארת וראה שנה,
הכסףֿמשנה). של פירושו שהוא.79)שדחה צד באיזה

והטעם,80) המשקולת. מחוט פחות הסדק רוחב אם אפילו
שהכלים  החלק דרך שלא לצאת לטומאה לה שאפשר מפני

בו. פחות 81)נמצאים אבל יותר, או טפח באורך וסתמו
החלקים. שני את מחבר אינו כאוהל 82)מטפח ודינם

שאם 83)אחד. טפח. חלול מקום תחתיו שיהיה פירוש,
הקנה  את רואים אם ואפילו רצוצה, טומאה זו הרי כן, לא
לצדדים. מתפשטת ואינה הסדק את סותם הוא כאילו

ג.84) משנה בינו 85)שם פנוי מקום שאין אףֿעלֿפי
הקרקע. שם.86)ובין אף88ֿ)שם.87)כביתֿהלל

העליון  הבגד שבין החלול את ממלאים שבגדים עלֿפי
המונחים  ככלים והשאר כאוהל, העליון נידון והקרקע,

באוהל.

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
גובהו 1) והיה למטה ופניו הבית מפתח היוצא זיז יבאר

כל  את הסובב זיז יותר, או טפח עשר שנים לארץ מעל
יוצא  וזיז לתשמיש העשוי חלון טפח, בפתח ואוכל הבית
נסמך  שהמשקוף החלון לפני היוצא ובנין החלון, גבי על
פותח  מהם אחד בכל ויש זה גבי על זה זיזין שני עליו,
על  זה שהם בגדים או כלים התחתון, תחת וטומאה טפח
שוליה  על שיושבת חבית ביניהם, רצוצה וטומאה זה גב
על  שיושבות חביות שתי בתוכה, נתון המת מן  וכזית
שיפועי  מהן, אחת תחת וטומאה בזו זו ונוגעות שוליהן

כאוהלים. הם אם אוהלים

.‡ÊÈÊ2Ó ‡ˆBÈ ‡e‰L˙Èa‰ Á˙t3‰hÓÏ ÂÈÙe4, ƒ∆≈ƒ∆«««ƒ»»¿«»
ÁÙË ¯OÚ ÌÈL ı¯‡‰ ÏÚÓ B‰·‚ ‰È‰Â5˙BÁt B‡ ¿»»»¿≈«»»∆¿≈»»∆«»

‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ô‡kÓ6‡e‰L ÏÎa7. ƒ»¬≈∆≈ƒ∆«À¿»¿»∆
Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡L ,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â8ÔÎÂ . ¿»»»∆≈≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿≈

ÁÙË Ï‰‡a dÈ‡L BÊk ‰‡Óh‰ ˙‡·‰a ‡ˆBik Ïk…«≈«¬»««À¿»»∆≈»¿…∆∆«
¯˙È dB·‚ ‰È‰ .Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ dÈ‡ - ‡È¯a‰«»ƒ≈»∆»ƒƒ¿≈∆»»»«»≈

‰ÏÚÓÏ ÂÈt eÈ‰L B‡ ÁÙË ¯OÚ ÌÈMÓ9ÔÎÂ , ƒ¿≈»»∆«∆»»»¿«¿»¿≈
ÔÈa‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰ ÌÈÁezt‰Â ˙B¯ËÚ‰10ÔÈ‡ - »¬»¿«ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»≈

Á˙t‰ Èab ÏÚL ÊÈÊ ÔÎÂ .ÁÙË Á˙BÙa ‡l‡ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ∆»¿≈«∆«¿≈ƒ∆««≈«∆«
ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‡ˆBi‰11„ˆa ‰˜ ‰È‰ elÙ‡Â , «≈ƒ««¿«¬ƒ»»»∆¿«

ÛB˜Ln‰12Ôk Ì‡ ‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - Á˙t‰ ·Á¯a ««¿¿…««∆«≈≈ƒ∆»ƒ≈
ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰13. »»≈«∆«

מ"א.2) פי"ד הפתח 3)אהלות ממזוזת יוצא פירוש,
ו  איש', ו'חזון טהרות' ('סדרי חללו לתוך משמע ונכנס כן

שם). למשנה, בפירושו רבינו לאותו 4)מלשון תוספת יש
ה"ב. ובפ"ח שם, פיה"מ .! כך וצורתו מטה, כלפי זיז

טפח".5) יב וכו' הפתח מן גבוה שהוא "בזיז כתוב: במשנה
יש  לארץ עד בפתח הזיז ממקום שהכוונה מפרש, ורבינו

טהרות'). ('סדרי טפח מונחת 6)שניםֿעשר טומאה אם
טמאים  שתחתיו כלים וכן טמא, הבית – הזיז תחת

בבית. מן 7)כשטומאה טפח בולט שאינו אףֿעלֿפי
"ואלו 8)המזוזה. רבינו: כתב למשנה, בפירושו

כאן. בו שחזר ברור מסיני", למשה הלכה כולם השיעורים
(9.!_____ כזה מעלה, כלפי היתה כעין 10)התוספת

את  לפאר הבנין באבני המפותחים וכדומה, ופרחים עלים
מפני 11)הבית. רבינו, מנמק למשנתנו בפירושו

ואולי  הארץ. מן טפחים משניםֿעשר יותר גבוה שהמשקוף
ההלכה  סגנון את ליישב קשה אבל לכך, התכוון כאן גם
כאן  בו חזר שרבינו כתב, טהרות' וב'סדרי הזה. הנימוק ע"פ

הפתח".12)מפירושו. גבי שעל "קנה שנינו: מ"ג, שם
שהוא  אלא שלפנינו, הגירסא את מקיים שרבינו ונראה
ואינו  המשקוף מצד הוא כשהקנה שמדובר ואומר, מוסיף

ולמטה. מתחתיו נגד 13)יוצא נורי, בן יוחנן כרבי פסק
רבי  של תלמידו היה יהושע שרבי מפני יהושע, רבי דעת
שהלך  מעשה ב: יא, בעירובין שאמרו כמו נורי, בן יוחנן
חגיז, (הר"י גורי בן יוחנן רבי אצל תורה ללמוד יהושע רבי

כאן). טהרות' ב'סדרי מובא

.·ÊÈÊ14˙Èa‰ Ïk ˙‡ ··BÒ ‡e‰L15Á˙ta ÏÎB‡Â ƒ∆≈∆»««ƒ¿≈«∆«
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó - ÁÙË16˙BÁt Á˙ta ÏÎB‡ ‰È‰ . ∆«≈ƒ∆«À¿»»»≈«∆«»

ÁÙhÓ17ÔÈ‡ÓË ÂÈzÁzL ÌÈÏk - ˙Èaa ‰‡ÓËÂ18; ƒ∆«¿À¿»««ƒ≈ƒ∆«¿»¿≈ƒ
˙ÈaÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ÂÈzÁz ‰‡ÓË19ÔÎÂ . À¿»«¿»≈≈ƒ∆«À¿»««ƒ¿≈

‰¯„ÒÎ‡ ˙ÙwÓ ‡È‰L ¯ˆÁa20. ¿»≈∆ƒÀ∆∆«¿«¿»

מ"ד.14) טפח.15)שם ברחבו אם 16)ויש בין
לקמן  (ראה להיפך ובין הזיז, תחת וכלים בבית הטומאה

ה"ג). וסובר 17)סוף אצבעות", "שלוש כתוב במשנה
– מטפח פחות כל אלא אצבעות שלוש דווקא שלאו רבינו
ומדובר  כך. דינו – מזה פחות ובין שלוש על יתר בין
(כסףֿמשנה). טפחים משניםֿעשר למעלה כשהזיז

רואים 18) זה, פתח דרך לצאת הטומאה של שסופה מפני
שהזיז  ומפני מהפתח, חלק הוא כאילו שבפתח הזיז את אנו
הזיז. לכל גם הטומאה מתפשטת - הבית כל את סובב
שמחוץ  בזיז יש אם רק נאמר שזה כתב, ישראל' (וב'תפארת

לא). – מטפח בפחות אבל טפח, פותח לרבי 19)לפתח
רק  מועיל לצאת" הטומאה של "סופה הנימוק יהושע,
לא  אבל בבית, כשהטומאה הזיז, שתחת הכלים את לטמא

מקורה.20)להיפך. היא ואכסדרה למעלה, מגולה החצר
את  מביאה – הבית בפתח טפח תופסת זו אכסדרה אם
כל  שתחת כלים בבית, וטומאה מטפח פחות ואם הטומאה.
בבית, וטומאה מטפח פחות ואם טמאים, האכסדרה גג
הטומאה  שסוף מפני טמאים האכסדרה גג כל שתחת כלים
בפותח  עליו מאהיל האכסדרה שגג הבית, פתח דרך לצאת
אינה  האכסדרה, גג תחת מונחת הטומאה ואם טפח.

בבית. הנמצאים הכלים את מטמאה

.‚ÔBlÁ21LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰22Èab ÏÚ ‡ˆBÈ ÊÈÊÂ «»¬»¿«¿ƒ¿ƒ≈««≈
Ï„e‚‡ ·Á¯k ‰È‰ elÙ‡ ,ÔBlÁ‰23˙‡ ‡È·Ó - ««¬ƒ»»¿…«¬»≈ƒ∆

Ìe¯ ÔBlÁ‰ ÏÚÓ dB·‚ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰‡Óh‰«À¿»¿∆ƒ¿∆»«≈«««
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‰‡Óh‰ „‚k58ÌÈÏÎa eÚ‚pL ÌÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË ¿∆∆«À¿»¿≈ƒƒ≈ƒ∆»¿¿≈ƒ
˙n‰ ÏÚ eÏÈ‰‡‰L59. ∆∆¡ƒ««≈

מ"ב.51) שהן 52)שם שולחן של בטבלאות מדובר
ב). בועז שם, ישראל' ('תפארת טומאה כזה 53)מקבלות

זה. בצד זה ומונחים לטמא 54)00 ממש, כאוהל דינו אין
שתחתיו. מה טומאת 55)גם "טמא כתוב: במשנה

שהרי  למשנתנו, מנוגדים כאן רבינו דברי ולכאורה שבעה",
ערב", טומאת טמא "והשלישי ה"ד) (פ"ה למעלה כתב
משנה' ב'כסף שלישי. הוא באוהל שנגעו בכלים והנוגע
שנגעו  בכלים לנוגע התכוון שרבינו ופירש, זה על עמד
גם  בחיבורים ובטומאה המת. על מאהיל בעודו המת באוהל
כשנגעו  מדובר ה"ד בפ"ה ולמעלה שבעה, טמא השלישי
ברור  עצמו, ולדין השלמות. ראה המת. מן פרישה לאחר
והנוגע  האוהל, מן כחלק שבעה טומאת טמא השני שהלוח
מפני  טהורים, שתחתיו כלים ואעפ"כ באוהל כנוגע בו
למשנתנו). פירושו (ראה טפח בפותח בראשון נוגע שאינו
שם  מצאנו אחרים, לטומאת עצמו טומאת בין כזה והבדל
ועל  וכו' הטומאה את מביאין המטלטלין "כל א: פט"ז
(ראה  טפח" בפותח וכלים אדם שאר ועל שהן, בכל עצמן

למשנתנו). רבא' ה"ד.56)'אליהו פי"ג למעלה
דברים 57) במה שבעה. טומאת ואדם כלים ומטמאים

עצמה. הטומאה נגד שהם בכלים כגון 58)אמורים?
עומדים  והכלים הטומאה, לצידי ומתפשט רחב שהאוהל

ומטמאים 59)שם. שבעה טומאת טמאים עצמם והם
המת  מן שפירשו אחר בהם כשנגעו ערב, טומאת אחרים

ה"ג). פ"ה למעלה (ראה

.Â˙È·Á60‰ÈÏeL ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰L61¯ÈÂ‡a62˙ÈÊÎe , »ƒ∆ƒ∆∆«∆»»¬ƒ¿«ƒ
‰ÈzÁz B‡ dÎB˙a Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ63- d¯ÈÂ‡ „‚k ƒ«≈»¿»«¿∆»¿∆∆¬ƒ»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË64˙È·Á‰Â , À¿»««¿»««¿∆∆¿∆»ƒ
‰‡ÓË65‰ÈzÁzÓ ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ È¯‰L ,66˙‡ÓËÂ ¿≈»∆¬≈«À¿»««ƒ«¿∆»¿ƒ¿≈

dÙ„ È·Ú ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .d¯ÈÂ‡67‰‡ÓË - ¬ƒ»»¿»«À¿»««√ƒ»¿»À¿»
˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba68.‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â , ««¿»««¿∆∆¿∆»ƒ¿»

˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ È¯‰L ?‰¯B‰Ë ˙È·Á‰ ‰ÓÏÂ¿»»∆»ƒ¿»∆¬≈≈«À¿»««
‡l‡ ‡nhÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡Â ,dÙ„a ‡l‡ d¯ÈÂ‡a«¬ƒ»∆»¿»¿»¿≈¿ƒ∆∆ƒ«≈∆»
dÙ„ È·Ú ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ .B¯ÈÂ‡Ó≈¬ƒ»¿»ƒ¿»«À¿»««√ƒ»¿»
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - d¯ÈÂ‡ ˙Áz d˙ˆ˜Óeƒ¿»»««¬ƒ»À¿»««¿»««

ÁÙË Á˙Bt ˙BÙca ‰È‰ .˙„¯BÈÂ69lk -‰‡ÓË d70, ¿∆∆»»«¿»≈«∆«À»¿≈»
¯B‰Ë ‰Èt „‚Îe71˙BÙca ‰ËLt ‰‡Óh‰ È¯‰L , ¿∆∆ƒ»»∆¬≈«À¿»»¿»«¿»

‰¯B‰Ë ˙È·Áa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„·Ïa72Ï·‡ ; ƒ¿««∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¿»¬»
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ B‡ ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡73B‡ ƒ»¿»¿≈»¿»ƒ»»∆∆«

‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙk B‡ ‰qÎÓ74B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â , ¿À»¿»«ƒ»¿»¿»À¿»«¿∆»
Blk da Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ,‡ÓË Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a¿»««»«…»≈¿»«≈«»À

˙ÙwÓ ‰˙È‰ .‡ÓË75ÏÈ˙t „ÈÓˆ76Èab ÏÚ ‰e˙e »≈»¿»À∆∆»ƒ»ƒ¿»««≈
ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â ÌÈÏÎ‡‰ - ˙n‰77, «≈»√»ƒ¿««¿ƒ∆¿»¿ƒ

ÌÈ‡ÓË dab ÏÚL ÌÈÏk‰Â78˙B·LBÈ Ô‰L ˙Bi·Á .79 ¿«≈ƒ∆««»¿≈ƒ»ƒ∆≈¿
˙BÚ‚B Ô‰Â ,¯ÈÂ‡a Ì‰Ècˆ ÏÚ ˙BËeÓ B‡ Ô‰ÈÏeL ÏÚ«≈∆«ƒ≈∆»¬ƒ¿≈¿
- Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙BÙa BÊa BÊ»¿≈«∆«¿À¿»««««≈∆

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË80‡È‰L ÈtÓ , À¿»««¿»««¿∆∆ƒ¿≈∆ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ˆeˆ¯81Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯B‰Ëa ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»ƒ
˙B‡ÓË eÈ‰82ÁÙË Á˙Bt ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ B‡83 »¿≈¿ƒ»»∆≈«∆«

Ïk‰ È¯‰L ,‡ÓË Ôlk ˙Áz - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ¿À¿»««««≈∆««À»»≈∆¬≈«…
„Á‡ Ï‰‡84. …∆∆»

מט"ז.60) פ"ט חרס.61)שם של בחבית מדובר
לאויר.62) מגולה במקום בין 63)כלומר, טפח ואין

לקרקע. בפני 64)שוליה חוצץ אינו שכלי כבר, נתבאר
היא  כאילו הכלי, שבתוך הטומאה דין ולפיכך הטומאה,
מה  כל ומטמאה ויורדת ובוקעת ועולה ובוקעת הכלי תחת

מגבו.65)שכנגדה. מיטמא אינו חרס שכלי אףֿעלֿפי
כנגד 66) שלא ואפילו וטימאתו. החבית לתוך ונכנסה

שאר ה  עם מתערב הטמא שהאויר מפני טמא, – טומאה
התוך.67)האויר. כנגד שכנגד 68)שלא מה וכל

טמא. – כי 69)הטומאה כפשוטם, הדברים לקבל קשה
ב'סדרי  ופירש טפח, דפנו שעובי כלי הדעת על להעלות אין
עובי  עם והשפה כזה, למעלה, שפה לכלי שיש כגון טהרות'

טפח. רחבם כנגד 70)הדופן בין בחבית, שיגע מה כל
שהטומאה  מפני השפה, תחת וכן כנגדה שלא בין הטומאה
הכלי. סביבות כל האוהל תחת ומתפשטת ועולה בוקעת

וכן 71) טהרות'). ('סדרי שתחתיה הזית מקצת כנגד ואפילו
פשטה  הטומאה "שהרי שכתב: רבינו, לשון משמעות
כבר  שהטומאה "לפי רבינו: מנמק ובמשנה, לבד". בדפנות
פירש  טהרות' וב'סדרי וכו'" פעולתה והראה(?) התפשטה
הדופןֿהאוהל, ע"י הטומאה שנתפשטה כיוון רבינו, כוונת
פחות  ונשאר הדופן, שתחת הזית חצי של רציצותו נפסקה
שאם  יוצא, זה ומפירוש מטמא. ואינו אוירו תחת מכשיעור
גם  – מלא שיעור החבית אויר שתחת הטומאה בחלק יש

טמא. פיה דופנה 72)כנגד תחת מקצתה לדין נמשך זה
שאמרנו  טפח, פותח בדופן ויש אוירה, תחת ומקצתה
דווקא  שזה ואומר, כאן רבינו ומתנה טהור. פיה שכנגד
בין  לטמא בין גמור אוהל הוא שמדאורייתא טהור, בכלי
מדאורייתא, לטהר אוהל נעשה אינו טמא כלי אבל לטהר,
של  תוכה את ומטמאת ועולה ובוקעת רצוצה כולה ונשארה

טהרות'). ('סדרי על 73)החבית מאהילה כולה והרי
צדדיו 74)הטומאה. מכל שמטמא סתום כקבר היא והרי

פותח  באוירה יש חבית סתם למשנתנו). בפירושו (רבינו
סתום. קבר דין לה אין - טפח פותח בה אין ואם טפח,

ה"ח.75) פ"י אהלות יפה.76)תוספתא, מהודק כיסוי
יפה 77) ומהודק מכוסה חרס שכלי שבתוכה, חרס כלי וכל

שבתוכו.מציל  מה כל ועל עצמו שהם 78)על מפני
למעלה  (ראה חוצצת אינה החבית שהרי המת, על מאהילים

ה"א). מ"ג.79)פי"ב פט"ו בין 80)שם הבדל ויש
ביושבות, הצד. מן ופיהן מוטות ובין שוליהן, על יושבות
מפני  טמא, – תחתיה שהטומאה החבית שבתוך מה כל גם
בחבית  למעלה שביארנו וכמו לתוכה בקעה שהטומאה
על  ומצילים חוצצים הדפנות הצד מן כשפיהן אבל אחת,
שאמרנו  עץ ולוחות ובגדים לכלים זה בין ומה הכלי. תוך
הם  שתחתיו ואלה מאהיל שהעליון ד, בהלכה למעלה
טומאה, המקבלים בדברים מדובר שם באוהל? כמונחים
ולפיכך  מגבן, טומאה מקבלות אינן חרס של חביות אבל
מה  את מצילות אין ואףֿעלֿפיֿכן שבתוכן, מה מצילות
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ממש. הטומאה כנגד החביות, גבי נמשך 81)שעל זה
צידיהן. על מוטות כזה 82)לדין באופן אפילו טמא וכלי

שהטומאה  החבית לתוך הטומאה ונכנסה חוצץ, אינו
נעשו  טפח, בפותח בזו זו נוגעות שהחביות ומפני תחתיה,
הטומאה  את ומביא אחד כאוהל העליונים הדפנות כל
במשנה). ישראל' ה'תפארת פירוש (עלֿפי לכולם

טהורות.83) שהן מפני 84)אע"פ מצרפן, נגיעתן מקום
טפח. פותח בו שיש

ה'תש"פ  שבט כ"ו שישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¤¤§¨¨¨
האחרת 1) ובידו המת על אחת בידו שהאהיל אדם דין יבאר

הטומאה  על והאהיל החלון בצד שהשקיף אדם הכלים, על
תחת  בו שעברו המת נושאי האסקופה, על מוטל היה ואם
בתוך  שעומד תנור וסמכו, הדלת מהם אחד והגיף אכסדרה

עינו. על מת והאהיל לחוץ קמורה ועינו הבית

.‡ÏÈ‰‡‰Â ˙n‰ ÏÚ ˙Á‡ B„Èa ÏÈ‰‡‰L Ì„‡»»∆∆¡ƒ¿»««««≈¿∆¡ƒ
‰iMa2ÌÈÏk‰ ÏÚ3ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ˙na Ú‚pL B‡ , «¿ƒ»««≈ƒ∆»««≈¿∆¡ƒ«

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ - ÁÙË Á˙Bt B„Èa LÈ Ì‡ :ÌÈÏk‰4, «≈ƒƒ≈¿»≈«∆««≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â5È‡ˆÁ ÈL Ì‰·e ÌÈza ÈL ÔÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈»ƒ»∆¿≈¬»≈

ÌÈ˙ÈÊ6:ÈM‰ ˙ÈaÏ ‰iM‰ B„ÈÂ ‰Ê ˙È·Ï B„È ËLÙe , ≈ƒ»«»¿«ƒ∆¿»«¿ƒ»««ƒ«≈ƒ
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú - ÁÙË Á˙Bt B„Èa LÈ Ì‡7‰OÚÂ ƒ≈¿»≈«∆«≈≈∆«À¿»¿«¬»

ÌÈza‰Â ‡e‰ ‡ÓËÂ ,„Á‡ Ï‰‡k Ïk‰8- Â‡Ï Ì‡Â ; «…¿…∆∆»¿ƒ¿»¿«»ƒ¿ƒ»
.‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡≈≈ƒ∆«À¿»

המת.2) על מאהיל במת.3)בעודו נוגעת ידו בעוד
הכלים.4) ועל המת על מאהיל והוא אוהל נעשה שהאדם
הכלים 5) - המת מן שפירש אחר הכלים על האהיל אם וכן

מטמא  שאינו מפני טפח, בידו יש אם אפילו טהורים,
במת, שנטמאו וכלים אדם לא אבל עצמו, המת אלא באוהל

באוהל. מטמא בחיבורים ושיעורו 6)אבל המת, מבשר
כזית. - שלם.7)לטמא כזית על מאהיל הוא שהרי

הבתים.8) בשני הנמצאים אדם ובני הכלים כלומר,

.·‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ÔBlÁ‰ „Úa ÛÈ˜L‰L Ì„‡9 »»∆ƒ¿ƒ¿«««¿∆¡ƒ««À¿»
˙ÈaÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó -10‰È‰ .˙Èa‰ Ïk ‡ÓËÂ ≈ƒ∆«À¿»««ƒ¿ƒ¿»»««ƒ»»

ÏhÓ11B˙ˆ˜Óe ˙Èa‰ CB˙a B˙ˆ˜Óe ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ À»«»«¿À»ƒ¿»¿««ƒƒ¿»
˙Èa‰ - ıeÁaL B˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰‡ÓË ‰ÏÈ‰‡‰Â ,ıeÁa«¿∆¡ƒ»À¿»«ƒ¿»∆«««ƒ

ÁÙË d·‚ Ba LÈÂ ÏeÏÁ Ì„‡‰L ÈtÓ .‡ÓË12ÔÂÈÎÂ , »≈ƒ¿≈∆»»»»¿≈…«∆«¿≈»
‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡Ók ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ‰‡ÓË ‰ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»À¿»»»¬≈∆¿«¬ƒ»∆»
˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Óe≈ƒ∆«À¿»¿≈ƒ»¿»À¿»««ƒ

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ¯B‰Ë eÏÈ‰‡‰Â13el‡ È¯‰ - ıeÁaL ¿∆¡ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆«¬≈≈
‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË14Ì„‡‰Â ,‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡Ók ¿≈ƒƒ¿≈∆¿«¬ƒ««À¿»¿»»»

.e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ BÈ‡Â ‡È·Ó≈ƒ¿≈≈¿∆≈«¿

את 9) כפף והמשקיף הבית, לכותל סמוך בחוץ שהייתה
החלון. דרך לחוץ נשען 10)גופו שהמשקיף פי על אף

לבית, הטומאה בין מפסיק החלון אדן ונמצא החלון על
וכו'". חלול שהאדם "מפני למטה: מבואר והטעם

חי.11) אוהל.12)אדם החי 13)ונעשה האדם של
האסקופה. על האסקופה.14)המונח על המוטל האדם

.‚Ba e¯·ÚL ˙n‰ È‡OB15‰¯„ÒÎ‡‰ ˙Áz16, ¿≈«≈∆»¿««»«¿«¿»
ÛÈ‚‰Â17ÁzÙÓa BÎÓÒe ˙Ïc‰ ˙‡ Ô‰Ó „Á‡18È„k ¿≈ƒ∆»≈∆∆«∆∆¿»¿«¿≈«¿≈

ÌÈÙaÓ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ,˙Èa‰ ‡ÓËÈ ‡lL19B‡ ∆…ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ»»»»ƒƒ¿ƒ
ÈÙa „ÓÚÏ ˙Ïc‰ ÏBÎÈ Ì‡ :˙Ïc‰ CÓBÒ ıeÁaÓƒ«≈«∆∆ƒ»«∆∆«¬…ƒ¿≈

BÓˆÚ20ÈÙÏ ;‡ÓË ˙Èa‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë ˙Èa‰ - «¿««ƒ»¿ƒ»««ƒ»≈¿ƒ
Ì„‡‰Â ,‰‡Óh‰ ÈÙa ıˆÁL ‡e‰ Ì„‡‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»»»∆»«ƒ¿≈«À¿»¿»»»
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒ¿∆≈«¿

עימו.15) הבית 16)כלומר, חזית לפני מקורה שטח
ויש  למשנה, בפירושו (רבינו גגה תחת נכנס הדלת ומשקוף

האכסדרה). על סוככת הבית שתקרת סגר 17)מפרשים,
האכסדרה. גג תחת המת שנכנס לפני הדלת כדי 18)את

עץ. של יתד כמין היו שלהם המפתחות הדלת. תיפתח שלא
מאליה.20)בבית.19) תיפתח ולא

.„BÈÚÂ ˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ ‡e‰L ¯epz21‰¯eÓ˜ «∆≈¿««ƒ¿≈¿»
ıeÁÏ22- ‰¯eÓw‰ BÈÚ ÏÚ ˙n‰ È‡OB eÏÈ‰‡‰Â , «¿∆¡ƒ¿≈«≈«≈«¿»

‡ÓË ¯epz‰23¯B‰Ë ˙Èa‰Â24dB·b ¯epz‰ ÔÈ‡ È¯‰L ; ««»≈¿««ƒ»∆¬≈≈««»«
ı¯‡‰ ÏÚÓ25‡a‰ Ïc‚Ó .˙ÈaÏ ‰‡ÓË ‡È·iL È„k ≈«»»∆¿≈∆»ƒÀ¿»««ƒƒ¿»«»

‰cÓa26Á˙t‰ CB˙a „ÓBÚ ‡e‰L27ıeÁÏ ÁzÙÂ28: ¿ƒ»∆≈¿«∆«¿ƒ¿««
¯B‰Ë ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË29‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË , À¿»¿««ƒ»À¿»««ƒ«

‡ÓË BÎB˙aM30Á˙t‰ CB˙a Áe˙t ‡e‰ È¯‰L ;31, ∆¿»≈∆¬≈»«¿«∆«
‰˙È‰ .Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯„Â¿∆∆«À¿»»≈¿≈«¿»¿ƒ»≈»¿»

ÈÎeÓ32ÂÈ¯BÁ‡Ï ‰ÎeLÓ BlL33˙‡ˆBÈÂ34˙BÁt ¿ƒ∆¿»«¬»¿≈»
ÁÙhÓ35˙ËÓL dÈ‡Â36„‚k dÎB˙a ÌL ‰‡ÓËÂ , ƒ∆«¿≈»ƒ¿∆∆¿À¿»»¿»¿∆∆
˙B¯Bw‰37,‰‡ˆBÈ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - «««ƒ»∆««ƒ∆ƒ¿»

˙ËÓL dÈ‡38ÁÙË ˙‡ˆBÈ dÈ‡Â39‰È‰iL ‡e‰Â . ≈»ƒ¿∆∆¿≈»≈∆«¿∆ƒ¿∆
da40ÁÙË41ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÏeÏÁ ÁÙË Ìe¯ ÏÚ »∆««∆«»¬»ƒ≈

˙Èa‰ CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡Óh‰ È¯‰ - ÁÙË ÏÏÁ ÈÎena«¿ƒ»»∆«¬≈«À¿»¿»¿««ƒ
˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ Ïc‚n‰ ‰È‰ .‡ÓË ˙Èa‰Â42 ¿««ƒ»≈»»«ƒ¿»≈¿««ƒ

BlL ‰·z‰ CB˙a B‡ BÎB˙a ‰‡Óh‰Â43Èt ÏÚ Û‡ , ¿«À¿»¿¿«≈»∆««ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡L44‰‡ÓË . ∆≈ƒƒ»≈«∆«««ƒ»≈À¿»

¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa45˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯cL ; ««ƒ«∆¿»∆∆∆«À¿»»≈
.Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈

יוצא 21) שדרכם חורים היו מבפנים המוסקים לתנורים
התנור. עין ונקרא האפר, את ומוציאים כעין 22)העשן

שעל  היינו "קמורה" מפרשים ויש לחוץ. מהחור יוצא סילון
הגשם  ייכנס שלא כדי קטן גג כעין עשוי מבחוץ העין גבי
(הר"ש  מטפח פחותה שבחוץ התנור כשעין והמדובר לתנור,
טפח, פותח בה כשיש שהמדובר הרא"ש, ודעת במשנתנו,

בפירוש). דעתו גילה לא נכנסת 23)ורבינו שהטומאה
(כיסוי  פתיל" "צמיד ורק קטן נקב דרך אפילו חרס לכלי

חוצץ. הרי 24)מהודק) הבית לכתלי המחובר התנור כי
טומאה  שאין דפנות, לו שיש ממש כבית התורה מן הוא
בתנור  גזרו שחכמים אלא טפח, מפותח בפחות לו נכנסת
במשנתנו, הלל בית וסוברים לבית, חוץ משום הבית שבתוך
כל  את לטמא החמירו לא אבל בלבד, התנור על שגזרו
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‰‡Óh‰ „‚k58ÌÈÏÎa eÚ‚pL ÌÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË ¿∆∆«À¿»¿≈ƒƒ≈ƒ∆»¿¿≈ƒ
˙n‰ ÏÚ eÏÈ‰‡‰L59. ∆∆¡ƒ««≈

מ"ב.51) שהן 52)שם שולחן של בטבלאות מדובר
ב). בועז שם, ישראל' ('תפארת טומאה כזה 53)מקבלות

זה. בצד זה ומונחים לטמא 54)00 ממש, כאוהל דינו אין
שתחתיו. מה טומאת 55)גם "טמא כתוב: במשנה

שהרי  למשנתנו, מנוגדים כאן רבינו דברי ולכאורה שבעה",
ערב", טומאת טמא "והשלישי ה"ד) (פ"ה למעלה כתב
משנה' ב'כסף שלישי. הוא באוהל שנגעו בכלים והנוגע
שנגעו  בכלים לנוגע התכוון שרבינו ופירש, זה על עמד
גם  בחיבורים ובטומאה המת. על מאהיל בעודו המת באוהל
כשנגעו  מדובר ה"ד בפ"ה ולמעלה שבעה, טמא השלישי
ברור  עצמו, ולדין השלמות. ראה המת. מן פרישה לאחר
והנוגע  האוהל, מן כחלק שבעה טומאת טמא השני שהלוח
מפני  טהורים, שתחתיו כלים ואעפ"כ באוהל כנוגע בו
למשנתנו). פירושו (ראה טפח בפותח בראשון נוגע שאינו
שם  מצאנו אחרים, לטומאת עצמו טומאת בין כזה והבדל
ועל  וכו' הטומאה את מביאין המטלטלין "כל א: פט"ז
(ראה  טפח" בפותח וכלים אדם שאר ועל שהן, בכל עצמן

למשנתנו). רבא' ה"ד.56)'אליהו פי"ג למעלה
דברים 57) במה שבעה. טומאת ואדם כלים ומטמאים

עצמה. הטומאה נגד שהם בכלים כגון 58)אמורים?
עומדים  והכלים הטומאה, לצידי ומתפשט רחב שהאוהל

ומטמאים 59)שם. שבעה טומאת טמאים עצמם והם
המת  מן שפירשו אחר בהם כשנגעו ערב, טומאת אחרים

ה"ג). פ"ה למעלה (ראה

.Â˙È·Á60‰ÈÏeL ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰L61¯ÈÂ‡a62˙ÈÊÎe , »ƒ∆ƒ∆∆«∆»»¬ƒ¿«ƒ
‰ÈzÁz B‡ dÎB˙a Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ63- d¯ÈÂ‡ „‚k ƒ«≈»¿»«¿∆»¿∆∆¬ƒ»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË64˙È·Á‰Â , À¿»««¿»««¿∆∆¿∆»ƒ
‰‡ÓË65‰ÈzÁzÓ ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ È¯‰L ,66˙‡ÓËÂ ¿≈»∆¬≈«À¿»««ƒ«¿∆»¿ƒ¿≈

dÙ„ È·Ú ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .d¯ÈÂ‡67‰‡ÓË - ¬ƒ»»¿»«À¿»««√ƒ»¿»À¿»
˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba68.‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â , ««¿»««¿∆∆¿∆»ƒ¿»

˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ ÔÈ‡ È¯‰L ?‰¯B‰Ë ˙È·Á‰ ‰ÓÏÂ¿»»∆»ƒ¿»∆¬≈≈«À¿»««
‡l‡ ‡nhÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡Â ,dÙ„a ‡l‡ d¯ÈÂ‡a«¬ƒ»∆»¿»¿»¿≈¿ƒ∆∆ƒ«≈∆»
dÙ„ È·Ú ˙Áz ‰‡Óh‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ .B¯ÈÂ‡Ó≈¬ƒ»¿»ƒ¿»«À¿»««√ƒ»¿»
˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - d¯ÈÂ‡ ˙Áz d˙ˆ˜Óeƒ¿»»««¬ƒ»À¿»««¿»««

ÁÙË Á˙Bt ˙BÙca ‰È‰ .˙„¯BÈÂ69lk -‰‡ÓË d70, ¿∆∆»»«¿»≈«∆«À»¿≈»
¯B‰Ë ‰Èt „‚Îe71˙BÙca ‰ËLt ‰‡Óh‰ È¯‰L , ¿∆∆ƒ»»∆¬≈«À¿»»¿»«¿»

‰¯B‰Ë ˙È·Áa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„·Ïa72Ï·‡ ; ƒ¿««∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¿»¬»
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ B‡ ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡73B‡ ƒ»¿»¿≈»¿»ƒ»»∆∆«

‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙk B‡ ‰qÎÓ74B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â , ¿À»¿»«ƒ»¿»¿»À¿»«¿∆»
Blk da Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ,‡ÓË Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a¿»««»«…»≈¿»«≈«»À

˙ÙwÓ ‰˙È‰ .‡ÓË75ÏÈ˙t „ÈÓˆ76Èab ÏÚ ‰e˙e »≈»¿»À∆∆»ƒ»ƒ¿»««≈
ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â ÌÈÏÎ‡‰ - ˙n‰77, «≈»√»ƒ¿««¿ƒ∆¿»¿ƒ

ÌÈ‡ÓË dab ÏÚL ÌÈÏk‰Â78˙B·LBÈ Ô‰L ˙Bi·Á .79 ¿«≈ƒ∆««»¿≈ƒ»ƒ∆≈¿
˙BÚ‚B Ô‰Â ,¯ÈÂ‡a Ì‰Ècˆ ÏÚ ˙BËeÓ B‡ Ô‰ÈÏeL ÏÚ«≈∆«ƒ≈∆»¬ƒ¿≈¿
- Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙BÙa BÊa BÊ»¿≈«∆«¿À¿»««««≈∆

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË80‡È‰L ÈtÓ , À¿»««¿»««¿∆∆ƒ¿≈∆ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ˆeˆ¯81Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯B‰Ëa ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»ƒ
˙B‡ÓË eÈ‰82ÁÙË Á˙Bt ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ B‡83 »¿≈¿ƒ»»∆≈«∆«

Ïk‰ È¯‰L ,‡ÓË Ôlk ˙Áz - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz ‰‡ÓËÂ¿À¿»««««≈∆««À»»≈∆¬≈«…
„Á‡ Ï‰‡84. …∆∆»

מט"ז.60) פ"ט חרס.61)שם של בחבית מדובר
לאויר.62) מגולה במקום בין 63)כלומר, טפח ואין

לקרקע. בפני 64)שוליה חוצץ אינו שכלי כבר, נתבאר
היא  כאילו הכלי, שבתוך הטומאה דין ולפיכך הטומאה,
מה  כל ומטמאה ויורדת ובוקעת ועולה ובוקעת הכלי תחת

מגבו.65)שכנגדה. מיטמא אינו חרס שכלי אףֿעלֿפי
כנגד 66) שלא ואפילו וטימאתו. החבית לתוך ונכנסה

שאר ה  עם מתערב הטמא שהאויר מפני טמא, – טומאה
התוך.67)האויר. כנגד שכנגד 68)שלא מה וכל

טמא. – כי 69)הטומאה כפשוטם, הדברים לקבל קשה
ב'סדרי  ופירש טפח, דפנו שעובי כלי הדעת על להעלות אין
עובי  עם והשפה כזה, למעלה, שפה לכלי שיש כגון טהרות'

טפח. רחבם כנגד 70)הדופן בין בחבית, שיגע מה כל
שהטומאה  מפני השפה, תחת וכן כנגדה שלא בין הטומאה
הכלי. סביבות כל האוהל תחת ומתפשטת ועולה בוקעת

וכן 71) טהרות'). ('סדרי שתחתיה הזית מקצת כנגד ואפילו
פשטה  הטומאה "שהרי שכתב: רבינו, לשון משמעות
כבר  שהטומאה "לפי רבינו: מנמק ובמשנה, לבד". בדפנות
פירש  טהרות' וב'סדרי וכו'" פעולתה והראה(?) התפשטה
הדופןֿהאוהל, ע"י הטומאה שנתפשטה כיוון רבינו, כוונת
פחות  ונשאר הדופן, שתחת הזית חצי של רציצותו נפסקה
שאם  יוצא, זה ומפירוש מטמא. ואינו אוירו תחת מכשיעור
גם  – מלא שיעור החבית אויר שתחת הטומאה בחלק יש

טמא. פיה דופנה 72)כנגד תחת מקצתה לדין נמשך זה
שאמרנו  טפח, פותח בדופן ויש אוירה, תחת ומקצתה
דווקא  שזה ואומר, כאן רבינו ומתנה טהור. פיה שכנגד
בין  לטמא בין גמור אוהל הוא שמדאורייתא טהור, בכלי
מדאורייתא, לטהר אוהל נעשה אינו טמא כלי אבל לטהר,
של  תוכה את ומטמאת ועולה ובוקעת רצוצה כולה ונשארה

טהרות'). ('סדרי על 73)החבית מאהילה כולה והרי
צדדיו 74)הטומאה. מכל שמטמא סתום כקבר היא והרי

פותח  באוירה יש חבית סתם למשנתנו). בפירושו (רבינו
סתום. קבר דין לה אין - טפח פותח בה אין ואם טפח,

ה"ח.75) פ"י אהלות יפה.76)תוספתא, מהודק כיסוי
יפה 77) ומהודק מכוסה חרס שכלי שבתוכה, חרס כלי וכל

שבתוכו.מציל  מה כל ועל עצמו שהם 78)על מפני
למעלה  (ראה חוצצת אינה החבית שהרי המת, על מאהילים

ה"א). מ"ג.79)פי"ב פט"ו בין 80)שם הבדל ויש
ביושבות, הצד. מן ופיהן מוטות ובין שוליהן, על יושבות
מפני  טמא, – תחתיה שהטומאה החבית שבתוך מה כל גם
בחבית  למעלה שביארנו וכמו לתוכה בקעה שהטומאה
על  ומצילים חוצצים הדפנות הצד מן כשפיהן אבל אחת,
שאמרנו  עץ ולוחות ובגדים לכלים זה בין ומה הכלי. תוך
הם  שתחתיו ואלה מאהיל שהעליון ד, בהלכה למעלה
טומאה, המקבלים בדברים מדובר שם באוהל? כמונחים
ולפיכך  מגבן, טומאה מקבלות אינן חרס של חביות אבל
מה  את מצילות אין ואףֿעלֿפיֿכן שבתוכן, מה מצילות
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כלי 25)הבית. דין עליו אין ולפיכך בקרקע קבוע אלא
מדרבנן, אפילו לבית הטומאה את מביא ואינו התורה מן
אינו  בבית העומד התנור שאם ומכאן, הבית. על גזרו שלא
יוצאת  הטומאה התורה, מן ככלי הוא והרי הקרקע על עומד

ומטמאהו. לבית פיו דרך גדול,26)ממנו ארגז כעין
ואינו  ב) הלכה ו פרק (למעלה בלח סאה ארבעים שמחזיק

הטומאה. בפני וחוצץ טומאה רחבו.27)מקבל כל וממלא
המגדל.28) אין 29)דלת לבית בולט שהמגדל פי על ואף

חוצץ. במידה הבא שהמגדל מפני לו נכנסת הטומאה
את 30) בו להוציא אחר פתח לבית כשאין המדובר,

שהמגדל  הפתח דרך אלא אחרת יציאה לה ואין הטומאה
אותו. שם.31)ממלא תצא המגדל 32)שהטומאה בסיס

גלגלים. על המגדל.33)העומד חלל 34)לאחורי לתוך
רבינו 35)הבית. ומפרש אצבעות" "שלוש כתוב במשנה

(טפח  מטפח לפחות והכוונה אצבעות שלוש דווקא שלאוו
ב). עמוד לט בכורות אצבעות. ארבע הבסיס 36)=

למגדל. הבית.37)מחובר לתקרת מגולה במקום
חוצצת.38) ואינה ככלי דינה נשמטת היא אם אבל
שנתבאר 39) כמו לבית ממנה יוצאת הטומאה אין ולפיכך

בו  שאין פתח דרך עוברת אינה שטומאה פעמים, כמה כבר
המוכני.40)טפח. אין 41)בכל התקרה שתחת ובחלק
העומד 42)טפח. במגדל נאמרו שלמעלה הדינים כל

הבית. המגדל.43)בפתח בתוך העומדת קטנה תיבה
הבית.44) דרך לצאת הטומאה שסוף כשאין 45)מפני

לתוכו  הטומאה נכנסת טפח בו יש ואם טפח. המגדל בפתח
הבית. מן

.‰ı¯‡‰ ÔÈ·e Ïc‚n‰ ÔÈaL ÌÈÏk46ÔÈ·e BÈaL , ≈ƒ∆≈«ƒ¿»≈»»∆∆≈≈
˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈaLÂ ,Ï˙k‰47Á˙Bt ÌL LÈ Ì‡ : «…∆¿∆≈≈«ƒ≈»≈«

ÌÈ‡ÓË - ÁÙË48e‡ È¯‰L ;ÌÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , ∆«¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ∆¬≈»
.˙BÓ˙BÒÂ ˙B„¯BÈ Ô‰ el‡k ˙B¯Bw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ƒ∆«¿ƒ≈¿¿¿

ובין 46) שוליו בין פנוי מקום ויש גלגלים על עומד המגדל
בבית.47)הקרקע. נכנסת 48)וטומאה הבית שטומאת

שם.

.ÂB‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e BÈa Ïc‚n‰ ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰»¿»«À¿»«««ƒ¿»≈≈»»∆
ÌL LiL ÔÈa ,Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈa B‡ ,˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈa≈≈«≈≈«…∆≈∆≈»

‡ÓË ˙Èa‰ - ÌL ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË ÏÏÁ49„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆«≈∆≈»««ƒ»≈»»≈
¯ÈÂ‡a50BÈ·ÚaL ÌÈÏk - BÎB˙a ‰‡ÓËÂ51ÌÈ¯B‰Ë52; »¬ƒ¿À¿»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ

BÎB˙aL ÌÈÏk - BÈ·Úa ‰‡ÓË53.ÌÈ¯B‰Ë À¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿ƒ

הטהורים 49) על מצילים ואהלים פתיל צמיד אמרו: כלל
לפיכך, מלטמא. הטמאים על מצילים אינם אבל מליטמא,
מטמאה  היא הפנימי, באוהל מונחת שהטומאה פי על אף

החיצון. שבאוהל הכלים לרקיע.50)את מגולה במקום
וביניהם 51) כפולים לוחות עשויים שכתליו במגדל המדובר

כלים. תלויים או עומדים ללוח לוח שבין ובשטח חלול,
שאמרנו 52) וזה אוהל. ידי על צד מכל מוגנים הם שהרי

הכוונה  מלטמא הטמאים על מציל אינו שאוהל למעלה
לצאת. הטומאה וסוף בפנימי וטומאה אוהל, תוך לאוהל

עצמו.53) המגדל שבתוך

.Ê‡e‰L Ï‰‡ ?„ˆÈk .ÌÈÏ‰‡k - ÌÈÏ‰‡ ÈÚetL Ïk»ƒ≈…»ƒ¿…»ƒ≈«…∆∆

„¯BÈÂ ÚÙBL54‰ÏÎÂ55Úaˆ‡k „Ú56Ï‰‡a ‰‡ÓËÂ ,57 ≈«¿≈¿»∆«¿∆¿«¿À¿»»…∆
ÚetM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk -58ÌÈ‡ÓË59˙Áz ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆«««ƒ«¿≈ƒÀ¿»««

ÚetM‰60ÌÈ‡ÓË Ï‰‡aL ÌÈÏk -61‰‡Óh‰ .62CBzÓ «ƒ«≈ƒ∆»…∆¿≈ƒ«À¿»ƒ
ÚetM‰63Ba Ú‚Bp‰ -64BÎBzÓ65˙‡ÓË ‡ÓË «ƒ««≈«ƒ»≈À¿«
‰Ú·L66˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯Á‡Ó ÚetMa Ú‚Bp‰Â , ƒ¿»¿«≈««ƒ«≈«¬»»≈À¿«
·¯Ú67Ú‚pL ÈÏk ‡e‰ el‡k ÂÈ¯Á‡Ó ÚetM‰ ‰OÚ ; ∆∆«¬»«ƒ«≈«¬»¿ƒ¿ƒ∆»«

Ba Ú‚Bp‰ - ÚetM‰ È¯BÁ‡ ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .Ï‰‡a¿…∆»¿»«À¿»«¬≈«ƒ««≈«
BÎB˙a ÚetMa Ú‚Bp‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»»≈À¿«ƒ¿»¿«≈««ƒ«¿
˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ BÎBzÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«∆∆«¬ƒ«ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ

p‰ - ÂÈ¯BÁ‡Ó‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈa BÎBzÓ ÔÈa Ba Ú‚B ≈¬»«≈«≈ƒ≈≈¬»»≈
·¯Ú ˙‡ÓË68BÓˆÚ Ï‰‡‰Â ,69.‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË À¿«∆∆¿»…∆«¿»≈À¿«ƒ¿»

ומתוך 54) והולכים משתפעים אלא זקופים אינם שכתליו
ובין  הקרקע בין המרחק אולם מתרחב האוהל שטח כך

והולך. פוחת האוהל לקרקע.55)יריעות בסמוך
שטוח 56) שגגו באוהל המדובר מטפח. פחות כלומר,

יותר. או טפח על הכתלים 57)בטפח תחת לא הגג תחת
ובין 58)המשופעים. הארץ על טפח הגבוה במקום בין

טפח. הארץ ובין בינו שאין שני 59)במקום משמיענו
זקופים  הם כאילו הכתלים את דנים אנו אין א. דברים:
לשטח  מצטמצם והאוהל וסותמות יורדות הגג ומסגרות
הקרקע  ובין בינם שאין המקומות שאפילו ב. הגג; שתחת
המוקף  השטח שכל מפני והטעם כאוהל, נידונים טפח
אחד  במקום טפח פותח בו יש ואם אחד אוהל הוא יריעות

טפח. בו שאין במקום ואפילו כולו על אוהל בכל 60)דין
טפח. רום בו שאין במקום אפילו שהוא שהרי 61)מקום

אחד. אוהל השיפוע 62)הכל דיני למדנו כאן עד
בשיפוע. נגיעה דיני ואילך ומכאן כלומר,63)כמאהיל,

שהוא. מקום בכל המשופעת היריעה ובין הקרקע בין
האוהל.65)בשיפוע.64) פינו 66)בפנים אם אפילו

שנגע. לפני מתוכו המקבלות 67)המת ביריעות המדובר
הטומאה, בפני וחוצצות כאוהל נטויות כשהן אפילו טומאה
נידונים  צדדיהן שני ולפיכך עור, או צמר או פשתן של  כגון
מטמא  וגם ומיטמא המת על מאהיל הפנימי כלים, כשני
ודינו  בפנימי שנגע מפני טמא והחיצון עצמו, כמת אחרים
ערב  טומאת שמטמאים במת, שנגעו בכלים שנגעו ככלים

לפני  המת את כשפינו והמדובר הנוגע בלבד. אבל שנגע,
שבעה. טומאת טמא שם המת בעוד שני 68)בחיצון

והשני  מבפנים שהאחד פי על אף מצטרפים אמנם החלקים
צד  שום אין אחד מצד שלם כזית שאין מפני אולם, מבחוץ,

שלם. כזית בעצמו בו היה כאילו שם 69)נידון תוספתא
מפני  שבעה, טומאת טמאים האוהל יריעות א. הלכה א פרק
ולפיכך  אחוריו. ובין תוכו בין הבדל אין עצמן שלטומאת

שבעה. טומאת לטמאן הזיתים חצאי שני מצטרפים

.Á„c¯Ó Ï‰‡‰ Ûk ‰È‰70˙Áz ‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚ »»¿«»…∆¿À»«»»∆¿À¿»««
- Ûk‰ Èab ÏÚ B‡ ı¯‡‰ ÏÚ Oe¯t‰ Ï‰‡‰ Ûk¿«»…∆«»«»»∆««≈«»»

‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË71.˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , À¿»««¿»««¿∆∆

לאוויר 70) מחובר תחתיו אוויר ואין הארץ על ומונח סרוח
נטמא 71)האוהל. האוהל שכל מובן רצוצה, טומאה ככל
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ולא  האוהל שתחת הכלים אבל במת, שנטמאו בכלים כנוגע
טהורים. - בו נגעו

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
פתח 1) בתוך והיא בארץ מוטלת שהיא כוורת דין יבאר

היתה  גבה, על או תחתיה נתון ממת וכזית לחוץ ופיה הבית
בתוכה, או בבית או תחתיה וטומאה טפח מהארץ גבוהה
כלי  והיא לפנים ופיה הפתח בתוך בארץ המוטלת כוורת
בתוך  שהיא כוורת וכו', תחתיה נתון מת וכזית וחלולה שלם
וכו', למעלה ופיה הבית גובה כל את ממלאה והיא הבית
צידיה  על מונחת והיתה שלם כלי שהיא חלולה כוורת
והיא  שלם כלי שהיא כוורת וכו', תחתיה מת וכזית באויר
העומד  גמל וכו', תחתיה וטומאה לאויר שוליה על יושבת
על  מגלח הנזיר אם רובץ, שהיה או תחתיו וטומאה באויר

כרת. עליהן חייבים למקדש הנכנסים ואם הטומאות אלו

‡2.˙¯ek3ı¯‡a ˙ÏhÓ ‡È‰L4Á˙t CB˙a ‡È‰Â «∆∆∆ƒÀ∆∆»»∆¿ƒ¿∆«
‰ÈÙe ˙Èa‰5B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ıeÁÏ ««ƒƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

ıeÁaÓ dab ÏÚ6‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk -7 ««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
da‚a B‡8‡ÓË9dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,10¯B‰Ë11, ¿«»»≈¿»«∆«¬ƒ»»
ÈÏkÓ ıeÁ‰‡Óh‰ „‚k ‡e‰L12¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,13. ƒ¿ƒ∆¿∆∆«À¿»¿««ƒ»

˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èaa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰14Ï·‡ , »¿»«À¿»««ƒ≈»≈∆»««ƒ¬»
dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz B‡ dÎB˙aL ÌÈÏk15ÌÈ¯B‰Ë16. ≈ƒ∆¿»«¿∆»««»¿ƒ

dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰17ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - »¿»«À¿»¿»«…»≈…∆««ƒ¿…
dÎB˙aL18„‚k ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ ∆¿»¿…∆««»¿…∆«¿∆»¿∆∆
‰‡Óh‰19ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk , «À¿»¿∆≈«¿»¿»¿»ƒ»»∆

Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË∆«¿À¿»«¿∆»««ƒ««»«…
‡ÓË20;dab ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk , »≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»¿…∆««»

¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aL Ïk Ï·‡21‡e‰L ÈÏkÓ ıeÁ , ¬»…∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ∆
‰‡Óh‰ „‚k22,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ¿∆∆«À¿»»¿»«À¿»¿»«…»≈

ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL ÏÎÂ dÎB˙aL Ïk…∆¿»¿…∆««ƒ¿…∆«¿∆»¿…∆«
‰‡Óh‰ ÏÚ Ï‰‡ eOÚpL Ì„‡‰ B‡ ÌÈÏk‰L .dab«»∆«≈ƒ»»»∆«¬…∆««À¿»
‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó - Ô‰Èab ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L B‡∆»¿»«À¿»««≈∆¿ƒƒ¿…

ÔÈˆˆBÁ23e¯‡aL BÓk ,24ÌÈ¯·c ‰na .?ÌÈ¯eÓ‡25 ¿ƒ¿∆≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÈÏk ‡È‰L ÔÓÊa26˙ÏÁÏÁÓe27‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿À¿∆∆¬»ƒ»¿»

‰˙eÁt28dÈ‡ È¯‰L ,L˜a ˙ÁÙp‰ ÌB˜n‰ Ì˙ÒÂ ¿»¿»««»«ƒ¿«¿«∆¬≈≈»
‰ˆeÙ‡ ‰˙È‰L B‡ ,ÈÏk29ÏÏÁ da ‰È‰È ‡lL „Ú ¿ƒ∆»¿»¬»«∆…ƒ¿∆»»»

ÁÙË ÏÏÁ da ‡ˆnÈ ‡lL È„k ‰ÓeË‡ ‡l‡ ÁÙË∆«∆»¬»¿≈∆…ƒ»≈»»»∆«
„Á‡ ÌB˜Óa30‰˙È‰ .31ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ¿»∆»»¿»¿»ƒ»»∆∆«

‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙Èa‰ È¯‰ - ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ¬≈««ƒ¿…∆«¿∆»
„Á‡ Ï‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË32da‚Â dÎB˙Â , ¿≈ƒƒ¿≈∆…∆∆»¿»¿«»

¯B‰Ë33ıÚ ÏL Ï‰‡ ‡e‰L ÈtÓ ,34‰˙È‰ .ÈÏk BÈ‡Â »ƒ¿≈∆…∆∆≈¿≈¿ƒ»¿»
dÎB˙· ‰‡ÓË35ÏÚ ‰˙È‰ .dÎBz ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - À¿»¿»≈»≈∆»»»¿»«

‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab36ÏÚ ˙ÁpÓ ‰˙È‰ . «»¿∆¿«»»ƒ«»≈»¿»À«««
ı¯‡‰37‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ıeÁÏ ‰ÈÙe38- »»∆ƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k39dab ÏÚ ‰È‰ .40„Ú Bc‚k - ¿∆¿««¿»≈»»««»¿∆¿«
‡ÓË ÚÈ˜¯‰41‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ˙Èaa ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »»ƒ«»≈»¿»À¿»««ƒ≈»≈∆»
„·Ïa ˙Èa‰42‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - dÎB˙· ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ««ƒƒ¿«»¿»À¿»¿»≈»≈∆»

dÎBz43. »

הכוונה 2) "טמא", או "טהור" זה בפרק שנאמר מקום כל
דנים. שבו בשטח הנמצאים מ"א.3)לכלים פ"ט אהלות

טפח.4) הקרקע ובין בינה עצמה.5)ואין הכוורת ומקצת
כשהכוורת 6) והמדובר, תחתיה. או שבחוץ המקצת גב על

שאינה  למשנה), בפירושו (רבינו סאה ארבעים מחזיקה
חוצצת  וגם הטומאה, את מביאה היא אבל טומאה. מקבלת

ה"ג). פי"ג (למעלה הטומאה על 7)בפני כשהטומאה
תחתיה.8)גבה. בוקעת 9)כשהטומאה שטומאה

במידה  הבאים עץ שכלי ואףֿעלֿפי ויורדת. בוקעת ועולה,
מה  להציל רק נאמר זה חוצצים, סאה) 40 (מחזיקים
עם  אוהל רק מציל הטומאה, שכנגד אבל הטומאה. שבצידי

טוב'). יום 'תוספות (ראה בלבד כנגד 10)דפנות שלא
בקעה 11)הטומאה. שהטומאה מכיוון אומרים אנו ואין

אוירה  בכל מתפשטת היא הרי אוהל, שהיא לכוורת ונכנסה
מלא  כאילו הבית שכל הכלל לפי שבתוכה, מה כל ומטמאה
כשעצם  אלא זה כלל אמרו שלא מפני והטעם, טומאה.
כאן, אבל בבית. נמצא המת, מן הכזית היינו הטומאה,
אינה  בלבד, הטומאה של כוחה אלא בכוורת כשאין
הכזית  כנגד ובוקעת ממשיכה אלא לצדדים, מתפשטת
הוכחות  כמה שהביא אחרונה, משנה [ראה (כסףֿמשנה)
רבינו  לדברי אחר הסבר למצוא קשה אבל זו, סברא לסתור

בתוכה 12)כאן]. שיש אףֿעלֿפי מצילה, הכוורת ואין
טפח  פותח בה אין משום שגזרו מפני והטעם, טפח. פותח
גבה  בין הבדל כל אין שלהלכה מזה, יוצא טהרות). (סדרי
מפני  אחת? בבבא רבינו אותם כלל לא ולמה תוכה. ובין
ובדין  טמא, הטומאה שכנגד להדגיש התכוון גבה, שבדין
הטומאה. כנגד שלא מטמאה שאינה הוא החידוש תוכה

רצוצה.13) והיא בחוץ מונחת הטומאה משמע,14)שהרי
הבית, בפנים הכוורת שתחת הכלים אפילו שבבית מה כל

טפח. פותח תחתיה שאין שמחוץ 15)ואףֿעלֿפי בחלק
לשם 16)לבית. שתתפשט סיבה כל אין גבה ועל תחתיה

שבתוך  בחלק אפילו טהורים שבתוכה וכלים הטומאה,
ואףֿעלֿפי  שבתוכה, מה על מצילה שהכוורת מפני הבית,
לטמא  אוהל נעשה כלי שאמרו: ומה טפח. פותח בה שאין
(סדרי  לו שמחוצה לכלים רק הכוונה לטהר, לא אבל

בחלקה 17)טהרות). היא אם אפילו הכוורת, בתוך
לבית. כולה 18)שמחוץ כאילו בתוכה, כשהטומאה

העליון  והדופן ח), הערה למעלה (ראה טומאה מליאה
שבבית  בחלק בין שבתוכה, מה כל ומטמא עליה מאהיל
בתוך  שאוהל מפני טמא, והבית לו. שחוצה בחלק ובין
פי"ח  הערות (ראה מלטמא הטומאה על מציל אינו אוהל
שאוהל  מבאר, טהרות [בסדרי בבית. הטומאה וכאילו ה"ו),
כלי  אבל לחוץ. פתוח פתח כשיש מציל, אוהל בתוך ממש
משמש  זה הבדל פתח. עם אפילו מציל אינו אוהל, שנעשה

הבאות]. בהלכות רבינו שיטת להבנת נמשך 19)יסוד זה
לבית  שמחוץ כלים רבינו מטהר ובשניהם גבה, לעל גם
פותח  אוהל כאן שיש מפני וטעמו, הטומאה. כנגד שאינם
הטומאה, בפני חוצץ גם הוא הרי הטומאה, על טפח
דרבנן. גזירה טמא, הטומאה שכנגד מה ואףֿעלֿפיֿכן
רצוצה  טומאה שהיא טפח, פותח בכוורת אין משום

מה כל ומטמאה טהרות).הבוקעת (סדרי שכנגדה
לאוהל 20) נתחברה הטומאה, על מאהילה שהכוורת מפני
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כלי 25)הבית. דין עליו אין ולפיכך בקרקע קבוע אלא
מדרבנן, אפילו לבית הטומאה את מביא ואינו התורה מן
אינו  בבית העומד התנור שאם ומכאן, הבית. על גזרו שלא
יוצאת  הטומאה התורה, מן ככלי הוא והרי הקרקע על עומד

ומטמאהו. לבית פיו דרך גדול,26)ממנו ארגז כעין
ואינו  ב) הלכה ו פרק (למעלה בלח סאה ארבעים שמחזיק

הטומאה. בפני וחוצץ טומאה רחבו.27)מקבל כל וממלא
המגדל.28) אין 29)דלת לבית בולט שהמגדל פי על ואף

חוצץ. במידה הבא שהמגדל מפני לו נכנסת הטומאה
את 30) בו להוציא אחר פתח לבית כשאין המדובר,

שהמגדל  הפתח דרך אלא אחרת יציאה לה ואין הטומאה
אותו. שם.31)ממלא תצא המגדל 32)שהטומאה בסיס

גלגלים. על המגדל.33)העומד חלל 34)לאחורי לתוך
רבינו 35)הבית. ומפרש אצבעות" "שלוש כתוב במשנה

(טפח  מטפח לפחות והכוונה אצבעות שלוש דווקא שלאוו
ב). עמוד לט בכורות אצבעות. ארבע הבסיס 36)=

למגדל. הבית.37)מחובר לתקרת מגולה במקום
חוצצת.38) ואינה ככלי דינה נשמטת היא אם אבל
שנתבאר 39) כמו לבית ממנה יוצאת הטומאה אין ולפיכך

בו  שאין פתח דרך עוברת אינה שטומאה פעמים, כמה כבר
המוכני.40)טפח. אין 41)בכל התקרה שתחת ובחלק
העומד 42)טפח. במגדל נאמרו שלמעלה הדינים כל

הבית. המגדל.43)בפתח בתוך העומדת קטנה תיבה
הבית.44) דרך לצאת הטומאה שסוף כשאין 45)מפני

לתוכו  הטומאה נכנסת טפח בו יש ואם טפח. המגדל בפתח
הבית. מן

.‰ı¯‡‰ ÔÈ·e Ïc‚n‰ ÔÈaL ÌÈÏk46ÔÈ·e BÈaL , ≈ƒ∆≈«ƒ¿»≈»»∆∆≈≈
˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈaLÂ ,Ï˙k‰47Á˙Bt ÌL LÈ Ì‡ : «…∆¿∆≈≈«ƒ≈»≈«

ÌÈ‡ÓË - ÁÙË48e‡ È¯‰L ;ÌÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , ∆«¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ∆¬≈»
.˙BÓ˙BÒÂ ˙B„¯BÈ Ô‰ el‡k ˙B¯Bw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ƒ∆«¿ƒ≈¿¿¿

ובין 46) שוליו בין פנוי מקום ויש גלגלים על עומד המגדל
בבית.47)הקרקע. נכנסת 48)וטומאה הבית שטומאת

שם.

.ÂB‡ ,ı¯‡‰ ÔÈ·e BÈa Ïc‚n‰ ˙Áz ‰‡Óh‰ ‰˙È‰»¿»«À¿»«««ƒ¿»≈≈»»∆
ÌL LiL ÔÈa ,Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈa B‡ ,˙B¯Bw‰ ÔÈ·e BÈa≈≈«≈≈«…∆≈∆≈»

‡ÓË ˙Èa‰ - ÌL ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË ÏÏÁ49„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆«≈∆≈»««ƒ»≈»»≈
¯ÈÂ‡a50BÈ·ÚaL ÌÈÏk - BÎB˙a ‰‡ÓËÂ51ÌÈ¯B‰Ë52; »¬ƒ¿À¿»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ

BÎB˙aL ÌÈÏk - BÈ·Úa ‰‡ÓË53.ÌÈ¯B‰Ë À¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿ƒ

הטהורים 49) על מצילים ואהלים פתיל צמיד אמרו: כלל
לפיכך, מלטמא. הטמאים על מצילים אינם אבל מליטמא,
מטמאה  היא הפנימי, באוהל מונחת שהטומאה פי על אף

החיצון. שבאוהל הכלים לרקיע.50)את מגולה במקום
וביניהם 51) כפולים לוחות עשויים שכתליו במגדל המדובר

כלים. תלויים או עומדים ללוח לוח שבין ובשטח חלול,
שאמרנו 52) וזה אוהל. ידי על צד מכל מוגנים הם שהרי

הכוונה  מלטמא הטמאים על מציל אינו שאוהל למעלה
לצאת. הטומאה וסוף בפנימי וטומאה אוהל, תוך לאוהל

עצמו.53) המגדל שבתוך

.Ê‡e‰L Ï‰‡ ?„ˆÈk .ÌÈÏ‰‡k - ÌÈÏ‰‡ ÈÚetL Ïk»ƒ≈…»ƒ¿…»ƒ≈«…∆∆

„¯BÈÂ ÚÙBL54‰ÏÎÂ55Úaˆ‡k „Ú56Ï‰‡a ‰‡ÓËÂ ,57 ≈«¿≈¿»∆«¿∆¿«¿À¿»»…∆
ÚetM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk -58ÌÈ‡ÓË59˙Áz ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆«««ƒ«¿≈ƒÀ¿»««

ÚetM‰60ÌÈ‡ÓË Ï‰‡aL ÌÈÏk -61‰‡Óh‰ .62CBzÓ «ƒ«≈ƒ∆»…∆¿≈ƒ«À¿»ƒ
ÚetM‰63Ba Ú‚Bp‰ -64BÎBzÓ65˙‡ÓË ‡ÓË «ƒ««≈«ƒ»≈À¿«
‰Ú·L66˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯Á‡Ó ÚetMa Ú‚Bp‰Â , ƒ¿»¿«≈««ƒ«≈«¬»»≈À¿«
·¯Ú67Ú‚pL ÈÏk ‡e‰ el‡k ÂÈ¯Á‡Ó ÚetM‰ ‰OÚ ; ∆∆«¬»«ƒ«≈«¬»¿ƒ¿ƒ∆»«

Ba Ú‚Bp‰ - ÚetM‰ È¯BÁ‡ ÏÚ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .Ï‰‡a¿…∆»¿»«À¿»«¬≈«ƒ««≈«
BÎB˙a ÚetMa Ú‚Bp‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»»≈À¿«ƒ¿»¿«≈««ƒ«¿
˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ BÎBzÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«∆∆«¬ƒ«ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ

p‰ - ÂÈ¯BÁ‡Ó‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈa BÎBzÓ ÔÈa Ba Ú‚B ≈¬»«≈«≈ƒ≈≈¬»»≈
·¯Ú ˙‡ÓË68BÓˆÚ Ï‰‡‰Â ,69.‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË À¿«∆∆¿»…∆«¿»≈À¿«ƒ¿»

ומתוך 54) והולכים משתפעים אלא זקופים אינם שכתליו
ובין  הקרקע בין המרחק אולם מתרחב האוהל שטח כך

והולך. פוחת האוהל לקרקע.55)יריעות בסמוך
שטוח 56) שגגו באוהל המדובר מטפח. פחות כלומר,

יותר. או טפח על הכתלים 57)בטפח תחת לא הגג תחת
ובין 58)המשופעים. הארץ על טפח הגבוה במקום בין

טפח. הארץ ובין בינו שאין שני 59)במקום משמיענו
זקופים  הם כאילו הכתלים את דנים אנו אין א. דברים:
לשטח  מצטמצם והאוהל וסותמות יורדות הגג ומסגרות
הקרקע  ובין בינם שאין המקומות שאפילו ב. הגג; שתחת
המוקף  השטח שכל מפני והטעם כאוהל, נידונים טפח
אחד  במקום טפח פותח בו יש ואם אחד אוהל הוא יריעות

טפח. בו שאין במקום ואפילו כולו על אוהל בכל 60)דין
טפח. רום בו שאין במקום אפילו שהוא שהרי 61)מקום

אחד. אוהל השיפוע 62)הכל דיני למדנו כאן עד
בשיפוע. נגיעה דיני ואילך ומכאן כלומר,63)כמאהיל,

שהוא. מקום בכל המשופעת היריעה ובין הקרקע בין
האוהל.65)בשיפוע.64) פינו 66)בפנים אם אפילו

שנגע. לפני מתוכו המקבלות 67)המת ביריעות המדובר
הטומאה, בפני וחוצצות כאוהל נטויות כשהן אפילו טומאה
נידונים  צדדיהן שני ולפיכך עור, או צמר או פשתן של  כגון
מטמא  וגם ומיטמא המת על מאהיל הפנימי כלים, כשני
ודינו  בפנימי שנגע מפני טמא והחיצון עצמו, כמת אחרים
ערב  טומאת שמטמאים במת, שנגעו בכלים שנגעו ככלים

לפני  המת את כשפינו והמדובר הנוגע בלבד. אבל שנגע,
שבעה. טומאת טמא שם המת בעוד שני 68)בחיצון

והשני  מבפנים שהאחד פי על אף מצטרפים אמנם החלקים
צד  שום אין אחד מצד שלם כזית שאין מפני אולם, מבחוץ,

שלם. כזית בעצמו בו היה כאילו שם 69)נידון תוספתא
מפני  שבעה, טומאת טמאים האוהל יריעות א. הלכה א פרק
ולפיכך  אחוריו. ובין תוכו בין הבדל אין עצמן שלטומאת

שבעה. טומאת לטמאן הזיתים חצאי שני מצטרפים

.Á„c¯Ó Ï‰‡‰ Ûk ‰È‰70˙Áz ‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚ »»¿«»…∆¿À»«»»∆¿À¿»««
- Ûk‰ Èab ÏÚ B‡ ı¯‡‰ ÏÚ Oe¯t‰ Ï‰‡‰ Ûk¿«»…∆«»«»»∆««≈«»»

‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË71.˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , À¿»««¿»««¿∆∆

לאוויר 70) מחובר תחתיו אוויר ואין הארץ על ומונח סרוח
נטמא 71)האוהל. האוהל שכל מובן רצוצה, טומאה ככל
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שהרי  גבה, על הטומאה אם ואפילו הבית. כל עם אחד
כמבואר  תחתיה, הטומאה וכאילו חוצצת, אינה הכוורת

למעלה.21)למעלה. כמבואר מצילה, תוכה שעל
למעלה.22) כמבואר טפח, פותח בה אין משום גזירה
ה"ג,23) י"ג בפרק שכתב למה סותרים נראים אלו דבריו

בכלי  כאן המדובר והרי חוצצים, במידה הבאים שכלים
מקבל  שאינו שכלי מבאר, ובכסףֿמשנה במידה. הבא
כשטומאה  אבל לבית, בית שבין בפתיחה חוצץ טומאה
(אהלות  ששנינו כמו חוצץ, ואינו מביא גביו, על או תחתיו
לטהר", לא אבל לטמא אוהל נעשים וכלים "אדם מ"א) פ"ו
בפירושו  רא"ש [ראה טומאה. מקבלים שאינם כלים ואפילו
זה]. הבדל בקביעת הכסףֿמשנה את שהקדים מ"א לפ"ח

שם.24) השלמות ראה ה"ג. ואילך.25)בפי"ג מ"ג שם
שבור.26) לא בפירושו 27)שלם, (רבינו חלול בה שיש

מדופנה.28)למשנה). חלק ממולא 29)ניטל תוכה
שלמים. ודפנותיה אבל 30)בקש, בהיר, אינו הסגנון

באחת  ואין חלולים, מקומות כמה בה שיש ברורה: הכוונה
מטפח. יותר לך יצא יחד תצרפם אם אבל טפח, מהם

האפוצה.31) או הפחותה במחולחלת.32)הכוורת כמו
אבל 33) שבבית. ובין שבחוץ בחלק בין שבתוכה, כלים

מהנימוקים  יתבאר וזה טהור. שבחוץ החלק רק גבה,
תוכה  שעל מפני טהור, תוכה במחולחלת. למעלה שנאמרו
במחולחלת  שרק טהור, הטומאה כנגד ואפילו מצילה, היא

(למעלה  טפח בו אין משום גזרו כלי, אבל שהיא יט), הערה
הבית  בפנים גבה שעל והכלים גזרו. לא כלי שאינו באוהל

האוהל. באויר נמצאים שהם מפני טמאים שאינו 34)-
(ראה  מיטמא עור או אריג של אוהל אבל טומאה, מקבל
(כסףֿמשנה). חוצץ אינו טמא ודבר הי"ב), פ"ה למעלה

האטומה 35) שהכוורת (מפני באדמה כקבורה היא הטומאה
(רבינו  לבית יוצאת ואינה קרקע) לגבי ובטלה כלי, אינה

למשנה). בכל 36)בפירושו ממנה, למעלה שיאהיל כלי
רצוצה. שאינה מפני למטה, בוקעת אינה אבל שהוא. גובה

האטומה.37) שבחוץ.38)הכוורת החלק תחת
ועולה,39) בוקעת אינה ואףֿעלֿפיֿכן רצוצה, היא שהרי

כאוהל  היא כלי, מתורת לגמרי שבטלה שהכוורת מפני
ותירוצו  אחר, באופן שתירץ כסףֿמשנה [ראה וחוצצת.

מאוד]. דחוק ואינה 41)מבחוץ.40)נראה יותר. ולא
ספק, של צל ללא ברור חוצץ. שהאוהל מפני למטה, בוקעת
נעשה  בפנים שהרי שבחוץ, החלק גב על במונחת שהמדובר

המת. אוהל הבית הכלים 42)כל וגם עצמו שבבית הכלים
- שבבית בחלק אפילו שתחתיה אלה אבל גבה, שעל
אין  למטה שם, להכנס לטומאה מקום שאין מפני טהורים,
פחותה  שהיא מפני חוצצת, הכוורת ומלמעלה טפח פותח
בזה  [ואין למעלה. כמבואר כלי, מתורת ויצאה אפוצה או
שאינו  דבר שכל מפני מציל, שאינו אוהל בתוך אוהל משום
אוהל]. בתוך אוהל משום בו אין לחוץ, פתח לו ויש כלי

למעלה.43) שאמרנו ממה מבואר

.·˙¯ek44,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe Á˙t‰ CB˙a ı¯‡a ˙Ïhn‰ «∆∆«À∆∆»»∆¿«∆«ƒ»ƒ¿ƒ
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,‰ÏeÏÁÂ ÌÏL ÈÏk ‡È‰Â¿ƒ¿ƒ»≈«¬»¿«ƒƒ«≈»«¿∆»
‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - ıeÁaÓ dab ÏÚ B‡««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
ıeÁ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË dab ÏÚ B‡««»»≈¿»«∆«¬ƒ»»

¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,‰‡Óh‰ „‚kÓ45dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ƒ¿∆∆«À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»¿»
‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa B‡46ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ . ««ƒ«…»≈»¿»¿»ƒ»»∆

ÁÙË47‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ48dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡49B‡ ∆«¿À¿»«¿∆»¿»««»
ÈtÓ - ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ;‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa««ƒ«…»≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»ƒ¿≈

„Á‡ Ï‰‡k ˙Èa‰Â ‡È‰L50ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ , ∆ƒ¿««ƒ¿…∆∆»¿…∆««»¿…
BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ÈÏk‰L - ‡ÓË dÎB˙aL∆¿»»≈∆«¿ƒ≈ƒ∆«À¿»¿≈

ıˆBÁ51L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ .¯‡a˙pL BÓk , ≈¿∆ƒ¿»≈»¿»¿»¿»¿«
‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚e ,‰ˆeÙ‡ B‡¬»¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»«¿∆»

‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a B‡ ˙Èaa B‡52dab ÏÚÓ ıeÁ ,53. ««ƒ¿»«…»≈≈««»
dab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰54ÚÈ˜¯Ï „Ú „·Ïa Bc‚k -55 »¿»À¿»««»¿∆¿ƒ¿««»»ƒ«

‰Ó Ïk ˙Èa‰Â ‰ÈzÁ˙Â ,¯B‰Ë dÎBz Ï·‡ ,‡ÓË»≈¬»»»¿«¿∆»¿««ƒ»«
˙ÁpÓ ‰˙È‰ .˙ˆˆBÁ ,ÈÏk dÈ‡L ÈtÓ ;¯B‰Ë Ô‰aM∆»∆»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ∆∆»¿»À««
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k -56dab ÏÚ ‰˙È‰ .57Bc‚k - ¿∆¿««¿»≈»¿»««»¿∆¿
‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú- ˙Èaa B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «»»ƒ«»≈»¿»«À¿»¿»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰Â dÎBz58. »¿««ƒ»≈

מ"ה.44) כאן,45)שם עד זו בהלכה שנימנו הדינים בכל
לחוץ. פיה לבין לפנים פיה בין הבדל כשהכוורת 46)אין

אוהל  ונעשו הבית אויר עם אוירה מתחבר לפנים, פתוחה
טמאים. שניהם - מהם באחד הטומאה אם ולפיכך אחד,

ולצאת.47) תחתיה להכנס לטומאה מקום אפילו 48)ויש
לבית. שמחוץ החלק בחוץ.49)תחת או בפנים

להיפך.50) וכן בבית, כשהטומאה תוכה לטומאת נימוק
תוכה 51) לטומאת וגם החוץ, שבחלק גבה לטומאת נימוק

שהיא  שהכוורת, מפני מבחוץ. גבה על כשהטומאה והבית
הכוורת  תחת מונחת כאילו הטומאה הרי חוצצת, אינה כלי,
באוהל. מונחים כאילו גבה שעל והכלים עליה, המאהילה

שהיא 52) מפני למעלה: כמבואר שבתוכה, מה אפילו
שאמרנו  לחוץ, בפיה מהֿשאיןֿכן הבית, עם אחד כאוהל

טהור". וגבה "ותוכה מפני 53)למעלה: שבחוץ, בחלק
חוצצת. - כלל כלי שאינה הפקוקה, או הפחותה שהכוורת

לבית.54) שהוא.55)מחוץ גובה בכל עליה המאהיל כלי
מפני 56) ועולה בוקעת ואינה רצוצה, טומאה כדין

חוצצת. דבר:58)מבחוץ.57)שהכוורת של כללו
אחד, כאוהל והבית הכוורת של תוכה נידונים לפנים בפיה

המקרים. בכל שווים ודיניהם

.‚˙¯ek59˙Èa‰ CB˙a ‡È‰L60Ïk ˙‡ ‰‡ÏÓÓ ‡È‰Â «∆∆∆ƒ¿««ƒ¿ƒ¿«¿»∆»
dÈa ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˙B¯B˜Ï ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe ,˙Èa‰ d·b…«««ƒƒ»¿«¿»¿««ƒ¿≈≈»
˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt ˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï¿≈«≈«∆«¿À¿»¿»««ƒ

‡ÓË61¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ,62C¯cL ; »≈À¿»««ƒ«∆¿»»∆∆∆
dk¯c ÔÈ‡Â ÁÙhÓ ˙BÁÙa ˙Èa‰ CB˙Ï ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰«À¿»»≈¿««ƒ¿»ƒ∆«¿≈«¿»

‰˙È‰L ÔÈa .Òk‰Ï63Ï˙kÏ ‰ÈÙe dcˆ ÏÚ ‰hÓ ¿ƒ»≈≈∆»¿»À»«ƒ»ƒ»«…∆
˙¯ek ‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙhÓ ˙BÁt Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈ·e≈≈«…∆»ƒ∆«≈∆»¿»«∆∆
‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ÌÈzL eÈ‰L ÔÈa ˙Á‡««≈∆»¿«ƒ««≈¿≈≈»∆¿»

ÁÙË Á˙Bt Ï˙kÏ B‡ ˙B¯BwÏ64˙„ÓBÚ ‰˙È‰ .65CB˙a ««…∆≈«∆«»¿»∆∆¿
Á˙Bt ÛB˜Ln‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe Á˙t‰«∆«ƒ»¿«¿»¿≈≈¿≈««¿≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË66˙Èaa ‰‡ÓË , ∆«¿À¿»¿»««ƒ»À¿»««ƒ
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‡ÓË dÎB˙aM ‰Ó -67ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡ÓË C¯cL ; «∆¿»»≈∆∆∆À¿»»≈¿≈
.Òk‰Ï dk¯c«¿»¿ƒ»≈

ט.59) משנה בין 60)שם הבדל אין זה במקרה כולה.
מן  גבוהה בין ואפוצה, מחולחלת בין ופחותה, שלימה

לא. או טפח אינו 61)הארץ דפנות עם ממש אוהל אפילו
(כמו  הבית דרך לצאת הטומאה של שסופה מפני מציל,
טפח. מפותח בפחות גם היא עוברת רבינו), שמסיים

עם 62) והכוורת טפח, מפותח בפחות נכנסת הטומאה שאין
מצילה. הבית.63)הדפנות בתוך שכולה הכוורת

למעלה.64) כאמור דינם אלה כאן 65)כל יוד. משנה שם
חדשה. בבא לצאת 66)מתחילה יכולה הטומאה שהרי

הבית. לאויר להכנס לטומאה 67)מבלי מקום שאין מפני
שבתוכה  מה על מצילה אינה הכוורת, דרך אלא לצאת

דפנות. עם אפילו

.„‰ÏeÏÁ ˙¯ek68ÌÏL ÈÏk ‡È‰L69˙ÁpÓ ‰˙È‰Â70 «∆∆¬»∆ƒ¿ƒ»≈¿»¿»À««
¯ÈÂ‡a ‰Ècˆ ÏÚ71B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe , «ƒ∆»»¬ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

da‚·e ‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - dab ÏÚ««»…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»¿«»
„‚k ‡l‡ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿»«∆«¬ƒ»»∆»¿∆∆
.¯B‰Ë dÎB˙a ‰‡Óh‰ „‚k BÈ‡L ÏÎÂ ,‰‡Óh‰«À¿»¿…∆≈¿∆∆«À¿»¿»»
‰ÎB˙aM ‰Ó Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»«…»≈»«∆¿»
‰hÓÏ B‡ dab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰‡Óh‰ „‚kL ÏÎÂ¿…∆¿∆∆«À¿»¿«¿»««»¿«»
‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .‰ÈzÁz«¿∆»»¿»¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»«¿∆»
dab ÏÚL ÏÎÂ ,‡ÓË ‰ÈzÁzL Ïk - dab ÏÚ B‡««»…∆«¿∆»»≈¿…∆««»
‡e‰L ÈÏkÓ ıeÁ ,¯B‰Ë dÎB˙aL Ïk Ï·‡ ;‡ÓË»≈¬»…∆¿»»ƒ¿ƒ∆
Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .‰‡Óh‰ „‚k¿∆∆«À¿»»¿»À¿»¿»«…»≈»
;dab ÏÚ ‰ÏÚÓlL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¿…∆«¿∆»…∆¿«¿»««»

‰Le¯‡aL BÓk ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏk72. ∆«≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿ƒ¿∆≈«¿
‰˙eÁt ı¯‡‰ ÏÚ ˙Ïhn‰ BÊ ˙¯ek ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»«∆∆«À∆∆«»»∆¿»

‰cÓa ‰‡a ‰˙È‰L B‡ L˜a ‰˜e˜Ùe73ÔÓ ˙ÈÊÎe , ¿»¿«∆»¿»»»¿ƒ»¿«ƒƒ
dab ÏÚ ;‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k - ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰«≈»«¿∆»¿∆¿««¿»≈««»
‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - dÎB˙a ;‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k -¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»≈»≈∆»
‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚÓ ÁÙË ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .dÎBz»»¿»¿»∆«≈«»»∆¿À¿»
„·Ïa dÎBz - dÎB˙a ;‡ÓË „·Ïa ‰ÈzÁz - ‰ÈzÁz«¿∆»«¿∆»ƒ¿«»≈¿»»ƒ¿«
¯·kL .‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab ÏÚ ;‡ÓË»≈««»¿∆¿«»»ƒ«»≈∆¿»

e¯‡a74,·eLÁ ‡e‰ Ï‰‡k - ‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏkL , ≈«¿∆¿ƒ≈«»¿ƒ»¿…∆»
.ıˆBÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈÏÎk ‡Ï…¿≈ƒ¿ƒ»≈

יא.68) משנה פחותה.69)שם תחתיה 70)אינה ואין
טפח. הרקיע.71)פותח כיפת  אלה 72)תחת  דינים 

שהרי  זה, פרק של ראשונה בבבא האמורים הדינים עם זהים
משום  כאן ונאמרו המקרים, שני בין לחלק נימוק כל אין

הבאות. שבבבות באה 73)הדינים רבינו משווה כאן
לכמה  סותר וזה במשנתנו. חכמים כדברי לפחותה, במידה
היינו, שביניהם, בהבדל המנומקים למעלה שנאמרו דינים
כלי, מתורת יצאה לא אוהל שהיא אףֿעלֿפי במידה שבאה
שעליה  מה בפני חוצצת ואינה מוגבל, חציצתה כוח ולפיכך
לגמרי, כלי מתורת בטלה אפוצה או פחותה אבל ותחתיה,
עליה  חלו לא וגם ושתחתיה, שעליה מה בפני גם וחוצצת

יישוב  מצאתי ולא אוהל. שהוא כלי על שגזרו גזירות כמה
את  צמצם [בכסףֿמשנה זו. לסתירה הדעת את מניח
באה  שהיתה "או כאן רבינו כתב למה רק ושאל הקושיא,
במידה? בבאה המדובר שלמעלה בדינים גם הלא במידה",
את  ליישב יפה תירוצו כוח אין אבל שתירץ, מה ותירץ

ה"ג.74)הסתירה]. פי"ג למעלה

.‰˙¯ek75‰ÈÏeL ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰Â ÌÏL ÈÏk ‡È‰L76 «∆∆∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆«∆»
¯ÈÂ‡Ï77dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,78- »¬ƒ¿À¿»«¿∆»¿»««»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË79Ì‡ Ï·‡ . À¿»««¿»««¿∆∆¬»ƒ
‰qÎÓ B‡ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰80‰ÈeÙk B‡ »¿»¿»ƒ»»∆∆«¿À»¿»

- dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,‰Èt ÏÚ«ƒ»¿À¿»«¿∆»¿»««»
‡ÓË Ïk‰81ÏÚL ÏÎÂ ‰ÈzÁzL ÏÎÂ dÎB˙aL Ïk , «…»≈…∆¿»¿…∆«¿∆»¿…∆«

ÏÈ‰‡n‰ ÈÏk‰L ;‰hÓÏ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,dab«»ƒ»¿»«À¿»¿«»∆«¿ƒ««¬ƒ
.e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«À¿»¿≈≈¿∆≈«¿

L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ82‰‡a B‡ ¿ƒ»ƒ»¿»¿»¿»¿«»»
‰cÓa83- dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË , ¿ƒ»À¿»«¿∆»¿»««»

˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË84‰˙È‰ Ì‡Â . À¿»««¿»««¿∆∆¿ƒ»¿»
‡ÓË „·Ïa ‰ÈzÁz - ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ÁÙË ‰‰B·‚85. ¿»∆«¿À¿»«¿∆»«¿∆»ƒ¿«»≈

ÚÈ˜¯Ï „Ú Bc‚k - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»««»¿∆¿«»»ƒ«
Ï‰‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë ‰ÈzÁzL ÌÈÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿≈ƒ∆«¿∆»¿ƒƒ¿≈∆ƒ…∆

.˙ˆˆBÁÂ¿∆∆

יג.75) משנה הקרקע.76)שם ובין בינה טפח ואין
(סדרי  טפח על טפח רחב הכוורת כשפי זו, בהלכה המדובר

אוהל.77)טהרות). גבה על תלויה 78)שאין הטומאה
תוכה. באויר לא אבל הכלי, מדפנות למעלה תוכה, נגד

ואינה 79) תלויה שהיא ואע"פ שכנגדה, כל ומטמאה
שכלי  מפני השולים, תחת היא כאילו אותה רואים רצוצה,

חוצץ, הערות אינו (ראה זה פרק בראש לחוץ, בפיה כמו
לכוורת.80)שם). בטיט מחובר אינו והכיסוי

ומביאים 81) הטומאה, על מאהילים שוליה טפח, בגבוהה
מפני  טמא גבה ועל ותוכה שתחתיה, מה לכל הטומאה את
הטומאה  ואם למעלה. כמבואר חוצצים אינם שהשוליים
שוליה, תחת היא כאילו אותה רואים גבה, על או בתוכה
גבוהה  שאינה אףֿעלֿפי ובמכוסה חוצצים. אינם שהרי
בוקעת  שהטומאה מפני טמא הכול כן גם הקרקע, מן טפח
אחד, במקום בו וטומאה סתום כקבר היא והרי לתוכה,
בו  הנוגע כל את ומטמא טומאה, מלא כאילו אותו שרואים
למעלה, אמנם למשנה). בפירושו (רבינו שהוא צד מכל
אמרנו  הקרקע, ובין בינה טפח ואין צידה על מוטלת בדין
אינה  בקיעתה אבל לצדדים, מתפשטת עצמה הטומאה שרק
בבקיעה  אמרו ולא פתוח, הכוורת פי שם אולם מתפשטת,
(בסדרי  צד. מכל סתום במקום אלא טומאה" "כמלא
הוא  ולדעתי אלה. דינים שני בין אחר הבדל כתב טהרות,
בין  רבינו מחלק פיה, על ובכפויה שם). ראה מאוד, דחוק
בתוכה  כשהטומאה בתוכה: טומאה לבין גבה על טומאה
גבה, על הטומאה אם אבל סתום, קבר מדין טמא הכול
פכ"א  (לקמן לשיטתו בהתאם שתחתיה, מה מטמאה אינה
מה  כל על מצילים פיהם על הכפויים טהורים שכלים ה"ג),
רבינו  התכוון ולזה בטיט. מחוברים אינם ואפילו שבתוכם,
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שהרי  גבה, על הטומאה אם ואפילו הבית. כל עם אחד
כמבואר  תחתיה, הטומאה וכאילו חוצצת, אינה הכוורת

למעלה.21)למעלה. כמבואר מצילה, תוכה שעל
למעלה.22) כמבואר טפח, פותח בה אין משום גזירה
ה"ג,23) י"ג בפרק שכתב למה סותרים נראים אלו דבריו

בכלי  כאן המדובר והרי חוצצים, במידה הבאים שכלים
מקבל  שאינו שכלי מבאר, ובכסףֿמשנה במידה. הבא
כשטומאה  אבל לבית, בית שבין בפתיחה חוצץ טומאה
(אהלות  ששנינו כמו חוצץ, ואינו מביא גביו, על או תחתיו
לטהר", לא אבל לטמא אוהל נעשים וכלים "אדם מ"א) פ"ו
בפירושו  רא"ש [ראה טומאה. מקבלים שאינם כלים ואפילו
זה]. הבדל בקביעת הכסףֿמשנה את שהקדים מ"א לפ"ח

שם.24) השלמות ראה ה"ג. ואילך.25)בפי"ג מ"ג שם
שבור.26) לא בפירושו 27)שלם, (רבינו חלול בה שיש

מדופנה.28)למשנה). חלק ממולא 29)ניטל תוכה
שלמים. ודפנותיה אבל 30)בקש, בהיר, אינו הסגנון

באחת  ואין חלולים, מקומות כמה בה שיש ברורה: הכוונה
מטפח. יותר לך יצא יחד תצרפם אם אבל טפח, מהם

האפוצה.31) או הפחותה במחולחלת.32)הכוורת כמו
אבל 33) שבבית. ובין שבחוץ בחלק בין שבתוכה, כלים

מהנימוקים  יתבאר וזה טהור. שבחוץ החלק רק גבה,
תוכה  שעל מפני טהור, תוכה במחולחלת. למעלה שנאמרו
במחולחלת  שרק טהור, הטומאה כנגד ואפילו מצילה, היא

(למעלה  טפח בו אין משום גזרו כלי, אבל שהיא יט), הערה
הבית  בפנים גבה שעל והכלים גזרו. לא כלי שאינו באוהל

האוהל. באויר נמצאים שהם מפני טמאים שאינו 34)-
(ראה  מיטמא עור או אריג של אוהל אבל טומאה, מקבל
(כסףֿמשנה). חוצץ אינו טמא ודבר הי"ב), פ"ה למעלה

האטומה 35) שהכוורת (מפני באדמה כקבורה היא הטומאה
(רבינו  לבית יוצאת ואינה קרקע) לגבי ובטלה כלי, אינה

למשנה). בכל 36)בפירושו ממנה, למעלה שיאהיל כלי
רצוצה. שאינה מפני למטה, בוקעת אינה אבל שהוא. גובה

האטומה.37) שבחוץ.38)הכוורת החלק תחת
ועולה,39) בוקעת אינה ואףֿעלֿפיֿכן רצוצה, היא שהרי

כאוהל  היא כלי, מתורת לגמרי שבטלה שהכוורת מפני
ותירוצו  אחר, באופן שתירץ כסףֿמשנה [ראה וחוצצת.

מאוד]. דחוק ואינה 41)מבחוץ.40)נראה יותר. ולא
ספק, של צל ללא ברור חוצץ. שהאוהל מפני למטה, בוקעת
נעשה  בפנים שהרי שבחוץ, החלק גב על במונחת שהמדובר

המת. אוהל הבית הכלים 42)כל וגם עצמו שבבית הכלים
- שבבית בחלק אפילו שתחתיה אלה אבל גבה, שעל
אין  למטה שם, להכנס לטומאה מקום שאין מפני טהורים,
פחותה  שהיא מפני חוצצת, הכוורת ומלמעלה טפח פותח
בזה  [ואין למעלה. כמבואר כלי, מתורת ויצאה אפוצה או
שאינו  דבר שכל מפני מציל, שאינו אוהל בתוך אוהל משום
אוהל]. בתוך אוהל משום בו אין לחוץ, פתח לו ויש כלי

למעלה.43) שאמרנו ממה מבואר

.·˙¯ek44,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe Á˙t‰ CB˙a ı¯‡a ˙Ïhn‰ «∆∆«À∆∆»»∆¿«∆«ƒ»ƒ¿ƒ
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,‰ÏeÏÁÂ ÌÏL ÈÏk ‡È‰Â¿ƒ¿ƒ»≈«¬»¿«ƒƒ«≈»«¿∆»
‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - ıeÁaÓ dab ÏÚ B‡««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
ıeÁ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË dab ÏÚ B‡««»»≈¿»«∆«¬ƒ»»

¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,‰‡Óh‰ „‚kÓ45dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ƒ¿∆∆«À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»¿»
‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa B‡46ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ . ««ƒ«…»≈»¿»¿»ƒ»»∆

ÁÙË47‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ48dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡49B‡ ∆«¿À¿»«¿∆»¿»««»
ÈtÓ - ‰ÈzÁzL ÏÎÂ ˙ÈaaL Ïk ;‡ÓË Ïk‰ - ˙Èaa««ƒ«…»≈…∆««ƒ¿…∆«¿∆»ƒ¿≈

„Á‡ Ï‰‡k ˙Èa‰Â ‡È‰L50ÏÎÂ dab ÏÚL ÏÎÂ , ∆ƒ¿««ƒ¿…∆∆»¿…∆««»¿…
BÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó ÈÏk‰L - ‡ÓË dÎB˙aL∆¿»»≈∆«¿ƒ≈ƒ∆«À¿»¿≈

ıˆBÁ51L˜a ‰˜e˜Ùe ‰˙eÁt ‰˙È‰ .¯‡a˙pL BÓk , ≈¿∆ƒ¿»≈»¿»¿»¿»¿«
‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚e ,‰ˆeÙ‡ B‡¬»¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»«¿∆»

‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a B‡ ˙Èaa B‡52dab ÏÚÓ ıeÁ ,53. ««ƒ¿»«…»≈≈««»
dab ÏÚ ‰‡ÓË ‰˙È‰54ÚÈ˜¯Ï „Ú „·Ïa Bc‚k -55 »¿»À¿»««»¿∆¿ƒ¿««»»ƒ«

‰Ó Ïk ˙Èa‰Â ‰ÈzÁ˙Â ,¯B‰Ë dÎBz Ï·‡ ,‡ÓË»≈¬»»»¿«¿∆»¿««ƒ»«
˙ÁpÓ ‰˙È‰ .˙ˆˆBÁ ,ÈÏk dÈ‡L ÈtÓ ;¯B‰Ë Ô‰aM∆»∆»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ∆∆»¿»À««
‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ÌÈÙÏ ‰ÈÙe ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

‡ÓË ÌB‰z‰ „Ú Bc‚k -56dab ÏÚ ‰˙È‰ .57Bc‚k - ¿∆¿««¿»≈»¿»««»¿∆¿
‡ÓË ÚÈ˜¯Ï „Ú- ˙Èaa B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «»»ƒ«»≈»¿»«À¿»¿»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰Â dÎBz58. »¿««ƒ»≈

מ"ה.44) כאן,45)שם עד זו בהלכה שנימנו הדינים בכל
לחוץ. פיה לבין לפנים פיה בין הבדל כשהכוורת 46)אין

אוהל  ונעשו הבית אויר עם אוירה מתחבר לפנים, פתוחה
טמאים. שניהם - מהם באחד הטומאה אם ולפיכך אחד,

ולצאת.47) תחתיה להכנס לטומאה מקום אפילו 48)ויש
לבית. שמחוץ החלק בחוץ.49)תחת או בפנים

להיפך.50) וכן בבית, כשהטומאה תוכה לטומאת נימוק
תוכה 51) לטומאת וגם החוץ, שבחלק גבה לטומאת נימוק

שהיא  שהכוורת, מפני מבחוץ. גבה על כשהטומאה והבית
הכוורת  תחת מונחת כאילו הטומאה הרי חוצצת, אינה כלי,
באוהל. מונחים כאילו גבה שעל והכלים עליה, המאהילה

שהיא 52) מפני למעלה: כמבואר שבתוכה, מה אפילו
שאמרנו  לחוץ, בפיה מהֿשאיןֿכן הבית, עם אחד כאוהל

טהור". וגבה "ותוכה מפני 53)למעלה: שבחוץ, בחלק
חוצצת. - כלל כלי שאינה הפקוקה, או הפחותה שהכוורת

לבית.54) שהוא.55)מחוץ גובה בכל עליה המאהיל כלי
מפני 56) ועולה בוקעת ואינה רצוצה, טומאה כדין

חוצצת. דבר:58)מבחוץ.57)שהכוורת של כללו
אחד, כאוהל והבית הכוורת של תוכה נידונים לפנים בפיה

המקרים. בכל שווים ודיניהם

.‚˙¯ek59˙Èa‰ CB˙a ‡È‰L60Ïk ˙‡ ‰‡ÏÓÓ ‡È‰Â «∆∆∆ƒ¿««ƒ¿ƒ¿«¿»∆»
dÈa ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˙B¯B˜Ï ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe ,˙Èa‰ d·b…«««ƒƒ»¿«¿»¿««ƒ¿≈≈»
˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt ˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï¿≈«≈«∆«¿À¿»¿»««ƒ

‡ÓË61¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ,62C¯cL ; »≈À¿»««ƒ«∆¿»»∆∆∆
dk¯c ÔÈ‡Â ÁÙhÓ ˙BÁÙa ˙Èa‰ CB˙Ï ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰«À¿»»≈¿««ƒ¿»ƒ∆«¿≈«¿»

‰˙È‰L ÔÈa .Òk‰Ï63Ï˙kÏ ‰ÈÙe dcˆ ÏÚ ‰hÓ ¿ƒ»≈≈∆»¿»À»«ƒ»ƒ»«…∆
˙¯ek ‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙhÓ ˙BÁt Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈ·e≈≈«…∆»ƒ∆«≈∆»¿»«∆∆
‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ÌÈzL eÈ‰L ÔÈa ˙Á‡««≈∆»¿«ƒ««≈¿≈≈»∆¿»

ÁÙË Á˙Bt Ï˙kÏ B‡ ˙B¯BwÏ64˙„ÓBÚ ‰˙È‰ .65CB˙a ««…∆≈«∆«»¿»∆∆¿
Á˙Bt ÛB˜Ln‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe Á˙t‰«∆«ƒ»¿«¿»¿≈≈¿≈««¿≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË66˙Èaa ‰‡ÓË , ∆«¿À¿»¿»««ƒ»À¿»««ƒ
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הטומאה  היתה אם גבה, שעל "וכל באמרו: זה, דין בסיום
ולא  בלבד, כפויה לדין נוגעת ההגבלה זה, ולפי למטה".

טהרות). (סדרי ולמכוסה טפח מתורת 82)לגבוהה ויצאה
למעלה. שביארנו כמו בשיטתו,83)כלי, עומד רבינו

(ראה  חוצצים ולפיכך כלים, אינם במידה הבאים שדברים
ע). הערה ובה"ד ו, הערה א הטומאה 84)בהלכה וכנגד

התפשטות  בפני חוצצת שהכוורת מפני טמא, - בלבד
ממש. כנגדה בקיעתה כוח בפני לא אבל הטומאה,

טמאים 85) הטומאה, שבצידי אלה אפילו שתחתיה, הכלים
הכלים, ועל הטומאה על מאהילים הכוורת ששולי מפני -

חוצצים. שהשוליים טהור, גבה ועל שבתוכה ומה

.ÂÏÓb86¯ÈÂ‡a „ÓBÚ ‡e‰L87- ÂÈzÁz ‰‡ÓË : »»∆≈»¬ƒÀ¿»«¿»
ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk88ÌÈÏk - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆««»¿ƒÀ¿»««»≈ƒ

BÊ È¯‰ - ÂÈzÁz ‰‡ÓËÂ ı·B¯ ‰È‰ .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈzÁzL∆«¿»¿ƒ»»≈¿À¿»«¿»¬≈
‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba89‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , ««¿»««¿∆∆¿≈ƒ»¿»

BÏ‚¯ Èab ÏÚ B‡ BÏ‚¯ ˙Áz ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË90È¯‰ - À¿»¿»«««¿««≈«¿¬≈
e¯‡a ¯·k .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜B·e ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba BÊ««¿»««¿∆∆¿»≈«¿

˙e¯ÈÊa91˙Áz ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡L , ƒ¿ƒ∆ƒ»»«»ƒ¿«ƒƒ«≈««
,ÌÈÏk‰ ¯‡MÓ da ‡ˆBiÎÂ ‰hn‰ ˙Áz B‡ ÏÓb‰Û‡ «»»«««ƒ»¿«≈»ƒ¿»«≈ƒ«

Ál‚Ó BÈ‡ - ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓËpL Èt ÏÚ92ÌMÓe . «ƒ∆ƒ¿»À¿«ƒ¿»≈¿«≈«ƒ»
˙‡ÓËa ˙B¯eÓ‡‰ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÏkL ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆»≈«¬»»¬¿À¿«
ÔÓ B‡ ‰Ó‰a‰ ÔÓ B‡ Ì„‡‰ ÔÓ ÌÈOÚp‰ ÌÈÏ‰‡…»ƒ««¬ƒƒ»»»ƒ«¿≈»ƒ
‰Ïa˜ È¯·c Ô‰Ó ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ïk‰ - ÌÈÏk‰93 «≈ƒ«…ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆ƒ¿≈«»»
Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .˙B˜Á¯‰Â ˙B¯Êb Ô‰Óe≈∆¿≈¿«¿»¿ƒ»≈«»ƒ¿«≈«
B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈«»ƒ¬≈∆»≈«ƒ«ƒ¿»
ÔÈÚÏ ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ Ôlk ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡Â ;ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»»»¿≈«¿»ƒÀ»¬ƒ∆»¿ƒ¿«

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ˙‡ÓË94. À¿«¿»¿»»ƒƒ¿«¿∆≈«¿

ה"ה.86) פי"ג אהלות עליו.87)תוספתא סוכך דבר שאין
פי"ג 88) (למעלה חוצצות וטמאה טהורה וחיה שבהמה

מאהיל  הגמל שהרי טמאים, שתחתיו שהכלים מובן ה"ג).
הטומאה. ועל הטומאה 89)עליהם למה תמוה, זה דין

גרוע  בעלֿחי וכי מציל? העליון הצד הלא ועולה, בוקעת
הגירסא: שלפנינו ובתוספתא אפוצה? או פחותה מכוורת
עד  כנגדו גביו ועל טמא, התהום עד כנגדו תחתיו "טומאה
משתי  אחת להגיה עלינו שבעלֿכרחינו ומפני טמא". לרקיע
לגירסא  ולהשוות כאן להגיה רצוי המנוגדות, הגירסאות
הקשה, בכסףֿמשנה החזוןֿאיש). (בעקבות שבתוספתא.
מאהיל  העליון והצד הוא, חלול גמל אומרים אנו אין למה
כמו  הטומאה שבצידי מה אפילו שתחתיו מה כל ומטמא
אפשר  כיצד מפליאים, ודבריו ה"א? פי"ח למעלה אדם,
חוצצת? גמל ובטן חוצץ, אינו אדם הלא לאדם. גמל לדמות

עליה.90) מאהילה אינה ה"ו.91)והבטן נזיר 92)פ"ז
קרבנות  ומביא נזירותו תקופת תוך מגלח במת, שנטמא
נזרו  ימי את וסותר טומאה) וקרבנות טומאה (תגלחת

מראש. למנות ומתחיל בטהרה, איש 93)שעברו מקובלים
מסיני. רבינו משה עד איש ה"ג,94)מפי פ"ג למעלה

ה"ה. ופ"ה

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
בין 1) ומה המת, באוהל מצילים דברים ששלושה יבאר

אלא  ניצלים הבלועים אין ואהלים, פתיל לצמיד בלועים
או  בית של בקרקעיתו הבלועים ודין חיה, נפש בבטן
צמיד  ומוקפות אחת, בכל זית וחצי חביות שתי בכתלים,

בבית. ומונחות פתיל

.‡ÌÈ¯·„ ‰LÏL2ÔÈÏÈvÓ3˙n‰ Ï‰‡a4„ÈÓˆ : ¿»¿»ƒ«ƒƒ¿…∆«≈»ƒ
ÏÈ˙t5ÔÈÚeÏ·e ,ÔÈÏ‰‡Â ,6ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ . »ƒ¿…»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒƒ«

e‡nË˙È ‡lL ÌÈ¯B‰h‰7‡lL ‰‡Óh‰ ÔÈÚBÓe , «¿ƒ∆…ƒ¿«¿¿ƒ«À¿»∆…
‡nË˙e ‡ˆz8ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÏ‰‡Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ï·‡ ; ≈≈¿«≈¬»»ƒ»ƒ¿…»ƒ«ƒƒ«

‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,e‡nË˙È ‡lL ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆…ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ∆«À¿»
‡ÓË ˙Èa ?„ˆÈk .ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ‡nË˙e ‡ˆz ‡lL9 ∆…≈≈¿«≈∆¬≈ƒ≈««ƒ»≈
ÈÏk‰ CB˙aL Ïk - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ÈÏk Ba LiL∆≈¿ƒÀ»»ƒ»ƒ…∆¿«¿ƒ
Ïk - ˙Èa‰ CB˙a Ï‰‡ ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿≈ƒ»»»…∆¿««ƒ»

ÔÈ¯B‰Ë Ï‰‡‰ CB˙aL ÌÈÏk‰10˙ÈÊk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «≈ƒ∆¿»…∆¿ƒ¬»ƒ»»¿«ƒ
ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÂÈÏÚ ÛwÓe ÌÈÏÎa Ôe˙ ˙n‰ ÔÓƒ«≈»¿≈ƒÀ»»»¿»ƒ»ƒ
Ï‰‡ CB˙a Ï‰‡ ÔÎÂ .‡ÓË ˙Èa‰ - ˙È·Ï BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ»≈¿≈…∆¿…∆
Ï‰‡aL ÌÈÏk‰ Ïk - ÈÓÈt‰ Ï‰‡a ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe¿«ƒƒ«≈»…∆«¿ƒƒ»«≈ƒ∆»…∆

ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰11. «ƒ¿≈ƒ

ה"ו.2) פ"ו כלים הטומאה.3)תוספתא, דברים 4)מפני
משלושת  אחד אם מתטמאים אינם המת באוהל הנמצאים

עליהם. מגן למטה המנויים הכתוב 5)הדברים לשון
ומחובר. מהודק כיסוי ופירושו: טו), מט, (במדבר

ב.6) בהלכה באוהל 7)יבואר הנמצאים בלועים טהורים
נטמאו. לא מטמאה.8)המת, אינה בלועה טומאה

וכדומה.9) המת מן כזית בו שיש למעלה 10)בית ראה
כוורת. דינ ופי"ט מגדל, דיני באוהל 11)פי"ח מדובר

או  חוצץ ואינו עור או אריגים כגון טומאה, המקבל פנימי
החיצון  האוהל דרך אלא לחוץ לצאת מקום לטומאה כשאין
תנאים  שני בו כשיש אבל טומאה, מקבל כשאינו אפילו
דרך  לטומאה ויש טומאה מקבל אינו היינו אלה, מועילים
ואינו  רבינו, דברי את כאן מפרש (הראב"ד מציל – אחרת

משיג).

.·˙‡ ÔÈÚBÓe ÌÈ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ Ï·‡¬»«¿ƒ«ƒƒ««¿ƒ¿ƒ∆
˙n‰ ¯Oa ÏÎ‡L ·Ïk ?„ˆÈk .‰‡Óh‰12˙È·Ï ÒÎÂ «À¿»≈«∆∆∆»«¿««≈¿ƒ¿«¿«ƒ

Ì„‡ elÙ‡ ,˙ÚaË ÚÏa .¯B‰Ë ˙Èa‰ -13ÚÏaL ««ƒ»»««««¬ƒ»»∆»«
˙ÚaË14‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎÂ , «««¿ƒ¿«¿…∆«≈««ƒ∆ƒ¿»

‰¯B‰Ë ˙Úah‰ - ‰Ú·L ˙‡ÓË15ÎÂ .ÔÈÚeÏa‰ Ïk Ô À¿«ƒ¿»««««¿»¿≈»«¿ƒ
ÌÈ‚„·e ˙BÙBÚ·e ‰Ó‰·e ‰iÁa16ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÈvÓ ¿«»¿≈»¿¿»ƒ«ƒƒ»¿«

B‡ Ô‰ÈÚÓ CB˙a ˙n‰ ¯O·e e˙Ó Ì‡Â .ÔÈiÁ Ô‰L∆≈«ƒ¿ƒ≈¿««≈¿¿≈∆
ÌÈÏk‰17ÚeÏa BÈ‡L BÓk Ô‰ È¯‰ -18. «≈ƒ¬≈≈¿∆≈»«

לאויר 12) ונפל השרץ את שבלע "תרנגול מ"ד: פ"ח כלים
המקרא). מן זה למדו - א עא, (בחולין טהור". – תנור

טומאה.13) מקבל במעיו.14)שהוא מתעכלת שאינה
וטבילה,15) אפר הזאת ע"י שנטהר אחרי מגופו יצאה אם

בגופו  נגיעה ע"י נטמאה - האדם טהרת לפני יצאה אם אבל
מ"ח). פ"י (מקוואות יציאה אהלות 16)בשעת משנה,
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מ"ז. לאוהל 17)פי"א, ונכנסו מעיהם בתוך הם הטהורים
ה"ד.18)המת. לקמן ראה שם.

.‚ÛBÚa „Á‡ ·¯ ËÁL19Û‡ ,‰Ó‰·a ÌÈL ·¯Â ƒ¿«…∆»¿¿…¿«ƒƒ¿≈»«
ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙Ók Ô‰ È¯‰ - ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ«ƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿≈»

ÔÈÏÈvÓ20˙‡ ÔÈÚBÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÚeÏa‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ «ƒƒ««≈ƒ«¿ƒ¿…¿ƒ∆
.‡nËz ‡lL Ô‰ÈÚÓ CB˙aL ‰‡Óh‰«À¿»∆¿¿≈∆∆…¿«≈

נקראים 19) ועופות, חיות בהמות שבצוארי והוושט הגרגרת
א  "סימנים" המשנה ניתרת בלשון בהמה שחיטה. סימני ו

שהוא  ובעוף, הסימנים. שני של רובם חיתוך אחרי לאכילה
מהם. אחד שחיטת מספיקה קכא,20)חלש, חולין אביי,

ב.

.„‰‰Lz ‰nÎÂ21‰‡nËÓ ‰È‰˙Â Ô‰ÈÚÓa ‰‡Óh‰ ¿«»ƒ¿∆«À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿∆¿«¿»
?e˙eÓiLk22˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL - ·ÏÎa23, ¿∆»¿∆∆¿»»ƒ≈≈¿≈

˙ÚÓ „Á‡ ÌBÈ - ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ ¯‡L·eƒ¿»«»¿≈»¿¿»ƒ∆»≈≈
˙ÚÏ24?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .25˙n‰ ¯Oa ¯‡LpLk ¿≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«¿««≈

˜BÈz ÚÏaL ·‡Ê Ï·‡ ;Ô‰ÈÚÓ CB˙a26C¯„ B‡È˜‰Â ¿¿≈∆¬»¿≈∆»«ƒ∆¡ƒ∆∆
ÈÚ¯‰ ˙Èa27¯B‰Ë ¯Oa‰ -28Ô˙‡ÓËa ˙BÓˆÚ‰Â ,29. ≈»¿ƒ«»»»¿»¬»¿À¿»»

המת 22)שם.21) בשר ששהה אחר מתו שאם ברור,
כמה  עד שואל ולפיכך מטמא, אינו עיכול כדי במעיהם

מיתתו. אחרי ותטמא החי במעי הטומאה ידעו 23)תשהה
והמזון  איטי, בקצב פועלים הכלב של העיכול שכלי חז"ל

ימים. שלושה עבור עד מתעכל אינו כרבי 24)שבלע
דין  כלל נאמר לא שלפנינו במשנה שם. בתירה, בן יהודה
סובר  ורבינו ודגים, ועופות כלב דין אלא וחיה בהמה שאר
אחרת  חיה אבל בלבד, בכלב אלא ימים שלושה אמרו שלא
"יודע  ב: קנה, שבת מגמרא זה ולמד כעוף. דינן ובהמות
שוהה  לפיכך מועטים, שמזונותיו בכלב הקדושֿברוךֿהוא
שלושה  אמרו שלא משמע ימים". שלושה במעיו אכילתו

בלבד. בכלב אלא כשיעורים 25)ימים שהה לא שאם
מטמא. – ב.26)הקבועים סט, ומנחות ב. כב, תענית

החלחולת.27) מעת 28)דרך ששהה לפני יצא אפילו
שנתעכל. מוכיחה שיציאתו מפני סט,29)לעת, במנחות

מתעכלות. אינן קשות שהעצמות מפני נימקו, – ב

.‰ÔÈÏv ÔÈÚeÏa‰ ÔÈ‡30BÓk ,‰iÁ‰ LÙ ÔË·a ‡l‡ ≈«¿ƒƒ»ƒ∆»¿∆∆∆∆««»¿
- ÌÈ·‡‰Â ÌÈÏk‰ Ûe‚a ÔÈÚeÏa‰ Ï·‡ ;e¯‡aL∆≈«¿¬»«¿ƒ¿«≈ƒ¿»¬»ƒ

LBk ?„ˆÈk .ÔÈÏv ÔÈ‡31¯Bpv‰ Ba ‰ÚÏ·pL32ÏL ≈»ƒ»ƒ≈«∆ƒ¿¿»«ƒ∆
„ÓÏÓe ,˙ÎzÓ33‰˙È‰L ‰·Ïe ,Ôa¯c‰ Ba ÚÏ·pL «∆∆«¿»∆ƒ¿««»¿»¿≈»∆»¿»

,e‡ÓË - ˙n‰ Ï‰‡Ï eÒÎÂ ,dÎB˙a ˙ÚÏ·Ó ˙ÚaË«««À¿««¿»¿ƒ¿¿¿…∆«≈ƒ¿¿
ÔÈ‡L ;ÔÈtÁÓ Ô‰ È¯‰Â ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿ƒ«¬≈≈¿Àƒ∆≈

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏÎa ÔÈÚeÏa‰34ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ¿≈
¯epz‰ ˙ÏÙËa ÔÈÚÏ·Ó eÈ‰L ˙ÚaË B‡ ËÁÓ35, «««««∆»À¿»ƒƒ¿≈«««
B¯ÈÂ‡Ï ı¯L ÏÙpL B‡ ˙n‰ Ï‰‡a ¯epz‰ ‡ÓËÂ36 ¿ƒ¿»««¿…∆«≈∆»«∆∆«¬ƒ
¯epz‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰ÏÙh‰ CB˙aL ÌÈÏk‰ e‡ÓË -ƒ¿¿«≈ƒ∆¿«¿≈»¿ƒ»»««
ÌÈÏk‰ Û‡ ,¯B‰Ë ¯epz‰Â ÏÈ‡B‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓÀ»»ƒ»ƒƒ¿««»««≈ƒ

ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ËÈha ÔÈÚÏ·n‰37˙È·Á ÔÎÂ .38 «À¿»ƒ«ƒ∆««»¿ƒ¿≈»ƒ
˙Ùe‚Óa ˙ÚaË B‡ ËÁÓ ‰˙È‰Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Ùwn‰«À∆∆»ƒ»ƒ¿»¿»«««««ƒ¿«

˙È·Á‰39dcvÓ40ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -41ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡Â ∆»ƒƒƒ»¬≈≈¿≈ƒ¿≈«ƒƒ

eÈ‰ Ì‡ :‰Èt „‚k ˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óa eÈ‰ .˙n‰ Ï‰‡a¿…∆«≈»ƒ¿«∆»ƒ¿∆∆ƒ»ƒ»
˙È·Á‰ CB˙Ï ÔÈ‡¯42- d¯ÈÂ‡Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»

ÔÈ¯B‰Ë43ÔÈ‡ÓË - d¯ÈÂ‡Ï e‡ˆÈ Ì‡Â ,44ÈÏk ÔÈ‡L ; ¿ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ»¿≈ƒ∆≈¿ƒ
,BÎB˙aL ÌÈÏk‰ ÏÚ ÏÈvÓ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á∆∆«À»»ƒ»ƒ«ƒ««≈ƒ∆¿

¯‡a˙iL BÓk45Ô‰ÈzÁz LÈ Ì‡Â .46ÌeM‰ ˙tÏ˜k47, ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ≈«¿≈∆ƒ¿ƒ««
d¯ÈÂ‡ CB˙Ï ÔÈÚ˜BL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡48el‡ È¯‰ - ««ƒ∆≈¿ƒ¿¬ƒ»¬≈≈

.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

מ"ו.30) פ"ט עץ.31)כלים של מעוקמת 32)פלך מחט
העץ. בתוך כולה ונבלעה בפלך, עץ 33)התקועה של

הילוכה. את ידו על ליישר כדי הבהמה צואר על שמשימים
הדרבן. והוא ברזל, של מסמר תקוע שאינו 34)ובמלמד

מדובר  וכאן בלבד, חרס וכלי ומשקין אוכלין על אלא מציל
פתיל  בצמיד ולא כבלועים ניצלים אינם ולפיכך מתכת בכלי
פתיל. בצמיד מציל כיצד יתבאר לקמן נטמאו. ולכן

מ"א.35) שם לחזקו. כדי התנור, על שטחים בטיט
שכלי 36) כבר, נתבאר התנור. בדופני נגע שלא אףֿעלֿפי

נגיעה. בלי מאוירו ומטמא מיטמא מ"א.37)חרס שם
נטמאו  לא מתכת, כלי על מציל אינו פתיל שצמיד ואע"פ
בו  הבלוע כל עם שהטיט מפני והטעם, והטבעת. המחט

שם. בפירושו רבינו מהתנור. חלק חרס.38)נעשה של
והוא 39)שם. החבית פי את בו וסוגרים מטיט, עשוי פקק

מלמעלה. החבית.40)רחב פי כנגד העודף 41)שלא
צריך  אינו שהתנור מפני לתנור, טפל אינו המגופה ברוחב
מציל, אינו בכלים ובלוע מהתנור, כחלק אינו ולפיכך לו,
ניצלים  אינם מתכת שכלי מפני מציל אינו פתיל צמיד וגם

למעלה. כמבואר פתיל שכבה 42)בצמיד עליהם שנשאר

המגופה. טיט של מאד התנור.43)דקה בטפילת כמו
ככלי 44) ודינו לגבה, בטל אינו המגופה מן היוצא הכלי

פתיל. בצמיד חרס בכלי ה"א.45)הנמצא פכ"ג, לקמן
במגופה.46) הבלועות והטבעת המחט שכבה 47)תחת

טיט. של אינן 48)דקה אבל החבית, אויר לתוך בולטות
ה'כסף  של וביאורו הראב"ד, השגות (ראה לאוירה. גלויות

משנה').

.ÂÔÈÚeÏa‰ Ïk49Ô‰ È¯‰ - ˙Èa ÏL B˙ÈÚ˜¯˜a »«¿ƒ¿«¿»ƒ∆«ƒ¬≈≈
„Ú e‰BÓk Ï‰‡‰ Ú˜¯wL ;ÔÈÏv ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈ƒ»ƒ∆«¿«»…∆»«
¯‡a˙iL BÓk ,ÂÈÏ˙Îa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .ÌB‰z‰50. «¿«∆≈≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»≈

,B˙ÈÚ˜¯˜a ÌÈeÓË ÌÈÏÎÂ ˙Èaa ‰‡Óh‰ ?„ˆÈk≈««À¿»««ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ .ÌÈ‡ÓË - ‰n‡ ‰‡Ó ˙Áz elÙ‡¬ƒ««≈»«»¿≈ƒƒ≈ƒ¿»
„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz Ô‰ È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë - ÁÙË ÏÚ ÁÙË51. ∆««∆«¿ƒ∆¬≈≈««…∆∆»

‰‡ÓËÂ ˙Èa‰ Èab ÏÚL ‰iÏÚÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆«¬ƒ»∆««≈««ƒ¿À¿»
¯B‰Ë ˙Èa‰L ,‰iÏÚa52˙Èa‰ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .53 »¬ƒ»∆««ƒ»¿≈ƒ»«««ƒ
Bˆ¯‡ ÈtÏkÓ ‰ˆÈÁÓa54ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â , ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈«¿¿»¿»«À¿»≈

‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÈaaL ÌÈÏk - ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰«¿ƒ»¿»»∆≈ƒ∆««ƒ¿«¿»ƒ«¿ƒ»
BÓk ,‰‡Óh‰ ÔÈÚBÓ ÌÈÏ‰‡‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈»…»ƒ¿ƒ«À¿»¿

e¯‡aL55- ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ∆≈«¿»¿»«À¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ»
Ï‰‡‰L ;ÔÈ¯B‰Ë ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk≈ƒ∆≈«¿ƒ»¿»»∆¿ƒ∆»…∆

ÏÈvÓ56- ÁÙË d·b ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡Â . «ƒ¿ƒ≈≈«¿ƒ»¿»»∆…«∆«
.ÌÈ‡ÓËe ˙Èa‰ Ú˜¯˜a ÌÈeÓËk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ¿«¿«««ƒ¿≈ƒ
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zn z`neh zekld - dxdh xtq - hay e"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הטומאה  היתה אם גבה, שעל "וכל באמרו: זה, דין בסיום
ולא  בלבד, כפויה לדין נוגעת ההגבלה זה, ולפי למטה".

טהרות). (סדרי ולמכוסה טפח מתורת 82)לגבוהה ויצאה
למעלה. שביארנו כמו בשיטתו,83)כלי, עומד רבינו

(ראה  חוצצים ולפיכך כלים, אינם במידה הבאים שדברים
ע). הערה ובה"ד ו, הערה א הטומאה 84)בהלכה וכנגד

התפשטות  בפני חוצצת שהכוורת מפני טמא, - בלבד
ממש. כנגדה בקיעתה כוח בפני לא אבל הטומאה,

טמאים 85) הטומאה, שבצידי אלה אפילו שתחתיה, הכלים
הכלים, ועל הטומאה על מאהילים הכוורת ששולי מפני -

חוצצים. שהשוליים טהור, גבה ועל שבתוכה ומה

.ÂÏÓb86¯ÈÂ‡a „ÓBÚ ‡e‰L87- ÂÈzÁz ‰‡ÓË : »»∆≈»¬ƒÀ¿»«¿»
ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk88ÌÈÏk - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆««»¿ƒÀ¿»««»≈ƒ

BÊ È¯‰ - ÂÈzÁz ‰‡ÓËÂ ı·B¯ ‰È‰ .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈzÁzL∆«¿»¿ƒ»»≈¿À¿»«¿»¬≈
‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba89‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , ««¿»««¿∆∆¿≈ƒ»¿»

BÏ‚¯ Èab ÏÚ B‡ BÏ‚¯ ˙Áz ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË90È¯‰ - À¿»¿»«««¿««≈«¿¬≈
e¯‡a ¯·k .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜B·e ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba BÊ««¿»««¿∆∆¿»≈«¿

˙e¯ÈÊa91˙Áz ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡L , ƒ¿ƒ∆ƒ»»«»ƒ¿«ƒƒ«≈««
,ÌÈÏk‰ ¯‡MÓ da ‡ˆBiÎÂ ‰hn‰ ˙Áz B‡ ÏÓb‰Û‡ «»»«««ƒ»¿«≈»ƒ¿»«≈ƒ«

Ál‚Ó BÈ‡ - ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓËpL Èt ÏÚ92ÌMÓe . «ƒ∆ƒ¿»À¿«ƒ¿»≈¿«≈«ƒ»
˙‡ÓËa ˙B¯eÓ‡‰ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÏkL ,„ÓÏ ‰z‡«»»≈∆»≈«¬»»¬¿À¿«
ÔÓ B‡ ‰Ó‰a‰ ÔÓ B‡ Ì„‡‰ ÔÓ ÌÈOÚp‰ ÌÈÏ‰‡…»ƒ««¬ƒƒ»»»ƒ«¿≈»ƒ
‰Ïa˜ È¯·c Ô‰Ó ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ïk‰ - ÌÈÏk‰93 «≈ƒ«…ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆ƒ¿≈«»»
Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .˙B˜Á¯‰Â ˙B¯Êb Ô‰Óe≈∆¿≈¿«¿»¿ƒ»≈«»ƒ¿«≈«
B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈«»ƒ¬≈∆»≈«ƒ«ƒ¿»
ÔÈÚÏ ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ Ôlk ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡Â ;ÂÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»»»¿≈«¿»ƒÀ»¬ƒ∆»¿ƒ¿«

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ˙‡ÓË94. À¿«¿»¿»»ƒƒ¿«¿∆≈«¿

ה"ה.86) פי"ג אהלות עליו.87)תוספתא סוכך דבר שאין
פי"ג 88) (למעלה חוצצות וטמאה טהורה וחיה שבהמה

מאהיל  הגמל שהרי טמאים, שתחתיו שהכלים מובן ה"ג).
הטומאה. ועל הטומאה 89)עליהם למה תמוה, זה דין

גרוע  בעלֿחי וכי מציל? העליון הצד הלא ועולה, בוקעת
הגירסא: שלפנינו ובתוספתא אפוצה? או פחותה מכוורת
עד  כנגדו גביו ועל טמא, התהום עד כנגדו תחתיו "טומאה
משתי  אחת להגיה עלינו שבעלֿכרחינו ומפני טמא". לרקיע
לגירסא  ולהשוות כאן להגיה רצוי המנוגדות, הגירסאות
הקשה, בכסףֿמשנה החזוןֿאיש). (בעקבות שבתוספתא.
מאהיל  העליון והצד הוא, חלול גמל אומרים אנו אין למה
כמו  הטומאה שבצידי מה אפילו שתחתיו מה כל ומטמא
אפשר  כיצד מפליאים, ודבריו ה"א? פי"ח למעלה אדם,
חוצצת? גמל ובטן חוצץ, אינו אדם הלא לאדם. גמל לדמות

עליה.90) מאהילה אינה ה"ו.91)והבטן נזיר 92)פ"ז
קרבנות  ומביא נזירותו תקופת תוך מגלח במת, שנטמא
נזרו  ימי את וסותר טומאה) וקרבנות טומאה (תגלחת

מראש. למנות ומתחיל בטהרה, איש 93)שעברו מקובלים
מסיני. רבינו משה עד איש ה"ג,94)מפי פ"ג למעלה

ה"ה. ופ"ה

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
בין 1) ומה המת, באוהל מצילים דברים ששלושה יבאר

אלא  ניצלים הבלועים אין ואהלים, פתיל לצמיד בלועים
או  בית של בקרקעיתו הבלועים ודין חיה, נפש בבטן
צמיד  ומוקפות אחת, בכל זית וחצי חביות שתי בכתלים,

בבית. ומונחות פתיל

.‡ÌÈ¯·„ ‰LÏL2ÔÈÏÈvÓ3˙n‰ Ï‰‡a4„ÈÓˆ : ¿»¿»ƒ«ƒƒ¿…∆«≈»ƒ
ÏÈ˙t5ÔÈÚeÏ·e ,ÔÈÏ‰‡Â ,6ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ . »ƒ¿…»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒƒ«

e‡nË˙È ‡lL ÌÈ¯B‰h‰7‡lL ‰‡Óh‰ ÔÈÚBÓe , «¿ƒ∆…ƒ¿«¿¿ƒ«À¿»∆…
‡nË˙e ‡ˆz8ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÏ‰‡Â ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ï·‡ ; ≈≈¿«≈¬»»ƒ»ƒ¿…»ƒ«ƒƒ«

‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,e‡nË˙È ‡lL ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆…ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ∆«À¿»
‡ÓË ˙Èa ?„ˆÈk .ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ‡nË˙e ‡ˆz ‡lL9 ∆…≈≈¿«≈∆¬≈ƒ≈««ƒ»≈
ÈÏk‰ CB˙aL Ïk - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ÈÏk Ba LiL∆≈¿ƒÀ»»ƒ»ƒ…∆¿«¿ƒ
Ïk - ˙Èa‰ CB˙a Ï‰‡ ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿≈ƒ»»»…∆¿««ƒ»

ÔÈ¯B‰Ë Ï‰‡‰ CB˙aL ÌÈÏk‰10˙ÈÊk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «≈ƒ∆¿»…∆¿ƒ¬»ƒ»»¿«ƒ
ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÂÈÏÚ ÛwÓe ÌÈÏÎa Ôe˙ ˙n‰ ÔÓƒ«≈»¿≈ƒÀ»»»¿»ƒ»ƒ
Ï‰‡ CB˙a Ï‰‡ ÔÎÂ .‡ÓË ˙Èa‰ - ˙È·Ï BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ»≈¿≈…∆¿…∆
Ï‰‡aL ÌÈÏk‰ Ïk - ÈÓÈt‰ Ï‰‡a ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe¿«ƒƒ«≈»…∆«¿ƒƒ»«≈ƒ∆»…∆

ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰11. «ƒ¿≈ƒ

ה"ו.2) פ"ו כלים הטומאה.3)תוספתא, דברים 4)מפני
משלושת  אחד אם מתטמאים אינם המת באוהל הנמצאים

עליהם. מגן למטה המנויים הכתוב 5)הדברים לשון
ומחובר. מהודק כיסוי ופירושו: טו), מט, (במדבר

ב.6) בהלכה באוהל 7)יבואר הנמצאים בלועים טהורים
נטמאו. לא מטמאה.8)המת, אינה בלועה טומאה

וכדומה.9) המת מן כזית בו שיש למעלה 10)בית ראה
כוורת. דינ ופי"ט מגדל, דיני באוהל 11)פי"ח מדובר

או  חוצץ ואינו עור או אריגים כגון טומאה, המקבל פנימי
החיצון  האוהל דרך אלא לחוץ לצאת מקום לטומאה כשאין
תנאים  שני בו כשיש אבל טומאה, מקבל כשאינו אפילו
דרך  לטומאה ויש טומאה מקבל אינו היינו אלה, מועילים
ואינו  רבינו, דברי את כאן מפרש (הראב"ד מציל – אחרת

משיג).

.·˙‡ ÔÈÚBÓe ÌÈ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈÏÈvÓ ÔÈÚeÏa‰ Ï·‡¬»«¿ƒ«ƒƒ««¿ƒ¿ƒ∆
˙n‰ ¯Oa ÏÎ‡L ·Ïk ?„ˆÈk .‰‡Óh‰12˙È·Ï ÒÎÂ «À¿»≈«∆∆∆»«¿««≈¿ƒ¿«¿«ƒ

Ì„‡ elÙ‡ ,˙ÚaË ÚÏa .¯B‰Ë ˙Èa‰ -13ÚÏaL ««ƒ»»««««¬ƒ»»∆»«
˙ÚaË14‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎÂ , «««¿ƒ¿«¿…∆«≈««ƒ∆ƒ¿»

‰¯B‰Ë ˙Úah‰ - ‰Ú·L ˙‡ÓË15ÎÂ .ÔÈÚeÏa‰ Ïk Ô À¿«ƒ¿»««««¿»¿≈»«¿ƒ
ÌÈ‚„·e ˙BÙBÚ·e ‰Ó‰·e ‰iÁa16ÔÓÊ Ïk ÔÈÏÈvÓ ¿«»¿≈»¿¿»ƒ«ƒƒ»¿«

B‡ Ô‰ÈÚÓ CB˙a ˙n‰ ¯O·e e˙Ó Ì‡Â .ÔÈiÁ Ô‰L∆≈«ƒ¿ƒ≈¿««≈¿¿≈∆
ÌÈÏk‰17ÚeÏa BÈ‡L BÓk Ô‰ È¯‰ -18. «≈ƒ¬≈≈¿∆≈»«

לאויר 12) ונפל השרץ את שבלע "תרנגול מ"ד: פ"ח כלים
המקרא). מן זה למדו - א עא, (בחולין טהור". – תנור

טומאה.13) מקבל במעיו.14)שהוא מתעכלת שאינה
וטבילה,15) אפר הזאת ע"י שנטהר אחרי מגופו יצאה אם

בגופו  נגיעה ע"י נטמאה - האדם טהרת לפני יצאה אם אבל
מ"ח). פ"י (מקוואות יציאה אהלות 16)בשעת משנה,
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אשר 49) "וכל שנינו: קכו, פיסקה חוקת, פרשת ב'ספרי'
קרקעו  לעשות יד) יט, (במדבר - ימים שבעת יטמא באוהל

כמוהו. התהום עד בית ה"ג.50)של פכ"א לקמן
אחר.51) בפ"א,52)צ"ל: למעלה שאמרנו אףֿעלֿפי

מפני  חוצץ כאן מלצאת, הטומאה את מונע אינו שאוהל
הגג. דפנות עם ממש אחר כבית פט"ו 53)שהוא אהלות

בין 54)מ"ה. ומפרידה הבית, לרוחב היא המחיצה
טפח, פותח התחתון בחלק כשיש ומדובר והרצפה. התקרה

העליון. בחלק נשאר הבית בדין 55)ופתח ה"א, זה בפרק
שאין  מפני ועליה, לבית דומה זה ואין אוהל. בתוך אוהל
היא  המחיצה וגם הבית, דרך אלא לצאת מקום לטומאה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה עראי הטהורים 56)אוהל על
המקום  דרך לצאת דרכה אין והטומאה הואיל מלטמא,
יוד  הערה (ראה הבית. דרך אלא והמחיצה הרצפה שבין

אוהל). בתוך אוהל בדין א, בהלכה

.Ê·Èa57¯eÓ˜ ‡e‰L58Á˙Bt Ba LÈÂ ,˙Èa‰ ˙Áz ƒ∆»««««ƒ¿≈≈«
,ÁÙË Á˙Bt ˙ÈaÏ ıeÁ ‡e‰L BÁ˙Ùa LÈÂ ÁÙË∆«¿≈¿ƒ¿∆««ƒ≈«∆«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â59‰‡ÓË ‰˙È‰ ; ¿»¿»À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»
¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa60ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰ . ««ƒ«∆¿»»»≈«∆«

- BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»≈«∆«¿»¿»À¿»¿
‡ÓË ˙Èa‰61¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;62, ««ƒ»≈À¿»««ƒ«∆¿»

Òk‰Ï ‰‡ÓË ÏL dk¯c ÔÈ‡L63ÁÙË Á˙Bt Ba ÔÈ‡ . ∆≈«¿»∆À¿»¿ƒ»≈≈≈«∆«
˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»≈«∆«À¿»¿««ƒ
‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;˙Èa‰ CB˙a ‡È‰ el‡k ‡ÓË»≈¿ƒƒ¿««ƒÀ¿»««ƒ«
,Ú˜¯wa ÌÈeÓh‰ ÌÈÏÎk Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË BÎB˙aM∆¿»≈ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ«¿ƒ««¿«

a‰ Ú˜¯˜ÂÌB‰z‰ „Ú e‰BÓk ˙È64. ¿«¿«««ƒ»««¿

ה"ז.57) פ"ג כעין 58)שם מלמעלה. מכוסה מקורה,
לרשות  הבית כותל מתחת ועובר הבית, ברצפת חפור מרזב
ופתח  לחוץ, השופכים את מוציאים זה מרזב ודרך הרבים,
לבית, רע ריח יכנס שלא כדי סגור, הוא שבפנים המרזב
('סדרי  המזוהמים המים שפיכת בשעת אותו ופותחים

פתח 59)טהרות'). דרך לחוץ יוצאת שהטומאה מפני
שדרך  מכיוון לפנים, מתפשטת ואינה טפח בו שיש היציאה
כשהפתח  אמורים, דברים במה להכנס. ולא לצאת הטומאה
דרכו  מתפשטת הטומאה פתוח, הוא אם אבל סגור. הפנימי
טהרות'). ('סדרי טפח פותח יש בו גם שהרי לבית,

ומפני 60) הביב, דרך ולא הבית פתח דרך תצא שהטומאה
מתפשטת  הבית טומאת אין - סגור הפנימי הביב שפתח

לפי 61)לביב. לחוץ, לצאת לטומאה מקום שאין כיוון
לבית  נכנסת היא יוצאת, טומאה אין מטפח שבפחות
תצא  ואז להיפתח סופו שהרי סגור, שפתחו אףֿעלֿפי

לבית. סגור.62)הטומאה הוא הבית לצד כשהפתח
הביב.63) דרך ולא הבית פתח דרך לצאת הטומאה שסוף
מז.64) הערה ראה

.Á˙Bi·Á ÈzL65„ÈÓˆ ˙BÙwÓe ˙Á‡ ÏÎa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¿≈»ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»««À»»ƒ
ÈˆÁ ÔÈ‡L ,˙B¯B‰Ë Ô‰ - ˙Èa‰ CB˙a ˙BÁpÓe ÏÈ˙t»ƒÀ»¿««ƒ≈¿∆≈¬ƒ

‡nËÓ ¯eÚL66˙ÈÊk ˙Èaa LÈ È¯‰L ,‡ÓË ˙Èa‰Â ;67, ƒ¿«≈¿««ƒ»≈∆¬≈≈««ƒ¿«ƒ
‰‡ÓËÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡Â68˙ÓÁÓ ˙B‡nhÓ ÔÈ‡Â . ¿≈»ƒ»ƒ¿À¿»¿≈»ƒ«¿≈¬«

˙Èa‰69ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ Ô‰ È¯‰L ,70˙Á‡ ‰ÁzÙ . ««ƒ∆¬≈≈À»»ƒ»ƒƒ¿¿»««

ÔÈ‡ÓË ˙Èa‰Â ‡È‰ - Ô‰Ó71ÈL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë d˙¯·ÁÂ , ≈∆ƒ¿««ƒ¿≈ƒ«¬∆¿»¿»¿≈¿≈
ÌÈ¯„Á72˙ÈaÏÂ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÁe˙t Ô‰L73˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ , ¬»ƒ∆≈¿ƒ∆»∆¿««ƒ¿«¬ƒ«ƒ

ÔBˆÈÁ‰ - ÔBˆÈÁa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÚˆÓ‡a B‡ ÈÓÈta74 «¿ƒƒ»∆¿»ƒ¿«¬ƒ«ƒ«ƒ«ƒ
‡ÓË75ÔÈ¯B‰Ë ÈÚˆÓ‡‰Â ÈÓÈt‰Â ,76˙ÈÊ ÈˆÁk . »≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ«ƒ

¯B‰Ë ÈÓÈt‰ - ÈÚˆÓ‡a ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÓÈta77, «¿ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ»∆¿»ƒ«¿ƒƒ»
ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰Â ÈÚˆÓ‡‰Â78˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯cL ; ¿»∆¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆∆∆«À¿»»≈

.Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈

מ"ו.65) פ"ח כזית.66)שם – לטמא שני 67)ושיעורו
מצטרפים. שצמיד 68)החצאים ה"א, למעלה נתבאר

מלצאת. הטומאה את מונע אינו כלים 69)פתיל כדין
המת. באוהל חרס 70)הנמצאים כלי טיהרה התורה

פכ"א  לקמן (ראה פתיל צמיד מוקף הוא אם המת, שבאוהל
הפתוחה.71)ה"א). החבית לאויר נכנסת הבית טומאת

לבית",72) הפתוחים חדרים שני "וכן הגירסה: במשנה,
ה"י). (פ"ט התוספתא לשון נקט החדר 73)ורבינו

אינם  החדרים ושני הפנימי, ולחדר לבית פתוח האמצעי
לחוץ. הבית.74)פתוחים שדרכו 75)כלומר, מפני

הכזית. כל ואין 76)יעבור שלם, כזית בהם שאין מכיוון
החיצון. פתח דרך לצאת אלא להכנס הטומאה של דרכה
הן  אם אבל נעולות, והאמצעי הפנימי כשדלתות ומדובר
ישראל'). ('תפארת החיצון טומאת לתוכן נכנסת - פתוחות

לפנימי.77) ייכנס לא שבאמצעו כזית החצי 78)חצי
ויצא  שבו הזית חצי עם ויצטרף לאמצעי יצא שבפנימי

טמאים. שניהם ולפיכך לחיצון,

ה'תש"פ  שבט כ"ז ש"ק יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
חרס 1) כלי ואם פתיל, מצמיד המצילים הכלים דין יבאר

שיהיה  צריך כמה באוהל המצילים כלים באוהל, מציל
קורה  לאוהל, סמכם אם לאוהל חוץ מצילים ואם בדופנם,
וטומאה  לכותל מכותל נתונה והיא טפח פותח בה שיש
וטומאה  הבית שבתוך בור בקורה, תלויה וקדירה תחתיה
בתוכו  ומנורה הבית בתוך הבנוי חדות בבור, וכלי בבית
וכלי  הבית בתוך הבנוי חדות החדות, פי מכסה שלו והפרח
תנור  והחדות, הבית בין טומאה והיתה פיו על נתון המציל
קדירה  להיפך, או החדש פי על וסרידה חדש בתוך ישן

החבית. עם דפנותיה ומרח החבית פי על שכפאה

.‡:¯Ó‡pL ?˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvnL ÏÈ˙t „ÈÓˆÏ ÔÈpÓƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ∆«ƒ¿…∆«≈∆∆¡«
.‡e‰ ‡ÓË ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ ¯L‡ Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ¿…¿ƒ»«¬∆≈»ƒ»ƒ»»»≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ LÈ ‡‰»≈»ƒ»ƒ»»»ƒƒ«¿»
,„·Ïa O¯Á ÈÏÎa ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ»¿∆≈«»¿«≈∆»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿«

BÁ˙t C¯„ ‡l‡ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÏk2‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ¿ƒ∆≈ƒ«≈∆»∆∆ƒ¿¿ƒ»ƒ»»
Ïk ÏÚ ÏÈv‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓe Ìe˙Ò BÁ˙tƒ¿»À»»ƒ»ƒƒƒ«…
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .BÎB˙aL∆¿«»…∆¿»«≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰‡ÓË3ÌÈÏÏ‚ ÈÏk :Ì‰Â .ÏÈ˙t „ÈÓˆa eÏÈviL4, À¿»∆«ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ
B¯BÚÂ ‚c‰ ˙BÓˆÚ ÈÏÎe ,‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿≈«¿«»¿

‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ,ÛBÚ‰ ˙BÓˆÚÂ5ÏL ÌÈ¯Òe , ¿«¿»¿≈≈«»¿ƒ»¿»ƒ∆
˙ÎzÓ ÈÏk ÈÓÏ‚Â ,ÌÈÏk ÔÈ‡Â ÔÈËeLt Ô‰L ıÚ6Ïk . ≈∆≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»¿≈¿≈«∆∆»
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ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈ¯·c‰ Ì‡ .ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ el‡≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ
˙ÁzL ÌÈÏkÏÂ ÔÈÚeÏaÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,eÏv Ûwn‰«À»ƒ¿«»…∆«¿ƒ¿«≈ƒ∆««

ÌÈÏ‰‡‰7„ÈÓˆa ÔÈÏÈvnL ÌÈÏÎÏ ÌÈÏ‰‡ ÔÈa ‰Ó . »…»ƒ«≈…»ƒ¿≈ƒ∆«ƒƒ¿»ƒ
,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ ÌÈÏk‰L ?ÏÈ˙t»ƒ∆«≈ƒ≈»«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ

.„·Ïa ÈeqÎa ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏ‰‡‰Â¿»…»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿«

"פתוח".2) המלה על מסתמכת הדרשה מגבו. לא אבל
השמועה  מפי אלא גמורה דרשה כאן שאין רבינו ואומר

מגבם.3)למדו. ולא מתוכם בקר 4)לא מרפש עשויים
סאה.5)מיובש. ארבעים חולין 6)שמחזיק בברייתא

טהורין; פשוטיהן טמאין, עץ כלי "גולמי אמרו: א כה,
= כלים גולמי טמאים". פשוטיהן טהורין, מתכת כלי גולמי
בית  להם שיש פי על ואף מלאכתם, נגמרה שלא כלים
אבל  קיבול, בית להם שאין כלים = פשוטים קיבול;

נגמרה. הטומאה.7)מלאכתם ובין בינם מפסיק שאוהל

.·e‰ÙkL CtLÓ8ÈeqÎa ÏÈvÓ -9Èt ÏÚ Û‡ . «¿≈∆»»«ƒ¿ƒ««ƒ
ÔË˜ ·˜ ·e˜ B˙ˆwL10Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰ -11. ∆¿»»∆∆»»¬≈¿»

למטה.8) הרחב ופיו עליו 9)הניחו מונח שהמשפך הדבר
כמכוסה. הצר.10)חשוב זה 11)הפה שנקב מפני

שנעשה  כנקב דינו אין הכלי יצירת מתחילת בכוונה נעשה
בכל  מציל) שאינו (כלומר, שמטמא שלם בכלי אדם בידי

משנה). (כסף שהוא

.‚Ô‰a eÈ‰ Ì‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ»»∆
ÏÚ Ì‰Èt ÏÚ Ô‡ÙÎe ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË∆««∆««∆«¿»»«ƒ∆«
ÔÓ ÏÈ˙t „ÈÓˆa Á¯Ó ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡‰»»∆««ƒ∆…≈«¿»ƒ»ƒƒ
„Ú Ô‰ÈzÁzM ‰Ó Ïk ÔÈÏÈvÓ el‡ È¯‰ - ÔÈ„„v‰«¿»ƒ¬≈≈«ƒƒ»«∆«¿≈∆«
Ôk Ì‡ ‡l‡ .ÏÈvÓ Ï‰‡‰Â Ï‰‡k Ô‰L ÈtÓ ,ÌB‰z‰«¿ƒ¿≈∆≈¿…∆¿»…∆«ƒ∆»ƒ≈
.ÔÈÏÈvÓ O¯Á ÈÏk ÈÏ‰‡ ÔÈ‡L ,L¯Á ÈÏk ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ¿ƒ∆∆∆≈»√≈¿≈∆∆«ƒƒ

˙È·Á ?„ˆÈk12dÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Èt ÏÚ ‰ÈeÙkL ≈«»ƒ∆¿»«ƒ»««ƒ∆≈¿»
:¯Ó‡pL ;‡ÓË ‰ÈzÁzM ‰Ó Ïk - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ËÈËa¿ƒƒ«¿»ƒ»«∆«¿∆»»≈∆∆¡«
˜Èa„‰ .Bab ÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓ»̂ƒ»ƒ»»¿…»ƒ»ƒ««ƒ¿ƒ

ÌÈ„„v‰ ÔÓ dÁ¯Óe Ï˙kÏ ‰Èt13˙ÏvÓ -14Ïk ÏÚ ƒ»«…∆≈¿»ƒ«¿»ƒ«∆∆«»
Á¯Ó ‡Ï Ì‡Â .Ï˙ka dc‚kL Ïk ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¿«…∆¿∆¿»«…∆¿ƒ…≈«
ÏÈvÓ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ;˙ÏvÓ dÈ‡ - ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒ≈»«∆∆∆≈¿ƒ∆∆«ƒ

Ï‰‡ ÌeMÓ15ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L Ï·‡ .e¯‡aL BÓk , ƒ…∆¿∆≈«¿¬»¿»»«≈ƒ
ÈÙ„a ˙B˜e·c Ô‰È˙Bit eÈ‰L ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvn‰««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆»ƒ≈∆¿¿»¿≈
ÔÈÏÈvÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa ÔÈÏÈvÓ - ˙Èa‰««ƒ«ƒƒ¿…»ƒ»ƒƒ¿≈∆≈«ƒƒ

CÎÈÙÏ .Ï‰‡ ÌeMÓ16ÈÏk‰ ÔÙ„a ‰È‰iL CÈ¯ˆ17 ƒ…∆¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿∆¿…∆«¿ƒ
ÁÙË18„Ú ÌÈÏ‰‡ ˙BÙc ÌÚ ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L , ∆«∆≈«≈ƒ«ƒƒƒ»¿…»ƒ«

,ÁÙË ÈˆÁ ÔÙ„ ÈÏkÏ ‰È‰ .[ÁÙË] ÔÙc Ô‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆…∆∆«»»«¿ƒ…∆¬ƒ∆«
‰Ê ˜Èa„‰Â ,ÁÙË ÈˆÁ ‰ÙO Ï‰‡‰ ÔÙcÓ ‡ˆBÈ ‰È‰Â¿»»≈ƒ…∆»…∆»»¬ƒ∆«¿ƒ¿ƒ∆

‰ÊÏ19,ÏÈvÓ BÈ‡ - ÁÙË ÏÏÁ ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , »∆««ƒ∆≈»»»∆«≈«ƒ
„Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ‰È‰iL „Ú20. «∆ƒ¿∆∆«ƒ»∆»

חרס.12) לכותל.13)של והידקו הפה כל זה 14)סביב
בספרי. שנתמעט גביו" "על בכלל פתיל 15)אינו וצמיד

מירוח. בלי מציל אוהל.16)אינו מדין שמציל מפני
הדופן.17) אוהל 18)גובה אין כי שוליו, עד דופנו מראש

מטפח. בין 19)פחות טפח ריווח ונוצר לשפה הכלי דופן
האוהל. לדופן הכלי בכלי.20)שולי או האוהל בדופן

.„ÌÈÙaÓ ÔÈÏÈvnL ÌLk21Ck ,Ï‰‡‰ ˙BÙc ÌÚ ¿≈∆«ƒƒƒƒ¿ƒƒ»¿»…∆»
Ï‰‡‰ È¯‰L ,Ï‰‡Ï ÔÎÓÒ Ì‡ Ï‰‡Ï ıeÁ ÔÈÏÈvÓ«ƒƒ»…∆ƒ¿»»»…∆∆¬≈»…∆

ÌÁÓ ÈÏk ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏkÓ Èeqk ‰OÚ22BÏ LiL «¬»ƒƒ»»≈«¿ƒ≈«∆≈
BÁÈp‰L ,ÁÙË ÔÙ„23˙B„˙È Èab ÏÚ24Ï‰‡Ï ıeÁ …∆∆«∆ƒƒ««≈¿≈»…∆

ÂÈzÁz ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ï‰‡‰ ÔÙ„Ï ÂÈt CÓÒÂ25- ¿»«ƒ¿…∆»…∆¿»¿»À¿»«¿»
ÔÈ¯B‰Ë BÎB˙aL ÌÈÏk26¯ˆÁ Ï˙ÎÏ CeÓÒ ‰È‰ Ì‡Â . ≈ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ»»»¿…∆»≈

Ï‰‡ Ï˙k ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÏÈvÓ BÈ‡ - ‰p‚ Ï˙ÎÏ B‡27; ¿…∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ∆≈»…∆…∆
eÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈÏk CÎÈÙÏe¿ƒ»≈ƒ∆¿«¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈∆¡ƒ

‰‡Óh‰ ÏÚ28. ««À¿»

הטומאה.21) אוהל בו 22)בתוך שמחממים גדול כלי
צידו.23)מים. הקרקע.24)על מן טפח ומרוחק
המיחם.25) של 26)תחת התחתון שדופן פי על אף

אחר. באהל מונחים שהם מפני עליהם מאהיל האוהל
והגינה.27) החצר על תקרה שאין אינו 28)מפני שהכלי

חוצץ.

.‰Ï˙kÓ ‰e˙ ‡È‰Â ÁÙË Á˙Bt da LiL ‰¯B˜»∆≈»≈«∆«¿ƒ¿»ƒ…∆
ÔÓ ‰ÈeÏz ‰¯„˜e ,‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ Ï˙ÎÏ,‰¯Bw‰ ¿…∆¿À¿»«¿∆»¿≈»¿»ƒ«»

d˙B‡ ‰qÎÓe dlk ‰¯„w‰ ÈÙa ˙Ú‚B ‰¯Bw‰ ‰˙È‰Â¿»¿»«»««¿ƒ«¿≈»À»¿«»»
ÌÈ¯B‰Ë ‰¯„waL ÌÈÏk -29ÈeqÎa eÏv‰ È¯‰L , ≈ƒ∆«¿≈»¿ƒ∆¬≈À¿¿ƒ

Ì‰Ï Ï‰‡‰30‰¯Bwa ‰qÎÓ ‰¯„w‰ Èt ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . »…∆»∆¿ƒ…»»ƒ«¿≈»¿À∆«»
ÁÂ¯ Ì‰ÈÈa ‡l‡31‡ÓË ‰¯„waM ‰Ó Ïk -32, ∆»≈≈∆∆«»«∆«¿≈»»≈

.‰‡ÓË dÓˆÚ ‰¯„w‰Â¿«¿≈»«¿»¿≈»

בפי 29) נוגעת שהקורה א. לטהר: תנאים שני קובע רבינו
טמאים; - שהוא כל אפילו מרוחקת היא אם אבל הקדירה,

מכוסה. כולו הקדירה פי שיהיה ומה 30)ב. לקדירה
שהוא.31)שבתוכה. על 32)כל מאהילה הקורה

מפני  מצילה, ואינה שבתוכם ומה הקדירה ועל הטומאה
הקדירה. ובין שבינה הריווח

.ÂÌ‡ ,¯Baa ÌÈÏÎÂ ˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,˙Èa‰ CB˙aL ¯Ba∆¿««ƒ¿À¿»««ƒ¿≈ƒ«ƒ
ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰ ÈÏÎa B‡ ˜ÏÁ ¯Òa ‰qÎÓ ‰È‰»»¿À∆¿∆∆»»ƒ¿ƒ««ƒ∆≈…∆

¯B‰Ë ¯BaaM ‰Ó Ïk È¯‰ - ÁÙË33ÔÈa ¯BaÏ ‰È‰ . ∆«¬≈»«∆«»»»«ƒ¿»
ÈÏÎa e‰qkL ÔÈa ,ı¯‡‰ ÏÚ ÁÙË dB·b ÂÈÙÏ ·È·Ò»ƒ¿ƒ»«∆««»»∆≈∆ƒ»ƒ¿ƒ

ÔÙ„ BÏ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ÔÙ„ BÏ LiL ÏÈvn‰34È¯‰ - ««ƒ∆≈…∆≈∆…»¿»…∆¬≈
¯Á‡ ÌB˜nÓ ÁÙË ÔÙ„ BÏ LÈ È¯‰L ,ÏÈvÓ ‰Ê35. ∆«ƒ∆¬≈≈…∆∆«ƒ»«≈

מציל,33) אינו מטפח פחות שדופנו בכלי כסהו אם אבל
אינם  שבחפירה הבור (קירות ג בהלכה למעלה כמבואר
כמו  טהור, - כלל דופן לכיסוי אין ואם כדפנות). נחשבים

חלק. מזה.34)בנסר פחות אלא טפח דופן 35)גבוה
הבניין.

