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(24 - 30 January 21) י"א - י"ז שבט תשפ"א
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oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

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

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

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¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
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y`xd lr drevxd wecid
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: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
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המשך תהלים בעמוד טפ

אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ו שבט תשכ"ד

ברוקלין.

 הנהלת צעירי אגודת חב"ד סניף ירושלים עיה"ק בארצנו

 הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו ע"י משיח צדקנו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתבם מערב יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל,

ונדבת לבם הט' להרחיב פעולות הפצת  ורצון  בו כותבים על אשר נבחרו להנהלה האמורה, 

המעינות וכו'.

רבנו הזקן, לטהר  דיוק  וידוע  ויהי רצון שתקוים בהם במילואה הבטחת חז"ל הבא לטהר, 

אחרים, מסייעין לו.

אלא - כיון שלהוספה בהצלחת כל ענין - צריכה להיות הוספה מתאימה באתעדל"ת, בודאי 

שהם יעשו כל התלוי בם להמשכת ההחלטה מהלב לכל האברים, והרי לבא פליג לכל שייפין.

ועד להמעשה בפועל, בפעולות יום יום, והרי המעשה הוא העיקר, ועוד דעשי' לעילא.

דנעשה  הענין  וגודל  לנשמע  נעשה  הקדמת  ע"ד  מדובר  בהם  אלה  שבועות  מפרשיות  וכמובן 

קודם לנשמע.

ובעמדנו בט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, והרי האדם עץ השדה, ובמיוחד - ת"ח -

יהי רצון שתתחדשנה כל הפעולות הצומחות מ)לימוד - שהוא המביא לידי מעשה - לימוד( עץ 

חיים היא תורתנו תורת חיים, ויבואו פירות טובים מאי פירות - מצות.

ומהתעוררות וכחות דיום ראש השנה זה - יומשך בכל ימות השנה הבע"ל.

והרי הוא גם יום דקיימא סיהרא באשלמותא.

לבשו"ט  ובברכה  לפניהם,  תשים  אשר  ובאופן  האמורה  הק'  בעבודתם  הצלחה  בברכת 

ומפורטות בכל האמור.

סוף זמן קידוש לבנה: יום רביעי בערב, י"ד שבט



ד

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   ..............................  קכ  ,קיט תהליםמזמורי   )ב

  אז ישיר משהה "מאמר ד  ) ג

 ה   ......................   ל"תשה' שבט  ז"י, פרשת בשלח  שבת

 כד  ...........  ל "ה'תשבט, ש ת ש"פ בשלח, י"זויחש  )ד

 לו   .................  טזך  כר פרשת בשלחשיחות -לקוטי  )ה

  "ח הרה  ה"גהר "קלכ רה והת ק עלחיצ ויל טילקו  )ו

 מג  ..................  "ל זצ ןה רסאואשני  צחקי יול ר' ובלקמה 

 מה  ............  פרשת בשלח  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 מז  ..........פרשת בשלחלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 צב  ...............  פרשת בשלח וע בלששיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 צג   .....................................פרשת בשלח לשבוע  

 וק  .............  פרשת בשלח לשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

 ט ק  ........................  "ם מבון ברלעיית מיו כהלה  )יב
  

 ם "מבר ירו עיש

 ביק  .........  לח פרשת בש לשבוע ,םום ליקיג' פר –  ) יג

 ס ק  .........  פרשת בשלחלשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 קעז  ...........  פרשת בשלח לשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

 

  נביאים וכתובים   )טז

 קעט  ................................  יב- איפרק  דניאל , נפרק  ה רמיי

  אהלותמסכת  –משניות   )יז

 קפא  ................................................  ביאור קהתי 

 קפט  ..................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )יט

 קצ  ................................................  עף ד עד סד ףמד

  : "דחביאי ו נשמתורת רבותינ

    עם הערות וציוניםוך הלכות שבת שולחן ער  )כ

 יחר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כא

  יטר  ...............................  קן הז אדמו"ר  לפי לוח רב יומי

    לסוסתי  אור התור  )כב

 כבר  ................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 כטר  .............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כד

 כטר  .......................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"בשמ רתות  )כה

 לאר  .............................................  הר"ש ומדמו"ר א

    התפילהקונטרס   )כו

 לג ר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  י "שת –ם מאמריספר ה  )כז

 לדר  .............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק ה'תש"ה -דש"ה'תספר השיחות   )כח

 לח ר  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 לטר  ..........................................  ז מפרק  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 מא ר  .....................................................  צי"הרימו ו"ראדמ

 מבר  ................................  יבורחומש לקריאה בצ  )לא

 נג ר  ..................  קודש-בתשת חנהתורה למה אקרי  )לב
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f"i ,glya zyxt zay .c"qa
l"yz'd ,hay

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
Ê‡ הּזאת הּׁשירה את יׂשראל ּובני מׁשה יׁשיר »ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּולאחרי 1וגֹו' ּבהמׁש ּבאה הּים ׁשירת הּנה . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

ים  ּדקריעת העיּלּוי ּגֹודל ּדלאחר סּוף, ים ְְְִִִִִֶַַַַַַָקריעת 

ּבאֹופן  הּׁשירה את יׂשראל ּובני מׁשה אמרּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹסּוף,

יחיד  לׁשֹון יׁשיר, ּובני 2ּדאז ׁשּמׁשה היינּו, , ְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

אחת  ּבמדריגה ּבׁשוה, היּו ׁשירה 3יׂשראל ּכי, , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּגדר  ּפֹורץ וׂשמחה הּׂשמחה, ענין ולכן 4הּוא , ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

ׁשּבין  והחיּלּוקים וההגּבלֹות הּגדרים ּכל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּוסרּו

וצרי אחת. ּבמדריגה ׁשהיּו עד ויׂשראל, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמׁשה

ים  ּדקריעת וההפלאה הענין ּגֹודל מהּו ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָלהבין

מּוכרח  היה לא היּלּוכם סדר ׁשּמּצד ּובפרט ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹסּוף,

הּים  את  עבר ּו לא ׁשהרי  סּוף, ים קריעת ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹלהיֹות

צד  ּבאֹותֹו ׁשּירדּו צד ּבאֹותֹו אּלא לעבר, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָמעבר

ּבּתֹוספֹות  ׁשּנתּבאר (ּכמֹו עלּו אּלא 5עצמֹו ,( ְְְִֵֶֶַַָָָָ

להבין  וצרי ּפנימי, ענין ּבזה ׁשהיה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבהכרח

ּבזה  הענין ּׁשּמצינּו6מהּו מה להבין צרי וגם . ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

סּוף  ים ּכקריעת קׁשה הּלׁשֹון רז"ל ,7ּבדברי ְְְִִִֵֶַַַַַָָ

מּובן  אינֹו ׁשּקריעת 8ּדלכאֹורה לֹומר ׁשּיי אי , ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

צרי ּגם הּקּב"ה. לגּבי קׁשה ענין הּוא סּוף ְְִִֵֶַַַַָָָָָים

ּגאה, גאה ּכי הּפסּוק ּבהמׁש ּׁשּנאמר מה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהבין

אּונקל  ּדלכאֹורה ותרּגם ּגיותנּיא, על אתּגאי ֹוס ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

ּבני  ּדיציאת הענין ּכללּות עם קׁשּור זה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָהרי

ּבמעמד  היה ׁשּפרעה ׁשּלמר ֹות מּמצרים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיׂשראל

ׁשהיה  ועד הּתֹוקף , ענין ׁשהּוא  ּדגיותנּיא, ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּומּצב

ּבכיּפה  ענין 9מֹול ׁשהּוא ּגיותנּיא, על ּדאתּגאי הענין היה כן ּפי על אף , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

הענין  ּׁשּיי מה אבל כּו', מּמּנּו יׂשראל ּבני ּוגאּוּלת ּפרעה קליּפת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשבירת

והיה  לּמקֹום, ּדרכים הרּבה הרי ּדוקא, סּוף ים לקריעת ּגיותנּיא על ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָּדאתּגאי
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א.1) טו, ט.2)פרׁשתנו פכ"ג, שמו"ר ועוד.3)ראה עזר"ת. ישיר אז וסד"ה רד"ה גם תרנ"ז 4)ראה המאמרים בספר נתבאר

ואילך. רכג א.5)ס"ע טו, ב.6)ערכין סב, פרשתנו תו"א וש"נ.7)ראה א. ב, סוטה א. קיח, המאמרים 8)פסחים ספר ראה

ואילך. קלג ע' א.9)תרנ"ד ו, ח"ב זהר ה. יד, בשלח מכילתא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הים: שירת את הפותח בפסוק בשלח, פרשת השבוע, בפרשת נאמר

Ê‡ סוף ים בקריעת הגדולים הניסים את שראו È·eלאחר ‰LÓ ¯ÈLÈ »»ƒ…∆¿≈
'B‚Â ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ1‰‡a Ìi‰ ˙¯ÈL ‰p‰ . ƒ¿»≈∆«ƒ»«…¿ƒ≈ƒ««»»»

ÈelÈÚ‰ Ï„Bb ¯Á‡Ïc ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜ È¯Á‡Ïe CLÓ‰a של ¿∆¿≈¿«¬≈¿ƒ««ƒ¿««∆»ƒ
והתגלות  מהמצרים גשמית הצלה

רוחנית  ÛeÒ,אלוקית ÌÈ ˙ÚÈ¯˜cƒ¿ƒ««
˙‡ Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ e¯Ó‡»¿…∆¿≈ƒ¿»≈∆
,¯ÈLÈ Ê‡c ÔÙB‡a ‰¯ÈM‰«ƒ»¿∆¿»»ƒ

„ÈÁÈ ÔBLÏ2, את שרו שרבים ואף ¿»ƒ
יחיד  לשון 'ישיר' בתורה נאמר השירה

Ï‡¯NÈ È·e ‰LnL ,eÈÈ‰«¿∆…∆¿≈ƒ¿»≈
˙Á‡ ‰‚È¯„Óa ,‰ÂLa eÈ‰3, »¿»∆¿«¿≈»««

ישראל  בני שעה שבאותה מאחר

של  והנעלית הגבוהה לדרגתו התעלו

רבינו  ÔÈÚמשה ‡e‰ ‰¯ÈL ,Èkƒƒ»ƒ¿«
¯„b ı¯Bt ‰ÁÓNÂ ,‰ÁÓO‰4 «ƒ¿»¿ƒ¿»≈»≈

מהמגבלות  ויציאה להתעלות וגורמת

הרגילים, מפני ÔÎÏÂוהגדרים ¿»≈
גדר  הפורצת Ïkהשמחה e¯Òe‰¿»

˙BÏa‚‰‰Â ÌÈ¯„b‰«¿»ƒ¿««¿»
ÌÈ˜elÈÁ‰Â הדרגות ÔÈaLוהבדלי ¿«ƒƒ∆≈

eÈ‰L „Ú ,Ï‡¯NÈÂ ‰LÓ…∆¿ƒ¿»≈«∆»
˙Á‡ ‰‚È¯„Óa שירת את ושרו ¿«¿≈»««

'ישיר' נאמר ולכן אחד, כאיש הים

יחיד. בלשון

ÔÈÚ‰ Ï„Bb e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«∆»ƒ¿»
‰‡ÏÙ‰‰ÂהמיוחדתÌÈ ˙ÚÈ¯˜c ¿««¿»»ƒ¿ƒ««

ÛeÒ ואת הגדולה השמחה את שגרמה

השירה, vnL„אמירת Ë¯Ù·eƒ¿»∆ƒ«
ÌÎelÈ‰ ¯„Ò ההליכה מסלול לפי ≈∆ƒ»

ישראל  ארץ לכיוון ישראל בני …Ï‡של
ÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ˙BÈ‰Ï Á¯ÎeÓ ‰È‰»»¿»ƒ¿¿ƒ««

È¯‰L ,ÛeÒ ישראל e¯·Úבני ‡Ï ∆¬≈…»¿
¯·ÚÏ ¯·ÚÓ Ìi‰ אחד ‡˙ מצד ∆«»≈≈∆¿≈∆

השני, עברו אל הים «∆‡l‡של
„ˆ B˙B‡a e„¯iL „ˆ B˙B‡a¿«∆»¿¿«
¯‡a˙pL BÓk) eÏÚ BÓˆÚ«¿»¿∆ƒ¿»≈

˙BÙÒBza5Á¯Î‰a ‡l‡ ,( «»∆»¿∆¿≈«
ÈÓÈt ÔÈÚ ‰Êa ‰È‰L מעבר ∆»»»∆ƒ¿»¿ƒƒ

הדברים, של הפשוטה למשמעות

‰Êa ÔÈÚ‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ6 ¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»»∆
סוף? ים בקריעת צורך היה בכלל ולמה

ÔBLl‰ Ï"Ê¯ È¯·„a eÈˆnM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â שדברים ¿«»ƒ¿»ƒ«∆»ƒ¿ƒ¿≈«««»
הם  ÛeÒלביצוע˜L‰מסויימים ÌÈ ˙ÚÈ¯˜k7BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc , »∆ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»≈

Ô·eÓ8‰L˜ ÔÈÚ ‡e‰ ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯wL ¯ÓBÏ CÈiL CÈ‡ , »≈«»«∆¿ƒ««ƒ¿»»∆
‰"aw‰ Èa‚Ï או עליו להכביד יכול לא דבר ושום יכול, כל הוא והרי ¿«≈«»»

כרצונו? מלעשות בעדו למנוע

¯Ó‡pM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆∆¡«
˜eÒt‰ CLÓ‰a ב'אז המתחיל ¿∆¿≈«»

Ìb¯˙Âישיר' ,‰‡b ‰‡‚ Èkƒ»…»»¿ƒ¿≈
,‡i˙ÂÈb ÏÚ È‡b˙‡ ÒBÏ˜e‡¿¿ƒ¿»≈«≈¿»«»

הגאים  על ‰¯Èהתגאה ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈
‰Ê על הקדושֿברוךֿהוא גאוות ∆

‰ÔÈÚהגאים  ˙eÏÏk ÌÚ ¯eL»̃ƒ¿»»ƒ¿»
ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ÈˆÈcƒƒ«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ
והקשר  סוף, ים לקריעת דווקא ולאו

הוא מצרים יציאת ¿»∆B¯ÓlL˙לכללות
‰Ú¯tL מצרים ‰È‰מלך ∆«¿…»»

È‚c ·vÓe „ÓÚÓa‡i˙Â,בגאות ¿«¬»«»¿≈¿»«»
„ÚÂ ,Û˜Bz‰ ÔÈÚ ‡e‰L כדי ∆ƒ¿««∆¿«

פרעה של תוקפו היה ««∆È‰L‰כך
‰tÈÎa CÏBÓ9, כל על מלך ≈¿ƒ»

השמים  כיפת שתחת העולם מדינות

ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ גאוותו למרות ««ƒ≈
פרעה  של ‰ÔÈÚותוקפו ‰È‰»»»ƒ¿»

,‡i˙ÂÈb ÏÚ È‡b˙‡cֿשהקדוש ¿ƒ¿»≈«≈¿»«»
הגאים  על התגאה ∆e‰L‡ברוךֿהוא

˙¯È·L ÔÈÚוביטול˙tÈÏ˜ ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ«
‰Ú¯t הצד הסטראֿאחרא, (כוחות «¿…

כי  'קליפה' נקראים הקדושה, צד שאינו

על  ומסתירים על מעלימים הם

את  המכסה קליפה כמו האלוקות

Ï‡¯NÈהפרי) Èa ˙le‡‚e¿«¿≈ƒ¿»≈
epnÓ פרעה Ó‰מיד Ï·‡ ,'eÎ ƒ∆¬»«

ÏÚ È‡b˙‡c ÔÈÚ‰ CÈiM«»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈«
ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜Ï ‡i˙ÂÈb≈¿»«»ƒ¿ƒ««
ÌÈÎ¯c ‰a¯‰ È¯‰ ,‡˜Âc«¿»¬≈«¿≈¿»ƒ

ÌB˜nÏ ישראל בני את להציל איך «»
הים, שפת על ÏBÎÈכשעמדו ‰È‰Â¿»»»
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כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  קכ  ,קיט תהליםמזמורי   )ב

  אז ישיר משהה "מאמר ד  ) ג

 ה   ......................   ל"תשה' שבט  ז"י, פרשת בשלח  שבת

 כד  ...........  ל "ה'תשבט, ש ת ש"פ בשלח, י"זויחש  )ד

 לו   .................  טזך  כר פרשת בשלחשיחות -לקוטי  )ה

  "ח הרה  ה"גהר "קלכ רה והת ק עלחיצ ויל טילקו  )ו

 מג  ..................  "ל זצ ןה רסאואשני  צחקי יול ר' ובלקמה 

 מה  ............  פרשת בשלח  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 מז  ..........פרשת בשלחלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 צב  ...............  פרשת בשלח וע בלששיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 צג   .....................................פרשת בשלח לשבוע  

 וק  .............  פרשת בשלח לשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

 ט ק  ........................  "ם מבון ברלעיית מיו כהלה  )יב
  

 ם "מבר ירו עיש

 ביק  .........  לח פרשת בש לשבוע ,םום ליקיג' פר –  ) יג

 ס ק  .........  פרשת בשלחלשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 קעז  ...........  פרשת בשלח לשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

 

  נביאים וכתובים   )טז

 קעט  ................................  יב- איפרק  דניאל , נפרק  ה רמיי

  אהלותמסכת  –משניות   )יז

 קפא  ................................................  ביאור קהתי 

 קפט  ..................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )יט

 קצ  ................................................  עף ד עד סד ףמד

  : "דחביאי ו נשמתורת רבותינ

    עם הערות וציוניםוך הלכות שבת שולחן ער  )כ

 יחר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כא

  יטר  ...............................  קן הז אדמו"ר  לפי לוח רב יומי

    לסוסתי  אור התור  )כב

 כבר  ................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 כטר  .............................................  אמצעי אדמו"ר ה 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כד

 כטר  .......................................  דק"צח מה"צר "אדמו

   ואל תרל"בשמ רתות  )כה

 לאר  .............................................  הר"ש ומדמו"ר א

    התפילהקונטרס   )כו

 לג ר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  י "שת –ם מאמריספר ה  )כז

 לדר  .............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק ה'תש"ה -דש"ה'תספר השיחות   )כח

 לח ר  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 לטר  ..........................................  ז מפרק  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 מא ר  .....................................................  צי"הרימו ו"ראדמ

 מבר  ................................  יבורחומש לקריאה בצ  )לא

 נג ר  ..................  קודש-בתשת חנהתורה למה אקרי  )לב

 נדר  ......................  פרשת בשלח לשבוע  ים מנוח זל  ) לג

 נהר  .............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   )לד



l`xyiו ipae dyn xiyi f`

ּבאֹופן  ּגיותנּיא על ּדאתּגאי הענין להיֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָיכֹול

רז"ל  מאמר להבין צרי וגם הּפסּוק 10אחר. על ְְֲִִֵַַַַַַַַָָָ

יׁשיר  אּלא נאמר לא ׁשר ּגֹו', מׁשה יׁשיר ֱִִֶֶֶַָָָָָֹֹאז

הּתֹורה, מן הּמתים לתחּית מּכאן עתיד), ְְִִִִִִֵַַַָָָ(לׁשֹון

ׁשּדוקא  ּביניהם, הּׁשּייכּות מהי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּדלכאֹורה

ענין  נרמז סּוף  ים קריעת ּבעת ׁשהיתה  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבהּׁשירה

הּמתים. ְִִֵַַּתחּית

הּמתחיל ÔÈÚ‰Âב) ּבדּבּור ׁשּמתחיל ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִֶֶַַַָ

ּבתֹורה  ּגאה גאה ּכי לה' ְִִַָָָָָָֹאׁשירה

הּתֹורה 11אֹור  ּבאֹור ענין 12(וכן להבין ּבהקּדים ,( ְְְְְְִִִֵַַַָָ

ּגדֹולה, ירידה (ׁשהיא הּזה לעֹולם הּנׁשמה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָירידת

עמיקתא  לבירא רמה זֹו13מאיגרא ׁשּירידה ,( ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָ

להבין, צרי ולכאֹורה ּכּנֹודע. היא, עלּיה ְְְֲִִִִִֶַָָָָָצֹור

ידי  על ּבהּנׁשמה להיֹות יכֹולה עלּיה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָאיזה

ּתהיה  זֹו ׁשעלּיה אּלא עֹוד ולא למּטה, ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹירידתּה

והלא  הירידה, קֹודם ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹלמעלה

נאמר  למּטה ירידתּה ּבתחיּלת נׁשמה 14ּכבר ְְְְְֱִִִֶַַַָָָָָָ

ּכפי  הּנׁשמה על ּדקאי היא, טהֹורה ּבי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּנתּת

ועל  ּבי , ּפרטי , ּבגּוף להתלּבׁשּות ּכבר ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָׁשּׁשּייכת

נא  ׁשּבא זה ענין זה ׁשאין היינּו, (ּבי), נתּת מר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבדר ׁשהּוא הּׂשכר, ענין ׁשּזהּו יגיעה, ידי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל

סֹוחר  ׁשּפירּוׁשֹו ּכנען ענין ׁשּזהּו וקנין, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָמסחר

מקֹומֹות  ּבכּמה ענין 15(ּכמבֹואר הּוא נתּת אבל ,( ְְְְֲִַַַַָָָָָ

(יֹותר  נֹותן יפה ּבעין הּנֹותן ּדכל ְְִֵֵֵַַַַָָָָָהּמּתנה,

ענין 16מּדאי) והּוא המׁשֹוער, מן למעלה ׁשהּוא , ְְְְְִִִֶַַַַָָ

ׁשּלמעלה  עצמּה, מּצד ּדלעיּלא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָאתערּותא

אתערּותא  ידי על הּבאה ּדלעיּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָמהאתערּותא

לׁשם. מּגיע אינֹו הּתחּתֹונים ׁשּמעׂשה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָּדלתּתא,
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עה"פ.10) בפרש"י הובא ב. צא, ד.11)סנהדרין סד, ואילך.12)פרשתנו תקטו ע' חגיגה 13)פרשתנו - חז"ל לשון ע"פ

ב. נשמה".14)ה, "אלקי ואילך).15)בברכת ג (כו, וישב ר"פ תו"א רשב"ם).16)ראה (ובפי' א עא, א. סה, א. נג, ב"ב

הכ"ב. פי"א ומתנה זכי' הל' ה"ד. פכ"ה מכירה הל' רמב"ם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Á‡ ÔÙB‡a ‡i˙ÂÈb ÏÚ È‡b˙‡c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï על דווקא ולאו ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»≈«≈¿»«»¿∆«≈

סוף? ים לקריעת במיוחד קשור 'גאה עניין למה כן ואם סוף, ים קריעת ידי

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â10‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡ ˜eÒt‰ ÏÚ ¿«»ƒ¿»ƒ«¬«««««»»»ƒ…∆
¯Ó‡ ‡Ï ¯L ,'Bb והיה בעבר ששרו שירה על מדבר שהכתוב למרות »…∆¡«

עבר  בלשון 'שר' לומר «∆‡l‡ראוי
Ô‡kÓ ,(„È˙Ú ÔBLÏ) ¯ÈLÈ יש »ƒ¿»ƒƒ»

רמז  ÔÓללמוד ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙Ïƒ¿ƒ««≈ƒƒ
È‰Ó ‰¯B‡ÎÏc ,‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»«ƒ
‡˜ÂcL ,Ì‰ÈÈa ˙eÎÈiM‰««»≈≈∆∆«¿»
˙ÚÈ¯˜ ˙Úa ‰˙È‰L ‰¯ÈM‰a¿«ƒ»∆»¿»¿≈¿ƒ«
˙iÁz ÔÈÚ ÊÓ¯ ÛeÒ ÌÈ«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«

ÌÈ˙n‰ כך סתם זה אין בוודאי שהרי «≈ƒ
פנימי  קשר שקיים משום אלא במקרה

הנושאים? שני בין

ÏÈÁ˙nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆«¿ƒ
ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„a הפותח במאמר ¿ƒ««¿ƒ

‚‡‰בפסוק  Èk '‰Ï ‰¯ÈL‡»ƒ»«ƒ»…
¯B‡ ‰¯B˙a ‰‡b11 לאדמו"ר »»¿»

‰Bz¯‰הזקן  ¯B‡a ÔÎÂ)12 ¿≈¿«»
צדק  הצמח ÌÈc˜‰aלאדמו"ר ,(¿«¿ƒ

ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï של והתוכן הטעם ¿»ƒƒ¿«
‰f‰ ÌÏBÚÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»»»«∆

,‰ÏB„b ‰„È¯È ‡È‰L) כמו ∆ƒ¿ƒ»¿»
¯Ó‰ירידה  ‡¯‚È‡Ó גבוה מגג ≈ƒ¿»»»

‡˙˜ÈÓÚ ‡¯È·Ï13,עמוק לבור ¿ƒ»¬ƒ¿»
רגיל  לבור רגיל מגג ירידה שגם היינו

בגג  שכמדובר וקלֿוחומר ירידה, היא

עמוק  ובבור BÊגבוה ‰„È¯iL של ), ∆¿ƒ»
‰È‡,הנשמה ‰iÏÚ C¯Bˆ כי ∆¬ƒ»ƒ

הנשמה  יכולה הירידה ידי על דווקא

שלא  גדולה בעלייה כך אחר להתעלות

הירידה ללא אפשרית «»Ú„Bpk.הייתה
‰ÊÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ≈∆
‰ÓLp‰a ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰iÏÚ¬ƒ»¿»ƒ¿¿«¿»»

,‰hÓÏ d˙„È¯È È„È ÏÚ והרי «¿≈¿ƒ»»¿«»
הגמור  ההיפך היא הזו הירידה לכאורה

iÏÚL‰מעלייה  ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ¿…∆»∆¬ƒ»
‰ÏÚÓÏ ‰È‰z BÊ נעלה למקום ƒ¿∆¿«¿»

¯˙BÈברוחניות BÓkÓלמעלה ≈ƒ¿
והדרגה  ‰È¯È„‰,הנשמהÈ‰L˙‰המקום Ì„B˜ מובן כן, לא שאם ∆»¿»∆«¿ƒ»

זו  ירידה של עניינה מה להבין צריך כן ואם כדאית לא …¬»Ï‰Â‡שהירידה

d˙„È¯È ˙lÈÁ˙a ¯·k ממקורה הנשמה ירידת של הראשון בשלב כבר ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»»
העליון  Ó‡¯ושורשה ‰hÓÏ14 השחר ברכות z˙pLבנוסח ‰ÓL ¿«»∆¡«¿»»∆»«»

È‡˜c ,‡È‰ ‰¯B‰Ë Èaוהכוונה¯·k ˙ÎÈiML ÈÙk ‰ÓLp‰ ÏÚ ƒ¿»ƒ¿»≈««¿»»¿ƒ∆«∆∆¿»
ÈË¯t Ûe‚a ˙eLaÏ˙‰Ï(שנתת (נשמה נאמר כך שעל Èa,מסויים, ¿ƒ¿«¿¿¿»ƒƒ

שלי, בגוף Ê‰היינו ÏÚÂ הנשמה על ¿«∆
בגוף  להתלבשות שייכת שהיא כפי

(Èa),מסויים  z˙ ¯Ó‡ לשון ∆¡«»«»ƒ
Ê‰נתינה  ÔÈ‡L ,eÈÈ‰ התלבשות «¿∆≈∆

בגוף  È„Èהנשמה ÏÚ ‡aL ÔÈÚƒ¿»∆»«¿≈
‰ÚÈ‚È,האדם ÔÈÚמצד e‰fL ¿ƒ»∆∆ƒ¿«
¯ÎO‰,האדם של מעשה תמורת «»»

,ÔÈ˜Â ¯ÁÒÓ C¯„a ‡e‰L∆¿∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»
והצד  מסויים דבר מוכר אחד שצד

תמורתו ומשלם קונה ∆∆e‰fLהשני
¯ÁBÒ BLe¯ÈtL ÔÚk ÔÈÚƒ¿«¿««∆≈≈

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡B·Ók)15,( «¿»¿«»¿
‡e‰ z˙ Ï·‡ את שמבטא לשון ¬»»«»

ÔÈÚa Ô˙Bp‰ ÏÎc ,‰zn‰ ÔÈÚƒ¿«««»»¿»«≈¿«ƒ
Ô˙B ‰ÙÈ מתנה לחברו הנותן לגבי »»≈

אמרו  כוללת, הנתינה מה ספק ויש

את  גם נתן הסתם שמן ז"ל חכמינו

יפה  בעין הנותן "כל כי שבספק החלק

È‡cÓנותן" ¯˙BÈ) יותר היינו ≈ƒ«
e‰L‡16)מהנדרש  נתינה , ∆

‡e‰Â ,¯ÚBLÓ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«¿»¿
קשורה  שלא הנותן מצד כזו השפעה

המקבל  מצד תמורה מתן או במעשה

lÈÚÏc‡היא  ‡˙e¯Ú˙‡ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
הקדושֿ מצד מלמעלה, התעוררות

dÓˆÚ,ברוךֿהוא, „vÓ בתור לא ƒ««¿»
וזו  האדם מצד ה' עבודת על שכר

דלעילא' «¿»¿∆ÏÚÓlL‰'אתערותא
‰‡a‰ ‡lÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡‰Ó≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈»«»»
,‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡ È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
מלמעלה  וההארה ההתעוררות כאשר

מלמטה  מההתעוררות כתוצאה היא

דלעילא' 'אתערותא זו כי האדם מצד

ביותר נעלה ≈¬»∆NÚnL‰ממקור
ÌÈBzÁz‰ האדם של העבודה ««¿ƒ

ÌLÏ ÚÈbÓ BÈ‡ כך כל ממקום והארה התעוררות לעורר בכוחו ואין ≈«ƒ«¿»
מקבלת fÓe‰גבוה. למטה לירידה שייכת שכבר כפי הנשמה שגם מכך ƒ∆
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ז l"yz'd ,hay f"i ,glya zyxt zay

ירידתּה קֹודם הּנׁשמה מעלת ּגֹודל מּובן ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָּומּזה

למּטה  הירידה ידי על הּנה מקֹום, ּומּכל ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָלמּטה.

קֹודם  ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר עֹוד הּנׁשמה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָמתעּלית

העלּיה  ׁשל ענינּה מהּו להבין וצרי ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָהירידה.

היא. טהֹורה ּבי ׁשּנת ּת ּדנׁשמה מהּדרּגא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלמעלה

C‡ למּטה הירידה ידי ׁשעל הּוא, הענין «ְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ּתׁשּובה. ּבעל לדרּגת הּנׁשמה ְְְְְִֵַַַַַַָָָמתעּלית

ּבדרּגת  היא למעלה ּבהיֹותּה הּנׁשמה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָּדהּנה,

ׁשּזהּו היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ׁשהרי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָצּדיק,

האצילּות  עֹולם רע 17ּכנגד יגּור לא ׁשּבֹו ,18, ְְְֲִֶֶֶָָָֹ

ׁשאמרּו וזהּו כּו'. החטא ענין ּכל ׁשּיי ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹולא

צּדיקים,19רז"ל  ׁשל ּבנׁשמֹותיהן נמל ּבמי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַ

היתה  העֹולם ּבריאת על ׁשההמלכה ְְְְִֶַַַַַָָָָָָהיינּו,

ּבמדריגת  ׁשהם למעלה, ׁשהם ּכפי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּנׁשמֹות

היא  הרי למּטה הּנׁשמה ירידת ידי ועל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָצּדיקים.

ענין  ּבּה ׁשּנתחּדׁש ּתׁשּובה, ּבעל לדרּגת ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָמּגעת

נאמר  זה ועל אל והרּו20הּתׁשּובה, ּתׁשּוב ח ְְְֱֶֶֶַַַַָָָ

אל  היא ׁשהעלּיה והיינּו, נתנּה, אׁשר ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹהאלקים

ערֹו ּבאין למעלה ׁשהּוא נתנּה, אׁשר ְְְְֱֲֲִֵֶֶַָָָָֹהאלקים

ׁשּׁשם  האצילּות, עֹולם על ּדקאי נתנּה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלבחינת

ׁשּזהּו והתחּלקּות , לצּיּור ׁשּייכּות לּנׁשמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָיׁש

(ּומּזה  כּו' להּגּוף ׁשּייכּות לּה ׁשּיׁש ּבי, נתּת ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָענין

מתאימֹות  ּכּוּלן ׁשהּנׁשמֹות ּכמֹו זה ׁשאין ְְְִֵֶֶֶַַָָָמּובן

לכּוּלנה  אחד הּבחינה 21ואב ּכן ּׁשאין מה ,( ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּבכדי  ועד ,ערֹו ּבאין למעלה היא ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָֹּדאלקים

צמצּום, להיֹות צרי זֹו מּבחינה ְְְְִִִִִֶַָָׁשּיּומׁש

אֹור  היה זה ׁשּלפני הראׁשֹון, צמצּום ְְְְִִִֵֶֶַָָָּבדּוגמת

היה  ולא החלל מקֹום ּכל את ממּלא סֹוף ְְְֵֵֶֶַָָָָָֹאין

העֹולמֹות  לעמידת לעֹולם 22מקֹום לא ּגם , ְֲִַַַָָָָֹ
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א.17) כז, ראה פ' לקו"ת במקומו. האריז"ל ובכ"מ.18)סידור סע"ג. ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, רות 19)תהלים ראה

קצת). לשון (בשינוי ג פ"ב, א.20)רבה עב, האזינו לקו"ת וראה ז. יב, פל"ב.21)קהלת תניא שער 22)ראה חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כאמור, נתינה של באופן מלמעלה, נעלית כזו Ï„Bbהתעוררת Ô·eÓ»∆

ÏÚ ‰p‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓe .‰hÓÏ d˙„È¯È Ì„B˜ ‰ÓLp‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»»∆¿ƒ»»¿«»ƒ»»ƒ≈«
‰hÓÏ ‰„È¯È‰ È„Èהזה בעולם גשמי בגוף ÈlÚ˙Ó˙להתלבש ¿≈«¿ƒ»¿«»ƒ¿«≈

CÈ¯ˆÂ .‰„È¯È‰ Ì„B˜ ‰˙È‰L BÓkÓ ¯˙BÈ „BÚ ‰ÓLp‰«¿»»≈ƒ¿∆»¿»∆«¿ƒ»¿»ƒ
‰iÏÚ‰ ÏL dÈÚ e‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«ƒ¿»»∆»¬ƒ»
‰ÓLc ‡b¯c‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈««¿»ƒ¿»»

,‡È‰ ‰¯B‰Ë Èa z˙pL היינו ∆»«»ƒ¿»ƒ
על  מתעלית הנשמה ודרגה עניין לאיזה

קודם  ממצבה למעלה הירידה, ידי

היא'? 'טהורה נאמר שעליו הירידה

È„È ÏÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«¿≈
˙ÈlÚ˙Ó ‰hÓÏ ‰„È¯È‰«¿ƒ»¿«»ƒ¿«≈
‰·eLz ÏÚa ˙b¯„Ï ‰ÓLp‰«¿»»¿«¿«««¿»
למעלה  ביותר, גדולה מעלה גם שהיא

קודם  שהייתה כפי הנשמה ממדריגת

ידי  על רק לזה להגיע ניתן וגם הירידה

ומבאר. שממשיך כפי הירידה,

d˙BÈ‰a ‰ÓLp‰ ,‰p‰c¿ƒ≈«¿»»ƒ¿»
‰ÏÚÓÏ הירידה ‰È‡קודם ¿«¿»ƒ

‰ÓL È¯‰L ,˜Ècˆ ˙b¯„a¿«¿««ƒ∆¬≈¿»»
Èa z˙pL מהותה מעצם הרי ∆»«»ƒ

„‚k e‰fL ,‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒ∆∆¿∆∆
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ17 שנרמז (כפי »»¬ƒ

דרגות  ארבע השחר, ברכות בנוסח

'נשמה  העולמות, ארבע כנגד בנשמה,

עולם  כנגד – היא' טהורה בי שנתתי

עולם  כנגד – בראתה' 'אתה האצילות,

עולם  כנגד – יצרתה' 'אתה הבריאה,

כנגד  – בי' נפחתה 'ואתה היצירה,

העשייה), בעולם BaLעולם ∆
לאלוקות  מוחלט ביטול יש האצילות,

ליישות  מקום נתינות שום ואין

כמבואר  מאלוקות נפרדת ומציאות

בכתוב  נרמז שהדבר בחסידות

E¯e‚Èבתהילים  ‡Ï,אתך יגור לא …¿¿
קיים  יהיה לא Ú¯18‡ÏÂכלומר , »¿…

CÈiLהאצילות ÔÈÚבעולם Ïk «»»ƒ¿«
e¯Ó‡L e‰ÊÂ .'eÎ ‡ËÁ‰«≈¿¿∆∆»¿

Ï"Ê¯19CÏÓ ÈÓa התייעץ מי עם ««¿ƒƒ¿«
כביכול, הקדושֿברוךֿהוא,

‰ÎÏÓ‰‰L ,eÈÈ‰ ,ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô‰È˙BÓLaההתייעצותÏÚ ¿ƒ¿≈∆∆«ƒƒ«¿∆««¿»»«
,‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÈÙk ˙BÓLpa ‰˙È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a הירידה קודם ¿ƒ«»»»¿»«¿»¿ƒ∆≈¿«¿»

‰ÓLp‰למטה  ˙„È¯È È„È ÏÚÂ .ÌÈ˜Ècˆ ˙‚È¯„Óa Ì‰L∆≈¿«¿≈««ƒƒ¿«¿≈¿ƒ««¿»»

‰·eLz ÏÚa ˙b¯„Ï ˙ÚbÓ ‡È‰ È¯‰ ‰hÓÏ ממדרגת (שלמעלה ¿«»¬≈ƒ«««¿«¿«««¿»
‰eLz·‰צדיק), ÔÈÚ da LcÁ˙pL קודם בנשמה קיים היה שלא ∆ƒ¿«≈»ƒ¿««¿»

Ó‡¯הירידה, ‰Ê ÏÚÂ20בקוהלתÁe¯‰Â הנשמה עניין eLz·היא ¿«∆∆¡«¿»«»
iÏÚ‰L‰התשובה  ,eÈÈ‰Â ,d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡ הנשמה של ∆»¡…ƒ¬∆¿»»¿«¿∆»¬ƒ»

הירידה, אחרי ‡Ïלמעלה, ‡È‰ƒ∆
‡e‰L ,d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ¬∆¿»»∆

הנותן  ÔÈ‡aהאלוקים ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈
È‡˜c ,d˙ ˙ÈÁ·Ï CB¯Ú¬ƒ¿ƒ«¿»»¿»≈

מכוונת  'נתנה' ÌÏBÚבחינת ÏÚ«»
‰ÓLpÏ LÈ ÌML ,˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ∆»≈«¿»»

eiˆÏ¯מסויימתeÎÈiL˙כבר «»¿ƒ
,˙e˜lÁ˙‰Â שירידת וכאמור ¿ƒ¿«¿

ארבע  כנגד שלבים בכמה היא הנשמה

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה  עולמות

עדיין  לנשמה אין באצילות ואמנם

מסויימת  מציאות של והגדרות 'ציור'

אבל  מאצילות, שלמטה בעולמות כמו

לכך  מסויימת שייכות לה יש כבר

Èa z˙ ÔÈÚ e‰fL פרטי בגוף ∆∆ƒ¿«»«»ƒ
היינו  eÎÈiL˙מסויים, dÏ LiL∆≈»«»

ÔÈ‡L Ô·eÓ ‰fÓe) 'eÎ Ûeb‰Ï¿«ƒ∆»∆≈
Ôlek ˙BÓLp‰L BÓk ‰Ê∆¿∆«¿»»

˙BÓÈ‡˙Ó לזו זו ‡Á„שוות ·‡Â «¿ƒ¿»∆»
‰leÎÏ21 בספר הזקן רבנו כלשון ¿»»

על  אמורים אלו שדברים התניא,

קודם  בשורשן שהן כפי ישראל נשמות

הירידה), Ôkהתחלת ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
ÌÈ˜Ï‡c ‰ÈÁa‰ נאמר כך שעל «¿ƒ»∆¡…ƒ

האלוקים' אל תשוב È‰ƒ‡'והרוח
‰ÏÚÓÏ שהיא כפי הנשמה ממדריגת ¿«¿»

שהוא בעילוי CB¯Ú,באצילות, ÔÈ‡a¿≈¬
והשוואה  יחס È„ÎaLללא „ÚÂ¿«∆ƒ¿≈

BÊ ‰ÈÁaÓ CLÓeiL הבחינה ∆¿«ƒ¿ƒ»
קשורה  שהיא כפי הנשמה של הנעלית

ˆÌeˆÓב'אלוקים' ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿
והצמצום  האלוקי, האור של והעלם

ביותר גדול ˆÌeˆÓהוא ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ¿
ÔBL‡¯‰ כדי האיןֿסוף באור שהיה »ƒ

מוגבלים, ונבראים עולמות לברוא

‰Ê ÈÙlLהצמצום ‰È‰קודם ∆ƒ¿≈∆»»
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ גבול ‰È‰הבלי ‡ÏÂ ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó Ïk ˙‡ ‡lÓÓ ≈¿«≈∆»¿∆»»¿…»»

ÌB˜Óואפשרות מקום נתינת ‰BÓÏBÚ˙היינו ˙„ÈÓÚÏ22Ìb אפילו , »«¬ƒ«»»«
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÏ ‡Ï,ממש 'אלוקות שהוא נאמר ועליו ביותר, העליון …¿»»¬ƒ
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l`xyiח ipae dyn xiyi f`

להיֹות  יכֹול ּכזה צמצּום ידי על ורק ְְְְֲִִִֵֶַַָָָהאצילּות,

ּגֹודל  וזהּו נתנּה. לבחינת אלקים מּבחינת ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָֹנמׁש

ּבּגּוף, ירידתּה ידי על ּבהּנׁשמה ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהעיּלּוי

זה  ידי ׁשעל הּתׁשּובה, ענין ּבּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנתחּדׁש

ּבי, נתּת מּבחינת ּגם למעלה הּנׁשמה ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמתעּלית

האלקים  לבחינת האצילּות, עֹולם ענין ְְֱֲִִִִִֶַַָָָֹׁשהּוא

נתנּה. ְֲֶָָאׁשר

הּנׁשמה ÔÈ·‰Ïeג) ּבירידת ּדוקא לּמה הּטעם ¿»ƒְְִִַַַַַַָָָָָ

יׁש זֹו, עלּיה ּבּה נעׂשה ּבּגּוף ְֲֲִֵֶַַַָָָלמּטה

ּתֹורה  ׁשּבין החיּלּוק ּכללּות ּתחיּלה ְְְְִִִֵֶַַָָָלהקּדים

הפּכּיים.23לתפּלה  ענינים ּבזה ׁשּמצינּו , ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָ

מּתפּלה, למעלה היא ׁשּתֹורה מבֹואר ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָּדלפעמים

הּמׁשנה  ּכּוּלם,24ּוכמאמר ּכנגד ּתֹורה ותלמּוד ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָ

הּנזּכר  ּתפּלה ּדעּיּון הענין ּגם נכלל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשּבזה

על  הּתפּלה מעלת מצינּו ולפעמים ׁשם. ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָּבּמׁשנה

ּבּגמרא  וכדאיתא אדם 25הּתֹורה, ׁשּיתּפּלל הלואי ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ּבתפּלה  מעלה ׁשּיׁש מּובן ׁשּמּזה ּכּוּלֹו, הּיֹום ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל

ׁשאֹומר  עד ּתֹורה, ּכל על העסק ׁשּיהיה הלואי ים ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

למיּלּוי  קֹודם וגם ּבתֹורה. ולא ּבתפּלה ְְְְְִִִֶַַָָֹהּיֹום

ּבּמׁשנה  איתא זֹו, ערּו26ּתקוה ּבׁשלחן (והּובא ְְְְְִִִַָָָָָָֻ

ּתפּלה  הלכֹות הּזקן ׁשחסידים 27אדמֹו"ר ( ְְְֲִִִִֵֶַַָָ

כּו', ּומתּפּללין אחת ׁשעה ׁשֹוהין היּו ְְִִִִִַַַָָָָהראׁשֹונים

ּבגמרא  אדמֹו"ר 28ואיתא ערּו ּבׁשלחן (והּובא ְְְְְִִַַָָָָָָֻ

ּתֹורה  ּתלמּוד הלכֹות ׁשחסידים 29הּזקן ׁשּמּתֹו ( ְְֲִִִִֵֶֶַַָָ

עד  ּבתפּלה, ּבּיֹום ׁשעֹות ּתׁשע ׁשֹוהין (ׁשהיּו ְִִִֵֵֶַַַָָָהם

כּו' הּגׁשמּיּות להתּפּׁשטּות מּגיעים )30ׁשהיּו ְְְְִִִִֶַַַַָ

להיֹות  צרי ׁשהּׁשֹומר וידּוע מׁשּתּמרת, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּתֹורתם

הּנׁשמר  מהּדבר יֹותר ּגם 31חזק (ּכּמּובן ְִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבירּוׁשלמי  להּגירסא ועד ּתֹורתם 32ּבפׁשטּות), ְְְְְְִִִַַַַָָָ
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ב. ענף ויושר) עגולים (דרוש ס"ע 23)א פר"ת המאמרים (ספר פר"ת* נתן הוי' כי ראו גו' ויאמר ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך. תרנא ע' פרשתנו אוה"ת גם וראה ואילך). מ"א.24)רנ פ"א א.25)פאה כא, ב.26)ברכות ל, צג 27)שם סימן

ב.28)ס"א. לב, ס"ו.29)שם ס"ה.30)פ"ד שם אדה"ז סידור 31)שו"ע ואילך. רפג ס"ע תקע"א הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

רע"א. קלג, דא"ח 32.375)עם ע' חט"ז שיחות בלקוטי נתבאר - ה"א. פ"ה ברכות

(מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מאמר על בעיקרו מיוסד שהמאמר ,((155 ע' חנ"ט התוועדויות מנחם (תורת (ס"ז המאמר שלאחרי בהשיחה ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  הצמצום וקודם מוגדרות, ספירות עם עולם, הוא האצילות עולם גם כי

להתקיים, יכול היה ˆÌeˆÓלא È„È ÏÚ ˜¯Â גדול˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰Êk ¿««¿≈ƒ¿»∆»ƒ¿
ÌÈ˜Ï‡ ˙ÈÁaÓ CLÓ האצילות מעולם גם d˙שלמעלה ˙ÈÁ·Ï ƒ¿»ƒ¿ƒ«¡…ƒƒ¿ƒ«¿»»

למטה. לירידה שייכת שהיא כפי הנשמה בחינת שהיא

‰NÚpL ÈelÈÚ‰ Ï„Bb e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ∆«¬»
d˙„È¯È È„È ÏÚ ‰ÓLp‰a¿«¿»»«¿≈¿ƒ»»
ÔÈÚ da LcÁ˙pL ,Ûeba«∆ƒ¿«≈»ƒ¿«

,‰·eLz‰ קודם בה שייך היה שלא «¿»
כאמור, Ê‰הירידה, È„È ÏÚL על ∆«¿≈∆

דווקא  הירידה ≈»¿ÈlÚ˙Óƒ˙ידי
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰ אפילו «¿»»¿«¿»«

ÔÈÚ ‡e‰L ,Èa z˙ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»«»ƒ∆ƒ¿«
˙ÈÁ·Ï ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ»»¬ƒƒ¿ƒ«

d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ כפי »¡…ƒ¬∆¿»»
להלן. עוד ומבאר שממשיך

‡˜Âc ‰nÏ ÌÚh‰ ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ«««»»«¿»
Ûeba ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èaƒƒ««¿»»¿«»«

,BÊ ‰iÏÚ da ‰NÚ לאחר «¬∆»¬ƒ»
עליית  של ועניינה מהותה מה שנתבאר

(ההתעלות  הירידה אחרי הנשמה

נתנה' אשר 'האלוקים לבחינת

צריך  בי'), 'נתת מבחינת שלמעלה

אפשרית  זו התעלות באמת למה להבין

הנשמה  ירידת באמצעות דווקא

הדברים  ולביאור גשמי, בגוף להתלבש

˙eÏÏk ‰lÈÁz ÌÈc˜‰Ï LÈ≈¿«¿ƒ¿ƒ»¿»
˜elÈÁ‰ הכללי ÔÈaLההבדל «ƒ∆≈

‰lÙ˙Ï ‰¯Bz23‰Êa eÈˆnL , »ƒ¿ƒ»∆»ƒ»∆
ÈÚÌÈikÙ‰ ÌÈ.וסותרים ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

‰¯BzL ¯‡B·Ó ÌÈÓÚÙÏc¿ƒ¿»ƒ¿»∆»
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ במדריגה,‰lÙzÓ ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»

‰Ln‰ ¯Ó‡ÓÎe24„eÓÏ˙Â ¿«¬««ƒ¿»¿«¿
,Ìlek „‚k ‰¯Bz של שורה »¿∆∆»

לכן  קודם במשנה שנמנו מצוות

ÔeiÚc ÔÈÚ‰ Ìb ÏÏÎ ‰ÊaL∆»∆ƒ¿»«»ƒ¿»¿ƒ
ÌL ‰Lna ¯kÊp‰ ‰lÙz¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ¿»»
ואומרת  מסיימת המשנה ומכלֿמקום

יותר  ונעלה חשוב תורה שתלמוד

התורה  מעלת מובנת זה ולפי מכולם,

התפילה. ‰Bz¯‰,על ÏÚ ‰lÙz‰ ˙ÏÚÓ eÈˆÓ ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ»ƒ«¬««¿ƒ»««»
‡˙È‡„ÎÂ וכמובא‡¯Óba25ÌBi‰ Ïk Ì„‡ Ïlt˙iL È‡ÂÏ‰ ¿ƒ¿ƒ»«¿»»«¿«∆ƒ¿«≈»»»«

,Blek התורה ללימוד מוקדש כלל שבדרך בזמן גם הכוונה ובפשטות

ÌÈ¯ÓB‡L „Ú ,‰¯Bz ÏÚ ‰lÙ˙a ‰ÏÚÓ LiL Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆≈«¿»ƒ¿ƒ»«»«∆¿ƒ
ÌBi‰ Ïk ˜ÒÚ‰ ‰È‰iL È‡ÂÏ‰«¿«∆ƒ¿∆»≈∆»«
Ì‚Â .‰¯B˙a ‡ÏÂ ‰lÙ˙aƒ¿ƒ»¿…¿»¿«

BÊ ‰Â˜z ÈelÈÓÏ Ì„B˜ שחכמינו ∆¿ƒƒ¿»
'הלוואי', בלשון אומרים «È‡ƒ˙‡ז"ל

(Lna26‡·e‰Â‰מובא  «ƒ¿»¿»
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ Ce¯Ú ÔÁÏLa¿À¿»»«¿«»≈

‰lÙz ˙BÎÏ‰27ÌÈ„ÈÒÁL ( ƒ¿¿ƒ»∆¬ƒƒ
‰ÚL ÔÈ‰BL eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»ƒ»»

˙Á‡ לתפילה בהכנות התפילה קודם ««
'eÎ ÔÈÏlt˙Óe המשנה (ובלשון ƒ¿«¿ƒ

שעה  שוהין היו הראשונים "חסידים

לבם  שיכוונו כדי ומתפללין אחת

שבשמים), מובא È‡Â˙‡לאביהם ¿ƒ»
‡¯Ó‚a28ÔÁÏLa ‡·e‰Â) ƒ¿»»¿»«À¿»

˙BÎÏ‰ Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ Ce¯Ú»«¿«»≈ƒ¿
‰¯Bz „eÓÏz29CBznL ( «¿»∆ƒ

ÔÈ‰BL eÈ‰L) Ì‰ ÌÈ„ÈÒÁL∆¬ƒƒ≈∆»ƒ
,‰lÙ˙a ÌBia ˙BÚL ÚLz כי ≈«»«ƒ¿ƒ»

שוהין שעה היו התפילה, קודם שעה

התפילה, אחרי ושעה עצמה בתפילה

התפילות שלוש בכל זאת »Ú„ועושים
˙eËMt˙‰Ï ÌÈÚÈbÓ eÈ‰L∆»«ƒƒ¿ƒ¿«¿

'eÎ ˙eiÓLb‰30 כלומר ««¿ƒ
מתעלה  והאדם מתגברת שהרוחניות

מהגשמיות) עצמו ««Ì˙¯Bzומפשיט
˙¯nzLÓ ויכולים זמן , תורה ללמוד ƒ¿«∆∆

למדנים, היו זאת ובכל יום בכל קצר

בהם משתמרת »«¿Úe„ÈÂתורתם
¯ÓBM‰L דבר כל ˆ¯CÈשל ∆«≈»ƒ

˜ÊÁ ˙BÈ‰Ïונעלה¯·c‰Ó ¯˙BÈ ƒ¿»»≈≈«»»
¯ÓLp‰31 שומר הוא שאותו «ƒ¿»

˙eËLÙa Ìb Ô·enk) כן לא שאם «»«¿«¿
לשמור  השומר יוכל ÚÂ„איך ,(¿«

‡Ò¯Èb‰Ï זה ז"ל חכמינו מאמר של ¿«ƒ¿»
ÈÓÏLe¯Èa32Ì˙¯Bz רק לא ƒ«¿ƒ»»
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ט l"yz'd ,hay f"i ,glya zyxt zay

ׁשהיא  הּתפּלה מעלת מּובן ׁשּמּזה ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָמתּברכת,

ּומתּברכת  מׁשּתּמרת ידּה ׁשעל מהּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלמעלה

יׂשראל, ּבני ונׁשמֹות לתֹורה ּבנֹוגע וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָהּתֹורה.

למעלה  היא ׁשהּתֹורה מבֹואר ְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשּלפעמים

רז"ל  ּוכמאמר יׂשראל, ּבני ּתלת 33מּנׁשמֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָ

מתקּׁשרן  יׂשראל ּבדא, ּדא מתקּׁשרן ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָקׁשרין

והיינּו הּוא, ּברי ּבקּודׁשא ואֹורייתא ְְְְְְְְְִַַַָָָּבאֹורייתא

ּבני  נׁשמֹות מתקּׁשרן אֹורייתא ידי על ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשּדוקא

הּוא  ּברי ּבקּודׁשא רז"ל 34יׂשראל אמרּו וכן ,35 ְְְְְְִִֵֵַַָָָ

נקראת  ׁשהּתֹורה ּתֹורה, מּתן זה חתּונתֹו ְְֲִֵֶֶַַַָָָּביֹום

ּכּלה  נקראים יׂשראל ּבני ונׁשמֹות הרי 36חתן, , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ

יׂשראל. ּבני מּנׁשמֹות למעלה היא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשהּתֹורה

הם  יׂשראל ּבני ׁשּנׁשמֹות מבֹואר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָולפעמים

ּבּמדרׁש ּכדאיתא מהּתֹורה, ׁשבעה 37למעלה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ

ואיני 38ּדברים  כּו', ויׂשראל ּתֹורה לעֹולם קדמּו ְְְְְִִִֵֵָָָָָָ

קדם  מי יׂשראל 39יֹודע ּבני את צו אֹומר ּכׁשהּוא , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

יׂשראל  ּבני נׁשמֹות הרי יׂשראל, ּבני אל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָּדּבר

לּתֹורה  .40קדמּו ְַָָ

העלאה ÔÈÚ‰Âד) ענינּה ּתפּלה ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

ׁשּנאמר  ּוכמֹו למעלה, 41מּלמּטה ְְְְֱִֶֶַַַָָ

והיינּו, הּׁשמימה, מּגיע וראׁשֹו ארצה מּצב ְְְְְִַַַַַָָָָָָֹֻֻסּלם

ארצה  סתם, מארץ ׁשּלמּטה ענינים ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּגם

ה') למעלה 42(ּבתֹוספת הּתפּלה ידי על עֹולים , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

ה') (ּבתֹוספת הּׁשמימה לבחינת מּׁשמים, .42ּגם ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשליבֹות  ארּבע יׁש הּתפּלה ּבסּוּלם ,43והּנה, ְְְְְִִִֵֵַַַַָ

ּבירידת  מדריגֹות ארּבע ׁשּיׁש ּדכׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַוהיינּו,
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א.33) עג, ח"ג ה'ש"ת 34)זהר המאמרים ספר ועוד.ראה .68 ע' .61 ספ"ד.35)ע' תענית ברכה 36)משנה לקו"ת ראה

ואילך. סע"ד ד.37)צג, פ"א, קדמו.38)ב"ר דברים ששה שלפנינו: בב"ר א. קכב, אסתר מגילת בתו"א דברים") ("ז' כ"ה

תרט"ו). ווילנא, (בהוצאת שם לב"ר הארוך מהרז"ו פירוש ועוד. יא. נשא תנחומא א. נד, פסחים אליהו 39)וראה דבי תנא

פי"ד. 40.116)רבה ע' ח"א תשנ"ב השיחות ספר .22 ע' חל"ד שיחות לקוטי שם. ב"ר ח"א 41)ראה זהר יב. כח, ויצא

ב. שו, ח"ג ב. א.42)רסו, שיט, ח"ב קונטרסים המאמרים מגלה 43)ספר וראה פ"י. ח"ב נבוכים במורה הובא - תנחומא

פרשתנו  לקו"ת ואילך). סע"ב (רצא, ויצא ר"פ תושב"כ חלק של"ה שם). ויצא ראובני בילקוט (הובא קצו אופן עמוקות

ב. ב,

שנה. חמשים לפני בשלח בפ' שנאמר נ"ע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גם  אלא למדו שכבר מה שוכחים ואינם בה Î¯a˙Ó˙משתמרת ונעשית ƒ¿»∆∆

Bz‰Ó¯‰,תוספת, ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ‰lÙz‰ ˙ÏÚÓ Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»«¬««¿ƒ»∆ƒ¿«¿»≈«»
d„È ÏÚL מהתורה הנעלית התפילה Î¯a˙Óe˙בכוח ˙¯nzLÓ ∆«»»ƒ¿«∆∆ƒ¿»∆∆

.‰¯Bz‰«»
ÔÎÂ דומה סתירה Ú‚Baמצינו ¿≈¿≈«

,Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓLÂ ‰¯B˙Ï¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
‰¯Bz‰L ¯‡B·Ó ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ¿»∆«»
Èa ˙BÓLpÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒƒ¿¿≈

Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe ,Ï‡¯NÈ33 ƒ¿»≈¿«¬«««
˜בזוהר ˙Ïz‡c Ô¯M˜˙Ó ÔÈ¯L ¿»¿»ƒƒ¿«¿»»
,‡„a זה מתקשרים קשרים שלושה ¿»

Ô¯M˜˙Óבזה  Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«¿»
‡˙ÈÈ¯B‡a בתורה מתקשרים ישראל ¿«¿»

‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜a ‡˙ÈÈ¯B‡Â¿«¿»¿¿»¿ƒ
בקדושֿברוךֿהוא, מתקשרת והתורה

È„È ÏÚ ‡˜ÂcL eÈÈ‰Â¿«¿∆«¿»«¿≈
‡˙ÈÈ¯B‡התורהÔ¯M˜˙Ó «¿»ƒ¿«¿»
Ï‡¯NÈמתקשרות Èa ˙BÓLƒ¿¿≈ƒ¿»≈

‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜a34,ֿבקדוש ¿¿»¿ƒ
נעלית  התורה כן ואם ברוךֿהוא,

ישראל ‡e¯Óמנשמות ÔÎÂ¿≈»¿
Ï"Ê¯35 בשיר פסוק על במשנה, ««

ציון  בנות וראינה 'צאינה השירים

אמו  לו שעטרה בעטרה שלמה במלך

חתונתו' Ê‰ביום B˙e˙Á ÌBÈa¿¬»∆
‰¯Bz ÔzÓ בשיר רש"י (וכפירוש ««»

תורה  מתן יום – חתונתו 'ביום השירים

עולו'), וקיבלו למלך להם שעיטרוהו

,Ô˙Á ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿≈»»
ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓLÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰lk36, יום הוא תורה מתן יום ולכן «»
ישראל, ונשמות התורה של החתונה

מהכלה, למעלה הוא שהחתן וכיוון

‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰¯Bz‰L È¯‰¬≈∆«»ƒ¿«¿»
.Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓLpÓƒƒ¿¿≈ƒ¿»≈

‰ÏÚÓÏ Ì‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓLpL ¯‡B·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿»∆ƒ¿¿≈ƒ¿»≈≈¿«¿»
‡˙È‡„k ,‰¯Bz‰ÓכמובאL¯„na37ÌÈ¯·c ‰Ú·L38eÓ„˜ ≈«»ƒ¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ»¿

Ú„BÈ ÈÈ‡Â ,'eÎ Ï‡¯NÈÂ ‰¯Bz ÌÏBÚÏ הללו הדברים שבעת מבין »»»¿ƒ¿»≈¿≈ƒ≈«
˜„Ìעצמם ÈÓ39,למי¯ÓB‡ ‡e‰LkבתורהÏ‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ ƒ»«¿∆≈«∆¿≈ƒ¿»≈

¯‰ ,Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯acÈ «≈∆¿≈ƒ¿»≈¬≈
eÓ„˜ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓLƒ¿¿≈ƒ¿»≈»¿

‰¯BzÏ40 על מדברת התורה ולכן «»
קיימת. שכבר כמציאות ישראל בני

יש  ותפילה תורה שלגבי ונמצא

למעלה  שהתורה עולה מהם מקורות

עולה  מהם מקורות ויש מהתפילה

ונשמות  התורה לגבי גם וכך להיפך,

פשר  את ומבאר וממשיך ישראל,

לכאורה. הסתירה

‰lÙz ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ»
‰‡ÏÚ‰ dÈÚ והתקרבות התעלות ƒ¿»»«¬»»

האדם hÓlÓ‰לאלוקות  מצד ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ,האלוקות BÓÎeאל ¿«¿»¿
¯Ó‡pL41 יעקב בחלום בתורה ∆∆¡«

ÚÈbÓ BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·vÓ ÌlÒÀ»À»«¿»¿…«ƒ«
,‰ÓÈÓM‰ עניין שזהו ומבואר «»»¿»

המתפלל  האדם ידה ועל שבה התפילה

למעלה  (ארצה) מלמטה מתעלה

ÌbL(השמימה) ,eÈÈ‰Â אפילו ¿«¿∆«
‰hÓlL ÌÈÈÚנחותיםı¯‡Ó ƒ¿»ƒ∆¿«»≈∆∆

,Ì˙Ò נקראים (אלא 'ארץ'‡¯ˆ‰ ¿»«¿»
'‰ ˙ÙÒB˙a העניין ,42)להדגשת ¿∆∆

‰lÙz‰ È„È ÏÚ ÌÈÏBÚ ומתעלים ƒ«¿≈«¿ƒ»
ביותר  Ìbלמעלה ‰ÏÚÓÏ אפילו ¿«¿»«

‰ÓÈÓM‰ ˙ÈÁ·Ï ,ÌÈÓMÓƒ»«ƒƒ¿ƒ««»»¿»
‰')'שמים'( ˙ÙÒB˙a42,‰p‰Â . ¿∆∆¿ƒ≈

Úa¯‡ LÈ ‰lÙz‰ ÌleÒa¿««¿ƒ»≈«¿«
˙B·ÈÏL43, עליות ארבע שהם ¿ƒ

לדרגה eÈÈ‰Â,ÌLÎcמדרגה ¿«¿ƒ¿≈
˙„È¯Èa ˙B‚È¯„Ó Úa¯‡ LiL∆≈«¿««¿≈ƒƒ«
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l`xyi ipae dyn xiyi f`

להיֹות  יכֹול ּכזה צמצּום ידי על ורק ְְְְֲִִִֵֶַַָָָהאצילּות,

ּגֹודל  וזהּו נתנּה. לבחינת אלקים מּבחינת ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָֹנמׁש

ּבּגּוף, ירידתּה ידי על ּבהּנׁשמה ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהעיּלּוי

זה  ידי ׁשעל הּתׁשּובה, ענין ּבּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנתחּדׁש

ּבי, נתּת מּבחינת ּגם למעלה הּנׁשמה ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמתעּלית

האלקים  לבחינת האצילּות, עֹולם ענין ְְֱֲִִִִִֶַַָָָֹׁשהּוא

נתנּה. ְֲֶָָאׁשר

הּנׁשמה ÔÈ·‰Ïeג) ּבירידת ּדוקא לּמה הּטעם ¿»ƒְְִִַַַַַַָָָָָ

יׁש זֹו, עלּיה ּבּה נעׂשה ּבּגּוף ְֲֲִֵֶַַַָָָלמּטה

ּתֹורה  ׁשּבין החיּלּוק ּכללּות ּתחיּלה ְְְְִִִֵֶַַָָָלהקּדים

הפּכּיים.23לתפּלה  ענינים ּבזה ׁשּמצינּו , ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָ

מּתפּלה, למעלה היא ׁשּתֹורה מבֹואר ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָּדלפעמים

הּמׁשנה  ּכּוּלם,24ּוכמאמר ּכנגד ּתֹורה ותלמּוד ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָ

הּנזּכר  ּתפּלה ּדעּיּון הענין ּגם נכלל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשּבזה

על  הּתפּלה מעלת מצינּו ולפעמים ׁשם. ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָּבּמׁשנה

ּבּגמרא  וכדאיתא אדם 25הּתֹורה, ׁשּיתּפּלל הלואי ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ּבתפּלה  מעלה ׁשּיׁש מּובן ׁשּמּזה ּכּוּלֹו, הּיֹום ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל

ׁשאֹומר  עד ּתֹורה, ּכל על העסק ׁשּיהיה הלואי ים ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

למיּלּוי  קֹודם וגם ּבתֹורה. ולא ּבתפּלה ְְְְְִִִֶַַָָֹהּיֹום

ּבּמׁשנה  איתא זֹו, ערּו26ּתקוה ּבׁשלחן (והּובא ְְְְְִִִַָָָָָָֻ

ּתפּלה  הלכֹות הּזקן ׁשחסידים 27אדמֹו"ר ( ְְְֲִִִִֵֶַַָָ

כּו', ּומתּפּללין אחת ׁשעה ׁשֹוהין היּו ְְִִִִִַַַָָָָהראׁשֹונים

ּבגמרא  אדמֹו"ר 28ואיתא ערּו ּבׁשלחן (והּובא ְְְְְִִַַָָָָָָֻ

ּתֹורה  ּתלמּוד הלכֹות ׁשחסידים 29הּזקן ׁשּמּתֹו ( ְְֲִִִִֵֶֶַַָָ

עד  ּבתפּלה, ּבּיֹום ׁשעֹות ּתׁשע ׁשֹוהין (ׁשהיּו ְִִִֵֵֶַַַָָָהם

כּו' הּגׁשמּיּות להתּפּׁשטּות מּגיעים )30ׁשהיּו ְְְְִִִִֶַַַַָ

להיֹות  צרי ׁשהּׁשֹומר וידּוע מׁשּתּמרת, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּתֹורתם

הּנׁשמר  מהּדבר יֹותר ּגם 31חזק (ּכּמּובן ְִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבירּוׁשלמי  להּגירסא ועד ּתֹורתם 32ּבפׁשטּות), ְְְְְְִִִַַַַָָָ
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ב. ענף ויושר) עגולים (דרוש ס"ע 23)א פר"ת המאמרים (ספר פר"ת* נתן הוי' כי ראו גו' ויאמר ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך. תרנא ע' פרשתנו אוה"ת גם וראה ואילך). מ"א.24)רנ פ"א א.25)פאה כא, ב.26)ברכות ל, צג 27)שם סימן

ב.28)ס"א. לב, ס"ו.29)שם ס"ה.30)פ"ד שם אדה"ז סידור 31)שו"ע ואילך. רפג ס"ע תקע"א הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

רע"א. קלג, דא"ח 32.375)עם ע' חט"ז שיחות בלקוטי נתבאר - ה"א. פ"ה ברכות

(מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מאמר על בעיקרו מיוסד שהמאמר ,((155 ע' חנ"ט התוועדויות מנחם (תורת (ס"ז המאמר שלאחרי בהשיחה ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  הצמצום וקודם מוגדרות, ספירות עם עולם, הוא האצילות עולם גם כי

להתקיים, יכול היה ˆÌeˆÓלא È„È ÏÚ ˜¯Â גדול˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰Êk ¿««¿≈ƒ¿»∆»ƒ¿
ÌÈ˜Ï‡ ˙ÈÁaÓ CLÓ האצילות מעולם גם d˙שלמעלה ˙ÈÁ·Ï ƒ¿»ƒ¿ƒ«¡…ƒƒ¿ƒ«¿»»

למטה. לירידה שייכת שהיא כפי הנשמה בחינת שהיא

‰NÚpL ÈelÈÚ‰ Ï„Bb e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ∆«¬»
d˙„È¯È È„È ÏÚ ‰ÓLp‰a¿«¿»»«¿≈¿ƒ»»
ÔÈÚ da LcÁ˙pL ,Ûeba«∆ƒ¿«≈»ƒ¿«

,‰·eLz‰ קודם בה שייך היה שלא «¿»
כאמור, Ê‰הירידה, È„È ÏÚL על ∆«¿≈∆

דווקא  הירידה ≈»¿ÈlÚ˙Óƒ˙ידי
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰ אפילו «¿»»¿«¿»«

ÔÈÚ ‡e‰L ,Èa z˙ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»«»ƒ∆ƒ¿«
˙ÈÁ·Ï ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ»»¬ƒƒ¿ƒ«

d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ כפי »¡…ƒ¬∆¿»»
להלן. עוד ומבאר שממשיך

‡˜Âc ‰nÏ ÌÚh‰ ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ«««»»«¿»
Ûeba ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èaƒƒ««¿»»¿«»«

,BÊ ‰iÏÚ da ‰NÚ לאחר «¬∆»¬ƒ»
עליית  של ועניינה מהותה מה שנתבאר

(ההתעלות  הירידה אחרי הנשמה

נתנה' אשר 'האלוקים לבחינת

צריך  בי'), 'נתת מבחינת שלמעלה

אפשרית  זו התעלות באמת למה להבין

הנשמה  ירידת באמצעות דווקא

הדברים  ולביאור גשמי, בגוף להתלבש

˙eÏÏk ‰lÈÁz ÌÈc˜‰Ï LÈ≈¿«¿ƒ¿ƒ»¿»
˜elÈÁ‰ הכללי ÔÈaLההבדל «ƒ∆≈

‰lÙ˙Ï ‰¯Bz23‰Êa eÈˆnL , »ƒ¿ƒ»∆»ƒ»∆
ÈÚÌÈikÙ‰ ÌÈ.וסותרים ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

‰¯BzL ¯‡B·Ó ÌÈÓÚÙÏc¿ƒ¿»ƒ¿»∆»
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ במדריגה,‰lÙzÓ ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»

‰Ln‰ ¯Ó‡ÓÎe24„eÓÏ˙Â ¿«¬««ƒ¿»¿«¿
,Ìlek „‚k ‰¯Bz של שורה »¿∆∆»

לכן  קודם במשנה שנמנו מצוות

ÔeiÚc ÔÈÚ‰ Ìb ÏÏÎ ‰ÊaL∆»∆ƒ¿»«»ƒ¿»¿ƒ
ÌL ‰Lna ¯kÊp‰ ‰lÙz¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ¿»»
ואומרת  מסיימת המשנה ומכלֿמקום

יותר  ונעלה חשוב תורה שתלמוד

התורה  מעלת מובנת זה ולפי מכולם,

התפילה. ‰Bz¯‰,על ÏÚ ‰lÙz‰ ˙ÏÚÓ eÈˆÓ ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ»ƒ«¬««¿ƒ»««»
‡˙È‡„ÎÂ וכמובא‡¯Óba25ÌBi‰ Ïk Ì„‡ Ïlt˙iL È‡ÂÏ‰ ¿ƒ¿ƒ»«¿»»«¿«∆ƒ¿«≈»»»«

,Blek התורה ללימוד מוקדש כלל שבדרך בזמן גם הכוונה ובפשטות

ÌÈ¯ÓB‡L „Ú ,‰¯Bz ÏÚ ‰lÙ˙a ‰ÏÚÓ LiL Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆≈«¿»ƒ¿ƒ»«»«∆¿ƒ
ÌBi‰ Ïk ˜ÒÚ‰ ‰È‰iL È‡ÂÏ‰«¿«∆ƒ¿∆»≈∆»«
Ì‚Â .‰¯B˙a ‡ÏÂ ‰lÙ˙aƒ¿ƒ»¿…¿»¿«

BÊ ‰Â˜z ÈelÈÓÏ Ì„B˜ שחכמינו ∆¿ƒƒ¿»
'הלוואי', בלשון אומרים «È‡ƒ˙‡ז"ל

(Lna26‡·e‰Â‰מובא  «ƒ¿»¿»
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ Ce¯Ú ÔÁÏLa¿À¿»»«¿«»≈

‰lÙz ˙BÎÏ‰27ÌÈ„ÈÒÁL ( ƒ¿¿ƒ»∆¬ƒƒ
‰ÚL ÔÈ‰BL eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»ƒ»»

˙Á‡ לתפילה בהכנות התפילה קודם ««
'eÎ ÔÈÏlt˙Óe המשנה (ובלשון ƒ¿«¿ƒ

שעה  שוהין היו הראשונים "חסידים

לבם  שיכוונו כדי ומתפללין אחת

שבשמים), מובא È‡Â˙‡לאביהם ¿ƒ»
‡¯Ó‚a28ÔÁÏLa ‡·e‰Â) ƒ¿»»¿»«À¿»

˙BÎÏ‰ Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ Ce¯Ú»«¿«»≈ƒ¿
‰¯Bz „eÓÏz29CBznL ( «¿»∆ƒ

ÔÈ‰BL eÈ‰L) Ì‰ ÌÈ„ÈÒÁL∆¬ƒƒ≈∆»ƒ
,‰lÙ˙a ÌBia ˙BÚL ÚLz כי ≈«»«ƒ¿ƒ»

שוהין שעה היו התפילה, קודם שעה

התפילה, אחרי ושעה עצמה בתפילה

התפילות שלוש בכל זאת »Ú„ועושים
˙eËMt˙‰Ï ÌÈÚÈbÓ eÈ‰L∆»«ƒƒ¿ƒ¿«¿

'eÎ ˙eiÓLb‰30 כלומר ««¿ƒ
מתעלה  והאדם מתגברת שהרוחניות

מהגשמיות) עצמו ««Ì˙¯Bzומפשיט
˙¯nzLÓ ויכולים זמן , תורה ללמוד ƒ¿«∆∆

למדנים, היו זאת ובכל יום בכל קצר

בהם משתמרת »«¿Úe„ÈÂתורתם
¯ÓBM‰L דבר כל ˆ¯CÈשל ∆«≈»ƒ

˜ÊÁ ˙BÈ‰Ïונעלה¯·c‰Ó ¯˙BÈ ƒ¿»»≈≈«»»
¯ÓLp‰31 שומר הוא שאותו «ƒ¿»

˙eËLÙa Ìb Ô·enk) כן לא שאם «»«¿«¿
לשמור  השומר יוכל ÚÂ„איך ,(¿«

‡Ò¯Èb‰Ï זה ז"ל חכמינו מאמר של ¿«ƒ¿»
ÈÓÏLe¯Èa32Ì˙¯Bz רק לא ƒ«¿ƒ»»
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l`xyiי ipae dyn xiyi f`

ׁשּנאמר  ּוכמֹו למּטה, מלמעלה נׁשמה 14הּנׁשמה ְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָ

יצרּתּה אּתה בראתּה אּתה היא טהֹורה ּבי ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָׁשּנתּת

אצילּות  עֹולמֹות ארּבע ׁשהם נפחּתּה, ְְְֲִֵֶַַַַָָָאּתה

עׂשּיה  יצירה ארּבע 17ּבריאה יׁש כן ּכמֹו , ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

ידי  ׁשעל  למעלה מּלמּטה ּבעלּיה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָׁשליבֹות

אׁש רעׁש ּדרּוח הּמדריגֹות ארּבע והם ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָהּתפּלה.

ּדּקה  ּדממה ענין 44וקֹול הּוא ּדזמרא ּדפסּוקי , ְְְְְְִִִֵַַָָָָ

הרעׁש, ענין הּוא ׁשמע קריאת ּוברכֹות ְְְְִִִַַַַַַָָהרּוח,

ׁשא  והאֹופּנים ּוכמֹו ׁשמע קריאת ּבברכֹות ֹומרים ְְְְְְְִִִִֶַַַָ

ׁשמע  ּוקריאת וכּו', ּגדֹול ּברעׁש הּקֹודׁש ְְְְְִֶַַַַַַָוחּיֹות

האהבה, ענין ּכללּות ׁשהּוא האׁש, ענין ְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּוא

ּגֹו' ואהבּת ׁשמע ּבקריאת ׁשּנאמר ואחר 45ּוכמֹו , ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָ

ּדממה  קֹול ענין ׁשהּוא עׂשרה, לׁשמֹונה ּבאים ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָּכ

רז"ל  (ּוכמאמר ּבתפּלתֹו46ּדּקה קֹולֹו הּמׁשמיע ְְְֲִִִַַַַַַַַָָ

מלּכא  קאתי ּדתּמן אמנה), מּקטּני זה .47הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ידי  ׁשעל לפי למּטה, הּנׁשמה ירידת ענין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוזהּו

א ּדתפּלה. הּדרּגֹות ּבארּבע העלּיה נעׂשית ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָזה

למעלה  מּלמּטה העלּיה ענין להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּכדי

להיֹות  צרי וכּו', ארצה עניני להעלֹות ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָּבּתפּלה,

מלמעלה  ההמׁשכה ׁשּזֹוהי הּתֹורה, ענין ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָּתחּלה

על  ההעלאה ּכ אחר להיֹות ׁשּיּוכל ּכח ְְְֲִִֶַַַַַַַַַָָָֹוהּנתינת

ּכתיב  ׁשּבּתֹורה לפי והיינּו הּתפּלה, הלֹוא 48ידי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ּכ טּומאה מקּבל אינֹו אׁש מה ּכאׁש, דברי ְְְִֵֵֵֵַָָָָָֹכה

טּומאה  מקּבלים אינן ּתֹורה הרי 49ּדברי ולכן , ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָ

ּכפׁשּוטֹו טהֹור ּבלּתי ּבאדם ׁשּגם ּכח נתינת ,50זה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ

ׁשּיׂשראל  וזהּו ּבתפּלה. העלּיה ענין להיֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָיּוכל

מתקּׁשרן  אֹורייתא ידי ועל ּבאֹורייתא ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָמתקּׁשרן

למעלה  היא הּתֹורה ּכי הּוא, ּברי ְְְְְִִִַַָָָּבקּודׁשא

מּׁשּום  מּתפּלה, ּגם ּולמעלה יׂשראל ּבני ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָמּנׁשמֹות

ּדברי  ּבבחינת היא הרי למּטה ּבהיֹותּה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשּגם

יּוכל  ׁשהאדם ּבכדי ולכן, ּבגיּלּוי, ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּכאׁש
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וש"נ.44) קלח. ע' תרנ"ט המאמרים ספר ואילך. א שמט, תצוה תו"ח וראה יאֿיב. יט, ה.45)מלכיםֿא ו, ואתחנן

ס"ב.46) סק"א או"ח אדה"ז שו"ע ב. כד, ב).47)ברכות (ג, בהקדמה תקו"ז (רע"מ). ב רכג, זח"ג כט.48)ראה כג, ירמי'

א.49) כב, וש"נ).50)ברכות בסופה. (חגיגה כרימון מצוות מלאים ישראל פושעי שאפילו הענין גם נזכר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡pL BÓÎe ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÓLp‰14 השחר ברכות בנוסח «¿»»ƒ¿«¿»¿«»¿∆∆¡«

ראשונה  ‰È‡דרגה ‰¯B‰Ë Èa z˙pL ‰ÓL שניה ‡z‰דרגה ¿»»∆»«»ƒ¿»ƒ«»
d˙‡¯· שלישית dz¯ˆÈדרגה ‰z‡ רביעית dzÁÙ,דרגה ‰z‡ ¿»»«»¿«¿»«»¿«¿»

Ì‰Lכנגד‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ Úa¯‡17, ∆≈«¿«»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
לעיל, ‡¯Úaכמבואר LÈ ÔÎ BÓk¿≈≈«¿«

‰iÏÚa ˙B·ÈÏL האדם של ¿ƒ»¬ƒ»
È„È ÏÚL ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆«¿≈
Úa¯‡ Ì‰Â .‰lÙz‰«¿ƒ»¿≈«¿«

˙B‚È¯„n‰ אחת דרגה Áe¯cדרגה ««¿≈¿«
שלישית ¯LÚשנייה  ‡Lדרגה ««≈

רביעית ÓÓc‰דרגה ÏB˜Â¿¿»»
‰wc44, מלכים בספר הכתוב כלשון «»

בחסידות  ומבואר אליהו, נבואת לגבי

היא  אלו דרגות לארבע התפילה חלוקת

ÔÈÚ ‡e‰ ‡¯ÓÊc È˜eÒÙcƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«
Áe¯‰,הראשונה BÎ¯·e˙הדרגה »«ƒ¿

LÚ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÚÓL ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«ƒ¿«»««
השנייה, ÌÈ¯ÓB‡Lהדרגה BÓÎe¿∆¿ƒ

ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙BÎ¯·a¿ƒ¿¿ƒ«¿«
L„Bw‰ ˙BiÁÂ ÌÈpÙB‡‰Â¿»«ƒ¿««∆
˙‡È¯˜e ,'eÎÂ ÏB„b LÚ¯a¿««»¿¿ƒ«

,L‡‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÚÓL הדרגה ¿«ƒ¿«»≈
ÔÈÚהשלישית  ˙eÏÏk ‡e‰L∆¿»ƒ¿«
אש,‰‡‰·‰ כרשפי BÓÎeהבוערת »«¬»¿

z·‰‡Â ÚÓL ˙‡È¯˜a ¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿ƒ«¿«¿»«¿»
'Bb45ÌÈ‡a Ck ¯Á‡Â ,¿««»»ƒ

ÔÈÚ ‡e‰L ,‰¯NÚ ‰BÓLÏƒ¿∆∆¿≈∆ƒ¿«
‰wc ‰ÓÓc ÏB˜ הרביעית הדרגה ¿»»«»
Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe)46 ההלכה לגבי ¿«¬«««

'שמונה  תפילת את להתפלל שיש

בלחש  ˜BÏBעשרה' ÚÈÓLn‰««¿ƒ«
ÈpËwÓ ‰Ê È¯‰ B˙lÙ˙aƒ¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«≈

,(‰Ó‡ תפילת אודות הזוהר וכדברי ¬»»
עשרה' ˜‡˙È'שמונה Ôn˙c¿«»»»≈

‡kÏÓ47.המלך בא e‰ÊÂשם «¿»¿∆
ÔÈÚ של והמטרה È¯È„˙התוכן ƒ¿«¿ƒ«

È„È ÏÚL ÈÙÏ ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»¿ƒ∆«¿≈
‰Ê הירידה ידי ‰iÏÚ‰על ˙ÈNÚ ∆«¬≈»¬ƒ»

למעלה  ‰Bb¯c˙מלמטה Úa¯‡a¿«¿«««¿
‰lÙ˙c.לעיל האמורות ƒ¿ƒ»

ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k C‡«¿≈∆«ƒ¿ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰iÏÚ‰»¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»

,'eÎÂ ‰ˆ¯‡ ÈÈÚ ˙BÏÚ‰Ï ,‰lÙza עד ביותר, נחותים דברים «¿ƒ»¿«¬ƒ¿¿≈«¿»¿
ביותר למעלה lÁz‰ל'השמימה', ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ והכנה הקדמה בתור »ƒƒ¿¿ƒ»

ÏÚÓÏÓ‰לתפילה ‰ÎLÓ‰‰ È‰BfL ,‰¯Bz‰ ÔÈÚ האלוקות מצד ƒ¿««»∆ƒ««¿»»ƒ¿«¿»
Ák ˙È˙p‰Âמלמעלה מקבל Ckשהאדם ¯Á‡ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL ¿«¿ƒ«…«∆«ƒ¿««»

‰‡ÏÚ‰‰ למעלה È„Èמלמטה ÏÚ ««¬»»«¿≈
eÈÈ‰Â ,‰lÙz‰ הדבר וטעם «¿ƒ»¿«¿

להיות  יכולה התפילה שפעולת

התורה  עניין ÈÙÏ¿ƒבהקדמת
‰¯BzaLהתורה È˙k48·אודות ∆«»¿ƒ

Îבירמיהו ‡BÏ‰,L‡k È¯·„ ‰ ¬…¿»ƒ»≈
‰‡ÓeË Ïa˜Ó BÈ‡ L‡ ‰Ó»≈≈¿«≈¿»
ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰¯Bz È¯·c Ck»ƒ¿≈»≈»¿«¿ƒ

‰‡ÓeË49, דברים שיש הטמא וגם ¿»
לו  מותר לעשות, לו שאסור שבקדושה

"תניא  הגמרא: (ובלשון תורה ללמוד

דברי  אין אומר היה בתירא בן יהודה ר'

בתלמיד  מעשה טומאה, מקבלין תורה

יהודה  מרבי למעלה מגמגם שהיה אחד

פיך  פתח בני ליה אמר בתירא, בן

מקבלין  תורה דברי שאין דבריך ויאירו

כאש  דברי כה הלא שנאמר טומאה,

אף  טומאה מקבל אינו אש מה  ה', נאם

טומאה") מקבלין אינן תורה דברי

‰Ê È¯‰ ÔÎÏÂ התורה È˙˙לימוד ¿»≈¬≈∆¿ƒ«
¯B‰Ë ÈzÏa Ì„‡a ÌbL Ák…«∆«¿»»ƒ¿ƒ»

BËeLÙk50ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ , ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«
‰iÏÚ‰ לאלקות וההתקרבות »¬ƒ»

.‰lÙ˙aƒ¿ƒ»
Ô¯M˜˙Ó Ï‡¯NiL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«¿»

‡˙ÈÈ¯B‡aבתורהÈ„È ÏÚÂ ¿«¿»¿«¿≈
Ô¯M˜˙Ó ‡˙ÈÈ¯B‡ ישראל בני «¿»ƒ¿«¿»

Èk ,‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜a¿¿»¿ƒƒ
˙BÓLpÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰¯Bz‰«»ƒ¿«¿»ƒƒ¿
Ìb ‰ÏÚÓÏe Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿»«
d˙BÈ‰a ÌbL ÌeMÓ ,‰lÙzÓƒ¿ƒ»ƒ∆«ƒ¿»

‡È‰ È¯‰ ‰hÓÏהתורה˙ÈÁ·a ¿«»¬≈ƒƒ¿ƒ«
,ÈelÈ‚a L‡k È¯·c ומשמעות ¿»ƒ»≈¿ƒ

למטה, בהיותה שגם היא הדברים

שהייתה  במעלתה נשארת התורה

Ì„‡‰Lלמעלה  È„Îa ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈∆»»»
למצבו  ביחס ירד וכן למטה שנמצא

È„Èלמעלה ÏÚ ˙BlÚ˙‰Ï ÏÎeÈ«¿ƒ¿««¿≈
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יי l"yz'd ,hay f"i ,glya zyxt zay

ּתחיּלה  להיֹות צרי הּתפּלה, ידי על ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָלהתעּלֹות

להיֹות  ׁשּיּוכל ּכח הּנתינת ׁשּזֹוהי הּתֹורה, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹענין

ׁשּיׁשנּה לאחרי אמנם, ּבּתפּלה. העלּיה ּכ ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחר

העלּיה הּנתי  נעׂשית אזי הּתֹורה, ידי על ּכח נת ְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָֹ

והיינּו, מהּתֹורה, ּגם יֹותר נעלית לדרּגא ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָּבּתפּלה

לּתֹורה, ׁשּקדמה ּכפי לׁשרׁשּה מּגעת ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּנׁשמה

נעלה  אֹור ּגיּלּוי ּבּתֹורה ניּתֹוסף ידּה ׁשעל ְֲִִֵֶֶַַַַָָָועד

.(ואיל ו' (סעיף ּכדלקּמן ְְְִִֵֵַָָָיֹותר,

המבֹואר ÔÈ·‰Ïeה) ּתחיּלה להקּדים יׁש זה ּכל ¿»ƒְְְְִִֵֶַַָָָ

אינּה51ּבּתניא  עצמּה ׁשהּנׁשמה ְְְֵֶַַַַָָָָָ

להתלּבׁש הּוצרכה ולא כּו', ּכלל ּתּקּון ְְְְְְְִִִֵַָָָֹצריכה

את  לתּקן אֹור להמׁשי רק וכּו' הּזה ְְְְִֵֶֶַַַַָָּבעֹולם

סֹוד  ּדּוגמת מּמׁש והּוא הּבהמית, ונפׁש ְְְֲִֶֶַַַַַָהּגּוף

מענין  ולכן, וכּו'. ניצֹוצין לברר הּׁשכינה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָּגלּות

לירידת  ּבנֹוגע ּגם יּובן הּׁשכינה ּגלּות ְְִִִֵַַַַַָָסֹוד

על  קאי ׁשּׁשכינה  לפי והיינּו למּטה. ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּנׁשמה

ואיּמא  מטרֹוניתא ׁשּנקראת הּמלכּות, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָספירת

להיֹותּה52ּתּתאה  יׂשראל ּכנסת ּגם ונקראת , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּדכׁשם  מּובן, ּומּזה יׂשראל, ּבני נׁשמֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָמקֹור

ּבכל  ּגם הּוא ּכן הּׁשכינה, ּגלּות ּבענין ְְְְִִֵֶַַַָָָׁשהּוא

ּפרטית. ְְִָָָנׁשמה

ÔÈÚ‰Â נקראת הּמלכּות ספירת ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַָ

ׁשּנאמר  ּכמֹו ּתפּלה, ואני 53ּבׁשם ְְְֱֲִִֵֶֶַַָ

ּבתפארת  היא ּתֹורה ּכן ּׁשאין מה ּומּזה 54תפּלה, . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ּכמֹו הּוא  ּותפּלה ּתֹורה ּבין ׁשהחיּלּוק ְְִִֵֶַָָָמּובן,

זעיר  ּדהּנה, ּומלכּות. אנּפין זעיר ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַהחיּלּוק

ּבאצילּות, ׁשּׁשניהם ּפי על אף ּומלכּות, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָאנּפין

ּדזעיר  אצילּותם, ּבאֹופן הם חלּוקים מקֹום ְְֲֲִִִִֵֵֶָָָמּכל

ּבמקֹורֹו ּודביקּות קירּוב ּבבחינת נאצל ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָאנּפין

העלּיה  טבע ּבֹו יׁש ולכן ניּכרת), ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ(ּדביקּות

ּבעיּלתֹו, העלּול ּדביקּות ענין ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָוהּדביקּות,

אינֹו ׁשהּביּטּול מּובן ּומּזה ּגיּלּוי. ּבבחינת ְְִִִִִֵֶֶַַָוהּוא
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פ"א.51) כו שער חיים מעץ - ב).52)פל"ז (עב, פנ"ב התפלה 53)תניא שער פע"ח ב. מט, זח"ג וראה ד. קט, תהלים

רמטֿנ. ע' תהלים אור) (יהל אוה"ת תורה.54)בהקדמה. מערכת פכ"ב הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙È˙p‰ È‰BfL ,‰¯Bz‰ ÔÈÚ ‰lÈÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰lÙz‰«¿ƒ»»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿««»∆ƒ«¿ƒ«

Ák למטה lÙza‰מלמעלה ‰iÏÚ‰ Ck ¯Á‡ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL …«∆«ƒ¿««»»¬ƒ»«¿ƒ»
היא  שהתורה לעיל לאמור ההסבר וזה למעלה, מהתפילה מלמטה למעלה

מהתורה. למעלה היא שתפילה העניין, של השני הצד את ומבאר וממשיך

dLiL È¯Á‡Ï ,ÌÓ‡»¿»¿«¬≈∆∆¿»
Ák ˙È˙p‰ למטה ÏÚמלמעלה «¿ƒ«…««

ÈÊ‡ ,‰¯Bz‰ È„È מכן לאחר ¿≈«»¬«
‰iÏÚ‰ ˙ÈNÚ למעלה מלמטה «¬≈»¬ƒ»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡b¯„Ï ‰lÙza«¿ƒ»¿«¿»«¬≈≈
Ìbאפילו,eÈÈ‰Â ,‰¯Bz‰Ó «≈«»¿«¿

˙ÚbÓ ‰ÓLp‰L עבודת ידי על ∆«¿»»«««
'לגעת' מצליחה הנשמה התפילה

,‰¯BzÏ ‰Ó„wL ÈÙk dL¯LÏ¿»¿»¿ƒ∆»¿»«»
קדמו  ישראל שנשמות לעיל כמבואר

d„Èלתורה, ÏÚL „ÚÂ ידי על ¿«∆«»»
ÈelÈbהנשמה  ‰¯Bza ÛÒBzÈƒ≈«»ƒ

¯˙BÈ ‰ÏÚ ¯B‡ בתורה קיים שלא «¬∆≈
עצמה, Â'מצד ÛÈÚÒ) Ôn˜Ï„k¿ƒ¿«»»ƒ

(CÏÈ‡Â עבודת ידי שעל ונמצא ¿≈»
לעבודה  כוח הנתינת (שאמנם התפילה

הנשמה  באה התורה) ידי על היא זו

לימוד  ידי על מאשר יותר גדול לעילוי

להלן. עוד שיבואר וכפי התורה,

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe (‰¿»ƒ»∆≈¿«¿ƒ
‡Èza ¯‡B·Ó‰ ‰lÈÁz51 ¿ƒ»«¿»««¿»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ dÓˆÚ ‰ÓLp‰L∆«¿»»«¿»≈»¿ƒ»
,'eÎ ÏÏk Ôewz שירדה וקודם ƒ¿»

פגם  שום היה לא הזה לעולם למטה

ולהשלים  לתקן צריכה שהיא וחיסרון

‰Î¯ˆe‰ ‡ÏÂ למטה לרדת הנשמה ¿…¿¿»
LaÏ˙‰Ï גשמי ÌÏBÚaבגוף ¿ƒ¿«≈»»

˜¯ 'eÎÂ ‰f‰ בשביל אלא «∆¿«
CÈLÓ‰Ï ולגלות למטה מלמעלה ¿«¿ƒ

¯B‡ כדי ‰Ûebאלוקי ˙‡ Ôw˙Ï¿«≈∆«
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ צריכים כן שהם ¿∆∆««¬ƒ

BÒ„תיקון, ˙Ó‚ec LnÓ ‡e‰Â¿«»¿«
‰ÈÎM‰ ˙eÏb והיא למטה שירדה »«¿ƒ»

ובמקום  במצב היינו כביכול, בגלות,

האלוקות  על והסתר העלם ≈«¿Ï·¯¯של
ולהעלות  מהרע הטוב את להפריד

בקדושה  אור ÔÈˆBˆÈלמקורם של ƒƒ
גשמיים  בדברים ו'נפלו' שירדו אלוקי

,ÔÎÏÂ .'eÎÂ בין דימיון שיש מאחר ¿¿»≈

השכינה  לגלות למטה הנשמה Ô·eÈירידת ‰ÈÎM‰ ˙eÏb „BÒ ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»«¿ƒ»«
È‡˜ ‰ÈÎML ÈÙÏ eÈÈ‰Â .‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯ÈÏ Ú‚Ba Ìb«¿≈«ƒƒ««¿»»¿«»¿«¿¿ƒ∆¿ƒ»»≈

ÈB¯ËÓ˙‡הכוונה ˙‡¯˜pL ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ מלכה גבירה, «¿ƒ«««¿∆ƒ¿≈«¿ƒ»
‰‡zz ‡nÈ‡Â52˙‡¯˜Â המלכות , Ï‡¯NÈספירת ˙Òk Ìb ¿ƒ»«»»¿ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿»≈

Èa ˙BÓL ¯B˜Ó d˙BÈ‰Ïƒ¿»¿ƒ¿¿≈
ÌLÎc ,Ô·eÓ ‰fÓe ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈
,‰ÈÎM‰ ˙eÏb ÔÈÚa ‡e‰L∆¿ƒ¿«»«¿ƒ»
אופן  לגבי המלכות, ספירת היא

הגלות  בזמן Ìbירידתה ‡e‰ Ôk≈«
˙ÈË¯t ‰ÓL ÏÎa ירידתה לגבי ¿»¿»»¿»ƒ

ומבאר. שממשיך כפי למטה,

˙¯ÈÙÒ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ«
,‰lÙz ÌLa ˙‡¯˜ ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ»

¯Ó‡pL BÓk53בתהיליםÈ‡Â ¿∆∆¡««¬ƒ
‰¯Bz Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,‰lÙ¿̇ƒ»«∆≈≈»

˙¯‡Ù˙a ‡È‰54 בתורת כמבואר ƒ¿ƒ¿∆∆
elÈÁ‰L˜הסוד. ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«ƒ

‰e‡ההבדל ‰lÙ˙e ‰¯Bz ÔÈa≈»¿ƒ»
ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ ÔÈa ˜elÈÁ‰ BÓk¿«ƒ≈¿≈«¿ƒ
והכוונה  זעירות. פנים (מילולית,

שיש  העליונות שבספירות למידות

המאיר  לאור ביחס מועט אור בהם

וכאן  שבכתר, אנפין' וב'אריך במוחין

למידת  בשייכות במיוחד הכוונה

p‰c‰התפארת) .˙eÎÏÓe¯ÈÚÊ , «¿¿ƒ≈¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÎÏÓe ÔÈt‡«¿ƒ«¿««ƒ

Ì‰ÈML מהספירות חלק ∆¿≈∆
ÌB˜Ó ÏkÓ ,˙eÏÈˆ‡a»¬ƒƒ»»
,Ì˙eÏÈˆ‡ ÔÙB‡a Ì‰ ÌÈ˜eÏÁ¬ƒ≈¿∆¬ƒ»
ממקורם  נאצלו שבה ובצורה בדרך

ÔÈt‡ ¯ÈÚÊc המידות Ïˆ‡היינו ƒ¿≈«¿ƒ∆¡»
˙e˜È·„e ·e¯È˜ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿≈
˙¯kÈ ˙e˜È·c) B¯B˜Óaƒ¿¿≈ƒ∆∆
באופן  היא במקורו שלו והדבקות

וניכר  Ú·Ëנרגש Ba LÈ ÔÎÏÂ ,(¿»≈≈∆«
‰iÏÚ‰ להתעלות השאיפה »¬ƒ»

˙e˜È·c‰Â,במקורוÔÈÚ ‡e‰L ¿«¿≈∆ƒ¿«
ÏeÏÚ‰ ˙e˜È·c הנאצל התוצאה, ¿≈∆»

B˙lÈÚa,המאציל e‰Â‡הסיבה, ¿ƒ»¿
אנפין  fÓe‰זעיר .ÈelÈb ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒƒ∆

ÏehÈa‰L Ô·eÓ זעיר אנפין של »∆«ƒ
(העילה) המאציל כלפי ≈‡BÈ(העלול)

,˙ÈÏÎ˙a ÏehÈa ביטול זה אין ƒ¿«¿ƒ
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l`xyiיב ipae dyn xiyi f`

מּצד  הּוא העלּול ׁשּבי ּטּול ּדכיון ּבתכלית, ְְְִִִִֵֶֶַַָָּביּטּול

ׁש ולּמה זה ּבמה יֹודע ולכן עיּלתֹו, את ּמרּגיׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבמציאּות, ּביּטּול אינֹו זה ּביּטּול הרי נכלל, ְְֲִִִִִֵֵֶָהּוא

ספירת  ּכן ּׁשאין מה למקֹורֹו. ּבער ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַמאחר

והבּדלה  ריחּוק ּבבחינת נאצלה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּמלכּות

נקראת  ולכן ניּכרת), ּבלּתי (ּדביקּות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָמּמקֹורּה

אּוכמא  והעּדר 55נהֹורא ׁשחרּות ּבחינת ׁשהּוא , ְְְְְֲִֵֶֶַַָָ

לגמרי  הּצּמאֹון 56הּגיּלּוי ּבּה נעׂשה זה מּצד א , ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשּנאמר  ּוכמֹו למעלה, לעלֹות ּביֹותר 57והּתׁשּוקה ְְְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָ

קרי  ּתּתאה ּדנהֹורא יּדֹום, ולא כבֹוד יזּמר ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹלמען

ׁשכי ולא עיּלאה לנהֹורא מּובן,58ּתדיר ּומּזה . ְְִִִִִֶָָָָָָֹ

על  ּובפרט ּבמציאּות. ּביּטּול הּוא הּביּטּול ְְִִִִִֶַַַָׁשּגם

מּׁשרׁש למעלה הּוא הּמלכּות ׁשּׁשרׁש הּידּוע ְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹֹּפי

חּיים  ּבעץ ׁשּנתּבאר ּכמֹו אנּפין, ׁשּׁשרׁש59הּזעיר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּדרּגא  ׁשּזֹוהי אתידע, ּדלא ּבריׁשא הּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָהּמלכּות

היא  זֹו (ולבחינה לגמרי ערֹו ּבאין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָׁשּלמעלה

ּבתכלית, ּביּטּול הּוא הּביּטּול ולכן ּתדיר), ְְְְִִִִִֵַַָָקרי

ּביּטּול  אינֹו אנּפין ּדזעיר הּביּטּול ּכן ּׁשאין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַמה

ּגּופא, ּבאצילּות הּוא ׁשּמקֹורֹו מאחר ְְְֲִִֵֶַַַָָּבתכלית,

למקֹורֹו. ּבער ְְְִֵֶוהּוא

‰p‰Â ּכנסת ׁשּנקראת הּמלכּות, ׁשּספירת ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ּבני  לנׁשמֹות הּמקֹור להיֹותּה ְְְְְִִִֵֵַָָָיׂשראל

מּמקֹורּה, והבּדלה ריחּוק ּבבחינת היא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָיׂשראל,

ׁשּׁשרׁשן  ּדאף יׂשראל, ּבני ּבנׁשמֹות ּגם הּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּכן

ׁשּנאמר  ּוכמֹו סֹוף, אין עצמּות ּבנים 60ּבבחינת ְְְֱִִִֵֶֶַַַָ

ּבּתניא  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו אלקיכם, לה' ׁשּזהּו61אּתם ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשהּבן  ּוכמֹו האב, מּמֹוח ׁשּנמׁש הּבן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכמׁשל

ׁשל  העצמּיּות [ׁשּכל האב מֹוח מעצמּות ְְִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּבין  החיּלּוק ּכּידּוע ּבהּטיּפה, נמׁש ְְִִִֵַַַַָָָָָהאב

ׁשהׁשּפעת  הּׂשכל, להׁשּפעת הּטיּפה ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָהׁשּפעת
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏeÏÚמוחלט ÏehÈaL ÔÂÈÎc(המאציל (מקורו העילה vÓ„אל ‡e‰ ¿≈»∆ƒ∆»ƒ«

LÈb¯nL ‰Êהעלול,B˙lÈÚ למקורו ‡˙ מודע Ú„BÈוהוא ÔÎÏÂ ∆∆«¿ƒ∆ƒ»¿»≈≈«
ÏÏÎ ‡e‰ ‰nÏÂ ‰Óa,בטל הוא מי ‡BÈוכלפי ‰Ê ÏehÈa È¯‰ ¿»¿»»ƒ¿»¬≈ƒ∆≈

,˙e‡ÈˆÓa ÏehÈa את מאבד שהמתבטל עד מוחלט ביטול זה אין ƒƒ¿ƒ
לחלוטין e‰L‡מציאותו ¯Á‡Ó≈««∆
B¯B˜ÓÏ C¯Úa שהוא איזו יש כי ¿≈∆ƒ¿

ולכן  למאציל הנאצל בין והשוואה יחס

א  להרגיש מסוגל מקורו.הנאצל »Ó‰ת
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈¿ƒ«««¿

‰Ïˆ‡המאציל ÈÁ·a˙ממקורה ∆∆¿»ƒ¿ƒ«
d¯B˜nÓ ‰Ïc·‰Â ˜eÁÈƒ̄¿«¿»»ƒ¿»

˙¯kÈ ÈzÏa ˙e˜È·c) היינו ¿≈ƒ¿ƒƒ∆∆
המאציל  למקורו דבוק אכן שהנאצל

נרגשת  ולא ניכרת לא הדביקות ),אבל
˙‡¯˜ ÔÎÏÂ זו B‰¯‡דבקות ¿»≈ƒ¿≈¿»

‡ÓÎe‡55, כלומר מעומעם, אור ¿»
ניכר שאינו ÈÁa˙אור ‡e‰L∆¿ƒ«

ÈelÈb‰ ¯cÚ‰Â ˙e¯ÁL«¬¿∆¿≈«ƒ
È¯Ó‚Ï56, ניכר ולא מתגלה שלא ¿«¿≈

Ê‰כלל, „vÓ C‡ בגלל דווקא «ƒ«∆
daהריחוק  ‰NÚ המלכות בספירת «¬∆»

¯˙BÈa ‰˜eLz‰Â ÔB‡nv‰«ƒ»¿«¿»¿≈
‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ולהתחבר «¬¿«¿»

Ó‡pL¯למקורה, BÓÎe57 בתהלים ¿∆∆¡«
,ÌBcÈ ‡ÏÂ „B·Î E¯nÊÈ ÔÚÓÏ¿««¿«∆¿»¿…ƒ

בזוהר כך על «¿B‰cƒ¯‡ואמרו
‰‡zz התחתון È„z¯האור È¯˜ «»»¿ƒ»ƒ

תמיד  lÈÚ‡‰קורא ‡¯B‰Ï לאור ƒ¿»ƒ»»
CÈÎLהעליון  ‡ÏÂ58,שקט ואינו ¿…»ƒ

האור  שהיא המלכות ספירת כלומר,

נמצאת  תתאה") ("נהורא התחתון

לביטוי  שבאה 'קריאה' של במצב תמיד

ולא  כבוד ("יזמרך וזמרה בשירה

העליון  האור אל להתקרב ורצון ידום")

המוחין  ספירות הם עילאה"), ("נהורא

הנפש  בכוחות לכך (והמשל והמידות

תמיד  נמצא הדיבור שכוח הוא

השכל  לכוחות ובקשה ב'קריאה'

שכן  חיות, בו ויתנו בו שיאירו והרגש

הלב  מן יוצאים הדברים כאשר דווקא

רבה). חיות בהם שהמלכות fÓe‰יש ƒ∆
בשורשה  לדבוק ברצון תמיד ‰a'קוראת' ÌbL ,Ô·eÓÏehÈ המלכות של »∆««ƒ

המאציל שורשה ‰Úe„iאל Èt ÏÚ Ë¯Ù·e .˙e‡ÈˆÓa ÏehÈa ‡e‰ƒƒ¿ƒƒ¿»«ƒ«»«

הסוד  ÏÚÓÏ‰בתורת ‡e‰ ˙eÎÏn‰ L¯ML יותר ונעלה גבוה  ∆…∆««¿¿«¿»
ÌÈiÁ ıÚa ¯‡a˙pL BÓk ,ÔÈt‡ ¯ÈÚf‰ L¯MÓ59 מכתבי ƒ…∆«¿≈«¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈«ƒ

‡˙Ú„È,האריז"ל  ‡Ïc ‡LÈ¯a ‡e‰ ˙eÎÏn‰ L¯ML'ה'ראש ∆…∆««¿¿≈»¿»ƒ¿¿«
שלא  הראש היינו ("רדל"א"), אתידע" דלא "רישא נקרא הכתר), (של העליון

נעלם  נשאר אלא מתגלה) (שלא נודע

מגילוי, למעלה הוא È‰BfL∆ƒכי
CB¯Ú ÔÈ‡a ‰ÏÚÓlL ‡b¯c«¿»∆¿«¿»¿≈¬

È¯Ó‚Ïהמלכות (ÈÁ·ÏÂ‰לגבי ¿«¿≈¿ƒ¿ƒ»
‡È‰ BÊ המלכות È„z¯ספירת È¯˜ ƒ¿ƒ»ƒ

תמיד  ונמשכת ÔÎÏÂקוראת כיוון ), ¿»≈
בפער  הוא לשורשה מלכות בין שהיחס

איןֿערוך  ‰e‡של ÏehÈa‰«ƒ
˙ÈÏÎ˙a ÏehÈa,מוחלט ביטול ƒ¿«¿ƒ

¯ÈÚÊc ÏehÈa‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«ƒƒ¿≈
ÔÈt‡ מקורו ÏehÈaלגבי BÈ‡ «¿ƒ≈ƒ

‡e‰ B¯B˜nL ¯Á‡Ó ,˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ≈««∆¿
‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡a עצמו‡e‰Â , »¬ƒ»¿
B¯B˜ÓÏ C¯Úa ששורש בעוד ¿≈∆ƒ¿

שלמעלה  ב'רדל"א' הוא המלכות

בינו  איןֿערוך וגם האצילות מעולם

לעיל. כמבואר למקורו

,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙqL ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆¿ƒ«««¿
Ï‡¯NÈ ˙Òk ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿∆∆ƒ¿»≈
Èa ˙BÓLÏ ¯B˜n‰ d˙BÈ‰Ïƒ¿»«»¿ƒ¿¿≈
˜eÁÈ¯ ˙ÈÁ·a ‡È‰ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ«ƒ

d¯B˜nÓ ‰Ïc·‰Â ושורשה ¿«¿»»ƒ¿»
כאמור  שבכתר, 'רדל"א' (בבחינת

Èaלעיל), ˙BÓLa Ìb ‡e‰ Ôk≈«¿ƒ¿¿≈
Ï‡¯NÈ אבל מאד נעלה ששורשם ƒ¿»≈

משורשם  באות הנשמות שבו האופן

כפי  משורשם, רחוקות שהן הוא

ומב  ÔL¯MLאר,שהולך Û‡c של ¿«∆»¿»
הוא  ישראל »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙נשמות

˙eÓˆÚ של והמהות ‡ÔÈהעצם «¿≈
¯Ó‡pL BÓÎe ,ÛBÒ60 על בתורה ¿∆∆¡«

ישראל Ï‰'בני Ìz‡ ÌÈa»ƒ«∆«
¯‡a˙pL BÓÎe ,ÌÎÈ˜Ï‡¡…≈∆¿∆ƒ¿»≈

‡Èza61e‰fL בני של ההתהוות ««¿»∆∆
האלוקות מעצמות »¿ÏLÓkƒישראל

,·‡‰ ÁBnÓ CLÓpL Ôa‰«≈∆ƒ¿»ƒ«»»
˙eÓˆÚÓ ‡e‰ Ôa‰L BÓÎe¿∆«≈≈«¿

‰tÈh‰a CLÓ ·‡‰ ÏL ˙eiÓˆÚ‰ ÏkL] ·‡‰ ÁBÓ שממנה «»»∆»»«¿ƒ∆»»ƒ¿»¿«ƒ»
הבן, ‰tÈh‰נולד ˙ÚtL‰ ÔÈa ˜elÈÁ‰ Úe„ik האב ממוח «»««ƒ≈«¿»««ƒ»
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יג l"yz'd ,hay f"i ,glya zyxt zay

ּכן  ּׁשאין מה  חיצֹונית , הׁשּפעה רק היא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּׂשכל

ועצמית, ּפנימית הׁשּפעה היא הּטיּפה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָהׁשּפעת

מקֹומֹות  ּבכּמה הן 62ּכמבֹואר הּנׁשמֹות כן ּכמֹו ,[ ְְְְְֵֵַַַָָָ

היא  הּנׁשמה התהּוּות הרי סֹוף, אין ְְְֲִִֵֵֵַַַָָמעצמּות

ּוכמֹו עצמֹו, ּבפני ּדבר ּבבחינת ׁשּנעׂשית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּבאֹופן

כן  ּכמֹו מהאב, עצמּה ּבפני מציאּות ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָהּבן

כּו' עצמּה ּבפני מציאּות ּבבחינת הן .63הּנׁשמֹות ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

מציאּות  ּבבחינת נעׂשית ׁשהּנׁשמה זֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָוירידה

ּבׁשביל  היא מּמקֹורּה, ּבהבּדלה עצמּה ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָּבפני

ּבבחינת  הּנׁשמה ׁשל הּצּמאֹון ענין ׁשּזהּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָהעלּיה,

הּתׁשּובה. ענין והּוא ּבתכלית, ְְְְְִִִַַַָּביּטּול

C‡,עצמּה ּבפני מציאּות נעׂשית ׁשהּנׁשמה ּכיון «ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

צֹור יׁש למעלה, לעלֹות ׁשּתּוכל ּבכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָהּנה

הּתֹורה, ידי על נעׂשה זה וענין ּכח, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבנתינת

קירּוב  ּבבחינת ׁשּנאצל אנּפין, מּזעיר ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּׁשרׁשּה

הּוא  וכן ּגיּלּוי, ּבבחינת והּוא ּבמקֹורֹו, ְְְְְִִִִֵֵַּודביקּות

הּוא  הרי למּטה, ׁשּירדה ּכפי ׁשּגם ּבּתֹורה, ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּגם

אינן  ּתֹורה ׁשּדברי ּכאׁש, דברי כה ּדהלֹוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבאֹופן

ּבּתֹורה  ּבגיּלּוי הּוא זה ׁשענין טּומאה, ְְְְְִִִֶֶַַָָָמקּבלים

ּבּתֹורה, מעלה יׁש ולכן למּטה, ׁשּירדה ּכפי ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּגם

כּו'. העלּיה על ּכח הּנתינת היא ידּה על ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹׁשּדוקא

הּתֹורה,‡ÌÓו) ידי ׁשעל ּכח הּנתינת לאחרי »¿»ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָֹ

ּגם  למעלה היא ּבתפּלה העלּיה ְְְֲִִִִִֵַַָָָָהּנה

ּוכמֹו הּתׁשּובה, ענין הּוא ּתפּלה ּכי, ְְְְִִִֵַַַָָָמהּתֹורה,

ׁשהּתפּלה  עׂשר ּפרק הּתׁשּובה ּבאּגרת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנתּבאר

ּבתׁשּובה  והרי עיּלאה, ּתׁשּובה ּבחינת ְְְֲִִִִֵַַָָָָהיא

ּתׁש20נאמר  נתנּה,והרּוח אׁשר האלקים אל ּוב ְְֱֱֲִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ּכּנ"ל  ּבי נתּת מּבחינת ּגם למעלה היא ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשהעלּיה 

ּכפי  הּנׁשמה לׁשרׁש העלּיה ענין והּוא ב'), ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹסעיף 

לּתֹורה, קדמּו יׂשראל ּבני ׁשּנׁשמֹות לעיל ּכּנזּכר מהּתֹורה, ּגם למעלה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיא

ּגּופא  זה ׁשענין ׁשאף והיינּו, יׂשראל, ּבני אל ּדּבר יׂשראל, ּבני את צו ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר

יׂשראל  ּבני נׁשמֹות מתעּלים זאת, מגּלה ׁשהּתֹורה לאחרי הרי ּבּתֹורה, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹנתּגּלה

מעלת  מגּלה ׁשהּתֹורה הּתׁשּובה, ּבענין ׁשהּוא ּוכמֹו מהּתֹורה. ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלמעלה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÎO‰ ˙ÚtL‰Ï,לתלמידו משפיע ‰È‡שהרב ÏÎO‰ ˙ÚtL‰L ¿«¿»««≈∆∆«¿»««≈∆ƒ

˙ÈBˆÈÁ ‰ÚtL‰ עצמו,¯˜ הרב של ועצמותו ממהותו באה ואיננה ««¿»»ƒƒ
˙ÈÓˆÚÂ ˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰ ‡È‰ ‰tÈh‰ ˙ÚtL‰ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«¿»««ƒ»ƒ«¿»»¿ƒƒ¿«¿ƒ

האב, BÓB˜Ó˙מעצמיות ‰nÎa ¯‡B·Ók62 ממקורן הנשמות והמשכת «¿»¿«»¿
האב  ממוח נמשך הבן שבה בדרך היא

ועצמית  פנימית השפעה BÓkשהיא ,[¿
ÔÈ‡ ˙eÓˆÚÓ Ô‰ ˙BÓLp‰ ÔÎ≈«¿»≈≈«¿≈

ÛBÒ ומכל ולא חיצונית, השפעה

‰ÓLp‰מקום  ˙ee‰˙‰ È¯‰¬≈ƒ¿««¿»»
˙ÈNÚpL ÔÙB‡a ‡È‰ לאחר ƒ¿∆∆«¬≈

ÈÙaההתהוות ¯·c ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»ƒ¿≈
BÓˆÚ,ממקורו ‰Ôaנפרד BÓÎe «¿¿«≈

dÓˆÚ ÈÙa ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰L∆¿ƒƒ¿≈«¿»
‰Lpנפרדת ÔÎ BÓk ,·‡‰Ó˙BÓ ≈»»¿≈«¿»

ÈÙa ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a Ô‰≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈
'eÎ dÓˆÚ63 בחסידות וכמבואר «¿»

'נברא' היא BÊשהנשמה ‰„È¯ÈÂ .ƒƒ»
‰ÓLp‰L,נעלה הכי מהמקור באה ∆«¿»»

סוף, אין ומהות ≈¬»ÈNÚ˙עצמות
dÓˆÚ ÈÙa ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈«¿»
‡È‰ ,d¯B˜nÓ ‰Ïc·‰a¿«¿»»ƒ¿»ƒ

‰iÏÚ‰ ÏÈ·La אחר מזה שתהיה ƒ¿ƒ»¬ƒ»
ÏLכך, ÔB‡nv‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««ƒ»∆

‰ÓLp‰ ולהתקרב להתעלות «¿»»
ÏehÈaלאלוקות  ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ

˙ÈÏÎ˙a לגבי הנשמה מציאות של ¿«¿ƒ
‰eLz·‰מקורה, ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¿»

וצימאון  ביטול מתוך עבודה שהיא

הריחוק. מתוך שבא

‰ÓLp‰L ÔÂÈk C‡ בהתהוותה «≈»∆«¿»»
ÈÙaממקורה ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈNÚ«¬≈¿ƒƒ¿≈

ÏÎezL È„Îa ‰p‰ ,dÓˆÚ«¿»ƒ≈ƒ¿≈∆«
˙BÏÚÏמלמטהLÈ ,‰ÏÚÓÏ «¬¿«¿»≈

Ák ˙È˙a C¯Bˆ מצד מלמעלה, ∆ƒ¿ƒ«…«
Ê‰האלוקות, ÔÈÚÂ כוח הנתינת של ¿ƒ¿»∆

,‰¯Bz‰ È„È ÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈«»
dL¯ML הוא התורה ÈÚfÓ¯של ∆»¿»ƒ¿≈

ÔÈt‡ ממידת יותר, (ובפרטיות «¿ƒ
לעיל), כנזכר «¡∆∆Ïˆ‡pLהתפארת,

ממקורו  נאצל אנפין זעיר שבו האופן

e˜È·„e˙הוא ·e¯È˜ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿≈
ÈelÈb ˙ÈÁ·a ‡e‰Â ,B¯B˜Óaƒ¿¿ƒ¿ƒ«ƒ

ניכרת, Ìbומציאות ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«
‰„¯iL ÈÙk ÌbL ,‰¯Bza«»∆«¿ƒ∆»¿»

È¯·cL ,L‡k È¯·„ ‰Î ‡BÏ‰c ÔÙB‡a ‡e‰ È¯‰ ,‰hÓÏ¿«»¬≈¿∆«¬…¿»ƒ»≈∆ƒ¿≈
,‰‡ÓeË ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰¯Bzלעיל Ê‰כמבואר ÔÈÚL שהתורה »≈»¿«¿ƒ¿»∆ƒ¿»∆

כאש  Lהיא ÈÙk Ìb ‰¯Bza ÈelÈ‚a ‡e‰ÔÎÏÂ ,‰hÓÏ ‰„¯i ¿ƒ«»«¿ƒ∆»¿»¿«»¿»≈
‰¯Bza ‰ÏÚÓ LÈ,תפילה d„Èלגבי ÏÚ ‡˜ÂcL התורה ידי על ≈«¿»«»∆«¿»«»»

‰iÏÚ‰ ÏÚ Ák ˙È˙p‰ ‡È‰ƒ«¿ƒ«…««»¬ƒ»
.'eÎ

Ák ˙È˙p‰ È¯Á‡Ï ÌÓ‡ (Â»¿»¿«¬≈«¿ƒ«…«
התפילה  È„Èלעבודת ÏÚL∆«¿≈

,‰¯Bz‰ בסעיף לעיל כמבואר «»
lÙ˙a‰הקודם, ‰iÏÚ‰ ‰p‰ƒ≈»¬ƒ»ƒ¿ƒ»
‡È‰ שהיא כזו Ìbלדרגה ‰ÏÚÓÏ ƒ¿«¿»«

lÙz‰אפילו  ,Èk ,‰¯Bz‰Ó≈«»ƒ¿ƒ»
BÓÎe ,‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»¿
‰·eLz‰ ˙¯b‡a ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿ƒ∆∆«¿»

התניא  NÚ¯שבספר ˜¯t∆∆∆∆
‰·eLz ˙ÈÁa ‡È‰ ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿»
‰·eL˙a È¯‰Â ,‰‡lÈÚƒ»»«¬≈ƒ¿»

¯Ó‡20 ונתבאר וצוטט בקוהלת, ∆¡«
‡Ïלעיל, ·eLz Áe¯‰Â¿»«»∆

,d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ¬∆¿»»
‰iÏÚ‰L ידי על מתעלית שהנשמה ∆»¬ƒ»

Ìbהתשובה ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ אפילו ƒ¿«¿»«
ÛÈÚÒ Ï"pk) Èa z˙ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»«»ƒ««»ƒ

באצילות ·'), שהיא כפי הנשמה היא

L¯LÏ ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«»¬ƒ»¿…∆
‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ÈÙk ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ∆ƒ¿«¿»
ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,‰¯Bz‰Ó Ìb«≈«»«ƒ¿»¿≈
eÓ„˜ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓLpL∆ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»¿

Ó‡pL¯במעלתן ,‰¯BzÏ בתורה «»∆∆¡«
Ï‡ ¯ac ,Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Â«̂∆¿≈ƒ¿»≈«≈∆
Û‡L ,eÈÈ‰Â ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿∆«

‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚL מעלת של עצמו ∆ƒ¿»∆»
ישראל  ‰¯Èבני ,‰¯Bza ‰lb˙ƒ¿«»«»¬≈

,˙‡Ê ‰l‚Ó ‰¯Bz‰L È¯Á‡Ï¿«¬≈∆«»¿«»…
Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ÌÈlÚ˙Óƒ¿«ƒƒ¿¿≈ƒ¿»≈
BÓÎe .‰¯Bz‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»¿
,‰·eLz‰ ÔÈÚa ‡e‰L∆¿ƒ¿««¿»
˙ÏÚÓ ‰l‚Ó ‰¯Bz‰L∆«»¿«»«¬«
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l`xyiיד ipae dyn xiyi f`

על 64הּתׁשּובה  הּתׁשּובה מעלת ּגדלה ואז , ְְְְֲֵַַַַַָָָָ

כּו'. ַָהּתֹורה

LÈÂ ׁשּזֹוהי] הּתׁשּובה מעלת ּתחיּלה לבאר ¿≈ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

ירידתּה ידי על ּבּנׁשמה ׁשּנעׂשית ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָהעלּיה

ּבעל  לדרּגת צּדיק מּדרּגת ׁשּמתעּלית ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָלמּטה,

ּבעֹולם  להיֹות ׁשּיכֹולה ב')], סעיף (ּכּנ"ל ְְְִִֶַַָָָָָּתׁשּובה

ּכי  ּדוקא, ּכל 65הּזה העליֹונים, ּבעֹולמֹות , ְְִִֶֶַַָָָָָ

ּכל  (אֹויסּגעׁשטעלט) מסּוּדר ּבאֹופן הם ְְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָהענינים

ּבעֹולם  למּטה ּכן ּׁשאין מה כּו', מקֹומֹו על ְְֵֵֶֶַַַָָָָאחד

ּדבר  ּכל יכֹול הּבירּור, קֹודם ׁשהּוא ּכפי ְִֵֶֶֶַַָָָָהּזה

הּקצה  מן להתהּפ ׁשּיכֹול ועד כּו', ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלהׁשּתּנֹות

ידּה ׁשעל הּתׁשּובה, ענין ׁשּזהּו הּקצה, ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאל

ּגם) אּלא ּכׁשגגֹות, רק (לא הּזדֹונֹות ְְֲִִֶַַַַָָֹנעׂשים

מּמׁש לזכּיֹות ועד הא 66ּכזכּיֹות לכאֹורה אמנם . ְְְְְִִִַַָָָָָֻֻ

הּזה  ׁשּבעֹולם הּטעם מהּו ּביאּור, צרי ִֵֶֶַַַַַָָָָּגּופא

ּבזה  והּביאּור הּתׁשּובה. ענין להיֹות ,65יכֹול ְְְְִִֵֶַַַָָָ

ולא  הּסֹובב, ּבחינת יׁש הּזה ׁשּבעֹולם לפי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּזהּו

איזה  לֹו ׁשּיׁש עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת ְְִִֵֵֵֶֶַַָָרק

הּסֹובב  ענין אמיּתית אּלא לעֹולמֹות, ְֲִִִֵֶַַַָָָָׁשּייכּות

ּבֹו ואין מעֹולמֹות, לגמרי ׁשּום ׁשּלמעלה ְְְְְֵֵֵֶַַָָ

ּבעֹולם  ּדוקא יׁשנּה זֹו ּבחינה ּגם הּנה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָהגּבלֹות,

ּגאּוּלת  ימי (ּבמאמרי לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּזה.

ּכסלו  הּכתּוב 67י"ט ּבפירּוׁש הּׁשמים 68) הּנה ְְִִִֵֵֵַַַָָ

הּזה, הּבית ּכי אף יכלּכלּו לא הּׁשמים ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹּוׁשמי

עֹולם  ׁשהם הּׁשמים, ּוׁשמי ּׁשהּׁשמים ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדמה

נמׁש זה הרי ,יכלּכלּו לא מאצילּות, ׁשּלמעלה סֹוף אין ועֹולמֹות ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהאצילּות

עׂשיתיו  אף ענין ׁשהּוא הּזה), הּבית ּכי (אף אף מֹורה 69ּבבחינת האף ׁשענין , ְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָ

הּתׁשּובה  ידי על ׁשּמתהּפ אּלא והּקד ּוּׁשה, הּטֹוב היפ .70על ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

˙eÏÏÎe מּסדר ׁשּלמעלה לבחינה מּגיעים הּתׁשּובה ידי ׁשעל ּבזה, הענין ¿»ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
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א'תח.64) ע' ח"ג תער"ב המשך תרל"ה 65)ראה המאמרים ספר ואילך. א קמב, להצ"צ סהמ"צ ג. עה, פינחס לקו"ת ראה

ואילך. שעב ע' פ"ז.66)ח"ב תניא ב. פו, פ"ו 67)יומא הא' ושמחי רני ואילך; פ"ב בשלום פדה ואילך; פ"ב קטנתי ד"ה

ואילך). צז ע' ואילך; פג ע' ואילך; עד ע' תש"ל המאמרים (ספר כז.68)ואילך ח, ז.69)מלכיםֿא מג, ראה 70)ישעי'

ד. סט, בלק לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·eLz‰64Ê‡Â מעלה , שהיא התשובה מעלת את גילתה שהתורה לאחר «¿»¿»

תשובה, לגבי eÎ'.בתורה ‰¯Bz‰ ÏÚ ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ ‰Ï„b¿≈»«¬««¿»««»
È‰BfL] ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ ‰lÈÁz ¯‡·Ï LÈÂהתשובה‰iÏÚ‰ ¿≈¿»≈¿ƒ»«¬««¿»∆ƒ»¬ƒ»

˙ÈlÚ˙nL ,‰hÓÏ d˙„È¯È È„È ÏÚ ‰ÓLpa ˙ÈNÚpL הנשמה ∆«¬≈«¿»»«¿≈¿ƒ»»¿«»∆ƒ¿«≈
˜Ècˆ ˙b¯cÓ קודם הייתה שבה ƒ«¿««ƒ

למטה  ÏÚaהירידה ˙b¯„Ï¿«¿«««
,[('· ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰·eLz¿»««»ƒ

˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎiLהתשובהÌÏBÚa ∆¿»ƒ¿»»
Èk ,‡˜Âc ‰f‰65˙BÓÏBÚa , «∆«¿»ƒ»»

Ì‰ ÌÈÈÚ‰ Ïk ,ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ»»ƒ¿»ƒ≈
¯ceÒÓ ÔÙB‡a¿∆¿»

ËÏÚËLÚbÒÈB‡) מסודרים ¿¿∆¿∆¿¿
BÓB˜Óוקבועים  ÏÚ „Á‡ Ïk (»∆»«¿

'eÎ,משתנים Ôkואינם ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
‡e‰L ÈÙk ‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»»»«∆¿ƒ∆

¯e¯Èa‰ Ì„B˜ המוחלט והתיקון ∆«≈
BpzL‰Ï˙שלו, ¯·c Ïk ÏBÎÈ»»»»¿ƒ¿«

ÏBÎiL „ÚÂ ,'eÎ להשתנות רק לא ¿«∆»
אפילו ‰wˆ‰אלא ÔÓ Ct‰˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»∆

e‰fL ,‰ˆw‰ Ï‡ הקצה מן מהפך ∆«»∆∆∆
הקצה  ÏÚLאל ,‰·eLz‰ ÔÈÚƒ¿««¿»∆«

˜¯ ‡Ï) ˙BB„f‰ ÌÈNÚ d„È»»«¬ƒ«¿…«
Ìb ‡l‡ ,˙B‚‚Lk אפילו( ƒ¿»∆»«

LnÓ ˙BiÎÊÏ „ÚÂ ˙BiÎÊk66 ƒ¿À¿«ƒ¿À«»
כזכויות. רק ולא

‡Ùeb ‡‰ ‰¯B‡ÎÏ ÌÓ‡ זה »¿»ƒ¿»»»
‰ÌÚhעצמו  e‰Ó ,¯e‡Èa CÈ¯»̂ƒ≈««««

‰f‰ ÌÏBÚaLדווקאÏBÎÈ ∆»»«∆»
‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ולא ƒ¿ƒ¿««¿»

עליונים? בעולמות

‰Êa ¯e‡Èa‰Â65ÈÙÏ e‰fL , ¿«≈»∆∆∆¿ƒ
LÈ ‰f‰ ÌÏBÚaL והארה גילוי ∆»»«∆≈

‰Bq··של  ˙ÈÁa האלוקי האור , ¿ƒ««≈
בעולמות  מתלבש שאינו גבול הבלי

'סובב' בדרך אלא בפנימיות ובנבראים

¯˜ו'מקיף' ‡ÏÂ המאיר ה'סובב' אור ¿…«
רק  לא הוא הזה »ÈÁa¿ƒ˙בעולם

BÏ LiL ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ≈»»¿ƒ∆≈
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎÈiL ‰ÊÈ‡ ולכן ≈∆«»»»

כל  'סובב אלא סתם 'סובב' נקרא אינו

È¯Ó‚Ïעלמין', ‰ÏÚÓlL ··Bq‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡ ‡l‡∆»¬ƒƒƒ¿««≈∆¿«¿»¿«¿≈
˙BÏa‚‰ ÌeL Ba ÔÈ‡Â ,˙BÓÏBÚÓ ערך לפי כלל מצומצם ואינו ≈»¿≈«¿»

Ìbהעולמות, ‰p‰אפילו.‰f‰ ÌÏBÚa ‡˜Âc dLÈ BÊ ‰ÈÁa ƒ≈«¿ƒ»∆¿»«¿»»»«∆
ÂÏÒk Ë"È ˙le‡b ÈÓÈ È¯Ó‡Óa) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe67( ¿∆ƒ¿»≈¿≈¿««¿≈¿≈¿«ƒ¿≈

·e˙k‰ Le¯ÈÙa68,מלכים בספר ¿≈«»
בית  חנוכת בעת המלך שלמה בדברי

‰ÌÈÓMהראשוןהמקדש  ‰p‰ƒ≈«»«ƒ
EeÏkÏÎÈ ‡Ï ÌÈÓM‰ ÈÓLe לא ¿≈«»«ƒ…¿«¿¿

הקדושֿברוךֿהוא  את להכיל יכולים

‰f‰ ˙Èa‰ Èk Û‡,זאת ובכל «ƒ««ƒ«∆
יהיה  כן המקדש, בית הזה, הבית

השכינה, להשראת »¿Óc‰מקום
,ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰M∆«»«ƒ¿≈«»«ƒ

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ Ì‰L('שמים') ∆≈»»¬ƒ
‰ÏÚÓlL ÛBÒ ÔÈ‡ ˙BÓÏBÚÂ¿»≈∆¿«¿»

˙eÏÈˆ‡Ó,('השמים Ï‡('שמי ≈¬ƒ…
CLÓ ‰Ê È¯‰ ,EeÏkÏÎÈ¿«¿¿¬≈∆ƒ¿»

Û‡ ˙ÈÁ·a) הכתוב רומז ולכך ƒ¿ƒ««
‡e‰L ,(‰f‰ ˙Èa‰ Èk Û‡«ƒ««ƒ«∆∆

ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÔÈÚ69 כל' שבכתוב ƒ¿««¬ƒƒ
יצרתיו  בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא

העולמות  לארבע הרומז עשיתיו' אף

ולגבי  אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה

חלק  הוא הזה שהעולם העשייה עולם

(עשיתיו), 'אף נאמר »¿ÔÈÚL∆ƒממנו
Û‡‰ כעס של ÏÚלשון ‰¯BÓ »«∆«

‡l‡ ,‰Me„w‰Â ·Bh‰ CÙÈ‰≈∆«¿«¿»∆»
‰·eLz‰ È„È ÏÚ Ct‰˙nL70 ∆ƒ¿«≈«¿≈«¿»

ומבאר. שממשיך וכפי טוב, ונעשה

È„È ÏÚL ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆∆«¿≈
ÌÈÚÈbÓ ‰·eLz‰ העושים «¿»«ƒƒ

ו'נוגעים' מתעלים «ÈÁ·Ïƒ¿ƒ‰תשובה
דרגה  באלוקות, «¿»¿∆ÏÚÓlL‰נעלית
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טו l"yz'd ,hay f"i ,glya zyxt zay

החמיּׁשית, הּמדריגה ׁשּזֹוהי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָההׁשּתלׁשלּות,

לפרעה  הּמדריגֹות 71חמיּׁשית מארּבע ׁשּלמעלה , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָֹ

ּבריאה  אצילּות עֹולמֹות הׁשּתלׁשלּות ְְְְְֲִִִֵֶַָָּדסדר

עׂשּיה  לכם 72יצירה יהיה הּידֹות ארּבע וזהּו71, . ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

אין  עֹומדים ּתׁשּובה ׁשּבעלי ׁשּבמקֹום ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָׁשאמרּו

ּבֹו לעמֹוד יכֹולים ּגמּורים לא 73צּדיקים והיינּו, , ְְְְֲִִִִַַַֹ

ּכמבֹואר  למּטה, ׁשהּוא ּכמֹו הּצּדיק ּדרּגת ְְְְִֶַַַַַַַָָרק

ּגמּור 74ּבּתניא  צּדיק הּוא אפיּלּו האדם ׁשּנׁשמת ְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

כן  ּפי על אף ּבתענּוגים, ואהבה ּביראה ה' ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָעֹובד

ּדבר  הּוא רק כּו' לגמרי ּבמציאּות ּבטלה ְְְְִִֵֵֵַַָָָָאינּה

ׁשאֹוהב  מי יׁש ואֹוהבֹו, ה' ירא עצמֹו ,75ּבפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַ

עמידה  ּבבחינת הּוא ׁשהּצּדיק ּכפי ּגם ,76אּלא ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָ

אינֹו הּוא ּגם  הּנה ּבתכלית, הּביּטּול ענין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַׁשּזהּו

עֹומדים, ּתׁשּובה ׁשּבעלי ּבמקֹום לעמֹוד ְְְֲֲִֵֶַַָָָיכֹול

לבחינה  ּבאים הּתׁשּובה ידי על ׁשּדוקא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיון

ׁשּמבאר  ּדר ועל ההׁשּתלׁשלּות. מּסדר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּלמעלה

הּזקן  העֹולמֹות 77רּבינּו הׁשּתלׁשלּות ׁשּתכלית , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

ולהם  הֹואיל עליֹונים , עֹולמֹות ּבׁשביל ְְְִִִִֵֶֶָָאינֹו

עֹולם  ּגם נכלל ׁשּבזה ,יתּבר ּפניו מאֹור ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָירידה

הּזה  עֹולם  הּוא הּתכלית אּלא ְֲִִֶֶַַַָָָהאצילּות,

יתּבר לֹו ּדירה נעׂשית ּבֹו ׁשּדוקא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָהּתחּתֹון,

הּתׁשּובה, ּבענין הּוא כן ּכמֹו הּנה ְְְְְִִִֵֵַַַַָּבּתחּתֹונים,

צּדיק  מּדרּגת ּגם למעלה הּוא ּתׁשּובה ְְְְִִֶַַַַַַַָָׁשּבעל

מדריגת  זֹו הרי ׁשּבכללּות עֹומד, ּבבחינת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשהּוא

(ׁשּׁשּייכת  הּתׁשּובה ידי על א האצילּות, ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָעֹולם

הּזה) ּבעֹולם ּבּגּוף  למּטה הּנׁשמה ּבירידת ְְִִֶַַַַַַָָָָָרק

מּסדר  ׁשּלמעלה לבחינה העיּלּוי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנעׂשה

קֹודם  ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר (למעלה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָההׁשּתלׁשלּות 

ּפֹועלת  ׁשהּתׁשּובה הּטעם ּגם וזהּו ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָהירידה).
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כד.71) מז, ריש 72)ויגש כד, שה"ש פינחס. ס"פ לקו"ת וראה תרכ. ע' בהר אוה"ת צב. ע' תק"ע אדה"ז מאמרי ראה

ה"ד.73)ע"ד. פ"ז תשובה הל' ואילך).74)רמב"ם סע"א (מד, ועוד.75)פל"ה ד. קיד, בהוספות תו"א גם 76)ראה ראה

תשמ"ג. ישראל שובה פל"ו.77)ד"ה תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„qÓ מסודר בסדר לדרגה מדרגה יורד האלוקי האור שבו ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿

‰ÈMÈÓÁ˙,והדרגתי, ‰‚È¯„n‰ È‰BfL בתורה באמור שנרמז כפי ∆ƒ««¿≈»«¬ƒƒ
‰Ú¯ÙÏ ˙ÈMÈÓÁ71¯„Òc ˙B‚È¯„n‰ Úa¯‡Ó ‰ÏÚÓlL , ¬ƒƒ¿«¿…∆¿«¿»≈«¿«««¿≈¿≈∆

‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ ˙eÏLÏzL‰72, ועניין ƒ¿«¿¿»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
בארבע  הוא ההשתלשלות שסדר זה

הפסוק  בתחילת בכתוב נרמז עולמות

ÌÎÏ ‰È‰È ˙B„i‰ Úa¯‡71 «¿««»ƒ¿∆»∆
למדריגה  מגעת התשובה ואילו

העולמות. מארבע הנעלית החמישית,

e¯Ó‡L e‰ÊÂ ז"ל חכמינו ¿∆∆»¿
‰·eLz ÈÏÚaL ÌB˜ÓaL∆¿»∆«¬≈¿»
ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ≈«ƒƒ¿ƒ

Ba „BÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ73,,eÈÈ‰Â ¿ƒ«¬¿«¿
BÓk ˜Ècv‰ ˙b¯c ˜¯ ‡Ï…««¿«««ƒ¿
¯‡B·Ók ,‰hÓÏ ‡e‰L∆¿«»«¿»

‡Èza74Ì„‡‰ ˙ÓLpL ««¿»∆ƒ¿«»»»
„·BÚ ¯eÓb ˜Ècˆ ‡e‰ elÈÙ‡¬ƒ«ƒ»≈
,ÌÈ‚eÚ˙a ‰·‰‡Â ‰‡¯Èa '‰¿ƒ¿»¿«¬»¿«¬ƒ
ביותר, נעלית בדרגה ה' אהבת שהיא

ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ זה צדיק של נשמה ««ƒ≈
È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ‰ÏËa dÈ‡≈»¿≈»ƒ¿ƒ¿«¿≈

˜¯ 'eÎ אלאÈÙa ¯·c ‡e‰ «»»ƒ¿≈
BÓˆÚשאמנם,B·‰B‡Â '‰ ‡¯È «¿¿≈¿¬

B‡L‰·אבל ÈÓ LÈ75 ואינו ≈ƒ∆≈
מוחלט, ÈÙkבביטול Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ

˙ÈÁ·a ‡e‰ ˜Ècv‰L∆««ƒƒ¿ƒ«
‰„ÈÓÚ76e‰fL ÔÈÚהעמידה, ¬ƒ»∆∆ƒ¿«

Ìb ‰p‰ ,˙ÈÏÎ˙a ÏehÈa‰«ƒ¿«¿ƒƒ≈«
‡e‰ כך כל בדרגה גמור צדיק אפילו

ÌB˜Óaנעלית „BÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»«¬¿»
ÔÂÈk ,ÌÈ„ÓBÚ ‰·eLz ÈÏÚaL∆«¬≈¿»¿ƒ≈»
‰·eLz‰ È„È ÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈«¿»
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·Ï ÌÈ‡a»ƒƒ¿ƒ»∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„qÓ עבודת אבל ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿
בדרגות  ויראה אהבה שיש אף הצדיק,

מסדר  למעלה מגעת לא גבוהות,

nL·‡¯השתלשלות. C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆¿»≈
Ô˜f‰ eÈa¯77,התניא בספר «≈«»≈

˙eÏLÏzL‰ ˙ÈÏÎzL∆«¿ƒƒ¿«¿¿
˙BÓÏBÚ‰ שבשביל לדרגה מדרגה »»

למטה מלמעלה האלוקי האור של השתלשלות' 'סדר יש ÏÈ·Laזה BÈ‡≈ƒ¿ƒ
והתהוות Ì‰ÏÂבריאת ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBÈÏÚ ˙BÓÏBÚ היינו לגביהם, כי »∆¿ƒƒ¿»∆

כפי  ולא והגבלות גדרים עם כעולמות התהוותם העליונים, העולמות לגבי

זוהי גבול הבלי סוף באין במקורם הם ÂÈtשהדברים ¯B‡Ó ‰„È¯È¿ƒ»≈»»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ Ìb ÏÏÎ ‰ÊaL ,C¯a˙È נעלה עולם היותו שעם ƒ¿»≈∆»∆ƒ¿»«»»¬ƒ

אלוקו  וכולו התהוותו ביותר לגביו, גם מאלוקות, נפרדת מציאות בו ואין ת

ספירות  עם מוגדר עולם בתור וקיומו

סוף  לאין ביחס ירידה היא מוגדרות,

לגמרי, גבול ‰ÈÏÎz˙הבלי ‡l‡∆»««¿ƒ
העולמות  השתלשלות סדר כל של

‡e‰ וקיום ‰f‰התהוות ÌÏBÚ»«∆
הכי  העולם שהוא ¿»»‰ÔBzÁz,הגשמי

BÏ ‰¯Èc ˙ÈNÚ Ba ‡˜ÂcL∆«¿»«¬≈ƒ»
C¯a˙È והשראת לגילוי ראוי מקום ƒ¿»≈
המדרש ÌÈBzÁzaהשכינה כדברי , ««¿ƒ

לו  להיות הקדושֿברוךֿהוא 'נתאווה

שזו  בחסידות ומבואר בתחתונים' דירה

הבריאה, של והתכלית ≈p‰ƒ‰המטרה
,‰·eLz‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎ BÓk¿≈¿ƒ¿««¿»

‰·eLz ÏÚaL שיכול דבר שהוא ∆««¿»
למטה  ירדה שהנשמה לאחר רק להיות

התחתון הזה ÏÚÓÏ‰לעולם ‡e‰¿«¿»
Ìbאפילו‡e‰L ˜Ècˆ ˙b¯cÓ «ƒ«¿««ƒ∆

„ÓBÚ ˙ÈÁ·a הגמרא (כלשון ƒ¿ƒ«≈
תשובה  שבעלי 'מקום לעיל המובא

יכולים  גמורים צדיקים אין עומדים,

עומד  שהצדיק והכוונה לעמוד',

בעל  למדריגת מגיע ואינו במדרגתו

ממדריגתו), שלמעלה תשובה

BÊ È¯‰ ˙eÏÏÎaL הצדיקים דרגת ∆ƒ¿»¬≈
C‡ ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ˙‚È¯„Ó«¿≈«»»¬ƒ«
˜¯ ˙ÎÈiML) ‰·eLz‰ È„È ÏÚ«¿≈«¿»∆«∆∆«
Ûeba ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èaƒƒ««¿»»¿«»«

,‰f‰ ÌÏBÚa העלייה ידי על »»«∆
לעיל  כמבואר זו, NÚ‰מירידה («¬∆

ÈelÈÚ‰ הנשמה ÈÁ·Ï‰של »ƒƒ¿ƒ»
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ האצילות שעולם «ƒ¿«¿¿
ממנו חלק של (הוא עלייה והיא

BÓkÓהנשמה ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿
והדרגה  ˜Ì„Bה'מקום' ‰˙È‰L∆»¿»∆

‰„È¯È‰ הזה לעולם e‰ÊÂלמטה .( «¿ƒ»¿∆
ÌÚh‰ Ìbהפנימי‰¯Bz‰ ˙„B·Úa ÈelÈÚ ˙ÏÚBt ‰·eLz‰L ««««∆«¿»∆∆ƒ«¬««»

˙BÂˆÓe של המצוות וקיום התורה לימוד מאשר יותר גבוהה בדרגה שיהיו ƒ¿
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l`xyi ipae dyn xiyi f`

על 64הּתׁשּובה  הּתׁשּובה מעלת ּגדלה ואז , ְְְְֲֵַַַַַָָָָ

כּו'. ַָהּתֹורה

LÈÂ ׁשּזֹוהי] הּתׁשּובה מעלת ּתחיּלה לבאר ¿≈ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

ירידתּה ידי על ּבּנׁשמה ׁשּנעׂשית ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָהעלּיה

ּבעל  לדרּגת צּדיק מּדרּגת ׁשּמתעּלית ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָלמּטה,

ּבעֹולם  להיֹות ׁשּיכֹולה ב')], סעיף (ּכּנ"ל ְְְִִֶַַָָָָָּתׁשּובה

ּכי  ּדוקא, ּכל 65הּזה העליֹונים, ּבעֹולמֹות , ְְִִֶֶַַָָָָָ

ּכל  (אֹויסּגעׁשטעלט) מסּוּדר ּבאֹופן הם ְְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָהענינים

ּבעֹולם  למּטה ּכן ּׁשאין מה כּו', מקֹומֹו על ְְֵֵֶֶַַַָָָָאחד

ּדבר  ּכל יכֹול הּבירּור, קֹודם ׁשהּוא ּכפי ְִֵֶֶֶַַָָָָהּזה

הּקצה  מן להתהּפ ׁשּיכֹול ועד כּו', ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלהׁשּתּנֹות

ידּה ׁשעל הּתׁשּובה, ענין ׁשּזהּו הּקצה, ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאל

ּגם) אּלא ּכׁשגגֹות, רק (לא הּזדֹונֹות ְְֲִִֶַַַַָָֹנעׂשים

מּמׁש לזכּיֹות ועד הא 66ּכזכּיֹות לכאֹורה אמנם . ְְְְְִִִַַָָָָָֻֻ

הּזה  ׁשּבעֹולם הּטעם מהּו ּביאּור, צרי ִֵֶֶַַַַַָָָָּגּופא

ּבזה  והּביאּור הּתׁשּובה. ענין להיֹות ,65יכֹול ְְְְִִֵֶַַַָָָ

ולא  הּסֹובב, ּבחינת יׁש הּזה ׁשּבעֹולם לפי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּזהּו

איזה  לֹו ׁשּיׁש עלמין, ּכל סֹובב ּבחינת ְְִִֵֵֵֶֶַַָָרק

הּסֹובב  ענין אמיּתית אּלא לעֹולמֹות, ְֲִִִֵֶַַַָָָָׁשּייכּות

ּבֹו ואין מעֹולמֹות, לגמרי ׁשּום ׁשּלמעלה ְְְְְֵֵֵֶַַָָ

ּבעֹולם  ּדוקא יׁשנּה זֹו ּבחינה ּגם הּנה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָהגּבלֹות,

ּגאּוּלת  ימי (ּבמאמרי לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּזה.

ּכסלו  הּכתּוב 67י"ט ּבפירּוׁש הּׁשמים 68) הּנה ְְִִִֵֵֵַַַָָ

הּזה, הּבית ּכי אף יכלּכלּו לא הּׁשמים ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹּוׁשמי

עֹולם  ׁשהם הּׁשמים, ּוׁשמי ּׁשהּׁשמים ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדמה

נמׁש זה הרי ,יכלּכלּו לא מאצילּות, ׁשּלמעלה סֹוף אין ועֹולמֹות ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהאצילּות

עׂשיתיו  אף ענין ׁשהּוא הּזה), הּבית ּכי (אף אף מֹורה 69ּבבחינת האף ׁשענין , ְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָ

הּתׁשּובה  ידי על ׁשּמתהּפ אּלא והּקד ּוּׁשה, הּטֹוב היפ .70על ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

˙eÏÏÎe מּסדר ׁשּלמעלה לבחינה מּגיעים הּתׁשּובה ידי ׁשעל ּבזה, הענין ¿»ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
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א'תח.64) ע' ח"ג תער"ב המשך תרל"ה 65)ראה המאמרים ספר ואילך. א קמב, להצ"צ סהמ"צ ג. עה, פינחס לקו"ת ראה

ואילך. שעב ע' פ"ז.66)ח"ב תניא ב. פו, פ"ו 67)יומא הא' ושמחי רני ואילך; פ"ב בשלום פדה ואילך; פ"ב קטנתי ד"ה

ואילך). צז ע' ואילך; פג ע' ואילך; עד ע' תש"ל המאמרים (ספר כז.68)ואילך ח, ז.69)מלכיםֿא מג, ראה 70)ישעי'

ד. סט, בלק לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·eLz‰64Ê‡Â מעלה , שהיא התשובה מעלת את גילתה שהתורה לאחר «¿»¿»

תשובה, לגבי eÎ'.בתורה ‰¯Bz‰ ÏÚ ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ ‰Ï„b¿≈»«¬««¿»««»
È‰BfL] ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ ‰lÈÁz ¯‡·Ï LÈÂהתשובה‰iÏÚ‰ ¿≈¿»≈¿ƒ»«¬««¿»∆ƒ»¬ƒ»

˙ÈlÚ˙nL ,‰hÓÏ d˙„È¯È È„È ÏÚ ‰ÓLpa ˙ÈNÚpL הנשמה ∆«¬≈«¿»»«¿≈¿ƒ»»¿«»∆ƒ¿«≈
˜Ècˆ ˙b¯cÓ קודם הייתה שבה ƒ«¿««ƒ

למטה  ÏÚaהירידה ˙b¯„Ï¿«¿«««
,[('· ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰·eLz¿»««»ƒ

˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎiLהתשובהÌÏBÚa ∆¿»ƒ¿»»
Èk ,‡˜Âc ‰f‰65˙BÓÏBÚa , «∆«¿»ƒ»»

Ì‰ ÌÈÈÚ‰ Ïk ,ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ»»ƒ¿»ƒ≈
¯ceÒÓ ÔÙB‡a¿∆¿»

ËÏÚËLÚbÒÈB‡) מסודרים ¿¿∆¿∆¿¿
BÓB˜Óוקבועים  ÏÚ „Á‡ Ïk (»∆»«¿

'eÎ,משתנים Ôkואינם ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
‡e‰L ÈÙk ‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»»»«∆¿ƒ∆

¯e¯Èa‰ Ì„B˜ המוחלט והתיקון ∆«≈
BpzL‰Ï˙שלו, ¯·c Ïk ÏBÎÈ»»»»¿ƒ¿«

ÏBÎiL „ÚÂ ,'eÎ להשתנות רק לא ¿«∆»
אפילו ‰wˆ‰אלא ÔÓ Ct‰˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»∆

e‰fL ,‰ˆw‰ Ï‡ הקצה מן מהפך ∆«»∆∆∆
הקצה  ÏÚLאל ,‰·eLz‰ ÔÈÚƒ¿««¿»∆«

˜¯ ‡Ï) ˙BB„f‰ ÌÈNÚ d„È»»«¬ƒ«¿…«
Ìb ‡l‡ ,˙B‚‚Lk אפילו( ƒ¿»∆»«

LnÓ ˙BiÎÊÏ „ÚÂ ˙BiÎÊk66 ƒ¿À¿«ƒ¿À«»
כזכויות. רק ולא

‡Ùeb ‡‰ ‰¯B‡ÎÏ ÌÓ‡ זה »¿»ƒ¿»»»
‰ÌÚhעצמו  e‰Ó ,¯e‡Èa CÈ¯»̂ƒ≈««««

‰f‰ ÌÏBÚaLדווקאÏBÎÈ ∆»»«∆»
‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ולא ƒ¿ƒ¿««¿»

עליונים? בעולמות

‰Êa ¯e‡Èa‰Â65ÈÙÏ e‰fL , ¿«≈»∆∆∆¿ƒ
LÈ ‰f‰ ÌÏBÚaL והארה גילוי ∆»»«∆≈

‰Bq··של  ˙ÈÁa האלוקי האור , ¿ƒ««≈
בעולמות  מתלבש שאינו גבול הבלי

'סובב' בדרך אלא בפנימיות ובנבראים

¯˜ו'מקיף' ‡ÏÂ המאיר ה'סובב' אור ¿…«
רק  לא הוא הזה »ÈÁa¿ƒ˙בעולם

BÏ LiL ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ≈»»¿ƒ∆≈
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎÈiL ‰ÊÈ‡ ולכן ≈∆«»»»

כל  'סובב אלא סתם 'סובב' נקרא אינו

È¯Ó‚Ïעלמין', ‰ÏÚÓlL ··Bq‰ ÔÈÚ ˙ÈzÈÓ‡ ‡l‡∆»¬ƒƒƒ¿««≈∆¿«¿»¿«¿≈
˙BÏa‚‰ ÌeL Ba ÔÈ‡Â ,˙BÓÏBÚÓ ערך לפי כלל מצומצם ואינו ≈»¿≈«¿»

Ìbהעולמות, ‰p‰אפילו.‰f‰ ÌÏBÚa ‡˜Âc dLÈ BÊ ‰ÈÁa ƒ≈«¿ƒ»∆¿»«¿»»»«∆
ÂÏÒk Ë"È ˙le‡b ÈÓÈ È¯Ó‡Óa) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe67( ¿∆ƒ¿»≈¿≈¿««¿≈¿≈¿«ƒ¿≈

·e˙k‰ Le¯ÈÙa68,מלכים בספר ¿≈«»
בית  חנוכת בעת המלך שלמה בדברי

‰ÌÈÓMהראשוןהמקדש  ‰p‰ƒ≈«»«ƒ
EeÏkÏÎÈ ‡Ï ÌÈÓM‰ ÈÓLe לא ¿≈«»«ƒ…¿«¿¿

הקדושֿברוךֿהוא  את להכיל יכולים

‰f‰ ˙Èa‰ Èk Û‡,זאת ובכל «ƒ««ƒ«∆
יהיה  כן המקדש, בית הזה, הבית

השכינה, להשראת »¿Óc‰מקום
,ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰M∆«»«ƒ¿≈«»«ƒ

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ Ì‰L('שמים') ∆≈»»¬ƒ
‰ÏÚÓlL ÛBÒ ÔÈ‡ ˙BÓÏBÚÂ¿»≈∆¿«¿»

˙eÏÈˆ‡Ó,('השמים Ï‡('שמי ≈¬ƒ…
CLÓ ‰Ê È¯‰ ,EeÏkÏÎÈ¿«¿¿¬≈∆ƒ¿»

Û‡ ˙ÈÁ·a) הכתוב רומז ולכך ƒ¿ƒ««
‡e‰L ,(‰f‰ ˙Èa‰ Èk Û‡«ƒ««ƒ«∆∆

ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÔÈÚ69 כל' שבכתוב ƒ¿««¬ƒƒ
יצרתיו  בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא

העולמות  לארבע הרומז עשיתיו' אף

ולגבי  אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה

חלק  הוא הזה שהעולם העשייה עולם

(עשיתיו), 'אף נאמר »¿ÔÈÚL∆ƒממנו
Û‡‰ כעס של ÏÚלשון ‰¯BÓ »«∆«

‡l‡ ,‰Me„w‰Â ·Bh‰ CÙÈ‰≈∆«¿«¿»∆»
‰·eLz‰ È„È ÏÚ Ct‰˙nL70 ∆ƒ¿«≈«¿≈«¿»

ומבאר. שממשיך וכפי טוב, ונעשה

È„È ÏÚL ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆∆«¿≈
ÌÈÚÈbÓ ‰·eLz‰ העושים «¿»«ƒƒ

ו'נוגעים' מתעלים «ÈÁ·Ïƒ¿ƒ‰תשובה
דרגה  באלוקות, «¿»¿∆ÏÚÓlL‰נעלית

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



l`xyiטז ipae dyn xiyi f`

ּבפירּוׁש ּכּידּוע ּומצוֹות, הּתֹורה ּבעבֹודת ְְֲִִֵַַַַַָָעיּלּוי

ידי  ׁשעל טֹובים, ּומעׂשים ּתׁשּובה חז"ל ְְְֲֲִִֵֶַַַָלׁשֹון

טֹובים  ּומצוֹות הּתֹורה נעׂשים ְְֲִִִַַַָָהּתׁשּובה

.78ּומאירים  ְִִ

ׁשענינּהÏÚÂז) לּתפּלה, ּבנֹוגע ּגם יּובן זה ּפי ¿«ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ו'), סעיף (ּכּנ"ל הּתׁשּובה ענין ְְִִַַַַָָהּוא

ּגם  למעלה היא הּתפּלה ידי ׁשעל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהעלּיה

סדר  על נֹוסף ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמהּתֹורה.

(ּדסּוּלם  ּדתפּלה  הּסּוּלם מדריג ֹות ּבארּבע ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהעלּיה

ׁשליבֹות  ארּבע ּבֹו יׁש ּתֹורה ּפי ׁשהם 79על ,( ְְִִֵֵֶַַַָ

למּטה, הּנׁשמה ּבירידת הּמדריגֹות ארּבע ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָּכנגד

ּגם  ולכן נפחּתּה, יצרּתּה, בראתּה, היא, ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָטהֹורה

מדריגֹות  ּבארּבע היא הּתפּלה ידי על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהעלּיה

(ּכּנ" ּבארּבע אּלּו העלּיה ידי על הּנה ד'), סעיף ל ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ

יֹותר, למעלה העלּיה נעׂשית אּלּו, ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָמדריגֹות

ּגם  למעלה ׁשהּוא נתנּה, אׁשר האלקים ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֹלבחינת

קאתי  ּדתּמן עׂשרה ּדׁשמֹונה ּדּקה ּדממה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָמּקֹול

ׁשּזהּו וחסידּות ּבּקּבלה מבֹואר [ולפעמים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָמלּכא

עׂשרה  ׁשמֹונה ׁשאחר אּפים נפילת אלי80ענין , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

וגֹו' אּׂשא נפׁשי החיּלּוק 81ה' זה הרי ּובכללּות .[ ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

הּפנימּיּות  ּבמדריגת ׁשהם הּידֹות ארּבע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשּבין

ארּבע  ׁשהם התחּלקּות, ּבבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשּבאה

ׁשּגם  ּדאף וחּיה, נׁשמה רּוח ּדנפׁש ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמדריגֹות

מּקיף  זה הרי מּקיף, ּבחינת היא חּיה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָמדריגת

החכמה, ענין הּוא ּובכללּות לפנימּיּות, ְְְְִִִִִַַַַָָָָהּׁשּיי

נקראת  היא הרי ּבלבד, נקּוּדה היֹותּה ְְְְֱֲִִִִֵֵַָָּדעם

ההׁשּתלׁשלּות  היא 82ראׁשית חּיה ׁשּגם ונמצא, , ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

ׁשהּוא  הּפנימי, אל ׁשּייכּות לּה ויׁש ּפנימי, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּבכלל

עֹולם  ענין הּוא ּובכללּות התחּלקּות. ְְְְְִִִִִַַַָָּבבחינת

ּדזמן  מהתחּלק ּות למעלה היֹותֹו ּדעם ְְְְְְֱֲִִִִֵַַַָָהאצילּות,
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ואילך.80) תרצד ע' ראה פ' אוה"ת א.81)ראה כה, ד.82)תהלים כו, שה"ש לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ·BË,הצדיקים, ÌÈNÚÓe ‰·eLz Ï"ÊÁ ÔBLÏ Le¯ÈÙa Úe„ik«»«¿≈¿¬«¿»«¬ƒƒ

˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ ÌÈNÚ ‰·eLz‰ È„È ÏÚL מעשיםÌÈ·BË ∆«¿≈«¿»«¬ƒ«»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯È‡Óe78.התשובה קודם שהיו מכפי יותר ¿ƒƒ

על  התורה מעלת את מבארים שלפעמים מה בין סתירה שאין מבואר ובזה

מעלת  את מגלה (שהתורה התשובה

מעלת  את מבארים ולפעמים התשובה)

בעלי  (מעלת התורה על התשובה

העלייה  מצד צדיקים, על תשובה

לבאר  חוזר וכעת הירידה). שאחרי

שלפעמים  במה סתירה אין כן שכמו

התפילה  על התורה מעלת את מבארים

התפילה  מעלת את מבארים ולפעמים

שממשיך. כפי התורה, על

Ú‚Ba Ìb Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆««¿≈«
ÔÈÚ ‡e‰ dÈÚL ,‰lÙzÏ«¿ƒ»∆ƒ¿»»ƒ¿«
,('Â ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰·eLz‰«¿»««»ƒ

‰iÏÚ‰L האדם ÏÚLהתעלות ∆»¬ƒ»∆«
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰lÙz‰ È„È¿≈«¿ƒ»ƒ¿«¿»«
,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰¯Bz‰Ó≈«»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
Úa¯‡a ‰iÏÚ‰ ¯„Ò ÏÚ ÛÒB»«≈∆»¬ƒ»¿«¿«
‰lÙ˙c Ìleq‰ ˙B‚È¯„Ó«¿≈«»ƒ¿ƒ»
Ba LÈ ‰¯Bz Èt ÏÚ ÌleÒc)¿»«ƒ»≈

˙B·ÈÏL Úa¯‡79,( ארבע כנגד «¿«¿ƒ
אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה  העולמות

˙B‚È¯„n‰ Úa¯‡ „‚k Ì‰L∆≈¿∆∆«¿«««¿≈
,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èaƒƒ««¿»»¿«»

‡È‰ ‰¯B‰Ë,(אצילות)d˙‡¯· ¿»ƒ¿»»
dzÁÙ(יצירה),dz¯ˆÈ(בריאה), ¿«¿»¿«¿»
ÏÚ(עשייה), ‰iÏÚ‰ Ìb ÔÎÏÂ¿»≈«»¬ƒ»«

Úa¯‡a ‡È‰ ‰lÙz‰ È„È¿≈«¿ƒ»ƒ¿«¿«
ÛÈÚÒ Ï"pk) el‡ ˙B‚È¯„Ó«¿≈≈««»ƒ
‰iÏÚ‰ È„È ÏÚ ‰p‰ ,('„ƒ≈«¿≈»¬ƒ»
˙ÈNÚ ,el‡ ˙B‚È¯„Ó Úa¯‡a¿«¿««¿≈≈«¬≈

BÈ ‰ÏÚÓÏ ‰iÏÚ‰,¯˙ למעלה »¬ƒ»¿«¿»≈
‰‡ÌÈ˜Ïמאצילות, ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»¡…ƒ

,d˙ ¯L‡,הנשמה e‰L‡מקור ¬∆¿»»∆
‰wc ‰ÓÓc ÏBwÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ¿»»«»

‰¯NÚ ‰BÓLc בלחש הנאמרת ƒ¿∆∆¿≈
בזוהר נאמר כך ˜‡˙Èשעל Ôn˙c¿«»»»≈

‡kÏÓ והעומד המלך בא לשם «¿»
בביטול  המלך לפני עומד זו בתפילה

e‰fLמוחלט  ˙e„ÈÒÁÂ ‰Ïawa ¯‡B·Ó ÌÈÓÚÙÏÂ] זו עלייה ¿ƒ¿»ƒ¿»««»»«¬ƒ∆∆
מאצילות  NÚ¯‰למעלה ‰BÓL ¯Á‡L ÌÈt‡ ˙ÏÈÙ ÔÈÚ80, ƒ¿«¿ƒ«««ƒ∆««¿∆∆¿≈

בתהילים הפסוק את אומרים B‚Â'שאז ‡O‡ ÈLÙ '‰ EÈÏ‡81'אשא' ≈∆«¿ƒ∆»¿
בשמונה  מהעלייה יותר גבוהה נוספת, עלייה היינו והרמה, נשיאה מלשון

eÏÏÎ·e˙עשרה  כללי ]. ‰elÈÁ˜באופן ‰Ê È¯‰ההבדלÔÈaL ƒ¿»¬≈∆«ƒ∆≈
˙B„i‰ Úa¯‡,לעיל כנזכר העולמות, ארבע של למדריגות הנשמה עליית «¿««»

˙eiÓÈt‰ ˙‚È¯„Óa Ì‰L אור ∆≈¿«¿≈««¿ƒƒ
העולמות  ערך לפי למטה שיורד אלוקי

בפנימיות  בהם ומתלבש והנבראים

˙e˜lÁ˙‰ ˙ÈÁ·a ‰‡aL בכל ∆»»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿
לעניינו  בהתאם נברא ובכל עולם

שלו, הקליטה ‡¯Úaויכולת Ì‰L∆≈«¿«
˙B‚È¯„n‰ הנשמה LÙcשל ««¿≈¿∆∆

ÌbL Û‡c ,‰iÁÂ ‰ÓL Áe¯«¿»»¿«»¿«∆«
˙ÈÁa ‡È‰ ‰iÁ ˙‚È¯„Ó«¿≈««»ƒ¿ƒ«

ÛÈwÓ בחינת של מהדרגות שלמעלה «ƒ
שייכת  זו דרגה זאת בכל הפנימיות,

יחד  ונמנית לפנימיות מסויימת במידה

דרגות  שהן נפשֿרוחֿנשמה עם

(השכל  הפנימיים לכוחות המתייחסות

כי  הנשמה, של Ê‰והרגש) È¯‰¬≈∆
'חיה' הנקראת הנשמה ÛÈwÓ«ƒדרגת

˙eÏÏÎ·e ,˙eiÓÈÙÏ CÈiM‰««»ƒ¿ƒƒƒ¿»
,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰ השלב ƒ¿««»¿»

שכלי  רעיון בהתגלות הראשוני

של  הראשונית ההברקה בהופעת

ce˜‰הרעיון  d˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡»¿»
„·Ïa ולפני לפרטים הסתעפות ללא ƒ¿«

חלק  ונהיה וגידים עור קרם שהרעיון

הפנימיים  מהכוחות שהוא מהשכל

מכל  'מקיף', אכן היא חכמה ולכן

¯‡ÈL˙מקום  ˙‡¯˜ ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿≈≈ƒ
˙eÏLÏzL‰‰82 הראשונה הדרגה «ƒ¿«¿¿

כוחות  (שכן השתלשלות' 'סדר של

העליונות  לספירות מקבילים הנפש

בין  דמיון למצוא ויש מהן שנשתלשלו

לחכמה  האדם שבנפש החכמה

העליונות), «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,שבספירות
‰iÁ ÌbL הנשמה שבכללות בחינת ∆««»

החכמה  כוח ÏÏÎaהיא ‡È‰ƒƒ¿«
Ï‡ ˙eÎÈiL dÏ LÈÂ ,ÈÓÈt¿ƒƒ¿≈»«»∆
˙ÈÁ·a ‡e‰L ,ÈÓÈt‰«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ«

˙e˜lÁ˙‰ בהתלבשות שקשורה ƒ¿«¿
החכמה eÏÏÎ·e˙פנימית. לעניין המקבילה באלוקות ומדריגה הבחינה ƒ¿»

לפנימי השייך מקיף של זו בדרגה ‰‡ˆeÏÈ˙,שבנפש ÌÏBÚ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»»¬ƒ
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יז l"yz'd ,hay f"i ,glya zyxt zay

מה  הּבריאה, ּבעֹולם מתחיל זה ׁשענין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָּומקֹום,

מהּזמן, למעלה הּוא האצילּות עֹולם ּכן ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּׁשאין

ּכאחד  ויהיה הוה ּפרסא 83היה יׁש ולכן , ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

עׂשּיה  יצירה לבריאה אצילּות ּבין ,84הּמפסקת ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

עׂשּיה  יצירה ּבבריאה הּנמׁש האֹור את ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשּמׁשּנה

ּבאצילּות  ׁשהּוא ּכמֹו ּגם 85ׁשאינֹו מקֹום, מּכל , ְֲִִֵֶֶַָָָ

כּו'. התחּלקּות ּבגדר הּוא האצילּות ְְְֲִִֶֶַָָעֹולם

ּבחינת  החמיּׁשית, הּמדריגה היא מּזה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּולמעלה

ּבחינת  ׁשּזהּו ׁשּבּנׁשמה, יחיד) (מּלׁשֹון ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָיחידה

וכּידּוע  לגמרי, מהתחּלקּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָהּמּקיף

ליחיד  אחד ּבין צר 86החיּלּוק אחד ׁשּבבחינת ,י ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּבחינת  ּכן ּׁשאין מה ההתחּלקּות, ענין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַלׁשלֹול

וזֹוהי  כּו'. לגמרי מהתחּלקּות למעלה היא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָיחיד

ענין  הּוא ׁשענינּה הּתפּלה, ידי ׁשעל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהעלּיה

להּבחינה  מּגיעים זה ידי ׁשעל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּתׁשּובה,

ׁשּלמעלה  יחידה ּבחינת מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה

לגמרי. ְְְְִֵֵַַמהתחּלקּות

„BÚÂ לּבחינה ּדתפּלה העלּיה ידי ׁשעל זאת, ¿ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

החמיּׁשית  ּבחינה ממׁשיכים ְְֲֲִִִִִִִַַַָהחמיּׁשית,

ּכפי  הּתֹורה ּדהּנה, ּבזה, והענין ּבּתֹורה. ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּגם

מדריגֹות, ארּבע ּבּה יׁש מלמעלה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבאה

ּבּמדרׁש לֹומר 87וכדאיתא הּקּב"ה ּכׁשּביּקׁש ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

לבין  ּבינֹו ּפעמים ארּבע אמרּה ליׂשראל, ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָּתֹורה

ׁשּנאמר  ליׂשראל, אמרּה ׁשּלא עד אז 88עצמֹו ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

וּיאמר  ּכ ואחר חקרּה, וגם הכינּה ויסּפרּה ְְְְֱֲִֶַַַַַַָָָָָָָֹראּה

ׁשּבּתֹורה, הּמּתנה ּבחינת ּגם נכלל ּובזה ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלאדם.
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א).83) (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג עץ 84)ראה ראה

פי"ד. פי"ג. אבי"ע) דרושי (שער מב שער פ"ב. נקודות) דרושי (שער ח שער ואילך.85)חיים ג יב, לך לך תו"א ראה

ובכ"מ. ואילך. א יד, ואילך.86)וירא א קכד, להצ"צ סהמ"צ ואילך. פ"ח הק"ש שער אמ"ב ב. נה, וארא תו"א ראה

חכ"ב 87) התוועדויות מנחם (תורת תשי"ח צג). ע' תרנ"ח המאמרים (ספר תרנ"ח אמור לכן ד"ה וראה א. פ"מ, שמו"ר

ובכ"מ. ואילך). 304 כז.88)ע' כח, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ÔÈÚL ,ÌB˜Óe ÔÓÊc ˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡¿«¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿«»∆ƒ¿»∆

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa ÏÈÁ˙Ó הזמן גדרי בו ואין רוחני עולם הוא שגם «¿ƒ¿»«¿ƒ»
הדבר, של מסוימת התחלה בו יש אבל הגשמי הזה בעולם שקיימים והמקום

ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó למעלה , «∆≈≈»»¬ƒ¿«¿»≈«¿«
זמן, המושג גדרי של מהתחלה אפילו

Á‡k„אלא ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰83, »»…∆¿ƒ¿∆¿∆»
עבר, של הגדרים מעל רק שייך דבר

ועתיד  המעלה ÔÎÏÂהווה בגלל ¿»≈
והפער  האצילות עולם של הגדולה

לעולמות  האצילות עולם בין הגדול

tבריאהֿיצירהֿעשיה  LÈ‡Ò¯ היינו ≈«¿»
(על  וכיסוי מסך של במובן פרוכת

תרגם  לכם" הפרוכת "והבדילה הפסוק

שהיא  "פרסא") – "פרוכת" אונקלוס

המאירה  האלוקות על והסתר העלם

כי  הסוד בתורת כמבואר באצילות,

ונמשך  יורד האלוקי שהאור לכך בנוסף

'סדר  של באופן למטה מלמעלה

וככל  לדרגה מדרגה השתלשלות'

גילוי  יותר בה יש יותר נעלית שהדרגה

יותר, נמוכה שהיא וככל אלוקות,

הרי  יותר, בהעלם בה מאירה האלוקות

'אלוקות  שהוא האצילות עולם בין

בריאהֿיצירהֿעשייה  לעולמות ממש'

יש  נבראים, של מציאות יש שבהם

ה'פרסא' עניין תוכן והוא נוסף צמצום

˙eÏÈˆ‡ ÔÈa ˙˜ÒÙn‰««¿∆∆≈¬ƒ
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·Ï84, ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

‰pLnL שמצמצמת ‡˙ה'פרסא' ∆¿«»∆
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·a CLÓp‰ ¯B‡‰»«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‡e‰L BÓk BÈ‡L ‰iNÚ¬ƒ»∆≈¿∆

˙eÏÈˆ‡a85,ומצומצם מועט אלא »¬ƒ
ÌÏBÚ Ìb ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»«»
¯„‚a ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿∆∆

'eÎ ˙e˜lÁ˙‰ האמור דרך ועל ƒ¿«¿
שלמעלה  נקודה רק שהיא חכמה שגם

השתלשלות'. מ 'סדר חלק היא פנימית fÓ‰מהתלבשות ‰ÏÚÓÏe למעלה ¿«¿»ƒ∆
האצילות  ÈÁÈ„‰מעולם ˙ÈÁa ,˙ÈMÈÓÁ‰ ‰‚È¯„n‰ ‡È‰ƒ««¿≈»«¬ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
„ÈÁÈ ÔBLlÓ) הקדושֿברוךֿהוא למקורה, שייכותה את המדגיש דבר ƒ¿»ƒ

'יחיד' ÏÚÓlL‰הנקרא ÛÈwn‰ ˙ÈÁa e‰fL ,‰ÓLpaL (∆«¿»»∆∆¿ƒ«««ƒ∆¿«¿»

È¯Ó‚Ï ˙e˜lÁ˙‰Ó,כלל פנימית להתלבשות שייך Úe„iÎÂואינו ≈ƒ¿«¿¿«¿≈¿«»«
החסידות  ÈÁÈÏ„בתורת „Á‡ ÔÈa ˜elÈÁ‰86„Á‡ ˙ÈÁ·aL , «ƒ≈∆»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«∆»

˙e˜lÁ˙‰‰ ÔÈÚ ÏBÏLÏ CÈ¯ˆ מרבים אחד גם להתפרש יכול אחד כי »ƒƒ¿ƒ¿««ƒ¿«¿
שהקדושֿברוךֿ להדגיש צריך אחרת מציאות שיש לחשוב יטעו שלא וכדי

שני, ואין אחד Ôkהוא ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ „ÈÁÈ ˙ÈÁa¿ƒ«»ƒƒ¿«¿»

'eÎ È¯Ó‚Ï ˙e˜lÁ˙‰Ó ולכן ≈ƒ¿«¿¿«¿≈
ואין  אחרת מציאות שאין ברור ב'יחיד'

זאת. לשלול צורך

È„È ÏÚL ‰iÏÚ‰ È‰BÊÂ¿ƒ»¬ƒ»∆«¿≈
,‰lÙz‰ הנשמה של התעלות «¿ƒ»

השתלשלות, מסדר שלמעלה לדרגה

האצילות  מעולם ««¿dÈÚL∆ƒלמעלה
התפילה  ‰eLz·‰,של ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»

ÌÈÚÈbÓ ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆«ƒƒ
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa‰Ï¿«¿ƒ»∆¿«¿»
‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿ƒ«¿ƒ»
È¯Ó‚Ï ˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿«¿≈

לעיל. כמבואר

‰iÏÚ‰ È„È ÏÚL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«¿≈»¬ƒ»
הנשמה  ÈÁaÏ‰של ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»«¿ƒ»
,˙ÈMÈÓÁ‰ מ'סדר למעלה שהיא «¬ƒƒ

ומביאים ÌÈÎÈLÓÓהשתלשלות' «¿ƒƒ
גילוי  Ìbלידי ˙ÈMÈÓÁ‰ ‰ÈÁa¿ƒ»«¬ƒƒ«
‰¯Bza במעלת נוסף היבט וזה «»

שעל  התורה על (והתשובה) התפילה

מעלה  תוספת ממשיכים התפילה ידי

ומבאר. שממשיך כפי בתורה,

‰¯Bz‰ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«»
‰ÏÚÓÏÓ ‰‡aL ÈÙk היינו ¿ƒ∆»»ƒ¿«¿»

עצמה  מצד ‡¯Úaהתורה da LÈ≈»«¿«
‡˙È‡„ÎÂ ,˙B‚È¯„Ó כמובא «¿≈¿ƒ¿ƒ»

L¯„na87‰"aw‰ LwÈaLk «ƒ¿»¿∆ƒ≈«»»
d¯Ó‡ ,Ï‡¯NÈÏ ‰¯Bz ¯ÓBÏ«»¿ƒ¿»≈¬»»

ÔÈ·Ïתחילה  BÈa ÌÈÓÚt Úa¯‡«¿«¿»ƒ≈¿≈
d¯Ó‡ ‡lL „Ú BÓˆÚ«¿«∆…¬»»

Ï‡¯NÈÏ,החמישית הפעם היא לישראל ‡ÊבאיובÓ‡pL88¯והאמירה ¿ƒ¿»≈∆∆¡«»
d‡¯ התורה את d¯˜Á,הקדושֿברוךֿהוא Ì‚Â dÈÎ‰ d¯tÒÈÂ ויש »»«¿«¿»¡ƒ»¿«¬»»

ארב  וחקירהכאן הכנה סיפור, ראייה, של לשונות Ó‡iÂ¯ע Ck ¯Á‡Â¿««»«…∆
‰Ê·e .Ì„‡Ïהחמישית הפעם שהיא לאדם ÈÁa˙באמירה Ìb ÏÏÎ »»»»∆ƒ¿»«¿ƒ«
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l`xyiיח ipae dyn xiyi f`

נאמר  זה הּמּתנה,89ׁשעל ענין ּגֹו', מׁשה אל וּיּתן ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

רז"ל  ּגם 90ּוכמאמר יׁש אמנם כּו'. ּגנּוזה חמּדה ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָ

ּבני  ּׁשּנׁשמֹות מה ׁשּזהּו יֹותר, עליֹונה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָּבחינה

רז"ל  ּכמאמר ּבּתֹורה, ּפֹועלים ּכל 91יׂשראל ְְֲֲִִֵַַַַַָָָ

ּכנגּדֹו, וׁשֹונה קֹורא הּקּב"ה וׁשֹונה ְְְְֵֵֶֶֶַַָָהּקֹורא

קדֹוׁש ׁשהּוא הּקּב"ה, ּבחינת המׁשכת ְְִִֶֶַַַַָָָָׁשּזֹוהי

למּטה. ונמׁש ּברּו ׁשּיהיה עצמֹו, מּצד ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּומּובּדל

עם  ׁשּלמעלה ּתֹורה מחּבר היה ׁשּדוד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָוזהּו

הּוא  ּברי הּתֹורה 92קּודׁשא ליּמּוד ענין והּוא , ְְְְִִִַַָָ

על  נעׂשה זה וענין עצמּה. הּתֹורה לׁשם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלׁשמּה,

לעיל  וכאמּור ּתׁשּובה, ׁשענינּה הּתפּלה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָידי

ׁשּלאחר  ו') ּדתֹורה (סעיף ּכח הּנתינת ׁשּיׁשנּה י ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּדתפּלה  העלּיה נעׂשית אזי ּדתפּלה, העלּיה ְְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָעל

ּבהּתֹורה. ּגם עיּלּוי ׁשּפֹועלת ועד יֹותר, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָלמעלה

לבב ּבכל אלקי ה' את ואהבּת ׁשּלאחרי ְְְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹוזהּו

מאד ּובכל נפׁש ּבם 93ּובכל ודּברּת נאמר ,94, ְְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָֹ

מדּבר  הּכתּוב ּתֹורה ידי 95ּבדברי ׁשעל והיינּו, , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ

ּבני  נׁשמֹות ּפֹועלים ּגֹו', ואהבּת ּדתפּלה, ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָהעלּיה

ּבם, ודּברּת ענין ׁשּזהּו ּבּתֹורה, המׁשכה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל

עּמים  ידּבר ּכמֹו והמׁשכה, הנהגה לׁשֹון ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָׁשהּוא

מֹוׁשל 96ּתחּתינּו מנהיג, ׁשּנעׂשה ּגם ּכֹולל , ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַ

הּנה  ׁשּלכן ּתֹורתֹו, ׁשּנעׂשית הּתֹורה, על ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוׁשֹולט

מחּול  ּכבֹודֹו - ּכבֹודֹו על ׁשּמחל חכם .97ּתלמיד ְְְִֶַַַָָָָ

הּידֹות p‰Â‰ח) ּדארּבע הּנ"ל מדריגֹות ׁשּתי ¿ƒ≈ְְְְֵֵַַַַַַָ

למעלה  ּגם יׁשנם ְְְְֲִִֶַַַָָוהחמיּׁשית

הּצמצּום, לפני ּגם ּגּופא, ְְְְְִִִֵֵַַַָמהׁשּתלׁשלּות

העֹולם  נברא ׁשּלא עד נאמר ׁשעליה ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבהּבחינה

ּבלבד  ּוׁשמֹו הּוא ׁשּלפני 98היה ּבהאֹור ּדהּנה, . ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
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ה.89) פ"ו, ב"ר וראה יח. לא, ב.90)תשא פח, תתרלד.91)שבת רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר ח"ג 92)ראה זהר ראה

ובכ"מ. ג. מז, שלח לקו"ת (ברע"מ). ב ה.93)רכב, ו, ז.94)ואתחנן יט,95)שם, יומא שם. ואתחנן ופרש"י ספרי ראה

ס"ב. פ"ג ת"ת הל' סט"ז. סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע (הב'). בם ד"ה שם וברש"י ד.96)ב מז, לב,97)תהלים קידושין

פ"ג.98)אֿב. דר"א פרקי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,‰¯BzaL ‰zn‰89בתורה,'Bb ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ ««»»∆«»∆«∆∆¡««ƒ≈∆…∆

Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe ,‰zn‰ ÔÈÚ90 שבשעה תורה מתן אודות בגמרא ƒ¿«««»»¿«¬«««
הקדושֿברוךֿהוא, לפני המלאכים טענו התורה, את לקבל למרום משה שעלה

'eÎ ‰Êeb ‰cÓÁ.מתנה לשון 'ליתנה', ודם', לבשר ליתנה מבקש 'ואתה ∆¿»¿»
נעלית  שהיא כפי התורה עניין וזהו

ישראל. מבני יותר

‰BÈÏÚ ‰ÈÁa Ìb LÈ ÌÓ‡»¿»≈«¿ƒ»∆¿»
Èa ˙BÓLpM ‰Ó e‰fL ,¯˙BÈ≈∆∆«∆ƒ¿¿≈

‰¯Bza ÌÈÏÚBt Ï‡¯NÈ עלייה ƒ¿»≈¬ƒ«»
היא  שהתורה מכפי יותר גבוהה לדרגה

עצמה, ¯Ï"Êמצד ¯Ó‡Ók91Ïk ¿«¬«««»
‰BLÂ ‡¯Bw‰בתורה‰"aw‰ «≈¿∆«»»

È‰BfL ,Bc‚k ‰BLÂ ‡¯B˜≈¿∆¿∆¿∆ƒ
,‰"aw‰ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ««»»

Ïc·eÓe LB„˜ ‡e‰L ונעלה ∆»¿»
È‰iL‰מהעולמות  ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿∆ƒ¿∆

CLÓÂ Ce¯a מלשון ('ברוך' »¿ƒ¿»
'המבריך  המשנה בדברי כמו המשכה

עץ  ענפי את מכופף שפירושו הגפן' את

ÂcL„הענבים) e‰ÊÂ .‰hÓÏ¿«»¿∆∆»ƒ
כזה ‰È‰המלך באופן  בתורה  לימודו »»
ÏÚÓlL‰שהיה ‰¯Bz ¯aÁÓ¿«≈»∆¿«¿»

‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜ ÌÚ92, ƒ¿»¿ƒ
‰¯Bz‰ „enÈÏ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ«»
,dÓˆÚ ‰¯Bz‰ ÌLÏ ,dÓLÏƒ¿»¿≈«»«¿»
הבהיר' 'ספר בשם בחסידות כמובא

של  התורה לימוד אופן לגבי והזוהר

תורה  בלקוטי כמבואר המלך, דוד

עליו  המלך דוד ..." הזקן: לאדמו"ר

עם  שלמעלה תורה מחבר היה השלום

ממשיך  שהיה הוא בריך קודשא

[שמשם  בחכמה סוף אין אור השראת

הקדושֿברוךֿ של חכמתו התורה, באה

לשמה, בתורה עוסק הפירוש וזהו הוא]

היינו  עצמה", התורה לשם ממש לשמה

יותר  בתורה, ותוספת עילוי לפעול

עצמה. מצד התורה Ê‰ממעלת ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
בתורה  זו È„Èעלייה ÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈

,‰·eLz dÈÚL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆ƒ¿»»¿»
Ák ˙È˙p‰ dLiL È¯Á‡lL ('Â ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯eÓ‡ÎÂ¿»»¿≈»ƒ∆¿«¬≈∆∆¿»«¿ƒ«…«

,‰lÙ˙c ‰iÏÚ‰ ÏÚ ‰¯B˙c התפילה לגבי בתורה מעלה אכן שזו ¿»«»¬ƒ»ƒ¿ƒ»

דתפילה  לעלייה הכוח את הנותנת היא ‰iÏÚ‰שהתורה ˙ÈNÚ ÈÊ‡¬««¬≈»¬ƒ»
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‰lÙ˙c,עצמה מצד התורה של מהדרגה ÚÂ„יותר ƒ¿ƒ»¿«¿»≈¿«

˙ÏÚBtL התפילה.‰¯Bz‰a Ìb ÈelÈÚ ∆∆∆ƒ«¿«»
e‰ÊÂ לכך הפנימי ÏÎaהטעם EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â È¯Á‡lL ¿∆∆¿«¬≈¿»«¿»≈¡…∆¿»

ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï¿»¿¿»«¿¿¿»
E„‡Ó93,'ה לאהבת ההתעוררות ¿…∆

שמע בקריאת התפילה »¡∆Ó‡¯בעבודת
Ìaהציווי  z¯a„Â94, חכמינו ואמרו ¿ƒ«¿»»

‰e˙k·ז"ל ‰¯Bz È¯·„a¿ƒ¿≈»«»
¯a„Ó95,התורה לימוד על ומצווה ¿«≈

‰iÏÚ‰ È„È ÏÚL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¿≈»¬ƒ»
ÌÈÏÚBt ,'Bb z·‰‡Â ,‰lÙ˙cƒ¿ƒ»¿»«¿»¬ƒ
‰ÎLÓ‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓLƒ¿¿≈ƒ¿»≈«¿»»

ÔÈÚועילוי e‰fL ,‰¯Bza«»∆∆ƒ¿«
‡e‰L ,Ìa z¯a„Â הדיבור עניין ¿ƒ«¿»»∆

BÓk ,‰ÎLÓ‰Â ‰‚‰‰ ÔBLÏ¿«¿»»¿«¿»»¿
בתהלים הכתוב שפירושו a„È¯לשון «¿≈

eÈzÁzינהיג  ÌÈnÚ96ÏÏBk , «ƒ«¿≈≈
‰NÚpL Ìb תורה הלומד האדם «∆«¬∆

התפילה) עבודת של העילוי (לאחר

ÏÚ ËÏBLÂ ÏLBÓ ,‚È‰Ó«¿ƒ≈¿≈«
,B˙¯Bz ˙ÈNÚpL ,‰¯Bz‰«»∆«¬≈»

‰p‰ ÔÎlL הגמרא ÈÓÏz„כדברי ∆»≈ƒ≈«¿ƒ
B„B·k B„B·k ÏÚ ÏÁnL ÌÎÁ»»∆»««¿¿

ÏeÁÓ97, שלמד שהתורה מאחר כי »
כבודו  על למחול ברשותו שלו, נעשית

חכם. כתלמיד

Ï"p‰ ˙B‚È¯„Ó ÈzL ‰p‰Â (Á¿ƒ≈¿≈«¿≈««
˙B„i‰ Úa¯‡c סדר' שכנגד ¿«¿««»

עולמות  ארבע בו שיש השתלשלות'

עשייה  יצירה בריאה אצילות

˙ÈMÈÓÁ‰Â מ'סדר שלמעלה ¿«¬ƒƒ
ÏÚÓÏ‰השתלשלות' Ìb ÌLÈ∆¿»«¿«¿»

‡Ùeb ˙eÏLÏzL‰Ó,עצמוÌb ≈ƒ¿«¿¿»«
ÈÁa‰a‰ואפילו ,ÌeˆÓv‰ ÈÙÏƒ¿≈«ƒ¿¿«¿ƒ»

‡¯· ‡lL „Ú ¯Ó‡ ‰ÈÏÚL∆»∆»∆¡««∆…ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ של מציאות שהיתה לפני »»

ונבראים ‰e‡עולמות ‰È‰ הקדוש »»
בעצמו  הוא וההארה BÓLeברוך ¿

שלו  הידות'Ïa98·„וההתפשטות 'ארבע בין חלוקה יש זו בבחינה וגם ƒ¿«
ומבאר. שממשיך כפי השתלשלות', ב'סדר הקיימת החלוקה מעין ו'החמישית'
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יט l"yz'd ,hay f"i ,glya zyxt zay

הּגיּלּוי  ׁשּלצֹור האֹור יׁשנֹו ּגּופא ְְְִִֶֶֶַַָָהּצמצּום

ּגם  ויׁשנֹו אֹור, ּגיּלּוי ׁשל ענין ׁשּזהּו ְְְִִֶֶֶֶַָָָּבעֹולמֹות,

ׁשהבּדילֹו האֹור לצֹור100לעצמֹו99ּבחינת ולא , ְְְְְְִִִֶֶַַָֹ

ׁשהבּדילֹו האֹור ּגם אבל ׁשּבעֹולמֹות, ְֲִִִֶֶַַָָָָהּגיּלּוי

ׁשהּוא  ּכמֹו ואינֹו אֹור, מציאּות הּוא ְְְְְִֵֶַלעצמֹו

ּכלל. אֹור ּבבחינת אינֹו ׁשּׁשם מּמׁש, ְְְְִִֵֶַַַָָָּבעצמּותֹו

העצמּיים  ּכחֹות ּבין ההפרׁש ּדר על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹוהּוא

ּבעצמֹו נֹוׂשא ׁשהּנפׁש להענין ּבּנפׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּכלּולים

ּדכחֹו101ּכחֹות  ּבחינת , הם ּבּנפׁש הּכלּולים ת ְְְִִֵֶֶַַַֹֹ

לּכחֹות  ׁשּייכּות להם יׁש ולכן ּפנים, ּכל על ְִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּכחֹות

והחֹומרי, הּגׁשמי ׁשּבּגּוף להאברים עד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָהּגלּויים,

זה  הרי ּכחֹות ּבעצמֹו נֹוׂשא ּׁשהּנפׁש מה ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹאבל

אּלא  ּכלל, ּכחֹות ׁשל מציאּות ׁשם ׁשאין ְְְִֵֶֶֶֶָָָֹּבאֹופן

סֹוף  אין ּבאֹור הּוא וכן הּנפׁש. ׁשלימּות ְְְֵֵֵֶֶַַרק

ׁשהּוא  ּכפי האֹור ׁשּיׁשנֹו הּצמצּום, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָׁשּלפני

ּכלל, ואֹור ּגיּלּוי ּבבחינת ׁשאינֹו מּמׁש, ְְְְְִִִֵֶַַַָָּבעצמּותֹו

הּוא  אנּת העצמּות, ׁשלימּות ׁשּמּצד אּלא זה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָואין

ּדכֹוּלא  ּגם 102ׁשלימּותא ּבעצמֹו נֹוׂשא הּוא הרי , ְְְְֲֵֵֵַַָָ

הּגיּלּוי  ּבחינת ויׁשנֹו כּו'. ּדגבּול ְְְְְִִִֵֶַַַהּׁשלימּות

לעצמֹו, ׁשהבּדילֹו האֹור מּמדריגת החל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבאֹור,

עד  זמן ׁשּלאחר להּגּלּוי ׁשּייכּות ּכבר לֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָׁשּיׁש

ּׁשּבבריאת  מה ּגם וזהּו כּו'. הּצמצּום ְְְְִִִֶֶַַַַַַלאחר

ּכתיב  אֹור,103האֹור ויהי אֹור יהי אלקים וּיאמר ְְְֱִִִִֶַַָֹֹ

הּמאמרֹות, ּבׁשאר ּכמֹו כן, ויהי נאמר ְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָֹולא

טֹוב  ׁשם הּבעל ענין 104ּכפירּוׁש ׁשּיהיה ׁשּבכדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ּכמֹו ׁשּנראה הּצמצּום, ענין להיֹות צרי ְְְְְִִִִִֶֶַַָָהאֹור

רז"ל  ּכמאמר ויהי, נאמר ולכן לעֹולם, 105צער ְְְֱֲִֵֶַַַַַַַַָָָ

צער. לׁשֹון אּלא אינֹו ויהי ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָּכל

ּבגיּלּוי, ׁשהּוא ּכפי האֹור ּבענין הּוא זה ּכל ְְְְְִִִֶֶַָָָָאמנם
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ו.99) פ"ג, ב"ר ה"ו. פ"ח ברכות ואילך.100)ירושלמי כה ע' תרס"ח המאמרים ספר תרנ"ט 101)ראה המאמרים ספר ראה

פקס"ו. ח"א תער"ב המשך ואילך. רסז ע' תרס"ה ואילך. שכז ע' תרס"ב רכט. ב).102)ע' (יז, בהקדמה תקו"ז ראה

ג.103) א, ב.104)בראשית סו"ס להה"מ תורה אור רמז. סימן טוב שם כתר ב.105)ראה יו"ד, מגילה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ùeb ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ¯B‡‰a ,‰p‰c סוף אין שהוא אף עצמו ¿ƒ≈¿»∆ƒ¿≈«ƒ¿»

מקום  מכל מהתחלקות, הצמצוםBLÈולמעלה שלפני ¯‰‡Bבאור ∆¿»
˙BÓÏBÚa ÈelÈb‰ C¯BˆlL,(הצמצום אחרי בפועל e‰fL(שיתגלה ∆¿∆«ƒ»»∆∆

,¯B‡ ÈelÈb ÏL ÔÈÚ והמשכה ‰‡B¯גילוי ˙ÈÁa Ìb BLÈÂ ƒ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ«»
BÏÈc·‰L99 והתפשטות אור להיות ∆ƒ¿ƒ

היא  ההבדלה אבל מהעצם

BÓˆÚÏ100C¯BˆÏ ‡ÏÂ , ¿«¿¿…¿∆
Ìb Ï·‡ ,˙BÓÏBÚaL ÈelÈb‰«ƒ∆»»¬»«
‡e‰ BÓˆÚÏ BÏÈc·‰L ¯B‡‰»∆ƒ¿ƒ¿«¿

,¯B‡ ˙e‡ÈˆÓ והתפשטות הארה ¿ƒ
מהעצם  BÓkוהתגלות BÈ‡Â¿≈¿

‡e‰L הוא שהאור B˙eÓˆÚaכפי ∆¿«¿
˙ÈÁ·a BÈ‡ ÌML ,LnÓ«»∆»≈ƒ¿ƒ«

¯B‡ וגילויÏÏk.מהעצם חלק אלא ¿»
‡e‰Â האור של ביחס הזה וההבדל ¿

להתגלות  שנועד כפי האור בין לעצם,

הוא  לעצמו, שהוא כפי לאור בעולמות

˙BÁk ÔÈa L¯Ù‰‰ C¯c ÏÚ«∆∆«∆¿≈≈…
LÙpa ÌÈÏeÏk‰ ÌÈiÓˆÚ‰»«¿ƒƒ«¿ƒ«∆∆
וביטוי  גילוי לידי באו לא ועדיין

BÓˆÚa ‡NB LÙp‰L ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»∆«∆∆≈¿«¿
˙BÁk101 מכל שלמעלה בעצם וגם …

כוחות, טמונים …¿BÁÎc˙התחלקות
˙ÈÁa Ì‰ LÙpa ÌÈÏeÏk‰«¿ƒ«∆∆≈¿ƒ«

ÌÈt Ïk ÏÚ ˙BÁk פי על אף …«»»ƒ
להגדירם  מקום יש בפועל, נתגלו שלא

Ì‰Ïככוחות, LÈ ÔÎÏÂ לכוחות ¿»≈≈»∆
BÁkÏ˙מסויימת eÎÈiL˙הכלולים  «»«…

„Ú ,ÌÈÈeÏb‰ שייכות להם שיש «¿ƒ«
ÛebaLאפילו  ÌÈ¯·‡‰Ï¿»≈»ƒ∆«

‰Ó Ï·‡ ,È¯ÓBÁ‰Â ÈÓLb‰««¿ƒ¿«¿ƒ¬»«
˙BÁk BÓˆÚa ‡NB LÙp‰M∆«∆∆≈¿«¿…
ÌL ÔÈ‡L ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆∆≈»

˙BÁk ÏL ˙e‡ÈˆÓ הגדרות עם ¿ƒ∆…
¯˜והגבלות  ‡l‡ ,ÏÏk כוחות ¿»∆»«

ה עצמ ‰LÙpשל eÓÈÏL˙בתור  ¿≈«∆∆
לנפש. מחוץ מציאות בתור ולא

ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡a ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿≈
,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL הוא שאמנם ∆ƒ¿≈«ƒ¿

שונים  לגדרים מהתחלקות למעלה

זו  חלוקה מעין בו יש מקום ‰‡B¯ומכל BLiL סוף e‰L‡אין ÈÙk ∆∆¿»¿ƒ∆

B˙eÓˆÚaבעצמו הקדושֿברוךֿהוא ÈÁ·a˙של BÈ‡L ,LnÓ ¿«¿«»∆≈ƒ¿ƒ«
,˙eÓˆÚ‰ ˙eÓÈÏL „vnL ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÏÏk ¯B‡Â ÈelÈbƒ¿¿»¿≈∆∆»∆ƒ«¿≈»«¿

אליהו' ב'פתח שנאמר lBÎc‡וכמו ‡˙eÓÈÏL ‡e‰ z‡102 הוא אתה «¿¿¿≈»¿»
הכול, ‰e‡שלימות È¯‰ האלוקות Ìbעצמות BÓˆÚa ‡NB ¬≈≈¿«¿«

'eÎ Ïe·‚c ˙eÓÈÏM‰ יש אם כי «¿≈ƒ¿
זו  אין גבול בו ואין גבול בלי רק בו

גם  בו יש השלימות ומצד שלימות,

של  מציאות שיש למרות אבל גבול,

אינו  למעשה מוגבל, להיות שיכול אור

כלל. מאיר ואינו ¿∆¿BLÈÂמתגלה
ÏÁ‰ ,¯B‡aL ÈelÈb‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ∆»»≈
BÏÈc·‰L ¯B‡‰ ˙‚È¯„nÓƒ«¿≈«»∆ƒ¿ƒ

,BÓˆÚÏ היא ההבדלה שאמנם ¿«¿
שני  מצד אבל הזולת, אל ולא לעצמו

הדבר  פירוש שהבדילו BÏכיוון LiL∆≈
¯Á‡lL Èelb‰Ï ˙eÎÈiL ¯·k¿»«»¿«ƒ∆¿««

ÔÓÊ של מאוחרים יותר בשלבים ¿«
וההתגלות  Á‡Ï¯ההארה „Ú«¿««

'eÎ ÌeˆÓv‰ ענין עיקר הוא שאז «ƒ¿
ולנבראים.האור  לעולמות והגילוי

¯B‡‰ ˙‡È¯·aM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿ƒ«»
בראשית  ימי כתוב È˙k103·בששת ¿ƒ

‡B¯בתורה  È‰È ÌÈ˜Ï‡ ¯Ó‡iÂ«…∆¡…ƒ¿ƒ
,ÔÎ È‰ÈÂ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,¯B‡ È‰ÈÂ«¿ƒ¿…∆¡««¿ƒ≈

˙B¯Ó‡n‰ ¯‡La BÓk כמו ¿ƒ¿»««¬»
מאמר  לאחר הבאים בפסוקים למשל

האו  על רקיע....זה יהי אלקים 'ויאמר ר

המאמרות, בשאר וכן כן', ויהי

·BË ÌL ÏÚa‰ Le¯ÈÙk104 ¿≈«««≈
¯B‡‰ ÔÈÚ ‰È‰iL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«»
ונבראים  לעולמות וגילוי הארה

ÔÈÚמוגבלים  ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿«
ÌeˆÓv‰ של גילוי להיות יכול ולא «ƒ¿

עצמו, סוף האין ∆¿pL∆ƒ¯‡‰האור
האלוקי  האור של וההסתר הצמצום

סוף ÌÏBÚÏ,האין ¯Úˆ BÓk¿««»»
¯Ó‡Ók ,È‰ÈÂ ¯Ó‡ ÔÎÏÂ¿»≈∆¡««¿ƒ¿«¬«

Ï"Ê¯105 ויהי' הכתוב (לגבי בגמרא ««
אחשורוש') ÌB˜Óבימי Ïk»»

ÔBLÏ ‡l‡ BÈ‡ È‰ÈÂ ¯Ó‡pL∆∆¡««¿ƒ≈∆»¿
ÈelÈ‚a ‡e‰L ÈÙk ¯B‡‰ ÔÈÚa ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡ .¯Úˆ ובאור ««»¿»»∆¿ƒ¿«»¿ƒ∆¿ƒ
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l`xyi ipae dyn xiyi f`

נאמר  זה הּמּתנה,89ׁשעל ענין ּגֹו', מׁשה אל וּיּתן ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

רז"ל  ּגם 90ּוכמאמר יׁש אמנם כּו'. ּגנּוזה חמּדה ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָ

ּבני  ּׁשּנׁשמֹות מה ׁשּזהּו יֹותר, עליֹונה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָּבחינה

רז"ל  ּכמאמר ּבּתֹורה, ּפֹועלים ּכל 91יׂשראל ְְֲֲִִֵַַַַַָָָ

ּכנגּדֹו, וׁשֹונה קֹורא הּקּב"ה וׁשֹונה ְְְְֵֵֶֶֶַַָָהּקֹורא

קדֹוׁש ׁשהּוא הּקּב"ה, ּבחינת המׁשכת ְְִִֶֶַַַַָָָָׁשּזֹוהי

למּטה. ונמׁש ּברּו ׁשּיהיה עצמֹו, מּצד ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּומּובּדל

עם  ׁשּלמעלה ּתֹורה מחּבר היה ׁשּדוד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָוזהּו

הּוא  ּברי הּתֹורה 92קּודׁשא ליּמּוד ענין והּוא , ְְְְִִִַַָָ

על  נעׂשה זה וענין עצמּה. הּתֹורה לׁשם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלׁשמּה,

לעיל  וכאמּור ּתׁשּובה, ׁשענינּה הּתפּלה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָידי

ׁשּלאחר  ו') ּדתֹורה (סעיף ּכח הּנתינת ׁשּיׁשנּה י ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּדתפּלה  העלּיה נעׂשית אזי ּדתפּלה, העלּיה ְְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָעל

ּבהּתֹורה. ּגם עיּלּוי ׁשּפֹועלת ועד יֹותר, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָלמעלה

לבב ּבכל אלקי ה' את ואהבּת ׁשּלאחרי ְְְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹוזהּו

מאד ּובכל נפׁש ּבם 93ּובכל ודּברּת נאמר ,94, ְְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָֹ

מדּבר  הּכתּוב ּתֹורה ידי 95ּבדברי ׁשעל והיינּו, , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ

ּבני  נׁשמֹות ּפֹועלים ּגֹו', ואהבּת ּדתפּלה, ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָהעלּיה

ּבם, ודּברּת ענין ׁשּזהּו ּבּתֹורה, המׁשכה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל

עּמים  ידּבר ּכמֹו והמׁשכה, הנהגה לׁשֹון ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָׁשהּוא

מֹוׁשל 96ּתחּתינּו מנהיג, ׁשּנעׂשה ּגם ּכֹולל , ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַ

הּנה  ׁשּלכן ּתֹורתֹו, ׁשּנעׂשית הּתֹורה, על ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוׁשֹולט

מחּול  ּכבֹודֹו - ּכבֹודֹו על ׁשּמחל חכם .97ּתלמיד ְְְִֶַַַָָָָ

הּידֹות p‰Â‰ח) ּדארּבע הּנ"ל מדריגֹות ׁשּתי ¿ƒ≈ְְְְֵֵַַַַַַָ

למעלה  ּגם יׁשנם ְְְְֲִִֶַַַָָוהחמיּׁשית

הּצמצּום, לפני ּגם ּגּופא, ְְְְְִִִֵֵַַַָמהׁשּתלׁשלּות

העֹולם  נברא ׁשּלא עד נאמר ׁשעליה ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבהּבחינה

ּבלבד  ּוׁשמֹו הּוא ׁשּלפני 98היה ּבהאֹור ּדהּנה, . ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
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ה.89) פ"ו, ב"ר וראה יח. לא, ב.90)תשא פח, תתרלד.91)שבת רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר ח"ג 92)ראה זהר ראה

ובכ"מ. ג. מז, שלח לקו"ת (ברע"מ). ב ה.93)רכב, ו, ז.94)ואתחנן יט,95)שם, יומא שם. ואתחנן ופרש"י ספרי ראה

ס"ב. פ"ג ת"ת הל' סט"ז. סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע (הב'). בם ד"ה שם וברש"י ד.96)ב מז, לב,97)תהלים קידושין

פ"ג.98)אֿב. דר"א פרקי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,‰¯BzaL ‰zn‰89בתורה,'Bb ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ ««»»∆«»∆«∆∆¡««ƒ≈∆…∆

Ï"Ê¯ ¯Ó‡ÓÎe ,‰zn‰ ÔÈÚ90 שבשעה תורה מתן אודות בגמרא ƒ¿«««»»¿«¬«««
הקדושֿברוךֿהוא, לפני המלאכים טענו התורה, את לקבל למרום משה שעלה

'eÎ ‰Êeb ‰cÓÁ.מתנה לשון 'ליתנה', ודם', לבשר ליתנה מבקש 'ואתה ∆¿»¿»
נעלית  שהיא כפי התורה עניין וזהו

ישראל. מבני יותר

‰BÈÏÚ ‰ÈÁa Ìb LÈ ÌÓ‡»¿»≈«¿ƒ»∆¿»
Èa ˙BÓLpM ‰Ó e‰fL ,¯˙BÈ≈∆∆«∆ƒ¿¿≈

‰¯Bza ÌÈÏÚBt Ï‡¯NÈ עלייה ƒ¿»≈¬ƒ«»
היא  שהתורה מכפי יותר גבוהה לדרגה

עצמה, ¯Ï"Êמצד ¯Ó‡Ók91Ïk ¿«¬«««»
‰BLÂ ‡¯Bw‰בתורה‰"aw‰ «≈¿∆«»»

È‰BfL ,Bc‚k ‰BLÂ ‡¯B˜≈¿∆¿∆¿∆ƒ
,‰"aw‰ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ««»»

Ïc·eÓe LB„˜ ‡e‰L ונעלה ∆»¿»
È‰iL‰מהעולמות  ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿∆ƒ¿∆

CLÓÂ Ce¯a מלשון ('ברוך' »¿ƒ¿»
'המבריך  המשנה בדברי כמו המשכה

עץ  ענפי את מכופף שפירושו הגפן' את

ÂcL„הענבים) e‰ÊÂ .‰hÓÏ¿«»¿∆∆»ƒ
כזה ‰È‰המלך באופן  בתורה  לימודו »»
ÏÚÓlL‰שהיה ‰¯Bz ¯aÁÓ¿«≈»∆¿«¿»

‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜ ÌÚ92, ƒ¿»¿ƒ
‰¯Bz‰ „enÈÏ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ«»
,dÓˆÚ ‰¯Bz‰ ÌLÏ ,dÓLÏƒ¿»¿≈«»«¿»
הבהיר' 'ספר בשם בחסידות כמובא

של  התורה לימוד אופן לגבי והזוהר

תורה  בלקוטי כמבואר המלך, דוד

עליו  המלך דוד ..." הזקן: לאדמו"ר

עם  שלמעלה תורה מחבר היה השלום

ממשיך  שהיה הוא בריך קודשא

[שמשם  בחכמה סוף אין אור השראת

הקדושֿברוךֿ של חכמתו התורה, באה

לשמה, בתורה עוסק הפירוש וזהו הוא]

היינו  עצמה", התורה לשם ממש לשמה

יותר  בתורה, ותוספת עילוי לפעול

עצמה. מצד התורה Ê‰ממעלת ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
בתורה  זו È„Èעלייה ÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈

,‰·eLz dÈÚL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆ƒ¿»»¿»
Ák ˙È˙p‰ dLiL È¯Á‡lL ('Â ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯eÓ‡ÎÂ¿»»¿≈»ƒ∆¿«¬≈∆∆¿»«¿ƒ«…«

,‰lÙ˙c ‰iÏÚ‰ ÏÚ ‰¯B˙c התפילה לגבי בתורה מעלה אכן שזו ¿»«»¬ƒ»ƒ¿ƒ»

דתפילה  לעלייה הכוח את הנותנת היא ‰iÏÚ‰שהתורה ˙ÈNÚ ÈÊ‡¬««¬≈»¬ƒ»
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‰lÙ˙c,עצמה מצד התורה של מהדרגה ÚÂ„יותר ƒ¿ƒ»¿«¿»≈¿«

˙ÏÚBtL התפילה.‰¯Bz‰a Ìb ÈelÈÚ ∆∆∆ƒ«¿«»
e‰ÊÂ לכך הפנימי ÏÎaהטעם EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â È¯Á‡lL ¿∆∆¿«¬≈¿»«¿»≈¡…∆¿»

ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï¿»¿¿»«¿¿¿»
E„‡Ó93,'ה לאהבת ההתעוררות ¿…∆

שמע בקריאת התפילה »¡∆Ó‡¯בעבודת
Ìaהציווי  z¯a„Â94, חכמינו ואמרו ¿ƒ«¿»»

‰e˙k·ז"ל ‰¯Bz È¯·„a¿ƒ¿≈»«»
¯a„Ó95,התורה לימוד על ומצווה ¿«≈

‰iÏÚ‰ È„È ÏÚL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¿≈»¬ƒ»
ÌÈÏÚBt ,'Bb z·‰‡Â ,‰lÙ˙cƒ¿ƒ»¿»«¿»¬ƒ
‰ÎLÓ‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓLƒ¿¿≈ƒ¿»≈«¿»»

ÔÈÚועילוי e‰fL ,‰¯Bza«»∆∆ƒ¿«
‡e‰L ,Ìa z¯a„Â הדיבור עניין ¿ƒ«¿»»∆

BÓk ,‰ÎLÓ‰Â ‰‚‰‰ ÔBLÏ¿«¿»»¿«¿»»¿
בתהלים הכתוב שפירושו a„È¯לשון «¿≈

eÈzÁzינהיג  ÌÈnÚ96ÏÏBk , «ƒ«¿≈≈
‰NÚpL Ìb תורה הלומד האדם «∆«¬∆

התפילה) עבודת של העילוי (לאחר

ÏÚ ËÏBLÂ ÏLBÓ ,‚È‰Ó«¿ƒ≈¿≈«
,B˙¯Bz ˙ÈNÚpL ,‰¯Bz‰«»∆«¬≈»

‰p‰ ÔÎlL הגמרא ÈÓÏz„כדברי ∆»≈ƒ≈«¿ƒ
B„B·k B„B·k ÏÚ ÏÁnL ÌÎÁ»»∆»««¿¿

ÏeÁÓ97, שלמד שהתורה מאחר כי »
כבודו  על למחול ברשותו שלו, נעשית

חכם. כתלמיד

Ï"p‰ ˙B‚È¯„Ó ÈzL ‰p‰Â (Á¿ƒ≈¿≈«¿≈««
˙B„i‰ Úa¯‡c סדר' שכנגד ¿«¿««»

עולמות  ארבע בו שיש השתלשלות'

עשייה  יצירה בריאה אצילות

˙ÈMÈÓÁ‰Â מ'סדר שלמעלה ¿«¬ƒƒ
ÏÚÓÏ‰השתלשלות' Ìb ÌLÈ∆¿»«¿«¿»

‡Ùeb ˙eÏLÏzL‰Ó,עצמוÌb ≈ƒ¿«¿¿»«
ÈÁa‰a‰ואפילו ,ÌeˆÓv‰ ÈÙÏƒ¿≈«ƒ¿¿«¿ƒ»

‡¯· ‡lL „Ú ¯Ó‡ ‰ÈÏÚL∆»∆»∆¡««∆…ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ של מציאות שהיתה לפני »»

ונבראים ‰e‡עולמות ‰È‰ הקדוש »»
בעצמו  הוא וההארה BÓLeברוך ¿

שלו  הידות'Ïa98·„וההתפשטות 'ארבע בין חלוקה יש זו בבחינה וגם ƒ¿«
ומבאר. שממשיך כפי השתלשלות', ב'סדר הקיימת החלוקה מעין ו'החמישית'
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l`xyiכ ipae dyn xiyi f`

הרי  מּמׁש ּבעצמּותֹו ׁשּכלּול האֹור ּכן ּׁשאין ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָמה

ּׁשּנתּבאר  מה ּדר ועל ההעלם. ּבתכלית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּוא

חּיה, נׁשמה רּוח נפׁש ּבחינת ּבין ההפרׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלעיל

ענין  ּבהם ׁשּיׁש ּכיון והתחּלקּות, צּיּור ּבהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

ּבּה ׁשאין יחידה לבחינת ּפנים, ּכל על ְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּגיּלּוי

ׁשּזהּו ההעלם, ּבתכלית להיֹותּה ּכלל, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָהתחּלקּות

מּגעת  ּולׁשם מּמׁש. ּבעצמּותֹו הּכלּול האֹור ְְְְַַַַַַָָָָּכמֹו

ירידת  ידי ׁשעל והיינּו, הּתׁשּובה, ְְְְְֲִֵֶַַַַַָעבֹודת

הּמל  הּזה ּבעֹולם למּטה קליּפֹות הּנׁשמה א ְְְִֵֶַַַַָָָָָָ

ידי  על הּנה ההעלם, ּתכלית אחרא, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָוסטרא

מּגיע  אזי כּו', ההעלם  ׁשּמהּפ הּתׁשּובה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָעבֹודת

האֹור  לבחינת היינּו ׁשּלמעלה, ההעלם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלתכלית

מהאֹור  ּגם ׁשּלמעלה מּמׁש, ּבעצמּותֹו ְְְְֵֶַַַַַָָָָהּכלּול

אין  ועצמ ּות לפנימּיּות ועד לעצמֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַׁשהבּדילֹו

ההיּלּולא  ּבהמׁש (וכמבֹואר הּוא ּברּו ).106סֹוף ְְְְִֵֶַַָָָ

סּוף,e‰ÊÂט) ים ּדבקריעת ההפלאה ענין ּגם ¿∆ְְְְִִִַַַַַַָָ

הּוא 107ּדכתיב  ים ליּבׁשה, ים הפ ְְִִַַָָָָָ

ּובקריעת  הּגיּלּוי, ענין הּוא ויּבׁשה ההעלם, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָענין

ּבא  עצמֹו ׁשההעלם ליּבׁשה, ים הפ סּוף ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָים

העלם  ההעלם, ׁשּתכלית ועד ּגיּלּוי, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַלידי

האמּונה  ּבׁשער  ּכמבֹואר ּגיּלּוי, לידי ּבא ְְְֱִִִֵַַַַָָָָָהעצמי,

האמצעי  אתּגאי 108לאדמֹו"ר ּׁשּנאמר מה וזהּו . ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הכי  מדריגה הּוא ּדגיותנּיא ּגיותנּיא, ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָעל

ׁשהבּדילֹו109נעלית  ּכמֹו האֹור לבחינת ועד , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָ

ּכמֹו ׁשהאֹור היינּו ּגיותנּיא על ואתגאי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלעצמֹו,

ענין  וזהּו ּגיּלּוי. לידי ּבא מּמׁש ּבעצמּותֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָׁשהּוא

סּוף), ים ּכקריעת (קׁשה סּוף ים ּדקריעת ְְִִִִִֶַַַַַָהּקֹוׁשי

סּוף  ים ּדבקריעת הּצמצּום, ענין מּצד ְְְְְְִִִִִַַַַַַוהיינּו

והּנה, מּגיּלּוי . לגמרי ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָנתּגּלה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מוגבלים, ונבראים לעולמות גילוי בשביל שהוא צמצום כך אחר יש »Ó‰זה

LnÓ B˙eÓˆÚa ÏeÏkL ¯B‡‰ Ôk ÔÈ‡M כלל מתגלה ‰¯Èולא ∆≈≈»∆»¿«¿«»¬≈
ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰.לגמרי מגילוי ולמעלה ¿«¿ƒ«∆¿≈

ÔÈa L¯Ù‰‰ ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó C¯c ÏÚÂ שבנשמה הדרגות ארבע ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈«∆¿≈≈
ÓL‰שהם  Áe¯ LÙ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆«¿»»

¯eiˆ Ì‰a LiL ,‰iÁ והגדרה «»∆≈»∆ƒ
לעניינים e˜lÁ˙‰Â˙מסויימת  ¿ƒ¿«¿

ÔÈÚשונים, Ì‰a LiL ÔÂÈk≈»∆≈»∆ƒ¿«
ÌÈt Ïk ÏÚ ÈelÈb‰ העצם ואינם «ƒ«»»ƒ

ÈÁÈ„‰ממש, ˙ÈÁ·Ï הדרגה ƒ¿ƒ«¿ƒ»
‰˙e˜lÁ˙החמישית  da ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿«¿

˙ÈÏÎ˙a d˙BÈ‰Ï ,ÏÏk¿»ƒ¿»¿«¿ƒ
ÌÏÚ‰‰,כלל מגילוי ולמעלה «∆¿≈

ÏeÏk‰ ¯B‡‰ BÓk e‰fL∆∆¿»«»
ÌLÏe .LnÓ B˙eÓˆÚa לדרגה ¿«¿«»¿»

התפשטות  הוא האור שם זו של נעלית

לעצם  מחוץ גילוי לא אבל העצם

,‰·eLz‰ ˙„B·Ú ˙ÚbÓ«««¬««¿»
˙„È¯È È„È ÏÚL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¿≈¿ƒ«
‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»»»«∆

˙BtÈÏ˜ ‡Ïn‰ על המסתירות «»≈¿ƒ
‡Á¯‡האלוקות  ‡¯ËÒÂ הצד ¿ƒ¿»«¬»

הקדושה, מצד ההפוך ÈÏÎz«¿ƒ˙האחר,
ÌÏÚ‰‰,האלוקות על ‰p‰וההסתר «∆¿≈ƒ≈

‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬««¿»
'eÎ ÌÏÚ‰‰ Ct‰nL הבלתי ∆¿«≈«∆¿≈

ואור, לטוב ÚÈbÓרצוי ÈÊ‡¬««ƒ«
,‰ÏÚÓlL ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙Ï¿«¿ƒ«∆¿≈∆¿«¿»
ÏeÏk‰ ¯B‡‰ ˙ÈÁ·Ï eÈÈ‰«¿ƒ¿ƒ«»«»
Ìb ‰ÏÚÓlL ,LnÓ B˙eÓˆÚa¿«¿«»∆¿«¿»«

BÓˆÚÏאפילו BÏÈc·‰L ¯B‡‰Ó≈»∆ƒ¿ƒ¿«¿
מגילוי  למעלה היא זו בחינה שגם

לעיל, כמבואר כך ÚÂ„לזולת, כדי ¿«
התשובה  עבודת של מעלתה גדלה

מגעת  eÓˆÚÂ˙שהיא ˙eiÓÈÙÏƒ¿ƒƒ¿«¿
¯‡B·ÓÎÂ) ‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡≈»¿«¿»

CLÓ‰a שיצאו לגני' 'באתי מאמרי ¿∆¿≈
יום  תש"י שבט ליו"ד לאור

‡ÏelÈ‰‰106 הריי"צ הרבי ).של «ƒ»
‰‡ÏÙ‰‰ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ (Ë¿∆«ƒ¿«««¿»»

ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜·c גודל מהו המאמר בתחילת השאלה נשאלה כך שעל ¿ƒ¿ƒ««
דווקא), סוף ים בקריעת הכרח היה לא ישראל בני להצלת (במיוחד העניין

הוא  ÔÈÚבתהיליםÈ˙Îc107·וההסבר ‡e‰ ÌÈ ,‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰ ƒ¿ƒ»«»¿«»»»ƒ¿«
ÌÏÚ‰‰,הים ברואי כל על מכסים הים שמי שרואים ‰e‡כפי ‰LaÈÂ «∆¿≈¿«»»

ÈelÈb‰ ÔÈÚ,לעין גלויים שביבשה שהברואים שרואים ÚÈ¯˜·e˙כפי ƒ¿««ƒƒ¿ƒ«
,ÈelÈb È„ÈÏ ‡a BÓˆÚ ÌÏÚ‰‰L ,‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰ ÛeÒ ÌÈ«»«»¿«»»∆«∆¿≈«¿»ƒ≈ƒ
הים  הפיכת של הפנימית והמשמעות

האלוקות  עניין עצמו, שההעלם ליבשה

התגלה מגילוי, כך ÚÂ„שלמעלה כדי ¿«
ÌÏÚ‰ ,ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ«∆¿≈∆¿≈

,ÈÓˆÚ‰ שנעלם האלוקות עניין »«¿ƒ
כלל  לגילוי שייך ולא מהותו בעצם

¯‡B·Ók ,ÈelÈb È„ÈÏ ‡a»ƒ≈ƒ«¿»
הרוחנית  המשמעות אודות בהרחבה

סוף ים קריעת של »»¿ÚLa¯הפנימית
¯"BÓ„‡Ï ‰eÓ‡‰»¡»»«¿

ÈÚˆÓ‡‰108. »∆¿»ƒ
¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ כי' הכתוב על ¿∆«∆∆¡«

גאה' i˙ÂÈb‡,גאה ÏÚ È‡b˙‡ƒ¿»≈«≈¿»«»
הגאים, על גאים i˙ÂÈ‚c‡התגאה ¿≈¿»«»

‰ÈÎלמעליותא  ‰‚È¯„Ó ‡e‰«¿≈»¬ƒ
˙ÈÏÚ109¯B‡‰ ˙ÈÁ·Ï „ÚÂ , «¬≈¿«ƒ¿ƒ«»

BÓˆÚÏ BÏÈc·‰L BÓk ואינו ¿∆ƒ¿ƒ¿«¿
כלל, לזולת ÏÚמאיר È‡‚˙‡Â¿ƒ¿»≈«

‡i˙ÂÈb הגאים על ‰eÈÈגאה ≈¿»«»«¿
B˙eÓˆÚa ‡e‰L BÓk ¯B‡‰L∆»¿∆¿«¿

LnÓ כמו מהאור יותר למעלה שהוא «»
לעיל, כמבואר לעצמו, «a‡שהבדילו

ÈelÈb È„ÈÏ גדול חידוש שהוא ƒ≈ƒ
(וכמבואר  ביותר גדולה והפלאה

בשלח: פרשת זו, לפרשה אור' ב'תורה

הוא  וגאה מגאה, למעלה גאה כי ..."'

קמיה  דכולא עלמין כל סובב בחינת

יתברך  הוא גאה על וגאה חשיב, כלא

הוא  ברוך סוף אין ובכבודו בעצמו

כלל  ביה תפיסא מחשבה דלית ממש

לבדך..."). ה' הוא אתה בחינת

ÌÈ ˙ÚÈ¯˜c ÈLBw‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««ƒƒ¿ƒ««
) ÛeÒ כמה לגבי ז"ל חכמינו כלשון

ÛeÒ),עניינים  ÌÈ ˙ÚÈ¯˜k ‰L»̃∆ƒ¿ƒ««
לגבי  'קושי' שייך מה השאלה ונשאלה

הוא  וההסבר הקדושֿברוךֿהוא

ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ „vÓ eÈÈ‰Â למטה הגילוי כלל על שבדרך דווקא הוא ¿«¿ƒ«ƒ¿««ƒ¿
צמצום, È¯Ó‚Ïידי ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ‰lb˙ ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜·c¿ƒ¿ƒ««ƒ¿«»»∆¿«¿»¿«¿≈
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כי l"yz'd ,hay f"i ,glya zyxt zay

ּדמּצד  לגמרי, מהתחּלקּות למעלה היא זֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָּבחינה

ּכמֹו ׁשהיא העֹולמֹות, אל  הּׁשּיי הּסֹובב ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָמדריגת

מּצד  אבל התחּלקּות, ׁשל ענין ׁשּיי חּיה, ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָּבחינת

ּבחינת  ּכמֹו ׁשהיא האמיּתי, הּסֹובב ְְְֲִִִִִֵֶַַַָּבחינת

וכיון  ּכלל. התחּלקּות ׁשּיי לא ְְְְְִִֵַַָָָָֹיחידה,

לא  לכן זֹו, ּבחינה נתּגּלתה סּוף ים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹׁשּבקריעת

ּדאף  והיינּו, יׂשראל, ּובני מׁשה ּבין חיּלּוקים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹהיּו

זה  ערֹו ּבאין הם יׂשראל ּובני ׁשּמׁשה ּפי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹעל

ּכתיב  ּדבמׁשה מׁשיתיהּו,110לזה, הּמים מן ּכי ְְְִִִִִִִֶֶַַָֹ

ּבתפארת, ׁשהיא מהּתֹורה ּגם למעלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

אחר  ּבמקֹום ּכבד 111וכמבֹואר היה ׁשּמׁשה ּבענין ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

לׁשֹון  ּוכבד להׁשּפיל 112ּפה יכֹול היה ׁשּלא , ְְְִֶֶַַָָָָֹ

ותֹורה  (ּפה) ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ּבבחינת ְְְְִִֶֶֶַַַָָעצמֹו

ּבני  ואיּלּו מהם. למעלה להיֹותֹו (לׁשֹון), ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשּבכתב

מּנצח  הם מּיׂשראל, ּגם למּטה ׁשהם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל,

(לׁשֹון 113ּולמּטה  יׁשיר אז נאמר כן ּפי על אף , ְְֱִִֵֶַַַַָָָ

אחת, ּבמדריגה ׁשהם יׂשראל, ּובני מׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹיחיד)

זֹו ּבחינה מׁשה המׁשי סּוף ים קריעת ּבעת ְְְְִִִִִֵֶַַָֹּכי

יׂשראל  ּבני .114לכל ְְְִֵֵָָ

e‰ÊÂ אּלא נאמר לא ׁשר רז"ל ּׁשאמרּו מה ּגם ¿∆ְֱֶֶֶַַַַַָָָֹ

מן  הּמתים לתחּית רמז מּכאן ְִִִִִִֵֶֶַַָָיׁשיר,

הּתׁשּובה  ענין הּוא הּמתים ּתחּית ּכי, ְְְִִִִֵַַַַַָָהּתֹורה,

מית  איּקרי מּדרּגיּה ּדנפל ּדמאן .115ּבדּקּות, ְְְְְִִִֵֵַַַָָ

ׁשענין  הּוא הּתֹורה מן הּמתים ּתחּית ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָוענין

ׁשאף  והיינּו, הּתֹורה, ידי על נתּגּלה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָהּתׁשּובה

ּוכמאמר  מהּתֹורה, למעלה היא ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָׁשהּתׁשּובה

כּו',116רז"ל  להּקּב"ה ׁשאלּו כּו' לּתֹורה ׁשאלּו ְֲֲַַַַָָָָָ

ענין  להיֹות אפׁשר היה לא הּתֹורה ׁשּמּצד ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹוהיינּו,

להּקּב"ה, ׁשאלּו מּצד ּדוקא אּלא ְְְֲִֶַַַַָָָָָָהּתׁשּובה,
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l`xyiכב ipae dyn xiyi f`

זה  ענין מקֹום, מּכל מהּתֹורה, למעלה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ּבּתֹורה  נתּגּלה ּׁשּנתּבאר 64ּגּופא מה ּדר (ועל ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשהם  יׂשראל ּבני לנׁשמֹות ּבנֹוגע ו') (סעיף ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָלעיל

נתּגּלה  ּגּופא זה ׁשענין מהּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלמעלה

הּתׁשּובה  ענין על ּכח ׁשהּנתינת והיינּו, ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָֹּבּתֹורה),

הּמתים  ּדתחּית הענין והּנה, מהּתֹורה. ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָהּוא

הּׁשביעי) ּבאלף ׁשעיּקרֹו הּׂשכר קּבלת ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ(ׁשלימּות

ּדלעתיד  הּגיּלּוי ׁשּמעין וכיון לבא. לעתיד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיהיה

ׁשּנתּבאר  (ּכמֹו ּתֹורה מּתן ּבׁשעת ּכבר היה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלבא

הכנה 117ּבּתניא  ׁשהיה סּוף ים ּבקריעת הּנה ,( ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

וכן  הּמתים . ּדתחּית הענין נרמז ּתֹורה, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָלמּתן

ׁשּבכל  הּצּדיקים ידי על אלקּות ּבהתּגּלּות ְְְְֱִִִֵֶַַַַָֹהּוא

ׁשּנתּבאר  ּכמֹו ּומֹופתים, ּבאֹותֹות ודֹור ְְְְִִֵֶָָּדֹור

והאמּונה  הּיחּוד .118ּבׁשער ְְֱִַַַָָ

ּבעת p‰Â‰י) היה מצרים ׁשּביציאת ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵֶַַָָ

לׁשֹון  יׁשיר ּדאז הענין סּוף ים ְְְְִִִַַָָָָקריעת

אלקּות, ּגיּלּוי ראה מּיׂשראל אחד ׁשּכל ְֱִִִִֵֶֶָָָָָָֹיחיד,

ואנוהּו אֿלי זה ּגם 119ואמר יהיה כן ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשּנאמר  ּכמֹו מּזה, ויתירה לבא, ּכימי 120לעתיד ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשּלעתיד  נפלאֹות, אראּנּו מצרים מארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָצאת

מצרים  יציאת לגּבי ּגם נפלאֹות יהיּו ,121לבא ְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹ

אחת, ּפעם זה אמרּו סּוף ים ּבקריעת הּנה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּלכן

זה  ּפעמים ׁשּתי יאמרּו לבא ּכמֹו122ולעתיד , ְְְְְִִֵֶֶָָָֹֹ

זה 123ׁשּנאמר  אלקינּו הּנה ההּוא ּבּיֹום ואמר ְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּתענית). מּסכת ּבסּיּום ׁשּמבֹואר (ּכמֹו לֹו קּוינּו הוי' זה ויֹוׁשיענּו לֹו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָקּוינּו

ּגם  יהיה כן ּכמֹו מׁשה, ידי על הענינים ּכל נמׁשכּו סּוף ים ׁשּבקריעת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּוכׁשם

הּמקּדׁש ּבית ּבנין קֹודם עֹוד עּמהם יהיּו ואהרן ּדמׁשה לבא, ׁשּיהיה 124לעתיד , ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו הּגאּוּלה, קֹודם הֹוגה 125עֹוד ּדוד מּבית מל יעמֹוד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

וכּו', ה' מלחמת וילחֹום ּבדקּה ּולחּזק ּבּה ליל יׂשראל ּכל ויכֹוף וכּו' ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבּתֹורה

ּבנֹוגע  מּובן וכן יׂשראל. נדחי וקּבץ ּבמקֹומֹו מקּדׁש ּובנה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָוהצליח

ודרא  ּדרא ּבכל ּדמׁשה אדמֹו"ר 126לאתּפׁשטּותא חמי מֹורי קדּוּׁשת ּוכבֹוד , ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹ
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תפז). ע' ח"א (נ"ך ספכ"ג.122)עה"פ שמו"ר ט.123)ראה כה, יומא 124)ישעי' וראה ב. קיד, פסחים - אחד תוד"ה ראה

ב. ספי"א.125)ה, מלכים א).126)הל' קיד, א. (קיב, תס"ט תקו"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚ ,ÌB˜Óהתורה על התשובה מעלת של lb˙‰עצמו »ƒ¿»∆»ƒ¿«»

‰¯Bza64Ú‚Ba ('Â ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó C¯c ÏÚÂ) «»¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿≈«
‰Ê ÔÈÚL ,‰¯Bz‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰L Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓLÏ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈∆≈¿«¿»≈«»∆ƒ¿»∆

‡Ùeb התורה על הנשמות מעלת eÈÈ‰Â,של ,(‰¯Bza ‰lb˙ »ƒ¿«»«»¿«¿
ÔÈÚ ÏÚ Ák ˙È˙p‰L∆«¿ƒ«…««ƒ¿«

‰¯Bz‰Ó ‡e‰ ‰·eLz‰,וזה «¿»≈«»
עניין  על בתורה יתרון לעיל, מבואר

התשובה.

ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙c ÔÈÚ‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ««≈ƒ
˙eÓÈÏL)¯ÎO‰ ˙Ïa˜ על ¿≈«»««»»

המצוות  וקיום התורה לימוד

(ÈÚÈ·M‰ ÛÏ‡a B¯wÈÚL∆ƒ»»∆∆«¿ƒƒ
‡·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰È.המשיח בביאת ƒ¿∆∆»ƒ»…

ÈelÈb‰ ÔÈÚnL ÔÂÈÎÂ של ¿≈»∆≈≈«ƒ
בעולם  Ï·‡האלוקות „È˙ÚÏc¿∆»ƒ»…

‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLa ¯·k ‰È‰»»¿»ƒ¿«««»
‡Èza ¯‡a˙pL BÓk)117,( ¿∆ƒ¿»≈««¿»

‰È‰L ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜a ‰p‰ƒ≈ƒ¿ƒ««∆»»
ÊÓ¯ ,‰¯Bz ÔzÓÏ ‰Î‰¬»»¿««»ƒ¿«

ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙c ÔÈÚ‰ שיהיה »ƒ¿»ƒ¿ƒ««≈ƒ
לבוא. elb˙‰a˙לעתיד ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«

ÌÈ˜Ècv‰ È„È ÏÚ ˙e˜Ï‡¡…«¿≈««ƒƒ
˙B˙B‡a ¯B„Â ¯Bc ÏÎaL∆¿»»¿
¯‡a˙pL BÓk ,ÌÈ˙ÙBÓe¿ƒ¿∆ƒ¿»≈

‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚLa118 ¿«««ƒ¿»¡»
הקדושֿ זו שבדרך התניא, שבספר

בעולם. מתגלה ברוךֿהוא

˙‡ÈˆÈaL ÌLk ‰p‰Â (È¿ƒ≈¿≈∆ƒƒ«
ÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ˙Úa ‰È‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»»¿≈¿ƒ««
ÔBLÏ ¯ÈLÈ Ê‡c ÔÈÚ‰ ÛeÒ»ƒ¿»¿»»ƒ¿

,„ÈÁÈ שהכתוב לכך הביאורים ואחד »ƒ
הוא  יחיד בלשון ‡Á„מדבר ÏkL∆»∆»

‰‡¯ Ï‡¯NiÓ של שעה באותה ƒƒ¿»≈»»
סוף  ים ‡e˜Ï˙,קריעת ÈelÈbƒ¡…

e‰Â‡Â ÈÏŒ‡ ‰Ê ¯Ó‡Â119, ¿»«∆≈ƒ¿«¿≈
גלוי  לדבר מתאים 'זה' הביטוי והרי

עליו  להצביע È‰È‰שניתן ÔÎ BÓk¿≈ƒ¿∆
‡·Ï „È˙ÚÏ Ìb של שהגילוי «∆»ƒ»…

ואחד, אחד לכל יהיה האלוקות

¯Ó‡pL BÓk ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ120 ƒ≈»ƒ∆¿∆∆¡«
מיכה  ı¯‡Óבנבואת E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆

,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»

Ìb ˙B‡ÏÙ eÈ‰È ‡·Ï „È˙ÚlLאפילו˙‡ÈˆÈ Èa‚Ï ∆∆»ƒ»…ƒ¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ121‰Ê e¯Ó‡ ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜a ‰p‰ ÔÎlL גילוי , לגבי ƒ¿«ƒ∆»≈ƒ≈ƒ¿ƒ««»¿∆

סוף  ים קריעת בעת ÚÏÂהאלוקות ,˙Á‡ ÌÚtÈzL e¯Ó‡È ‡·Ï „È˙ ««««¿∆»ƒ»……¿¿≈
‰Ê ÌÈÓÚt122¯Ó‡pL BÓk ‰‰e‡בישעיה123, ÌBia ¯Ó‡Â ¿»ƒ∆¿∆∆¡«¿»«««

המשיח  Ê‰בביאת eÈ˜Ï‡ ‰p‰ƒ≈¡…≈∆
'ÈÂ‰ ‰Ê ,eÚÈLBÈÂ BÏ eÈeƒ̃ƒ¿ƒ≈∆¬»»
¯‡B·nL BÓk) BÏ eÈeƒ̃ƒ¿∆¿»
ÌLÎe .(˙ÈÚz ˙ÎqÓ ÌeiÒa¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿≈
Ïk eÎLÓ ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜aL∆ƒ¿ƒ««ƒ¿¿»

,‰LÓ È„È ÏÚ ÌÈÈÚ‰ על וגם »ƒ¿»ƒ«¿≈…∆
סוף  ים קריעת נס שלאחר הים שירת

משה' ישיר 'אז È‰È‰נאמר ÔÎ BÓk¿≈ƒ¿∆
‰LÓc ,‡·Ï „È˙ÚÏ Ìb«∆»ƒ»…¿…∆

Ì‰nÚ eÈ‰È Ô¯‰‡Â בני עם ¿«¬…ƒ¿ƒ»∆
הגלות  מן היוצאים BÚ„ישראל

Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈa Ì„B˜124, ∆ƒ¿«≈«ƒ¿»
‰È‰iL הבית ˜Ì„Bבניין „BÚ ∆ƒ¿∆∆

·˙kL BÓÎe ,‰le‡b‰«¿»¿∆»«
Ì"aÓ¯‰125CÏÓ „BÓÚÈ »«¿««¬∆∆

'eÎÂ ‰¯Bza ‰‚B‰ „Âc ˙ÈaÓƒ≈»ƒ∆«»¿
da CÏÈÏ Ï‡¯NÈ Ïk ÛBÎÈÂ¿»»ƒ¿»≈≈≈»
˙ÓÁÏÓ ÌBÁÏÈÂ d˜„a ˜fÁÏe¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿∆∆
Lc˜Ó ‰·e ÁÈÏˆ‰Â ,'eÎÂ '‰¿¿ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»
Ï‡¯NÈ ÈÁ„ ıa˜Â BÓB˜Óaƒ¿¿ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
לפני  יהיה המקדש שבניין היינו

הגאולה. שקריעת ÔÎÂהשלמת כשם ¿≈
רבנו, במשה קשורים והגאולה סוף ים

eËLt˙‡Ï˙‡כך  Ú‚Ba Ô·eÓ»¿≈«¿ƒ¿«¿»
‡¯„Â ‡¯c ÏÎa ‰LÓc126 ¿…∆¿»»»¿»»

שבכל  משה של (ההארה) להתפשטות

משה  בחינת יש דור שבכל ודור, דור

הדור, שבאותו ¿B·Îe„רבינו
¯"BÓ„‡ ÈÓÁ È¯BÓ ˙Me„¿̃«ƒ»ƒ«¿
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כג l"yz'd ,hay f"i ,glya zyxt zay

מׁשיח  ּפני לקּבל ּכׁשּנל עּמנּו ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבראׁשם,

צאן  את יעזֹוב  לא נאמן רֹועה ׁשהרי ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָֹֹצדקנּו,

ּבתֹורה 127מרעיתֹו העסק ידי על יהיה זה וכל . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּולבני  לי ּפדאני ּכאיּלּו זה ידי ׁשעל הּצּבּור, עם ּומתּפּלל חסדים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּובגמילּות

העֹולם  אּוּמֹות הּדמיֹון,128מּבין [ּבכ"ף ּפדאני ּדכאיּלּו הּפרטית ּומהּגאּוּלה , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

עׂשרים  ּבגימטרּיא הּכתר, ענין לי 129ׁשהּוא ּפדאני הּכללית, להּגאּוּלה ּבאים ,[ ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

עֹולם  וׂשמחת מּמׁש, ּבקרֹוב ּדידן, ּבעגלא צדקנּו, מׁשיח ידי על ּבפֹועל, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָּולבני

ראׁשם  .130על ַָֹ
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קמא.127) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק א.128)ראה ח, ובכ"מ.129)ברכות ג. לה, שה"ש לקו"ת ישעי'130)ראה

יא. נא, שם י. לה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌL‡¯a,דור שבכל 'משה' Ètשל Ïa˜Ï CÏpLk enÚ ‰È‰iL ¿…»∆ƒ¿∆ƒ»¿∆≈≈¿«≈¿≈

Ô‡ˆ ˙‡ ·BÊÚÈ ‡Ï ÔÓ‡ ‰ÚB¯ È¯‰L ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈∆¬≈∆∆¡»…«¬∆…
B˙ÈÚ¯Ó127. «¿ƒ

‰Ê ÏÎÂ שעתיד מה וכל הגאולה ¿»∆
בגאולה  È„Èלהיות ÏÚ ‰È‰Èƒ¿∆«¿≈

˜ÒÚ‰ הגלות בזמן ישראל בני של »≈∆
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ‰¯B˙a¿»ƒ¿ƒ¬»ƒ
È„È ÏÚL ,¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙Óeƒ¿«≈ƒ«ƒ∆«¿≈

‰Ê הקדושֿברוךֿהוא elÈ‡kאומר ∆¿ƒ
˙Bne‡ ÔÈaÓ È·Ïe ÈÏ È‡„t¿»«ƒƒ¿»«ƒ≈

ÌÏBÚ‰128 הכתוב על הגמרא כדברי »»
לי  מקרב נפשי בשלום 'פדה בתהילים

עמדי', היו ברבים «¿»≈le‡b‰Óe‰כי

‡e‰L ,ÔBÈÓc‰ Û"Îa] È‡„t elÈ‡Îc ˙ÈË¯t‰ כ"ף האות «¿»ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿««ƒ¿∆
ÌÈ¯NÚ ‡i¯ËÓÈ‚a ,¯˙k‰ ÔÈÚ129‰le‡b‰Ï ÌÈ‡a ,[ ƒ¿««∆∆¿ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ»ƒ¿«¿»

ÏÚBÙa È·Ïe ÈÏ È‡„t ,˙ÈÏÏk‰,'כאילו' רק ÁÈLÓולא È„È ÏÚ «¿»ƒ¿»«ƒƒ¿»«¿««¿≈¿ƒ«
,Ô„Èc ‡Ï‚Úa ,e˜„ˆ במהירות ƒ¿≈«¬»»ƒ»

שלנו  המושגים) «¿B¯˜a·(לפי
ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ ,LnÓ שמחה «»¿ƒ¿«»

¯‡ÌLנצחית  ÏÚ130. «…»
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד שבט, ה'תשי"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

שמח אני להוודע אשר מצבו הולך וטוב, והשי"ת ישלח לו בטח רפואה בקרוב.