.Ê˙ecÁ36,BÎB˙a ‰¯BÓe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ««»¿««ƒ¿»¿
Á¯t‰Â37˙ecÁ‰ Èt ‰qÎÓe ‡ˆBÈ dlL38ÈÏk Ô˙Â , ¿«∆«∆»≈¿«∆ƒ««¿»«¿ƒ

ÔÚL ‡e‰ È¯‰Â ˙ecÁ‰ Èt ÏÚ ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvn‰««ƒ¿…∆«≈«ƒ«««¬≈ƒ¿»
‰¯Bn‰ Á¯t ÏÚ39‰¯Bn‰ ÏËpz Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «∆««¿»ƒƒƒ»≈«¿»

„ÓBÚ ÏÈvn‰ ÈÏk‰Â40Ïk ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿ƒ««ƒ≈¬≈∆«ƒ«…
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zn z`neh zekld - dxdh xtq - hay f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אשר 49) "וכל שנינו: קכו, פיסקה חוקת, פרשת ב'ספרי'
קרקעו  לעשות יד) יט, (במדבר - ימים שבעת יטמא באוהל

כמוהו. התהום עד בית ה"ג.50)של פכ"א לקמן
אחר.51) בפ"א,52)צ"ל: למעלה שאמרנו אףֿעלֿפי

מפני  חוצץ כאן מלצאת, הטומאה את מונע אינו שאוהל
הגג. דפנות עם ממש אחר כבית פט"ו 53)שהוא אהלות

בין 54)מ"ה. ומפרידה הבית, לרוחב היא המחיצה
טפח, פותח התחתון בחלק כשיש ומדובר והרצפה. התקרה

העליון. בחלק נשאר הבית בדין 55)ופתח ה"א, זה בפרק
שאין  מפני ועליה, לבית דומה זה ואין אוהל. בתוך אוהל
היא  המחיצה וגם הבית, דרך אלא לצאת מקום לטומאה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה עראי הטהורים 56)אוהל על
המקום  דרך לצאת דרכה אין והטומאה הואיל מלטמא,
יוד  הערה (ראה הבית. דרך אלא והמחיצה הרצפה שבין

אוהל). בתוך אוהל בדין א, בהלכה

.Ê·Èa57¯eÓ˜ ‡e‰L58Á˙Bt Ba LÈÂ ,˙Èa‰ ˙Áz ƒ∆»««««ƒ¿≈≈«
,ÁÙË Á˙Bt ˙ÈaÏ ıeÁ ‡e‰L BÁ˙Ùa LÈÂ ÁÙË∆«¿≈¿ƒ¿∆««ƒ≈«∆«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â59‰‡ÓË ‰˙È‰ ; ¿»¿»À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»
¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa60ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰ . ««ƒ«∆¿»»»≈«∆«

- BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»≈«∆«¿»¿»À¿»¿
‡ÓË ˙Èa‰61¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;62, ««ƒ»≈À¿»««ƒ«∆¿»

Òk‰Ï ‰‡ÓË ÏL dk¯c ÔÈ‡L63ÁÙË Á˙Bt Ba ÔÈ‡ . ∆≈«¿»∆À¿»¿ƒ»≈≈≈«∆«
˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»≈«∆«À¿»¿««ƒ
‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;˙Èa‰ CB˙a ‡È‰ el‡k ‡ÓË»≈¿ƒƒ¿««ƒÀ¿»««ƒ«
,Ú˜¯wa ÌÈeÓh‰ ÌÈÏÎk Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË BÎB˙aM∆¿»≈ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ«¿ƒ««¿«

a‰ Ú˜¯˜ÂÌB‰z‰ „Ú e‰BÓk ˙È64. ¿«¿«««ƒ»««¿

ה"ז.57) פ"ג כעין 58)שם מלמעלה. מכוסה מקורה,
לרשות  הבית כותל מתחת ועובר הבית, ברצפת חפור מרזב
ופתח  לחוץ, השופכים את מוציאים זה מרזב ודרך הרבים,
לבית, רע ריח יכנס שלא כדי סגור, הוא שבפנים המרזב
('סדרי  המזוהמים המים שפיכת בשעת אותו ופותחים

פתח 59)טהרות'). דרך לחוץ יוצאת שהטומאה מפני
שדרך  מכיוון לפנים, מתפשטת ואינה טפח בו שיש היציאה
כשהפתח  אמורים, דברים במה להכנס. ולא לצאת הטומאה
דרכו  מתפשטת הטומאה פתוח, הוא אם אבל סגור. הפנימי
טהרות'). ('סדרי טפח פותח יש בו גם שהרי לבית,

ומפני 60) הביב, דרך ולא הבית פתח דרך תצא שהטומאה
מתפשטת  הבית טומאת אין - סגור הפנימי הביב שפתח

לפי 61)לביב. לחוץ, לצאת לטומאה מקום שאין כיוון
לבית  נכנסת היא יוצאת, טומאה אין מטפח שבפחות
תצא  ואז להיפתח סופו שהרי סגור, שפתחו אףֿעלֿפי

לבית. סגור.62)הטומאה הוא הבית לצד כשהפתח
הביב.63) דרך ולא הבית פתח דרך לצאת הטומאה שסוף
מז.64) הערה ראה

.Á˙Bi·Á ÈzL65„ÈÓˆ ˙BÙwÓe ˙Á‡ ÏÎa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¿≈»ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»««À»»ƒ
ÈˆÁ ÔÈ‡L ,˙B¯B‰Ë Ô‰ - ˙Èa‰ CB˙a ˙BÁpÓe ÏÈ˙t»ƒÀ»¿««ƒ≈¿∆≈¬ƒ

‡nËÓ ¯eÚL66˙ÈÊk ˙Èaa LÈ È¯‰L ,‡ÓË ˙Èa‰Â ;67, ƒ¿«≈¿««ƒ»≈∆¬≈≈««ƒ¿«ƒ
‰‡ÓËÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡Â68˙ÓÁÓ ˙B‡nhÓ ÔÈ‡Â . ¿≈»ƒ»ƒ¿À¿»¿≈»ƒ«¿≈¬«

˙Èa‰69ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙BÙwÓ Ô‰ È¯‰L ,70˙Á‡ ‰ÁzÙ . ««ƒ∆¬≈≈À»»ƒ»ƒƒ¿¿»««

ÔÈ‡ÓË ˙Èa‰Â ‡È‰ - Ô‰Ó71ÈL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë d˙¯·ÁÂ , ≈∆ƒ¿««ƒ¿≈ƒ«¬∆¿»¿»¿≈¿≈
ÌÈ¯„Á72˙ÈaÏÂ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÁe˙t Ô‰L73˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ , ¬»ƒ∆≈¿ƒ∆»∆¿««ƒ¿«¬ƒ«ƒ

ÔBˆÈÁ‰ - ÔBˆÈÁa ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÚˆÓ‡a B‡ ÈÓÈta74 «¿ƒƒ»∆¿»ƒ¿«¬ƒ«ƒ«ƒ«ƒ
‡ÓË75ÔÈ¯B‰Ë ÈÚˆÓ‡‰Â ÈÓÈt‰Â ,76˙ÈÊ ÈˆÁk . »≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ«ƒ

¯B‰Ë ÈÓÈt‰ - ÈÚˆÓ‡a ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ÈÓÈta77, «¿ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ»∆¿»ƒ«¿ƒƒ»
ÌÈ‡ÓË ÔBˆÈÁ‰Â ÈÚˆÓ‡‰Â78˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰ C¯cL ; ¿»∆¿»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆∆∆«À¿»»≈

.Òk‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈

מ"ו.65) פ"ח כזית.66)שם – לטמא שני 67)ושיעורו
מצטרפים. שצמיד 68)החצאים ה"א, למעלה נתבאר

מלצאת. הטומאה את מונע אינו כלים 69)פתיל כדין
המת. באוהל חרס 70)הנמצאים כלי טיהרה התורה

פכ"א  לקמן (ראה פתיל צמיד מוקף הוא אם המת, שבאוהל
הפתוחה.71)ה"א). החבית לאויר נכנסת הבית טומאת

לבית",72) הפתוחים חדרים שני "וכן הגירסה: במשנה,
ה"י). (פ"ט התוספתא לשון נקט החדר 73)ורבינו

אינם  החדרים ושני הפנימי, ולחדר לבית פתוח האמצעי
לחוץ. הבית.74)פתוחים שדרכו 75)כלומר, מפני

הכזית. כל ואין 76)יעבור שלם, כזית בהם שאין מכיוון
החיצון. פתח דרך לצאת אלא להכנס הטומאה של דרכה
הן  אם אבל נעולות, והאמצעי הפנימי כשדלתות ומדובר
ישראל'). ('תפארת החיצון טומאת לתוכן נכנסת - פתוחות

לפנימי.77) ייכנס לא שבאמצעו כזית החצי 78)חצי
ויצא  שבו הזית חצי עם ויצטרף לאמצעי יצא שבפנימי

טמאים. שניהם ולפיכך לחיצון,

ה'תש"פ  שבט כ"ז ש"ק יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
חרס 1) כלי ואם פתיל, מצמיד המצילים הכלים דין יבאר

שיהיה  צריך כמה באוהל המצילים כלים באוהל, מציל
קורה  לאוהל, סמכם אם לאוהל חוץ מצילים ואם בדופנם,
וטומאה  לכותל מכותל נתונה והיא טפח פותח בה שיש
וטומאה  הבית שבתוך בור בקורה, תלויה וקדירה תחתיה
בתוכו  ומנורה הבית בתוך הבנוי חדות בבור, וכלי בבית
וכלי  הבית בתוך הבנוי חדות החדות, פי מכסה שלו והפרח
תנור  והחדות, הבית בין טומאה והיתה פיו על נתון המציל
קדירה  להיפך, או החדש פי על וסרידה חדש בתוך ישן

החבית. עם דפנותיה ומרח החבית פי על שכפאה

.‡:¯Ó‡pL ?˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvnL ÏÈ˙t „ÈÓˆÏ ÔÈpÓƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ∆«ƒ¿…∆«≈∆∆¡«
.‡e‰ ‡ÓË ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ ¯L‡ Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ¿…¿ƒ»«¬∆≈»ƒ»ƒ»»»≈
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ LÈ ‡‰»≈»ƒ»ƒ»»»ƒƒ«¿»
,„·Ïa O¯Á ÈÏÎa ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ»¿∆≈«»¿«≈∆»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿«

BÁ˙t C¯„ ‡l‡ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÏk2‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ¿ƒ∆≈ƒ«≈∆»∆∆ƒ¿¿ƒ»ƒ»»
Ïk ÏÚ ÏÈv‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓe Ìe˙Ò BÁ˙tƒ¿»À»»ƒ»ƒƒƒ«…
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .BÎB˙aL∆¿«»…∆¿»«≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰‡ÓË3ÌÈÏÏ‚ ÈÏk :Ì‰Â .ÏÈ˙t „ÈÓˆa eÏÈviL4, À¿»∆«ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ
B¯BÚÂ ‚c‰ ˙BÓˆÚ ÈÏÎe ,‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿≈«¿«»¿

‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ,ÛBÚ‰ ˙BÓˆÚÂ5ÏL ÌÈ¯Òe , ¿«¿»¿≈≈«»¿ƒ»¿»ƒ∆
˙ÎzÓ ÈÏk ÈÓÏ‚Â ,ÌÈÏk ÔÈ‡Â ÔÈËeLt Ô‰L ıÚ6Ïk . ≈∆≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»¿≈¿≈«∆∆»
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˙ecÁaL˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈaL ÌÈÏÎÂ ,41 ∆««¿≈ƒ∆≈¿««¿ƒ¿«««
ÌÈ¯B‰Ë42ÌB‰z‰ „Ú43ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ‰¯Bn‰ Û‡Â , ¿ƒ««¿¿««¿»¿»««

‰‡¯ Á¯t‰ ˙ÙOL Èt44Ì‡Â ;˙ecÁ‰Â Èeqk‰ ÔÈa ƒ∆¿««∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿««¿ƒ
Â‡Ï45‡ÓË Ïk‰ -46. »«…»≈

כתלים 36) בנויים לשפתו ומסביב בור הוא דות או חדות
דפנות. עם כאוהל דינו מפרש:37)ולפיכך שם רבינו

הנר". תשים עליו את 38)"אשר ומכסה רחב הוא הפרח
הבית. לתוך בולט אינו אבל הדות דופן ונשאר 39)עובי

ו  הכיסוי בין אווירי בבית.ריווח וטומאה הדות, דופן בין
הדות.40) לתוך נופל הכלים 41)ואינו אפילו פירוש,

המנורה  פרח עובי כנגד שהוא השטח באותו הנמצאים
מצלת. ואינה כלי עצמה את 42)שהיא שרואים מפני

הדות. שפת על מונח הוא כאילו הכלים 43)הכיסוי
שהוא. עומק בכל הדות כותלי תחת אבל 44)הנמצאים

הפרח  כשעובי והמדובר, למעלה. שביארנו כמו בולט, לא
הבית  מן הטומאה עוברת טפח בו כשיש אבל מטפח, פחות
שחדות  ואומרים, ו"דות" "חדות" בין מבדילים [יש לדות.
קרקע  גבי על בנוי ודות עמוקה לא חפירה סביב בניין הוא
אחד  ודות שחדות משמע רבינו של מפירושו אולם חלקה,

הדות.45)הם]. לתוך הכיסוי יפול המנורה תינטל שאם
אינו 46) שכזה ואוהל האוהל את מעמיד טמא שכלי מפני

מציל.

.ÁÏÚ Ôe˙ ÏÈvn‰ ÈÏÎe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ˙ecÁ‰«««»¿««ƒ¿ƒ««ƒ»«
B‡ ˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÂÈtƒ¿»¿»À¿»≈¿««¿ƒ¿«««
CB˙aL Ï‰‡‰ ÔÈ‡L ;‡ÓË ˙Èa‰ - ˙ecÁ‰ CB˙a¿««««ƒ»≈∆≈»…∆∆¿
‰‡ÓË ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ÚBÓ ˙Èa‰««ƒ≈««À¿»¿∆≈«¿»¿»À¿»
ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ ,˙ecÁ‰ ÈÏ˙ÎaL ÌÈÏk - ˙Èaa««ƒ≈ƒ∆¿»¿≈««ƒ≈ƒ¿»∆«

ÌÈ¯B‰Ë - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ47- Â‡Ï Ì‡Â , «∆««∆«¿ƒ¿ƒ»
ÌÈ‡ÓË48˙Èa ÏMÓ ÌÈ·Á¯ ˙ecÁ‰ ÈÏ˙k eÈ‰ Ì‡Â .49 ¿≈ƒ¿ƒ»»¿≈««¿»ƒƒ∆«ƒ

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa -50ÈÏ˙kÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ≈»≈»¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ»¿≈
ÏÈvnL ÌLÎe .˙Èa‰51ÏÈvÓ Ck ,BÎB˙a ˙ecÁ‰ ««ƒ¿≈∆«ƒ««¿»«ƒ

ÔLi‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ¯·k .ÂÈÏ˙Îa52ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ƒ¿»»¿»≈«¿∆«««»»¬≈¿»
ÔÈOÚ ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó Ô‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»«¬ƒ
‡l‡ BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe ,ÌÈÏ‰‡…»ƒƒ¿≈∆≈«ƒ««∆¿∆»
.ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡Lk ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»À»»ƒ»ƒƒ¿»≈ƒ««ƒƒ

L„Á‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ÔÎÂ53,‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈÏÎk BÈ‡ ¿≈≈«¿∆««∆»»≈¿≈ƒ¿ƒ¿»∆
BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ CÎÈÙÏe ,Ï‰‡ ‰OÚ ‡l‡∆»«¬∆…∆¿ƒ»«ƒ««∆¿
ÈeqÎÂ .ÌÈÏ‰‡k ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa „·Ïa ÈeqÎa¿ƒƒ¿«¿…»ƒ»ƒ¿…»ƒ¿ƒ

.‡„È¯Ò ‡¯˜ ‡e‰ ¯epz‰««ƒ¿»¿ƒ»

כשהמקום 47) והמדובר, ז. הלכה כ בפרק קמור ביב כמו
טפח. ברוחב לבית ולא הדות לחלל פתוח אינו הכלים שבו

אוהל.48) אינם שהרי מצילים, אינם הבור כגון 49)כותלי
בנוי  ושם הבית לכתלי מחוץ עד והולך מרחיב הדות שחלל

לבית. שמחוץ בכתלים וכלים הדות, מכתלי בין 50)חלק
טפח. פותח שם שאין ובין טפח פותח שם שיש

אם 51) טהורים הכלים למה הנימוק את משלימה זו פיסקה
חדש. דין משמיעה ואינה טפח פותח של 52)אין תנור

בו. השתמשו שטרם פי על אף באש שהוסק טיט
הוסק.53) לא אבל שנתייבש

.ËzL„Á‰ CB˙a ÔLÈ ¯ep54,L„Á‰ Èt ÏÚ ‡„È¯Òe «»»¿∆»»¿ƒ»«ƒ∆»»
ÔLi‰ ¯epz‰ Èt ÏÚ ÔÚL Èeqk‰ È¯‰Â55Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «¬≈«ƒƒ¿»«ƒ«««»»ƒƒ

‡„È¯q‰ Ïtz ÔLi‰ ÏËpiLk56ÏÎÂ ,ÏÈv‰ ‡Ï - ¿∆ƒ»≈«»»ƒ…«¿ƒ»…ƒƒ¿…
BÎB˙aL57‡ÓË58¯B‰Ë Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;59‰È‰ . ∆¿»≈¿ƒ»«…»»»

ÔLi‰ Èt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰Â ÔLi‰ CB˙a L„Á‰60, ∆»»¿«»»¿«¿ƒ»À«««ƒ«»»
CB˙aL Ïk - ÁÙhÓ ˙BÁt Èeqk‰Â L„Á‰ ÔÈa LÈ Ì‡ƒ≈≈∆»»¿«ƒ»ƒ∆«…∆¿

ÂÈt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰ el‡Îe ,¯B‰Ë L„Á‰61. ∆»»»¿ƒ«¿ƒ»À«««ƒ

בבית.54) קצת 55)וטומאה בולט הישן שהתנור כגון
להחדש. החדש.56)מחוץ וכל 57)לתוך החדש בתוך

הישן. שבתוך הכלים את 58)שכן מעמיד שהישן מפני
מציל. אינו וישן הוא 59)הכיסוי, החדש שהתנור מפני

בטיט  מרוח כשאינו אפילו מכוסה הוא אם ומציל אוהל
פתיל). שבתוכו.60)(צמיד החדש משפת גבוהה ששפתו

מטפח.61) פחות בפתח נכנסת אינה שטומאה כבר, נתבאר

.È‡„È¯Ò62‰ÙO dÏ LiL Ò¯Á ÏL63˙Ù„BÚ ‡È‰Â ¿ƒ»∆∆∆∆≈»»»¿ƒ∆∆
ÏÚ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe ¯epz‰ Èt «ƒ««À∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ»¿»

‡ÓË Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË64Ï·‡ ; À¿»«¿∆»««»«…»≈¬»
¯B‰Ë ¯epz ÏL B¯ÈÂ‡ „‚k65„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ¿∆∆¬ƒ∆«»»¿»À¿»¿∆∆

¯epz ÏL B¯ÈÂ‡66Bc‚kÓ -67ÏÎÂ ,‡ÓË ÚÈ˜¯Ï ÏÚ ¬ƒ∆«ƒ¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»
.¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó«∆¿»

ד 62) של מוקדם את בירור יסלול סרידה בדיני רבינו עת
שלפנינו, בהלכה דבריו להבנת ונוחה קצרה להסברה הדרך
וחוצצת  כנסר דינה כלל שפה לה שאין סרידה א. ובכן:
ששנינו  כמו ג), הלכה י"ב פרק למעלה (ראה הטומאה בפני
מכסה  כשהיא אמורים, דברים במה ו. משנה ה פרק באהלות
על  מונחת היא אם אבל כלי, שאינו הוסק שלא חדש תנור
כלי. על נשענת שהיא מפני חוצצת, אינה (מוסק) ישן תנור
ישן. בתנור אפילו חוצצת פתיל, צמיד מוקף התנור אם ב.
נחשב  פתיל צמיד ומוקף צדדיו מכל סתום שתנור והטעם,
עודפת  הסרידה אם ולפיכך ככלי. ולא טומאה לעניין כאבן
הכלים  כל טמאים תחתיה, וטומאה התנור מן טפח ברוחבה
אבל  הטומאה, ועל עליהם מאהיל שהעודף מפני שתחתיה,
הרי  שפה לה יש אם ג. חוצצת. שהסרידה טהור, שעליה מה
פחות  לתנור חוץ יוצאת ואם קיבול, בית לה שיש כלי היא
תחתיה  בין שכנגדה מה כל מטמאה תחתיה וטומאה מטפח
אבל  חוצצת, אינה שהסרידה רצוצה) (כשהיא גבה על ובין
וטומאה  טפח לחוץ יוצאת אם ד. טהור. שבצידה מה
שעל  מה וגם שתחתיה מה כל טמא גבה, על או תחתיה
חוצצת  אינה שפה עם שהסרידה לתנור, שמחוץ בחלק גבה

שה  כלי.מפני עצמה שונים:63)יא אנו א במשנה שם
בפותח  צדדיו מכל ועודף חדש תנור פי על נתון שהוא "נסר
של  המשכה שהיא משנתנו שגם אנו, מניחים ולפיכך טפח".
ורבינו  פירשה. שלא פי על אף טפח בעודף עוסקת א, משנה

כדרכו. המשנה, לשון ועל 64)נקט העודף שתחת מה כל
בין 65)גביו. ומפסיק פתיל צמיד מוקף שהוא מפני

האוויר  על מאהיל דבר אין וגם תנור של אווירו ובין העודף
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ישן  בתנור והמדובר התנור. שכנגד האוויר על וגם הטמא
שבתוכו  מה על מציל ואינו כטיט דינו חדש תנור אבל
צמיד  כשאינו אבל פתיל, בצמיד נאמר זה וכל פתיל. בצמיד
מאהילה  הסרידה שהרי התנור, שבתוך מה גם טמא פתיל

הטומאה. ועל הסרידה.66)עליו יד 67)על בכתב
הטומאה. מקום נגד פירוש, כנגדו. תימן:

.‡È‰¯„˜68˙È·Á‰ Èt ÏÚ d‡ÙkL69‰È˙BÙc Á¯Óe ¿≈»∆¿»»«ƒ∆»ƒ≈«»¿∆»
ÏvÓ - ˙È·Á‰ ÌÚ‰Ó ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙ ƒ∆»ƒ«∆∆«»«∆¿»¿««

˙È·Á‰ ˙B˙ÙO ÔÈ·e dÈaM70Èt ÏÚ d·ÈLB‰ . ∆≈»≈ƒ¿∆»ƒƒ»«ƒ
dk¯„k ˙È·Á‰71Á¯Óe72ÈtÓ ;˙ÏvÓ dÈ‡ - ∆»ƒ¿«¿»≈«≈»«∆∆ƒ¿≈

ÏÈvÓ ‡ÓË ÈÏk ÔÈ‡Â ,d¯ÈÂ‡Ó ‰‡nË˙Ó ‰¯„w‰L73, ∆«¿≈»ƒ¿«¿»≈¬ƒ»¿≈¿ƒ»≈«ƒ
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

חרס.68) בבית.69)של הקדירה 70)וטומאה שפי כגון
בין  טיט של עבה שכבה שנתן כגון או החבית פי על עודף

השפתות. שוליה.71)שתי פי 72)על על אף כלומר,
שכלי 73)שמירח. נטמאה, לא פיה על כשכפאה אבל

מגבו. מטמא אינו חרס

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ודפנותיהם 1) כלים קרקעות ושולי המחצים דין יבאר

טיט  בו שנתן חרס כלי פתיל, בצמיד מצילים אם מאחוריהם
יציל  ולא יינקב כמה עד חרס כלי ביטלו, אם חציו עד
פתיל  צמיד ומוקף פיו על סרידה שהיתה תנור פתיל, בצמיד
פתיל  צמיד המוקף תנור התנור, ונסדק המת באוהל ונתון
מוקפת  חבית שניקבה, חבית מגופת או בעינו נקב שניקב
חרס  של ומניקת טהורים משקין מליאה שהיא פתיל צמיד
וסתמו  מצידה שניקבה חבית המת, באוהל ונתונה בתוכה
מגופת  מקיפים, וכמה הנקב חצי אגף ואם הנקב, את שמרים
מלמעלה  החרס שנתקלף זפותה וחבית שנתחלחלה חבית

עומד. והזפת

.‡ÔÈˆÁn‰ ÈÏeL2ÌÈÏk‰ ˙BÚ˜¯˜ ÈÏeLÂ3 ≈«¿»ƒ¿≈«¿¿«≈ƒ
Ô‰È¯BÁ‡Ó Ô‰È˙BÙ„Â4ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ¿»¿≈∆≈¬≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒ
ÔÓÒ¯˜ .˙n‰ Ï‰‡a5ÔÙLÂ6ÔÈÏÈvÓ - ÌÈÏk Ô‡OÚÂ ¿…∆«≈ƒ¿¿»¿»»«¬»»≈ƒ«ƒƒ

.ÌÈÏk ‡l‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvÓ ÔÈ‡L .ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ∆»≈ƒ

גדול 2) חרס כלי = מחץ ה"י. פ"ז כלים תוספתא
קערורית  ובקרקעיתו הגת, מן יין לשאוב בו שמשתמשים
מ"ה). פ"ה לפרה בפירושו (רבינו המחץ" "שולי ונקראת

קיבול 3) בית פירוש, תימן. בכת"י הגירסא וכן הכלים, צ"ל:
אלא, ד"ה א, מט, נדה [בתוספות מבחוץ. הכלי שבשולי
וקרקעות  המחצים "שולי וגורסים: זו, תוספתא מובאת

על 4)הכלים"]. בהגהותיו (הגר"א שקערורית שם יש אם
גם  למוחקה ורצוי "מאחוריהן", המלה מוחק התוספתא
מצלת). שבדפנות שקערורית אין בפנים גם שהרי כאן,

אותן.5) החליקן.6)חתך

.·O¯Á ÈÏk7BÏha ‡Ï - BÈˆÁ „Ú ËÈË Ba Ô˙pL8, ¿ƒ∆∆∆»«ƒ«∆¿…ƒ¿
.ÏÈvÓ - ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÚÈ˜L‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ«∆«≈ƒ«ƒ

ה"ז.7) שם, ולפיכך 8)תוספתא כלי, מתורת יצא לא
מציל, אינו כלי מתורת הוצא אם אבל פתיל, בצמיד מציל

ראה  ה"ה). פ"כ (למעלה בלבינה הבלועה טבעת כמו
כסףֿמשנה.

.‚ÈÏkO¯Á9‡ÈˆBÓa ·˜piL „Ú ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvÓ ¿ƒ∆∆«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈¿ƒ
ÔBn¯10ÏB„‚·e .11Ba¯ ˙ÁtiL „Ú -12ÈÏk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆ƒ»≈À≈«¿ƒ

[BÈˆÁ] ˙ÁÙpL ÏB„‚13Ì˙ÒÂ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ BÙÈw‰Â , »∆ƒ¿«∆¿¿ƒƒ»ƒ»ƒ¿»«
ÏÚ Û‡ ,ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆa ˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»ƒ»ƒ¬≈∆«ƒ««

‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÈÏk ·eLÁ BÈ‡L Èt14ÈÏk Ï·‡ .15 ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«À¿»¬»¿ƒ
Ì˙Ò ‡ÏÂ ˜e„Ò B‡ ·e˜ ‰È‰L ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰16 «À»»ƒ»ƒ∆»»»»¿…»«

?·˜pa ‰È‰È ‰nÎÂ .ÏÈvÓ BÈ‡Â ‡ÓË - ·˜p‰17Ì‡ «∆∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿«»ƒ¿∆«∆∆ƒ
ÌÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk ‰È‰18;ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa B¯eÚL - »»¿ƒ∆»»√»ƒƒ¿ƒ≈ƒ

‰˜LÓ ÒBÎa B¯eÚL - ‰˜LÓÏ ÈeOÚ ‰È‰19ÈeOÚ‰ . »»»¿«¿∆ƒ¿≈«¿∆∆»
CÎÏe CÎÏ20‡¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ -21·˜piMÓe , ¿»¿»«ƒƒ¿À¿»ƒ∆ƒ»≈

„Ú B‡ ·˜p‰ ÌzÒiL „Ú ÏÈvÓ BÈ‡ ‰˜LÓ ÒBÎa¿≈«¿∆≈«ƒ«∆ƒ¿…«∆∆«
.epËÚÓiL∆¿»¬∆

א.9) וצו, ב, צה, דרך 10)שבת יעבור בינוני שרימון
ב"מוציא  מתחילה מאוד. תמוהה זו הלכה לכאורה הנקב.
נאמר  לפעמים שנית: זיתים"; ב"מוציא ומסיימת רימון"
בצמיד  הפחת "מקום סתימת ולפעמים סתם, "סתימה"
הנ"ל, כלים למשנה רבינו בפירוש מעמיק עיון אולם פתיל".
לאכלין  "העשוי שם: שנינו הזו. ההלכה הסבר לנו מגלה
ובכונס  וכו' כמשקין שיעורן למשקין עשוי כזיתים, שיעורן
לסוגיית  זו משנה בין הסתירה על מעיר ורבינו משקה".
רובו, או רימון כמוציא שיעור הקובעת הנ"ל, שבת הגמרא
סתימה  בלי אפילו מציל זית מכמוציא שבפחות ומבאר
פתיל  צמיד על תורה הקפידה שלא שם, שבת כרש"י [וסובר
הצד  מן בכוונה שלא כשניקב אבל בלבד, הכלי פי על אלא
בגמרא  הקבועים מהשיעורים פחות הוא הפחת אם מציל
וא"כ  זית כמוציא ניקב ואם פתוח"], "כלי שנאמר מפני שם,
הנקב  את סתם אם אלא מציל אינו טומאה, לקבל כלי אינו
פי  גדול (רימון רימון כמוציא הנקב היה ואם פתיל, בצמיד
אין  קטן בכלי לקטן, גדול כלי בין הבדל יש מזית) כמה
בכלל. ועד חציו עד מציל ובגדול להציל, מועיל פתיל צמיד
דק  עיון שהוא זה, והבן וכותב: ביאורו, מסיים ורבינו
לאור  ולענין). ד"ה שם שבת תוספות (ראה הטעאה ומקום
בבא  וסתירות. קשיים ללא ההלכה מתפרשת זה, בירור
למעלה  הוא והנקב קטן, חרס בכלי עוסקת זו ראשונה
דינו  יתבאר זה, משיעור למטה הוא (ואם זיתים ממוציא

ההלכה). גדול.11)בסוף מרובו,12)כלי בפחות אבל
"הא  אמרו: שם [בגמרא מציל. - רימון כמוציא הנקב אפילו
ושם  בגדולים, כאן (בעברית: בזוטרי" הא ברברבי,
רוב, בגדולים רש"י) פירש (וכן רבינו ומפרש בקטנים).

רימון כמוציא כאן)].ובקטנים וראב"ד שם, תוספות (ראה
רימון.13) מכמוציא פחות שנפחת קטן בכלי והואֿהדין
טומאה.14) מקבל פ"ט 15)אינו כלים קטן. בין גדול בין

פתיל.16)מ"ח. סתימה 17)בצמיד בלי  יציל שלא כדי
פתיל. אוכלין.18)בצמיד בו  יעמיד 19)להניח שאם

המשקה. ייכנס - קצת וילחוץ משקה על המנוקב הכלי שולי
ולמשקין.20) החומרות:21)לאוכלין שתי עליו נותנים

בכונס  מציל ואינו זיתים, כמוציא שיינקב עד טומאה מקבל
שאין  מפני השניה, החומרא את רק כאן מבאר (רבינו משקה
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zn z`neh zekld - dxdh xtq - hay f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ecÁaL˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈaL ÌÈÏÎÂ ,41 ∆««¿≈ƒ∆≈¿««¿ƒ¿«««
ÌÈ¯B‰Ë42ÌB‰z‰ „Ú43ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ‰¯Bn‰ Û‡Â , ¿ƒ««¿¿««¿»¿»««

‰‡¯ Á¯t‰ ˙ÙOL Èt44Ì‡Â ;˙ecÁ‰Â Èeqk‰ ÔÈa ƒ∆¿««∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿««¿ƒ
Â‡Ï45‡ÓË Ïk‰ -46. »«…»≈

כתלים 36) בנויים לשפתו ומסביב בור הוא דות או חדות
דפנות. עם כאוהל דינו מפרש:37)ולפיכך שם רבינו

הנר". תשים עליו את 38)"אשר ומכסה רחב הוא הפרח
הבית. לתוך בולט אינו אבל הדות דופן ונשאר 39)עובי

ו  הכיסוי בין אווירי בבית.ריווח וטומאה הדות, דופן בין
הדות.40) לתוך נופל הכלים 41)ואינו אפילו פירוש,

המנורה  פרח עובי כנגד שהוא השטח באותו הנמצאים
מצלת. ואינה כלי עצמה את 42)שהיא שרואים מפני

הדות. שפת על מונח הוא כאילו הכלים 43)הכיסוי
שהוא. עומק בכל הדות כותלי תחת אבל 44)הנמצאים

הפרח  כשעובי והמדובר, למעלה. שביארנו כמו בולט, לא
הבית  מן הטומאה עוברת טפח בו כשיש אבל מטפח, פחות
שחדות  ואומרים, ו"דות" "חדות" בין מבדילים [יש לדות.
קרקע  גבי על בנוי ודות עמוקה לא חפירה סביב בניין הוא
אחד  ודות שחדות משמע רבינו של מפירושו אולם חלקה,

הדות.45)הם]. לתוך הכיסוי יפול המנורה תינטל שאם
אינו 46) שכזה ואוהל האוהל את מעמיד טמא שכלי מפני

מציל.

.ÁÏÚ Ôe˙ ÏÈvn‰ ÈÏÎe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ˙ecÁ‰«««»¿««ƒ¿ƒ««ƒ»«
B‡ ˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈa ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÂÈtƒ¿»¿»À¿»≈¿««¿ƒ¿«««
CB˙aL Ï‰‡‰ ÔÈ‡L ;‡ÓË ˙Èa‰ - ˙ecÁ‰ CB˙a¿««««ƒ»≈∆≈»…∆∆¿
‰‡ÓË ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ÚBÓ ˙Èa‰««ƒ≈««À¿»¿∆≈«¿»¿»À¿»
ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ Ì‡ ,˙ecÁ‰ ÈÏ˙ÎaL ÌÈÏk - ˙Èaa««ƒ≈ƒ∆¿»¿≈««ƒ≈ƒ¿»∆«

ÌÈ¯B‰Ë - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ47- Â‡Ï Ì‡Â , «∆««∆«¿ƒ¿ƒ»
ÌÈ‡ÓË48˙Èa ÏMÓ ÌÈ·Á¯ ˙ecÁ‰ ÈÏ˙k eÈ‰ Ì‡Â .49 ¿≈ƒ¿ƒ»»¿≈««¿»ƒƒ∆«ƒ

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa -50ÈÏ˙kÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ≈»≈»¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ»¿≈
ÏÈvnL ÌLÎe .˙Èa‰51ÏÈvÓ Ck ,BÎB˙a ˙ecÁ‰ ««ƒ¿≈∆«ƒ««¿»«ƒ

ÔLi‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ¯·k .ÂÈÏ˙Îa52ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ƒ¿»»¿»≈«¿∆«««»»¬≈¿»
ÔÈOÚ ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó Ô‰L ÌÈÏk‰«≈ƒ∆≈¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»«¬ƒ
‡l‡ BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ BÈ‡ ‰Ê ÈtÓe ,ÌÈÏ‰‡…»ƒƒ¿≈∆≈«ƒ««∆¿∆»
.ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡Lk ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»À»»ƒ»ƒƒ¿»≈ƒ««ƒƒ

L„Á‰ ¯epz‰L ,e¯‡a ÔÎÂ53,‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈÏÎk BÈ‡ ¿≈≈«¿∆««∆»»≈¿≈ƒ¿ƒ¿»∆
BÎB˙aM ‰Ó ÏÚ ÏÈvÓ CÎÈÙÏe ,Ï‰‡ ‰OÚ ‡l‡∆»«¬∆…∆¿ƒ»«ƒ««∆¿
ÈeqÎÂ .ÌÈÏ‰‡k ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ‡Ïa „·Ïa ÈeqÎa¿ƒƒ¿«¿…»ƒ»ƒ¿…»ƒ¿ƒ

.‡„È¯Ò ‡¯˜ ‡e‰ ¯epz‰««ƒ¿»¿ƒ»

כשהמקום 47) והמדובר, ז. הלכה כ בפרק קמור ביב כמו
טפח. ברוחב לבית ולא הדות לחלל פתוח אינו הכלים שבו

אוהל.48) אינם שהרי מצילים, אינם הבור כגון 49)כותלי
בנוי  ושם הבית לכתלי מחוץ עד והולך מרחיב הדות שחלל

לבית. שמחוץ בכתלים וכלים הדות, מכתלי בין 50)חלק
טפח. פותח שם שאין ובין טפח פותח שם שיש

אם 51) טהורים הכלים למה הנימוק את משלימה זו פיסקה
חדש. דין משמיעה ואינה טפח פותח של 52)אין תנור

בו. השתמשו שטרם פי על אף באש שהוסק טיט
הוסק.53) לא אבל שנתייבש

.ËzL„Á‰ CB˙a ÔLÈ ¯ep54,L„Á‰ Èt ÏÚ ‡„È¯Òe «»»¿∆»»¿ƒ»«ƒ∆»»
ÔLi‰ ¯epz‰ Èt ÏÚ ÔÚL Èeqk‰ È¯‰Â55Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «¬≈«ƒƒ¿»«ƒ«««»»ƒƒ

‡„È¯q‰ Ïtz ÔLi‰ ÏËpiLk56ÏÎÂ ,ÏÈv‰ ‡Ï - ¿∆ƒ»≈«»»ƒ…«¿ƒ»…ƒƒ¿…
BÎB˙aL57‡ÓË58¯B‰Ë Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;59‰È‰ . ∆¿»≈¿ƒ»«…»»»

ÔLi‰ Èt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰Â ÔLi‰ CB˙a L„Á‰60, ∆»»¿«»»¿«¿ƒ»À«««ƒ«»»
CB˙aL Ïk - ÁÙhÓ ˙BÁt Èeqk‰Â L„Á‰ ÔÈa LÈ Ì‡ƒ≈≈∆»»¿«ƒ»ƒ∆«…∆¿

ÂÈt ÏÚ ˙ÁpÓ ‡„È¯q‰ el‡Îe ,¯B‰Ë L„Á‰61. ∆»»»¿ƒ«¿ƒ»À«««ƒ

בבית.54) קצת 55)וטומאה בולט הישן שהתנור כגון
להחדש. החדש.56)מחוץ וכל 57)לתוך החדש בתוך

הישן. שבתוך הכלים את 58)שכן מעמיד שהישן מפני
מציל. אינו וישן הוא 59)הכיסוי, החדש שהתנור מפני

בטיט  מרוח כשאינו אפילו מכוסה הוא אם ומציל אוהל
פתיל). שבתוכו.60)(צמיד החדש משפת גבוהה ששפתו

מטפח.61) פחות בפתח נכנסת אינה שטומאה כבר, נתבאר

.È‡„È¯Ò62‰ÙO dÏ LiL Ò¯Á ÏL63˙Ù„BÚ ‡È‰Â ¿ƒ»∆∆∆∆≈»»»¿ƒ∆∆
ÏÚ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe ¯epz‰ Èt «ƒ««À∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ»¿»

‡ÓË Ïk‰ - dab ÏÚ B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓË64Ï·‡ ; À¿»«¿∆»««»«…»≈¬»
¯B‰Ë ¯epz ÏL B¯ÈÂ‡ „‚k65„‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰ . ¿∆∆¬ƒ∆«»»¿»À¿»¿∆∆

¯epz ÏL B¯ÈÂ‡66Bc‚kÓ -67ÏÎÂ ,‡ÓË ÚÈ˜¯Ï ÏÚ ¬ƒ∆«ƒ¿∆¿«»»ƒ«»≈¿»
.¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó«∆¿»

ד 62) של מוקדם את בירור יסלול סרידה בדיני רבינו עת
שלפנינו, בהלכה דבריו להבנת ונוחה קצרה להסברה הדרך
וחוצצת  כנסר דינה כלל שפה לה שאין סרידה א. ובכן:
ששנינו  כמו ג), הלכה י"ב פרק למעלה (ראה הטומאה בפני
מכסה  כשהיא אמורים, דברים במה ו. משנה ה פרק באהלות
על  מונחת היא אם אבל כלי, שאינו הוסק שלא חדש תנור
כלי. על נשענת שהיא מפני חוצצת, אינה (מוסק) ישן תנור
ישן. בתנור אפילו חוצצת פתיל, צמיד מוקף התנור אם ב.
נחשב  פתיל צמיד ומוקף צדדיו מכל סתום שתנור והטעם,
עודפת  הסרידה אם ולפיכך ככלי. ולא טומאה לעניין כאבן
הכלים  כל טמאים תחתיה, וטומאה התנור מן טפח ברוחבה
אבל  הטומאה, ועל עליהם מאהיל שהעודף מפני שתחתיה,
הרי  שפה לה יש אם ג. חוצצת. שהסרידה טהור, שעליה מה
פחות  לתנור חוץ יוצאת ואם קיבול, בית לה שיש כלי היא
תחתיה  בין שכנגדה מה כל מטמאה תחתיה וטומאה מטפח
אבל  חוצצת, אינה שהסרידה רצוצה) (כשהיא גבה על ובין
וטומאה  טפח לחוץ יוצאת אם ד. טהור. שבצידה מה
שעל  מה וגם שתחתיה מה כל טמא גבה, על או תחתיה
חוצצת  אינה שפה עם שהסרידה לתנור, שמחוץ בחלק גבה

שה  כלי.מפני עצמה שונים:63)יא אנו א במשנה שם
בפותח  צדדיו מכל ועודף חדש תנור פי על נתון שהוא "נסר
של  המשכה שהיא משנתנו שגם אנו, מניחים ולפיכך טפח".
ורבינו  פירשה. שלא פי על אף טפח בעודף עוסקת א, משנה

כדרכו. המשנה, לשון ועל 64)נקט העודף שתחת מה כל
בין 65)גביו. ומפסיק פתיל צמיד מוקף שהוא מפני

האוויר  על מאהיל דבר אין וגם תנור של אווירו ובין העודף
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בצמיד  הצלה בדיני אלא כלים בטומאת כאן עוסקים אנו
אבל  מעצמו, בניקב אמורים הללו הדינים וכל פתיל).
לפרש  גם [אפשר שהוא. בכל שיעורם - בכוונה כשניקבו
קטן  כלי בין הבדל שיש ולומר, אחר באופן רבינו שיטת
בקטן  חציו. עד רימון כמוציא גדול כלי ובין זית, כמוציא
בגדול  אבל הנקב, במקום פתיל צמיד בלי סתימה מספיקה
כאן  רבינו שמבאר כמו פתיל. צמיד צריך חציו שנפחת
"מציל  הראשונה בבבא שאמר מה זה, פירוש ולפי בפירוש.
של  ולא הכלי פי שעל פתיל הצמיד הכוונה פתיל", בצמיד
גדול  בכלי נאמרה "כיצד", בבבא והדוגמא הנקב, סתימת
פירושה  הנקב", סתם "ולא שהפיסקא יוצא ומזה בלבד.

יותר]. לי נראה והראשון פתיל. צמיד בלי סתימה

.„¯epz22‡„È¯Ò ‰˙È‰L23„ÈÓˆ ÛwÓe ÂÈt ÏÚ «∆»¿»¿ƒ»«ƒÀ»»ƒ
ÏÈ˙t24Â‰È‰ Ì‡ :¯epz‰ ˜cÒÂ ,˙n‰ Ï‰‡a Ôe˙ »ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ¿«««ƒ»»

Úc¯Ó Èt ‡ÏÓ ˜„q‰25‡ÓË - ÁÙË Ûw‰ ‡e‰L , «∆∆¿…ƒ«¿≈«∆∆≈∆«ƒ¿»
˜„qa Òk‰Ï ÏBÎÈ Úc¯n‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯epz‰««¿««ƒ∆≈««¿≈«»¿ƒ»≈«∆∆
¯epz‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰ÂLa B˙BÓk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈¿¿»∆»ƒ»««
Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk :ÂÈt ÏÚL ‡„È¯q‰ ‰˜cÒ .¯B‰Ë»ƒ¿¿»«¿ƒ»∆«ƒƒ¿…ƒ«¿≈«

ÒÎ26Ô‡kÓ ˙BÁt ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ -27„ÈÓˆa Ïv - ƒ¿»¬≈∆»≈»ƒ»ƒ»¿»ƒ
Í¯‡ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ - Ï‚Ú ˜„q‰ ‰È‰ .ÏÈ˙t28‡l‡ , »ƒ»»«∆∆»…≈ƒ»…¿∆»
.ÒÎ Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk B¯eÚLƒƒ¿…ƒ«¿≈«ƒ¿»

מ"ז.22) ומכסים 23)שם דפנות, לו שיש גדול חרס כלי
התנורים. את בטיט 24)בו לתנור מחוברת שהיתה

לכוון 25)וכדומה. כדי הבהמה צואר על שנותנים מלמד

המרדע.26)הילוכה. מעובי קצת גדול הסדק
טהור.27) - שווים הם נלאו 28)אפילו שם. המשנה לשון

הרי  החמורה: התמיהה את ליישב המשנה מפרשי כל
רואים  אין ארוך, הוא אם גורס: והרא"ש הוא? עגול המרדע

שלמה. ומלאכת טוב' יום 'תוספות ראה עגול. אותו

.‰¯epz29ÏL BÈÚa ·˜ ·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ ««À»»ƒ»ƒ∆ƒ«∆∆¿≈∆
¯epz30‰Áeh‰31LBk ‡ÏÓ ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :32ÒÎ ««»ƒ»»«∆∆¿…ƒ¿»

˜ÏB„ ‡e‰Lk ‡ˆBÈÂ33‰È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿≈¿∆≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ»»
Ïv - ‰fÓ ˙BÁt ·˜p‰34. «∆∆»ƒ∆ƒ»

מ"ח.29) את 30)שם להוציא התנור של בגגו עשוי נקב
(ר"ש). התנור עין ונקרא בטיט 31)העשן, אותה שטחו

התנור. של חומו יפוג שלא כדי פלך.32)וסגרוה
הנקב.33) דרך אותו כשמוציאים כבה כחכמים 34)ואינו
שם.

.ÂBcvÓ ¯epz‰ ·w35ÒÎ LBk ‡ÏÓ B¯eÚL - ƒ«««ƒƒƒ¿…ƒ¿»
˜ÏB„ ‡lL ‡ˆBÈÂ36˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ .37- ‰·wpL ¿≈∆…≈¿≈¿«∆»ƒ∆ƒ¿»

‰iL ‰ˆÈÓ ÒkzL È„k d¯eÚL38ÔBÙÈL ÏL39.·˜pa ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»¿ƒ»∆ƒ«∆∆
ÌÈ·ˆÁÂ40‰ˆÈÓ ÒkzL È„k Ô¯eÚL - e·wpL ÌÈÏB„b «¬»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»

‰˜ ÏL ‰iL41ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‡kÓ ˙BÁt . ¿ƒ»∆»∆»ƒ»¿ƒ«∆¿»ƒ
¯‡LÏ eOÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿«∆«¬¿«ƒ¬»ƒ«¬ƒ¿»

Ô‰L ÏÎa e·w elÙ‡ ,ÔÈ˜Ln‰42ÔÈ‡Â ,e‡ÓË - ««¿ƒ¬ƒƒ¿¿»∆≈ƒ¿¿¿≈
Û‡Â .·˜p‰ ÌzÒiL „Ú Ì‰Ï ÏÈÚBÓ ÏÈ˙t „ÈÓv‰«»ƒ»ƒƒ»∆«∆ƒ¿…«∆∆¿«
È„Èa ‡lL e·wpL ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï ,ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊaƒ¿«∆«¬¿«ƒ…»¿∆»∆ƒ¿∆…ƒ≈

- Ô‰L Ïk elÙ‡ ,Ì„‡ È„Èa eOÚ Ì‡ Ï·‡ ;Ì„‡»»¬»ƒ«¬ƒ≈»»¬ƒ»∆≈
ÌÈ‡ÓË43.·˜p‰ Ì˙qiL „Ú ÔÈÏv ÔÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈«∆∆

המשנה 35) מפרשי וכל מצידו". "ניקב כתוב: שם במשנה
המירוח. במקום העין של מצידו קטן 36)מבארים, שיעור

סתם 37)מדולק. החבית. פי בו שסותמים חרס של פקק
היא. חרס של - השני.38)חבית תבואה 39)הקשר מין 

ויש  וחלול דק שלו וקנה בלעז), (רוגגן השעורה ממשפחת
בינוני, – האמצעי עבה, שלמטה הקשר קשרים, שלושה בו

דק. מחביות.40)והעליון גדולים סוף 41)כלים קנה
קשרים. ובהם חלולים, הם ואגמים נהרות שפת על הגדל
מן  יין לשאוף היו רגילים מכולם. עבה הוא התחתון והקשר
ושיעורם  סוף, בקנה החצבים ומן שיפון, של בקנה החביות

זה. להרגל משקה 42)מותאם מכונס פחות לא אבל
מבאר  משקין? לשאר יין בין ומה למשנה). בפירושו (רבינו
היין, של טעמו מפיג שהאויר למשנה, בהגהותיו הגר"א
יותר  שיעור צריך ולפיכך הנקב, מן מרוצה אינו היין ובעל
רוצים  והבעלים להם, יפה האויר משקין שאר אבל גדול.

בעצמם. עשוהו כאילו דינו ולפיכך שהרי 43)בנקב,
כפתח. הנקב את החשיב שהמנקב מפני הסתימה, נפתחה

.Ê˙È·Á44˙˜ÈÓe ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L45ÏL »ƒ∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
Ò¯Á46‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙È·Á‰Â ,dÎB˙a ∆∆¿»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»

ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ˙È·Á‰ - ˙n‰ Ï‰‡a47˙˜Èn‰Â , ¿…∆«≈∆»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»
ÈtÓ ,‰‡ÓË˙Ùwn‰ ˙È·Á‰ CB˙a ˙Á‡‰ d˙ˆwL ¿≈»ƒ¿≈∆¿»»»««¿∆»ƒ«À∆∆

ÏÚ Û‡ .Ìe˙Ò BÈ‡Â ˙n‰ Ï‰‡Ï Áe˙t ÈM‰ ‰ˆw‰Â¿«»∆«≈ƒ»«¿…∆«≈¿≈»««
.Ìe˙Òk Ì˜Ú‰ ÔÈ‡ - ‰n˜Ú ‡È‰L Ètƒ∆ƒ¬À»≈∆»…¿»

מ"ב.44) יין 45)שם עלֿידו שמוצצים וחלול ארוך כלי
החבית. ורבינו 46)מן סתם, "מניקת" כתוב במשנה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה חרס של - ואף47ֿ)מפרש
צמיד  מידי החבית יצאה לא לחוץ, פתוחה שהמינקת עלֿפי
שלמעלה  פיה אין עקום, המינקת שקנה מפני והטעם, פתיל.
רבינו  מסיים עצמה טומאת לגבי אבל לחבית, פתח נעשה
כמה  מתעכבים העיקום שבמקום מפני כסתום", העקום "אין
מפני  כביתֿשמאי, פסק קיבול. כבית זה הרי - יין טיפות

כמותם. והורו ביתֿהלל שחזרו

.Á˙È·Á48dcvÓ ‰·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Ùwn‰ »ƒ«À∆∆»ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ»
ÌÈ¯ÓL eÓ˙ÒÂ49Û‚‡ .ÏÈv‰ - ·˜p‰ ˙‡50·˜p‰ ÈˆÁ ¿»¿¿»ƒ∆«∆∆ƒƒ»«¬ƒ«∆∆
BÈˆÁ Ì˙ÒÂ51˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -52‡Ï Ì‡ ÏÈv‰ Ì‡ ¿»«∆¿¬≈∆»≈ƒƒƒƒ…

‰¯BÓÊa ·˜p‰ ˙‡ Ì˙Ò .ÏÈv‰53Á¯ÓiL „Ú -54ÔÓ ƒƒ»«∆«∆∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ
ÔÈ„„v‰55ÌÈÓÒ˜ ÈLa BÓ˙Ò .56ÔÓ Á¯ÓiL „Ú - «¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«ƒ

dz¯·ÁÏ ‰¯BÓÊ ÔÈ·e ÔÈ„„v‰57¯Ò ÔÎÂ .58ÏÚ Ôe˙pL «¿»ƒ≈¿»«¬∆¿»¿≈∆∆∆»«
ÌÈ¯Ò ÈL eÈ‰ .ÏÈv‰] - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe ¯epz‰ Ètƒ««≈«ƒ«¿»ƒƒƒ»¿≈¿»ƒ
˙‡ ¯aÁ .B¯·ÁÏ ¯Ò [ÔÈ·e ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯ÓiL „Ú -«∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ≈∆∆«¬≈ƒ≈∆

ıÚ ÏL ÌÈ¯ÓÒÓa ÌÈ¯Ò ÈL59B‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈¿»ƒ¿«¿¿ƒ∆≈¿«≈»∆
ÔÈÓ‚eL Ô‰ÈÏÚ ÛtlL60ÔÓ Á¯ÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ∆ƒ≈¬≈∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈«ƒ
?ÔÈÙÈwÓ ‰na .ÚˆÓ‡‰61,ÔÈÒt‚·e ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa »∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

¯ÓÁ·e ‰‡Bˆ·e ËÈËa ,‰ÂÚL·e ˙ÙÊa62¯·c ÏÎ·e , ¿∆∆¿«¬»¿ƒ¿»¿≈»¿»»»
ıÚ·a ‡Ï ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡Â .Á¯Ó˙n‰63,˙¯ÙBÚa ‡ÏÂ «ƒ¿»≈«¿≈«ƒƒ…¿««¿…¿∆∆
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ÏÈ˙t ‡e‰L ÈtÓ64„ÈÓˆ BÈ‡Â65‰Ï·„a ÔÈÙÈwÓe .66 ƒ¿≈∆»ƒ¿≈»ƒ«ƒƒƒ¿≈»
‰¯LÎ‰ ‡lL ‰ÓL67˙B¯t ÈÓa ‰LBlpL ˜ˆ··e68, ¿≈»∆…À¿¿»¿»≈∆ƒ»¿≈≈

.ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ¯·cL ;‡ÓËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆»»»≈≈≈

מ"ו.48) פ"י שבחבית.49)שם היין סתם 50)שמרי
וכדומה. השני.51)בטיט הנקב חצי סתמו השמרים

פירוש 52) ולפי ב, קה, קמא בבא נפשטה, שלא בעיא
ולענין. ד"ה א, צו, שבת גפן.53)התוספות עץ של ענף

דופן 55)בטיט.54) שבין הדקים הסדקים את לסתום כדי
על  טיט למרוח צריך אינו אבל הזמורה, ובין החבית

סופגיותה. למרות עצמה זמורות 56)הזמורה שתי
לחתך. חתך הצמיד ואפילו לאורכן, שם.57)חתוכות

רבינו,59)קרש.58) שם ומפרש "בסינין". במשנה,
בנסרים. העשויים בנקבים שתוחבים עץ של יתידות

את 60) והדביק מדבקת, לחלוחית שעליה עץ קליפת מין
ׁשעם). מפרש (והר"ש הנסרים חיבור במקום ֵַַהקליפה

פתיל.61) צמיד דין עליו שיהיה כדי מין 62)מחברים,
המתמרח  במים.אדמה גיבול בלי יפה רכה 63)ת מתכת

באידיש). ("ציון" לעופרת מודבק 65)כיסוי.64)דומה
חרס. בכלי המדובר מיובשת.66)יפה. לקבל 67)תאנה

שלא  זמן כל טומאה מקבלים אינם אוכלין טומאה.
טומאת  מה' פ"א (ראה המשקין משבעת באחד נתלחלחו

ה"ב). שבעת 68)אוכלין בין נימנה שלא פירות מיץ
המשקין.

.Ë˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó69‰ÏÁÏÁ˙pL70dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆»ƒ∆ƒ¿«¿¬»««ƒ∆≈»
˙ËÓL71˙ÏvÓ ‰È‡ -72.„ÈÓv‰ ÚÚ¯˙ È¯‰L , ƒ¿∆∆≈»«∆∆∆¬≈ƒ¿»««»ƒ
¯eck‰73˙Ú˜a‰Â74ÈÓb ÏL75˙È·Á‰ Èt ÏÚ Ô˙pL ««¿«¿««∆¿ƒ∆»««ƒ∆»ƒ

ÏÈv˙ ‡Ï - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe76Ïk ÏÚ Á¯ÓiL „Ú , ≈«ƒ«¿»ƒ…«ƒ«∆ƒ¿««»
‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ ˙Ú˜a‰ Ïk ÏÚÂ ¯eck‰77ÔÎÂ . ««¿«»«¿««ƒ«»¿«¿»¿≈

„‚a ÏL ˙ÏËÓa78ÏL ‰˙È‰ .ÈÏk‰ Èt ÏÚ d¯LwL ¿«¿≈∆∆∆∆¿»»«ƒ«¿ƒ»¿»∆
‰ÁÈLÓa d¯L˜e ¯BÚ ÏL B‡ ¯È79ÔÓ Á¯Ó Ì‡ , ¿»∆¿»»ƒ¿ƒ»ƒ≈«ƒ
ÏÈv‰ - ÔÈ„„v‰80. «¿»ƒƒƒ

מ"ג.69) מפי 71)נתרופפה.70)שם יוצאת אינה
שם.72)החבית. ככדור 73)כחכמים שכרכה מטלית

שלוש  על משלוש גדולה המטלית אם ואפילו מ"ד). (שם
אינה  והקטינה ככדור שכרכה מכיוון טומאה, מקבלת והיא

ומצלת טומאה ישראל).מקבלת צ"ל:74)(תפארת
כדור.75)והפקעת. ועשה וכרכו ארוך, עשב מין

שבהם.76) הנקבים "מלמעלן 77)מפני כתוב: במשנה
שהוא  במקום מלמטה שימרח שם, הרא"ש ופירש ומלמטן".
מחוץ  שבולט מה כל היינו ומלמעלה, החבית. בדופן נוגע
שם). ר"ש (ראה כך מפרש רבינו שגם ונראה לחבית.

החוטים.78) בין נקבים בה דק.79)שיש עור 80)חבל
מנוקבים. אינם ונייר

.È˙ÓÁ81‚c‰ ¯BÚ ÏL82¯Èp‰ B‡83Ô‰a LÈaÏ‰L ≈∆∆«»«¿»∆ƒ¿ƒ»∆
˙È·Á‰ ˙‡84d¯¯ˆe85˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ‰hÓlÓ86. ∆∆»ƒ¿»»ƒ¿«»¬≈«∆∆

Á¯nL Èt ÏÚ Û‡ ,d¯¯ˆ ‡Ï Ì‡Â‡Ï - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈«ƒ«¿»ƒ…
ÏÈvz87. «ƒ

ה"ז).81) פ"ז כלים (תוספתא גדול מקבל 82)נאד שאינו

ה"א). פכ"א (למעלה טומאה.83)טומאה מקבל אינו נייר
החמת.84) בשולי ומכוסה למעלה החבית קשרה 85)ופי

החבית. שולי תחת החבית 86)מלמטה לשולי מירחו אם
פי  על פתיל צמיד כאן אין הלא מצלת, ולמה (כסףֿמשנה).
ה"ג)? פכ"א למעלה (ראה השולים במקום אלא החבית
סותמת  היא כי לנאד, פתיל צמיד משמשת שהחבית מפני
מפני  ה"ג, שבפכ"א כפויה לחבית דומה זה ואין פיו. את
על  הוא כאן אבל הכלי, פי תחת הוא פתיל הצמיד ששם
הנמצאת  החבית על מציל שהנאד מזה, יוצא הכלי. פי
כלים  במשנה הר"ש פירוש פי (על פיו את וסותמת בתוכו

ד). לנמק 87)פ"י, גם (ואפשר יתפרק שהמירוח מפני
מן  הוא המירוח שהרי פתוח, נשאר הנאד שפי מפני

הצדדים).

.‡È˙È·Á88Ûl˜˙pL ‰˙eÙÊ89‰ÏÚÓÏÓ Ò¯Á‰ »ƒ¿»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ¿«¿»
„Ú B˜Á„e ˙Ùf‰ ÏÚ Èeqk‰ Ô˙Â ,„ÓBÚ dlL ˙Ùf‰Â¿«∆∆∆»≈¿»««ƒ««∆∆¿»«
ÔÈ·e Èeqk‰ ÔÈa „ÓBÚ ˙Ùf‰ ‡ˆÓÂ ,˙Ùfa ˜a„iL∆ƒ¿««∆∆¿ƒ¿»«∆∆≈≈«ƒ≈
ÒÈ¯en‰ ÈÏÎa ÔÎÂ .ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ˙È·Á‰ Ú˜¯˜90 «¿«∆»ƒ¬≈∆«ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈa Á¯Ó˙n‰ ‰È‰L ÔÈÁ¯Ó˙n‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ∆»»«ƒ¿»≈«≈
È¯‰ - ÔÈ˜e·c Ïk‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯Ê BÓk ÈÏk‰ ÔÈ·e Èeqk‰«ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ¿«…¿ƒ¬≈

ÏÈvÓ ‰Ê91. ∆«ƒ

מ"ה.88) הזפת.89)שם מעל ונתקלף מדופנה חלק נשבר
במשנה:90) מלוח. דגים שומן בהם שנותנים כדים

כחכמים.91)"קבוסים".

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
מצילים,1) מה על פתיל בצמיד המצילים כלים דין יבאר

עמי  אם בקדשים או פרה באפר בהם שמשתמשים חרס כלי
וטומאה  לעלייה בית שבין ארובה עליהם, נאמנים הארץ
בעריבה  לשה אשה בה היתה הארובה, פי על וקדירה בבית
על  מרודד ומקצתו בעלייה נטוי אוהל היה ואם עץ, של

הארובה.

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2ÌÈÏÈvn‰3ÏÚ ÔÈÏÈvÓ - ÏÈ˙t „ÈÓˆa »«≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ«ƒƒ«
ÌÈ„‚a ÔÈa ,ÔÈ˜LÓ ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÔÎB˙aM ‰Ó Ïk»«∆¿»≈√»ƒ≈«¿ƒ≈¿»ƒ

ÛËL ÈÏÎe4,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰Ê . ¿≈∆∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ‡l‡ ÏÈvÓ BÈ‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏkL∆¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ≈«ƒ∆»«
eÈ‰iL ÌÈ¯Á‡ Ò¯Á ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈∆∆¬≈ƒ∆ƒ¿
ÈÏk Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏk CB˙a eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÎB˙a¿¬»ƒ»¿¿ƒ∆∆«À»¿≈
e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓe .ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ÌÈ„‚a B‡ ÛËL∆∆¿»ƒ¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈»»¿

?ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡Lk Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL5ÈtÓ ∆…«ƒ««…ƒ¿»≈ƒ««ƒƒƒ¿≈
ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÏÈvn‰ ÌÈÏk‰ ¯‡ML∆¿»«≈ƒ««ƒƒ≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈
ÈÏk ÏÎÂ ,ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ÈÏÎe ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ò¯Á∆∆¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ»≈≈≈¿»¿ƒ

¯‡a˙iL BÓk ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ı¯‡‰ ÌÚ6‡Ï ‰nÏÂ . «»»∆¿∆¿«À¿»¿∆ƒ¿»≈¿»»…
e¯Ó‡7Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡Ï ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Ò¯Á ÈÏk :8, »¿¿ƒ∆∆∆«»»∆…«ƒ««…

ÈtÓ ?¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰L ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ¯·Á ÏLÂ¿∆»≈«ƒ««…∆¬≈»ƒ¿≈
ÏÈ‡B‰ :¯ÓB‡L ,BÓˆÚ ÈÈÚa ‡ÓË ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ‡L∆≈«»»∆»≈¿≈≈«¿∆≈ƒ
¯·Á‰ „Á‡Â È‡ „Á‡ ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÓ Ò¯Á ÈÏÎe9. ¿ƒ∆∆«ƒ««…∆»¬ƒ¿∆»∆»≈

eLÁ CÎÈÙÏe10Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL e¯Ê‚Â11‰ÓÏÂ . ¿ƒ»»¿»¿∆…«ƒ««…¿»»
ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ÏÈvÓ :e¯Ó‡»¿«ƒ«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈
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zn z`neh zekld - dxdh xtq - hay f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בצמיד  הצלה בדיני אלא כלים בטומאת כאן עוסקים אנו
אבל  מעצמו, בניקב אמורים הללו הדינים וכל פתיל).
לפרש  גם [אפשר שהוא. בכל שיעורם - בכוונה כשניקבו
קטן  כלי בין הבדל שיש ולומר, אחר באופן רבינו שיטת
בקטן  חציו. עד רימון כמוציא גדול כלי ובין זית, כמוציא
בגדול  אבל הנקב, במקום פתיל צמיד בלי סתימה מספיקה
כאן  רבינו שמבאר כמו פתיל. צמיד צריך חציו שנפחת
"מציל  הראשונה בבבא שאמר מה זה, פירוש ולפי בפירוש.
של  ולא הכלי פי שעל פתיל הצמיד הכוונה פתיל", בצמיד
גדול  בכלי נאמרה "כיצד", בבבא והדוגמא הנקב, סתימת
פירושה  הנקב", סתם "ולא שהפיסקא יוצא ומזה בלבד.

יותר]. לי נראה והראשון פתיל. צמיד בלי סתימה

.„¯epz22‡„È¯Ò ‰˙È‰L23„ÈÓˆ ÛwÓe ÂÈt ÏÚ «∆»¿»¿ƒ»«ƒÀ»»ƒ
ÏÈ˙t24Â‰È‰ Ì‡ :¯epz‰ ˜cÒÂ ,˙n‰ Ï‰‡a Ôe˙ »ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ¿«««ƒ»»

Úc¯Ó Èt ‡ÏÓ ˜„q‰25‡ÓË - ÁÙË Ûw‰ ‡e‰L , «∆∆¿…ƒ«¿≈«∆∆≈∆«ƒ¿»
˜„qa Òk‰Ï ÏBÎÈ Úc¯n‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯epz‰««¿««ƒ∆≈««¿≈«»¿ƒ»≈«∆∆
¯epz‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰ÂLa B˙BÓk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈¿¿»∆»ƒ»««
Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk :ÂÈt ÏÚL ‡„È¯q‰ ‰˜cÒ .¯B‰Ë»ƒ¿¿»«¿ƒ»∆«ƒƒ¿…ƒ«¿≈«

ÒÎ26Ô‡kÓ ˙BÁt ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ -27„ÈÓˆa Ïv - ƒ¿»¬≈∆»≈»ƒ»ƒ»¿»ƒ
Í¯‡ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ - Ï‚Ú ˜„q‰ ‰È‰ .ÏÈ˙t28‡l‡ , »ƒ»»«∆∆»…≈ƒ»…¿∆»
.ÒÎ Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk B¯eÚLƒƒ¿…ƒ«¿≈«ƒ¿»

מ"ז.22) ומכסים 23)שם דפנות, לו שיש גדול חרס כלי
התנורים. את בטיט 24)בו לתנור מחוברת שהיתה

לכוון 25)וכדומה. כדי הבהמה צואר על שנותנים מלמד

המרדע.26)הילוכה. מעובי קצת גדול הסדק
טהור.27) - שווים הם נלאו 28)אפילו שם. המשנה לשון

הרי  החמורה: התמיהה את ליישב המשנה מפרשי כל
רואים  אין ארוך, הוא אם גורס: והרא"ש הוא? עגול המרדע

שלמה. ומלאכת טוב' יום 'תוספות ראה עגול. אותו

.‰¯epz29ÏL BÈÚa ·˜ ·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ ««À»»ƒ»ƒ∆ƒ«∆∆¿≈∆
¯epz30‰Áeh‰31LBk ‡ÏÓ ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :32ÒÎ ««»ƒ»»«∆∆¿…ƒ¿»

˜ÏB„ ‡e‰Lk ‡ˆBÈÂ33‰È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿≈¿∆≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ»»
Ïv - ‰fÓ ˙BÁt ·˜p‰34. «∆∆»ƒ∆ƒ»

מ"ח.29) את 30)שם להוציא התנור של בגגו עשוי נקב
(ר"ש). התנור עין ונקרא בטיט 31)העשן, אותה שטחו

התנור. של חומו יפוג שלא כדי פלך.32)וסגרוה
הנקב.33) דרך אותו כשמוציאים כבה כחכמים 34)ואינו
שם.

.ÂBcvÓ ¯epz‰ ·w35ÒÎ LBk ‡ÏÓ B¯eÚL - ƒ«««ƒƒƒ¿…ƒ¿»
˜ÏB„ ‡lL ‡ˆBÈÂ36˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ .37- ‰·wpL ¿≈∆…≈¿≈¿«∆»ƒ∆ƒ¿»

‰iL ‰ˆÈÓ ÒkzL È„k d¯eÚL38ÔBÙÈL ÏL39.·˜pa ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»¿ƒ»∆ƒ«∆∆
ÌÈ·ˆÁÂ40‰ˆÈÓ ÒkzL È„k Ô¯eÚL - e·wpL ÌÈÏB„b «¬»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ»≈ƒ»

‰˜ ÏL ‰iL41ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‡kÓ ˙BÁt . ¿ƒ»∆»∆»ƒ»¿ƒ«∆¿»ƒ
¯‡LÏ eOÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿«∆«¬¿«ƒ¬»ƒ«¬ƒ¿»

Ô‰L ÏÎa e·w elÙ‡ ,ÔÈ˜Ln‰42ÔÈ‡Â ,e‡ÓË - ««¿ƒ¬ƒƒ¿¿»∆≈ƒ¿¿¿≈
Û‡Â .·˜p‰ ÌzÒiL „Ú Ì‰Ï ÏÈÚBÓ ÏÈ˙t „ÈÓv‰«»ƒ»ƒƒ»∆«∆ƒ¿…«∆∆¿«
È„Èa ‡lL e·wpL ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï ,ÔÈÈÏ eOÚpL ÔÓÊaƒ¿«∆«¬¿«ƒ…»¿∆»∆ƒ¿∆…ƒ≈

- Ô‰L Ïk elÙ‡ ,Ì„‡ È„Èa eOÚ Ì‡ Ï·‡ ;Ì„‡»»¬»ƒ«¬ƒ≈»»¬ƒ»∆≈
ÌÈ‡ÓË43.·˜p‰ Ì˙qiL „Ú ÔÈÏv ÔÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈«∆∆

המשנה 35) מפרשי וכל מצידו". "ניקב כתוב: שם במשנה
המירוח. במקום העין של מצידו קטן 36)מבארים, שיעור

סתם 37)מדולק. החבית. פי בו שסותמים חרס של פקק
היא. חרס של - השני.38)חבית תבואה 39)הקשר מין 

ויש  וחלול דק שלו וקנה בלעז), (רוגגן השעורה ממשפחת
בינוני, – האמצעי עבה, שלמטה הקשר קשרים, שלושה בו

דק. מחביות.40)והעליון גדולים סוף 41)כלים קנה
קשרים. ובהם חלולים, הם ואגמים נהרות שפת על הגדל
מן  יין לשאוף היו רגילים מכולם. עבה הוא התחתון והקשר
ושיעורם  סוף, בקנה החצבים ומן שיפון, של בקנה החביות

זה. להרגל משקה 42)מותאם מכונס פחות לא אבל
מבאר  משקין? לשאר יין בין ומה למשנה). בפירושו (רבינו
היין, של טעמו מפיג שהאויר למשנה, בהגהותיו הגר"א
יותר  שיעור צריך ולפיכך הנקב, מן מרוצה אינו היין ובעל
רוצים  והבעלים להם, יפה האויר משקין שאר אבל גדול.

בעצמם. עשוהו כאילו דינו ולפיכך שהרי 43)בנקב,
כפתח. הנקב את החשיב שהמנקב מפני הסתימה, נפתחה

.Ê˙È·Á44˙˜ÈÓe ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L45ÏL »ƒ∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
Ò¯Á46‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ˙È·Á‰Â ,dÎB˙a ∆∆¿»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»

ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ˙È·Á‰ - ˙n‰ Ï‰‡a47˙˜Èn‰Â , ¿…∆«≈∆»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»
ÈtÓ ,‰‡ÓË˙Ùwn‰ ˙È·Á‰ CB˙a ˙Á‡‰ d˙ˆwL ¿≈»ƒ¿≈∆¿»»»««¿∆»ƒ«À∆∆

ÏÚ Û‡ .Ìe˙Ò BÈ‡Â ˙n‰ Ï‰‡Ï Áe˙t ÈM‰ ‰ˆw‰Â¿«»∆«≈ƒ»«¿…∆«≈¿≈»««
.Ìe˙Òk Ì˜Ú‰ ÔÈ‡ - ‰n˜Ú ‡È‰L Ètƒ∆ƒ¬À»≈∆»…¿»

מ"ב.44) יין 45)שם עלֿידו שמוצצים וחלול ארוך כלי
החבית. ורבינו 46)מן סתם, "מניקת" כתוב במשנה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה חרס של - ואף47ֿ)מפרש
צמיד  מידי החבית יצאה לא לחוץ, פתוחה שהמינקת עלֿפי
שלמעלה  פיה אין עקום, המינקת שקנה מפני והטעם, פתיל.
רבינו  מסיים עצמה טומאת לגבי אבל לחבית, פתח נעשה
כמה  מתעכבים העיקום שבמקום מפני כסתום", העקום "אין
מפני  כביתֿשמאי, פסק קיבול. כבית זה הרי - יין טיפות

כמותם. והורו ביתֿהלל שחזרו

.Á˙È·Á48dcvÓ ‰·wpL ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Ùwn‰ »ƒ«À∆∆»ƒ»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ»
ÌÈ¯ÓL eÓ˙ÒÂ49Û‚‡ .ÏÈv‰ - ·˜p‰ ˙‡50·˜p‰ ÈˆÁ ¿»¿¿»ƒ∆«∆∆ƒƒ»«¬ƒ«∆∆
BÈˆÁ Ì˙ÒÂ51˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -52‡Ï Ì‡ ÏÈv‰ Ì‡ ¿»«∆¿¬≈∆»≈ƒƒƒƒ…

‰¯BÓÊa ·˜p‰ ˙‡ Ì˙Ò .ÏÈv‰53Á¯ÓiL „Ú -54ÔÓ ƒƒ»«∆«∆∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ
ÔÈ„„v‰55ÌÈÓÒ˜ ÈLa BÓ˙Ò .56ÔÓ Á¯ÓiL „Ú - «¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«ƒ

dz¯·ÁÏ ‰¯BÓÊ ÔÈ·e ÔÈ„„v‰57¯Ò ÔÎÂ .58ÏÚ Ôe˙pL «¿»ƒ≈¿»«¬∆¿»¿≈∆∆∆»«
ÌÈ¯Ò ÈL eÈ‰ .ÏÈv‰] - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe ¯epz‰ Ètƒ««≈«ƒ«¿»ƒƒƒ»¿≈¿»ƒ
˙‡ ¯aÁ .B¯·ÁÏ ¯Ò [ÔÈ·e ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯ÓiL „Ú -«∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ≈∆∆«¬≈ƒ≈∆

ıÚ ÏL ÌÈ¯ÓÒÓa ÌÈ¯Ò ÈL59B‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈¿»ƒ¿«¿¿ƒ∆≈¿«≈»∆
ÔÈÓ‚eL Ô‰ÈÏÚ ÛtlL60ÔÓ Á¯ÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ∆ƒ≈¬≈∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈«ƒ
?ÔÈÙÈwÓ ‰na .ÚˆÓ‡‰61,ÔÈÒt‚·e ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa »∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

¯ÓÁ·e ‰‡Bˆ·e ËÈËa ,‰ÂÚL·e ˙ÙÊa62¯·c ÏÎ·e , ¿∆∆¿«¬»¿ƒ¿»¿≈»¿»»»
ıÚ·a ‡Ï ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡Â .Á¯Ó˙n‰63,˙¯ÙBÚa ‡ÏÂ «ƒ¿»≈«¿≈«ƒƒ…¿««¿…¿∆∆
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znקסח z`neh zekld - dxdh xtq - hay f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÁÌÚ ·b ÏÚ Ô‰ ÌÈ‡ÓË ‰LÏM‰ el‡L ÈtÓ ?Ò¯∆∆ƒ¿≈∆≈«¿»¿≈ƒ≈«««
eÈ‰iL ¯Á‡ ÔÈa ˙n‰ Ï‰‡a eÈ‰iL Ì„˜ ÔÈa ı¯‡‰»»∆≈…∆∆ƒ¿¿…∆«≈≈««∆ƒ¿
ÌÚÓ ¯·Á‰ Ï‡LÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ÌL»««»ƒ»ƒ¿»…ƒ¿«∆»≈≈«
‡l‡ Ò¯Á ÈÏk ‡ÏÂ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ı¯‡‰»»∆…»ƒ¿…«¿ƒ¿…¿≈∆∆∆»
‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈ‡ÓË Ô‰L ˙Úc ÏÚ«««∆≈¿≈ƒ∆¬≈≈»∆»√»

ÌÏBÚÏ12ÛËL ÈÏk Ï·‡ .‰Ïw˙ È„ÈÏ Ô‰a ‡B·È ‡ÏÂ , ¿»¿…»»∆ƒ≈«»»¬»¿≈∆∆
ÚbÓ ÈtÓ ÔÏÈaËÓe ı¯‡‰ ÌÚÓ ¯·Á‰ Ì˙B‡ Ï‡BL≈»∆»≈≈«»»∆«¿ƒ»ƒ¿≈««
,˙B¯‰Ëa Ô‰a LnzLÓe BLÓL ·È¯ÚÓe ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆«¬ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»
ÛËL ÈÏk epnÓ Ï‡LÈ ‡nL ÌÈÓÎÁ eLÁ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¬»ƒ∆»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ∆∆
È¯‰L ,BlL Ò¯Á ÈÏÎa ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ‰È‰ ¯·kL∆¿»»»««»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆∆∆∆¬≈
˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â ,ÏvpL ‰n„Ó ‰f‰ ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆«∆¿«∆∆ƒ««¬≈»≈À¿«
Ba LnzLÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈÂ ¯·Á‰ ÏÈaËÈÂ ,‰Ú·Lƒ¿»¿«¿ƒ∆»≈¿«¬ƒƒ¿¿ƒ¿«≈
‡lL e¯Êb ‰Ê ÈtÓe .‰Ïwz È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ˙B¯‰Ëaƒ¿»¿»ƒ≈«»»ƒ¿≈∆»¿∆…

.BÎB˙aL ÛËL ÈÏk ÏÚ Ò¯Á ÈÏk ÏÈvÈ«ƒ¿ƒ∆∆«¿ƒ∆∆∆¿

מי"ד.2) פ"א ה"א.3)עדויות פכ"א למעלה נמנו
במקווה.4) טהרה להם שיש אבנים,5)כלים כלי כגון

אדמה. וכלי גללים משכב 6)כלי מטמאי מהל' פ"י
ה"א. אֿב.7)ומושב, כב, לא 8)חגיגה דבר שום על

החבר.9)יציל. ובין  אני שואל 10)בין חבר שהרי
ומטבילם  במקווה טהרה להם שיש כלים מעםֿהארץ
לחבר  ישאיל שמא חכמים וחששו לערב, בהם ומשתמש
שלדעתו  פתיל, בצמיד חרס בכלי המת באוהל שהיו כלים
וצריכים  ימים, שבעה טמאים הם לחבר אבל טהורים, הם
מצילים. ואינם טמאים עםֿהארץ שכלי מפני פרה מי הזאת

ומשקין.11) אוכלין על לו 12)אלא אין שנטמא חרס כלי
אשר  "כל לג): יא, (ויקרא בתורה ככתוב במקווה, טהרה
הבנת  הקורא, על להקל (כדי תשבורו" ואותו יטמא בתוכו
סדר  את קצת לשנות לנכון מצאנו המסובכים, הנימוקים

המאוחר). את ולהקדים הדברים

.·Ì„‡13„ÈÓˆ ˙ÙwÓe ˙È·Á‰ CB˙a Ôe˙ ‰È‰L »»∆»»»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ
,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .¯·˜Ï ÏÏBb d‡OÚ elÙ‡Â .¯B‰Ë - ÏÈ˙t»ƒ»«¬ƒ¬»»≈¿∆∆¿≈»∆ƒ
Ì„‡‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL Ò¯Á ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ‰fL14, ∆∆∆…»¿«¿ƒ∆∆∆…«ƒ«»»»

ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ÏÎÂ ,ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»∆≈»¿»»»∆≈»
.Ba e¯Ê‚ ‡Ï…»¿

ãycew zegiyn zecewpã

"xedh lizt cinv ztwene ziagd jeza oezp didy mc`"
.("mc`d lr livi `ly qxg ilk lr exfb `ly iptn")

צמיד  המוקף כלי של השונים לדינים בהמשך בא זה דין
בתוכו  שהיו אחרים חרס וכלי ומשקין אוכלין שמציל פתיל

אוהל. מטומאת
בעבודה  החיים עניין ה': בעבודת זו הלכה לבאר ויש
אלקיכם  בה' הדבקים "ואתם בה' הדביקות הוא רוחנית
מקור  והוא חיים נקרא שהקב"ה כיון היום", כולכם חיים
התורה  קיום על־ידי היא ית' בו הדביקות וממילא החיים,
שעל־ וחיבור' 'צוותא מלשון היא 'מצוה' שהרי והמצוות,

לקב"ה. יהודי בין חיבור נעשה ידה

בה', דביקות של במצב הזה בעולם נמצא יהודי כאשר גם
הקליפות  עולם הגשמי, הזה לעולם ירידתו עצם הרי
הכניסה  בדוגמת היא בו, גוברים הרשעים אשר וסט"א

ר"ל. המת לאוהל
שנעשה  חרס לכלי עצמו את להכניס היא לזה והעצה
– הביטול עניין הוא ה' בעבודת ועניינו האדמה, מעפר
- מציאותו כל את מבטל הוא וכאשר ואפר", עפר "ואנכי
להקיף  צריך ובנוסף קדושה. של למציאות עצמו את הופך
יכול  המת לאוהל פתח ישנו כאשר כי פתיל, בצמיד עצמו
הבנויות  ש"הלשכות שמצינו על־דרך השפעה, לקבל
אפילו  יש שכאשר היינו חול", תוכן לחול, ופתוחות בקודש

"תוכן  על הדבר משפיע ולטומאה לחול צריך פתח ולכן ,"
פתיל. בצמיד החבית לסתום

(flw 'iq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

ה"ח.13) פט"ו אהלות יש 14)בתוספתא, באדם גם הרי
שלא  יחשוב חרס כלי בתוך שיהיה שעםֿהארץ לחשוש
אינו  טמא וכלי טמאים שכליו מפני נטמא ולמעשה נטמא,

מציל.

.‚Ò¯Á ÈÏk15B‡ ‰¯t‰ ¯Ù‡a Ô‰a ÔÈLnzLnL ¿≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈∆«»»
ÈtÓ ,Ì˙¯‰Ë ÏÚ ÌÈÓ‡ ı¯‡‰ ÈnÚ - ÌÈL„˜a¿»»ƒ«≈»»∆∆¡»ƒ«»√»»ƒ¿≈
Ïk‰ ÏÚ eÏÈvÈ CÎÈÙÏe ,‰a¯‰ Ô‰a ÌÈ¯‰Ê Ô‰L∆≈ƒ¿»ƒ»∆«¿≈¿ƒ»«ƒ««…

.Ò¯Á ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ««ƒ∆≈∆∆∆

מ"ה.15) פ"ה אהלות

.„‰a¯‡16,˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ¬À»∆≈«ƒ«¬ƒ»¿À¿»««ƒ
‰¯„˜e17‰a¯‡‰ Èt ÏÚ ‰e˙18ÒBÎa ‰·e˜e ¿≈»¿»«ƒ»¬À»¿»¿≈
‰˜LÓ19‰‡ÓË ‰¯„w‰ -20‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,21‰˙È‰ . «¿∆«¿≈»¿≈»¿»¬ƒ»¿»»¿»

Ò¯Á ÈÏÎe ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Ó ‰iÏÚaL Ïk - ‰ÓÏL¿≈»…∆»¬ƒ»≈√»ƒ«¿ƒ¿≈∆∆
ÔÈ‡L ;ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚaL ÛËL ÈÏÎe Ì„‡ Ï·‡ ,¯B‰Ë»¬»»»¿≈∆∆∆»¬ƒ»¿≈ƒ∆≈
ÈÏÎe ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‡l‡ ıˆBÁ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆≈∆»«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿≈

¯B‰Ë ‰iÏÚaL ÏÎÂ ,Ò¯Á22„ÈÓˆ ˙Áz ‡e‰ el‡k ∆∆¿…∆»¬ƒ»»¿ƒ««»ƒ
ÏÎa ÏÈ˙tÒ¯Á È23Ì„‡‰ e‡nËÂ .24,BÊ ‰iÏÚaL »ƒƒ¿ƒ∆∆¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ25‰iÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆»»«»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒ»
‡ÓË ÈÏk‰ - ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÈÏk BÊ¿ƒ«»¿«≈»≈«¿ƒ«¿ƒ»≈

‰Ú·L ˙‡ÓË26ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ,27‰M‡ da ‰˙È‰ . À¿«ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ»¿»»ƒ»
ıÚ ÏL ‰·¯Úa ‰LÏ28ÔÈ‡ÓË ‰·¯Ú‰Â ‰M‡‰ - »»«¬≈»∆≈»ƒ»¿»¬≈»¿≈ƒ

Ba ˙˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ¯B‰Ë ˜ˆa‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË29. À¿«ƒ¿»¿«»≈»»¿«∆∆∆
‰L¯t30‰pt Ì‡ ÔÎÂ .ez‡ÓË - B· ‰Ú‚Â ‰¯ÊÁÂ ≈¿»¿»¿»¿»¿»ƒ¿«¿≈ƒƒ»

‰iÏÚaL ÛËL ÈÏkÓ ¯Á‡ ÈÏÎÏ ÔÈ˜Ln‰ B‡ ˜ˆa‰«»≈««¿ƒƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈∆∆∆»¬ƒ»
BÊ ‰a¯‡ Èt ÏÚ ‰È‰ .¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÚbÓa e‡ÓË -ƒ¿¿¿«««¿ƒ»«≈»»«ƒ¬À»

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡L31ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L , ¿»≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk ‰‡ÓË32ı¯‡‰ ÌÚ ÚbÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , À¿»¿∆≈«¿¿ƒ»≈«««»»∆

B‡ ‰n„‡ ‰¯ÙÏ ¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ‰È‰L B‡ ,‡nËÓ¿«≈∆»»¿ƒ∆∆«»¿»»¬À»
ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - Ô˙¯‰Ë ÏÚ ÔÈÓ‡ Ïk‰L ,L„˜Ï¿…∆∆«…∆¡»ƒ«»√»»¬≈∆«ƒ«

ÈeË Ï‰‡ ‰È‰ .‰iÏÚaM ‰Ó Ïk33B˙ˆ˜Óe ‰iÏÚa »«∆»¬ƒ»»»…∆»»¬ƒ»ƒ¿»
„c¯Ó34‰Ê È¯‰ - ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ‰a¯‡‰ ÏÚ ¿À»«»¬À»∆≈«ƒ»¬ƒ»¬≈∆

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



קסט zexiky zekld - mihtyn xtq - hay `"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏÈvÓ35Bbb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â36Ï‰‡‰L ,‰a¯‡‰ ÏÚ «ƒ¿««ƒ∆≈««»¬À»∆»…∆
e¯‡aL BÓk ÈeqÎa ÏÈvÓ37. «ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

מ"ב.16) חרס.17)שם כולה.18)של את ומכסה
ה"ב.19) פכ"ב למעלה למטה,20)ראה גבה אם אפילו

לתוכה  הזה הקטן הנקב דרך עוברת שהטומאה מפני
אינה  שטומאה ואףֿעלֿפי שבתוכה, מה כל ואת ומטמאתה
עצמה  שלטומאת מפני והטעם, מטפח. בפחות עוברת

מ"ח). פ"י כלים (ראה קטן בנקב גם מפני 21)חודרת
טפח. פותח בנקב שבעליה,22)שאין מה וכל פירוש,

הרחבת  אלא חדש דין זה (אין טהור שהוא למעלה שאמרנו
ומשקין 23)הנימוק). אוכלין על אלא מציל אינו ולפיכך

בה"א. כמבואר חרס, שאמרנו 24)וכלי אףֿעלֿפי

האדם. על מציל פתיל שצמיד ב), שאדם 25)(בהלכה
בלבד. מציל שאינו דבר טיהרו ב ובהלכה בעליה, יימצא

המת.26) באוהל נטמא הצילה.27)שהרי הקדירה
פתיל.28) בצמיד שניצל חרס של ואינה 29)להוציא

לא  - שמטמאתו נאמר שאם בנגיעתה, הבצק את מטמאה
אוכלין  על שמציל קבעו וחכמים כלום, ההצלה תועיל

למשנה). בפירושו (רבינו מן 30)ומשקין ידיה סילקה
אדמה.31)הבצק. וכלי גללים כלי אבנים כלי כגון

ה"א.32) פכ"א מ"ב.33)למעלה פ"ז עודף 34)שם
הארובה. את ומכסה כל 35)נסחב בבית, טומאה יש אם

מפני  טפח, פותח בארובה יש אם ואפילו טהור, שבעליה
עצמו. האוהל כמו מציל המרודד של 36)שהעודף

ה"ג.37)האוהל. פכ"א למעלה



meil cg` wxt m"anx ixeriyhay f"kÎ`"k -t"yz'd

ה'תש"פ  שבט כ"א ראשון יום

-mihtynxtq
zExikV zFkld¦§§¦

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עושים.1) שהם במה שאוכלים הפועלים דין מבאר

.‡ÌÈÏÚBt‰2ı¯‡‰ ÔÓ BÏecbL ¯·„a ÔÈOBÚ Ô‰L3 «¬ƒ∆≈ƒ¿»»∆ƒƒ»»∆
BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ4LeÏ˙a ÔÈa ,5,¯aÁÓa ÔÈa «¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿≈¿»≈ƒ¿À»

ÚÓ eÈ‰ÈÂ‰Î‡Ïn‰ ˙¯ÈÓb Ô‰ÈO6ÏÚa ÏÚ È¯‰ - ¿ƒ¿«¬≈∆¿ƒ««¿»»¬≈«««
.Ba ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï Ô˙B‡ ÁÈpiL ‰ÂˆÓ ˙Èa‰««ƒƒ¿»∆«ƒ«»∆¡…ƒ«∆≈ƒ

'B‚Â EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk :¯Ó‡pL7‡·˙ Èk :·e˙ÎÂ , ∆∆¡«ƒ»…¿∆∆≈∆¿¿»ƒ»…
EÚ¯ ˙Ó˜a8·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .9 ¿»«≈∆ƒƒ«¿»»¿∆≈«»

BÏ ¯Èz‰ ÈÓ ,B¯ÎO ‡Ï el‡ ÈÎÂ .¯ÈÎOa ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿»ƒ¿ƒƒ…¿»ƒƒƒ
‰Ówa B‡ e‰Ú¯ Ì¯Îa ‡B·iL10?BzÚcÓ ‡lL BlL11 ∆»¿∆∆≈≈«»»∆∆…ƒ«¿

‰„B·ÚÏ ÌÈÏÚa ˙eL¯Ï ‡·˙ Èk :¯ÓB‡ ‡e‰ Ck ‡l‡∆»»≈ƒ»…ƒ¿¿»ƒ«¬»
ÏÎ‡z -12. …«

ãycew zegiyn zecewpã

ody dnn lek`l oze` gipiy devn ziad lra lr ixd"
."ea oiyer

הקב"ה  של ובשדהו בכרמו ישראל של בעבודתם ודוגמתו
(שכולם  האדם צרכי כל את כולל וזה לאכול, להם שמניח
המוכרחים  בדברים הן צרכם, כדי אכילה) בשם נקראים
תענוג  של דברים והן בשדה) (העבודה האדם לקיום

בכרם). (עבודה
(18 'de 798 'r a"g `"pyz y"dq)

פז.2) בזה,3)בבאֿמציעא וכיוצא החולב להוציא
להלן  ד.כמבואר להלן 4)הל' כמבואר לחלה, או למעשר

ה. בתלוש.5)הל' גומרת 6)שעבודתו עבודתם כלומר,
ובצירה, קצירה כגון לה. צריך שהדבר המלאכה, את

ד. הל' להלן כמבואר בבצלים, המנכש להוציא
כנפשך".7) ענבים מלילות 8)"ואכלת "וקטפת וגומר:

במחובר, העושה פועל באכילת נאמר אלו פרשיות בידך".
כה, (דברים בשור שנאמר ממה פט.) (שם למדוהו ובתלוש

בדישו". שור תחסום "לא תבוא".9)ד) או 10)"כי
בעלים,11)בקמה. מדעת שלא בכרם בא אם ואפילו

ענבים. אכילת שכר בעד אונקלוס:12)לבצור תרגם וכן
ובירושלמי  כהנא, וכרב כרב צב.) פז: (שם תתגר ארי
(יכול  יכול רעך, בקמת תבוא כי "כתיב ו הל' פ"ב מעשרות
תלמודֿלומר  מדבר, הכתוב אדם כל בשאר לפרש) אתה
זה? ואיזה להניף, רשות לו שיש את וגו' תניף לא וחרמש

הפועל". זה

.·?¯aÁÓa ‰OBÚÏ LeÏ˙a ‰OBÚ‰ ÔÈa ‰Ó«≈»∆¿»»∆ƒ¿À»
¯·ca ÏÎB‡ - LeÏ˙a ‰OBÚ‰L13‰¯Ó‚ ‡lL „Ú ∆»∆¿»≈«»»«∆…ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ14;ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ - BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzMÓe , ¿«¿ƒ∆ƒ»≈¿«¿»∆¡…
ÏÎB‡ BÈ‡ - ¯ˆB˜Â ¯ˆBa ÔB‚k ,¯aÁÓa ‰OBÚ‰Â15 ¿»∆ƒ¿À»¿≈¿≈≈≈

ÔB‚k .B˙„B·Ú ¯Ó‚iLk ‡l‡16„Ú Ïqa ÔzÈÂ ¯ˆ·iL ∆»¿∆ƒ¿…¬»¿∆ƒ¿…¿ƒ≈«««
ıtÈÂ ,ep‡ÏÓiL17¯ÊÁÈÂ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ïq‰18¯ˆ·ÈÂ ∆¿«¿∆ƒ«≈««¿»«≈¿«¬…¿ƒ¿…

ep‡lÓÈÂ19BÈ‡Â ,20‡lÓiL ¯Á‡ „Ú ‡l‡ ÏÎB‡ ƒ«¿∆¿≈≈∆»«««∆¿«≈
Ïq‰21‰„·‡ ·L‰ ÈtÓ Ï·‡ .22ÌÈÏÚaÏ23e¯Ó‡ , ««¬»ƒ¿≈»≈¬≈»«¿»ƒ»¿

ÌÈÓÎÁ24ÔÓB‡Ó Ô˙ÎÈÏ‰a ÔÈÏÎB‡ ÔÈÏÚBt‰ eÈ‰iL :25 ¬»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«¬ƒ»»≈»
˙b‰ ÔÓ Ô˙¯ÈÊÁ·e ,ÔÓB‡Ï26eÏh·È ‡lL È„k , ¿»«¬ƒ»»ƒ««¿≈∆…¿«¿

‰Î‡Ïn‰ CB˙a ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ï e·LÈÂ ÔzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿»¿≈¿∆¡…∆»¿ƒ¿«¿»»
.ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk¿∆≈¿«¿ƒ¿≈»¿«¿ƒ

בו.13) עושה זמן 14)שהוא כל הפועל, על מוסב
ב'חינוך' (וכן רומא ובדפוס אוכל, - בעבודתו הוא שהפועל
היתה  הלחםֿמשנה (ולפני "עבודתו" הנוסחא: תקעו) מצוה
הפירות, על כאן שהכוונה ופירש "מלאכתו", הנוסחא
המחייבתם  מלאכה לגמר הפירות באו שלא עוד על כלומר,
שהשוני  נראה רבינו, שאומר בין" "מה הלשון ברם במעשר,
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ÁÌÚ ·b ÏÚ Ô‰ ÌÈ‡ÓË ‰LÏM‰ el‡L ÈtÓ ?Ò¯∆∆ƒ¿≈∆≈«¿»¿≈ƒ≈«««
eÈ‰iL ¯Á‡ ÔÈa ˙n‰ Ï‰‡a eÈ‰iL Ì„˜ ÔÈa ı¯‡‰»»∆≈…∆∆ƒ¿¿…∆«≈≈««∆ƒ¿
ÌÚÓ ¯·Á‰ Ï‡LÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ÌL»««»ƒ»ƒ¿»…ƒ¿«∆»≈≈«
‡l‡ Ò¯Á ÈÏk ‡ÏÂ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ı¯‡‰»»∆…»ƒ¿…«¿ƒ¿…¿≈∆∆∆»
‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈ‡ÓË Ô‰L ˙Úc ÏÚ«««∆≈¿≈ƒ∆¬≈≈»∆»√»

ÌÏBÚÏ12ÛËL ÈÏk Ï·‡ .‰Ïw˙ È„ÈÏ Ô‰a ‡B·È ‡ÏÂ , ¿»¿…»»∆ƒ≈«»»¬»¿≈∆∆
ÚbÓ ÈtÓ ÔÏÈaËÓe ı¯‡‰ ÌÚÓ ¯·Á‰ Ì˙B‡ Ï‡BL≈»∆»≈≈«»»∆«¿ƒ»ƒ¿≈««
,˙B¯‰Ëa Ô‰a LnzLÓe BLÓL ·È¯ÚÓe ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆«¬ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»
ÛËL ÈÏk epnÓ Ï‡LÈ ‡nL ÌÈÓÎÁ eLÁ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¬»ƒ∆»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ∆∆
È¯‰L ,BlL Ò¯Á ÈÏÎa ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ‰È‰ ¯·kL∆¿»»»««»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆∆∆∆¬≈
˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â ,ÏvpL ‰n„Ó ‰f‰ ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆«∆¿«∆∆ƒ««¬≈»≈À¿«
Ba LnzLÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈÂ ¯·Á‰ ÏÈaËÈÂ ,‰Ú·Lƒ¿»¿«¿ƒ∆»≈¿«¬ƒƒ¿¿ƒ¿«≈
‡lL e¯Êb ‰Ê ÈtÓe .‰Ïwz È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ˙B¯‰Ëaƒ¿»¿»ƒ≈«»»ƒ¿≈∆»¿∆…

.BÎB˙aL ÛËL ÈÏk ÏÚ Ò¯Á ÈÏk ÏÈvÈ«ƒ¿ƒ∆∆«¿ƒ∆∆∆¿

מי"ד.2) פ"א ה"א.3)עדויות פכ"א למעלה נמנו
במקווה.4) טהרה להם שיש אבנים,5)כלים כלי כגון

אדמה. וכלי גללים משכב 6)כלי מטמאי מהל' פ"י
ה"א. אֿב.7)ומושב, כב, לא 8)חגיגה דבר שום על

החבר.9)יציל. ובין  אני שואל 10)בין חבר שהרי
ומטבילם  במקווה טהרה להם שיש כלים מעםֿהארץ
לחבר  ישאיל שמא חכמים וחששו לערב, בהם ומשתמש
שלדעתו  פתיל, בצמיד חרס בכלי המת באוהל שהיו כלים
וצריכים  ימים, שבעה טמאים הם לחבר אבל טהורים, הם
מצילים. ואינם טמאים עםֿהארץ שכלי מפני פרה מי הזאת

ומשקין.11) אוכלין על לו 12)אלא אין שנטמא חרס כלי
אשר  "כל לג): יא, (ויקרא בתורה ככתוב במקווה, טהרה
הבנת  הקורא, על להקל (כדי תשבורו" ואותו יטמא בתוכו
סדר  את קצת לשנות לנכון מצאנו המסובכים, הנימוקים

המאוחר). את ולהקדים הדברים

.·Ì„‡13„ÈÓˆ ˙ÙwÓe ˙È·Á‰ CB˙a Ôe˙ ‰È‰L »»∆»»»¿∆»ƒÀ∆∆»ƒ
,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .¯·˜Ï ÏÏBb d‡OÚ elÙ‡Â .¯B‰Ë - ÏÈ˙t»ƒ»«¬ƒ¬»»≈¿∆∆¿≈»∆ƒ
Ì„‡‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL Ò¯Á ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‡lL ‰fL14, ∆∆∆…»¿«¿ƒ∆∆∆…«ƒ«»»»

ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ÏÎÂ ,ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»∆≈»¿»»»∆≈»
.Ba e¯Ê‚ ‡Ï…»¿

ãycew zegiyn zecewpã

"xedh lizt cinv ztwene ziagd jeza oezp didy mc`"
.("mc`d lr livi `ly qxg ilk lr exfb `ly iptn")

צמיד  המוקף כלי של השונים לדינים בהמשך בא זה דין
בתוכו  שהיו אחרים חרס וכלי ומשקין אוכלין שמציל פתיל

אוהל. מטומאת
בעבודה  החיים עניין ה': בעבודת זו הלכה לבאר ויש
אלקיכם  בה' הדבקים "ואתם בה' הדביקות הוא רוחנית
מקור  והוא חיים נקרא שהקב"ה כיון היום", כולכם חיים
התורה  קיום על־ידי היא ית' בו הדביקות וממילא החיים,
שעל־ וחיבור' 'צוותא מלשון היא 'מצוה' שהרי והמצוות,

לקב"ה. יהודי בין חיבור נעשה ידה

בה', דביקות של במצב הזה בעולם נמצא יהודי כאשר גם
הקליפות  עולם הגשמי, הזה לעולם ירידתו עצם הרי
הכניסה  בדוגמת היא בו, גוברים הרשעים אשר וסט"א

ר"ל. המת לאוהל
שנעשה  חרס לכלי עצמו את להכניס היא לזה והעצה
– הביטול עניין הוא ה' בעבודת ועניינו האדמה, מעפר
- מציאותו כל את מבטל הוא וכאשר ואפר", עפר "ואנכי
להקיף  צריך ובנוסף קדושה. של למציאות עצמו את הופך
יכול  המת לאוהל פתח ישנו כאשר כי פתיל, בצמיד עצמו
הבנויות  ש"הלשכות שמצינו על־דרך השפעה, לקבל
אפילו  יש שכאשר היינו חול", תוכן לחול, ופתוחות בקודש

"תוכן  על הדבר משפיע ולטומאה לחול צריך פתח ולכן ,"
פתיל. בצמיד החבית לסתום

(flw 'iq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

ה"ח.13) פט"ו אהלות יש 14)בתוספתא, באדם גם הרי
שלא  יחשוב חרס כלי בתוך שיהיה שעםֿהארץ לחשוש
אינו  טמא וכלי טמאים שכליו מפני נטמא ולמעשה נטמא,

מציל.

.‚Ò¯Á ÈÏk15B‡ ‰¯t‰ ¯Ù‡a Ô‰a ÔÈLnzLnL ¿≈∆∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈∆«»»
ÈtÓ ,Ì˙¯‰Ë ÏÚ ÌÈÓ‡ ı¯‡‰ ÈnÚ - ÌÈL„˜a¿»»ƒ«≈»»∆∆¡»ƒ«»√»»ƒ¿≈
Ïk‰ ÏÚ eÏÈvÈ CÎÈÙÏe ,‰a¯‰ Ô‰a ÌÈ¯‰Ê Ô‰L∆≈ƒ¿»ƒ»∆«¿≈¿ƒ»«ƒ««…

.Ò¯Á ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ««ƒ∆≈∆∆∆

מ"ה.15) פ"ה אהלות

.„‰a¯‡16,˙Èaa ‰‡ÓËÂ ,‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ¬À»∆≈«ƒ«¬ƒ»¿À¿»««ƒ
‰¯„˜e17‰a¯‡‰ Èt ÏÚ ‰e˙18ÒBÎa ‰·e˜e ¿≈»¿»«ƒ»¬À»¿»¿≈
‰˜LÓ19‰‡ÓË ‰¯„w‰ -20‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,21‰˙È‰ . «¿∆«¿≈»¿≈»¿»¬ƒ»¿»»¿»

Ò¯Á ÈÏÎe ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Ó ‰iÏÚaL Ïk - ‰ÓÏL¿≈»…∆»¬ƒ»≈√»ƒ«¿ƒ¿≈∆∆
ÔÈ‡L ;ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚaL ÛËL ÈÏÎe Ì„‡ Ï·‡ ,¯B‰Ë»¬»»»¿≈∆∆∆»¬ƒ»¿≈ƒ∆≈
ÈÏÎe ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‡l‡ ıˆBÁ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆≈∆»«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿≈

¯B‰Ë ‰iÏÚaL ÏÎÂ ,Ò¯Á22„ÈÓˆ ˙Áz ‡e‰ el‡k ∆∆¿…∆»¬ƒ»»¿ƒ««»ƒ
ÏÎa ÏÈ˙tÒ¯Á È23Ì„‡‰ e‡nËÂ .24,BÊ ‰iÏÚaL »ƒƒ¿ƒ∆∆¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ25‰iÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆»»«»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒ»
‡ÓË ÈÏk‰ - ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÈÏk BÊ¿ƒ«»¿«≈»≈«¿ƒ«¿ƒ»≈

‰Ú·L ˙‡ÓË26ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â ,27‰M‡ da ‰˙È‰ . À¿«ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ»¿»»ƒ»
ıÚ ÏL ‰·¯Úa ‰LÏ28ÔÈ‡ÓË ‰·¯Ú‰Â ‰M‡‰ - »»«¬≈»∆≈»ƒ»¿»¬≈»¿≈ƒ

Ba ˙˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ¯B‰Ë ˜ˆa‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË29. À¿«ƒ¿»¿«»≈»»¿«∆∆∆
‰L¯t30‰pt Ì‡ ÔÎÂ .ez‡ÓË - B· ‰Ú‚Â ‰¯ÊÁÂ ≈¿»¿»¿»¿»¿»ƒ¿«¿≈ƒƒ»

‰iÏÚaL ÛËL ÈÏkÓ ¯Á‡ ÈÏÎÏ ÔÈ˜Ln‰ B‡ ˜ˆa‰«»≈««¿ƒƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈∆∆∆»¬ƒ»
BÊ ‰a¯‡ Èt ÏÚ ‰È‰ .¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÚbÓa e‡ÓË -ƒ¿¿¿«««¿ƒ»«≈»»«ƒ¬À»

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡L31ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L , ¿»≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk ‰‡ÓË32ı¯‡‰ ÌÚ ÚbÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , À¿»¿∆≈«¿¿ƒ»≈«««»»∆

B‡ ‰n„‡ ‰¯ÙÏ ¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ‰È‰L B‡ ,‡nËÓ¿«≈∆»»¿ƒ∆∆«»¿»»¬À»
ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - Ô˙¯‰Ë ÏÚ ÔÈÓ‡ Ïk‰L ,L„˜Ï¿…∆∆«…∆¡»ƒ«»√»»¬≈∆«ƒ«

ÈeË Ï‰‡ ‰È‰ .‰iÏÚaM ‰Ó Ïk33B˙ˆ˜Óe ‰iÏÚa »«∆»¬ƒ»»»…∆»»¬ƒ»ƒ¿»
„c¯Ó34‰Ê È¯‰ - ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ‰a¯‡‰ ÏÚ ¿À»«»¬À»∆≈«ƒ»¬ƒ»¬≈∆
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כפירושנו, וזה אחד, בנושא הוא למחובר תלוש בין שיש
חינוך' 'מנחת (עיין שווים הנושאים אין הלח"מ שלפירוש
להלן  (המובא המשנה בפירוש רבינו מדברי מוכח וכן שם).
רומא. דפוס וכנוסחת הפועל, על שהכוונה כ) בהערה

קצירה.15) או בבצירה עוסק שהוא עוד העובד 16)כל
וינערו. לסל ויתן שיבצור הוא הבוצר ודרך בבציר,

לו 17) מותר הניפוץ שאחר ונראה, הענבים. את ינער
לגפן.18)לאכול. אחר.19)וחוזר למקום ומנפץ

"אינו".20) הנוסחא: שלז, סי' גמר 21)ב'טור' הוא שזה
"העושה  (פז.) במשנה שאמרו מה מפרש רבינו עבודתו,
כשיגמור  - הכוונה מלאכה", גמר בשעת לקרקע במחובר
מלאכתו", נגמרה שלא עד הקרקע מן "ובתלוש - עבודתו
לשונו: וזה שם, המשנה בפירוש ביאר וכן עבודתו, כלומר:
לא  כליך "ואל לאכול לו שהתירה בשכיר תורה "אמרה
בזמן  הכתוב: זה בפירוש וקיבלנו כה), כג, (דברים תתן"
אתה  אין אוכל, אתה - הבית בעל של לכליו נותן שאתה
אוכל  אינו ולפיכך אוכל, אינך - הבית בעל של לכליו נותן
הדבר  ושיהיה הסל), מילוי אחר (היינו, מלאכה גמר עד
בשעת  לאכול לו יש הקרקע, מן תלוש בו עוסק שהוא
רחמנא  מדקאמר תלוש) (דין זה ולמדנו (עבודתו). מלאכתו
שאוכל  וכמו בדישו". שור תחסום "לא הקב"ה): (שאמר
אוכל, אינו עבודתו (ומשתיגמר מלאכה בשעת בתלוש שור
מה  גם והשווה הפועל". יאכל כך - א) פי"ג להלן ראה
וכן  ג. הל' ולהלן רסז, לאוין המצוות' ב'ספר רבינו שכתב
אמרו  לא "וכולן הרי"ף: נוסחת לפי צא.) (שם במשנה אמרו
ובמגידֿ הראב"ד השגת (וראה מלאכה" גמר בשעת אלא
המשנה  בפירוש רבינו דברי ראו לא הנראה וכפי משנה.

המצוות'). חבירו 22)וב'ספר ממון על לשמור פעולה כל
אבידה". "השבת התלמוד חכמי בפי מוגדרת מהפסד,

אחר 23) לאכול וישבו ממלאכתם, הפועלים יבטלו שלא
הסל. צא:24)מילוי שמצד 26)שורה.)25שם הגם

זו, בשעה במלאכה עושים אינן שהלא אוכלים, אינם הדין
ממלאכתם  יבטלו שלא כדי זו, בתקנה לבעלֿהבית לו נוח

אכילה. בזמן

.‚Ïh·Ó‰27˙ÚLa ‡lL ÏÎ‡L B‡ ,ÏÎ‡Â BzÎ‡ÏnÓ «¿«≈ƒ¿«¿¿»«∆»«∆…ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ ¯Ób28:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿»»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .'B‚Â ÛÈ˙ ‡Ï LÓ¯ÁÂ29ÏkL , ¿∆¿≈…»ƒ¿ƒƒ«¿»»¿∆»
LÓ¯Á ÛÈÈ ‡Ï - ‰¯Èˆ˜a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿ƒ»…»ƒ∆¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙ÏÈÎ‡Ï30CÈÏB‰L ÏÚBt ÔÎÂ . «¬ƒ»¿≈…«≈»∆¿≈≈∆ƒ
Ô˙BÂ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È Á˜lL B‡ ,‰OÚM ‰nÓ B„Èa¿»ƒ«∆»»∆»«»≈«¬ƒ»¿≈
‡Ï EÈÏk Ï‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«¿∆∆¿¿…

Ôz˙31el‡ ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .32ÏÎ‡ Ì‡L , ƒ≈¿≈ƒ«¿≈»ƒ≈∆ƒ»«
ÌlLÏ ·iÁ - CÈÏB‰ B‡33. ƒ«»¿«≈

(לח"מ).27) עראי הפסק אלא הותר שלא קבע, ביטול
רומא,28) ובדפוס בבצירה. עוסק שהוא בעוד כלומר,

ולפי  מלאכה". בשעת ואוכל ממלאכתו "המבטל הנוסחא:
עבודתו  שיגמור קודם האוכל בפועל כאן המדובר זו, נוסחא

לח"מ). (עין לא 29)בלבד "וחרמש זה, פסוק בפירוש
('ספרי' רעך קמת על חרמש מניף שאתה בשעה תניף":
לא  הקציר, בשעת כלומר רסו), כיֿתצא, פרשת דברים

רסז). לאוין המצוות' ב'ספר רבינו (מלשון לעצמך תקצור
"חרמש"30) דרשו: פז: בבבאֿמציעא לקרקע, מחובר בכל

בחרמש), הנקצר דבר כל (פירוש, חרמש בעלי כל לרבות
העומד  דבר כל (פירוש, קמה בעלי כל לרבות "קמה"
קיטנית. כגון בחרמש, נקצר שאינו ואע"פ בארץ, בקומה

שם). המצוות' 'ספר אלא 31)ראה תורה זיכתה לא
להוליך  ולא עושה, שהוא ובשעה עצמו הפועל לאכילת

יג). הל' ולהלן צב. ב"מ (ראה לא 32)בכליו "וחרמש
תתן". לא כליך ו"ואל אינו 33)תניף" - המשלם וכל

טז.). (מכות לוקה

.„·ÏBÁ‰34ıaÁÓ‰Â35Ôa‚Ó‰Â36ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡ - «≈¿«¿«≈¿«¿«≈≈≈ƒ¿≈
Ú˜¯˜ ÈÏecb ÔÈ‡L37Û‡ ,ÔÈÓeL·e ÌÈÏˆ·a LkÓ‰ . ∆≈»ƒ≈«¿««¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈpË˜ ÔÈLÏBzL Èt ÏÚ38ÌÈÏB„b‰ ÔÈaÓ39ÏÎÂ , «ƒ∆¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿ƒ¿…
ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik40¯Ób Ì‰ÈOÚÓ ÔÈ‡L ÈtÓ , «≈»∆≈≈ƒ¿≈∆≈«¬≈∆¿«

‰Î‡ÏÓ41ÌÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .42 ¿»»¿≈»ƒ«¿≈««¿≈ƒ
˙B‡L˜nk ,¯aÁÓ‰ ¯·c ÏÎÂ43˙BÚÏ„n‰Â44ÔÈ‡L , ¿»»»«¿À»«ƒ¿»¿«ƒ¿»∆≈
ÏÏk ÔÈÏÎB‡45. ¿ƒ¿»

פט.34) חמאה.35)ב"מ גבינה.36)עושה עושה
אוכל 37) ופועל קרקע שגידולי דבר דיש, "מה דרשו: שם

קרקע  גידולי שאין והמגבן והמחבץ החולב יצא . . . בו
בו". אוכל פועל יהו 38)ואין ולא שמסתרסים "בצלים

שם). רש"י (לשון ציביש" בלע"ז אותם וקורים לעולם, גסים
ולהתעבות.39) להתפשט לגדולים לאפשר אפילו 40)כדי

הבית, בעל של בכליו נתינה כאן שיש הגם הקטנים, מן
הבית  בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה פז:) (שם ואמרו

אוכל". אתה תיקון 41)- לשם היא הפעולה שעיקר
גמר  זה אין בקרקע מחוברים שהם הגדולים ואצל הגדולים,
אף  אוכל אינו ולפיכך לקרקע, מחוברים עודם שהרי מלאכה
גמר  שבשעת דבר מיוחד, דיש "מה פט: שם הקטנים. מן
ובבצלים  בשומים המנכש יצא וכו' בו אוכל פועל מלאכה
קטנים  (ששולף אלימי" מביני קטיני משליף דקא אע"פ . . .

הגדולים). וגם 42)מבין מלאכה, גמר מעשיהם שאין
הפועל  את המזכה כמעשה נחשבת השמירה שאין מפני
כעושה  אינו "שהשומר ח) (הל' להלן כמבואר באכילה,

צג.). שם (משנה, קישואים.43)מעשה" שדה 44)שדה
(בגמרא:45)דלועים. מנהג מצד ולא התורה מן לא

המנהג, מצד אוכלים שהם שומרים שיש מדינה), הלכות
- זה לעומת ח), (הל' להלן כמבואר תלוש שומרי כגון

כשמואל). (שם, כלל מנהג בהם אין מחובר שומרי

.‰Ï„Ba‰46ÌÈ¯Ó˙a47˙B¯‚B¯‚·e48,ÏÎB‡ BÈ‡ - «≈ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈
¯OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ÈtÓ49ÌÈhÁa ‰OBÚ‰ . ƒ¿≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈»∆¿ƒƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ50eOÚL ¯Á‡51¯·Ï Ô¯ÎOL ÔB‚k ,52 ¿«≈»∆««∆»¿∆¿»»»…
ÁtÏ B‡ ˙B¯B¯ˆ53el‡ È¯‰ - ÔÁËÏ B‡ Ô˙B‡ ¿¿«≈«»ƒ¿…¬≈≈

‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÔÈÏÎB‡54Ï·‡ . ¿ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¬»
Ll‰55Ûh˜Ó‰Â56ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰ÙB‡‰Â «»¿«¿«≈¿»∆≈≈ƒ¿≈

‡l‡ ÏÎB‡ ÏÚBt‰ ÔÈ‡Â ,‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¿≈«≈≈∆»
¯OÚÓÏe ‰lÁÏ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯·cÓ57. ƒ»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿¿«»¿«¬≈

eÒ¯t˙58ÂÈÏebÚ59ÂÈ˙Bi·Á eÁzt˙Â60eÎzÁÂ] ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»ƒ»¿∆¿¿
BOÚÏ Ô¯ÎOe ,[ÂÈÚeÏ„Ô‰a ˙61,eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ¿»¿»»«¬»∆¬≈≈……¿
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¯OÚÓÏ eÚa˜Â ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ È¯‰L62Ô‰ È¯‰Â ∆¬≈ƒ¿¿»¿«¿»¿ƒ¿¿¿«¬≈«¬≈≈
Ï·Ë63ÔÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â .64ÔÏÈÎ‡Óe ¯OÚÓ -65ÔÈ‡ . ∆∆¿ƒ…ƒ»¿«≈«¬ƒ»≈

Ì¯Îa :¯Ó‡pL ,Lc˜‰ ÏLa ÔÈÏÎB‡ ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ¿ƒ¿∆∆¿≈∆∆¡«¿∆∆
EÚ¯66. ≈∆

יבשות.48)כבושים.47)המפריד.46) תאנים
הל'49) מעשר מהל' בפ"ג כמבואר ודשם, שכבשם משעה
מעשר.50)טז. חיוב לאחר חיוב בהם צ"ל 51)שיש

למעשר  מלאכתו שנגמרה כלומר, (משנהֿלמלך). שעשר
הפועל  אין - טבל והן נעשו לא אם (כי בעלֿהבית ועישרן
מלאכתן  נגמרה לא שעדיין אע"פ התורה, מן בהן אוכל
מצוה  חינוך' 'מנחת תורה. זיכתה לא האסור שדבר לחלה,

העיסה 54)לנפותם.53)לברור.52)תקעו). שאין
המים  יתערב פירוש, משתתגלגל. אלא בחלה מתחייבת

ד. הל' ביכורים מהל' בפ"ח כמבואר לאחר 55)בקמח,
שם).56)הגלגול. רש"י (לשון פניה" וטח "עורך,

למעשר 57) או בחלה המחוייבים להן והדומה בחיטים
וכרבינא: פט. שם חלה. חיוב בהם שאין בדברים בלבד
דיש  מה - דיש) בתורה נאמר (פירוש, דיש ותני, "כרוך
ופועל  ולחלה למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד,
- ולחלה למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף בו, אוכל
הנהוג  לדבר מלאכתו נגמרה שלא כלומר: בו". אוכל פועל
לחלה  - לחלה אם למעשר, - בו נוהג בלבד למעשר אם בו,

שם). דבלה,59)נתפרדו.58)(כפירש"י של עיגולים
עגולה. בתבנית כבושות שהן יבשות יין.60)תאנים של

למעשר.61) נקבעו שכבר והודיען החביות, ולסתום לעגל
פי 62) מעל והחרצנים הזגים ושלה בעיגולים שיחלק משעה

טז. יד, הל' מעשר מהלכות בפ"ג כמבואר החבית,
משנהֿלמלך,63) (עיין תורה זיכתה לא האסור ודבר

תקעו). מצוה חינוך' למעשר.64)וב'מנחת נקבעו שכבר
לתחילת 65) ששכרם היו סבורים סתם, ששכרם כיון

הזגים  שלו לא שעדיין החביות לסתום או בעיגולים הדריסה
מלאכתם  נגמרה לא שעדיין החבית פי מעל והחרצנים
לפיכך  נשכרו, כן דעת ועל מהם, לאכול ויוכלו למעשר

(מגידֿמשנה). ומאכילם הקדש 66)מעשר של ולא "רעך"
פז:). (שם

.ÊÈÚ·¯ ÚËa ˙BOÚÏ ÔÈÏÚBt ¯ÎO67el‡ È¯‰ - BlL »«¬ƒ«¬¿∆«¿»ƒ∆¬≈≈
ÌÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡Â .eÏÎ‡È ‡Ï68ÔÏÈÎ‡Óe ‰„Bt -69. ……¿¿ƒ…ƒ»∆«¬ƒ»

נאכלים 67) שאינם לנטיעתו הרביעית בשנה אילן פירות
לירושלים, הדמים ומעלה הפירות פודה או בירושלים אלא
ד. הל' רבעי ונטע שני מעשר מהל' בפ"ט כמבואר

רבעי.68) נטע של טעות,69)שהם כמקח זה שהרי
צב:). (שם נשכרים היו לא שמא - הודיעם שאלמלי

.Á˜ÒBn‰Â ¯¯Ba‰Â ‰¯Bf‰Â Lc‰Â ¯ˆBw‰70¯ˆBa‰Â «≈¿«»¿«∆¿«≈¿«≈¿«≈
C¯Bc‰Â71Ì‰ È¯‰ - el‡ ˙BÎ‡ÏÓa ‡ˆBik ÏÎÂ ¿«≈¿…«≈ƒ¿»≈¬≈≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏÎB‡72. ¿ƒƒ«»

נגמרה 72)בענבים.71)בזיתים.70) לא שעדיין
לחלה. או למעשר או מלאכתם,

.Ë˙Bz‚ È¯ÓBL73˙BÓ¯ÚÂ74LeÏz‰ ¯·c ÏÎÂ75ÔÓ ¿≈ƒ«¬≈¿»»»«»ƒ

ÔÈÏÎB‡ - ¯OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú˜¯w‰««¿«∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈¿ƒ
‰È„Ó ˙BÎÏ‰Ó76‰OÚÓ ‰OBÚk BÈ‡ ¯ÓBM‰L ;77. ≈ƒ¿¿ƒ»∆«≈≈¿∆«¬∆

elÙ‡ ,ÂÈÏ‚¯a ÔÈa ÂÈ„Èa ÔÈa ,ÂÈ¯·È‡a ‰OÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿≈»»≈¿»»≈¿«¿»¬ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙ˙Îa78. ƒ¿≈»¬≈∆≈ƒ«»

יין.73) כבר 75)תבואה.74)גתי המחובר, שבדבר
כלל. אוכלים שאין ד) (הל' למעלה מצד 76)נתבאר

התורה. מן ולא כן, נהגו שכבר אין 77)המנהג כך ומשום
כשמואל). (שם, התורה מן תבא 78)אכילתם "כי שנאמר

- רעך" בכרם לבצור תבא "כי נאמר (ולא רעך" בכרם
צא: (שם בכתפיו ואפילו דעביד" מאי "בכל משמע תיו"ט)

תנאֿקמא). כדברי

.ÈÌÈ·Úa ÏÎ‡È ‡Ï - ÌÈ‡˙a ‰OBÚ ‰È‰79ÌÈ·Úa , »»∆ƒ¿≈ƒ……««¬»ƒ«¬»ƒ
zÏÎ‡Â Ì¯Îa :¯Ó‡pL ;ÌÈ‡˙a ÏÎ‡È ‡Ï -……«ƒ¿≈ƒ∆∆¡«¿∆∆¿»«¿»

ÌÈ·Ú80ÔÙ‚a ÏÎB‡ BÈ‡ - BÊ ÔÙ‚a ‰OBÚ‰Â . ¬»ƒ¿»∆¿∆∆≈≈¿∆∆
˙¯Á‡81¯Á‡ ¯·„Â ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡ÏÂ .82ÏÎ‡È ‡ÏÂ . «∆∆¿……«¬»ƒ¿»»«≈¿……«

ÁÏÓa ‡ÏÂ ˙Ùa83ÏÚ ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ıˆ˜ Ì‡Â . ¿«¿…¿∆«¿ƒ»«ƒ««««ƒ«
ÏÎ‡iM ‰Ó ¯eÚL84˙Ùa ÔÈa ÁÏÓa ÔÈa B˙B‡ ÏÎB‡ - ƒ«∆…«≈≈¿∆«≈¿«

‰ˆ¯iL ¯·c ÏÎa ÔÈa85ıÓÏ ÏÚBÙÏ ¯eÒ‡ .86 ≈¿»»»∆ƒ¿∆»¿≈»…
ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ·Úa87B‡ ÂÈa eÈ‰È ‡ÏÂ . »¬»ƒ∆∆¡«¿»«¿»¬»ƒ¿…ƒ¿»»

BzL‡88¯e‡a ÔÈÏaM‰ BÏ ÔÈ·‰·‰Ó89:¯Ó‡pL ; ƒ¿¿«¿¬ƒ«ƒ√ƒ»∆∆¡«
Ô‰L ˙BÓk ÌÈ·Ú - ELÙk ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â90Ïk ÔÎÂ . ¿»«¿»¬»ƒ¿«¿¿¬»ƒ¿∆≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik91. «≈»∆

ולבצור 79) בתאנים לארות בשניהם, לעשות שכרו ואפילו
וכן  בתאנים. עושה כשהוא בענבים אוכל אינו - בענבים

שלז). סי' ('טור' שאין 80)להיפך יודיעם אנו אין "וכי
"ואכלת  תלמודֿלומר מה ענבים, אלא (לאכול) לוכל בכרם
לא  בתאנים עושה היה שאם (מכאן) מיכן אלא ענבים"?
(ירושלמי  בתאנים" יאכל לא בענבים בענבים, יאכל

רסו). דברים, 'ספרי' ז. הל' פ"ב שהוא 81)מעשרות אע"פ
של  לכליו נותן שאתה "שממה בו, עושה שהוא מין מאותו
צא:). בבאֿמציעא (בבלי ליכא" והא בעינן, - בעלֿהבית

"ענבים,82) דרשו: פז: שם הרבה. הענבים מן יאכל שלא
אחר". ודבר ענבים שיאכל 83)ולא "למתקן פט: שם

פז:). רש"י (לשון שיעור 84)הרבה" עד לאכול שקצץ
ע"פ  יא, הל' מעשר מהל' פ"ה (רבינו יותר ולא מסוים
קצץ). בד"ה פט: ב"מ ב'תוספות' שהובא כפי הר"ח, פירוש

ובפ"ה 85) פט:), (שם שקצץ מהכמות יותר יאכל לא שהרי
הוא  אם לעשר חייב שהפועל נתבאר יא הל' מעשר מהל'
אחת  אוכל "קצץ, שם: רבינו וז"ל שתים. שתים אוכלם

ציר  ואם חייב אחת. שתים) שתים שאוכלם (כלומר, ף
שאם  כלוקח, זה הרי קצוב דבר אוכל והוא הואיל לעשר,
לפי  כאן, זה דין רבינו הזכיר ולא (למעשר)", נקבע צירף
הנוגעים  בענינים בלבד לאכילה הפועל בזכות כאן דן שהוא
מה  על בזה וסמך מעשר. בדיני ולא בעלֿהבית, עם ליחסו

(מגידֿמשנה). מעשר בהל' ביאר למצוץ 86)שכבר
והזגים. החרצנים ולזרוק ולא 87)הענבים, "ואכלת,

פז:). (שם הוא 88)מוצץ" שהרי עצמו, הפועל וכלֿשכן
פט.). שם (גמרא מהבהב שהוא בשעה ממלאכה בטל

שם).89) (רש"י טעמו" ממתק מסמיך 90)"שהאור רבינו
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כפירושנו, וזה אחד, בנושא הוא למחובר תלוש בין שיש
חינוך' 'מנחת (עיין שווים הנושאים אין הלח"מ שלפירוש
להלן  (המובא המשנה בפירוש רבינו מדברי מוכח וכן שם).
רומא. דפוס וכנוסחת הפועל, על שהכוונה כ) בהערה

קצירה.15) או בבצירה עוסק שהוא עוד העובד 16)כל
וינערו. לסל ויתן שיבצור הוא הבוצר ודרך בבציר,

לו 17) מותר הניפוץ שאחר ונראה, הענבים. את ינער
לגפן.18)לאכול. אחר.19)וחוזר למקום ומנפץ

"אינו".20) הנוסחא: שלז, סי' גמר 21)ב'טור' הוא שזה
"העושה  (פז.) במשנה שאמרו מה מפרש רבינו עבודתו,
כשיגמור  - הכוונה מלאכה", גמר בשעת לקרקע במחובר
מלאכתו", נגמרה שלא עד הקרקע מן "ובתלוש - עבודתו
לשונו: וזה שם, המשנה בפירוש ביאר וכן עבודתו, כלומר:
לא  כליך "ואל לאכול לו שהתירה בשכיר תורה "אמרה
בזמן  הכתוב: זה בפירוש וקיבלנו כה), כג, (דברים תתן"
אתה  אין אוכל, אתה - הבית בעל של לכליו נותן שאתה
אוכל  אינו ולפיכך אוכל, אינך - הבית בעל של לכליו נותן
הדבר  ושיהיה הסל), מילוי אחר (היינו, מלאכה גמר עד
בשעת  לאכול לו יש הקרקע, מן תלוש בו עוסק שהוא
רחמנא  מדקאמר תלוש) (דין זה ולמדנו (עבודתו). מלאכתו
שאוכל  וכמו בדישו". שור תחסום "לא הקב"ה): (שאמר
אוכל, אינו עבודתו (ומשתיגמר מלאכה בשעת בתלוש שור
מה  גם והשווה הפועל". יאכל כך - א) פי"ג להלן ראה
וכן  ג. הל' ולהלן רסז, לאוין המצוות' ב'ספר רבינו שכתב
אמרו  לא "וכולן הרי"ף: נוסחת לפי צא.) (שם במשנה אמרו
ובמגידֿ הראב"ד השגת (וראה מלאכה" גמר בשעת אלא
המשנה  בפירוש רבינו דברי ראו לא הנראה וכפי משנה.

המצוות'). חבירו 22)וב'ספר ממון על לשמור פעולה כל
אבידה". "השבת התלמוד חכמי בפי מוגדרת מהפסד,

אחר 23) לאכול וישבו ממלאכתם, הפועלים יבטלו שלא
הסל. צא:24)מילוי שמצד 26)שורה.)25שם הגם

זו, בשעה במלאכה עושים אינן שהלא אוכלים, אינם הדין
ממלאכתם  יבטלו שלא כדי זו, בתקנה לבעלֿהבית לו נוח

אכילה. בזמן

.‚Ïh·Ó‰27˙ÚLa ‡lL ÏÎ‡L B‡ ,ÏÎ‡Â BzÎ‡ÏnÓ «¿«≈ƒ¿«¿¿»«∆»«∆…ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ ¯Ób28:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿»»¬≈∆≈¿…«¬∆∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .'B‚Â ÛÈ˙ ‡Ï LÓ¯ÁÂ29ÏkL , ¿∆¿≈…»ƒ¿ƒƒ«¿»»¿∆»
LÓ¯Á ÛÈÈ ‡Ï - ‰¯Èˆ˜a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿ƒ»…»ƒ∆¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B˙ÏÈÎ‡Ï30CÈÏB‰L ÏÚBt ÔÎÂ . «¬ƒ»¿≈…«≈»∆¿≈≈∆ƒ
Ô˙BÂ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È Á˜lL B‡ ,‰OÚM ‰nÓ B„Èa¿»ƒ«∆»»∆»«»≈«¬ƒ»¿≈
‡Ï EÈÏk Ï‡Â :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«¿∆∆¿¿…

Ôz˙31el‡ ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .32ÏÎ‡ Ì‡L , ƒ≈¿≈ƒ«¿≈»ƒ≈∆ƒ»«
ÌlLÏ ·iÁ - CÈÏB‰ B‡33. ƒ«»¿«≈

(לח"מ).27) עראי הפסק אלא הותר שלא קבע, ביטול
רומא,28) ובדפוס בבצירה. עוסק שהוא בעוד כלומר,

ולפי  מלאכה". בשעת ואוכל ממלאכתו "המבטל הנוסחא:
עבודתו  שיגמור קודם האוכל בפועל כאן המדובר זו, נוסחא

לח"מ). (עין לא 29)בלבד "וחרמש זה, פסוק בפירוש
('ספרי' רעך קמת על חרמש מניף שאתה בשעה תניף":
לא  הקציר, בשעת כלומר רסו), כיֿתצא, פרשת דברים

רסז). לאוין המצוות' ב'ספר רבינו (מלשון לעצמך תקצור
"חרמש"30) דרשו: פז: בבבאֿמציעא לקרקע, מחובר בכל

בחרמש), הנקצר דבר כל (פירוש, חרמש בעלי כל לרבות
העומד  דבר כל (פירוש, קמה בעלי כל לרבות "קמה"
קיטנית. כגון בחרמש, נקצר שאינו ואע"פ בארץ, בקומה

שם). המצוות' 'ספר אלא 31)ראה תורה זיכתה לא
להוליך  ולא עושה, שהוא ובשעה עצמו הפועל לאכילת

יג). הל' ולהלן צב. ב"מ (ראה לא 32)בכליו "וחרמש
תתן". לא כליך ו"ואל אינו 33)תניף" - המשלם וכל

טז.). (מכות לוקה

.„·ÏBÁ‰34ıaÁÓ‰Â35Ôa‚Ó‰Â36ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡ - «≈¿«¿«≈¿«¿«≈≈≈ƒ¿≈
Ú˜¯˜ ÈÏecb ÔÈ‡L37Û‡ ,ÔÈÓeL·e ÌÈÏˆ·a LkÓ‰ . ∆≈»ƒ≈«¿««¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈpË˜ ÔÈLÏBzL Èt ÏÚ38ÌÈÏB„b‰ ÔÈaÓ39ÏÎÂ , «ƒ∆¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿ƒ¿…
ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik40¯Ób Ì‰ÈOÚÓ ÔÈ‡L ÈtÓ , «≈»∆≈≈ƒ¿≈∆≈«¬≈∆¿«

‰Î‡ÏÓ41ÌÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .42 ¿»»¿≈»ƒ«¿≈««¿≈ƒ
˙B‡L˜nk ,¯aÁÓ‰ ¯·c ÏÎÂ43˙BÚÏ„n‰Â44ÔÈ‡L , ¿»»»«¿À»«ƒ¿»¿«ƒ¿»∆≈
ÏÏk ÔÈÏÎB‡45. ¿ƒ¿»

פט.34) חמאה.35)ב"מ גבינה.36)עושה עושה
אוכל 37) ופועל קרקע שגידולי דבר דיש, "מה דרשו: שם

קרקע  גידולי שאין והמגבן והמחבץ החולב יצא . . . בו
בו". אוכל פועל יהו 38)ואין ולא שמסתרסים "בצלים

שם). רש"י (לשון ציביש" בלע"ז אותם וקורים לעולם, גסים
ולהתעבות.39) להתפשט לגדולים לאפשר אפילו 40)כדי

הבית, בעל של בכליו נתינה כאן שיש הגם הקטנים, מן
הבית  בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה פז:) (שם ואמרו

אוכל". אתה תיקון 41)- לשם היא הפעולה שעיקר
גמר  זה אין בקרקע מחוברים שהם הגדולים ואצל הגדולים,
אף  אוכל אינו ולפיכך לקרקע, מחוברים עודם שהרי מלאכה
גמר  שבשעת דבר מיוחד, דיש "מה פט: שם הקטנים. מן
ובבצלים  בשומים המנכש יצא וכו' בו אוכל פועל מלאכה
קטנים  (ששולף אלימי" מביני קטיני משליף דקא אע"פ . . .

הגדולים). וגם 42)מבין מלאכה, גמר מעשיהם שאין
הפועל  את המזכה כמעשה נחשבת השמירה שאין מפני
כעושה  אינו "שהשומר ח) (הל' להלן כמבואר באכילה,

צג.). שם (משנה, קישואים.43)מעשה" שדה 44)שדה
(בגמרא:45)דלועים. מנהג מצד ולא התורה מן לא

המנהג, מצד אוכלים שהם שומרים שיש מדינה), הלכות
- זה לעומת ח), (הל' להלן כמבואר תלוש שומרי כגון

כשמואל). (שם, כלל מנהג בהם אין מחובר שומרי

.‰Ï„Ba‰46ÌÈ¯Ó˙a47˙B¯‚B¯‚·e48,ÏÎB‡ BÈ‡ - «≈ƒ¿»ƒƒ¿»≈≈
¯OÚÓÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ÈtÓ49ÌÈhÁa ‰OBÚ‰ . ƒ¿≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«¬≈»∆¿ƒƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ50eOÚL ¯Á‡51¯·Ï Ô¯ÎOL ÔB‚k ,52 ¿«≈»∆««∆»¿∆¿»»»…
ÁtÏ B‡ ˙B¯B¯ˆ53el‡ È¯‰ - ÔÁËÏ B‡ Ô˙B‡ ¿¿«≈«»ƒ¿…¬≈≈

‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÔÈÏÎB‡54Ï·‡ . ¿ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¬»
Ll‰55Ûh˜Ó‰Â56ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡ - ‰ÙB‡‰Â «»¿«¿«≈¿»∆≈≈ƒ¿≈

‡l‡ ÏÎB‡ ÏÚBt‰ ÔÈ‡Â ,‰lÁÏ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»¿«»¿≈«≈≈∆»
¯OÚÓÏe ‰lÁÏ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ¯·cÓ57. ƒ»»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿¿«»¿«¬≈

eÒ¯t˙58ÂÈÏebÚ59ÂÈ˙Bi·Á eÁzt˙Â60eÎzÁÂ] ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»ƒ»¿∆¿¿
BOÚÏ Ô¯ÎOe ,[ÂÈÚeÏ„Ô‰a ˙61,eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ¿»¿»»«¬»∆¬≈≈……¿
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ודבר  ענבים ולא "ענבים, פז: שם שאמרו מה על זה דין
ע"י  אכילה ולא אחר דבר עם אכילה לא כלומר, אחר".
(אבןֿ שהן כמות ענבים אלא הפרי, בגוף הכשר הוספת

אור.91)האזל). יהבהבן שלא שבלים, כגון

.‡È‰ÏÈÎ‡ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï ÏÚBÙÏ ¯eÒ‡»¿≈∆¡…ƒ«∆≈¬ƒ»
‰q‚92EÚ·O ELÙk :¯Ó‡pL ;93¯zÓe .94ÚÓÏ BÏ «»∆∆¡«¿«¿¿»¿∆À»ƒ¿…«

BÓˆÚ ˙‡95˙BÙi‰ ÌB˜Ó „Ú96ÏÎB‡Â97BÏ LÈÂ . ∆«¿«»«»¿≈¿≈
˙eM˜ ÏÎ‡Ï98˙·˙BÎÂ ,¯È„a elÙ‡99,¯È„a elÙ‡ ∆¡…ƒ¬ƒ¿ƒ»¿∆∆¬ƒ¿ƒ»

ÛÒk ‰ÚÓa B¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡100ELÙk :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆¿»¿»»∆∆∆∆¡«¿«¿¿
EÚ·O101‰È‰È ‡lL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ Ï·‡ . »¿∆¬»¿«¿ƒ∆»»»∆…ƒ¿∆

ÂÈÙa Á˙t‰ ˙‡ Ì˙BÒ ‰È‰ÈÂ ,Ôz·Ú¯102¯nLÓ ‰È‰ . ««¿»¿ƒ¿∆≈∆«∆«¿»»»»¿«≈
˙BÓ¯Ú LÓÁ B‡ Úa¯‡103˙Á‡Ó BÒ¯k ‡lÓÈ ‡Ï - «¿«»≈¬≈…¿«≈¿≈≈««

ÏÎB‡ ‡l‡ ,Ô‰Ó104ÓÔBaLÁ ÈÙÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk105. ≈∆∆»≈ƒ»««¿««¿ƒ∆¿

שבעו.92) על יתר מרובה דרשו:93)אכילה שם, בגמרא
גסה". אכילה ולא צא:94)"שבעך, -95)שם מאכילה

יפים. וחלק רעים מפירותיו שחלק בכרם, עושה כשהוא
היפים.96) במקום לעשות הגיעו מהם,97)עד שבעו כל

לאכול  שמותר שבעו שיעור לחלק חייב הפועל אין כלומר
מאלה  שיאכל זאתֿאומרת חשבון, לפי והרעים היפים בין -
כל  אוכל אלא בהם, העבודה לשיעור מתאים חלק ומאלה

חפץ. שהוא ממה תמרים.99)קישואים.98)שבעו
בדינר 100) יש כסף מעות ששש מדינר, ששית שהוא

צב.). שם במשנה, (רסו):101)(כחכמים דברים ב'ספרי'
יותר  פועל שאוכל מלמד - "שבעך" אומרים: וחכמים
בשיעור  התורה קבעה הפועל אכילת גבול כלומר, משכרו.

ש  בלא שכרו.שביעתו מלשכרו 102)יעור שימנעו
שם). אנשים.103)(במשנה, חמשה או ארבעה של

שבעו.104) צג.105)שיעור ב"מ

.·È˙ba ·¯ÚÂ È˙L eÎÏ‰ ‡lL ÌÈÏÚBt‰106ÔÈÏÎB‡ - «¬ƒ∆…»¿¿ƒ»≈∆««¿ƒ
‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL ,ÔÈÈ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÌÈ·Ú¬»ƒ¿≈ƒ«ƒ∆¬«ƒ≈»ƒ∆»

„·Ïa ÌÈ·Úa107È˙L da eÎl‰ÈÂ ˙ba eÎ¯„iMÓe . «¬»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿««ƒ«¿»¿ƒ
ÔÓ ˙BzLÏÂ ÌÈ·Ú‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï Ô‰Ï LÈ - ·¯ÚÂ»≈∆≈»∆∆¡…ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÔÈÈ·e ÌÈ·Úa ÔÈOBÚ Ô‰ È¯‰L ,LB¯Èz‰108. «ƒ∆¬≈≈ƒ«¬»ƒ¿«ƒ

הגת,106) על ברגליהם ודורכים בגת ענבים להטיל דרכם
אין  ולרוחב) (לאורך וערב שתי בה הילכו שלא ועד

בענבים. אלא ביין ניכרת אוכל 107)מלאכתם הפועל ואין
י). (הלכה למעלה כמבואר בו, עושה שהוא מהמין אלא

צא:108) שם

.‚ÈÈ‡M ‰Ó È·e ÈzL‡Ï ez :¯Ó‡L ÏÚBt≈∆»«¿¿ƒ¿ƒ»««∆¬ƒ
ÏÎB‡109ÈzÏËpL ‰fÓ ËÚÓ Ô˙B ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ , ≈∆»«¬≈ƒ≈¿«ƒ∆∆»«¿ƒ
ÏÎ‡Ï110‰˙ÎÊ ‡lL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - È·e ÈzL‡Ï ∆¡…¿ƒ¿ƒ»«≈¿ƒ∆…»¿»

BÓˆÚ ÏÚBtÏ ‡l‡ ‰¯Bz111¯ÈÊ elÙ‡ .112‰È‰L »∆»«≈«¿¬ƒ»ƒ∆»»
ÔÈ‡ - È·e ÈzL‡Ï ez :¯Ó‡Â ,ÌÈ·Úa ‰OBÚ∆«¬»ƒ¿»«¿¿ƒ¿ƒ»«≈

BÏ ÔÈÚÓBL113. ¿ƒ

לאכול.109) בזכותי לי שכבר 110)המגיע מזה כלומר,
שלז). סי' 'טור' (עיין בו וזכיתי בידי שהוא 111)הם "מה

שם  ה'תוספות' (לשון כלום" ליתן כח לו אין ואוכל, לועס

ולא  אוכל, הוא שמים משל שהפועל אמרת) אי בד"ה צב.
אוכל) הוא שמים שמשל רבינו ופסק שם, בגמ' (ספק משלו
לתנאי  הופכת אינה הפירות לאכול הפועל של זכותו כלומר,
יוכל  כך ומתוך וכקנינו, שכר כתוספת דינה שיהיה בשכירות
אוכל  הוא שמים משל אלא ולבניו, לאשתו זכותו להעביר
עצמו. לפועל אלא זיכתה ולא התורה לו שזיכתה

(112- ולבניו לאשתו יתן לא ואם ענבים, באכילת שאסור
עצמו,113)יפסיד. לפועל אלא התורה זיכתה שלא שם.

זכותו. איבד - לאכול ראוי וכשאינו

.„È‰OBÚ ‰È‰L ÏÚBt114ÂÈ·e BzL‡Â ‡e‰ ≈∆»»∆¿ƒ¿»»
ÂÈ„·ÚÂ115eÏÎ‡È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ‰˙‰Â ,116 «¬»»¿ƒ¿»ƒ««««ƒ∆……¿

el‡ È¯‰ - Ì‰ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓƒ«∆≈ƒ…¿…≈¬≈≈
ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡117?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .118 ≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï·‡ ;eÏÁÓ È¯‰Â ˙Úc Ì‰a LiL ÈtÓ ,ÌÈÏB„‚aƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆«««¬≈»¬¬»
ÌÈpË˜119;eÏÎ‡È ‡lL Ì‰ÈÏÚ ˜ÒÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿«ƒ≈»ƒ¿…¬≈∆∆……¿

Ô‰È·‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L120ÏMÓ B‡ ∆≈»¿ƒƒ∆¬ƒ∆ƒ∆
Ì‰ÈB„‡121ÌÈÓL ÏMÓ ‡l‡ ,122. ¬≈∆∆»ƒ∆»«ƒ

-116)הכנענים.115)שנשכר.114) כסף תמורת
מחלו.117)ובידיעתם. על 118)שהרי מתנה שהוא

מחילה.119)אכילתם. בני ואינם דעת בהם שאין
זיכתה 122)העבדים.121)הבנים.120) לא והתורה

יכול  אינו ולפיכך לאדוניו, או לאביו ולא עצמו לפועל אלא
על  למחול דעת בני אינם שהרי הקטנים, אכילת על לפסוק

צג.). צב: (שם התורה להם שזיכתה זכותם

ה'תש"פ  שבט כ"ב שני יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שנאמר 1) כמו עושה שהיא במה אוכלת שבהמה מבאר

בדישו". שור תחסום "לא בתורה

.‡ÈÏec‚a ‰OBÚ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÏÎB‡ ‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆»¿«∆ƒ»¿ƒ≈
Ú˜¯˜2LeÏ˙a ÔÈa ¯aÁÓa ÔÈa ,3ÈB‡OnÓ ˙ÏÎB‡Â . «¿«≈ƒ¿À»≈¿»¿∆∆ƒ«

˙˜¯Bt ‰È‰zL „Ú dab ÏÚL4ÏhÈ ‡lL „·Ï·e .5 ∆««»«∆ƒ¿∆∆∆ƒ¿«∆…ƒ…
‰pÏÈÎ‡ÈÂ B„Èa6. ¿»¿«¬ƒ∆»

פח:2) מציעא הדין,3)בבא לפרטי ובהתאם הפועל כמו
ב. והלכה א הלכה י"ב בפרק למעלה שנתבארו

הבהמה 4) שאין אוכלת, אינה שפרקוה ולאחר מפורקת,
בעבודה. שהיא  בשעה  אלא שם 6)החמר.5)אוכלת

ד): כה, (דברים מהכתוב למדנו בתלוש שור אכילת צב.
ולא  החסימה, על אלא תורה הזהירה ולא תחסום" "לא

בידיים. להאכילה התירה

.·dzÎ‡ÏÓ ˙ÚLa ÏÎ‡lÓ ‰Ó‰a‰ ÚBn‰ Ïk7- »«≈««¿≈»ƒ∆¡…ƒ¿«¿«¿»
¯BL „Á‡ .BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«…«¿…¿ƒ∆»

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ Ïk „Á‡Â8,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa ÔÈ‡ÓË ÔÈa , ¿∆»»ƒ≈¿≈»¿«»≈¿≈ƒ≈¿ƒ
ÈÏecb ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ¯‡L Ïk „Á‡Â ‰LÈc‰ „Á‡Â¿∆»«ƒ»¿∆»»¿»«¿»∆ƒ≈

Ú˜¯˜9‰Â‰a ‡l‡ BLÈ„a ¯BL ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,10. «¿«¿…∆¡«¿ƒ∆»«…∆
ÏÚBt‰ ˙‡ ÌÒBÁ‰Â11¯eËt -12d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡ . ¿«≈∆«≈»∆»«≈»

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa13‰OÚÂ Ì„wÓ d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡Â ƒ¿«¿»»¿∆»«≈»ƒ…∆¿»»
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‰ÓeÒÁ ‡È‰Â ‰Î‡ÏÓ d·14ÏB˜a dÓÒÁ elÙ‡ ,15- »¿»»¿ƒ¬»¬ƒ¬»»¿
‰˜BÏ16,‰˜BÏ - da L„Â dÓÒÁÂ ‰Ó‰a ¯ÎO . ∆»«¿≈»«¬»»¿»»∆

ÌlLÓe17ÚaÏÌÈÏ18‰LBÏLe ‰¯ÙÏ ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ¿«≈«¿»ƒ«¿»»«ƒ¿»»¿»
¯BÓÁÏ ÔÈa˜19,‰È˙BBÊÓa ·iÁ˙ ‰ÎÈLÓ ˙ÚMnL ; «ƒ«¬∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿∆»

‰ÓeÒÁ da Le„iL „Ú ˙e˜ÏÓ ·iÁ BÈ‡Â20. ¿≈«»«¿«∆»»¬»

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel lewa dnqg elit`"

מעשה, ובין ודיבור מחשבה בין כללי הבדל שיש הגם
האדם  בתוך הנמצאים עניינים מבטאים ודיבור שמחשבה
מה־ החוץ, עם פעולה לא ובוודאי שייכות להם אין אבל
פעולה  כי־אם מהאדם חלק שאינו המעשה שאין־כן
ובין  דיבור בין גדול הבדל ישנו זאת, בכל לו, מחוצה הנפעלת
להן  ואין ודקות רוחניות הן המחשבה אותיות כי מחשבה.
ואין  עצמו באדם רק היא המחשבה ולכן למעשה, שייכות
הדיבור  מה־שאין־כן הזולת. אצל לפעול אפשרות כל לה
שייכות  לו יש הפה מוצאות חמש ידי על גשמי מהבל שנוצר

מעשה". הוי שפתיו "עקימת ולכן האדם, לפעולת
שבין  ההבדל את המסביר בסנהדרין לתוס' ההסבר גם זהו
כי  שלוקה, הוא שהדין בפה" "חסמה לבין זוממין עדים
המשך  כמו הוא אדם של דיבורו ידי על הנגרם מעשה
שמעשה  הרי מעשה הוי שפתיו שעקימת ומכיון לדיבור,
בפה" "חסמה ולכן בפועל, שנוצר המעשה את יצר הדיבור

חייב.
על  לחייבם אפשר אי זוממים בעדים מה־שאין־כן
שראו  על ומעידים בראיה" ש"ישנם הגם בלבד, המחשבה
הראיה  שתיחשב אפשר אי פלוני, מעשה עושה פלוני את

כמעשה.
(83 'r `"ig y"ewl)

ממקום 7) גבה על תבן שתישא או בגורן "שתדוש כגון
מגיד  וראה ריט, לאווין המצוות בספר רבינו (לשון למקום"

א). בהלכה נד:8)משנה קמא דברים,9)בבא סיפרי
פט. מציעא בבא ועיין אומרת 10)רפז, זאת להיות, רגיל

בדרך  בו ומשתמשים לעבודה, בשור השימוש הוא מצוי
תבואה. לדישת עושה 11)כלל שהוא בשעה לאכול

כמבואר  בהם, עושה שהוא ממה אוכל שהפועל - במלאכה
י"ב. בפרק (כן 12)למעלה "כנפשך פח: מציעא בבא

מה  פועל, של כנפשו כנפשך) ענבים ואכלת בפועל נאמר
(חסמו  חסמתו אם פועל אף פטור חסמתו אם (ברצונו) נפשו
שלז) (סימן הטור וכתב פטור". כורחו) בעל הבית בעל
איסורא  אבל פטור שהוא קאמר מלקות לעניין "ודווקא

כורחו". בעל חסמו אם כבר 13)איכא שהיא בשעה
חסימה".14)במלאכה. תהא לא דישה "בשעת צ: שם

רש"י 15) (לשון בה" גוער היה לאכול שוחה "כשהייתה
לוקים 16)שם). אין מעשה בו שאין שלאו פי על אף

היא  בחסימה פיו שעקימת מפני דבר, של וטעמו עליו.
אוכלת  ואינה נחסמת הבהמה קולו ידי שעל כמעשה,

המתחיל  דיבור תוספות ראה שם. יוחנן (כרבי דשה כשהיא
רבינו  מדברי שמתבאר למה סתירה מכאן ואין יוחנן). רבי
על  לוקין שאין ב) הלכה סנהדרין מהלכות י"ח (בפרק
שאינו  בדיבור אלא לוקין אין אמרו שלא שפתיים עקימת

משנה). (מגיד מעשה  לכלל  צא.17)בא  בעד 18)שם
ויום. יום ליום 19)כל האכילה כמות חכמים שיערו כך

חמור. ושל פרה לפוטרו 20)של אין כך משום כלומר,
ומשלם  לוקה אדם שאין הכלל פי על התשלומין מן
באים  אינם והמלקות התשלומים שחיוב לפי לג), (כתובות
חיוב  לכלל שבא לפני במזונותיה כבר נתחייב שהרי כאחת,
באים  כשהם אלא ומשלמים לוקים אין אמרו ולא מלקות

צא.). (שם גניבה מהלכות ג בפרק כמבואר כאחד,

.‚Ï‡¯OÈ21ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙¯Ùa Lc‰22¯·BÚ - ƒ¿»≈«»¿»»∆≈»ƒ≈
ÌÒÁz Ïa ÌeMÓ23B˙¯Ùa Lc‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â . ƒ««¿…¿»≈»ƒ«»¿»»

Ï‡¯OÈ ÏL24ÌÒÁz Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ BÈ‡ -25¯Ó‡ . ∆ƒ¿»≈≈≈ƒ««¿…»«
da Le„Â È˙¯t ÌÒÁ :ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ26dÏ ·LÈ ; ¿≈»ƒ¬…»»ƒ¿»»«»

ıB˜27dÏ ıÈa¯‰ ;˙ÏÎB‡ dÈ‡ È¯‰Â ,da L„Â ‰ÈÙa¿ƒ»¿»»«¬≈≈»∆∆ƒ¿ƒ»
È¯‡28ıeÁaÓ da ıÈa¯‰L B‡ ,ıeÁaÓ29È¯‰ ; ¬ƒƒ«∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈

d˙B‡ ‰˜LÓ BÈ‡Â ‰‡ÓvL30Èab ÏÚ ¯BÚ Ò¯t ; ∆»¿»¿≈«¿∆»»«««≈
LÈc‰31,¯eÒ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê Ïk - ÏÎ‡z ‡lL È„k ««ƒ¿≈∆……«»∆¿«≈»

‰˜BÏ BÈ‡Â32È·Ï Ú¯ Ba ‰OBÚ ‡È‰L ¯·c‰ ‰È‰ . ¿≈∆»»«»»∆ƒ»«ƒ¿≈
‰fÓ ÏÎ‡z Ì‡Â ‰ÏBÁ ‰˙È‰L B‡ ,d˜ÈfÓe ‰ÈÚÓ≈∆»«ƒ»∆»¿»»¿ƒ…«ƒ∆
‡l‡ ‰¯Bz ‰„Èt˜‰ ‡lL ;dÚÓÏ ¯zÓ - ˙Ê¯˙Ó«¿∆∆À»¿»¿»∆…ƒ¿ƒ»»∆»

d˙‡‰ ÏÚ33˙È‰ dÈ‡ È¯‰Â ,34. «¬»»»«¬≈≈»∆¡≈

צ.21) יהודי.22)שם האינו של התבואה ואפילו
ודישה 23) שור בכל נאמר, סתמא בדישו, שור תחסום שלא

יא). קטן סעיף שלח (סמ"ע של 24)שהיא הוראתו פי על
אך 25)הישראל. הישראל. ביד חסימה מעשה כאן שאין

רבינו  שמבאר כמו לוקה ואינו אסור ישראל של התבואה אם
הישראל 26)בסמוך. בתבואת אומרת זאת דישתי,

אסור  שהישראל מעשה, ישראל בשביל לעשות לגוי ואמירה
"אמירה  שבת לעניין שאמרו כשם מדבריהם, אסורה - בה

(שם). שבות" קוץ 27)לנכרי לה הושיב אבל - מאליו
שם). (גמרא גמור חסימה מעשה זו שהרי לוקה

"הרביץ 28) כתוב: שלפנינו בגמרא אוכלת. אינה ולאימתו
ארי  לה רבץ אלא היא? (מעולה) מעלייתא חסימה לה
הגירסא  ומתקן זו גירסא על מסתמך משנה והכסף מבחוץ".
נוטה  דעתו משנה הלחם וגם "הרביץ". במקום "רבץ" כאן

כך. ואין 29)לתקן אוכלת. אינה לבנה הגעגועים ומרוב
משום  ארי, בהרביץ כמו גמורה חסימה מעשה משום בזה
באכילתה  ממעטת אלא מלאכול, לגמרי נמנעת שאינה

עמד). המתחיל דיבור שם הצימאון 30)(תוספות ומחמת
אוכלת. ביה 31)אינה קרינא מי הדישה את רואה "ואינה

שם). (רש"י לא" או בדישו נקרא) זה שורת 32)(האם
אסור  - רבינו פסק ולפיכך נפתרו, שלא (שם) בגמרא שאלות

לוקה. תאכל.34)ולתועלתה.33)ואינו אם

.„‰¯t35da Lc Ô‰k ‰È‰L Ï‡¯OÈ ÏL36‰Óe¯˙a37 »»∆ƒ¿»≈∆»»…≈»»ƒ¿»
È‡cÂ ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e38˙BLc‰ ˙B¯t ÔÎÂ , ƒ¿««¬≈∆««¿≈»«»

ÈL ¯OÚÓa39˙B¯Ùe ,40ÈÙÏ ‰‡e·z‰ ÏÚ ˙BÎl‰Ó‰ ¿«¬≈≈ƒ»«¿«¿««¿»¿ƒ
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ודבר  ענבים ולא "ענבים, פז: שם שאמרו מה על זה דין
ע"י  אכילה ולא אחר דבר עם אכילה לא כלומר, אחר".
(אבןֿ שהן כמות ענבים אלא הפרי, בגוף הכשר הוספת

אור.91)האזל). יהבהבן שלא שבלים, כגון

.‡È‰ÏÈÎ‡ ÏÎB‡ ‡e‰M ‰nÓ ÏÎ‡Ï ÏÚBÙÏ ¯eÒ‡»¿≈∆¡…ƒ«∆≈¬ƒ»
‰q‚92EÚ·O ELÙk :¯Ó‡pL ;93¯zÓe .94ÚÓÏ BÏ «»∆∆¡«¿«¿¿»¿∆À»ƒ¿…«

BÓˆÚ ˙‡95˙BÙi‰ ÌB˜Ó „Ú96ÏÎB‡Â97BÏ LÈÂ . ∆«¿«»«»¿≈¿≈
˙eM˜ ÏÎ‡Ï98˙·˙BÎÂ ,¯È„a elÙ‡99,¯È„a elÙ‡ ∆¡…ƒ¬ƒ¿ƒ»¿∆∆¬ƒ¿ƒ»

ÛÒk ‰ÚÓa B¯ÎOL Èt ÏÚ Û‡100ELÙk :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆¿»¿»»∆∆∆∆¡«¿«¿¿
EÚ·O101‰È‰È ‡lL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ Ï·‡ . »¿∆¬»¿«¿ƒ∆»»»∆…ƒ¿∆

ÂÈÙa Á˙t‰ ˙‡ Ì˙BÒ ‰È‰ÈÂ ,Ôz·Ú¯102¯nLÓ ‰È‰ . ««¿»¿ƒ¿∆≈∆«∆«¿»»»»¿«≈
˙BÓ¯Ú LÓÁ B‡ Úa¯‡103˙Á‡Ó BÒ¯k ‡lÓÈ ‡Ï - «¿«»≈¬≈…¿«≈¿≈≈««

ÏÎB‡ ‡l‡ ,Ô‰Ó104ÓÔBaLÁ ÈÙÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk105. ≈∆∆»≈ƒ»««¿««¿ƒ∆¿

שבעו.92) על יתר מרובה דרשו:93)אכילה שם, בגמרא
גסה". אכילה ולא צא:94)"שבעך, -95)שם מאכילה

יפים. וחלק רעים מפירותיו שחלק בכרם, עושה כשהוא
היפים.96) במקום לעשות הגיעו מהם,97)עד שבעו כל

לאכול  שמותר שבעו שיעור לחלק חייב הפועל אין כלומר
מאלה  שיאכל זאתֿאומרת חשבון, לפי והרעים היפים בין -
כל  אוכל אלא בהם, העבודה לשיעור מתאים חלק ומאלה

חפץ. שהוא ממה תמרים.99)קישואים.98)שבעו
בדינר 100) יש כסף מעות ששש מדינר, ששית שהוא

צב.). שם במשנה, (רסו):101)(כחכמים דברים ב'ספרי'
יותר  פועל שאוכל מלמד - "שבעך" אומרים: וחכמים
בשיעור  התורה קבעה הפועל אכילת גבול כלומר, משכרו.