ובמענה על הודעתו אתמול על ידי זוגתו הרבנית תחי', כי השינה אצלו אינה כדבעי, הנה יסיח 

דעת מזה לגמרי ואל יחוש לזה, כיון שבטח ממלא הוראות הרופא בזה.

ומהנכון אשר תהי' בסמוך למטתו מזוזה כשרה )לאו דוקא על מזוזת הפתח( כמובן אם נצרך 

- כלי בתוך כלי וכיו"ב.

כמה  אצל  אשר  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק  ששמעתי  מה  אזכיר  הרב,  לדברי  חביבותי'  ובידעי 

מהנשיאים )כמדומה קרוב לודאי, שפרט בשם כ"ק אדמו"ר מהר"ש( היתה מונחת על שולחנו פתקא 

ועלי' כתוב: שויתי הוי' לנגדי תמיד. ובטח שם כת"ר שי' לבו לזה שעל שלחן הכתיבה והלימוד של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר היתה מונחת מזוזה.

- ולהעיר מכלים פי"ז מט"ז שהיו נושאים מזוזה במקל. עיי"ש בתויו"ט. -

המקוה להתבשר ממנו אך טוב תכה"י, וחותם בברכת רפואה קרובה,

מנחם שניאורסאהן

אם יש שכנים בחדרו אולי כדאי להוודע אצלם ע"ד מצבם בתומ"צ בדא"ח וכו'.



כד

.l"yz'd ,hay f"i ,glya t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

וגו'.‡. משה ישיר אז ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

של ·. שמו (כשימחה אז שדוקא דור", מדור בעמלק לה' ה"מלחמה אודות מדובר הסדרה בסיום
שלם" והכסא שלם השם "יהי' .1עמלק)

יקויים  (שאז כו'" דמשיחא ומדרא דין דעלמא "מדרא דור", "מדור בפירוש יונתן בתרגום מ"ש וע"פ
ועד" לעולם ימלוך "ה' שלו"2היעוד המלוכה שכל לבוא "לעתיד היא 3, עמלק דמלחמת שהענין מובן, ,(

דמשיחא. דעקבתא דרא של העבודה

דעקבתא  דרא הוא זה דורנו הנה והברורים, הגלויים הסימנים כל שלפי אדמו"ר, מו"ח כ"ק דברי וע"פ
הגלות דמשיחא, את לשרוף שצריך עי"ז 4וכלשונו, עצמה, והגאולה דגאולה אתחלתא כבר ושתבוא ,

. דוד מבית  מלך .ש"יעמוד ה ' מלחמות וילחם ישראל". נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה ענין 5. (שזהו
בעמלק". לה' "מלחמה היא: עתה שהעבודה מובן הרי – הגאולה)

אנשים" לנו "בחר ע"י זה ענין נעשה – בפרשה מ"ש .6וע "פ

נאמר  אליהם שבנוגע לאנשים רק שייכת היתה מ"ת, קודם משה, בזמן שהיתה עמלק שמלחמת אלא,
"בחר  שהקב"ה מ"ת, לאחרי עתה, שהיא כפי עמלק מלחמת אודות כשמדובר אבל אנשים"; לנו "בחר

העמים" מכל ולשון"7בנו עם מכל בחרת "ובנו כאו"א 8, על דקאי התפלה), בנוסח שאומרים (כפי
בגלות  אחד יהודי אפילו ישאר לא (שלכן בעצמו הקב"ה בחר שבו כמ"ש 9מישראל תלוקטו 10, "ואתם

נצחית  היא התורה שהרי מישראל, לכאו"א עמלק דמלחמת הענין שייך – גו'") אחד הוראה 11לאחד ,
הצירוף  וע"י בעמלק", לה' ד"מלחמה בעבודה חלקו את לעשות כאו"א צריך ולכן בעבודתו, לכאו"א

שלם". והכסא שלם "השם נעשה ועי"ז שלם, באופן זו עבודה נעשית יחד הענינים כל של

רש"י  פירושי כו"כ שישנם אף השבוע, בפרשת רש"י פירוש ללימוד בנוגע גם הנה לכך, ובהתאם
מופלאים" "ענינים ישנם מהם אחד ענין 12שבכל שזהו עמלק, מלחמת בפרשת רש"י פירוש על נתעכב ,

רש"י  בפירוש שהביאור וכיון (כנ"ל); למשיח שייך להיותו לאחרונה, אודותיו ומדברים מונחים שבו
כבר  נדפס הפסוק 13האחרון על רש"י פירוש אודות עתה ידובר הוא 6, (שלכאורה אנשים" לנו "בחר

"נבון"). שאינו מי אפילו שרואה כפי לגמרי, מוקשה

אמרו ‚. מכאן לו, השווהו ולך, "לי ומפרש: לנו", "בחר התיבות את מעתיק כבוד 14רש"י יהי
שנאמר  מנין, רבך כמורא חבירך וכבוד כשלך. עליך חביב אדני,15תלמידך בי משה אל אהרן ויאמר

1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

פרשתנו.1) סוף פרש"י
יח.2) טו, פרשתנו
יז.3) שם, פרש"י
יום"4) ב"היום (נעתק שעב ע' ח"ו שלו אג"ק ראה

בתחלתו).
ספי"א.5) מלכים הל' רמב"ם
ט.6) יז, פרשתנו
התורה.7) ברכת נוסח
ק"ש.8) ברכות נוסח

(9– מנחם תורת גם וראה בתחלתו. חי"א לקו"ש ראה
וש"נ. .133ֿ134 ע' חנ"ט התוועדויות

יב.10) כז, ישעי'
ובכ"מ.11) רפי"ז. תניא
א).12) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה
ואילך).13) 95 ע' ח"ו בלקו"ש (ולאח"ז השבועי בלקו"ש
מי"ב.14) פ"ד אבות
יא.15) יב, בהעלותך



כה l"yz'd ,hay f"i ,glya t"y zgiy

שנאמר  מנין, שמים כמורא רבך ומורא כרבו. חבירו את ועושה הי', מאחיו גדול אהרן משה 16והלא אדני
בהקב"ה". מרדו כאלו בך המורדים כלי' הם חייבין העולם, מן כלם כלאם,

ומהם: זה, רש"י בפירוש דיוקים כמה ויש

"בחרא) נאמר מדוע – הוא בפסוק "בחרeplהקושי הול"ל דלכאורה ,"ilכשם כי, ,"dyny בחר
יהושע  ע"י שבחירתם עמלק, במלחמת שהשתתפו לאנשים בנוגע גם הוא כן בעמלק, להלחם ביהושע

ועבור בשליחות "לנו",dynהיתה באמרו לו" ש"השווהו לכך הטעם רק נתבאר רש"י בפירוש ואילו .
הזכיר  מדוע – הקושי עיקר נתבאר לא עדיין אבל כשלך", עליך חביב תלמידך ש"כבוד לפי ולך", "לי

("בחר האנשים לבחירת בנוגע יהושע את משה?eplהכתוב ועבור בשליחות להיות צריכה שהיתה ,("

עליך ב) חביב תלמידך כבוד ד"יהי הענין רק נוגע השווהו", ולך, "לי לנו", "בחר הכתוב בפירוש
שמים", כמורא רבך ו"מורא רבך" כמורא חבירך ד"כבוד הענין גם רש"י מוסיף למה מובן, ואינו כשלך";

ב  הכתוב לפירוש שייכים אינם ולכאורה אחרים, מפסוקים פרשתנו?שלמדים

כל „. עם יחד הי' שיהושע זמן כל (שהרי בו" והלחם הענן מן "צא הלחם", "וצא רש"י, וממשיך
לפנ"ז  (כמ"ש כו' מהמצריים בנ"י על שהגין הענן בתוך בעמלק).17בנ"י להלחם יכול הי' לא ,(

להבין: וצריך

כשיוצא ג) בעצמו למקרא חמש הבן שרואה וכפי מסויים, ומצב למעמד בנוגע גם שייך יציאה הלשון
יציאה  – למלחמה בנוגע ובנדו"ד, למשנהו, אחד ממצב יציאה שזוהי להבדיל, למשחקים, מהלימוד

וכמ"ש  מלחמה, של למצב שלום של ליציאה 18ממצב הכתוב כוונת שאין אויבך", על למלחמה תצא "כי
ישראל  "וצא"19מארץ לפרש אפשר כאן גם וא"כ, מלחמה. של למצב שלום של ממצב יציאה אם, כי ,

הענן"? מן "צא לפרש רש"י של הכרחו ומהו מלחמה, של למצב –

הלחם ד) "וצא בכתוב שמפורש כיון מעצמו, מובן זה הרי – בו" "והלחם להוסיף רש"י הוצרך מדוע
"הלחם כותב מדוע זאת, להוסיף צריך רש"י אם וגם "הלחםeaבעמלק"; הכתוב כלשון ולא ,"wlnra?"

נצב":‰. אנכי המלחמה "בעת "מחר", רש"י, וממשיך

מפרשים  .20יש המלחמה עת שהוא אלא דוקא, מחר "למה לפרש רש"י בעת שכוונת שמחר .
כו'". עליך ומתפלל נצב אנכי המלחמה

להבין: וצריך

המלחמה",ה) "בעת ש"מחר", רק אלא דוקא, מחר תהי' שהמלחמה הטעם מהו מפרש אינו רש"י
הפשוט  הפירוש שזהו בכתוב, מפורש – נצב" ל"אנכי המלחמה שבין הקשר ולכאורה, נצב". "אנכי

.בהמ  הלחם "צא הענינים רש"י שך מחדש מה וא"כ, אחר. באופן לפרש אפשר ואי נצב", אנכי .
נצב"? "אנכי התיבות הוסיף ולמה המלחמה", "בעת "מחר", לפרש לו הי' היותר ולכל בפירושו?

.Â לנו בחר ד"א מסייעתן. זכותן שתהא חטא ויראי "גבורים אנשים", לנו "בחר רש"י : וממשיך
היו". מכשפין עמלק שבני לפי כשפים, לבטל שיודעין אנשים

להבין: וצריך

בפירוש ו) באמצע והפסיק לנו", "בחר כבר שפירש לאחר אנשים", לנו "בחר לפרש רש"י חוזר מדוע
בהמשך  מ"ש לפרש מקדים שרש"י לפעמים אמנם מצינו – ו"מחר"? הלחם", "וצא שלאח"ז, התיבות

לפנ"ז  מ"ש יתבאר שעי"ז כיון לנו",21הכתוב, "בחר תחילה שמפרש – משונה סדר זה הרי בנדו"ד אבל ;
אנשים", תיבת) (בתוספת לנו "בחר מ"ש עוה"פ ומפרש חוזר ולאח"ז ו"מחר", הלחם", "צא ואח"כ

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

כח.16) יא, שם
יט.17) יד, פרשתנו
תצא.18) ר"פ

ש"במלחמת 19) רש"י של הכרחו שזהו פעם שנתבאר אף
.(80 ע' חי"ד לקו"ש גם (ראה מדבר" הכתוב הרשות

כאן.20) ושפ"ח גו"א
וש"נ.21) .18 כלל פ"ז תנש"א) (כפ"ח רש"י כללי ראה



l"yz'dכו ,hay f"i ,glya t"y zgiy

עד  להמתין ולא לנו", "בחר על פירושו עם ביחד אנשים", לנו "בחר על פירושו לפרש לו הי' ולכאורה,
הפסוק? המשך שמפרש לאחרי

הרי ז) "גבורים", בשלמא – חטא" ויראי "גבורים היינו ש"אנשים" הא') (בפי' רש"י של הכרחו מהו
גם  צורך יש  אלא ב"גבורים ", די שלא בפשש"מ ההכרח מהו אבל למלחמה, ביציאה מוכרח תנאי זה

חטא"? ב"יראי

אלעזר  רבי גבורים, – אנשים לנו בחר אומר, יהושע "ר' דעות: ב' בזה מצינו שבמכילתא ובפרט
"גבורים בפשש"מ לפרש רש"י של הכרחו ומהו חטא". יראי לנו בחר אומר, חטא"eהמודעי ?22יראי

בכ"מ  (כדרכו פירושים ב' בזה שיש ולומר להקדים צריך רש"י הי' שקולים, פירושים שהם משום ),23ואם
ו  לצרפם יחד.ולא לחברם

מפשטות  הוא חטא" "יראי (גם) להיות שהוצרכו לפרש רש"י של שהכרחו לומר אפשר הי' לכאורה
פירש  רש"י שהרי – לאמר 24הכתובים ה' את נסותם ("ועל זה למקרא עמלק") ("ויבוא זו פרשה "סמך

אין" אם בקרבנו ה' בקרבנו 25היש ה' היש אומרים ואתם צרכיכם, לכל ומזומן ביניכם אני תמיד לומר, (
באנשים  הוצרכו עמלק מלחמת שבשביל מובן, ומזה וכו'", אתכם ונושך בא שהכלב חייכם אין, אם

חטא". "יראי להיותם – אין" אם בקרבנו ה' "היש לומר מושלל שאצלם כאלו

כדי) היא חטא" ויראי "גבורים להיות שהוצרכו לכך (שהסיבה לסיים צריך רש"י הי' לא עפ"ז, אבל
מפורשת  חטא" ב"יראי הצורך שסיבת כיון במכילתא), ליתא זה שסיום (ובפרט מסייעתן" זכותן "שתהא

אין". אם בקרבנו ה' ד"היש הענין את לשלול כדי – בכתוב

"כשפים"ח) של ענין בכתוב נרמז היכן – כשפים" לבטל שיודעין אנשים לנו בחר "ד"א הב', לפי' בנוגע
דרשו" "רבותינו אומר לא רש"י אבל לפשט), (הקרוב הדרוש לחלק מתאים זה ענין – לבטלן?! צורך שיהי'

בפשש"מ? לזה ההכרח מהו ולכאורה, הפשוט, הפירוש שזהו והיינו, סתם, "ד"א" אלא וכיו"ב,

כמ"פ ט) כמדובר – פירושים בשני הצורך רש"י 26מהו מביא הראשון, בפירוש קושי יש שכאשר
מאשר  יותר גדול הוא השני בפירוש הקושי ואדרבה, מספיק, אינו השני הפירוש גם ולאידך, נוסף, פירוש

לפשש"מ. יותר קרוב להיותו רש"י שמקדימו הראשון, בפירוש הקושי

ועוד  למקרא. חמש לבן הכתובים פשטות ע"פ מובנים להיות צריכים הדיוקים שכל כמ"פ וכמדובר
רש"י, שבפירוש תורה" של ו"יינה המופלאים" ל"ענינים גם באים הכתובים, בפשטות הביאור שע"י זאת,

לקמן. שיתבאר וכפי ה', בעבודת להוראה ועד ורמז, דרוש בהלכה,

***

.Ê המ על נתעכב – התשובה באגרת ענין ללימוד במאמר בנוגע מאמר 27וזכר על בעיקרו [שמיוסד
שנה  חמישים לפני בשלח מש"פ נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר בחי'28כ"ק היא ש"התפלה פ"י באגה"ת מ"ש [

עילאה". תשובה

מובן  :29ואינו

בקבלה  מבואר הרי – עילאה" תשובה בחי' היא ש"התפלה אומרו היא 31ובחסידות 30מהו שתפלה
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ויראי 22) "גבורים היינו ש"אנשים" במדרשים שמצינו ואף
נח  (אות עה"פ שלמה תורה (ראה לקו"ש *חטא" גם וראה .(

כהמדרש  לפרש שיש הוא הכלל מ"מ, ,(37 הערה 93 ע' חכ"א
רש"י  שמביא הענינים שאר שכל ובפרט כבמכילתא, – העיקרי

המכילתא. מדברי הם זה פסוק בפירוש
וש"נ.23) .4 כלל פ"ד שם רש"י כללי ראה
ח.24) שם, פרשתנו
ז.25) שם,
וש"נ.26) רפ"ד. שם רש"י כללי ראה

התוועדויות 27) – מנחם (תורת ואילך פ"ו ישיר אז ד"ה
ואילך). 144 ע' חנ"ט

(סה"מ 28) תר"פ השבת לכם נתן ה' כי ראו גו' ויאמר ד"ה
ואילך). רמט ע' פר"ת

התניא 29) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוס"ח עד מכאן
ואילך. רט ע' ח"ב ָ(קארף)

בהקדמה.30) בתחלתו פע"ח
א'רט.31) ע' א'קצח. ע' ד) (כרך משפטים פ' אוה"ת ראה
ובכ"מ.



כז l"yz'd ,hay f"i ,glya t"y zgiy

נאמר  שלכן מלכות, הגולה"32בחי' בתוך "ואני לתפלה בנוגע נאמר וכן תפלה", ענינה 33"ואני ומלכות ;
גופא  באגה"ת הזקן רבינו שמבאר כפי תתאה, ה'34תשובה הוי'), שם (של ה' "תשוב היא שתשובה

וכו'" האפרוחים על רובצת "האם – (בינה עילאה ה' תתאה, תשובה עילאה"35תתאה תשובה וכיון 36) ,
תתאה? תשובה לכאורה היא הרי המלכות, בחי' היא שתפלה

כותב  הזקן רבינו שהרי – מלכות ענינה שתפלה בכלל וחסידות בקבלה ממ"ש בראי' כלל צורך ואין
באות  ש"תפלה הוי', שם אותיות לד' ששייכת המטה שעל לק"ש בנוגע פ"ז בסוף גופא באגה"ת זאת

לתפילין. שייכת ראשונה ה' שהרי תתאה, ה' – ה"א"

הזקן רבינו מ"ש מובן אינו עילאה?ועפ"ז תשובה ענינה שתפלה

.Á'בחי לפני' להקדים צריך עילאה, תשובה בחי' היא שהתפלה "ומאחר הזקן: רבינו וממשיך
במשנה  רז"ל וז"ש תתאה. והיא 37תשובה הכנעה, ופרש"י ראש, כובד מתוך אלא להתפלל עומדין אין

דכתיב  מקרא בגמ' התם וכדיליף כנ"ל, רחמים לעורר תתאה תשובה בברייתא 38בחי' אכן נפש. מרת והיא
וכו'".39שם  שמחה מתוך אלא להתפלל עומדין אין ת"ר

מובן: ואינו

"וז"ש  אומר וכאן זה, מארז"ל נאמר היכן המקור ציון ללא רז"ל מאמרי הזקן רבינו מביא כלל בדרך
התםdpynaרז"ל "וכדיליף מיד: ממשיך – מקרה בדרך שזהו נחשוב שלא ובכדי ."'nba`xwn דכתיב

" ממשיך: – מקרה בדרך להיות יכול ב"פ שגם נחשוב שלא ובכדי נפש". מרת ת"ר ziixaa`והיא שם
שמחה". מתוך אלא להתפלל עומדין אין

וכו' מקרא זאת) (ולמדים בגמרא וכו' "במשנה שזהו לומר צריך למה כלל: מובן אינו ולכאורה
וכו'"? בברייתא

מביא  לא באגה"ת משא"כ הגמרא, דרך זוהי אבל קרא", דאמר – מילי הני "מנא תמיד נאמר בגמרא
הכא? שנא ומאי הדברים, מקור את הזקן רבינו

נתבאר  כבר כיון 40והעיקר: התשובה, בענין ביאור זה הרי באגה"ת מביא הזקן שרבינו מה שכל
ענין  לביאור הנ"ל הענינים כל נוגעים מה מובן, ואינו התשובה. ענין את לבאר הוא אגה"ת של שענינה

התשובה?

לקמן. שיתבאר וכפי

*

.Ë:רש"י בפירוש להביאור נחזור ועתה

"בחר משה אמר מדוע (א) בשתים: הוא לנו" "בחר שבפסוק "בחרeplהקושי ולא ,"il יהושע הרי ,"
את  להזכיר צריך אם גם (ב) כלל, להזכירו צורך אין תורה שע"פ כך, משה, ועבור בשליחות זאת עשה

משה? עם ובהשוואה יחד מזכירו למה – יהושע

עליך  חביב תלמידך כבוד יהי חכמים ש"אמרו מה ע"פ – מחתא בחדא השאלות ב' רש "י ומתרץ
התלמיד  כבוד חביבות מצד הנה (כבנדו"ד), התלמיד את להזכיר נוגע שלא במקום גם שלכן, כשלך",

לו". השווהו ולך, "לי לנו", "בחר – אליו בהשוואה להזכירו שיש אלא עוד ולא להזכירו, יש
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ד.32) קט, תהלים
א.33) א, יחזקאל
רפ"ד.34)
רפ"ט.35) שם
המשכה 36) בבחי' הן – שבה האופנים בב' נוספת: ברשימה

תפלה  ע"י למעלה ממטה והן וגמ"ח, תורה ע"י למטה, מלמעלה

רפ"י). (שם כו'
ב.37) ל, ברכות
יו"ד.38) א, שמואלֿא
א.39) לא,
הערה 40) 329 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

שם. ובשוה"ג 60

l"yz'd ,hay f"i ,glya t"y zgiy

עד  להמתין ולא לנו", "בחר על פירושו עם ביחד אנשים", לנו "בחר על פירושו לפרש לו הי' ולכאורה,
הפסוק? המשך שמפרש לאחרי

הרי ז) "גבורים", בשלמא – חטא" ויראי "גבורים היינו ש"אנשים" הא') (בפי' רש"י של הכרחו מהו
גם  צורך יש  אלא ב"גבורים ", די שלא בפשש"מ ההכרח מהו אבל למלחמה, ביציאה מוכרח תנאי זה

חטא"? ב"יראי

אלעזר  רבי גבורים, – אנשים לנו בחר אומר, יהושע "ר' דעות: ב' בזה מצינו שבמכילתא ובפרט
"גבורים בפשש"מ לפרש רש"י של הכרחו ומהו חטא". יראי לנו בחר אומר, חטא"eהמודעי ?22יראי

בכ"מ  (כדרכו פירושים ב' בזה שיש ולומר להקדים צריך רש"י הי' שקולים, פירושים שהם משום ),23ואם
ו  לצרפם יחד.ולא לחברם

מפשטות  הוא חטא" "יראי (גם) להיות שהוצרכו לפרש רש"י של שהכרחו לומר אפשר הי' לכאורה
פירש  רש"י שהרי – לאמר 24הכתובים ה' את נסותם ("ועל זה למקרא עמלק") ("ויבוא זו פרשה "סמך

אין" אם בקרבנו ה' בקרבנו 25היש ה' היש אומרים ואתם צרכיכם, לכל ומזומן ביניכם אני תמיד לומר, (
באנשים  הוצרכו עמלק מלחמת שבשביל מובן, ומזה וכו'", אתכם ונושך בא שהכלב חייכם אין, אם

חטא". "יראי להיותם – אין" אם בקרבנו ה' "היש לומר מושלל שאצלם כאלו

כדי) היא חטא" ויראי "גבורים להיות שהוצרכו לכך (שהסיבה לסיים צריך רש"י הי' לא עפ"ז, אבל
מפורשת  חטא" ב"יראי הצורך שסיבת כיון במכילתא), ליתא זה שסיום (ובפרט מסייעתן" זכותן "שתהא

אין". אם בקרבנו ה' ד"היש הענין את לשלול כדי – בכתוב

"כשפים"ח) של ענין בכתוב נרמז היכן – כשפים" לבטל שיודעין אנשים לנו בחר "ד"א הב', לפי' בנוגע
דרשו" "רבותינו אומר לא רש"י אבל לפשט), (הקרוב הדרוש לחלק מתאים זה ענין – לבטלן?! צורך שיהי'

בפשש"מ? לזה ההכרח מהו ולכאורה, הפשוט, הפירוש שזהו והיינו, סתם, "ד"א" אלא וכיו"ב,

כמ"פ ט) כמדובר – פירושים בשני הצורך רש"י 26מהו מביא הראשון, בפירוש קושי יש שכאשר
מאשר  יותר גדול הוא השני בפירוש הקושי ואדרבה, מספיק, אינו השני הפירוש גם ולאידך, נוסף, פירוש

לפשש"מ. יותר קרוב להיותו רש"י שמקדימו הראשון, בפירוש הקושי

ועוד  למקרא. חמש לבן הכתובים פשטות ע"פ מובנים להיות צריכים הדיוקים שכל כמ"פ וכמדובר
רש"י, שבפירוש תורה" של ו"יינה המופלאים" ל"ענינים גם באים הכתובים, בפשטות הביאור שע"י זאת,

לקמן. שיתבאר וכפי ה', בעבודת להוראה ועד ורמז, דרוש בהלכה,

***

.Ê המ על נתעכב – התשובה באגרת ענין ללימוד במאמר בנוגע מאמר 27וזכר על בעיקרו [שמיוסד
שנה  חמישים לפני בשלח מש"פ נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר בחי'28כ"ק היא ש"התפלה פ"י באגה"ת מ"ש [

עילאה". תשובה

מובן  :29ואינו

בקבלה  מבואר הרי – עילאה" תשובה בחי' היא ש"התפלה אומרו היא 31ובחסידות 30מהו שתפלה
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ויראי 22) "גבורים היינו ש"אנשים" במדרשים שמצינו ואף
נח  (אות עה"פ שלמה תורה (ראה לקו"ש *חטא" גם וראה .(

כהמדרש  לפרש שיש הוא הכלל מ"מ, ,(37 הערה 93 ע' חכ"א
רש"י  שמביא הענינים שאר שכל ובפרט כבמכילתא, – העיקרי

המכילתא. מדברי הם זה פסוק בפירוש
וש"נ.23) .4 כלל פ"ד שם רש"י כללי ראה
ח.24) שם, פרשתנו
ז.25) שם,
וש"נ.26) רפ"ד. שם רש"י כללי ראה

התוועדויות 27) – מנחם (תורת ואילך פ"ו ישיר אז ד"ה
ואילך). 144 ע' חנ"ט

(סה"מ 28) תר"פ השבת לכם נתן ה' כי ראו גו' ויאמר ד"ה
ואילך). רמט ע' פר"ת

התניא 29) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוס"ח עד מכאן
ואילך. רט ע' ח"ב ָ(קארף)

בהקדמה.30) בתחלתו פע"ח
א'רט.31) ע' א'קצח. ע' ד) (כרך משפטים פ' אוה"ת ראה
ובכ"מ.



l"yz'dכח ,hay f"i ,glya t"y zgiy

למקרא: חמש הבן אצל שאלה מתעוררת כאן אך

בנוגע להתייחסcinlzlאם יש כיצד כשלך, חביב צ"ל שכבודו חכמים הוא xaglאמרו חבר הרי –
התלמיד, על החבר מעלת תתבטא כיצד כמותו, הוא התלמיד ואם תלמיד, מאשר יותר גדולה במעלה
באופן  תלמידו יהושע עם מתנהג משה אם ובנדו "ד, מהתלמיד?! שלמעלה להחבר בזיון יהי' שלא באופן

יותר?! נעלה באופן חבירו אהרן עם יתנהג כיצד לו", ש"השווהו

– לתלמיד  מאשר יותר נעלה באופן לחבר היחס צ"ל שאכן ולהבהיר, להוסיף רש"י מוכרח ולכן
רבך". כמורא חבירך "כבוד

שמתייחסים  לרב בזיון זה הרי לרבו, כמו צ"ל לחבירו היחס אם ל"רב": בנוגע השאלה נשאלת ועדיין
לחבר?! כמו אליו

"מורא  – לחבר מאשר יותר נעלה באופן לרב היחס צ"ל שאכן ולהבהיר, להוסיף רש"י מוכרח ולכן
שמים". כמורא רבך

.È:"בו והלחם הענן מן "צא הלחם", "וצא – הפסוק המשך את לבאר רש"י וממשיך

רק שייכת זו יציאה כי, שלום, של וממצב מנוחה של ממצב "צא" לפרש יכול אינו iptlרש"י
עמלק ש"ויבוא לאחרי נאמר "צא" שהציווי כאן, משא"כ שנמצאים mglieהמלחמה, כך, ישראל", עם

מלחמה. של במצב כבר

"צא לפרש רש"י מוכרח oprdולכן on של ענין אצלו הי' לא הענן, בתוך נמצא שיהושע זמן כל כי, ,"
הענן. מן לצאת צריך ולכן כו', לפגוע המלחמה יכולה לא הענן שבתוך כיון מלחמה,

"והלחם כותב הענן eaורש"י מן שהיציאה להדגיש כדי – בעמלק" "והלחם הכתוב כלשון ולא ,"
למלחמה בנוגע דוקא ולאו שיהי', איזה המנגד, עם המלחמה ענין עצם עם קשורה –wlnraלהלחם .

ב"גיבורים  צורך יש עמלק, נגד להלחם וכדי להלחם, צריך מי נגד חילוק יש אנשים", לנו ל"בחר בנוגע
כל  אין הענן, בתוך שכן, להלחם, צריך מי נגד נפק"מ אין הענן, מן ליציאה בנוגע אבל חטא"; ויראי

בו". והלחם הענן מן "צא – המנגד הוא מי נפק"מ ללא ולכן, כו', לפגוע יכולה ולשון אומה

.‡È:"נצב אנכי המלחמה "בעת "מחר", – הפסוק בפירוש רש"י וממשיך

ליהושע  אומר רבינו שמשה יתכן כיצד למקרא: חמש הבן ששואל "קלאץֿקשיא" לתרץ רש"י ָכוונת
(רק) בעמלק הלחם וצא אנשים לנו עמלקxgn"בחר עצמך: והגע – "xak mglp עמלק ("ויבוא בישראל

וצא  לישון, לך זמן... לך יש עדיין אבל אנשים", לנו "בחר ליהושע משה אומר ואז ישראל"), עם וילחם
(רק)ו  בעמלק הלחם xgnהלחם "צא בלוטיק") קאלט ("אזוי קרירות בכזו לומר משה יכול איך ...!ַַ

(רק) אידן")?!...xgnבעמלק ("מ'שלאגט בנ"י מוכים שבינתיים בשעה בה – "ָ

בגמרא  עצמך: .41והגע ישראל עיירות על שצרו "נכרים ומחללין איתא זיינן בכלי עליהן יוצאין .
ל"מחר"?! המלחמה את דוחים כאן ואילו השבת", את עליהן

שמצינו  ל"מחר"42ומה המלחמה את דחה תענית 43שמשה גוזרים ואין תענית, לגזור שרצה לפי ,
שלאח"ז  בפסוק רק [אלא התענית ענין רש"י הזכיר לא שעדיין לכך נוסף הרי – היום "ומשה 44באמצע :

כלל  מסתבר לא שרויים"], היו שבתענית התיבה, לפני לעבור ג' שצריכים לתענית "מכאן וחור", אהרן
שבנ"י  בשעה בה למחר, המלחמה את לדחות יהושע את יצווה לכן תענית, לגזור שרוצה שבגלל לומר

מהמלחמה! סובלים

נצב": אנכי המלחמה, בעת "מחר, הוא הכתוב שפירוש רש"י, מתרץ זה ועל

יומא  במסכת הגמרא דברי הכרע",45ובהקדם להם אין בתורה מקראות חמש אומר יהודה בן "איסי :
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א.41) מה, עירובין
מ 42) המשנה.ראה ובמרכבת עה"פ, כילתא
(43.31 הערה 92 ע' חכ"א לקו"ש גם ראה

יו"ד.44) פסוק
ואילך.45) סע"א נב,



כט l"yz'd ,hay f"i ,glya t"y zgiy

"צא  או מחר", בעמלק הלחם "וצא הוא הפירוש אם הכרע שאין רש"י, ומפרש "מחר", הוא מהם וא'
לתפלתי" צריך אתה אי והיום נצב, אנכי ומחר מיד, בעמלק הפוך,46והלחם באופן – התוס' בפי' (ועד"ז

היינו  הענין תוכן .אבל נצב ואנכי אמלחמה, קאי "אי .הך: המלחמה קודם להתפלל היום קאי . או .
להתפלל"). מחר נצב אאנכי

במפרשים  (כדאיתא לומר שלא 47ויש – "מחר" דתיבת הפירוש רש"י מכריע מקרא של שבפשוטו ,(
"מחר  – אלאחריו אלא כנ"ל), מיד, להיות הוצרכה המלחמה (כי מחר" בעמלק הלחם "צא אלפניו, קאי

וגו'"; נצב אנכי

"אנכי  גם הרי מיד, להיות צריכה שהמלחמה (דכיון שעות כ"ד לאחרי לא – הוא ד"מחר" והפירוש
בא  בפ' כבר רש"י שפירש כפי – המלחמה" "בעת אלא מיד), צ"ל שהוא48נצב" מחר ",eiykrש"יש

להיותו "מחר" שנקרא "ixg`lאלא לאחרי היינו, שלפניו, "בעת v`המאורע ואז, בעמלק", הלחם
נצב". "אנכי להלחם), היציאה (לאחרי המלחמה"

השכר  לענין בנוגע לבאר יש עכשיו", שהוא מחר "יש הנ"ל רש"י פירוש שע"פ אגב, בדרך [ולהעיר
ישנו  הבא" ש"עולם דכיון ותחה"מ, המשיח לביאת עד ארוך, זמן להמתין צורך שאין הבא", ב"עולם

הרמב"ם  כמ"ש – עתה .49גם עתה מצוי שאינו מפני לא הבא, העולם חכמים אותו שקראו (ש)הרי "זה .
שנאמר  ואף המצוה. עשיית לאחרי מיד השכר ענין להיות יכול הרי – כו'" אלא ועומד, מצוי 50הוא

בגמרא  ופירשו לעשותם", לעשותם51"היום השכר xgnle"היום שענין אפשר איך וא"כ, שכרם", לקבל
יכול  עכשיו", שהוא מחר "יש הנ"ל רש"י פירוש ע"פ הנה – המצוה? עשיית לאחרי מיד להיות יכול

המצוה]. עשיית לאחרי מיד עכשיו, גם שכרם" לקבל "למחר להיות

.·Èבחר" ליהושע משה בדברי ביאור  ניתוסף חטא"eplועפ"ז ויראי "גיבורים – אנשים" ולך) :52(לי

ששייך  והחלק בעמלק", הלחם "צא – ליהושע ששייך החלק חלקים: שני היו זו שבמלחמה כיון
"צא  יהושע, של לחלקו בשייכות – "גיבורים" אנשים: סוגי ב' להיות הוצרכו לכן נצב", "אנכי – למשה
"אנכי  משה, של לחלקו בשייכות – חטא" "ויראי ב"גיבורים"; צורך יש זה שבשביל בעמלק", הלחם
תסייע  משה של שתפלתו כשם שכן, חטא", ב"יראי צורך יש זה שבשביל לה', להתפלל גו'" נצב

מסייעתן". חטא") "יראי האנשים (של זכותן "תהא כמו"כ למלחמה,

בקרבנו  ה' "היש שאמרו לאלו בניגוד הוא חטא" "יראי אנשים בבחירת שהצורך פירש לא [ורש"י
רבינו]. למשה בנוגע זאת לשלול צורך שאין כמו זאת, לשלול צורך שאין כיון – אין" אם

רק  כי, – נצב" ו"אנכי בעמלק" הלחם "צא שמפרש לאחרי הענין, בסיום רש"י זאת מפרש ולכן
אנשים" לנו ש"בחר  מובן אזי משה, של  וחלקו יהושע של לחלקו בנוגע הדברים פרטי שיודעים לאחרי

חטא". ויראי "גיבורים פירושו

.‚È בלקו"ש עתה זה שנדפסה לשיחה גם שייך לעיל הפסוק 13האמור על רש"י לפירוש בנוגע ,53

אלא  ה', קרוי שהמזבח לא גדול, נס כאן לנו עשה "הקב"ה – נסי" "ה' מזבח", "של – שמו" "ויקרא
שמשה  הכוונה שאין בזה, ונתבאר שלנו", נס הוא ה' המקום, שעשה הנס את זוכר מזבח של שמו המזכיר

הנ  את (שהזכיר המזבח של ששמו אלא נסי", ש"ה' מבטא שתוכנו בשם למזבח "ה'קרא קורא הי' ס)
נסי":
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מוהרי"ד 46) בשם המובא ראה – בזה הפירוש שיהי' איך
(נ.י. מהאש" "מוצל שבסו"ס קודש" "מקראי בקונטרס מבעלזא

(ברוקלין אברהם" "פני ובספר רמג, ע' עמ"ס תשט"ו ) תשכ"ד)
ועוד. רנה). (ע' א יז, מגילה

כאן.47) היטב באר וראה רא"ם.
(48– מנחם (תורת ס"ג בא ש"פ שיחת וראה יד. יג,

.(86 ע' חנ"ט התוועדויות

ספ"ח.49) תשובה הל'
ואתחנן.50) ס"פ
בתורת 51) (נת' עה"פ בפרש"י הובא וש"נ. א. כב, עירובין

וש"נ. ואילך). 185 ס"ע חמ"ד התוועדויות – מנחם
(52.39 ובהערה ואילך 93 ע' שם לקו"ש גם ראה
טו.53) יז, פרשתנו

l"yz'd ,hay f"i ,glya t"y zgiy

למקרא: חמש הבן אצל שאלה מתעוררת כאן אך

בנוגע להתייחסcinlzlאם יש כיצד כשלך, חביב צ"ל שכבודו חכמים הוא xaglאמרו חבר הרי –
התלמיד, על החבר מעלת תתבטא כיצד כמותו, הוא התלמיד ואם תלמיד, מאשר יותר גדולה במעלה
באופן  תלמידו יהושע עם מתנהג משה אם ובנדו "ד, מהתלמיד?! שלמעלה להחבר בזיון יהי' שלא באופן

יותר?! נעלה באופן חבירו אהרן עם יתנהג כיצד לו", ש"השווהו

– לתלמיד  מאשר יותר נעלה באופן לחבר היחס צ"ל שאכן ולהבהיר, להוסיף רש"י מוכרח ולכן
רבך". כמורא חבירך "כבוד

שמתייחסים  לרב בזיון זה הרי לרבו, כמו צ"ל לחבירו היחס אם ל"רב": בנוגע השאלה נשאלת ועדיין
לחבר?! כמו אליו

"מורא  – לחבר מאשר יותר נעלה באופן לרב היחס צ"ל שאכן ולהבהיר, להוסיף רש"י מוכרח ולכן
שמים". כמורא רבך

.È:"בו והלחם הענן מן "צא הלחם", "וצא – הפסוק המשך את לבאר רש"י וממשיך

רק שייכת זו יציאה כי, שלום, של וממצב מנוחה של ממצב "צא" לפרש יכול אינו iptlרש"י
עמלק ש"ויבוא לאחרי נאמר "צא" שהציווי כאן, משא"כ שנמצאים mglieהמלחמה, כך, ישראל", עם

מלחמה. של במצב כבר

"צא לפרש רש"י מוכרח oprdולכן on של ענין אצלו הי' לא הענן, בתוך נמצא שיהושע זמן כל כי, ,"
הענן. מן לצאת צריך ולכן כו', לפגוע המלחמה יכולה לא הענן שבתוך כיון מלחמה,

"והלחם כותב הענן eaורש"י מן שהיציאה להדגיש כדי – בעמלק" "והלחם הכתוב כלשון ולא ,"
למלחמה בנוגע דוקא ולאו שיהי', איזה המנגד, עם המלחמה ענין עצם עם קשורה –wlnraלהלחם .

ב"גיבורים  צורך יש עמלק, נגד להלחם וכדי להלחם, צריך מי נגד חילוק יש אנשים", לנו ל"בחר בנוגע
כל  אין הענן, בתוך שכן, להלחם, צריך מי נגד נפק"מ אין הענן, מן ליציאה בנוגע אבל חטא"; ויראי

בו". והלחם הענן מן "צא – המנגד הוא מי נפק"מ ללא ולכן, כו', לפגוע יכולה ולשון אומה

.‡È:"נצב אנכי המלחמה "בעת "מחר", – הפסוק בפירוש רש"י וממשיך

ליהושע  אומר רבינו שמשה יתכן כיצד למקרא: חמש הבן ששואל "קלאץֿקשיא" לתרץ רש"י ָכוונת
(רק) בעמלק הלחם וצא אנשים לנו עמלקxgn"בחר עצמך: והגע – "xak mglp עמלק ("ויבוא בישראל

וצא  לישון, לך זמן... לך יש עדיין אבל אנשים", לנו "בחר ליהושע משה אומר ואז ישראל"), עם וילחם
(רק)ו  בעמלק הלחם xgnהלחם "צא בלוטיק") קאלט ("אזוי קרירות בכזו לומר משה יכול איך ...!ַַ

(רק) אידן")?!...xgnבעמלק ("מ'שלאגט בנ"י מוכים שבינתיים בשעה בה – "ָ

בגמרא  עצמך: .41והגע ישראל עיירות על שצרו "נכרים ומחללין איתא זיינן בכלי עליהן יוצאין .
ל"מחר"?! המלחמה את דוחים כאן ואילו השבת", את עליהן

שמצינו  ל"מחר"42ומה המלחמה את דחה תענית 43שמשה גוזרים ואין תענית, לגזור שרצה לפי ,
שלאח"ז  בפסוק רק [אלא התענית ענין רש"י הזכיר לא שעדיין לכך נוסף הרי – היום "ומשה 44באמצע :

כלל  מסתבר לא שרויים"], היו שבתענית התיבה, לפני לעבור ג' שצריכים לתענית "מכאן וחור", אהרן
שבנ"י  בשעה בה למחר, המלחמה את לדחות יהושע את יצווה לכן תענית, לגזור שרוצה שבגלל לומר

מהמלחמה! סובלים

נצב": אנכי המלחמה, בעת "מחר, הוא הכתוב שפירוש רש"י, מתרץ זה ועל

יומא  במסכת הגמרא דברי הכרע",45ובהקדם להם אין בתורה מקראות חמש אומר יהודה בן "איסי :
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א.41) מה, עירובין
מ 42) המשנה.ראה ובמרכבת עה"פ, כילתא
(43.31 הערה 92 ע' חכ"א לקו"ש גם ראה

יו"ד.44) פסוק
ואילך.45) סע"א נב,



l"yz'dל ,hay f"i ,glya t"y zgiy

את  להזכיר כדי נסנו", "ה' רבים, בלשון ולא יחיד, לשון נסי", "ה' נאמר מדוע מובן: אינו לכאורה
בנ"י? כל

מ"ש  רש"י שפירש ע"ד לתרץ במשה 54ואין השליחות תולה אחר "ובמקום מלאכים", ישראל "וישלח
.. מלאכים משה וישלח .. משה הם וישראל ישראל הוא שמשה זה . ענין כי, – הכל" הוא הנשיא .

ישראל; של בשליחותן היא משה שעשיית כיון ישראל, ע"י והן משה ע"י הן הנעשה בדבר רק שייך
האנשים  ע"י היתה בפועל המלחמה ואילו נצב", ד"אנכי הענין רק הי' משה שאצל כיון בנדו"ד, משא"כ
נסי", "ה' לומר יכול משה הי' איך – הנס אירע דוקא ולהם בעמלק, להלחם יהושע עם לצאת שנבחרו

יחיד?! לשון

של  (נס נסי" "ה' שתוכנו בשם למזבח שקרא משה, על הכתוב קאי לא שאכן – רש"י מפרש ולכן
זוכר  מזבח של שמו ש"המזכיר כיון נסי", "ה' – "ויקרא" – מקריא הי' המזבח של ששמו אלא משה),

הנס". את

עשה "הקב"ה וכותב יחיד, לשון נסי", "ה' הכתוב מלשון משנה שרש"י הטעם גם יובן eplועפ"ז
נס הוא "ה' פירושו בסיום וכופל וחוזר גדול", נס בנוגע eplyכאן הכתוב כוונת שאין להדגיש כדי – "

במלחמה. שהשתתפו בנ"י לכל בנוגע אלא למשה,

.„È ומדרא דמשיחא "מדרא דור", "מדור הפסוק על יונתן בתרגום מ"ש עם גם קשור הנ"ל ענין
דאתי": דעלמא

וכיון  זל"ז. שייכים אינם שלכאורה עצמם, בפני דורות שני הם דאתי" דעלמא ו"דרא דמשיחא" "דרא
דאתי"? דעלמא ל"דרא שייכותה מהי א"כ, בעמלק", לה' ה"מלחמה מסתיימת דמשיחא" שב"דרא

לדור  באים דמשיחא (דעקבתא) דרא של העבודה שע"י דכיון – לעיל האמור ע"פ – בזה והביאור
(כמארז"ל  תשובה עושין כשישראל שהרי דאתי), דעלמא (דרא אלא 55דלעת"ל תלוי הדבר "אין

"מ  נגאלין"בתשובה") הן שהוא 56יד מחר ש"יש שנת"ל ע"ד עכשיו, כבר ישנו דלעת"ל שהדור נמצא, ,
סי"א). (כנ"ל המעשה לאחר היותו בגלל "מחר" שנקרא אלא עכשיו",

לפירוש  רש"י הוצרך מדוע – הנ"ל רש"י בפירוש לבאר צריך ועדיין שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
לקמן. שיתבאר וכפי כו'"), ("ד"א נוסף

הק' בידו רמז ואח"כ עבדא", "אנא הניגון לנגן טייבל זלמן שניאור לר' צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
יחד]. ינגנו המסובים שכל

***

.ÂË התשובה לאגרת :57בנוגע

כמ"פ  ראשון 58דובר חלק של השער" ב"דף ומ"ש התניא, ספר של שלישי חלק היא שאגה"ת שכיון
. בינונים של "ספר פסוק שבתניא על מיוסד מובן,59. הרי אגה"ת, על גם קאי מאד" הדבר אליך קרוב כי

והן  האמונה, ענין שני, בחלק הן ויראה, אהבה ענין ראשון, בחלק הן – מבאר הזקן שרבינו מה שכל
"מדת  (שהרי ואחד אחד לכל שייך – אדם"60באגה"ת כל מדת היא שהרי 61הבינוני זה, בדורנו וגם ,(

נצחית  היא .11התורה

לכל  שייך שזה למעלה, מלמטה תשו"ע ענינה שתפלה (בפ"י) כאן הזקן רבינו לדברי בנוגע מובן וכן
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כא.54) כא, חוקת
ב.55) צז, סנהדרין
ה"ה.56) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
התניא 57) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסי"ח עד מכאן

ואילך. ריא ע' ח"ב ָ(קארף)

וש"נ.58) .87 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת ראה
יד.59) ל, נצבים
רפי"ד.60) תניא
(ראה 61) הבינונים במדריגת שהם כפי צדיקים גם כולל

וש"נ). תסב. ע' היומן רשימת – מנחם תורת



לי l"yz'd ,hay f"i ,glya t"y zgiy

שי  כאן המבואר דתשו"ת הענין וכן אחד אחד, בכל ישנו הוי' ששם מזה וכמובן ואחד, אחד לכל ,62יך
תשו"ע  והן תשו"ת הן ישנם הוי' בשם .34והרי

עברה  ש"רוח עד לפנ"ז, הזקן רבינו שביאר התשובה סדר כל אצלו הי' שכבר שמי נחשוב שלא ובכדי
כו'" כבר 63ותטהרם שאוחז אדם שאפילו הזקן, רבינו מבאר – לתשו"ע אם כי לתשו"ת, זקוק אינו ,

שהתפלה  בתשו"ת, עדיין שאוחזים אדם בני משאר [למעלה תשו"ע בבחי' היא שתפלתו כזו בדרגא
"כובד  – התפלה קודם תשו"ת צ"ל אצלו גם הנה תשו"ת], בחי' אלא) תשו"ע, בחי' (לא היא שלהם

הכנעה". ופרש"י ראש

מלכות  על קאי תפלה" ש"ואני לכך בסתירה אינו תשו"ע, בחי' היא שתפלה כאן המבואר ולכן,
מי  משא"כ  תשו"ע, בדרגת אוחזים וכבר המלכות, עליית כבר שיש לאחרי מדובר כאן כי, – (תשו"ת)

תשו"ת. בחי' היא התפלה אצלו הנה זו, בדרגא אוחז שאינו

.ÊË?התפלה קודם לתשו"ת גם זקוק תשו"ע בדרגת היא שתפלתו מי שגם לכך הסיבה באמת מהי

התניא  דספר ראשון בחלק הזקן רבינו מ"ש ע"ד שזהו לומר בלב,64ואין התשובה ש"עיקר שכיון ,
מדובר  שהרי – כדבעי אינה עתה שלו שהתשובה לפעמים יתכן כו'", רבות ומדרגות בחי' בו יש והלב

לפנ"ז  הזקן רבינו שהזכיר וכפי באמת, בתשו"ע שאוחז מי צדיקים 65אודות על תשובה בעלי "מעלת
שם  לעמוד יכולים אינן גמורים צדיקים שאפילו בתשובה דרגא (שזוהי שהתשובה 66גמורים" מובן הרי ,(

כדבעי. היא שלו

שם  הזקן רבינו שמבאר נוסף ענין יש מעומקא –64אבל יותר עילאה לתשובה להעלותו שרוצים "או
תתאה. לתשובה זקוק הוא וגם הקודמת, התשובה מספיקה לא שאז יותר", דלבא

.ÊÈ– דתשו"ת לענין ומוכרח זקוק תשו"ע, בדרגת היא שתפלתו מי שאפילו הענין להדגיש וכדי
רז"ל "וז"ש וכו'":dpynaמביא

שמות  פ' אור בתורה הזקן רבינו מבאר ה"משנה", לענין –67בנוגע באצילות הוא המשנה שענין
מלכתא" עולם 68"מתניתא דרגת שזוהי גלוי, באופן הוא עמה המלך שיחוד המלכה בדוגמת שזהו ,

רע" יגורך ו"לא בגילוי, הוא שאלקות .69האצילות

רז"ל "וז"ש הזקן רבינו מדגיש בדרגת dpynaולכן ואוחז בגלוי, הוא אלקות שאצלו מי שאפילו – "
להתפלל  עומדין "אין נאמר "במשנה" אפילו שהרי לתשו"ת, זקוק אינו שכבר לחשוב לו אין תשו"ע,

. ראש כובד מתוך הכנעה אלא תתאה"..70. תשובה .

בקבלה צורך שאין – "מקרא" זאת שלמדים הזקן רבינו נעלית ומוסיף בדרגא שנמצא מי שגם לידע
שמפורש ענין זהו אלא לתשו"ת, נביאה,זקוק היתה חנה והרי נפש", מרת והיא (בחנה) "דכתיב בקרא:

אנשים" "זרע רצתה היא חטאים; בגלל נפש" "מרת היתה לא שלימות 71ובודאי רק חסר שהי' היינו, ,
על ד"ותתפלל הענין להיות יכול הי' עי"ז ודוקא נפש", "מרת היתה ואעפ"כ ומזה 38הוי'"בקדושה, .

התפלה. קודם דתשו"ת הענין גם אצלו להיות מוכרח תשו"ע, בדרגת שהוא מי שגם מוכח,

הענין  אצלו להיות יכול תשו"ת, בדרגת רק שאוחז מי שאפילו – לבאר הזקן רבינו רוצה ענין ועוד
התם "וכדיליף מוסיף ולכן ":xnba`דתשו"ע,
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פ"ד.62) לעיל ראה
פ"ח.63)
פכ"ט.64)
ספ"ח.65)
ה"ד.66) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות
ואילך.67) ב מט,

וש"נ.68) ב. סא, כתובות
וש"נ.69) סע"ג. ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, תהלים
על 70) לתשובה הכוונה שאין והיינו, נוספת: ברשימה

ההכנעה. לענין אם כי החטא"), ("עזיבת עוונות
יא.71) א, שמואלֿא

l"yz'd ,hay f"i ,glya t"y zgiy

את  להזכיר כדי נסנו", "ה' רבים, בלשון ולא יחיד, לשון נסי", "ה' נאמר מדוע מובן: אינו לכאורה
בנ"י? כל

מ"ש  רש"י שפירש ע"ד לתרץ במשה 54ואין השליחות תולה אחר "ובמקום מלאכים", ישראל "וישלח
.. מלאכים משה וישלח .. משה הם וישראל ישראל הוא שמשה זה . ענין כי, – הכל" הוא הנשיא .

ישראל; של בשליחותן היא משה שעשיית כיון ישראל, ע"י והן משה ע"י הן הנעשה בדבר רק שייך
האנשים  ע"י היתה בפועל המלחמה ואילו נצב", ד"אנכי הענין רק הי' משה שאצל כיון בנדו"ד, משא"כ
נסי", "ה' לומר יכול משה הי' איך – הנס אירע דוקא ולהם בעמלק, להלחם יהושע עם לצאת שנבחרו

יחיד?! לשון

של  (נס נסי" "ה' שתוכנו בשם למזבח שקרא משה, על הכתוב קאי לא שאכן – רש"י מפרש ולכן
זוכר  מזבח של שמו ש"המזכיר כיון נסי", "ה' – "ויקרא" – מקריא הי' המזבח של ששמו אלא משה),

הנס". את

עשה "הקב"ה וכותב יחיד, לשון נסי", "ה' הכתוב מלשון משנה שרש"י הטעם גם יובן eplועפ"ז
נס הוא "ה' פירושו בסיום וכופל וחוזר גדול", נס בנוגע eplyכאן הכתוב כוונת שאין להדגיש כדי – "

במלחמה. שהשתתפו בנ"י לכל בנוגע אלא למשה,

.„È ומדרא דמשיחא "מדרא דור", "מדור הפסוק על יונתן בתרגום מ"ש עם גם קשור הנ"ל ענין
דאתי": דעלמא

וכיון  זל"ז. שייכים אינם שלכאורה עצמם, בפני דורות שני הם דאתי" דעלמא ו"דרא דמשיחא" "דרא
דאתי"? דעלמא ל"דרא שייכותה מהי א"כ, בעמלק", לה' ה"מלחמה מסתיימת דמשיחא" שב"דרא

לדור  באים דמשיחא (דעקבתא) דרא של העבודה שע"י דכיון – לעיל האמור ע"פ – בזה והביאור
(כמארז"ל  תשובה עושין כשישראל שהרי דאתי), דעלמא (דרא אלא 55דלעת"ל תלוי הדבר "אין

"מ  נגאלין"בתשובה") הן שהוא 56יד מחר ש"יש שנת"ל ע"ד עכשיו, כבר ישנו דלעת"ל שהדור נמצא, ,
סי"א). (כנ"ל המעשה לאחר היותו בגלל "מחר" שנקרא אלא עכשיו",

לפירוש  רש"י הוצרך מדוע – הנ"ל רש"י בפירוש לבאר צריך ועדיין שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
לקמן. שיתבאר וכפי כו'"), ("ד"א נוסף

הק' בידו רמז ואח"כ עבדא", "אנא הניגון לנגן טייבל זלמן שניאור לר' צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
יחד]. ינגנו המסובים שכל

***

.ÂË התשובה לאגרת :57בנוגע

כמ"פ  ראשון 58דובר חלק של השער" ב"דף ומ"ש התניא, ספר של שלישי חלק היא שאגה"ת שכיון
. בינונים של "ספר פסוק שבתניא על מיוסד מובן,59. הרי אגה"ת, על גם קאי מאד" הדבר אליך קרוב כי

והן  האמונה, ענין שני, בחלק הן ויראה, אהבה ענין ראשון, בחלק הן – מבאר הזקן שרבינו מה שכל
"מדת  (שהרי ואחד אחד לכל שייך – אדם"60באגה"ת כל מדת היא שהרי 61הבינוני זה, בדורנו וגם ,(

נצחית  היא .11התורה

לכל  שייך שזה למעלה, מלמטה תשו"ע ענינה שתפלה (בפ"י) כאן הזקן רבינו לדברי בנוגע מובן וכן
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וש"נ.58) .87 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת ראה
יד.59) ל, נצבים
רפי"ד.60) תניא
(ראה 61) הבינונים במדריגת שהם כפי צדיקים גם כולל

וש"נ). תסב. ע' היומן רשימת – מנחם תורת
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פלגשים) "(שמונים בענין שם, בתו"א הזקן רבינו מבאר – האמוראים מימרות – לגמרא בנוגע
מספר" אין האמוראים"72ועלמות מימרות "שהן העלם,73, מלשון "עלמות", הלשון נאמר גמרא שעל ,

והסתר. בהעלם הוא שאלקות היינו,

התם "כדיליף הדיוק גם xnba`וזהו יש והסתר, בהעלם אלקות שאצלם גמרא, אנשי שאפילו – "
תשו"ת. בדרגת עדיין אוחזים שהם אע"פ תשו"ע, שהיא התפלה ענין אצלם

בגמרא התם "כדיליף הזקן רבינו ראשון xwn`ומוסיף חלק בתניא שהרי – הזקן 74" רבינו מבאר
. מתפשט מקרא ש"בלימוד שם, [וכמבואר בעשי' היינו,שמקרא העשי'", עד מאצילות ב"ה אוא"ס .

לבי"ע"], מאצילות כלל מתפשטת אינה קבלה "אבל לעשי', מאצילות שנמשך אלא בלבד, עשי' זה שאין
תשו"ע. (תפלה) של הענין גם להיות יכול העשי', במדריגת כשנמצאים שגם והיינו,

" הזקן: רבינו מביא ש"ברייתא"ziixaa`ולאח"ז – שמחה" מתוך אלא להתפלל עומדין אין ת"ר שם
שאלקות  זמנים ויש בגילוי, הוא שאלקות זמנים יש שאצלו מי והיינו, לגמרא, משנה בין ממוצע היא

חוץ  מלשון "ברייתא" (שזהו בהעלם שי 75הוא אינו כזה שאדם לחשוב יכולים וא"כ היות ). לשמחה, יך
שגם הזקן רבינו אומר זה ועל בהעלם. אצלו הוא שאלקות זמנים שזהו ziixaa`שיש השמחה, ענין יש

ד" הענין רבנן"x"zמצד מלכי "מאן – השמחה.76" ענין אצלו גם להיות יכול התורה כח שמצד ,

שבאגה"ת  שהענינים איך להורות בכדי – אלו ענינים לכל מקור מביא הזקן שרבינו הטעם מובן ועפ"ז
ואחד. אחד לכל שייכים

.ÁÈ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

השלישי: ביהמ"ק את ממשיכים – התניא שבספר שלישי בחלק המבוארים בענינים ההתעסקות וע"י

ד"יתפרנסון" באופן חוצה, המעיינות הפצת הוא התניא ספר של ענינו שעי"ז 77כללות והשגה, בהבנה ,
משיחא  מלכא ביאת .78פועלים

ביהמ"ק  עם קשור שני וחלק הראשון, ביהמ"ק עם קשור התניא דספר ראשון חלק – גופא ובזה
ע"י  צדקנו, משיח בביאת שיבנה השלישי, ביהמ"ק עם קשור – התשובה אגרת – שלישי וחלק השני,

בתשובה" אלא תלוי הדבר "אין שהרי  התשובה, .55ענין

*

.ËÈ,מספיק אינו חטא" ויראי "גיבורים הפירוש הנה – אנשים" לנו "בחר בפסוק רש"י לפירוש בנוגע
כי:

בציווי א) הצורך מהו מובן אינו הלחם עפ"ז "צא שבשביל מובן מעצמו הרי – אנשים" לנו "בחר
חטא"?! ויראי ב"גיבורים צורך יש בעמלק"

צריך  אלא משה, תפלת על לסמוך שאין הוא שהחידוש בדוחק, לומר יש לגיבורים, בנוגע בשלמא
– חטא" "יראי לבחור שצריך החידוש מהו אבל הטבע; בדרך אחיזה שתהי' כדי גיבורים, לבחור גם

מאליו?! ומובן הפשוט דבר זה הרי 

הפסוק ב) על הענין, השעות 79בהמשך את מחשבים עמלקים "שהיו רש"י, מפרש השמש", בא "עד
ב"גיבורים", התועלת מהי למקרא: חמש הבן שואל וא"כ, כו'". נוצחים הם שעה באיזו באיצטרולוגיא"ה
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ח.72) ו, שה"ש
ע"ב).73) ריש (יד, בהקדמה תקו"ז סע"א. רטז, זח"ג ראה

(ב)). ט (פ"ו, עה"פ שהש"ר גם וראה ע"ב). ריש (מג, תכ"א
ב).74) (נה, בהגהה – ספ"מ
רפ"ו.75) אבות מד"ש

(ברע"מ).76) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
ח"נ 77) התוועדויות – מנחם תורת וראה בסופו. ת"ו תקו"ז

וש"נ. .58 ע' ריש
ובכ"מ).78) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק
יב.79) יז, פרשתנו
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נטוי'" ובזרוע חזקה "ביד אינה 80שלוחמים שמלחמתם עמלקים, עם להלחם שצריכים בשעה בה –
כישוף?! של בכח אלא בידים,

מכשפין  עמלק שבני לפי כשפים, לבטל שיודעין אנשים לנו בחר "ד"א נוסף: פירוש רש"י מביא ולכן
היו".

בשום  מצינו לא שהרי מפשש"מ, יותר רחוק שהוא אלא עוד ולא מספיק, אינו זה פירוש גם אבל,
מעלה, של ענין על שמורה תואר הוא "אנשים" – כשפים". לבטל "שיודעין אלו הם ש"אנשים" מקום

מלחמה" איש "ה' מלחמה: לגבי שמצינו חרבו"81כפי איש גו' "ויקחו וכן "איש"82, – "אנשים" ועד"ז ,
רבים  לומר 83בלשון אפשר ועד"ז "גיבורים". – הגבורה מעלת על מורה "אנשים" שהתואר והיינו, ,

הפירוש  ולכן, כשפים. לביטול שייך זה אין אבל חטא"; "יראי של המעלה על מורה "אנשים" שהתואר
חטא". ויראי "גיבורים – הוא מקרא של לפשוטו קרוב היותר הראשון

.Î:זה בענין רש"י שבפירוש תורה" של מ"יינה גם להוסיף ויש

הפסוק  על רש"י מ"ש משה 79ובהקדם של שמעלתו כיון מובן: אינו דלכאורה – כבדים" משה "וידי
כו' המן את לנו והוריד הים את לנו קרע ממצרים, שהוציאנו ביותר, גדלה שכבדו 84רבינו יתכן איך ,

שנאמר  סוף ים בקריעת שנא ומאי ואילו 85ידיו?! ידיו, כבדו ולא הים", על ידך את ונטה מטך את "הרם
ידיו". נתייקרו תחתיו אחר ומנה במצוה שנתעצל "בשביל – ידיו?! כבדו כאן

להבין: וצריך

בקרא  נאמנה 86מפורש בתפלה השמים (פרושות גו'" אמונה ידיו ויהי וגו' הגבעה ראש על נצב "אנכי
במלחמה 87כו' שחלקו אלא עמלק, במלחמת מלהשתתף נמנע רבינו שמשה הדברים פירוש שאין היינו, ,(

בזהר  וכדאיתא תפלתו, ע"י לההוא 88הי' גרמי אזמין ("אנא למעלה עמלק במלחמת התאמץ רבינו שמשה
משה  הי' למעלה שבמלחמה וכיון למטה, עמלק במלחמת התאמץ שיהושע מדה באותה דלעילא"), קרבא
למטה?! המלחמה לצורך תחתיו" אחר ש"מנה על למשה עונש מגיע מדוע – מיהושע יותר להצליח יכול

הוא  הענין ונשכו",89אך הכלב "בא אידן"), ("מ'שלאגט יהודים שמכים ומצב מעמד ישנו שכאשר –ָ
מלחמה ע"י לבנ"י ולעזור לצאת מיד הענט").miciaeheytkצריך די מיט זיך שלאגן ָ("פשוט

במלחמה;– שינצחו כדי תהלים ולומר להתפלל עליו ואז יכול, אינו בידיו, להלחם יכול שאינו מי
תהלים.אב  ולומר להתפלל הזמן הוא עכשיו ולא בידיו, ולהלחם לצאת עליו בידיו, להלחם שיכול מי ל

ידיו". "נתייקרו לכן תחתיו", אחר "מנה אלא בידים, להלחם בעצמו יצא לא שמשה וכיון

– זה על נצטווה שלא אף בידים, ולהלחם לצאת בעצמו שצריך לדעת למשה הי' מניין לשאול ואין
בני  אל דבר אלי תצעק "מה למשה: הקב"ה כבר אמר עמלק, מלחמת לפני שהיתה סוף, ים בקריעת כי,

ויסעו" בתפלה,90ישראל להאריך עתה עת לא הקב"ה, לו אמר ומתפלל, עומד משה "שהי' רש"י, ופירש ,
ויסעו", ישראל בני אל "דבר – ומתפלל?!... עומד ואתה בצרה, נתונין ישראל בצרה"; נתונין שישראל

בפועל! הרגלים עם ללכת צריך

"תפלת  להיותה בתפלה, נעלה הכי האופן שזהו משה, תפלת מעלת גודל על הבט מבלי כלומר:
שתבנה"91עשיר" גזור שלך והיא כו' חרבה "מדינה להאריך 92, עתה עת "לא למשה הקב"ה אומר –
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פלגשים) "(שמונים בענין שם, בתו"א הזקן רבינו מבאר – האמוראים מימרות – לגמרא בנוגע
מספר" אין האמוראים"72ועלמות מימרות "שהן העלם,73, מלשון "עלמות", הלשון נאמר גמרא שעל ,

והסתר. בהעלם הוא שאלקות היינו,

התם "כדיליף הדיוק גם xnba`וזהו יש והסתר, בהעלם אלקות שאצלם גמרא, אנשי שאפילו – "
תשו"ת. בדרגת עדיין אוחזים שהם אע"פ תשו"ע, שהיא התפלה ענין אצלם

בגמרא התם "כדיליף הזקן רבינו ראשון xwn`ומוסיף חלק בתניא שהרי – הזקן 74" רבינו מבאר
. מתפשט מקרא ש"בלימוד שם, [וכמבואר בעשי' היינו,שמקרא העשי'", עד מאצילות ב"ה אוא"ס .

לבי"ע"], מאצילות כלל מתפשטת אינה קבלה "אבל לעשי', מאצילות שנמשך אלא בלבד, עשי' זה שאין
תשו"ע. (תפלה) של הענין גם להיות יכול העשי', במדריגת כשנמצאים שגם והיינו,

" הזקן: רבינו מביא ש"ברייתא"ziixaa`ולאח"ז – שמחה" מתוך אלא להתפלל עומדין אין ת"ר שם
שאלקות  זמנים ויש בגילוי, הוא שאלקות זמנים יש שאצלו מי והיינו, לגמרא, משנה בין ממוצע היא

חוץ  מלשון "ברייתא" (שזהו בהעלם שי 75הוא אינו כזה שאדם לחשוב יכולים וא"כ היות ). לשמחה, יך
שגם הזקן רבינו אומר זה ועל בהעלם. אצלו הוא שאלקות זמנים שזהו ziixaa`שיש השמחה, ענין יש

ד" הענין רבנן"x"zמצד מלכי "מאן – השמחה.76" ענין אצלו גם להיות יכול התורה כח שמצד ,

שבאגה"ת  שהענינים איך להורות בכדי – אלו ענינים לכל מקור מביא הזקן שרבינו הטעם מובן ועפ"ז
ואחד. אחד לכל שייכים

.ÁÈ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

השלישי: ביהמ"ק את ממשיכים – התניא שבספר שלישי בחלק המבוארים בענינים ההתעסקות וע"י

ד"יתפרנסון" באופן חוצה, המעיינות הפצת הוא התניא ספר של ענינו שעי"ז 77כללות והשגה, בהבנה ,
משיחא  מלכא ביאת .78פועלים

ביהמ"ק  עם קשור שני וחלק הראשון, ביהמ"ק עם קשור התניא דספר ראשון חלק – גופא ובזה
ע"י  צדקנו, משיח בביאת שיבנה השלישי, ביהמ"ק עם קשור – התשובה אגרת – שלישי וחלק השני,

בתשובה" אלא תלוי הדבר "אין שהרי  התשובה, .55ענין

*

.ËÈ,מספיק אינו חטא" ויראי "גיבורים הפירוש הנה – אנשים" לנו "בחר בפסוק רש"י לפירוש בנוגע
כי:

בציווי א) הצורך מהו מובן אינו הלחם עפ"ז "צא שבשביל מובן מעצמו הרי – אנשים" לנו "בחר
חטא"?! ויראי ב"גיבורים צורך יש בעמלק"

צריך  אלא משה, תפלת על לסמוך שאין הוא שהחידוש בדוחק, לומר יש לגיבורים, בנוגע בשלמא
– חטא" "יראי לבחור שצריך החידוש מהו אבל הטבע; בדרך אחיזה שתהי' כדי גיבורים, לבחור גם

מאליו?! ומובן הפשוט דבר זה הרי 

הפסוק ב) על הענין, השעות 79בהמשך את מחשבים עמלקים "שהיו רש"י, מפרש השמש", בא "עד
ב"גיבורים", התועלת מהי למקרא: חמש הבן שואל וא"כ, כו'". נוצחים הם שעה באיזו באיצטרולוגיא"ה
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ח.72) ו, שה"ש
ע"ב).73) ריש (יד, בהקדמה תקו"ז סע"א. רטז, זח"ג ראה

(ב)). ט (פ"ו, עה"פ שהש"ר גם וראה ע"ב). ריש (מג, תכ"א
ב).74) (נה, בהגהה – ספ"מ
רפ"ו.75) אבות מד"ש

(ברע"מ).76) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
ח"נ 77) התוועדויות – מנחם תורת וראה בסופו. ת"ו תקו"ז

וש"נ. .58 ע' ריש
ובכ"מ).78) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק
יב.79) יז, פרשתנו



l"yz'dלד ,hay f"i ,glya t"y zgiy

תחרישון" "ואתם מילתא"93בתפלה"; תליא "בעתיקא הדבר 94, להועיל. יכולה אינה שתפלתך מקום זהו ;
בפועל. ברגלים הליכה ד"ויסעו", הענין שזהו לקבל, כלי זה הרי – לעשות שיכולים היחידי

(במאמר  כמשנת"ל – בנ"י כל עם בהשוואה משה הי' זה ישיר"95ובענין "אז מ"ש יחיד,96) בלשון
ובי"ע  אצילות חיבור שזהו קרי"ס בענין וכידוע רבינו, משה עם בהשוואה בנ"י כל היו זה שבענין כיון

הזהר  דעת – שבזה הדעות האריז"ל 97[כב' והחרים 98ודעת בהמשך מהר"ש אדמו"ר שמבאר (כפי
בדרגת 99בתחילתו  שהוא רבינו שמשה והיינו, לאצילות], בי"ע עליית או לבי"ע, אצילות ירידת – (
של 100האצילות  לדרגתו בנ"י שייכים וכיצד ולבי"ע, רבינו למשה מה ולכאורה: בנ"י, כל עם מתאחד ,

באותו  להיות משה צריך אזי בצרה, נתונין ישראל שכאשר – הוא הענין אך שבאצילות?! רבינו משה
בנ"י. כל עם יחד ומצב מעמד

בנ"י. עם יחד בידים ולהלחם בעצמו לצאת צריך רבינו משה הי' עמלק במלחמת גם ולכן,

כבדים"): משה ("וידי ידיו" ש"נתייקרו משה של לעונש בנוגע גם יובן ועפ"ז

מדה" כנגד "מדה של באופן להיות צריך העונש ענין מובן: אינו שהטענה 101לכאורה כיון ובנדו"ד, .
גו'" נצב ש"אנכי זה על ב"lltzdlהיתה נענש מדוע – בנ"י "eiciעל ,"icie!?"כבדים משה

ישראל  וגבר ידו משה ירים "כאשר שהרי לבנ"י, להזיק יכול הי' כבדים" משה ד"ידי שהענין גם ומה
עמלק" וגבר ידו יניח אליו 102וכאשר שנוגע בענין ולא לבנ"י, להזיק שיכול בענין נענש למה וא"כ, ,

בלבד?!

מלחמה ע"י בנ"י כל עם להשתתף לו שהי' שכיון – הוא הענין כנגד miciaאך במדה נענש לכן ,
ש" – "נתייקרומשהiciמדה ".eiciכבדים",

.‡Î:המשיח מעלת גם וזוהי

נאמר  למשיח וכדאיתא 103בנוגע מעוונותינו", ומדוכא מפשעינו מחולל והוא גו' נשא הוא "חלינו
וחמש 104בגמרא  ארבע לו שיש (מי וכולן מנוגע), נמי והוא (מנוגעים, חלאים סובלי עניי ביני ש"יתיב

איהו  אותן), וקושרין וחוזרין אותן, ומקנחין ביחד נגעתן כל (מתירין זימנא בחד ואסירי שרו נגעים)
נגעים  שני מתיר ואינו כן, ועושה האחר מתיר ואח"כ וקושרו, ומקנחו (נגע חד ואסיר חד שרי (משיח)
עושין  ישראל כאשר (שהרי ישראל את וליגאל לצאת לי בעי (אי איעכב" דלא מבעינא דילמא אמר יחד),

נגאלין" הן "מיד אזי נגעים).56תשובה, שני קשירת כדי איתעכב לא ,(

(פצעים)?! נגעים למשיח שיהי' יתכן כיצד מובן: אינו ולכאורה

בצרה" אנכי ש"עמו לפי שזהו – הוא הענין בגלותא"105אך "שכינתא יחד 106, נמצא שמשיח והיינו, ,
בנ"י  כל כאשר ולכן, להם, ולסייע לעזור כדי עניניו כל את ומנצל הם, במצבם שהם כפי בנ"י, כל עם

שנחשבים בענינים רק ולא משיח, גם מתייסר אזי אלא `elvמתייסרים, ("מאטערניש"), ַלהתייסרות
ליסורים שנחשבים miheytבענינים micedi lv` שרואים מה אלא להם ואין לרוחניות, שייכים שאינם ,

ומצבם. במעמדם עמהם נמצא הוא הרי – בגשמיות

הלכתא"– ליבון דא ובלבנים וחומר קל דא ד"בחומר באופן הגלות יסורי אמנם כמבואר 107ישנם ,
אינם 108בתו"א  זאת, יודעים אם ואפילו בתו"א, המבואר הנ"ל ענין יודעים שאינם יהודים ישנם אבל, ,
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יד.93) שם, פרשתנו
א.94) מח, פרשתנו זח"ב
(95138 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם (תורת ישיר אז ד"ה
ואילך).
א.96) טו, פרשתנו
ב.97) מח, שם פרשתנו
פ"ח.98) חהמ"צ שער פע"ח
רס.99) ע' ח"א תרל"א סה"מ

ובכ"מ.רא 100) ג. עו, משפטים תו"א ה

ואילך.101) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
יא.102) שם, פרשתנו
דֿה.103) נג, ישעי'
(ובפרש"י).104) א צח, סנהדרין
א.105) טז, תענית וראה טו. צא, תהלים
וראה 106) ועוד. ב. עה, ח"ג ב. ב, ח"ב ב. כז, ח"א זהר ראה

מסעי. ס"פ ספרי א. כט, מגילה גם
ב.107) רכט, א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א זהר
שמות.108) ר"פ



לה l"yz'd ,hay f"i ,glya t"y zgiy

בפרנסה, דוחק משמעותה ש"התייסרות" יודעים הם וחומר"... "קל עם "להתייסר" שייך כיצד מבינים
כפשוטו!... פצע או

יחד  שנמצא משיח של המעלה וזוהי בצרה", אנכי ד"עמו הענין להיות צריך אליהם ביחס גם ובכן,
בנ"י. כל עם

מצינו  ובמיוחד 109וכמו"כ כולל גו'", נשא הוא ש"חלינו אדמו"ר, מו"ח כ"ק ההילולא, בעל אצל
בנ"י. כל עבור וחסידות, נגלה תורה, להפיץ בו שהשתמש שבפה, הדיבור לכח בנוגע

אצלו  ששאלו רבי 110וכפי היתכן 111...: – אתכם להעניש ורוצים כלפיכם, טענות איזה יש אם אפילו
חייכם  שנות בכל בו שהשתמשתם עי"ז להקב"ה, לגמרי שמסרתם ענין הדיבור, לענין בנוגע זאת לעשות

בתחתונים?!... דירה לפעול עי"ז והצלחתם ובנפש, בגוף מס"נ מתוך היהדות הפצת עבור

נשא"... הוא "חלינו שלכן בצרה"... אנכי ד"עמו הענין שזהו אלא

כפי  עמו לפעול צריך אשה, או איש זקן, או צעיר שפוגש, יהודי שכל – לכאו"א הוראה גם וזוהי
ומצבו. במעמדו שהוא

מצרים" ע"ש נקראות (גלויות) המלכיות ש"כל ממצרים, היציאה נעשית לגאולה 112ועי"ז ובאים ,
נאמר  עלי' יצי"מ 113העתידה, לגבי אפילו "נפלאות" – נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך ,114"כימי

ראשם" על עולם ו"שמחת ממש, בקרוב צדקנו, משיח .115בביאת

ב"מלוה  לחלקם מנת על המזונות, שירי את יקח חב"ד כפר מאנשי שא' צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
הצלחה. של באופן שיהי' ואיחל מלכה",

"ופרצת"]. הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת לאחרי
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וש"נ.109) .114 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
תשנ"ב 110) .382 ע' ריש ח"א תשמ"ה התוועדויות גם ראה

ואילך. 146 ע' ח"ב
(111) זאת באמרו בכה שליט"א אדמו"ר ).l"endכ"ק

ד.112) פט"ז, ב"ר
טו.113) ז, מיכה
וש"נ.114) תפז). (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת ראה
יא.115) נא, יו"ד. לה, ישעי'
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המשך ביאור למס' טסחים ליום ראשון עמ' א

l"yz'd ,hay f"i ,glya t"y zgiy

תחרישון" "ואתם מילתא"93בתפלה"; תליא "בעתיקא הדבר 94, להועיל. יכולה אינה שתפלתך מקום זהו ;
בפועל. ברגלים הליכה ד"ויסעו", הענין שזהו לקבל, כלי זה הרי – לעשות שיכולים היחידי

(במאמר  כמשנת"ל – בנ"י כל עם בהשוואה משה הי' זה ישיר"95ובענין "אז מ"ש יחיד,96) בלשון
ובי"ע  אצילות חיבור שזהו קרי"ס בענין וכידוע רבינו, משה עם בהשוואה בנ"י כל היו זה שבענין כיון

הזהר  דעת – שבזה הדעות האריז"ל 97[כב' והחרים 98ודעת בהמשך מהר"ש אדמו"ר שמבאר (כפי
בדרגת 99בתחילתו  שהוא רבינו שמשה והיינו, לאצילות], בי"ע עליית או לבי"ע, אצילות ירידת – (
של 100האצילות  לדרגתו בנ"י שייכים וכיצד ולבי"ע, רבינו למשה מה ולכאורה: בנ"י, כל עם מתאחד ,

באותו  להיות משה צריך אזי בצרה, נתונין ישראל שכאשר – הוא הענין אך שבאצילות?! רבינו משה
בנ"י. כל עם יחד ומצב מעמד

בנ"י. עם יחד בידים ולהלחם בעצמו לצאת צריך רבינו משה הי' עמלק במלחמת גם ולכן,

כבדים"): משה ("וידי ידיו" ש"נתייקרו משה של לעונש בנוגע גם יובן ועפ"ז

מדה" כנגד "מדה של באופן להיות צריך העונש ענין מובן: אינו שהטענה 101לכאורה כיון ובנדו"ד, .
גו'" נצב ש"אנכי זה על ב"lltzdlהיתה נענש מדוע – בנ"י "eiciעל ,"icie!?"כבדים משה

ישראל  וגבר ידו משה ירים "כאשר שהרי לבנ"י, להזיק יכול הי' כבדים" משה ד"ידי שהענין גם ומה
עמלק" וגבר ידו יניח אליו 102וכאשר שנוגע בענין ולא לבנ"י, להזיק שיכול בענין נענש למה וא"כ, ,

בלבד?!

מלחמה ע"י בנ"י כל עם להשתתף לו שהי' שכיון – הוא הענין כנגד miciaאך במדה נענש לכן ,
ש" – "נתייקרומשהiciמדה ".eiciכבדים",

.‡Î:המשיח מעלת גם וזוהי

נאמר  למשיח וכדאיתא 103בנוגע מעוונותינו", ומדוכא מפשעינו מחולל והוא גו' נשא הוא "חלינו
וחמש 104בגמרא  ארבע לו שיש (מי וכולן מנוגע), נמי והוא (מנוגעים, חלאים סובלי עניי ביני ש"יתיב

איהו  אותן), וקושרין וחוזרין אותן, ומקנחין ביחד נגעתן כל (מתירין זימנא בחד ואסירי שרו נגעים)
נגעים  שני מתיר ואינו כן, ועושה האחר מתיר ואח"כ וקושרו, ומקנחו (נגע חד ואסיר חד שרי (משיח)
עושין  ישראל כאשר (שהרי ישראל את וליגאל לצאת לי בעי (אי איעכב" דלא מבעינא דילמא אמר יחד),

נגאלין" הן "מיד אזי נגעים).56תשובה, שני קשירת כדי איתעכב לא ,(

(פצעים)?! נגעים למשיח שיהי' יתכן כיצד מובן: אינו ולכאורה

בצרה" אנכי ש"עמו לפי שזהו – הוא הענין בגלותא"105אך "שכינתא יחד 106, נמצא שמשיח והיינו, ,
בנ"י  כל כאשר ולכן, להם, ולסייע לעזור כדי עניניו כל את ומנצל הם, במצבם שהם כפי בנ"י, כל עם

שנחשבים בענינים רק ולא משיח, גם מתייסר אזי אלא `elvמתייסרים, ("מאטערניש"), ַלהתייסרות
ליסורים שנחשבים miheytבענינים micedi lv` שרואים מה אלא להם ואין לרוחניות, שייכים שאינם ,

ומצבם. במעמדם עמהם נמצא הוא הרי – בגשמיות

הלכתא"– ליבון דא ובלבנים וחומר קל דא ד"בחומר באופן הגלות יסורי אמנם כמבואר 107ישנם ,
אינם 108בתו"א  זאת, יודעים אם ואפילו בתו"א, המבואר הנ"ל ענין יודעים שאינם יהודים ישנם אבל, ,
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יד.93) שם, פרשתנו
א.94) מח, פרשתנו זח"ב
(95138 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם (תורת ישיר אז ד"ה
ואילך).
א.96) טו, פרשתנו
ב.97) מח, שם פרשתנו
פ"ח.98) חהמ"צ שער פע"ח
רס.99) ע' ח"א תרל"א סה"מ

ובכ"מ.רא 100) ג. עו, משפטים תו"א ה

ואילך.101) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
יא.102) שם, פרשתנו
דֿה.103) נג, ישעי'
(ובפרש"י).104) א צח, סנהדרין
א.105) טז, תענית וראה טו. צא, תהלים
וראה 106) ועוד. ב. עה, ח"ג ב. ב, ח"ב ב. כז, ח"א זהר ראה

מסעי. ס"פ ספרי א. כט, מגילה גם
ב.107) רכט, א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א זהר
שמות.108) ר"פ
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רש"י פלא : דבר  מוצאים  אנו בפרשתנו  רש"י בפירוש
על  שוב חוזר  הוא  כאשר  ענין , אותו  על  פעמיים  מתעכב
פסוקים בשני  וזאת  פרטיו , כל  עם  הקודם מפירושו  חלק

זה ! אחר  בזה הכתובים

הלחם " ש"כלה  לאחר  ישראל, בני  לתלונות –1במענה
לחם באכלנו  הבשר  סיר  על  בשבתנו מותנו ... יתן "מי 

בתורה2לשובע..." נאמר  כל 3– אל  ואהרן  משה ויאמר  :
מצרים . מארץ  אתכם  הוציא ה' כי וידעתם  ערב ישראל בני
ה '... על  תלונותיכם את  בשמעו  ה' כבוד  את וראיתם  ובוקר 

רש"י כי4ומסביר  וידעתם ערב להם : אמר  כך  ..." :
בפנים לא אך  יתן , ובשר  תאוותכם ליתן  בידו  היכולת 
ומכרס  אותו  שאלתם כהוגן  שלא כי לכם, יתתנה מאירות
את תראו לבוקר  בירידתו לצורך  ששאלתם  והלחם מלאה ,
שיש  בבוקר , חיבה דרך  לכם  שיורידהו  פניו  אור  כבוד 

כמונח 5שהות מלמטה  וטל  מלמעלה וטל להכינו ,
".6בקופסא

משה ויאמר  נאמר : מכן  לאחר  מיד  המופיע בפסוק 
לשבוע  בבוקר  ולחם לאכול בשר  בערב לכם ה' בתת

עליו ... מלינים אתם אשר  תלונותיכם  את ה ' בשמוע 

למדה לשבוע , ולא לאכול , "בשר  מפרש שרש"י לאחר 
לשבוע" בשר  אוכלין שאין  ארץ, דרך רש"י:7תורה שואל  ,

לפי (ומשיב) בערב? ובשר  בבוקר  לחם להוריד  ראה "ומה
כהוגן ... שלא שאלו  בשר  אבל  כהוגן ... שאלו  שהלחם 

כהוגן ". שלא  טורח  בשעת הם  נתן  לפיכך

נוספת פעם אלו  דברים  על  רש"י חוזר  מדוע ?8ותמוה:

.
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אלו  רש"י פירושי ששני לומר , היה  ניתן  לכאורה,
שונים ענינים  על  :9מדברים

הלחם במתן  כתוב מדוע  רש"י מתרץ הראשונה  בפעם 
(בערב) הבשר  בנתינת ואילו "וראיתם ...", (בבוקר )

ההבדל  את  ומסביר  הבשר "וידעתם ...", הנתינה:
" ה '"),ניתן  "כבוד ראיית  בכך (אין  מאירות " בפנים 

פניו  אור  כבוד את  תראו  .. ש"בירידתו  באופן  ניתן  והלחם
חיבה...". דרך ..

להבדל  הסיבה את רש"י מסביר  השניה בפעם 
בערב"),10הנתינה ובשר  בבוקר  לחם  להוריד  ראה  ("מה

זמן  שזהו  בבוקר , יינתן  כהוגן", "שאלו  שאותו  שהלחם ,
יינתן  כהוגן ", שלא "שאלו  שאותו  הבשר , ואילו  "הגון",

כהוגן ". שלא  טורח  "בשעת – בערב 
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ב. טז , פרשתנו  רש "י  לשון  (1
ג . שם, (2

ֿ ז . ו  שם, (3
יומא  וראה יג ). יב, ח, פסוק שם ג "כ (וראה עה"פ מכילתא ע"פ (4

שם. וברש "י  ואילך סע"א עה,
שיש  "בבקר התיבות ליתא א' [ובדפוס שעות דפוסים: בכמה (5
הוא  לפנינו  דפוסים וכמה כת"י  רוב ב', בדפוס אבל להכינו "]. שהות

ו '. פסוק ברמב"ן  נעתק וכן  כבפנים.
ֿ יד. יג  פסוק לקמן  רש "י  וראה בחפיסה. רש "י : כת"י  בכמה (6

" מקשה שרש "י  הטעם (7 לאחרי כו '" ראה ל"למדה מה
הערה  לקמן  שהובא גו "א (וראה 36 הערה לקמן  ראה – כו '" ד"א תורה

.*(9
(ולא  "לאכול" רק בשר שניתן  דזה לרש "י  מנ "ל להקשות: ואין 
ולכן  כהוגן  שלא בשר ששאלו  מפני  זהו  דילמא ד"א, משום הוא לשובע)

בשר**? מעט רק להם ניתן 
השליו  ש "ותעל מכיון  כי    מובן יג ), פסוק (לקמן  "

שנאמר  דזה ועכצ"ל שם), אברבנאל (וראה מופלג  בריבוי  היתה שהנתינה
" – ללימוד רק הוא לשבוע" גו ' ולחם לאכול "בשר   

לשובע". בשר אוכלין  שאין 
.(4 הערה (כנ "ל כמ"פ זה ענין  נשנה במכילתא שגם ולהעיר, (8

וראה דוד. דברי  (9 בלבוש
שמא  ד"א דלמדך "מנ "ל לרש "י  לי ' [דהוקשה בגו "א שתירץ ומה
רש "י  מבאר ולכן  בו ", הרבה לטרוח בערב פנאי  להם הי ' שלא בשביל

הי ' בערב הבשר תתורץ שנתינת איך להבין  זכיתי  לא – ע "ש ] ,
ובפרט שצ"ע שברש "י , מה על (נוסף כו '" ראה "ומה

ואכ"מ). פירושו , בגוף
כ"כ נוגע שאינו  כו '" מלמעלה "טל כאן  הובא לא שלכן  (10

הנתינה.
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ראשית, די. אין  בכך  זהאך הסבר  שאין  מפני  ,
שכבר  הפרטים על שוב לחזור  רש"י צריך מדוע מתרץ
כהוגן, היתה הלחם (ששאלת הראשון  בפירוש צויינו 

וכדו '), כהוגן  שלא  הבשר  ושאלת 

הראשון  בפירושו  מיד  רש"י  מדברי  לכך , ובנוסף
חיבה  דרך  לכם  יורידהו  לצורך ... ששאלתם "והלחם

  11 הראשון בפירוש שכבר  מובן , ,"...
מפנימובא  רק לא בבוקר ...", לחם ש"הוריד  לכך

מאירות ")ש"ערב" בפנים  ("לא חשיכות" ל "פנים
מאירות " ל "פנים  רומז  "בוקר " מפני 12ואילו  אלא ,

זמן  הוא ש"בוקר " השני, בפירושו  רש"י שאומר  ענין 
הבשר  שנתינת מאליו, מובן  ומכך  להכינו ", שהות ש"יש
לכם", יתננה מאירות בפנים "לא של  תוצאה היא  בערב

זמן  להכינו "שזהו  –"שהות

הבדל  שגם נתינתםוכיון – והלחם הבשר  בין
לא או טורח  הראשון,בשעת  רש "י  בפירוש נכלל כבר  –

לחזור  רש "י  צריך מדוע לדוכתא : קושיא  הדרא הרי
השני פירושו  את פותח  אך  הוא  מכך : ויותר  ֿ כך? על

" שאלה  בלשון  :" בערב ובשר  בבוקר  לחם  להוריד
אין  זאת בכל  שנית , זה פירוש על  לחזור  הכרח  יש  אם  גם

מתאים הואזה  עתה שזה  לאחר  ראה..." "ומה 
בפסוק זאת ?הסביר 

.‚
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ישנם  אלו  רש "י  פירושי שני  בין שינויים
מהי היא : הכללית והשאלה  הניסוח , בדיוק  והבדלים 

 ראשון במבט  מכך: יותר  אלו ? ולדיוקים  לשינויים 
דוקא להיות  היה  צריך  מהם שבחלק ההגיון , מחייב

?

הלחם שמתן  הראשונה בפעם  מפרש שרש"י  כיון  א)
שהות שיש "בבוקר  בנתינתו  התבטא מאירות" ב "פנים

לומר  היה צריך  – שנתינתו להכינו: לבשר , בקשר  גם
"בשעת" בערב בנתינתו התבטאה  מאירות" בפנים

השני ? בפירוש רק זה ענין רש"י אומר  ומדוע  טורח ".

כל  עם ענין  מספרים שתחילה  הוא , הפשוט  הסדר  ב)
הענין. בקיצור  מסתפקים עליו  ובחזרה הדרושים, הפרטים 
ו "בשר  כהוגן " שאלו  "לחם  על ההסבר  לגבי בעניננו , ואילו 

הפוך : סדר  רש"י בפירוש רואים כהוגן ", שלא שאלו 

ששאלתם "הלחם  בקיצור , אומר  הוא הראשון  בפירוש
מלאה". ומכרס אותו שאלתם  כהוגן  שלא  ובשר  לצורך ...

בפירוש  שאלו ואילו  שהלחם  ומסביר : מפרט  רש"י 
כהוגן      13שלא שאלו  בשר  ...
כהוגן        

.

הבשר  אודות תחילה  רש"י  מסביר  הראשון בפירוש ג )
"ערב  בפסוק לסדר  בהתאם הלחם, אודות  ֿ כך  ואחר 
הוא השני בפירוש ואילו  וראיתם ...". ובוקר  וידעתם...

) בבוקר  לחם להוריד ראה  "ומה  הסדר  )את
כהוגן ... שאלו  שהלחם  "לפי בהמשך גם  וכך  בערב", ובשר 

בשר ..." אבל  ֿ כך ) מן 14(ואחר  ההיפך זהו ביותר : וקשה  .
בפסוק לאכול הסדר  בשר  בערב לכם  ה' בתת  עצמו :

לשבוע... בבוקר  ולחם  ֿ כך ) (ואחר 

.„
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יותר  בדבריו  רש"י  מרחיב השני שבפירוש לכך  בנוסף
בסגנון  שינויים גם  ביניהם ישנם  בראשון , מאשר 

הבשר : בענין ההסבר  לגבי ובמשמעות 

כהוגן  שלא  "כי  הראשון בפירוש רש"י  מלשון א)
אותו  מובן שאלתם מלאה " "ומכרס 15מכרס שהמילים ,

אינן  כהוגן ",מלאה" "שלא היתה ששאלתם לכך 
הסבר  חיובית .אלא  היתה לא הבשר  שבקשת לכך 
מתכוון 16והמפרשים כהוגן " "שלא  שבמילים מסבירים ,

אפשר  "היה כי לצורך " שלא היתה  שהבקשה לומר  רש"י
ואילו  השני. בפירוש  רש"י  שאומר  כפי בשר ", בלא להם 
רש"י שאומר  כפי היא , מלאה " "ומכרס המילים כוונת

להם " היו  בהמות "שהרבה השני , –17בפירוש

"שלא את  רש "י  מקדים הראשון  בפירוש להבין : יש
בשר ", בלא  להם  אפשר  "היה (שמשמעותו  כהוגן "

הואכדלעיל ) השני  ובפירוש מלאה", "ומכרס
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משמע  בקופסא) מונח הי ' שהמן  זה רק (שהביא הלבוש  מלשון  (11
אבל  .(5 הערה וכנ "ל א', (כבדפוס ברש "י  אלו  תיבות גריס שלא קצת,

וכת"י . הדפוסים כל בשאר הוא נמצא
ו '). (פסוק כאן  ברמב"ן  זה וכמפורש  המכילתא. לשון  כפשטות (12

יב. שם, מכילתא (13
גירסת לפי  – שם ביומא גם כ"ה (14".שם הע"י  גירסת (וכ"ה

לע  יעקב עיון  בפרש "י וראה שהסדר לומר שאא"פ פשוט אבל שם). "י 

בגמרא. סדרם שכ"ה מפני  כ"א כפש "מ, לא הוא עה"ת
כרס  מתוך כהוגן , שלא שאלו  בשר שם: יומא ברש "י  משא"כ (15
שלא  אותו  שאלתם מעים ממלא שהרי  דרש "י : א' ובדפוס כו ', מלאה

כהוגן .
שפ"ח. (16

שם. יומא ברש "י  וכמפורש  (17



לח   

ֿ כך  ואחר  להם" היו  בהמות  "שהרבה  תחילה  – הסדר  את
בשר "? בלא  להם  אפשר  "שהיה

" רש"י אומר  הראשון בפירוש –ב ) מלאה" מכרס
בפירוש  ואילו  חשובה, סיבה  היא  זו  שגם החיבור , בוא"ו 

להם היו  בהמות  "שהרבה  אומר  הוא  שהיההשני 
טפלה היא  זו  שסיבה מודגש שבכך  – להם ..." אפשר 

להם "). היו  בהמות ("שהרבה העיקרי לטעם 

"ומכרס  בביטוי  רש "י  משתמש הראשון  בפירוש  ג )
באופן  "מלאהמלאה" היא במה להזכיר  בלי ,"18,

"שהרבה  מפרט  הוא  השני  בפירוש היו ואילו
להם".
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כללית שאלה תחילה להציג  יש זאת  להבין  כדי 
נאמר  בתחילה – אלו  פסוקים  על  "ויאמר 3המתעוררת 

ומיד  וראיתם ...", ובוקר  וידעתם ... ערב ואהרן ... משה
בשר  בערב לכם ה' בתת משה "ויאמר  נאמר  מכן  לאחר 

לשבוע...": בבקר  ולחם לאכול 

בתחילה – שונות אמירות לשתי  זה ענין  מחולק מדוע
ללאאמירה  וראיתם...", ובוקר  וידעתם ... "ערב

אמירה ֿ כך  ואחר  וראיתם ...", וידעתם ... יהיה  כיצד  פירוט 
ולחם לאכול  בשר  בערב  לכם  ה' "בתת  – יותר  מפורטת

לשבוע..." –19בבוקר 

בדיבור  אלו חלקים שני  נאמרו  לא "בתתומדוע :
לשבוע  בבוקר  ולחם וידעתם ... לאכול  בשר  בערב לכם ה'

וראיתם..."?

מוזכר  שתחילה  מקומות במספר  מוצאים  אנו  אמנם,
כאן  אך  לפרטיו , אותו מפרטים  ואחר ֿכך  כללי באופן ענין 

כי: כך, להסביר  קשה

הדיבור  כל  את  "לחסוך " היה ניתן בעניננו  (א)
לאמירה בלבד  ספורות מילים  תוספת ֿ ידי על השני 

על  חוזרים  מדוע מתרץ אינו  זה  הסבר  (ב) הראשונה .
תלונותיכם ...החלק את  ה' ("בשמוע הפסוק של 

נאמר  שכבר  מה ...") הקודםונחנו  בפסוק
מה..."). ונחנו  תלונותיכם... את ("בשמעו

"ויאמר  נאמר  הראשונה  שבאמירה  מכך לכך : ובנוסף
(משה משה" "ויאמר  ובשניה  ,"שאלה מובן , ,(

ענין  על  מדובר  הראשונה באמירה שונים: ענינים  שני  הם
בלבד  למשה  – והשניה ולאהרן , למשה כדלהלן.20הקשור  ,

.Â
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הוא: לעיל  האמור  לכל  ההסבר 

"כלה אשר  על  ישראל , כל של  הכללית בתלונה
ֿ הוא: הקדוש ֿברוך השיב שעליהם ענינים שני  היו  הלחם ",

הספקת אודות ישראל א) בני  של  (הגשמיים )
ל  נחוץ אינו  ומה להם  נחוץ מה קביעה ֿ ידי על  (וזהו – הם 

ט '). בסעיף כדלהלן  לבשר , לחם בין  ההבדל 

תיקון אודות כיון ב) – זה בענין  ישראל  בני 
הטעון  רוחני במצב שרויים היותם  על  הצביעה  שתלונתם

.21תיקון 

רש"י ): (ופירושי האמירות  שתי בין  הכללי ההבדל זהו

ישראל  לבני  ואהרן  משה  מסרו  הראשונה באמירה 
את לשפר  כדי עמם  ֿ ברוך ֿהוא  הקדוש התנהגות אודות

 ענין ,גם לשניהם  כי  ולאהרן , למשה קשור 
מארץ  ישראל בני את  "הוציאו  ֿ ברוך ֿהוא  הקדוש אמר  יחד

צבאותם " על  ישראל 22מצרים  בני את להדריך  והתפקיד  ,
שניהם . על  הוטל הישר  בדרך

עם צרכי נתינת אודות מדובר  השניה  באמירה ואילו 
לאכול  בשר  "בערב ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש ֿ ידי  על  ישראל 

וענין  לשבוע", בבוקר  רועהולחם שהוא למשה, קשור 
היונק" את האומן  ישא "כאשר  לצרכיהם  הדואג  .23ישראל 
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הניגוד  הוא מעיים" "ממלא הלשון  יב) (שם, שבמכילתא ולהעיר, (18
לאדם  שאפשר בזה שהכוונה (ומשמע, לחם" בלא לבו "ד אפשר ל"אי 

בשר). בלי  בלחם
ועוד. אוה"ח אברבנאל, רמב"ן , ראב"ע, ראה (19

כאן . אלשיך גם ראה (20
– שבפרשתנו  למים בנוגע דבנ "י  התלונות ב' גבי  שגם ולהעיר, (21
שהקב"ה  רק [לא מצינו  – ואילך) א (יז , ורפידים ואילך) כד (טו , במרה
שם, רש "י  כד. טו , אוה"ח (ראה היא צודקת בקשה שהרי  – מים להם נתן 

על כו ' מוסר של ענין  גם] כ"א כו '):כה), (תלונה הבקשה
(טו , נסהו " ושם ומשפט חק לו  שם "שם – במרה התלונה לאחרי 
וכו ' החוקים את עליהם שיקבלו  להוכיחם ש "התחיל הרשב"ם וכפי ' כה),

שם): ובמפרשים נסהו  ושם ד"ה שם רש "י  (וראה צרכיהם" יעשה והוא
סמך  שם: וכפרש "י  ח), (שם, גו '" עמלק ל"ויבא גרמה ברפידים והתלונה
חייכם  .. אומרים ואתם צרכיכם לכל ומזומן  ביניכם אני  תמיד לומר ..

  .' כו צועקים ואתם אתכם
ורפי  סין  מדבר (מרה, התלונות ג ' על כו ' שהמוסר נמצא, דים)ועפ"ז 

ע"י  – בנדו "ד כו ': חוקים נתינת ע"י  – במרה הכבד: אל הקל מן  היו 
דברי  עה"פ);אמירת (כפרש "י  תלונתם נגד גו '") וידעתם ("ערב

בא (כלב כו ' נעשנו  – כו ').ברפידים
כו . ו , וארא (22

יב. יא, בהעלותך – הכתוב לשון  (23



לט    

בשר ... ה'... "בתת של  שהענין  לכך  מקום אין  לכן
מדובר  אין  שם כי  הראשונה , באמירה  כתוב  יהיה ולחם ..."
אודות ומוסר  הוראה  אלא ישראל, שיקבלו  הצרכים על

התנהגותם .

.Ê

ÌÈÎÂÙ‰ ÌÈÈÚ È˘ ÏÚ Ï‡˘È È ˙ÂÂÏ˙

והיפוכו : דבר  על  הצביעו  ישראל  בני  תלונות

ולבשר  ללחם  בקשתם היתה  אחד  ,24מצד 
כראוי . שאינו  מצב על  המצביעה

את בדרישתם – התלונות  בתוכן  מודגש מאידך אך
ביכולת מאמינים  שהם – ֿ הוא הקדוש ֿברוך  מאת  צרכיהן

זאת , לספק ֿ ברוך ֿהוא  לכל,הקדוש ומפרנס הזן 
זאת לבקש יש .25וממנו 

נאמרו  התלונה, שמבטאת אלו ענינים  לשני ובהתאם 
של  הנהגה דרכי  שתי  על המראות האמירות , שתי

ישראל :הקדוש ֿברו  עם  ך ֿהוא 

מותנו ... יתן "מי טענתם על  כי ...
"ערב הוצא התשובה  היתה  המדבר ...", אל  אותנו 

 ֿ ֿ ברוך  הקדוש מצרים": מארץ אתכם הוציא  ה ' כי וידעתם
"כי להם  ויוכיח  זו  תלונה  ישלול  הוא  אתכם

מצרים " במדבר .26מארץ מוליכם ושהוא  ,

לזון  צריך  ֿ ברוך ֿהוא  שהקדוש לתביעתם ובמענה
ההתנהגות תבוא  בו , אמונתם  את המבטאת אותם, ולפרנס

מידה . כנגד מידה  – ה'" כבוד  את  "וראיתם של 

את "בשמעו  המילים כתובות מדוע גם  מובן  כך 
את וראיתם  "ובוקר  לנאמר  בהמשך  ה '..." על  תלונותיכם 
את "בשמעו  המילים מהוות  לכאורה והרי  ה'", כבוד 

 מכך להיפך  סיבה "...27:

להדגיש  ואהרן  משה התכוונו  אלו שבמילים אלא
"בשמעו " ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  רצונו  שביעות  את בעיקר 

") אשר בתלונות  – תלונותיכם  את28את ה'") על –
ולכן  צרכיהם, לספק וצריך  לכל  ומפרנס זן  שהוא  אמונתם

ה'" כבוד את "וראיתם  –29.
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פירושי שני בין ההבדל  מובן  לעיל  האמור  כל  לפי
האמירות: שתי  שבין  להבדל  בהתאם שדלעיל , רש"י

שבין  הקשר  את  להסביר  רש"י  מתכוון  הראשון  בדיבור 
 ֿ ֿ ברוך  הקדוש הנהגת  אופני  שני – וראיתם ..." "וידעתם...
אשר  ולחם, בשר  של  הנתינות שתי לבין  – ישראל  עם  הוא 
"ובוקר  הבשר , נתינת ֿ ידי על – וידעתם..." "ערב דוקא לכן 

הלחם . נתנת  ֿ ידי  על  – וראיתם..."

לתשובה שהביאו  מותנו ..." יתן "מי  ישראל  בני
התבטאו  מצרים", מארץ אתכם הוציא ה' כי "וידעתם

"בבקשתם  ,הוא ולכן  אותו ...", שאלתם כהוגן 
מאירות". בפנים  "לא ניתן 

" שהיתה הלחם, בקשת של ואילו תוצאה  היא  ,"
צרכיהם את  מספק ֿ ברוך ֿהוא  שהקדוש ולכן 30אמונתם , ,

פניו ". אור  כבוד  את תראו  לבוקר  "בירידתו 

המן ) (נתינת  הלחם בקשת  שמילוי  שההסבר  וכיון 
"בפנים הואנעשה  ישראל מאירות" בקשת  שהרי ,
באופן  לכן ללחם , "וילונו ...", של  בצורה  היתה ,

ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש חיבת התבטאה  כיצד  רש"י  מפרט 
טל  (ב) להכינו . שהות  שיש בבוקר  (א) המן : בירידת 

בקופסא . כמונח  מלמטה וטל  מלמעלה

"לא סתמית בצורה רש"י אומר  "בשר " לגבי ואילו 
התבטא כיצד  להסביר  בלי  לכם ", יתננה  מאירות בפנים

בפסוק  כי  בפועל , אודותהדבר  להסביר  מתאים לא
אופן   ניתן שהבשר  הפרט , את לציין  רק אלא  ,

רצון  ֿ שביעות  מאירות ").31באי  בפנים  ("לא

ה ' "בתת הפסוק על  רש"י בפירוש  זאת , לעומת 
ֿ ידי על  ישראל  צרכי הספקת  על  מדובר  שבו  לכם ...",
בין  שההבדל  להסביר  רוצה הוא – ֿ הוא הקדושֿברוך

לענין גם  קשור  בערב הבשר  לבין  בבוקר  הלחם ,נתינת
להבדל ההבדל שבהתאם  היה בקשותיהם, של

: מילויין

1

2

3

4

באופן  שהי ' בנדו "ד ובפרט – ֿ כה. כד טו , לעיל רש "י  ראה (24
ֿ ח).ד" ז  טז , רש "י  (ראה "

הטענה  ולכן  – ז '. פסוק מלבי "ם ג '. פסוק לעיל אברבנאל ראה (25
על רק הוא (לבנ "י  "השאלה  התלונות גבי  כה) (טו ,

השאלה. עצם על ולא דמרה),
עה"פ. כפרש "י  (26

ו '. פסוק הרמב"ן  כקושיית (27
רש "י . מפרשי  וראה עה"פ. רש "י  (28

הנ "ל. מלבי "ם בארוכה ראה (29
" ולא – "לצורך" רש "י  לשון  דיוק עפ"ז  ויומתק (כלשונו 30) כהוגן "

[ובא' עה"פ). (מכילתא "כהלכה" או  שם) מיומא והוא לבשר. בנוגע כאן 
כהוגן ]. לצורך ו ': פסוק וברמב"ן  "כהוגן ". הלשון  כאן  גם רש "י  מכת"י 
הוציא  ה' "כי  להודיע ניתן  שהבשר הדבר עצם קצת: אחר בסגנון  (31
("לא  רצון  שביעת העדר של הו "ע כו ') תלונתם לשלול (כדי  גו '" אתכם

נתינתו  טעם שזהו  את"ל ובפרט מאירות"). בפנים בפנים (כנ "ל
.(12 והערה ב' סעיף



מ   

ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש נתן  כהוגן " ש"שאלו  הלחם את 
להכינו " שהות  "שיש נוח  בזמן  הבשר 32בבוקר , ואת  ,

טורח ". בשעת להם "נתן  – כהוגן " שלא  ש"שאלו 
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יובנו  זה רש"י:לפי  בדברי  הלשון  שינויי

"שלא שבשר  בסתמיות רש"י אומר  הראשונה באמירה 
(ש)שאלתם והלחם מלאה... ומכרס אותו  שאלתם כהוגן 

את לבאר  בכוונתו  אין  כי שהבקשהלצורך", לכך
רק חשובה  זה לענין  לצורך . לא  או  לצורך  היתה

"לצורך") היא  (כי  רצויה  היתה הלחם שאלת הבקשה:
שאלת ואילו ה '", כבוד  את  "וראיתם  היא  התוצאה ולכן

) כהוגן שלא (א) היתה  "מכרס הבשר  (ב) וכו ')
שה " בעת בשר  בקשת – מלאה"  על מצביעה "

שפלה מאירות".33דרגה בפנים  "לא היא התוצאה ולכן ,

ההבדל  את רש "י  מפרש השני בפירוש  זאת , לעומת 
בענין ללחם בשר  הלחםשבין  בקשת לישראל :

וזוהי לחם", בלא לאדם לו  ֿ אפשר  "אי  כי  "כהוגן " היתה
כהוגן ",דבר  "שלא  היתה הבשר  שאלת אשר  בעוד  ,

בשר , להם  לתת  סיבה אין  להם": היו  בהמות  "הרבה כי
ש  דבר  שזהו   .

" רש"י  מוסיף מכן  בלאלאחר  להם אפשר  שהיה
לבשר  בקשתם אז  גם בהמות, להם היו לא אילו  אף בשר ":

לחם בקשת כמו  "כהוגן" כל ֿכך  אינו 34אינה בשר  כי ,
" – להתקיים  אפשר  ובלעדיו הכרחי , ֿ כך להםכל

בשר ". בלא 
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בשר " "בערב – נתינה של סוגים שני שיש לכך  הסיבה 
– בהמשך  מודגשת בבוקר ", "ולחם  טורח ") ("בשעת

עליו ": מלינים  אתם אשר  תלונותיכם את  ה' "בשמוע

" של הבקשה  כאשר  – תלונותיכם " את ה'
ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש על ֿידי  שנשמעת  כזו , היא ישראל 

 ולחם ה'... "בתת אז  כדלעיל, , ואילו ,"
את  – עליו  מלינים אתם "אשר  ,"35במקרה
" אז  הרי ֿ ראויה, בלתי  התנהגות בשר ",המבטא

טורח  .36בשעת 

הסדר  את  רש"י  הופך שלפיכך  לומר , אפשר  זה  לפי
לחם להוריד  ראה  "מה  תחילה  (ואומר  השני  בפירושו 
שבו  לסדר  מתאים  זה  כי  בערב") "ובשר  ֿ כך  ואחר  בבוקר "

בפסוק בתחילהמובאות  הנתינות: שתי בין  להבדל
" כך ֿ ואחר  בבוקר ", ל "לחם הסיבה שהיא  – ה'...

בערב". ל "בשר  הסיבה  שזוהי  – עליו " מלינים אתם "אשר 

ראה..." ש"ומה רש"י מבהיר  הסדר  הפיכת ועל ֿידי 
המתעוררת  שאלה אינה  "ענה רש"י שהרי ,

בפסוק מן עליה כחלק שהיא אלא ,:

בבוקר ..." ולחם בשר ... בערב ה '... "בתת  שנאמר  לאחר 
ובשר  בבוקר  לחם להוריד  ראה "ומה השאלה  מתעוררת
נענה ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש בעיקר : הוא, והקושי  בערב"?

"כלה כאשר  ֿ ישראל  בני ממטיר לתלונת "הנני ואמר  ,"
לחם..." צריך *36לכם היה כך , ואם בשר , כלל  להזכיר  בלי  ,

להוריד  ראה  "ומה הבוקר  עד  לעכב ולא מיד  זאת  לעשות
לכך  שהיתה  וכיון  בבוקר ", לחם –להם סיבה

ולא בערב", "ובשר  היא האחרת  התוצאה מדוע – התלונות 
ביחד?

תלונותיכם " את ה ' "בשמוע התורה : מסבירה ולכן 
וניתנה כהוגן רש"י ) שמסביר  (כפי היתה  הלחם  בקשת 
לא הבשר  בקשת – עליו" מלינים אתם  "אשר  בבוקר .

טורח ". "בשעת בערב ניתנה  ולכן  כהוגן, היתה
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זה: רש"י  בפירוש הנרמז תורה, של  מיינה

1

2

3

לכתבו  צריך רש "י  ואין  (32 בפסוק פירושו  על סומך כי  ,
".

א. לב, ברכות ראה (33
"ועוד". – נוסף ענין  רק הוא (שלכן  בשר לשאלת מקום שיש  אף (34

וראה כלל). זה ענין  הובא לא שם יומא רמב"ם "וברש "י  כ. יב, ראה
ה"י .הל' פ"ה דיעות

עלינו ). תלינו  כי  (ד"ה ז ' פסוק לעיל רש "י  וראה עה"פ. רש "י  (35
ח') (פסוק כאן  הכתובים: בב' השינוי  יומתק בפנים המבואר וע"פ

על תלונתם (בנוגע ענינים ב' (א)נאמר תלונותיכם,): את ה' בשמוע
מלינים אתם אשר (א)(ב) שבכתוב: הענינים לב' בהמשך בא כי  –

נאמר  ז ') (פסוק לעיל משא"כ לשבוע: בבקר ולחם (ב) לאכול בשר בערב
הוא  שם) רש "י  (ראה תלינו " [ו "כי  ה'" על תלונותיכם את "בשמעו  רק

""ל בהמשך ואהרן ), (משה " לפנ "ז נאמר זה בפסוק כי  – מה"]
ז '). סעיף בפנים (וכנ "ל גו '" וראיתם "ובקר אחד) (ענין  רק

היא  כו '" ראה "ומה רש "י  שקושיית זה בפשטות מתורץ ועפ"ז  (36
[(א) שבכתוב הענינים דב' אפ"ל הי ' כו '": ד"א תורה ל"למדה בהמשך
בשר  בנתינת החילוק על טעם הם עליו ] מלינים אתם אשר (ב) גו ' בשמוע

הלחם – שלא ולחם שאלו  (כי  לאכול רק ובשר כהוגן ) שאלו  (כי 
:7 הערה וכנ "ל כהוגן ),

הנ "ל  ענינים שב' עכצ"ל ד"א, משום רק הוא זה שחילוק מאחר אבל
בקר), או  ערב – הנתינה (זמן  ולחם בשר שבין  הב' חילוק על טעם הם

כו '". ראה "ומה קשה וא"כ
ד. טז , (36*



מי    

– לחם  הוא: בפנימיות בשר  לבין  לחם  בין  ההבדל 
שבתורה עוף37נגלה  "מין  שהוא – שליו  ," 38מאד,

ובה39בחינת  התורה, פנימיות שבתורה , "שמן " –
דאורייתא דרזין רזי כשהוא40עצמה "שמן " של הענין  .

לצורת למטה  באים התורה שסודות מראה, "בשר " בבחינת 
שכלית והשגה הבנה – טעם .41אכילה בה שיש  ,

מן  לחם המן , גם לפנימיותאמנם, רומז  ,
לשליו :42התורה המן  בין  הבדל  יש זאת  בכל  אך  ,

ניתן  פנימיותהמן  דרגת וזוהי שבתורה ) (נגלה
בנגלה ה"מלובשת" למטה43התורה שניתן  השליו, ואילו  .

 התורה פנימיות  על  מראה .כ"שמן ",

לשליו : המן  בין  ההבדלים יובנו בכך 

מוגבל  שאינו  משהו  בירידתו  גם  נשאר  המן אמנם, א)
"לא (ולכן  ובגבול  לא44במקום והממעיט  המרבה העדיף

ניתן 45החסיר ") הוא  אך  ,"...לגולגולת "עומר  –46,
אחד  שכל  בכמות הגבלה מוצאים  אין  בשליו זאת לעומת

–47לקח 

והגבלה " מדידה בבחינת  "היא  שבתורה  שנגלה ,48כיון 
יש  בנגלה המלובשת התורה פנימיות  בדרגת שגם  מובן ,
ישנה עצמה בפני התורה  בפנימיות ואילו  והגבלה . מידה

שבתורה גבול" ה"בלי .48תכונת 

השבת ביום  נעשה המן של  השפע מתן גם אמנם 49ב)

התורה לפנימיות  קשורה השבת  ה"המשכה "50(כי רק אך  ,(
 ירידתו אבל  בשבת, כ "היתה ,היתה ,"

 החול .51בימי 

(לדעת למטה לרדת התחיל  השליו זאת )"52לעומת
השבת הערביים53ביום בין  בשבת  – מכך  ויותר  זמן 54, ,

הקשור  דרעווין " "רעוא  התורה .של  לפנימיות 
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"לצורך " היתה הלחם  שבקשת רש "י , אומר  כך  על 
נגלה בלי – לחם" בלא לאדם  לו  "איֿאפשר  כי  ו "כהוגן ",
אשר  ואלה  יעשון  אשר  המעשה  את "לידע שהוא  שבתורה,
יהיה שהנגלה  שכדי מאחר  אך אפשר , אי תיעשנה ", לא
מן  לחם מן , להם  ניתן  התורה , בפנימיות צורך יש כראוי 

.

סיבות: משתי כהוגן " "שלא  היתה הבשר  בקשת אבל 

שלפי מובן  מכך  – להם" היו  בהמות "שהרבה א)
בשר  ישראל  בקשו  ביותר 55רש "י  חומרי שהוא ,

על  המורה "שמן ", לדרגת  ֿ כך כל  מתאים כלי ואינו 
רצו  שישראל  היא, הכוונה התורה לגבי התבטלות.
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.43 הערה לקמן  וראה פנ "ג . הק"ש  שער בינה אמרי  (37
ב. עה, יומא וראה יג . פסוק לקמן  רש "י  לשון  (38
ע"ש . ואילך. ב שם, א. לב, בהעלותך לקו "ת (39

ושמן  דיין  בהחילוק ואילך) (פנ "ד שם בינה אמרי  בארוכה ראה (40
ד"שמן  וי "ל נעלית שבתורה. הכי  דרגא הוא גופא שב"שמן " היינו  "

שבו .
ויש  (דחכמה) דביטול החיבור הוא שהשליו  שם, בלקו "ת עדמ"ש  (41

ע"ש . (דבשר),
מ. ע' תקס"ח סה"מ ֿ עח. עז  ע' הר"פ הנחות – אדה"ז  מאמרי  (42
כטעם  טעמו  הי ' למטה בירידתו  גם וע"כ ב): (שה, פרשתנו  ובתו "ח ועוד.

הטעמים לשד וסודות ברזין  התורה פנימי ' .. שזהו  בדבש  וכצפיחית
ב. קפג , זח"ב וראה ע"ש . כו ',

ג . קי , א. קט, סדור ֿ ד. ג  יד, עקב (לקו "ת בכ"מ המבואר ע"ד (43
כח  ליתן  בכדי  היא (למטה) המן  שירידת ב) שיג , א. שיב, שם תו "ח
"לחם" נק' שהתורה דמה [ולהעיר, הארץ). מן  (דלחם הבירורים בעבודת
על  להתגבר ועוז  כח שנותנת זה  מצד הוא כנ "ל) לחם נק' המן  (שגם
מלחמה. מלשון  הוא ד"לחם" ושם, פ"ד. עה"ח (קונט' כו ' ונה"ב הגוף

ע"ש )].
יחו "ת  ועוז  הכח נמשך שמיחו "ע מה ע"ד שהוא שם, וסדור ובלקו "ת
(כמשנ "ת  דתורה בנגלה התורה פנימיות פעולת דוגמת זהו  והרי  –

ואילך). פי "א עה"ח בקונט' בארוכה
יח. טז , פרשתנו  (44

וש "נ . ואילך, 17 ע' ח"ט לקו "ש  בכ"ז  ראה (45
טז . שם, פרשתנו  (46

לב. יא, – בהעלותך דפ' שליו  גבי  ממש "נ  ולהעיר (47
ועוד. בסופו ). ח"ב קונט' (בסה"מ תרפ"ה השני  ביום סד"ה (48

לאכול  רק ובשר לשובע ניתן  שלחם לזה הפנימי  טעם ג "כ שזהו  וי "ל
בזה  להיות אא"פ ממדוה"ג  למעלה היא התורה שפנימיות מכיון  כי  –

.
א. פח, ב. סג , זח"ב (49

ב. שיא, שם תו "ח ראה (50
ירידתו  כי  (513 הערה (כנ "ל הבירורים עבודת בשביל 4),היא

טז , שם לקו "ת (ראה הבירורים עבודת זמן  החול, ימי  בששת היא ולכן 
שם). ותו "ח סדור רע"א.

ויום אייר בט"ז  מן  להם "וירד א) (טז , פרשתנו  רש "י  ראה (52
בערב  לירד התחיל השליו  והרי  ב*). (פז , שבת" במס' כדאיתא הי ' בשבת
באחד  לבא התחילו  והמן  השליו  שם: בבחיי  אבל יג ). פסוק (ראה שלפנ "ז 

בשבת.
ועוד. א) (טז , רש "י  מפרשי  וראה גדול. חידוש  הוא ולכאורה (53
הערבים  "בין  שנאמר ועוד אותו . אספו  מתי  – בירור וגם וחיפוש . וצ"ע

 משא"כ) שבת מלאכות בכל נאסרו  הרי  מ"ת לאחר – וגם בשר".
של  פרשיות כו ' להם נתן  (רק) כה) (טו , שלפרש "י  – במרה

ואכ"מ. כו '). שבת בהם שיתעסקו 
פירושו  יג ) ח, ו , (פסוק כאן  ד"ערב" מוכח, [ומזה יב טז , פרשתנו  (54

ו )]. יב, בא רש "י  (ראה מנחה זמן  כ"א) לילה, (לא
"שמן  הי ' שהשליו  רש "י  לפירוש  הפשט) (ע"ד ההכרח שזהו  וי "ל (55
עכ"פ  (שדומה שמן  בשר להם ניתן  בהמה, בשר שבקשו  מכיון  כי  – מאד"

כג . יא, בהעלותך מרש "י  ולהעיר בהמה). לבשר

               



מב   

ֿ ידי על  מושגת  שהיא כפי  התורה פנימיות  את  "לקלוט "
האור הנפש הרגשת ללא  ,, ההשגה של 

כבשר  חומרי  שאינו  עוף" "מין  – שליו  להם ניתן  ולכן 
"עוף" מכוון  האדם  בנפש "שמן ". לדרגת כלי והוא בהמה
בנפש  האלקית הנפש ל "התלבשות " שליו, ובמיוחד 

התורה56השכלית פנימיות  התלבשות את מבטא השליו  ,
השכלית . בנפש ובאמצעותה  האלקית  הנפש בהשגת

אפשר  שהיה "ועוד  בהיותם57ב) בשר ": בלא 
החמדה את  להם לגלות  הכרח  היה  לא תורה  מתן לפני

לפני58הגנוזה זה היה  מכך : יותר  התורה. פנימיות  הבנת  –
ולא ל "תחתונים", "עליונים" בין  ההפרדה  גזירת  ביטול
("עליונים " התורה  שפנימיות ביניהם , חיבור  אפשרי  היה

תרד  שבתורה) להשגת ובמיוחד  האדם , להבנת
"תחתונים "). (דרגת הבהמית הנפש

– מאירות" בפנים "לא  השליו  ניתן  לפיכך 
לא  השליו.שלמעלה בבשר 

שבתורה ה "שמן" הורדת – השליו  שענין  יוצא , זה  לפי
בירידה . אז כרוך  היה – (הבנה) "בשר " לתוך 

האריז"ל  גילוי  לאחר  ובמיוחד תורה , מתן  לאחר  ואילו 
החכמה " זאת  לגלות  ש"מצוה פירוט 59ודבריו  וביתר  ,

אז  חב"ד, חסידות ובמיוחד  החסידות , תורת  גילוי לאחר 
באופן  דאורייתא  דרזין  רזי ניתנו  להבינם יוכל 

שבנפשו  חב"ד  .60בכחות
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אפשר הסבר  ש "היה , שהיו מפני בשר " בלא

הדיעה לפי רק הוא תורה, מתן  שמדובר 61לפני  שהשליו 
תורה .עליו  מתן  לפני  בלבד , קצרה לתקופה  היה

המן  בין  ההבדל  את מזכיר  אינו  שרש"י מכך  אבל 
רק המן  עם היה  שהשליו לשליו ,  בעוד ,

במשך  ניתן  שהלחם   סובר שרש"י  מובן , ,
התורה על  במועד 62בפירושו  רק הוא  ביניהם שההבדל  ,

– הנתינה בתקופת  לא  אך בבוקר ) או (בערב הנתינה 
רוב  לפי  הוא  (וכך המן מתן תקופת  בכל  ניתן  השליו 

).63הדיעות

אפשר  ש"היה  הענין  דיעותהסבר  לפי בשר " בלא
:הוא רש"י) (כולל

היא  משה  לי64דרגת "מאין  שאל  והוא אלקות,
"בשר "65בשר " מדרגת  נעלה היה דור 66(כי גם וכך ,(

דעה דור  משה67המדבר , של  דורו  אצלם68, היתה :69

דור  היו  הם  הכבוד , בענני  מוקפים היו  הם  באלקות ,
"מחשבה " של  דרגה – ענין וכו '.70המדבר 

ירידה הוא – באלקות  הבנה – שליו) (כולל  .71ה"בשר "

– טורח " "בשעת ניתן שהשליו  שנאמר  מה  גם  וזהו 
"טירחא". של ענין  היא השגה הרי אלקות, ראית לעומת

ובמיוחד  יותר , המאוחרים בדורות זאת  לעומת 
היא הבשר  בקשת  הרי דמשיחא, בעקבתא  בדורותינו ,

וכהוגן , מעינותיך כהוגן  "יפוצו  ֿ ידי על רק –
מר  "אתי  התורה, מעינות מלכא72חוצה ", "דא  – "

מהימנא " ה "רעיא  וכלשון  חבורה73משיחא ", בהאי :
(=בחבורך  ברחמי  גלותא  מן  ביה  יפקון  הזהר  ספר  דילך ...

ברחמים). הגלות מן ייצאו  הזהר , ספר  שהוא  –
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.1295 ע' ח"ד לקו "ש  ראה (56
הוא  רש "י  לשון  ללחם שבנוגע מה יומתק בפנים המבואר ע"פ (57

לו  אפשר"א"א "הי ' אומר בבשר ואילו  ," שבאחדים [אלא
אפשר  רש "י : מכת"י  ובא' בשר". בלא לחיות "אפשר איתא רש "י  מכת"י 

בשר]. בלא לחם להם
סע"ב. פח, שבת (58

ב). (קמב, סכ"ו  אגה"ק (59
שבאים  כפי  דאורייתא רזין  הוא ד"שליו " בפנים, לעיל ראה (60

.
ועוד. (פי "ב) פי "ג  רבה אליהו  סדר (61

כאן  הרמב"ן  ע"ב), ריש  טו , (ערכין  הש "ס על בפירושו  ג "כ וראה (62
ועוד.

יג . טז , עה"פ בתו "ש  נקבצו  (63
ואילך. א ג , ואתחנן  לקו "ת ראה (64

יג . יא, בהעלותך (65

ממדרגתו  למטה שזהו  ב) לג , ד. (לא, בהעלותך לקו "ת ראה (66
לגמרי .

וש "נ . ג . פי "ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה (67
ובכ"מ. שמות. ר"פ הפסוקים ש ' פי "א. הכללים שער ע"ח ראה (68

.71 הערה לקמן  שנעתק לקו "ת
זה  מצד היא דמשה ראי ' דבחי ' ד) (שם, ואתחנן  לקו "ת ראה (69
.(71 הערה (כדלקמן  ליסו "א שייכים המדבר ודור – אבא יסוד שדרגתו 

ב. לח, ב. לז , שלח לקו "ת (70
המדבר  דור רגלי  אלף מאות שש  ד): (לא, בהעלותך לקו "ת ראה (71
להיות  אפשר איך וא"כ .. אבא יסוד מבחי ' ג "כ שהיו  תלמידיו  היו 

וכו '. אבא מיסוד שהם להם למאכל (הבשר)
כתר  בסופו . יוסף פורת בן  בס' (נדפסה דהבעש "ט הידועה אגה"ק (72

ועוד). בתחלתו . טוב שם
ב. קכד, זח"ג  (73



מג

בראשית מח, טז – המלאך הגואל אתי מכל רע יברך 
ושם אבתי אברהם  ויקרא בהם שמי  את הנערים 

ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ

קלב

"וידגו לרב", יוסף הוא בחי' דג – בחי' יסוד, ב' פעמים 
"מלח" )כנגד מלח דק וגס – דג קטן וגדול( בגי' "יוסף", 

נוט' "מל-ח", רמז מילה )יסוד( ביום ח', וזהו שסתם דבר 
מלוח הוא דג )נדרים נא, ב(

לרב,  וידגו  בו  יוסף, שכתוב   – יסוד2  דג1 הוא בחי' 

1( דג הוא יסוד: מבאר הקשר ל"דג" עם "יוסף", דשניהם הם בחי' 

יסוד – פרי' ורבי', וכאן מביא ראי' מהפסוק הכתוב ב"יוסף" – "וידגו 

לוי  בלקוטי  מקומות  ובשאר  בחסידות  כדגים.  וירבו  שיפרו  לרוב", 

יצחק מביאים עוד ענינים – הן עפ"י נגלה דתורה, והן פנימיות התורה 

– בהשייכות והקשר של דג ליוסף – בחי' יסוד. והם:

א( בלקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שצח, ממאחז"ל )סוטה לו, 

ב( וידגו לרב בקרב הארץ, מה דגים שבים המים מכסים עליהם ואין 

העין שולטת בהן, אף זרעו של יוסף אין הרע שולטת בהן.

ב( באור התורה דרושים לראש השנה עמוד א'שעב מגמ' יומא עה, 

א "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם רב ושמואל ח"א דגים 

לשון  ודגה  במדבר,  להם  דנאסרו  עריות,  ופרש"י:  עריות",  וח"א 

תשמיש כמו וידגו לרוב. ע"ש.

ם "יוסף לי ה' בן אחר", הוספה בעוד "בן" – פרו  ג( יוסף הוא על ׁשֵ

ורבו, וזהו"ע דגים שמפרין ומרבין במאוד וכו'.

חג"ת,  בחי'  כנגד  יעקב  יצחק  אברהם  אבות  דהשלשה  ידוע  ד( 

ויוסף הוא הרביעי בחי' יסוד, להמשיך למטה להעולם ממה שקיבל 

כנגד  "ג"  אותיות,  ב'  לו  דיש  "דג",  באותיות  רמז  וזהו  מהאבות, 

האבות ואות "ד" הרביעי כנגד יוסף.

ה( רמז בהנ"ל בגימטריא, יוסף בגי' ג' פעמים ב"ן )3 × 52 = 156, 

נמצא  אבות,  מה"שלשה"   – בן  בחי'   – מקבל  והוא"יוסף"  יוס"ף(, 

יוסף בחי' "ד". וזהו ה"אותיות" ד-ג.

ו( דג אין לו חלב אמו, וכן יוסף הי' יתום מאמו )לקו"ת מהאריז"ל – 

טעמי המצות פ' שמיני(.

שום  יהי'  שלא  היינו  פקיחא,  עיני   – עינים  כסות  להם  אין  דגים  ז( 

הסתר והעלם, אלא הכל בגלוי, והו"ע גילוי אלקות, וזהו"ע יוסף – 

בחי' יסוד, להמשיך גילוי למטה )ראה אור התורה שיר השירים עמוד 

תקט(. מובא לקמן סימן קנו הערה 3.

ח( במדרש תלפיות )ערך דגים( דג אינו מתחבר לאינו מינו, והוא רמז 

ליוסף שלא נכשל במעשה דפוטיפר.

ועוד.

2( 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 – 

כמ"ש במאורי אור מע' דג3 ע"ש.

אלקיך.  ברית  מלח  בחי'5  מלח4  נק'  דדכורא  ויסוד 

ועיין6 זהר הקדוש חלק א' דף רמ"א ע"ב ע"ש, והובא 

בקהלת יעקב מע' 7מלח.

מל"ח הוא מל-ח, היינו מילה שביום ח' שהיא באבר 

היסוד8.

טהור  9ממולח  כמו  תערובות  ג"כ  פירושו  מלח 
קדש, היינו יסוד המערב ומחבר דכר ונוקבא.

יוסף בחי' יסוד, גימטריא ב' פעמים מל"ח, הוא מלח 

כמ"ש  גדול  ודג  קטן  דג10  ע"ד  והוא  גסה,  ומלח  דקה 

במאורי אור שם.

כמ"ש  ביוסף  האמור  פורת  בן  פעמים  הב'  והוא 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

3( וז"ל: דג נק' היסוד בבחי' החסדים, ד"ג גימטריא ז', והוא השט 

בימים ובנחלים שהוא יסוד דנוק', דג גדול יסוד אבא גם יסוד דדכורא 

בעת הגדלת, ודג קטן יסוד זעיר עכ"ל. )ראה גם לעיל סימן עה(.

כמה  מצד  )ברית(,  יסוד  בחי'  הו"ע  “מלח"  דענין  כאן  מבאר   )4

טעמים, והם:

א( מ"ש בפסוק "מלח ברית אלקיך".

ב( רמז ב"נוטריקון" מלח הוא "מל-ח", מילה )יסוד( ביום ח'.

ג( ב"פירוש" תיבת מלח, מלשון תערובות שמחבר דכר ונוקבא.

ד( ב"גימטריא" דיוסף )יסוד( בגי' ב' פעמים "מלח" – כנגד מלח דק 

וגס, דג קטן וגדול, יסוד תחתון ועליון.

ה( ראה תורת לוי יצחק חידושים וביאורים לש"ס עמוד שלד )מובא 

לעיל סימן ג הערה 19( טעם דמנהיג הספינה נק' "ַמָלח" בחי' יסוד, 

ע"ש.

5( ויקרא ב, יג.

שמפליט  המלח  ענין  וז"ל:  רכו  עמוד  ויקרא  התורה  אור  ראה   )6

הדם מהבשר, שהדם הוא כח היצה"ר גבורות קשות, ולכן כשנהפך 

מהנה"ב  מפליט  המלח  עכ"פ  חלב,  ונעשה  נעכר  דם  נקרא  לטוב 

התאוות ורתיחת הדמים, ונותן טעם בבשר היינו ע"ד מ"ש יבא כל 

להעלות  שכדי  הקרבן  על  מלח  צ"ל  ולכן  לפני,  להשתחוות  בשר 

נה"ב שירדה למטה להתעלות וליכלל באש שלמעלה זהו ע"י המלח 

נק' ברית  ולכן  כו',  נה"ב  שמגבורות דאבא בחכמה אתברירו לברר 

בין  בפמשמ"ט  שלום  וה"ע  הפכים  ב'  ומחבר  מקשר  ברית  אלקיך 

נה"א לנה"ב...

והנה בזח"א ויחי דף רמ"א ע"ב משמע דמלח היינו יסוד ונותן טעם 

נמתקים  היסוד  השפעת  ע"י  כי  הבשר,  וממתיק  מל'  שהוא  בבשר 

וז"ס יבא כל בשר כו' ופי' בזח"ב תרומה קנ"ז א'  גבורות דנוק'..., 

היינו  שבגוף  הנשמות  כל  מארז"ל  ע"ד  גוף,  הנק'  זהו  בשר  שבחי' 

בחי' מלכות שהיא מקור דבי"ע והם הנקראים גוף כ"מ בזח"א ויחי 

דף רמ"ה סע"א ועיין במא"א אות ג' סעיף ל"ח אשתו כגופו, ובחי' 

יסוד הנק' כל הוא המחי' בחי' גוף ובשר הנ"ל. ע"ש כל הביאור.

7( וז"ל: מלח הוא סוד היסוד, והוא ממתיק הגבורות דנוקבא, זהר 

ויחי רמא, ע"ב. מלח עם ג' אותיות בגימטריא יסוד עם הכולל, ע"ש 

)מלח בגי' 78 + ג' אותיות = 81, וכן יסוד בגי' 80 + הכולל = 81(.

8( וזהו “מלח ברית", בחי' יסוד.

9( שמות ל, לה.

10( ראה לעיל סימן עה הערה 7, דדג קטן הוא יוסף )יסוד התחתון(, 

ודג גדול הוא יעקב – תפארת, ע"ש. ועיג"כ לעיל סימן קכח.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מד

בלקוטי תורה מהאריז"ל פ' ויחי11 ע"ש.

והיינו מה שסתם דבר מלוח הוא דג כתנן12 הנודר מן 

המליח אינו אסור אלא במליח של דגים, ועיין בברכות 

11( וז"ל: בן פורת יוסף לפי שיש בה ב' בחי' ביסוד, שיש בחי' זיווג 

לאה למעלה, ויש בחי' זיווג רחל לתתא. והנה בן פורת יוסף אמר על 

יסוד התחתון המזווג עם רחל, ובן פורת עלי עין אמר על בחי' היסוד 

העליון המזווג עם לאה ע"ש. ראה ביאור לעיל סימן יט. ע.

אינו  המליח",  “מן  יאכל  שלא  נדר  העושה  אדם  ב.  נא,  נדרים   )12

אסור אלא לאכול מליח של דגים. ראה שם תוספות: מן המליח, סתם 

מליח הוי דג מליח.

דף מ"ד13 הביאו לו מליח, והובא בערוך14 מע' מלח א, 

ע"ש.
מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שלד

13( דף מ"ד ע"א במשנה.

14( וז"ל: בפרק כיצד מברכין )ברכות מ"ד רע"א במשנה( הביאו לו 

מליח כדתנן )נדרים נא, ב( הנודר מן המליח אינו אסור אלא במליח 

של דגים.

)מביא הוכחה – דמ"ש במשנה “הביאו לו מליח" דפרש"י “כל דבר 

מליח", ולפי פי' הערוך קאי דוקא על מליח של דג.(

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  עשתי עשר חדש באחד לחדש, ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו.

העלי'  יום  הוא  אז  מו"ח אדמו"ר, אשר  כ"ק  יום ההילולא של  לפני  ימים ספורים  ובעמדנו 

מדרגא לדרגא, כמרומז בכ"מ ומבואר בכתבי האריז"ל.

וכיון אשר ע"פ דברי אדמו"ר הזקן )באגה"ק שלו סי' ז"ך וביאורו( ע"י התקשרות אל הצדיק, 

וצדיקא דאתפטר אשתכח בכלהו עלמין יתיר מבחיוהי, רוח אייתי רוח ואמשיך רוח, חיים רוחניים 

והרהורי תשובה ומעש"ט, וכן גם במילי דעלמא.

במילי  עלי'  רוח,  אמשיך  רוחם  אשר  אלו  כל  לעליית  גם  מביאה  הצדיק  שעליית  מזה  מובן 

דשמיא ובמילי דעלמא,

וכל הקרוב קרוב - )ע"י ההתחזקות והוספה בהליכה בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו והליכה 

באורחותיו( - קודם לברכה.

וביחוד בצדיק נשיא ישראל, אשר בהיותו חי על פני האדמה הי' בהנהגה דאב לבנים לכל אחד 

ואחת מישראל, בדאגה לעניניהם דעוה"ז ולעניניהם דחיי עוה"ב, בשייכות והתקשרות דרבי וחסיד 

ועד להאופן - דמאור ואור, התקשרות פנימי' ועצמי'.

בברכת חדש טוב ולבשו"ט מהתועדות-הילולא פעילה בשעתה ובכל השנה הבע"ל.

מנחם שניאורסאהן

* * *

עתה  נמצא  מהם  שא'  נודעתי  וז"ע  ב...  השו"ב  ע"ד  המברק  ולאח"ז  מכתבי  נתקבל  בודאי 

באהקת"ו. ובטח יבררו ויצרפו כו' ויתוקן הדורש תיקון.

בכלל אין עניני להתערב בכהנ"ל, ומה אעשה שהמשיכוני בכ"ז. וכיון שעי"ז הגיעתני שמועה 

לא טובה ע"ד הסדרים שם וכו' - מחובתי לעורר ובכפילא עד"ז, והרי כת"ר הי' הסרסור כו'.



מה
ולא  העם  את  פרעה  בשלח  ויהי   – יז  יג, 
נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא 
כי אמר אלקים פן ינחם העם בראתם מלחמה 

ושבו מצרימה

פי"ד בנשיא השביעי, שלשה אומות  נשא  ]במד"ר[  א. 
שנאמר  ארצם  את  לירש  לארץ  לכשנכנסו  הקב"ה  אסר 
ארץ  כו'  באדום  וכן  מואב  את  תצר  אל  ט(  ב,  )דברים 
פלשתים מנין דכתיב ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי 
קרוב הוא קרובה היתה השבועה שנשבע אברהם לאבימלך 
לישראל,  שלשתן  להתיר  הקב"ה  עתיד  לבא  ולעתיד  כו' 
פסוק  י"א  סי'  בישעי'  ימה  פלשתים  בכתף  ועפו  שנאמר 
די  ית פלשתאי  ויתחברון כתף חד לממחי  ומתרגמינן  י"ד 

במערבא כו', אדום ומואב משלוח ידם כו'.
ועיין ברבות לך לך ס"פ מ"ד ששלשה אומות לא נתן לו 
עד לעתיד לבא קני קניזי וקדמוני רק שבעה אומות נתן לו 
עכשיו ונתבאר במקום אחר שהשבעה אומות הם לברר ז' 
תחתונות, אבל בירור ג' ראשים עדיין לא ניתן לו בשלימות, 
אם כן לכאורה פלשתים זהו מבירור הג' ראשים כו' ועל זה 
נאמר ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים, ולכן ועדיין לא 
נחם לא קיבל תנחומין בשלימות כמ"ש ברבות ר"פ בשלח, 
אבל לעתיד לבא כתיב נחמו נחמו עמי על ידי שיתן להם גם 

בירור ג' ראשים כו'.
ירושלים  תשב  פרזות  לבא  לעתיד  דלכן  לומר  ואפשר 
על ידי בירור פלשתים מבוי המפולש שלעתיד לבא ישמח 
ישראל בעושיו, משא"כ בעולם הזה אין שמחה בשלימות 
ערך  הקמח  כד  ובספר  פ"כ.  אחרי  פרשת  ברבות  עיין  כו' 

שמחה, ועמ"ש ע"פ צדקת פרזונו בישראל.
אור התורה שמות ח"ב עמוד שנ"ב

העם  ברח  כי  מצרים  למלך  ויוגד   – ה  יג, 
ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה 

זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו

כזאת,  היתה  למה  תמוה  הוא  לכאורה  העם.  ברח  כי  ב. 
וכי אילו אמרו לפרעה לשלחם חפשי לעולם לא הי' מוכרח 

לשלחם.
בתקפו  הי'  עדיין  ישראל  שבנפשות  שהרע  מפני  אלא 
רק  תורה  מתן  עד  זוהמתם  פסקה  לא  כי  השמאלי  בחלל 
מגלות  האלקית  נפשם  לצאת  היתה  וחפצם  מגמתם 
יתברך  בו  ולדבקה  מצרים  טומאת  היא  הסטרא-אחרא 
וגו'  ומנוסי  משגבי  וגו'  צרה  ביום  ומנוסי  עוזי  ה'  וכדכתיב 

והוא מנוס לי וגו'.
ולכן לעתיד כשיעביר ה' רוח הטומאה מן הארץ כתיב 

ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם ה' וגו'.
תניא פרק ל"א

1( עיין לקוטי שיחות חלק ו.

וישב  הים  על  ידו  את  משה  ויט   – כז  יד, 
נסים  ומצרים  לאיתנו  בוקר  לפנות  הים 

לקראתו וינער ה' את מצרים בתוך הים

ג. וישב הים לפנות בוקר לאיתנו וכו'. והנה רז"ל בשמות 
לי  אומר  אתה  הקב"ה  לפני  משה  אמר  אמרו  פכ"א  רבה 
שאקרע הים וכו' א"ל הקב"ה וכו' כך התניתי עמו מתחלה 
שאני קורע שנאמר וישב הים לפנות בוקר לאיתנו לתנאו 

שהתניתי עמו מתחילה וכו'.
ונהירנא שראיתי במכתב להרב המקובל הגדול מהר"ר 
שדקדק  כ"י  אורות  טל  בספר  זלה"ה  כ"ץ  פאפירש  מאיר 
הו"ל  הא  רז"ל  שאמרו  כמו  לתנאו  פירושו  לאיתנו  דאם 
בשם  ופירש  בחזירתם1,  לא  הים  בבקיעת  לאומרו  לכתוב 
רבו מהר"ר ישראל אשכנזי במשז"ל שקריעת ים סוף תהי' 
ים  לשון  את  ה'  והחרים  יא(  )ישעי'  כמש"ה  לבא  לעתיד 
מצרים, לכן אי כתב רחמנא גבי הבקיעה הוה אמינא דתנאי 
לאיתנו  כתב  לזה  עוד,  ולא  בפרק  בו  הקב"ה  התנה  אחד 
וחזר  הים  שנקרע  דגם אחר  להורות  בחזרת המים  לתנאו 
כמנהגו הנה זה עומד עדיין בתנאו ליקרע לישראל לעתיד, 

אלו דבריו דברי פי חכם חן.
יתבאר אצלי לשון בראשית רבה פרשה  פי דבריו  ועל 
ה' וז"ל א"ר יוחנן תנאין התנה הקב"ה עם הים שיהא נקרע 
לפני ישראל הה"ד וישב הים לאיתנו לתנאין שהתנה עמו 
וכו'  ולכאורה יפלא מה הלשון אומרת תנאין התנה  עכ"ל. 
לתנאין שהתנה וכו' ומאן נינהו תנאין לשון רבים, אין כאן 
הרב  וכבר  יחיד,  לתנאו  לאיתנו  כתוב  וכך  זה  תנאי  אלא 

מהר"ש יפה נתקשה בזה.
ועל פי דברי הרב הנזכר מה טוב ומה נעים דשפיר דייק 
רבי יוחנן לומר תנאין התנה הקב"ה עם הים וכו' תנאין תרי 
ודאי חד תמן וחד לעתיד לבא כדכתיב והחרים ה' את לשון 
דמדכתיב  כלומר  לאיתנו  הים  וישב  הה"ד  וז"ש  מצרים,  ים 
לאיתנו בחזרת המים ולא כתיב כשנבקע הים שמעינן דאכתי 

פש תנאי אחד לעתיד לבא, וז"ש לתנאין שהתנה עמו.
החיד"א – ראש דוד

את  ישראל  ובני  משה  ישיר  אז   – א  טו, 
השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר אשירה לה' 

כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים

נחמן,  בר  שמואל  ר'  בשם  ברכי'  ר'  הזאת.  השירה  ד. 
נכסים2  נוטלת עישור  זו  נמשלו ישראל כנקבה, מה נקבה 
עישור  שהוא  עממין  שבעה  ישראל  כך  ויוצאה,  מאבי' 
לשבעים אומות, ועל ידי שירשו ישראל כנקבה אמרו שירה 
בלשון נקבה, שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל את השירה 
הזאת, אבל לעתיד לבא עתידין לירש כזכר היורש כל נכסי 
אביו, הה"ד )יחזקאל מח, ג( מפאת קדימה ועד פאת ימה 
כו' והם אומרים שירה בלשון זכר, שנאמר )תהלים קמט, 

א( שירו לה' שיר חדש, חדשה אין כתוב כאן אלא חדש.
שיר השירים רבה פ"א-ח

2( עיין כתובות סח. אמר רבי בת הניזונית מן האחין נוטלת עישור נכסים וכו'.
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מו

ישראל  בני  וישאו  הקריב  ופרעה   – י  יד, 
את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם וייראו 

מאד ויצעקו בני ישראל אל ה'

עצמה  שהגלות  בשלח,  מפרשת  לימוד  סב. 
גורמת העלי' של הגאולה, וכל רגע בגלות אינו רגע 

של גלות, אלא רגע של הכנה לגאולה

כט... הגאולה ממצרים בפועל – היא בפרשת בא, שבה 
נאמר1 "בעצם היום הזה יצאו גו' מארץ מצרים".

שבה  וארא2,  בפרשת   – הגאולה  התחלת  באה  ולפנ"ז 
בטלה  המכות  כשהתחילו  והרי  המכות,  אודות  מסופר 
עבודה מאבותינו במצרים3. ועוד לפנ"ז – בתחילת הפרשה 
– נאמר4 "לכן אמור לבני ישראל אני הוי'", שזוהי ההודעה 
)וההתחלה( על גילוי שם הוי' דלעילא5, שקשור עם הגאולה 
האמיתית  להגאולה  ההתחלה  גם  שהיא  מצרים5,  מגלות 

והשלימה, עלי' נאמר6 "כימי צאתך מארץ מצרים וגו'"7.
ולאח"ז באה פרשת בשלח – שבה עומדים עתה:

העם".  את  פרעה  בשלח  "ויהי  היא:  הפרשה  התחלת 
פארות  משלח  "הי'  שפרעה  אור8,  בתורה  בזה  ומבואר 
וענפים ועושי פרי למעלה את העם שע"י גלותם במצרים 
אלקים  ניצוצי  בחי'  שנתעלו  גרמו  בהם  והשתעבדותם 
הצומח  כח  בחי'  הוא  והוא  הכלים,  בשבירת  שמה  שנפלו 
ואמרו  הקריב,  ופרעה  כמ"ש9  ישראל,  ישועות  להצמיח 

רז"ל10 שהקריב את לבם של ישראל לאביהם שבשמים".
ועולות  זבחים  בנ"י  עם  פרעה  שלח  שבגשמיות  וע"ד 
להקריב לה' ]כפי שאמר לו משה רבינו "גם אתה תתן בידינו 
זבחים ועולות ועשינו לה' אלקינו"11, וכן הי' בפועל12[, כך גם 
בפנימיות הענינים – ששלח עמהם את ניצוצות הקדושה 

שהיו במצרים, שלקחום בנ"י עמהם בצאתם ממצרים.
של  העלי'  גורמת  עצמה  )שהגלות  זה  ענין  וידיעת  ל. 

הגאולה( פועלת שיהי' קל יותר כשנמצאים עדיין בגלות:

1( יב, מא.

וחותמה בקושי השעבוד עד לטענת משה  2( משא"כ בפרשה שלפנ"ז – שסיומה 

רבינו "למה הרעותה לעם הזה" )ה, כב(.

3( ראה הנסמן בשיחת ש"פ וארא בתורת מנחם התוועדויות חלק יו"ד ע' 322 ואילך 

הערה 27 )שם ע' 325(.

4( ו, ו.

5( ראה אוה"ת וארא ע' קכז.

6( מיכה ז, טו.

7( ראה סה"מ תש"ח ע' 164.

8( פרשתנו )בשלח( סא, ג.

9( יד, יו"ד.

10( ראה שמו"ר פכ"א, ה.

11( בא יו"ד, כה.

12( ראה פרש"י שם יב, לא.

לא זו בלבד שיודעים שבודאי יצאו מהגלות, אלא יתירה 
של  ומצב  במעמד  שנמצאים  רגע  שכל  שיודעים   – מזה 
גלות, מהוה הכנה והכשרה ליציאה מן הגלות אל הגאולה. 
ובמילא, מסתכלים על כל רגע בגלות – לא כמו רגע בגלות, 

אלא כמו רגע של הכנה לגאולה.
יום  בכל  עושה  שיהודי  פעולה  שבכל   – בזה  וההסברה 
בעוה"ז  חלק  עוד  מאיר  ה"ה  בגלות,  שהותו  במשך  ויום 
חלק  עוד  ומזכך  מברר  ה"ה  ובמילא  והחומרי,  הגשמי 
בעוה"ז הגשמי והחומרי, עוד חלק מקליפת נוגה כו', שעי"ז 
פועלים את תכלית השלימות של ימות המשיח שהוא גילוי 
אוא"ס ב"ה בעוה"ז הגשמי, כמבואר בארוכה בתניא13. וכיון 
שכן, הרי מובן שצריכים להסתכל על כל רגע שבו מוכרחים 
עדיין להיות בגלות – לא כמו רגע של גלות, אלא כמו רגע 
עם  להתמודד  יותר  נקל  ואז,  לגאולה.  והקדמה  הכנה  של 

קשיי הגלות ולעבוד עבודתו כדבעי.
זאת ועוד – שהעבודה היא באופן שהאדם מרגיש את 
והיינו,  גלות"(,  אין  ניט  שוין  איז  )"ער  חורין"  ל"בן  עצמו 
בגלות  ועבודתו  חירות,  של  ומצב  במעמד  היא  שהנשמה 
שנמצא  אחר  מישהו  להוציא  שצריך  חורין"  "בן  כמו  היא 

עדיין בשבי'.
בכל  שיבוא  המשיח  בביאת  באמונה  מתבטא  זה  וענין 
יום14 – לא אמונה בדרך מקיף, אלא אמונה שחודרת בכל 
אותו  מוציאה  גופא  זו  ואמונה  פנימי,  בדרך  נפשו  כחות 
יכול לעבוד עבודתו מבלי  ובמילא  מההגבלות של הגלות, 

להתחשב בהמיצרים וגבולים שמצד הגלות.
– וזהו הביאור בפתגם המקובל בשם הבעש"ט15, שכל 
אחד מישראל יכול לחצות נהר ע"ג מטפחת )"דורכשווימען 
בזה.  להאמין  שצריך  אלא  פַאטשיילע"(,  ַא  מיט  טייך  ַא 
והיינו, שכאשר האמונה היא )לא בדרך מקיף, אלא( בדרך 
אבריו  רמ"ח  בכל  כולו,  האדם  את  היא  מעמידה  פנימי, 
לא  ואז,  האמונה(,  )של  שלה  ומצב  במעמד  גידיו,  ושס"ה 
יפלא שהוא מושל על הטבע, כיון שמציאותו היא למעלה 
בשבילו,  אלא  נברא  לא  הטבע  מציאות  וכל  מהטבע, 
ראשית",  שנקראו  ישראל  בשביל  "בראשית,  כמארז"ל16 
וכיון שהענין ד"נקראו ראשית" הוא אצלו בגילוי, פועל הוא 

כל מה שצריך לפעול באין מפריע.
תורת מנחם התוועדויות תשי"ד ח"ב עמוד 40 ואילך, – 

משיחות יו"ד שבט ה'תשי"ד

13( פל"ז.

14( ראה אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ב ע' רלג ואילך.

15( ראה בהנעתק בס' בעש"ט עה"ת ח"א פ' לך בהגהת מקור מים חיים אות מב. 

וראה גם תורת מנחם – התוועדויות ח"ח ס"ע 242. מכתב כ"ה ניסן שנה זו )אגרות 

קודש ח"ח ע' שנג(.

16( פרש"י בראשית א, א – מויק"ר פל"ו, ד.
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i"yx£ÌÁ ‡ÏÂ 'B‚Â ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ∑ נהגם ,ולא «¿ƒ¿«««¿…¿¿…»»ְְָָֹ

לב)ּכמֹו: העם",(שמות את נחה ו)"ל "ּבהתהּלכ(משלי ְְְְְִֵֵֶֶַָָ
"אֹות ‰e‡.ּתנחה ·B¯˜ Èk∑ּבאֹותֹו לׁשּוב ונֹוח ְֶַָƒ»ְְַָ

למצרים  יׁש,הּדר אּגדה Ì˙‡¯a.הרּבה ּומדרׁשי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָƒ¿…»
‰ÓÁÏÓ∑מלחמת יד)ּכגֹון העמלקי (במדבר "וּירד ƒ¿»»ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

וגֹו'", חֹוזרים.(מכילתא)והּכנעני היּו יׁשר ּדר הלכּו אם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

ראׁש "נּתנה אמרּו: מעּקם, ּדר ּכׁשהּקיפם אם ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֹֻּומה,
עלֿאחתֿ ּבפׁשּוטה הֹוליכם אם מצרימה", ְְְְִִִִַַַָָָָָָונׁשּובה

מזרחי,ּכּמהֿוכּמה. אלּיהּו ּברּבי ועּין מהּפכים, הרׁשימֹות נראה הּכתּוב סדר (לפי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ

זה) על נכֹון יּׁשּוב יפה מרדכי ּוברּבי אריה ÌÁpÈ.ּובגּור Ôt∑יחׁשבּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ∆ƒ»≈ְְַ
ׁשּיצאּומחׁשבה  לׁשּוב על לב .ויּתנּו ְְְֲִֵֶַַָָָָ

(çé)íéäìû áqiå|óeñ-íé øaãnä Cøc íòä-úà ©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤©¦§−̈©®
:íéøöî õøàî ìàøNé-éðá eìò íéLîçå©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦

„Ôep¯aיז  ‡ÏÂ ‡nÚ ˙È ‰Ú¯t ÁlL „k ‰Â‰Â«¬»««««¿…»«»¿»«»ƒ
È¯‡ ‡e‰ ‡·È¯˜ È¯‡ È‡zLÏÙ ‡Ú¯‡ Á¯‡ ÈÈ¿»…««¿»¿ƒ¿»≈¬≈»ƒ»¬≈
‡·¯˜ ÔB‰ÈÊÁÓa ‡nÚ ÔeÚeÊÈ ‡ÓÏÈc ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»ƒ¿»¿«»¿∆¡≈¿»»

:ÌÈ¯ˆÓÏ Ôe·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡יח  ‡¯a„Ó Á¯‡ ‡nÚ ˙È ÈÈ ¯ÁÒ‡Â¿«¿«¿»»«»…««¿¿»«»
‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ È· e˜ÈÏÒ ÔÈÊ¯ÊÓe ÛeÒ„¿¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æé.'Bâå çlLa éäéådOl zrcl Kixv ©§¦§©©§¨¦¨©©¨¨
.opxe dliB mFwnA xrv oFWl xn`̈©§©©¦§¦¨§¤¤
oFc`A `le drxtA oiprd dPM dOl cFr¨¨¦¨¨¦§¨§©§Ÿ§Ÿ©£
ux`n EpzF` `ivFOd `Ed iM miUrOd©©£¦¦©¦¨¥¤¤
dAQd ciBi aEzMd ok` .mixvn¦§©¦¨¥©¨©¦©¦¨
l`xUi ExrhvPW xrSd lM dnxBW¤¨§¨¨©©©¤¦§©£¦§¨¥
xaCd zAq rcY xn`e ,drxR zticxA¦§¦©©§Ÿ§¨©¥©¦©©¨¨
`NW l`xUi z` 'd `ivFd `NW cvl§©¤Ÿ¦¤¦§¨¥¤Ÿ
cr FzF` dtM ,drxR lW FpFvxl¦§¤©§Ÿ¨¨©
E`v EnEw mdl xn`e mgNWe dSxzPW¤¦§©¤§¦§¨§¨©¨¤§
mdixg` sCxl zFaWgn aXg dGn¦¤¦¥©§¨¦§Ÿ©£¥¤
mxB dfaE ,mXd zxfrA x`a` xW`M©£¤£¨¥§¤§©©¥¨¤¨©
cEA` mxB Fnvrl mbe ,l`xUil xrv©©§¦§¨¥§©§©§¨©¦
ciRwi d"awd iM cnlE `ve .FzO`lE Fl§ª¨§¥§©¦©§¦
mdixacA `aEOM mi`xaPd oFilM lr©¦§©¦§¨¦©¨§¦§¥¤

l"f(:'i dNbn)mIA miraFh ici dUrn §¦¨©£¥¨©§¦©¨
df lM cbpkE .dxiW mixnF` mY`e§©¤§¦¦¨§¤¤¨¤
mxB inE ,xrv oFWl idie aEzMd xn`̈©©¨©§¦§©©¦¨©
did m`W ,drxR gNWA df xrv lM̈©©¤§©©©§Ÿ¤¦¨¨
`NW mbd FpFvxl `NW m`ivFn 'd¦¨¤Ÿ¦§£©¤Ÿ
mFwn Fl did `l mgNWl utg did̈¨¨¥§©§¨Ÿ¨¨¨
xaCd didW Fzrhd Fpir `N` ,sCxl¦§Ÿ¤¨¥¦§¨¤¨¨©¨¨
.mYgwl aEWl aWg dfle FA iElŸ§¨¤¨©¨§©§¨

FxnF`emgp `lezrcFd zNgzA e"`ea §§§Ÿ¨¨¦§¦©¨©
mcFTd xrv zcBd lr ztqFY oEki ,oipr¦§¨§©¥¤¤©©¨©©©©¥

:xMfPM idie zazA fEnxd̈¨§¥©©§¦©¦§©
ãBòl"f mxnF` KxC lr dvxia"g xdf) ¦§¤©¤¤§¨Ÿ©

(:d"nl`xUi dPkIW mFwn lM iM¦¨¨¤§©¤¦§¨¥
`vnz dfle ,ax axr lr fnxi mr mWA§¥©¦§Ÿ©¥¤©§¨¤¦§¨

mrd mnW xiMfn minrtl df oiprA§¦§¨¤¦§¨¦©§¦§¨¨¨
aizkC l`xUi ipA mxiMfn minrtle§¦§¨¦©§¦¨§¥¦§¨¥¦§¦
df ixd 'Fbe l`xUi ipA Elr miWEnge©£¦¨§¥¦§¨¥§£¥¤
l`xUi ipAn `l mrd iM rAv`A d`xn©§¤§¤§©¦¨¨Ÿ¦§¥¦§¨¥

l"f Exn`e .dOd(a"nt dAx zFnW)iM ¥¨§¨§§©¨¦
,FzAq `Ed df xAcOA l`xUi zzgWd©§¨©¦§¨¥©¦§¨¤¦¨
Exn` md ,'Fbe W`x dpYp Exn` md¥¨§¦§¨Ÿ§¥¨§

FxnF` `Ed dfe ,'Fbe Epl dUridiexrv £¥¨§§¤§©§¦©©
l`xUi lW mdi`pFUl lFcBgNWA ¨§§¥¤¤¦§¨¥§©©

mrd z` drxRmglXW ax axr WExR ©§Ÿ¤¨¨¥¥¤©¤§¨¨
`l iM m`ivFd `Ed KExA 'd `l drxR©§ŸŸ¨¦¨¦Ÿ
lFcB iFB `N` Fl zgwl midl` `Ä¡Ÿ¦¨©©¤¨¨
,mglW drxR `N` KxAzi Fzlgp©£¨¦§¨©¤¨©§Ÿ§¨¨
aEWl l`xUi z` skl did Fnrhe§©£¨¨¨Ÿ¤¦§¨¥¨
waCdl mFwn E`vn mde ,mixvn¦§©¦§¥¨§¨§¦¨¥
l`xUil xrv mzilkzA aAqe l`xUiA§¦§¨¥§ª©§©§¦¨©©§¦§¨¥
FxnF` oFkp lr wIci df KxclE .xMfPM©¦§¨§¤¤¤§ª©©¨§

midl` mgp `le`Ed aFxw iMWExR §Ÿ¨¨¡Ÿ¦¦¨¥
oi`e `A aFxTn mrd fnxl `Ed aFxẅ¦§Ÿ¨¨¦¨¨§¥
riWxdl `Ed aFxw F` .dXcTA wfg FlŸ¤©§ª¨¨§©§¦©
`id drxde l`xUil mB drx aaFqie¦¥¨¨©§¦§¨¥§¨¨¨¦
lr wIcie ,mz`xA mgPi oR 'Fbe xn` iM¦¨©§¤¦¨¥¦§Ÿ¨§ª©©

FxnF` oFkpmgp `lee"`e 'qFzA ¨§§Ÿ¨¨§¤¨
dOM lr sqFp df iM xnFl oipr zNgzA¦§¦©¦§¨©¦¤¨©©¨

xBW xrv'Fbe idie zazA fEnxd mdl En ©©¤¨§¨¤¨¨§¥©©§¦§
:mgp `le mdl cFre§¨¤§Ÿ¨¨

ãBòl"f mxnF` KxC lr dvxi(k"t mW) ¦§¤©¤¤§¨¨

,diel l`xUil dUr drxR iM¦©§Ÿ¨¨§¦§¨¥§¨¨
mdl KWnPd xrv aEzMd ciBi df itlE§¦¤©¦©¨©©©¦§©¨¤

xn`e dGnidiegNW zAql xrv oFWl ¦¤§¨©©§¦§©©§¦©©©
lHIW zFidl xaCd Kxhvi iM drxR©§Ÿ¦¦§¨¥©¨¨¦§¤¦Ÿ
xkVn cnlE `ve .eizFriqR xkU§©§¦¨§¥§©¦§©
xSpckEap rWx FzF` lW zFriqR§¦¤¨¨§©§¤©

(.e"v oixcdpq)didi 'd Fl avwIW xkU lke ©§¤§¦§¨¨¨¤¦§Ÿ¦§¤
,l`xUi lW mdi`pFUl drx mxFB¥¨¨§§¥¤¤¦§¨¥
Fzevn lHaE 'd mMgzp oM lr xW £̀¤©¥¦§©¥¦¥¦§¨
aFxw KxC mkilFd `NW mMgzpe EPOn¦¤§¦§©¥¤Ÿ¦¨¤¤¨
mzFEll drxR mixri mWl mzQd oOW¤¦©§¨§¨©£¦©§Ÿ§©¨
dEl `l EN`M FYaWgn dlhA dfaE¨¤¨§¨©§©§§¦Ÿ¦¨
Ekld `NW mxB in `vnp .mzF`¨¦§¨¦¨©¤Ÿ¨§
,drxR lW Fziel aFxw KxC l`xUi¦§¨¥¤¤¨¦§¨¤©§Ÿ

FxnF` mrhemgp `leKxcl 'e ztqFzA §©©§§Ÿ¨¨§¤¤§¤¤
zlEf xaCd mxB xg` xrv iM fnxl df¤¦§Ÿ¦©©©¥¨©©¨¨©
zEkf zvw FriBd mipR lM lrW df¤¤©¨¨¦¦¦§©§
dpMqA l`xUi EqpkPW dAq dfe dieNA©§¨¨§¤¦¨¤¦§§¦§¨¥§©¨¨

l"f mdixacA xEn`M FzticxAzFnW) ¦§¦¨¨¨§¦§¥¤§

(`"kt dAx'Fbe df axw `le wEqRAwEqRaE ©¨©¨§Ÿ¨©¤§©¨
EcrC iwzRxd dOke 'Fbe il` wrvY dn©¦§©¥©§§©¨©§©§¥§¨

FxnF`e .Edilrxn` iMmrh `Ed 'Fbe £¥§§¦¨©§©©
zFclFze ,xn` ike xn` EN`kE xg ©̀¥§¦¨©§¦¨©§§
mdW mrd zgilW cvl `Ed FWEgn¥§©§¦©¨¨¤¥

:'a KxcA EpnWxW FnM ax axrgi dxez ¥¤©§¤¨©§§¤¤
(çé.'Bâå eìò íéLîçåzlEf iM ilE`e ©£ª¦¨§§©¦©

n mzFidlirFi `l oif ilkA mipIf ¡¨§ª¨¦¦§¥©¦Ÿ¦
mzF`xA Exfgi lal mzF` 'd aqIX dn©¤¨¥¨§©©§§¦§¨
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glyaמח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£·qiÂ∑לּדר הּפׁשּוטה הּדר מן הסיבם ««≈ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ

לׁשֹון ∑ÛeÒŒÌÈ.העקּומה  הּוא וסּוף ליםֿסּוף. ּכמֹו ֲָָ«ְְְְַ
"קנה אגם  ּבּסּוף", "וּתׂשם ּכמֹו: קנים, ּבֹו ׁשּגדלים ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
קמלּו"וסּו אּלא ∑ÌÈLÓÁÂ.ף "חמּוׁשים" אין ֵָָ«¬Àƒֲִֵֶָ

ׁשעלּו להם ּגרם ּבּמדּבר, ׁשהסּבתן (לפי ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻמזּינים
מחּמׁשים  היּו לא יּׁשּוב ּדר היה ׁשאּלּו ְֲִִִִֶֶֶָָָָֹֻחמּוׁשים,
מּמקֹום  ׁשעֹובר ּכאדם אּלא ּׁשּצריכים, מה ּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלהם
אבל  ,ּׁשּיצטר מה ׁשם לקנֹות ּובדעּתֹו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָלמקֹום

וכתּוב  .הּצר ּכל לזּמן צרי לּמדּבר, ּפֹורׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשהּוא
ּתתמּה: ׁשּלא האזן, את לסּבר ּכיֿאם נכּתב לא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹזה
מהיכן  ּומדין, ועֹוג סיחֹון ּובמלחמת עמלק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבמלחמת
יׁשן) ּברׁש"י ּבחרב? יׂשראל ׁשהּכּו זין, ּכלי להם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיּו

אֹומר: הּוא א)וכן וכן (יהושע חמּוׁשים", ּתעברּו "ואּתם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַ
ּכמֹו: מזרזין, אּונקלֹוס: יד)ּתרּגם את (בראשית "וּירק ְְְְְְִִֵֶֶַָָ

מחמּׁשה  אחד חמּוׁשים, אחר: ּדבר וזריז. ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָחניכיו",
אפלה  ימי ּבׁשלׁשת מתּו חלקים וארּבעה .יצאּו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

(èé)òaLä ék Bnò óñBé úBîöò-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á©§¥̧©
íéäìû ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà òéaLä¦§¦¹©¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ

:íëzà äfî éúîöò-úà íúéìòäå íëúà¤§¤½§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−¦§¤«
i"yx£ÚÈaL‰ ÚaL‰∑ לבניהם ׁשּיׁשּביעּוהׁשּביעם «¿≈«ƒ¿ƒ«ְְְִִִִֵֶֶַָ

לארץ (מכילתא) ׁשּיּׂשאּוהּו לבניו הׁשּביע לא ולּמה .ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ
אני מּיד,ּכנען  יֹוסף: אמר יעקב? ׁשהׁשּביע ּכמֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

אבל  לעׂשֹות, ּבידי סּפק והיה ּבמצרים הייתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָׁשּליט
הׁשּביעם  לכ לעׂשֹות. מצרים יּניחּום לא ְְְֲִִִִִִַַַָָָֹּבני,

ׁשּיּׂשאּוהּו מּׁשם, ויצאּו יג)לכׁשּיּגאלּו .(סוטה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ÌÎz‡ ‰fÓ È˙ÓˆÚ ˙‡ Ì˙ÈÏÚ‰Â∑ הׁשּביע לאחיו ¿«¬ƒ∆∆«¿…«ƒ∆ƒ¿∆ְְִִֶַָ

עּמהם,.ּכן  העלּו הּׁשבטים ּכל עצמֹות ׁשאף למדנּו ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
"אּתכם" .ׁשּנאמר: ְֱִֶֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 237 'nr k jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?sqFi lW FpFx` dWn `Up rECn©©¨¨Ÿ¤£¤¥

כנען  ארצה ּבניו אֹותֹו "וּיּׂשאּו ויחי ּבפרשת הּפסּוק ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָעל
אֹותֹו" יג)וּיקּברּו עתיד (נ, ׁשהּוא יּׂשא לא "לוי רׁש"י ּפירׁש , ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

הארֹון". את ֵֶָָָלׂשאת
ּבׁשּלח ּבפרׁשת להּלן המפרׁשים: יט)והקׁשּו "וּיּקח (יג, ּכתּוב ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ

היה  מׁשה הרי ולכאֹורה עּמֹו", יֹוסף עצמֹות את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹמׁשה
נׂשא  היא" ואם־ּכן הארֹון, נֹוׂשאי קהת ּומּבני לוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָמּׁשבט

יֹוסף" ׁשל ארֹונֹו לוי, ׁשהיה גם מׁשה וראה כאן, הריב"א (לשון ֲִֵֵֶֶֶָָֹ
זקנים) ומושב ?חזקוני

ׁשעּבּוד  ׁש"מלאכת ׁשּמצינּו מה ּבהקּדים הּדברים לבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש
לוי" ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא וראה מצרים ד. ה, שמות (רש"י ְְְִִִִֵֶַַָָֹ

טז) ה, פרשה רבה' כּו''שמות לוי ׁשל ּד"ׁשבטֹו ּבזה ּומבֹואר ,ְְְִִֵֶֶָָ
חֹורין" ּבני היּו ּכ ּומּתֹו הארֹון, את לׂשאת (תוספות עתידין ְֲִִִִֵֵֶָָָָָ
ועוד) ד. ה, שם חזקוני גם וראה יג. א, שמות זקנים ונמצא,הדר .ְְִָ

ל  "עתידין ׁשהיּו היּוׁשּמּכיון לא לכן הארֹון", את ׂשאת ֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
מצרים. לׁשעּבּוד ּכלל ְְְְִִִִַַָָׁשּיכים

התחילה  אבינּו יעקב ׁשל מיתתֹו אחרי ׁשרק מצינּו ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּנה

‡¯Èיט  dnÚ ÛÒBÈ ÈÓ¯b ˙È ‰LÓ ˜Èq‡Â¿«≈…∆»«¿≈≈ƒ≈¬≈
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÈÓB‡ ‰‡ÓB‡»»ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿≈«ƒ¿«
:ÔBÎnÚ ‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»ƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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:xaCd lr©©¨¨

.íëzà äfîFxnF` mrhdGnxnFl oi` ¦¤¦§¤©©§¦¤¥©
oEMzp `N` ,EdElri mXn `weC iM¦©§¨¦¨©£¤¨¦§©¥
oicM dwfg didYW drEaXd wGgl§©¥©§¨¤¦§¤£¨¨§¦
daFh liaWA Fxag zrC lr rAWPd©¦§¨©©©£¥¦§¦¨

xn`e dpzd dfle ,Fl dUrWdGnWExR ¤¨¨§¨¤¦§¨§¨©¦¤¥
l"f mxnF` KxC lr(c"t 't dAx ziW`xA) ©¤¤§¨§¥¦©¨

g`dn Erqp dGn Erqp wEqRA`EdW de ©¨¨§¦¤¨§¥¨©§¨¤
`Ede ,d"f oipnzrWA o`M mdl fnxW ¦§©§¤¨©¨¤¨¦§©

FxnF`A drEaXddGnmkY`iM WExR ©§¨§§¦¤¦§¤¥¦
Fl mirAWp mdW df cqg zErvn`A§¤§¨¤¤¤¤¥¦§¨¦
Fzeg`n Erqpe dGn EdEcixtd mdX dn©¤¥¦§¦¦¤§¨§¥©§¨
xaCd oTzi eWkr Fl EUrX dn EUre§¨©¤¨©§¨§ª©©¨¨

FxnF` `Ede ,micg`l EidiemkY`Eidi §¦§©£¨¦§§¦§¤¦§
mOr mY` zFidl driqPdn mipFg¦¥©§¦¨¦§¦¨¦¨
,deg`A cgi md ixde `Edd oerd xwrpe§¤§©¤¨Ÿ©©£¥¥©©§©§¨



מט glya zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i oey`x meil inei xeriy
רׁש"י ּוכדברי הּׁשעּבּוד, פרשתנו)צרת ׁשּנפטר (ריש "ּכיון ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

מּצרת  יׂשראל ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיעקב
לׁשעּבדם". ׁשהתחילּו ְְְְְִִִֶַַָהּׁשעּבּוד

ּדמּכיון  הארֹון", את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא לא ׁש"לוי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹוזהּו
לכן  מצרים, ׁשעּבּוד את אפׁשרה יעקב ׁשל ארֹונֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנׂשיאת
ׁשּי ואינֹו הארֹון", את לׂשאת "עתיד הּוא ּכי יּׂשא" לא ְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ"לוי

מצרים. ְְְִִִַלׁשעּבּוד

לוי  ׁשהיה מׁשה נׂשא היא" חֹומר' 'ּכמין יתּפרׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּולפי־זה
ׁשאין  רק לא יֹוסף ׁשל ארֹונֹו נׂשיאת ּכי יֹוסף", ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹארֹונֹו
הֹוראה  ּבּה יׁש אּדרּבה, אּלא מצרים, ׁשעּבּוד על הֹוראה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּבזה
"ּפקֹוד  ּדכאׁשר עצמֹו, יֹוסף ּוכדברי מּמצרים, הּגאּולה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָעל
אּתכם" מּזה עצמֹותי את והעליתם אתכם, אלקים ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹיפקֹוד

שם) יֹוסף (בשלח ׁשל ארֹונֹו לנׂשיאת ראּוי היה לא ּכן ועל .ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
יׂשראל. ׁשל וגֹואלם לוי, ׁשל ׁשבטֹו ראׁש מּמׁשה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹיֹותר

(ë):øaãnä äö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−©¦§¨«
i"yx£˙kqÓ eÚÒiÂ∑ לסּכֹות מרעמסס ּבאּו ּבראׁשֹון ׁשהרי הּׁשני, .ּבּיֹום «ƒ¿ƒÀ…ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֻ

(àë)íúçðì ïðò ãenòa íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ©§Ÿ¨´
íîBé úëìì íäì øéàäì Là ãenòa äìéìå Cøcä©¤½¤§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®¨¤−¤¨¬

:äìéìå̈¨«§¨
i"yx£C¯c‰ Ì˙ÁÏ∑ּכמֹו ׁשהּוא ּפּתח, נקּוד «¿…»«∆∆ְֶַָָ

ּכמֹו א)להנחֹותם, ּתלכּו(דברים אׁשר ּבּדר "לראֹותכם ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָ
ל  ּכמֹו ׁשהּוא להנחֹותם בּה" ּכאן אף הראֹותכם. ְְְְְְֶֶַַַָָָ

ׁשליח  הענן,עלֿידי עּמּוד הּׁשליח? הּוא ּומי , ְִִִֵֶַַַַַָָָָ

a„Ó¯‡:כ  ¯ËÒa Ì˙‡· B¯Le ˙BkqÓ eÏËe¿»ƒÀ¿¿≈»ƒ¿««¿¿»

enÚa„‡כא  ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó ÈÈÂ«»¿««√»≈ƒ»»¿«»
‡ÈÏÈÏÂ ‡Á¯B‡a ÔB‰˙e¯a„Ï ‡Ú„«¬»»¿«»¿¿¿»¿≈¿»
ÏÊÈÓÏ ÔB‰Ï ‡¯‰‡Ï ‡˙M‡„ ‡„enÚa¿«»¿∆»»¿«¿»»¿¿≈«

:‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈaƒ»»¿≈¿»
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:mipprd zEPYWd ici lrak dxez ©§¥¦§©¨£¨¦
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ּבכבֹודֹו ּומּכלֿוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפניהם. מֹוליכֹו ְְְִִִִֵֶַָָָ

ׁשהרי  עלֿידֹו, להנחֹותם הכין הענן עּמּוד את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקֹום,
אינֹו הענן עּמּוד הֹולכים. הם הענן עּמּוד ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָעלֿידי

הּדרלאֹורה  להֹורֹותם אּלא ,. ְְֶֶֶַָָָ

(áë)äìéì Làä ãenòå íîBé ïðòä ãenò Léîé-àì«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ½̈§©¬¨¥−¨®§¨
:íòä éðôìô ¦§¥−¨¨«

i"yx£LÈÓÈ ‡Ï∑ ֿהּואהענן הּקדֹוׁשּֿברּו עּמּוד את …»ƒֶֶַַָָָָ
הענן  ׁשעּמּוד מּגיד לילה. האׁש ועּמּוד ְְִֵֶֶַַַַָָָָָיֹומם,

לעּמּוד  מׁשלים האׁש ועּמּוד האׁש, לעּמּוד ְְְְְִִֵֵַַַַַָָמׁשלים
כג)הענן, זה (שבת יׁשקע ׁשּלא זה ׁשעד עֹולה ,. ְִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ãé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)úøéçä ét éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éða-ìà øac©¥»¤§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ
eðçú Bçëð ïôö ìòa éðôì íiä ïéáe ìcâî ïéa¥¬¦§−Ÿ¥´©¨®¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−

:íiä-ìò©©¨«
i"yx£e·LÈÂ∑ מּקרבין היּו מצרים לצד לאחֹוריהם, ¿»Àְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

ׁשּיאמר: ּפרעה, את להטעֹות ּכדי הּׁשליׁשי, יֹום ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹּכל
לבני  ּפרעה "ואמר ׁשּנאמר: ּכמֹו ,ּבּדר הם ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּתֹועים

וגֹו'" ‰ÈÁ¯˙.יׂשראל Èt ÈÙÏ eÁÈÂ∑(מכילתא) הּוא ְְִֵָ¿«¬ƒ¿≈ƒ«ƒ…
ּבני ,ּפיתם  ׁשּנעׂשּו ׁשם על החירת, ּפי נקרא ועכׁשו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
והּגיא חֹורין  זקּופים, ּגבֹוהים סלעים ׁשני והם . ְְְְְְְִִִִֵֵַַָ

הּסלעים  ּפי קרּוי ˆÔBÙ.ׁשּביניהם ÏÚa ÈÙÏ∑ ְִִֵֵֶֶַָָƒ¿≈««¿
מצרים (מכילתא) אלהי מּכל נׁשאר להטעֹותן ,הּוא ּכדי ְְְְְֱִִִִֵֵַַַָָֹ

אּיֹוב: ּפרׁש ועליו יראתן, קׁשה יב)ׁשּיאמרּו (איוב ְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
ויאּבדם" לּגֹויים ."מׂשּגיא ְְְִִֵַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - qy zxb` a"g w"b` ,g"yz oqip f"k azknn)

zFxigd iR iptl mikap l`xUi ipA Eid Ki ¥̀¨§¥¦§¨¥§ª¦¦§¥¦©¦

החירת ּפי לפני ויחנּו ב)ויׁשבּו הּללּו,(יד, חירֹות היּו מה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻֽֽ
אּלא  ּתרּוטֹות היּו ולא ּגדּודּיֹות, אּלא מׁשּפעֹות היּו ְְְְִֶֶָָָָָֹֹֻלא
מעׂשה  היּו ולא מרּבעֹות, אּלא עגּולֹות היּו ולא ְְְֲֲֵֶַָָָָָֹֹֻֻמּקפֹות,

ּפתּוחֹות להם ועינים ׁשמים, מעׂשה אּלא (מכילתא)אדם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
נפק"מ  ּדלמאי מאד, ּתמּוהים הּמדרׁש ּדברי ריהטא, ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹלפּום

אּלּו? ׁשּבאבנים הּפרטים ְֲִִֵֶַָָָָּכל
ּפרעה, ׁשאמר מה היטב מבאר ׁשעל־ּפי־זה ליּׁשב, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹויׁש
הם  "נבכים לפיכ החירֹות" "ּפי לפני ׁשּנמצאים זה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּדמחמת

ג)ּבארץ" לברח.(שם, יכֹולים ואינם ְְְִִֵֶַָָָֹ
הּוא: ּכ הּדברים ְְִִַָָוׁשעּור

היּו הרי מׁשּפעֹות האבנים היּו אם – מׁשּפעֹות היּו ְְֲֲִִֵָָָָָָָֹֻֻלא
יׁשרֹות, ׁשהיּו – ּגדּודּיֹות אּלא ולברח, עליהם לטּפס ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיכֹולים

עליהן. לטּפס היה אפׁשר ְְְֲִֵֵֶֶַָָָואי
מעט  אפילּו ּפתּוחֹות האבנים היּו לא – ּתרּוטֹות היּו ְְְֲֲִִַָָָָֹֹלא

טרוטות) ערך ערוך הּפתּוח,(ראה מּמקֹום לברח יכֹולין היּו ּדאז ,ְְְִִִַַַָָָָֹ
ּפתח. ׁשּום ּבהם היה ׁשּלא – מּקפֹות ֶֶֶֶַָָָָָֹֻאּלא

אצל  זה סמּוכין עגּולים עּמּודים ּדבׁשני – עגּולֹות היּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹלא
הּקצר  חלק רק לנּתץ עליו ּביניהם לעבֹור הרֹוצה הּנה ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזה,
עבים, ּבכל ּבזה זה ׁשּנגעּו – מרּבעֹות אּלא ׁשּבעּגּול, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻּביֹותר

עבים. ּכל לנּתץ צרי לברח ְְְְִִֵֵַַָָָָֹּוכדי

Ï‡כב  Û‡Â ‡ÓÓÈa ‡Ú„ ‡„enÚ È„Ú ‡Ï»»≈«»«¬»»ƒ»»¿«»
:‡nÚ Ì„˜ ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„ ‡„enÚ«»¿∆»»¿≈¿»√»«»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìב  Ôe¯LÈÂ Ôe·e˙ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿√»
ÏÈÚa Ì„˜ ‡nÈ ÔÈ·e ÏBc‚Ó ÔÈa ‡˙¯ÈÁ Ìetƒ»»≈ƒ¿≈«»√»¿≈

:‡nÈ ÏÚ Ôe¯Lz dÏ·˜Ï ÔBÙ¿̂¿ƒ¿≈ƒ¿««»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(á.'Bâå eáLéå 'Bâå øacd`Fx lM dPd ©¥§§¨ª§¦¥¨¤
mixrdl 'd Kxhvi dOl dfA ddwi¦§¤¨¤¨¨¦§¨¥§©£¦
dUri dUr `Ede xaCd lr mFlWe qg©§¨©©¨¨§¨Ÿ©£¤

:sCxl drxR alA uRgi xW` lM̈£¤©§Ÿ§¥©§Ÿ¦§Ÿ
ïëàzriciA Epl mcTX dOA liMUdA ¨¥§©§¦©¤¤¨©¨¦¦©

wCv ornl utg iM `xFAd zCn¦©©¥¦¨¥§©©©¥
'd xAC xW` xaCd df `ld l`xUi¦§¨¥£Ÿ¤©¨¨£¤¦¥
ElWMi lal mMgzPW Ff devnA§¦§¨¤¦§©¥§©¦¨§
uE`p ixaC Exn`ie `xFAl dqrkdA§©§¨¨©¥§Ÿ§¦§¥¦

KM xg` Exn`W(`"i wEqR)oi` ilAnd ¤¨§©©¨¨£¦§¦¥

z` car Epl aFh 'Fbe `ld 'Fbe mixaw§¨¦§£Ÿ§¨£Ÿ¤
xaC dUre 'd mMgzpe 'Fbe mixvn¦§©¦§§¦§©¥§¨¨¨¨
drxR lr uri 'd iM mdl xMnE WBxnª§¨ª¨¨¤¦¨©©©§Ÿ
mixvOn F`ivFdl eil` mMgznE drẍ¨¦§©¥¥¨§¦¦¦§©¦
dYrnE .FA caMdl l`xUi z` sCxl¦§Ÿ¤¦§¨¥§¦¨¥¥©¨
drxtl WEgl l`xUil mFwn oi ¥̀¨§¦§¨¥¨§©§Ÿ
mznwp zF`xl eikxC Eligi dAxc`e§©§©¨¨¦§¨¨¦§¦§¨¨
mdl xnFl `xFAl wiRqd `le ,FA§Ÿ¦§¦©¥©¨¤
al wGgi `Ed iM cal dRA mixaCd©§¨¦©¤§©¦§©¥¥
EUri `l iM mdixg` sCxl drxR©§Ÿ¦§Ÿ©£¥¤¦Ÿ©£

FzF` zF`xaE mWx mdA mixaCd©§¨¦¨¤¤¦§
F`xFOn eil` aEWl W`x EpYie EWrxi¦§£§¦§Ÿ¨¥¨¦¨
Epgie EaEWIW 'd dEv dfl ,mdilr£¥¤¨¤¦¨¤¨§©£
drxR sCxl okEOd dUrn EUrie§©£©£¤©¨¦§Ÿ©§Ÿ
mdA dUrie mWiBxi df xace mdixg ©̀£¥¤§¨¨¤©§¦¥§©£¤¨¤
dpkd miUFrd md md iM mWx¤¦¥¥¨¦£¨¨

ixFg`l ExfgW dWErx dWBxdAmd §©§¨¨§¨¤¨§©£¥¤
drhi EPOOW cgin mFwnA zFpgle§©£§¨§ª¨¤¦¤¦§¤
mAl cgti `l dfaE mzF` sCxl drxR©§Ÿ¦§Ÿ¨¨¤Ÿ¦§©¦¨
dfgi iM l`xUi gnUi awri lbi F`FaaE§¨¥©£Ÿ¦§©¦§¨¥¦¤¡¤



ני glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i oey`x meil inei xeriy
ּפׁשיטא  עׂשאם, אדם ּבן ּדאם – אדם מעׂשה היּו ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָֹלא

ׁשמים. מעׂשה אּלא להרסם, יכֹול אחר ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאדם
חז"ל אמרּו הרי קׁשה, - ׁשמים מעׂשה היּו אם ירושלמי,א) ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

ועוד) ה"ב. פ"ג נדרים מעשרות. ימי סוף מּׁשׁשת מרּבע ְְִֵֵֵֶָֻ"אין

"מרּבעֹות"? היּו אי ּכן ואם ְְְִִֵֵֵָָֻּבראׁשית",
לא  הּסלע ּדׁשטח – ּפתּוחֹות להם עינים – מתרץ זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹועל
ּובמילא  עינים, ּכמין חֹורים ּבֹו היּו אּלא לגמרי, חלק ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה

וק"ל. ׁשלם. רּבּועם היה ִֵָָָָֹלא

(â)øâñ õøàa íä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−¨¨®¤¨©¬
:øaãnä íäéìò£¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰Ú¯t ¯Ó‡Â∑ ׁשבים ׁשהם ּכׁשּיׁשמע ¿»««¿…ְְִִֵֶֶַָ
Ï‡¯NÈ.לאחֹוריהם  È·Ï∑:וכן יׂשראל . ּבני על ֲֵֶַƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִֵֵֵַָ

עליכם, לכם", יּלחם כ)"ה' אחי (בראשית לי "אמרי ְֲִִִִִֵֵֶֶָָָ
עלי  אמרי ‰Ì.הּוא", ÌÈÎ·∑,ּומׁשּקעים ּכלּואים ְִִַָ¿Àƒ≈ְְִִָֻ

ּכמֹו: שירי"ר, פד)ּובלע"ז: הּבכא",(תהלים (איוב "ּבעמק ְְְֵֶַַַָָ
נהרֹות",כא) לח)"מּבכי הם,(שם נבכים ים". "נבכי ְְְְִִִִֵֵָָֻ

מּמּנּו לצאת יֹודעין ׁשאינן ּבּמדּבר הם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכלּואים
ילכּו .ּולהיכן ְְֵֵָ

(ã)äãákàå íäéøçà óãøå äòøt-áì-úà éz÷fçå§¦©§¦´¤¥«©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³
ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç-ìëáe äòøôa§©§ŸÆ§¨¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®

:ïë-eNòiå©©«£¥«
i"yx£‰Ú¯Ùa ‰„·k‡Â∑ ֿהּואּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו ¿ƒ»¿»¿«¿…ְֶַָָ

הּוא  וכן ּומתּכּבד, מתּגּדל ׁשמֹו ּברׁשעים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָמתנּקם
לח)אֹומר: ואחרּֿכ:(יחזקאל וגֹו'", אּתֹו "ונׁשּפטּתי ְְְְְִִִֵַַַָ

והת  ואֹומר:"והתּגּדלּתי וגֹו'". ונֹודעּתי (תהלים קּדׁשּתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַ
"נֹודע עו) :ואחרּֿכ קׁשת", רׁשפי ׁשּבר ְְִִֵֶַַַָָָָָ"ׁשּמה

ואֹומר: אלהים". ט)ּביהּודה מׁשּפט (שם ה' "נֹודע ְְֱִִִֵַָָֹ

BÏÈÁ.עׂשה" ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa∑,ּבעברה התחיל הּוא ָָ¿«¿…¿»≈ְֲִִֵַָ
הּפרענּות התחילה ∑ÔÎŒeNÚiÂ.(מכילתא)ּומּמּנּו ְְִִִֶַָָֻ««¬≈

ׁשּׁשמעּו ׁשבחן מׁשה,להּגיד היאלקֹול אמרּו: ולא ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹ
אמרּו אּלא לברח, צריכים אנּו רֹודפינּו, אל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹנתקרב

עמרם ּבן ּדברי אּלא לנּו .(מכילתא)אין ְְִֵֵֶֶַָָָ

(ä)ááì Côäiå íòä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧
eðéNò úàf-äî eøîàiå íòä-ìà åéãáòå äòøt©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

:eðãáòî ìàøNé-úà eðçlL-ék¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ „biÂ∑ עּמהם ׁשלח ,איקטֹורין «À«¿∆∆ƒ¿«ƒְִִִֶַָָ

ולׁשּוב, ליל ׁשּקבעּו ימים לׁשלׁשת ׁשהּגיעּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹוכיון
לפרעה  והּגידּו ּבאּו למצרים, חֹוזרין ׁשאינן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹוראּו

הרביעי. ּובּׁשּׁשי (מכילתא)ּבּיֹום רדפּוּובחמּׁשי ְְֲִִִִִִַַַָָ
לּים. ירדּו ׁשביעי וליל דסוטה)אחריהם, ּבׁשחרית (פ"ק ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ׁשביעי  יֹום והּוא ׁשירה, ּפס אמרּו אנּוׁשל לכ ח. ְְְְִִִֶֶַָָָָ

‡Ôepג  ÔÈÏa¯ÚÓ Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‰Ú¯t ¯ÓÈÈÂ¿≈««¿…«¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿ƒƒ
:‡¯a„Ó ÔB‰ÈÏÚ „Á‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»¬«¬≈«¿¿»

ÔB‰È¯˙aד  Ûc¯ÈÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È Ûw˙‡Â∆¡«≈»ƒ»¿«¿…¿ƒ¿««¿≈
ÔeÚcÈÂ d˙È¯LÓ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ¯wÈ˙‡Â¿∆¿««¿«¿…¿»«ƒ¿»≈¿ƒ¿

:ÔÎ e„·ÚÂ ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈¬»¿»«¬»≈

nÚ‡ה  ÏÊ‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓÏ ‡eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈¬««»
‡nÚÏ È‰Bc·ÚÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ CÈÙ‰˙‡Â¿ƒ¿¬ƒƒ»¿«¿…¿«¿ƒ¿«»
˙È ‡ÁlL È¯‡ ‡„·Ú ‡„ ‡Ó e¯Ó‡Â«¬»»»¬«¿»¬≈««¿»»

:‡ÁÏtÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¿»»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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:oade dxfgd zlEf miUFrb dxez ¦©©£¨¨§¨¥
(â.'Bâå äòøt øîàåaEWIWM WExR §¨©©§Ÿ§¥§¤¨

E`x xW` lM FricFi `Ed ciBOd©©¦¦¨£¤¨
:eipirc dxez ¥¨

(ä'Bâå çøá ék 'Bâå Cìîì ãbiå©ª©§¤¤§¦¨©§
.íòä ìà 'Bâå ááì CôäiåKixv ©¥¨¥§©§¤¨¨¨¦

Kld iM xn` `le gxa iM FxnF` zrcl̈©©§¦¨©§Ÿ¨©¦¨©
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EdEUr xW` xaCd lr EhxgzPW¤¦§¨§©©¨¨£¤¨
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mrd WExR mrd gxA iM mixvn Klnl§¤¤¦§©¦¦¨©¨¨¥¨¨

oFkp mrhl l`xUi mr `Ed glW xW £̀¤¨©¦¦§¨¥§©©¨
EgxA dYr od l`xUi ipA aiWdl Flv ¤̀§§¨¦§¥¦§¨¥¥©¨¨§
iM dgixAd qgizi EN`lE mdl Eklde§¨§¨¤§¥¦§©¥©§¦¨¦
drxR cIn mliSn oi` dgixAd zlEf©©§¦¨¥©¦¨¦©©§Ÿ

,eicare FOr md iMdrxR aal KtdIe ¦¥©©£¨¨©¥¨¥§©©§Ÿ
mEglW xW` lr EngPW WExR 'Fbe§¥¤¦£©£¤§¨
dn Exn`Ie ,l`xUil `l mrl WExR¥¨¨Ÿ§¦§¨¥©Ÿ§©
lr md midEnY WExR EpiUr z`GŸ¨¦¥§¦¥©
ddinYd mrhe ,mrd EglXW mdiUrn©£¥¤¤¨§¨¨§©©©§¦¨
Epcarn l`xUi z` EpgNW iM `Ed¦¦©§¤¦§¨¥¥¨§¥

l"f mxnF` KxC lr FWExR(g"x hEwli) ¥©¤¤§¨©§

l`xUil xExgW hB azM drxR iM¦©§Ÿ¨©¥¦§§¦§¨¥
ixd mkinvrl mY` ixd mdl xn`e§¨©¨¤£¥©¤§©§¥¤£¥



glyaנב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"i oey`x meil inei xeriy
הּׁשביעי  ּבּיֹום הּׁשירה מּמה ∑CÙ‰iÂ.קֹורין נהפ ְִִִִַַַָ«≈»≈ֱִֶַַ

להם: אמר ׁשהרי יב)ּׁשהיה, מּתֹו(לעיל ּצאּו "קּומּו ְֲִֵֶֶֶַָָָָ
היּו לׁשעבר ׁשהרי עבדיו, לבב ונהפ ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָעּמי".

ועכׁשו, למֹוקׁש"? לנּו זה יהיה מתי "עד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאֹומרים:
ּבׁשביל נהפכּו אחריהם .ׁשהׁשאילּום ממֹונם לרּדף ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹ

e„·ÚÓ∑אֹותנּו .מעבד ≈»¿≈ֲֵָֹ

(å):Bnò ç÷ì Bnò-úàå Baëø-úà øñàiå©¤§−Ÿ¤¦§®§¤©−¨©¬¦«
i"yx£BaÎ¯ ˙‡ ¯Ò‡iÂ∑ּבעצמֹו Â‡˙.(מכילתא)הּוא «∆¿…∆ƒ¿ְְַ¿∆

BnÚ Á˜Ï BnÚ∑ונטלּו לקינּו, ּבדברים: מׁשכם «»«ƒְְְְִִִָָָָָ
עּמכם  אתנהג לא ואני עּמי, ּבֹואּו וׁשּלחנּום, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹממֹוננּו
לֹו קֹודמין עבדיו מלכים, ׁשאר ּדר מלכים: ְְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָּכׁשאר

"ּופרעה  ׁשּנאמר: לפניכם, אקּדים ואני ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹּבּמלחמה,
ּדר חילֹותיו. לפני ּומהר עצמֹו הקריב ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָהקריב",
אני  ׁשּיבחר, ּכמֹו ּבראׁש ּבּזה לּטל מלכים ְְְְֲִִִִִֶַָָָָֹֹׁשאר

ׁשלל" "אחּלק ׁשּנאמר: ּבחלק, עּמכם .אׁשוה ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(æ)íéøöî áëø ìëå øeça áëø úBàî-LL çwiå©¦©À¥«¥¬¤̧¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦
ìLå:Blk-ìò íL §¨«¦¦−©ª«

i"yx£¯eÁa∑ רכב ".נבחרים ּכל יחיד, לׁשֹון ּבחּור", »ְְִִִֶֶָָָָ
ּבחּור  היה זה, ׁשּבמנין ÌÈ¯ˆÓ.ורכב ·Î¯ ÏÎÂ∑ ְְְִֶֶֶֶָָָָ¿…∆∆ƒ¿»ƒ

ׁשאר  ּכל הּבהמֹות .(מכילתא)הרכב ועּמהם היּו ּומהיכן ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

נאמר: הרי מצרים, מּׁשל ּתאמר אם ט)הּללּו? (לעיל ְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ
יׂשראל, מּׁשל ּתאמר ואם מצרים", מקנה ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ"וּימת

נאמר: י)והלא מי (שם מּׁשל עּמנּו". יל מקננּו "וגם ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

dnÚ:ו  ¯ac dnÚ ˙ÈÂ dk˙¯ ˙È ÒÈwËÂ¿«ƒ»¿ƒ≈¿»«≈««ƒ≈

¯˙Èkז  ÏÎÂ Ô¯ÈÁa ÔÈk˙¯ ‰‡Ó zL ¯·„e¿«ƒ¿¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈
:ÔB‰lk ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈ¯a‚Â È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»«»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FxnF` `Ede ,oixFg ipA mY`EpgNW ©¤§¥¦§§¦©§
,migENW hbAEpcarnmdl oi`W §¥¦¦¥¨§¥¤¥¨¤

lr dlrW xWt`W mbde ,car hRWn¦§©¤¤©£©¤¤§¨¤¨¨©
cFr mdA cari `l ExfgIW mYrC©§¨¤©§§Ÿ©£Ÿ¨¤
dcFard xfgY oMW oeike ,car zcFar£©¤¤§¥¨¤¥©§Ÿ¨£¨
oeiM dYrnE ,mrd lr KlOl dkixSd©§¦¨©¤¤©¨¨¥©¨¥¨
dOl fnx dfA mB .cari in mrd gxAW¤¨©¨¨¦©£Ÿ©¨¤¨©¨¨
xMfPd mrd zgixA lr EWWg `lŸ¨§©§¦©¨¨©¦§©
,mdilr dcFard cAkYW EWiBxIWM§¤©§¦¤¦§©¨£¨£¥¤
,sCxl mnvr Epikd cInE skY dfle§¨¤¥¤¦¨¥¦©§¨¦§Ÿ
dticxd oi` iYWxRX dn itl dPde§¦¥§¦©¤¥©§¦¥¨§¦¨
wGg 'd iM aEzMd xn`e mrd lr `N ¤̀¨©¨¨§¨©©¨¦¦¥
ipA ixg` mB sCxIe drxR lW FAl¦¤©§Ÿ©¦§Ÿ©©£¥§¥

:calA mrl `le l`xUi¦§¨¥§Ÿ¨¨¦§©
ãBòzWxtA iYWxRX dn iR lr d`xp¦§¤©¦©¤¥©§¦§¨¨©

`A('f 'i)mRxr EWwdW mrh iM Ÿ¦©©¤¦§¨§¨
ixaC iM maWgl `Ed eicare drxR©§Ÿ©£¨¨§¨§¨¦¦§¥
ciBi dfe dnxr KxC md df KxcA 'd§¤¤¤¥¤¤¨§¨§¤©¦
,mFlWe qg Fvtg lM zFUr lkEi `l iM¦Ÿ©£¨¤§©§¨
zFxFkA zMn mzF` 'd zFMd mFiA dPde§¦¥§©¨©©§
Ecrxe EWrx mizn mixbR mcCnie©§©§¥§¨¦¥¦¨£§¨£
lM l`xUi idl` iM mixaCd EwiCvde§¦§¦©§¨¦¦¡Ÿ¥¦§¨¥¨
mixvn oMW lMnE mlFr aixgdl lFkï§©£¦¨¦¨¤¥¦§©¦
dn iM xnFl EaIgzi Ff `xaq itlE§¦§¨¨¦§©§©¦©
qg dnxr oi` mini 'b KxC 'd xn`X¤¨©¤¤¨¦¥¨§¨©
drxR zgkFde dBdi zn` `N` mFlWe§¨¤¨¡¤¤§¤§¨©©§Ÿ
dgkFd Dpi` cgi mNM miklFdX dOn¦©¤§¦ª¨©©¥¨¨¨

dWn ixacA xEn`d mrHM(mW)bg iM ©©©¨¨§¦§¥¤¨¦©

Eli`WdW orWnl mdl did dfe 'Fbe 'd§§¤¨¨¨¤§¦§¨¤¦§¦
mAlA wGgzp iM l`xUil mpFde mpFnn̈¨§¨§¦§¨¥¦¦§©¥§¦¨
`l mB ,mixvn l`xUi EaEWi aFW iM¦¨¦§¨¥¦§©¦©Ÿ
df KxcA xaCd 'd dUr iM EWWg̈§¦¨¨©¨¨§¤¤¤
didW ExiMdW cvl mEli`WIW icM§¥¤©§¦§©¤¦¦¤¨¨
lM zzl df lr mB mgixkdl lFki 'd¨§©§¦¨©©¤¨¥¨

l"f mdixacl mB dnE ,mpFnnzFnW) ¨¨©©§¦§¥¤§

(c"it dAxvn ENBWKWg iniA mdipER ©¨¤¦©§¥¤¦¥¤
oM m`e dfA mixvn Ercie mixvn¦§©¦§¨§¦§©¦¨¤§¦¥
oi`A lMd lHl mdl did df mrHn¦©©¤¨¨¨¤¦Ÿ©Ÿ§¥
drxtl ciBOd ciBd xW`ke ,d`Fx¤§©£¤¦¦©©¦§©§Ÿ
itl WExR mrd gxA iM eil` xn`̈©¥¨¦¨©¨¨¥§¦
zFgkFdd itM mzpwqnA dlrX dn©¤¨¨§©§¨¨¨§¦©¨
zFkild hlgdA xaCd did `l 'dn iM¦¥Ÿ¨¨©¨¨§¤§¥£¦
l`xUi Evx `NX dn oM m` mlFr¨¦¥©¤Ÿ¨¦§¨¥
zklle mixvOn gxal Evx iM xfgl©£Ÿ¦¨¦§Ÿ©¦¦§©¦§¨¤¤
`Ed mXd on `le zhlgn dkild£¦¨ª§¤¤§Ÿ¦©¥

dfl ,xaCdeicare drxR aal KtdIe ©¨¨¨¤©¥¨¥§©©§Ÿ©£¨¨
mrd l`iM `ivFOd cvl `l WExR ¤¨¨¥Ÿ§©©¦¦

`ivFd `l iM zwfgA oicr `ivFOd©¦£©¦§¤§©¦Ÿ¦
mrl rbFPW dnl `N` drWl `N ¤̀¨§¨¨¤¨§©¤¥©¨¨
`Ede ,EgxaIW mdl EWWg `l dOl̈¨Ÿ¨§¨¤¤¦§§§

mxnF`z` EpgNW iM EpiUr z`G dn §¨©Ÿ¨¦¦¦©§¤
Epcarn l`xUiEpl didW mbd WExR ¦§¨¥¥¨§¥¥£©¤¨¨¨

ok iR lr s` mdidl` zxfbl mglWl§¨§¨¦§¥©¡Ÿ¥¤©©¦¥
df KxcA mzF` miglFW Epiid `lŸ¨¦§¦¨§¤¤¤
oilFki Eid iM ,Epcarn gxal ElkEIW¤§¦§Ÿ©¥¨§¥¦¨§¦
FAkxe mixvn lig mdOr glWl¦§Ÿ©¦¨¤¥¦§©¦§¦§

xAcOA mdidl` car cr eiWxtE¨¨¨©£Ÿ¡Ÿ¥¤©¦§¨
:mixvnl EaEWie§¨§¦§©¦

BàciBdW ciBOd zErvn`A iM xn`iŸ©¦§¤§¨©©¦¤¦¦
dn lr drxR aal KRdzp EgxAW¤¨§¦§©¥§©©§Ÿ©©
lFki lM l`xUi idl` iM FrixkdX¤¦§¦¦¡Ÿ¥¦§¨¥¨¨
lr lFki `l iM xExaA zF`d Ll dfe§¤§¨§¥¦Ÿ¨©
xn` dnxr KxC xACX dOn lMd©Ÿ¦©¤¦¥¤¤¨§¨¡Ÿ
qg FA did `l iM KYFg ztFnA dYrn¥©¨§¥¥¦Ÿ¨¨©
Kxvde hlgdA m`ivFdl gM mFlWe§¨Ÿ©§¦¨§¤§¥§ª§©

xnFl aEzMd wCwce ,zrC zapblaal ¦§¥©©©§¦§¥©¨©§©
iM xaCA Erxkd zFaal 'a iM xnFl©¦§¨ª§§©¨¨¦
did l`xUi gNW mcw dNgzAW mbd£©¤¦§¦¨Ÿ¤¦©¦§¨¥¨¨
FciA gM oi` iM Ff daWgn aWFg¥©§¨¨¦¥Ÿ©§¨
KxcA l`FXX dOn hlgdA m`ivFdl§¦¨§¤§¥¦©¤¥§¤¤
dgFC cg` al Fl did ok iR lr s` df¤©©¦¥¨¨¥¤¨¤
mdA utg Fpi` iM ilE` xnF`e Ff `xaq§¨¨§¥©¦¥¨¥¨¤
dprh Dl dgxR dYrnE ,drWl `N ¤̀¨§¨¨¥©¨¨§¨¨©£¨
mrd l` cgi zFaaNd 'a EniMqde Ff§¦§¦©§¨©©¤¨¨
cv mlv` xxadW mgNW iYlal§¦§¦©§¨¤ª§©¤§¨©
z`f drx dNrR dn Exn`e .xg`d̈©¥§¨§©§ª¨¨¨Ÿ
Ep` rxtnNW 'Fbe EpgNW iM EpiUr̈¦¦¦©§§¤§©§¥©¨
m`ivFdl lFki did `NW mi`Fx¦¤Ÿ¨¨¨§¦¨

Az` xq`Ie dfl EpazMW mrHn hlgd §¤§¥¦©©¤¨©§¨¤©¤¡Ÿ¤
:FAkxe dxez ¦§

(å.'Bâå ç÷ì Bnò úàådid `l iM §¤©¨©§¦Ÿ¨¨
`Ed `N` EpazMW oYnE `VOA©©¨©¨¤¨©§¤¨
mYgwl Kxvd FOr la` eicare©£¨¨£¨©ª§©§©§¨

:mWtpl mi`xi Eid iM mixacAf dxez ¦§¨¦¦¨§¥¦§©§¨



נג glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i ipy meil inei xeriy
ׁשמעֹון  רּבי היה מּכאן ה'". ּדבר את מ"הּירא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהיּו?
רצץ  ׁשּבּנחׁשים, טֹוב הרג! ׁשּבּמצרים, ּכׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹאֹומר:

מחֹו! Blk.את ÏÚ ÌLÏLÂ∑,צבאֹות ׂשרי ֶֹ¿»ƒƒ«Àְֵָָ
.ּכתרּגּומֹו ְְַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(160 'nr fh jxk zegiy ihewl)

מחֹו את רצץ ׁשּבּנחׁשים ז)טֹוב יד, (רש"י ְְִֶֶַָֹֹ
הּדּיּוק  ידּוע והּנה הרע". יצר "ּדא הּנחׁש על אֹומרים ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָחז"ל

"יגיע הּפסּוק ּבפרנסה ּכּפיּבלׁשֹון ׁשהּיגיעה תאכל", ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

להיֹות  צרי הראׁש א הּמעׂשה, ּבכח רק להעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹצריכה
הּמח  את לרֹוצץ יׁש – מחֹו את רצץ זהּו ּבתֹורה. מלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּתמיד

ולקדּׁשה. לתֹורה ּכּלֹו יתמּסר ׁשהּמח ּכדי הרע, יצר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשל

(ç)ócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ
:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìàøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ·Ï ˙‡ '‰ ˜fÁÈÂ∑ לרּדף לּבֹו את וחּזק לאו, אם לרּדף אם ּתֹולה ¯Ó‰.ׁשהיה „Èa∑(מכילתא) «¿«≈∆≈«¿…ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ¿»»»
ּומפרסמת  ּגבהה .ּבגבּורה ְְְְִֶֶָָֹֻ

ß hay a"i ipy mei ß

(è)íéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
ét-ìò Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìò©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©¦Æ

ïôö ìòa éðôì úøéçä: ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ

(é)íäéðéò-úà ìàøNé-éðá eàNiå áéø÷ä äòøôe©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹
íéøöî äpäå|e÷òöiå ãàî eàøéiå íäéøçà òñð §¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬

:ýåýé-ìà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈«
i"yx£·È¯˜‰ ‰Ú¯Ùe∑,"קרב "ּופרעה לכּתב לֹו היה «¿…ƒ¿ƒְְִַַָָָֹֹ

לקּדם  ונתאּמץ עצמֹו הקריב "הקריב"? ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַמהּו
עּמהם  ׁשהתנה ּכמֹו ‡Ì‰È¯Á.לפניהם ÚÒ∑ ּבלב ְְְִִִֵֶֶֶָָ…≈««¬≈∆ְֵ

נֹוסע  מצרים "והּנה אחר: ּדבר אחד. ּכאיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאחד
מצרים  ׁשל ׂשר ראּו הּׁשמים אחריהם", מן נֹוסע ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

למצרים. ּתפׂשּו(מכילתא)∑e˜ÚˆiÂ.(תנחומא)לעזר ְְֲִִַַֹ«ƒ¿¬ְָ
אֹומר: הּוא ּבאברהם אבֹותם: יט)אמנּות "אל (בראשית ְְֲֳֵֶַָָָָ

ּביצחק: ׁשם", עמד אׁשר כד)הּמקֹום "לׂשּוח (שם ְְֲִֶַַַָָָָָ
ּביעקב: כח)ּבּׂשדה", ּבּמקֹום"(שם ."וּיפּגע ְְֲִֶַַַַַָָֹ

„ÌÈ¯ˆÓח  ‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
e˜Ù Ï‡¯NÈ È·e Ï‡¯NÈ Èa ¯˙a Û„¯e¿«»«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿»

:ÈÏb LÈ¯a¿≈¿ƒ

k„ט  ÔB‰˙È e˜Èa„‡Â ÔB‰È¯˙a È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈«¿≈¿«¿ƒ»¿«
‰Ú¯Ù Èk˙¯ ˙ÂÒeÒ Ïk ‡nÈ ÏÚ Ô¯L»»««»»»«¿ƒ≈«¿…
Ì„˜ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ d˙È¯MÓe È‰BL¯Ùe»»ƒ«ƒ¿»≈«ƒ»»√»

:ÔBÙˆ ÏÈÚa¿≈¿

È˙י  Ï‡¯NÈ È· eÙ˜Êe ·¯˜ ‰Ú¯ÙeÔB‰ÈÈÚ «¿…¿≈¿»¿≈ƒ¿»≈»≈≈
‡„ÁÏ eÏÈÁ„e ÔB‰È¯˙a ÔÈÏË È‡¯ˆÓ ‡‰Â¿»ƒ¿»≈»¿ƒ«¿≈¿ƒ«¬»

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È· e˜ÈÚÊe¿ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çíéàöé ìàøNé éðáe 'Bâå ÷fçéå©§©¥§§¥¦§¨¥Ÿ§¦
.'BâåiM FAl wGgl 'd Kxvd WExR §¥ª§©§©¥¦¦

z`ivi xcqe ot`l al zzl Fl did̈¨¨¥¥§Ÿ¤§¥¤§¦©
ciBi dfe dnx ciA dzidW l`xUi ipA§¥¦§¨¥¤¨§¨§¨¨¨§¤©¦
did dGnE mdilrn lWFn ci dwqR iM¦¨§¨©¥¥£¥¤¦¤¨¨
FAl wGg 'dW `N` rYxp zFidl Fl¦§¦§¨¤¨¤¦¥¦
sCxIe dlrnl xMfPd zFaWgn aWge§¨©©§¨©¦§©§©§¨©¦§Ÿ

:'Fbeh dxez §
(éíéøöî äpäå 'Bâå áéø÷ä äòøôe©§Ÿ¦§¦§§¦¥¦§©¦

.'BâåxnFl Kxvd dOl zrcl Kixv §¨¦¨©©¨¨ª§©©
EbiVIe xnFl mcTX dn wiRqd `le df¤§Ÿ¦§¦©¤¨©©©©¦
rqp mixvn dPde cFr xn`e .'Fbe mzF`¨§§¨©§¦¥¦§©¦Ÿ¥©
drxtA dAQd ligzd dOl mB 'Fbe§©¨¨¦§¦©¦¨§©§Ÿ
dPde aizkC mixvnA xn` xnbe§¨©Ÿ¤§¦§©¦¦§¦§¦¥

.'Fbe drxR dPde xnFl Fl didW mixvn¦§©¦¤¨¨©§¦¥©§Ÿ§
FxnF` zrcl Kixv cFrrqpcigi oFWl ¨¦¨©©§Ÿ¥©§¨¦

oiadlE .miAx mdW mixvn lr 'Fbe§©¦§©¦¤¥©¦§¨¦
ixacA dlFcB dxrd xirdl Wi aEzMd©¨¥§¨¦¤¨¨§¨§¦§¥
mixaw oi` ilAnd dWn l` l`xUi ipA§¥¦§¨¥¤¤£¦§¦¥§¨¦
rnWPM 'Fbe Epl ziUr z`G dn 'Fbe§©Ÿ¨¦¨¨§©¦§¨
iM zn` df oi`e Wcg mdl xaCdW¤©¨¨¨¤¨¨§¥¤¡¤¦
sCxl FAl wGgi iM 'd mricFd xaM§¨¦¨¦§©¥¦¦§Ÿ
xW` dUrOA dfA mxirde FA caMdl§¦¨¥§¥¦¨¨¤©©£¤£¤
icM 'Fbe Epgie EaEWIW zFUr mdl dEv¦¨¨¤£¤¨§©£§§¥
ixd ok EUrIe mdixg` sCxl drhIW¤¦§¤¦§Ÿ©£¥¤©©£¥£¥
mdixg` sCxl FzFrhdl mnvr Epikd¥¦©§¨§©§¦§Ÿ©£¥¤
didi El ,cgRd mdl qpkp oiPn oM m ¦̀¥¦©¦¦§©¨¤©©©¦§¤
akx zF`n WW lFcB gkA `AW E`xW¤¨¤¨§Ÿ©¨¥¥¤¤

mcTn EaWg `l iM xWt` xW` 'Fbe§£¤¤§¨¦Ÿ¨§¦Ÿ¤
ok iR lr s` wfg KM lM mdl EidW¤¨¨¤¨¨Ÿ¤©©¦¥
FAl wGgnd `Ed iM 'd mgihad xaM§¨¦§¦¨¦©§©¥¦

.xaCA ErIq mde FA caMdl§¦¨¥§¥¦§©¨¨
ïëàl"f mdixaC iR lr x`AzizFnW) ¨¥¦§¨¥©¦¦§¥¤§

(`"kt dAxmpFWl dfe Exn`W ©¨¤¨§§¤§¨
lW xU df mdixg` rqp mixvnE¦§©¦Ÿ¥©©£¥¤¤©¤
,mpFWl o`M cr FnW mixvn mixvn¦§¦¦§©¦§©¨§¨
ok iM mdOr `A fNd K`lOd dPde§¦¥©©§¨©¨¨¦¨¤¦¥
lRie FzO`l xfri xVdW bEdPd `Ed©¨¤©©©£Ÿ§ª¨§¦Ÿ

lE `ve DzlitpAdUrOn cn ¦§¦¨¨§¥§©¦©£¥
oFcwFn qFxCpqMl`(:h"q `nFi)didW £©§©§¤§¨¤¨¨

on dPde ,zFnglOA FxU Fl dncp¦§¤¨©¦§¨§¦¥¦
KlOd oinil cnFr didi xVd iM mzQd©§¨¦©©¦§¤¥¦¦©¤¤



glyaנד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 52 'nr `i jxk y"ewl t"r)

dNtYd "zEpO`"ª¨©§¦¨

אל־יהוה: בני־יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶַָָֽֽוּיצעקּו
אבֹותם אּמנּות ובפרש"י)ּתפסּו י. (יד, ְֲָָָֻ

ּבׁשם  הּתפּלה לכּנֹות מתאים אי לתמּה: יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֹלכאֹורה
ואּלּו האדם, ׁשל הּתמידי עּסּוקֹו היא, ׁשּמׁשמעּותּה ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ'אּמנּות'

?ּׁשּמצטר ּבׁשעה רק היא צרכיו ּבּקׁשת ׁשהיא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּתפּלה
היא, ּבפׁשטּות "ּתפּלה" לׁשֹון מׁשמעּות ּבזה לבאר ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָויׁש
ׁשל  עּקרּה זה, ּפי ועל האדם. צרכי ׁשּימּלא להּקּב"ה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּתחּנה
ּכל  את הּוא מקּבל ׁשעל־ידי־זה האדם, לתֹועלת הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּתפּלה

ּוברּוח. ּבגׁשם לֹו ְְְִֶֶַַָהּנצר
ּכמֹו אלא עצמֹו, לתֹועלת רק הּתפּלה ׁשאין היא האמת ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָא

הרמּב"ם תפלה)ׁשּכתב להל' ׁשהמצות־עׂשה (ב"כותרת" ְְֲִֵֶֶַַַַַָָ
אינּה ׁשעּקרּה ּבתפּלה", יֹום ּבכל ה' את "לעבד היא ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּדתפּלה
הּתפּלה  שעל־ידי ה'", את "לעבד אלא צרכיו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבּקׁשת

הּקּב"ה. עם ּומתאחד האדם ְְִִִֵֵַַָָָָָָמתקרב
ׁשאין  ללּמדנּו "אּמנּות", ּבׁשם להקּב"ה הּצעקה את ּכּנּו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻולכן
הּקּב"ה  ׁשּיֹוׁשיעֹו הּמתּפּלל, לתֹועלת רק והּזעקה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּתפּלה
הּתפּלה  ּכי עת, ּבכל מתּפּללים יׂשראל ּבני אּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּצרֹותיו,
הּבֹורא  עם מתאחדים ועל־ידּה היא, השי"ת עבֹודת ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָמעּקרי

ּתפּל ּגּבי אּמנּות הּלׁשֹון מתאים ולכן ,הּתפּלה יתּבר ּכי ה, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻ
צרה). ּבעת רק (ולא יׂשראל ּבני ׁשל הּתמידי עּסּוקם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהיא

(àé)íéøöîa íéøá÷-ïéà éìaîä äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ§¦§©½¦
eðl úéNò úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì§©§−̈¨´©¦§¨®©ŸÆ¨¦´¨½̈

:íéøönî eðàéöBäì§«¦−̈¦¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯·˜ŒÔÈ‡ ÈÏaÓ‰∑ ּבמצרים קברים ׁשאין קברים, חסרֹון מחמת מּׁשם?וכי לקחּתנּו ׁשם, ליּקבר ¬ƒ¿ƒ≈¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבלע"ז  פושי"ש דינו"ן פלינצס"א .שיפו"ר ְַַ

(áé)éìà eðøac øLà øácä äæ-àìäíéøöîá E £Ÿ¤´©¨À̈£¤Á¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ
eðì áBè ék íéøöî-úà äãáòðå epnî ìãç øîàì¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ

:øaãna eðúnî íéøöî-úà ãáò£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−©¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ· EÈÏ‡ e¯ac ¯L‡∑(מכילתא) והיכן ¬∆ƒ«¿≈∆¿ƒ¿«ƒְֵָ

עליכם  ה' "ירא מאׁשר ∑Óe˙n.ויׁשּפט"ּדּברּו? ְְְֲִִֵֵֶֶֹƒÀ≈ֲֵֶ
חֹולם, לֹומר: (רצה מלאפֹום נקּוד היה ואם ְְִַָָָָָָָָנמּות,

ועּין  מלאפֹום, – חֹולם ׁשּקראּו ּדקּדּוק לבעלי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּכּנֹודע
היה  יפרץ") "ּפן ּפסּוק ּברׁש"י יתרֹו ּפרׁשת ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹלקּמן
מאׁשר  נבאר: ּבׁשּורּוק ׁשּנקּוד עכׁשו מּמיתתנּו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָנבאר

ÌÈ¯ˆÓaיא  ÔÈ¯·˜ ˙ÈÏcÓ‰ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡z„·Ú ‡„ ‡Ó ‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ‡z¯·c¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿»»»¬«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡˙e˜t‡Ï ‡Ï»»¿«»»»ƒƒ¿»ƒ

CnÚיב  ‡ÏlÓ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»ƒ»
˙È ÁÏÙÂ ‡pÓ ˜B·L ¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ»»¿ƒ¿«»
È‡¯ˆÓ ˙È ÁÏÙc ‡Ï ·Ë È¯‡ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¬≈«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»≈

:‡¯a„Óa ˙eÓcÓƒƒ¿¿«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

libxd xcQn dPde ,mrd iptl `lŸ¦§¥¨¨§¦¥¦¥¤¨¨¦
mrdW mdipiA KlOdW zFnglnA§¦§¨¤©¤¤¥¥¤¤¨¨
sFQal KlOde KlOl mcw EnCwi¦§§Ÿ¤©¤¤§©¤¤§©
xaCd aEzMd ricFd o`ke ,mrdn¥¨¨§¨¦©©¨©¨¨
`xil l`xUil dWBxdd d`A EPOOW¤¦¤¨¨©©§¨¨§¦§¨¥¦¨
mcTX dn mdl mcTW mbd cgtlE§©¥£©¤¨©¨¤©¤¨©

xn`e ,dricidnaixwd drxtEWExR ¥©§¦¨§¨©©§Ÿ¦§¦¥
mrd miCwdl libxd xcq dUr `lŸ¨¨¥¤¨¨¦§©§¦¨¨

,mrl mcw Fnvr aixwd `N`E`UIe ¤¨¦§¦©§Ÿ¤¨¨©¦§
mixvn dPde mdipir z` l`xUi ipA§¥¦§¨¥¤¥¥¤§¦¥¦§©¦
cvl WExR xMfPM mixvn lW xU WExR¥©¤¦§©¦©¦§¨¥§©
cnFr eiptl did xVde aixwd drxRW¤©§Ÿ¦§¦§©©¨¨§¨¨¥
xVd l`xUi zF`xl dAq did df¤¨¨¦¨¦§¦§¨¥©©
ElkEi `l mde 'Fbe rqp mixvn FnXW¤§¦§©¦Ÿ¥©§§¥Ÿ§
cnrl `N` Fpi`W xVd zAq zrC©©¦©©©¤¥¤¨©£Ÿ
KlOd bdpn oi` iM bEdPM Kln iptl¦§¥¤¤©¨¦¥¦§©©¤¤

rqFp xVd E`x mde dpgOl miCwdl§©§¦©©£¤§¥¨©©¥©
EWrx dfl ,dpgOd mcw WExR mdixg ©̀£¥¤¥Ÿ¤©©£¤¨¤¨£
Kxrl E`A dlrn ixU iM EaWg iM¦¨§¦¨¥©§¨¨©£Ÿ
dn mdl mcTW mbde ,dngln mOr¦¨¦§¨¨©£©¤¨©¨¤©
E`xWM mdl wiRqd `l mcTX¤¨©Ÿ¦§¦¨¤§¤¨
`Ed iM mdOr mgNdl E`A mik`ln©§¨¦¨§¦¨¥¦¨¤¦
iM daFHd FYaWgOn xfg 'd iM zF`¦¨©¦©§©§©¨¦
Fk`ln lr miMqn did `l df zlEf©¤Ÿ¨¨©§¦©©§£
`l EN`e .'Fbe Ewrv dfle mCbpM `Fal̈§¤§¨§¨¤¨£§§¦Ÿ
xcq did m` F` miCwn drxR did̈¨©§Ÿ©§¦¦¨¨¥¤
milFY Eid md KlOd miCwIW libxd̈¨¦¤©§¦©¤¤¥¨¦
cnrl `N` `A dnglnl `l iM xaCd©¨¨¦Ÿ§¦§¨¨¨¤¨©£Ÿ
lM mr dlrn ixU wgM KlOd iptl¦§¥©¤¤§Ÿ¨¥©§¨¦¨
`le mdilr miPnn md xW` mikln§¨¦£¤¥§ª¦£¥¤§Ÿ
aEXie oiprd aXizp dfaE ,micgtn Eid̈§©£¦¨¤¦§©¥¨¦§¨§¦

K`lOd 'd rpn `NW mrhe .miaEzMd©§¦§©©¤Ÿ¨©©©§¨
Fbxdl icM '`d ,minrh 'al ,`FAn¦§§¨¦¨§¥§¨§
z` l`xUi `xIe FxnF`M mdiptl¦§¥¤§§©©§¦§¨¥¤
l"f Exn`e mId ztU lr zn mixvn¦§©¦¥©§©©¨§¨§

(:a"p a"g xdf)FnXW xVd lr oEkIW Ÿ©¤§©¥©©©¤§
daFhl daWg midl` 'a mrhe ,mixvn¦§©¦§©©¡Ÿ¦£¨¨§¨
dnlW daEWzA Exfgie EcgtIW icM§¥¤§©£§©§§¦§¨§¥¨
zErvn`AW icM minXl mAl Eaxwie¦¨§¦¨©¨©¦§¥¤§¤§¨
lW mEvrd qPd mdl 'd dUri df¤©£¤¨¤©¥¤¨¤
FA Eghad `l df xace sEq mi zrixw§¦©©§¨¨¤Ÿª§§

l"f EWxCW `vnze .mcw(`"kt dAx zFnW) Ÿ¤§¦§¨¤¨§§©¨

dvxi axw xn` `le aixwd zazA§¥©¦§¦§Ÿ¨©¨©¦§¤
mdia`l l`xUi lW oAl aixwdW¤¦§¦¦¨¤¦§¨¥©£¦¤

aizkC did oke ,minXAWipA EwrvIe ¤©¨©¦§¥¨¨¦§¦©¦§£§¥
:'d l` l`xUi`i dxez ¦§¨¥¤



נה glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i iyily meil inei xeriy
וכן: ׁשּנמּות, מּותנּו", יּתן "מי וכן: יט)נמּות, ב (שמואל ְְִִֵֵֵֵֶָָ

ּכמֹו: ׁשאמּות, דאבׁשלֹום, מּותי" יּתן ג)"מי (צפניה ְְְִִִֵֶַָָ
לעד", קּומי יח)"ליֹום ב הימים ּבׁשלֹום",(דברי ׁשּובי "עד ְְִִַַָָ

ׁשאׁשּוב  .ׁשאקּום, ֶֶָָ

(âé)eàøe eávéúä eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼¦§©§À§Æ
øLà ék íBiä íëì äNòé-øLà ýåýé úòeLé-úà¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−©®¦À£¤̧
ãBò íúàøì eôñú àì íBiä íéøöî-úà íúéàø§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬ŸŸ¦²¦§Ÿ¨¬−

:íìBò-ãò©¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ì˙È‡¯ ¯L‡ Èk∑ הּיֹום אּלא אינֹו אֹותם, ּׁשראיתם אֹותם,מה ׁשראיתם הּוא הּיֹום , ƒ¬∆¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

עֹוד  תֹוסיפּו .ולא ְִֹ

(ãé)ô :ïeLøçz ízàå íëì íçlé ýåýé§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®§©¤−©«£¦«
i"yx£ÌÎÏ ÌÁlÈ ה'∑‰' "ּכי וכן: ּבׁשבילכם, ƒ»≈»∆ְְְִִִֵֶ

וכן: לכם", יג)נלחם וכן (איוב ּתריבּון", לאל "אם ְְְְִִִֵֵֵֶָָָ
כד) וכן(בראשית לי", ּדּבר ו)"ואׁשר "האּתם (שופטים ְֲִִֵֶֶֶַַַ

לּבעל"? .ּתריבּון ְִַַַ

ß hay b"i iyily mei ß

(åè)øac éìà ÷òöz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®©¥¬
:eòqéå ìàøNé-éða-ìà¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«

i"yx£ÈÏ‡ ˜Úˆz ‰Ó∑ עֹומד מׁשה ׁשהיה למדנּו «ƒ¿«≈»ְֵֶֶַָָָֹ
עּתה  עת לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ְִֵֵַַַַָָָָֹּומתּפּלל.

אחר: ּדבר ּבצרה. נתּונין ׁשּיׂשראל ּבתפּלה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָלהארי
עלי  אלי", ּתצעק ּכמֹו"מה ,עלי ולא ּתלּוי הּדבר ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹ

‡˙e„zÚיג  ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬ƒ¿«»
ÈÈ„ ‡˜¯et ˙È BÊÁÂÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ „aÚÈc «¬»¿»»«¿»ƒ«¿≈¿»≈

‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‡¯ˆÓ ˙È Ôe˙ÈÊÁ„ ‡Ók È¯‡¬≈¿»ƒ¬≈»ƒ¿»≈»≈»
:‡ÓÏÚ „Ú „BÚ ÔB‰ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙¿¿∆¡≈«»¿»
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להּלן מה)ׁשנאמר ידי (ישעיה ועלּֿפעל "עלּֿבני : ְְֱֶֶַַַַַַַָָָֹ

eÚqÈÂ.ּתצּוני" Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac∑(מכילתא) אין ְִַֻ«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»ֵ
עֹומד  הּים ׁשאין ליּסע, אּלא ּכדאי להם ּבפניהם, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ויצאּו, ּבי ׁשהאמינּו והאמּונה והם אבֹותיהם ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶָָָזכּות
הּים  להם .לקרע ְִֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 42 cenr dk jxk mgpn zxez itÎlr)

ipXd z` liSdl icM FzNtYn wiqtdl§©§¦¦§¦¨§¥§©¦¤©¥¦

אלי, ּתצעק מה מׁשה אל ה' "וּיאמר ּבפרׁשתנּו הּפסּוק ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעל
ויּסעּו" יׂשראל ּבני אל טו)ּדּבר ׁשהיה (יד, "למדנּו רׁש"י ּכתב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

להארי עּתה עת לא הּקּב"ה לֹו אמר ּומתּפּלל, עֹומד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹמׁשה
ּבצרה". נתּונין ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֶָָָָּבתפּלה,

לא  מה למׁשה הּקּב"ה אמר מה לׁשם ּתמּוּה, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹֹולכאֹורה
מּיד  להֹורֹות לֹו היה לכאֹורה, אלי"; ּתצעק "מה - ְְְֲִִִֵַַַַָָָָלעׂשֹות
את  הרם ואּתה ויּסעּו, יׂשראל ּבני אל "ּדּבר - לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמה

אלי"? ּתצעק "מה ּבהקּדמה הּצר ּומהּו וגֹו'", ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹמּט
זה: לבאר ְְֵֵֶָויׁש

עליו־הּׁשלֹום, רּבנּו מׁשה ׁשל ּבתפּלתֹו הּמעלה ּגדל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלמרֹות
עליו  היה יׂשראל, את להּציל צר היה ּכאׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹמּכל־מקֹום
להתמּסר  יׁש יׂשראל הּצלת ּבׁשביל ּכי מּתפּלתֹו. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָלהפסיק
ׁשעה  ּובאֹותּה ּבתפּלה לעסק ממׁשי היה ואם ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹלגמרי,

אזי  ,"מּט את ו"הרם יׂשראל" ּבני אל ּב"ּדּבר ּגם ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָעֹוסק
היתה  לא יׂשראל" ּבני אל ו"ּדּבר "מּט את ּד"הרם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּפעּולה

הראּויה. ּבהתמּסרּות ְְְְֲִֵַַָָנעׂשית
ּגֹוברת  אזי - יהּודי להּציל ׁשּצריכים זמן מּגיע ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָולכן,
הּצלתֹו, ׁשּבׁשביל ,ּכ ּכדי עד יהּודי, ׁשל הּצלתֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחׁשיבּות
זאת, עֹוד אּלא ּבּתפילה, להפסיק ׁשּמּתר ּבלבד זֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֻלא

אלי"! ּתצעק "מה צּוּוי: ְְִִֵֶֶַַָׁשּיׁשנֹו
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הֹוראה ללמד יׁש ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹּומּזה

על־אחת־ּכּמה־וכּמה  זֹו, הֹוראה נאמרה רּבנּו למׁשה ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאם
וקרּובֹו ּבגׁשמּיּות יהּודי ׁשהּצלת מּיׂשראל, אחד לכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבנֹוגע
מּכל  להפסיק יׁש זה ׁשּבׁשביל ,ּכ ּכל חׁשּובה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּברּוחנּיּות,
חׁשּובים  ענינים הם אם ּגם ּבהם, ׁשעֹוסק האחרים ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהענינים

הּׁשני  ׁשל למקֹומֹו ולרדת ּולקרבֹו.ּונחּוצים, להּצילֹו ּכדי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(c"lyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt ycewÎzay i`ven)

לעֹולם  למעלה הגּביּה הרם, לֹומר: ּורצֹונֹו הּטיה, לׁשֹון ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָמּטה
אחד, לצד ויּבׁשה אחד לצד מים ׁשהּטה ההּטיה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהעליֹון
ּתמׁשי ואחר־ּכ אחד, הּכל למעלה אבל מּזה, זה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹחלּוקים

,יד את ּונטה וזהּו ים, ּבמקֹום יּבׁשה לעֹולם־הּזה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמּׁשם
ּגילּוי  המׁשכֹות ּכל ׁשרׁש הּוא הּיּו"ד ׁשּבחינת (ּכּנ"ל כּו' "ְְְִִֶֶַַַַַָָֹיּוד

למּטה). מלמעלה הּנמׁש אין־סֹוף ְְְְִִֵַַַָָָאֹור
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נז glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i iyily meil inei xeriy

(çé)äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ
:åéLøôáe Baëøa§¦§−§¨«¨¨«

(èé)äðçî éðôì Cìää íéäìûä Càìî òqiå©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ©«£¥´
òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNéíäéðtî ïðòä ãenò ¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ¦§¥¤½

:íäéøçàî ãîòiå©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«
i"yx£Ì‰È¯Á‡Ó CÏiÂ∑ מצרים מחנה ּבין להבּדיל «≈∆≈«¬≈∆ְְְֲִִִֵֵַַַ

ּובּליסטראֹות  חּצים ּולקּבל יׂשראל, מחנה ׁשל ּובין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
וכאן: ה'", מלא" אֹומר: הּוא מקֹום ּבכל ְְְְִִֵַַַָָָמצרים.
אּלא  מקֹום ּבכל 'אלהים' אין האלהים", מלא"ְְֱֱִִֵֶַַָָָָֹֹ
ׁשעה, ּבאֹותּה ּבדין נתּונין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָּדין,

מצרים  עם להאבד אם להּנצל, enÚ„.אם ÚqiÂ ְְְִִִִִִֵֵֵַָָ«ƒ««
ÔÚ‰∑ הּמחנה את הענן עּמּוד והׁשלים ּכׁשחׁשכה ∆»»ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ

רגיל  ׁשהיה ּכמֹו הענן נסּתּלק לא האׁש, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלעּמּוד
לֹו והל נסע אּלא לגמרי, ערבית ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָלהסּתּלק

למצרים  להחׁשי .מאחריהם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַ

(ë)ïéa àáiå|éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî äðçî ©¨ºŸ¥´©«£¥´¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³
lä-úà øàiå CLçäå ïðòääæ-ìà äæ áø÷-àìå äìé ¤«¨¨Æ§©½¤©−̈¤¤©¨®§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−

:äìélä-ìk̈©¨«§¨
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ‰ÁÓ ÔÈa ‡·iÂ∑למהּל מׁשל  «»…≈«¬≈ƒ¿«ƒְִֵַָָ

נטלֹו לׁשּבֹותֹו, לסטים ּבאּו לפניו. מהּל ּובנֹו ,ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבּדר
נתנֹו מאחריו, זאבים ּבאּו לאחריו. ּונתנֹו ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָמּלפניו
על  נתנֹו מאחריו, ּוזאבים לפניו לסטים ּבאּו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָלפניו.