ש  בלא שכרו.שביעתו מלשכרו 102)יעור שימנעו
שם). אנשים.103)(במשנה, חמשה או ארבעה של

שבעו.104) צג.105)שיעור ב"מ

.·È˙ba ·¯ÚÂ È˙L eÎÏ‰ ‡lL ÌÈÏÚBt‰106ÔÈÏÎB‡ - «¬ƒ∆…»¿¿ƒ»≈∆««¿ƒ
‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL ,ÔÈÈ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÌÈ·Ú¬»ƒ¿≈ƒ«ƒ∆¬«ƒ≈»ƒ∆»

„·Ïa ÌÈ·Úa107È˙L da eÎl‰ÈÂ ˙ba eÎ¯„iMÓe . «¬»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿««ƒ«¿»¿ƒ
ÔÓ ˙BzLÏÂ ÌÈ·Ú‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï Ô‰Ï LÈ - ·¯ÚÂ»≈∆≈»∆∆¡…ƒ»¬»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÔÈÈ·e ÌÈ·Úa ÔÈOBÚ Ô‰ È¯‰L ,LB¯Èz‰108. «ƒ∆¬≈≈ƒ«¬»ƒ¿«ƒ

הגת,106) על ברגליהם ודורכים בגת ענבים להטיל דרכם
אין  ולרוחב) (לאורך וערב שתי בה הילכו שלא ועד

בענבים. אלא ביין ניכרת אוכל 107)מלאכתם הפועל ואין
י). (הלכה למעלה כמבואר בו, עושה שהוא מהמין אלא

צא:108) שם

.‚ÈÈ‡M ‰Ó È·e ÈzL‡Ï ez :¯Ó‡L ÏÚBt≈∆»«¿¿ƒ¿ƒ»««∆¬ƒ
ÏÎB‡109ÈzÏËpL ‰fÓ ËÚÓ Ô˙B ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ , ≈∆»«¬≈ƒ≈¿«ƒ∆∆»«¿ƒ
ÏÎ‡Ï110‰˙ÎÊ ‡lL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - È·e ÈzL‡Ï ∆¡…¿ƒ¿ƒ»«≈¿ƒ∆…»¿»

BÓˆÚ ÏÚBtÏ ‡l‡ ‰¯Bz111¯ÈÊ elÙ‡ .112‰È‰L »∆»«≈«¿¬ƒ»ƒ∆»»
ÔÈ‡ - È·e ÈzL‡Ï ez :¯Ó‡Â ,ÌÈ·Úa ‰OBÚ∆«¬»ƒ¿»«¿¿ƒ¿ƒ»«≈

BÏ ÔÈÚÓBL113. ¿ƒ

לאכול.109) בזכותי לי שכבר 110)המגיע מזה כלומר,
שלז). סי' 'טור' (עיין בו וזכיתי בידי שהוא 111)הם "מה

שם  ה'תוספות' (לשון כלום" ליתן כח לו אין ואוכל, לועס

ולא  אוכל, הוא שמים משל שהפועל אמרת) אי בד"ה צב.
אוכל) הוא שמים שמשל רבינו ופסק שם, בגמ' (ספק משלו
לתנאי  הופכת אינה הפירות לאכול הפועל של זכותו כלומר,
יוכל  כך ומתוך וכקנינו, שכר כתוספת דינה שיהיה בשכירות
אוכל  הוא שמים משל אלא ולבניו, לאשתו זכותו להעביר
עצמו. לפועל אלא זיכתה ולא התורה לו שזיכתה

(112- ולבניו לאשתו יתן לא ואם ענבים, באכילת שאסור
עצמו,113)יפסיד. לפועל אלא התורה זיכתה שלא שם.

זכותו. איבד - לאכול ראוי וכשאינו

.„È‰OBÚ ‰È‰L ÏÚBt114ÂÈ·e BzL‡Â ‡e‰ ≈∆»»∆¿ƒ¿»»
ÂÈ„·ÚÂ115eÏÎ‡È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ‰˙‰Â ,116 «¬»»¿ƒ¿»ƒ««««ƒ∆……¿

el‡ È¯‰ - Ì‰ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,ÔÈOBÚ Ô‰M ‰nÓƒ«∆≈ƒ…¿…≈¬≈≈
ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡117?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .118 ≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï·‡ ;eÏÁÓ È¯‰Â ˙Úc Ì‰a LiL ÈtÓ ,ÌÈÏB„‚aƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆«««¬≈»¬¬»
ÌÈpË˜119;eÏÎ‡È ‡lL Ì‰ÈÏÚ ˜ÒÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿«ƒ≈»ƒ¿…¬≈∆∆……¿

Ô‰È·‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L120ÏMÓ B‡ ∆≈»¿ƒƒ∆¬ƒ∆ƒ∆
Ì‰ÈB„‡121ÌÈÓL ÏMÓ ‡l‡ ,122. ¬≈∆∆»ƒ∆»«ƒ

-116)הכנענים.115)שנשכר.114) כסף תמורת
מחלו.117)ובידיעתם. על 118)שהרי מתנה שהוא

מחילה.119)אכילתם. בני ואינם דעת בהם שאין
זיכתה 122)העבדים.121)הבנים.120) לא והתורה

יכול  אינו ולפיכך לאדוניו, או לאביו ולא עצמו לפועל אלא
על  למחול דעת בני אינם שהרי הקטנים, אכילת על לפסוק

צג.). צב: (שם התורה להם שזיכתה זכותם

ה'תש"פ  שבט כ"ב שני יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שנאמר 1) כמו עושה שהיא במה אוכלת שבהמה מבאר

בדישו". שור תחסום "לא בתורה

.‡ÈÏec‚a ‰OBÚ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÏÎB‡ ‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆»¿«∆ƒ»¿ƒ≈
Ú˜¯˜2LeÏ˙a ÔÈa ¯aÁÓa ÔÈa ,3ÈB‡OnÓ ˙ÏÎB‡Â . «¿«≈ƒ¿À»≈¿»¿∆∆ƒ«

˙˜¯Bt ‰È‰zL „Ú dab ÏÚL4ÏhÈ ‡lL „·Ï·e .5 ∆««»«∆ƒ¿∆∆∆ƒ¿«∆…ƒ…
‰pÏÈÎ‡ÈÂ B„Èa6. ¿»¿«¬ƒ∆»

פח:2) מציעא הדין,3)בבא לפרטי ובהתאם הפועל כמו
ב. והלכה א הלכה י"ב בפרק למעלה שנתבארו

הבהמה 4) שאין אוכלת, אינה שפרקוה ולאחר מפורקת,
בעבודה. שהיא  בשעה  אלא שם 6)החמר.5)אוכלת

ד): כה, (דברים מהכתוב למדנו בתלוש שור אכילת צב.
ולא  החסימה, על אלא תורה הזהירה ולא תחסום" "לא

בידיים. להאכילה התירה

.·dzÎ‡ÏÓ ˙ÚLa ÏÎ‡lÓ ‰Ó‰a‰ ÚBn‰ Ïk7- »«≈««¿≈»ƒ∆¡…ƒ¿«¿«¿»
¯BL „Á‡ .BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«…«¿…¿ƒ∆»

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÈÓ Ïk „Á‡Â8,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa ÔÈ‡ÓË ÔÈa , ¿∆»»ƒ≈¿≈»¿«»≈¿≈ƒ≈¿ƒ
ÈÏecb ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ¯‡L Ïk „Á‡Â ‰LÈc‰ „Á‡Â¿∆»«ƒ»¿∆»»¿»«¿»∆ƒ≈

Ú˜¯˜9‰Â‰a ‡l‡ BLÈ„a ¯BL ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,10. «¿«¿…∆¡«¿ƒ∆»«…∆
ÏÚBt‰ ˙‡ ÌÒBÁ‰Â11¯eËt -12d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡ . ¿«≈∆«≈»∆»«≈»

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa13‰OÚÂ Ì„wÓ d˙B‡ ÌÒBÁ‰ „Á‡Â ƒ¿«¿»»¿∆»«≈»ƒ…∆¿»»
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zexikyקעד zekld - mihtyn xtq - hay a"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ë¯iL41Ïa ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ BÈ‡ - C¯c‰ Ô‰Ï ∆»«»∆«∆∆≈≈¬≈∆ƒ«
ÌÒÁz42ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ï·‡ .43˙BL„ eÈ‰ Ì‡ , «¿…¬»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ó ËÚÓ ‡È·Ó - ÈL ¯OÚÓe ‰Óe¯˙aƒ¿»«¬≈≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ
ÔÈÏËÒ¯˜a Ô‰Ï ‰ÏB˙Â44.Ô‰ÈÙaL ¿∆»∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ∆

צ.35) שם 37)חסומה.36)שם וקראו שהקדימו כגון
שם). (רש"י שיבולים בעודם ומעשר טבל 38)תרומה של

ט  בפרק כמבואר מהן, ישראל פרת להאכיל שאסור וודאי,
אף  ישראל בהמת ששכר "כהן ח: הלכה תרומות מהלכות
מפני  תרומה יאכילנה לא במזונותיה חייב שהוא פי על

כספו". קניין (כמבואר 39)שאינה גבוה ממון שהוא שם,
בו  קורא אני ואין יז) הלכה שני מעשר מהלכות ג בפרק

חסומות.40)"בדישו". מלשון 41)שהן עיקום עיוות,
הרב  (וכפירוש לנגדי הדרך ירט כי לב) כב, (במדבר הכתוב
ודורסות  בדרך המהלכות פרות כלומר שם) עזרא בן אברהם
דרכם  שעיוותו לפי אלא דישה, למגמת לא התבואה על
מציעא  בבא מקובצת בשיטה (ריטב"א התבואה על ועלו

והדשות 42)פט:). בתבואה המרכסות "פרות צ. פט: שם
רבינו  ומפרש תחסום" בל משום עובר אינו ומעשר בתרומה
ד) מ, (ישעיה לבקעה" "והרכסים מלשון הוא "מרכסות"
וכן  מעוות, מקום שם) עזרא בן אברהם הרב (לפי שפירושו
ולא  "בדישו" א) הלכה ט פרק (תרומות בירושלמי אמרו
בשם  משנה (מגיד הליכתה דרך לא כלומר, בדרכו.

חסומה.43)הרמב"ן). בפרה דש שהוא יאמרו, שלא
דישה  לשם אינם שהלא לכך צריך אין המהלכות ובפרות

משנה). (לחם הבהמה 44)שם בצוואר שתולים שק כעין
(שם). שבתוכו ממה אוכלת והיא

.‰È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓa Lc‰45¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e «»¿«¬≈≈ƒ∆¿«ƒ¿««¬≈
‰Óe¯z ÈÏec‚·e È‡Óc ÏL46Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ - ∆¿«¿ƒ≈¿»≈ƒ«
ÌÒÁz47. «¿…

מעשרות 45) ממנה הפריש אם לנו שספק הארץ עמי תבואת
שני  ומעשר מעשר תרומת ממנה להפריש חכמים וגזרו
מלה  דמאי, אֿב. הלכה מעשר מהלכות ט בפרק כמבואר
מעושרים  הם? מה אלו פירות כלומר, מאי" "דא  מורכבת:
א). משנה ז פרק ברכות המשנה בפירוש (רבינו לא? או

לזרים 46) אסורים שיהיו עליהם חכמים וגזרו תרומה, שזרע
כא.כתרומה  הלכה תרומה מהלכות י"א בפרק כמבואר ,

ורבינו 47) הם. גמורים חולין תורה, שמדברי לפי צ. שם
"וכיצד  מוסיף: תרומה בגידולי דש בדין כח בהלכה שם
חכמים  גזירת וגם יחסום שלא תורה דבר (לקיים יעשה?
לתוכן  ונותן הבהמה בצוואר כפיפות תולה להאכיל) שלא
את  מאכילה ולא הבהמה את זומם לא נמצא המין מאותו
שיעור  כדי שנותן מפרש מקובצת [בשיטה התרומה".
(כמו  לחמור ושלושה לפרה קבים ארבעה דהיינו אכילתם
ד: בהלכה רבינו שכתב ומה ב)] הלכה למעלה שנתבאר
בתרומה  בדש דווקא היינו, המין", מאותו מעט "מביא
עין  מראית משום הכפיפה ותולה לחסום שמותר וודאית,
אכילתה  כדי הפרה את להאכיל מחוייב אינו כך ומשם

ח). פרק מציעא בבא התוספתא על דוד חסדי (וראה

.ÂÈ‡M¯48‰¯t‰ ÏÚa49È„k ,dÙbÒÏe B˙¯t ·ÈÚ¯‰Ï «««««»»¿«¿ƒ»»¿«¿»¿≈

È‡M¯Â ;LÈc‰ ÔÓ ‰a¯‰ ÏÎ‡zL50dÏÈÎ‡‰Ï ¯ÎBO‰ ∆…««¿≈ƒ««ƒ¿«««≈¿«¬ƒ»
¯ÈÓÚ ÈÚÈ˜t51.LÈc‰ ÔÓ ‰a¯‰ ÏÎ‡z ‡lL È„k , ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆……««¿≈ƒ««ƒ

,ÔÈÈ ÌÈÏÚBt ˙B˜L‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa È‡M¯ :Ba ‡ˆBik«≈««««««ƒ¿«¿¬ƒ«ƒ
ÔÈ‡M¯Â ;‰a¯‰ ÌÈ·Ú eÏÎ‡È ‡lL È„k52ÔÈÏÚBt ¿≈∆……¿¬»ƒ«¿≈¿«»ƒ¬ƒ

¯Èˆa Ôzt ÏaËÏ53Î‡iL È„k ,‰a¯‰ ÌÈ·Ú eÏ54Ï·‡ . ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿≈∆…¿¬»ƒ«¿≈¬»
ÏÚBt‰ ÔÈ‡55‰ÏÈla BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚÏ È‡M¯ ≈«≈«««¬¿«¿««¿»

˙È·¯Ú B˙¯Ùa Le„Ï B‡ ,ÌBia BÓˆÚ ¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ«¿«»¿»»«¿ƒ
BÓˆÚ ÛbÒÓe ·ÈÚ¯Ó ‰È‰È ‡ÏÂ .˙È¯ÁL ‰¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ»«¬ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒ¿«≈«¿

ÂÈ˙BBÊÓ ÏÈÎ‡Óe56ÏL BzÎ‡ÏÓ ÏÊ‚ ÈtÓ ,ÂÈ·Ï «¬ƒ¿»¿»»ƒ¿≈∆∆¿«¿∆
‡ÏÂ ,BzÚc LÏÁ˙Â BÁk LLz È¯‰L ;˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆¬≈»«…¿∆¡««¿¿…

.ÁÎa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÈ«¬∆¿»»¿…«

ãycew zegiyn zecewpã

xikydle dlila ezk`ln zeyrl i`yx lretd oi` la`"
dk`ln dyri `le 'ek ...egek ylgi ixdy ...meia envr

."gka

מעט  ויבטל הבית בעל את יגזול "...שלא כתב: ז' ובהלכה
חייב  וכן כו' במרמה.. היום כל ומוציא בכאן ומעט בכאן

כוחו". בכל לעבוד
ולכן  שונים, דינים שני הם הרמב"ם שלשיטת לומר ויש
של  בחפצא דין הוא הראשון, הלכות. לשתי חילקם
יחסר  הגוף ובתשישות כח בחלישות יעשנה שאם העבודה
מדבר  אינו השני הדין אבל לעשות. שעליו המלאכה בגוף
כוחו  בכל לעבוד שצריך להדגיש בא אלא תשוש בפועל
הבית, בעל כלפי הפועל של האישית התחייבותו מצד
לחיוב  ויותר המלאכה של לחפצא פחות נוגע זה ועניין
בחפצא  ולא הבית לבעל הפועל שבין עניין והוא הגברא,

עצמה. המלאכה גוף של
שני  את חיבר שלו בשו"ע הזקן האדמו"ר מה־שאין־כן
מוזהר  הבית שבעל "וכדרך כו'" רשאי הפועל "אין הדינים
חייב  וכן כו' הבית בעל מלאכת יבטל שלא מוזהר העני כך
דינים  שני אינם לשיטתו כי אחת, בהלכה כוחו" בכל לעבוד
ההתחייבות  היינו הוא, אחד שניהם שיסוד אלא שונים
של  בחפצא פגם ולא הבית בעל כלפי הפועל של האישית
לא  הוא כח בתשישות שעבד מה גם כי עצמה. המלאכה
הנגרם  "גרם" רק אלא הבית בעל של מלאכתו גזילת בגדר

בכח. הבית בעל של מלאכתו לעשות יוכל שלא מזה
(144 'r d"kg y"ewl it lr)

הפרה.49)שם.48) השכרת שם.50)קודם
קש.51) כבושים.53)שם.52)אגודות דגים של רוטב
הפת 54) אוכל שהוא שעה באותה כי הפת, אכילת לאחר

שנתבאר  כמו פת עם הענבים באכילת הוא אסור הרי
י. הלכה י"ב פרק ח.55)למעלה פרק שם תוספתא

שבביתו.56)

.ÊÈÚ ¯ÎO ÏÊ‚È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯‰ÊnL C¯„k57 ¿∆∆∆À¿»««««ƒ∆…ƒ¿…¿«»ƒ
ep·kÚÈ ‡ÏÂ58˙Î‡ÏÓ ÏÊ‚È ‡lL ¯‰ÊÓ ÈÚ‰ Ck , ¿…¿«¿∆»∆»ƒÀ¿»∆…ƒ¿…¿∆∆
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קעה oecwte dl`y zekld - mihtyn xtq - hay b"k 'b mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡ÈˆBÓe ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa ËÚÓ Ïh·ÈÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒƒ«≈¿«¿»¿«¿»ƒ
,ÔÓfa BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ï ·iÁ ‡l‡ ,‰Ó¯Óa ÌBi‰ Ïk»«¿ƒ¿»∆»«»¿«¿≈««¿«¿«
ÔBÊn‰ ˙k¯a ÏL ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÏÚ e„Èt˜‰ È¯‰L59 ∆¬≈ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒƒ∆ƒ¿««»

d˙B‡ C¯·È ‡lL60È¯‰L .BÁk ÏÎa „·ÚÏ ·iÁ ÔÎÂ . ∆…¿»≈»¿≈«»«¬…¿»…∆¬≈
.ÔÎÈ·‡ ˙‡ Èz„·Ú ÈÁk ÏÎa Èk :¯Ó‡ ˜Ècv‰ ·˜ÚÈ«¬…««ƒ»«ƒ¿»…ƒ»«¿ƒ∆¬ƒ∆
:¯Ó‡pL ,‰f‰ ÌÏBÚa Û‡ ˙‡Ê ¯ÎO ÏË CÎÈÙÏ¿ƒ»»«¿«…«»»«∆∆∆¡«

.„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ı¯ÙiÂ«ƒ¿…»ƒ¿…¿…

ãycew zegiyn zecewpã

okia` z` izcar igek lka ik xn` wicvd awri ixdy"
yi`d uxtie xn`py ,dfd mlera s` z`f xky lhp jkitl

."c`n c`n

להבין: וצריך
הוא הרמב"ם של ספרו הי"ד)א. לספר בהקדמה "ספר (כדבריו

נטל  הצדיק שיעקב להלכה כאן נוגע ומה הלכות" הלכות
הזה. בעולם אף שכר

כלל, ברמב"ם רגיל שאינו הצדיק" "יעקב הלשון מהו ב.
אבינו יעקב כתב לא וכד'.ומדוע

הנהגתו  אם שהרי וביה, מניה עצמו סותר לכאורה  הרי ג.
הדין  משורת ולפנים צדקות מצד היתה אבינו יעקב של
ראיה  ממנה מביא מדוע הזה) בעולם אף שכר נטל (שלכן

אדם. כל ולהנהגת להלכה
היינו  הצדיק, מיעקב שהביא הראיה לא אם בזה: והביאור
של  בחפצא לפגום שלא הוא שהחיוב לחשוב יכולים
שהעני  ו' בהלכה הרמב"ם שכתב כמו הבית, בעל מלאכת
ז' בהלכה אבל הבית" בעל של מלאכתו גזל "מפני מוזהר
גדר  שהוא כחו" בכל לעבוד חייב "וכן עניין עוד מחדש
מצד  הבית לבעל הפועל של האישית במחויבות נוסף
הבית  לבעל הפועל שבין האישי בעניין והזהירות הגברא,

הצדיק". "יעקב במילים מרומזת
מדגיש  הזה" בעולם אף שכרו נטל "לפיכך שהוסיף ובזה
מאד  האיש "ויפרוץ את שהרי עבודתו, על שכר שזהו
את  עבדתי כחי ש"בכל ידי על אבינו יעקב פעל מאד"
הגברא  שמצד השני העניין שגם הראיה ומכאן אביכן",
כל  ולהנהגת להלכה עניין היא כחו" "בכל העבודה היינו

אדם.
(139 'r d"kg y"ewl it lr)

עני".57) שכיר תעשוק "לא יד) כד, (דברים הכתוב כלשון
משכירין  והגרים והאביונים שהעניים מדבר הכתוב ובהווה

שם). (רמב"ן שכרו.58)עצמם" ילין ברכת 59)לא
והמטיב. הברכה 60)הטוב את כולל הוא (וכן כלל הפועל

הבית  בעל מלאכת יבטל שלא כדי השנייה) בתוך השלישית
ב). הלכה ברכות מהלכות ב פרק טז. (ברכות

˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ

ה'תש"פ  שבט כ"ג ג' יום

-mihtynxtq
oFcTtE dl`W zFkld¦§§¥¨¦¨

ÔÈc - ‰BL‡¯ .‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒ»ƒ
.ÌpÁ ¯ÓBL ÔÈc - ‰iL .ÌÈÏ‡BM‰«¬ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
שואל.1) דין מבאר

.‡Ï‡BM‰2¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰· B‡ ÌÈÏk «≈≈ƒ¿≈»¿«≈»∆ƒ¿»
Ò‡ Ò‡ elÙ‡ ,·‚ B‡ „·‡Â ,B¯·ÁÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ≈¬≈¿»«ƒ¿«¬ƒ∆¡«…∆

ÏB„b3- ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL B‡ ‰Ó‰a‰ ‰¯aLpL ÔB‚k , »¿∆ƒ¿¿»«¿≈»ƒ¿≈≈»
ÌÚÓ LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;Ïk‰ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈«…∆∆¡«¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ
ÌlL BnÚ ÔÈ‡ ÂÈÏÚa ,˙Ó B‡ ¯aLÂ 'B‚Â e‰Ú≈̄≈¿¿ƒ¿«≈¿»»≈ƒ«≈
˙ÚLa ‡lL Ò‡pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌlLÈ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡«∆…ƒ¿«
,da L¯ÁÏ B¯·ÁÓ ‰Ó‰a Ï‡L Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ¿»»¬»ƒ»«¿≈»≈¬≈«¬»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙L¯BÁ ‡È‰Lk ‰˙Óe4Ì‡ Ï·‡ . ≈»¿∆ƒ∆∆¬≈∆»¬»ƒ
·Î¯L B‡ ,da L¯ÁL ¯Á‡ B‡ da L¯ÁiL Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆∆«¬»««∆»«»∆»«

‰ÈÏÚ5˙ÚLa B‡ ‰L„ ‡È‰Lk ‰˙Óe da L„ B‡ »∆»»»≈»¿∆ƒ»»ƒ¿«
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·ÈÎ¯6.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»¬≈∆«»¿«≈¿≈…«≈»∆

Ï‡BM‰ ÔÎÂ7,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ da CÏÈÏ B¯·ÁÓ ‰Ó‰a ¿≈«≈¿≈»≈¬≈≈≈»ƒ¿¿ƒ
ÂÈzÁz ‰˙Óe8˙‡lÓÏ ÈÏc Ï‡ML B‡ ;C¯c‰ d˙B‡a ≈»«¿»¿»«∆∆∆»«¿ƒ¿«…

Ìc¯˜ Ï‡ML B‡ ;ÈelÓ ˙ÚLa ¯Baa Ú¯˜Â ,Ba¿ƒ¿««ƒ¿«ƒ∆»««¿…
˙ÓÁÓ Ba ÏvtL ˙Úa ¯aLÂ ,ÌÈˆÚ Ba ÏvÙÏ¿«≈≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆ƒ≈≈¬«

Úewa‰9Ï‡L ‡lL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ; «ƒ«¿…«≈»∆¬≈∆»∆…»«
.‰pL ‡Ï È¯‰Â ,BÊ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ ‡l‡∆»«¬¿»»«¬≈…ƒ»

הכל".2) את משלם "שואל צג. בבאֿמציעא משנה
למונעו.3) השואל ביד מתה 4)שאין בין כאן מחלק רבינו

עליו  ותמהו מלאכה. בשעת שלא לבין מלאכה, בשעת
כזה, הבדל בגמרא מצאנו לא שהרי והרשב"א, הרמב"ן
לא  ובין מלאכה מחמת מתה בין צו:) (שם הבדילו אלא
(מגידֿמשנה). מהלכה רבינו דברי ודחו מלאכה, מחמת
ואומר  רבינו, שיטת מברר תקג סי' בתשובותיו [והריב"ש
שם, בגמרא בפירוש שנאמרה מההלכה כלל נטה שלא
חייב, מלאכה מחמת ושלא פטור, מלאכה מחמת שמתה
גרמה  שהמלאכה יודעים אנו כיצד ומבאר מוסיף שהוא אלא
יש  המלאכה בשעת מתה שאם ומלמדנו, הבהמה, למיתת
ראינו  שלא אע"פ מתה, המלאכה שמחמת לתלות
במלאכה  תולין אין - מלאכה בשעת מתה ואם שנתייגעה,
בכסףֿמשנה  כאן מובאים הריב"ש (דברי שנתייגעה ואע"פ
והנכון  הסימן. מספר בציון טעות שם ונפלה ובלחםֿמשנה,
ודעתם  בזה, רבינו על חולקים הפוסקים ורוב שכתבנו). כמו
ומתה  השאילה, שלשמה מלאכתה אגב נתעייפה שאם
למה  דבר, של וטעמו פטור]. - מלאכה בשעת שלא אפילו
מפני  שם: בריב"ש מבואר פטור, מלאכה מחמת מתה
קשה  למלאכה שהשאילה בזה למיתתה גרם שהמשאיל
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Ë¯iL41Ïa ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ BÈ‡ - C¯c‰ Ô‰Ï ∆»«»∆«∆∆≈≈¬≈∆ƒ«
ÌÒÁz42ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ï·‡ .43˙BL„ eÈ‰ Ì‡ , «¿…¬»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ó ËÚÓ ‡È·Ó - ÈL ¯OÚÓe ‰Óe¯˙aƒ¿»«¬≈≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ
ÔÈÏËÒ¯˜a Ô‰Ï ‰ÏB˙Â44.Ô‰ÈÙaL ¿∆»∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ∆

צ.35) שם 37)חסומה.36)שם וקראו שהקדימו כגון
שם). (רש"י שיבולים בעודם ומעשר טבל 38)תרומה של

ט  בפרק כמבואר מהן, ישראל פרת להאכיל שאסור וודאי,
אף  ישראל בהמת ששכר "כהן ח: הלכה תרומות מהלכות
מפני  תרומה יאכילנה לא במזונותיה חייב שהוא פי על

כספו". קניין (כמבואר 39)שאינה גבוה ממון שהוא שם,
בו  קורא אני ואין יז) הלכה שני מעשר מהלכות ג בפרק

חסומות.40)"בדישו". מלשון 41)שהן עיקום עיוות,
הרב  (וכפירוש לנגדי הדרך ירט כי לב) כב, (במדבר הכתוב
ודורסות  בדרך המהלכות פרות כלומר שם) עזרא בן אברהם
דרכם  שעיוותו לפי אלא דישה, למגמת לא התבואה על
מציעא  בבא מקובצת בשיטה (ריטב"א התבואה על ועלו

והדשות 42)פט:). בתבואה המרכסות "פרות צ. פט: שם
רבינו  ומפרש תחסום" בל משום עובר אינו ומעשר בתרומה
ד) מ, (ישעיה לבקעה" "והרכסים מלשון הוא "מרכסות"
וכן  מעוות, מקום שם) עזרא בן אברהם הרב (לפי שפירושו
ולא  "בדישו" א) הלכה ט פרק (תרומות בירושלמי אמרו
בשם  משנה (מגיד הליכתה דרך לא כלומר, בדרכו.

חסומה.43)הרמב"ן). בפרה דש שהוא יאמרו, שלא
דישה  לשם אינם שהלא לכך צריך אין המהלכות ובפרות

משנה). (לחם הבהמה 44)שם בצוואר שתולים שק כעין
(שם). שבתוכו ממה אוכלת והיא

.‰È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓa Lc‰45¯OÚÓ ˙Óe¯˙·e «»¿«¬≈≈ƒ∆¿«ƒ¿««¬≈
‰Óe¯z ÈÏec‚·e È‡Óc ÏL46Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ - ∆¿«¿ƒ≈¿»≈ƒ«
ÌÒÁz47. «¿…

מעשרות 45) ממנה הפריש אם לנו שספק הארץ עמי תבואת
שני  ומעשר מעשר תרומת ממנה להפריש חכמים וגזרו
מלה  דמאי, אֿב. הלכה מעשר מהלכות ט בפרק כמבואר
מעושרים  הם? מה אלו פירות כלומר, מאי" "דא  מורכבת:
א). משנה ז פרק ברכות המשנה בפירוש (רבינו לא? או

לזרים 46) אסורים שיהיו עליהם חכמים וגזרו תרומה, שזרע
כא.כתרומה  הלכה תרומה מהלכות י"א בפרק כמבואר ,

ורבינו 47) הם. גמורים חולין תורה, שמדברי לפי צ. שם
"וכיצד  מוסיף: תרומה בגידולי דש בדין כח בהלכה שם
חכמים  גזירת וגם יחסום שלא תורה דבר (לקיים יעשה?
לתוכן  ונותן הבהמה בצוואר כפיפות תולה להאכיל) שלא
את  מאכילה ולא הבהמה את זומם לא נמצא המין מאותו
שיעור  כדי שנותן מפרש מקובצת [בשיטה התרומה".
(כמו  לחמור ושלושה לפרה קבים ארבעה דהיינו אכילתם
ד: בהלכה רבינו שכתב ומה ב)] הלכה למעלה שנתבאר
בתרומה  בדש דווקא היינו, המין", מאותו מעט "מביא
עין  מראית משום הכפיפה ותולה לחסום שמותר וודאית,
אכילתה  כדי הפרה את להאכיל מחוייב אינו כך ומשם

ח). פרק מציעא בבא התוספתא על דוד חסדי (וראה

.ÂÈ‡M¯48‰¯t‰ ÏÚa49È„k ,dÙbÒÏe B˙¯t ·ÈÚ¯‰Ï «««««»»¿«¿ƒ»»¿«¿»¿≈

È‡M¯Â ;LÈc‰ ÔÓ ‰a¯‰ ÏÎ‡zL50dÏÈÎ‡‰Ï ¯ÎBO‰ ∆…««¿≈ƒ««ƒ¿«««≈¿«¬ƒ»
¯ÈÓÚ ÈÚÈ˜t51.LÈc‰ ÔÓ ‰a¯‰ ÏÎ‡z ‡lL È„k , ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆……««¿≈ƒ««ƒ

,ÔÈÈ ÌÈÏÚBt ˙B˜L‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa È‡M¯ :Ba ‡ˆBik«≈««««««ƒ¿«¿¬ƒ«ƒ
ÔÈ‡M¯Â ;‰a¯‰ ÌÈ·Ú eÏÎ‡È ‡lL È„k52ÔÈÏÚBt ¿≈∆……¿¬»ƒ«¿≈¿«»ƒ¬ƒ

¯Èˆa Ôzt ÏaËÏ53Î‡iL È„k ,‰a¯‰ ÌÈ·Ú eÏ54Ï·‡ . ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿≈∆…¿¬»ƒ«¿≈¬»
ÏÚBt‰ ÔÈ‡55‰ÏÈla BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚÏ È‡M¯ ≈«≈«««¬¿«¿««¿»

˙È·¯Ú B˙¯Ùa Le„Ï B‡ ,ÌBia BÓˆÚ ¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ«¿«»¿»»«¿ƒ
BÓˆÚ ÛbÒÓe ·ÈÚ¯Ó ‰È‰È ‡ÏÂ .˙È¯ÁL ‰¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ»«¬ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒ¿«≈«¿

ÂÈ˙BBÊÓ ÏÈÎ‡Óe56ÏL BzÎ‡ÏÓ ÏÊ‚ ÈtÓ ,ÂÈ·Ï «¬ƒ¿»¿»»ƒ¿≈∆∆¿«¿∆
‡ÏÂ ,BzÚc LÏÁ˙Â BÁk LLz È¯‰L ;˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆¬≈»«…¿∆¡««¿¿…

.ÁÎa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÈ«¬∆¿»»¿…«

ãycew zegiyn zecewpã

xikydle dlila ezk`ln zeyrl i`yx lretd oi` la`"
dk`ln dyri `le 'ek ...egek ylgi ixdy ...meia envr

."gka

מעט  ויבטל הבית בעל את יגזול "...שלא כתב: ז' ובהלכה
חייב  וכן כו' במרמה.. היום כל ומוציא בכאן ומעט בכאן

כוחו". בכל לעבוד
ולכן  שונים, דינים שני הם הרמב"ם שלשיטת לומר ויש
של  בחפצא דין הוא הראשון, הלכות. לשתי חילקם
יחסר  הגוף ובתשישות כח בחלישות יעשנה שאם העבודה
מדבר  אינו השני הדין אבל לעשות. שעליו המלאכה בגוף
כוחו  בכל לעבוד שצריך להדגיש בא אלא תשוש בפועל
הבית, בעל כלפי הפועל של האישית התחייבותו מצד
לחיוב  ויותר המלאכה של לחפצא פחות נוגע זה ועניין
בחפצא  ולא הבית לבעל הפועל שבין עניין והוא הגברא,

עצמה. המלאכה גוף של
שני  את חיבר שלו בשו"ע הזקן האדמו"ר מה־שאין־כן
מוזהר  הבית שבעל "וכדרך כו'" רשאי הפועל "אין הדינים
חייב  וכן כו' הבית בעל מלאכת יבטל שלא מוזהר העני כך
דינים  שני אינם לשיטתו כי אחת, בהלכה כוחו" בכל לעבוד
ההתחייבות  היינו הוא, אחד שניהם שיסוד אלא שונים
של  בחפצא פגם ולא הבית בעל כלפי הפועל של האישית
לא  הוא כח בתשישות שעבד מה גם כי עצמה. המלאכה
הנגרם  "גרם" רק אלא הבית בעל של מלאכתו גזילת בגדר

בכח. הבית בעל של מלאכתו לעשות יוכל שלא מזה
(144 'r d"kg y"ewl it lr)

הפרה.49)שם.48) השכרת שם.50)קודם
קש.51) כבושים.53)שם.52)אגודות דגים של רוטב
הפת 54) אוכל שהוא שעה באותה כי הפת, אכילת לאחר

שנתבאר  כמו פת עם הענבים באכילת הוא אסור הרי
י. הלכה י"ב פרק ח.55)למעלה פרק שם תוספתא

שבביתו.56)

.ÊÈÚ ¯ÎO ÏÊ‚È ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯‰ÊnL C¯„k57 ¿∆∆∆À¿»««««ƒ∆…ƒ¿…¿«»ƒ
ep·kÚÈ ‡ÏÂ58˙Î‡ÏÓ ÏÊ‚È ‡lL ¯‰ÊÓ ÈÚ‰ Ck , ¿…¿«¿∆»∆»ƒÀ¿»∆…ƒ¿…¿∆∆
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שמ, סי' בחו"מ הסמ"ע כתב וכן מכוחותיה. למעלה שהיא
ג. דישה 5)ס"ק וכן מחרישה. קלה יותר למלאכה ושינה

מחרישה. יותר א.6)קלה דינים: שני כוללת זו בבא
והבהמה  שאל, שלצורכה המלאכה את שינה לא השואל
אלא  מלאכה, בשעת מתה ב. מלאכה; בשעת שלא מתה
השינוי  ובכן דש, או רכב לחרוש ובמקום שינה, שהשואל
להלכה  בהערות נתבאר הראשון הדין הבהמה. לטובת הוא

ממלאכה שינוי ובדין הריב"ש, תשובת ע"פ חמורה הקודמת
בשעת  מתה אם שאפילו רבותא, רבינו משמיענו לקלה
בחמורה  העסיקה שאילו הדעת על ומתקבל הקלה, המלאכה
כמתה  אותה דנים אין אףֿעלֿפיֿכן מתה, היתה בוודאי
שלא  מתה אם ומכלֿשכן לשלם, וחייב מלאכה מחמת
לא  אם אפילו כזה במקרה שהרי דישה, או רכיבה בשעת
הלחםֿמשנה, (ע"פ למעלה כמבואר רבינו, מחייבו שינה
- שינוי דין מקור הכסףֿמשנה). תמיהת מסולקת ובזה

צו: שם -7)בגמרא ההלכה סוף עד מכאן הדינים כל
שם. בגמרא אבל 8)מבוארים עליה, רוכב שהוא בשעה

חייב. - רכיבה בשעת שלא מתה הדינים 9)אם [בכל
בשעת  ללא מלאכה בשעת בין רבינו חילק שלמעלה,
שינה  וכאן המלאכה". "מחמת כלל הזכיר ולא מלאכה,
בזה  התכוון ואולי הביקוע", "מחמת המלים והוסיף

למעלה]. שהבאנו הריב"ש של לביאורו

.·‰Ó‰a Ï‡BM‰10Ï‡BM‰ ÔÚËÂ ,‰˙Óe B¯·ÁÓ «≈¿≈»≈¬≈≈»¿»««≈
dÏ‡ML ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰˙Ó ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLaL∆ƒ¿«¿»»≈»ƒ»»«»∆¿≈»
‰È‡¯ ‡È·È - ÌL ÔÈÈeˆÓ Ì„‡ ÈaL ÌB˜Ó Ba CÏÈÏ≈≈»∆¿≈»»¿ƒ»»ƒ¿»»
da ‰pL ‡lLÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰Ò‡ B‡ ‰˙nL11, ∆≈»∆∆¿»ƒ¿«¿»»¿∆…ƒ»»

epnÓ dÏ‡L .ÌlLÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯ËtÈÂ¿ƒ»≈¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈¿»»ƒ∆
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,B˙a¯ÁaL ¯ÙÚ da ˙‡lÓÏ¿«…»»»∆¿À¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ
CB˙a ¯Ba‰ Ba ˙‡lÓÏ ÈÏ„ epnÓ Ï‡ML B‡ ,ÌL»∆»«ƒ∆¿ƒ¿«…«¿
Û‡ ¯ËtÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‡ :¯Baa Ú¯˜Â ,B˙Èa≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ¿»»ƒ»≈«
˙Úe·L Ï‡BM‰ Ú·MÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰Úe·MÓƒ¿»¿ƒ»ƒ»««≈¿«

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰˙nL ÌÈ¯ÓBM‰Ïk «¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿»»¿ƒ»≈¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ה"א.10) פ"ג שכירות בהלכות למעלה ראה 11)נתבאר
יד. בה שלח שלא שבועה בענין ה"א ופ"ו ה"א, פ"ד לקמן

.‚ÈÏk Ï‡BM‰12BÏ ÔÈÓL - ¯aLÂ B¯·ÁÓ13C¯„k «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆
ÔÈ˜Êa ÔÈÓML14,ÌÏL ‰ÂL ‰È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ : ∆»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«»»»»∆»≈

‰Ó‰a‰ B‡ ÈÏk‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ,‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»»∆«»«¬ƒ«¿ƒ«¿≈»
- ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .˙Át‰ ÌlLÓe ,‰¯e·M‰«¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ≈»«¿≈»

.˙Át‰ ÌlLÓe ,‰Ï·p‰ ¯ÈÊÁÓ«¬ƒ«¿≈»¿«≈«¿»

צו:12) וב"מ יא. השואל 13)בבאֿקמא את מחייבים אין
אומדים  אלא השברים, את לעצמו ויקח הכלי דמי כל לשלם

בסמוך. רבינו שמבאר כמו הנזק חכמים 14)את למדו
ההפרש  את משלם שהמזיק פסוקים, מכמה י:) (בבאֿקמא

שבריו. ובין השלם הכלי דמי שבין

.„‰Ó‰a Ï‡BM‰15‰ÚMÓ ‰È˙BBÊÓa ·iÁ - «≈¿≈»«»ƒ¿∆»ƒ»»
dÎLnL16- d¯Oa LÁk Ì‡Â .d˙Ï‡L ÈÓÈ ÛBÒ „Ú ∆¿»»«¿≈¿≈»»¿ƒ»«¿»»

‰ÈÓ„a ‰˙ÁtM ‰Ó ÌlLÏ ·iÁ17d¯Oa LÁk . «»¿«≈«∆»¬»¿»∆»»«¿»»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L Ú·MÈÂ ;¯eËt - ‰Î‡Ïn‰ ˙ÓÁÓ18 ≈¬««¿»»»¿ƒ»«¿««¿ƒ

‰LÁk ‰Î‡ÏÓ ˙ÓÁnL19. ∆≈¬«¿»»»¬»

צא.15) בבבאֿמציעא פפא, רב של משיכת 16)מימרא
הלכות  למעלה (ראה לשאלה הקנין את גומרת הבהמה

ה"ב). פי "ג צו:17)שכירות שם בנקיטת 18)כרבא,
תפילין). תורה, (ספר קדושה של מיעט 19)חפץ ולא

ולא  מלאכה מחמת וכתב: רבינו, שינה כאן במזונותיה.
בשעת  ההכחשה את להכיר אפשרות אין כי מלאכה, בשעת

מלאכה.

.‰Ì˙Ò ‰Ó‰a B‡ B¯·ÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰20È¯‰ - «≈¿ƒ≈¬≈¿≈»¿»¬≈
B¯ÈÊÁÓ ÏÈ‡Ln‰21‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa22ÔÓÊÏ BÏ‡L . ««¿ƒ«¬ƒ¿»≈∆ƒ¿∆¿»ƒ¿«

ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ ‰ÎÊÂ CLnL ÔÂÈk - ·eˆ»̃≈»∆»«¿»»≈«¿»ƒ¿ƒ
B¯ÈÊÁ‰Ï23elÙ‡Â .‰Ï‡M‰ ÈÓÈ ÛBÒ „Ú B„È ˙ÁzÓ ¿«¬ƒƒ««»«¿≈«¿≈»«¬ƒ

„Ú ‰Ï‡Ma ÔÈLnzLÓ ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - Ï‡BM‰ ˙Ó≈«≈¬≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈»«
ÔÓf‰ ÛBÒ24‡e‰ ÔÈ„Â .25ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰B˜ Á˜Bl‰ : «¿«¿ƒ«≈«∆«ƒ¿«

ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰˜ ‰zÓ Ïa˜Óe ,Ô˙pL ÌÈÓca ÌÏBÚ»«»ƒ∆»«¿«≈«»»»»«ƒ¿«
ÂÈ˙B¯ÙÏ Ûeb‰ ‰˜ ¯ÎBO‰Â ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ÌÏBÚ»¿…»«¿¿«≈»»«¿≈»
Ûeb‰ ‰˜ Ï‡BM‰Â ,Ô˙pL ÌÈÓca ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú«¿«»«»ƒ∆»«¿«≈»»«
Ô˙Bp‰L ÌLk ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ÂÈ˙B¯ÙÏ¿≈»«¿«»¿…»«¿¿≈∆«≈

ÌÏBÚÏ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ¯ÎBnk26ÏÈ‡Ln‰ Ck ,27 «≈∆≈»«¬…¿»»««¿ƒ
¯ÈkOnk28Ì‰Ï ÁÈp‰ .ÔÓf‰ CB˙a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ««¿ƒ∆≈»«¬…¿«¿«ƒƒ«»∆

‰ÈÒ‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰˙Óe ‰Ïe‡L ‰¯t Ì‰È·‡29. ¬ƒ∆»»¿»≈»≈«»ƒ»√»∆»
‰eÏÎ‡Â ‰eÁ·Ë ,Ì‰È·‡ ÏL ‡È‰L e·LÁ30- »¿∆ƒ∆¬ƒ∆¿»»«¬»»

ÏBÊa ¯Oa ÈÓc ÔÈÓlLÓ31Ì‰È·‡ Ì‰Ï ÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈»»¿¿ƒƒƒ«»∆¬ƒ∆
ÌÈÒÎ32‰ÈÓc ˙‡ ÔÈÓlLÓ - ‰eÁ·hL B‡ ‰˙Óe , ¿»ƒ≈»∆¿»»¿«¿ƒ∆»∆»

ÂÈÒÎpÓ33. ƒ¿»»

החזרה.20) זמן קביעת בחזרה.21)בלי לקחת הוא יכול
אלא 22) יום שלושים הלוואה סתם ג:) (מכות אמרו ולא

צריך  שהשואל שאלה אבל להוצאה, שניתנה כסף, בהלוואת
דעת  גם וכן כלל. זמן לה אין ששאל , הדבר את להחזיר
שם) (ב'תוספות' [ורבינוֿתם קמח. דף שבת במס' רש"י
ראיה  ומביא יום, שלשים היא שאלה סתם שגם ואומר חולק
מן  פטורה - שאולה טלית מד.) (מנחות שאמרו ממה
שיטת  ישוב שם ב'תוספות' ראה יום. שלשים כל הציצית
כאן]. מיימוניות והגהות שם, מכות רא"ש גם וראה רש"י,

משיכה 23) שתיקנו "כדרך עט.): (בבאֿקמא אלעזר כרבי
(מגידֿמשנה). בשומרים" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
שמן  מודה, אלעזר שרבי כתבו תיקנו, ד"ה שם [ב'תוספות'
שהשואל  תיקנו וחכמים בו, לחזור המשאיל יכול התורה
צט.) (בבאֿמציעא אמי רבי דעת אולם במשיכה, יקנה
שהמשאיל  (שם) אמר למה כן, לא שאם התורה, מן שקונה
לכתחילה  בו לבקע מותר וחבירו מעל, הקדש של קרדום
השואל  הלא המשאיל)? של מעילה ע"י לחולין שיצא (מפני
ויוצא  כלום. המשאיל עשה לא כן ואם הקרדום, את קנה לא
קולא  מביאה המשאיל, על חכמים שהטילו שהחומרא מזה
פוסק  שרבינו ומאחר מהקרדום. ליהנות אדם לכל שמתירה
סובר  שאינו ברור אמי, כרבי ה"ד) פ"ו מעילה (בהלכות
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להסמיך  יותר רצוי זו, 'תוספות' סברת ע"פ אלעזר. כרבי
אלעזר]. רבי על ולא אמי רב על כאן רבינו דברי

לד:24) בכתובות מסברא 25)כרבא, זה דין ללמוד יש
תמורת 26)הגיונית. דבר כל נתן לא שהמקבל אףֿעלֿפי

תמורה.27)החפץ. ללא קצוב לזמן שקיבל 28)שנתן
זו  סברתו מסוים. זמן במשך השימוש זכות בעד תמורה
(מגידֿמשנה). משיכה קנין לתקנת הסבר משמשת

עליהם 29) קיבלו ולא הפרה את שאלו לא שהם לפי
שהרי  כשוכר, ואבידה בגניבה חייבים אבל אונסין, אחריות
להם  יש בה השתמשו לא ואפילו בה, להשתמש רשאים הם

הנאה  (מגידֿטובת בה להשתמש בידם שהרשות מזה,
- ירשו ואם מאביהם. כלום ירשו כשלא המדובר משנה).

בסמוך. דינם שם.30)יבואר רבא, דברי המשך
בפ"ו 31) רבינו וראה קמז: (בבאֿבתרא משויו שליש פחות

הגאונים). בשם הכ"ג ומתנה זכיה בגמרא 32)מהלכות
מדין  שהרי קרקעות, פירוש, נכסים". "אחריות כתוב שם
יתומים  של ממטלטלין גובה אינו החוב בעל הגמרא
בהתאם  נכסים, וכתב: שינה ורבינו אביהם, להם שהוריש
לגבות  הי"א) פי"א ולוה מלוה הלכות (ראה הגאונים לתקנת

יתומים. של בשר 33)ממטלטלין דמי ולא הפרה, דמי כל
אחריות  להם "הניח שם: שאמר מה מפרש רבינו בזול.
כלשון  הבהמה, למתה גם הכוונה לשלם". חייבים נכסים,
זה, על השיגו והרשב"א והרמב"ן שם. רבא בדעת ראשון
לומר  באכלוה, רק נאמר שזה שם הגמרא מסוגיית ומוכיחים
אבל  בזול, בשר דמי ולא הפרה דמי כל שמשלמים לך
היינו  שנאנסה, בזמן בא שהחיוב מפני מאונסין, פטורים
כדעת  ולא היורשים. על חל ואינו המוריש, מיתת אחר
יורשיו  כך ומשום ששאל, משעה חל שהחיוב האומרים,
ובכסףֿ (מגידֿמשנה). נכסים כשהשאיר לשלם חייבים
בשעה  בא בכוח האונסין שחיוב רבינו, שיטת מבאר משנה
כשמתה, בא למעשה שהחיוב אלא נכסיו, ונשתעבדו ששאל
בחיי  שחל השעבוד אותו בתוקף נכסיו נתחייבו ואז
שם, בגמרא אחרת גירסא שלרבינו מוסיף והוא המוריש,

משנהֿלמלך). (ראה שלנו שבספרים מזו

.Â˙ÈBÏt ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ B¯·ÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰34 «≈¿ƒ≈¬≈«¬¿»»¿ƒ
‰OÚiL „Ú B„È ˙ÁzÓ B¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ÏÈ‡Ln‰ ÔÈ‡ -≈««¿ƒ»¿«¬ƒƒ««»«∆«¬∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡ Ba35epnÓ Ï‡L Ì‡ ÔÎÂ .CÏÈÏ ‰Ó‰a »¿»»¿≈ƒ»«ƒ∆¿≈»≈≈
Ï‡BM‰ „iÓ d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ da»ƒ¿¿ƒ≈»¿«¬ƒ»ƒ««≈

.¯ÊÁÈÂ ÌLÏ da CÏiL „Ú«∆≈≈»¿»¿«¬…

הכלי.34) את משך לזמן 35)והשואל בהשאילו כמו
קצוב.

.ÊB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰36Ba ¯cÚÏ Ìc¯˜ ÈÏÈ‡L‰ : »≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ«¿…«¿…
BÈ‡Â ,„·Ïa Òc¯t‰ B˙B‡ Ba ¯„BÚ - ‰f‰ Òc¯t‰««¿≈«∆≈««¿≈ƒ¿«¿≈
- Ì˙Ò Òc¯t BÏ ¯Ó‡ .¯Á‡ Òc¯t Ba ¯cÚÏ È‡M«̄««¿…«¿≈«≈»««¿≈¿»

‰ˆ¯iL ‰Ê È‡ ¯Á‡ Òc¯t Ba ¯„BÚ37¯cÚÏ BÏ‡L . ≈«¿≈«≈≈∆∆ƒ¿∆¿»«¿…
BlL ‰a¯‰ ÌÈÒc¯t Ba38ÌÈÒc¯t‰ Ïk Ba ¯„BÚ - «¿≈ƒ«¿≈∆≈»««¿≈ƒ

BlL39BÏ ¯ÈÊÁÓ - ‰¯È„Úa ÏÊ¯a‰ Ïk ˙ÁL elÙ‡Â . ∆«¬ƒƒ¿«»««¿∆«¬ƒ»«¬ƒ
ıÚ ÏL ·vp‰40.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»∆≈¿≈…«≈»∆

קג.36) שלו 37)בבאֿמציעא שאינו פרדס אפילו משמע,

שמא). סימן חושןֿמשפט כתוב:38)('טור' שם בגמרא
כתב  לכך ובהתאם בפתח, הסמ"ך מנקד רבינו "פרדיסי".

הבאה). הערה (ראה שלו" "הרבה אמר א 39)כאן אם בל
בבבאֿ שאמרו כמו משנים, יותר עודר אינו פרדסים, סתם
(מגידֿ דקלים שני לו נותן "דיקלי" לו מכר (סט:) בתרא
אמר  שאפילו כתב, שם [וב'טור' לחםֿמשנה). וראה משנה,
משה' 'דרכי (ראה שלו הכרמים כל הוא עודר - סתם כרמים
אפילו  לעדור רשאי סתם בכרם למה שואל: ב'דרישה' שם).
בשלו? רק עודר - כרמים וכשאמר שלו, שאינו בכרם
הסכים  שהמשאיל הדעת על מתקבל הדבר שאין ומבאר,
הקרדום  יחזיר לא כן שאם שבעולם, הכרמים כל שיעדור
ב'נמוקי  כתב וכן אחד. בכרם מהֿשאיןֿכן לעולם, לידו

שם]. בבאֿמציעא לשון 40)יוסף' היזקו. לו משלם ואינו
קתיה". ליה "ומהדר הגמרא:

.ÁÏ‡BM‰41:BÏ ¯Ó‡Â ,Ba LnzL‰Ï B¯·ÁÓ ÈÏk «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«≈¿»«
‰z‡ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk .E˙·BËa ÈBÏt ¯·„ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ»»¿ƒ¿»¿¿«≈«»
‡l‡ ,ÔÈÏÈ‡Ln‰ Ïk C¯„k ‰Ê ¯·„ ÈÏ ÏÈ‡LÓ«¿ƒƒ»»∆¿∆∆»««¿ƒƒ∆»
ÔÓf‰ ÏÚ „Èt˜Ó EÈ‡L ,EÈ˙B·„Â EaÏ ˙·BË ÈÙk¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿∆∆≈¿«¿ƒ««¿«

e˜ Ì‡ .C¯‡ Ì‡42È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÏÈ‡Ln‰ „iÓ ƒ»«ƒ»ƒ«««¿ƒ«∆¬≈
ÈÏk‰ Ïha˙iL „Ú ,ÌÏBÚÏ Ba LnzLÓ Ï‡BM‰«≈ƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿«≈«¿ƒ

ÂÈ¯ÈL B‡ ÂÈ¯·L ¯ÈÊÁÈÂ ,BzÎ‡ÏÓ ˙BOÚlÓ43ÔÈ‡Â . ƒ«¬¿«¿¿«¬ƒ¿»»¿»»¿≈
ÌÚt B˙BOÚÏ B‡ ÈÏk‰ Ôw˙Ïe ¯ÊÁÏ È‡M¯ Ï‡BM‰«≈«««¬…¿«≈«¿ƒ«¬««

.˙¯Á‡«∆∆

לעולם".41) בטובו אדם שואל נחמן, רב "אמר שם: גמרא
הזה: בלשון לו "ואמר ז"ל: גאון בשם הרי"ף שם ופירש
זמן  קבע ולא בו, להשתמש זה כלי בטובתך השאילני
ורבינו  לבעליו". להחזירו חייב ואינו בו ישתמש - לחזירתו
שהכלי  זמן כל = "בטובו" מפרש (ורש"י פירושו קיבל

שם.42)טוב). לתקנם 43)גמרא שאפשר אע"פ
בסמוך. כמבואר בכלים, להשתמש ולהמשיך

.ËB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰44˙˜L ÈÏÈ‡L‰ :45,ÌÈÓ ÏL BÊ »≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ…∆∆«ƒ
‰Ò¯‰Â46d˙B·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -47ÈÏÈ‡L‰ :BÏ ¯Ó‡ . ¿∆∆¿»≈»ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ

:BÏ ¯Ó‡ .d˙B·Ï BÏ LÈ - ‰Ò¯‰Â ,Ì˙Ò ˙˜L…∆¿»¿∆∆¿»≈ƒ¿»»«
˙˜L ÌB˜Ó ÈÏÈ‡L‰48e˜ Ì‡ ,49- ÏÈ‡Ln‰ „iÓ «¿ƒ≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ«««¿ƒ

„Ú ÏÈ‡Ln‰ Ú˜¯˜a CÏB‰Â ‰Ba Ï‡BM‰ È¯‰¬≈«≈∆¿≈¿«¿«««¿ƒ«
BzÓ‰a ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï ¯LÙ‡L ˙˜L B„ÈÏ ‡B·zL∆»¿»…∆∆∆¿»¿«¿ƒ∆»¿∆¿

.ÏÈ‡Ln‰ ÌÚ ‰˙‰L BÓk ,Bˆ¯‡ B‡«¿¿∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ

האמורה 45)שם.44) גרגותא סתם "גרגותא". בגמרא:
בנויה  בבאר המדובר וכאן "באר", פירושה מקום בכל
והשדות. הבהמות ממנה להשקות שמתאימה באופן

להשקייה.46) ראויה ההלכה 47)ואינה בסוף בכלי, כמו
ולהכשירה 48)הקודמת. ולבנותה, באר בו לחפור מקום

בו,49)להשקייה. לחזור המשאיל יכול מידו קנו לא ואם
שם). (רש"י קנין כל ללא דברים אלא כאן אין שהרי
צריך  סתם שבגרגותא הריטב"א, בשם מבאר יוסף' ב'נמוקי
המשאיל  יכול קנין ובלי חזקה, או שטר כגון קנין, כן גם
באר" "מקום ובדין סודר, קנין צריך אינו אבל בו, לחזור
בו  לחפור הזכות את לו להקנות כדי סודר קנין גם צריך
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שמ, סי' בחו"מ הסמ"ע כתב וכן מכוחותיה. למעלה שהיא
ג. דישה 5)ס"ק וכן מחרישה. קלה יותר למלאכה ושינה

מחרישה. יותר א.6)קלה דינים: שני כוללת זו בבא
והבהמה  שאל, שלצורכה המלאכה את שינה לא השואל
אלא  מלאכה, בשעת מתה ב. מלאכה; בשעת שלא מתה
השינוי  ובכן דש, או רכב לחרוש ובמקום שינה, שהשואל
להלכה  בהערות נתבאר הראשון הדין הבהמה. לטובת הוא

ממלאכה שינוי ובדין הריב"ש, תשובת ע"פ חמורה הקודמת
בשעת  מתה אם שאפילו רבותא, רבינו משמיענו לקלה
בחמורה  העסיקה שאילו הדעת על ומתקבל הקלה, המלאכה
כמתה  אותה דנים אין אףֿעלֿפיֿכן מתה, היתה בוודאי
שלא  מתה אם ומכלֿשכן לשלם, וחייב מלאכה מחמת
לא  אם אפילו כזה במקרה שהרי דישה, או רכיבה בשעת
הלחםֿמשנה, (ע"פ למעלה כמבואר רבינו, מחייבו שינה
- שינוי דין מקור הכסףֿמשנה). תמיהת מסולקת ובזה

צו: שם -7)בגמרא ההלכה סוף עד מכאן הדינים כל
שם. בגמרא אבל 8)מבוארים עליה, רוכב שהוא בשעה

חייב. - רכיבה בשעת שלא מתה הדינים 9)אם [בכל
בשעת  ללא מלאכה בשעת בין רבינו חילק שלמעלה,
שינה  וכאן המלאכה". "מחמת כלל הזכיר ולא מלאכה,
בזה  התכוון ואולי הביקוע", "מחמת המלים והוסיף

למעלה]. שהבאנו הריב"ש של לביאורו

.·‰Ó‰a Ï‡BM‰10Ï‡BM‰ ÔÚËÂ ,‰˙Óe B¯·ÁÓ «≈¿≈»≈¬≈≈»¿»««≈
dÏ‡ML ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰˙Ó ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLaL∆ƒ¿«¿»»≈»ƒ»»«»∆¿≈»
‰È‡¯ ‡È·È - ÌL ÔÈÈeˆÓ Ì„‡ ÈaL ÌB˜Ó Ba CÏÈÏ≈≈»∆¿≈»»¿ƒ»»ƒ¿»»
da ‰pL ‡lLÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰Ò‡ B‡ ‰˙nL11, ∆≈»∆∆¿»ƒ¿«¿»»¿∆…ƒ»»

epnÓ dÏ‡L .ÌlLÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯ËtÈÂ¿ƒ»≈¿ƒ…≈ƒ¿»»¿«≈¿»»ƒ∆
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,B˙a¯ÁaL ¯ÙÚ da ˙‡lÓÏ¿«…»»»∆¿À¿»∆≈»≈ƒ¿ƒ
CB˙a ¯Ba‰ Ba ˙‡lÓÏ ÈÏ„ epnÓ Ï‡ML B‡ ,ÌL»∆»«ƒ∆¿ƒ¿«…«¿
Û‡ ¯ËtÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‡ :¯Baa Ú¯˜Â ,B˙Èa≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ¿»»ƒ»≈«
˙Úe·L Ï‡BM‰ Ú·MÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰Úe·MÓƒ¿»¿ƒ»ƒ»««≈¿«

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰˙nL ÌÈ¯ÓBM‰Ïk «¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿»»¿ƒ»≈¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ה"א.10) פ"ג שכירות בהלכות למעלה ראה 11)נתבאר
יד. בה שלח שלא שבועה בענין ה"א ופ"ו ה"א, פ"ד לקמן

.‚ÈÏk Ï‡BM‰12BÏ ÔÈÓL - ¯aLÂ B¯·ÁÓ13C¯„k «≈¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆
ÔÈ˜Êa ÔÈÓML14,ÌÏL ‰ÂL ‰È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ : ∆»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«»»»»∆»≈

‰Ó‰a‰ B‡ ÈÏk‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ,‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»»∆«»«¬ƒ«¿ƒ«¿≈»
- ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .˙Át‰ ÌlLÓe ,‰¯e·M‰«¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ≈»«¿≈»

.˙Át‰ ÌlLÓe ,‰Ï·p‰ ¯ÈÊÁÓ«¬ƒ«¿≈»¿«≈«¿»

צו:12) וב"מ יא. השואל 13)בבאֿקמא את מחייבים אין
אומדים  אלא השברים, את לעצמו ויקח הכלי דמי כל לשלם

בסמוך. רבינו שמבאר כמו הנזק חכמים 14)את למדו
ההפרש  את משלם שהמזיק פסוקים, מכמה י:) (בבאֿקמא

שבריו. ובין השלם הכלי דמי שבין

.„‰Ó‰a Ï‡BM‰15‰ÚMÓ ‰È˙BBÊÓa ·iÁ - «≈¿≈»«»ƒ¿∆»ƒ»»
dÎLnL16- d¯Oa LÁk Ì‡Â .d˙Ï‡L ÈÓÈ ÛBÒ „Ú ∆¿»»«¿≈¿≈»»¿ƒ»«¿»»

‰ÈÓ„a ‰˙ÁtM ‰Ó ÌlLÏ ·iÁ17d¯Oa LÁk . «»¿«≈«∆»¬»¿»∆»»«¿»»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L Ú·MÈÂ ;¯eËt - ‰Î‡Ïn‰ ˙ÓÁÓ18 ≈¬««¿»»»¿ƒ»«¿««¿ƒ

‰LÁk ‰Î‡ÏÓ ˙ÓÁnL19. ∆≈¬«¿»»»¬»

צא.15) בבבאֿמציעא פפא, רב של משיכת 16)מימרא
הלכות  למעלה (ראה לשאלה הקנין את גומרת הבהמה

ה"ב). פי "ג צו:17)שכירות שם בנקיטת 18)כרבא,
תפילין). תורה, (ספר קדושה של מיעט 19)חפץ ולא

ולא  מלאכה מחמת וכתב: רבינו, שינה כאן במזונותיה.
בשעת  ההכחשה את להכיר אפשרות אין כי מלאכה, בשעת

מלאכה.

.‰Ì˙Ò ‰Ó‰a B‡ B¯·ÁÓ ÈÏk Ï‡BM‰20È¯‰ - «≈¿ƒ≈¬≈¿≈»¿»¬≈
B¯ÈÊÁÓ ÏÈ‡Ln‰21‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa22ÔÓÊÏ BÏ‡L . ««¿ƒ«¬ƒ¿»≈∆ƒ¿∆¿»ƒ¿«

ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ ‰ÎÊÂ CLnL ÔÂÈk - ·eˆ»̃≈»∆»«¿»»≈«¿»ƒ¿ƒ
B¯ÈÊÁ‰Ï23elÙ‡Â .‰Ï‡M‰ ÈÓÈ ÛBÒ „Ú B„È ˙ÁzÓ ¿«¬ƒƒ««»«¿≈«¿≈»«¬ƒ

„Ú ‰Ï‡Ma ÔÈLnzLÓ ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - Ï‡BM‰ ˙Ó≈«≈¬≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈»«
ÔÓf‰ ÛBÒ24‡e‰ ÔÈ„Â .25ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰B˜ Á˜Bl‰ : «¿«¿ƒ«≈«∆«ƒ¿«

ÔÈ˜ Ûeb‰ ‰˜ ‰zÓ Ïa˜Óe ,Ô˙pL ÌÈÓca ÌÏBÚ»«»ƒ∆»«¿«≈«»»»»«ƒ¿«
ÂÈ˙B¯ÙÏ Ûeb‰ ‰˜ ¯ÎBO‰Â ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ÌÏBÚ»¿…»«¿¿«≈»»«¿≈»
Ûeb‰ ‰˜ Ï‡BM‰Â ,Ô˙pL ÌÈÓca ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú«¿«»«»ƒ∆»«¿«≈»»«
Ô˙Bp‰L ÌLk ;ÌeÏk Ô˙ ‡ÏÂ ·eˆ˜ ÔÓÊ „Ú ÂÈ˙B¯ÙÏ¿≈»«¿«»¿…»«¿¿≈∆«≈

ÌÏBÚÏ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ¯ÎBnk26ÏÈ‡Ln‰ Ck ,27 «≈∆≈»«¬…¿»»««¿ƒ
¯ÈkOnk28Ì‰Ï ÁÈp‰ .ÔÓf‰ CB˙a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ««¿ƒ∆≈»«¬…¿«¿«ƒƒ«»∆

‰ÈÒ‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰˙Óe ‰Ïe‡L ‰¯t Ì‰È·‡29. ¬ƒ∆»»¿»≈»≈«»ƒ»√»∆»
‰eÏÎ‡Â ‰eÁ·Ë ,Ì‰È·‡ ÏL ‡È‰L e·LÁ30- »¿∆ƒ∆¬ƒ∆¿»»«¬»»

ÏBÊa ¯Oa ÈÓc ÔÈÓlLÓ31Ì‰È·‡ Ì‰Ï ÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈»»¿¿ƒƒƒ«»∆¬ƒ∆
ÌÈÒÎ32‰ÈÓc ˙‡ ÔÈÓlLÓ - ‰eÁ·hL B‡ ‰˙Óe , ¿»ƒ≈»∆¿»»¿«¿ƒ∆»∆»

ÂÈÒÎpÓ33. ƒ¿»»

החזרה.20) זמן קביעת בחזרה.21)בלי לקחת הוא יכול
אלא 22) יום שלושים הלוואה סתם ג:) (מכות אמרו ולא

צריך  שהשואל שאלה אבל להוצאה, שניתנה כסף, בהלוואת
דעת  גם וכן כלל. זמן לה אין ששאל , הדבר את להחזיר
שם) (ב'תוספות' [ורבינוֿתם קמח. דף שבת במס' רש"י
ראיה  ומביא יום, שלשים היא שאלה סתם שגם ואומר חולק
מן  פטורה - שאולה טלית מד.) (מנחות שאמרו ממה
שיטת  ישוב שם ב'תוספות' ראה יום. שלשים כל הציצית
כאן]. מיימוניות והגהות שם, מכות רא"ש גם וראה רש"י,

משיכה 23) שתיקנו "כדרך עט.): (בבאֿקמא אלעזר כרבי
(מגידֿמשנה). בשומרים" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
שמן  מודה, אלעזר שרבי כתבו תיקנו, ד"ה שם [ב'תוספות'
שהשואל  תיקנו וחכמים בו, לחזור המשאיל יכול התורה
צט.) (בבאֿמציעא אמי רבי דעת אולם במשיכה, יקנה
שהמשאיל  (שם) אמר למה כן, לא שאם התורה, מן שקונה
לכתחילה  בו לבקע מותר וחבירו מעל, הקדש של קרדום
השואל  הלא המשאיל)? של מעילה ע"י לחולין שיצא (מפני
ויוצא  כלום. המשאיל עשה לא כן ואם הקרדום, את קנה לא
קולא  מביאה המשאיל, על חכמים שהטילו שהחומרא מזה
פוסק  שרבינו ומאחר מהקרדום. ליהנות אדם לכל שמתירה
סובר  שאינו ברור אמי, כרבי ה"ד) פ"ו מעילה (בהלכות
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השדה  בכל זכה לא ראשונה שבחפירה לפי פעמים, כמה
רבינו  שגם ונראה הריטב"א), בשם שם יוסף' ('נמוקי
(בהלכה  בטובתך השאילני בדין וכן [כאן, לזה. התכוון
שם, הגמרא דברי ע"פ סודר קנין רבינו מצריך הקודמת)
ומספיקה  קנו", "אם כתב לא אחרים שאלה עניני ובכל
לפי  שואל: לג, סי' שם וברא"ש ה"ה). למעלה (ראה משיכה
מספיקה  המשיכה אין למה והרמב"ם, הרי"ף של פירושם
יותר  סודר קנין מועיל מה הקשה ועוד סודר, קנין והצריכו
בדין  שם רש"י פירוש איפוא מעדיף הרא"ש המשיכה? מן
החזיר  אם שאפילו לומר, שהתכוון היינו לעולם", "בטובו
ועל  שנית, לו שיתננו מהמשאיל לדרוש הוא יכול הכלי, את
פקע  המשיכה קנין שתוקף לפי סודר, קנין שצריך אמרו זה
קנין, שצריך רש"י מפרש גרגותא ובדין שהחזיר. בשעה
בו]. לחזור ויכול בלבד דברים אלא משיכה כאן שאין מפני

.ÈÏ‡BM‰50ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰ÈÏÏ :B¯·ÁÓ ˜ct «≈À¿»≈¬≈¿ƒ»≈»ƒ
‰˙È·LÏ ;„Á‡51;ÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ∆»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ

ÌÈ‡eOÏ52˜eÏÁ Ï‡L .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¿ƒƒ≈»ƒ¿ƒ»«»
¯ÊÁÈÂ CÏiL È„k - Ï·‡‰ ˙È·Ï Ba CÏÈÏ B¯·ÁÓ53; ≈¬≈≈≈¿≈»≈∆¿≈∆≈≈¿«¬…

BÏ‡L ;ÌBi‰ B˙B‡ Ïk - ‰zLn‰ ˙È·Ï BÏ‡L¿»¿≈«ƒ¿∆»«¿»
ÓÈ ‰Ú·MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - BlL ‰zLn‰ ˙BOÚÏ.ÌÈ «¬«ƒ¿∆∆≈»ƒƒ¿»»ƒ

הי"א.50) פ"ח בבאֿמציעא לשבת.51)תוספתא
עצמו.52) השואל לשהות 53)של אדם בני של דרכם אין

האבל. בבית רב זמן

ה'תש"פ  שבט כ"ד ד' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בבעלים.1) שכירות או בבעלים שאלה דין מבאר

.‡ÌÈÏÚaa Ï‡BM‰2‰ÚÈLÙa „·‡ B‡ ·‚ elÙ‡ , «≈«¿»ƒ¬ƒƒ¿«»«ƒ¿ƒ»
¯eËt -3„·Ï·e .ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…¿«≈ƒ¿«

ıÙÁ‰ ÌÚ ‰lÁz ÌÈÏÚa‰ Ï‡ML4e¯‡aL BÓk ,5. ∆»««¿»ƒ¿ƒ»ƒ«≈∆¿∆≈«¿
Ï‡BM‰ „Á‡Â6„Á‡Â ,Ô¯ÎOL B‡ ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ¿∆»«≈∆«¿»ƒ∆¿»»¿∆»

ÔÏ‡ML B‡ ‰Î‡Ïn‰ d˙B‡Ï ÌÈÏÚa‰ ˙‡ Ï‡BM‰«≈∆«¿»ƒ¿»«¿»»∆¿»»
elÙ‡ .ÌÏBÚa ¯·c ÌeLÏ B‡ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ Ô¯ÎOe¿»»ƒ¿»»«∆∆¿»»»»¬ƒ

ÌÈÓ È˜L‰ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡7,BzÓ‰a epnÓ Ï‡LÂ , »««¬≈«¿≈ƒ«ƒ¿»«ƒ∆¿∆¿
‰Ï‡L BÊ È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â e‰˜L‰Â¿ƒ¿»¿»«∆«¿≈»¬≈¿≈»
Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ‰Ó‰a‰ ˙‡ CLÓ .¯eËÙe ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ»»«∆«¿≈»«¿ƒ»¿««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡ - e‰˜L‰ƒ¿»≈»¿≈»«¿»ƒ¿≈…«≈»∆

עצמו.2) החפץ בעל את גם שכר או מחלוקת 3)ששאל
השואל, על להקל ופסק צה. בבבאֿמציעא ורבינא אחא רבי

מספק. ממון מוציאים את 4)שאין תחילה שאל אם אבל
וחייב  בבעלים שאילה זה אין - הבעלים את ואחרֿכך החפץ

צז.). (שם פשע לא אם אפילו בהלכות 5)באונסין
ה"ג. פ"א  צד.6)שכירות שם של 7)משנה, מימרא 

בפרוטרוט  נתבארו שכירות מהלכות (בפ"א צז. שם רבא,
שם). ראה - ופקדון שאלה בהלכות כאן שנכפלו דינים כמה

.·ÏÈ‡L‰8dnÚ ‡ˆÈÂ ,ÈBOÓÏ d¯ÈkO‰ B‡ BzÓ‰a ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«¿»»ƒ»
d„ÚÒÏ9B‡OÓa BnÚ ÔÚËÏÂ ¯ÎBO‰ B‡ Ï‡BM‰ ÌÚ ¿«¬»ƒ«≈«≈¿ƒ¿…ƒ¿«»

ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL BÊ È¯‰ -10ÈB‡On‰ ¯w·Ï ‡ˆÈ Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«≈««
- Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È ‰ÈÏÚ eÚËÈ ‡lL ˙B‡¯ÏÂ „·Ïaƒ¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿¬»∆»»≈ƒ»»

ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL dÈ‡11. ≈»¿ƒ»«¿»ƒ

(שם).8) שהיה עושה 10)לסייע.9)מעשה הוא שהרי
השואל. בשביל לטובת 11)מלאכה דבר עושה שאינו לפי

בהמתו. לטובת אלא השואל

.‚˙B˜BÈz „nÏÓ12ÊÈwn‰Â ,‰È„n‰ È·Ï ÚËBp‰Â , ¿«≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»¿««ƒ
el‡Ó „Á‡ Ïk ,Ô‰lL ¯ÙBq‰Â ,Ìc‰ ˙‡ Ì‰Ï»∆∆«»¿«≈∆»∆»∆»≈≈
,ÔzÎ‡ÏÓa ˜ÒÚÏ Ba ·LBÈ ‡e‰L ÌBia ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«∆≈«¬…ƒ¿«¿»
˜ÒBÚ ‡e‰L el‡Ó „Á‡Ï ¯ÈkO‰ B‡ ÏÈ‡L‰ Ì‡ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿∆»≈≈∆≈
ÚLt elÙ‡Â ,ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL BÊ È¯‰ - ÌzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»¬≈¿ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»«

¯eËt - ¯ÓBM‰ da13¯ÎOL B‡ Ï‡ML ‡e‰ Ï·‡ . »«≈»¬»∆»«∆»«
‰ÓBÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡L ,·iÁ - Ô14. ≈∆«»∆≈»¿ƒ

א.13)שם.12) הלכה בראש אינם 14)כלמעלה הם
בשבילם. הוא אלא בשבילו, מלאכה עושים

.„·¯‰15˙Ú ÏÎa ÌÈ„ÈÓÏzÏ BBˆ¯a ‡È¯˜Ó ‡e‰L »«∆«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ¿»≈
ÌÈÚe·˜ eÈ‰ Ì‰Â ,‰ˆ¯iL ‡zÎqÓ BÊÈ‡Â ‰ˆ¯iL16 ∆ƒ¿∆¿≈«∆¿»∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ

‡zÎqÓÏ ‡zÎqnÓ Ô‰Ï ËÓLÂ ,„ÈÓz ‡B·Ï17È¯‰ - »»ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ«∆¿»¿«∆¿»¬≈
ÌBÈ·e .Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÏe‡L Ô‰≈¿ƒ∆¿¿≈»»∆¿

˜¯t‰18È¯‰ - „ÚBÓ B˙B‡ ÔÈÚ ÚÓLÏ ÔÈ‡a Ïk‰L , «∆∆∆«…»ƒƒ¿…«ƒ¿«≈¬≈
.BÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡ Ì‰Â ,Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰»»∆¿≈≈»¿ƒ

את 17)מחויבים.16)שם.15) להפסיק הוא רשאי
אחרת. למסכתא ולעבור זו במסכתא בגמרא:18)הלימוד

שהחכם  הרגל, שלפני בימים רבינו: ומפרש דכלה" "ביומי
לענינים  ולעבור להפסיק יכול ואינו הרגל בעניני דורש

אחרים.

.‰dÈ‡ - È˙¯t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ≈»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L19‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :¯Ó‡pL ; ¿≈»«¿»ƒ∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…

Bc·ÚÏ ¯Ó‡ .ÁÈÏL ‡Ï ,ÔÓˆÚ ÌÈÏÚa‰ - ÌlLÈ¿«≈«¿»ƒ«¿»…»ƒ«»«¿«¿
‰Ï‡L BÊ È¯‰ - È˙¯t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :ÈÚk‰«¿«¬ƒ≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ¬≈¿≈»
dnÚ „·Ú‰ Ï‡L .Ba¯ „Èk „·Ú‰ „iL ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ∆«»∆∆¿««ƒ¿«»∆∆ƒ»

ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡ - Ba¯ ˙ÚcÓ ‡lL20. ∆…ƒ«««≈»¿≈»«¿»ƒ

(שם)19) והרי"ף בפירוש, נפשטה ולא צו. שם בגמרא בעיא
לעבדו  אמר שאם העמוד, בסוף שם שאמרו מזה פשטה
מפני  בבעלים, שאילה זו הרי - פרתי עם והישאל צא הכנעני
כיד  ידו שאין ישראל, שבשליח משמע, רבו. כיד עבד שיד
דעתו. קיבל ורבינו בבעלים, שאילה זה אין רבו,

בלי 20) לאחרים עצמו את להשאיל יכול אינו שהעבד
בעליו. הסכמת

.Â‰M‡‰ ÔÓ Ï‡BM‰21dÈ‡ - dÏÚa BÏ Ï‡LÂ , «≈ƒ»ƒ»¿ƒ¿««¿»≈»
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ - ˙B¯t ÔÈwL ;ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L22, ¿≈»«¿»ƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««

.˙B¯t ‡l‡ ÏÚaÏ ÔÈ‡Â¿≈«««∆»≈

וריש 21) יוחנן רבי במחלוקת תלוי זה שדין אמרו, שם
בנכסי  זוכה הבעל שהרי הגוף, כקנין פירות קנין אם לקיש
רבינו  ופסק ברשותה, נשאר והגוף פירותיהם לאכול אשתו
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קעט oecwte dl`y zekld - mihtyn xtq - hay c"k 'c mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בבעלים. שאילה רבי 22)שאינה דעת נגד לקיש כריש
לריש  מסייעי ומתניתא קרא שם: אמר שרבא מפני יוחנן,
בגיטין  שאביי ועוד, ה"ו). ביכורים מה' פ"ד (רדב"ז לקיש

לחםֿמשנה). (ראה לקיש כריש סובר מח:

.ÊBzL‡Ó Ï‡BM‰23‰fÓ ‰Ê eÏ‡ML ÔÈÙzL B‡ ,24 «≈≈ƒ¿À»ƒ∆»¬∆ƒ∆
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L BÊ È¯‰ -25ÛzM‰ ¯Ó‡ Ì‡Â . ¬≈¿≈»«¿»ƒ¿ƒ»««À»

B¯·ÁÏ26dÈ‡ - ¯ÁÓÏ EÏÈ‡L‡Â ÌBi‰ ÈÏÈ‡L‰ : «¬≈«¿ƒ≈ƒ«¿«¿ƒ¿¿»»≈»
.ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L¿≈»«¿»ƒ

צו:23) שאינם 24)ב"מ אפילו דבר מחבירו שאל אחד
(כסףֿמשנה). בו תמיד 25)שותפים עוסקת האשה

בעסק  לחבירו שאול השותף וכן בעלה, של במלאכתו
הבעלים  את שאל שאפילו למדנו, בה"ב (למעלה השותפות

בבעלים). שאילה זו הרי - אחרת במגיד26ֿ)למלאכה
זה  שאלו אלא - שותפים כשאינם זו, בבא מפרש משנה
אע"פ  בבעלים שאילה זו הרי ממש שותף הוא שאם מזה,
דחוק  זה [פירוש מחר. ואשאילך היום השאילני אמר שלא
לחבירו". השותף "אמר בפירוש: כתוב שהרי מאוד,
בשותף, שמדובר מפרש שם) בכ"מ (הובא פדוואה ומהר"ם
עמו  יהיה לא שהיום דעתו גילה - למחר ואשאלך וכשאמר

במלאכתו].

.ÁÏ‡L27ÔÈÙzM‰ ÔÓ28ÔÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡ BÏ Ï‡LÂ »«ƒ«À»ƒ¿ƒ¿«∆»≈∆¿≈
ÔÈÙzM‰29‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï Ï‡LÂ eÏ‡ML «À»ƒ∆»¬¿ƒ¿«¿∆»≈∆¬≈∆
˜ÙÒ30:CÎÈÙÏ .dÈ‡ Ì‡ ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰ Ì‡ »≈ƒƒ¿≈»«¿»ƒƒ≈»¿ƒ»

ÔÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLÓ BÈ‡ - ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»≈¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ≈
lLÓ ‰Ê È¯‰ - da ÚLt ;Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓÌ31. ƒƒƒ»»»«»¬≈∆¿«≈

(שם).27) נפשטו שלא בעיות הם זו, שבהלכה הדינים כל
לשותפות.28) השייך נשאל 29)דבר החפץ, את המשאיל

השותפים. מן נפשטה 30)לאחד שלא בעיא כל דן רבינו
המוחזק. מיד מוציאים אין ולפיכך כספק, בדין 31)-

צה.) (בבאֿמציעא ורבינא אחא רב נחלקו בבעלים, פשיעה
לנתבע  לקולא רבינו פסק ולכן שם, הלכה נפסקה ולא
גורם  עוד ניתוסף כאן אולם הרי"ף), של דרכו (וכן כדרכו
ולפיכך  כלל, בבעלים שאילה כאן אין שמא הנתבע: לטובת

התובע. לטובת פסק

.ËÏ‡BM‰32‰Ó‰a‰ ˙‡33B‡ ,dÚ·¯Ï ÌÈÏÚaa «≈∆«¿≈»«¿»ƒ¿ƒ¿»
da ˙B‡¯‰Ï34‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt da ˙BOÚÏ B‡ ,35, ¿≈»»«¬»»ƒ¿≈¿»

- ‰Ëe¯t ‰ÂL Ô‰a ˙BOÚÏ ˙B¯t ÈzL Ï‡ML B‡∆»«¿≈»«¬»∆¿∆¿»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ˜ÙÒ el‡ Ïk È¯‰36. ¬≈»≈»≈¿≈»«¿»ƒ

בגמרא 32) נפשטו שלא הן בעיות זו, שבהלכה הדינים כל
בבעלים  שאילה לענין נשאלו שכולן רבינו ומפרש שם,

מגידֿמשנה). – בזה אחרת דרך שם שם,33)(לרש"י
נפשטו. שלא פרד 34)בעיות או סוס ששאל כגון

כעשיר. שיתראה כדי לרכיבה אחת 35)העומדים בכל
פרוטה. שם,36)חצי בגמרא הקודמת. בהלכה כמו ודינם

"בעלים", כלל הזכיר ולא "מהו", סתם חמא בר רמי שאל
דין  כאן יש אם שאל, הבעיות ארבע שבכל רש"י ופירש
במה  נכללו לא כאלה מקרים או באונסין וחייב שאלה
ישלם", שלם . . . ישאל "וכי יג) כב, (שמות תורה שכתבה

את  מפרש שהוא משמע כאן רבינו של מלשונו אולם
נושאיֿכליו  מצאו ולא בבעלים. שאלה לענין האלו הבעיות
בבעלים  שאילה אלו אין למה הדעת, על מתקבל הסבר
בשם  ה'טור' [וכתב ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה
מהן  אחת בכל - בהן לעשות פרות שתי שהשואל הרמ"ה,
שכר, כשומר ואבידה בגניבה חייב פרוטה, משוה פחות -
בר  רמי של ובעייתו פרוטה, שוה הנאה קיבל שהוא מפני
הש"ך  למד ומדבריו כשואל. אונסין לחיוב רק נוגעת  חמא
חייב  אינו שכר ששומר ו) ס"ק שמו סי' (חושןֿמשפט
רא"ש  (ראה פרוטה משוה פחותה כשהנאתו ואבידה בגניבה

שם]. חריפתא ופלפולא א, סי' פ"ח ב"מ

.ÈdÏ‡L37d¯ÎOe ÌÈÏÚaa38- ÌÈÏÚaa ‡lL ¿»»«¿»ƒ¿»»∆…«¿»ƒ
¯eËt39‰Ï‡Ma ÈeÏz ˙e¯ÈÎO‰L ;40d¯ÎO Ì‡ Ï·‡ . »∆«¿ƒ»«¿≈»¬»ƒ¿»»

ÌÈÏÚaa ‡lL dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa41dÏ‡ML B‡ ; «¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ∆¿»»
dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa ‡lL d¯ÎOe ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ¿»«¿»»
dÏ‡Le ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa d¯ÎOL B‡ ;ÌÈÏÚaa ‡lL∆…«¿»ƒ∆¿»»«¿»ƒ¿»«¿»»
el‡ Ïk - ÌÈÏÚaa ‡lL d¯ÎOe ¯ÊÁÂ ,ÌÈÏÚaa ‡lL∆…«¿»ƒ¿»«¿»»∆…«¿»ƒ»≈

‡e‰ ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL ˜ÙÒ42. »≈¿ƒ»«¿»ƒ

צח:37) שם שכרה 38)בעיא - למשאיל שהחזירה לפני
בבעלים 39)ממנו. שוכר כדין ואבידה, מגניבה אפילו

ה"א). למעלה בשאלה 40)(ראה "שכירות הגמרא: לשון
בשאלה  גם ישנם שכירות חיובי כל פירוש, שייכא". מישך
את  לראות יש ולפיכך דבר, מוסיפה השכירות ואין
בגמרא  בבעלים. היתה היא והרי השאלה כהמשך השכירות
"אם  שם: שאמרו לפי אלא בפירוש, הבעיא נפשטה לא
רבינו  פסק וכו'" שייכא מישך בשאלה שכירות תימציֿלומר
תימציֿלומר. כאם לפסוק מקום בכל כדרכו כך

השלישית)41) הבעיא (לפני כאן גם כתוב שבידינו, בגמרות
רש"י  (ראה ברורה אינה הגירסא אולם תימציֿלומר", "אם
מפוקפקת, גירסא על רבינו סמך לא ולפיכך שם), ו'תוספות'
אפשר  הם: הבעיא וצדדי נפשטה. לא כאילו הבעיא את ודן
ולכן  אונסין, חיוב השכירות על מוסיפה השאלה הרי לומר,
ומאידך  בבעלים, שהיתה השכירות המשך בה לראות אין
כלולים  ואבידה) (גניבה השכירות חיובי הרי לומר, אפשר
דשייכא  (כמו) כמאן במקצת, דשייכא ו"כיון בשאלה,
הבעיא  האחרונים הדינים בשני הגמרא). (לשון דמי" בכולה
הראשונה  הפעולה את לגמרי מבטל ההפסק אם היא, (שם)
כשאילה  דינה בבעלים היתה שזו ומכיוון למקומה, חזרה או
שלנו  שבדפוסים בגמרות שם). רש"י פירוש (ע"פ בבעלים
שלא  הסיום בלי ושכרה" "וחזר וכן ושאלה", "וחזר כתוב:
כאן. שכתוב כמו גורסים רש"י) (וכן רבינו אולם בבעלים,

בבאֿקמא 42) [ברא"ש בתיקו. בגמרא נשארו אלו בעיות
אם  אפילו - "תיקו" בגמרא עליה שאמרו שבעיא כתב, יח:

י]. ס"ק (שם) ש"ך וראה מידו. מוציאים תפס

.‡ÈÏÚa‰ È¯‰ - ˙‡O Ck ¯Á‡Â ‰Ï‡ML ‰M‡ƒ»∆»¬»¿««»ƒ≈¬≈«««
‰pnÓ Á˜BÏk43¯ÎO ¯ÓBL ‡Ï BÈ‡Â ,44.Ï‡BL ‡ÏÂ ¿≈«ƒ∆»¿≈…≈»»¿…≈

- ‰˙ÓÂ ,‰Ó‰a ‰Ï‡M‰ ¯·„ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»¿««¿≈»¿≈»»≈»
da LnzLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯eËt ÏÚa‰45ÈÓÈ Ïk «««»««ƒ∆ƒ¿«≈»»¿≈

ÚLt elÙ‡ ,d˙Ï‡L46‰M‡‰Â ;Á˜BÏk ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈»»¬ƒ»«ƒ¿≈∆¿≈«¿»ƒ»
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השדה  בכל זכה לא ראשונה שבחפירה לפי פעמים, כמה
רבינו  שגם ונראה הריטב"א), בשם שם יוסף' ('נמוקי
(בהלכה  בטובתך השאילני בדין וכן [כאן, לזה. התכוון
שם, הגמרא דברי ע"פ סודר קנין רבינו מצריך הקודמת)
ומספיקה  קנו", "אם כתב לא אחרים שאלה עניני ובכל
לפי  שואל: לג, סי' שם וברא"ש ה"ה). למעלה (ראה משיכה
מספיקה  המשיכה אין למה והרמב"ם, הרי"ף של פירושם
יותר  סודר קנין מועיל מה הקשה ועוד סודר, קנין והצריכו
בדין  שם רש"י פירוש איפוא מעדיף הרא"ש המשיכה? מן
החזיר  אם שאפילו לומר, שהתכוון היינו לעולם", "בטובו
ועל  שנית, לו שיתננו מהמשאיל לדרוש הוא יכול הכלי, את
פקע  המשיכה קנין שתוקף לפי סודר, קנין שצריך אמרו זה
קנין, שצריך רש"י מפרש גרגותא ובדין שהחזיר. בשעה
בו]. לחזור ויכול בלבד דברים אלא משיכה כאן שאין מפני

.ÈÏ‡BM‰50ÌBiÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰ÈÏÏ :B¯·ÁÓ ˜ct «≈À¿»≈¬≈¿ƒ»≈»ƒ
‰˙È·LÏ ;„Á‡51;ÌÈÓÈ ÈMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ∆»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿≈»ƒ

ÌÈ‡eOÏ52˜eÏÁ Ï‡L .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¿ƒƒ≈»ƒ¿ƒ»«»
¯ÊÁÈÂ CÏiL È„k - Ï·‡‰ ˙È·Ï Ba CÏÈÏ B¯·ÁÓ53; ≈¬≈≈≈¿≈»≈∆¿≈∆≈≈¿«¬…

BÏ‡L ;ÌBi‰ B˙B‡ Ïk - ‰zLn‰ ˙È·Ï BÏ‡L¿»¿≈«ƒ¿∆»«¿»
ÓÈ ‰Ú·MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - BlL ‰zLn‰ ˙BOÚÏ.ÌÈ «¬«ƒ¿∆∆≈»ƒƒ¿»»ƒ

הי"א.50) פ"ח בבאֿמציעא לשבת.51)תוספתא
עצמו.52) השואל לשהות 53)של אדם בני של דרכם אין

האבל. בבית רב זמן

ה'תש"פ  שבט כ"ד ד' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בבעלים.1) שכירות או בבעלים שאלה דין מבאר

.‡ÌÈÏÚaa Ï‡BM‰2‰ÚÈLÙa „·‡ B‡ ·‚ elÙ‡ , «≈«¿»ƒ¬ƒƒ¿«»«ƒ¿ƒ»
¯eËt -3„·Ï·e .ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…¿«≈ƒ¿«

ıÙÁ‰ ÌÚ ‰lÁz ÌÈÏÚa‰ Ï‡ML4e¯‡aL BÓk ,5. ∆»««¿»ƒ¿ƒ»ƒ«≈∆¿∆≈«¿
Ï‡BM‰ „Á‡Â6„Á‡Â ,Ô¯ÎOL B‡ ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ¿∆»«≈∆«¿»ƒ∆¿»»¿∆»

ÔÏ‡ML B‡ ‰Î‡Ïn‰ d˙B‡Ï ÌÈÏÚa‰ ˙‡ Ï‡BM‰«≈∆«¿»ƒ¿»«¿»»∆¿»»
elÙ‡ .ÌÏBÚa ¯·c ÌeLÏ B‡ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ Ô¯ÎOe¿»»ƒ¿»»«∆∆¿»»»»¬ƒ

ÌÈÓ È˜L‰ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡7,BzÓ‰a epnÓ Ï‡LÂ , »««¬≈«¿≈ƒ«ƒ¿»«ƒ∆¿∆¿
‰Ï‡L BÊ È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â e‰˜L‰Â¿ƒ¿»¿»«∆«¿≈»¬≈¿≈»
Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ‰Ó‰a‰ ˙‡ CLÓ .¯eËÙe ,ÌÈÏÚaa«¿»ƒ»»«∆«¿≈»«¿ƒ»¿««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡ - e‰˜L‰ƒ¿»≈»¿≈»«¿»ƒ¿≈…«≈»∆

עצמו.2) החפץ בעל את גם שכר או מחלוקת 3)ששאל
השואל, על להקל ופסק צה. בבבאֿמציעא ורבינא אחא רבי

מספק. ממון מוציאים את 4)שאין תחילה שאל אם אבל
וחייב  בבעלים שאילה זה אין - הבעלים את ואחרֿכך החפץ

צז.). (שם פשע לא אם אפילו בהלכות 5)באונסין
ה"ג. פ"א  צד.6)שכירות שם של 7)משנה, מימרא 

בפרוטרוט  נתבארו שכירות מהלכות (בפ"א צז. שם רבא,
שם). ראה - ופקדון שאלה בהלכות כאן שנכפלו דינים כמה

.·ÏÈ‡L‰8dnÚ ‡ˆÈÂ ,ÈBOÓÏ d¯ÈkO‰ B‡ BzÓ‰a ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿«¿»»ƒ»
d„ÚÒÏ9B‡OÓa BnÚ ÔÚËÏÂ ¯ÎBO‰ B‡ Ï‡BM‰ ÌÚ ¿«¬»ƒ«≈«≈¿ƒ¿…ƒ¿«»

ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL BÊ È¯‰ -10ÈB‡On‰ ¯w·Ï ‡ˆÈ Ì‡Â . ¬≈¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«≈««
- Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È ‰ÈÏÚ eÚËÈ ‡lL ˙B‡¯ÏÂ „·Ïaƒ¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿¬»∆»»≈ƒ»»

ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL dÈ‡11. ≈»¿ƒ»«¿»ƒ

(שם).8) שהיה עושה 10)לסייע.9)מעשה הוא שהרי
השואל. בשביל לטובת 11)מלאכה דבר עושה שאינו לפי

בהמתו. לטובת אלא השואל

.‚˙B˜BÈz „nÏÓ12ÊÈwn‰Â ,‰È„n‰ È·Ï ÚËBp‰Â , ¿«≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»¿««ƒ
el‡Ó „Á‡ Ïk ,Ô‰lL ¯ÙBq‰Â ,Ìc‰ ˙‡ Ì‰Ï»∆∆«»¿«≈∆»∆»∆»≈≈
,ÔzÎ‡ÏÓa ˜ÒÚÏ Ba ·LBÈ ‡e‰L ÌBia ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«∆≈«¬…ƒ¿«¿»
˜ÒBÚ ‡e‰L el‡Ó „Á‡Ï ¯ÈkO‰ B‡ ÏÈ‡L‰ Ì‡ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿∆»≈≈∆≈
ÚLt elÙ‡Â ,ÌÈÏÚaa ‰¯ÈÓL BÊ È¯‰ - ÌzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»¬≈¿ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»«

¯eËt - ¯ÓBM‰ da13¯ÎOL B‡ Ï‡ML ‡e‰ Ï·‡ . »«≈»¬»∆»«∆»«
‰ÓBÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡L ,·iÁ - Ô14. ≈∆«»∆≈»¿ƒ

א.13)שם.12) הלכה בראש אינם 14)כלמעלה הם
בשבילם. הוא אלא בשבילו, מלאכה עושים

.„·¯‰15˙Ú ÏÎa ÌÈ„ÈÓÏzÏ BBˆ¯a ‡È¯˜Ó ‡e‰L »«∆«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ¿»≈
ÌÈÚe·˜ eÈ‰ Ì‰Â ,‰ˆ¯iL ‡zÎqÓ BÊÈ‡Â ‰ˆ¯iL16 ∆ƒ¿∆¿≈«∆¿»∆ƒ¿∆¿≈»¿ƒ

‡zÎqÓÏ ‡zÎqnÓ Ô‰Ï ËÓLÂ ,„ÈÓz ‡B·Ï17È¯‰ - »»ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ«∆¿»¿«∆¿»¬≈
ÌBÈ·e .Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÏe‡L Ô‰≈¿ƒ∆¿¿≈»»∆¿

˜¯t‰18È¯‰ - „ÚBÓ B˙B‡ ÔÈÚ ÚÓLÏ ÔÈ‡a Ïk‰L , «∆∆∆«…»ƒƒ¿…«ƒ¿«≈¬≈
.BÏ ÔÈÏe‡L ÔÈ‡ Ì‰Â ,Ì‰Ï Ïe‡L ‡e‰»»∆¿≈≈»¿ƒ

את 17)מחויבים.16)שם.15) להפסיק הוא רשאי
אחרת. למסכתא ולעבור זו במסכתא בגמרא:18)הלימוד

שהחכם  הרגל, שלפני בימים רבינו: ומפרש דכלה" "ביומי
לענינים  ולעבור להפסיק יכול ואינו הרגל בעניני דורש

אחרים.

.‰dÈ‡ - È˙¯t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ≈»
ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L19‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa Ì‡ :¯Ó‡pL ; ¿≈»«¿»ƒ∆∆¡«ƒ¿»»ƒ…

Bc·ÚÏ ¯Ó‡ .ÁÈÏL ‡Ï ,ÔÓˆÚ ÌÈÏÚa‰ - ÌlLÈ¿«≈«¿»ƒ«¿»…»ƒ«»«¿«¿
‰Ï‡L BÊ È¯‰ - È˙¯t ÌÚ Ï‡M‰Â ‡ˆ :ÈÚk‰«¿«¬ƒ≈¿ƒ»≈ƒ»»ƒ¬≈¿≈»
dnÚ „·Ú‰ Ï‡L .Ba¯ „Èk „·Ú‰ „iL ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ∆«»∆∆¿««ƒ¿«»∆∆ƒ»

ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡ - Ba¯ ˙ÚcÓ ‡lL20. ∆…ƒ«««≈»¿≈»«¿»ƒ

(שם)19) והרי"ף בפירוש, נפשטה ולא צו. שם בגמרא בעיא
לעבדו  אמר שאם העמוד, בסוף שם שאמרו מזה פשטה
מפני  בבעלים, שאילה זו הרי - פרתי עם והישאל צא הכנעני
כיד  ידו שאין ישראל, שבשליח משמע, רבו. כיד עבד שיד
דעתו. קיבל ורבינו בבעלים, שאילה זה אין רבו,

בלי 20) לאחרים עצמו את להשאיל יכול אינו שהעבד
בעליו. הסכמת

.Â‰M‡‰ ÔÓ Ï‡BM‰21dÈ‡ - dÏÚa BÏ Ï‡LÂ , «≈ƒ»ƒ»¿ƒ¿««¿»≈»
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ - ˙B¯t ÔÈwL ;ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L22, ¿≈»«¿»ƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««

.˙B¯t ‡l‡ ÏÚaÏ ÔÈ‡Â¿≈«««∆»≈

וריש 21) יוחנן רבי במחלוקת תלוי זה שדין אמרו, שם
בנכסי  זוכה הבעל שהרי הגוף, כקנין פירות קנין אם לקיש
רבינו  ופסק ברשותה, נשאר והגוף פירותיהם לאכול אשתו
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˙‡ ‰ÚÈ„B‰ Ì‡Â .ÔBÓÓ dÏ ‰È‰iLk ÌlLÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈¿∆ƒ¿∆»»¿ƒƒ»∆
‰ÈzÁz ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ‰Ïe‡L ‡È‰L dÏÚa47Ïk . «¿»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«¿∆»…

¯ÎBO ‰È‰ Ì‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰L e¯Ó‡L∆»«¿∆ƒ¿≈»«¿»ƒ»ƒ»»≈
;¯eËÙe ÌÈÏÚaa ˙e¯ÈÎO ‡È‰ È¯‰ - ¯ÎO ‡OB B‡≈»»¬≈ƒ¿ƒ«¿»ƒ»
˙e¯ÈÎO dÈ‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»¿≈»«¿»ƒ»≈»¿ƒ
˜ÙÒ ‡e‰ Ck ,‰Ï‡La ˜ÙÒ ‡e‰L ÏÎÂ ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿…∆»≈ƒ¿≈»»»≈

.˙e¯ÈÎOaƒ¿ƒ

לבעלה.43) קנויים שנכסיה בגניבה 44)מפני להתחייב
גבי 45)ואבידה. ה"ה בפ"א למעלה שאמרנו למה בדומה

קיבלו  לא החיובים אבל אליהם, עברו שהזכויות יורשים
שם 46)עליהם. (ב'תוספות' אינו חינם כשומר שאפילו

וחייב  חינם כשומר שדינו ר"י, בשם כתבו בעל, ד"ה
הבאה). הערה ראה החיובים 47)בפשיעה. כל עליו ועברו

בפירוש. עליהם קיבלם לא ואפילו האשה, על המוטלים
שאינם  (שם) למעלה שאמרנו ליורשים דומה זה ואין
(הבעל) לוקח אבל ממילא, באה ירושה כי באונסין, חייבים
מגידֿמשנה. – (האשה) המוכר מכוח יותר יפה כוחו אין
בה. מפקפק עצמו והמגידֿמשנה קצת, קלושה זו [סברא
חולק  שרבינו היינו, "אולי". בלשון שכתב מה מסתבר ויותר
באונסין, חייבים בה השתמשו שאם וסובר ביורשים, גם
במגידֿמשנה  שם. שכתבנו מה ראה הרשב"א. לדעת בניגוד
ההנאה, מפני שכר, כשומר דינם שהיורשים כתב שם
ולמה  בה. להשתמש להם שאפשר או בפרה שמשתמשים
של  מכוחם גרוע שכוחו אףֿעלֿפי לגמרי פטור הבעל
שאולה, שהפרה היורשים כשידעו המדובר שם יורשים?
אביהם", של שהיא "חשבו מתחילה: שניה בבא שהרי
לחםֿ (ראה שאולה שהיא בידעו דיברנו כאן שעד מכלל
"והוא  וכותב: רבינו, דעת על משיג כאן והראב"ד משנה).
ולא  לו כשהודיעה אבל בשאלה". עצמו על אותה שקיבל
אין  דעתו ולפי תחתיה, נכנס לא - בשאלה עצמו על קיבל
משווה  שהראב"ד ומסתבר ליורשים. בעל בין בזה הבדל
בפשיעה  חייב שבעל כר"י וסובר ליורשים, בעל לגמרי

הקודמת)]. בהערה (ראה

ה'תש"פ  שבט כ"ה חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) עבדו, ביד המשאיל לו ושלחה פרה שואל דין מבאר

ושכר  אחת שאל ודין היום, חצי ושכרה היום חצי שאלה
מתה. שכורה אומר וזה מתה שאולה אומר זה אחת,

.‡Ï‡BM‰2ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏLe ,B¯·ÁÓ ‰¯t‰ ˙‡ «≈∆«»»≈¬≈¿»»««¿ƒ
aBa „È3Bc·Ú „Èa B‡ BÁeÏL „Èa B‡4dÁÏL elÙ‡ , ¿«¿¿«¿¿««¿¬ƒ¿»»

Ï‡BL ÏL BÁeÏL „Èa B‡ Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa BÏ5, ¿«¿¿««¿¿«¿∆≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ï‡BM‰ ˙eL¯Ï ÒkzL Ì„˜ ‰˙Óe6. ≈»…∆∆ƒ»≈ƒ¿«≈¬≈∆»
,Èc·Ú „Èa ,Èa „Èa ÈÏ ‰ÁlL :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»««≈«¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ
,EÁeÏL „Èa B‡ È¯·Ú‰ Ec·Ú „Èa B‡ ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿¬
,Ea „Èa dÁlLÓ ÈÈ¯‰ :ÏÈ‡Ln‰ BÏ ¯Ó‡L B‡∆»«««¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»¿«ƒ¿
,È¯·Ú‰ Èc·Ú „Èa ,Èa „Èa ,EÁeÏL „Èa ,Ec·Ú „Èa¿««¿¿¿«¿¬¿«¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰˙Óe ,dÁÏLe ,ÁÏL :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿»««≈¿«¿»»≈»

·iÁ ‰Ê È¯‰ - C¯ca7Bc·Ú „Èa ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏL . «∆∆¬≈∆«»¿»»««¿ƒ¿««¿
‰˙ÓÂ ,ÁÏL Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰«¿«¬ƒ««ƒ∆»««≈¿«»≈»

¯eËt -8˙‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba¯ „Èk B„iL ÈtÓ ; »ƒ¿≈∆»¿«««¬«ƒ…»»
.ÏÈ‡Ln‰ ˙eL¯Ó≈¿««¿ƒ

צח:2) מציעא בבא המשאיל.3)משנה עבד 4)של בין
כנעני. ובין את 5)עברי לקבל שליח אותו עשה השואל

פלוני. ביד לי שלח למשאיל: אמר ולא המשאיל, מיד הפרה
לעשאו 6) בעדים שליח עשאו בין כאן מחלק אינו רבינו

ומשמע  שואל" של "שלוחו סתם: כתב וגם בעדים שלא
קד.) קמא (בבא חסדא רב דעת נגד וזה ממש שליח אפילו
או  לו המושכר (באדם ולקיטו בשכירו במשנה שהמדובר
שליח  שעשאו עדים ואין בקביעות) שיבולים אצלו לוקט
הלכה  ז פרק גזילה בהלכות שהרי היא, ופליאה זה. לדבר
שרבינו  מקומות בכמה מצאנו אולם חיסדא. כרב פסק י
שנאמרו  הביאורים על וסומך ככתבה המשנה לשון מביא

כך. נהג כאן שגם ונראה שאמר 7)בגמרא מכיוון
ממש. כידו השליח יד עשה "שלח" במשנה 8)למשאיל:

חילקו  ולא חייב וכו' עבדך וכו' ביד לי שלחה סתם: נאמר
מפרש  (צט.) שם בגמרא אלא כנעני, לעבד עברי עבד בין
בעבד  היינו חייב" עבדך ביד לי "שלחה ששנינו מה שמואל
מפני  פטור כנעני בעבד אבל לבעליו, קנוי גופו שאין עברי

הבאה. הלכה ראה מרשותו. יצאה שלא

.·‡B·z ‡È‰Â ÏwÓa dLÈk‰ :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡»««≈«ƒ»¿«≈¿ƒ»
„Ú da ·iÁ Ï‡BM‰ ÔÈ‡ - Ck ÏÈ‡Ln‰ ‰OÚÂ ,‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»¿»»««¿ƒ»≈«≈«»»«

B˙eL¯Ï ÒkzL9‰ÚLa ÔÎÂ .¯eËt - C¯ca ‰˙Ó Ï·‡ , ∆ƒ»≈ƒ¿¬»≈»«∆∆»¿≈¿»»
d¯ÈÊÁnL10ÌÈÏÚaÏ Ï‡BM‰11,¯Á‡ „Èa dÁÏL Ì‡ , ∆«¬ƒ»«≈«¿»ƒƒ¿»»¿««≈

,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‡Ln‰ ˙eL¯Ï ÚÈbzL Ì„˜ ‰˙Óe≈»…∆∆«ƒ«ƒ¿««¿ƒ¬≈∆«»
˙ÚcÓ dÁÏL Ì‡Â .Ï‡BM‰ ˙eÈ¯Á‡a ‡È‰ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒƒ¿«¬»«≈¿ƒ¿»»ƒ««
„Èa dÁÏL .¯eËt - ‰˙ÓÂ ,¯Á‡ È„È ÏÚ ÏÈ‡Ln‰««¿ƒ«¿≈«≈»≈»»¿»»¿«
,ÁÏL ÏÈ‡Ln‰ BÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰ Bc·Ú«¿«¿«¬ƒ««ƒ∆»«««¿ƒ¿«
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba¯ „Èk „·Ú‰ „iL ;·iÁ - C¯ca ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»«∆∆«»∆«»∆∆¿«««¬«ƒ…
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‡BM‰ „iÓ ˙‡ˆÈ12? »»ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ

¯Á‡ d¯ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ;d˙Ï‡L ÈÓÈ CB˙a d¯ÈÊÁ‰La¿∆∆¡ƒ»¿¿≈¿≈»»¬»ƒ∆¡ƒ»««
C¯c· ‰˙Ó Ì‡ ,¯eËÙ ‰Ê È¯‰ - d˙Ï‡L ÈÓÈ13¯Á‡L ; ¿≈¿≈»»¬≈∆»ƒ≈»«∆∆∆««

¯ÓBLk ‡e‰ È¯‰Â ,‰Ï‡L ÔÈcÓ ˙‡ˆÈ d˙Ï‡L ÈÓÈ¿≈¿≈»»»»ƒƒ¿≈»«¬≈¿≈
¯ÎO14ÈÓÈ È¯Á‡ ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »»¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»«¬≈¿≈

d˙Ï‡L15¯eËt -16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈»»»¿≈…«≈»∆

עבדך 9) "ביד האומרת, שהמשנה רב, אמר שם בגמרא
יכישה  שהעבד שאמר וכגון כנעני לעבד גם התכוונה חייב"
בלבד, עברי בעבד מעמידה ושמואל מאליה, ותלך במקל
במקל, הכישה בדין רב על חולק ששמואל מזה, רבינו ולמד
כנעני, בעבד המשנה את להעמיד אפשרות מצא לא ולפיכך
- ממונות בדיני כשמואל הלכה שבידינו: לכלל ובהתאם

משנה). (מגיד כמותו צח:10)פסק שם הרי 11)משנה
או  המשאיל ליד הגיעה שלא זמן כל השואל ברשות היא
ידו. על לשלוח מראש הסכים שהמשאיל אדם ליד

אונסים 12) חיוב לעניין השואל של ברשותו נשארת שהפרה
שם). (רש"י המשאיל לרשות הגיעה שלא זמן כל
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פא.13) שם חיסדא רב של והוא 14)מימרא שם, אמימר
תיקנו  שאלתה בימי הפרה מן נהנה שהשואל מכיוון מנמק:
השאלה  ימי שכלו אחר גם ואבידה בגניבה חייב שיהא

יב). קטן סעיף שמ סימן משפט חושן אפילו 15)(סמ"ע
השואל. בבית עדיין רבינו,16)נמצאת מלמדנו מאונסין.

המשאיל  לרשות הגיעה וטרם החזירה בין הבדל כל שאין
הלכה  נפסקה וכן החזרה. של פעולה שום עשה לא ובין
יוסף  בית ראה ח שמ, סימן משפט חושן ערוך בשולחן

שם).

.‚B¯·ÁÓ ‰¯t Ï‡BM‰17d¯ÎOe ÌBi‰ ÈˆÁ dÏ‡L , «≈»»≈¬≈¿»»¬ƒ«¿»»
˙Á‡ Ï‡L ,¯ÁÓÏ d¯ÎOe ÌBi‰ dÏ‡L ,ÌBi‰ ÈˆÁ¬ƒ«¿»»«¿»»¿»»»«««
:¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ˙Á‡ ¯ÎOÂ¿»«««≈»««≈∆««¿ƒ≈

‰˙Ó ‰Ïe‡L18‰˙Ó ‰Ïe‡L ‰˙È‰L ÌBia ,19, ¿»≈»«∆»¿»¿»≈»
‰ÚMa20ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,‰˙Ó ‰Ïe‡L ‰˙È‰L «»»∆»¿»¿»≈»¿«≈≈≈ƒ

ÌBia ,‰˙Ó ‰¯eÎO :Ï‡BM‰ ¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ≈«∆»««≈¿»≈»«
,‰˙Ó ‰¯eÎO ‰˙È‰L ‰ÚMa ,‰˙Ó ‰¯eÎO ‰˙È‰L∆»¿»¿»≈»«»»∆»¿»¿»≈»
ÈÈ‡ :‰Ê ¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰Â¿««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»«∆≈ƒ
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,Ú„BÈ≈«¿∆≈≈ƒ≈««ƒ≈¬≈»»
ÏÚ ¯ÎBO‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰»¿»»…»¿»»¿»»ƒ»««≈«

¯ËtÈÂ ,Ú„BÈ BÈ‡L B‡ ,‰˙nL ‰¯eÎO‰21¯ÓB‡ ‰Ê . «¿»∆≈»∆≈≈«¿ƒ»≈∆≈
ÏÚ ¯ÓBM‰ Ú·MÈ - ‰¯eÎO ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ïe‡L¿»¿∆≈¿»ƒ»««≈«

dk¯„k ‰˙nL ‰¯eÎO‰22ÂÈÏÚ ÏbÏ‚ÈÂ ,ÔÚhL BÓk «¿»∆≈»¿«¿»¿∆»«ƒ«¿≈»»
.‰˙nL ‡È‰ ‰¯eÎO‰L∆«¿»ƒ∆≈»

שנתבארה17) כפי צז: שם צח.משנה שם זה 18)בגמרא
אחת. ושכר אחת שאל לדין שאלה 19)נמשך לדין שייך

למחר. ושכרה ולשכרה 20)היום יום חצי לשאלה שייך
יום. ברי 21)חצי טוען משאיל בין מחלק אינו רבינו

ובנימוקי  וייפטר. השוכר יישבע אמר ובשניהם שמא לטוען
איני  כשטוען פטור הוא למה מקשה שלנו בסוגייה יוסף
באונסין  אז ונתחייב הפרה את ששאל מודה הוא הלא יודע?
כלשון  שהלכה ו) הלכה א (פרק למעלה רבינו שיטת לפי
שהייתה  בזמן מתה אם יודע שאינו אלא רבא, של ראשון
לוויתי  כאומר זה הרי כן ואם זה, זמן שעבר אחר או שאולה
מהלכות  א פרק (ראה חייב שהוא פרעתי, אם יודע ואיני
שלנו  בסוגייה מקובצת ובשיטה ט)? הלכה ונטען טוען
שבשעת  האומר לדעת שאפילו הריטב"א, בשם מתרץ
שהרי  גמור, חיוב זה אין באונסין נתחייב הפרה משיכת
נכסיו  לשעבוד הכוונה אלא ושלימה, בריאה עודה הפרה
אותו  בתוקף המשאיל יגבה אונס יארע ואם השואל של
ולפיכך  בינתיים, ימכרם אפילו הנכסים את השעבוד
הרי  - שאולה כשהייתה מתה אם יודע איני טוען כשהשואל
ונפטר  נשבע שהוא נתחייבתי אם יודע איני כאומר זה
א  בפרק למעלה שכתבנו מה ראה ח. הלכה שם (רבינו
ושבועה  כאן). משנה לחם וראה משנה הכסף בשם ה הלכה
המשנה  מדין אבל נחמן, רב מתקנת היסת שבועת היא זו
בהלכות  רבינו שפסק ומה משנה). (כסף משבועה גם פטור
שמא  טענת על היסת אפילו נשבעים שאין שם, ונטען טוען
אבל  לא, או הלווה אם לידע התובע שעל בהלוואה, היינו
אם  לדעת יכול אינו האונס בזמן נוכח היה שלא המשאיל

מבוססת  שלו שמא וטענת לא או השאלה בתקופת אירע זה
משנה). (לחם להישבע השואל על פשע 22)ולפיכך ולא

אלה  בכל חייב השוכר שהרי אבדה, או נגנבה לא וגם בה,
גֿד  קטן סעיף שדמ סימן משפט חושן ש"ך (ראה האירועים

ד). הלכה כאן וראה

.„ÈˆÁÂ ‰Ï‡La ÌBi‰ ÈˆÁ ,˙B¯t ÈzL BÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ¿≈»¬ƒ«ƒ¿≈»«¬ƒ
ÏÈ‡Ln‰ ,˙e¯ÈÎOa ÌBi‰23‰Ï‡M‰ ÔÓÊa :¯ÓB‡ «ƒ¿ƒ««¿ƒ≈ƒ¿««¿≈»

‰˙Ó ˙Á‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,e˙Ó24‰Ï‡M‰ ÔÓÊa25, ≈¿«»≈««≈»ƒ¿««¿≈»
Ú„BÈ ÈÈ‡ ˙¯Á‡‰Â26Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ -27 ¿»«∆∆≈ƒ≈«ƒ∆≈»ƒ»«
ÔÎÂ .ÌÈzL‰ ÌlLÈ28ÌÈzL ,˙B¯t LÏL BÏ ¯ÒÓ Ì‡ ¿«≈«¿«ƒ¿≈ƒ»«»»¿«ƒ

ÌÈzL :¯ÓB‡ ÏÈ‡Ln‰ ,‰¯eÎO ˙Á‡Â ˙BÏe‡L¿¿««¿»««¿ƒ≈¿«ƒ
‰Ïe‡M‰ ˙Á‡ :¯ÓB‡ Ï‡BM‰Â ,e˙nL Ô‰ ˙BÏe‡M‰«¿≈∆≈¿«≈≈«««¿»
Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ‰˙nL ‰iM‰ Ï·‡ ,È‡cÂ ‰˙Ó≈»««¬»«¿ƒ»∆≈»≈ƒ≈«ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓ - ‰¯eÎO‰ B‡ ˙¯Á‡‰ ‰Ïe‡M‰«¿»»«∆∆«¿»ƒ∆≈»
.ÌÈzL‰ ÌlLÈ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ È¯‰L ,Ú·MÏƒ»«∆¬≈≈≈ƒ≈«¿«≈«¿«ƒ
ÏkÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÔÈc ¯‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰·e¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ∆¿«≈ƒ»
,ÔÈÓlLÓ „ˆÈÎÂ ,Ú·M‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÔÈÚBh‰«¬ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ»«¿≈«¿«¿ƒ

.ÌÈÓlLÓ Ì‰ ÌÚË ‰Ê È‡Óe≈≈∆««≈¿«¿ƒ

צד.23) מלאכה.24)שם מחמת לשלם 25)שלא ועליו
שחייב 26)דמיה. מודה והוא מאה תבעו כדין זה הרי

במקצת. מודה שבועת התורה עליו שהטילה חמישים
אחת 27) פרה בשואל ולמה יודע. אינו שהרי חייב, שאינו

שבועת  עליו מטילים אין יודע איני וטוען הקודמת) (בהלכה
גלגול  ידי ועל בה פשע ולא כדרכה שמתה השומרים,
- להישבע יכול שאינו ומתוך מתה ששכורה לישבע יחוייב
אין  שמא טענת על היא פשע שלא ששבועת מפני ישלם?
[בש"ך  משנה). (מגיד גלגול ידי על ממון לחייבו יפה כוחה
או  כדרכה שמתה עדים כשיש שהמדובר, מפרש שם
היסת  ששבועת כותב שם יוסף והבית לו, מאמין שהמשאיל
ביאר  ולא גלגול מטעם היא יודע איני האומר השואל של
ראה  וכו'. מתוך ואומרים התורה שבועת מגלגלים אין למה
זו]. סוגייה לברר שהאריכו וש"ך סמ"ע שם, ערוך שולחן

שם.28) גמרא

ה'תש"פ  שבט כ"ו שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ישמור 1) כיצד הפיקדון, שמירת ודין חינם שומר דיני מבאר

ובניו. לאשתו שמסר שומר ודין אותו,

.‡ÌpÁa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰2È¯‰ - „·‡ B‡ ·‚Â , ««¿ƒ≈∆¬≈¿ƒ»¿ƒ¿«»«¬≈
ÚaL ‰Ê3,'B‚Â LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â :¯Ó‡pL ;¯ËÙÂ ∆ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆¡«¿À«ƒ≈»ƒ¿

ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ˙Èa‰ ÏÚa ·¯˜Â4B„È ÁÏL ‡Ï Ì‡ ¿ƒ¿«««««ƒ∆»¡…ƒƒ…»«»
e‰Ú¯ ˙Î‡ÏÓa5‰Úe·M‰ CB˙a ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Óe .6: ƒ¿∆∆≈≈¿«¿¿ƒ»»¿«¿»

ÁÏL ‡ÏÂ ,ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k ¯ÓL ‡l‡ ,ÚLt ‡lL∆…»«∆»»«¿∆∆«¿ƒ¿…»«
„È ÁÏML ¯Á‡ ·‚ Ì‡L ;·‚ ¯Á‡Â „È Ba»¿««ƒ¿«∆ƒƒ¿«««∆»«»

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ÔB„wta7. «ƒ»«»¿«¬»

שמירתו.2) בעד כלום מקבל נאבדה.3)אינו או שנגנבה
שבועות: שלוש אותו שמשביעים אמרו קז: בבבאֿקמא
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˙‡ ‰ÚÈ„B‰ Ì‡Â .ÔBÓÓ dÏ ‰È‰iLk ÌlLÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈¿∆ƒ¿∆»»¿ƒƒ»∆
‰ÈzÁz ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ‰Ïe‡L ‡È‰L dÏÚa47Ïk . «¿»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«¿∆»…

¯ÎBO ‰È‰ Ì‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L ‡È‰L e¯Ó‡L∆»«¿∆ƒ¿≈»«¿»ƒ»ƒ»»≈
;¯eËÙe ÌÈÏÚaa ˙e¯ÈÎO ‡È‰ È¯‰ - ¯ÎO ‡OB B‡≈»»¬≈ƒ¿ƒ«¿»ƒ»
˙e¯ÈÎO dÈ‡ Ck ,ÌÈÏÚaa ‰Ï‡L dÈ‡L ÏÎÂ¿…∆≈»¿≈»«¿»ƒ»≈»¿ƒ
˜ÙÒ ‡e‰ Ck ,‰Ï‡La ˜ÙÒ ‡e‰L ÏÎÂ ;ÌÈÏÚaa«¿»ƒ¿…∆»≈ƒ¿≈»»»≈

.˙e¯ÈÎOaƒ¿ƒ

לבעלה.43) קנויים שנכסיה בגניבה 44)מפני להתחייב
גבי 45)ואבידה. ה"ה בפ"א למעלה שאמרנו למה בדומה

קיבלו  לא החיובים אבל אליהם, עברו שהזכויות יורשים
שם 46)עליהם. (ב'תוספות' אינו חינם כשומר שאפילו

וחייב  חינם כשומר שדינו ר"י, בשם כתבו בעל, ד"ה
הבאה). הערה ראה החיובים 47)בפשיעה. כל עליו ועברו

בפירוש. עליהם קיבלם לא ואפילו האשה, על המוטלים
שאינם  (שם) למעלה שאמרנו ליורשים דומה זה ואין
(הבעל) לוקח אבל ממילא, באה ירושה כי באונסין, חייבים
מגידֿמשנה. – (האשה) המוכר מכוח יותר יפה כוחו אין
בה. מפקפק עצמו והמגידֿמשנה קצת, קלושה זו [סברא
חולק  שרבינו היינו, "אולי". בלשון שכתב מה מסתבר ויותר
באונסין, חייבים בה השתמשו שאם וסובר ביורשים, גם
במגידֿמשנה  שם. שכתבנו מה ראה הרשב"א. לדעת בניגוד
ההנאה, מפני שכר, כשומר דינם שהיורשים כתב שם
ולמה  בה. להשתמש להם שאפשר או בפרה שמשתמשים
של  מכוחם גרוע שכוחו אףֿעלֿפי לגמרי פטור הבעל
שאולה, שהפרה היורשים כשידעו המדובר שם יורשים?
אביהם", של שהיא "חשבו מתחילה: שניה בבא שהרי
לחםֿ (ראה שאולה שהיא בידעו דיברנו כאן שעד מכלל
"והוא  וכותב: רבינו, דעת על משיג כאן והראב"ד משנה).
ולא  לו כשהודיעה אבל בשאלה". עצמו על אותה שקיבל
אין  דעתו ולפי תחתיה, נכנס לא - בשאלה עצמו על קיבל
משווה  שהראב"ד ומסתבר ליורשים. בעל בין בזה הבדל
בפשיעה  חייב שבעל כר"י וסובר ליורשים, בעל לגמרי

הקודמת)]. בהערה (ראה

ה'תש"פ  שבט כ"ה חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) עבדו, ביד המשאיל לו ושלחה פרה שואל דין מבאר

ושכר  אחת שאל ודין היום, חצי ושכרה היום חצי שאלה
מתה. שכורה אומר וזה מתה שאולה אומר זה אחת,

.‡Ï‡BM‰2ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏLe ,B¯·ÁÓ ‰¯t‰ ˙‡ «≈∆«»»≈¬≈¿»»««¿ƒ
aBa „È3Bc·Ú „Èa B‡ BÁeÏL „Èa B‡4dÁÏL elÙ‡ , ¿«¿¿«¿¿««¿¬ƒ¿»»

Ï‡BL ÏL BÁeÏL „Èa B‡ Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa BÏ5, ¿«¿¿««¿¿«¿∆≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ï‡BM‰ ˙eL¯Ï ÒkzL Ì„˜ ‰˙Óe6. ≈»…∆∆ƒ»≈ƒ¿«≈¬≈∆»
,Èc·Ú „Èa ,Èa „Èa ÈÏ ‰ÁlL :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»««≈«¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ
,EÁeÏL „Èa B‡ È¯·Ú‰ Ec·Ú „Èa B‡ ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿¬
,Ea „Èa dÁlLÓ ÈÈ¯‰ :ÏÈ‡Ln‰ BÏ ¯Ó‡L B‡∆»«««¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»¿«ƒ¿
,È¯·Ú‰ Èc·Ú „Èa ,Èa „Èa ,EÁeÏL „Èa ,Ec·Ú „Èa¿««¿¿¿«¿¬¿«¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰˙Óe ,dÁÏLe ,ÁÏL :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÈÁeÏL „Èa¿«¿ƒ¿»««≈¿«¿»»≈»

·iÁ ‰Ê È¯‰ - C¯ca7Bc·Ú „Èa ÏÈ‡Ln‰ BÏ dÁÏL . «∆∆¬≈∆«»¿»»««¿ƒ¿««¿
‰˙ÓÂ ,ÁÏL Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰«¿«¬ƒ««ƒ∆»««≈¿«»≈»

¯eËt -8˙‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba¯ „Èk B„iL ÈtÓ ; »ƒ¿≈∆»¿«««¬«ƒ…»»
.ÏÈ‡Ln‰ ˙eL¯Ó≈¿««¿ƒ

צח:2) מציעא בבא המשאיל.3)משנה עבד 4)של בין
כנעני. ובין את 5)עברי לקבל שליח אותו עשה השואל

פלוני. ביד לי שלח למשאיל: אמר ולא המשאיל, מיד הפרה
לעשאו 6) בעדים שליח עשאו בין כאן מחלק אינו רבינו

ומשמע  שואל" של "שלוחו סתם: כתב וגם בעדים שלא
קד.) קמא (בבא חסדא רב דעת נגד וזה ממש שליח אפילו
או  לו המושכר (באדם ולקיטו בשכירו במשנה שהמדובר
שליח  שעשאו עדים ואין בקביעות) שיבולים אצלו לוקט
הלכה  ז פרק גזילה בהלכות שהרי היא, ופליאה זה. לדבר
שרבינו  מקומות בכמה מצאנו אולם חיסדא. כרב פסק י
שנאמרו  הביאורים על וסומך ככתבה המשנה לשון מביא

כך. נהג כאן שגם ונראה שאמר 7)בגמרא מכיוון
ממש. כידו השליח יד עשה "שלח" במשנה 8)למשאיל:

חילקו  ולא חייב וכו' עבדך וכו' ביד לי שלחה סתם: נאמר
מפרש  (צט.) שם בגמרא אלא כנעני, לעבד עברי עבד בין
בעבד  היינו חייב" עבדך ביד לי "שלחה ששנינו מה שמואל
מפני  פטור כנעני בעבד אבל לבעליו, קנוי גופו שאין עברי

הבאה. הלכה ראה מרשותו. יצאה שלא

.·‡B·z ‡È‰Â ÏwÓa dLÈk‰ :Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡»««≈«ƒ»¿«≈¿ƒ»
„Ú da ·iÁ Ï‡BM‰ ÔÈ‡ - Ck ÏÈ‡Ln‰ ‰OÚÂ ,‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»¿»»««¿ƒ»≈«≈«»»«

B˙eL¯Ï ÒkzL9‰ÚLa ÔÎÂ .¯eËt - C¯ca ‰˙Ó Ï·‡ , ∆ƒ»≈ƒ¿¬»≈»«∆∆»¿≈¿»»
d¯ÈÊÁnL10ÌÈÏÚaÏ Ï‡BM‰11,¯Á‡ „Èa dÁÏL Ì‡ , ∆«¬ƒ»«≈«¿»ƒƒ¿»»¿««≈

,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‡Ln‰ ˙eL¯Ï ÚÈbzL Ì„˜ ‰˙Óe≈»…∆∆«ƒ«ƒ¿««¿ƒ¬≈∆«»
˙ÚcÓ dÁÏL Ì‡Â .Ï‡BM‰ ˙eÈ¯Á‡a ‡È‰ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒƒ¿«¬»«≈¿ƒ¿»»ƒ««
„Èa dÁÏL .¯eËt - ‰˙ÓÂ ,¯Á‡ È„È ÏÚ ÏÈ‡Ln‰««¿ƒ«¿≈«≈»≈»»¿»»¿«
,ÁÏL ÏÈ‡Ln‰ BÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚk‰ Bc·Ú«¿«¿«¬ƒ««ƒ∆»«««¿ƒ¿«
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,Ba¯ „Èk „·Ú‰ „iL ;·iÁ - C¯ca ‰˙Ó Ì‡ƒ≈»«∆∆«»∆«»∆∆¿«««¬«ƒ…
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‡BM‰ „iÓ ˙‡ˆÈ12? »»ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ

¯Á‡ d¯ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ;d˙Ï‡L ÈÓÈ CB˙a d¯ÈÊÁ‰La¿∆∆¡ƒ»¿¿≈¿≈»»¬»ƒ∆¡ƒ»««
C¯c· ‰˙Ó Ì‡ ,¯eËÙ ‰Ê È¯‰ - d˙Ï‡L ÈÓÈ13¯Á‡L ; ¿≈¿≈»»¬≈∆»ƒ≈»«∆∆∆««

¯ÓBLk ‡e‰ È¯‰Â ,‰Ï‡L ÔÈcÓ ˙‡ˆÈ d˙Ï‡L ÈÓÈ¿≈¿≈»»»»ƒƒ¿≈»«¬≈¿≈
¯ÎO14ÈÓÈ È¯Á‡ ‰˙Ó B‡ ˙ÈaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »»¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»«¬≈¿≈

d˙Ï‡L15¯eËt -16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈»»»¿≈…«≈»∆

עבדך 9) "ביד האומרת, שהמשנה רב, אמר שם בגמרא
יכישה  שהעבד שאמר וכגון כנעני לעבד גם התכוונה חייב"
בלבד, עברי בעבד מעמידה ושמואל מאליה, ותלך במקל
במקל, הכישה בדין רב על חולק ששמואל מזה, רבינו ולמד
כנעני, בעבד המשנה את להעמיד אפשרות מצא לא ולפיכך
- ממונות בדיני כשמואל הלכה שבידינו: לכלל ובהתאם

משנה). (מגיד כמותו צח:10)פסק שם הרי 11)משנה
או  המשאיל ליד הגיעה שלא זמן כל השואל ברשות היא
ידו. על לשלוח מראש הסכים שהמשאיל אדם ליד

אונסים 12) חיוב לעניין השואל של ברשותו נשארת שהפרה
שם). (רש"י המשאיל לרשות הגיעה שלא זמן כל
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oecwteקפב dl`y zekld - mihtyn xtq - hay e"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(שלא  יד בה שלחתי שלא כראוי), (ששמרתי פשעתי שלא
ושיטת  ברשותי. ושאינה עצמי) לטובת בפקדון השתמשתי
ברשותו  שאינה היא, בתורה שנאמרה השבועה שעיקר רבינו

כטענתו. - נאבדה או נגנבה שיקרב 4)אלא והכוונה
סג:) (בבאֿקמא להישבע רבינו:5)לביתֿדין מפרש

במלאכת  ידו שלח לא "אם - ונפטר שנגנבה נשבע אימתי
נאבדה. או נגנבה אפילו חייב - יד בה שלח אם אבל רעהו",

השבועות 6) שתי גם בה כוללים שנגנבה, נשבע כשהוא
והולך. רבינו שמבאר כמו מא:7)האחרות, בבאֿמציעא
שם). ובהערות ה"ג פ"ו לקמן (ראה

.·,‰·b‰ ÔÓ ÌpÁ ¯ÓBL ˙‡ ·e˙k‰ ¯ËÙe ÏÈ‡B‰ƒ»««»∆≈ƒ»ƒ«¿≈»
‰Èe·Le ‰¯e·L ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰ ÔÓ ¯ÓÁÂ Ï«̃»…∆ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»

„wta „È ÁÏL ‡lL ‡e‰Â .‰˙Óe„È ÁÏL Ï·‡ ;ÔB ≈»¿∆…»«»«ƒ»¬»»«»
ÂÈÒ‡a ·iÁ - ÔB„wta8Ïk‰ ?ÌÈ¯ÓBM‰ C¯c „ˆÈk . «ƒ»«»»√»»≈«∆∆«¿ƒ«…

ÔB„wt‰ ÈÙÏ9BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈ : ¿ƒ«ƒ»≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ
¯ÚL ˙È·a10,ÔB„wt LÈÂ ;ÌÈ·‡‰Â ˙B¯Bw‰ ÔB‚k , ¿≈««¿«¿»¬»ƒ¿≈ƒ»

¯ˆÁa BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL11ÔzLt ˙BÏÈ·Á ÔB‚k , ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ∆»≈¿¬ƒƒ¿»
B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈÂ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÏB„b‰«¿¿«≈»∆¿≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»
,ÔB„wt LÈÂ ;˙ÈlËÂ ‰ÏÓO ÔB‚k ,˙Èaa BÁÈp‰Ï¿«ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ»

Ïc‚Óa B‡ ‰·˙a BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL12ÏÚBÂ ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿≈
‡ˆBiÎÂ ·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏÎe ÈLÓ È„‚a ÔB‚k ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆∆¿≈»»¿«≈

.Ô‰a»∆

גזלן,8) נעשה - בעלים ברשות שלא יד בה ששלח מכיון
שם). (ב"מ  באונסין גם  מב.9)שחייב שטח 10)שם

שער  דרך לו ונכנסים גדר מוקף אלא מקורה שאינו גדול
והדברים 11)שבגדר. מגורים, בתי מוקפת שהיא

שער. מבבית יותר נשמרים בו גדול 12)הנמצאים ארון
בבית. העומד

.‚,BÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa ÔB„wt‰ ÁÈp‰L ¯ÓBM‰«≈∆ƒƒ««ƒ»¿»∆≈»
‰ÏÙpL ÔB‚k ,ÌL Ò‡ elÙ‡ ,„·‡ B‡ ÌMÓ ·‚Â¿ƒ¿«ƒ»»«¬ƒ∆¡«»¿∆»¿»
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ Ïk Û¯OÂ ‰˜Ï„¿≈»¿»«»««ƒ¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏ13Ì‡ :BlL ÌÚ ÔB„wt‰ ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«≈¿««ƒ∆ƒƒ««ƒ»ƒ∆ƒ
‰¯ÈÓLÏ Èe‡¯14Èe‡¯ ÌB˜n‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ,¯eËt - »ƒ¿ƒ»»¿ƒ≈«»»
·iÁ - ‰¯ÈÓLÏ15È‡M¯ ‡e‰ BlLa ;16È‡M¯ BÈ‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿∆««¿≈««

.ÌÈ¯Á‡ ÏLa¿∆¬≈ƒ

וסופו 13) בפשיעה תחילתו והילכתא, אמרו: מב: שם
בה  "פשע בדין ה"ו פ"ג שכירות [בהלכות חייב. - באונס
בפשיעה  תחילתו אמרו שלא נתבאר, ומתה" לאגם ויצאה
בין  שהוא קשר איזה כשיש אלא חייב, באונס וסופו
אירע  לא הפשיעה מעשה ולולא האונס, ובין הפשיעה
אחר  במקום הפקדון מניח היה שאם כאן, כגון האונס,
בין  קשר כל כשאין אבל נשרף, היה לא לשמירה הראוי
היתה  לא יעילה שמירה וגם האונס, ובין בשמירה הפשיעה
שלנו  בסוגיא הרי"ף פטור. השומר - האונס מן מצילה

שם]. ראה זו. סברא בהבהרת המבואר 14)מאריך לפי
הקודמת. ה"ח,15)בהלכה פ"ג בבאֿמציעא ירושלמי

כ. סימן שם וברא"ש ברי"ף ולא 16)מובא להתרשל
כראוי. לשמור

.„ÌÈÙÒk‰17ÔÈ¯Èc‰Â18‡l‡ ‰¯ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡ - «¿»ƒ¿«ƒ»ƒ≈»∆¿ƒ»∆»
Ú˜¯wa19Ï˙ka ÌÓËÈ B‡ .¯ÙÚ ÁÙË Ì‰ÈÏÚ ÔzÈÂ ,20 ««¿«¿ƒ≈¬≈∆∆«»»ƒ¿¿≈«…∆

‰¯BwÏ CeÓq‰ ÁÙha21,Ï˙k‰ ÚˆÓ‡a ‡Ï Ï·‡ ; «∆««»«»¬»…¿∆¿««…∆
e¯tÁÈ ‡nL22e·‚ÈÂ ÌL ÌÈ·pb‰23ÏÚ elÙ‡ . ∆»«¿¿««»ƒ»¿ƒ¿¿¬ƒ»«

ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ì˙B‡ ‡ÈaÁ‰ B‡ ,‰·˙a Èe‡¯k Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿≈»∆¿ƒ»¿»∆≈
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - Ba LÈb¯Ó ‡ÏÂ B¯ÈkÓ Ì„‡»»«ƒ¿…«¿ƒ¬≈∆≈«¿«»
¯·c ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÌÈÈ·n‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ .ÌlLÏ¿«≈ƒ¿»«¿ƒƒ∆«ƒ¿»»»

B˙B‡ ˙„a‡Ó Ú˜¯w‰ ÔÈ‡Â Ï˜ B‡OnL24,‰¯‰Óa ∆«»«¿≈««¿«¿«∆∆ƒ¿≈»
˙BBLÏ ÔB‚k25˙BBLÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÛÒk ÏL26 ¿¿∆∆∆¿≈»ƒ«¿

‡l‡ ‰¯ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,˙B·BË ÌÈ·‡Â ·‰Ê ÏL∆»»«¬»ƒ∆≈»∆¿ƒ»∆»
‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .Ú˜¯wa27. ««¿«¿»∆«¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."rwxwa `l` dxiny mdl oi` mixpicde mitqkd"

"ונפשי  כמ"ש ביטול על מורה "קרקע" העניינים ובפנימיות
אדם  של רצונו שאם היא וההוראה תהיה", לכל כעפר
שהכל  הכרה ומתוך בביטול לחיות עליו עשיר, להיות
הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כוחי ולא ית' מאתו

וכו'. בעסקים ומוצלח ממולח היותו בזכות היינו
עליו  "ויתן בגמרא) מופיע שאינו (ענין הרמב"ם ומוסיף
ביטול  של תנועה שישנה בכך די שלא היינו עפר" טפח
להורות  עפר" ב"טפח הכספים את לכסות שצריך אלא

העולם. עייני בכל עיקרי עניין שזהו
שנאמר  כמו בתורה, לעשירות לכל־לראש נאמרת זו עצה
לבי  ל"פתח תנאי שהוא תהיה" לכל כעפר "ונפשי

בפועל. עשירות גם לו תושפע ומשם בתורתך"
(e oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

למטה).17) יבוארו כסף, גושי (דין כסף של מטבעות
זהב.18) כתוב 19)דינרי שלפנינו, בספרים שם. כשמואל,

גנבים  ששכיחים (בזמנינו גשושאי דשכיחי "והאידנא שם:
בקרקע שפודים להן התוחבים אין בו) הטמון את לגשש כדי

זו  פיסקא השמיט הרי"ף אולם קורה". בשמי אלא שמירה
ורבינו  כשמואל, ופסק שבידו), בספרים נמצאה שלא (אפשר
לכסות  שצריך אמרו שם בגמרא כדרכו. בשיטתו, הולך
וצריך  בקרקע בטומן שהמדובר הרי"ף ומפרש טפח, בעובי
כותב, וה'טור' כאן. רבינו כותב וכן טפח, להעמיק
טפח  להעמיק שצריך היינו, בכותל, גם אמורים שהדברים

(לחםֿמשנה). הכותל רבא:20)בעובי אמר שם, בגמרא
בכותל. שמואל הסמוך 21)ומודה "בטפח בגמרא:

הרי"ף. גם כתב וכן קורה", לשמי הסמוך בטפח או לקרקע

הראשונה. הפיסקא את רבינו השמיט למה נתבאר ולא
"אבל  שאמר מה על מסתמך שרבינו מתרץ, בלחםֿמשנה
זה, דחוק ישוב לקבל מאוד וקשה הכותל", באמצע לא
השניה  הפיסקא את להשמיט לו היה - התכוון לכך שאם

הראשונה. את הארץ"22)ולא את "לחפור מלשון
דפיקות, ע"י כגון היטב יבדקו פירוש, ג). ב, (יהושע
להטמנת  מתאימים חלולים מקומות שם יש אם ולקבוע

ערך. יקרי קשה 23)חפצים לקרקע או קורה לשמי בסמוך
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ולקבוע. הקרקע.24)לבדוק מרטיבות מתקלקל אינו
והזהב 25) הכסף את להתיך היה דרכם מהתכים. גושים

לשון. בתבנית מארכים טעונים 26)לגושים כספים
הרבה  ויטרחו אחריהם להוטים שגנבים מפני יתירה, שמירה
בקרקע  מתקלקלים שאינם ולפי לגונבם, כדי נפשם ויסכנו
להוטים  הגנבים שאין דברים אבל שם, להטמינם הצריכו
לגונבם, כדי בסכנה עצמם מעמידים ואין אחריהם כלֿכך
וכן  מיימוניות). (הגהות יעילה פחות שמירה מספיקה
להטמינם  השומר את חכמים הטריחו לא כבדים בדברים
דומים  טובות אבנים וכן וזהב כסף גושי אבל בקרקע,
שמירה  טעונים ולפיכך הקובעות, הבחינות מכל למטבעות
של  דינו מה שאלו, אמר, ד"ה שם [ב'תוספות' בקרקע.
לחייבו  לצדד מקום יש ונגנבו. בקרקע שהטמין שכר שומר
יש  ומאידך ואבידה, גניבה אחריות עליו שקיבל מפני

מעו  שמירה אין כי כאונס, זו גניבה מזו,להגדיר יותר לה
ומוחלטת. ברורה הלכה אמרו ולא עוד. לעשות לו היה ומה
שצריך  חייב, שכר ששומר בפשיטות פסק כאן המגיד והרב
ממש. באונס אלא תורה פטרתו ולא ומשמר, יושב להיות
כאן): הרא"ש (הביאו ויצא פ' בשאילתות אחאי רב כתב וכן
(בראשית  שנאמר ובליליא, ביממא ולנטורי למיתב דבעי
וכו'". בלילה וקרח חורב אכלני ביום "הייתי מ) לא,
(לפי  וז"ל פ"ח, שבועות מהירושלמי מביא שם והרא"ש
בשומר  שמירה נאמרה יוחנן, רבי בשם אבא "רבי גירסתו):
שמירה  דמיא ולא שכר, בשומר שמירה ונאמרה חינם
שכר. בשומר האמורה לשמירה חינם בשומר האמורה
פטור, צרכו כל ששמר כיון בש"ח האמורה דשמירה
- ברזל של בחומה הקיפהו אפילו בש"ש האמורה ושמירה
לאו  ואם חייב להציל יכול אם שם היה אם אותו רואין אין
אולם  להציל". יכול היה שם היה אם אומרים אלא פטור,
בגופו". אלא אותו משערין "אין הגירסא: שלפנינו בספרים
ובהגהות  עי"ש. כך, כל חזקה ראייתו אין זו גירסא ולפי
פטור]. שהוא התרומות' 'ספר בשם כתב שם מיימוניות

שם.27) גמרא

.‰„È˜Ùn‰28ÔÈa ˙aL ·¯Ú ÌÈÙÒk B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ∆∆«»≈
È‡ˆBÓ „Ú Ô˙B‡ ¯a˜ÏÂ Á¯ËÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙BLÓM‰«¿»≈«»ƒ¿…«¿ƒ¿…»«»≈

˙aL29Ï È„k ˙aL È‡ˆBÓÏ ¯Á‡˙ Ì‡Â .‡ÏÂ Ô¯·˜ «»¿ƒƒ¿«≈¿»≈«»¿≈¿»¿»¿…
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡Â .·iÁ - eÒ‡ B‡ e·‚Â ,Ô¯·¿̃»»¿ƒ¿¿∆∆¿«»¿ƒ«¿ƒ»»

‡e‰30È„k ÏÈc·iL ¯Á‡ ‰‰LiL „Ú ·iÁ BÈ‡ -≈«»«∆ƒ¿∆««∆«¿ƒ¿≈
.Ô¯·˜Ï¿»¿»

מיד.28) לקוברם מחוייב נוסחת 29)ובמוצאיֿשבת
המפקיד. הוא תלמידֿחכם המפקיד 30)המגידֿמשנה:

מצוות  לקיים חרדים חכמים תלמידי משנהֿלמלך). (ע"פ
הנפקד  רשאי ולפיכך ביוקר, בימיהם והיין היין, על הבדלה
כסף  לקחת המפקיד יצטרך שמא הכספים, הטמנת לעכב
אבל  רש"י), פירוש ע"פ שם (גמרא להבדלה יין לקנות
הפקדון  את ולהטמין מיד להבדיל מחוייב עצמו הנפקד
אור  עד שזמנו כב, סי' שם הרא"ש וכתב (משנהֿלמלך),
חייב  הבדיל, כבר שהמפקיד הנפקד ידע שאם מובן הבוקר.
תלמידֿחכם, הנפקד אם מפרש: [הראב"ד מיד. להטמינם

פשוט, אדם ובין תלמידֿחכם בין ההבדל מה לי נתבאר ולא
רצא]. סי' יוסף' 'בית ראה

.Â„È˜Ù‰31ÌÎÈÏB‰Ï C¯ca ÌÈÙÒk B¯·Á Ïˆ‡ ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ»
- ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÚÓ BnÚ ÁÏML B‡ ,B˙È·Ï¿≈∆»«ƒ»ƒ»¿»
ÌÈ¯eL˜ B‡ ,B„Èa ÌÈÁpÓe ÌÈ¯e¯ˆ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ∆ƒ¿¿ƒÀ»ƒ¿»¿ƒ
B˙È·Ï ÚÈbiL „Ú ,ÂÈt „‚kÓ BËa ÏÚ Èe‡¯k»»«ƒ¿ƒ¿∆∆»»«∆«ƒ«¿≈
elÙ‡ ,˙‡f‰ C¯ca Ô¯L˜ ‡Ï Ì‡Â .Èe‡¯k Ì¯a˜ÈÂ¿ƒ¿¿≈»»¿ƒ…¿»»«∆∆«…¬ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - eÒ‡32‰ÚÈLÙa B˙lÁz È¯‰L ,33. ∆∆¿«»¿«≈∆¬≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‰OÚÓ34ÌÁÈp‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆¬≈¿ƒƒ»

,‰ˆÈÁn‰ È·Úa ÌÈeÓË eÈ‰Â ,ÌÈ˜ ÏL ‰ˆÈÁÓaƒ¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»√ƒ«¿ƒ»
‰¯ÈÓL BfL Èt ÏÚ Û‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;ÌMÓ e·‚Â¿ƒ¿¿ƒ»¿»¿¬»ƒ««ƒ∆¿ƒ»
ÔÈÚÏ Èe‡¯k ‰¯ÈÓL dÈ‡ - ‰·b ÔÈÚÏ ‰lÚÓ¿À»¿ƒ¿«¿≈»≈»¿ƒ»»»¿ƒ¿«
- ÔÈa Ï˙Îa B‡ Ú˜¯wa BÓË ‡lL ¯Á‡Óe ;L‡‰»≈≈««∆…¿»««¿«¿…∆ƒ¿»
- Ò‡a BÙBÒÂ ‰ÚÈLÙa B˙lÁzL ÏÎÂ ;‡e‰ ÚLBt≈«¿…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿…∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ35. «»¿≈…«≈»∆

שם.31) וגמרא והפשילן 32)משנה "צררן אמרו: במשנה
(מה  למעבד" ליה הוה "מה ובגמרא חייב", וכו' לאחוריו
לו  שהיה ומתרצים שמירה)? לשם לעשות עוד יכול היה
הכסף  "וצרת כה): יד, (דברים שנאמר כמו בידיו, להחזיקם
מבידו. יעילה יותר לפניו הבטן על וקשירה בידך",

ה 33) שאילו במקרה קשורים המדובר או בידו הכספים יו
שגם  במקרה אבל להציל, יכול שהיה אפשר - בטנו על
כמו  פטור, - להציל לו היה איֿאפשר זו מעולה בשמירה

בה"ג. למעלה והמסקנה:34)שנתבאר שם, בגמרא מובא
חייב. - באונס וסופו בפשיעה תחילתו בכל 35)והילכתא,

שם  רש"י האונס. קורה היה לא הפשיעה שלולא מקרה,
אונס, כדין אצלו גניבה ודין חינם, בשומר שהמדובר מפרש

באונס. וסופו אמרו: לכן

.Ê„È˜Ùn‰36¯Ó‡Â ,˙BÚÓ ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈≈ƒ≈»¿»«
‰‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓBM‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÈB„˜t ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒƒ¿ƒ¿»««≈≈ƒ≈«»»
,ÌÈÙÒk‰ Èz¯·˜ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a B‡ ,‰Ê ÔB„wt ÈzÁp‰ƒ«¿ƒƒ»∆¿≈∆»»«¿ƒ«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - EÏ ¯ÈÊÁ‡Â ‡ˆÓ‡Â Lw·‡L „Ú ÈÏ ÔzÓ‰«¿≈ƒ«∆¬«≈¿∆¿»¿«¬ƒ¿¬≈∆

.„iÓ ÌlLÏ ·iÁÂ ,ÚLBt≈«¿«»¿«≈ƒ»

פשיעותא 36) ידענא' 'לא כל (שם) רבא ואמר שהיה, מעשה
היא.