:ּכ ּבהם. ונלחם יא)זרֹועֹו ּתרּגלּתי (הושע "ואנכי ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

עלֿזרֹועתיו" קחם CLÁ‰Â.לאפרים ÔÚ‰ È‰ÈÂ∑ ְְְִֶַַָָָֹ«¿ƒ∆»»¿«…∆
האׁש∑iÂ‡¯.למצרים  ליׂשראל עּמּוד הּלילה את ְְִִַ«»∆ְְְִֵֵֶַַַָָָ

והחׁש הּלילה. ּכל ללכת ּכדרּכֹו לפניהם, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהֹול
מצרים  לצד ערפל ‡ÊŒÏ‰.ׁשל ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ∑ ְְֲִִֶֶַַָ¿…»«∆∆∆

מחנה מחנה (מכילתא) .אל ֲֲֶֶֶַַ

(àë)ýåýé CìBiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå|-úà ©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤§Ÿ̈´¤
íiä-úà íNiå äìélä-ìk äfò íéã÷ çeøa íiäÂ©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨©¨¬¤¤©−̈

:íénä eò÷aiå äáøçì¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦

È˙e¯wÈ˙‡aיח  ÈÈ ‡‡ È¯‡ È‡¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¬»¿»¿ƒ¿«»ƒ
:È‰BL¯Ù·e È‰Bk˙¯a ‰Ú¯Ùa¿«¿…ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ

È¯LÓ˙‡יט  Ì„˜ ¯a„Óc ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÏËe¿««¿¬»«¿»ƒ¿««√»«¿ƒ»
‡„enÚ ÏËe ÔB‰È¯˙aÓ ‡˙‡Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»ƒ«¿≈¿««»

:ÔB‰È¯˙aÓ ‡¯Le ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Ú„«¬»»ƒ√»≈¿»ƒ«¿≈

È¯LÓ˙‡כ  ÔÈ·e È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ÔÈa ÏÚÂ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈«¿ƒ»
È‡¯ˆÓÏ ‡Ï·˜Â ‡Ú ‰Â‰Â Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«¬»¬»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ„ e·È¯˜˙‡ ‡ÏÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ¯‰ Ï‡¯NÈÏe¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»¿»ƒ¿¿ƒ≈

:‡ÈÏÈÏ Ïk ÔÈc ˙ÂÏ¿»≈»≈¿»

È˙כא  ÈÈ ¯a„Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿««¿»»
˙È ÈeLÂ ‡ÈÏÈÏ Ïk ÛÈw˙ ‡Óec˜ Áe¯a ‡nÈ«»¿«ƒ»«ƒ»≈¿»¿«ƒ»

:‡iÓ eÚÊa˙‡Â ‡zLaÈÏ ‡nÈ«»¿«∆¿»¿ƒ¿¿»«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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dPd Exn`ie mAlA dpEn`d hirndlE§©§¦¨¡¨§¦¨§Ÿ§¦¥
dfl c`n E`xie Epixg` milFr dOd¥¨¦©£¥§¦§§Ÿ¨¤
iPOn iM mkl ErC mdl xn`e mricFd¦¨§¨©¨¤§¨¤¦¦¤¦
UxFR ip`e FA caMdl mixaCd Eid̈©§¨¦§¦¨¥©£¦¥

:mdilbxl zWxgi dxez ¤¤§©§¥¤
(èé.'Bâå íéäìàä Càìî òqiåxi`i ©¦©©§©¨¡Ÿ¦§¨¦

EpWxRX dOA df aEzM aizp§¦¨¤©¤¤¥©§
wEqRA(`"k b"i)iM 'Fbe mdiptl Kld 'de ©¨©Ÿ¥¦§¥¤§¦

'` ,l`xUil miWOWn Eid mippr 'b£¨¦¨§©§¦§¦§¨¥
'Ade ,'Fbe mFwn mdl xEzl mdiptl¦§¥¤¨¨¤¨§§©
xi`dl 'Bde ,WnXd mgn mdilr obdl§¨¥£¥¤¥Ÿ©¤¤§©§¨¦
xW` aEzMd EpricFde ,dliNA mdl̈¤©©§¨§¦¨©¨£¤

`Edd dliNA 'd dUrK`ln rQIe ¨¨©©§¨©©¦©©§©
midl`d`Ede mdiptl KlFdd `EdW ¨¡Ÿ¦¤©¥¦§¥¤§

mixaC zWxtA xMfOW oFW`xd oprd¤¨¨¨¦¤ª§¨§¨¨©§¨¦
(b"l '`)Klde rqp mdiptl Kldd xn`W¤¨©©Ÿ¥¦§¥¤¨©§¨©

WOWnd oprd iM cFr xn`e ,mdixg`l§©£¥¤§¨©¦¤¨¨©§©¥
FPnf riBdW mFId lM FPnGW mdiptA¦§¥¤¤§©¨©¤¦¦©§©
zWxtA xMfOd `Ede dliNA rqpl¦§Ÿ©©©§¨§©ª§¨§¨¨©
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p ,mdixg`l cnre rqpiM xnF` z`vn ¨©§¨©§©£¥¤¦§¥¨¥¦

,mdixg`l Erqp mdiptl EidW mippr 'a£¨¦¤¨¦§¥¤¨§§©£¥¤
iYlA mdiptl KiWgIW icM 'Ad mrhe§©©§¥¤©§¦¦§¥¤¦§¦
`Ede ,l`xUi lW mzFpgY mFwn zrC©©§©£¨¤¦§¨¥§

FxnF`z` x`Ie KWgde oprd idie §©§¦¤¨¨§©¤©¨¤¤
dliNdmdipWl Kxvd iM WExR ©¨§¨¥¦ª§©¦§¥¤

dpgn Erci lal mdiptA KiWgdl§©£¦¦§¥¤§©¥§©£¥
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xF` widai iM cal KWg Fl wiRqd `le§Ÿ¦§¦¤§©¦©§¦
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:KWgde oprd 'ak dxez ¤¨¨§©¤
(ë.'Bâå íéøöî äðçî ïéa àáiåilE` ©¨Ÿ¥©£¥¦§©¦§©
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:mdixg`n`k dxez ¥©£¥¤
(àë.'Bâå Bãé úà äLî èiåmbd ©¥¤¤¨§£©

mUIe 'Fbe 'd KlFIe aEzMd xn`W¤¨©©¨©¤§©¨¤
`l ,daxgl mId z``N` daxgl mU ¤©¨¤¨¨¨Ÿ¨¤¨¨¨¤¨

in lM ErwAi `NW icM miTnrd min©¦¨£ª¦§¥¤Ÿ¦¨§¨¥
miTnrnl zcxl l`xUi Ekxhvie mId©¨§¦§¨§¦§¨¥¨¤¤§©£©¦



glyaנח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i iyily meil inei xeriy
i"yx£‰fÚ ÌÈ„˜ Áe¯a∑(מכילתא) ׁשהיא קדים ּברּוח ¿«»ƒ«»ְִִֶַָ

נפרע  ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרּוח היא ׁשּברּוחֹות, ְִִֶֶַַַָָָָָָעּזה
הרׁש מן ׁשּנאמר:ּבּה יח)עים, קדים (ירמיה "ּכרּוח ְְֱִִִֶֶַַָָָָ

יג)אפיצם", ה'",(הושע רּוח קדים כז)"יבא "רּוח (יחזקאל ֲִִֵַַָָֹ

יּמים", ּבלב ׁשבר כז)הּקדים ּברּוחֹו(ישעיה "הגה ְְְִִֵֵַַָָָָ
קדים" ּביֹום ‰ÌÈn.הּקׁשה eÚ˜aiÂ∑ מים ּכל ְִַָָָ«ƒ»¿«»ƒִַָ

.(מכילתא)ׁשּבעֹולם ֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(drw 'nr hi jxk ycew zexb`)

הּים על ידֹו את מׁשה כא)וּיט (יד, ֵֶֶַַַָָֹ
ׁשל  ׁשמֹותם חקּוקים היּו הּמּטה ׁשעל נאמר, יֹונתן ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבתרּגּום

האבֹות, האּמהֹות ׁשלׁשת ולכאֹורה,ׁשׁשת הּׁשבטים. וי"ב , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
קֹורין  ואין אּמהֹות, ארּבע רק מזּכירים ּכלל ּבדר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהרי

לארּבע אּלא ב)אּמהֹות טז, ּגם (ברכות ּבּמּטה נחקקּו ּומּדּוע , ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָ
נחקקּו ׁשּבּמּטה מּכיון ּבפׁשיטּות: לֹומר ויׁש וזלּפה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבלהה
ּגם  הֹוסיפּו הּׁשבטים, ּכל ּגם אּלא האבֹות ׁשלׁשת רק ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹלא

וׁשבט. ׁשבט ּכל ׁשל האם ׁשם ְֵֵֵֵֶֶֶֶָָאת

(áë)íénäå äLaia íiä CBúa ìàøNé-éðá eàáiå©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîBç íäì: ¨¤Æ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(525 'nr ,a jxk zegiyÎihewl)

ּומׂשמאלם כב)מימינם (יד, ְִִִָָֹ
נסיֹון  העני. ונסיֹון העׁשר נסיֹון - נסיֹונֹות סּוגי ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָֹֹיׁש
אּלא  לּבֹו יגּבּה לא האדם, ׁשל עׁשרֹו ׁשּלמרֹות הּוא, ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעׁשר
ׁשחרף  הּוא, העני נסיֹון ה'. מאת לֹו ּבא ׁשהּכל ּתמיד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹיזּכר

ּולתֹורתֹו. לה' נאמן יּׁשאר - ודחקֹו ְְְֱֳִֵֶַָָָָָעניֹו
על  הגּנּו הּמים - חֹומה" להם "והּמים הּכתּוב: ׁשרמז ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָזהּו
"מּׂשמאלם" וגם העׁשירּות, מּנסיֹון ּגם - "מימינם" ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֹיׂשראל,

הענּיּות. מּנסיֹון -ְֲִִִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(969Î970 'nr ,b jxk zegiyÎihewl)

הכנסת־ צדקה, (נתינת החסד ּבקו לעבֹודה רֹומז - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָימין
וכּו'). ְְִאֹורחים

לדבר  עצמֹו (ּכפּית הּגבּורה ּבקו לעבֹודה רֹומז - ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָֹׂשמאל
וכּו'). ְְִָמצוה

וקו  החסד קו ּכאחד: הּקּוים ּבׁשני ה' את לעבד האדם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעל

ּבלבד, אחד ּבקו ּבעבֹודה להסּתּפק יכֹול הּוא אין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהּגבּורה.
זה  לצד הּטבעית נטּיתֹו מחמת נֹובעת זֹו ׁשעבֹודתֹו יּתכן ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכי
מּוכח  יחּדו, הּקּוים ּבׁשני ּכׁשעבֹודתֹו א הּנגּדי. לּצד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאֹו

טבעֹו. מחמת ולא הּבֹורא ציּוּוי מּצד היא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹׁשעבֹודתֹו

(âë)äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå íéøöî eôcøiå©¦§§³¦§©¸¦Æ©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ
:íiä CBz-ìà åéLøôe Baëø¦§−¨«¨¨®¤−©¨«

i"yx£t ÒeÒ Ïk‰Ú¯∑ היה אחד סּוס אלא וכי אחד ? ּכסּוס אּלא הּמקֹום לפני חׁשּובין ּכּלם ׁשאין .מּגיד …«¿…ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

zLaÈa‡כב  ‡nÈ B‚a Ï‡¯NÈ È· elÚÂ‡iÓe ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«»¿«∆¿»«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÂÒeÒ˙כג  Ïk ÔB‰È¯˙· elÚÂ È‡¯ˆÓ eÙ„¯e¿»ƒ¿»≈¿««¿≈…»«
:‡nÈ B‚Ï È‰BL¯Ùe È‰Bk˙¯ ‰Ú¯t«¿…¿ƒƒ»»ƒ¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

miCwd dfle dribiaE dkildA Ekix`ie§©£¦©£¦¨¦¦¨§¨¤¦§¦
`Ede ,miOd iwnr zFRwdl micw gEx©¨¦§©§¦§¥©©¦§

FxnF`('g e"h oOwl),mi alA zndz E`tw §§©¨¨§§ŸŸ§¤¨
did `l m`e ,rwap `Rwp `NW wlge§¥¤¤Ÿ¦§¨¦§©§¦Ÿ¨¨
Wie .micw gExl Kixv did `l df mrh©©¤Ÿ¨¨¨¦§©¨¦§¥
dWn lW Fci zIhp dzid izni` zrcl̈©©¥¨©¨§¨§¦©¨¤¤
dPde ,FtFqA m` dliNd zNgzA m ¦̀¦§¦©©©§¨¦§§¦¥
,dzid mcw iM gkEn aEzMd gHXn¦¤©©¨¨¦Ÿ¤¨§¨
sEq mi zrixwl xMd oi` oM m`C dWwe§¨¤§¦¥¥¤¥¦§¦©©
xnFl gxkn oM lr ,dWn ici lr dzidW¤¨§¨©§¥¤©¥ª§¨©
xakE 'Fbe dWn hIe `Ed aEzMd WExRW¤¥©¨©¥¤§§¨
daxgl mId z` mUIe 'Fbe 'd KilFd¦§©¨¤¤©¨¤¨¨¨
df itkE ,miOd ErwA Fci dhPWM dfle§¨¤§¤¨¨¨¨§©©¦§¦¤
Ekn dfe .mId rwap Fci zIhpl skYo ¥¤¦§¦©¨¦§©©¨§¤§ª¨

wEqRA iYWxRX dnl(e"h)wrvY dn §©¤¥©§¦©¨©¦§©
zriqp xg` `N` Fci dhp `NW il ¥̀¨¤Ÿ¨¨¨¤¨©©§¦©
dhp mIl l`xUi zqipkl skze l`xUi¦§¨¥§¥¤¦§¦©¦§¨¥©¨¨¨

zFAxA `Ed oke ,FrwaE Fci(`"kt dAx zFnW) ¨§¨§¥¨©§©¨

Fci dWn mixdW oeiM cIn mpFWl dfe§¤§¨¦¨¥¨¤¥¦¤¨
FxnF` dvxi F` ,o`M cr rwap mId lr©©¨¦§©©¨¦§¤§

daxgl mId z` mUIemId in lM WExR ©¨¤¤©¨¤¨¨¨¥¨¥©¨
miOd Erwap dWn ci zIhpaE Eclbp¦§§¦§¦©©¤¦§§©©¦
cxil Ekxhvi `NW xErWM micElBd©§¦§¦¤Ÿ¦§¨§¥¥
in lM mU micw gEx mlFrlE mi iwnrl§¦§¥¨§¨©¨¦¨¨¥

:xTr oFW`xe daxgl mId©¨¤¨¨¨§¦¦¨
ìk.dliNdf`e dliNd sFq cr WExR ¨©©§¨¥©©©§¨§¨

zxnW`A l`xUi Ecxie mId rxwp¦§©©¨§¨§¦§¨¥§©§Ÿ¤
:xwAdak dxez ©Ÿ¤

(áë.äLaia íiä CBúaFxnF` WExR §©¨©©¨¨¥§
FxnF`e ,FzEIniptA mId KFzA§©¨¦§¦¦§§

dWAIAhih mId zirwxw did `NW ©©¨¨¤Ÿ¨¨©§§¦©¨¦
:Wtxë¤¤

.'Bâå äîBç íäì íénäåwlg iM WExR §©©¦¨¤¨§¥¦¥¤
KRWp `l wlgPW miOdn¥©©¦¤¤§©Ÿ¦§©

FxnF`e .oiccvlmpinin`l iM xnFl ¦§¨¦§§¦¦¨©¦Ÿ
sTdA `EdW WOn dnFg¨©¨¤§¤¥

:oiccSdnbk dxez ¥©§¨¦
(âë.íéøöî eôcøiåxn`W mbd ©¦§§¦§©¦£©¤¨©

did df ,'Fbe oprd idie aEzMd©¨©§¦¤¨¨§¤¨¨
Exfg zFar `l xwA xF`aE dliNA©©§¨§Ÿ¤Ÿ¨¨§
miIxvOd E`xe zFpFW`xl zFkxrOd©©£¨¨¦§¨©¦§¦¦

:mdixg` Etcxe l`xUi zkildck dxez £¦©¦§¨¥§¨§©£¥¤
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(ãë)äðçî-ìà ýåýé ó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³§Ÿ̈Æ¤©«£¥´
:íéøöî äðçî úà íäiå ïðòå Là ãenòa íéøöî¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨¥−©«£¥¬¦§¨«¦

i"yx£¯˜a‰ ˙¯ÓL‡a∑(ג הּלילה (ברכות חלקי ׁשלׁשת ¿«¿…∆«…∆ְְְֵֶֶַַָֹ
אׁשמרת  קֹורא הּבקר ׁשּלפני ואֹותּה אׁשמרת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹקרּויין
למׁשמרֹות  חלּוק ׁשהּלילה לפי אני, ואֹומר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּבקר.
לׁשלׁשה  ּכת, אחר ּכת הּׁשרת, מלאכי ׁשל ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשיר
אּונקלֹוס  ׁשּתרּגם זהּו "אׁשמרת", קרּוי לכ ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹחלקים,

אליהם ∑Û˜LiÂ.מּטרת"" ּפנה ּכלֹומר, וּיּבט, ְַַ««¿≈ְֲֵֵֶַַַָָ
הּבטה,להׁשחיתם  לׁשֹון הּוא אף ואסּתכי, ותרּגּומֹו . ְְְְְְְְִִִַַַַָָָ

כג)ּכמֹו סכּותא (במדבר לחקל צֹופים", enÚa„."ׂשדה ְְֲִֵַַָָ¿«

ÔÚÂ L‡∑,ּכטיט אֹותֹו ועֹוׂשה יֹורד ענן עּמּוד ≈¿»»ְְִֵֶַָָ
מרּתיחֹו אׁש מׁשּתּמטֹות ועּמּוד סּוסיהם וטלפי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַ

אשטורדישו"ן ∑Ì‰iÂ.(מכילתא) מהּומה לׁשֹון «»»ְְָ
סגנּיֹות  נטל ערּבבם, ּבפרקי ּבלע"ז. וׁשנינּו ׁשּלהם. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מקֹום  'ּכל הּגלילי: יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר, ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָרּבי
אב  וזה הּוא, קֹול הרעׁשת "מהּומה", ּבֹו: ְְְֱֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר

ז)לכּלן': א על (שמואל וגֹו' ּבקֹולּֿגדֹול ה' "וּירעם ְְְְֵַַַָָֻ
ויהּמם" .ּפלׁשּתים ְְְִִֵַֻ

(äë)øîàiå úãáëa eäâäðéå åéúákøî ïôà úà øñiå©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈©§©«£¥−¦§¥ª®©Ÿ́¤
íäì íçìð ýåýé ék ìàøNé éðtî äñeðà íéøöî¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−

:íéøöîaô §¦§¨«¦
i"yx£ÂÈ˙·k¯Ó ÔÙ‡ ˙‡ ¯ÒiÂ∑נׂשרפּו האׁש מּכח «»«≈…««¿¿…»ְְִִֵַָֹ

נעים  ּבהם והּיֹוׁשבים נגררֹות, והּמרּכבֹות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּגלּגּלים,
מתּפרקין  Îa·„˙.ואבריהן e‰‚‰ÈÂ∑ ּבהנהגה ְְְְִִֵֶֶָ«¿«¬≈ƒ¿≈Àְְַָָ

לּבֹו "וּיכּבד ׁשּמדדּו: ּבמּדה להם, וקׁשה ּכבדה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא

ּבכבדּות" "וינהגהּו ּכאן: אף ועבדיו", ÌÁÏ.הּוא ְְֲֲִֵֵַַַַָָָƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓa Ì‰Ï∑,"ּבמצרים" אחר: ּדבר ּבּמצרּיים. »∆¿ƒ¿»ƒְְְִִִִִֵַַַָָ

ּכ הּים, על לֹוקים ׁשאּלּו ׁשּכׁשם מצרים, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבארץ
ּבמצרים  ׁשּנׁשארּו אֹותם .לֹוקים ְְְֲִִִִֶַָ

ß hay c"i iriax mei ß

(åë)íiä-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−©©¨®
aëø-ìò íéøöî-ìò íénä eáLéå:åéLøt-ìòå B §¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−§©¨«¨¨«

i"yx£e·LÈÂÌÈn‰∑,ּכחֹומה ועֹומדים מצרים יׁשּובּוׁשּזקּופים על ויכּסּו .למקֹומם ¿»À««ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

ÈÈכד  ÈÎzÒ‡Â ‡¯Ùˆ ˙¯hÓa ‰Â‰Â«¬»¿«¿««¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡˙M‡„ ‡„enÚa È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«»¿∆»»

:È‡¯ˆÓ„ ‡˙È¯LÓ ˙È LÈbLÂ ‡ÚÂ«¬»»¿«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿»≈

ÔB‰Ïכה  ÔÈ¯a„Óe È‰Bk˙¯ ÈlbÏb ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿
Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚ È‡¯ˆÓ ¯Ó‡Â ÛB˜˙aƒ¿«¬«ƒ¿»≈≈ƒƒ√»
„·Úc ÈÈ„ ‡z¯·‚ ‡È‰ ‡„ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈»ƒ¿À¿»«¿»«¬«

:ÌÈ¯ˆÓa ÔÈ·¯˜ ÔB‰Ï¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

nÈ‡כו  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»««»
ÏÚÂ ÔB‰Èk˙¯ ÏÚ È‡¯ˆÓ ÏÚ ‡iÓ Ôe·e˙ÈÂƒ«»«ƒ¿»≈«¿ƒ≈¿«

:ÔB‰ÈL¯t»»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãë.ø÷aä úøîLàa éäéåKixv ©§¦§©§Ÿ¤©Ÿ¤¨¦
hRWOd 'd dUr dOl zrcl̈©©¨¨¨¨©¦§¨
`EdW dliNA `le xwAA dGd lFcBd©¨©¤©Ÿ¤§Ÿ©©§¨¤
Exn`W izi`xe .mipiCd zxAbY onf§©¦§Ÿ¤©¦¦§¨¦¦¤¨§

l"f(d"lx hEwli)dprh orh l`ixaB iM ©§¦©§¦¥¨©©£¨
cr oYnd oFilr l` FaiWde 'd iptl Ff¦§¥§¥¦¥¤§©§¥©
xn`PW iOr mdia` lrRW drW DzF`¨¨¨¤¨©£¦¤¦¦¤¤¡©
WExR .o`M cr xwAA mdxa` mMWIe©©§¥©§¨¨©Ÿ¤©¨¥

d onf Fpi`W mbd iM 'd zaEWYdnwP §©¦£©¤¥§©©§¨¨
mWM mdxa` ipal xcQd KRdn ip £̀¦§©¥©¥¤¦§¥©§¨¨§¥
mB dnE ongxd Frah mdxa` KtdW¤¨©©§¨¨¦§¨©£¨©©
Ktd` ip` mB oM dUr`e Fcici FpA lr©§§¦§¤¡¤¥©£¦¤¡Ÿ
d`pd dfA Wie ,uRgi xW`l onGd©§©©£¤©§Ÿ§¥§¤£¨¨
dUri mB .zrd zEkf cnrIW l`xUil§¦§¨¥¤©£Ÿ§¨¥©©£¤
FnM FnvraE FcFakA aFHd FxaC 'd§¨©¦§§©§§
,FnvrA FxFng Wage mdxa` dUrW¤¨¨©§¨¨§¨©£§©§

FxnF` `Ede:'d swWIedk dxez §§©©§¥

(åë.'Bâå eáLéå 'Bâå Eãé úà äèð§¥¤¨§§§¨ª§
Kxvd oipr dfi`l zrcl Kixv̈¦¨©©§¥¤¦§¨ª§©
md `ld miOd zaWd lr Fci zFhpl¦§¨©£¨©©©¦£Ÿ¥
xnbaE oM zFUrl Ecinzi `l mnvrn¥©§¨Ÿ©§¦©£¥¦§©
zcixi xnB oM mB `EdW l`xUi zIlr£¦©¦§¨¥¤©¥§©§¦©

miIxvOd lW oFxg`(a"kt dAx zFnW) ©£¤©¦§¦¦§©¨

mrHdn iM ilE`e .mId aEWi Fnvrn¥©§¨©¨§©¦¥©©©
zFnFwnA mB wElg x`WPW Fnvr©§¤¦§¨¨©¦§
miIxvOd Eide l`xUi xaM FA ExarW¤¨§§¨¦§¨¥§¨©¦§¦¦
s` EN` dn iM mId aWg dOW mi`Ä¦¨¨¨©©¨¦¨¥©
cgi oNM EqpMIW icM oM xfB 'de ,EN ¥̀©¨©¥§¥¤¦¨§ª¨©©
`le mIl rcFp `l df mrhe ,mId KFzl§©¨§©©¤Ÿ©©¨§Ÿ
dWnl 'd dEv dfl ,FAx xg` xdxd¦§¥©©©¨¤¦¨§¤
Klie FzEgilW dzlM iM mIl fnxl¦§Ÿ©¨¦¨§¨§¦§¥¥

:FbdpnM§¦§¨
ãBòl"f mxnF` KxC lr x`Azi¦§¨¥©¤¤§¨

aFh mFi zkQnA(.'d)xaC lM §©¤¤¨¨¨

FxiYdl xg` oipn Kixv oipnAW¤§¦§¨¨¦¦§¨©¥§©¦
aEzMd xn`X dOn oM EgikFdemixaC) §¦¥¦©¤¨©©¨§¨¦

(f"k 'doi`W mbd mkild`l mkl EaEW¨¤§¨¢¥¤£©¤¥
Kxvd ok iR lr s` cFr xq`l mrh©©¤¡Ÿ©©¦¥ª§©

:xiYdl§©¦
ãBòmbd df zlEGW itl dIhPd mrh©©©§¦¨§¦¤©¤£©

cvl h`l h`l aEWi mId aEWIW¤¨©¨¨§©§©§©
dxarW zEPYWddn gM WY FzFid¡¨Ÿ©¥©¦§©¤¨§¨
'd dEv dfl ,hlOdl ElkEi dfaE eilr̈¨¨¤§§¦¨¥¨¤¦¨
aEWl Fci zIhpA mIl xirdl dWnl§¤§¨¦©¨¦§¦©¨¨
`Ed oke ,cInE skY oFW`xd FRwzl§¨§¨¦¥¤¦¨§¥

xnF`aWIe'Fbe.Fpzi`liM xWt` F` ¥©¨¨§§¥¨¤§¨¦
'd utg dWn ici lr mId dMdW cvl§©¤ª¨©¨©§¥¤¨¥
ici lr Fl `txe aW dWn ici lrW¤©§¥¤¨§¨¨©§¥

FxnF`M DknFq 'de Fci zIhp(b"q 'irWi) §¦©¨©§¨§§§©§¨

FYx`tY rFxf dWn oinil KilFn¦¦¦¤§©¦§©§
:KxAzi¦§¨©
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(æë)úBðôì íiä áLiå íiä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨©¹̈¦§¬
ýåýé øòðéå Búàø÷ì íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a̧Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²

:íiä CBúa íéøöî-úà¤¦§©−¦§¬©¨«
i"yx£¯˜a ˙BÙÏ∑ לבא ּפֹונה ׁשהּבקר .לעת ƒ¿…∆ְֵֶֶֶַָֹֹ

B˙È‡Ï∑ הראׁשֹון B˙‡¯˜Ï.לתקּפֹו ÌÈÒ∑ׁשהיּו ¿≈»ְְִָָ»ƒƒ¿»ֶָ
הּמים  לקראת ורצין ּומטרפין ‰'.מהּממים ¯ÚÈÂ∑ ְְְְִִִִִַַַָָָֹֻ«¿«≈

למּטה  העליֹון והֹופ הּקדרה את ׁשּמנער ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכאדם

ּומׁשּתּברין  ויֹורדין עֹולין היּו ּכ למעלה, ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָוהּתחּתֹון
לקּבל  חּיּות, ּבהם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ונתן ְְִֵֶַַַַָָָָָּבּים,

ּבלׁשֹון ∑ÚÈÂ¯.הּיּסּורין  טרּוף לׁשֹון והּוא וׁשּניק, ִִַ«¿«≈ְְְְִֵַָ
אּגדה  ּבמדרׁש יׁש והרּבה .ארּמי, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 91 'nr e jxk y"ewl t"r)

mId rah cSn sEq-mi zrixw§¦©©¦©¤©©¨

לאיתנֹו ּבקר לפנֹות הּים כז)וּיׁשב (יד, ְְִֵֶַַָָָָֹ
התניתי  ּכ . . מּתחּלה עּמֹו ׁשהתניתי לתנאֹו . . הּים ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָוּיׁשב

. . קֹורעֹו ׁשאני מּתחּלה ובכ"מ)עּמֹו ו פכ"א, רבה .(שמות ְְֲִִִִֶָ
ּובוּדאי  ּכרצֹונֹו, ּבעֹולם לעׂשֹות הקּב"ה ּביכלת הרי ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹותמּוּה:
מתנה  היה לא אם ּגם הּים את לבקע יתּבר ּביכלּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה
ּתנאי  הצר לּמה ּכן ואם ׁשּנברא, מּקדם הּים עם זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאת

ֶזה?
לתרץ: ְְֵֵָויׁש

מנהיג  שבדר־כלל הּטבע, מערכֹות ׁשּדּוד ּפרּוׁשֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנס

מיחדים  ּבזמּנים ורק מסּימים, ּבגדרים עֹולמֹו את ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻֻהּקּב"ה
נקרא  וזה אּלּו, ּגדרים הּקּב"ה "מׁשּדד" הּכלל מן יֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבאפן

ֵ"נס".
ּובׁשביל  יׂשראל ּבׁשביל נברא ׁשהעֹולם רז"ל אמרּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָוהּנה
ּומצֹות  ּבּתֹורה עבֹודתם על־ידי יׂשראל ׁשּבני – ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהּתֹורה
להיֹות  העֹולם צרי ולכן ית', לֹו לדירה העֹולם את ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָיעׂשּו
על־ידי  הּמתּגּלה מעֹולמֹות, הּנעלה האלקי לאֹור ּגם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכלי
לכן  'טבע', העֹולם מציאּות את ׁשֹולל ׁשּנס ּומּכיון ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָנּסים,
הּנבראים) ּבכל (ועל־דר־זה הּים עם להתנֹות צרי ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהיה

nÈ‡כז  ·˙Â ‡nÈ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈««»¿»«»
ÔÈ˜¯Ú È‡¯ˆÓe dt˜˙Ï ‡¯Ùˆ ÔcÚÏ¿ƒ««¿»¿»¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ
:‡nÈ B‚a È‡¯ˆÓ ˙È ÈÈ ˜ÈpLÂ d˙eÓc˜Ï¿«¿≈¿«ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ãBòdUrIW mIl fnxl Fci zIhpA dvxi¦§¤¦§¦©¨¦§Ÿ©¨¤©£¤
hlOi lal dnlW mdA FYk`ln§©§¨¤§¥¨§©¦¨¥
ot` mEWA mdn rpni `le FakFxe qEq§§§Ÿ¦§©¥¤§Ÿ¤
mIdn zFlr aEWl ixvn hlOi lal§©¦¨¥¦§¦¨£¥©¨
dhiWAW mId ievwAW mzF` oFbkE§¨¤§©§¥©¨¤§¦¨
mNM lr mIl EdWxd ,mIdn Epti zg ©̀©¦§¥©¨¦§¨©¨©ª¨
`Ed oke cg` cr mdn hlOi iYlal§¦§¦¦¨¥¥¤©¤¨§¥

xnF`EQkie miOd EaWIe:'Fbefk dxez ¥©¨ª©©¦©§©§
(æë.BðúéàìExn` l"fx(`"kt dAx zFnW) §¥¨©©¨§§©¨

il dWwe .oFW`xd F`pzl¦§¨¨¦§¨¤¦
`N` i`pYd mFwn df oi` mdixacl§¦§¥¤¥¤§©§©¤¨
.df i`pY xiMfi mW dTlgd zrWA¦§©©£ª¨¨©§¦§©¤
aXW xg` iM aEzMd ricFi iM ilE`e§©¦¦©©¨¦©©¤¨
'd FOr dpzdW i`pY `EdW rci f`̈¨©¤§©¤¦§¨¦
FpFiav zrBd F` FpFilM zxfB `le§Ÿ§¥©¦§©¨©¦§
did i`pYd iM mbde ,mlFrdn lhAdl§¦¨¥¥¨¨©£©¦©§©¨¨
xaCd z`ltd zF`xNW ilE` ,Fl rEcï©©¤¦§©§¨©©¨¨
miOd mbe dWAi miOd EUrpe WAizPW¤¦§©¥§©£©©¦©¨¨§©©©¦
Exn`i mipa` zFnFg EUrp micnFrd̈§¦©££¨¦Ÿ§
iM rci xfgWkE oM mB FSw cr `A iM¦¨©¦©¥§¤¨©¨©¦
Kixve .cal oFW`x i`pY `N` df oi ¥̀¤¤¨§©¦§©§¨¦
i`vFil did m` i`pYd ot` zrcl̈©©Ÿ¤©§©¦¨¨§§¥
z`Gd mrRA Wrxp dOl oM m` mixvn¦§©¦¦¥¨¨¦§©©©©©Ÿ

l"f mxn`nM(mW)dWn cbpM qixzdW §©£¨¨¨¤¦§¦§¤¤¤
ip`W LipRn rxwp ip` oi` Fl xn`e§¨©¥£¦¦§©¦¨¤¤£¦

mFiA z`xap dY`e 'b mFiA iz`xap¦§¥¦§§©¨¦§¥¨§
oinil Fpini 'd dhPW cr 'Eke iXW¦¦§©¤¨¨§¦¦¦

aizkC dWn(.'f b"q 'irWi)oinil KilFn ¤¦§¦§©§¨¦¦¦
did dNbq icigil iM ip`Fx cFre .dWn¤§©¦¦¦¦¥§ª¨¨¨
oiNgA `aEd dUrnM FgxM lrA rxwp¦§©§©¨§§©£¤¨§ª¦

(.'f)`l m`e 'Eke xi`i oA qgpR iAxA§©¦¦§¨¤¨¦§§¦Ÿ
cal mixvn i`vFil `N` FOr dpzd¦§¨¦¤¨§§¥¦§©¦§©
eilr xi`i oA qgpR iAx lW FgM dn©Ÿ¤©¦¦§¨¤¨¦¨¨

A dUrn lr xABzdl mFlXd:ziW`x ©¨§¦§©¥©©£¥§¥¦
ïëàmi`pYd llkA `Ed df i`pY ¨¥§©¤¦§©©§¨¦

dUrn lM lr 'd dpzdW¤¦§¨©¨©£¥
dxFYl mitEtM zFidl ziW`xA§¥¦¦§§¦©¨
mdilr Exfbi xW` lM zFUrle dilnre©£¥¤¨§©£¨£¤¦§§£¥¤
`xFAd zlWnnM mdilr mYlWnnE¤§©§¨£¥¤§¤§¤¤©¥
minXA oM FnM `vnY dfle ,`Ed KExÄ§¨¤¦§¨§¥©¨©¦
EhlW gxie WnXaE miakFMaE ux`aE¨¨¤©¨¦©¤¤§¨¥©¨§
Kixv oi`e micigi miwiCSd mdilr£¥¤©©¦¦§¦¦§¥¨¦
zrA mdl 'd wwg xW`M miAxn xnFl©§ª¦©£¤¨©¨¤§¥

FxnF` cFq `Ede ,d`ixAd(b"n 'irWi) ©§¦¨§§§©§¨

l"f Exn`e 'Fbe awri L`xFAdAx `xwIe) ©£©£Ÿ§§¨§©¦§¨©¨

(e"ltFnlFrl `Ed KExA WFcTd xn`W¤¨©©¨¨§¨
gkA lMde l`xUi Kxvi in L`xA in¦§¨£¦§¨§¦§¨¥§©Ÿ§Ÿ©
wEqRA iYazMX dn cnlE `ve .dxFYd©¨§¥§©©¤¨©§¦©¨
l`xUi z`iviA dPde .ziW`xA§¥¦§¦¥¦¦©¦§¨¥
oi`e dxFYd ElAw `l oicr mixvOn¦¦§©¦£©¦Ÿ¦§©¨§¥

`l dfle dxfB mi`xaPd lr FzxfB§¥¨©©¦§¨¦§¥¨§¨¤Ÿ
dWnl orhe mdl wlgl mId miMqd¦§¦©¨¥¨¥¨¤§¨©§¤
fnx df 'bA ip`e iXXA z`xap dY ©̀¨¦§¥¨©¦¦©£¦§¤¤¤
dxFY oA did m`W dxFY oA Fpi` iM¦¥¤¨¤¦¨¨¤¨
dncw dxFYd iM Fl mcFw `Ed dPd¦¥¥¦©¨¨§¨
KilFde 'd mMgzp dfle ,FNM mlFrl̈¨ª§¨¤¦§©¥§¦
`Ed iM Ed`xd WExR dWn oinil Fpini§¦¦¦¤¥¤§¨¦

aizkC oini Dl qgizOd dxFY oAmixaC) ¤¨©¦§©¥¨¨¦¦§¦§¨¦

('a b"lcInE skY Ed`xWkE 'Fbe Fpinin¦¦§§¤¨¨¥¤¦¨
wiCv lM dfle ,oFW`xd i`pzM rxwp¦§©¦§©¨¦§¨¤¨©¦
`iai dxFYd zlAw xg` cnrIW wiCve§©¦¤©£Ÿ©©©¨©©¨¨¦
,eiptl wlgl Ftkl '` aFg xhW FciA§¨§©§Ÿ¥¨¥§¨¨
iAxl wlgl dvx `NWMW `vnze§¦§¨¤§¤Ÿ¨¨¥¨¥§©¦
dvx FOr dElzOdlE xi`i oA qgpR¦§¨¤¨¦§©¦§©¤¦¨¨

:EPOn mId cgtE Fqpwl§¨§¨©©¨¦¤
.'Bâå íéñð íéøöîeEidW mbdW WExR ¦§©¦¨¦§¥¤£©¤¨

aXW EdE`xWM EPOn miqp̈¦¦¤§¤¨¤¨
WExR Fz`xwl ok iR lr s` Fpzi`l§¥¨©©¦¥¦§¨¥
miqPW mFwn lEnl mdl `A mId did̈¨©¨¨¨¤§¨¤¨¦
Eid miqp EidW mFwn lklE dOẄ¨§¨¨¤¨¨¦¨
lr ,Fz`xwl miklFdW onvr mi`vFn§¦©§¨¤§¦¦§¨©

l"f mxnF` KxC(g"it dAx xAcOA ,i"w oixcdpq) ¤¤§¨©§¤§¦©¦§¨©¨

dW Fzcre gxw zrilaAux`d dR di ¦§¦©Ÿ©©£¨¤¨¨¤¨¨¤
iM dOW EcnrIW mFwnl mdixg` uẍ©£¥¤§¨¤©©§¨¨¦
zEfixfA mpFw oFvx miUFr mi`xaPd lM̈©¦§¨¦¦§¨¦§¦



סי glya zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iriax meil inei xeriy
למציאּות  (ׁשּיסּכים יׂשראל" לפני "ׁשּיּקרע ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבבריאתֹו
הענין  מתּבּטל מקּים ׁשּכׁשאינֹו הּוא ּב'תנאי' ׁשהּדין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהּנּסים),

הּטבע  לׁשּנּוי מסּכימה ּגּופא הּים מציאּות ּכן ואם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמעּקרֹו,
מציאּותּה). ּתתּבּטל ּכן, לא ְְְִִִֵֵַָֹ(דאם

(çë)íéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤̧¤Æ§¤©¨´¨¦½
øàLð-àì íia íäéøçà íéàaä äòøt ìéç ìëì§ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ¦§©¬

:ãçà-ãò íää¤−©¤¨«
i"yx£‰Ú¯t ÏÈÁ ÏÎÏ 'B‚Â ·Î¯‰ ˙‡ eqÎÈÂ∑ּכ «¿«∆»∆∆¿¿…≈«¿…ָ

ּכמֹו יתרה, למ"ד לכּתב הּמקראֹות כז)ּדר "לכל (לקמן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
וכן: נחׁשת", ּתעׂשה ּבכל (שם)ּכליו הּמׁשּכן ּכלי "לכל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ד)עבֹודתֹו", ּכליהם",(במדבר לכל ּומיתריהם "ויתדֹותם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָ
לׁשֹון  ּתּקּון אּלא .ואינֹו ְִֵֶָָ

(èë)íénäå íiä CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈§´©¨®§©©³¦
íìàîOîe íðéîéî äîç íäì: ¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«

(ì)íéøöî ãiî ìàøNé-úà àeää íBia ýåýé òLBiå©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤¦§¨¥−¦©´¦§¨®¦
:íiä úôN-ìò úî íéøöî-úà ìàøNé àøiå©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦¥−©§©¬©¨«

i"yx£˙Ó ÌÈ¯ˆÓŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑ הּים ׁשּפלטן ««¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ≈ְֶַָָָ
ׂשפתֹו ׁשאנּו,על ּכׁשם יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

מּמּנּו, רחֹוק אחר מּצד עֹולין הם ּכ זה, מּצד ִִִִִֵֵֶֶַַַָָעֹולים
אחרינּו .וירּדפּו ְְְֲִֵַ

(àì)àøiåäNò øLà äìãbä ãiä-úà ìàøNé ©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³
eðéîàiå ýåýé-úà íòä eàøéiå íéøöîa ýåýé§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ

:Bcáò äLîáe ýåýéaô ©«Ÿ̈½§¤−©§«
i"yx£‰Ï„b‰ „i‰Œ˙‡∑ הּגדֹולה הּגבּורה את ∆«»«¿…»ְְֶַַָָ

לׁשֹונֹות  והרּבה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. ׁשל ידֹו ְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשעׂשתה
הן. מּמׁש 'יד' לׁשֹון וכּלן 'יד', לׁשֹון על ְְְְִֵַַָָָָֻנֹופלין

הּדּבּור  ענין אחר הּלׁשֹון יתּקן .והּמפרׁשֹו, ְְְְְִִֵַַַַַַַָָ

iL¯t‡כח  ˙ÈÂ ‡ik˙¯ ˙È BÙÁÂ ‡iÓ e·˙Â¿»«»«¬»¿ƒ«»¿»»»«»
‡nÈa ÔB‰È¯˙· elÚc ‰Ú¯t ˙È¯MÓ ÏÎÏ¿…«ƒ¿««¿…¿««¿≈¿«»

:„Á „Ú ÔB‰a ¯‡zL‡ ‡Ï»ƒ¿»«¿«»

nÈ‡כט  B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»
:ÔB‰ÈÏ‡ÓqÓe ÔB‰ÈÈniÓ ÔÈ¯eL ÔB‰Ï ‡iÓe«»¿ƒƒ«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈÓ„‡ל  Ï‡¯NÈ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ ˜¯Ùe¿«¿»¿»«»ƒ¿»≈ƒ»
ÏÚ ÔÈ˙ÈÓ È‡¯ˆÓ ˙È Ï‡¯NÈ BÊÁÂ È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈«¬ƒ¿»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ«

:‡nÈ ÛÈk≈«»

Ècלא  ‡˙a¯ ‡„È ‡˙¯e·b ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿¿»¿»«¿»ƒ
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ eÏÈÁ„e ÌÈ¯ˆÓa ÈÈ „·Ú¬«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«»ƒ√»¿»
‰LÓ ˙e‡È··e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa eÈÓ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»ƒ¿ƒ…∆

:dc·Ú«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

iM aEzMd xErWe ,dlFcB zExidfE§¦§¨§¦©¨¦
FRwzl WExR Fpzi`l mId xABzp¦§©¥©¨§¥¨¥§¨§

:xMfPM dUrpe§©£¨©¦§©
.'ä øòðéåmc` ipA WIW cvl WExR ©§©¥¥§©¤¥§¥¨¨

mbd mIA hEWl oi`iwA§¦¦¨©¨£©
EnMgzi FzxEabE FRwY lkA mId didIW¤¦§¤©¨§¨¨§§¨¦§©§
cbpM aEzMd xn` dfl ,KxC FA mEUl̈¤¤¨¤¨©©¨§¤¤
.`Edd gMd mdn lHA 'Fbe xrpie EN ¥̀©§©¥§¦¥¥¤©Ÿ©©

l"f EpizFAx ixaclE(`"kt dAx zFnW) §¦§¥©¥§©¨

lW xU `Ed zn mixvn iM Exn`W¤¨§¦¦§©¦¥©¤
eilr hilWde FniWbd iM xn` mixvn¦§©¦¨©¦¦§¦§¦§¦¨¨

:'Fbe KFzA Fxrpe miOd mWBgk dxez ¤¤©©¦§¦£§§
(çë.'Bâå äòøt ìéç ìëìakxd WExR §Ÿ¥©§Ÿ§¥¨¤¤

gM mdA did `NW miWxRde§©¨¨¦¤Ÿ¨¨¨¤Ÿ©
mi`A Eide mId KFzl `Fal xdnl§©¥¨§©¨§¨¨¦
mFwnl mdilr miOd EaW mdixg ©̀£¥¤¨©©¦£¥¤§¨

:'Fbe mdA x`Wp `l mW EidWhk dxez ¤¨¨Ÿ¦§©¨¤§

(èë.'Bâå eëìä ìàøNé éðáemrh §¥¦§¨¥¨§§©©
iM ilE` .'a mrR df xaC zrcFd¨©¨¨¤©©©¦
xaCd z` miIxvOd ErcIW xnFl oEki§©¥©¤¨§©¦§¦¦¤©¨¨
miOde dWAIA Exar l`xUi iM dGd©¤¦¦§¨¥¨§©©¨¨§©©¦
zFIYgY Ecxi mde 'Fbe dnFg mdl Eid̈¨¤¨§§¥¨§©§¦

KxAzi Fxn`nM 'd Erci dfaE ux`wEqR) ¤¤¨¤¨§§©£¨¦§¨©¨

(g"i`l df zlEfe 'Fbe mixvn Ercie§¨§¦§©¦§§©¤Ÿ
cnlE `ve .xaCA EWiBxi(f"k 't `xfr oA`) ©§¦©¨¨§¥§©¦§¤§¨

dWn iM Exn`e mirBWndn ErHX dOn¦©¤¨¥©§ª¨¦§¨§¦¤
'Eke mId hrnzi FAW zFrW rcFi did̈¨¥©¨¤¦§©¥©¨§
mixvOde zr FzF`A l`xUi xiarde§¤¡¦¦§¨¥§¥§©¦§¦
oFrbW xiqi df ztFnE ,ErAhpe Erci `lŸ¨§§¦§§¥¤¨¦¦§
dnFg miOde dWAIA Ekld iM Ff zrC©©¦¨§©©¨¨§©©¦¨
qPd zWgkd Exwri EN` mipniq 'a¦¨¦¥©©§©§¨©©¥

:mirAhPl 'd m`xdel dxez §¤§¨©¦§¨¦
(ì.àeää íBiaWExR`Edd mFIAdzid ©©¥©©¨§¨

E`vIW mbd mcw `le drEWYd©§¨§ŸŸ¤£©¤¨§

dn onvrA mighFA Eid `l mixvOn:m ¦¦§©¦Ÿ¨§¦§©§¨¥¤
.íiä úôN ìò úî 'Bâå àøiådWw ©©§§¥©§©©¨¨¤

Ed`xW EpricFdl Kxvd dOl̈¨ª§©§¦¥¤¨¨
xg` miIg Eidi `NW `hiWR zn¥§¦¨¤Ÿ¦§©¦©©

l"f EpizFAxe .driaHd(`Ylikn)Exn` ©§¦¨§©¥§¦§¨¨§
mW iM dfA EpricFde ,ozzinA E`x iM¦¨§¦¨¨§¦¨¨¤¦¨
mdA ExiMIW icM mrHde ,mzzin ExnB̈§¦¨¨§©©©§¥¤©¦¨¤
l`xUiA E`xi mde miIg mcFrA l`xUi¦§¨¥§¨©¦§¥¦§§¦§¨¥
zpEM didY df itlE ,dWEA mQkzE§©¥¨§¦¤¦§¤©¨©

KxCd df lr aEzMdz` l`xUi `xIe ©¨©¤©¤¤©©§¦§¨¥¤
mixvnFznWp d`vFi dzidWztU lr ¦§©¦¤¨§¨§¨¦§¨©§©

,mIdlr FxnF` mr zxWwp zn zaze ©¨§¥©¥¦§¤¤¦§©
:`xIe zaY mr `le mId ztU`l dxez §©©¨§Ÿ¦¥©©©§

(àì.'ä úà íòä eàøéiåz`xi 'iR ©¦§¨¨¤¥¦§©
on Wprd z`xi la` ,zEnnFxd̈§£¨¦§©¨Ÿ¤¦
itlE .mixvnA mcw mdl dzid mzQd©§¨¨§¨¨¤Ÿ¤§¦§©¦§¦
gqRd zTg z`f zWxtA EpgkFdX dn©¤©§§¨¨©Ÿª©©¤©



glyaסב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iriax meil inei xeriy

åè(à)äøéMä-úà ìàøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³
ýåýél äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ

:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«
i"yx£‰LÓ ¯ÈLÈ Ê‡∑ּבלּבֹו עלה הּנס, ּכׁשראה אז, »»ƒ…∆ְְִֵֶַָָָָָ

וכן: ׁשירה, י)ׁשּיׁשיר וכן:(יהושע יהֹוׁשע", ידּבר "אז ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻ
ז) א ׁשּיעׂשה (מלכים ּבלּבֹו חׁשב ּפרעה", לבת יעׂשה ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָֹ"ּובית

עׂשה, וכן ׁשּיׁשיר לּבֹו לֹו אמר "יׁשיר", ּכאן אף ְִִִֵֶַַָָָָָָָלּה.
לאמר  ּכׁשראה "וּיאמרּו ּביהֹוׁשע, וכן לה'". אׁשירה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ

לעיני  "וּיאמר עׂשה, וכן ׁשּידּבר לּבֹו לֹו אמר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּנס,
יׁשיר  "אז ּבּה: ׁשּפתח הּבאר ׁשירת וכן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל".

לּה". ענּו באר "עלי אחריו: ּפרׁש א יׂשראל", (מלכים ְְֱֲֲִִֵֵֵַַָָָ
יׂשראל:יא) חכמי ּבֹו ּפרׁשּו ּבמה", ׁשלמה יבנה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ"אז
ׁשם ׁש על ׁשהּיּו"ד למדנּו, ּבנה, ולא לבנֹות ּבּקׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

מדרׁשֹו: אבל ּפׁשּוטֹו. ליּׁשב זהּו נאמרה, ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמחׁשבה
לתחּית  רמז מּכאן זכרֹונםֿלברכה: רּבֹותינּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָאמרּו

הּתֹורה,הּמתים  ׁשלמה מן מּׁשל חּוץ ּבכּלן, וכן ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹֻ
ּוליּׁשב  לֹומר ואין ּבנה'. ולא לבנֹות 'ּבּקׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹׁשּפרׁשּוהּו:
והן  עתיד ּבלׁשֹון הּנכּתבים ּדברים ּכׁשאר הּזה ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָלׁשֹון

ּכגֹון: א)מּיד, אּיֹוב",(איוב יעׂשה ט)"ּככה "על (במדבר ְֲִִֶַַָָָ
ּדבר  ׁשהן לפי הענן", יהיה אׁשר "ויׁש יחנּו", ה' ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּפי
לׁשֹון  ּובין עתיד לׁשֹון ּבין ּבֹו ונֹופל ּתמיד, ְְְִִֵֵֵֶַָָההֹווה

יכֹול  אינֹו לׁשעה, אּלא היה ׁשּלא זה אבל ְֲֵֶֶֶָָָָָָָָָֹעבר,
הּזה  ּבּלׁשֹון b‡‰.ליּׁשבֹו ‰‡‚ Èk∑ ּדבר) ּכתרּגּומֹו. ְְֶַַַָƒ»…»»ְְַָָ

ׁשאיֿאפׁשר  ּדבר ׁשעׂשה לֹומר הּכפל ּבא ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחר:
ּומתּגּבר  ּבחברֹו נלחם ּכׁשהּוא לעׂשֹות, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָלבׂשרֿודם
בּים", רמה ורכבֹו "סּוס וכאן: הּסּוס, מן מּפילֹו ְְְִִַַַָָָָָָֹעליו,
לׁשֹון  ּבֹו נֹופל זּולתֹו עלֿידי לעׂשֹות ׁשאיֿאפׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָוכל
ּתמצא  הּׁשירה ּכל וכן עׂשה", ּגאּות "ּכי ּכמֹו ְְְִִִֵֵֵַָָָָָּגאּות,
איׁש "ה' ליׁשּועה", ויהיֿלי יּה, וזמרת "עּזי ְְְְִִִִִִַָָָָָּכפּולה:
אחר: ּדבר יׁשן). ּברׁש"י ּכּלם. וכן ׁשמֹו", ה' ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻמלחמה,
ּׁשאקּלס  מה וכל הּׁשירֹות ּכל על – ּגאה" ְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ"ּכיּֿגאה
ּבׂשרֿודם  מל ּכמּדת ולא ּתֹוספת, ּבֹו יׁש עֹוד – ְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבֹו

ּבֹו ואין אֹותֹו B·Î¯Â.ׁשּמקּלסין ÒeÒ∑ ׁשניהם ְְְִֵֶַ¿…¿ְֵֶ
ּומֹורידין  לרּום אֹותם מעלין והּמים ּבזה, זה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָקׁשּורים

נפרדים  ואינן לעמק וכן∑¯Ó‰.אֹותם ,דניאל הׁשלי) ְְִִֵֶָָָָֹ»»ְְִִֵ
אחד ג) ּכתּוב אּגדה: ּומדרׁש נּורא", אּתּון לגֹו ְְְִִֶַַַָָָָָ"ּורמיו

מלּמד  – "ירה" אֹומר אחד וכתּוב "רמה" ְְֵֵֵֶַָָָָָָאֹומר
ּכמֹו לּתהֹום, ויֹורדין לרּום עֹולין לח)ׁשהיּו "מי (איוב ְְְְִִִֶַָָ

למּטה  מלמעלה ּפּנתּה" אבן .ירה ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

(á)eäåðàå éìà äæ äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfò̈¦³§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«¨®¤³¥¦Æ§©§¥½
ìàý:eäðîîøàå éáà é ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§
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סג glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iriax meil inei xeriy
i"yx£dÈ ˙¯ÓÊÂ ÈfÚ∑ ּתקּפי' ּתרּגם: אּונקלֹוס »ƒ¿ƒ¿»»ְְְְִִֵָ

ּכמֹו "וזמרת" ּבׁשּורּוק, עּזי ּכמֹו "עּזי", ְְְְְְְְִִִִַָָֻֻותׁשּבחּתי'.
ּתמ וזמרתי  ואני ,ל ׁשאין הּמקרא, לׁשֹון על ּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבנקּודתֹו מקֹומֹות ּכמֹוהּו ּבׁשלׁשה אּלא ּבּמקרא, ְְְְִִִֶַָָָָָֹ
נקּוד  מקֹומֹות ׁשאר וכל "וזמרת", אצל סמּו ְְְְְִֵֶֶָָָָָׁשהּוא

טז)ׁשּורּו"ק: ּומעּזי",(ירמיה עּזי נט)"ה' אלי(תהלים "עּזֹו ִִֵֶָֻֻֻ
הּנקּודה  אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתיבה ּכל וכן ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹאׁשמרה",
ואין  ׁשליׁשית ּבאֹות מארכת ּכׁשהיא ְְְְְֳִִִֵֶֶֶָָמלאפֹו"ם,

ּבׁשּורּו"ק,ּבחטף (ּבׁשו"א)הּׁשנּיה נקּודה הראׁשֹונה , ְְְְֲִִִַַָָָָָָ
עּלי, – על חּקי, – חק רּקי, – רק עּזי, – עז ְִִִִֹֹֹֹֻֻֻֻּכגֹון:
ואּלּו ּכּלֹו". על "וׁשליׁשים ּכּלֹו, – ּכל עּלֹו", ְְִִֵַָָֹֻֻֻ"יסּור
וׁשל  יׁשעיה וׁשל ּכאן, ׁשל וזמרת" "עּזי ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשלׁשה:
מהם  ּבאחד אין ועֹוד, קמ"ץ. ּבחטף נקּודה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּתהּלים
להם  סמּו וכּלם 'וזמרת', אּלא 'וזמרתי', ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָֻּכתּוב

ליׁשּועה" לי לׁשֹון "ויהי ליּׁשב אֹומר אני לכ . ְְְְֲִִִִֵֵַַָָ
ּכמֹו "וזמרת" ולא עּזי ּכמֹו "עּזי" ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֻהּמקרא:

ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם "עּזי" אּלא קכג)וזמרתי, (שם ְְְִִִֵֶָָָָָ
ּבּׁשמים", א)"הּיֹוׁשבי סלע",(עובדיה ּבחגוי "ׁשֹוכני ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

לג) וזהּו(דברים סנה", וזמרת "ׁשֹוכני "עּזי הּׁשבח: ְְְְְִִִֶֶֶַַָָ
הּוא  ּדבּוק "וזמרת" ליׁשּועה. לי היה הּוא ְְִִִָָָָָָיּה",

ּכמֹו: ה', ה)לתיבת ה'",(שופטים ט)"לעזרת (ישעיה ְְְְֵֶַַ
ה'", ג)"ּבעברת ּולׁשֹון (קהלת האדם". ּבני ּדברת "על ְְְְְִֵֶַַַָָָ

לׁשֹון כה)'וזמרת', תזמר",(ויקרא כה)"לא "זמיר (ישעיה ְְְְְִִִָֹֹ
ׁשל  ונקמתֹו עּזֹו ּוכריתה. ּכּסּוח לׁשֹון ְְְְִִִִִֶַָָָֻעריצים"
לׁשֹון  על ּתתמּה ואל ליׁשּועה. לנּו היה ְְְֱִִֵַַַָָָָֹאלהינּו

היה  נאמר ׁשּלא מדּברים 'ויהי' מקראֹות לנּו ׁשּיׁש , ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדגמתֹו: וזה זה, ו)ּבלׁשֹון א הּבית (מלכים קירֹות "את ְְְִִֶֶֶַַָָֻ

לֹו היה סביב", צלעֹות וּיעׂש ולּדביר להיכל ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָסביב
וכן סביב". צלעֹות "עׂשה ו)לֹומר: ב הימים "ּובני (דברי ְְְִֵֵַָָָָ

עליהם  וּימל יהּודה ּבערי הּיֹוׁשבים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹיׂשראל
רחבעם". עליהם מל" לֹומר: לֹו היה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָרחבעם",

יד) לֹו(במדבר היה וּיׁשחטם", וגֹו' ה' יכֹולת ְְְְִִִִֵֶַָָָ"מּבלּתי
"ׁשחטם". לו)לֹומר: מׁשה (שם ׁשלח אׁשר "והאנׁשים ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ

לֹומר. לֹו היה "מתּו" וּימתּו", ח)וגֹו' "ואׁשר (לעיל ְֲֵֶַַַָָָֻ
וּיע  ה' ּדבר אל לּבֹו ׂשם לֹומר לא לֹו היה זב", ְֲִֶַַַַָָָֹֹ

‡ÈÏ."עזב" ‰Ê∑והיּו עליהם, נגלה ּבכבֹודֹו ַָ∆≈ƒְְְֲִִֵֶָָ
מה  הּים, על ׁשפחה ראתה ּבאצּבע: אֹותֹו ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָמראין

נביאים  ראּו לׁשֹון ∑e‰Â‡Â.ּׁשּלא ּתרּגם אּונקלֹוס ְִִֶָֹ¿«¿≈ְְְְִֵ
לג)נוה, ׁשאנן",(ישעיה סה)"נוה ּדבר (שם "לנוהֿצאן". ְֲִֵֶֶַָָָָָֹ

לבאי  וׁשבחֹו נֹויֹו אסּפר נֹוי, לׁשֹון ואנוהּו, ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָאחר:
ואדם". צח ּדֹודי מּדֹוד? ּדֹוד "מה ּכגֹון: ְְִִֵַַָָֹעֹולם,

הענין  ‡·È.וכל È‰Ï‡∑ וארֹוממנהּוזה הּוא ,. ְְִָָָ¡…≈»ƒְְֲֶֶַ
È·‡ È‰Ï‡∑ מחזקת אּלא הּקדּׁשה, ּתחּלת אני לא ¡…≈»ƒְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֻֻ

אבֹותי  מימי עלי ואלהּותֹו הּקדּׁשה לי .ועֹומדת ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֻ

(â):BîL ýåýé äîçìî Léà ýåýé§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®§Ÿ̈−§«
i"yx£‰ÓÁÏÓ LÈ‡ ּכמֹו∑‰' מלחמה, א)ּבעל (רות ƒƒ¿»»ְְִַַָָ

'ּבעל', מתרּגמין "ו"איׁש "איׁש" וכל נעמי", ְְְְֳִִִִִֵַַָָָֻ"איׁש
ב)וכן א לגּבֹור (מלכים לאיׁש", והיית ‰'."וחזקּת ְְְְְְִִִֵַָָָָ

BÓL∑ הּוא ּבׁשמֹו אּלא זין, ּבכלי לא מלחמֹותיו ¿ְְְֲִִִִֵֶַָָֹ
ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו יז)נלחם, א אלי(שמואל ּבא "ואנכי ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּבׁשעה  אף ׁשמֹו, ה' אחר: ּדבר צבאֹות". ה' ְְְְֵֵַַָָָָָּבׁשם
ּבמּדתֹו הּוא אֹוחז מאֹויביו, ונֹוקם נלחם ְְְְִִֵֵֵֶָָָׁשהּוא
ולא  עֹולם, ּבאי ּכל את ולזּון ּברּואיו על ְְְְֵֵֶַַָָָָָֹלרחם
ּפֹונה  ּבמלחמה עֹוסק ּכׁשהּוא אדמה: מלכי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכמּדת

וזֹו זֹו לעׂשֹות ּכח ּבֹו ואין עסקים מּכל .עצמֹו ְְְֲֲִִֵַַַָָֹ

(ã)ìL øçáîe íiá äøé Bìéçå äòøt úákøîåéL ©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®¦§©¬¨«¦−̈
:óeñ-íéá eòaèª§¬§©«

dÓL:ג  ÈÈ ‡i·¯˜ ÔÁˆ È¯Ó ÈÈ¿»»≈ƒ¿«¿»«»¿»¿≈

ÙLe¯ד  ‡nÈ· È„L d˙È¯ÈMÓe ‰Ú¯Ù Èk˙¿̄ƒ≈«¿…«ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿«
:ÛeÒ„ ‡nÈ· eÚaË‡ È‰B¯abƒ»ƒƒ¿»¿«»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(á.'Bâå úøîæå éæòmicnFrd xcq dPd ¨¦§¦§¨§¦¥¥¤¨§¦
lNRzdlE gAWlE xxFWl 'd iptl¦§¥§¥§©¥©§¦§©¥

ligzdl `Ed'dn milMUOd mixacA §©§¦¦§¨¦©ª§¨¦¥
g`e eil`,eizFa`l 'dn lMUOA KM x ¥¨§©©¨©ª§¨¥©£¨

zqpM iWp` EpwYW EpivOW FnkE§¤¨¦¤¦§©§¥§¤¤
idl` KM xg`e Epidl` zFa`A dlFcBd©§¨§¨¡Ÿ¥§©©¨¡Ÿ¥
xiXd zlgzdA ExCq dfle ,EpizFa £̀¥§¨¤¦§§©§¨©©¦
zxnfe ifr Exn`e FaEHn mriBdX dn©¤¦¦¨¦§¨§¨¦§¦§¨
cQgzPW dn `Ede ,drEWil il idie Dï©§¦¦¦¨§©¤¦§©¥
DA EidW dxSdn mriWFdl mdOr 'd¦¨¤§¦¨¥©¨¨¤¨¨

eingx cvl did dfe ,uTd riBIW mcwŸ¤¤©¦©©¥§¤¨¨§©©£¨
Kx`A df oipr iYazMW FnkE ,mdil £̀¥¤§¤¨©§¦¦§¨¤§Ÿ¤

zFnW 'tA,('f 'b)`x`e 'taE,('b 'e)dfle §§§¨¥¨§¨¤
xn` ExnBil` dfExn` KM xg`e ¨§Ÿ¤¤¥¦§©©¨¨§
,ia` idl`zqpM lW Fnvr xcQM `Ede ¡Ÿ¥¨¦§©¥¤©§¤§¤¤

idl`e Epidl` xnFl EraTW dlFcBd©§¨¤¨§©¡Ÿ¥¥Ÿ¥
iM cigi oFWl Exn` o`ke ,EpizFa £̀¥§¨¨§§¨¦¦
iYWxRW FnM cg` Wi`M mNM EUrp©£ª¨§¦¤¨§¤¥©§¦

:xn`l Exn`Ie wEqRAb dxez ©¨©Ÿ§¥Ÿ
(â.äîçìî Léà 'äzCnA mB WExR ¦¦§¨¨¥©§¦©

dPYWIW `le ,dngln dUr mingxd̈©£¦¨¨¦§¨¨§Ÿ¤¦§©¤
lr ,FnW 'd `N` mFlWe qg df ipRn¦§¥¤©§¨¤¨§©

KxC(b ik`ln)dvxi F` .izipW `l 'd ip` ¤¤©§¨¦£¦Ÿ¨¦¦¦§¤
mr dngln dUrW Fnvr onGA iM¦©§©©§¤¨¨¦§¨¨¦
bdpzn did Fnvr onGA miIxvOd©¦§¦¦©§©©§¨¨¦§©¥
FnkE l`xUi mr mingxd zCnA§¦©¨©£¦¦¦§¨¥§

KxAzi Fxn`nA iYWxRW('a 'e lirl) ¤¥©§¦§©£¨¦§¨©§¥

ip` 'Fbe dWn l` midl` xAcie©§©¥¡Ÿ¦¤¤§£¦
:'dc dxez



glyaסד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iriax meil inei xeriy
i"yx£Ìi· ‰¯È∑ וכן ירּיה, לׁשֹון 'ׁשדי' ביּמא, ׁשדי »»«»ְְְְְְִִִֵַָָ

אֹומר: יט)הּוא אּונקלֹוס:(לקמן ּתרּגּום יּירה", "אֹוֿירה ְְְִֵֶַָָֹ
ּבאּלּו מׁשמׁשת והּתי"ו יׁשּתדי', אׁשּתדאה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ'אֹו

יתּפעל  מרּכב,ּדבר ׁשם ∑Á·Óe¯.ּבמקֹום ּכמֹו: , ְְִִֵַƒ¿«ְְֵֶָָָ
קדׁש" "מקרא טביעה (מכילתא)∑eÚaË.מׁשּכב, אין ְְִִֶָָֹÀ¿ְִֵָ

ּכמֹו: טיט, ּבמקֹום סט)אּלא ּביון (תהלים "טבעּתי ְְְִִִִֵֶַָָ
לח)מצּולה", מלּמד (ירמיה ּבּטיט", ירמיהּו "וּיטּבע ְְְְְִִִֵַַַַָָ

את  ׁשּׁשעּבדּו ּכמּדתם, להם לגמל טיט הּים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנעׂשה
ּובלבנים  ּבחמר .יׂשראל ְְְִִִֵֵֶָֹ

(ä):ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§Ÿ−Ÿ§©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤
i"yx£eÓÈÒÎÈ∑ יתרה האמצעית והּיּו"ד יכּסּום, ּכמֹו ¿«¿Àְְְְְִֵֶַַָָָ

ּכמֹו: ,ּבכ הּמקראֹות ודר ח)ּבֹו. "ּובקר(דברים ְְְְְְִֶֶַָָָ
ירּבין", לו)וצאנ והּיּו"ד (תהלים ,"ּבית מּדׁשן "ירוין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַֹֻֻ

טבעּו ּפרׁשהּו: ּכ עתיד, לׁשֹון ׁשּמׁשמעּה ְְְְִִֵֶַָָָָָָָראׁשֹונה
"יכסימּו" אֹותן. ויכּסּו הּמים ׁשּיחזרּו ּכדי סּוף, ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָֻּבים
ננקד  להיֹות ודרּכֹו ּבנקּודתֹו, ּבּמקרא לֹו ּדֹומה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָאין

חֹולם  להיֹות מּוכח ּכאן (ּגם ּבמלאפֹו"ם ְְְְִִַַָָָָיכסיּומֹו
ׁשּנתּבאר) ‡·Ô.ּכמֹו BÓk∑צללּו" אחר: ּובמקֹום ְְִֵֶָ¿»∆ְֲֵַָָ

הרׁשעים  ּכּקׁש". "יאכלמֹו אחר: ּובמקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכעֹופרת",
- ּבינֹונּיים ויֹורדין, עֹולים ּומטרפין הֹולכים ּכּקׁש -ְְְְִִִִִִֵַַָֹ

מּיד  ׁשּנחּו ּכעֹופרת - והּכׁשרים .ּכאבן, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

(å)ðéîéðéîé çka éøcàð ýåýé Eõòøz ýåýé E §¦«§´§Ÿ̈½¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬
:áéBà¥«

i"yx£EÈÓÈ .EÈÓÈ∑ ּכׁשּיׂשראל ּפעמים: ׁשּתי ¿ƒ¿¿ƒ¿ְְְְִִֵֵֶָָ
ימין  נעׂשית הּׂשמאל מקֹום, ׁשל רצֹונֹו .עֹוׂשין ְְֲִִֵֶַַָָֹ

Áka È¯c‡ '‰ EÈÓÈ∑וימינ יׂשראל, את להּציל ¿ƒ¿∆¿»ƒ«…«ְְְִִִִֵֶַָ
עצמּה ימין אֹותּה נראה: ולי אֹויב". "ּתרעץ ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָהּׁשנית
ׁשּתי  לעׂשֹות לאדם ּׁשאיֿאפׁשר מה אֹויב", ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ"ּתרעץ

ימינמל  מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו אחת. ּביד אכֹות ְְְְְְִִֶַַָָָ
ּתרעץ  היא ימינ מלאכּתּה? מה ּבּכח, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹהּנאּדרת

ּדגמתֹו: מקראֹות וכּמה צב)אֹויב, הּנה (תהלים "ּכי ְְְִִִֵֵַָָָֻ
יאבדּו", אֹויבי הּנה ּכי ה', צד)אֹויבי "עדֿמתי (שם ְְִִֵֵֶֶַַָֹ

יעלזּו", רׁשעים עדֿמתי ה', צג)רׁשעים, "נׂשאּו(שם ְְְֲִִַַַָָָָֹ
לא  ה', לנּו, "לא קֹולם", נהרֹות נׂשאּו ה', ְְְָָָָָֹֹנהרֹות,

ב)לנּו", אתֿהּׁשמים",(הושע אענה נאםֿה', "אענה, ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָֻ
ה) אׁשירה",(שופטים אנכי לה', קכד)"אנכי "לּולי (תהלים ִִִֵַָָָָֹֹ

אדם", עלינּו ּבקּום לנּו ׁשהיה ה' לּולי וגֹו' (שופטים ה' ְְֵֵֶָָָָָָ
ּדּבריֿׁשיר",ה) עּורי עּורי ּדבֹורה, עּורי (ישעיה "עּורי ְְִִִִִִַָ

עני",כו) רגלי רגל, קלו)"ּתרמסּנה ארצם (תהלים "ונתן ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
עּמֹו" ליׂשראל נחלה יתרה,∑È¯c‡.נחלה, הּיּו"ד ְְֲֲִֵַַַָָָ∆¿»ƒְֵַָ

יֹום" "ּגנבתי ּבמדינֹות", "ׂשרתי עם", "רּבתי .ּכמֹו: ְְְְִִִִַַָָָָֻ
·ÈB‡ ıÚ¯z∑ האֹויב ּומׁשּברת רֹועצת היא .ּתמיד ƒ¿«≈ְִִֵֶֶֶֶַָָ

יׂשראל", ּבני את וירצצּו "וּירעצּו לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹודֹומה
היא (י')ּב'ׁשֹופטים' ּבּכח הּנאּדרת ימינ אחר: ּדבר . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

אֹויב  ּומלקה .מׁשּברת ְְֵֶֶַַָ

(æ)ðBàb áøáeéî÷ ñøäz Eðøç çlLz EBîìëàé E §¬Ÿ§«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−
:Lwk©©«

i"yx£EB‡b ·¯·e∑ האֹויב,אם רֹועצת ּבלבד הּיד ¿…¿¿ְִִֵֶֶַָָָ
ּברב  ואם קמיו. יהרס אז ּגאֹונֹו, ּברב מרימּה ְְְְְְֲִִֶַָָָָֹֹֹּכׁשהּוא
ּבם  ּכׁשּׁשּלח קלֿוחמר נהרסים, אֹויביו לבד ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹּגאֹונֹו

"יאכלמֹו" אף, הֹורס ∑Ò¯‰z.חרֹון אּתה ּתמיד ְֲֵַֹ«¬…ִֵַָָ

אּלּו ּכנגּדֹו? הּקמים הם ּומי ,נגּד הּקמים ,ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָקמי
אֹומר: הּוא וכן יׂשראל, על פג)הּקמים הּנה (תהלים "ּכי ְְִִִִֵֵֵֵַַָָ

עּמ "על ההמיה? היא ּומה יהמיּון". ְְְֱִֶֶֶַַַַָָאֹויבי
מקֹום  ׁשל אֹויביו אֹותם קֹורא זה ועל סֹוד", .יערימּו ְְֲִֵֶֶַַָָָ

i˜ÓeÚÏ‡ה  e˙Á ÔB‰ÈÏÚ BÙÁ ‡iÓB‰z¿«»¬¬≈¿»¿¿«»
:‡·‡k¿«¿»

z·¯˙ו  ÈÈ CÈnÈ ‡ÏÈÁa ¯Èc‡ ÈÈ CÈnÈ«ƒ»¿»«ƒ¿≈»«ƒ»¿»¿»«
:‰‡Ò»¿»

CnÚז  ÏÚ eÓ˜„Ï Ôez¯·z Ct˜˙ È‚Ò·eƒ¿≈»¿»¿«¿»ƒ¿»««»
:‡M˜Ï ‡¯ek ÔepˆÈL CÊ‚¯ zÁlL««¿»À¿»≈ƒ¿»¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ä.'Bâå úîäzlirl iYWxRX dn itl §ŸŸ§§¦©¤¥©§¦§¥
(`"k c"i)ivge `Rwp mId ivg iM¦£¦©¨¦§¨©£¦

cvl mFdY `xTi wlg lke ,rwap¦§©§¨¥¤¦¨¥§§©
oIre ,Eniqki mdipWE FiEAx zbltd©§¨©¦§¥¤§©§ª§©¥

:xg` ot`A zndz E`tw wEqRA©¨¨§§ŸŸ§Ÿ¤©¥
.úìBöîá eãøéEidW mzF` l` fnxi ¨§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¨¤¨

gkA mIdn zFlrl milCYWn¦§©§¦©£¥©¨§Ÿ©

min iwnrl mcixFdW dhiXd zk`ln§¤¤©¦¨¤¦¨§¦§¥©¦
wEqRA iYWxRW FnkE"k mW)(fxrpie §¤¥©§¦©¨¨©§©¥

:'Fbee dxez §
(åðéîé.'Bâå 'ä EzCn didYWM WExR §¦§§¥§¤¦§¤¦©

xaC zFUrl zwGgzn mingxd̈©£¦¦§©¤¤©£§©
FxnF` `Ede hRWngMA ixC`pf` ¦§¨§§¤§¨¦©Ÿ©¨

Dnvr mingxd zCn `EdW 'd Lpini§¦§¤¦©¨©£¦©§¨

FW`xl FtFQn Wxci F` aiF` urxY¦§©¥¦§¦§Ÿ
LpinIWM gMa ixC`p 'd Lpini izni ¥̀¨©§¦§¤§¨¦©Ÿ©§¤§¦§
cgte dzni` lFRY f` aiF` urxY 'd¦§©¥¨¦¥¨¨¨©©
LnW ipRn mi`xaPd lM lr©¨©¦§¨¦¦§¥¦§

:xiC`df dxez ¨©¦
(æðBàb áøáe.ExiMfdW cvl WExR §Ÿ§§¥§©¤¦§¦

cFr iM xnFl siqFd einw urxi iM¦¦§Ÿ¨¨¦©¦



סה glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iriax meil inei xeriy

(ç)étà çeøáeíéìæð ãð-Bîë eávð íéî eîøòð E §³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−«Ÿ§¦®
:íé-áìa úîäú eàô÷̈«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«

i"yx£EÈt‡ Áe¯·e∑.אף ׁשל נחירים מּׁשני הּיֹוצא ¿««∆ְְִִִֵֵֶַַַ
ּבׂשרֿ מל ּדגמת ּבּׁשכינה ּכביכֹול, הּכתּוב, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻּדּבר
ׁשּיּוכלּו ההוה, ּכפי הּברּיֹות אזן להׁשמיע ּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹודם,
וכן: מּנחיריו, רּוח יֹוצא ּכֹועס ּכׁשאדם ּדבר: ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָלהבין

יח) וכן(תהלים ּבאּפֹו", עׁשן ד)"עלה אּפֹו"ּומרּוח (איוב ְְֵֵַַַָָָָ
ׁשאמר וזהּו מח)יכלּו", אארי(ישעיה ׁשמי "למען ְְְְֲִִִֶֶַַַַָ

נחה,אּפי" ּכׁשזעּפֹו ּכֹועס,, ּוכׁשהּוא ארּכה, נׁשימתֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
קצרה. ּולמען (שם)נׁשימתֹו ,"ל אחטם "ּותהּלתי ְְְְֱִִִֶַַָָָָָָ

חטם  אׂשים האף ּתהּלתי ּבפני נחירי לסּתם ּבאּפי ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ
"נאקה  ּכמֹו אחטם, ,ּבׁשביל ,ל יצאּו. ׁשּלא ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָֹֹוהרּוח

ׁשּבת,ּבחטם" נא)ּבמּסכת וכל (דף ּבעיני. נראה ּכ ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּכמֹו: אף", "חרה ּכן: אֹומר אני ׁשּבּמקרא וחרֹון ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאף

ל) ּומֹוקד,(איוב ׂשרפה לׁשֹון מּניֿחרב", חרה ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ"ועצמי
וחרֹון  הּקצף. ּבעת ונחרים מתחּממים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּנחירים

חרה  לׁשֹון ,מּגזרת חמה, וכן רצה, מּגזרת רצֹון ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
אֹומר: הּוא ּכן על א)חמימּות, ּבערה (אסתר "וחמתֹו ֲֲֲִֵֵַַָָָ

ּדעּתֹו נתקררה אֹומר: החמה ּובנֹוח eÓ¯Ú.בֹו", ְְְְִֵֵַַַָָָ∆∆¿
ÌÈÓ∑ צחּות ּולׁשֹון ערמימּות, לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס «ƒְְְְְְִִֵַַ

ּכמֹו ז)הּמקרא, השירים "ונּצבּו(שיר חּטים", "ערמת ְְְְֲִִִִֵַַָ

יֹוכיח  ÌÈÓ.כמֹוֿנד" eÓ¯Ú∑ ׁשּיצא רּוח מּמֹוקד ְִֵַ∆∆¿«ƒִֵֶַָָ
וכרּיֹות  ּגּלים ּכמין נעׂשּו והם הּמים, יבׁשּו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָמאּפ

ּגבֹוהים  ׁשהם ערמה „.ׁשל BÓk∑:ּכתרּגּומֹו ְֲִֵֵֶֶָ¿≈ְְַ
ּכחֹומה  ּכמֹו∑„.ּכׁשּור, וכּנּוס, צּבּור (ישעיה לׁשֹון ְְָ≈ְְְִִ

נחלה",נז) ּביֹום קציר לג)"נד לא (תהלים ּכּנד", "ּכנס ְֲִֵֵֵַַָָֹֹ
ּכמֹו 'ּכנד' היה ואּלּו 'ּכּנד', אּלא ּכּנאד, ּכֹונס ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּכתיב

לכּת לֹו היה הכנסה, לׁשֹון ו'כֹונס' 'מכניס ּכנאד ב ְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹ
וצֹובר  אֹוסף לׁשֹון 'ּכֹונס' אּלא הּים', מי ְְְִֵֵֵֵֶַָָֹּכבנאד

וכן: ג)הּוא, נד (יהושע "וּיעמדּו אחד", נד "קמּו ְְֵֵֵֶַַַָָ
אּלא  ּבנאדֹות ועמידה קימה לׁשֹון ואין ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹאחד",
אּלא  נקּוד "נאד" מצינּו ולא וצּבּורים, ְְְִִִֶָָָֹֹּבחֹומֹות

נו)ּכמֹו(חולם)ּבמלאפֹו"ם ּדמעתי (תהלים "ׂשימה ְְְִִִִָָָ
,"ד)בנאד החלב"(שופטים נאד ּכמֹו∑˜e‡Ù."את ְֶֶֶָָֹֹ»¿ְ

י) ּכאבנים,(איוב ונעׂשּו ׁשהּקׁשּו ּתקּפיאני", ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֻ"וכּגבינה
ונלחמים  ּבכח האבן על הּמצרים את זֹורקים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹוהּמים

קׁשי  מיני ּבכל ודרÌÈŒ·Ïa∑.ּבם הּים, ּבחזק ְִִֵָָֹ¿∆»ְְֶֶֶַָֹ
הּׁשמים", "עדֿלב ּכן: לדּבר יח)הּמקראֹות ב (שמואל ְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ּדבר  ׁשל ותקּפֹו עּקרֹו לׁשֹון האלה", ."ּבלב ְְְְִֵֵֶָָָָָָ

(è)Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà áéBà øîà̈©¬¥²¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨¨®¦§¨¥´
øç ÷éøà éLôð:éãé BîLéøBz éa ©§¦½¨¦´©§¦½«¦¥−¨¦«

i"yx£·ÈB‡ ¯Ó‡∑ ארּדף ּבדברים: ּכׁשּפּתם לעּמֹו »«≈ְְְְִִִֶֶַָָֹ
ועבדי  ׂשרי עם ׁשלל ואחּלק ∑BÓ‡ÏÓz.ואּׂשיגם ְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָƒ¿»≈

מהם  ּורצֹוני ∑ÈLÙ.ּתתמלא על .רּוחי ּתתמּה ואל ְִֵֵֶַ«¿ƒְְְִִִַַַ
ּתּמלא  – ּתמלאמֹו ּבׁשּתים. המדּברת יׁשּתיבה מהם. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּזה: ּכּלׁשֹון א)הרּבה נתּתני",(שופטים הּנגב ארץ "ּכי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

לי'. 'נתּת לז)ּכמֹו לׁשלֹום",(בראשית ּדּברֹו יכלּו "ולא ְְְְְִַַָָָָֹ
עּמֹו'. 'ּדּבר י)ּכמֹו 'יצאּו(ירמיה ּכמֹו יצאּוני", "ּבני ְְְְִִֵַַָָָ

לא)מּמּני'. לֹו.(איוב אּגיד ּכמֹו אּגידּנּו", צעדי "מסּפר ְְְִִִִִֶֶַַַַָ
מהם  נפׁשי ּתּמלא 'ּתמלאמֹו' ּכאן Èa¯Á.אף ˜È¯‡∑ ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ»ƒ«¿ƒ

ּבׁשליפתֹו הּתער את מריק ׁשהּוא ׁשם ועל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאׁשלף,

eLÎ¯ח  eÓ˜ ‡iÓ eÓÈkÁ CÓet ¯ÓÈÓ·e¿≈«»«ƒ«»»¿
:‡nÈ„ ‡aÏa ÔÈÓB‰˙ eÙ˜ ‡iÏÊ‡¬»«»»¿ƒ¿ƒ»¿«»

‡lÙ‚ט  ˜a„‡ ÛBc¯‡ ‰‡Ò ¯Ó‡ ‰Â‰„«¬»¬«»¿»∆¿«¿≈¬«≈
Èa¯Á ÛBÏL‡ ÈLÙ ÔB‰pÓ ÚaNz ‡˙Êaƒ¿»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ

:È„È ÔepˆÈLz¿≈ƒ¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`NW dpEMde ,FpF`B axA mqxdIW mdl̈¤¤©©§¥§Ÿ§§©©¨¨¤Ÿ
`N` dWrxd `lA dNw dqixd mqxdi©©§¥£¦¨©¨§Ÿ©§¨¨¤¨
hRWn mdA dUri zFzF`aE miztFnA§§¦§©£¤¨¤¦§¨

FxnF`e .aEzMFnlk`i Lpxg gNWY ¨§§§©©£Ÿ§Ÿ§¥
WTMLpF`B axl Kixv dY`W `l WExR ©©¥Ÿ¤©¨¨¦§Ÿ§§

dY` lFkIW mbd `N` mzF` qxdl©£Ÿ¨¤¨£©¤¨©¨
ca`p didie LNW cg` oFxg gNWl§©¥©¨¤¨¤§§¦§¤¤¡©

:WTMg dxez ©©
(ç.'Bâå eàô÷ 'Bâå eávð 'Bâå eîøòð¤¤§§¦§§¨§§

'd dUrW zFk`ln 'b cbpM WExR¥§¤¤§¨¤¨¨
cgi mNM EvAwzpe ErwaPW '`d .mIA©¨¨¤¦§§§¦§©§ª¨©©
`N` iEpRd mFwOA mixGtn Ex`Wp `le§Ÿ¦§£§ª¨¦©¨©¨¤¨

Kxcn zFUrl zg` dnxr oNM EUrp©£ª¨£¥¨©©¥¨¦§©
EidW zFniOd 'a .l`xUi ilbx©§¥¦§¨¥©¥¤¨
mIA miktFWe mi`aE mivAwzn¦§©§¦¨¦§§¦©¨
EnxrPW mFwOA miaSp Eid oiccSdn¥©§¨¦¨¦¨¦©¨¤¤¤§

FxnF` `Ede mipFW`xdcp Fnk EaSp ¨¦¦§§¦§§¥
.milfpmi`aE milfFPW mzF` WExR Ÿ§¦¥¨¤§¦¨¦

EpilrdX dn itl 'b .cp FnM EaSplirl) ¦§§¥§¦©¤¤¡¦§¥

(`"k c"i`NW icM mId lM wlgp `l iM¦Ÿ¤§©¨©¨§¥¤Ÿ
`NW wlg mId iwnrl zcxl Ekxhvi¦§¨§¨¤¤§¦§¥©¨¥¤¤Ÿ
df cbpkE dWAiM dUrpe `Rwp wlgp¤§©¦§¨§©£¨§©¨¨§¤¤¤
iM iYazM xakE .'Fbe E`tw Exn`̈§¨§§§¨¨©§¦¦
FxnF` `Ede .rETAl dncw d`Rwdd©©§¨¨¨§¨©¦©§§

mi alA zndz E`tw`tw rxwPW mcw ¨§§ŸŸ§¤¨Ÿ¤¤¦§©¨¨
`NW min dlrnE FANn x`Wpe FAl¦§¦§©¦¦©§¨©¦¤Ÿ

FxnF` mrhe .Erwape ,E`twzFnFdY ¨§§¦§§§©©§§
l"f mdixacl ,miAx oFWl(c"kt dAx zFnW) §©¦§¦§¥¤§©¨

lke mirxw a"il rxwp mIdW Exn`W¤¨§¤©¨¦§©§§¨¦§¨
mFdYd mW `tw rxwPW mFwnE mFwn̈¨¤¦§©¨¨¨©§

xn` mNM cbpkE:zFnFdYh dxez §¤¤ª¨¨©§
(è.'Bâå áéBà øîàmixaC zxfgl mrh ¨©¥§©©©£¨©§¨¦

zNgzA Exn`W onvr mde EN ¥̀§¥©§¨¤¨§¦§¦©
mIa dxi Flige drxR zaMxn dxiXd©¦¨©§§Ÿ©§Ÿ§¥¨¨©¨
xcq ot` lr xxFWl EpEMzp .'Fbe§¦§©§§¥©Ÿ¤¥¤
zk`lnA zFUr 'd mMgzPW dUrOd©©£¤¤¦§©¥£¦§¤¤



glyaסו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iriax meil inei xeriy
"מריקים  ּכמֹו הרקה, לׁשֹון ּבֹו נֹופל ריק, ְְְְְֲִִִֵֵָָָונׁשאר

מח)ׂשּקיהם", אין (ירמיה ּתאמר ואם יריקּו". "וכליו ְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
ועל  הּתיק, על אּלא הּיֹוצא, על נֹופל ריקּות ְְִֵֵֵֶַַַַַָלׁשֹון
החרב  על לא אבל מּמּנה, ׁשּיצא הּכלי ועל ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשק

ּכלׁשֹון חרּבי" "אריק ּולפרׁש ולדחק הּיין, (בראשית ועל ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹ
ּבחרּבי'יד) 'אזּדּין חניכיו", את הּלׁשֹון "וּירק מצינּו . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

על אף א)הּיֹוצא:מּוסב השירים ּתּורק",(שיר (ירמיה "ׁשמן ֵֶֶַַַַָ
אין מח) הּכלי' הּורק 'לא ּכלי", אל מּכלי ְְְִִִִֵֶֶַַַֹֹ"ולאֿהּורק

מצינּו ּכלי, אל מּכלי הּיין הּורק לא אּלא ּכאן, ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹּכתיב
וכן הּיין, על מּוסב כח)הּלׁשֹון חרבֹותם (יחזקאל "והריקּו ְְְִִֵֵַַַַַָָָ

ּדחירם  "חכמת ריׁשּות ∑BÓLÈ¯Bz.עלֿיפי לׁשֹון ְְְִִֶַָָָƒ≈ְֵ
ּכמֹו ב)ודּלּות, א ּומעׁשיר"(שמואל ."מֹוריׁש ְְֲִִַַ

(é)íéîa úøôBòk eììö íé Bîqk Eçeøá zôLð̈©¬§¨§«£−¦¨´¨®¨«£Æ©«¤½¤§©−¦
:íéøécà©¦¦«

i"yx£zÙL∑וכן הפחה, מ)לׁשֹון ּבהם"(ישעיה נׁשף מצּולה א ∑ˆeÏÏ."וגם לׁשֹון ועמקּו, .ׁשּתקעּו »«¿»ְְְֲֵֶַַָָָָ»¬ְְְְְְִָָָ
˙¯ÙBÚk∑ ּבלע"ז פלו"ס .אבר «∆∆ְֲַַָ

(àé)Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàa äëîë-éî¦«¨³Ÿ¨¨«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤
:àìô äNò úläú àøBð¨¬§¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤

i"yx£ÌÈÏ‡a∑ּכמֹו יז)ּבחזקים, אילי (יחזקאל "ואת »≈ƒְְֲִֵֵֶַָ
לקח", כב)הארץ חּוׁשה"(תהלים לעזרתי ."אילּותי ְְֱִִֶֶָָָָָָָ

˙l‰˙ ‡¯B∑ּתהּלֹותי מּלהּגיד ימעטּו,יראּוי ּפן »¿ƒ…ְְְֲִִִִֶֶַָ
תהּלה" ּדמּיה ל" ׁשּכתּוב: .ּכמֹו ְְְִִֶָָָֻ

nÈ‡י  ÔB‰ÈÏÚ ‡ÙÁ C¯ÓÈÓa z¯Ó‡¬«¿»¿≈¿»¬»¬≈«»
:ÔÈÙÈwz ÔÈÓa ‡¯·‡k eÚ˜zL‡ƒ¿¿»«¬»»¿«ƒ«ƒƒ

‡Ï‡יא  ˙ÈÏ ÈÈ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡c CpÓ ¯a ˙ÈÏ≈«ƒ»¿«¿¡»»¿»≈∆»
„·Ú ÔÁaLz ÏÁc ‡L„e˜a ¯Èc‡ z‡«¿«ƒ¿¿»»≈À¿¿»»≈

:ÔLÈ¯t¿ƒ»
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qPd cnrIW 'd dEve qpl l`xUil mId©¨§¦§¨¥§¥§¦¨¤©£Ÿ©¥
drh dfAW aiF`l FbdpnkE FzxEWM§¨§¦§¨¨¥¤¨¤¨¨
zlEGW llW wNgie biVi iM sCxl aWge§¨©¦§Ÿ¦©¦¦©¥¨¨¤©
Eid `le mi KxC scFx did `l df¤Ÿ¨¨¥¤¤¨§Ÿ¨

:EPOn mighanª§¨¦¦¤
.ììL ÷lçàzFUr aWg rWxd dPd £©¥¨¨¦¥¨¨¨¨©£

`Ede oNkA deW '` .mixaC 'b§¨¦¨¤§ª¨§
wNg` FxnF` `Ede ,mllW lM llWl¦§Ÿ¨§¨¨§§£©¥
micarl mzF` gTIW 'a ,llẄ¨¤¦©¨©£¨¦

FxnF` `Ede ,dpFW`xaMFn`lnY §¨¦¨§§¦§¨¥
iWtpxfg`WM mdn iWtp `NnzY 'iR ©§¦¥¦§©¥©§¦¥¤§¤¤¡Ÿ

siqFIW fnx mB .micarl mzF` WAkl¦§¨©£¨¦©¨©¤¦
dOn xzFi iEPrA Fvtg mdA zFUrl©£¨¤¤§§¦¥¦©
mdipwfe oxd`e dWn bxdl 'b .xarX¤¨©©£Ÿ¤§©£Ÿ§¦§¥¤

FxnF` `Ede ,mdilFcbEiAxg wix`'Fbe §¥¤§§¨¦©§¦§
FxnF`eici FnWixFYKxC lr dvxi §§¦¥¨¦¦§¤©¤¤

l"f mxnF`(`"t dAx zFnW)wEqRA(e"h 'a) §¨§©¨©¨
Fbxdl WTAW dWn z` bxdl WTaie©§©¥©£Ÿ¤¤¤¦¥§¨§
xn`W `Ede ,'Eke FA dhlW `le siqA§©¦§Ÿ¨§¨§§¤¨©

dWn('c g"i oOwl)drxR axgn ipliSIe ¤§©¨©©¦¥¦¥¤¤©§Ÿ
biVY iM ici FnWixFY aiF` xn` dfl̈¤¨©¥¦¥¨¦¦©¦

:mcTn biVd `NX dn Fcii dxez ¨©¤Ÿ¦¦¦Ÿ¤
(é.'Bâå Eçeøá zôLðcbpM zFIprxR 'b ¨©§¨§£§ª§¨ª§¤¤

wNg` xn`X dn cbpM ,zFaWgn 'b©§¨§¤¤©¤¨©£©¥
qEq EPhNnIW mbd dfA mi FnQM llẄ¨¦¨¨¨¤£©¤§©§¤
cbpkE ,ca` FllW dPd mIA hEWie§¨©¨¦¥§¨¨©§¤¤

fEnxM micEdid lr aWgW iEPrd̈¦¤¨©©©§¦¨¨
aWgX dn mB iWtp Fn`lnY FxnF`A§§¦§¨¥©§¦©©¤¨©

xn` FAxg wixdlEllv,Ezn WExR 'Fbe §¨¦©§¨©¨£§¥¥
zxtFrM Ellv `N` cInE skY Ezn `le§Ÿ¥¥¤¦¨¤¨¨£©¤¤

l"f Exn`e mixiC` minA(`Ylikn)EidW §©¦©¦¦§¨§§¦§¨¤¨
minXl cr mzF` milrn miOd©©¦©£¦¨©©¨©¦
mizn Eide mFdYd cr mzF` micixFnE¦¦¨©©§§¨¥¦

FxnF` `Ede ,onf zEkix`AzxtFrM ©£¦§©§§©¤¤
mixiC` minA'`d ,mixaC 'al oEkie §©¦©¦¦¦©¥§§¨¦¨

Ellv FxnF` `Ede ,zEriwXd `Ed©§¦§§¨£
zEnNn mzripn `Ed 'Ade ,zxtFrM©¤¤§©§¦¨¨¦¨
mixiC` minA FxnF` `Ede ,cInE skY¥¤¦¨§§§©¦©¦¦
skY zFOn mErpnie lrOn mElri mde§¥©£¦©©§¦§§¦¥¤
eiQp lr midl`l gaWe xiW cInE¦¨¦§¤©¥Ÿ¦©¦¨

:eiztFnE`i dxez §¨
(àé.'Bâå íìàa äëîë éîoeiM WExR ¦¨Ÿ¨¨¥¦§¥¥¨

xVd `EdW mixvn mi`Fx Ep`W¤¨¦¦§©¦¤©©
ipaA 'dl dnci in zn FnW mixvn¦§©¦§¥¦¦§¤©¦§¥

:mil ¥̀¦
ì"æ íøîBà Cøc ìò äàøð ãBòdbibg) ¦§¤©¤¤§¨£¦¨

(f"hKFzA `AgPWM mce xUA Kln¤¤¨¨¨¨§¤¤§¨§
oM oi`X dn df `Ed iM xMp Fpi` mrd̈¨¥¦©¦¤©¤¥¥
FxnF` `Ede ,F`avA `Ed zF` Epidl ¡̀Ÿ¥¦§¨§§

dknM in`lA mil`A dY`WM ENt` ¦¨Ÿ¨£¦§¤©¨¨¥¦§Ÿ
:`Ed mEWx dkElOd xMd mEW¤¥©§¨¨
ì"æ íøîBà Cøc ìò äöøé ãBò(`Ylikn) ¦§¤©¤¤§¨§¦§¨

miTFgxd lr F`xFn mce xUA Kln¤¤¨¨§¨¨©©§¦
F`xFn d"awd la` miaFxTdn xzFi¥¥©§¦£¨¨
FxnF` `Ede ,'Eke xzFi miaFxTd lr©©§¦¥§§§

mil`A dknk inxzFi mixiMn mW iM ¦¨Ÿ¨¨¥¦¦¨©¦¦¥
dknM in izni` mipFYgYA la £̀¨©©§¦¥¨©¦¨Ÿ¨
ozFp dY`WM WcTA xC`p dY`WM§¤©¨¤§¨©Ÿ¤§¤©¨¥
dUrnM dXcTd zpigal xc`e wfgŸ¤§¤¤¦§¦©©§ª¨§©£¥
rWx oF`B liRWd xW` mixvn ux ¤̀¤¦§©¦£¤¦§¦§¨¨

:dXcTd xiC`de§¤§¦©§ª¨
ãBòxEpiC xdp FxnF` KxC lr dvxi¦§¤©¤¤§§©¦

,idFncw on witpe cibp,('i 'c l`ipC) ¨¦§¨¦¦©§¦¨¦¥

l"f Exn`e(:b"i dbibg)zFIgd zrGn iM §¨§£¦¨¦¦¥©©©
`vFi WFcw mixnF`W zrA miriGOW¤©¦¦§¥¤§¦¨¥

FxnF` `Ede ,xEpiC xdpWcTA xC`p §©¦§§¤§¨©Ÿ¤
cvl f` WcTA FzF` mixC`OWM WExR¥§¤§©§¦©Ÿ¤¨§©
milNdOWM zFIgA qpkPW `xFOd©¨¤¦§¨©©§¤§©§¦
miriGOW `Edd zF`xFPd dUFr FzF`¤©¨©¤©¦¦

:xEpiC xdp§©¦
.'Bâå äNò úläú àøBðlMl Wi WExR ¨§¦ŸŸ¥§¥¥©Ÿ

cvl eizFNdY ciBdn `xil¦¨¥©¦§¦¨§©
wChvIW `Ed inE `lR mNM eiUrOW¤©£¨ª¨¤¤¦¤¦§¨¥
zrC biVi mc` oi` iM ,eizFNdzA¦§¦¨¦¥¨¨©¦©©
dbxcnA FlNdi Ki`e FA gAWl `ltOd©ª§¨§©¥©§¥§©§§©§¥¨
z`ltn dpigA Fl WIW oeiM dPhw§©¨¥¨¤¥§¦¨ª§¥

:dnEvre dlFcB ziQknEai dxez §ª¥§¨©£¨
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(áé)ðéîé úéèð:õøà Bîòìáz E ¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−¨«¤
i"yx£EÈÓÈ ˙ÈË∑ נֹוטה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא »ƒ»¿ƒ¿ְֶֶַָָ

ּבידֹו, נתּון ׁשהּכל לפי ונֹופלים, ּכלים הרׁשעים ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹידֹו,
אֹומר: הּוא וכן ּבהּטיתּה. לא)ונֹופלים יּטה (ישעיה "וה' ְְְְִֵֵֶַַַָָָ

זכּוכית  לכלי מׁשל עזּור". ונפל עֹוזר וכׁשל ְְְְִִֵֵַַָָָָָָידֹו

נֹופלים  והן מעט ידֹו מּטה אדם: ּביד ְְְְְִִֵֶַַַַָָָהּנתּונים
‡¯ı.ּומׁשּתּברין  BÓÚÏ·z∑,לקבּורה ׁשּזכּו מּכאן ְְִִַƒ¿»≈»∆ְִִֶָָָ

הּצּדיק" "ה' ׁשאמרּו: .ּבׂשכר ְְִִֶַַָָ

‡¯Ú‡:יב  ÔezÚÏa CÈnÈ zÓ¯‡¬≈¿»«ƒ»¿««»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áéðéîé úéèð.'Bâå El"f EpizFAx ¨¦¨§¦§§©¥
`xtqA Exn`(`Ylikn)cOln ¨§§¦§¨§¦§¨§©¥

mIl dWAIde dWAIl owxFf mId didW¤¨¨©¨§¨©©¨¨§©©¨¨©¨
iYlAw `NW mFwnA dnE dWAId dxn`̈§¨©©¨¨©§¨¤Ÿ¦©§¦
il xn`p cigi lad lW FnC `N ¤̀¨¨¤¤¤¨¦¤¡©¦
lM lAwl lkE` Ki` dYr 'Fbe dxEx £̀¨§©¨¥©§©¥¨
d"awd Dl rAWPW cr miqElk`d̈ª§¦©¤¦§©¨
zihp aizkC oiCA Dcinrn Fpi`W¤¥©£¦¨©¦¦§¦¨¦¨
oA ozpFi mBxY oke .o`M cr 'Fbe Lpini§¦§§©¨§¥¦§¥¨¨¤
dvx `l iM d`Fx dY` o`Mn ,l`iGrª¦¥¦¨©¨¤¦Ÿ¨¨
`le ,dWAIl ohlFR dide olAwl mId©¨§©§¨§¨¨§¨©©¨¨§Ÿ
dfe g"iw migqtA Exn`W Epivn ok¥¨¦¤¨§¦§¨¦§¤
hlR mi lW FxUl d"awd xn` mpFWl§¨¨©§¨¤¨§Ÿ
lW FpFAx eiptl xn` dWAIl mzF`¨©©¨¨¨©§¨¨¦¤
dpYn FAx Fl ozFPW car Wi mlFr¨¥¤¤¤¥©©¨¨
Ll oY` Fl xn` EPOn DlhFpe xfFge§¥§§¨¦¤¨©¤¥§
car Wi Fl xn` 'Eke dvgnE cg ¤̀¨¤¡¨§¨©¥¤¤
didi oFWiw lgp Fl xn` FAx raFYW¤¥©©¨©©©¦¦§¤
l`xUi E`aE dWAIl ohlR cIn axr̈¥¦¨§¨¨©©¨¨¨¦§¨¥
'Fbe l`xUi `xIe xn`PW mzF` E`xe§¨¨¤¤¡©©©§¦§¨¥§
`NW WExtA l"f Exn`W ixd .o`M cr©¨£¥¤¨§§¥¤Ÿ
KM xg` oM m` ohlFtl utg mId did̈¨©¨¨¥§§¨¦¥©©¨
gnU `l dOl dnc`d Fl mzxifgdWM§¤¤¡¦¨¨¨£¨¨¨¨Ÿ¨©
Fl rxtl 'd Kxvd dOl mB ,mlAwl§©§¨©¨¨ª§©¦§Ÿ
mxifgi Liptl LNW ixde `xqq dpgOn¦©£¥¦§¨©£¥¤§§¨¤©£¦¥

:axr Kixv did `le onvrA Fl§©§¨§Ÿ¨¨¨¦¨¥
ãBòoi` iM zF`Fx Epipir `ld dWẅ¤£Ÿ¥¥¦¥

dndaE mc` FkFzA laFq mId©¨¥§¨¨§¥¨
minrR ipxEkGW dWAIl ohlFR `N ¤̀¨§¨©©¨¨¤§©¦§¨¦
dWAIl okilWde mIA mc` ipA EraHW¤¨§§¥¨¨©¨§¦§¦¨©©¨¨
F` mFi xg` mdn `Edd mFIA mdn¥¤©©¥¤©©
EidIW utg mId l"f mdixaclE minFi©¦§¦§¥¤©¨¨¥¤¦§
m"AWxe i"Wxl izi`xe .Flv` micnFr§¦¤§§¨¦¦§©¦§©§¨
zqpxR cvl `Ed mId zprHW EWxRW¤¥§¤©£©©¨§©©§¨©
m` zrcl Kixve .oFfn E`vnIW mibCd©¨¦¤¦§§¨§¨¦¨©©¦
dWAId ozwxGWM mlAw `l dOl oM¥¨¨Ÿ¦§¨§¤§¨§¨©©¨¨
aWil d`xp dide .mibCd oFfnl Eide§¨¦§©¨¦§¨¨¦§¤§©¥
miiE`x mpi`e migExq Eid f` iM¦¨¨§¦§¥¨§¦
on iM iEgC ixaC dfe .mibC lk`nl§©£©¨¦§¤¦§¥¦¦¦
dWAIl xnFl 'd aMrzi `l mzQd©§¨Ÿ¦§©¥©©©¨¨
Kxv oi` mbe ,oilY `l oiCn mxawl§¨§¨¦¦Ÿ¨¦§©¥Ÿ¤

dnc`d ipR lr mpFlw aMrl xaCA©¨¨§©¥§¨©§¥¨£¨¨
KxS dn dzin xg`e EzEnIW cr `N ¤̀¨©¤¨§©©¦¨©Ÿ¤
oi`W mbde .dxEaw `lA aMrzdl§¦§©¥§Ÿ§¨©£©¤¥
ixn`n Wxtl df xEAgA EpMxC©§¥§¦¤§¨¥©©§¥
Kxv `Ed oiprd df lM mr ,l"f EpizFAx©¥¦¨¤¨¦§¨Ÿ¤
xn`p `NW ickE ,aEzMd zErnWn©§¨©¨§¥¤ŸŸ©
lr mni`zdl d`xp miwElg miWxcn¦§¨¦£¦¦§¤§©§¦¨©

l"f mxn`n iR('l c"i `Ylikn)Epazke ¦©£¨¨§¦§¨§¨©§
lr zn 'Fbe l`xUi `xIe wEqRA FzF`©¨©©§¦§¨¥§¥©
dzin xnbA mzF` E`x iM mId ztU§©©¨¦¨¨¦§©¦¨
,'Eke f`e ExiMIW icM miIg zvw mcFrA§¨§¨©¦§¥¤©¦§¨§
'a xF` gxf EN` mdixaC itlE§¦¦§¥¤¥¨©
`NW mId l`XX dn iM ,mixn`Od©©£¨¦¦©¤¨©©¨¤Ÿ
eil` xn` 'd iM cvl `Ed mzF` hlti¦§Ÿ¨§©¦¨©¥¨
gOUl xMfPd zAql miIg mzF` hltl¦§Ÿ¨©¦§¦©©¦§©§©¥©
E`xie l`xUi miIxvOd ExiMIW eicici§¦¨¤©¦©¦§¦¦¦§¨¥§¦§
zbltd mdixacA xEn`M dWEA mQkzE§©¥¨¨¨§¦§¥¤©§¨©

`NW mbde ,df qpdf mxn`nA fEnx ¥¤©£©¤Ÿ¨§©£¨¨¤
s` ,miIg mcFrA didYW dhilRd oipr¦§©©§¦¨¤¦§¤§¨©¦©
dnl miknFq l"f EpizFAx ok iR lr©¦¥©¥§¦§©
car Wi mId orh dfle ,mdipiA rEcIX¤¨©¥¥¤§¨¤¨©©¨¥¤¤
xnbl `Ed utg iM dpEMd 'Eke ozFPW¤¥§©©¨¨¦¨¥¦§Ÿ
lM iM `vnze .l` iqirknA devOd©¦§¨§©§¦¥¥§¦§¨¦¨
dHnE dlrn i`ExA lke dlrn ixÜ¥©§¨§¨§¥©§¨©¨
iM 'd zevn zFUrl miwWge mivtg£¥¦©£¥¦©£¦§©¦
mdl oi`W cvl xaCA mipFia` md¥¤§¦©¨¨§©¤¥¨¤
DzF`A migqtA mW `vnY oke ,zFevn¦§§¥¦§¨¨¦§¨¦§¨
liSdl 'dn WTA l`ixaB iM `ibqª§¨¦©§¦¥¦¥¥§©¦
'd iM mW Exn`e W`d oWaMn mdxa ©̀§¨¨¦¦§©¨¥§¨§¨¦
liSze dMfY Fl xn`e FxkU gRw `lŸ¦¥©§¨§¨©¦§¤§©¦
zEkf iM ixd ,o`M cr 'Eke eipA ipAn 'b¦§¥¨¨§©¨£¥¦§
miwiCSl cqg zFUrl mik`lOl `Ed©©§¨¦©£¤¤©©¦¦
mId utg did ok FnkE ,oFilr iadF`lE§£¥¤§§¥¨¨¨¥©¨
dWAIA `le mIA mWtp z`ivi xnBYW¤¦¨¥§¦©©§¨©¨§Ÿ©©¨¨
KxcM oFilr l` FaiWde ,FAl wrv dfle§¨¤¨©¦§¥¦¥¤§§¤¤
Fl `ivni cizrl iM l`ixabl dUrW¤¨¨§©§¦¥¦¤¨¦©§¦
dvgnE wlg rWx mr cA`l xg` zEkf§©¥§©¥©¨¨¥¤¤¡¨
mdA dUri `EdW `xqq dpgn `Ede§©£¥¦§¨¤©£¤¨¤

:mirWx cEA` zevn¦§©¦§¨¦
ãBòutg didW mId zprhA mrh Wi¥©©§©£©©¨¤¨¨¨¥

lM zgwl mIA mzzin xnBYW¤¦¨¥¦¨¨©¨¨©©¨

lW zFWtPd lM mdW zEIpEIgd zFgMŸ©¦¦¤¥¨©§¨¤
cnrl miOrd zFWtp raHn iM ,mrd̈¨¦¦¤©©§¨©¦©£Ÿ

FxnF`M ozzin mFwnA('b zldw)gExe ¦§¦¨¨§§Ÿ¤¤§©
,ux`l dHnl `id zcxId dndAd©§¥¨©Ÿ¤¤¦§©¨¨¨¤
ElWnp zFlGnE miakFM icaFrde§¨§¥¨¦©¨¦§§
xVd dMfi mIA mWtp `vY ike zFndal¦§¥§¦¥¥©§¨©¨¦§¤©©
,oiprdn Flv` zFbVOd zpigal mdÄ¤¦§¦©©ª¨¤§¥¨¦§¨
f`W miIg ohltl eil` xn`WM dfle§¨¤§¤¨©¥¨§¨§¨©¦¤¨
mipFw iM xaCA dkFf ux`d didY¦§¤¨¨¤¨©¨¨¦¦
dOW micxFi mzgPd mFwnA onFwn§¨¦§©¨¨¨§¦¨¨
FAx EdprW cr 'Eke car Wi FAl wrv̈©¦¥¤¤§©¤¨¨©
mc` ipA WExR 'Eke mcrA Fl oYi iM¦¦¥©£¨§¥§¥¨¨
EN`l oinFCA Fl hxtE EN` zFnM miIg©¦§¥¨©©¦§¥
FwWg xTr `EdW mdn mzEIg a`We§¨©©¨¥¤¤¦©¤§
dzvie mhlRW xg` dfle ,sEBA `lŸ©§¨¤©©¤§¨¨§¨§¨
dnc`d mzwxfE mId ztU lr mWtp©§¨©§©©¨§¨§¨¨£¨¨
FraHn Fpi` iM mlAwl dvx `l mIl©¨Ÿ¨¨§©§¨¦¥¦¦§
xW` dipA lr ziQknd `id ux`de§¨¨¤¦©§©¥©¨¤¨£¤
Dl iM mlAwl 'd Dgixkde dPOn EgTlª§¦¤¨§¦§¦¨§©§¨¦¨
df EpMxcl dWwY `le .xaCd rbFp¥©©¨¨§Ÿ©§¤§©§¥¤
rxRWM iM migqtA mW Exn`X dOn¦©¤¨§¨¦§¨¦¦§¤¨©
zn`e Exn`e mIAW mibC EgzR mIl 'd©¨¨§¨¦¤©¨§¨§¤¡¤
rbFp mdl oM m` ,o`M cr mlFrl 'd§¨©¨¦¥¨¤¥©
mId uRgi xW` zrA iM ilE`e ,xaCd©¨¨§©¦§¥£¤©§Ÿ©¨

A mzlAwAmiIg mdW onfA `EdW FkFz §©¨¨¨§¤¦§©¤¥©¦
mcw ipiaE ipiA mdn mipdp mibCd Eid̈©¨¦¤¡¦¥¤¥¦¥¦Ÿ¤
mdl oi`e mId mkilWi f`e EzEnIW¤¨§¨©§¦¥©¨§¥¨¤
Exn` mzqpxR onf lre oFfn mdn cFr¥¤¨§©§©©§¨¨¨¨§
mId zprhA mSrzPW in izi`xe .dxiW¦¨§¨¦¦¦¤¦§©¥§©£©©¨
,FAx ciM car ci `ld 'Eke car Wi¥¤¤§£Ÿ©¤¤§©©
dpFkp Fzprh mId iM iEdw dfA oi`e§¥¨¤¦¦©¨©£¨§¨

mxnF` KxC lr(,d"k ziprY)minXn ©¤¤§¨©£¦¦¨©¦
lre ,ilwW `l lwWin iadi adin¥©¨¨¦¦§©Ÿ©§¥§©
dxwn dxw ike xnF` `Ed FpFc` zEpc ©̀§£¥§¦¨¨¦§¤
FAx Fl ozPW 'd icarn car dfi`l df¤§¥¤¤¤¥©§¥¤¨©©
ozFPW oFc` Wi xn` `l dfle ,'Eke xfge§¨©§§¨¤Ÿ¨©¥¨¤¥
Wi dprh Dpi` Ff iM 'Eke xfFge 'Eke§§¥§¦¥¨©£¨¥
EN`kE FAx ciM car ci `Axc`e Wië¥§©§©¨©¤¤§©©§¦
Fpi` iM FAxl md eixaC `N` ozp `lŸ¨©¤¨§¨¨¥§©¦¥

:eicar mr oM bdpznbi dxez ¦§©¥¥¦£¨¨
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(âé)äåð-ìà Efòá zìäð zìàb eæ-íò Ecñçá úéçð̈¦¬¨§©§§−©´¨¨®§¨¥©¬§¨§¨§−¤§¥¬
:ELã÷̈§¤«

i"yx£zÏ‰∑ העברית לׁשֹון אחר לפרׁש ּדקּדק ולא וסֹובל, נֹוׂשא לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מנהל, .לׁשֹון ≈«¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹ

(ãé)ìt éáLé æçà ìéç ïeæbøé íénò eòîL:úL ¨«§¬©¦−¦§¨®¦´¨©½«§¥−§¨«¤

i"yx£ÔeÊb¯È∑ מתרּגזין.˙LÏt È·LÈ∑ הּקץ את ׁשּמהרּו אפרים ּבני את ׁשהרגּו ּכּמפרׁשמּפני ּבחזקה, ויצאּו ƒ¿»ְְִִַ…¿≈¿»∆ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּגת  אנׁשי והרגּום הּימים', .ּב'דברי ְְְֲִִֵֵַַַַָָ

(åè)ãòø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà éôelà eìäáð æà̈³¦§£Æ©¥´¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©
:ïòðë éáLé ìk eâîð̈¾Ÿ−Ÿ«§¥¬§¨«©

i"yx£·‡BÓ ÈÏÈ‡ ÌB„‡ ÈÙel‡∑(מכילתא) לא והלא «≈¡≈≈»ֲַֹֹ
הֹולכים  עליהם לא ׁשהרי ּכלּום, לירא להם ?היה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ּומצטערים  מתאֹוננים ׁשהיּו אנינּות, מּפני על אּלא ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָ

יׂשראל ּכבֹודם  ּכמֹו∑e‚Ó.ׁשל עה)נמּסּו, (תהלים ְְִֵֶָָ»…ְַָ
ּבאים  הם 'עלינּו אמרּו: ּתמגגּנה". ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ"ּברביבים

ארצנּו'לכּלֹותנּו את .ולירׁש ְְְִֵֵֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(92 'nr al jxk zegiy ihewl)

ארצנּו את לירׁש . . ּבאים הם טו)עלינּו טו, (רׁש"י ְִִִֵֵֵֶַַַָָ

לאברהם  הבטיח ׁשהּקּב"ה נֹודע כנען ׁשּליֹוׁשבי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנראה,
וּיׁשלח רׁש"י ּוראה הארץ. את יירׁש ל)ׁשּזרעֹו "מסרת (לד, : ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

אֹומרים  ׁשהיּו אּלא יעקב, ּבני ּביד ׁשּיּפלּו ּכנענים ּביד ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה

נח מרׁש"י ּולהעיר הארץ". את ונחלּת ּתפרה אׁשר (ט,עד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לזרעֹוכו) הבטחתֹו לׁשמר ׁשעתיד ׁשם, אלקי ה' ּברּו" :ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

ּכנען". ארץ את להם ְֵֶֶֶֶַַָָלתת

(æè)eîcé EòBøæ ìãâa ãçôå äúîéà íäéìò ìtz¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ§«£−¦§´
:úéð÷ eæ-íò øáòé-ãò ýåýé Enò øáòé-ãò ïáàk̈¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©©«£−Ÿ©¬¨¦«¨

i"yx£‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtz∑(מכילתא) הרחֹוקים .על ƒ…¬≈∆≈»»ְִַָ
„ÁÙÂ∑ הּקרֹובים ׁשּנאמר,על ב)ּכענין "ּכי (יהושע »««ְְְֱִִִֶֶַַַָ

וגֹו'" הֹוביׁש אׁשר את ÚÈ·¯.ׁשמענּו „Ú ¯·ÚÈ „Ú∑ ְְֲִֵֶַָ««¬…««¬…

אּמֹות∑˜È˙.ּכתרּגּומֹו מּׁשאר הּקנּוי ּכחפץ חּבבּת ְְַ»ƒ»ְְְִִֵֶַַָָָֻ
האדם  על ׁשחביב יקרים .ּבדמים ְְִִִֶַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 68 cenr ,el jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?"miaFxTd" zFpFiqPd lr mixABzn Ki ¥̀¦§©§¦©©¦§©§¦

ופחד" אימתה עליהם "ּתּפל נאמר הּים טז)ּבׁשירת (טו, ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּקרֹובים". על ּופחד הרחֹוקים, על "אימתה רׁש"י ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָּופירׁש

קרֹובים  ואחר־ּכ רחֹוקים, ּתחּלה - ּבּכתּוב הּסדר לבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת -ְֲַַָָָ

הּיצר, מלחמת על ּגם רֹומזת האּמֹות עם יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמלחמת
הרעֹות  הּמּדֹות ז' את לכּבׁש צרי מּיׂשראל ואחד אחד ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּכל

הּקדּׁשה. ממׁשלת ּתחת ׁשּיהיּו ְְְִֶֶֶֶֶַַַָֻׁשּבֹו,
הּוא  ּכן ּו"רחֹוקים", "קרֹובים" סּוגים ׁשני יׁש ׁשּבאּמֹות ְְְְִִִֵֵֵֶָֻּוכמֹו

z˜¯Ùc‡יג  Ô„ ‡nÚ C˙Â·Ë· È‰¯ac««¿ƒ¿«¿»»«»¿«ƒ¿»¿»
:CL„˜„ ‡¯È„Ï Ct˜˙· È‰¯·BÒ«¿ƒ¿»¿»¿ƒ»¿À¿»

BÂ‰cיד  Ôe˙„Á‡ ‡ÏÁc eÚÊÂ ‡iÓÓÚ eÚÓL¿»«¿«»¿»«¬»«¬»¿«¬
:˙LÏÙa ÔÈ·˙È»¿ƒƒ¿»∆

BÓ‡·טו  ÈÙÈwz ÌB„‡ È·¯·¯ eÏÈ‰a˙‡ ÔÎa¿≈ƒ¿¿ƒ«¿¿≈¡«ƒ≈»
ÔÈ·˙È BÂ‰c Ïk e¯a˙‡ ‡˙È˙¯ Ôe˙„Á‡«¬»¿¿≈»ƒ¿»…«¬»¿ƒ

:ÔÚÎaƒ¿»«

È‚Òaטז  ‡zÏÁ„Â ‡˙ÓÈ‡ ÔB‰ÈÏÚ ÏÈtz«≈¬≈≈¿»¿««¿»ƒ¿≈
˙È ÈÈ CnÚ ¯aÚÈc „Ú ‡·‡k Ôe˜zLÈ Ct˜»̇¿»ƒ¿¿¿«¿»«¿≈ƒ««»¿»»
˙È ‡z˜¯Ù Èc Ô„ ‡nÚ ¯aÚÈc „Ú ‡B¯‡«¿»«¿≈ƒ««»¿«ƒ¿«¿»»

:‡c¯È«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åè.'Bâå eìäáð æàiM xnFl f` FxnF` ¨¦§£§§¨©¦
`EdW dYr cr FA xACW onfA Fpi ¥̀¦§©¤¦¥©©¨¤
onf lr `N` ux`l miqpkPd lW onf§©¤©¦§¨¦¨¨¤¤¨©§©
Eldap f` xn` dfle ,Epl`FB z`iA¦©£¥§¨¤¨©¨¦§£

xnF` `Ed oke ,mFc` itEN`c"k xAcOA) ©¥¡§¥¥©¦§¨

(g"ionf lEgi f` mbe ,dWxi mFc` dide§¨¨¡§¥¨§©¨¨§©
xn` dfle ,oFOre a`FnA zFMflili` ¦§§¨§©§¨¤¨©¥¥

,crx Fnfg`i a`FnxiMfd `NW mrhe ¨Ÿ£¥¨©§©©¤Ÿ¦§¦
FYA mr WExR a`n `Ed mB iM ,oFOr©¦©¥¨¥¦¦
x`WPd lkA dMfp oM mB f`e ,`Ä§¨©¥¦§¤§¨©¦§¨
iaWi lM Ebnp FxnF` `Ede ,iprpMdn¥©§©£¦§§¨Ÿ¨§¥

xn`e ,orpk,iaWFimdA ExdHIW xnFl §¨©§¨©§¥©¤¦¨£¨¤
oFWl FxnF` mrhe ,miOrd x`W ENt £̀¦§¨¨©¦§©©§§
mIwzp EN`M 'd xAC iM xar̈¨¦¦¥§¦¦§©¥

:didefh dxez §¨¨
(æè.'Bâå ãò 'Bâå ìtzdf wEqR ¦Ÿ§©§¨¤

'a lr cg` lM xAci eixg`NWe§¤§©£¨§©¥¨¤¨©
zg`e dWn iniA zg` ux`l zFqpkd©§¨¨¨¤©©¦¥¤§©©
mipiprd xn` dfle ,giWOd iniA¦¥©¨¦©§¨¤¨©¨¦§¨¦

:milEtMfi dxez §¦



סט glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iriax meil inei xeriy
ׁש"רחֹוקים" רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ׁשּיׁשנם האדם. אצל ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּגם
אּלא  להם, להּכנע אצלֹו מפר טבעֹו ּומּצד מהאדם, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהם
ּתאוֹות  ּברּבּוי ׁשּנׁשקע ואחרי עליו, מתּגּבר יצרֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּלפעמים

ּבהם. ּגם רחמנא־ליצלן להכׁשילֹו ְְְֲִִֶַַַָָָָָיכֹול
האפׁשרּות  יֹותר ׁש"קרֹובה" רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָויׁשנם
היא  ּבּיצר הּמלחמה ועיּקר ּבהם. יּכׁשל יׂשראל ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאיׁש

ה"קרֹובים". רעֹות ּומּדֹות נסיֹונֹות על ְְְְִִִִֵַַַָלהתּגּבר
ופחד", אימתה עליהם "ּתּפל אֹומר ׁשהּכתּוב מה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזהּו
יּוכל  ׁשּלא הּיצר־הרע, על ופחד אימה מטיל ִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהּקּב"ה

חז"ל  ּכמאמר יׂשראל, איׁש על חס־וׁשלֹום ולׁשלט ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹלהתּגּבר
ועוד) ב. נב, לֹו".(סוכה יכֹול אין עֹוזרֹו, הּקּב"ה ְְִֵֵַָָָָ"אלמלא

הרחֹוקים  על אימה נֹופלת ׁשּבתחלה מה מּובן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָועל־ּפי־זה
היא  מלמעלה העזר ּפעּולת ּכי הּקרֹובים, על ּפחד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָואחר־ּכ
יּכנע  לא ׁשהאדם זה עזר ּפֹועל ּדתחּלה ה ּכבד, אל הּקל ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמן
זה  עזר ּפֹועל ואחר־ּכ מּמּנּו, רחֹוקֹות ׁשהן ּכאּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלתאוֹות
ׁשאין  ּבאפן הּיצר־הרע, על ּפחד הּקּב"ה ׁשּמטיל יֹותר, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעֹוד
ׁשּקרֹובֹות  ּכאּלּו ּבתאוֹות אפילּו האדם על להתּגּבר ּכח ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹלֹו

ּבהם. להּכׁשל לאדם ְִֵֵֶָָָָָהן

(æé)ì ïBëî Eúìçð øäa Bîòhúå BîàázEzáL §¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´©«£¨«§½¨¯§¦§§²
éãé eððBk éðãà Lãwî ýåýé zìòt:E ¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈«§¬¨¤«

i"yx£BÓ‡·z∑ יּכנ ׁשּלא מׁשה לכנתנּבא לארץ, ס ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
יּכנסּו ׁשּלא לֹומר ׁשּצרי (נראה 'ּתביאנּו'. נאמר ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלא
ּדף  נֹוחלין' 'יׁש ּפרק ּבהדיא איתא והכי וכּו' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָלארץ
אף  האבֹות' ולא יּכנסּו 'הּבנים ּובמכילתא: ְְְְִִִִַַָָָָָֹקי"ט
נּבא  מּכלֿמקֹום, עדין, מרּגלים ּגזרת נגזרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלא

מהרׁש"ל) ּנּבא. מה ידע Ez·LÏ.ולא ÔBÎÓ∑ ְִַַָָֹ»¿ƒ¿¿
מּטה  ׁשל אׁשר מכּון מקּדׁש מעלה ׁשל ּכּסא ּכנגד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

להפרידֹו∑L„wÓ.ּפעלּת ּגדֹול', 'זקף עליו הּטעם ְַָָƒ¿»ְְִֵַַַַָָָָ
,"ידי "ּכֹוננּו אׁשר הּמקּדׁש ׁשּלאחריו, הּׁשם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּתבת
אחת, ּביד נברא ׁשהעֹולם הּמקּדׁש, ּבית חביב ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָה'.

מט)ׁשּנאמר: ּומקּדׁש(ישעיה ארץ", יסדה ידי "אף ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָ
ׁש"ה' ּבזמן ידים? ּבׁשּתי יּבנה ואימתי ידים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשּתי
הּמלּוכה  ׁשּכל לעתידֿלבא ועד", לעֹולם ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹימל

.ׁשּלֹו ֶ

(çé)ýåýé|:ãòå íìòì Cìîé §Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£„ÚÂ ÌÏBÚÏ∑ ּפתּוחה היא לפיכ יסֹוד, ּבֹו והּוי"ו הּוא, עֹולמית כט)אבל,לׁשֹון ועד"(ירמיה הּיֹודע "ואנכי ¿»»∆ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

קמּוצה  ׁשּמּוׁש, ּבֹו .היא ׁשהּוי"ו ְִִֶַָָ

(èé)áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá ék¦´¨Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤
äLaiá eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìò ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©¨®§¥¯¦§¨¥²¨«§¬©©¨−̈

:íiä CBúaô §¬©¨«
i"yx£‰Ú¯t ÒeÒ ‡· Èk∑ ּבא .ּכאׁשר ƒ»«¿…ֲֶַָ

(ë)ózä-úà ïøäà úBçà äàéápä íéøî çwzå©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ
:úìçîáe íétúa äéøçà íéLpä-ìë ïàözå dãéa§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ

‡˙¯יז  CzÒÁ‡„ ‡¯eËa Ôep¯L˙Â ÔepÏÚz»≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¬«¿»¬«
ÈÈ ‡Lc˜Ó ÈÈ ‡z˜˙‡ CzÎL ˙È·Ï¿≈¿ƒ¿»«¿≈¿»¿»«¿¿»¿»

:CÈ„È È‰B˜˙‡«¿¿ƒ¿»

iÓÏÚ‡:יח  ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ Ì‡˜ d˙eÎÏÓ ÈÈ¿»«¿≈»≈¿»»¿»¿≈»¿«»

È‰Bk˙¯aיט  ‰Ú¯t ˙ÂÒeÒ elÚ È¯‡¬≈«»««¿…ƒ¿ƒƒ
ÈÓ ˙È ÔB‰ÈÏÚ ÈÈ ·È˙‡Â ‡nÈa È‰BL¯Ù·e¿»»ƒ¿«»«¬≈¿»¬≈»≈
:‡nÈ B‚a ‡zLaÈ· eÎÈl‰ Ï‡¯NÈ È·e ‡nÈ«»¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿«∆¿»¿«»

È˙כ  Ô¯‰‡c d˙Á‡ ‡˙‡È· ÌÈ¯Ó ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»¿ƒ¬»¬»≈¿«¬…»
ÔÈt˙a ‡‰¯˙a ‡iL ÏÎ e˜Ùe d„Èa ‡tzÀ»ƒ«¿»»¿«»«¿»»¿Àƒ

:ÔÈ‚pÁ·e¿ƒ¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çé.'Bâå Cìîé 'äExn` `NW mrh ¦§Ÿ§©©¤Ÿ¨§
mrHd mnvr md Exn` ,Kln 'd¤¤¨§¥©§¨©©©
dUrp `NW cvl WExR 'Fbe `a iM¦¨§¥§©¤Ÿ©£¨
FxnF` `Ede ,zg` dO`A `N` hRWOd©¦§¨¤¨§ª¨©©§§

q `a iMdrxR qEdGn gTi `l iM 'Fbe ¦¨©§Ÿ§¦Ÿª©¦¤
zFO` xW` zEdl`d lM zWgkd©§¨©¨¨¡Ÿ£¤ª
FzEkln oi` dfle Ecari mzF` mlFrd̈¨¨©©§§¨¤¥©§
cizrl oM oi`X dn ,mlFrl zxMp¦¤¤§¨©¤¥¥¤¨¦
miiFBd lkA hRWn 'd dUri iM `Fal̈¦©£¤¦§¨§¨©¦

`Ede ,ux`d lM lr Klnl 'd didi f`̈¦§¤§¤¤©¨¨¨¤§
:Klni 'd FxnF`§¦§Ÿ

BøîBà íòè äöøé BàKlniKln `le ¦§¤©©§¦§Ÿ§Ÿ¤¤
mNM WExR 'Fbe drxR qEq `a iM¦¨©§Ÿ§¥ª¨
dfA dpEMde cg` qEqM driahA Eid̈¦§¦¨§¤¨§©©¨¨¨¤
mWM cg` cr mdn hlnp `l iM¦Ÿ¦§©¥¤©¤¨§¥
ode ,mNM EraHi cg` mc` rAhIW¤¦§©¨¨¤¨¦¨§ª¨§¥
zbltd mlFrl ciBn did m` zn ¡̀¤¦¨¨©¦¨¨©§¨©
zxAbY zNcB mlFrd xiMdl qPd mvre§Ÿ¤©¥§©¦¨¨§ª©¦§Ÿ¤

xW` EpzpEn` cFqi cFde oFgSp x`R§¥¦¨§§¡¨¥£¤
xwi Ead Exn`ie Eadlzi eirnFW lM̈§¨¦§©£§Ÿ§¨§¨
didi dYrnE EpMln EppFc` df `Ed iM¦¤£¥©§¥¥©¨¦§¤
dWAIA Ekld `NW `N` Klnl 'd§¤¤¤¨¤Ÿ¨§©©¨¨
FxnF` `Ede ,l`xUi ipA zlEf Ehlnpe§¦§§©§¥¦§¨¥§§
ErnWi `l mdle 'Fbe Ekld l`xUi ipaE§¥¦§¨¥¨§§§¨¤Ÿ¦§§
FzFidl xaCA mirbFp md iM zFO`d̈ª¦¥§¦©¨¨¦§

:mdidl`hi dxez ¡Ÿ¥¤



glyaע zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iriax meil inei xeriy
i"yx£‰‡È·p‰ ÌÈ¯Ó ÁwzÂ∑?נתנּבאה היכן «ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»ְְִֵַָָ

קדם אהרן, אחֹות אמרה:ּכׁשהיתה מׁשה, ׁשּנֹולד ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
ּב'סֹוטה' ּכדאיתא וכּו'', ּבן ׁשּתלד אּמי (דף 'עתידה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָ

נפׁשֹוי''ב) ׁשּמסר לפי אהרן", "אחֹות אחר: ּדבר .ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשמֹו על נקראת ּכׁשּנצטרעה, ‰Ûz.עליה ּכלי ∑‡˙ ְְְְְִִֵֶֶַָָָָ∆«…ְִ
זמר  מיני ÏÁÓ·e˙.ׁשל ÌÈt˙a∑היּו מבטחֹות ִֵֶֶֶ¿Àƒƒ¿……ְָָֻ

להם  עֹוׂשה ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּבּדֹור ְִֶֶֶֶַַַָָָָצדקנּיֹות
מּמצרים  תּפים והֹוציאּו .נּסים, ְְִִִִִִִַֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz hay c"eie glya t"y zgiyn)

המלכּות  ּובספירת - המלכּות ספירת על מֹורה ְְְְְִִִִַַַַַַַָָמרים
ּבעצמּותו  מּוׁשרׁשת המלכּות ספירת ענינים: ב' אנּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָמֹוצאים
לּה "לית המלכּות ספירת הספירֹות; מּכל למעלה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָית',
רק  ּכי־אם אליה), ׁשנמׁשלה הלבנה (ּבדּוגמת ּכלּום" ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמגרמּה
ׁשהיא  ּולפי ממנה: ׁשלמעלה מהספירֹות ׁשמקּבלת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמה

ורק גמּור, ּביטּול ׁשלמעלה מקּבלת ּבבחינת מהספירֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ּבאֹור  ׁשיׁשנֹו העצמּות ּכח ּבה ׁשיּורגׁש אפׁשר לכן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹממנה,

מּור  ׁשאינֹו (אף אליה ׁשלמעלה הנמׁש ּבספירֹות גׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ִֶָממנה).

הּפירּוׁשים  ּבב' הדבר ּומרּומז - ּבמרים הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעל־דר־זה
ְִֶַׁשּברׁש"י:

מדּבר הראׁשֹון ׁשהיתה ּבמעלֹותיה ּפירּוׁש - מרים ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לידת  ּוממׁשיכה) (ּומגלה ּומנּבאה גדֹולה ּונביאה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָנביאה,
אהרן  ׁשל ׁשמֹו" על ׁש"נקראת מבֹואר הּב' ּוּבפירּוׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹמׁשה,

היינּו דאהרן ׁשּבטלה - נפׁש מסירּות ועל־ידי אליו ּוטפילה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשגם  לעיל ונתּבאר וכּו'; דיּבּורּה יכּוּפר אׁשר ּפעל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליה
מעלת  גֹודל מדגיׁש - אחֹות" הנביאה "מרים הּב' ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָלּפירּוׁש
(הּתחלת  המלכּות ספירת ּבמרים, מעלֹות ׁשיׁשנן זה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמרים:
ׁשֹוׁשבינא  ּבחינת לאהרן, ׁשּבטילה לפי הּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹפרש"י)

הּב'). (ּפירּוׁש ממנה ׁשלמעלה זעיר־אנּפין, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָדמטרֹוניתא,
ׁשּכמה  ׁשאף יׂשראל: ּובנֹות לנׁשי מיּוחדת הֹוראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּומזה
ׁשלעתיד־לבֹוא  (עד ּבאנׁשים ׁשאין ּבהן, מעלֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכמה

אׁשר  לדעת, עליהן מּכל־מקֹום גבר"), ּתסֹובב ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ"נקבה
ּבעלּה", רצֹון העֹוׂשה ּכׁשירה אׁשה "איזֹוהי רז"ל ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָּכמאמר

הנמצאֹות ועל־ידי־זה  המעלֹות גלּוי לידי ּתבֹואנה דוקא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ֶָּבהן.

נראה  אׁשר המעלֹות לאֹותן ּבנֹוגע רק לא היא זֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹוהֹוראה
ׁשיׁשנן  להמעלֹות - גם אלא מּבעליהן, מקּבלֹות ׁשהן ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבגלּוי

דילן: רׁש"י ּבפירּוׁש ּכן גם וכמרּומז עצמן, מצד ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבנׁשים
עליה, נפׁשֹו מסר (אהרן ּבאמת למה מּובן: אינֹו ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹדלכאֹורה
הטעם  אמנם דוקא? אהרן ׁשל ׁשמֹו" על "נקראת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹולכן)
ׁשלֹום  "אֹוהב הּוא אהרן ׁשל ענינֹו ּבהם: הׁשוה צד ּכי ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבזה,
ענינּה וכן לּתֹורה"; ּומקרבן הּבריֹות את אֹוהב ׁשלֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָורֹודף
הנׁשים  ּכדר לולד, והֹוגה ּומדּברת "ּפֹועה הּוא מרים ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל
עליה, נפׁשֹו מסר הּוא ולכן - הּבֹוכה" ּתינֹוק ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָהמפיסֹות

ׁשמֹו. על ְְְִֵַונקראת
מצד  הנׁשים ממעלֹות ׁשהן ּבענינים ׁשאף הרמז, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּובזה

" רׁש"י וכלׁשֹון הינּוּכדרעצמן, וכּו'", המפיסֹות הנׁשים ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ
גם וכּו', לקרב האׁשה "נקראת ּבזה ׁשמטבע ׁשהיא אֹומרים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

וכּו'. מהּבעל זה גם לקּבל ׁשצריכה אהרן, ׁשל ׁשמֹו" ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹעל
ּכל  ּבּה מתגלֹות  מהּבעל, ׁשמקּבלת ׁשלאחר מּובן, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּולאיד
מׁשּפעת  גם והיא מהּבעל, יֹותר נעלה ּבאֹופן עֹוד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָמעלֹותיה
ּכי  ּגלּוי, לידי הדבר יבֹוא ׁשלעתיד־לבֹוא עד אליו, ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמעלֹותיה

גבר". ּתסֹובב ְְֵֵֶָָ"נקבה

(àë)äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL íéøî íäì ïòzå©©¬©¨¤−¦§¨®¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈
:íiá äîø Báëøå ñeññ ¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«

i"yx£ÌÈ¯Ó Ì‰Ï ÔÚzÂ∑ ׁשירה אמר ׁשירה מׁשה אמרה ּומרים אחריו, עֹונין והם אֹומר הּוא לּנׁשים לאנׁשים: «««»∆ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ
.(מכילתא)

(áë)-ìà eàöiå óeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½©¥«§−¤
ìL eëìiå øeL-øaãîeàöî-àìå øaãna íéîé-úL ¦§©®©¥«§¯§«¤¨¦²©¦§−̈§Ÿ¨¬§

:íéî̈«¦
i"yx£‰LÓ ÚqiÂ∑(מכילתא),ּבעלּֿכרחם הּסיען «««…∆ְְִִַָָָ

מ  וכסף ׁשעּטרּו זהב ּבתכׁשיטי סּוסיהם את צרים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
טֹובֹות אֹותם (מכילתא)ואבנים מֹוצאין יׂשראל והיּו ְְְֲִִִֵַָָָָ

הּים ּבּים  ּבּזת היתה ּוגדֹולה ׁשּנאמר:, מצרים, מּבּזת ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
א) השירים הּכסף"(שיר נקּדֹות עם ל נעׂשה זהב ."ּתֹורי ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ

ּבעלּֿכרחם  להּסיען הצר לפיכ. ְְְְְִִַַַָָָָֻ

ÈÈכא  Ì„˜ e„B‡Â eÁaL ÌÈ¯Ó ÔB‰Ï ‡ÈÚÓe¿«¿»¿ƒ¿»«»¿√»¿»
‡È‰ dÏÈc ‡˙e‡‚Â ‡i˙Âb ÏÚ È‡b˙‡ È¯‡¬≈ƒ¿»≈«≈¿»«»¿≈»ƒ≈ƒ

:‡nÈ· ‡Ó¯ d·Î¯Â ‡ÈÒeÒ¿»¿»¿≈¿»¿«»

„ÛeÒכב  ‡niÓ Ï‡¯NÈ ˙È ‰LÓ ÏÈh‡Â¿«≈…∆»ƒ¿»≈ƒ«»¿
ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙ eÏÊ‡Â ‡¯‚Á„ ‡¯a„ÓÏ e˜Ùe¿»¿«¿¿»¿«¿»«¬»¿»»ƒ

:‡iÓ eÁkL‡ ‡ÏÂ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»«¿»«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áë.'Bâå äLî òqiå:'d iR lr Kli`e o`MnE dErqp dWn iR lr Ff driqp WExRbk dxez ©©©¤§¥§¦¨©¦¤¨§¨¦¨¨¥¨©¦



עי glya zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 77 'nr `k jxk y"ewl t"r)

l`xUi ipA z` 'riQd'l Kixv didW mrHd©©©¤¨¨¨¦§©¦©¤§¥¦§¨¥

מּים־סּוף  את־יׂשראל מׁשה ְִִֵֶֶַַַַָֹוּיּסע
את  מצרים ׁשעּטרּו ּבעל־ּכרחם, הסיען – מׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוּיּסע
יׂשראל  והיּו טֹובֹות, ואבנים וכסף זהב ּבתכׁשיטי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָסּוסיהם
מצרים, מּבּזת הּים ּבּזת היתה ּוגדֹולה ּבּים, אֹותם ְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָמֹוצאין
הצר לפיכ הּכסף, נקּודֹות עם ל נעׂשה זהב ּתֹורי ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנאמר

ּבעל־ּכרחם. ובפרש"י)להּסיען כב. (טו, ְְְִַַָָָ
ּבאּור: יׂשראל וצרי העם ּבני את ׁש"ּבהֹוציא ידעּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ׁשמקריעת  הּזה", ההר על האלקים את ּתעבדּון ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמּמצרים
את  ספרּו ּתׁשּוקתם ׁשּמרב עד ּתורה, למּתן ּבאים ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹים־סּוף
ּתפסה  הּים ׁשּבּזת להיֹות יכֹול ואי ּתורה, מּתן ׁשעד ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּימים

ּתורה? למּתן מההליכה יֹותר אצלם ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹמקֹום
את  "ונּצלּתם מה' צּוּוי היה מצרים ּבגאּלת לומר: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻויש

ׁש מצרים ּבני־יׂשראל מצרים", את לרֹוקן צריכים היּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּוזהבם. זה מּכסּפם ּבים־סּוף ּולפי ראּו ׁשהּיהּודים ּבׁשעה , ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
מחּיבים  ׁשהם הבינּו מּמילא וזהב, ּכסף עֹוד לּמצרים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשּיׁש
מצרים". את "ונּצלּתם ׁשל הּצּוּוי מּצד הּים ּבבּזת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלהתעּסק
על  ּתעבדּון גֹו' העם את ׁש"ּבהֹוציא ׁשּידעּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָואף־על־ּפי

ה', צּוּוי הּוא הּזה" עד ּבכל-זאת ההר להמּתין ׁשּיׁש חׁשבּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
"ונּצלּתם" ׁשּמצות ּובפרט "ונּצלּתם", מצות את ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּיסּימּו
נדחית  ּתורה) (מּתן ּתֹורה ּתלמּוד ּומצות עֹוברת, מצוה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהיא

ִֶָָמּפניה.
הרי  ּכן ואם הּים, ּבבּזת להפסיק מׁשה על־ידי ׁשּנצטּוּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹוהגם
ּולהתקּדם  ּבזה, להפסיק יׁש ה' רצֹון ׁשעל־ּפי הֹוכחה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָזה

ּתורה, מּתן לפי ּבכל־זאת לעבר ּכי ּבעל־ּכרחן, זה היה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
וכנ"ל. מּפניה נדחית ּתֹורה ּתלמּוד מצות (ּבּתֹורה) ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָהבנתם

(âë)ì eìëé àìå äúøî eàáiåék äønî íéî úzL ©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬
:äøî dîL-àø÷ ïk-ìò íä íéøî̈¦−¥®©¥¬¨«¨§−̈¨¨«

i"yx£˙¯Ó e‡·iÂ‰∑ ּתיבה ּבסֹוף ה"א למרה, ּכמֹו «»…»»»ְְְֵֵָָָ
ה"א  ּבמקֹום היא והּתי"ו ּבתחּלתּה, למ"ד ְְְְִִִִִֵֶַָָָָּבמקֹום
נדּבקת  ּכׁשהיא ּובסמיכתּה מרה, ּבתיבת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּנׁשרׁשת
ׁשל  הה"א ּתהפ הּלמ"ד, ּבמקֹום מֹוסיף ׁשהּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלה"א
ּתתהּפ ּבּתיבה ׁשרׁש ׁשהיא ה"א ּכל וכן לתי"ו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשרׁש

ּכמֹו ּבסמיכתּה, כז)לתי"ו לי",(ישעיה אין א)"חמה (אסתר ְְְִִִֵֵָָָָ

לתי"ו  נהפכת ׁשרׁש ׁשל ה"א הרי בֹו". ּבערה ְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ"וחמתֹו
ואמה", "עבד וכן הּנֹוספת. הּוא"ו אל ׁשּנסמכת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמּפני

ל) חּיה",(בראשית "לנפׁש בלהה". אמתי לג)"הּנה (איוב ְְֲִִִֵֶֶַָָָ
"ּותׁשּובתֹו הרמה", "ּבין לחם". חּיתֹו ְְֲִֵֶַַָָָָָָ"וזהמּתּו

.הרמתה" ָָָָ

(ãë):äzLp-äî øîàl äLî-ìò íòä eðliå©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬¥−Ÿ©¦§¤«

i"yx£eliÂ∑ לׁשֹון הּתרּגּום וכן הּוא, נפעל לׁשֹון «ƒ…ְְְְְִֵַַַ
הּוא  "נפעל להסב : ּתלּונה לׁשֹון ּדר וכן ואתרעמּו", ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

האדם  אל אמר::הּדּבּור ולא מתרֹועם, מתלֹונן, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

שי"י  ישנ"ק דקומפ"ל הּלֹועז: יאמר וכן רֹועם, ְֵֵֵֵַַֹלֹונן,
שי"י  ּבאמרֹו אליו הּדּבּור .מּוסב ְְִֵַָָָ

(äë)-ìà CìLiå õò ýåýé eäøBiå ýåýé-ìà ÷òöiå©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤
íLå ètLîe ÷ç Bì íN íL íénä e÷zîiå íénä©©½¦©¦§§−©¨®¦¨´¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬

:eäqð¦¨«

iÓ‡כג  ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‰¯ÓÏ B˙‡Â«¬¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«»
dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈ¯È¯Ó È¯‡ ‰¯nÓƒ»»¬≈¿ƒƒƒ«≈¿»¿«

:‰¯Ó»»

Ó‰כד  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÚ ‡nÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»«»«…∆¿≈«»
:ÈzLƒ¿≈

iÓÏ‡כה  ‡Ó¯e ‡Ú‡ ÈÈ dÙl‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈlˆÂ¿«ƒ√»¿»¿«¿≈¿»»»¿»¿«»
Ôn˙Â ÔÈ„Â ÌÈ˜ dÏ ¯Êb Ônz ‡iÓ eÓÈq·e«ƒ«»«»¿«≈¿»¿ƒ¿«»

:dÈq«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âë.'Bâå äúøî eàáiåzrcl Kixv ©¨Ÿ¨¨¨§¨¦¨©©
dzxn Dl `xwi minrtl dOl̈¨¦§¨¦¦§¨¨¨¨¨
mFwOd mW iM d`xpe ,dxn minrtle§¦§¨¦¨¨§¦§¤¦¥©¨
`l FAW min lW oirOde dzxn did̈¨¨¨¨§©©£¨¤©¦¤Ÿ

xn`e ,cgin mW Fl didElki `le ¨¨¥§ª¨§¨©§Ÿ¨§
dxOn min zYWloirOdn WExR ¦§Ÿ©¦¦¨¨¥¥©©£¨

,md mixn iM mrHn dzxnA didW¤¨¨§¨¨¨¦©©¦¨¦¥
mW iM Ll zFNbl aEzMd xfg KM xg`e§©©¨¨©©¨§©§¦¥

oirOl rAwPW mW `Ed xn`W dxn̈¨¤¨©¥¤¦§©©©£¨
F`xw mixn einin E`vOW xg` `Edd©©©¤¨§¥¨¨¦§¨
`Fai df KxclE ,cizrd mW lr aEzMd©¨©¥¤¨¦§¤¤¤¨

FxnF` oFkp lr,md mixn iMcvl ©¨§¦¨¦¥§©
f`e cizrd lr `Ed dxn mW z`ixTW¤§¦©¥¨¨©¤¨¦§¨

dxn DnW `xwp `l oicrxn` EN`kE £©¦Ÿ¦§¨§¨¨¨§¦¨©
xnFl Kxvd dfl ,dzxOn min zFYWl¦§©¦¦¨¨¨¨¤ª§©©

md mixn iM:oadeck dxez ¦¨¦¥§¨¥
(ãë.øîàì 'Bâå epliåaEzMd xRqi ©¦Ÿ§¥Ÿ§©¥©¨

aEzMd oi`e ,aixA E`A iM mzEpbA¦§¨¦¨§¦§¥©¨
lr la` ,mzFpElY lr `N` ciRwn©§¦¤¨©§¨£¨©
'd ciRwi `l dYWP dn mxnF` hxR§©§¨©¦§¤Ÿ©§¦
l`FW KxcM mixnF` Eid m ¦̀¨§¦§¤¤¥

:FpFxqgdk dxez ¤§



glyaעב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy
i"yx£BÏ ÌN ÌL∑ ּפרׁשּיֹות מקצת להם נתן ּבמרה »»ְְִִֶַָָָָָָָ

אדּמה  ּופרה ׁשּבת ּבהם: ׁשּיתעּסקּו ּתֹורה ודינין ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
מ) e‰q.(סנהדרין ÌLÂ∑ ׁשּלא ערּפן קׁשי וראה לעם, ¿»ƒ»ְְְִֶָָָָָָֹ

יפה  ּבלׁשֹון ּבמׁשה רחמים נמלכּו עלינּו ּבּקׁש : ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
נתלֹוננּו אּלא לׁשּתֹות, מים לנּו .ׁשּיהיה ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

(åë)ìB÷ì òîLz òBîL-íà øîàiå|ìà ýåýéýéE ©ŸÁ¤Á¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À
zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNòz åéðéòa øLiäå§©¨¨³§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈
-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwç-ìk̈ª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

éìò íéNà:Eàôø ýåýé éðà ék Eñ ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓL Ì‡∑ עליהם ׁשּיקּבלּו קּבלה .זֹו ƒ»«ƒ¿«ְְֲֵֶֶַַָָ

‰NÚz∑ עׂשּיה לדקּדק ∑zÊ‡‰Â.היא אזנים ּתּטה «¬∆ֲִִָ¿«¬«¿»ְְְִֵֶַַַָ
מלÂÈwÁŒÏk∑.ּבהם  ּגזרת אּלא ׁשאינן ּדברים ֶָ»À»ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָ

אּסּור  'מה עליהם: מקנטר הרע ויצר טעם, ׁשּום ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבלא
ואכילת  ּכלאים, לביׁשת ּכגֹון: נאסרּו'? לּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבאּלּו,

ּבהם  וכּיֹוצא אדּמה ּופרה ‡N.חזיר, ‡ÏEÈÏÚ ÌÈ∑ ְֲֲִֵֶַָָָָֻ…»ƒ»∆

הּוׂשמה  ּכלא הּוא הרי אׂשים ה'ואם אני "ּכי ְְְֲֲִִִִֵָָֹ
מדרׁשֹו זהּו ,"אני .(מכילתא)רֹופא "ּכי ּפׁשּוטֹו: ּולפי ְְְְֲִִִִֶֶָ

מהם, ּתּנצל למען ּומצֹות ּתֹורה ּומלּמד ,"רֹופא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָה'
ּדברים  ּתאכל אל לאדם: האֹומר הּזה ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּכרֹופא
הּוא  וכן מצֹות. אּזּון וזהּו חלי, לידי אֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַֹׁשּמחזירים

ג)אֹומר ּתהי (משלי .לׁשר""רפאּות ְְְִִֵֶָ

ß hay e"h iying mei ß

(æë)íéî úðéò äøNò íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ©−¦
:íénä-ìò íL-eðçiå íéøîz íéòáLå§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

i"yx£ÌÈÓ ˙ÈÚ ‰¯NÚ ÌÈzL∑ ׁשבטים י"ב ÌÈ¯Óz.להם נזּדּמנּוּכנגד ÌÈÚ·LÂ∑ זקנים ׁשבעים .ּכנגד ¿≈∆¿≈≈…«ƒְְְְִִֶֶֶַָָ¿ƒ¿ƒ¿»ƒְְְִִִֵֶֶ

æè(à)ìàøNé-éða úãò-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
äMîça éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®©«£¦¨̧
:íéøöî õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNò̈¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

„ÈÈכו  ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»
˙Èv˙Â „aÚ˙ È‰BÓ„˜ ¯LÎ„e C‰Ï‡¡»»¿»«√»ƒ«¿≈¿«≈
Èc ÔÈÚ¯Ó Ïk È‰BÓÈ˜ Ïk ¯h˙Â È‰B„ewÙÏ¿ƒƒ¿ƒ«»¿»ƒ»«¿ƒƒ
‡‡ È¯‡ CÏÚ ÔepeL‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ· È˙ÈeL«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»¬«ƒ¬»¬≈¬»

:Cq‡ ÈÈ¿»«»

ÔÈÚeaÓכז  ¯NÚ È¯z Ôn˙Â ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿«»¿≈¬««ƒ
:‡iÓ ÏÚ Ôn˙ B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔÈÓc¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«»««»

„·Èא  ‡zLk Ïk B˙‡Â ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ·e ÌÏÈ‡ ÔÈ· Èc ÔÈÒ„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»¿ƒƒ≈≈ƒ≈
‡È˙ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ˙LÓÁa ÈÈÒƒ»¿«¿««¿»»¿«¿»ƒ¿»»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ¿ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åë.'Bâå òBîL íàWExRrFnW m` ¦¨©§¥¦¨©
xEn`M mU xW` hRWnE wgl§Ÿ¦§¨£¤¨¨¨
WExR 'd lFwA rnWl EMfY KEnqA§¨¦§¦§Ÿ©§¥

FxnF` KxC lr ,KxAzi EPOn'c mixaC) ¦¤¦§¨©©¤¤§§¨¦

(b"l,'Fbe midl` lFw mr rnWd£¨©¨¡Ÿ¦§
,KM xg` EkGX dnl EMfIW mxVanE§©§¨¤¦§§©¤¨©©¨

mcw mipice zAW mdl ozp 'deoixcdpq) ©¨©¨¤©¨§¦¦Ÿ¤©§¤§¦

(:e"pEN` zFevnl ErnWi m` mzFQpl§©¨¦¦§§§¦§¥
dlrnl FxnF` `Ede ,DNM dxFYd mEvi§©¥©¨ª¨§§§©§¨

EdQp mWezlAwA cnri m` WExR §¨¦¨¥¦©£Ÿ§©¨©
'c aEzMd fnx o`MW `vnze .dxFYd©¨§¦§¨¤¨¨©©¨
,zFUrle xnWl cOllE cnll zFevn¦§¦§Ÿ§©¥¦§Ÿ§©£
lFwA 'Fbe rFnW m` xn` cnll cbpM§¤¤¦§Ÿ¨©¦¨©§§
drinXd ltke ,dxFY cEnlY Ff 'd©§¨§¨©©§¦¨
didIW mdl fnxl mB ,xMfPd mrHl©©©©¦§©©¦§Ÿ¨¤¤¦§¤

mbdW lFcB wWgA dxFYd wqr¥¤©¨§¥¤¨¤£©
dfe cFr cnll dE`zi cnFl EPcFrW¤¤¥¦§©¤¦§Ÿ§¤
cbpkE .FcEOlA uwe raU Fpi`W ciBi©¦¤¥¨¥©§¨§¦§¤¤

xn` cOlldUrY eipirA xWIdelr §©¥¨©§©¨¨§¥¨©£¤©
l"f mxnF` KxC(.f"l mixcp)mPgA ip` dn ¤¤§¨§¨¦¨£¦§¦¨

`Ed mixaCd xErWe ,mPgA dY` s ©̀©¨§¦¨§¦©§¨¦
KxAzi eipirA xWIde KxCd df lr©¤©¤¤§©¨¨§¥¨¦§¨©
mdl ozPW ei`ExA mr `Ed zFUrl©£¦§¨¤¨©¨¤
cbpkE ,dY` oM mB dUrY mPgA dxFYd©¨§¦¨©£¤©¥©¨§¤¤

xn` dUr zevn,eizevnl Ypf`de ¦§©£¥¨©§©£©§¨§¦§Ÿ¨
xn` dUrY `l zevn cbpkEYxnWe §¤¤¦§©Ÿ©£¤¨©§¨©§¨

eiTg lM`l lr zwcFSd dxinW oFWl ¨ª¨§§¦¨©¤¤©Ÿ
:dUrY©£¤

.'Bâå ézîN øLàxnFl hxRW mrh £¤©§¦§©©¤¥¥©
iM Exn`i lal oEMzp 'Fbe xW £̀¤§¦§©¥§©Ÿ§¦

`N` gihan Fpi`mdilr `iadl `NW ¥©§¦©¤¨¤Ÿ§¨¦£¥¤
`vEd iCdA zlEfl d`A m` la` dlgn©£¨£¨¦¨¨§©§©¥¨
xn` dfl ,dghad o`M oi`e `axM iwl̈¥§¨¨§¥¨©§¨¨¨¤¨©
dUrn E`xE EklE ,mixvnA iYnU xW £̀¤©§¦§¦§©¦§§©£¥
zFlgn dOM 'd `iadW mbdW mixvn¦§©¦¤£©¤¥¦©¨©£
`d mdA rBY lal dMOl liAbn 'd did̈¨©§¦©©¨§©¦©¨¤¨
`ilti s` oFxg zrWA ENt`W Ycnl̈©§¨¤£¦¦§©£©©§¦

:'d mliSie FCqg mdl 'd¨¤©§§©¦¥
.Eàôø 'ä éðà ékmi`lg cvl WExR ¦£¦Ÿ§¤¥§©¢¨¦

l"f mxnF`M minW iciA mpi`W¤¥¨¦¥¨©¦§§¨
(.'l zFAzM)miPSn uEg minW iciA lMd §ª©Ÿ¦¥¨©¦¦¦¦

xn` dfl .migtEL`tx 'd ip` iMWExR ©¦¨¤¨©¦£¦Ÿ§¤¥
L`Rx` ip` mdn dxwn Ll xwIW mbd£©¤¦¤§¦§¤¥¤£¦£©§¤

:mdnfk dxez ¥¤



עג glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy
i"yx£ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa∑ חנּיה ׁשל הּיֹום נתּפרׁש «¬ƒ»»»ְֲִִֵֶַָָ

מּמצרים, ׁשהֹוציאּו החררה ּכלתה ּבּיֹום ׁשּבֹו לפי ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָזֹו,
הּבצק, מּׁשירי ׁשאכלּו למדנּו, לּמן. רא''ם והּוצרכּו (גירסת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

המצה) סעּדֹות משיורי ואחת ׁשּׁשים ּבט"ז ,– מן להם וירד ְְְְִִֶַַַָָָֻ
היה  ּבׁשּבת א' ויֹום ׁשּבת,ּבאּיר, ּבמּסכת (דף ּכדאיתא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

.פז)
ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr `l jxk zegiy ihewl)

היה  ּבׁשּבת אחד ויֹום ּבאּיר, עׂשר ּבׁשּׁשה מן להם ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָָוירד
א) טז, (רש"י

סין, למדּבר ׁשּביאתם נמצא ׁשּלפי־זה הּמפרׁשים, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָהקׁשּו
ויׁש ּבׁשּבת. אז ׁשּנסעּו הינּו הּׁשּבת, ּביֹום היתה ּבאּיר, ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָּבט"ו
ׁשּבת  ׁשמירת על נצטּוּו לא הּפׁשט ׁשּבדר ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹלֹומר,

לעיל  רׁש"י מּפרּוׁש ׁשּמּובן ּוכפי ּתֹורה. מּתן עד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשלמּותּה
כה) ּתֹורה(טו, ׁשל ּפרׁשּיֹות יׂשראל ּבני קּבלּו ׁשּבמרה (ׁשּבת,, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ודינין) אדּמה ׁשּבת,ׁשּיתעּסקּוּפרה ּפרׁשת ׁשּילמדּו והינּו ּבהן, ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבפעל. זֹו מצוה לקּים נצטּוּו לא עדין ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹֹא

(á)ïøäà-ìòå äLî-ìò ìàøNé-éða úãò-ìk eðBliå©¦¹¨£©¯§¥«¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ
:øaãna©¦§¨«

i"yx£eliÂ∑ הּלחם ׁשּכלה .לפי «ƒ…ְִֶֶֶַָָ

(â)-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà eøîàiå©«Ÿ§¸£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©
øNaä øéñ-ìò eðzáLa íéøöî õøàa ýåýé§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈
-ìà eðúà íúàöBä-ék òáNì íçì eðìëàa§¨§¥¬¤−¤¨®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤

:áòøa äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfä øaãnäñ ©¦§¨´©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−¨«¨¨«
i"yx£e˙eÓ ÔzÈ ÈÓ∑ּכמֹו ּדבר ׁשם ואינֹו ׁשּנמּות, ƒƒ≈≈ְְֵֵֶָָָ

ׁשּובנּו, חנֹותנּו, עׂשֹותנּו, ּכמֹו: אּלא (ּבחֹולם), ְְֲֲֵֵֵֵֶָָמֹותנּו
ותרּגּומֹו: אנחנּו. למּות אנחנּו, לחנֹות אנחנּו, ְְְְְֲֲֲֲֲַַַַַַָלעׂשֹות

מתים "לוי  והיינּו הלואי מתנּו, לּו ּכמֹו .דמיתנא", ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ

(ã)íçì íëì øéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤
ïòîì BîBéa íBé-øác eè÷ìå íòä àöéå íéîMä-ïî¦©¨¨®¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½§©¯©

:àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ

ÏÚב  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«
:‡¯a„Óa Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…¿«¿¿»

˜„Ìג  ‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ Ï‡¯NÈ Èa ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»√»
ÏÚ ÔÈ·˙È ‡ÈÂ‰ „k ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÈÈ¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¬≈»»¿ƒ«
ÔÈÚ·NÂ ‡ÓÁÏ ÔÈÏÎ‡ ‡ÈÂ‰ „k ‡¯Ò· È„ec≈ƒ¿»«¬≈»»¿ƒ«¿»¿»¿ƒ
‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰ ‡¯a„ÓÏ ‡˙È Ôez˜t‡ È¯‡¬≈«∆¿»»»¿«¿¿»»≈¿«»»

:‡ÙÎa ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ Ïk ˙È»»¿»»»≈¿«¿»

ÔBÎÏד  ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»»≈¿
ÔeË˜ÏÈÂ ‡nÚ Ôe˜tÈÂ ‡iÓL ÔÓ ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»¿ƒ¿«»¿ƒ¿¿
ÔeÎ‰È‰ Ôepq‡c ÏÈ„a dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙tƒ¿«¿≈¿ƒ«¬«ƒ«¿»

:‡Ï Ì‡ È˙È¯B‡a¿«¿ƒƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(á.øaãna 'Bâå eðBliåiM WExR ©¦§©¦§¨¥¦
KxC m`iad lr dzid mzpElY§¨¨¨§¨©£¦¨¤¤
iM orpM ux` KxC did rEci iM ,xAcn¦§¨¦¨©¨¨¤¤¤¤§©©¦
mzpElY Ffe df KxC cal FpWi¤§§©¤¤¤§§¨¨
z`n did xaCde ,xAcn KxC mE`iadW¤¥¦¤¤¦§¨§©¨¨¨¨¥¥
l`xUie zFrEci zFnEvr zFAql 'd§¦£§§¦§¨¥
m`iadl mMgzPW `Ed dWn iM EaWg̈§¦¤¤¦§©¥©£¦¨

:drEci dAql df KxCb dxez ¤¤¤§¦¨§¨
(â.íéøöî õøàa 'ä ãéáiM WExR §©§¤¤¦§©¦¥¦

mip`nn Eide mixvnA Eid m ¦̀¨§¦§©¦§¨§¨£¦
ibExd mizn Eid xaCd did dn z`vl̈¥©¨¨©¨¨¨¥¦£¥
didIW mixgFA md iM Exn` dfl ,'d¨¤¨§¦¥£¦¤¦§¤
mpE`n lr mixvn ux`A mzinn 'd¥¦¨§¤¤¦§©¦©¥¨
KxC lr ,arxA EzEnie ,z`vl EcFi `le§Ÿ¨¥§¨¨¨¨©¤¤

FxnF`('c dki`)axg illg Eid miaFh §¥¨¦¨©§¥¤¤
:arx illgn¥©§¥¨¨

.'Bâå øéñ ìò eðzáLacnl dY` o`Mn §¦§¥©¦§¦¨©¨¨¥
md df rxd oFWl ixAcn iM¦§©§¥¨¨©¤¥
zFlaq lr mdilr Eid `NW mzF`¨¤Ÿ¨£¥¤Ÿ¦§
miPrnd iM ,mixhFXd mde mixvn¦§©¦§¥©§¦¦©§ª¦
Elk` `ipr `ngl zElBd lr ilaFq§¥Ÿ©¨©§¨©§¨¨§

e .mixvnArWxA minEWxd mdW ilE` §¦§©¦§©¤¥¨§¦§¤©
:mxia`e ozC `Ed¨¨©£¦¨

.'Bâå ìò eðzáLazErvn`aE WExR §¦§¥©§¥§¤§¨
mgl milkF` Eid xUAd©¨¨¨§¦¤¤
z` FA zRll xUAd did iM raVl©©¦¨¨©¨¨§©¥¤

:zRd©©
Bàmgl Elk` xaMW caNn iM dvxi¦§¤¦¦§©¤§¨¨§¤¤

lk`l oitiqFn Eid mzCrq WExR¥§ª¨¨¨¦¦¤¡Ÿ
EwCwCW ilE`e .raVd lr xUÄ¨©©Ÿ©§©¤¦§§

mxnF`Axiq lrEplk`A Exn` `le 'Fbe §§¨©¦§§Ÿ¨§§¨§¥
dn milkF` Eid `l iM fnxl 'Fbe xUÄ¨§¦§Ÿ¦Ÿ¨§¦©

`N` Fnrh mBti df iM ddWe lXAzPX¤¦§©¥§¨¨¦¤¦§©©£¤¨
zrA Flk`l xiQd lr miaWFi EidW¤¨§¦©©¦§¨§§¥
mbd iM mdixacA Fl Efnxe .FlEXA xnB§©¦§¨§§¦§¥¤¦£©
Elk`e mkipwOn EhgW mdl xn`IW¤Ÿ©¨¤©£¦¦§¥¤§¦§
xW`M zEcinzA wiRqi `l df xUÄ¨¤Ÿ©§¦¦§¦©£¤
.xUaE mgl cinY lk`l milibx Eid̈§¦¦¤¡Ÿ¨¦¤¤¨¨
xnFl mcTW dOl aEzMd x`Azi cFr¦§¨¥©¨¨¨¤¨©©
`l mzQd on l`xUi ipA zcr lM̈£©§¥¦§¨¥¦©§¨Ÿ
mzpElzA deW xcbA dcrd lM didY¦§¤¨¨¥¨§¨¥¨¤¦§¨¨
'a 'd mWx dfle ,F`iap cbpe 'd cbp¤¤§¤¤§¦§¨¤¨©
l`xUiA EidW zFYM 'a cbpM zFprh§¨§¤¤¦¤¨§¦§¨¥
,mgl zraFY zg`e xUA zraFY zg ©̀©©©¨¨§©©©©¤¤

FxnF` `EdexUAd xiq lr EpYaWA §§§¦§¥©¦©¨¨
aEzMd ligzde mdAW mivixRd zM Ff©©¨¦¦¤¨¤§¦§¦©¨
on oiligzn dlwlwA iM EN` mixacA¦§¨¦¥¦§©§¨¨©§¦¦¦
mgl Eplk`A xn` KM xg`e ,cSd©©§©©¨¨©§¨§¥¤¤



glyaעד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iying meil inei xeriy
i"yx£BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑ יֹום אכילת ילקטּוצר ¿«¿ְְֲִִֶַֹ

מחר ּביֹומֹו לצר הּיֹום ילקטּו ולא ÔÚÓÏ.(מכילתא), ְְְְְִֶַָָֹֹ¿««
È˙¯B˙a CÏÈ‰ epq‡∑יׁשמרּו הּתלּויֹות אם מצֹות ¬«∆¬≈≈¿»ƒְְְְִִִַ

ללקט ּבֹו ּבׁשּבת יצאּו ולא מּמּנּו יֹותירּו ׁשּלא –. ְְְְִִִֵֶֶַָֹֹֹ

(ä)äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå§¨¨Æ©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´
íBé eè÷ìé-øLà ìò äðLî|:íBé ¦§¤½©¬£¤¦§§−¬«

i"yx£‰LÓ ‰È‰Â∑ ולּמחרת על ∑LÓ‰.לּיֹום ¿»»ƒ¿∆ְֳַַָָƒ¿∆ַ
הּׁשבּוע  ימֹות ׁשאר ׁשל יֹוםֿיֹום ללקט רגילים .ׁשהיּו ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

לאחר  מׁשנה", והיה יביאּו "אׁשר אני: ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָואֹומר
וימּדּו ילקטּו אׁשר על ּבּמדידה מׁשנה ימצאּו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּיביאּו

היה  ּבלקיטתֹו מׁשנה", לחם "לקטּו וזהּו: ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָיֹוםֿיֹום,
ּבּיֹום  לכם נֹותן הּוא ּכן "על וזהּו: מׁשנה, לחם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָנמצא
למּלאֹות  ּבּבית ּברכה לכם נֹותן יֹומים", לחם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשּׁשי

יֹומים  ללחם ּפעמים, .העמר ְֲִִֶֶֶַַַָֹ

(å)áøò ìàøNé éða-ìk-ìà ïøäàå äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤
:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýé ék ízòãéå¦«©§¤¾¦¯§Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£·¯Ú∑לערב ּכמֹו.‡ÈˆB‰ '‰ Èk ÌzÚ„ÈÂ ∆∆ְֶֶָƒ«¿∆ƒƒ
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡∑ ּכי" לנּו: ׁשאמרּתם לפי ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒְְֲִִֶֶַָ

הּמֹוציאים, אנחנּו לא ּכי ּתדעּו אֹותנּו", ְְֲִִִֵֵֶַַָֹהֹוצאתם
הּׂשלו  את לכם ׁשּיגיז אתכם, הֹוציא ה' .אּלא ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(æ)íúéàøe ø÷áe-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà ÀŸ¤§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤
:eðéìò eðélú ék äî eðçðå ýåýé-ìò íëéúpìz§ª«Ÿ¥¤−©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−¨¥«

i"yx£Ì˙È‡¯e ¯˜·e∑ והּנה" ׁשּנאמר: הּכבֹוד על לא …∆¿ƒ∆ְֱִֵֶֶַַַָֹ
נאמר  ּבענן" נראה ה' להם:,ּכבֹוד אמר ּכ אּלא ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּובׂשר  ּתאותכם לּתן ּבידֹו היכלת ּכי וידעּתם" ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ"ערב
ּכהגן י  ׁשּלא ּכי לכם יּתנּנה מאירֹות ּבפנים לא א ּתן, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ׁשּׁשאלּתם אֹותֹוׁשאלּתם  והּלחם מלאה. ּומּכרס ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּפניו, אֹור ּכבֹוד את ּתראּו לּבקר ּבירידתֹו ,ְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹלצר
ׁשהּות  ׁשּיׁש – ּבּבקר חּבה, ּדר לכם ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּיֹורידהּו
ּבקּופסא  ּכמּנח מלמּטה וטל מלמעלה וטל .להכינֹו, ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֻ

Ôe˙ÈÈcה  ˙È Ôew˙ÈÂ ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ«¿
:ÌBÈ ÌBÈ ÔeË˜ÏÈc ÏÚ ÔÈ¯z „Á ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¿≈«¿ƒ¿¿

Ï‡¯NÈו  Èa ÏÎÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈
‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡ ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡LÓ¯a¿«¿»¿ƒ¿¬≈¿»«≈»¿≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

ÚÈÓLז  „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È ÔeÊÁ˙Â ‡¯Ùˆ·e¿«¿»¿∆¡»¿»»«¿»«¿ƒ«
˙È (È‰BÓ„˜)ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔBÎ˙eÓÚ¯z √»ƒ»À¿¬¿«≈¿»«¿»

:‡ÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‰Ó ‡ÁÂ¿«¿»»¬≈«¿««¿¬»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

iM lk`l mgl miraFYd cbpM raUl̈Ÿ©§¤¤©§¦¤¤¤¡Ÿ¦
DA xar `l ux`A onvr mi`Fx Eid̈¦©§¨§¤¤Ÿ¨©¨
oiYndl ogExA milWFn Eid `le Wi ¦̀§Ÿ¨§¦§¨§©§¦

:mzpn mAx mdl oYIW crc dxez ©¤¦¥¨¤©¨§¨¨
(ã.'Bâå éððä äLî ìà 'ä øîàiå`l ©Ÿ¤¤¤¦§¦§Ÿ

ligzd mB .xn`l aEzMd xn`̈©©¨¥Ÿ©¦§¦
.'Fbe mrd `vie xYqp mIqe gkFp xAcl§©¥¥©§¦¥¦§¨§¨¨¨¨§

l"f mxnF` KxC lr x`Azi(.d"r `nFi)iM ¦§¨¥©¤¤§¨¨¦
lW Fld` gzR miwiCSl cxFi did oOd©¨¨¨¥©©¦¦¤©¨¢¤
eixg` z`vl Kixv did `le cg` lM̈¤¨§Ÿ¨¨¨¦¨¥©£¨
Eide xg` mFwnA cxFi did mrd x`Wle§¦§¨¨¨¨¨¥§¨©¥§¨

FxnF` `Ede ,hwll mi`vFixihnn ippd §¦¦§Ÿ§§¦§¦©§¦
mgl mklz`vl Kxv oi`A WExR 'Fbe ¨¤¤¤§¥§¥Ÿ¤¨¥

cbpM .Ehwlie E`vi mrd la` ,hwlle§¦§Ÿ£¨¨¨¥§§¦§§§¤¤
Wl Encwe EghA `NX dnEdEbiVi l` ©¤Ÿ¨§§¨§¦§Ÿ©¦

:gxhA§Ÿ©
íòèåFf d`Eap zNgzA xn` `NW §©©¤Ÿ¨©¦§¦©§¨

mrR EdEvi oicr iM cvl ,xn`l¥Ÿ§©¦£©¦§©¥©©
`N` Ff xg`W dWxRA mixaCd lM 'a¨©§¨¦©¨¨¨¤©©¤¨
eitA `vnl dWnl mixaCd miCwdW¤¦§¦©§¨¦§¤¦§Ÿ§¦
d`EaPdW maiWd cInE skze ,dprn©£¤§¥¤¦¨¥¦¨¤©§¨

dPde cInE skze oir sxdM Fl dxn`p¤¤§¨§¤¤©¦§¥¤¦¨§¦¥
:'d cFaM§

.'Bâå epqðà ïòîìminXd on mgl iM §©©£©¤§¦¤¤¦©¨©¦
Eidi dfaE oETY mEW Kxhvi `lŸ¦§¨¥¦¨¤¦§

:'Fbe Klid d`x`e lMn miEpR§¦¦Ÿ§¤§¤£¥¥§
íòè Cøcä äæ ìò äöøé ãBòxaC ¦§¤©¤©¤¤©©§©

EPQp` ornl FnFiA mFididIWM §§©©£©¤§¤¦§¤
:eizFpFfnl mFi lkA Fl Kixvd dxez ¨¦§¨¦§¨

(ä.eàéáé øLà úà eðéëäåiM WExR §¥¦¥£¤¨¦¥¦
dpkdd llkA Dnvr d`add©£¨¨©§¨¦§©©£¨¨
`NW icM 'e mFIn Dpikdl oikixvE§¦¦©£¦¨¦§¥¤Ÿ
dWn xn`n `Ede ,zAWA E`iaï¦§©¨§©£©¤

l`xUil(h"k wEqR)FnwOn Wi` `vi l` §¦§¨¥¨©¥¥¦¦§Ÿ
:'Fbee dxez §

(å.'Bâå ízòãéå áøòcvl WExR ¤¤¦©§¤§¥§©
zhlgd KxcA ExAC l`xUIW¤¦§¨¥¦§§¤¤©§¨©
xAcOA xUA E`vnIW dripOd©§¦¨¤¦§§¨¨©¦§¨
El`W `le 'Fbe EpzEn oYi in mxnF`A§§¨¦¦¥¥§§Ÿ¨£
xaCd mdl did iM ciBi df ,mcw xaCd©¨¨Ÿ¤¤©¦¦¨¨¨¤©¨¨
axr mdl xn` dfl ,xWt` iYlA¦§¦¤§¨¨¤¨©¨¤¤¤
mkpi` dYr cr iM ,'Fbe 'd iM mYrcie¦©§¤¦§¦©©¨¥§¤

`xFP dn mkz` `ivFOd iM mircFi§¦¦©¦¤§¤©¨
zFQOdn drici mYgwl `le eiUrn©£¨§Ÿ§©§¤§¦¨¥©©
Wcgn eWkr lFki lM iM zFlFcBd©§¦¨¨©§¨¥¨¨
haWl `Ed eixaC zpEke .EdExiMY©¦§©¨©§¨¨§¥¤

'Fbe mdipir zF`xn gh iM xqEndirWi) ¨¦©¥§¥¥¤§§©§¨

.(c"n`N` dricid dlY `NW mrhe§©©¤Ÿ¨¨©§¦¨¤¨
cvl ,xwA dUrnA `le axr dUrnA§©£¥¤¤§Ÿ§©£¥Ÿ¤§©
xn`e .dripnA mlv` bltOd `EdW¤©ª§¨¤§¨¦§¦¨§¨©

mYrciecaNn xnFl ,e"`e ztqFzA ¦©§¤§¤¤¨©¦§©
didIW `N` arxA zFn z`xi xqEYW¤©¦§©¨¨¨¤¨¤¦§¤

UrnM `ltn KxcA`xFPd 'd d §¤¤ª§¨§©£¥©¨
:mixvn ux`n mkz` `ivFOdf dxez ©¦¤§¤¥¤¤¦§©¦

(æ.'Bâå íúéàøe ø÷áe`Ed xwA WExR Ÿ¤§¦¤§¥Ÿ¤
'Fbe dWn xn`Ie KEnqA xn`X dn©¤¨©§¨©Ÿ¤¤§
.'a mFiA did df oipre ,'d cFaM dPde§¦¥§§¦§¨¤¨¨§

FxnF` mrh df itlEmzi`xEztqFzA §¦¤©©§§¦¤§¤¤
mkl xAci xW` FxaC caNn WExR ,'e¥¦§©§¨£¤§©¥¨¤
d`xIW xaC mkl 'd dUri cFr ici lr©¨¦©£¤¨¤¨¨¤©§¤

FxnF`A dvxi F` .FcFaM z` mklxwaE ¨¤¤§¦§¤§§Ÿ¤
zkWnp `ide ,'Fbe 'd iM Erci xwA mB iM¦©Ÿ¤¥§¦§§¦¦§¤¤
'Fbe mYrcie axr FxnF` mr dlrnl§©§¨¦§¤¤¦©§¤§



עה glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy
'‰ ÏÚ ÌÎÈ˙pÏz אׁשר ∑‡˙ ה'ּכמֹו eÁÂ.על ∆¿À…≈∆«ְֲֶַ¿«¿

‰Ó∑?חׁשּובין אנחנּו eÈÏÚ.מה eÈl˙ Èk∑ »ְֲֲִַָƒ«ƒ»≈
ּונׁשיכם  ּבניכם את הּכל, את עלינּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּתרעימּו
לפרׁש זקּוק אני ועלּֿכרחי רב. וערב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּובנֹותיכם
ּוקרּיתֹו, ּדגׁשּותֹו מּפני – ּתפעילּו ּבלׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵַַָ"תּלינּו"

ּכמֹו ּתפעלּו, ּבלׁשֹון מפרׁשֹו הייתי רפה היה ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָָׁשאּלּו
יז) ואין (לקמן דגּוׁש היה אם אֹו מׁשה", על העם ְִֵֶֶַַָָָָָָֹ"וּילן

לׁשֹון  מפרׁשֹו הייתי 'ּתּלֹונּו', ונקרא יּו"ד ְְְְְִִִִָָָּבֹו
ּכמֹו אחרים, את ּתּלינּו מׁשמע הּוא עכׁשו, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ'ּתתלֹוננּו'.

יד)ּבּמרּגלים: העדה (במדבר ּכל את עליו .""וּיּלינּו ְְִִֵֶַַַַָָָָָ

(ç)ìëàì øNa áøòa íëì ýåýé úúa äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤¨¨´¤«¡ÀŸ
íëéúpìz-úà ýåýé òîLa òaNì ø÷aa íçìå§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ¤§ª´Ÿ¥¤½
eðéìò-àì äî eðçðå åéìò íðélî ízà-øLà£¤©¤¬©¦¦−¨¨®§©´§½̈«Ÿ¨¥¬

:ýåýé-ìò ék íëéúpìú§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«
i"yx£ÏÎ‡Ï ¯Na∑ּדר ּתֹורה לּמדה לׂשבע. ולא »»∆¡…ְְְִֶֶַָָֹ

להֹוריד  ראה ּומה לׂשבע. ּבׂשר אֹוכלין ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָארץ:
ּכהגן, ׁשאלּו ׁשהּלחם לפי ּבערב? ּובׂשר ּבּבקר ְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלחם
ׁשאלּו ּבׂשר אבל לחם, ּבלא לאדם לֹו ְְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאיֿאפׁשר

ׁשהיה  ועֹוד, להם. היּו ּבהמֹות ׁשהרּבה ּכהגן, ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
טרח  ּבׁשעת להם נתן לפיכ ּבׂשר. ּבלא להם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאפׁשר

ּכהגן  ÂÈÏÚ.ׁשּלא ÌÈÈlÓ Ìz‡Œ¯L‡∑ את ֶֶַֹֹ¬∆«∆«ƒƒ»»ֶ
מתלֹוננים  אתכם הּׁשֹומעים .האחרים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָ

(è)éða úãò-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´
:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ ìàøNé¦§¨¥½¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«

i"yx£e·¯˜∑ ירד ׁשהענן .לּמקֹום ƒ¿ֵֵֶֶַָָָ

(é)eðôiå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà ïøäà øaãk éäéå©§¦À§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−
øaãnä-ìà:ïðòa äàøð ýåýé ãBák äpäåô ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«

ß hay f"h iyiy mei ß

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà ézòîL̈©À§¦¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹
-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaøòä ïéa øîàì¥ÀŸ¥³¨«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§

ìà ýåýé éðà ék ízòãéå íçìý:íëé ¨®¤¦«©§¤¾¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

Òa¯‡ח  ‡LÓ¯a ÔBÎÏ ÈÈ ÔzÈ„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ«¿»¿¿«¿»ƒ¿»
ÔÚÈÓL„a ÚaÒÓÏ ‡¯Ùˆa ‡ÓÁÏÂ ÏÎÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôez‡ Èc ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È ÈÈ Ì„√̃»¿»»À¿¬¿ƒ«ƒ¿«¬ƒ
ÔBÎ˙eÓÚ¯z ‡ÏÚ ‡Ï ‰Ó ‡ÁÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿»»»¬»»À¿¬¿

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ Ô‰l‡∆»≈«≈¿»«¿»

zLk‡ט  ÏÎÏ ¯Ó‡ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¡«¿»¿ƒ¿»
ÔÚÈÓL È¯‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜ Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ√»¿»¬≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÓÚ¯z ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»À¿¬¿

„·Èי  ‡zLk Ïk ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¬…ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â ‡¯a„ÓÏ eit˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»»«¿»

:‡Úa ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב  Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÓ„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»«»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔeÏÎÈz ‡iLÓL ÔÈa ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿¿≈«≈ƒ¿«»≈¿
È¯‡ ÔeÚc˙Â ‡ÓÁÏ ÔeÚaNz ‡¯Ùˆ·e ‡¯Òaƒ¿»¿«¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ¿¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,oipr zNgY `Ed mzi`xE FxnF`e ,xwaEŸ¤§§§¦¤§¦©¦§¨
cFaM E`x mFIA FA iM xWt` df itkE§¦¤¤§¨¦©¨§

:'dg dxez

(ç.'Bâå úúa 'Bâå øîàiåzFidl ©Ÿ¤§§¥§¦§
minEzq mixaCd xn` dNgzAW¤¦§¦¨¨©©§¨¦§¦
axr didI dn xn` `le xwaE axr¤¤Ÿ¤§Ÿ¨©©¦§¤¤¤
axr xn`X dn WxtE xfg dfl xwaEŸ¤¨¤¨©¥¥©¤¨©¤¤

:'d zzA `id dricid mYrcieh dxez ¦©§¤©§¦¨¦§¥
(è.ïøäà ìà äLî øîàiådf wEqR ©Ÿ¤¤¤©£Ÿ¨¤

Fnvr oFW`xd mFIA didW xWt ¤̀§¨¤¨¨©¨¦©§
xWt` F` .mYrcie axr mdil` xACW¤¦¥£¥¤¤¤¦©§¤¤§¨
axr mdl xn`X dnE ,Fzxgnl didW¤¨¨§¨¢¨©¤¨©¨¤¤¤
FzF` lW axr lr xfFg Fpi` mYrcie¦©§¤¥¥©¤¤¤
mdl 'd oYIW onf lW axr `N` mFi¤¨¤¤¤§©¤¦¥¨¤
iwEt`le 'Fbe 'd zzA FxnF`M§§§¥§§©£¥

:xwAi dxez Ÿ¤
(é.'Bâå øaãkaWFiM 'd didW WExR §©¥§¥¤¨¨§¥

FxAcl skze eil` EptIW dRvnE§©¤¤¦§¥¨§¥¤§©§

:oprA 'd cFaM d`xp`i dxez ¦§¨§¤¨¨
(áé-àéøaãéå'Fbe iYrnW xn`l 'Fbe ©§©¥§¥Ÿ¨©§¦§

zaY xn` dOl dWw .'Fbe xAC©¥§¨¤¨¨¨©¥©
xn`ldOA wiRqd `le '` wEqtA ¥Ÿ§¨§Ÿ¦§¦©¤

,l`xUi ipA l` xAC KM xg` xn`X¤¨©©©¨©¥¤§¥¦§¨¥
Fl xn`W df hxR mBW oEMzp m`e§¦¦§©¥¤©§¨¤¤¨©
l`xUil EPxn`i 'Fbe zPlY z` iYrnẄ©§¦¤§ªŸ§Ÿ§¤§¦§¨¥

oM m`oM xg` cFr xnFl Kxvd dOl ¦¥¨¨ª§©©©©¥
xaC iR lr xnFl d`xpe .xACl"f mdi ©¥§¦§¤©©¦¦§¥¤



glyaעו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

(âé)äðçnä-úà ñëzå åìOä ìòzå áøòá éäéå©§¦´¨¤½¤©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®
:äðçnì áéáñ ìhä úáëL äúéä ø÷aáe©ÀŸ¤¨«§¨Æ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«

i"yx£ÂÈÏO‰∑מאד וׁשמן עֹוף, עה)מין ‰È˙‰.(יומא «¿»ְְִֵָֹ»¿»
Ïh‰ ˙·ÎL∑ אחר ּובמקֹום הּמן, על ׁשֹוכב הּטל ƒ¿««»ְֵֵַַַַַָָ

אֹומר יא)הּוא על (במדבר יֹורד הטל וגֹו'", הטל "ּוברדת : ְְֵֵֶֶַַַַַ

והרי  עליו, טל ויֹורד וחֹוזר עליו, יֹורד והּמן ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהארץ
ּבקּופסא ּכמּנח מכילתא)הּוא עה. .(יומא ְְְָָֻ

(ãé)÷c øaãnä éðt-ìò äpäå ìhä úáëL ìòzå©©−©¦§©´©¨®§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´
:õøàä-ìò øôkk ÷c ñtñçî§ª§½̈©¬©§−Ÿ©¨¨«¤

i"yx£'B‚Â Ïh‰ ˙·ÎL ÏÚzÂ∑,זֹורחת ּכׁשהחּמה «««ƒ¿««»¿ְֶַַַַָ
עֹולה  טל, ּכדר החּמה, לקראת הּמן ׁשעל הטל ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָעֹולה
טל  ּביצה ׁשל ׁשפֹופרת ּתמּלא אם אף החּמה. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלקראת
מאליה  עֹולה היא ּבחּמה, ותּניחּה ּפיה את ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹותסּתם
הארץ  מן עֹולה ׁשהטל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבאויר.

וראּוּבאויר, הּמן, נתּגּלה הטל ׁשכבת "והּנה וכעלֹות ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
וגֹו' הּמדּבר" ּפני ּדק ∑c˜.על ∑ÒtÒÁÓ.ּדבר ְְְִֵַַָ«ַָָ¿À¿»

מחסּפס, לפרׁש: ויׁש ּבּמקרא. לֹו ּדֹומה ואין ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֻֻמגּלה,
ּודלּוסקמא  חפיסה ּכׁשּנתּגּלה ,לׁשֹון מׁשנה. ׁשּבלׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָ

ּבין  ּבתֹוכֹו, מחסּפס ּדק ּדבר ׁשהיה ראּו הּטל ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻמּׁשכבת

לׁשֹון  'מקּלף', ּתרּגם: ואּונקלֹוס הּטל. ׁשכבֹות ְְְְְְְְִִֵֵַַַָׁשּתי
הּלבן" דעדק ∑Ùkk¯."מחׂשף ּבלע"ז. גליד"א ּכפר ְַַָָֹ«¿…ְְְַַַַֹ

ּגּבי  ּכדאמרינן ׁשחר, צבע מין והּוא ּגיר, ּכאבני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכגיר,
על  ּכגלידא ּכגיר דעדק .'והּזרני 'הּגיר הּדם: ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָּכּסּוי

ּכגיר  היה ּדק הארץ,,ארעא, על ּכקרח מגלד וׁשֹוכב ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּכּכ ּדק ּפרּוׁשֹו: ּכגליד.וכן ּומחּבר קלּוׁש ׁשטּוח פר, ְְְְִִֵֵַַַָָָֹֻ

מלמעלה. ּדק ּגלד מגליד ׁשהיה ּבלע"ז, טינב"ׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָּדק
לׁשֹון  על הּוא ּתֹוספת אּונקלֹוס, ׁשּתרּגם ְְְְְִִֵֶֶֶַּו"ּכגיר"

ּבּפסּוק  ּתבה לֹו ואין .העברית, ְְִִֵֵַָָָ

(åè)ïî åéçà-ìà Léà eøîàiå ìàøNé-éðá eàøiå©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³¤¨¦Æ¨´
íäìà äLî øîàiå àeä-äî eòãé àì ék àeä½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤¤Æ£¥¤½

:äìëàì íëì ýåýé ïúð øLà íçlä àeä́©¤½¤£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨¤−§¨§¨«
i"yx£‡e‰ ÔÓ∑ּכמֹו הּוא, מזֹון א)הכנת הּמל"(דניאל להם "וימן :.‡e‰Œ‰Ó eÚ„È ‡Ï Èk∑ׁשּיקראּוהּו »ְְֲֶֶֶַַַַָָָƒ…»¿«ְְִֶ

.ּבׁשמֹו ְִ

È˙יג  ˙ÙÁÂ ÂÈÏÒ ˙˜ÈÏÒe ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿≈«¿»«¬«»
¯BÁÒ ‡lË ˙˙Á ˙Â‰ ‡¯Ùˆ·e ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿«¿»¬«¿»««»¿

:‡˙È¯LÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿ƒ»

a„Ó¯‡יד  Èt‡ ÏÚ ‡‰Â ‡lË ˙˙Á ˙˜ÈÏÒe¿≈«¿»««»¿»««≈«¿¿»
ÏÚ ‡„ÈÏ‚k ¯È‚k ˜cÚc Ûl˜Ó ˜cÚc«¿«¿«««¿«¿ƒƒ¿ƒ»«

:‡Ú¯‡«¿»

È‰eÁ‡Ïטו  ¯·b e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È· BÊÁÂ«¬¿≈ƒ¿»≈«¬»¿««¬ƒ
¯Ó‡Â ‡e‰ ‰Ó eÚ„È ‡Ï È¯‡ ‡e‰ ‡pÓ«»¬≈»¿»»«¬«
ÔBÎÏ ÈÈ ·‰Èc ‡ÓÁÏ ‡e‰ ÔB‰Ï ‰LÓ…∆¿«¿»ƒ«¿»¿

:ÏÎÈÓÏ¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(:'c `nFi)xaC xnF`d lMW Exn`W ¨¤¨§¤¨¨¥¨¨
xn`IW cr xn`Y laA `Ed ixd Fxagl©£¥£¥§©Ÿ©©¤Ÿ©
xn`e dWnl 'd xACWM dPde ,xn`l Fl¥Ÿ§¦¥§¤¦¥§¤§¨©

FliYrnWoipre ,dWnl 'd ixaC md 'Fbe ¨©§¦§¥¦§¥§¤§¦§¨
'd Fl xn` dfl xn`Y laA `Ed df¤§©Ÿ©¨¤¨©

.xn`loi` dPdexnFl aIgW dfA gxkd ¥Ÿ§¦¥¥¤§¥©¨¤¤©¨©
llWl xnFl EdWxOW `Ed zEWx `N ¤̀¨§¤©§¥©¦§Ÿ
xaC ricFdl FciA xaCde xn`Y lA©Ÿ©§©¨¨§¨§¦©§©
eil` xAcIW 'd dvxWkE ,mdil` df 'd¤£¥¤§¤¨¨¤§©¥¥¨
xAC xn` l`xUil mirbFPW mixaC§¨¦¤§¦§¦§¨¥¨©©¥
md Kli`e o`Mn iM l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥¦¦¨¨¥¨¥
dfle ,mxAcl LaIgn ip`W mixaC§¨¦¤£¦§©¤§§©§¨§¨¤
mcTn iM FxaC z` 'd dPXW `vnY¦§¨¤¦¨¤§¨¦¦Ÿ¤
xAcn EN`M l`xUi lr xYqp KxC xAC¦¥¤¤¦§¨©¦§¨¥§¦§©¥
EdWxdW `N` dWn oial FpiA mixaC§¨¦¥§¥¤¤¨¤¦§¨
l`xUil xn`IWkE .l`xUil xRql§©¥§¦§¨¥§¤Ÿ©§¦§¨¥

'd iM KxCd df lr mdl xAcl Kixv̈¦§©¥¨¤©¤©¤¤¦
l`xUi ipA zFpElY rnXW dWnl xn`̈©§¤¤¨©§§¥¦§¨¥
FnXn mdl xnFl 'dn glWdW `lŸ¤ª§©¥©¨¤¦§
xAC eil` xn` 'a xn`nE ,'Fbe rnXW¤¨©§©£¨¨©¥¨©¥
oiA zEgilWA inXn l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥¦§¦¦§¦¥
xnFl KxvdW mrhe .Elk`Y miAxrd̈©§©¦Ÿ§§©©¤ª§©©
FnXn mdl xn`IW oEMzp xn`l zaY¥©¥Ÿ¦§©¥¤Ÿ©¨¤¦§
ipA l` xAC aEzMd xErW dfe .KxAzi¦§¨©§¤¦©¨©¥¤§¥
Elk`Y axrA mdl xnF` ip`W l`xUi¦§¨¥¤£¦¥¨¤¨¤¤Ÿ§

FxnF` `Ede 'Fbe,xn`lzaY zWOWnE §§§¥Ÿ§©¤¤¥©
dfA mB ,'d xn` dM mFwnA xn`l¥Ÿ¦§Ÿ¨©©¨¤

xn`W mixaCd xnB wCvi'd ip` ª§©§©©§¨¦¤¨©£¦
,mkidl`xaCd rnXi xn`l zlEfe ¡Ÿ¥¤§©¥Ÿ¦¨©©¨¨

:dWn lr mFlWe qgWbi dxez ¤©§¨©¤
(åè.'Bâå ïî 'Bâå Léà eøîàiåKixv ©Ÿ§¦§¨§¨¦

ilE`e .dfA aEzMd zpEM dn zrcl̈©©©©¨©©¨¨¤§©

mditl 'd oinfd FzF` mzF`xA iM¦¦§¨¦§¦§¦¤
,`Ed on Exn` `Ed dn Exn`IW mFwnA¦§¤Ÿ§¨¨§¨
FnW mUe 'd Fl raw xW` FnW dfe§¤§£¤¨©§¨§

itAl"f mxnF` KxC lr l`xUizFkxA) §¦¦§¨¥©¤¤§¨§¨

(:'fux`A zFOW mU xW`(e"n miNdY) £¤¨©¨¨¤§¦¦

.`xFAd mdl `xw xW` zFnXl EpEkIW¤§©§©¥£¤¨¨¨¤©¥
FxnF`eErci `l iMmrh aEzMd ozp §§¦Ÿ¨§¨©©¨©©

`NW cvl `Ed mditl mXd z`vnd©§¨©©¥§¦¤§©¤Ÿ
`il` ltp df zErvn`nE `Ed dn Ercï§©¥¤§¨¤¨©©§¨
ipA EnMgzp dGn iM ilE`e .mditA§¦¤§©¦¦¤¦§©§§¥

aizkC on FnW E`xwe l`xUi(`"l wEqR) ¦§¨¥§¨§§¨¦§¦¨

EliMUdW on FnW l`xUi zia E`xwIe©¦§§¥¦§¨¥§¨¤¦§¦
oi`e xAcPA libxd on Dpi`W on zazA§¥©¨¤¥¨¦¨¨¦©¦§¨§¥
mpFWl lr FzNnE xAC 'd gEx `N` df¤¤¨©¦¤¦¨©§¨

:FnW df iMfh dxez ¦¤§



עז glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

(æè)Léà epnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½¦−
Léà íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½¦²

:eçwz Bìäàa øLàì©«£¤¬§¨«¢−¦¨«
i"yx£¯ÓÚ∑ מּדה ÌÎÈ˙LÙ.ׁשם ¯tÒÓ∑ ּגלּגלת לכל עמר ּתקחּו ּבאהלֹו, לאיׁש ׁשּיׁש נפׁשֹות מנין .ּכפי …∆ִֵָƒ¿««¿…≈∆ְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

(æé):èéòînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥−§¥´¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«
i"yx£ËÈÚÓn‰Â ‰a¯n‰∑ הרּבה ׁשּלּקטּו ויׁשיׁש , ««¿∆¿««¿ƒְְְֵֵֵֶַָ

מעט, איׁשׁשּלּקטּו ּבעמר, ּומדדּו לביתם ּוכׁשּבאּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ
לא  ללקט, ׁשהּמרּבה ּומצאּו ּׁשּלּקטּו, מה ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹאיׁש

והּממעיט  ּבאהלֹו, אׁשר לגלּגלת עמר על ְְְְְְֲֳִִֶֶֶֶַַַָֹֹֻהעּדיף
ּגדֹול  נס וזהּו לגלּגלת, מעמר חסר מצא לא ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹֹֻללקט,

ּבֹו .ׁשּנעׂשה ֲֶַָ

(çé)écòä àìå øîòá ecîiåèéòînäå äaønä ó ©¨´Ÿ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−
eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçä àì: ´Ÿ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«

(èé)epnî øúBé-ìà Léà íäìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−£¥¤®¦¾©¥¬¦¤−
ø÷a-ãò: ©«Ÿ¤

(ë)-ãò epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL-àìå§Ÿ¨«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©
:äLî íäìò óö÷iå Làáiå íéòìBz íøiå ø÷a½Ÿ¤©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

i"yx£ÌÈL‡ e¯È˙BiÂ∑(רבה .ואבירם ּדתן (שמות «ƒ¬»ƒֲִַָָָ
ÌÈÚÏBz Ì¯iÂ∑ רּמה לׁשֹון.L‡·iÂ∑ זה הרי «»À»ƒְִָ«ƒ¿«ֲֵֶ

הפּו התליע,מקרא ּולבּסֹוף הבאיׁש ׁשּבּתחּלה : ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָ

ּבֹו", היתה לא ורּמה הבאיׁש "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָֹֹּכענין
הּמתליעים  ּכל ּדר .וכן ְְִִֵֶֶַַָ

b·¯טז  dpÓ eËe˜Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ≈¿«
ÔÈÓ ‡zÏbÏ‚Ï ‡¯ÓÚ dÏÎÈÓ ÌeÙÏ¿≈¿≈À¿»¿À¿«¿»ƒ¿«

:Ôe·qz dkLÓ· È„Ï ¯·b ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒ¿

ÈbÒ‡cיז  eË˜Ïe Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿«¿≈
:¯ÚÊ‡„e¿«¿≈

ÚÊ‡„e¯יח  ÈbÒ‡c ¯˙B‡ ‡ÏÂ ‡¯ÓÚ· BÏÎe¿¿À¿»¿»«¿«¿≈¿«¿≈
:eË˜Ï dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ¯ÈqÁ ‡Ï»«ƒ¿«¿≈¿≈¿»

dpÓיט  ¯‡LÈ ‡Ï L‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿¡«»«¿«ƒ≈
:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

‚·¯i‡כ  e¯‡L‡Â ‰LÓ ÔÓ eÏÈa˜ ‡ÏÂdpÓ ¿»«ƒƒ…∆¿«¿»À¿«»ƒ≈
ÔB‰ÈÏÚ Ê‚¯e È¯Òe ‡LÁÈ¯ LÁ¯e ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿≈ƒ¬»¿ƒ¿≈¬≈

:‰LÓ…∆

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æè.Bìëà éôì LéàxErW itl WExR ¦§¦¨§¥§¦¦
.miHrn m` miAx m` FziA ipA§¥¥¦©¦¦§©¦

xn`eFlk`aWgY oNM zlik` iM §¨©¨§¦£¦©ª¨¥¨¥
df lr crde ,FA iElYd Wi`d zlik £̀¦©¨¦©¨§¨¥©¤
'Fbe xnrA ECnIe KM xg` xn`X dn©¤¨©©©¨©¨Ÿ¨Ÿ¤§
dOM xnFl xfge ,'Fbe Flk` itl Wi ¦̀§¦¨§§§¨©©©¨
xfge ,zlBlBl xnr cg` lkl EgTi¦§§¨¤¨Ÿ¤©ª§Ÿ¤§¨©

xnFlxRqnEUri `NW xnFl 'Fbe ©¦§©§©¤Ÿ©£
xRqn `N` lFcbl ohw oiA Wxtd¤§¥¥¨¨§¨¤¨¦§©
.oOd zlik`A EeWi mNM iM zFWtPd©§¨¦ª¨¦§©£¦©©¨

FxnF`eFld`A xW`liM xnFl oEMzp §§©£¤§¨¢¦§©¥©¦
oi`W dX` F` Wi` Fld`A Fl WIW in¦¤¥§¨¢¦¦¨¤¥
mBW FzpEkWA mde eilr mdizFpFfn§¥¤¨¨§¥¦§¨¤©
N"f EpizFAx zWxcE .Wi`d gTi mdl̈¤¦©¨¦§¨©©¥

(.d"r `nFi)zF`ltpA mipir xi`Y ¨¨¦¥©¦§¦§¨
:'dfi dxez

(èé.'Bâå äLî øîàiådevn iM ilE` ©Ÿ¤¤§©¦¦§¨
zFidl ,DzF` oC Fnvrn dWn Ff¤¥©§¨¨¦§
FnFiA mFi xaC mdl ozFp 'd iM d`xW¤¨¨¦¥¨¤§©§

Fxagl oikn cg` mFi oi` iM ciBi df¤©¦¦¥¤¨¥¦©£¥
dfle .mdl xq`e xaC KFYn xaC oiade§¥¦¨¨¦¨¨§¨©¨¤§¨¤
,dWn l` ErnW `le aEzMd xn`̈©©¨§Ÿ¨§¤¤
ExzFIe `N` xnFl Kixv did `l dWwe§¨¤Ÿ¨¨¨¦©¤¨©¦

.ErnW `NW rcFi ip`e 'Fbe§©£¦¥©¤Ÿ¨§
ãBòErnW `le xnFl wiRqd `l dOl̈¨Ÿ¦§¦©§Ÿ¨§

ErnW `l iM rcFi ip`e ExzFIe©¦©£¦¥©¦Ÿ¨§
oFkp lr `Fai Epxacle .rinWOlWExR ©©§¦©§¦§¨¥¨©¨¥

ErnW `lemdl xq`e mMgzPX dnl §Ÿ¨§§©¤¦§©¥§¨©¨¤
FxnF` oM mB wIci df KxcNE .FYrCn¦©§§¤¤¤§ª©©¥§
xW` xaCd df dfl mcFTd xn`OA©©£¨©¥¨¤¤©¨¨£¤
.EpiptNX dOA oM xn` `NX dn 'd dEv¦¨©¤Ÿ¨©¥©¤¤§¨¥
miMqdW ,mirlFY mxIe Wi`adW mrhe§©©¤¦§¦©¨ª¨¦¤¦§¦
zxaq FzxaqA wiCvdW Fci lr 'd©¨¤¦§¦¦§¨¨§¨©

:`iape sicr mkg̈¨¨¦§¨¦
øLôàådxEaBd iRn mlFrl iM xnFl §¤§¨©¦§¨¦¦©§¨

cvl `N` Ff devn Fl dxn`p¤¤§¨¦§¨¤¨§©
'd dEv xW` xaCd df xn` xaMW¤§¨¨©¤©¨¨£¤¦¨
KWnp oOd ipiC ihxR oipr lMW Knq̈©¤¨¦§©§¨¥¦¥©¨¦§©

xW` xaCd df xnFl miCwdX dnl§©¤¦§¦©¤©¨¨£¤
EaWge FzpEM EliMUd `l mde ,'d dEv¦¨§¥Ÿ¦§¦©¨¨§¨§
zrcFd `l mkg z`xFd Fz`xFd iM¦¨¨¨©¨¨Ÿ¨©

:`iapk dxez ¨¦
(ë.'Bâå íéòìBz íøiåmiCwdW mrh ©¨ª¨¦§©©¤¦§¦

znixdW cvl ,W`aIel 'Fbe mxIe©¨ª§§©¦§©§©¤£¦©
`le wFzOd oiOA `vOY mirlFYd©¨¦¦¨¥©¦©¨§Ÿ
mixaCA libx oFgxQd oi` iM W`ai¦§©¦¥©¥¨¨¦©§¨¦
onE mirlFYd zied zElibxM miwEzOd©§¦¦§¦£¨©©¨¦¨
xn` dfle WacA zigiRvM Fnrh df¤©£§©¦¦¦§¨§¨¤¨©

mirlFY mxIe`N` df iC `le.W`aIe ©¨ª¨¦§Ÿ©¤¤¨©¦§©
FxnF` df EpWExtl on`Pd crdewEqR) §¨¥©¤¡¨§¥¥¤§¨

(c"kFA dzid `l dOxe Wi`ad `le§Ÿ¦§¦§¦¨Ÿ¨§¨
`N` Wi`ad `NW caNn `l WExR¥Ÿ¦§©¤Ÿ¦§¦¤¨
oFgxq `lA zFidl dlibxd dOx ENt £̀¦¦¨¨§¦¨¦§§Ÿ¥¨
cr mirlFY mxi `l m`e ,FA dzid `lŸ¨§¨§¦Ÿ¨ª¨¦©
`le aEzMd xn`W xg` Wi`ad xaMW¤§¨¦§¦©©¤¨©©¨§Ÿ
.'Fbe dOxe cFr xnFl Kxv oi` Wi`ad¦§¦¥Ÿ¤©§¦¨§

l"f EpizFAxl izi`x dPde(`Ylikn)`NW §¦¥¨¦¦§©¥§¦§¨¤Ÿ



glyaעח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

(àë)íçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMä©¤−¤§¨¨«

i"yx£ÒÓÂ LÓM‰ ÌÁÂ∑ ּבּׂשדה נּמֹוח הּנׁשאר ¿««∆∆¿»»ְִִֶַַַַָ
ואּמֹות  ּוצבאים, אילים מּמּנּו וׁשֹותין נחלים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֻונעׂשה
ויֹודעים  מן טעם ּבהם וטֹועמים מהם צדין ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהעֹולם

יׂשראל ׁשל ּׁשבחן לׁשֹון ּפׁשר,∑ÒÓÂ.(מכילתא)מה ְְִִֵֶַָָ¿»»ְַָ

ּומפׁשיר ּפֹוׁשרין  מתחּמם הּׁשמׁש עלֿידי ,.ÒÓÂ∑ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַ¿»»
'ארּבע  ּבסֹוף ּב'סנהדרין' ודגמתֹו ְְְְְְְִֶַַַָֻדישטנ"פריר,

.מיתֹות' ִ

(áë)éäéå|øîòä éðL äðLî íçì eè÷ì éMMä íBia ©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤
:äLîì eãébiå äãòä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì̈«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈©©¦−§¤«

i"yx£‰LÓ ÌÁÏ eË˜Ï∑ לקיטתם את ּכׁשּמדדּו »¿∆∆ƒ¿∆ְְְִֶֶָָָ
ּכפלים ּבאהליהם, ּומדרׁשמצאּו לאחד. העמר ׁשני , ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לׁשבח  נׁשּתּנה הּיֹום אֹותֹו מׁשּונה, לחם ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָאּגדה:
וטעמֹו. היּו,(מכילתא)ּבריחֹו ׁשּׁשנים להּגיד (ׁשאם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָ

ּבטעם  מׁשּנה אּלא לאחד? העמר ׁשני ּכתיב ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻוהלא
LÓÏ‰.וריח) e„ÈbiÂ∑ הּיֹום מה ׁשאלּוהּו: ֵַָ««ƒ¿…∆ְַַָ

להם  הּגיד לא ׁשעדין ללמד יׁש ּומּכאן ְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיֹומים?
ּבּיֹום  "והיה להם: לֹומר ׁשּנצטּוה ׁשּבת ּפרׁשת ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמׁשה
להם: אמר זאת, את ׁשּׁשאלּו עד וגֹו'" והכינּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשּׁשי
ּולכ לכם, לֹומר ׁשּנצטּויתי ה'" ּדּבר אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ"הּוא
ולא  מאנּתם" אנה "עד לֹו: ׁשאמר הּכתּוב, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹענׁשֹו

הּכלל  מן .הֹוציאֹו ְִִַָ

ÌeÙÏכא  ¯·b ¯Ùˆa ¯Ùˆa d˙È eË˜Ïe¿»»≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿
‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ dpÓ ¯‡zLÓ„ ‰Óe dÏÎÈÓ≈¿≈»¿ƒ¿»«ƒ≈««≈«¿»

:¯Lt ‡LÓL È‰BÏÚ ‡ÓÁ „k«¬»¬ƒƒ¿»»»

ÏÚכב  ‡ÓÁÏ eË˜Ï ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»«¿»«
È·¯·¯ Ïk B˙‡Â „ÁÏ ÔÈ¯ÓÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z „Á«¿≈¿≈À¿ƒ¿««¬»«¿¿≈

:‰LÓÏ e‡ÈeÁÂ ‡zLÎ¿ƒ¿»¿«ƒ¿…∆

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

lM lrW ExAqi iM ilE`e EpxacM EWxR¥§¦§¨¥§©¦¦§§¤©¨
zvw Dl miCwi rlFYd zlCbd mipR̈¦©§¨©©¨©§¦¨§¨
`NW mbd dEdzY EPOOW dW`addn¥©©§¨¨¤¦¤¦§©¤£©¤Ÿ
oi` iM dvxi fnx KxcaE .wFzOd W`ai¦§©©¨§¤¤¤¤¦§¤¦¥
Epivn dPde .W`aPdn `N` lcB rlFY¨¨¥¤¨¥©¦§¨§¦¥¨¦

xYWrxd zpigaE ,WiA rx qElwp` mB ¤¦§¥ª§§©¦§¦©¨©
,devOde dxFYd iR xFar `Ed FcFqie¦¨¦©¨§©¦§¨
cFq `Ede ,mirlFY mExi `hgi iM mc`e§¨¨¦¤¡¨¨¨¦§
dnc`d xie`e zFxRdn mirlFY zlicB§¦©¨¦¥©¥©£¦¨£¨¨

FxnF` `Ede ,mc`d `hg xg`mxIe ©©¥§¨¨¨§§©¨ª
mirlFYW`aIe cvl `Ed mrHd ¨¦©©©§©©¦§©

Ktd EdEgiPdW rxd zpigA FA dUrPW¤©£¨§¦©¨©¤¦¦¥¤
dWn mdl xn`WM dfle ,dxFYd zevn¦§©©¨§¨¤§¤¨©¨¤¤
aEzMd xn` xwAd cr 'Fbe FzF` EgiPd©¦§©©Ÿ¤¨©©¨
dWn dEv xW`M xwAd cr Fz` EgiPIe©©¦Ÿ©©Ÿ¤©£¤¦¨¤
`l WExR 'Fbe `l dOxe Wi`ad `le§Ÿ¦§¦§¦¨Ÿ§¥Ÿ
`l dOxe dfaE rxd zpigA FA rbp̈©§¦©¨©¨¤§¦¨Ÿ
`l xW` miwiCSd ok FnkE ,dzid̈§¨§¥©©¦¦£¤Ÿ
`l rxd zpigAn mWtp Enirhi©§¦©§¨¦§¦©¨©Ÿ
xfrl` iAx dUrn cnlE `ve .Erilzi©§¦§¥§©©£¥©¦¤§¨¨
mFlXd eilr i`gFi oA oFrnW iAx xA©©¦¦§¤©¨¨©¨

(:c"t n"a)Fpf`A lcB cal cg` rlFY iM¦¨¤¨§©¨¥§¨§
:mW rbp xW` rxd zpigA cvl`k dxez §©§¦©¨©£¤¨©¨

(áë.'Bâå äLîì eãébiårnWn o`Mn ©©¦§¤§¦¨©§¨
dWwe ,'d xaC mcw mricFd `lW¤Ÿ¦¨Ÿ¤§©§¨¤
EpEcOle Fz`Eap mFlWe qg WAki Ki ¥̀¦§©§¨§¨§¦§

EpizFAx(.h"t oixcdpq)WaFMd `iap oiC ©¥©§¤§¦¦¨¦©¥
mB dnE ,mFlWe qg 'Eke Fz`Eap§¨§©§¨©©

oFvx l`xUi mIwl devn zcBdA§©¨©¦§¨§©¥¦§¨¥§
WaFM zFpigA 'a dfA WIW KlOd©¤¤¤¥¨¤§¦¥
iM xnFl oi`e ,devOd zxiwre d`Eap§¨©£¦©©¦§¨§¥©¦
WEgp oM m` 'd zevn gkW mFlWe qg©§¨¨©¦§©¦¥¨
oicre dEhvPX dOn gkXW oM mB Fl©¥¤¨©¦©¤¦§©¨©£©¦
Fl did `NW mB dnE ,mFlWe qg gEkẄ©©§¨©©¤Ÿ¨¨
did cInE skYe gkXl dn onf aMrl§©¥§©¨¦¨©§¥¤¦¨¨¨
Epidl`l `iWw mbe ,Fz`Eap ciBdl Fl§©¦§¨§©ª§¨¥Ÿ¥
gkXW FA rcIWM FxiMfd `l dOl̈¨Ÿ¦§¦§¤¨©¤¨©
FxiMfdl Fl did Dnvr drW DzF`A§¨¨¨©§¨¨¨§©§¦
mini 'f cr gEkW FgiPn did `le§Ÿ¨¨©¦¨©©¨¦

.Fnvrn xMfdW¤ª§©¥©§
ïëàFOr FwEOpe Fnrh EpAx dWn ¨¥¤©¥©£§¦¦

daEWY aiWd FpFWl wznaE§¤¤§¥¦§¨
wSn i`xM(f"l aFI`)FxnF`AxW` `Ed ¦§¦ª¨¦§§£¤

zAW oFzAW 'd xACmrpA o`M 'Fbe ¦¥©¨©¨§¨§Ÿ©
`l iM fnx xn`l zaY hinWd eixaC§¨¨¦§¦¥©¥Ÿ¨©¦Ÿ
oM lr xW`e ,mdl xn`l 'd Fl xAC¦¥¥Ÿ¨¤©£¤©¥

l"f mxn`nM xn`Y laA xaCd(:'c `nFi) ©¨¨§©Ÿ©§©£¨¨¨

wEqRA EdEpazkE(`"i)'Fbe xAcie §¨§©¨©§©¥§
`NW Fnrh `Ed dfe ,'Fbe iYrnẄ©§¦§§¤©£¤Ÿ
ixacl on`Pd crde .mcw mricFd¦¨Ÿ¤§¨¥©¤¡¨§¦§¥
xn`WM d`EaPd gqpA Fcirn 'd dWn¤¥¦§Ÿ©©§¨§¤¨©

Fl('d wEqR)`vnY 'Fbe iXXd mFIA dide ¨§¨¨©©¦¦§¦§¨
ipA l` xAC mW 'd Fl xn` `NW¤Ÿ¨©¨©¥¤§¥
mzq ixd ,xn`l zaY `le l`xUi¦§¨¥§Ÿ¥©¥Ÿ£¥¨©
devnA zEgilW Fl oi`W eiptA xaCd©¨¨§¨¨¤¥§¦§¦§¨
xg` `Ed xn`W `Ede ,l`xUil Ff§¦§¨¥§¤¨©©©

eiptl E`aE dpWn mgl EhwNW dUrn©£¤¤¨§¤¤¦§¤¨§¨¨
did `NW mdl xn`e xaCd mdl dNB¦¨¨¤©¨¨§¨©¨¤¤Ÿ¨¨
Fl Exqnp cFq KxcA `N` Flv ¤̀§¤¨§¤¤¦§§

:mxn`l `le mixaCd©§¨¦§Ÿ§¨§¨
LéåFl xiYd in df itM al zzl Epl §¥¨¨¥¥§¦¤¦¦¦

zFxEn`d zFevn lM mdl xn`l¥Ÿ¨¤¨¦§¨£
:xn`l `le xAC Fl xn`p `NW eixacA¦§¨¨¤Ÿ¤¡©©¥§Ÿ¥Ÿ

äàøðåmkg zxiwgA dWn mMgzp iM §¦§¤¦¦§©¥¤©£¦©¨¨
xn`IW 'd dvx `l dOl̈¨Ÿ¨¨¤Ÿ©
Fnrh iM liMUde ,l`xUil mixaCd©§¨¦§¦§¨¥§¦§¦¦©£
zpEn` rhp mdA rhpl 'd utgW `Ed¤¨¥¦§Ÿ©¨¤¤©¡©
DzlAw didYW zAW zevn zwCvde§©§¨©¦§©©¨¤¦§¤©¨¨¨
ici lr `NW oFilr l` EPOn Dzricie¦¦¨¨¦¤¥¤§¤Ÿ©§¥
hwll E`vIWM `N` dNgY gilẄ¦©§¦¨¤¨§¤¥§¦§Ÿ
ECnie FnFil libxd xErW mbdpnM§¦§¨¨¦¨¨¦§§¨Ÿ
`xi mFi mFi libxdn mipW iR E`vnieE §¦§§¦§©¦¥¨¨¦¦§

mdl dEvn 'd iM ziIlkUe ziWEg dI`x§¦¨¦§¦§¦¦¦§©¤¨¤
mFIn mdl oinfnE zAW mFiA Egxhi lal§©¦§§§©¨©§¦¨¤¦
devn didY dfAW icM 'f mFi Kxv iXW¦¦Ÿ¤§¥¤¨¤¦§¤¦§¨
oFvxd zlAw ztqFzA zlAwn mlv` Ff¤§¨§ª¤¤§¤¤©¨©¨¨
cvl dilr xFarn lFcB `xFnE¨¨¥£¨¤¨§©

l"f mxn`nkE ,dlFcB DzlrOWzFnW) ¤©£¨¨§¨§©£¨¨§

(d"kt dAxdxFYd lM cbpM zAW lEwW ©¨¨©¨§¤¤¨©¨
lr dNgY mdl dEv `l dfle ,DNMª¨§¨¤Ÿ¦¨¨¤§¦¨©
zFAxdl EpEki `NW icM dWn zAXd©©¨¤§¥¤Ÿ§©§§©§
dUrie mFi mFi hRWnM Ehwlie dhiwNA©§¦¨§¦§§§¦§©§¥¨¤
`N` df oi` miltkA `vnl qPd mdl̈¤©¥¦§Ÿ§¦§©¦¥¤¤¨
xnWl mgiUi xW` midl` dUrn©£¥¡Ÿ¦£¤§¦¥¦§Ÿ



עט glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

(âë)ïBúaL ýåýé øac øLà àeä íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´§Ÿ̈½©¨¯
úàå eôà eôàz-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤Ÿº¥À§¥³
íëì eçépä óãòä-ìk úàå eìMa eìMáz-øLà£¤§©§Æ©¥½§¥Æ¨¨´Ÿ¥½©¦¯¨¤²

:ø÷aä-ãò úøîLîì§¦§¤−¤©©«Ÿ¤
i"yx£eÙ‡ eÙ‡z ¯L‡ רֹוצים ∑‡˙ ּׁשאּתם מה ≈¬∆…≈ִֶֶַַ

הּיֹום  אפּו ּבּתּנּור, ּומה ,לאפֹות ימים. לׁשני הּכל ְֱִִֵֵֶַַַַַָֹ
הּיֹום. ּבּׁשלּו ּבמים, מּמּנּו לבּׁשל צריכים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַּׁשאּתם

נֹופל  אפּיה ּבתבׁשיל לׁשֹון ּבּׁשּול ּולׁשֹון .ּבלחם, ְְְְְֲִִִֵֶֶַָ
˙¯ÓLÓÏ∑ לגניזה. ¿ƒ¿∆∆ְִִָ

(ãë)àìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãò Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
Ba äúéä-àì änøå Léàáä: ¦§¦½§¦−̈«Ÿ¨¬§¨«

(äë)ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®
:äãOa eäàöîú àì íBiä©¾¬Ÿ¦§¨ª−©¨¤«

i"yx£'B‚Â ÌBi‰ e‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑(מכילתא) «…∆…∆ƒ¿«¿
לׁשאל: ּבאּו וללקט, לצאת רגילים ׁשהיּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹֹׁשחרית,

לאו  אם נצא אכלּו.?אם ׁשּבידכם את להם: אמר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
לצאת  מהּו ּוׁשאלּוהּו: לפניו חזרּו אמר לערב ? ְְְֵֶֶַַָָָָָָָ

ּפסק  ׁשּמא ּדֹואגים אֹותם ראה הּיֹום". "ׁשּבת ֲִֶֶַַַָָָָָָָלהם:
תמצאּוהּו. לא הּיֹום להם: אמר עֹוד, ירד ולא ְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּמן
תמצאּוהּו", לא "הּיֹום "הּיֹום"? לֹומר ּתלמּוד ְְִַַַַַָֹמה

ּתמצאּוהּו מחר .אבל ְֲִָָָָ

L·˙כג  ‡˙·L ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ«ƒ¿»¿»»¿«
ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙È ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»¿»»ƒ«¬ƒƒ
‡ÏM·Ï ÔÈ„È˙Ú Ôez‡ Èc ˙ÈÂ BÙ‡ ‡ÙÓÏ¿≈»¡¿»ƒ«¬ƒƒ¿«»»
˙¯hÓÏ ÔBÎÏ eÚˆ‡ ‡¯˙BÓ Ïk ˙ÈÂ eÏÈMa«ƒ¿»»»»«¿»¿¿«¿«

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

ÈwÙc„כד  ‡Ók ‡¯Ùˆ „Ú d˙È eÚˆ‡Â¿«¿»»≈««¿»¿»ƒ«ƒ
:d· ‰Â‰ ‡Ï ‡LÁÈ¯Â È¯Ò ‡ÏÂ ‰LÓ…∆¿»¿ƒ¿ƒ¬»»¬»≈

‡¯Èכה  ÔÈ„ ‡ÓBÈ È‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ»≈¬≈
‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡˙aL«¿»»≈√»¿»»≈»

:‡Ï˜Áa dpÁkL«̇¿¿À≈¿«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mdl dEvi sFq lM sFq xn`Y m`e .zAW©¨§¦Ÿ©¨§©¤¨¤
`l iM mdl xn`ie zAXd lr dWn¤©©©¨§Ÿ©¨¤¦Ÿ
icM libxd df xErWM `N` Ehwli¦§§¤¨§¦¤¨¨¦§¥
mpiadl xqEOdn df oi` ,xaCd xiMdl§©¦©¨¨¥¤¥©¨©£¦¨
dfl ,dWn ixaC wiCvdl qp oikixv iM¦§¦¦¥§©§¦¦§¥¤¨¤

:dnkg xaC 'd dUr̈¨§©¨§¨
ãBòåici lr zFevOd miCwn did m` §¦¨¨©§¦©¦§©§¥

lr ,zFrhl mFwn Wi oicr dWn¤£©¦¥¨¦§©
iAx wxR zFgpnA Exn`X dn KxC¤¤©¤¨§¦§¨¤¤©¦

l`rnWi(.d"q)oA opgFi oAx lRhPWM ¦§¨¥§¤¦§©©¨¨¨¤
mdl xn`e mixEx`d oiqFzial i`Mf©©§©§¦¨£¦§¨©¨¤
hRhtE mkl oiPn zAXd xg` zxvr£¤¤©©©©¨¦©¦¨¤¦§¥
adF` dWn Fl xn`e mdn '` owf FCbpM§¤§¨¥¥¤§¨©¤¥
`Ed cg` mFi zxvr rcFie did l`xUi¦§¨¥¨¨§¥©£¤¤¤¨
EidIW icM zAXd xg` DpTze cnr̈©§¦§¨©©©©¨§¥¤¦§
Eazke .o`M cr mini 'a oibPrzn¦§©§¦¨¦©¨§¨§
DpTze cnr mpFWl dfe mW zFtqFYd©¨¨§¤§¨¨©§¦§¨
iM ixd .o`M cr Fci lr miMqd d"awde§¦§¦©¨©¨£¥¦
iRn devOd didYW mbdW mirFh Wi¥¦¤£©¤¦§¤©¦§¨¦¦
Wi oM m` ,Fci lr d"awd miMqi dWn¤©§¦©¨¦¥¥
oFiqPn devOd zrici znCwdl Wxtd¤§¥§©§¨©§¦©©¦§¨¦¦¨
xn`l dWnl 'd dEv `l dfl ,oFilr l ¥̀¤§¨¤Ÿ¦¨§¤¥Ÿ

dzvIW xg` dYrnE ,df xaC l`xUil§¦§¨¥¨¨¤¥©¨©©¤¨§¨
ExiMde midl` aWg xW` daWgOd©©§¨¨£¤¨©¡Ÿ¦§¦¦
dWn mdl xn` dNgY xaCd l`xUi¦§¨¥©¨¨§¦¨¨©¨¤¤

'd xAC xW` `Edil`zAW oFzAW £¤¦¥¥©©¨©©
.WcwxMdd lirFd `l dOl xn`Y m`e Ÿ¤§¦Ÿ©¨¨Ÿ¦©¤¥

dWn Kxvde zAW zrici FA biVdl§©¦§¦©©¨§ª§©¤
ixaC zlEf dPd .mixaCd mdl xnFl©¨¤©§¨¦¦¥©¦§¥
zcixi dxnbp ilE` Exn`ie Erhi dWn¤¦§§Ÿ§©¦§§¨§¦©
xcQM `NW 'd mdl ozp dfle oOd©¨§¨¤¨©¨¤¤Ÿ©¥¤

dWn mdl xn` dfl ,libxdxW` `Ed ¨¨¦¨¤¨©¨¤¤£¤
xACxaCd xMie ,zxg` dAql `le 'Fbe ¦¤§§Ÿ§¦¨©¤¤§ª©©¨¨

xg` cg` mFi oOd cxIWM hlgdA mdl̈¤§¤§¥§¤¨©©¨¤¨©©
xnFl dWn gxkde .zAXdmdl ©©¨§ª§©¤©¨¤

ElWMi `NW xn`Y laA mdW mixaCd©§¨¦¤¥§©Ÿ©¤Ÿ¦¨§
xn` `NW `N` E`vie zAW DzF`A§¨©¨§¥§¤¨¤Ÿ¨©
x`a` xW`M WExtA dxdf`d mdl̈¤¨©§¨¨§¥©£¤£¨¥

:mYp`n dp` cr wEqRAbk dxez ©¨©¨¨¥©§¤
(äë.'Bâå íBiä eäìëàzrcl Kixv ¦§ª©§¨¦¨©©

.Fzlik` lr mzFEvl Kxvd dOl̈¨ª§©§©¨©£¦¨
M ilE`e`N` mdl xn` `NW zFidl i §©¦¦§¤Ÿ¨©¨¤¤¨

WxR `le zxnWnl FzF` EgiPdmdl ©¦§¦§¤¤§Ÿ¥¥¨¤
`NW mbde ,Fzlik`A mixYEn EidIW¤¦§¨¦©£¦¨©£©¤Ÿ

xzFPd zlik` WExtA xq`W Epivn̈¦¤¨©§¥£¦©©¨
ilE` F` .mdl Fxq`W cnl dY` o`Mn¦¨©¨¨¥¤£¨¨¤©
darFY lM lk`Y `l oiCn xEq`C§¨¦¦ŸŸ©¨¥¨

l"f Exn`e(:c"iw oiNg)Ll iYarYW lM §¨§ª¦¨¤¥©§¦§
mdl xn` dfl ,lk`Y laA `EdEdlk` §©Ÿ©¨¤¨©¨¤¦§ª

.mFIdxnFl wCwcemFIdmFi llWl ©§¦§¥©©¦§Ÿ
`NW ickE ,xwAl xzFPd xEQ` xg ©̀¥¦©¨©Ÿ¤§¥¤Ÿ
xg` mFi `le `weC mFId xn`ze drhY¦§¤§Ÿ©©©§¨§Ÿ©¥
xn` xnB dfl ,zAW ENt`e xTr lM̈¦¨©£¦©¨¨¤¨©Ÿ¤

zAW iMmFId hErn iM Ycnl `d 'Fbe ¦©¨§¨¨©§¨¦¦©
:zAW Dpi`W `N` hrnl `A `lŸ¨§©¥¤¨¤¥¨©¨

BøîBàa ïekúð ãBòzAW iMmrh ¦§©¥§§¦©¨©©
KxCd df lr dixg`X dnl§©¤©£¤¨©¤©¤¤
Ed`vnY `l zAW mFIdW mrhlE§©©¤©©¨Ÿ¦§¨ª

xnFl wCwC ,dcVAdcVAxn`n fnxl ©¨¤¦§¥©©¨¤¦§Ÿ©£©
xdGA xn`W i`gFi oA oFrnW iAxwlg) ©¦¦§¤©¤¨©©Ÿ©¥¤

(.gt 'alM lW oFfOd cxFi zAW mFiA iM¦§©¨¥©¨¤¨
cxFi oFfn FzF`nE dlrnl mini zWW¥¤¨¦§©§¨¥¨¥

FxnF` `Ede ,FnFiA mFi xaC`l §©§§§Ÿ
dcVA Ed`vnY`vOi FA dlrnl la` ¦§¨ª©¨¤£¨§©§¨¦¨¥

:mini 'e lkl oFfn dAxc`ek dxez ©§©¨¨§¨¨¦



glyaפ zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

(åë)àì úaL éòéáMä íBiáe eäè÷ìz íéîé úLL¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯©§¦¦²©−̈¬Ÿ
:Ba-äéäé¦«§¤«

i"yx£˙aL ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑ לרּבֹות אּלא הּכתּוב ּבא ולא ּבֹו, יהיה לא הּמן הּוא, הּכּפּורים ׁשּבת יֹום ««¿ƒƒ«»ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
.(מכילתא)וימיםֿטֹובים ְִִָ

(æë)àìå è÷ìì íòä-ïî eàöé éòéáMä íBia éäéå©«§¦Æ©´©§¦¦½¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ
eàöîñ : ¨¨«

(çë)ì ízðàî äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiåøîL ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ
:éúøBúå éúåöî¦§Ÿ©−§«Ÿ¨«

i"yx£Ìz‡Ó ‰‡ „Ú∑ ּכרבא לקי הּוצא ּבהדי הּוא: הדיֹוט הּכׁשרין,מׁשל מתּגּנין הרׁשעים, צב)עלֿידי .(ב''ק «»»≈«¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ÚÈ·L‡‰כו  ‡ÓBÈ·e dpË˜Ïz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¿À≈¿»¿ƒ»»
:d· È‰È ‡Ï ‡˙aL«¿»»¿≈≈

nÚ‡כז  ÔÓ e˜Ù ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿»ƒ«»
:eÁkL‡ ‡ÏÂ Ë˜ÏÓÏ¿ƒ¿»¿»«¿»

ÔÈ·¯ÒÓכח  Ôez‡ È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»««¿»¿ƒ
:È˙È¯B‡Â È„ewt ¯hÓÏ¿ƒ«ƒ«¿»»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åë.'Bâå íéîé úLLdfA dpEMd ¥¤¨¦§©©¨¨¨¤
,hwll E`vi lal mxidfdl§©§¦¨§©¥§¦§Ÿ

WExtEFA didi `llW df dUrn ¥Ÿ¦§¤©£¤¤¤
xn` xaM oOd zied lr m`W ,dhiwNd©§¦¨¤¦©£¨©©¨§¨¨©
on E`vIWM dfle ,dcVA Ed`vnY `lŸ¦§¨ª©¨¤§¨¤§¤¨§¦
dp` cr mdl 'd xn` hwll mrd̈¨¦§Ÿ¨©¨¤©¨¨
ExarW ixd 'Fbe izevn xnWl mYp`n¥©§¤¦§Ÿ¦§Ÿ©§£¥¤¨§
xn`W Ff dxdf` Epivn okide e`Nd lr©©¨§¥¨¨¦©§¨¨¤¨©
rnWPd wEIC lr FzpEM m`e ,oM mdl̈¤¥§¦©¨¨©¦©¦§¨
`l df e`l ,cal mini zWW FxnF`n¥§¥¤¨¦§©¨¤Ÿ

oicM dUr `N` e`l `xTi`Ad e`l ¦¨¥¨¤¨£¥§¦¨©¨
dUr llMn(.`"n migqR)xnFl wCvi `le ¦§©£¥§¨¦§Ÿª§©©

oFWl iM xnWl mYp`n eilr mdl̈¤¨¨¥©§¤¦§Ÿ¦§
:e`Nd lr xn`i dxinWfk dxez §¦¨¥¨¥©©¨

(æë.eàöî àìåEid E`vn m`W WExR §Ÿ¨¨¥¤¦¨§¨
:oihwFlgk dxez §¦

(çë.ízðàî äðà ãòdn itl ©¨¨¥©§¤§¦©
dWnl EciBIe wEqRA izilrdX¤¤¡¥¦©¨©©¦§¤
xn` `NX dOA oe` lrR `l dWn iM¦¤Ÿ¨©¨¤©¤¤Ÿ¨©
mFwO dn oM m` df oipr mcw mdl̈¤Ÿ¤¦§¨¤¦¥©¨
'd zevn xnWl mip`nnd mr Fllkl§¨§¦©§¨£¦¦§Ÿ¦§Ÿ

l"f EpizFAxe(.a"v `Ow `aA)icdaC Exn` §©¥¨¨©¨¨§§©£¥
EwiCvi l"f mdixace ,`AxM iwl `vEd¨¨¥©§¨§¦§¥¤©§¦
lr iM d`xp ile .lFWkn lrR `l iM¦Ÿ¨©¦§§¦¦§¤¦©
x`Xd mr aEzMd EPllki `l mipR lM̈¨¦Ÿ¦§§¤©¨¦©§¨
dxrVd hEg eilr 'dl did `l m ¦̀Ÿ¨¨©¨¨©©£¨
dWn xn`nA iYvvde .dcRwddn¥©©§¨¨§¥©§¦§©£©¤
E`x l`xUil xn`W df wEqtl KEnqA§¨§¨¤¤¨©§¦§¨¥§
izni` Ff d`Eap zrcl Kixve 'Fbe§§¨¦¨©©§¨¥¨©
xn`W xg` dxn`p m` ,dWnl dxn`p¤¤§¨§¤¦¤¤§¨©©¤¨©

Epidl`l `iWw mYp`n dp` cr Fl©¨¨¥©§¤ª§¨¥Ÿ¥
l`xUi zFEvl mcw Fl dEv `l dOl̈¨Ÿ¦¨Ÿ¤§©¦§¨¥
mcw Fl dxn`p m`e ,'Fbe Wi` `vi l ©̀¥¥¦§§¦¤¤§¨Ÿ¤

:l`xUil dWn Dxn` `l Ki ¥̀Ÿ£¨¨¤§¦§¨¥
ïëàmidl`d Wi` lW FpFibW `id Ff ¨¥¦¦§¤¦¨¡Ÿ¦

mMgzPW zEnMgzdd iM¦©¦§©§¤¦§©¥
xn` `NW mrhA 'd ixacA FzlMUdA§©§¨¨§¦§¥§©©¤Ÿ¨©
Dxn`l Kixv did xn`l F` 'Fbe xAC Fl©¥§¥Ÿ¨¨¨¦§¨§¨
`N` mdl xn` `l `Ede ,l`xUil§¦§¨¥§Ÿ¨©¨¤¤¨
mdl xn` `le 'Fbe 'd xAC xW` `Ed£¤¦¤§§Ÿ¨©¨¤
mgl 'd dUr xW` df dUrOn `vFId©¥¦©£¤¤£¤¨¨¤¤
KxcA zAXd mdl zzl `EdW dpWn¦§¤¤¨¥¨¤©©¨§¤¤
wEqRA EpWxRW KxC lr mdl EPOn df¤¦¤¨¤©¤¤¤¥©§©¨

(a"k)dPde ,'Fbe dcrd i`iUp lM E`aIe©¨Ÿ¨§¦¥¨¥¨§§¦¥
Wcw zAW mFiA E`vIW mdl `vi dGn¦¤¨¨¨¤¤¨§§©¨Ÿ¤
xn` `NW oeiM EaWg iM hwll mrd on¦¨¨¦§Ÿ¦¨§¥¨¤Ÿ¨©
mdl WxtnC `N` WExtA dxdf` mdl̈¤©§¨¨§¥¤¨¦§¨¥¨¤
EUr `l 'Fbe xAC xW` `Ed oiprd̈¦§¨£¤¦¤§Ÿ¨
dfl EWWg `le hwll E`vie dWBxd©§¨¨§¨§¦§Ÿ§Ÿ¨§¨¤
'Fbe `vi l` mdl xn`WM KM xg` cr©©©¨§¤¨©¨¤©¥¥§
`d 'Fbe mrd EzAWIe aEzMd xn` f`̈¨©©¨©¦§§¨¨§¨
oM lr xW` ,mcTn ok `l iM Ycnl̈©§¨¦Ÿ¥¦Ÿ¤£¤©¥
dfle .mYp`n dp` cr xn`e 'd FllM§¨§¨©©¨¨¥©§¤§¨¤
oiad eilr 'd ciRwdW dWn d`xWM§¤¨¨¤¤¦§¦¨¨¥¦
mde ,'Fbe 'd iM E`x xn` skze mixaCd©§¨¦§¥¤¨©§¦§§¥
'd xaC zNgzA Fl Exn`PW mixaCd©§¨¦¤¤¤§¦§¦©§©

df oiprA('d wEqR)E`iai xW` z` Epikde §¦§¨¤¨§¥¦¥£¤¨¦
RW FnkEdY` o`Mn dPde .mW iYWx §¤¥©§¦¨§¦¥¦¨©¨

l`xUil df xn`n aEMr lrW cnl̈¥¤©¦©£¨¤§¦§¨¥

xnFl Fl didW mip`nnd mr 'd FllM§¨¦©§¨£¦¤¨¨©
zrcl biVdW FnM 'd zpEM l`xUil§¦§¨¥©¨©§¤¦¦¨©©
EciBIe wEqRA EpWxRW FnkE `Ed§¤¥©§©¨©©¦
icM df xacA oi` iM ip` xaFqe .dWnl§¤§¥£¦¦¥§¨¨¤§¥
xn`l eilr lFcB xqEn haWA xQizdl§¦§©¥§¥¤¨¨¨¨¥¨¥
dEhvp `l `Ed iM mYp`n dp` cr Fl©¨¨¥©§¤¦Ÿ¦§©¨
dxrVd hEg lr ENt` xar `le cgke§¦¥§Ÿ¨©£¦©©©£¨
dn l`xUil ricFdl Fl didW `N ¤̀¨¤¨¨§¦©§¦§¨¥©
EBWi `NW icM oFilr zrcA biVdX¤¦¦§©©¤§§¥¤Ÿ¦§
dfl ,Wpr dfA oi`e EbbXW FnM z`vl̈¥§¤¨§§¥¨¤Ÿ¤¨¤
iETl `axM iwl `vEd icdA l"f Exn`̈§©£¥¨¨¥§¨¨¦

:Fl iE`x Fpi`W¤¥¨
.éúøBúå éúåöîExarW mdl Epivn iM ¦§Ÿ©§Ÿ¨¦¨¦¨¤¤¨§

mdl xn`W '` ,zFevn 'a lr©¦§¤¨©¨¤
mdl xn`W 'aE ,ExizFde EPOn xzFi l ©̀¥¦¤§¦¤¨©¨¤
didi `l iriaXd mFIaE EdEhwlY l ©̀¦§§©©§¦¦Ÿ¦§¤
dfl hwll E`vie Exare dhiwNd FA©§¦¨§¨§§¨§¦§Ÿ¨¤
,izevn xnWl mYp`n dp` cr xn`̈©©¨¨¥©§¤¦§Ÿ¦§Ÿ©

FxnF`eizxFze,zFxFY 'a md oM mB §§§Ÿ¨©¥¥
xnr EhwlIW mdl xn` 'd iM '`¦¨©¨¤¤¦§§Ÿ¤
EWxCW FnkE ,xzFi Ehwl mde zlBlBl©ª§Ÿ¤§¥¨§¥§¤¨§

l"f(`Ylikn)siCrd `le FxnF`A §¦§¨§§§Ÿ¤§¦
`l oM mB zAW dUrnaE ,dAxOd©©§¤§©£¥©¨©¥Ÿ
mFi dpWn mdl ozPX dn mdl wiRqd¦§¦¨¤©¤¨©¨¤¦§¤
,zlBlBl xnrn xzFi hwll E`vie iXW¦¦§¨§¦§Ÿ¥¥Ÿ¤©ª§Ÿ¤
mFiA iM 'd xn`nA Epin`d `NW 'aE¤Ÿ¤¡¦§©£©¦§
Ll oi`e 'Fbe E`vie FA didi `l zAW©¨Ÿ¦§¤§¨§§§¥§
oin`n Fpi`W dfM dxFY lr xaFr¥©¨¨¤¤¥©£¦

:FCar dWn zxFzAhk dxez §©¤©§



פי glya zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy

(èë)ïúð àeä ïk-ìò úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥´Ÿ¥¬
eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì|åézçz Léà ¨¤²©¬©¦¦−¤´¤¨®¦§´¦´©§À̈

:éòéáMä íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬©§¦¦«
i"yx£e‡¯∑ אתכם מזהיר ּבכבֹודֹו ה' ּכי ּבעיניכם ¿ְְְְִִִֵֵֶֶֶַ

נס  ׁשהרי הּׁשּבת, ׁשּבת על ערב ּבכל לתת נעׂשה ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
יֹומים  לחם ÂÈzÁz.לכם LÈ‡ e·L∑סמכּו מּכאן ִֶֶֶַָ¿ƒ«¿»ְִָָ

לּתחּום  חּוץ לּיֹוצא אּמֹות ארּבע ׁשלׁש,חכמים ְְֲִֵַַַַַָָֹ

לפּׁשּוט  ואחת ורגלים לגּופֹו B‚Â'.ידים ‡ˆÈŒÏ‡∑ ְְְְְִִִַַַַַָ«≈≈¿
ׁש אּמה אלּפים ּבמפרׁש,אּלּו ולא ׁשּבת, ּתחּום ל ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ׁשל  ועּקרֹו סֹופרים. מּדברי אּלא ּתחּומין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָׁשאין
נאמר  הּמן לֹוקטי על .מקרא, ְְֱִֵֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 71 'nr `i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zxOYWn ± mixai` g"nxA dkExr£¨§¨©¥¨¦¦§©¤¤

הּׁשביעי: ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש ְְִִִִֵֵַַַֹֽאל־יצא
ׁשּבת ּתחּום ׁשל אּמה אלּפים ובפרש"י)אּלּו כט. (טז, ְְִֵֶַַַַָָ

האדם  ּבעבֹודת לּתחּום חּוץ יציאה אּסּור ּתכן לבאר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש
ְלקֹונֹו:

"מלאכּת כל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ּתֹורה ׁשּצּותה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאף
ט) כ, לעסק (יתרו האדם על החל ּבימֹות מסּים זמן ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּמׁש

ּומצֹותיה, לּתֹורה ׁשּיכים ׁשאינם ּובענינים ּדחל" ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב"עֹובדין
תאכל" ּכי ּכּפי "יגיע ׁשרק ּתֹורה ד)הזהירה קכח, ,(תהלים ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

וכח  הּידים עם ,"ּכּפי ּב"יגיע רק צ"ל ׁשהעסק ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכלֹומר,
ּבעת  ּגם ׁשקּועים להיֹות צריכים ורּבֹו וראׁשֹו ׁשּלֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹֻהּמעׂשה

ּובמצֹותיה. ּבּתֹורה ְְִֵֶֶַָָָהעסק,
וכח  ׁשה"ּכּפים" ּתֹורה ׁשהּתירה אמּורים ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹא
ּב"ימֹות  ּדוקא ה"ז עוה"ז, ּבעניני עסּוקים יהיּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָהּמעׂשה

ּולקּיּום  הּתֹורה ללּמּוד מקּדׁש ׁשאינֹו ּבזמן והינּו, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֻהחל",
ְִֶָמצֹותיה.