.Á„È˜Ùn‰ Ïk37ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ »««¿ƒ≈∆««««ƒ≈≈ƒ≈
ÂÈ·e BzL‡ ˙Úc ÏÚ - ˙BÚÓ38B˙È· È·e39ÌÈÏB„b‰ »«««ƒ¿»»¿≈≈«¿ƒ

B˙È· È·e ÂÈ·Ï Ô¯ÒÓ Ì‡ Ï·‡ .„È˜ÙÓ ‡e‰«¿ƒ¬»ƒ¿»»¿»»¿≈≈
ÌÈpËw‰40B‡ ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,ÂÈ„·ÚÏ B‡ , «¿«ƒ«¬»»≈¿ƒ≈¿«ƒ

¯wÓ „Á‡ÏÔÈ‡Â ˙Èaa BnÚ ÔÈÈe¯L ÔÈ‡L ÂÈ·B ¿∆»ƒ¿»∆≈»¿ƒƒ««ƒ¿≈
BÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ41Ô¯ÒÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«À¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»»

Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÌlLÏ ·iÁÂ ,ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï¿«≈¬≈∆≈«¿«»¿«≈∆»ƒ≈
ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ÈM‰ ¯ÓBM‰ ‡È·‰42BÓk , ≈ƒ«≈«≈ƒ¿»»∆…»«¿

e¯‡aL43„Á‡a ‰OÚÓ .44Ïˆ‡ ˙BÚÓ „È˜Ù‰L , ∆≈«¿«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆
B¯·Á45Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰Â ,Bn‡Ï ¯ÓBM‰ Ì˙e ,46‡ÏÂ ¬≈¿»»«≈¿ƒ¿∆¿ƒ»»¿…

Ô˙B‡ ‰ÓË47ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;e·‚Â ,48¯ÓBM‰ ÔÈ‡ : »¿»»¿ƒ¿¿¿»¿¬»ƒ≈«≈
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(שלא  יד בה שלחתי שלא כראוי), (ששמרתי פשעתי שלא
ושיטת  ברשותי. ושאינה עצמי) לטובת בפקדון השתמשתי
ברשותו  שאינה היא, בתורה שנאמרה השבועה שעיקר רבינו

כטענתו. - נאבדה או נגנבה שיקרב 4)אלא והכוונה
סג:) (בבאֿקמא להישבע רבינו:5)לביתֿדין מפרש

במלאכת  ידו שלח לא "אם - ונפטר שנגנבה נשבע אימתי
נאבדה. או נגנבה אפילו חייב - יד בה שלח אם אבל רעהו",

השבועות 6) שתי גם בה כוללים שנגנבה, נשבע כשהוא
והולך. רבינו שמבאר כמו מא:7)האחרות, בבאֿמציעא
שם). ובהערות ה"ג פ"ו לקמן (ראה

.·,‰·b‰ ÔÓ ÌpÁ ¯ÓBL ˙‡ ·e˙k‰ ¯ËÙe ÏÈ‡B‰ƒ»««»∆≈ƒ»ƒ«¿≈»
‰Èe·Le ‰¯e·L ÔB‚k ,ÌÈÏB„b‰ ÔÈÒ‡‰ ÔÓ ¯ÓÁÂ Ï«̃»…∆ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿¿»¿»

„wta „È ÁÏL ‡lL ‡e‰Â .‰˙Óe„È ÁÏL Ï·‡ ;ÔB ≈»¿∆…»«»«ƒ»¬»»«»
ÂÈÒ‡a ·iÁ - ÔB„wta8Ïk‰ ?ÌÈ¯ÓBM‰ C¯c „ˆÈk . «ƒ»«»»√»»≈«∆∆«¿ƒ«…

ÔB„wt‰ ÈÙÏ9BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈ : ¿ƒ«ƒ»≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ
¯ÚL ˙È·a10,ÔB„wt LÈÂ ;ÌÈ·‡‰Â ˙B¯Bw‰ ÔB‚k , ¿≈««¿«¿»¬»ƒ¿≈ƒ»

¯ˆÁa BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL11ÔzLt ˙BÏÈ·Á ÔB‚k , ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ∆»≈¿¬ƒƒ¿»
B˙¯ÈÓL C¯cL ,ÔB„wt LÈÂ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÏB„b‰«¿¿«≈»∆¿≈ƒ»∆∆∆¿ƒ»
,ÔB„wt LÈÂ ;˙ÈlËÂ ‰ÏÓO ÔB‚k ,˙Èaa BÁÈp‰Ï¿«ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ»

Ïc‚Óa B‡ ‰·˙a BÁÈp‰Ï B˙¯ÈÓL C¯cL12ÏÚBÂ ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿≈
‡ˆBiÎÂ ·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏÎe ÈLÓ È„‚a ÔB‚k ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆∆¿≈»»¿«≈

.Ô‰a»∆

גזלן,8) נעשה - בעלים ברשות שלא יד בה ששלח מכיון
שם). (ב"מ  באונסין גם  מב.9)שחייב שטח 10)שם

שער  דרך לו ונכנסים גדר מוקף אלא מקורה שאינו גדול
והדברים 11)שבגדר. מגורים, בתי מוקפת שהיא

שער. מבבית יותר נשמרים בו גדול 12)הנמצאים ארון
בבית. העומד

.‚,BÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa ÔB„wt‰ ÁÈp‰L ¯ÓBM‰«≈∆ƒƒ««ƒ»¿»∆≈»
‰ÏÙpL ÔB‚k ,ÌL Ò‡ elÙ‡ ,„·‡ B‡ ÌMÓ ·‚Â¿ƒ¿«ƒ»»«¬ƒ∆¡«»¿∆»¿»
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ Ïk Û¯OÂ ‰˜Ï„¿≈»¿»«»««ƒ¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏ13Ì‡ :BlL ÌÚ ÔB„wt‰ ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«≈¿««ƒ∆ƒƒ««ƒ»ƒ∆ƒ
‰¯ÈÓLÏ Èe‡¯14Èe‡¯ ÌB˜n‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ,¯eËt - »ƒ¿ƒ»»¿ƒ≈«»»
·iÁ - ‰¯ÈÓLÏ15È‡M¯ ‡e‰ BlLa ;16È‡M¯ BÈ‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿∆««¿≈««

.ÌÈ¯Á‡ ÏLa¿∆¬≈ƒ

וסופו 13) בפשיעה תחילתו והילכתא, אמרו: מב: שם
בה  "פשע בדין ה"ו פ"ג שכירות [בהלכות חייב. - באונס
בפשיעה  תחילתו אמרו שלא נתבאר, ומתה" לאגם ויצאה
בין  שהוא קשר איזה כשיש אלא חייב, באונס וסופו
אירע  לא הפשיעה מעשה ולולא האונס, ובין הפשיעה
אחר  במקום הפקדון מניח היה שאם כאן, כגון האונס,
בין  קשר כל כשאין אבל נשרף, היה לא לשמירה הראוי
היתה  לא יעילה שמירה וגם האונס, ובין בשמירה הפשיעה
שלנו  בסוגיא הרי"ף פטור. השומר - האונס מן מצילה

שם]. ראה זו. סברא בהבהרת המבואר 14)מאריך לפי
הקודמת. ה"ח,15)בהלכה פ"ג בבאֿמציעא ירושלמי

כ. סימן שם וברא"ש ברי"ף ולא 16)מובא להתרשל
כראוי. לשמור

.„ÌÈÙÒk‰17ÔÈ¯Èc‰Â18‡l‡ ‰¯ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡ - «¿»ƒ¿«ƒ»ƒ≈»∆¿ƒ»∆»
Ú˜¯wa19Ï˙ka ÌÓËÈ B‡ .¯ÙÚ ÁÙË Ì‰ÈÏÚ ÔzÈÂ ,20 ««¿«¿ƒ≈¬≈∆∆«»»ƒ¿¿≈«…∆

‰¯BwÏ CeÓq‰ ÁÙha21,Ï˙k‰ ÚˆÓ‡a ‡Ï Ï·‡ ; «∆««»«»¬»…¿∆¿««…∆
e¯tÁÈ ‡nL22e·‚ÈÂ ÌL ÌÈ·pb‰23ÏÚ elÙ‡ . ∆»«¿¿««»ƒ»¿ƒ¿¿¬ƒ»«

ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ì˙B‡ ‡ÈaÁ‰ B‡ ,‰·˙a Èe‡¯k Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿≈»∆¿ƒ»¿»∆≈
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - Ba LÈb¯Ó ‡ÏÂ B¯ÈkÓ Ì„‡»»«ƒ¿…«¿ƒ¬≈∆≈«¿«»
¯·c ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÌÈÈ·n‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ .ÌlLÏ¿«≈ƒ¿»«¿ƒƒ∆«ƒ¿»»»

B˙B‡ ˙„a‡Ó Ú˜¯w‰ ÔÈ‡Â Ï˜ B‡OnL24,‰¯‰Óa ∆«»«¿≈««¿«¿«∆∆ƒ¿≈»
˙BBLÏ ÔB‚k25˙BBLÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÛÒk ÏL26 ¿¿∆∆∆¿≈»ƒ«¿

‡l‡ ‰¯ÈÓL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,˙B·BË ÌÈ·‡Â ·‰Ê ÏL∆»»«¬»ƒ∆≈»∆¿ƒ»∆»
‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .Ú˜¯wa27. ««¿«¿»∆«¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."rwxwa `l` dxiny mdl oi` mixpicde mitqkd"

"ונפשי  כמ"ש ביטול על מורה "קרקע" העניינים ובפנימיות
אדם  של רצונו שאם היא וההוראה תהיה", לכל כעפר
שהכל  הכרה ומתוך בביטול לחיות עליו עשיר, להיות
הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כוחי ולא ית' מאתו

וכו'. בעסקים ומוצלח ממולח היותו בזכות היינו
עליו  "ויתן בגמרא) מופיע שאינו (ענין הרמב"ם ומוסיף
ביטול  של תנועה שישנה בכך די שלא היינו עפר" טפח
להורות  עפר" ב"טפח הכספים את לכסות שצריך אלא

העולם. עייני בכל עיקרי עניין שזהו
שנאמר  כמו בתורה, לעשירות לכל־לראש נאמרת זו עצה
לבי  ל"פתח תנאי שהוא תהיה" לכל כעפר "ונפשי

בפועל. עשירות גם לו תושפע ומשם בתורתך"
(e oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

למטה).17) יבוארו כסף, גושי (דין כסף של מטבעות
זהב.18) כתוב 19)דינרי שלפנינו, בספרים שם. כשמואל,

גנבים  ששכיחים (בזמנינו גשושאי דשכיחי "והאידנא שם:
בקרקע שפודים להן התוחבים אין בו) הטמון את לגשש כדי

זו  פיסקא השמיט הרי"ף אולם קורה". בשמי אלא שמירה
ורבינו  כשמואל, ופסק שבידו), בספרים נמצאה שלא (אפשר
לכסות  שצריך אמרו שם בגמרא כדרכו. בשיטתו, הולך
וצריך  בקרקע בטומן שהמדובר הרי"ף ומפרש טפח, בעובי
כותב, וה'טור' כאן. רבינו כותב וכן טפח, להעמיק
טפח  להעמיק שצריך היינו, בכותל, גם אמורים שהדברים

(לחםֿמשנה). הכותל רבא:20)בעובי אמר שם, בגמרא
בכותל. שמואל הסמוך 21)ומודה "בטפח בגמרא:

הרי"ף. גם כתב וכן קורה", לשמי הסמוך בטפח או לקרקע

הראשונה. הפיסקא את רבינו השמיט למה נתבאר ולא
"אבל  שאמר מה על מסתמך שרבינו מתרץ, בלחםֿמשנה
זה, דחוק ישוב לקבל מאוד וקשה הכותל", באמצע לא
השניה  הפיסקא את להשמיט לו היה - התכוון לכך שאם

הראשונה. את הארץ"22)ולא את "לחפור מלשון
דפיקות, ע"י כגון היטב יבדקו פירוש, ג). ב, (יהושע
להטמנת  מתאימים חלולים מקומות שם יש אם ולקבוע

ערך. יקרי קשה 23)חפצים לקרקע או קורה לשמי בסמוך
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ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ,Bn‡Ï Ì˙pL ÈtÓ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈ƒ¿≈∆¿»»¿ƒ∆»««¿ƒ«
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ;„È˜ÙÓ ‡e‰ B˙È· È·e ÂÈa ˙Úc««»»¿≈≈«¿ƒ¿««ƒ∆…
‡È‰L ÔkL Ïk :ÔÚËÏ BÏ LÈ - Ì‰ ÔB„wt :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ»≈≈ƒ¿…»∆≈∆ƒ

ÈlL Ô‰L ‰¯e·Ò ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ˙¯‰Ê49ÔÈ‡ ÔÎÂ ; ƒ¿∆∆»∆ƒ»¿»¿»∆≈∆ƒ¿≈≈
ÔB„wt Ô‰L dÏ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ˙·iÁ Bn‡50. ƒ«∆∆¿«≈∆¬≈…»«»∆≈ƒ»

ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡L ¯ÓBM‰ Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒƒ»««≈∆»«»«¿»
Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰L Ì‡‰ Ú·M˙Â ,Bn‡Ï Ô˙pL Ô‰≈∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«»≈∆∆¿ƒ»»

Ì‰ÈL e¯ËtÈÂ ,e·‚Â51.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿¿¿ƒ»¿¿≈∆¿≈…«≈»∆

לו.37) שם רבא, של מראש 38)מימרא מסכים הוא
ולבניו. לאשתו שמירתם ימסור מוסיף 39)שהנפקד רבינו

ה  מהמעשה זה ולמד ביתו", "ובני גם רבא דברי מובא על
לאמו. במסר מב.40)למטה שם אינם 41)משנה,

בביתו. מזונותם ברורה 42)מקבלים ראיה מביא אינו ואם
יכול  פשע, שלא להישבע רוצה שהוא אףֿעלֿפי פשע, שלא
איני  ולשני בשבועה, מאמין אני לראשון לטעון: המפקיד

ה"ד.43)מאמין. פ"א שכירות שם 44)בהלכות גמרא,
חינם.45)מב. או 47)בארגז.46)שומר בקרקע

עליו.48)בכותל. חולק ואין שם, נזהרת 49)רבא שהיא
בנה. יפסיד פשיעה.50)שלא זה אין כך ומשום

בשם 51) כתבו המפקיד, כל ד"ה ע"ב, שם ב'תוספות'
ובניו  אשתו דעת על המפקיד "כל שאמרו: שמה רבינוֿתם,
מאמין  אינני לטעון יוכל שלא לענין היינו מפקיד" הוא
מחוייב  - לשלם מה להם ואין פשעו אם אבל לשבועתם,
למסור  שומר כל יכול כן, תאמר לא שאם לשלם. הנפקד
תוציא  או הראויים דברים תאכל והיא לאשתו, הפקדון
בסימן  וה'טור' הרא"ש פסקו וכן המפקיד. ויפסיד הכספים
הבאה. בהלכה שיתבאר כמו כן אינו רבינו דעת אולם רצא,

.ËÔ‡kÓ52ÔB„wt‰ ¯ÒnL ¯ÓBM‰L :„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆«≈∆»««ƒ»
e¯ÓL ‡ÏÂ ,ÔB„wt ‡e‰L ÔÚÈ„B‰Â ,B˙Èa È·e BzL‡Ï¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ»∆ƒ»¿…»¿
,ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ô‰L - ÔÈ¯ÓBM‰ C¯ck¿∆∆«¿ƒ∆≈«»ƒ¿«≈¿«««ƒ»

¯eËt ˙Èa‰ ÏÚ·e53BzL‡ ˙Úc ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ; ««««ƒ»∆»««¿ƒ«««ƒ¿
„Á‡a ‰OÚÓ .„È˜ÙÓ ‡e‰ ÂÈ·e54˙eLk „È˜Ù‰L55 »»«¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ¿

¯Ó‡Â ,˙¯Á‡ ˙eLk ¯ÓBMÏ BÏ ‰È‰Â ,„Á‡ Ïˆ‡≈∆∆»¿»»«≈¿«∆∆¿»«
CÏ‰Â ,¯ÎM‰ CB˙Ï CÈÏLz ˙eLk‰ ‰fÓ :BLnLÏ¿«»ƒ∆«¿«¿ƒ¿«≈»¿»«
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ;ÔB„wt ÏL ˙eLkÓ CÈÏL‰Â LnM‰««»¿ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ»»¿¬»ƒ
‰fÓe CÏL‰ ‰fÓ :¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,¯eËt LnM‰L∆««»»∆¬≈…»«ƒ∆«¿≈ƒ∆

ÌB˜Ó ‰‡¯Ó ‡e‰L ‰n„Â ,CÏLz Ï‡56„Èt˜Ó BÈ‡Â ««¿≈¿ƒ»∆«¿∆»¿≈«¿ƒ
‰fÓ :BÏ ¯Ó‡ È¯‰L ,¯eËt ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ ;‰Ê ÏÚ«∆¿≈««««ƒ»∆¬≈»«ƒ∆

‰‰pM ‰Ó ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ;CÏL‰57.„·Ïa «¿≈¿≈¿«≈∆»¿≈«∆∆¡»ƒ¿«
ıÓÁ ¯ÎM‰ ‰OÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ58.ÌlLlÓ ¯eËt - ¿ƒ»ƒ«¬»«≈»…∆»ƒ¿«≈

.Ú¯‡ CkL ‰Úe·L ¯ÓBM‰ ·iÁ - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e≈»≈»«»«≈¿»∆»≈«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ידעה 52) שלא מפני פטורה שהאם שם: שאמרו מזה
פקדון. הם לשלם 53)שהמעות ממה להם אין אפילו

סכ"ד). רצא סי' חושןֿמשפט רמ"א וראה (מגידֿמשנה,
ב.54) עמוד של 55)שם שכר לתוך שנותנים צמח מין

טעמו. להשביח של 56)שעורים מקומה איפה לו מראה
שם.57)הכשות. עמרם, כרב - השכר לא 58)מהשבחת

השכר  לבעל הנאה כל אין כן ואם החמיץ, אלא השכר תסס
נמצא  השכר בעל של הכשות שאם אמרו, שם [במסקנא
הפקדון  בעל ושל השכר, תעשיית למקום קרוב במקום
- הכשות שהביא עד רב זמן השליח ושהה רחוק, במקום
הדעת  על להעלות לו היה שהרי לשלם, השכר בעל חייב

הביא]. רחוק שממקום

ה'תש"פ  שבט כ"ז ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שניים 1) ודין הפיקדון, בממון עצמו מציל דין מבאר

ואחד  גדול אחד כלים או מאתיים, וזה מנה זה שהפקידו
בעל  הוא אני אומר אחד כל שניים, תבעוהו ודין קטן,
ודין  יוציא, חסרונות כמה פירות מפקיד ודין הפיקדון,

הפקיד. כמה והנפקד המפקיד בין שיש מחלוקת

.‡BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L ÈÓ2ÏL B‡ ÌÈiÚ ÏL ˙BÚÓ ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿»∆¬ƒƒ∆
ÌÈÈe·L ÔBÈ„t3:¯Ó‡pL ;¯eËt - e·‚Â Ì‰a ÚLÙe , ƒ¿¿ƒ»«»∆¿ƒ¿¿»∆∆¡«

ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ ‡ÏÂ - ¯ÓLÏƒ¿…¿…¿«≈«¬ƒƒ«¬≈»∆≈
ÌÈÚ·Bz BÏ4ÏÈv‰Â Ì„˜Â ,ÌÈ·pb ÂÈÏÚ e‡a elÙ‡ . ¿ƒ¬ƒ»»»«»ƒ¿»«¿ƒƒ

¯eËt - ÌÈÈe·L ÔBÓÓa BÓˆÚ5ÔBÈ„t EÏ ÔÈ‡ ; «¿¿»¿ƒ»≈¿ƒ¿
‰fÓ ÏB„b ÌÈÈe·L6ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈

‰Ê ÌB˜Ó ÈiÚÏ „˜ÙÓ ÔBÓn‰ ‰Ê7;el‡ ÌÈÈe·LÏ B‡ ∆«»À¿»«¬ƒ≈»∆ƒ¿ƒ≈
È¯‰Â ,el‡ ÌÈÈe·LÏ B‡ el‡ ÌÈiÚÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«¬ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈«¬≈

Ô‰Ï ıeˆ˜ ‡e‰8ÔÈÚ·Bz BÏ LiL ÔBÓn‰ ‰Ê È¯‰ -9, »»∆¬≈∆«»∆≈¿ƒ
Ïk C¯„k ,ÚLt ‡lL Ú·MÈ B‡ ,ÚLt Ì‡ ÌlLÈÂƒ«≈ƒ»«ƒ»«∆…»«¿∆∆»

.ÌÈ¯ÓBM‰«¿ƒ

צג.2) שבויים 3)בבאֿקמא פדיון מעות דין מדמה רבינו
עניים. של למעות בכלל 4)- אינן אלו מעות ולמה

מי  אין לעניים, לחלקן כדי לידו שנמסרו מפני "לשמור"?
הסתלק  כבר המעות את לו שמסר זה הנפקד, את שיתבע
לומר  הוא יכול שהרי לתבוע, יכולים אינם והעניים מהן,
האריך  [רש"י שם). (רש"י אתן אחרים לעניים לתובעים:
שאין  מסיני למשה הלכה אינה זו שדרשה לברר, כדי קצת
שאמרה  ממה חז"ל, של הגיונית מסקנא אלא לנמקה, צורך
כדי  שהוא מי כלפי חובה היא שמירה וכל "לשמור", תורה
כאן, רבינו של מלשונו משמע וכן בשלימותו. הדבר להחזיר
כאן  אין כלומר, תובעים" לו שאין ממון הוא "והרי שכתב:

(ראה  הדרשה של ביאורה אלא נימוקים שא שני סימן סמ"ע
פטור  ואעפ"כ תובעים שישנם אפשרות על שמעיר ט, ס"ק

הכתוב)]. רבה.5)מגזירת ופטרו שהיה, מעשה קיז: שם
שהוא 6) מפני פטור זה בלי הרי זה? לנימוק הוצרך ולמה

שם  יוסף' ב'נמוקי למעלה? כאמור תובעים, לו שאין ממון
שהמדובר  הרא"ש, בשם והשיב רבה, דברי על כן שאל
המפקיד. לידי שיחזירן עלֿמנת לשמירה לידו כשנמסרו
במסרו  שהמדובר משמע, כאן רבינו של מלשונו אמנם
זה  נימוק הביא ואףֿעלֿפיֿכן להחזיר, ולא לחלק
ויש  להחזירן עלֿמנת לו בנמסרו שאפילו להשמיענו,
שיש  הממון זה "הרי רבינו: שכתב ומה פטור. – תובעים
הלחםֿמשנה). (עלֿפי עניים של למעות הכוונה תובעין" לו
פדיון  אין אמרו ולא לשלם, חייב ידועים בשבויים ולמה
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אסור  זה, לשבוי המיועד שבכסף מפני מזה? גדול שבויים
הרשב"א). בשם רצא סי' יוסף' ('בית אחר לשבוי להשתמש
הנפקד  ביד היה שאם כתבו לך, אין ד"ה שם [ב'תוספות'
לשלם. חייב - השבויים כסף לגנבים ונתן משלו, כסף

בזה]. דעתו גילה ולא סתם ע"י 7)ורבינו להם מיועד
צדקה. גבאי או לאחרים 8)המנדבים ולא להם רק מיוחד

הופקדו,9)(כסףֿמשנה). שבשבילם העניים היינו,
ששני  מפרש [במגידֿמשנה "לשמור". בכלל הן ולפיכך
אחד, לכל קצוב סכום ב. ידועים. עניים א. נאמרו: תנאים

זה]. דחוק לפירוש הכריחו מה להבין וקשה

.·„È˜Ùn‰10,ÔÈ·eLÁ ÌÈÏk B‡ ÔBÓÓ B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈»≈ƒ¬ƒ
ÏÈv‰Ï ÔB„wt‰ Ì‰Ï Ô˙Â Ì„˜Â ,ÌÈ·pb ÂÈÏÚ e‡·e»»»«»ƒ¿»«¿»«»∆«ƒ»¿«ƒ
,·iÁ - ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L „eÓ‡ ‰È‰ Ì‡ :BÓˆÚ«¿ƒ»»»∆««»«»
ÏÈvÓ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ·pb‰ e‡a BÏÏ‚aL B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆ƒ¿»»««»ƒ¿ƒ¿»∆«ƒ

B¯·Á ÔBÓÓa BÓˆÚ11‡lL B˙˜ÊÁ - „eÓ‡ BÈ‡ Ì‡Â ; «¿¿»¬≈¿ƒ≈»∆¿»∆…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËÙe ,ÔB„wt‰ ÌLÏ ‡l‡ e‡a»∆»¿≈«ƒ»»¿≈…«≈»∆

שהיה.10) מעשה המלך 11)שם, שדוד אמרו ס: שם
חבירו. בממון עצמו להציל מותר אם הסנהדרין את שאל

לשלם. חייב הציל שאם ומובן אסור. והשיבו:

.‚„È˜Ùn‰12ÌÈ·p‚ e‡·e ,˙B¯t B‡ ÌÈÏk B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈ƒ≈»«»ƒ
Ì„‡ Èa ÔÈ‡a eÈ‰ ÁÂBˆ ‰È‰ el‡Â ,ÂÈÙa Ìe·‚e¿»¿»»¿ƒ»»≈«»»ƒ¿≈»»
·iÁÂ ÚLBt ‰Ê È¯‰ - ÁÂˆ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓe«ƒƒ»ƒ¿…»«¬≈∆≈«¿«»

ÌlLÏ13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿≈…«≈»∆

לא 13)שם.12) ובין הגנב הוכר בין חילקו שם בגמרא
מבואר  ה"ו בפ"ח ולקמן הוכר. בלא המדובר וכאן הוכר,

שם). (ראה הוכר דין

.„e„È˜Ù‰L ÌÈL14‰ÊÂ ‰‡Ó ‰Ê ,„Á‡ Ïˆ‡ ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆∆»∆≈»¿∆
‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆≈¬ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,ÌÈ˙‡n‰ Èz„˜Ù‰L∆ƒ¿«¿ƒ«»«ƒ¿«≈≈≈ƒ≈«
ÔÈ„k ,ÏËBÂ ÌÈ˙‡Ó „È˜Ù‰L Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ú·MÈƒ»«»∆»≈∆∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ

ÏËBÂ ÚaL Ïk15˙‡Óe ‰ÊÏ ÌÈ˙‡Ó ÔzÈÂ ,,‰ÊÏ ÌÈ »ƒ¿»¿≈¿ƒ≈»«ƒ»∆»«ƒ»∆
BÏ ‰È‰L ,ÚLBt ‡e‰ È¯‰L ;B˙ÈaÓ ‰‡Ó „ÈÒÙÓe«¿ƒ≈»ƒ≈∆¬≈≈«∆»»
e‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BlL ÒÈk ÏÚ „Á‡ Ïk ÌL ·zÎÏƒ¿…≈»∆»«ƒ∆¿ƒ»ƒ≈ƒ
e‡·e ,„Á‡ C¯Îa ˙B‡Ó LÏL „Á‡k ÌÈM‰ BÏ«¿«ƒ¿∆»¿≈¿∆∆∆»»
‰Ó Ô˙B - ÈlL ÌÈ˙‡n‰ :¯ÓB‡ „Á‡ ÏÎÂ ,eÚ·˙Â¿»¿¿»∆»≈«»«ƒ∆ƒ≈»∆

BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ¯‡M‰Â ,‰ÊÏ ‰Óe ‰ÊÏ16ÌÏBÚÏ „Ú »∆»∆»∆¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«¿»
:Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú B‡«∆∆»∆»«¬≈∆¬≈≈»∆
Ì˙‡·‰Â ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó Ìz‡ ÔÈ‡L È˙È‡¯L ÔÂÈk≈»∆»ƒƒ∆≈«∆«¿ƒƒ∆«∆¿≈≈∆
„ÈÓz ¯kÊÏÂ Ú„ÈÏ ÈÓˆÚ ÈzÁ¯Ë‰ ‡Ï ,„Á‡ C¯Îa¿∆∆∆»…ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈«¿ƒ¿…»ƒ

ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ÈÓe ‰‡n‰ ÏÚa ÈÓ17e„È˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ«««≈»ƒ«««»«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏk ÈL BÏˆ‡18„Á‡ ÏÎÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ , ∆¿¿≈≈ƒ∆»»¿∆»»»¿»∆»

:¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,ÏB„b‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈¬ƒ«««»¿«≈≈
,Ì‰Ó „Á‡Ï ÏB„b‰ ÔzÈÂ ,Ì‰ÈL eÚ·MÈ - Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«ƒ»¿¿≈∆¿ƒ≈«»¿∆»≈∆
Ìe‡È·‰ Ì‡Â .ÔËw‰ BÏ ¯‡MÈÂ ,ÈMÏ ÏB„b‰ ÈÓ„e¿≈«»«≈ƒ¿ƒ»≈«»»¿ƒ¡ƒ
ÔËw‰ ÈÓ„e ,„Á‡Ï ÔËw‰ Ô˙B - „Á‡k „Á‡ C¯Îa¿∆∆∆»¿∆»≈«»»¿∆»¿≈«»»

ÈMÏ19„Á‡‰ ‰„BiL „Ú BÏˆ‡ ÁpÓ ‰È‰È ¯‡M‰Â , «≈ƒ¿«¿»ƒ¿∆À»∆¿«∆∆»∆»

e‰eÚ·zL ÈÓ ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ „Ú B‡ B¯·ÁÏ20‰Ê ,ÌÈL «¬≈«¿»¿≈ƒ∆¿»¿«ƒ∆
,‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔB„wt‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡≈¬ƒ«««ƒ»¿∆≈¬ƒ
‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ,‡e‰ ÌkÓ „Á‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â¿«≈≈∆»ƒ∆¿≈ƒ≈«ƒ
˙BÓ‰a ÈzL e„È˜Ù‰L ÌÈL ÔÎÂ .Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ -¿«≈ƒ¿≈∆¿≈¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈

‰ÚB¯ Ïˆ‡21Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,22ÈÓ ÏL Ú„BÈ BÈ‡Â , ≈∆∆≈»««≈∆¿≈≈«∆ƒ
‰˙È‰23Ì‰ÈLÏ ÌlLÈ -24B¯„Úa e„È˜Ù‰ Ì‡Â . »¿»¿«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿

BzÚcÓ ‡lL25˜lzÒÓe Ì‰ÈÈa ‰Ó‰a‰ ÁÈpÓ -26, ∆…ƒ«¿«ƒ««¿≈»≈≈∆ƒ¿«≈
eˆ¯iL „Ú B‡ B¯·ÁÏ „Á‡‰ ‰„BiL „Ú ˙ÁpÓ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆À«««∆∆»∆»«¬≈«∆ƒ¿

.d˙B‡ ˜ÏÁÏ«¬…»

לז.14) בבאֿמציעא וגמרא מהלכות 15)משנה בפ"ד
מאה  מחבירו שהתובע רבינו, כותב ה"ט ונטען טוען
וחמישים  ממך, שלויתי יודע אני חמשים אומר: והנתבע
להישבע. צריך התובע ואין מאה, לשלם חייב - יודע אינני
אחד: לכל משיב הנפקד הרי שבועה? הצריכוהו כאן ולמה
בשם  מבאר במגידֿמשנה יודע? אינני ומאה יודע אני מאה
טוען  שבהלכות לדין דומה אינו כאן שהנידון הרשב"א
מאות, שלוש רק הפקידו שביחד ברור הדבר כאן ונטען.
את  מחייבים ולפיכך ודאי, מפסיד הוא שפשע מפני אלא
מפסיד, שהוא ברור הדבר אין אם אבל שבועה, התובעים
[ובש"ך  שבועה. בלי נוטל ולפיכך מאה, חייב שהוא אפשר
לטוען  דומה זה שאין מפרש ד ס"ק עו סימן חושןֿמשפט
משלוש  יותר לקח שלא 'ברי' טוען שהוא מפני יודע, איני
באו  כשלא אבל תובעים, כשהמפקידים זה וכל מאות].
לעשות, מה ושואל לביתֿדין בא עצמו והנפקד ותבעו,
כמו  מונח, יהא והשאר לזה ומנה לזה מנה תן לו אומרים
הנפקד  ואם הדין, מן זה הבאה. בבבא אחד בכרך בהפקידו
על  עוון שמץ בו יהיה שלא שמים, ידי גם לצאת רוצה
מאתיים  אחד לכל לשלם עליו - מהם לאחד הפסד שגרם

שם). ומפרש 16)(רי"ף "ויניח". אמרו: ב, עמוד שם
בביתֿדין). יניח - מפרשים (ויש אצלו יניח רבינו:

מפרש,17) רבינו פטור. - שמים ידי לצאת אפילו ובזה
מלשונו  גם משמע וכן ממש, אחד לכרך מתכוון שם שרבא
דוקא, לאו אחד שכרך מפרש רש"י אולם שם, הרי"ף של
אחת  בבת שניהם באו אם כריכות, בשתי אפילו אלא
כך. לטעון הנפקד יכול - זה בפני זה אצלו והפקידו

שם.18) דמי 19)משנה, נותן הגדול "ומתוך במשנה:
לשני  ויתן הגדול את שישבר מפרש שם ורש"י לשני". קטן
שהכוונה  (נראה, הקטן הכלי של שוויו כדי מהכלי חלק
של  מלשונו אולם ערך), לשבריהם שיש כסף או זהב לכלי
שמוכר  משמע הגדול", "ומתוך המלים את שהשמיט רבינו,
שם  שבגמרא מפני שישברנו, לפרש נדחק [רש"י הגדול. את
אין  הרי מוכרו ואם דגדול", פסידא (שיש) "דאיכא אמרו:
הפסד, גורמת כלי שמכירת סובר רבינו אולם הפסד, כל
המכירה. ממחיר במקצת גבוה הקניה מחיר המקרים שברוב
(לחםֿמשנה)]. כזה כלי לקנות ימצא לא שמא ועוד,

מעצמו נ 20) בא והוא תבעוהו לא שאם למעלה, תבאר
לשלם  אותו מחייבים אין לעשות, עליו מה ושואל לביתֿדין
ולא  (מגידֿמשנה. שמים ידי לצאת רוצה אם אלא לשניהם
אצלו  מונח יהא שהכסף ונראה, ביתֿהדין. פוסק מה ביאר
שפטור  כתב, ש סימן וב'טור' ויתבע). המפקיד שיבוא עד
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ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ,Bn‡Ï Ì˙pL ÈtÓ ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈ƒ¿≈∆¿»»¿ƒ∆»««¿ƒ«
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ;„È˜ÙÓ ‡e‰ B˙È· È·e ÂÈa ˙Úc««»»¿≈≈«¿ƒ¿««ƒ∆…
‡È‰L ÔkL Ïk :ÔÚËÏ BÏ LÈ - Ì‰ ÔB„wt :dÏ ¯Ó‡»«»ƒ»≈≈ƒ¿…»∆≈∆ƒ

ÈlL Ô‰L ‰¯e·Ò ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ˙¯‰Ê49ÔÈ‡ ÔÎÂ ; ƒ¿∆∆»∆ƒ»¿»¿»∆≈∆ƒ¿≈≈
ÔB„wt Ô‰L dÏ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,ÌlLÏ ˙·iÁ Bn‡50. ƒ«∆∆¿«≈∆¬≈…»«»∆≈ƒ»

ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ô˙B‡L ¯ÓBM‰ Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒƒ»««≈∆»«»«¿»
Ô˙B‡ ‰‡ÈaÁ‰L Ì‡‰ Ú·M˙Â ,Bn‡Ï Ô˙pL Ô‰≈∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«»≈∆∆¿ƒ»»

Ì‰ÈL e¯ËtÈÂ ,e·‚Â51.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿¿¿ƒ»¿¿≈∆¿≈…«≈»∆

לו.37) שם רבא, של מראש 38)מימרא מסכים הוא
ולבניו. לאשתו שמירתם ימסור מוסיף 39)שהנפקד רבינו

ה  מהמעשה זה ולמד ביתו", "ובני גם רבא דברי מובא על
לאמו. במסר מב.40)למטה שם אינם 41)משנה,

בביתו. מזונותם ברורה 42)מקבלים ראיה מביא אינו ואם
יכול  פשע, שלא להישבע רוצה שהוא אףֿעלֿפי פשע, שלא
איני  ולשני בשבועה, מאמין אני לראשון לטעון: המפקיד

ה"ד.43)מאמין. פ"א שכירות שם 44)בהלכות גמרא,
חינם.45)מב. או 47)בארגז.46)שומר בקרקע

עליו.48)בכותל. חולק ואין שם, נזהרת 49)רבא שהיא
בנה. יפסיד פשיעה.50)שלא זה אין כך ומשום

בשם 51) כתבו המפקיד, כל ד"ה ע"ב, שם ב'תוספות'
ובניו  אשתו דעת על המפקיד "כל שאמרו: שמה רבינוֿתם,
מאמין  אינני לטעון יוכל שלא לענין היינו מפקיד" הוא
מחוייב  - לשלם מה להם ואין פשעו אם אבל לשבועתם,
למסור  שומר כל יכול כן, תאמר לא שאם לשלם. הנפקד
תוציא  או הראויים דברים תאכל והיא לאשתו, הפקדון
בסימן  וה'טור' הרא"ש פסקו וכן המפקיד. ויפסיד הכספים
הבאה. בהלכה שיתבאר כמו כן אינו רבינו דעת אולם רצא,

.ËÔ‡kÓ52ÔB„wt‰ ¯ÒnL ¯ÓBM‰L :„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆«≈∆»««ƒ»
e¯ÓL ‡ÏÂ ,ÔB„wt ‡e‰L ÔÚÈ„B‰Â ,B˙Èa È·e BzL‡Ï¿ƒ¿¿≈≈¿ƒ»∆ƒ»¿…»¿
,ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ô‰L - ÔÈ¯ÓBM‰ C¯ck¿∆∆«¿ƒ∆≈«»ƒ¿«≈¿«««ƒ»

¯eËt ˙Èa‰ ÏÚ·e53BzL‡ ˙Úc ÏÚ - „È˜Ùn‰ ÏkL ; ««««ƒ»∆»««¿ƒ«««ƒ¿
„Á‡a ‰OÚÓ .„È˜ÙÓ ‡e‰ ÂÈ·e54˙eLk „È˜Ù‰L55 »»«¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ¿

¯Ó‡Â ,˙¯Á‡ ˙eLk ¯ÓBMÏ BÏ ‰È‰Â ,„Á‡ Ïˆ‡≈∆∆»¿»»«≈¿«∆∆¿»«
CÏ‰Â ,¯ÎM‰ CB˙Ï CÈÏLz ˙eLk‰ ‰fÓ :BLnLÏ¿«»ƒ∆«¿«¿ƒ¿«≈»¿»«
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ;ÔB„wt ÏL ˙eLkÓ CÈÏL‰Â LnM‰««»¿ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ»»¿¬»ƒ
‰fÓe CÏL‰ ‰fÓ :¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ,¯eËt LnM‰L∆««»»∆¬≈…»«ƒ∆«¿≈ƒ∆

ÌB˜Ó ‰‡¯Ó ‡e‰L ‰n„Â ,CÏLz Ï‡56„Èt˜Ó BÈ‡Â ««¿≈¿ƒ»∆«¿∆»¿≈«¿ƒ
‰fÓ :BÏ ¯Ó‡ È¯‰L ,¯eËt ˙Èa‰ ÏÚa ÔÎÂ ;‰Ê ÏÚ«∆¿≈««««ƒ»∆¬≈»«ƒ∆

‰‰pM ‰Ó ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ;CÏL‰57.„·Ïa «¿≈¿≈¿«≈∆»¿≈«∆∆¡»ƒ¿«
ıÓÁ ¯ÎM‰ ‰OÚ Ì‡ ,CÎÈÙÏ58.ÌlLlÓ ¯eËt - ¿ƒ»ƒ«¬»«≈»…∆»ƒ¿«≈

.Ú¯‡ CkL ‰Úe·L ¯ÓBM‰ ·iÁ - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e≈»≈»«»«≈¿»∆»≈«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ידעה 52) שלא מפני פטורה שהאם שם: שאמרו מזה
פקדון. הם לשלם 53)שהמעות ממה להם אין אפילו

סכ"ד). רצא סי' חושןֿמשפט רמ"א וראה (מגידֿמשנה,
ב.54) עמוד של 55)שם שכר לתוך שנותנים צמח מין

טעמו. להשביח של 56)שעורים מקומה איפה לו מראה
שם.57)הכשות. עמרם, כרב - השכר לא 58)מהשבחת

השכר  לבעל הנאה כל אין כן ואם החמיץ, אלא השכר תסס
נמצא  השכר בעל של הכשות שאם אמרו, שם [במסקנא
הפקדון  בעל ושל השכר, תעשיית למקום קרוב במקום
- הכשות שהביא עד רב זמן השליח ושהה רחוק, במקום
הדעת  על להעלות לו היה שהרי לשלם, השכר בעל חייב

הביא]. רחוק שממקום

ה'תש"פ  שבט כ"ז ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שניים 1) ודין הפיקדון, בממון עצמו מציל דין מבאר

ואחד  גדול אחד כלים או מאתיים, וזה מנה זה שהפקידו
בעל  הוא אני אומר אחד כל שניים, תבעוהו ודין קטן,
ודין  יוציא, חסרונות כמה פירות מפקיד ודין הפיקדון,

הפקיד. כמה והנפקד המפקיד בין שיש מחלוקת

.‡BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L ÈÓ2ÏL B‡ ÌÈiÚ ÏL ˙BÚÓ ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿»∆¬ƒƒ∆
ÌÈÈe·L ÔBÈ„t3:¯Ó‡pL ;¯eËt - e·‚Â Ì‰a ÚLÙe , ƒ¿¿ƒ»«»∆¿ƒ¿¿»∆∆¡«

ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ ‡ÏÂ - ¯ÓLÏƒ¿…¿…¿«≈«¬ƒƒ«¬≈»∆≈
ÌÈÚ·Bz BÏ4ÏÈv‰Â Ì„˜Â ,ÌÈ·pb ÂÈÏÚ e‡a elÙ‡ . ¿ƒ¬ƒ»»»«»ƒ¿»«¿ƒƒ

¯eËt - ÌÈÈe·L ÔBÓÓa BÓˆÚ5ÔBÈ„t EÏ ÔÈ‡ ; «¿¿»¿ƒ»≈¿ƒ¿
‰fÓ ÏB„b ÌÈÈe·L6ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈

‰Ê ÌB˜Ó ÈiÚÏ „˜ÙÓ ÔBÓn‰ ‰Ê7;el‡ ÌÈÈe·LÏ B‡ ∆«»À¿»«¬ƒ≈»∆ƒ¿ƒ≈
È¯‰Â ,el‡ ÌÈÈe·LÏ B‡ el‡ ÌÈiÚÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«¬ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈«¬≈

Ô‰Ï ıeˆ˜ ‡e‰8ÔÈÚ·Bz BÏ LiL ÔBÓn‰ ‰Ê È¯‰ -9, »»∆¬≈∆«»∆≈¿ƒ
Ïk C¯„k ,ÚLt ‡lL Ú·MÈ B‡ ,ÚLt Ì‡ ÌlLÈÂƒ«≈ƒ»«ƒ»«∆…»«¿∆∆»

.ÌÈ¯ÓBM‰«¿ƒ

צג.2) שבויים 3)בבאֿקמא פדיון מעות דין מדמה רבינו
עניים. של למעות בכלל 4)- אינן אלו מעות ולמה

מי  אין לעניים, לחלקן כדי לידו שנמסרו מפני "לשמור"?
הסתלק  כבר המעות את לו שמסר זה הנפקד, את שיתבע
לומר  הוא יכול שהרי לתבוע, יכולים אינם והעניים מהן,
האריך  [רש"י שם). (רש"י אתן אחרים לעניים לתובעים:
שאין  מסיני למשה הלכה אינה זו שדרשה לברר, כדי קצת
שאמרה  ממה חז"ל, של הגיונית מסקנא אלא לנמקה, צורך
כדי  שהוא מי כלפי חובה היא שמירה וכל "לשמור", תורה
כאן, רבינו של מלשונו משמע וכן בשלימותו. הדבר להחזיר
כאן  אין כלומר, תובעים" לו שאין ממון הוא "והרי שכתב:

(ראה  הדרשה של ביאורה אלא נימוקים שא שני סימן סמ"ע
פטור  ואעפ"כ תובעים שישנם אפשרות על שמעיר ט, ס"ק

הכתוב)]. רבה.5)מגזירת ופטרו שהיה, מעשה קיז: שם
שהוא 6) מפני פטור זה בלי הרי זה? לנימוק הוצרך ולמה

שם  יוסף' ב'נמוקי למעלה? כאמור תובעים, לו שאין ממון
שהמדובר  הרא"ש, בשם והשיב רבה, דברי על כן שאל
המפקיד. לידי שיחזירן עלֿמנת לשמירה לידו כשנמסרו
במסרו  שהמדובר משמע, כאן רבינו של מלשונו אמנם
זה  נימוק הביא ואףֿעלֿפיֿכן להחזיר, ולא לחלק
ויש  להחזירן עלֿמנת לו בנמסרו שאפילו להשמיענו,
שיש  הממון זה "הרי רבינו: שכתב ומה פטור. – תובעים
הלחםֿמשנה). (עלֿפי עניים של למעות הכוונה תובעין" לו
פדיון  אין אמרו ולא לשלם, חייב ידועים בשבויים ולמה
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ש  סי' חושןֿמשפט רמ"א (ראה שמים ידי לצאת אפילו
לז:21)ס"ג). מלשלם.22)ב"מ פטור והרועה כדרכה,

החיה.23) הבהמה את למסור עליו כלומר,24)ולמי
דמיה. ולשני הבהמה את יתן אףֿעלֿפי 25)לאחד

שבעל  אלא לשמירה, הבהמה את לקבל הסכים שהרועה
ד"ה  שם ('תוספות' בנוכחותו שלא לעדר הכניסה הבהמה

ולהבחין 26)שלא). לציין האפשרות לו היתה שלא לפי
היכר. בסימני

.‰Ì·¯ÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ïˆ‡ ˙B¯t „È˜Ùn‰««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…¿»¿≈
ÂÈ˙B¯t ÌÚ27·¯ÚÂ ¯·Ú .28‰È‰ ‰nk ·MÁÈ - ƒ≈»»«¿≈«¿«≈«»»»

Ïk‰ ¯ÒÁ ‰nk ‰‡¯ÈÂ ,ÔB„wt‰29ÔB¯ÒÁ ·MÁÈÂ , «ƒ»¿ƒ¿∆«»»««…ƒ«≈∆¿
ÔB„wt‰30Ú·MiL ¯Á‡ BÏ ÔzÈÂ31Ô‰Ó ˜tzÒ .32, «ƒ»¿ƒ≈««∆ƒ»«ƒ¿«≈≈∆

BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÈ - ˜tzÒ ‰nk Ú„È ‡ÏÂ33ÌÈhÁÏ : ¿…»««»ƒ¿«≈ƒ∆¿¿ƒƒ
¯Bk ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ÛeÏ˜ Ê¯‡Ïe34, ¿…∆»«¿»»«ƒ∆¡»¿»

ÔÈÓqÎÏ ,¯Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰ÚLz - ÔÁ„Ïe ÌÈ¯BÚOÏƒ¿ƒ¿…«ƒ¿»«ƒ¿»¿À¿ƒ
ÂÈÏBÚ·‚a ÔzLt Ú¯ÊÏe35LÏL - ÛeÏ˜ BÈ‡L Ê¯‡Ïe ¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¿…∆∆≈»»
‰ ‰cnÎÂ .¯k ÏÎÏ ÔÈ‡Ò‰LÂ ‰L ÏÎÏ ˙‡f36‰na . ¿ƒ¿»…¿«ƒ»«…¿»»»¿»»«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c37Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏ „„nL38¯ÈÊÁ‰Â , ¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ
BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,Ô¯b‰ ˙BÓÈa „„Ó Ï·‡ ;Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏƒ«…∆¬»»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ
Ô‰L ÈtÓ ,BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈

˙B¯È˙BÓ39ÔÎÂ .40ÔÈÈÏ ˙e˙L BÏ ‡ÈˆBÓ41‰LBÏLe , ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»
‚ÏÂ ,ÌÈ¯ÓL ‰ˆÁÓe ‚Ï :ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÔÓL ÔÈbÏÀƒ∆∆¿≈»Àƒ…∆¡»¿»ƒ¿…

ÚÏa ‰ˆÁÓe42BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ˜wÊÓ ‰È‰ Ì‡ . ∆¡»∆«ƒ»»¿À»≈ƒ
BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈLÈ ÌÈp˜w‰ eÈ‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÓL¿»ƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ

ÚÏa43. ∆«

יגע 27) לא וכו' חבירו אצל פירות "המפקיד לח. שם משנה,
מ.28)בהן". שם וגמרא החסירה 29)משנה כמה

פוחת  מדתם או משקלם מאוחסנים, פירות התערובת.
הפירות.30)והולך. כל לכמות כמותם יחס לפי

דברים 31) במה בפשיעתו. שלא בא שהחסרון הנפקד
אבל  לחסור, פירות של שדרכם ממה יותר כשחסרו אמורים,
רצב  סי' (סמ"ע משבועה פטור מזה, גדול אינו החסרון אם

כב). ס"ק שם וש"ך כח, התערובת 32)ס"ק מן נטל
עצמו. מנכה 33)לצורך פירותיו, למפקיד מחזיר כשהוא

המקובל. החסרון והסאה 34)לו סאה, שלושים הכור
קבים. ששה של 35)מחזיקה לשבולת דומה הגבעול

הפשתן. זרע שהם גרעינים גדלים הגבעולים ובראש תבואה,
שם.36) כשנסתפק 37)ברייתא, המדובר שם. ברייתא,

יבישים.38)מהם. והם לגורן הפירות כשהוכנסו בקיץ
הרטיבות.39) מן שם.40)מתנפחות משנה,
מששה.41) אחד בולעים הקנקנים.42)הקנקנים בליעת

הרבה. סופגים הקנקנים ואין סמיך, הוא מפני 43)השמן
שביעה. כדי כבר שבלעו

.Â„È˜Ù‰44ÔÈ„e„Ó ÔÈ‡L ˙B¯t BÏˆ‡45ÌÚ Ô·¯ÚÂ , ƒ¿ƒ∆¿≈∆≈»¿ƒ¿≈¿»ƒ
ÚLBt ‰Ê È¯‰ - Ô„„Ó ‡ÏÂ ÂÈ˙B¯t46ÔB„wt‰ ÏÚa . ≈»¿…¿»»¬≈∆≈««««ƒ»

- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,eÈ‰ CÎÂ Ck :¯ÓB‡≈»¿»»¿«≈≈≈ƒ≈«
,ÔÈÓeÏL˙a BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L ;‰Úe·L ‡Ïa ÌlLÈ¿«≈¿…¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿«¿ƒ
‰Úe·L ·iÁ ‡ˆÓÂ ,·iÁ ‡e‰ ‰nk Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈««»«»¿ƒ¿»«»¿»

Èa¯ ·¯‰ È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿»∆««»««ƒ
,ÌlLÏ ·iÁ˙pL ¯ÓBL Ïk ÔÎÂ .Ï"Ê Ba¯Â ÈÂl‰ ÛÒBÈ≈«≈ƒ¿««¿≈»≈∆ƒ¿«≈¿«≈
,ÌlLÏ ·iÁ È‡ ÌÈÓ„ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»»ƒ¬ƒ«»¿«≈
‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CÎÂ ,ÔÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»»»∆
Ô‰L ¯·„ eÚËiL ‡e‰Â .‰Úe·L ‡Ïa eÏhÈ -ƒ¿¿…¿»¿∆ƒ¿¬»»∆≈

Ba ÔÈ„eÓ‡47ÌÈ¯Á‰Ï ¯ÓBMÏ LÈÂ .48Á˜BlL ÈÓ ÏÚ ¬ƒ¿≈«≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈«
Úb‰ ?‡e‰ Ck ÔÈc‰L ÔÈpÓe .BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È epnÓƒ∆»≈ƒ»»ƒ«ƒ∆«ƒ»««

EÓˆÚ49ÚLÙe ,ÌÈ·e‰Ê ‡ÏÓ ÒÈk BÏˆ‡ „È˜Ù‰L , «¿¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»≈¿ƒ»«
¯ÓBM‰Â ,eÈ‰ ¯Èc ÌÈ˙‡Ó :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰ ,Ba«¿»ƒ¿ƒ»«ƒƒ»»¿«≈
‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈ¯È„ Ba eÈ‰L È‡cÂ :¯ÓB‡≈««∆»ƒ»ƒ¬»≈ƒ≈««»
,˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ÌÈ˙‡Ó ÔÚBËk ‰Ê ‡ˆÓ - eÈ‰»ƒ¿»∆¿≈»«ƒ¿»¿ƒ¿»
BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯‡M‰ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈ƒ≈«∆¿À»¿»¿≈

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe ,Ú·MÏ ÏBÎÈ50. »ƒ»«¿«≈¿∆ƒ¿»≈

בפ"ד 44) שנתבאר הדין על מיוסדים זו שבהלכה הדינים כל
יכול  ואינו שבועה שהמחוייב ה"ז, ונטען טוען מהלכות

משלם. - במשקל.45)לישבע או במידה לנפקד מסרם לא
שנתערבו 46) כגון פשיעה, כל לו לייחס אין שאם משמע

אותו  דנים אין - ברשות שלא שנכנס אחר ע"י או מאליהם
יודע  אני חמשים שהאומר ללמוד יש ומזה זה. כלל לפי
שעליו  מפני פושע, קצת כן גם הוא יודע, אינני וחמשים
(בבאֿמציעא  אמרו לזה ובדומה לרשום. או ולזכור לדייק
ה"ז). פ"ד למעלה (ראה פשיעותא - ידענא' 'לא כל מב:)

פירות 47) או כלים לקנות להם מאפשר הכלכלי מצבם
התובע.48)כאלה. שם להזכיר בלי סתם חרם להטיל

השגת 50)התבונן.49) (ראה שם ונטען טוען בהלכות
חושןֿ ובש"ך כג. סי' פ"ב שבועות וראה כאן, הראב"ד
תלונות  כל והסיר הרבה, האריך נ ס"ק ערב סי' משפט
מקום  כאן ואין כמותם. ופסק רבו ועל רבינו על המשיגים
דברי  פירוש בגבולות מצטמצמים ואנו הזה, לסבך להכנס

רבינו).

.ÊÏˆ‡ B„È˜Ù‰Â ,¯e¯ˆ ˜O BÏ ÁÈp‰Â ÂÈ·‡ ˙Ó≈»ƒ¿ƒƒ««»¿ƒ¿ƒ≈∆
‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe ,B¯·Á¬≈»«««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»»

Ó ‡nL ,BaÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰ ÔÎÂ ,Ba eÈ‰ ˙BiÏb¯ ∆»«¿»ƒ»¿≈«≈≈≈ƒ
‡ÏÓ ‰È‰ ˙ÈÎeÎÊ ‡nL ,ÌlLÏ ·iÁ È‡ ‰nk Ú„BÈ≈««»¬ƒ«»¿«≈∆»¿ƒ»»»≈
Ú·MiL :BÊ ‰ÚËa ¯ÓB‡ È‡L ÔÈc‰ ˙¯eL -««ƒ∆¬ƒ≈¿«¬»∆ƒ»«
ÏÏÎÈÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ¯ÓBM‰«≈¿«»«¬»ƒ∆≈ƒ¿¿ƒ¿…
‰ÂL ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L B˙Úe·Laƒ¿»∆≈≈«¿««∆»»»≈«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÈÂ ,CÎÂ Ck»¿»ƒ«≈«∆»¿≈…«≈»∆

‰OÚÓ51,B¯·Á Ïˆ‡ ¯e¯ˆ ˜O „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ«»≈∆¬≈
˙BiÏb¯Óe ·‰Ê ÈÏÁ :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe»«««¿ƒ≈¬ƒ»»«¿»ƒ
,Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,Ba eÈ‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»¿«≈≈≈ƒ≈«
Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;Ba eÈ‰ ÏBÁ B‡ ÌÈ‚ÈÒ ‡nL∆»ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒ»«
„eÓ‡ ‡e‰L ¯·c ÔÚËiL ‡e‰Â .ÏhÈÂ ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»¿ƒ…¿∆ƒ¿«»»∆»
ÏÚa Ô‡k ÚaL ‰nÏÂ .BÏˆ‡ B„È˜Ù‰Ï „eÓ‡ B‡ Ba»¿«¿ƒ∆¿¿»»ƒ¿»»««

?ÔB„wt‰52‰Úe·L ·iÁÓ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ53; «ƒ»¿ƒ∆≈«≈¿À»¿»
,ÌÈ‚ÈÒ ‡ÏÓ ‰È‰L ÈÏ È¯a :¯Ó‡Â ‰„B‰ elÙ‡L∆¬ƒ»¿»«»ƒƒ∆»»»≈ƒƒ
˙q‰ ÚaL ¯ÓBM‰ - eÈ‰ ˙BiÏb¯Ó :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰Â¿««¿ƒ≈«¿»ƒ»«≈ƒ¿»∆≈
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קפז hay f"kÎ`"k ycewÎzayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

¯ËÙÂ54ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ BÚhL BÓk ,55. ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
e¯‡a˙È ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰·e .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿»¬

.ÌÈ¯·c‰ È¯wÚƒ¿≈«¿»ƒ

ה"ז.51) פ"ב בבאֿקמא אינו 52)ירושלמי למה כלומר,
אינו  אומר וזה היו, מאתים בטוען כמו שבועה בלא נוטל

הקודמת). ההלכה (ראה מקום 53)יודע? אין ולפיכך
משלם. לישבע יכול שאינו מתוך מחייבים 54)לומר: ואין
במקצת. כמודה התורה בשבועת טוען 55)אותו בהלכות

שבועה  חייב אינו במקצת שמודה מבואר, ה"ח פ"ג ונטען
הר"י  רבו מפי הוא זה ביאור הטענה. ממין הודה אם אלא
כן, אם עוד, שאל מיגש והר"י מ. לשבועות בפירושו מיגש
למה  שבועה, מחוייב ואינו במקצת מודה תורת עליו שאין
לי  מנה לאומר דומה זה הלא ונוטל? הפקדון בעל נשבע
יודע  שאינו נשבע שהנתבע יודע, איני אומר והנתבע בידך
ונפטר, יודע שאינו היסת נשבע אמרו שלא ותירץ, ונפטר?
שנתחייב  מודה כשהוא אבל בכלום, מודה כשאינו אלא
ונוטל. התובע נשבע - כמה יודע שאינו אלא לשלם
לדברי  מנוגדים כאן רבינו שדברי מקשה, [בכסףֿמשנה

והנתבע  חיטים בתבעו ה"ח פ"א ונטען טוען בהלכות עצמו
נשבע  שם: שפסק שעורים, או חיטים אם יודע אינני אומר
סי' חושןֿמשפט חדש' וב'בית שעורים. וישלם יודע שאינו
הכל  לשלם הנפקד את מחייבים כאן שבנידון מתרץ, פח
שהוכחנו  מה לפי אולם כמזיק. ופשיעה שפשע, מפני
מיגש  הר"י ע"פ ה"ג, ופ"ב ה"ג, פ"א שכירות בהלכות
מקום  אין - כמזיק פשיעה אמרו לא בשמירה שבפשיעה
בין  מהותי הבדל שיש זו, סתירה ליישב ונראה לתירוצו.
אין  כאן ונטען. טוען שבהלכות זה ובין כאן בנידון ההודאה
תובע  והוא נגנבו שהרי מרגליות, לי תן טוען המפקיד
קטן  בסכום התביעה במקצת 'ברי' מודה והנתבע דמיהם
במקצת, מודה שבועת לענין הטענה ממין זה אין (ואעפ"כ
היא  ההודאה ועיקר מרגליות, היא הטענה שעיקר מפני
איני  לדין דומה זה שאין מיגש הר"י הסביר ובזה סייגים).
ואין  ממש חיטים היא התביעה שם אבל הלויתני, אם יודע
אם  יודע איני כאומר זה הרי ולכן בחיטים, הודאה כל
לשלם  חייב למה יתבאר שם ונטען טוען ובה' הלויתני.

לה). ס"ק שם חו"מ ש"ך (ראה שעורים



zeevnd xtq m"anx ixeriyhay f"kÎ`"k -t"yz'd

ה'תש"פ  שבט כ"א ראשון יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תש"פ  שבט כ"ב שני יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תש"פ  שבט כ"ג שלישי יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תש"פ  שבט כ"ד רביעי יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תש"פ  שבט כ"ה חמישי יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

ּומצוה מת.מטּמא, טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

ה'תש"פ  שבט כ"ו שישי יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תש"פ  שבט כ"ז ש"ק יום

קז. עשה מצות
יום ראשוןֿ שבתֿ קודש כ "אֿ כ "ז שבט 

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,
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ש  סי' חושןֿמשפט רמ"א (ראה שמים ידי לצאת אפילו
לז:21)ס"ג). מלשלם.22)ב"מ פטור והרועה כדרכה,

החיה.23) הבהמה את למסור עליו כלומר,24)ולמי
דמיה. ולשני הבהמה את יתן אףֿעלֿפי 25)לאחד

שבעל  אלא לשמירה, הבהמה את לקבל הסכים שהרועה
ד"ה  שם ('תוספות' בנוכחותו שלא לעדר הכניסה הבהמה

ולהבחין 26)שלא). לציין האפשרות לו היתה שלא לפי
היכר. בסימני

.‰Ì·¯ÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ïˆ‡ ˙B¯t „È˜Ùn‰««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…¿»¿≈
ÂÈ˙B¯t ÌÚ27·¯ÚÂ ¯·Ú .28‰È‰ ‰nk ·MÁÈ - ƒ≈»»«¿≈«¿«≈«»»»

Ïk‰ ¯ÒÁ ‰nk ‰‡¯ÈÂ ,ÔB„wt‰29ÔB¯ÒÁ ·MÁÈÂ , «ƒ»¿ƒ¿∆«»»««…ƒ«≈∆¿
ÔB„wt‰30Ú·MiL ¯Á‡ BÏ ÔzÈÂ31Ô‰Ó ˜tzÒ .32, «ƒ»¿ƒ≈««∆ƒ»«ƒ¿«≈≈∆

BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÈ - ˜tzÒ ‰nk Ú„È ‡ÏÂ33ÌÈhÁÏ : ¿…»««»ƒ¿«≈ƒ∆¿¿ƒƒ
¯Bk ÏÎÏ ‰ˆÁÓe ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ÛeÏ˜ Ê¯‡Ïe34, ¿…∆»«¿»»«ƒ∆¡»¿»

ÔÈÓqÎÏ ,¯Bk ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰ÚLz - ÔÁ„Ïe ÌÈ¯BÚOÏƒ¿ƒ¿…«ƒ¿»«ƒ¿»¿À¿ƒ
ÂÈÏBÚ·‚a ÔzLt Ú¯ÊÏe35LÏL - ÛeÏ˜ BÈ‡L Ê¯‡Ïe ¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¿…∆∆≈»»
‰ ‰cnÎÂ .¯k ÏÎÏ ÔÈ‡Ò‰LÂ ‰L ÏÎÏ ˙‡f36‰na . ¿ƒ¿»…¿«ƒ»«…¿»»»¿»»«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c37Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏ „„nL38¯ÈÊÁ‰Â , ¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ
BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,Ô¯b‰ ˙BÓÈa „„Ó Ï·‡ ;Ô¯b‰ ˙BÓÈa BÏƒ«…∆¬»»«ƒ«…∆¿∆¡ƒ
Ô‰L ÈtÓ ,BB¯ÒÁ BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈

˙B¯È˙BÓ39ÔÎÂ .40ÔÈÈÏ ˙e˙L BÏ ‡ÈˆBÓ41‰LBÏLe , ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»
‚ÏÂ ,ÌÈ¯ÓL ‰ˆÁÓe ‚Ï :ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÔÓL ÔÈbÏÀƒ∆∆¿≈»Àƒ…∆¡»¿»ƒ¿…

ÚÏa ‰ˆÁÓe42BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ˜wÊÓ ‰È‰ Ì‡ . ∆¡»∆«ƒ»»¿À»≈ƒ
BÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÌÈLÈ ÌÈp˜w‰ eÈ‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÓL¿»ƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ

ÚÏa43. ∆«

יגע 27) לא וכו' חבירו אצל פירות "המפקיד לח. שם משנה,
מ.28)בהן". שם וגמרא החסירה 29)משנה כמה

פוחת  מדתם או משקלם מאוחסנים, פירות התערובת.
הפירות.30)והולך. כל לכמות כמותם יחס לפי

דברים 31) במה בפשיעתו. שלא בא שהחסרון הנפקד
אבל  לחסור, פירות של שדרכם ממה יותר כשחסרו אמורים,
רצב  סי' (סמ"ע משבועה פטור מזה, גדול אינו החסרון אם

כב). ס"ק שם וש"ך כח, התערובת 32)ס"ק מן נטל
עצמו. מנכה 33)לצורך פירותיו, למפקיד מחזיר כשהוא

המקובל. החסרון והסאה 34)לו סאה, שלושים הכור
קבים. ששה של 35)מחזיקה לשבולת דומה הגבעול

הפשתן. זרע שהם גרעינים גדלים הגבעולים ובראש תבואה,
שם.36) כשנסתפק 37)ברייתא, המדובר שם. ברייתא,

יבישים.38)מהם. והם לגורן הפירות כשהוכנסו בקיץ
הרטיבות.39) מן שם.40)מתנפחות משנה,
מששה.41) אחד בולעים הקנקנים.42)הקנקנים בליעת

הרבה. סופגים הקנקנים ואין סמיך, הוא מפני 43)השמן
שביעה. כדי כבר שבלעו

.Â„È˜Ù‰44ÔÈ„e„Ó ÔÈ‡L ˙B¯t BÏˆ‡45ÌÚ Ô·¯ÚÂ , ƒ¿ƒ∆¿≈∆≈»¿ƒ¿≈¿»ƒ
ÚLBt ‰Ê È¯‰ - Ô„„Ó ‡ÏÂ ÂÈ˙B¯t46ÔB„wt‰ ÏÚa . ≈»¿…¿»»¬≈∆≈««««ƒ»

- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,eÈ‰ CÎÂ Ck :¯ÓB‡≈»¿»»¿«≈≈≈ƒ≈«
,ÔÈÓeÏL˙a BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L ;‰Úe·L ‡Ïa ÌlLÈ¿«≈¿…¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿«¿ƒ
‰Úe·L ·iÁ ‡ˆÓÂ ,·iÁ ‡e‰ ‰nk Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈««»«»¿ƒ¿»«»¿»

Èa¯ ·¯‰ È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿»∆««»««ƒ
,ÌlLÏ ·iÁ˙pL ¯ÓBL Ïk ÔÎÂ .Ï"Ê Ba¯Â ÈÂl‰ ÛÒBÈ≈«≈ƒ¿««¿≈»≈∆ƒ¿«≈¿«≈
,ÌlLÏ ·iÁ È‡ ÌÈÓ„ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»»ƒ¬ƒ«»¿«≈
‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CÎÂ ,ÔÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»»»∆
Ô‰L ¯·„ eÚËiL ‡e‰Â .‰Úe·L ‡Ïa eÏhÈ -ƒ¿¿…¿»¿∆ƒ¿¬»»∆≈

Ba ÔÈ„eÓ‡47ÌÈ¯Á‰Ï ¯ÓBMÏ LÈÂ .48Á˜BlL ÈÓ ÏÚ ¬ƒ¿≈«≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈«
Úb‰ ?‡e‰ Ck ÔÈc‰L ÔÈpÓe .BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È epnÓƒ∆»≈ƒ»»ƒ«ƒ∆«ƒ»««

EÓˆÚ49ÚLÙe ,ÌÈ·e‰Ê ‡ÏÓ ÒÈk BÏˆ‡ „È˜Ù‰L , «¿¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»≈¿ƒ»«
¯ÓBM‰Â ,eÈ‰ ¯Èc ÌÈ˙‡Ó :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰ ,Ba«¿»ƒ¿ƒ»«ƒƒ»»¿«≈
‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈ¯È„ Ba eÈ‰L È‡cÂ :¯ÓB‡≈««∆»ƒ»ƒ¬»≈ƒ≈««»
,˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ÌÈ˙‡Ó ÔÚBËk ‰Ê ‡ˆÓ - eÈ‰»ƒ¿»∆¿≈»«ƒ¿»¿ƒ¿»
BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯‡M‰ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈ƒ≈«∆¿À»¿»¿≈

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe ,Ú·MÏ ÏBÎÈ50. »ƒ»«¿«≈¿∆ƒ¿»≈

בפ"ד 44) שנתבאר הדין על מיוסדים זו שבהלכה הדינים כל
יכול  ואינו שבועה שהמחוייב ה"ז, ונטען טוען מהלכות

משלם. - במשקל.45)לישבע או במידה לנפקד מסרם לא
שנתערבו 46) כגון פשיעה, כל לו לייחס אין שאם משמע

אותו  דנים אין - ברשות שלא שנכנס אחר ע"י או מאליהם
יודע  אני חמשים שהאומר ללמוד יש ומזה זה. כלל לפי
שעליו  מפני פושע, קצת כן גם הוא יודע, אינני וחמשים
(בבאֿמציעא  אמרו לזה ובדומה לרשום. או ולזכור לדייק
ה"ז). פ"ד למעלה (ראה פשיעותא - ידענא' 'לא כל מב:)

פירות 47) או כלים לקנות להם מאפשר הכלכלי מצבם
התובע.48)כאלה. שם להזכיר בלי סתם חרם להטיל

השגת 50)התבונן.49) (ראה שם ונטען טוען בהלכות
חושןֿ ובש"ך כג. סי' פ"ב שבועות וראה כאן, הראב"ד
תלונות  כל והסיר הרבה, האריך נ ס"ק ערב סי' משפט
מקום  כאן ואין כמותם. ופסק רבו ועל רבינו על המשיגים
דברי  פירוש בגבולות מצטמצמים ואנו הזה, לסבך להכנס

רבינו).

.ÊÏˆ‡ B„È˜Ù‰Â ,¯e¯ˆ ˜O BÏ ÁÈp‰Â ÂÈ·‡ ˙Ó≈»ƒ¿ƒƒ««»¿ƒ¿ƒ≈∆
‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe ,B¯·Á¬≈»«««¿ƒ≈≈ƒ≈«∆»»

Ó ‡nL ,BaÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰ ÔÎÂ ,Ba eÈ‰ ˙BiÏb¯ ∆»«¿»ƒ»¿≈«≈≈≈ƒ
‡ÏÓ ‰È‰ ˙ÈÎeÎÊ ‡nL ,ÌlLÏ ·iÁ È‡ ‰nk Ú„BÈ≈««»¬ƒ«»¿«≈∆»¿ƒ»»»≈
Ú·MiL :BÊ ‰ÚËa ¯ÓB‡ È‡L ÔÈc‰ ˙¯eL -««ƒ∆¬ƒ≈¿«¬»∆ƒ»«
ÏÏÎÈÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ¯ÓBM‰«≈¿«»«¬»ƒ∆≈ƒ¿¿ƒ¿…
‰ÂL ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L B˙Úe·Laƒ¿»∆≈≈«¿««∆»»»≈«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÈÂ ,CÎÂ Ck»¿»ƒ«≈«∆»¿≈…«≈»∆

‰OÚÓ51,B¯·Á Ïˆ‡ ¯e¯ˆ ˜O „È˜Ù‰L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒ«»≈∆¬≈
˙BiÏb¯Óe ·‰Ê ÈÏÁ :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰ ,Ba ÚLÙe»«««¿ƒ≈¬ƒ»»«¿»ƒ
,Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,Ba eÈ‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»¿«≈≈≈ƒ≈«
Ú·MÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;Ba eÈ‰ ÏBÁ B‡ ÌÈ‚ÈÒ ‡nL∆»ƒƒ»¿»¿¬»ƒƒ»«
„eÓ‡ ‡e‰L ¯·c ÔÚËiL ‡e‰Â .ÏhÈÂ ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»¿ƒ…¿∆ƒ¿«»»∆»
ÏÚa Ô‡k ÚaL ‰nÏÂ .BÏˆ‡ B„È˜Ù‰Ï „eÓ‡ B‡ Ba»¿«¿ƒ∆¿¿»»ƒ¿»»««

?ÔB„wt‰52‰Úe·L ·iÁÓ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ53; «ƒ»¿ƒ∆≈«≈¿À»¿»
,ÌÈ‚ÈÒ ‡ÏÓ ‰È‰L ÈÏ È¯a :¯Ó‡Â ‰„B‰ elÙ‡L∆¬ƒ»¿»«»ƒƒ∆»»»≈ƒƒ
˙q‰ ÚaL ¯ÓBM‰ - eÈ‰ ˙BiÏb¯Ó :¯ÓB‡ „È˜Ùn‰Â¿««¿ƒ≈«¿»ƒ»«≈ƒ¿»∆≈
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fÎeקפח wxt xzq` - miaezk

å-÷øô øúñàciÎh

èõôç Cìnä øLà Léàä-úà eLéaìäå íéîzøtä Cìnä éøOî Léà-ãé-ìò ñeqäå Leálä ïBúðå§¨¸©§¹§©À©©¦º¦¨¥³©¤Æ¤Æ©«©§§¦½§¦§¦ÆÆ¤¨¦½£¤¬©¤−¤¨¥´
:Bø÷éa õôç Cìnä øLà Léàì äNòé äëk åéðôì eàø÷å øéòä áBçøa ñeqä-ìò eäáékøäå Bø÷éa¦«¨®§¦§¦ª³©©Æ¦§´¨¦½§¨§´§¨½̈¨µ¨¥¨¤´¨¦½£¤¬©¤−¤¨¥¬¦¨«

éáLBiä éãeäiä éëcøîì ïë-äNòå zøac øLàk ñeqä-úàå Leálä-úà ç÷ øäî ïîäì Cìnä øîàiå©¸Ÿ¤©¤¹¤§¨À̈©Â¥©´¤©§³§¤©Æ©£¤´¦©½§¨©«£¥¥Æ§¨§§©´©§¦½©¥−
:zøac øLà ìkî øác ìtz-ìà Cìnä øòLaàééëcøî-úà Laìiå ñeqä-úàå Leálä-úà ïîä çwiå §©´©©¤®¤©©¥´¨½̈¦−Ÿ£¤¬¦©«§¨©¦©³¨¨Æ¤©§´§¤©½©©§¥−¤«¨§§¨®

:Bø÷éa õôç Cìnä øLà Léàì äNòé äëk åéðôì àø÷iå øéòä áBçøa eäáékøiåáééëcøî áLiå ©©§¦¥ÆÆ¦§´¨¦½©¦§¨´§¨½̈¨µ¨¥¨¤´¨¦½£¤¬©¤−¤¨¥¬¦¨«©¨¬¨¨§§©−
:Làø éeôçå ìáà Búéa-ìà óçãð ïîäå Cìnä øòL-ìàâéúà åéáäà-ìëìe BzLà Løæì ïîä øtñéå ¤©´©©¤®¤§¨¨Æ¦§©´¤¥½¨¥−©£¬«Ÿ©§©¥̧¨¹̈§¤³¤¦§Æ§¨´Ÿ£½̈¥−

åéðôì ìtðì úBlçä øLà éëcøî íéãeäiä òøfî íà BzLà Løæå åéîëç Bì eøîàiå eäø÷ øLà-ìk̈£¤´¨¨®©ŸÁ§Á¸£¨¹̈§¤¤́¦§À¦´¦¤´©©§¦¿¨§§©º£¤Á©¦¸¨¦§³Ÿ§¨¨Æ
:åéðôì ìBtz ìBôð-ék Bì ìëeú-àìãéïîä-úà àéáäì eìäáiå eòébä Cìnä éñéøñå Bnò íéøaãî íãBò Ÿ©´½¦«¨¬¦−§¨¨«¨Æ§©§¦´¦½§¨¦¥¬©¤−¤¦¦®©©§¦ÆÆ§¨¦´¤¨½̈

:øzñà äúNò-øLà äzLnä-ìà¤©¦§¤−£¤¨§¨¬¤§¥«
æ-÷øô øúñàiÎ`

àì ïîäå Cìnä àáiå:äkìnä øzñà-íò úBzLáäzLîa éðMä íBia íb øzñàì Cìnä øîàiå ©¨³Ÿ©¤Æ¤Æ§¨½̈¦§−¦¤§¥¬©©§¨«©Ÿ¤Á©¤̧¤§¤§¥¹©´©³©¥¦Æ§¦§¥´
:Nòúå úeëìnä éöç-ãò CúLwa-äîe Cì ïúpúå äkìnä øzñà CúìàM-äî ïéiäâøzñà ïòzå ©©½¦©§¥¨¥²¤§¥¬©©§−̈§¦¨´¥«®̈©©¨¨¥²©£¦¬©©§−§¥¨«©©̧©¤§¥³

éðéòa ïç éúàöî-íà øîàzå äkìnäénòå éúìàLa éLôð éì-ïúpz áBè Cìnä-ìò-íàå Cìnä E ©©§¨Æ©Ÿ©½¦¨¨̧¦¥³§¥¤ÆÆ©¤½¤§¦©©¤−¤®¦¨«¤¦³©§¦Æ¦§¥´¨¦½§©¦−
:éúLwáaãìå íéãáòì elàå ãaàìe âBøäì ãéîLäì énòå éðà eðøkîð ékézLøçä eðøkîð úBçôL §©¨¨¦«¦³¦§©Æ§Æ£¦´§©¦½§©§¦−©£´§©¥®§Â¦©£¨¦¸§¦§¨³¦§©Æ§Æ¤¡©½§¦

(ñ) :Cìnä ÷æða äBL øvä ïéà ékääæ àeä éî äkìnä øzñàì øîàiå LBøåLçà Cìnä øîàiå ¦´¥¬©¨²¤−§¥¬¤©¤«¤©ŸÆ¤Æ©¤´¤£©§¥½©−Ÿ¤§¤§¥´©©§¨®¦´¬¤Æ
:ïk úBNòì Baì Bàìî-øLà àeä äæ-éàååúòáð ïîäå äfä òøä ïîä áéBàå øö Léà øzñà-øîàzå §¥«¤´½£¤§¨¬¦−©£¬¥«©´Ÿ¤¤§¥½¦ µ©´§¥½¨¨¬¨−̈©¤®§¨¨´¦§©½

:äkìnäå Cìnä éðôlîæBLôð-ìò Lwáì ãîò ïîäå ïúéaä úpb-ìà ïéiä äzLnî Búîça í÷ Cìnäå ¦¦§¥¬©¤−¤§©©§¨«§©¤¹¤¨³©£¨Æ¦¦§¥´©©½¦¤¦©−©¦¨®§¨¨´¨©À§©¥³©©§Æ
:Cìnä úàî äòøä åéìà äúìë-ék äàø ék äkìnä øzñàîç| úéa-ìà ïúéaä úpbî áL Cìnäå ¥«¤§¥´©©§½̈¦´¨½̈¦«¨§¨¬¥¨²¨¨−̈¥¥¬©¤«¤§©¤¿¤¨Á¦¦©̧©¦¹̈¤¥´

úéaa énò äkìnä-úà LBaëì íâä Cìnä øîàiå äéìò øzñà øLà ähnä-ìò ìôð ïîäå ïéiä äzLî¦§¥´©©À¦§¨¨ÆŸ¥½©©¦¨Æ£¤´¤§¥´¨¤½¨©´Ÿ¤©¤½¤£Â©¦§¯¤©©§¨²¦¦−©¨®¦
:eôç ïîä éðôe Cìnä étî àöé øácäèõòä-äpä íb Cìnä éðôì íéñéøqä-ïî ãçà äðBáøç øîàiå ©¨À̈¨¨Æ¦¦´©¤½¤§¥¬¨−̈¨«©Ÿ́¤©Â§¨¤¨̧¦©¨¦¦¹¦§¥´©¤À¤©´¦¥¨¥´

Cìnä øîàiå änà íéMîç dáb ïîä úéáa ãîò Cìnä-ìò áBè-øac øLà éëcøîì ïîä äNò-øLà£¤¨¨¶¨¨§«¨§§©º£¤¯¦¤´©©¤À¤Ÿ¥Æ§¥´¨½̈¨−Ÿ©£¦¦´©¨®©¬Ÿ¤©¤−¤
:åéìò eäìzéúiå(ñ) :äëëL Cìnä úîçå éëcøîì ïéëä-øLà õòä-ìò ïîä-úà eì §ª¬¨¨«©¦§Æ¤¨½̈©¨¥−£¤¥¦´§¨§§¨®©£©¬©¤−¤¨¨«¨

i"yx
(Ë).ùéà ãé ìò ñåñäå ùåáìä ïåúðå לא הכתר ואת

הכתר  שיתנו שאמר על רעה מלך של עינו שראה הזכיר
אדם: éëãøî.(È·)בראש áùéå:ולתעניתו ìáàלשקו
.ùàø éåôçå:מגילה במסכת הדבר פירשו רבותינו

(‚È).'åâå ìåôðì úåìçä øùà נמשלו זו אומה אמרה,
וכשהם  לעפר עד יורדים יורדים כשהם ולעפר לכוכבים

הכוכבים: ועד לרקיע עד עולים עולים
(‚).éùôð éì ïúðú באדר עשר בשלשה אהרג שלא

ומולדתי: עמי על הריגה גזירת לי éîòå.שגזרת ינתן
כי  לך איכפת מה תאמר ואם יהרגו שלא בבקשתי

וגו': וראיתי אוכל æðá÷(„)איככה äåù øöä ïéà éë
.êìîä אחר רדף שאילו המלך בנזק חושש איננו

ולשפחות  לעבדים אותם מכור לומר לו היה הנאתך

הם  לעבדים לך להיות אותם החי' או הממון וקבל
øúñàì(‰)וזרעם: øîàéå ùåøåùçà êìîä øîàéå
.äëìîä אינו פעמים ב' ויאמר ויאמר שנאמר מקום כל

עמה  מדבר היה בתחלה זה של ומדרשו למדרש, אלא
היא  מלכים שממשפחת שידע עכשיו שליח ידי על

בעצמו: הוא עמה äúìë.(Ê)דיבר éë הרעה נגמרה
והנקמה: ìôåð.(Á)והשנאה ïîäå:דחפו ìòהמלאך

.äéìò øúñà øùà äèîä על בסעודה לישב היה דרכן
זהב  מטות הספר בראש שאמר כמו המטות גבי על צדן

המשתה: לבני ùåáëì.וכסף íâä,הוא תימה לשון
הארץ: ונכבשה לב) (במדבר כמו בחזקה לאנוס לכבוש

(Ë).õòä äðä íâ העץ שהכין עשה אחרת רעה גם
המות: מסם המלך שהציל מלך של אוהבו לתלות

`lÎl wxt dinxi - mi`iap

ì-÷øô äéîøédkÎhi

èé:eøòöé àìå íézãaëäå eèòîé àìå íéúaøäå íé÷çNî ìB÷å äãBz íäî àöéåëíã÷k åéðá eéäå §¨¨¬¥¤²−̈§´§©£¦®§¦§¦¦Æ§´Ÿ¦§½̈§¦§©§¦−§¬Ÿ¦§¨«§¨³¨¨Æ§¤½¤
:åéöçì-ìk ìò ézã÷ôe ïBkz éðôì BúãòåàëLbðå åézáø÷äå àöé Baøwî BìLîe epnî Bøécà äéäå ©£¨−§¨©´¦®¨´©§¦½©−¨Ÿ£¨«§¨¨̧©¦¹¦¤À«Ÿ§Æ¦¦§´¥¥½§¦§©§¦−§¦©´

:ýåýé-íàð éìà úLâì Baì-úà áøò äæ-àeä éî ék éìàáë:íéýìàì íëì äéäà éëðàå íòì éì íúééäå ¥¨®¦Á¦̧¤¹¨©¯¤¦²¨¤¬¤¥©−§ª§¨«¦§¦¬¤¦−§¨®§¨´Ÿ¦½¤§¤¬¨¤−¥Ÿ¦«
âë:ìeçé íéòLø Làø ìò øøBbúî øòñ äàöé äîç ýåýé úøòñ | äpäãëýåýé-óà ïBøç áeLé àì ¦¥´©£©´§À̈¥¨Æ¨«§½̈©−©¦§¥®©²¬Ÿ§¨¦−¨«´Ÿ¨À£Æ©§½̈

:dá eððBaúz íéîiä úéøçàa Baì úBnæî Bîé÷ä-ãòå BúNò-ãòäëäéäà ýåýé-íàð àéää úòa ©£Ÿ¬§©£¦−§¦´¦®§©£¦¬©¨¦−¦§¬§¨«¨¥³©¦Æ§ª§½̈¤«§¤Æ
:íòì éì-eéäé änäå ìàøNé úBçtLî ìëì íéýìàì¥«Ÿ¦½§−Ÿ¦§§´¦§¨¥®§¥−¨¦«§¦¬§¨«

àì-÷øô äéîøébÎ`

à:ìàøNé Bòébøäì CBìä áøç éãéøN íò øaãna ïç àöî ýåýé øîà äkáéì äàøð ýåýé ÷Bçøî µŸ¨©´§½̈¨¨¬¥Æ©¦§½̈©−§¦´¥¨®¤¨¬§©§¦−¦§¨¥«¥¨¾§−̈¦§¨´¦®
ézáäà íìBò úáäàåézëLî ïk-ìò C:ãñç Câðáà ãBòðå Cétú écòz ãBò ìàøNé úìeúa úéðáC §©£©³¨Æ£©§¦½©¥−§©§¦¬¨«¤³¤§¥Æ§«¦§¥½§©−¦§¨¥®µ©§¦´ª©½¦

:íé÷çNî ìBçîa úàöéå§¨−̈¦§¬§©£¦«
i"yx

(ËÈ).íéúãáëäå:כבד עם åøòöé.שיהיו àìå כמו
שלו:åøéãà.(Î‡)ימעטו: åáì.שר úà áøò לשון

בלע"ז: הטינ"א פרוויל"א éìà.ערבון úùâì למלחמה
בידי: מגורי øøåâúî.(Î‚)למחות ארץ ל' ודר חונה

מתחולל וסער כב)ודוגמתו האחר (לעיל במקרא האמור
חנייה: ל' ששניהם זה íéòùø.הוא ùàø ìò ראש על

עכו"ם:

(‡).ïç àöî:המדבר דור áøç.בעיני éãéøù מצרים
והכנעני: ìàøùé.והעמלקי åòéâøäì êåìä בהוליכם

מרגועם: ארץ אבות:åçøî÷.(·)לנחול äàøðבזכות
.éì אהבת ישראל לכנסת לאמר לי ואמר הנביא אני

אהבתיך: úéðáðå.(‚)עולם êðáà ãåò היו שנים בניינים
בנין  בעצמי אני אבנך עוד חרבו, לכך אדם ידי על לך

תתקשטי: תעדי לעולם ונבנית שלישי

cec zcevn
(ËÈ).Ì‰Ó ‡ˆÈÂלמקום הודאה השמעת  יצא יעקב מאהלי

הטובה : רוב  על  ושמחים משחקים  בבניםÌÈ˙È·¯‰Â.וקול 
בהיותם והולכים  מתמעטים שהיו כדרך ימעטו ולא  ובבנות 

במ "ש:ÌÈ˙„·Î‰Â.בבבל: הדבר וכפל  כבד , עם יהיו
(Î).Ì„˜Î:קדם כבימי עלי ˙ÔÂÎ.חביבים ÈÙÏנכונים יהיו

טובה : ברוב אותם להכן בם  אשגיח לומר רצה  È˙„˜ÙÂ.לפני
אותו: הלוחצים כל  על גמול  להשיב ‡„Â¯È(Î‡)אשגיח  ‰È‰Â

.ÂÓÓ:מישראל יהיה מלכו לומר, ÂÎÂ'.רצה ÂÏ˘ÂÓÂ כפל
במ "ש: אליÂÈ˙·¯˜‰Â.הדבר  נגש  יהיה והוא אותו אקרב  אני

והולך : מוסיף יהיה והוא ה' יראת בלבו אטע  ר"ל להתקרב
.‰Ê ‡Â‰ ÈÓ ÈÎיגש ואח"ז אקרבו  בתחלה  למה  טעם ליתן בא 

לגשת לבו את  התחייב אשר  האיש  זה  הוא מי  כי ואמר אלי
בי: ולהתדבק  לקרבה אסייעו לא אם להתקרב אלי

(·Î).ÌÚÏ ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Âואני עמי  ותהיו בי  תאמינו כולכם  ר "ל 
אתכם: ולהיטיב בכם להשגיח לאלהים  לכם ÓÁ‰(Î‚)אהיה

.‰‡ˆÈ:עתיד במקום  עבר  בחימה , Â‚˙Ó¯¯.תצא ¯ÚÒהסער
ראש על ושוכן חל  יהיה והוא וחיתוך , מכריתה מלא הוא  הזה

ÂÎÂ'.(Î„)הרשעים: ·Â˘È ‡Ï עד אפו חרון מהם ישיב לא 
לבו: מחשבות ויקיים ‰ÌÈÓÈ.יעשה  ˙È¯Á‡·אם לומר, רצה 

הזמן: נתארך כי עם אפו מחרון ה ' שב שלא בה  תתבוננו כשתתקיים  הימים  בסוף הנה  ‰‰È‡.(Î‰)יתמהמה  ˙Ú·בזמן
ÂÎÂ'.הגאולה: ÌÈ‰Ï‡Ï ‰È‰‡:עמהם ואיטיב  בהם  אשגיח לומר ÌÚÏ.רצה  ÈÏ ÂÈ‰È ‰Ó‰Â: עמי ויהיו בי יאמינו כולם 

(‡).·¯Á È„È¯˘ ÌÚאחרי שהלכו בעת  בעיני חן מצא ההוא העם להמיתם אותם המתנכלים מצרים  מחרב הנשארים ישראל עם
זרועה : לא ארץ בהשקט:‰ÍÂÏ.במדבר בה לשבת  הארץ את לרשת  מרגועם  למקום ישראל הלך  הנביאÂÁ¯Ó˜.(·)לכן  אמר

ואהרן: משה  הם ישראל  לנביאי  אז נגלה ר"ל  ה ' לי נראה  במצרים היינו עוד  רחוק ÌÏÂÚ.מזמן  ˙·‰‡Â תמיד יאמר וכן ר"ל 
חסד: לך  אמשיך  כן על  אהבתיך  עולם אהבת  È·Â˙.(‚)הנה  Í·‡ „ÂÚונחרבו אדם בני בנו  והשני הראשון הבית הנה ר"ל 

עולם: עד  בנויה ותשאר  השלישי  את אני אבנך  Ï‡¯˘È.ועוד ˙ÏÂ˙·איש ידעה לא  אשר  כבתולה עלי החביבה  ישראל  עדת את
לבעלה: חביבה  ˙ÍÈÙ.שהיא  È„Ú˙:פאר מיני  בכל  הניגון כלי שמייפים המתענגים כדרך  לייפותם  תופיך  ותצאÈÂˆ‡˙.תקשטי 

לך : יבוא טובה  הרבה ור "ל  ותענוגיה הבתולה שמחת ענין אמר  לבתולה ישראל  את שהמשיל  ולפי שמחה של  בריקוד 

oeiv zcevn
(ËÈ).‰„Â˙:הודאה ושמחה:ÌÈ˜Á˘Ó.מלשון שחוק מל '

.ÌÈ˙„·Î‰Â כבד בעם כמו ריבוי כ)ענין עניןÂ¯ÚˆÈ.:(במדבר
למו יבין ולא  ויצערו כמו יד)מיעוט עניןÈ˙„˜ÙÂ.(Î):(איוב

תלחץÂÈˆÁÂÏ.השגחה : לא  וגר כמו לו ומצירים הדוחקים
כב) שהוא‡„Â¯È.(Î‡):(שמות יאמר המלך ועל  חוזק ענין

מכל : הקרבה:Â‚˘.החזק ודוגמתוÚ¯·.ענין  התחייבות  ענין
וכו' אדוני את  נא ל"ו)התערב  סערה:ÚÒ¯˙.(Î‚):(ישעיה רוח 

.¯¯Â‚˙Óבמגרה מגוררות  כמו וחיתוך  כריתה  ז)ענין  :(מ"א
.ÏÂÁÈ יואב ראש  על  יחולו כמו יג)ישכון ÂÓÈÊÓ˙.(Î„):(ש"ב

מזמתו בבל על  כמו נא)מחשבות בסוף:·‡È¯Á˙.:(לקמן
.ÂÂ·˙˙:בינה מל'

(‡).È„È¯˘ופליט שריד  כמו ושיור שארית מב)ענין :(לקמן
.ÂÚÈ‚¯‰Ïלנפשכם מרגוע ומצאו כמו  וההשקט מנוחה  ענין

ו) È·Â˙.(‚):(לעיל Í·‡:בנין עדי˙È„Ú.מלשון מלשון 
ניגון:˙ÍÈÙÂ.וקישוט : כלי השמחה·ÏÂÁÓ.שם  ריקוד ענין

לי למחול  מספדי הפכת ל)כמו  נקראת(תהלים נגון  כלי יש ולזה
ומחול  בתוף הללוהו כמ"ש  קנ)מחול מעוררת(שם שהיא לפי

השמחה: ריקוד 



קפט fÎe wxt xzq` - miaezk

å-÷øô øúñàciÎh

èõôç Cìnä øLà Léàä-úà eLéaìäå íéîzøtä Cìnä éøOî Léà-ãé-ìò ñeqäå Leálä ïBúðå§¨¸©§¹§©À©©¦º¦¨¥³©¤Æ¤Æ©«©§§¦½§¦§¦ÆÆ¤¨¦½£¤¬©¤−¤¨¥´
:Bø÷éa õôç Cìnä øLà Léàì äNòé äëk åéðôì eàø÷å øéòä áBçøa ñeqä-ìò eäáékøäå Bø÷éa¦«¨®§¦§¦ª³©©Æ¦§´¨¦½§¨§´§¨½̈¨µ¨¥¨¤´¨¦½£¤¬©¤−¤¨¥¬¦¨«

éáLBiä éãeäiä éëcøîì ïë-äNòå zøac øLàk ñeqä-úàå Leálä-úà ç÷ øäî ïîäì Cìnä øîàiå©¸Ÿ¤©¤¹¤§¨À̈©Â¥©´¤©§³§¤©Æ©£¤´¦©½§¨©«£¥¥Æ§¨§§©´©§¦½©¥−
:zøac øLà ìkî øác ìtz-ìà Cìnä øòLaàééëcøî-úà Laìiå ñeqä-úàå Leálä-úà ïîä çwiå §©´©©¤®¤©©¥´¨½̈¦−Ÿ£¤¬¦©«§¨©¦©³¨¨Æ¤©§´§¤©½©©§¥−¤«¨§§¨®

:Bø÷éa õôç Cìnä øLà Léàì äNòé äëk åéðôì àø÷iå øéòä áBçøa eäáékøiåáééëcøî áLiå ©©§¦¥ÆÆ¦§´¨¦½©¦§¨´§¨½̈¨µ¨¥¨¤´¨¦½£¤¬©¤−¤¨¥¬¦¨«©¨¬¨¨§§©−
:Làø éeôçå ìáà Búéa-ìà óçãð ïîäå Cìnä øòL-ìàâéúà åéáäà-ìëìe BzLà Løæì ïîä øtñéå ¤©´©©¤®¤§¨¨Æ¦§©´¤¥½¨¥−©£¬«Ÿ©§©¥̧¨¹̈§¤³¤¦§Æ§¨´Ÿ£½̈¥−

åéðôì ìtðì úBlçä øLà éëcøî íéãeäiä òøfî íà BzLà Løæå åéîëç Bì eøîàiå eäø÷ øLà-ìk̈£¤´¨¨®©ŸÁ§Á¸£¨¹̈§¤¤́¦§À¦´¦¤´©©§¦¿¨§§©º£¤Á©¦¸¨¦§³Ÿ§¨¨Æ
:åéðôì ìBtz ìBôð-ék Bì ìëeú-àìãéïîä-úà àéáäì eìäáiå eòébä Cìnä éñéøñå Bnò íéøaãî íãBò Ÿ©´½¦«¨¬¦−§¨¨«¨Æ§©§¦´¦½§¨¦¥¬©¤−¤¦¦®©©§¦ÆÆ§¨¦´¤¨½̈

:øzñà äúNò-øLà äzLnä-ìà¤©¦§¤−£¤¨§¨¬¤§¥«
æ-÷øô øúñàiÎ`

àì ïîäå Cìnä àáiå:äkìnä øzñà-íò úBzLáäzLîa éðMä íBia íb øzñàì Cìnä øîàiå ©¨³Ÿ©¤Æ¤Æ§¨½̈¦§−¦¤§¥¬©©§¨«©Ÿ¤Á©¤̧¤§¤§¥¹©´©³©¥¦Æ§¦§¥´
:Nòúå úeëìnä éöç-ãò CúLwa-äîe Cì ïúpúå äkìnä øzñà CúìàM-äî ïéiäâøzñà ïòzå ©©½¦©§¥¨¥²¤§¥¬©©§−̈§¦¨´¥«®̈©©¨¨¥²©£¦¬©©§−§¥¨«©©̧©¤§¥³

éðéòa ïç éúàöî-íà øîàzå äkìnäénòå éúìàLa éLôð éì-ïúpz áBè Cìnä-ìò-íàå Cìnä E ©©§¨Æ©Ÿ©½¦¨¨̧¦¥³§¥¤ÆÆ©¤½¤§¦©©¤−¤®¦¨«¤¦³©§¦Æ¦§¥´¨¦½§©¦−
:éúLwáaãìå íéãáòì elàå ãaàìe âBøäì ãéîLäì énòå éðà eðøkîð ékézLøçä eðøkîð úBçôL §©¨¨¦«¦³¦§©Æ§Æ£¦´§©¦½§©§¦−©£´§©¥®§Â¦©£¨¦¸§¦§¨³¦§©Æ§Æ¤¡©½§¦

(ñ) :Cìnä ÷æða äBL øvä ïéà ékääæ àeä éî äkìnä øzñàì øîàiå LBøåLçà Cìnä øîàiå ¦´¥¬©¨²¤−§¥¬¤©¤«¤©ŸÆ¤Æ©¤´¤£©§¥½©−Ÿ¤§¤§¥´©©§¨®¦´¬¤Æ
:ïk úBNòì Baì Bàìî-øLà àeä äæ-éàååúòáð ïîäå äfä òøä ïîä áéBàå øö Léà øzñà-øîàzå §¥«¤´½£¤§¨¬¦−©£¬¥«©´Ÿ¤¤§¥½¦ µ©´§¥½¨¨¬¨−̈©¤®§¨¨´¦§©½

:äkìnäå Cìnä éðôlîæBLôð-ìò Lwáì ãîò ïîäå ïúéaä úpb-ìà ïéiä äzLnî Búîça í÷ Cìnäå ¦¦§¥¬©¤−¤§©©§¨«§©¤¹¤¨³©£¨Æ¦¦§¥´©©½¦¤¦©−©¦¨®§¨¨´¨©À§©¥³©©§Æ
:Cìnä úàî äòøä åéìà äúìë-ék äàø ék äkìnä øzñàîç| úéa-ìà ïúéaä úpbî áL Cìnäå ¥«¤§¥´©©§½̈¦´¨½̈¦«¨§¨¬¥¨²¨¨−̈¥¥¬©¤«¤§©¤¿¤¨Á¦¦©̧©¦¹̈¤¥´

úéaa énò äkìnä-úà LBaëì íâä Cìnä øîàiå äéìò øzñà øLà ähnä-ìò ìôð ïîäå ïéiä äzLî¦§¥´©©À¦§¨¨ÆŸ¥½©©¦¨Æ£¤´¤§¥´¨¤½¨©´Ÿ¤©¤½¤£Â©¦§¯¤©©§¨²¦¦−©¨®¦
:eôç ïîä éðôe Cìnä étî àöé øácäèõòä-äpä íb Cìnä éðôì íéñéøqä-ïî ãçà äðBáøç øîàiå ©¨À̈¨¨Æ¦¦´©¤½¤§¥¬¨−̈¨«©Ÿ́¤©Â§¨¤¨̧¦©¨¦¦¹¦§¥´©¤À¤©´¦¥¨¥´

Cìnä øîàiå änà íéMîç dáb ïîä úéáa ãîò Cìnä-ìò áBè-øac øLà éëcøîì ïîä äNò-øLà£¤¨¨¶¨¨§«¨§§©º£¤¯¦¤´©©¤À¤Ÿ¥Æ§¥´¨½̈¨−Ÿ©£¦¦´©¨®©¬Ÿ¤©¤−¤
:åéìò eäìzéúiå(ñ) :äëëL Cìnä úîçå éëcøîì ïéëä-øLà õòä-ìò ïîä-úà eì §ª¬¨¨«©¦§Æ¤¨½̈©¨¥−£¤¥¦´§¨§§¨®©£©¬©¤−¤¨¨«¨

i"yx
(Ë).ùéà ãé ìò ñåñäå ùåáìä ïåúðå לא הכתר ואת

הכתר  שיתנו שאמר על רעה מלך של עינו שראה הזכיר
אדם: éëãøî.(È·)בראש áùéå:ולתעניתו ìáàלשקו
.ùàø éåôçå:מגילה במסכת הדבר פירשו רבותינו

(‚È).'åâå ìåôðì úåìçä øùà נמשלו זו אומה אמרה,
וכשהם  לעפר עד יורדים יורדים כשהם ולעפר לכוכבים

הכוכבים: ועד לרקיע עד עולים עולים
(‚).éùôð éì ïúðú באדר עשר בשלשה אהרג שלא

ומולדתי: עמי על הריגה גזירת לי éîòå.שגזרת ינתן
כי  לך איכפת מה תאמר ואם יהרגו שלא בבקשתי

וגו': וראיתי אוכל æðá÷(„)איככה äåù øöä ïéà éë
.êìîä אחר רדף שאילו המלך בנזק חושש איננו

ולשפחות  לעבדים אותם מכור לומר לו היה הנאתך

הם  לעבדים לך להיות אותם החי' או הממון וקבל
øúñàì(‰)וזרעם: øîàéå ùåøåùçà êìîä øîàéå
.äëìîä אינו פעמים ב' ויאמר ויאמר שנאמר מקום כל

עמה  מדבר היה בתחלה זה של ומדרשו למדרש, אלא
היא  מלכים שממשפחת שידע עכשיו שליח ידי על

בעצמו: הוא עמה äúìë.(Ê)דיבר éë הרעה נגמרה
והנקמה: ìôåð.(Á)והשנאה ïîäå:דחפו ìòהמלאך

.äéìò øúñà øùà äèîä על בסעודה לישב היה דרכן
זהב  מטות הספר בראש שאמר כמו המטות גבי על צדן

המשתה: לבני ùåáëì.וכסף íâä,הוא תימה לשון
הארץ: ונכבשה לב) (במדבר כמו בחזקה לאנוס לכבוש

(Ë).õòä äðä íâ העץ שהכין עשה אחרת רעה גם
המות: מסם המלך שהציל מלך של אוהבו לתלות

`lÎl wxt dinxi - mi`iap

ì-÷øô äéîøédkÎhi

èé:eøòöé àìå íézãaëäå eèòîé àìå íéúaøäå íé÷çNî ìB÷å äãBz íäî àöéåëíã÷k åéðá eéäå §¨¨¬¥¤²−̈§´§©£¦®§¦§¦¦Æ§´Ÿ¦§½̈§¦§©§¦−§¬Ÿ¦§¨«§¨³¨¨Æ§¤½¤
:åéöçì-ìk ìò ézã÷ôe ïBkz éðôì BúãòåàëLbðå åézáø÷äå àöé Baøwî BìLîe epnî Bøécà äéäå ©£¨−§¨©´¦®¨´©§¦½©−¨Ÿ£¨«§¨¨̧©¦¹¦¤À«Ÿ§Æ¦¦§´¥¥½§¦§©§¦−§¦©´

:ýåýé-íàð éìà úLâì Baì-úà áøò äæ-àeä éî ék éìàáë:íéýìàì íëì äéäà éëðàå íòì éì íúééäå ¥¨®¦Á¦̧¤¹¨©¯¤¦²¨¤¬¤¥©−§ª§¨«¦§¦¬¤¦−§¨®§¨´Ÿ¦½¤§¤¬¨¤−¥Ÿ¦«
âë:ìeçé íéòLø Làø ìò øøBbúî øòñ äàöé äîç ýåýé úøòñ | äpäãëýåýé-óà ïBøç áeLé àì ¦¥´©£©´§À̈¥¨Æ¨«§½̈©−©¦§¥®©²¬Ÿ§¨¦−¨«´Ÿ¨À£Æ©§½̈

:dá eððBaúz íéîiä úéøçàa Baì úBnæî Bîé÷ä-ãòå BúNò-ãòäëäéäà ýåýé-íàð àéää úòa ©£Ÿ¬§©£¦−§¦´¦®§©£¦¬©¨¦−¦§¬§¨«¨¥³©¦Æ§ª§½̈¤«§¤Æ
:íòì éì-eéäé änäå ìàøNé úBçtLî ìëì íéýìàì¥«Ÿ¦½§−Ÿ¦§§´¦§¨¥®§¥−¨¦«§¦¬§¨«

àì-÷øô äéîøébÎ`

à:ìàøNé Bòébøäì CBìä áøç éãéøN íò øaãna ïç àöî ýåýé øîà äkáéì äàøð ýåýé ÷Bçøî µŸ¨©´§½̈¨¨¬¥Æ©¦§½̈©−§¦´¥¨®¤¨¬§©§¦−¦§¨¥«¥¨¾§−̈¦§¨´¦®
ézáäà íìBò úáäàåézëLî ïk-ìò C:ãñç Câðáà ãBòðå Cétú écòz ãBò ìàøNé úìeúa úéðáC §©£©³¨Æ£©§¦½©¥−§©§¦¬¨«¤³¤§¥Æ§«¦§¥½§©−¦§¨¥®µ©§¦´ª©½¦

:íé÷çNî ìBçîa úàöéå§¨−̈¦§¬§©£¦«
i"yx

(ËÈ).íéúãáëäå:כבד עם åøòöé.שיהיו àìå כמו
שלו:åøéãà.(Î‡)ימעטו: åáì.שר úà áøò לשון

בלע"ז: הטינ"א פרוויל"א éìà.ערבון úùâì למלחמה
בידי: מגורי øøåâúî.(Î‚)למחות ארץ ל' ודר חונה

מתחולל וסער כב)ודוגמתו האחר (לעיל במקרא האמור
חנייה: ל' ששניהם זה íéòùø.הוא ùàø ìò ראש על

עכו"ם:

(‡).ïç àöî:המדבר דור áøç.בעיני éãéøù מצרים
והכנעני: ìàøùé.והעמלקי åòéâøäì êåìä בהוליכם

מרגועם: ארץ אבות:åçøî÷.(·)לנחול äàøðבזכות
.éì אהבת ישראל לכנסת לאמר לי ואמר הנביא אני

אהבתיך: úéðáðå.(‚)עולם êðáà ãåò היו שנים בניינים
בנין  בעצמי אני אבנך עוד חרבו, לכך אדם ידי על לך

תתקשטי: תעדי לעולם ונבנית שלישי

cec zcevn
(ËÈ).Ì‰Ó ‡ˆÈÂלמקום הודאה השמעת  יצא יעקב מאהלי

הטובה : רוב  על  ושמחים משחקים  בבניםÌÈ˙È·¯‰Â.וקול 
בהיותם והולכים  מתמעטים שהיו כדרך ימעטו ולא  ובבנות 

במ "ש:ÌÈ˙„·Î‰Â.בבבל: הדבר וכפל  כבד , עם יהיו
(Î).Ì„˜Î:קדם כבימי עלי ˙ÔÂÎ.חביבים ÈÙÏנכונים יהיו

טובה : ברוב אותם להכן בם  אשגיח לומר רצה  È˙„˜ÙÂ.לפני
אותו: הלוחצים כל  על גמול  להשיב ‡„Â¯È(Î‡)אשגיח  ‰È‰Â

.ÂÓÓ:מישראל יהיה מלכו לומר, ÂÎÂ'.רצה ÂÏ˘ÂÓÂ כפל
במ "ש: אליÂÈ˙·¯˜‰Â.הדבר  נגש  יהיה והוא אותו אקרב  אני

והולך : מוסיף יהיה והוא ה' יראת בלבו אטע  ר"ל להתקרב
.‰Ê ‡Â‰ ÈÓ ÈÎיגש ואח"ז אקרבו  בתחלה  למה  טעם ליתן בא 

לגשת לבו את  התחייב אשר  האיש  זה  הוא מי  כי ואמר אלי
בי: ולהתדבק  לקרבה אסייעו לא אם להתקרב אלי

(·Î).ÌÚÏ ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Âואני עמי  ותהיו בי  תאמינו כולכם  ר "ל 
אתכם: ולהיטיב בכם להשגיח לאלהים  לכם ÓÁ‰(Î‚)אהיה

.‰‡ˆÈ:עתיד במקום  עבר  בחימה , Â‚˙Ó¯¯.תצא ¯ÚÒהסער
ראש על ושוכן חל  יהיה והוא וחיתוך , מכריתה מלא הוא  הזה

ÂÎÂ'.(Î„)הרשעים: ·Â˘È ‡Ï עד אפו חרון מהם ישיב לא 
לבו: מחשבות ויקיים ‰ÌÈÓÈ.יעשה  ˙È¯Á‡·אם לומר, רצה 

הזמן: נתארך כי עם אפו מחרון ה ' שב שלא בה  תתבוננו כשתתקיים  הימים  בסוף הנה  ‰‰È‡.(Î‰)יתמהמה  ˙Ú·בזמן
ÂÎÂ'.הגאולה: ÌÈ‰Ï‡Ï ‰È‰‡:עמהם ואיטיב  בהם  אשגיח לומר ÌÚÏ.רצה  ÈÏ ÂÈ‰È ‰Ó‰Â: עמי ויהיו בי יאמינו כולם 

(‡).·¯Á È„È¯˘ ÌÚאחרי שהלכו בעת  בעיני חן מצא ההוא העם להמיתם אותם המתנכלים מצרים  מחרב הנשארים ישראל עם
זרועה : לא ארץ בהשקט:‰ÍÂÏ.במדבר בה לשבת  הארץ את לרשת  מרגועם  למקום ישראל הלך  הנביאÂÁ¯Ó˜.(·)לכן  אמר

ואהרן: משה  הם ישראל  לנביאי  אז נגלה ר"ל  ה ' לי נראה  במצרים היינו עוד  רחוק ÌÏÂÚ.מזמן  ˙·‰‡Â תמיד יאמר וכן ר"ל 
חסד: לך  אמשיך  כן על  אהבתיך  עולם אהבת  È·Â˙.(‚)הנה  Í·‡ „ÂÚונחרבו אדם בני בנו  והשני הראשון הבית הנה ר"ל 

עולם: עד  בנויה ותשאר  השלישי  את אני אבנך  Ï‡¯˘È.ועוד ˙ÏÂ˙·איש ידעה לא  אשר  כבתולה עלי החביבה  ישראל  עדת את
לבעלה: חביבה  ˙ÍÈÙ.שהיא  È„Ú˙:פאר מיני  בכל  הניגון כלי שמייפים המתענגים כדרך  לייפותם  תופיך  ותצאÈÂˆ‡˙.תקשטי 

לך : יבוא טובה  הרבה ור "ל  ותענוגיה הבתולה שמחת ענין אמר  לבתולה ישראל  את שהמשיל  ולפי שמחה של  בריקוד 

oeiv zcevn
(ËÈ).‰„Â˙:הודאה ושמחה:ÌÈ˜Á˘Ó.מלשון שחוק מל '

.ÌÈ˙„·Î‰Â כבד בעם כמו ריבוי כ)ענין עניןÂ¯ÚˆÈ.:(במדבר
למו יבין ולא  ויצערו כמו יד)מיעוט עניןÈ˙„˜ÙÂ.(Î):(איוב

תלחץÂÈˆÁÂÏ.השגחה : לא  וגר כמו לו ומצירים הדוחקים
כב) שהוא‡„Â¯È.(Î‡):(שמות יאמר המלך ועל  חוזק ענין

מכל : הקרבה:Â‚˘.החזק ודוגמתוÚ¯·.ענין  התחייבות  ענין
וכו' אדוני את  נא ל"ו)התערב  סערה:ÚÒ¯˙.(Î‚):(ישעיה רוח 

.¯¯Â‚˙Óבמגרה מגוררות  כמו וחיתוך  כריתה  ז)ענין  :(מ"א
.ÏÂÁÈ יואב ראש  על  יחולו כמו יג)ישכון ÂÓÈÊÓ˙.(Î„):(ש"ב

מזמתו בבל על  כמו נא)מחשבות בסוף:·‡È¯Á˙.:(לקמן
.ÂÂ·˙˙:בינה מל'

(‡).È„È¯˘ופליט שריד  כמו ושיור שארית מב)ענין :(לקמן
.ÂÚÈ‚¯‰Ïלנפשכם מרגוע ומצאו כמו  וההשקט מנוחה  ענין

ו) È·Â˙.(‚):(לעיל Í·‡:בנין עדי˙È„Ú.מלשון מלשון 
ניגון:˙ÍÈÙÂ.וקישוט : כלי השמחה·ÏÂÁÓ.שם  ריקוד ענין

לי למחול  מספדי הפכת ל)כמו  נקראת(תהלים נגון  כלי יש ולזה
ומחול  בתוף הללוהו כמ"ש  קנ)מחול מעוררת(שם שהיא לפי

השמחה: ריקוד 
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äãeäéøîBà:äìéèð úåöî Ba íi÷ì éãk. §¨¥§¥§©¥¦§©§¦¨
‚úéfk äLpä ãébî ìëBàä–íéòaøà âôBñ.úéfk Ba ïéàå Bìëà–áiç.úéfk äfî ìëà,úéfk äfîe–âôBñ ¨¥¦¦©¨¤©©¦¥©§¨¦£¨§¥©©¦©¨¨©¦¤©©¦¦¤©©¦¥

íéðBîL.äãeäé éaøøîBà:àlà âôBñ Bðéàíéòaøà. §¦©¦§¨¥¥¥¤¨©§¨¦
„äLpä ãéb da ìMaúpL Cøé,íòè ïúBða da Lé íà–äøeñà Bæ éøä.dúBà ïéøòLî ãöék?úôìa øNák. ¨¥¤¦§©©¨¦©¨¤¦¤¨§¥©©£¥£¨¥©§©£¦¨§¨¨§¤¤
‰íéãébä íò ìMaúpL äLpä ãéb,BøéknL ïîæa–íòè ïúBða;åàì íàå–ïéøeñà ïlk,íòè ïúBða áèøäå. ¦©¨¤¤¦§©©¦©¦¦¦§©¤©¦§¥©©§¦¨ª¨£¦§¨Ÿ¤§¥©©

äìáð ìL äëéúç ïëå,úBëéúçä íò eìMaúpL àîè âc ìL äëéúç ïëå,ïøéknL ïîæa–íòè ïúBða;åàì íàå §¥£¦¨¤§¥¨§¥£¦¨¤¨¨¥¤¦§©§¦©£¦¦§©¤©¦¨§¥©©§¦¨

bbbb.aiig zifk ea oi`e elk`:áééçù àåäù ìë äìîð ìëåàë ,àåäù ìëá áééç ,àåä äéøáã íåùî.zifk dfn:ìàîù ìù êøéî ïëå ,úéæë ïéîé ìù êøéî
.mirax` `l` bteq epi`:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .êøéáù úðîåéîä êøéä ùéøãã ,ïéîé ìùá àìà âäåð åðéà äãåäé 'ø øáñã

cccc.ztla xyakäùîì äëìä íéøåòéùã .øåñà ,êøéä [øåòéùë] úåúôìá ,ãéâä øåòéùë øùá íòè ïúåð äéä åìéàå ,øùá ãéâäå úåúôì êøéä åìéàë ïéàåø
ïéãéâá ïéà ì"éé÷ã .äëìä äðéàå äì àéçãà ïéúéðúî àäå .øúåé åà úåçô êéøö äéä èåìô÷ åà áåøë äéä åìéàù éô ìò óà ,éøòùî éëäáã éøéîâå ,éðéñî
ïéîá øåîàä íòè ïúåðå .øñåà åðîåù ìèð àì íàå ,íòè ïúåðá åá ùé åðîåù ìáà ,åá à÷åãå .øúåîå åëéìùî ,äìöð ïéáå çìîð ïéáå ìùáúð ïéáã ,íòè ïúåðá

:íéùùá åúåà ïéøòùî ,åðéçáäì ìåëé íãà ïéàù åðéîá
dddd.micibd mr lyazpy dypd cib:øúéä ìù.exikny onfa:åúèéìô àìà ïàë ïéàå õåçì åëéìùî.mrh ozepaíòè ïúåðá øåñéà ìù ãéâá ùé íà

:íéøåñà ïìåë ,åìà ìëá.e`l m`e,åøéëî åðéàù.mixeq` olek:äìèá àì äéøáå áåùç àåä äéøáëã ,àáåøá ìéèá àìå ,àåä äæ øîåì ùé ãçà ìëáãonfa
.oxikny:úåøúåî øàùä éøä øúéä ìùá íòè úúì éãë ïäá ïéà éàå ,íòè ïúåðá ïðéøòùî ,øåñéàä úåëéúçì.oxikn oi` m`eìëã .úåøåñà úåëéúçä ìë

`xephxa yexit

הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ).).).). ידידידיד;;;; ח ח ח ח ,,,, אסורות אסורות אסורות אסורות  מאכלותמאכלותמאכלותמאכלות הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  במסכת ((((גמראגמראגמראגמרא;;;; בברייתא –
אאאא))))פסחים של((((כבכבכבכב,,,, והתנא בהנאה, אסור הנשה גיד אם תנאים נחלקו 

בהנאה שמותר סובר טובטובטובטוב").").").").משנתנו יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ãéb((((עייןעייןעייןעיין ìèBpäÇÅÄ
äLpä,הירך מן  –Blk úà ìhiL Céøö לחטט שצריך כלומר  – ÇÈÆÈÄÆÄÙÆË

שהוא, מקום בכל úåöîאחריו Ba íi÷ì éãk :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÅÀÇÅÄÀÇ
äìéèð מלמעלה חותכו אלא אחריו , לחטט צריך שאינו כלומר  – ÀÄÈ

נטילה. מצות בו לקיים כדי  הירך , כף שעל  nw`.מה `pzk dklde

i p y m e i
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מלקות. עליו להתחייב הנשה גיד אכילת בשיעור  דנה משנתנו

íéòaøà âôBñ ,úéfk äLpä ãébî ìëBàä מלקות לוקה – ÈÅÄÄÇÈÆÇÇÄÅÇÀÈÄ
ישראל בני יאכלו  "לא הלאו על  שעבר  משום אחת), (חסר ארבעים

הנשה". גיד התורה,Bìëàאת מן  האסור הגיד כל  היינו כולו, – ÂÈ
úéfk Ba ïéàå שאין שבדקות, דקה מבהמה הגיד את שאכל כגון  – ÀÅÇÇÄ

כזית, הואáiçבכולו שלם הנשה שגיד מלקות, –dixa,עצמה בפני ÇÈ
שחייב. שהיא כל נמלה האוכל  כדין שהוא, בכל  אפילו עליו וחייבים

úéfk äfîe ,úéfk äfî ìëà וכזית ימין ירך  של  הגיד מן  כזית – ÈÇÄÆÇÇÄÄÆÇÇÄ
שמאל , ירך של הגיד  íéðBîLמן  âôBñ,מלקות פעמיים לוקה – ÅÀÄ

ארבעים. מלקות חייב ירך כל  של  הגיד øîBà:שעל äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
íéòaøà àlà âôBñ Bðéàגיד איסור  שאין סובר, יהודה שרבי  – ÅÅÆÈÇÀÈÄ

כף על  אשר הנשה "גיד  שכתוב: ימין , בירך אלא נוהג ",jxidהנשה
יהודה: רבי  שבירך "jxid"ודורש המיומנת iaxk((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).– dkld oi`e

.dcedi
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äLpä ãéb da ìMaúpL Cøé עמה ונתבשל  בירך הגיד שנשאר  – ÈÅÆÄÀÇÇÈÄÇÈÆ
daבקדירה, Lé íà:גורסים ויש  –,ea,הנשה בגיד  ïúBðaהיינו  ÄÆÈÀÅ

íòè,בירך טעם ליתן  כדי  הירך  עם שנתבשל בגיד  שיש  –Bæ éøä ÇÇÂÅ
äøeñà.באכילה אסורה הירך כל –dúBà ïéøòLî ãöékכדי – ÂÈÅÇÀÇÂÄÈ

הירך, בבשר  ניכר הגיד טעם אין והרי בירך, טעם נתן  הגיד  אם לדעת
לישראל אפשר אי  ניכר , הגיד של  טעמו היה ואפילו אחד, טעם שהכל 

úôìa((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לטעמו øNákוהירך בשר  הגיד כאילו רואים – ÀÈÈÀÆÆ
wxi),לפת oin)כשיעור בלפת מתבשל שהיה הגיד כשיעור  בשר  ואם

למשה  הלכה ששיעורים אסורה; הירך  הרי  בלפת טעם נותן היה הירך 
משערים שבכך וקיבלו  כמשנתנו ;((((רש רש רש רש """"יייי).).).).מסיני, הלכה אין dkldeברם,

,`id, בתערובתו טעם נותן שאינו  כלומר  טעם, בנותן בגידים שאין 
או  הנשה גיד בה שנתבשל שירך  ומכאן כעץ, ויבש קשה שהוא לפי

שומנו  ברם, מותרת. והירך הגיד, את זורק שבה, הנשה גיד עם שנצלה
ניטל לא ואם טעם, בנותן  בו יש  מדרבנן, אסור שהוא הנשה, גיד  של

בירך יש שאם דהיינו בששים, אותו  ומשערים אוסר; הריהו  שומנו ,
ואם פחות  אסורה; הירך הרי עמה, שנתבשל הגיד  שומן  כנגד מששים

מותרת זו  הרי ששים, ((((המפרשים המפרשים המפרשים המפרשים ).).).).יש

i y i l y m e i
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הקודמת, המשנה שיטת נוקטת והיא הנשה, גיד  תערובת בדיני  ממשיכה משנתנו
טעם. בנותן בגידים שיש

íéãébä íò ìMaúpL äLpä ãéb,באכילה המותרים –ïîæa ÄÇÈÆÆÄÀÇÇÄÇÄÄÄÀÇ
BøéknL בו ואין התבשיל, מתוך  ומוציאו  הנשה גיד  את שמכיר  – ÆÇÄ

אוסרת פליטתו הרי פליטתו , íòèאלא ïúBðaבגיד היה שאם – ÀÅÇÇ
המותרים בגידים טעם ליתן  כדי epx`ayהנשה enk ,miyya exeriye)

,(zncewd dpyna טעם ליתן  כדי בו  היה לא ואם אסורים; הם הרי 

הם. מותרים åàìבגידים, íàåכדי הנשה גיד את מכיר  שאינו – ÀÄÈ
ïéøeñàלהוציאו , ïlk חוששים אחד  כל שעל  אסורים, הגידים כל  – ËÈÂÄ

נחשב  שהוא לפי ברוב, בטל  הנשה גיד ואין  הנשה, גיד הוא שמא
ברוב. בטלה אינה ובריה הבשרáèøäåכבריה, תבשיל  כלומר  – ÀÈÙÆ

והתבלין והירקות íòè((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),והמרק ïúBða הנשה בגיד  יש  אם – ÀÅÇÇ
טעם  ליתן  כדי בו אין אם אבל אסור ; הוא הרי  ברוטב, טעם ליתן  כדי 

מותר . הרוטב אסורים, הגידים שכל  פי  על  אף äëéúçברוטב ïëåÀÅÂÄÈ
àîè âc ìL äëéúç ïëå ,äìáð ìLשמדובר מבואר בגמרא – ÆÀÅÈÀÅÂÄÈÆÈÈÅ

האורחים, לפני בה להתכבד  הראויה בחתיכה íòכאן  eìMaúpLÆÄÀÇÀÄ
úBëéúçäחתיכ עם שנתבשלה נבילה של  חתיכה כלומר  של– ות ÇÂÄ

דג  של  חתיכות עם שנתבשלה טמא דג של חתיכה וכן  כשר , בשר
ïøéknLטהור , ïîæaשל החתיכה ואת נבילה של  החתיכה את – ÄÀÇÆÇÄÈ

אלא אוסרות אינן מהתבשיל , ומוציאן טמא íòèדג ïúBða שאם – ÀÅÇÇ
אסורות, הן הרי  ההיתר , בחתיכות טעם ליתן כדי  האיסור  בחתיכת יש

מותרות. הן  הרי  היתר, בשל  טעם ליתן כדי בה אין  åàìואם íàåÀÄÈ
האיסור , חתיכת את מכיר  שאינו –úBøeñà ïlk החתיכות כל  – ËÈÂ

ואין  האיסור ; חתיכת היא שמא חשש יש אחת כל שעל אסורות,

אינה  להתכבד הראויה שחתיכה לפי  ברוב, בטלה האיסור  חתיכת
ברוב. íòèבטלה ïúBða áèøäåכדי האיסור בחתיכת אין אם – ÀÈÙÆÀÅÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡õøàa âäBð äLpä ãéb,õøàì äöeçáe,úéaä éðôa,úéaä éðôa àHLå,ïélça,íéLc÷náe.äiçáe äîäaa âäBðå, ¦©¨¤¥¨¨¤§¨¨¨¤¦§¥©©¦§¤¦§¥©©¦©ª¦©ª§¨¦§¥©§¥¨©©¨

ìàîN ìL Cøiáe ïéîé ìL Cøia.óBòa âäBð Bðéàå,ók Bì ïéàL éðtî.ìéìMa âäBðå.äãeäé éaøøîBà:âäBð Bðéà ©¨¥¤¨¦©¨¥¤§Ÿ§¥¥¨¦§¥¤¥©§¥©§¦©¦§¨¥¥¥
ìéìMa.Baìçåøzî.äLpä ãéb ìò ïéðîàð ïéçahä ïéàå;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:ìòå åéìò ïéðîàð ©§¦§¤§ª¨§¥©©¨¦¤¡¨¦©¦©¨¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¤¡¨¦¨¨§©
áìçä. ©¥¤
·éøëðì Cøé íãà çìBL,dëBúa äLpä ãébL,økð BîB÷nL éðtî.äLpä ãéb ìèBpä–éøöBlk úà ìhiL C.éaø ¥©¨¨¨¥§¨§¦¤¦©¨¤§¨¦§¥¤§¦¨©¥¦©¨¤¨¦¤¦Ÿ¤ª©¦

f`̀̀̀.miycwenae .dypd cib:øùáä íò åáéø÷î åðéàå ,çåôú éåø÷ä çáæîá øåáöä øôàä ìò åëéìùîå ãéâä úà àéöåî ,ìéìë äìåëù äìåò åìéôàoi`y
.sk el:øåñà åìù äùðä ãéâ ,ìåâò óë åì ùéù óåò àöîð íàå .àåä áçåøá óåò ìù úéìå÷ä ìòù øùáä àìà ,ìåâò àåäù íãà ìùì äîåã êøé óë åì ïéà

.lilya bdepe:äîäáá àöîðä éç äòùú ïá.lilya bdep epi` xne` dcedi iax:äãåäé éáøë äëìä ïéàå.ealge,åáìçå øçà ùåøéô .øúåî ìéìù ìù
:øåñéà åá åâäð íéùåã÷ ìàøùéù àìà ,ìëä éøáãì øúåî ãéâ ìù åðîåù øîåìë .ãéâ ìù.mipn`p migahd oi`eíäì àåä çøåèù éðôî .åäåðìèð øîåì

:øéàî éáøë äëìä ïéàå .åéøçà èèçì
aaaa.'eke ixkpl jxi mc` gleyåîå÷î ,àéä äîéìùã ïåéë .äãéâá äðìëàéå éøëðä ïî äúåà äð÷éå øåæçéå åì äçìåùùë ìàøùé äðàøé àîù íéùùåç ïéàå

:åìèåðå ìèéð àìù ïéáî ç÷åìäå ,äðîéä èèçð íà øëéð äéä äùðä ãéâ ìù.elek z` lehiy:åéøçà èèçé.dlihp zevn ea miiwl:åéãå äìòîìî åîîåâ
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שנשה לפי  הנשה", "גיד  נקרא הירך כף שעל יעקב,(utw)הגיד  אצל ממקומו  ועלה

אזהרה  נאמרה ושם לב); (בראשית וישלח בפרשת כמסופר המלאך , עם בהאבקו 
"על לב): שם, (שם שנאמר חיים, שבבעלי הזה הגיד  את לאכול שלא לישראל ,

נגע  כי הזה, היום עד הירך  כף על אשר הנשה גיד  את ישראל בני יאכלו לא כן

הללו הדברים נאמרו  שלא מבואר, החינוך בספר – הנשה". בגיד  יעקב ירך  בכף

אלא  הגיד, אותו  מלאכול הבנים נמנעים באב, זה דבר  שאירע שמפני  סיפור, בדרך 
פנימי בירך : הם גידים ששני מבואר , בגמרא יאכלוהו. שלא התורה אזהרת זוהי 

mvrlוחיצון . jenq iniptd ומתפשט ויורד האליה, בעצם מחובר  שראשו ארוך, (גיד 

הפנימי לצד  נכנס הוא ומשם הירך , עצם על הנתון בשר  עיגול שהוא הירך, כף על 

הפנימי בצד שהוא לפי "פנימי ", ונקרא הגידים; לצומת עד  הירך , לאורך  הירך, של
רש "י ), – הירך. xyalשל  jenq oevigde מובלע אלא הירך כף על שאינו  קצר (גיד

הירך. של  החיצון בצד כולו נתון שהוא משום "חיצון " ונקרא הכף; בשר בתוך

לעצם, סמוך  עד  הרבה שמובלע מפני  – "פנימי " מבואר : ובתוספות רש "י ; –
א  הפנימי  כך ). כל מובלע ואינו לבשר סמוך שהוא מפני – התורה,ו "חיצון " מן סור 

אשר  הנשה "גיד  שנאמר : מדרבנן , אלא אסור אינו  והחיצון  מלקות, עליו  וחייבים

כף אסור jxidעל  אינו – "(dxezd on) והוא הירך , בכל המתפשט גיד  אותו  אלא

שנאמר: ועוד , לעיל ; כמבואר sk",הפנימי, lr"בתוך אלא כף על לא הוא והחיצון 
הנשה. גיד איסור  של  הדינים בפרטי  עוסק זה פרק – (רש "י ). הכף

äLpä ãéb,לעיל כמבואר  הנשה, גיד אכילת איסור –,õøàa âäBð ÄÇÈÆÅÈÈÆ
õøàì äöeçáe חובת שהרי לארץ, בחוץ ובין ישראל  בארץ בין  – ÀÈÈÈÆ

הוא, úéaäהגוף éðôa àHLå ,úéaä éðôa שבית בזמן בין  – ÄÀÅÇÇÄÀÆÄÀÅÇÇÄ
קיים, המקדש  בית שאין  בזמן ובין קיים íéLc÷náeהמקדש ,ïélçaÇËÄÇËÀÈÄ

הנאכלים  בקדשים בין  בגמרא: ומבואר  בקדשים, ובין בחולין  בין  –
פקע  לא הבהמה את שהקדישו שבשביל נאכלים, שאינם בקדשים ובין

קרבן  של הנשה גיד הקרבת איסור  בענין – הקדום. גיד  איסור ממנו 
שאסור היא והלכה בגמרא, נחלקו  בירך, מחובר כשהוא עולה,

שלמה  כשהיא הירך את הכהן מעלה מקום שמכל אלא להקריבו ,
האפר גל על  וזורקו  הנשה גיד את מוציא המזבח, בראש  ושם, למזבח,

המזבח. הנשה,âäBðåשבאמצע גיד איסור  –,äiçáe äîäaa ÀÅÇÀÅÈÇÇÈ
ìàîN ìL Cøiáe ïéîé ìL Cøiaלפי הטעם, מבואר  בגמרא – ÇÈÅÆÈÄÇÈÅÆÀÙ

שנשו  עד ירכיו  בשתי והכהו מאחוריו בא יעקב עם כשנאבק שהמלאך 

אבל המלאך , נגע מהן  באחת שאמנם אומרים, ויש ועלו ; ממקומן 
נאסרו  עחעחעחעח).).).).שתיהן רבה רבה רבה רבה  àåóBòa((((בראשית בראשית בראשית בראשית  âäBð Bðéאיסור אין – ÀÅÅÈ

בעוף, נוהג הנשה גיד ókאכילת Bì ïéàL éðtî בבהמה שכן – ÄÀÅÆÅÇ
לכף. דומה שהיא הירך , לעצם סביב עגולה בשר  בליטת יש ובחיה

אלא  העצם סביב בעיגול אינו  הירך  עצם שעל  הבשר – בעוף ואילו 
על  "אשר  כתוב: הנשה ובגיד  לכף, דומה ואינו הירך";skברוחב,

o`kne אם ברם, בעוף. ולא ובחיה בבהמה נוהג הנשה גיד איסור –

אסור שלו  הנשה גיד  כף, לו שיש  עוף ìéìMa((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).).נמצא âäBðåÀÅÇÀÄ
מבואר, בגמרא שנשחטה; הבהמה של במעיה שנמצא בעובר –

ה) ד, (לעיל  מאיר  רבי  שלדעת חי , תשעה בן בעובר כאן  שמדובר
עצמה כבהמה שחשוב לפי שחיטה, iaxטעון  epzpyn ly `nw `pz)

,(`ed xi`n. אסור גידו âäBðולפיכך Bðéà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅÅ
ìéìMaלאחר אמו  במעי שנמצא בעובר  נוהג הנשה גיד איסור  אין – ÇÀÄ

העובר כל  יהודה רבי שלדעת חי, תשעה בן  הוא ואפילו  שחיטתה,
הותר . גידו  אף ולכן האם, בשחיטת øzîהותר Baìçå גם וכן  – ÀÆÀËÈ

לעיל. שבארנו  הטעם מאותו יהודה, רבי לדעת מותר  השליל  של חלבו 
מת, תשעה בבן ברם, אסור. שגידו  כשם אסור חלבו מאיר  לרבי  אבל 

מותרים, וחלבו  גידו  מאיר לרבי  אף חי , ובין מת בין  שמונה בבן או
(בגמרא): אחר  פירוש אמו. בשחיטת ניתר  העובר וכל ealgeהואיל 

xzen:בברייתא מובא וכן הכל; לדברי מותר הנשה גיד של שומנו  –
איסור". בו  נהגו  קדושים וישראל  מותר  ïéçahä"שומנו  ïéàåÀÅÇÇÈÄ

äLpä ãéb ìò ïéðîàð רב טורח להם שיש לפי  שנטלוהו , לומר  – ÆÁÈÄÇÄÇÈÆ
כהוגן ; עשו  לא שמא חשש ויש  íéîëçåבהוצאתו, .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄ

åéìò ïéðîàð :íéøîBàלומר הנשה גיד על  הטבחים נאמנים – ÀÄÆÁÈÄÈÈ
áìçäשהוציאוהו, ìòåבתורה שכתוב כגכגכגכג----כה כה כה כה ):):):):– ז ז ז ז ,,,, חלב ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "כל  ÀÇÇÅÆ

ונכרתה  הבהמה... מן  חלב אוכל  כל כי  תאכלו ... לא ועז וכשב שור 

לומר הטבחים שנאמנים חכמים, וסוברים מעמיה", האוכלת הנפש
החלב. את שניקרו 
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éøëðì Cøé íãà çìBL,במתנה –dëBúa äLpä ãébL אף – ÅÇÈÈÈÅÀÈÀÄÆÄÇÈÆÀÈ
שגיד לעינים נראה שיותר  הגיד, בשביל טובה לו מחזיק שהגוי  פי על 
חוששים  ואין שלמה; כשהיא יותר  בה מתכבד  והוא בתוכה, הנשה

שמותר במקום ואפילו  בגידה, ויאכלנה לישראל הגוי  ימכרנה שמא
לידם  וכשבאה ישראל, הם שהטבחים כגון מגוי, שחוט בשר  לקנות

הכריזו  לא והיום עליה, מכריזים הם המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),טריפה תוספותתוספותתוספותתוספות;;;; ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

økð BîB÷nL éðtî הנשה גיד של  מקומו  שלמה, והירך שהואיל  – ÄÀÅÆÀÄÈ
ונוטלו . ממנה ניטל שלא רואה והלוקח ממנה, נחטט היה אם ניכר,
שמא  חוששים ואין  ישראל, בפני אף לנכרי  ירך ליתן מותר זה מטעם

אם  אבל  ניכר . מקומו  שהרי הגיד , שיינטל  קודם הישראל  ממנה יאכל 
הגיד, שיטול  עד  ישראל בפני  לנכרי  יתננה לא חתוכה, הירך היתה

לו , שנתנה קודם גידה שניטל יחשוב שכן הישראל , ממנה יאכל שמא
הוא  גידה שניטל  בחזקת מחותכת ישראל  יד  מתחת היוצאה ירך שכל 

izdw - zex`ean zeipyn
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äãeäéøîBà:äìéèð úåöî Ba íi÷ì éãk. §¨¥§¥§©¥¦§©§¦¨
‚úéfk äLpä ãébî ìëBàä–íéòaøà âôBñ.úéfk Ba ïéàå Bìëà–áiç.úéfk äfî ìëà,úéfk äfîe–âôBñ ¨¥¦¦©¨¤©©¦¥©§¨¦£¨§¥©©¦©¨¨©¦¤©©¦¦¤©©¦¥

íéðBîL.äãeäé éaøøîBà:àlà âôBñ Bðéàíéòaøà. §¦©¦§¨¥¥¥¤¨©§¨¦
„äLpä ãéb da ìMaúpL Cøé,íòè ïúBða da Lé íà–äøeñà Bæ éøä.dúBà ïéøòLî ãöék?úôìa øNák. ¨¥¤¦§©©¨¦©¨¤¦¤¨§¥©©£¥£¨¥©§©£¦¨§¨¨§¤¤
‰íéãébä íò ìMaúpL äLpä ãéb,BøéknL ïîæa–íòè ïúBða;åàì íàå–ïéøeñà ïlk,íòè ïúBða áèøäå. ¦©¨¤¤¦§©©¦©¦¦¦§©¤©¦§¥©©§¦¨ª¨£¦§¨Ÿ¤§¥©©

äìáð ìL äëéúç ïëå,úBëéúçä íò eìMaúpL àîè âc ìL äëéúç ïëå,ïøéknL ïîæa–íòè ïúBða;åàì íàå §¥£¦¨¤§¥¨§¥£¦¨¤¨¨¥¤¦§©§¦©£¦¦§©¤©¦¨§¥©©§¦¨

bbbb.aiig zifk ea oi`e elk`:áééçù àåäù ìë äìîð ìëåàë ,àåäù ìëá áééç ,àåä äéøáã íåùî.zifk dfn:ìàîù ìù êøéî ïëå ,úéæë ïéîé ìù êøéî
.mirax` `l` bteq epi`:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .êøéáù úðîåéîä êøéä ùéøãã ,ïéîé ìùá àìà âäåð åðéà äãåäé 'ø øáñã

cccc.ztla xyakäùîì äëìä íéøåòéùã .øåñà ,êøéä [øåòéùë] úåúôìá ,ãéâä øåòéùë øùá íòè ïúåð äéä åìéàå ,øùá ãéâäå úåúôì êøéä åìéàë ïéàåø
ïéãéâá ïéà ì"éé÷ã .äëìä äðéàå äì àéçãà ïéúéðúî àäå .øúåé åà úåçô êéøö äéä èåìô÷ åà áåøë äéä åìéàù éô ìò óà ,éøòùî éëäáã éøéîâå ,éðéñî
ïéîá øåîàä íòè ïúåðå .øñåà åðîåù ìèð àì íàå ,íòè ïúåðá åá ùé åðîåù ìáà ,åá à÷åãå .øúåîå åëéìùî ,äìöð ïéáå çìîð ïéáå ìùáúð ïéáã ,íòè ïúåðá

:íéùùá åúåà ïéøòùî ,åðéçáäì ìåëé íãà ïéàù åðéîá
dddd.micibd mr lyazpy dypd cib:øúéä ìù.exikny onfa:åúèéìô àìà ïàë ïéàå õåçì åëéìùî.mrh ozepaíòè ïúåðá øåñéà ìù ãéâá ùé íà

:íéøåñà ïìåë ,åìà ìëá.e`l m`e,åøéëî åðéàù.mixeq` olek:äìèá àì äéøáå áåùç àåä äéøáëã ,àáåøá ìéèá àìå ,àåä äæ øîåì ùé ãçà ìëáãonfa
.oxikny:úåøúåî øàùä éøä øúéä ìùá íòè úúì éãë ïäá ïéà éàå ,íòè ïúåðá ïðéøòùî ,øåñéàä úåëéúçì.oxikn oi` m`eìëã .úåøåñà úåëéúçä ìë

`xephxa yexit

הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ).).).). ידידידיד;;;; ח ח ח ח ,,,, אסורות אסורות אסורות אסורות  מאכלותמאכלותמאכלותמאכלות הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  במסכת ((((גמראגמראגמראגמרא;;;; בברייתא –
אאאא))))פסחים של((((כבכבכבכב,,,, והתנא בהנאה, אסור הנשה גיד אם תנאים נחלקו 

בהנאה שמותר סובר טובטובטובטוב").").").").משנתנו יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ãéb((((עייןעייןעייןעיין ìèBpäÇÅÄ
äLpä,הירך מן  –Blk úà ìhiL Céøö לחטט שצריך כלומר  – ÇÈÆÈÄÆÄÙÆË

שהוא, מקום בכל úåöîאחריו Ba íi÷ì éãk :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÀÅÀÇÅÄÀÇ
äìéèð מלמעלה חותכו אלא אחריו , לחטט צריך שאינו כלומר  – ÀÄÈ

נטילה. מצות בו לקיים כדי  הירך , כף שעל  nw`.מה `pzk dklde
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מלקות. עליו להתחייב הנשה גיד אכילת בשיעור  דנה משנתנו

íéòaøà âôBñ ,úéfk äLpä ãébî ìëBàä מלקות לוקה – ÈÅÄÄÇÈÆÇÇÄÅÇÀÈÄ
ישראל בני יאכלו  "לא הלאו על  שעבר  משום אחת), (חסר ארבעים

הנשה". גיד התורה,Bìëàאת מן  האסור הגיד כל  היינו כולו, – ÂÈ
úéfk Ba ïéàå שאין שבדקות, דקה מבהמה הגיד את שאכל כגון  – ÀÅÇÇÄ

כזית, הואáiçבכולו שלם הנשה שגיד מלקות, –dixa,עצמה בפני ÇÈ
שחייב. שהיא כל נמלה האוכל  כדין שהוא, בכל  אפילו עליו וחייבים

úéfk äfîe ,úéfk äfî ìëà וכזית ימין ירך  של  הגיד מן  כזית – ÈÇÄÆÇÇÄÄÆÇÇÄ
שמאל , ירך של הגיד  íéðBîLמן  âôBñ,מלקות פעמיים לוקה – ÅÀÄ

ארבעים. מלקות חייב ירך כל  של  הגיד øîBà:שעל äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
íéòaøà àlà âôBñ Bðéàגיד איסור  שאין סובר, יהודה שרבי  – ÅÅÆÈÇÀÈÄ

כף על  אשר הנשה "גיד  שכתוב: ימין , בירך אלא נוהג ",jxidהנשה
יהודה: רבי  שבירך "jxid"ודורש המיומנת iaxk((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).– dkld oi`e

.dcedi
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äLpä ãéb da ìMaúpL Cøé עמה ונתבשל  בירך הגיד שנשאר  – ÈÅÆÄÀÇÇÈÄÇÈÆ
daבקדירה, Lé íà:גורסים ויש  –,ea,הנשה בגיד  ïúBðaהיינו  ÄÆÈÀÅ

íòè,בירך טעם ליתן  כדי  הירך  עם שנתבשל בגיד  שיש  –Bæ éøä ÇÇÂÅ
äøeñà.באכילה אסורה הירך כל –dúBà ïéøòLî ãöékכדי – ÂÈÅÇÀÇÂÄÈ

הירך, בבשר  ניכר הגיד טעם אין והרי בירך, טעם נתן  הגיד  אם לדעת
לישראל אפשר אי  ניכר , הגיד של  טעמו היה ואפילו אחד, טעם שהכל 

úôìa((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לטעמו øNákוהירך בשר  הגיד כאילו רואים – ÀÈÈÀÆÆ
wxi),לפת oin)כשיעור בלפת מתבשל שהיה הגיד כשיעור  בשר  ואם

למשה  הלכה ששיעורים אסורה; הירך  הרי  בלפת טעם נותן היה הירך 
משערים שבכך וקיבלו  כמשנתנו ;((((רש רש רש רש """"יייי).).).).מסיני, הלכה אין dkldeברם,

,`id, בתערובתו טעם נותן שאינו  כלומר  טעם, בנותן בגידים שאין 
או  הנשה גיד בה שנתבשל שירך  ומכאן כעץ, ויבש קשה שהוא לפי

שומנו  ברם, מותרת. והירך הגיד, את זורק שבה, הנשה גיד עם שנצלה
ניטל לא ואם טעם, בנותן  בו יש  מדרבנן, אסור שהוא הנשה, גיד  של

בירך יש שאם דהיינו בששים, אותו  ומשערים אוסר; הריהו  שומנו ,
ואם פחות  אסורה; הירך הרי עמה, שנתבשל הגיד  שומן  כנגד מששים

מותרת זו  הרי ששים, ((((המפרשים המפרשים המפרשים המפרשים ).).).).יש

i y i l y m e i
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הקודמת, המשנה שיטת נוקטת והיא הנשה, גיד  תערובת בדיני  ממשיכה משנתנו
טעם. בנותן בגידים שיש

íéãébä íò ìMaúpL äLpä ãéb,באכילה המותרים –ïîæa ÄÇÈÆÆÄÀÇÇÄÇÄÄÄÀÇ
BøéknL בו ואין התבשיל, מתוך  ומוציאו  הנשה גיד  את שמכיר  – ÆÇÄ

אוסרת פליטתו הרי פליטתו , íòèאלא ïúBðaבגיד היה שאם – ÀÅÇÇ
המותרים בגידים טעם ליתן  כדי epx`ayהנשה enk ,miyya exeriye)

,(zncewd dpyna טעם ליתן  כדי בו  היה לא ואם אסורים; הם הרי 

הם. מותרים åàìבגידים, íàåכדי הנשה גיד את מכיר  שאינו – ÀÄÈ
ïéøeñàלהוציאו , ïlk חוששים אחד  כל שעל  אסורים, הגידים כל  – ËÈÂÄ

נחשב  שהוא לפי ברוב, בטל  הנשה גיד ואין  הנשה, גיד הוא שמא
ברוב. בטלה אינה ובריה הבשרáèøäåכבריה, תבשיל  כלומר  – ÀÈÙÆ

והתבלין והירקות íòè((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),והמרק ïúBða הנשה בגיד  יש  אם – ÀÅÇÇ
טעם  ליתן  כדי בו אין אם אבל אסור ; הוא הרי  ברוטב, טעם ליתן  כדי 

מותר . הרוטב אסורים, הגידים שכל  פי  על  אף äëéúçברוטב ïëåÀÅÂÄÈ
àîè âc ìL äëéúç ïëå ,äìáð ìLשמדובר מבואר בגמרא – ÆÀÅÈÀÅÂÄÈÆÈÈÅ

האורחים, לפני בה להתכבד  הראויה בחתיכה íòכאן  eìMaúpLÆÄÀÇÀÄ
úBëéúçäחתיכ עם שנתבשלה נבילה של  חתיכה כלומר  של– ות ÇÂÄ

דג  של  חתיכות עם שנתבשלה טמא דג של חתיכה וכן  כשר , בשר
ïøéknLטהור , ïîæaשל החתיכה ואת נבילה של  החתיכה את – ÄÀÇÆÇÄÈ

אלא אוסרות אינן מהתבשיל , ומוציאן טמא íòèדג ïúBða שאם – ÀÅÇÇ
אסורות, הן הרי  ההיתר , בחתיכות טעם ליתן כדי  האיסור  בחתיכת יש

מותרות. הן  הרי  היתר, בשל  טעם ליתן כדי בה אין  åàìואם íàåÀÄÈ
האיסור , חתיכת את מכיר  שאינו –úBøeñà ïlk החתיכות כל  – ËÈÂ

ואין  האיסור ; חתיכת היא שמא חשש יש אחת כל שעל אסורות,

אינה  להתכבד הראויה שחתיכה לפי  ברוב, בטלה האיסור  חתיכת
ברוב. íòèבטלה ïúBða áèøäåכדי האיסור בחתיכת אין אם – ÀÈÙÆÀÅÇÇ
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È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡õøàa âäBð äLpä ãéb,õøàì äöeçáe,úéaä éðôa,úéaä éðôa àHLå,ïélça,íéLc÷náe.äiçáe äîäaa âäBðå, ¦©¨¤¥¨¨¤§¨¨¨¤¦§¥©©¦§¤¦§¥©©¦©ª¦©ª§¨¦§¥©§¥¨©©¨

ìàîN ìL Cøiáe ïéîé ìL Cøia.óBòa âäBð Bðéàå,ók Bì ïéàL éðtî.ìéìMa âäBðå.äãeäé éaøøîBà:âäBð Bðéà ©¨¥¤¨¦©¨¥¤§Ÿ§¥¥¨¦§¥¤¥©§¥©§¦©¦§¨¥¥¥
ìéìMa.Baìçåøzî.äLpä ãéb ìò ïéðîàð ïéçahä ïéàå;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:ìòå åéìò ïéðîàð ©§¦§¤§ª¨§¥©©¨¦¤¡¨¦©¦©¨¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¤¡¨¦¨¨§©
áìçä. ©¥¤
·éøëðì Cøé íãà çìBL,dëBúa äLpä ãébL,økð BîB÷nL éðtî.äLpä ãéb ìèBpä–éøöBlk úà ìhiL C.éaø ¥©¨¨¨¥§¨§¦¤¦©¨¤§¨¦§¥¤§¦¨©¥¦©¨¤¨¦¤¦Ÿ¤ª©¦

f`̀̀̀.miycwenae .dypd cib:øùáä íò åáéø÷î åðéàå ,çåôú éåø÷ä çáæîá øåáöä øôàä ìò åëéìùîå ãéâä úà àéöåî ,ìéìë äìåëù äìåò åìéôàoi`y
.sk el:øåñà åìù äùðä ãéâ ,ìåâò óë åì ùéù óåò àöîð íàå .àåä áçåøá óåò ìù úéìå÷ä ìòù øùáä àìà ,ìåâò àåäù íãà ìùì äîåã êøé óë åì ïéà

.lilya bdepe:äîäáá àöîðä éç äòùú ïá.lilya bdep epi` xne` dcedi iax:äãåäé éáøë äëìä ïéàå.ealge,åáìçå øçà ùåøéô .øúåî ìéìù ìù
:øåñéà åá åâäð íéùåã÷ ìàøùéù àìà ,ìëä éøáãì øúåî ãéâ ìù åðîåù øîåìë .ãéâ ìù.mipn`p migahd oi`eíäì àåä çøåèù éðôî .åäåðìèð øîåì

:øéàî éáøë äëìä ïéàå .åéøçà èèçì
aaaa.'eke ixkpl jxi mc` gleyåîå÷î ,àéä äîéìùã ïåéë .äãéâá äðìëàéå éøëðä ïî äúåà äð÷éå øåæçéå åì äçìåùùë ìàøùé äðàøé àîù íéùùåç ïéàå

:åìèåðå ìèéð àìù ïéáî ç÷åìäå ,äðîéä èèçð íà øëéð äéä äùðä ãéâ ìù.elek z` lehiy:åéøçà èèçé.dlihp zevn ea miiwl:åéãå äìòîìî åîîåâ

`xephxa yexit
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שנשה לפי  הנשה", "גיד  נקרא הירך כף שעל יעקב,(utw)הגיד  אצל ממקומו  ועלה

אזהרה  נאמרה ושם לב); (בראשית וישלח בפרשת כמסופר המלאך , עם בהאבקו 
"על לב): שם, (שם שנאמר חיים, שבבעלי הזה הגיד  את לאכול שלא לישראל ,

נגע  כי הזה, היום עד הירך  כף על אשר הנשה גיד  את ישראל בני יאכלו לא כן

הללו הדברים נאמרו  שלא מבואר, החינוך בספר – הנשה". בגיד  יעקב ירך  בכף

אלא  הגיד, אותו  מלאכול הבנים נמנעים באב, זה דבר  שאירע שמפני  סיפור, בדרך 
פנימי בירך : הם גידים ששני מבואר , בגמרא יאכלוהו. שלא התורה אזהרת זוהי 

mvrlוחיצון . jenq iniptd ומתפשט ויורד האליה, בעצם מחובר  שראשו ארוך, (גיד 

הפנימי לצד  נכנס הוא ומשם הירך , עצם על הנתון בשר  עיגול שהוא הירך, כף על 

הפנימי בצד שהוא לפי "פנימי ", ונקרא הגידים; לצומת עד  הירך , לאורך  הירך, של
רש "י ), – הירך. xyalשל  jenq oevigde מובלע אלא הירך כף על שאינו  קצר (גיד

הירך. של  החיצון בצד כולו נתון שהוא משום "חיצון " ונקרא הכף; בשר בתוך

לעצם, סמוך  עד  הרבה שמובלע מפני  – "פנימי " מבואר : ובתוספות רש "י ; –
א  הפנימי  כך ). כל מובלע ואינו לבשר סמוך שהוא מפני – התורה,ו "חיצון " מן סור 

אשר  הנשה "גיד  שנאמר : מדרבנן , אלא אסור אינו  והחיצון  מלקות, עליו  וחייבים

כף אסור jxidעל  אינו – "(dxezd on) והוא הירך , בכל המתפשט גיד  אותו  אלא

שנאמר: ועוד , לעיל ; כמבואר sk",הפנימי, lr"בתוך אלא כף על לא הוא והחיצון 
הנשה. גיד איסור  של  הדינים בפרטי  עוסק זה פרק – (רש "י ). הכף

äLpä ãéb,לעיל כמבואר  הנשה, גיד אכילת איסור –,õøàa âäBð ÄÇÈÆÅÈÈÆ
õøàì äöeçáe חובת שהרי לארץ, בחוץ ובין ישראל  בארץ בין  – ÀÈÈÈÆ

הוא, úéaäהגוף éðôa àHLå ,úéaä éðôa שבית בזמן בין  – ÄÀÅÇÇÄÀÆÄÀÅÇÇÄ
קיים, המקדש  בית שאין  בזמן ובין קיים íéLc÷náeהמקדש ,ïélçaÇËÄÇËÀÈÄ

הנאכלים  בקדשים בין  בגמרא: ומבואר  בקדשים, ובין בחולין  בין  –
פקע  לא הבהמה את שהקדישו שבשביל נאכלים, שאינם בקדשים ובין

קרבן  של הנשה גיד הקרבת איסור  בענין – הקדום. גיד  איסור ממנו 
שאסור היא והלכה בגמרא, נחלקו  בירך, מחובר כשהוא עולה,

שלמה  כשהיא הירך את הכהן מעלה מקום שמכל אלא להקריבו ,
האפר גל על  וזורקו  הנשה גיד את מוציא המזבח, בראש  ושם, למזבח,

המזבח. הנשה,âäBðåשבאמצע גיד איסור  –,äiçáe äîäaa ÀÅÇÀÅÈÇÇÈ
ìàîN ìL Cøiáe ïéîé ìL Cøiaלפי הטעם, מבואר  בגמרא – ÇÈÅÆÈÄÇÈÅÆÀÙ

שנשו  עד ירכיו  בשתי והכהו מאחוריו בא יעקב עם כשנאבק שהמלאך 

אבל המלאך , נגע מהן  באחת שאמנם אומרים, ויש ועלו ; ממקומן 
נאסרו  עחעחעחעח).).).).שתיהן רבה רבה רבה רבה  àåóBòa((((בראשית בראשית בראשית בראשית  âäBð Bðéאיסור אין – ÀÅÅÈ

בעוף, נוהג הנשה גיד ókאכילת Bì ïéàL éðtî בבהמה שכן – ÄÀÅÆÅÇ
לכף. דומה שהיא הירך , לעצם סביב עגולה בשר  בליטת יש ובחיה

אלא  העצם סביב בעיגול אינו  הירך  עצם שעל  הבשר – בעוף ואילו 
על  "אשר  כתוב: הנשה ובגיד  לכף, דומה ואינו הירך";skברוחב,

o`kne אם ברם, בעוף. ולא ובחיה בבהמה נוהג הנשה גיד איסור –

אסור שלו  הנשה גיד  כף, לו שיש  עוף ìéìMa((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).).נמצא âäBðåÀÅÇÀÄ
מבואר, בגמרא שנשחטה; הבהמה של במעיה שנמצא בעובר –

ה) ד, (לעיל  מאיר  רבי  שלדעת חי , תשעה בן בעובר כאן  שמדובר
עצמה כבהמה שחשוב לפי שחיטה, iaxטעון  epzpyn ly `nw `pz)

,(`ed xi`n. אסור גידו âäBðולפיכך Bðéà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅÅ
ìéìMaלאחר אמו  במעי שנמצא בעובר  נוהג הנשה גיד איסור  אין – ÇÀÄ

העובר כל  יהודה רבי שלדעת חי, תשעה בן  הוא ואפילו  שחיטתה,
הותר . גידו  אף ולכן האם, בשחיטת øzîהותר Baìçå גם וכן  – ÀÆÀËÈ

לעיל. שבארנו  הטעם מאותו יהודה, רבי לדעת מותר  השליל  של חלבו 
מת, תשעה בבן ברם, אסור. שגידו  כשם אסור חלבו מאיר  לרבי  אבל 

מותרים, וחלבו  גידו  מאיר לרבי  אף חי , ובין מת בין  שמונה בבן או
(בגמרא): אחר  פירוש אמו. בשחיטת ניתר  העובר וכל ealgeהואיל 

xzen:בברייתא מובא וכן הכל; לדברי מותר הנשה גיד של שומנו  –
איסור". בו  נהגו  קדושים וישראל  מותר  ïéçahä"שומנו  ïéàåÀÅÇÇÈÄ