הּתֹורה  ללּמּוד ׁשהקּדׁשּו ּבעּתים והינּו הּׁשּבת", ּב"יֹום ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֻאבל
מחּוץ  ללכת אסּורים הרגלים ּגם הּנה הּמצֹות, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָּולקּיּום
להיֹות  צריכים ׂשכלֹו וכח ראׁשֹו רק ׁשלא הּקדּׁשה, ְְְְְְִִִִִֶַַַָֹֹֹֻלתחּום
הּמעׂשה  וכח ידיו ּגם אּלא הּתֹורה, ועּיּון ּבעסק ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשקּועים

לגמרי. ּבזה ׁשקּועים להיֹות ְְְְְִִִִֵֶַָצריכים
רז"ל א)ּוכמאמר נד, ה)עה"פ(עירובין כג, ב "ערּוכה (שמואל ְֲֲַַַַָ

– ׁשּל אברים ּברמ"ח ערּוכה "אם – ּוׁשמּורה" ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹּבּכל
הּלּמּוד  ׁשּבעת מׁשּתּמרת". אינּה – לאו ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמׁשּתּמרת,

ּתאמרנה" עצמֹותי "ּכל ּבבחינת י)צ"ל לה, אברי (תהלים ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
הּתֹורה. ּבעסק לגמרי ׁשקּועים ְְְְִֵֵֶַַַָהּגּוף

(ì):éòáMä íBia íòä eúaLéå©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«

(àì)òøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©
:Láãa úçétök Bîòèå ïáì ãb©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«

i"yx£Ô·Ï „b Ú¯Êk ‡e‰Â∑ קוליינדר"י ׁשּׁשמֹו עׂשב ¿¿∆««»»ְֵֶֶ
ואינֹו לבן, היה והּמן לבן, ואינֹו עגל ׁשּלֹו ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹוזרע
היה  ּגד ּכזרע העּגּול, לענין אּלא ּגד לזרע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנמׁשל

לבן  ּבדבׁש∑ÁÈtˆk˙.והּוא אֹותֹו ׁשּמטּגנין ּבצק ְָָ¿«ƒƒְְְִִֵֶַַָ
ׁשל  ּתרּגּום והּוא מׁשנה, ּבלׁשֹון אסקריטון לֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָוקֹורין

.אּונקלֹוס  ְְ

(áì)àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ
ïòîì íëéúøãì úøîLîì epnî øîòä|eàøé ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´

éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä øLà íçlä-úà¤©¤À¤£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬
:íéøöî õøàî íëúà¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦

‰e‡כט  Ôk ÏÚ ‡˙aL ÔBÎÏ ·‰È ÈÈ È¯‡ BÊÁ¬¬≈¿»¿«¿«¿»«≈
‡ÓBÈa ÔBÎÏ ·‰ÈÔÈÓBÈ ÔÈ¯z ÌÁÏ ‰‡˙È˙L »≈¿¿»¿ƒ»»¿≈¿≈ƒ

d¯˙‡Ó L‡ ˜BtÈ ‡Ï È‰B˙BÁz L‡ e·Èzƒ¡«¿ƒ»ƒ¡«≈«¿≈
:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»

ÚÈ·L‡‰:ל  ‡ÓBÈa ‡nÚ eÁÂ¿»«»¿»¿ƒ»»

k·¯לא  ‡e‰Â ÔÓ dÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙È· B¯˜e¿≈ƒ¿»≈»¿≈»¿¿«
:L·„a ÔÂËÈ¯˜Ò‡k dÓÚËÂ ¯eÁ ‡cb Ú¯Ê¿««»ƒ»¿«¬≈¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿»

ÈÏÓלב  ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
ÔeÊÁÈc ÏÈ„a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯hÓÏ dpÓ ‡¯ÓÚÀ¿»ƒ≈¿«¿»¿»≈¿ƒ¿∆¡
‡¯a„Óa ÔBÎ˙È ˙ÈÏÎB‡ Èc ‡ÓÁÏ ˙È»«¿»ƒ»ƒ»¿¿«¿¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È È˙e˜t‡a¿«»ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(èë.'Bâå 'ä ék eàødlrnl iYWxR §¦§¥©§¦§©§¨
devn iM mdl xnFl dWn oEMzPW¤¦§©¥¤©¨¤¦¦§¨
`N` mdl `Ed Dxn`l Kixv Fpi` Ff¥¨¦§¨§¨¨¤¤¨

'd iM DzF` mi`Fx md dPddevOd ozFp ¦¥¥¦¨¦¥©¦§¨

FnM irvn` mEW `lA mdl EPOn¦¤¨¤§Ÿ¤§¨¦§
wEqRA iYWxRW(a"k)dfe 'Fbe EciBIe ¤¥©§¦©¨©©¦§§¤

xaCd l`xUi E`xi iM zAXd zlrnl§©£©©©¨¦¦§¦§¨¥©¨¨
FxnF`e .zE`xd WEgAWi` `vi l` §¨§§§©¥¥¦

`NW cvl oOd cixFd `l 'd iM WExR¥¦Ÿ¦©¨§©¤Ÿ
oIre ,'Fbe FnFwOn Wi` z`vl Ekxhvi¦§¨§¨¥¦¦§§§©¥

wEqRA iYazMX dn(g"k)dp` cr ©¤¨©§¦©¨©¨¨
:mYp`nl dxez ¥©§¤



glyaפב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iyiy meil inei xeriy
i"yx£˙¯ÓLÓÏ∑ לגניזה.ÌÎÈ˙¯„Ï∑ ּבימי ¿ƒ¿∆∆ְִִָ¿……≈∆ִֵ

אּתם  אין "למה מֹוכיחם: ירמּיהּו ּכׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָירמּיהּו,
מלאכּתנּו נּניח אֹומרים: והם ּבּתֹורה"? ְְְְְִִִֵֵַַַַָעֹוסקים
צנצנת  להם הֹוציא נתּפרנס? מהיכן ּבּתֹורה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹונעסק

לא  'ׁשמעּו' ה'". ּדבר ראּו "אּתם, להם: אמר ְְְִֶֶַַַַָָָֹהּמן,
הרּבה  אבֹותיכם. נתּפרנסּו ּבזה 'ראּו', אּלא ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָנאמר,

ליראיו  מזֹון להכין לּמקֹום לֹו יׁש .ׁשלּוחין ְְִִִֵֵַָָָָ

(âì)-ïúå úçà úðöðö ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ¦§¤¤́©©½§¤
ýåýé éðôì Búà çpäå ïî øîòä-àìî änL̈¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤¨®§©©³ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½

:íëéúøãì úøîLîì§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«
i"yx£˙ˆˆ∑ּכתרּגּומֹו חרס, ׁשל Áp‰Â.צלֹוחית ƒ¿∆∆ְְְִֶֶֶַ¿««

'‰ ÈÙÏ B˙‡∑ הארֹון זה לפני מקרא נאמר ולא , …ƒ¿≈ְְְֱִִֵֶֶַָָָֹ
ּבפרׁשת  ּכאן ׁשּנכּתב אּלא מֹועד, אהל ׁשּנבנה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעד

.הּמן  ַָ

(ãì)éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬
:úøîLîì úãòä̈«¥ª−§¦§¨«¤

(äì)äðL íéòaøà ïnä-úà eìëà ìàøNé éðáe§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ©§¨¦´¨½̈
íàa-ãò eìëà ïnä-úà úáLBð õøà-ìà íàa-ãò©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤¤©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈

:ïòðk õøà äö÷-ìà¤§¥−¤¬¤§¨«©
i"yx£¯‡‰L ÌÈÚa∑,יֹום ׁשלׁשים חסר והלא «¿»ƒ»»ְֲִֵַָֹֹ

ּובט"ו  ּתחּלה, הּמן להם ירד ּבאּיר ּבט"ו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשהרי
ּפסק  ׁשּנאמר:ּבניסן ה), מּמחרת"?(יהושע הּמן "וּיׁשּבת ְְֱֳִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

מּמצרים, יׂשראל ׁשהֹוציאּו ׁשהעּוגֹות מּגיד ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָאּלא

Â‰·לג  ‡„Á ˙ÈÁBÏˆ ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«¿ƒ¬»¿«
ÈÈ Ì„˜ d˙È Úˆ‡Â ÔÓ ‡¯ÓÚ ÈÏÓ Ônz«»¿≈À¿»»¿«¿«»≈√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ˙¯ËÓÏ¿«¿«¿»≈

‡‰¯Ôלד  dÚˆ‡Â ‰LÓÏ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆¿«¿¿≈«¬…
:‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„√̃»«¬»¿«¿»

ÔÈLלה  ÔÈÚa¯‡ ‡pÓ ˙È eÏÎ‡ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»»«»«¿¿ƒ¿ƒ
eÏÎ‡ ‡pÓ ˙È ‡˙·˙È ‡Ú¯‡Ï ÔB‰È˙ÈÓc „Ú«¿≈≈¿«¿»»¿»»»«»¬»

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒÏ B˙‡c „Ú«¿»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áì.'Bâå äæ äLî øîàiåzrcl Kixv ©Ÿ¤¤¤§¨¦¨©©
FxnF`.xaCdzrcl Kixv cFr §©¨¨¨¦¨©©

m` ,dWn DzF` dEvn inl Ff devn¦§¨§¦§©¤¨¤¦
xn`Ie KM xg` xnF` `Ed ixd oxd`l§©£Ÿ£¥¥©©¨©Ÿ¤

re .'Fbe dWnip`Fx mixaCd ltM cF ¤§§¤¤©§¨¦©¦
df lr `Ed dWn zpEM iM d`xpe .o`M̈§¦§¤¦©¨©¤©¤

KxCddEv xW` xaCd df'Fbe`ln ©¤¤¤©¨¨£¤¦¨§§Ÿ
xnrdmbe EPgTi in 'd xn` `le 'Fbe ¨Ÿ¤§§Ÿ¨©¦¦¨¤§©

xn` `l mB ,Fzgiwl xcq xn` `lŸ¨©¥¤§¦¨©Ÿ¨©
xEACd `Ed df `N` FzgPd mFwn§©¨¨¤¨¤©¦
xn`Ie ,xzFi `le il` 'd iRn `vIW¤¨¨¦¦¥¨§Ÿ¥©Ÿ¤
iM ,mkg zrC wcvA htW oxd` l ¤̀©£Ÿ¨©§¤¤©©¨¨¦
,mikxC 'a zlaFq zxnWnl WExR¥§¦§¤¤¤¤§¨¦
'a lAqY daYdW lM dxFYd iMxCnE¦©§¥©¨¨¤©¥¨¦§Ÿ
l` oEkY DzErnWnA milEwW mixaC§¨¦§¦§©§¨¨§©¥¤
'aE ,`ivFY mdn dfi` iM mipXd©§©¦¦¥¤¥¤¦
on zxnWnl '`d ,md mikxCd©§¨¦¥¨§¦§¤¤¦
cbpM .ci zEgilW on 'Ade ,d`nHd©ª§¨§©¦§¦¨§¤¤
xOYWOd mFwn xn` ci zEgilW§¦¨¨©¨©¦§©¥
ikxSW mFwn mW mB ,crFn ld`A§Ÿ¤¥©¨¨¤¨§¥
zxW ilkE dxFYd mW mipEzp l`xUi¦§¨¥§¦¨©¨§¥¨¥
xaC z`xFd WOWOW ilM oM mB dfe§¤©¥§¦¤§©¥¨©¨¨
FnkE ,zFxFcl zF`xdl 'd utg xW £̀¤¨¥§©§§§

zcr zFYgnaE oxd` dHnA 'd dUr ok¥¨¨§©¥©£Ÿ§©§£©
cbpkE ,'d iptl FgiPdl xn` dfle ,gxwŸ©§¨¤¨©§©¦¦§¥§¤¤
,zg` zpvpv xn` d`nh zxinW§¦©ª§¨¨©¦§¤¤©©

l"f Exn`e(`Ylikn)`EdW xaC zpvpv §¨§§¦§¨¦§¤¤¨¨¤
lMW qxg ilM `idW Fxagn uIvn§©¥¥£¥¤¦§¦¤¤¤¨
mihxR 'aE ,xFdh eilr lizR cinSW¤¨¦¨¦¨¨¨§¨¦

aCn mrnW EN`FxnF`A 'd x ¥§¨¨¦§©§§
`Ed oxd` iM oC dYrnE ,zxnWnl§¦§¤¤¥©¨¨¦©£Ÿ
WCwOA zxWnd odMd `Ed iM gwFNd©¥©¦©Ÿ¥©§¨¥©¦§¨
EaWgi lalE ,oxd` l` xn`Ie dfle§¨¤©Ÿ¤¤©£Ÿ§©©§§
oxd` l` xAcl eil` xn` 'd iM mrd̈¨¦¨©¥¨§©¥¤©£Ÿ
on`Pd xn` dfl 'Fbe zpvpv zgwle§¨©©¦§¤¤§¨¤¨©©¤¡¨
,xzFi `le 'd dEv xW` xaCd df lFcBd©¨¤©¨¨£¤¦¨§Ÿ¥

:dpEMd oiad mkgde§¤¨¨¥¦©©¨¨
Bàd`EaPd lATWM dNgYn iM dvxi¦§¤¦¦§¦¨§¤¦¥©§¨

DzrinW xcqM l`xUi iptl Dxcq§¨¨¦§¥¦§¨¥§¥¤§¦¨¨
in dricid xqg dide oFilr l`n¥¥¤§§¨¨¨¥©§¦¨¦
zgPd mFwnE oOd zgPd mFwnE dUFrd̈¤§©¨©©¨§©¨©
d`AW cr zFUrN dn rci `le ilMd©§¦§Ÿ¨©©©£©¤¨¨
,eizFwtq Fl xn`e 'a mrR d`EaPd©§¨©©§¨©§¥¨

dUrOd sFqA FxnF` `EdedEv xW`M §§§©©£¤©£¤¦¨
dWn l` 'dLYrcA aWgY `l WExR ¤¤¥Ÿ©£Ÿ§©§§

'd xacA miWxtn mpi`W mihxR iM¦§¨¦¤¥¨§Ÿ¨¦¦§©

o`Ur Fnvrn dWn mixMfPd 'b mdW¤¥©¦§¨¦¤¥©§£¨¨
dWn l` 'd dEv xW`M `N` `Ed oM `lŸ¥¤¨©£¤¦¨¤¤
oFW`xd KxCle .mixaCd Eid oFilr iRn¦¦¤§¨©§¨¦§©¤¤¨¦

FxnF` x`Azi'd dEv xW`MoEki ,'Fbe ¦§¨¥§©£¤¦¨§§©¥
dWn lW FpEIr EwiCvd iM xnFl aEzMd©¨©¦¦§¦¦¤¤
htW xW`M eil` 'd dEv oM EN`M§¦¥¦¨¥¨©£¤¨©

:EpWxRW FnM minEzQd mixaCA©§¨¦©§¦§¤¥©§
.íëéúøãì úøîLîì,miAx oFWl xn` §¦§¤¤§ŸŸ¥¤¨©§©¦

lW FxFcA dzid zg ©̀©¨§¨§¤
didY zg`e ,dinxi`Fal cizrl ¦§§¨§©©¦§¤¤¨¦¨

l"f mxn`nM('b `nEgpY ,`"k `Ylikn)dWlW §©£¨¨§¦§¨©§¨§¨
l`xUil cinrdl EdIl` cizr mixaC§¨¦¨¦¥¦¨§©£¦§¦§¨¥

:on lW zigFlv `id mdn cg`ebl dxez §¤¨¥¤¦§¦¤¨
(äì.'Bâå eìëà ïnä úàxnFl Kxvd ¤©¨¨§§ª§©©

lr Knq `le oOd z` 'a mrR©©¤©¨§Ÿ¨©©
zFidl ,KEnqA FzxMfdoiA iEPW WIW ©§¨¨§¨¦§¤¥¦¥

ux` l` m`FA cr Elk`W oOd zlik £̀¦©©¨¤¨§©¨¤¤¤
dvwl m`FA cr Elk`W oOl zaWFp¨¤©¨¤¨§©¨¦§¥
oCxId zxard mcw `EdW orpM ux ¤̀¤§©©¤Ÿ¤©£¨©©©§¥
oOdn did zaWFp ux` crW FzF` iM¦¤©¤¤¨¤¨¨¥©¨
dfl ,mFi mFi cxFi didW `l milMAW¤©¥¦Ÿ¤¨¨¥¨¤
m`FA cr Elk`W oOd xiMfdl dvxWM§¤¨¨§©§¦©¨¤¨§©¨
Fnvr iptA FzF` xkf orpM ux` l ¤̀¤¤§¨©¨©¦§¥©§



פג glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ycew zayl inei xeriy
מן  טעם ּבהם LB·˙.טעמּו ı¯‡ Ï‡∑ לאחר ֲֶַַָָָ∆∆∆»∆ְַַ

הּירּדן. את לח)ׁשעברּו ׁשאֹותּה(קידושין אחרים: (ספרים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּנאמר: וטֹובה, מיּׁשבת הּירּדן, ג)ׁשּבעבר (דברים ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻ

ּבעבר  אׁשר הּטֹובה הארץ את ואראה ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ"אעּברהֿנא
לֹומר: רצה יתבתא, נֹוׁשבת, ׁשל ותרּגּום ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָהּירּדן",

יׁשן) רׁש"י ÔÚk.מיּׁשבת. ı¯‡ ‰ˆ˜ŒÏ‡∑ ְִֶֶַָָֻ∆¿≈∆∆¿»«

ערבֹות  והּוא הּירּדן, את ׁשעברּו קדם הּגבּול ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹּבתחּלת
ּבערבֹות  אּלא זה? את זה מכחיׁשין נמצאּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָמֹואב.
מּלירד, הּמן ּפסק ּבאדר ּבז' מׁשה ּכׁשּמת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמֹואב,
העמר  ׁשהקריבּו עד ּבּיֹום ּבֹו ׁשּלקטּו מּמן ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹונסּתּפקּו

ׁשּנאמר ּבניסן, עׂשר ה)ּבׁשּׁשה מעבּור (יהושע "וּיאכלּו : ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
הּפסח" מּמחרת .הארץ ֳִֶֶַַַָָָ

(åì)ô :àeä äôéàä úéøNò øîòäå§¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
i"yx£‰ÙÈ‡‰ ˙È¯NÚ∑ והּסאה סאין, ׁשלׁש האיפה ¬ƒƒ»≈»ְְְִֵַָָָָֹ

נמצא  ּביצים, ׁשּׁשה והּלֹוג לֹוגין, ד' והּקב קּבין, ְְְִִִִִֵַַַַָָו'
ּביצה  וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, והּוא ,עׂשרית ְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

ולמנחֹות  לחּלה .ׁשעּור ְְְִִַָָ

ß hay f"i ycew zay ß

æé(à)ïéñ-øaãnî ìàøNé-éða úãò-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©̧§¥«¦§¨¥¯¦¦§©¦²
íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìò íäéòñîì§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬©−¦

ì:íòä úzL ¦§¬Ÿ¨¨«

(á)íéî eðì-eðz eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨³¤¨¨Æ¦¤½©´Ÿ§½§¨¬©−¦
éãnò ïeáéøz-äî äLî íäì øîàiå äzLðå§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½©§¦Æ¦¨¦½

:ýåýé-úà ïeqðz-äî©§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£Ôeqz ‰Ó∑?צּיה ּבארץ מים לתת היּוכל .לֹומר : «¿«ְֲִִֵֶֶַַַָָ

‰e‡:לו  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á ‡¯ÓÚÂ¿À¿»«ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ

a„nÓ¯‡א  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÏËe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿»
B¯Le ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔÈÒ„¿ƒ¿«¿»≈«≈¿»«¿»¿

:‡nÚ ÈzLÓÏ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ÌÈ„ÈÙ¯aƒ¿ƒƒ¿≈«»¿ƒ¿≈«»

iÓ‡ב  ‡Ï e·‰ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»»»»«»
ÈnÚ Ôˆ Ôez‡ ‰Ó ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈzLÂ¿ƒ¿≈«¬«¿…∆»«»»ƒƒ

:ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔeqÓ ‰Ó»¿««√»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xiMi lkVde ,dGn df dPYWi iM xnFl©¦¦§©¤¤¦¤§©¥¤©¦
didW onf wgxzdl siqFIW lM iM df¤¦¨¤¦§¦§©¥§©¤¨¨
.xzFi mWbi EPOn dEdzPW xFwOl aFxẅ©¨¤¦§©¤¦¤ª§©¥

l"f Exn` cFr(.g"l oiWECw)dpW 'n ike ¨§¦¦§¦¨¨
oqipA e"Hn mFi 'l mixqg `lde Elk`̈§©£Ÿ£¥¦¦§¦¨
minrFh EidW `N` xI`A f"h cr©§¦¨¤¨¤¨£¦
wCwcl izi`xe .oOM mrh zFBrÄª©©©¨§¨¦¦§©§¥
azM dNgzA FpFWl dPW dOl aEzMd©¨¨¨¦¨§¦§¦¨¨©

oOd z` Elk`dlik`d oFxkf miCwd ¨§¤©¨¦§¦¦§¨£¦¨
'a mrR oOd xiMfdWkE ,oOd oFxkfl§¦§©¨§¤¦§¦©¨©©

xn`Elk` oOd z`oOd oFxkf miCwd ¨©¤©¨¨§¦§¦¦§©¨
wCwci aEzMd dPd .dlik`d oFxkfl§¦§¨£¦¨¦¥©¨§©§¥
dpW 'n oFAWg dPYWi iM xnFl FpFWl§©¦¦§©¤¤§¨¨
LricFOX dnl oOd zlik`A dpOW¤¨¨©£¦©©¨§©¤¦£
caNn 'Fbe m`FA cr oOd Elk`W¤¨§©¨©¨§¦§©
mFi mFi Fzcixi lW EpazMW Wxtdd©¤§¥¤¨©§¤§¦¨
oFAWgA qpkPW oOd iM ,xEnXdn F`¥©¨¦©¨¤¦§©§¤§

EidX dn KxrA `N` Fpi` dpW 'n¨¨¥¤¨§¥¤©¤¨
miCwdW `Ede ,ozlik`A minrFh£¦©£¦¨¨§¤¦§¦
iM xnFl oOd oFxkf mcw dlik` oFxkf¦§£¦¨Ÿ¤¦§©¨©¦
EidW on FzFid xMd dlik`d cvl§©¨£¦¨ª©¡¨¤¨
lM oi` la` on mdizFBrA minrFh£¦§ª¥¤¨£¨¥¨
Elk` mFi 'l ixdW WOn on dpW 'Od©¨¨¨©¨¤£¥¨§
dvxWkE ,zFBr mixvOn E`ivFdX dn©¤¦¦¦§©¦ª§¤¨¨
miCwd oOd zlik` onf xErW liAbdl§©§¦¦§©£¦©©¨¦§¦
cvl on aWgp df oi` xnFl FpFxkf¦§©¥¤¤§¨¨§©
itM `EdX dn itl `N` oM FnrHW¤©£¥¤¨§¦©¤§¦

:w"Fce zn`del dxez ¨¡¤§
(à.íéî ïéàå íéãéôøa eðçiå©©£¦§¦¦§¥©¦

l"f mdixacl(:'d zFxFkA)oi` §¦§¥¤§¥
dxFYd on mici oFitx `N` micitx§¦¦¤¨¦§¨©¦¦©¨
on mdici EtxWM xnFl aEzMd oEki§©¥©¨©§¤¨§¥¤¦
rpn 'd mB dfl minl dlWnPW dxFYd©¨¤¦§§¨§©¦¨¤©¨©

:dCn cbpM dCn miOd mdna dxez ¥¤©©¦¦¨§¤¤¦¨
(á.'Bâå íòä áøiådaixOde WExR ©¨¤¨¨§¥§©§¦¨

EpY df KxcA mdl Exn`W `Ed¤¨§¨¤§¤¤¤§
zzl min Fl Wi dWn ike min Epl̈©¦§¦¤¥©¦¨¥
dzid m`W daixn `N` df oi` mdl̈¤¥¤¤¨§¦¨¤¦¨§¨
mdl did 'd l` wrvi iM l`Wl mzpEM©¨¨¨¦§Ÿ¦¦§©¤¨¨¨¤

eil` ExACW KxcM xnFl(f `k zTg) ©§¤¤¤¦§¥¨ª©

F` .mitxU miWgp mdA 'd glXWM§¤¨©¨¤§¨¦§¨¦
raFYW inM miOd miraFY EidW xWt ¤̀§¨¤¨§¦©©¦§¦¤¥©
dY`X dn il oY Fl xnF`e Fxagn aFg¥£¥§¥¥¦©¤©¨
mdixace miAx oFWl Exn`e ,il aIg©¨¦§¨§§©¦§¦§¥¤
dfle .'dl EllM o`M ,cal dWn mr¦¤§©¨¨§©§¨¤

dWn mdl xn`dn icOr oEaixY dn ¨©¨¤¤©§¦¦¨¦©
.'d z` oEQpYKxrA iM df xcqA xn`e §©¤§¨©§¥¤¤¦§¥¤

miQpn `N` lFki lM iM Erci xaM 'd§¨¨§¦¨¨¤¨§©¦
:mAxwA Wi m`b dxez ¦¥§¦§¨
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(â)ïìiå íénì íòä íL àîöiåäLî-ìò íòä ©¦§¨̧¨³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®
-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìòä äf änì øîàiå©ÀŸ¤¨³¨¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤

àîva éð÷î-úàå éða: ¨©¬§¤¦§©−©¨¨«

(ã)íòì äNòà äî øîàì ýåýé-ìà äLî ÷òöiå©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´
:éðì÷ñe èòî ãBò äfä©¤®¬§©−§¨ª«¦

i"yx£ËÚÓ „BÚ∑ מעט עֹוד אמּתין ּוסקלני אם ,. ¿«ְְְִִִַַָֻ

(ä)Ezà ç÷å íòä éðôì øáò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬¦§−
ç÷ øàéä-úà Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ¤©§½Ÿ©¬

:zëìäå Eãéa§¨«§−§¨¨«§¨
i"yx£ÌÚ‰ ÈÙÏ ¯·Ú∑ לּמה ,יסקלּו אם ּוראה ¬…ƒ¿≈»»ְְְִִֵָָ

ּבני? על לעז Ï‡¯NÈ.הֹוצאת È˜fÓ Ez‡ Á˜Â∑ ֵַַַַָָ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈
ולא  הּצּור, מן יֹוצאים הּמים ׁשעלֿיד ׁשּיראּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹלעדּות,

קדם' מימי ׁשם היּו 'מעינֹות ‡L¯.יאמרּו: EhÓe ְְִֵֶֶַָָָֹ«¿¬∆
¯‡È‰Œ˙‡ Ba ˙Èk‰∑ הּכית "אׁשר לֹומר ּתלמּוד מה ƒƒ»∆«¿…ְֲִִֶַַַָ

הּמּטה  על אֹומרים יׂשראל ׁשהיּו אּלא אתֿהיאר"? ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
ּומצרים  ּפרעה לקה ּבֹו לפרענּות: אּלא מּוכן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשאינֹו
"אׁשר  נאמר: לכ הּים, ועל ּבמצרים מּכֹות ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָּכּמה
הּוא  לטֹובה ׁשאף עּתה יראּו אתֿהיאר", ּבֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָֹהּכית

.מּוכן  ָ

ÏÚג  ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â ‡iÓÏ ‡nÚ Ôn˙ ÈÁˆe¿ƒ«»«»¿«»¿ƒ¿«««»«
ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜q‡ Ô„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ…∆«¬«¿»¿««∆¿»»ƒƒ¿«ƒ
:‡˙eÁˆa È¯ÈÚa ˙ÈÂ Èa ˙ÈÂ È˙È ‡Ïh˜Ï¿«»»»ƒ¿»¿«¿»¿ƒ«¿»»

‡aÚ„ד  ‰Ó ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¿≈«»∆¿≈
:ÈÓb¯ÈÂ ÔBt ¯ÈÚÊ „BÚ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ¿«»»≈¿≈¿ƒ¿¿Àƒ

CnÚה  ¯·„e ‡nÚ Ì„˜ ¯aÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ«√»«»¿«ƒ»
˙È d· ‡˙ÈÁÓ Èc C¯ËÁÂ Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈¿À¿»ƒ»≈»≈»

:ÏÈÊÈ˙Â C„Èa ·Ò ‡¯‰«¬»«ƒ»¿≈≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(â.'Bâå íL àîöiåcilFi oiprd dPd ©¦§¨¨§¦¥¨¦§¨¦
oFiQPd l` 'd m`iai dOl dniYd©¥¨¨¨§¦¥¤©¦¨
lkVd itkE ,`nSA zEOl dGd lFcBd©¨©¤¨©¨¨§¦©¥¤
cilFY dnFCke df xaCW mc` xrWi§©¥¨¨¤¨¨¤§©¤¦
dWn lr `iWTd lCbY cFre .dxitMd©§¦¨§¦§©©ª§¨©¤
dNtzA eivlg xf`IW mFwnAW¤¦§¤¤¡Ÿ£¨¨¦§¦¨
cFr 'd iptl dprhA `A mipEpgzaE§©£¦¨§©£¨¦§¥
lr WWg `l iM d`xIW 'Fbe hrn§©§¤¥¨¤¦Ÿ¨©©
`nSA l`xUi ipA zFn lre mpF`nv¦§¨§©§¥¦§¨¥©¨¨

:minl E`nv iM cirn aEzMd iM¦©¨¥¦¦¨§§©¦
äàøðåmkixcdl mzF` dQp 'd iM §¦§¤¦¦¨¨§©§¦¨

iptl lNRzdlE mdipir z`Ul̈¥¥¥¤§¦§©¥¦§¥
znlWdaE dpEn`A lFcB xTr df iM 'd¦¤¦¨¨¤¡¨§©§¨©
xaCd lr 'd mMgzPW `vnze .WtPd©¤¤§¦§¨¤¦§©¥©©¨¨
xaC `N` Wcgl mFi on mdl ozp `le§Ÿ¨©¨¤¨§Ÿ¤¤¨§©
qPd mdn rpn oM lr xW`e ,FnFiA mFi§©£¤©¥¨©¥¤©¥
rnWie mpFw lEnl EpPgzIW cr©¤¦§©§§¨§¦§©
mFwnA iM aEzMd ricFnE ,mzwrv©£¨¨¦©©¨¦¦§
dWn mr oiaixn Eid 'dl EwrvIW¤¦§£©¨§¦¦¦¤
lr mrd olIe oF`OSd mdilr swYWkE§¤¨©£¥¤©¦¨©¨¤¨¨©
dUrOd xcq aEzMd xCq dfl ,dWn¤¨¤¦¥©¨¥¤©©£¤
EUr `NW xnFl ,'Fbe olIe 'Fbe `nvIe©¦§¨§©¨¤§©¤Ÿ¨
Ewrv `l iM Ycnl `d df zlEf xaC̈¨©¤¨¨©§¨¦Ÿ¨£
'Fbe mzFQp lr aEzMd cird oke .'dl©§¥¥¦©¨©©¨§
iM Ycnl `d oi` m` EpAxwA 'd Wid£¥§¦§¥¦©¦¨¨©§¨¦

ddA miwiCvn Eid `lode .dgBW Ÿ¨©§¦¦§©©§¨¨§¥
wrvl mgixkn did `Ed KExA oFc`d̈¨¨¨¨©§¦¨¦§Ÿ
drxd daWgOd xiqdlE eil ¥̀¨§¨¦©©§¨¨¨¨¨
df lke ,oF`OSd swY zErvn`A§¤§¨Ÿ¤©¦¨§¨¤
lNRzd `l dfle dWn oiade liMUd¦§¦§¥¦¤§¨¤Ÿ¦§©¥
,mdn oFc`d zewzl dRvn dide 'd l ¤̀§¨¨§©¤§¦§©¨¨¥¤
'd iptl xn` a`Md lFcB iM d`xWkE§¤¨¨¦¨©§¥¨©¦§¥

dGd mrl dUr` dndUr` dn WExR ©¤¡¤¨¨©¤¥¨¤¡¤
rcY dGnE ilrn mzpElY wigxdl mdl̈¤§©§¦§¨¨¥¨©¦¤¥©
iElY df xaC oi` iM dWn WiBxd iM¦¦§¦¤¦¥¨¨¤¨
FnM lNRzn did ok `l m`W dNtzA¦§¦¨¤¦Ÿ¥¨¨¦§©¥§
dprp `NW didi Ele ,mId lr dUrW¤¨¨©©¨§¦§¤¤Ÿ©£¤
orhe ,'d EdprIW cr dNtzA siqFn did̈¨¦¦§¦¨©¤©£¥§¨©

'd iptl cFrhrn cFrm` WExR 'Fbe ¦§¥§©§¥¦
xaCd zFclFY hrn cFr mxrvl siqFY¦§©£¨§©§©¨¨
didi Ele ,iplwqE `id mdn `vYW¤¥¥¥¥¦§¨ª¦§¦§¤
EwrvIW cr mxrvl siqFYW xg`W¤©©¤¦§©£¨©¤¦§£
lrtl 'd zpEM `vze dAx dIkaA Liptl§¨¤¦§¦¨©¨§¥¥©¨©§Ÿ©
Ffe ,dliwqA dWn Klie ipiA ipiA la £̀¨¥¦¥¦§¥¥¤¦§¦¨§
Ki` al zzl izi`xe .zrnWPd dprh©£¨©¦§©©§¨¦¦¨¥¥¥
mi`ltOd mixaC mi`Fxd 'd mr©¨¦§¨¦©ª§¨¦
xAcOaE mId lre mixvnA mi`xFPde§©¨¦§¦§©¦§©©¨©¦§¨
md `lde 'd l` Ewrvi `le xaCA Erhi¦§©¨¨§Ÿ¦§£¤©£Ÿ¥
z` rnW iM dwrSd zlrFY mixiMOd©©¦¦¤¤©§¨¨¦¨©¤
did mYrC iM ilE`e .mixvnA mzw`p©£¨¨§¦§©¦§©¦©§¨¨¨

'dW lM xaCd lr dNtzl Kxv oi`W¤¥Ÿ¤¦§¦¨©©¨¨¨¤
xAcOl m`iadW xg` iM ,mkFzA FpWi¤§§¨¦©©¤¥¦¨©¦§¨
mMxv wRql `N` m`iad `NW `hiWR§¦¨¤Ÿ¥¦¨¤¨§©¥¨§¨
`le micEa` dOd `ld ok `l m`W¤¦Ÿ¥£Ÿ¥¨£¦§Ÿ
'd oi`W `N` df oi`e dNtzl Ekxhvi¦§¨§¦§¦¨§¥¤¤¨¤¥
'd Wid Exn`W oFiQPd `Ede ,mAxwA§¦§¨§©¦¨¤¨§£¥

:'Fbe EpAxwAc dxez §¦§¥§
(ä.'Bâå íòä éðôì øáòrcIW ilE` £Ÿ¦§¥¨¨§©¤¨©

Eidie mrA oF`OSd lcB iM 'd¦¨©©¦¨¨¨§¦§
xn` dfl ,hrn onfA ENt` mipMYqn¦§©§¦£¦¦§©ª¨¨¤¨©

mrd iptl xari Fxar iCn iMWExR ¦¦¥¨§©£Ÿ¦§¥¨¨¥
mdl `vnl KlFd dY`W ErcIW KxcA§¤¤¤¥§¤©¨¥¦§Ÿ¨¤
mdn oF`OSd W` hwWIW icM min©¦§¥¤¦§Ÿ¥©¦¨¥¤
didi `NW KxC xarY `le ipiaE ipiA¥¦¥¦§Ÿ©£Ÿ¤¤¤Ÿ¦§¤
icM mipwGd LOr gw mbe ,mdiptl¦§¥¤§©©¦§©§¥¦§¥

:dWBxdd didYW¤¦§¤©©§¨¨
.'Bâå Ba úékä øLàqpl didi dfe £¤¦¦¨§§¤¦§¤§¥

miOd Wi`ad xW` df iM mEvr̈¦¤£¤¦§¦©©¦
oFilr gkA lrti mC m`Ure mi`vnPd©¦§¨¦©£¨¨¨¦§Ÿ§Ÿ©¤§
zFYWl min `ivnIW ziCbp dNrt§ª¨¤§¦¤©§¦©¦¦§
zF`ltn zFWgMd dfA Wie .mrd̈¨§¥¨¤©§¨ª§¨
md iM Wigkdl minMgzOl zFcBpn§©§©¦§©§¦§©§¦¦¥
rwAY df dHnA ,l`xUi idl` zF`lR¦§¡Ÿ¥¦§¨¥§©¤¤¦¨©

:zFxf zaWFgd FYtwxwe dxez ©§©§©¤¤¨
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(å)éðôì ãîò éððäíM E|úékäå áøça øevä-ìò ¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧¨¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨
äLî ïk Nòiå íòä äúLå íéî epnî eàöéå øevá©À§¨«§¬¦¤²©−¦§¨¨´¨¨®©©³©¥Æ¤½

:ìàøNé éð÷æ éðéòì§¥¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯ev· ˙Èk‰Â∑"ּוׁשמֹו חזק ּדבר מין ׁשל היה ׁשהּמּטה מּכאן "בּצּור". אּלא נאמר, לא הּצּור" על ¿ƒƒ»«ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

מּפניו  נבקע והּצּור .סנּפרינֹון, ְְְִִִִַַָָָ

(æ)áéø-ìò äáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå|éða ©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦¨®©¦´§¥´
ýåýé Léä øîàì ýåýé-úà íúqð ìòå ìàøNé¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ£¥¯§Ÿ̈²

:ïéà-íà eðaø÷aô §¦§¥−¦¨«¦

(ç):íãéôøa ìàøNé-íò íçliå ÷ìîò àáiå©¨−Ÿ£¨¥®©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«

i"yx£'B‚Â ˜ÏÓÚ ‡·iÂ∑ זה למקרא זֹו ּפרׁשה סמ, «»…¬»≈¿ְְִֶַָָָָָ
צרכיכם, לכל ּומזּמן ּביניכם אני "ּתמיד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻלֹומר:
חּייכם, אין"?, אם ּבקרּבנּו ה' "היׁש אֹומרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָואּתם
ותדעּו אלי צֹועקים ואּתם אתכם ונֹוׁש ּבא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשהּכלב
ויצא  ּכתפֹו על ּבנֹו ׁשהרּכיב לאדם מׁשל אני. ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהיכן

טל  אּבא, ואֹומר: חפץ רֹואה הּבן אֹותֹו היה .ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלּדר
וכן  ׁשנּיה וכן לֹו, נֹותן והּוא לי, ותן זה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָחפץ
הּבן: אֹותֹו לֹו אמר אחד, ּבאדם ּפגעּו ְְְִִֵֶַַָָָָָׁשליׁשית.
היכן  יֹודע אינ' אביו: לֹו אמר אּבא'? את ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ראית

ּונׁשכֹו הּכלב ּובא מעליו הׁשליכֹו .אני '? ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 88 cenr ,ek jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

"ohlFR oprd"W EN` mB liSdl§©¦©¥¤¤¨¨§¨

אל  מׁשה וּיאמר גֹו' עמלק "וּיבא נאמר ּפרׁשתנּו ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹּבסּיּום
אנׁשים" לנּו ּבחר ח־ט)יהֹוׁשע "לּמה (יז, ּבּמדרׁש ואיתא . ְְְְֲִִִַַַָָָָָָֻ

יֹוסף" ׁשל מּׁשבטֹו ׁשּבא מּפני ליהֹוׁשע, דרב אמר (פסיקתא ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
פ"ג) .כהנא

על־ידי  להיֹות הצרכה עמלק ּׁשּמלחמת מה לבאר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻויׁש
הּפנימּיּות: ּבדר - יֹוסף" ׁשל "מּׁשבטֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַֻיהֹוׁשע

"נחׁשלים ׁשהיּו אּלּו עם רק היתה עמלק "אחרימלחמת ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּפֹולטם" הענן ׁשהיה חטאם, מחמת ּכח "חסרי כה,- (תצא ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

שם) רש"י ופירוש עם יח רק היתה ׁשהּמלחמה והינּו, .ְְְְִִֶַַַָָָָ
לא החֹוטאים  - הענן ּבתֹו ׁשהיּו ּובאּלּו לענן. מחּוץ ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּכלל. לנּגע עמלק ׁשל ּביכלּתֹו ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹהיה
- "אנׁשים" ׁשּילכּו הכרח ׁשאין לחׁשֹוב יכֹולים היּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואם־ּכן
מחּוץ  אנׁשים) לנּו ּבחר הּפסּוק על רׁש"י (לׁשֹון חטא" ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ"יראי
ּבכדי  רק ּוברּוחנּיּות, ּבגׁשמּיּות סּכנה מקֹום ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלענן,

הענן ׁש"היה אּלּו את ".ּפֹולטן להּציל ְְִֵֶֶֶַָָָָָ
הּוא  יֹוסף ׁשל ׁשמֹו ּכי ּכן. הּדבר ׁשאין מּיֹוסף, למדנּו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָא

אחר" ּבן לי ה' "יֹוסף ׁשם כד)על ל, ('אֹור (ויצא ּומבאר ְִֵֵֵֵַַָֹ
ּובכּמה  ואילך, א רכ, וּיצא צדק') (לה'צמח ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָהּתֹורה'
הּוא  יֹוסף ׁשל ׁשענינֹו הּוא, ּבזה הּפנימי ׁשהּפירּוׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמקֹומֹות)
ּכזה  יהּודי ׁשּגם והינּו, "ּבן". ׁשּיהיה מ"אחר" ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעׂשֹות
ל"ּבן" לעׂשֹותֹו יׁש הּתֹורה, מהנהגת 'אחרת' היא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהנהגתֹו

אלקיכם". לה' אּתם מ"ּבנים ׁשהּוא ּבֹו יּכירּו ׁשּכּלם -ֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
את  ׁשּיעבד יֹוסף" ׁשל "מּׁשבטֹו ליהֹוׁשע מׁשה צּוה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻולכן
להּציל  ּכדי לענן מחּוץ חטא" "יראי אּתֹו ויּקח יֹוסף, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָעבֹודת
ּולהכניסם  להּצילם ּפֹולטן", ׁשה"ענן אּלּו - ה"אחרים" ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאת
ה' ׁש"יׁש ּבזה יּכירּו הם ּגם ׁשאז הענן, ּבתֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבחזרה

צרּכיכם" לכל ּומזּמן ּביניכם אני "ּתמיד ּכי (לשון ּבקרּבנּו", ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻ
ח) יז, הם.רש"י ׁש"ּבנים" עליהם ּגם יּכירּו ואזי ,ֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ

BÁa¯·ו  ‡¯pË ÏÚ Ônz CÓ„˜ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈√»»«»«ƒ»»¿≈
‡nÚ ÈzLÈÂ ‡iÓ dpÓ Ôe˜tÈÂ ‡¯pË· ÈÁÓ˙Â¿ƒ¿≈¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ≈«»¿ƒ¿≈«»
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ÏÚז  ‡˙evÓe ‡˙Èq ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e¿»¿»¿«¿»ƒ≈»«»«
¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ e‡Èqc ÏÚÂ Ï‡¯NÈ Èa Bˆcƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ√»¿»¿≈«

:‡Ï Ì‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ˙È‡‰«ƒ¿ƒ¿»«¿»≈»»ƒ»
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glyaפו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ycew zayl inei xeriy

(è)àöå íéLðà eðì-øça òLBäé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤³¤§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−
äòábä Làø-ìò ávð éëðà øçî ÷ìîòa íçlä¦¨¥´©«£¨¥®¨À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈

:éãéa íéäìûä ähîe©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨¦«
i"yx£eÏ ¯Áa∑אמרּו מּכאן לֹו, הׁשוהּו ,ּול לי ¿«»ְְְִִִָָָ

."ּכׁשּל עלי חביב ּתלמיד ּכבֹוד "יהי ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָחכמים:
ׁשּנאמר: מּנין? ,"רּב ּכמֹורא חבר יב)ּו"כבֹוד (במדבר ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָ

ּגדֹול  אהרן והלא אדני" ּבי מׁשה אל אהרן ֲֲֲֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹֹ"וּיאמר
רּב "ּומֹורא ּכרּבֹו. חברֹו את ועֹוׂשה היה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָמאחיו

ׁשּנאמר: מּנין? ׁשמים", יא)ּכמֹורא מׁשה (שם "אדני ְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
הּמֹורדים  ּכליה. הם חּיבין העֹולם, מן ּכּלם ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכלאם".

ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מרדּו ּכאּלּו ּב.ÌÁl‰ ‡ˆÂ∑ ְְְְִַָָָ¿≈ƒ»≈
ּבֹו והּלחם הענן מן ּבעת ∑ÁÓ¯.(מכילתא)צא ְִִֵֵֶָָָ»»ְֵ

נּצב ,הּמלחמה  ‡ÌÈL.אנכי eÏ ¯Áa∑ ּגּבֹורים ְִִִַָָָָֹ¿«»¬»ƒִִ
ּבחר  אחר: ּדבר מסּיעּתן. זכּותן ׁשּתהא חטא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויראי
ׁשּבני  לפי ּכׁשפים, לבּטל ׁשּיֹודעין אנׁשים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָלנּו

היּו מכּׁשפים .עמלק ְְֲִֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 441 cenr ,` jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

!zFpFAWg zFUrl oi` dxFYd cEOl lr rpFn WIWM§¤¥¥©©¦©¨¥©£¤§

"צא  הּקּב"ה צּוה עמלק ׁשּבמלחמת מצינּו ּפרׁשתנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבסּיּום
מצרים  ׁשּנגד ּבפרׁשתנּו מצינּו ,לאיד א ּבעמלק". ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּלחם

ּתחריׁשּון" ואּתם לכם יּלחם "ה' יׂשראל יד)נצטּוּו .(יד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו מצרים ּבמלחמת לּמה ּבאּור, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוצרי
ׁשהצרכּו עמלק ּבמלחמת מה־ּׁשאין־ּכן יּלחמּו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּלא

ּבעצמם? ְְְִֵַָָלהּלחם
אינם  מּצד־עצמם יׂשראל ּבני ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
והּידים  יעקב קֹול "הּקֹול ׁשהרי מלחמה, לעניני ּכלל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּיכים
ּבמלחמת  ולכן למלחמה, הּׁשּי הּוא עׂשו ׁשרק עׂשו", ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָידי

לּמלחמה. ׁשּיכים יהיּו ׁשּלא ּתחריׁשּון" "ואּתם נצטּוּו ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹמצרים
ּבּדר יׂשראל ּבני היּו ׁשאז עמלק, ּבמלחמת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
מּקּבלת  יׂשראל את לעּכב נלחם ועמלק ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָלמּתן־ּתֹורה,
ּומעּכב  מֹונע יׁש ּכאׁשר ּכי להּלחם. נצטּוּו אז ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּתֹורה,
לעׂשֹות  וצרי חׁשּבֹונֹות, ׁשּום לעׂשֹות אין - הּתֹורה ְְֲֲִִִֵֶַַַָָמּלּמּוד
לעׂשֹותֹו, ׁשּי אינֹו ׁשּמּצד־עצמֹו ּדבר אפילּו ּבֹו, הּתלּוי ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָּכל
הּמֹונע  את להסיר ּכדי ּגׁשמית, מלחמה זה אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואפילּו

ְְֵַַוהּמעּכב.

ã ycew zegiyn zecewp ã(94 'nr `k jxk zegiy ihewl)

חטא ויראי ט)ּגּבֹורים יז, (רׁש"י ְִִִִֵֵֵַ

לאחר  הּלחם"; "וצא מּכן לאחר לנּו"; "ּבחר ּומבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָמתחיל
וטעמֹו אנׁשים". לנּו "ּבחר לפרׁש חֹוזר ּובּסֹוף "מחר"; ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָמּכן
והּלחם  הענן מן "צא ּפרׁש הּלחם" "וצא על עּמֹו: ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָונּמּוקֹו

ּולאחרי  הּמלחמה". "ּבעת מפרׁש "מחר" ועל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָּבֹו",
ּבתפּלת  והן יהֹוׁשע ּבמלחמת הן צר היה זֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּבמלחמה
לי  – לנּו ("ּבחר לּמלחמה ׁשּנבחרּו ׁשהאנׁשים מּובן ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹמׁשה,

חטא. יראי וגם ּגּבֹורים ּגם להיֹות צריכים היּו ("ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָּול

(é)íçläì äLî Bì-øîà øLàk òLBäé Nòiå©©©́§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½§¦¨¥−
:äòábä Làø eìò øeçå ïøäà äLîe ÷ìîòa©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe∑ ׁשּצר לתענית ׁשרּויים מּכאן היּו ׁשּבתענית הּתבה, לפני לעבר ׁשלׁשה ∑eÁ¯.יכים …∆«¬…¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבעלּה וכלב היה, מרים ׁשל .ּבנּה ְְְְִֵֶַָָָָָָ

(àé)øLàëå ìàøNé øáâå Bãé äLî íéøé øLàk äéäå§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´¦§¨¥®§©«£¤¬
:÷ìîò øáâå Bãé çéðé̈¦²©¨−§¨©¬£¨¥«

i"yx£B„È ‰LÓ ÌÈ¯È ¯L‡k∑'השנה ּב'ראׁש ּכדאיתא וכּו'"? הּמלחמה היּו נֹוצחֹות מׁשה ׁשל ידיו ."וכי «¬∆»ƒ…∆»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

‚·¯i‡ט  ‡Ï ¯Áa ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒÀ«¿«»»À¿«»
ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ¯ÁÓ ˜ÏÓÚ· ‡·¯˜ Á‚‡ ˜eÙe¬«¿»»«¬»≈¿»¬»»≈«
ÔÓ ÔÈq d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËÁÂ ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»¿À¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:È„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒƒ

Á‚‡Ï‡י  ‰LÓ dÏ ¯Ó‡„ ‡Ók ÚLB‰È „·ÚÂ«¬«¿À«¿»«¬«≈…∆«¬»»
e˜ÈÏÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡ ‰LÓe ˜ÏÓÚa ‡·¯¿̃»»«¬»≈…∆«¬…¿¿ƒ

:‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»

ÔÈ¯ab˙Óeיא  È‰B„È ‰LÓ ÌÈ¯È „k ÈÂ‰Â«¬ƒ«¿ƒ…∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ab˙Óe È‰B„È ÁpÓ „ÎÂ Ï‡¯NÈ ˙È·c¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˜ÏÓÚ ˙È·c¿≈¬»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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iE`x oi` xn` dxFYd zngln lEHA¦¦§¤¤©¨¨©¥¨

xn`PW rWFdi `N` dnglnl z`vl̈¥§¦§¨¨¤¨§ª©¤¤¡©
eilr(`"i b"l oOwl)ld`d KFYn Wini `l ¨¨§©¨Ÿ¨¦¦¨Ÿ¤

`vFIM xgaIW Fl xn`e ,dxFYd wqrA§¥¤©¨§¨©¤¦§©©¥
:did oke eilr xABzi dfaE FAi dxez ¨¤¦§©¥¨¨§¥¨¨



פז glya zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ycew zayl inei xeriy

(áé)áLiå åézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî éãéå¦¥³¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈©¥´¤
ãçà äfîe ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå äéìò̈¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´¤½̈

:LîMä àa-ãò äðeîà åéãé éäéå©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ÌÈ„·k ‰LÓ È„ÈÂ∑ ּבמצוה ׁשּנתעּצל ּבׁשביל ƒ≈…∆¿≈ƒְְְְִִִִֵֶַָ

ידיו  נתיּקרּו ּתחּתיו, אחר אהרן ∑eÁ˜iÂ.ּומּנה ְְְִִֵַַַָָָָ«ƒ¿ֲַֹ
˙ÂÈzÁ.וחּור  eÓÈNiÂ Ô·‡∑ ּכר על לֹו יׁשב ולא ְ∆∆«»ƒ«¿»ְַַָָֹ

אהיה  אני אף ּבצער, ׁשרּויין 'יׂשראל אמר: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוכסת.
ּבצער' ‡eÓ‰.עּמהם ÂÈ„È È‰ÈÂ∑ מׁשה ידיו ויהי ְִֶַַָ«¿ƒ»»¡»ְִֶַָָֹ

נאמנה  ּבתפּלה הּׁשמים ּפרּוׂשֹות .ּונכֹונה ּבאמּונה, ְְְֱֱִִִֶֶַַָָָָָָ
LÓM‰ ‡aŒ„Ú∑ את מחּׁשבין עמלקים ׁשהיּו «…«»∆ְְֲִִֵֶֶַָָ

נֹוצחים, הם ׁשעה ּבאיזֹו ּבאיצטרֹולֹוגיא"ה ְְְְְְִִֵֵַָָָָהּׁשעֹות
וערּב חּמה מׁשה להם הּׁשעֹות והעמיד את .ב ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(âé)ìçiå:áøç-éôì Bnò-úàå ÷ìîò-úà òLBäé Lô ©©«£¯§ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤
i"yx£ÚLB‰È LÏÁiÂ∑(תנחומא) ׁשּבהם חּלׁשים אּלא הׁשאיר ולא ּגּבֹוריו ראׁשי ּכּלם.חת הרגם אנּוולא מּכאן ««¬…¿À«ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

הּדּבּור  עלּֿפי ׁשעׂשּו ׁשכינה למדים .ׁשל ְְִִִִֵֶֶַַָָ

(ãé)øôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤
-úà äçîà äçî-ék òLBäé éðæàa íéNå*(øëæ)øëæ §¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¤¤¥´¤

:íéîMä úçzî ÷ìîò£¨¥½¦©−©©¨¨«¦
i"yx£ÔB¯kÊ ˙‡Ê ·˙k∑ להזּדּוג עמלק ׁשּבא ¿……ƒ»ְְֲִֵֵֶַָָ

האּמֹות לכל קדם ÈÊ‡a.(מכילתא)לי ׂשראל ÌÈNÂ ְְְִֵֶָָָֹֻ¿ƒ¿»¿≈
ÚLB‰È∑ את ׁשּיצּוה לארץ, יׂשראל את הּמכניס ¿À«ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

למׁשה  לֹו נרמז ּכאן ּגמּולֹו, את לֹו לׁשּלם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל
לארץ  יׂשראל את מכניס ÁÓ‰.ׁשּיהֹוׁשע Èk ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻƒ»…

‰ÁÓ‡∑למחֹותֹו אני חפץ ּכי  ּכן, מזהיר אני לכ. ∆¿∆ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ

(åè)å çaæî äLî ïáiåýåýé BîL àø÷i|:éqð ©¦¬¤¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«

i"yx£BÓL ‡¯˜iÂ∑ מזּבח Èq.ׁשל הּקדֹוׁשֿ∑‰' «ƒ¿»¿ְִֵֶַƒƒַָ
ּגדֹול  נס ּכאן לנּו עׂשה ׁשהּמזּבח ּברּוֿהּוא לא . ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ

הּנס  את זֹוכר מזּבח, ׁשל ׁשמֹו הּמזּכיר אּלא ה', ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָקרּוי
ׁשּלנּו נס הּוא ה' הּמקֹום. .ׁשעׂשה ֵֶֶַָָָָ

(æè)÷ìîòa ýåýéì äîçìî dé ñk-ìò ãé-ék øîàiå©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®
:øc øcîôôô ¦−Ÿ«Ÿ

i"yx£¯Ó‡iÂ∑ מׁשה.dÈ ÒkŒÏÚ „ÈŒÈk∑ ׁשל ידֹו «…∆ֶֹƒ»«≈»ֶָ
ליּׁשבע  הּורמה לֹוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להיֹות ּבכסאֹו, ְְְְִִִַַָָָָ

ולא  "ּכס" ּומהּו עֹולמית. ּבעמלק ואיבה ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹמלחמה
נׁשּבע  לחציֹו? נחלק הּׁשם ואף "ּכּסא", ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַנאמר

(בצירה). זכר והשני (בסגול) זכר הראשון זכר. מילת פעמיים שאומרים מנהגינו (*ֵֶֶֶ

e‡ÈeLÂיב  ‡·‡ e·ÈÒe ‡¯˜È ‰LÓ È„ÈÂƒ≈…∆¿»»¿ƒ«¿»¿«ƒ
ÔcÚÒ ¯eÁÂ Ô¯‰‡Â dÏÚ ·˙ÈÂ È‰B˙BÁ¿̇ƒƒ≈¬«¿«¬…¿«¿»
È‰B„È ‰Â‰Â „Á ‡kÓe „Á ‡kÓ È‰B„Èaƒƒƒ»«ƒ»««¬»¿ƒ

:‡LÓL ÏÚc „Ú BÏˆa ÔÒÈ¯t¿ƒ»ƒ¿«¿«ƒ¿»

Ìb˙ÙÏיג  dnÚ ˙ÈÂ ˜ÏÓÚ ˙È ÚLB‰È ¯a˙Â¿««¿À«»¬»≈¿»«≈¿ƒ¿»
:·¯Ác¿»∆

ÙÒa¯‡יד  ‡¯Îe„ ‡c ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»¿»»¿ƒ¿»
˙È ÈÁÓ‡ ‡ÁÓÓ È¯‡ ÚLB‰È Ì„˜ ÈeLÂ¿«ƒ√»¿À«¬≈ƒ¿»∆¿≈»

:‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„ ‡¯Îec¿»»«¬»≈ƒ¿¿«»

ÈÈטו  Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó ‰LÓ ‡·e¿»…∆«¿¿»¿«¬ƒ√»¿»
:ÔÈq dÏ „·Úc«¬«≈ƒƒ

˜„Ìטז  ÔÓ ‡„ ‡¯ÈÓ‡ ‰Úe·La ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¬ƒ»»ƒ√»
„È˙Úc d¯˜È ÈÒ¯k ÏÚ dzÎL„ ‡ÏÈÁc¿≈»ƒ¿ƒ¿≈«»¿≈¿»≈¿»ƒ
˜ÏÓÚ ˙È·„a ÈÈ Ì„˜ ‡·¯˜ Á‚z‡c¿ƒ»«¿»»√»¿»ƒ¿≈¬»≈

Ù Ù Ù :‡ÓÏÚ È¯cÓ ÔB‰˙eÈˆLÏ¿≈»¿ƒ»≈»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãé.'Bâå éðæàa íéNådOl zrcl Kixv §¦§¨§¥§¨¦¨©©¨¨
.cal rWFdil df xn`n cgizp¦§©¥©£¨¤¦ª©§©
mvr rWFdi d`xW cvl iM ilE`e§©¦§©¤¨¨§ª©Ÿ¤

`le FRwze wlnr zqrkdgM FA did ©§¨©£¨¥§¨§§Ÿ¨¨Ÿ©
cal mWilgdW `N` oFiNM FA zFUrl©£¦¨¤¨¤¤¡¦¨§©
'd dUr `l Ki` wiCv lW FAlA Wie§¥§¦¤©¦¥Ÿ¨¨

`A dfl ,df rWxA zFUrl iE`xX dn©¤¨©£§¨¨¤¨¤¨
Fl xn`l dWnl dEve FzPv bitdl 'd§¨¦¦¨§¦¨§¤¥Ÿ
dnl aiWdl `Ed xaCd iM WExR Fpf`A§¨§¥¦©¨¨§¨¦§©
`l iM Fl xn`e rWFdi lW FAlAX¤§¦¤§ª©§¨©¦Ÿ

ixAce 'Fbe dgn` dgn xaCd lr b`c ¦§©©©¨¨¨Ÿ¤§¤§§¦¥
.Fzngp z`f didze did xaM EN`M 'd§¦§¨¨¨§¦§¤Ÿ¤§¨

Epl fnxW ilE` 'Fbe dgn ltM mrhe§©©¤¤¨Ÿ§©¤¨©¨
lE`W iniA '` ,mdA dgnIW miPnf§©¦¤¦§¤¨¤¦¥¨
ikCxn iniA 'a ,dgn xn` FCbpkE§¤§¨©¨Ÿ¦¥¨§¢©
cizrl zg`e ,dgn` xn` FCbpkE§¤§¨©¤§¤§©©¤¨¦

:minXd zgYn xn` FCbpkEeh dxez §¤§¨©¦©©©¨¨¦
gNWA zWxR zlqg£¨©¨¨©§©©



glyaפח zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i ycew zayl inei xeriy
ׁשלם  ּכסאֹו ואין ׁשלם ׁשמֹו ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ׁשמֹו, ּוכׁשּיּמחה ּכּלֹו, עמלק ׁשל ׁשמֹו ׁשּיּמחה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻעד

ׁשּנאמר: ׁשלם, והּכּסא ׁשלם הּׁשם ט)יהיה (תהלים ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשּכתּוב  עמלק זהּו – לנצח" חרבֹות ּתּמּו ֲֳֵֵֶֶֶַַָָָָָ"האֹויב

א)ּבֹו: נצח".(עמוס ׁשמרה שם)"ועברתֹו "וערים (תהלים ְְְְִֶֶַָָָָ
"וה' אחריו? אֹומר מהּו הּמה", זכרם אבד ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָנתׁשּת
ּכסאֹו", לּמׁשּפט "ּכֹונן ׁשלם, הּׁשם הרי יׁשב", ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָלעֹולם

ׁשלם: הּכּסא ֲִֵֵֵַָהרי

סימן. סנא"ה סימן. אמונ"ה י"ד פסוקים, בשלח קי"ו פרשת חסלת

áðø ¯ æîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc migqt(iying meil)

cg` weqta(g dk diryi),'çöðì úånä òla'`al cizrly ,epiidc ¦©©¨¤¨¤©
`le zend j`ln rleai,mc` ipa zindl cer helyiáéúëeweqta §¦

xg`(k dq my)`Nni `l xW` owfe mini lEr cFr mXn didi `l'Ÿ¦§¤¦¨¨¦§¨¥£¤Ÿ§©¥
eini z`,'úeîé äðL äàî ïa øòpä ékmiyp`d ekix`iy ,xnelk ¤¨¨¦©©©¤¥¨¨¨¨

cizrly ixd ,zn xrpy exn`i dpy d`n oa mc` zeni m`e mini
,`ler uxize .ezeniy miyp` eidi `alïàk ,àéL÷ àìweqta ± Ÿ©§¨¨

xaecn oey`xd,ìàøNéa,`al cizrl llk ezeni `l ok` mdny §¦§¨¥
eli`eïàkxaecn ipyd weqta ±,íéáëBë éãáBòaj` ,ezeni mdny ¨§§¥¨¦

.mini zekix` xg`l
:`xnbd dywníúä eòa éàî íéáëBë éãáBòåicaer my eyri dn - §§¥¨¦©¨¨¨

`ly xg`n mieb llk eigi `l onf eze`a ixd ,xnelk ,miakek
miebl dpeekd :`xnbd zvxzn .miznd ziigza enewiáéúëã¦§¦

mdiabl(d `q my)íëéøkà øëð éðáe íëðàö eòøå íéøæ eãîòå'§¨§¨¦§¨Ÿ§¤§¥¥¨¦¨¥¤
,'íëéîøBëåmieb ecnri `al cizrly ,`ed weqtd yexite['mixf'] §§¥¤

ecarie mdizecy z` eyxgi mixkpe ,l`xyi o`v z` erxie
wqer mdae ,seqal ezeni j` mini ekix`i el` miebe ,mdinxka

.ipyd weqtd
:`al cizrl ze`eapd xe`iaa cer dpc `xnbdñç áø,éîø àc ©¦§¨¨¥

áéúk(bk ck diryi)änçä äLBáe äðálä äøôçå'zF`av 'd Kln iM §¦§¨§¨©§¨¨¨©©¨¦¨©§¨
eyiiazi `al cizrly `ed weqtd yexite ,'milWExiaE oFIv xdA§©¦¦¨©¦

,exi`i `le dpalde dngdáéúëexg` weqta(ek l my)øBà äéäå' §¦§¨¨
íéîiä úòáL øBàk íéúòáL äéäé änçä øBàå änçä øBàk äðálä©§¨¨§©©¨§©©¨¦§¤¦§¨©¦§¦§©©¨¦
`weec mxe`y ixd ,'`Rxi FzMn ugnE FOr xaW z` 'd Wag mFiA§£Ÿ¤¤¤©©©©¨¦§¨

,`cqg ax uxize .`al cizrl wfgziàaä íìBòì ïàk ,àéL÷ àìŸ©§¨¨¨¨©¨
çéLnä úBîéì ïàkxe`k didie dpald xe` wfgzi giynd zenia - ¨¦©¨¦©

j` ,minid zray xe`k miizray didi dngd xe`e ,dngd
eidiy iptn llk exi`i `le gxide ynyd eyiiazi `ad mlera

.dpikyd d`xn xdef eif wx mlera
:`xnbd dywnìåøîàc ìàeîLyïéàiepiyäfä íìBòä ïéaly-] §¦§¥§¨©¥¥¨¨©¤

[eiykrãáìa úBiëìî ãeaòéL àlà ,çéLnä úBîéìeidi `ly - ¦©¨¦©¤¨¦§©§ª¦§¨
,epzyi `l mixacd x`y j` ,zene`d iklnl micareyn l`xyi

øîéîì àkéà éàî,miweqtd oia dxizqd z` uxzi `ed cvik - ©¦¨§¥©
wqer 'ebe 'dpald xe` dide' weqtdy yxtl oi` ezhiyl ixd

gxide ynyd xe` x`yi onf eze`ay xaeqy oeik giynd zenia
:`xnbd zvxzn .meik `edy itkéãéàå éãéàipy] dfe df ± ¦¦§¦¦

mzpeek [miweqtdàaä íìBòìrahdy l`eny dcen eiably ¨¨©¨
,dpzyiïàk ,àéL÷ àìåeyiiazi gxide ynydy xne`d weqtd - §Ÿ©§¨¨

wqer ,exi`i `le,äðéëL äðçîa,dpikyd eif ,wfg xe` didi eay §©£¥§¦¨
ïàkwqer wfgzi dngde dpald xe`y xne`d weqtde -äðçîa ¨§©£¥

.íé÷écö©¦¦
:miznd ziigz oipra oecl zxfeg `xnbdéîø àáø,dywd -áéúk ¨¨¨¥§¦

(hl al mixac)áéúëe ,'äiçàå úéîà éðà'weqtd jyndaéðàå ézöçî' £¦¨¦©£©¤§¦¨©§¦©£¦
,'àtøàixd ,dyweàzLäezligza weqtd eprinyd dzr - ¤§¨©§¨

yéiçî ééeçàok m`e ,miznd z` dign 'dy ±àtøîz` `txiy ± ©¥§©¥¦§¨
,mikendïkL ìk àì.z`f xnel xzein dxe`kle ,leki `edyàlà Ÿ¨¤¥¤¨

'dig`e zin` ip`'y aeygl erhi `ly icky ,`ed weqta xe`iad
miigd z` oefie digiy `l` ,miznd z` digi 'dy eyexit oi`

jkitl ,miclepd z` `xaieäî ,àeä Ceøa LBãwä øîà[in±]éðàM ¨©©¨¨©¤£¦
,úéîîmze`L Bîk ,äiçî éðày [in-]àtøà éðàå ézöçnz` epiid ¥¦£¦§©¤§¤¨©§¦©£¦¤§¨

.mlv` `l` zkiiy d`etx oi` ixdy ,mikend
:`ax ixack weqtd z` zx`any `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaøweqta xn`p(my)ìBëé ,'äiçàå úéîà éðà'zpeeky xnel ziid ©¨¨£¦¨¦©£©¤¨
didzy `id weqtda äúéîmc`a íéiçå ãçàmc`,ãçà,xnelk ¦¨§¤¨§©¦§¤¨

,xg` mc` digie df mc` zini `ed jexa yecwdyíìBòäL Cøãk§¤¤¤¨¨
âäBð,miclep mixg`e mizn miyp`y ,dfd onfaøîBì ãeîìz ¥©§©

weqtd jynda,'àtøà éðàå ézöçî'y jkn cenll yieäkn äî ¨©§¦©£¦¤§¨©©¨
ãçàa äàeôøey myk -'mc` eze`a xacn '`tx` ip`e izvgn §¨§¤¨

,dknl `l` d`etx oi` ixdy ,d"awd ed`txiy dkedyäúéî óà©¦¨
ãçàa íéiçå`id dpeekd 'dig`e zin` ip`' xn`py dna mb jk - §©¦§¤¨

e ,ezny mze` z` d"awd digi `al cizrlyäáeLz ïàkî¦¨§¨
,äøBzä ïî íéúnä úéiçz ïéà íéøîBàìdigiy gken df weqta oky ¨§¦¥§¦©©¥¦¦©¨

.miznd z` d"awd,øçà øácjexa yecwd xne` `ed yexitd ¨¨©¥
,`ed,äiçî éðà úéîî éðàM äî älçzamc`d didy itk ,xnelk ©§¦¨©¤£¦¥¦£¦§©¤

did eiiga m` s` ,digzl eze` miw`yk didi jk eze` izndyk
,men eaàtøà éðàå ézöçnM äî ,øãäåmiznd enewiy xg`le - ©£©©¤¨©§¦©£¦¤§¨
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ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥®̈©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
èì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö E ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«
î÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøö§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«

àî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì E ¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦
áî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷-øö ¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«©

éúåöî éðeàöî ÷Böîe:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤

äòeLàå:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ ¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´

:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ
:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦

äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«



צי mildz

áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«
åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦

ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦
àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

.ë÷
:ÔÈÈÊ ÈÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· Û‡ ˙‚¯Â‰ Í‡È‰Â Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÌÈ¯·„Ó‰ Ô˙Â‡ ÏÚ ÁÂÎÈÂ

àél äúøva ýåýé-ìà úBìònä øéL¦À©©«Å£¬¤−§Ÿ̈©¨¨´¨¦®
:éððòiå éúàø÷á-úôOî éLôð äìévä ýåýé ¹¨À̈¦©©«£¥«¦§Ÿ̈À©¦´¨−©§¦¦§©

lî ø÷L:äiîø ïBLâéñi-äîe Eì ïzi-äîCì ó ¤®¤¦¨¬§¦¨«©¦¥´−§©Ÿ¦¬¹̈À
ì:äiîø ïBLãéìçb íò íéðeðL øBaâ évç ¨¬§¦¨«¦¥´¦´§¦®¦¹À©«£¥¬

:íéîúøäézðëL CLî ézøâ-ék él-äéBà §¨¦««¨−¦¦©´§¦¤®¤¹̈©À§¦
:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À
:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨

:äîçìnì©¦§¨¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc migqt(ipy meil)

exizd gqtd zaxwd zevn lhazz `ly ickay xazqn ixd
.zay iptl mzeyrl ozipyk elit` mdly zeay ixeqi` minkg

ok mby `aiwr iaxl xfril` iax oia ozne `yn d`ian dpynd
:eilr wlegàáé÷ò éaø áéLäxfril` iaxläàfä ,øîàåmifny] ¥¦©¦£¦¨§¨©©¨¨

iyilyd meia ,exdhl ick zn `nh lr dnec` dxt xt` inn
[ezxdhl iriayd meiaeçéëBzxnege lwd z` xnel oi`y ¦©

,zxn`yLgqtd mcew dxdhl iriayd meia d`fdd ixdàéä ¤¦
,äåöî íeMî,epnfa gqtd z` aixwdl lkeiy ickäåàédxeq` ¦¦§¨§¦

wx zayaå ,úeáL íeMîok it lr s`úaMä úà äçBc dðéà ¦§§¥¨¨¤©©¨
z` aixwdl `nhd lkei `l ok zngny s` ,gqt axra dlgyk
gqta ziyrp dpi`e gqtd ixiyknn wx `idy iptn ,epnfa gqtd

,ok m`e .envrelà ìò dîúz ìà äzà óàzelertd zyely-] ©©¨©¦§©©¥
,[lirl zexkfpd,äåöî íeMî ïäL ét ìò óàLlkeiy ick zeyrpy ¤©©¦¤¥¦¦§¨

,gqtd z` aixwdlïäåwx zexeq`,úeáL íeMîmewn lknàì §¥¦§Ÿ
,úaMä úà eçãé.gqtd ixiyknn wx ody iptn ¦§¤©©¨

äéìòå ,øæòéìà éaø Bì øîàdnvr d`fdd lr -ïc éðàdxizdl ¨©©¦¡¦¤¤§¨¤¨£¦¨
llka df mb ixdy .jixack `ly ,gqtd zaxwd jxevl zaya

,`ed xnege lwdàéäL äèéçL íà äîedxeq`äëàìî íeMîs`e ¨¦§¦¨¤¦¦§¨¨
ok it lrúaMä úà äçBc,gqtd zaxwd jxevlàéäL äàfä ¨¤©©¨©¨¨¤¦

wx dxeq`L ïéc Bðéà ,úeáL íeMîdidzúaMä úà äçBcjxevl ¦§¥¦¤¨¤©©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc migqt(iyily meil)

àø÷ øîàcipy gqt oipra(`i-i h xacna),àîè äéäé ék Léà Léà' §¨©§¨¦¦¦¦§¤¨¥
LôðìWcgA ,'dl gqt dUre ,mkizxcl F` mkl dwgx Kxca F` ¨¤¤§¤¤§Ÿ¨¨¤§ŸŸ¥¤§¨¨¤©©©Ÿ¤

z` aixwd `ly mc`y ,'miAxrd oiA mFi xUr drAx`A ipXd©¥¦§©§¨¨¨¨¥¨©§©¦
,ycwnd on wegx didy iptn e` ez`neh zngn epnfa gqtd

`weecy ,cenll yi o`kne .xii` c"ia eze` aixwnLéàcigi ¦
`nhpyì äçãða aixwdïéàå ,éðL çñôdøeaéömaex e`nhpy ¦§¤§¤©¥¦§¥¦

éãáò àlà ,éðL çñôì ïéçãéðecrena gqtd z` miaixwn ± ¦§¦§¤©¥¦¤¨¨§¦
.äàîeèa§§¨

:opgei iax `iady xewnd lr dywn yiwl oa oerny iaxdéì øîà̈©¥
àîéà ,ïðçBé éaøì Lé÷ì ïa ïBòîL éaøweicd z` xg` ote`a xen` ± ©¦¦§¤¨¦§©¦¨¨¥¨

,weqtdnLéà`nh cigi,éðL çñôì äçãðj`øeaéö`nh eaexy ¦¦§¤§¤©¥¦¦

àzðwz eäì úéìgqtd z` aixwdlçñôa àìå ïBLàø çñôa àì ¥§©©§¨Ÿ§¤©¦§Ÿ§¤©
.éðL.d`neha gqtd z` miaixwny o`kn cenll ozip `l ok m`e ¥¦

:d`neha axw gqtdy xg` xewnn yxec yiwl oa oerny iax
àëäî ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àlàdnn ,z`f cenll yi o`kn - ¤¨¨©©¦¦§¤¨¦¥¨¨

xacna l`xyi ipa eidy onfa dynl xn`py(a d my)ipA z` ev' ,©¤§¥
l`xUi.'Lôðì àîè ìëå áæ ìëå òeøö ìk äðçnä ïî eçlLéå ¦§¨¥¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥¨¤¤

,dyw dxe`klyøîàéglyl aezkdøîàé ìàå ,íéúî éàîè Ÿ©§¥¥¥¦§©Ÿ©
glyléðàå ,ïéòøBöîe ïéáæiziidøîBà,xnege lwa cnele invrn ¨¦§¨¦©£¦¥

ïéçlzLî íéúî éàîè íà,dpgnd onïéòøBöîe ïéáæmixengy ¦§¥¥¥¦¦§©§¦¨¦§¨¦
,mtebn mdilr z`vei mz`neh oky ,xzeiïkL ìk àìŸ¨¤¥

.dpgndn miglzyny
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צב

יום ראשון - י"א שבט
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום רביעי - י"ד שבט
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שני - י"ב שבט
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום חמישי - ט"ו שבט
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום שלישי - י"ג שבט
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז שבט
מפרק עט

עד סוף פרק פב

שבת קודש - י"ז שבט
פרק כ, 

מפרק פג עד סוף פרק פז

שיעורי תהלים לשבוע פרשת בשלח 

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 



צג hay `"i oey`x mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"א ראשון יום
פרק כג  ,gk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë íòå âë ÷øô,56 'nr cr:íäéîé

.âë ÷øtik ,epnn cxtp xac oi` d"awd iably ,mcewd wxta epcnl ¤¤
ly exeaicl dnec epi` ,mi`xapd exvep ezervn`ay ,d"awd ly exeaic

xeaicd ,d"awd iabl eli`e ;eyxeyn cxtp mc`d ly exeaic :mc`d

,iwl`d "zeig"de "xe`"d zcixiy xg`n ,`l` .ez` cinz cge`n

`id ,mi`xapd z` dignd

miax minevnv iciÎlr

zeinipty jk ,mipt zxzqde

zxzqen d"awd ly epevx

mileki - mi`xapdnmd,

ybxdamzz` aiygdl ,

mre ."ze`ivn"l mnvr

zexabzde zeaxzd

zelelr - minevnvd

`xhq"e "zetilw" mb xveeidl

onvr z` zeyibxnd ,"`xg`

dyecwdn ixnbl zecxtpk

zybxdy ,ixd .d"awdne

mnvr z` mi`xapd

dcaerdn zraep "ze`ivn"l

d"awd ly epevx zeinipty

epevx zeinipt ea xi`ny xacy oaen xen`dn .mdn zxzqene dqekn

o`k oi` ,oky .d"awd mr elek cge`ne xeyw - zelbzda d"awd ly

."ze`ivn"l envr z` yibxdl lkei `xapdy znxebd ,mipt zxzqd

äî øeàa úôñBza áèéä øàáéå ïáeé ,ìéòì økæpä ìk íòå§¦¨©¦§¨§¥¨¦Ÿ¨¥¥§¤¤¥©
øäfa eøîàM1éøa-àLã÷å àúéøBà"c,"ãç àlk àeä-C- ¤¨§©Ÿ©§©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,cg` xac md d"awde dxez'íéðewz'áe2ç"îø"c eLøt ©¦¦¥§¦§¨
ïéãewt,dyrdÎzeevn dpenye mirax` miz`ny -ïeðéà,od - ¦¦¦

."àkìîc ïéøáà ç"îøixa` dpenye mirax` miz`n - §¨¥¨¦§©§¨
mya zeevnd iepik zernyn .mlerd jln d"awd ,jlnd
ilk `ed xa` lky myk :`id ,(jlnd ixa`) "`klnc oixa`"
`id oird - lynl ,xa` eze`a yalznd ,ytpa cgein gekl
gekl cgein ilk `ed ofe`d ,di`xd gekl cgein ilke xa`
cgein ilk `id ,devn lk jk - d`ld jke ,drinyd
epevx od ozellka zeevnd .d"awd oevxn zcgein "dkynd"l

d"awd - d"awd lydvexlke - zeevn eniiwi l`xyi ipay
oevx ly zcgein dkyndl cgein ilk `id ,dnvrlyk devn
dze` miiwn icediy iciÎlr dhnl dribne zkynpd ,d"awd
oixa`" zeevnd ze`xwp ,okl .dzeyrl d"awd deeivy devn
on ixdy - xaqd ,`eti` ,ywazn o`k .(jlnd ixa`) "`klnc

pr lk) zeevndy ,`vei 'mipewiz'a xn`pd`ed dxezd ly dpi
"`klnc mixa`" od (zeevnd zxaqde yexitcalas` ,epiid ,

xac `ed oi` j` ,ea yaelnd gekd mr cge`n ,mpn` ,xa`dy
,micxtp mixac ipy md gekde xa`d :gek eze` mr ynn cg`

s` lremzecg`zdxac md oi`cg`qgia eli`e .ynn

cg` xac md d"awde dxezdy ,"xdef"a xn`p ,dxezlynn-
,xnelkxzeixiaqn jk .zegekd mr mixa`d zecg`zd xy`n

- zeevn meiwl dxez cenil oia lcadd z` owfd epaxéôì§¦
Laìîä ,ézîàä Böôçå ïBéìòä ïBöø úeiîéðt ïä úBönäL¤©¦§¥§¦¦§¨¤§§¤§¨£¦¦©§ª¨
íéðBéìòä úBîìBòä ìëa§¨¨¨¨¤§¦

,íúBéçäì íéðBzçúå- §©§¦§©£¨
d"awd ly epevx :xnelk
dvex `edy ,zenlera
mze` digne mneiwa
dpd - oevx eze`a
zeiniptd od zeevnd

ayeze`yiy oevx
,oky .zenlera d"awdl
lka d"awd dvex recn
`edy iptn - ?zenlerd
ipay ,zeevna dvex
;zeevn eniiwi l`xyi
,lekiak ,bprzn d"awd
l`xyi ipay dnn
zngne .zeevn miniiwn
lk z` dign `ed - zeevnd meiwn el yiy beprzde oevxd
gieexdl ick dwegx jxca rqepy ink ,lynl df ixd) zenlerd
- oevxd zeipevig wx `hazn driqpd mvray xexa ,sqk
eppi` geeixd mbe ;sqk gieexdl - `ed ,iniptd oevxdy drya
ick wx geeixa oiipern `ed oky ,izin`d iniptd oevxd oiicr
iniptd epevxy ,ixd - eytp iigl el yexcd z` ea zepwl
.mdn bprzie ,sqk eze`a dpwi `edy mixaca `ed izin`d

oevxndfjexrl epevx mb `linne ,sqk gieexdl epevx raep ,
dvex d"awd ,zeevnle zenlerl qgia mb oiap jk .driqpd z`
od zeevndy ixd .zeevna dvex `edy iptn ,zenlerd meiwa
- zeevna df epevx llbae ,d"awd ly iniptd ebeprze epevx od

.(mze` digne zenlera mb dvex `edíòôLå íúeiç ìk ék¦¨©¨§¦§¨
,zenlerd lk ly -,íéðBzçzä ìL úBönä äNòîa éeìz̈§©£¥©¦§¤©©§¦

,òãBpkzeig "jiynn" `ed - devn miiwn icediy iciÎlry - ©©
.zenlerd lka rtyeàöîðå,ixd -ïîei÷å úBönä äNònL §¦§¨¤©£¥©¦§§¦¨

,ïBéìòä ïBöø úéîéðôì éîéðtä Leáì àeä,d"awd ly - §©§¦¦¦§¦¦§¨¤§
äæ äNònnL,zeevnd ly -ïBéìòä ïBöø úeiçå øBà CLîð ¤¦©£¤¤¦§¨§©§¨¤§

.úBîìBòa Laìúäìmda yiy iptn ,zenlera dvex d"awd - §¦§©¥¨¨
sqka dpwi mze` mixacd :lyna epxn`y itk ,zeevnd dyrn

.ipevigd epevxl iniptd yeald md - gieexiyúBàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
,zeevnd -,"àkìîc éøáà",jlnd ixa` -,ìLî-Cøc ¥§¥§©§¨¤¤¨¨

éøîâì íéìèáe BLôðì Leáì íä íãàä óeb éøáàL Bîk§¤¥§¥¨¨¨¥§§©§§¥¦§©§¥
,ìëå ìkî äéìàmi`ex ep`y enk -äìBòL ãiî ék ¥¤¨¦Ÿ¨Ÿ¦¦¨¤¤

úBòîLð ïä ,Bìâø Bà Bãé èLôì íãà ìL BðBöøa¦§¤¨¨¦§Ÿ¨©§¥¦§¨
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íéøîà éèå÷éì
íòå âë ÷øô'ôñåúá áèéä øàåáéå ïáåé ì"ðä ìë

'úééøåàã øäæá åøîàù äî øåàéá
àìåë ä"á÷åïåðéà ïéãå÷éô ç"îøã åùøéô 'éðå÷éúáå ãç

úåéîéðô ïä úåöîäù éôì àëìîã ïéøáà ç"îøïåöø
'éðåéìòä 'åîìåòä ìëá ùáåìîä éúéîàä åöôçå ïåéìòä

ìë éë íúåéçäì 'éðåúçúåäùòîá éåìú íòôùå íúåéç
úåöîä äùòîù àöîðå .òãåðë 'éðåúçúä ìù úåöîä

àåä ïîåé÷åïåéìòä ïåöø úéîéðôì éîéðôä ùåáì
ùáìúäì ïåéìòä ïåöø úåéçå øåà êùîð äæ äùòîîù
éøáàù åîë î"ã àëìîã éøáà 'àø÷ð ïëìå úåîìåòá

éøîâì íéìèáå åùôðì ùåáì íä íãàä óåâìëî äéìà
åà åãé èåùôì íãà ìù åðåöøá äìåòù ãéî éë ìëå
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א.1. כד, א ל.2.חלק תיקון
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,ïäì äøéîàå éeeö íeL éìa ãiîe óëz BðBöøìecil - ¦§¥¤¦¨§¦¦©£¦¨¨¤
,elbxl e`Lnî òâøk àlà ,ììk äiäL íeL éìáe§¦§¦¨§¨¤¨§¤©©¨

BðBöøa äìòLk,epevx z` zervan elbxe eci rbx eze`a - §¤¨¨¦§
lirtdl ick epevx ly un`ne letih meyl wewf epi` mc`d

lbxd e` cid z`
rval odilr ritydle
zernyn ef - epevx z`
ieeiv mey ila" milnd
eletih ,oky ."dxin`e
zlrtdl "gek"d ly
eli`k `ed ezrtyd
ozne ieeiv ly jxca
eciÎlr rtyenl dcewt
ep`y itk .edyn dyriy
md ixd ,mixa`a mi`ex
ytpl oihelgl milha

.dzi` micge`neCk̈
ìLî-CøcìL úeiçä ¤¤¨¨©©¤

,ïîei÷å úBönä äNòî©£¥©¦§§¦¨
,rnyn dxe`kl -
"zeig"l o`k dpeekdy
z`e diyrd z` dignd
:xnelk ,devnd revia

,bexz`d "ze`ivn"ay "zeig"d `l ;devnd meiway miigdÎgex
ly "zeig"d `l` ,lynlzevndiexy "zeig"dy itk ,bexz`d
zeevnd dyrnae meiwa3,àeä,ef zeig -éaâì éøîâì ìèä¥§©§¥§©¥

,Ba Laìîä ïBéìòä ïBöø,zeevnd dyrn "zeig"a -äNòðå §¨¤§©§ª¨§©£¨
"zeig" dze` -Bì,oeilrd oevxl -.äîLðì óeâk Lnîïëå ©¨§¦§¨¨§¥

äNBòå íi÷îä íãàaL úéäìàä Lôð ìL ïBöéçä Leálä©§©¦¤¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨©§©¥§¤
,dlL äNònä úðéçáe çk àeäL ,äåönä"dyrnd gek" - ©¦§¨¤Ÿ©§¦©©©£¤¤¨

zeiyrnd zelertd z` lirtne ritynd ,ziwl`d ytpd ly
ly ipevigd yeal" `xwp - zeyrl d"awd deeivy dn lk ly
mdy ,daygnde xeaicd zegekl d`eeyda ,"ziwl`d ytpd
.xf xaca lretd "dyrnd gek" xy`n xzei miinipt miyeal

df dyrn gek ,ixd,äåönä äNòî ìL úeiça Laìúî àeä¦§©¥§©¤©£¥©¦§¨
ïBéìòä ïBöøì äîLðì óeâk ïk-íb äNòðådyrnd gek - §©£¨©¥§¦§¨¨¦§¨¤§

mr cg`zn sebdy dcn dze`a oeilrd oevxd mr cg`zn
,dnypdåéìà ìèáe,oeilrd oevxl -íb ,ïk ìòå .éøîâì ¨¥¥¨§©§¥§©¥©

äNònä úðéçáe çkL ,äåönä íéîi÷îä íãàä óeb éøáà¥§¥¨¨¨©§©§¦©¦§¨¤Ÿ©§¦©©©£¤
íäa Laìî úéäìàä Lôð ìL,mixa`a -äNòî úòLa ¤¤¤¨¡Ÿ¦§ª¨¨¤¦§©©£¤

,äåönä íei÷å,mixa`d iciÎlr -íä,mixa`d -eNòð §¦©¦§¨¥©£
ä÷ãö ú÷lçîä ãiä :ïBâk ,ïBéìòä ïBöøì Lnî äákøî¤§¨¨©¨¦§¨¤§§©¨©§©¤¤§¨¨
äåöî äNBò Bà ,íéiðòì©£¦¦¨¦§¨

,úøçàcidy drya - ©¤¤
vn meiwa zwqer`id ,de

"dakxn" zpigal zkted
:xnelk ,oeilrd oevxl
ixnbl zlhazn `id
oi` ,mxa .oeilrd oevxl
dlha zinybd cid
,cnrn eze`a ,zcge`ne
dze`a ,oeilrd oevxl
geka dfy itk dcn
ytpd ly dyrnd
,xen`ky ,ziwl`d
oevxd mr ezecg`zd
zecg`zdk `id oeilrd
daxd - dnypd mr sebd
zecg`zd xy`n xzei
."akex"d mr "dakxn"d
zexnl ,ytpe seb ,oky
zeinyb - ipydn cg` miwegxe mipey "minvr" ipy mdy
lk sebd ,d`ln zecg`a micg`zn z`f lka md - zeipgexe
ohwd s` ,seba wlg mey oi`y ,ytpd iciÎlr hlype lha jk
ly "zeig" hxew lke ,ytpd "zeig"a xecg didi `ly ,xzeia

ly ecegie elehia - mb jk .miipteb miigl jted ,seba ytpdgek
,dnvr zinybd cid ,z`f znerl .oeilrd oevxd iabl dyrnd
.oeilrd oevxl "dakxn" zpigaa wx `id ,devnd z` dyery
dppi` z`f lka j` ,"akex"l ixnbl dlha ok` "dakxn"
`ed jk - devn dyery "ci"l qgia dfy itke .ez` zcge`n

- mixa`d x`yl qgia mb,äåöî øáãì úBëläîä íéìâøå§©§©¦©§©§¦§©¦§¨
ìå ätä ïëåøäøänL çnäå ,äøBz éøác íéøaãnL ïBL §¥©¤§¨¤§©§¦¦§¥¨§©Ÿ©¤§©§¥

.àeä-Ceøa 'ä úlãâáe íéîL úàøéå äøBz éøáãaixd - §¦§¥¨§¦§©¨©¦¦§ª©¨
,ixnbl milha md ,zeevn meiwa miwqer mixa` mze`yk

.zeevn oze` jezay oeilrd oevxl ,"dakxn"keøîàL eäæå§¤¤¨§
ì"æø4,"äákønä ïä ïä úBáàä" :,meyn -íäéøáà ìkL ©©¨¨¥¥©¤§¨¨¤¨¥§¥¤
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íéøîà éèå÷éì
óëú åðåöøì úåòîùð ïä åìâøéååö íåù éìá ãéîå

ùîî òâøë àìà ììë äééäù íåù éìáå ïäì äøéîàå
êë .åðåöøá äìòùëúåöîä äùòî ìù úåéçä î"ã

åá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éáâì éøîâì ìèá àåä ïîåé÷å
åì äùòðåïåöéçä ùåáìä ïëå .äîùðì óåâë ùîî

äåöîä äùåòå íéé÷îä íãàáù úéäìàä ùôð ìù
çë àåäùúåéçá ùáìúî àåä äìù äùòîä 'éçáå

ïåöøì äîùðì óåâë ë"â äùòðå äåöîä äùòî ìù
ïåéìòäíãàä óåâ éøáà íâ ïë ìòå éøîâì åéìà ìèáå

ùôð ìù äùòîä 'éçáå çëù äåöîä íéîéé÷îäúéäìàä
åùòð íä äåöîä íåé÷å äùòî úòùá íäá ùáåìî

ãéä ïåâë ïåéìòä ïåöøì ùîî äáëøîä÷ãö ú÷ìçîä
øáãì úåëìäîä íéìâøå .úøçà äåöî äùåò åà íééðòì

ïåùìå äôä ïëå äåöîçåîäå äøåú éøáã 'éøáãîù
ì"æøàù åäæå .ä"á 'ä úìåãâáå ù"éå ú"ãá øäøäîù

ïä ïä úåáàäåéä íìåë íäéøáà ìëù äáëøîä
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הנעשית,3. המצוה של החיות - המצות" מעשה של "החיות כך: להסביר לכאורה היה אפשר וקיומן", המצוות "מעשה הלשון כפילות
ש"ממה  שליט"א , אדמו"ר כ"ק כאן  מעיר העליון). לרצון (בטלים האתרוג של הפיזי קיומו - "וקיומן" למשל: האתרוג של החיות
עושה  שהוא לאדם, ביחס ו"קיום" "מעשה" הביטויים שני מובאים שלהלן ממה כן" משמע לא המצות ועושה המקיים שבאדם שכתוב
שני  הם המצוות, ו"קיום" ש"מעשה" מובן, זו מהערה המצוה. נעשית בו הדבר של הפיזי קיומו הוא ש"קיום" משמע לא - ומקיים
ה"של  הנחת בטלית, ההתעטפות למשל: המצוה, של המעשי לביצוע המביאה המצוה, עשיית פעולת - מעשה המצוה: בביצוע אופנים
כבר  יושב כשהוא ובתפילין, בטלית לבוש כבר כשהוא בפועל; ומתקיימת נעשית כבר כשהמצוה - קיום וכדומה; הראש, על ראש"

ל" קשורה אינה שקיומן מצוות שישנן היא, ב"קיום" שהכוונה אפשר או וכדומה. בהרבה ÚÓ˘‰בסוכה, שהדבר (כמו ממשית בעשייה ,"
להבין  יש עדיין אך המצוה. ו"קיום" "מעשה" הביטויים: שני הם ואלה עשה"), "כאילו גם שהן במצוותֿלאֿתעשה, במיוחד מצוות,
כאן  להשתמש צריך לכאורה היה "חיות", למלה הכוונה אם - "בו" (המלובש) המלה את גם כמו לגמרי...), (בטל "הוא" המלה את

"עושה"? מכן ולאחר "המקיים" להלן: הסדר את הזקן רבנו משנה ומדוע נקבה? ו.4.בלשון מז, רבה בראשית
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שבט  י"ב שני יום
פרק כג  ,56 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáùçîä êà,hk 'nr cr.[íéðåéìòá

eNòð àìå ,äfä íìBò éðéðòî íéìcáîe íéLBã÷ eéä ílkª¨¨§¦ª§¨¦¥¦§§¥¨©¤§Ÿ©£
äákøî,xac meyl -:íäéîé ìk Bcáì ïBéìòä ïBöøì ÷ø- ¤§¨¨©¦§¨¤§§©¨§¥¤

,d"awd l` "dakxn"k zea`d z` mipiivn l"f epinkgy dn
mixeqne milha cinz eid ,mteb iwlg lky zngn df ixd

okl - d"awdl oihelgl
dpigad z` mibviin md
ly d`lnde zicinzd
qgia eli`e ."dakxn"
mpi`y ,l`xyi ipal
ixyt` ,zea`d zbixcna

oeilrd oevxl "dakxn" `ed zg` dryay ,xa` eze`y xacd
.oeilrd oevxd itk epi`y xacl "dakxn" zxg` drya didi -

:cala zeniieqn mizrle iwlg ote`a wx df ixd ,ok m`edrya
oevxl ,devnd z` dyery xa`d lha ,devn miiwn `edy
ipte` ipy zece` xaec o`k cr ."dakxn" zpigaa d"awd
=) "akex"l "dakxn" enk lehia (` :oeilrd oevxl lehiad
miinybd mixa`d
(a .(zeevn miniiwnd
seb enk cegie lehia
dyrnd gek =) dnype
.(zeevnd meiw zrya
zniiwy ,xaqei oldl
ly mcegi - `ide ,oeilrd oevxd mr xzei dpeilr zecg`zd

miyealdmiiniptd.dxezd mr

øeacä çëå ,çnaL äøBz éøáãa øeäøääå äáLçnä Cà©©©£¨¨§©¦§§¦§¥¨¤©Ÿ©§Ÿ©©¦
íäL ,ätaL äøBz éøáãa,xeaicde daygnd zegek - §¦§¥¨¤©¤¤¥

,úéäìàä Lôð ìL íéîéðtä íéLeáìmr xzei micge`ne - §¦©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦
epi`y ,ziwl`d ytpd ly dyrnd gek xy`n ziwl`d ytpd

,cala ipevig yeal `l`
úéäìàä Lôð ïkL-ìëå§¨¤¥¤¤¨¡Ÿ¦

íäa úLaìîä dîöò- ©§¨©§ª¤¤¨¤
xeaicde daygnd iyeala

,dxezaíéãçéî ílkª¨§ª¨¦
ïBöøa øeîb ãeçéa Lnî©¨§¦¨¦§

,ïBéìòä,xenb cegi - ¨¤§
eze` miyrp mdy ,ernyn
`l - ynn xac
mr sebd zecg`zdk
,lirl xen`k ,mdy ,ytpd

mixacmicxtp
z`f lka j` micg`znd
oihelgl cg` xac mpi`

enk :eyexit "xenb cegi" .zinvrd ezedna x`yp cg` lke
mcegi ixd ,ytpdn wlg mb mdy ,dizegek mr ytpd zecg`zd
daygnd zegeke ziwl`d ytpd mb jk .`ln `ed ytpd mr
drya ,oeilrd oevxd mr xenb cegia micge`n - dly xeaicde

,dxez ixac xacn e` xdxdn icediyãáì äákøî àìå5- , §Ÿ¤§¨¨§©
,miiniptd miyeald micg`zn ji`e recn xaqen oldl

.xenb cegia oeilrd oevxd mr ,dxezd zervn`aïBöø ék¦§

,da øaãîe øäøänL dîöò äëìä øácä àeä àeä ïBéìòä̈¤§©§©£¨¨©§¨¤§©§¥§©¥¨
ïä úBëìää ìkLïBéìòä ïBöø úeiîéðt úBëLîä éèøt ¤¨©£¨¥§¨¥©§¨§¦¦§¨¤§

,Bîöòd"awd ly epevxn miieqn hxt zbviin dkld lk - ©§
,dkld dze`a jynpd,Cøaúé BðBöøa äìò CkLdvex jk - ¤¨¨¨¦§¦§¨¥

,d"awdøzî äæ øácL¤¨¨¤ª¨
Bà øeèt Bà øLk Bà¨¥¨

;Côäì Bà éàkæxacy - ©©§¥¤
aiig e` ,leqt e` xeq` df
dkld lky xg`ne .'eke
ly epevxa hxt `id
drya ixd ,d"awd
xacn e` xdxdn mc`dy
cge`n `ed ,dklddze`a
dcna ,oeilrd oevxd mr
ly xzeia ddeabd
mb dlrnl ,zecg`zd
.ytpde sebd zecg`zdn
úBiúBà éôeøö ìk ïëå§¥¨¥¥¦

Búîëçå BðBöø úëLîä ïä C"ðz,d"awd ly -úBãçéîä §©¥©§¨©§§¨§¨©§ª¨
àeäL ,ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéàa,envr d"awd - §¥¨§©§¦©¦¤

`ed.'eë òcnä àeäå òãBiäeznkgy ,ixd .recid `ede - ©¥©§©©¨
oevxae ,ynn cg` xac md ,envr d"awde ,d"awd ly epevxedf

dnkgeeficediy drya ,xeaicde daygnd zegek micg`zn
xaqei ,dxezl zeevn oiay lcadd .dxeza xdxdn e` xacn
el zepal eicar lr deeiv jln :lyn zervn`a ,dagxd xzia
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äáëøî åùòð àìå æ"äåò éðééðòî íéìãáåîå íéùåã÷
:íäéîé ìë åãáì ïåéìòä ïåöøì ÷ø

äáùçîä êà
äôáù ú"ãá øåáãä çëå çåîáù ú"ãá øåäøääå
ùôð ù"ëå úéäìàä ùôð ìù íéîéðôä 'éùåáì íäù

íéãçåéî íìåë íäá úùáåìîä äîöò úéäìàäùîî
ïåöø éë ãáì äáëøî àìå ïåéìòä ïåöøá øåîâ ãåçéá

äîöò äëìä øáãä àåä àåä ïåéìòäøáãîå øäøäîù
ïåöø úåéîéðô úåëùîä éèøô ïä úåëìää ìëù äá

äìò êëù åîöò ïåéìòäøúåî äæ øáãù 'úé åðåöøá
éôåøö ìë ïëå êôäì åà éàëæ åà øåèô åà øùë åà

ê"ðú úåéúåàñ"àá 'åãçåéîä åúîëçå åðåöø úëùîä ïä
ù"æå 'åë òãîä àåäå òãåéä àåäù ãåçéä úéìëúá ä"á
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.5‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚÓ "‰¯Ú‰"· הפנימיים הלבושים של שיחודם להבין, אפשר ממנו לבד", מרכבה "ולא שבביטוי הקושי על
אדמו"ר  כ"ק מעיר והנפש. הגוף מאיחוד גם למעלה הוא שבאמת בשעה - בלבד ה"מרכבה" מביטול למעלה הוא העליון, הרצון עם

הםשליט"א: - בזה דעסקי' בתורה והדבור המח' בם והפה, שהמוח מפני - "מרכבה" כאן הזכירו משמעותה Î¯Ó·‰..."ואולי (כנ"ל)".
"ולא במלים היא: זו, עמוקה הערה הרצון Î¯Ó·‰של עם הפנימיים הלבושים (של זה יחוד של כללית השוואה לערוך הכוונה אין לבד"

והדיבור  המחשבה שביחוד לחידוש ביחס רק היא כאן, "מרכבה" המושג הזכרת לעיל. המוזכרים והיחוד הביטול אופני שני לגבי העליון )
"מרכבה" הם תורה, דברי ומדברים החושבים והפה, שהמוח אמרנו עתה רק ומדברים. חושבים בהם והפה, המוח ביטול לעומת בתורה

שעצם לחדש, כאן באים -‰·˘ÁÓ‰,"גמור "ביחוד מיוחדים לדבר, והכוח ·Ï·„עצמה ‰·Î¯Ó ‡ÏÂ.עצמם ובפה במוח שהדבר כמו -
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cvik hxetna myxp ea ,cgein xtq ef dxhnl oikde ,dti oenx`
micardyk ,ixd .dpaii oenx` eze`y jlnd oiane dvex ji`e
ly epevx mr micge`ne mixeyw md ,oenx`d znwda miwqer
oenx`d ilzek eli`e .epipae oenx` eze`l qgiay jlnd

eihixt e` ,mnvrlyk
mpi` oenx`d ly mixg`d
.envr jlnd ly epevx
minkgd - mznerl
xtq z` micnely
jlnd myx eay ,zeipkzd
ixd - oenx`d dpaii cvik
eznkga ynn miwqer md
meyxd :jlnd ly epevxae
z` ixd bviin xtq eze`a
.jlnd ly epevxe eznkg
dyrna :eppipra mb jk
epevx yalzn ,zeevnd
eli`e ,d"awd ly
miniiwn mda mihixtd
oevxd mpi` zeevnd z`
qgia xacd dpey .envr
dxezd "lky" - dxezl
ly eznkg ok` `ed
"dkldd wqt"e ,d"awd
,d"awd ly epevx ok` `ed
,dxeza wqer icediyke
`ed .xeaica e` daygna
dpeilrd dbxca ,cg`zn
eznkgae epevxa ,xzeia

.d"awd lyáeúkL eäæå,"xdef"a -céøa-àLã÷å àúéøBà"-C §¤¤¨§©§¨§ª§¨§¦
,"ãç àlk ¯ àeä,ynn cg` xac md d"awde dxezdy -àìå ª¨©§Ÿ

.ïéãewôk ãeçì "àkìîc ïéøáà"ly cala "mixa`" `le - ¥¨¦§©§¨§§¦¦
oevxd mr zeevnd zecge`n ,xen`k ,oky .zeevnd enk ,jlnd
mixac ipy ly zecg`zd - dnypd mr sebd enk ,oeilrd

.ynn cg` xac md d"awde dxez eli`e .micxtpïBöøL øçàîe¥©©¤§
àeä ,ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøa óBñ-ïéàa ãçéîä ïBéìòä̈¤§©§ª¨§¥¨§©§¦©¦
úéäìàä Lôða ,ììëe ììk íéðt øzñäa àìå ,éøîâì éelâa§¦§©§¥§Ÿ§¤§¥¨¦§¨§¨©¤¤¨¡Ÿ¦
äòL dúBàa ,døeaãå dzáLçî íäL ,íéîéðtä äéLeáìe§¤¨©§¦¦¤¥©§©§¨§¦¨§¨¨¨

äøBz éøáãa ÷ñBò íãàäLxacne xdxdn icediy drya - ¤¨¨¨¥§¦§¥¨
`ln ielib icil dxezay oeilrd oevxd ixd `a ,dxez ixac

.exeaice ezaygnae eytpaäéLeáìe Lôpä íb éøädaygn - £¥©©¤¤§¤¨
,xeaicedúBàa àeä-Ceøa óBñ-ïéàa Lnî íéãçéî elà¥§ª¨¦©¨§¥¨§¨

-LBãwä ìL BzáLçîe Bøeac ãeçék ,ãeçiä úéìëúa äòL̈¨§©§¦©¦§¦¦©£©§¤©¨
ìéòì økæpk Búeîöòå Búeäîa àeä-Ceøa6íeL ïéà ék , ¨§¨§©§©¦§¨§¥¦¥

ãøôð øác,d"awdn -.ìéòì økæpk íéðt øzñäa íà-ék- ¨¨¦§¨¦¦§¤§¥¨¦©¦§¨§¥
xyt` ,zxzqen oeilrd oevxd zeinipty dfÎiciÎlr wx

dryay xg`ne ,"ze`ivn"l mnvr z` yibxdl mi`xapl
oeilrd oevxd zeinipte ,ef dxzqd zxqen ,dxez cnel icediy

.`ln `ed "cegi"d `linn - d`ln zelbzda `idãBò àìå§Ÿ
àlà,efn dxizi -íãeçiLd"awd mr dizegeke ytpd ly - ¤¨¤¦¨

cnel icediy drya
,dxezúàN øúéa àeä§¤¤§¥

-ïéà øBà ãeçiî æò øúéå§¤¤¨¦¦¥
àeä-Ceøa óBñ¨

,íéðBéìò úBîìBòamr - §¨¤§¦
miipgexd zenlerd

.mipeilrdïBöøL øçàî¥©©¤§
Lnî éelâa àeä ïBéìòä̈¤§§¦©¨
äéLeáìe Lôpa©¤¤§¤¨
éøäL ,äøBza íé÷ñBòä̈§¦©¨¤£¥
,dîöò äøBzä àeä àeä©¨©§¨
;miwqer md da -

- mznerleìëå§¨
íéðBéìòä úBîìBòä̈¨¨¤§¦

íúeiç íéìa÷î,wx - §©§¦©¨
CLîpä úeiçå øBàî- ¥§©©¦§¨

,raepy dnn,äøBzäî¥©¨
Búîëçå BðBöø àéäL¤¦§§¨§¨

,Cøaúéxen`k - ¦§¨¥
`ed dxezd "lky"y

eznkgwqt"e ,d"awd ly
- "dklddepevxly

.d"awdáéúëãk7ílk" : §¦§¦ª¨
,"úéNò äîëça,ixd - §¨§¨¨¦¨

xewnd `id "dnkg"y
.zenlerd lk meiwe z`ixaläøBzä àéäL ¯ äîëçä ïk-íàå§¦¥©¨§¨¤¦©¨

,`id -,ílkî äìòîìlkl "xewn"d `idy xg`n - §©§¨¦ª¨
.zenlerdàéä àéäå,dxezd -ááBñ" àø÷pä Cøaúé BðBöø §¦¦§¦§¨¥©¦§¨¥

,"ïéîìò ìk."dtiwn" dxeva zenlerd lka ritynd - ¨¨§¦
leki `ed oi` okle ,zenlerd lkn dlrnl `ed :xnelk

a yalzdljezmdilr rityn `ed `l` ,zeinipta ,zenlerd
:oldl xaqeiy itk - "siwn" zpigaaBðéàM äî úðéça àéäL¤¦§¦©©¤¥

ïéîìò CBúa Laìúäì ìBëé,zenlerd zeinipta -äiçî ÷ø ¨§¦§©¥§¨§¦©§©¤
éwî úðéçáa äìòîì øéàîe,ódlrnl ezeida ,mdilrn - ¥¦§©§¨¦§¦©©¦

zeyalzdnjeza,zenlerdàéä àéäå`idy ef dpiga - §¦¦
,zenlerd lkn dlrnlúðéçáa äéLeáìe Lôpa úLaìúnä©¦§©¤¤©¤¤§¤¨¦§¦©

Lk Lnî éelbeäéàc áb-ìò-óàå" ,äøBz éøáãa íé÷ñBò ¦©¨§¤§¦§¦§¥¨§©©©§¦
"'eë éæç àì8drya ,icedi .z`f d`ex `ed oi`y itÎlrÎs`e - ¨¨¥

,d"awd mr eytp zecg`zda yibxn epi` ,dxez cnel `edy
,jka dyg - eznyp eli`eéëä íeMîe],okle -,ìañì ìBëé ¦¨¦¨¦§Ÿ

,d"awd mr dlrpd zecg`zdd z` -íeMî,iptn -,éæç àìc ¦§¨¨¥
.yibxn epi`y -.[íéðBéìòa ïk-ïéàM-äîxacd dpey - ©¤¥¥¨¤§¦
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íéøîà éèå÷éì
ãåçì àëìîã ïéøáà àìå ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã

ïåéìòä ïåöøù øçàîå .ïéãå÷éôëä"á ñ"àá ãçåéîä
íéðô øúñäá àìå éøîâì éåìéâá àåä ãåçéä úéìëúá

ùôðá ììëå ììëíäù íéîéðôä äéùåáìå úéäìàä
éøáãá ÷ñåò íãàäù äòù äúåàá äøåáãå äúáùçî

íâ éøä äøåúñ"àá ùîî íéãçåéî åìà äéùåáìå ùôðä
åøåáã ãåçéë ãåçéä úéìëúá äòù äúåàá ä"á

åúáùçîåïéà éë ì"ðë åúåîöòå åúåäîá ä"á÷ä ìù
ãåò àìå ì"ðë íéðô øúñäá íà éë ãøôð øáã íåùàìà

ä"á ñ"à øåà ãåçéî æò øúéå úàù øúéá àåä íãåçéù
ïåöøù øçàî íéðåéìò úåîìåòáéåìéâá àåä ïåéìòä

àåä àåä éøäù äøåúá íé÷ñåòä äéùåáìå ùôðá ùîî
ìëå äîöò äøåúäíúåéç íéìá÷î íéðåéìòä úåîìåòä

åúîëçå åðåöø àéäù äøåúäî êùîðä úåéçå øåàî
àéäù äîëçä ë"àå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë 'úé
ááåñ '÷ðä 'úé åðåöø àéä àéäå íìåëî äìòîì äøåúä
êåúá ùáìúäì ìåëé åðéàù äî 'éçá àéäù ïéîìò ìë

äìòîì øéàîå äéçî ÷ø ïéîìòé÷î 'éçááàéä àéäå ó
ùîî éåìéâ 'éçáá äéùåáìå ùôðá úùáìúîä

â"òàå ú"ãá íé÷ñåòùëéëä 'åùîå] 'åë éæç àì åäéàã
.[íéðåéìòá ë"àùî éæç àìã íåùî ìåáñì ìåëé
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כא.6. כד.7.פרק קד, א.8.תהלים ג, מגילה ראה
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שבט  י"ג שלישי יום
,hk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîì ïáåé äæáå,58 'nr cr:ïî÷ì

Îmleray dxzqdd oi` mda ,mipeilrd zenlerd ly mi`xapa
mzlkia oi` okle ,iwl` oipr lk miyibxne "mi`ex" mde ,dfd
ori ,seba dnyp eli`e .d"awd mr dfk dlrp cegi "lawl"

cegiay iwl`d xe`a yibxdln mixizqn ,dfdÎmlerde sebdy
mr dfk wfg cegia cg`zdl dnypd zlekil daiqd idef - df

.dxezd cenil zrya ,d"awd

äæáe,d"awd mr icedi ly eytp cegiy ,xaqedy dna - ¨¤
xy`n dlrnle d`lnd dcna `id ,dxezd cenil zrya

,zeevnd meiw zrya÷ñòä úìòî ãàî äìãb änì ïáeé¨¨¨¨§¨§Ÿ©£©¨¥¤
ãeçé àéäL älôzî elôàå ,úBönä ìkî øúBé äøBza©¨¥¦¨©¦§©£¦¦§¦¨¤¦¦

íéðBéìò úBîìBòlkae - ¨¤§¦
cenil zlrn dlcb z`f
`l` - dltzn mb dxezd
:le`yl xyt` dxe`kly
oi`y iny ep` mircei ixd
oi`y ,"ezpne` ezxez"
,icinzd eweqir dxezd
ceniln wiqtdl eilr
ixd - dlitz myl dxezd
dlrnl `id dlitzdy
epax xiaqn - ?dxezn

:oldl owfdàäå],dfe - §¨
Búðnà BúøBz ïéàL éîc§¦¤¥¨ª¨§

éøö,÷éñôäì C- ¨¦§©§¦
dgked jka oi` ,dltzl
dlrnl `id dltzdy
ly enrh `l` ,dxezn

:`ed xacøçàî eðéä©§¥©©
-åàìa ìháîe ÷éñôîc§©§¦§©¥§¨

.[éëämixac llba ,dxez ceniln lhane wiqtn `edy xg`n - ¨¦
.dltzl mb wiqtdl eilr okl ,mixg`äfîe9epxaqdy dnn - ¦¤

,dxezay dlrndìékNnä ìëeé,lecbd oiand -éLîäìC ©©©§¦§©§¦
éà ïðBaúiLk ,äøBza B÷ñòa äìBãb äàøé åéìòBLôpL C ¨¨¦§¨§¨§¨§©¨§¤¦§¥¥¤©§

BçîaL äéLeáìe,daygnd -åéôáe,eitay xeaicde -íä §¤¨¤§Ÿ§¦¥
óBñ-ïéà øBàå ,ïBéìòä ïBöøa ãeçiä úéìëúa Lnî íéãçéî§ª¨¦©¨§©§¦©¦¦§¨¤§§¥

,íäa älbúnä Lnî àeä-Ceøadaygn ,diyealae ytpa - ¨©¨©¦§©¤¨¤
;dxezd cenil zrya ,xeaiceíéðBéìò úBîìBòä ìkM äî©¤¨¨¨¤§¦

dén÷ éáéLç àìk íéðBzçúåmipeilrd ,zenlerd lk - §©§¦§¨£¦¥©¥
seqÎoi` xe`e oeilrd oevxd iabl llk miaygp mpi` ,mipezgzde

,`edÎjexa,Lnî ñôàå ïéàëe,llk miniiw mpi` eli`k md - §©¦¨¤¤©¨
,Lnî íëBúa Laìúî BðéàL ãòyalzn oeilrd oevxd oi` - ©¤¥¦§©¥§¨©¨

oevxd z` lawl zenlerd zlekia oi`y ,xen`k ,zeinipta mda
,zeinipta oeilrdàlàzpigaa mda rityn oeilrd oevxd - ¤¨

éwî úðéçáa 'ïéîìò ìk ááBñ'ó,ick -øwò íúBéçäì ¥¨¨§¦¦§¦©©¦§©£¨¦©
,íúeiçiwl`d xe`dn zenlerd milawn mzeig xwir z` - ©¨

.zenlerd lk z` aaeqdäøàä Bæéà ÷ø,cala -úLaìúî ©¥¤¨¨¦§©¤¤
,íëBúa,zeinipta -eìhaúé àlL ,ìañì íéìBëiM äî §¨©¤§¦¦§Ÿ¤Ÿ¦§©§

.éøîâì úeàéöna- ¦§¦§©§¥
mby ,ef zeppeazdn
mpi` mipeilrd zenlerd

z` "leaql" milekioevxd
epnn dx`d wx ,oeilrd
`ly ick z`fe ,cala
mze`ivn z` eca`i
,eytpa eli`e ,ixnbl
,dxez cnel `edy drya

oeilr oevx xi`ndf
eppeazda ixd - zelbzda
dlecb d`xil ribi ,jka
eweqir zrya d"awdn

.dxezaáeúkL eäæå10: §¤¤¨
ìk úà 'ä eðeöéå"©§©¥¤¨
äàøéì älàä íéwçä©ª¦¨¥¤§¦§¨

"'Bâå 'ä úàÎlry ixd - ¤§
miribn "miweg"d ici
epax .d"awdn d`xil

,jka oeekzn owfd:epeylae epiax w"k ly ezxrd itl
(aaeqnd `a - daiq) d`xid iptnc jtidl `ed dxe`klc"
iciÎlry ,rnyn df weqtn :xnelk ."miwegd z` miniiwn
dxe`kly drya - 'd z`xil ,okn xg`l ,ribn `ed ,miwegd
"d`xi"d ;miwegd meiwl eze` d`ian "d`xi"d :jetd xacd
md miwegdy `le ,miwegd meiwl znxebd "daiq"d ixd `id

liayamixacd ,owfd epax ly ezxaqd itl ,j` .d`xid
d`ad - dlecb d`xi - d`xia efk dbixcn zniiw ,oky .mipaen

mi`ad miwegd "zilkz"k `ide ,"miweg"d ixg` wxliaya
dbxca d`xi `id ,miwegd meiwl "daiq" `idy d`xid .d`xid
iabl dfy myk .zeevnd meiwl `iadl dilry ,xzei dkenp

.dxez - dnkg iabl ,oldl ,owfd epax xiaqn jk ,miwegìòå]§©
eøîà Bæ äìBãb äàøé11:l"f epinkg - :ïéà ,äîëç ïéà íà" ¦§¨§¨¨§¦¥¨§¨¥

,"äàøédze`l epiid ,d`xil `ean `id - dxez - dnkg - ¦§¨
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íéøîà éèå÷éì
äæáå

ïáåéìëî øúåé äøåúá ÷ñòä úìòî ãàî äìãâ äîì
íéðåéìò úåîìåò ãåçé àéäù äìôúî 'éôàå úåöîä
åðééä ÷éñôäì êéøö åúðîåà åúøåú ïéàù éîã àäå]

ìëåé äæîå .[ä"àìá ìèáîå ÷éñôîã øçàîìéëùîä
ïðåáúéùë äøåúá å÷ñòá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì

åçåîáù äéùåáìå åùôðù êéàùîî 'éãçåéî íä åéôáå
ùîî ä"á ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä úéìëúá

äî íäá äìâúîäíéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëù
ùáìúî åðéàù ãò ùîî ñôàå ïéàëå äéî÷ éáéùç àìë

íëåúáé÷î 'éçáá ïéîìò ìë ááåñ àìà ùîîó
íëåúá úùáìúî äøàä åæéà ÷ø íúåéç ø÷éò 'úåéçäì

äî.éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù ìåáñì íéìåëéù
äàøéì äìàä íé÷åçä ìë úà 'ä åðåöéå ù"æå'ä úà

äàøé ïéà äîëç ïéà íà åøîà åæ äìåãâ äàøé ìòå] 'åâå
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.9:˘Â„˜‰ ÂÂ˘Ï ‰ÊÂ ,Ô‡Î ¯ÈÚÓ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î המצוות על התורה שממעלת - ותוכנו (וחידושו) כאן הענין כל שייכות "אולי
כי - מהקודמת גדולה מעלה והיא גדולה) ליראה (שבאים מעלה עוד מסובבת - היחוד ‰ÌÈ˜ÂÁבאופן ˙ÈÏÎ˙ ליראה זה הרי (היחוד)
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hayצח c"i iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ד רביעי יום
פרק כד  ,58 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå ãë ÷øô,l 'nr cr.'åëå åá

znerl z`fe .d`xiay xzei dpeilrd dbixcnd ,"dlecb d`xi"
oi` d`xi oi` m`" :dketd dxeva mixne` l"f epinkgy dn
o`ky - dxez - dnkgl mcwen i`pz `id d`xidy - "dnkg

iabl `id dpeekd
xzei dpezgzd dbixcnd
zyxcpd ,d`xid ly

;dxez cenilläøBzäå§©¨
dìöà úàø÷ðiabl - ¦§¥¤§¨

xzei dpeilrd dbixcnd
,d`xid lyàòøz"©§¨

,"àzøãì,zial xry - §©§¨
xyt` xryd jxc wxy

xwird `edy ,"zia"k zx`ezn d`xidy ,ixd .zial qpkdl
,dxez lr fnexd "xry"d iabl,[øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

.Bæk äàøé àc ìéáñ àçî ìk åàìc àlàleki gen lk `l - ¤¨§¨¨Ÿ¨¨¦¨¦§¨¨
.'d z`xi ly efk dpeilr dbixcn "leaql"àìc ïàî íb Cà©©©§¨

,Bæ äàøé ììk Bçî ìéáñ"leaql" leki egen oi`y in mb - ¨¦Ÿ§¨¦§¨
,llk ef d`xidpî àì̈¦¨
,dúö÷î àìå`l mb - §¨¦§¨¨

,ef d`xin edynéðtî¦§¥
BLôð Cøò úeúéçt§¦¤¤©§
døB÷îe dLøLa§¨§¨§¨
úBðBzçz úBâøãîa§©§¥©§

äiNòc úBøéôñ øNòc- §¤¤§¦©£¦¨
- diyrd mler lyïéà¥

Bæ äàøé,el dxqgd - ¦§¨
,äNòîì Ba úákòî,ynn lreta zeevne dxez meiwl -Bîk §©¤¤§©£¤§

:ïn÷ì øàaúiL¤¦§¨¥§©¨

.ãë ÷øtmiiwl "c`n aexw" ji` ,owfd epax xiaqd ,mincewd miwxta ¤¤
dad`d zervn`a ,'d z`xie 'd zad` jezn ,"jaala" zeevne dxez

cvik ,oiadl ick ,j` .d"awdl l`xyin cg` lk jezay zxzeqnd

zexiarn rpnidle ,zeevnd lk miiwl zxzeqnd dad`d iciÎlr xyt`

ozekiiy owfd epax xiaqd -

ikp`"l dyrdÎzeevn lk ly

Îzeevn lk lye ,"jiwl` 'd

;"jl 'idi `l"l dyrzÎ`ld

"'d zecg`" ly dzernyn

`ed d"awdy wx `l `id

cigi `edy `l` ,cg` dwel`

,oky .qt`e oi` lkd ecrlae

.d"awd l` zilkza lha lkd

dcear"y xiaqd owfd epax

xetkl `wec dyexit oi` "dxf

mb `l` ,d"awda dlilg

envr z` aiygn mc`yk

xg`l ."dxf dcear" df mb ixd - d"awd ly ezyecwn cxtpe "ze`ivn"l

,zeevna zelbzda dxi`n oeilrd oevxd zeinipty ,owfd epax xiaqd okn

ly ezecg`zd .d"awd mr cg`zn `ed mb ,zeevn miiwny drya icedie

xy`n dlrnl `id ,dxez cnel `edy drya d"awd mr icedi

ep` eze` ,c"k wxta .zeevn miiwn `edy drya ez` ezecg`zd

jtidd `edy xac ,dxiar xaer icediyky ,xaqei ,cenll miligzn

,d"awdn dizegeke eytp f` zecxtp ,d"awd ly epevxn jtid ,devnn

dcear" ze`xwpd "`xg` `xhq"de "dtilw"d ly ozecxtid xy`n xzei

."mixg` miwl`"e "dxf

,äæ únòì äæåxac eznerl yi ,dyecw ly oipr lkly myk - §¤§ª©¤

meiwe dxezd cenil cbpk iktd xac mb yi jk - dtilwa iktd
ly "df znerl"d .d"awd mr micg`zn ociÎlry ,zeevnd

:`id ,zeevne dxezàúéøBàc äNòú-àì úBöî ä"ñL ïä- ¥§¨¦§Ÿ©£¤§©§¨
dxq` dxezdy ,"dyrz `l"d zeevn ynge miyy ze`n yly

,ozeyrléøeqà ìëå§¨¦¥
,ïðaøcmixeqi`d lk - §©¨¨

,minkgd exq`yøçàî¥©©
Búîëçå BðBöø ãâð ïäL¤¥¤¤§§¨§¨

Lnî íëôäå Cøaúé- ¦§¨¥§¤§¨©¨
eznkge epevxn jtidd
xeq` mditl ,d"awd ly

,dl` mixac zeyrlíä¥
mixeq`d mixacd lk -

,elldBãeçiî íéãøôð¦§¨¦¦¦
Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥
,Lnî ãeøtä úéìëúa§©§¦©¥©¨
àøçà-àøèqä Bîk§©¦§¨¨¢¨
úîçî ,"íéøçà íéäìà"å "äøæ äãBáò" úàø÷pä ätìwäå§©§¦¨©¦§¥£¨¨¨¥Ÿ¦£¥¦©£©

ìéòì økæpk ,ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñä1zelawn ody - . ¤§¥¨¦¤§¨¤§©¦§¨§¥
zpigan drtydmiixeg`miwl` ze`xwp od okle -mixg`.ïëå§¥

mb jk ,onvr zexiara dfy enk -Lôpä éLeáì 'â,zindad - §¥©¤¤
,äNòîe øeac äáLçî íäL ,ìàøNéaL dâð útìwnL¤¦§¦©Ÿ©¤§¦§¨¥¤¥©£¨¨¦©£¤

,ïðaøãe àúéøBàc äNòú-àì ä"ñLa íéLaìîä,aeygl - ©§ª¨¦¦§¨Ÿ©£¤§©§¨§©¨¨
;mze` exq` minkgde dxezdy mixacd z` zeyrle xaclïëå§¥

äéLeáìa úLaìîä dîöò Lôpä úeäîzindad ytpdy - ¨©¤¤©§¨©§ª¤¤¦§¤¨
xeaic ,daygn :diyeal zervn`a zexiard z` dyery ef `id

,dyrn e`Lnî íéãçéî ílk,Bæ ätì÷e àøçà-àøèña ª¨§ª¨¦©¨§¦§¨¨¢¨§¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àòøú äìöà úàø÷ð äøåúäå[à"îá ù"îë àúøãì
ïàî íâ êà .åæë äàøé àã ìéáñ àçåî ìë åàìã àìà

ììë åçåî ìéáñ àìãäúö÷î àìå äðéî àì åæ äàøé
úåâøãîá äøå÷îå äùøùá åùôð êøò úåúéçô éðôî

øùòã íéðåúçúúáëòî åæ äàøé ïéà äéùòã úåøéôñ
:ïî÷ì ù"îë äùòîì åá

äæå ãë ÷øôäùòú àì úåöî ä"ñù ïä äæ úîåòì
øçàî ïðáøã éøåñéà ìëå àúééøåàã

åðåöø ãâð ïäùíéãøôð íä ùîî íëôäå 'úé åúîëçå
à"ñä åîë ùîî ãåøéôä úéìëúá 'úé åúåãçàå åãåçéî
íéðô øúñä úîçî íéøçà íéäìàå æ"ò '÷ðä äôéì÷äå

éùåáì 'â ïëå .ì"ðë ïåéìòä ïåöø ìùúôéì÷îù ùôðä
'éùáåìîä äùòîå øåáã äáùçî íäù ìàøùéáù äâåð

àúééøåàã ú"ì ä"ñùáäîöò ùôðä úåäî ïëå ïðáøãå
'ôéì÷å à"ñá ùîî íéãçåéî íìåë äéùåáìá úùáåìîä
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כב.1. פרק



צט hay c"i iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

."äøæ äãBáò" úàø÷päzrya "zeig" milawn md dpnn - ©¦§¥£¨¨¨
.zexiard ziiyr,ãBò àìåmr micge`n diyeale ytpdy - §Ÿ

,dz` zg` dbxca md `linne "`xg` `xhq"dàlàdxizi - ¤¨
:efn,ãàî äpnî íéúeçôe íéòeøâe ,äéìà íéìôèe íéìèaL¤§¥¦§¥¦¥¤¨§¦§¦¦¤¨§Ÿ

àéä ék`xhq"d - ¦¦
,"dtilw"de "`xg`dðéà¥¨

,éøîç óeâa úLaìî§ª¤¤§¨§¦
dðéàå dðBaø úà úòãBéå§©©¤¦¨§¥¨
ìòôì ,Ba úãøBî¤¤¦§Ÿ
úçìLîa dúlòt§ª¨¨§¦§©©
àlL dlL íéòø éëàìî©§£¥¨¦¤¨¤Ÿ
íB÷î ìL BúeçéìLa¦§¦¤¨

,íBìLå-ñç àeä-Ceøa- ¨©§¨
,dyer `idy lk ,`l`
ly ezegilya `ed
zetilwdy ,ixd .d"awd
,seba zeyaeln opi`y
z` zexndl zeleki opi`
ytp ;d"awd ly epevx
dzeida ,cala mc`d
dleki - seba zeyaeln
cbp `edy xac zeyrl
jkae ,d"awd ly epevx

`iddhnl,zetilwdn
íòìa øîàîëe2enk - : §©£©¦§¨

:mrla xn`yìëeà àì"Ÿ©
."Bâå 'ä ét úà øáòì- ©£Ÿ¤¦§

dtilw did mrlay s`
`l` - seba zyaeln
cvn ,z`f xn` `edy

dtilwdzipgexdjixv didy drya cgeina ea dyalzdy
elrti ely zellwdy gekd z`e ely d`eapd z` lawl
eieeiv zexndl leki did `l - ef zipgex dtilw zpigan .ozlert

.d"awd lyàø÷pL óàå,zexen`d zetilwd -"äøæ äãBáò" §©¤¦§¨£¨¨¨
,d"awda dxitkd z` zebviin ody jk -déì eø÷ àäod j` - ¨¨¥

:d"awdl ze`xew ixdc àäìà","àiäìà,miwel`d dwel` - ¡¨¨¤¡¨©¨
,d"awda ixnbl zextek od oi`y ,xnelkøáòì íéìBëé íðéàå§¥¨§¦©£Ÿ

,Cøaúé BðBöø ìò ììkd"awd ly epevx cbpky xac zeyrl - §¨©§¦§¨¥
?dnl jk lke -àeäL íéâéOîe íéòãBé ék,d"awd ly epevx - ¦§¦©¦¦¤

ìL "íéøBçàc íéøBçà" úðéçaî íé÷ðBiL ,íîei÷å íúeiç©¨§¦¨¤§¦¦§¦©£©¦©£©¦¤
éwnä àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøíú÷éðiL àlà ,íäéìò ó §¨¤§¨©©¦£¥¤¤¨¤§¦¨¨

íëBúa úeìb úðéçáa àéä íëBúaL íúeiçåelkeiy - §©¨¤§¨¦¦§¦©¨§¨

ïîöò áéLçäìly "ze`ivn"l -äøéôk Bæ éøäå ,úeäìà §©£¦©§¨¡Ÿ©£¥§¦¨
.Búecçàayi ,"ze`ivn"l zinvrd daygdd .d"awd ly - §©§

,d"awd ly ezecg`a dxitk meyn da,íB÷î-ìkî ìáà- £¨¦¨¨
,`xg`Î`xhqde zetilwdéøîâì 'äa eLçëå íéøôBk ïðéà¥¨§¦§¦£©§©§¥

àlà ,àeä àì øîBìå§©Ÿ¤¨
déì eø÷c,d"awdl - §¨¥

eðéäc ,"àiäìàc àäìà"¡¨¨¤¡¨©¨§©§
CLîpä íîei÷å íúeiç©¨§¦¨©¦§¨
BðBöøî íäéìò ãøBéå§¥£¥¤¥§

,Cøaúézetilwd - ¦§¨¥
,zexikn `xg`Î`xhqde
odl `a ,oneiwe ozeigy

.d"awd ly epevxnïëìå§¨¥
"ozeig"y ,ozrici zngn -
,d"awd oevxn odl `a
BðBöø ïéøáBò ïðéà¥¨§¦§
,ïk íàå .íìBòì Cøaúé¦§¨¥§¨§¦¥
zexaer zetilwd oi`y -
ly epevx lr mrt s`

ixd ,d"awdíãàä̈¨¨
,Cøaúé BðBöø ìò øáBòä̈¥©§¦§¨¥
äaøä úeçôe òeøb àeä¨©¨©§¥
àøçà-àøèqäî ãàî§Ÿ¥©¦§¨¨¢¨
úàø÷pä ,ätì÷e§¦¨©¦§¥
íéäìà"å "äøæ äãBáò"£¨¨¨¥Ÿ¦

,"íéøçà`edy jka - £¥¦
ly epevx lr xaer
dtilwd eli`e ,d"awd
opi` `xg`Î`xhqde
ly epevx lr zexaer

,d"awdàeäå-,dxiard lraBãeçiî ãeøtä úéìëúa §§©§¦©¥¦¦
,äpnî øúBé àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búecçàå,dtilwdn - §©§¤©¨¨¥¦¤¨

Bîëe .íBìLå-ñç äpnî øúBé Búecçàa øôBk elàëe§¦¥§©§¥¦¤¨©§¨§
íìBòaL òøäL ,ã ÷øt óBñ áî øòL 'íéiç õò'a áeúkL¤¨§¥©¦©©¤¤¤¨©¤¨¨

,'eë úBqbä úBtìwä éøîL àeä éøîçä äfä- "mixny" - ©¤©¨§¦§¨¥©§¦©©
"rx"d :eppiprae - oiidn yxtend xzeia qbd xnegd md

,onvr zetilwa xzeia qbd `ed dfdÎmlerayúéìëz àeäå§©§¦
,'eëå øeøaämi`vnpd aehd zevevip z`lrde xexia ixg` - ©¥§

"rx"d `ede - zetilwdn xzeia rexbde qbd cxey - zetilwa
.ixnegd epnler ly,íéòøå íéL÷ äfä íìBò äNòî ìk ïëìå§¨¥¨©£¥¨©¤¨¦§¨¦

:'eëå Ba íéøáBb íéòLøäåiehia icil ze`a dfdÎmlera oky - §¨§¨¦§¦§
.xzeia zerexbde zelecbd zetilwd
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íéøîà éèå÷éì
íéòåøâå äéìà íéìôèå íéìèáù àìà ãåò àìå æ"ò '÷ðä åæ

úùáåìî äðéà àéä éë ãàî äðîî íéúåçôåéøîåç óåâá
äúìåòô ìåòôì åá úãøåî äðéàå äðåáø úà úòãåéå

àìù äìù íéòø éëàìî úçìùîáìù åúåçéìùá
éô úà øåáòì ìëåà àì íòìá øîàîëå å"ç ä"á íå÷î

æ"ò àø÷ðù óàå 'åâå 'äàéäìàã àäìà äéì åø÷ àä
íéâéùîå 'éòãåé éë 'úé åðåöø ìò ììë øåáòì 'éìåëé íðéàå
'ééøåçàã íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íîåé÷å íúåéç àåäù

é÷îä ä"á ïåéìòä ïåöø ìùíäéìò óíú÷éðéù àìà
áéùçäì íëåúá úåìâ 'éçáá àéä íëåúáù íúåéçå

äøéôë åæ éøäå úåäìà ïîöòïðéà î"î ìáà åúåãçàá
äéì åø÷ã àìà àåä àì øîåìå éøîâì 'äá åùçëå íéøôåë

àäìàãøåéå êùîðä íîåé÷å íúåéç åðééäã àéäìàã
åðåöø ïéøáåò ïðéà ïëìå 'úé åðåöøî íäéìò.íìåòì 'úé

äáøä úåçôå òåøâ àåä 'úé åðåöø ìò øáåòä íãàä ë"àå
äôéì÷å à"ñäî ãàîàåäå íéøçà íéäìàå æ"ò úàø÷ðä

äðîî øúåé ä"á÷ä ìù åúåãçàå åãåçéî ãåøéôä 'éìëúá
ç"òá ù"îëå .å"ç äðîî øúåé åúåãçàá øôåë åìàëå

éøîåçä æ"äåòáù òøäù ã"ô óåñ á"î øòùéøîù àåä
ìë ïëìå 'åëå øåøéáä úéìëú àåäå 'åë úåñâä úåôéì÷ä

ù÷ æ"äåò äùòîíéòøå íé:'åëå åá íéøáåâ íéòùøäå
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יח.2. כב, במדבר



hayק e"h iying mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ט"ו חמישי יום
,l 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ì"æø åøîà ïëìå,60 'nr cr.æ"ò úôéì÷å

ì"æø eøîà ïëìå3"BzLà äèNú ék" :÷eñt ìò4"dhyz" - §¨¥¨§©©©¨¦¦§¤¦§
:ik ,"zehy" oeyln,"'eëå äøáò øáBò íãà ïéà"m` `l` - ¥¨¨¥£¥¨§

,"zehy gex ea qpkp okäl÷ dzòcL úôàðîä äMà elôàc©£¦¦¨©§¨¤¤¤©§¨©¨
,z`f lka -úeèL çeø éìeì ,dúåàz çeøa úìLBî äúéä̈§¨¤¤§©©£¨¨¥©§

øézñîe äqëîä daL¤¨©§©¤©§¦
äáäàä úà íéìòîe©§¦¤¨©£¨
dLôðaL úøzñî§ª¤¤¤§©§¨

,úéäìàä,`idy - ¨¡Ÿ¦
,zxzeqnd dad`d

zt`eyúðeîàa ä÷áãì§¨§¨¤¡©
àìå ,Búecçàå Bãeçéå 'ä§¦§©§§Ÿ
íBìLå-ñç ãøtéì¦¨¥©§¨
íéìèBð elôà ,Búecçàî¥©§£¦§¦
ãáòì äpnî dLôð úà¤©§¨¦¤¨©£Ÿ
,íBìLå-ñç äøæ-äãBáò£¨¨¨©§¨
dzad` zngn -
zxqen dzid ,d"awdl
dzid `le dytp z`
ote` meya dnikqn
ik ,dxfÎdcear cearl

dfÎiciÎlrwzpzz
oeiqp dfi` itlke ;d"awdn
?dytp z` zxqen dzid
äàåçzLäa elôàå©£¦§¦§©£¨¨

dcáì,dxfÎdcearl - §©¨
ála äðeîà íeL éìa§¦¡¨©¥

,ììkdzid ,dxfÎdcear cearl ditkd m` mb :xnelk - §¨
,dxfÎdcearl zeegzydl - cala zipevig drepza z`hazn
,ef zrc zlw dy` dzid - llk jka dala oin`zy ilan mb
,d"awdl dalay zxzeqnd dad`d zngn ,dytp z` zxqen

`lezwzepn zeidl `l ick ,dxfÎdcearl degzyn dzid
;d"awdníäL ,óeàpä úåàúå øöiä Laëì ïkL-ìëå§¨¤¥¦§Ÿ©¥¤§©£©©¦¤¥

.eðøîLé 'ä ,äúénî íél÷ íéøeqédzidy i`cea ixd - ¦¦©¦¦¦¨¦§§¥
,d"awdl zxzeqnd dzad` llba ,se`ipd xvia helyl dleki
on dze` dhiqne dze` dztnd `id ,cala "zehy gex" `l`
zwzpzn `id oi` ,zepfd `hg iciÎlry ,aeygl ,jxcd
ixd ixyt` j` .ef dxiara zlykp `id jk meyne ,d"awdn
zewzpidd zcnae oeerd zxnega lcad dlv` miiwy ,xnel
- dxfÎdcear ly xeqi`d oial zepf ly xeqi`d oia ,d"awdn
dytp z` zxqen `id "dxf dcear"a ixd ,lcad eze` llbae
epax xiaqn - zepf xeqi` lr xearln zrpnp `id oi`y zexnl
`lel ."zehy gex"a exewn ,dlv` miiwy df lcad mby ,owfd
`id zepf iciÎlr mby dyibxne zrcei dzid ,zehyd gex
rpnidl gek da zkqep dzid ef drici .d"awdn zcxtp

:oldl "`ipz"d xne` jke - zepf ly `hg `ehglnLøôääå§©¤§¥
,äøæ-äãBáòì äàåçzLä øeqàì óeàð øeqà ïéa dìöàL¤¤§¨¥¦¦§¦¦§©£¨¨©£¨¨¨
úéäìàä Lôpì úLaìnä ätì÷c úeèL çeø ïk-íb àeä©¥©§¦§¦¨©©§¤¤©¤¤¨¡Ÿ¦

wx ziwl`d ytpd z` dyialn zehyd gex ,`l` -úðéça ãò©§¦©
,daL äîëçitk - ¨§¨¤¨

miwxta xaqedy
dnkgd geky ,mincewd
gek" `ed ,dnypay

,"dpen`d,ììëa ãò àìå§Ÿ©¦§¨
dnkgd gek lr -

,dnypaygex" oi`
,dxizqne dqkn "zehy
Laìîä 'ä øBà éðtî¦§¥©§ª¨

ìéòì økæpk ,äîëça5- . ©¨§¨©¦§¨§¥
eidy drya ,df llbae
cearl dilr mitek
zrbetd ,dxfÎdcear
,'d zpen`a zeyxetn
zehyd gex oi` dilry
dzid ,zeqkl dleki
,j` .dytp z` zxqen
,zepf xeqi`a xaecnyk
zehyd gex dleki eiably
zrpen `id oi` ,zeqkl
lk lr .zepfln dnvr z`
lcadd mb ixd ,mipt
exewn ,dxfÎdcear xeqi`l se`ip xeqi` oia dlican `idy

."zehy gex"aéøä ,äl÷ äøáò elôà ,Bzîàì úîàa ìáà£¨¤¡¤©£¦£¦£¥¨©¨£¥
døáBòä,dilr xaerd -,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìò øáBò ¨§¨¥©§¨¤§¨

øúBé ,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ãeøtä úéìëúa àeäå§§©§¦©¥¦¦§©§¦§¨¥¥
äãBáò"å "íéøçà íéäìà" úàø÷pä ätì÷e àøçà-àøèqî¦¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥¡Ÿ¦£¥¦©£¨

,Lnî "äøædppi` dnvr dtilwdy ,lirl xaqedy itk - ¨¨©¨
ly epevx lr xaer - `ed eli`e ,d"awd ly epevx lr zxaer

,d"awd,äfä íìBòa äpnî íéòtLpä íéøácä ìkî øúBéå§¥¦¨©§¨¦©¦§¨¦¦¤¨¨¨©¤
,dtilwdn mzeig milawne -úBàîè úBîäa íäLxeq`y - ¤¥§¥§¥

,oze` lek`l,íéNîøe íéö÷Le íéàîè úBôBòå úBiçålk - §©§§¥¦§¨¦§¨¦
ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig milawn ,elld mi`exad
ziiyr iciÎlr d"awd ly epevx lr xaerd ,mc`d eli`e -
el` ze`nh zetilwn dhnle xzei rexb ,dciÎlr dyrp ,dxiar

;odn mzeig milawny dl`neøîàîëe6,"Eîã÷ Lezé" :- §©£©©§¨§
heytd epaen ."jncw yezi" :el mixne` ,`heg mc`y drya
z`ixa iptl `xap "yezi"d mb :`ed ,df l"f epinkg xn`n ly
md "xge`n"e "mcwen" ly mibyend ipgex oaena eli`e ;mc`d
:eyexit "mcwen" - dbixcnl qgia `l` ,onfl qgia wx `l
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íéøîà éèå÷éì
íãà ïéà åúùà äèùú éë ÷åñô ìò ì"æø åøîà ïëìå

äøéáò øáåòäì÷ äúòãù úôàðîä äùà 'éôàã 'åëå
äáù úåèù çåø éìåì äúåàú çåøá úìùåî äúéä

äñëîääùôðáù úøúåñî äáäàä úà 'éìòîå øéúñîå
àìå åúåãçàå åãåçéå 'ä úðåîàá ä÷áãì úéäìàäãøôéì

æ"ò ãåáòì äðîî äùôð úà íéìèåð 'éôà åúåãçàî å"ç
éìá äãáì äàåçúùäá 'éôàå å"çììë áìá äðåîà íåù

íéì÷ íéøåñé íäù óåàéðä úåàúå øöéä ùåáëì ù"ëå
åðøîùé 'ä äúéîîóåàéð øåñéà ïéá äìöàù ùøôääå

äôéì÷ã úåèù çåø ë"â àåä æ"òì äàåçúùä øåñéàì
úùáìîäãò àìå äáù äîëç 'éçá ãò úéäìàä ùôðì

ìáà .ì"ðë äîëçá ùáåìîä 'ä øåà éðôî ììëá
úîàáøáåò äøáåòä éøä äì÷ äøéáò 'éôà åúéîàì

ãåøéôä úéìëúá àåäå ä"á ïåéìòä ïåöø ìòåãåçéî
'éøçà íéäìà 'àø÷ðä äôéì÷å à"ñî øúåé 'úé åúåãçàå

íéøáãä ìëî øúåéå ùîî æ"òåæ"äòá äðîî íéòôùðä
íéö÷ùå íéàîè úåôåòå úåéçå úåàîè úåîäá íäù

ùåúé øîàîëå íéùîøåñéðëîù ùåúé óàã 'éô êîã÷
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א.3. ג, יב.4.סוטה ח, יט.5.במדבר א.6.פרק לח, סנהדרין
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שבט  ט"ז שישי יום
,60 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð çå÷éôù äîå,`l 'nr cr.òãåðë

,dbixcna dhnl :eyexit "xge`n"e ,ezbixcna xzei dlrp
ezbixcna dlrp "yezi"d mby :dpeekd "jncw yezi" xn`nae

.`hegd mc`d xy`nBðéàå ñéðënL Lezé óàc ,Leøt¥§©©¤©§¦§¥
éöBî,à,"`iven epi`e qipkn" `edy eilr zxne` `xnbdy - ¦

beqn `ed ,xnelk
zekiiy opi`y zetilwd

,drtydlätì÷ àéäL¤¦§¦¨
ä÷Bçøe ,äðBzçz øúBiä©¥©§¨§¨
äMãwä úðéçaî¦§¦©©§ª¨
úéìëúa ,úòtLnä©©§©©§©§¦

÷eçøäxenbd jtidd - ¨¦
rityn epi`y yezin
`id "dyecw" ,oky .llk
miraep dpnn ,"lehia"
drtydde cqgd iyrn
"dtilw" eli`e ;zlefd lr
lky ,"zeyi" ly oipr `id
dnvrl wx dvex `id xac
,ef dtilw mb ,ixd - cala

úîãB÷dlrnl - ¤¤
,dbixcna,àèBçä Léàì̈¦©¥
ìzLäaúãéøéå úeìL §¦§©§§¦¦©

,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøî úeiçä.mi`xapd z` zeigdl - ©©¥§¨¤§¨
oevxdn dzeig z` zlawn ,"yezi"k zx`eznd dtilwd
xy`n ,zelylzydd xcqa xzei dpeilr dbixcnn ,oeilrd

,`hegd mc`d ly ezlaw`edyzeigdy ixg` wx ezeig lawn
xzei dkenp dbixcnl zcxeiïkL-ìëå .epnn milrp - §¨¤¥

,dbixcna,úBòø úBiç elôàå ,íéàîhä íéiç éìòa øàL- §¨©£¥©¦©§¥¦©£¦©¨
- ?dnl jk lke,íãé÷ôz íépLî íðéà ílkLmdl crepy - ¤ª¨¥¨§©¦©§¦¨

,dlrnlneäéàc áb-ìò-óàå ,íçeø äøîL Cøaúé Búc÷ôe§ª¨¦§¨¥¨§¨¨§©©©§¦
'eë éæç àì7zeigd :xnelk ,"d`ex epi`" envr `edy mbde - , ¨£¦

rceie d`ex odly "lfn"d la` ,jkn zercei opi` onvr zerxd

oi` ,d"awd oevxa dygde ,oze` dignd "zeig"d zngn .jkn
,d"awd ly eieeivl cebipa xac dyer digdáeúkL Bîëe8: §¤¨

éäé íëzçå íëàøBîe"ì"æø Leøôëe ,"õøàä úiç ìk ìò ä9 ©£¤§¦§¤¦§¤©¨©©¨¨¤§¥©©
íãàa úìLBî äòø äiç ïéà"L,el rxdl -ïk-íà-àlà ¤¥©¨¨¨¤¤§¨¨¤¨¦¥

;"äîäák dì äîãð¦§¤¨¦§¥¨
íìö ïéàL íé÷écväå§©©¦¦¤¥¤¤
ìòî ÷lzñî íéäìà¡Ÿ¦¦§©¥¥©
úBòø úBiç ìk ¯ íäéðt§¥¤¨©¨

,eäén÷ ïéôkúàlk - ¦§©§¨©©§
zeigdzetetk zerxd
,mdløäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©

.úBéøà áBâa ìàiðc éab©¥¨¦¥§£¨
aeba l`ipcl xywa -
ecgty wx `ly ,zeix`d
`l` el ewifd `le epnn
onvr z` eripkd mby
dzid ozripk zaiq .eiptl
didy "miwl` mlv"d
.l`ipc ly eipt lr jeqp
miiw ,zerxd zeigay ,ixd
"ifg ediilfn" ly oiprd
- (d`ex odly lfnd)

wicvd ly eipt lry "miwl` mlv"a xikdl10ixd ,mipt lk lr .
.d"awd ly epevxl cebipa xac zeyer opi` ,zerxd zeigd mby

,ïk íàå,ixd -øáBòå àèBçälr -elôà Cøaúé BðBöø §¦¥©¥§¥§¦§¨¥£¦
äl÷ äøáòa,cala -÷eçøä úéìëúa àeä äNòî úòLa ©£¥¨©¨¦§©©£¤§©§¦¨¦

ìkî øúBé ,Cøaúé Búecçàå Bãeçé àéäL ,äðBéìòä äMãwî¦§ª¨¨¤§¨¤¦¦§©§¦§¨¥¥¦¨
-àøèqî íéòtLnä íéNîøe íéö÷Le íéàîhä íéiç éìòa©£¥©¦©§¥¦§¨¦§¨¦©ª§¨¦¦¦§¨

.äøæ-äãBáò útì÷e àøçà,dxaqd meyn yi xen`d lka - ¨¢¨§¦©£¨¨¨
,d"awdl ,l`xyin cg` lkay ,zxzeqnd dad`d cvny
Îlry xg`n ,dlw dxiarn mb ,dxiar lkn rpnidl ezlkia
.mi`nhd miigd ilra xy`n xzei d"awdn cxtp `ed dfÎici

¯ Lôð çewtM äîe,ytp livdl¯ ,úBøáò øàL äçBcony ©¤¦©¤¤¤§¨£¥
,(dxfÎdcear `l la`) dxezd¯ øáòé íâå,dxiard lrìàå §©©£Ÿ§©

¯ âøäé`ehgl eilr ,ezbixd ly mei`a ,`ehgl eilr mitek m` ¥¨¥
caln - miiga x`yidle
Îdcear) zexiar ylya
zekitye zeixr ielib ,dxf
`ed oicd oday ,(minc
,"xeari l`e - bxdi"

dxfÎdcear cearl eilr mitek m` - dxfÎdceara :lynl
Îdcear cearl `le eytp z` xeqnl eilr .ezbixd ly mei`a

ytp gewit ,oky .dxfepi`,ixd .dxfÎdcear ly xeqi` dgec
dxez itÎlry,dxfÎdcear oial zexiard x`y oia lcad miiw

oia ,zt`pnd dy`d dyery lcaddy epcnl lirl eli`e
Îdcear oial se`ip xeqi`
"zehy gex"dn raep ,dxf
oi` dxfÎdcearay -
lr dqkn "zehy gex"d
zxzeqnd dad`d
,xaqdd dzr `a jk lr - ?dilr dqkn `id se`ip xeqi`ae
ytp gewity dne ,zexiard zxnege zelwl qgiizn df oi`y

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'éçáî ä÷åçøå äðåúçú øúåéä 'ôéì÷ àéäù àéöåî åðéàå
äùåã÷äùéàì úîãå÷ ÷åçéøä úéìëúá úòôùîä

ä"á ïåéìòä ïåöøî úåéçä úãéøéå úåìùìúùäá àèåçä
úåòø úåéç 'éôàå íéàîèä íééç éìòá øàù ù"ëå
íçåø äøîù 'úé åúãå÷ôå íãé÷ôú íéðùî íðéà íìåëù
äéäé íëúçå íëàøåîå ù"îëå .'åë éæç àì åäéàã â"òàå
úìùåî äòø äéç ïéàù ì"æø 'éôëå õøàä úéç ìë ìò
íìö ïéàù íé÷éãöäå .äîäáë äì äîãð ë"àà íãàá

÷ìúñî íéäìàïééôëúà úåòø úåéç ìë íäéðô ìòî
ë"àå .úåéøà áåâá ìàéðã éáâ øäæá ù"îë åäééî÷

àèåçäúòùá äì÷ äøéáòá 'éôà 'úé åðåöø øáåòå
àéäù äðåéìòä äùåã÷î ÷åçéøä úéìëúá àåä äùòî
'éö÷ùå 'éàîèä íééç éìòá ìëî øúåé 'úé åúåãçàå åãåçé

úôéì÷å à"ñî íéòôùåîä íéùîøåæ"ò

çå÷éôù äîå
'éôë åðééä âøäé ìàå øåáòé íâå úåøéáò øàù äçåã ùôð
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א.7. ג, מגילה ב.8.ראה ט, ב.9.בראשית לח, ˘ËÈÏ"‡:10.סנהדרין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שנבראו - תפקידם משנים שאין "וראי'
ולא בהמה רק  לטרוף אשר˙ÂÈ˜באופן  מזה יותר ועוד - ב קנא, שבת שם  עיין - יש ‰ˆ„ÌÈ˜Èאפי' אשר מוכיח שמזה  (וי"ל - כו'



hayקב f"h iyiy mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
íâôä 'éçá é÷åìçå êøò éôìå)
é÷åìç íä êë íéðåéìòá äùøùáå ùôðá

ùðåòäå ÷åøéîä 'éçáåà íðäéâá
ãçåéî ùðåò àèçå ïåò ìëì æ"äåòá
ïëå íâôäå êåìëìä øéáòäìå ÷øîì

éáééçáïéîâåô ïéà úøëå äúéî
:(äåùá íìåë

zexiar x`y dgecì"æç Leøôk eðéä11¯ :ytp gewitl qgia) ©§§¥£©
:(zayaøîLiL éãk ,úçà úaL åéìò ìlç ,äøBz äøîà"¨§¨¨©¥¨¨©¨©©§¥¤¦§Ÿ

¯ ,"äaøä úBúaLmikixv ez`etx myle ,dleg mc`yk ©¨©§¥
,jk lr dxezd zxne` - zaya dxeq`d dk`ln zeyrl

- dlegd myl - ellgiy
xenyiy ick ,zg` zay
.zezay daxd okn xg`l
,`vei df lkny
xg`y zeaxd zezaydy
ef zg` zay zegec ,jk
efe - dze` millgny
ytp gewitl daiqd

,zay dgecyíeMî àìå§Ÿ¦
¯ úBøáòä úel÷ly ©¨£¥

,zay¯ ïøîçåenk §¨§¨
xn`py ,dxfÎdcear

g eli`klw zay leli
,dxfÎdcear xy`n

¯ ,òãz]ielz xacd oi`y ¥©
ly ozxnega e` ozelwa

,zexiardúaL éøäL¤£¥©¨
äìe÷Le äøeîç£¨§¨
ïéðòì äøæ-äãBáòk©£¨¨¨§¦§©
øáãì øîeî úèéçL§¦©¨§¨¨

¯ ,ãçà`ed) zayd z` llgl "xnen" `edy in ,`ed oicdy ¤¨
eli`k ,dcn dze`a dxeq` ezhigy - (zay leliga cinzn

,dxfÎdcear cearl "xnen" did-äî ,á ïîéñ 'äòc äøBé'a§¤¥¨¦¨©
¯ ,úBéøò éelâì øîeîa ïk-ïéàM"xnen" enk epi` epicy ¤¥¥§¨§¦£¨

,zeixr ielibn zay lelig xeng jkay ,ixd ,dxfÎdcearl
¯ éëä elôàå,z`f lkaeéelb àìå úaL äçBc Lôð çewt ©£¦¨¦¦©¤¤¤©¨§Ÿ¦

¯ ;úBéøòdgec dpi` ytp gewity dny ,xnel xyt`Îi`y ixd £¨
ep` ixdy ,xzei xeng zeixr ieliby zngn `ed ,zeixr ielib
ixd ."cg` xacl xnen"n zay dxeng ,dhigyl qgiay mi`ex
ozelwe ozxnega miielz dl` mixac oi`y xnel gxkdd ony

.zexiard ly¯ .[àeä áeúkä úøæâc àlàx`yl qgiay ¤¨¦§¥©©¨
:zexiard ylya eli`e ,oze` dgec ytp gewit - zexiar
dgec ytp gewit oi` - minc zkitye zeixr ielib ,dxfÎdcear
lray ,zenxebd ,zexiard ly ozxnegl qgia j` .oze`
,dxiard z` dyer `edy drya d"awdn cxtp didi dxiard

iciÎlry xg`n ,lcad mey ,xen`k ,oi`lk`ed ,dxiar
"zehy gex"d ilel ,jk meyne .d"awdn wegix zilkz wgxzn
.dxiar xaer icedi did `l ,zxzeqnd dad`d lr dqknd
,dipyl zg` dxiar oia lcad miiw ok` m`y ,xaqei oldl ,mxa

`hazn df - ;d"awdn dxiard lra ly ecexit zcnaixg`
zxk oypery zexiard oia lcad miiw f` ,dxiard ziiyr

;df yper odilr oi`y zexiard oial miny icia dzineàlà¤¨
úøk ïäa ïéàL úBøáòî àéä íà ,àèçä äNòî øçàlL¤§©©©£¥©¥§¦¦¥£¥¤¥¨¤¨¥

éøîâì äúî úéäìàä BLôð ïéàL ,íéîL éãéa äúéîe¦¨¦¥¨©¦¤¥©§¨¡Ÿ¦¥¨§©§¥
dúe÷ác úö÷ íbôpL ÷ø ,íéiç íéäìàa dLøMî úúøëðå§¦§¤¤¦¨§¨¥Ÿ¦©¦©¤¦§©§¨§¥¨

¯ äæ àèça dLøLa dúæéçàåznyp ly dcegi`,icedi ly e ©£¦¨¨§¨§¨§¥§¤
ziwl`d ytpd oiay xywdy xg`ne ,mbtp - zewl`a dyxeya
,lilk wzep `l dyxeyl
yi ,oldl xaqeiy itk ixd
zindad ytpd zexyt`a
mzcixin zelrzdl sebde
aey axwzdle ,dtilwa
.ziwl`d ytpd zyecwl
oypery zexiar eli`e
,miny icia dzine zxk
oiay xywdy cala ef `l
,mbtp - dyxeyl ytpd
itk .lilk wzip `ed `l`
,xg` mewna xaqeny
icedi oiay xywdy
- "lag"l dnec ,d"awdl
"ezlgp lag awri"12,

ylye ze`n yy :xnelk
zexywnd zeevnd dxyr
mr icedi ly eznyp
od ,iwl`d dyxey
xefyd lag znbeca
la` ,lagd ylgp - minipdn dnk mirxwpyk .minip b"ixzn
zrxwp - zg` dxiar iciÎlr ,lynl jk .ixnbl rxwp `ed oi`
eli`e .dyxeyl dnypd z` xywnd "lag"a zg` "dnip"
eli`k df ixd miny icia dzine zxk oda yiy zexiara
,owfd epax xiaqn da ,ddbd d`a ,oldl .rxwp elek "lag"d
mbtd lcebl m`zda `id - zexiar lr miyperd zxnegy
ixd `id ,miyperd zilkze zxhn ,oky .zenbet zexiardy
zenlera dyxeye ytpdy ,mzkdn ytpd z` jkfle zewpl
lcebe zxnegy ,oaen `linn .dxiard ziiyra enzkp mipeilrd

:mbtde mzkd lceb itl md - yperdCøò éôìe)* ääâä§¦¤¤
¯ ,íéðBéìòa dLøLáe Lôpa íâtä úðéça é÷elçåmbtd §¦¥§¦©©§¨©¤¤§¨§¨¨¤§¦

deedznd mbtdn dpey - zg` dxiar iciÎlr deedznd
,zxg` dxiarnípäéba Lðòäå ÷eønä úðéça é÷elç íä Ck̈¥¦¥§¦©©¥§¨Ÿ¤©¥¦Ÿ

¯ ,äfä íìBòa BàÎmlera e` mepdiba laeq mc`y mixeqid ¨¨©¤
,eytp z` zewpl micreind ,dfdãçéî Lðò àèçå ïBò ìëì§¨¨¨¥§Ÿ¤§ª¨

¯:`id ezxhny¯ ,íâtäå Ceìëlä øéáòäìe ÷øîìeyrpy §¨¥§©£¦©¦§§©§¨
.dyxeyae ytpaílk ïéîâBt ïéà úøëå äúéî éáiça ïëå§¥§©¨¥¦¨§¨¥¥§¦ª¨

¯ :(äåLam` - dxiard ziiyr ixg` ,mipt lk lr ,j` §¨¤
:f` - miny icia dzine zxk xeqi` eilr oi`y `hga xaecnd
,Bôeb ïëå ,Bôeâa úLaìîä úéîäaä úéðeiçä BLôð íb éøä£¥©©§©¦¦©§¥¦©§ª¤¤§§¥

¯ ,Bæ ätì÷e àøçà-àøèqäî íéìBòå íéøæBçecxi oda §¦§¦¥©¦§¨¨¢¨§¦¨
,`hgd ziiyr zryaúéäìàä Lôð úMã÷ì íéáø÷úîe¦§¨§¦¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦

¯ íäa úLaìîä,sebae zindad ytpaäðéîànä¯ytpd ©§ª¤¤¨¤©©£¦¨
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íéøîà éèå÷éì
äøåú äøîà ì"æçøåîùéù éãë úçà úáù åéìò ììç

òãú] ïøîåçå úåøéáòä úåì÷ 'åùî àìå äáøä úåúáù
éøäùøîåî úèéçù ïéðòì æ"òë äìå÷ùå äøåîç úáù

éåìéâì øîåîá ë"àùî 'á 'éñ ã"éá ãçà øáãìúåéøò
úøéæâã àìà ò"â àìå úáù äçåã ùôð çå÷éô éëä 'éôàå

äùòî øçàìù àìà [àåä áåúëäàéä íà àèçä
ïéàù íéîù éãéá äúéîå úøë ïäá ïéàù úåøéáòî

éøîâì äúî úéäìàä åùôðíéäìàá äùøùî úúøëðå
äùøùá äúæéçàå äúå÷éáã úö÷ íâôðù ÷ø íééç

åùôð íâ éøä *äæ àèçá
'ùáåìîä úéîäáä 'éðåéçä

åôåâáíéøæåç åôåâ ïëå
åæ äôéì÷å à"ñäî íéìåòå
ùôð úùåã÷ì íéáø÷úîå
íäá úùáåìîä úéäìàä
íâå ãçà 'äá äðéîàîä
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קג hay f"i ycew zay mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ז קודש שבת יום
פרק כה  ,`l 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åäæå äë ÷øô,62 'nr cr.òãåðë åéìò

cinz dpin`n ziwl`däúéä àèçä úòLa íâå .ãçà 'äa©¤¨§©¦§©©¥§¨§¨
¯ ,Cøaúé Bzà äðîàazervn`a ,zindad ytpd ,oky §¨§¨¦¦§¨¥

ziwl`d ytpd eli`e ,dxiard z` zxaery ef `id ,sebd
;`hgd ziiyr zrya mb ,d"awdl dpn`p zx`ypäúéäL ÷ø©¤¨§¨

¯,ziwl`d ytpd
Lnî úeìb úðéçáa¦§¦©¨©¨
úéîäaä Lôð CBz¤¤©§¥¦

,àøçà-àøèqî¦¦§¨¨¢¨
¯ äàéèçnäytpd ©©£¦¨

zindadóebä úà¤©
é÷îòa dnò ezãéøBîe¦©¦¨§¦§¥
ähî ähîì ìBàL§§©¨©¨
-àøèqä úàîè úçz©©ª§©©¦§¨
-äãBáò útì÷e àøçà̈¢¨§¦©£¨

¯ .eðøîLé 'ä ,äøæixd ¨¨¦§§¥
zindad ytpdy drya
- sebd z` d`ihgn
ziwl`d ytpd z`vnp

eizelert f` lret epi`y ,zelba `vnpy in enk ;zelba da
ixdy ,dzlert f` zlret ziwl`d ytpd oi` mb jk ,epevxk
zeevne dxez ly dceara sebd lr ritydl `ed dpevx
iptn z`fe ,mincewd miwxta xkfpy itk ,d"awd mr oxywle
z`vnpd ,zindad ytpd zelba z`vnp ziwl`d ytpdy
Î`xhqde dtilwd ly xzeia wenrd medza `hgd zrya

,`xg`¯ ,äfî ìBãb úeìb Eì ïéàåytpd zelb xy`n §¥§¨¨¦¤
,`heg mc`dy drya ziwl`d¯ ,"'eë äîø àøâàî"¥¦§¨¨¨

dbixcndn ,"xzeia wenr xeal - xzeia deab bbn" dcixid
ly xzeia wenrd medzl - dnypd z`vnp da xzeia dlrpd

,`xg`Î`xhqdìéòì øàaúpL Bîëe13øB÷îe LøLc §¤¦§¨¥§¥§Ÿ¤§
úé àeäå ,äàlò äîëçî àeä ìàøNé úéa ìk úBLôðCøa ©§¨¥¦§¨¥¥¨§¨¦¨¨§¦§¨¥

¯ .'eëå ãçà Búîëçådlrp dbixcna `id dnypdy ixd §¨§¨¤¨§
zezegpd zebixcna zelbl cr ,dhnl zcxei `id myne ,xzeia

,`heg mc`dy drya ,`xg`Î`xhqe zetilw ly xzeiaàeäå§
åéðt ïîBèå ähîì BãéøBîe Cìî ìL BLàøa æçBàä ìLîk¦§©¨¥§Ÿ¤¤¤¦§©¨§¥¨¨

¯,jlnd lyEì ïéàL ,äàBö àìî àqkä úéa CBúa§¥©¦¥¨¥¨¤¥§
¯ ,äòL éôì ïk äNBò elôà ,äfî ìBãb ïBaìòenk ¤§¨¦¤£¦¤¥§¦¨¨

d`lir dnkgny dnypd z` gwel icedi xy`ky ,eppipra

,`xg`Î`xhqa zelba dze` cixene - "jln ly ey`x"
,ipnf ote`a wx `id ef dcixi ixd - "d`ev `iw" z`xwpd
ytpd z`vei - `hgd ziiyr ixg` ,oky .`hgd ziiyr zrya

yi z`f lkae - `xg`Î`xhqde zelbdn ziwl`ddcixia
oealr meyn ef zipnf

,xzeia lecbúBtìwäL¤©§¦
úBàø÷ð àøçà-àøèñå§¦§¨¨¢¨¦§¨
¯ :òãBpk ,"äàBö àé÷"¦¨©©
dyrn ixg` wxy ,ixd
oia lcad miiw ,`hgd
,dipyl zg` dxiar
dyrn zrya eli`e
d"awdn micxtp - `hgd

zervn`alk.dxiar
lkly xg`n ,`linn
,zxzeqn dad` yi icedi
ripnd gekd `idy
`le d"awd mr cg`zdl

n rpnidl ezexyt`a yi - epnn cxtp zeidllkdxiar
miiwlelk.zeevnd

`ly eytp z` xeqnl onefne oken icedi lky ,xaec df wxta
`iany dn siqedl ie`xd on jkl xywda .dxfÎdcear cearl
,eizegiyn zg`a ,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden iaxd
"mihqipehpw" zveaw lv` "wcv gnv"d ly eixewian cg`ay
mipy jynae ,mdixedn mzexirva ethgpy micedi miliig -
mze` wzpl mirvn`d lk z` ehwpe ,`ava mze` ewifgd zeax
zxnd lry ,mdl xn` "wcv gnv"de .zecdine micedin
xqiwd m` mbe ,ytpd z` xeqnl mikixv ,dlilg dpen`d
dnk xeark .elewa renyl xeq` - z`f zeyrl devn envr
d`xe ,eipeni`a `avd z` xwal iqexd xqiwd `a ,mipy
xqiwd l`y .mipeni`a cgeina mipiihvn miliigdn micg`
iyilyde awri ipyd ,jexa eny cg`y ,el epryke ,mdizenyl
Î`pngx mzc z` exiniy deeive ax fbex xqiwd fbxzd ,dyn

.olviliaxd mdl xn` mipy dnk iptly ,miliig mze` el epr
m` mbe .ytpd z` xeqnl mikixv dfk oipr lry "wcv gnv"d
cin evtwe ,elewa renyl xeq` - z`f zeyrl deevn xqiwd

.myd yeciw lr mytp z` exqne xdpd jez l`

.äë ÷øtwxta xiaqdl ligzd xy` z` ,owfd epax miiqi ,d"k wxta ¤¤
xacd jil` aexw ik" :weqtd z` ,g"ic`n- "ezeyrl jaalae jita

yc`ndylya wx `l ,zeevne dxez miiwl icedi lkl lwe aexw

jita" ly heytd yexitd edfy - ,dyrne xeaic ,daygn :miyeald

,ala - "jaala" ,xeaica ,jly dta - "jita") "ezeyrl jaalae

ly iniptd yexita mb `l` - (dyrn ,zeyrl - "ezeyrl"e ,daygn

jk lr l`y .d"awdl d`xiae dad`a ,ald zeybx mr :epiide ,"jaala"

lwe aexw jkÎlk oi`y ,ep` miyge miyibxn dxe`kl :f"i wxta owfd epax
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íéøîà éèå÷éì
äúéäù ÷ø 'úé åúà äðîàá äúéä àèçä úòùá

ùôð êåú ùîî úåìâ 'éçááäàéèçîä à"ñî úéîäáä
úçú äèî äèîì ìåàù é÷îòá äîò åúãéøåîå óåâä úà

à"ñä úàîåèìåãâ úåìâ êì ïéàå åðøîùé 'ä æ"ò úôéì÷å
øå÷îå ùøùã ì"ùîëå 'åë äîø àøâéàî äæîìë 'åùôð

ãçà åúîëçå 'úé àåäå äàìéò äîëçî àåä ìàøùé úéá
æçåàä ìùîë àåäå 'åëåäèîì åãéøåîå êìî ìù åùàøá

ïåáìò êì ïéàù äàåö àìî àñëä úéá êåúá åéðô ïîåèå
ìåãâà"ñå úåôéì÷äù äòù éôì ïë äùåò 'éôà äæî

:òãåðë äàåö àé÷ íéàø÷ð
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hayקד f"i ycew zay mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mc`d zeppeazd iciÎlry ,owfd epax xiaqde ?'d zad` mc`l didzy

df xacy xg`n ,mxa .'d zad` ly ybxd ea xxerzn - d"awd zlecba

`linn xaky ,ixd ,'d zlecba dwenr zeppeazd ixg` wx `eal leki

aexw" dfy xnel xyt`Îi`c`ndrici zyxcp ,zeppeazd myl ik ,"

gendy mbe d"awd zlecba

ick ,jkl mini`zn eidi alde

ekeza xxerl mc`d lkeiy

epax xiaqd okl - 'd zad`

ote` miiwy g"i wxta owfd

miiwl icedi lr cvik sqep

ly ybxa ,zeevne dxez

iciÎlr :d"awdl dad`

dpyiy ,"zxzeqn dad`"

.d"awdl l`xyin cg` lka

dad`efxevil jxevd on oi`

`id ik ,zeppeazd iciÎlr

lka irah ote`a z`vnp

owfd epax .icedie icedi

ly dpipre dzernyn xiaqd

dyxey mr cg`zdl zicedid dnypd ly dkiynde dti`yd :ef dad`

xg`l .ytp zexiqn jkl dyexc m` mb ,epnn cxtp zeidl `le ,iwl`d

lk iciÎlre ,d"awd mr icedi cg`zn devn meiw iciÎlry ,xaec okn

envr z` rpen icedi did ,jky oeikne :d"awdn cxtp `ed dxiar

dqknd zindad ytpd ly "zehy gex"d `leli` ,d"awd cbp `ehgln

ilg cxtp `ed cvik yibxi `ly znxebe ,ezad` lriciÎlr d"awdn dl

owfd epax miiqi ,dzr cenll micner ep`y ,d"k wxta .dxiard

,"zehy gex"d z` envrn xiqdl icedi leki dry lkay ,ezxaqd

- ecil dxiar d`ayky ,jk ,zxzeqnd dad`d z` ekeza xxerleyegi

rpni `linne ,d"awdn envr z` wzpn `ed dxiard iciÎlry ,cin

daizkn d"awdl ezad`y ,cin xekfi - ecil devn d`ayke ;dzeyrln

.d"awd mr cg`zn `ed dciÎlr ik ,devnd z` miiwl el

áeúkL eäæå1éìà áBø÷ ék" :¯ ,"'Bâå ãàî øácä Emiiwl §¤¤¨¦¨¥¤©¨¨§Ÿ§
,'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" zeevne dxezìëáe úò ìëaL¤§¨¥§¨

¯ úeèL çeø øéáòäì àeä BúeLøáe íãà ìL Bãéa äòL̈¨§¨¤¨¨¦§§©£¦©§
,d"awdn cxtp `ed dxiar iciÎlry ,ezeyibx z` ddwnd

¯ äçëMäåeilr dllba xy`e ,d"awdl dad` ea zniiwy §©¦§¨
gex" xiqdl leki `ed - d"awd mr cg`zdl ick ,zeevn miiwl

ef "zehyúøzñîä ,ãçà 'äì Búáäà øøBòìe økæìå ,Baøwî¦¦§§¦§Ÿ§¥©£¨©¤¨©§ª¤¤
¯ .÷ôñ íeL éìa Bááìa éàcåamey ila xacd xexa ixd §©©¦§¨§¦¨¥

lwe ryx mb ,xen`k ,oky .d"awdl dad` eala zniiwy ,wetwt
.d"awdl zxzeqn dad` eala dpyi milway:áeúkL eäæå§¤¤¨

¯ ."Eááìáe"ealay dad`a zeevne dxez miiwl leki icediy ¦§¨§
epyi zeevne dxez meiwa ,oky :'d zad`a wx `le - .d"awdl
,'d z`xi zyxcp jk lre ,zexiarn rpnidl ,"rxn xeq" mb

ef dad`y ,cin owfd epax oiivn ,okl .d"awdn cgtdzllek
.dxiar zeyrln rpnidl ecia ef d`xi cvne ,d`xi mb dkeza

¯ da ììëðå,ef dad`a¯ ,eìéçc íb,d`xi¯ eðéäc`xend §¦§¨¨©§¦§©§
,cgtde,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ïôà íeLa ãøtì àlL¤Ÿ¦¨¥§Ÿ¤¦¦§©§¦§¨¥

¯ ,Lnî Lôð úøéñîa elôàeytp z` xeqnl ul`ii m` mb £¦¦§¦©¤¤©¨
,d"awdn cxtp zeidl `ly ick¯ âOî ìëNå íòè íeL éìa§¦©©§¥¤ª¨

z` xeqnl eilr recn
,eytp.éäìà òáèa àlà¤¨§¤©¡Ÿ¦

¯,h"i wxta xaqedy itk
jynpd ,xpd xe` lyna
jk - eyxeyl irah ote`a
ote`a dnypd zkynp
,iwl`d dyxeyl irah
meyn jka yi dabl
dlrnly ,iwl` "rah"
mb zllek `id jk .dpadn
- irah cgte dcxg
ly dkynd dze`y
- d"awd mr zecg`zd
llba m` mb ,wzepz `l
z` xeqnl jxhvi jk

,eytp¯ ,äúéî éøeqiî älwä ,úBåàzä úøéáLa ïkL-ìëå§¨¤¥¦§¦©©©£©©¨¦¦¥¦¨
,xacd i`ceey ixd - eytp z` xeqnl mb oken ixd `edeáBøwL¤¨

¯ ,"òøî øeñ" úðéçáa ïä ,øöiä Laëì øúBé øácä åéìà¥¨©¨¨¥¦§Ÿ©¥¤¥¦§¦©¥¨
,zexiar ziiyrn rpnidléøác ìL äl÷ äøáòî elôà£¦¥£¥¨©¨¤¦§¥

¯ ,íéøôBñ- dxezd on xeqi` `le ,cala opaxcn xeqi` `idy §¦
,envra helyl ezlkia dfa mb,Cøaúé BðBöø ìò øáòì àlL¤Ÿ©£Ÿ©§¦§¨¥

¯,`ehgl `le¯ da ãøôpL øçàî,`hgi m`Bãeçiî ¥©©¤¦§¨¨¦¦
¯ .äNòî úòLa ,Lnî äøæ-äãBáòa Bîk ,Búecçàådrya §©§§©£¨¨¨©¨¦§©©£¤

,`heg `edy dryay ,mcewd wxta xaqedy itk ,`heg `edy
drya ,epnn cxtp `edy itk dcn dze`a ,d"awdn cxtp `ed
,eytp z` xqen mb didy xg`ne ,dxfÎdcear caer `edy
mb rpnidl eilr dcn dze`a - dxfÎdcear cearl `ly calae

dxiarnef,dyrn zrya ,cxtp `ed ,ef dxiar iciÎlr mb ixdy ,
zexiar oial ,dxfÎdcear oia lcad miiw z`f lka ,j` .d"awdn

y onfl qgia z`fe - xzei zelwixg`Îdceara :dxiard ziiyr
dxfmb d"awdn cxtp x`yp `ed ,ixg`ldxiara lykpy

d"awdn zecxtidd ,xzei zelwd zexiara eli`e ;ef dlecb
xirn owfd epaxy `l` - cala dxiard revia onfl wx zlaben
`ly ,dxfÎdceara mb dvr zniiw xac ly ezin`ly ,cin
mb ritydl dciay daeyz iciÎlr :`ide - d"awdn cxtp x`yi
`l `edy mi`ex ep` okÎitÎlrÎs` .dxfÎdcear ly dxiara
cxtp zeidl `ly calae ,eytp z` xqen `l` ,ef dvrl drey
eze`y ixd .dxfÎdcearl d`egzydd zrya mb d"awdn
,xzei zelw zexiar ziiyrn rpnidl ick mb dti egek - lewiy
jk lr .d"awdn dyrn zrya cxtp `ed ,ociÎlr mby xg`n

:oldl owfd epax xne`úBNòì ìBëé äøæ-äãBáòa íb éøäå©£¥©©£¨¨¨¨©£
¯ Ck-øçà äáeLz,gihazyixg`ydidi `l ,dxiard ziiyr §¨©©¨
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íéøîà éèå÷éì
åäæå äë ÷øôãàî øáãä êéìà áåø÷ éë áåúëù

ìù åãéá äòù ìëáå úò ìëáù 'åâå
àåä åúåùøáå íãàåáø÷î äçëùäå úåèù çåø 'éáòäì

éàãåá úøúåñîä ãçà 'äì åúáäà øøåòìå øåëæìå
éìá åááìáíâ äá ììëðå êááìáå ù"æå .÷ôñ íåù

åúåãçàå åãåçéî ïôåà íåùá ãøôéì àìù åðééäã åìéçã
âùåî ìëùå íòè íåù éìá ùîî ùôð úøéñîá 'éôà êøáúé

úååàúä úøéáùá ù"ëå éäìà òáèá àìàéøåñéî äì÷ä
'éçáá ïä øöéä ùåáëì øúåé øáãä åéìà áåø÷ù äúéî

äøéáòî 'éôà òøî øåñàìù íéøôåñ éøáã ìù äì÷
åúåãçàå åãåçéî äá ãøôðù øçàî 'úé åðåöø ìò øåáòì

æ"òá åîëìåëé æ"òá íâ éøäå äùòî úòùá ùîî
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קה hay f"i ycew zay mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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המשך ביאור למס' טסחים ליום שישי עמ' ב



היום יום . . . קו

ה'תש"גיא שבטיום ראשון

חומש: בשלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק כ. והנה . . . כו וכאפס ממש.

דער סדר פון טָאג הויבט זיך ָאן מיט מודה אני, און דָאס זָאגט מען פאר נעגעל 
וואסער אפילו בידים טמאות, ווָארום כל הטומאות שבעולם זיינען ניט מטמא דעם 
מודה אני פון א אידען. ער קען זיין א חסר בזה או בזה, ָאבער דער מודה אני בלייבט 

גאנץ.

ל  ן ּכָ ּכֵ ָיַדִים ְטֵמאֹות, ׁשֶ "מֹוֶדה ֲאִני", ְואֹוְמִרים ֹזאת ִלְפֵני ְנִטיַלת ָיַדִים ֲאִפּלּו ּבְ ֵסֶדר ַהּיֹום ַמְתִחיל ּבְ
ֶזה,  ֶזה אֹו ּבָ ל ְיהּוִדי. הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ָחֵסר ּבָ אֹות ֶאת ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" ׁשֶ עֹוָלם ֵאיָנן ְמַטּמְ ּבָ ְמאֹות ׁשֶ ַהּטֻ

ֵלם. ַאְך ַה"ּמֹוֶדה ֲאִני" נֹוָתר ׁשָ

ה'תש"גיב שבטיום שני

חומש: בשלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: כי התהוות . . . כו ודקות יותר.

ב, ְועֹוָלם רֹוֵתַח ּוְמֹבָהל. ְוֹזאת ִהיא ֲעבֹוַדת  ָ ֵני עֹוָלמֹות ֵהם: עֹוָלם ַקר ּוְמֻיּשׁ ֲעלּות ׁשְ ֶכל ְוַהִהְתּפַ ַהּשֵׂ
ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ּבְ ֶרְך  ּדֶ ֶכל – ְלמֹוֶרה  ְוַהּשֵׂ ִאיָפה,  ִלׁשְ ֶכת  ֶנְהּפֶ ָהָלה  ַהּבֶ ְוָאז  ַלֲאָחִדים.  ִלְהיֹות  ָרם  ְלַחּבְ ָהָאָדם, 

ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל.

*

ה'תש"גיג שבטיום שלישי

חומש: בשלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אבל עשר . . . עניני העולם.

יָתה. בּוָרה ָרחֹוק ִמּיֹום ַהּמִ ּיֹום ַהּקְ ׁשֶ ָנה ִראׁשֹוָנה, ַוֲאִפּלּו ּכְ ׁשָ יָתה ֲאִפּלּו ּבְ יֹום ַהּמִ ָנה[ - ּבְ ָ יָאְרַצְייט ]=יֹום ַהּשׁ

ְוִיְתרֹון  ַהֶחֶסד  ַבע:  ׁשֶ ֶבן  ּכְ ְהיֹותֹו  ּבִ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַמֲעֶנה 
ַעל  הֹוֵלְך  ׁשֶ ֲהַגם  ּדַ ְזקּוָפה הּוא,  קֹוָמה  ּבְ ִלְהיֹות הֹוֵלְך  ר  ָיׁשָ ָהָאָדם  ֶאת  ה  ָעׂשָ ָהֱאלִֹקים  ר  ֲאׁשֶ ֲעָלה  ַהּמַ

א ֶאת ָהָאֶרץ. ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאּלָ ע, ּדְ הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ ַמִים, לֹא ֵכן ּבְ ָ ל־ָמקֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּשׁ ָהָאֶרץ, ִמּכָ

ה'תש"גיד שבטיום רביעי

חומש: בשלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק כא. והנה . . . 52 נבואתם.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

בא כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים, איז, לבד דער ענין פון התעוררות רחמים 
אויף די מקושרים, געווען א עבודה פון דערמָאנען בינו לבין עצמו די מקושרים, און 
אריינטראכטען בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים, ווָאס דָאס איז מעורר די כחות 
פנימים פון דעם ווָאס מ'טרַאכט וועגען עם, ווי מיר זעהען במוחש, אז מ'קוקט שטַארק 
אויף איינעם מוז ער אקוק טָאן, ווייל די הבטה פנימית איז מעורר דעם עצם הנפש, 

און אזוי איז אויך אין דעם כח המחשבה.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קז היום יום . . . 

ל ִהְתעֹוְררּות ַרֲחִמים ַעל  ַבד ָהִעְנָין ׁשֶ ּלְ ּמִ ׁשֶ ים, ֲהֵרי  דֹוׁשִ ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ת ֲאבֹוֵתינּו  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ ֵאֶצל 
ִעְנַין  ּבְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ק  ּוְלִהְתַעּמֵ ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ִרים  ַהְמקּוׁשָ ַרת  ַהְזּכָ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ָהְיָתה  ִרים,  ַהְמקּוׁשָ
ָעָליו,  ִבים  חֹוׁשְ ׁשֶ ֶזה  ל  ׁשֶ ים  ִניִמּיִ ַהּפְ ַהּכֹחֹות  ֶאת  ְמעֹוֵרר  ה  ּזֶ ׁשֶ ִנים,  ַהּפָ ִים  ּמַ ּכַ רּוָתם  ְ ְוִהְתַקּשׁ ַאֲהָבָתם 
ָטה  י ַהַהּבָ ּכִ ט,  ב ְלַהֲחִזיר ַמּבָ ָחְזָקה ַעל ָאָדם, הּוא ַחּיָ ּבְ יִטים  ר ַמּבִ ֲאׁשֶ ּכַ מּוָחׁש ׁשֶ ָאנּו רֹוִאים ּבְ ִפי ׁשֶ ּכְ

ָבה. ֲחׁשָ ֹכַח ַהּמַ ם ּבְ ֶפׁש, ְוֵכן הּוא ּגַ ִניִמית ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ֶעֶצם ַהּנֶ ַהּפְ

ה'תש"גטו שבטיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בשלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והרי . . . כז במציאות.

הֹות  ַהּגָ ָנם  ֶיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְלַהֲחִסיִדים,  נֹוַדע  ָבר  ּכְ  – אֹור"  ַה"ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ִני  ׁשֵ ֵחֶלק  יס  ְלַהְדּפִ ׁשּו  ּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֲאָמִרים,  ַהּמַ ִעם  יֵסם  ַיְדּפִ ר  ֲאׁשֶ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ּבְ ְפִצירּו  ַוּיַ ֲאָמִרים.  ַהּמַ ַעל  ֶצֶדק"  ַמח  ֵמַה"ּצֶ ּוֵבאּוִרים 
ל־  יָסם. ִמּכָ ׁשֹו ְלַהְדּפִ רֹו ּוְמַבּקְ א ְלַבּקְ ֵקן ּבָ ר ְזֵקנֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחלֹם ֲחלֹום, ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק". ַוּיַ ַוְיָמֵאן ַה"ּצֶ
ים  ִהְסּכִ ְוָאז  ַלֲאִביֶהם,  רּו  ַוְיַסּפְ ה  ַהּזֶ ָניו ָחְלמּו ַהֲחלֹום  ִמּבָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ָבר, ַעד  ַהּדָ ֶהְעִלים  ָמקֹום 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ׁשֵ ְקְראּו לֹו ּבְ ִני, ַוּיִ ֵ הֹוָתיו ּוֵבאּוָריו ַלֵחֶלק ַהּשׁ ם ַהּגָ יס ּגַ ְלַהְדּפִ

ה'תש"גטז שבטיום שישי

חומש: בשלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וכל הצמצומים . . . חשיב ממש.

אאמו"ר אמר: צווישען קעלט און כפירה איז גָאר א דינע מחיצה. עס שטעהט כי 
ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלַאם פייער, לערנען און דאוונען בעדארף מען 

מיט התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה ותפלה.

י ה'  תּוב: "ּכִ ה ְמֹאד. ּכָ ּקָ ה ּדַ ָנּה ְמִחּצָ ין ְקִרירּות ִלְכִפיָרה ֶיׁשְ "ּב[ ָאַמר: ּבֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ב,  ל ָצִריְך ִמּתֹוְך ִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ ּלֵ ְלֶהֶבת ֵאׁש, ִלְלֹמד ּוְלִהְתּפַ ֱאלֶֹקיָך ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא", ֱאלֹקּות ִהיא ׁשַ

ה. תֹוָרה ּוְתִפּלָ ְבֵרי ה' ּבְ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה" ֶאת ּדִ "ּכָ ׁשֶ

ה'תש"גיז שבט, שבת שירהשבת
יָרה. ִ ֵעת ְקִריַאת ַהּשׁ עֹוְמִדין ּבְ

ה ְנִביָאה.  ָ  ַהְפטֹוָרה: ּוְדבֹוָרה ִאּשׁ
חומש: בשלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: פג־פז.
תניא: פרק כב. רק . . . תמיד.

עס איז א מנהג צו עסען שווארצע קַאשע.

חֹוָרה. ְייָסה ׁשְ ָנהּוג ֶלֱאֹכל ּדַ

"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה".  ּבְ ס  ְדּפָ ַהּנִ י ה'"  ּכִ ֲאָמר "ְראּו  ַמח ֶצֶדק" ַהּמַ ַנת תרכ"א ָאַמר ַה"ּצֶ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ
ַנת תקס"ה ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי  ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ׁשַ ְך ִלְבנֹו, ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ר ַאַחר־ּכָ ְוִסּפֵ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



היום יום . . . קח

ְהיֹותֹו  ַנת תקכ"ט ּבִ ׁשְ ר ּבִ ר ִלי, ֲאׁשֶ ְך ָקָרא אֹוִתי ְוִסּפֵ ֲאָמר. ַאַחר־ּכָ ֵקן[ ֶזה ַהּמַ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ם־  ַעל־ׁשֵ ַנת תקט"ז ָאַמר ַהּבַ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ יד ְלַחְדרֹו ְוָאַמר לֹו: ׁשַ ּגִ מֶעְזִריְטׁש, ָקָרא אֹותֹו ָהַרב ַהּמַ ּבְ
ָנה  ַנת תקכ"א )ׁשָ ׁשְ ַמֲאַמר ַרַז"ל. ּבִ ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו" – ִלְתָנאֹו, ּכְ ב ַהּיָ ׁשָ סּוק "ַוּיָ טֹוב ַמֲאָמר ַעל ּפָ
ם־טֹוב(,  ַעל־ׁשֵ י )ַהּבַ יד – ַרּבִ ּגִ ָבָריו ָהַרב ַהּמַ יְך ּדְ ם־טֹוב( ָהָיה ֶאְצִלי – ִהְמׁשִ ַעל־ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ַאֲחֵרי ִהְסּתַ
ל ָמקֹום". ְוַהּיֹום ָהָיה ֶאְצִלי מֹוִרי  ָברֹו – ׁשֶ ין ְרצֹונֹו – ְולֹא ּדְ ִעְנַין "עֹוׂשִ אּור ּבְ ֲאָמר ְוהֹוִסיף ּבֵ ְוָאַמר ַהּמַ
ַנֲהָרא,  ַנאי  ּגִ ִעְנַין  ּבְ אּור  ּבֵ ְוהֹוִסיף  ֵקן,  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ִלְפֵני  ֲאָמר  ַהּמַ יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ְוָאַמר  ֲאָמר.  ַהּמַ ַלֲחֹזר 

ִעְנַין ְקִריַעת ַים סּוף. הּו ּכְ ּזֶ ׁשֶ

י  יד, ַוֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּגִ ם־טֹוב, ָהַרב ַהּמַ ַעל־ׁשֵ ַמח ֶצֶדק": ַהּיֹום ָהיּו ֶאְצִלי ַהּבַ ם ַה"ּצֶ ְוִסּיֵ
ִסְגנֹונֹו. – ֲאָמר ּבְ ֵקן[, ְוָכל ֶאָחד ָאַמר ִלי ַהּמַ ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ַעם,  ַהּפַ עֹוד  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֶאת  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ָקָרא  עֹות  ׁשָ ֵאיֶזה  ֲעבֹור  ּכַ
ֲאָמר. אּור ַעל ַהּמַ ְוָאַמר ְלָפָניו ּבֵ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc migqt(oey`x meil)
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קט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  שבט י"א ראשון יום חלול? האדם האם

:Ê ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰ìhî íãà äéä̈¨¨¨ª¨
;àeä ìeìç íãàL ,äàîhä úà áøòî ¯ ÷ãqä úçz õøàä ìò©¨¨¤©©©¤¤§¨¥¤©ª§¨¤¨¨¨

.çôè dáb Ba LiL ìäàk àeä éøä ¯ ïBéìòä ãväå§©©¨¤§£¥§Ÿ¤¤¥Ÿ©¤©
השני הצד  לבין  ובינו החדר , בצד מונחת  הטומאה כאשר 

– החדר  חלקי שני  בין מקורה  רצף שאין  כך התקרה  נסדקה

אחד  מחלק עוברת  הטומאה  ואין  נפרדים  חדרים  כשני  זה  הרי 

מהארץ גבוה הכלי אם הסדק , תחת  כלי הניח אם  אך לשני ,

תחתיו מתפשטת הטומאה  – הטפח)טפח חלל השני(דרך לצדו

החדר . של

שמאי בית  לדעת  הסדק, תחת  השוכב  פי"א ובאדם  (אהלות

בינומ"ג) טפח חלל אין שהרי  דרכו  עוברת  הטומאה אין 

וצדו כ'חלול' האדם  את  רואים הלל בית  לדעת  אך  לרצפה ,

טפח, בגובה  התחתון  צדו על המאהיל כאוהל נחשב  העליון 

הרמב "ם . פוסק וכך  דרכו. עוברת  והטומאה 

באיברים מלא  אלא  חלול איננו  האדם  גוף שבוודאי ואף 

מהות נחשב  איבריו  כל על הגוף  שמאי  בית לדעת  פנימיים ,

הטומאה ואין טפח אוהל בו שאין ונמצא  אחת , ומציאות

הגוף את  רואים הלל  בית לדעת אך דרכו , לעבור יכולה 

מעטפת אלא  אחד גוש  אינו  והרי נפרדים , איברים  של כצירוף 

זה והרי הפנימיים , האיברים  נמצאים  שבה  ובשר  עור  של

דברים . מונחים  בו  חלל בו שיש  טפח בו שיש  אוהל  בדוגמת 

בנוגע למחלוקת  זה בהקשר מציין 'הרוגוצ 'ובי' והגאון

בונה משום שהוא  אומרים  יש  בשבת : המגבן  איסור  לטעם 

החלב חלקיקי  חיבור  ידי  על  נעשה  הגבינה  יצור  תהליך  כי

לש . משום  שהוא  אומרים  ויש  לזה , זה 

– דומה  תוכן  בעלות  הן  ולישה בנייה  מלאכות  ואמנם 

החלקים חיבור לאחר שבבנייה אלא  לזה , זה  חלקים חיבור 

ואילו לחברו , מחובר שהוא  רק  עצמו בפני חלק  כל נשאר 

אחת . למציאות  מתאחדים העיסה  חלקי כל בלישה 

חלקים של  כהרכבה  לגבינה  להתייחס  האם  היא והמחלוקת 

עיסה . בדוגמת  אחד לגוש  או לבניין  בדומה נפרדים 

הכתוב י)והנה, י, לתהליך (איוב האדם יצירת  את  מדמה 

ואם תקפיאני ". וכגבינה תלבישני ובשר  "עור הגבינה: ייצור 

כל  על האדם  גוף ללש , דומה  שמגבן  הסוברים  לדעת  כן,

גם כבונה, שהמגבן  הסוברים  ולדעת אחד . לדבר  נחשב אבריו

לזה זה  המחוברים  נפרדים  כחלקים נחשב  האדם  (צפנת גוף 

ח) ח, צפונות מפענח ו. ע' א, מהדו"ת .פענח

ה'תשפ"א  שבט י"ב שני יום לצאת'? טומאה 'סוף אומרים מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ÁÈ ˜¯Ù ,˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àaä ìcâî¦§¨©¨
BëBúa äàîèå ,õeçì çzôðå ,çútä CBúa ãîBò àeäL äcîa§¦¨¤¥§©¤©§¦§©©§ª§¨§
àeä éøäL ;àîè BëBúaM äî ¯ úéaa äàîè .øBäè úéaä ¯©©¦¨ª§¨©©¦©¤§¨¥¤£¥
.ñðkäì dkøc ïéàå ,úàöì äàîhä Cøãå ,çútä CBúáe ,çeúẗ©§©¤©§¤¤©ª§¨¨¥§¥©§¨§¦¨¥

מגדל בתוך עץ)טומאה  ופתח (ארון הבית פתח בתוך  העומד 

דרך  יוצאת  הטומאה כי  טהור  הבית  – החוצה פונה המגדל

מקבל  אינו המגדל כי לבית  נכנסת  ואינה  החוצה  הפתח

מקבלים טומאה  אינם סאה" ארבעים מחזיקין "שהן במידה הבא עץ (כלי

ה"ב) פ"ו לעיל ראה ברוםטומאה, טפח על טפח בו שיש  ומאחר 

לתוך  בוקעת  ואינה  הטומאה  בפני החוצץ  אוהל הוא  הרי  טפח 

מ"ג)הבית פ"ד אהלות .(רע"ב

אחרונה ' שם)וה 'משנה  תמה :(אהלות

הגמרא לשון ב)משמעות  קכה, מונח (חולין שהמגדל היא 

ש היינו לחוץ ", "ופתחה  gztdבפתח mewnהוא המגדל  של

שהפתח אף  חוץ  כשהטומאהxebqכלפי  טהור הבית  שהרי

דרכה ואין  לצאת  הטומאה ש "דרך משום המגדל  בתוך

ודי זה פתח דרך הוא  היחיד  היציאה  ומקום  להכנס",

שתוציא כדי הטומאה  את  דרכו להוציא שחושב  במחשבה 

לבית ולא  לחוץ  הטומאה  ה"ב)את  פ"ז לעיל מדוע(ראה כן  ואם .

המגדל  שפתח  ומשמע  פתוח ", הוא  "שהרי  כאן  הרמב "ם  כתב

פתוח? להיות  צריך 

הגר"ח בפי"ח)וביאר והנה ד"ה ה"ה פי"א טו"מ הל' הלוי ר"ח :(חדושי

שבתוכו מה - בבית  המגדל]"טומאה  משום[בתוך טמא "

לגבי רק  נאמר זה  דין  הרי  לעיין: ויש  לצאת'. טומאה  ש 'סוף

מציל שאוהל שאף  אוהל  ה"א)חציצת  פ"כ 'סוף(להלן כאשר  -

המונח  פתיל' 'צמיד מוקף  כלי אך חוצץ . אינו לצאת ' טומאה 

הכלי שבתוך מה  כל  על  שמציל  טמא  גם(שם)בבית מציל -

ומדוע נטמא , תוכו ואין דרכו לצאת ' טומאה 'סוף  אם 

הצלה כאן יש  הרי טמא ", שבתוכו  מה  – בבית  "טומאה

פתיל '? 'צמיד  בתורת 

" המגדל שפתח הרמב"ם  הוסיף  כך ובתוך geztומשום 

הבית]הפתח  שבתוכו[של "מה  ולכן פתיל' 'צמיד  אינו  שאז  "

לצאת". הטומאה  "דרך כי  טמא "

ה'תשפ"א  שבט י"ג שלישי יום מציל? פתיל' 'צמיד אין מתי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙Ó ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àéäL úéáç̈¦¤¦
,dëBúa Nøç ìL [úøôåôù] úé÷éðîe ,ïéøBäè ïé÷Lî äàìî§¥¨©§¦§¦§¦¦¤¤¤§¨
úéáçä ¯ únä ìäàa äðeúðe ,ìéút ãéîö úôwî úéáçäå§¤¨¦ª¤¤¨¦¨¦§¨§Ÿ¤©¥¤¨¦
úçàä dúöwL éðtî ¯ äàîè úé÷éðnäå ,ïéøBäè ïé÷Lnäå§©©§¦§¦§©§¦¦§¥¨¦§¥¤§¨¨¨©©

Bðéàå ,únä ìäàì äçeút éðMä äöwäå ,úôwnä úéáçä CBúa§¤¨¦©ª¤¤§©¨¤©¥¦§¨§Ÿ¤©¥§¥
.íeúñ̈

במשנה  הוא  ההלכה  מ"ב)מקור פ"ט הר "ש(כלים ופירשוה  ,

ומלאה המת  באוהל  הנמצאת  חרס  של חבית  והרא "ש :
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של  ('מניקית') שפופרת גם נמצאת החבית  ובתוך משקים ,

zkznמוקפת והחבית  מהחבית , המשקה  את  שואבים  בה 

פתיל' צמוד)'צמיד כי(מכסה טהורים  והמשקים  החבית  -

ואף טמאה . ה 'מניקית ' אבל  הטומאה , מן מציל  פתיל ' ה 'צמיד

חכמים גזרו  כי ניצלת  היא  אין  פתיל', 'צמיד מוקפת שהחבית 

טומאה שיקבלו  במקוה  טהרה  להם  שיש  מתכת כלי (ראה על 

ה"א) פכ"ג .להלן

של  היא  שה'מניקית' מפרש  הרמב "ם שכליqxgאבל ואף  ,

קצה אמנם  כי טמאה , היא  הרי  פתיל' ב 'צמיד ניצלים  כן חרס

השני "הקצה  אבל החבית , בתוך  הוא  השפופרת  של  האחד

סתום". ואינו המת  לאהל פתוח

הראב "ד: והקשה

החבית אין הרי המת , לאוהל פתוחה  ה'מניקית' אם  א.

ומדוע ה 'מניקית ', חלל דרך טומאה אליה  ונכנסת  אטומה 

של  היא  ה 'מניקית ' אם  לאידך, ב . טהורים ? והחבית  המשקים 

קיבול  בית  לה  שאין שפופרת זו  והרי  טמאה  היא  מדוע  חרס,

טומאה  מקבל אינו קיבול  בית  לו שאין חרס  פ"א וכלי כלים (הל'

?ה"ח)

משנה ': ה 'כסף ומבאר 

החבית את  וסותם  מתעקם  מהחבית  היוצא ה'מניקית ' קצה 

מקבלת עצמה  ה 'מניקית ' אך הטומאה , בה תיכנס  שלא

מעט  מצטבר שבו  קיבול בית  נוצר  העיקום במקום  כי  טומאה 

משקה .

טהורים' שם)וה'מים  בכלים המשנה היא(על שה'מניקית' פירש 

'טיטרוס ' ה"ו)בדוגמת  פי"ח כלים שכאשר(הל' שפופרת  היינו

השני, מהפתח יוצאים  המים  אין אחד פתח  באצבע  סותם 

שלה הקיבול בית  וזה  החוצה , נוטפים המים  אצבעו וכשמסיר 

טומאה . מקבלת  ולכן

ה'תשפ"א  שבט י"ד רביעי יום לצדדים? מתפשטת רצוצה' 'טומאה מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ˙Ó‰ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰àeäL ãenò©¤
úò÷Ba äàîè ¯ åézçz äöeöø äàîèå ,úéaä CBúa ãîBò¥§©©¦§ª§¨§¨©§¨ª§¨©©
¯ çøtä úçz íéìëå ,äæ ãenòî àöBé çøt äéä íàå ...äìBòå§¨§¦¨¨¤©¥¥©¤§¥¦©©©¤©

.ãáìa äàîhä ãâðk àlà ànèî BðéàL ,íéøBäè íéìkä©¥¦§¦¤¥§©¥¤¨§¤¤©ª§¨¦§©
יו "ט' ה 'תוספות  וואלף והקשה  הר"ר בשם מ"ז, פ"ז (אהלות

:ורמייזא)

ה"ז)לעיל רצוצה(פ"ז שהיא  "טומאה  - הרמב"ם  כתב 

הכותל  נעשה  שהרי טמאה  הסוכה  לכותל, סוכה  וסמך בכותל 

בתוכו". הטומאה  שהרי טמא כולו  האהל האהל... מצדי צד

שהטומאה אומרים  אין  מהעמוד היוצא בפרח מדוע  כן, ואם 

על  ומאהילה  הפרח לעבר  מתפשטת  מהעמוד ועולה  הבוקעת 

תחתיו ? הנמצאים  הכלים 

רוקח': ה 'מעשה  ותירץ 

עליו והכותל להאהיל  כדי  מלכתחילה  עשויה  הסוכה 

ולכן האהל", מצדי  "צד ממנה , חלק  נעשה הסוכה  נסמכת 

הפרח  כן  שאין  מה  האוהל . כל בתוך מתפשטת  הטומאה

עשוי אינו אוהל שיעור בו יש  אם  אף הרי  העמוד, מן היוצא 

ממנו. חלק הטומאה  אין ולכן וכדומה , לנוי אלא  להאהיל

טהורים ' ג)וב'מים  חרד"נ שם, אחר :(אהלות באופן חילק 

בפירוש הרמב"ם  פירש  לכותל  הסוכה  סמיכת  לגבי

שם)המשניות ש "שם(אהלות באופן  המשקוףeilrשהיא

מגולה אינו בו רצוצה שהטומאה הכותל כלומר , לסוכה".

הטומאה ולכן  עליו מונח הסוכה  שמשקוף  כיון לאוויר,

מונח אינו  הפרח  כאן , ואילו הסוכה, לכל lrמתפשטת 
רק ועולה  בוקעת  שבתוכו והטומאה  בצידו , אלא  העמוד

לצדדים . מתפשטת  אינה  אבל למעלה

ה'תשפ"א  שבט ט"ו חמישי יום אדומה  פרה של הדם קבלת

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰éìëa dîc ìa÷¦¥¨¨¦§¦
¯ "Bòaöàa dîcî ïäkä øæòìà ç÷ìå" :øîàpL ,äìeñt ¯§¨¤¤¡©§¨©¤§¨¨©Ÿ¥¦¨¨§¤§¨

.éìk úåöî àì ,ãé úåöî dúåöî¦§¨¨¦§©¨Ÿ¦§©§¦
ה"ב)והראב "ד  פ"ג זה :(לעיל על  השיג 

בגמרא  ב)אמנם, צג, את(זבחים מקנח  מלהזות , "גמר  אמרו 

היא ההזאה  לפני  הדם  שקבלת  ומשמע  פרה ", של בגופה  ידו 

וקבלת מעכב  שהדבר  מכך  ללמוד אין אך  הכהן, של  בידו

לכתחילה . המצוה  שכך רק  אלא  פוסלת , בכלי הדם

מדמה הכהן  אלעזר "ולקח הפסוק  שכוונת  הכרח ואין 

כהן בפר  מצינו כי  ביד, להיות חייבת  שהלקיחה  באצבעו"

וטבל  הפר ... מדם  המשיח הכהן "ולקח  אמרה  שהתורה משיח

בדם " אצבעו את  ו)הכהן ד, חז"ל (ויקרא ואמרו  (בספרא),

אצבעו' 'וטבל... שהלשון הרי בכלי, להיות  צריכה  שהלקיחה 

בהן שנאמר חטאות בשאר  וכן בכלי  לקיחה  שולל אינו

באצבעו' ל)'ולקח... שם, בכלי (שם היא  הלקיחה  ב)- נב, .(זבחים

בספרי שאמרו הרמב"ם)ומה של מקורו וזה קנג, פ' על (חוקת

כלי", מצות  ולא יד מצות  מצותה  - באצבעו  "ולקח... הפסוק

מע שהקבלה  הכוונה  לכתחילה .אין  מצוותה  שכך אלא  כבת 

אחרונה ' מ"ט)וה 'משנה  פ"ג הרמב "ם :(פרה שיטת  את  מיישב 

כי בכלי להיות  חייבת  אכן הדם  קבלת  החטאות בכל

זאת  ה)לומדים  ג, פ' ויקרא כהנים נאמר(תורת שווה . בגזירה 

לו)בחטאת ד, בעולה(ויקרא ונאמר  החטאת " מדם  הכהן  "ולקח

בסיני ו)שהקריבו  כב, וישם(שמות הדם  חצי משה  "ויקח

שרת)באגנות טעונה(כלי חטאת  אף  כלי, טעונה  עולה  מה - "

כחטאת)כלי כי ד"ה ב מז, זבחים בהר(רש"י שהקריבו עולה  ומקרבן  .

חטאת קרבנות  שגם  למדים המזבח גבי על נזרק ודמו  סיני

בכלי, להיות חייבת  דמם  קבלת המזבח גבי על  נזרק  שדמם

אומרים היינו למזבח ניתן  אינו שדמה  אדומה  בפרה  אבל 

הלימוד  בא  כך  ועל בכלי, ובין ביד בין  כשרה  (בספרי)שלקיחה

שקבלת ולעיכובא כלי", מצות ולא  יד  "מצות  היא  שהמצוה 

פסולה". – בכלי  דמה  "קיבל  ואם  דוקא ביד  היא הדם 
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ה'תשפ"א  שבט ט"ז שישי יום השעיר? שילוח מצות מסתיימת מתי

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰ànèî éúîéàîe¥¥¨©§©¥
ãò ,íéìLeøé úîBçì õeç àöiMî ?øéòOä úà çlLîä ,íéãâa§¨¦©§©¥©¤©¨¦¦¤¨¨§©§¨©¦©
íéìëa òâð íà ¯ eäçcL øçà ìáà .ìæàæòì Búiçc úòL§©§¦¨©£¨¥£¨©©¤¨¨¦¨©§¥¦

.íéøBäè ,íéãâáe§¨¦§¦
השעיר שילוח מצות שקיום משמע  הרמב "ם מדברי 

לעזאזל, בדחייתו ומסתיים  מירושלים  היציאה  עם  מתחיל

דין כי וכלים בגדים  המשלח מטמא  זה  זמן במהלך ולכן

המצוה  קיום זמן  במהלך חל ד)הטומאה  הלכה לעיל .(כמבואר

הכיפורים יום  עבודת בהל ' להקשות: ה"ח)ויש  נפסק(פ"ג

שילוח  מצות  קיום  לאחר עד  להמתין צריך  הגדול שהכהן 

בתורה", לקרות יצא למדבר  שעיר שהגיע  ו"כיון  השעיר ,

ב)ובגמרא  סח, למדבר(יומא שעיר שהגיע  "כיון - מכך למדו 

השעיר שהגיע  קודם לקרות  הכהן  יכול ולכן  מצותו " נעשית

הגעת עם מסתיימת  שהמצוה  ומשמע  ממנו  והושלך לצוק 

שעת עד מטמא  המשלח כן אם  ומדוע  למדבר . השעיר 

מהצוק ? הדחייה 

והביאור :

שלבים שני יש  השעיר  שבשליחוח  משמע  מהפסוקים 

נאמר  תחילה  כא)נפרדים . טז, שתי(ויקרא את אהרן  "וסמך  :

השעיר, ראש  על  אותם  ונתן izrידיו... yi` cia gliye
dxacndמכן ולאחר כב),", כל (שם, את  עליו השעיר  "ונשא 

גזרה , ארץ  אל xacnaעונותם  xiryd z` gliyeנמצא ."

המדברה , שילוח – הראשון דברים: בשני מתקיים  שהשילוח

במדבר שילוח – והשני זה , קיום  נשלם  למדבר  שהגיע  וכיון 

ממנו. וידחה לצוק  שיגיע  עד עצמו 

בו נאמר  שהרי הכהן לאהרן  מתייחס  הראשון והקיום 

המדברה", עתי  איש  ביד  ושילח ידיו ... שתי את  אהרן "וסמך 

רשאי הכהן אין  ולכן בשליחותו  המצוה  את מקיים  והאיש 

שהוא אליו השייך החלק  שיסתיים  עד בעבודה  להמשיך 

של  מצוותו איננו  השני החלק  אולם  למדבר. השעיר  בהגעת 

של  כשלוחו ולא  בעצמו  עתי' ה'איש  מקיים  ואותו הכהן ,

השעיר דחיית  עד וכלים בגדים מטמא המשלח ולכן הכהן 

זה . זמן  עד נמשך ידו  על המצוה  שקיום  משום  לעזאזל,

(a ,gq migaf c"ixbd ixeriy)

ה'תשפ"א  שבט י"ז קודש שבת להזאה? שיעור יש האם

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂÎÏ‰ïéLc÷î íéî©¦§ª¨¦
.ïéìeñt elà éøä ...àeäL ìk øçà íéî íäa áøòúpL¤¦§¨¥¨¤©¦©¥¨¤£¥¥§¦

א)בגמרא  פ, אליעזר(זבחים רבי בדבר : תנאים  נחלקו 

בגמרא אמרו  חכמים של  ובטעמם פוסלים . וחכמים  מכשיר 

עמו ומתערב נבלל  אחר  במשקה  המתערב משקה  שלדעתם 

'יש (כי המשקאות  משני מעורבת  וטיפה  טיפה וכל  לגמרי

כאשר וממילא  שיעור', צריכה 'הזאה לדעתם  וכן בילה '),

הכשרים מהמים  שלם  שיעור  אין המעורבים מהמים  מזים 

הפסולים . המים  גם  בהם  מעורבים  שהרי

הרמב "ם : בדברי לכאורה  סתירה יש  זה  ולפי 

ה"ח)להלן  "כל (פ"י אלא  שיעור צריכה  אינה  שהזאה  פסק 

פסק מדוע כן  ואם טהור", – שהוא  כל המים  מן בו שנגע 

שכל  אע "פ  והרי פסולים , המעורבים  שהמים  כחכמים  כאן

גם בה שיש  בכך די הפסולים , מהמים גם  מעורבת  טיפה 

המים מן בו שנגע "כל מועלת הזאה שהרי הכשרים  מהמים 

שהוא "? כל

קורקוס  המהר "י כאן)ומתרץ  בכס"מ :(מובא

שיעור  צריכה  אינה  ההזאה  הרמב "ם  mc`dלדעת seb lr,

גופו על שיבואו מים של ביותר קטנה  כמות  שגם  היינו 

כדי במים  שיעור  שיהא צריך מקום  מכל אך אותו , מטהרת 

כאשר ולכן מזים , שבהם  האזוב  גבעולי את  בהם  לטבול 

על  אין כי  פסולה , ההזאה פסולים  מים עם  מעורבים  המים 

טהורים . מים  של שלם  שיעור  האזוב

מתרצים : ויש

בכל  כשרים  הם  הרי מעורבים  אינם  המים  כאשר  אמנם

בטלה אחרים  מים  עם  מעורבים  כשהמים  אך שהוא ,

שיעור צריכים אלא  שהוא בכל כשרים אינם  ושוב  חשיבותם 

ב) בועז מ"א, פ"ט פרה ישראל .(תפארת

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc migqt(iyiy meil)

åok it lr s`éðz÷y -úøk Leðò,ef devn lhiay lràîìà± §¨¨¥¨¨¥©§¨
xfril` iax zrcly ,ok m` gkendéìò àáeiç éîølr lhen - §¦¦¨£¥

ie`x epi`yk oiae ,zrk dniiwl ie`xyk oia devnd aeig mc`d
`nh lr mb ixde .dniiwle envr z` owzl leki j` zrk dniiwl
xiykdl lekiy xg`n gqtd zaxwd aeig lhen gqt axra zn
`l recn ,`iyewd zxfeg ok m`e ,d`fd ici lr envr z` owzle
z` migecd devn ixiykn lk oick ef d`fd xfril` iax xizd

.zayd
:`xnbd zvxzn,äaø øîàdpi`y ,d`fd zevn dnec dpi` ¨©©¨

zevnl ,gqtd zevnl ie`x epi` mc`de li`ed zay dgec
ie`x epi`y it lr s` envr z` lenl aiig lxrdy ,dlin

y meyn ,gqtd zevnlïéèçBL ïéà ,øæòéìà éaø øáñ÷gqtd z` ¨¨©©¦¡¦¤¤¥£¦
ïé÷øBæåenc z`ìò[xear-]õøL àîèlah `l m`e ,leahiy cr §§¦©§¥¤¤

onf cr xdhidle leahl lekiy ab lr s`e ,ipy gqtl dgcp
lgy zn `nh lr gqtd z` oihgey oi` oke ,axra ezlik`
milekiy ab lr s`e ,leahiy cr gqt axra ezxdhl iriayd
gqtl dgcp lah `l m`e ,axrd cr xdhie leahie eilr zefdl

.ipy
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znקיב z`neh zekld - dxdh xtq - hay `"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyhay f"iÎ`"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  שבט י"א ראשון יום

zn z`nh zFkld
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¦§ª§©¥
עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨

בה 1) שנשאר עד או כולה שסתמה תשמיש חלון דין יבאר
או  מוכשרים שאינם באוכלין סתמו אם מטפח, פחות
מליאה  שהיא חבית וסתמה, שגדלה תבואה או סרוחים
כל  בחלון, ומונחות מוכשרות שאינן סרוחות גרוגרות
חוצץ. אם טמא ודבר החלון בהם למעט הראויים הדברים

.‡„Ú dÓ˙Ò B‡ dlk dÓ˙qL LÈÓLz ÔBlÁ««¿ƒ∆¿»»À»¿»»«
ÈÙa ıˆBÁ‰ ¯·„a Ì‡ ,ÁÙhÓ ˙BÁt da ¯‡LpL∆ƒ¿«»»ƒ∆«ƒ¿»»«≈ƒ¿≈
¯·„ ‰È‰iL ‡e‰Â .ıˆBÁ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ‰‡Óh‰«À¿»»«¬≈∆≈¿∆ƒ¿∆»»
B‡ ÔBlÁ‰ Ì˙Ò Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡L∆≈«¿¿«¿ƒ»ƒ»«««

ÔÈ¯LÎÓ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡a BËÚÓ2Û‡L ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ƒ¬»√»ƒ∆≈»À¿»ƒ≈»¿ƒ∆«
ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰Â ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ3BzÚc , «ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»«¬≈≈¿ƒ«¿

Ô˙BpÙÏ4Ô·z ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ÔÈÁe¯Ò eÈ‰ . ¿«»»¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈∆∆
ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡ - Áe¯Ò BÈ‡LÂ ,ıˆBÁ - Áe¯Ò»«≈¿∆≈»«≈≈ƒ¿≈

B˙BpÙÏ BzÚcL5ÔBlÁ‰ ˙‡ ‰Ó˙ÒÂ ‰Ï„bL ‰‡e·z . ∆«¿¿«¿»∆»¿»¿»¿»∆««
d˙BpÙÏ BzÚcL ÈÙÏ ,˙ˆˆBÁ dÈ‡ - ezËÚÓ B‡ƒ¬«≈»∆∆¿ƒ∆«¿¿«»

Ï˙k‰ „ÈÒÙz ‡nL6Ï˙k‰ ÔÓ ˜BÁ¯ d¯wÚ ‰È‰ . ∆»«¿ƒ«…∆»»ƒ»»»ƒ«…∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙ˆˆBÁ BÊ È¯‰ - Ì˙ÒÂ dL‡¯ ‰ËÂ¿»»…»¿»«¬≈∆∆¿≈…«≈

.‰Êa»∆

מוכשרים.2) שאינם פי על (פרק 3)אף למעלה ואמרנו
חוצצים. טהורים שאוכלים ג), הלכה המדובר 4)י"ד ושם

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„«¿¿«
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קיג zn z`neh zekld - dxdh xtq - hay `"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ Ú·¯ B‡ ˙Ó ˙Èaa ‰È‰»»««ƒ≈…«¬»¿«≈»∆
˙Èa ÏL ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,Ï‰‡a ˙B‡nËÓ‰ ˙BÓˆÚÓ≈¬»«¿«¿¿…∆ƒ≈««∆«ƒ

‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚa ‰Ê27eÚÓ BÈ‡ -ÌˆÚ‰L ,Ë ∆¿∆∆»ƒƒ¿»≈ƒ∆»∆∆
˙BÓˆÚÏ Û¯ËˆÓ28˙ÈÊk B‡ ˙Ó ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»≈»¬»¿≈ƒ»»»≈¿«ƒ

¯OaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙa ÔBlÁ‰ ËÚÓe ,˙n‰ ¯OaÓƒ¿««≈ƒ≈««¿»ƒ¿«ƒƒ¿«
.¯OaÏ Û¯ËˆÓ ¯Oa‰L ÈÙÏ ,ËeÚÓ BÈ‡ - ˙n‰«≈≈ƒ¿ƒ∆«»»ƒ¿»≈«»»
˙ÈÊk È„È ÏÚ ËÚÓÓ ‰¯BÚOkÓ ˙BÁt ÌˆÚ Ï·‡¬»∆∆»ƒƒ¿»¿«≈«¿≈¿«ƒ

¯Oa29Ú·¯ È„È ÏÚ ËÚÓÓ ¯Oa ˙ÈÊkÓ ˙BÁÙe , »»»ƒ¿«ƒ»»¿«≈«¿≈…«
·¯ÚÂ È˙La ÁÙh‰ ˙‡ ËÚÓ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚ30 ¬»¿«≈»∆ƒ≈∆«∆«ƒ¿ƒ»≈∆

¯·cL ,ËeÚÓ BÈ‡ - Ò¯t‰ ˙ÈaÓ Le‚a B‡ ÔÈÚbÓ‰«¿À»ƒ¿ƒ≈«¿»≈ƒ∆»»
ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË31- Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÓ ‰·Ï ‰OÚ . »≈≈≈»»¿≈»≈¬«≈«¿»

e¯Ó‡ ‡lL ;˙ËÚÓÓe ‰¯B‰Ë BÊ È¯‰32Le‚ ‡l‡ ¬≈¿»¿«∆∆∆…»¿∆»
B˙i¯·k33LÈ·kÚ È¯e˜a ËÚÓ˙ B‡ ÁÙh‰ ÌzÒ .34: ƒ¿ƒ»ƒ¿««∆«ƒ¿«≈¿≈«»ƒ

LnÓ d· ‰È‰ Ì‡35da ÔÈ‡ Ì‡Â ,˙ˆˆBÁ BÊ È¯‰ - ƒ»»»«»¬≈∆∆¿ƒ≈»
.˙ˆˆBÁ dÈ‡ - LnÓ«»≈»∆∆

מטמאה.27) שאינה פי על מפני 28)אף האוהל, שבתוך
הטומאה. ממין אינה 29)שהיא אחר ממין שהיא מפני

הבשר. לכזית רוחב 30)מצטרפת וחוטי אורך חוטי
י"ג  (פרק צרעת בנגעי מיטמאים והם לאריגה העומדים
ושרץ  מת בטומאות לא אבל א), הלכה צרעת מטומאת

היא 31)ונבילה. הטומאה וגם אחר ממין כשהוא ואפילו
לגמרי. אחר טמא.32)מסוג הפרס שבית חכמים,

הטבעי.33) בחלונות.34)במצבו להימצא שדרכם
מאליהם.35) ינותקו ולא עבים שהם

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
והיתה 1) הבית תקרת באמצע שהיא ארובה דין יבאר

מקצת  היתה אם הארובה, כנגד התקרה תחת טומאה
מן  כזית היתה התקרה, תחת ומקצתה ארובה תחת הטומאה
וארובה  בית ארובה, גבי על והאהיל העורב בפי המת
בעלייה  וארובה גביו, על ועלייה הבית תקרת באמצע
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
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אלא  הטומאה, בפני החוצץ הוא האדם שלא מפני והטעם,
טו). יכין ישראל (תפארת הסתום הגג

.··¯BÚ‰ ÈÙa ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‰È‰21Èab ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â »»¿«ƒƒ«≈¿ƒ»≈¿∆¡ƒ««≈
Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‡ ¯ÈÂ‡a ˙ÈÊk ‡ˆÓpL „Ú ‰a¯‡¬À»«∆ƒ¿»¿«ƒ«¬ƒ¬À»««ƒ

‡ÓË ˙Èa‰ - ÁÙË Á˙Bt da ÔÈ‡L22. ∆≈»≈«∆«««ƒ»≈

הי"א.21) פי"א אהלות טמא,22)תוספתא שבבית מה כל
שבהלכה  ארובה תחת לטומאה דומה זה ואין שם. כחכמים
פותח  ארובה בפי כשאין יוצאת הטומאה שאין הקודמת,
הטומאה  כאן אבל הטומאה, על כלל אוהל אין שם כי טפח,

(כסףֿמשנה). הבית בכל ונתערבה אוהל נעשתה

.‚˙Èa23ÏÚ ‰iÏÚÂ ˙Èa‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a ‰a¯‡Â «ƒ«¬À»¿∆¿«ƒ¿«««ƒ«¬ƒ»«
,‰iÏÚ‰ ˙¯˜z ÚˆÓ‡a LÈ ˙¯Á‡ ‰a¯‡Â ,ÂÈab«»«¬À»«∆∆≈¿∆¿«ƒ¿«»¬ƒ»
˙Ba¯‡a LiL ÔÈa ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙BeÎÓ ˙Ba¯‡‰Â¿»¬À¿À»¿«¿»ƒ≈∆≈»¬À
‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈa ÁÙË Á˙Bt≈«∆«≈∆≈»∆≈«∆«¿À¿»

˙Èaa24˙Ba¯‡‰ „‚k -25‡ÓË ¯‡M‰Â ,¯B‰Ë26. ««ƒ¿∆∆»¬À»¿«¿»»≈
Blk ˙Èa‰ È¯‰ - ˙Ba¯‡ „‚k ‰‡ÓË ‰˙È‰27.¯B‰Ë »¿»À¿»¿∆∆¬À¬≈««ƒÀ»

˙¯˜z ˙Áz ÔÈa ‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt ˙Ba¯‡a eÈ‰»»¬À≈«∆«¿«À¿»≈««ƒ¿«
Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c Ô˙Â ,˙Ba¯‡ „‚k ÔÈa ˙Èa‰««ƒ≈¿∆∆¬À¿»«»»∆¿«≈
˙a¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈa ˙Èa‰ ˙a¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈa ‰‡ÓËÀ¿»≈¿«¿»≈¬À«««ƒ≈¿«¿»≈¬À«

‰iÏÚ‰28‡ÓË Ïk‰ -29ıˆBÁ ‡ÓË ¯·c ÔÈ‡L ,30. »¬ƒ»«…»≈∆≈»»»≈≈
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c Ô˙31- ˙Èa‰ ˙a¯‡ ÏÚ »«»»∆≈¿«≈À¿»«¬À«««ƒ
‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰32˙a¯‡ ÏÚ B˙ . ««ƒ»≈¿»¬ƒ»¿»¿»«¬À«
ÌÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ - ‰iÏÚ‰33‰ÏÚÓÏÓ Bc‚Îe , »¬ƒ»««ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ¿∆¿ƒ¿«¿»

¯B‰Ë ÌÈÓMÏÂ34‰‡Óh‰Â ÁÙË Á˙Bt ˙Ba¯‡a ÔÈ‡ . ¿«»«ƒ»≈»¬À≈«∆«¿«À¿»
‰ ¯·c ÔÈa Ô˙Â ,˙Èa‰ ˙¯˜z ˙ÁzÔÈ·e ‰‡ÓË Ïa˜Ó ««ƒ¿«««ƒ¿»«≈»»«¿«≈À¿»≈

ÔÈa ˙Èa‰ ˙a¯‡ ÏÚ ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c»»∆≈¿«≈À¿»≈«¬À«««ƒ≈
ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - ‰iÏÚ‰ ˙a¯‡ ÏÚ«¬À«»¬ƒ»≈»≈∆»««ƒ∆≈
‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .ÁÙhÓ ˙BÁÙa ‰iÏÚÏ ˙‡ˆBÈ ‰‡ÓËÀ¿»≈»¬ƒ»¿»ƒ∆«»¿»«À¿»
ÔÈa ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c Ô˙Â ˙Ba¯‡ „‚k¿∆∆¬À¿»«»»∆¿«≈À¿»≈

ÔÈ‡ÓË ‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ - ÔhÓÏ ÔÈa ÔÏÚÓÏ35È¯‰L , ¿«¿»≈¿«»««ƒ¿»¬ƒ»¿≈ƒ∆¬≈
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¿«»¿»«¿≈»
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Ì‡L ,‰¯„w‰ ÔÓ ‰ÏB„‚ ‰a¯‡‰Â ‰a¯‡‰ ˙Áz««»¬À»¿»¬À»¿»ƒ«¿≈»∆ƒ
ÔÈ·e dÈa ‡ˆÓ ‰a¯‡‰ ÔÓ ‡ˆ˙Â ‰¯„w‰ ‰ÏÚz«¬∆«¿≈»¿≈≈ƒ»¬À»ƒ¿»≈»≈
‰¯„w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË Á˙Bt ‰a¯‡‰ È˙ÙOƒ¿≈»¬À»≈«∆«««ƒ∆«¿≈»
dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚¿»ƒ»»∆∆«¿À¿»¿»««»

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÈzÁz B‡53„ˆa ˙ÁpÓ ‰¯„w‰ ‰˙È‰ . «¿∆»««ƒ»»¿»«¿≈»À««¿«
˙Èa‰ ˙t˜Ò‡54Á˙Bt ‰pnÓ ‡ˆÓ ‰ÏÚz Ì‡L , «¿À«««ƒ∆ƒ«¬∆ƒ¿»ƒ∆»≈«

‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÛB˜Ln‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÁÙË∆«ƒ¿ƒƒ««¿¿»¿»À¿»¿»
˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a B‡ ‰ÈzÁz«¿∆»¿»««»À¿»««
ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ¿»««¿∆∆»¿»¿»ƒ»»∆∆«
,‡ÓË ˙Èa‰Â ‰ÈzÁz - ˙Èaa B‡ ‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ¿À¿»«¿∆»««ƒ«¿∆»¿««ƒ»≈

¯B‰Ë da‚Â dÎB˙Â ,„Á‡ Ï‰‡ Ïk‰L55‰˙È‰ . ∆«……∆∆»¿»¿«»»»¿»
ÈtÓ ,‡ÓË ˙Èa‰ - dab ÏÚ B‡ dÎB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿»««»««ƒ»≈ƒ¿≈
ÈtÓ ,‡ÓË ‰ÈzÁz ÔÎÂ ;ÁÙË ÛB˜Lna ˙Ú‚B ‡È‰L∆ƒ««««¿∆«¿≈«¿∆»»≈ƒ¿≈
Ï‰‡ Ïk‰L ,˙Èa‰ ÔÓ ‰ÈzÁ˙Ï ‰‡ˆBÈ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿«¿∆»ƒ««ƒ∆«……∆
Á˙BÙa ÛB˜Lna ˙Ú‚B ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .„Á‡∆»¿ƒ»ƒ…»¿»««««¿¿≈«

ÁÙË56ÛB˜Ln‰ „ˆa ‰˙È‰L B‡ ,57‰ÈzÁz ‰‡ÓËÂ ∆«∆»¿»¿«««¿¿À¿»«¿∆»
.¯B‰Ë ˙Èa‰ Ï·‡ ,‰ÈzÁz ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -≈»≈∆»«¿∆»¬»««ƒ»

ו.44) משנה חרס.45)שם טומאה 46)של כל כדין
ה"ה). פ"ז למעלה (ראה שכלי 47)רצוצה ואףֿעלֿפי

שהטומאה  מפני כנגדו מטמא כאן מגבו, מיטמא אינו חרס
רואים  גבה, על או בתוכה כשהטומאה וכן הגב. דרך בוקעת
שכלים  מפני הכלי, תחת רצוצה מונחת היא כאילו אותה
ה"א), פי"ב (למעלה לטהר לא אבל לטמא אוהל נעשים
ובוקעת  ועולה בוקעת והטומאה חוצצת אינה ולפיכך
במשנתנו). הרא"ש פירש וכן (כסףֿמשנה, ויורדת

הארובה.48) בצדי נוגעת הבוקעת הטומאה שאין מפני
אוהל 49) נעשו הקדירה שולי עם ביחד הבית שגג מפני

העולם.50)אחד. לאויר גירסת 51)כלומר היא כך
וכסףֿמשנה). הראב"ד השגת (ראה שם במשנה רבינו

הקדירה 52) ששולי מפני טהור, הקדירה שתחת מה וגם
זה, דין על תמיהתו מביע עצמו והוא (כסףֿמשנה. חוצצים

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
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הצריכו  החיצון החלק דרך לצאת הטומאה של שסופה
בצד  וכלים בו שהפתח בחלק כשטומאה אבל זה, שיעור
הטומאה  דרך "שאין מפני מפסיק, כלשהו סדק הפנימי,

להיכנס".