äLpä ãéb ìò ïéðîàð רב טורח להם שיש לפי  שנטלוהו , לומר  – ÆÁÈÄÇÄÇÈÆ
כהוגן ; עשו  לא שמא חשש ויש  íéîëçåבהוצאתו, .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄ

åéìò ïéðîàð :íéøîBàלומר הנשה גיד על  הטבחים נאמנים – ÀÄÆÁÈÄÈÈ
áìçäשהוציאוהו, ìòåבתורה שכתוב כגכגכגכג----כה כה כה כה ):):):):– ז ז ז ז ,,,, חלב ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "כל  ÀÇÇÅÆ

ונכרתה  הבהמה... מן  חלב אוכל  כל כי  תאכלו ... לא ועז וכשב שור 

לומר הטבחים שנאמנים חכמים, וסוברים מעמיה", האוכלת הנפש
החלב. את שניקרו 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

éøëðì Cøé íãà çìBL,במתנה –dëBúa äLpä ãébL אף – ÅÇÈÈÈÅÀÈÀÄÆÄÇÈÆÀÈ
שגיד לעינים נראה שיותר  הגיד, בשביל טובה לו מחזיק שהגוי  פי על 
חוששים  ואין שלמה; כשהיא יותר  בה מתכבד  והוא בתוכה, הנשה

שמותר במקום ואפילו  בגידה, ויאכלנה לישראל הגוי  ימכרנה שמא
לידם  וכשבאה ישראל, הם שהטבחים כגון מגוי, שחוט בשר  לקנות

הכריזו  לא והיום עליה, מכריזים הם המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),טריפה תוספותתוספותתוספותתוספות;;;; ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;

økð BîB÷nL éðtî הנשה גיד של  מקומו  שלמה, והירך שהואיל  – ÄÀÅÆÀÄÈ
ונוטלו . ממנה ניטל שלא רואה והלוקח ממנה, נחטט היה אם ניכר,
שמא  חוששים ואין  ישראל, בפני אף לנכרי  ירך ליתן מותר זה מטעם

אם  אבל  ניכר . מקומו  שהרי הגיד , שיינטל  קודם הישראל  ממנה יאכל 
הגיד, שיטול  עד  ישראל בפני  לנכרי  יתננה לא חתוכה, הירך היתה

לו , שנתנה קודם גידה שניטל יחשוב שכן הישראל , ממנה יאכל שמא
הוא  גידה שניטל  בחזקת מחותכת ישראל  יד  מתחת היוצאה ירך שכל 
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éøácéànL úéa.ìlä úéáeíéøîBà:äìBò àG,ìëàð àGå.øîàéñBé éaø:élwî BæéànL úéa,éøîçîeìlä úéa. ¦§¥¥©©¥¦¥§¦¤§¤¡¨¨©©¦¥¦ª¥¥©©¥ª§¥¥¦¥
eøîà ïçìL äæéàa?åéìò ìëBàL ïçìLa;ìéLázä úà åéìò øãBqL ïçìLa ìáà–äæ ãöa äæ ïúBð,LLBç Bðéàå. §¥¤ª§¨¨§§ª§¨¤¥¨¨£¨§ª§¨¤¥¨¨¤©©§¦¥¤§©¤§¥¥

·úçà úçtèîa äðéáâe øNa íãà øøBö,äæa äæ ïéòâBð eäé àHL ãáìáe.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:éðL ¥¨¨¨¨§¦¨§¦§©©©©¦§©¤§§¦¤¨¤©¨¦§¤©§¦¥¥§¥
ãçà ïçìL ìò ïéìëBà ïéàðñëà,øNa äæ,äðéáb äæå,ïéLLBç ïéàå. ©§§¨¦§¦©ª§¨¤¨¤¨¨§¤§¦¨§¥§¦

‚äëéúçä ìò äìôpL áìç útè,äëéúç dúBàa íòè ïúBða da Lé íà–øeñà.äøãwä úà øòð,da Lé íà ¦©¨¨¤¨§¨©©£¦¨¦¤¨§¥©©§¨£¦¨¨¦¥¤©§¥¨¦¤¨
äøã÷ dúBàa íòè ïúBða–øeñà.ìçkä–Báìç úà àéöBîe BòøB÷;Bòø÷ àG–åéìò øáBò Bðéà.álä–BòøB÷ §¥©©§¨§¥¨¨©§¨§¦¤£¨§¨¥¥¨¨©¥§

:íéáâçå íéâã øùáî õåç ,øùá àøå÷ íãà øùá ïéî ìëìå .íãà.lk`p `le dler `l mixne` d"aeìéòì øîàã àî÷ àðú åðééä ììä úéá úåù÷äì ïéàå
ä"á íå÷îá ù"áã ,ú÷åìçî ë"çàå íúñ äæ ïéàå .ììä úéáå éàîù úéá ú÷åìçî äæ øáã ,øîà÷ éëäã øîåì ùéã ,ïçìùä ìò äðéáâä íò ïúåìòäì øåñàå

:äðùî äðéà.'ek iqei 'x xn`øîà åìéàë àåä éøäå ,óåñá åîù øéëæä ,äìçúá åîù øéëæä àìå çëùù éðôîå .àéä éñåé éáø àî÷ àðúã ïì òîùî÷ àä
úéá éøîåçîå éàîù úéá éìå÷î åæ øîåà éñåé 'øù ,äøîà éñåé 'ø ,ìëàð àìå äìåò àì íéøîåà ììä úéáå ,éàîù úéá éøáã ìëàð åðéàå äìåò óåòäã éàä

:ììä.eilr lke`y ogleya:äæ áâ ìò äæ éçåðúàì éúà àãé äéá éùîùîîã éãééàã
aaaa.dfa df mirbep eidi `ly calae:äçãä åòá ,àåä ïðåöá ïðåöã â"òà ,éòâð éàã.cg` ogly lr milke` oi`pqk` ipy.äæ úà äæ ïéøéëî ïéàù à÷åã

:â"áùøë äëìäå .ìëàéå åøéáç ìùî ïäî ãçà ìåèé àîù ,øåñà ,äæ úà äæ ïéøéëî ìáà
bbbb.dltpy alg ztihàìà äôèä íòè ÷ìçð àì éøä ,äúåà äñë àìå äøéã÷ä úà ñéâä àìå ,áèåøì õåç äìåëù úåëéúçä ïî úçà ìò äøéã÷ä êåúá

:ãáìá äëéúç äúåàì.dkizg dze`a mrh ozepa yi m`äéúåøáç úøñåàå ,äëéúçä úøñàð ãéî ,äôèä ìèáì íéùù äãáì äëéúç äúåàá ïéà íà øîåìë
:äëéúçä ìë ãâðë íéùù êéøöå.dxicwd z` xrip:ïìåëá äôéèä äáøòúð àúùäã ,äôèä ïî íòè äëéúçä äìá÷ù íãå÷ ãéî äá ñéâäùozepa yi m`

.dxicw dze`a mrh:äøéã÷ä ìëá ïúéì íòè äá ùé ë"àà ïìåë øåñàì äôèá çë ïéà øîåìë.lgkd:äîäáä ãã.ealg z` `ivene erxewéúù åòøå÷
:äøéã÷á øùá íò åìùáì êë øçà øúåîå .ìúåëá åçèå áøòå.eilr xaer epi` erxw `làìà .äìçúëì åìéôà ïë úåùòì øúåîå .äøéã÷á åãáì åìùá íà
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øNaä ïî øãBpä: שאמר כגון מבשר, הנאה בנדר  עצמו על  שאסר  – ÇÅÄÇÈÈ
עלי", הבשר  íéáâçå"קונם íéâc øNáa øzî:הוא כלל שכן  – ËÈÄÀÇÈÄÇÂÈÄ

בשר לקרוא אדם בני דרך ואין אדם, בני  לשון אחר הולכים בנדרים
סתם. בשר  בשם וחגבים ìòדגים äðéábä íò äìBò óBòäÈÆÄÇÀÄÈÇ

ìëàð Bðéàå ,ïçìMä,הגבינה עם לאכלו  אסור  אבל –úéa éøác ÇËÀÈÀÅÆÁÈÄÀÅÅ
éànL אלא אסור אינו בחלב עוף ובשר הואיל  הם, שסוברים – ÇÇ

השולחן . על  הגבינה עם העלאתו  על גוזרים אין  סופרים, úéáeÅמדברי
ìëàð àGå ,äìBò àG :íéøîBà ìlä עם להעלותו  גם אסור  – ÄÅÀÄÆÀÆÁÈ

ואמנם  קמא; תנא בדברי לעיל שבארנו כמו אחד , שולחן  על הגבינה

הלל . בית כדברי ההלכה את ברישא להשמיענו בא קמא øîàÈÇתנא
ìlä úéa éøîçîe ,éànL úéa élwî Bæ :éñBé éaø משנתנו – ÇÄÅÄËÅÅÇÇÅËÀÅÅÄÅ

את  כאן שהביא והוא הוא, יוסי  רבי  קמא שתנא להשמיע, כאן באה
זו  שהלכה אמר , יוסי רבי  שכן הלל , ובית שמאי  בית של המחלוקת

בהן , מחמירים הלל  ובית בהן  מקילים שמאי  שבית ההלכות מן היא
עוף, בשר  ואפילו הבשר, כל להעלות שאסור  הלל , כבית כאן ושנה

השולחן על  הגבינה eøîà((((המפרשים המפרשים המפרשים המפרשים ).).).).עם ïçìL äæéàaשאסור – ÀÅÆËÀÈÈÀ
גבינה? עם בשר עליו åéìòלהעלות ìëBàL ïçìLaשהואיל – ÀËÀÈÆÅÈÈ

שמא  או זה, גבי על זה יניחם שמא לחוש  יש  הידים, בו וממשמשות
כאחד הרהרהרהר""""ןןןן),),),),יאכלם úà((((רשרשרשרש""""יייי;;;; åéìò øãBqL ïçìLa ìáàÂÈÀËÀÈÆÅÈÈÆ

ìéLázä לשולחן הגשתו  לפני  התבשיל  את עליו  שמסדרים – ÇÇÀÄ
עליו , ðäæשסועדים ãöa äæ ïúB,גבינה בצד בשר –LLBç Bðéàå ÅÆÀÇÆÀÅÅ

בזה זה נוגעים יהיו שלא ובלבד כאחד, ויאכלם יערבם שמא ((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).–

וחידושי שלמה" "מלאכת עיין  "חלב"? ולא "גבינה" המשנה נקטה ולמה
הרש"ש.
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úçà úçtèîa äðéáâe øNa íãà øøBöבשר לארוז מותר  – ÅÈÈÈÈÀÄÈÀÄÀÇÇÇÇ
אחת, במטפחת äæaוגבינה äæ ïéòâBð eäé àHL ãáìáe שאם – ÄÀÇÆÀÀÄÆÈÆ

נגיעתם; מקום להדיח צריך  הוא, בצונן  שצונן פי  על אף בזה, זה נגעו 
הדחה. בלא ויאכלם ישכח שמא בזה, זה יגעו שלא להיזהר  יש  הלכך 

ïéàðñëà éðL :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø אורחים – ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÀÅÇÀÀÈÄ
זה, את זה מכירים שאינם äæבאכסניה ,ãçà ïçìL ìò ïéìëBàÀÄÇËÀÈÆÈÆ
ïéLLBç ïéàå ,äðéáb äæå ,øNa, חברו משל האחד  יאכל  שמא – ÈÈÀÆÀÄÈÀÅÀÄ

אסורים  זה, את זה הם מכירים אם אבל  זה. את זה מכירים ואין  הואיל 

יאכלו  שמא חשש  שיש גבינה, וזה בשר  זה אחד , שולחן על לאכול
זה. משל זה

i y i n g m e i
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הקדירה. שבתוך  בשר  בחתיכת שנבלע חלב דין  ללמד באה משנתנו 

äëéúçä ìò äìôpL áìç útè,רותחת קדירה שבתוך  בשר של – ÄÇÈÈÆÈÀÈÇÇÂÄÈ
חתיכה  על מונחת שהיא כגון  לרוטב, מחוץ כולה היא זו  וחתיכה

לרוטב חוץ שמקצתה המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),אחרת התבשיל((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;; את בחש ולא

ב  אלא נתפשטה לא החלב שטיפת ונמצא הקדירה, את כיסה חתיכה ולא
שבקדרה, החתיכות בשאר ולא dúBàaזו , íòè ïúBða da Lé íàÄÆÈÀÅÇÇÀÈ

äëéúçכלומר חתיכה, באותה טעם ליתן  כדי  החלב בטיפת יש אם – ÂÄÈ
עליה, שנפלה החלב טיפת כנגד  ששים זו  בחתיכה –øeñàשאין È

מצטרף  בקדירה הנמצא וכל החתיכות שאר  ואין  אסורה, חתיכה אותה
שטיפת  זו  בחתיכה אלא נתפשט לא שהרי החלב, טעם את לבטל

זו  חתיכה וסילק קדם אם הלכך  לעיל; כמבואר עליה, נפלה החלב
האחרות, על ולפלוט החלב את לבלוע שהספיק קודם הקדירה מן

מותר  שבקדרה מה וכל אסורה, החתיכה úà((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).הרי  øòðÄÅÆ
äøãwä את מיד  ניער החתיכה על החלב טיפת שנפלה לאחר אם  – ÇÀÅÈ

זו  חתיכה שבלעה קודם הרוטב, בתוך החתיכה את והכניס הקדירה,
בכל החלב טיפת שנתפשטה ונמצא ממנו, טעם וקיבלה החלב את

עולים  הכיסוי  ידי שעל הקדירה, את כיסה אם וכן שבקדרה; מה
שבקדרה; מה כל  ומערבבים הרתיחה מחמת הרוטב ובועות האדים

äøã÷ dúBàa íòè ïúBða da Lé íàכדי בטיפה יש  אם – ÄÆÈÀÅÇÇÀÈÀÅÈ
שבקדרה, מה בכל  טעם אם øeñàליתן  אבל  אסורה, הקדירה כל – È

הטיפה  שנפלה החתיכה אף הקדירה, בכל טעם ליתן כדי בטיפה אין 

ברם, הטיפה. טעם את לבטל  מצטרף שבקדרה מה שכל מותרת, עליה
וקיבלה  החלב טיפת את החתיכה שבלעה לאחר אלא מיד ניער לא אם

בקדירה  וצריך איסור, של חתיכה נעשית זו חתיכה אף ממנה, טעם
שבקדרה  מה כל  זו, חתיכה כנגד ששים בה אין  ואם כולה. כנגד  ששים

הבהמה,ìçkäאסור . של הדד  –Báìç úà àéöBîe BòøB÷– ÇÀÈÀÄÆÂÈ
בחייה, הבהמה מדד היוצא בחלב אלא בחלב בשר אסרה לא התורה

בבשר, התורה מן  נאסר לא שחיטתה לאחר  הכחל מן היוצא חלב אבל 
שחוטה בחלב ולא אמו ", "בחלב בבבב););););שנאמר : קיגקיגקיגקיג,,,, חוליןחוליןחוליןחולין ברם,((((גמראגמראגמראגמרא

izdw - zex`ean zeipyn
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–úBøeñà ïlk,íòè ïúBða áèøäå. ª¨£§¨Ÿ¤§¥©©
ÂäøBäha âäBð,äàîha âäBð Bðéàå.äãeäé éaøøîBà:äàîha óà.øîàäãeäé éaø:øñàð á÷òé éðaî àGäå ¥©§¨§¥¥©§¥¨©¦§¨¥©©§¥¨¨©©¦§¨©£¦§¥©£Ÿ¤¡©

äLpä ãéb,ïäì úøzî äàîè äîäa ïéãòå?Bì eøîà:øîàð éðéña,BîB÷îa ázëpL àlà. ¦©¨¤©£©¦§¥¨§¥¨ª¤¤¨¤¨§§¦©¤¡©¤¨¤¦§©¦§
È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù

‡áìça ìMáì øeñà øNaä ìk,íéáâçå íéâc øNaî õeç.ïçìMä ìò äðéábä íò BúBìòäì øeñàå,øNaî õeç ¨©¨¨¨§©¥§¨¨¦§©¨¦©£¨¦§¨§©£¦©§¦¨©©ª§¨¦§©
íéáâçå íéâc.øNaä ïî øãBpä–íéáâçå íéâc øNáa øzî.ïçìMä ìò äðéábä íò äìBò óBòä,ðéàåìëàð B; ¨¦©£¨¦©¥¦©¨¨ª¨¦§©¨¦©£¨¦¨¤¦©§¦¨©©ª§¨§¥¤¡¨

:íéçøåàä éðôì äá ãáëúäì äéåàøå ìéàåä ,áåøá äìéèá äðéàå .àéä åæ àîù øîåìå ùåçì ùé úçà.xzen ahexdeúúì éãë øåñéàä úåëéúçá ïéà íà
éàùá ïéî øúéäá áøòúðù øåñéàá ,äùòîì äëìäå .úåëéúçáå äôé÷áå áèåøá íòèäðîòèé ,ïéìåçá äáøòúðù àéä äîåøú íà ,àîòèà í÷éîì àëéàã åðéî åð

ïåéë ,éøëð íåúçðì ïðáø åäåðîéäå .øúåî ìëä ,øåñéàä íòè åà äîåøúä íòè úáåøòúá ïéàù øîåà íà ,éøëð íåúçð åðîòèé ,àåä øåñéà øáã íàå ,ïäë
,åéìò êåîñì ìëåðù éøëð åà ïäë ïàë ïéàå åðéî åðéàùá ïéî åà ,àîòèà í÷éîì àëéìã åðéîá ïéî áøòúð íàå .åúðîåà ãéñôé àìù ,ø÷ùî àì àåä åúëàìîã
ãâðë øúéä ìù íéùù ùé íà ,íéùùá åúåà íéøòùî ,äæá àöåéëå ïéàîè íéâãå úåôåòå äîäáå íéùîøå íéö÷ù úåôéøèå úåìáð íãå áìçî àåä øåñéàä íà
åúåà íéøòùî øùá íò ìùáúðù ìçë ìáà .øúéä ìù íéùù ãâðë åúåà íéøòùî ,äùðä ãéâ ìù ïîåù ïëå .øåñà ìëä ,åàì íàå ,øúåî ìëä øåñéàä
íàå .äãâðë úçàå íéùù àëéøö ,øúéä ìù íéöéá øàù íò äìùáúðù çåøôà äá ùéù äöéáå .íéøôåñ éøáãî åøåñéàù éðôî ,ïéðîä ïî ìçëå ,íéùùá
äìøò íàå .ïéìåç ìù äàîá åúåà ïéøòùî ,íåòèéù éøëð åà ïäë íù ïéàå ,åðéî åðéàùá ïéî åà åðéîá ïéî àåä íà .íéøåëéáå äìçå äîåøú àåä øåñéàä
.äøã÷ä éìåùáù ÷ã ÷ãä àåäå ,äôé÷áå ïéìáúáå úåëéúçáå áèåøá ,äøã÷áù äî ìëá íéøòùî åììä íéøåòéùä ìëå .íéúàîá ïúåà ïéøòùî ,íøëä éàìëå
òìá àøúéäã åèàã ,äéäù úåîëî èòîúðå òìáð øåñéàä ïî óàù éôì ,øúéää ïî äøã÷ òìáã éàîá ïðéøòùî àìå ,äéì ïðéøòùî åðéðôì àá àåäù åîëå

:òìá àì àøåñéàã
eeee.d`nha bdep epi`eíéãéâá ïéà øîàã ïàîìå .ãéâ íåùî àìå äàîè íåùî ä÷åì ,íòè ïúåðá íéãéâá ùé øîàã ïàîì ,äàîè ìù äùðä ãéâ ìëà íàù

:âäåð åðéà äàîèá ìáà ,åéìò äáééç äøåúäå àåä õò äøåäèáã ,íåìëî øåèô ,íòè ïúåðá.xq`p awri ipan:äøåú ïúî ãò ïäì úøúåî äàîè ïééãòå
.el exn`:åøäæåä àì éðéñ ãòå ,øîàð éðéñá åéìò øéäæäù äæ ÷åñô.enewna azkpy `l`áúë äøåúä úà äùî øãñì àáùë ,éðéñá øîàðù øçàì

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .[íäì øñàð íòè äæéàî òãéì] äùðä ãéâ åìëàé àìù ïë éøçà ìàøùé éðá åøäæåä ïë ìò ,äùòîä ìò äæä àø÷îä
g`̀̀̀.alga lyal xeq` xyad lk:óåò øùá ïåâë ,íéøôåñ éøáãî ïäî ùéå .äîäá øùá ïåâë ,äøåú éøáãî ,ïäî ùé.miabge mibc xyan uegïðéàù

:íéøôåñ éøáãî àìå äøåú éøáãî àì.oglyd lr dpiabd mr ozelrdl xeq`eäðéáâä íò åúåìòäì øåñà íéøôåñ éøáãî åúìéëà øåñéàã óåò øùá åìéôàå
:ìùáî åðééäã ,äøåúä ïî øåñà àåäù çúåø ñôìàá äîäáä øùá íò äðéáâ äìòé àîù äøéæâ .ïçìùä ìò.xyad on xcepdéðá ïåùì øçà êìä íéøãðá
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החתיכות  שכל פי  על אף לעיל, שבארנו כפי  ברוטב, טעם ליתן
הרוטב, מקום מכל האיסור, חתיכת את מכיר  שאינו  משום אסורות,

מותר. והתבלין , והירקות המרק דהיינו
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טמאה. וחיה בהמה של הנשה בגיד דנה משנתנו 

äøBäha âäBð ובחיה טהורה בבהמה נוהג הנשה גיד איסור  – ÅÇÀÈ
äàîhaטהורה, âäBð Bðéàå בבהמה נוהג האיסור אין אבל – ÀÅÅÇÀÅÈ

משום  חייב אינו טמאה, של  הנשה גיד  והאוכל טמאה, ובחיה טמאה
טעם, בנותן בגידים שיש  הסובר  שלדעת הוא, הטעם הגיד; אכילת

אין  ושוב טמאה, וחיה בהמה של איסור בו ויש  בשר בכלל  הגיד הרי
ואיסור איסור ; על  חל  איסור  שאין לפי  עליו, חל  הנשה גיד איסור 

ו  גיד . ליצירת קודם עובר  שיצירת הנשה גיד  לאיסור קדם לדעת טומאה
אף  טומאה, איסור  הגיד על ואין טעם, בנותן בגידים שאין  הסובר,
גיד את ישראל  בני  יאכלו לא כן  "על שכתוב: בו , אין גיד  איסור 

שגידה  הטמאה יצאה מותר , ובשרו  אסור  שגידו  מי  ודורשים: הנשה",
אסור ובשרה ורשורשורשורש""""יייי).).).).אסור  äàîha((((גמראגמראגמראגמרא óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÀÅÈ

הנשה  גיד  והאוכל  טמאה, וחיה בבהמה אף נוהג הנשה גיד  איסור  –
רבי שכן גיד, ומשום טומאה משום שתיים, עליו חייב הטמאה של

שאיסור ולפי בשר, בכלל  והוא טעם בנותן בגידים שיש סובר , יהודה
להלן , כמבואר  יעקב, לבני  נאסר שהגיד טומאה, מאיסור חמור  גיד

איסור על  גיד  איסור  חל  לכן  תורה, מתן עד  נאסרה לא וטומאה
äLpäטומאה. ãéb øñàð á÷òé éðaî àGäå :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÇÂÄÀÅÇÂÙÆÁÇÄÇÈÆ

הנשה, גיד נאסר  כבר  יעקב בני  של מזמנם –äàîè äîäa ïéãòåÇÂÇÄÀÅÈÀÅÈ
ïäì úøzîשנאסר וכיון  תורה, מתן  עד טמאה בהמה נאסרה שלא – ËÆÆÈÆ

להם, מותר  היה בשרה שהרי טמאה, בהמה של  הנשה גיד יעקב לבני 
תורה מתן לאחר  אף גיד איסור  ממנה פקע לא eøîàÈÀ((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).שוב

Bì:יהודה לרבי חכמים –øîàð éðéñaבני יאכלו  "לא הכתוב – ÀÄÇÆÁÇ

גיד נאסר  ומאז סיני, בהר  ישראל לבני נאמר  הנשה" גיד את ישראל
יעקב, בני עליו הוזהרו  ולא BîB÷îaהנשה, ázëpL àlàשלאחר – ÆÈÆÄÀÇÄÀ

בסיפור הזה המקרא כתב התורה, את משה וסידר וכתב בסיני , שנאמר 
כך אחר  ישראל  בני  הוזהרו  כן שעל  המלאך , עם יעקב של מאבקו

טעם  מאיזה להודיע כדי הנשה, גיד יאכלו שלא תורה מתן בשעת
להם. minkgk.נאסר dklde

i r i a x m e i
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לד, שם יט; כג, (שמות אמו בחלב גדי  תבשל "לא בתורה: נאמר פעמים שלוש
אחד ודרשו : כא), יד, דברים לאיסור כו ; ואחד אכילה, לאיסור  אחד  בישול, לאיסור 

dyrzהנאה `l m"anxdl zeevnd xtq ;`xnba `ziixa ;mihtyn zyxt `zlikn)
Ð (f"tw.בחלב בשר איסור של הדינים פרטי ללמדנו  בא זה פרק

øNaä ìk,ועוף חיה בהמה של  –áìça ìMáì øeñà כוונת – ÈÇÈÈÈÀÇÅÀÈÈ
הכתוב; כלשון בישול  שנקטה אלא והנאה, אכילה לאיסור גם משנתנו 

מבואר: algaובגמרא lyal xeq` xyad lkמדברי שאסור  בשר יש –

חיה  בשר  כגון  סופרים, מדברי  שאסור  ויש  בהמה, בשר  כגון תורה,
התורה,((((רשרשרשרש""""יייי););););ועוף מן  אסור חיה בשר  שאף סוברים õeçויש 

íéáâçå íéâc øNaîנאסר בשרם אין  סופרים מדברי שאף – ÄÀÇÈÄÇÂÈÄ
BúBìòäìבחלב. øeñàå, הבשר כל –ïçìMä ìò äðéábä íò ÀÈÀÇÂÄÇÀÄÈÇÇËÀÈ

אילפס  בתוך הגבינה עם הבשר  יעלה שמא גזירה אחד, שולחן  על  –
התורה; מן  ואסור בישול, דרך  שהוא ראשון), בכלי  (היינו רותח
עם  להעלותו  אסור סופרים, מדברי  אכילתו  שאיסור עוף בשר ואפילו 

שמא  גזירה במשנתנו, להלן הלל  בית כדברי אחד, שולחן על  הגבינה
לגזירה, גזירה זו ואין רותח; ראשון  בכלי הגבינה עם בהמה בשר יעלה

אכילתו היינו  ורש ורש ורש ורש """"יייי););););שהעלאתו העלאת ((((גמראגמראגמראגמרא על שגזרו  אומרים, ויש
יחד  לאכלם יבוא שמא וגבינה, íéâc((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),בשרֿעוף øNaî õeçÄÀÇÈÄ

íéáâçåמותר שהרי השולחן, על  הגבינה עם להעלותו  שמותר – ÇÂÈÄ
הרישא. לשון  אגב אלא זו פיסקה המשנה נקטה ולא כאחד; לאכלם גם

izdw - zex`ean zeipyn
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éøácéànL úéa.ìlä úéáeíéøîBà:äìBò àG,ìëàð àGå.øîàéñBé éaø:élwî BæéànL úéa,éøîçîeìlä úéa. ¦§¥¥©©¥¦¥§¦¤§¤¡¨¨©©¦¥¦ª¥¥©©¥ª§¥¥¦¥
eøîà ïçìL äæéàa?åéìò ìëBàL ïçìLa;ìéLázä úà åéìò øãBqL ïçìLa ìáà–äæ ãöa äæ ïúBð,LLBç Bðéàå. §¥¤ª§¨¨§§ª§¨¤¥¨¨£¨§ª§¨¤¥¨¨¤©©§¦¥¤§©¤§¥¥

·úçà úçtèîa äðéáâe øNa íãà øøBö,äæa äæ ïéòâBð eäé àHL ãáìáe.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:éðL ¥¨¨¨¨§¦¨§¦§©©©©¦§©¤§§¦¤¨¤©¨¦§¤©§¦¥¥§¥
ãçà ïçìL ìò ïéìëBà ïéàðñëà,øNa äæ,äðéáb äæå,ïéLLBç ïéàå. ©§§¨¦§¦©ª§¨¤¨¤¨¨§¤§¦¨§¥§¦

‚äëéúçä ìò äìôpL áìç útè,äëéúç dúBàa íòè ïúBða da Lé íà–øeñà.äøãwä úà øòð,da Lé íà ¦©¨¨¤¨§¨©©£¦¨¦¤¨§¥©©§¨£¦¨¨¦¥¤©§¥¨¦¤¨
äøã÷ dúBàa íòè ïúBða–øeñà.ìçkä–Báìç úà àéöBîe BòøB÷;Bòø÷ àG–åéìò øáBò Bðéà.álä–BòøB÷ §¥©©§¨§¥¨¨©§¨§¦¤£¨§¨¥¥¨¨©¥§

:íéáâçå íéâã øùáî õåç ,øùá àøå÷ íãà øùá ïéî ìëìå .íãà.lk`p `le dler `l mixne` d"aeìéòì øîàã àî÷ àðú åðééä ììä úéá úåù÷äì ïéàå
ä"á íå÷îá ù"áã ,ú÷åìçî ë"çàå íúñ äæ ïéàå .ììä úéáå éàîù úéá ú÷åìçî äæ øáã ,øîà÷ éëäã øîåì ùéã ,ïçìùä ìò äðéáâä íò ïúåìòäì øåñàå

:äðùî äðéà.'ek iqei 'x xn`øîà åìéàë àåä éøäå ,óåñá åîù øéëæä ,äìçúá åîù øéëæä àìå çëùù éðôîå .àéä éñåé éáø àî÷ àðúã ïì òîùî÷ àä
úéá éøîåçîå éàîù úéá éìå÷î åæ øîåà éñåé 'øù ,äøîà éñåé 'ø ,ìëàð àìå äìåò àì íéøîåà ììä úéáå ,éàîù úéá éøáã ìëàð åðéàå äìåò óåòäã éàä

:ììä.eilr lke`y ogleya:äæ áâ ìò äæ éçåðúàì éúà àãé äéá éùîùîîã éãééàã
aaaa.dfa df mirbep eidi `ly calae:äçãä åòá ,àåä ïðåöá ïðåöã â"òà ,éòâð éàã.cg` ogly lr milke` oi`pqk` ipy.äæ úà äæ ïéøéëî ïéàù à÷åã

:â"áùøë äëìäå .ìëàéå åøéáç ìùî ïäî ãçà ìåèé àîù ,øåñà ,äæ úà äæ ïéøéëî ìáà
bbbb.dltpy alg ztihàìà äôèä íòè ÷ìçð àì éøä ,äúåà äñë àìå äøéã÷ä úà ñéâä àìå ,áèåøì õåç äìåëù úåëéúçä ïî úçà ìò äøéã÷ä êåúá

:ãáìá äëéúç äúåàì.dkizg dze`a mrh ozepa yi m`äéúåøáç úøñåàå ,äëéúçä úøñàð ãéî ,äôèä ìèáì íéùù äãáì äëéúç äúåàá ïéà íà øîåìë
:äëéúçä ìë ãâðë íéùù êéøöå.dxicwd z` xrip:ïìåëá äôéèä äáøòúð àúùäã ,äôèä ïî íòè äëéúçä äìá÷ù íãå÷ ãéî äá ñéâäùozepa yi m`

.dxicw dze`a mrh:äøéã÷ä ìëá ïúéì íòè äá ùé ë"àà ïìåë øåñàì äôèá çë ïéà øîåìë.lgkd:äîäáä ãã.ealg z` `ivene erxewéúù åòøå÷
:äøéã÷á øùá íò åìùáì êë øçà øúåîå .ìúåëá åçèå áøòå.eilr xaer epi` erxw `làìà .äìçúëì åìéôà ïë úåùòì øúåîå .äøéã÷á åãáì åìùá íà

`xephxa yexit

øNaä ïî øãBpä: שאמר כגון מבשר, הנאה בנדר  עצמו על  שאסר  – ÇÅÄÇÈÈ
עלי", הבשר  íéáâçå"קונם íéâc øNáa øzî:הוא כלל שכן  – ËÈÄÀÇÈÄÇÂÈÄ

בשר לקרוא אדם בני דרך ואין אדם, בני  לשון אחר הולכים בנדרים
סתם. בשר  בשם וחגבים ìòדגים äðéábä íò äìBò óBòäÈÆÄÇÀÄÈÇ

ìëàð Bðéàå ,ïçìMä,הגבינה עם לאכלו  אסור  אבל –úéa éøác ÇËÀÈÀÅÆÁÈÄÀÅÅ
éànL אלא אסור אינו בחלב עוף ובשר הואיל  הם, שסוברים – ÇÇ

השולחן . על  הגבינה עם העלאתו  על גוזרים אין  סופרים, úéáeÅמדברי
ìëàð àGå ,äìBò àG :íéøîBà ìlä עם להעלותו  גם אסור  – ÄÅÀÄÆÀÆÁÈ

ואמנם  קמא; תנא בדברי לעיל שבארנו כמו אחד , שולחן  על הגבינה

הלל . בית כדברי ההלכה את ברישא להשמיענו בא קמא øîàÈÇתנא
ìlä úéa éøîçîe ,éànL úéa élwî Bæ :éñBé éaø משנתנו – ÇÄÅÄËÅÅÇÇÅËÀÅÅÄÅ

את  כאן שהביא והוא הוא, יוסי  רבי  קמא שתנא להשמיע, כאן באה
זו  שהלכה אמר , יוסי רבי  שכן הלל , ובית שמאי  בית של המחלוקת

בהן , מחמירים הלל  ובית בהן  מקילים שמאי  שבית ההלכות מן היא
עוף, בשר  ואפילו הבשר, כל להעלות שאסור  הלל , כבית כאן ושנה

השולחן על  הגבינה eøîà((((המפרשים המפרשים המפרשים המפרשים ).).).).עם ïçìL äæéàaשאסור – ÀÅÆËÀÈÈÀ
גבינה? עם בשר עליו åéìòלהעלות ìëBàL ïçìLaשהואיל – ÀËÀÈÆÅÈÈ

שמא  או זה, גבי על זה יניחם שמא לחוש  יש  הידים, בו וממשמשות
כאחד הרהרהרהר""""ןןןן),),),),יאכלם úà((((רשרשרשרש""""יייי;;;; åéìò øãBqL ïçìLa ìáàÂÈÀËÀÈÆÅÈÈÆ

ìéLázä לשולחן הגשתו  לפני  התבשיל  את עליו  שמסדרים – ÇÇÀÄ
עליו , ðäæשסועדים ãöa äæ ïúB,גבינה בצד בשר –LLBç Bðéàå ÅÆÀÇÆÀÅÅ

בזה זה נוגעים יהיו שלא ובלבד כאחד, ויאכלם יערבם שמא ((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).–

וחידושי שלמה" "מלאכת עיין  "חלב"? ולא "גבינה" המשנה נקטה ולמה
הרש"ש.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

úçà úçtèîa äðéáâe øNa íãà øøBöבשר לארוז מותר  – ÅÈÈÈÈÀÄÈÀÄÀÇÇÇÇ
אחת, במטפחת äæaוגבינה äæ ïéòâBð eäé àHL ãáìáe שאם – ÄÀÇÆÀÀÄÆÈÆ

נגיעתם; מקום להדיח צריך  הוא, בצונן  שצונן פי  על אף בזה, זה נגעו 
הדחה. בלא ויאכלם ישכח שמא בזה, זה יגעו שלא להיזהר  יש  הלכך 

ïéàðñëà éðL :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø אורחים – ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÀÅÇÀÀÈÄ
זה, את זה מכירים שאינם äæבאכסניה ,ãçà ïçìL ìò ïéìëBàÀÄÇËÀÈÆÈÆ
ïéLLBç ïéàå ,äðéáb äæå ,øNa, חברו משל האחד  יאכל  שמא – ÈÈÀÆÀÄÈÀÅÀÄ

אסורים  זה, את זה הם מכירים אם אבל  זה. את זה מכירים ואין  הואיל 

יאכלו  שמא חשש  שיש גבינה, וזה בשר  זה אחד , שולחן על לאכול
זה. משל זה

i y i n g m e i
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הקדירה. שבתוך  בשר  בחתיכת שנבלע חלב דין  ללמד באה משנתנו 

äëéúçä ìò äìôpL áìç útè,רותחת קדירה שבתוך  בשר של – ÄÇÈÈÆÈÀÈÇÇÂÄÈ
חתיכה  על מונחת שהיא כגון  לרוטב, מחוץ כולה היא זו  וחתיכה

לרוטב חוץ שמקצתה המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),אחרת התבשיל((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;; את בחש ולא

ב  אלא נתפשטה לא החלב שטיפת ונמצא הקדירה, את כיסה חתיכה ולא
שבקדרה, החתיכות בשאר ולא dúBàaזו , íòè ïúBða da Lé íàÄÆÈÀÅÇÇÀÈ

äëéúçכלומר חתיכה, באותה טעם ליתן  כדי  החלב בטיפת יש אם – ÂÄÈ
עליה, שנפלה החלב טיפת כנגד  ששים זו  בחתיכה –øeñàשאין È

מצטרף  בקדירה הנמצא וכל החתיכות שאר  ואין  אסורה, חתיכה אותה
שטיפת  זו  בחתיכה אלא נתפשט לא שהרי החלב, טעם את לבטל

זו  חתיכה וסילק קדם אם הלכך  לעיל; כמבואר עליה, נפלה החלב
האחרות, על ולפלוט החלב את לבלוע שהספיק קודם הקדירה מן

מותר  שבקדרה מה וכל אסורה, החתיכה úà((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).הרי  øòðÄÅÆ
äøãwä את מיד  ניער החתיכה על החלב טיפת שנפלה לאחר אם  – ÇÀÅÈ

זו  חתיכה שבלעה קודם הרוטב, בתוך החתיכה את והכניס הקדירה,
בכל החלב טיפת שנתפשטה ונמצא ממנו, טעם וקיבלה החלב את

עולים  הכיסוי  ידי שעל הקדירה, את כיסה אם וכן שבקדרה; מה
שבקדרה; מה כל  ומערבבים הרתיחה מחמת הרוטב ובועות האדים

äøã÷ dúBàa íòè ïúBða da Lé íàכדי בטיפה יש  אם – ÄÆÈÀÅÇÇÀÈÀÅÈ
שבקדרה, מה בכל  טעם אם øeñàליתן  אבל  אסורה, הקדירה כל – È

הטיפה  שנפלה החתיכה אף הקדירה, בכל טעם ליתן כדי בטיפה אין 

ברם, הטיפה. טעם את לבטל  מצטרף שבקדרה מה שכל מותרת, עליה
וקיבלה  החלב טיפת את החתיכה שבלעה לאחר אלא מיד ניער לא אם

בקדירה  וצריך איסור, של חתיכה נעשית זו חתיכה אף ממנה, טעם
שבקדרה  מה כל  זו, חתיכה כנגד ששים בה אין  ואם כולה. כנגד  ששים

הבהמה,ìçkäאסור . של הדד  –Báìç úà àéöBîe BòøB÷– ÇÀÈÀÄÆÂÈ
בחייה, הבהמה מדד היוצא בחלב אלא בחלב בשר אסרה לא התורה

בבשר, התורה מן  נאסר לא שחיטתה לאחר  הכחל מן היוצא חלב אבל 
שחוטה בחלב ולא אמו ", "בחלב בבבב););););שנאמר : קיגקיגקיגקיג,,,, חוליןחוליןחוליןחולין ברם,((((גמראגמראגמראגמרא
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–úBøeñà ïlk,íòè ïúBða áèøäå. ª¨£§¨Ÿ¤§¥©©
ÂäøBäha âäBð,äàîha âäBð Bðéàå.äãeäé éaøøîBà:äàîha óà.øîàäãeäé éaø:øñàð á÷òé éðaî àGäå ¥©§¨§¥¥©§¥¨©¦§¨¥©©§¥¨¨©©¦§¨©£¦§¥©£Ÿ¤¡©

äLpä ãéb,ïäì úøzî äàîè äîäa ïéãòå?Bì eøîà:øîàð éðéña,BîB÷îa ázëpL àlà. ¦©¨¤©£©¦§¥¨§¥¨ª¤¤¨¤¨§§¦©¤¡©¤¨¤¦§©¦§
È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù

‡áìça ìMáì øeñà øNaä ìk,íéáâçå íéâc øNaî õeç.ïçìMä ìò äðéábä íò BúBìòäì øeñàå,øNaî õeç ¨©¨¨¨§©¥§¨¨¦§©¨¦©£¨¦§¨§©£¦©§¦¨©©ª§¨¦§©
íéáâçå íéâc.øNaä ïî øãBpä–íéáâçå íéâc øNáa øzî.ïçìMä ìò äðéábä íò äìBò óBòä,ðéàåìëàð B; ¨¦©£¨¦©¥¦©¨¨ª¨¦§©¨¦©£¨¦¨¤¦©§¦¨©©ª§¨§¥¤¡¨

:íéçøåàä éðôì äá ãáëúäì äéåàøå ìéàåä ,áåøá äìéèá äðéàå .àéä åæ àîù øîåìå ùåçì ùé úçà.xzen ahexdeúúì éãë øåñéàä úåëéúçá ïéà íà
éàùá ïéî øúéäá áøòúðù øåñéàá ,äùòîì äëìäå .úåëéúçáå äôé÷áå áèåøá íòèäðîòèé ,ïéìåçá äáøòúðù àéä äîåøú íà ,àîòèà í÷éîì àëéàã åðéî åð

ïåéë ,éøëð íåúçðì ïðáø åäåðîéäå .øúåî ìëä ,øåñéàä íòè åà äîåøúä íòè úáåøòúá ïéàù øîåà íà ,éøëð íåúçð åðîòèé ,àåä øåñéà øáã íàå ,ïäë
,åéìò êåîñì ìëåðù éøëð åà ïäë ïàë ïéàå åðéî åðéàùá ïéî åà ,àîòèà í÷éîì àëéìã åðéîá ïéî áøòúð íàå .åúðîåà ãéñôé àìù ,ø÷ùî àì àåä åúëàìîã
ãâðë øúéä ìù íéùù ùé íà ,íéùùá åúåà íéøòùî ,äæá àöåéëå ïéàîè íéâãå úåôåòå äîäáå íéùîøå íéö÷ù úåôéøèå úåìáð íãå áìçî àåä øåñéàä íà
åúåà íéøòùî øùá íò ìùáúðù ìçë ìáà .øúéä ìù íéùù ãâðë åúåà íéøòùî ,äùðä ãéâ ìù ïîåù ïëå .øåñà ìëä ,åàì íàå ,øúåî ìëä øåñéàä
íàå .äãâðë úçàå íéùù àëéøö ,øúéä ìù íéöéá øàù íò äìùáúðù çåøôà äá ùéù äöéáå .íéøôåñ éøáãî åøåñéàù éðôî ,ïéðîä ïî ìçëå ,íéùùá
äìøò íàå .ïéìåç ìù äàîá åúåà ïéøòùî ,íåòèéù éøëð åà ïäë íù ïéàå ,åðéî åðéàùá ïéî åà åðéîá ïéî àåä íà .íéøåëéáå äìçå äîåøú àåä øåñéàä
.äøã÷ä éìåùáù ÷ã ÷ãä àåäå ,äôé÷áå ïéìáúáå úåëéúçáå áèåøá ,äøã÷áù äî ìëá íéøòùî åììä íéøåòéùä ìëå .íéúàîá ïúåà ïéøòùî ,íøëä éàìëå
òìá àøúéäã åèàã ,äéäù úåîëî èòîúðå òìáð øåñéàä ïî óàù éôì ,øúéää ïî äøã÷ òìáã éàîá ïðéøòùî àìå ,äéì ïðéøòùî åðéðôì àá àåäù åîëå

:òìá àì àøåñéàã
eeee.d`nha bdep epi`eíéãéâá ïéà øîàã ïàîìå .ãéâ íåùî àìå äàîè íåùî ä÷åì ,íòè ïúåðá íéãéâá ùé øîàã ïàîì ,äàîè ìù äùðä ãéâ ìëà íàù

:âäåð åðéà äàîèá ìáà ,åéìò äáééç äøåúäå àåä õò äøåäèáã ,íåìëî øåèô ,íòè ïúåðá.xq`p awri ipan:äøåú ïúî ãò ïäì úøúåî äàîè ïééãòå
.el exn`:åøäæåä àì éðéñ ãòå ,øîàð éðéñá åéìò øéäæäù äæ ÷åñô.enewna azkpy `l`áúë äøåúä úà äùî øãñì àáùë ,éðéñá øîàðù øçàì

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .[íäì øñàð íòè äæéàî òãéì] äùðä ãéâ åìëàé àìù ïë éøçà ìàøùé éðá åøäæåä ïë ìò ,äùòîä ìò äæä àø÷îä
g`̀̀̀.alga lyal xeq` xyad lk:óåò øùá ïåâë ,íéøôåñ éøáãî ïäî ùéå .äîäá øùá ïåâë ,äøåú éøáãî ,ïäî ùé.miabge mibc xyan uegïðéàù

:íéøôåñ éøáãî àìå äøåú éøáãî àì.oglyd lr dpiabd mr ozelrdl xeq`eäðéáâä íò åúåìòäì øåñà íéøôåñ éøáãî åúìéëà øåñéàã óåò øùá åìéôàå
:ìùáî åðééäã ,äøåúä ïî øåñà àåäù çúåø ñôìàá äîäáä øùá íò äðéáâ äìòé àîù äøéæâ .ïçìùä ìò.xyad on xcepdéðá ïåùì øçà êìä íéøãðá
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החתיכות  שכל פי  על אף לעיל, שבארנו כפי  ברוטב, טעם ליתן
הרוטב, מקום מכל האיסור, חתיכת את מכיר  שאינו  משום אסורות,

מותר. והתבלין , והירקות המרק דהיינו

ו ה נ ש מ ר ו א ב

טמאה. וחיה בהמה של הנשה בגיד דנה משנתנו 

äøBäha âäBð ובחיה טהורה בבהמה נוהג הנשה גיד איסור  – ÅÇÀÈ
äàîhaטהורה, âäBð Bðéàå בבהמה נוהג האיסור אין אבל – ÀÅÅÇÀÅÈ

משום  חייב אינו טמאה, של  הנשה גיד  והאוכל טמאה, ובחיה טמאה
טעם, בנותן בגידים שיש  הסובר  שלדעת הוא, הטעם הגיד; אכילת

אין  ושוב טמאה, וחיה בהמה של איסור בו ויש  בשר בכלל  הגיד הרי
ואיסור איסור ; על  חל  איסור  שאין לפי  עליו, חל  הנשה גיד איסור 

ו  גיד . ליצירת קודם עובר  שיצירת הנשה גיד  לאיסור קדם לדעת טומאה
אף  טומאה, איסור  הגיד על ואין טעם, בנותן בגידים שאין  הסובר,
גיד את ישראל  בני  יאכלו לא כן  "על שכתוב: בו , אין גיד  איסור 

שגידה  הטמאה יצאה מותר , ובשרו  אסור  שגידו  מי  ודורשים: הנשה",
אסור ובשרה ורשורשורשורש""""יייי).).).).אסור  äàîha((((גמראגמראגמראגמרא óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÀÅÈ

הנשה  גיד  והאוכל  טמאה, וחיה בבהמה אף נוהג הנשה גיד  איסור  –
רבי שכן גיד, ומשום טומאה משום שתיים, עליו חייב הטמאה של

שאיסור ולפי בשר, בכלל  והוא טעם בנותן בגידים שיש סובר , יהודה
להלן , כמבואר  יעקב, לבני  נאסר שהגיד טומאה, מאיסור חמור  גיד

איסור על  גיד  איסור  חל  לכן  תורה, מתן עד  נאסרה לא וטומאה
äLpäטומאה. ãéb øñàð á÷òé éðaî àGäå :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÇÂÄÀÅÇÂÙÆÁÇÄÇÈÆ

הנשה, גיד נאסר  כבר  יעקב בני  של מזמנם –äàîè äîäa ïéãòåÇÂÇÄÀÅÈÀÅÈ
ïäì úøzîשנאסר וכיון  תורה, מתן  עד טמאה בהמה נאסרה שלא – ËÆÆÈÆ

להם, מותר  היה בשרה שהרי טמאה, בהמה של  הנשה גיד יעקב לבני 
תורה מתן לאחר  אף גיד איסור  ממנה פקע לא eøîàÈÀ((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).שוב

Bì:יהודה לרבי חכמים –øîàð éðéñaבני יאכלו  "לא הכתוב – ÀÄÇÆÁÇ

גיד נאסר  ומאז סיני, בהר  ישראל לבני נאמר  הנשה" גיד את ישראל
יעקב, בני עליו הוזהרו  ולא BîB÷îaהנשה, ázëpL àlàשלאחר – ÆÈÆÄÀÇÄÀ

בסיפור הזה המקרא כתב התורה, את משה וסידר וכתב בסיני , שנאמר 
כך אחר  ישראל  בני  הוזהרו  כן שעל  המלאך , עם יעקב של מאבקו

טעם  מאיזה להודיע כדי הנשה, גיד יאכלו שלא תורה מתן בשעת
להם. minkgk.נאסר dklde
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לד, שם יט; כג, (שמות אמו בחלב גדי  תבשל "לא בתורה: נאמר פעמים שלוש
אחד ודרשו : כא), יד, דברים לאיסור כו ; ואחד אכילה, לאיסור  אחד  בישול, לאיסור 

dyrzהנאה `l m"anxdl zeevnd xtq ;`xnba `ziixa ;mihtyn zyxt `zlikn)
Ð (f"tw.בחלב בשר איסור של הדינים פרטי ללמדנו  בא זה פרק

øNaä ìk,ועוף חיה בהמה של  –áìça ìMáì øeñà כוונת – ÈÇÈÈÈÀÇÅÀÈÈ
הכתוב; כלשון בישול  שנקטה אלא והנאה, אכילה לאיסור גם משנתנו 

מבואר: algaובגמרא lyal xeq` xyad lkמדברי שאסור  בשר יש –

חיה  בשר  כגון  סופרים, מדברי  שאסור  ויש  בהמה, בשר  כגון תורה,
התורה,((((רשרשרשרש""""יייי););););ועוף מן  אסור חיה בשר  שאף סוברים õeçויש 

íéáâçå íéâc øNaîנאסר בשרם אין  סופרים מדברי שאף – ÄÀÇÈÄÇÂÈÄ
BúBìòäìבחלב. øeñàå, הבשר כל –ïçìMä ìò äðéábä íò ÀÈÀÇÂÄÇÀÄÈÇÇËÀÈ

אילפס  בתוך הגבינה עם הבשר  יעלה שמא גזירה אחד, שולחן  על  –
התורה; מן  ואסור בישול, דרך  שהוא ראשון), בכלי  (היינו רותח
עם  להעלותו  אסור סופרים, מדברי  אכילתו  שאיסור עוף בשר ואפילו 

שמא  גזירה במשנתנו, להלן הלל  בית כדברי אחד, שולחן על  הגבינה
לגזירה, גזירה זו ואין רותח; ראשון  בכלי הגבינה עם בהמה בשר יעלה

אכילתו היינו  ורש ורש ורש ורש """"יייי););););שהעלאתו העלאת ((((גמראגמראגמראגמרא על שגזרו  אומרים, ויש
יחד  לאכלם יבוא שמא וגבינה, íéâc((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),בשרֿעוף øNaî õeçÄÀÇÈÄ

íéáâçåמותר שהרי השולחן, על  הגבינה עם להעלותו  שמותר – ÇÂÈÄ
הרישא. לשון  אגב אלא זו פיסקה המשנה נקטה ולא כאחד; לאכלם גם

izdw - zex`ean zeipyn
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áìça ìMáì?øîBì ãeîìz"Bnà áìça"–óBòä àöé,íà áìç Bì ïéàL. §©¥§¨¨©§©©£¥¦¨¨¨¤¥£¥¥
‰äìáð ìLå éøëð úá÷–äøeñà Bæ éøä.äøLk äá÷ ìL øBòa ãéîònä,íòè ïúBða Lé íà–äøeñà Bæ éøä. ¥©¨§¦§¤§¥¨£¥£¨©©£¦§¤¥¨§¥¨¦¥§¥©©£¥£¨

äôøhä ïî ä÷ðiL äøLk–äøeñà dúá÷.äøLkä ïî ä÷ðiL äôøè–úøzî dúá÷,äéòîa ñeðkL éðtî. §¥¨¤¨§¨¦©§¥¨¥¨¨£¨§¥¨¤¨§¨¦©§¥¨¥¨¨ª¤¤¦§¥¤¨§¥¤¨

dddd.daiw:äáé÷ä êåúáù ùåø÷ä áìç.dliap lye ixkp:äøåñà åæ éøä ,äìéáð àéäù éøëð úèéçù úáé÷ øîà÷ éëä.cinrnd:áìçdaiw ly xera. ¨¨
:øùá àåäã.da yi m`àìà åøåñéà ïéàå àåä øúéä ìù åîöò øåòäå ìéàåä ,ãéîòî àåäù ô"òàå .úøúåî ,åàì íàå .äøåñà åæ éøä áìçá íòè ïúéì

,áìçá íòè ïúéì äá ïéà åìéôà ,äìéáð ìù äáé÷ øåòá äðéáâä ãéîòä íà ìáà .ãéîòîä øçà êìåä ìëä éàäá ïðéøîà àì ,åá áøòúðù øçà øáã úîçî
åðééäã äîöò äáé÷ä ìáà .äìéáð ìù äáé÷ øåòá íúåà ïéãéîòîù éðôî ,íéøëðä úåðéáâ åøñà êëéôìå .åîöò úîçî åøåñéàå øåñàù ãéîòîä éðôî ,øåñà
äáé÷ä øåòá ùåø÷ àöîðä áìçå ,áúë é"ùø ìáà .í"áîø áúë ïë .àåä àîìòá àùøéôã ,ììë øåñéà äá úéìã àð÷éñà ,äáé÷ä êåúáù ùåø÷ä áìçä

ïðéøîàãî øáåñ éúééäù ,êëá éúééä äòåèå ,øçà áìç äá åðúé àìù ãáìáå ,äðä ãò øúéä âäåð éúééä éðà ,äøåòá äúåà ïéçìåîù[è"ë óã æ"òá]úáé÷ éáâ
äôéøèä ïî ä÷ðéù äøùë ïéúéðúîá ïðúãî àåä øåîâ áìç ,àéä àìå ,àøñúéî àìå àéä àîìòá àùøéô äðéî òîù ,äéç äòîåâ äôé åúòãù ïäë ,úåìåò

:øúåîå äøò÷á ïåúðë äéòî êåúá ñåðë äéì äåäå åîàî åú÷ðéù àìà àåä äôåâ åàìã íåùî ,àéøùã äìåò úáé÷å .àåä áìç äðéî òîù ,äøåñà äúáé÷
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בחלב, בשר  íàאיסור  áìç Bì ïéàL חלב לה שיש  חיה, אבל  – ÆÅÂÅÅ
– בחלב. בשר  באיסור התורה מן  אסורה נבילה, איסור  בה ונוהג אם

רבי שלדעת חיה, בענין עקיבא רבי  על  אפוא חולק הגלילי יוסי  רבי
מן  איסורה היא אף יוסי רבי ולדעת סופרים, מדברי איסורה עקיבא

בשר עקיבא רבי  שלדעת בעוף, גם עמו  שחולק אומרים, ויש  התורה.
בו  אין  יוסי  רבי  ולדעת סופרים, מדברי מקום מכל  אסור בחלב עוף

בחלב. עוף בשר  מותר מדרבנן  ואפילו  כלל, aiwr`.איסור  iaxk dklde
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ולאחר  חלב שינקו עגל  או  טלה כגון  הקיבה, שבתוך החלב בדין עוסקת משנתנו
בעור  חלב המעמיד בדין  המשנה עוסקת כן בקיבתם. החלב נמצא עדיין  שנשחטו

שיבואר . כפי קיבה, של

äìáð ìLå éøëð úá÷לשני במשנה הכוונה שאין מבואר, בגמרא – ÅÇÈÀÄÀÆÀÅÈ
קיבת  דהיינו נכרי, קיבת אף שהרי  נבילה, ולקיבת נכרי  לקיבת דברים,
הוא: כך  הדברים פירוש אלא היא. נבילה נכרי, ששחטה הבהמה

dliap lye ixkp zaiwנכרי שחיטת קיבת ו "קיבה"– היא; שנבילה

שבתוכה, הקרוש החלב äøeñàהיינו Bæ éøä החלב שאסור  כלומר – ÂÅÂÈ
להלן . שיבואר  כפי  כן , הלכה אין  ברם, נבילה. איסור משום שבה

äøLk äá÷ ìL øBòa ãéîònäידי על  החלב את המקריש  – ÇÇÂÄÀÆÅÈÀÅÈ
להקפיאו  כדי החלב לתוך  העור  את שנותן  כשרה, קיבה של  העור

הוא, בשר  הקיבה עור  שהרי בחלב, בשר כאן ויש  גבינה, ולעשותו
íòè ïúBða Lé íàבתוך בשר  טעם ליתן כדי בעור יש  אם – ÄÅÀÅÇÇ

äøeñàהחלב, Bæ éøäאבל בחלב, בשר  משום אסורה הגבינה – ÂÅÂÈ
בחלב טעם ליתן  כדי  בו  אין ecbpk),אם alga yiy miyya `ed lhay)

שמחמיצו  החלב, את מעמיד  שהעור פי  על  ואף מותרת. הגבינה
אמורים? דברים במה בטל , אינו  המעמיד  שדבר היא והלכה ומקפיאו,

נבילה, משום אסור שהעור נבילה, קיבת של  בעור  החלב במעמיד
הגבינה  טעם, בנותן  בו  אין  אפילו הלכך  הוא; עצמו מחמת ואיסורו

בעור המעמיד אבל  בטל . אינו הוא, המעמיד  ודבר  שהואיל  אסורה,
נאסר ואינו  הוא, המותר דבר עצמו  והעור  הואיל כשרה, קיבה של

אלא  המעמיד  אחר  כאן הולכים אין בחלב, בשר תערובת מחמת אלא
אלא  אסורה הגבינה אין  ולפיכך  החלב, בתוך בשר  טעם נתינת אחר 

טעם. בנותן  בעור  יש כן äôøhäאם ïî ä÷ðiL äøLk בהמה – ÀÅÈÆÈÀÈÄÇÀÅÈ
הטריפה, מן חלב שינקה äøeñàכשרה dúá÷ שבקיבתה החלב – ÅÈÈÂÈ

הטריפה. כחלב שדינו  ä÷ðiLאסור , äôøè,חלב –äøLkä ïî ÀÅÈÆÈÀÈÄÇÀÅÈ
כשרה, מבהמה –úøzî dúá÷, מותר שבקיבתה החלב –éðtî ÅÈÈËÆÆÄÀÅ
äéòîa ñeðkL כאילו בתוכה, הוא כנוס הבהמה שינקה שהחלב – ÆÈÀÅÆÈ

המיניקה. כדין  ודינו  בקערה, הוא נתון 

שנינו : ברישא והלא שואלים, `dxeq",בגמרא ef ixd ,dliap lye ixkp zaiw"
שנינו: ובסיפא אסור , שבקיבתה החלב הכשרה, מן שינקה פי על  שאף ומשמע

."zxzen dzaiw ,dxykd on dwpiy dtixh"כאוכל נראה רישא חסדא: רב אמר 
כנבילה. כך כל  מאוסה ואינה היא, שחוטה טריפה הרי  בסיפא ואילו  נבלות,
את  אסרו  המאוסה בנבילה אם שהרי נדחית, חסדא רב של תשובתו אבל 
מבשרה, לאכול יבואו  החלב נתיר  אם שמא חשש שאין  אף שבקיבתה, החלב
לאכול יבוא שמא חשש יש שבקיבתה החלב נתיר שאם השחוטה, בטריפה

שבקיבתה. החלב את לאסור שיש שכן כל  o`kמבשרה, :opgei iax xn` `l`
Ð dnewnn dff `l dpyne ,dxfg xg`l o`k ,dxfg mcew שהנה הדברים, פירוש

מפני יהושע: רבי  את ישמעאל  רבי "שאל ה): (ב, שנינו  זרה עבודה במסכת
נבילה", של  בקיבה אותן  שמעמידין מפני  לו : אמר הגויים? גבינות אסרו  מה
היתה, יהושע רבי  של  שדעתו  ומכאן  הנבילה, שבקיבת הקרוש בחלב כלומר
דחה  ישמעאל שרבי לאחר אבל אסור. (וטריפה) נבילה שבקיבת שהחלב

(my dpyna)לדעתו והסכים יהושע רבי  בו חזר  יהושע, רבי  של תשובתו  את
יוחנן, רבי ומפרש מותר . (וטריפה) נבילה שבקיבת שהחלב ישמעאל, רבי  של 

חזרה, לאחר נשנתה והסיפא חזרה, קודם נשנתה שבמשנתנו dpyneשהרישא
,dnewnn dff `l שנשנתה המשנה את הוציאו  לא חזרה לאחר שאף כלומר

במקומה. אותה השאירו שנשנתה מכיון אלא חזרה, קודם
היא: הגמרא היא),"zklde`מסקנת `la(ההלכה ,dliap zaiw xera oicinrn oi`

oky lke ,dtixhd on dwpiy dxyk zaiwae ,iebd zhigy zaiwae dliap zaiwa oicinrn
,dxykd on dwpiy dtixh zaiwa`nrh i`n?(הטעם yxt(מהו da qpEknd alg

Ð "`ed `nlra חלב שכל הם, שסוברים והרמב"ם, הרי"ף גירסת היא כך 
פרש אלא חלב אינו צלול, ובין קרוש בין  כל(laf),שבקיבה, בו אין  ולכן

– שבסיפא הראשונה ההלכה שאף לומר , צריך זו  גירסה לפי אך "dxykאיסור.
Ð "dxeq` dzaiw ,dtixhd on dwpiy ב"כסף מבואר  אמנם וכן חזרה; קודם נשנתה

eh).משנה" ,h zexeq` zelk`n 'ld) המשנה מלשון שהרי  הוא, תמוה דבר אבל
כך נראה aeh").לא mei zetqez" ;y"`xd)

הוא, ממש חלב שבו , הקרוש ואפילו  שבקיבה, חלב שכל  סובר, רש"י  ברם,
בקיבתה, החלב שנמצא זו בהמה ינקה שממנה הבהמה כדין שדינו  אלא
החלב  שאין  כלומר במעיה", שכנוס "מפני שבמשנתנו : בסיפא הטעם כמבואר 
לאחר נשנתה שבמשנתנו הסיפא שכל ומכאן בתוכה. הוא כנוס אלא מגופה,
וכו ', הטרפה" מן שינקה כשרה "ובקיבת הגמרא במסקנת גורסים ואין חזרה,
אמנם  אסורה. קיבתה הטריפה, מן שינקה שכשרה כמשנתנו, היא שהלכה
בחלב  היינו  נבילה, בקיבת שמעמידין היא וההלכה חזרה, קודם נשנתה הרישא
החלב  שאין  במעיה", שכנוס "מפני במשנה: האמור  הטעם מאותו  שבקיבתה,
ממנה. ונבדל הנפרש כדבר  והריהו המיניקה, הבהמה משל אלא עצמה משל 

המובאת  תם רבנו  של  דעתו  והיא דלעיל , הדעות שתי  בין המכרעת דעה ויש
שהבאנו כמו הגמרא, מסקנת כל את הוא שגורס ב), קטז, (חולין  בתוספות
מחלק  שכן חזרה; לאחר  לדעתו  נשנתה שבמשנתנו הסיפא כל ואף לעיל ,
כפרש, אלא אינו הקרוש שחלב הקרוש, לחלב הצלול החלב בין תם רבנו 

איסור  כל בו m"anxde);ואין  s"ixd zrck) הוא ממש חלב הצלול, חלב אבל
.(i"yx zrck):שבמשנתנו בסיפא ששנינו מה dtixhd,הלכך  on dwpiy dxyk"

,"dxeq` dzaiw היא מןהכוונה אותו וינקה שהואיל  שבקיבתה, הצלול  לחלב
אמנם במעיה. הוא שכנוס מפני  אסור, הריהו  dxykd,הטריפה, on dwpiy dtixh"

Ð "zxzen dzaiw הגמרא במסקנת ברם, הקרוש. בחלב ובין הצלול  בחלב בין
בקיבת  שמעמידים אמרו  ולפיכך שבקיבתה, הקרוש בחלב אלא מדובר אין
לפי הכשרה, מן  שינקה טריפה בקיבת שכן  וכל הטריפה מן  שינקה כשרה

הוא. בעלמא פרש שבתוכה, הקרוש החלב היינו  בה, המכונס שהחלב

izdw - zex`ean zeipyn
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Bîc úà àéöBîe;Bòø÷ àG–åéìò øáBò Bðéà.ïçìMä ìò äðéábä íò óBòä úà äìònä–äNòú àGa øáBò Bðéà. ¦¤¨§¨¥¥¨¨©©£¤¤¨¦©§¦¨©©ª§¨¥¥§©£¤
„äøBäè äîäa áìça äøBäè äîäa øNa–ìMáì øeñà,äàðäa øeñàå.äîäa áìça äøBäè äîäa øNa §©§¥¨§¨©£¥§¥¨§¨¨§©¥§¨©£¨¨§©§¥¨§¨©£¥§¥¨

äàîè,äøBäè äîäa áìça äàîè äîäa øNa–äàðäa øzîe ìMáì øzî.àáé÷ò éaøøîBà:íðéà óBòå äiç §¥¨§©§¥¨§¥¨©£¥§¥¨§¨ª¨§©¥ª¨©£¨¨©¦£¦¨¥©¨¨¥¨
äøBzä ïî,øîàpL:"Bnà áìça éãb ìMáú-àG"GLíéîòt L(àë ,ãé íéøáã ;åë ,ãì íù ;èé ,âë úåîù)–äiçì èøt ¦©¨¤¤¡©§©¥§¦©£¥¦¨§¨¦§¨©©¨

äàîè äîäáìå óBòìå.éìéìbä éñBé éaøøîBà:øîàð(àë ,ãé íéøáã):"äìáð-ìë eìëàú àG",øîàðå(íù):ìMáú-àG" §¨§¦§¥¨§¥¨©¦¥©§¦¦¥¤¡©Ÿ§¨§¥¨§¤¡©§©¥
"Bnà áìça éãb–äìáð íeMî øeñàL úà,áìça ìMáì øeñà.óBò,äìáð íeMî øeñàL,øeñà àäé ìBëé §¦©£¥¦¤¤¨¦§¥¨¨§©¥§¨¨¤¨¦§¥¨¨§¥¨

,äòéø÷ àìá øùá íò åìùá íàå .åéìò øáåò åðéà àùéø éîð éðú ,àëéà àäéî àøåñéà ìáà åéìò øáåò åðéà åòø÷ àì áì éáâ àôéñ éðúéîì éòáã éãééà
:øåñà íìåòì øàùð ìçëäå ,ïéðîä ïî åîöò ìçëå íéùùá åúåà íéøòùî.eilr xaer epi` erxw `l .enc z` `ivene erxew aldúëñîáå .úøëá úåéäì

úåúéøë[á"ë óã]÷ìç áìäù øñàð åðéà áìä øùá ìáà .åìåùá øçàì åòø÷ àìå åìëà íà úøë áééç äîäá áìá ìáà .úéæë åîãá ïéàù ,óåò áìá äì é÷åî
:òìåá åðéàå àåä.dyrz `la xaer epi`àìá øáåò åðéà äéì ìéëà éîð éàã åéìò øåáòéå åðìëàé àîù ùåçì ïéà øîåìë .äùòú àì éãéì àáì ìåëé åðéà

:äùòú
cccc.d`pda xzene lyal xzenøùá ìùá íàù ,äàîèä úà àéöåäì åäééðéî ãçå ,áìçá øùá øåñéà éáâ éáéúë éãâ àúìúã .áìçá øùá íåùî åá ïéàã

,äàîè áìç éèåòîì åäééðéî ãçå ,éáéúë åîà áìçá àúìú éîð ïëå .àîè øùá íåùî ,øåñà àäéî äìéëàáå .øúåî ,äøåäè äîäá áìçá åìéôà äàîè äîäá
:øåäè øùáä åìéôàå.d`nh dndale serle digl hxtàøéúé àø÷ àúà ,äîäá ììëá äéçã áâ ìò óàã ,äéçì èøô éãâ .äîäá åðéàù óåòì èøô éãâ

áéúëãî ïì à÷ôðå ,äàîè äîäá àìå éãâ .äé÷ôàå(æ"ë úéùàøá)íéæòä éãâ úà äãåäé çìùéå ,íéæòä ééãâ úåøåò úàå(ç"ì íù)éãâã áåúëä êì ùøéô ïàë ,
:éùåøôì äéá êéøèöéàãî ,äîäá øàù óà òîùîá ùé ,ùøéô àì íà àä ,àåä íéæòî äæ.dliap lk elk`z `l xn`pìùáú àì åîöò ÷åñô åúåàá øîàðå

äéç øáñ éìéìâä éñåé éáøã ,àáé÷ò éáø ïéáå éìéìâä éñåé éáø ïéá àëéàå .áìçá øùá íåùî åá ùé äìéáð øåñéà åá âäåðù ìë òîùîã ,åîà áìçá éãâ
ïðáøãî óåò ,éîð éà .àúééøåàã åàì äéç ,øáñ ò"øå .íà áìç åì ïéàù óåòä ïî õåç ,áìçá øùá íåùî åá ùé äìéáð íåùî øåñà àåäù ìëã ,àúééøåàã
'øë äëìäå .éøîâì äéì éøù ,àðùéì éàä ùéøô àìã éìéìâä éñåé éáø ìáà .øåñéà åá ùé ïðáøãî àä òîùî ,äøåúä ïî åðéà ùéøôã àáé÷ò 'ø ,åäééðéá àëéà

:àáé÷ò

`xephxa yexit

בחלב  בשר  לאכול יבואו  שמא גזירה זה, בחלב אף אסרו  חכמים
עצמו  בפני  אפילו הכחל את לבשל אסור  ומכאן , התורה. מן  שאיסורו
ובאה  שבו; החלב מן  בולע הכחל שבשר מפני  אחר , בשר שום בלי

לבשלו, רוצה שאם ללמד  ealgמשנתנו z` `ivene erxew בגמרא –
וטחו וערב שתי שקורעו חלבו ,(edkne)מבואר, שיצא כדי  בכותל ,

עצמו  בפני לבשלו כלומר לבשלו , מותר  כך  ויש((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););ואחר
בקדירה בשר עם לבשלו גם שמותר ÷Bòø((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ).).).).מפרשים, àGÀÈ

בפני ובישלו  חלבו, ממנו  הוציא שלא דהיינו  הכחל, את קרע לא –
בקדירה, åéìòעצמו øáBò Bðéàומבואר וחלב, בשר  איסור משום – ÅÅÈÈ

xzene,בגמרא: eilr xaer epi` לאכלו מותר לכתחילה שאף כלומר
"מותר ") (ולא עליו" עובר  "אינו  לשון המשנה ונקטה ובישלו , עבר אם

מבואר : שבגמרא אחר  נוסח לפי ואמנם הלב. בדין הסיפא `epiאגב
,xeq`e eilr xaer היא ההלכה אבל  לאכלו , לכתחילה שאסור  כלומר

נוסח  לאותו  מסייעת בגמרא המובאת ברייתא שכן הראשון, כנוסח
ב ב ב ב ).).).). קט קט קט קט ,,,, חולין חולין חולין חולין  גמרא גמרא גמרא גמרא  כריתותálä((((עייןעייןעייןעיין במסכת אאאא))))– ששני((((כבכבכבכב,,,, מבואר, ÇÅ

בלב: הם דמים הבשר;`.מיני כשאר עצמו  של  המתכנס a.דם דם
כשאר במליחה יוצא עצמו של  הדם ואמנם השחיטה; בשעת בתוכו

שאין  במליחה, יוצא אינו  בתוכו  הכנוס הדם אבל שבאברים, הדמים
הבלוע דם אלא הכנוס דם מפלטת משנתנו ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););המליחה ובאה

מליחתו,aldyללמד , קודם –Bîc úà àéöBîe BòøB÷ הדם את – ÀÄÆÈ
ואוכלו ; ומבשלו מולחו  כך  ואחר  ÷Bòøשבתוכו, àGכלומר – ÀÈ

שבתוכו  הדם את ומוציא מליחתו  לאחר  קורעו  קרעו , ולא שמלחו
מדם  בולע אינו  חלק שהלב שמתוך  אחרת, מליחה צריך  ואינו ומותר ,

בבבב););););שבתוכו  עדעדעדעד,,,, קורעו ((((פסחים פסחים פסחים פסחים  קריעה, בלי בקדירה נתבשל ואפילו

ומותר בישולו  ואכלו,((((גמראגמראגמראגמרא););););לאחר קרעו  לא åéìòואם øáBò BðéàÅÅÈÈ
שמדובר כריתות, במסכת ומבואר כרת, עליו  חייב שאינו כלומר  –

לאחר קרעו  לא אם בהמה, בלב אבל כזית, בדמו שאין  עוף, בלב כאן 
כרת. עליו  חייב ואכלו , äðéábäבישולו  íò óBòä úà äìònäÇÇÂÆÆÈÄÇÀÄÈ

ïçìMä ìò,א במשנה כמבואר עליו, שאוכלו –àGa øáBò Bðéà ÇÇËÀÈÅÅÀ
äNòú"תעשה "לא לידי בא שאינו  כלומר  יאכלם ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),– אם שאף ÇÂÆ

שבשר דרבנן, איסור  על אלא תורה של  איסור על  יעבור לא כאחד,
בהמה  בשר המעלה אבל סופרים. מדברי אלא אסור אינו  בחלב עוף

כמו  תורה, של  באיסור עבירה לידי לבוא יכול  שולחן , על הגבינה עם
בשר שאף הלל , בית כדברי  הלכה מקום ומכל א. במשנה שביארנו

שם. כמבואר השולחן , על הגבינה עם להעלות אסור עוף

ד ה נ ש מ ר ו א ב

בחלב. בשר איסור נוהג חלב ובאיזה בשר באיזה ללמד, באה משנתנו 

ìMáì øeñà ,äøBäè äîäa áìça äøBäè äîäa øNa– ÀÇÀÅÈÀÈÇÂÅÀÅÈÀÈÈÀÇÅ
לגבי  הוא בתורה האמור בחלב בשר שאיסור בהמה כלומר  בשר 

בבישול, הוא שאסור טהורה, בהמה בחלב äàðäaטהורה øeñàåÀÈÇÂÈÈ
תבשל "לא בתורה שנאמר פי על ואף בישלו; אם –icb,"אמו בחלב

(ולא  סתם "גדי" שנאמר  מקום שכל  האיסור , בכלל  טהורה בהמה כל

במשמע ורחל  פרה אפילו  עזים"), äîäaאבל((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).)."גדי  øNaÀÇÀÅÈ
äàîè äîäa áìça äøBäè או סוסה, בחלב פרה בשר  כגון  – ÀÈÇÂÅÀÅÈÀÅÈ

äøBäè äîäa áìça äàîè äîäa øNaבשר שכן  וכל – ÀÇÀÅÈÀÅÈÇÂÅÀÅÈÀÈ
טמאה, בהמה בחלב טמאה äàðäaבהמה øzîe ìMáì øzî– ËÈÀÇÅËÈÇÂÈÈ

בשר איסור  משום בחלבה או  הטמאה בבשר  שאין  לגוי, למכרו מותר
נדרש מהם ואחד "גדי ", פעמים שלוש שכתוב ממה זה ולמדים בחלב.

אמו", "בחלב פעמים שלוש כתוב וכן הטמאה; בשר את להוציא
מאותו  אכל  אם ברם, הטמאה. חלב את להוציא נדרש  מהם ואחד

טמאה. אכילת משום לוקה הריהו äiçתבשיל, :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÇÈ
äøBzä ïî íðéà óBòåבשר באיסור  התורה מן  אסורים אינם – ÈÅÈÄÇÈ

GLבחלב, "Bnà áìça éãb ìMáú-àG" :øîàpLíéîòt L ÆÆÁÇÀÇÅÀÄÇÂÅÄÈÀÈÄ
(יד, דברים בספר  ופעם כו ), לד , יט; (כג, שמות בספר פעמיים –

äàîèכא), äîäáìå óBòìå äiçì èøtנאמר שלכך כלומר – ÀÈÇÇÈÀÈÀÄÀÅÈÀÅÈ
למעט  ואחד עוף, למעט ואחד חיה, למעט אחד פעמים, שלוש  "גדי "

טמאה; dkld.בהמה okeàG" :øîàð :øîBà éìéìbä éñBé éaøÇÄÅÇÀÄÄÅÆÁÇ
øîàðå ,"äìáð-ìë eìëàú:עצמו פסוק באותו  –ìMáú-àG" ÙÀÈÀÅÈÀÆÁÇÀÇÅ

"Bnà áìça éãb:ומשמע –øeñà ,äìáð íeMî øeñàL úà ÀÄÇÂÅÄÆÆÈÄÀÅÈÈ
áìça ìMáìבשר איסור בו  נוהג נבילה, איסור בו  שנוהג כל – ÀÇÅÀÈÈ

äìáðבחלב. íeMî øeñàL ,óBò,נבילה איסור בו  שנוהג –ìBëé ÆÈÄÀÅÈÈ
לומר : אתה –áìça" øîBì ãeîìz ?áìça ìMáì øeñà àäéÀÅÈÀÇÅÀÈÈÇÀÇÇÂÅ

"Bnà שכן העוף, את למעט בא זה והרי –óBòä àöéמכלל – ÄÈÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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áìça ìMáì?øîBì ãeîìz"Bnà áìça"–óBòä àöé,íà áìç Bì ïéàL. §©¥§¨¨©§©©£¥¦¨¨¨¤¥£¥¥
‰äìáð ìLå éøëð úá÷–äøeñà Bæ éøä.äøLk äá÷ ìL øBòa ãéîònä,íòè ïúBða Lé íà–äøeñà Bæ éøä. ¥©¨§¦§¤§¥¨£¥£¨©©£¦§¤¥¨§¥¨¦¥§¥©©£¥£¨

äôøhä ïî ä÷ðiL äøLk–äøeñà dúá÷.äøLkä ïî ä÷ðiL äôøè–úøzî dúá÷,äéòîa ñeðkL éðtî. §¥¨¤¨§¨¦©§¥¨¥¨¨£¨§¥¨¤¨§¨¦©§¥¨¥¨¨ª¤¤¦§¥¤¨§¥¤¨

dddd.daiw:äáé÷ä êåúáù ùåø÷ä áìç.dliap lye ixkp:äøåñà åæ éøä ,äìéáð àéäù éøëð úèéçù úáé÷ øîà÷ éëä.cinrnd:áìçdaiw ly xera. ¨¨
:øùá àåäã.da yi m`àìà åøåñéà ïéàå àåä øúéä ìù åîöò øåòäå ìéàåä ,ãéîòî àåäù ô"òàå .úøúåî ,åàì íàå .äøåñà åæ éøä áìçá íòè ïúéì

,áìçá íòè ïúéì äá ïéà åìéôà ,äìéáð ìù äáé÷ øåòá äðéáâä ãéîòä íà ìáà .ãéîòîä øçà êìåä ìëä éàäá ïðéøîà àì ,åá áøòúðù øçà øáã úîçî
åðééäã äîöò äáé÷ä ìáà .äìéáð ìù äáé÷ øåòá íúåà ïéãéîòîù éðôî ,íéøëðä úåðéáâ åøñà êëéôìå .åîöò úîçî åøåñéàå øåñàù ãéîòîä éðôî ,øåñà
äáé÷ä øåòá ùåø÷ àöîðä áìçå ,áúë é"ùø ìáà .í"áîø áúë ïë .àåä àîìòá àùøéôã ,ììë øåñéà äá úéìã àð÷éñà ,äáé÷ä êåúáù ùåø÷ä áìçä

ïðéøîàãî øáåñ éúééäù ,êëá éúééä äòåèå ,øçà áìç äá åðúé àìù ãáìáå ,äðä ãò øúéä âäåð éúééä éðà ,äøåòá äúåà ïéçìåîù[è"ë óã æ"òá]úáé÷ éáâ
äôéøèä ïî ä÷ðéù äøùë ïéúéðúîá ïðúãî àåä øåîâ áìç ,àéä àìå ,àøñúéî àìå àéä àîìòá àùøéô äðéî òîù ,äéç äòîåâ äôé åúòãù ïäë ,úåìåò

:øúåîå äøò÷á ïåúðë äéòî êåúá ñåðë äéì äåäå åîàî åú÷ðéù àìà àåä äôåâ åàìã íåùî ,àéøùã äìåò úáé÷å .àåä áìç äðéî òîù ,äøåñà äúáé÷

`xephxa yexit

בחלב, בשר  íàאיסור  áìç Bì ïéàL חלב לה שיש  חיה, אבל  – ÆÅÂÅÅ
– בחלב. בשר  באיסור התורה מן  אסורה נבילה, איסור  בה ונוהג אם

רבי שלדעת חיה, בענין עקיבא רבי  על  אפוא חולק הגלילי יוסי  רבי
מן  איסורה היא אף יוסי רבי ולדעת סופרים, מדברי איסורה עקיבא

בשר עקיבא רבי  שלדעת בעוף, גם עמו  שחולק אומרים, ויש  התורה.
בו  אין  יוסי  רבי  ולדעת סופרים, מדברי מקום מכל  אסור בחלב עוף

בחלב. עוף בשר  מותר מדרבנן  ואפילו  כלל, aiwr`.איסור  iaxk dklde

i y y m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

ולאחר  חלב שינקו עגל  או  טלה כגון  הקיבה, שבתוך החלב בדין עוסקת משנתנו
בעור  חלב המעמיד בדין  המשנה עוסקת כן בקיבתם. החלב נמצא עדיין  שנשחטו

שיבואר . כפי קיבה, של

äìáð ìLå éøëð úá÷לשני במשנה הכוונה שאין מבואר, בגמרא – ÅÇÈÀÄÀÆÀÅÈ
קיבת  דהיינו נכרי, קיבת אף שהרי  נבילה, ולקיבת נכרי  לקיבת דברים,
הוא: כך  הדברים פירוש אלא היא. נבילה נכרי, ששחטה הבהמה

dliap lye ixkp zaiwנכרי שחיטת קיבת ו "קיבה"– היא; שנבילה

שבתוכה, הקרוש החלב äøeñàהיינו Bæ éøä החלב שאסור  כלומר – ÂÅÂÈ
להלן . שיבואר  כפי  כן , הלכה אין  ברם, נבילה. איסור משום שבה

äøLk äá÷ ìL øBòa ãéîònäידי על  החלב את המקריש  – ÇÇÂÄÀÆÅÈÀÅÈ
להקפיאו  כדי החלב לתוך  העור  את שנותן  כשרה, קיבה של  העור

הוא, בשר  הקיבה עור  שהרי בחלב, בשר כאן ויש  גבינה, ולעשותו
íòè ïúBða Lé íàבתוך בשר  טעם ליתן כדי בעור יש  אם – ÄÅÀÅÇÇ

äøeñàהחלב, Bæ éøäאבל בחלב, בשר  משום אסורה הגבינה – ÂÅÂÈ
בחלב טעם ליתן  כדי  בו  אין ecbpk),אם alga yiy miyya `ed lhay)

שמחמיצו  החלב, את מעמיד  שהעור פי  על  ואף מותרת. הגבינה
אמורים? דברים במה בטל , אינו  המעמיד  שדבר היא והלכה ומקפיאו,

נבילה, משום אסור שהעור נבילה, קיבת של  בעור  החלב במעמיד
הגבינה  טעם, בנותן  בו  אין  אפילו הלכך  הוא; עצמו מחמת ואיסורו

בעור המעמיד אבל  בטל . אינו הוא, המעמיד  ודבר  שהואיל  אסורה,
נאסר ואינו  הוא, המותר דבר עצמו  והעור  הואיל כשרה, קיבה של

אלא  המעמיד  אחר  כאן הולכים אין בחלב, בשר תערובת מחמת אלא
אלא  אסורה הגבינה אין  ולפיכך  החלב, בתוך בשר  טעם נתינת אחר 

טעם. בנותן  בעור  יש כן äôøhäאם ïî ä÷ðiL äøLk בהמה – ÀÅÈÆÈÀÈÄÇÀÅÈ
הטריפה, מן חלב שינקה äøeñàכשרה dúá÷ שבקיבתה החלב – ÅÈÈÂÈ

הטריפה. כחלב שדינו  ä÷ðiLאסור , äôøè,חלב –äøLkä ïî ÀÅÈÆÈÀÈÄÇÀÅÈ
כשרה, מבהמה –úøzî dúá÷, מותר שבקיבתה החלב –éðtî ÅÈÈËÆÆÄÀÅ
äéòîa ñeðkL כאילו בתוכה, הוא כנוס הבהמה שינקה שהחלב – ÆÈÀÅÆÈ

המיניקה. כדין  ודינו  בקערה, הוא נתון 

שנינו : ברישא והלא שואלים, `dxeq",בגמרא ef ixd ,dliap lye ixkp zaiw"
שנינו: ובסיפא אסור , שבקיבתה החלב הכשרה, מן שינקה פי על  שאף ומשמע

."zxzen dzaiw ,dxykd on dwpiy dtixh"כאוכל נראה רישא חסדא: רב אמר 
כנבילה. כך כל  מאוסה ואינה היא, שחוטה טריפה הרי  בסיפא ואילו  נבלות,
את  אסרו  המאוסה בנבילה אם שהרי נדחית, חסדא רב של תשובתו אבל 
מבשרה, לאכול יבואו  החלב נתיר  אם שמא חשש שאין  אף שבקיבתה, החלב
לאכול יבוא שמא חשש יש שבקיבתה החלב נתיר שאם השחוטה, בטריפה

שבקיבתה. החלב את לאסור שיש שכן כל  o`kמבשרה, :opgei iax xn` `l`
Ð dnewnn dff `l dpyne ,dxfg xg`l o`k ,dxfg mcew שהנה הדברים, פירוש

מפני יהושע: רבי  את ישמעאל  רבי "שאל ה): (ב, שנינו  זרה עבודה במסכת
נבילה", של  בקיבה אותן  שמעמידין מפני  לו : אמר הגויים? גבינות אסרו  מה
היתה, יהושע רבי  של  שדעתו  ומכאן  הנבילה, שבקיבת הקרוש בחלב כלומר
דחה  ישמעאל שרבי לאחר אבל אסור. (וטריפה) נבילה שבקיבת שהחלב

(my dpyna)לדעתו והסכים יהושע רבי  בו חזר  יהושע, רבי  של תשובתו  את
יוחנן, רבי ומפרש מותר . (וטריפה) נבילה שבקיבת שהחלב ישמעאל, רבי  של 

חזרה, לאחר נשנתה והסיפא חזרה, קודם נשנתה שבמשנתנו dpyneשהרישא
,dnewnn dff `l שנשנתה המשנה את הוציאו  לא חזרה לאחר שאף כלומר

במקומה. אותה השאירו שנשנתה מכיון אלא חזרה, קודם
היא: הגמרא היא),"zklde`מסקנת `la(ההלכה ,dliap zaiw xera oicinrn oi`

oky lke ,dtixhd on dwpiy dxyk zaiwae ,iebd zhigy zaiwae dliap zaiwa oicinrn
,dxykd on dwpiy dtixh zaiwa`nrh i`n?(הטעם yxt(מהו da qpEknd alg

Ð "`ed `nlra חלב שכל הם, שסוברים והרמב"ם, הרי"ף גירסת היא כך 
פרש אלא חלב אינו צלול, ובין קרוש בין  כל(laf),שבקיבה, בו אין  ולכן

– שבסיפא הראשונה ההלכה שאף לומר , צריך זו  גירסה לפי אך "dxykאיסור.
Ð "dxeq` dzaiw ,dtixhd on dwpiy ב"כסף מבואר  אמנם וכן חזרה; קודם נשנתה

eh).משנה" ,h zexeq` zelk`n 'ld) המשנה מלשון שהרי  הוא, תמוה דבר אבל
כך נראה aeh").לא mei zetqez" ;y"`xd)

הוא, ממש חלב שבו , הקרוש ואפילו  שבקיבה, חלב שכל  סובר, רש"י  ברם,
בקיבתה, החלב שנמצא זו בהמה ינקה שממנה הבהמה כדין שדינו  אלא
החלב  שאין  כלומר במעיה", שכנוס "מפני שבמשנתנו : בסיפא הטעם כמבואר 
לאחר נשנתה שבמשנתנו הסיפא שכל ומכאן בתוכה. הוא כנוס אלא מגופה,
וכו ', הטרפה" מן שינקה כשרה "ובקיבת הגמרא במסקנת גורסים ואין חזרה,
אמנם  אסורה. קיבתה הטריפה, מן שינקה שכשרה כמשנתנו, היא שהלכה
בחלב  היינו  נבילה, בקיבת שמעמידין היא וההלכה חזרה, קודם נשנתה הרישא
החלב  שאין  במעיה", שכנוס "מפני במשנה: האמור  הטעם מאותו  שבקיבתה,
ממנה. ונבדל הנפרש כדבר  והריהו המיניקה, הבהמה משל אלא עצמה משל 

המובאת  תם רבנו  של  דעתו  והיא דלעיל , הדעות שתי  בין המכרעת דעה ויש
שהבאנו כמו הגמרא, מסקנת כל את הוא שגורס ב), קטז, (חולין  בתוספות
מחלק  שכן חזרה; לאחר  לדעתו  נשנתה שבמשנתנו הסיפא כל ואף לעיל ,
כפרש, אלא אינו הקרוש שחלב הקרוש, לחלב הצלול החלב בין תם רבנו 

איסור  כל בו m"anxde);ואין  s"ixd zrck) הוא ממש חלב הצלול, חלב אבל
.(i"yx zrck):שבמשנתנו בסיפא ששנינו מה dtixhd,הלכך  on dwpiy dxyk"

,"dxeq` dzaiw היא מןהכוונה אותו וינקה שהואיל  שבקיבתה, הצלול  לחלב
אמנם במעיה. הוא שכנוס מפני  אסור, הריהו  dxykd,הטריפה, on dwpiy dtixh"

Ð "zxzen dzaiw הגמרא במסקנת ברם, הקרוש. בחלב ובין הצלול  בחלב בין
בקיבת  שמעמידים אמרו  ולפיכך שבקיבתה, הקרוש בחלב אלא מדובר אין
לפי הכשרה, מן  שינקה טריפה בקיבת שכן  וכל הטריפה מן  שינקה כשרה

הוא. בעלמא פרש שבתוכה, הקרוש החלב היינו  בה, המכונס שהחלב

izdw - zex`ean zeipyn
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Bîc úà àéöBîe;Bòø÷ àG–åéìò øáBò Bðéà.ïçìMä ìò äðéábä íò óBòä úà äìònä–äNòú àGa øáBò Bðéà. ¦¤¨§¨¥¥¨¨©©£¤¤¨¦©§¦¨©©ª§¨¥¥§©£¤
„äøBäè äîäa áìça äøBäè äîäa øNa–ìMáì øeñà,äàðäa øeñàå.äîäa áìça äøBäè äîäa øNa §©§¥¨§¨©£¥§¥¨§¨¨§©¥§¨©£¨¨§©§¥¨§¨©£¥§¥¨

äàîè,äøBäè äîäa áìça äàîè äîäa øNa–äàðäa øzîe ìMáì øzî.àáé÷ò éaøøîBà:íðéà óBòå äiç §¥¨§©§¥¨§¥¨©£¥§¥¨§¨ª¨§©¥ª¨©£¨¨©¦£¦¨¥©¨¨¥¨
äøBzä ïî,øîàpL:"Bnà áìça éãb ìMáú-àG"GLíéîòt L(àë ,ãé íéøáã ;åë ,ãì íù ;èé ,âë úåîù)–äiçì èøt ¦©¨¤¤¡©§©¥§¦©£¥¦¨§¨¦§¨©©¨

äàîè äîäáìå óBòìå.éìéìbä éñBé éaøøîBà:øîàð(àë ,ãé íéøáã):"äìáð-ìë eìëàú àG",øîàðå(íù):ìMáú-àG" §¨§¦§¥¨§¥¨©¦¥©§¦¦¥¤¡©Ÿ§¨§¥¨§¤¡©§©¥
"Bnà áìça éãb–äìáð íeMî øeñàL úà,áìça ìMáì øeñà.óBò,äìáð íeMî øeñàL,øeñà àäé ìBëé §¦©£¥¦¤¤¨¦§¥¨¨§©¥§¨¨¤¨¦§¥¨¨§¥¨

,äòéø÷ àìá øùá íò åìùá íàå .åéìò øáåò åðéà àùéø éîð éðú ,àëéà àäéî àøåñéà ìáà åéìò øáåò åðéà åòø÷ àì áì éáâ àôéñ éðúéîì éòáã éãééà
:øåñà íìåòì øàùð ìçëäå ,ïéðîä ïî åîöò ìçëå íéùùá åúåà íéøòùî.eilr xaer epi` erxw `l .enc z` `ivene erxew aldúëñîáå .úøëá úåéäì

úåúéøë[á"ë óã]÷ìç áìäù øñàð åðéà áìä øùá ìáà .åìåùá øçàì åòø÷ àìå åìëà íà úøë áééç äîäá áìá ìáà .úéæë åîãá ïéàù ,óåò áìá äì é÷åî
:òìåá åðéàå àåä.dyrz `la xaer epi`àìá øáåò åðéà äéì ìéëà éîð éàã åéìò øåáòéå åðìëàé àîù ùåçì ïéà øîåìë .äùòú àì éãéì àáì ìåëé åðéà

:äùòú
cccc.d`pda xzene lyal xzenøùá ìùá íàù ,äàîèä úà àéöåäì åäééðéî ãçå ,áìçá øùá øåñéà éáâ éáéúë éãâ àúìúã .áìçá øùá íåùî åá ïéàã

,äàîè áìç éèåòîì åäééðéî ãçå ,éáéúë åîà áìçá àúìú éîð ïëå .àîè øùá íåùî ,øåñà àäéî äìéëàáå .øúåî ,äøåäè äîäá áìçá åìéôà äàîè äîäá
:øåäè øùáä åìéôàå.d`nh dndale serle digl hxtàøéúé àø÷ àúà ,äîäá ììëá äéçã áâ ìò óàã ,äéçì èøô éãâ .äîäá åðéàù óåòì èøô éãâ

áéúëãî ïì à÷ôðå ,äàîè äîäá àìå éãâ .äé÷ôàå(æ"ë úéùàøá)íéæòä éãâ úà äãåäé çìùéå ,íéæòä ééãâ úåøåò úàå(ç"ì íù)éãâã áåúëä êì ùøéô ïàë ,
:éùåøôì äéá êéøèöéàãî ,äîäá øàù óà òîùîá ùé ,ùøéô àì íà àä ,àåä íéæòî äæ.dliap lk elk`z `l xn`pìùáú àì åîöò ÷åñô åúåàá øîàðå

äéç øáñ éìéìâä éñåé éáøã ,àáé÷ò éáø ïéáå éìéìâä éñåé éáø ïéá àëéàå .áìçá øùá íåùî åá ùé äìéáð øåñéà åá âäåðù ìë òîùîã ,åîà áìçá éãâ
ïðáøãî óåò ,éîð éà .àúééøåàã åàì äéç ,øáñ ò"øå .íà áìç åì ïéàù óåòä ïî õåç ,áìçá øùá íåùî åá ùé äìéáð íåùî øåñà àåäù ìëã ,àúééøåàã
'øë äëìäå .éøîâì äéì éøù ,àðùéì éàä ùéøô àìã éìéìâä éñåé éáø ìáà .øåñéà åá ùé ïðáøãî àä òîùî ,äøåúä ïî åðéà ùéøôã àáé÷ò 'ø ,åäééðéá àëéà

:àáé÷ò
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בחלב  בשר  לאכול יבואו  שמא גזירה זה, בחלב אף אסרו  חכמים
עצמו  בפני  אפילו הכחל את לבשל אסור  ומכאן , התורה. מן  שאיסורו
ובאה  שבו; החלב מן  בולע הכחל שבשר מפני  אחר , בשר שום בלי

לבשלו, רוצה שאם ללמד  ealgמשנתנו z` `ivene erxew בגמרא –
וטחו וערב שתי שקורעו חלבו ,(edkne)מבואר, שיצא כדי  בכותל ,

עצמו  בפני לבשלו כלומר לבשלו , מותר  כך  ויש((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););ואחר
בקדירה בשר עם לבשלו גם שמותר ÷Bòø((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ).).).).מפרשים, àGÀÈ

בפני ובישלו  חלבו, ממנו  הוציא שלא דהיינו  הכחל, את קרע לא –
בקדירה, åéìòעצמו øáBò Bðéàומבואר וחלב, בשר  איסור משום – ÅÅÈÈ

xzene,בגמרא: eilr xaer epi` לאכלו מותר לכתחילה שאף כלומר
"מותר ") (ולא עליו" עובר  "אינו  לשון המשנה ונקטה ובישלו , עבר אם

מבואר : שבגמרא אחר  נוסח לפי ואמנם הלב. בדין הסיפא `epiאגב
,xeq`e eilr xaer היא ההלכה אבל  לאכלו , לכתחילה שאסור  כלומר

נוסח  לאותו  מסייעת בגמרא המובאת ברייתא שכן הראשון, כנוסח
ב ב ב ב ).).).). קט קט קט קט ,,,, חולין חולין חולין חולין  גמרא גמרא גמרא גמרא  כריתותálä((((עייןעייןעייןעיין במסכת אאאא))))– ששני((((כבכבכבכב,,,, מבואר, ÇÅ

בלב: הם דמים הבשר;`.מיני כשאר עצמו  של  המתכנס a.דם דם
כשאר במליחה יוצא עצמו של  הדם ואמנם השחיטה; בשעת בתוכו

שאין  במליחה, יוצא אינו  בתוכו  הכנוס הדם אבל שבאברים, הדמים
הבלוע דם אלא הכנוס דם מפלטת משנתנו ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););המליחה ובאה

מליחתו,aldyללמד , קודם –Bîc úà àéöBîe BòøB÷ הדם את – ÀÄÆÈ
ואוכלו ; ומבשלו מולחו  כך  ואחר  ÷Bòøשבתוכו, àGכלומר – ÀÈ

שבתוכו  הדם את ומוציא מליחתו  לאחר  קורעו  קרעו , ולא שמלחו
מדם  בולע אינו  חלק שהלב שמתוך  אחרת, מליחה צריך  ואינו ומותר ,

בבבב););););שבתוכו  עדעדעדעד,,,, קורעו ((((פסחים פסחים פסחים פסחים  קריעה, בלי בקדירה נתבשל ואפילו

ומותר בישולו  ואכלו,((((גמראגמראגמראגמרא););););לאחר קרעו  לא åéìòואם øáBò BðéàÅÅÈÈ
שמדובר כריתות, במסכת ומבואר כרת, עליו  חייב שאינו כלומר  –

לאחר קרעו  לא אם בהמה, בלב אבל כזית, בדמו שאין  עוף, בלב כאן 
כרת. עליו  חייב ואכלו , äðéábäבישולו  íò óBòä úà äìònäÇÇÂÆÆÈÄÇÀÄÈ

ïçìMä ìò,א במשנה כמבואר עליו, שאוכלו –àGa øáBò Bðéà ÇÇËÀÈÅÅÀ
äNòú"תעשה "לא לידי בא שאינו  כלומר  יאכלם ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),– אם שאף ÇÂÆ

שבשר דרבנן, איסור  על אלא תורה של  איסור על  יעבור לא כאחד,
בהמה  בשר המעלה אבל סופרים. מדברי אלא אסור אינו  בחלב עוף

כמו  תורה, של  באיסור עבירה לידי לבוא יכול  שולחן , על הגבינה עם
בשר שאף הלל , בית כדברי  הלכה מקום ומכל א. במשנה שביארנו

שם. כמבואר השולחן , על הגבינה עם להעלות אסור עוף

ד ה נ ש מ ר ו א ב

בחלב. בשר איסור נוהג חלב ובאיזה בשר באיזה ללמד, באה משנתנו 

ìMáì øeñà ,äøBäè äîäa áìça äøBäè äîäa øNa– ÀÇÀÅÈÀÈÇÂÅÀÅÈÀÈÈÀÇÅ
לגבי  הוא בתורה האמור בחלב בשר שאיסור בהמה כלומר  בשר 

בבישול, הוא שאסור טהורה, בהמה בחלב äàðäaטהורה øeñàåÀÈÇÂÈÈ
תבשל "לא בתורה שנאמר פי על ואף בישלו; אם –icb,"אמו בחלב

(ולא  סתם "גדי" שנאמר  מקום שכל  האיסור , בכלל  טהורה בהמה כל

במשמע ורחל  פרה אפילו  עזים"), äîäaאבל((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).)."גדי  øNaÀÇÀÅÈ
äàîè äîäa áìça äøBäè או סוסה, בחלב פרה בשר  כגון  – ÀÈÇÂÅÀÅÈÀÅÈ

äøBäè äîäa áìça äàîè äîäa øNaבשר שכן  וכל – ÀÇÀÅÈÀÅÈÇÂÅÀÅÈÀÈ
טמאה, בהמה בחלב טמאה äàðäaבהמה øzîe ìMáì øzî– ËÈÀÇÅËÈÇÂÈÈ

בשר איסור  משום בחלבה או  הטמאה בבשר  שאין  לגוי, למכרו מותר
נדרש מהם ואחד "גדי ", פעמים שלוש שכתוב ממה זה ולמדים בחלב.

אמו", "בחלב פעמים שלוש כתוב וכן הטמאה; בשר את להוציא
מאותו  אכל  אם ברם, הטמאה. חלב את להוציא נדרש  מהם ואחד

טמאה. אכילת משום לוקה הריהו äiçתבשיל, :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÇÈ
äøBzä ïî íðéà óBòåבשר באיסור  התורה מן  אסורים אינם – ÈÅÈÄÇÈ

GLבחלב, "Bnà áìça éãb ìMáú-àG" :øîàpLíéîòt L ÆÆÁÇÀÇÅÀÄÇÂÅÄÈÀÈÄ
(יד, דברים בספר  ופעם כו ), לד , יט; (כג, שמות בספר פעמיים –

äàîèכא), äîäáìå óBòìå äiçì èøtנאמר שלכך כלומר – ÀÈÇÇÈÀÈÀÄÀÅÈÀÅÈ
למעט  ואחד עוף, למעט ואחד חיה, למעט אחד פעמים, שלוש  "גדי "

טמאה; dkld.בהמה okeàG" :øîàð :øîBà éìéìbä éñBé éaøÇÄÅÇÀÄÄÅÆÁÇ
øîàðå ,"äìáð-ìë eìëàú:עצמו פסוק באותו  –ìMáú-àG" ÙÀÈÀÅÈÀÆÁÇÀÇÅ

"Bnà áìça éãb:ומשמע –øeñà ,äìáð íeMî øeñàL úà ÀÄÇÂÅÄÆÆÈÄÀÅÈÈ
áìça ìMáìבשר איסור בו  נוהג נבילה, איסור בו  שנוהג כל – ÀÇÅÀÈÈ

äìáðבחלב. íeMî øeñàL ,óBò,נבילה איסור בו  שנוהג –ìBëé ÆÈÄÀÅÈÈ
לומר : אתה –áìça" øîBì ãeîìz ?áìça ìMáì øeñà àäéÀÅÈÀÇÅÀÈÈÇÀÇÇÂÅ

"Bnà שכן העוף, את למעט בא זה והרי –óBòä àöéמכלל – ÄÈÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úBìáð úàîè àG.Bá àöBik:úñkøôîe éøëðì äàîè äîäa èçBMä–ïéìëà úàîè äànèî,úàîè àG ìáà ª§©§¥©¥©¥§¥¨§¥¨§¨§¦§©§¤¤§©§¨ª§©Ÿ¨¦£¨ª§©
úBìáð,úeîzL ãò,dLàø úà æéziL ãò Bà.ïéìëà úàîè ànèì äaø,úBìáð úàîè ànèì äaøM änî.éaø §¥©¤¨©¤©¦¤Ÿ¨¦¨§©¥ª§©Ÿ¨¦¦©¤¦¨§©¥ª§©§¥©¦
äãeäéøîBà:ñpëîä ììàä,ãçà íB÷îa úéfk Ba Lé íà–åéìò áiç. §¨¥¨£©©§ª¨¦¤©©¦§¨¤¨©¨¨¨
·ïøNák ïäéúBøBòL elà:íãàä øBò,øBòåáeMé ìL øéæç;éñBé éaøøîBà:øaä øéæç øBò óà;úøèBèç øBòå ¥¤¥¤¦§¨¨¨¨¨§£¦¤¦©¦¥¥©£¦©¨§£¤¤

äkøä ìîb ìL,Cøä ìâò ìL Làøä øBòå,úBñøtä øBòå,úLaä úéa øBòå,ìéìMä øBòå,äéìàä úçzL øBòå, ¤¨¨¨©¨§¨Ÿ¤¥¤¨©§©§¨§¥©Ÿ¤§©§¦§¤©©¨©§¨

,íéìëåà úàîåè àéäù äì÷ äàîåèì íéôøèöî íéøîåùäå ,øùáì øîåù àåäù éðôî ,óøèöî ,äá øáåçî äøåòå øùá äöéáëî úåçô ïåâë äèåçù äîäá
äá áéúëã(à"é àø÷éå)àåääáã â"òàå .ïúôéì÷á ïéùãòå äúôéì÷á äøåòùå äúôéì÷á äèç ,äòéøæì íéàéöåî íãà éðáù êøãë ,òøæé øùà òåøæ òøæ ìë ìò

:àåä àîè ,øùëåäã ,òøæ ìò íéî ïúåé éëå äéì êéîñã ,øùëåä àìã íåùî àîòè ,äéá áéúë àåä øåäè àø÷.ahexdeíò äìëàì êøã äùåø÷ àéäùë
:äîöò éðôá äàîåè ìá÷ì ìëåà äðéà ìáà .äöéáë øåòéù íéìùäì úôøèöîå ,øùáä.dtiwde:ïéôøèöî éôåøèöàì ìáà ,éáéùç íéìëåà åàì ïîöò ïäå .ïéìáú

.ll`deáåéàá åúîâåãå .å"ìéô÷ æ"òìá åì ïéøå÷å äù÷å ïáìå áçø àåäå .øàåöäå äøãùä ãéâ[â"é],ãåò øáçúäì äàåôø åì ïéà ÷ñôðùîù .íëìë ìéìà éàôåø
øùáä ïî èìåô ïéëñäù íéîòô äîäáä úà ïéèéùôîùë ,ïéëñ åúèìôù øùáì ììà àðú éø÷ ,éîð éà .úåàôøì íéøîåà íúà äàåôø åá ïéàù øáã ,íúà êë

:ìëåàä íò óøèöî ìáà ,ìëåà áéùç àìå ,øåòä ìöà.mitlhde mipxwdeåäééùôð éôðàá åäéîå .íéëø ïäù äèîìî ïø÷éò ìöà íã íäî àöåéå ïëúåçù ìë
:åäðéð íéìëåà åàì.oitxhvn:øîåù íåùî.oilke` z`neh `nhl:äöéáëî úåçôá íéàîèî íéàîè íéìëåà ïéàù .äöéáë øåòéù íéìùäì`l la`

.zeliap z`neháéúëã ,åéìòù íéãâáå íãà àîèì äìéáð øåòéù íéìùäì úéæëì ïéôøèöî ïéàå ,ïéàîèî ïéà ,ïä äìáéðî íà(à"é àø÷éå),äúìáðá òâåðä
.åäðéð äìéáð ïéî åàì áèåøå äôé÷ ïëå .úåìéáð úàîåèì óøèöî øîåù ïéàù éôì ,àîè åðéà åá òâåðäù ,úéæëì íéìùî øåòäå øùá úéæë åéìò ïéàù øåòá àìå

:øùá éãäá ååä àîìòá íéìëåà ìáà .ïä øùá åàì íéãéâå ììàå.ea `veikàîèîå õøùä ïî äàîåè ìá÷î úåéäì ,íéìëåà úàîåè àîèî àåäù [ùé]
:íéøçà àîèì úåìéáð úàîåè åéìàî àîèî åðéàå ,íéøçà íéìëåà.ixkpl d`nh dnda hgeyd,úñëøôî äãåòå éøëð êøåöì äàîè äîäá èçùù ìàøùé

ìàøùéã éáâì àéøù äèéçùã ìéàåäå ,àéä àúééìòî äèéçù ,èçù ìàøùéå ìéàåä éëä åìéôà ,úåîúù ãò çð éðáì äèéçù àéøù àìã éøëðì àéæç àìã â"òà
.äéáâì äèéçù ïçëùà àìã ,àìëåà åúáùçî äéì àéåùî àì äèéçùá éøëð ìáà .éøëðì äàîèá óà äèéçùá àìëåà åúáùçî äéì àéåùî ,äøåäè äîäáá

:åúáùçî äìèáã ,àìëåà äéì àéåùî àì ìàøùéì äàîèå.zenzy cr zeliap z`neh `l la`áéúë äîäáä ïî úåîé éëå àäã(íù):fiziy cr e`
.dy`x z`:úñëøôî àéä åìéôàå ,äúî äáåùçã ,íééçî äìéáðå àøèñéâ äì àéåäã.milke` z`neh `nhl aezkd daixéáâìã éðä ìë àëéà àäã

:äá éëééùã ô"òà éø÷î àì äìéáðå åäðéð àìëåà íéìëåà.qpeknd ll`d:øåòä ìöà ïéëñ åúèìôù øùá éåä àîìò éìåëì àôéñã ììà éàä.qpekndóñàðä
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ùãå÷ ìëà åà ùã÷îì ñðëðå òâð íà åéìò áééçå ,äìéáð øùáä áéùçå ìéèá àì äéáùçàå ìéàåäã .ãçà íå÷îì

aaaa.odizexery el`:ïøùáë ïéàîèî.aeyi ly xifg xere:åúåà ïéìëåàå êø àåäù éðôî.xad xifg xer s`:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .êéëø éîð éàä øáñã
.dkxd lnb ly zxhehg:éåàùî ïòè àìù ïîæ ìë.jxd lbr:÷ðåé àåäù ïîæ ìë.zeqxtd xere:êø àåäå ,íéìâøä ïéëúåçùë.zyead ziaíçøä úéá

:äá÷ð ìù.dil`d zgzy xere:êø àåäù éðôî ,øòù ïéàù íå÷î úçúî áðæä øåò.dwp`d:å"öéø.d`hlde:à"ãøééåì.hneg:ä"âîåì.dclegk d`hld

`xephxa yexit

עצמם, בפני נאכלים אינם אבל באכילה, למטה íéðøwäåהמותרים – ÀÇÇÀÇÄ
דם, מהן ויוצא אותן שחותכים במקום לבשר, –íéôìhäåסמוך ÀÇÀÈÇÄ

מפרשים, ויש דם; מהם ויוצא אותם שחותכים כל בקרנים, כמבואר 
הבשר  על  ששומרים הללו ïéôøèöî((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),מפני הדברים כל  – ÄÀÈÀÄ

לכביצה, שיעורו  להשלים הבשר עם íéìëàמצטרפים úàîè ànèìÀÇÅËÀÇÙÈÄ
שאינם  ומכאן  עצמם, בפני נאכלים אינם הללו  שהדברים פי  על  ואף –

שנאכלים כיון מקום מכל עצמם, בפני ששומרים מטמאים או  הבשר , עם
אוכלים, טומאת לטמא עמו  מצטרפים יופסד, שלא àGעליו ìáàÂÈ

úBìáð úàîè,כזית בו  אין ואם בכזית, מטמא נבילה בשר שכן  – ËÀÇÀÅ
עמו  מצטרף אינו  לכזית, אותו משלים הללו הדברים שאחד אלא

שכתוב נבילה, משום לטלטלטלט):):):):לטמא יא יא יא יא ,,,, ולא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  – בנבלתה" "הנוגע
אינו  בו  שהנוגע לכזית, משלימו והוא בשר  כזית עליו  שאין בעור

אינם  וקיפה רוטב וכן  נבלות, לטומאת מצטרף שומר שאין  לפי  נטמא,
אינם  הלכך  כלל; בשר  אינם וקרנים וגידים ואלל הנבילה, ממין 

נבלות. לטומאת Báמצטרפים àöBik טומאת שמטמא בשר  יש  – ÇÅ
נבלות: טומאת מטמא ואינו בשרץ, נטמא אם äîäaאוכלים èçBMäÇÅÀÅÈ

éøëðì äàîè, גוי לצורך –úñkøôîe חיה הבהמה ועדיין  – ÀÅÈÀÈÀÄÀÇÀÆÆ
ïéìëàומפרכסת, úàîè äànèî,הטומאה אב בבהמה נגע שאם – ÀÇÀÈËÀÇÙÈÄ

ראויה  אינה זו  שבהמה פי על ואף אחרים, אוכלים ומטמאה נטמאה

שתמות  עד אסורה היא לגוי  שהרי  לישראל , ולא לגוי  לא לאכילה
מקום  מכל היא, שטמאה משום אסורה ולישראל החי, מן  אבר משום

כאוכל, טהורה בהמה עושה ישראל  ושחיטת שחטה, וישראל הואיל 
טומאה, לענין  כאוכל לנכרי טמאה בהמה אף עושה היא לפיכך

אוכלים, טומאת úBìáðומטמאה úàîè àG ìáà הבהמה שאין  – ÂÈËÀÇÀÅ
כנבילה, dLàøמטמאה úà æéziL ãò Bà ,úeîzL ãò שאם – ÇÆÈÇÆÇÄÆÙÈ

מטמאה  היא הרי מפרכסת, שהיא פי  על אף ראשה, את מתיז  הוא
והרי  הכתוב,äaøכנבילה; –äaøM änî ,ïéìëà úàîè ànèì ÄÈÀÇÅËÀÇÙÈÄÄÇÆÄÈ

úBìáð úàîè ànèì מ לעיל  שנימנו  אלו כל  שהרי  צטרפים – ÀÇÅËÀÇÀÅ
כמו  נבלות, טומאת מטמאים ואינם אוכלים, טומאת לטמא לבשר 

ñpëîäשבארנו. ììàä :øîBà äãeäé éaøהבשר שיורי  – ÇÄÀÈÅÈÂÇÇÀËÈ
ביחד, הרבה שכינסם הפשט, בשעת בעור  úéfkהנדבקים Ba Lé íàÄÆÇÇÄ

ãçà íB÷îa והם כזית, בשיעור  אחד  למקום הם מכונסים אם – ÀÈÆÈ
åéìòמנבילה, áiçבאלל נגע שאם כלומר  נבלות, טומאת משום – ÇÈÈÈ

כרת; חייב קודש , אכל  או למקדש  ונכנס לעיל, כמבואר  המכונס,
הוא  מטמא ולפיכך בשר, ככל שמחשיבו  דעתו  גילה וכינסו  שהואיל

נבלות. dcedi.טומאת iaxk dkld oi`e
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טומאה. לענין  כבשר שדינם עורות מיני  מונה משנתנו 

elà,הדברים –ïøNák ïäéúBøBòL בשרם כדין עורותיהם שדין  – ÅÆÅÆÄÀÈÈ
טומאה: íãàäלענין øBò, כבשרו מטמא המת עור –øéæç øBòå ÈÈÈÀÂÄ

áeMé ìL ואוכלים רך  שהוא לפי  כבשרו, נבילות טומאת מטמא – ÆÄ
מטמא  אינו ולפיכך נאכל, ואינו הוא קשה הבר חזיר  עור אבל אותו ;

øaäכבשרו. øéæç øBò óà :øîBà éñBé éaø.כבשרו דינו –oi`e ÇÄÅÅÇÂÄÇÈ
.iqei iaxk dkldúøèBèç øBòå,הדבשת עור  –äkøä ìîb ìL ÀÂÆÆÆÈÈÈÇÈ

ש זמן כל מבואר, בגמרא משא,– טען ìâòלא ìL Làøä øBòåÀÈÙÆÅÆ
Cøä,יונק שהוא זמן כל –úBñøtä øBòåמבארים יש  ((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ):):):):– ÈÇÀÇÀÈ

הראש, עם הנמכרת הארכובה עור  מבארים: ויש ממש, הפרסות עור

שחותכים  התחתונה מהארכובה השוק עצם עור  כל רש "י : ומפרש 
הבהמה; הפשטת úLaäבשעת úéa øBòå,נקבה של הרחם בית – ÀÅÇÙÆ

ìéìMä øBòå,שנשחטה בהמה בתוך הנמצא עובר –úçzL øBòå ÀÇÀÄÀÆÇÇ
äéìàä והוא שער שם שאין הגוף, לצד מתחתיו , הזנב של עור – ÈÇÀÈ

èîçäåרך , äàèläå çkäå ä÷ðàä øBòå שרצים ארבעה הם – ÀÈÂÈÈÀÇÙÇÀÇÀÈÈÀÇÙÆ
בתורה האמורים השמונה כטכטכטכט----לללל),),),),מן  יא יא יא יא ,,,, רך((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אלו  של  ועורם
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Âícaî áìça øîç,áìçaî íca øîçå.áìça øîç,Ba ïéìòBî áìçäL,ïéáiçåìebt íeMî åéìò,øúBðå,àîèå; Ÿ¤©¥¤¦©¨§Ÿ¤©¨¦©¥¤Ÿ¤©¥¤¤©¥¤£¦§©¨¦¨¨¦¦§¨§¨¥
ïéàM äîíca ïk.íca øîçå,óBòå äiçå äîäáa âäBð ícäL,íéøBäè ïéáe íéàîè ïéa,àlà âäBð Bðéà áìçäå ©¤¥¥©¨§Ÿ¤©¨¤©¨¥¦§¥¨§©¨¨¥§¥¦¥§¦§©¥¤¥¥¤¨

ãáìa äøBäè äîäáa. ¦§¥¨§¨¦§©
È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù

‡øBòä,áèøäå,äôéwäå,ììàäå,úBîöòäå,ïéãébäå,íéðøwäå,íéôìhäå–íéìëà úàîè ànèì ïéôøèöî,ìáà ¨§¨Ÿ¤§©¦¨§¨£©§¨£¨§©¦¦§©©§©¦§©§¨©¦¦§¨§¦§©¥ª§©Ÿ¨¦£¨

eeee.ea oilren algdyíéì÷ íéùã÷ éáâ áéúëã .ïîã ÷øæðù øçàì ïäéøåîàá äìéòî ùé ,ïäééçá äìéòî ïäá ïéàå íéìòá ïåîî ïäù íéì÷ íéùã÷ åìéôàå
('â àø÷éå):äìéòî ïéðòì äéá ïðéø÷ 'ä éùã÷ã øîéîì 'äì åäá áéúë éëäìå ,'äì áìç ìë.`nheíåùî úçà ,úåàèç éúù áééç óåâä úàîåèá åìëà íà

:óåâä úàîåè íåùî úçàå áìç.mca k"`ynáéúë íã éáâã(æ"é íù)àìà ãîåò åðéàù ,åá ìåòîì éìù éåø÷ àäéù àìå åéúúð äøôëì ,øôëì çáæîä ìò
íàã çáæîì äøéúî äîãù äìåò ïåâëå ,åú÷éøæá íéðäëì åøéúî íãäù íéùã÷ øùá ïåâë åúåà øéúî øçà øáãù ìëã ,åá ïéà ìåâô íåùîå .íëìéáùá øôëì

áéúëã íéøè÷ð äéøáà ïéà äîã ÷øæð àì(íù)àåäã íã ìáà ,ìåâéô íåùî ïäá ùé åìà ,çåçéð çéøì áìçä øéè÷äå øãäå 'ä çáæî ìò íãä úà ïäëä ÷øæå
éáééç ïéà àåä øéúî äéôåâ:äàîåèî éèåòîì ãçå øúåðî éèåòîì ãç ,íëìå àåä ,éèåòéî éøú íãá áéúëã åá ïéà éîð àîèå øúåð íåùîå .ìåâô íåùî åéìò ï

.dxedh dndaa `l`áéúëãë('æ íù):äðîî áéø÷é øùà äîäáä ïî
h`̀̀̀.ahexde xerdäù÷îä äîäá ÷øôá ïðúã íåùî[æ"ò óã]éàäå .áèåøäå øåòä àðú ,úåìáð úàîåè àìå íéìëåà úàîåè äàîèî äðéàå ,àéìù éáâ

äéá éøééàã éãééàå .åðá úàå åúåà ë"çà àðú ,åðá úàå åúåàá áééçå äèéçù ïåòè éç äòùú ïá äá àöî äù÷îä äîäá ÷øôá àðúã íåùî ,äé÷ñôàã
êøéá äéá éøééàã éãééàå .óåòá àìå äéçá âäåðã äùðä ãéâ àðú óåòå äéçá âäåðå íãä éåñëá àðúã éãééàå .íãä éåñë äéøúá éðú äéåàø äðéàù äèéçùá

:íéìëåà úàîåè äàîèî äðéàåà ,àéìùã àúééî÷ àðéðòì øãä äéøúáå .øùáä ìë àðú ,[øåñéà úòéìáá] äùðä ãéâ äá ìùáúðù.ahexde xerdìù øåòä

`xephxa yexit
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ללמד, משנתנו  כאן הובאה נוהגים, הם במה ה-ח, בפרקים שנישנו  הדברים אגב
חלב. איסור ובמה דם איסור  נוהג במה

áìçaî íca øîçå ,ícaî áìça øîç אסורים ודם חלב – ÙÆÇÅÆÄÇÈÀÙÆÇÈÄÇÅÆ
שנאמר כרת, עליהם וחייבים באכילה כגכגכגכג----כז כז כז כז ):):):):שניהם ז ז ז ז ,,,, "כל((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

אשר הבהמה מן  חלב אוכל  כל  כי תאכלו... לא ועז וכשב שור  חלב
תאכלו ... לא דם וכל  מעמיה. האוכלת הנפש ונכרתה ממנה... יקריב

ובאה  מעמיה", ההיא הנפש  ונכרתה דם, כל  תאכל אשר  נפש כל
שאינה  חומרה בדם ויש  בדם, שאינה חומרה בחלב שיש ללמד  משנתנו 

áìçaבחלב. øîç,היא בחלב החומרה –Ba ïéìòBî áìçäL ÙÆÇÅÆÆÇÅÆÂÄ
ואפילו  מעילה; קרבן להביא חייב קרבן  של  החלב מן הנהנה –

מכל הם, בעלים שממון  בחייהם, מעילה בהם שאין  קלים בקדשים
קלים  בקדשים שכתוב דמם, שנזרק לאחר  בחלביהם מעילה יש  מקום

טז טז טז טז ):):):): גגגג,,,, dl'",((((ויקראויקראויקראויקרא alg lk" קלים קדשים אימורי לרבות ודרשו:
א א א א ),),),),למעילה טוטוטוטו,,,, ìebt((((מעילהמעילהמעילהמעילה íeMî åéìò ïéáiçå הקרבן שאם – ÀÇÈÄÈÈÄÄ

או  מבשרו  לאכול  או דמו  לזרוק מנת על  ששחטו  כגון פיגול , נעשה
ומשום  חלב משום חייב מחלבו , ואכל לזמנו, חוץ אימוריו  להקטיר 

אכילת øúBðåפיגול , זמן לאחר  הקרבן של  מחלבו אכל  שאם – ÀÈ
נותר , ומשום חלב משום חייב מחלבו àîèåהקרבן , אכל שאם – ÀÈÅ

קדשים  אכילת ומשום חלב משום חייב גופו , בטומאת הקרבן  של
חטאות. שתי להביא חייב אלו, בכל  שגג ואם ïéàMבטומאה; äîÇÆÅ

íca ïkבדם שכתוב הקרבן , בדם מועלים שאין  יא יא יא יא ):):):):– יז יז יז יז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÅÇÈ
המזבח על  לכם נתתיו  למעילה xtkl"ואני  ולא נתתיו לכפרה ודרשו: ,"

בבבב),),),), נט נט נט נט ,,,, בדבר((((יומאיומאיומאיומא אלא פיגול שאין פיגול , משום עליו  חייבים ואין 
לאכילה  אותו  מתירה הדם שזריקת הקרבן בבשר כגון מתירים, לו  שיש 

אין  הדם אבל למזבח, אותם מתירה הדם שזריקת בחלבים או לאדם,
משום  עליו  חייבים אין  ולפיכך  עצמו , את מתיר  הוא אלא מתירו אחר 

גגגג););););פיגול  דדדד,,,, זבחים זבחים זבחים זבחים  וטמא,((((עייןעייןעייןעיין נותר  משום הדם על  חייבים אין וכן 

וכן ((((שם שם שם שם ):):):):שכתוב יהא; שלכם – "לכם" ודרשו לכם", נתתיו  "ואני
כפרה ((((שםשםשםשם):):):):כתוב לפני  "הוא" ודרשו: יכפר", בנפש  הוא הדם "כי

נופל אחר  איסור ואין  שהוא כמו נשאר שהדם כלומר כפרה, כלאחר 
מטומאה.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););עליו למעטו ואחד מנותר, דם למעט אחד  פסוק ובא

בלבד. דם איסור משום אלא הדם על  חייבים שאין  הדברים, וכלל
íca øîçå,היא בדם החומרה –äiçå äîäáa âäBð ícäL ÀÙÆÇÈÆÇÈÅÄÀÅÈÀÇÈ

íéøBäè ïéáe íéàîè ïéa ,óBòå בין נוהג דם אכילת שאיסור – ÈÅÀÅÄÅÀÄ
בטהורים, ובין  בטמאים בין בעוף, ובין בחיה בין  áìçäåÀÇÅÆבבהמה

ãáìa äøBäè äîäáa àlà âäBð Bðéàשכתוב כה כה כה כה ):):):):– ז ז ז ז ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא ÅÅÆÈÄÀÅÈÀÈÄÀÇ
ונכרתה  לה', אשה ממנה יקריב אשר  הבהמה מן חלב אוכל  כל  "כי 

מן  בחלב אלא כרת שאין  ללמד הכתוב בא מעמיה", האוכלת הנפש
באכילה, מותר  ועוף חיה של חלב אבל  ממנה, שמקריבים הבהמה

משום  אלא חלב משום חייב אינו  טמאה בהמה של חלב האוכל  וכן
טמאה. בהמה אכילת איסור
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טומאת  ולא אוכלים טומאת לא מטמאה אינה ששליא ד, פרק בסוף ששנינו לפי
הענין והופסק נבלות, וטומאת אוכלים טומאת בדיני  ללמד  זה פרק מוסיף נבלות,
שנישנו הדברים אגב שכן  זה, אגב זה וסודרו הואיל  הללו , הפרקים כל ידי על 

שחיטה טעון  חי תשעה בן  בה "מצא ה: משנה ד  z`eבפרק eze` meyn aiige
,"epa מדובר בנו" ואת "אותו שבעניין  ומשום ה); (פרק בנו " ואת "אותו  פרק בא

מדובר  בו שאף ו), (פרק הדם" "כיסוי פרק אחריו נישנה ראויה, שאינה בשחיטה
כך אחר הובא ובעוף בחיה נוהג הדם שכיסוי  ולפי  ראויה; שאינה שחיטה בדין 
"ירך ד) (ז, המשנה ואגב בעוף; לא אבל בחיה שנוהג ז ), (פרק הנשה גיד ענין 
"כל פרק הובא והיתר , איסור  תערובת בדין העוסקת הנשה", גיד  בה שנתבשל
וטומאת  אוכלים טומאת לענין פרקנו וחוזר  וחלב; בשר  תערובת בענין  הבשר "
אלא  המסכת, בסוף לבוא זה פרק צריך  המאירי  לדעת – ד. פרק שבסוף נבלות
בה  שנאמר הקן  שילוח מצוות בענין המסכת להשלים כדי הוא, סופרים שתיקון

ימים" והארכת לך ייטב ziy`x"למען  miwxtd oia df wxt `a "dxigad zia" extqa)
Ð .(`i wxt my `ede ,owd geliye fbdשבפרקנו הבאות והמשניות משנתנו  ענין  לבאור 

אוכלים  מטמאים הם הרי  מת, בשרץ שנגעו  כגון  שנטמאו, שאוכלים להקדים, יש
בהם  יש  כן  אם אלא המשקים או האוכלים את מטמאים ואינם משקים; או אחרים
שאפילו הרמב"ם, פוסק טומאה קבלת בענין ברם, קליפה). (בלא ביצה כשיעור
דברים, מונה משנתנו עליו . חולקים ויש  טומאה; האוכלים מקבלים מכביצה בפחות

מכל  אוכלים, נחשבים ואינם נאכלים, אינם עצמם שהם פי על כיוןשאף מקום
שיעורו את להשלים הם מצטרפים עמו, כאחד ונחשבים הבשר  עם הם שמחוברים

אוכלין. טומאת ולטמא לכביצה

øBòä פחות שהיא שחוטה, בהמה של  בשר לחתיכת המחובר – È
הבשר, עם מצטרף הריהו לכביצה, שיעורה משלים והעור מכביצה,

יתקלקל , שלא עליו  שומר שהוא הקרושáèøäåמפני  המרק – ÀÈÙÆ
עם  הוא נאכל  אבל נאכל , אינו  עצמו  בפני  שאמנם לבשר , ומחובר 

בבשרäôéwäåהבשר , שנותנים וכדומה, ובצלים כשומים התבלין , – ÀÇÄÈ
בשר , של  דק דק בהם ומעורב טעמו, בשרììàäåלהשביח שיורי – ÀÈÂÇ

קשה  שהוא הצואר גיד אחר : פירוש  ההפשט; בשעת בעור  הנדבקים

שומרúBîöòäåלאכילה, והעצם אוכל , שהוא מוח בהם שיש  – ÀÈÂÈ
בבשר  המחוברים העצמות מפרשים: ויש  –ïéãébäå((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),עליו ; ÀÇÄÄ
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úBìáð úàîè àG.Bá àöBik:úñkøôîe éøëðì äàîè äîäa èçBMä–ïéìëà úàîè äànèî,úàîè àG ìáà ª§©§¥©¥©¥§¥¨§¥¨§¨§¦§©§¤¤§©§¨ª§©Ÿ¨¦£¨ª§©
úBìáð,úeîzL ãò,dLàø úà æéziL ãò Bà.ïéìëà úàîè ànèì äaø,úBìáð úàîè ànèì äaøM änî.éaø §¥©¤¨©¤©¦¤Ÿ¨¦¨§©¥ª§©Ÿ¨¦¦©¤¦¨§©¥ª§©§¥©¦
äãeäéøîBà:ñpëîä ììàä,ãçà íB÷îa úéfk Ba Lé íà–åéìò áiç. §¨¥¨£©©§ª¨¦¤©©¦§¨¤¨©¨¨¨
·ïøNák ïäéúBøBòL elà:íãàä øBò,øBòåáeMé ìL øéæç;éñBé éaøøîBà:øaä øéæç øBò óà;úøèBèç øBòå ¥¤¥¤¦§¨¨¨¨¨§£¦¤¦©¦¥¥©£¦©¨§£¤¤

äkøä ìîb ìL,Cøä ìâò ìL Làøä øBòå,úBñøtä øBòå,úLaä úéa øBòå,ìéìMä øBòå,äéìàä úçzL øBòå, ¤¨¨¨©¨§¨Ÿ¤¥¤¨©§©§¨§¥©Ÿ¤§©§¦§¤©©¨©§¨

,íéìëåà úàîåè àéäù äì÷ äàîåèì íéôøèöî íéøîåùäå ,øùáì øîåù àåäù éðôî ,óøèöî ,äá øáåçî äøåòå øùá äöéáëî úåçô ïåâë äèåçù äîäá
äá áéúëã(à"é àø÷éå)àåääáã â"òàå .ïúôéì÷á ïéùãòå äúôéì÷á äøåòùå äúôéì÷á äèç ,äòéøæì íéàéöåî íãà éðáù êøãë ,òøæé øùà òåøæ òøæ ìë ìò

:àåä àîè ,øùëåäã ,òøæ ìò íéî ïúåé éëå äéì êéîñã ,øùëåä àìã íåùî àîòè ,äéá áéúë àåä øåäè àø÷.ahexdeíò äìëàì êøã äùåø÷ àéäùë
:äîöò éðôá äàîåè ìá÷ì ìëåà äðéà ìáà .äöéáë øåòéù íéìùäì úôøèöîå ,øùáä.dtiwde:ïéôøèöî éôåøèöàì ìáà ,éáéùç íéìëåà åàì ïîöò ïäå .ïéìáú

.ll`deáåéàá åúîâåãå .å"ìéô÷ æ"òìá åì ïéøå÷å äù÷å ïáìå áçø àåäå .øàåöäå äøãùä ãéâ[â"é],ãåò øáçúäì äàåôø åì ïéà ÷ñôðùîù .íëìë ìéìà éàôåø
øùáä ïî èìåô ïéëñäù íéîòô äîäáä úà ïéèéùôîùë ,ïéëñ åúèìôù øùáì ììà àðú éø÷ ,éîð éà .úåàôøì íéøîåà íúà äàåôø åá ïéàù øáã ,íúà êë

:ìëåàä íò óøèöî ìáà ,ìëåà áéùç àìå ,øåòä ìöà.mitlhde mipxwdeåäééùôð éôðàá åäéîå .íéëø ïäù äèîìî ïø÷éò ìöà íã íäî àöåéå ïëúåçù ìë
:åäðéð íéìëåà åàì.oitxhvn:øîåù íåùî.oilke` z`neh `nhl:äöéáëî úåçôá íéàîèî íéàîè íéìëåà ïéàù .äöéáë øåòéù íéìùäì`l la`

.zeliap z`neháéúëã ,åéìòù íéãâáå íãà àîèì äìéáð øåòéù íéìùäì úéæëì ïéôøèöî ïéàå ,ïéàîèî ïéà ,ïä äìáéðî íà(à"é àø÷éå),äúìáðá òâåðä
.åäðéð äìéáð ïéî åàì áèåøå äôé÷ ïëå .úåìéáð úàîåèì óøèöî øîåù ïéàù éôì ,àîè åðéà åá òâåðäù ,úéæëì íéìùî øåòäå øùá úéæë åéìò ïéàù øåòá àìå

:øùá éãäá ååä àîìòá íéìëåà ìáà .ïä øùá åàì íéãéâå ììàå.ea `veikàîèîå õøùä ïî äàîåè ìá÷î úåéäì ,íéìëåà úàîåè àîèî àåäù [ùé]
:íéøçà àîèì úåìéáð úàîåè åéìàî àîèî åðéàå ,íéøçà íéìëåà.ixkpl d`nh dnda hgeyd,úñëøôî äãåòå éøëð êøåöì äàîè äîäá èçùù ìàøùé

ìàøùéã éáâì àéøù äèéçùã ìéàåäå ,àéä àúééìòî äèéçù ,èçù ìàøùéå ìéàåä éëä åìéôà ,úåîúù ãò çð éðáì äèéçù àéøù àìã éøëðì àéæç àìã â"òà
.äéáâì äèéçù ïçëùà àìã ,àìëåà åúáùçî äéì àéåùî àì äèéçùá éøëð ìáà .éøëðì äàîèá óà äèéçùá àìëåà åúáùçî äéì àéåùî ,äøåäè äîäáá

:åúáùçî äìèáã ,àìëåà äéì àéåùî àì ìàøùéì äàîèå.zenzy cr zeliap z`neh `l la`áéúë äîäáä ïî úåîé éëå àäã(íù):fiziy cr e`
.dy`x z`:úñëøôî àéä åìéôàå ,äúî äáåùçã ,íééçî äìéáðå àøèñéâ äì àéåäã.milke` z`neh `nhl aezkd daixéáâìã éðä ìë àëéà àäã

:äá éëééùã ô"òà éø÷î àì äìéáðå åäðéð àìëåà íéìëåà.qpeknd ll`d:øåòä ìöà ïéëñ åúèìôù øùá éåä àîìò éìåëì àôéñã ììà éàä.qpekndóñàðä
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ùãå÷ ìëà åà ùã÷îì ñðëðå òâð íà åéìò áééçå ,äìéáð øùáä áéùçå ìéèá àì äéáùçàå ìéàåäã .ãçà íå÷îì

aaaa.odizexery el`:ïøùáë ïéàîèî.aeyi ly xifg xere:åúåà ïéìëåàå êø àåäù éðôî.xad xifg xer s`:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .êéëø éîð éàä øáñã
.dkxd lnb ly zxhehg:éåàùî ïòè àìù ïîæ ìë.jxd lbr:÷ðåé àåäù ïîæ ìë.zeqxtd xere:êø àåäå ,íéìâøä ïéëúåçùë.zyead ziaíçøä úéá

:äá÷ð ìù.dil`d zgzy xere:êø àåäù éðôî ,øòù ïéàù íå÷î úçúî áðæä øåò.dwp`d:å"öéø.d`hlde:à"ãøééåì.hneg:ä"âîåì.dclegk d`hld
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עצמם, בפני נאכלים אינם אבל באכילה, למטה íéðøwäåהמותרים – ÀÇÇÀÇÄ
דם, מהן ויוצא אותן שחותכים במקום לבשר, –íéôìhäåסמוך ÀÇÀÈÇÄ

מפרשים, ויש דם; מהם ויוצא אותם שחותכים כל בקרנים, כמבואר 
הבשר  על  ששומרים הללו ïéôøèöî((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),מפני הדברים כל  – ÄÀÈÀÄ

לכביצה, שיעורו  להשלים הבשר עם íéìëàמצטרפים úàîè ànèìÀÇÅËÀÇÙÈÄ
שאינם  ומכאן  עצמם, בפני נאכלים אינם הללו  שהדברים פי  על  ואף –

שנאכלים כיון מקום מכל עצמם, בפני ששומרים מטמאים או  הבשר , עם
אוכלים, טומאת לטמא עמו  מצטרפים יופסד, שלא àGעליו ìáàÂÈ

úBìáð úàîè,כזית בו  אין ואם בכזית, מטמא נבילה בשר שכן  – ËÀÇÀÅ
עמו  מצטרף אינו  לכזית, אותו משלים הללו הדברים שאחד אלא

שכתוב נבילה, משום לטלטלטלט):):):):לטמא יא יא יא יא ,,,, ולא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  – בנבלתה" "הנוגע
אינו  בו  שהנוגע לכזית, משלימו והוא בשר  כזית עליו  שאין בעור

אינם  וקיפה רוטב וכן  נבלות, לטומאת מצטרף שומר שאין  לפי  נטמא,
אינם  הלכך  כלל; בשר  אינם וקרנים וגידים ואלל הנבילה, ממין 

נבלות. לטומאת Báמצטרפים àöBik טומאת שמטמא בשר  יש  – ÇÅ
נבלות: טומאת מטמא ואינו בשרץ, נטמא אם äîäaאוכלים èçBMäÇÅÀÅÈ

éøëðì äàîè, גוי לצורך –úñkøôîe חיה הבהמה ועדיין  – ÀÅÈÀÈÀÄÀÇÀÆÆ
ïéìëàומפרכסת, úàîè äànèî,הטומאה אב בבהמה נגע שאם – ÀÇÀÈËÀÇÙÈÄ

ראויה  אינה זו  שבהמה פי על ואף אחרים, אוכלים ומטמאה נטמאה

שתמות  עד אסורה היא לגוי  שהרי  לישראל , ולא לגוי  לא לאכילה
מקום  מכל היא, שטמאה משום אסורה ולישראל החי, מן  אבר משום

כאוכל, טהורה בהמה עושה ישראל  ושחיטת שחטה, וישראל הואיל 
טומאה, לענין  כאוכל לנכרי טמאה בהמה אף עושה היא לפיכך

אוכלים, טומאת úBìáðומטמאה úàîè àG ìáà הבהמה שאין  – ÂÈËÀÇÀÅ
כנבילה, dLàøמטמאה úà æéziL ãò Bà ,úeîzL ãò שאם – ÇÆÈÇÆÇÄÆÙÈ

מטמאה  היא הרי מפרכסת, שהיא פי  על אף ראשה, את מתיז  הוא
והרי  הכתוב,äaøכנבילה; –äaøM änî ,ïéìëà úàîè ànèì ÄÈÀÇÅËÀÇÙÈÄÄÇÆÄÈ

úBìáð úàîè ànèì מ לעיל  שנימנו  אלו כל  שהרי  צטרפים – ÀÇÅËÀÇÀÅ
כמו  נבלות, טומאת מטמאים ואינם אוכלים, טומאת לטמא לבשר 

ñpëîäשבארנו. ììàä :øîBà äãeäé éaøהבשר שיורי  – ÇÄÀÈÅÈÂÇÇÀËÈ
ביחד, הרבה שכינסם הפשט, בשעת בעור  úéfkהנדבקים Ba Lé íàÄÆÇÇÄ

ãçà íB÷îa והם כזית, בשיעור  אחד  למקום הם מכונסים אם – ÀÈÆÈ
åéìòמנבילה, áiçבאלל נגע שאם כלומר  נבלות, טומאת משום – ÇÈÈÈ

כרת; חייב קודש , אכל  או למקדש  ונכנס לעיל, כמבואר  המכונס,
הוא  מטמא ולפיכך בשר, ככל שמחשיבו  דעתו  גילה וכינסו  שהואיל

נבלות. dcedi.טומאת iaxk dkld oi`e
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טומאה. לענין  כבשר שדינם עורות מיני  מונה משנתנו 

elà,הדברים –ïøNák ïäéúBøBòL בשרם כדין עורותיהם שדין  – ÅÆÅÆÄÀÈÈ
טומאה: íãàäלענין øBò, כבשרו מטמא המת עור –øéæç øBòå ÈÈÈÀÂÄ

áeMé ìL ואוכלים רך  שהוא לפי  כבשרו, נבילות טומאת מטמא – ÆÄ
מטמא  אינו ולפיכך נאכל, ואינו הוא קשה הבר חזיר  עור אבל אותו ;

øaäכבשרו. øéæç øBò óà :øîBà éñBé éaø.כבשרו דינו –oi`e ÇÄÅÅÇÂÄÇÈ
.iqei iaxk dkldúøèBèç øBòå,הדבשת עור  –äkøä ìîb ìL ÀÂÆÆÆÈÈÈÇÈ

ש זמן כל מבואר, בגמרא משא,– טען ìâòלא ìL Làøä øBòåÀÈÙÆÅÆ
Cøä,יונק שהוא זמן כל –úBñøtä øBòåמבארים יש  ((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ):):):):– ÈÇÀÇÀÈ

הראש, עם הנמכרת הארכובה עור  מבארים: ויש ממש, הפרסות עור

שחותכים  התחתונה מהארכובה השוק עצם עור  כל רש "י : ומפרש 
הבהמה; הפשטת úLaäבשעת úéa øBòå,נקבה של הרחם בית – ÀÅÇÙÆ

ìéìMä øBòå,שנשחטה בהמה בתוך הנמצא עובר –úçzL øBòå ÀÇÀÄÀÆÇÇ
äéìàä והוא שער שם שאין הגוף, לצד מתחתיו , הזנב של עור – ÈÇÀÈ

èîçäåרך , äàèläå çkäå ä÷ðàä øBòå שרצים ארבעה הם – ÀÈÂÈÈÀÇÙÇÀÇÀÈÈÀÇÙÆ
בתורה האמורים השמונה כטכטכטכט----לללל),),),),מן  יא יא יא יא ,,,, רך((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אלו  של  ועורם

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iriyz wxt oileg zkqn

Âícaî áìça øîç,áìçaî íca øîçå.áìça øîç,Ba ïéìòBî áìçäL,ïéáiçåìebt íeMî åéìò,øúBðå,àîèå; Ÿ¤©¥¤¦©¨§Ÿ¤©¨¦©¥¤Ÿ¤©¥¤¤©¥¤£¦§©¨¦¨¨¦¦§¨§¨¥
ïéàM äîíca ïk.íca øîçå,óBòå äiçå äîäáa âäBð ícäL,íéøBäè ïéáe íéàîè ïéa,àlà âäBð Bðéà áìçäå ©¤¥¥©¨§Ÿ¤©¨¤©¨¥¦§¥¨§©¨¨¥§¥¦¥§¦§©¥¤¥¥¤¨

ãáìa äøBäè äîäáa. ¦§¥¨§¨¦§©
È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù

‡øBòä,áèøäå,äôéwäå,ììàäå,úBîöòäå,ïéãébäå,íéðøwäå,íéôìhäå–íéìëà úàîè ànèì ïéôøèöî,ìáà ¨§¨Ÿ¤§©¦¨§¨£©§¨£¨§©¦¦§©©§©¦§©§¨©¦¦§¨§¦§©¥ª§©Ÿ¨¦£¨

eeee.ea oilren algdyíéì÷ íéùã÷ éáâ áéúëã .ïîã ÷øæðù øçàì ïäéøåîàá äìéòî ùé ,ïäééçá äìéòî ïäá ïéàå íéìòá ïåîî ïäù íéì÷ íéùã÷ åìéôàå
('â àø÷éå):äìéòî ïéðòì äéá ïðéø÷ 'ä éùã÷ã øîéîì 'äì åäá áéúë éëäìå ,'äì áìç ìë.`nheíåùî úçà ,úåàèç éúù áééç óåâä úàîåèá åìëà íà

:óåâä úàîåè íåùî úçàå áìç.mca k"`ynáéúë íã éáâã(æ"é íù)àìà ãîåò åðéàù ,åá ìåòîì éìù éåø÷ àäéù àìå åéúúð äøôëì ,øôëì çáæîä ìò
íàã çáæîì äøéúî äîãù äìåò ïåâëå ,åú÷éøæá íéðäëì åøéúî íãäù íéùã÷ øùá ïåâë åúåà øéúî øçà øáãù ìëã ,åá ïéà ìåâô íåùîå .íëìéáùá øôëì

áéúëã íéøè÷ð äéøáà ïéà äîã ÷øæð àì(íù)àåäã íã ìáà ,ìåâéô íåùî ïäá ùé åìà ,çåçéð çéøì áìçä øéè÷äå øãäå 'ä çáæî ìò íãä úà ïäëä ÷øæå
éáééç ïéà àåä øéúî äéôåâ:äàîåèî éèåòîì ãçå øúåðî éèåòîì ãç ,íëìå àåä ,éèåòéî éøú íãá áéúëã åá ïéà éîð àîèå øúåð íåùîå .ìåâô íåùî åéìò ï

.dxedh dndaa `l`áéúëãë('æ íù):äðîî áéø÷é øùà äîäáä ïî
h`̀̀̀.ahexde xerdäù÷îä äîäá ÷øôá ïðúã íåùî[æ"ò óã]éàäå .áèåøäå øåòä àðú ,úåìáð úàîåè àìå íéìëåà úàîåè äàîèî äðéàå ,àéìù éáâ

äéá éøééàã éãééàå .åðá úàå åúåà ë"çà àðú ,åðá úàå åúåàá áééçå äèéçù ïåòè éç äòùú ïá äá àöî äù÷îä äîäá ÷øôá àðúã íåùî ,äé÷ñôàã
êøéá äéá éøééàã éãééàå .óåòá àìå äéçá âäåðã äùðä ãéâ àðú óåòå äéçá âäåðå íãä éåñëá àðúã éãééàå .íãä éåñë äéøúá éðú äéåàø äðéàù äèéçùá

:íéìëåà úàîåè äàîèî äðéàåà ,àéìùã àúééî÷ àðéðòì øãä äéøúáå .øùáä ìë àðú ,[øåñéà úòéìáá] äùðä ãéâ äá ìùáúðù.ahexde xerdìù øåòä
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ללמד, משנתנו  כאן הובאה נוהגים, הם במה ה-ח, בפרקים שנישנו  הדברים אגב
חלב. איסור ובמה דם איסור  נוהג במה

áìçaî íca øîçå ,ícaî áìça øîç אסורים ודם חלב – ÙÆÇÅÆÄÇÈÀÙÆÇÈÄÇÅÆ
שנאמר כרת, עליהם וחייבים באכילה כגכגכגכג----כז כז כז כז ):):):):שניהם ז ז ז ז ,,,, "כל((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

אשר הבהמה מן  חלב אוכל  כל  כי תאכלו... לא ועז וכשב שור  חלב
תאכלו ... לא דם וכל  מעמיה. האוכלת הנפש ונכרתה ממנה... יקריב

ובאה  מעמיה", ההיא הנפש  ונכרתה דם, כל  תאכל אשר  נפש כל
שאינה  חומרה בדם ויש  בדם, שאינה חומרה בחלב שיש ללמד  משנתנו 

áìçaבחלב. øîç,היא בחלב החומרה –Ba ïéìòBî áìçäL ÙÆÇÅÆÆÇÅÆÂÄ
ואפילו  מעילה; קרבן להביא חייב קרבן  של  החלב מן הנהנה –

מכל הם, בעלים שממון  בחייהם, מעילה בהם שאין  קלים בקדשים
קלים  בקדשים שכתוב דמם, שנזרק לאחר  בחלביהם מעילה יש  מקום

טז טז טז טז ):):):): גגגג,,,, dl'",((((ויקראויקראויקראויקרא alg lk" קלים קדשים אימורי לרבות ודרשו:
א א א א ),),),),למעילה טוטוטוטו,,,, ìebt((((מעילהמעילהמעילהמעילה íeMî åéìò ïéáiçå הקרבן שאם – ÀÇÈÄÈÈÄÄ

או  מבשרו  לאכול  או דמו  לזרוק מנת על  ששחטו  כגון פיגול , נעשה
ומשום  חלב משום חייב מחלבו , ואכל לזמנו, חוץ אימוריו  להקטיר 

אכילת øúBðåפיגול , זמן לאחר  הקרבן של  מחלבו אכל  שאם – ÀÈ
נותר , ומשום חלב משום חייב מחלבו àîèåהקרבן , אכל שאם – ÀÈÅ

קדשים  אכילת ומשום חלב משום חייב גופו , בטומאת הקרבן  של
חטאות. שתי להביא חייב אלו, בכל  שגג ואם ïéàMבטומאה; äîÇÆÅ

íca ïkבדם שכתוב הקרבן , בדם מועלים שאין  יא יא יא יא ):):):):– יז יז יז יז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÅÇÈ
המזבח על  לכם נתתיו  למעילה xtkl"ואני  ולא נתתיו לכפרה ודרשו: ,"

בבבב),),),), נט נט נט נט ,,,, בדבר((((יומאיומאיומאיומא אלא פיגול שאין פיגול , משום עליו  חייבים ואין 
לאכילה  אותו  מתירה הדם שזריקת הקרבן בבשר כגון מתירים, לו  שיש 

אין  הדם אבל למזבח, אותם מתירה הדם שזריקת בחלבים או לאדם,
משום  עליו  חייבים אין  ולפיכך  עצמו , את מתיר  הוא אלא מתירו אחר 

גגגג););););פיגול  דדדד,,,, זבחים זבחים זבחים זבחים  וטמא,((((עייןעייןעייןעיין נותר  משום הדם על  חייבים אין וכן 

וכן ((((שם שם שם שם ):):):):שכתוב יהא; שלכם – "לכם" ודרשו לכם", נתתיו  "ואני
כפרה ((((שםשםשםשם):):):):כתוב לפני  "הוא" ודרשו: יכפר", בנפש  הוא הדם "כי

נופל אחר  איסור ואין  שהוא כמו נשאר שהדם כלומר כפרה, כלאחר 
מטומאה.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););עליו למעטו ואחד מנותר, דם למעט אחד  פסוק ובא

בלבד. דם איסור משום אלא הדם על  חייבים שאין  הדברים, וכלל
íca øîçå,היא בדם החומרה –äiçå äîäáa âäBð ícäL ÀÙÆÇÈÆÇÈÅÄÀÅÈÀÇÈ

íéøBäè ïéáe íéàîè ïéa ,óBòå בין נוהג דם אכילת שאיסור – ÈÅÀÅÄÅÀÄ
בטהורים, ובין  בטמאים בין בעוף, ובין בחיה בין  áìçäåÀÇÅÆבבהמה

ãáìa äøBäè äîäáa àlà âäBð Bðéàשכתוב כה כה כה כה ):):):):– ז ז ז ז ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא ÅÅÆÈÄÀÅÈÀÈÄÀÇ
ונכרתה  לה', אשה ממנה יקריב אשר  הבהמה מן חלב אוכל  כל  "כי 

מן  בחלב אלא כרת שאין  ללמד הכתוב בא מעמיה", האוכלת הנפש
באכילה, מותר  ועוף חיה של חלב אבל  ממנה, שמקריבים הבהמה

משום  אלא חלב משום חייב אינו  טמאה בהמה של חלב האוכל  וכן
טמאה. בהמה אכילת איסור

y c e w z a y

א ה נ ש מ ר ו א ב

טומאת  ולא אוכלים טומאת לא מטמאה אינה ששליא ד, פרק בסוף ששנינו לפי
הענין והופסק נבלות, וטומאת אוכלים טומאת בדיני  ללמד  זה פרק מוסיף נבלות,
שנישנו הדברים אגב שכן  זה, אגב זה וסודרו הואיל  הללו , הפרקים כל ידי על 

שחיטה טעון  חי תשעה בן  בה "מצא ה: משנה ד  z`eבפרק eze` meyn aiige
,"epa מדובר בנו" ואת "אותו שבעניין  ומשום ה); (פרק בנו " ואת "אותו  פרק בא

מדובר  בו שאף ו), (פרק הדם" "כיסוי פרק אחריו נישנה ראויה, שאינה בשחיטה
כך אחר הובא ובעוף בחיה נוהג הדם שכיסוי  ולפי  ראויה; שאינה שחיטה בדין 
"ירך ד) (ז, המשנה ואגב בעוף; לא אבל בחיה שנוהג ז ), (פרק הנשה גיד ענין 
"כל פרק הובא והיתר , איסור  תערובת בדין העוסקת הנשה", גיד  בה שנתבשל
וטומאת  אוכלים טומאת לענין פרקנו וחוזר  וחלב; בשר  תערובת בענין  הבשר "
אלא  המסכת, בסוף לבוא זה פרק צריך  המאירי  לדעת – ד. פרק שבסוף נבלות
בה  שנאמר הקן  שילוח מצוות בענין המסכת להשלים כדי הוא, סופרים שתיקון

ימים" והארכת לך ייטב ziy`x"למען  miwxtd oia df wxt `a "dxigad zia" extqa)
Ð .(`i wxt my `ede ,owd geliye fbdשבפרקנו הבאות והמשניות משנתנו  ענין  לבאור 

אוכלים  מטמאים הם הרי  מת, בשרץ שנגעו  כגון  שנטמאו, שאוכלים להקדים, יש
בהם  יש  כן  אם אלא המשקים או האוכלים את מטמאים ואינם משקים; או אחרים
שאפילו הרמב"ם, פוסק טומאה קבלת בענין ברם, קליפה). (בלא ביצה כשיעור
דברים, מונה משנתנו עליו . חולקים ויש  טומאה; האוכלים מקבלים מכביצה בפחות

מכל  אוכלים, נחשבים ואינם נאכלים, אינם עצמם שהם פי על כיוןשאף מקום
שיעורו את להשלים הם מצטרפים עמו, כאחד ונחשבים הבשר  עם הם שמחוברים

אוכלין. טומאת ולטמא לכביצה

øBòä פחות שהיא שחוטה, בהמה של  בשר לחתיכת המחובר – È
הבשר, עם מצטרף הריהו לכביצה, שיעורה משלים והעור מכביצה,

יתקלקל , שלא עליו  שומר שהוא הקרושáèøäåמפני  המרק – ÀÈÙÆ
עם  הוא נאכל  אבל נאכל , אינו  עצמו  בפני  שאמנם לבשר , ומחובר 

בבשרäôéwäåהבשר , שנותנים וכדומה, ובצלים כשומים התבלין , – ÀÇÄÈ
בשר , של  דק דק בהם ומעורב טעמו, בשרììàäåלהשביח שיורי – ÀÈÂÇ

קשה  שהוא הצואר גיד אחר : פירוש  ההפשט; בשעת בעור  הנדבקים

שומרúBîöòäåלאכילה, והעצם אוכל , שהוא מוח בהם שיש  – ÀÈÂÈ
בבשר  המחוברים העצמות מפרשים: ויש  –ïéãébäå((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),עליו ; ÀÇÄÄ

izdw - zex`ean zeipyn



aקצח dpyn iriyz wxt oileg zkqn

èîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàä øBòå.äãeäé éaøøîBà:äcìçk äàèlä.ïãaòL ïlëå,äãBáò éãk ïäa CläL Bà §¨£¨¨§©Ÿ©§©§¨¨§©Ÿ¤©¦§¨¥©§¨¨©ª§¨§ª¨¤¦§¨¤¦¥¨¤§¥£¨
–ïéøBäè,íãàä øBòî õeç.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:úBøBò ïäì Lé íéöøL äðBîL. §¦¥¨¨¨©¦¨¨¤¦¥§¨§¨¦¥¨¤