.Ê‰¯„ÒÎ‡78„Á‡ „ˆa ‰‡ÓËÂ ‰˜cÒpL79ÌÈÏk‰ - «¿«¿»∆ƒ¿¿»¿À¿»¿«∆»«≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÈM‰ „vaL80‰Ê ÌÈÏ‰‡ ÈL ‡È‰ È¯‰L ; ∆«««≈ƒ¿ƒ∆¬≈ƒ¿≈…»ƒ∆

Ô˙ .‰¯˜z‰ ÏÎa ˜„q‰ È¯‰L ,Ô‰ÈÈa ¯ÈÂ‡Â ‰Ê „ˆa¿«∆«¬ƒ≈≈∆∆¬≈«∆∆¿»«ƒ¿»»«
˜„q‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ ‰˜ B‡ BÏ‚¯81˙‡ ·¯Ú - «¿»∆ƒ¿«¿»««∆∆≈≈∆

‰‡Óh‰82elÙ‡Â ,˜„q‰ „‚k ı¯‡a ‰w‰ ˙‡ Ô˙ . «À¿»»«∆«»∆»»∆¿∆∆«∆∆«¬ƒ
‰È‰iL „Ú ,‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯ÚÓ BÈ‡ - ÏB„‚ ÈÏk¿ƒ»≈¿»≈∆«À¿»«∆ƒ¿∆

ÁÙË dB·‚83Ì„‡ ‰È‰ .˜„q‰ ˙Áz84ı¯‡‰ ÏÚ ÏhÓ »«∆««««∆∆»»»»À»«»»∆
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯ÚÓ - ˜„q‰ ˙Áz85ÏeÏÁ Ì„‡L ; «««∆∆¿»≈∆«À¿»∆»»»

d·‚ Ba LiL Ï‰‡k ‡e‰ È¯‰ ÔBÈÏÚ‰ „v‰Â ,‡e‰¿««»∆¿¬≈¿…∆∆≈…«
ÁÙË86ÔÈÏt˜Ó ÌÈÏk ˜„q‰ ˙Áz eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .87 ∆«¿≈ƒ»«««∆∆≈ƒ¿À»ƒ

dB·b ÔBÈÏÚ‰ ‰È‰Â ,‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ«»»∆∆««∆¿»»»∆¿»«
‰‡Óh‰ ˙‡ ·¯Ú - ÁÙË ı¯‡‰ ÏÚÓ88ÌÈÏk‰ ÏÎÂ , ≈«»»∆∆«≈≈∆«À¿»¿»«≈ƒ

.Ï‰‡‰ ˙ÁzL ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰ epnÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ∆¬≈≈¿≈ƒ∆««»…∆

משלוש 78) פתוחה באכסדרה כאן המדובר ב. משנה שם
טוב' יום ה'תוספות פירש (כך לבית מחובר וגגה רוחותיה,

במ  מרוטנבורג הר"מ שם בשם ישראל תפארת וראה שנה,
הכסףֿמשנה). של פירושו שהוא.79)שדחה צד באיזה

והטעם,80) המשקולת. מחוט פחות הסדק רוחב אם אפילו
שהכלים  החלק דרך שלא לצאת לטומאה לה שאפשר מפני

בו. פחות 81)נמצאים אבל יותר, או טפח באורך וסתמו
החלקים. שני את מחבר אינו כאוהל 82)מטפח ודינם

שאם 83)אחד. טפח. חלול מקום תחתיו שיהיה פירוש,
הקנה  את רואים אם ואפילו רצוצה, טומאה זו הרי כן, לא
לצדדים. מתפשטת ואינה הסדק את סותם הוא כאילו

ג.84) משנה בינו 85)שם פנוי מקום שאין אףֿעלֿפי
הקרקע. שם.86)ובין אף88ֿ)שם.87)כביתֿהלל

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
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קיז zn z`neh zekld - dxdh xtq - hay `"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רק  מועיל לצאת" הטומאה של "סופה הנימוק יהושע,
לא  אבל בבית, כשהטומאה הזיז, שתחת הכלים את לטמא

מקורה.20)להיפך. היא ואכסדרה למעלה, מגולה החצר
את  מביאה – הבית בפתח טפח תופסת זו אכסדרה אם
כל  שתחת כלים בבית, וטומאה מטפח פחות ואם הטומאה.
בבית, וטומאה מטפח פחות ואם טמאים, האכסדרה גג
הטומאה  שסוף מפני טמאים האכסדרה גג כל שתחת כלים
בפותח  עליו מאהיל האכסדרה שגג הבית, פתח דרך לצאת
אינה  האכסדרה, גג תחת מונחת הטומאה ואם טפח.

בבית. הנמצאים הכלים את מטמאה

.‚ÔBlÁ21LÈÓL˙Ï ‰ÈeOÚ‰22Èab ÏÚ ‡ˆBÈ ÊÈÊÂ «»¬»¿«¿ƒ¿ƒ≈««≈
Ï„e‚‡ ·Á¯k ‰È‰ elÙ‡ ,ÔBlÁ‰23˙‡ ‡È·Ó - ««¬ƒ»»¿…«¬»≈ƒ∆

Ìe¯ ÔBlÁ‰ ÏÚÓ dB·‚ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰‡Óh‰«À¿»¿∆ƒ¿∆»«≈«««
BÈ‡ - ÌÈÚaˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ .˙BÁt B‡ ÌÈÚaˆ‡∆¿»«ƒ»»»¿«¿»≈∆¿»«ƒ≈
ÊÈÊ .ÁÙË ·Á¯ Ba LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«À¿»∆»ƒ≈≈…«∆«ƒ

¯B‡ÓÏ ‰ÈeOÚ‰ ÔBlÁ‰ Èab ÏÚL24˙‡ ‡È·Ó - ∆««≈««»¬»¿»≈ƒ∆
‡e‰L ÏÎa ‰‡Óh‰25ÔÈa .‡e‰L Ïk dB·‚ elÙ‡Â , «À¿»¿»∆«¬ƒ»«»∆ƒ¿»
ÔBlÁ‰ ÈÙÏ ‡ˆBi‰26‰ÚLa ÂÈÏÚ CÓÒ ÛÈ˜Ln‰L «≈ƒ¿≈««∆««¿ƒƒ¿»»»¿»»

‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó BÈ‡ - ÛÈ˜LnL27ÊÈÊ Ba ‰È‰ .28 ∆«¿ƒ≈≈ƒ∆«À¿»»»ƒ
ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰Â ,BÈ‡ el‡k ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ -29‡È·Ó ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ≈¿«ƒ»∆¿≈ƒ

?‰‡ÓË el‡‰ ÔÈÊÈf‰ Ïk ÔÈ‡È·Ó „ˆÈÎÂ .‰‡Óh‰ ˙‡∆«À¿»¿≈«¿ƒƒ»«ƒƒ»≈À¿»
Ïk‰ - ˙Èaa B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Áz ‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»À¿»««∆»≈∆««ƒ«…

ÊÈf‰ ˙Áz ÔÈa ˙Èaa ÔÈa ,‡ÓË30. »≈≈««ƒ≈«««ƒ

מ"ב.21) וכדומה.22)שם חפצים שם בולט 23)להניח
שביד). העבה האצבע – (אגודל אגודל כרוחב לחוץ

ה"ז. שם ברוחב 24)תוספתא, הטומאה את המביא
ה"א). פי"ד (למעלה שהוא,25)פונדיון גובה כל פירוש,

המשנה). בפירוש (רבינו, אצבעות משתי למעלה אפילו
ה"ג)26) פי"ב (אהלות ששנינו מה רבינו, מפרש כך

הטומאה. את מביא אינו תחת 27)"הבטח" כשהיא
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
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והלוחות  אוהל הוא העליון ולפיכך קרקע, לגבי בטלים אינם
אמרו: שם [בתוספתא באוהל. הנמצאים כלים הם שתחתיו
חלקות  אינן שאם ומשמע חלקות", שיש של "טבלאות

אחד]. כגוש אינן הטבלאות בין מפסיק ואויר

.‰˙BÁeÏ51Ô‰L ıÚ ÏL52BÊa BÊ ˙BÚ‚B ∆≈∆≈¿»
Ô‰È˙B¯˜a53‰‡ÓËÂ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·b Ô‰Â ¿«¿≈∆¿≈¿ƒ»»∆∆«¿À¿»

ÈÙÏ ,ÔÈ¯B‰Ë ‰iM‰ ˙ÁzL ÌÈÏk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz««««≈∆≈ƒ∆«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÁÙË Á˙BÙa dz¯·Áa ˙Ú‚B dÈ‡L54ÁeÏa Ú‚Bp‰Â . ∆≈»«««¬∆¿»¿≈«∆«¿«≈«¿«

˙n‰ Ï‰‡a eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚Bk - ‰iM‰ BÊ55Ï·‡ . «¿ƒ»¿≈«¿≈ƒ∆»¿¿…∆«≈¬»
ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·nL e¯Ó‡L ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆»«¿∆¿ƒƒ∆«À¿»¿≈»
ÏÚL ÌÈÏk Ïk - ˙n‰ ÏÚ ÈÏk‰ ÏÈ‰‡‰ Ì‡ ,ÔÈˆˆBÁ¿ƒƒ∆¡ƒ«¿ƒ««≈»≈ƒ∆«

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ‡ÓË ÂÈab56Â ,ÌÈÏk ÌeMÓ Ô˙‡ÓË «»¿≈ƒ¿∆≈«¿¿À¿»»ƒ≈ƒ
˙n‰ ÏÚ ÔÈÏÈ‰‡n‰57ÔÈ‡L ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk‰ Û‡Â , ««¬ƒƒ««≈¿««≈ƒ∆««»∆≈»

‰‡Óh‰ „‚k58ÌÈÏÎa eÚ‚pL ÌÈÏk ÌeMÓ ÌÈ‡ÓË ¿∆∆«À¿»¿≈ƒƒ≈ƒ∆»¿¿≈ƒ
˙n‰ ÏÚ eÏÈ‰‡‰L59. ∆∆¡ƒ««≈

מ"ב.51) שהן 52)שם שולחן של בטבלאות מדובר
ב). בועז שם, ישראל' ('תפארת טומאה כזה 53)מקבלות

זה. בצד זה ומונחים לטמא 54)00 ממש, כאוהל דינו אין
שתחתיו. מה טומאת 55)גם "טמא כתוב: במשנה

שהרי  למשנתנו, מנוגדים כאן רבינו דברי ולכאורה שבעה",
ערב", טומאת טמא "והשלישי ה"ד) (פ"ה למעלה כתב
משנה' ב'כסף שלישי. הוא באוהל שנגעו בכלים והנוגע
שנגעו  בכלים לנוגע התכוון שרבינו ופירש, זה על עמד
גם  בחיבורים ובטומאה המת. על מאהיל בעודו המת באוהל
כשנגעו  מדובר ה"ד בפ"ה ולמעלה שבעה, טמא השלישי
ברור  עצמו, ולדין השלמות. ראה המת. מן פרישה לאחר
והנוגע  האוהל, מן כחלק שבעה טומאת טמא השני שהלוח
מפני  טהורים, שתחתיו כלים ואעפ"כ באוהל כנוגע בו
למשנתנו). פירושו (ראה טפח בפותח בראשון נוגע שאינו
שם  מצאנו אחרים, לטומאת עצמו טומאת בין כזה והבדל
ועל  וכו' הטומאה את מביאין המטלטלין "כל א: פט"ז
(ראה  טפח" בפותח וכלים אדם שאר ועל שהן, בכל עצמן

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
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סתום. קבר דין לה אין - טפח פותח בה אין ואם טפח,
ה"ח.75) פ"י אהלות יפה.76)תוספתא, מהודק כיסוי
יפה 77) ומהודק מכוסה חרס שכלי שבתוכה, חרס כלי וכל

שבתוכו.מציל  מה כל ועל עצמו שהם 78)על מפני
למעלה  (ראה חוצצת אינה החבית שהרי המת, על מאהילים

ה"א). מ"ג.79)פי"ב פט"ו בין 80)שם הבדל ויש
ביושבות, הצד. מן ופיהן מוטות ובין שוליהן, על יושבות
מפני  טמא, – תחתיה שהטומאה החבית שבתוך מה כל גם
בחבית  למעלה שביארנו וכמו לתוכה בקעה שהטומאה
על  ומצילים חוצצים הדפנות הצד מן כשפיהן אבל אחת,
שאמרנו  עץ ולוחות ובגדים לכלים זה בין ומה הכלי. תוך
הם  שתחתיו ואלה מאהיל שהעליון ד, בהלכה למעלה
טומאה, המקבלים בדברים מדובר שם באוהל? כמונחים
ולפיכך  מגבן, טומאה מקבלות אינן חרס של חביות אבל
מה  את מצילות אין ואףֿעלֿפיֿכן שבתוכן, מה מצילות

ממש. הטומאה כנגד החביות, גבי נמשך 81)שעל זה
צידיהן. על מוטות כזה 82)לדין באופן אפילו טמא וכלי

שהטומאה  החבית לתוך הטומאה ונכנסה חוצץ, אינו
נעשו  טפח, בפותח בזו זו נוגעות שהחביות ומפני תחתיה,
הטומאה  את ומביא אחד כאוהל העליונים הדפנות כל
במשנה). ישראל' ה'תפארת פירוש (עלֿפי לכולם

טהורות.83) שהן מפני 84)אע"פ מצרפן, נגיעתן מקום
טפח. פותח בו שיש

ה'תשפ"א  שבט י"ב שני 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»≈
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יוצא 21) שדרכם חורים היו מבפנים המוסקים לתנורים
התנור. עין ונקרא האפר, את ומוציאים כעין 22)העשן

שעל  היינו "קמורה" מפרשים ויש לחוץ. מהחור יוצא סילון
הגשם  ייכנס שלא כדי קטן גג כעין עשוי מבחוץ העין גבי
(הר"ש  מטפח פחותה שבחוץ התנור כשעין והמדובר לתנור,
טפח, פותח בה כשיש שהמדובר הרא"ש, ודעת במשנתנו,

בפירוש). דעתו גילה לא נכנסת 23)ורבינו שהטומאה
(כיסוי  פתיל" "צמיד ורק קטן נקב דרך אפילו חרס לכלי

חוצץ. הרי 24)מהודק) הבית לכתלי המחובר התנור כי
טומאה  שאין דפנות, לו שיש ממש כבית התורה מן הוא
בתנור  גזרו שחכמים אלא טפח, מפותח בפחות לו נכנסת
במשנתנו, הלל בית וסוברים לבית, חוץ משום הבית שבתוך
כל  את לטמא החמירו לא אבל בלבד, התנור על שגזרו

כלי 25)הבית. דין עליו אין ולפיכך בקרקע קבוע אלא
מדרבנן, אפילו לבית הטומאה את מביא ואינו התורה מן
אינו  בבית העומד התנור שאם ומכאן, הבית. על גזרו שלא
יוצאת  הטומאה התורה, מן ככלי הוא והרי הקרקע על עומד

ומטמאהו. לבית פיו דרך גדול,26)ממנו ארגז כעין
ואינו  ב) הלכה ו פרק (למעלה בלח סאה ארבעים שמחזיק

הטומאה. בפני וחוצץ טומאה רחבו.27)מקבל כל וממלא
המגדל.28) אין 29)דלת לבית בולט שהמגדל פי על ואף

חוצץ. במידה הבא שהמגדל מפני לו נכנסת הטומאה
את 30) בו להוציא אחר פתח לבית כשאין המדובר,

שהמגדל  הפתח דרך אלא אחרת יציאה לה ואין הטומאה
אותו. שם.31)ממלא תצא המגדל 32)שהטומאה בסיס

גלגלים. על המגדל.33)העומד חלל 34)לאחורי לתוך
רבינו 35)הבית. ומפרש אצבעות" "שלוש כתוב במשנה

(טפח  מטפח לפחות והכוונה אצבעות שלוש דווקא שלאוו
ב). עמוד לט בכורות אצבעות. ארבע הבסיס 36)=

למגדל. הבית.37)מחובר לתקרת מגולה במקום
חוצצת.38) ואינה ככלי דינה נשמטת היא אם אבל
שנתבאר 39) כמו לבית ממנה יוצאת הטומאה אין ולפיכך

בו  שאין פתח דרך עוברת אינה שטומאה פעמים, כמה כבר
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,
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שבעה. טומאת טמא שם המת בעוד שני 68)בחיצון
והשני  מבפנים שהאחד פי על אף מצטרפים אמנם החלקים
צד  שום אין אחד מצד שלם כזית שאין מפני אולם, מבחוץ,

שלם. כזית בעצמו בו היה כאילו שם 69)נידון תוספתא
מפני  שבעה, טומאת טמאים האוהל יריעות א. הלכה א פרק
ולפיכך  אחוריו. ובין תוכו בין הבדל אין עצמן שלטומאת

שבעה. טומאת לטמאן הזיתים חצאי שני מצטרפים

.Á„c¯Ó Ï‰‡‰ Ûk ‰È‰70˙Áz ‰‡ÓËÂ ı¯‡‰ ÏÚ »»¿«»…∆¿À»«»»∆¿À¿»««
- Ûk‰ Èab ÏÚ B‡ ı¯‡‰ ÏÚ Oe¯t‰ Ï‰‡‰ Ûk¿«»…∆«»«»»∆««≈«»»

‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË71.˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , À¿»««¿»««¿∆∆

לאוויר 70) מחובר תחתיו אוויר ואין הארץ על ומונח סרוח
נטמא 71)האוהל. האוהל שכל מובן רצוצה, טומאה ככל

ולא  האוהל שתחת הכלים אבל במת, שנטמאו בכלים כנוגע
טהורים. - בו נגעו

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
פתח 1) בתוך והיא בארץ מוטלת שהיא כוורת דין יבאר

היתה  גבה, על או תחתיה נתון ממת וכזית לחוץ ופיה הבית
בתוכה, או בבית או תחתיה וטומאה טפח מהארץ גבוהה
כלי  והיא לפנים ופיה הפתח בתוך בארץ המוטלת כוורת
בתוך  שהיא כוורת וכו', תחתיה נתון מת וכזית וחלולה שלם
וכו', למעלה ופיה הבית גובה כל את ממלאה והיא הבית
צידיה  על מונחת והיתה שלם כלי שהיא חלולה כוורת
והיא  שלם כלי שהיא כוורת וכו', תחתיה מת וכזית באויר
העומד  גמל וכו', תחתיה וטומאה לאויר שוליה על יושבת
על  מגלח הנזיר אם רובץ, שהיה או תחתיו וטומאה באויר

כרת. עליהן חייבים למקדש הנכנסים ואם הטומאות אלו

‡2.˙¯ek3ı¯‡a ˙ÏhÓ ‡È‰L4Á˙t CB˙a ‡È‰Â «∆∆∆ƒÀ∆∆»»∆¿ƒ¿∆«
‰ÈÙe ˙Èa‰5B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ,ıeÁÏ ««ƒƒ»«¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

ıeÁaÓ dab ÏÚ6‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk -7 ««»ƒ«…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»
da‚a B‡8‡ÓË9dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,10¯B‰Ë11, ¿«»»≈¿»«∆«¬ƒ»»

ÈÏkÓ ıeÁ‰‡Óh‰ „‚k ‡e‰L12¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,13. ƒ¿ƒ∆¿∆∆«À¿»¿««ƒ»
˙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
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שבבית  בחלק בין שבתוכה, מה כל ומטמא עליה מאהיל
בתוך  שאוהל מפני טמא, והבית לו. שחוצה בחלק ובין
פי"ח  הערות (ראה מלטמא הטומאה על מציל אינו אוהל
שאוהל  מבאר, טהרות [בסדרי בבית. הטומאה וכאילו ה"ו),
כלי  אבל לחוץ. פתוח פתח כשיש מציל, אוהל בתוך ממש
משמש  זה הבדל פתח. עם אפילו מציל אינו אוהל, שנעשה

הבאות]. בהלכות רבינו שיטת להבנת נמשך 19)יסוד זה
לבית  שמחוץ כלים רבינו מטהר ובשניהם גבה, לעל גם
פותח  אוהל כאן שיש מפני וטעמו, הטומאה. כנגד שאינם
הטומאה, בפני חוצץ גם הוא הרי הטומאה, על טפח
דרבנן. גזירה טמא, הטומאה שכנגד מה ואףֿעלֿפיֿכן
רצוצה  טומאה שהיא טפח, פותח בכוורת אין משום

מה כל ומטמאה טהרות).הבוקעת (סדרי שכנגדה
לאוהל 20) נתחברה הטומאה, על מאהילה שהכוורת מפני

שהרי  גבה, על הטומאה אם ואפילו הבית. כל עם אחד
כמבואר  תחתיה, הטומאה וכאילו חוצצת, אינה הכוורת

למעלה.21)למעלה. כמבואר מצילה, תוכה שעל
למעלה.22) כמבואר טפח, פותח בה אין משום גזירה
ה"ג,23) י"ג בפרק שכתב למה סותרים נראים אלו דבריו

בכלי  כאן המדובר והרי חוצצים, במידה הבאים שכלים
מקבל  שאינו שכלי מבאר, ובכסףֿמשנה במידה. הבא
כשטומאה  אבל לבית, בית שבין בפתיחה חוצץ טומאה
(אהלות  ששנינו כמו חוצץ, ואינו מביא גביו, על או תחתיו
לטהר", לא אבל לטמא אוהל נעשים וכלים "אדם מ"א) פ"ו
בפירושו  רא"ש [ראה טומאה. מקבלים שאינם כלים ואפילו
זה]. הבדל בקביעת הכסףֿמשנה את שהקדים מ"א לפ"ח

שם.24) השלמות ראה ה"ג. ואילך.25)בפי"ג מ"ג שם
שבור.26) לא בפירושו 27)שלם, (רבינו חלול בה שיש

מדופנה.28)למשנה). חלק ממולא 29)ניטל תוכה
שלמים. ודפנותיה אבל 30)בקש, בהיר, אינו הסגנון

באחת  ואין חלולים, מקומות כמה בה שיש ברורה: הכוונה
מטפח. יותר לך יצא יחד תצרפם אם אבל טפח, מהם

האפוצה.31) או הפחותה במחולחלת.32)הכוורת כמו
אבל 33) שבבית. ובין שבחוץ בחלק בין שבתוכה, כלים

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



קכג zn z`neh zekld - dxdh xtq - hay a"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚˙¯ek59˙Èa‰ CB˙a ‡È‰L60Ïk ˙‡ ‰‡ÏÓÓ ‡È‰Â «∆∆∆ƒ¿««ƒ¿ƒ¿«¿»∆»
dÈa ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˙B¯B˜Ï ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe ,˙Èa‰ d·b…«««ƒƒ»¿«¿»¿««ƒ¿≈≈»
˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË Á˙Bt ˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï¿≈«≈«∆«¿À¿»¿»««ƒ

‡ÓË61¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ,62C¯cL ; »≈À¿»««ƒ«∆¿»»∆∆∆
dk¯c ÔÈ‡Â ÁÙhÓ ˙BÁÙa ˙Èa‰ CB˙Ï ˙‡ˆÏ ‰‡Óh‰«À¿»»≈¿««ƒ¿»ƒ∆«¿≈«¿»

‰˙È‰L ÔÈa .Òk‰Ï63Ï˙kÏ ‰ÈÙe dcˆ ÏÚ ‰hÓ ¿ƒ»≈≈∆»¿»À»«ƒ»ƒ»«…∆
˙¯ek ‰˙È‰L ÔÈa ,ÁÙhÓ ˙BÁt Ï˙k‰ ÔÈ·e BÈ·e≈≈«…∆»ƒ∆«≈∆»¿»«∆∆
‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ÌÈzL eÈ‰L ÔÈa ˙Á‡««≈∆»¿«ƒ««≈¿≈≈»∆¿»

ÁÙË Á˙Bt Ï˙kÏ B‡ ˙B¯BwÏ64˙„ÓBÚ ‰˙È‰ .65CB˙a ««…∆≈«∆«»¿»∆∆¿
Á˙Bt ÛB˜Ln‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÙe Á˙t‰«∆«ƒ»¿«¿»¿≈≈¿≈««¿≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - dÎB˙a ‰‡ÓËÂ ,ÁÙË66˙Èaa ‰‡ÓË , ∆«¿À¿»¿»««ƒ»À¿»««ƒ
‡ÓË dÎB˙aM ‰Ó -67ÔÈ‡Â ˙‡ˆÏ ‰‡ÓË C¯cL ; «∆¿»»≈∆∆∆À¿»»≈¿≈

.Òk‰Ï dk¯c«¿»¿ƒ»≈

ט.59) משנה בין 60)שם הבדל אין זה במקרה כולה.
מן  גבוהה בין ואפוצה, מחולחלת בין ופחותה, שלימה

לא. או טפח אינו 61)הארץ דפנות עם ממש אוהל אפילו
(כמו  הבית דרך לצאת הטומאה של שסופה מפני מציל,
טפח. מפותח בפחות גם היא עוברת רבינו), שמסיים

עם 62) והכוורת טפח, מפותח בפחות נכנסת הטומאה שאין
מצילה. הבית.63)הדפנות בתוך שכולה הכוורת

למעלה.64) כאמור דינם אלה כאן 65)כל יוד. משנה שם
חדשה. בבא לצאת 66)מתחילה יכולה הטומאה שהרי

הבית. לאויר להכנס לטומאה 67)מבלי מקום שאין מפני
שבתוכה  מה על מצילה אינה הכוורת, דרך אלא לצאת

דפנות. עם אפילו

.„‰ÏeÏÁ ˙¯ek68ÌÏL ÈÏk ‡È‰L69˙ÁpÓ ‰˙È‰Â70 «∆∆¬»∆ƒ¿ƒ»≈¿»¿»À««
¯ÈÂ‡a ‰Ècˆ ÏÚ71B‡ ‰ÈzÁz Ôe˙ ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe , «ƒ∆»»¬ƒ¿«ƒƒ«≈»«¿∆»

da‚·e ‰ÈzÁ˙a ˙Èf‰ „‚k ‡e‰L Ïk - dab ÏÚ««»…∆¿∆∆««ƒ¿«¿∆»¿«»
„‚k ‡l‡ ,¯B‰Ë dÎBz ¯ÈÂ‡aM ‰Ó ÏÎÂ ,‡ÓË»≈¿»«∆«¬ƒ»»∆»¿∆∆
.¯B‰Ë dÎB˙a ‰‡Óh‰ „‚k BÈ‡L ÏÎÂ ,‰‡Óh‰«À¿»¿…∆≈¿∆∆«À¿»¿»»
‰ÎB˙aM ‰Ó Ïk ,‡ÓË Ïk‰ - dÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿»«…»≈»«∆¿»
‰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
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אמרנו  הקרקע, ובין בינה טפח ואין צידה על מוטלת בדין
אינה  בקיעתה אבל לצדדים, מתפשטת עצמה הטומאה שרק
בבקיעה  אמרו ולא פתוח, הכוורת פי שם אולם מתפשטת,
(בסדרי  צד. מכל סתום במקום אלא טומאה" "כמלא
הוא  ולדעתי אלה. דינים שני בין אחר הבדל כתב טהרות,
בין  רבינו מחלק פיה, על ובכפויה שם). ראה מאוד, דחוק
בתוכה  כשהטומאה בתוכה: טומאה לבין גבה על טומאה
גבה, על הטומאה אם אבל סתום, קבר מדין טמא הכול
פכ"א  (לקמן לשיטתו בהתאם שתחתיה, מה מטמאה אינה
מה  כל על מצילים פיהם על הכפויים טהורים שכלים ה"ג),
רבינו  התכוון ולזה בטיט. מחוברים אינם ואפילו שבתוכם,
הטומאה  היתה אם גבה, שעל "וכל באמרו: זה, דין בסיום
ולא  בלבד, כפויה לדין נוגעת ההגבלה זה, ולפי למטה".

טהרות). (סדרי ולמכוסה טפח מתורת 82)לגבוהה ויצאה
למעלה. שביארנו כמו בשיטתו,83)כלי, עומד רבינו

(ראה  חוצצים ולפיכך כלים, אינם במידה הבאים שדברים
ע). הערה ובה"ד ו, הערה א הטומאה 84)בהלכה וכנגד

התפשטות  בפני חוצצת שהכוורת מפני טמא, - בלבד
ממש. כנגדה בקיעתה כוח בפני לא אבל הטומאה,

טמאים 85) הטומאה, שבצידי אלה אפילו שתחתיה, הכלים
הכלים, ועל הטומאה על מאהילים הכוורת ששולי מפני -

חוצצים. שהשוליים טהור, גבה ועל שבתוכה ומה

.ÂÏÓb86¯ÈÂ‡a „ÓBÚ ‡e‰L87- ÂÈzÁz ‰‡ÓË : »»∆≈»¬ƒÀ¿»«¿»
ÌÈ¯B‰Ë ÂÈab ÏÚL ÌÈÏk88ÌÈÏk - ÂÈab ÏÚ ‰‡ÓË ; ≈ƒ∆««»¿ƒÀ¿»««»≈ƒ

BÊ È¯‰ - ÂÈzÁz ‰‡ÓËÂ ı·B¯ ‰È‰ .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈzÁzL∆«¿»¿ƒ»»≈¿À¿»«¿»¬≈
‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba89‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba , ««¿»««¿∆∆¿≈ƒ»¿»

BÏ‚¯ Èab ÏÚ B‡ BÏ‚¯ ˙Áz ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË90È¯‰ - À¿»¿»«««¿««≈«¿¬≈
e¯‡a ¯·k .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜B·e ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba BÊ««¿»««¿∆∆¿»≈«¿

˙e¯ÈÊa91˙Áz ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡L , ƒ¿ƒ∆ƒ»»«»ƒ¿«ƒƒ«≈««
,ÌÈÏk‰ ¯‡MÓ da ‡ˆBiÎÂ ‰hn‰ ˙Áz B‡ ÏÓb‰Û‡ «»»«««ƒ»¿«≈»ƒ¿»«≈ƒ«

Ál‚Ó BÈ‡ - ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓËpL Èt ÏÚ92ÌMÓe . «ƒ∆ƒ¿»À¿«ƒ¿»≈¿«≈«ƒ»
˙‡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»¿«
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B‡ Ô‰ÈÚÓ CB˙a ˙n‰ ¯O·e e˙Ó Ì‡Â .ÔÈiÁ Ô‰L∆≈«ƒ¿ƒ≈¿««≈¿¿≈∆
ÌÈÏk‰17ÚeÏa BÈ‡L BÓk Ô‰ È¯‰ -18. «≈ƒ¬≈≈¿∆≈»«

לאויר 12) ונפל השרץ את שבלע "תרנגול מ"ד: פ"ח כלים
המקרא). מן זה למדו - א עא, (בחולין טהור". – תנור

טומאה.13) מקבל במעיו.14)שהוא מתעכלת שאינה
וטבילה,15) אפר הזאת ע"י שנטהר אחרי מגופו יצאה אם

בגופו  נגיעה ע"י נטמאה - האדם טהרת לפני יצאה אם אבל
מ"ח). פ"י (מקוואות יציאה אהלות 16)בשעת משנה,

מ"ז. לאוהל 17)פי"א, ונכנסו מעיהם בתוך הם הטהורים
ה"ד.18)המת. לקמן ראה שם.

.‚ÛBÚa „Á‡ ·¯ ËÁL19Û‡ ,‰Ó‰·a ÌÈL ·¯Â ƒ¿«…∆»¿¿…¿«ƒƒ¿≈»«
ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙Ók Ô‰ È¯‰ - ÔÈÒk¯ÙÓ Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ«ƒ∆¬«ƒ≈¿«¿¿ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿≈»

ÔÈÏÈvÓ20˙‡ ÔÈÚBÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÚeÏa‰ ÌÈÏk‰ ÏÚ «ƒƒ««≈ƒ«¿ƒ¿…¿ƒ∆
.‡nËz ‡lL Ô‰ÈÚÓ CB˙aL ‰‡Óh‰«À¿»∆¿¿≈∆∆…¿«≈

נקראים 19) ועופות, חיות בהמות שבצוארי והוושט הגרגרת
א  "סימנים" המשנה ניתרת בלשון בהמה שחיטה. סימני ו

שהוא  ובעוף, הסימנים. שני של רובם חיתוך אחרי לאכילה
מהם. אחד שחיטת מספיקה קכא,20)חלש, חולין אביי,

ב.

.„‰‰Lz ‰nÎÂ21‰‡nËÓ ‰È‰˙Â Ô‰ÈÚÓa ‰‡Óh‰ ¿«»ƒ¿∆«À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿∆¿«¿»
?e˙eÓiLk22˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL - ·ÏÎa23, ¿∆»¿∆∆¿»»ƒ≈≈¿≈

˙ÚÓ „Á‡ ÌBÈ - ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ ¯‡L·eƒ¿»«»¿≈»¿¿»ƒ∆»≈≈
˙ÚÏ24?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .25˙n‰ ¯Oa ¯‡LpLk ¿≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«¿««≈

˜BÈz ÚÏaL ·‡Ê Ï·‡ ;Ô‰ÈÚÓ CB˙a26C¯„ B‡È˜‰Â ¿¿≈∆¬»¿≈∆»«ƒ∆¡ƒ∆∆
ÈÚ¯‰ ˙Èa27¯B‰Ë ¯Oa‰ -28Ô˙‡ÓËa ˙BÓˆÚ‰Â ,29. ≈»¿ƒ«»»»¿»¬»¿À¿»»

המת 22)שם.21) בשר ששהה אחר מתו שאם ברור,
כמה  עד שואל ולפיכך מטמא, אינו עיכול כדי במעיהם

מיתתו. אחרי ותטמא החי במעי הטומאה ידעו 23)תשהה
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¿»
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znקכו z`neh zekld - dxdh xtq - hay b"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯B‰Ë ˙Èa‰L ,‰iÏÚa52˙Èa‰ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .53 »¬ƒ»∆««ƒ»¿≈ƒ»«««ƒ
Bˆ¯‡ ÈtÏkÓ ‰ˆÈÁÓa54ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â , ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈«¿¿»¿»«À¿»≈

‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÈaaL ÌÈÏk - ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰«¿ƒ»¿»»∆≈ƒ∆««ƒ¿«¿»ƒ«¿ƒ»
BÓk ,‰‡Óh‰ ÔÈÚBÓ ÌÈÏ‰‡‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈»…»ƒ¿ƒ«À¿»¿

e¯‡aL55- ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ∆≈«¿»¿»«À¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ»
Ï‰‡‰L ;ÔÈ¯B‰Ë ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk≈ƒ∆≈«¿ƒ»¿»»∆¿ƒ∆»…∆

ÏÈvÓ56- ÁÙË d·b ı¯‡‰Â ‰ˆÈÁn‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡Â . «ƒ¿ƒ≈≈«¿ƒ»¿»»∆…«∆«
.ÌÈ‡ÓËe ˙Èa‰ Ú˜¯˜a ÌÈeÓËk Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ¿«¿«««ƒ¿≈ƒ

אשר 49) "וכל שנינו: קכו, פיסקה חוקת, פרשת ב'ספרי'
קרקעו  לעשות יד) יט, (במדבר - ימים שבעת יטמא באוהל

כמוהו. התהום עד בית ה"ג.50)של פכ"א לקמן
אחר.51) בפ"א,52)צ"ל: למעלה שאמרנו אףֿעלֿפי

מפני  חוצץ כאן מלצאת, הטומאה את מונע אינו שאוהל
הגג. דפנות עם ממש אחר כבית פט"ו 53)שהוא אהלות

בין 54)מ"ה. ומפרידה הבית, לרוחב היא המחיצה
טפח, פותח התחתון בחלק כשיש ומדובר והרצפה. התקרה

העליון. בחלק נשאר הבית בדין 55)ופתח ה"א, זה בפרק
שאין  מפני ועליה, לבית דומה זה ואין אוהל. בתוך אוהל
היא  המחיצה וגם הבית, דרך אלא לצאת מקום לטומאה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה עראי הטהורים 56)אוהל על
המקום  דרך לצאת דרכה אין והטומאה הואיל מלטמא,
יוד  הערה (ראה הבית. דרך אלא והמחיצה הרצפה שבין

אוהל). בתוך אוהל בדין א, בהלכה

.Ê·Èa57¯eÓ˜ ‡e‰L58Á˙Bt Ba LÈÂ ,˙Èa‰ ˙Áz ƒ∆»««««ƒ¿≈≈«
,ÁÙË Á˙Bt ˙ÈaÏ ıeÁ ‡e‰L BÁ˙Ùa LÈÂ ÁÙË∆«¿≈¿ƒ¿∆««ƒ≈«∆«

¯B‰Ë ˙Èa‰ - BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â59‰‡ÓË ‰˙È‰ ; ¿»¿»À¿»¿««ƒ»»¿»À¿»
¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa60ÁÙË Á˙Bt Ba ‰È‰ . ««ƒ«∆¿»»»≈«∆«

- BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,ÁÙË Á˙Bt B˙‡ÈˆÈa ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»≈«∆«¿»¿»À¿»¿
‡ÓË ˙Èa‰61¯B‰Ë BÎB˙aM ‰Ó - ˙Èaa ‰‡ÓË ;62, ««ƒ»≈À¿»««ƒ«∆¿»

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'תשפ"א  שבט י"ג שלישי 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»»»≈
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‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ÏÈ˙t „ÈÓˆ LÈ ‡‰»≈»ƒ»ƒ»»»ƒƒ«¿»
,„·Ïa O¯Á ÈÏÎa ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ»¿∆≈«»¿«≈∆»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿«

BÁ˙t C¯„ ‡l‡ ‡nhÓ BÈ‡L ÈÏk2‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ¿ƒ∆≈ƒ«≈∆»∆∆ƒ¿¿ƒ»ƒ»»
Ïk ÏÚ ÏÈv‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓe Ìe˙Ò BÁ˙tƒ¿»À»»ƒ»ƒƒƒ«…
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ ÏÎÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .BÎB˙aL∆¿«»…∆¿»«≈ƒ∆≈¿«¿ƒ

‰‡ÓË3ÌÈÏÏ‚ ÈÏk :Ì‰Â .ÏÈ˙t „ÈÓˆa eÏÈviL4, À¿»∆«ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ
B¯BÚÂ ‚c‰ ˙BÓˆÚ ÈÏÎe ,‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿≈¬»»¿≈«¿«»¿

‰cÓa ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ,ÛBÚ‰ ˙BÓˆÚÂ5ÏL ÌÈ¯Òe , ¿«¿»¿≈≈«»¿ƒ»¿»ƒ∆
˙ÎzÓ ÈÏk ÈÓÏ‚Â ,ÌÈÏk ÔÈ‡Â ÔÈËeLt Ô‰L ıÚ6Ïk . ≈∆≈¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»¿≈¿≈«∆∆»

ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈ¯·c‰ Ì‡ .ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÔÈÏÈvÓ el‡≈«ƒƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ
˙ÁzL ÌÈÏkÏÂ ÔÈÚeÏaÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,eÏv Ûwn‰«À»ƒ¿«»…∆«¿ƒ¿«≈ƒ∆««

ÌÈÏ‰‡‰7„ÈÓˆa ÔÈÏÈvnL ÌÈÏÎÏ ÌÈÏ‰‡ ÔÈa ‰Ó . »…»ƒ«≈…»ƒ¿≈ƒ∆«ƒƒ¿»ƒ
,ÏÈ˙t „ÈÓˆa ‡l‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ ÌÈÏk‰L ?ÏÈ˙t»ƒ∆«≈ƒ≈»«ƒƒ∆»¿»ƒ»ƒ

.„·Ïa ÈeqÎa ÔÈÏÈvÓ ÌÈÏ‰‡‰Â¿»…»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿«

"פתוח".2) המלה על מסתמכת הדרשה מגבו. לא אבל
השמועה  מפי אלא גמורה דרשה כאן שאין רבינו ואומר

מגבם.3)למדו. ולא מתוכם בקר 4)לא מרפש עשויים
סאה.5)מיובש. ארבעים חולין 6)שמחזיק בברייתא

טהורין; פשוטיהן טמאין, עץ כלי "גולמי אמרו: א כה,
= כלים גולמי טמאים". פשוטיהן טהורין, מתכת כלי גולמי
בית  להם שיש פי על ואף מלאכתם, נגמרה שלא כלים
אבל  קיבול, בית להם שאין כלים = פשוטים קיבול;

נגמרה. הטומאה.7)מלאכתם ובין בינם מפסיק שאוהל

.·e‰ÙkL CtLÓ8ÈeqÎa ÏÈvÓ -9Èt ÏÚ Û‡ . «¿≈∆»»«ƒ¿ƒ««ƒ
ÔË˜ ·˜ ·e˜ B˙ˆwL10Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰ -11. ∆¿»»∆∆»»¬≈¿»

למטה.8) הרחב ופיו עליו 9)הניחו מונח שהמשפך הדבר
כמכוסה. הצר.10)חשוב זה 11)הפה שנקב מפני

שנעשה  כנקב דינו אין הכלי יצירת מתחילת בכוונה נעשה
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
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אינם  שבחפירה הבור (קירות ג בהלכה למעלה כמבואר
כמו  טהור, - כלל דופן לכיסוי אין ואם כדפנות). נחשבים

חלק. מזה.34)בנסר פחות אלא טפח דופן 35)גבוה
הבניין.

.Ê˙ecÁ36,BÎB˙a ‰¯BÓe ˙Èa‰ CB˙a Èea‰ ««»¿««ƒ¿»¿
Á¯t‰Â37˙ecÁ‰ Èt ‰qÎÓe ‡ˆBÈ dlL38ÈÏk Ô˙Â , ¿«∆«∆»≈¿«∆ƒ««¿»«¿ƒ

ÔÚL ‡e‰ È¯‰Â ˙ecÁ‰ Èt ÏÚ ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvn‰««ƒ¿…∆«≈«ƒ«««¬≈ƒ¿»
‰¯Bn‰ Á¯t ÏÚ39‰¯Bn‰ ÏËpz Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - «∆««¿»ƒƒƒ»≈«¿»

„ÓBÚ ÏÈvn‰ ÈÏk‰Â40Ïk ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿ƒ««ƒ≈¬≈∆«ƒ«…
˙ecÁaL˙ecÁ‰ ˙ÙOe ÈÏk‰ ˙ÙO ÔÈaL ÌÈÏÎÂ ,41 ∆««¿≈ƒ∆≈¿««¿ƒ¿«««
ÌÈ¯B‰Ë42ÌB‰z‰ „Ú43ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ‰¯Bn‰ Û‡Â , ¿ƒ««¿¿««¿»¿»««

‰‡¯ Á¯t‰ ˙ÙOL Èt44Ì‡Â ;˙ecÁ‰Â Èeqk‰ ÔÈa ƒ∆¿««∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿««¿ƒ
Â‡Ï45‡ÓË Ïk‰ -46. »«…»≈

כתלים 36) בנויים לשפתו ומסביב בור הוא דות או חדות
דפנות. עם כאוהל דינו מפרש:37)ולפיכך שם רבינו

הנר". תשים עליו את 38)"אשר ומכסה רחב הוא הפרח
הבית. לתוך בולט אינו אבל הדות דופן ונשאר 39)עובי

ו  הכיסוי בין אווירי בבית.ריווח וטומאה הדות, דופן בין
הדות.40) לתוך נופל הכלים 41)ואינו אפילו פירוש,

המנורה  פרח עובי כנגד שהוא השטח באותו הנמצאים
מצלת. ואינה כלי עצמה את 42)שהיא שרואים מפני

הדות. שפת על מונח הוא כאילו הכלים 43)הכיסוי
שהוא. עומק בכל הדות כותלי תחת אבל 44)הנמצאים

הפרח  כשעובי והמדובר, למעלה. שביארנו כמו בולט, לא
הבית  מן הטומאה עוברת טפח בו כשיש אבל מטפח, פחות
שחדות  ואומרים, ו"דות" "חדות" בין מבדילים [יש לדות.
קרקע  גבי על בנוי ודות עמוקה לא חפירה סביב בניין הוא
אחד  ודות שחדות משמע רבינו של מפירושו אולם חלקה,

הדות.45)הם]. לתוך הכיסוי יפול המנורה תינטל שאם
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

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



קכט zn z`neh zekld - dxdh xtq - hay b"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שה  כלי.מפני עצמה שונים:63)יא אנו א במשנה שם
בפותח  צדדיו מכל ועודף חדש תנור פי על נתון שהוא "נסר
של  המשכה שהיא משנתנו שגם אנו, מניחים ולפיכך טפח".
ורבינו  פירשה. שלא פי על אף טפח בעודף עוסקת א, משנה

כדרכו. המשנה, לשון ועל 64)נקט העודף שתחת מה כל
בין 65)גביו. ומפסיק פתיל צמיד מוקף שהוא מפני

האוויר  על מאהיל דבר אין וגם תנור של אווירו ובין העודף
ישן  בתנור והמדובר התנור. שכנגד האוויר על וגם הטמא
שבתוכו  מה על מציל ואינו כטיט דינו חדש תנור אבל
צמיד  כשאינו אבל פתיל, בצמיד נאמר זה וכל פתיל. בצמיד
מאהילה  הסרידה שהרי התנור, שבתוך מה גם טמא פתיל

הטומאה. ועל הסרידה.66)עליו יד 67)על בכתב
הטומאה. מקום נגד פירוש, כנגדו. תימן:

.‡È‰¯„˜68˙È·Á‰ Èt ÏÚ d‡ÙkL69‰È˙BÙc Á¯Óe ¿≈»∆¿»»«ƒ∆»ƒ≈«»¿∆»
ÏvÓ - ˙È·Á‰ ÌÚ‰Ó ÏÚÂ dÎB˙aM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙ ƒ∆»ƒ«∆∆«»«∆¿»¿««

˙È·Á‰ ˙B˙ÙO ÔÈ·e dÈaM70Èt ÏÚ d·ÈLB‰ . ∆≈»≈ƒ¿∆»ƒƒ»«ƒ
dk¯„k ˙È·Á‰71Á¯Óe72ÈtÓ ;˙ÏvÓ dÈ‡ - ∆»ƒ¿«¿»≈«≈»«∆∆ƒ¿≈

ÏÈvÓ ‡ÓË ÈÏk ÔÈ‡Â ,d¯ÈÂ‡Ó ‰‡nË˙Ó ‰¯„w‰L73, ∆«¿≈»ƒ¿«¿»≈¬ƒ»¿≈¿ƒ»≈«ƒ
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

חרס.68) בבית.69)של הקדירה 70)וטומאה שפי כגון
בין  טיט של עבה שכבה שנתן כגון או החבית פי על עודף

השפתות. שוליה.71)שתי פי 72)על על אף כלומר,
שכלי 73)שמירח. נטמאה, לא פיה על כשכפאה אבל

מגבו. מטמא אינו חרס

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ודפנותיהם 1) כלים קרקעות ושולי המחצים דין יבאר

טיט  בו שנתן חרס כלי פתיל, בצמיד מצילים אם מאחוריהם
יציל  ולא יינקב כמה עד חרס כלי ביטלו, אם חציו עד
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
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רימון.13) מכמוציא פחות שנפחת קטן בכלי והואֿהדין
טומאה.14) מקבל פ"ט 15)אינו כלים קטן. בין גדול בין

פתיל.16)מ"ח. סתימה 17)בצמיד בלי  יציל שלא כדי
פתיל. אוכלין.18)בצמיד בו  יעמיד 19)להניח שאם

המשקה. ייכנס - קצת וילחוץ משקה על המנוקב הכלי שולי
ולמשקין.20) החומרות:21)לאוכלין שתי עליו נותנים

בכונס  מציל ואינו זיתים, כמוציא שיינקב עד טומאה מקבל
שאין  מפני השניה, החומרא את רק כאן מבאר (רבינו משקה
בצמיד  הצלה בדיני אלא כלים בטומאת כאן עוסקים אנו
אבל  מעצמו, בניקב אמורים הללו הדינים וכל פתיל).
לפרש  גם [אפשר שהוא. בכל שיעורם - בכוונה כשניקבו
קטן  כלי בין הבדל שיש ולומר, אחר באופן רבינו שיטת
בקטן  חציו. עד רימון כמוציא גדול כלי ובין זית, כמוציא
בגדול  אבל הנקב, במקום פתיל צמיד בלי סתימה מספיקה
כאן  רבינו שמבאר כמו פתיל. צמיד צריך חציו שנפחת
"מציל  הראשונה בבבא שאמר מה זה, פירוש ולפי בפירוש.
של  ולא הכלי פי שעל פתיל הצמיד הכוונה פתיל", בצמיד
גדול  בכלי נאמרה "כיצד", בבבא והדוגמא הנקב, סתימת
פירושה  הנקב", סתם "ולא שהפיסקא יוצא ומזה בלבד.

יותר]. לי נראה והראשון פתיל. צמיד בלי סתימה

.„¯epz22‡„È¯Ò ‰˙È‰L23„ÈÓˆ ÛwÓe ÂÈt ÏÚ «∆»¿»¿ƒ»«ƒÀ»»ƒ
ÏÈ˙t24Â‰È‰ Ì‡ :¯epz‰ ˜cÒÂ ,˙n‰ Ï‰‡a Ôe˙ »ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ¿«««ƒ»»

Úc¯Ó Èt ‡ÏÓ ˜„q‰25‡ÓË - ÁÙË Ûw‰ ‡e‰L , «∆∆¿…ƒ«¿≈«∆∆≈∆«ƒ¿»
˜„qa Òk‰Ï ÏBÎÈ Úc¯n‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯epz‰««¿««ƒ∆≈««¿≈«»¿ƒ»≈«∆∆
¯epz‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰ÂLa B˙BÓk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈¿¿»∆»ƒ»««
Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk :ÂÈt ÏÚL ‡„È¯q‰ ‰˜cÒ .¯B‰Ë»ƒ¿¿»«¿ƒ»∆«ƒƒ¿…ƒ«¿≈«

ÒÎ26Ô‡kÓ ˙BÁt ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ -27„ÈÓˆa Ïv - ƒ¿»¬≈∆»≈»ƒ»ƒ»¿»ƒ
Í¯‡ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ - Ï‚Ú ˜„q‰ ‰È‰ .ÏÈ˙t28‡l‡ , »ƒ»»«∆∆»…≈ƒ»…¿∆»

.ÒÎ Úc¯Ó Èt ‡ÏÓk B¯eÚLƒƒ¿…ƒ«¿≈«ƒ¿»

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≈¿»«¬∆¿»¿≈∆∆∆»«
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ÌÈ¯Ò ÈL eÈ‰ .ÏÈv‰] - ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯Óe ¯epz‰ Ètƒ««≈«ƒ«¿»ƒƒƒ»¿≈¿»ƒ
˙‡ ¯aÁ .B¯·ÁÏ ¯Ò [ÔÈ·e ÔÈ„„v‰ ÔÓ Á¯ÓiL „Ú -«∆ƒ¿«ƒ«¿»ƒ≈∆∆«¬≈ƒ≈∆

ıÚ ÏL ÌÈ¯ÓÒÓa ÌÈ¯Ò ÈL59B‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈¿»ƒ¿«¿¿ƒ∆≈¿«≈»∆
ÔÈÓ‚eL Ô‰ÈÏÚ ÛtlL60ÔÓ Á¯ÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ∆ƒ≈¬≈∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈«ƒ
?ÔÈÙÈwÓ ‰na .ÚˆÓ‡‰61,ÔÈÒt‚·e ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa »∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

¯ÓÁ·e ‰‡Bˆ·e ËÈËa ,‰ÂÚL·e ˙ÙÊa62¯·c ÏÎ·e , ¿∆∆¿«¬»¿ƒ¿»¿≈»¿»»»
ıÚ·a ‡Ï ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡Â .Á¯Ó˙n‰63,˙¯ÙBÚa ‡ÏÂ «ƒ¿»≈«¿≈«ƒƒ…¿««¿…¿∆∆

ÏÈ˙t ‡e‰L ÈtÓ64„ÈÓˆ BÈ‡Â65‰Ï·„a ÔÈÙÈwÓe .66 ƒ¿≈∆»ƒ¿≈»ƒ«ƒƒƒ¿≈»
‰¯LÎ‰ ‡lL ‰ÓL67˙B¯t ÈÓa ‰LBlpL ˜ˆ··e68, ¿≈»∆…À¿¿»¿»≈∆ƒ»¿≈≈

.ıˆBÁ BÈ‡ ‡ÓË ¯·cL ;‡ÓËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆»»»≈≈≈

מ"ו.48) פ"י שבחבית.49)שם היין סתם 50)שמרי
וכדומה. השני.51)בטיט הנקב חצי סתמו השמרים

פירוש 52) ולפי ב, קה, קמא בבא נפשטה, שלא בעיא
ולענין. ד"ה א, צו, שבת גפן.53)התוספות עץ של ענף

דופן 55)בטיט.54) שבין הדקים הסדקים את לסתום כדי
על  טיט למרוח צריך אינו אבל הזמורה, ובין החבית

סופגיותה. למרות עצמה זמורות 56)הזמורה שתי
לחתך. חתך הצמיד ואפילו לאורכן, שם.57)חתוכות

רבינו,59)קרש.58) שם ומפרש "בסינין". במשנה,
בנסרים. העשויים בנקבים שתוחבים עץ של יתידות

את 60) והדביק מדבקת, לחלוחית שעליה עץ קליפת מין
ׁשעם). מפרש (והר"ש הנסרים חיבור במקום ֵַַהקליפה

פתיל.61) צמיד דין עליו שיהיה כדי מין 62)מחברים,
המתמרח  במים.אדמה גיבול בלי יפה רכה 63)ת מתכת

באידיש). ("ציון" לעופרת מודבק 65)כיסוי.64)דומה
חרס. בכלי המדובר מיובשת.66)יפה. לקבל 67)תאנה

שלא  זמן כל טומאה מקבלים אינם אוכלין טומאה.
טומאת  מה' פ"א (ראה המשקין משבעת באחד נתלחלחו

ה"ב). שבעת 68)אוכלין בין נימנה שלא פירות מיץ
המשקין.

.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
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znקלב z`neh zekld - dxdh xtq - hay b"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯‡a˙iL BÓk ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ı¯‡‰ ÌÚ6‡Ï ‰nÏÂ . «»»∆¿∆¿«À¿»¿∆ƒ¿»≈¿»»…
e¯Ó‡7Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡Ï ı¯‡‰ ÌÚ ÏL Ò¯Á ÈÏk :8, »¿¿ƒ∆∆∆«»»∆…«ƒ««…

ÈtÓ ?¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰L ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ¯·Á ÏLÂ¿∆»≈«ƒ««…∆¬≈»ƒ¿≈
ÏÈ‡B‰ :¯ÓB‡L ,BÓˆÚ ÈÈÚa ‡ÓË ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ‡L∆≈«»»∆»≈¿≈≈«¿∆≈ƒ
¯·Á‰ „Á‡Â È‡ „Á‡ ,Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÓ Ò¯Á ÈÏÎe9. ¿ƒ∆∆«ƒ««…∆»¬ƒ¿∆»∆»≈

eLÁ CÎÈÙÏe10Ïk‰ ÏÚ ÏÈvÈ ‡lL e¯Ê‚Â11‰ÓÏÂ . ¿ƒ»»¿»¿∆…«ƒ««…¿»»
ÈÏk ÏÚÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏÚÂ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ÏÈvÓ :e¯Ó‡»¿«ƒ«»√»ƒ¿«««¿ƒ¿«¿≈

ÁÌÚ ·b ÏÚ Ô‰ ÌÈ‡ÓË ‰LÏM‰ el‡L ÈtÓ ?Ò¯∆∆ƒ¿≈∆≈«¿»¿≈ƒ≈«««
eÈ‰iL ¯Á‡ ÔÈa ˙n‰ Ï‰‡a eÈ‰iL Ì„˜ ÔÈa ı¯‡‰»»∆≈…∆∆ƒ¿¿…∆«≈≈««∆ƒ¿
ÌÚÓ ¯·Á‰ Ï‡LÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ÌL»««»ƒ»ƒ¿»…ƒ¿«∆»≈≈«
‡l‡ Ò¯Á ÈÏk ‡ÏÂ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÎB‡ ‡Ï ı¯‡‰»»∆…»ƒ¿…«¿ƒ¿…¿≈∆∆∆»
‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈ‡ÓË Ô‰L ˙Úc ÏÚ«««∆≈¿≈ƒ∆¬≈≈»∆»√»

ÌÏBÚÏ12ÛËL ÈÏk Ï·‡ .‰Ïw˙ È„ÈÏ Ô‰a ‡B·È ‡ÏÂ , ¿»¿…»»∆ƒ≈«»»¬»¿≈∆∆
ÚbÓ ÈtÓ ÔÏÈaËÓe ı¯‡‰ ÌÚÓ ¯·Á‰ Ì˙B‡ Ï‡BL≈»∆»≈≈«»»∆«¿ƒ»ƒ¿≈««
,˙B¯‰Ëa Ô‰a LnzLÓe BLÓL ·È¯ÚÓe ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆«¬ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»
ÛËL ÈÏk epnÓ Ï‡LÈ ‡nL ÌÈÓÎÁ eLÁ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¬»ƒ∆»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ∆∆
È¯‰L ,BlL Ò¯Á ÈÏÎa ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙Áz ‰È‰ ¯·kL∆¿»»»««»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆∆∆∆¬≈
˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È¯‰Â ,ÏvpL ‰n„Ó ‰f‰ ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆«∆¿«∆∆ƒ««¬≈»≈À¿«
Ba LnzLÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈÂ ¯·Á‰ ÏÈaËÈÂ ,‰Ú·Lƒ¿»¿«¿ƒ∆»≈¿«¬ƒƒ¿¿ƒ¿«≈
‡lL e¯Êb ‰Ê ÈtÓe .‰Ïwz È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ˙B¯‰Ëaƒ¿»¿»ƒ≈«»»ƒ¿≈∆»¿∆…

.BÎB˙aL ÛËL ÈÏk ÏÚ Ò¯Á ÈÏk ÏÈvÈ«ƒ¿ƒ∆∆«¿ƒ∆∆∆¿

מי"ד.2) פ"א ה"א.3)עדויות פכ"א למעלה נמנו
במקווה.4) טהרה להם שיש אבנים,5)כלים כלי כגון

אדמה. וכלי גללים משכב 6)כלי מטמאי מהל' פ"י
ה"א. אֿב.7)ומושב, כב, לא 8)חגיגה דבר שום על

החבר.9)יציל. ובין  אני שואל 10)בין חבר שהרי
ומטבילם  במקווה טהרה להם שיש כלים מעםֿהארץ
לחבר  ישאיל שמא חכמים וחששו לערב, בהם ומשתמש
שלדעתו  פתיל, בצמיד חרס בכלי המת באוהל שהיו כלים
וצריכים  ימים, שבעה טמאים הם לחבר אבל טהורים, הם
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»
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ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÌÈÏÈvn‰ ÌÈÏk ¯‡L31ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L , ¿»≈ƒ««ƒƒ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk ‰‡ÓË32ı¯‡‰ ÌÚ ÚbÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , À¿»¿∆≈«¿¿ƒ»≈«««»»∆

B‡ ‰n„‡ ‰¯ÙÏ ¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ‰È‰L B‡ ,‡nËÓ¿«≈∆»»¿ƒ∆∆«»¿»»¬À»
ÏÚ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - Ô˙¯‰Ë ÏÚ ÔÈÓ‡ Ïk‰L ,L„˜Ï¿…∆∆«…∆¡»ƒ«»√»»¬≈∆«ƒ«

ÈeË Ï‰‡ ‰È‰ .‰iÏÚaM ‰Ó Ïk33B˙ˆ˜Óe ‰iÏÚa »«∆»¬ƒ»»»…∆»»¬ƒ»ƒ¿»
„c¯Ó34‰Ê È¯‰ - ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ‰a¯‡‰ ÏÚ ¿À»«»¬À»∆≈«ƒ»¬ƒ»¬≈∆
ÏÈvÓ35Bbb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â36Ï‰‡‰L ,‰a¯‡‰ ÏÚ «ƒ¿««ƒ∆≈««»¬À»∆»…∆

e¯‡aL BÓk ÈeqÎa ÏÈvÓ37. «ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

מ"ב.16) חרס.17)שם כולה.18)של את ומכסה
ה"ב.19) פכ"ב למעלה למטה,20)ראה גבה אם אפילו

לתוכה  הזה הקטן הנקב דרך עוברת שהטומאה מפני
אינה  שטומאה ואףֿעלֿפי שבתוכה, מה כל ואת ומטמאתה
עצמה  שלטומאת מפני והטעם, מטפח. בפחות עוברת

מ"ח). פ"י כלים (ראה קטן בנקב גם מפני 21)חודרת
טפח. פותח בנקב שבעליה,22)שאין מה וכל פירוש,

הרחבת  אלא חדש דין זה (אין טהור שהוא למעלה שאמרנו
ומשקין 23)הנימוק). אוכלין על אלא מציל אינו ולפיכך

בה"א. כמבואר חרס, שאמרנו 24)וכלי אףֿעלֿפי
האדם. על מציל פתיל שצמיד ב), שאדם 25)(בהלכה

בלבד. מציל שאינו דבר טיהרו ב ובהלכה בעליה, יימצא
המת.26) באוהל נטמא הצילה.27)שהרי הקדירה
פתיל.28) בצמיד שניצל חרס של ואינה 29)להוציא

לא  - שמטמאתו נאמר שאם בנגיעתה, הבצק את מטמאה
אוכלין  על שמציל קבעו וחכמים כלום, ההצלה תועיל

למשנה). בפירושו (רבינו מן 30)ומשקין ידיה סילקה
אדמה.31)הבצק. וכלי גללים כלי אבנים כלי כגון

ה"א.32) פכ"א מ"ב.33)למעלה פ"ז עודף 34)שם
הארובה. את ומכסה כל 35)נסחב בבית, טומאה יש אם

מפני  טפח, פותח בארובה יש אם ואפילו טהור, שבעליה
עצמו. האוהל כמו מציל המרודד של 36)שהעודף

ה"ג.37)האוהל. פכ"א למעלה

ה'תשפ"א  שבט י"ד רביעי יום

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
בנסרים 1) או טהורים בקנקנים שחלקו בית דין יבאר

ואין  תבן מלא שהוא בית האחד, בחציו וטומאה ויריעות
שתי  שבין כותל בתוכו, וטומאה טפח פותח לקורות בינו
הבית, את המשמש כותל ודין הכותל, בתוך וטומאה בתים

סלע. וחציו בנין עוביו שחצי כותל ודין

.‡ÌÈp˜˜a B˜lÁL ˙Èa2„ÚÂ ı¯‡‰ ÔÓ ˙B¯B‰Ë «ƒ∆ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ»»∆¿«
ÌÈp˜w‰ Èt ‰È‰ Ì‡ :„Á‡‰ BÈˆÁa ‰‡ÓËÂ ,‰¯Bw‰«»¿À¿»¿∆¿»∆»ƒ»»ƒ««¿«ƒ

˙BÏÈvÓ el‡ È¯‰ - ‰¯‰h‰ ÈtÏk3ÈtÏk eÈ‰ Ì‡Â , ¿«≈«»√»¬≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈
˙BÏÈvÓ ÔÈ‡ - ‰‡Óh‰4ËÈËa ÔÁË .5ÌÈÙaÓ ÔÈa ,6 «À¿»≈»«ƒ»»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ

ıeÁaÓ ÔÈa7ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - ≈ƒ«ƒƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈
Ïk‰ È¯‰Â ,ÏÈvÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÏÈvÓ - BÓˆÚ«¿«ƒ¿ƒ»≈«ƒ«¬≈«…

.„Á‡ Ï‰‡…∆∆»

חרס.2) וכלים 3)של מגבו, מיטמא אינו חרס שכלי
חוצצים. הבית דפנות עם מתוכם 4)טהורים נטמאו שהרי

דפנות. עם אפילו חוצץ אינו טמא לצד 5)וכלי ופיהם
הטהרה.6)הטומאה. הטומאה.7)מצד בצד

.·ÌÈ¯Òa B˜lÁL ˙Èa8˙BÚÈ¯Èa B‡9ÔÓ B˜lÁ Ì‡ , «ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒƒƒƒ¿ƒ
ÔÈ„„v‰10˙B¯Bw‰ ÈtÏkÓ B‡11‰‡Óh‰ ‰˙È‰Â , «¿»ƒƒ¿«≈«¿»¿»«À¿»

˙Èaa12ÔÈaL B‡ Ï˙k‰ ÔÈ·e ‰ˆÈÁn‰ ÔÈaL ÌÈÏk - ««ƒ≈ƒ∆≈«¿ƒ»≈«…∆∆≈
ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯Bw‰Â ‰ˆÈÁn‰13ÔÈa ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . «¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»«À¿»≈

˙ÈaaL ÌÈÏk - ˙B¯BwÏ ‰vÁÓ ÔÈa B‡ Ï˙kÏ ‰vÁÓ¿ƒ»«…∆≈¿ƒ»«≈ƒ∆««ƒ
‡ˆz ‡lL ‰‡Óh‰ ˙ÚBÓ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈«¿ƒ»«««À¿»∆…≈≈

‡nË˙e14eÈ‰ .˙Èa‰ CB˙aL Ï‰‡a e¯‡aL BÓk , ¿«≈¿∆≈«¿¿…∆∆¿««ƒ»
dÓˆÚ ‰ˆÈÁn‰ È·Ú CB˙a ÌÈÏk‰15‰˙È‰L ÔÈa , «≈ƒ¿√ƒ«¿ƒ»«¿»≈∆»¿»

:˙Èa‰ CB˙a ‰˙È‰L B‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»∆»¿»¿««ƒ
ÌÈ‡ÓË - ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÏk‰ ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡16, ƒ»»¿«≈ƒ∆««∆«¿≈ƒ

ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â17˙Èa‰ ÔÈc „ˆÈk e¯‡a ¯·Îe . ¿ƒ»¿ƒ¿»≈«¿≈«ƒ««ƒ
Bˆ¯‡ ÈtÏkÓ B˜lÁ Ì‡18. ƒƒ¿ƒ¿«≈«¿

וחוצצים.8) טומאה מקבלים לאוהל 9)שאינם שקבען
טומאה. שמקבלות פי על אף את 10)וחוצצות העמיד

הבית. כתלי בין בזקיפה מפרידה 11)המחיצה המחיצה
עלייה. כעין גבה על וקמה והקורות, הבית החלק 12)בין

בית. נקרא לחוץ הפתח מפני 13)שבו מצילה שהמחיצה
ולא  המחיצה שאחורי לחלק להיכנס הטומאה דרך שאין

הבית. פתח דרך אלא הרי 14)לעלייה לצאת סופה אם
שיצאה. לפני אף מטמאה בבבא 15)היא שם במשנה

בעובי  רבינו ומפרש שבחצץ" "כלים כתוב: האחרונה
והכלים  לעבר מעבר חור במחיצה שהיה וכגון המחיצה

שם. לחור.16)מונחים נכנסת שהטומאה מפני
ואין 17) טפח. ברום טפח על טפח בו שאין פתח כל כדין

שכלים  ד), הלכה (לקמן בתים שני שבין לכותל דומה זה
בסדק  אין אפילו טמאים הטומאה שלצד בחציו הנמצאים
(פירוש, הבית" את משמשת "אינה זו שמחיצה מפני טפח,
(במשנה  כותל דין לה אין ולפיכך הבית), בניין צורך ואינה
דומה  זו והרי הבית) את המשמש כותל כתוב: ג, ו, פרק שם
בתוך  וטומאה ז) הלכה י"ח פרק (למעלה המגדל לקיר
כתב  שם רבינו אמנם טהורים. - שבעוביו שכלים המגדלים
הבית  בתוך בעומד הדין הוא אבל באוויר" עומד "היה
טפח  בו וכשיש המשנה. לשון נקט ורבינו הרא"ש) (כדעת
מפני  הטהרה שלצד בחצייה המונחים הכלים גם טמאים

ניד  אינה עראית מחיצה ככותל.שהיא בנה 18)ונית
נשאר  הבית ופתח לרצפה, סמוך הבית שטח פני על מחיצה

המחיצה. מן למעלה

.‚Ô·z ‡ÏÓ ‡e‰L ˙Èa19˙B¯Bw‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈ‡Â «ƒ∆»≈∆∆¿≈≈¿≈«
ÌÈÙa ‰‡ÓË :ÁÙË Á˙Bt20ÔÈa Ô·z‰ CB˙a ÔÈa , ≈«∆«À¿»ƒ¿ƒ≈¿«∆∆≈

˙‡ÈˆÈ „‚kL ÌÈÏk‰ Ïk - ˙B¯BwÏ Ô·z ÔÈa ‰˙È‰L∆»¿»≈∆∆«»«≈ƒ∆¿∆∆¿ƒ«
‰‡Óh‰21Á˙t ÏL B‡BÏÓa22‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÌÈ‡ÓË «À¿»ƒ¿∆∆«¿≈ƒ»¿»À¿»

ÌÈÙaL ÌÈÏk - Á˙t ÏL B‡BÏÓa Ô·zÏ ıeÁ23Ì‡ , «∆∆ƒ¿∆∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ
ÔÈ¯B‰Ë - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÔÓB˜Óa LÈ24, ≈ƒ¿»∆««∆««∆«¿ƒ

ÔÈ‡ÓË Â‡Ï Ì‡Â25Á˙Bt ˙B¯BwÏ Ô·z ÔÈa LÈ Ì‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ≈≈∆∆«≈«
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÁÙË26ÔÈ‡ÓË27Ô·z‰ ÔÈ‡L ; ∆«≈»≈»¿≈ƒ∆≈«∆∆

.B˙BpÙÏ BzÚc Ô·z Ì˙qL ÈtÓ ,ıˆBÁ≈ƒ¿≈∆¿«∆∆«¿¿«
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הכותל 19) עד בלבד, הפתח שכנגד המקום פנוי ונשאר
התבן. את דרכו ולהוציא בו להיכנס בחלק 20)הנגדי

בו. אפילו 21)שהתבן הפתח, שכנגד הפנוי המקום כל
נקרא  שם, תעבור לא שהטומאה מהפתח, הרחוק החלק
הזה  המקום דרך תצא שהטומאה מפני הטומאה" "יציאת

טהרות). (סדרי הוא אחד שטח התוספתא,22)וכולו לשון
הרבה  רחב שהפתח פי על אף הפתח, כל ברוחב והכוונה:
הכלים  שגם ונראה ונושאיה. המת מיטת מרוחב יותר
טפח. ברום טפח על טפח במקומם אין אם טמאים שבתבן

התבן.23) ואף 24)שבתוך עצמו בפני אוהל שהוא מפני
על  הוא מציל התבן, את להוציא הבית בעל שדעת פי על
על  שאף אוהל בתוך עראי אוהל כל כמו מליטמא הטהרה
שם, לצאת כשדרכה מלטמא הטומאה על מציל שאינו פי

מליטמא. הטהורים על מציל כאן 25)אבל אין שהרי
שבעל  מציל התבן אין מחיצה משום וגם שיצילו אוהל
שדעתו  שמחיצה לשיטתו, (רבינו לפנותו עתיד הבית
מקום  כל את סותמת כשהיא אפילו חוצצת, אינה לפנותה

ובין 26)הטומאה). טפח פותח הכלים במקום יש בין
בו. ואינו 27)שאין אוהל בתוך אוהל כאן שיש משום

בין  טפח פותח כשאין אבל לפנותו, דעתו כשאין אלא מציל
טומאה  אין שהרי אוהל, בתוך אוהל זה אין לקורות התבן

התבן. על מאהילה

.„˙Èa - Ï˙k‰ CB˙a ‰‡ÓËÂ ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï˙k…∆∆≈¿≈»ƒ¿À¿»¿«…∆«ƒ
‡ÓË ‰‡ÓhÏ ·B¯w‰28‰¯‰hÏ ·B¯w‰Â ,29¯B‰Ë30. «»«À¿»»≈¿«»«»√»»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰˙È‰31‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - »¿»∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»
:Ï˙k‰ CB˙a ÌÈÏk‰Â ,ÌÈza‰ ÈMÓ „Á‡a ‰‡Óh‰«À¿»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ¿«≈ƒ¿«…∆
‰¯‰Ë ÈtÏÎe BÈˆÁÓ ;ÌÈ‡ÓË - ‰‡ÓË ÈtÏÎe BÈˆÁÓ≈∆¿¿«≈À¿»¿≈ƒ≈∆¿¿«≈»√»
‰·ÈÊÚÓ ÔÎÂ .ÔÈ‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;ÔÈ¯B‰Ë -32 ¿ƒ∆¡»¿∆¡»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»

:‰·ÈÊÚÓ CB˙a ‰‡Óh‰Â ,‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ ÔÈaL∆≈««ƒ¿»¬ƒ»¿«À¿»¿«¬ƒ»
;‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰Â ‡ÓË ˙Èa‰ - ‰hÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«»««ƒ»≈¿»¬ƒ»¿»
;¯B‰Ë ˙Èa‰Â ‰‡ÓË ‰iÏÚ‰ - ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ≈∆¿»¿«¿»»¬ƒ»¿≈»¿««ƒ»
„Á‡a ‰‡ÓË ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»À¿»¿∆»
‰‡ÓË ÈtÏÎe dÈˆÁÓ :‰·ÈÊÚn‰ CB˙a ÌÈÏÎÂ ,Ô‰Ó≈∆¿≈ƒ¿««¬ƒ»≈∆¿»¿«≈À¿»
‰ˆÁÓ ;ÔÈ¯B‰Ë - ‰¯‰Ë ÈtÏÎe dÈˆÁÓ ;ÔÈ‡ÓË -¿≈ƒ≈∆¿»¿«≈»√»¿ƒ∆¡»
¯ÈÂ‡Ï ‰·ÈÊÚn‰ ‰˙È‰ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ‰ˆÁÓÏ33 ¿∆¡»¿≈∆¿≈ƒ»¿»««¬ƒ»»¬ƒ

,‡ÓË ˙Èa‰ - ‰hÓÏe dÈˆÁÓ :dÎB˙a ‰‡ÓËÂ¿À¿»¿»≈∆¿»¿«»««ƒ»≈
¯B‰Ë ‰‡Óh‰ „‚k elÙ‡ ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â34, ¿»≈ƒ¿«¿»¬ƒ¿∆∆«À¿»»

Óh‰ ‰ËLt È¯‰L˙Èa‰ ÏÎa ‰‡35‰‡Óh‰ ‰˙È‰ ; ∆¬≈»¿»«À¿»¿»««ƒ»¿»«À¿»
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‰ÏÚÓÏe dÈˆÁÓ36‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â , ≈∆¿»¿«¿»««ƒ»¿»≈ƒ¿«¿»

‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k37,‡ÓË ˙Èa‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ¿∆∆«À¿»»≈∆¡»¿∆¡»««ƒ»≈
È‡ È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â¿»≈ƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈ƒ

ÌˆÓˆÏ ¯LÙ‡38. ∆¿»¿«¿≈

פי 28) על ואף הטומאה, במקום טפח פותח כשאין המדובר
הכותל  של זה שחלק משום רצוצה, טומאה דין עליה אין כן
כאילו  הטומאה את אנו ורואים עצמו. הבית מן כחלק הוא
טפח  פותח יש ואם מציל. הטיט שאין בטיט, שקועה היא
סתום  כקבר הוא הרי לבית, פתוח ואינו הטומאה במקום

צד. מכל הטומאה.29)שמטמא מן רחוק שהוא פירוש,

אחר 30) הנגרר הכותל בחצי נמצאת שהטומאה משום,
השני. הכותל.31)הבית עובי תקרה.32)באמצע

גג.33) עליה רצוצה 34)שאין כטומאה אותה דנים ואין
שכנגדה. מה כל ומטמאה לרקיע עד הבוקעת

היא 35) כאילו הטומאה, את שרואים למעלה והסברנו
אינה  כן ואם טיט מכוסה שהיא אלא הבית בתוך מונחת

חוצצת. והמעזיבה רצוצה ועלייה.36)כלל בבית כמו
רצוצה 37) היא כך ומשום בבית כמונחת אינה שהרי

טהור. - הצד מן המעזיבה על העומד אבל כנגדה, ומטמאה
למעלה 38) משהו מונחת הטומאה שמא האדם את מטמאים

מונחת  היא שמא הבית את ומטמאים המעזיבה, מחצי
אין  בתים שני בין בכותל [למעלה מחצייה. למטה משהו
לטהר  אפשר ואי שווים הבתים שהרי זה, לטעם צריכים אנו
לאוויר  מגולה המעזיבה כאן אבל השני, את ולטמא אחד
העומד  האדם דין בין לחלק כך כל מוזר נראה הדבר ואין
שאי  הנימוק את רבינו מביא כך ומפני הבית, לדין למעלה

לצמצם]. אפשר

.‰‰ˆÁÓ ÔBcÈ - ˙Èa‰ ˙‡ LnLÓ‰ Ï˙k ÔÎÂ¿≈…∆«¿«≈∆««ƒƒ∆¡»
CeÓÒ ˙Èa‰ ‚‚Â ,¯ÈÂ‡Ï ‡e‰L Ï˙k ?„ˆÈk .‰ˆÁÓÏ¿∆¡»≈«…∆∆»¬ƒ¿«««ƒ»

Ï˙k‰ ÏÚ ·k¯Ó BÈ‡Â Ï˙kÏ39CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ , «…∆¿≈À¿»««…∆¿À¿»¿»¿
„ÓÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ :Ï˙k‰«…∆»¿»≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿»…≈

Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ40‚b ÏÚ „ÓBÚk ,¯B‰Ë ƒ¿«¿»«…«…∆»¿≈««
„ÓBÚ‰Â ,¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ BÈˆÁÓ ‰˙È‰ ;˙Èa‰««ƒ»¿»≈∆¿¿«««ƒ»¿»≈
‰ËLt ‡Ï È¯‰L ,‡ÓË ‰‡Óh‰ „‚k ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿∆∆«À¿»»≈∆¬≈…»¿»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ .˙Èa‰ CB˙a ‰‡Óh‰«À¿»¿««ƒ»¿»«À¿»∆¡»¿∆¡»
‰ËLt È¯‰L ,¯B‰Ë ‰ÏÚÓÏÓ „ÓBÚ‰Â ,‡ÓË ˙Èa‰ -««ƒ»≈¿»≈ƒ¿«¿»»∆¬≈»¿»

ÌÈÙaÓ Ï˙k‰Ó ÏË .˙Èaa ‰‡Óh‰41ÛÈÒB‰L B‡ «À¿»««ƒ»«≈«…∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ
Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ıeÁaÓ Ï˙ka«…∆ƒ««∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ…∆

ıeÁaÓ ÏË ;‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ42ÛÈÒB‰L B‡ ¿ƒ¿ƒ««ƒ»≈»«ƒ«∆ƒ
ÈˆÁÓ ‰‡Óh‰ ˙‡ˆÓpL „Ú ÌÈÙaÓ Ï˙k‰ È·Úa»√ƒ«…∆ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈«À¿»≈¬ƒ

¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ Ï˙k43‰e˙ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . …∆¿«««ƒ»»¿»«À¿»¿»
Ï˙k‰ Èab ÏÚ44˙Èa‰ - ÌÈÙÏÂ BÈˆÁÓ elÙ‡ , ««≈«…∆¬ƒ≈∆¿¿ƒ¿ƒ««ƒ

¯B‰Ë45. »

לגג.39) מחוץ נשאר הכותל הטומאה 40)ראש כנגד בין
הצדדים. מן ולחוץ,41)ובין מחצייה היתה הטומאה

הבית. בפנים מהכותל דקה שכבה והטומאה 42)וקילף
ולפנים. מחצייה אחרי 43)היתה לבית שיכניסו הטהרות
טהורים. - הזה בראש 44)השינוי כאמור לגג מחוץ שהוא

זו. את 45)הלכה משמש אינו שהכותל משום והטעם,
לאוויר. גלויה שהטומאה ועוד, הבית.

.ÂÏ˙k‰ ˙‡ LnLÓ‰ ˙Èa46ÌeM‰ ˙tÏ˜k ÔBcÈ -47. «ƒ«¿«≈∆«…∆ƒƒ¿ƒ««
ÌÈÎek ÈL ¯ÙBÁ‰ ?„ˆÈk48„ˆa BÊ ˙B¯ÚÓ ÈzL B‡ ≈««≈¿≈ƒ¿≈¿»¿«
ÌÈza ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÊ49‰OÚÂ Ú˜¯wa ÌÈ¯eÙÁ «∆ƒ¿¿¿≈»ƒ¬ƒ««¿«¿«¬»

‰‡ÓË ‰˙È‰Â ,Ô‰ÈL ÔÈa ÏÈc·n‰ Ï˙k Ô‰ÈÈa≈≈∆…∆««¿ƒ≈¿≈∆¿»¿»À¿»
- ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ï˙ka ÌÈÏÎÂ ÌÈzaa«»ƒ¿≈ƒ«…∆ƒ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««
Ì‡ ,ÌÈzaa ÌÈÏÎÂ ‰Ê Ï˙Îa ‰‡ÓË ‰˙È‰ ;ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿»À¿»¿…∆∆¿≈ƒ«»ƒƒ
,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈ¯B‰Ë - ÌeM‰ ˙tÏ˜k Ô‰ÈÏÚ LÈ≈¬≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒƒ≈»«¿»

ÚÏq‰ Ï˙ÎÂ ,‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBc ÔÈa Ï˙kL50B‡ ∆…∆ƒ¿»ƒ∆¡»¿∆¡»¿…∆«∆«
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קלה zn z`neh zekld - dxdh xtq - hay c"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔBc Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯tÁiLk ı¯‡‰ LebÓ ‰OÚpL∆«¬»ƒ»»∆¿∆«¿…ƒ»ƒ»ƒ
.ÌeM‰ ˙tÏ˜kƒ¿ƒ««

עשה 46) שהכותל מפני הבית" את "משמש נקרא בנוי כותל
חפירת  ידי על מוקם מערות שתי שבין וכותל  הבית, את
ביניהן  ונשארת מכאן ומערה מכאן מערה שחפרו המערות,
את  משמשת המערה ולפיכך סלע או עפר של מחיצה

השום 47)הכותל. כקליפת דקה מחיצה אפילו כלומר,
בין  הבדל ואין טהור הכל - והטהרות הטומאה בין מפרידה

ולחוץ. מחצייה ובין ולפנים מתים 48)מחצייה קברי
לאורך  מתאים בעומק מערות בכתלי חצובים היו שלהם

כוך. נקראת כזו חצובה וחפירה שטחים 49)הארונות,
מחיצות 50)חלולים. ונעשו בסלע וכדומה בית חצבו אם
מאליהן.

.Ê‰ˆÁÓ ÔBc - ÚÏÒ BÈˆÁÂ ÔÈa BÈ·Ú ÈˆÁL Ï˙k…∆∆¬ƒ»¿ƒ¿»¿∆¿∆«ƒ∆¡»
‰ˆÁÓÏ51. ¿∆¡»

מבפנים 51) הוא השום כקליפת הנידון שהסלע פי על ואף
טמא. הבית -

.Á˙Èa‰ ˙B¯B˜ ÔÈa ‰˙È‰L ‰‡ÓË52ÔÈ‡ elÙ‡ , À¿»∆»¿»≈««ƒ¬ƒ≈
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ÌeM‰ ˙tÏ˜k ‡l‡ ‰ÈzÁz53ÔÈ‡B¯Â , «¿∆»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ»¿ƒ

‰ˆeˆ¯ ‡È‰ el‡k ‰‡Óh‰ ˙‡54‰‡nËÓe ı¯‡a ∆«À¿»¿ƒƒ¿»»»∆¿«¿»
- ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óa LÈ Ì‡Â .„·Ïa dc‚k¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿»∆««∆«

‡ÓË Ïk‰55˙Èa‰ CB˙a ˙È‡¯ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .56- «…»≈¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈¿««ƒ
Èab ÏÚ ‰Ê ÌÈÁ˙t ÈL .‡ÓË ˙Èa‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa≈»≈»««ƒ»≈¿≈¿»ƒ∆««≈

‡È‰L ˙È‡¯ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL Ï˙ka ‰‡ÓËÂ ‰Ê57CB˙Ï ∆¿À¿»«…∆∆≈≈∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿
‡ÓË ‡e‰ - Ô‰Ó ˙Á‡- Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë B¯·ÁÂ ««≈∆»≈«¬≈»¿ƒ»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔÈBc58. ƒƒ∆¡»¿∆¡»

וביניהן 52) ועליהן שכנגדו לכותל מכותל נתונות הקורות
עצמה. הקורה בתוך כשהטומאה המדובר מטיט. המעזיבה

(למעלה 53) השום כקליפת ונידונה סלע כדין קורה דין
ואפשר  מכריעים שינויים בה נעשו שלא מפני ו), הלכה
א, סז, קמא בבבא אמרו זה (וכעין לקלקלה מבלי להוציאה
"משמש  תורת עליה אין עליו") שמו "מריש קורה: גזל גבי
כשמורידים  נפרכת שהיא במעזיבה, כן שאין מה הבית", את

טפח.54)אותה. על טפח במקומה כשאין המדובר
מפני  רצוצה טומאה דין אין ד) בהלכה (למעלה במעזיבה
להיבקע  עומדות שאינן קורות, כן שאין מה נפרכת, שהיא

משנה). מכל 55)(כסף המטמא סתום כקבר היא שהרי
השום.56)צדדיו. כקליפת אפילו עליה שאין פירוש,

השום.57) כקליפת אפילו שהוא כשהטומאה 58)כל
וכשהיא  טמא, העליון הפתח העליונה, הכותל במחצית

טמא. התחתון בתחתונה

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
תחתיו,1) רצוצה וטומאה הבית בתוך העומד עמוד יבאר

טפח, רום על טפח על טפח ומקומה הכותל שבתוך טומאה
וטומאה  לתשמיש לעשותו שדרך הכתלים שבעובי גדול חור
וכלב  מזה. למעלה או זה בצד זה פרדסקים ב' ודין בתוכו,
בתוך  עוברה שמת האשה ימים, שלשה תוך מת בשר שאכל

ואם  שליה, שהפילה האשה לילד, שמקשה והאשה מעיה
בתוך  עוברה שמת האשה מת, ואחד חי אחד ילדים ב' ילדה

טמאה. טבעת והבולע המיילדת, בו ונגעה מעיה

.‡„enÚ2‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓËÂ ˙Èa‰ CB˙a „ÓBÚ‰3 «»≈¿««ƒ¿À¿»¿»
BÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ ˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÂÈzÁz«¿»À¿»««¿»««¿∆∆¿≈
Á¯t ‰È‰ Ì‡Â .„·Ïa ‰‡Óh‰ „‚k ‡l‡ ‡nËÓ4 ¿«≈∆»¿∆∆«À¿»ƒ¿«¿ƒ»»∆«
ÌÈÏk‰ - Á¯t‰ ˙Áz ÌÈÏÎÂ ‰Ê „enÚÓ ‡ˆBÈ≈≈«∆¿≈ƒ«««∆««≈ƒ

ÌÈ¯B‰Ë5‰‡Óh‰ „‚k ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡L ,6. ¿ƒ∆≈¿«≈∆»¿∆∆«À¿»

מ"ו.2) פ"ו פנוי.3)אהלות טפח על טפח במקומה שאין
פרח.4) בתבנית עשוי העמוד מן בולט שם 5)קישוט

את 6)מ"ז. דנים אנו שאין ומשמיענו מצידיה, ולא
אוהלים  ושיפועי הפרח, של האוהל כשיפוע העמוד

ה"ז). פי"ח למעלה (ראה כאוהלים

.·[‰‡Óh‰ ÌB˜Óa LÈ Ì‡Â]7ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ¿ƒ≈ƒ¿«À¿»∆««∆««
ÏkÓ ‡nËÓe Ìe˙Ò ¯·˜k ‡e‰ È¯‰ - ÁÙË Ìe¯∆«¬≈¿∆∆»¿«≈ƒ»
.¯·w‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‡ÓË Blk ˙Èa‰Â ,ÂÈ·È·Ò¿ƒ»¿««ƒÀ»≈∆¬≈∆¡ƒ««∆∆

הטומאה 7) ע"י התפוס לשטח מחוץ הפנוי במקום כלומר,
ה"ד). פ"ז למעלה (ראה

.‚Ï˙k‰ CB˙aL ‰‡ÓË8ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË dÓB˜Óe À¿»∆¿«…∆¿»∆««∆««
elÙ‡ ,‰Ê Ï˙k ÏÚ ˙BÈea‰ ˙BiÏÚ‰ Ïk - ÁÙË Ìe¯∆«»»¬ƒ«¿«…∆∆¬ƒ

¯OÚ9„Ú Ìe˙Ò ¯·˜ Blk Ï˙k‰ È¯‰L ;˙B‡ÓË , ∆∆¿≈∆¬≈«…∆À∆∆»«
˙Ï‰‡Ó Ô‰Ó ‰iÏÚ ÏÎÂ ,˙BiÏÚ‰ Ï˙k ‡e‰Â ,BÙBÒ¿…∆»¬ƒ¿»¬ƒ»≈∆«¬∆∆

¯·w‰ ÏÚ10˙Èa ‰a .11Ô‡kÓ ˙È·e Ô‡kÓ Ï˙k‰ „ˆa ««∆∆»»«ƒ¿««…∆ƒ»«ƒƒ»
L‡¯ ‡ˆÓpL „Ú ÌÈza‰ ÈL Èab ÏÚ ‰iÏÚ ‰·e»»¬ƒ»««≈¿≈«»ƒ«∆ƒ¿»…
È¯‰ - ‰iÏÚ‰ Ú˜¯˜ ÚˆÓ‡a ‡e‰ ‡Óh‰ Ï˙k‰«…∆«»≈¿∆¿««¿«»¬ƒ»¬≈
‰iÏÚ‰Â ,¯·w‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡‰ È¯‰L ,‰‡ÓË ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿≈»∆¬≈∆¡ƒ»««∆∆¿»¬ƒ»
ÏÚ BÊ Ô‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë dab ÏÚ ‰Èea‰ ‰iM‰«¿ƒ»«¿»««»¿»ƒ¿≈∆≈«

dÏ˙k ‡Óh‰ Ï˙k‰ ÔÈ‡Â BÊ Èab12. «≈¿≈«…∆«»≈»¿»

מ"א.8) פ"ז בה 9)שם שהטומאה והכותל זו, גבי  על זו
העליונה. לעליה עד במקום 10)מגיע כשיש זה כל

דינו  טפח, על טפח בו אין ואם טפח. על טפח הטומאה
את  ומטמא ה"ה, בפכ"ד למעלה הבית, את המשמש ככותל
שתחתיו  החדרים את ולא בלבד הטומאה שכנגד החדר

חוצצת 12)שם.11)ושעליו. התחתונה העליה ותקרת
הטומאה. בפני

.„¯BÁ13ÏB„b14Ì„‡ Èa C¯cL ÌÈÏ˙k‰ È·ÚaL »∆»√ƒ«¿»ƒ∆∆∆¿≈»»
‰˙È‰L ,˜Òc¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,LÈÓL˙Ï B˙BOÚÏ«¬¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ¿∆»¿»

ÂÈÏÚ LÈÂ BÎB˙a ˙ÁpÓ ‰‡ÓË15- ˙B¯e‚Ò ˙B˙Ïc À¿»À««¿¿≈»»¿»¿
¯B‰Ë ˙Èa‰16B‡ B˙ÈÚ˜¯˜a ‰ˆeˆ¯ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ . ««ƒ»»¿»«À¿»¿»¿«¿»ƒ

el‡k Blk ¯BÁ‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡B¯ - Bb‚a B‡ ÂÈÏ˙Îaƒ¿»»¿«ƒ∆»«À¿ƒ
ÌeË‡ ‡e‰17ÔÈ‡B¯Â ,18‡e‰ Ì‡ :‰‡Óh‰ ÌB˜Ó »¿ƒ¿«À¿»ƒ

Ú ÈˆÁa‰˙È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙlL Ï˙k‰ È· «¬ƒ√ƒ«…∆∆ƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»¿»
‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - ıeÁÏÂ Ï˙k ÈˆÁÓ ‰‡ÓËÀ¿»≈¬ƒ…∆¿«««ƒ»∆¡»

.‡ÓË ˙Èa‰ - ‰ˆÁÓÏ¿∆¡»««ƒ»≈

הי"א.13) פ"ז שם טפח 14)תוספתא על מטפח פחות לא
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טפח. הערה 15)ברום (ראה עליו יש אפילו פירוש,
גירסתנו 16)הבאה). וכך טמא, הבית מגיה: הכסףֿמשנה

דרך  לצאת הטומאה שסוף מפני והטעם, שם. בתוספתא
לבית. בכתליו:18)סתום.17)הדלתות לטומאה דוגמה

ועומקו  לחוץ, פתוח והפרדיסק טפחים, ששה הכותל עובי
מצד  טפחים שני במרחק הכותל בעובי והטומאה שלושה,
אומרים  אנו אין הפרדיסק, של מחללו אחד וטפח הבית,
זה  במקום עוביו שהרי ולחוץ, הכותל של מחציו שהטומאה
הוא  כאילו החור את רואים אלא טפחים, שלושה הוא
ונמצא  טפחים, ששה הוא הכותל עובי כן, ואם אטום.
הבית  מן טפחים משני יותר לא המרוחקת שהטומאה

טמא. והבית הפנימית, במחצית מקומה

.‰ÔÈ˜Òc¯Ù ÈL19‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê B‡ ‰Ê „ˆa ‰Ê20, ¿≈«¿ƒ¿ƒ∆¿«∆∆««∆
ÁzÙÂ ,Ô‰Ó „Á‡a ˙ÁpÓ ‰‡ÓËÂ21˙Èa‰Â ‡e‰ - ¿À¿»À««¿∆»≈∆¿ƒ¿«¿««ƒ

¯B‰Ë B¯·ÁÂ ,‡ÓË22CB˙a ‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰ . »≈«¬≈»»¿»À¿»¿»¿
,ÔÈÓeË‡ Ô‰ el‡k ÔÈ˜Òc¯t‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ÔÈa‰«ƒ¿»ƒ∆««¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¬ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBcÈÂ23. ¿ƒ∆¡»¿∆¡»

ז.19) פ"ו, שם נעולות.20)משנה ודלתותיהם
נפתחה.21) דרך 22)הדלת כשאין חוצצת, הנעולה הדלת

גם  אם אבל פעמים. כמה שנתבאר כמו שם, לצאת הטומאה
טפח  פותח בו שיש מכיוון הטומאה, לו נכנסת פתוחה דלתו

קמור). ביב דין ה"ז פ"כ למעלה שביארנו 23)(ראה כמו
הקודמת. ההלכה בסוף

.Â˙ÈÊk24ıeÁaÓ ˙Èa‰ ˙t˜Ò‡a ˜a„Ó ˙n‰ ÔÓ25- ¿«ƒƒ«≈À¿»¿«¿À«««ƒƒ«
¯B‰Ë ˙Èa‰26ÔBcÈ - ‰t˜Ò‡‰ ˙Áz ıeˆ¯ ‰È‰ . ««ƒ»»»»««»«¿À»ƒ

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ27ÛB˜LnÏ ˜a„Ó ‰È‰ .28˙Èa‰ - ∆¡»¿∆¡»»»À¿»««¿««ƒ
‡ÓË29. »≈

ה"ח.24) פי"ב משקוף.25)שם עליו שאין במקום
עליו 26) יש ואם פתוחה, כשהדלת אפילו שם, יהושע כר'

מאהיל  שהמשקוף מפני טמא, הבית פתוחה והדלת משקוף
נעולה  הדלת ואם הבית, אוהל עם ומתחבר הטומאה על
הטומאה  דרך שאין מפני מאהיל, המשקוף אפילו טהור

ישראל). (תפארת חוצצת הדלת ולכן כמו 27)להכנס,
- ולחוץ מחציה כבפנים, - ולפנים מחציה בכותל, במונחת

שמחוץ 29)שם.28)כבחוץ. כחלק מודבק אם אפילו
הוא  הפנימי שחלקו מפני מודה, יהושע ר' גם בזה לדלת.
הבית. לגבי בטל כולו לכן הבית, מאוהל חלק עצמו
מאשר  לקרקע יותר נמשכת שהיא באסקופה, מהֿשאיןֿכן

לבית.

.ÊÏÎ‡L ·Ïk30˙Óe ˙n‰ ¯Oa31‰LÏL CB˙a ∆∆∆»«¿««≈≈¿¿»
ÌÈÓÈ32ÏÏÁ ÔÈ‡B¯ - ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ ÏhÓ ‡e‰ È¯‰Â »ƒ«¬≈À»«»«¿À»ƒ¬«

BÙebÓ ‰‡Óh‰33ÌÈÙÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚k ‡e‰ Ì‡ :34 «À¿»ƒƒ¿∆∆««¿¿ƒ¿ƒ
‡ÓË ˙Èa‰ -35˙Èa‰ - ıeÁÏÂ ÛB˜Ln‰ „‚kÓe , ««ƒ»≈ƒ¿∆∆««¿¿«««ƒ

¯B‰Ë36. »

מ"ז.30) פי"א מטמא 31)שם אינו חי, הוא אם אבל
בגופו  בלועה שהטומאה מפני ימים, שלושה בתוך אפילו

וה"ה). ה"ב, פ"כ הבשר 32)(למעלה עדיין נתעכל ולא
ה"ד). פ"כ למעלה שהטומאה 33)(ראה בגופו המקום

האיצטומכה, רבינו: כותב למשנתנו, (בפירושו שם מונחת
קיבה). אין 34)פירוש, ובין טפח, פותח בחללו שיש בין

מאהיל 35)בו. העליון צידו טפח, פותח בחללו יש אם
כל  ולפיכך עליו, מאהיל והמשקוף חוצץ, ואינו הטומאה על
הרי  טפח, פותח בו אין ואם הטומאה, כאוהל הבית
שדלת  ומפני הבית, לתוך ועולה ובוקעת רצוצה הטומאה
תפארת  (ראה הבית לכל הטומאה מתפשטת פתוחה הבית

ב). אות רצוצה טומאה דיני ארבע" "קרית כר'36)ישראל
טוב' יום 'תוספות (ראה הרע"ב פירוש לפי במשנתנו, יוסי
לדין  זה בין ההבדל מהו בדבר, לעיין [ויש טהרות). וסדרי
רבינו  מטהר ולמה ה"ב, בפי"ח האסקופה על מוטל אדם
מן  הכלב של גופו מקצת אם אפילו בחוץ, הכלב כשקיבת

ולפנים?]. המשקוף

.Á‰M‡‰37‰OÚ Ì‡ ,‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ ˙nL »ƒ»∆≈À»»¿≈∆»ƒ«¬»
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯38ÌÁ¯‰ ÁzÙpL ÔÂÈk - È˙L ÏL …«≈∆¿ƒ»∆¿ƒ≈»∆ƒ¿«»∆∆

ÏÚ Û‡ ,¯aÚ‰ ÈtÓ ˙Èa‰ ‡ÓË L‡¯‰ ‰‡¯pL „Ú«∆ƒ¿»»…ƒ¿»««ƒƒ¿≈»À»««
.‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»»

מ"ד.37) פ"ז, לחוטי 38)שם פלך של המעוגל כראש
ע"א). כב (בכורות האורך

.Ë‰L˜nL ‰M‡‰39˙È·Ï ˙ÈaÓ ‰‡ˆÈÂ „ÏÈÏ »ƒ»∆«¿»≈≈¿»¿»ƒ«ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÔBL‡¯‰ ˙Èa‰ - ÈL ˙È·a ˙Ó ÏÙ ‰ÏÈt‰Â¿ƒƒ»≈∆≈¿«ƒ≈ƒ««ƒ»ƒ»≈

ÏÙ ÏL BL‡¯ ‡ˆÈ Ba ‰˙È‰Lk ‡nL ,˜ÙÒa.‰f‰ ¿»≈∆»¿∆»¿»»»…∆≈∆«∆
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ‰È‰ ‡lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»…«≈∆¿ƒ»
˙Èa‰ - ‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ÏÈbÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ;È˙L ÏL∆¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»««ƒ
‰˙È‰ ‡Ï ,ÌL dÓÁ¯ ÁzÙ el‡L ;¯B‰Ë ÔBL‡¯‰»ƒ»∆ƒƒ¿««¿»»…»¿»
˙Ïh ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««¿∆»¿ƒ»ƒ»¿»ƒ∆∆

ÌÈt‚‡a40ÔBL‡¯‰ ˙Èa‰ - ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‰e‡ÈˆB‰Â «¬««ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ««ƒ»ƒ
‰wÙk ÏÙp‰ L‡¯ ÏÈbÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ˜ÙÒ· ‡ÓË»≈¿»≈««ƒ∆∆¿ƒ…«≈∆¿ƒ»

È˙L ÏL41. ∆¿ƒ

שם.39) חברותיה.40)אהלות הנימ 41)בידי וק מאותו
ראשון. בבית ראשו הנפל הוציא שמא שאמרנו:

.È‰ÏÈt‰L ‰M‡‰42‡ÈÏL43.È‡cÂ ‡ÓË ˙Èa‰ - »ƒ»∆ƒƒ»ƒ¿»««ƒ»≈««
.„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡e‰ ‰˜ÊÁ¬»»∆≈ƒ¿»¿…»»

א.42) כו, נדה מונח 43)משנה שהוולד עור של שק כעין
בו.

.‡È‰„ÏiL ÈÓ44:˙Ó „Á‡Â ÈÁ „Á‡ ,ÌÈ„ÏÈ ÈL ƒ∆»¿»¿≈¿»ƒ∆»«¿∆»≈
¯B‰Ë ÈÁ‰ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ˙n‰ Ì‡45Ú‚ ‡Ï È¯‰L , ƒ«≈»»ƒ««»∆¬≈…»«

ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓ Ba46- ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ÈÁ‰ Ì‡Â ; ƒ∆»»«¬ƒ»»¿ƒ««»»ƒ
˙n‰ Ba ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‡ÓË ‡e‰ È¯‰¬≈»≈∆¬≈ƒ∆¿»∆…ƒ««≈
ÂÈ¯Á‡ ÏbÏb˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆiMÓƒ∆»»«¬ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«¬»

BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï È„k ÌÈiÁ Áe¯ Ba ÔÈ‡L ,Ô·‡k47. ¿∆∆∆≈««ƒ¿≈¿«¬ƒ«¿

מ"ה.44) ואינו 45)שם שבעה טומאת טמא אינו פירוש,
טומאת  טמא אבל במת, כנוגע ושביעי שלישי הזאה צריך
גם  טמאה ושהיא במת שנגעה באמו שנגע מפני ערב
לנקבה. עשר וארבעה לזכר ימים שבעה כיולדת,

מטמאה 46) אינה האשה של גופה בתוך בו והנגיעה
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הבית  מן החי את כשהוציאו והמדובר ה"א). פ"כ (למעלה
שבעה  טומאת החי נטמא כן, לא שאם המת. שיצא לפני

המת. נמשך 47)באוהל החי אין תחילה, המת כשיצא
מלהתגלגל  עצמו את ומעכב מתאמץ שהוא מפני אחריו,
מתגלגל  חיים רוח בו שאין דבר אבל שיצא, המת אחרי

במשנתנו). רבינו של (מפירושו הפתוח למקום מאליו

.·È‰„ÏiL ‰M‡‰48BÓk ÔË˜ ÏÙ elÙ‡ ,˙Ó „ÏÂ »ƒ»∆»¿»»»≈¬ƒ≈∆»»¿
e¯‡aL49‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ -50˙Ó . ∆≈«¿¬≈ƒ¿≈»À¿«ƒ¿»≈

‰iÁ‰ ‰ËLÙe ‰ÈÚÓ CB˙a d¯aÚ51‰Ú‚Â d„È ˙‡ À»»¿≈∆»»¿»««»∆»»¿»¿»
‡ˆiL „Ú ‰¯B‰Ë ‰M‡‰Â ,‰Ú·L ‰‡ÓË ‰iÁ‰ - Ba««»¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»¿»«∆≈≈
Ba Úbz ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ‰iÁ‰ ˙‡ÓËÂ .„Ïe‰«»»¿À¿«««»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»ƒ«

¯B„ÊB¯tÏ ‡ˆiMÓ52˙Èa ÚbÓ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ . ƒ∆≈≈«¿¿¬»ƒ«»≈««≈
ÌÈ¯˙q‰53Ú‚Bp‰ ,ÌÈÚn‰ CB˙a ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;ÚbÓ «¿»ƒ«»ƒ¿¿«≈«ƒ«≈«

ÚÏBa‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë Ba54ÚÏ·e ¯ÊÁÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË »¿≈«≈««««¿≈»¿»«»«
BÊa BÊ eÚ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯B‰Ë ˙ÚaË ‰È¯Á‡«¬∆»«««¿»««ƒ∆»¿»
d˙‡ÓËa ‰‡Óh‰Â ,ÚbÓ BÈ‡ - ÂÈÚÓ CB˙a È‡cÂa55 ¿««¿≈»≈«»¿«¿≈»¿À¿»»

d˙¯‰Ëa ‰¯B‰Ëe56. ¿»¿»√»»

א.48) עא, חולין ה"א.49)משנה פ"ב למעלה
נגע 50) שהרי ושביעי, שלישי הזאה וטעונה מת, טומאת

נקבה  הפילה ואם כיולדת, גם טמאה שהיא (מובן במת גופה
טומאת  בדיני עוסקים אנו כאן אבל יום, עשר ארבעה טמאה

שבעה). טומאת כתב ולפיכך בלבד, המיילדת.51)מת
הלידה.52) אברי של החיצון החלק א. עב, מקום 53)שם

מטבעו. ב.54)מכוסה עא, הגוף.55)שם מן כשתצא

ויצאתאשריך56) בטומאה שנכנסת מת, טומאת הלכות

כלים). מסכת סיום (ראה בטהרה

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿À¿«≈

dOc` dxR zFkld
ספר טהרה -הלכות פרה אדומה 

¦§¨¨£ª¨
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ

‰ËÂ ‰c ÈÓ ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰n„‡ ‰¯t.Ô˙¯ »»¬À»ƒÀ¿«≈ƒ»¿»√»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
לוקחים 1) ואם כשירה, שנים כמה בת אדומה פרה יבאר

ובאי  בה, שפוסלות והמראות זקנה, היתה אם לגדלה, עגלה
בה, פוסלת העבודה ואם בה, הפוסלים המומים מקום, זה
ומצאו  פרה לקחו ואם פיסול, בה שנולד פרה עבודה, זו ואי
אם  יום וטבולי הפרה, נעשית מי יד על ממנה, נאה אחרת

בה. כשרים

ãycew zegiyn zecewpã

אדומה. פרה הלכות באות מת, טומאת להלכות בהמשך
של  פניו ש"נתכרכמו חז"ל במדרשי המבואר על־דרך
הנטמא  זה של טהרתו תהא במה ידע שלא משה"
פרשת  לו נאמרה ולכן מת, טומאת – חמורה הכי בטומאה
אדומה  פרה הלכות הביא הרמב"ם גם כך אדומה, פרה
אלו  הלכות לסיים מבלי מת, טומאת הלכות לאחר תיכף

תיקון  של עניינים בביאור בספרו מקומות בכמה כדרכו
הדעות.

(c oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

.‡‰¯t ˙ÂˆÓ2‰n„‡3ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL4B‡ ƒ¿«»»¬À»∆ƒ¿∆«»»ƒ
Úa¯‡ ˙a5‰¯Lk - ‰˜Ê ‰˙È‰ Ì‡Â .6ÔÈ‡L ‡l‡ ; ««¿«¿ƒ»¿»¿≈»¿≈»∆»∆≈

¯ÈÁLz ‡nL ,dÏ ÔÈÈzÓÓ7ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÒt˙Â «¿ƒƒ»∆»«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ
d˙B‡ ÔÈÏc‚Óe ‰Ï‚Ú8- ‰¯Ù EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ :¯Ó‡pL ; ∆¿»¿«¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿≈∆»»

‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt - ‰Ï‚Ú ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï .‰Ï‚Ú ‡ÏÂ¿…∆¿»…»¿∆»∆¿»¿ƒ»∆»
ÌÈÓ„9.‰¯t ‰OÚ˙Â ÏÈc‚zL „Ú ‰ÈÏÚa Ïˆ‡ ‰È‰˙Â »ƒ¿ƒ¿∆≈∆¿»∆»«∆«¿ƒ¿≈»∆»»

‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏÂ10. ¿¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿»

מ"א.2) פ"א בטבילה 3)פרה נטהרים אינם מת טמאי
אפר  עליהם שנתנו מים הזאת צריכים אלא בלבד, במקווה

לקמן. מפורשים ודיניה אדומה, שלא 4)פרה זמן כל
רבינו  בקר". "עגלת או "עגלה" נקראת זה, לגיל הגיעה
בקר" ו"עגלת שנה, בן הוא סתם שעגל מבאר, שם בפירושו

שתים. בת שם.5)היא שאינה 6)כחכמים, משמע שם.
שנים. מארבע יותר עליה עברו אם אלא זקינה נקראת
הקרבנות, מעשה מהל' בפ"א לדבריו מנוגד זה ולכאורה
מבאר: למלך' וב'משנה זקן. נקרא שלוש מבן למעלה שפר
עבור  אחר זקינה נקראת שלוש, מבת שתחילתה אדומה פרה
מבן  שתחילתו פר וכן ארבע, מבת למעלה ז.א. שנתיים.

שנתיים. עליו כשתעבורנה זקן נקרא של 7)שתים, טבען
ושתי  הגיל, עלות עם לכהה מבהיר גוונן את לשנות שערות

הפרה. את פוסלות שחורות זוטא.8)שערות 'ספרי'
פ"ה 9) בבבאֿמציעא (וכן מחירה את ומשלמים קובעים

הפירות). על פוסקים אין כל 10)מ"ז: מ"ב. פ"ד שקלים
מחצית  לתת מחוייב ולמעלה עשרים מגיל מישראל גבר
לקניית  ובעיקר ביתֿהמקדש לצרכי עתיק) (מטבע השקל
לחדר  שהכניסום הכהנים לידי ניתנו השקלים קרבנות.
הפסח, לפני – בשנה פעמים ושלוש בביתֿהמקדש, (לשכה)
גדולות  קופות שלוש ממלאים – סוכות ולפני שבועות לפני
שבקופות  המטבעות השוטפים. לצרכים השקלים מאתם

הלשכה". "תרומת נקראים

.·‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê11˙ÓÈÓz - '‰ÓÈÓz' ∆∆∆¡««»¿ƒ»¿ƒ«
˙eÓÈÓ„‡12‰ÓB˜ ˙ÓÈÓz ‡Ï ,13‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ ; «¿ƒ…¿ƒ«»∆»ƒ»¿»

‰Òp14‰¯Lk -15ÈzL da eÈ‰ .ÌÈL„w‰ ¯‡Lk , «»»¿≈»ƒ¿»«√»ƒ»»¿≈
˙B¯ÚO16‡nb CB˙a ˙B¯BÁL B‡ ˙B·Ï17˙Á‡18B‡ , ¿»¿»¿¿À»««

˙BÒBk ÈL CB˙a19.‰ÏeÒt - BÊ ÏÚ BÊ ˙BÁpÓ Ô‰Â ¿¿≈¿≈À»«¿»

שם.11) ב'ספרי'12)במדבר, אדומות. שערותיה שכל
או  באדמות. תמימה – תמימה דרשו: קכג, פיסקה חוקת,
אומר: כשהוא מום)? בה יהיה (שלא במומים תמימה (אולי)
מה  כן) (אם הא אמורים, מומים הרי מום" בה אין "אשר
באדמות. תמימה שתהא תמימה? תלמודֿלומר

גבוהה.13) קומתה קומה.14)שתהיה פרה 15)נמוכת
לא  אבל ב), מה, (בכורו' באדם הוא מום ננסות, מ"ב. פ"ב,

מ"ה.16)בבהמה. שם יושבים 17)פרה השערות שרשי
"גומות". נקראות והן שבעור, קטנטנות בשקיעות

בראתי 18) ונימא נימא "כל אמרו: - א טז, [בבבאֿבתרא
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הבהמה  מעור האדם עור שונה ואולי עצמה". בפני גומא לה
ישראל')). "היו 19)('תפארת שנינו: מ"ה, פ"ב פרה במס'

אחת  גומא בתוך לבנות או שחורות שערות שתי בה
בתוך  היו אחד, כוס בתוך אפילו אומר יהודה רבי פוסלות.
שם  ופירש פסולה". – זו את זו מוכיחות והן כוסות שתי
מן  (הרבה) כלל בו יש הגשם מן עגול הוא "וכוס רבינו:
השערות  פירוש, אחד". בשטח השיער) (צ"ל השיעור
והם  (הגר"א), תלתלים כעין הבהמה גוף על מסודרות

ודעת  רטובות. כשהן ביותר רבי בולטות שנחלקו רבינו
או  גומות משתי יוצאות שערות שתי בדין ותנאֿקמא יהודה
תנאֿקמא  זו. על זו מונחות או בזו זו כרוכות ואינן יותר
פ"ב  פרה בתוספתא בפירוש אמרו (וכן פוסלות שאינן סובר
ואומר  חולק יהודה ורבי כשירה), – גומות שתי בתוך ה"ב:
ואפילו  פסולה, אחת בכוס אפילו אלא אחת בגומא רק שלא
שתי  בתוך "היו במשנה: שאמרו ומה זו. על זו מונחות אינן
הוא. הכל דברי פסולה" - זו את זו מוכיחות והן כוסות
רבי  ומשום תנאֿקמא, לדעת אחת בכוס הדין שכן ומובן
שתי  נקט מוכיחות, אינן אפילו אחת בכוס הפוסל יהודה
כדרכו  המשנה, לשון ונקט כתנאֿקמא, פסק ורבינו כוסות.

רבים. במקומות

.‚da eÈ‰20˙B¯ÚO ÈzL21Ô¯wÚ22ÔL‡¯Â ÌÈc‡Ó »»¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿…»
CÏB‰ Ïk‰ - ÌÈc‡Ó ÔL‡¯Â ¯ÈÁLÓ Ô¯wÚ ,¯ÈÁLÓ«¿ƒƒ»»«¿ƒ¿…»«¿ƒ«…≈

¯wÚ‰ ¯Á‡23ÌÈ¯tÒÓa ÊÊB‚Â .24¯ÈÁLn‰ ÔL‡¯ ˙‡25 ««»ƒ»¿≈¿ƒ¿»«ƒ∆…»««¿ƒ
ÌÈL„˜a ‰fb ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â26B˙ek ÔÈ‡L , ¿≈≈ƒƒ»¿»»ƒ∆≈«»»

Ê‚Ï27. »…

זו.21)שם.20) על זו ומונחות בשתים או אחת בגומא
צמיחתן.22) שם.23)מקום תוספתא 24)כחכמים,

ה"ד. פ"ב שצריך 25)פרה כותב, למשנה בפירוש רבינו
פסולה. – גזז שלא זמן וכל אמרה 26)לגזוז, התורה

בשאר  והואֿהדין צאנך", בכור תגוז "לא יט) טו, (דברים
המזבח. על הקרבים מספיק 27)קדשים אינו זה טעם

היא  אדומה פרה קדושת אבל מזבח, קדשי גזיזת להתיר
תיקונים  לצרכי שהוקדשו (דברים הבית בדק כקדושת
מעילה  בהל' פוסק ורבינו וכדומה). בביתֿהמקדש ושיפוצים
גזרו  ולא חכמים, גזירת הוא גזיזתם שאיסור הי"ב) (פי"א

כאן. האמור הנימוק מפני בפרה

.„ÌÈc‡n‰ ÔÓ ¯‡MiL CÈ¯ˆÂ28‚eÊa ÏËpiL È„k29; ¿»ƒ∆ƒ»≈ƒ««¿ƒ¿≈∆ƒ»≈¿
‚eÊa ˙Ïh dÈ‡L ‰¯ÚO ÏkL30el‡k ‡È‰ È¯‰ - ∆»«¬»∆≈»ƒ∆∆¿¬≈ƒ¿ƒ

dÈ‡31B‡ ˙B·Ï ˙B¯ÚO ÈzL da eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈»¿ƒ»ƒ»»¿≈¿»¿»
‚eÊa ÔÈË˜Ï ÔÈ‡L ˙B¯BÁL32‰¯Lk BÊ È¯‰ -33. ¿∆≈»ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈»

השחור.28) העליון גזיזת מספריים.29)אחרי
אותן.30) תופסות אינן המספריים [במסכת 31)שסכיני

שערות  של שיעורן הוא כמה חכמים מחלוקת ב) (נב, נידה
כולן  כדברי "הלכה אמרו: שם ובגמרא וכו'. ובנגעים בפרה
בזוג  ניטלות ששיעור שם), (בפירוש רבינו ודעת להחמיר".
זו, הלכה בסוף פסק לכך ובהתאם שבכולם, הקטן הוא
פוסלות  – בזוג הנקלטות שחורות או לבנות שערות  ששתי
לבן  ששיער ה"א) (פ"ב צרעת טומאת בהל' וכן הפרה. את
ולכאורה  ב). הערה שם (ראה בבהרת מטמא בזוג שניטל

הוא  המאדים שיעור אם הכשיר למה כאן, דבריו תמוהים
ראשון  לכוף כדי להצריך החמיר ולא בזוג, שינטל כדי
רבינו, שדעת ונראה, שם? ישמעאל רבי כדעת לעיקרן
עליהן  שערות צרויה) (השין שם בזוג, הנקלטות ששערות
נקבעו  אולם אינן", "כאילו בהן אמרו ולא הכול, לדברי
שיעורי  ומהם מסיני, למשה הלכה (מהם דבר לכל שיעורים
זה  אין אבל מספיק, אינו הללו משיעורים ולמטה חכמים)
ועיקרן  משחיר בראשון ולכן אינו", "כאילו שהדבר אומר
להן  קבעה לא לעצמן כשהן האדומות השערות הרי מאדים,
שערותיה  שכל פרה שהרי מיוחד, שיעור חכמים ולא התורה
צריכים  אנו ומה עליהן, שערות שם רק אם כשירה, קצרות
עור  לבין השחורות בין הפסק אומר, הוי להכשירה? כדי
עליהן  שערה שם אם שהן כל שערות מספיקות ולזה הפרה,

ביאור)). בתוספת משנה' ה'כסף אףֿעלֿפי 32)(עלֿפי
שחור. או לבן ארכן אדומות 33)שכל ששערות משמע

ז  משיעור פוסלות.קצרות – ה

.‰eÈ‰34„‚È - ÌÈ¯BÁL ‰ÈÙÏË B‡ ‰È¯˜35ÏbÏb . »«¿∆»¿»∆»¿ƒ»…«¿«
ÔÈÚ‰36ÌÈÏÒBt Ô‰È‡¯Ó ÔÈ‡ - ÔBLl‰Â ÌÈpM‰Â »«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»≈«¿≈∆¿ƒ

.‰¯Ùa¿»»

מ"ב.34) ד,35)שם (דניאל אילנא " "גודו כמו יחתוך
הקליפה  את לחתוך שמותר מבואר, - א מד, בבכורות יא).
אם  אבל הקרן", "זכרות הנקראת העצם גבי שעל  החיצונה
ופסולה. מום בעלת נעשית עצמה הזכרות את חתך

שם.36) פרה,

.Âda ‰˙È‰37ÁÓvL Èt ÏÚ Û‡ ,dÎ˙ÁÂ ˙ÏaÈ »¿»»«∆∆«¬»»««ƒ∆»«
‰ÏeÒt - Ì„‡ ¯ÚO dÓB˜Óa38. ƒ¿»≈»»…¿»

שאין 38)שם.37) לפי מנמק: הראב"ד יהודה. כרבי
לקוי. שיער הוא אלא גמורה, אדמימות בו עולה

.ÊÔÈÓen‰ Ïk39,‰¯Ùa ÔÈÏÒBt - ÌÈL„˜a ÔÈÏÒBt‰ »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»
ÔÙ„ ‡ˆBÈ ‰˙È‰ .ÌeÓ da ÔÈ‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL40B‡ ∆∆¡«¬∆≈»»¿»≈…∆

¯ÈÁÓ41Ô˙‡ B‡42‰Ù¯Ë B‡43‰Úa¯pL B‡44- ¿ƒ∆¿«¿≈»∆ƒ¿¿»
- ÁaÊnÏ ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt‰ ÏkL ;‰ÏeÒt¿»∆»«¿ƒ∆«√»ƒ«ƒ¿≈«
˜„a ÈL„˜k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt¿ƒ∆«»»¿««ƒ∆ƒ¿»¿≈∆∆
ÁwÏ ¯zÓe .˙‡hÁ ·e˙k‰ d‡¯˜e ÏÈ‡B‰ ,˙Èa‰««ƒƒ¿»»«»«»À»ƒ«

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ d˙B‡45dÚ·¯ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â »ƒ»≈»ƒ¿≈¿ƒ∆»¿»»
BzÓ‰a „ÈÒÙÓ BÈ‡L ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰46‰¯˙È . »≈»ƒ∆≈«¿ƒ¿∆¿¿≈»

‰¯t47:¯Ó‡pL .da ˙ÏÒBt ‰„B·Ú‰L ,ÌÈL„w‰ ÏÚ »»««√»ƒ∆»¬»∆∆»∆∆¡«
:¯ÓB‡ ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú·e ,ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï ¯L‡¬∆…»»»∆»…¿∆¿»¬»≈
ÏÚ ‰Ó ;ÏÚa ‰ÎLÓ ‡Ï ¯L‡ da „aÚ ‡Ï ¯L‡¬∆…À«»¬∆…»¿»¿…»…
ÏÚ Û‡ ,ÏÚk ˙B„B·Ú ¯‡L ‰OÚ - ‰Ï‚Úa ¯eÓ‡‰»»¿∆¿»»»¿»¬¿…«…
‡l‡ .ÏÚk ˙B„B·Ú ¯‡L da ÏÒÙÈ - ‰¯Ùa ¯eÓ‡‰48 »»¿»»ƒ¿…»¿»¬¿…∆»

˙ÚLa ‡lL ÔÈa ‰„B·Ú ˙ÚLa ÔÈa ÏÒBt ÏÚ‰L∆»…≈≈ƒ¿«¬»≈∆…ƒ¿«
‰„B·Ú49˙ÚLa ‡l‡ ˙BÏÒBt ÔÈ‡ ˙B„B·Ú ¯‡Le , ¬»¿»¬≈¿∆»ƒ¿«

‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÚ‰ ‰ÈÏÚ ¯L˜ ?„ˆÈk .‰„B·Ú¬»≈«»«»∆»»…««ƒ∆…
˙ÏÒÙ dÈ‡ - Le„Ï dÒÈÎ‰ ;‰ÏeÒt - da L¯Á»«»¿»ƒ¿ƒ»»≈»ƒ¿∆∆

‰ÈÏÚ ·Î¯ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .da Le„iL „Ú50, «∆»»¿≈…«≈»∆»«»∆»
d·Êa ‰Ï˙ ,‰ÈÏÚ ÔÚL51Ït˜ ,¯‰p‰ ˙‡ da ¯·ÚÂ ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿»«»∆«»»ƒ≈
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‰¯ÒBn‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ52‰ÈÏÚ Ô˙ ,‰ÈÏÚ B˙ÈlË Ô˙ , »∆»∆«≈»»««ƒ»∆»»«»∆»
‰ÏeÒt - ÌÈwO ÏL ˙eÒk53Ì‡ :‰¯ÒBÓa d¯L˜ . ¿∆«ƒ¿»¿»»¿≈»ƒ

˙„¯BÓ ‰˙È‰54Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯Lk - ‰¯ÈÓL ‰ÎÈ¯ˆe »¿»∆∆¿ƒ»¿ƒ»¿≈»¿ƒ»
.‡e‰ ÈBOÓ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰¯ÈÓL ÏkL ;‰ÏeÒt -¿»∆»¿ƒ»∆≈»¿ƒ»«

d· ‰OÚ55‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯t ,˜ÈÏÁz ‡lL ÏcÒ »»»«¿»∆…«¬ƒ≈««ƒ»∆»
ÏÏk‰ ‰Ê .‰¯Lk - ÔÈ·e·f‰ ÈtÓ56‡e‰L Ïk : ƒ¿≈«¿ƒ¿≈»∆«¿»…∆

dk¯ˆÏ57‰¯Lk -58¯Á‡ C¯ˆÏ ;59Ú .‰ÏeÒt -˙ÈO ¿»¿»¿≈»¿…∆«≈¿»«¬≈
‰ÈÏ‡Ó ‰Î‡ÏÓ da60Ì‡ ,ÂÈÏ‡Ó ÏÚ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚL B‡ »¿»»≈≈∆»∆»»»∆»…≈≈»ƒ

Ì‡L ,da „aÚ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - BBˆ¯Ïƒ¿¿»∆∆¡«¬∆…À«»∆ƒ
da „·ÚL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - BBˆ¯Ï da „aÚ61,CÎÈÙÏ . À«»ƒ¿¬≈∆¿ƒ∆»«»¿ƒ»

‰¯Lk - ÛBÚ‰ ‰ÈÏÚ ÔÎL Ì‡62- ¯ÎÊ ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ; ƒ»«»∆»»¿≈»»»»∆»»»
‰ÏeÒt63.‰ÏeÒt ˙¯aÚÓ‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»¿≈»ƒ«∆«¿À∆∆¿»
dÒÈÎ‰64‰˜·¯Ï65‰ÈÏ‡Ó ‰L„Â66;‰¯Lk - ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»≈≈∆»¿≈»

‰ÏeÒt - Le„˙Â ˜ÈzL È„k dÒÈÎ‰67‰OÚ È¯‰L , ƒ¿ƒ»¿≈∆ƒ«¿»¿»∆¬≈»»
BBˆ¯Ï68.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿¿≈…«≈»∆

מ"ג.39) אלא 40)שם הרחם, דרך טבעי באופן נולדה לא
והוציאוה. בסכין הבהמה דופן את כלב,41)פתחו נתן

מחירה. פרה בשכרה.42)ולקח פרה שקיבלה זונה
הפנימיים 43) איברים כגון מום, עושה שאינה טריפות

ע"א). יא (חולין וכדומה אדם.44)שניקבו עליה בא
כחכמים.45) ואם 46)שם. מרובים, אדומה פרה דמי

יקנוה. לא - שרבעה גמרא 47)יוודע פ"ב. פרה תוספתא
א. מו, עבודות 48)סוטה ובין עול בין הבדל קיים כלומר,

כל 49)אחרות. בה עשה לא אבל העול, את עליה שנתן
למטה. כמבואר שהיא, ג.50)עבודה פ"ב, פרה משנה,

אחר.51) גוף בחלק בנתלה הקשור 52)הואֿהדין החבל
אבל  פוסלת, אינה וקשירתו "מוסירה" נקרא הבהמה בראש
הרי  - הפרה על והניחו באויר התלוי החלק את קיפל אם

ונפסלה. משא בנתינה 53)זה אבל משא, לשם כשהתכוון
ישראל'). ('תפארת פוסל עול רק - כוונה ובלי בלבד

א).54) נב, (שבת שתברח לה.55)ואפשר צ"ל:
כלל.57)שם.56) האדם לצורך ולא בלבד, הפרה לצורך
כבד.58) משא גם 59)אפילו הוא שהדבר אףֿעלֿפי

א). ל, (בבאֿמציעא ב:61)שם.60)לצרכה ל, שם,
(עין  עובד קוראים) (אנו וקרינן קמוצה) (עין עבד כתיב
דעבד. (בדומה) דומיא עובד (צריכים) בעינן שרוקה),

הבעלים.62) ברצון שלא בידיעתו,63)שזה שלא אפילו
כשאנו  אמנם, שתלד. כדי לבעליה, הדבר שרצוי מפני

נוח לא הפרה את פי פוסלים בהפסדו שכרו יצא שהרי לו,
ולפיכך  בכך, וירצה העגל דמי ירויח נכשירה אם אבל כמה,

להכשירה. יחד,65)שם.64)אין קשורות פרות צמד
התבואה. שיבלי את בפרסותיהן לא 66)ודשות והוא

כלל. לדישה בבבאֿמציעא 67)נתכוון וכן א. כו, בפסחים
פרה  בתוספתא אולם ערופה, בעגלה זה דין מובא - א ל,

בפרה. נאמר ה"ב לצורך 68)פ"ב גם שהתכוון ואףֿעלֿפי
הפרה.

.Á‰¯t69‰„tz - Ïeqt da „ÏBpL70‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . »»∆«»ƒƒ»∆¿≈ƒ≈»
d¯BÚ ÈtÓ ‰„tz -71d¯Oa ÏÈÎ‡‰Ï ‡Ï Ï·‡ , ƒ»∆ƒ¿≈»¬»…¿«¬ƒ¿»»

ÌÈ·ÏÎÏ72. ƒ¿»ƒ

ב.69) יא, שבועות להקרב 70)ברייתא, העומדים קדשים
שקדושתה  אדומה פרה אבל פדיון, להם אין המזבח על

פדיון. לה יש – הבית בדק כקדושת שם.71)קלה
לכלבים.72) להאכילם כדי הקדשים את פודים שאין

שהוממו  קדשים בדין הכתוב מן זה דרשו - א טו, בבכורות
(ראה  לכלביך ולא – "ואכלת" טו): יב, (דברים ונפדו
שרבינו  (אףֿעלֿפי משום). ד"ה ב, יא, שבועות 'תוספות'
העמדה  צריכים הבית בדק שקדשי ערכין, מהל' בפ"ה פסק
את  "והעמיד יב): כז, (ויקרא בתורה ככתוב והערכה,
בהמה  להעמיד אפשר ואי והעריך", הכהן... לפני הבהמה
(שבועות, עליהן" מתנה ביתֿדין "לב אדומה פרה – מתה
תנאי  על אותה מקדיש אותה הקונה ביתֿדין פירוש, שם)

לחולין). תצא – לה יצטרכו לא שאם

.Ë‰ËÁL73ÔÈlÁ ÌLÏ74˙¯tÎÓ dÈ‡Â ‰„tz -75. ƒ¿¬»¿≈Àƒƒ»∆¿≈»¿«∆∆
dzÎ¯ÚÓ ·b ÏÚ ‰ËÁL76ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ -77 ƒ¿¬»«««¬«¿»≈»ƒ¿

.˙ÈÓÏBÚ»ƒ

שם.73) "נשחטה 74)שבועות, סתם: נאמר בברייתא,
חילק  ולא חולין, לשם שנשחטה רבינו ומפרש תפדה".
שלא  או מערכתה) גבי (על במקומה נשחטה בין רבינו
לפדותה. מותר חולין לשם שנשחטה מכיוון במקומה,
עליה  מתנה ביתֿדין שלב מפני הטעם, אמרו שם, (בגמרא
ופירשו  לחולין, תצא תיפסל שאם אותה, שמקדישים בשעה
זה, ביתֿדין תנאי שעלֿידי הכי, אי ד"ה שם ב'תוספות'
שהכול  להקדישה) מומה (שקדם מעיקרו מום כבעל דינה

והערכה). העמדה צריכה שאינה אינה 75)מודים כלומר,
מצאנו  אחרת. פרה להביא וצריכים אפרה, להזאת ראויה
א. כח, קטן מועד במסכת אדומה, בפרה כפרה לשון

פ"ג 76) לקמן (ראה ושריפתה פרה לשחיטת המזומן המקום
להוציאה 77)ה"א). הדבר גנאי מלא, בהכשר כשנשחטה

אם  אבל פיסול, בה כשאין ומדובר שם). (רש"י לחולין
(למעלה  במקומה. נשחטה אם אפילו תיפדה – נפסלה
שלא  ובין במקומה בין חילק ולא רבינו סתם בה"ח
פירושו  אולם אחרת, בדרך פירש איש' (ה'חזון במקומה).

דוחק). נראה

.ÈeÁ˜Ï78BÊ È¯‰ - ‰pnÓ ‰‡ ˙¯Á‡ e‡ˆÓe ‰¯t »¿»»»¿«∆∆»»ƒ∆»¬≈
.ÌeÓa ‡lL ‰„tzƒ»∆∆…¿

שם.78)

.‡ÈËBÈ„‰ Ô‰k Û‡79‰¯t‰ ˙Ù¯OÏ ¯Lk80; «…≈∆¿»≈ƒ¿≈««»»
Ô¯‰‡ ÔÈ„ÚÂ ,Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ Ï‡ d˙‡ Ìz˙e :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«∆…»∆∆¿»»«…≈«¬«ƒ«¬…

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .Ìi˜ ‰È‰81˙ÈOÚ BÊ :e„ÓÏ »»«»ƒƒ«¿»»¿«¬≈
ÔÈa ÏB„b Ô‰Îa ÔÈa - ˙B¯t‰ Ïk ¯‡Le ,¯ÊÚÏ‡a¿∆¿»»¿»»«»≈¿…≈»≈

.ËBÈ„‰ Ô‰Îa¿…≈∆¿

השורה.79) מן "ושלא 80)כהן מ"א): פ"ד (פרה שנינו
של  דרכו אמנם מכשיר". יהודה ורבי פסולה, – גדול בכהן
מפני  כמותו פסק לא כאן אולם כתנאֿקמא, לפסוק רבינו
בימי  שנעשתה (פרה "זאת אמרו: קכג) (חוקת שב'ספרי'
כהן  של סגנו אז שהיה אהרן, (בן באלעזר נעשית משה)
יוסי  רבי מאיר. רבי דברי גדול, בכהן הפרות כל ושאר גדול)
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זאת  אומרים: יעקב בן אליעזר ורבי שמעון ורבי יהודה ורבי
בכהן  בין גדול בכהן בין הפרות כל ושאר באלעזר, נעשית
הוא  פרה במסכת שהתנאֿקמא רבינו למד ומכאן הדיוט".
כרבים  ופסק חבריו, ארבעת עליו וחולקים מאיר, רבי

רבינו.81)(כסףֿמשנה). משה עד איש מפי איש

.·Èd˙B‡ ‰OBÚ‰Â82ÌÈÏk ‰Úa¯‡ L·BÏ83Ô‰k ÏL ¿»∆»≈«¿»»≈ƒ∆…≈
Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ËBÈ„‰ Ô‰k d‡OÚL ÔÈa ,ËBÈ„‰∆¿≈∆¬»»…≈∆¿≈∆¬»»…≈

ÏB„b84. »

שם.82) לובש 83)פרה, הדיוט שכהן לבן בגדי ארבעה
במקדש. עבודתו לובש 84)בשעת אחרות שבעבודות

זה  למדו - קכג פיסקה חוקת, ב'ספרי' בגדים. שמונה
מלשונו  בהן). נדרשת שהתורה המידות (אחת מ'גזירהֿשוה'
שכהן  הבגדים באותם אותה עושה גדול שכהן משמע,
ואףֿעלֿפי  ה"ד, פ"ד שם בתוספתא שנינו וכן עושה, הדיוט
לאבנטו  דומה אינו גדול כהן של אבנטו אחרות שבעבודות
המקדש  כלי מהל' בפ"ח רבינו כתב וכן הדיוט. כהן של
הדיוט  כהן של אבנט גדול כהן לובש פרה שבעשיית ה"ג,

כאן). משנהֿלמלך (ראה

.‚ÈÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk85aeÈ‰L ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰¯t »»¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«∆»
ÌBÈ ÈÏe·Ë86Lc˜Ïe ‰¯t‰ ‰OÚÓÏ ÌÈ¯Lk -87 ¿≈¿≈ƒ¿«¬≈«»»¿«≈

·È¯Ú‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,d¯Ù‡Ó ˙Bf‰Ïe¿«≈∆¿»¿««ƒ∆¬«ƒ…∆¡ƒ
- '¯B‰Ë LÈ‡' ‰L¯t‰ ÏÎa ¯Ó‡pL ‰fL .ÔLÓLƒ¿»∆∆∆∆¡«¿»«»»»ƒ»

ÈL ¯OÚÓÏ ¯B‰h‰ ‡e‰88¯B‰Ë BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ; «»¿«¬≈≈ƒ««ƒ∆≈»
.‰¯ÙÏ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - BLÓL ·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙Ïƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿¬≈∆»¿»»

"והזה 85) יט): יט, (במדבר הכתוב מן למדו - ב מג, ביומא
בפרה. כשר יום שטבול הטמא", על טמא 86)הטהור

אחר שטב  השמש שקעה שלא זמן כל יום" "טבול נקרא ל
המים.87)טבילתו. על הפרה אפר את בכלים 88)לתת

ומותר  ובתרומה, בקודש אסור יום טבול שנינו: מ"ה פ"א
(שני). במעשר

.„ÈÔÈ˜B„v‰89‰¯t‰ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ «¿ƒ»¿ƒ∆≈«¬≈«»»
˙È·a ÔÈc ˙Èa eÈ‰ CÎÈÙÏ .LÓL È·¯ÚÓa ‡l‡ ¯Lk»≈∆»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ»»≈ƒ¿«ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÈL90ı¯La ‰¯t‰ ˙‡ Û¯BO‰91 ≈ƒ¿«¿ƒ∆«…≈«≈∆«»»¿∆∆
Ïh·Ï È„k ,da ˜ÒBÚ Ck ¯Á‡Â Ï·BËÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿≈¿««»≈»¿≈¿«≈
‡Ï ,ÌÁe¯ ÏÚ ‰ÏBÚ‰Ó ÌÈ¯BnL ÌÈ„f‰ el‡ È¯·cƒ¿≈≈«≈ƒ∆ƒ≈»∆«»…
¯Ù‡ ÌÎB˙Ï ÔÈÒÈÎnL ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ .‰Ïaw‰ ÔÓƒ««»»¿≈»«≈ƒ∆«¿ƒƒ¿»≈∆

ÌBÈ ÈÏe·Ë Ìlk - ‰¯t‰92. «»»À»¿≈

שבעלֿפה.89) בתורה שכפרה שני, בית בימי דתית כת
מ"ז.90) פ"ג שטימאוהו 91)פרה ה"ד שם (בתוספתא

גבי  הבאה בהלכה לשיטתו ורבינו עליו. ידים סמיכת ע"י
יום  טבול שיהיה שהקפידו יהושע כרבי שפסק שפופרת,
רבי  שיטת לפי היא והתוספתא שם), הערה (ראה דאורייתא
הכהן  את לטמא אפשרות שם היתה לא ואולי אליעזר.
והכהן  הצדוקים, יד שגברה בזמן היה המעשה שהרי בשרץ,
לחדרו  שרץ להכניס יתנו שלא ומובן מחבריהם, היה הגדול
מנגיעת  להשמר זה לכהן לו היה אפשר אי אבל הכהן, של
ד"ה  שם יוםֿטוב' 'תוספות ראה מהפרושים. אחד ידי

קנה,92)ומטמאים). של שפופרת מדין רבינו למד זה דין
הבאה). הלכה (ראה מ"ד פ"ה, פרה במשנה,

.ÂËC˙BÁ‰93‰˜ ÏL ˙¯ÙBÙL94¯Ù‡ da ÁÈp‰Ï «≈¿∆∆∆»∆¿«ƒ«»≈∆
.da ÁÈpÈ Ck ¯Á‡Â ‰pÏÈaËÈÂ d˙B‡ ‡nËÈ - ˙‡hÁ«»¿«≈»¿ƒ¿¿∆»¿««»«ƒ«»

‰ÏÈ·Ë ÔeÚË dÏÈaËn‰Â dÎ˙BÁ‰Â95‰e‡OÚL ÈtÓ , ¿«¿»¿««¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿≈∆¬»»
CÎÈÙÏe .BlL ÈÚÈ·Ma ˙Ó ‡ÓËk96‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ƒ¿≈≈«¿ƒƒ∆¿ƒ»≈»¿ƒ»
d‡nËÓ ‡l‡ ,ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰‡f‰97˙B‡¯‰Ï È„k «»»¿ƒƒ¿ƒƒ∆»¿«¿»¿≈¿«¿

da Ô˙BÂ dÏÈaËÓe ÔÈ˜B„vÏ98. «¿ƒ«¿ƒ»¿≈»

פרה.93) למעשה טהור הוא אם (פרה 94)אפילו שנינו
בכל  "חטאת" (סתם לחטאת שחתכה "שפופרת מ"ד): פ"ה
יט, (במדבר הכתוב עלֿפי אדומה, פרה משמעותה זו מסכת
יהושע  רבי מיד, יטביל אומר אליעזר רבי היא), חטאת ט):
(בהלכה  אמרנו הדברים: פירוש ויטביל". יטמא אומר
ומפני  יום, טבולי שהם בכלים נעשית שהפרה הקודמת),
טמאים  שיהיו בטהרה הנגמרים הכלים על גזרו שחכמים
שאין  אליעזר רבי אומר ב) כ, חגיגה (משנה, ולפרה לקודש
הוציא  (כשטהור בטהרה שנגמרה השפופרת את לטמא צורך
שתהיה  כדי ולהטבילה כלי) ונעשתה הרך התוך את ממנה
לפרה  טמאה היא שהרי מיד, מטבילה אלא יום, טבולת
יש  ולפיכך א), כג, (חגיגה שלו שביעי ביום מת כטומאת
טהור  יום שטבול הפרושים לדעת עובדתי פרסום כבר
מודים  הצדוקים שאין מכיוון סובר, יהושע ורבי לפרה.
כחכמים, למעשה הלכה קביעת כאן אין חכמים, בגזירות
ועוד, זה. בכלי להשתמש מותר הצדוקים לדעת גם שהרי
לקודש  שמש הערב צריכה אינה הפרושים לדעת גם שהרי
הפסול  יום שטבול הוכחה כאן ואין בלבד, לפרה אלא
טומאה  השפופרת את מטמאים ולכן לפרה, כשר לקודש
לדעת  בניגוד בה ומשתמשים אותה ומטבילים דאורייתא

יהושע. כרבי רבינו ופסק יתירה 95)הצדוקים. מעלה שם.
בקודש. שאינה של 96)בפרה שביעי כיום שטומאה מפני

ושביעי. שלישי הזאה שטעון מת, טמא כסתם ולא מת, טמא
שביארנו.97) כמו דאורייתא, לפני 98)טומאה פרה אפר

החמה. שקיעת

ה'תשפ"א  שבט ט"ו חמישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדומה 1) פרה בטהרת עשו יתרות והרחקות שמעלות יבאר

הן. ומה

.‡˙B˜Á¯‰Â ‰n„‡ ‰¯t ˙¯‰Ëa eOÚ ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ«¬¿≈»¿»√«»»¬À»¿«¿»
ÈtÓ ;‰ÈOÚÓ ÏÎa ˙n‰ ˙‡ÓhÓ e˜ÈÁ¯‰ ˙BÏB„b¿ƒ¿ƒƒÀ¿««≈¿»«¬∆»ƒ¿≈
ÏÊÏÊÏ e‡B·È ‡nL eLÁ ,ÌBÈ ÈÏe·Ëa ‰¯Lk ‡È‰L∆ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆»»¿«¿≈
- d˙B‡ Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÔÈLÈ¯ÙnLk ,‰Ê ÈtÓe .da»ƒ¿≈∆¿∆«¿ƒƒ«…≈«≈»

‰¯ÊÚa ˙ÎeÓ ‰kLÏÏ B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ2Ô·‡ ˙È·e . «¿ƒƒ¿ƒ¿»∆∆»¬»»≈∆∆
ÔÈ‡L ÌÈ·‡ ÈÏk ‰ÈÏk ÏkL ÈtÓ ,˙‡¯˜ ‰˙È‰»¿»ƒ¿≈ƒ¿≈∆»≈∆»¿≈¬»ƒ∆≈
Ïk LnzLÓ ‰È‰ Ô·‡‰ ÈÏÎ·e .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈»∆∆»»ƒ¿«≈»
ÂÈÁ‡ Ba ÔÈÚ‚B eÈ‰ ‡ÏÂ .‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈««¿»»¿…»¿ƒ∆»

˙Ba¯‰Ï È„k ,ÌÈ‰k‰.B˙¯‰Ëa «…¬ƒ¿≈¿«¿¿»√»
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

zelecb zewgxde ,dnec` dxt zxdha eyr zexizi zelrn"
dxiyk `idy iptn ,diyrn lka znd z`nehn ewigxd

."'ek da lflfl e`eai `ny eyg ,mei ileaha

כשר  הפרה מעשה שאין אומרים היו "הצדוקין וממשיך:
שני  בבית בית־דין היו לפיכך שמש, במעורבי אלא
בו  וכיוצא בשרץ הפרה את השורף הכהן את מטמאין
הזדים  אלו דברי לבטל כדי בה, עוסק ואח"כ וטובל

הקבלה". מן לא רוחם, על מהעולה שמורים
לזלזל  יבואו שמא מאוד נזהרים אחד מצד להבין: וצריך
עשו  גדולות" ו"הרחקות יתרות" ו"מעלות אדומה בפרה
יום  טבול שדווקא כדי הכהן את מטמאין שני ומצד בה,
לזלזול  חוששים ואין הצדוקים, דברי לבטל כדי בה יעסוק
לא  שעדיין הגם בה, יעסוק יום' ש'טבול אדומה בפרה

שמשו. העריב
האמיתית  קדושתו דרגת את קובעים כאשר בזה: והביאור
אין  אחר, מעניין קלה שקדושתו ואומרים מסוים, עניין של
הן  המשתלח, בשעיר השונים הדינים כגון כלל, זלזול בזה
טול  לו ואומרים בשערו "מתלשים שהיו שילוחו באופן
"דוחפו  שהיה לעשייתו בנוגע והן כו'". וצא טול וצא,
קלים  שהן הבית בקדשי או ויורד", מתגלגל והוא לאחוריו
הדינים  אלו כי וכו', לפדותן שאין המזבח מקדשי
יבואו  שמא לחשוש אין ולכן ודבר, דבר לכל המיוחדים
עלול  יום בטבול מותרת אדומה שפרה זה אבל בהם. לזלזל
זריזין  להיות צריכים שאין לומר יבואו כי זלזול, לידי להביא
טבילה  בלא מותר כך יום בטבול שמותר וכשם בטהרתה,

אדומה. לפרה יתירות" "מעלות עשו זה ומשום כלל,
(d oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

(ביומא 2) יוחנן ורבי הבירה" פני "שעל כתוב: שם במשנה
רבינו  כותב ולמה הבית בהר מקום הוא שבירה אומר שם)
נתקדשו  שלא שהלשכות ונראה, בעזרה? מוכנת ללשכה כאן
בכלל  העזרה, בשטח שהן פי על אף המקדש, בקדושת

נתקדשה. לא זו ולשכה הן, "בירה"

.·Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙÓ ‰¯t‰ ˙Ù¯O Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ…∆¿≈««»»«¿ƒƒ…≈
ÏB„b Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙnL ÌLk ,B˙ÈaÓ d˙B‡ Û¯BO‰«≈»ƒ≈¿≈∆«¿ƒƒ…≈»
ea¯ ‰LnÓ ‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·ÚÏ3. «¬««ƒƒ¿»»∆«»»ƒ∆«≈

‰È‰ÈÂ ‰c ‡ˆnz ‡nL ,BzL‡Ó B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÎÂ¿≈«¿ƒƒ≈ƒ¿∆»ƒ»≈ƒ»¿ƒ¿∆
ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓË4. »≈ƒ¿«»ƒ

ודעת 3) המקרא. מן הפרשה מצות דרשו א. ב, יומא במסכת
ממשה  מקובל הדין אלא גמורה דרשה זאת שאין רבינו,

המקרא. על והסמיכוהו כנידה".4)רבינו - נידה "בועל

.‚˙ÈBÙˆ ‰Ú·L Ïk da ·LBÈ ‰È‰L ‰kLl‰«ƒ¿»∆»»≈»»ƒ¿»¿ƒ
˙‡hÁk ‡È‰L B¯ÈkÊ‰Ï È„k ,‰˙È‰ ˙ÈÁ¯ÊÓƒ¿»ƒ»¿»¿≈¿«¿ƒ∆ƒ««»

ıeÁa ˙ËÁL ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔBÙva ˙ËÁLp‰5. «ƒ¿∆∆«»««ƒ∆ƒƒ¿∆∆«

המקדש.5) לבית חוץ

.„ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk6ÂÈÏÚ ÔÈfÓ ‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ »»ƒƒ¿«¿≈««¿»»«ƒ»»
ıeÁ .Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ˙ÓÏ ‡ÓË ‡nL ,˙‡hÁ ÈÓ≈«»∆»ƒ¿»¿≈¿…»«
È‡L ÈÙÏ ;‰‡f‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,‰L¯Ù‰Ï ÈÚÈ·¯ ÌBiÓƒ¿ƒƒ««¿»»∆≈»ƒ«»»¿ƒ∆ƒ

B˙‡ÓËÏ ÈLÈÏL ‡Ï ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡7ÈÚÈ·L ‡ÏÂ8, ∆¿»∆…ƒ¿∆…¿ƒƒ¿À¿»¿…¿ƒƒ
„Ú ÈÚÈ·L ˙‡f‰ ÌeMÓ ‰ÏBÚ ÈÚÈ·M· ‰‡f‰ ÔÈ‡L∆≈«»»«¿ƒƒ»ƒ«»«¿ƒƒ«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe .‰ÈÙlÓ ÈLÈÏMa ‰fiL∆«∆«¿ƒƒƒ¿»∆»ƒ«ƒ»»∆≈»ƒ

ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa ‡l‡ ‰‡f‰9ÊÂ ;„·Ïa ‰L¯Ù‰Ï‰ «»»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ««¿»»ƒ¿«¿∆
‰¯t· eOÚ ‰¯˙È ‰ÏÚÓ ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÔÈfnL10. ∆«ƒ«««¬∆¿≈»»«»»

פרה 6) מי הזאת צריך במת שנטמא מי א. משנה ג פרק פרה
צריך  וזה השביעי. וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה

שביעי. או שלישי הוא שמא יום בכל לא 7)הזאה שהרי
קפדנית. בשמירה בלשכה בהיותו אפשר 8)נטמא אמנם

כגון  לטומאה, שביעי יהיה להפרשה שרביעי הדבר,
דינו  אין הזאה לעניין אבל לטומאה, רביעי ביום שהופרש
כמו  לטומאתו, שלישי יום הזאת קיבל שלא מפני כשביעי

רבינו. הקפיד 9)שמבאר שלא מת טמא אלא ככל תורה ה
ההזאה  אחר ימים ארבעה שתהיה שביעי הזאת על
כלום. בכך אין שנתאחרה ראשונה הזאה אבל הראשונה,

שאין 10) הכיפורים, יום מבעבודת יותר בה והחמירו שם.

בלבד. ושביעי שלישי אלא עליו מזים

.‰ÏeÁiL È„k ,B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ eÈ‰ ˙aMa ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ««»»«¿ƒƒ¿≈∆»
‰ÁBc dÈ‡ ‰Èf‰‰L ;˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆ƒ¿¿«»∆««»»≈»»

‰Èf‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÈÚÈ·¯‰Â ,˙aL11. «»¿»¿ƒƒ≈»ƒ«»»

אחר 11) ביום אותו יפרישו ואם הקודמת, בהלכה כמבואר
הזאה. ימי שני נפסיד

.ÂÔ‰a ÂÈÏÚ ÔÈfnL ‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ≈««¿»»∆«ƒ»»»∆
¯·k eÙ¯OpL ˙B¯t‰ ÔÓ ‰¯t ¯Ù‡Ó ÔÈfÓ12‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈≈∆»»ƒ«»∆ƒ¿¿¿»¿ƒ…

epnÓ ÔÈfÓ - „·Ïa ˙Á‡ ‰¯t ¯Ù‡ ‡l‡ ÌL ‰È‰»»»∆»≈∆»»««ƒ¿««ƒƒ∆
‰MM‰ Ïk ÂÈÏÚ13. »»»«ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

eilr epnn oifn ,cala zg` dxt xt` `l` my did `l m`e"
."dyyd lk

קיימת". ושלך בטילות, הפרות "שכל חז"ל אמרו הנה
עושין  משבע, מצאו "לא המשנה בלשון מדויק זה ועניין
ומי  ומאחת, משתים משלוש, מארבע, מחמש, משש,
של  פרתו שאפר היינו כו'" משה עשה הראשונה עשאן:

לעד. קיים משה
(3 dxrde 127 cenr b"lg y"ewl itÎlr)

היה 12) שנשרפה פרה כל מאפר שליש ואילך, משה מימות
י"א). משנה (שם בחיל המקדש בבית ששת 13)שמור כל

שהיו  חטאות מכל וכו' עליו "ומזין אמרו: במשנה הימים.
פרה  אפר עליו מזים היו יום שכל רבינו שם ומפרש שם",
החטאות. מכל מזים היו ויום יום שכל מפרשים ויש אחרת,

בפירושו. לשיטתו - כאן ורבינו

.Ê‡l‡ ÂÈÏÚ ‰fÓ ÔÈ‡ ,‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈa ÂÈÏÚ ÔÈfnLk¿∆«ƒ»»ƒ≈««¿»»≈«∆»»∆»
‰È‰iL CÈ¯ˆ ‰fn‰L ,ÌÏBÚÓ ˙Óa ‡ÓË ‡lL Ì„‡»»∆…ƒ¿»¿≈≈»∆««∆»ƒ∆ƒ¿∆
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`dnecקמב dxt zekld - dxdh xtq - hay e"h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰f‰Â ‡ÓËpL LÈ‡ ÂÈÏÚ ‰fÈ :¯Ó‡z Ì‡Â .¯B‰Ë»¿ƒ…««∆»»ƒ∆ƒ¿»¿À»
¯B‰Ë ‰È‰ ‡Ï ÂÈÏÚ ‰f‰L ‰Ê ‡nL ?ÂÈÏÚ14˙‡ÓhÓ »»∆»∆∆ƒ»»»…»»»ƒÀ¿«

ÏÚ ˙Bf‰Ï ÔÈLc˜Óe Ô‰a ÔÈ‡ÏÓnL ÌÈÏk‰ ÔÎÂ .˙Ó≈¿≈«≈ƒ∆¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿««
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L eÈ‰ ÌÈ·‡ ÈÏk Ìlk - Û¯BO‰ Ô‰k‰«…≈«≈À»¿≈¬»ƒ»∆≈¿«¿ƒ
eOÚL Ô‰ ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿»≈«¿»ƒ«¬¿≈≈∆»
?ÌÏBÚÓ ˙Óa ‡ÓË ‡lL LÈ‡ ‡ˆnÈ „ˆÈÎÂ .da»¿≈«ƒ»≈ƒ∆…ƒ¿»¿≈≈»
,ÚÏq‰ Èab ÏÚ ˙BÈea ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰ ˙B¯ˆÁ¬≈»ƒ»«ƒ¿««≈«∆«

ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ Ô‰ÈzÁ˙Â15eÈ‰ ÔÈ‡È·Óe . ¿«¿≈∆»ƒ¿≈∆∆«¿¿ƒƒ»
Ì‰Èa ˙‡ ÌL ˙BÏc‚Óe ÌL ˙B„ÏBÈÂ ˙B¯aÚ ÌÈL16. »ƒÀ»¿¿»¿«¿»∆¿≈∆

,ÌÈ¯ÂL ÔÈ‡È·Ó ,Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÏÚ ˙Bf‰Ï eˆ¯iLÎe¿∆ƒ¿¿«««…≈«≈¿ƒƒ¿»ƒ
˙BÁeÙ Ô‰ÈÒ¯kL ÈtÓ17Ô‰Èab ÏÚ ÌÈÁÈpÓe , ƒ¿≈∆¿≈≈∆¿«ƒƒ««≈∆

˙B˙Ïc18È„k ,˙B˙Ïc‰ Èab ÏÚ ˙B˜BÈz‰ ÔÈ·LBÈÂ , ¿»¿¿ƒ«ƒ««≈«¿»¿≈
Ï‰‡‰ ‰È‰iL19¯·˜ ÈtÓ ,ı¯‡‰ ÔÈ·Ï ÌÈa ÏÈc·Ó ∆ƒ¿∆»…∆«¿ƒ≈»¿≈»»∆ƒ¿≈∆∆

ÁBÏÈMÏ ÔÈÎÏB‰Â Ì„Èa Ô·‡ ÏL ˙BÒBÎÂ ,ÌB‰z‰20. «¿¿∆∆∆¿»»¿¿ƒ«ƒ«
ÔÈ‡ÏÓÓe ÌL ÔÈ„¯BÈ ,ÁBÏÈMÏ eÚÈb‰21LeÁÏ ÔÈ‡L . ƒƒ«ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ∆≈»

¯a˜Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ,ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ÌL»ƒ¿≈∆∆«¿∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…
ÔÈÎÏB‰Â ˙B˙Ïc‰ Èab ÏÚ ÔÈ·LBÈÂ ÔÈÏBÚÂ .˙B¯‰aƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ««≈«¿»¿¿ƒ
ÔÈ„¯BÈ ,˙Èa‰ ¯‰Ï eÚÈb‰ .˙Èa‰ ¯‰Ï ÔÈÚÈbnL „Ú«∆«ƒƒ¿«««ƒƒƒ¿«««ƒ¿ƒ
˙B¯ÊÚ‰Â ˙Èa‰ ¯‰ ÏkL ÈtÓ .Ô‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ÔÈÎl‰Óe¿«¿ƒ««¿≈∆ƒ¿≈∆»«««ƒ¿»¬»
ÔÈÎl‰Óe .ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ ‰È‰ Ô‰ÈzÁz -«¿≈∆»»»ƒ¿≈∆∆«¿¿«¿ƒ

‰¯ÊÚ‰ Á˙t „Ú22ÏL Ïl˜ ‰È‰ ‰¯ÊÚ‰ Á˙Ù·e . «∆«»¬»»¿∆«»¬»»»»«»∆
ÔÈfÓe ˙BÒBkaL ÌÈna ÔÈ˙BÂ ¯Ù‡‰ ÔÈÏËB ,¯Ù‡≈∆¿ƒ»≈∆¿¿ƒ««ƒ∆««ƒ
˙B˜BÈz‰ eÈ‰ ÔÈÏÈaËÓe .Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÏÚ««…≈«≈«¿ƒƒ»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Û¯BO‰ ÏÚ ÔÈfÓe ÔÈLc˜Óe ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ««≈««ƒ
‰‡ÓËa e‡ÓË ‡nL ,˙n‰ ˙‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L∆≈¿ƒƒÀ¿««≈∆»ƒ¿¿¿À¿»

.˙¯Á‡«∆∆

הטמא.14) על הטהור והזה יט): יט, (במדבר אמרה והתורה
להגיע 15) אפשר ואי התהום עד רב בעומק קבר יש שמא

אינו  אמה אלף אפילו גביו על שעפר וקבר ולבדוק, שם
מה  כל ומטמאה ועולה בוקעת והיא הטומאה בפני חוצץ
על  טפח חלול מקום הקבר מן למעלה יש ואם שכנגדה,
עוברת. הטומאה ואין מפסיק הוא טפח בגובה טפח

שמונה",16) בני שיהיו "עד ב: הלכה ג פרק שם בתוספתא
קרי. יראו שלא כדי הטעם, בברטנורא ופירש מזה. יותר ולא

ובין 17) גביהם על היושבים התינוקות בין ויפסיקו רחבות
לעבור. שעליהם במקומות הנמצאת הטומאה

הטומאה.18) בפני אוהל,19)שחוצצות נעשות הדלתות
תחתיהן. הנמצא על מאהילות הן שוטף 20)שהרי נהר

לירושלים. רבינו,21)קרוב כותב זו הלכה בסוף
לקמן  דבריו את נוגד זה ולכאורה מקדשים, שהתינוקות
מחרש  חוץ המים למלאות כשרים "הכול ב: הלכה ו בפרק
וקטן". שוטה מחרש חוץ לקדש כשרים והכול וקטן, שוטה
מפני  וביאר במשנתנו זו סתירה על עמד טוב יום בתוספות
חשש  מחמת היא הפרה את העושה הכהן על ההזאה שכל
על  קידוש וגם מילוי התירו לכן חכמים, ומגזירת טומאה

קטן. אפר 22)ידי שמור ששם לחיל הסמוכה נשים עזרת
הפרות.

.ÁÂÈÏÎa ‡lÓÈ ‡Ï - ˙Bf‰Ïe ˙‡lÓÏ Ï·hL ˜BÈzƒ∆»«¿«…¿«…¿«≈¿≈»

˙Bf‰Ï Ï·hL ˜BÈ˙Â .Ï·hL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡ ˜BÈzƒ«≈««ƒ∆»«¿ƒ∆»«¿«
ÏaËiL „Ú ,¯Á‡ Ô‰k ÏÚ ‰fÓ BÈ‡ - ‰Ê Ô‰k ÏÚ«…≈∆≈«∆«…≈«≈«∆ƒ¿…
˙‡hÁÏ Ìe¯‰hL ÌÈÏk ÔÎÂ .Ô‰k‰ ‰Ê ‰OÚÓ ÌLÏ¿≈«¬≈∆«…≈¿≈≈ƒ∆ƒ¬¿«»
Ì‰a ˜qÚ˙È ‡Ï - BÊ ˙‡hÁÏ Ìe¯‰hL Ì„‡ È·e BÊ¿≈»»∆ƒ¬¿«»…ƒ¿«≈»∆
el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .dÓLÏ eÏaËiL „Ú ˙¯Á‡ ‰¯Ùa¿»»«∆∆«∆ƒ¿¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ»≈

.‰¯ta ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ«¬¿≈«»»

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אותה,1) שורפים וכיצד הפרה שורפים מקום זה באי יבאר

לשלשה  זה, את זה מעכבים אם התולעת ושני והארז האזוב
כמה  חלק, בכל מתקדש ומי הפרה אפר חולקים היו חלקים

עשאם. ומי זו במצוה משנצטוו נעשו פרות

.‡˙Èa‰ ¯‰Ï ıeÁ ‡l‡ ‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡2, ≈¿ƒ∆«»»∆»¿«««ƒ
¯‰·e .‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ d˙‡ ‡ÈˆB‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…»∆ƒ««¬∆¿«

‰ÁLn‰3L·ÎÂ .d˙B‡ ÔÈÙ¯BO eÈ‰4¯‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ «ƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆»ƒ≈«
ÔÈtk ÔÈtk Èea ÂÈzÁ˙Â ,‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰5‰tÎÂ , ««ƒ¿««ƒ¿»¿«¿»»ƒƒƒƒ¿ƒ»

Ètk ÈzL Ïk ÏÚÔ6ÏÚ ‰tk‰ ÈÏ‚¯ ÈzL eÈ‰iL È„k , «»¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿≈«¿≈«ƒ»«
‚b7Ïk‰ ˙Áz ‰È‰zL È„k ,‰ÈzÁzL ÔÈtk ÈzL «¿≈ƒƒ∆«¿∆»¿≈∆ƒ¿∆«««…

ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ8ÌB˜Óe d˙Ù¯O ÌB˜Ó Û‡ . »ƒ¿≈∆∆«¿«¿¿≈»»¿
ÈtÓ ,ÏeÏÁ Ô‰ÈzÁz - ‰ÁLn‰ ¯‰a eÈ‰L ‰ÏÈ·h‰«¿ƒ»∆»¿««ƒ¿»«¿≈∆»ƒ¿≈
ÔÈ„ÚÒÓ‰ ÏÎÂ Û¯BO‰Â ‰¯t‰Â .ÌB‰z‰ ¯·∆̃∆«¿¿«»»¿«≈¿»«¿«¬ƒ
Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰ ¯‰Ó ÔÈ‡ˆBÈ d˙Ù¯Oaƒ¿≈»»¿ƒ≈«««ƒ¿««ƒ¿»««≈

.‰Ê L·k∆∆∆

שנפסלו 2) קדשים שריפת מקום היה הבית שבהר מפני
"חוץ  כאן כתב ה"ד), הקרבנות מעשה מהלכות פ"ז (רבינו
אלא  הבית שבהר השריפה במקום לא כלומר, הבית". להר
ב, סח, (יומא ירושלים לחומת שמחוץ השריפה במקום
המשחה  ובהר כאן: מסיים עצמו ורבינו ב). קה, וזבחים
מסולקת  (ובזה אותה שורפים היו לחומה) מחוץ (שהוא
לחומת  חוץ נשרפת פרה הלא רבינו, על החזוןֿאיש תמיהת

הבית?). להר חוץ כתב ולמה למזרח 3)ירושלים,
גשר.4)ירושלים. שורות 6)קשתות.5)כעין שתי

על  עמדה עליונה כיפה וכל חבירתה, גבי על אחת עשו,
התחתונה. השורה של כיפות הרגל.7)שתי כנגד שלא

חצירות.8) גבי ה"ז ב בפרק כמבואר

.·„ˆÈk9ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰ Ï‡¯OÈ È˜Ê ?d˙B‡ ÔÈÙ¯BO ≈«¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈»«¿ƒƒ
Ô‰ÎÂ .ÌL ‰È‰ ‰ÏÈ·Ë ˙È·e .‰ÁLn‰ ¯‰Ï Ô‰ÈÏ‚¯a¿«¿≈∆¿««ƒ¿»≈¿ƒ»»»»¿…≈
ÔÈ‡·e L·k‰ ÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‰¯t‰Â d˙Ù¯Oa ÔÈ„ÚÒÓ‰Â¿«¿«¬ƒƒ¿≈»»¿«»»¿ƒ««∆∆»ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe .‰ÁLn‰ ¯‰Ï10ÔÈÎÓBÒÂ ,11 ¿««ƒ¿»¿«¿ƒ∆«…≈¿¿ƒ
Ô‰k‰ ÏÚ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈ˜f‰12Ï·Ë :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â «¿≈ƒ∆¿≈∆««…≈¿¿ƒ¿…

ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ,ÏB„b Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡13Ô‰k ««¿ƒ»»…≈»¿ƒƒƒ…≈
ÌÈˆÚÂ .‚tzÒÂ ‰ÏÚÂ ,Ï·ËÂ „¯È .˙Á‡ Ï·Ë ,ÏB„b»¿…««»«¿»«¿»»¿ƒ¿«»¿≈ƒ
ÈˆÚÂ ,ÌÈLB¯·e ÌÈBl‡ ,ÌÈÊ¯‡ :ÌL eÈ‰ ÌÈ¯cÒÓ¿À»ƒ»»¬»ƒ«ƒ¿ƒ«¬≈

‰˜ÏÁ ‰‡z14Ïc‚Ó ÔÈÓk ‰Î¯ÚÓ ÔÈOBÚÂ .15, ¿≈»¬»»¿ƒ«¬»»¿ƒƒ¿»
˙BBlÁ da ÔÈÁzÙÓe16˙·aÏÓ ¯e‡‰ ‰È‰zL È„k ,17 ¿«¿ƒ»«¿≈∆ƒ¿∆»¿«∆∆

‰‡¯Óe .Ô‰a18‰¯t‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBÎÂ .·¯ÚÓa ‰Î¯Ún‰ »∆«¿≈««¬»»¿«¬»¿¿ƒ∆«»»
‚‚Ó ÏL Ï·Áa19,‰Î¯Ún‰ Èab ÏÚ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ¿∆∆∆»»¿¿ƒ»««≈««¬»»
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קמג dnec` dxt zekld - dxdh xtq - hay e"h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Á¯ÊÓa „ÓBÚ Ô‰k‰ .·¯ÚÓÏ ‰ÈÙe ÌB¯„Ï dL‡…̄»¿»»∆»¿«¬»«…≈≈¿ƒ¿»
BÏ‡ÓOa Ìc‰ Ïa˜Óe BÈÓÈa ËÁBL .·¯ÚÓÏ ÂÈÙe20. »»¿«¬»≈ƒƒ¿«≈«»ƒ¿…

˙ÈÏ‡ÓO‰ BtÎaL Ìc‰ ÔÓ ˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡a ‰fÓe«∆¿∆¿»«¿»ƒƒ«»∆¿««¿»ƒ
‰‡f‰ Ïk ÏÚ ,ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙Èa „‚k ÌÈÓÚt Ú·L∆«¿»ƒ¿∆∆≈»¿≈«√»ƒ«»«»»
ÌÈÏeÒt Úaˆ‡aL Ìc‰ È¯ÈLe .Ìca Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë¿ƒ«∆¿««»¿»≈«»∆»∆¿«¿ƒ
ÏL dÙe‚a BÚaˆ‡ Áp˜Ó ‰‡f‰ Ïk ÏÚ CÎÈÙÏ ,‰Èf‰Ï¿«»»¿ƒ»«»«»»¿«≈«∆¿»¿»∆

‰¯t21ÂÈ„È ˙‡ Áp˜Ó ,˙Bf‰lÓ ¯Ób .22ÏL dÙe‚a »»»«ƒ¿«¿«≈«∆»»¿»∆
ÌÈˆÚa L‡‰ ˙‡ ˙Èv‰Â .‰Î¯Ún‰ ÔÓ „¯BÈÂ ‰¯t»»¿≈ƒ««¬»»¿ƒƒ∆»≈¿≈ƒ
L‡‰ ÏÈÁ˙‰Â ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ˙Áz ÔÒÈÎ‰Â ÌÈpË¿̃«ƒ¿ƒ¿ƒ»««¬≈««¬»»¿ƒ¿ƒ»≈
¯e‡‰ ˙viL „Ú dÏ ¯nLÓe ˜BÁ¯a „ÓBÚ Ô‰k‰Â ,da»¿«…≈≈¿»¿«≈»«∆ƒ«»

da¯a23,·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ ÏËB Ck ¯Á‡Â .dËa Ú¯w˙Â ¿À»¿ƒ»«ƒ¿»¿««»≈≈∆∆¿≈
ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡24Ï˜LÓ ˙ÚÏB˙a Úe·ˆ ¯ÓˆÂ , ≈»ƒ∆«¿∆∆»«¿««ƒ¿«

ÌÈÚÏÒ ‰MÓÁ25?‰Ê Ê¯‡ ıÚ :ÌL ÌÈ„ÓBÚÏ ¯ÓB‡Â . ¬ƒ»¿»ƒ¿≈»¿ƒ»≈∆∆∆
·BÊ‡ ?‰Ê ·BÊ‡ ?‰Ê ·BÊ‡ ?‰Ê Ê¯‡ ıÚ ?‰Ê Ê¯‡ ıÚ≈∆∆∆≈∆∆∆≈∆≈∆≈

ÏBz ÈL ?‰Ê ˙ÚÏBz ÈL ?‰Ê˙ÚÏBz ÈL ?‰Ê ˙Ú ∆¿ƒ««∆¿ƒ««∆¿ƒ««
ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â .„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL ?‰Ê∆»¿»ƒ«»∆»¿∆»¿≈¿ƒ
„Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL !ÔÈ‰ !ÔÈ‰ !ÔÈ‰ :BÏ≈≈≈»¿»ƒ«»∆»
,Ô‰ ‰Ú·L ÌÈÊ¯‡ ÈÈnL ÈÙÏ ?‰nÏ Ck ÏÎÂ .„Á‡Â¿∆»¿»»»»¿ƒ∆ƒ≈¬»ƒƒ¿»≈
ÔÈÚ·BvL LÈ - Ì„‡ Úe·v‰Â ,‰Úa¯‡ ·BÊ‡ ÈÈÓeƒ≈≈«¿»»¿«»«»…≈∆¿ƒ
LÈÂ ,‡kÏa B˙B‡ ÔÈÚ·BvL LÈÂ ,‰‡eÙa B˙B‡¿»¿≈∆¿ƒ¿«»¿≈
ÌÈ¯b¯b‰ ‡È‰ ˙ÚÏBz‰Â .˙ÚÏB˙a B˙B‡ ÔÈÚ·BvL∆¿ƒ¿««¿«««ƒ««¿¿ƒ
BÓk Ô‰Â ,ÌÈ·e¯Á‰ ÈÈÚ¯‚Ï ÌÈÓBc‰ ¯˙BÈa ÌÈn„‡‰»¬Àƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈¿
.Ô‰Ó ¯Èb¯b ÏÎa LÈ LezÈ BÓk ˙ÚÏB˙Â ,‚B‡‰»¿««¿«≈¿»«¿ƒ≈∆
ÌÈÈn‰ Ô‰ el‡L Ô‰Ï ‰l‚Óe ÏkÏ ÚÈ„BÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ««…¿«∆»∆∆≈≈«ƒƒ
·BÊ‡‰ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·BÊ‡‰Â .‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰»¬ƒ«»¿»≈»»«»»≈
.˙B¯„w‰ Ba ÔÈÏa˙Óe ÌÈza ÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¬≈»ƒ¿«¿ƒ«¿≈
.‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔzLÏL - ˙ÚÏBz‰Â Ê¯‡‰Â ·BÊ‡‰»≈¿»∆∆¿«««¿»¿»¿«¿ƒ∆∆∆
Ï‡ CÈÏLÓe ÈL ÏL ÔBLÏa Ê¯‡‰ ÌÚ ·BÊ‡‰ C¯BÎÂ¿≈»≈ƒ»∆∆¿»∆»ƒ«¿ƒ∆
.‰¯t‰ ˙Ù¯O CBz Ï‡ CÈÏL‰Â :¯Ó‡pL ,dËa CBzƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ∆¿≈««»»
¯Á‡ ‡ÏÂ da¯a ¯e‡‰ ˙viL Ì„˜ CÈÏLÓ BÈ‡Â¿≈«¿ƒ…∆∆ƒ«»¿À»¿…««

¯Ù‡ ‰OÚzL26Ï‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - CÈÏL‰ Ì‡Â , ∆≈»∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆∆¡«∆
¯Á‡ ‡ÏÂ da¯a ¯e‡‰ ˙viL Ì„˜ ‡Ï - ˙Ù¯O CBz¿≈«……∆∆ƒ«»¿À»¿…««
ÔÈa ˙Á‡k ÔzLÏL CÈÏL‰L ÔÈa .¯Ù‡ ‰OÚzL∆≈»∆≈∆≈∆ƒ¿ƒ¿»¿»¿««≈
B‡ dÙeb CB˙Ï CÈÏL‰L ÔÈa ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê CÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ∆««∆≈∆ƒ¿ƒ¿»
CÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ‰ÈÏ‡Ó ‰Ú¯˜pL ÔÈa ,d˙Ù¯O CB˙Ï¿¿≈»»≈∆ƒ¿¿»≈≈∆»¿««»ƒ¿ƒ

‰¯Lk - ÈÏÎa B‡ B„Èa dÚ¯wL ÔÈa27. ≈∆¿»»¿»ƒ¿ƒ¿≈»

פ"ג,9) פרה במשניות מקורם זו, בהלכה האמורים הדינים
לקמן. שיתבארו אחדים פרטים למעלה 10)בתוספת ראה

הי"ד. כשלא 11)פ"ב הכהן, את מטמאים כיצד מבאר
בשרץ. לטמאו אפשרות היו 12)היתה לא והזקנים

לפרה. המעלה.13)טהורים רום לאדם שאין 14)תואר
קשרים. או חורים למעלה.15)בה וצר למטה רחב

פתוחים.16) ומתחזקת.17)מקומות מתלהבת
את 18) בו שמדליקים הצד גמי.19)האש.החזית, מין
מצוותה 20) אמרו: קכג, פיסקה חוקת בספרי בכלי. ולא ביד

רגל. מצוות ולא יד גמר 21)מצוות כתוב: במשנתנו

(בזבחים  אביי ומפרש פרה. של בגופה ידו מקנח מלהזות,
מזרק, בשפת אצבעו מקנח להזאה הזאה שבין ב) צג,
מתפלא  ובכסףֿמשנה פרה. של בגופה ידו מקנח וכשגמר
תירוצו. לעומק ירדתי ולא אביי. מדברי רבינו נטה למה
פיסקא  בספרי נתן כר' סובר שרבינו מתרץ, אברהם ובזרע

גמר. לא ובין גמר בין מחלק שאינו גם 22)קכ"ג,
מנחות  מקובצת' [ב'שיטה הדם. את בה שקיבל השמאלית
מקנח, במאי "בפנים" עתיקים: כת"י לפי גירסא מביא ב, ז,
מזרק, בשפת אביי: ואומר בפנים, הנעשים בקרבנות פירוש,
רבינו]. לעיני היתה זו שגירסא ונראה נמחק. והשאר

קכד.23) פיסקא חוקת בספרי עקיבא, א.24)כר' כו, נדה
[בתקופה 25) זוז" "עשרה משקל אמרו: א, מב, ביומא

מסתמך  כאן ובהגהה משקלות]. המטבעות שימשו העתיקה
שהם  ביהודה, זוז "עשרה מ"ח: פ"י תרומות משנה  על
עצמו  רבינו הקדימו כבר אולם בגליל". סלעים חמשה
משקל  רבינו העדיף למה נתבאר ולא למשנתנו. בפירושו
זוזים. ארבעה היה שהסלע יהודה, משקל על גליל

ה"ז.26) פ"ג פרה שם.27)תוספתא תוספתא

.‚‰¯Ó‚28‡È‰ ,˙BÏ˜Óa d˙B‡ ÔÈË·BÁ - d˙Ù¯O ƒ¿¿»¿≈»»¿ƒ»¿«¿ƒ
Ïk‰ ˙‡ ÔÈ¯·BÎÂ ,Ô‰a ‰Ù¯OpL ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ÏÎÂ¿»¬≈««¬»»∆ƒ¿¿»»∆¿¿ƒ∆«…
ÔÈa ,¯Ù‡ ‰È‰ÈÂ L˙kiL ¯LÙ‡L ¯BÁL ÏÎÂ .˙B¯·Îaƒ¿»¿»»∆∆¿»∆ƒ»≈¿ƒ¿∆≈∆≈
‰OÚiL „Ú B˙B‡ ÔÈL˙Bk - ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ÔÈa d¯OaÓƒ¿»»≈ƒ»≈ƒ¿ƒ«∆≈»∆
¯‡LpL ÌˆÚ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ¯Ù‡ Ba ÔÈ‡LÂ ;¯Ù‡≈∆¿∆≈≈∆«ƒƒ¿»∆∆∆ƒ¿«
.LzÎ ‰È‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ‰Ù¯O ‡Ïa ‰ÈÓˆÚÓ≈¬»∆»¿…¿≈»≈»≈»»»ƒ¿»

יא.28) פ"ג, במשנה מקורה זו הלכה כל

.„,‰¯ÊÚa BÁÈp‰Ï d¯Ù‡Ó ÌeÏk ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿≈∆¿»¿«ƒ»¬»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe .‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â :¯Ó‡pL29eÈ‰ ∆∆¡«¿ƒƒ«ƒ««¬∆¿»¬»ƒ»

ÏÈÁa Ôz „Á‡ :d¯Ù‡ Ïk ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ30¯‰a „Á‡Â , ¿ƒ∆»∆¿»∆»ƒ»«≈¿∆»¿«
‰Ê .˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ˜lÁ˙Ó „Á‡Â ,‰ÁLn‰«ƒ¿»¿∆»ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»∆

˜lÁ˙nL31ÔÈLc˜Ó ÌÈ‰k‰ eÈ‰ - ˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ∆ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»»«…¬ƒ¿«¿ƒ
ÔÈfÓ Ï‡¯OÈ eÈ‰ - ‰ÁLn‰ ¯‰a ÔzpL ‰ÊÂ .epnÓƒ∆¿∆∆ƒ«¿««ƒ¿»»ƒ¿»≈«ƒ
:¯Ó‡pL ;ÚˆÓe ÔÎeÓ ‰È‰ ÏÈÁa ÔzpL ‰ÊÂ .epnÓƒ∆¿∆∆ƒ««≈»»»À¿»∆∆¡«
„nÏÓ - ˙¯ÓLÓÏ Ï‡¯OÈ Èa ˙„ÚÏ ‰˙È‰Â¿»¿»«¬«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆∆¿«≈
‰¯t Ïk ¯Ù‡Ó ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈÚÈˆnL∆«¿ƒƒƒ∆¿≈»«¿ƒƒ≈≈∆»»»

˙B¯t ÚL˙Â .ÏÈÁa ÔÈÙ¯BOL ‰¯Ùe32eOÚ ˙Bn„‡ »»∆¿ƒ«≈¿≈«»¬À«¬
.‰iMa ˙Èa‰ ·¯ÁL „Ú BÊ ‰ÂˆÓa eeËˆpMÓƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»«∆»«««ƒ«¿ƒ»
Ú·LÂ ,‡¯ÊÚ ‰OÚ ‰iL ,ea¯ ‰LÓ ‰OÚ ‰BL‡ƒ̄»»»∆«≈¿ƒ»»»∆¿»¿∆«
CÏn‰ ‰OÚÈ ˙È¯ÈOÚ‰Â .˙Èa‰ Ôa¯Á „Ú ‡¯ÊÚÓ≈∆¿»«À¿«««ƒ¿»¬ƒƒ«¬∆«∆∆

.ÔBˆ¯ È‰È Ôk ,ÔÓ‡ .‰ÏbÈ ‰¯‰Ó ,ÁÈLn‰«»ƒ«¿≈»ƒ»∆»≈≈¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

zcrl dzide xn`py ,rpvene oken did liga ozpy dfe ..."
."zxnynl l`xyi ipa

שקוע  להיות יכול יהודי ה': לעבודת מזה וההוראה
ולשכוח  אחר, יהודי על ובהשפעה ציבורית בעסקנות
שגם  ההוראה באה ועל־כך בעצמו, הרוחניים מענייניו
שלא  ולהשמר לזכור צריך אחר, יהודי "מטהרים" כאשר
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`dnecקמד dxt zekld - dxdh xtq - hay e"h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להגיע  יצטרך שבגללו עצמו בו מת טומאת של עניין יהיה
אדומה. פרה לאפר

(1060 cenr 'c wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

zixiyrde ...ef devna eehvpyn eyrp zenc` zext ryze..."
."dlbi dxdn ,giynd jlnd dyer

שנעשו  הפרות למספר הרמב"ם מציין מדוע להבין וצריך
שיעשה  העשירית לפרה גם ציין ומדוע הדורות, כל במשך

המשיח של מלך והקרבנות העניינים מכל כמובדלת
המשיח. מלך שיעשנה והדגיש יחזקאל, שבנבואת "הנשיא"
גו'" פרה אליך "ויקחו המילים על בזה: הביאור לומר ויש
בטילות, הפרות "שכל חז"ל אמרו דווקא), למשה (שנאמרו
"אמר  פרה", טעם מגלה אני "לך אמרו ועוד קיימת". ושלך
וביארו  העגל", חטא על ותכפר פרה תבוא הקב"ה
מטומאת  לטהרה העגל חטא בין השייכות את המפרשים
ישראל  בני אצל מיתה היתה לא העגל חטא שלולא מת,
פסקה  תורה במתן שהרי המות", ממלאך "חירות היתה כי
על־ידי  וחזרה המיתה) גורם – הדעת עץ (מחטא זוהמתן

העגל. חטא
יסוד  כי רבינו, למשה אדומה פרה של השייכות תובן עפ"ז
בפועל  הטומאה ביטול רק אינו אדומה פרה של הטהרה
המיתה, ענין היינו מעיקרא, הטומאה סיבת ביטול גם אלא
שהרי  - הנצחיות – רבינו משה של הכח את צריך ולזה
עומד  להלן מה משה.... מת "לא נצחיים משה מעשי
ופרה  פרה כל של הטהרה ולכן כו'". כאן אף ומשמש,

רבינו. משה שעשה שבפרה הטהרה לכח צריכה
הפרה  על בכתבו הרמב"ם שמרמז מה גם יובן ובזה
בכלל  אדומה פרה על־ידי הטהרה ששלימות העשירית,
כפרה  שאין המשיח, מלך בידי שתיעשה בפרה רק תהיה

לעתיד־לבוא. עד העגל לחטא גמורה
(128 cenr b"l wlg y"ewl itÎlr)

(חומת 30)שם.29) חומה מוקף היה המקדש שטח כל
ונקראת  רשת מעשה גדר היתה החומה מן לפנים הבית), הר
ברוחב  המקדש של מזרח בצד מהסורג שלפנים ושטח סורג,

"חיל". נקרא אמות שם.31)עשר כחכמים 32)תוספתא
ו. פ"ג שם במשנה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
רצתה 1) לא ואם כאחת, אדומות פרות ב' שוחטים אם יבאר

לשמה  שלא שנשחטה פרה עמה, אחרת מוציאים אם לצאת
היזו  אם בכלי, דמה מקבל או מבשרה לאכול מנת על או
חיסר  או ההיכל כנגד כיוון שלא או כאחת כהנים (שבעה)
היזה  או ממערכתה חוץ הדם הוציא כו', מהמתנות אחת
חוץ  שרפה שריפתה, ממקום חוץ שחטה ואם בלילה,
פקע  או חסר ואם שרף ואחרֿכך הפשיטה או למערכתה
ידים  בקידוש שלא שרפה ואם בלינה, נפסלת אם ממנה,

לה  מרבה ואם בעצים, שלא שרפה מקדש, והיכן ורגלים,
עצים.

.‡ÔÈËÁBL ÔÈ‡2:¯Ó‡pL ,˙Á‡k ˙Bn„‡ ˙B¯t ÈzL ≈¬ƒ¿≈»¬À¿««∆∆¡«
.d˙‡ ËÁLÂ¿»«…»

קכג.2) חוקת 'ספרי'

.·‰˙ˆ¯ ‡Ï3dnÚ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙‡ˆÏ ‰¯t …»¿»»»»≈≈ƒƒƒ»
‰¯ÁL4,‰n„‡ ‡ÏÂ ;eËÁL ‰¯ÁL :e¯Ó‡È ‡lL , ¿…»∆……¿¿…»»¬¿…¬À»

.eËÁL ÌÈzL :e¯Ó‡È ‡lL∆……¿¿«ƒ»¬

מ"ז.3) פ"ג לצאת,4)פרה, רוצה ואינה מתעקשת כשפרה
גם  הולכת ועמה למוליכה, הנשמעת אחרת פרה לוקחים

המסרבת.

.‚‰¯t5dÓLÏ ‡lL ‰ËÁLpL6ÏawL B‡ ,7B‡ »»∆ƒ¿¬»∆…ƒ¿»∆ƒ≈
‰f‰L8dÓLÏ ‡lLÂ dÓLÏ B‡ ,dÓLÏ ‡lL9B‡ , ∆ƒ»∆…ƒ¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿»

B‡ Ô‰Îa ‡lL ˙ÈOÚpL B‡ ,dÓLÏÂ dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»¿ƒ¿»∆«¬≈∆…¿…≈
ÌÈ„‚a ¯qÁÓa10·‰Ê È„‚·a d‡OÚL B‡ ,11È„‚·a B‡ ƒ¿À«¿»ƒ∆¬»»¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿≈
‰ÏeÒt - ÏÁ12B‡ d¯OaÓ ÏÎ‡Ï ˙Ó ÏÚ dËÁL . …¿»¿»»«¿»∆¡…ƒ¿»»

‰¯Lk - dÓcÓ ˙BzLÏ13ÁÈ¯ da ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ , ƒ¿ƒ»»¿≈»¿ƒ∆…∆¡«»≈«
ÁBÁÈ14. ƒ«

ה"א.5) פ"ד שוחטה 6)שם שהוא אמר שחיטה בשעת
חטאת. או עולה כגון הקרבנות, אחד דמה.7)לשם

ה"ב.8) פ"ג עולה.9)ראה ולשם אדומה פרה לשם כגון
הבגדים.10) ארבעת כל לבש גדול.11)שלא כהן של
שנאמר 12) חטאת, שנקראה מפני פסולה, לשמה שלא

לשמה. שלא פסולה וחטאת היא" "חטאת יט): יט, (במדבר
ב'ספרי' כן גם למדנו חול, ובגדי זהב בגדי בגדים, ומחוסר
למשנה  בפירושו רבינו אולם זה, מפסוק קכד פיסקה שם
הכיפורים. יום מעבודת ב'גזירהֿשוה' למדנו זה שכל כותב

"פסולה".13) שם גורסים ויש מ"ג. כלומר,14)שם
שהרי  רבים, (תמהו מזבח. לגבי קרבים אינם ובשרה שדמה
כזו  מחשבה אין ניחוח" "ריח בהם שנאמר בקרבנות גם
זבחים  במשנה – כמותם שהלכה – חכמים לדעת פוסלת
לפי  גם יפה שכוחו זה נימוק מוסיף שרבינו ונראה א. לה,
פוסלת  כזו שמחשבה שם, במשנה אליעזר רבי דעת

בקרבנות).

.„pL ;‰ÏeÒt - ÈÏÎa dÓc Ïa˜¯ÊÚÏ‡ Á˜ÏÂ :¯Ó‡ ƒ≈»»ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆¿»»
˙ÂˆÓ ‡ÏÂ „È ˙ÂˆÓ d˙ÂˆÓ - BÚaˆ‡a dÓcÓ Ô‰k‰«…≈ƒ»»¿∆¿»ƒ¿»»ƒ¿«»¿…ƒ¿«

ÈÏk15. ¿ƒ

קכג.15) פיסקה שם, 'ספרי'

.‰ÈÏÎa ‰f‰16.‰ÏeÒt B˙‡f‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ elÙ‡ ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ««≈∆«»»¿»
‰Ú·L ef‰ .‰ÏeÒt - BÏ‡ÓOa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰f‰ƒ»««≈∆ƒ¿…¿»ƒƒ¿»

ÌÈ‰k17„Á‡k Ô˙Èf‰18‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ;‰ÏeÒt Ô˙Èf‰ - …¬ƒ«»»»¿∆»«»»»¿»∆««∆
‰¯Lk -19‰ÏeÒt - ÏÎÈ‰‰ „‚k Ôek ‡ÏÂ ‰f‰ .20; ¿≈»ƒ»¿…ƒ≈¿∆∆«≈»¿»

„‚k ÔeÎiL „Ú - „ÚBÓ Ï‰‡ Èt ÁÎ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆…«¿≈…∆≈«∆¿«≈¿∆∆
e‰‡B¯ ‰È‰ÈÂ ÏÎÈ‰‰21dÙ¯O B‡ dËÁL Ì‡ ÔÎÂ . «≈»¿ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿»»¿»»
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d˙‡ ËÁLÂ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - ÏÎÈ‰‰ „‚k ‡lL∆…¿∆∆«≈»¿»∆∆¡«¿»«…»
ÂÈÙÏ22. ¿»»

ה"א.16) פ"ד שם אחת.17)תוספתא, הזאה הזה אחד כל
אחת.18) מ"ב.20)שם.19)בבת פ"ד פרה
מזה.21) שהוא בשעה ההיכל את יראה לא 22)הכהן

כנגד  ולשרוף לשחוט שצריך זה ממקרא נלמד כיצד נתבאר
מן  מהיקש אלה דינים למדו - א קיג, זבחים (בגמרא ההיכל

הזאה).

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23ËÁL B‡ Û¯O B‡ ‰f‰L «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ»»«»«
ÂÈ¯BÁ‡ ‰È‰L B‡ ÔBÙˆ „‚k B‡ ÌB¯c‰ „‚k¿∆∆«»¿∆∆»∆»»¬»
„‚k ÂÈÙe ·¯ÚÓe Á¯ÊÓ ÔÈa „ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;Lc˜nÏ«ƒ¿»¬»ƒ»«≈ƒ¿»«¬»»»¿∆∆
˜ec˜„a [ÏÎÈ‰‰] „‚k Ôek ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎÈ‰‰«≈»««ƒ∆…ƒ≈¿∆∆«≈»¿ƒ¿

‰¯Lk -24. ¿≈»

פסולה.23) ההיכל, כנגד א 24)שלא כח, מנחות כרבא,
משנתנו  גם לדעתו מתפרשת וכן הברייתא, של בפירושה -

ג). (פ"ד,

.Ê¯qÁ25ÌÈzL Ï·Ë .‰ÏeÒt - ˙Bzn‰ ÔÓ ˙Á‡ ƒ≈««ƒ««»¿»»«¿«ƒ
,ÌÈzL ‰f‰Â ˙Á‡ Ï·Ë .‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ˙Á‡ ‰f‰Â¿ƒ»«««»»¿»»«««¿ƒ»¿«ƒ
‰f‰Â Ï·Ë ‡l‡ ‰iL ‰‡f‰ ·MÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ≈«»»¿ƒ»∆»»«¿ƒ»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ˙¯Á‡26‰ÏÈ·Ë BÚaˆ‡ Ï·Ë ?„ˆÈk . «∆∆«»»¿»≈«»«∆¿»¿ƒ»
˙ÈÚÈ·Le ˙ÈML ‰f‰Â ˙ÈML27¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ««ƒ∆»«

‰f‰ .‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ˙ÈÚÈ·L ‰f‰Â BÚaˆ‡ Ï·ËÂ¿»«∆¿»¿ƒ»¿ƒƒ«»»¿»ƒ»
¯ÊÁ elÙ‡ ,˙ÈÈÓLe [˙ÈÚÈ·L] ˙ÈÚÈ·L ‰ÏÈ·hÓƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¬ƒ»«
ÏkL ;‰¯Lk - ˙ÈÈÓL ‰f‰Â ˙ÈÈÓL ‰ÏÈ·Ë Ï·ËÂ¿»«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»∆…
‰Ê ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌeÏk BÈ‡ Ú·M‰ ÏÚ ÛÈÒBnL∆ƒ««∆«≈¿¿∆ƒ¿∆∆
Ì‡ d˙B‡ Û¯BO‰ Ô‰k‰ Ï·‡ ;¯Á‡ Ô‰k ÛÈÒB‰L∆ƒ…≈«≈¬»«…≈«≈»ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡L ¯·„a ˜qÚ˙pL ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ÛÈÒB‰ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿»»∆≈»ƒ

.d˙Ù¯O ˙ÚLaƒ¿«¿≈»»

זו 25) מעכבות שבפרה הזאות "שבע א: כז, מנחות משנה,
הכתוב  מן למדו קכד, פיסקה חוקת, ב'ספרי' זו". את
מעשיה, מכל אחד שינה שאם היא" "חטאת י) יט, (במדבר
(שם): בפרה שכתוב משום רבא, מנמק שם ובגמרא פסולה.
מעכב. – חוקה לשון בו שנאמר מקום וכל עולם", "חוקת

מנמק,26) להמבי"ט ספר' ב'קרית ה"א. פ"ד, פרה תוספתא,
שתי  ולא הזאה לכל אחת טבילה קבעה שהתורה מפני
הפרה  נפסלה כאן האמורים הדינים שבכל ודעתו, טבילות.
שלא  פעולה שעשה מפני והטעם בלבד, ההזאה אותה ולא

כשירה. הזאה מששית 27)לצורך "הזה שם: במשנה,
את  גם הזה ששית מטבילה רבינו, ומפרש שביעית".
טבילה  אמרה והתורה בינתיים, אצבע טבילת בלי השביעית
אפילו  (פוסל מעכב פרה במעשה שינוי כל הזאה. לכל
רבינו: מפרש במשנתנו כד. הערה למעלה ראה בדיעבד).
והזה  שביעית, טבילה וטבל זה אחר שב שהוא ואףֿעלֿפי
כבר  שהוא לפי יספיק לא זה הנה שביעית, הזאה ממנה

פסלה.

.Á‡ÈˆB‰28‰f‰Â dzÎ¯ÚnÓ ıeÁ Ìc‰ ˙‡29- ƒ∆«»ƒ«¬«¿»¿ƒ»
‰ÏeÒt30. ¿»

ה"ו.28) פ"ג שם למערכתה.29)תוספתא, חוץ
לשטח 30) הדם את יחזיר לא ולכתחילה נפסלה. הפרה

למערכתה  הדם את החזיר אם אבל להזות, מנת על מערכתה
וקשה  גירסאות, כמה ישנן זו (בתוספתא כשירה. – והזה

רבינו). גירסת את לקבוע

.Ë‰f‰31ÌBia ˙BÈf‰ LL ‰f‰ elÙ‡ ,‰ÏÈla dÓcÓ ƒ»ƒ»»««¿»¬ƒƒ»≈«»«
‰ÏeÒt - ‰ÏÈla ˙Á‡Â32. ¿««««¿»¿»

ה"א.31) פ"ד שם שהתורה 32)תוספתא, בקרבנות, כמו
שם). (במדבר, 'חטאת' לפרה קראה

.ÈdËÁL33dËÁL elÙ‡ ,d˙Ù¯O ÌB˜nÓ ıeÁ ¿»»ƒ¿¿≈»»¬ƒ¿»»
‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ34.‰ÏeÒt - ƒ¿ƒƒ«»¿»

א.33) קיב, קיג,34)זבחים שם בגמרא ירושלים. חומת
את  הקריב שאם הדעת, על להעלות שאפשר אמרו, - א

כשירה. היא – יותר מקודש למקום הפרה

.‡ÈdÙ¯O35B‡ ,‰ÈÏÚ ‰ËÁLpL ‰Î¯ÚnÓ ıeÁ ¿»»ƒ«¬»»∆ƒ¿¬»»∆»
Û¯OL B‡ ,˙BÎ¯ÚÓ ÈzLa dÙ¯Oe ÌÈLÏ d˜lÁL∆ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿≈«¬»∆»«

‰ÏeÒt - ˙Á‡ ‰Î¯ÚÓa ÌÈzL36˙ÈOÚpL ¯Á‡ Ì‡Â . ¿«ƒ¿«¬»»««¿»¿ƒ««∆«¬≈
dab ÏÚ Û¯BO - ˙¯Á‡ ‡È·Ó ¯Ù‡37.LLBÁ BÈ‡Â ≈∆≈ƒ«∆∆≈««»¿≈≈

ודעת 35) מגיתה". חוץ "שרפה שנינו: שם מ"ב. פ"ד פרה
ובפירושו  (כסףֿמשנה), הך היינו ומערכה שגת רבינו
גת  כעין מסודרים "עצים מפרש: - א קיב, זבחים למשנה
שמדובר  ונראה המשחה". בהר אותה ששוחטים במקום
(שם  יוחנן כרבי ופסק ההיכל, פתח כנגד שלא כששרפה
מפרשים, (ויש במשנתנו. הברטנורא פירש וכן א). קיג,
לשורפה  שצריך מפני פסולה, – ההיכל פתח נגד שאפילו
מלשון  רבינו לשון שינוי יתפרש דעתם על שחיטתה. במקום
לאו  הוא שאמרו, מגיתה" ש"חוץ להשמיענו שבא המשנה

פסולה). – ממערכתה חוץ אפילו אלא כמו 36)דווקא,
אותה  ודרשו: "אותה" שנאמר מפני ה"א, למעלה בשחיטה,

לבדה. ה"ה.37)– פ"ד שם תוספתא, הראשונה. גבי על

.·ÈÂ dËÈLÙ‰dÁz38- dlk Û¯O Ck ¯Á‡Â ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿««»»«À»
‰¯Lk39dL¯tÓ elÙ‡ ,ÌeÏk ‰pnÓ ¯qÁ Ì‡Â ;40- ¿≈»¿ƒƒ≈ƒ∆»¿¬ƒƒƒ¿»
‰ÏeÒt41Ú˜t .42,d¯ÚOÓ elÙ‡ ,d¯OaÓ B‡ d¯BÚÓ ¿»»«≈»ƒ¿»»¬ƒƒ¿»»

¯ÈÊÁÈ - ˙ÈÊk43ıeÁ Ú˜t .‰ÏeÒt - ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ…∆¡ƒ¿»»«
Ú˜t .BÓB˜Óa BÙ¯BOÂ ÂÈÏÚ ‰a¯Ó - dzÎ¯ÚÓÏ¿«¬«¿»«¿∆»»¿¿ƒ¿»«
CÈ¯ˆ BÈ‡ - dL¯tÓ B‡ ‰ÈÙÏhÓ ,‰È¯wÓƒ«¿∆»ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈»ƒ

¯ÈÊÁ‰Ï44. ¿«¬ƒ

מ"ג.38) שלימה 39)שם כשהיא לשרפה צריך לכתחילה
לפני  נותחה אם נפסלה לא בדיעבד אבל א) יא, (חולין

שבמעיה.40)שריפתה. המעוכל כתוב 41)האוכל
על  דמה ואת בשרה ואת עורה "את ה): יט, (שם בתורה

ישרוף". ה"ז.42)פרשה פ"ג פרה תוספתא,
חוץ 43) ומבשרה משערה מעורה "פקע שנינו: בתוספתא

זה  הרי ממערכתה חוץ פסול, החזיר לא ואם יחזיר, לגיתה
לפרש  עלינו עלֿכרחנו כאן במקומו". ושורפו עליו מרבה
לשרוף  עצים מערכת מסדרים ובה בקרקע, חפירה היא שגת
החפירה. כל את ממלאה אינה והמערכה הפרה, את עליה
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פסול, החזיר לא ואם להחזיר צריך לגת חוץ ונפל פקע ואם
עצים  מרבה המערכה מן רחוק הגת בתוך ונפל פקע אם אבל
וכן  שנפל. במקום ושורפו מקומו עד המערכה את ומרחיב

כאן. רבינו דברי גם להבין שם.44)יש תוספתא,

.‚È‰¯t‰45‰ËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏa ˙ÏÒÙ dÈ‡ «»»≈»ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿¬»
.‰¯Lk - ¯ÁÓÏ ‰Ù¯OÂ B˙ÎÏ‰k dÓ„ ‰f‰Â ÌBi‰«¿ƒ»»»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»»¿≈»

ה"א.45) פ"ד שם תוספתא,

.„ÈdÙ¯O46ÔB‡47‰¯tk ¯qÁÓ B‡48‰¯Lk -49. ¿»»≈¿À««»»¿≈»

ב.46) יז, בפ"ב 47)זבחים (רבינו קרוביו מיתת ביום אבל
בלבד  הקבורה שלפני אומרים ויש ה"ט). מקדש ביאת מהל'
הקרובים  את רבינו מונה ה"א, אבל מהל' בפ"ב אונן. נקרא

מיתתם. על מביאים 48)שאוננים ויולדת וזבה זב מצורע,
הקרבתם  ולפני שמשם, והעריב שטבלו אחרי קרבנות

כיפורים", "מחוסרי פסולים 49)נקראים שהם ואףֿעלֿפי
לפי  והטעם, חטאת. – לפרה קראה והתורה בקרבנות,
יש  הי"ג) פ"א (למעלה בפרה כשר יום טבול תורה שאמרה
כיפורים, ומחוסר אונן להכשיר קלֿוחומר מזה ללמוד
ד"ה  שם ('תוספות' טבולֿיום מטומאת קלה שטומאתם

שרפה).

.ÂËdÙ¯O50Lec˜a ‡lL51,‰ÏeÒt - ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ¿»»∆…¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿»
‰„B·Ú ÔÈÚk ‰ÈOÚnL ÈtÓ52Lc˜Ó ÔÎÈ‰Â .53ÂÈ„È ƒ¿≈∆«¬∆»¿≈¬»¿≈»¿«≈»»

¯L ÈÏÎa ?ÂÈÏ‚¯Â˙54ÌÈÙa55ıeÁa Lc˜ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈«
‰„È˜Óa elÙ‡ ,ÏÁ ÈÏkÓe56ÏÈ‡B‰ ,¯Lk - Ò¯Á ÏL ƒ¿ƒ…¬ƒƒ¿ƒ»∆∆∆»≈ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËnLk ÔÎÂ .ıeÁa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ¿»«¬∆»«¿≈¿∆«¿ƒƒ∆«…≈
e¯‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ‡nËnL ¯Á‡ Û¯BO‰57BÈ‡ - «≈««∆¿«¿ƒ¿∆≈«¿≈

Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ58ÈÏe·Ëa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ , »ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬∆»ƒ¿≈
ÌBÈ59.

מ"א.50) פ"ד ורגליו 51)פרה ידיו לרחוץ מחויב כהן
"קידוש". נקראת זו ורחיצה בעבודה, מתחיל שהוא לפני

קרבנות.52) ב.53)עבודת ב, שנתקדש 54)זבחים כלי
המקדש. מס'56)בעזרה.55)לצרכי (בסוף קטנה. כוס

כך). לפרש אין שכאן מובן קטן. לוח רבינו: מפרש שבת,
ה"ב.57) פ"ג צריך 58)למעלה וטבל, שנטמא כהן

א.59)לקדש. כ, שם

.ÊËdÙ¯O60ÌÈˆÚa ‡lL61ÌÈˆÚ ÏÎa B‡62elÙ‡ , ¿»»∆…¿≈ƒ¿»≈ƒ¬ƒ
‡··‚a B‡ L˜a63d˙ÂˆÓe .‰¯Lk -64ËÚÓÈ ‡lL ¿«ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»∆…¿«≈

ÈÏÈ·Á dÏ ‡e‰ ‰a¯Ó Ï·‡ ,dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ÌÈˆÚ dÏ»≈ƒƒ»»»¬»«¿∆»¬ƒ≈
·BÊ‡65˙‡ ˙Ba¯‰Ï È„k ‰Ù¯O ÔÓÊa ÔÂÈ ·BÊ‡Â ≈¿≈»»ƒ¿«¿≈»¿≈¿«¿∆

BÏ LÈÂ .¯Ù‡‰66„Ú d˙Ù¯Oa ÌÈˆÚ ˙Ba¯‰Ï »≈∆¿≈¿«¿≈ƒƒ¿≈»»«
da ÛÈÒB‰ Ì‡ ,¯Ù‡ ‰OÚzMÓ Ï·‡ ;¯Ù‡ ‰OÚzL∆≈»∆≈∆¬»ƒ∆≈»∆≈∆ƒƒ»

„Á‡ ıÚ elÙ‡‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ·¯ÚÓk ‰Ê È¯‰ -67¯Ù‡a ¬ƒ≈∆»¬≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿∆¿≈∆
.‰¯t‰«»»

מ"ג.60) פ"ד הפרה.61)פרה גוף את הצית אלא
(פ"ג 62) למעלה שנמנו מסוגים לא אפילו שהם, עצים בכל

"זבל 63)ה"ב). רבינו: מפרש פ"ג, תחילת שבת בהל'
קצירת  אחר בקרקע שנשאר למה שהתכוון ונראה שדות",

מ"ד.64)התבואה. ה"ו:65)שם פ"ד פרה בתוספתא,
מרבין  כשהיו אף יהודה, רבי אמר עצים. לה מרבה "לעולם
יפה  שאפרו מפני אזוב חבילי אלא מרבין היו לא לה
תנאֿקמא  על חולק אינו יהודה שרבי רבינו ודעת ומרובה".
(כסףֿמשנה). כמותו פסק ולפיכך דבריו, מפרש אלא

אפר.66) שתיעשה עד לו מותר מעצים 67)כלומר, אפר
חולין. לצרכי שנשרפו

.ÊÈ‰¯t‰ ‰OÚÓ Ïk68‡l‡ BÈ‡ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ »«¬≈«»»ƒ¿ƒ»¿«≈∆»
‰p‰k È¯ÎÊ·e ,ÌBia69da ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰Â ,70„Ú , «¿ƒ¿≈¿À»¿«¿»»∆∆»«

¯Ù‡ ‰OÚzMÓ Ï·‡ .¯Ù‡ ‰OÚzL71Òpk Ì‡ , ∆≈»∆≈∆¬»ƒ∆≈»∆≈∆ƒƒ≈
‰Î‡ÏÓ ‰OÚL B‡ ‰M‡ ezÒpkL B‡ ‰ÏÈla d¯Ù‡∆¿»««¿»∆ƒ¿«ƒ»∆»»¿»»

ÚLa ˙¯Á‡‰¯Lk BÊ È¯‰ - B˙ÒÈk ˙72ÔÈpÓe . «∆∆ƒ¿«¿ƒ»¬≈¿≈»ƒ«ƒ
Ì„‡ ÏÎa ¯Ù‡‰ ˙ÙÈÒ‡L73L¯ÁÓ ıeÁ Ï‡¯OiÓ ∆¬ƒ«»≈∆¿»»»ƒƒ¿»≈≈≈≈

ÔË˜Â ‰ËBL74¯Ó‡pL ?75.¯B‰Ë LÈ‡ ÛÒ‡Â : ∆¿»»∆∆¡«¿»«ƒ»
ÏÏkÓ76Ì„‡ :¯Ó‡ el‡Îe .Ô‰k ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L77 ƒ¿»∆≈»¿ƒ»…≈¿ƒ»«»»

˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L ÔÈpÓe .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,¯B‰Ë»≈ƒ≈ƒ»ƒ«ƒ∆«¿»»∆∆
?da78d˙‡ ËÁLÂ :¯Ó‡pL79‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . »∆∆¡«¿»«…»ƒƒ«¿»

˜qÚ˙ Ì‡L ,„nÏÏ ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡lL ,e„ÓÏ»¿∆…»«»∆»¿«≈∆ƒƒ¿«≈
:¯Ó‡Â .dÏÒt - d˙ËÈÁL ˙ÚLa ¯Á‡ ¯·„a¿»»«≈ƒ¿«¿ƒ»»¿»»¿∆¡«
,„nÏÏ .da ÂÈÈÚ eÈ‰iL - ÂÈÈÚÏ ‰¯t‰ ˙‡ Û¯OÂ¿»«∆«»»¿≈»∆ƒ¿≈»»¿«≈
‰OÚzL „Ú ‰ËÈÁL ˙ÚMÓ da ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L∆«¿»»∆∆»ƒ¿«¿ƒ»«∆≈»∆
˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ d˙Ù¯Oa ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ .¯Ù‡≈∆¿»»≈ƒ¿≈»»¿»»¿»»«∆∆

.¯Ù‡ ‰OÚzL „Ú ,dÏÒt -¿»»«∆≈»∆≈∆

מ"ד.68) פ"ד כהן,69)שם טעונה שחיטה שגם משמע
שכשירה  בפירוש פסק המוקדשין פסולי מהל' בפ"א אולם

זו. הלכה סוף ראה אז 70)בזר. עשה בה המתעסק אם
פסולה. הפרה – שריפתה לצורך אינה שהיא מלאכה איזו

ה"ו.71) פ"ד שם ומג,72)תוספתא, ב. מב, יומא במסכת
מהמקרא. זה דרשו - אשה.73)א ובין איש בין

מי הת 74) א) מג, (שם חכמים ודרשו "והניח", אמרה ורה
דעת. בהן אין ואלה להניח, דעה בו נימוק 75)שיש

אדם. בכל "כהן",76)להכשיר ולא "איש" שאמר מזה
כשר. כהן) (לא זר שגם ברור מלאכה 77)יוצא עשה שאם

נפסלה. – פרה במעשה עוסק שהיה בשעה אחרת
ופירושה 78) האשה, את מוציאה אינה איש המילה כלומר,

"טהור" הזר, את להכשיר "איש" אמרו: שם בגמרא אדם. –
ט) יט, (במדבר בתורה כתוב פירוש: האשה. את להכשיר
מלמדת  "איש" המילה הפרה", אפר את טהור איש "ואסף
מיותרת, שהיא "טהור" והמילה כהן, צריך אינו שאיסוף
למעשה  פסול וטמא היא" "חטאת יט) (שם, בה נאמר שהרי
אבל  תורה, הקפידה בלבד טהרה שעל ללמד באה חטאת,

המין. על רב,79)לא לדעת זו דרשה נאמרה - א מב, שם
ממקרא  למדו שמואל לדעת אבל כהן, צריכה פרה ששחיטת
מהכתוב  נלמד מלאכה ופסול בזר, כשירה ששחיטתה זה
רבינו  שהרי הדבר, ותמוה לעיניו. הפרה את ושרף ה) (שם,
פרה  ששחיטת ה"ב, המוקדשין פסולי מהל' בפ"א פסק
(ונראה  מלאכה? פסול זה ממקרא למד וכיצד בזר, כשרה
מהפסוק  הדרשות שתי לדרוש שאפשר רבינו, בדעת לומר
הפסוק  קטע את רק כאן והביא רבינו דקדק ולפיכך הזה,
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"לפניו" ומן מלאכה, פסול לומדים שממנו אותה", "ושחט
לרבינו  לו נראית כשמואל. רואה, ואלעזר שוחט שזר למדנו,
(פסול  הדעת להיסח מיוחד לימוד שצריכים רב, סברת
פסק  להלכה אבל בשריפה, גם וכן בשחיטה מלאכה)
עי' סתירה. כל בכך ואין כשירה, בזר ששחיטה כשמואל

שם). בגמרא

.ÁÈËÁL80dnÚ ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ‰ËÁLÂ ‰¯t‰ ˙‡81 »«∆«»»¿ƒ¿¬»¿≈»«∆∆ƒ»
Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,‰¯Lk - dnÚ ˙ÚÏ„ ‰ÎzÁ B‡82 ∆¿¿»¿««ƒ»¿≈»∆¬≈…ƒ¿«≈

dnÚ ‰ËÁLpL ‰Ó‰a‰L Èt ÏÚ Û‡ ;‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»««ƒ∆«¿≈»∆ƒ¿¬»ƒ»
‰ÏÈÎ‡Ï ‰¯Lk83.‰ek ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈlÁ‰ ˙ËÈÁL ÔÈ‡L , ¿≈»«¬ƒ»∆≈¿ƒ««Àƒ¿ƒ»«»»

˙ÚÏc‰ CzÁÏ Ôek˙ Ì‡ Ï·‡84˙ÚLa ‰ÎzÁÂ ¬»ƒƒ¿«≈«¿…«¿««¿∆¿¿»ƒ¿«
.‰Î‡ÏÓ dnÚ ‰OÚ È¯‰L ,‰ÏeÒt - ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»∆¬≈»»ƒ»¿»»

א.80) לב, בסכין 81)חולין ששחט כגון בכוונה, שלא
מן 82)ארוכה. דעתו שמסיח מפני פוסלת מלאכה עשיית

הדעת. היסח בה אין כוונה בלי שמלאכה ומובן הפרה,
שני 83) תלויים שם, רבא בדברי שלפנינו הגירסה לפי

כוונה  צריכה אינה חולין בהמת שחיטת אם בזה, זה הדינים
ואת  אותה ולא אותה" "ושחט מהדרשה פסולה, הפרה –
הפרה  – פסולה החולין בהמת שחיטת ואם חבירתה,
שמכשיר  כאן רבינו על משנה' ה'כסף ומתפלא כשירה,
ולא  תרי"), לבי שטרא "מזכי אומר: תלמודי (פתגם שתיהן
רבא. בדברי הגירסא את לשנות אלא אחרת דרך מצא

אחרת.84)עיי"ש. בהמה לשחוט נתכוון אם וכלֿשכן

ה'תשפ"א  שבט ט"ז שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מטמאים 1) סוף ועד מתחלה בפרה העוסקים שכל יבאר

והפרה  בגדים, מטמא ממטמאיו שיפרוש אחר אם בגדים,
כל  אפרה, שהכניסו אחר בה המתעסק מטמאה, אם עצמה
הוא  מקום ובאיזה אפר, שייעשו עד מטמאים הנשרפים
ושעירים  פרים הנושאים בגדים מטמאים מאימתי שורף,

הנשרפים.

.‡ÔÈ‡nËÓ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰¯ta ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk»»¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«¿«¿ƒ
ıÚ CÈÏLÓe ËÁBMa ¯Ó‡pL .Ô˙iOÚ ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a¿»ƒ»¿«¬ƒ»»∆∆¡««≈«¿ƒ≈
:Û¯BOa ¯Ó‡Â ;B¯Oa ıÁ¯Â ÂÈ„‚a ÒaÎÂ :Ê¯‡∆∆¿ƒ∆¿»»¿»«¿»¿∆¡««≈
˙‡ ÛÒ‡‰ ÒaÎÂ :¯Ó‡Â ;ÂÈ„‚a ÒaÎÈ d˙‡ Û¯O‰Â¿«≈…»¿«≈¿»»¿∆¡«¿ƒ∆»…≈∆
„ÚÂ ‰lÁzÓ da ÔÈ˜ÒBÚ‰ ÏkL ,„nÏÓ .‰¯t‰ ¯Ù‡≈∆«»»¿«≈∆»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«
LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÔÈeÚËe ÌÈ„‚a ÌÈ‡nËÓ ÛBÒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆
‡nËÓ d˙iOÚ ˙ÚLa d¯nLÓ‰ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈcƒ»¬»«¿«¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿«≈

¯·È‡ da ÊÈÊÈ ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈ„‚a2. ¿»ƒƒƒ¿≈∆¿≈»∆»»ƒ»≈»

ãycew zegiyn zecewpã

onf lk micba oi`nhn seq cre dligzn dxta oiwqerd lk"
."dxez oic yny axrde dliah oiperhe ....oziiyr

את  שמונין העולם אומות בדברי חז"ל בדברי להבין וצריך
את  תטהר אדומה שפרה יתכן איך זו: מצוה על ישראל
הסיפור  על־פי בזה והביאור הטהורים. את ותטמא הטמאין
לתת  שכדי שמסקנתו האמצעי אדמו"ר אצל שהיה הידוע

למצוא  צריך לו, הראויים התשובה וסדר התיקון את לאדם
של  מצבו גם ועוד, דדקות. בדקות דומה עניין בעצמו
הריי"ץ  אדמו"ר פתגם כידוע לו, נוגע שיהיה צריך הזולת
קרהו", אשר כל את מרדכי לו "ויגד מהמגילה הפסוק על

עצמו. לו קרה חברו של העניין כאילו להרגיש שצריך
לו  שתהיה המטהר צריך אדומה, פרה בטהרת גם כך
לטהר  שיוכל כדי הטהרה, היפך של למצב מסוימת שייכות

חברו. את
(g oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

בפרה.2) כעסוק יהיה ודינו שריפתה לצורך

.·ÌB˜Ó Ïk3'ÂÈ„‚a ÒaÎÈ' ˙B‡ÓËa ‰¯Bza ¯Ó‡pL »»∆∆¡««»¿À¿¿«≈¿»»
Ì‰ „·Ïa ÂÈÏÚL ÌÈ„‚a‰L e„nÏÏ ‡a ‡Ï -…»¿«¿≈∆«¿»ƒ∆»»ƒ¿«≈
Ba ÚbiL ÈÏk B‡ „‚a ÏkL ,„nÏÏ ‡l‡ ;ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆»¿«≈∆»∆∆¿ƒ∆ƒ«
Ô‰ È¯‰ - ÂÈ‡nËÓa B¯eaÁ ˙ÚLa ‰f‰ ‡Óh‰«»≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿«¿»¬≈≈
‡nËÓ BÈ‡ ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL ¯Á‡ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¬»««∆ƒ¿ƒ¿«¿»≈¿«≈
ÂÈÏÚL „‚a „Á‡ - ‰Ï·p‰ ˙‡ ‡OBp‰ ?„ˆÈk .ÌÈ„‚a¿»ƒ≈««≈∆«¿≈»∆»∆∆∆»»
Ô‰ È¯‰ d‡OB ‡e‰L ÔÓÊ Ïk Ba ÚbiL ÈÏk B‡¿ƒ∆ƒ«»¿«∆¿»¬≈≈
È¯‰ ‡OBp‰ ‰Ê ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ«¬≈≈ƒ¿À¿»¿≈∆«≈¬≈
- ‰Ï·p‰ ˙‡ CÈÏL‰Â ÂÈ‡nËnÓ L¯t .ÔBL‡¯ ‡e‰ƒ≈≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ∆«¿≈»

‡Â ,‰È‰L ˙BÓk ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰„‚a B‡ ÈÏÎa ÚbÈ Ì ¬≈ƒ¿∆»»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ∆∆
,ÌÈÏk ‡nËÓ ‰‡ÓË „ÏÂ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈∆≈¿«À¿»¿«≈≈ƒ
.‰Ï·a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆¿≈…«≈ƒ¿≈»
˙ÚLa ÈÏÎa B‡ „‚·a Ú‚ Ì‡ ,‰¯ta ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»¿ƒ«»»ƒ»«¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿«
¯Á‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ‰Ù¯O ˙ÚLa B‡ ‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿«¿≈»¬≈≈¿≈ƒ¬»««
Ì‡ ,Ï·Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈOÚnÓ L¯ÙiL∆ƒ¿ƒ«¬∆»««ƒ∆¬«ƒ…»«ƒ
‰‡Óh‰ „ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,B‡nËÓ BÈ‡ - ÈÏÎa Ú‚4. »«ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ¿≈∆¿««À¿»
ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ dÓˆÚ ‰¯t‰Â5 ¿«»»«¿»≈»¿«¿»…»»¿…≈ƒ
‡Óh‰ ‡e‰ „·Ïa da ˜qÚ˙n‰ ‡l‡ ,Ba eÚ‚pL∆»¿∆»«ƒ¿«≈»ƒ¿««»≈
.da ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a ‡nËÓe ‰ÏÈ·Ë ÔeÚËÂ¿»¿ƒ»¿«≈¿»ƒ»¿«∆≈»

שאר 3) לעשות "מנין ו: פרשתא ו פרק שמיני כהנים תורת
וטמא". לומר תלמוד כבגדים? לטומאה.4)כלים ראשון

הטומאה. ולד נעשים הטומאה באב הנוגעים וכלים אדם
המדובר 5) שכאן אלא אוכלים, מטמאה שאינה הדין והוא

ז. בהלכה דבריו על וסמך בלבד וכלים אדם בטומאת

.‚;d˙ÂˆÓk ˙Ù¯OpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»»
Ïeqt Ú¯‡ .¯B‰Ë da ˜qÚ˙n‰ - ‰ÏÒÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿¿»«ƒ¿«≈»»≈«ƒ

d˙ËÈÁLa6Ïeqt Ú¯‡ .ÌÈ„‚a ‰‡nËÓ dÈ‡ - ƒ¿ƒ»»≈»¿«¿»¿»ƒ≈«ƒ
‡nËÓ dÏeqt ÈÙÏ da ˜ÒBÚ‰ Ïk - d˙Èf‰a¿«»»»»»≈»ƒ¿≈ƒ»¿«≈

ÌÈ„‚a7.ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ dÏeqt ¯Á‡Ï , ¿»ƒ¿««ƒ»≈¿«≈¿»ƒ

פרה.6) אפר לשם כשירה פעולה כל בה נעשה לא הרי
ולא 7) כמצוותה נעשתה לא זו פרה הרי אומרים אנו ואין

מכיוון  דבר, של וטעמו פיסולה. לפני אפילו בגדים תטמא
בלי  לטהרתם חוזרים אינם נטמאו, הכלים או שהאדם

שמש. והערב טבילה

.„Ôk ¯Á‡ da ˜qÚ˙n‰ - d¯Ù‡ ˙‡ ÒÎÏ ÌÈÏL‰ƒ¿ƒƒ¿…∆∆¿»«ƒ¿«≈»««≈
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`dnecקמח dxt zekld - dxdh xtq - hay f"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ ÔÎÂ B˙Úˆ‰a B‡ ¯Ù‡‰ ˜elÁa8‡ÏÂ . ¿ƒ»≈∆¿«¿»»¿≈«≈«»¿…
˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‰¯t‰9ÌÈ¯t‰ ÔÓ «»»ƒ¿«∆»»««»«ƒ¿»ƒ«»ƒ

˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ ÌÙ¯BO‰ - ÌÈ¯ÈÚO‰ ÔÓeƒ«¿ƒƒ«¿»¿«≈¿»ƒƒ¿«
¯Ùa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .¯Ù‡ eOÚiL „Ú B˙Ù¯O¿≈»«∆≈»≈∆∆¬≈≈¿«
ÈtÓ .ÒaÎÈ Ì˙‡ Û¯O‰Â :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ¯ÈÚOÂ¿»ƒ∆«ƒƒ¿«≈…»¿«≈ƒƒ

·‡ ÔÈa ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰10e‰iL ÌÈÙ¯Op‰ ÏÎÏ «¿»»¿∆∆ƒ¿«»¿»«ƒ¿»ƒ∆¿
ÌÈ¯·c ‰na .¯Ù‡ eOÚiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈»≈∆«∆¿»ƒ
Ô˙ÂˆÓk eÙ¯OÂ Ïeqt Ô‰Ï Ú¯‡ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…≈«»∆ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿»»

ÔLc‰ ˙È·a11ÔÈÙ¯O - ‰¯ÊÚa eÏÒÙ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈«∆∆¬»ƒƒ¿¿»¬»»ƒ¿»ƒ
ÌL12ÔÎÂ .¯B‰Ë ÔÙ¯BOÂ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙk »ƒ¿≈«À¿»ƒ¿¿»»¿≈

Ô‰a ˜qÚ˙n‰13¯Ù‡ eOÚiMÓ14BÈ‡.ÌÈ„‚a ‡nËÓ «ƒ¿«≈»∆ƒ∆≈»≈∆≈¿«≈¿»ƒ
Ct‰Ó‰ ÔB‚k ,‰Ù¯Oa ÚiÒÓ‰ ‰Ê ?Û¯BO e‰Ê È‡Â¿≈∆≈∆«¿«≈«ƒ¿≈»¿«¿«≈
‰˙BÁ‰Â L‡a Ct‰Ó‰Â ÌÈˆÚ CÈÏLn‰Â ¯Oaa«»»¿««¿ƒ≈ƒ¿«¿«≈»≈¿«∆
˙Èvn‰ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L‡‰ ¯Ú·zL È„k ÌÈÏÁ‚∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«»≈¿«≈»∆¬»««ƒ

¯e‡‰15ÈtÓ e„ÓÏ Ck .¯B‰Ë - ‰Î¯Ún‰ ˙‡ ¯cÒÓ‰Â »¿«¿«≈∆««¬»»»»»¿ƒƒ
ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯t ‡OBp‰L ,‰ÚeÓM‰«¿»∆«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈ„‚a ‡nËÓe ‡ÓË - ÔÙ¯OÏ ÔLc‰ ˙È·Ï Ô‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»¿≈«∆∆¿»¿»»≈¿«≈¿»ƒ
ÔeÚËÂ ,Ô˙ÎÏB‰a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ‰¯Bz ÔÈcƒ»»¿«∆≈¿»»»¿»
¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰ BÓk ;LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿«¿«≈«∆«»ƒ
Ba ÚbiL ÈÏk ÏÎÂ „‚a Ïk ‡nËÓ ‡e‰L ,ÏÊ‡ÊÚÏ«¬»≈∆¿«≈»∆∆¿»¿ƒ∆ƒ«
:¯Ó‡pL ,BÁelLa ˜qÚ˙nL ÔÓÊ Ïk ÂÈÏÚL ÌÈÏka«≈ƒ∆»»»¿«∆ƒ¿«≈¿ƒ∆∆¡«

.ÂÈ„‚a ÒaÎÈ ÏÊ‡ÊÚÏ ¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰Â¿«¿«≈«∆«»ƒ«¬»≈¿«≈¿»»

הפרה.8) בעיסוק האחרון המעשה הוא האפר איסוף
צבור 9) של דבר העלם פר הכיפורים, יום של ושעיר פר

עבודה  עוון על ציבור של חטאת ושעירי משיח כהן ופר
ומשמעותה,10)זרה. בהן נדרשת שהתורה המידות אחת

הדומים. העניינים בכל גם מחייב כאן שנאמר הדבר
ירושלים.11) לחומת זריקת 12)שמחוץ לאחר נפסלו אם

הבית. בהר אותם שורפים זריקה לפני נפסלו ואם דמם,
הנשרפים.13) ושעירים מצוותם,14)בפרים ונגמרה

פרה. כאפר איסוף טעון אינו אפרם בעצים.15)שהרי

.‰ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯t ÔÈ‡OBp‰ ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
Ìe‡O .‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ Ô‰a e‡ˆiMÓ ?ÌÈÙ¯Op‰«ƒ¿»ƒƒ∆»¿»∆¿«»¬»»¿»
‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÌÈ‡OBp‰ ˙ˆ˜Ó e‡ˆÈÂ ˙BËBÓa¿¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿«»¬»»
,ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ e‡ˆiL el‡ - e‡ˆÈ ‡Ï ÌÈB¯Á‡‰Â¿»«¬ƒ…»¿≈∆»¿¿«¿ƒ¿»ƒ
.e‡ˆiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ e‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL el‡Â¿≈∆¬«ƒ…»¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈¿

e¯ÊÁÂ e‡ˆÈ16‰ - ‰¯ÊÚÏ‰¯ÊÚa ÔÈ‡OBp17¯B‰Ë18„Ú »¿¿»¿»¬»»«¿ƒ»¬»»»«
‰¯ÊÚÏ ıeÁ „ÓBÚ ‰È‰ .Ô‰a ‡ˆiL19Ì˙B‡ CLBÓe ∆≈≈»∆»»≈»¬»»≈»

e¯ÊÁL ¯Á‡Ó ÌMÓ20È¯‰Â ıeÁÏ e‡ˆÈ ¯·Îe ÏÈ‡B‰ , ƒ»≈««∆»¿ƒ¿»»¿««¬≈
.‡ÓË ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰ - ıeÁa ÌÎLBn‰ ‰Ê∆«¿»«¬≈¿≈»≈

לנושאם.17)הפרים.16) והתחילו אחרים אנשים באו
מטמאים 18) הם ולפיכך יצאו כבר הפרים אומרים אנו ואין

(במדבר  שנאמר לפי דבר, של וטעמו בהם. המטפל כל את
משמע  המחנה", אל יבוא ואחר במים בשרו "ורחץ ז), יט,
בעזרה. עודם הלא ואלה למחנה, מחוץ נמצא שהוא

הפרים.19) את שנית להוציא שבאו האחרים האנשים
הפרים.20)

.Â¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰ ÌÈ„‚a ‡nËÓ È˙ÓÈ‡Óe21? ≈≈»«¿«≈¿»ƒ«¿«≈«∆«»ƒ
B˙iÁc ˙ÚL „Ú ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiMÓƒ∆»»¿«¿»«ƒ«¿«¿ƒ»

ÏÊ‡ÊÚÏ22Ú‚ Ì‡ ,e‰ÁcL ¯Á‡ Ï·‡ .23ÌÈÏÎa «¬»≈¬»««∆»»ƒ»«¿≈ƒ
ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈ„‚··e24. ƒ¿»ƒ¿ƒ

ורחץ 21) כו): טז, (ויקרא בו ונאמר הכיפורים, ביום לעזאזל
המחנה. אל יבא ואחר במים את 22)בשרו דוחה שהוא

זקוף). סלעי הר = (צוק הצוק מן הדוחה.23)השעיר
השעיר. מן שפירש בשעה דחייתו לפני נגע אם הדין והוא

הטומאה.24) כוולד ומשקין אוכלין מטמא אבל

.ÊelÙ‡ ,ÔÓˆÚ ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚO·e ÌÈ¯Ùa Ú‚Bp‰«≈«¿»ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿»¬ƒ
ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,e‡ˆiL ¯Á‡««∆»¿≈»»≈≈ƒ≈√»ƒ≈

ÔÈ˜LÓ25¯ÈÚOa eÚ‚ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë Ïk‰ - «¿ƒ«…»¿≈ƒ»¿¿»ƒ
- B˙ÎÏB‰ ÔÓÊa BÓˆÚ ÁlzLn‰el‡ ÔÈ‡L .ÔÈ¯B‰Ë «ƒ¿«≈««¿ƒ¿«»»¿ƒ∆≈≈

Û¯O‰Â :¯Ó‡pL ,„·Ïa Ô‰a ˜qÚ˙nÏ ‡l‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆»«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«∆∆¡«¿«≈
.¯B‰Ë - Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;ÂÈ„‚a ÒaÎÈ d˙‡…»¿«≈¿»»¬»«≈«»

(וכן 25) שבידינו הספרים גירסת לפי א. קה, זבחים דימי כרב
ורבינו  אחר" ממקום טומאה הכשר "צריכים שם): רש"י גורס
הנשרפים  פרים חכמים שלדעת כפשוטם, הדברים מפרש
נגעו  אם אלא אוכלין, טומאת מטמאים אינם אדומה ופרה

מטמאים. אינם נטמאו שלא זמן כל אבל וכדומה, בשרץ

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מקום 1) זה מאי פרה אפר עליהם שנותנים המים יבאר

או  המים למלאות הכשרים דבר, זה ובאי אותם, ממלאים
הכשרים  כלים בלילה, כשרים וקידוש מילוי ואם לקדש,
טומאה, המקבל בדבר למלאות והמסייע ולקדש, למלאות
המים  בכלי, ממנו ומילא וחזר הגת לתוך המעיין המפנה

התערובת. ומי למלאות הכשרים

.‡Ô˙B‡ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯t‰ ¯Ù‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ÌÈn‰««ƒ∆¿ƒ»»≈∆«»»≈¿«¿ƒ»
ÔÈÎLBn‰ ˙B¯‰p‰ ÔÓ B‡ ˙BÈÚn‰ ÔÓe ,ÈÏÎa ‡l‡2; ∆»ƒ¿ƒƒ««¿»ƒ«¿»«¿ƒ

ÈÏk Ï‡ ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙Â :¯Ó‡pL3¯Ù‡ ˙È˙e . ∆∆¡«¿»«»»«ƒ«ƒ∆∆ƒ¿ƒ«≈∆
ÌÈn‰ ÏÚ ‰¯t‰4ÌÈn‰Â ,Lec˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ e‡lÓ˙pL «»»«««ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ

ÌÈÓe ˙‡hÁ ÈÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ¯Ù‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔzpL el‡‰»≈∆ƒ«¬≈∆»≈∆≈«ƒ¿»ƒ≈«»«ƒ
‰c ÈÓ ·e˙k‰ Ô‡¯wL Ì‰Â ,ÔÈLc˜Ó5. ¿À»ƒ¿≈∆¿»»«»≈ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

`l` eze` oi`lnn oi` dxtd xt` eilr oipzepy mind"
."ilk l` miig min eilr ozpe xn`py ,ilka

מפני  לא הוא בכלי" אלא אותן ממלאין ש"אין זה
אלא  קיבול, בית לו שיש דבר ללא מים לקחת שאי־אפשר
וההוראה  דווקא. קיבול בית בו שיש בכלי למלאות שצריך
בכלים  שיבוא צריך והמשכה גילוי של עניין שכל מזה,
המשכה  של החשיבות מקומות בכמה כמבואר דווקא,

הטבע. בגדרי
להלן  הרמב"ם וכפירוש "חיים", להיות המים צריכים בנוסף
פעם  אפילו חרבין המים ואם פסולין", המכזבין "מים

פסולין". - שנים בשבע
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קמט dnec` dxt zekld - dxdh xtq - hay f"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תמידיות  רצף צריכה היהודי שעבודת היא ההוראה ובזה
של  באופן זה שאין הדבר מורה - כן לא שאם וקביעות,
בעילוי  בעבודתו שתהיה צריך מכך, ויתירה לאמיתו. אמת
בערך  שלא עילוי שהיא האמיתית להליכה עד עילוי אחר
דרגתו  את לגמרי שמבטל כך כדי עד הקודמת, לדרגתו
תעניתא  מאה ש"ישב זירא ברבי שמצינו כפי הקודמת,
של  לעילוי לבוא כדי מיניה" בבלאה גמרא דלישתכח
זו  ששכחה וכמבואר באין־ערוך. שהוא ירושלמי תלמוד
של  הלימוד דרך של אלא ח"ו עצמו הלימוד של אינה

בבלי. תלמוד
(h oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

פסולים.2) שניקוו בורות מי מלמדנו 3)אבל זה מקרא
בורות  מי ב. בכלים; אלא ממלאים שאין א. הדינים: שני
מושכים. נהרות או מעיינות מי פירושו חיים" "מים פסולים.

ואחרֿכך 4) האפר את "נתן שנינו: ה"ב, פ"ו פרה בתוספתא
הטעם, מפורש ב טז, סוטה ובגמרא פסול". המים, את נתן
שהמים  משמע כלי", אל חיים "מים תורה שכתבה מפני
ביניהם. אפר הפסק בלי לכלי, ישר להגיע צריכים

ט.5) יט, במדבר

.·ÌÈ¯Lk Ïk‰6‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ ,ÌÈn‰ ˙‡lÓÏ «…¿≈ƒ¿«…««ƒ≈≈≈∆
ÔË˜Â7Lc˜Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰Â ;8‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ , ¿»»¿«…¿≈ƒ¿«≈≈≈≈∆
ÔË˜Â9ÔÈ‡Â ,ÈÏÎa ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡Â . ¿»»¿≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿≈

ÈÏkÓ ‡l‡ ÔÈfÓ10‰ÏÈla ÔÈ¯Lk Lecw‰Â Èeln‰Â .11, «ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈ƒ««¿»
ÔÈÏ·BË ÔÈ‡Â ÔÈfÓ ÔÈ‡ Ï·‡12ÌBia ‡l‡13ÌBi‰ ÏÎÂ . ¬»≈«ƒ¿≈¿ƒ∆»«¿»«

‰ÏÈ·ËÏÂ ‰‡f‰Ï ¯Lk14. »≈¿«»»¿ƒ¿ƒ»

פ"ד 6) (ראה האפר לאיסוף מילוי מדמה רבינו אשה. אפילו
שם.7)הי"ז). ובהערות ה"ז, פ"ב האפר 8)ראה לתת

המים. כתנאֿקמא.9)על מ"ד, פ"ה, פ"א 10)פרה ידים
ה"ו.11)מ"ב. פ"ד פרה במי 12)תוספתא האזוב את

הטמא. על להזות כדי מי"א.13)חטאת, פי"ב פרה
על  הטהור "והזה יט): (שם, תורה שכתבה מפני והטעם,
בהיקש  למדנו אזוב וטבילת וכו'". השלישי ביום הטמא
בפירושו  (רבינו והזה . . . וטבל שנאמר: משום מהזאה,

שם). במשנה 14)למשנה הדין מקור רושם הכסףֿמשנה
שהרי  "הזאה", במשנה שנאמר למה התכוון לא ב. כ, מגילה
זה  שאמרו: למה אלא קרבנות, דם להזאת הכוונה שם

היום. כל כשר ביום, שמצוותו כל הכלל,

.‚ÔÈLc˜Óe ÔÈfÓe ÔÈ‡ÏÓÓ ÌÈÏk‰ ÏÎa15elÙ‡ , ¿»«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ
ÎaÌÈÏÏ‚ ÈÏ16‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe17.‰ÈÙÒ·e ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈÏk‰ Ïk „Á‡Â Ò¯Á ÈÏk „Á‡Â¿∆»¿≈∆∆¿∆»»«≈ƒ¬»≈¿«¿ƒ
ÌÈÏk‰ ˙BÙ„a ÔÈfÓ ‡ÏÂ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â18‡ÏÂ , ¿≈¿«¿ƒ¿…«ƒ¿»¿«≈ƒ¿…

ıÁn‰ ÈÏeLa19˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ ,20‡ÏÂ , ¿≈«««¿…ƒ¿«∆»ƒ¿…
ÂÈÙÁa21˙Ï‚¯z‰ ˙ˆÈ·a ‡ÏÂ ,22˙˜La ‡ÏÂ , ¿»¿»¿…¿≈«««¿¿…∆¿…¿…∆
ÚÏÒaL23ÌÈ¯ˆBi‰ ˙ˆÈa Ï·‡ .24‡È‰L ÈtÓ ,‰¯Lk ∆¿∆«¬»≈««¿ƒ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ

.‰Ó„‡ ÈÏk¿ƒ¬»»

ורבינו 15) מקדשים". הכלים "בכל שנינו: מ"ה, פ"ה בפרה

לקידוש. והזאה מילוי מיובש.16)מדמה בקר רפש
ככלי.17) דינם אין טומאה שלגבי כלי 18)ואףֿעלֿפי

שבור. בדופן קיבול בית ונשאר חרס 19)שנשבר כלי
קיבול  בית לו יש מבחוץ ובשוליו הגת, מן יין בו לשאוב

בפנים). הכלי בשולי גומא מפרשים, בה 20)(ויש יש אם
אלא  משקין לקבלת משמש אינו זה שחור מפני קיבול, בית
החבית. מן המגופה את ולהוציא אצבע בו לתחוב

היד.21) במשנה.22)בכף שם בית 23)כחכמים שחצב
(רבינו  מעיינות מי בו ונופלים לקרקע, המחובר בסלע קיבול
בין  הבדל אין אולם חפירה". בו יהיה "אם שם: כותב

אדם). בידי חצובה ובין טבעית חרס 24)חפירה כלי יוצרי
קיבול, בית לה ויש מטיט, ביצה תבנית בתחילה גובלים
ביצת  להם. הרצויה התבנית לה נותנים מכאן ולאחר
לקדש  מותר ואףֿעלֿפיֿכן גלמי, חומר איפוא היא היוצרים

ו). משנה (שם כלי כבר שהיא מפני בה

.„ıÚ ÈÏk ÈÏeL25ÔÈ‡ - ÌˆÚ ÈÏÎe ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ≈¿≈≈¿≈¿ƒ¿≈∆∆≈
ÌÈÏk ÌOÚÈÂ Ìw˙ÈÂ Ô˙B‡ ÛeLiL „Ú Ô‰a ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ»∆«∆»»ƒ«¿≈¿«¬≈≈ƒ

ÔÓˆÚ ÈÙa26dÈ˜˙‰L ‰Ùe‚Ó ÔÎÂ .27- ÈÏk ˙BÈ‰Ï ƒ¿≈«¿»¿≈¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ
˙ÈÓÚp‰ ˙ˆÈ·e .da ÔÈLc˜Ó28da Lc˜Ï ‰¯Lk29, ¿«¿ƒ»≈«««¬ƒ¿≈»¿«≈»

˙Bf‰Ïe da ˙‡lÓÏ ‰¯LkL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆¿≈»¿«…»¿«
‰pnÓ30. ƒ∆»

קיבול 25) בית להם שיש כלים שולי ה"ו. פ"ה שם תוספתא
אין 26)מבחוץ. - למעלה ושוליו הכלי את הפך אם אבל

בהם. הר"ש 27)מקדשים גירסת לפי שם, תוספתא
קשה 28)והגר"א. וקליפתה גדולה שהיא היענה, בת של

כלים. ממנה ומתקנים שם.29)כאבן, תוספתא
קידוש:30) גבי בתורה נאמר כלי, שצריכים הדין עיקר

למדנו  והזאה ומילוי כלי". אל חיים מים עליו "ונתן
גם  כשר שהוא ברור לקידוש, הכשר ולפיכך מקידוש,

והזאה. למילוי

.‰ÈÏk31ÚÏÒa B‡ ı¯‡a B¯aÁL32B¯aÁ elÙ‡ , ¿ƒ∆ƒ¿»»∆¿∆«¬ƒƒ¿
Ba ÔÈLc˜Ó - „ÈÒa33‰¯ËÚ ‰OÚ .epnÓ ÔÈfÓe34ÏL ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ∆»»¬»»∆

ÈÏkÏ ·È·Ò ËÈË35eÎÏ‰L „Ú ÔÈÙˆ ÈÏkaL ÌÈn‰Â ,36 ƒ»ƒ«¿ƒ¿««ƒ∆«¿ƒ»ƒ«∆»¿
ÈÏk‰ ÌÚ ‰¯ËÚ‰ ˙Ïh Ì‡ :‰¯ËÚÏ37ÌÈn‰ È¯‰ - »¬»»ƒƒ∆∆»¬»»ƒ«¿ƒ¬≈««ƒ

‰Ó„‡ ÈÏÎa Ô‰ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk dÎB˙aL38Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¿»¿≈ƒ∆¬≈≈ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ»
ÏÚ B‡ ÚÏÒa ËÈË ÏL ‰¯ËÚ ÛÈw‰L ÈÓk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆ƒƒ¬»»∆ƒ¿∆««
ÔÈ‡L ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ô‰L ,ÌÈÓ d˙B‡ ‡lÓe ı¯‡‰»»∆ƒ≈»«ƒ∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈»

.ÈÏÎaƒ¿ƒ

ז.31) פ"ה, שם בראשית.32)משנה מימי לקרקע מחובר
הסלע.33) או האדמה לגבי נתבטל לא שם.34)הכלי
לסלע 35) שחיברו בכלי שהמדובר אומר, במשנה רבינו

בסוף  כאן לשונו משמעות גם וכן הראשונה. שבבבא
טיט  של בעטרה הכלי כל את שהקיף ומפרש, ההלכה,
שהעטרה  כוונתו נראה הכלי. שפת על עודפת ושפתה
והיא  הכלי ובין בינה חלול ונוצר הכלי, מן קצת מרוחקת
הם  הכלי שפת על עוברים וכשהמים הכלי, לשולי מחוברת

לחלול. על 36)נשפכים שעברו אחרי לעטרה שהגיעו
הכלי. במקומה.37)שפת נשארת ולא מתפוררת ואינה
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תלוש,38) בסלע שהמדובר פירש (הר"ש בסלע קשור שאינו
הברטנורא). פירוש וכן

.ÂÒ¯Á ÈÏk39‰˜LÓ ÒBÎa ·wpL40ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ∆∆∆ƒ«¿≈«¿∆≈¿«¿ƒ
‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa ·w Ì‡ Ï·‡ ;Ba ÔÈLc˜Óe41- ¿«¿ƒ¬»ƒƒ«¿ƒ«¿∆

.Ba ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ

ב.39) צה, שבת במסכת רבא, של יכניסו 40)מימרא אם
הנקב. דרך ייכנסו למשקין, המנוקב המקום את

אבל 41) הנקב, דרך יוצא המנוקב הכלי שבתוך המשקה
פחות  הוא זה ששיעור מובן דרכו. נכנסים אינם המשקין
באיזה  פירשו לא שם, רבא וגם כאן [רבינו משקה. מכונס
מוציא  ואינו מים שמוציא נקב שיש ברור אמרו. משקה

למים]. שהכוונה ונראה שמן.

.Ê·wpL ÈÏk42‰hÓlÓ43- ÔÈËeË¯ÓÒa BÓ˙Òe ¿ƒ∆ƒ«ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÈÏk‰ ÏebÚ ÏÚ ÔÈ‡ BaL ÌÈn‰L ,ÏeÒt44ÏÚ ‡l‡ »∆««ƒ∆≈»«ƒ«¿ƒ∆»«

˜˜t‰45‰È‰ .¯Lk ‰Ê È¯‰ - B˜˜Ùe „v‰ ÔÓ ·e˜46 «¿»»»»ƒ««¿»¬≈∆»≈
.epnÓ ˙Bf‰Ïe Lc˜Ïe ˙‡lÓÏ¿«…¿«≈¿«ƒ∆

מ"ז.42) פ"ה כלים,44)בשוליים.43)פרה סתם
הם. הפקק 45)עגולים ולולא המים, את מחזיק אינו הכלי

נשפכים. והוא46ֿ)היו הנקב, מן שלמטה החלק פירוש,
הרישא  משום "פקקו", ונקט הנקב. את סתם כשלא הדין
הרא"ש  פירוש (כן פסול - פקקו שאפילו מלמטה, בנקוב

במשנה). והגר"א

.ÁÌÈÓ ÛÏBf‰47ÂÈÏ‚¯·e ÂÈ„Èa ÔÈÚn‰ ÔÓ48 «≈«ƒƒ««¿»¿»»¿«¿»
ÌÈÒ¯Á·e49ÔÈÏeÒt - ˙È·Á‰ CB˙Ï Ô˙Â50‡lL ÈtÓ , «¬»ƒ¿»«¿∆»ƒ¿ƒƒ¿≈∆…

˙È·Á‰ ˙‡ Ô˙ .ÈÏÎa e‡lÓ˙51ÌÈn‰ ˜Á„Â ÌÈna ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ««ƒ¿»«««ƒ
˙È·ÁÏ e¯·ÚiL È„k ˙B˜¯È ÈÏÚa B‡ ÂÈÏ‚¯a B‡ ÂÈ„Èa¿»»¿«¿»«¬≈¿»¿≈∆««¿∆»ƒ

ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -52È„k ÌÈna BÚwL Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿««ƒ¿≈
Ì‡Â .ÔÈÏeÒt - ˙È·ÁÏ eÎÙMÈÂ eÏÚÈÂ ÌÈn‰ e¯a‚iL∆ƒ¿¿««ƒ¿«¬¿ƒ»¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÊB‚‡ ÈÏÚa B‡ ÌÈ˜ ÈÏÚa Ôk ‰OÚ53ÌÈn‰ È¯‰ - »»≈«¬≈»ƒ«¬≈¡¬≈««ƒ
Ì‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c :ÏÏk‰ ‰Ê .ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆«¿»»»∆¿«≈À¿»ƒ
;ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ - ÈÏk‰ e‡ÏÓiL È„k ÌÈn‰ Ba ÚiÒƒ«««ƒ¿≈∆¿«¿«¿ƒ««ƒ¿ƒ

.ÌÈ¯Lk - ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·„a ÚiÒ Ì‡Â¿ƒƒ«¿»»∆≈¿«≈À¿»¿≈ƒ

ה"ב.47) פ"ו פרה בידיים 48)תוספתא המים את שואב
ברגליים. חרס.49)או כלי רבינו 50)שברי גורס כך

לפרש  גם ואפשר שלנו. שבספרים כגירסא ולא בתוספתא,
המושך, הנהר או המעיין במקום רגליו או ידיו שהעמיד

לחבית. המים זרם את מ"ד.51)והפנה פ"ו פרה
המקבל 52) דבר בסיוע או באמצעות לחבית שנכנסו מפני

מקבלים 53)טומאה. ואינם לאכילה ראויים אינם שניהם

טומאה.

.Ë‰Ùn‰54‡·b‰ CB˙Ï B‡ ˙b‰ CB˙Ï ÔÈÚn‰55, ««¿∆««¿»¿««¿«∆∆
;ÌÈÏeÒt - ˙b‰ B‡ ‡·b‰ B˙B‡Ó ÈÏÎa ‡lÓe ¯ÊÁÂ¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ≈«∆∆««¿ƒ
ÈÏÎa ÔÈÚn‰ ÔÓ ÌÈn‰ ˙ÁÈ˜Ï ‰È‰zL CÈ¯ˆ È¯‰L∆¬≈»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ«««ƒƒ««¿»ƒ¿ƒ

.‰lÁza«¿ƒ»

ועלו 54) במעיין, ידו שהשקיע מפרש, שם רבינו מ"ה. שם
מן  חריץ שעשה פירש והר"ש הגת. לתוך ונשפכו המים

את  סתם ואחרֿכך לתוכו מים וזרמו הגת, עד המעיין
גבים 55)החריץ. "כמשק מלשון עמוק, לא קטן בור

(הר"ש). ד לג, בישעיה שוקק"

.ÈÌi‰56ÏB„b‰57‰Â˜Ók -58CÎÈÙÏ .ÔÈÚÓk BÈ‡Â , «»«»¿ƒ¿∆¿≈¿«¿»¿ƒ»
˙B¯‰p‰ ÏÎÂ .Lec˜Ï epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡59ÔÈÏeÒt60 ≈¿«¿ƒƒ∆¿ƒ¿»«¿»¿ƒ

ÌÈni‰ ¯‡Le .˙‡hÁ ÈÓ Ô‰Ó Lc˜Ï61ÔÈÚÓk -62. ¿«≈≈∆≈«»¿»««ƒ¿«¿»

מ"ח.56) פ"ח ולאוקיינוס 57)שם התיכון לים הכוונה
ישראל). "ולמקוה 58)(תפארת י): א, (בראשית שנאמר

ושבים  חוזרים שמימיו אףֿעלֿפי ולפיכך ימים", קרא המים
לקדש  פסולים "נובעים") להם קורא א סז, חולין (ובגמרא

הכתוב. מים 59)מגזירת של תערובות חשש עליהם שיש
הגר"א 60)פסולים. [גירסת ה"א. פ"ט פרה תוספתא

כך, גורס הוא רבינו בדברי גם וכנראה "כשרות", בתוספתא:
המושכים  הנהרות שכל א, בהלכה דבריו על בהסתמך
רבינו  כתב תערובות, חשש בהם שאין נהרות אבל כשרים].

כשרים. שהם א בהלכה כנרת 61)למעלה כגון הקטנים,
לקידוש.62)וחולה. כשרים

.‡ÈÔÈ¯¯‚p‰ ÌÈn‰Â63ÌÈni‰ ¯‡MÓ64ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â , ¿««ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»««ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ
ÔÈÏeÒt - ÔÈÏÁBÊ65Ì‰ È¯‰ - ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰Â . ¬ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ««¿»¬≈≈

ÌÈ¯LÎe ÔÈÚÓk66. ¿«¿»¿≈ƒ

בגומות.63) ונקווים ונמשכים הים שפת את עוברים
הגדול.64) מים הנגררים יוסי 65)וכלֿשכן כר' לחטאת,

פסולים  שזוחלים מודה יהודה ר' שגם ואפשר שם. במשנה
ימים. בשאר פ"ה 66)גם "הזוחלין מקוואות מ"ה,

כמעיין".

.·ÈÌÈÓ67ÔÈkn‰68ÔÈ·fÎÓ‰Â69Ô‰ el‡Â .ÔÈÏeÒt - «ƒ«Àƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÌÈ¯LBt‰ B‡ ÌÈÁeÏn‰ :ÔÈkn‰70Ì‰ ÌÈ·fÎÓ‰Â . «Àƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«¿ƒ≈

ÌÈ¯È˜Ó ÌÈÓÚtL ˙BÈÚn‰71.ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·¯Á ÌÈÓÚÙe ««¿»∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ≈ƒ
.ÔÈÏeÒt - ÌÈL Ú·LÏ ˙Á‡ ÌÚt ÔÈ·¯Á eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»¬≈ƒ««««¿∆«»ƒ¿ƒ

˙¯va ÈLa ÔÈ·¯Á eÈ‰ Ì‡ Ï·‡72˙Ba¯ ÌÈLÏ B‡ ¬»ƒ»¬≈ƒƒ¿≈«…∆¿»ƒ«
ÌÈÓÚÙe ÔÈa¯Ó ÌÈÓÚt Ô‰ÈÓÈÓ eÈ‰L B‡ ,Ú·MÓ ¯˙È»≈ƒ∆«∆»≈≈∆¿»ƒ¿Àƒ¿»ƒ
ÔÈÚÓe .ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÔÈ·¯Á ÔÈ‡Â ÔÈËÚeÓ»ƒ¿≈»¬≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ«¿»

‰lÁza ‡ˆBi‰73¯Lk -74‡nL ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , «≈«¿ƒ»»≈¿≈»ƒƒ¿…∆»
.·fÎÈ¿«≈

מ"ט.67) פ"ח לגוף.68)פרה מזיקים כלשון 69)שהם
יבואר. לקמן יא). נח, (ישעיה מימיו" יכזבו לא "אשר

הנקראים 70) הם חמים, או מטבעם מלוחים שמימיו מעיין
מימיה"71)"מוכים". בו "כהקיר מלשון: מים, מוציאים

ז). ו, הכלל.72)(ירמיה מן יוצאת גשמים עצירת
לא.73) או יכזב אם יודעים אנו ואין חדש, מעיין
ה"ב.74) פ"ט פרה בתוספתא כחכמים

.‚ÈÌÈva ÈÓ75,ÔÈÏeÒt - CeÓ¯i‰ ÈÓe Ôc¯i‰ ÈÓe ≈ƒƒ≈««¿≈≈««¿¿ƒ
˙B·B¯Úz‰ ÈÓ Ô‰L ÈtÓ76:˙B·B¯Úz‰ ÈÓ Ô‰ el‡Â . ƒ¿≈∆≈≈««¬¿≈≈≈««¬

ÔÈ‡ - ÔÈÏeÒt ÌÈÓa e·¯Ú˙pL Lec˜Ï ÌÈ¯Lk ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿¿«ƒ¿ƒ≈
ÌÈ¯Lk ÌÈÓ Ï·‡ ;Ì‰ÈL ˙·¯ÚzÓ ÔÈ‡ÏÓÓ¿«¿ƒƒ«¬…∆¿≈∆¬»«ƒ¿≈ƒ
˙BÈÚn‰ ÈzL ÈÓÈÓ ÔB‚k ,ÌÈ¯Lk ÌÈÓa e·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿¿«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿≈««¿»

Ô‰Ó ÔÈ‡ÏÓÓ - eÎLÓÂ e·¯Ú˙pL77. ∆ƒ¿»¿¿ƒ¿¿¿«¿ƒ≈∆
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מרעה 75) שמקומות שנמצאים מים פירוש, שם. יוד משנה
רך. טיט בהם פסולים.76)שמעורב מים בהם מעורבים

פסול.77) תערובת משום כשרים תערובת על גזרו ולא
שם. כחכמים

.„ÈÌÈn‰78epzLpL79ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÔÈÈepL80- ««ƒ∆ƒ¿«ƒƒ≈¬««¿»
.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ

מי"א.78) צבעם.79)שם או טעמם ולא 80)נשתנה
החוץ. מן דבר מתערובת

.ÂË¯‡a81eOÚÂ ‰Ó„‡ B‡ ˙ÈÒ¯Á dÎB˙Ï ÏÙpL ¿≈∆»«¿»«¿ƒ¬»»¿«¬
ÔÈ¯eÎÚ ‰ÈÓÈÓ82CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰pnÓ ‡lÓÓ - ≈∆»¬ƒ¿«≈ƒ∆»¿≈»ƒ

ÔÈzÓ‰Ï83ÛËL dÎB˙Ï ÏÙ .84ÌÈÓL‚ ÈÓÈÓ ÏL85- ¿«¿ƒ»«¿»∆∆∆≈≈¿»ƒ
ÏˆzL „Ú ÔÈzÓÈ86. «¿ƒ«∆≈«

מעיין.81) מקרקע 82)שהוא וחול אבק עליית על ֿידי
שם). בפירושו (רבינו שהחול 83)הבאר החול, שקיעת עד

שם. עקיבא כר' פוסל. אינו המעיין, מקרקעית הבא
ה"ב.84) פ"ט שם הבאר 85)תוספתא מי מראה ונשתנה

שם). הקודמת.86)(הגר"א לצלילותם המים שיחזרו
אין  ולפיכך במים, כלֿכך מתערבים אינם ואדמה חרסית
שלא  המים ונשתנו מתערבים גשמים מי אבל להמתין. צריך
חולק  אדם (אין שווים הכול בתוספתא: שנינו עצמם. מחמת
שצריך  גשמים מי של שטף לתוכה שירד בבאר זה) על

להמתין.

.ÊË˙n‡87ÌÈn‰88d˙lÁ˙e ÏÈ‡B‰ ,˜BÁ¯Ó ‰‡a‰ ««««ƒ«»»≈»ƒ¿ƒ»»
‰p¯ÓLiL „·Ï·e .‰pnÓ ˙‡lÓÏ ‰¯Lk - ÔÈÚn‰ ÔÓƒ««¿»¿≈»¿«…ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿¿∆»

Ì„‡ ‰p˜ÒÙÈ ‡lL89ÌÈn‰ ÔÓ ‡lÓÓ ‡ˆÓÂ , ∆…ƒ¿¿∆»»»¿ƒ¿»¿«≈ƒ««ƒ
.ÔÈÏeÒt Ô‰L ,ÔÈÚn‰ ÔÓ Ô˙lÁz e˜ÒtL∆»¿¿ƒ»»ƒ««¿»∆≈¿ƒ

במשנה.87) מעיין 88)שם ומי בקרקע, עמוק חריץ
בו. תיפסק 89)מושכים אפילו דווקא, לאו "אדם"

מחובר  שאינו האמה בחלק שנשארו המים נפסלו מאליה,
שמירה. שצריכה כתנאֿקמא, פסק למעיין.

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שיתקדשו קודם במים פוסלת המלאכה אם יבאר

הממלא  ומילוי, ובהזייה בקידוש פוסל אם השכר בהזאה,
או  לאחרים והממלא באחרת, מלאכה ועושה אחת בידו
חמשה  לקדשם חביות חמש שמילאו חמשה לעצמו,
ומים  לקדש מים למלאות הרוצה לערבם, ונמלכו קידושים
ונותן  הממלא כו', בו למלאות חבל השואל לצרכיו, אחרים
לשוקת  ונותן הממלא תשבר, שלא החבית והצניע לחבית
הדלי  שלשל ונמלך, לשתות והממלא מהשוקת חרסית ופינה

נמלך. ואח"כ לחטאת שמלאם ומים מידו, החבל ונפסק

.‡˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰2eLc˜˙iL Ì„˜ ÌÈna3dÈ‡Â , «¿»»∆∆««ƒ…∆∆ƒ¿«¿¿≈»
‰Ïa˜ È¯·c Ô‰ el‡ ÌÈ¯·„e .‰‡f‰a ˙ÏÒBt4?„ˆÈk . ∆∆««»»¿»ƒ≈≈ƒ¿≈«»»≈«

˙ÚLa ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓa ˜qÚ˙Â Lec˜Ï ÌÈÓ ‡lÓÓ‰«¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»«∆∆ƒ¿«
a B‡ ,Èeln‰˙Úa B‡ ,‡lÓnL ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚL «ƒƒ¿«»«««ƒ∆¿«≈¿≈

ÈÏk Ï‡ ÈÏkÓ Ô˙B‡ ‰¯ÚnL5ÌÏBÚÏ .ÔÏÒt - ∆¿»∆»ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»»¿»
.¯Ù‡‰ ˙‡ Ô‰Ï ÏÈËiL „Ú ÌÈna ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆∆««ƒ«∆»ƒ»∆∆»≈∆

ÔÈ‡ - ‰c ÈÓ eOÚÂ eLc˜˙Â ¯Ù‡‰ ˙‡ ÏÈË‰≈ƒ∆»≈∆¿ƒ¿«¿¿«¬≈ƒ»≈
ÌÈn‰ CÈÏBn‰ ‡l‡ ;Ô‰a ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆∆»∆∆»«ƒ««ƒ
˜ÒBÚ ‡e‰Â ÈÏÎÏ ÈÏkÓ Ô˙B‡ ‰¯ÚÓ B‡ ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
B„Èa Ô‰Ó ‰fÓ ÔÎÂ .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓaƒ¿»»«∆∆≈¿»¿¿≈«∆≈∆¿»

.˙¯Á‡‰ B„Èa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ ‡e‰Â ˙Á‡««¿∆¿»»¿»»«∆∆

ד.2) פ"ד, פרה עליהם.3)משנה, האפר נתינת לפני
קכד 4) פיסקה חוקת, ב'ספרי' רבינו. משה עד איש מפי איש

מנין  במים בפרה, פוסלת שמלאכה אלא לי אין שנינו: -
ט): יט, (במדבר תלמודֿלומר אותם)? פוסלת (שמלאכה
אפילו  או נדה". למי למשמרת ישראל בני לעדת "והיתה
נדה", "למי תלמודֿלומר אותם)? פוסלת (המלאכה קידשו
מים  שלמדנו רבינו מפרש ובמשנתנו נדה. מי הם כבר
"למי  של "ל" ואות פסוק, באותו נכללו ששניהם מפרה,
ואחרי  נדה, מי לעשותם חושב שהאדם משמעותה, נדה"
בהם. מדבר הכתוב ואין נדה, מי נעשו כבר האפר נתינת
הכתוב, של מפשוטו יוצאים שאינם שהדינים כבר, (נתבאר
ומקובל  הם, מקובלים דינים מהפשוט, נוטה דרשה ע"י אלא
"דברי  כאן: רבינו אומר ולפיכך הכתוב, את כך לדרוש גם
הכתוב). מן ב'ספרי' שנדרשים אףֿעלֿפי קבלה"

את 5) יתן שבו לכלי מהמעיין, המים את בו ששאב מהכלי
המים. על האפר

.·¯ÎO‰6‰Èf‰·e Lecwa ÏÒBt7ÏÒBt BÈ‡Â , «»»≈«ƒ««»»¿≈≈
Èelna8B‡ ˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ï B¯ÎO ÏËBp‰ ?„ˆÈk . «ƒ≈««≈¿»¿«≈≈«»

‰¯Ún‰ ÈÓk ÌÈn‰ Ô˙B‡ È¯‰ - Ô‰Ó ˙Bf‰Ï9¯Ù‡‰Â ¿«≈∆¬≈»««ƒ¿≈«¿»»¿»≈∆
‰Ï˜Ó ¯Ù‡k10¯ÎO ‡e‰ ÏËB Ï·‡ .ÌeÏk BÈ‡L ¿≈∆ƒ¿∆∆≈¿¬»≈»»

,ÌpÁa Ô˙B‡ ÔÈLc˜Óe .ÔÎÈÏB‰Ï B‡ ÌÈn‰ ˙‡lÓÏ¿«…««ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»
Ô˜Ê ‰fn‰ B‡ Lc˜Ó‰ ‰È‰ .ÌpÁa ‰fn‰ Ô‰Ó ‰fÓe11 «∆≈∆««∆¿ƒ»»»«¿«≈««∆»≈

Lw·e ‡Óh‰ ‡·e ,ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿«≈««¿»»«»≈ƒ≈
- ˙Bf‰Ï B‡ Lc˜Ï ˜BÁ¯ ÌB˜Óa BnÚ CÏ‰Ï epnÓƒ∆«¬…ƒ¿»»¿«≈¿«
ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO Ô˙BÂ ,¯BÓÁ‰ ÏÚ B·Èk¯Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ««¬¿≈¿»¿≈»≈

‰pnÓ BÏhaL ‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ó ÏËaL12‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«≈»¿»»∆ƒ¿ƒ∆»¿≈ƒ»»
‡ÓË ‰È‰Â ,Ô‰k13ÏÎ‡lÓ ezÚBn‰ ‰‡ÓËa …≈¿»»»≈¿À¿»««¿ƒ∆¡…

B˙Óe¯z14È¯‰ - Lc˜Ï B‡ ˙Bf‰Ï BnÚ CÏiL ˙Úa ¿»¿≈∆≈≈ƒ¿«¿«≈¬≈
BÎÒÂ e‰˜LÓe BÏÈÎ‡Ó ‰Ê15- ‰Î‡ÏnÓ BÏha Ì‡Â ; ∆«¬ƒ«¿≈¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»»

ÏkL .‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B≈¿»¿≈»≈∆»¿»»∆»
,‰‡f‰· B‡ Lecwa ¯kzOpL ¯ÎO ÔÈ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡≈«¿»ƒ≈»»»∆ƒ¿«≈«ƒ««»»
‰Ó „‚k ‡l‡ ÏË ‡ÏÂ ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿¿…»«∆»¿∆∆«

.„ÈÒÙ‰M∆ƒ¿ƒ

א.6) כט, בכורות או 7)משנה, לקדש כדי שכר קיבל אם
למדו  שם בגמרא פסולה, וההזאה המים נתקדשו לא להזות,

המקרא. מן שם.8)זה לקידוש.9)גמרא, שפסולים
שרופים.10) עצים שם.11)אפר שכר 12)משנה, כפי

טירחת  מניעת ערך את המלא משכרו שמנכים בינוני פועל
לקבל  מסכים הפועל היה במה שמים כלומר, העבודה.
(רבינו  לקבל לו מותר זה סכום ורק ממלאכתו, ולהיבטל

למשנה). טומאה.13)בפירושו לו תגרום ההליכה
תרומה 14) ממחיר גדול שמחירם חולין לקנות וצריך

בלבד. לכהנים רק גופם 15)שמותרת לסוך היו רגילים
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משמע  – המשנה לשון גם שהיא – (מלשונו בשמן
דמי  ינכה לא למה נתבאר ולא חינם, ומשקהו שמאכילהו

תרומה).

.‚‡lÓÓ‰16B„Èa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚÂ B„È ˙Á‡a «¿«≈¿««»¿∆¿»»¿»
ÌÈLÏ ‡lnL B‡ ,¯Á‡Ïe BÏ ‡lÓÓ‰ B‡ ,˙¯Á‡‰»«∆∆«¿«≈¿«≈∆ƒ≈ƒ¿«ƒ

˙Á‡k17‡ˆÓÂ ,‰Î‡ÏÓ Èeln‰L ;ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL - ¿««¿≈∆¿ƒ∆«ƒ¿»»¿ƒ¿»
.˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ BnÚ ‰OÚ el‡k Ì‰ÈMÓ ÈelÓ Ïk»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»ƒ¿»»«∆∆
‡lnL ÔÈa ,Èelna ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L ,eÚ„B‰ ¯·Îe¿»«¿∆«¿»»∆∆«ƒ≈∆ƒ≈

.ÌÈ¯Á‡Ï ‡lnL ÔÈa BÓˆÚÏ¿«¿≈∆ƒ≈«¬≈ƒ

מ"ב.16) פ"ז כמבואר 17)פרה כשרים, זה אחר בזה אבל
בה"ד.

.„‡lÓÓ‰18BÊ ˙Bi·Á ÛÏ‡ ‡lÓ elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï «¿«≈«¬≈ƒ¬ƒƒ≈∆∆»ƒ
Ì„‡ Èa ÛÏ‡Ï BÊ ¯Á‡19„Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ¯Lk Ôlk - ««¿∆∆¿≈»»À»¿≈ƒ¿»∆»

˙È·Á BÓˆÚÏ ‡lÓ .ÔLc˜Óe BlL ÌÈn‰ ÏËB Ô‰Ó≈∆≈««ƒ∆¿«¿»ƒ≈¿«¿»ƒ
„Á‡ ÈÏÎÏ ˙Bi·Á‰ Ïk ıa˜Ï Ôek˙ Ì‡ :˙È·Á ¯Á‡««»ƒƒƒ¿«≈¿«≈»∆»ƒƒ¿ƒ∆»
- „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Óe ¯Ù‡‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ CÈÏL‰Ïe¿«¿ƒ¬≈∆∆»≈∆¿«¿»ƒ∆»

‡e‰ „Á‡ ÈelÓ Ïk‰L ,ÌÈ¯Lk Ôlk20Ì‡ Ï·‡ ; À»¿≈ƒ∆«…ƒ∆»¬»ƒ
Ôlk - dÓˆÚ ÈÙa ˙È·ÁÂ ˙È·Á Ïk Lc˜Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿«≈»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»À»
˙ÏÒÙ ‰BL‡¯‰L ;‰B¯Á‡‰ ÔÓ ıeÁ ÔÈÏeÒt¿ƒƒ»«¬»∆»ƒ»ƒ¿∆∆
,‰iM‰ ÈelÓ ‡e‰Â ,Lc˜iL Ì„˜ ‰OÚL ‰Î‡Ïna«¿»»∆»»…∆∆¿«≈¿ƒ«¿ƒ»
‰¯Lk ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏM‰ ÈelÓa ˙ÏÒÙ ‰iM‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿ƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈»

‰B¯Á‡ ‡l‡21. ∆»«¬»

התבאר 18) זה שדין כותב שם, למ"א בפירושו רבינו
בין  ההבדל את ומנמק ה"ד) לפ"ז התכוון (כנראה בתוספתא
כל  מילוי אחר הרי לאחרים, מילא אם לעצמו: ובין לאחרים
אין  ולהיפך זו, שבחבית במים פעולתו את גמר חבית
במילא  אבל הקודמים, את פוסלים האחרונים המילויים
המפסיקה  מלאכה הוא השני המילוי הרי לקדש כדי לעצמו

המילוי. את ופוסל לקידוש מילוי שאם 19)בין משמע,
(וכן  לעצמו. במילא כמו הדין אחד, לאדם חביות כמה מילא
ידיו). בשתי לאחר במילא ה"ה בפ"ח מדבריו משמע

הגדול.20) לכלי המים כל שפיכת עם ייגמר והמילוי
הקידוש.21) לבין מילואה בין מלאכה כל עשה שלא

.‰‰MÓÁ22‰MÓÁ ÔLc˜Ï ˙Bi·Á LÓÁ e‡ÏnL ¬ƒ»∆ƒ¿»≈»ƒ¿«¿»¬ƒ»
ÌÈLec˜23˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ¯Ù‡‰ CÈÏLiL ÔB‚k , ƒƒ¿∆«¿ƒ»≈∆«»««¿««

Lec˜ Ôlk ÔLc˜Ïe Ô·¯ÚÏ eÎÏÓÂ ,dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿ƒ¿¿¿»¿»¿«¿»À»ƒ
eÎÏÓÂ „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Ï Ìe‡ÏnL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¿¿
‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯Lk Ôlk - ÔÈLec˜ ‰MÓÁ ÔLc˜Ï¿«¿»¬ƒ»ƒƒÀ»¿≈ƒ∆¬≈…

¯Á‡ ÈelÓa ‡lÓÓ‰ ˜qÚ˙24‡lnL „ÈÁi‰ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¿«≈¿ƒ«≈¬»«»ƒ∆ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLec˜ ‰MÓÁ ÌLc˜Ï ˙Bi·Á LÓÁ»≈»ƒ¿«¿»¬ƒ»ƒƒ««ƒ
‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ - „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Ï CÏÓÂ ¯ÊÁL∆»«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ∆»≈»≈∆»

ÔB¯Á‡25ÔLc˜Ï CÏÓÂ „Á‡ Lec˜ ÌLc˜Ï Ô‡ÏÓ . «¬ƒ¿»¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿«¿»
LcwL ‰Ê ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ - ÔÈLec˜ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈»≈∆»∆∆ƒ≈

‰lÁza26¯Á‡Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .27EÏ Lc˜ :28el‡ ˙‡ «¿ƒ»¿≈ƒ»«¿«≈«≈¿∆≈
Ï·‡ .‰lÁza Ô‰Ó ‰Lc˜˙pL BÊ ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ -≈»≈∆»∆ƒ¿«¿»≈∆«¿ƒ»¬»

ÈÏ Lc˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡29ÔÈ¯Lk Ôlk È¯‰ - el‡ ˙‡30; ƒ»««≈ƒ∆≈¬≈À»¿≈ƒ

Ô‡ÏÓ „Á‡ Lec˜Ï È¯‰L31CÏÓpL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈¿ƒ∆»ƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿«
ÔÈLec˜ ‰MÓÁ dLc˜Ï ‰ÈÏÚ32‡e‰ Lc˜ ‡Ï È¯‰ - »∆»¿«¿»¬ƒ»ƒƒ¬≈…ƒ≈

¯Á‡ ‡l‡33.BÏ Lc˜ ∆»«≈ƒ≈

מ"א.22) חביתו.23)שם את יקדש אחד וגם 24)שכל
לקידוש. מילוי בין הפסק היה נפסלו 25)לא הראשונות

כשרות. להיות חוזרות ואינן שנמלך, והאחרות 26)לפני
ובין  מילויין בין המפסיק ראשון קידוש עלֿידי נפסלו
כל  ששם מפני שנמלכו, לחמשה דומה זה ואין קידושן.
הפסק. כל אין ובה בלבד, שלו בחבית מטפל אחד

לקדש 27) ונמלך אחד קידוש לקדש במילאן המדובר
אחת  כל לקדש עלֿמנת בתחילה מילאן שאם חמשה.
המלויים  ע"י הראשונות החביות ארבע נפסלו בפניֿעצמה

למעלה. שנתבאר כמו מסתלק 28)שאחריהן, והממלא
מילאן  הוא וכאילו במקומו, בא השני הרי הענין, מכל

למשנתנו). בפירושו כל 29)(רבינו לו אין השני כן, ואם
כל  עושה אינו שמילא והראשון המילוי, במעשה השתדלות

שמילאו.30)מלאכה. בחמישה לא 31)כמו למה נימוק
הראשונים. ארבעה כשרה 32)נפסלו שבנמלך, ואמרנו

בלבד. את 33)הראשונה פוסל ואינו מילא, שלא
אחר. אדם של המילויים

.Â‰ˆB¯‰34ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓe ÔLc˜Ï ÌÈÓ ˙‡lÓÏ »∆¿«…«ƒ¿«¿»«ƒ¬≈ƒ
ÂÈÎ¯ˆÏ35Ô¯LB˜Â ,‰lÁz ÂÈÎ¯ˆ ÏL ˙‡ ‡lÓÓ -36 ƒ¿»»¿«≈∆∆¿»»¿ƒ»¿¿»

,˙‡hÁ ÏL ˙‡ ‡lÓÓ Ck ¯Á‡Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ÔÚBËÂ¿¬»«¬»¿««»¿«≈∆∆«»
‰Î‡ÏÓa ˜qÚ˙È ‡lL È„k37Èeln‰ ¯Á‡38Ì˙BÂ , ¿≈∆…ƒ¿«≈ƒ¿»»«««ƒ¿¿»

ÂÈÙÏ39.CÏB‰Â ¿»»¿≈

מ"ה.34) פרטיים.35)שם היו 36)צרכים בזמנם
בחבל  פיהם את וקושרים עור, של בנודות מים ממלאים

יישפכו. שלא כדי לצרכיו 37)וכדומה, המים מילוי
חטאת.38)הפרטיים. מי מי 39)של את נתן ואם

יט, (במדבר תורה שכתבה לפי פסולים, – לאחוריו החטאת
מאחוריו  הם ואם לשומרם, שצריך משמע "למשמרת", ט):
מדרבנן, שפסולים (נראה מעולה שמירה לשמרן יכול אינו
ראה  לאחוריו. כשהמים גם השמירה מספיקה ומדאורייתא

ה"ד). פ"י לקמן

.ÊÌÈL40BÓˆÚÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ‡ÏÓÓ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿«¿ƒ»∆»¿∆»¿«¿
‰Ê ÏÚ ‰Ê e‰Èa‚‰Â41BÙebÓ B‡ B„iÓ ıB˜ ‰ÊÏ ‰Ê ÏËÂ ¿ƒ¿ƒ∆«∆¿»«∆»∆ƒ»ƒ

B‡elÓ ˙ÚLa42„Á‡ Lec˜Ï Ì‰ÈL e‡ÏÓ Ì‡ :43- ƒ¿«ƒƒƒ¿¿≈∆¿ƒ∆»
ÌÈ¯Lk ÌÈn‰44- BÓˆÚÏ „Á‡ Ïk Lc˜Ï e‡ÏÓ Ì‡Â ; ««ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿¿«≈»∆»¿«¿

ÂÈÓÈÓ ÏÒt ıBw‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ B‡ dÈa‚‰L ‰Ê45. ∆∆ƒ¿ƒ«ƒ∆«»«≈»

מי"א.40) החביות.41)שם בהגבהת לזה זה עזרו
המילוי.42) בעבודת לו מפריע התחוב לערב 43)והקוץ

המעורבים. המים על האפר את וליתן המים מפני 44)את
האחד. המילוי לצורך היו המלאכות מפני 45)שכל

שלו. המילוי לצורך שלא המילוי בשעת מלאכה שעשה

.ÁÏ‡BM‰46Ï·Á‰ ÏËÂ ,‡lÓe Ba ˙‡lÓÏ Ï·Á «≈∆∆¿«…ƒ≈¿»««∆∆
ÌÈÏÚaa Ú‚Ùe ,BÙ˙k ÏÚ ÂÈÓÈÓe ÂÈ„Èa47Ô˙Â Bk¯„a ¿»»≈»«¿≈»««¿»ƒ¿«¿¿»«

ÔÈ¯Lk - Cl‰Ó ‡e‰Lk Ï·Á‰ ˙‡ Ô‰Ï48‡ˆÈ Ì‡Â . »∆∆«∆∆¿∆¿«≈¿≈ƒ¿ƒ»»
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קנג dnec` dxt zekld - dxdh xtq - hay f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙‡ ÏÒt - ÌÈÏÚaÏ Ï·Á‰ CÈÏB‰Ï È„k C¯c‰ ÔÓƒ«∆∆¿≈¿ƒ«∆∆«¿»ƒ»«∆
ÌÈn‰49. ««ƒ

מ"ו.46) החבל.47)שם את הולכת 48)שהשאילו
מלאכה. אינה דרך, הוספת בלי שלא 49)החבל ההליכה

פוסלת. - המים לצורך

.Ë‡lÓÓ ‰È‰L ÈÓ50ÏÚ Ba ‡lnL Ï·Á‰ CÈÏLÓe ƒ∆»»¿«≈«¿ƒ«∆∆∆ƒ≈«
ıa˜Â ¯ÊÁ ‡lnL ¯Á‡Â ,ı¯‡‰51ÔÏÒt - B„È ÏÚ52. »»∆¿««∆ƒ≈»«¿ƒ≈«»¿»»

.ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - B„È CB˙Ï ıa˜Óe ‰ÏB„ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿«≈¿»««ƒ¿≈ƒ

מ"ז.50) ידו.51)שם סביב אותו ה 52)כרך יה אפשר
השלכת  ע"י עבודה והוסיף דליה, אגב ידו על לכרוך לו

הקרקע. על החבל

.È‡lÓÓ‰53˙È·ÁÏ Ô˙BÂ54,ÌÈÓ ‰p‡ÏÓiL „Ú «¿«≈¿≈¿»ƒ«∆¿«¿∆»«ƒ
˙È·Á‰ ˙‡ ÚÈˆ‰Â55¯·Mz ‡lL56‰È‰L ‰ÚLa ¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ∆…ƒ»≈¿»»∆»»

d·bÏ ˙Ó ÏÚ ‰Èt ÏÚ d‡ÙkL B‡ ,‡lÓÓ57˙‡lÓÏ ¿«≈∆¿»»«ƒ»«¿»¿«¿»¿«…
Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ Èeln‰ C¯vÓ ‰fL ,¯Lk - da»»≈∆∆ƒ…∆«ƒ¬»ƒ

Lecw‰ ˙‡ da CÈÏB‰Ï È„k d·b B‡ dÚÈˆ‰58- ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈¿ƒ»∆«ƒ
Èeln‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L ,ÏÒt59. »«∆¬≈»»¿»»∆≈»¿…∆«ƒ

˙˜M‰ ÔÓ ˙ÈÒ¯Á ‰pÙe ,˙˜LÏ Ô˙BÂ ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¿≈¿…∆ƒ»«¿ƒƒ«…∆
- ÌÈa¯ ÌÈÓ ˜ÈÊÁzL ÏÈ·La Ì‡ :ÈelÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒƒƒ¿ƒ∆«¬ƒ«ƒ«ƒ
‡lL ÏÈ·La Ì‡Â ;Èeln‰ C¯ˆ BÊ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆¬≈…∆«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆…

ÛÏBÊ ‡e‰L ‰ÚLa B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈÒ¯Á‰ eÈ‰È60˙‡ ƒ¿«¬»ƒ¿«¿ƒ¿»»∆≈∆
.ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ˙˜Ma ‡lnL ÌÈn‰««ƒ∆ƒ≈«…∆¬≈≈¿ƒ

מ"ח.53) חבית 54)שם לתוך ומערה קטן, בדלי ממלא
פעמים, כמה דולה שהוא אףֿעלֿפי שתתמלא. על גדולה

אחד. מילוי זה שם 55)הרי שאין במקום להעמידה
ושבים. ובהמה.56)עוברים אדם להוציא 57)ברגלי

חטאת. מי לשם נשאבו שלא המים את את 58)ממנה
על  פרה אפר מפזר החבית, כשנתמלאה המקודשים. המים
פעם  אחר פעם ממנה שואב הוא הזה הקידוש ואחר המים
את  נגב או הצניע ואם קטנה, לחבית ונותן צרכיו כפי
המקודשים. המים את להוליך כדי הקטנה החבית

הזאה.59) או קידוש לצורך מן 60)אלא המים את מוציא
השוקת.

.‡È‡lÓÓ‰61ÈÓÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ CÏÓÂ ,˙BzLÏ ÈÏ„ «¿«≈¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈»»¿≈
- ·MÁ ÌÈnÏ ÈÏc‰ ÚÈb‰ ‡lL „Ú Ì‡ :˙‡hÁ«»ƒ«∆…ƒƒ««¿ƒ««ƒƒ≈

‰¯ÚÓ62·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â63ÈÏc‰ ÚÈb‰MÓ Ì‡Â ; ¿»∆¿≈»ƒ¿«≈¿ƒƒ∆ƒƒ««¿ƒ
·bÏ CÈ¯ˆÂ ‰¯ÚÓ - ·MÁ ÌÈnÏ64‡lÓÈ Ck ¯Á‡Â ««ƒƒ≈¿»∆¿»ƒ¿«≈¿««»¿«≈

B„iÓ Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ ÈÏc‰ ÏLÏL .˙‡hÁÏ Ba65Ì‡ , ¿«»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿««∆∆ƒ»ƒ
BÈ‡Â ‰¯ÚÓ - ÂÈÏÚ ·MÁ ÌÈnÏ ÈÏc‰ ÚÈb‰ ‡lL „Ú«∆…ƒƒ««¿ƒ««ƒƒ≈»»¿»∆¿≈

·bÏ CÈ¯ˆ66ÌÈn‰ CB˙a e‰„BÚ ‡e‰Â CÏÓ .67·MÁÂ »ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈¿««ƒ¿ƒ≈
·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‰¯ÚÓ - ˙‡hÁ ÈÓÏ ÂÈÏÚ68ÌÈÓ . »»¿≈«»¿»∆¿≈»ƒ¿«≈«ƒ

˙‡hÁ ÈÓÏ Ô‡ÏnL69‡lÓ˙pL ¯Á‡Â ,70Ô‰ÈÏÚ ·MÁ ∆ƒ¿»¿≈«»¿««∆ƒ¿«≈ƒ≈¬≈∆
ÌÈn‰ ÏÒt ˙BzLÏ ÈÏk‰ ˙‡ ‰hiLk - Ô˙BzLÏ71, ƒ¿»¿∆«∆∆«¿ƒƒ¿»«««ƒ

.ÌeÏk Ô‰Ó ‰˙L ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»≈∆¿

שונות,61) גירסאות בה ויש ה"ב, פ"ה פרה תוספתא

כאן. דבריו מתוך ניכרת רבינו המים 62)וגירסת את שופך
הדלי  שהורדת מפני חטאת, למי פסולים הם כלומר, ששאב.

חטאת. מי לשם שלא הגעת 63)היתה שלפני המחשבה
הדלי  את לנגב יצטרך שלא במקצת, הועילה למים הדלי
(כסףֿמשנה). קידוש במחשבת אחרים מים שאיבת לפני

כלום,64) מועילה אינה למים הדלי שהגיע אחר המחשבה
שצריך  פסולים מים רטיבות בו שיש דלי ככל זה דלי ודין

למים.65)ניגוב. הדלי נפסק.66)ונפל בלא כמו
שהוציאו.67) ולפני למים, שהגיע אחר ה'כסף 68)נמלך

גירסתנו: לקיים אפשר אולם לנגב". "וצריך גורס משנה'
בכת"י  וכן (ר"מ) רומי בדפוס היא וכן לנגב", צריך "ואינו
למים  עד הדלי את הוריד לא שהוא מפני והטעם, תימן.
אנו  החבל, קריעת ע"י מאליו שנפל אלא שתיה במחשבת
הדלי  הגעת לפני נפסקה כאילו לשתיה מחשבתו רואים
(עד  הדינים שני את כלל לא למה ברור לא (אמנם למים.
לגירסת  גם אולם אחת, בבבא שהגיע) ואחר הגיע שלא
ולא  נפסק דיני אחת בבבא כלל לא למה קשה משנה' ה'כסף

שווה). דינם שהרי ד.69)נפסק, פ"ט, שם משנה,
שנתקדשו.70) פוסלת 71)ולפני אינה לבדה המחשבה

והטעם, שם. במשנה יהושע כרבי ההטייה, מעשה עם אלא
המים  משמירת הדעת היסח משום הוא שהפסול מפני
כי  דעתו מסיח אינו מעשה עשה שלא זמן וכל לחטאת,
מים  דין יתבאר הט"ו) (פ"ט לקמן ישתה. ולא יימלך שמא

מקודשים.

ה'תשפ"א  שבט י"ז ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
המים,1) על האפר שיתן קודם אחר בדבר המתעסק יבאר

מים  הממלא בהיפך, או ועמד מלאכה משום בו שאין דבר
היו  מלאכה, הבעלים ועשו לשומרם לאחר ומסרם לקדשם
והמקדש  מלאכה, מהם אחד ועשה המים שומרים שנים
שעשה  קידוש או מילוי באחרת, מלאכה ועשה אחת בידו
לי  מלא או קדש האומר לאחד, או לעצמו מלאכה עמו
וההולך  לך, ואקדש לי מלא אמר אם לך, ואמלא ואקדש

עושה. מה לקדש

.‡‰‡¯B‰ ‰¯B‰Â „ÓÚÂ BÙ˙k ÏÚ ÂÈÓÈÓ eÈ‰L ÈÓ2 ƒ∆»≈»«¿≈¿»«¿»»»
ÂÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,ÔÈc ÔcL B‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï3‰‡Ó B‡4, «¬≈ƒ∆»ƒ∆»¿»¿»»≈¬»

C¯c‰ ˙‡ ÌÈ¯Á‡Ï ‰‡¯‰L B‡5‚¯‰L B‡ ,6B‡ LÁ ∆∆¿»«¬≈ƒ∆«∆∆∆»«»»
È¯‰ - ÌÚÈˆ‰Ï ˜eM‰ ÔÓ ÔÈÏÎ‡ ÏË B‡ ,·¯˜Ú«¿»»«√»ƒƒ«¿«¿ƒ»¬≈
ÔziL Ì„˜ ¯Á‡ ¯·„a ˜qÚ˙ È¯‰L ,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰««ƒ¿ƒ∆¬≈ƒ¿«≈¿»»«≈…∆∆ƒ≈
ÔÏÎ‡Ï ÔÈÏÎ‡‰ ÏË Ì‡ Ï·‡ .ÌÈn‰ ÏÚ ¯Ù‡‰»≈∆«««ƒ¬»ƒ»«»√»ƒ¿»¿»
·¯˜Ú B‡ LÁ ‚¯‰L B‡ ,Cl‰Ó ‡e‰Lk ÔÏÎ‡Â«¬»»¿∆¿«≈∆»«»»«¿»

B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ‰7C¯vÓ ‰fL ,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ È¯‰ - «¿«¿ƒ¬≈««ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ…∆
ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰8ÌeMÓ ‡e‰L ¯·c Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »«««ƒ∆«¿»»»»∆ƒ

‡Ï ÔÈa „ÓÚ ÔÈa ,¯Ù‡‰ ÔzÓ Ì„˜ e‰OÚL ‰Î‡ÏÓ¿»»∆»»…∆««»≈∆≈»«≈…
‡Ï Ì‡ :‰Î‡ÏÓ ÌeMÓ BÈ‡L ¯·„Â ;ÏÒt - „ÓÚ»«»«¿»»∆≈ƒ¿»»ƒ…
ÌÈna Cl‰Ó ‰È‰ .ÏÒt - „ÓÚ Ì‡Â ,ÌÈ¯Lk - „ÓÚ»«¿≈ƒ¿ƒ»«»«»»¿«≈««ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba CÏiL ÌB˜Ó BÎel‰ ˙ÚLa ı¯Ùe»«ƒ¿«ƒ»∆≈≈««ƒ

¯c‚Ï ˙Ó ÏÚ ı¯tL9ÌÈ¯Lk -10Ì„˜ ¯„b Ì‡Â ; ∆»««¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿ƒ»«…∆
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ÔÈÏeÒt - ¯Ù‡‰ ÔziL11‰ˆ˜ Ì‡ ÔÎÂ .12,ÏÎ‡Ï ˙B¯t ∆ƒ≈»≈∆¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆¡…
˙Bˆ˜‰Ï B˙ekL Èt ÏÚ Û‡13¯‡M‰ ˙‡14;ÔÈ¯Lk - ««ƒ∆«»»¿«¿∆«¿»¿≈ƒ

ÏÒt - ¯Ù‡‰ ÔzÓ Ì„˜ ‰ˆ˜‰ Ì‡Â15. ¿ƒƒ¿»…∆««»≈∆»«

והיתר.2) איסור בסידור 3)בענייני כדיין השתתף
יכולה 4)החליצה. ואחיה, אמה שהשיאוה יתומה קטנה

והנישואין  זה בבעלי רוצה אינני עדים בפני ולומר למאן
אחת 5)בטלים. עשה אם אבל בעמד, המדובר כאן עד

כשרים. המים - הילוכו אגב הילוך 6)מאלה אגב אפילו
ששני  מפני להצניעם". אוכלין "נטל הבא הדין מתפרש וכן

עמד. לא אפילו פוסלים ממש מלאכה הם אינו 7)אלה
הסכנה. מפני בדרכו להמשיך שרבינו 8)יכול נראה

עמד. אפילו אותו המעכבים ועקרב בנחש מכשיר
חטאת.9) מי בלי לצורך 10)כשיחזור היא הפירצה

ואפילו  מלאכה, שהיא פי על אף פוסלת ואינה המים הולכת
את  כך אחר לגדור התחייבות בלי לפרוץ לו נתנו לא אם

לפני 11)הפירצה. שהיה מה על הוסיף שלא פי על אף
(מהר"ם  המים לצורך שלא מלאכה היא הרי שפרץ,

למשנה). בפירושו ויש 13)קצץ.12)מרוטנבורג לקצוץ
לייבוש. לשטוח על 14)מפרשים שנשארו הפירות את

יתחייב  לא אם לאכול לו נותן אינו הפירות ובעל העץ
כן. אחר אותם לצורך 15)להקצות אינה זו שמלאכה

ממש. האכילה

.·‰Ó ˜¯ÊÂ ,¯È˙B‰Â ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚLa ÏÎB‡ ‰È‰»»≈ƒ¿«»«««ƒ¿ƒ¿»««
‰ˆ˜n‰ ˙Á˙Ï B‡ ‰‡z‰ ˙Á˙Ï ¯È˙B‰M16Ì‡ : ∆ƒ¿«««¿≈»¿«««À¿∆ƒ

,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ È¯‰ - ˙B¯t‰ e„·‡È ‡lL Ôek˙ƒ¿«≈∆……¿«≈¬≈««ƒ¿ƒ
C¯ˆ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ Ô˜¯Ê Ì‡Â ;‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L∆¬≈»»¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈…∆
Ô¯ÒÓe ÔLc˜Ï ÌÈÓ ‡lÓÓ‰ .ÔÈ¯Lk ÌÈn‰ È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈««ƒ¿≈ƒ«¿«≈«ƒ¿«¿»¿»»
eÏÒÙ ‡Ï - ‰Î‡ÏÓ ÌÈÏÚa‰ eOÚÂ ,Ô¯ÓLÏ ¯Á‡Ï¿«≈¿»¿»¿»«¿»ƒ¿»»…ƒ¿¿
¯ÓBM‰ ‰OÚ Ì‡Â ;¯ÓBLÏ Ô¯ÒÓ È¯‰L ,ÌÈn‰««ƒ∆¬≈¿»»¿≈¿ƒ»»«≈
˙Áz ÒÎ ‡e‰Â B˙eL¯a Ô‰ È¯‰L ,ÔÏÒt - ‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆¬≈≈ƒ¿¿ƒ¿«««
„Á‡ ‰OÚÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBL ÌÈL eÈ‰ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ»¿«ƒ¿ƒ∆««ƒ¿»»∆»
;¯nLÓ ÈM‰ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - ‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó≈∆¿»»««ƒ¿≈ƒ∆¬≈«≈ƒ¿«≈

ÔBL‡¯‰ ¯ÊÁ17¯ÓLÏ18‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ÈM‰ „ÓÚÂ »«»ƒƒ¿…¿»««≈ƒ¿»»¿»»
ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ -19‰Î‡ÏÓ ÔÈ¯ÓBM‰ Ïk eOÚiL „Ú , ««ƒ¿≈ƒ«∆«¬»«¿ƒ¿»»

˙Á‡k20. ¿««

לייבשן.16) תאנים בה ונותנים לבזבז לה שיש מחצלת
מלאכה.17) שעשה מסיח 18)אחר הוא מלאכה בעשיית

לשמור". "חזר רבינו אומר ולפיכך השמירה מן דעתו
שמירה.19) בשעת מלאכה עשו ששניהם פי על אף
המים 20) - אחרת בשעה מלאכה עשה אחד כל אם אבל

השמירה. נפסקה לא שהרי כשרים

.‚Ì‡ :‰iMa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ B„È ˙Á‡a Lc˜Ó‰«¿«≈¿««»¿»»¿»»«¿ƒ»ƒ
ÔzÓ Ì„˜ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L ,ÏÒt - Lc˜ BÓˆÚÏ¿«¿ƒ≈»«∆¬≈»»¿»»…∆««

ÌÈna ¯Ù‡21,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - Lc˜ B¯·ÁÏ Ì‡Â ; ≈∆««ƒ¿ƒ«¬≈ƒ≈««ƒ¿≈ƒ
B¯·Á ÏL ÂÈÓÈÓ ÏÒBt ‰Ê ÔÈ‡L22;‰OÚL ‰Î‡Ïna ∆≈∆≈≈»∆¬≈«¿»»∆»»
Lecwa ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰ ÔÈ‡L23‡e‰Â ,ÌÈna ‡l‡24 ∆≈«¿»»∆∆«ƒ∆»««ƒ¿

.ÌÈÏÚa‰ B‡ ¯ÓBM‰ ‰OBÚ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆«≈«¿»ƒ

מלאכה.21) לעשות התחיל לידו האפר שלקח בשעה שהרי
המלאכה]. קדמה שמא הטעם, מפרש חבירו 22)[והר"ש

ומלאכה  בקידוש, אלא המים במילוי פעולה כל לו מסר לא
האפר. נתינת עד במילוי רק פי 23)פוסלת על אף ולפיכך

פוסלת. מלאכתו אין בקידוש, פעולה לו שנמסרה
התנאים 24) שני קיימים אם רק פוסלת מלאכה ובכן, בתנאי.

ב. המים; על האפר נתינת לפני נעשתה אם א. האמורים:
על  השמירה לו שנמסרה מי או הבעלים המלאכה את עשו

המים.

.„,ÏeÒt BlL - ˙Á‡k ¯Á‡Ïe BÓˆÚÏ Lc˜Ó‰«¿«≈¿«¿¿«≈¿««∆»
BÓˆÚ ÏL ÌÈn‰ eÏÒÙ È¯‰L25˜qÚ˙pL ˜ÒÚa ∆¬≈ƒ¿¿««ƒ∆«¿»≈∆∆ƒ¿«≈

Ì‰ÈL - ˙Á‡k ÌÈLÏ Lc˜ Ì‡ Ï·‡ .B¯·Á Lec˜a¿ƒ¬≈¬»ƒƒ≈ƒ¿«ƒ¿««¿≈∆
.ÌÈ¯Á‡ ÈÓ ˙ÏÒBt BzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯Lk¿≈ƒ∆≈¿«¿∆∆≈¬≈ƒ

האפר.25) נתינת לפני

.‰ÂÈ„È ÈzLa BÓˆÚÏ ‡lÓÓ‰26Lec˜a :˙Á‡k «¿«≈¿«¿ƒ¿≈»»¿««¿ƒ
¯Lk - ÌÈLec˜ ÈLa ,ÏeÒt - „Á‡27BÓˆÚÏ Lc˜ . ∆»»ƒ¿≈ƒƒ»≈ƒ≈¿«¿

„Á‡ Lec˜a :˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa28ÌÈ¯Lk -29ÈLa , ƒ¿≈»»¿««¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿≈
ÔÈLec˜30ÔÈÏeÒt -31˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa Lc˜Â ‡lÓ . ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈ƒ¿≈»»¿««
BÓˆÚÏ32ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL -33ÂÈ„È ÈzLa ¯Á‡Ï ‡lÓ . ¿«¿¿≈∆¿ƒƒ≈¿«≈ƒ¿≈»»

- ÔÈLec˜ ÈLa ,¯Lk - „Á‡ Lec˜a :˙Á‡k¿««¿ƒ∆»»≈ƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÏeÒt34Lec˜a ÔÈa ,˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa ¯Á‡Ï Lc˜ . ¿ƒƒ≈¿«≈ƒ¿≈»»¿««≈¿ƒ

ÌÈ¯Lk Ô‰ÈL - ÔÈLec˜ ÈLa ÔÈa „Á‡35‡lÓ . ∆»≈ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈ƒƒ≈
ÏeÒt Èeln‰ - ¯Á‡Ï ˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa Lc˜Â36, ¿ƒ≈ƒ¿≈»»¿««¿«≈«ƒ»

¯Lk Lecw‰Â37BnÚ ‰OÚL ÈelÓ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ¿«ƒ»≈∆«¿»»ƒ∆»»ƒ
- ¯Á‡Ï ‡lnL ÔÈa BÓˆÚÏ ‡lnL ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ¿»»≈∆ƒ≈¿«¿≈∆ƒ≈¿«≈
‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ Ô˙ÎÏ‰k e‡lÓ˙pL ÌÈÓ ÏÎÂ .ÏeÒt»¿»«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»»¿»»¿»»
Ô‰ È¯‰ - BlL ÌÈn‰ eÈ‰ Ì‡ :¯Ù‡‰ ˙‡ ÔziL Ì„…̃∆∆ƒ≈∆»≈∆ƒ»««ƒ∆¬≈≈
¯·c ÏÎÂ .ÔÈ¯Lk - ¯Á‡ ÏL eÈ‰ Ì‡Â ,ÔÈÏeÒt¿ƒ¿ƒ»∆«≈¿≈ƒ¿»»»

B„ÈaL38BÈ‡L ¯ÓBL ÌL LiL ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ∆¿»¿»»¿»»≈∆≈»≈∆≈
ÏeÒt - ¯ÓBL [ÌL] ÔÈ‡L ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ39; ∆¿»»≈∆≈»≈»

[ÌL] LÈ Ì‡ :‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ B„Èa BÈ‡L ¯·„Â¿»»∆≈¿»¿»»¿»»ƒ≈»
ÏÒt ‡Ï - ¯ÓBL40ÏÒt - ¯ÓBL ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,41. ≈…»«ƒ≈»≈»«

חביות.26) אחד 27)שתי "בקידוש גורס: משנה הכסף
- אחד בקידוש ומפרש, פסול" קידושין בשני כשר
שהרי  כשר, - ולקדשם אחד לכלי המים כל לקבץ כשנתכוון
הלכה  ז פרק (כלמעלה כשרים - זה אחר בזה מילא אפילו
- עצמה בפני חבית כל לקדש - קידושין בשני אבל ד),
ואין  הראשון את פוסל שני שמילוי מפני פסולים, שניהם

קדמה. חבית איזו יודעים ידיו 28)אנו בשתי אפר הטיל
אחת. קדמה 29)לחבית ואפילו הוא אחד שקידוש מפני

אחת  בידו הטיל כאילו כלום, בכך אין לשנייה אחת יד
קימעה. כאחת.30)קימעה חביות לשתי אפר הטיל

ואין 31) השנייה שבחבית המים את פוסל הראשון שקידוש
ה), הלכה ז (פרק כבר [נתבאר ראשונה. איזו יודעים אנו

המילוי]. את הקידוש פוסל חבית 32)שלעצמו מילא
קודם. שמילאה חבית השנייה 33)וקידש מילוי קדם שמא

השנייה, מילוי ידי על הראשונה ונפסלה הראשונה לקידוש
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הראשונה. קידוש ידי על נפסלה אין 34)והשנייה במילוי
פוסלת  הממלא שמלאכת לאחרים, ובין לעצמו בין הבדל

למעלה. שנתבאר כמו לאחרים, קידש 35)אפילו כמו
ד. בהלכה כאחת הקידוש.36)לשניים לו קדם שמא

שנתבאר 37) כמו נפסל לא לקידוש, המילוי קדם שאפילו
ג. לו.38)בהלכה מסר חבירו אלא שלו שאינו פי על אף

המים 39) משמירת הדעת בהיסח תלוי אינו המלאכה פיסול
פוסלת  שמלאכה הראב"ד (ודעת הוא עצמו בפני פיסול אלא

הדעת). היסח אחרים,40)מפני בשל פוסלת אינה מלאכה
אחר. שומר יש שהרי כאן אין הדעת בשעת 41)והיסח

השמירה. מן דעתו מסיח הוא המלאכה עשיית

.Â‰Ê eLc˜Â ,CÏ Lc˜‡Â ÈÏ Lc˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«≈ƒ«¬«≈»¿ƒ¿∆
Lc˜ È¯‰L ,ÏeÒt ÈM‰Â ,¯Lk ÔBL‡¯‰ - ‰ÊÏ»∆»ƒ»≈¿«≈ƒ»∆¬≈ƒ≈

¯ÎOa42‰Ê e‡ÏÓe ,CÏ ‡lÓ‡Â ÈÏ ‡lÓ :BÏ ¯Ó‡ . ¿»»»««≈ƒ«¬«≈»ƒ¿∆
BÏ ‡lÓiL B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏeÒt ÔBL‡¯‰ - ‰ÊÏ»∆»ƒ»ƒ¿«»»∆¿«≈
¯Á‡Ïe BÏ ‡lÓÓk ‰Ê È¯‰ ,‰Ê ÈelÓ ÛÏÁ B¯·Á43 ¬≈≈∆ƒ∆¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈

ÔÈÏeÒt Ô‰L44,¯zÓ ¯ÎOa Èeln‰L ,¯Lk ÈM‰Â ; ∆≈¿ƒ¿«≈ƒ»≈∆«ƒ¿»»À»
B˙eÎa ÔÈ‡Â ,‡lnL ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰Â«¬≈…»»¿»»««∆ƒ≈¿≈¿«»»

¯Á‡ ÈelÓ45. ƒ«≈

(42- בשכר שקידוש ב) הלכה ז (פרק למעלה ונתבאר
לא  שקידש שבשעה מפני כשר הראשון והקידוש פסול.
הקידוש  שהרי שכר, כל יקבל לא וגם בשכרו כלום קיבל

פסול. יהיה אחת.43)השני ז 44)בבת פרק כלמעלה
וגם  שני. מילוי לגבי מלאכה הוא מילוי שכל מפני ג, הלכה

כמלאכה. שני למילוי מחשבתו את רואים הוא 45)כאן
אינו  עצמו בשביל מילוי על אבל לחבירו למלא רק מתכוון
כשקידש  והמדובר, נתמלאו. כבר מימיו שהרי כלל, חושב
קידשם  לא שאם לחבירו, ממלא שהוא לפני מימיו את
נתינת  לפני לחבירו שמילא מפני נפסלו, מימיו גם עדיין,

שלו. במים האפר

.ÊÔ‰ÈL - CÏ ‡lÓ‡Â ÈÏ Lc˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«≈ƒ«¬«≈»¿≈∆
˘ecw‰ ˙ÏÒBt dÈ‡ ‰Î‡Ïn‰L ;ÔÈ¯Lk46Èeln‰Â , ¿≈ƒ∆«¿»»≈»∆∆«ƒ¿«ƒ

.ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL - CÏ Lc˜‡Â ÈÏ ‡lÓ .¯zÓ ¯ÎOa¿»»À»«≈ƒ«¬«≈»¿≈∆¿ƒ
‡lÓÓk ‡e‰ È¯‰L - ÏeÒt ‰lÁza ‡lnL ‰Ê∆∆ƒ≈«¿ƒ»»∆¬≈ƒ¿«≈

˙Á‡k Lc˜Óe47LcwL ‰ÊÂ ;‰Î‡ÏÓa ÌÈn‰ ÏÒÙe , ¿«≈¿««»«««ƒƒ¿»»¿∆∆ƒ≈
¯ÈÊÁ‰ el‡Îe ,¯ÎOa Lc˜ È¯‰L - ÏeÒt ‰B¯Á‡a»«¬»»∆¬≈ƒ≈¿»»¿ƒ∆¡ƒ

.ÂÈÏÚL ·BÁ∆»»

המילוי 46) מחשבת אין ולפיכך ג, הלכה למעלה כמבואר
נחשבת  אינה בשבילו למלא וההבטחה הקידוש. את פוסלת

מפני זה כשכר, אם שהרי עליה, סומך אינו שהמקדש
שנתקדשו. מימיו את יפסול הקידוש 47)יקיימה מחשבת
לך. ואמלא לי במלא כמו כקידוש,

.ÁÁ˙BÙe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏËB ‰Ê È¯‰ - Lc˜Ï CÏB‰‰«≈¿«≈¬≈∆≈∆««¿≈«≈«
¯Ù‡ Ba ¯tÁÏ CÈ¯ˆ Ì‡ Ìc¯˜ ÏËBÂ ,¯Ù‡‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈∆¿≈«¿…ƒ»ƒ«¿…≈∆
‡È·‰Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÈÏBÓe ÌlÒ ÏËBÂ ,‰¯t‰«»»¿≈À»ƒƒ»¿»¿»ƒ

¯LÎÂ ,¯Ù‡‰48‰qk Ba Lc˜Ï ¯Ù‡‰ ÏËpMÓ Ì‡Â . »≈∆¿»≈¿ƒƒ∆»«»≈∆¿«≈ƒ»
ÛÈ‚‰L B‡ ¯Ù‡‰ Ba ‰È‰L ÈÏk‰49B‡ ˙Ïc‰ ˙‡ «¿ƒ∆»»»≈∆∆≈ƒ∆«∆∆

ÈÏk‰ ˙‡ Û˜fL50- ÌÈnÏ ¯Ù‡‰ CÈÏLiL Ì„˜ ı¯‡a ∆»«∆«¿ƒ»»∆…∆∆«¿ƒ»≈∆««ƒ
ÌÈn‰ ÏÒt51ÌÈÓ Ba Lc˜Ï ¯Lk ¯Ù‡‰ Ï·‡ ; »«««ƒ¬»»≈∆»≈¿«≈«ƒ

‡lL È„k B„Èa ¯Ù‡‰ Ba LiL ÈÏk‰ ˙‡ Û˜Ê .ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»«∆«¿ƒ∆≈»≈∆¿»¿≈∆…
¯ft˙È52Ì‡ È¯‰L ;¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯Lk - ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆¬≈ƒ

ÏÒt - e‰qk Ì‡Â ,ÏÒt - ı¯‡a BÁÈp‰53˙‡ ÏË . ƒƒ»»∆»«¿ƒƒ»»«»«∆
epnÓ ¯ÈÊÁ‰Â ‰a¯Ó ‡e‰L ‰‡¯Â ¯Ù‡‰54¯Lk -55. »≈∆¿»»∆¿À∆¿∆¡ƒƒ∆»≈

epnÓ ÏËÂ ‰a¯Ó ‡e‰L ‰‡¯Â ÌÈn‰ ÏÚ ¯Ù‡‰ Ô˙»«»≈∆«««ƒ¿»»∆¿À∆¿»«ƒ∆
¯Lk - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ Lc˜Ï56ÌÒ¯˜ .57˙BzÁÏ ˙ÈÊ ‰ÏÚ ¿«≈«ƒ¬≈ƒ»≈ƒ¿≈¬≈«ƒ«¿

¯Ù‡‰ Ba58‰ ¯Ù‡ ˜ÈÊÁÈ ‡lL ÏÈ·La Ì‡ :‰a¯59- »≈∆ƒƒ¿ƒ∆…«¬ƒ≈∆«¿≈
ÏÒt60ÈÏka ¯Ù‡‰ ÒkiL ÏÈ·La Ì‡Â ,61¯Lk -62. »«¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ»≈»≈∆«¿ƒ»≈

הקידוש.48) לצורך הם אלה שנטל 50)סגר.49)שכל
האפר. את ולא 51)ממנו האפר לצורך הם אלה כל

האפר  נתינת לפני מלאכה עשה כן ואם זה קידוש בשביל
המים. הוא 52)על המים על האפר את שופך כשהוא

לא  ואם שפופרת) (במשנה: בו שהאפר הכלי את מטה
שבו. האפר יתפזר שאמר:53)יזקפנו למה הנימוק המשך

כבר  נאמר פסול, כיסהו שאם עצמו, הדין אפשר". "אי
המים.54)למעלה. על נתינתו האפר 55)לפני שהחזרת

הר"ש). בשם משנה (כסף מלאכה אינה לשפופרת
המים.56) על האפר נתינת אחר פוסלת אינה שמלאכה מפני
לשפופרת).57) והתאימו חתך מפרשים: (ויש קטף
יעבור 58) שהאפר כדי לשפופרת, והכניסו מרזב כעין עשהו

פניו. המים.59)על לתוך אפר הרבה יפול שלא
לקמץ 60) אלא זה, קידוש לצורך אינה זו מלאכה שהרי

יתפזר 61)אפר. לא בה, שהאפר השפופרת את כשיטה
לתוכו. יפול אלא בו, שהמים לכלי חוץ מעשה 62)האפר

הקידוש. לצורך הוא זה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כוונה 1) צריך ואם פרה, באפר המים מקדשים כיצד יבאר

מכשיעור  ופחות זה בכלי מכשיעור פחות קידש כו', לקידוש
שנית. פעם ממנו מקדשים אם במים שנגע אפר אחר, בכלי
ספוג  היה מים, מלאים שהם גדול בכלי שהוא קטן וכלי
שנתנו  אחת שבאבן שוקתות ושתי האפר שנתן בעת במים
שוקת, ועשאן לזו זו שהקיפן אבנים שתי מהן, לאחת אפר
כלי  המטביל אחרים, מים בהם שנתערבו מקודשים ומים
שנפלו  מקודשים מים לקדש, ראויים שאינם במים לחטאת
מי  חיה, או בהמה מהם ששתתה או ורמשים שרצים לתוכם
מי  על החושב מראיהם, שנשתנו חטאת אפר או חטאת
או  מכוסים ומצאם מגולים שהניחם מים לשתותם, חטאת

לשמרם. לטמא מקודשים מים המוסר איפכא,

.‡ÔÈLc˜Ó „ˆÈk2˙‡ Ô˙B ?‰¯t‰ ¯Ù‡a ÌÈn‰ ˙‡ ≈«¿«¿ƒ∆««ƒ¿≈∆«»»≈∆
¯Ù‡ Ô˙BÂ ,ÈÏÎa ˙‡hÁ ÈÓ ÌLÏ e‡lÓ˙pL ÌÈn‰««ƒ∆ƒ¿«¿¿≈≈«»ƒ¿ƒ¿≈≈∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰‡¯iL È„k ÌÈn‰ Èt ÏÚ«¿≈««ƒ¿≈∆≈»∆«¿≈««ƒ««ƒ

ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰ÏB„b ˙È·Á ‡È‰L3Ì‡Â .Ïk‰ ·¯ÚÓe , ∆ƒ»ƒ¿»¿≈»«ƒ¿»≈«…¿ƒ
ÏÒt - ÌÈn‰ ÂÈÏÚ Ô˙ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ¯Ù‡‰ Ô˙4. »«»≈∆¿ƒ»¿««»»«»»««ƒ»«

ÂÈÏÚ Ô˙Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe5È„k ?ÌÈiÁ ÌÈÓ «∆∆∆¡««»¿»«»»«ƒ«ƒ¿≈
ÌÈna ¯Ù‡‰ ˙‡ ·¯ÚÏ6. ¿»≈∆»≈∆««ƒ
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`dnecקנו dxt zekld - dxdh xtq - hay f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

xt` ozepe ilka z`hg in myl e`lnzpy mind z` ozep ..."
."'ek ...mind lr

בעניין  בלקו"ת המבואר עם זה סדר עולה איך להבין וצריך
כל  כללות כי התורה" "חוקת אדומה פרה מצות שנקראה
אדומה  פרה גם וכך ושוב, רצוא היא כולה התורה
ה"שוב", היא המים ונתינת ה"רצוא" הוא האפר ששריפת
להיות  צריך שקודם הוא בכללות העבודה סדר והלא
שבכל  התפילה עבודת כסדר ה"שוב" עניין ואח"כ ה"רצוא"
התורה  לימוד על־ידי ואח"כ ה"רצוא", עניין שהיא יום

ה"שוב". עניין נעשה המצוות וקיום
אינו  ומדוע למים, קודם אפר להיות צריך היה ועל־פי־זה
עליו  נתן ואח"כ תחילה האפר נתן "אם מזו ויתירה כן.
שנותן  המים שגם הוא שהדין שכיון לומר ויש פסל". המים
האדם  מחשבת שמצד והיינו האפר, להיות צריך בתחילה

בכלי. המים לנתינת קודמת האפר על המחשבה הרי
חדור  להיות צריך (אפר) ה'רצוא' עניין שגם לומר יש ועוד
היסוד  והוא (מים), 'שוב' – הביטול תנועת על ומיוסד

כולן. המצוות כל לקיום
(`i oniq dxdh xtq zekln oii itÎlr)

ב.2) טז, על 3)סוטה שייראה מכדי יותר לתת צריך אינו
המים. שמעון.4)פני ר' דעת נגד שם, כחכמים

האפר.5) על המים שנותן האפר 6)ומשמע נתינת אחר
מבואר, שם האפר. על מים ויהיו הכול יערב המים, על
בתורה  כתוב פירוש, דווקא. כלי" "אל אומרים שחכמים

שהמ  משמע כלי", אל חיים הכלי "מים אל ישר ניתנים ים
האפר. אל ולא

.·Ôek˙iL CÈ¯ˆ Lc˜Ó‰7ÏÚ B„Èa ¯Ù‡‰ ÔzÈÂ «¿«≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ≈»≈∆¿»«
Ôek˙Ó ‰È‰iL „Ú - ‡ÓhÏ eÁ˜ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈn‰««ƒ∆∆¡«¿»¿«»≈«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈

‰Èf‰Ïe ÈelÓÏe Lec˜Ï8ÔÓ ¯Ù‡‰ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿ƒ¿«»»¬»ƒ»«»≈∆ƒ
¯Ù‡‰ ÏËpL B‡ ,ÌÈn‰ CB˙Ï ¯Ù‡‰ Ba LiL ÈÏk‰«¿ƒ∆≈»≈∆¿««ƒ∆»«»≈∆
ÏÚ B„iÓ ¯Ù‡‰ ÏÙÂ Áe¯‰ B‡ B¯·Á BÙÁ„e B„Èa¿»¿»¬≈»«¿»«»≈∆ƒ»«

ÈÏk‰ „ˆ ÏÚ B„iÓ ¯Ù‡‰ ÏÙpL B‡ ,ÌÈn‰9ÏÚ B‡ ««ƒ∆»«»≈∆ƒ»«««¿ƒ«
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌÈnÏ ÏÙ Ck ¯Á‡Â B„È10. »¿««»»«««ƒ¬≈∆»

ה"ג.7) פ"ו משמע 8)תוספתא לטמא", "ולקחו
הפעולות. שאר וכן הטמא. טהרת לשם תהיה שהלקיחה

מ"א.9) פ"ו, פרה .10)משנה . . "ולקחו שנאמר מפני
עצמו. הוא יתן שלקח, מה משמע ונתן",

.‚Lc˜11È„kÓ ˙BÁÙe ‰Ê ÈÏÎa ‰‡f‰ È„kÓ ˙BÁt ƒ≈»ƒ¿≈«»»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈
¯Ù‡‰ ‰È‰ .eLc˜˙ ‡Ï - ¯Á‡ ÈÏÎa ‰‡f‰12ÏÚ Ûˆ «»»ƒ¿ƒ«≈…ƒ¿«¿»»»≈∆»«

‰ÏÚÓÏÓ epnÓ ÒÎÂ ÌÈn‰ Èt13ÌÈÓ Ba Lc˜Â ¿≈««ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ≈«ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈna Ú‚pL ÏÎÂ ;ÔÈLc˜Ó el‡ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¬≈≈¿À»ƒ¿…∆»«««ƒ≈

‰iL ÌÚt Ba ÔÈLc˜Ó14elÙ‡Â .B·bpL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¿ƒ««¿ƒ»¿««ƒ∆ƒ¿«¬ƒ
ÌÈn‰ Èab ÏÚ ¯Ù‡‰ ˙‡ ‰˙Â Áe¯‰ ‰·L15BÈ‡ - »¿»»«¿»¿»∆»≈∆««≈««ƒ≈

.Ba Lc˜Óe B·bÓ¿«¿¿«≈

ב.11) צג, מ"ב.12)זבחים פ"ו שלא 13)פרה אפר
במים. שם.14)נרטב למעלה 15)כחכמים, ואמרנו

האפר  נפסל אףֿעלֿפיֿכן מקודשים, המים שאין (ה"ב)
במשנתנו, חכמים של מדבריהם זה דין למד רבינו לקידוש.
לא  אפילו ומשמע בו, מקדשים אין במים שנגע כל שאמרו:

המים. נתקדשו

.„ÔË˜ ÈÏk16ÌÈÓ ÔÈ‡ÏÓ Ô‰Â ÏB„‚ ÈÏk CB˙a ‰È‰L ¿ƒ»»∆»»¿¿ƒ»¿≈¿≈ƒ«ƒ
ÈÏkaL ÌÈna ¯Ù‡‰ Ô˙pL ÔÂÈk - ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈn‰Â¿««ƒ¿…»ƒ≈»∆»«»≈∆««ƒ∆«¿ƒ
Û‡Â ;ÔËw‰ ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈn‰ Ïk eLc˜˙ ÏB„b‰«»ƒ¿«¿»««ƒ∆¿«¿ƒ«»»¿«
È¯‰L ,¯Ù‡ BÏ ÒÎ ‡ÏÂ ¯˙BÈa ¯ˆ ÂÈt ‰È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»»ƒ«¿≈¿…ƒ¿«≈∆∆¬≈

.ÔÈ·¯ÚÓ Ôlk ÌÈn‰««ƒÀ»¿…»ƒ

ג.16) משנה שם

.‰‚BÙÒ ‰È‰17È¯‰ - ¯Ù‡‰ Ô˙pL ˙Úa ÌÈn‰ CB˙a »»¿¿««ƒ¿≈∆»«»≈∆¬≈
ÈÏÎa ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈÏeÒt ‚BÙqaL ÌÈn‰18„ˆÈk . ««ƒ∆«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ¿ƒ≈«

‡ÏÂ ,‚BÙqÏ ÚÈbnL „Ú ÌÈn‰ Ïk ˙‡ ÛÏBÊ ?‰OÚÈ«¬∆≈∆»««ƒ«∆«ƒ««¿¿…
ÔÈÙˆ ÌÈn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‚BÙqa Ú‚ Ì‡Â .‚BÙqa ÚbÈƒ««¿¿ƒ»««¿««ƒ∆««ƒ»ƒ

Ô‰L Ïk ÂÈab ÏÚ19‚BÙqaL ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈÏeÒt - ««»»∆≈¿ƒƒ¿≈∆««ƒ∆«¿
ÔÈ‡ˆBÈ20CB˙Ï ‚BÙÒ ÏÙ .ÔÈ¯Lk‰ ÌÈna ÔÈ·¯Ú˙Óe ¿ƒƒ¿»¿ƒ««ƒ«¿≈ƒ»«¿¿

BÏËB - ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰21,ÈÏkÏ ıeÁ BËÁBÒÂ ««ƒ«¿À»ƒ¿¿¬«¿ƒ
ÔÈ¯Lk ÈÏkaL ÌÈn‰Â22. ¿««ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ

כלי.18)שם.17) אל אמרה: בכל 19)והתורה פירוש,
הרבה. אפילו שהיא, קל.20)כמות לחץ ע"י

ע"י 21) מים יצאו שמא חושש ואינו המים, מן מוציאו
קלה. הכסף22ֿ)סחיטה פסולים. - שנסחטו המים אבל

קודם  נפל משום גזרו מנמק: קורקוס הר"י בשם משנה
ועוד  בספוג. הנגיעה לאסור כלֿכך החמירו ולא קידוש,
הם  הרי סחיטה, ע"י אלא יוצאים שאינם המים כי נימוק:
ה"ה  פ"ה פרה בתוספתא זה דין מקור הכלי. מן כנשפכו
כמו  היא רבינו וגירסת זו, בתוספתא שיבושים (נפלו

שלפנינו). בספרים

.ÂÈzL23˙B˙˜L24Ô·‡aL25¯Ù‡‰ ˙‡ Ô˙pL ˙Á‡ ¿≈¿»∆¿∆∆««∆»«∆»≈∆
Ì‡Â .ÔÈLc˜Ó ‰iMaL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï¿««≈∆≈««ƒ∆«¿ƒ»¿À»ƒ¿ƒ

BÊÏ BÊ ˙B·e˜ eÈ‰26„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk27eÈ‰L B‡ , »¿»ƒ¿∆∆«∆»
Ô‰Èab ÏÚ ÔÈÙˆ ÌÈn‰28Ô˙Â ,ÌeM‰ ˙tÏ˜k elÙ‡ ««ƒ»ƒ««≈∆¬ƒƒ¿ƒ««¿»«

ÔÈLc˜Ó ‰iMaL ÌÈn‰ È¯‰ - Ô‰Ó ˙Á‡Ï ¯Ù‡29. ≈∆¿««≈∆¬≈««ƒ∆«¿ƒ»¿À»ƒ

ח.23) פ"ה, שם חצובים.24)משנה קיבול בתי שני
בקרקע.25) מחוברת שתי 26)לא שבין במחיצה נקב היה

לשניה. מאחת דרכן עוברים והמים השקתות,
נותנים 27) עור, של שבנודות המשקין לשפוך כשרוצים

יזלפו  שלא כדי יפה, אותו וקושרים פיו לתוך שפופרת
חוזרות  אצבעות "שתי כעובי ושיעורה הצדדים. מן המשקין
אצבעות  שתי בנקב להכניס שאפשר פירוש, למקומן".

ברווח. אותן ולסבב ואמה) המחיצה 28)(אצבע גבי על
הצפים. במים מחוברות שתיהן ונמצאו ביניהן, המפרידה

אחד.29) ככלי שהן מפני

.ÊÌÈ·‡ ÈzL30˙˜L Ô‡OÚÂ BÊÏ BÊ ÔÙÈw‰L31ÔÎÂ , ¿≈¬»ƒ∆ƒƒ»»«¬»»…∆¿≈
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קנז dnec` dxt zekld - dxdh xtq - hay f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙B·¯Ú ÈzL32˜ÏÁa ¯Ù‡ Ô˙Â ,‰˜ÏÁpL ˙˜L ÔÎÂ , ¿≈¬≈¿≈…∆∆∆¿¿»¿»«≈∆¿≈∆
Ô‰ÈÈaL ÌÈn‰ - Ô‰Ó „Á‡33ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡34Ì‡Â . ∆»≈∆««ƒ∆≈≈∆≈»¿À»ƒ¿ƒ

ÒÈÒt‚a B‡ „ÈÒa Ô¯aÁ35˙Á‡k ÏËp‰Ï ˙BÏBÎÈ Ì‰Â ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ»≈¿««
ÔÈLc˜Ó Ô‰ÈÈaL ÌÈn‰ -36. ««ƒ∆≈≈∆¿À»ƒ

מ"ט.30) פתוחה 31)שם חציבה היתה שבשתיהן כגון
נוצרה  לזו זו וכשהסמיכן מלמעלה, ופתוחה אחד מצד

(ראב"ד).32)שוקת. עריבות שברי שכנגד 33)כלומר,
לידו  יטול ואם בטיט, כשחיברן והמדובר שביניהן. החריץ
דרך  יוצאים המים אין אולם השוקת. תשבר אחד חלק
חיברם  לא ואם מקודשים, שבשוקת המים ולפיכך הסדק,
(כסףֿמשנה). פסול הקידוש וכל כלי כאן אין כלל,

של 34) השני לחצייה גם משתייך החריץ שמקום מפני
החלקים  בשני אפר נתן אם אבל נתקדשו, שמימיה השוקת

שבחריץ. המים גם נתקדשו לועזיות 35)- לשונות בהרבה
גיפס. אחד.36)- בחלק רק האפר נתן אם אפילו

.ÁÔÈLc˜Ó ÌÈÓ37pLÏk ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ Ô‰a e·¯Ú˙ «ƒ¿À»ƒ∆ƒ¿»¿»∆«ƒ¬≈ƒ»
el‡ È¯‰ - Lec˜Ï e‡lÓ˙pL ÌÈÓ elÙ‡ ,‡e‰L∆¬ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¬≈≈

ÔÈÏeÒt38ÏË ÔÎB˙Ï „¯È Ì‡ ÔÎÂ .39el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿≈ƒ»«¿»«¬≈≈
ÔÈ˜LÓ ÔÎB˙Ï ÏÙ .ÔÈÏeÒt40,Ïk‰ ‰¯ÚÈ - ˙B¯t ÈÓe ¿ƒ»«¿»«¿ƒ≈≈¿»∆«…

ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ jk ¯Á‡Â ÈÏk‰ ·bÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«≈«¿ƒ¿««»ƒ≈¿«ƒ¿À»ƒ
ÒBÓB˜ BÈc ÔÎB˙Ï ÏÙ .ÌÈ¯Á‡41Ìez˜˜Â42ÏÎÂ ¬≈ƒ»«¿»¿¿«¿«¿¿»

·bÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰¯ÚÈ - ÌLB¯ ‡e‰L ¯·c43Ì‡L ; »»∆≈¿»∆¿≈»ƒ¿«≈∆ƒ
.‰‡¯ ‡e‰ È¯‰ ,ÌLB¯‰ ¯·c ÌL ¯‡MÈƒ»≈»»»»≈¬≈ƒ¿∆

מ"א.37) פ"ט המים 38)שם יתבטלו שלא החמירו בפרה
בזבחים  נתבאר ונימוקם כחכמים, [פסק בכשרים. הפסולים
מפני  מלא שיעור אין וכאן שיעור, צריכה שהזאה א, פ,
לא  פעמיים יזה אם ואפילו בהם, מעורבים פסולים שמים
שרבינו  ואףֿעלֿפי מצטרפות. אינן שהזאות מפני יועיל
הטמא  על שהיא כל הזאה נפלה שאם פסק ה"ז) פ"י (לקמן
להיות  צריך - מזים שבו האזוב שעל הוא מודה נטהר,

קורקוס)]. (הר"י האומר 39)שיעור אליעזר, ר' דעת נגד
עולה". והטל בחמה בכל 40)"יניחנה "משקין" המונח

חלב, מים, המשקין: שבעת פירושו התלמודית, הספרות
הנסחטים  מיצים אבל דבורים. ודבש דם, יין, טל, שמן,
כאן  וגם פירות", "מי נקראים וענבים, מזיתים חוץ מפירות,
ולנגב  לערות צריך טל, או מים בנפלו שגם מזה, ויוצא כך.
רבינו  כתב ולמה כלי. באותו אחרים מים לקדש כשרוצה
להשמיענו  בא ששם מפני "פסולים"? סתם ראשונה בבבא
אליעזר  ר' נגד כחכמים שהלכה המקודשים, המים דין
מה  על סמך וניגוב, לעירוי ובנוגע הזיות. שתי יזה שאמר:
ג). אות בועז ישראל, (תפארת שניה בבבא שיתבאר

צובע.41) נחושת,42)שרףֿאילן חלקיקי מכילים מים
צבע. מהם על 43)ועושים צבע רשמי נשארו לא אם

יועיל. לא והניגוב להסירם, צריך נשארו ואם הכלי. דופני

.ËÏÈaËn‰44ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈÓa ˙‡hÁÏ ÈÏk ««¿ƒ¿ƒ¿«»¿«ƒ∆≈»¿ƒ
Lc˜Ï45·bÏ CÈ¯ˆ -46BÏÈaË‰ .Ba Lc˜È Ck ¯Á‡Â ¿«≈»ƒ¿«≈¿««»¿«≈ƒ¿ƒ

·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Lc˜Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓa47Ì‡Â . ¿«ƒ»¿ƒ¿«≈≈»ƒ¿«≈¿ƒ

CÎ ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ Ba ÛÒ‡Ï BÏÈaË‰ƒ¿ƒ∆¡…«ƒ¿À»ƒ≈»≈»
·bÏ CÈ¯ˆ48. »ƒ¿«≈

לפני 44) טבילה צריכים הכלים כל מ"ב. פ"ה שם
חטאת. למי בהם ראה 45)שמשתמשים חיים. מים שאינם

פ"ו. המים 46)למעלה לחלוחית את להעביר כדי
הכלי. דופני שעל שצריכים 47)הפסולים ואףֿעלֿפי

במים  כמו הלחלוחית על הקפידו לא קידוש, לשם מילוי
כמו  זה הרי חטאת, לצרכי שהטבילו מפני ועוד, פסולים.

ישראל). (תפארת מילוי מים 48)לשם שתערובת מפני
שהיא. בכל פוסלת - במקודשים מקודשים שאינם

.È‰Èe¯˜49Lc˜Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓa dÏÈaË‰L50- ≈»∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ»¿ƒ¿«≈
da ÔÈLc˜Ó51˙‡hÁ ÈÓ dÎB˙Ï ÔÈÙÒB‡ ÔÈ‡ Ï·‡ ;52, ¿«¿ƒ»¬»≈¿ƒ¿»≈«»

ÔÈ‡ˆBÈÂ dÎB˙a ÌÈÚÏ· Ô‰a ‰ÏaË‰L ÌÈn‰L ÈtÓƒ¿≈∆««ƒ∆À¿¿»»∆ƒ¿»ƒ¿»¿¿ƒ
˙‡ÓË .Ô˙B‡ ÔÈÏÒBÙe ˙‡hÁ ÈÓa ÔÈ·¯Ú˙Óeƒ¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ»ƒ¿»

da ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ‰eÏÈaË‰Â53ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰L , ¿ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆««¿ƒ«¿≈ƒ
Ô˙B‡ ÔÈLc˜nL ÌÈna e·¯Ú˙ÈÂ e‡ˆÈ dÙe‚a ÔÈÚÏ·p‰«ƒ¿»ƒ¿»≈¿¿ƒ¿»¿««ƒ∆¿«¿ƒ»

.dÎB˙a¿»

הקליפה 49) ונשארה שבתוכה, מה את שהוציאו דלעת
ספוגי, גוף שהיא ומפני מים. בה לשאוב וראויה העבה,

מ"ג). (שם ממנה ונפלטים מים בה במשניות 50)נבלעים
גורס  ורבינו לקדש". ראויים שאין "במים הגירסא שבידינו,

אגב 51)"הראויים". מים ספגה שמא חוששים ואין
המים  לתוך ונפלטים חטאת, מי לשם נשאבו ולא טבילה,
ראויים  שאינם במים הטבילוה אם אבל לקידוש. העומדים
ניגוב). בדין הקודמת ההלכה (ראה חוששים - לקדש

יותר 52) במקודשים, מקודשים שאינם בתערובת החמירו
מילוי. לשם שלא שנשאבו מים בטומאה 53)מתערובת

(כסףֿמשנה). יותר החמירו

.‡ÈÔÈLc˜Ó ÌÈÓ54ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ÔÎB˙Ï ÏÙpL «ƒ¿À»ƒ∆»«¿»¿»ƒ¿»ƒ
Ô‰È‡¯Ó epzLpL B‡ eÚwa˙Â55ÔÈÏeÒt -56elÙ‡ . ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿««¿≈∆¿ƒ¬ƒ

ÌÈL·È eÈ‰57‰pk‰Â ‰¯Èc‰Â ‰ÏÓp‰ ÔB‚k ,¯˙BÈa »¿≈ƒ¿≈¿«¿»»¿«ƒ»¿«ƒ»
ÔÈLetÁ dÎB˙Ï ÏÙ .‰‡e·zaL58‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆«¿»»«¿»ƒƒ««ƒ∆…

,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ È¯‰ - Ô‰È‡¯Ó epzL ‡ÏÂ eÚwa˙ƒ¿«¿¿…ƒ¿««¿∆∆¬≈««ƒ¿ƒ
˙¯ÙBÙLk ‡È‰L ÈtÓ59dÎB˙a ÔÈÒÎ ÌÈn‰Â ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆¿««ƒƒ¿»ƒ¿»

.daL ‰Ál‰ ÌÚ dÎBzÓ ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒƒ»ƒ«≈»∆»

מ"ב.54) פ"ט שלא 55)שם ואףֿעלֿפי המים, של
לתוכם 56)נתבקעו. שנפלטה מוכיח המים מראה שינוי

החיים. בעלי של קשה.57)ליחותם ועורם מטבעם,
כנפים 58) על סוככות קשות כנפים בעלת שחורה תולעת

ישר.59)דקות. והמעי רחבים יציאתה מקום וכן פיה,

.·ÈÔÈLc˜Ó ÌÈÓ60- ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Ô‰Ó ˙˙ML «ƒ¿À»ƒ∆»»≈∆¿≈»«»
ÔÈÏeÒt61,‰Bi‰ ÔÓ ıeÁ ;ÔÈÏeÒt - ˙BÙBÚ‰ Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»»¿ƒƒ«»

tÓ˙ˆˆBÓ ‡È‰L È62·¯Ú˙Óe ‰ÈtÓ ‡ˆBÈ ¯È¯ ÔÈ‡Â ƒ¿≈∆ƒ∆∆¿≈ƒ≈ƒƒ»ƒ¿»≈
ÌÈˆ¯M‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈna63ıeÁ ;ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - e˙ML ««ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»≈»¿ƒ

˙‡ˆÓÂ ,‰BLÏa ˙˜wÏÓ ‡È‰L ÈtÓ ,‰cÏÁ‰ ÔÓƒ«À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿ƒ¿≈
.ÌÈnÏ ‰ÈtÓ ‰‡ˆBÈ ‰Ál‰«≈»¿»ƒƒ»««ƒ
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`dnecקנח dxt zekld - dxdh xtq - hay f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מ"ג.60) ניגרים 61)שם בריר, מעורבים שמים מפני
במשנה). (רבינו לכלי וחוזרים שותה,62)מפיהן כשהיא

ומוצצת. קימעה פיה את השרצים 63)פותחת שמונת
(חולדה) החולד ל): - כט יא, (ויקרא בתורה האמורים
והתנשמת. והחומט והלטאה והכח והאנקה והצב והעכבר

.‚È˙‡hÁ ÈÓ64Ô‰È‡¯Ó epzLpL65- ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ≈«»∆ƒ¿««¿≈∆≈¬««¿»
ÔLÚ ˙ÓÁÓ epzL ;ÌÈ¯Lk66e„ÈÏ‚‰ .ÔÈÏeÒt -67 ¿≈ƒƒ¿«≈¬«»»¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈ¯Lk - eÁBnÂ e¯ÊÁÂ68eÁBn elÙ‡ .69.‰nÁ· ¿»¿¿ƒ¿≈ƒ¬ƒƒ««»
.ÔÈÏeÒt - ¯e‡a ÔÁÓ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»»¿ƒ

נקט 64) שרבינו אלא הך, היינו חטאת ומי מקודשים מים
שאב. שמהם המקורות של פ"ט 65)לשונם פרה תוספתא

המים.66)ה"ה. את מעכיר הקור.67)עשן מפני קרשו
נימוח 69)שם.68) כמו דינו - אדם בידי לא טבעי, חימום

מאליו.

.„È˙‡hÁ ¯Ù‡70B‡ BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÂÈ‡¯Ó epzLpL ≈∆«»∆ƒ¿««¿»≈¬««¿
¯Lk - ÔLÚ ˙ÓÁÓ71ÏÙpL B‡ ,˜·‡ ˙ÓÁÓ epzL . ≈¬«»»»≈ƒ¿«≈¬«»»∆»«

‰Ï˜Ó ¯Ù‡ Ba ·¯Ú˙pL B‡ ,ÒÈÒt‚ B‡ „ÈÒ BÎB˙Ï72 ¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿∆
.ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ‡e‰L Ïk»∆¬≈∆»

אפר.71)שם.70) לגבי זר דבר אינו שעשן מפני
אדומה.72) פרה משריפת שלא פשוט, אפר

.ÂË·LBÁ‰73,ÔÏÒt ‡Ï - Ô˙BzLÏ ˙‡hÁ ÈÓ ÏÚ «≈«≈«»ƒ¿»…¿»»
Ô‰Ó ‰zLiL „Ú74BB¯b CB˙Ï ÈÏk‰ ÔÓ CÙL Ì‡Â . «∆ƒ¿∆≈∆¿ƒ»«ƒ«¿ƒ¿¿

ÏÒt ‡Ï - ÈÏkaL ÌÈna B˙ÙO ‰Ú‚ ‡ÏÂ75. ¿…»¿»¿»««ƒ∆«¿ƒ…»«

ד.73) פ"ט, פרה ר'74)משנה של בשיטתו יוסי כר'
מסיח  אינו מקודשים כבר שהמים מפני והטעם, יהושע.
שתה  אם אבל האחרון. ברגע בו יחזור אולי מהם, דעתו
(ראה  אחרים חיים בעלי כמו שבפיו, הרוק מפני פסלם,

מקודשים). שאינם מים דין פ"ז סוף המים 75)למעלה את
שלא  זהירותו והטעם, כשר. גרגר ואם שם: בכלי. שנשארו
לגמרי, דעתו הסיח שלא מוכיחה במים, בשפתיו לנגוע

שישארו. המים של הכשרן על וחשב

.ÊËÈÏk76‡·e ‰l‚Ó BÁÈp‰L ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ Ba LiL ¿ƒ∆≈«ƒ¿À»ƒ∆ƒƒ¿À∆»
BÈ‡L Ì„‡ ‡nL ;ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ‰qÎÓ B‡ˆÓe¿»¿À∆¬≈≈¿ƒ∆»»»∆≈
.È‡cÂa e‰qk Ì„‡ È¯‰L ,Ô‰a Ú‚ ˙‡hÁÏ ¯B‰Ë»¿«»»«»∆∆¬≈»»ƒ»¿««
‰ÏBÎÈ Ì‡ :‰l‚Ó B‡ˆÓe ‡·e ‰qÎÓ BÁÈp‰ƒƒ¿À∆»¿»¿À∆ƒ¿»

‰cÏÁ‰77- ‰ÏÈla ÏË BÏ „¯iL B‡ epnÓ ˙BzLÏ «À¿»ƒ¿ƒ∆∆»««««¿»
ÈzL Ô‡k LiL ÈtÓ .ÔÈ¯Lk - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÏeÒÙ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈∆≈»¿≈
Ì‡Â ;OÓ¯Â ‰iÁ ‰Ó‰a B‡ ‰lb Ì„‡ ˜ÙÒ :˙B˜ÙÒ¿≈»≈»»ƒ»¿≈»«»»∆∆¿ƒ

¯B‰Ë ‰È‰ ‡nL ,e‰lb Ì„‡ ¯ÓBÏ ‡ˆÓz78˙‡hÁÏ ƒ¿»«»»ƒ»∆»»»»¿«»
.‡Ï B‡…

מ"א.76) פי"א למעלה 77)שם (ראה בשתייתה הפוסלת
והיתר,78)הי"ב). באיסור בין מותר - להתיר ספקות ושני

וטהרה. בטומאה ובין

.ÊÈÒBn‰¯79Lec˜Ï e‡lÓ˙pL ÌÈÓ B‡ ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ «≈«ƒ¿À»ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - Ô¯ÓLÏ ‡ÓËÏ80. ¿»≈¿»¿»¬≈≈¿ƒ

מ"י.79) פ"ז הטומאה.80)שם מן כראוי שומר אינו טמא

.ÁÈÌÈL81„Á‡ ‡ÓËÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBL eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿ƒ∆««ƒ¿ƒ¿»∆»
ÈL ÏL B˙eL¯a Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯Lk - Ô‰Ó82¯‰Ë . ≈∆¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈ƒ»«

Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯Lk - ÈM‰ ‡ÓËÂ ¯ÓLÏ ¯ÊÁÂ¿»«ƒ¿…¿ƒ¿»«≈ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈
ÔBL‡¯ ÏL B˙eL¯a83ÌÈn‰ - ˙Á‡k Ô‰ÈL e‡ÓË . ƒ¿∆ƒƒ¿¿¿≈∆¿««««ƒ

ÔÈÏeÒt84. ¿ƒ

מ"א.81) פ"ח עליהם.82)שם שומר שחזר 83)השני
דומים 84)לטהרתו. [דינים טהור. שומר להם שאין מפני

ה"ב)]. (פ"ח למעלה נתבארו

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בעצמו 1) הוא שיהיה צריך אם לקידוש מים הממלא יבאר

מ  אם והמזה, אצלו המקדש ומניחם מים אדם ומקדש מלא
ובספינה, בנהר יוליכם אם למקום, ממקום מוליכם ואם
חטאת  מי לאחוריו, הכלי מפשיל אם שנתקדשו ומים
שמזין  וזה המזה להזות, כשר הוא ומי במשקל, ששקלם
הזייה. לכל האיזוב טבילת צריך ואם כוונה, צריך אם עליו

.‡‡lÓÓ‰2‡e‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ BÈ‡ - Lec˜Ï ÌÈÓ «¿«≈«ƒ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿∆
.„Á‡ ‰fÓe „Á‡ Lc˜Ó ‡l‡ ,‰fn‰Â Lc˜Ó‰ BÓˆÚ«¿«¿«≈¿««∆∆»¿«≈∆»«∆∆»

ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ‰¯ÚÓe ÈÏÎa Ì„‡ ‡lÓÓ ÔÎÂ3Lc˜Óe ¿≈¿«≈»»ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«≈
ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰ ‰¯ÚÓe ,¯Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ«≈¿»∆««ƒ«¿À»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ

.¯Á‡ ÈÏkÓ ‰fÓe«∆ƒ¿ƒ«≈

א.2) מג, משמע 3)יומא וכן ה"א, פ"ט פרה תוספתא
פרה. במס' משניות בכמה

.·Ì„‡ ‡lÓÓ4Ïk Lec˜ ‡Ïa BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe ÌÈÓ ¿«≈»»«ƒ«ƒ»∆¿¿…ƒ»
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÎÈÏBÓe ,ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ‰ˆ¯iL ÔÓÊ¿«∆ƒ¿∆¿≈¿»¿ƒ»ƒ»¿»
˙Ú ÏÎa ÔLc˜Óe ¯Ù‡ Ô‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓe≈ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆≈∆¿«¿»¿»≈
ÌÈÓÈ BÏˆ‡ Ì„‡ ÔÁÈpÓ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰ ÔÎÂ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿≈««ƒ«¿À»ƒ«ƒ»»»∆¿»ƒ
,enziL „Ú CÈ¯ˆ ‡e‰L ÌBÈ ÏÎa Ô‰Ó ‰fÓe ÌÈLÂ¿»ƒ«∆≈∆¿»∆»ƒ«∆ƒ«
Ì„‡ ¯nLÓe .¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓe ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÎÈÏBÓeƒ»ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ¿«≈»»

BÎÈÏBÓe BÏˆ‡ ‰¯t ¯Ù‡5¯ÈÚÓe ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ≈∆»»∆¿ƒƒ»¿»≈ƒ
˙Á‡ ÌÚt .¯ÈÚÏ6˙‡hÁ ÈÓ Ba ‰È‰L ÈÏk eÎÈÏB‰ ¿ƒ««««ƒ¿ƒ∆»»≈«»

Ú˜¯˜a ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‡ˆÓÂ ,Ôc¯ia ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»««¿≈¿ƒ¿»¿«ƒƒ«≈¿«¿«
ÔÈc ˙Èa e¯Ê‚ ‰ÚL d˙B‡a .ÌÈn‰ e‡ÓËÂ ‰ÈÙq‰«¿ƒ»¿ƒ¿¿««ƒ¿»»»»¿≈ƒ
˙‡hÁ ¯Ù‡ ‡ÏÂ ˙‡hÁ ÈÓ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ,ÏB„b‰«»∆≈«¬ƒƒ≈«»¿…≈∆«»

¯‰a7‡ÏÂ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ÌËÈLÈ ‡ÏÂ ,‰ÈÙÒ·e ¿»»ƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈«¿≈««ƒ¿…
Ï·‡ .ÈM‰ „vÏ Ì˜¯ÊÈÂ Ô‡kÓ ¯‰p‰ „ˆa „ÓÚÈ«¬…¿««»»ƒ»¿ƒ¿¿≈«««≈ƒ¬»

B¯‡eˆ „Ú ÌÈna Ì„‡ ‡e‰ ¯·BÚ8‰¯t ¯Ù‡ B„È·e ≈»»««ƒ««»¿»≈∆»»
Ô‰L ÌÈ˜È¯‰ ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÎÂ .ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ B‡«ƒ¿À»ƒ¿≈»»¿≈ƒ»≈»ƒ∆≈
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙‡hÁÏ e‡lÓ˙pL ÌÈÓe ,˙‡hÁÏ ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«»«ƒ∆ƒ¿«¿¿«»«¬«ƒ…

Ó - eLc˜˙‰ÈÙÒa ¯‰a Ì˙B‡ ÔÈ¯È·Ú9. ƒ¿«¿«¬ƒƒ»¿»»ƒ¿ƒ»

ט.4) פ"ג, חגיגה ומוליכו.5)תוספתא תימן: בכת"י
א.6) כג, מ"ה,7)חגיגה פ"ט פרה ובמשנה שם. כחכמים,

גזרו  "שלא עקביה בן חנניה דעת נגד הנהרות, בכל שגזרו
שהיה". כמעשה ובספינה בירדן שם.8)אלא פרה,

בנתינת 9) שנתקדשו אחר חטאת מי על אלא גזרו שלא שם,
האפר.
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קנט dnec` dxt zekld - dxdh xtq - hay f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚ÏB„b‰ Ìia ‰ÈÙÒa ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ ÔÈ¯È·ÚÓ10 «¬ƒƒ«ƒ¿À»ƒƒ¿ƒ»«»«»
ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;ÌÈn‰ Èt ÏÚ [Ì‰a] ÔÈËLÂ¿»ƒ»∆«¿≈««ƒ∆…»¿∆»«

.¯‰a ¯Ù‡‰ ÏÚÂ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰««ƒ«¿À»ƒ¿«»≈∆¿»»

את 10) מצמצמים שאינם החכמים שאפילו משמיענו,
הגדול, הים על הרחיבוה לא שהיה, לכמעשה הגזירה
בברייתא: מלשונם זה ולמד בו. גזרו לא בספינה ואפילו
ים. לא אבל נהרות משמע הנהרות" שאר ואחד הירדן "אחד

.„ÌÈÓ CÈÏBn‰11ÌÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔLc˜Ï «ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ««ƒ
eLc˜˙pL12.ÂÈÙÏ ‡l‡ ÂÈ¯BÁ‡Ï ÈÏk‰ ÏÈLÙÈ ‡Ï , ∆ƒ¿«¿…«¿ƒ«¿ƒ«¬»∆»¿»»

- ÔÈ¯eÓL Ô‰L ÔÓÊa ;‰c ÈÓÏ ˙¯ÓLÓÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆∆¿≈ƒ»ƒ¿«∆≈¿ƒ
- ˙Bi·Á ÈzL ‡lÓ .ÔÈÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â ,‰c ÈÓ Ô‰≈≈ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ≈¿≈»ƒ

¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ˙Á‡Â ÂÈÙÏ ˙Á‡ Ô˙B13. ≈««¿»»¿«««¬»ƒ¿≈∆ƒ∆¿»

מ"ו.11) פ"ז, מדעתו 12)שם, רבינו הוסיף זו בבא 
הם  הדעת היסח ופסול מלאכה שפסול לשיטתו, בהתאם
שנתקדשו, מים פוסלת אינה אמנם והמלאכה ענינים, שני
שיטת  כבר (נתבארה אותם. פוסלת הדעת היסח אבל
משמירת  הדעת היסח מפני פוסלת שמלאכה הראב"ד,
מים  פוסלת אינה שמלאכה ששנינו, ומכיוון המים.
השיג  ולפיכך פוסלת, אינה הדעת שהיסח ברור מקודשים,

רבינו). דברי על מדאורייתא,13)כאן אמנם היא השמירה
– מאחוריו ולא דווקא מלפניו מעולה שמירה חובת אבל
ולא  שאיֿאפשר, במקום גזרו ולא היא, חכמים גזירת
ה"ו). פ"ז למעלה (ראה פעמיים ללכת הממלא על החמירו

.‰ÔÏ˜ML ˙‡hÁ ÈÓ14Ï˜LÓa15BzÚc ÁÈq‰ Ì‡ : ≈«»∆¿»»¿ƒ¿»ƒƒƒ««¿
ÔÈÏeÒt -16ÌÈ¯·c Ï˜L Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ¯Lk - Â‡Ï Ì‡Â , ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¬»ƒ»«¿»ƒ

- ˙Ï˜LÓ Ô‡OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙‡hÁ ÈÓa ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈«»ƒ«¬»»ƒ¿…∆
ÔÏÒt17˙¯ÓLÓ BÊ ÔÈ‡L ,18ÌÈ¯B‰h‰ el‡ Ïk . ¿»»∆≈ƒ¿∆∆»≈«¿ƒ

ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ ,ÔÈfnL B‡ ÔÈLc˜nL B‡ ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈»«≈ƒ
eÈ‰ Ì‡ ,Ô‰Ó ÔÈfnLÂ Ì‰Ó ÔÈLc˜Óe ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈∆¿∆«ƒ≈∆ƒ»
È¯‰ - ÔLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÈÏe·Ë¿≈««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿»¬≈

ÌÈ¯Lk el‡19Lecw‰Â Èeln‰Â ‰¯t‰ ‰OÚÓ ÏkL ; ≈¿≈ƒ∆»«¬≈«»»¿«ƒ¿«ƒ
ÈtÓe .e¯‡aL BÓk ,ÌBÈ Ïe·Ëa ¯Lk ‰Èf‰‰Â¿««»»»≈ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿≈
Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe ÛËL ÈÏk Ïk ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ¿«¿ƒ∆»¿≈∆∆«¿ƒƒ»

.˙‡hÁ ÈÓa Ô‰a ÔÈLnzLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«»

אֿב.14) נג, מסקנת 15)גיטין המים, משקל לדעת כדי
– לאו ואם פסולים, דעתו הסיח אם – "כנגדן" שם הגמרא
המים  כנגד שהניח היינו "שכנגדן" רבינו ומפרש כשרים.

המאזנים. בכף גם 16)משקלות פוסל הדעת שהיסח מפני
המקודשים. "בגופם",17)במים אמרו שם בגמרא

רבינו  פירוש ולפי מהם. דעתו הסיח כשלא אפילו פסולים
דברים  לשקול במשקלות בהם שהשתמש הכוונה "בגופם"
'חזון  ראה שם. הסוגיא בפירוש אחרת דרך (לרש"י אחרים

שמח'). ו'אור ט)18)איש' יט, (במדבר אמרה והתורה
עצמם  במים שמלאכה מזה יוצא נדה". למי "למשמרת
אינה  שמלאכה שאמרו ומה במקודשים, אפילו פוסלת
בשעת  אחרת מלאכה עשה אם הכוונה הקידוש, אחר פוסלת

שצט). מצוה חינוך' 'מנחת (ראה במים נתבאר 19)עיסוקו

של  במקומן כאן אלו דברים וכפלו ופ"ד, הי"ג, פ"א למעלה
חטאת. במי העוסקים אדם לבני הנוגעות ההלכות

.ÂÔÈ¯Lk Ïk‰20ÌeËÓËÂ ‰M‡Ó ıeÁ ,˙Bf‰Ï «…¿≈ƒ¿«≈ƒ»¿À¿
ÒBÈ‚B¯c‡Â21˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÔË˜Â [‰ËBL L¯ÁÂ]22; ¿«¿¿ƒ¿≈≈∆¿»»∆≈««

Lk Ï¯Ú‰Â .˙Bf‰Ï ¯Lk - ˙Ú„ Ba LiL ÔË˜ Ï·‡¯ ¬»»»∆≈««»≈¿«¿∆»≈»≈
‰f‰L ˙Ú„ Ba LiL ÔË˜ .‡ÓË Ï¯Ú‰ ÔÈ‡L ,˙Bf‰Ï¿«∆≈∆»≈»≈»»∆≈««∆ƒ»

ezcÚÒÓ ‰M‡‰Â23- B„Èa ÌÈn‰ BÏ ‰ÊÁ‡L ÔB‚k , ¿»ƒ»¿«««¿∆»¬»««ƒ¿»
.‰‡f‰ ˙ÚLa B„Èa ÊÁ‡z ‡lL „·Ï·e ,‰¯Lk B˙‡f‰«»»¿≈»ƒ¿«∆…∆¡…¿»ƒ¿««»»

.‰ÏeÒt - B˙Èf‰ ˙ÚLa B„Èa ‰ÊÁ‡ Ì‡Â¿ƒ»¬»¿»ƒ¿««»»¿»

מ"י.20) פי"ב אשה.21)פרה ספק במשנה:22)שהם
הכתוב, מן דרשו - א מג, (ביומא דעת". בו שאין "ותינוק
מים  למילוי פסול שהוא אףֿעלֿפי להזות כשר שקטן
שהרי  דעת, בו שיש קטן רק שהכשירו ומובן אפר. ולאיסוף
שבאיסוף  יוצא, ומזה ה"ז). (לקמן כוונה צריכה הזאה
וקטן", שוטה מחרש "חוץ מ"ד) פ"ה (פרה ששנינו ומילוי
ג  במשנה יוםֿטוב' ('תוספות דעת בו שיש קטן גם פסול

שם)). יומא מברייתא קושייתו וראה שם.23)שם,

.ÊB¯‰ËÏ ‡Óh‰ ÏÚ ˙Bf‰Ïe ÔeÎÏ CÈ¯ˆ ‰fn‰24; ««∆»ƒ¿«≈¿«««»≈¿«¬
‰Ê Ï·‡ .‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ‰eÎa ‡lL ‰f‰ Ì‡Â¿ƒƒ»∆…¿«»»«»»¿»¬»∆

ÂÈÏÚ ÔÈfnL25Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈfÓ ‡l‡ ,‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡ ∆«ƒ»»≈»ƒ«»»∆»«ƒ«»»»
˙Bf‰Ï Ôek˙n‰ .BzÚ„Ï ‡lLÂ BzÚ„Ï26‰f‰Â ÂÈÙÏ ¿«¿¿∆…¿«¿«ƒ¿«≈¿«¿»»¿ƒ»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ÂÈÙÏ ‰f‰Â ÂÈ¯BÁ‡Ï ,ÂÈ¯BÁ‡Ï27. «¬»«¬»¿ƒ»¿»»«»»¿»
B˙Èf‰ - ÂÈt ÏL ÔÈ„„vÏ ‰f‰Â ÂÈÙÏ ˙Bf‰Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿«¿»»¿ƒ»«¿»ƒ∆»»«»»

‰¯Lk28. ¿≈»

ולא 24) יט) (שם, הטמא" על הטהור "והזה זוטא: 'ספרי'
לטמא. נתכוון שלא  מ"ב.25)בזמן במשנה,26)שם

זו.27)שם. להזאה התכוון שלא של 28)מפני הצדדים
כפניו. דינם פניו,

.Á‰fn‰29‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ BÈ‡30‡l‡ ,‰Èf‰ ÏÎÏ ««∆≈»ƒ¿ƒ»¿»«»»∆»
e¯ÓbiL „Ú ‰Èf‰ ¯Á‡ ‰Èf‰ ‰fÓe ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·BË≈∆»≈«∆«»»«««»»«∆ƒ»¿

ÌÈn‰31ÏÚ B‡ Ì„‡ Èa ‰nk ÏÚ ˙Á‡ ‰Èf‰ ‰fÓe . ««ƒ«∆«»»««««»¿≈»»«
ÔÓ Ba Ú‚pL Ïk .‰‡Ó elÙ‡ ,˙Á‡k ÌÈÏk ‰nk«»≈ƒ¿««¬ƒ≈»…∆»«ƒ

¯B‰Ë - ‡e‰L Ïk ÌÈn‰32‰fn‰ Ôek˙iL ‡e‰Â , ««ƒ»∆»¿∆ƒ¿«≈««∆
·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·Ë .ÂÈÏÚ ˙Bf‰Ï33ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙Â ¿«»»»«∆»≈¿ƒ¿«≈¿««

‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·c34Ì„‡‰ ÏÚ B‡35d˙B‡Ó ‰f‰Â , »»∆¿«≈À¿»«»»»¿ƒ»≈»
,‰Ó‰a‰ ÏÚ B‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c ÏÚ ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»«»»∆≈¿«≈À¿»««¿≈»
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ·BÊ‡a ÌÈÓ e¯‡L Ì‡ƒƒ¿¬«ƒ»≈≈»ƒ«¬…

ÏÈaË‰Ïe36ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ¯‡M‰ ÔÓ ‰fÓ ‡l‡ , ¿«¿ƒ∆»«∆ƒ«¿»«»»»«
‰¯Lk B˙ÏÈ·Ë ˙lÁz È¯‰L ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰«≈ƒ«¿≈ƒ∆¬≈¿ƒ«¿ƒ»¿≈»

‰˙È‰37¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·Ë Ì‡ Ï·‡ . »¿»¬»ƒ»«∆»≈¿««»»
Ì„‡‰ ÏÚ ‰f‰Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ B‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L∆≈¿«≈À¿»««¿≈»¿ƒ»«»»»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ‡Óh‰ ÈÏk‰ ÏÚ B‡38¯ÊÁiL „Ú , ««¿ƒ«»≈«»»¿»«∆«¬…
ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙ÈÂ ‰iL ÌÚt ÏaËÈÂ¿ƒ¿…««¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿««»»»«

.‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ ¯·c»»«¿«≈À¿»

חטאת.30)שם.29) במי אזוב שבאזוב.31)טבילת
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zeiprzקס zekld - mipnf xtq - hay `"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מאה".32) "עד המשנה מלשון זה מ"ג.33)למד שם
ללמוד 34) יש למשנתנו, בפירושו רבינו של מלשונו כלים.

(ראה  טמא באדם וכן ממש, טמאים בכלים שמדובר
ישראל'). ו'תפארת המשנה,35)'ברטנורא' לשון נקט

טעם  לי נתברר (ולא בפניֿעצמה בבבא "אדם" שכתבה
במשנה). ומפרש 36)הכפילות ישנה", "לא במשנה:

שנית. פעם להטביל צריך שאינו דבר 37)רבינו, לשם
הזאה. "אם 38)שצריך (במשנה: פסולה. שהטבילה מפני

זה, ולפי שנית, לטבול צריך מפרש ורבינו ישנה". באזוב יש
אפילו  הכוונה באזוב", יש "אם ששנינו: מה לפרש צריך
א. יז, ביומא חננאל' 'רבינו גירסת ראה באזוב. מים נשארו

שם). רש"י וראה ופירושו.

.ËÏÈaË‰39BÈ‡L ¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙Â ·BÊ‡‰ ˙‡ ƒ¿ƒ∆»≈¿ƒ¿«≈¿««»»∆≈
ÌÈÙhÓ‰ ÌÈn‰ - ‰‡ÓË Ïa˜Ó40ÔÈ¯Lk41,CÎÈÙÏ . ¿«≈À¿»««ƒ«¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

‰eÎa ·BÊ‡‰ ˙‡ Ô‰a ÏÈaË‰Â ¯ÊÁÂ ÈÏka eÙË Ì‡ƒ»¿«¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ»∆∆»≈¿«»»
.‰¯Lk B˙Èf‰ - ‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ ¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï¿««»»«¿«≈À¿»«»»¿≈»

שם.39) האזוב.40)פרה, לא 41)מן בכוונה הטבילה
אבל  והזה", "וטבל... אמרה התורה שהרי פסולה, נכונה
שאינו  דבר על הזה שאפילו ונראה, בכשרותם. נשארו המים
נטפו  ואם באזוב, שנשארו המים נפסלו לא טומאה, מקבל
ולהזות. האזוב את בהם לטבול מותר - לחטאת טהור לכלי

.È˙‡hÁ ÈÓ42ÈL‡¯ elÙ‡ Ô‰a Ï·BË - eËÚÓ˙pL ≈«»∆ƒ¿«¬≈»∆¬ƒ»≈
ÔÈÏBÚ·‚43‚tÒÈ ‡lL „·Ï·e ,‰fÓe44˙ÈÁBÏˆ .45 ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«∆…¿«≈¿ƒ

Bk¯„k ‰ÏÚÓe Ï·BË - ¯ˆ ‰ÈtL46CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰fÓe ∆ƒ»«≈«¬∆¿«¿«∆¿≈»ƒ
ÈÏk‰ Ècˆa ÚbÈ ‡nL ¯‰f‰Ï47.‰iL ÌÚÙa ¿ƒ»≈∆»ƒ«¿ƒ≈«¿ƒ¿««¿ƒ»

מ"ב.42) האזוב.43)שם של הבדים שלא 44)ראשי
למשנתנו). בפירושו (רבינו יטבול אלא הכלי, מדופני יקנח

פעמים.46)שם.45) כמה שם 47)אפילו שנדבקו
ועכשיו  הקודמת, בפעם האזוב הוצאת אגב מים טיפות
טבילה  כאן ואין בהן ויזה הטיפות אותן את האזוב יעלה
אבל  קצת, מגומגם הסגנון אמנם שם). במשנה (רבינו,

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה ברורה הכוונה



meil cg` wxt m"anx ixeriyhay f"iÎ`"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  שבט י"א ראשון יום

-mipnfxtq
zFkldzFIprY ¦§©£¦

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הצרות 1) פרטי בו ונזכרו מתענין. צרות אלו על בו, נתבאר

הגשמים, מניעת צרת מהן ואחת בפרט. ודיניהן לאחת, אחת
נתיחדו  ולזה בענינם. משונים ותעניות ארוך סדר לה ויש

אחרים. פרקים שני לה

.‡ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙nL ¯eaˆ ÏL ˙B¯v‰ Ô‰ el‡≈≈«»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
Ì‰ÈÏÚ2ÏÚÂ ,Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ : ¬≈∆«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿«

ÏÚÂ ,‰a¯‡‰ ÏÚÂ ,‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚÂ ,¯·c‰ ÏÚÂ ,·¯Á‰«∆∆¿««∆∆¿««»»»¿«»«¿∆¿«
ÏÚÂ ,˙Ïtn‰ ÏÚÂ ,ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ,ÔBÙcM‰ ÏÚÂ ,ÏÈÒÁ‰∆»ƒ¿««ƒ»¿««≈»¿«««…∆¿«

.¯Ën‰ ÏÚÂ ,˙BBÊn‰ ÏÚÂ ,ÌÈ‡ÏÁ‰∆√»ƒ¿««¿¿««»»

עקיבא 2) רבי - בחצוצרות והרעותם אתכם הצורר הצר "על
מקשה  ואשה וירקון, שדפון - מלחמה, אלא לי אין אומר,
הצר  על לומר: תלמוד מניין? בים המטורפת וספינה לילד,
- הצבור על תבוא שלא וצרה צרה כל על אתכם, הצורר

בחצוצרות". והרעותם

.·¯ÈÚ‰ d˙B‡ - el‡ ÏkÓ ‰¯ˆ da LiL ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»»»ƒ»≈»»ƒ
‰È˙B·È·Ò ÏÎÂ ,‰¯v‰ ¯·ÚzL „Ú ˙Ú¯˙Óe ‰pÚ˙Ó3 ƒ¿«»«¿«««∆«¬…«»»¿»¿ƒ∆»
Ì‰ÈÏÚ ÌÈL˜·Ó Ï·‡ ,˙BÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ˙BpÚ˙Óƒ¿«¿…«¿ƒ¬»¿«¿ƒ¬≈∆

ÌÈÓÁ¯4ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ˜ÚBˆ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎ·e . «¬ƒ¿»»≈¬ƒ¿…«¿ƒƒ
,˙BBÊn‰ ˙¯vÓ ıeÁ ;e¯Ó‡L BÓk ,˙aLa¿«»¿∆»«¿ƒ»««¿

˙aLa elÙ‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBvL5ÔÈÚÈ¯˙Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , ∆¬ƒ»∆»¬ƒ¿«»¬»≈«¿ƒƒ
.˙aLa ˙B¯ˆBˆÁa ‰ÈÏÚ»∆»«¬¿¿«»

שאם 3) מתענים, לא הרחוקים במקומות אבל האיזור. אותו
שלא  בעולם זמן אין שהרי לעולם, לצום צריכים היינו כן

המקומות. מן באחד חרב בו בלא 4)תהיה מתפללים
בחצוצרות. פרקמטיא 5)תקיעה על מתריעין רבנן: "תנו

בקשת  הוא "מתריעים", הפירוש וכאן בשבת", ואפילו
בחצוצרות. תקיעה הלא בתפילה .רחמים

.‚Ì"ekÚ ?„ˆÈk Ï‡¯OÈÏ Ï‡¯OÈ È‡BO ˙¯ˆ‰ ÏÚ«¬»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈««
,ÒÓ Ì‰Ó ÏhÏ B‡ ,Ï‡¯OÈ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ C¯ÚÏ e‡aL∆»«¬…ƒ¿»»ƒƒ¿»≈ƒ…≈∆«

‰¯Êb Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Ï B‡ ,ı¯‡ Ì„iÓ ÁwÏ B‡6elÙ‡ , ƒ«ƒ»»∆∆ƒ¿…¬≈∆¿≈»¬ƒ
„Ú ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ‰l˜ ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»«»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ«
Ï·‡ ,ÔÈpÚ˙Ó Ì‰È˙B·È·qL ÌÈ¯Ú‰ ÏÎÂ .eÓÁ¯iL∆¿À¬¿»∆»ƒ∆¿ƒ≈∆ƒ¿«ƒ¬»
.Ô˙¯ÊÚÏ ıa˜˙‰Ï eÚ˜z Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆»ƒ≈»¿¿ƒ¿«≈¿∆¿»»

גזרות 6) שגזרו רשעים (=גויים חברי אתו לרבא ליה "אמרו
תעניתא". גזר לבבל, דתם) על להעבירם ישראל על

.„ÔB‚k ,ÌBÏL ÏL ·¯Á elÙ‡ ?„ˆÈk ·¯Á‰ ÏÚ««∆∆≈«¬ƒ∆∆∆»¿
ÌB˜Óa e¯·ÚÂ Ì"ekÚ ÌÚ Ì"ekÚ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»«ƒ«¿»¿ƒ¿
Ï‡¯OÈ ÔÈ·e Ì‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈««ƒ∆≈≈≈∆≈ƒ¿»≈
:¯Ó‡pL .‰ÈÏÚ ÔÈpÚ˙Óe ‰¯ˆ BÊ È¯‰ - ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬≈»»ƒ¿«ƒ»∆»∆∆¡«
‰ÓÁÏn‰ ˙i‡¯L ÏÏkÓ - ÌÎˆ¯‡a ¯·Ú˙ ‡Ï ·¯ÁÂ¿∆∆…«¬…¿«¿¿∆ƒ¿»∆¿ƒ««ƒ¿»»

‰¯ˆ -7. »»

שלום,7) של שאינו חרב לומר צריך אינו שאמרו "חרב
יותר  שלום של חרב לך שאין שלום, של חרב אפילו אלא

יאשיהו". המלך בה נכשל כן פי על ואף נכה, מפרעה

.‰LÓÁ da LiL ¯ÈÚ ?¯·„ ‡È‰ BÊ È‡ .¯·c‰ ÏÚÂ¿««∆∆≈ƒ∆∆ƒ∆≈»¬≈
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קסי zeiprz zekld - mipnf xtq - hay `"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈÏ‚¯ ˙B‡Ó8‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‰pnÓ e‡ˆÈÂ , ≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆»¿»≈ƒƒ¿»
,„Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .¯·c ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ»ƒ∆««∆¬≈∆∆∆»¿¿∆»
,ÛÏ‡ da ‰È‰ .¯·c ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡a B‡¿«¿»»»ƒ≈∆∆∆»»»∆∆
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈ˙Ó ‰ML ‰pnÓ e‡ˆÈÂ¿»¿ƒ∆»ƒ»≈ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
.¯·c ‰Ê ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡a B‡ „Á‡ ÌBÈa e‡ˆÈ .¯·c -∆∆»¿¿∆»¿«¿»»≈∆∆∆
ÌÈ˜f‰Â ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ¿≈¿ƒ∆¿∆¿≈«»ƒ¿«¿«ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈÚÏ ‰È„n‰ ÈL‡ ÔÈÓ ÏÏÎa ‰Î‡ÏnÓ e˙·ML∆»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿««¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»

‰Ê9. ∆

מטף".8) לבד הם 9)"הגברים אלה, סוגים ששלושה
יותר. להיפגע ועלולים בטבעם, חלושים

.Â˙BiÏb ¯‡L ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯·„ ‰È‰»»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»»À
Ô‰ÈÏÚ Ï‡¯OÈ10‰È„Óa ¯·„ ‰È‰ .11˙B¯iLÂ , ƒ¿»≈¬≈∆»»∆∆ƒ¿ƒ»¿«»

Ô‰ÈzL - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰pnÓ ˙B‡·e ˙BÎÏB‰¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆
BfÓ BÊ ˙B˜BÁ¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BpÚ˙Ó12. ƒ¿«««ƒ∆≈¿ƒ

(חוצה 10) שפחה - לוקה ישראל) ארץ (שהיא גבירה "שאם
שכן". כל לא לארץ.11)לארץ) לא 12)בחוצה והיום

האדם, בני טבע שנשתנה מפני דבר, מכת על תענית גוזרים
ושותה. אוכל כשאינו יותר מסוכנת המחלה כי ונתברר
ספק  מפני הדבר בזמן מקילים הרגילים בצומות ואפילו

נפש. פקוח

.Ê‡È‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰Ú¯ ‰iÁ ÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ««»»»∆»ƒ¿«∆ƒ
˙ÁlLÓ13BÊ È¯‰ ,ÌBia ¯ÈÚa ‰˙‡¯ ?„ˆÈk . ¿À««≈«ƒ¿¬»»ƒ«¬≈

È· ÈL ‰˙‡¯ Ì‡ - ÌBia ‰„Oa ‰˙‡¯ .˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿¬»«»∆«ƒ»¬»¿≈¿≈
‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ ,Ì‰ÈtÓ ‰Á¯· ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…»¿»ƒ¿≈∆¬≈¿À««¿ƒ»»

Ì‚‡Ï ‰ÎeÓq‰ ‰„O14‰Ù„¯Â Ì„‡ È· ÈL ‰˙‡¯Â , »∆«¿»«¬«¿»¬»¿≈¿≈»»¿»¿»
- Ì‰È¯Á‡ ‰Ù„¯ ‡Ï ;˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ - Ì‰È¯Á‡«¬≈∆¬≈¿À««…»¿»«¬≈∆
Ì‰È¯Á‡ ‰Ù„¯ elÙ‡ ,Ì‚‡a ‰È‰ Ì‡Â .˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««¿ƒ»»»¬«¬ƒ»¿»«¬≈∆
‰ÏÎ‡Â Ì‰ÈL ‰Ù¯Ë Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙ÁlLÓ dÈ‡≈»¿À««∆»ƒ≈»¿»¿≈∆¿»¿»

‰Ó „Á‡Ô15dÈ‡ ,Ì‚‡a Ì‰ÈL ‰ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆»≈∆¬»ƒ»¿»¿≈∆»¬«≈»
ÔB·Ú¯‰ ÈtÓe ,dÓB˜Ó ‡e‰ ‰fL ÈtÓ ;˙ÁlLÓ¿À««ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿≈»¿»

.˙ÁlLÓ ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï ,‰Ù¯Ë»¿»…ƒ¿≈∆ƒ¿À««

טבעית.13) תופעה ואיננה השמים, מן מקום 14)נשלחה
טרף. חיתו של הקבוע אכלה 15)משכנם לא אם שכן וכל

טבעית. תופעה אינה שזו משולחת, זו הרי מהם אחד אף

.Á,˙BnLp‰ ˙Bˆ¯‡·e ˙B¯a„na ÌÈÈea‰ ÌÈza»ƒ«¿ƒ«ƒ¿»»¬»«¿«
‰ÏËÂ ‚bÏ ‰˙ÏÚ Ì‡ - ‰iÁ È„e„b ÌB˜Ó Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿¿≈«»ƒ»¿»«»¿»¿»
‰ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙ÁlLÓ BÊ È¯‰ ,‰ÒÈ¯ÚÓ ˜BÈzƒ≈¬ƒ»¬≈¿À««¿ƒ…ƒƒ»
ekqL Ì‰ Ì„‡ Èa el‡L .˙ÁlLÓ dÈ‡ ,BÊ ‰cÓÏ¿ƒ»≈»¿À««∆≈¿≈»»≈∆ƒ¿

.˙BiÁ‰ ÌB˜ÓÏ e‡·e ÌÓˆÚa¿«¿»»ƒ¿««

.ËeÁlML ÛBÚ‰ OÓ¯Â ı¯‡‰ OÓ¯ ÈÈÓ ¯‡L¿»ƒ≈∆∆»»∆¿∆∆»∆À¿
e˜Èf‰Â16CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ÁelL ÔB‚k , ¿ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«¿«ƒ¿≈»ƒ

ÔÈÚ¯ˆ ¯ÓBÏ17ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰Ï ‰ÓBc‰Â ÔÈLezÈÂ «¿»ƒ¿«ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿«ƒ
.‰Úe¯˙ ‡Ïa ÔÈ˜ÚBÊ Ï·‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿…«¿ƒƒ¬»¬ƒ¿…¿»

על 16) כמו עליהם מתענים המיתו, שאם המיתו. ולא הזיקו
טרף. ומזיקים.17)חיתו העוקצים דבורים כעין

.È‡l‡ Ô‰Ó ‰‡¯ ‡Ï elÙ‡ ,ÏÈÒÁ‰ ÏÚÂ ‰a¯‡‰ ÏÚ«»«¿∆¿«∆»ƒ¬ƒ…ƒ¿»≈∆∆»
ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Ó ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa „Á‡ Ûk»»∆»¿»∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ18È‡·Bb‰ ÏÚÂ .19ÏÚ Ï·‡ .‡e‰L ÏÎa - ¬≈∆¿«««¿»∆¬»«
·‚Á‰20ÔÈ˜ÚBÊ ‡l‡ ,ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ ∆»»≈ƒ¿«ƒ»»¿…«¿ƒƒ∆»¬ƒ

.„·Ïaƒ¿»

ישראל 18) ארץ וכל רבה, במהירות מתפשט שהארבה
לנדון אחד.נחשבת לאיזור את 19)זה המסכן ארבה מין

התבואות.20)התבואות. את מסכן שאינו ארבה מין

.‡È.‰‡e·za ÏÈÁ˙iMÓ - ÔB˜¯i‰ ÏÚÂ ÔBÙcM‰ ÏÚ««ƒ»¿««≈»ƒ∆«¿ƒ«¿»
Èt ‡BÏÓk ÔË˜ ÌB˜nÓ ‡l‡ ÏÈÁ˙‰ ‡Ï elÙ‡Â«¬ƒ…ƒ¿ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿ƒ

¯epz21.ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÊBb , «¿ƒ»»«¬ƒ«¿ƒƒ

תנור.21) פי הממלא לחם ממנה לאפות שאפשר

.·È˙ÏtÓ ¯ÈÚa ‰˙·¯L È¯‰ ?„ˆÈk ˙Ïtn‰ ÏÚ«««…∆≈«¬≈∆»¿»»ƒ«…∆
ÌÈÏ˙k22È¯‰ - ¯‰p‰ „ˆa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡È¯a ¿»ƒ¿ƒƒ∆≈»¿ƒ¿««»»¬≈

LÚ¯‰ ÏÚ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óe ,‰¯ˆ BÊ23 »»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»∆»¿≈«»««
˙BÁe¯‰ ÏÚÂ24,ÔÈ‚¯B‰Â ÔÈa‰ ˙‡ ÔÈÏÈtÓ Ô‰L , ¿«»∆≈«ƒƒ∆«ƒ¿»¿¿ƒ

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆

כתב 22) והריטב"א הוא. כמה זה ריבוי רבינו ביאר לא
בתים. שלושה אדמה.23)ששיעורו רעידת היא

סערות.24)

.‚ÈÌÈL‡Ï „Á‡ ÈÏÁ „¯iL È¯‰ ?„ˆÈk ÌÈÈÏÁ‰ ÏÚ«∆√»ƒ≈«¬≈∆»«√ƒ∆»«¬»ƒ
‰¯kÒ‡ ÔB‚k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a ‰a¯‰25¯eÁ¯Á B‡26 «¿≈¿»»ƒ¿«¿»»«¿

˙¯ˆ BÊ È¯‰ - ÈÏÁ‰ B˙B‡a ÌÈ˙Ó eÈ‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»≈ƒ¿«…ƒ¬≈»«
ÁÏ CekÁ ÔÎÂ .ÔÈÚÈ¯˙Óe ˙ÈÚz dÏ ÔÈ¯ÊB‚Â ,¯eaˆ27, ƒ¿¿ƒ»«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ«

,¯eav‰ ·¯a ËLt Ì‡Â ;Á¯Bt ÔÈÁLk ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ≈«¿ƒ»«¿…«ƒ
ÌÈ˜ÚBˆ ,L·È CekÁ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ»»¬»ƒ»≈¬ƒ

.„·Ïa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»

מסוכנת.25) גרון מסוכנת.26)מחלת חום מחלת
לרפא.27) קשה

.„ÈÏL ÌÈ¯·c eÏÊe‰L È¯‰ ?„ˆÈk ˙BBÊn‰ ÏÚ««¿≈«¬≈∆¿¿»ƒ∆
Ô‰Ó ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÈiÁ ·¯L ‰¯BÁÒ28ÈÏk ÔB‚k , ¿»∆…«≈«¿≈»»ƒ≈∆¿¿≈

ËÚÓ˙Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÓLÂ ÔÈÈÂ Ï··a ÔzLÙƒ¿»¿»∆¿«ƒ»∆∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈
‰¯OÚ ‰ÂL ¯kÓÏ ¯bz‰ C¯ËˆiL „Ú Ôzn‰Â ‡On‰««»¿««»«∆ƒ¿»≈««»ƒ¿…»∆¬»»

‰MLa29,¯eaˆ ˙¯ˆ BÊ È¯‰ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈«¬≈»«ƒ
ÔÈÚÈ¯˙Óe30.˙aLa ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÚBÊÂ ‰ÈÏÚ «¿ƒƒ»∆»¿¬ƒ»∆»¿«»

בהם.28) מהמסחר שהצרה 29)שמתפרנסים הכוונה אין
כזה, בהפסד למכור זקוקים שהם אלא המצרך, בהוזלת היא
יסודות  את ומערער בשישה, למכור - בעשרה שקנה דבר

מתריעים 30)הפרנסה. לא אבל בתפילה, רחמים מבקשים
בחצוצרה.

.ÂËÈk ¯Ën‰ ÏÚ„Ú ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ ea¯L È¯‰ ?„ˆ ««»»≈«¬≈∆«¬≈∆¿»ƒ«
e¯ˆiL31EÏ ÔÈ‡L .Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlt˙Ó el‡ È¯‰ ,Ô‰Ï ∆»≈»∆¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆≈¿

Ô‰Èza e‡ˆÓÂ ,ÔÈÏÙB ÌÈza‰L ,BfÓ ‰¯˙È ‰¯»̂»¿≈»ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»≈∆
·¯ ÏÚ ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡·e .Ô‰È¯·ƒ̃¿≈∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿ƒ«…
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ÌÈÈea Ì‰Èz·e ,ÌÈ¯‰ ı¯‡ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ∆∆»ƒ»≈∆¿ƒ
ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡Â ,Ô‰Ï ‰·BË ÌÈÓLb‰ ·¯Â ,ÌÈ·‡a«¬»ƒ¿…«¿»ƒ»»∆¿≈ƒ¿«ƒ

.‰·Bh‰ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«»

לצבור.31) צרה מהם שנצמח

.ÊËÔÈÁÓˆ eÏÈÁ˙‰Â ,¯Ën‰ ÚÓÂ ,‰ÁÓvL ‰‡e·z¿»∆»¿»¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
,ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - L·ÈÏƒ…¬≈≈ƒ¿«ƒ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ

eL·ÈiL „Ú B‡32ÁÒt‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÁÓv‰ «∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒƒƒ«¿««∆«
˙ÁÈ¯t ÔÓÊ ‡e‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a BÏ ·B¯˜ B‡»¿∆∆ƒ¿»≈∆¿«¿ƒ«
ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ,ÌL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»¿…»¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ
„Ú B‡ ,˙BÏÈ‡Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓL‚ e„¯iL „Ú ÔÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿¿»ƒ»¿ƒ»ƒ»«

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL∆«¬…¿«»

שוא.32) תפילת והיא הגשמים, עוד יועילו לא שמאז

.ÊÈÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ˙Bkq‰ ‚Á ÔÓÊ ÚÈb‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒƒ«¿«««À¿…»¿¿»ƒ
˙B¯Ún‰Â ÔÈÁÈM‰ ˙B¯Ba‰ Ì‰Ó ˙‡lÓÏ È„k ‰a¯‰33 «¿≈¿≈¿«…≈∆««ƒƒ¿«¿»

.˙B¯BaÏ Èe‡¯‰ ÌLb „¯iL „Ú ÔÈpÚ˙Ó el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿«ƒ«∆≈≈∆∆»»«
ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»∆«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««¿»ƒ
˙BÓÈa elÙ‡Â ,˙BzLÏ ÌÈÓ Ì‰Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ú ÏÎa¿»≈∆…ƒ¿∆»∆«ƒƒ¿«¬ƒƒ

.‰nÁ‰««»

והבהמות.33) הזרעים את להשקות מים בהם שאוגרים

.ÁÈ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ÌL‚Ï ÌLb ÔÈa ,ÌÈÓLb‰ e˜Òt»¿«¿»ƒ≈∆∆¿∆∆«¿»ƒ
˙¯va ˙kÓ BÊ È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa34ÌÈpÚ˙Óe , ƒ«¿»ƒ¬≈«««…∆ƒ¿«ƒ

.ÌpÓÊ ¯·ÚiL „Ú B‡ ,ÌÈÓLb‰ e„¯iL „Ú ÌÈ˜ÚBÊÂ¿¬ƒ«∆≈¿«¿»ƒ«∆«¬…¿«»

הזרעים,34) השרישו שכבר בצורת, לידי המביאה מכה
גשמים. חוסר מפני ומתקלקלים

ה'תשפ"א  שבט י"ב שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לצבור 1) הקבוע והזמן הגשמים, תעניות חלוקי בו נתבארו

העצירה  בזמן האסורין הדברים ופרטי להתענות, וליחידים
הגשמים. ומניעת

.‡Lb Ì‰Ï e„¯È ‡lL È¯‰˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk ÌÈÓ ¬≈∆…»¿»∆¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«
ÔÂLÁ¯Óa Ê"È ÚÈb‰ Ì‡ :ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ2e„¯È ‡ÏÂ ¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¿∆¿»¿…»¿

˙BpÚ˙‰Ï „·Ïa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÌÈÓL‚¿»ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL3CÎÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÂ ;4. ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»««¿ƒƒ¿ƒ¿»

ראשונה?2) גשמים) (עונת רביעה "איזוהי א: ו, תענית
בינונית  במרחשון, בשלשה גשמים) עונת (ראשית הבכירה
בו". עשר בשבעה מאוחר) (גשם אפילה בו, בשבעה

ירדו 3) ולא במרחשון עשר שבעה "הגיע א: י, שם משנה,
המיוחדים  חכמים (תלמידי היחידים התחילו גשמים,

תעניות". ג' מתענין הרא"ש) - ב:4)במעשיהם י, שם
יחיד  להיות ראוי איני אני, תלמיד אדם יאמר אל רבנן: "תנו
תלמידי  כל אלא רבנן) בין נחשב להיות כלֿכך חשוב (איני

זו)". תענית (לענין יחידים חכמים

.·ÔÈc ˙Èa ,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡ÏÂ ÂÏÒk L„Á L‡¯ ÚÈb‰ƒƒ«……∆ƒ¿≈¿…»¿¿»ƒ≈ƒ

.ÈLÂ ÈLÈÓÁ ,ÈL :¯eav‰ ÏÚ ˙BÈÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb¿ƒ»«¬ƒ««ƒ≈ƒ¬ƒƒ¿≈ƒ
‰ÏÈla ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ô‰a ÔÈ¯zÓe5¯ÓLÓ ÈL‡Â .6 À»ƒ»∆∆¡…¿ƒ¿««¿»¿«¿≈ƒ¿»

‰„B·Úa ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡7ÏÎÂ . ≈ƒ¿«ƒƒ»∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¬»¿»
ÔÈ˜ÚBÊÂ ÔÈÏlt˙Óe ,˙BiÒÎ Èz·Ï ÌÈÒÎ ÌÚ‰»»ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿¬ƒ

˙BiÚz‰ ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k ,ÔÈpÁ˙Óe8. ƒ¿«¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿»««¬ƒ

השחר 5) עמוד משיעלה מתחיל הצום כי א. י, שם משנה,
ה"ח). פ"א כהנים 6)(למעלה קבוצת כהונה, משמרות

הל' (עי' שבוע באותו המקדש עבודת לעבוד בחלקם שנפל
פ"ו). המקדש ב.7)כלי טו, שם היום 8)משנה, ברביע

תעניות  "שלש טו: בתענית [וראה פ"א סוף למעלה האחרון,
כדרך  ומתפללין הכנסת לבית נכנסים ושניות ראשונות

כולה"]. השנה כל שמתפללין

.‚˙BiÚz LÏL ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ
¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡9el‡ LÏL·e .ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

ÌBÈ „BÚaÓ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡10ÌBˆa ÔÈOBÚL BÓk , ¿ƒ¿ƒƒ¿¿∆ƒ¿
¯etk11¯ÓLÓ ÈL‡Â .12‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ13·‡ ˙Èa ÈL‡Â .14‰„B·Úa ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ì‰Â , «¿ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈»¿ƒ»¬»
¯wÚ Ïk ÌÈpÚ˙Ó eÈ‰È ‡Ï ,ÌBi‰ B˙B‡a15˙ÈÚz ÏÎÂ . ¿«…ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿»«¬ƒ

‡lL ¯Ó‚Â ˜ÒÙe ÏÎ‡ Ì‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ da ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»«»«¿»«∆…
ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ BÈ‡ ,ÏÎ‡Ï16˙e‰L LiL Èt ÏÚ Û‡ ∆¡…≈≈¿≈««ƒ∆≈»

.ÌBia«

כפי 9) הראשונות מן חמורות והן ב. יב, שם משנה,
מאכילה.10)שיבואר. אז [שבין 11)ומפסיקים

לענין  ה"ז פ"ה להלן רבינו כתב וכן אסור. שלו השמשות
להוסיף  אבל הכיפורים. כיום הוא שאף באב, תשעה
שביתת  מהל' (פ"א כיפור ביום כמו יום, מבעוד ולהתענות
ציבור, בתענית ולא באב בתשעה לא צריך אין ה"ו), עשור
להלן  ובמגידֿמשנה סק"ב, תקעה סי' אברהם' ב'מגן ראה

בא  מתענות ומניקות "ועוברות כאן: נוסף ובכת"י לו ה"ג].
כח. והערה ה הלכה להלן וראה רוקח'), ('מעשה בלבד"

שבוע.12) באותו עבודתם טו,13)שעושים שם משנה,
שתכבד  במקרה בעבודתם, אב בית לאנשי לעזור שיוכלו ב.

לבדם. לגומרה יספיקו ולא העבודה קבוצת 14)עליהם
משמר. מאותו להם 15)כהנים תהיה שלא שם. משנה,

התענית. חולשת מסיבת בעבודה קיבל 16)הפרעה שהרי
וכן  ע"ב). ג ווילנא דפוס דתענית, פ"א (רי"ף התענית עליו
ברכת  שבירך שכיון הכיפורים, יום לענין מ:) (עירובין אמרו
ויש  (רי"ף). התענית עליו קיבל כבר יום, מבעוד שהחיינו
מבעוד  להוסיף מצוה בו שאין ציבור, תענית בין מחלקים
שמצוה  הכיפורים יום לבין קבלתו, מועילה לא שאז יום,
קבלתו  בו מועילה ולכן הקודש, על החול מן בו להוסיף

הגאון). לדעת שם, ה' במלחמות (הרמב"ן יום מבעוד

.„˙iOÚa ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰ Ïk ,el‡ ˙BiÚz LÏLa¿»«¬ƒ≈»»»¬ƒ«¬ƒ«
‰Î‡ÏÓ17‰ÏÈla ÔÈ¯zÓe ,ÌBia18˙ˆÈÁ¯a ÔÈ¯eÒ‡Â . ¿»»«À»ƒ««¿»«¬ƒƒ¿ƒ«

¯zÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ï·‡ ,ÔÈnÁa Ûeb‰ Ïk19CÎÈÙÏ . »«¿«ƒ¬»»»»»¿«¿»À»¿ƒ»
˙B‡ˆÁ¯n‰ ˙‡ ÔÈÏÚB20‰ÎÈÒa ÔÈ¯eÒ‡Â .21Ì‡Â . ¬ƒ∆«∆¿¬»«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

¯zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï22LÈÓL˙a ÔÈ¯eÒ‡Â . ¿«¬ƒ∆«À¬»À»«¬ƒ¿«¿ƒ
‡ ,¯ÈÚa Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e ,‰hn‰¯zÓ C¯ca Ï· «ƒ»ƒ¿ƒ«««¿»»ƒ¬»«∆∆À»
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ÏÚÏ23ÔÈpÁ˙Óe ÔÈ˜ÚBÊÂ ˙BiÒÎ Èz·a ÔÈÏlt˙Óe . ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¬ƒƒ¿«¿ƒ
˙BiÚz ¯‡Lk24. ƒ¿»«¬ƒ

ב.17) יב, בתענית "אמר 18)משנה, שם): (תענית בגמרא
- זקנים" אספו עצרה קראו צום "קדשו יד): ג, (יואל קרא
בעשיית  אסור תענית אף מלאכה, בעשיית אסור עצרת מה
תענית  אף (מבערב), מאורתא עצרת מה אי מלאכה.
קרא: אמר - לי מיפרשא לדידי זירא, רבי אמר מאורתא?
אחד  כל (שבלילה ביום זקנים אסיפת מה - זקנים אספו
אסור  (אינו ביום נמי צום אף רש"י), - נאספים ואינם בביתו

ביום)". אלא א.19)במלאכה יג, שם 20)שם משנה,
ב. תענוג,22)שם.21)יב, של סיכה אלא אסרו שלא

של  סיכה זו אין הליכלוך) = ) הזוהמא את להעביר אבל
רבינו  פסק וכן ב. יג, (תענית אבילות בדין אמרו וכן תענוג.
ה"י, פ"ה (להלן באב תשעה ובדין ה"ד) אבל מהל' פ"ה
יום  שלענין ה"ט, עשור שביתת מהל' בפ"ג וראה עיי"ש).
תענוג. של שאינה סיכה אפילו לאסור, החמירו הכיפורים

א.23) יג, ז,24)תענית והערה ב הלכה למעלה ראה
הי"ז. סוף ופ"א

.‰˙BiÚz Ú·L ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa ,eÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú»¿≈¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆««¬ƒ
¯eav‰ ÏÚ ˙B¯Á‡25ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL : ¬≈««ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ

˙B¯aÚ „·Ïa Ú·M‰ el‡·e ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ,ÈLÂ¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿≈«∆«ƒ¿«À»
˙B¯aÚ ÔÈ‡ ˙BiÚz‰ ¯‡La Ï·‡ ,˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe¿ƒƒ¿«¬»ƒ¿»««¬ƒ≈À»

˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe26ÔÈ‡ ,˙BpÚ˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒƒ¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«≈
È„k ˙B˙BLÂ ˙BÏÎB‡ ‡l‡ ,ÌÈ˜eÙ˙a ÔÓˆÚ ˙B‚pÚÓ¿«¿«¿»¿«¿ƒ∆»¿¿¿≈

„Ïe‰ Ìei˜27. ƒ«»»

ב.25) יב, שם בשלש 26)משנה, לא מתענות [שאינן
למע  וראה אחרונות. בשלש ולא והערה ראשונות ג הלכה לה

יד, בתענית האמצעית כהברייתא לפסוק רבינו ודעת י].
ומפרש  בראשונות", מתענות ואין באחרונות א:"מתענות
"נקוט  שם שאמרו ומה אחרונות. שבע - "אחרונות"
כנ"ל. האמצעית בברייתא נקוט היינו אמצעייתא",

ה"ה.27) פ"א תענית 'ירושלמי'

.ÂÔÈpÚ˙Ó ¯ÓLÓ ÈL‡ ,el‡ ˙BiÚz Ú·L·e¿∆««¬ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
‡ÏÂ ,ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈpÚ˙Ó ·‡ ˙È· ÈL‡Â .ÔÈÓÈÏLÓe«¿ƒƒ¿«¿≈≈»ƒ¿«ƒƒ¿»«¿…

ÔÈÓÈÏLÓ28,˙BiÚˆÓ‡ LÏLa ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ . «¿ƒƒ¿»»»∆»¿»∆¿»ƒ
˙BB¯Á‡‰ Ú·M‰ el‡a ¯eÒ‡29. »¿≈«∆«»«¬

ב.28) טו, שם ב.29)משנה, יג, תענית

.ÊÔÈÚÈ¯˙Ó „·Ïa Ô‰aL :el‡ ˙B¯˙ÈÂ30ÔÈÏlt˙Óe , ƒ≈≈∆»∆ƒ¿««¿ƒƒƒ¿«¿ƒ
È„k ,ÌÚÏ ÁÈÎB‰Ï Ô˜Ê ÔÈ„È¯BÓe ;¯ÈÚ‰ ·BÁ¯aƒ¿»ƒƒƒ»≈¿ƒ«»»¿≈

Ìk¯cÓ e·eLiL31˙BÎ¯a LL ÔÈÙÈÒBÓe ;32˙lÙ˙a ∆»ƒ«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿ƒ«
Úa¯‡ ÔÈÏlt˙Ó e‡ˆÓÂ ,‰ÁÓ ˙lÙ˙·e ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¿«

˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚBÂ ;˙BÎ¯a ÌÈ¯OÚÂ33ÈL·e . ¿∆¿ƒ¿»¿¬ƒ∆«¬À¿≈ƒ
ÔÈhÓ34˙BiÁ‰ ˙‡ ÔÈÁ˙BÙe ·¯Ú ˙ÚÏ35Ï·‡ , «ƒ¿≈∆∆¿ƒ∆«¬À¬»

Ì‡Â .˙aM‰ „B·k ÈtÓ ÌBi‰ Ïk ÔÈÁ˙Bt ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈¿««»¿ƒ
„Á‡ ÏÚBÂ „Á‡ Á˙Bt ,ÌÈÁ˙t ÈL ˙eÁÏ LÈ36. ≈«¬¿≈¿»ƒ≈«∆»¿≈∆»

‰aËˆ‡ ˙eÁÏ LÈ Ì‡Â37ÈLÈÓÁa Bk¯„k Á˙Bt , ¿ƒ≈«¬ƒ¿«»≈«¿«¿«¬ƒƒ
LLBÁ BÈ‡Â38. ¿≈≈

ב.30) יב, שם משנה, א.31)בשופר. טו, שם משנה,
ה"ז.32) בפ"ד להלן ב.33)המבוארות יב, שם משנה,

אכילה  צרכי לא אחרים, דברים המוכרות החנויות כלומר
לד. הערה להלן וראה תקעה). סי' יוסף' ('בית ושתיה

הדלת.34) מקצת אבל 35)פותחין לערב. מזון לקנות
שם). יוסף' ('בית כלל פותחים אין אחרות חנויות

שם).36) יוסף' ('בית חמישי ביום והיינו ב. יד, תענית
ספסלים 37) היא ואצטבת לפניה". "אצטבה בכת"י:

לדוגמא. הסחורות מונחות שעליהם כיון 38)ולוחות,
האצטבה  שהרי הרבים, לרשות ישר פתוחה החנות שאין

שם). בתענית (רש"י לפניה

.ÁeÚ ‡ÏÂ el‡ e¯·Ú39,ÔzÓe ‡OÓa ÔÈËÚÓÓ - »¿≈¿…«¬¿«¬ƒ¿«»«»
‰ÁÓO ÏL ÔÈ··e40¯eiÎÂ ¯eiˆ ÔB‚k ,41‰ÚÈË·e , ¿ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÈËÚÓÓe .ÌÈÏ‰‡ ÈÈÓe Ò„‰ ÈÈÓ ÔB‚k ,‰ÁÓO ÏL∆ƒ¿»¿ƒ≈¬«ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒ
ÔÈÒe¯‡a42ÔÈ‡eOÂ43˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈…ƒ≈ƒ¿«

‰i·¯e ‰i¯t44,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌiwL ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÔB·Ú¯ ÈLa B˙hÓ LnLÏ BÏ ¯eÒ‡45ÔÈËÚÓÓe . »¿«≈ƒ»ƒ¿≈¿»¿«¬ƒ

Ï Ì„‡ ÔÈa ÌBÏL ˙Ï‡LaB¯·Á46ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â . ƒ¿≈«»≈»»«¬≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ
.ÌB˜nÏ ÔÈcÓÎÂ ÔÈÙeÊk ‡l‡ ,ÌBÏL eÏ‡LÈ ‡Ï…ƒ¿¬»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿Àƒ«»
‰ÙOa BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL Ì‰Ï Ô˙pL ı¯‡‰ ÌÚÂ¿«»»∆∆»«»∆»«¬ƒƒ¿»»

L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯47. »»¿…∆…

גשמים.39) ירדו שם 40)לא ובגמרא ב. יב, שם משנה,
ב. צורות.41)יד, ידי על הקירות לקדש 42)קישוט

שם). (במשנה, (שם).43)אשה חופה עלֿידי אשה לכנוס
ה"ד).44) אישות מהל' בפט"ו (ראה ובת בן עדיין לו שאין

מפורש, אינו זה שחסוכי ודין שבסמוך, ממה נלמד הוא אבל
רעבון. בשני מיטותיהם משמשים א.45)בנים יא, תענית

בטרם  בנים שני יולד "וליוסף נ): מא, (בראשית שנאמר
את  יענג ולא הציבור בצער שישתתף כדי הרעב", שנת תבא

(שם). איסור אין בנים לחסוכי אבל שם 46)עצמו. משנה,
ב. יד:).47)יב, (תענית איבה לידי יבוא שלא

.ËÈL ÌÈpÚ˙Óe Ìc·Ï ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ48‰Ùe˜z ÏL ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú49‡Ï Ï·‡ , «¬ƒƒ¿≈ƒ«∆≈≈ƒ»∆¿»¬»…

‡lL ÌÈÓLb ÏÈ·La ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L ;¯eav‰«ƒ∆≈¿ƒ««ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆…
el‡ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏMÓ ¯˙È e„¯È50ÔÈpÚ˙nLÎe . »¿»≈ƒ¿∆¿≈«¬ƒ≈¿∆ƒ¿«ƒ

,‰ÏÈla ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ ,ÔÒÈ ‡ˆiL „Ú ÌÈ„ÈÁÈ‰«¿ƒƒ«∆≈≈ƒ»À»ƒ∆¡…««¿»
LÈÓL˙Â ‰ÎÈÒ·e ‰ˆÈÁ¯·e ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ«¬ƒ«¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ

˙BiÚz‰ Ïk ¯‡Lk ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚe ‰hn‰51. «ƒ»¿ƒ«««¿»ƒ¿»»««¬ƒ
ÌÈ¯eÙe ÌÈL„Á ÈL‡¯Ï ÔÈ˜ÈÒÙÓe52ÏL ÔÒÈ ‡ˆÈ . «¿ƒƒ¿»≈√»ƒƒ»»ƒ»∆

¯BL ÏfÓ ˙lÁ˙Ï LÓM‰ ÚÈb‰Lk ‡e‰Â ,‰Ùe˜z53, ¿»¿¿∆ƒƒ««∆∆ƒ¿ƒ«««
ÔÓÈÒ ‡l‡ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓLb‰ ÔÈ‡L ;ÌÈpÚ˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ∆≈«¿»ƒ«¿««∆∆»ƒ«

‰ÏÏ˜54‰M‰ ˙lÁzÓ ¯wÚ Ïk e„¯È ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,55. ¿»»ƒ¿…»¿»ƒ»ƒ¿ƒ««»»

א.48) י, שם וגמרא ב. יב, שם שם 49)משנה, 'ירושלמי'
בסמוך. להלן וראה ה"ח, ב.50)פ"א יד, תענית

א.51) י, שם "חנוכה"52)משנה, [והשמיט א. י, שם
ס"ז]. תקעב סי' או"ח בשו"ע וצ"ע זמנה. עבר כבר שהרי

משה').53) ('פני ניסן תקופת אחרי יום שלשים והוא
היום,54) חטים קציר "הלא יז): יב, (שמואלֿא שנאמר
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רבה  רעתכם כי וראו ודעו ומטר, קולות ויתן ה' אל אקרא
ה'...". בעיני עשיתם "הדא 55)אשר שם: 'ירושלמי'

להן דתימר ירדו אם אבל מכבר, גשמים להן ירדו בשלא
הן". ברכה סימן מכבר, גשמים

.È‰ÓBc‰ ÏÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿»«∆
Ê"È Ì„˜ Ô‰lL ÌÈÓLb‰ ˙BÚL ˙BÓB˜Ó Ï·‡ .dÏ»¬»¿∆««¿»ƒ∆»∆…∆
e„¯È ‡ÏÂ ÌpÓÊ ÚÈbiLk - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ ÔÂLÁ¯Óa¿«¿∆¿»««¿«∆¿∆«ƒ«¿«»¿…»¿
.ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ„ÈÁÈ ,ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
ÔÈ‰BLÂ .ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÈ˜ÈÒÙÓe«¿ƒƒ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿ƒ

‰Ú·L BÓk ÔÎ È¯Á‡56,ÌÈÓL‚ e„¯È ‡Ï Ì‡ .ÌÈÓÈ «¬≈≈¿ƒ¿»»ƒƒ…»¿¿»ƒ
ÏÚ ˙BiÚz ‰¯OÚ LÏL ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ««ƒ¿∆¿≈«¬ƒ«

e¯Ó‡L ¯„q‰57. «≈∆∆»«¿

החשבון 56) הוא שכן ימים", "ששה הגיה: הכסףֿמשנה
היחידים  של הראשונות התעניות גמר מיום ישראל בארץ

כסלו. ב' עד חשון כה רבי 57)ביום "אמר ב. יד, תענית
על  שרויין וישראל כתיקונן שהשנים בזמן אימתי? יהודה:
המקומות  לפי הכל השנים לפי הכל הזה בזמן אבל אדמתן,

הזמן". לפי הכל

.‡È,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯eav‰ ÔÈ¯ÊBbL ˙BiÚz Ïk»«¬ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»»»∆
;˙BiÚz‰ ¯‡L ÔÈ„k Ì‰ÈÈ„Â ,‰ÏÈla Ì‰a ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆««¿»¿ƒ≈∆¿ƒ¿»««¬ƒ

¯etk ÌBˆ ÔB‚k ˙ÈÚz ¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡L58‡l‡ ∆≈¿ƒ««ƒ«¬ƒ¿ƒ∆»
·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a„59¯Ën‰ ÏÏ‚·e60¯OÚ Ô˙B‡·e , ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿««»»¿»∆∆

.˙BB¯Á‡ Ú·LÂ ˙BiÚˆÓ‡ LÏL Ô‰L ,˙BiÚz«¬ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿∆««¬

ולהבטל 58) עינויים, בחמשה לאסור יום, מבעוד להפסיק
בבבל 59)ממלאכה. ציבור תענית "אין ב: יא, בתענית

לארץ  בחוץ נשיא שאין לפי בלבד", באב תשעה אלא
בכוחם  ואין (הרשב"א), לארץ בחוץ סמוכין ואין (רמב"ן),

ציבור. תענית שאר 60)לגזור על שגוזרים התעניות אבל
ודבר  בצורת כגון: תעניות) הל' בריש (כמבואר הצרות

אלו. חומרות להן אין בהן, וכיוצא וארבה

ה'תשפ"א  שבט י"ג שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתעניות 1) תעניות, במקצת שעושין הסדר בו נתבאר

זה  וטכסיס הברכות ותוספת התפילה, מענין הגשמים,
בית  שהיה בזמן הבית, בהר נוהג היה וכיצד בזמננו,
ולא  ירדו גשמים כמה בביאור הפרק ונסתיים קיים. המקדש

להתענות. יצטרכו

.‡¯ËÓ ÏL ˙BB¯Á‡‰ ˙BiÚz Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa2 ¿»»ƒ∆««¬ƒ»«¬∆»»
‰Ê ¯„Ò ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó3‰·z‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ :4d·BÁ¯Ï ƒ¿«¿ƒ«≈∆∆ƒƒ∆«≈»ƒ¿»

¯ÈÚ ÏL5ÌÈwOa ÌÈqk˙Óe ÌÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏÎÂ ,6. ∆ƒ¿»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ
‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ÔÈ˙BÂ7‰·z‰ Èab ÏÚ8¯ÙÒ Èab ÏÚÂ ¿¿ƒ≈∆ƒ¿∆««≈«≈»¿««≈≈∆

‰¯Bz9„Á‡Â .ÌaÏ ÚÈÎ‰Ïe ‰iÎa‰ ˙‡ ÏÈc‚‰Ï È„k , »¿≈¿«¿ƒ∆«¿ƒ»¿«¿ƒ«ƒ»¿∆»
L‡¯·e ‡ÈOp‰ L‡¯a Ô˙BÂ ¯Ù‡‰ ÔÓ ÏËB ÌÚ‰ ÔÓƒ»»≈ƒ»≈∆¿≈¿…«»ƒ¿…

ÔÈc ˙Èa ·‡10ÔÈlÙz ˙Áp‰ ÌB˜Óa11eÓÏkiL È„k , «≈ƒƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿
.BL‡¯a Ô˙BÂ ÏËB „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .e·eLÈÂ¿»¿»∆»¿∆»≈¿≈¿…

עושים 2) אין - צרות שאר על בתעניות אבל מטר, של דוקא
(לחםֿמשנה). הזה טו,3)כסדר תענית במשנה הסדר, כל

תורה.4)א  ספר עיר,5)שבה של לרחובה יוצאים אנו
בפרהסיא  עצמנו את נבזה - נענינו ולא בצנעא צעקנו לומר:
צנוע  כלי לומר: לרחוב, ספרֿתורה ומוציאים טז.) (תענית

(שם). בעוונינו ונתבזה לנו אנו 6)היה הרי לומר:
(שם). כבהמה משריפה.7)חשובים הוא 8)אפר כן

בצרה" אנכי "עמו משום הוא והטעם טו.). (שם, במשנה
טז.). (שם צר" לו צרתם לפי 9)ו"בכל א טז, שם הוא כן

וכן  ספרֿתורה", על מקלה אפר "נותנין מניכן: כת"י נוסחת
משנה'. ב'כסף וראה - א) (ד, לאסתר שני בתרגום הוא

מאחרים"10) למתבייש מעצמו מתבייש דומה ש"אינו
טו:). התפילין).11)(תענית (הם פאר תחת אפר לשים

.·Ck ¯Á‡Â12.ÔÈ·LBÈ Ô‰Â ,ÌÎÁ Ô˜Ê Ô‰ÈÈa ÔÈ„ÈÓÚÓ ¿««»«¬ƒƒ≈≈∆»≈»»¿≈¿ƒ
ÌL ‰È‰ ‡Ï13ÌL ‰È‰ ‡Ï .ÌÎÁ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ Ô˜Ê …»»»»≈»»«¬ƒƒ»»…»»»

‰¯eˆ ÏL Ì„‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,ÌÎÁ ‡ÏÂ Ô˜Ê ‡Ï14¯ÓB‡Â . …»≈¿…»»«¬ƒƒ»»∆»¿≈
ÔÈLeak È¯·c Ì‰ÈÙÏ15˙ÈÚz ‡ÏÂ ˜O ‡Ï ,eÈÁ‡ : ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒƒ«≈…«¿…«¬ƒ

eÈˆÓ ÔkL .ÌÈ·BË ÌÈOÚÓe ‰·eLz ‡l‡ ,ÔÈÓ¯Bb¿ƒ∆»¿»«¬ƒƒ∆≈»ƒ
˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‰ÂÈ ÈL‡a ¯Ó‡ ‡lL .‰ÂÈa¿ƒ¿≈∆…∆¡«¿«¿≈ƒ¿≈««¿»¡…ƒ∆
.Ì‰ÈOÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡¯iÂ :‡l‡ ,Ì˙ÈÚz ˙‡Â ÌwO«»¿∆«¬ƒ»∆»««¿»¡…ƒ∆«¬≈∆

‰Ïaw·e16.ÌÎÈ„‚a Ï‡Â ÌÎ··Ï eÚ¯˜ :¯ÓB‡ ‡e‰ ««»»≈ƒ¿¿«¿∆¿«ƒ¿≈∆
e·eLÈÂ ÌaÏ ÚÈÎiL „Ú ,BÁk ÈÙk el‡ ˙BÈÚa ÛÈÒBÓeƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ…«∆«¿ƒ«ƒ»¿»

.‰¯eÓ‚ ‰·eLz¿»¿»

א.12) טו, שם בברייתא.13)משנה, א טז, שם
והרא"ש 14) (רש"י). דבריו" שישמעו כדי קומה, "בעל

הציבור. על פרנס אותו למנות שראוי ת"ח דברי 15)פירש
ומעוררים  הלב את הכובשים וקשים חזקים תוכחה

בניגוד 16)לתשובה. הנביאים מפי בציווי שקיבלנו
ציווי  ולא דברים סיפור אלא שאינו ביונה, הקודם , לפסוק

שם). במשנה, (רש"י

.‚‰lÙ˙a ÔÈ„ÓBÚ ,ÔÈLeak È¯·c ‰Ê ¯ÓBbL ¯Á‡Â17. ¿««∆≈∆ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯eaˆ ÁÈÏL ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ
Èe‡¯ ÔÈLeak‰ È¯·c ¯ÓB‡L B˙B‡ ‰È‰ Ì‡Â .el‡≈¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«ƒƒ»

Ïlt˙Ó - Ïlt˙‰Ï18.¯Á‡ ÔÈ„È¯BÓ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒƒ«≈

שם.17) בחכמה 18)משנה, הציבור גדול שהוא שמכיון
להתפלל. לו ראוי טובים, ובמעשים

.„?el‡ ˙BiÚ˙a Ïlt˙‰Ï Èe‡¯‰ ‡e‰ ‰Ê È‡Â19LÈ‡ ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ≈ƒ
‰lÙ˙a ÏÈ‚¯ ‡e‰L20¯Â .ÌÈ‡È· ‰¯B˙a ˙B¯˜Ï ÏÈ‚ ∆»ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒƒ

ÌÈ·e˙Îe21ÏtËÓe .22BÏ ÔÈ‡Â23‰ÚÈ‚È BÏ LÈÂ . ¿ƒ¿À»¿≈¿≈¿ƒ»
‰„Oa24ÂÈ·B¯˜ ÏÎÂ B˙È· È··e ÂÈ·a ‰È‰È ‡ÏÂ . «»∆¿…ƒ¿∆¿»»ƒ¿≈≈¿»¿»

ÔÓ Ô˜È¯ B˙Èa ‰È‰È ‡l‡ ,‰¯·Ú ÏÚa ÂÈÏÚ ÌÈÂÏp‰«ƒ¿ƒ»»««¬≈»∆»ƒ¿∆≈≈»ƒ
C¯a ÏÙL .B˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙B¯·Ú‰25. »¬≈¿…»»»»≈«¿«¿¿«∆∆

ÌÚÏ ‰v¯Óe26‰ÓÈÚ BÏ LÈÂ .27‰È‰ Ì‡Â .·¯Ú BÏB˜Â ¿À∆»»¿≈¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»
¯‡ÙÓ ‰Ê È¯‰ ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk ÌÚ Ô˜Ê28BÈ‡ Ì‡Â ; »≈ƒ»«ƒ»≈¬≈∆¿…»¿ƒ≈

Ïlt˙È ,el‡‰ ˙Bcn‰ Ïk Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ - Ô˜Ê29. »≈ƒ¿≈»«ƒ»≈ƒ¿«≈

בברייתא.19) א טז, "שכל 20)שם בתפילתו, יטעה שלא
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לה:). (ברכות לו" רע סימן וטעה שיהיו 21)המתפלל
בפיו. שגורים - וכו' התורה מן שרובם התפילה, פסוקי

וילדים.22) טף לו דואג 23)שיש שלבו לפרנסם, במה
לבו. מקירות ומתפלל יותר 24)עליו, מכוון עלֿידיֿזה

הגשמים. על לבריות 26)עניו.25)בתפילה נוח
לתפילתו. הלב.27)ומסכימים את הוא 28)מושך כן

הרי  כו'", ורגיל זקן התיבה לפני "מורידין שם: במשנה,
זקן. אחרי מהדרים תענית 29)שלכתחילה בברייתא שהרי

"זקן". נזכר לא שם

.‰¯eaˆ ÁÈÏLe30ÏÈÁ˙Ó31˙k¯a „Ú Ïlt˙Óe ¿ƒ«ƒ«¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿«
˙B¯ÙBLÂ ˙BB¯ÎÊ ¯ÓB‡Â ."Ï‡¯OÈ Ï‡Bb"32ÔÈÚÓ ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿¿»≈≈

.ÈÚiÂ È˙‡¯˜ Èl ‰˙¯va '‰ Ï‡ :¯ÓB‡Â .‰¯v‰«»»¿≈∆«»»»ƒ»»ƒ««¬≈ƒ

.'‰ EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ .'B‚Â ÌÈ¯‰‰ Ï‡ ÈÈÚ ‡O‡∆»≈«∆∆»ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ
.'B‚Â ÛËÚÈ ÈÎ ÈÚÏ ‰lÙz¿ƒ»¿»ƒƒ«¬…¿

שם.30) במשנה הסדר, שמונהֿעשרה.31)כל תפילת
קמא).32) כתנא שם, (משנה השנה בראש כמו

.Â‡ ‰‡¯ :¯ÓB‡Â .BÁk ÈÙk ÌÈeÁ˙ È¯·c ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒ…¿≈¿≈»
¯ÓB‡Â .ÔpÁ˙Óe .eÏ‡‚Ï ¯‰Óe e·È¯ ‰·È¯Â eÈÚ·¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈«≈¿»√≈ƒ¿«≈¿≈
¯‰a eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :ÂÈeÁz ÛBÒa¿«¬»ƒ∆»»∆«¿»»»ƒ¿«
ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰«ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆

.Ï‡¯OÈ Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia««∆»«»≈ƒ¿»≈

.Ê˙BÎ¯a LL ÛÈÒB‰Ï ÏÈÁ˙Óe33BÊ ÛÈÒBÓ ‡e‰L «¿ƒ¿ƒ≈¿»∆ƒ
ÌÈeÁ˙ È¯·„a Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ÔpÁ˙Óe .BÊ ¯Á‡««ƒ¿«≈¿»««≈∆¿ƒ¿≈«¬ƒ
‡e‰L ÈÙk ,L„w‰ È·˙kÓe ‰Ïa˜ È¯·cÓ ÌÈ˜eÒÙe¿ƒƒƒ¿≈«»»ƒƒ¿≈«…∆¿ƒ∆

:el‡ ˙BÓÈ˙Áa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ .ÏÈ‚»̄ƒ¿≈¿»««≈∆«¬ƒ≈

תענית.33) לתפילת מיוחדות

.Á‰LÓ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰BL‡¯a»ƒ»≈ƒ∆»»∆∆
ÂÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡«¬≈«««¬∆∆¿∆¿ƒ¿«

˙BÁkLp‰ ¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ34. «¬«¿∆««∆»«»≈«ƒ¿»

ומיואשים,34) כנשכחים מצרים בשעבוד ישראל שהיו לפי
וגאלם. אותם זכר והקב"ה

.Ë,ÏbÏba ÚLB‰È ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ‰iMa«¿ƒ»≈ƒ∆»»∆¿À««ƒ¿»
.‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆««∆

‰Úe¯z ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a35. »«»≈«¿»

נפלה 35) שעלֿידם השופרות, עלֿידי ביריחו נענה שיהושע
יריחו. חומת

.ÈÏ‡eÓL ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰tˆna«ƒ¿»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰˜Úˆ ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰36. «∆»«»≈«¿»»

(שמואל36ֿ) ה'" אל שמואל "ויזעק כתוב: שבשמואל לפי
ט). ז, א

.‡È¯‰a e‰iÏ‡ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ≈ƒ∆»»∆≈ƒ»¿«
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÏÓ¯k‰««¿∆«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰37. «∆»«»≈«¿ƒ»

יח,37) (מלכיםֿא ענני" ה' "ענני לה': התפלל שאליהו לפי
לז).

.·ÈÈÚÓa ‰BÈ ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿≈
ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰‚c‰«»»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿««¬«¿∆«

‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰38. «∆»«»»∆¿≈»»

ג).38) ב, (יונה לי" מצרה "קראתי התפלל: שיונה לפי

.‚È‰ÓÏLe „Âc ˙‡ ‰ÚL ÈÓ :Ì˙BÁ ‡e‰ ˙ÈMMa«ƒƒ≈ƒ∆»»∆»ƒ¿……
ÏB˜ ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÌÈÏLe¯Èa B·¿ƒ»«ƒ«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÏÚ ÌÁ¯Ó‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Ú«̂¬«¿∆««∆»«»«¿«≈«

ı¯‡‰39,‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ . »»∆¿»»»ƒ»≈««»¿»»¿»»
.˙BÎ¯a Ïk ¯Á‡ ÔÈBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ««»¿»

ד"ה 39) טז: תענית ('תוספות' הארץ על התפללו ששניהם
מח:]. ברכות [וראה ברוך).

.„È¯ÓB‡ ˙ÈÚÈ·Ma40¯ÓB‚Â .'eÎÂ ‡Ù¯Â '‰ e‡Ù¯ : «¿ƒƒ≈¿»≈¿≈»≈¿¿≈
‰f‰ ¯„qÎÂ .˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜B˙Â ,¯„q‰ ÏÚ ‰lÙz‰«¿ƒ»««≈∆¿¿ƒ«¬¿¿«≈∆«∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈOBÚƒ¿»»

שמונהֿעשרה.40) של הרגילה התפילה בהמשך כלומר,

.ÂËeÈ‰ ,ÌÈÏLe¯Èa ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ÔÈÏlt˙Ó eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿«¿ƒ««≈∆«∆ƒ»«ƒ»
Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k ˙Èa‰ ¯‰Ï ÔÈÒpk˙Ó41ÔÈÏlt˙Óe ƒ¿«¿ƒ¿«««ƒ¿∆∆«««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

‰ÚL ÈÓ" ¯ÓBÏ ¯eaˆ ÁÈÏL ÚÈbnLÎe .‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ«ƒ∆»»
È‰Ï‡ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ ,"Ì‰¯·‡ ˙‡∆«¿»»≈»«»¡…≈¡…≈

ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈ42Ï‡Bb '‰ ‰z‡ Ce¯a , ƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â .Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈ƒ«¬»»≈¿«¿

˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ43,eÚ˜z :ÌÈÚ˜BzÏ ¯ÓB‡ ¿»»∆¿«««¿∆∆≈«¿ƒƒ¿
‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â Ïlt˙n‰ ¯ÊBÁÂ .eÚ˜z ,Ô¯‰‡ Èa¿≈«¬…¿»¿≈«ƒ¿«≈¿≈ƒ∆»»
ÚÓLÈÂ ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,‰i¯Bn‰ ¯‰a Ì‰¯·‡ ˙‡∆«¿»»¿««ƒ»«¬∆∆¿∆¿ƒ¿«
ÌÈ‰k‰ ÔÈÚ˜Bz Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜«¬«¿∆««∆¿««»¿ƒ«…¬ƒ

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe44. ¿ƒƒ¿¿ƒ

ב.41) טו, תענית ברכות 42)משנה, חותמי שכל לפי
א. סג, ברכות במשנה כמבואר זה, בנוסח אמרו שבמקדש

הכנסת.43) בית על הממונה שני 44)שמש ישנם זה, לפי
במדינה, התפילות לבין במקדש התפילות בין חילוקים
כבוד  שם ברוך ענו ובמקדש תקעו, ולא אמן ענו שבמדינה

משנה'. 'מגיד ועי' ותקעו, מלכותו,

.ÊËÔÓ ‰BL‡¯ ‡È‰L ,BÊÏ ‰iM‰ ‰Î¯aa ÔÎÂ¿≈«¿»»«¿ƒ»»∆ƒƒ»ƒ
È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ce¯a :da Ì˙BÁ ,ÛÈÒBnL LM‰«≈∆ƒ≈»»¡…ƒ¡…≈
¯ÎBÊ '‰ ‰z‡ Ce¯a ,ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ»»¿«»»»«»≈
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a :ÔÈBÚ Ô‰Â .˙BÁkLp‰«ƒ¿»¿≈ƒ»≈¿«¿
Èa ,eÚÈ¯‰ :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ˙Òk‰ ÔfÁÂ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿«««¿∆∆≈»∆»ƒ¿≈
‰ÚL ÈÓ :¯ÓB‡Â ¯eaˆ ÁÈÏL ¯ÊBÁÂ .eÚÈ¯‰ ,Ô¯‰‡«¬…»ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈ƒ∆»»
ÌÎ˙‡ ‰ÚÈ ‡e‰ ,ÛeÒ ÌÈ ÏÚ eÈ˙B·‡Â ‰LÓ ˙‡∆∆«¬≈«««¬∆∆¿∆
ÔÈÚÈ¯Ó Ck ¯Á‡Â .‰f‰ ÌBia ÌÎ˙˜Úˆ ÏB˜ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿∆««∆¿««»¿ƒƒ

.ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â¿¿ƒ¿ƒƒ

.ÊÈ,eÚ˜z :¯ÓB‡ ˙Á‡a .‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ÏÚ ÔÎÂ¿≈«»¿»»¿»»¿««≈ƒ¿
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.˙BÎ¯a‰ Ú·L Ïk ¯Ó‚iL „Ú .eÚÈ¯‰ :¯ÓB‡ ˙Á‡·e¿««≈»ƒ«∆ƒ¿…»∆««¿»
,ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz ÌÚt :ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«…¬ƒ««¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .ÌÈÓÚt Ú·L ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Ó ÌÚÙe««¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆«¿»ƒ¿≈
Ô‰LÎe .„·Ïa ˙Èa‰ ¯‰a ‡l‡ ‰Ê ¯„q‰ ÌÈOBÚƒ«≈∆∆∆»¿«««ƒƒ¿»¿∆≈
¯ÙBM·e ˙B¯ˆBˆÁa ÔÈÚ˜Bz ,ÌL ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¬¿«»

e¯Ó‡L BÓk ,˙Á‡k45. ¿««¿∆»«¿

ה"ד.45) פ"א למעלה

.ÁÈÌ˙B‡ ÔÈ¯ÊBbL ÌB˜Ó Ïk - el‡‰ ˙BiÚz Ú·L∆««¬ƒ»≈»»∆¿ƒ»
˙È·Ï ÌÚ‰ Ïk ÔÈ‡ˆBÈ ,ÔÈÏlt˙nL ¯Á‡ - ÌL»««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»»¿≈
Ìz‡ È¯‰ :¯ÓBÏk .ÌL ÌÈpÁ˙Óe ÔÈÎB·e ˙B¯·w‰«¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿«¬≈«∆

ÌÎÈÎ¯cÓ e·eLz ‡Ï Ì‡ el‡k ÌÈ˙Ó46˙ÈÚz ÏÎ·e . ≈ƒ»≈ƒ…»ƒ«¿≈∆¿»«¬ƒ
ÔÈÏlt˙Ó ,¯eav‰ ÏÚ ÔÈ¯ÊBbL ˙B¯v‰ ˙BiÚzÓƒ«¬ƒ«»∆¿ƒ««ƒƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚ ˙lÙz47.ÌB˜Ó ÏÎa ¿ƒ«¿ƒ»¿»»

א.46) טז, א.47)תענית כו, שם משנה,

.ËÈe˜ÒÙÈÂ ÔÈ„¯BÈ eÈ‰È È˙Ó „Ú - ÌÈÓLb Ì‰Ï e„¯È»¿»∆¿»ƒ«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿
‰·¯Á‰ ı¯‡‰ ˜ÓÚa e„¯iMÓ ?˙ÈÚz‰ ÔÓ ¯eav‰48 «ƒƒ««¬ƒƒ∆»¿¿…∆»»∆«¬≈»

e„¯iL „Ú ,‰„e·Ú·e .ÌÈÁÙË - ˙ÈBÈ··e .ÁÙË∆«¿≈ƒƒ¿«ƒ«¬»«∆≈¿
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa49. ¿…∆¿»¿»ƒ

מעובדת.48) החולקים 49)שאינה כחכמים ב. כה, תענית
מאיר. רבי על

ה'תשפ"א  שבט י"ד רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
קבלה,1) מדברי שהם צומות, הארבעה עניני בו נתבארו

תשעה  צום בענין הביאור רוב והיה שם. כמבואר וממנהג,
ונמשך  דברים. בהרבה השאר, מן חמור שהוא לפי באב,
הבית. חורבן מפני הזה בזמן לעשותו שאסור מה ביאור לזה
חייב  הוא מה יהודה, וערי המקדש ובית ירושלים והרואה
בביאור  האחרון הפרק זה ונסתיים אבלות. מפני לעשות
בימות  ושמחה ששון ימי להיות עתידין האלו שהצומות

המשיח.

.‡ÈtÓ Ì‰a ÌÈpÚ˙Ó Ï‡¯OÈ ÏkL ÌÈÓÈ ÌL LÈ≈»»ƒ∆»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿≈
ÈÎ¯c ÁzÙÏ ˙B··l‰ ¯¯BÚÏ È„k ,Ô‰a eÚ¯‡L ˙B¯v‰«»∆≈¿»∆¿≈¿≈«¿»ƒ¿…««¿≈
‰OÚÓe ,ÌÈÚ¯‰ eÈOÚÓÏ ÔB¯kÊ ‰Ê ‰È‰ÈÂ .‰·eLz‰«¿»¿ƒ¿∆∆ƒ»¿«¬≈»»ƒ«¬≈
eÏÂ Ì‰Ï Ì¯bL „Ú ,‰zÚ eÈOÚÓk ‰È‰L eÈ˙B·‡¬≈∆»»¿«¬≈«»«∆»«»∆¿»
.·ÈËÈ‰Ï ·eL el‡ ÌÈ¯·c ÔB¯ÎÊaL .˙B¯v‰ Ô˙B‡»«»∆¿ƒ¿¿»ƒ≈»¿≈ƒ
.'B‚Â Ì˙·‡ ÔBÚ ˙‡Â ÌBÚ ˙‡ ecÂ˙‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«∆¬»¿∆¬¬…»¿

.·‰ÈÏ„b ‚¯‰ BaL ,È¯L˙a ÈLÈÏL ÌBÈ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»
·aÒÂ ,˙¯‡Lp‰ Ï‡¯OÈ ˙ÏÁb ˙aÎÂ ,Ì˜ÈÁ‡ Ôa∆¬ƒ»¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿∆∆¿ƒ≈

Ô˙eÏb Ì˙‰Ï2Ï·a CÏÓ CÓÒ BaL ,˙·Ëa È¯ÈOÚÂ . ¿»≈»»«¬ƒƒ¿≈≈∆»«∆∆»∆
¯BˆÓa d‡È·‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÚL¯‰ ¯v‡„Îe·¿«¿∆«»»»«¿»«ƒ∆¡ƒ»¿»
eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·LÂ .˜BˆÓ·e¿»¿ƒ¿»»»¿«¬ƒ»¿»ƒ≈¿

˙BÁel‰ e¯azL :Ba3ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ „ÈÓz‰ ÏË·e ,4, ƒ¿«¿«»««»ƒƒ«ƒƒ

ÈL Ôa¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰Ú˜·‰Â5ÒBÓBËÒBt‡ Û¯OÂ , ¿»¿¿»¿»«ƒ¿À¿»≈ƒ¿»««¿
ÚL¯‰6‰¯Bz‰ ˙‡7ÌÏˆ „ÈÓÚ‰Â ,.ÏÎÈ‰a »»»∆«»¿∆¡ƒ∆∆«≈»

ועל 2) הנשארה, הפליטה על החורבן לאחר לראש שמינוהו
בראש  כי "אמרו ירוחם: רבנו וכתב כולם. גלו שנהרג, ידי

חול". ליום תעניתו ונדחה נהרג בסיוון 3)השנה בששה
משה  עלה בהשכמה בסיוון בשבעה הדברות, עשרת ניתנו
כלים  נמצאו יום, ארבעים שם ושהה התורה שאר לקבל
העגל  את ישראל שעשו ראה וכשירד בתמוז עשר בשבעה

לעיניהם. הלוחות את על 4)וישבר נבוכדנצר כשצר
בתמוז. בי"ז התחיל זה כי בידינו וקבלה כי 5)ירושלים.

בתשעה  לצדקיהו שנה עשרה "בעשתי כתוב הראשון בבית
בתענית  הבבלי התלמוד לפי הוא כן העיר". הובקעה לחודש
כאן", יש חשבונות "קלקול כי סובר הירושלמי אבל כח:
שבו  התאריך, מישראל נשכח החורבן של צרות מרוב
לאמיתו  אבל בתמוז, לתשעה בטעות ונרשם העיר הובקעה

בתמוז. עשר בשבעה ראשון בבית גם היה דבר שר 6)של
שני. בית חורבן בימי היה 7)יווני זה כי בידינו וקבלה

בתמוז. בי"ז

.‚ÏÚ ¯Ê‚ :Ba eÚ¯‡ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ·‡a ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»¿»¬ƒ»¿»ƒ≈¿ƒ¿««
ı¯‡Ï eÒkÈ ‡lL ¯a„na Ï‡¯OÈ8˙Èa‰ ·¯ÁÂ .9 ƒ¿»≈«ƒ¿»∆…ƒ»¿»»∆¿»«««ƒ

‰BL‡¯a10‰iM·e11¯˙È·e ,‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰„kÏÂ . »ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ¿»≈«
Ì‰Ï ‰È‰Â .Ï‡¯OiÓ ˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ da eÈ‰Â .dÓL¿»¿»»¬»ƒ¿»ƒƒ¿»≈¿»»»∆

ÏB„b CÏÓ12‡e‰L ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e Ï‡¯OÈ Ïk en„Â , ∆∆»¿ƒ»ƒ¿»≈¿≈«¬»ƒ∆
ÁÈLn‰ CÏÓ13,Ìlk e‚¯‰Â ,ÌÈiÓB¯‰ „Èa ÏÙÂ , ∆∆«»ƒ«¿»«¿«»ƒƒ¿∆∆¿À»

Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á BÓk ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ ‰˙È‰Â14B·e . ¿»¿»»»¿»¿À¿«≈«ƒ¿»
ÌBia15ÚL¯‰ ÒBtB¯ÒB¯BË L¯Á ˙eÚ¯ÙÏ ÔÎen‰ ««»¿À¿»»«¿¿»»»

ÔBiˆ :¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈ·È·Ò ˙‡Â ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»¿∆¿ƒ»¿«≈«∆∆¡«ƒ
.L¯Á˙ ‰„O»∆≈»≈

(8- ההוא" בלילה העם "ויבכו נאמר: מרגלים בפרשת
באב  תשעה ליל לילה אותו יוחנן, רבי אמר רבה ו"אמר
של  בכייה בכיתם אתם הוא, ברוך הקדוש להם אמר היה,

לדורות". בכייה לכם קובע ואני המקדש.9)חינם, בית
בא 10) לחודש... בשבעה החמישי "ובחודש שכתוב:

את  וישרוף ירושלים, בבל מלך עבד טבחים רב נבוזראדן
וכתיב: ירושלים", בתי כל ואת המלך בית ואת ה' בית
רב  נבוזראדן בא לחודש... בעשור החמישי "ובחודש
באב  בשבעה כיצד? הא ה'..." בית את וישרוף טבחים....
סמוך  ובתשעה בו, וקלקלו ואכלו להיכל גויים נכנסו
היום  כל והולך דולק והיה האּור את בו הציתו לחשיכה

חייב".11)כולו. ליום וחוב זכאי ליום זכות "מגלגלין
המלך.12) כוזיבא יוחי,13)בן בן שמעון רבי "תני

כוזבא  דרך - מיעקב" כוכב "דרך דורש: היה רבי עקיבא
דין  אמר: הווה כוזבא בר חמי הווה כד עקיבא רבי ֵמיעקב,

משיחא". מלכא היה 14)הוא זה כי בידינו וקבלה
באב. חכמים.15)בתשעה ביד קבלה זו אף

.„ÔÈL¯ÙÓ Ô‰ È¯‰ ,el‡‰ ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿≈«»≈¬≈≈¿…»ƒ
ÌBˆ .'B‚Â ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌBˆ :‰Ïawa««»»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿
L„Áa ‡e‰L ,Êen˙a ¯OÚ ‰Ú·L ‰Ê - ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆ƒ¿»»»¿«∆«…∆
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ÈÚÈ·¯‰16‡e‰L ,·‡a ‰ÚLz ‰Ê - ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ; »¿ƒƒ¿«¬ƒƒ∆ƒ¿»¿»∆
,È¯L˙a ‰LÏL ‰Ê - ÈÚÈ·M‰ ÌBˆÂ ;ÈLÈÓÁ‰ L„Áa«…∆«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ∆¿»¿ƒ¿≈
‰¯OÚ ‰Ê - È¯ÈOÚ‰ ÌBˆÂ ;ÈÚÈ·M‰ L„Áa ‡e‰L∆«…∆«¿ƒƒ¿»¬ƒƒ∆¬»»

.È¯ÈOÚ‰ L„Áa ‡e‰L ,˙·Ëa¿≈≈∆«…∆»¬ƒƒ

הזה 16) "החודש שנאמר לחדשים, השנה ראש הוא שניסן
השנה". לחדשי לכם הוא ראשון חדשים, ראש לכם

.‰˙BpÚ˙‰Ï el‡ ÌÈpÓÊa Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰Â17, ¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿«
¯„‡a ¯OÚ ‰LÏL·e18ÈÓÈa epÚ˙‰L ˙ÈÚzÏ ¯ÎÊ , ƒ¿»»»«¬»≈∆««¬ƒ∆ƒ¿«ƒ≈

ÏÁ Ì‡Â .Ì˙˜ÚÊÂ ˙BÓv‰ È¯·c :¯Ó‡pL ,ÔÓ‰»»∆∆¡«ƒ¿≈«…¿«¬»»¿ƒ»
ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯„‡a ¯OÚ ‰LÏL19 ¿»»»«¬»ƒ¿¿«»«¿ƒƒ

ÈLÈÓÁa ÔÈpÚ˙Óe20„Á‡ Ï·‡ .¯OÚ „Á‡ ‡e‰L , ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ∆««»»¬»∆»
ÔÈÁBc ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙BÓBv‰ ÈÓÈ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿≈«∆»ƒ¿¿«»ƒ

˙aM‰ ¯Á‡Ï B˙B‡21˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁ .22, ¿««««»»ƒ¿¿∆∆«»
ÔÈ‡ el‡‰ ˙BÓBv‰ ÏÎ·e .˙aL ·¯Úa ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ¿∆∆«»¿»«»≈≈
Ï·‡ ,‰ÏÈÚ ˙lÙz Ô‰a ÔÈÏlt˙Ó ‡ÏÂ ÔÈÚÈ¯˙Ó«¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬»
ÔlÎ·e ."‰LÓ ÏÁÈÂ"a ‰ÁÓe ˙È¯ÁL ‰¯Bza ÔÈ¯B˜ƒ«»«¬ƒƒ¿»¿«¿«∆¿À»

‰ÏÈla ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡23·‡a ‰ÚLzÓ ıeÁ ,24. ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒƒ¿»¿»

ושמחה 17) ששון להו וקרי הרביעי...) (צום צום להו "קרי
הכי  פפא רב אמר - ולשמחה)? לששון יהודה לבית (יהיה
גזרת  יש ולשמחה, לששון יהיו שלום שיש בזמן קאמר,
מתענים  רצו שלום ואין המלכות גזרת אין צום, המלכות
שאין  הזה, שבזמן לקבוע הרמב"ם ובא מתענים", אין רצו
וכבר  להתענות, ישראל כל נהגו המלכות, גזירת ואין שלום

לחובה. הצומות את עליהם  אחאי 18)קבלו דרב בשאילתות
כולן  עיירות בין כפרים בין כרכים "בין (פקודי): גאון
יצחק  בר שמואל רבי דאמר באדר, עשר בשלושה מתענין
ועמוד  נקהלו שנאמר: הוא, לכל קהילה זמן עשר שלושה
תענית". יום קהילה? מאי בו עשר בשלושה נפשם על

מקדימין 19) אמרו "באלו ה. במגילה מהמשנה זאת ולמדו
מקדימים  - מגילה מקרא שמקדימים שכשם מאחרין", ולא
לנס. זכר אלא לפורענות שאינו אדר, י"ג צום את

השבת.20) כבוד מפני להתענות אין שבת כי 21)שבערב
השבת. כבוד מפני להתענות אין שבת עשרה 22)בערב

קביעות  לפי שישי ביום חלים אינן הצומות שאר כי בטבת,
שלנו. התענית.23)החדשים יום שעל 24)ליל שכיון

ואין  שלום אין שהרי בהם, להתענות חיוב אין הדין פי
מתשעה  חוץ הצומות, ביתר נהגו לא נהגו, שכך אלא גזירה,

יחידים. כתענית אלא באב,

.Â˙aLÂ .‰ÁÓOa ÔÈËÚÓÓ ·‡ ÒkiMÓ25ÏÁL ƒ∆ƒ»≈»¿«¬ƒ¿ƒ¿»¿«»∆»
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ·‡a ‰ÚLz26ÒaÎÏe27 ƒ¿»¿»ƒ¿¿»»¿«≈¿«≈

ı‰‚Ó ÈÏk LaÏÏÂ28ÔzLÙ ÈÏk elÙ‡ ,29¯·ÚiL „Ú , ¿ƒ¿¿ƒ¿…»¬ƒ¿ƒƒ¿»«∆«¬…
.¯eÒ‡ ˙ÈÚz‰ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Ïe ÒaÎÏ elÙ‡Â .˙ÈÚz‰««¬ƒ«¬ƒ¿«≈¿«ƒ«¿««««¬ƒ»
‡ÏÂ ,BÊ ˙aLa ¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL Ï‡¯OÈ e‚‰ ¯·Îe¿»»¬ƒ¿»≈∆…∆¡…»»¿«»¿…
˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙ÈÚz‰ ¯·ÚiL „Ú ,ıÁ¯nÏ eÒkÈƒ»¿«∆¿»«∆«¬…««¬ƒ¿≈¿
.˙ÈÚz‰ „Ú L„Á‰ L‡¯Ó ‰ËÈÁM‰ Ïh·Ï e‚‰pL∆»¬¿«≈«¿ƒ»≈…«…∆«««¬ƒ

מגוהץ.28)בגדים.27)להסתפר.26)שבוע.25) בגד

שבת  לפני שכבסוהו מגוהץ, שאינו מכובס, בגד ללבוש אבל
מותר. - כך.29)זו כל בו ניכר הגיהוץ שאין פי על אף

.ÊÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â .¯·c ÏÎÏ BÓBÈk BÏÈÏ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»≈¿¿»»»¿≈¿ƒ
ÌBÈk ,¯eÒ‡ BlL ˙BLÓM‰ ÔÈ·e .ÌBÈ „BÚaÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆»¿
‰cÚqa ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ«¿À»

da ˜ÈÒÙn‰30BÏ LiL BzbÓ ÔÈÈ ‡e‰ ‰˙BL Ï·‡ ; ««¿ƒ»¬»∆«ƒƒƒ∆≈
˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL31BÏ LiL ÁÈÏÓ ¯Oa ÏÎB‡Â , ¿»»ƒ»¿≈»»»ƒ«∆≈
¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL32.ÔÈÏÈL·z ÈL ÏÎ‡È ‡ÏÂ . ¿»»ƒ»≈¿……«¿≈«¿ƒƒ

והנסכים,30) הקרבנות ובטלו המקדש בית שחרב שמיום
שאין  אלא השנה, ימות בכל ויין מבשר להינזר צריכים היינו
החמירו  ולכן בו לעמוד יכול שאינו דבר הציבור על לגזור

המפסקת. בסעודה לכתחילה 31)לפחות, כשר שאינו
כשלמים",32)לנסכים. שהוא זמן "כל אמרו: בגמרא

בו  אין ששוב ויום, ולילה יום עליו שעברו לאחר כלומר
שמחה.

.Á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33·‡a ‰ÚLz ·¯Ú ÏÎ‡L «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«∆∆ƒ¿»¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆÁ Ì„˜ „ÚÒ Ì‡ Ï·‡ .˙BˆÁ ¯Á‡««¬¬»ƒ»«…∆¬««ƒ
·¯ÚÂ .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÎB‡ ,da ˜ÈÒÙÓ ‡e‰L∆«¿ƒ»≈»«∆ƒ¿∆¿∆∆
Ïk ‰˙BLÂ ÏÎB‡ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»∆»ƒ¿¿«»≈¿∆»

‰ÓÏL ˙cÚÒk elÙ‡ BÁÏL ÏÚ ‰ÏÚÓe ,Bk¯ˆ34ÔÎÂ . »¿«¬∆«À¿»¬ƒƒ¿À«¿……¿≈
¯qÁÓ BÈ‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL BÓˆÚ ·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»«¿∆»ƒ¿¿«»≈¿«≈

ÌeÏk35. ¿

תבשילין.33) שני בסעודה יאכל אוכל 34)שלא "שהיה
שם). (רש"י סולת" כור ושריו ליום 35)הוא הצום ונדחה

ראשון.

.Ë¯˙BÈ ÏaÒÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,ÌÚ‰ Ïk ˙cÓ ‡È‰ BÊƒƒ«»»»∆≈»¿ƒƒ¿…≈
:Ô˙cÓ ‰˙È‰ Ck ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ Ï·‡ ;È‡cÓƒ«¬»¬ƒƒ»ƒƒ»»¿»ƒ»»

Bc·Ï Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú36˙t ∆∆ƒ¿»¿»»¿ƒƒ»»»¿««
,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÔÈa ·LBÈÂ ,ÌÈÓa d¯BLÂ ,ÁÏÓa ‰·¯Á¬≈»¿∆«¿»¿«ƒ¿≈≈«¿ƒ«ƒ
‰‚‡„a ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ ‰ÈÏÚ ‰˙BLÂ ,dÏÎB‡Â¿¿»¿∆»∆»ƒ∆«ƒƒ¿»»
Èe‡¯ ‰Êk .ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓk ,‰iÎ·e ÔBÓnL·e¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈À»¿»»»∆»
eÏÎ‡ ‡Ï eÈÓiÓe .‰fÓ ·B¯˜ B‡ ,˙BOÚÏ ÌÈÓÎÁÏ«¬»ƒ«¬»ƒ∆ƒ»≈…»«¿
‡l‡ ,ÌÈL„Ú ÏL elÙ‡ ,ÏÈL·z ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú∆∆ƒ¿»¿»«¿ƒ¬ƒ∆¬»ƒ∆»

.˙aLa ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»¿«»

וידום".36) בדד "ישב

.È‰ÚL˙a ˙BÓÈÏLÓe ˙BpÚ˙Ó ˙B˜ÈÓe ˙B¯aÚÀ»¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»
·‡a37,ÔBˆa ÔÈa ÔÈnÁa ÔÈa ,‰ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡Â . ¿»¿»ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ≈¿≈

ÏL ‰ÎÈÒa ¯eÒ‡Â .ÌÈna BÚaˆ‡ ËÈLB‰Ï elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ¿»¿ƒ»∆
‚eÚz38ÌBÈk - ‰hn‰ LÈÓL˙·e ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚ·e , «¬ƒ¿ƒ«««¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿

- ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿∆»¬«¬¿»»
.ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BOÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÔÈOBÚƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ
,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÔÈÏËa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈ƒ¿»¿¬»ƒ
‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰OBÚ‰L∆»∆¿»»≈∆ƒ«¿»»

.ÌÏBÚÏ¿»

שחולה 37) מתענות. אינן האחרים הצומות בשלושת אבל
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באב. בתשעה אפילו מתענה אינו סכנה בו שאין פי על אף
מותר.38) הזוהמא להעביר אבל

.‡ÈÌBÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»∆»
ÌÈÂc ÌÈ·LBÈ ‡l‡ ,·‡a ‰ÚL˙a39ÌÈÁ‡Â ¿ƒ¿»¿»∆»¿ƒ»ƒ¿∆¡»ƒ

ÌÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌBÏL ı¯‡‰ ÌÚ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÏ·‡k«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆«»»∆»«¬ƒƒ
L‡¯ „·ÎÂ ‰Ù¯ ‰ÙOa BÏ40‰ÚL˙a ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â . ¿»»»»¿…∆…¿»ƒ¿¿ƒ¿»

‰Ln·e ,ÌÈ·e˙ka B‡ ÌÈ‡È·pa B‡ ‰¯Bza ·‡a¿»«»«¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿»
˙B„b‰·e ‡¯Ób·e ˙BÎÏ‰·e41‡l‡ ‡¯B˜ BÈ‡Â . «¬»«¿»»««»¿≈≈∆»

.e‰ÈÓ¯ÈaL ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c·e ˙BÈ˜·e ·Bi‡a¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»ƒ∆¿ƒ¿¿»
Ba ÔÈÏËa Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ˙Â42ÌÈÓÎÁ‰ ˙ˆ˜Óe . ¿ƒ∆≈«»¿≈ƒƒ¿»«¬»ƒ

L‡¯ ÏL ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ‡lL ÔÈ‚‰B43. ¬ƒ∆…¿«ƒ«¿ƒƒ∆…

החורבן.39) על וצער מכאב דרכי 40)עצבים משום ֵ
לב".41)שלום. משמחי ישרים ה' "פקודי שנאמר:

שמחה.42) להם גורמת בלימוד שההתקדמות
ארץ 43) משמים "השליך כתוב: ובחורבן פאר, שנקראים

באב  תשעה שדין אלו, חכמים וסוברים ישראל". תפארת
בתפילין. שאסור ראשון, ביום אבל ֳֵכדין

.·ÈB˙B‡a eÈ‰L ÌÈÓÎÁ ewz ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆»¿
¯iÎÓe „iÒÓ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÔÈBa ÔÈ‡L ,¯Bc‰44ÔÈ·k «∆≈ƒ¿»ƒ¿»¿À»¿À»¿ƒ¿«

B˙Èa ÁË ‡l‡ ;ÌÈÎÏn‰45¯iLÓe „ÈÒa „ÒÂ ËÈËa «¿»ƒ∆»»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈
Á˙t‰ „‚k ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ÌB˜Ó46.„ÈÒ ‡Ïa ¿«»««»¿∆∆«∆«¿…ƒ

d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ,˙¯iÎÓe ˙„iÒÓ ¯ˆÁ Á˜Bl‰Â47, ¿«≈«»≈¿À∆∆¿À∆∆¬≈¿∆¿»»
.ÌÈÏ˙k‰ ÛÏ˜Ï B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒƒ¿…«¿»ƒ

הקיר.44) על נאים הכנסת 45)ציורים בית כי אומרים יש
זה. בכלל אינם המדרש לבית.46)ובית בכניסה שיראוהו

יהודי.47) אינו זאת שעשה

.‚È‰cÚÒ ˙BOÚÏ ÔÁÏL C¯BÚ‰L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈À¿»«¬¿À»
ËÚÓ epnÓ ¯qÁÓ ,ÌÈÁ¯B‡Ï48Èet ÌB˜Ó ÁÈpÓe , ¿¿ƒ¿«≈ƒ∆¿««ƒ«»»

.ÌL ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙B¯Úw‰ ÔÓ ‰¯Ú˜ ‡Ïa¿…¿»»ƒ«¿»»¿»≈»
˙¯iLÓ ,·‰f‰Â ÛÒk‰ ÈËÈLÎz ‰OBÚ ‰M‡‰LÎe¿∆»ƒ»»«¿ƒ≈«∆∆¿«»»¿«∆∆
‰È‰È ‡lL È„k ,Ô‰a ˙‚‰BpL ËÈLÎz‰ ÈÈnÓ ÔÈÓƒƒƒ≈««¿ƒ∆∆∆»∆¿≈∆…ƒ¿∆

Á˜BÏ ,‰M‡ ‡OB Ô˙Á‰LÎe .ÌÏL ËÈLÎz49¯Ù‡ «¿ƒ»≈¿∆∆»»≈ƒ»≈«≈∆
el‡ ÏÎÂ .ÔÈlÙz‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó BL‡¯a Ô˙BÂ ‰Ï˜Óƒ¿∆¿≈¿…¿«»««¿ƒƒ¿»≈
CÁkL‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯È ¯kÊÏ È„k - ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿»«ƒ∆∆¡«ƒ∆¿»≈
‡Ï Ì‡ ÈkÁÏ ÈBLÏ ˜a„z .ÈÈÓÈ ÁkLz ,ÌÈÏLe¯È¿»»ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ…
L‡¯ ÏÚ ÌÈÏLe¯È ˙‡ ‰ÏÚ‡ ‡Ï Ì‡ ,ÈÎ¯kÊ‡∆¿¿≈ƒƒ…«¬∆∆¿»«ƒ«…

.È˙ÁÓOƒ¿»ƒ

תבשיל.48) לחסר צריך אינו טוב ויום שבת לסעודת אבל
צבור,49) תענית בעת העם כל שעושים כמו בעצמו, החתן

שמחתי". ראש "על נאמר שהרי

.„ÈL e¯Êb ÔÎÂ¯ÓÊ ÈÈÓ ÏÎÂ .¯ÈL ÈÏÎa ÔbÏ ‡l ¿≈»¿∆…¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆∆
¯eÒ‡Â Ô‰a ÁÓOÏ ¯eÒ‡ ¯ÈL ÏL ÏB˜ ÈÚÈÓLÓ ÏÎÂ¿»«¿ƒ≈∆ƒ»ƒ¿…«»∆¿»
ÔÈi‰ ÏÚ ‰ta ‰¯ÈL elÙ‡Â .Ôa¯Á‰ ÈtÓ ,ÔÚÓLÏ¿»¿»ƒ¿≈«À¿»«¬ƒƒ»«∆«««ƒ
Ïk e‚‰ ¯·Îe .ÔÈÈ ezLÈ ‡Ï ¯ÈMa :¯Ó‡pL ,‰¯eÒ‡¬»∆∆¡««ƒ…ƒ¿»ƒ¿»»¬»

˙B‡„B‰ ÏL ¯ÈL B‡ ˙BÁaLz È¯·c ¯ÓBÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«ƒ¿≈À¿»ƒ∆»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡Ï50.ÔÈi‰ ÏÚ »≈¿«≈»∆«««ƒ

וכלה.50) חתן בבית כגון:

.ÂËCk ¯Á‡Â51‡lL ,ÌÈ˙Á ˙B¯ËÚ ÏÚ e¯Êb ¿««»»¿««¿¬»ƒ∆…
,ÏÈÏk ÌeL BL‡¯a Ô˙Á‰ ÁÈpÈ ‡lLÂ .ÏÏk ÌÁÈp‰Ï¿«ƒ»¿»¿∆…«ƒ«∆»»¿…¿ƒ

e¯Êb ÔÎÂ .‰¯ËÚ‰ Ì¯‰Â ˙Ùˆn‰ ¯Ò‰ :¯Ó‡pL52ÏÚ ∆∆¡«»≈«ƒ¿∆∆¿»≈»¬»»¿≈»¿«
˙Blk ˙B¯ËÚ53ÏL Ï·‡ ,·‰Ê B‡ ÛÒk ÏL ‰È‰ Ì‡ , «¿«ƒ»»∆∆∆»»¬»∆

.‰lkÏ ¯zÓ ÏÈ„b¿ƒÀ»««»

על 51) שצר אספסיינוס, של מלחמה) חיל =) בפולמוס
החורבן. בעת שנחרב 52)ירושלים טיטוס, של בפולמוס

גדולה. יותר הייתה והצרה ידו על דווקא 53)הבית
מותרים. אחרים אבל גזרו וכלות בחתנים

.ÊËÌa¯Áa ‰„e‰È È¯Ú ‰‡¯L ÈÓ54È¯Ú :¯ÓB‡ , ƒ∆»»»≈¿»¿À¿»»≈»≈
,da¯Áa ÌÈÏLe¯È ‰‡¯ .Ú¯B˜Â ,¯a„Ó eÈ‰ EL„»̃¿¿»ƒ¿»¿≈«»»¿»«ƒ¿À¿»»

'B‚Â ¯a„Ó ÌÈÏLe¯È :¯ÓB‡55,Ba¯Áa Lc˜n‰ ˙Èa . ≈¿»«ƒƒ¿»¿≈«ƒ¿»¿À¿»
ÔÎÈ‰Óe .Ú¯B˜Â ,'B‚Â ez¯‡Ù˙Â eL„˜ ˙Èa :¯ÓB‡≈≈»¿≈¿ƒ¿«¿≈¿¿≈«≈≈»

ÌÈÙBv‰ ÔÓ ?Ú¯˜Ï ·iÁ56Ú¯B˜ ,Lc˜nÏ ÚÈbiLÎe . «»ƒ¿…«ƒ«ƒ¿∆«ƒ««ƒ¿»≈«
C¯cÓ ‡B·iLk ,‰lÁz Lc˜na Ú‚t Ì‡Â .¯Á‡ Ú¯∆̃««≈¿ƒ»««ƒ¿»¿ƒ»¿∆»ƒ∆∆
.ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÛÈÒBÓe ,Lc˜n‰ ÏÚ Ú¯B˜ - ¯a„n‰«ƒ¿»≈«««ƒ¿»ƒ«¿»»ƒ

גויים 54) שיד היינו, ש"חורבנן" והב"ח יוסף הבית וכתבו
עליהן. שלטת "וקורע".55)עודנה כאן: נוסף אחר בנוסח

על  וקורע חוזר יהודה, ערי על קרע שכבר פי על ואף
הקודש. עיר לירושלים מקו 56)ירושלים מסביב ם

המקדש. מקום את משם לראות שאפשר

.ÊÈB„Èa Ú¯B˜ Ìlk el‡‰ ÌÈÚ¯w‰ Ïk57.„nÚÓ »«¿»ƒ»≈À»≈«¿»≈À»
BaÏ ˙‡ ‰l‚iL „Ú ,ÂÈÏÚL ˙eÒk Ïk Ú¯B˜Â58BÈ‡Â . ¿≈«»¿∆»»«∆¿«∆∆ƒ¿≈

‰Á‡Ó59‡e‰ È‡M¯ Ï·‡ .ÌÏBÚÏ el‡ ÌÈÚ¯˜ ¿«∆¿»ƒ≈¿»¬»««
˙BÓlÒ ÔÈÓk Ô¯Ù˙Ïe ÔË˜ÏÏ ,ÔÏÏÓÏ ,ÔÏÏLÏ60. ¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿ƒÀ»

כלי.57) ידי על כנגד 58)ולא שמאלו בצד הקרע שעושה
ואם, אב על כקריעה דינן אלו שקריעות רבינו, וסובר ליבו.
והראב"ד  הקריעה. איחוי לעניין בגמרא אותן שהשוו כשם

זה. על הקרעים 59)חולק את שמחברת מיושרת תפירה
הקרע 60)כבראשונה. שהיכר מיושרות שאינן תפירות

נשאר.

.ÁÈCBz ,‡·Â CÏB‰ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‡·e CÏB‰ ‰È‰»»≈»ƒ»«ƒ≈»»
¯Á‡Ï Ì‡Â ;¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ≈≈«∆««≈¿ƒ¿««

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ - ÌBÈ ÌÈLÏL61. ¿ƒ≈¿≈«

המקדש.61) ומקום יהודה בערי הדין וכן

.ËÈ˙BÓÈÏ ÏËaÏ ÌÈ„È˙Ú el‡‰ ˙BÓBv‰ Ïk»«»≈¬ƒƒƒ»≈ƒ
ÌBÈ ˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú Ì‰L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÁÈLn‰«»ƒ«¿…∆»∆≈¬ƒƒƒ¿
'‰ ¯Ó‡ ‰k :¯Ó‡pL .‰ÁÓOÂ ÔBOO ÈÓÈÂ ·BËƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«…»«
ÈÚÈ·M‰ ÌBˆÂ ÈLÈÓÁ‰ ÌBˆÂ ÈÚÈ·¯‰ ÌBˆ ,˙B‡·¿̂»»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
‰ÁÓOÏe ÔBOOÏ ‰„e‰È ˙È·Ï ‰È‰È È¯ÈOÚ‰ ÌBˆÂ¿»¬ƒƒƒ¿∆¿≈¿»¿»¿ƒ¿»

e·‰‡ ÌBÏM‰Â ˙Ó‡‰Â ,ÌÈ·BË ÌÈ„ÚÓÏe62. ¿…¬ƒƒ¿»¡∆¿«»¡»
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קסט dkepge dlibn 'ld - mipnf xtq - hay e"h iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לישראל,62) טובים ימים להיות עתידים ימים "אותם
עליה  המתאבלים וכל וגו', הרביעי צום ה' אמר כה שנאמר
שמחו  שנאמר הבא, לעולם עימה הם שמחים הזה, בעולם

וגו'". אוהביה כל בה וגילו ירושלים את

˙BiÚz ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿«¬ƒ

ה'תשפ"א  שבט ט"ו חמישי יום

dMpge dNbn zFkld
-mipnfxtqהל'מגילהוחנוכה

¦§§¦¨©£ª¨
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ1ÔÈ‡Â , ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»

ÔÈn‰ ÔÓ2. ƒ«ƒ¿»
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  3ּפרק ¤¤¦
המגילה,1) קריאת וזמן בקריאה, המחוייבים בו נתבאר

המקומות. חילוף לפי וחילופו

.‡È¯·cÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓ dpÓÊa ‰l‚n‰ ˙‡È¯¿̃ƒ««¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈ‡È·p‰ ˙wz ‡È‰L ÌÈÚe„È ÌÈ¯·c‰Â .ÌÈ¯ÙBÒ4. ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ«»««¿ƒƒ

d˙‡È¯˜a ÌÈ·iÁ Ïk‰Â5ÌÈLÂ ÌÈL‡ :6ÌÈ¯‚Â , ¿«…«»ƒƒ¿ƒ»»¬»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ7d˙B¯˜Ï ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈÎpÁÓe .8. «¬»ƒ¿À¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿«ƒƒ¿»

ÔÈ‡·e Ô˙„B·Ú ÔÈÏh·Ó Ô˙„B·Úa ÌÈ‰k elÙ‡Â«¬ƒ…¬ƒ«¬»»¿«¿ƒ¬»»»ƒ
‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÚÓLÏ9‰¯Bz „eÓÏz ÌÈÏh·Ó ÔÎÂ . ƒ¿…«ƒ¿»¿ƒ»¿≈¿«¿ƒ«¿»
‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÚÓLÏ10ÏL ˙BˆÓ ¯‡LÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ; ƒ¿…«ƒ¿»¿ƒ»«»…∆ƒ¿»ƒ¿∆

‰¯Bz11EÏ ÔÈ‡Â .‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÈtÓ ÔÈÁ„ ÔlkL , »∆À»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿≈¿
‰ÂˆÓ ˙nÓ ıeÁ ,ÂÈtÓ ‰l‚Ó ‡¯˜Ó ‰Á„pL ¯·c12 »»∆ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»ƒ≈ƒ¿»

¯Á‡Â ‰lÁz B¯·B˜ - Ba Ú‚Bt‰L ;ÔÈ¯·B˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆«≈«¿¿ƒ»¿««
‡¯B˜ Ck13. »≈

ל.).2) (קידושין סופרים נקראו הראשונים אינן 3)חכמים
הלכות  'בעל כדעת ולא מצוות. תרי"ג במנין נכללות
תרי"ג  בכלל הן וחנוכה מגילה קריאת שמצוות גדולות',
קדשנו  "אשר עליהן: מברכים שאנו מאחר המצוות,
היטב  הזה הענין את רבינו ביאר וכבר וצונו", במצותיו
(מכות  שאמרו שמאחר הראשון), (שורש המצוות' ב'ספר
מצות  עשרה ושלש מאות שש שמלאי, רבי "דרש כג.):

ב'ספר ·ÈÈÒלמשהנאמרו  שם רבינו גרסת היא (וכך "
כך, אחר שנתחדשו מצוות בהן לכלול יתכן לא המצוות'),

כג.). (שבת תסור" "לא בכלל שהן במגילה 4)אףֿעלֿפי
נביאות, ושבע נביאים ושמונה ארבעים רבנן, "תנו א: יד,
שכתוב  מה על הותירו ולא פחתו ולא לישראל, להם עמדו
"מכדי  ב.): (שם אמרו וכן מגילה". ממקרא חוץ בתורה,
מקרא  ימי כל (הלא תקנינהו" הגדולה כנסת אנשי כולהו
נביאים  כמה היו ובהם כנה"ג) אנשי תקנום בפורים מגילה

יז:). ב.5)(מגילה ב, רבי 6)ערכין "אמר א: ד, מגילה
היו  הן שאף מגילה, במקרא חייבות נשים לוי, בן יהושע
האי, רב (לשון נגאלו" אסתר "שעלֿידי - הנס" באותו

להלן. וראה (151 עמוד קח. לפסחים אבל 7)אוצה"ג
שהזמן  ממצוותֿעשה שפטורים משוחררים, שאינם עבדים
נשים  ודוקא מגילה. ממקרא פטורים בנשים, כמו גרמן

[וראה  לחםֿמשנה. ועי' כנ"ל. הנס, נעשה שעלֿידן חייבות,
ב]. הערה ה"א חנוכה מהל' פ"ג 'ירושלמי'8)להלן

ובני  בנוי מכנש לוי, בן יהושע "רבי ה"ה: פ"ב מגילה
קומיהון". לה וקרי א.9)ביתיה ג, "כהנים 10)מגילה

מבטלין  כולן במעמדם, וישראל בדוכנם לוים בעבודתן
בית  של סמכו מכאן מגילה, מקרא לשמוע ובאין עבודתן
מגילה" מקרא לשמוע ובאין תורה תלמוד שמבטלין רבי

שם). המצוות,11)(מגילה כל כנגד שקול תורה שתלמוד
כולם". כנגד תורה "ותלמוד מ"א): פ"א (פאה שנינו שהרי

לקברו.12) עליו שמצוה בו, שיטפל מי ואין עזוב מת
ב.13) ג, מגילה

.·È„È ‡ˆÈ ‡¯Bw‰ ÔÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ‡¯Bw‰ „Á‡∆»«≈¿∆»«≈«ƒ«≈»»¿≈
B˙·BÁ14,‡e‰Â .·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÈtÓ ÚÓLiL »¿∆ƒ¿«ƒƒƒ∆«»

d˙‡È¯˜a15ÔË˜ ‡¯Bw‰ ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .16,‰ËBL B‡ ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»»«≈»»∆
.‡ˆÈ ‡Ï epnÓ ÚÓBM‰«≈«ƒ∆…»»

כעונה.14) ב.15)שהשומע יט, שם בקצת 16)משנה,
הקורא  היה "אם כתוב: הכסףֿמשנה) בגירסת (וכן נוסחאות
מביא  רוקח' ב'מעשה אבל שוטה", או קטן או חרש
נזכר  לא ושם וקס"ב, קי"א משנת כת"י של נוסחאות
מדבר. ואינו שומע אינו גמור חרש שהרי נכון, וכן "חרש".
תנא, "מאן שם): (מגילה אמרו שומע, ואינו שמדבר ובחרש
דתנן  היא, יוסי רבי מוציא) (שאינו לא? נמי דיעבד חרש
אומר  יוסי רבי יצא, - לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא
שמע  קריאת מהל' בפ"ב רבינו שפסק ומכיון יצא", לא -
כרחנו  על יצא, לאזנו השמיע ולא שמע את שהקורא ה"ח,
(מגילה  ב'ירושלמי' הוא וכן מגילה. במקרא חרש דין שבטל
במשנה" היא לשון שגרת חרש, כאן "אין ה"ה): פ"ב

(כסףֿמשנה).

.‚dlk ˙‡ ˙B¯˜Ï ‰ÂˆÓ17‰ÏÈla d˙B¯˜Ï ‰ÂˆÓe . ƒ¿»ƒ¿∆À»ƒ¿»ƒ¿»««¿»
ÌBi·e18ÌBi‰ ÏÎÂ ,‰ÏÈl‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . «¿»««¿»»≈ƒ¿ƒ«««¿»¿»«

ÌBi‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk19‰ÏÈla d˙‡È¯˜ Ì„˜ C¯·Óe . »≈ƒ¿ƒ««¿»≈…∆¿ƒ»»««¿»
˙BÎ¯a LÏL20CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â . »¿»¿≈≈»«»¿»¡…≈∆∆

.‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»
ÌÈq ‰OÚL ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰f‰ ÔÓf·e Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ˙B·‡Ï«¬≈«»ƒ»≈«¿««∆»«»¿»
ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â eÈÁ‰L ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿«

"eÈÁ‰L" C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ÌBi·e .‰f‰21ÌB˜Óe . «∆«≈≈¿»≈∆∆¡»¿
C¯·Ó ,‰È¯Á‡ C¯·Ï e‚‰pL22eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a : ∆»¬¿»≈«¬∆»¿»≈»«»¿»¡…≈

,eÈc ˙‡ Ôc‰Â ,e·È¯ ˙‡ ·¯‰ Ï‡‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»»≈»»∆ƒ≈¿«»∆ƒ≈
ÌlLÓ‰Â ,eÈ¯vÓ eÏ Ú¯Ùp‰Â ,e˙Ó˜ ˙‡ Ì˜Bp‰Â¿«≈∆ƒ¿»≈¿«ƒ¿»»ƒ»≈¿«¿«≈
Ú¯Ùp‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ È·ÈB‡ ÏÎÏ ÏeÓb23 ¿¿»¿≈«¿≈»«»¿»«ƒ¿»

.ÚÈLBn‰ Ï‡‰ ,Ì‰È¯ˆ ÏkÓ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ»»≈∆»≈«ƒ«

מאיר.17) כרבי א. יט, מגילה א:18)משנה, ד, מגילה
המגילה  את לקרות אדם חייב לוי, בן יהושע רבי "אמר
אקרא  אלקי ג) כב, (תהלים שנאמר ביום, ולשנותה בלילה
על  נאמר זה (מזמור לי" דומיה ולא ולילה תענה, ולא יומם

רש"י). - דבר 19)אסתר הכלל, "זה ב: כ, מגילה משנה,
כשר  - בלילה שמצותו ודבר היום, כל כשר - ביום שמצותו
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הלילה". "מאי 20)כל ב: כא, וגמרא א. כא, שם משנה,
ובריך: אשי, דרב לקמיה אקלע מקטרזיא ששת רב מברך?

על = ) שעשהÓמנ"ח" מגילה, ושה קרא רש"י).Áסים יינו,
שהחיינו 21) לברך שצריך אומרים, ויש בלילה. בירך שכבר

(אסתר  שנאמר ביום, היא הקריאה מצות שעיקר ביום, גם
" כח): במגידÌÈÓÈ‰Âֿט, (ראה ונעשים" נזכרים האלה

כא:22)משנה). שם הברכה ונוסח א. כא, מגילה משנה,
שלש 23) להזכיר כדי הנפרע", "האל הגירסא: בכת"י

כ  זו, בברכה "האל" בידי פעמים עמלק נפל פעמים שלש י
רוקח'). ('מעשה ומרדכי שאול יהושע, בימי ישראל:

.„?d˙‡È¯˜ ÔÓÊ e‰ÊÈ‡24dÏ ewz ‰a¯‰ ÌÈpÓÊ ≈∆¿«¿ƒ»»¿«ƒ«¿≈ƒ¿»
ÌÈÓÎÁ25ÈpÓÊ Ô‰ el‡Â .Ì‰ÈpÓÊa :¯Ó‡pL , ¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿«≈∆¿≈≈¿«≈

ÈÓÈÓ ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ‰È„Ó Ïk :d˙‡È¯¿̃ƒ»»»¿ƒ»∆»¿»À∆∆»ƒ≈
Ôe Ôa ÚLB‰È26ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,27Û‡ , ¿À«ƒ≈»»∆≈¿»»»∆«

¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ¯B˜ ,‰ÓBÁ ÂLÎÚ dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«¿»»ƒ«¬ƒ»»»
¯„‡a28˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ ‰È„Óe .29‰È„Ó ÏÎÂ .C¯k «¬»¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈¿»¿»¿ƒ»

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»À∆∆»ƒ¿À«¿««ƒ
‰È„Óe .¯OÚ ‰Úa¯‡a ÔÈ‡¯B˜ ,‰zÚ ˙ÙwÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆«»¿ƒ¿«¿»»»»¿ƒ»

˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊ30.¯ÈÚ ƒ«ƒ¿≈ƒ

א.24) ב, שם).25)מגילה (מגילה, הגדולה כנסת אנשי
(שם 26) שאמר קרחה, בן יהושע כרבי ודלא שם. משנה,

אחשורוש. מימי (מגילה 27)ב:) שאמרו ממה נראה כן
ובחמיסר" בארביסר בהוצל מגילה קרי אסי "רב ב): ה,
(כתובות  היא בחו"ל הוצל והרי חומה. מוקף ספק משום
פ"א  למגילה ר"ן - דבנימין") "הוצל שם גרסינן ולא קיא.
פ"א  בתחילת ב'ירושלמי' מפורש וכן ע"א). ב ווילנא (דפוס
= ) קורין הרמב"ן) גרס (כן בחו"ל הכרך... "וחרב דמגילה

שם). ור"ן הרמב"ן (לקוטות עשר)" מגילה 28)בחמשה
ב. א.29)ג, ב, שם ב.30)משנה, ב, מגילה

.‰˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Èa‰ ÔLeL««ƒ»««ƒ∆…»¿»À∆∆
,¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡¯B˜ ,Ôe Ôa ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ≈¿À«ƒ¿ƒ«¬ƒ»»»
.Ba ¯OÚ ‰MÓÁa ÁBÂ :¯Ó‡pL ,Òp‰ ‰È‰ daL∆»»»«≈∆∆¡«¿««¬ƒ»»»
„B·k ˜ÏÁÏ È„k ?ÚLB‰È ÈÓÈa ¯·c‰ eÏz ‰nÏÂ¿»»»«»»ƒ≈¿À«¿≈«¬…»
È„k .ÔÓf‰ B˙B‡a ‰·¯Á ‰˙È‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»¬≈»¿«¿«¿≈

˜ eÈ‰iLÔÈk¯k Ô‰ el‡k e·LÁÈÂ ,ÔLeL È·k ÔÈ‡¯B ∆ƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿¿ƒ≈¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·¯Á ‰zÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰«À»ƒ»««ƒ∆≈«»¬≈ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ¯B˜ ÚLB‰È ÈÓÈa ÔÈÙwÓ eÈ‰Â¿»À»ƒƒ≈¿À«ƒ«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆

‰Ê Òa Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ÔB¯kÊ31. ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆

ה"א.31) פ"א מגילה 'ירושלמי'

.Â‡l‡ ˙BiÒÎ Èz·a ÌÈˆa˜˙Ó ÌÈ‡L ,ÌÈ¯Ùk‰ Èa¿≈«¿»ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»
ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰iL Ì‰Ï ewz ,ÈLÈÓÁ·e ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ

‰ÒÈk‰ ÌBÈa32¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ?„ˆÈk . ¿«¿ƒ»≈«ƒ»«¿»»»»
ÏÁ Ì‡Â .ÌBia Ba ÔÈ‡¯B˜ ,ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈ƒ«¬ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,ÈLÈÓÁÂ ÈMÓ ıeÁ ¯Á‡ ÌBÈa¿«≈ƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ

.¯OÚ ‰Úa¯‡Ï CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿«¿»»»»

להיות 32) הכפרים על הקילו "חכמים א: ב, מגילה משנה,

לאחיהם  ומזון מים שמספקין מפני הכניסה, ליום מקדימים
ד:). (שם שבכרכים"

.Ê- ˙aMa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏÁ ?„ˆÈk≈«»«¿»»»»ƒ¿¿∆»««»
.¯OÚ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLÈÓÁa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó«¿ƒƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ∆««»»
ÌBÈ ‡e‰L ,ÈLa ÔÈ‡¯B˜ - ÈLÈÏLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ∆
,ÈLa ÔÈ‡¯B˜ - ÈÚÈ·¯a ˙BÈ‰Ï ÏÁ .¯OÚ ‰LÏL¿»»»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ

¯OÚ ÌÈL ÌBÈ ‡e‰L33ÔÈÓÈc˜nL el‡ ÏÎÂ . ∆¿≈»»¿»≈∆«¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ,¯OÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ ÔÈ‡¯B˜Â¿¿ƒ…∆«¿»»»»≈¿ƒ»

‰¯OÚÓ ˙BÁÙa34. ¿»≈¬»»

בי"ד 33) בי"ג בי"ב בי"א נקראת "מגילה א. ב, שם משנה,
יותר". ולא פחות לא שכיון 34)ובט"ו, כרב. א. ה, מגילה

שם). (רש"י פרסום צריכה - בזמנה שלא אותה שקוראים

.ÁÔÓÊa ,‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜nL ¯Ùk¿»∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ÈLÈÓÁ·e ÈLa Ba ÔÈÒÎ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ≈¿ƒ»

¯OÚ ‰Úa¯‡a ‡l‡35‰¯OÚ da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÏÎÂ . ∆»¿«¿»»»»¿»ƒ∆≈»¬»»
È¯‰ - ¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏ ˙Òk‰ ˙È·a ÔÈÚe·˜ ÔÈÏËa«¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿∆∆¿»¿≈«ƒ¬≈

‰ÒÈk‰ ÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Óe ,¯ÙÎk ‡È‰36Ì‡Â . ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙Ï˜Ï˜ B˙wz - Ì„‡ Èa ‰¯OÚ ÌL ÔÈ‡37È¯‰Â , ≈»¬»»¿≈»»«»»«¿»»«¬≈

‰Úa¯‡a ‡l‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡Â ‰ÏB„b ¯ÈÚ ÈL‡k Ì‰≈¿«¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿«¿»»
¯OÚ38. »»

מקום 35) אימתי? יהודה, רבי "אמר א: ה, מגילה משנה,
בשני  לא נכנסין שאין מקום אבל ובחמישי, בשני שנכנסין
שאין  שכיון בזמנה", אלא אותה קורין אין - בחמישי ולא
שם  (רש"י בשבילם הקלה זאת אין - וחמישי בשני נכנסים

שם.36)ד:). בעינינו 37)משנה, שנראה עצמו, זה דבר
הכניסה, ביום לקרוא שיוכלו זה, למקום וכקולא כתקנה
גופה  היא ככפר, להיות וצריך אדם בני שם אין שהרי
להלן. כמבואר עיר, כמו יהיה שדינו וגורם קלקלתו,

בזמנה 38) שלא מגילה שהרי ה"ד. פ"א מגילה 'ירושלמי'
הקודמת  בהלכה כמבואר בעשרה, אלא אותה קורין אין

רוקח'). ('מעשה

.ËÌBÈa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜nL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿¿ƒ¿
Ï·‡ ;˙eÎÏÓ Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï LiL ÔÓÊa ?‰ÒÈk‰«¿ƒ»ƒ¿«∆≈»∆¿ƒ¿»≈«¿¬»
ÌBÈ ‡e‰L ,dpÓÊa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»∆

¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡39È·e ÌÈ¯Ùk‰ Èa : «¿»»»»¿¬ƒ»»»¿≈«¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡¯B˜ ÔÈk¯k È·e ,¯OÚ ‰Úa¯‡a ÔÈ‡¯B˜ ˙B¯ÈÚ¬»¿ƒ¿«¿»»»»¿≈¿«ƒ¿ƒ

.¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»

שהשנים 39) בזמן אימתי? יהודה, רבי "אמר א: ב, [מגילה
הואיל  הזה בזמן אבל אדמתן, על שרויין וישראל כתיקונן
אלא  אותה קורין אין בה, הרי"ף) (כגירסת ומסתכנין
מעמידים  ישראל שהיו העת באותה שדווקא בזמנה",
סכנה, לידי באים ואין עצמם) ברשות עומדים = ) דתיהם
הזה  בזמן אבל בי"ג, בי"ב בי"א אותה קוראים היו
בזמנה  אלא אותה קוראים אין - בדתיהם ישראל שמסתכנים

במלכות]. הדבר שתלה רבינו כוונת וכן (רי"ף).