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äøùáî ÷åìç äøåò.ocairy oleke:ïéøåäèå øùá úøåúî åìèáå øåò åùòð ïãáéò íà ,øùáë íéàîèî ïäù åøîàù åìà ìëe`
.oda jldy:ïãåáéò úö÷ àåäù ,ïäá êåìäì éãë ïçèùù.mc`d xern uegåãáéòù íãàä øåò åøîà íòè äîå ,øåäè åãáéòù øçàì íãàä øåò äøåú øáã

:ïäéìò áëùìå áùéì äèîì ïéçéèù åîàå åéáà úåøåò íãà äùòé àîù äøéæâ ,àîè.zexer odl yi÷"úë àìãå .åøùáë àîèî åøåò äéäéù ïäî ãçà ïéàå
:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .ïøùáë ïäéúåøåòù ïäî äòáøà áéùçã

`xephxa yexit

כבשרם. ודינו  äcìçkהוא, äàèlä :øîBà äãeäé éaøכחולד – ÇÄÀÈÅÇÀÈÈÇËÀÈ
אין  והתנשמת והצב העכבר  גם וכן כבשרו, עורו שאין  שם, האמור
נמנה  שהוא לפי  החולד, את נקט יהודה שרבי  אלא כבשרם, עורם

בתורה. dcedi.הראשון iaxk dkld oi`eïlëåלעיל שנימנו אלו  כל – ÀËÈ
כבשרם, העורות,ïãaòLשעורותיהם את עיבד אם –CläL Bà ÆÄÀÈÆÄÅ

ïäa,עליהם והלך ששטחם –äãBáò éãk שהוא זמן  כשיעור  – ÈÆÀÅÂÈ
מלין  ארבעה מהלך זמן כשיעור  שהוא בגמרא ומבואר  עיבוד; בכדי 

,(zen` 8000)øBäèïé,ממש עורות ונעשו  בשר מתורת שיצאו – ÀÄ

íãàä øBòî õeçדבר" אמרו: ובגמרא מטמא, עיבדו  שאפילו  – ÅÈÈÈ
שמא  גזירה טמא? אמרו טעם ומה טהור , שעיבדו  אדם עור  תורה

שטיחים". ואמו אביו עורות אדם øîBà:יעשה éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÅ
íéöøL äðBîL שהזכרנו כפי  בתורה, האמורים השרצים שמונת כל – ÀÈÀÈÄ

úBøBòלעיל, ïäì Lé תנא שכן  כבשרם; עורותיהם שאין כלומר  – ÅÈÆ
ובא  כבשרם, מטמאים שעורותיהם שרצים ארבעה לעיל מנה קמא
עורותיהם  אין  אלו שאף קמא, תנא על לחלוק נורי בן  יוחנן  רבי

כבשרם. ixep.מטמאים oa opgei iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc - zekxa(oey`x meil)

mixerye mihgl qgia 'YkxaE YraUe Ylk`e' xn`p `ly ,oefnd§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨
zEpMqna `l xW` ux`' weqtdy oeike .'mgl'k mlke`yk `l`¤¤£¤Ÿ§¦§¥
z` wiqtdl `ay mixne` oi` ,ef dyxcl jxvp 'mgl DA lk`YŸ©¨¤¤

.minkg mixne`y itk oiprd
:'yly oirn' zkxa oica zwqer `xnbdéãéà øa á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ©¦¦

ìk ,àðéðç éaø øîàliyazïéðénä úLîçî àeäL,obc lyälçza ¨©©¦£¦¨Ÿ¤¥£¥¤©¦¦©§¦¨
ìL ïéòî úçà äëøa óBqáìe ,úBðBæî éðéî àøBa åéìò Cøáî.L §¨¥¨¨¥¦¥§§©§¨¨©©¥¥¨Ÿ

î àeäL ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà éøî øa äaø øîàx`yúòáM ¨©©¨©¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ¤¦¦§©
ïéðénäux`d gaya mixen`d(g g mixac),obc oin epi`e ,älçza ©¦¦©§¦¨

ìL ïéòî úçà äëøa óBqáìe ,õòä éøt àøBa Cøáî.L §¨¥¥§¦¨¥§©§¨¨©©¥¥¨Ÿ
:'yly oirn' zkxa ly gqepd edn zxxan `xnbdééaà déì øîà̈©¥©©¥

eäéð éàî ,éîéc áøì`id dn ±ìL ïéòî úçà äëøadéì øîà .Lax §©¦¦©¦§¨¨©©¥¥¨Ÿ¨©¥
,inicõòc éøétàepidl` 'd dz` jexa' jxan urd zexit lr ± ©¥¥§¥

mlerd jlnõøà ìòå äãOä úáeðz ìòå õòä éøt ìòå õòä ìò©¨¥§©§¦¨¥§©§©©¨¤§©¤¤
òBaNìå äéøtî ìBëàì eðéúBáàì zìçðäL äáçøe äáBè äcîç¤§¨¨§¨¨¤¦§©§¨©£¥¤¡¦¦§¨§¦§©
ìòå Eøéò íéìLeøé ìòå Enò ìàøNé ìò eðéäìà 'ä íçø ,dáehî¦¨©¥¡Ÿ¥©¦§¨¥©¤§©§¨©¦¦¤§©
eðéîéa äøäîa ELã÷ øéò íéìLeøé äðáúå Eçaæî ìòå ELc÷î¦§¨¤§©¦§§¤§¦§¤§¨©¦¦¨§¤¦§¥¨§¨¥

'ìkì áéèîe áBè äzà ék da eðçnNå dëBúì eðìòäå.dkxad gqepe §©£¥§¨§©§¥¨¦©¨¥¦©Ÿ
ïéðénä úLîçc,mlerd jln epidl` 'd dz` jexa' ,obc lyìò ©£¥¤©¦¦©

'åë äãOä úáeðz ìòå äìkìkä ìòå äéçnä`aeny enk jiynne ©¦§¨§©©©§¨¨§©§©©¨¤
.'lkl aihne aeh dz` ik' cr lirlíúBçå'd dz` jexa'õøàä ìò §¥©¨¨¤

.'äéçnä ìòå§©©¦§¨
:`xnbd zl`eyíéúç éàîa ízçéî.dkxad znizg gqep edn ± ¦§¨§©¨¦

:dl`yd oipr z` xzei zx`an `xnbdàúà ék`ayk -éîéc áø ¦£¨©¦¦
l`xyi ux`l laanøîàmyaLãBç Làøa íéúç ,áøzlitza ± ¨©©¨¦§Ÿ¤

mzeg ycg y`x ly sqenCeøa''d dz`éLàøå ìàøNé Lc÷î ¨§©¥¦§¨¥§¨¥
,'íéLãç,cg`k mixac ipya minzeg oi`y `ed llky it lr s`e ¢¨¦

iy`xe .a ,l`xyi ycwn .`] mixac ipya mzegk d`xp o`ke

,oecl yi df itle .jkl miyyeg oi` ,[miycgéàî àëä,o`k ± ¨¨©
oi`y] df oirk mixac ipya ok mb minzeg m`d ,yly oirn zkxaa

zexitd lre ux`d lr' oebk ,[ynn mixac ipya dnizg ef.'
:`xnbd daiyn,øîà àcñç áø'd dz` jexa' da mzegõøàä ìò ©¦§¨¨©©¨¨¤

,øîà ïðçBé éaøå .'äéúBøét ìòå'd dz` jexa' da mzegõøàä ìò §©¥¤¨§©¦¨¨¨©©¨¨¤
.'úBøétä ìòå,`xnbd ly wtqd hytp opgei iaxe `cqg ax ixacn §©©¥

z`f caln .mixac ipy oirka yly oirn zkxaa minzeg ok`y
lr' mixne` `cqg ax itly ,mdixac oia welig yiy x`ean
zexitd lre l`xyi ux` lr miceny epiide ,'dizexit lre ux`d
lr miceny ,'zexitd lre ux`d lr' mixne` opgei iax itle ,dly

.l`xyi ux` zexit lr `weec e`le ,mzq zexit
:opgei iaxl `cqg ax ixac oiay weligl zqgiizn `xnbdøîà̈©

éâéìt àìå ,íøîò áø`l` ,opgei iaxl `cqg ax oia zwelgn oi` ± ©©§¨§Ÿ§¦¦
ïì àä,laa ipa ,epiabl xn`p ,laan `edy ,`cqg ax xn`y dn ± ¨¨

,'dizexit lre' minzeg ep`yeäì àäå,opgei iax xn`y dne ± §¨§
minzeg mye ,l`xyi ux` ipa iabl xn`p ,l`xyi ux`n `edy

.'zexitd lre'
:`xnbd ddnzé÷úîdì ódywd ±,÷çöé øa ïîçð áøxazqn ike ©§¦¨©©§¨©¦§¨

céìëà eäðéà,ux`d zexit milke` ,l`xyi ux` ipa ,mdy ±ïðàå ¦§¨§¦©£©
ïéëøáîmikxan ,ux`d zexitn milke` ep` oi`y ,laa ipa ,ep`e ± §¨§¦
.mdilr

:ef drenya `qxibd z` zpwzn `xnbdCeôéà àlàjetdl yi ± ¤¨¥
y ,opgei iaxe `cqg ax ixac z`ìòå õøàä ìò' øîà àcñç áø©¦§¨¨©©¨¨¤§©

,'úBøétäd `cqg axe ,laa ipal jxal ie`x okye ,laan diéaø ©¥©¦
,'äéúBøét ìòå õøàä ìò' øîà ïðçBé,l`xyi ux`n `edy itl ¨¨¨©©¨¨¤§©¥¤¨

miceny mzkxaa yibcdl ie`x l`xyi ux` zexit zlik` xg`le
.ux`d zexit lr
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קצט dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כד במשנה:דף eëå',שנינו òîL ìò ñøBt àîeñ שלא כל אומר יהודה רבי ¨¥©§©§

שמע. על פורס אינו מימיו מאורות Bìראה eøîà ,àéðzחכמים,äãeäé éaøì ©§¨¨§§©¦§¨
eôö äaøä בדעתם התבוננו -a LBøãì מעשהäákønיחזקאל àìå,(פ"א)שבנביא ©§¥¨¦§§¤§¨¨§Ÿ

,íäéîéî dúBà eàø,ללמדו אפשר זה אדם כן וכמו ראייה, בלא ידיעה ששייכת הרי ¨¨¦¥¤
עליהם  לברך ויוכל מימיו, מאורות ראה שלא אף האור מעלת הגמרא:.וידע מבארת

äãeäé éaøå,ביניהם הבדל שיש מרכבהíúäסובר במעשה -àaéìc àzðáàa §©¦§¨¨¨©£©§¨§¦¨
àúléî àéìz,הדבר תלוי הלב בהבנת -òãéå ïéekéî à÷ àäå.אבלíeMî àëä ©§¨¦§¨§¨¨¦©¥§¨©¨¨¦
àeä äàðä,הידיעה עצם על ולא מאורם ההנאה על נתקנה המאורות ברכת -àäå £¨¨§¨

déì úéì לסומא.äàðä ¥¥£¨¨
ïðaøåסומא שאף äàðäסוברים déì úéà ו המאורות, àéðúc,דברי kמן ,éñBé éaø §©¨¨¦¥£¨¨§©¦¥§©§¨

øòèöî éúééä éîé ìk ,éñBé éaø øîàלעמוד äæכוונתìò[-מתייגע] àø÷î ¨©©¦¥¨¨©¨¦¦¦§©¥©¦§¨¤
כי־תבא שבפרשת בתוכחה כט)האמור כח øLàk,(דברים íéøäva LMîî úééäå'§¨¦¨§©¥©¨¢©¦©£¤

,'äìôàa øeòä LMîé,'באפילה' נאמר למה déìותמהתי útëà äî éëå מה - §©¥¨¦¥¨£¥¨§¦¨¦§©¥
לו יש äøBàì,הבדל äìéôà ïéa øeòì.כבחושך באור ממשש הוא àaLהרי ãò §¦¥¥£¥¨§¨©¤¨

,éãéì äNòî שïBLéàa Cläî éúééä úçà íòt[חשכת-],äìôàå äìéì ©£¤§¨¦©©©©¨¦¦§©¥§¦©§¨©£¥¨
ä÷eáàå Cøca Cläî äéäL àîeñ éúéàøå[לפיד-]דולקתBì ézøîà ,Bãéa §¨¦¦¨¤¨¨§©¥©¤¤©£¨§¨¨©§¦

éða רואה שאינך éãéaמאחר ä÷eáàL ïîæ ìk ,éì øîà ,Eì änì Bæ ä÷eáà §¦£¨¨¨§¨©¦¨§©¤£¨§¨¦
ïéúçtä ïî éúBà ïéìévîe éúBà ïéàBø íãà éða[בורות-]ïîe ïéöBwä ïîe §¥¨¨¦¦©¦¦¦¦©§¨¦¦©¦¦

ïéð÷øaä באור כי גדולה, קללה היא באפילה שעיור הבנתי זה וממעשה קוצים]. [-מין ©©§¨¦
ומפני  מהמאורות, נהנה סומא שאף הרי להצילו. דרך עוברי יכולים עדיין רואה שאינו אף

עליהם. לברך לו שראוי חכמים סוברים כך

äðùîåétk úà àNé àì ,ïéîeî åéãéa LiL ïäk.העם את äãeäéלברך éaø Ÿ¥¤¥§¨¨¦Ÿ¦¨¤©¨©¦§¨
úBòeáö åéãé eéäL éî óà ,øîBà בñéèñ אדום צבע -,.åétk úà àNé àì ¥©¦¤¨¨¨§¨¦Ÿ¦¨¤©¨

שני, Baוטעם ïéìkzñî íòäL éðtî.הברכה בשעת ידיו על להסתכל נמשכים - ¦§¥¤¨¨¦§©§¦
àøîâeøîàL ïéîeî ,àðz נמצאים כשהם היינו כפיו, את הכהן ישא לא שמחמתם ¨¨¦¤¨§
åéðôa ב åאו åéãé ב יבואו åéìâø,כן כך ומתוך להסתכל, ימשכו ברגליו או בפניו שאף §¨¨¨¨§©§¨

בידיו. אף להסתכל

כפים: לנשיאת הכהן את הפוסלים מומים מביאה éåì,הגמרא ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦
ש  úBið÷äBaכהן åéãé לבנות דקות בנקודות מנומרות -,àéðz .åétk úà àNé àì ¨¨£¨¦Ÿ¦¨¤©¨©§¨

,éëä énð ש åétk,כהן úà àNé àì ,úBið÷äBa åéãéידיו היו אם -úBne÷òוכן ©¦¨¦¨¨£¨¦Ÿ¦¨¤©¨£
או לצדדים,úBLe÷òכפופות, מעוקמות -,åétk úà àNé àì.בו שמסתכלין מפני £Ÿ¦¨¤©¨

[éðLéáe] (éðéùáå) éðôéç ,éqà áø øîà,שאן בית או חיפה מאנשי שהוא כהן - ¨©©©¦¥¨¦©§¨¦
,åétk úà àNé àì האותיות את לבטאות יכולים ואינם בלשונם מגמגמים שהיו כיון Ÿ¦¨¤©¨

בסמוך. בברייתא שיבואר כמו äáézäכתיקונם, éðôì ïéãéøBî ïéà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥¦¦¦§¥©¥¨
ציבור, שליח ïéðBòáèלהיות éLðà àìå ,äôéç úéa éLðà àìå ,ïàL úéa éLðà àì,[מקום ïéôìàì[-שם ïéøBwL éðtî Ÿ©§¥¥§¨§Ÿ©§¥¥¥¨§Ÿ©§¥¦§¦¦§¥¤¦§¨§¦

ïéôìà ïéðééòìe ïéðééò תפילתם את ופוגמים עי"ן לאות אל"ף אות בין בקריאתם מחליפים שהיו -. ©§¦§©§¦¨§¦
האותיות: הגיית שינוי בענין מעשה מביאה éåìהגמרא äzà éìîìà ,éaø øa ïBòîL éaøì àéiç éaø déì øîà אילו - ¨©¥©¦¦¨§©¦¦§©©¦¦§¨¥©¨¥¦

לוי, ïëecäהיית ïî äzà ìeñt,הדוכן על המקדש בבית מלשיר פסול היית -Cì÷ éáòc íeMî עבה שקולך -.àúà רבי ¨©¨¦©¨¦§¨¦¨¨¨¨
ו  äeáàìשמעון déì øîà,חייא רבי לו שאמר מה את [רבי] לאביו -déì øîà,שמעון לרבי déìרבי àîéà ìéæ אמור לך - ¨©¥©£¨¨©¥¦¥¨¥

ו  ה"א, כמו חי"ת אות קורא אתה חייא, לרבי òébîלו äzàLk ריאתךבקìöàיז)הפסוק ח äì'',(ישעיה éúékçå'האםàì §¤©¨©¦©¥¤§¦¦¦©Ÿ
,ócâîe óøçî úàöîð.'וגו והכיתי כאומר נשמע כי ¦§¥¨§¨¥§©¥

i"yx

äáëøîá ùåøãìÐ.l`wfgic
íéúçô=.zenebäðùîùéù ïäë

ïéîåî åéãéáÐmrdy itl
zkqna opixn`e ,ea oilkzqn

(` ,fh) dbibgmipdka lkzqnd :
eipir oditk z` oi`yepy drya
lr dxey dpikydy itl zedk

.odiciàøîâúåéð÷äåá=
.frla y"iihpelúåîå÷ò=

.zetetkúåùå÷òÐ.odicivl
éðùéáå éðôéçÐiyp`n `edy odk

oinbnbn .o`y zia iyp`ne dtig
.od opeylaoitl`l oixewy iptn

oitl` oipiirle oipiirÐeid m`e
mixne` eid mipdk zkxa oiyer

x`iÐdllw oeyle ,eipt 'd xri
oeyl eyxtziy mipt yi ik .`ed
(bl zeny) "ekli ipt" enk ,qrk
zi opinbxzne (k `xwie) "ipt z`"
,o"itl` oiyer o"irne .ifbex
zekxa) opixn`ce .ozltz oinbete
oixew xfrl` iax iac (` ,al

oitl` oipiirle oipiir oitl`lÐ
.dyxca `eddåéìâøå åéãé åéðôÐ

,eilrpn uleg eitk z` `yepd
ea yi m`e (` ,n dheq) `ipzck
oi`ex jk jezne ,ea elkzqi men

.eici z`êì÷ éáòãÐ`ipze
(` ,ck oileg) "oihgey lkd"a:
mield minler ziaae dliya

.lewa oilqtp'äì éúéëçå ìöàÐ
.diryi xtqa df `xwnúàöîð àì

óãâîå óøçîÐ`xew didy
xne`k d`xp ,o"idid o"izigl

.izikde

a dpyn iriyz wxt oileg zkqn

èîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàä øBòå.äãeäé éaøøîBà:äcìçk äàèlä.ïãaòL ïlëå,äãBáò éãk ïäa CläL Bà §¨£¨¨§©Ÿ©§©§¨¨§©Ÿ¤©¦§¨¥©§¨¨©ª§¨§ª¨¤¦§¨¤¦¥¨¤§¥£¨
–ïéøBäè,íãàä øBòî õeç.éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà:úBøBò ïäì Lé íéöøL äðBîL. §¦¥¨¨¨©¦¨¨¤¦¥§¨§¨¦¥¨¤

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äøùáî ÷åìç äøåò.ocairy oleke:ïéøåäèå øùá úøåúî åìèáå øåò åùòð ïãáéò íà ,øùáë íéàîèî ïäù åøîàù åìà ìëe`
.oda jldy:ïãåáéò úö÷ àåäù ,ïäá êåìäì éãë ïçèùù.mc`d xern uegåãáéòù íãàä øåò åøîà íòè äîå ,øåäè åãáéòù øçàì íãàä øåò äøåú øáã

:ïäéìò áëùìå áùéì äèîì ïéçéèù åîàå åéáà úåøåò íãà äùòé àîù äøéæâ ,àîè.zexer odl yi÷"úë àìãå .åøùáë àîèî åøåò äéäéù ïäî ãçà ïéàå
:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .ïøùáë ïäéúåøåòù ïäî äòáøà áéùçã

`xephxa yexit

כבשרם. ודינו  äcìçkהוא, äàèlä :øîBà äãeäé éaøכחולד – ÇÄÀÈÅÇÀÈÈÇËÀÈ
אין  והתנשמת והצב העכבר  גם וכן כבשרו, עורו שאין  שם, האמור
נמנה  שהוא לפי  החולד, את נקט יהודה שרבי  אלא כבשרם, עורם

בתורה. dcedi.הראשון iaxk dkld oi`eïlëåלעיל שנימנו אלו  כל – ÀËÈ
כבשרם, העורות,ïãaòLשעורותיהם את עיבד אם –CläL Bà ÆÄÀÈÆÄÅ

ïäa,עליהם והלך ששטחם –äãBáò éãk שהוא זמן  כשיעור  – ÈÆÀÅÂÈ
מלין  ארבעה מהלך זמן כשיעור  שהוא בגמרא ומבואר  עיבוד; בכדי 

,(zen` 8000)øBäèïé,ממש עורות ונעשו  בשר מתורת שיצאו – ÀÄ

íãàä øBòî õeçדבר" אמרו: ובגמרא מטמא, עיבדו  שאפילו  – ÅÈÈÈ
שמא  גזירה טמא? אמרו טעם ומה טהור , שעיבדו  אדם עור  תורה

שטיחים". ואמו אביו עורות אדם øîBà:יעשה éøeð ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÄÅ
íéöøL äðBîL שהזכרנו כפי  בתורה, האמורים השרצים שמונת כל – ÀÈÀÈÄ

úBøBòלעיל, ïäì Lé תנא שכן  כבשרם; עורותיהם שאין כלומר  – ÅÈÆ
ובא  כבשרם, מטמאים שעורותיהם שרצים ארבעה לעיל מנה קמא
עורותיהם  אין  אלו שאף קמא, תנא על לחלוק נורי בן  יוחנן  רבי

כבשרם. ixep.מטמאים oa opgei iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn



xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc - zekxa(oey`x meil)

äðùî
.lthe xwir zkxa oica zwqer dpynd

çéìî åéðôì eàéáäepnn lke`e ,ce`n geln xac lk ±,älçz ¥¦§¨¨¨¦©§¦¨
åe`iadBnò úô.ezegiln mrh bitdlçéìnä ìò Cøáîezkxa §©¦§¨¥©©¨¦©

el die`xdøèBôedfa,útä úàitl,Bì äìôè útäLepi` ixdy ¥¤©©¤©©§¥¨
wifi `l glndy liaya `l` dlke` epi`e ,ztd z` lek`l a`z

.epexblå øwéò àeäL ìk ,ììkä äæøwéòä ìò Cøáî ,äìôè Bnò ¤©§¨Ÿ¤¦¨§¦§¥¨§¨¥©¨¦¨
øèBôedfa.äìôhä úà ¥¤©§¥¨

àøîâ
:jk lr ddnz `xnbd .gilnl dlth ztdy x`ean epzpynaéîe¦

éãéî àkéàdfk xac miiw ike ±äìôè úôe øwéò çéìî éåäc,el ¦¨¦¦§¨¥¨¦©¦¨©§¥¨
.dl milth mixacd x`ye xwird `id ztd ,daxc` `lde

:`xnbd daiyn,éMà áø øîà àøéeò áøc déøa àçà áø øîà̈©©£¨§¥§©©¦¨¨©©©¦
eðL øñBpb úBøét éìëBàami ux` zexit ilke`a zxacn dpynd ± §§¥¥¦¨¨

daxd gln mr `l` milk`p mpi`e xzeia miwezn mdy ,zxpk
ly ezetixg yilgdl liayae ,oexbl wifz `l mzewizny ick
jxan okle ,zexitl dlth ztdy `vnpe ,mnr zt milke` glnd

.ztd z` xhete zexitd lr
:xqepib zexit oipra zxtqn `xnbdäåä ék ,äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¦£¨

déøúa ïðéìæàixg` epkld ,micinlzd ,epgp`yk ±ïðçBé éaøc ¨§¦©©§¥§©¦¨¨
ìëéîì[lek`l-]äàî éa ïðéåä ék ,øñBpb úBøétd`n epiidyk ± §¥©¥¦¨¦£¦©¥¥¨

micinlzäøNò äøNò ãçå ãç ìëì déì ïðéè÷ðîlk el ephwil ± ©§§¦©¥§¨©§©£¨¨£¨¨
,zexit dxyr cg`e cg`ãç ìk déì ïðéè÷ðî äøNò éa ïðéåä éëå§¦£¦©¥£¨¨©§§¦©¥¨©

î äàî ãçåäàcg` lk el ephwil ,micinlz dxyr epiidyke ± §©¥¨¥¨
,zexit sl` el did lkd jqy jk ,zexit d`neäéépéî äàî ìëå§¨¥¨¦©§

éåàñ àúìz øa àpö eäì ÷éæçî äåälky dfk lceba eid zexitde ± £¨©£¦§©¨©§¨¨¨¥
did lkd jqay jk ,mi`q dyly ly lq mi`lnn eid zexit d`n

,xqepib zexit d`q miyly opgei iax iptleäì ìéëàålk lk`e ± §¨¦§
,zexitd mze`àðeiæ íéòè àìc òázLîexac mrh `ly raype ± ¦§§©§Ÿ¨¦¦¨

.oifnd
:`xnbd dywn .drenyd zqxib z` zpwzn `xnbdà÷ìñ àðeiæ¦¨¨§¨

Czòc,oifnd xac mrh `ly opgei iax xn`y jzrc lr dlr ike ± ©§¨
:`xnbd daiyn .df llka `ed dlik` xac lk `ldeàîéà àlà¤¨¥¨

àðBæî`edy ,'oefn' xac mrh `ly rayp opgei iaxy xen` `l` ± §¨
.ald z` creqd xac

:df oipra xtql dtiqen `xnbdìéëà eäáà éaøxqepib zexitnãò ©¦£¨¨¦©
déúetàî àáãec déì ÷éøL äåäcegvnn wilgn did aeafdy cr ± ©£¨¨¦¥§¨¥©¥

.ce`n wilgn exya dide eilr d`viy zipepnyd zngn
éìëà eåä éqà áøå énà áøåxqepib zexitneäééæî øeúðc ãòcr ± §©©¦§©©¦£¨§¦©§¨¨©§
.zexyep eid mdizexryy

ìéëà äåä Lé÷ì ïa ïBòîL éaøxqepib zexitnãéøîc ãòcr ± ©¦¦§¤¨¦£¨¨¦©§¨¦
.dry itl eilr ztxhp dzid ezrcy.ezial aeyl axqn dide

äàéNð éáãì ïðçBé éaø eäì øîàå,opgei iax z`f d`xy oeike ± §¨©§©¦¨¨¦§¥§¦¨
,xaca eriiqiy `iypd zia iyp`l xne` did ,exagøcLî äåäå©£¨§©¥

déøúaà éLeìàa äàéNð äãeäé éaø déìdcedi iax gley dide ± ¥©¦§¨§¦¨¨¥©©§¥
eixg` ytgl miyp` zxeag `iypddéúéáì déì éúééîeeide ± ©§¥¥§¥¥

.ezial yiwl yix z` mi`ian
:mitqep miblten mipiipr lr xtql dkiynn `xnbdàúà ék± ¦£¨

`ayka Cìnä éàpéì Bì äúéä úçà øéò ,øîà ,éîéc áømewn ©¦¦¨©¦©©¨§¨§©©©¤¤§
`xwpyúéøè éìôñ àBaø íéML äpnî íéàéöBî eéäL ,Cìnä øä± ©©¤¤¤¨¦¦¦¤¨¦¦¦¦§¥¨¦

jezg dpeh bc zekizg mi`ln miltq sl` ze`n yyéööB÷ì§§¥
íéðàzmip`z zvivwa miwqerd milret lk`nl ±úaL áøòî §¥¦¥¤¤©¨

,úaL áøòìdzid ef dnevr zenky cr miaexn milretd eidy §¤¤©¨
.mlk`nl zkxvp

,Cìnä øäa Cìnä éàpéì Bì äéä ãçà ïìéà ,øîà ,ïéáø àúà ékeppwe ¦£¨¨¦¨©¦¨¤¨¨¨§©©©¤¤§©©¤¤
cr ce`n zeax mixetv daäàñ íéòaøà epnî íéãéøBî eéäL¤¨¦¦¦¤©§¨¦§¨

ìMî úBìæBbúBëéøa L[mivia zlhd xefgn-],Lãçayly ,xnelk ¨¦¨Ÿ§¥§Ÿ¤

.jk epnn micixen eid ycega minrt
ìàøNé õøàa äúéä úçà øéò ,øîà ,÷çöé éaø àúà ékoaxegd iptl ¦£¨©¦¦§¨¨©¦©©¨§¨§¤¤¦§¨¥

,dîL úéðôBâecr jk lk oiqelke` zaexn dzidyLdiyp` lk oia §¦§¨¤
ì íéàeNð íéðäk íéçà úBâeæ íéðîL da eéäúBéçà úBâeæ íéðîL ¨¨§Ÿ¦©¦Ÿ£¦§¦¦§Ÿ¦£¨

,úBðäkmi`eyp eidi mig` ipyy jk lk ievn df xac oi` ixde Ÿ£
izye mipdk eidi mig`d ipyy oky lke ,zeig` izyl `weec
oi`eyp miyy d`n erxi` ef xiray xg`ne ,zepdk zeig`d
.xzeia dax diqelke` da dzidy iptn `l` df oi` ,dl`k

å[`xnbd onfa] eiykrïðaø e÷ãálaa ux`aîxirãòå àøeqxir §¨§©¨¨¥¨§©
eçkLà àìå ,àòcøäðoi`eyp ly cg` bef elit` e`vn `le ± §©§§¨§Ÿ©§¨

,dl`kdéúðaî øaeizepa izyn ueg ±ïáéñð eåäc ,àcñç áøc± ©¦§¨¥§©¦§¨©£§¦¨
,mig` ipyl ze`eyp eidy,àîç øa àá÷eò øîìe àîç øa éîøì§¨¦©¨¨§©§¨©¨¨

àúðäk eåä éäðéàc áb ìò óàåxira enk weica did `l df s`e ± §©©©§¦§¦£¨£¨¨
,zepdk eid `cqg ax zepay ab lr s` ik ziptebeåä àì eäðéà¦§Ÿ£

éðäkehrnzp l`xyiy gken dfne .mipdk eid `l odilra la` ± ¨£¥
micedi zegt daxd eid laa ux` lkay cr oaxegd ixg` ce`n

.oaxegd iptl l`xyi ux`a zg` xira didy dnn
oipra sqep xn`n d`ian `xnbd .giln zlik`a zwqer epzpyn

:glndðéà ,çìî da ïéàL äceòñ ìk ,áø øîàdaeyg.äceòñ ¨©©¨§¨¤¥¨¤©¥¨§¨
:dnec xn`näceòñ ìk ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨§¨
éøN da ïéàLó,wxn ea yiy gl liyaz ±dðéàdaeyg.äceòñ ¤¥¨¨¦¥¨§¨

äðùî
dxeza xn`p(i g mixac)lr Lidl` 'd z` YkxaE YraUe Ylk`e'§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤¡Ÿ¤©

epzpyn .oefnd zkxa zevn `id efe ,'Kl ozp xW` daHd ux`d̈¨¤©Ÿ¨£¤¨©¨
.oefnd zkxaa zaiign dlik` efi` zxxan

ìëà,oebk ,l`xyi ux` mda dgazypy mipind zrayn cg` ¨©
ìL íäéøçà Cøáî ,íéðBnøå íéðàúe íéáðòúBëøa Lzkxa ly £¨¦§¥¦§¦¦§¨¥©£¥¤¨Ÿ§¨

,oefnd,íéøîBà íéîëçå .ìàéìîb ïaø éøácjxanïéòî) úçà äëøa ¦§¥©¨©§¦¥©£¨¦§¦§¨¨©©¥¥
ìL,(L.cala zt zlik` ixg` `l` oefnd zkxaa aiig oi`eéaø ¨Ÿ©¦

÷ìL ìëà eléôà ,øîBà àáé÷ò,lyean wxi ±,BðBæî àeäåjnqy £¦¨¥£¦¨©¤¤§§
,epefn zeidl eilrìL åéìò CøáîúBëøa L.oefnd zkxa ly §¨¥¨¨¨Ÿ§¨

:min ziizy iptl mikxany dkxad `id dn zx`an dpynd
Cøáî Bàîöì íéî äúBMämdiptlïBôøè éaø .'Bøáãa äéäð ìkäL' ©¤©¦¦§¨§¨¥¤©Ÿ¦§¨¦§¨©¦©§

,øîBàmdiptl jxan.'ïðBøñçå úBaø úBLôð àøBa' ¥¥§¨©§¤§¨

àøîâ
:`xnbd zl`ey .mi`pzd ixacl zexewnd z` zxxan `xnbd

,ìàéìîb ïaøc àîòè éàîmipind zrayn `edy lky xaeqd ©©£¨§©¨©§¦¥
:`xnbd daiyn .oefnd zkxa eixg` mikxanähç õøà' áéúëc¦§¦¤¤¦¨

'åâå äøBòNe'WacE onW zif ux` oFOxe dp`zE otbe(g g mixac), §¨§¤¤§¥¨§¦¤¤¥¤¤§¨
áéúëeeixg`(h g my),'åâå 'íçì da ìëàz úeðkñîá àì øLà õøà' §¦¤¤£¤Ÿ§¦§¥Ÿ©¨¤¤
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àðãéáòzeytp `xea `wxi xzae `in xza opikxanc iy` axk oibdep ep` oke .edlekk

:zeaxéðáìå`axrn ipak opicar `l op`e .'eke xza ikd oikxanc `axrn
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ihernl `z` dnini minine `ed oilitz onf
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dwgd zxnye weqtd oiniyn op`e `ed oilitz onf
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ìò eðéaø íeMî éîécáà øa ÷çöé áø øîààòéaä ¨©©¦§¨©©§¦¦¦©¥©©¥¨
éðéî ìòåàøôe÷óBqáìe ìkäL Cøáî älçza §©¦¥§¨©§¦¨§¨¥¤©Ÿ§©

úBaø úBLôð àøBaeëå÷çöé 'øå àì à÷øé ìáà ' ¥§¨©§£¨©§¨Ÿ§¦§¨
øîà àtt áøå àì àiî ìáà à÷øé eléôà øîà̈©£¦©§¨£¨©¨Ÿ§©¨¨¨©
éîécáà øa ÷çöé áøk ãéáò àøèeæ øî àiî eléôà£¦©¨©§¨¨¦§©¦§¨©©§¦¦

ðîéñå ÷çöé 'øk ãéáò éLà øa éîéL áøåãç C §©¦¦©©¦¨¦§¦§¨§¦¨¨©
ãçk éøúe éøúkø"àéëc àðîæ àðà éLààðøkãî ¦§¥§¥§©©¦£¨¦§¨§¦©§©§¨

åéøçàì äëøa ïeòhL ìk ïðz eäleëk àðãéáò©¦§¨§§§©¨¤¨§¨¨§©£¨
ïéàå åéðôì äëøa ïeòhL Léå åéðôì äëøa ïeòè̈§¨¨§¨¨§¥¤¨§¨¨§¨¨§¥
éîécáà øa ÷çöé áøì àîìLa åéøçàì äëøa ïeòè̈§¨¨§©£¨¦§¨¨§©¦§¨©©§¦¦

é÷eôàìà÷øéøìàtt áøì àlà àiî é÷eôàì ÷çöé ' ©£¥©§¨§¦§¨©£¥©¨¤¨§©¨¨
øúác àáøòî éðáìå úåöî é÷eôàì éàî é÷eôàì©£¥©©£¥¦§Ÿ§¦§¥©£¨¨§¨©

é÷lñîceäééléôzéëøáîå"á÷àìåéwç øBîLé÷eôàìéðçéø é÷eôàì éàîø"àéàpéø"à ¦§©§¥§¦©§§¨§¥¦§ª¨©£¥©©£¥¥¨¥©©
àúòéa àáè øîà ïéáø àúà ék epnî äáBè äöéa äöéák àeäL ìkàzìbìeâîàzéLî ¨¤§¥¨¥¨¨¦¤¦¨¨¨¦¨©¨¨¥£¨§§©§¨¦¦¨

éñéi÷àzìeñàúòéa àáè øîà éîéc áø àúà ékàzìbìeâîàzéLîàúéåhîòaøàî ©§¥§¨¦¨¨©¦¦¨©¨¨¥£¨§§©§¨¦¦¨¦§¦¨¥©§©
àzìLeáîepîéä äáBè äöéa äöéák àeäL ìkøáì:àøNaîà"òø÷ìL ìëà eléôà §©§¨¨¤§¥¨¥¨¨¥¤§©¦¦§¨£¦¨©¤¤

eë÷ìL äåäc éãéî àkéà éîe :'éðBæîø"àéLàçì÷aeðL áeøk ìLø"úäôé ìBçè ¦¦¨¦¥©£¨¤¤§¥©¦§¤©¤§¨§¨¤
ìíépéLäL÷åéðáìíéòîïéLéøkïéL÷íépéMìïéôéåéç ÷øé ìk íéòî éðáì÷éøåîìëå ©¦©¦§¨¤¦§¥¥©¦§¥¦¨¦©¦©¦§¨¦¦§¥¥©¦¨¨¨©Ÿ¦§¨

ïè÷ïéè÷îïBæîì áeøk Lôpä úà áéLî Lôðì áBø÷ ìëå Lôpä úà áéLî Lôð ìëå ¨¨©§¦§¨¤¤¥¦¤©¤¤§¨¨§¤¤¥¦¤©¤¤§§¨
ïéãøúeúôläL úéáì Bì éBà äàeôøìäôé ìBçè øî øîà :BëBúa úøáBòìíépéLäL÷å §¨¦¦§¨§©¦¤©¤¤¤¤§¨©©§¨¤©¦©¦§¨¤

dézðwz éàî íéòî éðáìdéñòìðdéécLðåïéLéøkì ïéL÷éàî íéòî éðáì ïéôéå íépéL ¦§¥¥©¦©©©§¥¦§£¥§¦§§¥§¥¦¨¦©¦©¦§¨¦¦§¥¥©¦©
dézðwzìeäðéòìáðå eäðé÷ìLéç ÷øé ìk÷éøåîø"àøçà ìL äðBLàø äãeòña ÷çöé ©©§¥¦§§¦§§¦§§¦§¨¨¨©Ÿ¦¦§¨¦§¨¦¨¤©©
äæwä"àåøàîòè éàî epîéä øtñì øeñà úBòL òaøà íãB÷ ÷øé ìëBàä ìk ÷çöé ©¨¨§¦§¨¨¨¥¨¨¤©§©¨¨§©¥¥¤©©£¨

àçéø íeMîø"àåøîe øîéîà úBòL òaøà íãB÷ éç ÷øé ìëàiL íãàì øeñà ÷çöé ¦¥¨§¦§¨¨§¨¨¤Ÿ©¨¨©¤©§©¨©¥¨¨
éLà áøå øîéîà úBòL òaøà íãB÷ éç ÷øé eäéén÷ eúééà éáúé eåä éLà áøå àøèeæ§¨§©©¦£¨§¦©§©©§¨¨©¤©§©¨©¥¨§©©¦

ézòc éàî déì eøîà ìëà àì àøèeæ øîe ìeëàC"àcøíãB÷ ÷øé ìëBàä ìk ÷çöé ¨¨§¨Ÿ¨©¨§¥©©§¥§¦§¨¨¨¥¨¨¤
à÷å ïðéìëà à÷c ïðà àäå àçéø íeMî epîéä øtñì øeñà úBòL òaøàúéòzLîïãäa ©§©¨¨§©¥¥¤¦¥¨§¨£©§¨¨§¦©§¨¦§¨¦©£¨

Cãéàk àðà eäì øîàøc÷çöé 'ì"ñ"àcøíãB÷ éç ÷øé ìëàiL íãàì øeñà ÷çöé ¨©§£¨§¦¨§¦§¨§¦§¨¨§¨¨¤Ÿ©¨¨©¤
ïè÷ ìk úBòL òaøàïéè÷îàlà ïøîà àìå àæeæ øa àéãb eléôà àcñç áø øîà ©§©¨¨¨¨©§¦¨©©¦§¨£¦©§¨©¨§Ÿ£¨¨¤¨

àtt áø øîà Lôð áéLî Lôð ìk da ïì úéì àòáø déa úéà ìáà àòáø déa úéìc§¥¥¦§¨£¨¦¥¦§¨¥¨¨¨¤¤¥¦¤¤¨©©¨¨
eléôàéðcìébá÷òé øa àçà áø øîà Lôpä úà áéLî Lôðì áBøwä ìk éléb éác £¦¦§¨¥§¥¦¥¨©¨§¤¤¥¦¤©¤¤¨©©©¨©©£Ÿ
à÷ðeòì"ààáøìdéònLáøwîc àëéäî éì éúééàå çøè àøNéác àöîeà éì úéúééî ék §¨¨¨§©§¥¦©§¥¦§¨§¦§¨§©§©§¥¦¥¥¨§¦¨¥

ïBæîì áeøk Ceøa éáìïéãøúeïéà ïBæîì áeøk äàeôøìäàeôøìåäML àéðz àäå àì §¥¨§§¨§¨¦¦§¨§§¨¥§¦§¨Ÿ§¨©§¨¦¨
íéøácïéàtøîúàBéìçî äìBçäïúàeôøeáeøk ïä elàå äàeôøïéãøúeïéñéñ éîe §¨¦§©§¦¤©¤¥¨§§¨¨§¨§¥¥§§¨¦¥¦¦

äáé÷å LácúøäåúøúåéåúôläL úéaì Bì éBà ïBæîì óà áeøk àîéà àlà ãákä §©§¥¨§¤¤§Ÿ¤¤©¨¥¤¨¥¨§©§¨©©¦¤©¤¤
ì àáø déì øîà àäå éðéà BëBúa úøáBòàîéz àì à÷eLa àzôì úéæç ék déònL ¤¤§¥¦§¨¨©¥¨¨§©§¥¦¨¦¦§¨§¨Ÿ¥¨

éàîa éìúëøkøîà áø øîzéà ïéé éìaî øîà àáøå øNa éìaî ééaà øîà àzôéø ¦§©¨§¨¦§¨¨©©©¥¦§¦¨¨§¨¨¨©¦§¦©¦¦§©©¨©
ïéé éìaî øîà ïðçBé éaøå íéöò éìaî øîà ìàeîLe øNa éìaîì"àïðà éðãeñ àtt áøì àáøïðéøázàøîçå àøNáa dì ¦§¦¨¨§¥¨©¦§¦¥¦§©¦¨¨Ÿ©¦§¦©¦¨¨§©©¨§¦£©©§¦¨¨§¦§¨§©§¨

éàîa àøîç eëì Léôð àìc ïezàeúéøázdìì"àéáéöaøúa àtt áøc eäúéác àä ékàìMáîcïðîúa dì àøáz dì ©§Ÿ¨¦§©§¨§©©§¦¨§¦¥¦¨§¥§§©¨¨¨©¦§©§¨¨©§¨¨¦§¨¨
éôeàäòáLå íéøNòáe øNò äòáLa äòáLa úéîî àeäL íéîòt çéìî ïè÷ âc ïðaø eðz àúéiñøtéøîàåíéøNòa dì ¥©§¦¨¨¨©¨¨¨¨¨¨¦©§¨¦¤¥¦§¦§¨§¦§¨¨¨§¤§¦§¦§¨§©§¥¨§¤§¦
ìLeàlà ïøîà àìå äLéåhîadéøúa äúL àìc àlà ïøîà àì øétL éåhî àìãe da ïì úéì øétL éåhî ìáà éåhî àìå §¨§Ÿ£¨¨¤¨§¦§¥§Ÿ¦§¥£¨¦§¥©¦¥¨¨§¨¦§¥©¦Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨¨©§¥

íéî äúBMäå :da ïì úéì àøëL déøúa äúL ìáà àøëLåàîöìeëåéàî é÷eôàì 'ø"àïàîì é÷eôàì ïéáà øa éãéà ¦§¨£¨¨¨©§¥¦§¨¥¨¨§©¤©¦¦§¨Ÿ§©£¥©¦¦©¨¦©£¥§©
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc - zekxa(oey`x meil)

x`y lr dpexg`d dkxa oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:mipindàòéaä ìò ,eðéaø íeMî éîécáà øa ÷çöé áø øîàlr ± ¨©©¦§¨©©§¦¦¦©¥©©¥¨
dviaàøôe÷ éðéî ìòå,xya ipin lk lre ±,'ìkäL' Cøáî älçza §©¦¥§¨©§¦¨§¨¥¤©Ÿ

àì à÷øé ìáà .'åëå 'úBaø úBLôð àøBa' óBqáìewxid lr la` ± §©¥§¨©£¨©§¨Ÿ
.eixg`l jxal jixv oi`
eléôà ,øîà ÷çöé éaøålrà÷øé`xea' eixg` jxal yi wxi ± §©¦¦§¨¨©£¦©§¨

,'zeytpàì àiî ìáà.mikxan oi` min ixg` la` ± £¨©¨Ÿ
eléôà ,øîà àtt áøåixg`àiî.'zeytp `xea' jxal yi [min-] §©¨¨¨©£¦©¨

ãéáò àøèeæ øîbdp ±,éîécáà øa ÷çöé áøk'zeytp `xea' jxiay ©§¨£¦§©¦§¨©©§¦¦
,wxi ixg` `l la` xyae mivia ixg`ãéáò éMà øa éîéL áøå± §©¦¦©©¦£¦

bdp,÷çöé éaøk.jxia `l min ixg` wxe ,wxi ixg` s` jxiay §©¦¦§¨
:oexkfl oniq d`ian `xnbdðîéñåC,ef drenyaéøúk ãçcg` ± §¦¨¨©¦§¥

bdp ,eia` my `la ,cigi o`k xkfedy `xhef xn ,xnelk ,mipyk
,eia` myae enya ,zeny ipya xkfedy ,inica` xa wgvi axk

ãçk éøúeenya xkfedy ,iy` xa iniy ax ,xnelk ,cg`k mipy ± §¥§©
.cigi xkfedy wgvi iaxk bdp ,eia` myae
:df oipra iy` ax zbdpd d`ian `xnbdàðîæ àðà ,éMà áø øîà̈©©©¦£¨¦§¨

àðøëcî éëc,oiprdn xkfp ip`y minrta ,ip` ±eäleëk àðãéáò± §¦¦§©§¨¨¦§¨§§
`xea' mikxan ezrcly ,`tt axk s` epiide ,mlekk ip` bdep

.min ziizy ixg` s` 'zeytp
:`tt ax zhiy lr dpnn dywne dpyn d`ian `xnbdïðz§©

dpyna(:`p dcp),Léå ,åéðôì äëøa ïeòè åéøçàì äëøa ïeòhL ìk'Ÿ¤¨§¨¨§©£¨¨§¨¨§¨¨§¥
øa ÷çöé áøì àîìLa .'åéøçàì äëøa ïeòè ïéàå åéðôì äëøa ïeòhL¤¨§¨¨§¨¨§¥¨§¨¨§©£¨¦§¨¨§©¦§¨©

,éîécáàdpynd zpeeky yxtl yià÷øé é÷etàìllkdn `ivedl ± ©§¦¦§©¥©§¨
oke ,eixg`l `le eiptl dkxa oerh wxiy ,wxid z`÷çöé éaøìyi §©¦¦§¨

dpynd zpeeky yxtlàiî é÷etàìminy ,llkdn min `ivedl ± §©¥©¨
,mdixg`l `le mdiptl dkxa miperh,àtt áøì àlàxaeqd ¤¨§©¨¨

,min xg`l s` dpexg` dkxa mikxanyéàî é÷etàìd`a dn ± §©¥©
on d`ivedl dpynd`le eiptl dkxa oerh `edy dxn`e ,llkd

.eixg`l
dpynd zpeeky yxtl yi :`xnbd zvxzné÷etàì`ivedl ± §©¥

df llkn,úBöîla` ,devnd meiw iptl mikxany `ed oicdy ¦§
zriwz xg`l e` ziviv e` oilitzd weliq xg`l oebk ,dixg`l

.mikxan oi` ,alel zlihpe xtey
:`xnbd zl`eyàáøòî éðáìå[l`xyi ux`-]é÷lñîc øúác §¦§¥©£¨¨§¨©¦§©§¦

eäééléôzoilitzd weliq xg`ly ±éëøáîjxal mibdep -øLà' §¦©§§¨§¦£¤
ì eðeöå åéúBöîa eðLc÷éàî é÷etàì ,'åéwç øBîLdpynd d`a dn ± ¦§¨§¦§¨§¦¨¦§ª¨§©¥©

.llkdn `ivedl
:`xnbd daiynéðçéø é÷etàìmikxany ,minya `ivedl ± §©¥¥¨¦

.mdixg` `le mdiptl
:miviad zlrn lr zxacn `xnbdìk ,áø øîà éàpé éaø øîàoin ¨©©¦©©¨©©Ÿ

lk`nàeäLxeriyaepnî äáBè äöéa ,äöéak.sebl ¤©¥¨¥¨¨¦¤
àúà ék`ayk ±àzìbìeâî àúòéa àáè ,øîà ïéáødvia daeh ± ¦£¨¨¦¨©¨¨¥£¨§§©§¨

dkx `idy ,hrn dielv epiide ,zlblebn zg`xzei ,éñéé÷ àzéMî¦¦¨©§¥
àzìeñ.zleq ly mibel dyiyn ± §¨

àzéMî àzìbìeâî àúòéa àáè ,øîà éîéc áø àúà ékxzei daeh ± ¦£¨©¦¦¨©¨¨¥£¨§§©§¨¦¦¨
xn`y enke] zleq ly mibel dyiyn xzei zlblebn zg` dvia

dvia la` ,[oiaxàúiåhîdaeh ,dyw dvia `idy ,ahid dielv ± ¦©¦¨¨
xzeiòaøàîdielv dviak dzlrn oi`y epiide ,zleq ly mibel ¥©§©

dviae .dkx `idy hrnàúìMeáîxn` diabl ,mina zlyean ± §¨¨¨
i`pi iax(lirl)ìklk`nàeäLxeriya.epîéä äáBè äöéa ,äöéak Ÿ¤©¥¨¥¨¨¥¤

edfeàøNaî øáì`l liren dviak xeriya xyay ,xya caln ± §©¦¦§¨
.dvian zegt
:dpyna epipy÷ìL ìëà eléôà øîBà àáé÷ò éaølyean wxi ±'åë ©¦£¦¨¥£¦¨©¤¤

.zekxa yly eilr jxan ,epefn `ede
:`xnbd zl`eyéðBæî ÷ìL äåäc éãéî àkéà éîexac miiw ike ± ¦¦¨¦¦©£¨¤¤§¥

eilr jenqiy lyean wxi didiy xnelk ,epefn didi wlydy dfk
.ezcerq zeidl mc`.eðL áeøk ìL çì÷a ,éMà áø øîà̈©©©¦§¤©¤§¨

:mipey milk`n ly mdizelebq zx`and `ziixa d`ian `xnbd

ïðaø eðz,`ziixaaïéLéøk ,íéòî éðáì äL÷å íépéMì äôé ìBçè ¨©¨¨§¨¤©¦©¦§¨¤¦§¥¥©¦§¥¦
[izxk-]÷éøBî ,éç ÷øé ìk .íéòî éðáì ïéôéå íépéMì ïéL÷lhep ± ¨¦©¦©¦§¨¦¦§¥¥©¦¨¨¨©¦

,miptd x`ezìëåxac,ïè÷,ekxv lk lcb `lyLôð ìëå ,ïéè÷î± §¨¨¨©§¦§¨¤¤
elcby miphw mibc oebk] elek elke`yk ,dig ytp ea yiy xac lk

`ed [mkxv lkLôpì áBø÷ ìëå ,Lôpä úà áéLîdndan lke`d ± ¥¦¤©¤¤§¨¨©¤¤
,dly zeig mewnaáeøk .Lôpä úà áéLîie`xïéãøúe ,ïBæîì ¥¦¤©¤¤§§¨§¨¦

BëBúa úøáBò úôläL úéáì Bì éBà .äàeôøìly qxkl dl ie` - ¦§¨§©¦¤©¤¤¤¤§
.ztl lke`d mc`

:`ziixad ixaca dpc `xnbdøî øîà,`ziixaa epipy ±äôé ìBçè ¨©©§¨¤
.íéòî éðáì äL÷å íépéMì:`xnbd zl`eyäézðwz éàîdn ± ©¦©¦§¨¤¦§¥¥©¦©©©§¥

eipiy z`etx liaya legh lek`l dvexd mc` ,xnelk ,ezpwz
:`xnbd daiyn .eirnl wifi `le z`f dyri cvikdéécLðå déñòìð¦§£¥§¦§§¥

z` qrli ±.eitn ephltie leghd
:`ziixaa cer epipyïéLéøk[izxk-].íéòî éðáì ïéôéå íépéMì ïéL÷ §¥¦¨¦©¦©¦§¨¦¦§¥¥©¦

:`xnbd zl`eydézðwz éàî`le miirnl lireiy ,ezpwz dn ± ©©©§¥
:`xnbd daiyn .miipiyl wifiìeäðéòìáðå eäðé÷ìLmze` lyai ± ¦§§¦§§¦§§¦§

mze` qerll jxhvi `le ce`n ekkxziy cr ax onf dxcwa
.mze` rlai f`e ,eipiya

:`ziixaa cer epipy÷éøBî éç ÷øé ìk.eipt x`ez lhep ±éaø øîà ¨¨¨©¦¨©©¦
,÷çöéexn`p el` mixacäæwä øçà ìL äðBLàø äceòña,mc ly ¦§¨¦§¨¦¨¤©©©¨¨

.dwifn ig wxi zlik` f`y
:wxi zlik` iabl mitqep mipiipr d`ian `xnbd,÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨

úBòL òaøà íãB÷ ÷øé ìëBàä ìkonf df oi`y ,meid zligzn ¨¨¥¨¨¤©§©¨
,dcerqepîéä øtñì øeñà.ez` xacl xeq` ±íeMî .àîòè éàî ¨§©¥¥¤©©£¨¦
àçéømixacnd mc` ipal dyw eitn `veid wxid gixy meyn ± ¥¨

.elk` `l md oiicry iptn ,enr
:df oipra wgvi iax ly xn`n d`ian `xnbd,÷çöé éaø øîàå§¨©©¦¦§¨
.úBòL òaøà íãB÷ éç ÷øé ìëàiL íãàì øeñà̈¨¨¨¤Ÿ©¨¨©¤©§©¨

:df oipra dyrn d`ian `xnbdeåä éMà áøå àøèeæ øîe øîénà©¥©©§¨§©©¦£
éáúé.cgi miayei eid ±eäéén÷ eúééàmdiptl e`iad ±,éç ÷øédide ¨§¦©§©©§¨¨©
dfúBòL òaøà íãB÷.meid zligznìeëà éMà áøå øîénàk` ±,el ¤©§©¨©¥©§©©¦¨

,wgvi iax ixacl eyyg `ly meyndéì eøîà .ìëà àì àøèeæ øîe©§¨Ÿ¨©¨§¥
,`xhef xnl iy` axe xnin`ézòc éàîC,[zlk` `l jk meyny] ©©§¨

meyn m`øeñà úBòL òaøà íãB÷ ÷øé ìëBàä ìk ,÷çöé éaø øîàc§¨©©¦¦§¨¨¨¥¨¨¤©§©¨¨
,àçéø íeMî epîéä øtñì`ly ick wxi lek`l dvex dz` oi` okle §©¥¥¤¦¥¨

,jz` xacl mixg` miyp`l xq`iià÷å ïðéìëà à÷c ïðà àäå§¨£©§¨©§¦©§¨
ïãäa úéòzLîxacln rpnp dz` oi`e wxi eplk` ep` `lde ± ¦§©¦©£¨

.wgvi iax ixacl yyeg jpi`y d`xn dz` dfae ,epz`eäì øîà̈©§
,`xhef xn [mdl-]éì àøéáñ ÷çöé éaøc Cãéàk àðàxaeq ip` ± £¨§¦¨§©¦¦§¨§¦¨¦

,wgvi iax ly zxg` `xninkìëàiL íãàì øeñà ÷çöé éaø øîàc§¨©©¦¦§¨¨¨¨¨¤Ÿ©
,úBòL òaøà íãB÷ éç ÷øémc` mr xacl xeq`y xaeq ipi` la` ¨¨©¤©§©¨

xacln izrpnp `l la` ,invra izlk` `l okle .wxi lk`y
.mkz`

:`ziixaa epipy .`ziixad ixacl zxfeg `xnbdìkxac,ïè÷ ¨¨¨
,ekxv lk lcb `ly,àcñç áø øîà .ïéè÷îmixen` mixacdeléôà ©§¦¨©©¦§¨£¦

aàæeæ øa àéãbony `edy it lr s`y ,fef deyy aehe ony icb ± ©§¨©¨
.oihwn `ed ixd ,ekxv lk lcb `ly oeik ,aeheïøîà àìå`le ± §Ÿ£¨¨

,oihwn ohw lky exn`àlàdfk ohwaàòáø déa úéìclcb `ly ± ¤¨§¥¥¦§¨
e` ,li` ly ziriax ea oi`y dlh oebk ,mlyd elcebn ziriax cr

,xac lk oke ,lecb xiry ly ziriax ea oi`y icbdéa úéà ìáà£¨¦¥
àòáø,mlyd elcebn raxl ribd m` la` ±da ïì úéìepl oi` ± ¦§¨¥¨¨

.yyg mey ea
:`ziixaa cer epipyLôð ìk,mly lk`pd ig xac lk ±.Lôð áéLî ¨¤¤¥¦¤¤

,àtt áø øîàmixen` mixacdeléôàaéìéb éác éðcìébmibca ± ¨©©¨¨£¦¦§¨¥§¥¦¥
.xzei lecbl okxc oi`e ,mb`a mipwd oia miievnd ce`n miphw

:`ziixaa cer epipyLôpì áBøwä ìkmewna dndan lke`d ± ¨©¨©¤¤
,dly zeigd,á÷òé øa àçà áø øîà .ùôpä úà áéLîedfeà÷ðeò ¥¦¤©¤¤¨©©£¨©©£Ÿ§¨

.miirnle all jenqe ,dhigyd mewn `edy ,x`ev ±
:df oipra zxtqn `xnbdì àáø déì øîàdéònL,ely ynyl ±ék ¨©¥¨¨§©¨¥¦
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xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc - zekxa(ipy meil)

àöîeà déz÷ðçcmin dzeye ,epexba xya zkizg el drwzpy in ± ©£©§¥§¨
.mdiptl jxan epi` ,mdn dpdp epi`y oeiky .dwilgdl liaya

:epzpyna cer epipyøîBà ïBôøè éaø[jxan e`nvl min dzeyd] ©¦©§¥
.ïðBøñçå úBaø úBLôð àøBaminkgk dkldd m` zxxan `xnbd ¥§¨©§¤§¨

:oetxh iaxk e`dì éøîàå ,ééaàì ïðç áø øa àáø déì øîàyie-] ¨©¥¨¨©©¨¨§©©¥§¨§¦¨
ok xn` opg ax xa `axy [mixne`éàî àúëìä ,óñBé áøìji` ± §©¥¦§§¨©

.ef zwelgna dklddøác ànò éàî éæç ÷et ,déì øîàd`xe `v ± ¨©¥£¦©©¨¨©
`xea' seqale 'lkdy' dligza jxal ebdp xake ,bdep mrd dn

.'zeytp

ïéëøáî ãöéë êìò ïøãä

åìëàù äùìù ¯ éòéáù ÷øô
daeg ,zt zcerq xg` .oefnd zkxae oenif ipiipra wqer df wxt
onfl mdilr devn ,cg`k ecrq dyly xy`k .oefnd zkxa jxal
z`xwp ef dxin` .cg`k jxal dxin`a mnvr oinfdl xnelk ,cgi
eplk`y jxap' mdn cg` xne`y ,`ed dxciqe .'oenifd zkxa'
`ede ,'Epiig eaehae elyn eplk`y jexa' miper mixg`de ,'elyn¨¦

xfeg.'Epiig eaehae elyn eplk`y jexa' xne`e¨¦
md in ,mipnfn miyp` dnka oebk ,oenifd ipic lk ex`azi df wxta
cvike ,onfl xyt` lk`n dfi` lr ,oenifl sxhvdl miie`xd

.oenifd zevn ziyrp

äðùî
:cgi ecrqy dyely ly mpicìLeìëàL äL,ztúçàk,cgia ± §Ÿ¨¤¨§§©©

,zg` dxeag ipakïnæì ïéáéiçzxn`pd dkxa jxal cgi oncfdl - ©¨¦§©¥
.'elyn eplk`y jxap' oebk ,miax oeyla

mpi`y md ine oenifl mitxhvnd md in zx`an dpynd
dlke`de dlik`a zxzen zt efi` mb z`f llkae ,mitxhvn
dlik`a dxeq` zt efi`e ,dilr onfl mixg`d milke`l sxhvn

.oenifl mixg`d mr sxhvn dlke`d oi`e
on cg` m` :oenifl mitxhvnd md in dpynd zx`an dligz

dylydìëàzt,éàîcux`d inr z`eazn dzyrpy zt `ide ¨©§©
dfe ,wtqn zexyrna minkg deaiigy ,zexyrnd lr miceygd

.dxyiry `la lk`
ely zt lk` m` ok enkäìhpL ïBLàø øNòî[dyxtedy-] ©£¥¦¤¦§¨

Búîeøzepnn dyxted `l j` ,['xyrn znexz'] xyrnd ly §¨
.'dlecb dnexz'

lk` e`å éðL øNòîecôpL Lc÷äueg ipy xyrn ly zt - ©£¥¥¦§¤§¥¤¦§
etiqed `l mle` ,ectp xak mpn`y ,ycwd zt e` milyexil

.oick mpeict lr yneg
åokL LnMäe ,dcerqa miaeqn eidy mipWd z` zxyìëàmnr §©©¨¤§©¦¨©

,úéfk.oenifl mnr sxhvdl ick ©©¦
åokéúekäzevx` x`yne `zekn xey` jln `iady miiebd on ± §©¦

milke` eidy zeix`d zni`n exiibzpe ,oexney ixra maiyede
mikln xtqa yxetnk mda(ck fi 'a)dxez zxinya miwcwcn eide ,

.azkay
dcerql sxhvdy mixkfpdn cg` lk lråéìò ïéðnæî,el` lr s`e §©§¦¨¨

itl ,mdilr mipnfn mzlik`a dxiar uny yiy d`xpy mdn
`xnba x`aziy itk dxiara dkxa o`k oi`y(a"re `"r fn oldl).

m` :oenifl mitxhvn mpi`y md in dpynd zx`an dzrìëà̈©
ìáè`idy ,zexyrne zenexz dpnn eyixtd `ly d`eaz ± ¤¤

.dlik`a dxeq`
elk` m` ok enkäìhð àlL ïBLàø øNòîepnn [dyxted-] ©£¥¦¤Ÿ¦§¨

Búîeøz.dlik`a xeq` `edy ,'xyrn znexz' - §¨
elk` m` ok enk,ecôð àlL Lc÷äå éðL øNòîxeq` ipy xyrndy ©£¥¥¦§¤§¥¤Ÿ¦§

,mewn lka dlik`a xeq` ycwdde milyexil uegn dlik`a
.mpick `ly mlk`e

åokúéfkî úBçt ìëàL LnMä.éøëpäå , §©©¨¤¨©¨¦©©¦§©¨§¦
el`n cg` lk,åéìò ïéðnæî ïéàmeyn mzlik`a xeqi` yiy el` ¥§©§¦¨¨

,u`pn `l` jxan df oi`y ,xeqi` zlik` lr mipnfn oi`y
.`xnba ex`aziy minrhdn mixg`de
,ïäéìò ïéðnæî ïéà íépè÷e íéãáòå íéLðipy eicgi elk` m`y epiidc ¨¦©£¨¦§©¦¥§©§¦£¥¤

dylyk miaygp mpi` ,ohw e` car e` dy` mnre miyp`
.oenifa aiigzdl

:oenif oiprl dlik`d xeriy edn zx`an dpyndïéðnæî änk ãò©©¨§©§¦
k cr ±lkeiy oiprl oenifa mdnr aiigzie xg` mdnr lk`i dn

,oefnd zkxa zaeg ici m`ivedle qekd lr jxalãòzt lk`iy ©
xeriya,øîBà äãeäé éaø .úéfkjxan epi`ãòxeriya zt lk`iy ©©¦©¦§¨¥©
.äöéak©¥¨

àøîâ
:`xnbd zxxan .onfl miaiig cg`k elk`y dyly ,dpyna epipy

éléî éðä àðîzkxa xnel miie`x dylyy [df xac epl oipn-] §¨¨¥¦¥
.oenif

:`xnbd daiyn,éqà áø øîà,aezkd zernynn cnlp df xac ¨©©©¦
àø÷ øîàcweqta xn`py -(c cl mildz)äîîBøðe ézà 'äì eìcb' §¨©§¨©§©¦¦§§¨
,'åcçé BîL,'izi`' cgi ''dl elcb' mipyl xne` cg`y rnyne §©§¨

z` xnele 'd my z` mnexl eicgi miie`xd dyly o`k ixde
.oenifd zkxa

,øîà eäáà éaøcnlp df oicàëäîxn`py ,[df weqtn-]al mixac) ©¦£¨¨©¥¨¨
(b,'eðéäìàì ìãBâ eáä àø÷à 'ä íL ék'xne` cigidy rnyne ¦¥¤§¨¨¤¥Ÿ¥

ixd ,epidl`l lceb ead mz` 'd my z` `xw`yk ,mipyl
.oenif zkxa xnele jxazi eny z` licbdl miie`x dylyy

:'izi` 'dl elcb' weqtdn cnlpd sqep oic d`ian `xnbdáø øîà̈©©
ïîà äðBòì ïépî ,àaà øa ïðçjxand itn rney `edy dkxa lr ¨¨©©¨¦©¦¨¤¨¥

déaâé àlLz`ïî øúBé BìB÷ly elewøîàpL ,Cøáîä(my)eìcb' ¤Ÿ©§¦©¥¦©§¨¥¤¤¡©©§
'åcçé BîL äîîBøðe ézà 'äìoeyle ,on` ziipr `id ''dl elcb'e , ©¦¦§§¨§©§¨

ly elewl dey didi dperd lewy epiide ,il deya rnyn 'izi`'
.jxand

:dxezd z`ixw oiprl dnec oic d`ian `xnbdïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤
íbøúîä ïéàL ïépî ,éætz` mbxzne dxeza `xewd cil cnerd-] ¨¦¦©¦¤¥©§©§¥

[mrd oend epiaiy ick zinx` oeyll miweqtddéaâäì éàMøz` ©©§©§¦©
àøBwä ïî øúBé BìB÷ly elewl deyd lewa mbxzi `l` ,dxeza ¥¦©¥

,`xewdøîàpL(hi hi zeny),'ìB÷á epðòé íéäìàäå øaãé äLî' ¤¤¡©Ÿ¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤§
yie ,dxeabd itn dprpy dn z` mrl mbxzne xacn did dyny

,oeyl xezi df weqtaøîBì ãeîìz ïéàLepcnln oi` zehytay - ¤¥©§©
zaiza xac aezkd'ìB÷a',zxzein dxe`kl ef daizeãeîìz äîe §©©§

øîBìzaiza aezkd epcnln dn `l` -,'ìB÷a'dynl dpr mydy ©§
adaeb,äLî ìL BìB÷ly elewl dey mbxznd lew `diy o`kne §¤Ÿ¤

.`xewd
:df oic da xn`py `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzepipy ok ± ©§¨©¦¨¦

,`ziixaa mbàøBwä ïî øúBé BìB÷ déaâäì éàMø íbøúîä ïéà¥©§©§¥©©§©§¦©¥¦©¥
,dxezaíàåe deab lewa `xw `xewddéaâäì íbøúîì øLôà éà §¦¦¤§¨©§©§¥§©§¦©

z`BìB÷didiy cràøBwä ãâðk,el deyeCòîéjinpi -àøBwä §¤¤©¥§©¥©¥
z` dxezaàø÷éå BìB÷.mbxznd ly elewl deyd lewa §¦§¨

mi`yx elk`y mipy mb m` zxxane oenif ipicl day `xnbd
:onfløîzà,yxcnd ziaa xn`p ±úçàk eìëàL íéðLmivexe ¦§©§©¦¤¨§§©©
,onflâéìtédf oecipa ewlgp -ãç ,ïðçBé éaøå áømdneöø íà ,øîà §¦¦©§©¦¨¨©¨©¦¨

ãçå .ïéðnæî ïnæìmdn,øîàs`.ïéðnæî ïéà ïnæì eöø íà §©¥§©§¦§©¨©¦¨§©¥¥§©§¦
:ef zwelgna drxkd epzpynn yi m` dpc `xnbdïðzepipy ± §©

,dpynaìL.ïnæì ïéáéiç úçàk eìëàL äL`weecy ,rnynìLäL §Ÿ¨¤¨§§©©©¨¦§©¥§Ÿ¨
ïéàla` ,mipnfn [ok-]àì íéðL.epnfi ¦§©¦Ÿ

:`xnbd dgecíúä`edy oenif zece` xaecn ,epzpyna [my-] ¨¨
,äáBçla` ,dylya `l` oenif zaeg oi`yàëädna [o`k-] ¨¨¨
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המשך בעמוק מו



רה
ezny in` cenr dn sc ± iyily wxtzekxa

.øáã àîò éàîzeytp `xea" seqale "lkdy" dlgza jxal ebdp xake .mibdep j`id

:"`xay dn lk lr opexqge zeax

ïéëøáî ãöéë êìò ïøãä
äðùîïîæì 'åëå åìëàù äùìù."jxap" oebk miax oeyla dkxa sexvl cgi oncfdl:

åúîåøú äìèðù.jzrc `wlq `w

yixtdl ield lry ely xyrn znexz:øùòî
äãôðù éðù.milyexil ueg dlik`a exizdl

lk`ie milyexil dlri epeict z`e:ùîùäå.
ick zifk mdnr lk`e dcerqa mynyy

jixhv` ipd lkae .oenfl mdnr sxhvdl

o`k oi` xeqi`l encc ab lr s` opirny`l

`xnba lif`e yxtnck dxiara dkxa:äîë ãò
ïéðîæî.oenifa mdnr aiigzie mdnr lk`i dnk:

äðéî à÷ôðå.el epzi m` ozaeg ici m`ivedl

.jxal qekdàøîâéìéî éðä àðî.dylyc

sexiv zkxal mie`x:éúà 'äì åìãâ..dyly ixd

mipyl xne` cigid "lceb ead `xw`" oke:ïðéà
÷ìçéì ïéàùø.irwtnc envrl cg` lk jxale

oenf zxezl dl:àì íéðù ïéà äùìù.ikd

rny "wlgil oi`yx oi`" ipzwcnc :opiyxt

elit`e oipnfn oi` mipy oipnfn dylyc dpin

i`n` oipnfn evx m` inp mipy zxn` i`c .evx

zrwtn `le `ed lifil wlgil i`yx cg`d oi`

mipyd epnfie ikda oenf zkxa:íúä éðàù
àø÷éòî äáåçá åòá÷åäã.zrwtn `ed lif` i`e

deevnd lecbe ;zeyxa edl enwe daeg edl

dyere deevn epi`y inn dyere:íäîò ìëåà.
.oenf icil edl iziinc edl `gipc de`b o`k oi`

dicic e`la edl `gip i`n` oipnfn mipy i`e

:ipnfn era i` inp
àçéðã
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äéú÷ðçãd`pde ,e`nvl min zezyl m` ik d`pd el oi`y ,min `wece Ð `vne`

dpdp sebd mlerly ,miwyn x`y la` .d`pd aygp df oi` `vne` dizwpgc

d`etxlc ab lr s`e .(`,el) lirl opixn`ck ,`vne` dizwpg elit`e jxan oipr lka Ð odn

epiaxe .aiig Ð eixg`l la` ,ikexa ira `l eiptl `wecc :yxit mxnr axe .ikexa ira Ð iz`

Ð dpdp epi`e li`edc ,`id `lc :yxit dyn

.dkxa ira `l eixg`l elit`

éáøÐ 'eke "zeax zeytp `xea" xne` oetxh

dpde ,xac `nr i`n ifg wete .eiptl :yexit

yxtl epivn `l la` .eixg`l jxal mlerd ebdp

eiptl jxanc xaq `nw `pzc ,eixg`la ibiltc

jxai eixg`l s` xaq oetxh iaxe eixg`l `le

lirl jixt ik Ð ok m`c ,"zeax zeytp `xea"

iaxc dizlnn diriiql ,(iywil) jxanc `tt axn

!`pz `edy oetxh

ïéëøáî ãöéë êìò ïøãä

äùìù:jixt inlyexia Ð zg`k elk`y

,wlgil oi`yx oi` zxn` z` `kd

oi` dxe`kl dzre !?onfl miaiig zxn` z` `kde

`pnif `cg `pipz :jixt (`,p) onwl oke .dyw df

!onfl miaiigc meyn epiid ,wlgil oi`yx oi`y

oi`yx oi`c zxn` z` `kd :jixt ikdc d`xp ile

opi` Ð cgi ozlik` exnb m` :rnync ,wlgil

ezcerq xenbl i`yx cg`d la` ,wlgil oi`yx

zaegc :rnyn onfl oiaiige .exag mcew jxale

`la df ozcerq xenbl oi`yx opi`e ,mdilr oenif

edfi` .seqa o`k ,dlgza o`k :l`eny ipyne .df

cg ,i`xen` ixz da ibilt ?seqa edfi`e dlgza

elk` ,dlgza edf Ð lek`l mzrc epzp :xn`

edf Ð zifk elk` :xn` cge .seqa edf Ð zifk

axe .seqa edf Ð lek`l mzrc epzp ,dlgza

epzp :yxit ikde ,xwir oey`x jxc qtez qtl`

lek`l dlgzn eligzdy :xnelk ,lek`l mzrc

.mdilr oenif zaeg i`ce f` ;dlgza edf Ð cgia

ligzd cg`d m` :xnelk ,seqa edf Ð zifk elk`

mzcerq exnb m` i`ce f` Ð zifka exag mcew

df `la df xenbl oi`yx la` ,onfl miaiig cgi

.jxaleìëà:dniz Ð eilr oipnfn oi` lah

mipdk ,oenfl oitxhvn lkd (`,c) "oikxr"a xn`c

`kixv `l :ipyne !`hiyt :jixte .mil`xyie miel

.oileg l`xyie dnexz lke` odkc ab lr s` Ð

ixg` ,l`xyil dxeq` dnexzc ab lr s` :`nl`

Ð oilega lek`l ,l`xyi mr sxvl leki odkdy

zegtd lkl Ð dnexz la` ,odkl s` `ifg `lc ,dlik` dny e`l lah zlik`c :xnel yie ?oipnfn opi` i`n` ,mixg`l ie`x oi`c ,lah lk` ediipn cgc idp :inp `kde .oenfl oitxhvn

.u`pn `l` jxan epi` Ð odilr jxane dlk`e d`t`e dpghe oihg d`q lfby ixd :(`,cv w"a) opixn`ck ,onfl miaiig oi`c Ð lah ozyly elk` m` oicd `ede .dlke`d odkl die`x

,enr lek`l mie`x md Ð mdnr lek`l ie`x epi`c idpc ,oenifl mdnr sxhvdl leki Ð elyn lke` `ede mipyd on d`pd xcen did cg`de ,elk`y dylyc dcedi epiax xne` did o`kn

iprl oke.eliyz` `l `din `zydc ,mxcp lr le`yl milekiy it lr s` ,oitxhvn oi` Ð dfn df d`pd oixcen ozyly m` la` .ieb ly ztn xdfpd oåìå÷á:xn`z m`e Ð dyn ly

yxite ?mbxzn did dyne `xew did `ed jexa yecwdy `ian `ede `xew didy `ed jexa yecwdn xzei elew mixn did `le mbxzn did dync iiez`l jixv `de ,dynn di`x iziin ikid

elit`e ,cal dynl `l` xacn did `l ixdy ,elew mixdl jixv did `l `ed jexa yecwd la` ,mrd lkl elew rinydl ick dper did egk lka dyn `nzqn ,dyn ly elewa :qtl` ax

.`xew didy `ed jexa yecwd ly elewn xzei mx mbxznd dyn ly elew `di `ly ick ,elew diabn did ikdíàzekxa x`ye "`ivend" oiprl oke :i"yx yxit Ð oipnfn oi` onfl evx

,`xidp `le .onwl i"yx oeyl ,oefnd zkxa oia `ivend zkxa oia envrl cg` lk jxale wlgil devn zg`k elk`y mipy opihwp iia` xn`c `d iabl ,exag `ivedl jxan cg`d oi` Ð

lrc (`,bp) onwl opixn` inp oke !zexit `l` my eid `l mzd dyly eed i` ,cere .mzd eed mipye jxal cg`l zeyx `xtw xa ozp ,`xtw xac `caera (`,hl) "oikxan cvik" wxt lirlc

la` .exag `ivedl jxan cg`e ,sxvl ozrc Ð cgi lek`l oiayeie li`ed :mrhde ,`nlr ilekl mipy df z` df oi`iven Ð dpey`x dkxaac :il d`xp ok lr !olekl jxan cg` xe`nd

zkxaa la` ,df z` df oi`iven ok lr Ð opaxc m` ik `ied `lc Ð `ivend zkxa oia welg yic mivxzn yie .envrl cg` lk jxal jixv Ð dfn df oiwlzqny ,dcerq seq ly dkxaa

ngd myl Ð `ziixe`cn `idy oefnd.exi

äùìù`nrh `nlic :dniz .oenf zkxa `rwtin `l `de ,`ed lifil ,oipnfn inp mipyc oeik ,mipyd iptn cg`d wlgil oi`yx oi` i`n` :i"yx yxtn Ð wlgil oi`yx oi` cg`k elk`y

,wlgil oi`yx oi` drax` :ipzwc ,`tiq` jinq ezkxt xwirc :xnel yie !oenfd zkxa epnn riwtdl el oi` `ed mbe .oenfd zkxan iyilyl exhtic meyn Ð wlgil oi`yx oi`c

,`yixn jixt i`cec :dcedi epiax yxit jk lr ?`icda `tiqd on iywn `l i`n` ok m` :dnize .zenewn daxda `vnz `peeb i`dke ,'eke enk iede o`kn mipye o`kn mipy `ki`c ab lr s`

edlkn rnyn ,wlgil oi`yx oi` :ipzwcn la` ."wlgil i`yx mdn cg` oi`" inp i` ,"wlgil i`yx cigid oi`" xninl dil ded ok m`c Ð xn`w cigid meync xninl `kilc :xn`w ikde
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eznyרו ina cenr dn sc ± iyily wxtzekxa
äáåçá åäì òá÷îã åäì àçéðã.dyere deevnd lecbc:íéðîæî ïéà åöø íà.yxtnck

micarc xekf akync oia miypc oia `zevixt meyn d`p ozeriaw oi`y :onwl `nrh

miphwa:ïééîã éøúë äàî åìéôàã.`ede oipnfn evx m`e onfl zeaiig oi`c daeg oiprl

mipyl oicd:úåòã àëéàã.zerc zeyx oiprl ;zeaiig opi` daeg oiprlc ab lr s`c

`ki`c miyp` ipyn ith zecedl iaiyg dyly

"iz` 'dl elcb" meyn:åì ïéàøå÷.ericedl

ecnrn mewna mdil` dptie onfl mivex mdy

jka mdl ice:åéìò ïéðîæîåepi`y it lr s`e Ð

mlv` `a:úëøá ïéàù øîåì :àøéæ éáø øîàå
ïäéðéá ïåîéæä.oikixv oi`y `l` epcnll `a `l

opirny` exag zkxaa `vei cg`c oeikc .oenif

ixdy `id mdipy zkxa oenif yi i`c oenif oi`c

"`ed jexa" dper `ede "jxap" xne`:åàì
ïðçåé éáøî åäì òéîùã.`ed `axrn xac:åìéàã

áø.edl riny `kid `axrn ipae ded laaa

éðòå äéì åø÷ã àåäå.dpere mlv` `ed jenqy

"`ed jexa":ïøîà àì.ediiab izinl jixv `lc

viy dxyr la` dyly `l`meyn etxh

ediiab iz`c cr myd zxkfd:äøùòë ïéàøð.
dryzl dxyr oia oigadl xdnn mc` oi`c:

÷ìçéì äåöî.oia envr ipta cg` lk jxale

oefnd zkxa oia "`ivend" zkxa:÷éñôî ãçà
íéðùì.onfl oivexe ozcerq mipyd exnb m`

z` wiqtn cg`d `diy `ed ux` jxc

epiidc "ofd" zkxa cr eilr epnfiy cr ezcerq

mipy la` .ezcerq xnebe xfege oenif zkxa

cr oiznie cigid liaya wiqtdl mdilr oi`

exnbiy:ïéãä úøåùî íéðôì.diaeyg`l:àì
åäá äåämipyd on dpwfae dnkga blten Ð:

ìåãâ íãà àëéàã.opiwqtck jxan lecbdy

(`fn) `zkld onwl:ïàöîå àá.weyd on cg`

oipnfn eidy dyly `vne `a:êøåáîå êåøá.
"elyn eplk`y" xninl ivn `lc:øîà÷ã àä

êøåáîå êåøá.onfnd xn`wc edpigky`ck

dper "`ed jexa" eprc edpigky` la` "jxap"

"on`" ediixza:íéìùåøé äðåáá àä.seq didy

zekxa seqa oke .gaeyn df ixd zekxad

lk xg`e" ziaxre zixgy rny z`ixwc

"gaeyn df ixd" `ziixaa ipzwc "eizekxa

lk" xg`e .xn`w eizekxa lk xnb xg`

lk seqa Ð "dpebn df ixd" ipzwc "eizekxa

xn`w dkxae dkxa:íéìòåô åòîùìã éëéä éë.
jxand oi` ixdy dkxad lk dxnbpy ercie

seqal `l` "on`" dper:åîå÷éìå..ediizciarl

meyn i`e`l "aihnde aehd"n edl rwtnwc

`l` `id `ziixe`c e`lc xaqwc dil ztki`

dxeawl epzpy xzia ibexd lr depwz dpaia:

éðò éùà áø.ikid ik dyigla "on`" `eddl

elflfie zekxad xnb myy ercie ernyl `lc

lk seqc meyn edine ."aihnde aehd"a

"gaeyn df ixd" `ziixaa `ipze did eizekxa

.dil ipr `lc ibq `l
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àäåelit`e Ð dxyray xac lk oiprle ,dltz ueaw oiprl Ð oiinc ixab ixzk iyp d`n

opi`c ,oiinc cgk xninl ivn `l la` .mipyl oicd `ede ,dylyk edl opiayg ikd

zeaiig oi`c ,daeg oiprl Ð ixzk :yxit i"yxe .onvrl zepnfn miyp ipzw `dc ,onfl zeleki

.mipyl oicd `ede ,zepnfn evx m`e ,onfl

éðàùrnyn o`kn Ð zerc `ki`c mzd

eyr oke .onvrl onfl zeleki miypc

it lr ,dcedi epiax ly eing ,mdxa` epiax zepa

i`n` :dywe ;ok mlerd ebdp `l ,edine .odia`

xn`wc rnyn "zepnfn" ipzwcn ?ebdp `l

,"onvrl zepnfn miyp"c :xnel yie !onfl zeaiig

zvw rnyn oke .zepnfn Ð onfl evx m` :epiid

evx m` micare miyp" jenqa ipzwcn oeyld

`xnbd dil dncnc ,cere ."oipnfn oi` onfl

yixa xn`wc `de .`kil daegc rnyn mipyl

,miyp iiez`l oenifa oiaiiegn lkd (`,b) "oikxr"

jixv miype .daeg oiprl `le ,xn`w zeyx oiprl

xg`n miyp` ly oenifd zkxaa ze`vei m` oeir

xn`cn ze`veiy di`x oi`ian yie .zepian oi`y

s`y rnyn o`kn ,"`vei xeae jxan xteq" :onwl

yi ,edin .eply oefnd zkxaa ze`vei miypd

oeyla oiany Ð xea ip`yc ,di`x dze` zegcl

rcei epi` la` xn`w i`n zvw rceie ycwd

ivn Ð llk zepian opi`y ,miyp la` .jxal

(`,fi) "dlibn"a opixn`c `de .iwtp `lc xninl

`nlra `qip ineqxt Ð `vi zixey` rnyy frel

ipa mipxzyg`d" (`,gi) mzd opixn`ck ip`y

"miknxd.edip i`n opirci in

éà`dc "ikd i`" qxb `l Ð `tiq `ni` ikd

oi`c `tiqn jxtnl ivn ded inp `xwirn elit`

.oipnfn

áøzekldae Ð jxeane `ed jexa xn` ciaf

cinz eny jxeane `ed jexa" :wqt zelecb

jexa" :ediixza ipr dxyr ded i`e ."cre mlerl

."cre mlerl cinz eny jxeane epidl` `ed

àäyxit Ð zekxa x`ya `d milyexi dpeaa

miyxtn yic zelecb zeklde l`ppg epiax

.ea `veike "gazyi" xg` oebk ,dkxae dkxa lka

zeprl ebdp `ly Ð xac `nr i`n ifg wet ,edine

.oefnd zkxac "milyexi dpea" xg` `l` "on`"

áøzeklda wqt oke Ð dyigla dil ipr iy`

Ð milret `kilc ocicl ,cere .zelecb

.dcen iia` elit`
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:éLà áø dì!àøazñî àëtéà ,àaøcàäòLz¯ ¨©©¦©§©¨¦§¨¦§©§¨¦§¨
,äøNòk ïéàøðìLk ïéàøð ïéà íéðL!äLàúëìäå ¦§¦©£¨¨§©¦¥¦§¦¦§¨§¦§§¨

àîòè éàî .àøèeæ øîk¯íL éøekãàì éòác ïåék §¨§¨©©§¨¥¨§¨¥§©§¥¥
.àòøà çøBà åàì äøNòî øéöa ,íéîL,ééaà øîà ¨©¦§¦¥©§¨¨©©§¨¨©©©¥

úçàk eìëàL íéðL :ïðéèé÷ð¯úçàk eìëàL íéðL :éëä éîð àéðz .÷ìçéì äåöî¯äåöî §¦¦©§©¦¤¨§§©©¦§¨¥¨¥©§¨©¦¨¦§©¦¤¨§§©©¦§¨
íéøeîà íéøác äna ;÷ìçéì¯øea ãçàå øôBñ ãçà ìáà ,íéøôBñ íäéðMLk¯,Cøáî øôBñ ¥¨¥©¤§¨¦£¦§¤§¥¤§¦£¨¤¨¥§¤¨¥§¨¥

ìL :éúååk àøéæ éaøc déîMî døîzéàå ,àðà àúéøîà àúléî àä ,àáø øîà .àöBé øeáeäL ¥¨©¨¨¨¦§¨£©¦¨£¨§¦©§¨¦§¥§©¦¥¨§¨¦§¨
úçàk eìëàL¯÷éñôî ãçàì.ãçàì ïé÷éñôî íéðL ïéàå íéðL¯÷éñôà àtt áø àäå !?àìå ¤¨§§©©¤¨©§¦¦§©¦§¥§©¦©§¦¦§¤¨§¨§¨©©¨©§¥

!ãçå eäéà ,déøa øî àaàì déì¯øa äãeäé .ãáòc àeä ïécä úøeMî íéðôìc àtt áø éðàL ¥§©¨¨§¥¦§©¨¥©©¨§¦§¦¦©©¦©£©§¨©
äåäc ãç eäa äåä àì ,éããä éãäa àzôéø éëøk ézôécî àçà áøå éLà áø øa øîe øîéøî̈¥¨¨©©©¦§©©¨¦¦§¦§©¦¦§¨©£¥£¨¥¨£¨§©©£¨

ìL :ïðúc àä ,eäì àéòaéî à÷å éáúé .eäì éëBøáì déøáçî âìôeîïéáéiç úçàk eìëàL äL §¨¥©§¥§¨¥§¨§¦§¨¦¨£¨§¨¦§©§¨¤¨§§©©©¨¦
ïnæì¯eäðéð éããä éëc àëéä ìáà ,ìBãb íãà àkéàc àëéä éléî éðä¯éãò úBëøa ÷elç.ó §©¥¨¥¦¥¥¨§¦¨¨¨¨£¨¥¨§¦£¨¥¦§¦§¨¨¦
éøaäëøa éãé :eäì øîà ,øîéøîc dén÷ì eúà ,déLôðì Léðéà C¯ïenéæ éãé ,íúàöé¯àì ¨¥¦¦§©§¥£§©¥§¨¥¨£©§§¥§¨¨§¨¤§¥¦Ÿ

ïnæðe øãäéð eøîéz éëå .íúàöé¯,"CøBáîe Ceøa" :øîà ãéáæ áø ?íäéøçà øîBà eäî ,íéëøáî ïäLk ïàöîe àa .òøôîì ïenéæ ïéà §¨¤§¦¥§¦£©§©¥¥¦§©§¥©¨§¨¨§¤¥§¨§¦©¥©£¥¤©§¦¨©¨§¨
à÷c eäðéçkLà ;"Ceøa" éøîà à÷c eäðéçkLàc àäå ,"Cøáð" éøîà à÷c eäðéçkLàc àä :éâéìt àìå ."ïîà" äðBò :øîà àtt áø©©¨¨©¤¨¥§¨§¦¦¨§©§©¦§§¨¨§¦§¨¥§¨§©§©¦§§¨¨§¦¨©§©¦§§¨

"Cøáð" éøîà¯"Ceøa" éøîà à÷c eäðéçkLà ,"CøBáîe Ceøa" øîBà¯åéúBëøa øçà "ïîà" äðBòä :àãç éðz ."ïîà" äðBò¯ ¨§¦§¨¥¥¨§¨©§©¦§§¨¨§¦¨¤¨¥¨¥£¨¨¤¨¥©©¦§¨
!äpeâî äæ éøä :Cãéà àéðúå ,çaeLî äæ éøä¯àä :àéL÷ àì¯àä ,"íéìLeøé äðBá"a¯ék àì÷a déì éðò ééaà .úBëøa øàLa £¥¤§¨§©§¨¦¨£¥¤§¤¨©§¨¨§¥§¨©¦¨¦§¨§¨©©¥¨¥¥§¨¨¦

ìc éëéä."áéènäå áBhä"a eìæìæð àìc éëéä ék ,àLéçìa déì éðò éLà áø .àúééøBàc åàì "áéènäå áBhä"c ,eîe÷éìå íéìòBt eòîL ¥¦§¦§§£¦§¥§©§©¥¦¨§©§¨©©¦¨¥¥¦§¦¨¦¥¦§¨§©§§§©§©¥¦
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc - zekxa(ipy meil)

eäì àçéðcmeyn ,mzlik`a mdnr sxhviy mdl gepy -òa÷îc §¦¨§§©§©
(àøwéòî) äáBça eäì,daeg oenifd mdilr dyrp ezetxhvday ± §§¨¥¦¨¨

.lirl x`azpy itk ,dyere deevnd lecbe
dpnn rixkdl xyt` m` dpce ,zxg` `ziixa d`ian `xnbd

:ef zwelgnaòîL àz,onfl mi`yx mipyy di`x rnye `ea - ¨§©
yly ,`ziixaa epipyyíéLðevx m` ,zg`k elk`yúBðnæî ¨¦§©§

å ,ïîöòìokíéãáòevx m` cg`k elk`y,ïîöòì íéðnæîla` §©§¨§£¨¦§©§¦§©§¨
ly dxeagíépè÷e íéãáòå íéLðs` ,cgi elk`yïéà ïnæì eöø íà ¨¦©£¨¦§©¦¦¨§©¥¥

ïéðnæî,cgi lek`l erawiy oebd xacd oi`y ,onfl mi`yx mpi` ± §©§¦
:`xnbd zwiicn .zevixt icil e`eai `ny(äàî åìéôà íéùð àäå)

àäåelit` ixde -éLð äàî,cgi elk`y [miyp d`n±]éøáb éøúk §¨¥¨¨¥¦§¥©§¥
ïééîczeaiig opi`y xnelk ,oenif oiprl miyp` ipyk wx zeaygp ± ¨§¨

,oenifaéðz÷åok it lr s`y ,`ziixaa epipye ±ðíéLonfl evxy §¨¨¥¨¦
íéãáòå ïîöòì úBðnæîonfl evxy,ïîöòì ïéðnæîipy s` ok m`e §©§§©§¨©£¨¦§©§¦§©§¨

xaeqd lr dywe ,evxi m` onfl elkei oenifn mixehty miyp`
.onfl mi`yx mipy oi`y

:`xnbd dgecíúä éðàLepi`e miyp ylya oenifd mrh dpey ± ¨¦¨¨
`ed mrhd `l` ,dylyn zegtl s` dpezp onfl zeyxdy meyn

meynàkéàcieaix miyp ylya yiy -,úBòcoda miiwzn ok lre §¦¨¥
lirlcke 'iz` 'dl elcb' weqtd(`"ra),miyp` ipya xacd ok `l .

,df weqt mda miiwzn oi`e ,cala zerc izy `l` my oi`y
.onfl mi`yx mpi` jkitle
:ef digc lr dywn `xnbdéëä éàzeleki ody mrhdy jk m` - ¦¨¦

,zerc yly o`k yiy meyn `ed onflàôéñ àîéàx`ae xen` ± ¥¨¥¨
,`tiqa epipyy ,ef `ziixa ly `tiqd z`íéãáòå íéLðmilke`d ¨¦©£¨¦

cgi,ïéðnæî ïéà ïnæì eöø íàeéànàrecne ±àì,epnfiàäåseq ± ¦¨§©¥¥§©§¦©©Ÿ§¨
seqàkéàyly [yi-]úBòc.oenif mda jiiye:`xnbd zvxzn ¦¨¥

àúeöéøt íeMî íúä éðàLmicare miyp zxeaga oicd dpey ± ¨¦¨¨¦§¦¨
cgiminkg mdilr exq` zevixt icil e`eaiy yyg yiy oeiky ,

,mipnfn ,mcal milke`d micare ocal zelke`d miyp la` ,onfl
.zerc yly mda yiy meyn

`xnbd .onfl mileki mipy m` opgei iaxe ax ewlgpy `aed lirl
:`xnbd zxne` .mdn cg` lk xn` dn zxxaníéizñzyi ± ¦§©¥

gikedláøcdf `edøîàcelk`y mipyy,ïéðnæî ïéà ïnæì eöø íà §©§¨©¦¨§©¥¥§©§¦
ep`vn ixdyìL ,áø øîà ,óñBé øa éîéc áø øîàceìëàL äL §¨©©¦¦©¥¨©©§Ÿ¨¤¨§

å ,úçàkepnify mcew÷eMì íäî ãçà àöémivexyk ,[aegxl-] §©©§¨¨¤¨¥¤©
,onfl exzepy mipydïéàøB÷miriceneBì`ede ,onfl mivex mdy §¦

,cner `ed ea mewndn mdil` dpetåéìò ïéðnæîe`edy `la s` §©§¦¨¨
cg` eze`l e`xwi mipydy ax jixvdy jkn .mnr zayl xfeg

,xnele wiicl yi ,`viyàîòèmeyn mipnfn el` mipyy mrhd ± ©£¨
Bì ïéàøB÷c,[`veil-]àä[m` la`-]àì ,Bì ïéàøB÷ àìmi`yx eid §§¦¨Ÿ§¦Ÿ

mpi` mipyy xaeqd `ed axy gkene ,mipy wx exzepy itl onfl
.onfl mileki

okziy ,ax ly ezrc dn ef `xninn gikedl oi` :`xnbd dgec
`l` ,onfl mi`yx mipyy `id ezrcyíúä éðàLoicd dpey - ¨¦¨¨

jixvd my `weecy ,mdn cg` `vie dyly eidy xen`d ote`a
meyn ,eicrla epnfi `le `viy iyilyl e`xwiy axeäì eòáwàc§¦©§§

àøwéòî äáBçaoenife ,daeg ly oenifa `viy mcew erawp xaky ± §¨¥¦¨¨
inn dyere deevnd lecby oeike ,zeyx ly oenif `ed eicrla

deevn epi`y(`"r lirlck),mnr onfl el e`xwiy ax xn` ok lr ,
.erawedy itk daeg ly oenif miyer md jkay

mi`yx mipy oi`y xaeqd `ed opgei iaxy di`x d`ian `xnbd
:`xnbd zxne` .onflíéizñz ,àlàgikedl yi ±àeä ïðçBé éaøc ¤¨¦§©¥§©¦¨¨

dføîàcmipyy.ïéðnæî ïéà ïnæì eöø íàep`vn ixdyäaø øîàc §¨©¦¨§©¥¥§©§¦§¨©©¨
,úçàk eìëàL íéðL ,ïðçBé éaø øîà ,äpç øa øamiribn md xy`k ©©©¨¨©©¦¨¨§©¦¤¨§§©©

`l` cxtpa cg` lk jxal mikixv mpi` oefnd zkxalïäî ãçà¤¨¥¤
,Bøéáç úkøáa àöBé.dperk rneyy itlda ïðéåäåepzpe ep`ype - ¥§¦§©£¥©£¦©¨

epiywde ,elld opgei iax ixacaïì òîLî à÷ éàîjxev d`x dn - ©¨©§©¨
rney `edy oefnd zkxa zaeg ici mc` `veiy eprinydl

xak ixd ,exiagnàðéðz,`ziixaa epipy -òîLexiag zkxaàìå §¦¨¨©§Ÿ
äðòon` dixg`,àöé,zakrn on` ziipr oi`y itl ,ezaeg ici ¨¨¨¨

.opgei iax ycig dneàøéæ éaø øîàåixac z` `xif iax x`iae ± §¨©©¦¥¨
`edy jka mc` `veiy ycgl opgei iax `a `l ok`y ,opgei iax

`a `l` ,exiag zkxa z` rneyíäéðéa ïenéfä úkøa ïéàL øîBì©¤¥¦§©©¦¥¥¤
ok lry ,llk onfl mi`yx mpi`y ,cg`k milke`d mipy oia -
my did eli`y ,'exiag zkxaa' `vei cg`y epeyla opgei iax hwp
jxap xne` `ed ixdy ,'mdipy zkxa' zaygp dkxad dzid oenif

:`xnbd zniiqn .`ed jexa dper exiageíéizñzdi`x yi ok` ± ¦§©¥
mi`yx mipy oi`y xaeqd `edy epl xxazpe ,opgei iax ixacn
mipyy xaeqd `ed eilr wlegd axy ,dzrn gken oke .onfl

.onfl mi`yx
mipyy xaeqd `ed opgei iaxy xnel ozip ok` m` dpc `xnbd

:onfl mi`yx mpi`déì øîàl`y -,àðeä áøì àðeä áø øa àáø ¨©¥¨¨©©¨§©¨
éøîà àáøònî eúàc ïðaø àäåe`ay minkgd icinlz ixde ± §¨©¨¨©£¦©£¨¨¨§¦

mipyy ,mixne` laal l`xyi ux`nåàì éàî ,ïéðnæî ïnæì eöø íà¦¨§©¥§©§¦©¨
meyn `l` epi` z`f exn`y dn m`d ±eäì òéîLcjk ernyy ± ¦§¦©§

ïðçBé éaøîok erny `l m`y .l`xyi ux`a daiyid y`x didy ¥©¦¨¨
z`f ernyy xnel oi` ixdy ,z`f xnel erny okidn ,opgei iaxn

:`xnbd dgec .laaa xc did ax oky ,axn,àìopgei iaxn `l Ÿ
`l` ,z`f ernyeäì òéîLcernyy ±jkúéçðc énwî ,áøî± ¦§¦©§¥©¦©¥¦§¦

l`xyi ux`n cxiy iptl.ìááì§¨¤
cg` `vie elk`y dyly oipra ax ly `xninl zxfeg `xnbd

:mdnàôeb,ax ly epic mvrl aeyp -øîà ,óñBé øa éîéc áø øîà ¨¨©©¦¦©¥¨©
ìL ,áøå úçàk eìëàL äLepnify mcew,÷eMì íäî ãçà àöé ©§Ÿ¨¤¨§§©©§¨¨¤¨¥¤©

onfl mipyd evxi xy`kBì ïéàøB÷,onfl mivex mdy ericedl §¦
åéìò ïéðnæîe.weya oiicr `edy s`éðòå déì eø÷c àeäå ,ééaà øîà §©§¦¨¨¨©©©¥§§¨¥§¨¥

wgxzd `l m` `weec `ed ,weya ecera eilr onfl exizdy dn ±
jexa' mdnr dpere mlew z` rney `ed el mi`xewyke ,jk lk

.'elyn eplk`y
:dxyr ly oenifa mb `ed df oic m`d dpc `xnbd,àøèeæ øî øîà̈©©§¨

ïøîà àìå,my ecera weyl `veid lr onfl ozipy epxn` `le ± §Ÿ£¨¨
àlà`weecìLaäL,elk`yäøNòa ìáà`ed m` mb ,elk`y ¤¨¦§Ÿ¨£¨©£¨¨

,eilr oipnfn oi` mdnr dperéúééðc ãò,mdnr ayie `eaiy cr ± ©§©§¥
.oldl x`aziy mrhdne

:`xhef xn ixac lr dywn `xnbdé÷úîdì ódywn ±,éMà áø ©§¦¨©©¦
,dxyrl dyly oia wlgl ep`a m`àøazñî àëtéà äaøcà± ©§©¨¦§¨¦§©§¨

xyt` cg` `vie elk`y dxyray ,jtidd xnel xazqn xzei
y meyn ,eilr onfläòLzmiyp`,äøNòk ïéàøðxdnn mc` oi`y ¦§¨¦§¦©£¨¨

z` jixvdle wcwcl jxev oi` okle ,dryzl dxyr oia oigadl
cg` `vie elk`y dylya eli`e ,mdnr zayl `eaiy `veid

y oeik cin xkip cg`d oexqg ,mdnìLk ïéàøð ïéà íéðL,äLxzeie §©¦¥¦§¦¦§Ÿ¨
.mdnr ayil `veid `eaiy cr epnfi `ly mda citwdl ie`x did

:`xnbd zpwqnàúëìäåbedpl yi dkldle ±kixacàøèeæ øî± §¦§§¨§©§¨
ayile `eal eilr dxyrae ,dpere el mi`xewy dna ic dylyay

:`xnbd zx`ane .mdnràîòè éàî,df weligl daiqd dn ±ïåék ©©£¨¥¨
éøekãàì éòácxikfdl jixv dxyr ly oenifay oeik ±,íéîL íL §¨¥§©§¥¥¨©¦

oldl epipyy itk(:hn),àòøà çøBà åàì äøNòî øéöadf oi` ± §¦¥£¨¨¨©©§¨
miayeid dxyrn zegta miny my xikfdl ux` jxc zcinn

.cgia
:df oipra mitqep mixac d`ian `xnbdïðéèé÷ð ,ééaà øîà- ¨©©©¥§¦¦©

y ,dkldl ep` mihwep,÷ìçéì äåöî úçàk eìëàL íéðLepiide §©¦¤¨§§©©¦§¨¥¨¥
end zkxa z` oia envrl cg` lk jxaiyzkxa z` oiae `iv

.oefnd
:iia` ixack x`azp da `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzjk ± ©§¨©¦¨¦

,`ziixaa mb epipy.÷ìçéì äåöî úçàk eìëàL íéðLdf ixde §©¦¤¨§§©©¦§¨¥¨¥
,df oic bdep mipy lka `l mpn` :`ziixad dtiqen .iia` ixack

`l`íéøeîà íéøác äna,envrl cg` lk jxale wlgil devny ©¤§¨¦£¦
`weecíéøôBñ íäéðMLkoefnd zkxa jxal oirceie [mi`iwa-] §¤§¥¤§¦
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רח
ezny in` cenr en sc ± iyily wxtzekxa

é÷ù êéøç àðéè÷.xkeyd"a `rivn `aaa yxtn `nrhe .`xif iaxl oixew eid jkz`

(`dt) "milretd:éøùîì àèî éë.`ivend zkxa qextl :xnelk `zexiyc `pyil

lek`le:ìááîã àðåä áø.ux`a `xif iax did eiykry itle ;`nzq `ped ax epiid

ikd xn`w laan dler dide eda` iax mewna l`xyi:øéòì íéáåø÷oze`xl lekiy Ð

oikixv od dn zrcle cinz ziad lra:åéñëð=

zerwxw:ïåîæä úëøá ïëéä ãò.zeidl oikixvy

dexn`i `l mipy odyke dyly:ïåæîä úëøá
ùìùå íéúù.minrt zekxa izy mdy minrt

dyly mdyk :cvik .yly mdyyly od

yxtnck zekxa izy od mipy mdyke zekxa

lif`e:øáñ÷ã.mdyke ."ofd" cr oenf zkxa

dpeae ux`d zkxa `l` mixne` oi` mipy

milyexi:òáøàå ùìù øîàã ïàîå.mipy odyk

."milyexi dpea"e ux`d zkxae ofd :yly ixd

eaehae" cr "jxap" mitiqen md dyly mdyke

"epiig:äì íé÷åî.`de :opiqxb ikde .opiqxb `l

ixn`c milret zkxaa ylye mizy `ipzc

oi` dkxa `cga "milyexi dpea"e ux`d zkxa

mdyke ;ux`d zkxae "ofd" zkxa `l` o`k

yly ixd "jxap" oitiqen dyly:øî øîàã.
(`fh) ipy wxta lirl:êåøáá äá çúåô éøäù.

oi`e dzxagl dkenq `ied `id `ziixe`c i`e

"jexa"a da oigzet:'åë ïäî ùé 'åë àéðúãë.
.mzeg epi`e gzet zevne zexit zkxa oebk

meyn (`dw) "migqt iaxra" yxtn `nrhe

e` dpgz xac wqtd oi`e d`ced `cg dlekc

mei `ed ik" yecwa yiy enk dkeza xg` xac

."epligpd"e "ycew i`xwnl dlgz
ùéå
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àìiaxc ipyil ixz ipd ayiil yi ,edin Ð 'ek laa onc `ped ax xn`c `dl xn dl xaq

lra oi`yk la` ,'eke jxan gxe`e rvea `ed i`ce Ð mdnr aqn ziad lrayk :opgei

.oefnd zkxa jxai `ed mbe ,"`ivend" dyri oday lecbd Ð odnr aqn ziad

ãòoikxan mpi` mipy .llka "ofd"e "ofd" cr oiznn :i"yx yxit Ð 'eke oenfd zkxa okid

ji`e ,`ziixe`c "ofd" zkxac ,`xidp `le ."ofd"

zyy axk ol `niiw `d :cere ?dpin xeht cigi

`zkec lkae ,mipy xne` cigi dicicle ,ixeqi`a

`l` ixiin `lc xnel wgece ,zekxa yly hwp
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onwl `ipzcnc :cere .zekxa yly jxan cigic

'd z`" ,oenfd zkxa ef Ð "zkxae" (a,gn) oiwxta

xn`i ,zyy axl dywe ,"ofd" zkxa ef Ð "jidl`

i`wc yxtl yi okl !oenfd zkxa ef Ð "ofd"

:inp irae ,mipyl wiqtn cg` xn`wc ,lirlc`

Ð mipyd ekxaiy cr Ð oizndl jixv okid (cr)

,"ofd" exnbiy cr :xn` zyy axe ,"jxap" cr

meyn `le .lek`l cigid leki jli`e myne

aiigzn inp cigi i`cec ,oenfn "ofd" zkxa aiygc

Ð dkxa dpi` "jxap"c oeikc meyn `l` ,"ofd"n

zkxa mb dnr xenbi `l` ,dcal dxne` epi`
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.oenfl Ð dylye ,cigil Ð mipy :i"yx yxite

;ziyixtck `ed lecb wgece ,ok yxit ezhiy itle
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:xn`z m`e .iwqtn `l rny z`ixw iweqte ,'eke "dad`" l` dkenq `id "zn`" ,'ek "zn`" rny z`ixway dpexg` dkxa `gip dfae .iwqtn `l mewn lkn Ð dxnfc iweqt `aeh wqtd

ixv i`n` ,dxeza `xew `edy inl dpexg` dkxa.dpey`x dkxa oey`xd wx mikxan eid `ly milibx eidy itl :xnel yie !dpey`x dkxal ,dzxagl dkenq `d ?"jexa"a geztl dk

.dnewnn dff `l ,mi`veid meyne oiqpkpd meyn cg`e cg` lkl odizy epwzy ok xzae .oexg`l oey`x oia lecb wqtd `ki`e ,dpexg` dkxa oexg`de
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o`k ixd oenif mdipia yiy dyly mdyke ,[milyexi dpeae ,ux`d
,oenifd zkxa mb oefnd zkxal mdl dtqepy ,zekxa rax`

.lirl xen`keøîàc ïàîezkxay `ziixad z` dpyy `pzde - ©§¨©
oefndìLå íézL,L,ongp ax zrcl eixac eayizi cvikCì øîà §©¦§¨Ÿ¨©¨

,ongp axàëä,ef `ziixaa ±ïðé÷ñò íéìòBt úkøáa,[miwqer ep`-] ¨¨§¦§©£¦¨§¦©
ekxaiy ,ziad lral dk`ln miyerd milretl minkg epwzy
zllek mzkxae ,edeciqti `ly icka xvw ote`a oefnd zkxa z`

.zekxa izy wxøî øîàclirl(.fh)`id lretd zkxa xcqy , §¨©©
ya çúBtzkxaïfäux`d zkxaa jiynn jk xg`e ,dlek dxne`e ¥©§©¨

ììBëåzkxa z`íéìLeøé äðBaziyilyd dkxad `idyúkøáa §¥¥§¨©¦§¦§©
,õøàämilret ipyy `vnp .ezk`lnl xfege ux`d zkxaa mzege ¨¨¤

izy ly `id mdly oefnd zkxa oenif mdipia oi`y oeik ,elk`y
mdl dtqep dyly mdyke ,[zagxend ux`d zkxae ,ofd] zekxa

.zekxa yly o`k ixde oenifd zkxa
õøúî úLL áøzeziixad izya mi`pzd ixac z`déîòèìitl ± ©¥¤§¨¥§©§¥
,cvik ,ezhiyàîìò éleëczkxay zexaeq zeziixad izyy ± §¥¨§¨

`id oenifdïfä ãòok lre ,lkd z`øîàc ïàîz` dpyy `pzd - ©©¨©§¨©
oefnd zkxay `ziixadìLå íézLøétL ,Lmiayiizn eixac ± §©¦§¨Ÿ©¦

mipyyk e` lke` cigiyky ,zehyta ef drclixd milke`
dpeae ,ux`d zkxa] zekxa izy wx `id mdly oefnd zkxay
zllekd] oenifd zkxa mdl ztqezn dyly mdyke ,[milyexi

.zekxa yly o`k ixde [ofd zkxa z`øîàc ïàîedpyy `pzde ± ©§¨©
oefnd zkxay `ziixad z`ìLøáñ÷ ,òaøàå LzkxayáBhä ¨Ÿ§©§©¨¨©©

àéä àúééøBàc áéènäåz` dpnyk okle ,dxezd on daeig ± §©¥¦§©§¨¦
`vnp .aihnde aehd zkxa z` s` dpn oefnd zkxaay zekxad
,ux`d zkxa] zekxa yly ly `id oefnd zkxa oenif oi`yky
zkxa mdl dtqepy dylyae ,[aihnde aehde ,milyexi dpeae

.zekxa rax` o`k ixd oenifd
:dxezd on dpi` aihnde aehd zkxay dgiken `xnbdáø øîà̈©©

òãz ,óñBé[di`x jl `d-]czkxa,àúééøBàc åàì áéènäå áBhä ¥¥©§©§©¥¦¨§©§¨
éøäLeidiy epwz minkgdúBà íéø÷Bò íéìòBtmpi` milretdy ± ¤£¥£¦§¦¨

xefgle fxcfdl mdilry oeik ,aihnde aehd zkxa mikxan
minkg eid `l dxezd on daeig did m`e ,ziad lra zk`lnl

.dxezd on xac xewrl mipwzn
:ztqep dgkeddéîMî àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà[enya-] ¨©©¦§¨©§¥©©§¨¦§¥
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המשך בעמוק כק



רט ezny in` cenr en sc ± iyily wxtzekxa
é÷ù êéøç àðéè÷.xkeyd"a `rivn `aaa yxtn `nrhe .`xif iaxl oixew eid jkz`

(`dt) "milretd:éøùîì àèî éë.`ivend zkxa qextl :xnelk `zexiyc `pyil

lek`le:ìááîã àðåä áø.ux`a `xif iax did eiykry itle ;`nzq `ped ax epiid

ikd xn`w laan dler dide eda` iax mewna l`xyi:øéòì íéáåø÷oze`xl lekiy Ð

oikixv od dn zrcle cinz ziad lra:åéñëð=

zerwxw:ïåîæä úëøá ïëéä ãò.zeidl oikixvy

dexn`i `l mipy odyke dyly:ïåæîä úëøá
ùìùå íéúù.minrt zekxa izy mdy minrt

dyly mdyk :cvik .yly mdyyly od

yxtnck zekxa izy od mipy mdyke zekxa

lif`e:øáñ÷ã.mdyke ."ofd" cr oenf zkxa

dpeae ux`d zkxa `l` mixne` oi` mipy

milyexi:òáøàå ùìù øîàã ïàîå.mipy odyk

."milyexi dpea"e ux`d zkxae ofd :yly ixd

eaehae" cr "jxap" mitiqen md dyly mdyke

"epiig:äì íé÷åî.`de :opiqxb ikde .opiqxb `l

ixn`c milret zkxaa ylye mizy `ipzc

oi` dkxa `cga "milyexi dpea"e ux`d zkxa

mdyke ;ux`d zkxae "ofd" zkxa `l` o`k

yly ixd "jxap" oitiqen dyly:øî øîàã.
(`fh) ipy wxta lirl:êåøáá äá çúåô éøäù.

oi`e dzxagl dkenq `ied `id `ziixe`c i`e

"jexa"a da oigzet:'åë ïäî ùé 'åë àéðúãë.
.mzeg epi`e gzet zevne zexit zkxa oebk

meyn (`dw) "migqt iaxra" yxtn `nrhe

e` dpgz xac wqtd oi`e d`ced `cg dlekc

mei `ed ik" yecwa yiy enk dkeza xg` xac

."epligpd"e "ycew i`xwnl dlgz
ùéå
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àìiaxc ipyil ixz ipd ayiil yi ,edin Ð 'ek laa onc `ped ax xn`c `dl xn dl xaq

lra oi`yk la` ,'eke jxan gxe`e rvea `ed i`ce Ð mdnr aqn ziad lrayk :opgei

.oefnd zkxa jxai `ed mbe ,"`ivend" dyri oday lecbd Ð odnr aqn ziad

ãòoikxan mpi` mipy .llka "ofd"e "ofd" cr oiznn :i"yx yxit Ð 'eke oenfd zkxa okid

ji`e ,`ziixe`c "ofd" zkxac ,`xidp `le ."ofd"

zyy axk ol `niiw `d :cere ?dpin xeht cigi

`zkec lkae ,mipy xne` cigi dicicle ,ixeqi`a

`l` ixiin `lc xnel wgece ,zekxa yly hwp

mei lka miyrnc :cere !zyy axl oenf yia

onwl `ipzcnc :cere .zekxa yly jxan cigic

'd z`" ,oenfd zkxa ef Ð "zkxae" (a,gn) oiwxta

xn`i ,zyy axl dywe ,"ofd" zkxa ef Ð "jidl`

i`wc yxtl yi okl !oenfd zkxa ef Ð "ofd"

:inp irae ,mipyl wiqtn cg` xn`wc ,lirlc`

Ð mipyd ekxaiy cr Ð oizndl jixv okid (cr)

,"ofd" exnbiy cr :xn` zyy axe ,"jxap" cr

meyn `le .lek`l cigid leki jli`e myne

aiigzn inp cigi i`cec ,oenfn "ofd" zkxa aiygc

Ð dkxa dpi` "jxap"c oeikc meyn `l` ,"ofd"n

zkxa mb dnr xenbi `l` ,dcal dxne` epi`

xity ol `niiwc `gip `zyde .dkxa `idy "ofd"

.inlyexia xnzi` df yexitke ,zyy axk

ïàîìåÐ ofd cr xaqw dylye mipy xn`c

.oenfl Ð dylye ,cigil Ð mipy :i"yx yxite

;ziyixtck `ed lecb wgece ,ok yxit ezhiy itle

?`ziixe`c `idy "ofd" zkxan xeht cigi ike

xkf oeyl hwp i`n` ,`zkxa` i`we li`ed :cere

dawp oeyl hwpnl dil ded Ð "dylye mipy"

qtl` ax ly yexit d`xp jkl !"ylye mizy"

mipya oenf zkxa :xn`w ikde ,mc` ipa` i`wc

m` ik rcei epi` cg` lky `kid mc` ipa dylye

xaq `w dylye mipy xn`c o`nl ,zg` dkxa

jxany ,"ofd" cr oenfd zkxa xnelk ,"ofd" cr

.`id oenf ly zg` dkxak dlekc "ofd" seq cr

minrtl :xnelk ,"dyly e` mipy" xn`w ikdle

mipy hwp la` ,cg`a oicd `ede ,mipya dnlyp

jxai cg`y ,mc` ipa dylya minrte .`zeaxl

"ncr iyilyde "jl dcep" ipyde ,"ofd" cr "jxap

m` ,jxal oi` oi`vgl la` ,"milyexi dpea"

iriax la` ,dkxa ivgd m` ik rcei epi` cg`d

i` jkle ,dkxa aiyg `l cal "jxap"c ,`l

xn`c o`ne ."ofd"e "jxap" mipyl wlgl xyt`

dkxa aiyg "jxap"c ,"jxap" cr xaqw ,drax`a

epiide .zxg` dkxa "ofd"e ,dnvr ipta zg`

cg`y :oze` oikxan mc` ipa drax`y ,drax`a

"jl dcep" iyilyde ,"ofd" ipyde ,"jxap" xn`i

."milyexi dpea" cr Ð iriaxde

ìëdpi` "xvi xy`" zkxa :xcqd jl `de Ð rny zixway dpexg` dkxae dzxagl dkenqd dkxae zevnd zkxae zexitd zkxan ueg jexaa zenzege jexaa zegzet olek zekxad

on `a `l m` oebk ,'eke "xvi xy`"l dkenq dpi`c ?"jexa"a zgzet dpi` i`n` "dnyp idl`" .dcal dxne` minrt daxde ,"xvi xy`" `la `kiiy dlihpc ,mici zlihpl dkenq

inp oke .zvw dkex`e li`ed Ð jexaa znzeg mewn lkne ,"jexa"a zgzet dpi` `nlra d`ced `l` da oi`e li`ed :xnel jixve !"xvi xy`" zkxal jixv oi` Ð zexedh eicic miawpd

zexvw eedc :cere .olek oke ,"xab icrvn" jxan ded Ð jldn ded ck :`nlra oxn`ck ,dnvrl dkxa zg` lk zephw zekxa ipd lke .'eke "mlerd `xap `ly cr `ed dz`" iab xnel jixv

olek zekxad lk `lde :xn`z m`e ."oevx idie" xnel jixve 'eke "ipirn dpiy xiarnd 'd dz` jexa" dkxad on `idy :mz epiax xne`e ?dkenq `id inl "oevx idi" .zexitd zkxak oiiede

yecwdyÐ micqg zelinb epiide ,"miaeh micqg iplnbze" `ki` dnizgl jenqc ,"xiarnd"n dnizgl jenq dgizt oirn ied xityc :xnel yie ?`kil `de .ozgizt oirn oznizga xnel jixv

epiide ,dtiir dzidy it lr s` ,dlgza dzid xy`k seba dhwye dnly dnypd xifgn `edy Ð 'ebe "mixwal miycg" :yxcna opixn`ck ;egk ycgne mc`d on dpiy xiarn `ed jexa

yiy it lr s` ,mdipia xtql `ly xdfil yi jkle ,"xn`y jexa"l dkenq "gazyi"e ."`p axrde" xnel jixve ,`id zg` dkxa lkd Ð "`p axrd"e "dxez ixaca weqrl"e .dzgizt oirk

:xn`z m`e .iwqtn `l rny z`ixw iweqte ,'eke "dad`" l` dkenq `id "zn`" ,'ek "zn`" rny z`ixway dpexg` dkxa `gip dfae .iwqtn `l mewn lkn Ð dxnfc iweqt `aeh wqtd

ixv i`n` ,dxeza `xew `edy inl dpexg` dkxa.dpey`x dkxa oey`xd wx mikxan eid `ly milibx eidy itl :xnel yie !dpey`x dkxal ,dzxagl dkenq `d ?"jexa"a geztl dk

.dnewnn dff `l ,mi`veid meyne oiqpkpd meyn cg`e cg` lkl odizy epwzy ok xzae .oexg`l oey`x oia lecb wqtd `ki`e ,dpexg` dkxa oexg`de
aehde
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רי
ezny ina cenr en sc ± iyily wxtzekxa

çúåô àìå íúåç íäî ùéå.dkxaa gzt xak ixdy dzxagl dkenqd dkxa oebk

it lr s`y "dpen`e zn`" "aivie zn`" rny z`ixway dpexg` dkxae .dpey`x

dzxagl dkenq dl `iede dkenq diptlc zekxa` mizpia wiqtn rny z`ixwy:áåèä
'åëå áéèîäå.ibexd zxeaw lr `l` oefnd zkxan dpi`y `id dzxagl dkenq e`lc

depwz xzia:ìáàä úéáá äúåà íéø÷åò éøäù.
`aiwr iaxc `ail`:øæåç àåä ïëéäì.in

:zyy axc `ail` lirl oxn`e oenifl sxhvpy

wiqtn zeidl df jxvede "ofd" cr oenif zkxa

df xfge "ofd" zkxa jxand xenbiy cr ezlik`

xfeg `ed okidl ezcerq xnbe mipyl wiqtdy

ezcerq xenbiy xg`l jxalùàøì øæåç.
dlgzay oenifa aiigzp ixdy "ofd" zlgzl

dylya rawed:÷ñôù íå÷îì.ux`d zkxal

:opiqxb ikd .cigi x`ykáâ ìò óàoez` opaxc

ekiipin i`iwa dcerq ikxva i`qxt:ïäù ïîæá
úåèî éúù.ecv lr daqda lek`l eid oilibx

lr yi` yi` ux`l eilbxe dhen zil`nyd

zg` dhn:ùàøá áñî ìåãâ íéðù ïäù ïîæá.
ezhn lr dlgz aqn :xnelk:äìòîì åì éðùå

åðîéälecb ly eizey`xn cvl ipyd zhn Ð:

åì éðù òöîàá áñî ìåãâ äùìù ïäù ïîæáå
åðîéä äèîì åì éùéìù åðîéä äìòîì.cvl

eizelbxn:äéì øîà.`zelb yixl zyy ax:éëå
áéúéå éöåøú õéøúî ééåòúùà éòá.dvx m`e

sewfl `ed jixv Ð el ipy mr xacl lecbd

dhen `edy onf lkc sewf ayil ezaiqnn envr

ey`x ixeg` el ipydy itl enr xacl leki epi`

aehe xg` cvl oiaeqn lecbd ipte `ed lecb ly

eixac rnyie epnid dhnl el ipy ayiy el

dhen `edyk:âåçîá.mdicia mi`xn

dfinxa mdizerav`ae:ïëéäî íéðåùàø íéî
ïéìéçúî.:`zelb yixl dil xn`w zyy ax

mipey`x min miiqxt oiligzn okidn:øúìàì
äéî÷ àëú åúééî.eiptl cin oi`ian ely ogly

ogly oi`ian eid cg`e cg` lk iptle .lke`e

ohw:àëú é÷ìñî àì.eync cr lecb inwn

min oilhep mixg`d lke` `edy cerae .edlek

mipexg`:åðîéä äèîì åì éðù.jxved m`y

sewfl jixv `di `l enr xtql lecb:íäù ïîæáå
åðîéä äìòîì åì éðù äùìù.xtql `a m`e

ipyd mr xtql `a m`e .el iyilyd mr xtqn

iptl el ipyd z` lityi l`e sewfiy `ed aeh el

dlrnl epnn ohwe dhnl `ed `diy epnn ohw

epnid:ìåãâä ïî ïéìéçúî.`kz iliirn xzl`le

dinw:äàî íäù ïîæáå.oicd `edc `wec e`l

ewlqiy `ed i`pby .dyngn xzei lkle dxyr

my oiznie eici lehiyk lecbd iptln oglyd

xzei mdyk jkitl .mlk elhiy cr lhae ayei

oi`e seqa ayeid ohwd on oiligzn dyngn

mind eribiy cr lecbd iptln ogly oiwlqn

elv`y dyngl:ìåãâä ïî ïéìéçúîå íéøæåçå.
eiptln ogly oilhepe:íéðåøçà íéîù íå÷îì

íéøæåç.`ed lecbd lhp m` dyngl miribnyk

`ed el mcew lehil xg`l dev m`e jxan

jxan:äìçú äðåøçàá åéãé ìèåðä.lhepy eze`

"dlgz" `xew mipexg` dyngd zlgza

dpexg`a:ïéãáëî ïéà."mcew dz` did" xnel:

íéëøãá àì.epnid lecbl xnel mikxc ikled

."iptl jl"
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áåèäåyie !`id dzxagl dkenq `lde ?"jexa"a zgzet i`n`e :xn`z m`e Ð aihnde

dpi` i`n` :xn`z m`e .xzia ibexd liaya (`id) ,dnvr ipta dpwzpc :xnel

ylye 'zeikln' yly jk xg`l epwzy wx ,`id dxvwc meyn :xnel yie ?"jexa"a znzeg

jkle ,dpeilrd dkxad on `ed dxhtdd zkxa ly "dz` on`p"e .'zeahd' ylye 'zelenb'

oilibx eid mipey`xd miniay Ð lecb azkp `ed

'eke "dz` on`p" mx lewa xnele ldwd lk cenrl

.my ribn wepizd didyk

ïëéäìcg`l i`wc :i"yx yxit Ð xfeg `ed

cr mixg`l oiznne mipyl wiqtc

:ixn` opax ?ezcerq xg`l xfeg okide ,"ofd"

:dnize .wqty mewnl :`zklde ,wqty mewnl

lk`y ixg` wqty mewnl `zkld ikid ok m`c

"ofd" `dc "ofd"l elit` xefgic `hiyt ,jk xg`

opixn`c `d` i`wc xnel jixv ok lr !`ziixe`c

"elyn eplk`y jxap" xne` jxandc ,lirl

eaehae elyn eplk`y jexa" miper oiaeqnde

epriy xg`l jxand xfeg `ed okidl ."epiig

xne`e xfeg jxandy ,y`xl xfeg Ð oiaeqnd

ixn` opaxe ."epiig eaehae elyn eplk`y jxap"

,"elyn eplk`y jexa" xne`y ,wqty mewnl Ð

i`wc yxit `"xaii`n dyn axde :`zkld oke

mi`xew ,weyl mdn cg` `vie ,elk`y dyly`

okid cr :eyexit ikd ,inp lirle .eilr mipnfne el

dil exwc cg` eze`l edl jixvy ,oenif mewn

,ekxcl jli Ð jli`e o`kne ,"jxap" cr Ð ipre

,ira `kde .etexivl cer mixg`d mikixv mpi`e

,wqty mewnl Ð xfeg `ed okidl weyd on eze`l

."jxap"n xnle ,jli`e "ofd"n Ð xnl :epiidc

xtq `l ixdy Ð "ofd"n dyw `lc `gip `zyde

.miizpia

øîdia rxzi` iy` ax ial rlwi` `xhef

:oikxan ikde .ol `niiw dizeeke Ð `zlin

aehd l`d mlerd jln epidl` ,'d dz` jexa"

gwele wcva htey zn` oiic zn` l` ,aihnde

lkae ,enre eicar epgp`e ,eiyrna hilye htyna

zevxt xceb ,ekxale el zecedl oiaiig epgp`

lrne epilrn z`f dvxt xecbi `ed l`xyia

`ed ongxd .melyle miigl epkezay la`d

zekld lra yxite .'ebe "cre mlerl epilr jelni

wxta ol `niiwc "htyna" xnel oi`c :zelecb

`hg `la dzin yic (a,dp) "d`vei dnda dna"

.ewgnl oi` jka ,edine .oer `la oixeqi yie

ïîæáel ipy y`xa aqn lecb zehn izy ody

lr aqny ,ey`x itlk :epiidc Ð epnid dlrnl

,eizelbxn jxc ixwn dhnle ,l`ny jxc dhnd

ira ok m`c zyy ax wcwcn dfae .epinin epiidc

oeik ,ipyd mr xacnyk diheytk ivexzl lecb

ydy:qxb `zipzna onwle .epnid dlrnl ip

itlk edfe ,"epnid dhnl ipyd ,y`xa aqn lecb"

ik aizie uixzn `l f`e ,epinin `ede ,eizelbxn

.ipy icda iierzy`l ira

ïéàopixn` `d :xn`z m`e Ð 'eke oicakn

axe iel :(a,`p) "dnda dna" wxta zaya

dncw ,`gxe`a ilf` `w eed `iig xa `ped

`ped ax ira ,ielc `xngl `ped axc dixng

micakn `nl` ,'ek ielc dizrcn iwet`l

Ð cg`k jxcl e`viyk :xnel yie !mikxca

ekxcl jli cg` lk m` la` ,mikxca oicakn

oi` Ð cg` mewnl jxc mdl rxi`e dfa df erbte

.micakn
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."Ceøá"a çúBt ïéàå "Ceøá"a ïäa íúBçL ïäî Léå§¥¥¤¤¥¨¤§¨§¥¥©§¨
,"Ceøá"a íúBç ïéàå "Ceøá"a çúBt "áéènäå áBhä"å§©§©¥¦¥©§¨§¥¥§¨
øa ïîçð áø øîàå .àéä dîöò éðôa äëøác ììkî¦§¨¦§¨¨¦§¥©§¨¦§¨©©©§¨©

àúééøBàc åàì "áéènäå áBhä"c òãz :÷çöé¯éøäL ¦§¨¥©§©§©¥¦¨§©§¨¤£¥
íéøîBà íä äî :àéðúãk .ìáàä úéáa dúBà ïéø÷Bò§¦¨§¥¨¨¥¦§©§¨©¥§¦

?ìáàä úéáa¯àáé÷ò éaø ;"áéènäå áBhä Ceøa" §¥¨¨¥¨©§©¥¦©¦£¦¨
"áéènäå áBhä" ."úîàä ïéic Ceøa" :øîBà¯,ïéà ¥¨©©¨¡¤©§©¥¦¦

"úîà ïéic"¯!?àì¯áBhä" óà :àîéà àlà ©©¡¤¨¤¨¥¨©©
déa òøúéà ,éLà áø éáì òì÷éà àøèeæ øî ."áéènäå§©¥¦¨§¨¦§©§¥©©¦¦§©¥

éøáe çút ,àúlî:C"ïéic ,úîà ìà ,áéènäå áBhä ¦§¨§©§¦©§©¥¦¥¡¤©©
BîìBòa èélLå ,ètLîa ç÷Bì ,÷ãöa èôBL ,úîà¡¤¥§¤¤¥©§¦§¨§©¦§¨
BlL ìkäL ,ètLî åéëøc ìë ék ,BðBöøk Ba úBNòì©£¦§¦¨§¨¨¦§¨¤©Ÿ¤
Bì úBãBäì íéáéiç eðçðà ìkáe ,åéãáòå Bnò eðçðàå©£©§©©£¨¨©Ÿ£©§©¨¦§
äöøtä úà øBcâé àeä ìàøNéa úBöøt øãBb ,Bëøáìe§¨§¥§¨§¦§¨¥¦§¤©¦§¨
ãéáæ áø ?øæBç àeä ïëéäì ."íéiçì ìàøNéa úàfä©Ÿ§¦§¨¥§©¦§¥¨¥©§¦
íB÷nì :éøîà ïðaøå ,Làøì øæBç :øîà ééaàc déîMî¦§¥§©©¥£©¥¨Ÿ§©¨©¨§¦©¨
àúeìb Léø déì øîà .÷ñtL íB÷nì :àúëìäå .÷ñtL¤¨©§¦§§¨©¨¤¨©£©¥¥¨¨
éàñøt ,ïezà éLéM÷ ïðaøc áb ìò óà :úLL áøì§©¥¤©©©§©¨©©¦¥©©§¨¥
úBhî ézL ïäL ïîæa .eëéépéî éàé÷a äãeòñ éëøöa¯ §¨§¥§¨§¦¥¦©§¦§©¤¥§¥¦

íäL ïîæáe ,epîéä äìòîì Bì éðLå Làøa áñî ìBãb̈¥¥¨Ÿ§¥¦§©§¨¥¤¦§©¤¥
ìLL¯äìòîì Bì éðL ,òöîàa áñî ìBãb,epîéä ¨¨¥¥¨¤§©¥¦§©§¨¥¤

ééeòzLéà éòa éëå :déì øîà .epîéä ähîì Bì éLéìL§¦¦§©¨¥¤£©¥§¦¨¥¦§©¥
?déãäa éòzLîe áéúéå éöBøz õéøúî ,déãäa¯øîà ©£¥§¨¥¨¥§¨¥¦§¨¥©£¥£©

íéðBLàø íéî .âBçîa déì éåçîc éàñøt éðàL :déì¥¨¥©§¨¥§©£¥¥§¨©¦¦¦
.ìBãbä ïî :déì øîà ?ïéìéçúî ïëéäî¯ìBãb áLé ¥¥¨©§¦¦£©¥¦©¨¥¥¨

øzìàì :déì øîà !?ïlek ïéìèBpL ãò åéãé øBîLéå§¦§¨¨©¤§¦¨£©¥§©§©
?ïéìéçúî ïëéäî íéðBøçà íéî .dén÷ àkz eúééî©§©¨©¥©¦©£¦¥¥¨©§¦¦

.ïèwä ïî :déì øîà¯ãò úBîäBæî åéãéå áéúé ìBãbå £©¥¦©¨¨§¨¨¥§¨¨§¨©
dénwî àkz é÷lñî àì :déì øîà !?ïlek ïéìèBpL¤§¦¨£©¥¨§©§¦©¨¦©¥
àúéðúî àðà :úLL áø øîà .déaâì àiî éèîéðc ãò©§¦§¦©¨§©¥£©©¥¤£¨©§¦¨
ézL ïäL ïîæa ?äañä øãñ ãöék :àéðúc ,àðòãé̈©£¨§©§¨¥©¥¤£¦¨¦§©¤¥§¥

úBhî¯ïîæa ;epîéä ähîì Bì éðLå Làøa áñî ìBãb ¦¨¥¥¨Ÿ§¥¦§©¨¥¤¦§©
ìL ïäLúBhî L¯äìòîì Bì éðL ,Làøa áñî ìBãb ¤¥¨¦¨¥¥¨Ÿ¥¦§©§¨

íéðBLàøä íéî .epîéä ähîì Bì éLéìL ,epîéä¥¤§¦¦§©¨¥¤©¦¨¦¦
äMîç íäL ïîæa ,íéðBøçà íéî ;ìBãbä ïî ïéìéçúî©§¦¦¦©¨©¦©£¦¦§©¤¥£¦¨

¯äàî íäL ïîæáe ,ìBãbä ïî ïéìéçúî¯ïî ïéìéçúî ©§¦¦¦©¨¦§©¤¥¥¨©§¦¦¦
ïî ïéìéçúîe ïéøæBçå ,éMîç ìöà íéòébnL ãò ïèwä©¨¨©¤©¦¦¥¤£¦¦§§¦©§¦¦¦

ïéøæBç íéðBøçà íénL íB÷îìe .ìBãbä¯ìäëøa íL ©¨§¨¤©¦©£¦§¦§¨§¨¨
øîà éLà øa àéiç éaø øîàc ,áøì déì òéiñî .úøæBç¤¤§©©©¥§©§¨©©¦¦¨©©¦¨©

älçz äðBøçàa åéãé ìèBpä ìk :áø¯ïneæî àeä ©¨©¥¨¨¨©£¨§¦¨§¨
.éaøc dén÷ àúãeòña éáúé eåä àéiç éaøå áø .äëøaì©§¨¨©§©¦¦¨¨¨§¦¦§§¨©¥§©¦
,úzøî à÷c dééæç !Cãé éLî íe÷ :áøì éaø déì øîà£©¥©¦§©§¥§¨©§¥§¨§©¥
.Cì øîà÷ "àðBæî úkøáa ïéiò" !éúçt øa :déì øîà£©¥©¨§¥©¥§¦§©§¨¨¨©¨
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc - zekxa(iyily meil)

,Ceøáa çúBt ïéàå Ceøáa ïäa íúBçL ïäî Léådkenqd dkxa oebk §¥¥¤¤¥¨¤§¨§¥¥©§¨
.ef z` mb zxhet dpey`x dkxaay dgiztdy ,dzxaglåokáBhä §©

áéènäåoefnd zkxaayçúBtdaíúBç ïéàå Ceøáada.Ceøáa §©¥¦¥©§¨§¥¥§¨
`idy s` jexaa da gzet aihnde aehdy jkn :`xnbd zwiicn

,milyexi dpeal dkenqììkîrnyn ±àéä dîöò éðôa äëøác ¦§¨¦§¨¨¦§¥©§¨¦
dze` mipwzn eid `ziixe`cn dzid eli`y ,`ziixe`cn dpi`e
`l` ,jexaa zgzet dzid `le dzxagl dkenqd dkxa gqepa
zxeaw lr `l` oefnd lr dpwzp `le ,opaxcn `idy gxkda

oldlcke ,xzia ibexd(:gn).
:dxezd on dpi` aihnde aehd zkxay di`x cerïîçð áø øîàå§¨©©©§¨

òãz ,÷çöé øa[di`x jl `d-],àúééøBàc åàì áéènäå áBhäc ©¦§¨¥©§©§©¥¦¨§©§¨
éøäL`aiwr iax zrcly oldl `ziixadn gkenïéø÷Bòoi` ± ¤£¥§¦

mixne`àéðúãk .ìáàä úéáa dúBàdkxa oipray `ziixaa ¨§¥¨¨¥¦§©§¨
,oefnd zkxa ly ziriaxíéøîBà íä äîzxn`p `idyk daúéáa ¨¥§¦§¥

,ìáàämixne` ,xne` `nw `pzáéènäå áBhä Ceøaeay gqepa ¨¨¥¨©§©¥¦
.mrt lk zxn`p,øîBà àáé÷ò éaømixne` la`d ziaaïéic Ceøa ©¦£¦¨¥¨©¨

.úîàä`nw `pz zrcl m`d ,`xnbd dywneïéà áéènäå áBhä- ¨¡¤©§©¥¦¦
eli`e ,la`d ziaa eze` mixne` okàì úîà ïéic.mixne`àlà ©¨¡¤Ÿ¤¨

gxkdaàîéàxnel ezpeeky xen` ±,áéènäå áBhä óàmixne`y ¥¨©©§©¥¦
`nw `pzly jkne ,zn`d oiic 'mb'e aihnde aehd 'mb' my
oiic wx mixne` wlegy `aiwr iaxly gken ,mdipy z` mixne`
eli`y ,`ziixe`cn dpi` aihnde aehdy di`x ixde ,zn`d
ziaa dze` oixwery `aiwr iax xaeq cvik `ziixe`cn dzid

.zn`d oiic wx xnel la`d
:la`d ziaa aihnde aehd zkxa gqep z` d`ian `xnbdøî©

æòìwéà àøèeoncfd ±àúlî déa òøzéà ,éMà áø éáìelv` rxi`±] §¨¦§©§¥©©¦¦§©¥¦§¨
,oefnd zkxaay ziriax dkxaae .epa zn [xacéøáe çútCzkxa ¨©¨¦

l`d ,mlerd jln epidl` 'd dz` jexa ,xn`e ,mila`áBhä©
ç÷Bì ÷ãöa èôBL ,úîà ïéic ,úîà ìà ,áéènäåzeytpètLîa §©¥¦¥¡¤©¨¡¤¥§¤¤¥©§¦§¨

BlL ìkäL ,ètLî åéëøc ìë ék BðBöøk Ba úBNòì BîìBòa èélLå§©¦§¨©£¦§¦¨§¨¨¦§¨¤©Ÿ¤
øãBb ,Bëøáìe Bì úBãBäì íéáéiç eðçðà ìkáe ,åéãáòå Bnò eðçðàå©£©§©©£¨¨©Ÿ£©§©¨¦§§¨§¥

.íéiçì ìàøNéa úàfä äöøtä úà øBcâé àeä ìàøNéa úBöøt§¨§¦§¨¥¦§¤©¦§¨©Ÿ§¦§¨¥§©¦
zyy axl :zl`eye ,oenif ipicl zxfeg `xnbd(`"r lirl)zkxay

didi dn ,ux`d zkxan ligzn cigie ,lkd z` ofd cr `id oenifd
mzcerq eniiqe encwy itl oenifl eixag mr sxhvnd ly epic

,jxal `ayk miiqy xg`l ,lek`l xfg oenifd xg`le eiptlïëéäì§¥¨
oefnd zekxan dkxa efi`l ±,øæBç àeäofd zkxa zligzl m`d ¥

xg`n e` ,ofd zkxaa miaiig mdy elk`y dylyn cg` oick
dzrn onfnd itn ofd zkxa z` rny xake oenif zaeg ici `viy
mi`xen` ewlgp .ux`d zkxan ligzne lk`y cigik `ed jli`e

,xacaLàøì øæBç ,øîà ééaàc déîMî ãéáæ áøzkxa zlgzl - ©§¦¦§¥§©©¥¨©¥¨Ÿ
aiigzp xak ixde dylya dzid ezcerq zligz xen`k oky ,ofd

.ofd zkxaa÷ñtL íB÷nì ,éøîà ïðaøå,ux`d zkxal epiidc ± §©¨¨¨§¦©¨¤¨©
`ed jli`e dzrne ofd zkxa rny s`e oenif zaeg ici `vi xaky

:`xnbd dwiqn .lk`y cigik,÷ñtL íB÷nì àúëìäåligzie §¦§§¨©¨¤¨©
.'eke epizea`l zlgpdy mlerd jln epidl` 'd dz` jexa

:dcerqa mibdepd ux` jxce xqen ikxca oecl zxaer `xnbd
ïezà éLéL÷ ïðaøc áb ìò óà ,úLL áøì àúeìb Léø déì øîàs` ± ¨©¥¥¨¨§©¥¤©©©§©¨¨§¦¥©
,dcerqd ibdpn aiha mz` mirceie minkg icinlz mkpdyéàñøt©§¨¥

eëéépéî éàé÷a äceòñ éëøöadcerq ibdpna mi`iwa miiqxtd - §¨§¥§¨§¦¦¦©§
.mzenk bdep ip`e ,xnelk .mkn xzei

,miiqxtd bdpn did cvikeúBhî ézL ïäL ïîæamd miaeqndy - ¦§©¤¥§¥¦
ipta dhn lr cg` lk] zehn izy lr `id mzaqdy miyp` ipy

if` ,[dnvrìBãb,ezeaiyga mdipianLàøa áñî,dlgz aqn - ¨¥¥¨Ÿ
Bì éðLåaqn ,ezxaga creqd zeaiygaepîéä äìòîìcvl ezhn - §¥¦§©§¨¥¤

.lecb ly eizey`xnìL íäL ïîæáeLmiaeqnd mc` ipa dyly - ¦§©¤¥¨Ÿ
,zehn yly lr,òöîàa áñî ìBãbezhn `dzy el `ed ceaky ¨¥¥¨¤§©

e ,enr micreqd mipyd zehn oia zcnerBì éðLaqn zeaiyga ¥¦
epîéä äìòîìe ,lecb ly eizey`xn cvl ezhn -Bì éLéìL §©§¨¥¤§¦¦

aqn zeaiygaepîéä ähîìey`xy ,lecb ly eizelbxn cvl - §©¨¥¤
.lecb ly eilbxl jenq

:df xcq lr dywn zyy axdéì øîàbdpnl ,`zelb yixl ¨©¥
,lecb ly ey`xn dlrnl aqn zeaiyga ipydy miiqxtdéòa éëå§¦¨¥

déãäa ééeòzLàmr xacl daqdd zrya lecbd dvxiyke - ¦§©¥©£¥
y `l m` ok zeyrl lkei `l ,ipydáéúéå éöeøz õéøúî`edy - §¨¥¨¥§¨¦

,dhnd lr ayeie swcfne envr xyiindéãäa éòzLîejk wxe - ¦§¨¥©£¥
cvl mpi` eipt dhnd lr dhen ecera oky ,enr xacl lkei
lecbl `ed aeh `ld jky oeike .enr xaci ji`e enr creqd
eil` zepten lecb ly eipt jke ,epnid dhnl ayi el ipydy

.envr xyiil jxhvi lecbdy ilan eixac ipyd rnyiedéì øîà̈©¥
,zyy axl `zelb yixéàñøt éðàLod fnxa mdixac lky ©¦©§¨¥

xyt` o`k s`e ,xeaic `la edrx z` yi` mipianedéì éåçîc§©§¦¥
âBçîaeici zerepz ici lr dfinxa ipyd mr xaci lecbdy - §¨

ezhn lr dhen x`ydl lecbd leki oky oeike ,eizerav`e
dfinx jxc el d`xi ipy mr xacl dvxiyke.

mibdep miiqxtd cvik :`zelb yixd z` l`ye zyy ax siqed
oipraíéðBLàø íéî,dcerqd mcew micil milhepyïéìéçúî ïëéäî ©¦¦¦¥¥¨©§¦¦

.oey`x lhep mlv` in ±déì øîàligzdl mbdpny ,`zelb yixd ¨©¥
.ìBãbä ïîy ie`x j`id ,l`ye zyy ax dnzåéãé øBîLéå ìBãb áLé ¦©¨¥¥¨§¦§¨¨

déì øîà .ïlek ïéìèBpL ãòmbdpn itly ,zyy axl `zelb yixd ©¤§¦¨¨©¥
dén÷ àkz eúééî øzìàìz` eiptl mi`ian eici lhpyk cin - §©§©©§©¨©¥
.dlik`a ligzne epgley

:`zelb yixl l`ye zyy ax siqed ceríéðBøçà íéîxnbay ©¦©£¦
,dcerqdïëéäîmiiqxtddéì øîà .ïéìéçúî,`zelb yixd ¥¥¨©§¦¦¨©¥

ligzdl mipexg` mina mbdpny.ïèwä ïîdnz df bdpn lr s`e ¦©¨¨
,zyy axúBîäBæî åéãéå áéúé ìBãâåjk oiznie ayiy ie`x m`d ± §¨¨¦§¨¨§¨

zendefn eiciykdéì øîà .ïlek ïéìèBpL ãò`zelb yixd,àì ©¤§¦¨¨©¥Ÿ
déaâì àiî éèîðc ãò dénwî àkz é÷lñîeiptln miwlqn `l - §©§¦©¨¦©¥©§©§¥©¨§©¥

ceray ,mipexg` mind ly ilkd mr eil` eribiy cr epgley z`
elhpy xg`le ,mdici milhepe mixg`d minicwn lke` `edy
,mipexg` min lhepe ogleyd z` eilrn miwlqne lek`ln wqet

.zendefn eici cera oizndl jxved `ly `vnp
:el` mipipra bedpl mikixv cvik `ziixa `ian zyy axáø øîà̈©©

,úLL,miiqxtd bdpnk xaeqd `zelb yixl aiydeàúéðúî àðà ¥¤£¨©§¦¨
àðòãébdep ip`e dcerq ibdpn oipra `ziixad ixac z` rcei ip` - ¨©§¨

,`ziixaa `aenkàéðúc,`ziixaa epipyy ±ïîæa ,äañä øãñ ãöék §©§¨¥©¥¤£¦¨¦§©
úBhî ézL ïäLlr `id mzaqdy ,mc` ipa ipy md miaeqndy - ¤¥§¥¦

,zehn izyLàøa áñî ìBãb,dlgz aqn xnelk -Bì éðLå ¨¥¥¨Ÿ§¥¦
aqn zeaiygaepîéä ähîìxacl lecb jxved m`y ,eizelbxnl - §©¨¥¤

.swcfdl jixv `di `l ipyd mrìL ïäL ïîæaúBhî Lmdy epiidc ¦§©¤¥¨Ÿ¦
d if` ,micreq dylyìBãbmdayBì éðL ,Làøa áñîzeaiyga ¨¥¥¨Ÿ¥¦

aqnepîéä äìòîì,lecb ly eizey`xn cvl -Bì éLéìL §©§¨¥¤§¦¦
aqn zeaiygaepîéä ähîìdvx m`e ,lecb ly eizelbxnl - §©¨¥¤

.el iyilyl epxn`i dn xac cibdl lecbd
:`ziixaa epipy cerìBãbä ïî ïéìéçúî íéðBLàøä íéîlecbdy ± ©¦¨¦¦©§¦¦¦©¨

ligzne epgley z` eiptl mi`ian lhpyk cine .oey`x eici lhep
miiqxtd bdpnk mbdpn did dfae] dlik`a,`ziixad dkiynne .[

íéðBøçà íéî,miligzn okidníäL ïîæa[miaeqnd±],äMîç ©¦©£¦¦§©¤¥£¦¨
ìBãbä ïî ïéìéçúî.dligz lhep `ed -äàî íäL ïîæáe,micreq ©§¦¦¦©¨¦§©¤¥¥¨

,dyngn xzei mdy lk `l` d`n `weec e`leïèwä ïî ïéìéçúî©§¦¦¦©¨¨
lehiyk lecbd iptln ogleyd ewlqiy `ed i`pby ,seqa ayeid
ogly oiwlqn oi`e ,mlek elhiy cr lhae ayei my oiznie ,eici

lecbd iptlníéòébnL ãòmindìöà,lecbl mikenqd miaeqnd ©¤©¦¦¥¤
wx exzep enr cgiyäMîç,elhp `l oiicryïî ïéìéçúîe ïéøæBçå £¦¨§§¦©§¦¦¦

,ìBãbä.mdl dligz lhep `edy ©¨
:dyngl miribnyk mipexg` mind xcqa dkiynn `ziixad

ïéøæBç íéðBøçà íénL íB÷îìålehil miaeqnd eniiqy xg`l - §¦§¤©¦©£¦§¦
lehil edecaky dyngdn cg` eze` ,exzepy dyngl eribde
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc - zekxa(iriax meil)

úBîäBæî íéãéa àìåepnn lecbd z` cakl oi` dcerqd xnba - §Ÿ§¨©¦§¨
.mipexg` min eiptl lehiy

:mikxca ceaikd zece` zxtqn `xnbdéìæà à÷ eåä ééaàå ïéáø̈¦§©©¥£¨¨§¦
àçøBàa,mdixeng lr miaekxe jxca mikled eid ±déøîç déîc÷ §§¨©§¥£¨¥

ééaàãì ïéáøc,iia` ly exeng z` oiax ly exeng micwd -àìå §¨¦¦§©©¥§Ÿ
déì øîà,epnn lecb didy iia`l oiax -øî ìéæéðeceak jli ± ¨©¥¥¦©

e iia` citwd .iptlàáøònî ïðaøî éàä ÷élñcî ,øîàxfgy f`n - ¨©¦§©¦©¥©¨¨¦©£¨¨
,minkgd itn my cnly xg`l l`xyi ux`n df mkg cinlzñb̈

dézòc déì`l okle ,[envr aiygdl lgd] dqb ezrc dzyrp - ¥©§¥
.ipnicwdl yygàzLéðë éác àçúôì àèî ékgztl eribdyk ± ¦§¨§¦§¨§¥§¦§¨
,zqpkd zia lydéì øîà,iia`l oiax -î ìòéðøeceak qpki - ¨©¥¥Ÿ©

.oey`xdéì øîà,oiaxl iia` -àðà øî åàì àzLä ãòåm`d - ¨©¥§©©§¨¨©£¨
`l dk cr recn xnelke ,'xn' `xwdl ie`x iziid `l eiykr cr

.ize` zcakdéì øîà,iia`l oiax aiyd -ïéà ,ïðçBé éaø øîà éëä ¨©¥¨¦¨©©¦¨¨¥
ïéãaëîiptl did el xnel lecbd z`,äæeæî da LiL çúôa àlà §©§¦¤¨§¤©¤¤¨§¨

.eceak z` micwdl izwcwc `l jk meyne jxca epiid dzr cre
eixacl `vnp :dywne ,opgei iax ixac z` zxxan `xnbd

gzta `weecyda úéàcda yiy -ïéà ,äæeæîmicwdl oic yi [ok±] §¦¨§¨¦
gzta la` ,lecbd z` eaàì ,äæeæî da úéìc,micwdl jxev oi` ± §¥¨§¨Ÿ

,dyweäzòî àlàigztaeäa úéìc Løãnä úéáe úñðkä úéa ¤¨¥©¨¥©§¤¤¥©¦§¨§¥§
äæeæîmy mixc oi`y iptn dfefn mda miraew oi`y -(:`i `nei),éëä §¨¨¦

ïéãaëî ïéàc énðxnelk ,cakl jxev oi` el` migzta mb m`d ± ©¦§¥§©§¦
.zqpkd zia gztl eribdyk iia` z` oiax caik dnl ok m`e

:`xnbd zvxznàîéà àlàoi` ,opgei iax xn` jky xen` - ¤¨¥¨
`l` oicakn,äæeæîì éeàøä çúôazqipka cakl yi xnelklk §¤©¨¨¦§¨

mdigzty yxcnd ziae zqpkd zia igzt mllkae ,migzt
mpi`y zevxta e` mikxca cakl jxev oi` la` ,dfefnl miie`x

.gzt
:dcerqa mibdepd ux` jxce xqen ipiipr cerdéøa äãeäé áø øîà̈©©§¨§¥
ïéaeñnä ïéà ,áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøczrinya mi`veid §©§¥©¦©¦§¥§©¥©§¦

rvead itn dkxadíeìk ìBëàì ïéàMørvead ly exkknãò ©¨¦¤¡§©
òöBaä íBòèiLoi` exkkn merhl mikixv mleky oeikny ,dligz ¤¦§©¥©

.mrh envr `edy mcew enrhiy ceakd jxcn dfáéúéayi ±áø ¨¦©
àøôñ,ax mya dcedi ax ixac z` rnyeøîà÷åoi` `l` ,jk `l ©§¨§¨¨©

oi`yx miaeqndøîzéà íBòèìoi`yx oi` `le ,ax itn xn`p - ¦§¦§©
oeyld oia lcad oi` dyrnly xg`n :`xnbd zx`ane .lek`l

,'merhl' oeyll 'lek`l'dpéî à÷ôð éàîìax owiz jxev dfi`l - §©¨§¨¦¨
`l` ,oeyld `xtqíãà áéiçLcitwdl ,eax mya dreny xne`d ¤©¨¨¨

øîBìdrenyd z`ìaBaø ïBL(b"n `"t zeiecr)axn rny `xtq axe , ©¦§©
.merhl xn`y

:dcerqd jezay ux` jxc zekildn ceríéðL ,ïðaø eðzeidy ¨©¨¨§©¦
,zg` dxrwn milke`äøòwa äæì äæ ïéðézîîwlqn cg`dyky - ©§¦¦¤¨¤©§¨¨

wiqtn exiag `diy xqend ikxcn ,zezyl ick dxrwd on eci
milke`d eid la` ,zezyl xenbiy cr lek`lnìLïéà ,äL §Ÿ¨¥

mipydïéðézîîliaya ewiqti mipyy oebd epi`y ,cigid liaya - ©§¦¦
ziad lra :`ziixaa epipy cer .cg`òöBaäelit`e] ztd z` ©¥©

epnn lecb dcerqa yiyk(.en lirlck),[Bãé èLBt àeädxrwa ¥¨
älçz.`ivend zqext z` dkeza ztllãBák ÷Bìçì àa íàå §¦¨§¦¨©£¨

epîéä ìBãbL éîì Bà Baøìdnkga.Bãéa úeLøä §©§¦¤¨¥¤¨§§¨
:ztd qextl jxand ligzn izndéì ÷éñò äåä äpç øa øa äaø©¨©©©¨£¨¨¦¥

déøáìdy` epal `iyd -éaáéúéå íéã÷ ,àðéè÷ áø øa ìàeîL áø ¦§¥¥©§¥©©§¦¨¨¦§¨¦
,ogleyl ayil dpg xa xa dax micwd -déøáì déì éðúî÷å- §¨©§¥¥¦§¥

rvea ozgdy did mbdpny itle ,dcerq zekld epal dpye
,el xn` jke .bedpl eilr cvik ecnll `a okl dcerqaòöBaä ïéà¥©¥©

miaxlòBöáì éàMø,ztd on dqext qextl -étî ïîà äìëiL ãò ©©¦§©©¤¦§¤¨¥¦¦
íéðBòäwlg `id on`d ziipry itl ,on` zeprl mlek eniiqiy ± ¨¦

dkxad meiq mcew reval oi`e ,dkxad on(:hl lirl).àcñç áø©¦§¨
,øîàon` dlkiy críéðBòä áBø étîmiperd aexy jka ic ± ¨©¦¦¨¦