.È¯ÈÚ Ôa40C¯ÎÏ CÏ‰L41,¯ÈÚÏ CÏ‰L C¯k Ôa B‡ , ∆ƒ∆»«ƒ¿«∆¿«∆»«¿ƒ
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‰‡È¯˜ ÔÓÊa BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ BzÚ„ ‰È‰ Ì‡42·kÚ˙Â , ƒ»»«¿«¬…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿«≈
BzÚ„a ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BÓB˜Ók ‡¯B˜ - ¯ÊÁ ‡ÏÂ¿…»«≈ƒ¿¿ƒ…»»¿«¿
ÈL‡ ÌÚ ‡¯B˜ - ‰‡È¯w‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ¯ÊÁÏ«¬…∆»¿««¿««¿ƒ»≈ƒ«¿≈

ÌL ‡e‰L ÌB˜n‰43C¯Îe .44BÏ CeÓq‰ ÏÎÂ45ÏÎÂ «»∆»¿«¿»«»¿»
BnÚ ‰‡¯p‰46ÌÈtÏ‡ ÏÚ ¯˙È Ì‰ÈÈa ÔÈ‡ Ì‡ , «ƒ¿∆ƒƒ≈≈≈∆»≈««¿«ƒ

‰n‡47.¯OÚ ‰MÓÁa ÔÈ‡¯B˜Â C¯Îk ‰Ê È¯‰ , «»¬≈∆ƒ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»»»

בי"ד.40) קריאתו בט"ו.41)שזמן קריאתו שזמן
וכסף42ֿ) (מגידֿמשנה הלך שאליו המקום אותו של

ובגמרא.43)משנה). במשנה א. יט, ג,44)מגילה שם
בעמק.45)ב. שהוא כגון עמו, נראה שאינו אףֿעלֿפי

ס 46) שאינו בהר.אףֿעלֿפי שהוא כגון לו, מוך
על 47) וגם סמוך על גם מוסב שזה מורה הלשון פשטות

יש  רב הבדל - עמו? בנראה תועלת מה כן ואם נראה,
"נראה", ואילו ההליכה. במידת נמדד "סמוך", ביניהם:
אמה, מאלפים יותר יש שבהליכה שאע"פ אוירי, בקו נמדד
ככרך  הוא הרי - אמה מאלפים יותר אין האויר שבקו כיון

(כסףֿמשנה).

.‡È¯ÈÚ48˙ÙwÓ ‰˙È‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˜ÙÒ ‡È‰L ƒ∆ƒ»≈¿≈»«ƒ»¿»À∆∆
,‰Ùw‰ Ôk ¯Á‡ B‡ Ôe Ôa ÚLB‰È ˙BÓÈa ‰ÓBÁ»ƒ¿À«ƒ««≈À¿»
‰MÓÁÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,ÌÈÓi‰ ÈLa ÔÈ‡¯B˜¿ƒƒ¿≈«»ƒ∆≈«¿»»»»«¬ƒ»
‰Úa¯‡a d˙‡È¯˜ ÏÚ ÔÈÎ¯·Óe .Ì‰ÈÏÈÏ·e ,¯OÚ»»¿≈≈∆¿»¿ƒ«¿ƒ»»¿«¿»»

ÌÏBÚ‰ ·¯Ï d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,„·Ïa ¯OÚ49. »»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿…»»

ב.48) ה, הגאונים 49)מגילה בשם הר"ן הביא כן
(משנהֿלמלך).

.·Èe¯aÚ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯„‡a ‰l‚n‰ ˙‡ e‡¯»̃¿∆«¿ƒ»«¬»ƒ¿««»ƒ¿
¯„‡a d˙B‡ ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈ¯ÊBÁ - ‰M‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«»»¿ƒ¿¿ƒ»«¬»

dpÓÊa ÈM‰50. «≈ƒƒ¿«»

נקבעו 50) פורים ומצות מגילה מקרא כי ב. ו, מגילה משנה,
פורים  גאולת לגאולה, גאולה לסמוך כדי השני, לאדר

בגמרא). (שם בפסח מצרים לגאולת

.‚È˙aLa ‰l‚n‰ ˙‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡51ÏhÈ ‡nL ‰¯Êb . ≈¿ƒ∆«¿ƒ»¿«»¿≈»∆»ƒ…
,d˙B¯˜Ï È˜a ‡e‰L ÈÓ Ïˆ‡ CÏÈÂ B„Èa d˙B‡»¿»¿≈≈≈∆ƒ∆»ƒƒ¿»
ÌÈ·iÁ Ïk‰L .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰p¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ∆»«¿««ƒ¿»«ƒ∆«…«»ƒ

d˙‡È¯˜a ÔÈ‡È˜a Ïk‰ ÔÈ‡Â ,d˙‡È¯˜a52Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»»¿≈«…¿ƒƒƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ
d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLa d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÏÁ»¿«¿ƒ»»¿«»«¿ƒƒ¿¿ƒ»

˙aM‰ Ì„˜53ÌÈ¯et ˙BÎÏ‰a ÔÈL¯B„Â ÔÈÏ‡BLÂ . …∆««»¿¬ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
aL d˙B‡aÌÈ¯et ‡e‰L ¯ÈkÊ‰Ï È„k ,˙54. ¿»«»¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

אי 51) שלנו, החדשים קביעות לפי א. ב, מגילה משנה,
מוקפין. של פורים אלא בשבת לחול ד,52)אפשר מגילה

אמרו 53)ב. "באלו א: ה, ושם א. ב, מגילה משנה,
אמר  אבא רבי אמר טעמא? מאי - מאחרין ולא מקדימין
ולא  (כלומר: יעבור" ולא כז) ט, (אסתר קרא אמר שמואל:

ד,א.54)יאוחר). מגילה

.„È?„ˆÈk55˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ56 ≈««¿»»»»∆»ƒ¿¿«»
˙B¯ÈÚ Èa -57È·e ,˙aL ·¯Úa ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ¿≈¬»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿∆∆«»¿≈

‰MÓÁ ÌBÈ ÏÁ .˙aLa „Á‡a ÌpÓÊa ÌÈ‡¯B˜ ÌÈk¯k¿«ƒ¿ƒƒ¿«»¿∆»¿«»»¬ƒ»
ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ÌÈk¯k Èa - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯OÚ»»ƒ¿¿«»¿≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ
˙B¯ÈÚ È·e ;¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰L ,˙aL ·¯Úa¿∆∆«»∆«¿»»»»¿≈¬»
ÔÈ‡¯B˜ Ïk‰ e‡ˆÓÂ ;ÌpÓÊ ‡e‰L ,ÌBia Ba ÔÈ‡¯B˜¿ƒ«∆¿«»¿ƒ¿¿«…¿ƒ

.¯OÚ ‰Úa¯‡a¿«¿»»»»

א.55) ב, שם החודש 56)משנה, את שקידשו בזמן
נ. הערה למעלה וראה הראייה, בכת"י 57)עלֿפי

אין  הזה שבזמן לפי הכפרים". ובני עיירות "ובני הגירסא:
ה"ט). (למעלה הכניסה ביום קוראים הכפרים

ה'תשפ"א  שבט ט"ז שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מן 1) והאסור ופסולה, והכשרה המגילה, איכות בו נתבארו

בהם  לעשות והמחוייב אלו, בימים והאבל העינוי
הפרק  ונסתיים לאביונים. ומתנות מנות, ומשלוח מהשמחה,

מזרענו. יסוף לא וזכרה לעד תתקיים זו שמגילה בביאור

.‡‡ˆÈ ‡Ï - Ú¯ÙÓÏ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰2‡¯˜ . «≈∆«¿ƒ»¿«¿≈«…»»»»
‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ,BÏ ÈL ˜eÒt ‡¯˜Â ,„Á‡ ˜eÒt ÁÎLÂ¿»«»∆»¿»»»≈ƒ¿»«¿»»
,‡ˆÈ ‡Ï - ÈLÈÏL ˜eÒt ‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ,ÁÎML ˜eÒt»∆»«¿»«¿»»»¿ƒƒ…»»

Ú¯ÙÓÏ „Á‡ ˜eÒt ‡¯wL ÈtÓ3?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ . ƒ¿≈∆»»»∆»¿«¿≈«∆»≈«∆
¯„q‰ ÏÚ ‡¯B˜Â ÁÎML ÈL ˜eÒtÓ ÏÈÁ˙Ó4. «¿ƒƒ»≈ƒ∆»«¿≈««≈∆

האחרונים 2) הפסוקים שקרא והיינו א. יז, מגילה משנה,
הפרקים  קרא אם והואֿהדין הראשונים. הפסוקים ואחרֿכך
ק"ש  מהל' בפ"ב (וראה הראשונים שקרא לפני האחרונים

ה"ב.3)הי"א). פ"ב מגילה ב.4)'ירושלמי' יח, מגילה

.·dÈˆÁ ‡¯˜‡ :¯Ó‡È ‡Ï ,dÈˆÁ e‡¯wL ¯eaˆ ‡ˆÓ»»ƒ∆»¿∆¿»……«∆¿»∆¿»
,ÔBL‡¯ dÈˆÁ ‡¯˜‡Â ¯ÊÁ‡Â ¯eav‰ ÌÚ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ«ƒ¿∆¡…¿∆¿»∆¿»ƒ
ÏÚ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‡¯B˜ ‡l‡ ;Ú¯ÙÓÏ ‡¯B˜ ‰fL∆∆≈¿«¿≈«∆»≈ƒ¿ƒ»¿««

¯„q‰5‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ‡¯˜ .6Èt ÏÚ Û‡ - «≈∆»»¿»»¿«¿»«¿»»««ƒ
dlk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰ML7¯„q‰ ÏÚ ‡¯˜Â ÏÈ‡B‰ , ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»ƒ¿»»««≈∆

‡ˆÈ -8. »»

יצא".6)שם.5) - סירוגין "קראה א: יז, שם משנה,
המגילה 7) כל בינתיים לגמור יכול שהיה עד כלֿכך ששהה

סופה. עד מהל'8)מראש (פ"ב שמע בקריאת פסק כן
בתפילה  ורק ה"ט), חנוכה מהל' (פ"ג ובהלל הי"ב) ק"ש

התפילה. לראש שחוזר הי"ג) תפילה מהל' (פ"ד פסק

.‚B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,‰t ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰9. «≈∆«¿ƒ»«∆…»»¿≈»
ÊÚBl‰10L„w‰ ÔBLÏa ‰·e˙k‰ ‰l‚n‰ ˙‡ ÚÓML «≈∆»«∆«¿ƒ»«¿»ƒ¿«…∆

Ô‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - L„w‰ ·˙Î·eƒ¿»«…∆««ƒ∆≈≈«»≈
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,ÔÈ¯ÓB‡11È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰·e˙k ‰˙ ¿ƒ»»¿≈»¿≈ƒ»¿»¿»

¯ÈkÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ˆÈ - dÚÓLe ˙ÈÂÈ12. ¿»ƒ¿»»»»««ƒ∆≈«ƒ
È¯·Ú ÚÓBM‰ ‰È‰ elÙ‡Â13. «¬ƒ»»«≈«ƒ¿ƒ

שם.9) לשון 10)משנה, מבין ואינו זרה, בשפה המדבר
אנן 11)הקודש. "אטו (יח.): ובגמרא שם. משנה,

קריאה  מצות אלא ידעינן? מי הרמכים, בני האחשתרנים
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dkepgeקעב dlibn 'ld - mipnf xtq - hay f"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ניסא". ופרסומי קריאה מצות נמי הכא ניסא, ופרסומי
יוונית 12) לכתוב התירו בספריֿתורה שגם א. יח, מגילה

"יפת  כז) ט, (בראשית מהכתוב ודרשו ח:), מגילה (משנה
(יון  יפת של "דבריו - שם" באהלי וישכון ליפת אלקים
פסק  וכן ט:). (מגילה שם" באהלי יהיו יפת) מבני שהוא

עיי"ש. יט, הלכה תפילין מהל' בפ"א [הכתב 13)רבינו
הלשון  אבל כא:). (סנהדרין ליבונאה כתב הוא העברי
(פרשה  רבה בויקרא נראה וכן הקודש. לשון היא (=השפה)
לאברם  - כתיב להלן לשונם, את שינו "לא שם: שאמרו לב)
בלשון  אליכם המדבר פי כי וכתיב העברים, אלקי - העברי

הקודש"].

.„˙BBLlÓ ˙¯Á‡ ÔBLÏa B‡ Ìeb¯z ‰·e˙k ‰˙È‰»¿»¿»«¿¿»«∆∆ƒ¿
¯Èkn‰ ‡l‡ d˙‡È¯˜a B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÌÈBb‰«ƒ…»»¿≈»ƒ¿ƒ»»∆»««ƒ

„·Ïa ÔBLl‰ B˙B‡14·˙Îa ‰·e˙k ‰È‰zL ,‡e‰Â . «»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»ƒ¿»
È¯·Ú ·˙Îa ‰·e˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔBLl‰ B˙B‡«»¬»ƒ»»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‡¯B˜ ‰Ê ‡ˆÓpL ;‡ˆÈ ‡Ï - Èn¯‡Ï ˙ÈÓ¯‡ d‡¯˜e¿»»¬»ƒ«¬«ƒ…»»∆ƒ¿»∆≈

‰t ÏÚ15‡Ï - ‡¯Bw‰ B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡lL ÔÂÈÎÂ , «∆¿≈»∆…»»¿≈»«≈…
.epnÓ ÚÓBM‰ ‡ˆÈ»»«≈«ƒ∆

א.14) יז, מגילה א.15)משנה, יח, מגילה

.‰?„ˆÈk .‡ˆÈ ‡Ï - ‰ek ‡Ïa ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿…«»»…»»≈«
d·˙Bk ‰È‰16dL¯Bc B‡17˙‡ Ôek Ì‡ ,d‰ÈbÓ B‡ »»¿»¿»«ƒ»ƒƒ≈∆

- BaÏ Ôek ‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ - BÊ ‰‡È¯˜a ˙‡ˆÏ BaÏƒ»≈ƒ¿ƒ»»»¿ƒ…ƒ≈ƒ
‡ˆÈ ‡Ï18ÌÓ˙Ó ‡e‰Â ‡¯˜ .19Ìc¯ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , …»»»»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿…ƒ¿«

‡ˆÈ - ‰La20. ¿≈»»»

ממנה 16) מעתיק שהוא שלימה במגילה פסוק שקורא
ודורשה.17)וכותבה. שלימה במגילה פסוק שקורא

א.18) יז, שם ידע 19)משנה, ולא ועני, ליה "דקרי
אותו  (שקוראים מדכר" - ליה אדכרי וכי סברא, לאהדורי

לה  יודע ואיננו -ועונה, לו וכשמזכירים הלב, בהבנת שיב
יח: מגילה - הקורא 20)נזכר) ודוקא א. יז, שם משנה,

השומע  אבל כולה, שקרא אנו שרואים כיון מתנמנם, שקרה
כראוי  שמע לא שוודאי יצא, לא מתנמנם ששמעה

ה"ב). דמגילה פ"ב ('ירושלמי'

.Â?‡ˆÈ ‰·È˙Îa BaÏ ÔeÎn‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿«≈ƒƒ¿ƒ»»»
˜ÈzÚnL ¯Ùqa ‡¯BwL ‰‡È¯wa ˙‡ˆÏ Ôek˙pLa¿∆ƒ¿«≈»≈«¿ƒ»∆≈«≈∆∆«¿ƒ

epnÓ21‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;·˙Bk ‡e‰L ‰ÚLa22Ôek˙ ƒ∆¿»»∆≈¬»ƒ…ƒ¿«≈
È„È ‡ˆBÈ BÈ‡L .‡ˆÈ ‡Ï - ·˙kL BÊ ‰‡È¯˜a ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿ƒ»∆»«…»»∆≈≈¿≈
Ba ‰·e˙k dlkL ¯ÙqÓ d˙‡È¯˜a ‡l‡ B˙·BÁ»∆»ƒ¿ƒ»»ƒ≈∆∆À»¿»

‰‡È¯˜ ˙ÚLa23. ƒ¿«¿ƒ»

(לחם21ֿ) כתיקונה עשויה שלימה מגילה לפניו שהיתה
יח:). ממגילה זו 22)משנה, מילה חסירה אחר, [בנוסח

היטב: רבינו דברי מתפרשים זה ולפי רוקח'), ('מעשה
שקורא  בקריאה לצאת מכוין אלאֿאםֿכן יוצא שאינו
בקריאה  לצאת מכוין אם אבל שלפניו, השלם מהספר

יצא]. לא - עכשיו בו שכותב בספר מגילה,23)שקורא
שם.

.Ê‰‡È¯˜ ‡¯˜Â d˙‡È¯˜a ‰ÚËÂ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆«¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ»»¿»»¿ƒ»

˙LaLÓ24‡ˆÈ -25.d˙‡È¯˜a ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿À∆∆»»¿ƒ∆≈¿«¿¿ƒƒ¿ƒ»»
Ï·‡ .¯eaˆa elÙ‡Â ,‡ˆÈ - ·LBÈ B‡ „ÓBÚ d‡¯¿̃»»≈≈»»«¬ƒ¿ƒ¬»
„B·k ÈtÓ ,‰lÁzÎÏ ·LBÈ ¯eaˆ· ‡¯˜È ‡Ï…ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿

¯eav‰26e‡ˆÈ - „Á‡k ‰¯OÚ elÙ‡ ,ÌÈL ‰e‡¯˜ . «ƒ¿»»¿«ƒ¬ƒ¬»»¿∆»»¿
ÔÈ‡¯Bw‰ ÔÓ ÌÈÚÓBM‰Â ÔÈ‡¯Bw‰27d˙B‡ ‡¯B˜Â . «¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»

ÔËw‰ ÌÚ ÏB„b28.¯eaˆa elÙ‡Â »ƒ«»»«¬ƒ¿ƒ

שובשה,24) לא הענין הבנת אבל משובשת, הקריאה רק
רוקח'). ('מעשה יצא לא - משובשת הענין הבנת גם שאם

בטעויותיה".25) מדקדקין אין "תני: שם: 'ירושלמי'
קורא 26) ביחיד אבל ה"א), פ"ד (שם ב'ירושלמי' נראה כן

המשנה  על (שם) בירושלמי הוא וכן לכתחילה, אפילו יושב
לא?... בתחילה הא לשעבר, "מה המגילה": את "הקורא
יושב" לקרותה מותר עומד, לקרותה מותר מתניתא כיני

טעמא?27)(לחםֿמשנה). "מאי א. כא, מגילה משנה,
כא:). שם (גמרא ושמעי" דעתייהו יהבי דחביבא, כיון

נהגו 28) והילך, "מיכן ה"ה): פ"ב (מגילה 'ירושלמי'
העדה' ב'קרבן (ופירש הכנסת" בבית לקרותה הרובים
נהגו  ואילך מכאן רביא, מתרגמינן נער השני: בפירוש

בנימין'). 'בני הכנסת. בבית לקרותה הנערים

.ÁÔÈa ‰·e˙k‰ ‰l‚Óa ¯eaˆa ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿»≈
‡ˆÈ ‡Ï - ‡¯˜ Ì‡Â .ÌÈ·e˙k‰29‡ .‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l «¿ƒ¿ƒ»»…»»∆»ƒ≈»¿»

dÏ ‡‰iL È„k ,‰¯ÒÁ B‡ ˙BÚÈ¯È‰ ¯‡L ÏÚ ‰¯˙È¿≈»«¿»«¿ƒ¬≈»¿≈∆¿≈»
‡ÏÂ ‰¯ÒÁ dÈ‡ elÙ‡Â da ‡¯B˜ „ÈÁi‰ Ï·‡ .¯k‰∆≈¬»«»ƒ≈»«¬ƒ≈»¬≈»¿…

B˙·BÁ È„È da ‡ˆBÈÂ ,‰¯˙È30. ¿≈»¿≈»¿≈»

כאן 29) ואין במקרא, קורא כאילו שנראה א. יט, מגילה
שם). (רש"י הנס בתורה 30)פרסום קוראים שאין [שכשם

אין  ודאי כן כג:) (מגילה בעשרה אלא בנביא מפטירים ואין
- ביחיד שקוראים וכיוון מעשרה, בפחות בכתובים קורין
אלא  וכתובים נביאים בתורה קריאה זו שאין הדבר ניכר

שם]. אבן' ב'טורי ועי' הנס, פרסום כאן ויש במגילה,

.ËÔÈ·˙Bk ÔÈ‡31ÏÈÂb‰ ÏÚ BÈ„a ‡l‡ ‰l‚n‰32B‡ ≈¿ƒ«¿ƒ»∆»ƒ¿««¿ƒ
ÛÏw‰ ÏÚ33‰¯Bz ¯ÙÒk ,34‡ˆÙÚ ÈÓa d·˙k Ì‡Â . ««¿»¿≈∆»¿ƒ¿»»¿≈«¿»
Ìez˜˜Â35- ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡La d·˙k .‰¯Lk - ¿«¿«¿¿≈»¿»»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

‰ÏeÒt36dÓˆÚ ‰¯Bzk ËeË¯O ‰ÎÈ¯ˆe .37ÔÈ‡Â . ¿»¿ƒ»ƒ¿«»«¿»¿≈
dÓLÏ „aÚÏ CÈ¯ˆ dlL ¯BÚ‰38ÏÚ ‰·e˙k ‰˙È‰ . »∆»»ƒ¿«≈ƒ¿»»¿»¿»«
„aÚÓ BÈ‡L ¯BÚ ÏÚ B‡ ¯Èp‰39Ì"ekÚ d·˙kL B‡ , «¿»«∆≈¿À»∆¿»»«

‰ÏeÒt - ÒB¯B˜Èt‡ B‡40. ∆ƒ¿»

א.31) יז, מגילה חיה,32)משנה, או בהמה עור "לוקחין
במלח, אותו מולחין ואחרֿכך תחילה, ממנו השער ומעבירין
בו  וכיוצא בעפצא ואחרֿכך בקמח, אותו מעבדין ואחרֿכך
הנקרא  זהו אותו, ומחזיקין העור את שמכווצים מדברים

ה"ו). תפילין מהל' בפ"א (רבינו שחילקו 33)גויל" עור
נקרא  השער שממול החלק אותו, ועיבדו לשנים בעביו אותו

ה"ז). (שם וה"ט,34)קלף ה"ח שם רבינו שכתב כמו
קלף. על וגם גויל על גם נכתב חומצת 35)שספרֿתורה

– ה"ד) פ"א (שם ספרֿתורה כתיבת מדין ונלמד הנחושת.
משנה'. בה 36)'מגיד צריכים שאנו א. יז, מגילה משנה,
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יט.). (מגילה דוקא  ב.37)דיו טז, רבינו 38)שם כתב [כן
עיבוד  צריכה שאינה מזוזה לענין הי"א) תפילין מהל' (פ"א
שמענו  שלא (בכסףֿמשנה), שם בתשובה והסביר לשמה,

ולתפילין]. לספרֿתורה אלא עיבוד משנה,39)שצריך
א. יז, הי"ג.40)מגילה תפילין מהל' בפ"א ראה

.ÈÌ‡ :˙BÚ¯˜Ó B‡ ˙BLËLËÓ ˙Bi˙B‡ da eÈ‰»»ƒ¿À¿»¿…»ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯Lk - da¯ eÈ‰ elÙ‡ ,¯k ÔÓeMƒ̄»ƒ»¬ƒ»À»¿≈»¿ƒ≈
Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯Lk - ÌÏL da¯ ‰È‰ Ì‡ ,¯k ÔÓeMƒ̄»ƒ»ƒ»»À»»≈¿≈»¿ƒ»

‡ˆÈ ‡Ï da ‡¯Bw‰Â ,‰ÏeÒt -41¯ÙBq‰ da ËÈÓL‰ . ¿»¿«≈»…»»ƒ¿ƒ»«≈
ÏÚ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰ Ô‡¯˜e ,ÌÈ˜eÒt B‡ ˙Bi˙B‡ƒ¿ƒ¿»»«≈∆«¿ƒ»«

‡ˆÈ - ‰t42. ∆»»

ב.41) יח, שם.42)מגילה

.‡ÈeÈ‰iL „Ú dlk ‰¯eÙz ‡‰zL ‰ÎÈ¯ˆ ‰l‚n‰«¿ƒ»¿ƒ»∆¿≈¿»À»«∆ƒ¿
,ÔÈ„È‚a ‡l‡ ˙¯t˙ dÈ‡Â .˙Á‡ ‰l‚Ó ‰È˙B¯BÚ Ïk»∆»¿ƒ»∆»¿≈»ƒ¿∆∆∆»¿ƒƒ
.‰ÏeÒt - ÔÈ„È‚a ‡lL d¯Ùz Ì‡Â .‰¯Bz ¯ÙÒk¿≈∆»¿ƒ¿»»∆…¿ƒƒ¿»
¯ÙÒk ÔÈ„È‚a ‰ÚÈ¯È‰ Ïk ˙‡ ¯t˙Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â¿≈»ƒƒ¿…∆»«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈∆
‰ˆ˜a ˙B¯ÈÙz LÏL ÔÈ„È‚a ¯Ùz elÙ‡ ‡l‡ ,‰¯Bz»∆»¬ƒ»«¿ƒƒ»¿ƒƒ¿≈
- ÈM‰ ‰ˆwa LÏLÂ dÚˆÓ‡a LÏLÂ ‰ÚÈ¯È‰«¿ƒ»¿»¿∆¿»»¿»«»∆«≈ƒ

˙¯b‡ ˙‡¯˜pL ÈtÓ ,‰¯Lk43. ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ∆∆

גוריא 43) בר חמא רב אמר חלבו רב "אמר א: יט, במגילה
לב) ט, אסתר - בספר (ונכתב ספר נקראת מגילה רב, אמר
תפרה  שאם - ספר כט), שם - הפורים (אגרת אגרת ונקראת
חוטי  שלשה בה הטיל שאם - אגרת פסולה, - פשתן בחוטי

משולשין". שיהיו ובלבד - נחמן רב אמר כשרה, - גידין

.·È"˙¯OÚ"Â ÔÓ‰ Èa ˙¯OÚ ˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«≈ƒ¿¬∆∆¿≈»»«¬∆∆
aeÏ˙ ÌlkL ÌÚ‰ ÏÎÏ ÚÈ„B‰Ï È„k ,˙Á‡ ‰ÓÈL ƒ¿ƒ»««¿≈¿ƒ«¿»»»∆À»ƒ¿

„Á‡k e‚¯‰Â44‰l‚n‰ ‡¯Bw‰L ,Ï‡¯OÈ Ïk ‚‰Óe . ¿∆∆¿¿∆»ƒ¿«»ƒ¿»≈∆«≈«¿ƒ»
˙¯b‡k ËLBÙe ‡¯B˜45,¯Ó‚iLÎe ;Òp‰ ˙B‡¯‰Ï , ≈≈¿ƒ∆∆¿«¿«≈¿∆ƒ¿…

dÎ¯BÎÂ ¯ÊBÁ46.C¯·Óe dlk ≈¿¿»À»¿»≈

ב.44) טז, (מגידֿמשנה).45)שם, גאון האי רב כתב כן
וכורכה".46) "ופושטה בכת"י:

.‚È‰MÓÁÂ ¯OÚ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈL¿≈«»ƒ»≈∆≈«¿»»»»«¬ƒ»
„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ,¯OÚ47˙ÈÚ˙Â48ÏÎa Ì„‡ ÏÎÏ »»¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ¿»»»¿»

¯OÚ ‰MÓÁ ÔÈOBÚ Ô‰L ÔÈk¯k È·Ï ÔÈa .ÌB˜Ó»≈ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¬ƒ»»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ ÔÈOBÚ Ô‰L ˙B¯ÈÚ È·Ï ÔÈa ,„·Ïaƒ¿«≈ƒ¿≈¬»∆≈ƒ«¿»»»»

„·Ïa49¯„‡a ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÓi‰ ÈLe . ƒ¿«¿≈«»ƒ¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ«¬»
ÈM‰ ¯„‡·e ÔBL‡¯‰50eÓÈc˜‰L ÌÈ¯Ùk ÈL‡ . »ƒ«¬»«≈ƒ«¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

ÌÈ¯zÓ - ÌÈ¯eÙÏ CeÓq‰ ÈLÈÓÁa B‡ ÈLa e‡¯˜Â¿»¿¿≈ƒ«¬ƒƒ«»¿ƒÀ»ƒ
d˙‡È¯˜ ÌBÈa ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a51„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡Â , ¿∆¿≈¿«¬ƒ¿¿ƒ»»«¬ƒ¿∆¿≈

el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈLa ˙ÈÚ˙Â52ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¬ƒƒ¿≈«»ƒ»≈¿««ƒ∆≈
.Ô‰a ÔÈ‡¯B˜¿ƒ»∆

בהספד 47) שאסור נלמד "שמחה", במגילה שכתוב ממה
ה:). "ומשתה"48)(מגילה במגילה שכתוב ממה נלמד

שם). שם.49)(מגילה, "אין 50)מגילה, ב: ו, במגילה
ומתנות  המגילה קריאת אלא השני לאדר הראשון אדר בין

שוין". וזה זה - ותענית הספד לענין "הא לאביונים".
א.51) ה, מגילה אינה 52)משנה, ש"שמחה שם. גמרא,

בזמנה". אלא (בכפרים) נוהגת

.„ÈÌBÈÂ ˙B¯ÈÚÂ ÌÈ¯Ùk È·Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙ÂˆÓƒ¿««¿»»»»ƒ¿≈¿»ƒ«¬»¿
‰ÁÓO ÌBÈ Ô˙BÈ‰Ï ÌÈk¯k È·Ï ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿»ƒ¿»

ÌÈBÈ·‡Ï ˙BzÓe ÌÈÚ¯Ï ˙BÓ ÁBÏLÓe ,‰zLÓe53. ƒ¿∆ƒ¿«»¿≈ƒ«»»∆¿ƒ
‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯zÓe54Èe‡¯ ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . À»«¬ƒ«¿»»¿««ƒ≈≈»

‰OBÚ‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»»»¿¬»ƒ»»∆
‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ ,ÌÈ¯et ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ≈∆ƒ«¿»»

ÌÏBÚÏ55B‡ ÈLa e‡¯˜Â eÓ„wL ,ÌÈ¯Ùk Èa . ¿»¿≈¿»ƒ∆»¿¿»¿¿≈ƒ
- Ô˙‡È¯˜ ÌBÈa ÌÈBÈ·‡Ï ˙BÚÓ e˜lÁ Ì‡ ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒƒƒ¿»»∆¿ƒ¿¿ƒ»»

e‡ˆÈ56Ì˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ‰zLn‰Â ‰ÁÓO‰ Ï·‡ . »¿¬»«ƒ¿»¿«ƒ¿∆≈ƒ»
e‡ˆÈ ‡Ï - eÓÈc˜‰ Ì‡Â ,¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ‡l‡57. ∆»¿«¿»»»»¿ƒƒ¿ƒ…»¿

‰ÏÈla d‡OÚL ÌÈ¯et ˙cÚÒe58È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ¿À«ƒ∆¬»»««¿»…»»¿≈
B˙·BÁ59. »

משתה 53) ימי אותם "לעשות כב) ט, (אסתר שכתוב
לאביונים". ומתנות לרעהו איש מנות ומשלוח ושמחה

עלייהו,54) קבילו לא מלאכה עשיית "איסור ב: ה, במגילה
טוב, ויום ומשתה שמחה יט) שם, (שם כתיב דמעיקרא
ואילו  ושמחה, משתה ימי אותם לעשות כתיב ולבסוף

כתיב". לא לההוא 55)יוםֿטוב חזייה "רב שם: במגילה,
כתנא". צמח דלא ולטייה בפוריא, כתנא שדי דהוה גברא

ביום 56) לאביונים מעות לחלק לכתחילה שמצוה [נראה
כי  ויתכן בדיעבד. יצא הקריאה ביום חילק שאם אלא י"ד,
מקדימין, שאמרו "אע"פ ה.) (מגילה המשנה פירוש זהו
מותרים  כלומר - לאביונים" ומתנות ותענית בהספד מותרין

בי"ד]. מצוותן שעיקר אע"פ לאביונים, שם 57)במתנות
בזמנה". אלא נוהגת אינה "שמחה א: שבו 58)ה, לילה

(מגידֿמשנה). המגילה משתה 59)קוראים "ימי שכתוב
ז:). (מגילה ושמחה"

.ÂË¯Oa ÏÎ‡iL ?BÊ ‰cÚÒ ˙·BÁ „ˆÈk60Ôw˙ÈÂ ≈««¿À»∆…«»»ƒ«≈
„Ú ÔÈÈ ‰˙BLÂ .B„È ‡ˆÓz ¯L‡ ÈÙk ‰‡ ‰cÚÒ¿À»»»¿ƒ¬∆ƒ¿»»¿∆«ƒ«

¯kzLiL61ÁÏLÏ Ì„‡ ·iÁ ÔÎÂ .B˙e¯ÎLa Ì„¯ÈÂ ∆ƒ¿«≈¿≈»≈¿ƒ¿¿≈«»»»ƒ¿…«
ÈÈÓ ÈL B‡ ÏÈL·z ÈÈÓ ÈL B‡ ¯Oa ˙BÓ ÈzL¿≈»»»¿≈ƒ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈
e‰Ú¯Ï LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :¯Ó‡pL ,B¯·ÁÏ ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¬≈∆∆¡«ƒ¿«»ƒ¿≈≈

Á‡ LÈ‡Ï ˙BÓ ÈzL -ÌÈÚ¯Ï ÁÏLÏ ‰a¯n‰ ÏÎÂ .„ ¿≈»¿ƒ∆»¿»««¿∆ƒ¿…«¿≈ƒ
B¯·Á ÌÚ ÛÈÏÁÓ - BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁaLÓ -62‰Ê : ¿À»¿ƒ≈«¬ƒƒ¬≈∆

È„k .B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL ‰ÊÂ ,B˙cÚÒ ‰ÊÏ ÁÏBL≈«»∆¿À»¿∆≈«»∆¿À»¿≈
.e‰Ú¯Ï LÈ‡ ˙BÓ ÁBÏLÓe :Ìi˜Ï¿«≈ƒ¿«»ƒ¿≈≈

ואין 60) ושמחה", משתה "ימי שם): (אסתר נאמר שהרי
שנאמר  ממה זאת ולמדו קט.), (פסחים בבשר אלא שמחה
ושמחת" שם, ואכלת שלמים "וזבחת ז): כז, (דברים

חייב 61)(מגידֿמשנה). רבא, "אמר אמרו: ב ז, במגילה
לברוך  המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי אינש
בשכרותו, וירדם ישתכר - היין שתיית שעלֿידי מרדכי",

ידע. ב.62)ולא ז, מגילה

.ÊËÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .ÌÈ¯et‰ ÌBÈa ÌÈiÚÏ ˜lÁÏ ·iÁÂ¿«»¿«≈»¬ƒƒ¿«ƒ≈¬ƒ
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˙BÚÓ B‡ ˙Á‡ ‰zÓ „Á‡ ÏÎÏ Ô˙B .ÌÈiÚ ÈMÓ63 ƒ¿≈¬ƒƒ≈¿»∆»«»»««»
˙BzÓe :¯Ó‡pL .ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ B‡ ÏÈL·z ÈÈÓ B‡ƒ≈«¿ƒƒ≈√»ƒ∆∆¡««»

ÌÈiÚ ÈLÏ ˙BzÓ ÈzL - ÌÈBÈ·‡Ï64ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿≈
ÏhÏ B„È ËLBt‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈ¯et ˙BÚÓa ÔÈ˜c˜„Ó¿«¿¿ƒƒ¿ƒ∆»»«≈»ƒ…

BÏ ÔÈ˙B65‰˜„ˆÏ ÌÈ¯et ˙BÚÓ ÔÈpLÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒƒ¿»»
˙¯Á‡66. «∆∆

מעות".63) "או האלו המילים אין ישנים, בדפוסים
א.64) ז, שם 65)מגילה ו'ירושלמי' פ"א, מגילה תוספתא

ה"ד. שם).66)פ"א ו'ירושלמי' ב. עח, בבאֿמציעא

.ÊÈ˙Ba¯‰lÓ ÌÈBÈ·‡ ˙BzÓa ˙Ba¯‰Ï Ì„‡Ï ·ËeÓ»»»»¿«¿¿«¿∆¿ƒƒ¿«¿
ÌL ÔÈ‡L .ÂÈÚ¯Ï ˙BÓ ÁBÏL·e B˙cÚÒa67‰ÁÓO ƒ¿À»ƒ¿«»¿≈»∆≈»ƒ¿»

ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ ·Ï ÁnOÏ ‡l‡ ‰¯‡ÙÓe ‰ÏB„‚¿»¿…»»∆»¿«≈«≈¬ƒƒƒƒ
el‡‰ ÌÈÏÏÓ‡‰ ·Ï ÁnOn‰L .ÌÈ¯‚Â ˙BÓÏ‡Â¿«¿»¿≈ƒ∆«¿«≈«≈»À¿»ƒ»≈
ÌÈÏÙL Áe¯ ˙BÈÁ‰Ï :¯Ó‡pL ,‰ÈÎMÏ ‰ÓBc∆«¿ƒ»∆∆¡«¿«¬«¿»ƒ

.ÌÈ‡k„ ·Ï ˙BÈÁ‰Ïe¿«¬≈ƒ¿»ƒ

יסודי 67) מהל' בפ"א וראה רבינו, בדברי שגור זה ביטוי
ה"א. התורה

.ÁÈÈ¯ÙÒ Ïk68ÌÈ·e˙k‰ ÏÎÂ ÌÈ‡È·p‰69ÔÈ„È˙Ú »ƒ¿≈«¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒƒ
ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ÏËaÏ70¯zÒ‡ ˙l‚nÓ ıeÁ ,71È¯‰Â . ƒ»≈ƒ«»ƒ«ƒ¿ƒ«∆¿≈«¬≈

‰¯B˙ ÈLnÁ ‰MÓÁk ˙Ói˜ ‡È‰72ÏL ˙BÎÏ‰ÎÂ ƒ«∆∆«¬ƒ»À¿≈»¿»¬»∆
‰t ÏÚaL ‰¯Bz73Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÏBÚÏ ÔÈÏËa ÔÈ‡L , »∆¿«∆∆≈»¿≈ƒ¿»¿««ƒ

˙B¯v‰ eÁkL Èk :¯Ó‡pL ,ÏËaÈ ˙B¯v‰ ÔB¯ÎÊ ÏkL∆»ƒ¿«»ƒ»≈∆∆¡«ƒƒ¿¿«»
‡Ï ÌÈ¯et‰ ÈÓÈ - ÈÈÚÓ e¯zÒ ÈÎÂ ˙BBL‡¯‰»ƒ¿ƒƒ¿¿≈≈»¿≈«ƒ…

eÏËaÈ74e¯·ÚÈ ‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÂ :¯Ó‡pL , ƒ»¿∆∆¡«ƒ≈«ƒ»≈∆…««¿
.ÌÚ¯fÓ ÛeÒÈ ‡Ï Ì¯ÎÊÂ ,ÌÈ„e‰i‰ CBzÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿»…»ƒ«¿»

ה"ה.68) שם אינם 69)'ירושלמי' תורה ספרי חמשה אבל
שם). ('ירושלמי' לעולם מידי 70)בטלים "ליכא שהרי

(תענית  באורייתא" רמיזי ולא וכתובים בנביאים דכתיבי
"אלה  לד) כז, (ויקרא הכתוב על קד.) (שבת ודרשו ט.).
מעתה", דבר בה לחדש רשאי הנביא "שאין - המצוות"
בתורה, הרמזים כל את להבין יתירה בינה בנו שאין אלא
את  יבינו וכולם ה' את דעה הארץ תמלא המשיח ולימות
('מראה  וכתובים בנביאים לקרוא יצטרכו ולא התורה,

שם). שם.71)הפנים' (דברים 72)'ירושלמי' "שנאמר
פסק" "ולא ומתרגמינן יסף". ולא גדול "קול יט): ה,

שם). "הליכות 73)('ירושלמי' ו): ג, (חבקוק "שנאמר
שם. 'ירושלמי' – הלכות) אלא הליכות תקרי (אל  לו" עולם

שם.74) 'ירושלמי'

ה'תשפ"א  שבט י"ז ש"ק יום

חנּכה  הלכֹות - ׁשליׁשי 1ּפרק ¤¤§¦¦¦§£ª¨
שני.1) בית בימי החנוכה, בזמן שארע הנס ענין בו נבאר

בשמונת  ההלל וקריאת הלילות. בשמונת ההדלקה וחיוב
הימים  בכל וענינו ההלל, קריאת ביאור לזה ונמשך הימים.
כיצד  כן גם בו ונתבאר סופרים. מדברי שהוא בהם, הנקרא

והתלמוד. המשנה חכמי בזמן אותו קוראין היו

.‡Ï‡¯OÈ ÏÚ ˙B¯Êb e¯Êb ÔÂÈ ÈÎÏnLk ,ÈL ˙È·a2, ¿«ƒ≈ƒ¿∆«¿≈»»»¿¿≈«ƒ¿»≈
,˙BˆÓ·e ‰¯B˙a ˜ÒÚÏ Ì˙B‡ eÁÈp‰ ‡ÏÂ ,Ì˙„ eÏh·eƒ¿»»¿…ƒƒ»«¬…«»¿ƒ¿

Ì‰È˙B··e ÌBÓÓa Ì„È eËLÙe3ÏÎÈ‰Ï eÒÎÂ , »¿»»¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«≈»
Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï ¯ˆÂ ,˙B¯‰h‰ e‡nËÂ ˙Bˆ¯t Ba eˆ¯Ùe»¿¿»¿ƒ¿«¿»¿«»∆¿ƒ¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯L „Ú ;ÏB„b ıÁÏ ÌeˆÁÏe ,Ì‰ÈtÓ „‡Ó¿…ƒ¿≈∆¿»««»«∆ƒ≈¬≈∆
Èa e¯·‚Â .ÌÏÈv‰Â Ì„iÓ ÌÚÈLB‰Â ,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡¡…≈¬≈¿ƒ»ƒ»»¿ƒƒ»¿»¿¿≈
eÚÈLB‰Â ,Ìe‚¯‰Â ,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ‰k‰ ,È‡BÓLÁ«¿»ƒ«…¬ƒ«¿ƒ«¬»¿ƒ
‰¯ÊÁÂ ,ÌÈ‰k‰ ÔÓ CÏÓ e„ÈÓÚ‰Â .Ì„iÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ»»¿∆¡ƒ∆∆ƒ«…¬ƒ¿»¿»
Ôa¯Á‰ „Ú ,‰L ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ¯˙È Ï‡¯OÈÏ ˙eÎÏÓ«¿¿ƒ¿»≈»≈«»«ƒ»»««À¿»

.ÈM‰«≈ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

eriyede mebxde milecbd mipdkd i`penyg ipa exabe..."
."mcin l`xyi

גדול  כהן שהרי לכאורה, קשה הגדולים" "הכהנים הלשון
כאן. כוונתו ומה בדור, אחד

שרוצה  במי והתוס' הרמב"ם מחלוקת ידועה בזה: והביאור
החמורות  העבירות משלוש שאינן עבירות על נפשו למסור
לדעת  יהרג". ואל "יעבור שדינן עבירות היינו שבתורה,
בו  שנאמר מי "כל ה"ד) פ"ה התורה יסודי (הל' הרמב"ם
בנפשו". מתחייב זה הרי עבר ולא ונהרג יהרג ואל יעבור
סברו  יכול) ד"ה כז: זרה עבודה (במסכת התוס' אבל
עצמו  על להחמיר רצה "אם אבל לעבור, בידו שהרשות

בידו". הרשות מצוות בשאר אפי'
לדעת  שגם ועוד) סורר בן ס"פ (נמוק"י הפוסקים וכתבו
אדם  הוא "אם יהרג ואל יעבור בו שנאמר מי כל הרמב"ם

lecb רשאי בכך, פרוץ שהדור ורואה שמים, ירא וחסיד
כדי  קלה, מצוה על אפילו עצמו ולמסור ה' את לקדש

כו'". וילמדו העם שיראו
בני  לחמו דין מאיזה השאלה את הרמב"ם תירץ זו במילה
ואל  "יהרג השמד שבשעת אע"פ שהרי ביוונים, חשמונאי
על  לעבור אותו כופין אם רק זה הרי אופן, בכל יעבור"
נגד  במלחמה לצאת חיוב אין לכאורה אבל התורה, מצוות
על  הרמב"ם כתב לכך אלה. גזירות שגזרה הרשעה מלכות

"הכהנים חשמונאי "גדולים"milecbdבני שהיו שכיון "
משנה', ה'כסף שכתב שמים" וירא וחסיד "גדול של במובן
פרוץ  שהדור דברים על נפשם למסור בידם הרשות היתה

בהם.
השל"ה  דברי פי על נוסף, ענין פלא באורח יבואר ובזה
החלות  לפרשיות שייכות להם יש השנה מועדי שכל
לשאול  יש ממש השאלה שאותה הרי הזמן, באותו
מאיזה  הצדיק, יוסף בענין בחנוכה הנקראת וישב בפרשת
מדברי  ידע והרי בצאן, אחיו שלום את לראות הלך דין
דתות  נכלי לך "לבקש שרוצים דותינה" "נלכה - המלאך

בהם". שימיתוך
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ורש"י  אב, כיבוד על נפשו למסור שרצה לומר תמצא ואם
ציווי  הרי בידו", ש"הרשות הנ"ל כהתוס' סובר בחומש
קיים  לא יהרגוהו אם והרי דבר", "והשבני היה ליוסף יעקב
יוסף  הלך דין מאיזה קושיא הדרא וא"כ כלל, המצוה
נפשות. בסכנת עצמו והכניס בצאן אחיו שלום את לראות
שנלחמו  הדין מאותו דותינה הלך שיוסף ומתרץ
בכיבוד  פרוץ" ש"הדור ראה יוסף כי ביוונים. החשמונאים
"עכרתם  ולוי שמעון אביו, יצועי בלבל ראובן שהרי אב,
כלל  באביהם מתחשבים אינם האחים שאר כל וגם אותי"

מ  יוסף, את להרוג פרוץ ומוכנים שהדור יוסף הסיק כאן
שיראו  כדי הנפש את למסור אפילו ויש אב, בכיבוד

אב. כיבוד מצות וילמדו
(173 cenr d"l wlg y"ewl it lr)

עיניהם 2) שהחשיכה יון, מלכות זו - תהום פני על "וחושך
קרן  על כתבו להם: אומרת שהייתה בגזירותיהם, ישראל של

ישראל". באלוקי חלק לכם שאין רבי 3)השור "אמר
ה  שאף חנוכה בנר חייבות נשים לוי בן באותו יהושע היו ן

הנס".

.·‰MÓÁa ,Ìe„a‡Â Ì‰È·ÈB‡ ÏÚ Ï‡¯OÈ e¯·bLÎe¿∆»¿ƒ¿»≈«¿≈∆¿ƒ¿«¬ƒ»
‡ÏÂ ,ÏÎÈ‰Ï eÒÎÂ .‰È‰ ÂÏÒk L„Áa ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿…∆ƒ¿≈»»¿ƒ¿¿«≈»¿…
‰È‰ ‡ÏÂ .„Á‡ Ct ‡l‡ Lc˜na ¯B‰Ë ÔÓL e‡ˆÓ»¿∆∆»«ƒ¿»∆»«∆»¿…»»
epnÓ e˜ÈÏ„‰Â ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˜ÈÏ„‰Ï Ba¿«¿ƒ∆»∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ∆
ÌÈ˙ÈÊ eL˙kL „Ú ,ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰Î¯Ún‰ ˙B¯≈««¬»»¿»»ƒ«∆»¿≈ƒ

.¯B‰Ë ÔÓL e‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆∆»

ãycew zegiyn zecewpã

mixyre dynga ,meca`e mdiaie` lr l`xyi exabyke"
"..did elqk ycega

בכ"ה  המלחמה נצחון היה הרמב"ם שלדעת כיון וקשה,
הערביים  בין בכ"ה היתה המנורה שהדלקת נמצא, בכסלו,
ביום, גם היתה המנורה שהדלקה הרמב"ם לדעת גם כי
נרותיה  שבעה בהדלקת אלא המנורה את מחנכין אין הרי
לכ"ו, אור היתה המנורה שהדלקת ונמצא הערביים" בין

לכ"ה. באור המנורה להדליק חכמים תיקנו ומדוע
הטעם  לומר יש באחרונים, בזה הארוך הדיון מלבד והנה
לא  ולכן הלילה, אחר הולך היום שבקדשים בפשטות,
כ"ו  ליום זו הדלקה תחשב שאז לכ"ו אור להדליק תיקנו

לכ"ה. אור ההדלקה תיקנו אלא
ב'תורה  שנתבאר מה פי על בזה לומר יש הפנימי ובטעם
מבחינת  היה חנוכה נס כי ופסח חנוכה שבין שההבדל אור'
ואח"כ  במלחמה הניצחון קודם היה ולכן עלמין, כל ממלא
אלקות  גילוי להיות יכול לא ממכ"ע מצד כי המנוחה יום
סוכ"ע  בבחינת בפסח הנס אבל אחת. בבת המנגד וביטול
נגוף  המנגד, ביטול וגם הגילוי גם בתוכו להכיל שיכול
זה  וביאור אחת, בבת לישראל הקדושה והתגלות למצרים
והדליקו  בכ"ה היה שהנצחון הרמב"ם לדעת גם מתאים

היה  שהנצחון אדמוה"ז לדעת אבל לכ"ו, באור המנורה
ליתא. מעיקרא הקושיא כסלו בכ"ד

(dp oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

.‚aL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ ‰Ê ÈtÓeeÈ‰iL ,¯Bc‰ B˙B‡ ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆¿«∆ƒ¿
ÈÓÈ ,ÂÏÒÎa ‰"Î Ô˙lÁzL ,el‡‰ ÌÈÓÈ ˙BÓL¿«»ƒ»≈∆¿ƒ»»¿ƒ¿≈¿≈
ÈÁ˙t ÏÚ ·¯Úa ˙B¯p‰ Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Óe .Ïl‰Â ‰ÁÓOƒ¿»¿«≈«¿ƒƒ»∆«≈»∆∆«ƒ¿≈
˙B‡¯‰Ï ,˙BÏÈl‰ ˙BÓMÓ ‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ÌÈ˙a‰4 «»ƒ¿»«¿»»«¿»ƒ¿««≈¿«¿
Ô‰Â .‰kÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡ ÌÈÓÈÂ .Òp‰ ˙Bl‚Ïe¿««≈¿»ƒ≈≈«ƒ¿»ƒ¬À»¿≈
˙˜Ï„‰Â .ÌÈ¯et‰ ÈÓÈk ˙ÈÚ˙Â „tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒƒ≈«ƒ¿«¿»«
.‰l‚n‰ ˙‡È¯˜k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰ÂˆÓ Ô‰a ˙B¯p‰«≈»∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»

במנורה 4) שהדליקו כמו ביום, להדליק אין כך ומשום
הנר  אור (אין מהני" מאי בטיהרא "שרגא כי שבמקדש,

ביום). נראה

.„¯ ˙˜Ï„‰a ·iÁ ,‰l‚n‰ ˙‡È¯˜a ·iÁL Ïk…∆«»ƒ¿ƒ««¿ƒ»«»¿«¿»«≈
‰kÁ5˙B‡ ˜ÈÏ„n‰Â .LÏL C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla d ¬À»¿««¿ƒ»««¿»»ƒ¿»≈»

ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :Ô‰ el‡Â ,˙BÎ¯a¿»¿≈≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
.‰kÁ ÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ≈∆¬À»
"eÓi˜Â eÈÁ‰L"Â .'eÎÂ "eÈ˙B·‡Ï ÌÈq ‰OÚL"Â¿∆»»ƒƒ«¬≈¿¿∆∆¡»¿ƒ¿»

C¯a ‡ÏÂ d˙B‡ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ .'eÎÂ6:ÌÈzL C¯·Ó , ¿¿»»∆»¿…≈≈¿»≈¿«ƒ
"eÈÁ‰L"Â "eÈ˙B·‡Ï ÌÈq ‰OÚL"7¯‡L·e . ∆»»ƒƒ«¬≈¿∆∆¡»ƒ¿»

ÌÈzL C¯·Ó ˜ÈÏ„n‰ - ˙BÏÈl‰8C¯·Ó ‰‡B¯‰Â , «≈««¿ƒ¿»≈¿«ƒ¿»∆¿»≈
‰ÏÈla ‡l‡ "eÈÁ‰L" ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L .˙Á‡««∆≈¿»¿ƒ∆∆¡»∆»««¿»

.ÔBL‡¯‰»ƒ

ממצוות 5) פטורות שהן פי על שאף זה, בכלל הנשים ואף
היו  הן שאף מגילה במקרא חייבות - גרמא שהזמן עשה
הטעם. מאותו חנוכה בנר חייבות כן וכמו הנס באותו

לא 6) עצמו שהוא כיוון - בביתו עליו שהדליקו פי על אף
הדליקו 7)הדליק. כבר שהרי "להדליק", מברך ואינו

בביתו. נסים".8)עליו ו"שעשה "להדליק"

.‰˙‡ ÔÈ¯ÓBb el‡ ÌÈÓi‰ ˙BÓMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ¿««»ƒ≈¿ƒ∆
Ïl‰‰9eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :ÂÈÙÏ C¯·Óe . ««≈¿»≈¿»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
¯Ó‚Ï10Èt ÏÚ Û‡ .¯eaˆ ÔÈa „ÈÁÈ ÔÈa ;Ïl‰‰ ˙‡ ƒ¿…∆««≈≈»ƒ≈ƒ««ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰ÂˆÓ Ïl‰‰ ˙‡È¯wL11ÂÈÏÚ C¯·Ó , ∆¿ƒ«««≈ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈»»
"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡"12ÏÚ C¯·nL C¯„k , ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆¿»≈«

Ì‰È¯·c ÏL È‡cÂ ÏkL .·e¯Ú‰ ÏÚÂ ‰l‚n‰13 «¿ƒ»¿«»≈∆»««∆ƒ¿≈∆
¯wÚÂ Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·c Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ»»¬»»»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ«

È‡Óc ¯OÚÓ ÔB‚k ,˜Ùq‰ ÈtÓ BÏ Ô˙iOÚ14ÔÈ‡ , ¬ƒ»»ƒ¿≈«»≈¿«¿«¿«≈
ÈL ·BË ÌBÈ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ‰nÏÂ .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó15Ì‰Â , ¿»¿ƒ»»¿»»¿»¿ƒ«≈ƒ¿≈

eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ?˜Ùq‰ ÈtÓ ‡l‡ e‰ewz ‡Ï…ƒ¿∆»ƒ¿≈«»≈¿≈∆…¿«¿¿
Ba16.

דילוגים.9) בלי ההלל כל את מאיר 10)קורין ורבי
ההלל". את "לקרוא לומר נהג זה 11)מרוטנברג "והלל

שיהיו  לישראל להם תקנו שביניהם נביאים אמרו? מי
שלא  וצרה צרה כל ועל ופרק פרק כל על אותו אומרים
גאולתן". על אותו אומרים ולכשנגאלין עליהן, תבוא
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תסור".12) מלא אמר אויא רב ציוונו? "והיכן
לא 14)מדרבנן.13) שמא מספק אלא אינו שהפרשתו

עםֿהארץ. גלויות.15)הפריש שלא 16)של יראו אם
מלאכה. בו לעשות לעצמם יקילו שני, טוב יום על מברכין

.Â,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cnL ‡e‰ „·Ïa ‰kÁ ÏL Ïl‰ ‡ÏÂ¿…«≈∆¬À»ƒ¿«∆ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÎa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÌÏBÚÏ Ïl‰‰ ˙‡È¯˜ ‡l‡∆»¿ƒ«««≈¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»

Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÓBbL ÌÈÓi‰17¯OÚ ‰BÓLe . «»ƒ∆¿ƒ»∆∆««≈¿»»»
ÌBÈ18:Ô‰ el‡Â ,Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ¯Ó‚Ï ‰ÂˆÓ ‰Ma«»»ƒ¿»ƒ¿…»∆∆««≈¿≈≈

ÏL ÔBL‡¯Â ,‰kÁ ÈÓÈ ˙BÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙BÓL¿«¿≈∆»¿«¿≈¬À»¿ƒ∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ Ï·‡ .˙¯ˆÚ ÌBÈÂ ,ÁÒt∆«¿¬∆∆¬»…«»»¿«ƒƒ
,„ÁÙÂ ‰‡¯ÈÂ ‰·eLz ÈÓÈ Ô‰L ÈÙÏ ,Ïl‰ Ô‰a ÔÈ‡≈»∆«≈¿ƒ∆≈¿≈¿»¿ƒ¿»»««

‰¯˙È ‰ÁÓO ÈÓÈ ‡Ï19,ÌÈ¯eÙa Ïl‰ ewz ‡ÏÂ . …¿≈ƒ¿»¿≈»¿…ƒ¿«≈¿ƒ
Ïl‰‰ ‡È‰ ‰l‚n‰ ˙‡È¯wL20. ∆¿ƒ««¿ƒ»ƒ««≈

הלל 17) - דאורייתא שמע "קריאת בתלמוד: מפורש וכן
על 18)דרבנן". נוספו לארץ בחוץ אבל ישראל. בארץ

ימים. שלושה מלאכי 19)אלה אמרו אבהו: רבי "אמר
אין  מה מפני עולם של רבונו הקדושֿברוךֿהוא, לפני השרת
הכפורים? וביום השנה בראש לפניך שירה אומרים ישראל
וספרי  חיים וספרי דין כסא על יושב מלך אפשר להם: אמר
לפני?". שירה אומרים וישראל לפניו פתוחים מתים

לקרוא 20) חייב מגילה, לו אין שאם המאירי חידש זה ולפי
הלל.

.Ê˙‡ ÔÈ¯ÓBb ,ÌÈÓÈ ÈL ·BË ÌBÈ ÔÈOBÚL ˙BÓB˜Ó¿∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆
‰BÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÚLz :ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ Ïl‰‰««≈∆»¿∆¿ƒƒ¿»¿≈∆»¿»
ÏL ÌÈÓÈ ÈLe ,ÁÒt ÏL ÌÈÓÈ ÈLe ,‰kÁ ÈÓÈ¿≈¬À»¿≈»ƒ∆∆«¿≈»ƒ∆
‚‰Ó Ïl‰‰ ˙‡È¯˜ ÌÈL„Á ÈL‡¯a Ï·‡ .˙¯ˆÚ¬∆∆¬»¿»≈√»ƒ¿ƒ«««≈ƒ¿»

‰ÂˆÓ BÈ‡Â21ÔÈ‡¯B˜ CÎÈÙÏ ,¯eaˆa - ‰Ê ‚‰Óe . ¿≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»¿ƒ
‚el„a22ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆≈¿»¿ƒ«

k ‡¯˜È ‡Ï „ÈÁÈÂ .‚‰n‰- ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .ÏÏ «ƒ¿»¿»ƒ…ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈÏLÈ23ÔÎÂ .¯eav‰ ÔÈ‡¯BwL C¯„k ‚el„a ‡¯˜ÈÂ , «¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ«ƒ¿≈

‚el„a ÔÈ‡¯B˜ ÁÒt‰ ÈÓÈ ¯‡La24.ÌÈL„Á ÈL‡¯k , ƒ¿»¿≈«∆«¿ƒ¿ƒ¿»≈√»ƒ

ירחא,21) בריש הלילא קרי דקא חזינהו לבבל, אקלע "רב
שמע  אמר: דלוגי, מדלגי דקא שחזי כיוון לאפסקינהו, סבר
וראה  לבבל, הגיע [=רב בידיהם" אבותיהם מנהג מינה
אך  אותם, להפסיק סבר חודש, בראש הלל שם שקוראים
שמע  אמר: בדילוגים ההלל את אומרים שהם ראה כאשר

בידיהם]. אבותיהם מנהג אלא 22)מינה שאינו להראות
כנ"ל. גומר".23)מנהג, התחיל ואם יתחיל לא יחיד "תנא

חלוק 24) יום שכל לפי ההלל את גומרים הסוכות בימי רק
בקרבנותיהם. שווים הפסח ימי אבל בקרבנותיו מחבירו

.Á„Ú Ïl‰‰ ˙lÁzÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó ?ÔÈ‚l„Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ«««≈«
e¯ÎÊ '‰" ¯ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ"«»ƒ¿«¿¿»ƒ¿«≈¿≈¿»»
‰Ó" ¯ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"dÈeÏÏ‰" „Ú 'eÎÂ "C¯·È¿»≈¿««¿»¿«≈¿≈»
ÔÓ" ¯ÓB‡Â ,‚l„Óe ,"dÈeÏÏ‰" „Ú "'‰Ï ·ÈL‡»ƒ«««¿»¿«≈¿≈ƒ

Ê .Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú "di È˙‡¯˜ ¯ˆn‰‚‰n‰ ‡e‰ ‰ «≈«»»ƒ»«««≈∆«ƒ¿»
¯Á‡ ‚elc ÔÈ‚l„Ó LÈÂ .ËeLt‰25. «»¿≈¿«¿ƒƒ«≈

ו"אהבתי".25) לנו" "לא לדלג נוהגים ואנו

.ËÏl‰‰ ˙‡ ‡¯Bw‰Â .Ïl‰‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk ÌBi‰ Ïk»«»≈ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆««≈
Ú¯ÙÓÏ26‡ˆÈ ‡Ï -27Û‡ - ‡¯˜Â ¯ÊÁÂ ‰‰LÂ ‡¯˜ . ¿«¿≈«…»»»»¿»»¿»«¿»»«

ÌÈÓÈ .‡ˆÈ ,Blk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰ML Èt ÏÚ«ƒ∆»»¿≈ƒ¿…∆À»»»ƒ
˜¯t ÔÈa ˜ÈÒÙ‰Ï BÏ LÈ ,Ïl‰‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÓBbL∆¿ƒ»∆∆««≈≈¿«¿ƒ≈∆∆
ÌÈÓÈÂ .˜ÈÒÙÈ ‡Ï ˜¯t‰ ÚˆÓ‡a Ï·‡ ,˜¯ÙÏ¿∆∆¬»¿∆¿««∆∆…«¿ƒ¿»ƒ
.˜ÒBt ˜¯t‰ ÚˆÓ‡a elÙ‡ ,‚el„a Ô‰a ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ»∆¿ƒ¬ƒ¿∆¿««∆∆≈

טוב:26) שם הבעל בשם מסביר [=והרבי להתחלה מהסוף
כל  לזה ואין בעבר פעם קרה זה שכל סובר שהוא "למפרע"

לזמננו]. "ממזרח 27)קשר בהלל שנאמר ממה זאת למדו
לא  וזריחתה השמש ששקיעת כשם מבואו", עד שמש

למפרע. ולא ה' שם מהולל כך ייהפכו,

.È.ÂÈÙÏ C¯·Ó ,Ïl‰‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯ÓBbL ÌBÈ Ïk»∆¿ƒ∆««≈¿»≈¿»»
?C¯·Ó „ˆÈk .C¯·Ó - ÂÈ¯Á‡ C¯·Ï e‚‰pL ÌB˜Óe¿∆»¬¿»≈«¬»¿»≈≈«¿»≈
ÌÈ„ÈÒÁÂ ÌÈ˜ÈcˆÂ ,EÈOÚÓ Ïk eÈ‰Ï‡ '‰ EeÏl‰È¿«¿¡…≈»«¬∆¿«ƒƒ«¬ƒƒ
e„BÈ ‰p¯a Ï‡¯OÈ ˙Èa EnÚ ÏÎÂ ,EBˆ¯ ÈOBÚ≈¿∆¿»«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
EÓLÏ ÌÈÚÂ ,˙B„B‰Ï ·BË EÏ ,'‰ ‰z‡ Èk .EÓLÏƒ¿∆ƒ«»¿¿¿»ƒ¿ƒ¿
,'‰ ‰z‡ Ce¯a .Ï‡‰ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe ,¯nÊÏ¿«≈≈»¿«»«»»≈»«»
CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ ¯‡ÙÓ‰ ÁaLÓ‰ Ïl‰Ó‰ CÏn‰«∆∆«¿À»«¿À»«¿…»«¿«»»ƒƒ¿…

.„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆

.‡ÈÈk E„B‡"Ó .ÏtÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬ƒ¿…≈¿ƒ
"È˙ÈÚ28ÈzL ¯·„Â ¯·c Ïk ÔÈÏÙBk Ïl‰‰ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»ƒ«««≈¿ƒ»»»¿»»¿≈

e‚‰pL ÌB˜Óe ,ÏtÎÈ - ÏtÎÏ e‚‰pL ÌB˜Óe .ÌÈÓÚt¿»ƒ»∆»¬ƒ¿…ƒ¿…»∆»¬
.ÔÈÏÙBk ÔÈ‡ - ÏtÎÏ ‡lL∆…ƒ¿…≈¿ƒ

כפול 28) אינו ולמטה ומ"אודך" כפול הפרק שכל לפי
הפסוקים. לכפול נהגו ולפיכך

.·ÈCk ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa Ïl‰‰ ˙‡È¯˜ ‚‰Óƒ¿«¿ƒ«««≈ƒ≈¬»ƒ»ƒƒ»
,Ïl‰‰ ˙‡ ‡¯˜nL ÏB„b‰ C¯·nL ¯Á‡ :‰È‰ÏÈÁ˙Ó »»««∆¿»≈«»∆«¿∆∆««≈«¿ƒ

¯ÊBÁÂ ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"dÈeÏÏ‰" ¯ÓB‡Â¿≈«¿»¿»»»ƒ«¿»¿≈
."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"'‰ È„·Ú eÏÏ‰" ¯ÓB‡Â¿≈«¿«¿≈¿»»»ƒ«¿»
ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"'‰ ÌL ˙‡ eÏÏ‰" ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ¿≈¿≈«¿∆≈¿»»»ƒ
‰zÚÓ C¯·Ó '‰ ÌL È‰È" ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ ."dÈeÏÏ‰"«¿»¿≈¿≈¿ƒ≈¿…»≈«»
Ïk ÏÚ ÔÎÂ ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"ÌÏBÚ „ÚÂ¿«»¿»»»ƒ«¿»¿≈«»
‰‡Ó "dÈeÏÏ‰" Ïl‰‰ ÏÎa ÔÈBÚ e‡ˆÓpL „Ú .¯·c»»«∆ƒ¿¿ƒ¿»««≈«¿»≈»
ÏL ÂÈ˙BL :Ì‰Ï ÔÓÈÒ .ÌÈÓÚt ÌÈ¯OÚÂ LÏLÂ¿»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ»»∆¿»∆

Ô¯‰‡29. «¬…

ãycew zegiyn zecewpã

lka oiper e`vnpy cr xac lk lr oke 'ielld oiper mrd lke"
ly eizepy oiipnk minrt mixyre yelye d`n 'ielld lldd

."odkd oxd`

החזקה" ב"י"ד כותב שאינו הרמב"ם של דרכו להבין: וצריך
שמספר  לציין ראה טעם ומה וכד', גימטריות סימנים,
שנותיו  כנגד הוא זה למנהג "הללויה" שאומרים הפעמים

הכהן. אהרון של
אהרן  של שנותיו מניין הרמב"ם שנקט שמה לבאר ויש
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אהרן  של שנותיו "כמניין ומהמילים הלכה , הוא גם הכהן
בדין  הרמב"ם של המיוחדת שיטתו לומדים אנו הכהן"
(בית  "המאירי" הקשה זה מנהג על ובהקדים: ההלל. אמירת
שאין  תפילה הוא ההלל שהרי ושאל לח.) סוכה הבחירה
שאינה  שכיון שם ותירץ חובה, ידי חברו בה מוציא אדם

זה. באופן לאומרו בהלל חכמים הקילו לכן ממש תפילה
סובר  לילך", ראוי "ובו זה מנהג על שכתב הרמב"ם אבל

באופן ההלל לתפילה שאמירת לכתחילה נחשבת שכזה
ומכאן  תפילה. חובת ידי בה יוצא הללוי' העונה וכל גמורה,
ההלל  לדעתו כי כ"המאירי" שלא היא הרמב"ם ששיטת
גמורה  בשלמות היא זה באופן ואמירתו תפילה, כן הוא
השליח־ציבור, בתפילת חובה ידי הציבור הוצאת כאן ואין
שיטת  ובטעם בדבר. חכמים של קולא לא גם וממילא
ישנה  הציבור, באחדות אופנים ששני לומר יש הרמב"ם
מטרת  למען היחיד ביטוי על וויתור מתוך הבאה אחדות
וזהו  ממש, תפילה אינה אכן שכזו באחדות תפילה הכלל,

ה"מאירי". לדעת הגדר אכן
יותר, גבוהה אחדות ישנה שאותה אבל מהסוג אחדות

שאינה  עד גדולה כה והיא ישראל, בעם הכהן אהרן פעל
עצמו  הוא כאילו בה המרגיש היחיד ביטוי את "מוחקת"
ב"מניין  הנרמזת הרמב"ם לשיטת לקונו. ומהלל מתפלל
אומרי  בין המצויה האחדות זוהי הכהן" אהרן של שנותיו

ממש. גמורה תפילה היא כך ומשום זה, כמנהג ההלל
(229 cenr b"k wlg y"ewl it lr)

כנגד 29) הללויה עונין שישראל פעמים וג' ועשרים "מאה
לאהרן  בקדשו, אֿל הללו הללויֿה אהרן, של שנותיו

ה'". קדש לאהרן קדושו,

.‚È˜¯ÙÂ ˜¯t Ïk L‡¯Ï ÚÈbÓ ‡¯Bw‰Lk ÔÎÂ30Ô‰ , ¿≈¿∆«≈«ƒ«¿…»∆∆»∆∆≈
¯ÓB‡ ‡e‰Lk ?„ˆÈk .¯Ó‡M ‰Ó ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ¿ƒ¿¿ƒ«∆»«≈«¿∆≈
ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ ÌÚ‰ Ïk ,"ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯OÈ ˙‡ˆa"¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ»»»¿ƒ¿¿ƒ
˙Èa" ¯ÓB‡ ‡¯Bw‰Â ."ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯OÈ ˙‡ˆa"¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ¿«≈≈≈
„Ú ."dÈeÏÏ‰" ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"ÊÚÏ ÌÚÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈«…≈¿»»»ƒ«¿»«
ÏÎÂ ,"ÈeÁz ÈÏB˜ ˙‡ '‰ ÚÓLÈ Èk Èz·‰‡" ¯Ó‡iL∆…«»«¿ƒƒƒ¿«∆ƒ«¬»¿»
.'eÎÂ "'‰ ÚÓLÈ Èk Èz·‰‡" ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ ÌÚ‰»»¿ƒ¿¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿«¿
Ïk ,"ÌÈBb Ïk '‰ ˙‡ eÏÏ‰" ‡¯Bw‰ ¯Ó‡iLk ÔÎÂ¿≈¿∆…««≈«¿∆»ƒ»
."ÌÈBb Ïk '‰ ˙‡ eÏÏ‰" ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ ÌÚ‰»»¿ƒ¿¿ƒ«¿∆»ƒ

פרקים".30) ראשי לענות "שמצוה

.„ÈÔÈBÚ Ì‰Â ,"‡p ‰ÚÈLB‰ '‰ ‡p‡" ¯ÓB‡ ‡¯Bw‰«≈≈»»ƒ»»¿≈ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,"‡p ‰ÚÈLB‰ '‰ ‡p‡" ÂÈ¯Á‡«¬»»»ƒ»»««ƒ∆≈
Ì‰Â ,"‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡" ¯ÓB‡ ‡e‰ .˜¯t L‡…̄∆∆≈»»«¿ƒ»»¿≈
Ce¯a" ¯ÓB‡ ‡e‰ ."‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡" ÌÈBÚƒ»»«¿ƒ»»≈»
‰È‰ Ì‡Â ."‡a‰ Ce¯a" ÌÈ¯ÓB‡ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"‡a‰«»¿»»»¿ƒ»«»¿ƒ»»
‰BÚ ,‰M‡ B‡ „·Ú B‡ ÔË˜ Ïl‰‰ ˙‡ ‡¯˜n‰««¿∆∆««≈»»∆∆ƒ»∆
e‰Ê .Ïl‰‰ ÏÎa ‰lÓ ‰lÓ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰M ‰Ó Ì‰È¯Á‡«¬≈∆«∆≈¿ƒƒ»ƒ»¿»««≈∆
el‡ ÌÈpÓÊa Ï·‡ .CÏÈÏ Èe‡¯ B·e ,ÔBL‡¯‰ ‚‰n‰«ƒ¿»»ƒ»≈≈¬»ƒ¿«ƒ≈
B˙‡È¯˜a ˙BpLÓ ˙B‚‰Ó ˙BÓB˜n‰ ÏÎa È˙È‡»̄ƒƒ¿»«¿ƒ¿»¿Àƒ¿ƒ»

.„Á‡Ï ‰ÓBc Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,ÌÚ‰ ˙iÚ·e«¬ƒ«»»¿≈∆»≈∆∆¿∆»



zeevnd xtq m"anx ixeriyhay f"iÎ`"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  שבט י"א ראשון יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשפ"א  שבט י"ב שני יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשפ"א  שבט י"ג שלישי יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תשפ"א  שבט י"ד רביעי יום

קיג. קז. עשה מצות
יוםראשוןֿחמישיי"אֿט"ושבט

― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ
מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ּבניֿיׂשראל לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

h)למׁשמרת" ,hi xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמּסכת

ה'תשפ"א  שבט ט"ו חמישי יום

קיג. עשה מצות
― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
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ּבניֿיׂשראל לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,
h)למׁשמרת" ,hi xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמּסכת

ה'תשפ"א  שבט ט"ז שישי יום

קיג. עשה מצות
― הקי"ג ּפרההּמצוה לעׂשֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

מּטמאת ּבטהרה ּׁשּצרי למה מּוכנת ׁשּתהא ּכדי ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻאדּמה,
ּבניֿיׂשראל לעדת "והיתה יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמת,

h)למׁשמרת" ,hi xacna)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ
ּפרה. מּסכת והיא לּה, המיחדת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמּסכת

ה'תשפ"א  שבט י"ז ש"ק יום

קח. עשה מצות
יום שישיֿ שבתֿ קודש ט "זֿ י "ז שבט 
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

Ð zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny
e` mc`(exdhl Ð ilkּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ

זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה

ּובכלֿמצוה ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ּכלֿזה. ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכלֿמין
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ּכלּֿדיני נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכלּֿדיני
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכלּֿדיני
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכלּֿדיני
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,
זה סדר אנּו ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻרּבֹות
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר
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æì:eæfáe äéúøöBà-ìà áøç íéLðì eéäå dëBúa øLà áøòä-ìk-ìàå Baëø-ìàå åéñeñ-ìà áøç¤¹¤¤¨´§¤¦§À§¤¨¨¤²¤£¤¬§−̈§¨´§¨¦®¤¬¤¤§Ÿ¤−¨ª¨«
çì:eììäúé íéîéàáe àéä íéìñt õøà ék eLáéå äéîéî-ìà áøçèìeáLéå íéià-úà íéiö eáLé ïëì ¬Ÿ¤¤¥¤−¨§¨¥®¦´¤³¤§¦¦Æ¦½¨¥¦−¦§Ÿ¨«¨¥À¥§³¦¦Æ¤¦¦½§¨¬§

:øBãå øBc-ãò ïBkLú àìå çöðì ãBò áLú-àìå äðòé úBða dáîíãñ-úà íéýìà úëtäîk −̈§´©«£¨®§«Ÿ¥¥¬Æ¨¤½©§¬Ÿ¦§−©¬¨«§©§¥©̧¡Ÿ¦¹¤§¯Ÿ
:íãà-ïa da øeâé-àìå Léà íL áLé-àì ýåýé-íàð äéðëL-úàå äøîò-úàåàîïBôvî àa íò äpä §¤£Ÿ̈²§¤§¥¤−¨§ª§¨®«Ÿ¥¥¬¨Æ¦½§«Ÿ¨¬−̈¤¨¨«¦¥²©¬−̈¦¨®

ìBãb éBâå:õøà-éúkøiî eøòé íéaø íéëìîeáîíik íìB÷ eîçøé àìå änä éøæëà e÷éæçé ïãéëå úL÷ §³¨Æ§¨¦´©¦½¥−Ÿ¦©§§¥¨«¤¤´¤§¦ºŸ©£¦À©§¨¦¬¥Æ¨Æ§´Ÿ§©¥½¨Æ©¨´
éìò äîçìnì Léàk Ceøò eákøé íéñeñ-ìòå äîäé:ìáa-úa Câîeôøå íòîL-úà ìáa-Cìî òîL ¤¡¤½§©¦−¦§¨®¨À§¦Æ©¦§¨½̈¨©−¦©¨¤«¨©¯¤«¤¨¤²¤¦§−̈§¨´

:äãìBik ìéç eäú÷éæçä äøö åéãéãî(íöåøà) äòbøà-ék ïúéà äåð-ìà ïcøiä ïBàbî äìòé äéøàk äpä ¨¨®¨¨Æ¤¡¦©½§¦−©¥¨«¦Â¥§©§¥º©£¤̧¦§´©©§¥»¤§¥´¥¨¼¦«©§¦³¨
:éðôì ãîòé øLà äòø äæ-éîe épãòBé éîe éðBîë éî ék ã÷ôà äéìà øeçá éîe äéìòî íöéøàäîïëì £¦¥Æ¥«¨¤½¨¦¬¨−¥¤´¨¤§®Ÿ¦´¦³¨Æ¦Æ¦´¦¤½¦¦«¤´Ÿ¤½£¤¬©£−Ÿ§¨¨«¨¥º

éøéòö íeáçñé àì-íà íécNk õøà-ìà áLç øLà åéúBáLçîe ìáa-ìà õòé øLà ýåýé-úöò eòîL¦§´£©§À̈£¤³¨©Æ¤¨¤½©̧§§½̈£¤¬¨©−¤¤´¤©§¦®¦³Ÿ¦§¨Æ§¦¥´
:äåð íäéìò íéMé àì-íà ïàväåî:òîLð íéBba ä÷òæe õøàä äLòøð ìáá äNtúð ìBwî ©½Ÿ¦¬Ÿ©¦²£¥¤−¨¤«¦Æ¦§§¨´¨¤½¦§£−̈¨¨®¤§¨−̈©¦¬¦§¨«

i"yx
(ÊÏ).áøòä:בלע"ז גרנטיא"ה סומכוותא
(ÁÏ).åììäúé íéîéàáå פורוונטרונט ל"א ישתטו

להם: שהיו הענקים באלהי משתבחין וכת"י בלע"ז
(ËÏ).íééà úà íééö חיות מיני בחתולין תמון יערעון

בחורבה: äéøàë.(Ó„)המצויין äðä מגאון יעלה אשר
הא  יונתן תירגם כך איתן נוה אל השודד יבא כן הירדן

מרום  דסלק כאריה עליהון ייסק במשרייתיה מלך
כך  ואף הוא אריות מקום הירדן שגאון למדנו ירדנא
ברא  חיות לקבל הירדן בגאון תעשה ואיך יונתן תרגמו

ירדנא: äòéâøà.ברום éë:השעה äéìòî.כשאביא
לה: éðãéòåé.ממעל éîå:למלחמה(‰Ó).ïàöä éøéòö

יפת: לבני צעיר פרס

cec zcevn
(ÊÏ).Â·Î¯ Ï‡Â:הרכב אנשי  ‰Ú¯·.קבוצת ÏÎ Ï‡Âתערובות

בבבל: יושבים שהיו ÌÈ˘Ï.האומות  ÂÈ‰Â כח תשושי יהיו 
‡È˙Â¯ˆÂ‰.כנשים: Ï‡ ·¯Áאוצרותיה אל  יבואו  חרב אנשי

אותה: בבבל ÂÁ¯·.(ÁÏ)ויבוזו עובר  היה פרת שנהר  לפי
חורב שיבוא אמר לכן  במצרים כנילוס שדותם משקה והיה

ויבשו: מימיה ‰È‡.אל ÌÈÏÈÒÙ ı¯‡ ÈÎעשו פסילים  הרבה
כוכבים : ÂÏÏÂ‰˙È.לעבודת ÌÈÓÈ‡·Âעם ומשתגעים משתטים 

כי אימים כוכבים  העבודת  ויקרא  שלהם כוכבים העבודת
אשר כמ "ש מפלצת  יקרא  וכאשר עובדיהם  על  אימה מביאים

ט "ו ): (מ "א לאשרה מפלצת והיוÔÎÏ.(ËÏ)עשתה  הואיל 
ישבו ושם  לחרבה  תהיה לכן הצורות  בעבודת דבוקים  כ "כ 

בחרבות: לשכון שדרכם איים  עם ˙˘·.ציים  ‡ÏÂתהיה לא
עולם: עד  מיושבת  Â„Â¯.עוד  ¯Â„ „Úימי כל  שיכלו  עד

במ"ש: הדבר וכפל ההפכהÎÙ‰ÓÎ˙.(Ó)הדורות  כמו תהיה
שכניה: ואת עמורה  ואת  סדום את  אלהים  הפך ÏÂ‡אשר

.¯Â‚È:עראי דרך  מצפוןÔÂÙˆÓ.(Ó‡)אף המה ופרס מדי
מזרחית: צפונית  במקצוע  כמו¯·ÌÈ.בבל  גדולים לומר רצה 

מא): (לעיל  המלך ‡¯ı.ורבי È˙Î¯ÈÓ:ממרחק ר "ל  הארץ Ó‰È‰.(Ó·)מסוף  ÌÈÎ: הרוח יסוער  בעת כשיהמה הים  ÍÂ¯Úכמו 
.˘È‡Îשיורד גבור כאיש זיין בכלי  יבואו:ÍÈÏÚ.במלחמה:ערוך ועליך  ˘ÌÚÓ.(Ó‚)ר"ל  גבורתם:‡˙ שמע  ÂÈ„È.את  ÂÙ¯Â

כיולדה: חיל  לו והיה  אותו  אחזה הצרה החזיקתהו. למולם . מלהלחם רפויים  נעשו È¯‡Î‰.(Ó„)ידיו  ‰‰עליה הבא האויב
זהו כי בבשר המחוזק הרועה מדור אל  ר"ל  איתן  נוה אל  רבצו ממקום הירדן מגאון האריה שיעלה כמו רבה בחזקה יעלה 

וטובו : ‡¯‚ÚÈ‰.איתנו  ÈÎעליה אצוה  ולכן  לארצם  לשוב בבל  ארץ  מעל  אותם ואריץ ישראל  את  ולהרגיע להשקיט חפצי כי
בו: שאבחר מי את ÈÂÓÎ.להשחיתם  ÈÓ ÈÎ:בידי למחות  È„ÈÚÂÈ.שיוכל  ÈÓÂ:בי להלחם מיועד זמן עמדי  יקבע  Ê‰מי  ÈÓÂ

.‰ÚÂ¯: במ "ש הדבר וכפל  מידי  עמו שיציל הרועה  הוא  מי ר "ל  מידי צאנו  להציל  לפני יעמוד אשר  הרועה הוא ÔÎÏ.(Ó‰)מי
וכו': שמעו לכן תקום  וכן בידו ימחה  מי ואין  Ï‡.הואיל  Ì‡הצאן צעירי  אשר  בשבועה  היא העצה  ור"ל שבועה  ענין הוא 

י): (יומא  פרס  הוא תירס  ארז"ל  כי יפת  בבני הצעיר  שהוא  פרס  והוא מארצם ÌÈ˘È.יגררום ‡Ï Ì‡את יעשה אשר בשבועה 
שממה : ונוה  נוה כרחם :Ì‰ÈÏÚ.כל בעל לפניהם Ù˙˘‰.(ÂÓ)ר"ל ÏÂ˜Óכי הארץ תרעש בבל  נתפשה  אשר  השמועה  מקול 

כמקרם: להם יקרה שלא  העמים:ÚÊÂ˜‰.יפחדו  בין נשמע  יהיה בבל  זעקת  קול 

oeiv zcevn
(ÊÏ).·¯Ú‰:תערובות ושלל :ÂÊÊ·Â.מלשון בזה  מלשון
(ÁÏ).·¯ÂÁ המים חרבו  כמו יובש  ח')ענין  ÌÈÓÈ‡·Â.:(בראשית

הגלולים: על  כנוי שם וסכלות:ÂÏÏÂ‰˙È.הוא הוללות מל '
(ËÏ).ÌÈÈˆ:חיות מיני שמות  ÚÈ‰.איים . ˙Â·בת עוף  שם

התעוררות:Â¯ÂÚÈ.(Ó‡)ידור:Â‚È¯.(Ó)היענה : מל '
(·Ó).ÔÂ„ÈÎÂ:רומח כעין  מסודר:ÍÂ¯Ú.יאחזו :Â˜ÈÊÁÈ.הוא 
(‚Ó).ÂÙ¯Â:רפיון אחיזה:‰Â‰˙˜ÊÁ.מל' חלחלהÏÈÁ.ענין 

המעולהÔÂ‡‚Ó.(Ó„)ורעד : ככר ור "ל  ורוממות גבהות  ענין
תעשה ואיך נאמר וכן האריות מקום היה ושם לירדן  הסמוך

הירדן י"ב)בגאון מדור :Â‰.:(לעיל כמו‡Ô˙È.ענין חוזק ענין
מושבך  כ"ד)איתן והשקט :‡¯‚ÚÈ‰.:(במדבר מרגוע ‡¯ÌˆÈ.מל '

ההליכה : ומהירות ריצה  עלי‡Â˜Ù„.מל' פקד  והוא  כמו אצוה
א') יעידניÈ„ÈÚÂÈ.:(עזרא מי למשפט  ואם  כמו  קבוע  עת ענינו
ט') סחובÌÂ·ÁÒÈ.(Ó‰):(איוב כמו בארץ  ומשיכה גרירה  ענין
כ"ב)והשלך  קוטן :ˆÈ¯ÈÚ.:(לעיל שממה:ÌÈ˘È.ענין מלשון

(ÂÓ).‰˘Ù˙:וכבוש לכידה ורעד :Ú¯˘‰.ענין רעש  מלשון

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' שבט תשכ"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' שבט עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

בו כותב אודות מחשבות של דאגה וכו'.

אינה  )וקדושה  תמימים  תומכי  הק'  בישיבה  זמן  כמה  ולמד  זכה  שהרי  ובפרט  גדול  ולפלא 

זזה ממקומה( כולל לימוד תורת החסידות המבארת ענין ההשגחה פרטית ושהוא יתברך עצם הטוב 

ומטבע הטוב להיטיב וכו' ומה טוב שילמוד סי' כ"ג בספר תהלים עם כמה מפרשים ומזמן לזמן יחזור 

על סימן זה.

כן מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו - באם לא נעשה כזה במשך שנים עשר חדש האחרונים -

והרי הימים ימי סגולה בסמיכות ליו"ד שבט יום הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר שעל הציון 

הק' שלו יזכירוהו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



קעט p wxt dinxi - mi`iap

ð-÷øô äéîøéenÎfl

æì:eæfáe äéúøöBà-ìà áøç íéLðì eéäå dëBúa øLà áøòä-ìk-ìàå Baëø-ìàå åéñeñ-ìà áøç¤¹¤¤¨´§¤¦§À§¤¨¨¤²¤£¤¬§−̈§¨´§¨¦®¤¬¤¤§Ÿ¤−¨ª¨«
çì:eììäúé íéîéàáe àéä íéìñt õøà ék eLáéå äéîéî-ìà áøçèìeáLéå íéià-úà íéiö eáLé ïëì ¬Ÿ¤¤¥¤−¨§¨¥®¦´¤³¤§¦¦Æ¦½¨¥¦−¦§Ÿ¨«¨¥À¥§³¦¦Æ¤¦¦½§¨¬§

:øBãå øBc-ãò ïBkLú àìå çöðì ãBò áLú-àìå äðòé úBða dáîíãñ-úà íéýìà úëtäîk −̈§´©«£¨®§«Ÿ¥¥¬Æ¨¤½©§¬Ÿ¦§−©¬¨«§©§¥©̧¡Ÿ¦¹¤§¯Ÿ
:íãà-ïa da øeâé-àìå Léà íL áLé-àì ýåýé-íàð äéðëL-úàå äøîò-úàåàîïBôvî àa íò äpä §¤£Ÿ̈²§¤§¥¤−¨§ª§¨®«Ÿ¥¥¬¨Æ¦½§«Ÿ¨¬−̈¤¨¨«¦¥²©¬−̈¦¨®

ìBãb éBâå:õøà-éúkøiî eøòé íéaø íéëìîeáîíik íìB÷ eîçøé àìå änä éøæëà e÷éæçé ïãéëå úL÷ §³¨Æ§¨¦´©¦½¥−Ÿ¦©§§¥¨«¤¤´¤§¦ºŸ©£¦À©§¨¦¬¥Æ¨Æ§´Ÿ§©¥½¨Æ©¨´
éìò äîçìnì Léàk Ceøò eákøé íéñeñ-ìòå äîäé:ìáa-úa Câîeôøå íòîL-úà ìáa-Cìî òîL ¤¡¤½§©¦−¦§¨®¨À§¦Æ©¦§¨½̈¨©−¦©¨¤«¨©¯¤«¤¨¤²¤¦§−̈§¨´

:äãìBik ìéç eäú÷éæçä äøö åéãéãî(íöåøà) äòbøà-ék ïúéà äåð-ìà ïcøiä ïBàbî äìòé äéøàk äpä ¨¨®¨¨Æ¤¡¦©½§¦−©¥¨«¦Â¥§©§¥º©£¤̧¦§´©©§¥»¤§¥´¥¨¼¦«©§¦³¨
:éðôì ãîòé øLà äòø äæ-éîe épãòBé éîe éðBîë éî ék ã÷ôà äéìà øeçá éîe äéìòî íöéøàäîïëì £¦¥Æ¥«¨¤½¨¦¬¨−¥¤´¨¤§®Ÿ¦´¦³¨Æ¦Æ¦´¦¤½¦¦«¤´Ÿ¤½£¤¬©£−Ÿ§¨¨«¨¥º

éøéòö íeáçñé àì-íà íécNk õøà-ìà áLç øLà åéúBáLçîe ìáa-ìà õòé øLà ýåýé-úöò eòîL¦§´£©§À̈£¤³¨©Æ¤¨¤½©̧§§½̈£¤¬¨©−¤¤´¤©§¦®¦³Ÿ¦§¨Æ§¦¥´
:äåð íäéìò íéMé àì-íà ïàväåî:òîLð íéBba ä÷òæe õøàä äLòøð ìáá äNtúð ìBwî ©½Ÿ¦¬Ÿ©¦²£¥¤−¨¤«¦Æ¦§§¨´¨¤½¦§£−̈¨¨®¤§¨−̈©¦¬¦§¨«

i"yx
(ÊÏ).áøòä:בלע"ז גרנטיא"ה סומכוותא
(ÁÏ).åììäúé íéîéàáå פורוונטרונט ל"א ישתטו

להם: שהיו הענקים באלהי משתבחין וכת"י בלע"ז
(ËÏ).íééà úà íééö חיות מיני בחתולין תמון יערעון

בחורבה: äéøàë.(Ó„)המצויין äðä מגאון יעלה אשר
הא  יונתן תירגם כך איתן נוה אל השודד יבא כן הירדן

מרום  דסלק כאריה עליהון ייסק במשרייתיה מלך
כך  ואף הוא אריות מקום הירדן שגאון למדנו ירדנא
ברא  חיות לקבל הירדן בגאון תעשה ואיך יונתן תרגמו

ירדנא: äòéâøà.ברום éë:השעה äéìòî.כשאביא
לה: éðãéòåé.ממעל éîå:למלחמה(‰Ó).ïàöä éøéòö

יפת: לבני צעיר פרס

cec zcevn
(ÊÏ).Â·Î¯ Ï‡Â:הרכב אנשי  ‰Ú¯·.קבוצת ÏÎ Ï‡Âתערובות

בבבל: יושבים שהיו ÌÈ˘Ï.האומות  ÂÈ‰Â כח תשושי יהיו 
‡È˙Â¯ˆÂ‰.כנשים: Ï‡ ·¯Áאוצרותיה אל  יבואו  חרב אנשי

אותה: בבבל ÂÁ¯·.(ÁÏ)ויבוזו עובר  היה פרת שנהר  לפי
חורב שיבוא אמר לכן  במצרים כנילוס שדותם משקה והיה

ויבשו: מימיה ‰È‡.אל ÌÈÏÈÒÙ ı¯‡ ÈÎעשו פסילים  הרבה
כוכבים : ÂÏÏÂ‰˙È.לעבודת ÌÈÓÈ‡·Âעם ומשתגעים משתטים 

כי אימים כוכבים  העבודת  ויקרא  שלהם כוכבים העבודת
אשר כמ "ש מפלצת  יקרא  וכאשר עובדיהם  על  אימה מביאים

ט "ו ): (מ "א לאשרה מפלצת והיוÔÎÏ.(ËÏ)עשתה  הואיל 
ישבו ושם  לחרבה  תהיה לכן הצורות  בעבודת דבוקים  כ "כ 

בחרבות: לשכון שדרכם איים  עם ˙˘·.ציים  ‡ÏÂתהיה לא
עולם: עד  מיושבת  Â„Â¯.עוד  ¯Â„ „Úימי כל  שיכלו  עד

במ"ש: הדבר וכפל ההפכהÎÙ‰ÓÎ˙.(Ó)הדורות  כמו תהיה
שכניה: ואת עמורה  ואת  סדום את  אלהים  הפך ÏÂ‡אשר

.¯Â‚È:עראי דרך  מצפוןÔÂÙˆÓ.(Ó‡)אף המה ופרס מדי
מזרחית: צפונית  במקצוע  כמו¯·ÌÈ.בבל  גדולים לומר רצה 

מא): (לעיל  המלך ‡¯ı.ורבי È˙Î¯ÈÓ:ממרחק ר "ל  הארץ Ó‰È‰.(Ó·)מסוף  ÌÈÎ: הרוח יסוער  בעת כשיהמה הים  ÍÂ¯Úכמו 
.˘È‡Îשיורד גבור כאיש זיין בכלי  יבואו:ÍÈÏÚ.במלחמה:ערוך ועליך  ˘ÌÚÓ.(Ó‚)ר"ל  גבורתם:‡˙ שמע  ÂÈ„È.את  ÂÙ¯Â

כיולדה: חיל  לו והיה  אותו  אחזה הצרה החזיקתהו. למולם . מלהלחם רפויים  נעשו È¯‡Î‰.(Ó„)ידיו  ‰‰עליה הבא האויב
זהו כי בבשר המחוזק הרועה מדור אל  ר"ל  איתן  נוה אל  רבצו ממקום הירדן מגאון האריה שיעלה כמו רבה בחזקה יעלה 

וטובו : ‡¯‚ÚÈ‰.איתנו  ÈÎעליה אצוה  ולכן  לארצם  לשוב בבל  ארץ  מעל  אותם ואריץ ישראל  את  ולהרגיע להשקיט חפצי כי
בו: שאבחר מי את ÈÂÓÎ.להשחיתם  ÈÓ ÈÎ:בידי למחות  È„ÈÚÂÈ.שיוכל  ÈÓÂ:בי להלחם מיועד זמן עמדי  יקבע  Ê‰מי  ÈÓÂ

.‰ÚÂ¯: במ "ש הדבר וכפל  מידי  עמו שיציל הרועה  הוא  מי ר "ל  מידי צאנו  להציל  לפני יעמוד אשר  הרועה הוא ÔÎÏ.(Ó‰)מי
וכו': שמעו לכן תקום  וכן בידו ימחה  מי ואין  Ï‡.הואיל  Ì‡הצאן צעירי  אשר  בשבועה  היא העצה  ור"ל שבועה  ענין הוא 

י): (יומא  פרס  הוא תירס  ארז"ל  כי יפת  בבני הצעיר  שהוא  פרס  והוא מארצם ÌÈ˘È.יגררום ‡Ï Ì‡את יעשה אשר בשבועה 
שממה : ונוה  נוה כרחם :Ì‰ÈÏÚ.כל בעל לפניהם Ù˙˘‰.(ÂÓ)ר"ל ÏÂ˜Óכי הארץ תרעש בבל  נתפשה  אשר  השמועה  מקול 

כמקרם: להם יקרה שלא  העמים:ÚÊÂ˜‰.יפחדו  בין נשמע  יהיה בבל  זעקת  קול 

oeiv zcevn
(ÊÏ).·¯Ú‰:תערובות ושלל :ÂÊÊ·Â.מלשון בזה  מלשון
(ÁÏ).·¯ÂÁ המים חרבו  כמו יובש  ח')ענין  ÌÈÓÈ‡·Â.:(בראשית

הגלולים: על  כנוי שם וסכלות:ÂÏÏÂ‰˙È.הוא הוללות מל '
(ËÏ).ÌÈÈˆ:חיות מיני שמות  ÚÈ‰.איים . ˙Â·בת עוף  שם

התעוררות:Â¯ÂÚÈ.(Ó‡)ידור:Â‚È¯.(Ó)היענה : מל '
(·Ó).ÔÂ„ÈÎÂ:רומח כעין  מסודר:ÍÂ¯Ú.יאחזו :Â˜ÈÊÁÈ.הוא 
(‚Ó).ÂÙ¯Â:רפיון אחיזה:‰Â‰˙˜ÊÁ.מל' חלחלהÏÈÁ.ענין 

המעולהÔÂ‡‚Ó.(Ó„)ורעד : ככר ור "ל  ורוממות גבהות  ענין
תעשה ואיך נאמר וכן האריות מקום היה ושם לירדן  הסמוך

הירדן י"ב)בגאון מדור :Â‰.:(לעיל כמו‡Ô˙È.ענין חוזק ענין
מושבך  כ"ד)איתן והשקט :‡¯‚ÚÈ‰.:(במדבר מרגוע ‡¯ÌˆÈ.מל '

ההליכה : ומהירות ריצה  עלי‡Â˜Ù„.מל' פקד  והוא  כמו אצוה
א') יעידניÈ„ÈÚÂÈ.:(עזרא מי למשפט  ואם  כמו  קבוע  עת ענינו
ט') סחובÌÂ·ÁÒÈ.(Ó‰):(איוב כמו בארץ  ומשיכה גרירה  ענין
כ"ב)והשלך  קוטן :ˆÈ¯ÈÚ.:(לעיל שממה:ÌÈ˘È.ענין מלשון

(ÂÓ).‰˘Ù˙:וכבוש לכידה ורעד :Ú¯˘‰.ענין רעש  מלשון



aiÎ`iקפ wxt l`ipc - miaezk

àé-÷øô ìàéðãdnÎ`n

àî:ïBnò éða úéLàøå áàBîe íBãà Bãiî eèìné älàå eìLké úBaøå éávä õøàa àáeáîBãé çìLéå ¨Æ§¤´¤©§¦½§©−¦¨¥®§¥Æ¤Æ¦¨§´¦¨½¡´½̈§¥¦−§¥¬©«§¦§©¬¨−
:äèéìôì äéäú àì íéøöî õøàå úBöøàaâîíéáìå íéøöî úBãîç ìëáe óñkäå áäfä épîëîa ìLîe ©£¨®§¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¦§¤−¦§¥¨«¨©À§¦§©¥Æ©¨¨´§©¤½¤§−Ÿ£ª´¦§¨®¦§ª¦¬

:åéãòöîa íéLëåãî:íéaø íéøçäìe ãéîLäì äìãâ àîça àöéå ïBôvîe çøænî eäìäáé úBòîLe §ª¦−§¦§¨¨«§ª´§©£ª½¦¦§−̈¦¨®§¨¨Æ§¥¨´§Ÿ½̈§©§¦¬«§©£¦−©¦«
äî:Bì øæBò ïéàå Bv÷-ãò àáe Lã÷-éáö-øäì íéné ïéa Bðãtà éìäà òhéå§¦©Æ¨¢¤´©©§½¥¬©¦−§©§¦®Ÿ¤¨Æ©¦½§¥¬¥−«

áé-÷øô ìàéðãcÎ`

àúBéäî äúéäð-àì øLà äøö úò äúéäå Enò éða-ìò ãîòä ìBãbä øOä ìàëéî ãîòé àéää úòáe¨¥´©¦Á©£¸Ÿ¦«¨¥¹©©´©¨À¨Ÿ¥»©§¥´©¤¼§¨§¨Æ¥´¨½̈£¤³«Ÿ¦§§¨Æ¦«§´
:øôqa áeúk àöîpä-ìk Enò èìné àéää úòáe àéää úòä ãò éBbáøôò-úîãà éðLiî íéaøå ½©−¨¥´©¦®¨¥³©¦Æ¦¨¥´©§½¨©¦§−̈¨¬©¥«¤§©¦¾¦§¥¥¬©§©¨−̈

(ñ) :íìBò ïBàøãì úBôøçì älàå íìBò éiçì älà eöé÷éâé÷écöîe òé÷øä øäæk eøäæé íéìkNnäå ¨¦®¥µ¤§©¥´½̈§¥¬¤©£¨−§¦§¬¨«§©̧©§¦¦½©§¦−§´Ÿ©¨¨¦®©©§¦¥Æ
(ô) :ãòå íìBòì íéáëBkk íéaøäãeèèLé õ÷ úò-ãò øôqä íúçå íéøácä íúñ ìàiðã äzàå ¨«©¦½©¨¦−§¨¬¨¤«§©¨´¨«¦¥À§¯Ÿ©§¨¦²©£¬Ÿ©¥−¤©¥´¥®§Ÿ§¬

:úòcä äaøúå íéaø©¦−§¦§¤¬©¨«©

i"yx
(‡).ìàëéî ãåîòé àéää úòáå שיראה כאלם ישתתק

כזו  גדולה אומה אאבד היאך ואומר בעצמו דן הקב"ה
ישראל: äøö.בשביל úò äúéäå מעלה של בפמליא

כמו  דבזוזי ובזוזי בזוזי חכמים בתלמידי וקטיגוריא
כתובות: של אחרון בפ' בהגדה רבותינו èìîéשאמרו

.êîò:ישראל וימלטו ארם מלכות àöîðäתאבד ìë

.øôñá áåúë בספר כתוב הנמצא כל קצר מקרא זה הרי
חיותא  דקטילת עד בו, הכתובים החלומות ידי על זה
יתקיים: הכל עליונין קדישי מלכותא ויקבלון

(·).åöé÷é øôò úîãà éðùéî íéáøå:המתים יחיו
(‚).íéìéëùîäå כזוהר יזהירו ובמצות בתורה שעסקו

הרקיע:

cec zcevn
(‡Ó).È·ˆ‰ ı¯‡·: החמודה א "י רבותÂ·¯Â˙.היא  ארצות 

מפניו : ויאבדו שעיר:‡„ÌÂ.יכשלו בהר היושבים הם 
.'ÂÎÂ ˙È˘‡¯Â:עריהם מבחר Â„È.(Ó·)ר"ל ÁÏ˘ÈÂלהכות

רבות :·‡¯ˆÂ˙.ולאבד: בארצות  ËÈÏÙÏ‰.ר"ל  ‰È‰˙ ‡Ï ר"ל
יאבד : והכל  בה ישאיר לא  מעט  שארית ·ÂÈ„ÚˆÓ.(Ó‚)אף 

רגליו: כפות  במצעדי רמוסים יהיהÂÚÂÓ˘Â˙.(Ó„)יהיו
שהיא הזעירה  קרן והוא  ממזרח  מלחמה עליו שבא  לו נשמע 
שבא לו נשמע יהיה וגם למעלה  האמור  ישמעאל ממלכות
ויצא אותו  יבהלו  ההם והשמועות צפון מפאת מלחמה עליו
ההם: העכו"ם  את להשמיד  גדולה בחמה לקראתם

(‰Ó).ÚËÈÂהחמדוה א"י  להר הימים בין ארמונו אהלי יעמיד 
˜ˆÂ.ומקודשת : „Ú ‡·Âמלכותו תכלה כי סופו עד  יבוא  שם

עוד : ולהתחזק לשוב לו יעזור מי ואין
(‡).Ï‡ÎÈÓ „ÂÓÚÈ: ישראל על  רחמים  הרגיל ‰ÓÂÚ„.לבקש 

ישראל : על סניגוריא  ללמד  תמיד  עתÈ‰Â˙‰.לעמוד תהיה אז 
להם יצר ישמעאל  ממלכות  שהיא הזעירה הקרן  הכי ההיא העת עד לגוי  היתה מעת עליהם נהיתה לא אשר ישראל  על  צרה 

ו'): (לעיל  וכו ' יבלא עליונין ולקדישי כמ"ש  ‰‰È‡.מאד  ˙Ú·Âבספר כתוב הנמצא כל ורק עמך ימלט מאד להם  יצר  כאשר
ג): (מלאכי וגו' ה' ליראי  לפניו זכרון ספר  ויכתב  בהם שנאמר ה' ויראי הצדיקים  ר "ל  יעמדוÌÈ·¯Â.(·)ימלט  לא כי על 

כולם : ולא ורבים אמר לזה  מהישרים כ "א  ÂÎÂ'.בתחיה È˘ÈÓלשון אמר שאלה ובדרך  בתחיה  יעמדו המתים  מן הרבה  יקיצו .
והקצה: שבהם:‡Ï‰.שינה הצדיקים והם עולם  עד  נעימים חיי לחיות ר"ל עולם  לחיי יקיצו לסבול Ï‡Â‰.מהם יקיצו  ומהם

שבהם : הרשעים  והם עולם  עד מתמיד ובזיון וכו ':ÌÈÏÈÎ˘Ó‰Â.(‚)חרפה יזהירו שבהם ‰¯·ÌÈ.החכמים È˜È„ˆÓÂהמלמדים
ככוכבים: יזהירו הם  לרבים ה' ÚÂ„.דרך  ÌÏÂÚÏ:המשכילים על גם ‰„·¯ÌÈ.(„)חוזר ÌÂ˙Òהנבואה מדברי  שידעת המעט  אף 

וברמזים: סתומים בדברים כתבם  ביותר:ÌÂ˙ÁÂ.ההיא ולהזהירו  לזרזו במ "ש  הדבר וכפל חתומים בדברים בספר Ú„כתבם 
.'ÂÎÂ ÂËËÂ˘È ı˜ ˙Úלחקור הדעת ויתרבה הקץ אמיתת להשכיל  המחשבה  בתנועת  ישוטטו רבים  הנה הגאולה קץ עת  בא עד 

הגאולה: זמן רמזי להבין כל עיני יופקחו אז העת בבוא אבל מאומה  ידעו ולא  הקץ  עת  עד יחקורו הנה וכאומר ביותר

oeiv zcevn
(‡Ó).˙È˘‡¯Â:( מט (ירמיה גבורתם  ראשית וכן מיטב  ענין 
(·Ó).‰ËÈÏÙÏ:ושארית אוצרות·ÈÓÎÓ.(Ó‚)הצלה  עניינו

כא) (שמות צדה לא  ואשר  כי ארמית בל' לו ודומה  מסתרי'
כמן: ודלא ÌÈ˘ÂÎÂ.ת"א ÌÈ·ÂÏÂ:'כוכבי עובדי  שמות

.ÂÈ„ÚˆÓ·:ופסיעות צעד בחמה·ÓÁ‡.(Ó„)מל ' כמו 
כמ"שÚËÈÂ.(Ó‰)בה"א: באוהלים נטיעה  לשון מצינו 

כד): (במדבר ה ' נטע ובדרז"ל ‡Â„Ù.כאהלים  ארמון עניינו
היו אשר אוהליו ור"ל  נח ) (ברכות  דנפל  דאביי  אפדנא  חזאי

כארמונות: ומשובחים  יפים
(·).¯ÙÚ ˙Ó„‡והצפיר וכן נרדפים בשמות  המלה כפל

ח ): (לעיל  לכל ÔÂ‡¯„Ï.והשעיר דראון והיו וכן בזיון ענין 
סו): (ישעיה  וזריחה:Â¯È‰ÊÈ.(‚)בשר  הארה  ענין

(„).ÂËËÂ˘Èבחוצות שוטטו כמו  ואנה  אנה התנועה ענין
המחשבה: תנועת  על  והושאל  ה) (ירמיה  ירושלים

f dpyn xyr cg` wxt zeld` zkqn

Âúéaa äàîhä,ïéøBäè åéìò eìéäàäå–éànL úéaïéøäèî,ìlä úéáeïéànèî. ©ª§¨©©¦§¤¡¦¨¨§¦¥©©§©£¦¥¦¥§©§¦
Êúnä øNa ìëàL áìk,áìkä úîe,ät÷ñàä ìò ìhîe–øéàî éaøøîBà:çúBt Bøàeöa Lé íàçôè– ¤¤¤¨©§©©¥¥©¤¤ª¨©¨¦§ª¨©¦¥¦¥¦¥§©¨¥©¤©

äàîhä úà àéáî;åàì íàå–àéáî Bðéàäàîhä úà.éñBé éaøøîBà:äàîhä úà ïéàBø;óB÷Lnä ãâðkî ¥¦¤©ª§¨§¦¨¥¥¦¤©ª§¨©¦¥¥¦¤©ª§¨¦§¤¤©©§
íéðôìå–àîè úéaä;õeçìå óB÷Lnä ãâðkî–øBäè úéaä.øæòìà éaøøîBà:íéðôì åét–øBäè úéaä;åét §¦§¦©©¦¨¥¦§¤¤©©§§©©©¦¨©¦¤§¨¨¥¦¦§¦©©¦¨¦
õeçì–àîè úéaä,åéìeL Cøc úàöBé äàîhäL.àøéúa ïa äãeäé éaøøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa–àîè úéaä. ©©©¦¨¥¤©ª§¨¥¤¤¨©¦§¨¤§¥¨¥¥¨¥¨©©¦¨¥

ääLz änkåéòîa?úòì úòî íéîé äLGL.íéâcáe úBôBòa,óøOúå øeàì ìBtzL éãk;éøácïBòîL éaø.éaø ©¨¦§¤§¥¨§¨¨¦¥¥§¥¨©¨¦§¥¤¦¨§¦¨¥¦§¥©¦¦§©¦
àøéúa ïa äãeäéøîBà:úòì úòî íéâcáe úBôBòa. §¨¤§¥¨¥¨©¨¦¥¥§¥

eixedh eilr elid`de.m:õåçáù åôåâ úö÷î ìò.oixdhn i`ny zia:ììç ïàë ïéàã ,úéááù äàîåè åéúçú äàá ïéàã.oi`nhn lld ziaeíãà éøáñã
:åàîèð õåçá åéìò åìéäàäù ïúåàå ,äàîåè åéúçú äàáå àåä ìåìç

f.alkd zne:äàîèî äðéà íééç éìòáá äòåìá äàîåèã ,øåäè úéáä ,úéáá åìåë åìéôà éç åìéàã.dtewq`d lr lhene:íéðôì åøàåöåex`eva yi m`
.gth gzeté÷îä èåç éãé ìò åúåà ïéøòùîå .çôè øàåöä áçåø:íéçôè äùìù åô÷éäá ùé çôè åáçøá ùéù ìëã .øàåöä úà ó.d`nehd z` `ianãöã

:úéáì äàîåèä úà êéùîîå äàîåèä ìò ìéäàî åáù ïåéìòä.e`l m`e:çôè çúåô åðéàã.d`nehd z` `ian epi`çúåô ïðéòá äàîåè úàáä ïéðòìã
:çôè.d`nehd z` mi`ex xne` iqei iaxáçåø åøàåöá ïéàù ô"òà àîè úéáä ,íéðôìå óå÷ùîä ïî àéä íà .äàîåèä íå÷î úà áìë ìù åôåâá íé÷ãåá

:éñåé 'øë äëìäå .äàîåèä ìò ìéäàä úéáäù àöîðå ,äìåòå úò÷åá äðåîè äàîåèã ,çôè.miptl eit:õåçáî åáðæ á÷ðå.xedh ziad.õåçáî äàîåè íà
:éòøä úéá á÷ð êøã àìà åéô êøã úàöì ìëàî êøã ïéàù ,äéì ïðéàîèî àì äëùîä íåùîã.uegl eit:íéðôì åéìåùå.`nh ziadïè÷ çúô êøã éøäù

:úàöì äôåñ äéä äæ.jk oiae jk oiaïéà ïéá çôè åøàåöá ùé ïéá ,õåçì äàîåè ïéá íéðôìå óå÷ùîä ãâðëî äàîåè ïéá ,õåçì åéô ïéá íéðôì åéô ïéá
:äúàéöé êøã ïéá äúñéðë êøã ïéá äàöåé äàîåèã ,àîè úéáä ïéðò ìëá ,çôè åøàåöá.ddyz dnk.úîä øùá.eirnaáåùå áìëä úåîéù íãå÷ áìë ìù

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

על המוטל  באדם ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
האסקופה.

úéaa äàîhäעל שוכב אדם והיה בבית, המת מן  טומאה – ÇËÀÈÇÇÄ
הבית, בתוך ומקצתו ïéøBäèהאסקופה, åéìò eìéäàäåובני – ÀÆÁÄÈÈÀÄ

שבחוץ, גופו  מקצת על  האהילו טהורים ïéøäèîאדם éànL úéaÅÇÇÀÇÂÄ
את  להמשיך אוהל  נעשה שאינו  לפי עליו , שהאהילו  אלו  את –
שמאי בית טפח; חלל  תחתיו ואין הואיל  לחוץ, הבית מן  הטומאה

חלל; חשוב אינו הגוף שחלל  ïéànèîלשיטתם ìlä úéáe את – ÅÄÅÀÇÀÄ
חלל, נחשב גופו  חלל ולשיטתם שהואיל עליו, שהאהילו  הטהורים

מתחתיו  הטומאה את ומביא אוהל, נעשה גופו של  העליון  הצד הרי
שאדם  הטומאה, בפני חוצץ שאינו  וכיון שבחוץ, לתחתיו  שבבית

בחוץ  עליו  שהאהילו אותם לפיכך לטהר , ולא לטמא אוהל נעשה
נטמאו .

ז ה נ ש מ ר ו א ב

áìkä úîe ,únä øNa ìëàL áìk הטומאה אין חי  היה שאילו  – ÆÆÆÈÇÀÇÇÅÅÇÆÆ
מטמאה, שבתוכו  ät÷ñàäהבלועה ìò ìhîe,הבית מפתן  על – ËÈÇÈÄÀËÈ

הבית, לצד  çúBtוצוארו  Bøàeöa Lé íà :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÄÅÀÇÈÅÇ
çôè היקפו מדידת ידי על זה את ומשערים טפח, על טפח רוחב – ÆÇ

הצואר gth),של  exhewa yi migth 3.14 etwida yiy lky)úà àéáîÅÄÆ
äàîhä הטומאה על מאהיל הכלב של העליון  שהצד  לבית, – ÇËÀÈ

הבית; לתוך ופיו  צוארו דרך  הטומאה ומתפשטת גופו, íàåÀÄשבתוך
åàì–,טפח פותח בצוארו  äàîhäשאין úà àéáî Bðéà– ÈÅÅÄÆÇËÀÈ

הטומאה. את מביא ואינו אוהל , אינו  טפח פותח בו שאין שכל  לבית,
äàîhä úà ïéàBø :øîBà éñBé éaø הטומאה היכן  בודקים – ÇÄÅÅÄÆÇËÀÈ

הכלב, של בגופו íéðôìåמונחת óB÷Lnä ãâðkî היא אם – ÄÀÆÆÇÇÀÀÄÀÄ
ולפנים, המשקוף מן  àîèמונחת úéaä בצוארו שאין  פי על אף – ÇÇÄÈÅ

האהיל שהבית ונמצא ועולה, בוקעת טמונה שטומאה טפח, פותח
הטומאה õeçìå(ברטנורא);על  óB÷Lnä ãâðkî הטומאה ואם – ÄÀÆÆÇÇÀÀÇ

ולחוץ, המשקוף מן øBäèמונחת úéaä בצוארו שיש פי  על אף – ÇÇÄÈ
בגמרא טפח. א)פותח קכו, כאן (חולין חולק יוסי שרבי רבא, מפרש

דברים: בשני  מאיר  רבי יש `)על  שאם סובר , מאיר agexaרבי 

x`evd,וסובר עליו  חולק יוסי ורבי הטומאה, את מביא טפח, פותח
טפח פותח יש כן אם אלא לבית נכנסת הטומאה x`evdשאין  llga,

שאומר: d`nehdוזהו  z` oi`ex,לבית הצואר  דרך להיכנס תוכל  אם –
הצואר דרך נכנסת הטומאה טפח, פותח הצואר בחלל  יש  אם שדווקא

ברוחב  שיש פי  על אף טפח, פותח הצואר בחלל אין אם אבל  לבית;
טהור. הבית טפח, פותח האסקופה a)הצואר  כל מאיר רבי  לדעת

ו  למשקוף , מחוץ שהוא החלק אפילו  כלפנים, סובר,נחשבת יוסי רבי 
המשקוף  מן שהוא חלק באותו אלא כלפנים נחשבת האסקופה שאין

שאומר : וזהו miptleולפנים, sewynd cbpknשל פיו אם כלומר –
ולפנים, המשקוף מן  מונח nh`הכלב ziadהצואר בחלל  כשיש –

טפח, על xedh.טפח ziad uegle sewynd cbpkn:øîBà øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÅ
íéðôì åét בחלק הטומאה וכן  לחוץ, ואחוריו לפנים הכלב פי אם – ÄÄÀÄ

øBäè(ברטנורא ),שבחוץ úéaä: להלן הטעם כמבואר  –d`nehdy ÇÇÄÈ
,eiley jxc z`vei,לצאת המאכל  שדרך  מקום הרעי, בית דרך היינו

שאין  בכלב מדבר אלעזר  ורבי  טהור. הבית בחוץ, ושוליו והואיל
טפח פותח צוארו  שם ),בחלל המשכת (תוספות משום כאן  אין הלכך

הצואר; דרך לבית õeçìהטומאה åét הוא הכלב פי  אם אבל – ÄÇ
לפנים, ואחוריו  àîèלחוץ úéaä,לצאת טומאה סוף משום – ÇÇÄÈÅ

åéìeL Cøc úàöBé äàîhäL כמו שבאחוריו , הרעי  בית דרך – ÆÇËÀÈÅÆÆÈ
טמא. הבית לפיכך  לפנים ושוליו  והואיל לעיל , בארנו  éaøÇÄשכבר 

Ck ïéáe Ck ïéa :øîBà àøéúa ïa äãeäé בין לפנים פיו בין – ÀÈÆÀÅÈÅÅÈÅÈ
בין  לחוץ, שהיא בין ולפנים המשקוף מכנגד  טומאה בין  לחוץ, פיו 
אופן  בכל  טפח, פותח בצוארו  שאין  בין טפח פותח בצוארו שיש 

àîè úéaä. שוליו דרך בין  פיו דרך בין יוצאת שהטומאה –änk ÇÇÄÈÅÇÈ
ääLzהטומאה –,(znd xya)åéòîa ולא שימות קודם כלב של  – ÄÀÆÀÅÈ

? כמעוכל שאכל המת בשר נחשב שיהא משום עוד, GLäLתטמא ÀÈ
úòì úòî íéîé עיכולו זמן  וזהו  המת, בשר את שאכל משעה – ÈÄÅÅÀÅ

בגמרא שמובא כמו  כלב, ב):של קנה , d"awd(שבת iptl recie ielb"
dyely eirn jeza ezlik` ddyn jkitl ,mihren alk ly eizepefny

."miniíéâcáe úBôBòa:עיכולם זמן המת, בשר  שאכלו  –éãk ÈÇÈÄÀÅ
óøOúå øeàì ìBtzLלאש שאכלו הטומאה שתפול כשיעור  – ÆÄÈÀÄÈÅ

øîBà:ותישרף. àøéúa ïa äãeäé éaø .ïBòîL éaø éøácÄÀÅÇÄÄÀÇÄÀÈÆÀÅÈÅ
íéâcáe úBôBòa,עיכולם זמן –úòì úòî והוא שלמה; יממה – ÈÇÈÄÅÅÀÅ

בהמה בכל xiza`.הדין  oa dcedi iaxk dklde .(d ,h dxt oiir)

izdw - zex`ean zeipyn



קפי aiÎ`i wxt l`ipc - miaezk

àé-÷øô ìàéðãdnÎ`n

àî:ïBnò éða úéLàøå áàBîe íBãà Bãiî eèìné älàå eìLké úBaøå éávä õøàa àáeáîBãé çìLéå ¨Æ§¤´¤©§¦½§©−¦¨¥®§¥Æ¤Æ¦¨§´¦¨½¡´½̈§¥¦−§¥¬©«§¦§©¬¨−
:äèéìôì äéäú àì íéøöî õøàå úBöøàaâîíéáìå íéøöî úBãîç ìëáe óñkäå áäfä épîëîa ìLîe ©£¨®§¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¦§¤−¦§¥¨«¨©À§¦§©¥Æ©¨¨´§©¤½¤§−Ÿ£ª´¦§¨®¦§ª¦¬

:åéãòöîa íéLëåãî:íéaø íéøçäìe ãéîLäì äìãâ àîça àöéå ïBôvîe çøænî eäìäáé úBòîLe §ª¦−§¦§¨¨«§ª´§©£ª½¦¦§−̈¦¨®§¨¨Æ§¥¨´§Ÿ½̈§©§¦¬«§©£¦−©¦«
äî:Bì øæBò ïéàå Bv÷-ãò àáe Lã÷-éáö-øäì íéné ïéa Bðãtà éìäà òhéå§¦©Æ¨¢¤´©©§½¥¬©¦−§©§¦®Ÿ¤¨Æ©¦½§¥¬¥−«

áé-÷øô ìàéðãcÎ`

àúBéäî äúéäð-àì øLà äøö úò äúéäå Enò éða-ìò ãîòä ìBãbä øOä ìàëéî ãîòé àéää úòáe¨¥´©¦Á©£¸Ÿ¦«¨¥¹©©´©¨À¨Ÿ¥»©§¥´©¤¼§¨§¨Æ¥´¨½̈£¤³«Ÿ¦§§¨Æ¦«§´
:øôqa áeúk àöîpä-ìk Enò èìné àéää úòáe àéää úòä ãò éBbáøôò-úîãà éðLiî íéaøå ½©−¨¥´©¦®¨¥³©¦Æ¦¨¥´©§½¨©¦§−̈¨¬©¥«¤§©¦¾¦§¥¥¬©§©¨−̈

(ñ) :íìBò ïBàøãì úBôøçì älàå íìBò éiçì älà eöé÷éâé÷écöîe òé÷øä øäæk eøäæé íéìkNnäå ¨¦®¥µ¤§©¥´½̈§¥¬¤©£¨−§¦§¬¨«§©̧©§¦¦½©§¦−§´Ÿ©¨¨¦®©©§¦¥Æ
(ô) :ãòå íìBòì íéáëBkk íéaøäãeèèLé õ÷ úò-ãò øôqä íúçå íéøácä íúñ ìàiðã äzàå ¨«©¦½©¨¦−§¨¬¨¤«§©¨´¨«¦¥À§¯Ÿ©§¨¦²©£¬Ÿ©¥−¤©¥´¥®§Ÿ§¬

:úòcä äaøúå íéaø©¦−§¦§¤¬©¨«©

i"yx
(‡).ìàëéî ãåîòé àéää úòáå שיראה כאלם ישתתק

כזו  גדולה אומה אאבד היאך ואומר בעצמו דן הקב"ה
ישראל: äøö.בשביל úò äúéäå מעלה של בפמליא

כמו  דבזוזי ובזוזי בזוזי חכמים בתלמידי וקטיגוריא
כתובות: של אחרון בפ' בהגדה רבותינו èìîéשאמרו

.êîò:ישראל וימלטו ארם מלכות àöîðäתאבד ìë

.øôñá áåúë בספר כתוב הנמצא כל קצר מקרא זה הרי
חיותא  דקטילת עד בו, הכתובים החלומות ידי על זה
יתקיים: הכל עליונין קדישי מלכותא ויקבלון

(·).åöé÷é øôò úîãà éðùéî íéáøå:המתים יחיו
(‚).íéìéëùîäå כזוהר יזהירו ובמצות בתורה שעסקו

הרקיע:

cec zcevn
(‡Ó).È·ˆ‰ ı¯‡·: החמודה א "י רבותÂ·¯Â˙.היא  ארצות 

מפניו : ויאבדו שעיר:‡„ÌÂ.יכשלו בהר היושבים הם 
.'ÂÎÂ ˙È˘‡¯Â:עריהם מבחר Â„È.(Ó·)ר"ל ÁÏ˘ÈÂלהכות

רבות :·‡¯ˆÂ˙.ולאבד: בארצות  ËÈÏÙÏ‰.ר"ל  ‰È‰˙ ‡Ï ר"ל
יאבד : והכל  בה ישאיר לא  מעט  שארית ·ÂÈ„ÚˆÓ.(Ó‚)אף 

רגליו: כפות  במצעדי רמוסים יהיהÂÚÂÓ˘Â˙.(Ó„)יהיו
שהיא הזעירה  קרן והוא  ממזרח  מלחמה עליו שבא  לו נשמע 
שבא לו נשמע יהיה וגם למעלה  האמור  ישמעאל ממלכות
ויצא אותו  יבהלו  ההם והשמועות צפון מפאת מלחמה עליו
ההם: העכו"ם  את להשמיד  גדולה בחמה לקראתם

(‰Ó).ÚËÈÂהחמדוה א"י  להר הימים בין ארמונו אהלי יעמיד 
˜ˆÂ.ומקודשת : „Ú ‡·Âמלכותו תכלה כי סופו עד  יבוא  שם

עוד : ולהתחזק לשוב לו יעזור מי ואין
(‡).Ï‡ÎÈÓ „ÂÓÚÈ: ישראל על  רחמים  הרגיל ‰ÓÂÚ„.לבקש 

ישראל : על סניגוריא  ללמד  תמיד  עתÈ‰Â˙‰.לעמוד תהיה אז 
להם יצר ישמעאל  ממלכות  שהיא הזעירה הקרן  הכי ההיא העת עד לגוי  היתה מעת עליהם נהיתה לא אשר ישראל  על  צרה 

ו'): (לעיל  וכו ' יבלא עליונין ולקדישי כמ"ש  ‰‰È‡.מאד  ˙Ú·Âבספר כתוב הנמצא כל ורק עמך ימלט מאד להם  יצר  כאשר
ג): (מלאכי וגו' ה' ליראי  לפניו זכרון ספר  ויכתב  בהם שנאמר ה' ויראי הצדיקים  ר "ל  יעמדוÌÈ·¯Â.(·)ימלט  לא כי על 

כולם : ולא ורבים אמר לזה  מהישרים כ "א  ÂÎÂ'.בתחיה È˘ÈÓלשון אמר שאלה ובדרך  בתחיה  יעמדו המתים  מן הרבה  יקיצו .
והקצה: שבהם:‡Ï‰.שינה הצדיקים והם עולם  עד  נעימים חיי לחיות ר"ל עולם  לחיי יקיצו לסבול Ï‡Â‰.מהם יקיצו  ומהם

שבהם : הרשעים  והם עולם  עד מתמיד ובזיון וכו ':ÌÈÏÈÎ˘Ó‰Â.(‚)חרפה יזהירו שבהם ‰¯·ÌÈ.החכמים È˜È„ˆÓÂהמלמדים
ככוכבים: יזהירו הם  לרבים ה' ÚÂ„.דרך  ÌÏÂÚÏ:המשכילים על גם ‰„·¯ÌÈ.(„)חוזר ÌÂ˙Òהנבואה מדברי  שידעת המעט  אף 

וברמזים: סתומים בדברים כתבם  ביותר:ÌÂ˙ÁÂ.ההיא ולהזהירו  לזרזו במ "ש  הדבר וכפל חתומים בדברים בספר Ú„כתבם 
.'ÂÎÂ ÂËËÂ˘È ı˜ ˙Úלחקור הדעת ויתרבה הקץ אמיתת להשכיל  המחשבה  בתנועת  ישוטטו רבים  הנה הגאולה קץ עת  בא עד 

הגאולה: זמן רמזי להבין כל עיני יופקחו אז העת בבוא אבל מאומה  ידעו ולא  הקץ  עת  עד יחקורו הנה וכאומר ביותר

oeiv zcevn
(‡Ó).˙È˘‡¯Â:( מט (ירמיה גבורתם  ראשית וכן מיטב  ענין 
(·Ó).‰ËÈÏÙÏ:ושארית אוצרות·ÈÓÎÓ.(Ó‚)הצלה  עניינו

כא) (שמות צדה לא  ואשר  כי ארמית בל' לו ודומה  מסתרי'
כמן: ודלא ÌÈ˘ÂÎÂ.ת"א ÌÈ·ÂÏÂ:'כוכבי עובדי  שמות

.ÂÈ„ÚˆÓ·:ופסיעות צעד בחמה·ÓÁ‡.(Ó„)מל ' כמו 
כמ"שÚËÈÂ.(Ó‰)בה"א: באוהלים נטיעה  לשון מצינו 

כד): (במדבר ה ' נטע ובדרז"ל ‡Â„Ù.כאהלים  ארמון עניינו
היו אשר אוהליו ור"ל  נח ) (ברכות  דנפל  דאביי  אפדנא  חזאי

כארמונות: ומשובחים  יפים
(·).¯ÙÚ ˙Ó„‡והצפיר וכן נרדפים בשמות  המלה כפל

ח ): (לעיל  לכל ÔÂ‡¯„Ï.והשעיר דראון והיו וכן בזיון ענין 
סו): (ישעיה  וזריחה:Â¯È‰ÊÈ.(‚)בשר  הארה  ענין

(„).ÂËËÂ˘Èבחוצות שוטטו כמו  ואנה  אנה התנועה ענין
המחשבה: תנועת  על  והושאל  ה) (ירמיה  ירושלים

f dpyn xyr cg` wxt zeld` zkqn

Âúéaa äàîhä,ïéøBäè åéìò eìéäàäå–éànL úéaïéøäèî,ìlä úéáeïéànèî. ©ª§¨©©¦§¤¡¦¨¨§¦¥©©§©£¦¥¦¥§©§¦
Êúnä øNa ìëàL áìk,áìkä úîe,ät÷ñàä ìò ìhîe–øéàî éaøøîBà:çúBt Bøàeöa Lé íàçôè– ¤¤¤¨©§©©¥¥©¤¤ª¨©¨¦§ª¨©¦¥¦¥¦¥§©¨¥©¤©

äàîhä úà àéáî;åàì íàå–àéáî Bðéàäàîhä úà.éñBé éaøøîBà:äàîhä úà ïéàBø;óB÷Lnä ãâðkî ¥¦¤©ª§¨§¦¨¥¥¦¤©ª§¨©¦¥¥¦¤©ª§¨¦§¤¤©©§
íéðôìå–àîè úéaä;õeçìå óB÷Lnä ãâðkî–øBäè úéaä.øæòìà éaøøîBà:íéðôì åét–øBäè úéaä;åét §¦§¦©©¦¨¥¦§¤¤©©§§©©©¦¨©¦¤§¨¨¥¦¦§¦©©¦¨¦
õeçì–àîè úéaä,åéìeL Cøc úàöBé äàîhäL.àøéúa ïa äãeäé éaøøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa–àîè úéaä. ©©©¦¨¥¤©ª§¨¥¤¤¨©¦§¨¤§¥¨¥¥¨¥¨©©¦¨¥

ääLz änkåéòîa?úòì úòî íéîé äLGL.íéâcáe úBôBòa,óøOúå øeàì ìBtzL éãk;éøácïBòîL éaø.éaø ©¨¦§¤§¥¨§¨¨¦¥¥§¥¨©¨¦§¥¤¦¨§¦¨¥¦§¥©¦¦§©¦
àøéúa ïa äãeäéøîBà:úòì úòî íéâcáe úBôBòa. §¨¤§¥¨¥¨©¨¦¥¥§¥

eixedh eilr elid`de.m:õåçáù åôåâ úö÷î ìò.oixdhn i`ny zia:ììç ïàë ïéàã ,úéááù äàîåè åéúçú äàá ïéàã.oi`nhn lld ziaeíãà éøáñã
:åàîèð õåçá åéìò åìéäàäù ïúåàå ,äàîåè åéúçú äàáå àåä ìåìç

f.alkd zne:äàîèî äðéà íééç éìòáá äòåìá äàîåèã ,øåäè úéáä ,úéáá åìåë åìéôà éç åìéàã.dtewq`d lr lhene:íéðôì åøàåöåex`eva yi m`
.gth gzeté÷îä èåç éãé ìò åúåà ïéøòùîå .çôè øàåöä áçåø:íéçôè äùìù åô÷éäá ùé çôè åáçøá ùéù ìëã .øàåöä úà ó.d`nehd z` `ianãöã

:úéáì äàîåèä úà êéùîîå äàîåèä ìò ìéäàî åáù ïåéìòä.e`l m`e:çôè çúåô åðéàã.d`nehd z` `ian epi`çúåô ïðéòá äàîåè úàáä ïéðòìã
:çôè.d`nehd z` mi`ex xne` iqei iaxáçåø åøàåöá ïéàù ô"òà àîè úéáä ,íéðôìå óå÷ùîä ïî àéä íà .äàîåèä íå÷î úà áìë ìù åôåâá íé÷ãåá

:éñåé 'øë äëìäå .äàîåèä ìò ìéäàä úéáäù àöîðå ,äìåòå úò÷åá äðåîè äàîåèã ,çôè.miptl eit:õåçáî åáðæ á÷ðå.xedh ziad.õåçáî äàîåè íà
:éòøä úéá á÷ð êøã àìà åéô êøã úàöì ìëàî êøã ïéàù ,äéì ïðéàîèî àì äëùîä íåùîã.uegl eit:íéðôì åéìåùå.`nh ziadïè÷ çúô êøã éøäù

:úàöì äôåñ äéä äæ.jk oiae jk oiaïéà ïéá çôè åøàåöá ùé ïéá ,õåçì äàîåè ïéá íéðôìå óå÷ùîä ãâðëî äàîåè ïéá ,õåçì åéô ïéá íéðôì åéô ïéá
:äúàéöé êøã ïéá äúñéðë êøã ïéá äàöåé äàîåèã ,àîè úéáä ïéðò ìëá ,çôè åøàåöá.ddyz dnk.úîä øùá.eirnaáåùå áìëä úåîéù íãå÷ áìë ìù

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

על המוטל  באדם ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
האסקופה.

úéaa äàîhäעל שוכב אדם והיה בבית, המת מן  טומאה – ÇËÀÈÇÇÄ
הבית, בתוך ומקצתו ïéøBäèהאסקופה, åéìò eìéäàäåובני – ÀÆÁÄÈÈÀÄ

שבחוץ, גופו  מקצת על  האהילו טהורים ïéøäèîאדם éànL úéaÅÇÇÀÇÂÄ
את  להמשיך אוהל  נעשה שאינו  לפי עליו , שהאהילו  אלו  את –
שמאי בית טפח; חלל  תחתיו ואין הואיל  לחוץ, הבית מן  הטומאה

חלל; חשוב אינו הגוף שחלל  ïéànèîלשיטתם ìlä úéáe את – ÅÄÅÀÇÀÄ
חלל, נחשב גופו  חלל ולשיטתם שהואיל עליו, שהאהילו  הטהורים

מתחתיו  הטומאה את ומביא אוהל, נעשה גופו של  העליון  הצד הרי
שאדם  הטומאה, בפני חוצץ שאינו  וכיון שבחוץ, לתחתיו  שבבית

בחוץ  עליו  שהאהילו אותם לפיכך לטהר , ולא לטמא אוהל נעשה
נטמאו .

ז ה נ ש מ ר ו א ב

áìkä úîe ,únä øNa ìëàL áìk הטומאה אין חי  היה שאילו  – ÆÆÆÈÇÀÇÇÅÅÇÆÆ
מטמאה, שבתוכו  ät÷ñàäהבלועה ìò ìhîe,הבית מפתן  על – ËÈÇÈÄÀËÈ

הבית, לצד  çúBtוצוארו  Bøàeöa Lé íà :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÄÅÀÇÈÅÇ
çôè היקפו מדידת ידי על זה את ומשערים טפח, על טפח רוחב – ÆÇ

הצואר gth),של  exhewa yi migth 3.14 etwida yiy lky)úà àéáîÅÄÆ
äàîhä הטומאה על מאהיל הכלב של העליון  שהצד  לבית, – ÇËÀÈ

הבית; לתוך ופיו  צוארו דרך  הטומאה ומתפשטת גופו, íàåÀÄשבתוך
åàì–,טפח פותח בצוארו  äàîhäשאין úà àéáî Bðéà– ÈÅÅÄÆÇËÀÈ

הטומאה. את מביא ואינו אוהל , אינו  טפח פותח בו שאין שכל  לבית,
äàîhä úà ïéàBø :øîBà éñBé éaø הטומאה היכן  בודקים – ÇÄÅÅÄÆÇËÀÈ

הכלב, של בגופו íéðôìåמונחת óB÷Lnä ãâðkî היא אם – ÄÀÆÆÇÇÀÀÄÀÄ
ולפנים, המשקוף מן  àîèמונחת úéaä בצוארו שאין  פי על אף – ÇÇÄÈÅ

האהיל שהבית ונמצא ועולה, בוקעת טמונה שטומאה טפח, פותח
הטומאה õeçìå(ברטנורא);על  óB÷Lnä ãâðkî הטומאה ואם – ÄÀÆÆÇÇÀÀÇ

ולחוץ, המשקוף מן øBäèמונחת úéaä בצוארו שיש פי  על אף – ÇÇÄÈ
בגמרא טפח. א)פותח קכו, כאן (חולין חולק יוסי שרבי רבא, מפרש

דברים: בשני  מאיר  רבי יש `)על  שאם סובר , מאיר agexaרבי 

x`evd,וסובר עליו  חולק יוסי ורבי הטומאה, את מביא טפח, פותח
טפח פותח יש כן אם אלא לבית נכנסת הטומאה x`evdשאין  llga,

שאומר: d`nehdוזהו  z` oi`ex,לבית הצואר  דרך להיכנס תוכל  אם –
הצואר דרך נכנסת הטומאה טפח, פותח הצואר בחלל  יש  אם שדווקא

ברוחב  שיש פי  על אף טפח, פותח הצואר בחלל אין אם אבל  לבית;
טהור. הבית טפח, פותח האסקופה a)הצואר  כל מאיר רבי  לדעת

ו  למשקוף , מחוץ שהוא החלק אפילו  כלפנים, סובר,נחשבת יוסי רבי 
המשקוף  מן שהוא חלק באותו אלא כלפנים נחשבת האסקופה שאין

שאומר : וזהו miptleולפנים, sewynd cbpknשל פיו אם כלומר –
ולפנים, המשקוף מן  מונח nh`הכלב ziadהצואר בחלל  כשיש –

טפח, על xedh.טפח ziad uegle sewynd cbpkn:øîBà øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÅ
íéðôì åét בחלק הטומאה וכן  לחוץ, ואחוריו לפנים הכלב פי אם – ÄÄÀÄ

øBäè(ברטנורא ),שבחוץ úéaä: להלן הטעם כמבואר  –d`nehdy ÇÇÄÈ
,eiley jxc z`vei,לצאת המאכל  שדרך  מקום הרעי, בית דרך היינו

שאין  בכלב מדבר אלעזר  ורבי  טהור. הבית בחוץ, ושוליו והואיל
טפח פותח צוארו  שם ),בחלל המשכת (תוספות משום כאן  אין הלכך

הצואר; דרך לבית õeçìהטומאה åét הוא הכלב פי  אם אבל – ÄÇ
לפנים, ואחוריו  àîèלחוץ úéaä,לצאת טומאה סוף משום – ÇÇÄÈÅ

åéìeL Cøc úàöBé äàîhäL כמו שבאחוריו , הרעי  בית דרך – ÆÇËÀÈÅÆÆÈ
טמא. הבית לפיכך  לפנים ושוליו  והואיל לעיל , בארנו  éaøÇÄשכבר 

Ck ïéáe Ck ïéa :øîBà àøéúa ïa äãeäé בין לפנים פיו בין – ÀÈÆÀÅÈÅÅÈÅÈ
בין  לחוץ, שהיא בין ולפנים המשקוף מכנגד  טומאה בין  לחוץ, פיו 
אופן  בכל  טפח, פותח בצוארו  שאין  בין טפח פותח בצוארו שיש 

àîè úéaä. שוליו דרך בין  פיו דרך בין יוצאת שהטומאה –änk ÇÇÄÈÅÇÈ
ääLzהטומאה –,(znd xya)åéòîa ולא שימות קודם כלב של  – ÄÀÆÀÅÈ

? כמעוכל שאכל המת בשר נחשב שיהא משום עוד, GLäLתטמא ÀÈ
úòì úòî íéîé עיכולו זמן  וזהו  המת, בשר את שאכל משעה – ÈÄÅÅÀÅ

בגמרא שמובא כמו  כלב, ב):של קנה , d"awd(שבת iptl recie ielb"
dyely eirn jeza ezlik` ddyn jkitl ,mihren alk ly eizepefny

."miniíéâcáe úBôBòa:עיכולם זמן המת, בשר  שאכלו  –éãk ÈÇÈÄÀÅ
óøOúå øeàì ìBtzLלאש שאכלו הטומאה שתפול כשיעור  – ÆÄÈÀÄÈÅ

øîBà:ותישרף. àøéúa ïa äãeäé éaø .ïBòîL éaø éøácÄÀÅÇÄÄÀÇÄÀÈÆÀÅÈÅ
íéâcáe úBôBòa,עיכולם זמן –úòì úòî והוא שלמה; יממה – ÈÇÈÄÅÅÀÅ

בהמה בכל xiza`.הדין  oa dcedi iaxk dklde .(d ,h dxt oiir)

izdw - zex`ean zeipyn



hקפב dpyn xyr cg` wxt zeld` zkqn

ÁBëBúa äøBðîe úéaaL úecçä,åéìò äðeúð äLéôëe àöBé dlL çøtäå,úãîBò äLéôëe äøBðnä ìèpz íàL ©©¤©©¦§¨§§©¤©¤¨¥§¦¨§¨¨¨¤¦¦¨¥©§¨§¦¨¤¤
úecçä ét ìò–éànL úéaíéøîBà:äàîè äøBðîe øBäè úecçä.ìlä úéaíéøîBà:äøBäè äøBðnä óà.íéãBîe ©¦©©¥©©§¦©©¨§¨§¥¨¥¦¥§¦©©§¨§¨¦

úìôBð äLéôëe äøBðnä ìèpz íàL–àîè ìkä. ¤¦¦¨¥©§¨§¦¨¤¤©Ÿ¨¥
Ëúecçä éúôN ïéáì äLéôë éúôN ïéaL íéìk,íBäzä ãò elôà–íéøBäè.íL äàîè–àîè úéaä.äàîè ¥¦¤¥¦§¥§¦¨§¥¦§¥©©£¦©©§§¦ª§¨¨©©¦¨¥ª§¨

úéaa–úecçä éìúëaL íéìk,çôè íeø ìò çôè ìò çôè ïîB÷îa Lé íà–íéøBäè;åàì íàå–íéàîè. ©©¦¥¦¤§¨§¥©©¦¥¦§¨¤©©¤©©¤©§¦§¦¨§¥¦

:ìëåòîë áåùç äéäéù éðôî àîèé àì.zrl zrn mini dylyïðéøîàãë .äìëàù äòùî[ä"ð÷ óã úáù]ïéèòåî áìë ìù åéúåðåæîù ä"á÷ä éðôì òåãéå éåìâ
:íéîé äùìù åéòî êåúá åúìéëà ääùî êëéôì.mibcae zetera:óøùúå øåàì ìåôúù éãë ,úîä øùá åìëà íà.'eke xne` `xiza oa dcedi 'xäëìäå

:àøéúá ïá äãåäé éáøë
g.zecgd:ïéðáá úåãå äøéôçá øåáù àìà ,úåã åðééäå øåá åðééäå .úåãä åîë.ekeza dxepne:úåãä êåúáeilr dpezp dyitke `vei dxepn ly gxtde

:ïøîåëì íéúéæä åá íéùáåëù ìåãâ ìñ ,äùéôëå .åéìò áùåé øðäù äøåðîä ùàøáù áçøä àåä çøôå .çøôä ìò øîåìë .ïðéñøâ.zecgd it lrúìôåð äðéàù
:åëåúì.xedh'ä ÷øôá ìéòì ïðéøîàãë ,ìäåàä éðôåã íò ìåöéðã['å äðùî]:.d`nh dxepndeíàå .åéìò úìöî äùéôëä ïéàå ,úåãä ïî àöåéä çøôä éðôî

ïåéë ,øîàúáøç àìà úéáá úî àëéìã ïåâë éøééîã ,øîåì ùé .ììçë àåä éøä áøçã åîöò úîë äàîèî àéä àìäå ,øåäè úåãä êàéä äàîè äøåðîã
:àî÷ ÷øôá àðùéøôãë ,åá àöåéë øçà éìë äùåò éìë ïéàã ïì àîéé÷å ,äøåðîäå úéáä àîèéî åãé ìòå ,úîá òâðù.dxedh dxepnd s`äãéã øúáã

:úåãä íò úìåöéðå àîéé÷ úåãä êåúá àéäå ,äçøô øúá àìå ïðéìæà.`nh lkd:úåãä êåúì úìôåð äùéôë äøåðî ìèðú íàã ïåéë .äøåðîä ïéá úåãä ïéá
h.my d`neh:åéáâ ìò äùéôëäù ô"òà ,úåãä êåúá.`nh ziad:äàîåèì ìéúô ãéîö ïéàã.ziaa d`neh:äùéôë åéìò ïéàù çåúô úåãá éøééî àúùä

.mixedh'â ÷øôá ìéòì ïðúã úéáä úçú øåî÷ àåäù áéáë íù ïéìåöéðã ,çôè íåøá çôè ìò çôè ïîå÷îá ùéù ïåéë .íéìëä['æ äðùî]äî úéáá äàîåè

`xephxa yexit

i p y m e i

ח ה נ ש מ ר ו א ב

úecçä כמו –,zecd בברייתא ששנינו כמו  בקרקע, הבנוי מרתף והיינו ÇÇ
א): סד, בתרא  שהבור(בבא אלא בקרקע, הדות ואחד  הבור  "אחד 

בבנין ", והדות בו ,úéaaLבחפירה מונחת המת מן  שטומאה – ÆÇÇÄ
BëBúa äøBðîe,החדות בתוך  –ådlL çøtä,המנורה של  – ÀÈÀÀÇÆÇÆÈ

àöBéאבל דופנה, עובי  את ומכסה החדות, חלל מתוך למעלה – Å
הבית לתוך  בולט ישראל"),אינו  "תפארת כמין äLéôëe(רמב "ם; – ÀÄÈ

טומאה, מקבלת אינה והיא גדול, åéìòסל  äðeúðויש הפרח, על  – ÀÈÈÈ
כרוחב  הכפישה שטח רוחב אבל לחדות, הכפישה בין אויר  הפסק

החדות, äøBðnäשטח ìèpz íàL,משם –úãîBò äLéôëe ÆÄÄÈÅÇÀÈÀÄÈÆÆ
úecçä ét ìò ומכסה החדות פי על  עומדת הכפישה תישאר – ÇÄÇÇ

לתוכו , תפול ולא øBäèאותו, úecçä :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÇÇÈ
אוהלים, דפנות עם עליה מצלת שהכפישה טהור, החדות שבתוך  מה כל

והדות  "הבור  ו ): ה, (לעיל  ששנינו כמו  החדות, דפנות עם היינו 
הכפישה  את רואים כאן ואף טהור ", עליו , נתונה וכפישה שבבית,

החדות פי על  נתונה היא `zig"),כאילו ceb")äàîè äøBðîe– ÀÈÀÅÈ
ידי על ניצל הוא ואין החדות, מן למעלה ויוצא הבולט הפרח מפני

החדות, פי על  נתונה כאילו הכפישה את ורואים שהואיל  הכפישה,
הבית  בחלל היא כאילו החדות מתוך הבולטת הפרח מן שמקצת הרי

טהרות "). "סדרי ישראל"; äøBðnä("תפארת óà :íéøîBà ìlä úéaÅÄÅÀÄÇÇÀÈ
äøBäè מה כל על  אוהלים דפנות עם מצלת והכפישה הואיל  – ÀÈ

פי על  אף שבתוכו, המנורה על אף מצלת היא הרי  החדות, שבתוך 

ולא  המנורה אחר הולכים שכן והחדות, הכפישה בין  נראה שפרחה
הפרח ברטנורא ),אחר  ויוצא (הר"ש ; בולט הפרח יהא שלא ובלבד 

הבית חלל מפרשים,(המפרשים).לתוך  הכפישה ויש  הלל, בית שלדעת
מצלת  שהיא ומכאן החדות, לשפת שפתה שבין  הכלים על גם מצלת

הפרח על  אחרונה ").אף הלל,íéãBîe("משנה  בית –ìèpz íàL ÄÆÄÄÈÅ
úìôBð äLéôëe äøBðnä,החדות לתוך  –àîè ìkä המנורה – ÇÀÈÀÄÈÆÆÇÙÈÅ

שהיא  המנורה ידי  על  נסמכת הכפישה שהרי החדות, שבתוך מה וכל 
ששנינו  (כמו  הטומאה בפני חוצץ אינו כלי ידי  על הנסמך  ואוהל  כלי ,

א-ב). ו, לעיל

החדות  היאך  טמאה, שהמנורה כיון  שמאי: בית בדברי נדחקים המפרשים
אלא  כחלל"? הוא הרי "חרב מדין עצמו, כמת מטמאה המנורה והלא טהור,
ועל במת, שנגעה חרב אלא בבית מת שאין בכגון  כאן שמדובר  לומר  יש

בו כיוצא כלי עושה כלי  שאין  היא והלכה המנורה, וטמאה הבית טמא ידה
.(`xephxa ;y"xd)

בכלי אלא נוהג  אינו  כחלל " היא הרי "חרב שדין הסוברים לשיטת ואמנם
התוספתא  פי  על מפרש שהר"ש משום אלא זו  קושיה אין  בלבד , מתכת
היא  הרי  "חרב שדין הרמב"ם, לשיטת אבל מתכת. של במנורה כאן  שמדובר 
מתכת  של שאינה במנורה אף היא הקושיה הרי הכלים, בכל נוהג כחלל "

עץ. של  אלא

הרי "חרב של הדין  לשיטתו  שכן כלל , קושיה כאן  אין  הרמב"ם לשיטת ברם,

הריהו במת, שנטמא בכלי שהנוגע בלבד ; מגע לענין  אלא אינו  כחלל" הוא

במת  שנטמא שהכלי כלומר  אוהל , טומאת לענין  לא אבל  עצמו, במת כנוגע

כמת באוהל מטמא bi).אינו  ;b ,d zn z`neh 'ld m"anx oiir) שלדעת ומכאן,

שבחדות, הדברים שאר מקום מכל  טמאה, שהמנורה פי על  אף שמאי, בית

,dxepna erbp `lyטהורים.("zexdh ixcq" ;"l`xyi zx`tz")

ט ה נ ש מ ר ו א ב

עליו. נתונה וכפישה שבבית בחדות לדון מוסיפה משנתנו 

úecçä éúôN ïéáì äLéôë éúôN ïéaL íéìk הכפישה אם – ÅÄÆÅÄÀÅÀÄÈÀÅÄÀÅÇÇ
שפתי בין  המונחים כלים לתוכו, נופלת ואינה החדות פי  על  עומדת
למעלה  החדות, של הכותל עובי  על  היינו  החדות, שפתי  לבין הכפישה

הכותל, עובי  בתוך  המונחים כלים וכן הכפישה, שפת elôàÂÄתחת
íBäzä ãò,התהום עד  החדות, חלל  שתחת הכלים אפילו –íéøBäè ÇÇÀÀÄ

במקומם  אין  שאם המת, אוהל בקרקע הטמונים ככלים דינם שאין –
החדות, בתוך  מונחים הם כאילו אלא טמאים, הם הרי  טפח על  טפח
עם  עליהם מצלת והכפישה הואיל  מטמאתם, שבבית הטומאה ואין

לגבי בטלה כתליו ותחת חללו שתחת קרקעיתו וכל  החדות, דפנות
"סדריהחדות ישראל "; "תפארת טוב"; יום ב"תוספות מובא  (מהר"ם ,

íLטהרות "). äàîè קרקעיתו תחת או  שפתיו על או  החדות, בתוך – ËÀÈÈ
ישראל "), "תפארת  החדות,(מהר "ם; גבי על  נתונה שהכפישה פי  על אף

àîè úéaä שאין מכיון כלומר  לבית, לצאת הטומאה שסוף – ÇÇÄÈÅ
מונע  הבית שבתוך  האוהל  אין הבית דרך  אלא לצאת מקום לטומאה

לצאת הטומאה טהרות ").את "סדרי  שאין (רמב "ם; הטעם, מבארים ויש
לטומאה פתיל  הר "ם),צמיד מציל(הר "ש; פתיל צמיד  שאין  כלומר

תצא שלא הטומאה שאף מיד אחרונה" "משנה עיין טוב "; יום  ("תוספות 

לצאת). הטומאה  שסוף  לעיל, שבארנו  למה כוונתו זה  úéaaטעם äàîèËÀÈÇÇÄ
בבית, מונחת המת מן  טומאה –úecçä éìúëaL íéìk הטמונים – ÅÄÆÀÈÀÅÇÇ

הכותל , çôè,בחלל íeø ìò çôè ìò çôè ïîB÷îa Lé íàÄÅÄÀÈÆÇÇÆÇÇÆÇ
íéøBäèבפני אוהל  הוא טפח ברום טפח על  טפח שמקום הכלים, – ÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn xyr mipy wxt zeld` zkqn

úéa ìMî íéáçø úecçä éìúk eéä íà–íéøBäè Ck ïéáe Ck ïéa. ¦¨¨§¥©©§¨¦¦¤©¦¥¨¥¨§¦
¯ ˘ Ú Ì È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡Lãç øepú ét ìò ïeúð àeäL øñð,ö ìkî óãBòåçôè çúBôa åéãã,åézçz äàîè–íéøBäè åéab ìòL íéìk; ¤¤¤¨©¦©¨¨§¥¦¨§¨¨§¥©¤©ª§¨©§¨¥¦¤©©¨§¦
åéab ìò äàîè–íéøBäè åézçzL íéìk.ïLiáe–àîè;éøeð ïa ïðçBé éaøøäèî.íéøepú éðL ét ìò ïeúð, ª§¨©©¨¥¦¤©§¨§¦©¨¨¨¥©¦¨¨¤¦§©¥¨©¦§¥©¦
íäéðéa äàîè–íéàîè íä;éøeð ïa ïðçBé éaøøäèî. ª§¨¥¥¤¥§¥¦©¦¨¨¤¦§©¥

:øåäè åëåúáù.zia lyn miagx:íù íéìëäå úéáä ìúåëì õåçî éåðá úåãä ìúåëå úéáä ìúåë úçú êìåäå áéçøî úåãä ììçù ïåâë.jk oiae jk oia
:ïéøåäè çôè íåøá çôè ìò çôè ïîå÷îá ïéàã åìéôàã

ai`.ycg xepz it lr oezp `edy xqpàîåè ìá÷î àìã ,÷ñåä àìù:éøééà äðéâá åà øöçá ãîåòä øåðúáå .ä.gth gzetaõåç àöåéå áçø øñðäù
:åéããö ìëî áéáñ çôè øåðúì.eiab lry:øñðä éáâ ìòù.mixedh:øñðä úçú íéìëå øñðä éáâ ìò äàîåè íà ïëå .íéìëä íéìåöéð ,øåäè øåðúäù ïåéëã

.oyiae:äàîåè ìá÷îã øåðúä ÷ñåäù ïåâë.`nhíéùòð íéìëã ,ïéúéðúîã àîòèå .øñðä ìòùå øñðä úçúù íéìë ïëù ìëå .åìéöî øñðä ïéàù .øåðúä
:ìéöî åðéà àåä éìëã ïùé ,ìéöî àåä éìë åàìã ùãç êëìä ,øäèì àì ìáà àîèì íéìäà.xdhn ixep oa opgei 'xeäãåî íéìëá ìáà .øåðúá à÷åã

:àúôñåúá àúéà éëäå .ïéàîèã.mixepz ipy lr oezp.éøééà íéðùé íéøåðúáå .íéøåðúä éðù ïéá äàîåèå øçà øåðú ìò éðùä åùàøå äæ øåðú ìò øñðä ùàø
:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .äéîòèì éøåð ïá ïðçåé éáøå åäééîòèì ïðáø åãæàå

`xephxa yexit

הטומאה; בפני וחוצץ åàìעצמו íàå טפח על טפח שם אין  אם – ÀÄÈ
טפח, הבית.íéàîèברום בתוך  מונחים כאילו הם שנחשבים – ÀÅÄ

ברישא: שנינו שהרי  קצת, קשה זו oialבבא dyitk izty oiay milk"
,"mixedh medzd cr elit` zecgd iztyובארנו,(miyxtnd aex it lr)

טפח  במקומם אין  ואפילו  טהורים, החדות כותל  שבעובי הכלים שאף

פתוח  בחדות מדובר שכאן מפרשים, יש ואמנם טפח. ברום טפח על 
כפישה עליו  הר "ב).שאין  הרא"ש ; אינם (הר"ש; אחרים מפרשים אבל 

מוסיפה  שהיא משמע, משנה של  מפשוטה שכן זה, פירוש מקבלים
מבארים  יש מכאן עליו. נתונה שכפישה בחדות ברישא, כמו  לעסוק,

כתלי שעובי  בזה, הוא כאן  ששנינו מה לבין  הרישא בין שההבדל 
בכלים  מדובר  וברישא הכפישה, דפנות מעובי  רחב לרוב הוא החדות

נחשבים  זה שבכגון  הכפישה, שפתי כנגד הכתלים בעובי המונחים
המונחים  בכלים מדובר  כאן  ואילו החדות, בתוך  מונחים כאילו  הם
מונחים  כאילו הם נחשבים הלכך הכפישה, לשפת מחוץ הכתלים בעובי

לאו  ואם טהורים, טפח על  טפח במקומם יש  שאם הבית, בקרקע
מהר "ם).טמאים עפ"י טהרות " מדובר("סדרי שברישא מבארים ויש

כשם  הלכך  החדות, כתלי  עובי כל  את מכסות הכפישה ששפתי  בכגון
מצילות  הכפישה שפתי גם כך  החדות חלל  על  מצלת עצמה שהכפישה

הכפישה  ששפתי בכגון  מדובר, כאן  אבל החדות, שבכתלי מה על 
החדות  חלל על  מכסה שהכפישה אלא החדות כתלי  את מכסות אינן

בקרקע  כמונחים דינם החדות בכתלי  המונחים הכלים הלכך  בלבד,
ו"משנה הבית ישראל" "תפארת  עיין מהר"ם ; עפ "י שם  אנשי (תוספות

אחרות). בדרכים מהר "ם לפי שמבארים  úecçäאחרונה" éìúk eéä íàÄÈÈÀÅÇÇ
úéa ìMî íéáçø,לבית חוץ ויוצאים הבית כתלי  משל –Ck ïéa ÀÈÄÄÆÇÄÅÈ

Ck ïéáe מונחים שהכלים במקום היינו  הכתלים, בחלל אין אפילו  – ÅÈ
טפח, רום על טפח על טפח החדות íéøBäèשם, שכתלי שכיון – ÀÄ

הבית. של  כקרקעו  נחשבים אינם לעצמם, וניכרים הבית מכתלי רחבים

i y i l y m e i
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øñð,עץ לוח –Lãç øepú ét ìò ïeúð àeäL,חרס של – ÆÆÆÈÇÄÇÈÈ
טומאה, מקבל אינו מלאכתו, נגמרה שלא וכיון הוסק, לא שעדיין
השמים, כיפת תחת בחוץ, העומד  בתנור  כאן ומדובר ככלי; דינו ואין

çôè çúBôa åéããö ìkî óãBòåלתנור סביב בולט והנסר – ÀÅÄÈÀÈÈÀÅÇÆÇ
טפח: על טפח ברוחב צדדיו åézçzמכל  äàîè טומאה היתה – ËÀÈÇÀÈ

הנסר, עודף åéabתחת ìòL íéìk,הנסר גבי  שעל  –íéøBäè– ÅÄÆÇÇÈÀÄ
אוהל, נעשה עליו הנתון הנסר  לפיכך ככלי, דינו אין  והתנור  שהואיל

הטומאה; בפני åéabוחוצץ ìò äàîè,הנסר גבי על  –íéìk ËÀÈÇÇÈÅÄ
íéøBäè åézçzL חוצץ שהאוהל  לעיל, שבארנו  הטעם מאותו  – ÆÇÀÈÀÄ

שלמעלה. הטומאה בפני ובין שלמטה הטומאה בפני –ïLiáeבין ÇÈÈ
מתו  טומאה המקבל  ישן , תנור פי על  נתון הנסר  אם ודינו אבל  כו ,

ובין àîèככלי , הנסר  תחת היתה שהטומאה בין טמא; הכל – ÈÅ
שהואיל טמאים, גביו  ושעל  שתחתיו  הכלים כל  גביו , על  שהיתה
לטמא  אוהל נעשה לפיכך ככלי, שדינו ישן , תנור על נסמך והנסר 

חוצץ  ואינו  הטומאה את מביא כלי על  הנסמך שאוהל  לטהר , ולא
אינו  חרס שכלי פי על שאף טמא, עצמו התנור  ואף הטומאה; בפני

מתפשטת  והטומאה הואיל מקום מכל מתוכו , אלא מגבו  טומאה מקבל 
כל תחת היא שמתפשטת אומרים אנו הצדדים, מכל  לתנור  סביב

הנסר ואין ומטמאתו ; לתוכו  ונכנסת התנור, פי  כנגד אפילו הנסר,
תנור כדין  פתיל, בצמיד בו דבוק היה כן אם אלא עליו מציל  המכסהו 

המת. באוהל øäèîהעומד  éøeð ïa ïðçBé éaø התוספתא לפי  – ÇÄÈÈÆÄÀÇÅ
סובר מכוסה, והוא שהואיל  התנור, את אלא מטהר  יוחנן  רבי אין 
גביו , ועל  הנסר שתחת הכלים אבל  לתוכו; נכנסת הטומאה שאין הוא,

טמאים. לדעתו  הנסר,ïeúðאף –íéøepú éðL ét ìò ישנים – ÈÇÄÀÅÇÄ
הר "ב), בפותח (הר"ש ; צדדיו  מכל  עודף שהנסר  בכגון מדובר  כאן ואף

íäéðéa(הראב"ד),טפח äàîè,הנסר תחת התנורים, שני בין  – ËÀÈÅÅÆ
íéàîè íäועל הנסר  שתחת הכלים שכן וכל  טמאים, התנורים – ÅÀÅÄ

ברישא; הטעם שבארנו כמו øäèîגביו , éøeð ïa ïðçBé éaø– ÇÄÈÈÆÄÀÇÅ
ברישא. כשיטתו  התנורים, את

מפרש  יש אבל  והראב"ד . הר"ב הר "ש, פי על  כפשוטה משנתנו ים בארנו
הסיפא, בביאור אחדים מפרשים מתלבטים במיוחד  אחרות. בדרכים אותה
"צריך הרא"ש: כותב וכן  להשמיענו? הסיפא באה מה קשה, באורנו  לפי  שכן

זו"? סיפא לנו  משמיעה מה עיון ,
למשנתנו. אחרים פירושים והרי

מטהר נורי  בן  יוחנן שרבי הגר"א, כותב נורי בן יוחנן  רבי  של  דעתו בבאור
my).הכל zxg` dqxib `"xbdl oky ,`ztqezd i"tr epx`ay itk ,xepzd z` wx `l)

מגזירת  אלא טומאתו אין  טומאה, מקבל שתנור פי  על  שאף הוא, וטעמו
הדבר תלוי  בכלי הטומאה בפני חציצה ולענין  כלי ; חשוב אינו  אבל הכתוב,
על אף אדמה, וכלי אבנים וכלי גללים כלי  שהרי  טומאה, שמקבל במה ולא
חוצץ  אינו  עליהם, נסמך  אוהל  אם מקום מכל  טומאה, מקבלים שאינם פי 
אף  ישן, תנור על  אפילו שנסמך  נסר לפיכך הם. שכלי  משום הטומאה, בפני
נעשה  הנסר הרי  כלי, ואינו הואיל מקום מכל  טומאה, מקבל שהתנור פי  על 
שעל כלים הנסר, תחת הטומאה שאם הטומאה, בפני  וחוצץ לטהר, אף אוהל
טהור, התנור ואף טהורים שתחתיו  כלים גביו , על הטומאה ואם טהורים, גביו 
בלבד בכיסוי אלא פתיל בצמיד  צורך אין  ובאוהל אוהל , אלא כלי  ואינו  הואיל 

.(`"xbd itl yxtn `ed s`y ,"l`xyi zx`tz" oiir)
התוספתא: עפ"י הגר"א ע"י מבוארת והסיפא

mixepz ipy it lr oezp חדש האחד למעלה, האמורים תנורים שני פירוש: –
ישן , mi`nhואחד md ,mdipia d`nehותנור שהואיל הכלים, בין  התנורים בין  –

הטומאה. בפני חוצץ אינו אחד , מצד האוהל את סומך  ישן 

izdw - zex`ean zeipyn
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ÁBëBúa äøBðîe úéaaL úecçä,åéìò äðeúð äLéôëe àöBé dlL çøtäå,úãîBò äLéôëe äøBðnä ìèpz íàL ©©¤©©¦§¨§§©¤©¤¨¥§¦¨§¨¨¨¤¦¦¨¥©§¨§¦¨¤¤
úecçä ét ìò–éànL úéaíéøîBà:äàîè äøBðîe øBäè úecçä.ìlä úéaíéøîBà:äøBäè äøBðnä óà.íéãBîe ©¦©©¥©©§¦©©¨§¨§¥¨¥¦¥§¦©©§¨§¨¦

úìôBð äLéôëe äøBðnä ìèpz íàL–àîè ìkä. ¤¦¦¨¥©§¨§¦¨¤¤©Ÿ¨¥
Ëúecçä éúôN ïéáì äLéôë éúôN ïéaL íéìk,íBäzä ãò elôà–íéøBäè.íL äàîè–àîè úéaä.äàîè ¥¦¤¥¦§¥§¦¨§¥¦§¥©©£¦©©§§¦ª§¨¨©©¦¨¥ª§¨

úéaa–úecçä éìúëaL íéìk,çôè íeø ìò çôè ìò çôè ïîB÷îa Lé íà–íéøBäè;åàì íàå–íéàîè. ©©¦¥¦¤§¨§¥©©¦¥¦§¨¤©©¤©©¤©§¦§¦¨§¥¦

:ìëåòîë áåùç äéäéù éðôî àîèé àì.zrl zrn mini dylyïðéøîàãë .äìëàù äòùî[ä"ð÷ óã úáù]ïéèòåî áìë ìù åéúåðåæîù ä"á÷ä éðôì òåãéå éåìâ
:íéîé äùìù åéòî êåúá åúìéëà ääùî êëéôì.mibcae zetera:óøùúå øåàì ìåôúù éãë ,úîä øùá åìëà íà.'eke xne` `xiza oa dcedi 'xäëìäå

:àøéúá ïá äãåäé éáøë
g.zecgd:ïéðáá úåãå äøéôçá øåáù àìà ,úåã åðééäå øåá åðééäå .úåãä åîë.ekeza dxepne:úåãä êåúáeilr dpezp dyitke `vei dxepn ly gxtde

:ïøîåëì íéúéæä åá íéùáåëù ìåãâ ìñ ,äùéôëå .åéìò áùåé øðäù äøåðîä ùàøáù áçøä àåä çøôå .çøôä ìò øîåìë .ïðéñøâ.zecgd it lrúìôåð äðéàù
:åëåúì.xedh'ä ÷øôá ìéòì ïðéøîàãë ,ìäåàä éðôåã íò ìåöéðã['å äðùî]:.d`nh dxepndeíàå .åéìò úìöî äùéôëä ïéàå ,úåãä ïî àöåéä çøôä éðôî

ïåéë ,øîàúáøç àìà úéáá úî àëéìã ïåâë éøééîã ,øîåì ùé .ììçë àåä éøä áøçã åîöò úîë äàîèî àéä àìäå ,øåäè úåãä êàéä äàîè äøåðîã
:àî÷ ÷øôá àðùéøôãë ,åá àöåéë øçà éìë äùåò éìë ïéàã ïì àîéé÷å ,äøåðîäå úéáä àîèéî åãé ìòå ,úîá òâðù.dxedh dxepnd s`äãéã øúáã

:úåãä íò úìåöéðå àîéé÷ úåãä êåúá àéäå ,äçøô øúá àìå ïðéìæà.`nh lkd:úåãä êåúì úìôåð äùéôë äøåðî ìèðú íàã ïåéë .äøåðîä ïéá úåãä ïéá
h.my d`neh:åéáâ ìò äùéôëäù ô"òà ,úåãä êåúá.`nh ziad:äàîåèì ìéúô ãéîö ïéàã.ziaa d`neh:äùéôë åéìò ïéàù çåúô úåãá éøééî àúùä

.mixedh'â ÷øôá ìéòì ïðúã úéáä úçú øåî÷ àåäù áéáë íù ïéìåöéðã ,çôè íåøá çôè ìò çôè ïîå÷îá ùéù ïåéë .íéìëä['æ äðùî]äî úéáá äàîåè

`xephxa yexit
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úecçä כמו –,zecd בברייתא ששנינו כמו  בקרקע, הבנוי מרתף והיינו ÇÇ
א): סד, בתרא  שהבור(בבא אלא בקרקע, הדות ואחד  הבור  "אחד 

בבנין ", והדות בו ,úéaaLבחפירה מונחת המת מן  שטומאה – ÆÇÇÄ
BëBúa äøBðîe,החדות בתוך  –ådlL çøtä,המנורה של  – ÀÈÀÀÇÆÇÆÈ

àöBéאבל דופנה, עובי  את ומכסה החדות, חלל מתוך למעלה – Å
הבית לתוך  בולט ישראל"),אינו  "תפארת כמין äLéôëe(רמב "ם; – ÀÄÈ

טומאה, מקבלת אינה והיא גדול, åéìòסל  äðeúðויש הפרח, על  – ÀÈÈÈ
כרוחב  הכפישה שטח רוחב אבל לחדות, הכפישה בין אויר  הפסק

החדות, äøBðnäשטח ìèpz íàL,משם –úãîBò äLéôëe ÆÄÄÈÅÇÀÈÀÄÈÆÆ
úecçä ét ìò ומכסה החדות פי על  עומדת הכפישה תישאר – ÇÄÇÇ

לתוכו , תפול ולא øBäèאותו, úecçä :íéøîBà éànL úéa– ÅÇÇÀÄÇÇÈ
אוהלים, דפנות עם עליה מצלת שהכפישה טהור, החדות שבתוך  מה כל

והדות  "הבור  ו ): ה, (לעיל  ששנינו כמו  החדות, דפנות עם היינו 
הכפישה  את רואים כאן ואף טהור ", עליו , נתונה וכפישה שבבית,

החדות פי על  נתונה היא `zig"),כאילו ceb")äàîè äøBðîe– ÀÈÀÅÈ
ידי על ניצל הוא ואין החדות, מן למעלה ויוצא הבולט הפרח מפני

החדות, פי על  נתונה כאילו הכפישה את ורואים שהואיל  הכפישה,
הבית  בחלל היא כאילו החדות מתוך הבולטת הפרח מן שמקצת הרי

טהרות "). "סדרי ישראל"; äøBðnä("תפארת óà :íéøîBà ìlä úéaÅÄÅÀÄÇÇÀÈ
äøBäè מה כל על  אוהלים דפנות עם מצלת והכפישה הואיל  – ÀÈ

פי על  אף שבתוכו, המנורה על אף מצלת היא הרי  החדות, שבתוך 

ולא  המנורה אחר הולכים שכן והחדות, הכפישה בין  נראה שפרחה
הפרח ברטנורא ),אחר  ויוצא (הר"ש ; בולט הפרח יהא שלא ובלבד 

הבית חלל מפרשים,(המפרשים).לתוך  הכפישה ויש  הלל, בית שלדעת
מצלת  שהיא ומכאן החדות, לשפת שפתה שבין  הכלים על גם מצלת

הפרח על  אחרונה ").אף הלל,íéãBîe("משנה  בית –ìèpz íàL ÄÆÄÄÈÅ
úìôBð äLéôëe äøBðnä,החדות לתוך  –àîè ìkä המנורה – ÇÀÈÀÄÈÆÆÇÙÈÅ

שהיא  המנורה ידי  על  נסמכת הכפישה שהרי החדות, שבתוך מה וכל 
ששנינו  (כמו  הטומאה בפני חוצץ אינו כלי ידי  על הנסמך  ואוהל  כלי ,

א-ב). ו, לעיל

החדות  היאך  טמאה, שהמנורה כיון  שמאי: בית בדברי נדחקים המפרשים
אלא  כחלל"? הוא הרי "חרב מדין עצמו, כמת מטמאה המנורה והלא טהור,
ועל במת, שנגעה חרב אלא בבית מת שאין בכגון  כאן שמדובר  לומר  יש

בו כיוצא כלי עושה כלי  שאין  היא והלכה המנורה, וטמאה הבית טמא ידה
.(`xephxa ;y"xd)

בכלי אלא נוהג  אינו  כחלל " היא הרי "חרב שדין הסוברים לשיטת ואמנם
התוספתא  פי  על מפרש שהר"ש משום אלא זו  קושיה אין  בלבד , מתכת
היא  הרי  "חרב שדין הרמב"ם, לשיטת אבל מתכת. של במנורה כאן  שמדובר 
מתכת  של שאינה במנורה אף היא הקושיה הרי הכלים, בכל נוהג כחלל "

עץ. של  אלא

הרי "חרב של הדין  לשיטתו  שכן כלל , קושיה כאן  אין  הרמב"ם לשיטת ברם,

הריהו במת, שנטמא בכלי שהנוגע בלבד ; מגע לענין  אלא אינו  כחלל" הוא

במת  שנטמא שהכלי כלומר  אוהל , טומאת לענין  לא אבל  עצמו, במת כנוגע

כמת באוהל מטמא bi).אינו  ;b ,d zn z`neh 'ld m"anx oiir) שלדעת ומכאן,

שבחדות, הדברים שאר מקום מכל  טמאה, שהמנורה פי על  אף שמאי, בית

,dxepna erbp `lyטהורים.("zexdh ixcq" ;"l`xyi zx`tz")
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עליו. נתונה וכפישה שבבית בחדות לדון מוסיפה משנתנו 

úecçä éúôN ïéáì äLéôë éúôN ïéaL íéìk הכפישה אם – ÅÄÆÅÄÀÅÀÄÈÀÅÄÀÅÇÇ
שפתי בין  המונחים כלים לתוכו, נופלת ואינה החדות פי  על  עומדת
למעלה  החדות, של הכותל עובי  על  היינו  החדות, שפתי  לבין הכפישה

הכותל, עובי  בתוך  המונחים כלים וכן הכפישה, שפת elôàÂÄתחת
íBäzä ãò,התהום עד  החדות, חלל  שתחת הכלים אפילו –íéøBäè ÇÇÀÀÄ

במקומם  אין  שאם המת, אוהל בקרקע הטמונים ככלים דינם שאין –
החדות, בתוך  מונחים הם כאילו אלא טמאים, הם הרי  טפח על  טפח
עם  עליהם מצלת והכפישה הואיל  מטמאתם, שבבית הטומאה ואין

לגבי בטלה כתליו ותחת חללו שתחת קרקעיתו וכל  החדות, דפנות
"סדריהחדות ישראל "; "תפארת טוב"; יום ב"תוספות מובא  (מהר"ם ,

íLטהרות "). äàîè קרקעיתו תחת או  שפתיו על או  החדות, בתוך – ËÀÈÈ
ישראל "), "תפארת  החדות,(מהר "ם; גבי על  נתונה שהכפישה פי  על אף

àîè úéaä שאין מכיון כלומר  לבית, לצאת הטומאה שסוף – ÇÇÄÈÅ
מונע  הבית שבתוך  האוהל  אין הבית דרך  אלא לצאת מקום לטומאה

לצאת הטומאה טהרות ").את "סדרי  שאין (רמב "ם; הטעם, מבארים ויש
לטומאה פתיל  הר "ם),צמיד מציל(הר "ש; פתיל צמיד  שאין  כלומר

תצא שלא הטומאה שאף מיד אחרונה" "משנה עיין טוב "; יום  ("תוספות 

לצאת). הטומאה  שסוף  לעיל, שבארנו  למה כוונתו זה  úéaaטעם äàîèËÀÈÇÇÄ
בבית, מונחת המת מן  טומאה –úecçä éìúëaL íéìk הטמונים – ÅÄÆÀÈÀÅÇÇ

הכותל , çôè,בחלל íeø ìò çôè ìò çôè ïîB÷îa Lé íàÄÅÄÀÈÆÇÇÆÇÇÆÇ
íéøBäèבפני אוהל  הוא טפח ברום טפח על  טפח שמקום הכלים, – ÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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úéa ìMî íéáçø úecçä éìúk eéä íà–íéøBäè Ck ïéáe Ck ïéa. ¦¨¨§¥©©§¨¦¦¤©¦¥¨¥¨§¦
¯ ˘ Ú Ì È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡Lãç øepú ét ìò ïeúð àeäL øñð,ö ìkî óãBòåçôè çúBôa åéãã,åézçz äàîè–íéøBäè åéab ìòL íéìk; ¤¤¤¨©¦©¨¨§¥¦¨§¨¨§¥©¤©ª§¨©§¨¥¦¤©©¨§¦
åéab ìò äàîè–íéøBäè åézçzL íéìk.ïLiáe–àîè;éøeð ïa ïðçBé éaøøäèî.íéøepú éðL ét ìò ïeúð, ª§¨©©¨¥¦¤©§¨§¦©¨¨¨¥©¦¨¨¤¦§©¥¨©¦§¥©¦
íäéðéa äàîè–íéàîè íä;éøeð ïa ïðçBé éaøøäèî. ª§¨¥¥¤¥§¥¦©¦¨¨¤¦§©¥

:øåäè åëåúáù.zia lyn miagx:íù íéìëäå úéáä ìúåëì õåçî éåðá úåãä ìúåëå úéáä ìúåë úçú êìåäå áéçøî úåãä ììçù ïåâë.jk oiae jk oia
:ïéøåäè çôè íåøá çôè ìò çôè ïîå÷îá ïéàã åìéôàã

ai`.ycg xepz it lr oezp `edy xqpàîåè ìá÷î àìã ,÷ñåä àìù:éøééà äðéâá åà øöçá ãîåòä øåðúáå .ä.gth gzetaõåç àöåéå áçø øñðäù
:åéããö ìëî áéáñ çôè øåðúì.eiab lry:øñðä éáâ ìòù.mixedh:øñðä úçú íéìëå øñðä éáâ ìò äàîåè íà ïëå .íéìëä íéìåöéð ,øåäè øåðúäù ïåéëã

.oyiae:äàîåè ìá÷îã øåðúä ÷ñåäù ïåâë.`nhíéùòð íéìëã ,ïéúéðúîã àîòèå .øñðä ìòùå øñðä úçúù íéìë ïëù ìëå .åìéöî øñðä ïéàù .øåðúä
:ìéöî åðéà àåä éìëã ïùé ,ìéöî àåä éìë åàìã ùãç êëìä ,øäèì àì ìáà àîèì íéìäà.xdhn ixep oa opgei 'xeäãåî íéìëá ìáà .øåðúá à÷åã

:àúôñåúá àúéà éëäå .ïéàîèã.mixepz ipy lr oezp.éøééà íéðùé íéøåðúáå .íéøåðúä éðù ïéá äàîåèå øçà øåðú ìò éðùä åùàøå äæ øåðú ìò øñðä ùàø
:éøåð ïá ïðçåé 'øë äëìä ïéàå .äéîòèì éøåð ïá ïðçåé éáøå åäééîòèì ïðáø åãæàå

`xephxa yexit

הטומאה; בפני וחוצץ åàìעצמו íàå טפח על טפח שם אין  אם – ÀÄÈ
טפח, הבית.íéàîèברום בתוך  מונחים כאילו הם שנחשבים – ÀÅÄ

ברישא: שנינו שהרי  קצת, קשה זו oialבבא dyitk izty oiay milk"
,"mixedh medzd cr elit` zecgd iztyובארנו,(miyxtnd aex it lr)

טפח  במקומם אין  ואפילו  טהורים, החדות כותל  שבעובי הכלים שאף

פתוח  בחדות מדובר שכאן מפרשים, יש ואמנם טפח. ברום טפח על 
כפישה עליו  הר "ב).שאין  הרא"ש ; אינם (הר"ש; אחרים מפרשים אבל 

מוסיפה  שהיא משמע, משנה של  מפשוטה שכן זה, פירוש מקבלים
מבארים  יש מכאן עליו. נתונה שכפישה בחדות ברישא, כמו  לעסוק,

כתלי שעובי  בזה, הוא כאן  ששנינו מה לבין  הרישא בין שההבדל 
בכלים  מדובר  וברישא הכפישה, דפנות מעובי  רחב לרוב הוא החדות

נחשבים  זה שבכגון  הכפישה, שפתי כנגד הכתלים בעובי המונחים
המונחים  בכלים מדובר  כאן  ואילו החדות, בתוך  מונחים כאילו  הם
מונחים  כאילו הם נחשבים הלכך הכפישה, לשפת מחוץ הכתלים בעובי

לאו  ואם טהורים, טפח על  טפח במקומם יש  שאם הבית, בקרקע
מהר "ם).טמאים עפ"י טהרות " מדובר("סדרי שברישא מבארים ויש

כשם  הלכך  החדות, כתלי  עובי כל  את מכסות הכפישה ששפתי  בכגון
מצילות  הכפישה שפתי גם כך  החדות חלל  על  מצלת עצמה שהכפישה

הכפישה  ששפתי בכגון  מדובר, כאן  אבל החדות, שבכתלי מה על 
החדות  חלל על  מכסה שהכפישה אלא החדות כתלי  את מכסות אינן

בקרקע  כמונחים דינם החדות בכתלי  המונחים הכלים הלכך  בלבד,
ו"משנה הבית ישראל" "תפארת  עיין מהר"ם ; עפ "י שם  אנשי (תוספות

אחרות). בדרכים מהר "ם לפי שמבארים  úecçäאחרונה" éìúk eéä íàÄÈÈÀÅÇÇ
úéa ìMî íéáçø,לבית חוץ ויוצאים הבית כתלי  משל –Ck ïéa ÀÈÄÄÆÇÄÅÈ

Ck ïéáe מונחים שהכלים במקום היינו  הכתלים, בחלל אין אפילו  – ÅÈ
טפח, רום על טפח על טפח החדות íéøBäèשם, שכתלי שכיון – ÀÄ

הבית. של  כקרקעו  נחשבים אינם לעצמם, וניכרים הבית מכתלי רחבים

i y i l y m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

øñð,עץ לוח –Lãç øepú ét ìò ïeúð àeäL,חרס של – ÆÆÆÈÇÄÇÈÈ
טומאה, מקבל אינו מלאכתו, נגמרה שלא וכיון הוסק, לא שעדיין
השמים, כיפת תחת בחוץ, העומד  בתנור  כאן ומדובר ככלי; דינו ואין

çôè çúBôa åéããö ìkî óãBòåלתנור סביב בולט והנסר – ÀÅÄÈÀÈÈÀÅÇÆÇ
טפח: על טפח ברוחב צדדיו åézçzמכל  äàîè טומאה היתה – ËÀÈÇÀÈ

הנסר, עודף åéabתחת ìòL íéìk,הנסר גבי  שעל  –íéøBäè– ÅÄÆÇÇÈÀÄ
אוהל, נעשה עליו הנתון הנסר  לפיכך ככלי, דינו אין  והתנור  שהואיל

הטומאה; בפני åéabוחוצץ ìò äàîè,הנסר גבי על  –íéìk ËÀÈÇÇÈÅÄ
íéøBäè åézçzL חוצץ שהאוהל  לעיל, שבארנו  הטעם מאותו  – ÆÇÀÈÀÄ

שלמעלה. הטומאה בפני ובין שלמטה הטומאה בפני –ïLiáeבין ÇÈÈ
מתו  טומאה המקבל  ישן , תנור פי על  נתון הנסר  אם ודינו אבל  כו ,

ובין àîèככלי , הנסר  תחת היתה שהטומאה בין טמא; הכל – ÈÅ
שהואיל טמאים, גביו  ושעל  שתחתיו  הכלים כל  גביו , על  שהיתה
לטמא  אוהל נעשה לפיכך ככלי, שדינו ישן , תנור על נסמך והנסר 

חוצץ  ואינו  הטומאה את מביא כלי על  הנסמך שאוהל  לטהר , ולא
אינו  חרס שכלי פי על שאף טמא, עצמו התנור  ואף הטומאה; בפני

מתפשטת  והטומאה הואיל מקום מכל מתוכו , אלא מגבו  טומאה מקבל 
כל תחת היא שמתפשטת אומרים אנו הצדדים, מכל  לתנור  סביב

הנסר ואין ומטמאתו ; לתוכו  ונכנסת התנור, פי  כנגד אפילו הנסר,
תנור כדין  פתיל, בצמיד בו דבוק היה כן אם אלא עליו מציל  המכסהו 

המת. באוהל øäèîהעומד  éøeð ïa ïðçBé éaø התוספתא לפי  – ÇÄÈÈÆÄÀÇÅ
סובר מכוסה, והוא שהואיל  התנור, את אלא מטהר  יוחנן  רבי אין 
גביו , ועל  הנסר שתחת הכלים אבל  לתוכו; נכנסת הטומאה שאין הוא,

טמאים. לדעתו  הנסר,ïeúðאף –íéøepú éðL ét ìò ישנים – ÈÇÄÀÅÇÄ
הר "ב), בפותח (הר"ש ; צדדיו  מכל  עודף שהנסר  בכגון מדובר  כאן ואף

íäéðéa(הראב"ד),טפח äàîè,הנסר תחת התנורים, שני בין  – ËÀÈÅÅÆ
íéàîè íäועל הנסר  שתחת הכלים שכן וכל  טמאים, התנורים – ÅÀÅÄ

ברישא; הטעם שבארנו כמו øäèîגביו , éøeð ïa ïðçBé éaø– ÇÄÈÈÆÄÀÇÅ
ברישא. כשיטתו  התנורים, את

מפרש  יש אבל  והראב"ד . הר"ב הר "ש, פי על  כפשוטה משנתנו ים בארנו
הסיפא, בביאור אחדים מפרשים מתלבטים במיוחד  אחרות. בדרכים אותה
"צריך הרא"ש: כותב וכן  להשמיענו? הסיפא באה מה קשה, באורנו  לפי  שכן

זו"? סיפא לנו  משמיעה מה עיון ,
למשנתנו. אחרים פירושים והרי

מטהר נורי  בן  יוחנן שרבי הגר"א, כותב נורי בן יוחנן  רבי  של  דעתו בבאור
my).הכל zxg` dqxib `"xbdl oky ,`ztqezd i"tr epx`ay itk ,xepzd z` wx `l)

מגזירת  אלא טומאתו אין  טומאה, מקבל שתנור פי  על  שאף הוא, וטעמו
הדבר תלוי  בכלי הטומאה בפני חציצה ולענין  כלי ; חשוב אינו  אבל הכתוב,
על אף אדמה, וכלי אבנים וכלי גללים כלי  שהרי  טומאה, שמקבל במה ולא
חוצץ  אינו  עליהם, נסמך  אוהל  אם מקום מכל  טומאה, מקבלים שאינם פי 
אף  ישן, תנור על  אפילו שנסמך  נסר לפיכך הם. שכלי  משום הטומאה, בפני
נעשה  הנסר הרי  כלי, ואינו הואיל מקום מכל  טומאה, מקבל שהתנור פי  על 
שעל כלים הנסר, תחת הטומאה שאם הטומאה, בפני  וחוצץ לטהר, אף אוהל
טהור, התנור ואף טהורים שתחתיו  כלים גביו , על הטומאה ואם טהורים, גביו 
בלבד בכיסוי אלא פתיל בצמיד  צורך אין  ובאוהל אוהל , אלא כלי  ואינו  הואיל 

.(`"xbd itl yxtn `ed s`y ,"l`xyi zx`tz" oiir)
התוספתא: עפ"י הגר"א ע"י מבוארת והסיפא

mixepz ipy it lr oezp חדש האחד למעלה, האמורים תנורים שני פירוש: –
ישן , mi`nhואחד md ,mdipia d`nehותנור שהואיל הכלים, בין  התנורים בין  –

הטומאה. בפני חוצץ אינו אחד , מצד האוהל את סומך  ישן 

izdw - zex`ean zeipyn
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·ówî øepzä ét ìò äðeúð àéäL äãéøñìéút ãéîö,åéab ìò Bà åézçz äàîè–àîè ìkä.ìL Bøéåà ãâðk §¦¨¤¦§¨©¦©©ª¨¨¦¨¦ª§¨©§¨©©¨©Ÿ¨¥§¤¤£¦¤
øepz–øBäè.øepz ìL Bøéåà ãâðk äàîè–àîè òé÷øä ãò Bcâðk. ©¨ª§¨§¤¤£¦¤©§¤§©¨¨¦©¨¥
‚ïLé øepú ét ìò ïeúð àeäL øñð,çôè äfîe äfî àöBé,íéããvä ïî àG ìáà,äæ ãöa äàîè–ãöaL íéìk ¤¤¤¨©¦©¨¨¥¦¤¦¤¤©£¨¦©§¨¦ª§¨§©¤¥¦¤§©

íéøBäè éðMä;éñBé éaøànèî.äàîhä úà àéáî Bðéà çèaä.æéæ Ba äéä–øæòéìà éaøøîBà:úà àéáî Bðéà ©¥¦§¦©¦¥§©¥©§©¥¥¦¤©ª§¨¨¨¦©¦¡¦¤¤¥¥¥¦¤
äàîhä.òLBäé éaøøîBà:Bðéà elàk çèaä úà íéàBø,à àéáî ïBéìòä æéfäåäàîhä ú. ©ª§¨©¦§ª©¥¦¤©§©§¦¥§©¦¨¤§¥¦¤©ª§¨

a.`cixq:ãö ìëî çôè øåðúì õåç úôãåòå ä÷ìç àéäå .àúãøñ ãáåò ,úùø äùòî íåâøú .ñøç ìù äëáù ïéîë.`nh lkdäáâ ìòùå äéúçúù íéìë
úò÷åá ,äìòîì äàîåèäùë óàå .äìòîì úò÷åáå úøæåçå øåðúä áéáñ ìë äéúçú äàîåè àéáî ìäåàäù éôì ,øåðú ìù åøéåà ãâðë äáâ ìòù íéìëî õåç

:äìòîì úò÷åáå úøæåçå áéáñ úëùîðå äèîì.xedh xepz ly exie` cbpk:÷éñôîå ìéúô ãéîö ó÷åî àåä éøäù.`nh riwxd cr ecbpkåéúçúù äî ìáà
:øåäè

b.xqp:àöåé åðéà ïåôöå íåøãå ,áøòîä ïî çôèå çøæîä ïî çôè àöåé øåðúä éô ìò ïåúð àåäùëå ,øöå êåøà àåäù.df cva d`nehçøæîá øñðä úçú
:áøòîá åà.mixedh ipyd cvay milk:íåøãä ïîå ïåôöä ïî óãåò øñðä ïéàù ,øåáòì äàîåèì íå÷î ïéàã.`nhn iqei iaxe.÷éñôî øåðú ïéà øáñ÷

:éñåé éáøë äëìä ïéàå.ghad,äø÷úì åéìò ïåúð øñðå ,äöçøì íéî ïäá íéðúåðù úåàöçøîáù éèáîà ïéòë éåùò ïéðá àåäå .çèáà íéñøåâù íéøôñ ùé
:õöåç çèáäù éôì ,øçà ãöì äàöåé ïéà äæ ãöî äàîåèä íàå .íéããö éðùî óãåò øñðäå.fif ea didçøæîä ïî çèáä ïî äìòîì äàöåé äøå÷ äúéä

:áøòîì.epi` eli`k ghad z` oi`ex:òùåäé 'øë äëìäå .õöåç åðéà æéæ éáâ ,øñðá õöåç çèáäù ô"òàù

`xephxa yexit

xdhn ixep oa opgei iax,כלי אינו  הישן התנור  שאף לשיטתו , הוא שהולך –
א) (יג, בתוספתא ששנינו וזהו הטומאה. בפני  חוצץ עליו  הנסמך "didוהאוהל

mdipy eidy e` ,oyi xepz it lr oezp cg` ey`xe ycg xepz it lr oezp cg` ey`x
xdhn ixep oa opgei iaxe ;oi`nh mixepzde ,oi`nh 'eke mipyi.("אחרונה "משנה (עיין

טומאת  (הל ' בחיבורו  כותב הוא שכן אחרת, בדרך  הסיפא את מפרש הרמב"ם
ד ): יב, dfמת xepzl dvegn scere ,mipyi elit` ,mixepz ipy it lr oezp `edy xqp"

z d`neh dzide ,df xepzl dvegnela` ;`nh cala mdipia mixepzd ipy oia ,eizg
cva df milde` ipyk od ixdy ,mixedh Ð mixepzl dvegy zeevwd ipy zgzy milk

"df;שם הראב"ד והשגת משנה", "כסף epzpyn).(עיין  lr my iyp` zetqez oiire
הרמב"ם: פי  על  הסיפא את מפרש טהרות" "סדרי בעל  ipyאף it lr oezp

mixepzכשאורך אף אלא צדדיו, מכל  עודף לו כשיש בלבד זו  לא כלומר  –
על השני  וראשו  שבמזרח התנור על  אחד  ראשו נתון למערב, ממזרח הנסר
מצפון הנסר רוחב שרק אלא לתנורים, חוץ עודף ואינו שבמערב, התנור 
לו אין תנור  שכל  באופן טפח, בפותח ומזה מזה התנורים על  עודף לדרום
שביניהם, טפח פותח וחלל  ודרום צפון היינו  רוחותיו , משלוש אלא עודף

mi`nh md ,mdipia d`neh משלוש אלא אותו מקפת אינה כשהטומאה שגם –
התנורים  כנגד גם הנסר כל תחת מתפשטת שהטומאה אומרים, אנו רוחותיו ,

ומטמאתן. לתוכן  ונכנסת
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äãéøñ ואינה רשת; כמין מפרשים: ויש  חרס; של  עריבה כמין – ÀÄÈ
טומאה, øepzäמקבלת ét ìò äðeúð àéäL וסתם חרס, של  – ÆÄÀÈÇÄÇÇ
ישן , היינו ìéútתנור  ãéîö ówîלתנור מחוברת שהסרידה – ËÈÈÄÈÄ

ששנינו  כמו  טפח, בפותח התנור  צדדי  מכל  עודפת והיא פתיל בצמיד

zncewd):בנסר  dpyna)åéab ìò Bà åézçz äàîè תחת כלומר  – ËÀÈÇÀÈÇÇÈ
גורסים: ויש העודף; גבי  על או הסרידה lrעודף e` dizgz d`neh

dab הכוונה זו גירסה לפי  ואף הסרידה, גבי  על או תחת כלומר  –
àîèלעודף, ìkä שאין טמא, גביו על או  העודף שתחת מה כל – ÇÙÈÅ

הטומאה בפני חוצצת epzpyn);הסרידה ileya mrhd x`apy enk)ãâðkÀÆÆ
øepz ìL Bøéåà אוירו כנגד הסרידה גבי על שנמצא מה כל  אבל – ÂÄÆÇ

תנור , מפסיק øBäèשל  הריהו פתיל  צמיד מוקף והתנור  שהואיל – È
אווירו. כנגד  תתפשט שלא הטומאה ìLאת Bøéåà ãâðk äàîèËÀÈÀÆÆÂÄÆ

øepz,תנור של אוירו כנגד הסרידה על מונחת טומאה היתה –Bcâðk ÇÀÆÀ
התנור, כנגד –àîè òé÷øä ãò עודף ותחת התנור  תחת אבל  – ÇÈÈÄÇÈÅ

והוא  הואיל לתנור , בוקעת הטומאה שאין  טהור , גביו  על  או הסרידה
אוהל שם אין שהרי לצדדים, מתפשטת אינה ואף פתיל , צמיד מוקף

סתום  שכנגדה שהתנור  מאחר  לצדדים, אותה שיביא הטומאה כנגד 
החלל כל שם טהרות ").וממלא ("סדרי

במפרשים  כך על נאמרו הטומאה, בפני  חוצצת הסרידה שאין לעיל, שבארנו  מה
שונים. טעמים

שפה  (מסגרת לזבז  לה שאין  חלקה בסרידה במשנתנו  שמדובר  מפרשים, יש
הואיל לזבז, לה שיש סרידה אבל  חוצצת. אינה חשובה, שאינה וכיון סביב),
לזבז לה שאין  שסרידה הוא, הטעם שמא או חוצצת; הריהי  חשובה, והיא
לזבז, לה כשיש אבל  חוצצת, אינה הלכך  טומאה, ומקבלת לשכיבה ראויה

חוצצת היא הלכך טומאה, מקבלת ואינה לשכיבה, ראויה xephxa`;אינה ;y"xd)
.("l`xyi zx`tz" oiire ;fafl dl yiy dcixqa epzpyn yxtny m"anx oiir

i r i a x m e i
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ïLé øepú ét ìò ïeúð àeäL øñð היה הקודמת במשנה אף – ÆÆÆÈÇÄÇÈÈ
פותחת  בנסר, היא אף שעסקה א, ומשנה הואיל  אלא ישן , בתנור מדובר 

tבפיסקה: lr oezp `edy xqp,ycg xepz i: משנתנו נוקטת xqpלפיכך 
oyi xepz it lr oezp `edy,(" ישראל çôè("תפארת  äfîe äfî àöBéÅÄÆÄÆÆÇ

טפח, ומזה מזה יוצא התנור, פי על נתון  וכשהוא וצר, ארוך  שהנסר  –
מערב, בצד  וטפח מזרח בצד  טפח íéããväכגון ïî àG ìáà– ÂÈÄÇÀÈÄ

יוצא: אינו ובדרום äæבצפון  ãöa äàîè או במזרח הנסר תחת – ËÀÈÀÇÆ
íéøBäèבמערב, éðMä ãöaL íéìk בצפון עודף ואין שהואיל  – ÅÄÆÀÇÇÅÄÀÄ

אין  התנור  דרך ואף השני , לצדו לעבור לטומאה מקום אין  ובדרום,
שאין  וכיון  מגבו , טומאה מקבל אינו שהרי לעבור, יכולה הטומאה

שלא  עצמו על מציל  הריהו  צד, מכל  לתנור סביב מתפשטת הטומאה
לצד מלעבור הטומאה את התנור  מעכב הלכך לתוכו, הטומאה תיכנס

טהרות");השני ànèî("סדרי éñBé éaø,השני שבצד הכלים את – ÇÄÅÀÇÅ
לצד הטומאה את מביא והנסר  הטומאה, את מעכב התנור אין שלדעתו 

iqei.השני. iaxk dkld oi`e,לעסוק מוסיפה שמשנתנו מפרשים, יש
קמא, תנא סובר ולכן  פתיל, צמיד המוקף בתנור הקודמת, במשנה כמו 

הואיל השני , שבצד  לכלים אחד שבצד  הטומאה בין מפסיק שהתנור
תנא  אף פתיל , צמיד מוקף אינו התנור אם אבל  נטמא; אינו והתנור

ומטמאתו . לתוכו נכנסת שהטומאה משום מפסיק, שאינו מודה קמא
מפסיק אינו פתיל  צמיד המוקף תנור  שאף סובר, יוסי  רבי ("אליהוברם,

ישראל"). "תפארת גורסים:çèaäרבא"; ויש –,gha` לפיופירושו) ÇÀÇ
ו טהרות "):הרמב "ם ולצד"סדרי  חוץ לצד  החלון  מאדן היוצאת בליטה

עליו , נשען החלון  בעד  שהמשקיף äàîhäפנים, úà àéáî BðéàÅÅÄÆÇËÀÈ
ביניהם. מפסיק החלון שמתחת שהכותל מפני  השני , לצד  אחד  מצד  –

æéæ Ba äéä,לבטח מעל  החלון, ממשקוף יוצאת קורה היתה – ÈÈÄ
הזיז , כנגד הבטח, תחת àéáîוהטומאה Bðéà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÅÅÄ

äàîhä úà,הבית לתוך הבטח שתחת הטומאה את מביא הזיז אין – ÆÇËÀÈ
לזיז. הטומאה בין  מפסיק שהבטח íéàBøמשום :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÄ

äàîhä úà àéáî ïBéìòä æéfäå ,Bðéà elàk çèaä úà– ÆÇÀÇÀÄÅÀÇÄÈÆÀÅÄÆÇËÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn xyr mipy wxt zeld` zkqn

„úéaä CBúa BúçtL äñéøò ìL ìcðñ,çôè çúBt Ba Lé íà–àîè ìkä;åàì íàå–ïéðBnL Cøãk Ba ïéðBî ©§¨¤£¦¨¤§¨§©©¦¦¤¥©¤©©Ÿ¨¥§¦¨¦§¤¤¤¦
úna. ©¥
‰äáéæòî ïäéìò ïéàL äiìòäå úéaä úBøB÷,úBðeëî ïäå,ïäî úçà úçz äàîè–àîè äézçz;äðBzçzä ïéa ©©¦§¨£¦¨¤¥£¥¤©£¥¨§¥§ª¨ª§¨©©©©¥¤©§¤¨¨¥¥©©§¨

c.dqixr ly lcpq:åá÷øé àìù ìéáùá åà éåðì úëúî ìù ìãðñ ïéîë äéìâø úçú çéðäì íéìéâø ÷åðéú ìù äñéøò.ziad jeza ezgtyââä úçôðù
:úéáä êåúá äàîåèå ,ââáù úçôä ïî úéáä êåúá äñéøòä ìãðñ äàøðå åéìò äðåúð äñéøòäù äéìò ìù.yi m`.úçôä íå÷îá.gth gzetúà àéáî

:äéìòì úéáä ïî äàîåèä.e`l m`e:çôè çúåô íù ïéàù.zna oipeny jxck ea oipen,íéìëá íéìë ïéãë äòáù úàîåè íéàîè äñéøòäå ìãðñäù
:áøò úàîåè íéàîè íéìë ïéá íãà ïéá éùéìùä ,àî÷ ÷øôá ïðúãë ,áøò úàîåè àîè ÷åðéúäå

d.daifrn:úåøå÷ éáâ ìò íåùì íéìéâøù úåøåøöå èéè.zepeekneãâðë äðåéìòä äøå÷:çôè áçåø äá ùé úçà ìëå äðåúçúä.`nh dizgzìòùå
åäðúéìã ïàîëå úåööåç àìå äàîåè úåàéáî àì çôè úåáçø ïéà ìáà ,çôè úåáçø ïäù çôè çúåô úåøå÷á ùéùë éìéî éðäå .úööåç äøå÷äù ,øåäè äáâ

`xephxa yexit

הזיז . לגבי  בטל שהבטח הבית, לתוך

בעל של  ולפירושו  הרמב"ם של לפירושו  הקרובה בדרך "הבטח" ענין בארנו 
ושונים. רבים פירושים עוד בו  נאמרו אבל טהרות". "סדרי

שה"בטח" מפרשים והרא"ש ztqeza`)הר "ש rnyny itk)כמו בנין  הוא
של הצדדים משני  עודף שהוא לתקרה, עליו נתון  ונסר מרחץ, של  אמבטי 
את  מביא הנסר  שאין  להשמיענו , המשנה ובאה ומדרום, מצפון  כגון  הבטח,

חוצץ. שהבטח השני, לצד האחד  מצד fifהטומאה ea didמן שלמעלה –
למערב, ממזרח קורה יוצאת d`nehd,הבטח z` `ian epi` :xne` xfril` iax

בנסר . כמו  בזיז  חוצץ xaeq:שהבטח ryedi iax,בנסר חוצץ שהבטח פי על  אף
אלא חוצץ, אינו שהוא כל זיז  לגבי  כיסויו, `epiשהוא eli`k ghad z` mi`ex

.d`nehd z` `ian oeilrd fifde
המשנה: לשון דחוק זה פירוש לפי  d`nehd",אך z` `ian epi` ghad"שהרי

לשנות: d","uvegצריך  gha:או."d`nehd z` `ian epi` ghad lry xqpd "
החלון בעד שהמשקיף החלון , לפני היוצא בנין  הוא ש"בטח" מפרש הרמב"ם

עליו  b),נסמך  ,fi zn z`neh 'ld)"בטח" נקרא eilr),ולכן  ghal orypy) והטעם
מודבק  שהוא מפני  הרמב"ם, לדעת הרא"ש מבאר  הטומאה, את מביא שאינו 

הטומאה. בו שתיכנס אוויר  ואין לחלון,
רבי דברי  להבין קשה אבל  המשנה, לשון  מיושב הרמב"ם פירוש לפי  ואמנם

אינו ? כאילו  הבטח את רואים טעם מה יהושע,
המחבר "זה (שם): לשונו  והרי  הר"ש, ועל  הרמב"ם על  השיג הראב"ד אכן,

ghad)הפליגֹו z`).טעם מאין עצמם והם הענין , מן  שלא אחרים לדברים
היווני  y"xd)והרב epiid) בתוספתא שראה בעבור רחוקה, סברא בו פירש כן  גם

d`nehdופירש:"`iha",לשון  z` `ian epi`,זרים דברים והם חוצץ, אינו –
אני אף אענה קבלה, להם שאין אחר אמרתי: – עליהם. מיושבת הדעת ואין 

כמוהם. לבב לי גם מלאכתה,ghadחלקי, שם על ונקראת היא מורכבת מלה
טפלה צריך כשהוא התנור. ממלאכת hih),והיא ly gexin)זיז ממנו  מוציאים

שמותיר, פעמים שם, הטיט אסיפת ומפני בו . שטופלים הטיט, את עליו לקבל
ואותו בכוונה; ושלא לצורך  שלא הזיז  עם שם ונשאר  טפח, ממנו בולט והוא
בשום  בא לא שמתחילה לפי  שתחתיו , למה אף טומאה מביא אינו הטיט
כיון סבר , אליעזר רבי נחלקו : הזיז ועל  שיותיר. יודעים היו שלא כוונה,
מכל שהזיז סבר , יהושע ורבי כמוהו ; דינו הטיט, בשביל אלא בא שאינו 

ופירוש הטומאה. את מביא הלכך  שם, בא בכוונה טיחה,"gha"מקום בית –
הראב"ד. לשון כאן עד הטיט". קיבוץ מקום

הראב"ד, מאשר אחרת בדרך  אבל לתנור, בקשר  "בטח" ענין מפרש הגר"א אף
לשונו : בו"gha"וזה אין  ואם התנור, סביב שעושים בולטת חגורה כעין  הוא

הטומאה  את מביא שזיז  פי  על  שאף הטומאה, את מביא אינו  טפח, פותח
טפח. בפותח אלא מביא אינו  הבטח א), יד , (כלהלן  שהוא fifבכל  ea did

d`nehd z` `ian epi` :xne` xfril` iax ,ghad on dlrnl פותח בו שיהא עד  –
ח). יד , תוספתא (עיין  זיז  גבי על  זיז כדין  `zטפח, mi`ex :xne` ryedi iax

d`nehd z` `ian oeilrd fifde ,epi` eli`k ghadגבי על לזיז דומה זה שאין –
אומרים  אין שהוא, בכל  הטומאה את מביא התחתון  והזיז  הואיל ששם זיז ,
אלא  הטומאה את מביא אינו  העליון הזיז  ולפיכך אינו , כאילו רואים בו :
שעליו הזיז  אין  כלל, הטומאה את מביא שאינו  הבטח, אבל טפח, בפותח
רואים  אלא טפח, בפותח אלא הטומאה את יביא שלא זיז , גבי  על  כזיז  נחשב

שהוא בכל הטומאה את מביא העליון  והזיז אינו , כאילו  הבטח ("`edilאת
.("`ax

הוא  ובעיקר  הראב"ד, של פירושו על  הרבה מקשה טהרות" "סדרי בעל ברם,
חיים". "מים בספרו  הראב"ד על חדש" ה"פרי  שמקשה חזקות קושיות מביא

מתקבל אינו  מחודד , פירושו כי  "אם כותב: הוא הגר"א של פירושו על ואף
מביא  שזיז הדין, את למדנו  לא עדיין והרי  משנתנו , מענין אינו  כי הלב, על 
כאן ולא כזיז , אינו  שהבטח להשמיענו, המשנה היתה שצריכה שהוא, בכל

זו. משנה שנויה להיות צריכה היתה יד) (בפרק להלן  אלא
העירונו שכבר  כמו  הרמב"ם, ועל  הר "ש על אף טהרות" "סדרי בעל מקשה כן

לעיל.
המשנה  בביאור הלכנו שבעקבותיו  טהרות", "סדרי  בעל של פירושו והרי 

הרמב"ם: דרך גם וזו  המשקוף ghadהואיל על בחלון  שנותנים  נסר  כעין  –
ייטנפו שלא עליו, נסמך יהא החלון  בעד  שהמביט הכותל, מעובי הטוח לכסות
בו כלומר "בטח", נקרא הטוח במקום שנתון  ולפי הטוח. בעפרורית בגדיו

פנים, ולצד חוץ לצד הכותל עובי על  עודף להיות הבטח ודרך `epiטוחה.
d`nehd z` `ian.במשנה שביארנו  כמו  –fif ea didהעליון ממשקוף יוצא –

הבטח, תחת והטומאה הבטח, מן  `zלמעלה `ian epi` xne` xfril` iax
d`nehd, שביארנו כמו  –oeilrd fifde epi` eli`k ghad z` mi`ex :xne` ryedi iax

d`nehd z` `ianמבטל אינו  משם, להסירו ויכולים קבוע שאינו  שהבטח –
הקבוע. הזיז את
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äñéøò ìL ìcðñשל העריסה רגלי  תחת לעשות היו  רגילים – ÇÀÈÆÂÄÈ
ובאה  הרגלים, יירקבו שלא כדי  או  לנוי , מתכת סנדלי כעין  תינוק

בעלייה, העומדת עריסה של  בסנדל  ללמד CBúaהמשנה BúçtLÆÀÈÀ
úéaäכובד שמחמת כגון  הבית, בתוך נראה הסנדל  של שהפחת – ÇÇÄ

החור את שהעמיק כלומר  העלייה, רצפת כל את הסנדל פיחת העריסה

הבית, בתוך המת מן  וטומאה שתחתיו , לבית עד והגיע בו , נתון שהיה
Ba Lé íà,הפחת במקום –çôè çúBt,טפח על טפח –ìkä ÄÆÅÇÆÇÇÙ

àîè.הפחת דרך  לעלייה נכנסת שהטומאה טמא, שבעלייה מה כל – ÈÅ
נחשבת  זו  אין  מקום מכל הפחת, את סותם שהסנדל פי על ואף

בפני חוצץ טמא כלי  ואין טומאה, מקבל  שהסנדל  לפי סתימה,
åàìהטומאה; íàå,טפח על  טפח בפחת אין  ואם –Ba ïéðBî– ÀÄÈÄ

הטומאה, únaמעלות ïéðBnL Cøãk הסנ כאילו – חשוב שהוא דל, ÀÆÆÆÄÇÅ
הטומאה, אבות אבי  שהוא היינו עצמו, כמת טמא המת, באוהל  מונח

טומאת  טמאים ושניהם הטומאה, אב בו הנוגעת העריסה את ועושה
ראשון  נעשה בעריסה השוכב והתינוק בכלים, כלים כדין  שבעה,

טהורה, העלייה אבל  ב), א, לעיל  (עיין ערב טומאת וטמא לטומאה
טפח. מפותח בפחות לשם נכנסת הטומאה שאין

i y i n g m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äiìòäå úéaä úBøB÷,העלייה ושבתקרת הבית שבתקרת הקורות – ÇÇÄÀÈÂÄÈ
äáéæòî ïäéìò ïéàLנסרים עליהם אין ואף טיט, של  טיח (רש "י– ÆÅÂÅÆÇÂÅÈ

א ), כב, לקורה,סוכה קורה בין  הפסק שיש úBðeëîוהרי ïäå– ÀÅÀËÈ
של התחתונות הקורות כנגד מכוונות העלייה של  העליונות הקורות

טפח: רוחב בה יש  וקורה קורה וכל ïäîהבית, úçà úçz äàîèËÀÈÇÇÇÇÅÆ
הבית, של  מהקורות אחת תחת –àîè äézçz שתחת מה כל – ÇÀÆÈÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn



קפה b dpyn xyr mipy wxt zeld` zkqn

·ówî øepzä ét ìò äðeúð àéäL äãéøñìéút ãéîö,åéab ìò Bà åézçz äàîè–àîè ìkä.ìL Bøéåà ãâðk §¦¨¤¦§¨©¦©©ª¨¨¦¨¦ª§¨©§¨©©¨©Ÿ¨¥§¤¤£¦¤
øepz–øBäè.øepz ìL Bøéåà ãâðk äàîè–àîè òé÷øä ãò Bcâðk. ©¨ª§¨§¤¤£¦¤©§¤§©¨¨¦©¨¥
‚ïLé øepú ét ìò ïeúð àeäL øñð,çôè äfîe äfî àöBé,íéããvä ïî àG ìáà,äæ ãöa äàîè–ãöaL íéìk ¤¤¤¨©¦©¨¨¥¦¤¦¤¤©£¨¦©§¨¦ª§¨§©¤¥¦¤§©

íéøBäè éðMä;éñBé éaøànèî.äàîhä úà àéáî Bðéà çèaä.æéæ Ba äéä–øæòéìà éaøøîBà:úà àéáî Bðéà ©¥¦§¦©¦¥§©¥©§©¥¥¦¤©ª§¨¨¨¦©¦¡¦¤¤¥¥¥¦¤
äàîhä.òLBäé éaøøîBà:Bðéà elàk çèaä úà íéàBø,à àéáî ïBéìòä æéfäåäàîhä ú. ©ª§¨©¦§ª©¥¦¤©§©§¦¥§©¦¨¤§¥¦¤©ª§¨

a.`cixq:ãö ìëî çôè øåðúì õåç úôãåòå ä÷ìç àéäå .àúãøñ ãáåò ,úùø äùòî íåâøú .ñøç ìù äëáù ïéîë.`nh lkdäáâ ìòùå äéúçúù íéìë
úò÷åá ,äìòîì äàîåèäùë óàå .äìòîì úò÷åáå úøæåçå øåðúä áéáñ ìë äéúçú äàîåè àéáî ìäåàäù éôì ,øåðú ìù åøéåà ãâðë äáâ ìòù íéìëî õåç

:äìòîì úò÷åáå úøæåçå áéáñ úëùîðå äèîì.xedh xepz ly exie` cbpk:÷éñôîå ìéúô ãéîö ó÷åî àåä éøäù.`nh riwxd cr ecbpkåéúçúù äî ìáà
:øåäè

b.xqp:àöåé åðéà ïåôöå íåøãå ,áøòîä ïî çôèå çøæîä ïî çôè àöåé øåðúä éô ìò ïåúð àåäùëå ,øöå êåøà àåäù.df cva d`nehçøæîá øñðä úçú
:áøòîá åà.mixedh ipyd cvay milk:íåøãä ïîå ïåôöä ïî óãåò øñðä ïéàù ,øåáòì äàîåèì íå÷î ïéàã.`nhn iqei iaxe.÷éñôî øåðú ïéà øáñ÷

:éñåé éáøë äëìä ïéàå.ghad,äø÷úì åéìò ïåúð øñðå ,äöçøì íéî ïäá íéðúåðù úåàöçøîáù éèáîà ïéòë éåùò ïéðá àåäå .çèáà íéñøåâù íéøôñ ùé
:õöåç çèáäù éôì ,øçà ãöì äàöåé ïéà äæ ãöî äàîåèä íàå .íéããö éðùî óãåò øñðäå.fif ea didçøæîä ïî çèáä ïî äìòîì äàöåé äøå÷ äúéä

:áøòîì.epi` eli`k ghad z` oi`ex:òùåäé 'øë äëìäå .õöåç åðéà æéæ éáâ ,øñðá õöåç çèáäù ô"òàù

`xephxa yexit

xdhn ixep oa opgei iax,כלי אינו  הישן התנור  שאף לשיטתו , הוא שהולך –
א) (יג, בתוספתא ששנינו וזהו הטומאה. בפני  חוצץ עליו  הנסמך "didוהאוהל

mdipy eidy e` ,oyi xepz it lr oezp cg` ey`xe ycg xepz it lr oezp cg` ey`x
xdhn ixep oa opgei iaxe ;oi`nh mixepzde ,oi`nh 'eke mipyi.("אחרונה "משנה (עיין

טומאת  (הל ' בחיבורו  כותב הוא שכן אחרת, בדרך  הסיפא את מפרש הרמב"ם
ד ): יב, dfמת xepzl dvegn scere ,mipyi elit` ,mixepz ipy it lr oezp `edy xqp"

z d`neh dzide ,df xepzl dvegnela` ;`nh cala mdipia mixepzd ipy oia ,eizg
cva df milde` ipyk od ixdy ,mixedh Ð mixepzl dvegy zeevwd ipy zgzy milk

"df;שם הראב"ד והשגת משנה", "כסף epzpyn).(עיין  lr my iyp` zetqez oiire
הרמב"ם: פי  על  הסיפא את מפרש טהרות" "סדרי בעל  ipyאף it lr oezp

mixepzכשאורך אף אלא צדדיו, מכל  עודף לו כשיש בלבד זו  לא כלומר  –
על השני  וראשו  שבמזרח התנור על  אחד  ראשו נתון למערב, ממזרח הנסר
מצפון הנסר רוחב שרק אלא לתנורים, חוץ עודף ואינו שבמערב, התנור 
לו אין תנור  שכל  באופן טפח, בפותח ומזה מזה התנורים על  עודף לדרום
שביניהם, טפח פותח וחלל  ודרום צפון היינו  רוחותיו , משלוש אלא עודף

mi`nh md ,mdipia d`neh משלוש אלא אותו מקפת אינה כשהטומאה שגם –
התנורים  כנגד גם הנסר כל תחת מתפשטת שהטומאה אומרים, אנו רוחותיו ,

ומטמאתן. לתוכן  ונכנסת

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äãéøñ ואינה רשת; כמין מפרשים: ויש  חרס; של  עריבה כמין – ÀÄÈ
טומאה, øepzäמקבלת ét ìò äðeúð àéäL וסתם חרס, של  – ÆÄÀÈÇÄÇÇ
ישן , היינו ìéútתנור  ãéîö ówîלתנור מחוברת שהסרידה – ËÈÈÄÈÄ

ששנינו  כמו  טפח, בפותח התנור  צדדי  מכל  עודפת והיא פתיל בצמיד

zncewd):בנסר  dpyna)åéab ìò Bà åézçz äàîè תחת כלומר  – ËÀÈÇÀÈÇÇÈ
גורסים: ויש העודף; גבי  על או הסרידה lrעודף e` dizgz d`neh

dab הכוונה זו גירסה לפי  ואף הסרידה, גבי  על או תחת כלומר  –
àîèלעודף, ìkä שאין טמא, גביו על או  העודף שתחת מה כל – ÇÙÈÅ

הטומאה בפני חוצצת epzpyn);הסרידה ileya mrhd x`apy enk)ãâðkÀÆÆ
øepz ìL Bøéåà אוירו כנגד הסרידה גבי על שנמצא מה כל  אבל – ÂÄÆÇ

תנור , מפסיק øBäèשל  הריהו פתיל  צמיד מוקף והתנור  שהואיל – È
אווירו. כנגד  תתפשט שלא הטומאה ìLאת Bøéåà ãâðk äàîèËÀÈÀÆÆÂÄÆ

øepz,תנור של אוירו כנגד הסרידה על מונחת טומאה היתה –Bcâðk ÇÀÆÀ
התנור, כנגד –àîè òé÷øä ãò עודף ותחת התנור  תחת אבל  – ÇÈÈÄÇÈÅ

והוא  הואיל לתנור , בוקעת הטומאה שאין  טהור , גביו  על  או הסרידה
אוהל שם אין שהרי לצדדים, מתפשטת אינה ואף פתיל , צמיד מוקף

סתום  שכנגדה שהתנור  מאחר  לצדדים, אותה שיביא הטומאה כנגד 
החלל כל שם טהרות ").וממלא ("סדרי

במפרשים  כך על נאמרו הטומאה, בפני  חוצצת הסרידה שאין לעיל, שבארנו  מה
שונים. טעמים

שפה  (מסגרת לזבז  לה שאין  חלקה בסרידה במשנתנו  שמדובר  מפרשים, יש
הואיל לזבז, לה שיש סרידה אבל  חוצצת. אינה חשובה, שאינה וכיון סביב),
לזבז לה שאין  שסרידה הוא, הטעם שמא או חוצצת; הריהי  חשובה, והיא
לזבז, לה כשיש אבל  חוצצת, אינה הלכך  טומאה, ומקבלת לשכיבה ראויה

חוצצת היא הלכך טומאה, מקבלת ואינה לשכיבה, ראויה xephxa`;אינה ;y"xd)
.("l`xyi zx`tz" oiire ;fafl dl yiy dcixqa epzpyn yxtny m"anx oiir

i r i a x m e i
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ïLé øepú ét ìò ïeúð àeäL øñð היה הקודמת במשנה אף – ÆÆÆÈÇÄÇÈÈ
פותחת  בנסר, היא אף שעסקה א, ומשנה הואיל  אלא ישן , בתנור מדובר 

tבפיסקה: lr oezp `edy xqp,ycg xepz i: משנתנו נוקטת xqpלפיכך 
oyi xepz it lr oezp `edy,(" ישראל çôè("תפארת  äfîe äfî àöBéÅÄÆÄÆÆÇ

טפח, ומזה מזה יוצא התנור, פי על נתון  וכשהוא וצר, ארוך  שהנסר  –
מערב, בצד  וטפח מזרח בצד  טפח íéããväכגון ïî àG ìáà– ÂÈÄÇÀÈÄ

יוצא: אינו ובדרום äæבצפון  ãöa äàîè או במזרח הנסר תחת – ËÀÈÀÇÆ
íéøBäèבמערב, éðMä ãöaL íéìk בצפון עודף ואין שהואיל  – ÅÄÆÀÇÇÅÄÀÄ

אין  התנור  דרך ואף השני , לצדו לעבור לטומאה מקום אין  ובדרום,
שאין  וכיון  מגבו , טומאה מקבל אינו שהרי לעבור, יכולה הטומאה

שלא  עצמו על מציל  הריהו  צד, מכל  לתנור סביב מתפשטת הטומאה
לצד מלעבור הטומאה את התנור  מעכב הלכך לתוכו, הטומאה תיכנס

טהרות");השני ànèî("סדרי éñBé éaø,השני שבצד הכלים את – ÇÄÅÀÇÅ
לצד הטומאה את מביא והנסר  הטומאה, את מעכב התנור אין שלדעתו 

iqei.השני. iaxk dkld oi`e,לעסוק מוסיפה שמשנתנו מפרשים, יש
קמא, תנא סובר ולכן  פתיל, צמיד המוקף בתנור הקודמת, במשנה כמו 

הואיל השני , שבצד  לכלים אחד שבצד  הטומאה בין מפסיק שהתנור
תנא  אף פתיל , צמיד מוקף אינו התנור אם אבל  נטמא; אינו והתנור

ומטמאתו . לתוכו נכנסת שהטומאה משום מפסיק, שאינו מודה קמא
מפסיק אינו פתיל  צמיד המוקף תנור  שאף סובר, יוסי  רבי ("אליהוברם,

ישראל"). "תפארת גורסים:çèaäרבא"; ויש –,gha` לפיופירושו) ÇÀÇ
ו טהרות "):הרמב "ם ולצד"סדרי  חוץ לצד  החלון  מאדן היוצאת בליטה

עליו , נשען החלון  בעד  שהמשקיף äàîhäפנים, úà àéáî BðéàÅÅÄÆÇËÀÈ
ביניהם. מפסיק החלון שמתחת שהכותל מפני  השני , לצד  אחד  מצד  –

æéæ Ba äéä,לבטח מעל  החלון, ממשקוף יוצאת קורה היתה – ÈÈÄ
הזיז , כנגד הבטח, תחת àéáîוהטומאה Bðéà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÅÅÄ

äàîhä úà,הבית לתוך הבטח שתחת הטומאה את מביא הזיז אין – ÆÇËÀÈ
לזיז. הטומאה בין  מפסיק שהבטח íéàBøמשום :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÄ

äàîhä úà àéáî ïBéìòä æéfäå ,Bðéà elàk çèaä úà– ÆÇÀÇÀÄÅÀÇÄÈÆÀÅÄÆÇËÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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„úéaä CBúa BúçtL äñéøò ìL ìcðñ,çôè çúBt Ba Lé íà–àîè ìkä;åàì íàå–ïéðBnL Cøãk Ba ïéðBî ©§¨¤£¦¨¤§¨§©©¦¦¤¥©¤©©Ÿ¨¥§¦¨¦§¤¤¤¦
úna. ©¥
‰äáéæòî ïäéìò ïéàL äiìòäå úéaä úBøB÷,úBðeëî ïäå,ïäî úçà úçz äàîè–àîè äézçz;äðBzçzä ïéa ©©¦§¨£¦¨¤¥£¥¤©£¥¨§¥§ª¨ª§¨©©©©¥¤©§¤¨¨¥¥©©§¨

c.dqixr ly lcpq:åá÷øé àìù ìéáùá åà éåðì úëúî ìù ìãðñ ïéîë äéìâø úçú çéðäì íéìéâø ÷åðéú ìù äñéøò.ziad jeza ezgtyââä úçôðù
:úéáä êåúá äàîåèå ,ââáù úçôä ïî úéáä êåúá äñéøòä ìãðñ äàøðå åéìò äðåúð äñéøòäù äéìò ìù.yi m`.úçôä íå÷îá.gth gzetúà àéáî

:äéìòì úéáä ïî äàîåèä.e`l m`e:çôè çúåô íù ïéàù.zna oipeny jxck ea oipen,íéìëá íéìë ïéãë äòáù úàîåè íéàîè äñéøòäå ìãðñäù
:áøò úàîåè íéàîè íéìë ïéá íãà ïéá éùéìùä ,àî÷ ÷øôá ïðúãë ,áøò úàîåè àîè ÷åðéúäå

d.daifrn:úåøå÷ éáâ ìò íåùì íéìéâøù úåøåøöå èéè.zepeekneãâðë äðåéìòä äøå÷:çôè áçåø äá ùé úçà ìëå äðåúçúä.`nh dizgzìòùå
åäðúéìã ïàîëå úåööåç àìå äàîåè úåàéáî àì çôè úåáçø ïéà ìáà ,çôè úåáçø ïäù çôè çúåô úåøå÷á ùéùë éìéî éðäå .úööåç äøå÷äù ,øåäè äáâ

`xephxa yexit

הזיז . לגבי  בטל שהבטח הבית, לתוך

בעל של  ולפירושו  הרמב"ם של לפירושו  הקרובה בדרך "הבטח" ענין בארנו 
ושונים. רבים פירושים עוד בו  נאמרו אבל טהרות". "סדרי

שה"בטח" מפרשים והרא"ש ztqeza`)הר "ש rnyny itk)כמו בנין  הוא
של הצדדים משני  עודף שהוא לתקרה, עליו נתון  ונסר מרחץ, של  אמבטי 
את  מביא הנסר  שאין  להשמיענו , המשנה ובאה ומדרום, מצפון  כגון  הבטח,

חוצץ. שהבטח השני, לצד האחד  מצד fifהטומאה ea didמן שלמעלה –
למערב, ממזרח קורה יוצאת d`nehd,הבטח z` `ian epi` :xne` xfril` iax

בנסר . כמו  בזיז  חוצץ xaeq:שהבטח ryedi iax,בנסר חוצץ שהבטח פי על  אף
אלא חוצץ, אינו שהוא כל זיז  לגבי  כיסויו, `epiשהוא eli`k ghad z` mi`ex

.d`nehd z` `ian oeilrd fifde
המשנה: לשון דחוק זה פירוש לפי  d`nehd",אך z` `ian epi` ghad"שהרי

לשנות: d","uvegצריך  gha:או."d`nehd z` `ian epi` ghad lry xqpd "
החלון בעד שהמשקיף החלון , לפני היוצא בנין  הוא ש"בטח" מפרש הרמב"ם

עליו  b),נסמך  ,fi zn z`neh 'ld)"בטח" נקרא eilr),ולכן  ghal orypy) והטעם
מודבק  שהוא מפני  הרמב"ם, לדעת הרא"ש מבאר  הטומאה, את מביא שאינו 

הטומאה. בו שתיכנס אוויר  ואין לחלון,
רבי דברי  להבין קשה אבל  המשנה, לשון  מיושב הרמב"ם פירוש לפי  ואמנם

אינו ? כאילו  הבטח את רואים טעם מה יהושע,
המחבר "זה (שם): לשונו  והרי  הר"ש, ועל  הרמב"ם על  השיג הראב"ד אכן,

ghad)הפליגֹו z`).טעם מאין עצמם והם הענין , מן  שלא אחרים לדברים
היווני  y"xd)והרב epiid) בתוספתא שראה בעבור רחוקה, סברא בו פירש כן  גם

d`nehdופירש:"`iha",לשון  z` `ian epi`,זרים דברים והם חוצץ, אינו –
אני אף אענה קבלה, להם שאין אחר אמרתי: – עליהם. מיושבת הדעת ואין 

כמוהם. לבב לי גם מלאכתה,ghadחלקי, שם על ונקראת היא מורכבת מלה
טפלה צריך כשהוא התנור. ממלאכת hih),והיא ly gexin)זיז ממנו  מוציאים

שמותיר, פעמים שם, הטיט אסיפת ומפני בו . שטופלים הטיט, את עליו לקבל
ואותו בכוונה; ושלא לצורך  שלא הזיז  עם שם ונשאר  טפח, ממנו בולט והוא
בשום  בא לא שמתחילה לפי  שתחתיו , למה אף טומאה מביא אינו הטיט
כיון סבר , אליעזר רבי נחלקו : הזיז ועל  שיותיר. יודעים היו שלא כוונה,
מכל שהזיז סבר , יהושע ורבי כמוהו ; דינו הטיט, בשביל אלא בא שאינו 

ופירוש הטומאה. את מביא הלכך  שם, בא בכוונה טיחה,"gha"מקום בית –
הראב"ד. לשון כאן עד הטיט". קיבוץ מקום

הראב"ד, מאשר אחרת בדרך  אבל לתנור, בקשר  "בטח" ענין מפרש הגר"א אף
לשונו : בו"gha"וזה אין  ואם התנור, סביב שעושים בולטת חגורה כעין  הוא

הטומאה  את מביא שזיז  פי  על  שאף הטומאה, את מביא אינו  טפח, פותח
טפח. בפותח אלא מביא אינו  הבטח א), יד , (כלהלן  שהוא fifבכל  ea did

d`nehd z` `ian epi` :xne` xfril` iax ,ghad on dlrnl פותח בו שיהא עד  –
ח). יד , תוספתא (עיין  זיז  גבי על  זיז כדין  `zטפח, mi`ex :xne` ryedi iax

d`nehd z` `ian oeilrd fifde ,epi` eli`k ghadגבי על לזיז דומה זה שאין –
אומרים  אין שהוא, בכל  הטומאה את מביא התחתון  והזיז  הואיל ששם זיז ,
אלא  הטומאה את מביא אינו  העליון הזיז  ולפיכך אינו , כאילו רואים בו :
שעליו הזיז  אין  כלל, הטומאה את מביא שאינו  הבטח, אבל טפח, בפותח
רואים  אלא טפח, בפותח אלא הטומאה את יביא שלא זיז , גבי  על  כזיז  נחשב

שהוא בכל הטומאה את מביא העליון  והזיז אינו , כאילו  הבטח ("`edilאת
.("`ax

הוא  ובעיקר  הראב"ד, של פירושו על  הרבה מקשה טהרות" "סדרי בעל ברם,
חיים". "מים בספרו  הראב"ד על חדש" ה"פרי  שמקשה חזקות קושיות מביא

מתקבל אינו  מחודד , פירושו כי  "אם כותב: הוא הגר"א של פירושו על ואף
מביא  שזיז הדין, את למדנו  לא עדיין והרי  משנתנו , מענין אינו  כי הלב, על 
כאן ולא כזיז , אינו  שהבטח להשמיענו, המשנה היתה שצריכה שהוא, בכל

זו. משנה שנויה להיות צריכה היתה יד) (בפרק להלן  אלא
העירונו שכבר  כמו  הרמב"ם, ועל  הר "ש על אף טהרות" "סדרי בעל מקשה כן

לעיל.
המשנה  בביאור הלכנו שבעקבותיו  טהרות", "סדרי  בעל של פירושו והרי 

הרמב"ם: דרך גם וזו  המשקוף ghadהואיל על בחלון  שנותנים  נסר  כעין  –
ייטנפו שלא עליו, נסמך יהא החלון  בעד  שהמביט הכותל, מעובי הטוח לכסות
בו כלומר "בטח", נקרא הטוח במקום שנתון  ולפי הטוח. בעפרורית בגדיו

פנים, ולצד חוץ לצד הכותל עובי על  עודף להיות הבטח ודרך `epiטוחה.
d`nehd z` `ian.במשנה שביארנו  כמו  –fif ea didהעליון ממשקוף יוצא –

הבטח, תחת והטומאה הבטח, מן  `zלמעלה `ian epi` xne` xfril` iax
d`nehd, שביארנו כמו  –oeilrd fifde epi` eli`k ghad z` mi`ex :xne` ryedi iax

d`nehd z` `ianמבטל אינו  משם, להסירו ויכולים קבוע שאינו  שהבטח –
הקבוע. הזיז את

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äñéøò ìL ìcðñשל העריסה רגלי  תחת לעשות היו  רגילים – ÇÀÈÆÂÄÈ
ובאה  הרגלים, יירקבו שלא כדי  או  לנוי , מתכת סנדלי כעין  תינוק

בעלייה, העומדת עריסה של  בסנדל  ללמד CBúaהמשנה BúçtLÆÀÈÀ
úéaäכובד שמחמת כגון  הבית, בתוך נראה הסנדל  של שהפחת – ÇÇÄ

החור את שהעמיק כלומר  העלייה, רצפת כל את הסנדל פיחת העריסה

הבית, בתוך המת מן  וטומאה שתחתיו , לבית עד והגיע בו , נתון שהיה
Ba Lé íà,הפחת במקום –çôè çúBt,טפח על טפח –ìkä ÄÆÅÇÆÇÇÙ

àîè.הפחת דרך  לעלייה נכנסת שהטומאה טמא, שבעלייה מה כל – ÈÅ
נחשבת  זו  אין  מקום מכל הפחת, את סותם שהסנדל פי על ואף

בפני חוצץ טמא כלי  ואין טומאה, מקבל  שהסנדל  לפי סתימה,
åàìהטומאה; íàå,טפח על  טפח בפחת אין  ואם –Ba ïéðBî– ÀÄÈÄ

הטומאה, únaמעלות ïéðBnL Cøãk הסנ כאילו – חשוב שהוא דל, ÀÆÆÆÄÇÅ
הטומאה, אבות אבי  שהוא היינו עצמו, כמת טמא המת, באוהל  מונח

טומאת  טמאים ושניהם הטומאה, אב בו הנוגעת העריסה את ועושה
ראשון  נעשה בעריסה השוכב והתינוק בכלים, כלים כדין  שבעה,

טהורה, העלייה אבל  ב), א, לעיל  (עיין ערב טומאת וטמא לטומאה
טפח. מפותח בפחות לשם נכנסת הטומאה שאין

i y i n g m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äiìòäå úéaä úBøB÷,העלייה ושבתקרת הבית שבתקרת הקורות – ÇÇÄÀÈÂÄÈ
äáéæòî ïäéìò ïéàLנסרים עליהם אין ואף טיט, של  טיח (רש "י– ÆÅÂÅÆÇÂÅÈ

א ), כב, לקורה,סוכה קורה בין  הפסק שיש úBðeëîוהרי ïäå– ÀÅÀËÈ
של התחתונות הקורות כנגד מכוונות העלייה של  העליונות הקורות

טפח: רוחב בה יש  וקורה קורה וכל ïäîהבית, úçà úçz äàîèËÀÈÇÇÇÇÅÆ
הבית, של  מהקורות אחת תחת –àîè äézçz שתחת מה כל – ÇÀÆÈÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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äðBéìòì–àîè ïäéðéa;äðBéìòä éab ìò–àîè òé÷øä ãò Bcâðk.úBðBzçzä ïéák úBðBéìòä eéä,úçz äàîè ¨¤§¨¥¥¤¨¥©©¥¨¤§¨§¤§©¨¨¦©¨¥¨¨¤§§¥©©§ª§¨©©
ïäî úçà–àîè ílk úçz;ïäéab ìò–àîè òé÷øä ãò Bcâðk. ©©¥¤©©ª¨¨¥©©¥¤§¤§©¨¨¦©¨¥

Âäézçz äàîèå ìúëì ìúkî äðeúð àéäL äøB÷,çôè çúBt da Lé íà–dlk úçz äàîhä úà äàéáî; ¨¤¦§¨¦Ÿ¤§Ÿ¤§ª§¨©§¤¨¦¤¨¥©¤©§¦¨¤©ª§¨©©ª¨
åàì íàå–äìBòå úò÷Ba äàîè,úãøBéå úò÷Ba.çôè çúBt da àäéå dôwäa àäé änk?älâò àéäL ïîæa– §¦¨ª§¨©©§¨©©§¤¤©¨§¥§¤¥¨¦¥¨¥©¤©¦§©¤¦£ª¨

íéçôè äLGL dôwä;úòaøî àéäL ïîæa–äòaøà,òéáø ìâòä ìò øúé òaøîäL. ¤¥¨§¨§¨¦¦§©¤¦§ª©©©§¨¨¤©§ª¨¨¥©¤¨Ÿ§¦©
Êøéåàì ìhî àeäL ãenò,íéçôè äòaøàå íéøNò Bôwäa Lé íà–Bðôc úçz äàîhä úà àéáî;åàì íàå ©¤ª¨¨£¦¦¥§¤¥¤§¦§©§¨¨§¨¦¥¦¤©ª§¨©©¨§§¦¨