.eniiqiy oizndl jixv oi` miiq `ly herin yi m`e ,zeprl eniiq
:`cqg ax zxaq idn zxxan `xnbddéì øîàl`y ±àîç øa éîø ¨©¥¨¦©¨¨

,`cqg ax z`àðL éàîenrh ixd ,herinl aex oia lcadd dn ± ©§¨
xy` cr oizni recn xac lyàaeø,zeprl eniiqi mirneyd aex ± ¨

meynézkàcoiicry -äëøa àéìk àìzxin` dniizqp `l ± §©©¦Ÿ©§¨§¨¨
ok m` ,zeprl eniiqiy cr dkxadénð àèeòéîmb df mrhn ± ¦¨©¦
,eniiq `ly herin x`yp xy`kàéìk àìdniizqd `l oiicr ± Ÿ©§¨

d zxin`déì øîà .äëøael aiyd -,`cqg axìk ,øîBà éðàL §¨¨¨©¥¤£¦¥¨
ïîà äðBòäeziipra jix`ne,äòBè àlà Bðéà éàcî øúBély on`de ¨¤¨¥¥¦©¥¤¨¤

.mdl oizndl jixv oi`e dkxad on dpi` jix`nd herind
:on` ziipra zekld dnk d`ian `xnbdàì ,ïéðBò ïéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¦Ÿ

äôeèç ïîàmewna ,[on`-] `"ey cewipa s"l`d z` `xewy ± ¨¥£¨§
,ycewd oeyla dlin dpi` `"ey cewipa on`y . [on`-] u"nwa¨

.zernyn mey dl oi`eàìåmiperäôeè÷ ïîàz`ixw xqgny - §Ÿ¨¥§¨
.[n` rnype] zxkip `dzy dta d`iven epi`y ,o"epdïîà àìå ¨¥§Ÿ¨¥

äîBúémixg` rnyy oebke ,dpr dkxa dfi` lr rcei epi`y ± §¨
ixd dper dn lr rcei epi`y oeike ,mdixg` dpre on` mipery

.a` dl oi`y dnezik `idåétî äëøa ÷Bøæé àìå,dkxa jxande ± §Ÿ¦§§¨¨¦¦
oevxa jxan epi`y d`xpy ,dpeek `la zexidna eitn d`ivei `l
dpeekae zepizna jxai `l` ,cak `ynk eilr gxehl `ide

.dnly
.íéîBúé åéða eéäé ,äîBúé ïîà äðBòä ìk ,øîBà éàfò ïadperd lke ¤©©¥¨¨¤¨¥§¨¦§¨¨§¦

on`.åéîé eôhçúé ,äôeèçon` dperd lke.åéîé eôh÷úé ,äôeè÷ £¨¦§©§¨¨§¨¦§©§¨¨
éøànä ìëåCzvw,ïîàa,on`p jln l` xnel lkeiy xeriy ick §¨©©£¦§¨¥

åéúBðLe åéîé Bì ïéëéøàîi`cn xzei jix`i `ly calae ,daeha ©£¦¦¨¨§¨
.lirlcke

:oenif ipicl zxfeg `xnbdàúceòña éáúé eåä ìàeîLe áøeayi ± ©§¥£¨§¦¦§§¨
dcerqd xnba efg`yk ,dcerqaàéiç øa éîéL áø àúàayiizde £¨©¦¦©¦¨

,cerql myìéëàå áäøñî÷ äåämiiql ick ,ezlik`a xdnn did ± £¨¨§©§¥§¨¦
.ekxai l`enye axy mcewáø déì øîà,iniy axlCzòc äî- ¨©¥©©©§¨

xeaq dz`y itl ,dlik`a xdnn jpd mrh dfi`néôeøèöéàì§¦§¨¥
ïãäa,onfl lkepy ick epil` sxhvdl ±ïì àðìéëà ïðàxak ep` ± ©£¨£©©¦§¨¨

.epil` sxhvdl leki jpi`e ,z`ay mcew epzcerq epniiqdéì øîà̈©¥
ìàeîLixdy ,dcerqd jeza ep` oiicr `l` ,ok `l ,axlelà §¥¦
eúééî[mi`ian eid-]éìdcerq gepiwl eiykràiìécøàoidnk ± ©§¦©§¦©¨

,zeixhteàaàì àiìæBâå,zelfeb mi`ian eid axle ±ïðéìëà àì éî §§©¨§©¨¦Ÿ¨§¦©
epzrc epgqd `ly oeike ,gepiwl mze` milke` epiid `l m`d ±
iniy ax lekie epzcerq dxnbp `l oiicry aygp lek`ln ixnbl

.epil` sxhvdl
:oenifa ztqep dkld d`ian `xnbdéáúé eåä áøc éãéîìz©§¦¥§©£¨§¦

àúceòñaeniiq mxhae ,dcerqa eayi -ìò[qpkp-]àçà áø ¦§§¨¨©£¨
,mdil` sxhvdeéøîà,ax icinlz exn` ±Cøáîc àaø àøáb àúà ¨§¦£¨©§¨©¨¦§¨¥

ïì.oefnd zkxa epl jxaiy lecb mc` `a eiykr ±eäì øîàax ¨¨©§
,ax icinlzl `g`eúéøáñ éî`id dklddy mixeaq mz` m`d - ¦¨§¦

ìBãâcdxeagay,Cøáî`l` ,ok xacd oi`äceòqaL øwéòcg` - §¨§¨¥¦¨¤©§¨
`ed ,dcerqd zligza eidy el`n.Cøáî:`xnbd zpwqnàúëìäå §¨¥§¦§§¨

óBqáì àúàc áb ìò óà Cøáî ìBãbseqa mdil` sxhvdy ± ¨§¨¥©©©©£¨§©
ipicn jkitl ,mzaeg ici mixg` `ivedl eceak llkay .dcerqd

.seqa `ay s` ecakl ux` jxc
jldn xe`ial .dpynd ixac jynd xe`ial zxaer `xnbd
xg` .` :mzyxtd xcqe zexyrne zenexz ipic z` micwp `xnbd
miyingn cg` wlg d`eazd on `iven ,gexinde yicde dxivwd
yixtn okn xg`l .a .'dlecb dnexz' `xwp `ede ,odkl epzepe
.b .'oey`x xyrn' `xwp `ede ,iell epzepe xzepdn zixiyr
`ede xzepdn zixiyr aey yixtn oey`x xyrn zyxtd xg`le
lr ellgny e` ,milyexia elke`e edlrne ,'ipy xyrn' `xwp
ield .c .dyecwa mlk`ie milk`n sqka dpwi milyexiae sqk
`xwp `ede odkl ezizle laiwy xyrndn zixiyr yixtdl jixv
z` xyrl eaiige exfb dkxal mpexkf epinkg .d .'xyrn znexz'

zexyrnd lr miceyg mdy itl zevx`d inrn dpwpdd`eazde .
.'i`nc' dpynd oeyla miiexw mdn mipwpd zexitde

:dpyna epipy'åëå éàîc ìëàepwpy mihgn dieyrd zt lk` ± ¨©§©
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ריג ezny in` cenr fn sc ± iyily wxtzekxa
úåîäåæî íéãéá àìå.mipexg` min zlihpa:àáøòîî.laan zelrl libx oiax didy itl

opgei iax ly enyn eixac `ed xnele l`xyi ux`l:äæåæîì éåàøä çúôá.zqipka :xnelk

zevxte mikxc ihernl migzt lk:øîúéà íåòèì.xnel aiigy `l` xaca welg oi`

eax oeyla:íéã÷.itl .dcerq zekld epal zepyle ogleyd lr ayil dpg xa xa dax

dyri j`id ecnln dide reval libx ozgdy:

òåöáì.ztd on dqextd qextl:ïîà äìëéù ãò
íéðåòä éôî.s`c "`ivend" zkxa xg` "on`"

cvik" wxta opixn`e `id dkxad on on` ziipr
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc - zekxa(iying meil)

,çøBt ïè÷ ééeúàìrcil ea oiwcwcn oi`e eilr mipnfny eprinyde §¨¥¨¨¥©
,`l e` cg` meie mipy dxyr yly el e`ln xak m` eizepy oipn

.opgei iax ixacke
:`xnbd zpwqnàúzòîL éðä ìëk àúëìä úéìålkk dkld oi` - §¥¦§§¨§¨¨¥§©§¨¨

lirl mi`xen`d exn`y zerenyd el`(:fn),øîàc àä ék àlà¤¨¦¨§¨©
ïè÷ ,ïîçð áø,cg` meie mipy dxyr yly el e`ln `l oiicry ©©§¨¨¨

ïéëøáî éîì òãBiäzennexe xecid `edy dkxad oipr rceiy ± ©¥©§¦§¨§¦
,d"awd.åéìò ïéðnæî§©§¦¨¨

jkn ,`axe iia` ly mzetixg lr gikend dyrn d`ian `xnbd
:'oikxan inl' erci mzephwa xakyàáøå ééaàmzephwa eidyk ©©¥§¨¨

äaøc dén÷ éáúé eåä.dcerqa dax iptl miayei eid ±eäì øîà £¨§¦©¥§©¨¨©§
déì éøîà .ïéëøáî éîì ,äaø,mdipy el eaiyd -àðîçøì± ©¨§¦§¨§¦¨§¦¥§©£¨¨

ml`ye dax siqed .d"awl mikxanáéúé àëéä àðîçøåokide ± §©£¨¨¥¨¨¦
.d"awd ly ezpiky mewnéåçà àáøehan dptd ±ìàììè éîL± ¨¨©§¥¦§¥§¨¨

.ziad bb lrny minya ezpiky xnelk ,bbd itlkàøáì ÷ôð ééaà©©¥§©§¨¨
àiîL étìk éåçàminyd itlk ehan dptde uegl ziadn `vi ± ©§¥§©¥§©¨

.mnvreúéåä ïðaø eëééååøz ,äaø eäì øîàelcbzyk mkipy - ¨©§©¨©§©§©¨¨¨¦
e ,miwdaen minkg icinlz eidzéLðéà éøîàc eðééädf dyrne ± ©§§¨§¦¦§¥

,zeixad ita xebyd xn`nl `nbeck `eddéôèwî ïéöea ïéöea¦¦¦¦§¥
òéãédpnn `veid sxyd itl dzephwa xak zrlce zrlc lk - §¦©

ok enke ,aeh didi m` ixtd zeki` z` xikdl ozip ,dhipg zrya
ebdpzi cvik zrcl ozip mzephwa mdiyrnn mc` ipaa

.elcbiykl
:oenifl dxyr sexiv oipra oic d`ian `xnbddéøa äãeäé áø øîà̈©©§¨§¥
äòLz ,áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøcy miyp`eìëàzt §©§¥©¦©¦§¥§©¦§¨¨§

d ipinn dieyrdå ,ïâcmc`ìëà ãçàmdnr,÷øémd ixdïéôøèöî ¨¨§¤¨¨©¨¨¦§¨§¦
.'epidl` jxap' xnel milekie ,dxyr ly oenifl eicgi

dépéî éàòa ,àøéæ éaø øîà,epnn izl`y -äðîL ,äãeäé áøî ¨©©¦¥¨§©¦¥¥©§¨§Ÿ¨
,wxi mdnr elk` mipye obc elk`y miyp`eäîmpic dn - ©

oke .dxyr ly oenifl sxhvdläòáLdylye obc elk`y miyp` ¦§¨
,wxieäîe .mpic dn -éì øîà,dcedi axàðL àì,welig oi` - ©¨©¦Ÿ§¨

.dxyr ly oenifl mitxhvn md df ote`a s`y ,xnelk
oic la`äMLwxi drax`e obc milke`d miyp`àì [ééå] (éàãå) ¦¨©Ÿ

éì àéòaéîm`d ip` wteqne xg`n ,epnn z`f izl`y `ly lag - ¦©§¨¦
.`l e` dxyr oenifl md mitxhvn dfk ote`a s`

äéîøé éaø déì øîà,`xif iaxlCì àéòaéà àìc zãáò øétLaeh - ¨©¥©¦¦§§¨©¦£©§§§Ÿ¦©§¨¨
ixdy ,wtql mewn o`k oi` oky ,z`f zl`y `ly ziyríúä̈¨

éàî àîòèobc milke`d dray e` dpeny e` dryz oiprl ,my - ©£¨©
,dxyr oenifl eicgi md mitxhvny mrhd `ed dn ,wxi x`yde

àaeø àkéàc íeMî,obc elk`y dxyrd jezn aex yiy xg`n - ¦§¦¨¨
àaeø àkéà énð àëädrax`e obc elk`y dyy oiprl ,o`k s` - ¨¨©¦¦¨¨

mdy xacd heyt jkitle ,obc elk`y dxyrd jezn aex yi ,wxi
.dxyr oenifl eicgi mitxhvn

:`xnbd zx`anäéàåøáñ elr xrhvdy ,`xif iax ,`ed eli`e - §¦¨©
dyya ic oi` ile`y xaq ,dcedi axn df oic l`y `ly jk

c xnel okzi ixdy ,dxyr jezn obc elk`yïðéòa økðéîc àaeø- ¨§¦§©¨¦©
jezn dyye ,yily ipy ly aex epiidc ,xkipd aex `diy jixvy

.xkipd aex mpi` dxyr
:zt zlik` `ll oenifl sexiv oipra dyrn d`ian `xnbdéàpé©©

àkìî,jlnd i`pi -àúkìîe,dklnde -éããä éãäa àzôéø eëéøk ©§¨©§§¨§¦¦§¨©£¥£¨¥
.oefnd zkxa jxal ekxvede ,cgia zt zcerq elk` -eäì ìè÷cîe¦§¨©§

ïðaøì,minkgd lk z` bxd jlnd i`pie xg`ne -déì äåä àì §©¨¨Ÿ£¨¥

eäì éëeøáì Léðéàici mze` `iveie mdl jxaiy mc` el did `l - ¦¦§¨¥§
.mzaegeäúéáãì dì øîà,ezy`l i`pi xn` -àøáb ïì áéäé ïàî ¨©¨¦§¦§©¨¦¨©§¨

ïì Cøáîc.epl jxaiy mc` epl ozi in -déì äøîà,ezy`òázLà ¦§¨¥¨¨§¨¥¦§§©
déì úøòöî àìc àøáb Cì àðéúééî éàc éì`ia` m`y il rayd - ¦§¦©§¦¨¨©§¨§Ÿ§©£©¥

.eze` xrvz `l minkgd on cg` jldì òázLàlr dl rayp - ¦§§©¨
,jkì déúéúééàäeçà çèL ïa ïBòîLoerny iax z` el d`iad - ©§¦¥§¦§¤¨©£¨

.minkgd z` i`pi bxdy drya ez`iagd `id oky ,dig` ghy oa
dãéãì déãéc ïéa déáúBài`pi aiyed -oa oerny iax z` jlnd §¥¥¦¥§¦¨
.ezy` oial epia ghydéì øîà,ghy oa oerny iaxl i`piúéæç ¨©¥¨¥
Cì àðéãáò àø÷é änk.jl ip` dyer ceak dnk d`x -déì øîà ©¨§¨¨¨§¦¨¨¨©¥
,ghy oa oerny iaxéì úø÷Bî à÷ zà åàìcaknd `ed dz` `l - ¨©§¨§©¦

,ize`éì àø÷Bîc àéä àúééøBà àlà`id izcnly dxezd `l` - ¤¨©§¨¦§§¨¦
,ize` zcakny efáéúëcilyn xtqa aezk jky -(g c)äìñìñ' ¦§¦©§§¤¨

.'äp÷açú ék Eãaëz ,jîîBøúezcakne znnexn dxezdy ,epiidc §§¤¨§©§¤¦§©§¤¨
.da wqerd mc`d z`dì øîà,ezy`l jlnd i`piàìc úéæç à÷ ¨©¨¨¨¦§Ÿ

úeøî ìa÷îizexn z` eilr lawn `ed oi`y z` d`ex - §©¥¨
.[izepc`-]

éëeøáì àñk déì eáäéoii ly qek ghy oa oerny iaxl el epzp - §©¥¨¨§¨¥
.mzaeg ici m`ivedl ick ,oefnd zkxa eilr jxaløîà,mdléëéä ¨©¥¦

éøáàC`le dne`n izlk` `l ixde ,mknr jxal ip` leki cvik - £¨¥
ike ,'elyn eplk`y jexa' xn`p dkxad gqepa eli`e ,izipdp

xne`àñk àeääì dééúL .'BlMî åéøéáçå éàpé ìëàL Ceøa'- ¨¤¨©©©©£¥¨¦¤©§¥§©¨¨
szzynk aygiiy ick ,el epzpy oii qek eze`l dzy jkitle

okn xg`le ,mzcerqaéøáe àðéøçà àñk déì eáäéCqek el epzp - §©¥¨¨©£¦¨¨¦
.dilr jxiae ,oefnd zkxal zxg`

:ghy oa oerny iax lr zwlegd drc d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
çèL ïa ïBòîL ,(ïðçBé éaø øîà) àaà øa àéiç éaøc déøa àaà©¨§¥§©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦§¤¨©

ãáòc àeä déîøâì ,ãáòc,ghy oa oerny iax dyry dn - ©£©§©§¥©£©
`l` mdnr szzyd `ly it lr s` ezkxaa mze` `ivedy
mc` oi` ,xnelk ,dyr envr zrcl ,cala oii ly qek ziizya

.dfa el dcenéëäcjk ixdy -éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà §¨¦¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦
íìBòì ,ïðçBéxac dfi` zlik`a oenifl mixg` mr sxhvnd ¨¨§¨

,lk`nïúáBç éãé íéaøä úà àéöBî Bðéà,oefnd zkxaaìëàiL ãò ¥¦¤¨©¦§¥¨¨©¤Ÿ©
da yiy zt mdnr,ïâc úéfkzkxaa aiegn `ed s` dfk ote`ay ©©¦¨¨

did `l zt mdnr lk` `l ghy oa oerny iaxe xg`ne .oefnd
.dyr envr zrcl `l` ,mxear jxal i`yx

:opgei iax ixac lr dywn `xnbdéáéúéîicinlz eywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipy .daiyid,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøy mc`äìò ©¨¦§¤©§¦¥¥¨¨

,dcerqa dilr miaiqn eidy dhinlíänò áñéäåx`y mr - §¥¥¦¨¤
,micreqdeléôàm`,øéöa àlà íänò ìaè àì`ly ,xnelk £¦Ÿ¦¥¦¨¤¤¨§¦

,elk`e ahexa wxi liahd wx `l` ,mzcerqa mdnr szzydàìå§Ÿ
[`ly e`-]úøâBøb àlà íänò ìëà[zyaein dp`z-],úçàlkn ¨©¦¨¤¤¨§¤¤©©

`ed ixd mewnóøèöîoax oi`y `xnbd dxaqe .oenifl mdnr ¦§¨¥
ici mixg` `ivedl oial oenifl sexiv oia wlgn l`ilnb oa oerny
leki obc lk` `ly in s`y jkn gikedl yi `linne ,mzaeg

.opgei iax ixack `lye ,ezkxaa mixg` `ivedl
:`xnbd zvxznóøèöî éôeøèöàoa oerny oax xaeq ok` - ¦§¨¥¦§¨¥

`l m` elit` oenifl mixg` mr sxhvdl mc` lekiy l`ilnb
,zt mdnr lk`ïúáBç éãé íéaøä úà àéöBäì ìáàoefnd zkxaa £¨§¦¤¨©¦§¥¨¨

i`yx epi`ìëàiL ãòmdnr,ïâc úéfk.opgei iax ixacke ©¤Ÿ©©©¦¨¨
énð øîzéà,yxcnd ziaa xn`p jk ok`e -äãeäé øa àpç áø øîà ¦§©©¦¨©©¦¨©§¨
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i`e obc lekilc opira xity xkpnc `aex `nlic
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(`eq) oiyeciw zkqna dpedkd on elqtl e`ay:
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edin (ak) "ezny in" wxta xn`ck `ed opaxc

dia opixw xaca aiiegn Ð opaxcn aiiginc oeik

ohwa :xn`z m`e .ozaeg ici miax `ivene

elit` `edd !ikd xn` `l `d jepigl ribdy

inxc `ed dea`c dilrc aiigin `l opaxcn

dikepgl`wec :wqt zelecb zekld lrae

la` dizeekc dviak e` zifk edpi` elk`c

.dcinrdl xyt` i`e witn `l eraye elk`

oerny edpiwt`e eraye elk` eixage i`pi `dc
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úéìåiax` inp i`wc rnyn Ð rceid ohw `d ik `l` `zzrny ipd lkk `zkld

`ziixade mi`xen` ixac xzeqy `xnbd jxc oi` ixdy ,`xidp `le .opgei

:xnelk ,gxet ohw` i`wc :xnel yie !mrh mey `la opgei iax ixacl di`x `iady

epiyexitle .opira ediieexze ,oikxan inl rceid `wec epiid Ð eilr oipnfn gxet ohw

oiprl `axe iia`c `caer iziin `lc :xnel jixv

inl rceid ohw edn yxtl `l` ,ediilr ipenf`

edn ,ok m`c ,eed migxet `l `nzqnc .oikxan

carc inp daxe ?oikxan inl mircei m` ediizeax

,miphw mde dpia mda yiy ze`xdl epiid Ð

it lr s` :mz epiax xne`e .ediilr oipnfn `le

dkld edin ,`zzrny ipd lkk `zkld zilc

eze` oiyer ynn ohw xn`c iel oa ryedi iaxk

epiid Ð rceie gxet opirac `kde .dxyrl sipq

`zzrny ipd lkk `zkld zile .dylya `wec

,inp `wice .iel oa ryedi iax` i`w `l Ð

iaxc) dyrn eze`a miizpia `xnbd wiqtn ixdy

.dizeek `ipze ,mc` mikyi mlerlc (xfril`

dizeek `ipz xzac `zzrny ipd` i`w `l`

dryze ,mipye zaye ,oex`e dryz :oebk ,mikyic

s` .gxet ohwe ,miccgn mipye ,dxyrk oi`xp

dpcinri ,gxet iiez`l ikd `ziixa `pzc ab lr

iaxk inp epiide ,oikxan inl rcei epi`a ongp ax

.eilr oipnfn oi` ohw lirl xn`c iel oa ryedi

la` ,oikxan inl rciy cr ,dqixra lhen :yxit

,oefnd zkxal :yexit .dxyrl sipq eze` oiyer

,ongp ax bilt `l `dac .dltzl oicd `ede

oenfl ilin ipd Ð yxitck gxete rcei ira ikc

iel oa ryedi iaxl dcen Ð sipql la` ,dyly

.sxhvn ohwc dltzl oicd `ede ,dxyrl sipqc

xfril` iaxc dyrnn dlr jixtc ,inp `wice

zkxaa ixiinc iel oa ryedi iaxl ,dltzl didy

(`v dyxt) dax ziy`xaac :dniz ,edine .oefnd

`nizc `ed `cd :iel oa ryedi iaxc dlr xn`w

dide .`l Ð dltzl la` ,oefnd zkxal Ð

lr wlegy itl ,ok dkld oi`c :mz epiax xne`

oiprl iel oa ryedi iax i`cec .eply `xnbd

xfril` iaxc `caern jixtcn ,xn`w inp dltz

`diy wx dltzl ohw oitxvn yie .dltza ixiinc

,`ed zehy bdpnc :mz epiax xne`e ,ecia yneg

:inp ikd ,`ed `xab oex` eh` xn`c ikid ikc

ohw xn`wc `d :cere ?`ed `xab yneg eh`

piid Ð sxhvn`lc cere .yneg `la elit` e

xearc `caera `l` ,ipdnc `zkec meya opifg

my xikfn oi`e ,'eke dlebr oiyere dxez xtq oi`ian Ð ehrnzp m`e ,dxyra :xne` xfril` iax .dpyd z` oixarn dylya xn`wc ,(g"t) xfril` iaxc iwxta ,dilra oileryk dpyd
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(sxhvn ynege) ohwc `zkec meya ogky` m` elit`e .`l ± mixac x`yl la` ,xeav ceak meyn ded `l i` ,dy` elit` ohw elit` ,dray oipnl oiler lkd :xn`wc ,dray oipnl dler

iaxc `caer iab xn`wck ,`l Ð ixz la` ,sipq ied cegl ohw la` ,ohw cia llk liren epi` yneg mz epiax yexitle .`l Ð eply oiyneg la` ,oeilba ieyrd `wec epiid Ð dltzl elit`
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dkld oi`c yxtn ivewn xyde .eztqeza wgvi epiax wqt oke ,oipnfn Ð wxi cg`e zt elk`y mipy :ipz inlyexia ,edine .dxyrn dyly sexiva ith opixngn inp lirl ixdc ,itxhvn `l

;opgei iaxc` opgei iaxc dyw ok m`c :cere .cigik dkld oi`e ,itxhvn `lc ,ibilt opaxe :xnelk ,l`ilnb oa oerny oaxk oizipzn :mzd dlr wiqn ixdy :`cg ;inlyexic `ziixa dze`k

oi` mlerl :opgei iax xn`w inlyexiae ,ghy oa oerny iaxc `caerk ,dizy `l` mrh `l elit` .xity Ð sxhvn `d ,obc zifk lk`iy cr `iven epi` mlerlc opgei iax xn` `kdc

llka dizye ,oitxhvn Ð ezyy dylye mipy `ki` elit` dxyrl milydle .dyly oenfa ixii` inlyexiae ,dxyrl o`k :dpin rny `l` .sxhvn elit` rnyne ,zifk lk`iy cr oipnfn

.xkpinc `aex` `l` opictw `le ,dlik`ãò,rnyn Ð obc zifk lk`iy,opaxcn `l` aiig epi` zifk ixde :dnize ,raeyd lr elk`y mixg` s` `ivedl lekiy Ð obc zifk lk` m`y

lk`ca `l` Ð eia` `ivedl lekiy ohwl exyc (`d) inewe`l ivn `le ,"el mikxan eipae ezy`y inl dx`n `az" :(a,k) "ezny in" wxta opixn` `dc ?`ziixe`c xhte opaxc iz` ikide

la` ,dia opixw "aiegn" opaxc aiegnc :i"yx yxite !exhtl leki epi` Ð driay ick eia` lk` m` `d .opaxcn `l` aiig epi`y eia` xhte ,jepigl ribdy opaxc ohw iz`c ,zifk eia`
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eznyריח ina cenr gn sc ± iyily wxtzekxa
äîçðá ìéçúî úáùáå.`l` zay lya ligzdl `le miiql `l jixv epi` :xnelk

oia "mgx" oia ligznc ikid lk "dngp" ixw milyexi oipa .dngpa miiqne ligzn

"epngp":íéîëç åð÷úù äëøáá."aihnde aehd"a:ãáòéã åäééðéá àëéà.i`xza opaxl

opiqxb `nw `pzca .dil opixcdn"êì ïúð øùà".opiqxb `le ."aihnde aehd" ef

iaxca `l` "depwz dpaia":òáù àåäùë.
eray lr zecedle jxal devn:áòø àåäùë.

ly eziixa ici lr earx z` witdl `a `ede

jixv dfy oky lk `l `ed jexa yecwd

xzei `ed jexa yecwdl jxal:êéøö åðéà.
ozp xy`" iaxca opiqxb `le df xnege lwl

."aihnde aehd" df "jlêîçì úà êøáå àìà.
jngl lr jxa:ïë éøçàå çáæä êøáé àåä éë

íéàåø÷ä åìëàé.iptl jxal oerhy jcnl

xy` ...jexa" :xne` `ed gafd lr .dlik`

okide ."gafd z` lek`l epeve eizevna epycw

epev.(ai mixac) "lk`z xyade":äîì êë ìëå.
odixaca zekix`n eid:úòâåð úåëìî ïéàù

äúøáçá.l`xyi z` bidpn did l`enyy itl

l`eny xacyn dxxyd z` lhep did le`ye

dry itl akr mixac jxe`e eil`:äãî ïéá
äáåè.`id daeh dcn dxezd:ãåã úéá úåëìî

íéìùåøé äðåáá.milyexi dycwzp eci lry:

úéøá äá øåëæéù êéøö.ici lry ux`d zkxaa

(fi ziy`xa) dlin zyxta mdxa`l dpzp zixa

"jixebn ux` z` jixg` jrxfle jl izzpe":

äøåú äá øåëæéù êéøö.dxezd zekfa s`y

oeigz ornl" :xn`py ux`d z` eyxi zevnde

(g mixac) "ux`d z` mzyxie mz`ae mziaxe:

äøåúì úéøá íéã÷éù êéøö.jzixa lr" oebk

lre epzcnly jzxez lre epxyaa znzgy

"epzppegy miig:úåúéøá ùìùá äðúð äøåú.
ipiqa :l`xyil dxez dpzp zenewn dylya

lkae .a`en zeaxrae mifxb xdae cren ld`ae

:(`fl) dheq zkqna `ipzck zixa dzxkp cg`

cren ld`a oke .'eke hxta xex`e llka xex`

xy` zixad ixac dl`" :(gk mixac) xn`py

ux`a l`xyi ipa z` zexkl dyn z` 'd dev

."axega mz` zxk xy` zixad caln a`en

"zixad ixac z` mzxnye" :(hk mixac) aizke
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.aeig mey oi` eilr la` ekpgl aiig eia`c ,opaxc "aiegn" ixwin `l Ð jepigl ribdy ohw

wgec :cere !miaiegny mixg` `iven epi` ,dxezd on epi`y oeik ,mewn lkn :eyexitl dywe

m` Ð opaxcn elit` aiegn epi` m`c ,opaxcn "aiegn epi`" ixw jepigl ribdy ohwa xnel

`ivedl leki epi` Ð zifk lk`y cg`c :yxit zelecb zekldae !eia` z` xhet epi` ok

opaxc iz` `lc ,driay ick elk`y mixg`

mixg`d mb elk` `lyk la` .`ziixe`c xhete

opiknq `dc ,`id `le .mze` xhet Ð zifk wx

,driay ick elk` mde ,eixage i`pic `caer`

oa oerny edl xht `wc opifg `w ikd elit`e

llk aeig xa epi`y ohwc :wlgl d`xp `l` .ghy

epi`" jkld Ð driay ick lk` elit` ,`ziixe`c

i` dil witn `l jkle .dia opixw "xaca aiegn

xa `edy ,lecb la` .`ziixe`c `xeriy lk`

aiegn" driay ick lik` ik ,dxezd on `aeig

opixn`ck .llk lk` `l elit` ,dia opixw "xaca

it lr s` zekxad lk :(`,hk b"t) dpyd y`xa

,oiid zkxae mgld zkxan ueg ,`iven Ð `viy

`ede .dfa df oiaxr l`xyi lkc Ð `nrh epiide

,`iven Ð `viy it lr s` ,oefnd zkxaa oicd

xnel lkeiy `l` jixv epi` obc zifke .ziyixtck

."elyn eplk`y"

ìéçúî`wec e`l :qxhpewd yxit Ð dngpa

:xnelk `l` ,miiqne dngpa ligzn

`le dgizta `l zay ly xikfdl jixv oi`c

zngpa miiqne ligzn la` .rvn`a `l` ,dngpa

dpea"a mzege "mgx" xne`y ,lega enk ,milyexi

minzege "epngp"a oiligzny yie ."milyexi

mrh mipzepe ."milyexi oipaae jxir oeiv zngp"a

mixne` oi`e ,dpgz oeyl ied "mgx"c .mdixacl

,mipepgz oeyl epi` "mgp" la` .zaya mipepgz

.(al zeny) "jnrl drxd lr mgpde" enk `l`

oi`e !mipepgz oeyl rnyn lkdc ,`xidp `le

xn`ck ,dywa oeyl ied i` elit` ,citwdl

xnel edn :"mixyw el`" wxta zayc inlyexia

zekxa qteh :el xn` ?zaya "epqpxt eppef eprex"

.leg ly dkxa dpynd `ed zehy bdpne .`ed jk

úéøádxeze zixa" xikfdl jixv oi` Ð dxeze

znzgy jzixa lr" xikfdl icc ,"oefne miige

zixa epiidc ,'eke "epzcnly jzxez lre epxyaa

.dihwp `nlra `pniql Ð `xnbde .dxeze
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המשך בעמוק לק



xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc - zekxa(iyiy meil)

Bæå[dlin zixa-]ìLa äðzð,úBúéøa äøNò Ldxyr yly ,xnelk §¦§¨¦§Ÿ¤§¥§¦
.epia` mdxa`l dpzipy dlin zyxta 'zixa' zaiz dxkfp minrt

éøö ,øîBà àaà éaøda øîàiL Cux`d zkxaaóBñå älçz äàãBä ©¦©¨¥¨¦¤Ÿ©¨¨¨§¦¨¨
'd jl dcep' dligzn xn`iy ,epiidc ,dteqae dkxad zligza -
,'jl micen ep` epidl` 'd mlek lre' xn`i okn xg`le ,'epidl`

úçBtäåminrt izy d`ced xnelnúBçôé àìmipt lk lr §©¥Ÿ¦§
îmrt dxne`l,úçàî úçBtä ìëå ,úçàxne` epi`y ,epiidc ¥©©§¨©¥¥©©

,ux`d zkxaa llk d`ced.äpeâî äæ éøä£¥¤§¤
íúBçä ìëå'd dz` jexa'å ,õøàä úkøáa 'úBöøà ìéçðîin ok §¨©¥©§¦£¨§¦§©¨¨¤

'd dz` jexa' mzegya 'ìàøNé úà òéLBîzkxa,'íéìLeøé äðBá' ¦©¤¦§¨¥§¥§¨©¦
øea äæ éøä.wix mc` - £¥¤

ìëåinøîBà BðéàLzxkfd,õøàä úkøáa 'äøBú'å 'úéøa',epiidc §Ÿ¤¥¥§¦§¨§¦§©¨¨¤
,'epzcnly jzxez lre epxyaa znzgy jzixa lre' xne` epi`y

åz` xikfn epi`y in oka ãåc úéa úeëìîzkxa,'íéìLeøé äðBá' §©§¥¨¦§¥§¨©¦
df ixd.BúáBç éãé àöé àìŸ¨¨§¥¨

déì òéiñîmiriiqn el` `a` iax ixac -éaø øîàc ,àòléà éaøì §©©¥§©¦¦§¨§¨©©¦
ìk ,eðéaø íeMî àçà øa á÷òé éaø øîà àòléàmc`øîà àlL ¦§¨¨©©¦©£Ÿ©£¨¦©¥¨¤Ÿ¨©

zxkfdå ,õøàä úkøáa 'äøBú'å 'úéøa'z` xikfd `ly in okúeëìî §¦§¨§¦§©¨¨¤§©§
a ãåc úéazkxa.BúáBç éãé àöé àì 'íéìLeøé äðBá' ¥¨¦§¥§¨©¦Ÿ¨¨§¥¨

:'aihnde aehd' zkxa gqep iabl mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
da éâéìtdfa ewlgp -øîà ãç .ïðaøå éàzñBc ïa éñBé àaàcg` - §¦¦¨©¨¥¤§©§©¨¨©¨©

zkxay ,xaeq mdnäëéøö 'áéènäå áBhä'zxkfd,úeëìî,xnelk ©§©¥¦§¦¨©§
,'mlerd jln' `ed jexa yecwdy dkxad zgizta xikfdl jixv

øîà ãçå'aihnde aehd' zkxay xaeq mdn cg`e -äëéøö dðéà §©¨©¥¨§¦¨
zxkfd.úeëìî©§

:mzwelgn z` `xnbd zx`aneøîàc ïàîzkxay xn`y in - ©§¨©
'aihnde aehd'äëéøözxkfdøáñ÷ ,úeëìîdkxa aeigy xaeq - §¦¨©§¨¨©

n `ed ef,ïðaøczkxaay zencewd zekxal jynd `id oi` ok lre §©¨¨
jixv jkitle ,dnvr ipta dkxa `id `l` ,dxezd on ody oefnd
.'dkxa dpi` zekln da oi`y dkxa lk' oky ,zekln da xikfdl

øîàc ïàîe'aihnde aehd' zkxay xn`y ine -äëéøö dðéà ©§¨©¥¨§¦¨
zxkfdøáñ÷ ,úeëìîn `ed ef dkxa aeigy xaeq -,àúééøBàc ©§¨¨©§©§¨

dkxa' z`xwpe ,zencewd zekxad ly jynd `idy `vnpe
itl ,'zekln' xikfdl jixv oi` efk dkxaae ,'dzxagl dkenqd

.dpey`xd dkxaa zeklnd dxkfed xaky
:'milyexi dpea' zkxa znizg oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

íúBç eäî ,ïðaø.'milyexi dpea' zkxa z` minzeg cvik -ïéðáa ©¨¨©¥§¦§©
,íéìLeøé.`nw `pz ixac el` .'milyexi dpea' xne`y ,xnelkéaø §¨©¦©¦

,øîBà äãeäé éaøa éñBéda mzeg.'ìàøNé òéLBî' ¥§©¦§¨¥¦©¦§¨¥
dcedi iaxa iqei iax zrcl ike :`xnbd dywnïéà ìàøNé òéLBî¦©¦§¨¥¦

àì íéìLeøé ïéðam`e ,'l`xyi riyen' wx ef dkxaa mezgl ozip - ¦§©§¨©¦Ÿ
,xacd okzi cvike ,ezaeg ici `vi `l 'milyexi dpea' da mzg

.`id milyexi lr dkxad xwir ixde
:`xnbd zvxznàîéà àlàiaxa iqei iax ixacly ,jk xen` - ¤¨¥¨

mezgl `ed i`yx dcedi,'ìàøNé òéLBî' óàmzg m`y ,xnelk ©¦©¦§¨¥
l`xyi zreyzy itl ,ezaeg ici `vi 'milyexi dpea' mzg `le ok
lke ,dkxad oirn dnizgd z`vnpe ,milyexi oipa ici lr `id
zreyz z` xikfdl `la 'milyexi dpea' mezgl `ed i`yxy oky

.milyexi lr `id dkxad xwir oky ,l`xyi
:df oipra dyrn d`ian `xnbdLéø éáì òìwéà àðeä áø øa äaø©¨©©¨¦§©§¥¥

àúeìboefnd zkxa jxiayke ,dlebd y`x ly ezial oncfp -çút ¨¨¨©
'milyexi dpea' zkxa z`àãçaxn` `ly ,epiidc ,cg` oipra - ©£¨

z` wx xikfd `l` ,'jxir milyexi lre jnr l`xyi lr 'd mgx'
,milyexi z` wx e` l`xyiézøúa íéiñådkxad znizga j` - §¦¥§©§¥

.'milyexi dpeae l`xyi riyen' mzgy epiidc ,mdipy z` xikfd
ézøúa ízçîì àzøeáb ,àcñç áø øîàmezgl `id 'dxeab' ike - ¨©©¦§¨§§¨§¦§©§©§¥

,mipiipr ipya dkxadàéðúäå,`ziixaa epipy ixde -ïéà øîBà éaø §¨©§¨©¦¥¥
ïéîúBçdkxaíézLael did `l jkitle .mipey mipiipr ipya - §¦¦§©¦

.cala cg` oipra `l` dkxad mezgl `ped ax xa daxl
:iax ixac z` zxxan `xnbdàôeb.`ziixad ixac z` x`ap - ¨

ïéîúBç ïéà ,øîBà éaødkxaíézLa.mipiipr ipya - ©¦¥¥§¦¦§©¦
déáéúéà[dywd-],éaøì éåìjexa' minzeg ux`d zkxaa ixde ¥¦¥¥¦§©¦
'd dz`,'ïBænä ìòå õøàä ìò.mipiipr ipy md dxe`kly s` ©¨¨¤§©©¨

lr mbe ux`d lr mb zecedl ef dkxaa dpeekd oi` ,iax el aiyd
lr ,`id zg` d`ced `l` ,oefndïBæî à÷tîc õøàux`d - ¤¤§©§¨¨

.oefn d`iveny
xg` mikxany 'yly oirn' zkxaa ixde ,iaxl dywde iel ay

minzeg mipind zrayn zexit zlik`,úBøétä ìòå õøàä ìò's` ©¨¨¤§©©¥
.mipiipr ipy md dxe`kly

lr mbe ux`d lr mb zecedl ef dkxaa dpeekd oi` ,iax el aiyd
lr ,`id zg` d`ced `l` ,zexitdúBøét à÷tîc õøàux`d - ¤¤§©§¨¥

.zexit d`iveny
meid zkxaa minzeg aeh meia ixde ,iaxl dywde iel ayLc÷î'§©¥

,'íépîfäå ìàøNé.mipey mipiipr ipy md dxe`kly s` ¦§¨¥§©§©¦
z` mb ycwn `ed jexa yecwdy o`k dpeekd oi` ,iax el aiyd

z` ycwn `edy `l` ,mipnfd z` mbe l`xyieäðéLc÷c ìàøNé¦§¨¥§©§¦§
íépîæìdielz miycegd zeriaw oky ,mipnfd z` miycwn mdy - ¦§©¦

o`k oi`y `vnpe ,miycega dielz micrend zeriawe ,oic ziaa
.cg` oipr `l`

miycg iy`x ly sqen zlitza ixde ,iaxl dywde iel ay
meid zkxaa minzeg,'íéLãç éLàøå ìàøNé Lc÷î'dxe`kly s` §©¥¦§¨¥§¨¥¢¨¦

.mipiipr ipy md
mb ycwn `ed jexa yecwdy ef dkxaa dpeekd oi` ,iax el aiyd
`edy ,`ed cg` oipr `l` ,miycgd iy`x z` mbe l`xyi z`

z` ycwníéLãç éLàøì eäðéLc÷c ìàøNéz` miycwn mdy - ¦§¨¥§©§¦§§¨¥¢¨¦
.miycegd iy`x

minzeg zaya aeh mei lg xy`k ixde ,iaxl dywde iel ay
meid zkxaa,'íépîfäå ìàøNéå úaMä Lc÷î'i` ef dnizgae §©¥©©¨§¦§¨¥§©§©¦

l`xyi z` ycwn `ed jexa yecwdy dpeekdy yxtl xyt`
ik ,mipnfle zayl miycwnddpi`e ,dyecw `id dnvrn zayd

yecwd z` migayn ep`y gxkdae ,deycwiy l`xyia dielz
miycwnd] l`xyi z`e zayd z` ycwn `edy jk lr `ed jexa
dnka dkxa mezgl ozip cvik dywi jixacle ,[mipnfd z`

.mipiipr
,iax el aiydBfî õeçda minzegy jl ip` dcen ef dkxaa ok` - ¦

.zekxa x`yk `lye ,mipiipr ipya
,iaxl dywde iel ayàðL éàîedzpzypy xacd mrh `ed dn - ©§¨

,mipiipr ipya da mezgl ozipy jk oiprl ,zekxa x`yn ef dkxa
dpeae l`xyi riyen' mezgl oi` 'milyexi dpea' zkxaay s`

.'milyexi
,iax el aiydàéä àãç àëäl`xyie zayd ycwn' zkxaa ,o`k - ¨¨£¨¦

yecwdl mikxany ,`ed dyecw ly cg` oipr lkd ,'mipnfde
ozip jkitle ,mipnfde l`xyie zayd z` ycwnd `ed jexa

la` ,mleka dkxad mezglézøz íúäzkxa znizga ,my - ¨¨©§¥
,l`xyi zreyz ,cg`d ,mipey mipiipr ipy mpyi ,'milyexi dpea'

,milyexi oipa ,ipydedLôð étàa àãçå àãç ìkmdn cg` lke - ¨£¨©£¨§©¥©§¨
zkxaa mdipy z` mezgl xyt` i` jkitle ,envr ipta oipr `ed

.'milyexi dpea'
oinzeg oi`'y xaeqd iax ly enrh z` `xnbd zxxan dzr

:'mizyaéàî àîòèåy xacd mrh `ed dn -ïéîúBç ïéàdkxa §©£¨©¥§¦
íézLa.mipiipr ipya - ¦§©¦

:`xnbd zx`an,úBìéáç úBìéáç úBöî ïéNBò ïéàL éôìoi` ,xnelk §¦¤¥¦¦§£¦£¦
`ly ick ,dnvr ipta zg` lk `l` ,cgia zeevn dnk miyer
mze` wextl xdnn `ede ,ie`ynk eilr zeevnd eli`k d`xii

.mipiipr dnka zg` dkxa mezgl oi` mb df mrhne .eilrn
:'milyexi dpea' zkxa znizg gqep z` xxal day `xnbdéàî©

dìò éåägqepa dyrnl ep` mihwep cvik ,xnelk ,dilr `di dn - ¨¥£¨
.'milyexi dpea' zkxa znizg

:df oipra zwelgn `xnbd d`ian,úLL áø øîàm`çútz` ¨©©¥¤¨©
'milyexi dpea' zkxa,'ìàøNé Enò ìò íçø'aif`íúBçz` `ed §©¥©©§¦§¨¥¥
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רכי ezny in` cenr hn sc ± iyily wxtzekxa
úåúéøá äøùò ùìùá äðúð äìéî.miaezk md epia` mdxa`l dpzpy dlin zyxta:

óåñå äìçú."jl micen ep` epidl` 'd mlek lr"e "epidl` 'd dcep":äëéøö øîàã ïàî
ïðáøã øáñ÷ úåëìî.ux`d zkxan dpi`y `id dzxagl dkenqd dkxa e`l jkld:ïàîå

àéä àúééøåàã øáñ÷ úåëìî äëéøö äðéà øîàã.lirl xn`ck `id ux`d zkxane

`iede "aihnde aehd" df "jl ozp xy`" :(agn)

da gzet edine .dzxagl dkenqd dkxa dl

dleky dznizg `id dzgizty itl "jexa"a

zkxal dnece dwqtd dpi`e `id zg` d`ced

zevnde zexitd:àì íéìùåøé äðåá.m` .dinza

`id dnizg e`l "milyexi dpea" mzg`ld

s` `ni` `l` !`id milyexic dkxa xwir

`le "l`xyi riyen" mezgl `a m` ."riyen"

`id l`xyi zreyzy `vi "milyexi dpea" mzg

milyexi oipa:àãçá çúô.dkxaa ligzdyk

milyexi lre jnr l`xyi lr 'd mgx" xn` `l

mizya mzg mzgyke odn zg` `l` "jxir

"milyexi dpeae l`xyi riyen":ïéîúåç ïéà
íéúùá.ikid ik ;zeliag zevn oiyerl oinecy

lr zeyecw izy xne` oi` :(aaw migqt) xn`c

cg` qek:íéðîæäå ìàøùéå úáùä ùã÷î.`kde

mipnfe zayl iycwn l`xyi xninl `kil

lr miycg ycwl oic ziaa oiielz mipnf eli`c

`niiwe `yicw zay la` dii`xd it:åæî õåç
àéä àãç àëä àðù éàîå.zkxa `l` o`k oi`

ycwny `ed jexa yecwdl jxany ycwn

.mipnfde zayddpeae l`xyi riyen" la`

ipy millek oi`e edpip ilin izxz "milyexi

."`ilz `da `d" qxb `le .zg` dkxaa mixac

`py i`ne efn ueg :ikd qxb zelecb zekldae

eda opinzgc iax dcene edpip iyecw izxz ipd

ira `cgae `id `zlin `cg dngp la` mizya

iaxl dil zi` ok m`c il d`xp epi`e .mzgnl

`da `dc `nrh epiid `kde mizya oinzeg

oinzeg oi` xnele lelkl el did `le `ilz

dxn` dngp` e`l dxn` ik iax :cere .mizya:

'åë ìàøùé êîò ìòá çúôdnizg opirac Ð

dgizt oirn:'åë ïîçð áøå"milyexi dpea" Ð

dpea" :(fnw mildz) aizkc `id l`xyi zreyz

'd milyexi."qpki l`xyi igcp" f`e "çøåà åàì
íéîù úåëìî øîà àìã àòøà.dpea"a

"aihnde aehd"a dl xcdn jkld "milyexi

["aihnde aehd mlerd jln" :xne`e]:éúù
úåéëìîep`xea epxic` epkln epia`" :oebk Ð

l`xyi drex eprex awri yecw epyecw epl`eb

'eke "lkl aihnde aehd jlnd:äãéãî øáìÐ

"mlerd jln epidl` 'd dz` jexa" zgzety

'eke:äéì øîà 'åë äòè øîà÷å ìãéâ áø áéúéå.
dxn` o`n lcib axl `ped axàðòãé àìå.iax

lcib ax xn` i` `prci `l :dl xn`w `xif

i`e "dgnyl" xn` `l i` "dgnyle oexkfl"

dxn` `l i` axc dinyn dxn`:äá íéúç éà.
.mizg `l i` "miycg iy`xe l`xyi ycwn"

øãäå
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ïàî,`ziixe`c `ide li`ed :i"yx dywd Ð `ziixe`c xaqw zekln dkixv dpi` xn`c

,`nlra d`ced `iede ,`id dxvwc :uxize !`id dkenq `d ?"jexa"a zgzet i`n`

,zekenqd zekxa x`yn xzei dze` epiy i`n` :dnize .zevn zkxake zexit zkxak

"jexa"a mezgle ,da jix`dl epl did Ð `id `ziixe`ce li`ed ?zegzet `le zenzegy

ikd oi`c :xnel yie !zekenq x`yn zepyl `le

did Ð `ziixe`c `idy dil zi`c o`nle ,inp

(`"t) `ztqeza `zi` oke ,gzet `le mzeg

.mzege da jix`n did ililbd iqei iax :`icda

dkixv jkle ,opaxcn `idy ol `niiw op` edine

.dcicn xa ,zeikln izy dkixv :xn`ck ,zekln

øîåì`cg Ð dcicn xa zeikln izy dkixvy

oi` da mbe ,'eke gxe` e`lc "milyexi dpea"c

ok lr ,`id dkenq `dc zekln xnel oileki

da xn`e li`ede ."aihnde aehd"a dxne`

,'eke `rx` gxe` e`lc "milyexi dpea"c zekln

dkenq `idy it lr s` ,ux`d zkxac inp xn`

ryedic ;df xg` dfa epwzp `le li`ed ,dzxagl

meyn ,"ofd" zkxa owz dyne ,ux`d zkxa owz

op` ,edine .zekenq ied `lc ,zekln hwp ikd

oigzet ep` oi` Ð xcqd lr epwzpe li`ed

"milyexi dpea"a xnel oibdepy yie ."jexa"a

.zeklnêåøáepnl zezay ozpym`e Ð 'eke dg

`le li`ed :xnel yie !`id dkenq `de :xn`z

dvx" gkyyk ,miwxtl dxne`l `l` my dpwzp

dgizt jixve ,'dkenq' iexw df oi` Ð "epvilgde

Ð zekxa dxyr dpeny ly zekxaae ."jexa"a

:inp i` ."miwe ig l`" zekxal zekenq mlek

lirl) opixn`ck ,zekln epiid Ð "mdxa` idl`"

e`xwy mc` did `l mlerd `xapyn :(a,f

mdxa` `ay cr ,"oec`" `ed jexa yecwdl

"il ozz dn midl` ipc`" :xn`py ,"oec`" e`xwe

:xne`e llek Ð aeh mei `ed m`e .(eh ziy`xa)

enrl miaeh minie dgepnl zezay ozpy jexa"

.ycg y`xe zay rlwn ik oke ,"dgnyl l`xyi
i`
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ìLa äðzð Bæåéøö :øîBà àaà éaø .úBúéøa äøNò LC §¦§¨¦§¤§¥§¦©¦©¨¥¨¦
úçBtäå .óBñå älçz äàãBä da øîàiL¯úBçôé àì ¤Ÿ©¨¨¨§¦¨§§©¥Ÿ¦§

úçàî úçBtä ìëå ,úçàî¯íúBçä ìëå .äpeâî äæ éøä ¥©©§¨©¥¥©©£¥¤§¤§¨©¥
"ìàøNé úà òéLBî"e ,õøàä úkøáa "úBöøà ìéçðî"©§¦£¨§¦§©¨¨¤¦©¤¦§¨¥

"íéìLeøé äðBa"a¯øîBà BðéàL ìëå ,øea äæ éøä §¥§¨©¦£¥¤§Ÿ¤¥¥
äðBaa "ãåc úéa úeëìî"e ,õøàä úkøáa "äøBúå úéøa"§¦§¨§¦§©¨¨¤©§¥¨¦§¥

íéìLeøé¯,àòìéà éaøì déì òéiñî .BúáBç éãé àöé àì §¨©¦Ÿ¨¨§¥¨§©©¥§©¦¤§¨
:eðéaø íeMî àçà øa á÷òé éaø øîà àòìéà éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¨©©¦©£Ÿ©©¨¦©¥
úeëìî"e ,õøàä úkøáa "äøBúå úéøa" øîà àlL ìkŸ¤Ÿ¨©§¦§¨§¦§©¨¨¤©§
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øáò íà ,Lã÷ øNa Bãéa äéäL økæðå íéìLeøéî àöiL éî ïëå :ïðúc !eäì ïðéòîL àëtéà¦§¨¨§¦©§¦§©§¥¦¤¨¨¦¨©¦§¦§¨¤¨¨§¨§©Ÿ¤¦¨©

íéôBö¯åàì íàå ,BîB÷îa BôøBN¯änk ãò .äëøònä éöòî äøéaä éðôì BôøBNå øæBç ¦§¦§§¦¨¥§§¦§¥©¦¨¥£¥©©£¨¨©©¨
éaø øîà !úéfëa äæå äæ :øîBà äãeäé éaøå ,äöéaëa äæå äæ :øîBà øéàî éaø ?íéøæBç íä¥§¦©¦¥¦¥¤¨¤§©¥¨§©¦§¨¥¤¨¤§©©¦£©©¦
:øáñ øéàî éaø ,éâéìt éàø÷a àëä ,Cetéz àì íìBòì :øîà ééaà .ähéMä úôìçeî :ïðçBé¨¨§¤¤©¦¨©©¥£©§¨¨¥¨¨¦§¨¥§¦¦©¦¥¦¨©

"zìëàå"¯"zòáNå" ,äìéëà Bæ¯zìëàå" :øáñ äãeäé éaøå .úéfëa äìéëàå ,äiúL Bæ §¨©§¨£¦¨§¨¨§¨§¦¨©£¦¨§©©¦§©¦§¨¨©§¨©§¨
"zòáNå¯Bæ Bæéàå ,äòéáN da LiL äìéëà¯íúä .äöéak¯øéàî éaø ,éâéìt àøáña §¨¨§¨£¦¨¤¥¨§¦¨§¥©¥¨¨¨¦§¨¨§¦¦©¦¥¦

Búàîeèk Búøæç :øáñ¯Búøæç :øáñ äãeäé éaøå ;äöéaëa Búøæç óà ,äöéaëa Búàîeh äî ¨©£¨¨§§¨©§¨§©¥¨©£¨¨§©¥¨§©¦§¨¨©£¨¨
Bøeqéàk¯Bøeqéà äî¯Búøæç óà ,úéfëa¯.úéfëa'éðúîìLa ?ïéðnæî ãöékäL¯:øîBà §¦¨¦§©©¦©£¨¨§©©¦¥©§©§¦¦§¨¥

ìLa ,"Cøáð"àeäå äL¯äøNòa ,"eëøa" :øîBà¯àeäå äøNòa ,"eðéäìà Cøáð" :øîBà¯ §¨¥¦§¨¨¥¨§©£¨¨¥§¨¥¡Ÿ¥©£¨¨§
äàîa .àBaø äøNò ãçàå äøNò ãçà ;"eëøa" :øîBà¯."eðéäìà 'ä Cøáð" :øîBà àeä ¥¨§¤¨£¨¨§¤¨£¨¨¦§¥¨¥§¨¥¡Ÿ¥
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àeäå àBaøa ,"eðìëàL ïBænä ìò íéáeøkä¯íéðBò Ck ,Cøáî àeäL ïéðòk ."eëøa" :øîBà ©§¦©©¨¤¨©§§¦§¥¨§§¦§¨¤§¨¥¨¦
."eðìëàL ïBænä ìò íéáeøkä áLBé úBàáö éäìà ìàøNé éäìà eðéäìà 'ä Ceøa" :åéøçà©£¨¨¡Ÿ¥¡Ÿ¥¦§¨¥¡Ÿ¥§¨¥©§¦©©¨¤¨©§
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úñðkä úéáa eðéön äî :àáé÷ò éaø øîà ."ìàøNé øB÷nî¯íéèòeî ãçàå íéaeøî ãçà ¦§¦§¨¥¨©©¦£¦¨©¨¦§¥©§¤¤¤¨§¦§¤¨¨¦
'ä úà eëøa" øîBà."CøBáîä 'ä úà eëøa" :øîBà ìàòîLé éaø ."'îâ:ìàeîL øîà ¥¨§¤©¦¦§¨¥¥¨§¤©§¨¨©§¥
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc - zekxa(iyiy meil)

àLéøì øãäå.oefnd zkxa zligzl xfg jkitle - ©£©§¥¨
déì øîà,ongp axl ineipn xa lcibéëä øî ãéáò àîòè éàîdn - ¨©¥©©£¨£¦©¨¦

.oefnd zkxa zligzl ipec` xfgy xacd mrh `ed
déì øîàmeyn ,ongp axäòè ,áø øîà àìéL éaø øîàczkxaa ¨©¥§¨©©¦¦¨¨©©¨¨

aeh mei e` zay xikfd `le oefndLàøì øæBç.dkxad ¥§Ÿ
:ongp axl l`ye ineipn xa lcib ay,áø øîà àðeä áø øîà àäå§¨¨©©¨¨©©

äòèaeh mei e` zay xikfd `le oefnd zkxaa'ïúpL Ceøa' øîBà ¨¨¥¨¤¨©
.oefnd zkxa zligzl xefgl zkxved recn ,ok m`e ,'eke

déì øîà,ongp axdìò øîzéà åàìyxcnd ziaa xn`p `l ike - ¨©¥¨¦§©£¨
,df oic lreðL àì ,áø øîà àôéìçz øa àéLðî áø øîàdpyp `l - ¨©©§©§¨©©£¦¨¨©©Ÿ¨

fdl gky m`y ,df oic,'ozpy jexa' xne` aeh mei e` zay xik
àlàote`açút àlLoiicr jxandazkxaìáà ,'áéènäå áBhä' ¤¨¤Ÿ¨©§©§©¥¦£¨

xak m`a çútzkxa'áéènäå áBhä',ef dxin`a dpwz el oi` aey ¨©§©§©¥¦
eLàøì øæBç.dkxad ¥§Ÿ

yceg y`x xikfdl gkyy in ly epic z` zyxtn `xnbd
:oefnd zkxaae dlitzaøîà íøîò áø øîà ïéáà øa éãéà áø øîà̈©©¦¦©¨¦¨©©©§¨¨©
,ìàeîL øîà ïîçð áøy mc`,Lãç Làø ìL øékæä àìå äòèm` ©©§¨¨©§¥¨¨§Ÿ¦§¦¤ŸŸ¤

älôzadrh,BúBà ïéøéæçîm`eïBænä úkøáadrhïéøéæçî ïéà ©§¦¨©£¦¦§¦§©©¨¥©£¦¦
.BúBà

áø déì øîà[xa ici`]àðL éàîe älôz àðL éàî ,íøîò áøì ïéáà ¨©¥©¨¦§©©§¨©§¨§¦¨©§¨
ïBænä úkøadrehd oial dlitza drehd oia weligd `ed dn - ¦§©©¨

.oefnd zkxaa
déì øîà,oia` xa ici` axl mxnr axéì àéL÷ éãéãì óàip` s` - ¨©¥©§¦¦©§¨¦

,ef `iyewa iziywzpïîçð áøì äézìéàLeaxn z`f izl`ye - §¥§¦¨§©©§¨
,l`eny ly enyn ef `xnin xn`y ,ongpéì øîàå,jk ongp ax §¨©¦

éì òéîL àì ìàeîL øîc dépéîz` izrny `l envr l`enyn - ¦¥§©§¥Ÿ§¦©¦
,dfa weligd xe`iaïðà éæçð àlàze`xl ep` mileki mpn` - ¤¨¤§¥£©

oky ,dfa wlgl `xaq epinvraàéä äáBçc älôzmc`d lr §¦¨§¨¦
yceg y`x da xikfd `le drh m` jkitl ,mei lka lltzdl

,BúBà ïéøéæçîla`àðBæî úkøa,oefnd zkxa -éà ìéëà éòa éàc ©£¦¦¦§©§¨§¦¨¥¨¦¦
ìéëà àì éòaaiigzne zt zcerq `ed lke` mc` dvex m`y - ¨¥Ÿ¨¦

zkxaa aiigzn epi` zt lek`l `ly epevx m`e ,oefnd zkxaa
yceg y`x ly xikfd `le drh m` jkitl ,oefndïéøéæçî ïéà¥©£¦¦

.BúBà
:mxnr axn l`ye oia` xa ici` ax ay,äzòî àlà,df xe`ia itl ¤¨¥©¨

a if`ìéëà àìc ébñ àìc íéáBè íéîéå úBúaLi`yx mc` oi`y - ©¨§¨¦¦§Ÿ©¦§Ÿ¨¦
,zt zcerq mda lek`l `lyøãä éòè éàc énð éëäok` m`d - ¨¦©¦§¦¨¥¨©

xefgl eilr aeh meie zay ly xikfdl gky m`y oicd didi
.oefnd zkxa zligzl

déì øîà,mxnr axïéà,ok ok` -àìéL éaø øîàcäòè ,áø øîà ¨©¥¦§¨©©¦¦¨¨©©¨¨
,oefnd zkxaa aeh mei e` zay xikfd `leLàøì øæBç.dkxad ¥§Ÿ

:l`ye oia` xa ici` ax ayäòè ,áø øîà àðeä áø øîà àäå`le §¨¨©©¨¨©©¨¨
oefnd zkxaa aeh meie zay ly xikfd,'ïúpL Ceøa' øîBàepi`e ¥¨¤¨©

.oefnd zkxa zligzl xfeg
:mxnr ax el xn`dìò øîzéà åàìziaa jk lr xn`p `l ike - ¨¦§©£¨

,yxcndeðL àì,'ozpy jexa' xne`y df oic minkgàlàote`a Ÿ¨¤¨
Loiicra çút àlzkxaìáà ,'áéènäå áBhä'xak m`a çútzkxa ¤Ÿ¨©§©§©¥¦£¨¨©§

'áéènäå áBhä'`l` ,'ozpy jexa' xnel leki epi` aeyLàøì øæBç ©§©¥¦¥§Ÿ
.dkxad

:dpyna epipy.'åëå ïéðnæî änk ãòcr xne` dcedi iax ,zifk cr ©©¨§©§¦
.dviak

epizpyna dcedi iaxe xi`n iax ixacn dxizq dywn `xnbd
:migqt zkqna mdixaclàøîéîì,xnel ozip ike -øéàî éaøc §¥§¨§©¦¥¦

úéfk déì áéLçjkitle ,'zifk' xeriy `ed aeyg xi`n iaxly - £¦¥©©¦
mc`y xaeq `ed,oenifa aiig zifk lke`dål eli`äãeäé éaø §©¦§¨
xeriy `ed aeyg,'äöéak'aiigzn mc` oi`y xaeq `ed jkitle ©¥¨

,dviak xeriy lk`iy cr oenifaeäì ïðéòîL àëtéà àäåixde - §¨¦§¨¨§¦©§
,jtidl mixaeq mdy eprnyïðúcmigqt zkqna epipy jky - ¦§©

(.hn),ezia jeza ung el yiy xkfpe ,'eke egqt z` hegyl jledd ,
xefgi ezevnl xefgle [evng z`] xrale [ezial] xefgl leki m`

.'eke eala elhan e`l m`e ,xraieøkæðå ,íéìLeøéî àöiL éî ïëå§¥¦¤¨¨¦¨©¦§¦§©
Lã÷ øNa Bãéa äéäLez`va xyad lqtpe ,milw miycw xya - ¤¨¨§¨§©Ÿ¤

,dtixy oerhe milyexi zenegnøáò íàmewnd z` mc` eze` ¦¨©
enyyBôøBN ,'íéôBö'ycewd xyalBîB÷îacner `edy mewna - ¦§¦§

edegixhd `l milyexin daxd wgxzp xake xg`ny ,dzr ea
,xefgl minkgåàì íàå,df mewn xar `l oiicry -BôøBNå øæBç §¨¥§§

,milyexiaä éðôìenyy mewn,'äøéa'my etxeyeäëøònä éöòî ¦§¥©¦¨¥£¥©©£¨¨
.gafnd lry dkxrnd jxevl micnerd ycwd ivr -

:dpynd my dxxiaeíéøæBç íä änk ãòungd xeriy `ed dnk - ©©¨¥§¦
.mtxeyl ick mxeara xefgl mc` jixvy ycewd xya e`

:dfa mi`pz zwelgn dpynd my d`iadeäæå äæ øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¤¨¤
`ed mxear xefgl jixvy xeriyd ,ycew xya oiae ung oia -

,äöéaëa`l` ,xefgl jixv epi` df xeriyn md mizegt m` la` §©¥¨
.enewna ycewd xya sxeye eaila ungd lhan,øîBà äãeäé éaøå§©¦§¨¥

äæå äæmxear xefgl jixvy xeriyd ,ycew xya oiae ung oia - ¤¨¤
`ed.úéfëa§©©¦

xeriy xi`n iax zhiyly ,migqt zkqna dpynd ixacn x`ean
eli`e ,dviak xeriy ea yiyk `ed lk`n xac ly ezeaiyg
ixde ,zifk `l` ea oi`yk s` zeaiyg el yi dcedi iax zhiyl
lr oenif aeig yi xi`n iax ixacly ,epizpyna x`eanl xzeq df
xeriy lk` ok m` `l` aiig epi` dcedi iax ixacle ,zifk zlik`

.dviak
:`xnbd zvxznähéMä úôìçeî ,ïðçBé éaø øîàz` silgdl yi - ¨©©¦¨¨§¤¤©¦¨

cr ,oipnfn dnk cr' qexbl yi jke ,epizpynay mi`pzd zhiy
o`k mdixacy `vnpe ,'zifk cr xne` dcedi iax ,dviak

.migqt zkqna dpyna mdixack
Ceôéz àì íìBòì ,øîà ééaàzehiyd z` jetdl jixv oi` - ©©¥¨©§¨Ÿ¥

yi oky .xg` ote`a dxizqd ayiil ozip `l` ,epizpyn zqxiba
mzwelgn zexaql epizpyna mi`pzd zwelgn zexaq oia wlgl

.migqt zkqna
:mixacd x`an `edeàëä,epizpyna o`k -éâéìt éàø÷aewlgp - ¨¨¦§¨¥§¦¦

mi`pzdaezkd xe`iaa(i g mixac)'d z` YkxaE YraUe Ylk`e'§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨¤
aeig z` micnel epnny ,'Kl ozp xW` daHd ux`d lr Lidl ¡̀Ÿ¤©¨¨¤©Ÿ¨£¤¨©¨

.oefnd zkxaøáñ øéàî éaø,mipiipr ipya wqer df `xwny ©¦¥¦¨©
å ,äiúL Bæ 'zòáNå' ,äìéëà Bæ 'zìëàå'xeriy mzqäìéëà`ed §¨©§¨£¦¨§¨¨§¨§¦¨§£¦¨

.úéfëa.oenifa aiig zifk xeriy lke`dy xaeq `ed ok lreåeli` §©©¦§
øáñ äãeäé éaø,cg` oipra wqer `xwndy,'zòáNå zìëàå' ©¦§¨¨©§¨©§¨§¨¨§¨

Bæ Bæéàå ,äòéáN da LiL äìéëàlke`yk ,driay da yiy dlik` £¦¨¤¤¨§¦¨§¥
xeriy.äöéakcr oenifa aiig mc` oi`y xaeq `ed jkitle ©¥¨

.dviak xeriy lk`iy
íúä,migqt zkqna dpyna ,my -éâéìt àøáñami`pzd ewlgp - ¨¨¦§¨¨§¦¦

mc` aiigl yiy lk`n xac ly zeaiygd xeriy `ed dn ,`xaqa
.enewna ycew xya sexyl e` ,ungd z` xral exear xefgléaø©¦

,øáñ øéàîoiprl lk`n xac ly ezeaiyg xeriyyBúøæç`ed ¥¦¨©£¨¨
koiprl ezeaiyg xeriyäî ,Búàîeèxeriyy myk -Búàîehly §§¨©§¨

`ed lk`n xacBúøæç óà ,äöéaëaexear xefgl yiy xeriyd - §©¥¨©£¨¨
`ed enewna ycewd xya e` ungd xraläãeäé éaøå .äöéaëa§©¥¨§©¦§¨

,øáñoiprl lk`n xac ly ezeaiyg xeriyyBúøæç`edkxeriy ¨©£¨¨§
oiprl ezeaiygäî ,Bøeqéàxeriyy myk -Bøeqéàe` ung ly ¦¨¦

`ed `nh ycew xyaóà ,úéfëaxeriyBúøæç`ed.úéfëa §©©¦©£¨¨§©©¦

äðùî
:dpynd zxxan .oenifd zkxa gqepïéðnæî ãöékgqep edn - ¥©§©§¦

,mitzzynd xtqna ielz xacd :dpynd daiyn .oenifd zkxa
ìLaäL,miyp`øîBà,mdn cg`Cøáð'.'elyn eplk`yìLaäL ¦§Ÿ¨¥§¨¥¦§Ÿ¨

miyp`,àeäå,onfnd caln dyly yiy ,xnelkøîBà,onfnd ¨¥
eëøa'yiyk la` ,eicrla onfl mileki mdy itl ,'elyn eplk`y ¨§

.onfl lkep cgi sxhvpyk wxy ,'jxap' xne` dyly wxäøNòa©£¨¨
e onfnd siqen miyp`'eðéäìà Cøáð' ,øîBà.'ekeøîBà ,àeäå äøNòa ¥§¨¥¡Ÿ¥©£¨¨¨¥
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc - zekxa(ycew zay meil)

xnel leki `ede dylyayéãò 'Cøáð' íB÷î ìkîe ,'eëøa' óà.ó ©¨§¦¨¨§¨¥¨¦
dpynd zpeek oi`y jgxk lre :uexizl di`x `xnbd d`ian

,ekxa xnel sicryáø éa éøîà ,äáäà øa àãà áø øîàcexn` - §¨©©£¨©©£¨¨§¦¥©
,ax ly eyxcn ziaaàðéðzdpyna epipy -(df cenra oldl)di`x §¦¨

jxale wlgil oi`yx opi` zg`k elk`y dyly ,l`eny ixacl
mle` ,dying e` drax` oke ,oenifa eaiigzd xaky cxtpaäML¦¨

el`e onvrl el` onfle zeveaw izyl wlgil evx m` ,elk`y
,onvrl,ïé÷ìçð,wlgil mileki dpenye dray okeäøNò ãòopi`y ¤¡¨¦©£¨¨

:`xnbd zwcwcn .myd zxkfda onfl miaiigy ,wlgil oi`yxéà¦
àîìLa úøîày xn`z m` xacd oaen -éãò 'Cøáð'éëä íeMî ,ó ¨§©¦§¨¨§¨¥¨¦¦¨¦
dyy jkitl -úøîà éà àlà ,ïé÷ìçðy xn`z m` mle` -'eëøa' ¤¡¨¦¤¨¦¨§©¨§

éãò,ó,dywïé÷ìçð éànà`ed dyya `ld ,wlgil mi`yx recn - ¨¦©©¤¡¨¦
`l` xnel elkei `l dyly dylyl ewlgi m`e ,'ekxa' xne`

,jxapdpéî òîL åàì àlàxazqne ,'ekxa'a dlrn oi`y gken - ¤¨¨§©¦¨
llkdn envr `ivei `ly aehyy l`eny ixacke ,éãò 'Cøáð'.ó §¨¥¨¦

:`xnbd dwiqndpéî òîL.ok gikedl yi ok` - §©¦¨
:'ekxa'a dlrn oi`y ztqep di`xøîàL ïéa ,éëä énð àéðzonfnd ©§¨©¦¨¦¥¤¨©

BúBà ïéñôBz ïéà ,'Cøáð' øîàL ïéa ,'eëøa'enr miwcwcn oi` -ìò ¨§¥¤¨©§¨¥¥§¦©
,Ck:`ziixad dtiqen .miaeh zepeyld izyyïéðc÷päå± ¨§©©§¨¦

xzeia miwcwcnde,Ck ìò BúBà ïéñôBz`iveny ,'ekxa' xn` m` §¦©¨
.llkdn envr

:oenif zkxa gqepa mitqep miweic x`al dkiynn `ziixad
,åàì íà àeä íëç ãéîìz íà økéð íãà ìL åéúBëøaîem`y ¦¦§¨¤¨¨¦¨¦©§¦¨¨¦¨

xkip wcwcn epi` m`e ,`ed mkg cinlzy xkip ie`xk wcwcn
:`ziixad zx`an .mkg cinlz epi`yãöékjezn mc`d xkip ¥©

,eizekxa,øîBà éaøxne` m`Báeèáe','epiig,íëç ãéîìz äæ éøä ©¦¥§£¥¤©§¦¨¨
xne` m` la`Báehîe''epiigøea äæ éøädcy enk xac lkn wix-] ¦£¥¤

,mewn ly egaya hrnl `ay rnyn m"n ze`d ztqezny ,[xEA
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc - zekxa(ycew zay meil)

ïøîà àìå,mipnfn zexeag ylyn e`ay dylyyàìc àlà §Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ
ðä eîéc÷àeäéézëeãa eäééìò ïeîæàå Cipa enicwd `ly ote`a wx - ©§¦¨¨§©§£©§§§©§

,mnewna mdilr epnife mipey`xd zexeagdeäééìò ïeîæà ìáà£¨©§£©§
eäéézëeãamdy ,xnelk ,mnewna mdilr epnif m` la` - §§©§

,dpey`xd mzxeag mr oenifl epre etxhvdeäéépéî ïenéæ çøt- ¨©¦¦©§
mipnfn mpi` jkitl ,mdilr xfeg epi`e ,oenif aeig mdn rwt

.epncfpy mewna
:eixacl di`x `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàizcnl oipn - ¨©¨¨§¨£¦¨¨

,xfeg epi` gxty oenify ,df oicïðúcdpyna(h"n g"it milk),ähî ¦§©¦¨
d`nh,déöç äãáàL Bà ,äéöç äáðâpLmilrad cia x`yp `le ¤¦§§¨¤§¨¤¨§¨¤§¨

,dhin ivg `l`,ïéôzeL Bà ïéçà äe÷lçL Bàwx yi cg` lk ciae ¤¦§¨£¦¨¦
,dhin ivg,äøBäèdkiynn .d`neh ea oi`y xaypy ilk oick §¨
:dpyndäeøéæçämnewnl dhind ixai` z` exifgd m` - ¤¡¦¨
,depwize.àaäìe ïàkî äàîeè úìa÷î:dpynd ixacn `ax wiicn §©¤¤§¨¦¨§©¨

ïéà ,àaäìe ïàkîla` ,d`neh zlawn `id ,ok -àì òøôîìzxfeg ¦¨§©¨¦§©§¥©Ÿ
.dligzn dzidy d`nehd dilràîìàc ,gken -äeâìôc ïåék- ©§¨¥¨§©§¨
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éããä éãäa àzôéø.cgia zt elk` -éðBnøå éøîz eäéén÷ì éúééà- ¦§¨©£¥£¨¥©§¦§©©§©§¥§¦¥

.mipenixe mixnz mdiptl e`iadàøèeæ øî ì÷L`xhef xn gwl - ¨©©§¨
,zexitdnàðzñc éMà áøc dén÷ì ÷útiptl dcakp dpn wxfe - ¨©§©¥§©©¦¦§¨¨
.iy` axdéì øîàike ,`xhef xnl iy` axàäì øî dì øáñ àì ¨©¥Ÿ¨©¨©§¨
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`ziixad ,`xhef xn eaiydàéðz úôa ,àéää,dzpyp zt oiprl - ©¦§©©§¨

:dywde iy` ax xfg .wexfl xzen zexit la`àéðúäå`ziixaa §¨©§¨
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úà ïé÷øBæx`y,ïéìëBàä,efl ef zexzeq zeziixad dxe`kleàlà §¦¤¨¨¦¤¨
c ,uxzl jixvñéàîîc éãéîa àä ,àéL÷ àìzxqe`y `ziixad - Ÿ©§¨¨§¦¦§¦§¦

e ,dwixfd ici lr q`npy xaca zxacn oilke`d lk z` wexflàä̈
ñéàîî àìc éãéîaoilke`d x`y zwixf z` dxizdy `ziixade - §¦¦§Ÿ¦§¦

.q`np epi`y xaca zxacn
:oilke` cqtd oipra ztqep `ziixaïéëéLîî ,ïðaø eðzmiktey - ¨©¨¨©§¦¦
älk éðôìå ïúç éðôì úBøBpöa ïéé.oiil oeifa df oi`e ,aeh oniql ©¦§¦¦§¥¨¨§¦§¥©¨

änçä úBîéa íéæBâàå úBéì÷ íäéðôì ïé÷øBæå,mikxca hih oi`yìáà §§¦¦§¥¤§¨¤¡¦¦©©¨£¨
íéîLbä úBîéa àìzeilw `weece .miq`npe hiha miltep mdy Ÿ¦©§¨¦

,mifeb`eàì ìáàoiwxefúBà÷ñeìb,miti mgl zexkk -úBîéa àì £¨Ÿ§§¨Ÿ¦
íéîLbä úBîéa àìå änçägd zenia s`ymiq`np md dn ©©¨§Ÿ¦©§¨¦

.ozwixfa
:dyri dn dkxa `la eitl lke` qipkdçëL ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

äëøa àìa åét CBúì ïéìëBà ñéðëäåoilke`d cera xkfpe ,dpey`x §¦§¦¨¦§¦§Ÿ§¨¨
,eitaãçà ãöì ï÷lñî,jxal lkeiy ick ,eit jezaCøáîeodilr §©§¨§©¤¨§¨¥

.olke`e
:df oipra zewqery zeziixa yly `xnbd d`ianàãç àéðz- ©§¨£¨

,eit jezl oilke` qipkde jxal gkyy iny ,epipy zg` `ziixaa
ïòìBa.dkxa `llCãéà àéðúåy ,xn`p zxg` `ziixaae -ïèìBt §¨§©§¨¦¨§¨
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ef zexzeq el` zeziixay dyw dxe`kle .jxane eita cg` cvl

:`xnbd zvxzn .ef z`,àéL÷ àìc ,dxizq df oi`àéðúc àä- Ÿ©§¨¨§©§¨
epipyy dnyïòìBaxaecn ,dkxa `ll,ïé÷Lîawlql xyt` i`y §¨§©§¦

eklie miq`np mdy ,eitn mhletl `l s`e ,jxale eita cg` cvl
.mrlai jkitle ,ceai`lïèìBt àéðúc àäåxaecn ,eitnàìc éãéîa §¨§©§¨§¨§¦¦§Ÿ

ñéàîîzeilw oebk] dta eze` mipzepy jka q`np epi`y xaca - ¦§¦
.elke`le xefgl lekie ,[mifeb`eï÷lñî àéðúc àäå,jxane miccvl §¨§©§¨§©§¨
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mikixv eid elld miyxetde oenif ick zg` lka x`ype dxeag lka drax` eid m`

mzcerq z` zexeagd exnby mcew weyl z`vl:åäééìò ïåîæà ìáà.:oebk ipdc

zexeagd ekxae eilr mipnfne el oixew lirl opixn`ck oenifl mdnr el` etxhvpy

jexa"e "jxap" ick `l` my eid `l el`e

jxal mi`a md eiykre "`ed.gxtc ipnfn `l

ediilr xcd `l eze oenif zaeg ediipin:äèî
äåâìôã ïåéë àîìà äéöç äáðâðù äàîèÐ

ab lr s` .d`neh mye dpin dhn my rwt

dxcd `l dhn `id ixde dexcd xcdc

dyly my rwtc oeik inp `kd .dz`neh

epnify ici lr oenif mye mcxtda ediipin

my llkl ixcdc ab lr s` mdilr mipey`xd

`l ik la` .oenif llkl ixcd `l dyly

itl s` odn oenif zaeg rwt `l oenf`

mzcixt:íäéðéá ùîù ùé íàynyny Ð

mdizyl:ïôøöî ùîù.el` oi`y it lr s`

mdipia dqext drixi oebk el` z` oi`ex:ïéà
"ïôâä éøô àøåá" åéìò ïéëøáî.mpii didy itl

jkld min `la dizyl ie`x oi`e c`n wfg

ezkxan ff `le `zeilrnl ipzy` `l izk`

ixt `xea" ezkxae miaprk `ed ixde dpey`xd

"urd:íéãéì åðîî ïéìèåðå.inc eilr min myc

ixwn `nlra zexit:íéî åëåúì ïúðùî.my

.mina `l` oilhep oi`e eilr oiiikd xg` oeyl

oikxan min ekezl ozp `ly cr oii :opiqxb

micil epnid oilhep oi`e "urd ixt `xea" eilr

ixt `xea" eilr oikxan min ekezl ozpyn

.xfril` iax ixac micil epnid oilhepe "otbd

eilr oikxan jk oiae jk oia :mixne` minkge

.micil epnn oilhep oi`e "otbd ixt `xea"

jk .oilke` cqtd meyn opaxc ediinrhe

dlcade yeciw lv` zelecb zeklda iz`vn

ztqeza izwcae`l` ikd da opiqxb `le `

mixtqa `edy enk:øæòéìà éáøëxn`c Ð

oilke` cqtdl yiig `le micil epnid oilhep:

éæç éàîì.oiid zkxa eilr oikxanc dizyl:

éèééøå÷ì.:minkg oeylae frla o"eyiit

zizpel`e zilnep`:ìò àìî ñåë íéøéáòî ïéà
úôädiefa ztd `dze ztd lr jtyi `ly Ð:

÷úô.wxf:àðúñãfrla o"eyixhyipin` =

lyean xya ly dpn:ñéàîîã éãéîÐ

lk elyay mip`z oebk ezwixfa jrnzny

mizeze mkxv:ñéàîî àìã.lke feb`e oenx

dyw xac:úåøåðöá ïéé ïéëéùîîmeyn Ð

itl cqtde oeifa meyn o`k oi`e .aeh oniq

ilka xepvd it y`xa eze` milawny:úåîéá
äîçä.mikxca hih oi`y:úåà÷ñåìâ àì ìáà.

ozwixfa oiq`np od dngd zenia s` ixdy:

ïòìåá.dkxa `la:ïèìåô.olke`e xfege jxane:

ïé÷ùî.cg`l owlql xyt` i`y orlea

tny mhletl `le jxale einbelnociq:ïèìåô
ñéàîî àìã éãéîá.lekie eita epzpy dna

.elke`le xefgl
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äå÷ìçùd`nhn dhn :(`,fh `nw wxt) dkeqa xn`c :dniz .dxedh oitzey e` oig`

dxifgdl lekiy ixiin mzdc :d`xp ile !mirxk izye dkex` oebk mixa`

jixt `l i`n` :xn`z m`e .dxifgdl leki heicde oira mirxkdy ,dpwzle dlgza xy`k

mzd ip`yc :d`xp ile !d`neh dl gxt debltc oeik `nl` ,xedhe xaypy ilk lkn `kd

lawle cgi ilkd sxhvdl cer ie`x epi`y Ð

`inec ied `le ,`adle o`kn elit` d`neh

.oenfl sxhvdl cer mie`x eedc mc` ipa dylyc

ùîùipae miza ipya oicd `ede .oenfl otxvn

Ð efl efn oiynyne micner mc`

ernyiy calae ,inlyexia `zi` oke ,oitxhvn

zia oizipzna hwpc `de ,jxand itn oefnd zkxa

cg` ziaa elit`c ,`tiqc yecg meyn Ð (cg`)

,mipzg ziaa oke .oipnfn oi` Ð e`l m`

oiynyn mc` ipae miza ipya dtega milke`yk

oefnd zkxa ernyiy calae ,oitxhvn Ð efl efn

.jxand itnàøåámicil epnn oilhepe urd ixt

`l` ied `l min ekezl ozp `l ik :i"yx yxit Ð

oixyk zexit inc rnyn o`kne .zexit ink

wxta opixn`c ipd oia wlgl yie .mici zlihpl

yi ,edine .ezictw `zefg`c (`,fw) "xyad lk"

eicie" :aizkc ,min opira mici zlihpl :miyxtn

."mina shy `l

ïàîëiaxk 'eke l`eny xn`c `d `lf`

xn`c i`nn rnyn dxe`kl Ð xfril`

wxta opixn`c dnize .'eke oilhep xfril` iax

icina l`eny xn`c xni` :(a,p) "oipneh dna"

,ok m`e ?xn` in ,qi`nnc icina qi`nn `lc

`dc ,xfril` iaxk l`enyc `d dl miwen ikid

qi`nnc icinae ,mici zlihpa qi`nnc icin oii

oi`c rnyn `kdc :dyw cere !l`eny dcen

wxtae ,xfril` iaxk dl iwencn ,l`enyk dkld

ilteqc `xnbc `nzq xn`w (a,`k) "dvia"c ipy

`ztx ab` edl opilhlhnc aeh meia `zeigl

:xnel yie !dizeek ol `niiwc rnyn ,l`enyk

xaqc xfril` iax ixacl `l` xn`w `l `kdc

xizny Ð xn`w dipin `ticre ,l`enyk dl

yxtl `l` o`k zgp `le ,qi`nnc `kid elit`

zekldae .epyxitck ,xfril` iaxc `nrhzelecb

.l`enyk inp dklde ,`kdc opaxk dkldc xn`

,qi`nn `lc icin ilin ipd l`eny xn`w ikc

mz epiax yexitk `lce ,`l qi`nnc icin la`

,xfril` iaxk dil iwencn l`enyk `lc wqty

,ok m`e .epyxitck l`enyk ol `niiw i`ce `l`

yie .qi`nn `lc `kid zta dxrwd jenql xzen

mibdep yie .jk xg` elk`l jixvc mixne`

,jk xg` ztd oilke`e li`ed ,zta `qiic lek`l

zkqna opixn`c ,exqe` mixteq zkqna la`

`l` oilke`a oilke` oilke` oi` :(b wxt) mixteq

`lc `idd `nye ,zg` zaa olke` did ok m`

.l`enykíéãåîqeka xfril` iaxl minkg

.min ekezl oziy cr eilr oikxan oi`y dkxa ly

qeka exn`p mixac drax`" onwl opixn`c :dniz

ig epziy opirac :xnel yie !"`lne ig dkxa ly

on ig opira :inp i` .epbfni jk xg`e qekd jezl

Ð "ig" i`ne ,envr qek` i`w :inp i` .ziagd

milnp dryz wqix :(a,fh) zekna `zi`ck ,mly

ikd ,mly epiid ig eze`c `nl` ,'eke ig cg`e

.dxiay `la mly qekd `diy opira Ð inpéàîì:(a,gw migqt) opixn`c ,"otbd ixt `xea" eilr oikxan ig oiic ,opaxk dkld oke .ihiixewl :ipyne ?`ielirl ipzy` i`nle :yexit Ð ifg

.`vi Ð ig o`zy

ïéàwexfl xeq` oilke` x`y oke ,qi`nn `l elit` ztd z` oiwxef oi`e ,ig xya eilr oikzeg oi` mbe ,ztd lr `ln qek oixiarn oi` :l`eny dcen dyly ipda Ð milke`d z` oiwxef

.qi`nnc icinaàìåjixv mipzg ziaa mihg wexfl okxcy eiykr ,edine .miq`np hiha miltep odyk mewn lkn ,ekeza q`np lke`d oi` mifeb`ay it lr s` Ð minybd zenia

.iwp mewna `l` mewxfi `ly xdfil
`xwirn
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ïøîà àìå¯ðä eîéc÷à àìc àlàeäééìò ïeîæàå C §¨£©©¤¨§¨©§¦¨¨§©§£©§
eäéézëeãa eäééìò ïeîæà ìáà ,eäéézëeãa¯ïenéæ çøt §§©§£¨©§£©§§§©§§©¦

ähî :ïðúc ?dì àðéîà àðî :àáø øîà .eäéépéî¦©§£©¨¨§¨¨¦¨¨¦§©¦¨
ïéçà äe÷lçL Bà ,déöç äãáàL Bà ,déöç äáðâpL¤¦§§¨¤§¨¤¨§¨¤§¨¤¦§¨©¦

ïéôzeL Bà¯äeøéæçä .äøBäè¯ïàkî äàîeè úìa÷î ¨¦§¨¤¡¦¨§©¤¤§¨¦¨
àaäìe ïàkî .àaäìe¯òøôîì ,ïéà¯ïåék :àîìà ,àì §©¨¦¨§©¨¦§©§¥©¨©§¨¥¨

ïeîæàc ïåék :éîð àëä ,dpéî äàîeè dì çøt deâìôc§©§§©¨§¨¦¨¨¨©¦¥¨§©§
eäééìò¯:àðz .'åëå "úBøeáç ézL" .eäéépéî ïenéæ çøt £©§§©¦¦©§§¥£¨¨

íäéðéa LnL Lé íà¯ìò ïéëøáî ïéà" .ïôøöî LnL ¦¥©¨¥¥¤©¨§¨§¨¥§¨§¦©
íéî BëBúì ïúð àlL ãò ,ïéé :ïðaø eðz ."ïéiä¯ïéà ©©¦¨©¨©©¦©¤Ÿ¨©§©¦¥

,"õòä éøt àøBa" àlà "ïôbä éøt àøBa" åéìò ïéëøáî§¨§¦¨¨¥§¦©¤¤¤¨¥§¦¨¥
íéî BëBúì ïúpMî .íéãiì epnî ïéìèBðå¯åéìò ïéëøáî §§¦¦¤©¨©¦¦¤¨©§©¦§¨§¦¨¨

éaø éøác ,íéãiì epnî ïéìèBð ïéàå ,"ïôbä éøt àøBa"¥§¦©¤¤§¥§¦¦¤©¨©¦¦§¥©¦
åéìò ïéëøáî Ck ïéáe Ck ïéa :íéøîBà íéîëçå ;øæòéìà¡¦¤¤©£¨¦§¦¥¨¥¨§¨§¦¨¨
àìæà ïàîk .íéãiì epîéä ïéìèBð ïéàå "ïôbä éøt àøBa"¥§¦©¤¤§¥§¦¥¤©¨©¦§©¨§¨

äNBò :ìàeîL øîàc àä?ïàîk ,úta åéëøö ìk íãà ¨§¨©§¥¤¨¨¨§¨¨©©§©
íéãBî :àðéðç éaøa éñBé éaø øîà .øæòéìà éaøk§©¦¡¦¤¤¨©©¦¥§©¦£¦¨¦
ïéëøáî ïéàL ,äëøa ìL ñBëa øæòéìà éaøì íéîëç£¨¦§©¦¡¦¤¤§¤§¨¨¤¥§¨§¦
áø øîà ?àîòè éàî .íéî BëBúì ïziL ãò åéìò̈¨©¤¦¥§©¦©©§¨£©©

,ïðaøå .øçáenä ïî äåöî ïðéòa :àéòLBà?éæç éàîì¯ ©£¨¨¥©¦§¨¦©§¨§©¨©§©£¥
íéøác äòaøà ,ïðaø eðz .éèééøB÷ì éæç :àøéæ éaø øîà£©©¦¥¨£¥§©§¥¨©¨©©§¨¨§¨¦
ïéøéáòî ïéàå ,útä ìò éç øNa ïéçépî ïéà :úta eøîàð¤¤§©©¥©¦¦¨¨©©©©§¥©£¦¦
ïéëîBñ ïéàå ,útä úà ïé÷øBæ ïéàå ,útä ìò àìî ñBk¨¥©©©§¥§¦¤©©§¥§¦
eëøk éLà áøå àøèeæ øîe øîéîà .úta äøòwä úà¤©§¨¨©©¨¥¨¨§¨§©©¦§©
ì÷L ,éðBnøå éøîz eäéén÷ì éúééà ,éããä éãäa àzôéø¦§¨©£¥£¨¥©§¥§©©§©§¥§¦¥§©

ì ÷út àøèeæ øî:déì øîà ,àðzñc éLà áøc dén÷ ¨§¨§©§©¥§©©¦¦§§¨£©¥
!?ïéìëBàä úà ïé÷øBæ ïéà :àéðúc àäì øî dì øáñ àì̈¨©¨¨§¨§©§¨¥§¦¤¨¨¦

¯àéää¯.àéðz úôa¯úà ïé÷øBæ ïéàL íLk :àéðúäå ©¦§©©§¨§¨©§¨§¥¤¥§¦¤
útä¯:àéðúäå ,déì øîà !ïéìëBàä úà ïé÷øBæ ïéà Ck ©©¨¥§¦¤¨¨¦£©¥§¨©§¨

úà ïé÷øBæ ìáà ,útä úà ïé÷øBæ ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥§¦¤©©£¨§¦¤
!ïéìëBàä¯àä :àéL÷ àì àlà¯àä ,ñéàîîc éãéîa ¨¨¦¤¨¨©§¨¨§¦¥§¦§¦¨

¯úBøBpöa ïéé ïéëéLîî :ïðaø eðz .ñéàîî àìc éãéîa§¦¥§¨¦§¦¨©¨©©§¦¦©¦§¦
íéæBâàå úBéì÷ íäéðôì ïé÷øBæå ,älë éðôìå ïúç éðôì¦§¥¨¨§¦§¥©¨§§¦¦§¥¤§¨¤¡¦
àì ìáà ,íéîLbä úBîéa àì ìáà änçä úBîéa¦©©¨£¨Ÿ¦©§¨¦£¨Ÿ

úBà÷ñeìb¯.íéîLbä úBîéa àìå änçä úBîéa àì §§¨Ÿ¦©©¨§Ÿ¦©§¨¦
àìa åét CBúì ïéìëBà ñéðëäå çëL :äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¦§¦¨¦§¦§Ÿ

äëøa¯,ïòìBa :àãç àéðz .Cøáîe ãçà ãöì ï÷lñî §¨¨§©§¨§©¤¨§¨¥©§¨£¨§¨
!ï÷lñî :Cãéà àéðúå ,ïèìBt :Cãéà àéðúå¯:àéL÷ àì §©§¨¦¨§¨§©§¨¦¨§©§¨¨©§¨

ïòìBa àéðúc àä¯ïèìBt àéðúc àäå ,ïé÷Lîa¯éãéîa ¨§©§¨§¨§©§¦§¨§©§¨§¨§¦¥
ï÷lñî àéðúc àäå ,ñéàîî àìc¯ñéàîîc éãéîa. §¨¦§¦§¨§©§¨§©§¨§¦¥§¦§¦
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ברכות. פרק שביעי - שלשה שאכלו דף נ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc - zekxa(ycew zay meil)

ïøîà àìå,mipnfn zexeag ylyn e`ay dylyyàìc àlà §Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ
ðä eîéc÷àeäéézëeãa eäééìò ïeîæàå Cipa enicwd `ly ote`a wx - ©§¦¨¨§©§£©§§§©§

,mnewna mdilr epnife mipey`xd zexeagdeäééìò ïeîæà ìáà£¨©§£©§
eäéézëeãamdy ,xnelk ,mnewna mdilr epnif m` la` - §§©§

,dpey`xd mzxeag mr oenifl epre etxhvdeäéépéî ïenéæ çøt- ¨©¦¦©§
mipnfn mpi` jkitl ,mdilr xfeg epi`e ,oenif aeig mdn rwt

.epncfpy mewna
:eixacl di`x `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàizcnl oipn - ¨©¨¨§¨£¦¨¨

,xfeg epi` gxty oenify ,df oicïðúcdpyna(h"n g"it milk),ähî ¦§©¦¨
d`nh,déöç äãáàL Bà ,äéöç äáðâpLmilrad cia x`yp `le ¤¦§§¨¤§¨¤¨§¨¤§¨

,dhin ivg `l`,ïéôzeL Bà ïéçà äe÷lçL Bàwx yi cg` lk ciae ¤¦§¨£¦¨¦
,dhin ivg,äøBäèdkiynn .d`neh ea oi`y xaypy ilk oick §¨
:dpyndäeøéæçämnewnl dhind ixai` z` exifgd m` - ¤¡¦¨
,depwize.àaäìe ïàkî äàîeè úìa÷î:dpynd ixacn `ax wiicn §©¤¤§¨¦¨§©¨

ïéà ,àaäìe ïàkîla` ,d`neh zlawn `id ,ok -àì òøôîìzxfeg ¦¨§©¨¦§©§¥©Ÿ
.dligzn dzidy d`nehd dilràîìàc ,gken -äeâìôc ïåék- ©§¨¥¨§©§¨

,dhin my dilr oi`e dhind z` ewligy oeiknyäàîeè dì çøẗ©¨§¨
dpéîmy dl xfg dexifgd xy`ky s`e ,d`neh my dpnn gxt - ¦¨

,d`nehd my dilr xfg `l ,dhinénð àëä,o`k s` ±ïeîæàc ïåék ¨¨©¦¥¨§©§
eäééìòdna dyly ly my mb mdn rwte ,mdilr epnify oeikn - £©§

,mzxeag mr epnify dna oenif aeig my mbe ,mzxeagn ecxtpy
eäéépéî ïenéæ çøts`y ,aey mdilr xfeg epi`e ,oenifd mdn gxt - ¨©¦¦©§

.mdilr xfeg epi` oenif aeig my ,dyly my mdl xfge exagzpy
:dpyna epipy'åëå úBøeáç ézLozvwne cg` ziaa zelke`y §¥£

.oenfl oitxhvn ,el` z` el` oi`ex
:oenifl mitxhvny sqep ote`àðz,`ziixaaíäéðéa LnL Lé íà ¨¨¦¥©¨¥¥¤

d ,zexeagd izy z` ynynyïôøöî LnLoi`y s` ,oenifl ©¨§¨§¨
.el` z` el` oi`ex ozvwn

ebdpe .min `la dizyl miie`x `le miwfg eid zepiid l"fg onfa
qekay oiid zenkn minrt dyly ly zenka min axrl(.fr zay)

oii oic lr `xnbd dpc epiptly `ibeqa .[dbifn z`xwp ef dlert]
:dpyna epipy .min ea eaxir `lyïéiä ìò ïéëøáî ïéàoziy cr ¥§¨§¦©©©¦

.oikxan ,mixne` minkge .xfril` iax ixac ,min ekezl
:ef zwelgna zwqery ztqep `ziixaïúð àlL ãò ,ïéé ,ïðaø eðz̈©¨¨©¦©¤Ÿ¨©

,õòä éøt àøBa àlà ïôbä éøt àøBa åéìò ïéëøáî ïéà ,íéî BëBúì§©¦¥§¨§¦¨¨¥§¦©¨¤¤¨¥§¦¨¥
dlrnd z` ea oi`e ,dizyl ie`x epi` min `lly ,miaprd oick

.oii lyíéãiì epnî ïéìèBðå,'zexit in' `xwp `edy itl ,dcerql §§¦¦¤©¨©¦
.dlihpl mixyk 'min'eéøt àøBa åéìò ïéëøáî ,íéî BëBúì ïúpMî¦¤¨©§©¦§¨§¦¨¨¥§¦

,íéãiì epnî ïéìèBð ïéàå ,ïôbä,dlihpl xyk epi` oiidyéaø éøác ©¨¤§¥§¦¦¤©¨©¦¦§¥©¦
Ck ïéáe Ck ïéa ,íéøîBà íéîëçå .øæòéìàoiae min ea ozpy oia - ¡¦¤¤©£¨¦§¦¥¨¥¨

,ozp `ly,íéãiì epîéä ïéìèBð ïéàå ,ïôbä éøt àøBa åéìò ïéëøáî§¨§¦¨¨¥§¦©¨¤§¥§¦¥¤©¨©¦
.oiik epicy

.oilke`a ynzydl xzeny xfril` iax ixacn zcnel `xnbd
:`xnbd zxxanàä àìæà ïàîkdf oic jled `pz dfi` zhiyk - §©¨§¨¨

.úta åéëøö ìk íãà äNBò ,ìàeîL øîàc:`xnbd daiyn,ïàîk §¨©§¥¤¨¨¨§¨¨©©§©
øæòéìà éaøkcqtdl yyeg epi`e ,ig oiia eici z` lehil xizny §©¦¡¦¤¤

oiid.
:dbifn oerh oiidy xfril` iaxl minkg micen ea ote`éaø øîà̈©©¦

,àðéðç éaøa éñBé,otbd ixt `xea ezkxa ig oiiy minkg exn`y s` ¥§©¦£¦¨
åéìò ïéëøáî ïéàL ,äëøa ìL ñBëa øæòéìà éaøì íéîëç íéãBî¦£¨¦§©¦¡¦¤¤§¤§¨¨¤¥§¨§¦¨¨

oefnd zkxa.íéî BëBúì ïziL ãò:`xnbd zl`eyàîòè éàî- ©¤¦¥§©¦©©£¨
:`xnbd daiyn .dkxa ly qeka minkg micen recnáø øîà̈©©

ïðéòa ,àéòLBàzeyrl jixv -,øçáenä ïî äåöîxgaen befn oiie ©§¨¨¦©¦§¨¦©§¨
.xzei

dywn .ig oii lr otbd ixt `xea mikxany minkg ly mnrh
:`xnbdïðaøåig oii ,dyw minkg zhiyle ±éæç éàîìdfi`a - §©¨¨§©£¦

ezkxa recn dizyl ie`x epi` m` oky ,dizyl ie`x `ed ote`
:`xnbd zvxzn .otbdéèééøe÷ì éæç ,àøéæ éaø øîàzeyrl ie`x - ¨©©¦¥¨£¦§§¨¥

.otbd ezkxa jkitl ,d`etxl dwyn epnn
:oilke` cqtd oipra cer.úta eøîàð íéøác äòaøà ,ïðaø eðz.` ¨©¨¨©§¨¨§¨¦¤¤§§©

,útä ìò éç øNa ïéçépî ïéà.a .q`nz `lyàìî ñBk ïéøéáòî ïéàå ¥©¦¦¨¨©©©©§¥©£¦¦¨¥
,útä ìò.b .dfazze ztd lr epnn jtyi `lyúà ïé÷øBæ ïéàå ©©©§¥§¦¤

.útä.c,úta äøòwä úà ïéëîBñ ïéàåwxndn jtyi `ny ©©§¥§¦¤©§¨¨©©
.q`nze ztd lr dxrway

:oilke` zwixf oipra dyrneëøk ,éMà áøå àøèeæ øîe øîénà©¥©©§¨§©©¦¨§
éããä éãäa àzôéø.cgia zt elk` -éðBnøå éøîz eäéén÷ì éúééà- ¦§¨©£¥£¨¥©§¦§©©§©§¥§¦¥

.mipenixe mixnz mdiptl e`iadàøèeæ øî ì÷L`xhef xn gwl - ¨©©§¨
,zexitdnàðzñc éMà áøc dén÷ì ÷útiptl dcakp dpn wxfe - ¨©§©¥§©©¦¦§¨¨
.iy` axdéì øîàike ,`xhef xnl iy` axàäì øî dì øáñ àì ¨©¥Ÿ¨©¨©§¨

,ïéìëBàä úà ïé÷øBæ ïéà ,àéðúc.oilke`dn iptl zwxf recne §©§¨¥§¦¤¨¨¦
`ziixad ,`xhef xn eaiydàéðz úôa ,àéää,dzpyp zt oiprl - ©¦§©©§¨

:dywde iy` ax xfg .wexfl xzen zexit la`àéðúäå`ziixaa §¨©§¨
,ztqepúà ïé÷øBæ ïéà Ck útä úà ïé÷øBæ ïéàL íLkx`y,ïéìëBàä §¥¤¥§¦¤©©¨¥§¦¤¨¨¦

.zexitl zt oia welig oi`y ixddéì øîà,`xhef xnàéðúäå- ¨©¥§¨©§¨
,zxg` `ziixaa epipy `ldeìáà ,útä úà ïé÷øBæ ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥§¦¤©©£¨

úà ïé÷øBæx`y,ïéìëBàä,efl ef zexzeq zeziixad dxe`kleàlà §¦¤¨¨¦¤¨
c ,uxzl jixvñéàîîc éãéîa àä ,àéL÷ àìzxqe`y `ziixad - Ÿ©§¨¨§¦¦§¦§¦

e ,dwixfd ici lr q`npy xaca zxacn oilke`d lk z` wexflàä̈
ñéàîî àìc éãéîaoilke`d x`y zwixf z` dxizdy `ziixade - §¦¦§Ÿ¦§¦

.q`np epi`y xaca zxacn
:oilke` cqtd oipra ztqep `ziixaïéëéLîî ,ïðaø eðzmiktey - ¨©¨¨©§¦¦
älk éðôìå ïúç éðôì úBøBpöa ïéé.oiil oeifa df oi`e ,aeh oniql ©¦§¦¦§¥¨¨§¦§¥©¨

änçä úBîéa íéæBâàå úBéì÷ íäéðôì ïé÷øBæå,mikxca hih oi`yìáà §§¦¦§¥¤§¨¤¡¦¦©©¨£¨
íéîLbä úBîéa àìzeilw `weece .miq`npe hiha miltep mdy Ÿ¦©§¨¦

,mifeb`eàì ìáàoiwxefúBà÷ñeìb,miti mgl zexkk -úBîéa àì £¨Ÿ§§¨Ÿ¦
íéîLbä úBîéa àìå änçägd zenia s`ymiq`np md dn ©©¨§Ÿ¦©§¨¦

.ozwixfa
:dyri dn dkxa `la eitl lke` qipkdçëL ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

äëøa àìa åét CBúì ïéìëBà ñéðëäåoilke`d cera xkfpe ,dpey`x §¦§¦¨¦§¦§Ÿ§¨¨
,eitaãçà ãöì ï÷lñî,jxal lkeiy ick ,eit jezaCøáîeodilr §©§¨§©¤¨§¨¥

.olke`e
:df oipra zewqery zeziixa yly `xnbd d`ianàãç àéðz- ©§¨£¨

,eit jezl oilke` qipkde jxal gkyy iny ,epipy zg` `ziixaa
ïòìBa.dkxa `llCãéà àéðúåy ,xn`p zxg` `ziixaae -ïèìBt §¨§©§¨¦¨§¨

.jxane eitnCãéà àéðúåy ,epipy zxg` `ziixa cere -ï÷lñî §©§¨¦¨§©§¨
ef zexzeq el` zeziixay dyw dxe`kle .jxane eita cg` cvl

:`xnbd zvxzn .ef z`,àéL÷ àìc ,dxizq df oi`àéðúc àä- Ÿ©§¨¨§©§¨
epipyy dnyïòìBaxaecn ,dkxa `ll,ïé÷Lîawlql xyt` i`y §¨§©§¦

eklie miq`np mdy ,eitn mhletl `l s`e ,jxale eita cg` cvl
.mrlai jkitle ,ceai`lïèìBt àéðúc àäåxaecn ,eitnàìc éãéîa §¨§©§¨§¨§¦¦§Ÿ

ñéàîîzeilw oebk] dta eze` mipzepy jka q`np epi`y xaca - ¦§¦
.elke`le xefgl lekie ,[mifeb`eï÷lñî àéðúc àäå,jxane miccvl §¨§©§¨§©§¨

xaecnñéàîîc éãéîamizez oebk] dta ezpizpa q`npy xaca - §¦¦§¦§¦
.elke`le xefgl lkei `l ephlti m`e ,[miapre
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החידוש של מתן־תורה הוא – "וירד הוי' על הר סיני, והיינו שנמשכו למטה עניינים שלמעלה מהשתלשלות ולמעלה משכל הנבראים.
משיחת שבת פרשת משפטים, ה'תשכ"ז



רכח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc - zekxa(iyiy meil)

dgiztd oirn dkxad,'ìàøNé òéùBî'am`eçútdpea' zkxa z` §¦©¦§¨¥¨©
'milyexi,'íéìLeøé ìò íçø'aif`íúBçdgiztd oirn da `ed §©¥©§¨©¦¥

.'íéìLeøé äðBá'a§¥§¨©¦
eléôà ,øîà ïîçð áøåm`çútdkxad z`,'ìàøNé ìò íçø'alkn §©©§¨¨©£¦¨©§©¥©¦§¨¥

mewn,'íéìLeøé äðBá'a íúBçoipr s` llkp ef dnizgay itl ¥§¥§¨©¦
,l`xyi zreyzøîàpL íeMî(a fnw mildz)éçãð 'ä íéìLeøé äðBa' ¦¤¤¡©¥§¨©¦¦§¥

,'ñpëé ìàøNé,jk `xwnd yxtl yieïîæa ,'ä íéìLeøé äðBa éúîéà ¦§¨¥§©¥¥¨©¥§¨©¦¦§©
.ñpëé ìàøNé éçãpL,milyexi z` 'd dpai dligzny ,xnelk ¤¦§¥¦§¨¥§©¥

ly mzreyzy `vnpe .l`xyi igcp z` dkezl seq`i okn xg`le
m` s` jkitle ,`ed cg` oipr lkde ,milyexi oipaa dielz l`xyi

.milyexi oipaa mzeg l`xyi zreyza gzt
'zekln'e 'dxez'e 'zixa' zxkfd oipra dyrn d`ian `xnbd

:oefnd zkxaaéðúðå øî éúéð ,àcñç áøì àøéæ éaø déì øîà`eai - ¨©¥©¦¥¨§©¦§¨¥¥©§¦§¥
.epl dpyie axd

déì øîà,`xif iaxl `cqg axééepúå àðéøîb àì àðBæî úkøa ¨©¥¦§©§¨Ÿ©§¦¨§©¥
ïðéðúîj`ide ,dzkldk oefnd zkxa jxal izcnl `l oiicr - ©§¦©

.mkl zepyle `eal ip` leki
déì øîà,`cqg axl `xif iaxéàä éàîxeaqy ,df xac `ed dn - ¨©¥©©

.oefnd zkxa jxal rcei jpi`y dz`
déì øîà,`xif iaxl `cqg axàúeìb Léø éáì éòìwàcizpncfp - ¨©¥§¦©§¦§¥¥¨¨

,dcerql dlebd y`x ly ezialàðBæî úkøa éëéøáeizkxae - ¨¥¦¦§©§¨
,oefnd zkxaàéåçk éìò déòB÷ì úLL áø éô÷æåzyy ax swfe - §¨§¦©¥¤§¥£©§¦§¨

.xzeia ilr qrky ,xnelk .ygpk ilr ex`eev z`
,`cqg axn `xif iax l`yéànàå.zyy ax jilr qrk recne - §©©
meyn ,`cqg ax el aiydéøîà àìcux`d zkxaa izxkfd `l - §Ÿ©§¦
å ,'äøBz' àìå 'úéøa' àìokàìz` 'milyexi dpea' zkxaa izxkfd Ÿ§¦§Ÿ¨§Ÿ

úeëìî.cec zia ©§
,`cqg axn l`ye `xif iax ayzøîà àì éànàå`l ok` recne - §©©Ÿ£©§§

.el` lk z` zxkfd
dfa ip` xaeqy itl ,`cqg ax el aiyd,áø øîà ìàððç áøãk¦§©£©§¥¨©©

,áø øîà ìàððç áø øîàcm`øîà àìoefnd zkxaa mc`'úéøa' §¨©©£©§¥¨©©Ÿ¨©§¦
.àöé ,'úeëìî'e 'äøBú'å§¨©§¨¨

xikfd `l m` ,`ed jk dfa xacd mrhe'úéøa'`viL éôìzixa §¦§¦¤
dlindðéàzkiiy,íéLðaxikfd `l m`e'úeëìî'e 'äøBz'ici `vi ¥¨§¨¦¨©§
ezaegïðéàL éôìmikiiy.íéãáòa àìå íéLða àìxg`n ,xnelk §¦¤¥¨Ÿ§¨¦§Ÿ©£¨¦

mixikfn md oi` jkitl ,micare miypa mikiiy mpi` el` mipiipre
ze`gqep izy owzl minkg evx `ly oeikne ,oefnd zkxaa mze`
jkitl ,micare miypl zg`e miyp`l zg` ,oefnd zkxal zepey

.oefnd zkxaa el` mipiipr xikfdl llk epwiz `l
,`cqg axl `xif iax el xn`éàøBîàå éàpz éðä ìk z÷áL zàå- §©§§©§§¨¨¥©¨¥©£¨¥

dz`e,lirl exkfpy mi`xen`de mi`pzd zehiy lk z` zafr
ici `vi `l 'zekln'e 'dxez'e 'zixa' xikfd `l m`y mixaeqd

,ezaegáøk zãáòå.ezaeg ici `viy xaeqd ax zhiyk ziyre - ©£©§§§©
:'aihnde aehd' zkxa oipra dpc `xnbdäpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨

,ïðçBé éaø øîàzkxa,úeëìî äëéøö 'áéènäå áBhä'jixv ,xnelk ¨©©¦¨¨©§©¥¦§¦¨©§
.miny zekln da xikfdl

:`xnbd zxxanïì òîLî à÷ éàîopgei iax `a yecig dfi` - ©¨©§©¨
y epcnll ezpeek ike ,df oica eprinydlda ïéàL äëøa ìk'¨§¨¨¤¥¨

zxkfdúeëìîminydîL àì[mya z`xwp dpi`-]àäå ,'äëøa ©§Ÿ§¨§¨¨§¨
àðîéæ àãç ïðçBé éaø døîàmrt df oic opgei iax xn` xak ixde - ©§¨©¦¨¨£¨¦§¨

zg`(:n lirl).
:`xnbd zx`an,àøéæ éaø øîàopgei iax zpeekøîBì,yecig ¨©©¦¥¨©

L'aihnde aehd' zkxaäëéøvzxkfd,úBiëìî ézL,xnelk ¤§¦¨§¥©§ª
,minrt izy miny zekln da xikfiydãéc àãçzg` mrt - £¨¦¨

,dliayaíéìLeøé äðBác àãçådpea' zkxa liaya zg` mrte - ©£¨§¥§¨©¦
.miny zekln zxkfd da oi`y ,'milyexi

:`xnbd dywnéëä éàaehd' zkxaa milydl jixvy ,jk m` - ¦¨¦
,'milyexi dpea' zkxa ly miny zekln zxkfd z` 'aihndeéòáð¦§¥

úìz,minrt yly miny zekln da xikfdl did jixv -àãç §¨£¨
dãéc,dliaya zg` mrt -àãçåzg` mrte -czkxaäðBa' ¦¨©£¨§¥

àãçå ,'íéìLeøézg` mrte -,õøàä úkøác`l da s` ixdy §¨©¦©£¨§¦§©¨¨¤
.miny zekln dxkfp

àlà,xnel jixv gxkdaàì àîòè éàî õøàä úkøa`ed dn - ¤¨¦§©¨¨¤©©£¨Ÿ
zkxaa dxqgy zeklnd zxkfd z` milydl jixv oi`y mrhd

,ux`ddì àéåäc íeMî`idy -,dzøáçì äëeîqä äëøaoky ¦§¨§¨¨§¨¨©§¨©£¤§¨
dzxagl dkenqd dkxa lke ,'mlerd z` ofd' zkxal `id dkenq

df mrhn ok m`e .miny zekln da xikfdl jixv oi`íéìLeøé äðBa¥§¨©¦
éòaz àì énðdxqgy zeklnd zxkfd z` s` milydl jixv oi` - ©¦Ÿ¦¨¥

,'milyexi dpea' zkxaadì àéåäc`id s`y -äëeîqä äëøa §¨§¨¨§¨¨©§¨
,dzøáçìdnr `id s` zipecipe] ux`d zkxal `id dkenq oky ©£¤§¨

jixvy opgei iax xaeq recne ,['mlerd z` ofd' zkxa ly jyndk
.zeikln izy 'aihnde aehd' zkxaa xikfdl

ok ,ok` :`xnbd zvxzneléôàc ïécä àeäzkxaénð 'íéìLeøé äðBa' ©¦©£¦¥§¨©¦©¦
àéòa àìoick ,zekln zxkfd oicd xwirn dkixv dpi` `id s` - Ÿ¨£¨

,dzxagl dkenqd dkxaøîàc éãééà àlàda mixikfny jk ab` - ¤¨©§¥§¨©
z`àòøà çøBà åàì ,ãåc úéa úeëìîux` jxc zcin ef oi` -àìc ©§¥¨¦¨©©§¨§Ÿ
øîàzxkfd ok mb da,íéîL úeëìîxikfdl xyt` i`e xg`ne ¨©©§¨©¦

zkxaa dnilydlyi ,dnvr 'milyexi dpea' zkxaa miny zekln
zg` ,zeikln izy da xikfdl jixv ok lre ,'aihnde aehd'
jixv oi` la` ,'milyexi dpea' zkxa liaya zg`e dliaya
xg`n ,ux`d zkxa liaya ztqep mrt miny zekln da xikfdl
.cec zia zekln oipr da xkfp `le ,'dzxagl dkenqd dkxa' `ide

:opgei iax ixac xe`iaa zxg` drc d`ian `xnbd,øîà àtt áø©¨¨¨©
øîà÷ éëä'aihnde aehd' zkxay ,xnel opgei iax zpeek `id jk - ¨¦¨¨©

äëéøözxkfd,úBiëìî ézLjlnd ,'eke epkln epia`' xn`iy oebk §¦¨§¥©§ª
,'eke 'lkl aihnde aehddãécî øáìly zeklnd zxkfdn ueg - §©¦¦¨

,'mlerd jln epidl` 'd dz` jexa' da gzety ,dnvr ef dkxa
zg` ,dnvr liaya zg` ,zeikln yly da xikfdl yiy ,xnelk
zg`e ,'milyexi dpea' zkxa ly zeklnd zxkfd znlyd liaya

.ux`d zkxa ly zeklnd zxkfd znlyd liaya
aeh mei e` zay xikfdl migkeyd ly mpic z` zyxtn `xnbd

:oefnd zkxaa yceg y`x e`áéúé[ayi-]áøc éøBçà àøéæ éaø ¨¦©¦¥¨£¥§©
áéúéå ,ìãéb[ayie-]dén÷ ìãéb áø[eiptl-]øîà÷å áéúéå ,àðeä áøc ¦©§¨¦©¦©©¥§©¨§¨¦§¨¨©

y mc` ,df oic `ped ax iptl xn`e lcib ax ayie -äòèzkxaa ¨¨
oefndøékæä àìåda,úaL ìL,'epvilgde dvx' xn` `ly ,epiidc §Ÿ¦§¦¤©¨

úBàì ,äáäàa ìàøNé Bnòì äçeðîì úBúaL ïúpL Ceøa' øîBà¥¨¤¨©©¨¦§¨§©¦§¨¥§©£¨§
.'úaMä Lc÷î Ceøa ,úéøáìå§¦§¦¨§©¥©©¨

déì øîà,lcib axl `ped axdøîà ïàî.df oic xn`y `ed in - ¨©¥©©§¨
,lcib ax el xn`áø.df oic xn`y `ed ©
øîà÷å áéúé øãä,`ped ax iptl xn`e lcib ax ayi aey -äòè £©§¦§¨¨©¨¨

áBè íBé ìL øékæä àìådlri' xn` `ly epiidc ,oefnd zkxaa §Ÿ¦§¦¤
,'`eaieäçîNì ìàøNé Bnòì íéáBè íéîé ïúpL Ceøa' øîBà,ïBøkæìe ¥¨¤¨©¨¦¦§©¦§¨¥§¦§¨§¦¨

.'íépîfäå ìàøNé Lc÷î Ceøä§©¥¦§¨¥§©§©¦
déì øîà,`ped axdøîà ïàî,lcib ax el xn` .df oic xn` in - ¨©¥©©§¨

áø.df oicl xn`y `ed ©
øîà÷å áéúé øãä,xn`e `ped ax iptl lcib ax ayi aey -äòè £©§¦§¨¨©¨¨

LãBç Làø ìL øékæä àìådlri' xn` `ly epiidc ,oefnd zkxaa §Ÿ¦§¦¤Ÿ¤
,'`eaie.'ïBøkæì ìàøNé Bnòì íéLãç éLàø ïúpL Ceøa' øîBà¥¨¤¨©¨¥¢¨¦§©¦§¨¥§¦¨

siqed ,`ped ax iptl lcib ax xn`y df oic `xif iax xtiq xy`ke
,xn`eàðòãé àìå,rcei ip` oi` -øîà àì éà äçîN da øîà éà §Ÿ¨©§¨¦¨©¨¦§¨¦Ÿ¨©

äçîN dazaiz yceg y`x ly ef dkxaa lcib ax xikfd m`d - ¨¦§¨
da xn` `ly e` ,'dgnyle oexkfl' da xn`y epiidc ,'dgny'

rcei ip` oi` ok enke .cala 'oexkfl' `l`íéúç àì éà da íéúç éà¦£¦¨¦Ÿ£¦
daiy`xe l`xyi ycwn jexa' ef dkxaa lcib ax mzg m`d - ¨

rcei ip` oi` oke .`l e` ,aeh meie zaya mzegy jxck ,'miycg
déaøc éà déãéc éàmya e` ,envr mya df oic lcib ax xn` m` - ¦¦¥¦§©¥

.aeh meie zay oiprl mincewd mipicd enk ,ax eax
:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdéà÷ äåä ,éîBéðî øa ìãéb¦©©©§¦£¨¨¥

dén÷[iptl cner did-]ïîçð áø äòè ,ïîçð áøc,oefnd zkxaa ©¥§©©§¨¨¨©©§¨
,aeh mei ly e` zay ly xikfd `le
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ëíé÷BL ézáa úàöBé[`väçéLîa ízøLBwL[avíäa äøeL÷ äçéLnä ïéàL ét-ìò-óà äé÷BL áéáñ ¥§¨¥©¦¤©§¨¦§¦¨§¦¤¨©©¦¤¥©§¦¨§¨¨¤
íäéìò àlà)[bvìzLé ànL ïéLLBç ïéà ¯ (íäéìòL äçéLnä íò) ähîì eìL[cv:dãéa íàéáúe eìtéå ( ¤¨£¥¤¥§¦¤¨¦§©§§§©¨¦©§¦¨¤£¥¤§¦§§¦¥§¨¨

כ  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

dkld ixe`ia
íé÷åù éúáá [àö.גרביים -

äçéùîá íúøùå÷ù [áö רגליה סביב בחוט כורכתם -
יפלו  שלא .101כדי

íäéìò àìà [âö משיחה שגם זה במוסגר החידוש -
לבישה  כצורך נחשבת השוקיים לבתי קשורה שאינה

כתכשיט  .102ולא
íäéìòù äçéùîä íò [ãö המשיחה אם חילוק אין -

יכולים  הם שכן השוקיים, לבתי לא או קשורה
יחדיו  קשורים כשהם וליפול .103להשתלשל

zetqede mipeiv
חשש 101) אין ולכך תכשיט אינן והמשיחה השוקיים בתי

חשש  יש תכשיט, הם אם אבל לחברותיה, תראה שמא
קו"א  (ע"פ לצניעות שעשויים אפילו לחברותיה שתראה
לעניין  שא סי' ממהדו"ב להלן המובא ועלֿפי ב, ס"ק
עשוייה  אפילו לחברותיה שתראה חוששים שאין אצעדה

בנדו"ד). ה"ה לכאורה וזהב, כסף
ומיהו,102) ד"ה שא לסי' במהדו"ב המסקנה לפי וזהו

ג). (יח, וסמ"ג רמ) (סי' התרומה ס' כגירסת
בבתי  ללכת שמותר רק מחדשת זו הלכה המוסגר לולא אבל

שייפלו. החשש אף על במשיחה קשורים שאינם שוקיים

שהחילוק 103) לומר חייבים אנו הראשון, המוסגר לולא
הנפילה  בחשש הוא קשורה לשאינה הקשורה משיחה בין
במשיחה  שגם זו בהלכה והחידוש השוקיים, בתי של
(אבל  השוקיים בתי לנפילת חוששים לא קשורה שאינה
הראשון  המוסגר עלֿפי אך לעולם), נופלת אינה המשיחה
האם  הוא קשורה לשאינה הקשורה משיחה בין החילוק
בשניהם, שווה הנפילה וחשש למלבוש, כביתֿיד נחשבת
המשיחה  עם למטה להשתלשל יכולים השוקיים בתי שהרי

עליהם. הקשורה

•
"inei ax" gel itl mici zlihp zekld owfd epax jexr ogley

ÊÈ ואפילו מרביעית ליטול יכולים אינן משנים יותר אבל
הקפידו  שלא שאף לוג חצי שיהיה עד ומחצה מרביעית
רביעית  שיהיה רק לידיו שיגיעו המים שיעור על חכמים
מועטים  ממים רבים יטלו אם חכמים חשו מקום מכל בכלי
יצמצם  אחד שכל הפרק כל ליטול יפה ידקדקו לא שמא
ונטל  ומחצה רביעית היה אם אך לחבירו שישאר כדי המים
שנים  יכולים רביעית בכלי ונשאר רביעית חצי הראשון
רביעית  היתה אלו כמו שנתבאר דרך על זו מרביעית ליטול

בכלי. מתחילה לבדה

ה' ולא שנתבאר דרך על ד' אפי' ליטול  יכולים לוג ומחצי
כל  אדם בני כמה ליטול יכולים ומלוג המים יצמצמו שמא
ג' ידיו על ואחד אחד כל לשפוך המים שמספיקין זמן

קס"ב. בסי' שיתבאר כמו פעמים ב' או פעמים

זה  או זה בצד זה ידיהם להניח וה' ד' שיכולים הדין והוא
ואין  אחת כיד חשובות שכולן כאחד וליטול זה גבי על
המים  שיגיעו בענין ידיהם שירפו ובלבד זו את זו מטמאות

אחרת: יד חציצת שום בלי ויד יד לכל

ÁÈ אחד במקום מכונס שיהא צריך שאמרו רביעית שיעור
נטל  (ואפילו משמינית ונטל וחזר משמינית נטל שאם
והקלוח  ידו על יוצקים שאחרים כגון אחת בבת משתיהן

שהיו: כמו טמאות ידיו מתערב)

ËÈ אחת ידו לנוטל בין ידיו ב' לנוטל בין שאמרו רביעית
ב' נטלו קטן של לידיו בין גדול של לידיו בין בלבד
ונטל  השני חזר ואח"כ אחת ידו וזה אחת ידו זה אדם בני
כיד  נחשבת השנית שידו אדם בני כג' אלו הרי השנית ידו
אם  ולפיכך אחת ידו אלא מתחלה נטל שלא כיון אחר אדם
השניה  ידו אין לאו ואם טהורות ידיו לוג חצי בכלי היה
אדם  בני משני יותר לוג מחצי בפחות נוטלין שאין טהורה
כיון  יצמצם שמא ג"כ לחוש יש וכאן המים  יצמצמו שמא

כאחת: ידיו שתי נוטל שאינו

לנטילה: פסולים ואיזו כשרים מים איזו קס סימן א' חלק

* * *
ידים ‡ בנטילת חוצץ הגוף כל בטבילת החוצץ דבר כל

ולפיכך  תורה של כעין תקנו חכמים שתקנו מה שכל
להסירו  עליו שמקפידים דבר מכל [ליזהר] (לטהר) צריך

לפעמים.

אם  דהיינו הבשר כנגד שלא הציפורן שתחת צואה כגון
תחת  צואה שם ויש האצבע בשר על ועודף גדול הציפורן
אדם  בני רוב שדרך לפי נטילה קודם להסירה צריך זה עודף
היד  לגבי בטלה אינה לכן מיאוס משום עליה להקפיד

עליה. מקפיד שאינו למי אף וחוצצת
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אדם  בני רוב דרך הבשר כנגד אפילו הציפורן שתחת ובצק
ידיהם: כשרוחצים אדם לכל וחוצץ עליו להקפיד

בעלמא · מיחוש אלא מכה שם אין אם בשרו שעל רטיה
נטילה  קודם להסירה צריך שירצה מתי להסירה ויוכל
הרטיה  במקום כלל ליטול צריך אין מכה שם יש אם אבל

קס"ב: בסימן שיתבאר כמו

ומונעים ‚ ביותר נדבקים שהם היוצרים וטיט הבורות טיט
יבש  כשהוא הטיט כל שאר וכן תחתיהם מלבא המים
אפי' הציפורן תחת בין היד גבי על בין חוצצין בבשר ונדבק

הבשר. כנגד

עליו  להקפיד אדם בני דרך שאין מועט דבר הוא א"כ אלא
לנטילת  ג"כ להסירו א"צ ידיו) ומנקה (כשרוחץ להסירו
שאין  כך כל מעט הן אם וצואה לבצק וה"ה לסעודה ידים
שלא  הוא אפי' חוצץ אינו עליו להקפיד אדם בני רוב דרך

הבשר. כנגד

אדם  בני הרוב שאין אע"פ חוצץ עליו מקפיד הוא ואם
הצפרנים  שתחת הטיט לנקר נהגו שלא ומה עליו מקפידים
(בשעת  להסירו מקפידין שאין משום הוא הנטילה קודם
לנטילת  חוצץ אינו לכן אלו במדינות ידים ונקיון רחיצת
והיוצרים  הבורות טיט הוא אפילו הבשר כנגד הוא אם ידים
שכל  אומרים ויש להסירו צריך עליו מקפיד הוא אם אבל
מקפיד  שהוא אע"פ עליו מקפידין אין אדם בני שרוב דבר
בנטילת  דבריהם על לסמוך ויש אדם כל אצל דעתו בטלה
כמו  הגוף כל בטבילת לא אבל סופרים מדברי שעיקרה ידים

קצ"ח). סי' ביו"ד שיתבאר

אדם  כל צריך הבשר על ועודפים גדולים הצפרנים ואם
מקפידים  אדם בני רוב כי שתחתיהם והצואה הטיט לנקר
אלא  מקפיד שאינו למי אף וחוצץ הבשר כנגד שלא מה על

עליו. להקפיד דרך שאין כך כל מעט הוא א"כ

יגרור  שלא כדי הציפורן שתחת הבשר את דוחק (ובשבת
הטיט): כשמסיר הציפורן את

* * *
אותה „ לקוץ מיעוטה שפירשה בציפורן ליזהר צריך

קצ"ח: סי' ביו"ד שיתבאר כמו חוצצת שהיא

במים ‰ שנמחים מפני חוצצים אינם לחים והצבע הדיו
אבל  ידיו על הצבע ממשות שיש והוא חוצצים יבשים

חוצץ. אינו הצבע מראית אלא עליהן אין אם

שיש  פי על אף ידיו על חוצץ הצבע אין צובע שהוא ומי
שוחט  להיות שאומנתו מי וכן ידיו על צבעונים של ממשות
למוכר  וכן חוצץ אינו בדם תמיד מלוכלכות וידיו קצב או
בני  שרוב כיון מקפידים אדם בני שרוב ואע"פ שומן
לאחר  אבל להם חוצצין אין מקפידין אין הללו אומניות

מקפיד. אינו אפי' חוצצין בכך רגיל שאינו

אותו  אין בזה וכיוצא לנוי ידיהם לצבוע שדרכן והנשים
חוצץ. צבע

שיש  בדבר מכוסה היד רוב אם אבל היד במיעוט זה וכל
להקפיד: דרכם שאין לאותם אפי' חוצץ ממש בו

Â אינו אם גליד ונעשה ומתייבש המכה מן היוצא ריר

דעתו  אין שמעתה להסירו שמצטער או להסירו עליו מקפיד
ואינו  מקפיד אינו קרוי זה בענין שיהיה זמן כל להסירה

מחמירין: שלטבילה פי על אף לנטילה חוצץ

Ê אינה ורפויה חוצצת באצבע דחוקה כשהיא טבעת
מקום  ומכל לאצבע בינה באים המים כי חוצצת
כי  רפויה אפילו נטילה קודם הטבעת להסיר יש לכתחילה
בדחוקה  גם להקל ויבאו רפויה [נקרא] מהו בקיאים אנו אין

רפויה. היתה אם נטילה לו עלתה ובדיעבד

בסימן  שיתבאר כמו אחת בבת רביעית עליה ששפך והוא
קס"ב.

נטילה לו עלתה לא דחוקה היתה אם לפעמים אבל אם
שמקפיד  טובה אבן בה שיש כגון להסירה עליה מקפיד
ובאשה  במים תתלכלך שלא נטילה בשעת להסירה עליה
בשעת  להסירה דרכה טובה אבן בה שאין טבעת אפילו
להסירה  מקפדת שאינה אע"פ לעולם חוצצת לכן לישה
א"צ  ללוש דרכו שאין האיש אבל המים ליכלוך משום
אינה  אפילו נטילה קודם טובה אבן בה שאין הטבעת להסיר

לעולם: להסירה עליה מקפיד שאינו לפי רפויה

* * *
Á כשיעור זרוע של הקנה עד היד כל ידים נטילת שיעור

בנטילת  שהקילו אומרים ויש שבמקדש ידים קידוש
היד. לכף האצבעות חיבור מקום עד אלא הצריכו ולא ידים

בו  שאין דבר שהוא שכיון הראשונה כסברא לנהוג וראוי
להתנות  ונכון מהמחלוקת נפשינו נוציא לא למה טורח
רשות  בתורת אלא חובה בתורת זה דבר מקבל שאינו ולומר
יצטרך  לא כך כל מים לו יזדמנו לא פעם איזה שאם כדי
רוצה  שאדם דבר בכל להתנות ראוי וכן כמנהגו להחמיר

עצמו. על להחמיר

מקום  עד ליטול שנוהגים במקום רבים בפני ידיו נוטל ואם
יהא  שלא בפניהם להחמיר לו אין לבד האצבעות חיבור

בעיניהם. ח"ו תורות כב' נראה

עד  נטילה צריכים הכל לדברי מלוכלכות ידיו היו ואם
הזרוע:

וטבילה: חציצה דיני קסא

הרביעית ‡ כל שופך אם הוא כך מרביעית נטילה סדר
על  יוצק שאחר כגון כאחת ידיו שתי על אחת בפעם
ידיו  ב' על ושופך אצבעותיו בראשי הכלי שאוחז או ידיו
רבים  מים לו יש אם לומר צריך ואין ידיו נטהרו כאחד

עצמה. בפני אחת כל על רביעית ושופך

בלבד  מרביעית עצמה בפני אחת כל על ליטול בא אם אבל
היד  על כששופך כי פעמים ב' אחת כל על לשפוך צריך
רביעית  בהם ואין הואיל מהיד המים נטמאו אחת פעם
מים  מטהרים שנית וכששופך בידים טהרה שיעור שהוא

היד. ואת הראשונים מים את שניים

לגמרי  הראשונים להסיר אחר בדבר או במפה מנגבה ואח"כ
הניגוב  טעם שזהו להאומרים יתירה טהרה משום היד מן

קנ"ח: בסי' כמ"ש
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כגון · נבלעים המים שאין קשה בדבר ניגב אם ואף
שלא  רק בשערותיו (אפילו בראשו או בכותל ששפשפן
עליהם  ששפשף אלא וליטול לחזור צריך היה שאז בהן חכך
ידיו  אין השפשוף במי ונוגע שחוזר אע"פ מלמעלה)
שהיו  הראשונים מים בלחלוחית נגיעתם משום נטמאות

השניים. במים נטהרו שכבר כיון טמאים

כשתים  מרובה אחת שטיפה עצמו בפני יד כל על שפך ואם
הצריך  הפרק כל שימשח כדי זו שטיפה במי שיש דהיינו
ב' עליהם שפך כאלו המים נטהרו פעמים ב' ידים נטילת

פעמים:

* * *
אבל ‚ עצמה בפני יד כל על כששפך אמורים דברים במה

מועלת  אחת שטיפה אין כאחת ידיו שתי על שופך אם
אבל  אחת בבת רביעית עליהן שופך א"כ אלא כלל לטהרן
דרך  על טהרה משיורי באו שהמים אע"פ מרביעית פחות
אלא  כאחת ידים שתי מטהרים אינן ק"ס בסי' שנתבאר
ואת  הראשונים את מטהרים השניים שהמים שטיפות בשתי

הידים:

יאכל.„ ואחר לנגבן וצריך טמאים שעליהם המים אבל

נטמאו  השפשוף במי ונגע וחזר קשה בדבר שפשפן ואם
הטמאים. מים בלחלוחית בנגיעתן הידים

מים  מטהר שהמקוה ניגוב א"צ מקוה במי הטבילן ואם
בהשקה: הטמאים

או ‰ טיט לכלוך עליהן יש אם אבל נקיות כשידיו זה וכל
פעמים  ג' עליהן לשפוך צריך החוצץ דבר כל שאר
או  ושניים ראשונים מים ואח"כ הלכלוך להעביר ראשונה

אחת. בבת רביעית

רביעית  שפך אפילו מהידים נטמאו ראשונה ששפך ומים
שעליהן  הלכלוך מפני הידים טיהרו ולא הואיל אחת בבת
גם  ונטמאו טיהרו לא שאחריהם ראשונים מים וגם שחוצץ
כלל  באו לא ראשונה ששפך והמים הואיל מהידים הם

החציצה. להסיר אם כי הידים לטהרת

נשאר  לא אם שאף הרביעית את ממעטים אינם ואעפ"כ
אין  שאחריהם ראשונים מים ליטול כשמתחיל רביעית בכלי

ש  שהמים לפי כלום הנטילה בכך צורך הם ראשונה שפך
דיו. נטילתו בהתחלת בכלי רביעית שהיה וכיון ומכללה

מלוכלכות  שהם אע"פ החוצץ דבר ידיו על אין אם (אבל
שאינו  כל בנטילה הטינוף מהם להעביר שצריך ומטונפות
ראשונים  ע"י שעובר במה דיו לח שהוא כגון בנטילה חוצץ
הידים  את לטהר באים שהם אחת בבת רביעית או ושניים

מטומאתן.

עסקניות  שהם מפני אלא גזרו לא הידים טומאת ועיקר
לטהרן  נטילה התקינו לכך מטונף במקום נגעו ושמא
מים  נטמאו טומאה עליהן שגזרו שכיון אלא מטינופן

שניים[)]: ע"י ונטהרים הראשונים

* * *
Â נטילת הצריך הפרק עד אלא אינה וטהרתן הידים טומאת

הפרק  עד הראשונים נטל שאם לפרק חוץ ולא ידים

ראשונים  שם שהם אע"פ שם נטמאו לא לפרק חוץ והשניים
אם  אבל היד את מטמאין אינן לפרק חזרו אם ולפיכך
אע"פ  לפרק חוץ יצאו ונטמאו הפרק בתוך שהיו הראשונים
אם  ולפיכך שם טיהרום לא לפרק חוץ השניים גם שנטל
אמרו  לכך היד את הראשונים וטמאו חזרו לפרק חזרו
המים  יחזרו שלא למעלה ידיו שיגביה צריך הנוטל חכמים

הפרק. לתוך לפרק שחוץ

יגביה  לא זרוע של הקנה עד היד כל נוטל אם מקום ומכל
במקום  הזרוע על מים ממנה יצאו שלא כדי לגמרי היד כל
מקום  אותו מנגב שאינו ידיו שינגב אחר גם שם שישארו
בה  לאכול ידו כשישפיל ואח"כ בבגדים מכוסה שהוא מפני
אצבעותיו  ראשי יגביה אלא ויטמאוה לידו מהזרוע יחזרו
אין  שמהאצבעות קצת מוגבהת היד שאר תהא זה ידי ועל

הזרוע. על שירדו לחוש

עד  הנטילה מסוף ועומדים מוגבהים שיהיו ליזהר וצריך
חוץ  שיצאו המים יחזרו וישפילן ויחזור יגביהן שאם שינגבן

הפרק. לתוך וישובו הגבהתו ע"י לפרק

ויגביהנה  אחת ידו יטול שאם כאחת ידיו שתי יטול לפיכך
למטה  מורידה נמצא השניה על בה ישפוך כך ואחר

בה. כששופך

מים  יצאו שלא הנטילה מתחילת להשפילן רוצה ואם
רק  בידו הרשות הפרק מתוך כלל לפרק חוץ  ראשונים

האצבעות. ראשי על המים שיבוא שישגיח

ב' על רביעית או עצמה בפני יד כל על רביעית שופך ואם
כלל יד  בזה ליזהר א"צ כלל טמאים מים שם שאין כאחד יו

ידיו. המטביל ואצ"ל

* * *
ידיו  שיגביה צריך הנוטל חכמים שאמרו מה מפרשים ויש
האצבעות  בנוטל אלא זרוע של הקנה עד היד כל בנוטל אינו
חיבור  מקום עד דיה שהנטילה האומרים וכדברי לבדן
וטהרתן  לראשונים הידים וטומאת היד לכף האצבעות
שמא  לחוש יש לפיכך זרוע של הקנה עד היא מהשניים
שם  ונטמאו האצבעות חיבור למקום חוץ הראשונים הלכו
מחמת  לשם הלכו אלא מהאצבעות לשם יצאו לא אם אף
הראשונים  שהלכו מקום בכל הלכו לא שמא והשניים הכלי
יורדים  אם היד ומטמאין בטומאתן הראשונים ונשארו
ראשי  להגביה צריך לכן ידיו כשמשפיל לאצבעות
רוצה  אם ואף שינגב עד הנטילה מסוף למעלה אצבעותיו
לצמצם  אפשר אי כי מועיל אינו הנטילה מתחלת להשפילן
לאצבעותיו  חוץ המים ילכו שלא הפרק בתוך ממש ליטול
לשם  ירדו שלא אע"פ שם נטמאו לשם הלכו ואם מעט
עליהם  ששפך או ידיו והמטביל מהכלי אלא מהאצבעות
חוץ  מהן ויצאו האצבעות על שפך אפילו כאחד רביעית

טהרה. מי שהם כיון כלל שם נטמאו לא לפרק

לפי  הידים בהגבהת להקל עכשיו נהגו זו סברא פי ועל
ושוב  נקיות שהן אף פעמים ג' יד כל על לשפוך שנוהגין
שהלכו  מקום בכל השניים הלכו לא שמא לחוש אין

השלישיים: הלכו השניים הלכו לא שאם הראשונים

Ê ולשפוך ליזהר צריך היד על הראשונים כששופך
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מקום  ומכל ידים נטילת הצריך פרק כל על אחת בשפיכה
עד  מלשפוך יפסיק שלא אלא ממש אחת שפיכה א"צ
לפי  לחצאין טהורות ידים שאין הפרק בכל המים שיגיעו
אין  היד מקצת שנטל אחר פסק ואם בכך נטילה דרך שאין
אחת  בבת רביעית שפך (ואפי' לו עולה זו מקצת נטילת
ולשפוך  לחזור וצריך כלום) טיהרו שלא כיון המים ונטמאו
שלא  מידו הנשאר על אלא שפך לא ואם שנטל מה על גם
היתה  זו שפיכה גם אם (אפילו כשהיתה טמאה ידו הרי נטל

רביעית).

על  טופח שנטל היד מקצת על עדיין יש שאם אומרים ויש
ונטל  שהוסיף מה עם זו נטילה מצטרפת להטפיח מנת
לטהרה  חיבור להטפיח מנת על טופח שמשקה מידו הנשאר

הראשונה. כסברא להחמיר ויש אחת כנטילה וה"ז

וחוזר  ידו מקצת נוטל בשניים אבל בראשונים זה וכל
הראשון: מקצתה נתנגב ואפילו השני מקצתה על ומוסיף

בנטילה: הידים ושיפשוף הגבהה דיני קסב
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"mY` mc`" Edfe .mc` xEIvA KWnp(`l ,cl l`wfgi)± ¦§©§¦¨¨§¤¨¨©¤§¤§¥

:WExiR¥
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ומ"ת ‰Â‰(יא) מ"ע בין וקשר חבור היה מ"ת בזמן
כ) יט, (שם נאמר שהרי כנ"ל וח"ת דח"ע
אלקי' וידבר ח"ע מעצמות שירד סיני הר על הוי' וירד
שהרי  בח"ת ח"ע הארת בחי' והוא כו' שאנכי מי כו'
יו"ד  וכללות ול"ת מ"ע שרש לך יהיה ולא אנכי
לא  כו' זכור כו' כבד בכלל וע"ט בסו"מ רק הדברות
לעה"ד  לברר שבא ח"ת בחי' והוא כידוע כו' תרצח
למ"ע  חבור היה ונמצא כנ"ל אתברירו דבחכמה טו"ר
אור  שירד סיני הר על הוי' וירד נאמר שהרי מ"ת עם
בשביל  בראשית וז"ש כנ"ל לברר כדי בח"ת ח"ע
בחי' כו' ברא שבראשית דחכמה ראשית שנקרא התורה
דחכמ' בירור בחי' בשביל רק היה לא דמע"ב  ח"ת
להקב"ה  היה תנאי א) פח, (שבת וכמאמר שבתורה
וא"ל  מוטב התורה את ישראל יקבלו אם ימ"ב בששת
לא  אם כה) לג, (ירמי' וכן כו' לתוהו אתכם אחזיר
כו' שמתי לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי
בפיך  דברי ואשים טז) נא, (ישעי' א' לבד ת"ת ובמצות
שבתורה  שבחכמ' ולא בעבורה התורה בשביל וזהו כו'
שרואה  כאומן אמון אצלו ואהיה שנאמר אע"פ עצמה
כו' דרפ"ח הבירורים בחי' בשביל ג"כ היינו כו' בלוח

בעה"ד  דרפ"ח בבירורים העליון הרצון אופן לפי
דאסתכל  וזהו העולמות כל ויצר ברא כך בתו"מ
קנני  ה' כב) ח, (משלי וכמ"ש עלמא וברא באורייתא
יו"ד  שאחר הדברות יו"ד והן כנ"ל דרכו ראשית
בזמן  ומ"ת מ"ע חבור היה איך י"ל עדיין אך מאמרות.
המעל' דמהו ועוד למים מים בין רקיע שהיה אחר מ"ת
דודאי  הרקיע הבדלת אחר בח"ת למטה ח"ע אור שירד
כלולים  היו מ"ת שהרי נעלה יותר היה הבריאה קודם
עלי' שיש העליון לגבי התחתון עליות נקרא וזהו במ"ע
למטה  כ"כ מעלתם מעצם ירדו לא מ"ע וגם כ"כ למ"ת
זאת  וגם ממדריגותם ירדו למטה מ"ע בירידת אבל כלל
בתחתית  הן ומ"ת לבד שלהם חיצונים בחי' רק
לגבי  שיורד העליון כמשל למטה שהן כמו המדריגה
קודם  ומ"ת מ"ע ביחוד מעלה יתרון יש ונמצא התחתון
עלו  שמ"ת א' דברים בב' במ"ת יחודם מזמן הבריאה
והב' למ"ת ירדו ובמ"ת במ"ע למעלה בהתכללות
כמו  מדריגותם מפנימית מ"ע ירדו לא הבריאה שקודם
נובלות  בח"ת להאיר ירדו ובמ"ת כלל למעלה שהן
כו' דק"נ בבירורים להתלבש כנ"ל מעלה של חכמ'

וד"ל: כנ"ל עצמה תורה ולא תורה עמל שנק'
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Ê"ÙÚÂ ואספת דק"ש שני' בפ' שאומרים מה ענין יובן
הגשמיי' דברים כל שיאסוף הכוונה דגנך
בחי' הוא ק"ש ענין כלליות כי והבי' לאלקות,
ביטול  שהם ויחו"ת דיחו"ע הביטול בבחי' ההתבוננות
ד', ח' א' אותיות אחד וז"ע לאין, היש וביטול אמיתי
כד  וכמארז"ל העולם, לד"ר וד' וארץ, לז"ר רומז שח'
צריכי', לא תו רוחות ולד' ולמטה למעלה אמליכתי'
וד' וארץ, ז"ר הם והד' שהחי"ת אחד תי' רומז שע"ז
א"ס  בחי' הוא אל"ף לבחי' בתכלית בטלי' הם רוחות
דברי' בכל למטה גם הביטול נמשך ועי"ז ש"ע. אלופו

הגשמיות  במלאכה [עוסק] שהוא שמה הגשמי',
בלתי  שא"א לפי הוא ויצהר תירוש דגן באסיפת
המכוון  עיקר אבל תורה, אין קמח אין אם כי מלאכה,
ולהתפלל, ללמוד יוכל האכילה שע"י בכדי אצלו הוא
קבע  תורתך עשה אומר שמאי י"ג א' אבות וכמארז"ל
במ"א  וכמשנ"ת עראי, בדרך רק היא מלאכתן וממילא
המכוון  בעיקר כ"א בזמן הכוונה אין ועראי קבע ענין
חלק  להם יש ישראל כל וד"ה ואהבת בד"ה (ע'
עיתי' הקביעות יהי' המכוון שעיקר (ך"ו), לעוה"ב)
ע"פ  ערכו לפי בכאו"א עסק, בבעל עכ"פ לתורה
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew - mixn`nd xtq

היראה  מעלת חשובה העולם ובבריאת מאהבה, העושה גדול ה', בעבודת מדוע שאלה:
דוקא.

*¯Ó‡" את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּברא לא יהּודה, רב »«ְֶַַָָָָָֹ
ׁשּנאמר  מּלפניו, ׁשּייראּו ּכדי אּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָעֹולמֹו
וצרי מּלפניו". ׁשּייראּו עׂשה והאלקים יד) ג, ְְְְֱִִִִֶֶֶָָָָָָֹֹ(קהלת
ענין  ׁשּכל מעלתּה, ּומהּו ּבכלל הּיראה ענין מהּו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָלהבין
יׁש העבֹודה ּבענין ּדהלא ּבׁשבילּה, הּוא העֹולם ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹּבריאת
ּדיראה, העבֹודה על ּדאהבה ּבהעבֹודה הּמעלה ְְְְְֲֲֲֲִִַַַַַָָָָָָָקדימת
"ּגדֹול  א): עּמּוד לא ּדף (סֹוטה ז"ל רּבֹותינּו ְֲֵַַַַַַָָּוכמאמר
ּובבריאת  מהּיראה", מהעֹוׂשה יֹותר מאהבה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעֹוׂשה
הּקדֹוׁש ּברא ּדלא ּדוקא, הּיראה מעלת חׁשיב ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹהעֹולם

מּלפניו. ׁשּייראּו ּכדי אּלא עֹולמֹו את הּוא ְְְִִֵֶֶֶָָָָָּברּו
ÔÈ·‰Ïe לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּתחּלה להקּדים יׁש 1זה ¿»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

עין  יצר אם יׁשמע, הלא אזן "הנטע ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹֹֹֹּבענין
ב' ּדוקא ּתֹופס הּׁשלֹום עליו הּמל ׁשּדוד יּביט", ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהלא
ואזן, ּדעין האברים ּוב' ּוׁשמיעה ּדראּיה אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּכחֹות
ׁשהם  הּכחֹות, ׁשאר על יתרֹון יׁש אּלּו ּבכחֹות ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹלהיֹות

ּכּנ והּפֹועלים המחּברים ּכללי ּכחֹות הּקׁש ּכדי ּובהם "ל, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
אדם  ּבני מעׂשי ּדכל ׁשּלמעלה, ההנהגה ענין ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעל
חל, ּבדּבּורי אֹו ּותפּלה ּתֹורה ּבדברי מדּבר אם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹודּבּוריו

מּבעי  אף א לא אּלא ועֹון, חטא ׁשהם אסּורים ּדּבּורים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ונחקק  עֹולה לּכל ּכאׁשר הּכל ּבטלים, ּדברים ּדּבּורי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּגם
הּגׁשמּיים  עניניו ּכל עם ּדהאדם והגם ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָלמעלה.
הרי  מקֹום מּכל למעלה, לגּבי ּבער אינם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהרּוחנּיים
מּכחֹות  האדם יבין עצמֹו וזה למעלה. ונחקק עֹולה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּכל
מגּבל, נברא ׁשהּוא האדם ּומה ּוׁשמיעה. ּבראּיה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻנפׁשֹו
הרי  מקֹום ּומּכל מגּבלים, ּכן ּגם הרּוחנּיים ּכחֹותיו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻּדגם
ׁשל  רּוחנּיים הּכחֹות עם הּדֹומם מתחּבר הראּיה ידי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹעל
ּבמחֹו ׁשּמצטּיר זה הּנה ׁשּבאדם רק ּכּנ"ל, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהמדּבר
התחּדׁשּות  ּפֹועל מחׁשבּתֹו אין הרי ׁשרֹואה הּדבר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָּתמּונת
היא  מהּמחׁשבה הרי ּולמעלה הּנראה, ּבהּדבר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהחּיּות
הּוא  עצמֹו ּדזה ההּׂשגה ּבענין וכּנ"ל החּיּות, ְְְְְְְִִֶַַַַַַַַַָָהתחּדׁשּות
אּלא  למעלה, עין ּבחינת וזהּו וקּיּומן, הּנבראים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָחּיּות
אחת  ּבעין הראּיה והּוא מדרגֹות ב' יׁש ּגּופא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּדבזה
ו"עיני  יראיו", אל ה' "עין ּדזהּו עינים, ּבב' ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָוהראּיה
ב' יׁש ּגּופא אחת ּדעין ּובהראּיה צּדיקים", אל ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהוי'
יראיו" אל ה' ו"עין אחת ּבעינֹו עליהם ּדמּביט ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמדרגֹות,
הּנּסיֹון  אחר הּׁשלֹום עליו אבינּו ּבאברהם ְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר
אלקים  ירא ּכי ידעּתי "עּתה לֹו נאמר ּדאז ְְְֱֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּדעקדה,

ַָאּתה".

– התורה מזה: ולמעלה פנימיים. מפתחות – תורה חיצוניים, מפתחות – שמים יראת
עצמה. הדירה – והיראה הדירה, דלת

¯e‡·eז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, לא,הענין (ׁשּבת ≈ְְְִִֵֵַַַָָָָ
יראת  ּבֹו ואין ּתֹורה ּבֹו ׁשּיׁש אדם "ּכל ְְִֵֵֶַָָָָא)
הּפנימּיים  מפּתחֹות לֹו ׁשּמסרּו לגזּבר ּדֹומה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשמים
ּופרׁש עייל", ּבהי לֹו, מסרּו לא החיצֹונּיים ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹּומפּתחֹות
ׁשּדר חיצֹונּיים לפתחים ּדֹומה ׁשמים "יראת ְְִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָרׁש"י:

ּכ לּפנימּיים, נכנסים נעׂשה להם הּוא ׁשמים ירא אם ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבהי  לתֹורתֹו. חס אינֹו לאו ואם ולעׂשֹות, לׁשמר ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָֹחרד
הרי  הּפנימּיים", את לפּתח נכנס ּפתח ּבאיזה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעייל,
מפּתחֹות  – ותֹורה החיצֹונּיים, מפּתחֹות – ְְְְְְִִִִַַַָָיראה
ּומבֹוא  מפּתח רק הּוא ׁשמים ּדיראת והינּו ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָהּפנימּיים,

רּבי  "מכריז לתֹורתֹו. וחס ולעׂשֹות לׁשמר חרד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנעׂשה
עביד" לדרּתא ותרעא ּדרּתא ליּה ּדלית על חבל ,ב יּנאי, ְְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ּתרעא  לּתֹורה קרי יּנאי הּדירה,ג ּדרּבי ּדלת ׁשהיא , ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּדרׁשה  הּפּו הּוא ולכאֹורה הּדירה, עצם היא ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָוהּיראה
ויראה  הּפנימּיים מפּתחֹות היא ּדהּתֹורה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָהּקֹודמת
ב' הם ּדבאמת הּוא, הענין א החיצֹונּיים. ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָמפּתחֹות
ממׁשיל  הּונא רב ּבר ּדרּבה מּזֹו, למעלה זֹו ְְְְְִִֵַַַַַַָָָמדרגֹות
אל  מבֹוא רק ּבכללּותֹו ׁשהם למפּתחֹות ויראה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּתֹורה
יראה  הּנה ּגּופא ּובזה ּדירה, הּבית מעּקרי ואינן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהּפנימי
הּפנימּיים, מפּתחֹות ותֹורה החיצֹונּיים מפּתחֹות ְְְְְְִִִִִִִַַַַָהיא
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ואילך.*) 560 עמוד ב חלק קונטרסים – המאמרים בספר נדפס

(לומר).א. צורך עושה.ב.אין הוא לדירה ושער דירה, לו שאין מי על שער.ג.חבל לתורה, קורא



רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּכללּות  אבל לּתֹורה, ּומבֹוא הּפתח רק הּוא ְְְֲִֶַַַַַָָָָָּדהּיראה
הּתֹורה  מבאר יּנאי ורּבי לבד, מפּתחֹות רק הם ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשניהם
ודלת, לדירה זה ּוממׁשיל יֹותר, ּגבֹוהה ּבמדרגה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָויראה
היא  ּגם הּנה זה עם אבל ׁשּמּוׁשים, ׁשאר ּבּה ׁשּיׁש ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּדגם

הּנה  זֹו ּומדרגה ּדבבחינה והינּו הּדירה, ענין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמעּקרי
הּנה  הא' ּבמדרגה אבל לּיראה, הקדמה היא ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָהּתֹורה

החיצֹונּיים. מפּתחֹות ונקראת מבֹוא רק היא ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָהּיראה

העליון. דיבור ונקרא בלבד, הארה שהיא המלכות, מספירת – וחיותם העולמות התהוות
היא  ההתהוות שכל מהתבוננות פנימי. לבוש – מחשבה חיצוני, לבוש – באדם דיבור

לאדם. היראה באה מזה העולם, והיה שאמר ברוך אחת, מאמירה רק

ÔÈÚ‰Â העֹול התהּוּות ּדהּנה ׁשּלהם הּוא, והחּיּות מֹות ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּמלכּות, ספירת מּבחינת ְְְְִִִִֶַַַַָהיא
הּנה  עֹולמים ׁשּכל עֹולמים", ּכל מלכּות מלכּות"ְְְִִִֵֶַַָָָָ
ׁשעלה  ּדלהיֹות והינּו מלכּות, מּבחינת הּוא ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָהתהּוּותם

אנא  יתּבר ּוברצֹונֹו ּבלא ד ּבמחׁשבּתֹו מל ואין ,אמל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
אמנם  והּנבראים. העֹולמֹות התהּוּות נעׂשה לזאת ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָֹעם,
ּבׁשם  נקראת ולכן לבד, הארה מן רק הּוא זה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
הרי  הּמדינה על הּמל מׁשל, ּדר על ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ"מלּוכה",
למעלה, מּזה ּדהּדגמא עליהם, נקרא ּׁשּׁשמֹו מה זה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻרק
רק  ׁשּזהּו נקרא, ׁשמֹו מל אזי ּכל, ּבחפצֹו נעׂשּו ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹלהיֹות
מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ּברּו ּדזהּו ּדהארה, והארה הארה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָמן
ׁשהיא  מלכּות מּבחינת הּוא העֹולמֹות ּדהתהּוּות ְְְְִִִִֶַַַָָכּו',
ׁשהם  וכבֹוד ׁשם ּבחינת רק הּוא ּגּופא ּובזה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהארה,
הּנה  ולכן ּדהארה, ּדהארה והארה ּדהארה, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָהארה
את  ּומחּיה המהּוה הּמלכּות ּבספירת והּמדרגה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָהּבחינה
העליֹון, ּדּבּור ּבחינת ּבׁשם נקרא והּנבראים ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהעֹולמֹות
זאת  לבד הּנה הּדּבּור הּנה הּנפׁש, ּבכחֹות מׁשל ּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹועל
לבּוׁש רק הּוא אם ּכי ּדנפׁש העצמּיים מּכח ֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשאינֹו
לבּוׁש הּוא הּנפׁש ּבלבּוׁשי ּגם הּנה זאת לבד הּנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹהּנפׁש,
ּגם  ּדמחׁשבה למחׁשבה, ּדּבּור ּבין ההפרׁש ׁשּזהּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחיצֹוני
ּפנימי  לבּוׁש הּוא אבל הּנפׁש, לבּוׁש אּלא אינּה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּכן
הּדּבּור  אבל ּבלבד, לעצמֹו רק והּוא הּנפׁש, עם ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֻׁשּמיחד
ּבׁשביל  הּוא הּדּבּור ענין ּוכללּות חיצֹוני לבּוׁש ְְְְִִִִִִַַָהּוא
אּלא  ואינֹו הּדּבּור אל צרי אינֹו לעצמֹו ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהּזּולת,
ההתהּוּות  ענין ּדכל יּובן זה מּכל אׁשר הּזּולת, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָּבׁשביל
ולזאת  ּבלבד, מלכּות ּדבחינת חיצֹונית מהארה רק ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹהיא
מראׁש ההתהּוּות ּדכללּות אי ּבזה יתּבֹונן האדם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכאׁשר

ּדרּגין  ּכל סֹוף עד ּדרּגין ּפרטּיּות ה ּכל ּפרטי ּכל עם ְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
וכּנ"ל  העליֹונה, ההׁשּגחה ּבפרטּיּות ועניניהם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּנבראים

הע  ההׁשּגחה הּמּקפת ּבענין ּפרטית הׁשּגחה ׁשהיא ליֹונה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
קּלים  הּיֹותר היצּורים עד הראׁשֹונים ְֱִִִִִֵֵֶַַַַַָָמהּנאצלים

לבד, ּדהארה מהארה רק היא זה ּדכל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּוׁשפלים,
מאמרֹות  ּדבעׂשרה העֹולמֹות, ּכל נבראּו אחת ְְְֲֲֲִִַַַַַָָָָָָָּובאמירה
להּבראת, יכֹול אחד ּבמאמר והלא העֹולם, ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָֹֹנברא
ּברא  ּד"בראׁשית אחד ּבמאמר היא הּבריאה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּדכללּות
ּבעמל  "לא ּוכמאמר מאמרֹות, ּבעׂשרה ונפרטּו ְְְְְֱֲֲֲִִַַַַָָָָָֹֹאלקים",
אּלא  עֹולמֹו, את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּברא ּביגיעה ְִִֶֶַָָָָָָָֹולא
ׁשאמר  ּברּו" אֹומרים ׁשאנּו וזהּו ּפיו", ורּוח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָּבמאמר
ּבלבד, אחת ּבאמירה היא ההתהּוּות ּדכל העֹולם", ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָוהיה
העֹולמֹות", ּכל נבראּו אחת "ּבמחׁשבה איתא ְְְֲִִַַַַַָָָָָָֹּובּזהר
ּובּה הּכל, הּכֹוללת הּקדּומה מחׁשבה ׁשּזהּו ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוידּוע

ּכל ו אּתמר  עם ודֹור ּדֹור ּדכל מראׁש", הּדרֹות "קרא ְְִִֵֵַַָָָֹֹֹ
הּכל  ּומעׂשיהם מראיהם הּנבראים עניני ּפרטּיּות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּפרטי
ּבדר ודבר ּדבר ּכל הּכללית ּבהּמחׁשבה ּכלּול ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָָהיה
והיא  הּדֹורֹות", ּכל סֹוף עד ּומּביט "צֹופה ּוכמאמר ְְְֲִִֶַַַַַָָּפרט,

ּדא"ק  האמירה ּבכל ז ּבחינת יתּבֹונן האדם ּכאׁשר הּנה , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּנה  ּבגׁשמּיּות ּוכמֹו הּיראה, נעׂשה הּדעת ּבהעמקת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָזה
ּבכל  ולעׂשֹות לפעל ּכחֹו ורב מּגדּלתֹו היא הּמל ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹֹֻיראת
והינּו ּבפרט, הּמדינה אנׁשי ּובכל ּבכלל הּמדינה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָעניני
לבד  לא ונעלֹות, ּגדֹולֹות ּפעּלֹות לפעל ׁשּבכחֹו ְְְְְְְֲִִֶֶַַֹֹֹֻּדמּזה
ּגם  אם ּכי ּורכּוׁשם, הּמדינה אנׁשי קניניו עניני ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּבכל
טֹוב  לפעל וגם ּוקנסֹות ּגזרֹות לגזר מּמׁש, חּייהם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּבעניני
ּכל  על נֹופלת אימתֹו זה ידי על הּנה אסּורים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלהּתיר
ׂשר  אֹו הּמל הּנה הּתֹורה ּפי על ולכן הּמדינה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבני
אֹו להמית ּובידם ּבּמׁשּפט נפׁשֹות ּדיני הּדנים ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּומֹוׁשל
כּו' ׁשּנתן ּברּכת עליהם מבר אֹותן ּכׁשרֹואה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלהחיֹות,

ודם) לבׂשר למעלה,(מּכבֹודֹו מּזה והּדגמא , ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֻ
ּבהתהּוּות  יתּבר ויכלּתֹו ּכחֹו ּברב ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֹּדמההתּבֹוננּות
ּבענין  ּדעּתֹו ּכׁשּמעמיק ּובפרט והּנבראים, ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָהעֹולמֹות
ּבמאמר  רק היא ההתהּוּות וׁשּכללּות ּפרטית ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָההׁשּגחה
האדם. על הּיראה נֹופלת מּזה הּנה ,יתּבר ּפיו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָורּוח

באה  – שמים יראת אלקים. משם היא בפועל שההתהוות מזה באים והפחד היראה
כי  החיצוניים, מפתחות נקרא וזה פרטית. ובהשגחה שבבריאה הרוחניות בענין מההשגה

חיצונית. מהארה רק היא ההתהוות כל
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e‰ÊÂ ּברא ּדלא מּלפניו", ׁשּייראּו עׂשה "והאלקים ¿∆ְְְְֱִִִֶָָָָָָָֹֹ
ׁשּייראּו ּכדי אּלא עֹולמֹו את הּוא ּברּו ְְִֵֶֶֶַָָָָהּקדֹוׁש
ּוכמֹו אלקים, מּׁשם היא העֹולם ּדבריאת ְְְֱִִִִִִֵַָָָָֹמּלפניו,
היא  ההתהּוּות ּדעצם אלקים", ּברא "ּבראׁשית ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּכתּוב
ההתהּוּות  ּדעצם וכּנ"ל מהּוה, לׁשֹון ּדהוי' הוי', ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמּׁשם
מאין  להּוֹות ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו ּדהּוא מהעצמּות ְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹהּוא
וׁשם  אלקים, מּׁשם היא ּבפעל ההתהּוּות אבל ְְְְֱֲִִִִֵֵֵַַַָֹֹליׁש,
נׁשמתֹו רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו וחזק, ּתקף לׁשֹון הּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹאלקים
ה  סימן חּיים ארח ערּו ּבׁשלחן הּׁשמֹות ּבכּונת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻעדן
ּתּקיף  ׁשהּוא יכּון אלקים ׁשם "ּוכׁשּיזּכיר ג, ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹסעיףֿקטן
ּומּזה  ּובּתחּתֹונים", ּבעליֹונים היכלת לֹו אׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָֹואּמיץ
הּוא  ּדׁשמים ׁשמים, יראת וזהּו והּפחד. הּיראה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָנֹופל
ּגׁשמּיּות  הם וארץ ּדׁשמים וכּנ"ל הרּוחנּיּות, אל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכּנּוי
הם  וׁשמים הּגׁשמּיים ענינים הם ּדארץ ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָורּוחנּיּות,
הּבאה  הּיראה היא ׁשמים ויראת הרּוחנּיים, ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָענינים
והׁשּגחה  ּדהתהּוּות הרּוחנּיּות ּבענין וההבנה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָמההּׂשגה
והׁשּגחה  ּדהתהּוּות הרּוחנּיּות ענין ּופרּוׁש ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּפרטית,
ּבהלּבׁשה  ּבאה ההתהּוּות ענין ּכל ּדהּנה ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּפרטית,
נברא  ּבכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הטּביע ּדכ ְְְְְִִִִִַַָָָָָטבעית,
ענין  הּוא והעּקר הּמסּתיר, לבּוׁש הּוא והּטבע ְְְְְִִִִֶַַַַַָָויצּור,
ּדהרגילּות  ּבארּכה, אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻהרגילּות,

הּׁש יֹום ּבכל ּכי לראֹות מרּגל ּבּמזרח ׁשהאדם זֹורח מׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשהטּביע  הּבריאה עניני ּבׁשארי וכן ּבּמערב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוׁשֹוקע
ּפֹועל  הרגילּות הרי הּנבראים, ּבכל הּוא ּברּו ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָהּקדֹוׁש
וכן  הּצּורה, על החמר והתגּברּות הּלב ׂשימת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהעּדר
הּבעל  מֹורנּו ּבׁשם לעיל נתּבאר ּפרטית ההׁשּגחה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּבענין
ּכּמה  מסּבב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכי עדן נׁשמתֹו טֹוב ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשם
הּנברא, אל ּבהּנֹוגע ּדבר איזה לפעל ּבכדי ועּלֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹסּבֹות
ּבהם  אׁשר ׁשֹונים מּלבּוׁשים לבּוׁשים הם זה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָׁשּכל
ּגּלּוי  לידי ּובא האלקי, וחּיּות האֹור ּומסּתּתר ְְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמתעּלם
ּדוקא. הּדעת והעמקת התּבֹוננּות ידי על רק ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָמההעלם
ּפרטית, והׁשּגחה ּדהתהּוּות הרּוחנּיּות ּבענין הּכּונה ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָוזהּו
זאת  לבד הּנה ּפרטית, וההׁשּגחה ההתהּוּות ּבענין ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹּכי
רֹואים  אנּו ּדמּזה ּגדֹולה וחכמה הׂשּכלה ּבזה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּיׁש
ׁשּבזה, הרּוחנּיּות יׁש הּנה ויתעּלה, יתּבר הּבֹורא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּגדּלת
הרּוחנּיּות  ּבענין וההבנה מההּׂשגה ּבאה ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָָוהּיראה
זֹו יראה הּנה מקֹום ּומּכל ּפרטית, והׁשּגחה ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּדהתהּוּות
ּפתחים  רק ׁשהם החיצֹונּיים", "מפּתחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָנקראת
הּדבר  וטעם להּפנימּיים, נכנסים להם ׁשּדר ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהחיצֹונּיים
הארה  מּבחינת רק הּוא ההתהּוּות ענין ּדכל מּפני ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּוא
יׁש הּמדרגֹות ּבסדר ּדהּנה מלכּות, ּדבחינת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַחיצֹונית

וחיצֹונּיּות. ְְִִִִּפנימּיּות
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.ÂË אבל ושתיה, באכילה מכבדים לא בפסח
מותר  – לבד .36לקחת

.ÊË,החסידות בדרכי עזובה נראית הזמן, במשך
הנגינה. ענין הוא אלה מענינים אחד תיקון. וצריכים
יהודי  היה פעם וחיזוק. לתיקון זקוק הנגינה ענין
לו  'מתנגן' היה וממילא התפילה, בתוך ומנגן מתפלל
מצות  היא התפילה כיום, ואילו התפילה. אחרי גם
לומדים  לא כי להתפלל, במה אין מלומדה. אנשים
ובסיפור. חסידית באימרה ידי־חובה יוצאים חסידות,
וסיפור  טוב, בוודאי היא כשלעצמה חסידית אימרה
את  לתפוס יכולים הם אין אך נחוץ, בוודאי חסידי
אלוקית. השגה להבין חסידות, לימוד של המקום
וחסר  להתפלל במה אין חסידות, לומדים לא וכאשר
גם  שניכר דבר החסידות, דרכי של הפנימי היסוד כל

בחיצוניות.
אור  וקליטת החסידות דרכי של הפנימי היסוד
היא  נגינה התפילה. עבודת הוא – החסידות

החסידות  בתורת החסידות. דרכי של החיצוניות
שבכל  ביותר, נרחבים בהסברים בהרחבה, מוסבר
ובכל  הפנימיות, של החיצוניות ישנה פנימיות
תפילה  החיצוניות. של הפנימיות ישנה חיצוניות
זו  פנימיות של החיצוניות פנימיות. היא – חסידית
הכבוד  והדרת תחנונים של ושוב" ה"רצוא היא
של  החיצוניות היא נגינה חסידית. בתפילה שנוצר
היא  זו, חיצוניות של הפנימיות החסידות. דרכי

זה. עדין בהיכל קירוב תוך הכניסה
היו  חסידיים, עסקים ובעלי חסידיים בעלי־בתים
סוג  באיזה חסיד, כל החסידיים. בניגונים תוססים
חן  מוצא היה הניגון בניגון. מתענג היה שהיה, אנושי
ומתעלה  מגסותו מתנתק היה מנגן וכשהיה בעיניו,

החולני. ממצבו
.ÊÈ אדמו"ר ששהה הימים שמספר המאמר, ידוע

במאסר  יום 37הזקן – ה"תניא" פרקי כמספר הם
ה  לפרק. יום ענין לפרק, היה הראשון, מיומו מאסר,
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בעגלה  מביתו אותו שהובילו הידוע כפי נפשות, של
ונידונים  במלכות מורדים מובילים שהיו כפי שחורה

למיתה.
– אמר צדק" ה"צמח אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד

תקצ"ב: כסלו י"ט
שמזרעו  בן להוליד שעליו ידע אבינו אברהם 
שהוא  נמרוד של כוחו את ידע וגם הנבחר, העם יהיה
שנמרוד  להיות ויכול הוי', נגד להמריד ציד גיבור
אבינו  אברהם את – אותו ינצח וסייעתו השטן בסיוע
נפשו  את אבינו אברהם מסר זאת, בכל וימיתו. –
בטחון  של ענין שהיה מפני זה ואין ממשית. בסכנה
נפשו  את וסיכן שהפקיר מסירות־נפש כי־אם בה',
לחשוב  מבלי בעולם, יתברך אלקותו לפרסם בפועל

מכן. לאחר יהיה מה כלל מחשבות
זקני  כ"ק הוד המקטרג 38גם השטן של כוחו ידע

והרב  הבעל־שם־טוב מורנו של ודרכו שיטתו על
את  ברבים לומר שהתחיל מאז שכן, נ"ע. המגיד
נתחזקה  – תקמ"ב – ה"תניא" ספר של המאמרים
– השניה בפעם וכשאמרם מבהיל. באופן ההתנגדות
שנים  שלש וארך יותר, הקטרוג התחזק – תק"ן
ונסתלקה  אותו החליפה שאמי עד גדולה, בהתגברות

תקנ"ג  בתשרי נפשו 39בשלישי את וסיכן והפקיר ,
של  תורה־שבכתב ה"תניא", ספר את לסדר הקדושה
שנת  עד נפשו בסכנת עמד וכך חב"ד. חסידות תורת
וסבל  הקדוש, גופו סכנת גם נוספה שאז תקנ"ט,
שבספר  הפרקים נ"ג כנגד ימים נ"ג מוות יסורי
שהוא  "תניא" כי זכה, הקדושה ובעבודתו ה"תניא".

שבנשמה  האיתן את יעורר "איתן", מי 40אותיות בכל
בעבודת  התחזקות בו ויפעל הקדוש, ספרו את שלומד

השי"ת.
ומשיחה  אור, הרבה טמון זו קדושה בשיחה
שהאור  למרות ללמוד. מה הרבה יש זו קדושה
כלול  שעודנו כפי האור הוא זו קדושה שבשיחה

חסידות  לומדי – אור 41במאור בין ההבדל את יודעים
שעדיין  האור לבין העולם, בחלל המאיר המאור מן
משיחה  הרבה ללמוד יכולים זאת בכל – במאור כלול
על  הנפש מסירות את ללמוד – וביותר זו, קדושה

בפועל. עבודה
של  בפועל חסידים,העבודה על לפעול היא הרבי,

היא  בנפשם הפעולה בגופם. וגם בנפשם גם
שתהיה  רחמים מעורר שהרבי הרחמים התעוררות

– בגופם ובתפילה. בתורה החושים פתיחת בחסידים
של  הגשמיים והלב  המוח על הרחמים התעוררות
במוח, אלוקית להשגה כלים שיהיו החסידים,

בלב . אהבה־ויראה ולהתעוררות
עבודה  ועל כללית. נשמה של בפועל העבודה זוהי
זו  ומסירות־נפש נפש, מסירות כללית' ל'נשמה יש זו

בכוח. רק ולא בפועל היא
.ÁÈ עושה בלבד, שלו תנועה וגם הרבי של אימרה

בו  קנה שהרבי המקום על העולמות. בכל רושם
מליאזנא  אותו כשהובילו שבת־קודש, בערב  שביתה
קם  עקתין", אף "צווחין המלים שם ואמר לפטרבורג,
הוא  בשבת, שם היה הרבי יהודי. ישוב מכן לאחר
כדי  במצרים יוסף על־דרך המקום, בבירור התחיל
במצרים, הבירורים את לברר יוכלו והשבטים שיעקב
מכן  ולאחר הכללי, הבירור את שם הרבי עשה כך
את  לברר שם שחיו היהודים של בכוחם היה

הבירורים.
אם  זוכר אינני אבל העיר, שם כתוב ברשימותיי

אחריה  או נעוויל לפני היה .42זה
לחסידים  הנוגע וענין ענין כל אצלי יקר בכלל,
הקדושים  רבותינו אבותינו כ"ק והנהגת וחסידות,
שלא  אי־אפשר אגב, בדרך רק הבא דבר שגם זי"ע,
הנותן   "שימושה" בכלל זהו כי בקיצור, להזכירו

ב"לימודה". ועוז כוח
ביותר  הגדולה בסכנה נתון היה שהרבי למרות
שההתנגדות  לעיל, שנרמז כפי בגופו, כמו בנפשו
שכשם  שלמעלה, לקטרוג בהתאם היא שלמטה
התובעים  האלקים" בני "ויתיצבו הרי שבראש־השנה
יש  דרגות: חילוקי ישנם זו ובתביעה ומשפט, דין
יש  גופא ובזה ופשעים, חטאים על דין תובעים שהם
צדיקים, על תביעה קיימת כן דרגות, חילוקי כמה
בקירוב  הנהגתם להיות צריכה היתה מעלתם שלפי
האלקים" ל"בני וקטרוג תביעה וישנה לעולם, יותר
הם  ובכך נפשם, במסירות העובדים צדיקים על
השי"ת. בעבודת לדורותם וגם דורם לבני מסייעים
הזקן, אדמו"ר כ"ק הוד על למעלה הקטרוג היה וכך
היה  אז גם זאת, בכל למטה. ההתנגדות באה ומזה
הקליפה  על להתגבר עמו אתו הקדוש כוחו

ולהכניעה.
ואוהב  טוב איש היה הראשון אלכסנדר המלך
ולאחר  ליהודים, טוב היה מלכותו בתחילת מישרים.
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הזקן.38) אדמו"ר
תרצ"ג.39) כסלו כ' דיבורים לקוטי ראה
תש"ג 40) כקנה רך אדם יהא לעולם ד"ה ראה. ר"פ לקו"ת ראה ענינו

ועוד.
רס"ו.41) מקו"ח עמך כי ד"ה ופ"י. פ"ג היחוה"א שער ראה
תרצ"ג.42) כסלו כ' דיבורים לקוטי
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e‰ÊÂ ּברא ּדלא מּלפניו", ׁשּייראּו עׂשה "והאלקים ¿∆ְְְְֱִִִֶָָָָָָָֹֹ
ׁשּייראּו ּכדי אּלא עֹולמֹו את הּוא ּברּו ְְִֵֶֶֶַָָָָהּקדֹוׁש
ּוכמֹו אלקים, מּׁשם היא העֹולם ּדבריאת ְְְֱִִִִִִֵַָָָָֹמּלפניו,
היא  ההתהּוּות ּדעצם אלקים", ּברא "ּבראׁשית ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּכתּוב
ההתהּוּות  ּדעצם וכּנ"ל מהּוה, לׁשֹון ּדהוי' הוי', ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָמּׁשם
מאין  להּוֹות ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו ּדהּוא מהעצמּות ְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹהּוא
וׁשם  אלקים, מּׁשם היא ּבפעל ההתהּוּות אבל ְְְְֱֲִִִִֵֵֵַַַָֹֹליׁש,
נׁשמתֹו רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו וחזק, ּתקף לׁשֹון הּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹאלקים
ה  סימן חּיים ארח ערּו ּבׁשלחן הּׁשמֹות ּבכּונת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻעדן
ּתּקיף  ׁשהּוא יכּון אלקים ׁשם "ּוכׁשּיזּכיר ג, ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹסעיףֿקטן
ּומּזה  ּובּתחּתֹונים", ּבעליֹונים היכלת לֹו אׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָֹואּמיץ
הּוא  ּדׁשמים ׁשמים, יראת וזהּו והּפחד. הּיראה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָנֹופל
ּגׁשמּיּות  הם וארץ ּדׁשמים וכּנ"ל הרּוחנּיּות, אל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכּנּוי
הם  וׁשמים הּגׁשמּיים ענינים הם ּדארץ ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָורּוחנּיּות,
הּבאה  הּיראה היא ׁשמים ויראת הרּוחנּיים, ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָענינים
והׁשּגחה  ּדהתהּוּות הרּוחנּיּות ּבענין וההבנה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָמההּׂשגה
והׁשּגחה  ּדהתהּוּות הרּוחנּיּות ענין ּופרּוׁש ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּפרטית,
ּבהלּבׁשה  ּבאה ההתהּוּות ענין ּכל ּדהּנה ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּפרטית,
נברא  ּבכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הטּביע ּדכ ְְְְְִִִִִַַָָָָָטבעית,
ענין  הּוא והעּקר הּמסּתיר, לבּוׁש הּוא והּטבע ְְְְְִִִִֶַַַַַָָויצּור,
ּדהרגילּות  ּבארּכה, אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻהרגילּות,

הּׁש יֹום ּבכל ּכי לראֹות מרּגל ּבּמזרח ׁשהאדם זֹורח מׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ׁשהטּביע  הּבריאה עניני ּבׁשארי וכן ּבּמערב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוׁשֹוקע
ּפֹועל  הרגילּות הרי הּנבראים, ּבכל הּוא ּברּו ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָהּקדֹוׁש
וכן  הּצּורה, על החמר והתגּברּות הּלב ׂשימת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהעּדר
הּבעל  מֹורנּו ּבׁשם לעיל נתּבאר ּפרטית ההׁשּגחה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָּבענין
ּכּמה  מסּבב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכי עדן נׁשמתֹו טֹוב ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשם
הּנברא, אל ּבהּנֹוגע ּדבר איזה לפעל ּבכדי ועּלֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹסּבֹות
ּבהם  אׁשר ׁשֹונים מּלבּוׁשים לבּוׁשים הם זה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָׁשּכל
ּגּלּוי  לידי ּובא האלקי, וחּיּות האֹור ּומסּתּתר ְְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמתעּלם
ּדוקא. הּדעת והעמקת התּבֹוננּות ידי על רק ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָמההעלם
ּפרטית, והׁשּגחה ּדהתהּוּות הרּוחנּיּות ּבענין הּכּונה ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָוזהּו
זאת  לבד הּנה ּפרטית, וההׁשּגחה ההתהּוּות ּבענין ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹּכי
רֹואים  אנּו ּדמּזה ּגדֹולה וחכמה הׂשּכלה ּבזה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּיׁש
ׁשּבזה, הרּוחנּיּות יׁש הּנה ויתעּלה, יתּבר הּבֹורא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּגדּלת
הרּוחנּיּות  ּבענין וההבנה מההּׂשגה ּבאה ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָָוהּיראה
זֹו יראה הּנה מקֹום ּומּכל ּפרטית, והׁשּגחה ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּדהתהּוּות
ּפתחים  רק ׁשהם החיצֹונּיים", "מפּתחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָנקראת
הּדבר  וטעם להּפנימּיים, נכנסים להם ׁשּדר ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהחיצֹונּיים
הארה  מּבחינת רק הּוא ההתהּוּות ענין ּדכל מּפני ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהּוא
יׁש הּמדרגֹות ּבסדר ּדהּנה מלכּות, ּדבחינת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַחיצֹונית

וחיצֹונּיּות. ְְִִִִּפנימּיּות
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.ÂË אבל ושתיה, באכילה מכבדים לא בפסח
מותר  – לבד .36לקחת

.ÊË,החסידות בדרכי עזובה נראית הזמן, במשך
הנגינה. ענין הוא אלה מענינים אחד תיקון. וצריכים
יהודי  היה פעם וחיזוק. לתיקון זקוק הנגינה ענין
לו  'מתנגן' היה וממילא התפילה, בתוך ומנגן מתפלל
מצות  היא התפילה כיום, ואילו התפילה. אחרי גם
לומדים  לא כי להתפלל, במה אין מלומדה. אנשים
ובסיפור. חסידית באימרה ידי־חובה יוצאים חסידות,
וסיפור  טוב, בוודאי היא כשלעצמה חסידית אימרה
את  לתפוס יכולים הם אין אך נחוץ, בוודאי חסידי
אלוקית. השגה להבין חסידות, לימוד של המקום
וחסר  להתפלל במה אין חסידות, לומדים לא וכאשר
גם  שניכר דבר החסידות, דרכי של הפנימי היסוד כל

בחיצוניות.
אור  וקליטת החסידות דרכי של הפנימי היסוד
היא  נגינה התפילה. עבודת הוא – החסידות

החסידות  בתורת החסידות. דרכי של החיצוניות
שבכל  ביותר, נרחבים בהסברים בהרחבה, מוסבר
ובכל  הפנימיות, של החיצוניות ישנה פנימיות
תפילה  החיצוניות. של הפנימיות ישנה חיצוניות
זו  פנימיות של החיצוניות פנימיות. היא – חסידית
הכבוד  והדרת תחנונים של ושוב" ה"רצוא היא
של  החיצוניות היא נגינה חסידית. בתפילה שנוצר
היא  זו, חיצוניות של הפנימיות החסידות. דרכי

זה. עדין בהיכל קירוב תוך הכניסה
היו  חסידיים, עסקים ובעלי חסידיים בעלי־בתים
סוג  באיזה חסיד, כל החסידיים. בניגונים תוססים
חן  מוצא היה הניגון בניגון. מתענג היה שהיה, אנושי
ומתעלה  מגסותו מתנתק היה מנגן וכשהיה בעיניו,

החולני. ממצבו
.ÊÈ אדמו"ר ששהה הימים שמספר המאמר, ידוע

במאסר  יום 37הזקן – ה"תניא" פרקי כמספר הם
ה  לפרק. יום ענין לפרק, היה הראשון, מיומו מאסר,
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יותר  טוב היה זאת בכל אבל לרע, השתנה מכן
ומושחת  רע איש שהיה ניקולאי מאחיו בטבעו

האכזרי  בטבעו באמונתו.המדות ואדוק
במאסר  רבנו כ"ק הוד לשבת האחרונים בימים

החוקרים 43"פטרופובלבסק" מלשכת אותו הובילו
אלכסנדר, של אחיו ניקולאי, הנער מאסרו. לבית
מזרע  הנערים גילו מבני אחד עם בחצר אז שיחק
תמיד  עמו נושא היה בטבעו אכזר ולהיותו המלוכה,
עם  כנגדו התריז רבנו, כ"ק הוד את כשראה שוט.
חד, במבט בו הסתכל רבנו כ"ק הוד להפחידו. השוט
עד  גדולה חלישות האכזר הנער על פעלה וההבטה
את  והוריד עיניו את השפיל מידו, השוט נפל כי
מחרדת  בקרבו לבו פג כי לפדגוגו ואמר ראשו,

בו. הסתכל שהאסיר ההבטה
אמר  צדק" "צמח אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד
היה  זקנו כ"ק שהוד ניקולאי, הקיסר הכתרת בשעת

בדיבורו, הקדושים גילו מבני אחד כמו בראייתו פועל
הראיה  כמעלת יותר, גבוהה במדריגה היתה והפעולה

הדיבור. על
למכה" קודם רפואה בורא "הקב"ה של 44הענין

כללי  ענין בכל במוחש אותו רואים פרטית, בהשגחה
לשחק  צריך היה שניקולאי הפרטית ההשגחה ופרטי.
מלשכת  הסבא את שהובילו בשעה בחצר בילדותו
את  בראותו ניקולאי מאסרו, בית אל החוקרים
שהסבא  להפחידו, כדי בשוטו כנגדו התריז הסבא,
השוט  נפל הפחד ומגודל חד, במבט עליו הסתכל
הענין  זהו – ברע כללית שבירה שפעלה הבטה מידו,
אירוע  לולא הכללי. בענין למכה הרפואה קדימת של
הקשות  הגזירות את לסבול חלילה יכולים היו לא זה,
המלכות  בשוט שבירה פעל במבטו הסבא גוזר. שהיה
שם  בהזכרת בדיבורו יוסף שפעל כפי ניקולאי, של

פרעה. מלכות בקליפת כללית שבירה  אלוקים
b"yz ,gqt ly '` mei zcerq
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הראשון, הנסיון זה היה סוף סוף משימתם. את השודדים שני ביצעו בזהירות, אך באומץ
שעמד  בית הראשונה כמטרתם להם בחרו לפיכך לעיירה. לחדור בסביבה, ופחד אימה הטלת לאחר
בת  יהודיה לנערה פרט איש נמצא לא זה בבית רבה. במידה להסתכן רצו לא שכן העיירה, בקצה

שנה. עשרה שלש

החלה  אימה, אחוזת הנערה, לידם. נזדמן אשר כל את לחמוס השודדים החלו לבית בהיכנסם
בקריאותיה. עזרה ולהזעיק החוצה לפרוץ בכוונה הפתח לעבר לרוץ וניסתה לצעוק

החסונות  בזרועותיו אותה תפס השודדים, אחד בעדה עצר לדלת, להגיע הספיקה בטרם אך
נמצאת  היא בה הסכנה בגודל לחוש לפתע החלה צנועה, ישראל בת הנערה פיה. את וסתם
ובעטה  בשיניה נשכה בציפורניה, שרטה היא כוחותיה. בכל השודד עם להיאבק והתחילה
כשרה  ישראל בת של כוחה את בשרו על זאת בכל הרגיש גבורתו, כל עם השודד, ברגליה.
כדי  תוך הנערה, נגד זרועו כח בכל להשתמש התחיל הוא טהרתה. על נפש במסירת הנאבקת

וגופה. פניה על חזקות אגרוף מכות הנחתת

בשחררה  חריפות. ביתר העקשני במאבקה המשיכה היא אך דם, שותתים החלו הנערה פני
תוקף. ביתר זעקותיה את  חידשה השודד מידי פיה את לרגע
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אלא  בבתיהם, המקום אנשי אל למרחק מגיעות ולא ברוח אובדות ודאי היו קריאותיה
ושמע  מאיֿשם, הביאו נעלם כוח כאילו לסביבה, כפרי, רוכל אותו בנימין, רבי הזדמן ִֵָשלפתע
הנערה  לבית. ונכנס הדלת את מיד פתח בנימין רבי טהרתה. על הנאבקת הנערה של צעקותיה את
החפצים  איסוף במלאכת המשיך השני השודד ואילו השודד, של בזרועותיו עדיין נאבקה

בבית. הנמצאים

"כראוי" לטפל בכוונה לעברו וזינקו עיסוקיהם את הניחו בנימין, רבי את השודדים כשראו
הבלתיֿצפוי. במפריע

שני  מול יחידי לעמוד צנום יהודי יצליח איך חמורה: בסכנה לכאורה שרוי בנימין רבי
השודדים  את תקפה ומיד שאמר מה אמר נבהל, לא בנימין רבי ברם, גוף? ובעלי חסונים שודדים 

הקרק  גבי על בנפלם עלפון, אונים.תרדמת וחסרי משותקים ע

אירע  אשר את לתפוס מסוגלת ואינה בהשתאות מביטה היא נרגעת. הנערה חלפה, הסכנה
שרבי  לעצמה לתאר יכולה היא אין אך עיניה, לנגד שהתרחש מה את היטב ראתה אמנם כאן,
תושבי  ככל שאירע. מה אירע בהם שניחן נעלמים לכוחות הודות וכי נסתר צדיק הוא זה בנימין
ליהודי  זה עם יחד אך לב, וטוב שמים ירא כשר, ליהודי בנימין רבי את החזיקה ליובאוויטש
בלתי  נפש ובכוחות גדולה בצדקות וכלֿשכן מיוחדים, בכישרונות מצטיין שאינו למדי פשוט

בלבד. לחכמיֿקבלה השייכים רגילים

לזוז  יכלו לא השודדים ששני לאחר הבאה: המשימה בביצוע עתה עסק מצדֹו בנימין ִִרבי
את  לקחת שוטריו את ששלח במקום הסדר שמירת על לממונה להודיע מיהר – ממקומם
את  גילו חקירה ולאחר מעלפונם התעוררו הכלא סורגי מאחורי הסוהר. בית אל השודדים
השתחררה  כך הכנופיה. אנשי כל את וצדה היער אל חשה מזוינת פלוגה ביער. חבריהם ְָָָָמחבואי

רב. זמן במשך האוכלוסייה על חיּתתם שהפילו השודדים מן וסביבתה ִָָליובאוויטש

השודדים, את בנימין רבי ניצח בה הדרך על מדויקים פרטים ידעו לא העיירה שבני מפני אם
הסיפור  – בנימין רבי של הנעלמים לכוחותיו  הודות אירע שהדבר להאמין חפצו שלא משום או
ליהודי  לייחס שיש הדעת על להעלות מבלי בהחלט רגיל כמאורע התקבל הדבר מיד. נשכח

נסתר. צדיק של נעלמים כוחות בנימין כרבי פשוט כפרי

תקופה  באותה שהחל לאחר – הרוכל בנימין לרבי לב תשומת להעניק חדלו במיוחד
לו  שתוקדש מבלי בליובאוויטש להיראות פתאום שהחל אדם חדשות", "פנים עם להתרועע

אביון. סנדלר כיֿאם בסךֿהכל היה לא שכן מיוחדת, תשומתֿלב

כפי  בווהלין, קטנה מעיירה לליובאוויטש אשתו עם הגיע האורח, הסנדלר נקרא כך וולף,
יהלוך  מני "מה לאיש: איכפת היה לא וגם איש, ידע לא – לליובאוויטש אותו הביא מה שסיפר.
במקום  לוולף ציפתה לא מרובה פרנסה בליובאוויטש". להשתקע יהודי המניעה הסיבה מה

הסנדלר. את במיוחד הדאיג לא זה פרט כנראה, אך, החדש, מגוריו

בא  היה שבמסגרתה תהלים", ב"חברת חבר היה הוא מיוחד. במשהו הצטיין לא וולף
ספר  כל את המלאכה, בעלי  חבריו עם יחד התפלה, לפני ואומר לביתֿהכנסת הבוקר בהשכמת
לשיעור  להקשיב מסוגלים שהיו מלאכה בעלי חברת צדק", ל"פועלי וולף נרשם כן התהילים.
ומטה  צדק" "פועלי של השיעורים שולחן קצה ליד יושב היה וולף וב"עיןֿיעקב". משניות בפרק
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יותר  טוב היה זאת בכל אבל לרע, השתנה מכן
ומושחת  רע איש שהיה ניקולאי מאחיו בטבעו

האכזרי  בטבעו באמונתו.המדות ואדוק
במאסר  רבנו כ"ק הוד לשבת האחרונים בימים

החוקרים 43"פטרופובלבסק" מלשכת אותו הובילו
אלכסנדר, של אחיו ניקולאי, הנער מאסרו. לבית
מזרע  הנערים גילו מבני אחד עם בחצר אז שיחק
תמיד  עמו נושא היה בטבעו אכזר ולהיותו המלוכה,
עם  כנגדו התריז רבנו, כ"ק הוד את כשראה שוט.
חד, במבט בו הסתכל רבנו כ"ק הוד להפחידו. השוט
עד  גדולה חלישות האכזר הנער על פעלה וההבטה
את  והוריד עיניו את השפיל מידו, השוט נפל כי
מחרדת  בקרבו לבו פג כי לפדגוגו ואמר ראשו,

בו. הסתכל שהאסיר ההבטה
אמר  צדק" "צמח אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד
היה  זקנו כ"ק שהוד ניקולאי, הקיסר הכתרת בשעת

בדיבורו, הקדושים גילו מבני אחד כמו בראייתו פועל
הראיה  כמעלת יותר, גבוהה במדריגה היתה והפעולה

הדיבור. על
למכה" קודם רפואה בורא "הקב"ה של 44הענין

כללי  ענין בכל במוחש אותו רואים פרטית, בהשגחה
לשחק  צריך היה שניקולאי הפרטית ההשגחה ופרטי.
מלשכת  הסבא את שהובילו בשעה בחצר בילדותו
את  בראותו ניקולאי מאסרו, בית אל החוקרים
שהסבא  להפחידו, כדי בשוטו כנגדו התריז הסבא,
השוט  נפל הפחד ומגודל חד, במבט עליו הסתכל
הענין  זהו – ברע כללית שבירה שפעלה הבטה מידו,
אירוע  לולא הכללי. בענין למכה הרפואה קדימת של
הקשות  הגזירות את לסבול חלילה יכולים היו לא זה,
המלכות  בשוט שבירה פעל במבטו הסבא גוזר. שהיה
שם  בהזכרת בדיבורו יוסף שפעל כפי ניקולאי, של

פרעה. מלכות בקליפת כללית שבירה  אלוקים
b"yz ,gqt ly '` mei zcerq
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הראשון, הנסיון זה היה סוף סוף משימתם. את השודדים שני ביצעו בזהירות, אך באומץ
שעמד  בית הראשונה כמטרתם להם בחרו לפיכך לעיירה. לחדור בסביבה, ופחד אימה הטלת לאחר
בת  יהודיה לנערה פרט איש נמצא לא זה בבית רבה. במידה להסתכן רצו לא שכן העיירה, בקצה

שנה. עשרה שלש

החלה  אימה, אחוזת הנערה, לידם. נזדמן אשר כל את לחמוס השודדים החלו לבית בהיכנסם
בקריאותיה. עזרה ולהזעיק החוצה לפרוץ בכוונה הפתח לעבר לרוץ וניסתה לצעוק

החסונות  בזרועותיו אותה תפס השודדים, אחד בעדה עצר לדלת, להגיע הספיקה בטרם אך
נמצאת  היא בה הסכנה בגודל לחוש לפתע החלה צנועה, ישראל בת הנערה פיה. את וסתם
ובעטה  בשיניה נשכה בציפורניה, שרטה היא כוחותיה. בכל השודד עם להיאבק והתחילה
כשרה  ישראל בת של כוחה את בשרו על זאת בכל הרגיש גבורתו, כל עם השודד, ברגליה.
כדי  תוך הנערה, נגד זרועו כח בכל להשתמש התחיל הוא טהרתה. על נפש במסירת הנאבקת

וגופה. פניה על חזקות אגרוף מכות הנחתת

בשחררה  חריפות. ביתר העקשני במאבקה המשיכה היא אך דם, שותתים החלו הנערה פני
תוקף. ביתר זעקותיה את  חידשה השודד מידי פיה את לרגע
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איכפת אוזן. לא שלאיש אלא השיעורים, את לקלוט וולף מסוגל אכן אם בוודאות ידע לא איש
נראה  לא מיוחד משהו ואילו טובות, וכוונות טוב לב לסנדלר לו היו לכלֿהדעות הדבר.

מדי. יותר אליו לב לשים עניין היה שלא כך באישיותו,

על  ותרמיל ביתו את עוזב אותו רואים היו מליובאוויטש. נעלם וולף היה לפעם מפעם
ומכשירי  רעייתו, לו שהכינה דלה, צידה ותפילין, טלית מכיל ששיערו, כפי אשר כתפיו,

שלו. הסנדלרות

סיפר  שהותו למקום ונשאל לליובאוויטש כשחזר מספר. שבועות משך נראה היה לא וולף
בהן  פריצים לחצרות נקלע אף ושם פה הגויים. תושביהם נעלי והטליא כפרים עלֿפני שנדד

חדשות. לתפור גם כיֿאם ישנות נעליים להטליא  רק לא הזדמנות לו הייתה

בו  ליובאוויטש את עוזב אפילו היה בנימין רבי לחבר. פתאום בנימין רבי היה זה לסנדלר
על  יחד נודדים שהם  הובן  תקופה. אותה משך לעיירה מחוץ שהה וגם עוזב, היה שוולף בזמן
ואילו  מסוימות, בסחורות סחר בנימין רבי בזה: זה מתחרים הם אין בעצם שכן הסביבה, פני

במלאכתו. התעסק וולף

מרעהו. טוב אחד אין ודאי – זה את זה עוזבים ואינם כזו במידה מתחברים אנשים כששני
בדרגה  בנימין רבי כנראה אין – וישר פשוט מלאכה כבעל – לכל ברורה וולף של שמהותו כיון
לביעור  ולהביא לסטים, מידי ישראל בת להציל הצליח בנימין שרבי העובדה ממנו. נעלית
שונה  מעיסה נילוש בנימין שרבי ליובאוויטש לתושבי הוכיחה לא עדיין השודדים, כנופיית

מהרגיל.

אותו  של גדולה אישיות הופיעה ובליובאוויטש השודדים, מאורע מאז משנה למעלה עברה
מופת. ולבעל מופלג לחכם ֿקבלה מפורסם שהיה מפולוצק, אורי בצלאל רבי זה היה דור.

כדי  תוך לשאול, החל לשם בהגיעו כאשר ליובאוויטש תושבי את הפתיע אורי בצלאל רבי
הרוכל. בנימין על הדרתֿכבוד, גילויי

רבי  השיב האנשים. תמהו – זה"? בנימין רבי אודות כזו בחשיבות רבי, אתה, מדבר "מדוע -
התגבר  הקבלה חכמת של ובכחה חכםֿקבלה, הוא בנימין שרבי לכם ידוע לא "כנראה אורי: בצלאל

השודדים". על

מאמינים  היו לא עתה ואף דעתם, על עולה היה לא הדבר ונדהמו. שמעו ליובאוויטש אנשי
מקום  כמובן, אין, עתה מפולוצק. אורי בצלאל כרבי גדול צדיק של מפיו אותו שמעו לולא בכך,

בדבר. לספק

שעזב  מספר שבועות שזה שנזכרו אלא בעיירה, לחפשו החלו בנימין? רבי הוא היכן ברם,
איזו  ישנה האם ביניהם? קשר האפשרי העיירה. את וולף שעזב בזמן בו וכרגיל ליובאוויטש, את
מאליה  עתה מתבקשת לכאורה, בכלל? ולהתרועעותם המשותף להיעלמם משמעות שהיא
בנימין. רבי אל כלֿכך הוא מקורב שכן נסתר, צדיק אלא הוא אף אינו הסנדלר שוולף המסקנה

לרבי  הסנדלר. בוולף, ולא הרוכל, בלבד, בנימין ברבי מדבר מפולוצק אורי בצלאל רבי אך
אותו, למצוא מאד מעוניין היה שכן בנימין, לרבי מיוחדת שליחות כנראה, הייתה, אורי בצלאל
אף  – ואיש בליובאוויטש, היו וולף, לא וכן הוא, שלא אלא הדבר. את להסתיר ניסה לא והוא

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



רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

רבי  את  לפגוש  יוכל שלא אורי בצלאל רבי כשנוכח יחזרו. מתי לומר ידעו לא – נשותיהם לא
בעולם. לחפשו ויצא ליובאוויטש את עזב – בנימין

עתה  ובעלֿהמופת. הנסתר הצדיק בנימין, ברבי דובר הרף ללא כמרקחה. הייתה ליובאוויטש
בנימין. רבי של הפלאות ממעשי אחד רק היה בשעתו הגזלנים על הניצחון כי בוודאות הוברר
אך  קדושה, הערצת וביטויי הראוי בכבוד זוכה שהיה ודאי – כאן בנימין רבי עתה היה אילו

נעלם. – בנימין רבי

לדוברומיסל, הגיע כך ועיירות. ערים פני על נדודיו בדרכי בנימין] [=רבי המשיך בינתיים
מתברר  והנה המדרש, בבית יהודים בין לשיחה להאזין לו נזדמן שם איש. הכירו לא בו מקום
בנימין  רבי של שמו עצמו. בנימין רבי של שלו, נפלאות סיפורי אלא היה לא שיחתם שתוכן לו
מי  ידע בדוברומיסל שאיש מבלי נסתר, נשאר עצמו הוא ואילו הסביבה, בכל איפוא, הידהד,

הוא.
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ycew zexb`

ת"ש  אד"ר ט"ז ב"ה,

ריגא 

מוהרש"ז  אי"א וו"ח הרב הנכבד ידידי

שי'

וברכה! שלום

בינתים  קבל ובטח היום, רק קבלתי טבת מי"ג מכתבו

את  כעת כופל והנני מז"ט, בברכת שבט מי"ט מכתבי את

בית  ויבנו בשעטומ"צ ויהי' השי"ת יתן מז"ט ברכת ברכתי

והמצוה. התורה יסודי על בישראל

יותר  נכון אפשר תחי' לאמו הנה למשפחתו, בהנוגע

שי' הרי"צ ידידי לאחיו אבל ת"ו, אה"ק דבר להשתדל

והשי"ת  עבורם, אפידעוויט דבר להשתדל נכון יחיו, וב"ב

בגו"ר. בעזרו יהי'

ומברכו  הדו"ש

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט שבט, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

...ויוסיף אומץ בק]ביעו[ת עתים בת"ת דרבים, ובהכנסת חום ואור היהדות והחסידות בבתי 

בני ישראל, אשר זהו ג"כ צנור להרבות חום ואור בביתו הוא עצמו - ברוחניות ובמילא גם בגשמיות, 

אשר אחד הם אצל כל בני ישראל, אלא שאצל העולם'שע גם זה בהעלם, ואצל החסידים צריך להיות 

גיט מען בגילוי, אז מ'זעט הצלחה בגשמיות און מ'פילט א חיות אין א  בגלוי. ובמילא גם מלמעלה 

ווארט חסידות און אין א קיום מצוה, ומתוך שמחה.

בברכ]ת[ מז"ט ובריאות הנכונה,

מנחם שניאורסאהן
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EÏ ÈzÓNÂ B„ÈÏ ‰p‡ ÌÈ˜Ï‡‰Â(יג (כא, ¿»¡…ƒƒ»¿»¿«¿ƒ¿

B„ÈÏלּנפׁש הּכּונה ּכי נסּתר, לׁשֹון נקט החטא לגּבי – ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּביחס  'נסּתר' ּבבחינת ׁשהיא האדם, את הּמחטיאה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּבהמית,

האלקית. הּנפׁש הּפנימית, נקט EÏלמהּותֹו הּתּקּון לגּבי – ְְֱִִִֶֶַַַָֹ¿ְִֵַַַָ

ׁשּנפּגמת  האלקית, לּנפׁש אמּורים הּדברים ּכי נֹוכח, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלׁשֹון

הּפגם. ּבתּקּון ועֹוסקת מהחטא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּכתֹוצאה
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ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr eh jxk mgpn zxez)

‡t¯È ‡t¯Â(יט (כא, ¿«…¿«≈

התיאׁש ׁשהרֹופא ואמר צדק' ה'צמח אל יהּודי ּבא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפעם

רׁשּות  ׁשּנּתנה מּכאן ירּפא, ורּפא "ּכתיב הרּבי: לֹו אמר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו.

לרּפאֹות א)לרֹופא ס, לרּפא,(ברכות רק רׁשּות לֹו ׁשּיׁש הרי . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָ

- ּומתיאׁש) ידיו את מסּלק אּלא מרּפא (ׁשאינֹו להפ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואּלּו

ׁשּום  לֹו ואין הּפׁשּוט ּכאדם ׁשּנעׂשה (היינּו אליו" ׁשּי זה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

רפּואה). ּבעניני ְְְְִֵֵָָּדעה

éùéìùã-úà çlLå íøë-Bà äãN Léà-øráé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤
áéúëäøéòáéø÷áèéî øçà äãNa øráe Bøéra§¦½¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬
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-ìr äN-ìr øBîç-ìr øBL-ìr òLt-øác§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧©
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úëàìîa Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤´¤
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ílL Bnr-ïéà åéìra úî-Bà øaLðå eärø¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬¥«¦−©¥¬
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:BøëNa àa àeäñåèäìeúa Léà äzôé-éëå ½−̈¦§¨«§¦«§©¤´¦À§¨²
Bl äpøäîé øäî dnr áëLå äNøà-àì øLà£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦¨®¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−

:äMàìæèóñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà §¦¨«¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤
:úìeúaä øäîk ì÷Léñæé:äiçú àì äôMëî ¦§½Ÿ§−Ÿ©©§«Ÿ§©¥−̈¬Ÿ§©¤«

çé:úîeé úBî äîäa-ír áëL-ìkñèéçáæ ¨Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«Ÿ¥¬©
Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéýìûì:ë-àì øâå ¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«§¥¬«Ÿ

õøàa íúééä íéøâ-ék epöçìú àìå äðBú¤−§´Ÿ¦§¨¤®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöîàë:ïeprú àì íBúéå äðîìà-ìkáë-íà ¦§¨«¦¨©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«¦

rîL éìà ÷röé ÷òö-íà ék Búà äprú äpr©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©
:Bú÷rö òîLàâëíëúà ézâøäå étà äøçå ¤§©−©«£¨«§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−

:íéîúé íëéðáe úBðîìà íëéLð eéäå áøçaô ¤¨®¤§¨³§¥¤Æ©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«
ãëCnr éðrä-úà énr-úà äåìz | óñk-íà¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈

:CLð åéìr ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àìŸ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤
äëLîMä àa-ãr Erø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤

:Bì epáéLzåëàåä ékáéúëäúåñëéø÷Búeñë §¦¤¬«¦´¦³§Æ
äéäå ákLé äna Bøòì BúìîN àåä dcáì§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´¦§½̈§¨¨Æ

:éðà ïepç-ék ézrîLå éìà ÷röé-ékñ ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(lw zxaeg zeniyx)

ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa . . LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ(יג-יד (כב, ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ…¿«≈
ׁשּנׁשּתּמׁש ּכדי 'ׁשאלה', ּבתֹור ּבקר מּדי לנּו נּתנת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּנפׁש

ׁשלמה. אֹותּה נׁשיב ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ה' רצֹון לקּיּום ְְְְִִֵֶָָָָָָּבּה

ּבזה? לעמד יכֹול ּומי ּבאֹונסין, ּגם חּיב ׁשֹואל הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוקׁשה:

ּכלֹומר: ּבבעלים'. 'ׁשאלה ּתהיה ׁשה'ּׁשאלה' היא, לכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעצה

להתּפּלל  עלינּו הּנפׁש, את 'ׁשואלים' ּכׁשאנּו ּבקר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּדי

ׁשהּׁשֹואל  הּוא, והּדין צרּכנּו; את ּולבּקׁש הּקּב"ה, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלבעלּה,

להׁשקֹותֹו החפץ מּבעל ּבּקׁש הּׁשאלה ּובעת חברֹו מאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָחפץ

ּבבעלים'. 'ׁשאלה זֹו הרי – וכּדֹומה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָמים

éòéáøæëàì Enrá àéNðå ìl÷ú àì íéýìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ
:øàúçëéða øBëa øçàú àì Erîãå EúàìîE ¨«Ÿ§¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−

éì-ïzz:èëì äNrz-ïkðàöì EøLúráL E ¦¤¦«¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³
:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-ír äéäé íéîé̈¦Æ¦«§¤´¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«

ìàì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàúñâëààì Ÿ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«¬Ÿ

úéäì òLø-ír Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈¦«§−Ÿ
:ñîç ãrá-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àì ¥¬¨¨«Ÿ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ

ipy ,oey`x - `k - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéèôùî úùøô
àëïåùàøàíéètLnä älàå:íäéðôì íéNz øLà §¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«

áúráMáe ãáré íéðL LL éøár ãár äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½
:ípç éLôçì àöéâàöé Btâa àáé Btâa-íà ¥¥¬©«¨§¦−¦¨«¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®

:Bnr BzLà äàöéå àeä äMà ìra-íàã-íà ¦©³©¦¨Æ½§¨«§¨¬¦§−¦«¦
úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

äéðãà-úà ézáäà ãárä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½
:éLôç àöà àì éða-úàå ézLà-úàåBLébäå ¤¦§¦−§¤¨®̈¬Ÿ¥¥−¨§¦«§¦¦³

-ìà Bà úìcä-ìà BLébäå íéýìûä-ìà åéðãà£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤−¤
Bãárå röøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−

:íìòìñ(éåì)æäîàì Bza-úà Léà økîé-éëå §Ÿ¨«§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨®̈
:íéãárä úàök àöú àìçéðéra ärø-íà ¬Ÿ¥¥−§¥¬¨«£¨¦«¦¨º̈§¥¥¯

äéðãàáéúëàì-øùàéø÷dcôäå dãré Bì-øLà £Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§®̈
øëîì ìLîé-àì éøëð írì:dá-Bãâáa d §©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

è:dl-äNré úBðaä ètLîk äpãréé Bðáì-íàå§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬©¨−©«£¤¨«
éàì dúðrå dúeñk døàL Bì-çwé úøçà-íà¦©¤−¤¦©®§¥¨²§¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ

:òøâéàéìL-íàåäàöéå dì äNré àì älà-L ¦§¨«§¦̧§¨¥½¤¬Ÿ©«£¤−®̈§¨«§¨¬
:óñk ïéà ípçñ(ìàøùé)áéúBî úîå Léà äkî ¦−̈¥¬¨«¤©¥¬¦²¨¥−¬

:úîeéâéBãéì äpà íéýìûäå äãö àì øLàå ¨«©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−¦¨´§¨®
:änL ñeðé øLà íB÷î Eì ézîNåñãéãæé-éëå §©§¦³§Æ¨½£¤¬¨−¨«¨§¦«¨¦¬

éçaæî írî äîørá Bâøäì eärø-ìr Léà¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´¦§§¦½
:úeîì epçwzñåèúBî Bnàå åéáà äkîe ¦¨¤−¨«©¥¬¨¦²§¦−¬

:úîeéñæèúBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå ¨«§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬
:úîeéñæé:úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îeñ ¨«§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«

çéïáàa eärø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá Bàèéíe÷é-íà ´§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«¦¨º

÷ø äknä äwðå BzðrLî-ìr õeça Cläúäå§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´©©¤®©¬
:àtøé àtøå ïzé BzáLñ ¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(302 'nr h jxk zegiy ihewl)

EÏ ÈzÓNÂ B„ÈÏ ‰p‡ ÌÈ˜Ï‡‰Â(יג (כא, ¿»¡…ƒƒ»¿»¿«¿ƒ¿

B„ÈÏלּנפׁש הּכּונה ּכי נסּתר, לׁשֹון נקט החטא לגּבי – ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּביחס  'נסּתר' ּבבחינת ׁשהיא האדם, את הּמחטיאה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּבהמית,

האלקית. הּנפׁש הּפנימית, נקט EÏלמהּותֹו הּתּקּון לגּבי – ְְֱִִִֶֶַַַָֹ¿ְִֵַַַָ

ׁשּנפּגמת  האלקית, לּנפׁש אמּורים הּדברים ּכי נֹוכח, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלׁשֹון

הּפגם. ּבתּקּון ועֹוסקת מהחטא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּכתֹוצאה

éðùëBúîà-úà Bà Bcár-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ
:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîe èáMaàëíBé-íà Cà ©¥½¤¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«©¬¦²

:àeä Btñë ék íwé àì ãîré íéîBé Bàñ ¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−«
áëäéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨

åéìr úéLé øLàk Lðré LBðr ïBñà äéäé àìå§¬Ÿ¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ
:íéììôa ïúðå äMàä ìraâëäéäé ïBñà-íàå ©´©¨«¦½̈§¨©−¦§¦¦«§¦¨−¦«§¤®
:Lôð úçz Lôð äzúðåãëïL ïér úçz ïér §¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤©µ¦©´©©½¦¥−

:ìâø úçz ìâø ãé úçz ãé ïL úçzäëäiåk ©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤©¬©¨«¤§¦¨Æ
úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz©´©§¦½̈¤−©©´©®̈©©¾̈©−©

:äøeaçñåë-Bà Bcár ïér-úà Léà äké-éëå ©¨«§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«
úçz epçlLé éLôçì dúçLå Búîà ïér-úà¤¥¬£¨−§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©

:BðéræëéLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcár ïL-íàå ¥«§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬
:BpL úçz epçlLéôçëLéà-úà øBL çbé-éëå §©§¤−©¬©¦«§¦«¦©̧¬¤¦²

ìëàé àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà¬¤¦−̈¨¥®¨¸¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ
é÷ð øBMä ìráe BøNa-úà:èëçbð øBL íàå ¤§¨½©¬©©−¨¦«§¦¿Á©¨̧

ìL ìîzî àeäepøîLé àìå åéìráa ãreäå íL ¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ§´Ÿ¦§§¤½
åéìra-íâå ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½§©§¨−̈

:úîeéìBLôð ïéãt ïúðå åéìr úLeé øôk-íà ¨«¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§Ÿ́©§½
:åéìr úLeé-øLà ìëkàìçbé úá-Bà çbé ïá-Bà §¬Ÿ£¤©−¨¨«¥¬¦−̈©´¦®̈

:Bì äNré äfä ètLnkáìøBMä çbé ãár-íà ©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«¦¤²¤¦©¬©−
ìL | óñk äîà Bàåéðãàì ïzé íéì÷L íéL ´¨¨®¤´¤§¦´§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈

:ì÷qé øBMäåñâìBà øBa Léà çzôé-éëå §©−¦¨¥«§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ
Bà øBM änL-ìôðå epqëé àìå øa Léà äøëé-ék¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®§¨«©¨¬¨−¬

:øBîçãìåéìráì áéLé óñk ílLé øBaä ìra £«©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®
:Bl-äéäé únäåñäìbé-éëåøBL-úà Léà-øBL ó §©¥−¦«§¤«§¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬

-úà eöçå éçä øBMä-úà eøëîe úîå eärø¥¥−¨¥®¨̧§¹¤©³©©Æ§¨´¤
:ïeöçé únä-úà íâå BtñkåìøBL ék òãBð Bà ©§½§©¬¤©¥−¤«¡«´©À¦Â´

ìL ìBîzî àeä çbðåéìra epøîLé àìå íL ©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ¦§§¤−§¨¨®
:Bl-äéäé únäå øBMä úçz øBL ílLé ílLñ ©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−¦«§¤«

æìBøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®
ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ



iriayרנד ,iyy ,iying - bk - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úhäì íéaø éøçà úèðì áø-ìr äðrúâìãå ©«£¤´©¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ§¾̈
:Báéøa øcäú àìñãBà Eáéà øBL òbôú ék ¬Ÿ¤§©−§¦«¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬

:Bì epáéLz áLä ärz Bøîçñääàøú-ék £Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−«¦«¦§¤º
Bì áærî zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈¥«£´Ÿ®

:Bnr áærz áærñ ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gky 'nr i jxk ycw zexb`)

CnÚ ÈÚ‰ כד)‡˙ (כב, ∆∆»ƒƒ»
ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני לֹו צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

רמה  ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

הּקדֹוׁש). החּיים' 'אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ּובלי ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹזֹו,

לפי  חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה יֹותר נעלה לרגׁש זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּומרגש

ּברֹויט  ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל הּידּוע ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָהּפתּגם

הּלחם  ּפרּוסת =) מינער" ווי ּדינער ער איז האּב,  אי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוואס

מּלת  מקּדימים והיּו ׁשּלי). ׁשהיא ּכפי ׁשּל היא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּבידי,

.(ׁשּל =) ְְֶֶַ"ּדינער"

éùéîç
éùù,

åðéáà ètLî ähú àì:Báéøa Eæ-øácî ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¦§©
÷écöà-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ©§¦−

:òLøçíéç÷t øeré ãçMä ék çwú àì ãçLå ¨¨«§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½
:íé÷écö éøác ólñéåèízàå õçìú àì øâå ¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À

øâ-ék øbä Lôð-úà ízrãéõøàa íúééä íé §©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöîézôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå ¦§¨«¦§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈

:dúàeáz-úààédzLèðe äpèîLz úréáMäå ¤§«¨¨«§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈
äãOä úiç ìëàz íøúéå Enr éðéáà eìëàå§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®

:Eúéæì Eîøëì äNrz-ïkáéäNrz íéîé úLL ¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ©«£¤´
éNrîEøBL çeðé ïrîì úaLz éréáMä íBiáe E ©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ

:øbäå Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçåâé-øLà ìëáe ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«§²Ÿ£¤
àì íéøçà íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà̈©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ

ét-ìr òîMé àì eøékæú:EãéìLâçz íéìâø L ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«¨´§¨¦½¨¬Ÿ
:äðMa éìåèúráL øîLz úBvnä âç-úà ¦−©¨¨«¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´

Lãç ãrBîì Eúéeö øLàk úBvî ìëàz íéîé̈¦ÁŸ©̧©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤
éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé Bá-ék áéáàä̈«¨¦½¦−¨¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«¨¬¨©−

:í÷éøæèéNrî éøeka øéöwä âçåòøæz øLà E ¥¨«§©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−
-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçå äãOa©¨¤®§©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤

éNrî:äãOä-ïî EæéìLäàøé äðMa íéîrt L ©«£¤−¦©¨¤«¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ
:ýåýé | ïãàä éðt-ìà Eøeëæ-ìkçéçaæú-àì ¨§´§½¤§¥−¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈««Ÿ¦§©¬

éçáæ-íc õîç-ìr:ø÷a-ãr ébç-áìç ïéìé-àìå ©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤
èéýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´

éäìà:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(185 'nr gi jxk zegiy ihewl)

¯ÓLz ˙Bvn‰ ‚Á ˙‡ . . e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ∆«««ƒ¿…
יג-טו) (כג,

‰¯eÒ‡ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú ‰Ó :¯ÓBÏ ,‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ ÁÒt CÓÒ»«∆««¬»»»««¬»»»¬»
‰‡‰a ¯eÒ‡ ÁÒÙa ıÓÁ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡Â ‰‡‰a«¬»»¿∆∆¿»∆«»≈¿∆«»«¬»»

‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡Â(הּטּורים (ּבעל ¿≈¿»∆ִַַַ

רגיל  אדם ּדהּנה, לעבֹודהֿזרה. חמץ ּבין נֹוסף ּדמיֹון ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָיׁש

ולכן  האּסּור, את לׁשּכח עלּול והּוא הּׁשנה ּבמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבחמץ

רגיל  אדם :ּכ ּבעבֹודהֿזרה ואף ּביֹותר. הּתֹורה ּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָהחמירה

להּגיע  עלּול והּוא ּתֹועלת, מהם ּולקּבל העֹולם ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעסק

ליחס - זרה' רק Ì‰Ïל'עבֹודה ׁשהם ולׁשּכח הּתֹועלת, את ְֲֵַַָָָ»∆ְְִֵֶֶֶֶַַַֹ

ה'. לברּכת ְְְִַ'לבּוׁש'

éùùëéðôì Càìî çìL éëðà äpäì EEøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå Cøca©¨®¤§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

àëàì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íërLôì àOéáërBîL-íà ék ¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«¦´¦¨³©

ézáéàå øaãà øLà ìk úéNrå Bì÷a òîLz¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®§¨«©§¦Æ
éáéà-úàéøøö-úà ézøöå E:Eâëéëàìî Cìé-ék ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«¦«¥¥´©§¨¦»

éðôìéføtäå ézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E §¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½§©§¦¦Æ
:åézãçëäå éñeáéäå éeçä éðrðkäåãë-àì §©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦««Ÿ

äNrú àìå íãárú àìå íäéäìàì äåçzLú¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNrîk§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávîäëíëéäìà ýåýé úà ízãárå ©¥«Ÿ¥¤«©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáeäìçî éúøñäå E ¥©¬¤©§§−§¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈
:Eaøwîñ ¦¦§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr fh jxk zegiy ihewl)

Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï(יט (כג, …¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
ּבפרׁשת זה 'חק' ׁשל ללּמדנּו,ÌÈËtLÓמּקּומֹו ּבא ְִֶֶַָָֹƒ¿»ƒְְֵַָ

עלינּו ּכלֹומר, 'מׁשּפט'. ּכאל חק אל ּגם להתיחס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשעלינּו

ׁשאּתה  מה "ּכל האפׁשר: ּככל החק טעם את ּולהבין ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלנּסֹות

טעם" לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן ּתמּורה)יכֹול הלכֹות סֹוף .(רמּב"ם ְְְִִֵֵַַַַַַָָ

éòéáùåëEöøàa äø÷rå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®
éîé øtñî-úà:àlîà EæëçlLà éúîéà-úà ¤¦§©¬¨¤−£©¥«¤¥«¨¦Æ£©©´



רנה iriay - ck - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðôìíäa àáz øLà írä-ìk-úà éúnäå E §¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈£¤¬¨−Ÿ¨¤®
éáéà-ìk-úà ézúðåéìà EE:óørçëézçìLå §¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤§¨©«§¦¬
éðôì ärøvä-úà-úà éeçä-úà äLøâå E ¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤

éðôlî ézçä-úàå éðrðkä:EèëepLøâà àì ©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«¯Ÿ£¨«§¤²
éðtîäîîL õøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ§¨½̈

éìr äaøå:äãOä úiç EìepLøâà èrî èrî §©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«§©¬§©²£¨«§¤−
éðtî:õøàä-úà zìçðå äøôz øLà ãr E ¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈¤¨¨«¤

àììt íé-ãrå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåíézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½
éáLé úà íëãéa ïzà | ék øäpä-ãr øaãnîe¦¦§−̈©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´

éðtî BîzLøâå õøàä:Eáìíäì úøëú-àì ¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤««Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²
:úéøa íäéäìàìåâì-ït Eöøàa eáLé àì §¥«Ÿ¥¤−§¦«³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤

-ék íäéäìà-úà ãárú ék éì Eúà eàéèçé©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦
:L÷Bîì Eì äéäéôãëàøîà äLî-ìàå ¦«§¤¬§−§¥«§¤¤̧¨©¹

àeäéáàå áãð ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìr£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´©«£¦½
:÷çøî íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéráLå§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ

áeLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®
:Bnr eìré àì íräåâírì øtñéå äLî àáiå §¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ

àå ýåýé éøác-ìk úàïriå íéètLnä-ìk ú ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−¨©¦§¨¦®©©̧©
-øLà íéøácä-ìk eøîàiå ãçà ìB÷ írä-ìk̈¨¹̈³¤¨Æ©Ÿ́§½¨©§¨¦²£¤

:äNrð ýåýé øacãéøác-ìk úà äLî ázëiå ¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´
øää úçz çaæî ïáiå ø÷aa íkLiå ýåýé§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤¦§¥−©©´©¨®̈

ì äávî äøNr íézLeéèáL øNr íéðL §¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬¨−̈¦§¥¬
:ìàøNéäeìriå ìàøNé éða éørð-úà çìLiå ¦§¨¥«©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−

:íéøt ýåýéì íéîìL íéçáæ eçaæiå úìòåçwiå Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«©¦©³
÷øæ ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈¨©−

:çaænä-ìræéðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå ©©¦§¥«©©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´
äNrð ýåýé øac-øLà ìk eøîàiå írä̈®̈©Ÿ́§½²Ÿ£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬

:òîLðåçírä-ìr ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå §¦§¨«©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®
íënr ýåýé úøk øLà úéøaä-íã äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥³©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½

:älàä íéøácä-ìk ìrèïøäàå äLî ìriå ©¬¨©§¨¦−¨¥«¤©©¬©¤−§©«£®Ÿ
:ìàøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå áãðéeàøiå ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬¦§¨¥«©¦§¾

úðáì äNrîk åéìâø úçúå ìàøNé éýìû úà¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´
:øäèì íéîMä íörëe øétqäàééìéöà-ìàå ©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©§¤£¦¥Æ

íéýìûä-úà eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ¤¨´¡Ÿ¦½
:ezLiå eìëàiåñáéäìr äLî-ìà ýåýé øîàiå ©«Ÿ§−©¦§«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬

úçì-úà Eì äðzàå íL-äéäå äøää éìà¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ
áàä:íúøBäì ézáúk øLà äåönäå äøBzäå ï ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬¨©−§¦§«Ÿ¨«

âéäLî ìriå BúøLî rLBäéå äLî í÷iå©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−
:íéýìûä øä-ìàãéeðì-eáL øîà íéð÷fä-ìàå ¤©¬¨«¡Ÿ¦«§¤©§¥¦³¨©Æ§¨´

øeçå ïøäà äpäå íëéìà áeLð-øLà ãr äæá̈¤½©¬£¤¨−£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ§Æ
:íäìà Lbé íéøác ìrá-éî íënråèìriå ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−¦©¬£¥¤«©©¬©
:øää-úà ïðrä ñëéå øää-ìà äLîæèïkLiå ¤−¤¨®̈©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«©¦§³Ÿ

úLL ïðrä eäqëéå éðéñ øä-ìr ýåýé-ãBák§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈¥´¤
CBzî éréáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé̈¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬

:ïðräæéLàøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe ¤«¨¨«©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ
:ìàøNé éða éðérì øääçéCBúa äLî àáiå ¨®̈§¥¥−§¥¬¦§¨¥«©¨¬Ÿ¤²§¬

íéraøà øäa äLî éäéå øää-ìà ìriå ïðrä¤«¨−̈©©´©¤¨¨®©§¦³¤Æ¨½̈©§¨¦´
:äìéì íéraøàå íBéttt ½§©§¨¦−¨«§¨

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr fh jxk zegiy ihewl)

‡lÓ‡ EÈÓÈ ¯tÒÓ . . ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï(כו (כג, …ƒ¿∆¿«≈»ƒ¿«»∆¬«≈

‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ.'ה לעבֹודת ותֹוצאֹות קּיּום ׁשאין היינּו – ¿«≈»«¬»»ְְֲִֵֶַַַָ

Eˆ¯‡a רצֹון ׂשבע ׁשהאדם היא לכ הּסּבה – רצֹון) (לׁשֹון ¿«¿∆ְְִִֶַַָָָָָָָָ

חׁש הּוא עצמֹו, את מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹוכיח ּדבר ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמעבֹודתֹו,

ה'. עֹובד ‡lÓ‡ׁשהּוא EÈÓÈ ¯tÒÓ לזּכר היא לכ העצה – ֵֶƒ¿«»∆¬«≈ְְִִֵָָָֹ

את  למּלא עליו ּבהם ימים, ׁשל קצּוב מסּפר לֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנקּבע

הּו אחר לדבר ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש רגע וכל ּבעֹולם, א ׁשליחּותֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

iriay ,iyy ,iying - bk - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úhäì íéaø éøçà úèðì áø-ìr äðrúâìãå ©«£¤´©¦À¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ§¾̈
:Báéøa øcäú àìñãBà Eáéà øBL òbôú ék ¬Ÿ¤§©−§¦«¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬

:Bì epáéLz áLä ärz Bøîçñääàøú-ék £Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−«¦«¦§¤º
Bì áærî zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈¥«£´Ÿ®

:Bnr áærz áærñ ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gky 'nr i jxk ycw zexb`)

CnÚ ÈÚ‰ כד)‡˙ (כב, ∆∆»ƒƒ»
ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני לֹו צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

רמה  ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

הּקדֹוׁש). החּיים' 'אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ּובלי ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹזֹו,

לפי  חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה יֹותר נעלה לרגׁש זה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּומרגש

ּברֹויט  ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל הּידּוע ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָהּפתּגם

הּלחם  ּפרּוסת =) מינער" ווי ּדינער ער איז האּב,  אי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָוואס

מּלת  מקּדימים והיּו ׁשּלי). ׁשהיא ּכפי ׁשּל היא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּבידי,

.(ׁשּל =) ְְֶֶַ"ּדינער"

éùéîç
éùù,

åðéáà ètLî ähú àì:Báéøa Eæ-øácî ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¦§©
÷écöà-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ©§¦−

:òLøçíéç÷t øeré ãçMä ék çwú àì ãçLå ¨¨«§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½
:íé÷écö éøác ólñéåèízàå õçìú àì øâå ¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À

øâ-ék øbä Lôð-úà ízrãéõøàa íúééä íé §©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöîézôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå ¦§¨«¦§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈

:dúàeáz-úààédzLèðe äpèîLz úréáMäå ¤§«¨¨«§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈
äãOä úiç ìëàz íøúéå Enr éðéáà eìëàå§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®

:Eúéæì Eîøëì äNrz-ïkáéäNrz íéîé úLL ¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ©«£¤´
éNrîEøBL çeðé ïrîì úaLz éréáMä íBiáe E ©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ

:øbäå Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçåâé-øLà ìëáe ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«§²Ÿ£¤
àì íéøçà íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà̈©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ

ét-ìr òîMé àì eøékæú:EãéìLâçz íéìâø L ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«¨´§¨¦½¨¬Ÿ
:äðMa éìåèúráL øîLz úBvnä âç-úà ¦−©¨¨«¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´

Lãç ãrBîì Eúéeö øLàk úBvî ìëàz íéîé̈¦ÁŸ©̧©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤
éðô eàøé-àìå íéøönî úàöé Bá-ék áéáàä̈«¨¦½¦−¨¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«¨¬¨©−

:í÷éøæèéNrî éøeka øéöwä âçåòøæz øLà E ¥¨«§©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−
-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä âçå äãOa©¨¤®§©³¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤

éNrî:äãOä-ïî EæéìLäàøé äðMa íéîrt L ©«£¤−¦©¨¤«¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ
:ýåýé | ïãàä éðt-ìà Eøeëæ-ìkçéçaæú-àì ¨§´§½¤§¥−¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈««Ÿ¦§©¬

éçáæ-íc õîç-ìr:ø÷a-ãr ébç-áìç ïéìé-àìå ©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤
èéýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´

éäìà:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(185 'nr gi jxk zegiy ihewl)

¯ÓLz ˙Bvn‰ ‚Á ˙‡ . . e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ∆«««ƒ¿…
יג-טו) (כג,

‰¯eÒ‡ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú ‰Ó :¯ÓBÏ ,‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ ÁÒt CÓÒ»«∆««¬»»»««¬»»»¬»
‰‡‰a ¯eÒ‡ ÁÒÙa ıÓÁ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡Â ‰‡‰a«¬»»¿∆∆¿»∆«»≈¿∆«»«¬»»

‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡Â(הּטּורים (ּבעל ¿≈¿»∆ִַַַ

רגיל  אדם ּדהּנה, לעבֹודהֿזרה. חמץ ּבין נֹוסף ּדמיֹון ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָיׁש

ולכן  האּסּור, את לׁשּכח עלּול והּוא הּׁשנה ּבמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבחמץ

רגיל  אדם :ּכ ּבעבֹודהֿזרה ואף ּביֹותר. הּתֹורה ּבֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָהחמירה

להּגיע  עלּול והּוא ּתֹועלת, מהם ּולקּבל העֹולם ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעסק

ליחס - זרה' רק Ì‰Ïל'עבֹודה ׁשהם ולׁשּכח הּתֹועלת, את ְֲֵַַָָָ»∆ְְִֵֶֶֶֶַַַֹ

ה'. לברּכת ְְְִַ'לבּוׁש'

éùùëéðôì Càìî çìL éëðà äpäì EEøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà Eàéáäìå Cøca©¨®¤§©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦

àëàì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ
:Baø÷a éîL ék íërLôì àOéáërBîL-íà ék ¦¨Æ§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«¦´¦¨³©

ézáéàå øaãà øLà ìk úéNrå Bì÷a òîLz¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®§¨«©§¦Æ
éáéà-úàéøøö-úà ézøöå E:Eâëéëàìî Cìé-ék ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«¦«¥¥´©§¨¦»

éðôìéføtäå ézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E §¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½§©§¦¦Æ
:åézãçëäå éñeáéäå éeçä éðrðkäåãë-àì §©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦««Ÿ

äNrú àìå íãárú àìå íäéäìàì äåçzLú¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−
øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNrîk§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−

:íäéúávîäëíëéäìà ýåýé úà ízãárå ©¥«Ÿ¥¤«©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáeäìçî éúøñäå E ¥©¬¤©§§−§¤¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈
:Eaøwîñ ¦¦§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr fh jxk zegiy ihewl)

Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï(יט (כג, …¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
ּבפרׁשת זה 'חק' ׁשל ללּמדנּו,ÌÈËtLÓמּקּומֹו ּבא ְִֶֶַָָֹƒ¿»ƒְְֵַָ

עלינּו ּכלֹומר, 'מׁשּפט'. ּכאל חק אל ּגם להתיחס ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשעלינּו

ׁשאּתה  מה "ּכל האפׁשר: ּככל החק טעם את ּולהבין ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלנּסֹות

טעם" לֹו ּתן טעם, לֹו לּתן ּתמּורה)יכֹול הלכֹות סֹוף .(רמּב"ם ְְְִִֵֵַַַַַַָָ

éòéáùåëEöøàa äø÷rå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®
éîé øtñî-úà:àlîà EæëçlLà éúîéà-úà ¤¦§©¬¨¤−£©¥«¤¥«¨¦Æ£©©´



xihtnרנו - l - milwy zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּולאּבּוד  לזעזּוע ּתביא זֹו זכירה זֹו. ּבׁשליחּות מעילה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּבגדר

לא  עצמּה, הּׁשליחּות את רק ירּגיׁש הּוא עצמֹו; ְְְְְִִֶַַַַַַַָָֹהרּגׁשת

‰Úv·nׁש ‡e‰.אֹותּה
פרשת שקלים 

ֶ«¿«≈«ָ

øéèôîìàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéék ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´
Léà eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà àOú¦º̈¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹¦´
âð íäá äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôð øôkó ¯Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ®̈§Ÿ¦«§¤¬¨¤²¤−¤

:íúà ã÷ôaâéíéã÷tä-ìr øáòä-ìk eðzé | äæ ¦§¬ŸŸ¨«¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½
ì÷Mä äøb íéøNr Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤

:ýåýéì äîeøz ì÷Mä úéöçîãé-ìr øáòä ìk ©«£¦´©¤½¤§−̈©«Ÿ̈«ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©
úîeøz ïzé äìrîå äðL íéøNr ïaî íéã÷tä©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨¦¥−§©¬

:ýåýéåèèérîé àì ìcäå äaøé-àì øéLrä §Ÿ̈«¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½
ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä úéöçnî¦©«£¦−©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½

:íëéúLôð-ìr øtëìæèóñk-úà zç÷ìå §©¥−©©§«Ÿ¥¤«§¨«©§º̈¤¤´¤
úãár-ìr Búà zúðå ìàøNé éða úàî íéøtkä©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−
ýåýé éðôì ïBøkæì ìûøNé éðáì äéäå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:íëéúLôð-ìr øtëìô §©¥−©©§«Ÿ¥¤«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì íéì÷ù úùøô úøèôä

ú"åîùìåàé á íéëìî

àéæéïéa úéøaä-úà òãéBäé úøëiå©¦§¸Ÿ§«¨¹̈¤«©§¦À¥³
Cìnä ïéáe ýåýéì írì úBéäì írä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýé§Ÿ̈Æ¥³©¤̧¤Æ¥´¨½̈¦«§¬§−̈©«Ÿ̈®¥¬©¤−¤

`xenl iy
(æéïéáe Cìnä ïéáe 'ä ïéa¥¥©¤¤¥

,íòä.'ä éøçà íòäå Cìnä eéäiL ¨¨¤¦§©¤¤§¨¨©£¥

mixn zxhr
æéòãéBäé úøëiåälçzî-úà ©¦§¸Ÿ§«¨¹̈¦§¦¨¤«

ïéáe Cìnä ïéáe ýåýé ïéa úéøaä©§¦À¥³§Ÿ̈Æ¥³©¤̧¤Æ¥´
ýåýéì írì úBéäì íräeéäiL ¨½̈¦«§¬§−̈©«Ÿ̈®¤¦§

øéñäìe 'ä úãBáòì íéðîàð ílkª¨¤¡¨¦©£©§¨¦

Ck øçàå ,íéìòaäïéáe Cìnä ïéáe ©§¨¦§©©¨¥¬©¤−¤¥¬
íräíkìîì íéðîàð eéäiL: ¨¨«¤¦§¤¡¨¦§©§¨



רנז

:írä ïéáeçéõøàä ír-ìë eàáiå ¥¬¨¨«©¨´Ÿ¨©Á¨¨̧¤
-úàå åéúçaæî-úà eäöziå ìraä-úéa¥«©©¹©©¦§ªÀ¤¦§§Ÿ¨³§¤
ïäk ïzî úàå áèéä eøaL åéîìö§¨¨Æ¦§´¥¥½§¥À©¨ÆŸ¥´
íNiå úBçaænä éðôì eâøä ìraä©©½©¨«§−¦§¥´©¦§§®©¨¯¤

:ýåýé úéa-ìr úc÷t ïäkäèéçwiå ©Ÿ¥²§ª−Ÿ©¥¬§Ÿ̈«©¦©´
-úàå éøkä-úàå úBànä éøN-úà¤¨¥´©Â¥§¤©¨¦¸§¤
ýåýé úéaî Cìnä-úà eãéøiå õøàä ír-ìk | úàå íéöøä̈«¨¦¹§¥´¨©´¨À̈¤©Ÿ¦³¤©¤̧¤Æ¦¥´§Ÿ̈½
:íéëìnä àqk-ìr áLiå Cìnä úéa íéöøä ørL-Cøc eàBáiå©¨²¤«¤©¬©¨«¨¦−¥´©¤®¤©¥−¤©¦¥¬©§¨¦«

ëeúéîä eäéìúr-úàå äè÷L øéräå õøàä-ír-ìk çîNiå©¦§©¬¨©¨−̈¤§¨¦´¨®̈¨§¤£©§¨²¥¦¬
:Cìnä úéa áøçááéà:Bëìîa LàBäé íéðL òáL-ïa ©¤−¤¥¬©¤«¤¤¤¬©¨¦−§¨¬§¨§«

áCìî äðL íéraøàå LàBäé Cìî àeäéì òáL-úðLa¦§©¤³©§¥Æ¨©´§½̈§©§¨¦´¨½̈¨©−
:òáL øàaî äéáö Bnà íLå íéìLeøéaâøLiä LàBäé Nriå ¦«¨¨®¦§¥´¦½¦§¨−¦§¥¬¨«©©©̧©§¨¯©¨¨²

:ïäkä òãéBäé eäøBä øLà åéîé-ìk ýåýé éðéraãúBîaä ÷ø §¥¥¬§Ÿ̈−¨¨¨®£¤´½̈§«¨−̈©Ÿ¥«©¬©¨−
:úBîaa íéøh÷îe íéçaæî írä ãBò eøñ-àìäLàBäé øîàiå Ÿ¨®¬¨¨²§©§¦¬§©§¦−©¨«©¸Ÿ¤§¹̈

óñk ýåýé-úéá àáeé-øLà íéLãwä óñk ìk íéðäkä-ìà¤©«Ÿ£¦ÀŸÁ¤̧¤©¢¨¦¹£¤¨³¥«§Ÿ̈Æ¤´¤
ìr äìré øLà óñk-ìk Bkør úBLôð óñk Léà øáBò¥½¦¾¤¬¤©§−¤§®¨¤À¤£¤³©«£¤Æ©´

:ýåýé úéa àéáäì Léà-áìåúàî Léà íéðäkä íäì eç÷é ¤¦½§¨¦−¥¬§Ÿ̈«¦§³¨¤Æ©´Ÿ£¦½¦−¥¥´
:÷ãa íL àöné-øLà ìëì úéaä ÷ãa-úà e÷fçé íäå Bøkî©¨®§¥À§©§Æ¤¤´¤©©½¦§²Ÿ£¤¦¨¥¬−̈¨«¤

ær úðLa éäéåìLå íéøNe÷fç-àì LàBäé Cìnì äðL L ©§¦À¦§©̧¤§¦¯§¨²Ÿ¨−̈©¤´¤§¨®«Ÿ¦§¬
:úéaä ÷ãa-úà íéðäkäçòãéBäéì LàBäé Cìnä àø÷iå ©«Ÿ£¦−¤¤¬¤©¨«¦©¦§¨Á©¤̧¤§¹̈¦«¨¨³

÷ãa-úà íé÷fçî íëðéà recî íäìà øîàiå íéðäkìå ïäkä©Ÿ¥Æ§©´Ÿ£¦½©Ÿ́¤£¥¤½©²©¥«§¤¬§©§¦−¤¤´¤
úéaä ÷ãáì-ék íëéøkî úàî óñë-eç÷z-ìà äzrå úéaä©¨®¦§©À̈©¦§¤̧¤Æ¥¥´©¨¥¤½¦«§¤¬¤©©−¦

`xenl iy
,íòä ïéáe Cìnä ïéáe.Cìnì íéãáò eéäiL(çéúéa ìò úc÷t ¥©¤¤¥¨¨¤¦§£¨¦©¤¤§ªŸ©¥

,'ä.ãåc ïwzL éôk ,Lc÷nä úéa úãBáò ìò íépîî(âøLà åéîé ìk §ª¦©£©¥©¦§¨§¦¤¦¥¨¦¨¨¨£¤
,ïäkä òãéBäé eäøBäBîk ,Bkøc úéçLä ,òãéBäé úBî éøçà ìáà ¨§¨¨©Ÿ¥£¨©£¥§¨¨¦§¦©§§

."íéîiä éøáã"a áeúkL(ã,úBîaäøeñàå .'äì áéø÷äì ãéçé úBîa ¤¨§¦§¥©¨¦©¨¨¨¦§©§¦©§¨

úéa äðápMî íúBNòì.Lc÷nä(ä ©£¨¦¤¦§¨¥©¦§¨

,øáBò óñkúBiöçî ìL óñkä àeä ¤¤¥©¤¤¤©£¦

L ìëa eðúð ílkL íéì÷Mä.äðLéà ©§¨¦¤ª¨¨§§¨¨¨¦
,Bkøò úBLôð óñkøîBàä ïBâk ¤¤©§¤§§¨¥

,"éìò éðBìt Cøò" Bà ,"éìò éLôð Cøò"¥¤©§¦¨©¥¤§¦¨©

ìL íéðMä éôì äøBza áeö÷ àeäL¤¨©¨§¦©¨¦¤

.Cøòpä(å,÷ãa.øéwa ÷ãñå äòé÷a ©¤¡¨¤¤§¦¨§¤¤©¦

(ç,eäðzz úéaä ÷ãáì ékãiî ¦§¤¤©©¦¦§ª¦¨

,'ä úéa øöBàa BúBà eðz íëãéì àBáa§§¤§¤§§©¥

.úéaä úà ÷fçì éc íäa äéäiL ãò©¤¦§¤¨¤©§©¥¤©©¦

mixn zxhr
çéeäöziå ìraä-úéa õøàä ír-ìë eàáiålîäöéúð ïBL-úà ©¨´Ÿ¨©Á¨¨̧¤¥«©©¹©©¦§ªÀ¦§§¦¨¤

áèéä eøaL åéîìö-úàå åéúçaæî÷æBçaïzî úàåBîL Ckïäk ¦§§Ÿ¨³§¤§¨¨Æ¦§´¥¥½§¤§¥À©¨Æ¨§Ÿ¥´
úc÷t ïäkä íNiå úBçaænä éðôì eâøä ìraäíépeîîúéa-ìr ©©½©¨«§−¦§¥´©¦§§®©¨¯¤©Ÿ¥²§ª−Ÿ§¦©¥¬

ýåýéúéaä úBøîLî øãñ úà äìha eäéìúò ék ,ãåc ïwzL éôk:èéCk øçà §Ÿ̈«§¦¤¦¥¨¦¦£©§¨§¨¤¥¤¦§¨©©¦©©¨

íòä ïéáe Cìnä ïéa éðMä úéøaä eîi÷¦§©§¦©¥¦¥©¤¤¥¨¨

-úàå úBànä éøN-úà çwiå©¦©´¤¨¥´©Â¥§¤
éøkäíéøécàä úàíéöøä-úàå ©¨¦¸¤¨©¦¦§¤¨«¨¦¹

íéìLBnä úàåír-ìk | úàå §¤©§¦§¥´¨©´
úéaî Cìnä-úà eãéøiå õøàä̈À̈¤©Ÿ¦³¤©¤̧¤Æ¦¥´
íéöøä ørL-Cøc eàBáiå ýåýé§Ÿ̈½©¨²¤«¤©¬©¨«¨¦−

ìààqk-ìr áLiå Cìnä úéa ¤¥´©¤®¤©¥−¤©¦¥¬
:íéëìnäë-ír-ìk çîNiå ©§¨¦«©¦§©¬¨©

äè÷L øéräå õøàäàìå ,äçð ¨−̈¤§¨¦´¨®̈¨¨¨§Ÿ

ék ,äæ øeáòa äîçìî ãBò øøBòúð¦§¥¦§¨¨©£¤¦

úéa áøçá eúéîä eäéìúr-úàå§¤£©§¨²¥¦¬©¤−¤¥¬
CìnäøøBòì éî ãBò äéä àìå ©¤«¤§Ÿ¨¨¦§¥

:äîçìîàLàBäé íéðL òáL-ïa ¦§¨¨¤¤¬©¨¦−§¨¬
:Bëìîaáàeäéì òáL-úðLa §¨§«¦§©¤³©§¥Æ

ìàøNé CìîLàBäé Cìîeäéæçà ïa ¤¤¦§¨¥¨©´§½̈¤£©§¨

äãeäé CìîCìî äðL íéraøàå ¤¤§¨§©§¨¦´¨½̈¨©−
äéáö Bnà íLå íéìLeøéa¦«¨®̈¦§¥´¦½¦§−̈

:òáL øàaîâLàBäé Nriå ¦§¥¬¨«©©©̧©§¨¯
øLà åéîé-ìk ýåýé éðéra øLiä©¨¨²§¥¥¬§Ÿ̈−¨¨®̈£¤´

eäøBäBãnì øLàïäkä òãéBäé ½̈£¤¦§§«¨−̈©Ÿ¥«
Bkøc úéçLä òãéBäé úBî éøçàå§©£¥§¨¨¦§¦©§

(æé ãë á¯ä"ã):ãúBîaä ÷øãéçé ©¬©¨−¨¦

íéîMìírä ãBò eøñ-àì ©¨©¦Ÿ¨®¬¨¨²
úBîaa íéøh÷îe íéçaæîíLðòå §©§¦¬§©§¦−©¨«§¨§¨

úéaä äðápMî úøk:äøîàiå ¨¥¦¤¦§¨©©¦©¸Ÿ¤
óñk ìk íéðäkä-ìà LàBäé§¹̈¤©«Ÿ£¦ÀŸÁ¤̧¤
ýåýé-úéá àáeé-øLà íéLãwä©¢¨¦¹£¤¨³¥«§Ÿ̈Æ

øáBò óñkïëå ì÷Mä úéöçîLéà ¤´¤¥½©£¦©¤¤§¥¦¾
Bkør úBLôð óñkCøò ácðúiL ¤¬¤©§−¤§®¤¦§©¥¥¤

íb ,BLôðìr äìré øLà óñk-ìk ©§©¨¤À¤£¤³©«£¤Æ©´
àéáäì Léà-áìúéaä ÷ãáì äáãða ¤¦½§¨¦−¦§¨¨§¤¤©©¦

:ýåýé úéaåelàä íéôñkä ìk ¥¬§Ÿ̈«¨©§¨¦¨¥

íéðäkä íäì eç÷éíîöòìLéà ¦§³¨¤Æ©´Ÿ£¦½§©§¨¦−
e÷fçé íäå Bøkî úàî,äæ úøeîz ¥¥´©¨®§¥À§©§Æ§©¤

íälMîúéaä ÷ãa-úàíB÷î ¦¤¨¤¤¤´¤©©½¦§

òBøfäå øáMäàöné-øLà ìëì ©¤¤§©§©§²Ÿ£¤¦¨¥¬
:÷ãa íLær úðLa éäéåíéøN −̈¨«¤©§¦À¦§©̧¤§¦¯

ìLåLàBäé Cìnì äðL Læà §¨²Ÿ¨−̈©¤´¤§¨®¨

ék äàø:úéaä ÷ãa-úà íéðäkä e÷fç-àìç÷ãa-úà íé÷fçî íëðéà recî íäìà øîàiå íéðäkìå ïäkä òãéBäéì LàBäé Cìnä àø÷iå ¨¨¦«Ÿ¦§¬©«Ÿ£¦−¤¤¬¤©¨«¦©¦§¨Á©¤̧¤§¹̈¦«¨¨³©Ÿ¥Æ§©´Ÿ£¦½©´Ÿ¤£¥¤½©²©¥«§¤¬§©§¦−¤¤´¤
eç÷z-ìà äzrå úéaäãBòíëéøkî úàî óñëíëlMî úéaä e÷fçz ìàåeäðzz úéaä ÷ãáì-ékíB÷îa eîéNúå ,úBáãpäå úBîeøzä ìL óñkä ©®̈¦§©À̈©¦§¤̧¤Æ¥¥´©¨¥¤½§©§©§©©¦¦¤¨¤¦«§¤¬¤©©−¦¦§ª«©¤¤¤©§§©§¨§¨¦§¨

xihtn - l - milwy zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּולאּבּוד  לזעזּוע ּתביא זֹו זכירה זֹו. ּבׁשליחּות מעילה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּבגדר

לא  עצמּה, הּׁשליחּות את רק ירּגיׁש הּוא עצמֹו; ְְְְְִִֶַַַַַַַָָֹהרּגׁשת

‰Úv·nׁש ‡e‰.אֹותּה
פרשת שקלים 

ֶ«¿«≈«ָ

øéèôîìàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéék ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´
Léà eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà àOú¦º̈¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹¦´
âð íäá äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôð øôkó ¯Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ®̈§Ÿ¦«§¤¬¨¤²¤−¤

:íúà ã÷ôaâéíéã÷tä-ìr øáòä-ìk eðzé | äæ ¦§¬ŸŸ¨«¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½
ì÷Mä äøb íéøNr Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤

:ýåýéì äîeøz ì÷Mä úéöçîãé-ìr øáòä ìk ©«£¦´©¤½¤§−̈©«Ÿ̈«ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©
úîeøz ïzé äìrîå äðL íéøNr ïaî íéã÷tä©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨¦¥−§©¬

:ýåýéåèèérîé àì ìcäå äaøé-àì øéLrä §Ÿ̈«¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½
ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä úéöçnî¦©«£¦−©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½

:íëéúLôð-ìr øtëìæèóñk-úà zç÷ìå §©¥−©©§«Ÿ¥¤«§¨«©§º̈¤¤´¤
úãár-ìr Búà zúðå ìàøNé éða úàî íéøtkä©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−
ýåýé éðôì ïBøkæì ìûøNé éðáì äéäå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:íëéúLôð-ìr øtëìô §©¥−©©§«Ÿ¥¤«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì íéì÷ù úùøô úøèôä

ú"åîùìåàé á íéëìî

àéæéïéa úéøaä-úà òãéBäé úøëiå©¦§¸Ÿ§«¨¹̈¤«©§¦À¥³
Cìnä ïéáe ýåýéì írì úBéäì írä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýé§Ÿ̈Æ¥³©¤̧¤Æ¥´¨½̈¦«§¬§−̈©«Ÿ̈®¥¬©¤−¤

`xenl iy
(æéïéáe Cìnä ïéáe 'ä ïéa¥¥©¤¤¥

,íòä.'ä éøçà íòäå Cìnä eéäiL ¨¨¤¦§©¤¤§¨¨©£¥

mixn zxhr
æéòãéBäé úøëiåälçzî-úà ©¦§¸Ÿ§«¨¹̈¦§¦¨¤«

ïéáe Cìnä ïéáe ýåýé ïéa úéøaä©§¦À¥³§Ÿ̈Æ¥³©¤̧¤Æ¥´
ýåýéì írì úBéäì íräeéäiL ¨½̈¦«§¬§−̈©«Ÿ̈®¤¦§

øéñäìe 'ä úãBáòì íéðîàð ílkª¨¤¡¨¦©£©§¨¦

Ck øçàå ,íéìòaäïéáe Cìnä ïéáe ©§¨¦§©©¨¥¬©¤−¤¥¬
íräíkìîì íéðîàð eéäiL: ¨¨«¤¦§¤¡¨¦§©§¨



רנח

:eäðzzè-úç÷ ézìáì íéðäkä eúàiå ¦§ª«©¥−Ÿ©«Ÿ£¦®§¦§¦³§©
÷ãa-úà ÷fç ézìáìe írä úàî óñk¤̧¤Æ¥¥´¨½̈§¦§¦¬©¥−¤¤¬¤

:úéaäéãçà ïBøà ïäkä òãéBäé çwiå ©¨«¦©¦©º§«¨¨³©Ÿ¥Æ£´¤½̈
çaænä ìöà Búà ïziå Bzìãa øç áwiå©¦¬Ÿ−Ÿ§©§®©¦¥´ŸÁ¥̧¤©¦§¥¹©
-eðúðå ýåýé úéa Léà-àBáa ïéîiî¦¨¦À§¦Æ¥´§Ÿ̈½§¨«§
-ìk-úà óqä éøîL íéðäkä änL̈³¨©«Ÿ£¦Æ«Ÿ§¥´©©½¤¨

:ýåýé-úéá àáenä óñkäàééäéå ©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«©§¦Æ
ìBãbä ïäkäå Cìnä øôñ ìriå ïBøàa óñkä áø-ék íúBàøk¦§½̈¦©¬©¤−¤¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ§©Ÿ¥´©¨½

:ýåýé-úéá àöîpä óñkä-úà eðîiå eøöiåáéóñkä-úà eðúðå ©¨ª̧Æ©¦§½¤©¤−¤©¦§¨¬¥«§Ÿ̈«§¨«§Æ¤©¤´¤
eäàéöBiå ýåýé úéa íéã÷ônä äëàìnä éNò éãé-ìr ïkúîä©«§ª½̈©§¥ÆŸ¥´©§¨½̈©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®©«¦ª¹

:ýåýé úéa íéNòä íéðaìå õrä éLøçìâééáöçìe íéøãbìå §¨«¨¥³¨¥Æ§©Ÿ¦½¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ§«Ÿ§¥´
ýåýé-úéa ÷ãa-úà ÷fçì áöçî éðáàå íéör úBð÷ìå ïáàä̈¤½¤§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½§©¥−¤¤´¤¥«§Ÿ̈®

:ä÷æçì úéaä-ìr àöé-øLà ìëìeãéýåýé úéa äNré àì Cà §²Ÿ£¤¥¥¬©©©−¦§¨§¨«©Á¸Ÿ¥«¨¤¹¥´§Ÿ̈À
óñë-éìëe áäæ éìk-ìk úBøööç úB÷øæî úBønæî óñk úBtñ¦¬¤̧¤Æ§©§³¦§¨Æ£´Ÿ§½¨§¦¬¨−̈§¦¨®¤

:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïîåèeäðzé äëàìnä éNòì-ék ¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«¦«§Ÿ¥¬©§¨¨−¦§ª®
:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçåæèøLà íéLðàä-úà eáMçé àìå §¦§−¤¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ§©§´¤¨«£¨¦À£¤̧

íä äðîàá ék äëàìnä éNòì úúì íãé-ìr óñkä-úà eðzé¦§³¤©¤̧¤Æ©¨½̈¨¥−§Ÿ¥´©§¨¨®¦¬¤«¡ª−̈¥¬
:íéNòæéýåýé úéa àáeé àì úBàhç óñëå íLà óñk Ÿ¦«¤³¤¨¨Æ§¤´¤©¨½¬Ÿ−̈¥´§Ÿ̈®

:eéäé íéðäkì©«Ÿ£¦−¦«§«

`xenl iy
(è,'åâå íòä úàî óñk úç÷ ézìáìeëøèöéå íîöòì óñkä eçwé àlL §¦§¦§©¤¤¥¥¨¨¤Ÿ¦§©¤¤§©§¨§¦§¨§

.íãwî LàBäé íäì øîàL éôk ,íälMî ïwúì(é,Léà àBáa ïéîiîãvî §©¥¦¤¨¤§¦¤¨©¨¤§¨¦Ÿ¤¦¨¦§¦¦©

.úéaä ìà àaä ìL ïéîé(àé,eøöiå.òaèî úøeö íäa eNò(áéóñkä ¨¦¤©¨¤©©¦©¨ª¨¨¤©©§¥©©¤¤
,ïkúîä.éeðnä óñkä,íéðaìå.úeðnàä éLàø ,íéìëéøãàä(âé,íéøãbìå ©§ª¨©¤¤©¨§©Ÿ¦¨©§¦¨¦¨¥¨ª¨§©Ÿ§¦

.úBøéwä éðBa(ãéóñk úBtñ ¥©¦¦¤¤
,úBønæî.øîæ éìk éðéî,úB÷øæî §©§¦¥§¥¤¤¦§¨

.çaænä ìò ícä ú÷éøæì íéìôñ§¨¦¦§¦©©¨©©¦§¥©

(æè,íéNBò íä äðîàá ékék ¦¤¡ª¨¥¦¦

lçzî.Cëì íéðîàpä íéLðàä eøçáð ä ¦§¦¨¦§£¨£¨¦©¤¡¨¦§¨

(æé,úBàhç óñëå íLà óñk¤¤¨¨§¤¤©¨
äð÷å BîLàìå Búàhçì úBòî Léøônä©©§¦¨§©¨§©£¨§¨¨

.úBònä ïî øúBðå äîäaä úààì ¤©§¥¨§¨¦©¨Ÿ
,'ä úéa àáeé.úéaä ÷ãáì àáeé àì ¨¥Ÿ¨§¤¤©©¦

,eéäé íéðäkìíäa íéðB÷ íéðäkä ©Ÿ£¦¦§©Ÿ£¦¦¨¤

eéäé úBøBòäå ,äìBò ïaø÷ì úBîäa§¥§¨§©¨§¨¦§

.íéðäkì©Ÿ£¦

mixn zxhr
øéúBé øéúBé íàå ,úBçôé úBçôé íà ,úéaä ÷ãáì Ba ïëeî:èeúàiåevøúð ¨§¤¤©©¦¦¦§¦§§¦¦¦©¥−Ÿ¦§©

úéaä ÷ãa-úà ÷fç ézìáìe írä úàî óñk-úç÷ ézìáì íéðäkä©«Ÿ£¦®§¦§¦³§©¤̧¤Æ¥¥´¨½̈§¦§¦¬©¥−¤¤¬¤©¨«¦
íälL óñkî:éïBøà ïäkä òãéBäé çwiåæbøàøç áwiå ãçàøöBzìãa ¦¤¤¤¨¤©¦©º§«¨¨³©Ÿ¥Æ£´©§¨¤½̈©¦¬Ÿ−Ÿ©§©§®
ïBøàä úìcaýåýé úéa Léà-àBáa ïéîiî çaænä ìöà Búà ïziå ©¤¤¨¨©¦¥´ŸÁ¥̧¤©¦§¥¹©¦¨¦À§¦Æ¥´§Ÿ̈½

óqä éøîL íéðäkä änL-eðúðå§¨«§¨³¨©«Ÿ£¦Æ«Ÿ§¥´©©½
íãéì BàBáa ãiî ,íéøòMä úBæeæî-úà §©§¨¦¦©§§¨¨¤

:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ìk̈©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«
àéíúBàøk éäéåíBé íBéáø-ék ©§¦Æ¦§½̈¦©¬

a óñkäCìnä øôñ ìriå ïBøà ©¤−¤¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ
ìBãbä ïäkäå,BîB÷nî àa Bãé÷t §©Ÿ¥´©¨½§¦¨¦§

.(àé ÷åñô íù ä"ã)eøöiåíäa eNò ©¨ª̧Æ¨¨¤

òaèî úøeöúà eðîiåúBòaèî ©©§¥©©¦§½¤©§§

:ýåýé-úéá àöîpä óñkä©¤−¤©¦§¨¬¥«§Ÿ̈«
áéïkúîä óñkä-úà eðúðåéeðnä §¨«§Æ¤©¤´¤©«§ª½̈©¨

äëàìnä éNò éãé-ìríéðneàä íä ©§¥ÆŸ¥´©§¨½̈¥¨¨¦

íéìBãbäýåýé úéa íéã÷ônä ©§¦©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®
eäàéöBiåíéðneàä øëNa óñkä úà ©«¦ª¹¤©¤¤¦§©¨¨¦

íéìòBtäéLøçìéðneàìõrä ©£¦§¨«¨¥³§¨¥¨¥Æ
íéðaìåúéaä úBøé÷a íéöòä íéðBaä §©Ÿ¦½©¦¨¥¦§¦©©¦

:ýåýé úéa íéNòäâéíéøãbìå ¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ
íéðáàä úBøé÷ íéðBaäïáàä éáöçìe ©¦¦¨£¨¦§«Ÿ§¥´¨¤½¤

øää ïîéðáàå íéör úBð÷ìå ¦¨¨§¦§³¥¦Æ§©§¥´
áöçîíéðáà úBð÷ì ãBò eëøöeä ék ©§¥½¦§§¦§£¨¦

úBáeöçýåýé-úéa ÷ãa-úà ÷fçì £§©¥−¤¤´¤¥«§Ÿ̈®
ìëìeíéëøöpä íéøácä øàL-øLà §²Ÿ§¨©§¨¦©¦§¨¦£¤

:ä÷æçì úéaä-ìr àöéãéCà ¥¥¬©©©−¦§¨§¨«©Á
äNré àìúåáåúë) ïéðaä úléçúa ¸Ÿ¥«¨¤¹¦§¦©©¦§¨

CøBöì äfä óñkäî (:å÷ýåýé úéa ¥©¤¤©¤§¤¥´§Ÿ̈À
Bîk úøL éìkóñk úBtñìa÷ì íéìk §¥¨¥§¦¬¤̧¤Æ¥¦§©¥

'åëå íéëñpä ïéé Bà ícäúBønæîíä ©¨¥©§¨¦§©§³¥

øéL éìkúB÷øæîíäî ÷Bøæì íéìôñ §¥¦¦§¨Æ§¨¦¦§¥¤

,úBðaøwä ícúBøööçìò òB÷úì ©©¨§¨£´Ÿ§½¦§©©

úBçaænäóñë-éìëe áäæ éìk-ìk ©¦§§¨§¦¬¨−̈§¦®̈¤
ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïî¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«
éìk eNò ïk ,øúBð äéäå eîéìLäL øçàå§©©¤¦§¦§¨¨¨¥¨§¥

úøL:åèäëàìnä éNòì-ék ¨¥¦«§Ÿ¥¬©§¨−̈
:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçå eäðzéæèeáMçé àìåïBaLç eNò àìúàíòäëàìnä éNòì úúì íãé-ìr óñkä-úà eðzé øLà íéLðàäíéðBaä ¦§ª®§¦§−¤¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ§©§´Ÿ¨¤§¤¦¨«£¨¦À£¤̧¦§³¤©¤̧¤Æ©¨½̈¨¥−§Ÿ¥´©§¨®̈©¦

äéä òeãé 'åëå íéøãBbäåíéNò íä äðîàá ékäléçzî elà eøçáð Cëìe:æéLéøôî äéäL éîíLà óñkBîLàìúBàhç óñëåïî øéúBäå ,Búàhçì óñk Bà §©§¦¨©¨¨¦¬¤«¡ª−̈¥¬Ÿ¦«§¨¦§£¥¦§¦¨¦¤¨¨©§¦¤³¤¨¨Æ©£¨§¤´¤©¨½¤¤§©¨§¦¦

äfä øúBnä ,ïBînäýåýé úéa àáeé àìíà ékeéäé íéðäkì(à çé íéì÷ù) ,íéðäkì úBøBòäå ,ìéìk øNaä äéäå ,úBìBò íäî úç÷ì: ©¨©¨©¤¬Ÿ−̈¥´§Ÿ̈®¦¦©«Ÿ£¦−¦«§«¨©©¥¤§¨¨©¨¨¨¦§¨©Ÿ£¦

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤



רנט

äøèôäú"åîùì íéèôùî úùøôì

ãì ÷øô äéîøéá

ãìçúàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácä©¨¨²£¤¨¨¬¤¦§§−̈¥¥´

íéìLeøéa øLà írä-ìk-úà úéøa eäi÷ãö Cìnä úøk éøçà ýåýé§Ÿ̈®©«£¥¿§ŸÁ©¤̧¤¦§¦¹̈§¦À¤¨¨¨Æ£¤´¦«¨©½¦

:øBøc íäì àø÷ìèìézìáì íéLôç äiøáräå éøárä BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà çìL ¦§¬Ÿ¨¤−§«§Â©©Â¦´¤©§º§¦¯¤¦§¨²¨«¦§¦¬§¨«¦§¦−̈¨§¦®§¦§¦¯

:Léà eäéçà éãeäéa ía-ãáréì úéøaá eàa-øLà írä-ìëå íéøOä-ìë eòîLiåLéà çlL £¨¨²¦«¦¬¨¦−¦«©¦§§Á¨©¨¦¸§¨¨¹̈£¤¨´©§¦À§Â©©Â¦´

:eçlLéå eòîLiå ãBò ía-ãár ézìáì íéLôç BúçôL-úà Léàå Bcár-úààéïë-éøçà eáeLiå ¤©§º§¦³¤¦§¨Æ¨§¦½§¦§¦¬£¨−̈®©¦§§−©§©¥«©¨¸Æ©«£¥¥½

ìå íéãárì íeLaëiå íéLôç eçlL øLà úBçôMä-úàå íéãárä-úà eáéLiå:úBçôLáééäéå ©¨¦À¤¨«£¨¦Æ§¤©§¨½£¤¬¦§−¨§¦®©¦§§½©«£¨¦−§¦§¨«©§¦³

`xenl iy
(ç,íäì àø÷ìúBçôMìå íéãáòì ¦§Ÿ¨¤¨£¨¦§©§¨

.íéiøáòä(è,Léà eäéçà éãeäéa ¨¦§¦¦¦¦¨¦¦

mixn zxhr
çýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácäeäi÷ãö úeëìîì úéòéáMä äðMaíéìLeøéa øLà írä-ìk-úà úéøa eäi÷ãö Cìnä úøk éøçà ©¨¨²£¤¨¨¬¤¦§§−̈¥¥´§Ÿ̈®©¨¨©§¦¦§©§¦§¦¨©«£¥¿§ŸÁ©¤̧¤¦§¦¹̈§¦À¤¨¨¨Æ£¤´¦«¨©½¦

íäì àø÷ììåúBçôLøBøcúeøéç:èìçìLìkía-ãár ézìáì íéLôç äiøáräå éøárä BúçôL-úà Léàå Bcár-úà LéàLéà íeL ¦§¬Ÿ¨¤−§¦§¨§«¥§Â©©Â¨¦´¤©§º§¦¯¤¦§¨²¨«¦§¦¬§¨«¦§¦−̈¨§¦®§¦§¦¯£¨¨²¦

eäéçà éãeäéaäøBzä ètLîëe íéðL LL BãáòL øçà:LéàéeòîLiåïîöò ìò eìa÷ì úéøaá eàa-øLà írä-ìëå íéøOä-ìëLéà çlL ¦«¦¬¨¦−©©¤£¨¥¨¦§¦§©©¨¦«©¦§§Á¦§©©§¨¨©¨¦¸§¨¨¹̈£¤¨´©§¦À§Â©©Â¦´
eòîLiå ãBò ía-ãár ézìáì íéLôç BúçôL-úà Léàå Bcár-úàíâå ïîöò ìò eìa÷eçlLéå'åëå Bcáò úà Léà:àéïë-éøçà eáeLiåék ¤©§º§¦³¤¦§¨Æ¨§¦½§¦§¦¬£¨−̈®©¦§§−¦§©©§¨§©©§©¥«¦¤©§©¨¸Æ©«£¥¥½¦

eèøçúðeáéLiåä÷æça íúBà eøéæçä ¦§¨§©¨¦À¤¡¦¨§¨§¨

úBçôMä-úàå íéãárä-úà¤¨«£¨¦Æ§¤©§¨½
íeLaëiå íéLôç eçlL øLà£¤¬¦§−¨§¦®©¦§§½

íäì úBéäì íeNôzíéãárì §¨¦§¨¤©«£¨¦−
ìå:úBçôLáéýåýé-øáã éäéå §¦§¨«©§¦³§©§Ÿ̈¸

øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà¤¦§§½̈¥¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 10Îe zFTC 30 ,dlilA 9 drW ,'a mFil xF` :clFnd©¨§¨¨©©§¨©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad iriaxd mFiaE iWilWd mFiA ,xc` Wcg W`xŸŸ¤£¨©©§¦¦©¨§¦¦©¨¨¥§¨

:eäðzzè-úç÷ ézìáì íéðäkä eúàiå ¦§ª«©¥−Ÿ©«Ÿ£¦®§¦§¦³§©
÷ãa-úà ÷fç ézìáìe írä úàî óñk¤̧¤Æ¥¥´¨½̈§¦§¦¬©¥−¤¤¬¤

:úéaäéãçà ïBøà ïäkä òãéBäé çwiå ©¨«¦©¦©º§«¨¨³©Ÿ¥Æ£´¤½̈
çaænä ìöà Búà ïziå Bzìãa øç áwiå©¦¬Ÿ−Ÿ§©§®©¦¥´ŸÁ¥̧¤©¦§¥¹©
-eðúðå ýåýé úéa Léà-àBáa ïéîiî¦¨¦À§¦Æ¥´§Ÿ̈½§¨«§
-ìk-úà óqä éøîL íéðäkä änL̈³¨©«Ÿ£¦Æ«Ÿ§¥´©©½¤¨

:ýåýé-úéá àáenä óñkäàééäéå ©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«©§¦Æ
ìBãbä ïäkäå Cìnä øôñ ìriå ïBøàa óñkä áø-ék íúBàøk¦§½̈¦©¬©¤−¤¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ§©Ÿ¥´©¨½

:ýåýé-úéá àöîpä óñkä-úà eðîiå eøöiåáéóñkä-úà eðúðå ©¨ª̧Æ©¦§½¤©¤−¤©¦§¨¬¥«§Ÿ̈«§¨«§Æ¤©¤´¤
eäàéöBiå ýåýé úéa íéã÷ônä äëàìnä éNò éãé-ìr ïkúîä©«§ª½̈©§¥ÆŸ¥´©§¨½̈©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®©«¦ª¹

:ýåýé úéa íéNòä íéðaìå õrä éLøçìâééáöçìe íéøãbìå §¨«¨¥³¨¥Æ§©Ÿ¦½¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ§«Ÿ§¥´
ýåýé-úéa ÷ãa-úà ÷fçì áöçî éðáàå íéör úBð÷ìå ïáàä̈¤½¤§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½§©¥−¤¤´¤¥«§Ÿ̈®

:ä÷æçì úéaä-ìr àöé-øLà ìëìeãéýåýé úéa äNré àì Cà §²Ÿ£¤¥¥¬©©©−¦§¨§¨«©Á¸Ÿ¥«¨¤¹¥´§Ÿ̈À
óñë-éìëe áäæ éìk-ìk úBøööç úB÷øæî úBønæî óñk úBtñ¦¬¤̧¤Æ§©§³¦§¨Æ£´Ÿ§½¨§¦¬¨−̈§¦¨®¤

:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïîåèeäðzé äëàìnä éNòì-ék ¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«¦«§Ÿ¥¬©§¨¨−¦§ª®
:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçåæèøLà íéLðàä-úà eáMçé àìå §¦§−¤¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ§©§´¤¨«£¨¦À£¤̧

íä äðîàá ék äëàìnä éNòì úúì íãé-ìr óñkä-úà eðzé¦§³¤©¤̧¤Æ©¨½̈¨¥−§Ÿ¥´©§¨¨®¦¬¤«¡ª−̈¥¬
:íéNòæéýåýé úéa àáeé àì úBàhç óñëå íLà óñk Ÿ¦«¤³¤¨¨Æ§¤´¤©¨½¬Ÿ−̈¥´§Ÿ̈®

:eéäé íéðäkì©«Ÿ£¦−¦«§«

`xenl iy
(è,'åâå íòä úàî óñk úç÷ ézìáìeëøèöéå íîöòì óñkä eçwé àlL §¦§¦§©¤¤¥¥¨¨¤Ÿ¦§©¤¤§©§¨§¦§¨§

.íãwî LàBäé íäì øîàL éôk ,íälMî ïwúì(é,Léà àBáa ïéîiîãvî §©¥¦¤¨¤§¦¤¨©¨¤§¨¦Ÿ¤¦¨¦§¦¦©

.úéaä ìà àaä ìL ïéîé(àé,eøöiå.òaèî úøeö íäa eNò(áéóñkä ¨¦¤©¨¤©©¦©¨ª¨¨¤©©§¥©©¤¤
,ïkúîä.éeðnä óñkä,íéðaìå.úeðnàä éLàø ,íéìëéøãàä(âé,íéøãbìå ©§ª¨©¤¤©¨§©Ÿ¦¨©§¦¨¦¨¥¨ª¨§©Ÿ§¦

.úBøéwä éðBa(ãéóñk úBtñ ¥©¦¦¤¤
,úBønæî.øîæ éìk éðéî,úB÷øæî §©§¦¥§¥¤¤¦§¨

.çaænä ìò ícä ú÷éøæì íéìôñ§¨¦¦§¦©©¨©©¦§¥©

(æè,íéNBò íä äðîàá ékék ¦¤¡ª¨¥¦¦

lçzî.Cëì íéðîàpä íéLðàä eøçáð ä ¦§¦¨¦§£¨£¨¦©¤¡¨¦§¨

(æé,úBàhç óñëå íLà óñk¤¤¨¨§¤¤©¨
äð÷å BîLàìå Búàhçì úBòî Léøônä©©§¦¨§©¨§©£¨§¨¨

.úBònä ïî øúBðå äîäaä úààì ¤©§¥¨§¨¦©¨Ÿ
,'ä úéa àáeé.úéaä ÷ãáì àáeé àì ¨¥Ÿ¨§¤¤©©¦

,eéäé íéðäkìíäa íéðB÷ íéðäkä ©Ÿ£¦¦§©Ÿ£¦¦¨¤

eéäé úBøBòäå ,äìBò ïaø÷ì úBîäa§¥§¨§©¨§¨¦§

.íéðäkì©Ÿ£¦

mixn zxhr
øéúBé øéúBé íàå ,úBçôé úBçôé íà ,úéaä ÷ãáì Ba ïëeî:èeúàiåevøúð ¨§¤¤©©¦¦¦§¦§§¦¦¦©¥−Ÿ¦§©

úéaä ÷ãa-úà ÷fç ézìáìe írä úàî óñk-úç÷ ézìáì íéðäkä©«Ÿ£¦®§¦§¦³§©¤̧¤Æ¥¥´¨½̈§¦§¦¬©¥−¤¤¬¤©¨«¦
íälL óñkî:éïBøà ïäkä òãéBäé çwiåæbøàøç áwiå ãçàøöBzìãa ¦¤¤¤¨¤©¦©º§«¨¨³©Ÿ¥Æ£´©§¨¤½̈©¦¬Ÿ−Ÿ©§©§®
ïBøàä úìcaýåýé úéa Léà-àBáa ïéîiî çaænä ìöà Búà ïziå ©¤¤¨¨©¦¥´ŸÁ¥̧¤©¦§¥¹©¦¨¦À§¦Æ¥´§Ÿ̈½

óqä éøîL íéðäkä änL-eðúðå§¨«§¨³¨©«Ÿ£¦Æ«Ÿ§¥´©©½
íãéì BàBáa ãiî ,íéøòMä úBæeæî-úà §©§¨¦¦©§§¨¨¤

:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ìk̈©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«
àéíúBàøk éäéåíBé íBéáø-ék ©§¦Æ¦§½̈¦©¬

a óñkäCìnä øôñ ìriå ïBøà ©¤−¤¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ
ìBãbä ïäkäå,BîB÷nî àa Bãé÷t §©Ÿ¥´©¨½§¦¨¦§

.(àé ÷åñô íù ä"ã)eøöiåíäa eNò ©¨ª̧Æ¨¨¤

òaèî úøeöúà eðîiåúBòaèî ©©§¥©©¦§½¤©§§

:ýåýé-úéá àöîpä óñkä©¤−¤©¦§¨¬¥«§Ÿ̈«
áéïkúîä óñkä-úà eðúðåéeðnä §¨«§Æ¤©¤´¤©«§ª½̈©¨

äëàìnä éNò éãé-ìríéðneàä íä ©§¥ÆŸ¥´©§¨½̈¥¨¨¦

íéìBãbäýåýé úéa íéã÷ônä ©§¦©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®
eäàéöBiåíéðneàä øëNa óñkä úà ©«¦ª¹¤©¤¤¦§©¨¨¦

íéìòBtäéLøçìéðneàìõrä ©£¦§¨«¨¥³§¨¥¨¥Æ
íéðaìåúéaä úBøé÷a íéöòä íéðBaä §©Ÿ¦½©¦¨¥¦§¦©©¦

:ýåýé úéa íéNòäâéíéøãbìå ¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ
íéðáàä úBøé÷ íéðBaäïáàä éáöçìe ©¦¦¨£¨¦§«Ÿ§¥´¨¤½¤

øää ïîéðáàå íéör úBð÷ìå ¦¨¨§¦§³¥¦Æ§©§¥´
áöçîíéðáà úBð÷ì ãBò eëøöeä ék ©§¥½¦§§¦§£¨¦

úBáeöçýåýé-úéa ÷ãa-úà ÷fçì £§©¥−¤¤´¤¥«§Ÿ̈®
ìëìeíéëøöpä íéøácä øàL-øLà §²Ÿ§¨©§¨¦©¦§¨¦£¤

:ä÷æçì úéaä-ìr àöéãéCà ¥¥¬©©©−¦§¨§¨«©Á
äNré àìúåáåúë) ïéðaä úléçúa ¸Ÿ¥«¨¤¹¦§¦©©¦§¨

CøBöì äfä óñkäî (:å÷ýåýé úéa ¥©¤¤©¤§¤¥´§Ÿ̈À
Bîk úøL éìkóñk úBtñìa÷ì íéìk §¥¨¥§¦¬¤̧¤Æ¥¦§©¥

'åëå íéëñpä ïéé Bà ícäúBønæîíä ©¨¥©§¨¦§©§³¥

øéL éìkúB÷øæîíäî ÷Bøæì íéìôñ §¥¦¦§¨Æ§¨¦¦§¥¤

,úBðaøwä ícúBøööçìò òB÷úì ©©¨§¨£´Ÿ§½¦§©©

úBçaænäóñë-éìëe áäæ éìk-ìk ©¦§§¨§¦¬¨−̈§¦®̈¤
ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïî¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«
éìk eNò ïk ,øúBð äéäå eîéìLäL øçàå§©©¤¦§¦§¨¨¨¥¨§¥

úøL:åèäëàìnä éNòì-ék ¨¥¦«§Ÿ¥¬©§¨−̈
:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçå eäðzéæèeáMçé àìåïBaLç eNò àìúàíòäëàìnä éNòì úúì íãé-ìr óñkä-úà eðzé øLà íéLðàäíéðBaä ¦§ª®§¦§−¤¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ§©§´Ÿ¨¤§¤¦¨«£¨¦À£¤̧¦§³¤©¤̧¤Æ©¨½̈¨¥−§Ÿ¥´©§¨®̈©¦

äéä òeãé 'åëå íéøãBbäåíéNò íä äðîàá ékäléçzî elà eøçáð Cëìe:æéLéøôî äéäL éîíLà óñkBîLàìúBàhç óñëåïî øéúBäå ,Búàhçì óñk Bà §©§¦¨©¨¨¦¬¤«¡ª−̈¥¬Ÿ¦«§¨¦§£¥¦§¦¨¦¤¨¨©§¦¤³¤¨¨Æ©£¨§¤´¤©¨½¤¤§©¨§¦¦

äfä øúBnä ,ïBînäýåýé úéa àáeé àìíà ékeéäé íéðäkì(à çé íéì÷ù) ,íéðäkì úBøBòäå ,ìéìk øNaä äéäå ,úBìBò íäî úç÷ì: ©¨©¨©¤¬Ÿ−̈¥´§Ÿ̈®¦¦©«Ÿ£¦−¦«§«¨©©¥¤§¨¨©¨¨¨¦§¨©Ÿ£¦

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
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íúBà éàöBä íBéa íëéúBáà-úà úéøá§¦Æ¤£´¥¤½§¸«¦¦³¨Æ
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àìå éìà íëéúBáà eòîL-àìå Cnrî éLôç̈§¦−¥«¦¨®§Ÿ¨«§³£«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ

:íðæà-úà ehäåèàø÷ì éðéra øLiä-úà eùrzå íBiä ízà eáLzå ¦−¤¨§¨«©¨ª̧©¤¹©À©©«£³Ÿ¤©¨¨Æ§¥©½¦§¬Ÿ
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:úLçðeãLLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe §«¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬
:íéfråäíéLçz úøòå íéîcàî íìéà úøòå §¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−

:íéhL éörå(éåì)åì íéîNa øànì ïîLïîL ©«£¥¬¦¦«¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤
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:ïLçìå ãôàì íéàlîçLc÷î éì eNrå ¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤§¨¬¦−¦§¨®
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úéøa ïéðòì eäeLøc ì"æøå .ìLBîe CìBî¥¥§©©§¨§¦§©§¦

íìéáLaL ïàkî ãîìì ,äìénäå äøBzä©¨§©¦¨¦§Ÿ¦¨¤¦§¦¨

.õøàå íéîL eàøáð¦§§¨©¦¨¨¤

mixn zxhr
íâå ,úeàéönaézîù-àì õøàå íéîL úBwçæà :òáhä éwç eìhaúiL ©§¦§©ª²¨©¬¦¨−̈¤Ÿ¨«Ÿ§¦¤¦§©§ª¥©¤©¨

øieöé:åëíéìLî Bòøfî úçwî ñàîà écár ãåãå áB÷ré òøæ-íb §¨©¤´©©«Â£Â§¨¦̧©§¦¹¤§©À¦©³©¦©§¸«Ÿ§¦½
á÷réå ÷çNé íäøáà òøæ-ìà¤¤¬©©§¨−̈¦§¨´§©«£®Ÿ
íBiä ïîæ ìèaé àlL Bîk ,øîBì BðBöøe§©§¤Ÿ¦¨¥§©©

àì ïk ,õøàäå íéîMä úBwçå äìéläå§©©§¨§ª©¨©¦§¨¨¤¥Ÿ

ãåãå á÷òé òøæ ñàîàáéLà-ék ¤§©¤©©£Ÿ§¨¦¦«¨¦¬
íöøàì áéLà øLàkíúeáL-úà ©£¤¨¦§©§¨¤§−̈

éáMä éða úàíézîçøåíçøàå ¤§¥©¤¦§¦«©§¦«©£©¥

:ãåc òøæì äëeìnä áeLz æà ,íäéìò£¥¤¨¨©§¨§¤©¨¦

:øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà ýåýé-øáã§©§Ÿ̈¸¤¦§§½̈¥¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

âéézøk éëðà ìûøNé éýìû ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨«Ÿ¦À¨©³¦

íúBà éàöBä íBéa íëéúBáà-úà úéøá§¦Æ¤£´¥¤½§¸«¦¦³¨Æ

:øîàì íéãár úéaî íéøöî õøàîãéõwî ¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬£¨¦−¥«Ÿ¦¥´
éøárä åéçà-úà Léà eçlLz íéðL òáL¤´©¨¦¿§©§¿¦Á¤¨¦̧¨«¦§¦¹

BzçlLå íéðL LL Eãárå Eì øëné-øLà£¤¦¨¥´§À©«£¨«§Æ¥´¨¦½§¦©§¬

àìå éìà íëéúBáà eòîL-àìå Cnrî éLôç̈§¦−¥«¦¨®§Ÿ¨«§³£«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ

:íðæà-úà ehäåèàø÷ì éðéra øLiä-úà eùrzå íBiä ízà eáLzå ¦−¤¨§¨«©¨ª̧©¤¹©À©©«£³Ÿ¤©¨¨Æ§¥©½¦§¬Ÿ

:åéìr éîL àø÷ð-øLà úéaa éðôì úéøá eúøëzå eärøì Léà øBøã§−¦´§¥¥®©¦§§³§¦Æ§¨©½©©¾¦£¤¦§¨¬§¦−¨¨«

æèBúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà eáLzå éîL-úà eìlçzå eáLzå©¨ª̧Æ©§©§´¤§¦½©¨¦À¦³¤©§Æ§¦´¤¦§¨½

ðì íéLôç ízçlL-øLàíéãárì íëì úBéäì íúà eLaëzå íLô £¤¦©§¤¬¨§¦−§©§®̈©¦§§´Ÿ½̈¦«§´¨¤½©«£¨¦−

ìå:úBçôLæéøBøã àø÷ì éìà ízrîL-àì ízà ýåýé øîà-äk ïëì §¦§¨«¨¥»«Ÿ¨©´§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½¦§´Ÿ§½

áøçä-ìà ýåýé-íàð øBøã íëì àø÷ éððä eärøì Léàå åéçàì Léà¦¬§¨¦−§¦´§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹§ª§Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ

:õøàä úBëìîî ìëì äåræì íëúà ézúðå árøä-ìàå øácä-ìà¤©¤´¤§¤¨¨½̈§¨«©¦³¤§¤Æ§©«£½̈§−Ÿ©§§¬¨¨¤«

çééøác-úà eîé÷ä-àì øLà éúøa-úà íéøárä íéLðàä-úà ézúðå§¨«©¦´¤¨«£¨¦À¨«Ÿ§¦Æ¤§¦¦½£¤³«Ÿ¥¦̧Æ¤¦§¥´

ì eúøk øLà ìârä éðôì eúøk øLà úéøaä:åéøúa ïéa eøáriå íéðL ©§¦½£¤¬¨§−§¨¨®¨¥̧¤Æ£¤´¨§´¦§©½¦©©«©§−¥¬§¨¨«

èéõøàä ír ìëå íéðäkäå íéñøqä íéìLeøé éøNå äãeäé éøN̈¥̧§¹̈§¨¥´§«¨©À¦©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´¨®̈¤

:ìârä éøúa ïéa íéøáòäëéL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa íúBà ézúðå ¨´Ÿ§¦½¥−¦§¥¬¨¥¤«§¨«©¦³¨Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´

:õøàä úîäáìe íéîMä óBòì ìëàîì íúìáð äúéäå íLôðàë-úàå ©§®̈§¨«§¨³¦§¨¨Æ§©«£½̈§¬©¨©−¦§¤«¡©¬¨¨¤«§¤

íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa ïzà åéøN-úàå äãeäé-Cìî eäi÷ãö¦§¦¨̧¤«¤§¹̈§¤¨À̈¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®

:íëéìrî íéìòä ìáa Cìî ìéç ãéáeáëýåýé-íàð äeöî éððä §©À¥µ¤´¤¨¤½¨«Ÿ¦−¥«£¥¤«¦«§¦̧§©¤¹§ª§Ÿ̈À

Làá äôøNe äeãëìe äéìr eîçìðå úàfä øérä-ìà íéúáLäå©«£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³©ŸÆ§¦§£´¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨¨¥®

:áLé ïéàî äîîL ïzà äãeäé éør-úàåâìäëàì-íà ýåýé øîà äk §¤¨¥¯§¨²¤¥¬§¨−̈¥¥¬Ÿ¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦¬Ÿ

`xenl iy
."eäéçà éãeäéa Léà" Bîk(æéLéà §¦¦¦¨¦¦

,eäòøì.éøáòä Bcáòì(éíéLôç §¥¥§©§¨¦§¦¨§¦
.íðBöøì úëìì íéiLôç(æéíëì ¨§¦¦¨¤¤¦§¨¨¤

,øBøc,íéiLôç íëúà ïzà ,øîBìk §§©¤¥¤§¤¨§¦¦

.'åâå áøçä ìà íéø÷ôî úBéäì ,épnî¦¤¦¦§ª§¨¦¤©¤¤

,äåòæì.äãøçì(çéøLà ìâòä §©£¨©£¨¨¨¥¤£¤
ì eúøk,íéðL.úéøa éúøBk Cøãk ¨§¦§©¦§¤¤§¥§¦

(àë,íëéìòî íéìBòäøLà ¨¦¥£¥¤£¤

eàaL íòîLa íëéìòî åéLëò e÷lzñä¦§©§©§¨¥£¥¤§¨§¨¤¨

øæòì íéiøöî.íëì(äëàì íà ¦§¦¦©£Ÿ¨¤¦Ÿ

mixn zxhr
'ä øác éäéå øîBì øæç íéøácä eëøàL éôìe 'åëå äéä øLà øácä ïéðòä úléçúa øeîàä àeä äæ ¯ 'ä øác éäéå:âééëðà ìûøNé éýìû ýåýé øîà-äk ©§¦§©¤¨¨¦§¦©¨¦§¨©¨¨£¤¨¨§¦¤¨§©§¨¦¨©©©§¦§©«Ÿ¨©¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨«Ÿ¦À

úéøá ézøkïììëa úBönä ìk ìòíëéúBáà-úàéðéñ øä ãîòîaíBéaúòa:øîàì íéãár úéaî íéøöî õøàî íúBà éàöBäãéòáL õwî ¨©³¦§¦Æ©¨©¦§¦§¨¨¤£´¥¤½§©£©©¦©§¸§¥«¦¦³¨Æ¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬£¨¦−¥«Ÿ¦¥´¤´©
íéðLBúeãáò éîéìCnrî éLôç BzçlLå íéðL LL Eãárå Eì øëné-øLà éøárä åéçà-úà Léà eçlLzúéòéáMä äðL úléçzeòîL-àìå ¨¦¿¦¥©§§©§¿¦Á¤¨¦̧¨«¦§¦¹£¤¦¨¥´§À©«£¨«§Æ¥´¨¦½§¦©§¬¨§¦−¥«¦®̈§¦©¨¨©§¦¦§Ÿ¨«§³

íðæà-úà ehä àìå éìà íëéúBáàìäeìlçå àéää äåönä ìà òBîL:åèízà eáLzåäáeLúa ízáLàø÷ì éðéra øLiä-úà eùrzå íBiä £«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨«¦§©¤©¦§¨©¦§¦§¨©¨ª̧©¤¹©§¤¦§¨©À©©«£³Ÿ¤©¨¨Æ§¥©½¦§¬Ÿ
eärøì Léà øBøãéøáòä Bcáòì §−¦´§¥¥®§©§¨¦§¦

úéaa éðôì úéøá eúøëzå©¦§§³§¦Æ§¨©½©©¾¦
:åéìr éîL àø÷ð-øLà£¤¦§¨¬§¦−¨¨«

æèéîL-úà eìlçzå eáLzå©¨ª̧Æ©§©§´¤§¦½
úéøaä úòeáL ìò íëøáòaeáLzå §¨§§¤©§©©§¦©¨¦À

íëéìà ízøæçäåBcár-úà Léà §¤¡©§¤£¥¤¦³¤©§Æ
-øLà BúçôL-úà Léàå§¦´¤¦§¨½£¤

ðì íéLôç ízçlLíLô ¦©§¤¬¨§¦−§©§®̈
íúà eLaëzåíäa ízNôúe ©¦§§´Ÿ½̈§©§¤¨¤

ä÷æçaíéãárì íëì úBéäì §¨§¨¦«§´¨¤½©«£¨¦−
ìå:úBçôLæéøîà-äk ïëì §¦§¨«¨¥»«Ÿ¨©´

éìà ízrîL-àì ízà ýåýé§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½
Léàå åéçàì Léà øBøã àø÷ì¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−§¦´
øBøã íëì àø÷ éððä eärøì§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹
íëéìò ïBãà ãBò äéäà àìå ézàî¥¦¦§Ÿ¤§¤¨£¥¤

íéø÷ôeî eéäúå íëúà ìéväì-íàð §©¦¤§¤§¦§§¨¦§ª
-ìàå øácä-ìà áøçä-ìà ýåýé§Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ¤©¤´¤§¤
ìëì äåræì íëúà ézúðå árøä̈¨½̈§¨«©¦³¤§¤Æ§©«£½̈§−Ÿ

õøàä úBëìîîeãéøçé ílek ©§§¬¨¨¤«¨©£¦

íëúà:çéíéLðàä-úà ézúðå ¤§¤§¨«©¦´¤¨«£¨¦À
-àì øLà éúøa-úà íéøárä̈«Ÿ§¦Æ¤§¦¦½£¤³«Ÿ

úéøaä éøác-úà eîé÷äeøæçLk ¥¦̧Æ¤¦§¥´©§¦½§¤¨§

íeLáëeìârä éðôì eúøk øLà §¨£¤¬¨§−§¨®̈¨¥̧¤Æ
íB÷na ãBøîìì eúøk øLàíéðL ¦§©¨£¤´¨§´¦§©½¦

ìíé÷ìç éðLåéøúa ïéa eøáriåék ¦§¥£¨¦©©«©§−¥¬§¨¨«¦

úéøá éúøBk Cøc äéä ïk:èéíäå ¥¨¨¤¤§¥§¦§¥

íéìLeøé éøNå äãeäé éøN̈¥¸§¹̈§¨¥´§«¨©À¦
ír ìëå íéðäkäå íéñøqä©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´
éøúa ïéa íéøáòä õøàä̈®̈¤¨´Ÿ§¦½¥−¦§¥¬

:ìâräëãéa íúBà ézúðå ¨¥¤«§¨«©¦³¨Æ§©´
íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§®̈
óBòì ìëàîì íúìáð äúéäå§¨«§¨³¦§¨¨Æ§©«£½̈§¬

õøàä úîäáìe íéîMäàì ék ©¨©−¦§¤«¡©¬¨¨¤«¦Ÿ

ãàî eaøé ék ìò íeøa÷é:àë-úàå ¦§§©¦¦§§Ÿ§¤
åéøN-úàå äãeäé-Cìî eäi÷ãö¦§¦¨̧¤«¤§¹̈§¤¨À̈
éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa ïzà¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´

ìáa Cìî ìéç ãéáe íLôðíä ©§®̈§©À¥µ¤´¤¨¤½¥

íLôð éL÷áîe íéáéBàäíéìòä ¨§¦§©§¥©§¨¨«Ÿ¦−
íëéìrîíëéìòî e÷lzñð øLà ¥«£¥¤«£¤¦§©§¥£¥¤

(æì äéîøé) íëì øBæòì íéøöî eàaL íòîLa:áëäeöî éððäíaì øéòàúàfä øérä-ìà íéúáLäå ýåýé-íàðìáa Cìî ìéç úà äôì áéLàeîçìðå §¨§¨¤¨¦§©¦©£¨¤¦«§¦̧§©¤¹¨¦¦¨§ª§Ÿ̈À©«£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³©ŸÆ¨¦§Ÿ¤¥¤¤¨¤§¦§£´
:áLé ïéàî äîîL ïzà äãeäé éør-úàå Làá äôøNe äeãëìe äéìräëíà ýåýé øîà äkL øieöéàì-ãBò äéäéäìéìå íîBé éúéøá ¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨¨¥®§¤¨¥¯§¨²¤¥¬§¨−̈¥¥¬Ÿ¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¨¤¬Ÿ¦§¤§¦¦−¨´¨¨®§¨

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אדר, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר שרגא שי' מזל

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ח בטבת, ונהניתי לקרוא בו על דבר יחסו הטוב לאנשי חב"ד בכלל 

וכפר חב"ד בפרט. ותקותי חזקה שלא רק ימשיך בזה, אלא עוד יוסיף, כמו בכל ענין של טוב וקדושה 

שצריך להעלות בקדש, והרי גודל וצמיחה הוא סימן של חיות בכל דבר חי, לרבות התענינות חי'.

כבקשתו, אזכירו ואת אשתו ובני ביתו, שיחיו, על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר, מייסד כפר חב"ד, 

וזכות עזרתו לכפר בודאי יעמוד לכ' ולכל אשר לו להתברך בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות גם יחד. 

ובפרט ששנה זו היא שנת סגולה להיותה שנת המאה וחמשים להסתלקותו של כ"ק אדמו"ר הזקן, 

בעל התניא והשולחן ערוך, מייסד תנועת חב"ד ושיטתה והדרכותי'.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.



לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים - שבת שקלים - בערים שונות בעולם רסב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:2206:1608:3208:2909:0709:0310:0410:0212:2512:2417:2817:3317:5517:5917:1218:10באר שבע )ח(

06:2306:1708:3208:2909:0709:0310:0410:0112:2412:2417:2917:3417:5317:5717:0318:08חיפה )ח(

06:2106:1508:3108:2809:0509:0210:0310:0012:2312:2317:3117:3617:5317:5716:5518:08ירושלים )ח(

06:2306:1708:3308:3009:0709:0410:0410:0212:2512:2417:2717:3217:5417:5917:1218:09תל אביב )ח(

07:0106:5008:4808:4309:3309:2710:2610:2212:3912:3817:1717:2717:5118:0017:0718:14אוסטריה, וינה )ח(

06:5006:5609:3009:3410:1010:1311:1911:2114:0814:0720:1920:1220:4820:4019:5520:51אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:0006:5008:5108:4609:3409:2910:2810:2412:4112:4117:2317:3217:5618:0417:1218:17אוקראינה, אודסה )ח(

06:3506:2408:2308:1809:0709:0110:0009:5712:1312:1216:5217:0117:2617:3516:4217:48אוקראינה, דונייצק )ח(

06:4706:3608:3408:2909:1809:1310:1210:0812:2412:2317:0217:1117:3617:4516:5217:59אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:1607:0408:5908:5409:4609:4010:3810:3412:4912:4917:2417:3418:0018:0917:1418:23אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:0906:5708:5208:4609:3909:3310:3110:2712:4212:4117:1617:2617:5218:0217:0718:15אוקראינה, קייב )ח(

07:2407:1509:1709:1209:5909:5410:5310:5013:0713:0717:5318:0218:2318:3217:4218:44איטליה, מילאנו )ח(

06:2506:2408:5508:5509:2409:2410:2710:2612:5812:5818:3218:3118:5418:5318:1319:02אקוואדור, קיטו )ח(

06:2906:3409:0809:1209:4609:4910:5510:5613:4113:4019:4719:4120:1420:0719:2420:18ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:1007:1809:5009:5510:3310:3611:4311:4514:3314:3220:4820:3921:1921:1020:2321:22ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:5806:5008:5908:5509:3709:3310:3310:3012:5012:5017:4417:5118:1318:2017:3218:31ארה״ב, בולטימור )ח(

06:4906:4108:4908:4509:2709:2310:2310:2012:4012:3917:3117:3818:0118:0817:1918:19ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:4906:4108:4908:4509:2809:2410:2410:2012:4012:4017:3217:3918:0218:0817:2018:20ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:2807:1909:2509:2110:0510:0111:0010:5713:1613:1618:0518:1318:3618:4317:5418:55ארה״ב, דטרויט )ח(

07:0006:5509:1209:1009:4609:4310:4410:4213:0513:0518:1218:1618:3718:4117:5718:51ארה״ב, האוסטון )ח(

06:3606:2908:4408:4109:1909:1510:1610:1412:3612:3517:3717:4218:0418:0917:2318:20ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:5606:5109:1109:0909:4309:4110:4210:4013:0513:0418:1518:1918:4018:4318:0018:53ארה״ב, מיאמי )ח(

06:4606:3708:4508:4109:2409:1910:1910:1612:3612:3517:2617:3417:5618:0317:1418:15ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:1307:0509:1309:0909:5209:4710:4710:4413:0413:0317:5618:0318:2618:3217:4418:44ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:4506:3708:4408:3909:2309:1910:1810:1512:3512:3417:2417:3217:5518:0217:1318:14ארה״ב, שיקגו )ח(

06:2806:3009:0409:0609:3509:3610:4010:4113:1813:1719:0519:0219:2919:2518:4419:34בוליביה, לה-פס )ח(

07:5507:4309:3609:3110:2410:1811:1611:1213:2613:2617:5918:1018:3518:4617:5018:59בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:5407:4309:3609:3110:2410:1811:1611:1213:2713:2618:0018:1018:3618:4617:5119:00בלגיה, בריסל )ח(

05:5505:5808:3308:3509:0609:0710:1210:1312:5312:5218:5118:4619:1119:0618:2919:16ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:4405:4708:2208:2308:5408:5510:0010:0112:4112:4018:3418:2918:5818:5418:1219:03ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:1307:0208:5408:4909:4209:3610:3410:3012:4412:4417:1817:2917:5318:0317:1218:17בריטניה, לונדון )ח(

07:2707:1409:0308:5709:5309:4610:4410:4012:5312:5217:2017:3217:5918:1017:1518:25בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:2207:1009:0008:5409:4909:4310:4110:3712:5112:5017:2117:3317:5818:0817:1318:23גרמניה, ברלין )ח(

07:3507:2409:1909:1410:0610:0010:5810:5413:0913:0917:4417:5418:2018:3017:3518:43גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:5205:5608:3108:3309:0509:0610:1210:1212:5412:5318:5718:5219:1619:1018:3419:20דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:0707:0309:2709:2509:5809:5610:5710:5613:2313:2218:3918:4119:0319:0518:2319:14הודו, מומבאי )ח(

07:0206:5909:2309:2109:5409:5210:5310:5213:1913:1818:3518:3818:5919:0118:1919:11הודו, פונה )ח(

06:4906:3808:3808:3209:2109:1610:1510:1112:2812:2717:0817:1717:4117:5016:5718:03הונגריה, בודפשט )ח(

06:5406:4608:5408:4909:3309:2810:2810:2512:4412:4417:3517:4218:0518:1217:2318:24טורקיה, איסטנבול )ח(

07:1507:0709:1809:1409:5509:5110:5110:4813:0913:0918:0418:1118:3318:3917:5218:50יוון, אתונה )ח(

07:0906:5908:5808:5309:4209:3710:3610:3212:4912:4817:2917:3918:0318:1117:1918:24מולדובה, קישינב )ח(



רסג לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים - שבת שקלים - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
07:0407:0009:2409:2209:5509:5310:5510:5313:2013:1918:3618:3819:0019:0218:2019:11מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:4605:5408:2508:3109:1209:1610:2410:2613:1813:1719:4119:3120:1520:0419:1520:17ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:4106:3608:5408:5209:2709:2510:2610:2312:4812:4717:5517:5918:2118:2417:4118:34נפאל, קטמנדו )ח(

07:0706:5909:0709:0309:4609:4210:4110:3812:5812:5817:5017:5718:2018:2617:3618:38סין, בייג'ין )ח(

07:1607:1609:4609:4610:1610:1511:1811:1713:4913:4819:2119:2119:4419:4319:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

06:5106:3908:3008:2409:1909:1210:1110:0612:2012:2016:5017:0117:2817:3816:4117:52פולין, ורשא )ח(

06:0806:0908:4308:4409:1309:1410:1710:1812:5312:5318:3618:3419:0018:5718:1619:06פרו, לימה )ח(

07:4207:3309:3409:3010:1710:1211:1111:0713:2513:2418:0818:1618:4018:4917:5719:01צרפת, ליאון )ח(

07:5807:4709:4509:3910:3010:2411:2311:1913:3513:3418:1418:2318:4718:5618:0419:09צרפת, פריז )ח(

06:1106:1008:4008:3909:0909:0810:1110:1012:4012:4018:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

07:1507:0609:1109:0609:5209:4710:4610:4313:0213:0117:5117:5918:2018:2817:4018:40קנדה, טורונטו )ח(

06:5506:4508:4808:4309:3009:2510:2410:2112:3812:3817:2317:3217:5518:0317:1218:15קנדה, מונטריאול )ח(

06:3106:2408:3808:3409:1309:1010:1010:0812:3012:2917:2917:3417:5618:0117:1518:12קפריסין, לרנקה )ח(

08:1808:0409:5009:4410:4210:3511:3311:2813:4013:4018:0418:1618:4418:5617:5619:11רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:5307:3909:2309:1710:1710:1011:0711:0213:1413:1317:3817:5118:1618:2817:3118:43רוסיה, מוסקבה )ח(

07:2607:1509:1509:1009:5909:5310:5210:4913:0513:0517:4517:5518:1918:2817:3518:41רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:3007:2009:2009:1510:0309:5810:5710:5313:1013:0917:5418:0418:2418:3217:4418:45שוויץ, ציריך )ח(

06:4106:3909:0509:0409:3509:3310:3510:3413:0213:0218:2318:2518:4718:4818:0718:57תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים - שבת שקלים - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:2206:1608:3208:2909:0709:0310:0410:0212:2512:2417:2817:3317:5517:5917:1218:10באר שבע )ח(

06:2306:1708:3208:2909:0709:0310:0410:0112:2412:2417:2917:3417:5317:5717:0318:08חיפה )ח(

06:2106:1508:3108:2809:0509:0210:0310:0012:2312:2317:3117:3617:5317:5716:5518:08ירושלים )ח(

06:2306:1708:3308:3009:0709:0410:0410:0212:2512:2417:2717:3217:5417:5917:1218:09תל אביב )ח(

07:0106:5008:4808:4309:3309:2710:2610:2212:3912:3817:1717:2717:5118:0017:0718:14אוסטריה, וינה )ח(

06:5006:5609:3009:3410:1010:1311:1911:2114:0814:0720:1920:1220:4820:4019:5520:51אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:0006:5008:5108:4609:3409:2910:2810:2412:4112:4117:2317:3217:5618:0417:1218:17אוקראינה, אודסה )ח(

06:3506:2408:2308:1809:0709:0110:0009:5712:1312:1216:5217:0117:2617:3516:4217:48אוקראינה, דונייצק )ח(

06:4706:3608:3408:2909:1809:1310:1210:0812:2412:2317:0217:1117:3617:4516:5217:59אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:1607:0408:5908:5409:4609:4010:3810:3412:4912:4917:2417:3418:0018:0917:1418:23אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:0906:5708:5208:4609:3909:3310:3110:2712:4212:4117:1617:2617:5218:0217:0718:15אוקראינה, קייב )ח(

07:2407:1509:1709:1209:5909:5410:5310:5013:0713:0717:5318:0218:2318:3217:4218:44איטליה, מילאנו )ח(

06:2506:2408:5508:5509:2409:2410:2710:2612:5812:5818:3218:3118:5418:5318:1319:02אקוואדור, קיטו )ח(

06:2906:3409:0809:1209:4609:4910:5510:5613:4113:4019:4719:4120:1420:0719:2420:18ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:1007:1809:5009:5510:3310:3611:4311:4514:3314:3220:4820:3921:1921:1020:2321:22ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:5806:5008:5908:5509:3709:3310:3310:3012:5012:5017:4417:5118:1318:2017:3218:31ארה״ב, בולטימור )ח(

06:4906:4108:4908:4509:2709:2310:2310:2012:4012:3917:3117:3818:0118:0817:1918:19ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:4906:4108:4908:4509:2809:2410:2410:2012:4012:4017:3217:3918:0218:0817:2018:20ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:2807:1909:2509:2110:0510:0111:0010:5713:1613:1618:0518:1318:3618:4317:5418:55ארה״ב, דטרויט )ח(

07:0006:5509:1209:1009:4609:4310:4410:4213:0513:0518:1218:1618:3718:4117:5718:51ארה״ב, האוסטון )ח(

06:3606:2908:4408:4109:1909:1510:1610:1412:3612:3517:3717:4218:0418:0917:2318:20ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:5606:5109:1109:0909:4309:4110:4210:4013:0513:0418:1518:1918:4018:4318:0018:53ארה״ב, מיאמי )ח(

06:4606:3708:4508:4109:2409:1910:1910:1612:3612:3517:2617:3417:5618:0317:1418:15ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:1307:0509:1309:0909:5209:4710:4710:4413:0413:0317:5618:0318:2618:3217:4418:44ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:4506:3708:4408:3909:2309:1910:1810:1512:3512:3417:2417:3217:5518:0217:1318:14ארה״ב, שיקגו )ח(

06:2806:3009:0409:0609:3509:3610:4010:4113:1813:1719:0519:0219:2919:2518:4419:34בוליביה, לה-פס )ח(

07:5507:4309:3609:3110:2410:1811:1611:1213:2613:2617:5918:1018:3518:4617:5018:59בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:5407:4309:3609:3110:2410:1811:1611:1213:2713:2618:0018:1018:3618:4617:5119:00בלגיה, בריסל )ח(

05:5505:5808:3308:3509:0609:0710:1210:1312:5312:5218:5118:4619:1119:0618:2919:16ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:4405:4708:2208:2308:5408:5510:0010:0112:4112:4018:3418:2918:5818:5418:1219:03ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:1307:0208:5408:4909:4209:3610:3410:3012:4412:4417:1817:2917:5318:0317:1218:17בריטניה, לונדון )ח(

07:2707:1409:0308:5709:5309:4610:4410:4012:5312:5217:2017:3217:5918:1017:1518:25בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:2207:1009:0008:5409:4909:4310:4110:3712:5112:5017:2117:3317:5818:0817:1318:23גרמניה, ברלין )ח(

07:3507:2409:1909:1410:0610:0010:5810:5413:0913:0917:4417:5418:2018:3017:3518:43גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:5205:5608:3108:3309:0509:0610:1210:1212:5412:5318:5718:5219:1619:1018:3419:20דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:0707:0309:2709:2509:5809:5610:5710:5613:2313:2218:3918:4119:0319:0518:2319:14הודו, מומבאי )ח(

07:0206:5909:2309:2109:5409:5210:5310:5213:1913:1818:3518:3818:5919:0118:1919:11הודו, פונה )ח(

06:4906:3808:3808:3209:2109:1610:1510:1112:2812:2717:0817:1717:4117:5016:5718:03הונגריה, בודפשט )ח(

06:5406:4608:5408:4909:3309:2810:2810:2512:4412:4417:3517:4218:0518:1217:2318:24טורקיה, איסטנבול )ח(

07:1507:0709:1809:1409:5509:5110:5110:4813:0913:0918:0418:1118:3318:3917:5218:50יוון, אתונה )ח(

07:0906:5908:5808:5309:4209:3710:3610:3212:4912:4817:2917:3918:0318:1117:1918:24מולדובה, קישינב )ח(



דסר

   הורידו את יישומון
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תל אביב

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:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשוֵֹמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קוֹל  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טוִֹבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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