:øéåàá úãîåò åìéàë äàîåè àöîðå ,éîã.`nh odipia:úåööåç ïäéúùã ,íéøåäè äðåéìòä ìòùå äðåúçúä úçúùå.`nh riwxd cr ecbpkïìåë úçúùå
:øåäè.zepezgzd oiak:íåúñ ìåëä àöîð úåðåéìòä úà ãéøåú åà úåðåúçúä úà äìòú íàù ,ïäéðéáù øéåà øåòéùë ïáçøå .úåðåúçúä øéåà ãâðëzgz

.`nh olek:øåäè ïáâ ìòå .äåù äø÷ú äúéä åìéàë
e.dlek zgz:äàîåèä éðôá úööåçã ,íéøåäè äáâ ìòùå .äìåëì äàîåè äàéáîã ,íéàîè äéúçúù íéìë ìë.e`l m`e:çôè äáçø äðéàùzrwea

.dlere:íéàîè äàîåèä ãâðë äáâ ìòù íéìë äéúçú äàîåè íàã.zcxeie zrwea:íéàîè äàîåèä ãâðë äéúçúù íéìë ,äáâ ìò äàîåè íàãdtwid
.migth dylyá ùéù ìëãíéîéä éøáãá åðéöî ïëù ,íéçôè äùìù åô÷éäá ùé çôè åáçø( 'ã á)ìåâò åúôù ìà åúôùî äîàá øùò äîìù äùòù íéá

:áéáñ åúåà áåñé äîàá íéùìù å÷å áéáñ
f.xie`l lhen `edy cenrõøàä ìò ìéäàäì ìéçúî àåä ìåâéòä òöîàîå .äðéâá åà øöçá ïåâë ,øéåàá .åìåâéò ìò áëåùå õøàá êìùåîù ìåâò ãåîò

íåø åéúçúî õåçä ãöì ïàë ùé íàå ,òáåøî çôè íåøá çôè ìò çôè ïðéòá äàîåè úàáä ïéðòìå ,õøàì êåîñù åúéúçú ãò ïàëîå ïàëî øö÷úîå êìåäå

`xephxa yexit

ולמעלה, למטה הבית בשאר  הנמצא כל  אבל טמא; כולה הקורה אותה
טהור, העליונה, ובין  בינה היינו  הקורה, אותה גבי  שעל  מה ואף

היא  וכן לתחתיה, אלא טומאה מביאה אינה טפח שרחבה שהקורה
הטומאה; בפני  äðBéìòìחוצצת äðBzçzä ïéa הטומאה היתה – ÅÇÇÀÈÈÆÀÈ

העלייה, לקורת הבית קורת àîèבין ïäéðéa אותן בין הנמצא כל – ÅÅÆÈÅ
ומביאה  הטומאה על מאהילה העליונה שהקורה טמא, הקורות שתי

התחתונה  הקורה תחת אבל  תחתיה; ארכה כל פני  על  הטומאה את
הטומאה; בפני  חוצצות שהקורות טהור , העליונה, גבי éabועל  ìòÇÇÅ

äðBéìòä,העליונה הקורה גבי על הטומאה היתה –ãò Bcâðk ÈÆÀÈÀÆÀÇ
àîè òé÷øäשהרי טמא, הרקיע עד למעלה הטומאה שכנגד  מה – ÈÈÄÇÈÅ

טהור . הקורות, כל תחת אבל ולמעלה, ממנה חוצץ דבר  eéäÈאין
úBðBzçzä ïéák úBðBéìòä אלא מכוונות, הקורות היו שלא – ÈÆÀÀÅÇÇÀ

התחתונות; שבין  האוויר כנגד  נתונות היו  העליונות äàîèËÀÈהקורות
ïäî úçà úçz,הקורות אחת תחת טומאה היתה –ílk úçz ÇÇÇÇÅÆÇÇËÈ

àîè אחת תקרה והתחתונות העליונות הקורות כל  היו כאילו  – ÈÅ
שהקורות  בכגון כאן  ומדובר והעלייה; הבית לכל הטומאה את המביאה

תעלה  שאם התחתונות, הקורות שבין האויר כשיעור רחבן  העליונות
הכל נמצא למטה, העליונות את תוריד  או  למעלה התחתונות את

ïäéabסתום. ìò,הקורות אחת גבי  על המת מן  כזית היה –Bcâðk ÇÇÅÆÀÆÀ
àîè òé÷øä ãò,טמא הרקיע עד  למעלה הטומאה כנגד רק – ÇÈÈÄÇÈÅ

טהור. הצדדים מן  אבל  השמים, כיפת תחת מונחת הטומאה שהרי

ו ה נ ש מ ר ו א ב

äézçz äàîèå ìúëì ìúkî äðeúð àéäL äøB÷ תחת – ÈÆÄÀÈÄÙÆÀÙÆÀËÀÈÇÀÆÈ
çôèהקורה, çúBt da Lé íàויש טפח; רחבה הקורה אם – ÄÆÈÅÇÆÇ

הרמב"ם ):מפרשים פי טפח,(על  רחבה היא שהוא מקום באיזה אם

טפח  רחבה שאינה במקום הקורה תחת מונחת שהטומאה פי  על אף

ישראל"), dlk("תפארת  úçz äàîhä úà äàéáîכל תחת – ÀÄÈÆÇËÀÈÇÇËÈ
åàìהקורה; íàåרחבה שאינה äìBòå,טפח,– úò÷Ba äàîè ÀÄÈËÀÈÇÇÀÈ

úãøBéå úò÷Baאבל טמא; ולמטה, למעלה הטומאה, שכנגד וכל  – ÇÇÀÆÆ
מבארים: יש טהור. הטומאה, כנגד gthשלא gzet da yi m`–

הטומאה, על שמאהלת dlekבמקום zgz d`nehd z` d`ian אף – ַ

מקצת  שקצתה מפני מטפח, פחותה וקצתה שווה כולה שאין  פי על 
היא; e`lאוהל m`e,הטומאה על  שמאהלת במקום טפח פותח שאין  –

dlereטומאה zrwea,לרקיע zcxeieעד zrwea ואינה התהום, עד 
הקורה כל תחת טהרות").מתפשטת dôwäa("סדרי àäé änk– ÇÈÀÅÀÆÅÈ

הקורה, çôèשל  çúBt da àäéå?טפח רחבה ויהא –ïîæa ÄÅÈÅÇÆÇÄÀÇ
älâò àéäL,עגולה שהקורה –GL dôwäíéçôè äLשכל – ÆÄÂËÈÆÅÈÀÈÀÈÄ

טפח רוחב בו  יש טפחים שלושה בהיקפו  gth).שיש exhew xnelk)
בגמרא למדים זה א )דבר  יד, שכתוב(עירובין כג):ממה ז , א  (מלכים

וחמש סביב, עגול שפתו  עד  משפתו  באמה עשר מוצק, הים את "ויעש
היה  שהים כלומר סביב", אותו  יסוב באמה שלשים וקו  קומתו, באמה

וכבר אמה. שלושים והיקפו אמות, עשר  היה שלו  והקוטר עגול,
ה),ביארנו א, הם (עירובין בכתוב והמספרים מדוייק, אינו  שהחשבון 

עיגול כל המידות חכמי  שלפי  הרמב"ם, כותב וכן  עגולים. מספרים
באלכסונו אמה exhewa),שיש epiid) ושביעית אמות שלוש בהיקפו  יש

החכמים  נקטו בקירוב, אלא לעולם יושג לא זה שמספר ולפי  בקירוב;
השלם. המספר dqcpdd:את zxez itl mpn`e,טפח הוא הקוטר  אם

טפחים 3.14 הוא zi`n).ההיקף ly aexiwa) מציינים (3.14...) זה מספר
) "ּפי " יוונית באות ההנדסה .(úòaøîבתורת àéäL ïîæa אם – ÄÀÇÆÄÀËÇÇ

מרובעת היא zraexn),הקורה dxqpn)äòaøà,בהיקפה טפחים – ÇÀÈÈ
צד שכל d`t)והרי  lk epiid),טפח ìâòäרחבה ìò øúé òaøîäLÆÇÀËÈÈÅÇÆÈÙ

òéáø החסום במעגל  יש טפחים, ארבעה בהיקפו  שיש שהריבוע – ÀÄÇ
טפחים שלושה gthבו  eagxa yiy lebir lky ,dpynd ly llkd itl)

,wiiecn epi` oeaygdy ,lirl epx`a xak ,mxa ;migth dyely etwida yi
.(aexiwa migth 3.14 etwid gth exhewy lebir lk `l`

i y y m e i
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ãenò,עגול –øéåàì ìhî àeäL תחת בחוץ, הארץ על המונח – ÇÆËÈÈÂÄ
הקרקע: על המאהיל עיגולו  תחת מונחת וטומאה השמים; íàÄכיפת

úçz äàîhä úà àéáî ,íéçôè äòaøàå íéøNò Bôwäa LéÅÀÆÅÆÀÄÀÇÀÈÈÀÈÄÅÄÆÇËÀÈÇÇ
Bðôcאוהל להיעשות ניתן העיגול ותחת הואיל העמוד, אורך  לכל  – ÈÀ

החשבון  והרי לכולו . הטומאה את המביא טפח ברום טפח על טפח של
:(dpynd illk itl) וארבעה עשרים העמוד של  בהיקפו שיש כיון
ברחב  יש  exhewa)ו טפחים, epiid) ששנינו כמו טפחים, (lirlשמונה

,(e dpynוהרי טפחים, שלושה בהיקפו  יש  טפח ברחבו  שיש  שכל 
על טפחים שמונה של ריבוע העגול  העמוד  סביב לרבע שאפשר 

ששה  ועוד  טפחים שמונה הוא זה שבריבוע האלכסון טפחים. שמונה
ושני טפח בריבוע טפח שכל הכלל לפי ,(16/5+8) טפח חומשי עשר

על באלכסון העודפים החומשים עשר ששה באלכסונו. טפח חומשי 
שמונה  של עודף קרן בכל  ונמצא הקרנות, לשתי מתחלקים הקוטר

izdw - zex`ean zeipyn
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–äìBòå úò÷Ba äàîè,úãøBéå úò÷Ba. ª§¨©©§¨©©§¤¤
Áaãî únä ïî úéfkät÷ñàì ÷–øæòéìà éaøúéaä úà ànèî;òLBäé éaøøäèî.ät÷ñàä úçz ïeúð äéä ©©¦¦©¥ª§¨¨¦§ª¨©¦¡¦¤¤§©¥¤©©¦©¦§ª©§©¥¨¨¨©©¨¦§ª¨
–äöçîì äöçî ïBcé.óB÷Lnì ÷aãî–àîè úéaä;éñBé éaøøäèî.úéaä CBúa ïeúð äéä–óB÷Lna òâBpä ¦¤¡¨§¤¡¨ª§¨©©§©©¦¨¥©¦¥§©¥¨¨¨§©©¦©¥©©©§

àîè;ät÷ñàa òâBpä–øæòéìà éaøànèî;òLBäé éaøøîBà:ïhîìe çôhî–øBäè,ïìòîìe çôhî–àîè. ¨¥©¥©¨¦§ª¨©¦¡¦¤¤§©¥©¦§ª©¥¦¤©§©¨¨¦¤©§©§¨¨¥
¯ ˘ Ú ‰ ˘ Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡älçza øBàî äNBòä–ì ìL ìBãb çc÷î àGî BøeòLäkL.øBànä éøéL–ìcbä áçø ìò íéòaöà íeø. ¨¤¨©§¦¨¦§©§¥©¨¤¦§¨§¨¥©¨¤§¨©¦©Ÿ©©ª¨

äòáøàå íéøùò åôé÷äá ùéùë ìåâò ãåîòå .íéìäà éòåôéùë ïåãéðã ,ìäåàá àîèî åìåë çôè íåø ïéà õøàì åúáéëù íå÷îá êåîñá äèîìù ô"òà çôè
.çôè ìò çôè ïàëîå ïàëîù åðôã úçú òáøì íãà ìåëéã àöîðå ,íéçôè äùìù åôé÷äá ùé çôè åáçøá ùéù ìëã ,íéçôè äðåîù åáçø àöîð íéçôè
ìëã ,ïø÷å ïø÷ ìëì íéùîåç äðåîù íéôãåò úåéåæä àöîð ,äðåîù ìù ìåâéò åëåúá äùòú íà äðåîù ìò äðåîù ìù òåáéø ïàë ùéùë éøäù çôè íåøá
ìëì éøä ,äæ ïø÷ì äöçîå äæ ïø÷ì äöçî íäî ïú ,ïéùîåç øùò äùù áçåøä ìò óãåò ïåñëìàä àöîð ,äðåñëìàá éùîåç éøúå àúîà òåáéøá àúîà
åðåñëìà úãî àöîðå ,íéùîåç éðù åáçø ìò óãåò åðåñëìà àöîð ,çôè ìò çôè ìù òåáø ìåâéòì õåçù úéåæ ïø÷á úåùòì úàá íàå ,ïéùîåç äðåîù ãçà
äðåñëìàá éùîåç éøúå àúîà òåáéøá àúîà ìëã ,ãåòå .÷ã àì ãçà ùîåç íåùîå ,ãçà ùîåç àìà êøåöä ìò øúåé åðì øééúùð àì ,íéùîåç äòáù

:èòî åðîî øñçù ,éøîâì ïååëî åðéà
g.dtewq`l wacen'øå .úéáä úà àîèî êëìä ,úéáë äôå÷ñàä ìë áéùç øæòéìà 'ø ,õåçìå óå÷ùä ïî äôå÷ñàá ú÷áãåî äàîåèå äáçø äôå÷ñàäù

:òùåäé 'øë äëìäå .úéáë äáåùç äôå÷ñàä ïéà õåçìå óå÷ùä ïî øáñ òùåäé.dvgnl dvgn oeciìë íéðôìå äôå÷ñà ìù äéöçîäéöçî ,àîè úéáäå íéðô
:àîè úéáä äöçî ìò äöçî ,øåäè úéáäå õåçìë õåçìå.sewynl wacen:õåçìå óå÷ùä ïî óå÷ùîä úçú.`nh ziadáåùç õåçìå óå÷ùä ïî åìéôàã

:úéá.xdhn iqei 'xe:éñåé 'øë äëìä ïéàå .úéáë äéì áéùç àìã.`nhn xfril` iax:úéáë äôå÷ñàä ìë áéùçã.xedh ohnle gthn:éîã ò÷ø÷ëã
.`nh olrnle gthníåùî ,äìòîìå çôèî äôå÷ñàá òùåäé 'ø àîèî úéáá äàîåèäùë àëä ,úéáä úà òùåäé 'ø øäèî äôå÷ñàì ÷áãåîùë â"òàå

:òåùåäé 'øë äëìäå .ñðëéì àìå úàöì äàîåè êøãã
bi`.xe`n dyerd:äøåàì éåùòä ïåìç.dligza:äìéçúá àùéø àðú øåàîä éøééù àôéñ àðúîì éòáã íåùî.dkyl ly lecb gcwnïåéãðåôë àåä

`xephxa yexit

קצת  שצלעו  ריבוע קרן  בכל  לעשות שאפשר  מכאן , טפח; חומשי 

ושני טפח הוא טפח על  טפח של בריבוע האלכסון שכן מטפח, יותר 
למעלה הכלל את שהבאנו  כמו  vei`,חומשים, dqcpdd zxez itl s`e)

2 = gth lr gth reaix ly oeqkl`dy,(7/5 = 1.4 aexiwa `edy היינו
טפח חומשי  שמונה הוא האלכסון  הרי וכאן  טפח, חומשי  (oiirשבעה

,(dpynd xe`ia ileya epzxrd:כזה
עיגול תחת לעשות שאפשר וכיון 
טפח  על  טפח של  ריבוע העמוד 

המביא  אוהל  זה הרי  טפח, ברום
סמוך ואפילו הטומאה; את

עם  העמוד  של המגע לנקודת
שיפוע  שכן כאוהל, דינו הקרקע

ששנינו  (כמו  כאוהלים אוהלים
ב). ז, åàìלעיל  íàå וארבעה עשרים העמוד  של בהיקפו  אין ואם – ÀÄÈ

úãøBéåטפחים, úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba äàîè טומאה כדין  – ËÀÈÇÇÀÈÇÇÀÆÆ
לצדדים. מתפשטת אינה אבל  בלבד, שכנגדה מה כל ומטמאה רצוצה,

יוצא, טפחים וארבעה עשרים של שבהיקף פי  על  שאף מבואר, במפרשים
אין טפח על טפח של  הריבוע בשביל  והרי  טפח, 8/5 שבקרן  באלכסון שיש
התנא, דקדק לא טפח בחומש מקום מכל טפח, 7/5 של  לאלכסון אלא צריכים
הקרקע  בתוך  שוקע העמוד מן שקצת ועוד, טפחים. 24 של  שלם מספר  ונקט

.("zexdh ixcq" ;y"`xd ;y"xd)
על טפח העמוד עיגול תחת לרבע שכדי  מקשה, ישראל " "תפארת בעל ברם,

ד הקוטרטפח זה בכגון  שהרי בלבד, טפחים 21 העמוד  של בהיקפו שיהא י 
והאלכסון ;14/5 ועוד 7 = כולו  והאלכסון מהיקפו), (שליש טפחים 7 הוא
ענין שמיישב אלא בדיוק. טפח על  טפח הריבוע נמצא ;7/5 = קרן כל  של 
ברחבו שיש שכל לעיל, שאמרו שהכלל הרמב"ם, דברי יסוד על משנתנו 
משנה  בסוף בארנו  שכבר (כמו מדוייק אינו  טפחים שלושה בהיקפו  יש טפח

ו ).
22 העמוד  של  היקפו שיהא די שם) (שהבאנו  ההנדסה כללי  לפי  אף ואמנם

קרן(aexiwa;טפחים ובכל  טפחים 7 הקוטר  שיהא כדי  ,(21.98 = 7 × 3.14
טפח. על טפח בדיוק הוא הריבוע הרי  זה שבכגון  טפח, 7/5 של אלכסון
התוספות  בעלי  בהוכחת למשנתנו הסבר  מוצא ישראל " "תפארת שבעל  אלא
טפח  הוא טפח על  טפח של בריבוע שהאלכסון  הכלל  שאף א), ח, (סוכה
הוא  האלכסון מדוקדק חשבון לפי  שכן מדוקדק, אינו  הטפח, חומשי ושני 

הטפח חומשי ושני מטפח יותר  gthקצת reaix ly oeqkl`d dqcpdd zxez itl)

2 `ed gth lr,(1.414 ועדיין= טפחים, 24 התנא נקט אלו  דיוקים אי  ומחמת
עיון. צריך הדבר

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ät÷ñàì ÷aãî únä ïî úéfk ואין הבית, שלפני למפתן – ÇÇÄÄÇÅËÀÈÈÄÀËÈ
לטומאה, ממעל  úéaäמשקוף úà ànèî øæòéìà éaø שלדעתו – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅÆÇÇÄ

כבית; ודינה הבית מן  חלק היא øäèîהאסקופה òLBäé éaø– ÇÄÀËÇÀÇÅ
כבית. דינה אין  משקוף עליה שאין שהאסקופה הבית, –äéäאת ÈÈ

– המת מן  ät÷ñàäכזית úçz ïeúð, למפתן מתחת מונח שהיה – ÈÇÇÈÄÀËÈ
öçîì äöçî ïBcéä ואם כבית, נדון ולפנים האסקופה מחצי  – ÄÆÁÈÀÆÁÈ

כחוץ, נדון  ולחוץ האסקופה מחצי טמא; הבית שם, מונח הכזית

הכותל  בתוך  הנתונה טומאה כדין  טהור , b).והבית ,e lirl)÷aãîËÀÈ
óB÷Lnì,המשקוף של  החיצון לצד  מודבק המת מן  כזית היה – ÇÇÀ

àîè úéaä משום בצידו  שגוזרים בבית, הטומאה היתה כאילו – ÇÇÄÈÅ
ישראל ");תחתיתו  øäèî("תפארת éñBé éaø שמן לפי הבית, את – ÇÄÅÀÇÅ

ז ). (יא, לעיל כשיטתו  כבית, דינו  אין ולחוץ ïeúðהמשקוף äéäÈÈÈ
úéaä CBúa,הבית בתוך  מונח היה המת מן  הכזית אם –òâBpä ÀÇÇÄÇÅÇ
óB÷Lna, החיצון בצד  אפילו –àîè וסוף שהואיל  הכל, לדברי  – ÇÇÀÈÅ

תחתיו משום בצידו  גוזרים שם דרך  לצאת ישראל");טומאה ("תפארת

שהוא  בכל הבית מן הטומאה מושך עצמו שעל  הטעם, מפרשים ויש 

ànèî(הגר"א ). øæòéìà éaø ,ät÷ñàa òâBpä הוא שהולך  – ÇÅÇÈÄÀËÈÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
כבית; דינה שהאסקופה לעיל çôhîלשיטתו  :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÄÆÇ

ïhîìe,הקרקע לצד ולמטה מטפח באסקופה הנוגע –øBäè– ÀÇÈÈ
כקרקע, ïìòîìeשדינו çôhî,ולמעלה מטפח נגע ואם –àîè ÄÆÇÀÇÀÈÈÅ

מן  כזית שאם שנינו , ברישא ברם, לצאת. הטומאה שדרך משום –
דרך שאין משום הבית, את מטהר יהושע רבי לאסקופה, מודבק המת

להיכנס. diטומאה iaxk dklde.rye

אבל הגר"א). בעקבות (שפירשה ישראל" "תפארת לפי המשנה את בארנו 
אחרת. בדרך אותה מפרשים והר "ב הרא"ש הר"ש,

y c e w z a y
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øBàî äNBòä כמין לבית, אור בו שייכנס בשביל  בכותל, חור – ÈÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn



קפז f dpyn xyr mipy wxt zeld` zkqn

äðBéìòì–àîè ïäéðéa;äðBéìòä éab ìò–àîè òé÷øä ãò Bcâðk.úBðBzçzä ïéák úBðBéìòä eéä,úçz äàîè ¨¤§¨¥¥¤¨¥©©¥¨¤§¨§¤§©¨¨¦©¨¥¨¨¤§§¥©©§ª§¨©©
ïäî úçà–àîè ílk úçz;ïäéab ìò–àîè òé÷øä ãò Bcâðk. ©©¥¤©©ª¨¨¥©©¥¤§¤§©¨¨¦©¨¥

Âäézçz äàîèå ìúëì ìúkî äðeúð àéäL äøB÷,çôè çúBt da Lé íà–dlk úçz äàîhä úà äàéáî; ¨¤¦§¨¦Ÿ¤§Ÿ¤§ª§¨©§¤¨¦¤¨¥©¤©§¦¨¤©ª§¨©©ª¨
åàì íàå–äìBòå úò÷Ba äàîè,úãøBéå úò÷Ba.çôè çúBt da àäéå dôwäa àäé änk?älâò àéäL ïîæa– §¦¨ª§¨©©§¨©©§¤¤©¨§¥§¤¥¨¦¥¨¥©¤©¦§©¤¦£ª¨

íéçôè äLGL dôwä;úòaøî àéäL ïîæa–äòaøà,òéáø ìâòä ìò øúé òaøîäL. ¤¥¨§¨§¨¦¦§©¤¦§ª©©©§¨¨¤©§ª¨¨¥©¤¨Ÿ§¦©
Êøéåàì ìhî àeäL ãenò,íéçôè äòaøàå íéøNò Bôwäa Lé íà–Bðôc úçz äàîhä úà àéáî;åàì íàå ©¤ª¨¨£¦¦¥§¤¥¤§¦§©§¨¨§¨¦¥¦¤©ª§¨©©¨§§¦¨

:øéåàá úãîåò åìéàë äàîåè àöîðå ,éîã.`nh odipia:úåööåç ïäéúùã ,íéøåäè äðåéìòä ìòùå äðåúçúä úçúùå.`nh riwxd cr ecbpkïìåë úçúùå
:øåäè.zepezgzd oiak:íåúñ ìåëä àöîð úåðåéìòä úà ãéøåú åà úåðåúçúä úà äìòú íàù ,ïäéðéáù øéåà øåòéùë ïáçøå .úåðåúçúä øéåà ãâðëzgz

.`nh olek:øåäè ïáâ ìòå .äåù äø÷ú äúéä åìéàë
e.dlek zgz:äàîåèä éðôá úööåçã ,íéøåäè äáâ ìòùå .äìåëì äàîåè äàéáîã ,íéàîè äéúçúù íéìë ìë.e`l m`e:çôè äáçø äðéàùzrwea

.dlere:íéàîè äàîåèä ãâðë äáâ ìòù íéìë äéúçú äàîåè íàã.zcxeie zrwea:íéàîè äàîåèä ãâðë äéúçúù íéìë ,äáâ ìò äàîåè íàãdtwid
.migth dylyá ùéù ìëãíéîéä éøáãá åðéöî ïëù ,íéçôè äùìù åô÷éäá ùé çôè åáçø( 'ã á)ìåâò åúôù ìà åúôùî äîàá øùò äîìù äùòù íéá

:áéáñ åúåà áåñé äîàá íéùìù å÷å áéáñ
f.xie`l lhen `edy cenrõøàä ìò ìéäàäì ìéçúî àåä ìåâéòä òöîàîå .äðéâá åà øöçá ïåâë ,øéåàá .åìåâéò ìò áëåùå õøàá êìùåîù ìåâò ãåîò

íåø åéúçúî õåçä ãöì ïàë ùé íàå ,òáåøî çôè íåøá çôè ìò çôè ïðéòá äàîåè úàáä ïéðòìå ,õøàì êåîñù åúéúçú ãò ïàëîå ïàëî øö÷úîå êìåäå

`xephxa yexit

ולמעלה, למטה הבית בשאר  הנמצא כל  אבל טמא; כולה הקורה אותה
טהור, העליונה, ובין  בינה היינו  הקורה, אותה גבי  שעל  מה ואף

היא  וכן לתחתיה, אלא טומאה מביאה אינה טפח שרחבה שהקורה
הטומאה; בפני  äðBéìòìחוצצת äðBzçzä ïéa הטומאה היתה – ÅÇÇÀÈÈÆÀÈ

העלייה, לקורת הבית קורת àîèבין ïäéðéa אותן בין הנמצא כל – ÅÅÆÈÅ
ומביאה  הטומאה על מאהילה העליונה שהקורה טמא, הקורות שתי

התחתונה  הקורה תחת אבל  תחתיה; ארכה כל פני  על  הטומאה את
הטומאה; בפני  חוצצות שהקורות טהור , העליונה, גבי éabועל  ìòÇÇÅ

äðBéìòä,העליונה הקורה גבי על הטומאה היתה –ãò Bcâðk ÈÆÀÈÀÆÀÇ
àîè òé÷øäשהרי טמא, הרקיע עד למעלה הטומאה שכנגד  מה – ÈÈÄÇÈÅ

טהור . הקורות, כל תחת אבל ולמעלה, ממנה חוצץ דבר  eéäÈאין
úBðBzçzä ïéák úBðBéìòä אלא מכוונות, הקורות היו שלא – ÈÆÀÀÅÇÇÀ

התחתונות; שבין  האוויר כנגד  נתונות היו  העליונות äàîèËÀÈהקורות
ïäî úçà úçz,הקורות אחת תחת טומאה היתה –ílk úçz ÇÇÇÇÅÆÇÇËÈ

àîè אחת תקרה והתחתונות העליונות הקורות כל  היו כאילו  – ÈÅ
שהקורות  בכגון כאן  ומדובר והעלייה; הבית לכל הטומאה את המביאה

תעלה  שאם התחתונות, הקורות שבין האויר כשיעור רחבן  העליונות
הכל נמצא למטה, העליונות את תוריד  או  למעלה התחתונות את

ïäéabסתום. ìò,הקורות אחת גבי  על המת מן  כזית היה –Bcâðk ÇÇÅÆÀÆÀ
àîè òé÷øä ãò,טמא הרקיע עד  למעלה הטומאה כנגד רק – ÇÈÈÄÇÈÅ

טהור. הצדדים מן  אבל  השמים, כיפת תחת מונחת הטומאה שהרי
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äézçz äàîèå ìúëì ìúkî äðeúð àéäL äøB÷ תחת – ÈÆÄÀÈÄÙÆÀÙÆÀËÀÈÇÀÆÈ
çôèהקורה, çúBt da Lé íàויש טפח; רחבה הקורה אם – ÄÆÈÅÇÆÇ

הרמב"ם ):מפרשים פי טפח,(על  רחבה היא שהוא מקום באיזה אם

טפח  רחבה שאינה במקום הקורה תחת מונחת שהטומאה פי  על אף

ישראל"), dlk("תפארת  úçz äàîhä úà äàéáîכל תחת – ÀÄÈÆÇËÀÈÇÇËÈ
åàìהקורה; íàåרחבה שאינה äìBòå,טפח,– úò÷Ba äàîè ÀÄÈËÀÈÇÇÀÈ

úãøBéå úò÷Baאבל טמא; ולמטה, למעלה הטומאה, שכנגד וכל  – ÇÇÀÆÆ
מבארים: יש טהור. הטומאה, כנגד gthשלא gzet da yi m`–

הטומאה, על שמאהלת dlekבמקום zgz d`nehd z` d`ian אף – ַ

מקצת  שקצתה מפני מטפח, פחותה וקצתה שווה כולה שאין  פי על 
היא; e`lאוהל m`e,הטומאה על  שמאהלת במקום טפח פותח שאין  –

dlereטומאה zrwea,לרקיע zcxeieעד zrwea ואינה התהום, עד 
הקורה כל תחת טהרות").מתפשטת dôwäa("סדרי àäé änk– ÇÈÀÅÀÆÅÈ

הקורה, çôèשל  çúBt da àäéå?טפח רחבה ויהא –ïîæa ÄÅÈÅÇÆÇÄÀÇ
älâò àéäL,עגולה שהקורה –GL dôwäíéçôè äLשכל – ÆÄÂËÈÆÅÈÀÈÀÈÄ

טפח רוחב בו  יש טפחים שלושה בהיקפו  gth).שיש exhew xnelk)
בגמרא למדים זה א )דבר  יד, שכתוב(עירובין כג):ממה ז , א  (מלכים

וחמש סביב, עגול שפתו  עד  משפתו  באמה עשר מוצק, הים את "ויעש
היה  שהים כלומר סביב", אותו  יסוב באמה שלשים וקו  קומתו, באמה

וכבר אמה. שלושים והיקפו אמות, עשר  היה שלו  והקוטר עגול,
ה),ביארנו א, הם (עירובין בכתוב והמספרים מדוייק, אינו  שהחשבון 

עיגול כל המידות חכמי  שלפי  הרמב"ם, כותב וכן  עגולים. מספרים
באלכסונו אמה exhewa),שיש epiid) ושביעית אמות שלוש בהיקפו  יש

החכמים  נקטו בקירוב, אלא לעולם יושג לא זה שמספר ולפי  בקירוב;
השלם. המספר dqcpdd:את zxez itl mpn`e,טפח הוא הקוטר  אם

טפחים 3.14 הוא zi`n).ההיקף ly aexiwa) מציינים (3.14...) זה מספר
) "ּפי " יוונית באות ההנדסה .(úòaøîבתורת àéäL ïîæa אם – ÄÀÇÆÄÀËÇÇ

מרובעת היא zraexn),הקורה dxqpn)äòaøà,בהיקפה טפחים – ÇÀÈÈ
צד שכל d`t)והרי  lk epiid),טפח ìâòäרחבה ìò øúé òaøîäLÆÇÀËÈÈÅÇÆÈÙ

òéáø החסום במעגל  יש טפחים, ארבעה בהיקפו  שיש שהריבוע – ÀÄÇ
טפחים שלושה gthבו  eagxa yiy lebir lky ,dpynd ly llkd itl)

,wiiecn epi` oeaygdy ,lirl epx`a xak ,mxa ;migth dyely etwida yi
.(aexiwa migth 3.14 etwid gth exhewy lebir lk `l`

i y y m e i
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ãenò,עגול –øéåàì ìhî àeäL תחת בחוץ, הארץ על המונח – ÇÆËÈÈÂÄ
הקרקע: על המאהיל עיגולו  תחת מונחת וטומאה השמים; íàÄכיפת

úçz äàîhä úà àéáî ,íéçôè äòaøàå íéøNò Bôwäa LéÅÀÆÅÆÀÄÀÇÀÈÈÀÈÄÅÄÆÇËÀÈÇÇ
Bðôcאוהל להיעשות ניתן העיגול ותחת הואיל העמוד, אורך  לכל  – ÈÀ

החשבון  והרי לכולו . הטומאה את המביא טפח ברום טפח על טפח של
:(dpynd illk itl) וארבעה עשרים העמוד של  בהיקפו שיש כיון
ברחב  יש  exhewa)ו טפחים, epiid) ששנינו כמו טפחים, (lirlשמונה

,(e dpynוהרי טפחים, שלושה בהיקפו  יש  טפח ברחבו  שיש  שכל 
על טפחים שמונה של ריבוע העגול  העמוד  סביב לרבע שאפשר 

ששה  ועוד  טפחים שמונה הוא זה שבריבוע האלכסון טפחים. שמונה
ושני טפח בריבוע טפח שכל הכלל לפי ,(16/5+8) טפח חומשי עשר

על באלכסון העודפים החומשים עשר ששה באלכסונו. טפח חומשי 
שמונה  של עודף קרן בכל  ונמצא הקרנות, לשתי מתחלקים הקוטר

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn xyr dyly wxt zeld` zkqn

–äìBòå úò÷Ba äàîè,úãøBéå úò÷Ba. ª§¨©©§¨©©§¤¤
Áaãî únä ïî úéfkät÷ñàì ÷–øæòéìà éaøúéaä úà ànèî;òLBäé éaøøäèî.ät÷ñàä úçz ïeúð äéä ©©¦¦©¥ª§¨¨¦§ª¨©¦¡¦¤¤§©¥¤©©¦©¦§ª©§©¥¨¨¨©©¨¦§ª¨
–äöçîì äöçî ïBcé.óB÷Lnì ÷aãî–àîè úéaä;éñBé éaøøäèî.úéaä CBúa ïeúð äéä–óB÷Lna òâBpä ¦¤¡¨§¤¡¨ª§¨©©§©©¦¨¥©¦¥§©¥¨¨¨§©©¦©¥©©©§

àîè;ät÷ñàa òâBpä–øæòéìà éaøànèî;òLBäé éaøøîBà:ïhîìe çôhî–øBäè,ïìòîìe çôhî–àîè. ¨¥©¥©¨¦§ª¨©¦¡¦¤¤§©¥©¦§ª©¥¦¤©§©¨¨¦¤©§©§¨¨¥
¯ ˘ Ú ‰ ˘ Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡älçza øBàî äNBòä–ì ìL ìBãb çc÷î àGî BøeòLäkL.øBànä éøéL–ìcbä áçø ìò íéòaöà íeø. ¨¤¨©§¦¨¦§©§¥©¨¤¦§¨§¨¥©¨¤§¨©¦©Ÿ©©ª¨

äòáøàå íéøùò åôé÷äá ùéùë ìåâò ãåîòå .íéìäà éòåôéùë ïåãéðã ,ìäåàá àîèî åìåë çôè íåø ïéà õøàì åúáéëù íå÷îá êåîñá äèîìù ô"òà çôè
.çôè ìò çôè ïàëîå ïàëîù åðôã úçú òáøì íãà ìåëéã àöîðå ,íéçôè äùìù åôé÷äá ùé çôè åáçøá ùéù ìëã ,íéçôè äðåîù åáçø àöîð íéçôè
ìëã ,ïø÷å ïø÷ ìëì íéùîåç äðåîù íéôãåò úåéåæä àöîð ,äðåîù ìù ìåâéò åëåúá äùòú íà äðåîù ìò äðåîù ìù òåáéø ïàë ùéùë éøäù çôè íåøá
ìëì éøä ,äæ ïø÷ì äöçîå äæ ïø÷ì äöçî íäî ïú ,ïéùîåç øùò äùù áçåøä ìò óãåò ïåñëìàä àöîð ,äðåñëìàá éùîåç éøúå àúîà òåáéøá àúîà
åðåñëìà úãî àöîðå ,íéùîåç éðù åáçø ìò óãåò åðåñëìà àöîð ,çôè ìò çôè ìù òåáø ìåâéòì õåçù úéåæ ïø÷á úåùòì úàá íàå ,ïéùîåç äðåîù ãçà
äðåñëìàá éùîåç éøúå àúîà òåáéøá àúîà ìëã ,ãåòå .÷ã àì ãçà ùîåç íåùîå ,ãçà ùîåç àìà êøåöä ìò øúåé åðì øééúùð àì ,íéùîåç äòáù

:èòî åðîî øñçù ,éøîâì ïååëî åðéà
g.dtewq`l wacen'øå .úéáä úà àîèî êëìä ,úéáë äôå÷ñàä ìë áéùç øæòéìà 'ø ,õåçìå óå÷ùä ïî äôå÷ñàá ú÷áãåî äàîåèå äáçø äôå÷ñàäù

:òùåäé 'øë äëìäå .úéáë äáåùç äôå÷ñàä ïéà õåçìå óå÷ùä ïî øáñ òùåäé.dvgnl dvgn oeciìë íéðôìå äôå÷ñà ìù äéöçîäéöçî ,àîè úéáäå íéðô
:àîè úéáä äöçî ìò äöçî ,øåäè úéáäå õåçìë õåçìå.sewynl wacen:õåçìå óå÷ùä ïî óå÷ùîä úçú.`nh ziadáåùç õåçìå óå÷ùä ïî åìéôàã

:úéá.xdhn iqei 'xe:éñåé 'øë äëìä ïéàå .úéáë äéì áéùç àìã.`nhn xfril` iax:úéáë äôå÷ñàä ìë áéùçã.xedh ohnle gthn:éîã ò÷ø÷ëã
.`nh olrnle gthníåùî ,äìòîìå çôèî äôå÷ñàá òùåäé 'ø àîèî úéáá äàîåèäùë àëä ,úéáä úà òùåäé 'ø øäèî äôå÷ñàì ÷áãåîùë â"òàå

:òåùåäé 'øë äëìäå .ñðëéì àìå úàöì äàîåè êøãã
bi`.xe`n dyerd:äøåàì éåùòä ïåìç.dligza:äìéçúá àùéø àðú øåàîä éøééù àôéñ àðúîì éòáã íåùî.dkyl ly lecb gcwnïåéãðåôë àåä

`xephxa yexit

קצת  שצלעו  ריבוע קרן  בכל  לעשות שאפשר  מכאן , טפח; חומשי 

ושני טפח הוא טפח על  טפח של בריבוע האלכסון שכן מטפח, יותר 
למעלה הכלל את שהבאנו  כמו  vei`,חומשים, dqcpdd zxez itl s`e)

2 = gth lr gth reaix ly oeqkl`dy,(7/5 = 1.4 aexiwa `edy היינו
טפח חומשי  שמונה הוא האלכסון  הרי וכאן  טפח, חומשי  (oiirשבעה

,(dpynd xe`ia ileya epzxrd:כזה
עיגול תחת לעשות שאפשר וכיון 
טפח  על  טפח של  ריבוע העמוד 

המביא  אוהל  זה הרי  טפח, ברום
סמוך ואפילו הטומאה; את

עם  העמוד  של המגע לנקודת
שיפוע  שכן כאוהל, דינו הקרקע

ששנינו  (כמו  כאוהלים אוהלים
ב). ז, åàìלעיל  íàå וארבעה עשרים העמוד  של בהיקפו  אין ואם – ÀÄÈ

úãøBéåטפחים, úò÷Ba ,äìBòå úò÷Ba äàîè טומאה כדין  – ËÀÈÇÇÀÈÇÇÀÆÆ
לצדדים. מתפשטת אינה אבל  בלבד, שכנגדה מה כל ומטמאה רצוצה,

יוצא, טפחים וארבעה עשרים של שבהיקף פי  על  שאף מבואר, במפרשים
אין טפח על טפח של  הריבוע בשביל  והרי  טפח, 8/5 שבקרן  באלכסון שיש
התנא, דקדק לא טפח בחומש מקום מכל טפח, 7/5 של  לאלכסון אלא צריכים
הקרקע  בתוך  שוקע העמוד מן שקצת ועוד, טפחים. 24 של  שלם מספר  ונקט

.("zexdh ixcq" ;y"`xd ;y"xd)
על טפח העמוד עיגול תחת לרבע שכדי  מקשה, ישראל " "תפארת בעל ברם,

ד הקוטרטפח זה בכגון  שהרי בלבד, טפחים 21 העמוד  של בהיקפו שיהא י 
והאלכסון ;14/5 ועוד 7 = כולו  והאלכסון מהיקפו), (שליש טפחים 7 הוא
ענין שמיישב אלא בדיוק. טפח על  טפח הריבוע נמצא ;7/5 = קרן כל  של 
ברחבו שיש שכל לעיל, שאמרו שהכלל הרמב"ם, דברי יסוד על משנתנו 
משנה  בסוף בארנו  שכבר (כמו מדוייק אינו  טפחים שלושה בהיקפו  יש טפח

ו ).
22 העמוד  של  היקפו שיהא די שם) (שהבאנו  ההנדסה כללי  לפי  אף ואמנם

קרן(aexiwa;טפחים ובכל  טפחים 7 הקוטר  שיהא כדי  ,(21.98 = 7 × 3.14
טפח. על טפח בדיוק הוא הריבוע הרי  זה שבכגון  טפח, 7/5 של אלכסון
התוספות  בעלי  בהוכחת למשנתנו הסבר  מוצא ישראל " "תפארת שבעל  אלא
טפח  הוא טפח על  טפח של בריבוע שהאלכסון  הכלל  שאף א), ח, (סוכה
הוא  האלכסון מדוקדק חשבון לפי  שכן מדוקדק, אינו  הטפח, חומשי ושני 

הטפח חומשי ושני מטפח יותר  gthקצת reaix ly oeqkl`d dqcpdd zxez itl)

2 `ed gth lr,(1.414 ועדיין= טפחים, 24 התנא נקט אלו  דיוקים אי  ומחמת
עיון. צריך הדבר
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ät÷ñàì ÷aãî únä ïî úéfk ואין הבית, שלפני למפתן – ÇÇÄÄÇÅËÀÈÈÄÀËÈ
לטומאה, ממעל  úéaäמשקוף úà ànèî øæòéìà éaø שלדעתו – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅÆÇÇÄ

כבית; ודינה הבית מן  חלק היא øäèîהאסקופה òLBäé éaø– ÇÄÀËÇÀÇÅ
כבית. דינה אין  משקוף עליה שאין שהאסקופה הבית, –äéäאת ÈÈ

– המת מן  ät÷ñàäכזית úçz ïeúð, למפתן מתחת מונח שהיה – ÈÇÇÈÄÀËÈ
öçîì äöçî ïBcéä ואם כבית, נדון ולפנים האסקופה מחצי  – ÄÆÁÈÀÆÁÈ

כחוץ, נדון  ולחוץ האסקופה מחצי טמא; הבית שם, מונח הכזית

הכותל  בתוך  הנתונה טומאה כדין  טהור , b).והבית ,e lirl)÷aãîËÀÈ
óB÷Lnì,המשקוף של  החיצון לצד  מודבק המת מן  כזית היה – ÇÇÀ

àîè úéaä משום בצידו  שגוזרים בבית, הטומאה היתה כאילו – ÇÇÄÈÅ
ישראל ");תחתיתו  øäèî("תפארת éñBé éaø שמן לפי הבית, את – ÇÄÅÀÇÅ

ז ). (יא, לעיל כשיטתו  כבית, דינו  אין ולחוץ ïeúðהמשקוף äéäÈÈÈ
úéaä CBúa,הבית בתוך  מונח היה המת מן  הכזית אם –òâBpä ÀÇÇÄÇÅÇ
óB÷Lna, החיצון בצד  אפילו –àîè וסוף שהואיל  הכל, לדברי  – ÇÇÀÈÅ

תחתיו משום בצידו  גוזרים שם דרך  לצאת ישראל");טומאה ("תפארת

שהוא  בכל הבית מן הטומאה מושך עצמו שעל  הטעם, מפרשים ויש 

ànèî(הגר"א ). øæòéìà éaø ,ät÷ñàa òâBpä הוא שהולך  – ÇÅÇÈÄÀËÈÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
כבית; דינה שהאסקופה לעיל çôhîלשיטתו  :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÄÆÇ

ïhîìe,הקרקע לצד ולמטה מטפח באסקופה הנוגע –øBäè– ÀÇÈÈ
כקרקע, ïìòîìeשדינו çôhî,ולמעלה מטפח נגע ואם –àîè ÄÆÇÀÇÀÈÈÅ

מן  כזית שאם שנינו , ברישא ברם, לצאת. הטומאה שדרך משום –
דרך שאין משום הבית, את מטהר יהושע רבי לאסקופה, מודבק המת

להיכנס. diטומאה iaxk dklde.rye

אבל הגר"א). בעקבות (שפירשה ישראל" "תפארת לפי המשנה את בארנו 
אחרת. בדרך אותה מפרשים והר "ב הרא"ש הר"ש,

y c e w z a y

א ה נ ש מ ר ו א ב

øBàî äNBòä כמין לבית, אור בו שייכנס בשביל  בכותל, חור – ÈÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äàîhä àéöBäìe.ïBòîL éaøøîBà:äàîhä àéáäì,çôè çúBôa äàîhä úà àéöBäì ìáà. §¦©ª§¨©¦¦§¥§¨¦©ª§¨£¨§¦¤©ª§¨§¥©¤©
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:äéìàî.sexb` `ln:íãà ìë ìù ìåãâ ùàøë åìù óåøâàä äéäù ìåãâ íãà .çéèáà ïá ìù åôåøâà.yinyzl eilr ayig,íéöøù åà íéî åäåøøçù ïåìç
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`xephxa yexit

אלא älçzaחלון , שנסתם, חור בפותח לומר צורך אין  כלומר  – ÇÀÄÈ
מאור, לעשות בא בתחילה ועתה לכן, קודם חור שם היה לא אפילו

פתיחתו בתחילת מיד טהרות "),ואפילו את BøeòL("סדרי להביא – Ä
äkLìהטומאה, ìL ìBãb çc÷î àGî המקדח כעובי  – ÀÇÀÅÇÈÆÄÀÈ

שנינו וכבר  נקבים, בו לנקב בלשכה בו  יב),שמשתמשים יז , (כלים

אם  שבעול ; נקב וכמלוא הנירונית וכסלע האיטלקי כפונדיון  שהוא
אחר . לצד  הטומאה את מביא הריהו  הזה, כשיעור במאור éøéLÀÈÅיש

øBànä,נסתם שלא חלק ממנו  ונשאר  וסתמו , מאור היה –íeø ÇÈ
ìcbä áçø ìò íéòaöà אצבעות שתי בו יש  שנשאר החלק אם – ÆÀÈÇÄÇÙÇÇËÈ

הטומאה. את מביא הוא רוחב, ואגודל øBànä?גובה éøéL ïä elàÅÅÀÈÅÇÈ
døîâì ÷étñä àGå dîúqL ïBlçמפני סתימתה, לגמור  – ÇÆÀÈÈÀÄÀÄÀÈÀÈ

וכדומה. השבת שהגיעה או טיט, לו היה שלא כגון  שונים, עיכובים
דעתו  שאין משום לגמור , רצה שלא אלא לגמרה, הספיק אם אבל 

מקדח. כמלוא ושיעורה בתחילה, כמאור  דינה כולה, eäeøøçÂÈלסתום
íéî,מים ידי על שנעשה חור  –íéöøL Bàידי על שנעשה או  – ÇÄÀÈÄ

úçlîשרצים, ezìëàL Bà שנתכנסו מלח מחמרי  הבא רקבון  – ÆÂÈÇÇÇÇ
óBøâàבקרקע, àGî BøeòLמאוהל הטומאה את להביא שיעורו  – ÄÀÆÀ

שנינו  וכבר גדול , אגרוף כמלוא אחר  למקום יב):המת יז , "edf(כלים
,"giha oa ly etexb`; גדול אגרוף כבעל  להם ידוע שהיה אדם היינו 

åéìò áMç,שרצים או  מים שחררוהו החור על  –LéîLúì– ÄÇÈÈÀÇÀÄ
חפציו , שם ולהניח בו  çôèלהשתמש çúBôa BøeòLיש שאם – ÄÀÅÇÆÇ

הטומאה; את מביא טפח על טפח החורøBàîìלו  על חשב – ÀÈ
לבית, אור  להביא למאור, הטומאה,BøeòLשישמש  את להביא – Ä

çc÷î àGî. לעיל שבארנו כמו –úBâéøqä שסורגים הרשתות – ÀÇÀÅÇÇÀÄ
מחסנים, של שלúBôôøäåבחלונות בחלונות שעושים הסריגות – ÀÈÀÈ

הקיץ, çc÷îבתי  àGîk úBôøèöî,שבסריגות החורים כל  אם – ÄÀÈÀÄÀÇÀÅÇ
הטומאה, את להביא מצטרפים הם הרי  מקדח, כמלוא בהם éøáãkÀÄÀÅיש

éànL úéa;שמאי בית דברי  הם כך  –ãò :íéøîBà ìlä úéa ÅÇÇÅÄÅÀÄÇ
çc÷î àGî ãçà íB÷îa àäiL והרפפות הסריגות אין  – ÆÀÅÀÈÆÈÀÇÀÅÇ

יש כן אם אלא הטומאה את מביאות ואינן  מקדח, כמלוא מצטרפות

אחד זה.במקום äàîhäכשיעור  àéöBäìe äàîhä àéáäì– ÀÈÄÇËÀÈÀÄÇËÀÈ
ששנינו : שמה הרישא, על מוסבה זו  dligzaפיסקה xe`n dyerd

,gcwn `eln exeriyבין הוא זה d`nehdשיעור z` `iadlמאוהל

ובין d`nehd,לאוהל, z` `ivedl שבבית הנעולים הפתחים על  להציל 
,(b ,f lirl epipyy enk)שלהם המשקוף תחת טמאים יהיו (הגר "א ;שלא

ישראל"). äàîhä"תפארת  àéáäì :øîBà ïBòîL éaø לא – ÇÄÄÀÅÀÈÄÇËÀÈ
הטומאה, את להביא לחומרה, אלא זה שיעור àéöBäìנאמר ìáàÂÈÀÄ

äàîhä úàדי לא לקולה, היינו שבבית, הפתחים על  להציל – ÆÇËÀÈ
שיעורו  אלא מקדח, çôèבמלוא çúBôa שיהא עד מציל שאינו  – ÀÅÇÆÇ

שמעון: רבי  בדברי גורסים יש טפח. על טפח d`nehdבו `iadl
,gth gzeta d`nehd z` `ivedleעל מוסבה זו  שמחלוקת ומפרשים,

טפח. ופותח אגרוף מלוא מקדח, מלוא במשנה: שנזכרו השיעורים כל

בין  הטומאה את להביא בין  השיעורים כל  נאמרו חכמים שלדעת
להוציא  ובין  להביא בין סובר , שמעון ורבי  הטומאה. את להוציא

השיעורים  אין שמעון  רבי שלדעת כלומר  טפח, בפותח הוא השיעור
כלל  אגרוף ומלוא מקדח מלוא ברטנורא ).של iaxk(ר "ש; dkld oi`e

.oerny

ב ה נ ש מ ר ו א ב

øéåàì àéäL ïBlç מאפלת מחיצה ואין העולם, לאוויר הפתוחה – ÇÆÄÈÂÄ
טהרות "),נגדה "סדרי  çc÷î(רמב "ם; àGî døeòL שהיא לפי – ÄÈÀÇÀÅÇ

הקודמת: במשנה שנינו  והרי  למאור, dligzaעשויה xe`n dyerd"
,"gcwn `eln exeriy נעשתה לא שאפילו  להשמיע, משנתנו ובאה

למאור . אדם שעשאה כחלון דינה למאור, äöeçבכוונה úéa äðaÈÈÇÄÈ
dì,מאור מתורת ומבטלה עליה מאפיל  הבית והרי החלון , כנגד – È

çôè çúBôa døeòL כן אם אלא הטומאה את מביאה שאינה – ÄÈÀÅÇÆÇ
חפצים  שם להניח לתשמיש, העשויה חלון כדין טפח, על טפח בה יש

äø÷zäוכדומה. úà ïúð,לה חוצה שבנה הבית של  –òöîàa ÈÇÆÇÄÀÈÀÆÀÇ
ïBlçä החלון ונמצאת החלון, אמצע עד  אלא מגיע אינו שהבית – ÇÇ

למטה, וחציה התקרה מן  למעלה החלון ïBzçzäחציה חצי – ÇÇÀ
הבית, כנגד שהוא çôèשלמטה çúBôa,טפח על  בטפח שיעורה – ÀÅÇÆÇ

ïBéìòäå,העולם לאוויר  פתוח שהוא שלמעלה, החלון וחצי  –àGî ÀÈÆÀÀ
çc÷î.מקדח מלוא ושיעורו  עליו  מאור  תורת – ÇÀÅÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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:åéöôç íù çéðäìå åá ùîúùäì áùçù.xe`nl:äøåà ñéðëäì.zebixqd:úåøöåà ìù úåðåìçá íéùåòù úâøåñî äëáñ ïéîë äöéçî.zettxdeäöéçî
:øø÷úäì íù íéáùåéù õé÷ä éúá ìù úåðåìçá íéùåòù úâøåñî.gcwn `elnk zetxhvnçã÷î àåìîë ãçà íå÷îá ïéàù ô"òà ,úåâéøñä ïéáù øéåà
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`xephxa yexit

אלא älçzaחלון , שנסתם, חור בפותח לומר צורך אין  כלומר  – ÇÀÄÈ
מאור, לעשות בא בתחילה ועתה לכן, קודם חור שם היה לא אפילו

פתיחתו בתחילת מיד טהרות "),ואפילו את BøeòL("סדרי להביא – Ä
äkLìהטומאה, ìL ìBãb çc÷î àGî המקדח כעובי  – ÀÇÀÅÇÈÆÄÀÈ

שנינו וכבר  נקבים, בו לנקב בלשכה בו  יב),שמשתמשים יז , (כלים

אם  שבעול ; נקב וכמלוא הנירונית וכסלע האיטלקי כפונדיון  שהוא
אחר . לצד  הטומאה את מביא הריהו  הזה, כשיעור במאור éøéLÀÈÅיש

øBànä,נסתם שלא חלק ממנו  ונשאר  וסתמו , מאור היה –íeø ÇÈ
ìcbä áçø ìò íéòaöà אצבעות שתי בו יש  שנשאר החלק אם – ÆÀÈÇÄÇÙÇÇËÈ

הטומאה. את מביא הוא רוחב, ואגודל øBànä?גובה éøéL ïä elàÅÅÀÈÅÇÈ
døîâì ÷étñä àGå dîúqL ïBlçמפני סתימתה, לגמור  – ÇÆÀÈÈÀÄÀÄÀÈÀÈ

וכדומה. השבת שהגיעה או טיט, לו היה שלא כגון  שונים, עיכובים
דעתו  שאין משום לגמור , רצה שלא אלא לגמרה, הספיק אם אבל 

מקדח. כמלוא ושיעורה בתחילה, כמאור  דינה כולה, eäeøøçÂÈלסתום
íéî,מים ידי על שנעשה חור  –íéöøL Bàידי על שנעשה או  – ÇÄÀÈÄ

úçlîשרצים, ezìëàL Bà שנתכנסו מלח מחמרי  הבא רקבון  – ÆÂÈÇÇÇÇ
óBøâàבקרקע, àGî BøeòLמאוהל הטומאה את להביא שיעורו  – ÄÀÆÀ

שנינו  וכבר גדול , אגרוף כמלוא אחר  למקום יב):המת יז , "edf(כלים
,"giha oa ly etexb`; גדול אגרוף כבעל  להם ידוע שהיה אדם היינו 

åéìò áMç,שרצים או  מים שחררוהו החור על  –LéîLúì– ÄÇÈÈÀÇÀÄ
חפציו , שם ולהניח בו  çôèלהשתמש çúBôa BøeòLיש שאם – ÄÀÅÇÆÇ

הטומאה; את מביא טפח על טפח החורøBàîìלו  על חשב – ÀÈ
לבית, אור  להביא למאור, הטומאה,BøeòLשישמש  את להביא – Ä

çc÷î àGî. לעיל שבארנו כמו –úBâéøqä שסורגים הרשתות – ÀÇÀÅÇÇÀÄ
מחסנים, של שלúBôôøäåבחלונות בחלונות שעושים הסריגות – ÀÈÀÈ

הקיץ, çc÷îבתי  àGîk úBôøèöî,שבסריגות החורים כל  אם – ÄÀÈÀÄÀÇÀÅÇ
הטומאה, את להביא מצטרפים הם הרי  מקדח, כמלוא בהם éøáãkÀÄÀÅיש

éànL úéa;שמאי בית דברי  הם כך  –ãò :íéøîBà ìlä úéa ÅÇÇÅÄÅÀÄÇ
çc÷î àGî ãçà íB÷îa àäiL והרפפות הסריגות אין  – ÆÀÅÀÈÆÈÀÇÀÅÇ

יש כן אם אלא הטומאה את מביאות ואינן  מקדח, כמלוא מצטרפות

אחד זה.במקום äàîhäכשיעור  àéöBäìe äàîhä àéáäì– ÀÈÄÇËÀÈÀÄÇËÀÈ
ששנינו : שמה הרישא, על מוסבה זו  dligzaפיסקה xe`n dyerd

,gcwn `eln exeriyבין הוא זה d`nehdשיעור z` `iadlמאוהל

ובין d`nehd,לאוהל, z` `ivedl שבבית הנעולים הפתחים על  להציל 
,(b ,f lirl epipyy enk)שלהם המשקוף תחת טמאים יהיו (הגר "א ;שלא

ישראל"). äàîhä"תפארת  àéáäì :øîBà ïBòîL éaø לא – ÇÄÄÀÅÀÈÄÇËÀÈ
הטומאה, את להביא לחומרה, אלא זה שיעור àéöBäìנאמר ìáàÂÈÀÄ

äàîhä úàדי לא לקולה, היינו שבבית, הפתחים על  להציל – ÆÇËÀÈ
שיעורו  אלא מקדח, çôèבמלוא çúBôa שיהא עד מציל שאינו  – ÀÅÇÆÇ

שמעון: רבי  בדברי גורסים יש טפח. על טפח d`nehdבו `iadl
,gth gzeta d`nehd z` `ivedleעל מוסבה זו  שמחלוקת ומפרשים,

טפח. ופותח אגרוף מלוא מקדח, מלוא במשנה: שנזכרו השיעורים כל

בין  הטומאה את להביא בין  השיעורים כל  נאמרו חכמים שלדעת
להוציא  ובין  להביא בין סובר , שמעון ורבי  הטומאה. את להוציא

השיעורים  אין שמעון  רבי שלדעת כלומר  טפח, בפותח הוא השיעור
כלל  אגרוף ומלוא מקדח מלוא ברטנורא ).של iaxk(ר "ש; dkld oi`e

.oerny

ב ה נ ש מ ר ו א ב

øéåàì àéäL ïBlç מאפלת מחיצה ואין העולם, לאוויר הפתוחה – ÇÆÄÈÂÄ
טהרות "),נגדה "סדרי  çc÷î(רמב "ם; àGî døeòL שהיא לפי – ÄÈÀÇÀÅÇ

הקודמת: במשנה שנינו  והרי  למאור, dligzaעשויה xe`n dyerd"
,"gcwn `eln exeriy נעשתה לא שאפילו  להשמיע, משנתנו ובאה

למאור . אדם שעשאה כחלון דינה למאור, äöeçבכוונה úéa äðaÈÈÇÄÈ
dì,מאור מתורת ומבטלה עליה מאפיל  הבית והרי החלון , כנגד – È

çôè çúBôa døeòL כן אם אלא הטומאה את מביאה שאינה – ÄÈÀÅÇÆÇ
חפצים  שם להניח לתשמיש, העשויה חלון כדין טפח, על טפח בה יש

äø÷zäוכדומה. úà ïúð,לה חוצה שבנה הבית של  –òöîàa ÈÇÆÇÄÀÈÀÆÀÇ
ïBlçä החלון ונמצאת החלון, אמצע עד  אלא מגיע אינו שהבית – ÇÇ

למטה, וחציה התקרה מן  למעלה החלון ïBzçzäחציה חצי – ÇÇÀ
הבית, כנגד שהוא çôèשלמטה çúBôa,טפח על  בטפח שיעורה – ÀÅÇÆÇ

ïBéìòäå,העולם לאוויר  פתוח שהוא שלמעלה, החלון וחצי  –àGî ÀÈÆÀÀ
çc÷î.מקדח מלוא ושיעורו  עליו  מאור  תורת – ÇÀÅÇ

izdw - zex`ean zeipyn

ohw cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: ט במועד:דף נשים נושאין שאין לדין שנאמרו הטעמים כל על מקשה הגמרא

,éáéúéî,בברייתא eøîàLשנינו elà ìk ש ãòBna,חכמים àOéì ïéøeñà אסורים ¥¦¥¨¥¤¨§£¦¦¨©¥
אך  עצמו, ברגל ìâøä,ב àOéìלכתחילה ïéøzeîרק áøò ימי שבעת שכל ואף ¨¦¦¨¤¤¨¤¤

והברייתא  ברגל. יהיו eäleëìהנישואין àéL÷ המשנה בטעם שנאמרו הביאורים לכל - ©§¨§§
במועד  שאף הרגל, בערב ישא אם אף שייכים הטעמים כל שהרי במועד, לישא באיסור

הרגל. עד מלישא ישהה ואף ברגל, יטרח כך ומשום אשתו, בשמחת עוסק

הגמרא: øîàcמתרצת ïàîì ,àéL÷ àì שהטעםäçîN íeMî מערבים שאין - Ÿ©§¨§©§¨©¦¦§¨
אין  הרגל בערב כשנושא באשתו, ולא ברגל לשמוח שיש משום או בשמחה, שמחה

ש  כיון זה, äאיסור àîBé ãç äçîN øwéòàe אין הימים בשאר אך הנישואין, ביום ¦¨¦§¨©¨
ו  המועד. משמחת המגרעת àçøéè,שמחה íeMî øîàc ïàîì הרגל בערב כשנושא §©§¨©¦¦§¨

ש  מפני ברגל, טרחה לו àçøéèאין øwéò נישואין àeä.של àîBé ãç וøîàc ïàîì ¦¨¦§¨©¨§©§¨©
,äiáøe äiøt ìehéa íeMî כל לישא ברגל מותר היה אם אלא לכך לחשוש אין ¦¦§¦¨§¦¨

הרגל, בערב אלא ברגל לו הותר שלא כיון אך Léðéàהרגל, éäLî àì àîBé ãçì§©¨Ÿ©§¥¦¦
déLôð ערב של אחד ביום דווקא לישא כדי מלישא השנה כל עצמו משהה אדם אין - ©§¥

הרגל. אחר עד להמתין צריך ויהיה בו לישא יוכל שלא אונס יארע שמא הרגל,

בשמחה: שמחה לערב האיסור מקור את הגמרא äçîNמבררת ïéáøòî ïéàãe§¥§¨§¦¦§¨
.ïìðî ,äçîNa מ הגמרא: סה)áéúëcמשיבה ח א' המקדש (מלכים בית בחנוכת §¦§¨§¨¨¦§¦

àBálîהראשון  ìBãb ìä÷ Bnò ìàøNé ìëå âçä úà àéää úòá äîìL Nòiå'©©©§ŸŸ¨¥©¦¤¤¨§¨¦§¨¥¦¨¨¨¦§
äòaøà íéîé úòáLå íéîé úòáL [eðéäìà 'ä éðôì] íéøöî ìçð ãò úîç£¨©©©¦§©¦¦§¥¡Ÿ¥¦§©¨¦§¦§©¨¦©§¨¨

,'íBé øNò.הסוכות לחג ימים ושבעה המקדש, לחנוכת הם הראשונים הימים ושבעת ¨¨
הגמרא, àúéàמוכיחה íàå הוא הדין ואם -,äçîNa äçîN ïéáøòîc חגג מדוע §¦¦¨¦§¨§¦¦§¨§¦§¨

המקדש, לחנוכת נוספים øèðéîìימים déì éòaéà ממתין היה -ãáòéîe ,âçä ãò ¦¨¥¥§¦§©©¤¨¤¡©
àëäìe àëäì äòáL וגם לחג גם שיעלו ושמחה משתה החג ימי בשבעת ועושה - ¦§¨§¨¨§¨¨

שאין  מוכח כן עשה שלא ומכך כך. כל ממלאכתם ישראל יתבטלו ולא המקדש, לחנוכת 

בשמחה. שמחה מערבים

ההוכחה: את הגמרא ïðéøèðדוחה àì øèðéî àîìãå אין שלכתחילה יתכן הרי - §¦§¨¦§©Ÿ©§¦¨
ïðéãáòממתינים, énøúàc àëéäå ואינו עושה ברגל שמחתו לו עלתה אם אך - §¥¨§¦§©¥©§¦¨

דוחה.

מקום  מכל להמתין, אין אם אף הגמרא: ìמיישבת déì éòaéààzøet éøeiL היה - ¦¨¥¥§©¥§¨
שאף  מוכח ודאי אלא לשניהם, אחת שמחה לעשות ויוכל ברגל שמחתו לו שתעלה כדי הרגל, ערב עד הבית בנין סיום לשייר לו

שמחתו. בה מערב אינו ברגל שמחתו עלתה אם

ד  משום ברגל, חנוכתו שמחת לו שתעלה כדי המקדש בבנין שייר לא ששלמה יתכן הרי הגמרא: Lc÷näדוחה úéa ïéða éøeiL©¥¦§©¥©¦§¨
ïðéøéiLî àì.השמחות לערב לא כדי ולא מושלם, המקדש שאין הוא שגנאי כיון המקדש, בבנין משיירים אין - Ÿ§©§¦¨

כן  שאם כך, לומר אין הגמרא: ìמיישבת déì éòaéàáøBò àéìk änàa éøeiL האמה רק הרגל ערב עד לשייר לו היה - ¦¨¥¥§©¥§©¨©§¨¥
שאינה  עורבים, שם ישבו שלא וברזל במסמרים  המכוסה אמה] רוחבו שנהיה עד בגובה והולך [שצר המקדש גג שבגובה האחרונה

לו  אסור היה הרגל עד ממתין היה אם שאף מוכח הרגל, בערב הבנין לסיים בכדי שיירה שלא ומכך המקדש, מבנין כחלק נחשבת

ברגל. השמחה לעשות

ה  גם הגמרא: àeäדוחה úéaä ïéða CøBö áøBò àéìk änà לערב המתין לא ולכן בנייתה, לשייר ואין גובהו, שמשלימה כיון ©¨©§¨¥¤¦§©©©¦
הרגל. בשמחת הבית חנוכת שמחת לערב רצה שלא משום ולא הרגל,

בשמחה: שמחה לערב לאיסור שונה מקור הגמרא מבארת זאת àlàלכן ÷àøלמדים øzééîcî,הפסוק מייתור -éãkî[הרי-] ¤¨¦¦§©©§¨¦§¦
áéúk שחגגו מכן לאחר מיד íBé',בו øNò äòaøà' כן íéîé'ואם úòáLå íéîé úòáL' קודם בו òîLשנאמר ,éì änì §¦©§¨¨¨¨¦§©¨¦§¦§©¨¦¨¨¦§©
dpéî ד לומר בהם éðäשבא שמחו המקדש חנוכת ימי שבעת -éðäå ,ãeçì בהם שמחו הסוכות חג ימי שבעת -,ãeçì ואין ¦¨¨¥§§¨¥§

יחד. שמחתם לערב

i"yx

äçîùá äçîù ïéáørî ïéàã-
zgnya gnyilc opira :xnelk

.dicegl crençøåèä éðôî-
`gxihe ,oi`eyip jxevl gxhil

.xeq` crenaäéøô ìåèéá íåùî
äéáøå-aeh meia oi`eyp ixy i`c

-dpyd lk dy` `yep mc` oi`
,crend cr oiznn `l` ,dlek
crenl zg` dcerq dyer `diy

.oi`eypleìâøä áør àùéì ïéøúåî
-lr s`e .dlgzkl xzen ,xnelk

eidi dcerq ly mini zrayc ab
.lbxaäçîù ø÷ér-cg oi`eyipc

axrn aiyg `l inei x`yae .`nei
.dgnya dgnyàçøéè ø÷ér-

.oi`eyipc oey`x meia oi`eyipc
éùðéà åäùî àì àîåé ãçì-

ligzdl leki epi`y oeik ,xnelk
lbxd axra `l`-oipiznn oi`

`zln inxzn `nlcc .lbxd cr
`le ,lbxd axra ligzn ivn `lc

.lbxd lk ligznäòáù ãéárå-
zkepgl ,`kdle `kdl dgny inei

.lbxle ziadàì øèðéî àîìãå
ïðéøèð-ikid ik ,lbxd cr oi`eyip

inxzn i` la` ,dnly xhp `lc
dil-.ciaréëä éà-i`c `kidc

ciar dil ixwi`-dil irai`
ikid ik ,lbxd cr oipaa ixeiyl
.lbxa ziad zkepg dil inxzilc



xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc migqt(oey`x meil)

:`xnbd dywn,ä÷éìnà ä÷éìî àéL÷epipy dpey`xd `ziixaay ©§¨§¦¨©§¦¨
.aiigy epipy dipyd `ziixaae ,xeht ung lr serd z` wlendy

oke,äøè÷äà äøè÷ä àéL÷xihwndy epipy dpey`xd `ziixaay ©§¨©§¨¨©©§¨¨
.xehty epipy dipyae ,aiig ung lr

:oywnd lr dl`y jxca `xnbd zvxznéîòèìeCjnrhl - §©§¥
,zeziixad oia dxizq zeywdl `a dz`yàôeb àéä Cì éL÷éz- ¦§¥¨¦¨

,dnvr dipyd `ziixad ixac jl dywizéðz÷czligza §¨¨¥
,dcedi iaxl minkg el exn` ,`ziixadeøîà àìhgeyd aiigy Ÿ¨§

ungd lra àlàoaxwãáìa çñt,zepaxw x`ya `leéðz øãäå- ¤¨§¤©¦§©©£©¨¥
,[`tiqa] dpye `pzd xfge÷ìBnä ãçàå ,÷øBfä ãçàå èçBMä ãçà¤¨©¥§¤¨©¥§¤¨©¥

äfnä ãçàåz`vnp ,gqta `le sera md d`fde dwilne ,aiig §¤¨©©¤
.`tiql zxzeq `ziixad ly `yixdàlàdxizqd z` uxzl ick ¤¨

c ,xnel jixv zeziixad oiaàäå àäzrck md zeziixad izy - ¨§¨
ïBòîL éaøungd lr mhgyyk zepaxw x`y xhety ,epzpyna ©¦¦§

,gqtd jeza ung lr mhgyyk mdilr aiigne xyr drax`a
ziiyeweïàk ,àéL÷ àì ä÷éìnà ä÷éìîdpey`xd `ziixad - §¦¨©§¦¨Ÿ©§¨¨

wlena dxaic,øNò äòaøàaserd z` wlend' da yxetnk §©§¨¨¨¨
dipyd `ziixad ly `yixd oke ,xeht jkle ,'xyr drax`a
xaecne ,dxn` oerny iax 'cala gqt `l` exn` `l' da epipyy
`l` oerny iax aiig `l xyr drax`ae ,xyr drax`a da

,cala gqt oaxwaïàkzxacn dipyd `ziixad ly `tiqd - ¨
wlena,ãòBî ìL Bleça.dwilnd lr aiig jkleéãéàå éãéàå- §¤¥§¦¦§¦¦

odizy ef `ziixae ef `ziixaezrck.àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦
:dipyd `iyewd z` uxzl `xnbd dkiynnénð äøè÷äà äøè÷ä©§¨¨©©§¨¨©¦

,àéL÷ àìc,àéä éàpziax zrcl mi`pz me`py zeziixad izy Ÿ©§¨©¨¥¦
,oernyì äøè÷ä Léwîc àkéàcäèéçL`ziixad ly-] df `pz - §¦¨§©¦©§¨¨¦§¦¨

oili `ly xihwnl dxdf` dxezd dkinqdy jkn yxc [dpey`xd
ung lr hegyi lal hgey zxdf`l ,xwea cr mialgd z`

xn`py](gi bk zeny)iBg alg oili `le igaf mC ung lr gAfz `l'Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦§Ÿ¨¦¥¤©¦
mb jk ,ung lr hegyln xdfen hgeydy myky cnll ,['xwA cr©Ÿ¤

.ung lr xihwdl `ly xdfen xihwndLéwî àìc ïàî àkéàå- §¦¨©§Ÿ©¦
meyn ,df ywid yxc `l ,[dipyd `ziixad-] ipyd `pzde
`le jk lr xdfed hgeyd wxy rnyn 'hgyz `l' xn`p dxezay

.xihwnd
:dpyna epipyóà øîBà äãeäé éaøz` hgeyd'åëå ãéîzäoia ly ©¦§¨¥©©¨¦

.dyrz `la xaer ungd lr gqt axra miaxrd
:`xnbd zl`ey .dcedi iax ly enrh z` zxxan `xnbdéàî©

äãeäé éaøc àîòèdaiyn .ung lr cinzd z` hegyl xq`y ©£¨§©¦§¨
:`xnbdCì øîàxn`py ,dcedi iax(my)mC ung lr gAfz `l' ¨©¨Ÿ¦§©©¨¥©

,'éçáæ,'igaf' daizd zernyneeäéð éàîe ,éì ãçeéîä çáæedfi`e - ¦§¦¤©©§¨¦©¦
d oaxw df ,'dl cgein oaxw,ãéîzea xn`pygk xacna)(a'ipaxw' ¨¦

.'ingl'
:dpyna epipy'åëå øNò äòaøàa çñtä øîBà ïBòîL éaøehgyy ©¦¦§¥©¤©§©§¨¨¨¨

.aiig crenae xeht xyr drax`a migafd x`ye ,aiig ungd lr
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קצי
ezny in` cenr cq sc ± iyily wxtmigqt

ä÷éìîà ä÷éìî àéù÷xarc ipzwe ,xn`w xyr drax`a jzrc `wlqc Ðdwiln`

:opiqxb ikd .dhigyk dil aiyg `wc cere ,zepaxw x`yc `inecêì éù÷éú êéîòèìå
ãáìá çñô àìà åøîà àì àùéø éðú÷ã àôåâ àéä,aiign `l zepaxw x`y` la` Ð

.dfnd cg`e wlend cg` ipz xcdeàäå àä àìàoerny iax `zipzn jpd ediiexz Ð

,xyr drax`a zepaxw x`y` xhtc ,oizipznc

.crena ediilr aiigneàì ä÷éìîà ä÷éìî
àéù÷xhtc `ziinw Ð,i`w xyr drax`a Ð

x`yl oicd `ede ,ser `pze .`icda da ipzck

digxe`c meyn `l` .migafdiaekrlmeia ea

`zipznc `yixe .dil hwp cinzd xg`

cala gqt `l` exn` `l inp ipzwc `ziixza

,dxn` oerny iax Ðdrax``e,i`w xyr

,xn`w cren ly elega `tiqc 'ek hgeyd cg`e

wxefl `aeig opirny`ewlenle,hgeyk`lc

.`weec dhigy `nizàéä éàðúizxz ipd Ð

yiwn xn .oerny iaxc `ail`e ,`id i`pz inzq

zplda epyie li`ed ,mcd zcearl dxhwd

dhigyc ,`yiwid i`d dil zil xne ,oixeni`

`iaxznc dwixfe ,`pngx xn`wmc"n `icda

dxhwd la` ,"igaf.`l Ðéçáæéðîéæ éøú éçáæ
icye ediipin cgc 'i liwy .iaizk i`xw ixz Ð

gaf dia ixwe ,jci``ixwe ,gqt epiidc Ðdia

iigaf.migaf x`yl Ðàðîçø åäðéâìô éàîàå
azk `le Ðiigafoia ,rnyna lkde ,`xw cga

.migaf x`ya oia gqtaàëéàã ïîæá êì øîåì
çáæxyr drax`a gqt epiidc Ðaiign `l Ð

.migaf x`y`øåèô àîúñ àä`l"n Ð

gqt my xwr `lc dnk lk :opixn`c ,"hgyz

dipindpyd zeni x`ya ehgye ,gqt `ed Ð

.`id die`x dpi`y dhigye ,leqteäøé÷ò éòá
`ira oeyle .`ed minly dinzq opixn` `le Ð

opihyt ,xnelk ,`ed.?`l e` ,`kdn dléôî
äøåáçoizipzn inewe`l df xaca eced mlek Ð

irac rnyncoebk ,dipin gqt my xwrnl

dinzqc xyr drax`a oi`nh eilra eidy

.dxiwr ira ikd meyn ,i`w ipy gqt myl

äðùîúåúéë ùìùá èçùð çñôäigqt Ð

oilekie oihren xeavdy oia ,xeavolek hgyil

zg` zaaxg` ef zezik ylyl wlgil devn Ð

.efóñë éëéæáå áäæ éëéæá,zelecb zetk Ð

.mcd oda lawl'åë óñë äìåëù`xnba Ð

.`nrh yxtníééìåù ïéëéæáì åéä àìåoiagx Ð

elkei `ly ick ,mdizgz oicg `l` ,dhnln

.rwxwd lr ayilàîùíåçéðéiab lr mipdk Ð

elawiy cr rwxw,oiaexn ody zngn xg` mc

.megkyieyexwie.wexfl ie`x `di `le ,mcd

ìàøùé èçùdhigydy .dvxi m` Ðdxiyk

mixfa.zepaxwd lkaïäë ìáé÷åjfaa mcd Ð

x`evn.dlhdåøéáçì åðúåðod dxeya ixdy Ð

.gafnd cr micnerúà ìá÷îàìîäcin Ð

epzepdz` xifgne ,elowixdcin eil` xfgy

odk.wxefdúçà ä÷éøæjfaa Ð."erav`a" aizkck ,dcal z`hg `l` rav` oerh oaxw jl oi`y ,rav`a dpzn `le wxef envrãåñéä ãâðë,odizgz ceqi didy gafnay zegexa Ð

wxefe) zecn zkqna opzck ,axrnd z`e oetvd z` `l` gafnd z` siwn ceqid oi`y itle .ceqil ltep `ede gafn ly eztiwfliyily wxtdpyn.ceqid cbpk xnel jxved jkl ,(`

úéùéìùå äéðùä äùòî êë.epxn` xy`k lkd Ðììää úà åàø÷.i`w zezik lk` Ðåðù åøîâ íàeax m`e .zexwl oiligzn hegyl oiligzn eidyk Ðmigqtdozhigy onf jyne

oihgey miax oiicre ,exnby cr.dipy oixewe oixfeg Ðåðù íàådze` igqt zhigy dxnb `l oiicre Ðzkdliy Ðoke ,dipyd oke .ey.ziyilydmlern rxi` `ly it lr s`e

eyliyyoixidne ,oiaexn mipdk my eidy itl Ð.ozk`lnaåòéâä àìéúáäàì.oey`x mrt elit` Ðäøæòä ïéçéãî íéðäëäù àìàoivex odyke .dxfra zkldn mind zn`y Ð

,dizecb lr oiklede oihyet minde ,dz`ivi awp z` oiwwet ,dxfrd gicdloigicnedtvxy ,dxfrd lk z`,gqtd axrae .mi`vei minde awpd oigzet jk xg`e .dlek dzid yiy ly

mincdy jezn.minkg oevxa `ly zaya dze` oigicn eid mipdkde .dze` oigicn eid miaexnúåáåøòúä íãî.`xnba yxtn `nrhe ,dtvxd lr lhend Ðúåéì÷ðåàmixnqn Ð

odiy`xy.f"rla y"wexw ,dlrnl oitetkïéãåîòáoiiexwe ,daxd miphw oicenr el` Ð) cinz zkqna opixn`ck ,oiqppiyily wxtdpyndid miigahnd zia :opzc .(depetvlly

,oiqpp oiiexwe ,oicenr dpeny eilre ,gafnzexewe,odiab lr fx` ly,oda oireaw eid lfxa ly zeilwpe`e.oihiytne oilez oday mixcq dylyeïéòåá÷åzia mewna dxfra Ð

.miigahndïé÷ìçÐ,oiwlegn.oztilw zelvetn
ìçù
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àä,opaxk inewe`l ivn ded `l `ziinw `iddc :wgvi epiaxl d`xp Ð oerny iax `de

xyr drax`a serd z` wlend la` :da ipzwc meynÐi`n` .melk `lea xaer epi`

ser hwpÐcrend lega la` ,xyr drax`a `weec wcinl `z`c e`l i`Ðsera elit`

.ser hwp i`n` xg` mrh lirl yxit qxhpewae .oerny 'xk epiide ,aiigin inp

àëéàå`lc idpe ,gafl alg Ð yiwn `lc

`lc ,yiwn ikd oiprl dxhwdl yiwn

`ed `xaqc ,mlerd seqa cg` elit` opixn`

.ikdl iyew`làîòè`nzq `d enyl `ly

oi`e .i"yx zqxib z`f Ð 'ek dpin rny xeht

`yixn wcinl `ki` `dc ,mz epiaxl d`xp

?xeht i`n` enyl :ikd mz epiax qixbe .`kti`

.dxiwr ira dpin rny .higyw gqt myl minly

` dxiwr ira `l i`c :yexitenyl hgy elit

lirl xiykn `dc ,xyk gqt myl minlyc ,xyk

.enyl mixg` hgey ryedi 'x

åàø÷`ipzc .miel :yexit Ð lldd z`

,odigqt z` oihgey l`xyi :`ztqeza

:wgvi epiaxl dyw .lldd z` mi`xew miele

(`,`i) oikxra "oikxrp oi`" wxta opixn`c

mixne` oi` :(mye .dl zekxa) "oikxan cvik"ae

dxiy `ki`c opifg `kde .oiid lr `l` dxiy

zecez izya zexfrd oiycwn eid oke !mikqp `la

oi` :eyexit ikdc ,wgvi epiax xne`e !xiyae

,oiid lr `l` oaxw zaxwd zrya dxiy mixne`

xwire ,dil yixc "miyp`e midl` gnyn"c

ikdc `inece .dlik` zrya epiid dgnye dizy

xne` oi`c ,xn`w oaxw zaxwd zrya deabl inp

daxwd zrya `ly la` .oiid lr `l` dxiyÐ

.izkec dnka ,oiid lr `ly dxiy mixne` eid
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ezny ina cenr cq sc ± iyily wxtmigqt

úáùá úåéäì ìçùowzl leki epi`e Ð.zelwndåøéáç óúë ìò åãéiciba eze` dleze Ð

.erexfa eizeaekx`ñéâîá.dxrw Ðúéáä øäá äì äáùéåeid `ly ,xn`w zaya Ð

.odizal odigqt jiledl oilekiìéçáiptl Ðbxeqd,miyp zxfr znegl bxeqd oia .`ed

.xdd ziilr zlgzaàøîâúë ìëá íéùìùúëå,dxyr ldw Ðdcre,dxyr

.dxyr l`xyieäéì à÷ôñîzaa `nlic Ð

dev zg`,ehgeyl.miyly da eidieäæá åà
äæ øçà.dxyr dxyr ly zezk yly Ð

df xg` dfa `nlic ,opira zezk yly :jkld

zg` zaa `nlic ,opira miyly lye ,xn`w

.miylyn zegta ehgeyl leki epi`e ,xn`w

íéùìù éìééò éâñ íéùéîçá`yixa Ð

iliire ,ediipin dxyr iwtpe .odigqt mihgeye

xn`w iccda i`c .miycg dxyr.`ki` `d Ð

xn`w zezk yly i`e.`ki` `d Ðïéìòððïðú
.miqp dyrne ,odil`n Ðàñéðà ïðéëîñÐ

oi`y onf lkemze` oigipn odil`n oilrpp

oi`e edlek iliir `nlc opiyiig `le ,qpkil

.zezik yly o`k'åë íåìùå ñçzkqna Ð

oa `iawr cird mixac drax` :opz zeicr

oi` ,xne` did `ed :mzd ipzwe .'ek l`lldn

.zxxgeynd z` `le zxeibd z` `l oiwyn

dzidy dgty zinkxka dyrn :el exn`

xn` .oeilha`e dirny dewyde ,milyexia

oze` eid dl oinec .dewyd `nbec :mdl

.dewydy.edecipemelye qg :dcedi iax xn`

.'ek zlrpp dxfr oi`y ,dcpzp `iawry

dzidykmigqt iaxra mc` lk lr zlrpp

dnkga cg` mda oi` ,axe lecb ldwdy

.`iawrk `hg z`xiaeçñôïéëåòîmy lr Ð

.jrnzpyçñôïéáåòîmrdy my lr ,ar Ð

.axåøéè÷äåmialg axri `ly ,ocal rnyn Ð

mialga df oaxw ly.xg` oaxw lyåìåë àäéù
ãçàë.oaxw ly oixeni`d lk Ðàîìòá äñéôú

let ozep `ede ,gilyl d`xne `ilek qtez Ð

.dcbpk oa` e`àîòè éàîsqk dleky dxey Ð

.sqkàîìéã àîéð éàowixd xifgn `edyk Ð

xifgnc oipnif `lnd lawneadf ly owix

.ycewa oicixen dil dede ,sqk ly `ln lawne

õåçéëéæáîíéðôä íçì ìù äðåáìeidy Ð

epiwzde ,ogleyd lr mgld lv` oze` oigipn

lr eknqi `ly ick agx miiley ayen mdl

,mlv`y mgldeqxtieieyr didy .eizeptec

.dizegex ipyn dvext daiz oink zeptcäìá÷î
'åë êìéàå,xwad oa z` hgye" :aizkc Ð

dbibg zkqna xn xn`e ,'ebe "oxd` ipa eaixwde

)eaixwde :(`,`ilr cnil ,mcd zlaw ef Ð

.dpedk dperhy dlawdäëìåä äðéî úòîù
ìâøá àìù`zbelte .dkled `ied ,`d ik Ð

) migafc `nw wxt idliya `idrax` .(a,ci

dklede dlawe dhigy :mca exn`p zecear

dklede dlaw .dwixfe"eaixwde"n,iwtp

opirny` i`ne .dbibgc `nw wxt idliya

ltki`c ,oizipznxcq ipzinlozkledi` ,j`id

.?opirny`l `z` `d e`lêìî úøãä íò áøá
.dceara oiweqr olek eidy Ðàëôéà ìáàÐ

`yixa owixd z` xifgniknc ,`l Ðhiyen

lr oixiarn oi`c ,ileawl ira cin i`d dil

.ecil z`ay xg`n devndçñô àðú ïàî
ä÷éøæáÐ,wegxnldkitya `leaixwn ,zgpa

) `xza wxta xn`c o`nl `ki`c .gafnd lzekl ilkddil witnc `id l`rnyi iaxe .dkitya gqt :(`,`kwmce"njixvy oaxw jl oi` ,i`ny zia wxta migaf zkqna "jtyi jigaf

zepaxw x`y lk la` ,cala z`hg `l` rav`a dpzn.ilkd lk zwixf ici lr mc ozn Ðøîàð àì åîã.'ebe "xey xeka j`" :aizk xekaa Ðíîã àìàinp ipixg` `nl` Ð

,irnzyin,"wxfz" aizke ,o`k `l` dxeza minc ozn mdl epivn `ly dnda xyrne gqtd lr cnil."jtyz" aizk `le
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.dewydy.edecipemelye qg :dcedi iax xn`

.'ek zlrpp dxfr oi`y ,dcpzp `iawry

dzidykmigqt iaxra mc` lk lr zlrpp

dnkga cg` mda oi` ,axe lecb ldwdy

.`iawrk `hg z`xiaeçñôïéëåòîmy lr Ð

.jrnzpyçñôïéáåòîmrdy my lr ,ar Ð

.axåøéè÷äåmialg axri `ly ,ocal rnyn Ð

mialga df oaxw ly.xg` oaxw lyåìåë àäéù
ãçàë.oaxw ly oixeni`d lk Ðàîìòá äñéôú

let ozep `ede ,gilyl d`xne `ilek qtez Ð

.dcbpk oa` e`àîòè éàîsqk dleky dxey Ð

.sqkàîìéã àîéð éàowixd xifgn `edyk Ð

xifgnc oipnif `lnd lawneadf ly owix

.ycewa oicixen dil dede ,sqk ly `ln lawne

õåçéëéæáîíéðôä íçì ìù äðåáìeidy Ð

epiwzde ,ogleyd lr mgld lv` oze` oigipn

lr eknqi `ly ick agx miiley ayen mdl

,mlv`y mgldeqxtieieyr didy .eizeptec

.dizegex ipyn dvext daiz oink zeptcäìá÷î
'åë êìéàå,xwad oa z` hgye" :aizkc Ð

dbibg zkqna xn xn`e ,'ebe "oxd` ipa eaixwde

)eaixwde :(`,`ilr cnil ,mcd zlaw ef Ð

.dpedk dperhy dlawdäëìåä äðéî úòîù
ìâøá àìù`zbelte .dkled `ied ,`d ik Ð

) migafc `nw wxt idliya `idrax` .(a,ci

dklede dlawe dhigy :mca exn`p zecear

dklede dlaw .dwixfe"eaixwde"n,iwtp

opirny` i`ne .dbibgc `nw wxt idliya

ltki`c ,oizipznxcq ipzinlozkledi` ,j`id

.?opirny`l `z` `d e`lêìî úøãä íò áøá
.dceara oiweqr olek eidy Ðàëôéà ìáàÐ

`yixa owixd z` xifgniknc ,`l Ðhiyen

lr oixiarn oi`c ,ileawl ira cin i`d dil

.ecil z`ay xg`n devndçñô àðú ïàî
ä÷éøæáÐ,wegxnldkitya `leaixwn ,zgpa

) `xza wxta xn`c o`nl `ki`c .gafnd lzekl ilkddil witnc `id l`rnyi iaxe .dkitya gqt :(`,`kwmce"njixvy oaxw jl oi` ,i`ny zia wxta migaf zkqna "jtyi jigaf

zepaxw x`y lk la` ,cala z`hg `l` rav`a dpzn.ilkd lk zwixf ici lr mc ozn Ðøîàð àì åîã.'ebe "xey xeka j`" :aizk xekaa Ðíîã àìàinp ipixg` `nl` Ð

,irnzyin,"wxfz" aizke ,o`k `l` dxeza minc ozn mdl epivn `ly dnda xyrne gqtd lr cnil."jtyz" aizk `le
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àéúàdler dn ,dlern slipe :jixt (`,f migaf) "onewn edfi`" wxta Ð dlern dwixf

rax` ody mizyÐdlera aiaq azkinl il dnl iia` xn` :ipyne .'ek gqt s`

`lc idpc :wgvi epiaxl dywe .oicnln oi`e cg`k oi`ad oiaezk ipy edl eed ,z`hga aiaq

gqte xyrne xeka ediipin cga azk `lcn ,epivn dna cg`k oi`ad oiaezk ipyn opitli

dey dxifb `ki`cÐoi`c dlern xity slip

jgxk lrc :wgvi epiax xne`e !dvgnl dey dxifb

mzd opixn`c ,"aiaq" eda aizkc z`hge my`

dxifba opitli ,miaezk dylye miaezk ipy eedc

iz` `zyde .ediipin `tli dler e` dlern dey

oi`ad miaezk ipy edl eed wiqnc `d xity

.ez` dey dxifba slip `lc ihernlc ,cg`k

eda zi`c hrnn `w aiaq eda azkc `inecc

.ziyixtck dey dxifb
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ãéå ,Bøéáç óúk ìò Bãé çépî úaMa úBéäì ìçL¤¨¦§©©¨©¦©¨©¤¤£¥§©
úà àéöBäå Bòø÷ .èéLôîe äìBúå ,Bôéúk ìò Bøéáç£¥©§¥§¤©§¦§¨§¦¤
äúöé .çaænä éab ìò ïøéè÷äå ñéâna Bðúð ,åéøeîéà¥¨§¨©¨¥§¦§¦¨©©¥©¦§¥©¨§¨
,ìéça äiðL ,úéaä øäa dì äáLéå äðBLàøä úk©¨¦¨§¨§¨¨§©©©¦§¦¨©¥

äëéLç .úãîBò dîB÷îa úéLéìMäå¯úà eìöå eàöé §©§¦¦¦§¨¤¤¨¥¨¨§§¨¤
.ïäéçñtàøîâèçLð çñtä ïéà :÷çöé éaø øîà ¦§¥¤¨©©¦¦§¨¥©¤©¦§¨

ìLa àlàìL ìL úBzk LìL íéL.íãà éða íéL ¤¨§¨¦¤§¦§¦§¥¨¨
úáa éà ,ïì à÷tñî .ìàøNéå äãòå ìä÷ ?àîòè éàî©©§¨¨¨§¥¨§¦§¨¥§©§¨¨¦§©

ìL ïðéòa ,Ckìä .äæ øçà äæa éà úçàìL ìL úBzk LìL íéLúáa éàc .íãà éða íéL ©©¦§¤©©¤¦§¨¨¥©¨¦¤§¦§¦§¥¨¨§¦§©
úçà¯äæ øçà äæa éàå ,àkéà àä¯ïéúìz éìééòc ,àéâñ éîð ïéMîça Ckìä .àkéà àä ©©¨¦¨§¦§¤©©¤¨¦¨¦§¨©£¦¦©¦©§¨§¨§¦§¨¦

'åëå äðBLàø úk äñðëð" .äøNò é÷ôðå äøNò éìééò ,äøNò é÷ôðå äøNò éìééò ,éãáòå." §¨§¦¨§¦£¨¨§¨§¦£¨¨¨§¦£¨¨§¨§¦£¨¨¦§§¨©¦¨
Cîñîì eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .ïðz "ïéìòBð" :øîà àáø ,ïðz "eìòðð" :øîà ééaà ,øîzéà¦§©©©¥¨©¦§£§©¨¨¨©£¦§©©¥©§¦¨¥©§§¦§©

eìòî eìééòc änk ,ïðz "eìòðð" :øîà ééaà .àñépà¯"ïéìòBð" :øîà àáø .àñépà ïðéëîñå ©¦¨©©¥¨©¦§£§©©¨§¨§©£§¨§¦©©¦¨¨¨¨©£¦
ïðéëîñ àìå ,ïðzïa àéá÷òL íBìLå ñç :äãeäé éaø øîà ,ïðúc àäå .àñépàìàììäî §©§¨¨§¦©©¦¨§¨¦§©¨©©¦§¨©§¨¤£©§¨¤©£©§¥

àéá÷òk àèç úàøéáe äîëça ìàøNéa íãà ìk ìò úìòðð äøæò ïéàL ,äcðúð¦§©¨¤¥£¨¨¦§¤¤©¨¨¨§¦§¨¥§¨§¨§¦§©¥§©£©§¨
ïéà :déîòèì õøúî ééaà .déîòèì õøúî àáøå ,déîòèì õøúî ééaà .ìàììäî ïa¤©£©§¥©©¥§¨¥§©§¥§¨¨§¨¥§©§¥©©¥§¨¥§©§¥¥
ïa àéá÷òk àèç úàøéáe äîëça ìàøNéa íãà ìk ìò äìòðpL äòLa äøæòä£¨¨§¨¨¤¦§£¨©¨¨¨§¦§¨¥§¨§¨§¦§©¥§©£©§¨¤
,ìàøNé ìk ìò dúBà ïéìòBpL äòLa äøæòa ïéà :déîòèì õøúî àáø .ìàììäî©£©§¥¨¨§¨¥§©§¥¥¨£¨¨§¨¨¤£¦¨©¨¦§¨¥
äøæòa íãà Còîúð àì íìBòî ïðaø eðz .ìàììäî ïa àéá÷òk àèç úàøéáe äîëça§¨§¨§¦§©¥§©£©§¨¤©£©§¥¨©¨©¥¨Ÿ¦§©¥¨¨¨£¨¨
çñt" BúBà ïéàøB÷ eéäå ,ãçà ï÷æ Ba CòîúpL ,ìlä éîéa äéäL ãçà çñtî õeç¦¤©¤¨¤¨¨¦¥¦¥¤¦§©¥¨¥¤¨§¨§¦¤©

:ïðaø eðz ."ïéëeòî.ìàøNé éñBìëeàa åéðéò ïzéì Cìnä ñtéøâà Lwéa úçà íòt §¦¨©¨©©©©©¦¥©§¦©©¤¤¦¥¥¨§§¥¦§¨¥
éðéò ïz :ìBãb ïäëì déì øîàíL eàöîðå ,ãçà ìkî àéìBk ìèð .íéçñta E ¨©¥§Ÿ¥¨¥¥¤©§¨¦¨©§¨¦¨¤¨§¦§§¨

.ä÷Bçø Cøãa äéäLå àîhî õeç íéøöî éàöBék íéìôk ,úBéìë éâeæ àBaéø íéML¦¦¦¥§¨¦§©¦§§¥¦§©¦¦¨¥§¤¨¨§¤¤§¨
ïéàøB÷ eéäå ,íãà éða äøNòî øúBé åéìò eðîð àlL çñôe çñt ìk Eì ïéàå§¥§¨¤©¤©¤Ÿ¦§¨¨¥¥£¨¨§¥¨¨§¨§¦
áéúëäå .eäì øéè÷î øãäc !äøBèwà éòa àä ?àéìBk ìhð .ïéaeòî çñt BúBà¤©§¦¦©§¨¨¨¥©§¨©£©©§¦§§¨§¦
"íøéè÷äå" :àéðúäå .àãç àãç eäì øéè÷î øãäc !äæa äæ ìL åéáìç áøòé àlL "Bøéè÷äå"§¦§¦¤Ÿ§¨¥£¨¨¤¤¨¤©£©©§¦§£¨£¨§¨©§¨§¦§¦¨

¯.àðéøçà écéî déì ïéáäéc ãò ,eäéépéî ìé÷Lc ,àîìòa äñéôz :àlà !ãçàk Blek àäiL¤§¥§¤¨¤¨§¦¨§¨§¨§¨¥¦©§©§¨£¦¥¦¥©£¦¨
'åëå úBøeL ïéãîBò íéðäk"àtñëc éìéiòîe àáäãc éì÷L àîìéc àîéìéà ?àîòè éàî ."¯ Ÿ£¦§¦©©§¨¦¥¨¦§¨¨§¦§©£¨§¨§¦§©§¨

.éôè øétL éëäc :àlà !äàî øa éìéiòîe ïúàî øa éì÷L àîìéc éîð éëäïéëéæaì eéä àìå" ¨¦©¦¦§¨¨§¦©¨¨§©§¦©§¨¤¨§¨¦©¦§¥§Ÿ¨©§¦¦
'åëå íééìeLìL äðBáì éëéæaî õeç ,íééìeL ïäì eéä àì Lc÷naL ïéëéæaä ìk ;ïðaø eðz ." ©¦¨©¨©¨©§¦¦¤©¦§¨Ÿ¨¨¤©¦¦§¦¥§¨¤

.íçlä ñBøôéå íeçépé ànL ,íéðtä íçì'åëå ïäkä ìa÷å ìàøNé èçL"åàìc àéâñ àì ." ¤¤©¨¦¤¨©¦§¦§©¤¤¨©¦§¨¥§¦¥©Ÿ¥¨©§¨§¨
"ïäkä ìa÷å" .äøéLk øæa äèéçLc :ïì òîLî à÷ àôeb àéä !?ìàøNé¯:ïì òîLî÷ àä ¦§¨¥¦¨¨©§©¨¦§¦¨§¨§¥¨§¦¥©Ÿ¥¨¨©§©¨

.äëìBä àéåä ìâøa àlL äëìBä dpéî zòîL ."Bøéáçì BðúBð" .äpeäk úåöî Cìéàå äìawî¦©¨¨§¥¥¦§©§¨§©£¥¨§©§¦¨¨¨¤Ÿ¨¤¤¨§¨¨¨

."Cìî úøãä íò áøa" :ïì òîLî÷ àä ?ïì òîLî à÷ éàî àlàå !àzøet ãééð àeä àîìéc¦§¨¨¥§¨§¤¨©¨©§©¨¨¨©§©¨§¨¨©§©¤¤
'åëå ï÷éøä úà øéæçîe àìnä úà ìa÷",Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì déì òéiñî .àì àëtéà ìáà ." ¦¥¤©¨¥©£¦¤¨¥¨£¨¦§¨¨§©©¥§©¦¦§¤¨¦

.úBönä ìò ïéøéáòî ïéà :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàc'åëå çaænä ìöà áBøwä ïäk"ïàî ." §¨©©¦¦§¤¨¦¥©£¦¦©©¦§Ÿ¥©¨¥¤©¦§¥©©
éìéìbä éñBé éaø ,àéðúc .àéä éìéìbä éñBé éaø :àcñç áø øîà ?ä÷éøæc çñt àpz©¨¤©¦§¦¨¨©©¦§¨©¦¥©§¦¦¦§©§¨©¦¥©§¦¦
."íîc" àlà ,øîàð àì 'Bîc' ."øéè÷z íaìç úàå çaænä ìò ÷Bøæz íîc úà" :øîBà¥¤¨¨¦§©©¦§¥©§¤¤§¨©§¦¨Ÿ¤¡©¤¨¨¨
íéîc ïzî ïéðeòè ïäL çñôe øNòîe øBëa ìò ãnì "íaìç" àlà øîàð àì 'Baìç'¤§Ÿ¤¡©¤¨¤§¨¦¥©§©£¥¤©¤¥§¦©©¨¦
.äìBòî ä÷éøæ ä÷éøæ àéúà :øæòìà éaø øîà ?ãBñé ïéðeòèc ïìðî .çaæî éaâì ïéøeîéàå§¥¦§©¥¦§¥©§¨©¦§¦§¨©©¦¤§¨¨¨§¨§¦¨§¦¨¥¨
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå" :íúä áéúëe ,"çaænä ìò ÷Bøæz íîc úà" :àëä áéúk§¦¨¨¤¨¨¦§©©¦§¥©§¦¨¨§¨§§¥©£Ÿ©Ÿ£¦

ãBñé äðeòè äìBò äî ."áéáñ çaænä ìò Bîc úà¯.ãBñé ïeòè éîð çñt óà ¤¨©©¦§¥©¨¦¨¨§¨§©¤©©¦¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc migqt(oey`x meil)

úaMa úBéäì ìçLdid ,zaya zelwnd z` wilgdle owzl xeq`e ¤¨¦§©©¨
Bãé çépîzil`nydBøéáç óúk ìò,zipnidBôéúk ìò Bøéáç ãéå- ©¦©¨©¤¤£¥§©£¥©§¥

,zipnid etizk lr zil`nyd eci z` gipn exiag okeäìBúåz` §¤
eci lr eizeaekx` iciba gqtdèéLôîe.dipyd ecia ©§¦

Bòø÷z`-] eze` rxw gqtd oaxw ly exer z` hiytdy xg`l - §¨
,[dphaa oaxwd zndaåéøeîéà úà àéöBäåmiaxwd mialgd z` - §¦¤¥¨

,gafnd iab lrBðúð[mixeni`d z`-]ñéânailk ly dxrwa - §¨©¨¦
,zxy.çaænä éab ìò ïøéè÷äå§¦§¦¨©©¥©¦§¥©

z` `iadle lhlhl mileki eid `le ,zaya gqt axr lgyk
zke zk lkl zenewn erawp ,mdizal cr miaxd zeyxa mdigqt
z` zhxtn dpynd .zayd z`v cr mdigqt mr my edyiy

:zenewnd
äðBLàøä úk äúöé,digqt eaxwy xg`läáLéå[dpiznde-]dì ¨§¨©¨¦¨§¨§¨¨

.úéaä øäazkeäiðLdayie d`vi ,digqt eaxwy xg`lìéça- §©©©¦§¦¨©¥
.ziad xd ziilr zligza ,miyp zxfrl bxeqd oiaúéLéìMäå§©§¦¦

úãîBò dîB÷îamidey eide ,gqtd z` ehgyy mewna ,dxfra - ¦§¨¤¤
yke ,zayd z`v cr myäëéLç,zay d`vieeàöémzialeìöå £¥¨¨§§¨

.ïäéçñt úà¤¦§¥¤

àøîâ
dnk zx`an `xnbd .zezk ylya hgyp gqtdy epipy dpyna

:dpen zk lk dzid miyp`àlà èçLð çñtä ïéà ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¥©¤©¦§¨¤¨
ìLaìL ìL úBzk LìL íéLíãà éða íéL:`xnbd zxxan .zk lka §¨Ÿ¦¤§Ÿ¦§Ÿ¦§¥¨¨

àîòè éàî.zk lka miyp` miyely eidiy jixvy mrhd dn - ©©£¨
:`xnbd daiyn'ìàøNé'å 'äãò'å 'ìä÷'gqtd zhigy iabl xn`p - ¨¨§¥¨§¦§¨¥

(e ai zeny)ernyn 'ldw'e ,'l`xUi zcr ldw lM Fz` EhgWe'§¨£ŸŸ§©£©¦§¨¥
ixd ,dxyr md 'l`xyi' mbe ,dxyr drnyn 'dcr' oke ,dxyr

c `l` .miyelyïì à÷tñî,ep` miwteqn -úçà úáa éàm` - §©§¨¨¦§©©©
i xy`k hgyp gqtd didiy eprinydl dxezd zpeekoipn my eid

,cgia miyp` miyely epiidc ,cgia l`xyie dcre ldw lyéà- ¦
zezik yly ehgyiy dxezd zpeeky e`Ckìä .äæ øçà äæawtqn §¤©©¤¦§¨

ïðéòajixv -ìLìL ìL úBzk LìL íéL,íãà éða íéLdnn jkay ¨¦©¨Ÿ¦¤§Ÿ¦§Ÿ¦§¥¨¨
,dxezd ieeiv z` miiwn jytpéàcdcr ldw eidiy dxezd zpeek §¦

l`xyieàkéà àä ,úçà úáa,zk lka miyp` miyely o`k yi - §©©©¨¦¨
éàåzezik ylyl dxezd zpeekàkéà àä ,äæ øçà äæao`k yi - §¦§¤©©¤¨¦¨

.df xg` dfa zezk yly
:`xnbd dtiqenCkìämiyely zk lka jixvy mrhdy oeik - ¦§¨

`l` miyp` miryza jxev oi` ok m` ,xkfpd wtqdn `edïéLîça§©§¦
àéâñ énð,cvik `xnbd zx`an ,ic miynga s` -ïéúìz éìééòc ©¦©§¨§¨§¦§¨¦

éãáòå,mdigqt mlek miyere miyp` miyely miqpkp dligza - §¨§¦
okn xg`läøNò éìééò,mitqep dxyr miqpkp -äøNò é÷ôðå- ¨§¦£¨¨§¨§¦£¨¨

mpyi dipyd zka mby `vnp ,xak eaixwdy el`n dxyr mi`veie
aey ,dipyd zkd daixwdy xg`l .miyp` miyelyäøNò éìééò̈§¦£¨¨

,dxyr miqpkp -äøNò é÷ôðåipa miaixwne ,dxyr mi`veie - §¨§¦£¨¨
zk lkae zezk ylya gqtd z` eaixwdy `vnp ,ziyilyd zkd

.miyp` miyely eid
:dpyna epipy,'åëå äðBLàø úk äñðëðelrp dxfrd d`lnzp ¦§§¨©¦¨

czqxiba mi`xen` ewlgpy d`ian `xnbd .dxfrd zezl
:dpyndøîzéà,yxcnd ziaa xn`p -,øîà ééaàeìòðð'zezlc ¦§©©©¥¨©¦§£
'dxfrdïðz.qp jxca odil`n elrppy xnelk ,[dpyna epipy-] §©

ïéìòBð' ,øîà àáø'dxfrd zezlcïðzxnelk ,[dpyna epipy-] ¨¨¨©£¦§©
.mc` ici lr elrppy

:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.ze`qxibd izy oia lcadd dn - ©¥©§
:`xnbd daiyneäééðéa àkéàmdipia lcad yi -ìiabCîñî ¦¨¥©§§¦§©

àqépà.qp lr jenql mi`yx m` -,ïðz 'eìòðð' øîà ééaàonf lke ©¦¨©©¥¨©¦§£§©
,odil`n elrpp `lyeìòî eìééòc änkmigipn eqpkpy dnk - ©¨§¨§©£

,qpkdl mze`àqépà ïðéëîñåmiyyeg `le qpd lr mikneqe - §¨§¦©©¦¨
a gqtd hgyi `le mlek eqpki `nye .zezik ylyøîà àáø̈¨¨©

àqépà ïðéëîñ àìå ,ïðz 'ïéìòBð'lheny ,qpd lr mikneq oi`e - £¦§©§Ÿ¨§¦©©¦¨
ylya hgyidl ie`x gqtd `diy ick ,zezlcd z` lerpl epilr

.zezik
oipra epzpyna `axe iia` ewlgpy myky x`al `xnbd dtiqen
:df oipr da xkfpy zxg` dpyna miwelg eidi jk ,zezlcd zlirp

ïðúc àäå(e"n d"t zeiecr),íBìLå ñç ,äãeäé éaø øîàxnelàéá÷òL §¨¦§©¨©©¦§¨©§¨¤£©§¨
äcðúð ìàììäî ïa,[mxg eilr lhed-]ïéàLdìk ìò úìòðð äøæò ¤©£©§¥¦§©¨¤¥£¨¨¦§¤¤©¨

ìàììäî ïa àéá÷òk àèç úàøéáe äîëça ìàøNéa íãà- ¨¨§¦§¨¥§¨§¨§¦§©¥§©£©§¨¤©£©§¥
did `l ,axe lecb ldw da didyk gqt axra dxfrd dlrppyk
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,mca iaizk oie`l dyng :`nrh yxtn zezixk zkqnae .ytpd mc epi`y zivnzd mc
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Ba¯ïéà :øîàc ,déîòèì äãeäé éaø ,àlà .øtëî Bðéà¥§©¥¤¨©¦§¨§©§¥§¨©¥

:íéîëçì äãeäé éaø ïäì øîà ,àéðz .íc ìháî íc̈§©¥¨©§¨¨©¨¤©¦§¨©£¨¦
çáL :Bì eøîà ?äøæòä úà ïé÷÷Bt änì ,íëéøáãì§¦§¥¤¨¨§¦¤¨£¨¨¨§¤©
à÷ àäå .íca íäéúBáekøà ãò eëìiL ïøäà éðáì àeä¦§¥©£Ÿ¤¥§©©§¥¤©¨§¨¨
áìçäå Bécäå ícä :àéðúãk .õöBç Bðéàå àeä çì !õééç̈¥©§¥¥¦§©§¨©¨§©§§¤¨¨

íéLáé ,Lácäå¯ïéçì ,ïéööBç¯àäå .ïéööBç ïéà §©§©§¥¦§¦©¦¥§¦§¨
ãáòå ïéLèLeèî åéãâa eéä :ïðúe ,eäééðàî éñåezî÷¯ ¨¦©§¥¨©§§©¨§¨¨§§¨¦§¨©
eäééðàîì eäì eìãîc :àîéz éëå .dìeñt BúãBáò¯ £¨§¨§¦¥¨§©§§§¨©§

'Bcî' ,"ãá Bcî" :àéðúäå¯àìå øñçé àlL ,Búcîk §¨©§¨¦©¦§¦¨¤Ÿ¤§©§Ÿ
.àéä äãBáò åàìc ,Lákì ïéøáéà úëìBäa !øéúBé¦§¨©¥¨¦©¤¤§¨£¨¦
:àéðúc !àéä äãBáò äpeäk éòácî àäå !?àìå§Ÿ§¨¦§¨¥§¨£¨¦§©§¨

"äçaænä ìkä úà ïäkä áéø÷äå"¯íéøáà úëìBä Bæ §¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ©¦§¥¨¨©¥¨¦
äãBáò åàìc ,äëøònì íéöò úëìBäa :àlà !Lákì©¤¤¤¨§¨©¥¦©©£¨¨§¨£¨
éëéä àäéî ,íc úëìBäáe Lákì íéøáà úëìBäa .àéä¦§¨©¥¨¦©¤¤§¨©¨¦¨¥¦

.éaèöéàà ébñîc ?éìæà,'åëå ïéèéLôîe ïéìBz ãöék" ¨§¦¦§©¥©¦§©¥¥©¦©§¦¦
."íøéè÷äì ñéâna íðúð åéøeîà úà eàéöBäå eòø÷̈§§¦¤¥¨§¨¨©¨¥§©§¦¨
ìò ïøéè÷äì :àîéà !?eäì øh÷î äåä déôeb àeä ehà©¥£¨§©¥§¥¨§©§¦¨©

.çaænä éab'åëå äðBLàø úk äúöé"ãçà ìk :àðz ." ©¥©¦§¥©¨§¨©¦¨¨¨¨¤¨
áø øîà .åéøBçàì ìéLôîe BøBòa Bçñt ïúBð ãçàå§¤¨¥¦§§©§¦©£¨¨©©

.úeòéiè :Léìéò¦¦©¨

èçùð ãéîú êìò ïøãä

àel.åéáìç úøè÷äå ,åéáø÷ éeçéîe ,Bîc ú÷éøæe ,BúèéçL :úaMä úà ïéçBc çñta íéøác ¥§¨¦©¤©¦¤©©¨§¦¨§¦©¨¦§¨¨§©§¨©£¨¨
åéáø÷ úçãäå Búéiìö ìáà¯ïéçBc ïðéà,íeçzì õeçî Búàáäå Búákøä .úaMä úà £¨§¦¨©£¨©§¨¨¥¨¦¤©©¨©§¨¨©£¨¨¦©§

Bzìaé úëéúçå¯àìäå :øæòéìà éaø øîà .ïéçBc :øîBà øæòéìà éaø .úaMä úà ïéçBc ïéà ©£¦©©©§¥¦¤©©¨©¦¡¦¤¤¥¦¨©©¦¡¦¤¤©£Ÿ
äëàìî íeMî àéäL äèéçL íà äî ;àeä ïéc¯úeáL íeMî ïäL elà ,úaMä úà äçBc ¦¨¦§¦¨¤¦¦§¨¨¨¤©©¨¥¤¥¦§

¯äëàìî íeMî Ba eøézäL ,çéëBé áBè íBé :òLBäé éaø Bì øîà ?úaMä úà eçãé àìŸ¦§¤©©¨¨©©¦§ª©¦©¤¦¦¦§¨¨
?äåöîì úeLø äéàø äî ?òLBäé ,äf äî :øæòéìà éaø Bì øîà .úeáL íeMî Ba øeñàå§¨¦§¨©©¦¡¦¤¤©¤§ª©¨§¨¨§§¦§¨

úeáL íeMî àéäå ,äåöî íeMî àéäL ,çéëBz äàfä :øîàå àáé÷ò éaø áéLä¯dðéàå ¥¦©¦£¦¨§¨©©¨¨¦©¤¦¦¦§¨§¦¦§§¥¨
ïäå äåöî íeMî ïäL ét ìò óàL ,elà ìò dîúz ìà äzà óà .úaMä úà äçBcíeMî ¨¤©©¨©©¨©¦§©©¥¤©©¦¤¥¦¦§¨§¥¦

úeáL¯àéäL äèéçL íà äîe ,ïc éðà äéìòå :øæòéìà éaø Bì øîà .úaMä úà eçãé àì §Ÿ¦§¤©©¨¨©©¦¡¦¤¤§¨¤¨£¦¨¨¦§¦¨¤¦
úaMä úà äçBc äëàìî íeMî¯àéäL äàfä?úaMä úà äçBcL ïéc Bðéà úeáL íeMî ¦§¨¨¨¤©©¨©¨¨¤¦¦§¥¦¤¨¤©©¨
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פסחים. פרק חמישי - תמיד נשחט דף סה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

עיקר עניין התפילה הוא . . מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ . . ומכל-מקום הרי דווקא בתפילה צריכה להיות בקשת צרכיו, דהיינו 
פרטי הדברים דווקא.

ממאמר יו"ד שבט, ה'תשל"ה



קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc migqt(ipy meil)

wxy yexcl yie,øtëî ,Ba äàöBé LôpäL ícglwnd mcd `ed ¨¤©¤¤§¨§©¥
la` ,dhigyd zrya,Ba äàöBé Lôpä ïéàL íc,zivnzd mc oebk ¨¤¥©¤¤§¨

,øtëî Bðéà,dtvxl jtypy ytpd mcy `iyewd zxfeg ok m`e ¥§©¥
:`xnbd zvxzn .leqtd zivnzd mca lha `ed ixdéaø àlà¤¨©¦

déîòèì äãeäé,ezhiyl -íc ìháî íc ïéà ,øîàcipin ipy - §¨§©§¥§¨©¥¨§©¥¨
epi` epina oine ,cg` oin mdy iptn ,df z` df milhan mpi` minc
elit`e ,leqt mca lhazn epi` mlerl xykd mcd jkitl ,lha

.dwixf zaeg ici `vei epnn hrn zwixfa
zxaery mind zn`a axrzn did dtvxd lr jtypy mcd
zaxwd zrae ,dxfrd znega didy awp jxc dvegd `veie dxfra
migqtd lkn mcd sq`ziy ick ,df awp mezql ebdp gqt oaxw
d`ian `xnbd .xacd mrh x`azi oldly `ziixaa .dxfrd jeza

:eixacl di`x dcedi iax `ian ea ,`ziixad jynd z`àéðz©§¨
,`ziixaaíëéøáãì ,íéîëçì äãeäé éaø ïäì øîàeid `ly ¨©¨¤©¦§¨©£¨¦§¦§¥¤

,zaexrzd mcn qek mi`lnnïé÷÷Bt änì[minzeq-]äøæòä úà ¨¨§¦¤¨£¨¨
ick edf i`cea ,migqt iaxra [dxfrdn mcd z`ivi awp z`-]
mkzrcl la` ,jtypy mcdn axerny mc qek ze`lnl elkeiy

.dxfrd z` ewwt dn mylBì eøîàjkitl ,dcedi iaxl minkg ¨§
y meyn ,dxfrd z` ewwtãò eëìiL ïøäà éðáì àeä çáL¤©¦§¥©£Ÿ¤¥§©

íäéúBaekøà[mdikxa-].íca ©§¥¤©¨
:dxfrd zwiwt bdpn lr dywn `xnbdõééç à÷ àäåmcd `ld - §¨¨¨¦

uveg xac didiy xeq`e ,dxfrd ztvxl mipdkd ilbx oia uveg
dtvxl mipdkd ilbx oiaxn`py(d gi mixac)'zxWl cFnrl'©£§¨¥

mcd :`xnbd zvxzn .dcinr ef oi` dtvxd lr cner epi`ykeçì©
àéðúãk .õöBç Bðéàå ,àeä,`ziixaa epipyy enk -,Bécäå ,ícä §¥¥¦§©§¨©¨§©§

,Lácäå ,áìçäåmdy onfa ,dewna laehy mc`d xya lry §¤¨¨§©§©
,ïéööBç ,íéLáémd m` la`.ïéööBç ïéà ,ïéçì §¥¦§¦©¦¥§¦

:dywne `xnbd dtiqeneäééðàî éñåezî÷ àäåicba `ld - §¨¨¦©§¦¨©§
mcdn miklklzn mipdkdïéLèLeèî åéãâa eéä ,[àéðúå] (ïðúå)- §©§¨¨§¨¨§§¨¦

hiha miklkelnàîéz éëå .äìeñt BúãBáò ,ãáòådvxz m`e - §¨©£¨§¨§¦¥¨
,xneleäééðàîì eäì eìãîã`ly mdicba z` mipdkd ediabdy - §©§§§¨©§

,eklklziàéðúäådxeza xn`p ,`ziixaa epipy ixde -(b e `xwie) §¨©§¨
odMd Wale','ãá Bcî,`ziixad zyxecî',Búcîk 'Bc,xnelk §¨©©Ÿ¥¦©¦§¦¨

,odkd ly eznew zcin itl zpezkd `dzyøéúBé àìå øqçé àlL¤Ÿ§©¥§Ÿ¦
mpi`y oeikne ux`d lr zxxbp `le ux`dn zdaben `dz `ly -

.dcearl milqtpe miklklzn md ,mdicba diabdl mi`yx
df did ,mca mipdkd ekldy epxn`y dn :`xnbd zvxzn

Lákì ïéøáéà úëìBäa,mxihwdlàéä äãBáò åàìcdpi`y - §¨©¥¨¦©¤¤§¨£¨¦
`ly mdicba z` ediabd f`e ,dpedk icba dkixv dpi`e ,dcear

:ddnze `xnbd zxfeg .eklklziàìåyakl oixai` zkled ike - ¨Ÿ
,dcear dpi`äpeäk éòacî àäådpi` mixai`d zkledy dnn - §¨¦§¨¥§¨

y gken ,odk ici lr `l` dxiyk,àéä äãBáò,dcear epi`y xacy £¨¦
,dpedk dkixvy oipne .ezeyrl leki xfd s`,àéðúcxn`p` my) §©§¨

(bimiOA ugxi mirxMde axTde'ìkä úà ïäkä áéø÷äåxihwde §©¤¤§©§¨©¦¦§©©¨¦§¦§¦©Ÿ¥¤©Ÿ§¦§¦
,'äçaænäo`k zxkfend daxwddy ,`ziixad zx`aneúëìBä Bæ ©¦§¥¨¨©

,Lákì íéøáà:`xnbd dwiqn .dpedk icbae odk dkixv `idy ixd ¥¨¦©¤¤
äëøònì íéöò úëìBäa àlàmikled mipdkd eid ,gafnd lry ¤¨§¨©¥¦©©£¨¨
,mdicba ediabde mcd jezaàéä äãBáò åàìc.dcear dpi`y - §¨£¨¦

seq seq :`xnbd dywnúëìBäáe ,Lákì íéøáà úëìBäadíc §¨©¥¨¦©¤¤§¨©¨
,mdicba diabdl mipdkd elki `le ,md dceary ,gafnlàäéî¦¨

[mewn lkn-]éìæà éëéädn`d dzid xy`k mipdkd ekld cvik - ¥¦¨§¦
.mdicba eklklzi `ly ote`a ,mca d`ln dxfrd dzide dxebq

:`xnbd zvxznéaèöéàà ébñîcmixai`de mcd zkled zrya - §©§¦©¦§©¥
zedaben eide mipa`n zeiepa eidy ze`ahvi` lr ekld
dxfrd rwxw lr ekld dkxrnl mivr ekiledy dryae ,dtvxdn

.mcd jeza
:dpyna epipyåéøeîà úà eàéöBäå Bòø÷ ,'åëå ïéèéLôîe ïéìBz ãöék¥©¦©§¦¦§¨§¦¤¥¨

.[ïøéè÷äå] (íøéè÷äì) ñéâna íðúðdid envr hiytndy rnyne §¨¨©¨¦§¦§¦¨
:`xnbd dywn .mixeni`d z` xihwnøè÷î äåä déôeb àeä eèà̈¥£¨©§©

eäì,mixeni`d z` xihwn did ,xf `edy envr hiytnd m`d - §

:`xnbd zvxzn .mixeni` zxhwdl leqt xf `ldàîéàxen` - ¥¨
ick qbna oixeni`d z` ozep did hiytndy ,dpynd z` x`ae

,çaænä éab ìò ïøéè÷äìxihwdl ie`xd odk `eaiy cr xnelk §©§¦¨©©¥©¦§¥©
.mxihwie

:dpyna epipy,'åëå äðBLàø úk äúöémr mipiznn eid zayae ¨§¨©¦¨
.mdigqt z` elve e`vi dkiygyke ,ziad xda mdigqt

:`ziixa `xnbd d`ian,àðzdid mdizal mikled eidykãçà ìk ¨¨¨¤¨
BøBòa Bçñt ïúBð ãçàå,epnn hytedy gqtd lyìéLôîeeåéøBçàì §¤¨¥¦§§©§¦©£¨
.etizk lr edleze -,Léìéò áø øîàjxck `id ef d`iyp zxev ¨©©¦¦

úeòéiè.mil`rnyi mixgeq - ©§

èçùð ãéîú êìò ïøãä

íéøáã åìà ¯ éùù ÷øô
zek`ln dfi` ,zaya lgy gqt axra miwqer df wxt zligza
.zegec opi` dfi`e zayd z` zegec gqt oaxw zaxwdl zekxvpd
eteqae .gqtd mr `ad dbibg oaxw ipic mi`aen wxtd jynda
ote`a zaya ehgypy zepaxw x`ye gqt oaxw oica miwqer

.zay lelig meyn mdilr miaiigzn izni` ,leqt

äðùî
zaya gqt axr lg m` jkitl ,zayd z` dgec gqt oaxw
migxkeny dn `l` xzed `l minkg zrcl .gqtd z` miaixwn
ozeyrl ozipy gqt oaxwl zekiiyd zek`ln j` ,meia ea zeyrl
itke .jk lr wleg xfril` iaxe .zayd z` zegec opi` ,xg` meia

:dpyna x`eaiyíéøác elàmikxvpdaoaxw zaxwdçñtyïéçBc ¥§¨¦§¤©¦
,úaMä úàlr ea miyrp md zaya oqipa xyr drax` lgyky ¤©©¨

,zaya zexeq`d zek`ln ody s`Bîc ú÷éøæe ,BúèéçLlr §¦¨§¦©¨
gafnd,zay i`venl ozegcl ozip `ly ,åéáø÷ éeçéîeaewip ± ¦§¨¨

z`f zeyrl jixvy ,mkezn jelkld z` `ivedl ick oikqa eirn
,egixqi `ly ick dhigyd meiaåéáìç úøè÷äå.eixeni`e §©§¨©£¨¨

Búéiìö ìáà,ezlik` jxevl oaxwd xya lyåéáø÷ úçãäå± £¨§¦¨©£¨©§¨¨
,ixnbl mzewpl ick eirn ztihy,úaMä úà ïéçBc ïðéàmeyn ¥¨¦¤©©¨

.zayd z`v xg`l ozeyrl ozipy
:zayd mcew ozeyrl did ozipy zek`lna dpc dpyndBúákøä©§¨¨
,miaxd zeyx jxc dxfrl e`iadl szkd lr oaxwd lyBúàáäå©£¨¨

íeçzì õeçî,zayd zqipka el rawpyïéçBc ïéà ,Bzìaé úëéúçå ¦©§©£¦©©©§¥¦
,úaMä úà`l ,zay iptl ozeyrl ozip el` zek`lny xg`ny ¤©©¨

.opaxc zek`ln ody s` lr ,zaya exzed,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
el` mixacïéçBcdevn ixiykn miaygpe li`ed zayd z` ¦

z` migec devn ixiykn s`e [devn meiw jxevl zeyrpd zelert]
.zayd

wlegy ryedi iaxl xfril` iax oia ozne `yn d`ian dpynd
:eilràeä ïéc àìäå ,øæòéìà éaø øîàlwa z`f cenll ozip `ld ± ¨©©¦¡¦¤¤©£Ÿ¦

,xnegeàéäL äèéçL íà äîzaya dxeq`äëàìî íeMîon ¨¦§¦¨¤¦¦§¨¨
ok it lr s`e ,dxezdúaMä úà äçBc,gqtd zaxwd jxevlelà ¨¤©©¨¥

[lirl zexkfpd zelertd zyely-]ïäLwx zexeq`'úeáL' íeMî ¤¥¦§
ike ,opaxcn zay xeqi` `edy.úaMä úà eçãé àìŸ¦§¤©©¨

,òLBäé éaø Bì øîày meyn df xnege lw xnel oi`,çéëBé áBè íBé ¨©©¦§ª©¦©
Ba eøézäLzexeq`y zelert,äëàìî íeMî,leyiae dhigy oebk ¤¦¦¦§¨¨

,ytp lke` jxevlåok it lr s`øeñàzeyrlBadlert elit` §¨
wx dxeqi`y,úeáL íeMî`ad oebk,megzl uegn lke`d z ¦§

jxevl mby xnel ozip ok m`e .aeh mei iptl dzeyrl ozip xy`k
iptl mzeyrl ozip `ly mixac `l` exzed `l gqtd zaxwd
md m` elit` zay iptl mzeyrl ozipy mixac mle` ,zay

.exzed `l opaxcn wx mixeq`
äf äî ,øæòéìà éaø Bì øîàel` mixac xn`z ji` ±äî ,òLBäé± ¨©©¦¡¦¤¤©¤§ª©¨

`iadl ozip cvikäéàøjxevl zeay minkg exizd `ly dnn §¨¨
`idy aeh meia dlik`ì ,úeLø`idy gqt oaxw zaxwd,äåöî §§¦§¨
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xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc migqt(iyily meil)

óelç Bà ,àáé÷ò éaø Bì øîàz` oecle silgdl ozip dxe`kl ± ¨©©¦£¦¨¦
,dketd dxeva xnege lwdàéäL äàfä íà äîwx dxeq`íeMî ¨¦©¨¨¤¦¦

,úeáLok it lr s`eúaMä úà äçBc dðéà,gqtd zaxwd jxevl §¥¨¨¤©©¨
àéäL äèéçLdxeq`úà äçãz àlL ïéc Bðéà ,äëàìî íeMî §¦¨¤¦¦§¨¨¥¦¤Ÿ¦§¤¤

,úaMä.gqtd z` eaixwi `l zaya gqt axr legiyk `linne ©©¨
,àáé÷ò ,øæòéìà éaø Bì øîàixd ,df xnege lw xne` dz` cvik ¨©©¦¡¦¤¤£¦¨

zø÷òz` jkaäøBza áeúkM äî(a h xacna)l`xUi ipa EUrie' ¨©§¨©¤¨©¨§©£§¥¦§¨¥
gqRd z`,'BãòBîagqtd z` aixwdl yiy micnel epnny ¤©¨©§£

ecrenaïéalgykìBçaeïéalgyk,úaMaleki xnege lw oi`e ¥©¥©©¨
.aezkd zyxcn cnlpd z` zegcl

Bì øîà,xfril` iaxl `aiwr iaxãòBîk elàì ãòBî éì àáä ,éaø ¨©©¦¨¥¦¥¨¥§¥
.äèéçMìiabl cenll mpn` ozip 'ecrena' weqtdn ,xnelk ©§¦¨

z` dgczy ,dziiyrl [gqt axr] cren dl rawpy gqtd zhigy
lirl zexkfpd zelertd iabl epnn cenll ozip `l j` ,zayd
oi`y [ezlai jezige megzl uegn ez`ad ,oaxwd ly ezakxd]
opi` jk meyne ,gqt axr iptl ozeyrl ozipe oziiyrl reaw cren

.zayd z` zegec
äëàìî ìk ,àáé÷ò éaø øîà ììkdlert -áøòî dúBNòì øLôàL §¨¨©©¦£¦¨¨§¨¨¤¤§¨©£¨¥¤¤

úaMä úà äçBc dðéà ,úaLm` elit` ,gqtd zaxwd jxevl ©¨¥¨¨¤©©¨
d la` .opaxcn wx dxeqi`äèéçL,oaxwd lydúBNòì øLôà éàL §¦¨¤¦¤§¨©£¨

.úaMä úà äçBc ,úaL áøòî¥¤¤©¨¨¤©©¨

àøîâ
d`ian `xnbd .zayd z` dgec gqtd zaxwdy dpyna epipy

:df oipra dyrn zxtqnd `ziixaBæ äëìä ,ïðaø eðzzaxwdy ¨©¨¨£¨¨
,zayd z` dgec gqtdàøéúá éðaî äîlòúði`iyp eidy ¦§©§¨¦§¥§¥¨
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ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך ואני תמיד עמך וגו', כלומר, שבזה שאני בער ובהמות, אני תמיד עמך.
ממאמר יו"ד שבט, ה'תשל"ה
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כך היה נשמע הלשון מרבנו הזקן בדבקותו, מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ, אינני רוצה מאומה, אינני רוצה את גן-העדן שלך, 
אינני רוצה את עולם הבא וכו' שלך אני רוצה אך ורק אותך בעצמך.
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éúî÷ùäøåáãdzidy ,`xdei Ðzltyn

mibidpnd.dnvrl zx`tzne ,diptlyéøåò
äøåáã éøåòweliq zngn dwzzypy Ð

.dz`eapïâðî éì åç÷qrky eqrk xiardl Ð

.mxedi lrãé åéìò éäúå.wlzq`c llkn Ðàì
øçá" la` .mlern rnyn Ð"edizq`nrnyn

`zydofbx `edy iptn ,edizq`nllkn .eq`n

dyrn i`dc ab lr s`e .xgap dlgzny

dgiyncmicwzepfbxlea epivn `l edin Ð

ielby iptne ,cala df `l` itec`edy eiptl

ofbx.eq`n Ðïì àðî äàîåè åçããli`ed Ð

?egcc ol `pn (edl) rnyn `l "ecren"eop`e

) "oilev cvik"a d`neh egcc ol `niiwa,er.(

jci`a ,`itepka iz`c ,xeaiv oaxw ixw` gqt

) oiwxit.(a,erïéòøåöîå ïéáæi`nhn oixeng Ð

`l` .otebn odilr d`vei d`neh ixdy ,mizn

rxevne af jixhvi` ik jigxk lr`kidl Ð

zn `nh oi`c.jixhvi` glzyn
àîìà

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

àäåjxev ly dcear lkc :xg` oipra yxtn inlyexia Ð lldk miycwa dcear ciar `w

,dlqtl dkxvlc icin dcear aiyg `lc ikid ik ,dxtn silie .dlirn ea oi` oaxwd

dpyn ipy wxt) dxt zkqna opzc `d iziine .dlirna aiigzdl dcear aiyg `l inp ikd

dilr ezilh ozp dxqend z` dilr ltiw ,xdpd z` da xare dapfa dlze dilr akx :(bÐ

lcpq dl dyr ,dxqena dxyw la` .dleqt

iptn dilr ezilh qxit ,wilgz `ly liaya

miaeafdÐdkxvl `edy lk :llkd df .dxiyk

Ð.dxiykäàéáîÐ dxfrl oileg `idyk

iab (a,`t `xza `aa) "dpitqd z` xkend" wxta

e`l `nlic yegil :jixt zepli` izy dpew

"rexfd"ae .dxfrl oileg liirn `we ,edpip mixeka

`pngx azkc `nrh :xn`wc ,inp (`,lw oileg)

dfga oiaiig oileg :`pin` ded ikd e`l `d "df"

weyeÐedpitpil ?caril ikide ,dtepz ira `dÐ

'd iptl"i`eebn i`e ,aizk "Ðoileg liirn `w

jxck dtepz oda dyery xeq` i`ce mzd .dxfrl

oileg dlh qipkny ,`kd la` .oaxwa dyery

,zepaxwa dyery xac mey dyer epi`e ,dxfra

deabl oileg aixwnk d`xiyÐogky`ck .ixy

oileg milke` eidy (a,`k zegpn) "dax unewd"a

.rayd lr zegpn lek`l ick dxfra

øîçî:iiepyl ivn ded Ð `ed ci xg`lk

`edyke ,eilr egipn jldn `edyk

in" yixa ixy `peeb i`d ikc .epnid elhep cner

.(`,bpw zay) "jiygdyøçàìëxeq` inp ci

ilraa ynzyn `ld :jxtinl ivn ied Ð opaxcn

.opaxcn xeq`c ,miig

çðä`de :xn`z m`e Ð l`xyil edl

xyt`c oeik ,opaxc zeay xq` oizipzna

liw eznda zeay :xnel yie !zay axrn zeyrl

.envr zeaynïéàå:dniz Ð oigcp xeaiv

,l`xyi aex `l` "yi`"n opihrnn `l `kdc

z` z`vede" :opiyxc (a,fi) oixcdpqc `nw wxtae

,jixryl `iven dz` dy`e yi` "`edd yi`d

`ki`e ,jixryl dlek xird lk `iven dz` i`e

,mzd ip`yc :xnel yie !hay mzd hrnnc

yi` `aeh :inp i` .zgcpd xira wlgy epivnc

.mzd iaizk dy`eàìàyiwl yix xn`

oa oeyny epiaxl dniz Ð dpgnd on eglyie

dcedi iaxl `gipd ,yiwl yixcl :mdxa`Ð

azk ikdlc onwl xn`c ,oerny iaxl `l`

miwelgy itl rxevne af zn `nh `pngx

?dil `pn d`neh igcc gqt ,zepgn geliya
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,àlà .BúìBòa íãà ìòî àì åéîiî ,ìlä ìò åéìò̈¨©¦¥¦¨¨Ÿ¨©¨¨§¨¤¨
äéìò Bãé CîBñå ,dLéc÷îe äøæòì ïéleç dàéáî§¦¨¦¨£¨¨©§¦¨§¥¨¨¤¨
:ïðúäå ?déì Léc÷î éöî éëéä úaMa çñt .dèçBLå§£¨¤©©©¨¥¦¨¥©§¦¥§¨§©
ïéäéaâî ïéàå ïéîéøçî ïéàå ïéëéøòî ïéàå ïéLéc÷î ïéà¥©§¦¦§¥©£¦¦§¥©£¦¦§¥©§¦¦
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ïîæ ïäì òeáwL úBáBça¯:ïðçBé éaø øîàc .ïéLéc÷î §¤¨©¨¤§©©§¦¦§¨©©¦¨¨
.áBè íBéa Búâéâçå úaMa Bçñt úà íãà Léc÷î©§¦¨¨¤¦§©©¨©£¦¨§
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Bì LiL øác :dépéî éòa à÷c eðééä !àkéà àäéî¦¨¦¨©§§¨¨¥¦¥¨¨¤¥
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ïéà íà ìàøNéì ïäì eçépä ,àlà .ézçëLå ézòîL̈©§¦§¨©§¦¤¨©¦¨¤§¦§¨¥¦¥

ïä íéàéáð¯øîà äãeäé áø øîà .ïä íéàéáð éða §¦¦¥§¥§¦¦¥¨©©§¨¨©
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'åâå ìàøNéa íà ézîwL äøBác ézîwL ãò:áéúëe ," ©©©§¦§¨©©§¦¥§¦§¨¥§¦

'åâå øéL éøac éøeò éøeò äøBác éøeò éøeò"Léø ." ¦¦§¨¦¦©§¦¦¥
àeä íëç íà ,ñòBkL íãà ìk :øîà Lé÷ì¯àeä àéáð íà ,epnî ú÷lzñî Búîëç¯ ¨¦¨©¨¨¨¤¥¦¨¨¨§¨¦§©¤¤¦¤¦¨¦
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'åâåíéîMä ïî äleãb åéìò ïé÷ñBt eléôà ,ñòBkL ìk :Léèt øa éðî éaø øîà ."¯ïéãéøBî ¨©©¦¨¦©©¦Ÿ¤¥£¦§¦¨¨§¨¦©¨©¦¦¦

ïìðî .BúBà¯zLèð éî ìòå zãøé [äæ] änì øîàiå ãåãa áàéìà óà øçiå" :øîàpL ,áàéìàî §¨©¥¡¦¨¤¤¡©©¦©©¡¦¨§¨¦©Ÿ¤¨¨¤¨©§¨§©¦¨©§¨
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éðL çñôì äçãð Léà àîéà :ïðçBé éaøì Lé÷ì ïa ïBòîL éaø déì øîà .äàîeèa éãáò àlà ,éðL çñôì ïéçãéð øeaéö ïéàå ,éðL çñôì§¤©¥¦§¥¦¦§¦§¤©¥¦¤¨¨§¦§§¨¨©¥©¦¦§¤¨¦§©¦¨¨¥¨¦¦§¤§¤©¥¦

¯ìëå òeøö ìk äðçnä ïî eçlLéå" :àëäî ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àlà !éðL çñôa àìå ïBLàø çñôa àì àzðwz eäì úéì øeaéö¦¥§©©§¨Ÿ§¤©¦§Ÿ§¤©¥¦¤¨¨©©¦¦§¤¨¦¥¨¨¦©§¦©©£¤¨¨©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc migqt(iyily meil)

:`xnbd dywnàäå,oaxwd znda lr oikqd z` gipnyk ixde ± §¨
äãBáò ãéáò à÷ynzyn ±íéLã÷acnlpy itk xeq` dfe ,`ed ¨¨¦£¨§¨¨¦

aezkdn(hi eh mixac):`xnbd zvxzn .'LxFW xFkaA carz `l'Ÿ©£Ÿ¦§¤
dfa ebdp ,ok eyry mze`kcinz bdpy itìläz`ada zeyrl §¦¥

.eizepaxwBúìBòa íãà ìòî àì åéîiî ,ìlä ìò åéìò eøîà ,àéðúc§©§¨¨§¨¨©¦¥¦¨¨Ÿ¨©¨¨§¨
.lld ly dler oaxwa dlirn xeqi`a mc` lykp `l mlern ±

,dxfrl uegn dyicwn did `ly meynàlàdiddàéáîz`-] ¤¨§¦¨
oiicr `idyk [dndadäéìò Bãé CîBñå ,dLéc÷îe ,äøæòì ,ïéleç¦¨£¨¨©§¦¨§¥¨¨¤¨

,dèçBLådzid `l dzhigyl dzycwd oiay xvwd onfay `vnpe §£¨
wx gqt oaxwl zendad eycwed o`k s`e .da lernl zedy
ocera mdipikq z` odilr gipdl elki jkitle ,dxfrl e`aedyn

.oileg
:df uexiz lr dywne day `xnbdLéc÷î éöî éëéä úaMa çñt¤©©©¨¥¦¨¥©§¦

déì,zaya mdigqt z` yicwdl elki cvik ±ïðúäådpyna ¥§¨§©
dviaa(:el),ïéLéc÷î ïéà,aeh meia minyl zeycwdåokïéà ¥©§¦¦§¥

ïéëéøòî,'ilr 'ipelt jxr' e` 'ikxr' xnel ±åïéîéøçî ïéàxnel ± ©£¦¦§¥©£¦¦
,'mxg ef dnda ixd'ïéäéaâî ïéàåzexitd on miyixtn oi` ± §¥©§¦¦

.úBøNòîe äîeøz:dpynd zniiqnelà ìk,mixeqi`dáBè íBéa §¨©©§¨¥§
eøîàe ,mze`øîBçå ì÷mixeq` mdyúaMam`e .epnn dxengy ¨§©¨¤©©¨

e`aedyn wx zendad eycwedy lirl epxn`y dn dyw ok
:`xnbd zvxzn .zaya dxfrléléî éðä,zaya yicwdl xeq`y ¨¥¦¥

úBáBça[miycw-]ïîæ ïäì òeá÷ ïéàLze`hg oebk ,ozaxwdl §¤¥¨©¨¤§©
,zeny`e,ïîæ ïäì òeáwL úBáBça ìáà,gqt oebkïéLéc÷îoze` £¨§¤¨©¨¤§©©§¦¦

z` dgec ozaxwdy xg`ny ,zaya lgyk elit` ozaxwd meia
enke .ok ozycwd s` ,zaydúà íãà Léc÷î ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨©§¦¨¨¤

úaMa Bçñt,gqt axr da lgyåoaxw z`áBè íBéa Búâéâç. ¦§©©¨§£¦¨§
zeyxa zendad z` ekiled cvik :zeywdl `xnbd dtiqen

,mdilr mipikqdyk miaxdàìäåzeyxa dnda zaya bidpnd ©£Ÿ
xeqi` lr xaer ,ie`yn dilr lhenyk miaxd.'ønçî'zvxzn §©¥
`ed ixd df ote`ay meyn xzen xacd :`xnbdãé øçàìk ønçî§©¥¦§©©¨

.dlh lr ie`yn lihdl jxcd oi` oky ,dlibxd jxcdn iepiya ±
:dywne `xnbd dayéäð ,énð ãé øçàìk ønçî[mpn`±]àøeqéàc §©¥¦§©©¨©¦§¦§¦¨

,àkéì àúééøBàcj`àäéî ïðaøcî àøeqéà[mipt lk lr-],àkéà §©§¨¥¨¦¨¦§©¨¨¦¨¦¨
,ok` :`xnbd zvxzn .xacd xzed cvik ,dyw oiicr ok m`eeðééä©§

dépéî éòa à÷cozip m`d ,lld z` `xiza ipa el`yy dn df ± §¨¨¥¦¥
oicd dn ,dzid mzl`ye .df ote`a oikqd z` `iadl xizdl

yiykøác[dyrn-]äøBzä ïî øzéä Bì LiL`ed dxezd ony - ¨¨¤¤¤¥¦©¨
,xzenåéðôì ãîBò úeáL øáãelr xearl jixv ezeyrl icke ± §©§¥§¨¨

dvex `ede ,zeay xeqi`Bø÷òìeilr xearl ±ãé øçàìk,iepiya - §¨§¦§©©¨
z`f dyereäåöî íB÷îa,gqtd zaxwd zevn jxevl -éàî- ¦§¦§¨©

e .xzen df m`dïäì øîà,lldàlà ,ézçëLå ézòîL Bæ äëìä ¨©¨¤£¨¨¨©§¦§¨©§¦¤¨
.ïä íéàéáð éða ,ïä íéàéáð ïéà íà ,ìàøNéì ïäì eçépä©¦¨¤§¦§¨¥¦¥§¦¦¥§¥§¦¦¥

x`azn epnny ,d`bznd ly eypera xn`n d`ian `xnbd
:edel`yy dkldd z` gky lldy mrhdøîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

øäéúîä ìk ,áø,d`bznd ±,àeä íëç íày yprpBúîëç ©¨©¦§©¥¦¨¨¨§¨
,epnî ú÷lzñîe,àeä àéáð íày yprp.epnî ú÷lzñî Búàeáð ¦§©¤¤¦¤¦¨¦§¨¦§©¤¤¦¤

y xn`y dn :ax ixac xewn z` `xnbd zx`anàeä íëç íà¦¨¨
,epnî ú÷lzñî Búîëçcnlpîmr didy dyrndøî øîàc .ìlä ¨§¨¦§©¤¤¦¤¥¦¥§¨©©

,lirl `ziixaaìéçúälldïøèð÷î[`xiza ipa z`-],íéøáãa ¦§¦§©§§¨¦§¨¦
ok zngnye mday zelvr meyn oicd z` egkyy lr mxrivy

,`iypl dpnzd `edåiabl edel`yyk okn xg`ly el mxb df §
,oikqd z`ad.ézçëLå ézòîL Bæ äëìä eäì øîà÷de`bdy o`kne ¨¨©§£¨¨¨©§¦§¨©§¦

.dnkgd zewlzqd icil d`ian
y ax xn`y dne,àeä àéáð íà,d`bzdy dfú÷lzñî Búàeáð ¦¨¦§¨¦§©¤¤

,epnîepcnl z`fîlv` xn`py dnáéúëc .äøBácdxiya ¦¤¦§¨¦§¦
ly e`av xy `xqiq z` l`xyi egvipy xg`l dxeac dxn`y

orpk jln(f d mihtey),äøBác ézîwL ãò elãç ìàøNéa ïBæøô eìãç'¨§§¨§¦§¨¥¨¥©©©§¦§¨
.'åâå 'ìàøNéa íà ézîwLixra zayl elcg l`xyi ipay ,xnelk ©©§¦¥§¦§¨¥

dxeac iznwy cr ,miaie`d cgtn ,dneg mdl oi`y ifxtd§
z` dlityd dl` dixacae .cgtl ewiqtde l`xyi z` bidpdl

.diyrna dx`tzde diptly mibidpndáéúëedxiyd jynda §¦
(ai d my),'åâå 'øéL éøac éøeò éøeò äøBác éøeò éøeò'`idy ,epiidc ¦¦§¨¦¦©§¦¦

dl xefgzy dywiae ,dz`eap dwlzqpy zngn dwzzyd
de`bdy ,epcnl o`kne .dxiya jiyndl lkezy ick dz`eap

.d`eapd zewlzqd icil d`ian
:mcewd xn`nd oirk sqep xn`n d`ian `xnbd,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©

,epnî ú÷lzñî Búîëç ,àeä íëç íà ,ñòBkL íãà ìkeàéáð íà ¨¨¨¤¥¦¨¨¨§¨¦§©¤¤¦¤¦¨¦
.epnî ú÷lzñî Búàeáð ,àeä§¨¦§©¤¤¦¤

y xn`y dn :yiwl yix ixac xewn z` `xnbd zx`aníëç íà¦¨¨
,epnî ú÷lzñî Búîëç àeäcnlpîmr didy dyrnd.äLn ¨§¨¦§©¤¤¦¤¥Ÿ¤

áéúëcoipramiayd z`xwl odkd xfrl`e dyn ly mz`ivi ¦§¦
oicn znglnn(eh-ci `l xacna),'åâå ìéçä éãe÷t ìò äLî óö÷iå'©¦§ŸŸ¤©§¥¤¨¦

,'dawp lM mziIgd dWn mdil` xn`Ie .dnglOd `aSn mi`Ad©¨¦¦§¨©¦§¨¨©Ÿ¤£¥¤¤©¦¦¤¨§¥¨
.miiga zeawpd z` exi`ydy `avd ixy lr dyn qrkyáéúëe§¦

okn xg`l(`k `l my)íéàaä àávä éLðà ìà ïäkä øæòìà øîàiå'©Ÿ¤¤§¨¨©Ÿ¥¤©§¥©¨¨©¨¦
,'åâå 'äLî úà 'ä äeö øLà äøBzä úwç úàæ äîçìnìmcnily ©¦§¨¨Ÿª©©¨£¤¦¨¤Ÿ¤

x`ean `lde .oicnn egwly milkd z` xiykdl cvik xfrl`
,'d itn el` zekld lr dehvp epiax dyny weqtaììkîyie ± ¦§¨

,dfn cenlldépéî ílòéà äLîczekld dynn egkyp dzry ± §Ÿ¤¦©©¦¥
.l`xyi ipa z` envr `ed mcnil `l jkitle ,qrky iptn el`

y yiwl yix xn`y dne,àeä àéáð íà,qrekdú÷lzñî Búàeáð ¦¨¦§¨¦§©¤¤
,epnîcnlpîmr didy dyrndáéúëc .òLéìàryil` xn`y ¦¤¥¡¦¨¦§¦

mec` jlne htyedi mr eil` cxiyk l`xyi jln mxedil `iapd
'd xac z` renyl(ci b 'a mikln),éðà äãeäé Cìî èôLBäé éðt éìeì'¥§¥§¨¨¤¤§¨£¦
éìà èéaà íà ,àNð.'åâå jàøà íàå Ewelgl dvxy ilely ,xnelk Ÿ¥¦©¦¥¤§¦¤§¤¨

.ryx didy mxedi l` llk hian did `l ,htyedil ceakáéúëe§¦
okn xg`l(eh b my)gex eilr gepzy dvxyk ryil` xn`y ,

d`eapd.'åâå ''ä ãé åéìò éäzå ïbðîä ïbðk äéäå ,ïbðî éì eç÷ äzòå'§©¨§¦§©¥§¨¨§©¥©§©¥©§¦¨¨©
,ez`eap epnn dwlzqd mxedi lr qrky zngny ,epcnl o`kne
okn xg`l wxe ,eqrk z` epnn xiarzy dpibp renyl jxvede

.d`eapd gex `id ''d ci eilr idze'
:qrkd zepba sqep xn`n d`ian `xnbd,Léht øa éðî éaø øîà̈©©¦¨¦©©¦

eléôà ,ñòBkL ìkm`åéìò ïé÷ñBtl dkfiy eiabl eraw -,äìeãb ¨¤¥£¦§¦¨¨§¨
BúBà ïéãéøBî ,íéîMä ïî:`xnbd zl`ey .dpnnïìðî.`ed jky ¦©¨©¦¦¦§¨¨

:`xnbd daiyn,áàéìàî,jlnd cec ly eig`øîàpLeiabl ¥¡¦¨¤¤¡©
mizylt len l`xyi ly dkxrnd dcya cec z` eze`xal`eny)

(gk fi '`zLèð éî ìòå zãøé [äf] änì ,øîàiå ãåãa áàéìà óà øçiå'©¦©©¡¦¨§¨¦©Ÿ¤¨¨¤¨©§¨§©¦¨©§¨
ðãæ úà ézòãé éðà ,øaãna äpää ïàvä èòîïòîì ék Eááì òø úàå E §©©Ÿ¨¥¨©¦§¨£¦¨©§¦¤§Ÿ§§¥Ÿ©§¨¤¦§©©

,'zãøé äîçìnä úBàøz` yhpy aygy meyn cec lr qrky §©¦§¨¨¨¨§¨
lr glyp cecy rci `le ,dnglnd z` ze`xl `eal ick o`vd

.dkxrnd dcyay eig`le el dciv `iadl eia` iciåy epivnéë §¤¨§¦
ìæà[jld-]Lîîì ìàeîLåäðéçipan cg` z` dkelnl geynl ± £©§¥§¦§§¦§

,'d ieeiv it lr cec ia` iyieälëaz` eiptl iyi xiard xy`k ± §ª§
,a`il`n ueg cec ig` lkáéúkl`eny xn`y(i-g fh my),äæa àì' §¦Ÿ¨¤

''ä øçá,jkl exgap `l mlerny rnyny ,jln didiyáàéìàáe ¨©¤¡¦¨
,zeklnl oebd `edy ayge l`eny eze` d`xykáéúk(f fh my) §¦

ék ,BúîB÷ dáb ìàå eäàøî ìà èaz ìà ,ìàeîL ìà 'ä øîàiå'©Ÿ¤¤§¥©©¥¤©§¥§¤§Ÿ©¨¦
ììkî ,'eäézñàî,ef oeyln rnyne -àðcéàä ãò déì íéçø äåäc §©§¦¦§¨©£¨¨¦¥©©¦§¨

`edy iptn eq`n dzr wxe ,jelnl ea xgae dzr cr 'd ead`y -
.el dwqtpy dlecbd z` ciqtd qrky xg`ny `vnpe ,ofbx

dzr .zaya miaxw cinzde gqtdy oicd xewn z` lirl epipy
s` miaxw cinzde gqtdy oicd xewn z` `xnbd zxxan

:`xnbd zl`ey .d`nehaïçkLàiabl oicd xewn z` epivn - ©§§¨
eçãc çñôe ãéîz[migecy-],úaLlirl x`eank(`"r)oicd la` , ¨¦¤©§¨©¨

eçãcd z` el` zepaxw ipy,äàîeèmze` miaixwny epiidc §¨§¨
,mi`nh xeaivd aexyk.ïì àðî:`xnbd daiynéëéä ék ,éøîà §¨¨¨§¦¦¥¦

éìécómicnely myk ±(my)ãéîzî çñtdey dxifbaïéðòìdgecy §¨¦¤©¦¨¦§¦§©
éìé énð éëä ,úaLçñtî ãéîz ó,ef dey dxifbaïéðòìezaxwd ©¨¨¦©¦¨¦¨¦¦¤©§¦§©

a.äàîeè:`xnbd zl`eydéôeb çñôe[envr±]ïì àðîokidn - §¨¤©¥§¨¨
:`xnbd daiyn .d`neha elit` axwy epcnl,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
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xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc migqt(iriax meil)

àlày o`kn cenll yi jgxk lräòL Eì Lé[onf-]Ldaïéáf ¤¨¥§¨¨¤¨¦
ïéçlzLî ïéòøBöîedxfrd onïéçlzLî íéúî éàîè ïéàå,dpnn §¨¦¦§©§¦§¥§¥¥¥¦¦§©§¦

åaäæéà,`ed onf.äàîeèa àaä çñt äæi`nh xeaivd aex xy`ky §¥¤¤¤©©¨§§¨
dxfrl mizn i`nh miqpkp s`e d`neha eze` miaixwn mizn
miafd ly mgeliy lr zeevl aezkd jxved jkitle ,eaixwdl

.df onfa s` dpnn mirxevnde
:yiwl yix `iady xewnd z` dgec iia`éëä éà ,ééaà øîà̈©©©¥¦¨¦

,yiwl yix ixack epcnll `a weqtdyénð àîéìepl yi ixd ± ¥¨©¦
y ,ok mb xneløîàéglyl yiy aezkdøîàé ìàå ,íéúî éàîèe áæ Ÿ©¨§¥¥¥¦§©Ÿ©

glyl yiyéðàå ,òøBöîiziidøîBà,xnege lwa cnele invrn §¨©£¦¥
m`òøBöî ,çlzLî áæxzei dxeng ez`nehy.ïkL ìk àìike ¨¦§©¥©§¨Ÿ¨¤¥

,xzein epi` rxevn iabl ieeivdy lirlck uxzp o`k mby jiiy
àlày epcnll `aäòL Eì Lé[onf-]ïéçlzLî ïéòøBönLon ¤¨¥§¨¨¤§¨¦¦§©§¦

dxfrdïéçlzLî íéúî éàîèe ïéáæ ïéàå,dpnnàaä çñt äæ ,äæéàå §¥¨¦§¥¥¥¦¦§©§¦§¥¤¤¤©©¨
.äàîeèaz` dyer afd s` df itl ixdy ,ok xnel oi` `lde §§¨

,mi`nh xeaivd aexyk gqtdénð éëä àîéz éëå,oicd jk ok`y §¦¥¨¨¦©¦
ïðúäåoldl dpyna(:dv),íéáæ epnî eìëàé àì ,äàîeèa àaä çñt §¨§©¤©©¨§§¨ŸŸ§¦¤¨¦

eìëà íàå ,úBãìBéå úBcð úBáæå,epnn.ïéøeètzyxc itly xg`ne §¨¦§§§¦¨§§¦
epi` df oice ,d`neha gqtd z` dyer afd s`y `vnp yiwl yix

.eixack yexcl oi`y gken ,dpyna x`eank oekp
a` ayiin dzr:opgei iax `iady xewnd z` ii,ééaà øîà àlà¤¨¨©©©¥

íìBòìd`neha `a gqtdy micnelàn÷ àøwîmcewd weqtdn ± §¨¦§¨©¨
miyxece ,'yi`' ipy gqt oipra xn`py ,lirl opgei iax `iady
,d`neha miyer `l` oigcp xeaiv oi`e ipy gqtl dgcp 'yi`'y
cigiy ,xg` ote`a z`f yexcl ozipy yiwl yix dywdy dne
z` miaixwn `l mi`nh maexy xeaiv eli`e ipy gqtl dgcp

y aiydl yi jk lr ,llk gqtdïk íà,oicd didàðîçø áBzëéð ¦¥¦§©£¨¨
,'àîè äéäé ék Léà Léà'daizd mle`éì änì 'Lôðì'.dazekl ¦¦¦¦§¤¨¥¨¤¤¨¨¦

mda mixingny ze`neh x`y hrnl `a 'ytpl' zehyta ixdy
mpi` zna e`nhpy xeaivd s`y xn`p m`e ,zn z`nehn xzei
x`yl zn z`neh oia welig oi` ok m` ,llk gqtd z` miaixwn

.mzq d`neh aezkl ozip dide ze`nehàîéz éëåy,'Lôðì' éàä §¦¥¨©¨¤¤
àúàc àeä éëäì`weecy epcnll ick ,azkp jkl ±àeä úî àîhä §¨¦©£¨©§¥¥

øàL ìáà ,éðL çñôì äçãðcdàì ïéàîè`l` ipy gqtl migcp §¦§¤§¤©¥¦£¨§¨§¥¦Ÿ
,mzxneg idefe ,gqtd z` llk miaixwn mpi`ìBëé ,àéðúäåziid §¨©§¨¨

y xnelàlà éðL çñt ïéNBò eäé àìoqip c"ia eidy iníéúî éàîè Ÿ§¦¤©¥¦¤¨§¥¥¥¦
åin okä÷Bçø Cøãa äéäLeidy in la` ,ycwnd onïéòøBöîe ïéáæ §¤¨¨§¤¤§¨¨¦§¨¦

úBcð éìòBáe,oqip c"iaïéépîewitqd m` ipy gqt miyer md s`y £¥¦¦©¦
,xdhidlLéà Léà' øîBì ãeîìzlky rnyny ,'`nh didi iM ©§©¦¦¦¦§¤¨¥

,dl`yd zxfeg ok m`e .ipy gqt miyer oqip c"ia mi`nhd'Lôðì'¨¤¤
àlà .éì änì àðîçø áúëcjgxk lrøîà÷ éëäwiicl yi jk ± §¨©©£¨¨¨¨¦¤¨¨¦¨¨©

`weecy ,weqtdn'Léà'zn `nh `edy cigiïéàå ,éðL çñôì äçãð ¦¦§¤§¤©¥¦§¥
øeaéömizn i`nh eaexyéãáò àlà ,éðL çñôì äçãðmiaixwn ± ¦¦§¤§¤©¥¦¤¨¨§¦

ecrena gqtd z`å .äàîeèa'ytpl' weqta azkpy ayein dzr §§¨§
,epcnll ickéãáò éëmiaixwny dny ±øeaéöz` `nh eaexy ¦¨§¦¦

gqtd,äàîeèaepiidaz`nehìáà ,úî àîèn zg` lkaøàL §§¨§§¥¥£¨§¨
déãáò àì ,úBàîeè`l` d`neha gqtd z` xeaivd miyer oi` - §Ÿ¨§¦

.ipy gqtl migcp
yiy zenewn x`yle ycwnl mi`nh eqpki `ly dxeza epiehvp

.dyecw mda`nhle zn `nhly ,df oipra mpic welgy `l`
xepwip xryn miptl epiidc ,'dpiky dpgn'l wx qpkdl xq`p uxy
dpgn'l mb qpkdl xeq` ixw lrale afl ,dxfrd gzt `edy
dpgn'n mb glzyn rxevnd eli`e ,elek ziad xdl epiidc ,'diel
zg` lka dnegdn miptl qpkdl el xeq`y ,epiidc ,'l`xyi
d`ian ,mirxevnd geliy lirl xkfedy ab`e .l`xyi ixrn

:xeqi`a qpkpy rxevn oica zwelgn `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
L òøBöîe xar,Búvéçnî íéðôì ñðëply dnegdn miptl epiidc §¨¤¦§©¦§¦¦§¦¨

,l`xyi ixrn zg`øeèt,zewlnnøîàpL(en bi `xwie)oica ¨¤¤¡©
,`Ed `nh ,`nhi FA rbPd xW` ini lM' rxevndõeçî ,áLé ããa ¨§¥£¤©¤©¦§¨¨¥¨¨¥¥¦

,(BáLBî äðçnì õeçî áLé Bcáì áLé ããa) 'BáLBî äðçnìixde ©©£¤¨¨¨¥¥§©¥¥¦©©£¤¨
yáeúkäweqtd -B÷úðeqipkde dyrz `l xeqi`n e`ived ± ©¨§¨

,äNòìoi`y 'dyrl wzipd e`l' oic ea dpzp dxezdy ,xnelk ©£¥
miiwi e`ld lr xar m`y ,ezpwz efy rnyny meyn ,eilr miwel

.ypri `le dyrd z`
:`cqg ax ixac lr dywn `xnbd,déáéúéà,`ziixaa epipy ¥¦¥

,Búvéçnî íéðôì ñðëpL òøBöîoecipíéòaøàa.zewlnúBáæå ïéáæ §¨¤¦§©¦§¦¦§¦¨§©§¨¦¨¦§¨
,ïúvéçnî íéðôì eñðëpL,'diel dpgn' `edy ziad xdl ,epiidc ¤¦§§¦§¦¦§¦¨¨

mipecipíéòaøàa.zewlnàìå ,äiåì äðçîì ñðkéì øzeî úî àîèe §©§¨¦§¥¥¨¦¨¥§©£¥§¦¨§Ÿ
eléôà àlà ,eøîà ãáìa úî àîèd z`Bîöò úîqipkdl xzen §¥¥¦§©¨§¤¨£¦¥©§

,myløîàpLmixvnn l`xyi ipa mr ez`va epiax dyn iabl ¤¤¡©
(hi bi zeny),'Bnò óñBé úBîöò úà äLî çwiå'e'Bnò'rnyn ©¦©Ÿ¤¤©§¥¦¦

,Búvéçîalw ok m`e ,iel did dyn ixdy ,diel dpgna epiidc ¦§¦¨
`ziixaa yxetn ixd .myl qpkdl xzen zn `nhy xnege
.`cqg ax ixack `lye ,dwel 'l`xyi dpgn'l qpkpy rxevndy

:`xnbd zayiinàéä éàpzcenild oipra yi mi`pz zwelgn ± ©¨¥¦
,'ayi cca'nàéðúcrxevna xn`p ,`ziixaaáLé ããa'uEgn §©§¨¨¨¥¥¦

y `id 'ayi cca' weqtd zernyne ,'FaWFn dpgOl,áLé Bcáì`ae ©©£¤¨§©¥¥
epcnllLdpgnl uegn ezaiyia,íéøçà ïéàîè eäé àlmiaf oebk ¤Ÿ§§¥¦£¥¦

,mizn i`nhe,Bnò ïéáLBé,mdlyn xeng egeliyy epiidc §¦¦
oiicre .l`xyi dpgnn s` glzynyìBëéy xnel ziidïéáæ eäé ¨§¨¦

,úçà äðçîì ïéçlzLî íéúî éàîèe,dey mgeliyy epiidcãeîìz §¥¥¥¦¦§©§¦§©£¤©©©§
øîBìzepgnd geliy zyxta(b d xacna)'íäéðçî úà eànèé àìå' ©§Ÿ§©§¤©£¥¤

aezkd `ay o`kne ,'mpgn' xn`p `le ,miax oeylaäðçî ïzéì¦¥©£¤
,äæì äðçîe äæìmi`nhdn cg` lky epcnll `ay ,xnelk ¨¤©£¤¨¤

,xg` dpgnl glzyn ok iptly weqta mixkfpd.äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨
éøö Bðéà ,øîBà ïBòîL éaøCick 'ayi cca'n dyxca jxev oi` ± ©¦¦§¥¥¨¦

y ,zepgn dyelyl uegn glzyn rxevndy epcnllàeä éøä£¥
øîBà(a weqt my)àîè ìëå áæ ìëå òeøö ìk äðçnä ïî eçlLéå' ¥¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥

,'Lôðìly mgeliya yiy miweligd z` cenll ozip myne ¨¤¤
,dyw oky .mi`nhdøîàéglyl yiy aezkdøîàé ìàå ,úî éàîè Ÿ©§¥¥¥§©Ÿ©

glyl yiyéðàå ,áæ éàîèiziidøîBà,xnege lwa cnele invrn §¥¥¨©£¦¥
m`ïéáæ ,ïéçlzLî íéúî éàîèdxeng xzei mz`nehy,ïkL ìk àì §¥¥¥¦¦§©§¦¨¦Ÿ¨¤¥

ok m`øîàð änìd glzynyäiðL äðçî Bì ïzéì ,áæ,egeliyl ¨¨¤¡©¨¦¥©£¤§¦¨
.diel dpgnn mb glzyn dpiky dpgnn egeliyl sqepayåok §

,dywøîàéglyl yiy aezkdàé ìàå áæøîglyl yiy,òøBöî Ÿ©¨§©Ÿ©§¨
éðàåiziidøîBàm` ,invrnïéòøBöî ,ïéçlzLî ïéáæmz`nehy ©£¦¥¨¦¦§©§¦§¨¦

xzei dxeng,ïkL ìk àìok m`øîàð änìd glzyny,òøBöî Ÿ¨¤¥¨¨¤¡©§¨
úéLéìL äðçî Bì ïzéìdpiky dpgnn egeliyl sqepay ,egeliyl ¦¥©£¤§¦¦

`linne .l`xyi dpgnn mb glzyn dieleøîBà àeäLkrxevna §¤¥
,'áLé ããa',l`xyi dpgnn glzyn rxevndy epcnll jxved `l ¨¨¥¥

`a `l`áeúkäläNòì B÷zðqpkp m` zewlnn eze` xehtle ©¨©§©£¥
cca' aezkdy ,oerny iax zhiyk xaq `cqg axy `vnpe .myl
rxevny da epipyy `ziixad eli`e ,dyrl ewzpl `a 'ayi
xaqy ,dcedi iax zrck dhwp dwel ezvignn miptl qpkpy
oi`e mi`nh x`yn xzei glzyn rxevndy micnel df weqtny

.zewlnn exhtl dyrl aezkd ewzpy mixne`
afd geliy z` cenll ozip didy oerny iax ixaca dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .zn `nh geliyn xnege lwadéøîeç éàîn -id ©§¥
ezxneg.úî àîhî áæc:`xnbd daiynïkLafd lv`äàîeè §¨¦§¥¥¤¥§¨

.Bôebî åéìò äàöBé:`xnbd dywnøeîç úî àîè ,äaøcà,epnn §¨¨¨¦©§©¨§¥¥¨
äàfä ïeòè ïkLminia z`hg in lyéòéáLe éLéìLeli`e ,ezxdhl ¤¥¨©¨¨§¦¦§¦¦

iax zpeek oi` ,ok` :`xnbd zvxzn .cala dliaha xdhp afd
ezpeek `l` ,zn `nhn afd geliy z` cenll ozipy xnel oerny

ixdy ,`idàø÷ øîàgeliya miaiegnd iabl [lirlc weqtd-] ¨©§¨
àîè'siqede ,'Wtpl'àîè ìëå'ickõøL àîè úBaøìgeliyl ¨¥¨¤¤§Ÿ¨¥§©§¥¤¤

.zn `nhk dpiky dpgnnåy jeznõøL àîhî øeîç áæozip did §¨¨¦§¥¤¤
yexita egeliy azkpy `l` ,xnege lwa epnn egeliy z` cenll

.diel dpgnn mb glzyny epcnll ick
:`xnbd zl`eydéøîeç éàîedaiyn .uxy `nhn afd ly ©§¥

:`xnbd,ïøîàãk:`xnbd dywn .etebn z`vei d`nehdy §©£¨¨
,äaøcà`nhøeîç õøL,epnn,ñðBàa ànèî ïkLepi` afd eli`e ©§©¨¤¤¨¤¥§©¥§¤

.qpe` zngn d`xyk `nhp:`xnbd zvxzn,éøîà̈§¦
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רג ezny in` cenr fq sc ± iyily wxtmigqt
ïéáæù äòù êì ùé àîìàïéçìúùî ïéòøåöîåmiqpkp mizn i`nhe ,dxfrd on Ð

.dkezläàîåèáaexyk Ðoirxevne oiafe ,d`neha gqt oiyer zna oi`nh xeaiv

.oigcp odayáæî øåîç òøåöîyxtn onwl Ð.dixneg'åë äæ äæéàå.dinza Ð

åðîî åìëàé àìoigcp xeaiv oi`e dgcp yi` :opiwiic ikc Ð`ed ytp `nha Ð

.opiwiiccaizk `l "`nh didi ik yi`" iab

.xeaiv `le yi` opiwiic dcicae ,"ytpl" `l`

i`c .sili mzdn `nl`"eglyie"nyixck

yiwl.ixzyil inp af Ðàø÷î íìåòì àìà
àî÷:opiwiiccke Ðxeaiv oi`e ,dgcp yi`

`l llk xeaiv `ni` :jl `iywce .oigcpÐ

`weicc ,ok m`opihrnnc`pic i`dn xeaiv

azk `zklid i`nl ,opihrnn `xnegl

d`neh aezkl ?oirxevne oiaf ihernl "ytpl"

rnypc ,mzq,ipyl dgcp cigi ze`neh lkac

xeaive"ytpl" jgxk lrc .`zpwz edl zil

ixeng`le ,`z` oirxevne oiaf ihernl

`l xeaiv iabl i`e .ediilrexingn,ediilr

z`nehac xninleoigcp xeaiv oi`c `ed zn

z`neha la` ,d`neha odigqt oiyer `l`

o`n iabl ,oigcp inp xeaiv elit` zrxve daif

xingn cigi iabl `niz ike ?ediilr xingn

dil zi`c `ed ytp `nh xn`we ,ediilr

rxevne af la` ,ipyl oinelyzelit` Ð

oinelyza `zpwz dil zil ,ipya xdhpÐ

`l` ipy gqtl oiaiig edi `l leki :`ipzde

.'ek ytp `nhùéà ùéà øîåì ãåîìúik" Ð

aizk `lcn ,d`neh lk :rnyn ,"`nh didi

,"zna rbi ik yi`" :inp i` .`yixa ytpl

dpin rnyditp`a diyxcinl,`ed diytp

`herin jgxk lr `l` ?il dnl "ytpl"

`xninle ,`z` ilew`l xeaivc,oigcp oi`c

aizk ikd meyne ,d`neha oiyer `l`

z`nehac xninl "ytpl"liw`c `ed zn

.`l zrxve daif la` ,ediilríéðôì
åúöéçîîepiidc ,da qpkil xq`py dvign Ð

miptlznegn:onwl xn`ck l`xyi ixr lk

.l`xyi dpgnl ueg glzyn rxevnøåèôÐ

z` e`nhi `l"c zewlnn."mdipgnå÷úð
äùòì,aizk e`l xza e`lc ab lr s`e Ð

jgxk lriwezple`l ol `niiwc .`z` ie`l

wzipyi`c .eilr oiwel oi` dyrldiperh`l

dyrdyrz `ledyr dia azk `d Ð

" :`pixg`eglyiei`nhe oiaf la` ,"dpgnd on

dyrc ab lr s`e .dyrl ewzp `l mizn

iaizk ixiziyixcn dizlinl cge cg lk Ð

xy` ini lk" :aizk i`dac ,cere .ixtqa

ccaa eini lk rnyn ,'ebe "ea rbpd,i`w ayi

qpkpe xar m`cyper ea oi`e ,`vie xefgi Ð

dxrpd z` qpe`c "eini lk" opiyxcck ,xg`

) zekn zkqnacenra eini lk :(`,ehxfgde

`piwzpne ,i`wdil.ie`lláæezvign Ðxd

xeq`c .ziadqpkllky ,onwlck ,diel dpgna

,dcal dxfrd on `l` oiglzyn oi` oi`nhd

,ziad xdn s` oiglzyny ixw lrae afn ueg

.xird lk epiidc ,l`xyi dpgnn s` glzyn rxevneäéåì äðçî.dxfrd znegl ueg ziad xd lk Ðåîò.did iel dyne Ðàéä éàðúÐ,dyrl `xw dil iziin `lc `pz `ki`c

.ziyily dpgn el ozil `l`åîò ïéáùåé íéøçà ïéàîè åäé àìù.olekn xeng `edy rxevn ly egelyl epcnl .mizn i`nhe oiaf oebk Ðäðçîì ïéçìúùî íéúî éàîèå ïéáæ åäé ìåëé
øîåì ãåîìú úçàúà åàîèé àìåíäéðçîäæì äðçîå äæì äðçî ïúuegn" ,"dpgnd on eglyie" :iaizk zepgn izxz mzde .cg`e cg` lkl dpgn rnyn ,dpgn aizk `lcn Ð

rxevnc dpgnl uegn i`de ."meglyz dpgnl.ziyily dpgn el ozil Ðêéøö åðéàolek jgxk lrc ,iwtp mzdn edlekc ,e`ivedl ziyily dpgn el ozil "dpgnl uegn" i`d Ð

.odize`neha dfn df mixengzepgn oiprl eey edlek i`cegeliyk `l df ly egeliy dpin rny ,edlek edpiazkcne .geliy ira xengc oky lk `prci `p`e ,lwa geliy aezkl Ð

.df lyïëù ìë àì áæ.?zn `nhn afc dixneg i`n :jixt dinwl Ðõøù àîè úåáøìazkc oeike .rbn i`nh lke dliapa rbepl oicd `ede ,geliyl Ð`iieaxi`nhlrbn`l Ð

qpe` zngn `nhn epi` af :etebn eilr d`vei d`neh ixdy ,uxy `nhn xingc ,af azkinl jixhvi`e` ,ileg e` ,dzyne lk`n zngn d`x m` Ð,dvitwdcp zkqna xn`ck

) "mizek zepa" wxta`,dl"exyan" :(af `peeb i`d ik :opipyne .eqpe` zngn `le Ðiienh.axr z`neh `l` epi`y uxy i`nh z`neh oebk ,`nhn inp
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áåúëäe`l wezipc rnyn "ea rbpd xy` ini lk" aizkc :qxhpewa yxit Ð dyrl owzp

qpkpe xar m`y ,ayi cca eini lk `edÐenk .xg` yper ea oi`e ,`vie xefgi

`xwc diyix iiezi`l dil ded ok m`c :wgvi epiaxl dywe ."eini lk dglyl lkei `l"

rnyn "eini lk dglyl lkei `l"c ,inc `lc :xy` oa wgvi epiax dywd cere .mixtqa

`kd la` ,eini lk dglynyk `l` e`l `kilc

:wgvi epiax xne`e .ikd `xwn rnyn `li`dc

dyrl ewzpÐ,dyrl wzipd e`l x`yk ied `l

owzly rnyn ,jenqa e`ld xg` aezk dyrdy

'ebe "xzepde epnn exizez `l" enk .`a e`ld

gly mipad lr m`d gwz `l" enke (ai zeny)

aezkd :eyexit ikd `l` ,(ak mixac) "glyz

`le" llka eid mi`nhd lkc oeikc ,dyrl ewzp

envr ipta rxevna hxte "mdipgn z` e`nhi

dyrÐon ewzpl ,mixg`d llkn e`ivedl `z`

aezk epi`y `kid la` .dyra epzile e`ld

cg` xac lr `l` e`ldÐe`ld z` opiwzpn `l

ixw lrac :dywe .dyre e`la ied `l` ,dyra

aezkdy ,ezvignn miptl qpkp m` iwlil `l inp

yie !"dpgnl uegn l` `vie" :aizkc ,dyrl ewzp

ayi cca" :dyr ixz `ki` `xw cga `kdc :xnel

d`xp dyr wezip i`de ."eayen dpgnl uegn

afn rxb `lc ,ziyily dpgna `l` ipdn `lc

.ziyily dpgnl wezip inwe`l `ki`e li`ed

xqegnn rxb `lc ,zxk aiig dpiky dpgnae

migaf) "mileqtd lk" wxta rnyn oke .mixetk

d`ia dny zvwna d`ia i`e :xn`wc (a,alÐ

yiy dyr ici`e ici` zepedal dici liirn ikid

xzede li`ed ,jpehne :dil xn` !`ed zxk ea

ezrxvlÐ`iddc igcinl `ki`e .eixwl xzed

.dyrl wezip onwl dil aiyg `lc ,dcedi iaxk

ïéáæoa wgvi epiax Ð 'ek eqpkpy zecp ilreae

`dc ,oiaf icda zecp ilreae qxb `l xy`

,zepgnl zn `nhk dcp lrea :onwl opixn`

.dizil `ztqezaeéàîd`neh oky afc `xneg

oky xninl ivn dedc oicd `ed Ð etebn d`vei

.onwlck ,hqida qxg ilke ayene akyn `nhn

xninl ivn `lc ixneg hwpinl dil `gip `l`

.rxevnan afa xneg iab jenqa edl
ik
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ñðåàá àîèî éîð áæywzi`c ,axr z`neh `l` da oi`y ,dpey`x di`xa oebk Ð

) aizkc ,rxf zakyl`xwieepiide ,"rxf zaky epnn `vz xy`e afd zxez z`f" (eh

,`xwc `piipn xza opilf`c ,daif `cg `l` `xw i`da dia dpn `lc ,dpey`x di`x

) dlibna opixn`ckaezkd dpn :(`,g.'ek `nh e`xwe mizyñðåàá äàîèîi`dn Ð

ixw dn :`ped axl dil `wtp diteb ywid

lk`n aex zngn d`x m` ,qpe`a `nhn

`herin aizk `l ixw iabc ,dzynes` Ð

aef .qpe`a d`nhn af ly dpey`x di`x

dnecoaelldnec rxf zaky ,zxfend dvia

.zxfen dpi`y dvia oaelläòéøôzrixt Ð

.xriy lecib ,y`xdäîéøô.micbaa Ðøåñàå
äèîä ùéîùúá) aizkck Ð`xwieciayie" :(

o`nl ,ezy` `l` eld` oi`e ,"eld`l uegn

) ohw crena xn`cinil xnege lw (a,fehelg

extq ini xn`c o`nle .`aeh `xneg `ki` Ð

`weceli`c ,`id `din `xneg ikd elit` Ð

.yinyza icin xqzin `l afáædyer Ð

eayene eakynmc` `nhl ,d`nehd a`

rbepdea,eilry micba `nhl dxeng d`neh

la` .akyna micbad erbp `ly it lr s`

dyer :mipdk zxeza `ipzc ab lr s` ,rxevn

ayene akynmc` `nhl d`nehd a` e`l Ð

.oiwyne oilke` `nhl `l` ,micba `nhl

èñéäá ñøç éìë àîèîå) aizkc Ð`xwie

eh`ipze ,"xayi afd ea rbi xy` qxg ilke" :(

afd ea rbp elit` leki :mipdk zxeza

`nh `di eixeg`nrbi xy`" :xnel cenlz Ð

dn ,"ea lyeaz xy`" xne` `ed oldle ,"ea

exie`n oldl xen`d "ea"xen`d "ea" s` Ð

,ok m` .exie`n `l` rbna `nhn epi` o`k

epcnly xg`nexie`n eze` `nhnydn Ð

?"ea rbi xy`" xnel cenlzwlg dne :yexit

afd z`neha qxg ilka ea siqed dne ea

elekk `edy erbna ze`neh x`yanied Ð

.ehqid df xne`úåáøì áæ ìëå áæ ïðéðùîå
ixw lra iaxzi`c oeike ,afk ixw Ðglzyil

zepgn izyl ueg,rxevn jixhvi` `l Ð

.ixw lran xengcàøîåç éàî ïðéëøôå
ïøîàãëdiazke ,jixhvi` `lc oeike Ð

`pngx`axc` .ziyily dpgn el ozil Ð

.'ekåäùîázegtae lcxg oirk Ð,o`kn

zkqna) dcp.mipdk zxeza qixbk exeriy rxevne .(a,núîéúçëäîàä éôick Ð

znizq,ezn` it awpdl siliemizgd"n) dcp zkqna "eaef z` exya.(a,bnù÷úéàå
áæì éø÷ ìòádn ."rxf zaky epnn `vz xy`e afd zxez didz z`f" :aizkck Ð

jixv afznizgkdn`d it`kxit dil `lf`c ,xeng rxevn `nl` .ixw lra s` Ð

.ziyily dpgn el ozil jixhvi` ike ,`edy lkcìëå) i`n rxevn iab aizkc Ðlk(

iab iaxnoic?rxevnïåòîù éáø øîà÷ øéôù,oigeliy oic `xw `eddn dil witnc Ð

?`pixg` `xw il dnleàåää,iz` xfril` iaxckl afe rexv Ðedpiyw`lzn `nhl

on exhetlzxkiddz`iaa dlgzkl edl ixzyi` `lc ab lr s`e .d`neha `ad gqta

.ycwnïéçìúùî íéúî éàîè ïéàexzyi`c ,d`neha `ad gqt oebk Ðmizn i`nh)

aexyk dlgzkl.oizrnya lirlck ('eke yi` aizkck mizn i`nh xeaivdïéáæ ïéà
ïéçìúùî ïéòøåöîåogeliy Ð`l dlgzkl ,edine .zxka oey`xd,exzyi``nh `dc

`yiwid ipd` ,edin .oigcp ze`neh x`ya `d ,oigcp xeaiv oi`c `pngx ilb ytpl

on oxhetl.zxkiddúåìéçîåùã÷úð àì,diaxn iccd ik edpirny ilin izxz ipd Ð

zgzly zexrne zelign .edpixn` iccd ike.dxfr zyecwa eycwzp `l dxfrdìòáå
'åë çìúùî éø÷.afl ywzi` `dc ,`ziixak epiide Ðïúàîåèìdray `nh oi`c Ð

afk`nhke.znäéá áéúë àéãäá áøò úàîåè"mina ugxe ,rxf zaky epnn `vz ik" Ð

) 'ebe`xwie.(ehñðåàá àîèî õøù äî.zn uxy eilr ltp m` Ðñðåàá àîèî.dzyne lk`n aex zngn d`x m` oebk Ð
ìòåá
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éëuxy izk` :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð qpe`a inhn iienh inp af `peeb i`d

dycrka `nhny ,xengÐit znizg irac ,dl opinwen ozp 'xkc .afa ok oi`y dn

oixftn eid m`c :wgvi epiax xne`e !jenqa gkenck ,qixbkn elit` ith iedc ,dn`d

zn `nh xninl `ki`c :uxzl d`xpe .wgece .qixbne dn`d it znizgn xzei didi dycrd

ixw lra daxc` :jenqa jixt ike .zifkac ,gikei

edyna `nhn oky xengÐzn `nh jiiy `l

.zg` dpgnl ueg `l` gleyn oi` `dc ,gikei

izyl ueg glzyn rxevn `diy dvex mye

.yixw lrak ,zepgn

ïë:wgvi epiaxl dniz Ð dnixte drixt oerh

d`iaa `nhn oky inp xn`w `l i`n`Ð

?ld`d l` `adøåñàåÐ dhnd yinyza

hlgenc (a,f) ohw crenc `nw wxta xn`c o`nk

.dhnd yinyza xeq`ïëùakyn dyer

zxeza `ipzc `dc :qxhpewa yxit Ð ayene

ayene akyn dyer rxevnc mipdkÐ`nhl `l

la` .oiwyne oilke` `nhl `l` ,micbae mc`

epi`c extq inia rxevna ixiin `dc xninl `kil

zxeza `icda ipzwck ,ayene akyn dyer

ylyl ueg gleync `kd xn` `dc .mipdk

xyr drax` wxt) mirbp zkqn idliyae ,zepgn

`nl` ,uxy `nhk ied extq iniac opz (b dpyn

ipzwc `de .diel dpgnl ueg elit` gleyn epi`

dnegd on miptl qpkpe :mzd inpÐ`wec e`l

wiqnc :cere .dnegd on miptloerh oky `kd

dnixte drixtÐ.hlgena epiide

zxeza `ipzc ,`"yiihetn dyn axd dywde

"dze` yi` (akyi xy`") :mipdkÐhxt

ayene akyn `nhn `l rxevn i`e .zrxevnlÐ

?dlrea z` `nhzy iziz ikidn ?ihernl il dnl

`tli `l dcpncÐ.ayene akyn d`nhn oky

jixhvi` ikdl ,ayene akyn d`nhn i`ce `l`

.`id `nlra `zknq`c :xnel yie .ihernl `xw

rxevn zeaxl xkfl :xn`c `dn ,dywd cere

ezii`x af dn ,afl `pngx diyw` eizepiirnl

yiwzi`e li`ede .'ek `yna `nhnÐywid oi`

`kxit e`le !ywzi` inp ayene akynle ,dvgnl

ywzi`c `nip inp mzepgnl ok m`c ,`idÐm`e

zkqnc `xza wxta opzc `de ?`kd jixt i`n ok

dafae afa rbepd :(e dpyn iying wxt) oiaf

cg`e ehiqnd cg` rbepd cg` 'ek rxevna

!`nhn `lc rnyn oizrnyae ,hqida `nhn rxevnc rnyn `nl` .`yipd cg`e `yepd

.`x`y` `l` rxevn` i`w `l hqida `nhnc rnync `yip ipzwc `dc :mz epiax xne`

ù÷úéàåepiax xne`e .di`x mrhn `nh inp ixw lrac rnyn `kd Ð afl ixw lra

dipin `ra ,mzd xn`wc ,(`,ak dcp) "zltnd" yixc `idd` `biltc :wgvi

`l` `nhn epi` envr `edc dil wetize :dil xn` ?edn mqiwa ixw d`exd :`ped axn `ax

:`nl` .dn`d it znizg iracn yexit ied rbepc `xninl xn`we !dn`d it znizga

d`exl rxf zaky xn`wc (`,an my) "otec `vei" wxtae `nh dribp mrhnc mzd rnyn

."zltnd"ce `zrnyc` `bilt dycrka rbepl edynaúåìéçîm`e Ð eycwzp `l

mlerl :wiqne ?'ek edn dnewna cnre oa` dxwrp :(`,ck) migafc ipy wxta xn` `d :xn`z

dtvx cec yicw ikc dil `hiytÐ"oilev cvik"ac xnel yie !yicw `nedz zirx` cr

opgei 'x xn` ik :opiwqn (`,et onwl)Ðzegeztaycewl zegezt la` ,leglÐ.ycew

éàä`neic `nw wxta ipynck iiepyl ivn ied .'ek z`neh i`de dia aizk dray z`neh

`nhny dcp lrea epnid xengy `l` .dil `kixhvi` `tiqe ,dray z`nehl mlerlc (a,e)

.oiwyne oilke` `nhl ayene akyn
jxtn
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áøãk ñðBàa énèî ééenè éîð áæ àðååb éàä ék¦©©§¨¨©¦©¥§©¥§¤¦§©
äànèî áæ ìL äðBLàø äiàø :àðeä áø øîàc .àðeä¨§¨©©¨§¦¨¦¨¤¨§©§¨

áfî òøBöîc déøîeç éàî .ñðBàa¯äòéøt ïeòè ïkL §¤©§¥¦§¨¦¨¤¥¨§¦¨
øeîç áæ ,äaøcà .ähnä LéîLúa øeñàå äîéøôe§¦¨§¨§©§¦©¦¨©§©¨¨¨
!èqéäa ñøç éìk ànèîe ,áLBîe ákLî ànèî ïkL¤¥§©¥¦§¨¨§©¥§¥¤¤§¤¥

"áæ ìëå" "áæ" àø÷ øîà¯òøBöîe ,éø÷ ìòa úBaøì ¨©§¨¨§¨¨§©©©¤¦§¨
éø÷ ìòaî øeîç¯déøîeç éàîe¯:äaøcà .ïøîàãk ¨¦©©¤¦©§¥§©£©©©§©¨

éaøk dì øáñ !eäMîa ànèî ïkL ,øeîç éø÷ ìòa©©¤¦¨¤¥§©¥§©¤¨©¨§©¦
:ìàòîLé éaø íeMî øîBà ïúð éaø ,àéðúc .ïúð̈¨§©§¨©¦¨¨¥¦©¦¦§¨¥

éøö áæ.íéîëç Bì eãBä àìå .änàä ét úîéúçk C ¨¨¦©£¦©¦¨©¨§Ÿ£¨¦
?éì änì "òeøö ìëå" .áæì éø÷ ìòa déì L÷úéàå§¦§©¥©©¤¦§¨§¨¨©¨¨¦
éaøå ."òeøö ìk" éîð áéúk "áæ ìk" áéúëc éãéià©§¥¦§¦¨¨§¦©¦¨¨©§©¦
déì éòaéî àeää !ïBòîL éaø øîà÷ øétL ,äãeäé§¨©¦¨¨©©¦¦§©¦¨¥¥
ïéòøBöîe ïéáæ e÷çc ìBëé :øîBà øæòéìà éaø ,àéðúãëì§¦§©§¨©¦¡¦¤¤¥¨¨£¨¦§¨¦
ïéáéiç eäé ìBëé äàîeèa àaä çñôa äøæòì eñðëðå§¦§§¨£¨¨§¤©©¨§§¨¨§©¨¦

¯ìëå òeøö ìk äðçnä ïî eçlLéå" :øîBì ãeîìz©§©¦©§¦©©£¤¨¨©§¨
ïéçlzLî íéúî éàîhL äòLa ,"Lôðì àîè ìëå áæ̈§Ÿ¨¥¨¨¤§¨¨¤§¥¥¥¦¦§©§¦

¯ïéçlzLî íéúî éàîè ïéà ,ïéçlzLî ïéòøBöîe ïéáæ̈¦§¨¦¦§©§¦¥§¥¥¥¦¦§©§¦
¯.ïéçlzLî ïéòøBöîe ïéáæ ïéàáæ ìëå áæ :øî øîà ¥¨¦§¨¦¦§©§¦¨©¨¨§¨¨
¯øîàc ,ïðçBé éaøì déì òéiñî .éø÷ ìòa úBaøì§©©©¤¦§©©¥§©¦¨¨§¨©

çlzLî éø÷ ìòáe ,eLc÷úð àì úBléçî :ïðçBé éaø©¦¨¨§¦Ÿ¦§©§©©¤¦¦§©¥©
ì õeçéàî .õøL òbîk éø÷ ìòa :éáéúéî .úBðçî ézL ¦§¥©£¥¦¦©©¤¦§©©¤¤©

åàì¯éàä !?íúàîeèì .íúàîeèì ,àì !íúBðçîì ¨§©£¨Ÿ§§¨¨§§¨¨©
!déa áéúk áøò úàîeè éàäå ,déa áéúk áøò úàîeè§©¤¤§¦¥§©§©¤¤§¦¥

åàì àlà¯àäå .íúàîeèì íìBòì ,àì !íúBðçîì ¤¨¨§©£¨Ÿ§¨§§¨¨§¨
õøL òbn äî ,õøL òbîk éø÷ ìòác :ïì òîLî÷̈©§©¨§©©¤¦§©©¤¤©©©¤¤

ñðBàa ànèî¯:éáéúéî .ñðBàa ànhî éø÷ ìòa óà §©¥§¤©©©¤¦¦©¥§¤¥¦¦
ìòåá
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פסחים. פרק שישי - אלו דברים דף סז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc migqt(iriax meil)

ñðBàa énèî ééenè énð áæ àðåeb éàä ékd`neha `nhpd af s` ± ¦©©§¨¨©¦©¥§©¥§¤
,qpe`a s` `nhp ,axr z`neh epiidc uxy z`nehl dnecd efk

eáæ ìL äðBLàø äiàø ,àðeä áø øîàc ,àðeä áøãkdzngn `nhpy ¦§©¨§¨©©¨§¦¨¦¨¤¨
,axrd cr wxäànèîs` eze`.ñðBàa`xneg mey oi`y `vnp §©§¨§¤

z`vei ez`nehy epnn xeng afy xg`ne ,afan xzei uxy `nha
.uxy `nhn xnege lwa afd geliy z` cenll did ozip etebn

`ed weqta xkfpy 'rexv'y oerny iax ixaca lirl x`azp
xnege lwa dpc `xnbd .afn xnege lwa ecnell ozip oky ,xzein

:`xnbd zl`ey .df.áfî òøBöîc déøîeç éàî:`xnbd daiyn ©§¥¦§¨¦¨
ïkLrxevnäòéøt ïeòè,ey`x zexry z` lcbiy -äîéøôe± ¤¥¨§¦¨§¦¨

,eicba z` mextie,ähnä LéîLúa øeñàåepi`y af ok oi`y dn §¨§©§¦©¦¨
:`xnbd dywn .el` mixaca aiegnøeîç áæ ,äaøcà,epnnïkL ©§©¨¨¨¤¥

áLBîå ákLî ànèî,d`nehd a` mze` dyere eizgzyåok §©¥¦§¨§¨§
èqéäa ñøç éìk ànèîoi`y dn ,ea rbp `l m` s` ,ezffd ici lr ± §©¥§¦¤¤§¤¥

ozipy xnel oerny iax zpeek oi` ,ok` :`xnbd zvxzn .rxevn ok
ixdy ,`id ezpeek `l` ,afn rxevnd geliy z` cenllàø÷ øîà̈©§¨

geliya miaiegnd iabl [lirlc weqtd-],'áæ'siqede'áæ ìëå'ick ¨§¨¨
éø÷ ìòa úBaøì.afk diel dpgnn geliylåy jeznøeîç òøBöî §©©©§¦§§¨¨

éø÷ ìòaî`l` ,xnege lwa epnn egeliy z` cenll ozip did ¦©©§¦
.l`xyi dpgnn mb glzyny epcnll ick yexita egeliy azkpy

:`xnbd zl`eydéøîeç éàîedaiyn .ixw lran rxevnd ly ©§¥
:`xnbd,ïøîàãk.dhnd yinyza xeq`e dnixte drixt oerhy §©£¨¨

:`xnbd dywnøeîç éø÷ ìòa ,äaøcà,epnneäMîa ànèî ïkL ©§©¨©©§¦¨¤¥§©¥§©¤
yk wx `nhp rxevnd eli`e ,epnn `veiy ixwlceba rbp ea d`xp

:`xnbd zvxzn .zegtl qixbk lydì øáñoerny iax,ïúð éaøk ¨©¨§©¦¨¨
éøö áæ ,ìàòîLé éaø íeMî øîBà ïúð éaø ,àéðúcCepnn `vzy §©§¨©¦¨¨¥¦©¦¦§¨¥¨¨¦

ly xeriya daifúîéúçkly awpd znizq ick ±änàä étick ©£¦©¦¨©¨
,`nhiy,íéîëç Bì eãBä àìåxeriya daifa `nhpy exaq `l` §Ÿ£¨¦
.edylkdéì L÷zéàåywede -,áæì éø÷ ìòawx `nhp `ed s`y §¦§©¥©©§¦§¨

xg`ne .dn`d it znizgk ly df xeriya ixw epnn `veiyk
oi`y `vnp ,rxevna xn`py qixbk xeriyn lecb df xeriyy
z` cenll did ozip jkitle ,rxevnn xzei ixw lraa `xneg mey

.xnege lwa ixw lran egeliy
:`xnbd zl`ey .oerny iax ixaca cer dpc `xnbd'òeøö ìë'å§¨¨©

,éì änìoerny iax ixaca `xnbd dx`iay xg`n ,xnelk ¨¨¦
'lke'n oke uxy `nh z` zn `nha xn`py 'lke'n miaxny
.rxevn iabl xn`py 'lk'n micnel dn ,ixw lra z` afa xn`py

`l` ,xac epnn micnel oi` ok` :`xnbd daiynéãééàab` - ©§¥
áéúëcweqtd jyndaénð áéúk ,'áæ ìk'weqtd zligzaìk' ¦§¦¨¨§¦©¦¨
.'òeøö̈©

:`xnbd dywn .dcedi iax zrca dpc `xnbdäãeäé éaøådn §©¦§¨

ixde ,xaeqøétL[dti-],ïBòîL éaø øîà÷eglyie' ly weqtdny ©¦¨¨©©¦¦§
geliy oica yiy miweligd z` cenll ozip envr 'dpgnd on
zvxzn .dcedi iax `iady sqepd weqta jxev oi`e ,mi`nhd

y dcedi iax xaq :`xnbdàeää,afe rexv weqta xkfedy dn - ©
déì éòaéîjxvp ±ìBëé ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúãëìxnel ziid ¦¨¥¥§¦§©§¨©¦¡¦¤¤¥¨

m`ye÷çc[ewgcp-]àaä çñôa äøæòì eñðëðå ïéòøBöîe ïéáæ ¨£¨¦§¨¦§¦§§¨£¨¨§¤©©¨
äàîeèa,mizn i`nh xeaivd aexykïéáéiç eäé ìBëé,zxk jk lr §§¨¨§©¨¦

øîBì ãeîìz(a d xacna)ìëå áæ ìëå òeøö ìk äðçnä ïî eçlLéå' ©§©¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ
,'Lôðì àîè,epcnll ick ,dfl df mi`nhd z` aezkd yiwdy ¨¥¨¨¤

wxyïéçlzLî íéúî éàîhL äòLaqpkdl mixeq`e dxfrd on §¨¨¤§¥¥¥¦¦§©§¦
s` ,dil`ïéçlzLî ïéòøBöîe ïéáæ,zxk jk lr miaiigzne dpnn ¨¦§¨¦¦§©§¦

j`xy`kïéçlzLî íéúî éàîè ïéàqpkdl mixzene dxfrd on ¥§¥¥¥¦¦§©§¦
,d`neha `a gqtdyk oebk ,dil`ïéçlzLî ïéòøBöîe ïéáæ ïéàon ¥¨¦§¨¦¦§©§¦

dcedi iax xaqy xg`ne .zxk jk lr eaiigziy oiprl dxfrd
jixv did ,xzein epi`e xfril` iax ly ezyxcl jxvp weqtdy

.mixg` miweqtn zepgnd iwelig z` cenll
:`ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbdúBaøì 'áæ ìë'å 'áæ' ,øî øîà̈©©¨§¨¨§©

déì òéiñî .éø÷ ìòareiq o`kn yi -ìixacéaø øîàc ,ïðçBé éaø ©©§¦§©©¥§©¦¨¨§¨©©¦
úBléçî ,ïðçBédxfrd zgzyeLc÷úð àì,dzyecwaéø÷ ìòáe ¨¨§¦Ÿ¦§©§©©§¦
ì õeç çlzLî,úBðçî ézLepicly .diel dpgnne dpiky dpgnn ¦§©¥©¦§¥©£

ixw lray ,`ziixad ixaca x`azdy dnn reiq yi ipyd
.afk diel dpgnn glzyn

:opgei iax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîdpyna epipyd"t miaf) ¥¦¥
(`"in,éø÷ ìòa`ed ixdòbîka rbpy ink ±åàì éàî .õøLzpeek ©©§¦§©©¤¤©¨

`id dpyndmzeeydlìoipr,íúBðçîuxy `nhy myky §©£¨
iax ixack `lye ,ixw lra mb jk dpiky dpgnn wx glzyn

:`xnbd zvxzn .opgeiàìdzpeek `l` ,dpynd zpeek idef Ÿ
md mieyyìjyn oipr,íúàîeèafk mini dray mi`nh mpi`y §§¨¨

.cala axr z`neh `l` zn `nhe
dpynd z` x`al ozip ike :dywne `xnbd dayìjyn oipr §

,íúàîeèixdeéàä[uxy `nh-]déa áéúk áøò úàîeè,yexita §¨¨©§©¤¤§¦¥
éàäå[ixw lra-]déa áéúk áøò úàîeèxazqn `le ,yexita §©§©¤¤§¦¥

,dxeza miyxetnd mipic dpynd eprinyzyåàì àlàjixv ¤¨¨
mzeeydl dpynd zpeeky xnelìoipr.íúBðçî:`xnbd zvxzn §©£¨

íìBòì ,àìmzeeydl dzpeekìoic oipr,ïì òîLî÷ àäå ,íúàîeè Ÿ§¨§§¨¨§¨¨©§©¨
äî ,õøL òbîk éø÷ ìòácy myk ±ànèî õøL òbîmc`d z` §©©§¦§©©¤¤©©©¤¤§©¥

mb,ñðBàa,epevxa `ly zn uxy eilr ltpy oebkéø÷ ìòa óà §¤©©©§¦
ànèîmb [`nhp-],ñðBàadlik` ieaix zngn d`xy oebk §©¥§¤

.dizye
:opgei iax ixac lr dywne day `xnbd,éáéúéîjynda epipy ¥¦¥

,dpyn dze`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' שבט ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום י"ז טבת והקודמו.

... במענה לשאלותיו: בנוגע לבתו תי' - הרי דתיות פטורות מגיוס )ע"פ מש"נ דברים כב, ה. שם 

כג, י. טו(. והאומרות שאעפ"כ כיון שרוצות הן לעזור לאה"ק - לכן תתגייסנה, הנה ע"פ מש"נ כנ"ל - 

הוא בדוגמת הרוצה לכבות שריפה, ר"ל, ע"י שפיכת נפט, מכיון שגם זה... נוזל כמים. וד"ל.



xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc migqt(iying meil)

äcð ìòBa`ed ixd.úî àîèk:`xnbd zxxanìiabéàîdzeeyd ¥¦¨¦§¥¥§©
,dpynd mze`ì àîéìéàjyn oipr,íúàîeèixdéàä[zn `nh-] ¦¥¨§§¨¨©
äòáL úàîeèminidéa áéúk,yexitaéàäå[dcp lrea-]úàîeè §©¦§¨§¦¥§©§©

äòáLminidéa áéúkeprinydl dpynd dkxved `le ,yexita ¦§¨§¦¥
.df oicåàì àlàmzeeydl dzpeekìoipr,íúBðçî`nhy myky ¤¨¨§©£¨

.dcp lrea mb jk dpiky dpgnn wx glzyn znàôéñcîe- ¦§¥¨
dpynd ly `tiqay jezneìoipréåä íúBðçîrnyn ,xaecn - §©£¨¨¥

ayì énð àLéøoipríúBðçî,qpe`a d`nehd oiprl `le ,xaecn ¥¨©¦§©£¨
rbnk dpiky dpgnn wx glzyn ixw lray di`xd zxfeg ok m`e

:`xnbd zvxzn .opgei iax ixack `lye ,uxyàéøéà éãéîike - ¦¦¦§¨
,`id di`xàúéàãk àäå àúéàãk àä,`idy itk efe `idy itk ef - ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

ze`nhidd ote`a zwqer `ziixad ly `yixdy okzi ,xnelk
.mi`nhd geliy oica zwqer `tiqd eli`e

:opgei iax ixac lr dywne day `xnbd,éáéúéî`ziixaa epipy ¥¦¥
,mi`nhd geliy oipraáfî øeîç òøBöîdpgnn glzyny dna §¨¨¦¨

,l`xyiúî àîhî øeîç áæå,diel dpgnn glzyny dnaàöé §¨¨¦§¥¥¨¨
.epnî øeîç úî àîhL éø÷ ìòa:`xnbd zxxanéàîzpeek ©©§¦¤§¥¥¨¦¤©

dxn`y dna `ziixadàöé','epnn xeng zn `nhy ixw lraåàì ¨¨¨
y dpeekd oi` m`d ±áæ ììkî àöé,diel dpgnn mb glzynyàáe ¨¨¦§¨¨¨

úî àîè ììëì,df dpgna xzedyepnî øeîç úî àîè àäc ¦§¨§¥¥§¨§¥¥¨¦¤
[ixw lran],äiåì äðçîa øzeîåixw lra oky lke`diy lwd §¨§©£¥§¦¨

xn`y opgei iax ixack `ly `ziixad `eti` zxaeqe .ea xzen
:`xnbd zvxzn .zepgn izyl ueg glzyn ixw lraàìidef Ÿ

y dzpeek `l` ,`ziixad zpeekàöéixw lraäðçnîmewn - ¨¨¦©£¥
ly eayenäðçîì ñðëðå ,úî àîèly eayen mewn -,áæxnelk §¥¥§¦§©§©£¥¨

,zepgn izyn afk glzynyepnî øeîç úî àîèc áb ìò óàå§©©©¦§¥¥¨¦¤
,äiåì äðçîa [øzeîå] (øúåîã)d`nehdy lkky `ed llkde §¨§©£¥§¦¨

llkn ixw lra `vi mewn lkn ,xzei xeng geliyd xzei dxeng
dpgna xq`idl zn `nhn xeng `ed ixd dlw ez`nehy s`y df
yxtzd `ly mi`nh ipy yiy xg`n ,xacd mrhe .afk diel
zepgn geliy oipra miieaix ipy yie ,uxy `nhe ixw lra ,mpic

(a d xacna),'ytpl `nh lke'n ipyde 'af lke'n cg`d ,éîãc éàîì§©§¨¥
déì ïðénãî déìyxtzdy `nhl yxtzd `ly `nh lk mincn - ¥§©¦©¥

eilr z`vei d`nehdy afl dnec ixw lray xg`ne ,el dnece
.diel dpgnn ezenk glzyn `ed ixd ,etebn

:diel dpgnn glzyn ixw lray sqep cenil d`ian `xnbdéðz̈¥
àpz`ziixa [zeziixa zepyl libx didy] minkgd cg` dpy - ©¨

öé áøc dén÷,éîécáà øa ÷çdxeza xn`py dn(`i bk mixac)iabl ©¥§©¦§¨©©§¦¦
dlil dxTn xFdh didi `l xW` Wi` La didi iM' ixw lraàöéå ¦¦§¤§¦£¤Ÿ¦§¤¨¦§¥¨§¨§¨¨

,äðéëL äðçî Bæ ,'äðçnì õeçî ìàjynde ,epnn glzyn `edy ¤¦©©£¤©£¥§¦¨
weqtd,äiåì äðçî Bæ ,'äðçnä CBz ìà àáé àì',glzyn epnn mby Ÿ¨Ÿ¤©©£¤©£¥§¦¨

eéø÷ ìòáì ïàkîdxfra `nhp m`ì õeç àöiLúBðçî ézL.el` ¦¨§©©§¦¤¥¥¦§¥©£
:`xnbd dywndéì øîàz` eipta dpyy inl inica` xa wgvi ax ¨©¥

,`ziixad.déz÷étà dézìéiò àì ézkàef `ziixa itl ,xnelk ©©¦Ÿ©¥§¥©¦§¥
,epnn z`vl jixv dpiky dpgna `nhpdy weqta xn`p dligz
epxidfn weqtd jynd eli`e ,diel dpgnl qpkpy `vnp `linne
dvegn cneryk xaecny rnyne ,diel dpgnl llk qpki `ly
xa wgvi ax dnzy dn dfe .weqtd oeyla ayiizn df oi`e ,el
ea oc dz` xake diel dpgnl ezqipka zpc `l oiicr' ,inica`

.'epnn `vi eli`kàðéøçà àðLéì,ef ddinz gqepa zxg` oeyl ± ¦§¨©£¦¨
dézìéiò déz÷étà àì ézkàz`vl aezkd eilr devyk `ld ± ©©¦Ÿ©¦§¥©¥§¥

ekixvd `l oiicre ,diel dpgnl qpkp `ed ixd dpiky dpgnn
lr exidfne eil` ezqipka oc `ed xake diel dpgnn z`vl weqtd

:`xnbd zvxzn .el dvegn cner eli`k jkàîéà àlàxen` ± ¤¨¥¨
l` `vie' ,`ziixad oeylaäiåì äðçî Bæ 'äðçnì õeçî`nhpdy ¦©©£¤©£¥§¦¨

e ,epnn z`vl deevn ea,äðéëL äðçî Bæ 'äðçnä CBz ìà àáé àì'Ÿ¨Ÿ¤©©£¤©£¥§¦¨
dpiky dpgnl qpki `ly aezkd exidfn diel dpgnn ez`vay.

:`ziixad ly dyxcd lr dywn `xnbdé÷úî,àðéáø dì óoipn ©§¦¨©¦¨
,diel dpgnn ixw lra geliy weqtdn cenll eplàîéàyéãéà ¥¨¦¦

éãéàåexn`p ,eay miieeivd ipy ,xnelk ,dfe df -ìz` xeq` §¦¦§

a `nhd ziidyå ,äðéëL äðçîeprinydløBáòì[xaery-]åéìò ©£¥§¦¨§©£¨¨
äNòa,`vei epi` m` ,'`vie' xn`pyåaäNòú àì`le' xeqi` ©£¥§Ÿ©£¤

:`xnbd zvxzn .'`eaiïk íà,weqtd zpeek efyàöéå' àø÷ àîéì ¦¥¥¨§¨§¨¨
,'CBz ìà àáé àìå äðçnì õeçî ìàdyrz `le dyr micnel epiide ¤¦©©£¤§Ÿ¨Ÿ¤

zaiz eli`e ,dpiky dpgna ixw lraléì änì ,'äðçnä'.dazekl ©©£¤¨¨¦
`l`dpéî òîLweqtd `ay o`kn gken -ïzéì[siqedl-]Bì §©¦¨¦¥

ixw lralúøçà äðçîdpgnn s` glzyny xnel ,egeliyl ©£¤©¤¤
.diel

'eke zayd z` oigec gqta mixac el` :dpyna epipyåéáø÷ éeçéîe¦§¨¨
.'åëå:`xnbd zxxan.åéáø÷ éeçéî éàî:`xnbd zx`anàðeä áø ©¦§¨¨©¨

ïáwðnL ,øîà[miirnd z`],ïékñajelkldn mze` owexl ¨©¤§©§¨§©¦
.axrd cr egixqi `ly ick mkezay,øîà áø øa àéiç (áø)©¦¨©©¨©

l `id dpeekdàééòîc à÷øéLmiirna dwec`y dgild ±à÷ôðc ¦§¨§¥©¨§¨§¨
àðékñc à÷çBc ábàs`e ,mdilr oikqd zwigc ici lr z`veiy ± ©©£¨§©¦¨

:`xnbd zx`an .zaya dxzed ef dlert(øæòéìà) éaø øîà̈©©¦
àîòè éàî ,[øæòìà]ewenip edn ±áø øa àéiçcz` jk yxtl ¤§¨¨©©£¨§¦¨©©

,dpynay 'iegin'dáéúëc`al cizrl miwicvd iabl(fi d diryi) ¦§¦
.'eìëàé íéøb íéçî úBáøçå':`xnbd zl`eyòîLî éàîcvik ± §¨§¥¦¨¦Ÿ¥©©§©

:`xnbd dper .df weqtn cnl `edíbøúîãkmbxzy dn it lr ± §¦§©§¥
óñBé áøl`ifer oa ozpei iax mya df weqtïäéñëðå'àiòéLøc ©¥§¦§¥¤¦§¦©¨

'ïeðñçé ài÷écöo`kne ,miwicvd eyxi miryxd iqkp z`e - ©¦©¨©§§
jkitle ,mi`epye mirx mdy my lr 'mign' e`xwp miryxdy
irnn diefade dqe`nd dgild weliqk dpynay 'iegin'd yxtzn

.oaxwd
:lirl `aedy weqtd zligz z` zx`an `xnbdíéNáë eòøå'§¨§¨¦

'íøáãk(my),l`xyi ebprzie erxi `al cizrly xnelk ,øîà §¨§¨¨©
,áø øîà äéîøé øa àéLðîepiid 'mxack'ía øaeãîkitk ± §©§¨©¦§§¨¨©©©§¨¨

:`xnbd zxxan .`iapd ici lr mdl ghaedy,'ía øaeãîk' éàî©©§¨¨
:`xnbd zx`an .dghad dze` dzid dn ,xnelk,ééaà øîàef ¨©©©¥

,weqtd jynda z`aeny,'eìëàé íéøb íéçî úBáøçå',epiidc §¨§¥¦¨¦Ÿ¥
:`xnbd dywn .miryxd ly mdiqkp z` eyxi miwicvdyøîà̈©

àáø déì,iia`l'úBáøç' áéúk éà àîìLa,xeaigd e"`e ila ¥¨¨¦§¨¨¦§¦¨§
úøîà÷ãkdghadd `ed weqtd seqy ,jixack xnel ozip ± ¦§¨¨§©

j` ,ezligza zxkfpdàzLä[dzr-]'úBáøçå' áéúëce"`e mr ©§¨¦§¦§¨§
y rnyn ,xeaigdéúéøçà àúléî[xg` xac-]øîà÷weqtd ¦§¨©£¦¦¨¨©

.zxkfpd dghadd ef oi`e ,eteqa
:xg` ote`a x`an `ax,àáø øîà àlà`id weqtd zpeekáøãk ¤¨¨©¨¨¦§©

úà eiçiL íé÷écö ïéãéúò ,áø øîà ìàððç áø øîàc ,áø øîà ìàððç£©§¥¨©©§¨©©£©§¥¨©©£¦¦©¦¦¤§©¤
,íéúnäixdyàëä áéúkmiwicvd iabl,'íøáãk íéNáë eòøå' ©¥¦§¦¨¨§¨§¨¦§¨§¨

íúä áéúëedkin xtqa(ci f)minid zixg` iabl ,ãòìâå ïLá eòøé' §¦¨¨¦§¨¨§¦§¨
.'íìBò éîéky weqtd z` yexcl yieäæ 'ïLa'`id dpeekd ± ¦¥¨¨¨¤

lL ,ïLaä ïî àaä òLéìàixdøîàp(ai d '` minid ixac)èôLå éðòéå' ¡¦¨©¨¦©¨¨¤¤¡©§©§©§¨¨
áéúëe ,'ïLaa`iapd ryil` iabl(`i b 'a mikln)èôL ïa òLéìà ät' ©¨¨§¦Ÿ¡¦¨¤¨¨

,'eäiìà éãé ìò íéî ÷öé øLà,oyaa ayiy hty ly epa didy ixd £¤¨©©¦©§¥¥¦¨
eøîàpL ,eäiìà äæ 'ãòìb'`iapd edil` iabl(` fi '` mikln)øîàiå' ¦§¨¤¥¦¨¤¤¡©©Ÿ¤

.'åâå 'ãòìâ éáLBzî éaLzä eäiìàryil`e edil`y epivny xg`ne ¥¦¨©¦§¦¦¨¥¦§¨
mby dey dxifb micnel ,'dirx' oeyl mda xn`pe mizn eigd
micizry dyexit `al cizrl miwicva dxn`py 'dirx'd
ryil`e edil`a xaecnk ,'mxack' dpeekd efe ,mizn zeigdl

.mizn eigdy
:mizn eigi miwicvdy dyxc cer d`ian `xnbdìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥

øîàpL ,íéúî eiçiL íé÷écö íéãéúò ,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øaiabl ©©§¨¦¨©©¦¨¨£¦¦©¦¦¤§©¥¦¤¤¡©
minid zixg`(c g dixkf)ìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æ eáLé ãBò'í ¥§§¥¦§¥¦§Ÿ§¨©¦

áéúëe ,'íéîé áBøî Bãéa BzðòLî Léàåz` glyyk ryil` lv` §¦¦§©§§¨¥¨¦§¦
znd zinpeyd oa l` ezxyn ifgib(hk c 'a mikln)'ebe ifgibl xn`Ie'©Ÿ¤§¥£¦

,'øòpä éðt ìò ézðòLî zîNå,zprynd ici lr ezeigdl edeivy §©§¨¦§©§¦©§¥©©©
dpeekd 'ecia ezpryn yi`e' dixkfa xn`pyk s`y yxtl yie

.mizn zeigdl eze` ynyz ,wicv epiidc ,'yi`' zpryny `id
:`al cizrl oipra ze`eapd xe`iaa oecl dkiynn `xnbdàleò¨

éîø,miznd ziigz oiprl miweqtd oia dxizq dywd ±áéúk ¨¥§¦
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רז ezny in` cenr gq sc ± iyily wxtmigqt
úî àîèë äãð ìòåá.`id lirlc oizipznc `tiq Ðáæî øåîç òøåöîÐ,eizepgnl

.zn `nhn af oke .oxn`ckéø÷ ìòá àöé.`id i`n lif`e yxtn Ðàîè ììëî àöé àì
'åë úî.ogely xneg oz`neh xneg itl jpdc ,df llkn ixw lra `vi :rnyn ikde Ð

axr z`neh dfe dray z`neh `edy ,epnn xeng zn `nhy it lr s`y ,ixw lra `vi

lrc .xeng ixw lra zepgn oiprl ,ikd elit` Ð

"af lke" aizk ik jigxkixw lra iieaxl Ð

"`nh lke" .af llkl `z`uxy `nh iieaxl Ð

incc i`nl cge cg lkc ,`z` zn `nh llkl

,afl dnec ixw lrae .dil opincn dil

d`nehdy.etebn eilr d`veiõåçî ìà àöéå
äðçîì"yi` ja didi ik" aizk ixw lraa Ð

.opiqxb ikd :'ebeäðçî åæ äðçîì õåçî ìà àöéå
äéåì äðçî åæ äðçîä êåú ìà àáé àìå äðéëù

ìòáù ïàëîúåðçî éúùì õåç çìúùî éø÷Ð

`vi dxfra `nhp m`y `xw xn`wc.odizyn

àì éúëà äéì øîàäéúìéòàäéú÷éôàoiicr Ð

`lezqpkd?dpnn ez`ved xake ,diel dpgnl

dkezl `ai `l zxn`wcnccnerc llkn Ð

`l izk` `de .qpki `l :xn`we ,dl dveg

cnere dpiky dpgnn `viy dfa irzyi`

diel dpgnaeglyl`ly dil xdfn `we ,dpnn

`l izk` .`vi xak eli`k qpki!dizlir`

`dz dn ezqipk lr xaic `l oiicr ,xnelk

dizwit` ,dilr.`vi eli`k eilr xaiceàðùéì
äéú÷éôà àì éúëà :ïðéñøâ àðéøçà.äéúìéòà

àì ïééãòøáëå ,äéåì äðçîî úàöì åúëøöåä
åúøäæäåðééäå .ñðëé àìùäéúìéòàxak Ð

.ezqipka xacn dz`ìà àöéå éëä àîéà àìà
äéåì äðçî åæ äðçîì õåçîz`vl `ayke Ð

iaizk eed `l i`e .dpiky dpgna qpki l` dpnn

dpgna cnera dil `pinwen ded ,zepgn izy

ekixvne ,dpikycner la` ,dpnn z`vl

diel dpgnaopiazkc `zyde .glzyn oi` Ð

.`nwez ikd jigxk lr ,zepgn izyïë íàÐ

" `nipeglyie"jez l` `ai `le dpgnd on

.wezyileïá÷ðîïéëñám`y .irxd `viy Ð

oeyle .jygzy mcew egixqi ,okeza epgipi

ieginzgnpc dkx yxt `iveny Ð,dkeza

dgnne enk .frla x"itpycjteyeipy xyrn)

ernbe edgnd enke ,(` dpyn iying wxt)lirl

daiwp oeyl iegin :`pixg` `pyil .(`,dl

,leaigedgnz" enk) "wlnr xkf z`mixac

.(dkà÷øéùàéòîãdwec`d dgil Ðmirna

iegin .o"enil frlae ,oikqa wgeca odn `veiy`nrh yxtnck ,iefa xac oeyl Ð

"zeaxge."mignàòéùø.`ed iepye rx xac :`nl` Ðíøáãë íéùáë åòøå= miyak Ð

.l`xyiøáåãîëíáeghaedy dnk Ð.`iap ici lríá øáåãîë éàîdze` `id dn Ð

?dghad" :dghad epiid `xwc `tiq dl yxtnezeaxgemigncr ,miwicv "elk`i mixb

mixbk dpd.miayezeíéçî úåáøç áéúë éàÐ

`pin` ded,`yixl yexit `xwc `tiq

" azkc `zyd la` .zxn`wck"zeaxgee`l Ð

.`id izixg` `zlin `l` ,`ed `yixc `yexit

àìà`yixc ma xaecnk Ð,l`ppg axk epiid Ð

eigdy ryil`e edil`a xaecnkmiznd z`Ð

erxe erxi .miznd z` miwicvd lk eigi jk

.dey dxifbléðòéåïùáá èôùå`ed htye Ð

."hty oa ryil`" :aizkc ,ryil` ly eia`

úîùåéúðòùîoa digdy lr ,aizk ryil`a Ð

.zinpeydúåîä òìáåÐrleai,zend j`ln

.helyi `lyìàøùéá"zend rlae" :aizk Ð

.'ebeäîçä äùåáå.xi`z `ly Ðíéúòáù äéäé
íéîéä úòáù øåàëmirax` od mizray Ð

mirax` minid zray xe`k aizke .ryze

`vnp .eiykr ly mini zray xe`k ryzescer

mirax`e ze`n yly eiykr ly xe` lr

.dylyeàáä íìåòádyeae dpald dxtge Ð

eif `l` mlera `di `ly ,dngdd`xne xdef

.dpikyçéùîä úåîéìxe`k dpald xe` didi Ð

.dngdìàåîùìåoi` giynd zeni :xn`c Ð

xe` dide miiwn `ed dn ,eiykr lyn oipzyn

xe`k dpald?dngdäéçàå úéîà éðà áéúë
àôøà éðàå éúöçî`ed mizndy xn`y oeik Ð

dignleki mivegndc `hiyt Ð.ze`txl`l`

dig`e zin` `niz `lc ,opireny`l `z` `d

z` zin` ip` `l` ,xn`w miig miznc e`l

z` `xeae ,miigd z` ofe dign ip`e miznd

ip`e izvgn" :dixza aizk ikdl .miclepd

"`tx`izvgny dny myk Ðoi`c ,`tx` ip`

,dkena `l` d`etxzinn ip`y envr eze` jk

.dign ip`ãçàá äúéîíééçåãçàáip` Ð

ikd .miigd z` ofe dign ip`e ,miznd z` zinn

:opiqxbéðà úéîî éðàù äî äìçúá :øçà øáã
àôøà éðà éúöçî éðàù äî øãäå äéçîjxcky

mizn odymixbgoiig od jk ,minl` mineq

jk xg`e ,onena.mi`txznblci f`" :aizkck

li`k) "gqtdiryi.(dl
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íúàîeèì àîéìéà ?éàîì .úî àîèk äcð ìòBa¯ ¥¦¨¦§¥¥§©¦¥¨§§¨¨
äòáL úàîeè éàäå ,déa áéúk äòáL úàîeè éàä©§©¦§¨§¦¥§©§©¦§¨

åàì àlà .déa áéúk¯íúBðçîì àôéñcîe .íúBðçîì §¦¥¤¨¨§©£¨¦§¥¨§©£¨
¯àúéàãk àä !?àéøéà écéî !íúBðçîì éîð àLéø éåä̈¥¥¨©¦§©£¨¦¥¦§¨¨¦§¦¨

øeîç áæå ,áfî øeîç òøBöî :éáéúéî .àúéàãk àäå§¨¦§¦¨¥¦¦§¨¨¦¨§¨¨
.epnî øeîç úî àîhL éø÷ ìòa àöé ,úî àîhî¦§¥¥¨¨©©¤¦¤§¥¥¨¦¤
,úî àîè ììëì àáe áæ ììkî àöé åàì ?àöé éàî©¨¨¨¨¨¦§¨¨¨¦§¨§¥¥
,àì ?äiåì äðçîa øzeîe epnî øeîç úî àîè àäc§¨§¥¥¨¦¤¨§©£¥§¦¨Ÿ
áb ìò óàå .áæ äðçîì ñðëðå úî àîè äðçnî àöé̈¨¦©£¥§¥¥§¦§©§©£¥¨§©©©

äiåì äðçîa øzeîc ,epnî øeîç úî àîèc¯éàîì ¦§¥¥¨¦¤§¨§©£¥§¦¨§©
÷çöé áøc dén÷ àpz éðz .déì ïðénãî déì éîãc§¨¥¥§©¦©¥¨¥©¨©¥§©¦§¨

"äðçnì õeçî ìà àöéå" :éîécáà øa¯äðçî Bæ ©©§¦¦§¨¨¤¦©©£¤©£¥
"äðçnä CBz ìà àáé àì" äðéëL¯,äiåì äðçî Bæ §¦¨Ÿ¨Ÿ¤©©£¤©£¥§¦¨

ì õeç àöiL éø÷ ìòáì ïàkî:déì øîà .úBðçî ézL ¦¨§©©¤¦¤¥¥¦§¥©££©¥
ézkà :àðéøçà àðMéì !?déz÷étà dézìéiò àì ézkà©©¦¨©¥§¥©¦§¥¦¨¨©£¦¨©©¦
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc migqt(iying meil)

'eke zayd z` oigec gqta mixac el` :dpyna epipyøè÷äå§¤§¥
.'åëå åéáìçxhwd oic z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd £¨¨

:zaya mialgdäáéáç änk äàøe àa ,ïBòîL éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¦§Ÿ§¥©¨£¦¨
äåöîdze` miiwl mixdnnydzòLa,dpnfa ±íéáìç øè÷ä éøäL ¦§¨§©§¨¤£¥¤§¥£¨¦

íéøãôe íéøáàåzaya miaxwd mitqende micinzd lyíéøLk §¥¨¦§¨¦§¥¦
zeyridläìélä ìk,mzaxwd mei xg`lyåok it lr s`ïéà ¨©©§¨§¥

,CLçzL ãò íäì íéðézîîjezny .meia ea mze` mixihwn `l` ©§¦¦¨¤©¤¤§©
daiagy xg`n mdiptn zayd zigcp ,meia mzxhwd onf xwiry
z` mixihwn zaya lgy gqt axra s` jkitle .dzrya devn
devnd z` miiwl ick ,eixg`ly dlila `le meia ea gqtd ialg

.dzrya
:dpyna epipy'åëå Búàáäå Búákøäz` oigec oi` ,ezlai zkizge ©§¨¨©£¨¨

:`xnbd dywn .zlaid jezig oic z` zxxan `xnbd .zayd
eäðéîøeoiaexira epipyy dnn epzpyn lr zeywdl yie ±(.bw), §¦§

Lc÷na úìaé ïéëúBçixeq` lr ycwna exfb `ly xg`n ,zaya §¦©¤¤©¦§¨
,'zeay'íàå ,äðéãna àì ìáàdkzegl dvexïàëå ïàk ,éìka± £¨Ÿ©§¦¨§¦©§¦¨§¨

,dpicnae ycwna.øeñàcia zlai jezgl zaya xzeny rnyne ¨
:`xnbd zvxzn .epzpyn ixack `lye ,ycwnaéaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦

àðéðç øa éñBé,ef `iyew evxizãçmdn cg` ±éãéàå éãéà ,øîà ¥©£¦¨©¨©¦¦§¦¦
dyrpd jeziga zewqer ,zeipynd izy ,efe ef ±,ãiay `l`àä± ©¨¨

zwqer ezxqe`y epzpynazlai,äçìxeqi`dy it lr s`y §©¨
mewn lkn ,opaxc ixeqi` exzed ycwnae ,opaxcn cia dkzegl
eli`e ,zay iptl dkzegl did ozipy oeik minkg z`f exq` o`k

àäzwqer oiaexira dpynd -azlai,äLáéoi` opaxcn elit`y ¨¦¥¨
.dkzegl xeqi`àä ,àéL÷ àìå ,äçìa éãéàå éãéà ,øîà ãçå- §©¨©¦¦§¦¦§©¨§Ÿ©§¨¨

dkzegyk xaecn oiaexira,ãiaopaxc ixeqi` lkk xzen xacde ©¨
eli`e ,ycwna exzedyàädkzegyk xaecn epzpyna ±,éìka ¨©§¦

.ycwna dxzed `ly dxenb dk`ln `ide
.exiagk mi`xen`dn cg` lk uxiz `l recn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìe-àì àîòè éàî ,éìka àä ãia àä §©§¨©¨©¨¨©§¦©©£¨Ÿ
äçìa àä àéL÷ àìå ãia éãéàå éãéà ,øîàe.äLáéa àädper ¨©¦¦§¦¦©¨§Ÿ©§¨¨§©¨¨¦¥¨

:`xnbd,Cì øîàzlaiàëéøt Cøôî äLáé,dil`n zkxtp ± ¨©¨§¥¨¦§¨§¦¨
:`xnbd zl`ey .'jezig' dzxqd z`xwp oi` `linneøîàc ïàîìe§©§¨©

àì àîòè éàî ,äLáéa àä äçìa àä àéL÷ àìå ãia éãéàå éãéà¦¦§¦¦©¨§Ÿ©§¨¨§©¨¨¦¥¨©©£¨Ÿ
.éìka àä ãia àä àéL÷ àìå äçìa éãéàå éãéà ,øîà:`xnbd dper ¨©¦¦§¦¦§©¨§Ÿ©§¨¨©¨¨©§¦

,Cì øîàa dkzegyk epzpyn z` cinrdl ozip ikeàä ,éìk[ixd-] ¨©¨§¦¨
xakíúä éðz÷,oiaexira,øeñà ïàëå ïàk éìka íàrecn ok m`e ¨¨¥¨¨¦©§¦¨§¨¨

:`xnbd zx`an .zipy df oic epzpyn aezkzyCãéàådf `xen` ± §¦¨
y ,aiyi ilka epzpyn z` cinrdyéðz÷c àä`pzd dpyy dn ± ¨§¨¨¥

a jezigd oic z`,àëä éìkz`y meyn `edàúâeìt[mzwelgn-] §¦¨¨§§¨
ïðéòeîLàì àúà òLBäé éaøå øæòéìà éaøcick ,eprinydl `a - §©¦¡¦¤¤§©¦§ª©£¨§©§¦©

.ilka elit` zlaid jezig z` xizn xfril` iaxy ycgl
:dpyna epipy,øæòéìà éaø øîà,`ed oic `ldeäèéçL íà äîe ¨©©¦¡¦¤¤¨¦§¦¨

'åëåzeay meyn ody el` ,zayd z` dgec dk`ln meyn `idy
exizdy ,gikei aeh mei ,ryedi iax el xn` .zayd z` egci `l
dn xfril` iax el xn` .zeay meyn ea xeq`e dk`ln meyn ea
mdizexaq z` zx`an `xnbd .devnl zeyx di`x dn ,ryedi df

:xfril` iaxe ryedi iax lyòLBäé éaøepic z` gikedy ©¦§ª©
aeh mei zk`lnndéîòèì,ezhiyl dfa jled ±íBé úçîN ,øîàc §©§¥§¨©¦§©

áBèdizye dlik`a,àéä äåöî énðexzed `l ok it lr s`e ©¦¦§¨¦
did ozipyk ,zeay meyn wx zexeq`y zelert elit` dkxevl
zaxwdl dpnn gikedl ozip jkitle ,aeh mei iptl mzeyrl

.gqtdíãàì Bì ïéà ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúcbedplàlà áBè íBéa §©§¨©¦¡¦¤¤¥¥¨¨¨§¤¨
BàdidiyäúBLå ìëBà,meid lkBàdidiyäðBLå áLBécnel ± ¥§¤¥§¤

id lkeli`e .dprzi ok zngn m` mb ,meeä÷lç ,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥©§¥
,[aeh mei z`-]ì Béöçå ,äiúLe äìéëàì Béöça cenil.Løãnä úéá ¤§©£¦¨§¦¨§¤§§¥©¦§¨

.aeh meia zezyle lek`l devn yiy ryedi iax xaeqy ixd
:mdizexaq xewn xe`iaa dkiynn `xnbd,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨

íäéðLe,ryedi iaxe xfril` iax ±.eLøc ãçà àø÷îyãçà áeúk §¥¤¦§¨¤¨¨§¨¤¨
øîBàgqt ly iriay iabl(g fh mixac)éäìà 'äì úøöò','Ernyne ¥£¤¤©¡Ÿ¤

,'d zcearl elek ycwen zeidl jixv aeh meiyåeli`ãçà áeúë §¨¤¨

øîBàzxvr ipiny iabl(dl hk xacna),'íëì äéäz úøöò'rnyne ¥£¤¤¦§¤¨¤
xfril` iax ewlgpe .dizye dlik`a sebd z`pdl crep aeh meiy

,miweqtd oiay dxizqd aeyiia ryedi iaxe,øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©
zeidl jixv aeh meiy'äì Blek Bà,dxez cenil ici lrBlek Bà ©

íëì,dizye dlik`a,øáñ òLBäé éaøå`id mc`l d`xeddy ¨¤§©¦§ª©¨©
.íëì Béöçå 'äì Béöç ,eä÷lç©§¥¤§©§¤§¨¤

:dlik`a mda genyl yiy mini oipra zxacn `xnbdí"áò)
úøöòa íéãBî ìkä ,øæòìà éaø øîà .(ïîéñzereayd bg ±ïðéòác ¦¨¨©©¦¤§¨¨©Ÿ¦¨£¤¤§¨¦©

jxev yiy -énða,'íëì',dizye dlik`a genyl epiidcéàî ©¦¨¤©
,àeä äøBz Ba äðzépL íBé ,àîòèze`xdl ick ea genyl jixve ©£¨¤¦§¨¨

.l`xyi mr lr laewne ievx df meiyúaMa íéãBî ìkä ,äaø øîà̈©©¨©Ÿ¦©©¨
,àîòè éàî ,'íëì' énð ïðéòácaezky xg`n(bi gp diryi)úàø÷å' §¨¦©©¦¨¤©©£¨§¨¨¨

'âðBò úaMì.dzynae lk`na zayd z` bprl jixv,óñBé áø øîà ©©¨¤¨©©¥
äzLî éîé' ,àîòè éàî ,'íëì' énð ïðéòác íéøeôa íéãBî ìkä©Ÿ¦§¦§¨¦©©¦¨¤©©£¨§¥¦§¤

déa áéúk 'äçîNå(ak h xzq`). §¦§¨§¦¥
:miaeh minia dlik` zevn oipra dyrn `xnbd d`iandéøa øî©§¥

[epa-]àúéðòúa áéúé äåä àzL dlek ,àðéáøcdid dpyd lk ± §©¦¨¨©¨£¨¨¦§©£¦¨
ziprza ayeiøáìueg -àzøöòî,zereayan ±àéøeôe,mixete ± §©¥£©§¨©¨

éìòîe[axr-].éøetéëc àîBéa :`xnbd zx`anúøöò,dprzd `l ©£¥¨§¦¥£¤¤
`edy xg`n,äøBz Ba äðzépL íBéae ,ea genyl jixveàéøet`l ¤¦§¨¨©¨

y xg`n ,dprzdáéúk 'äçîNå äzLî éîé'`ly dne ,eiabl §¥¦§¤§¦§¨§¦
a dprzd,éøetéëc àîBé éìòîmeyn `ed,ézôcî áø øa àéiç éðúc ©£¥¨§¦¥§¨¥¦¨©©¦¦§¦

xetik mei oipra weqta xn`p(al bk `xwie)íëéúBLôð úà íúépòå'§¦¦¤¤©§¥¤
.'Lãçì äòLúa,`ziixad ddnzïépòúî (íä) äòLúa éëåike - §¦§¨©Ÿ¤§¦§¦§¨¥¦§©¦

,ixyza iriyza miprzny eheytk weqtd z` yxtl ozipàìäå©£Ÿ
éøéNòaixyzaàlà ,ïépòúîweqtd `a,Eì øîBìyìëBàä ìk ©£¦¦¦§©¦¤¨©§¨¨¥

eléàk áeúkä åéìò äìòî ,Ba äòLúa äúBLå`edéòéLz äpòúî §¤§¦§¨©£¤¨¨©¨§¦¦§©¤§¦¦
,éøéNòålek`l devn yi xetk mei axray ,xnel weqtd zpeeke ©£¦¦

.envr xetik meia zeprzdl gk didiy ick zezyle
:zereayd bg ly ezeaiyg oiprn zxtqn `xnbdàîBéa óñBé áø©¥§¨

øîà àzøöòc,ezia iyp`léãáòàzìz àìâò éìlbr il epikd ± ©£©§¨¨©¨§¦¦¤§¨¦§¨
.xgaen `ede en`l iyily clepyàîBé éàä àì éà ,øîàozn ly ¨©¦Ÿ©¨

dxezíéøb à÷c,dxezd cenil jezn mnexzdl il mxby -änk §¨¨¦©¨
à÷eLa àkéà 'óñBé'`le ,inyk 'sqei' mnyy weya miax yi ixd ± ¥¦¨§¨

.df meia gny ip` ok lr ,mdn lcap iziid
:dxezd cenila dgnyd oipra cerïéúìz ìk úLL áø[miyely-] ©¥¤¨§¨¦

déãeîìz déì øcäî ïéîBé,ecenil lr xfeg did ±åokn xg`léìú ¦§©¥¥©§¥§¨¥
àLãc àøaéòa éà÷å,zlcd gixa lv` cnere oryp did ±øîàå §¨¥§¦§¨§¨¨§¨©

éàLôð éàãç,iytp igny ±éàø÷ Cì ,éàLôð éàãçjliaya - £©©§©£©©§©¨§©
,[`xwna] izcnl jkxevleéàðz êìiidzy ick ,[dpyna] izipy ± ¨§©

:`xnbd dywn .`ad mlerl gha zpkeyéðéà`ed jk m`d - ¥¦
,eceniln dpdp cneld wxyà ,øæòìà éaø øîàäåàìîìécenil §¨¨©©¦¤§¨¨¦§¨¥

døîàpL ,õøàå íéîL eîéi÷úð àì äøBz(dk bl dinxi)éúéøá àì íà' ¨Ÿ¦§©§¨©¦¨¨¤¤¤¡©¦Ÿ§¦¦
,'ézîN àì õøàå íéîL úBwç äìéìå íîBé'dlile mnei izixa'y ¨¨¨§¨ª¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦

epiehvp eilry dxezd cenil epiid(g ` ryedi)xtq WEni `l'Ÿ¨¥¤
cenild zekfa ok m`e ,'dlile mnFi FA zibde LiRn dGd dxFYd©¨©¤¦¦§¨¦¨¨¨©§¨
miiwzn mlerd lk ok` :`xnbd zvxzn .elek mlerd miiwzn

j` ,ecenil zekfaLéðéà ãéáò ék àøwéòîmc`yk dligzkln ± ¥¦¨¨¦¨¦¦¦
,cnelãéáò à÷ déLôðc àzòcàmiiwl ,cnel `ed envr jxevl ± ©©§¨§©§¥¨¨¦

.'zibde' ly ieevd z`
dk`ln dxzedy xg`ny xfril` iax ixaca oecl day `xnbd
jxevl zeay ixeqi` exzeiy oky lk oaxwd zaxwd jxevl zaya

:dfénð øæòéìà éaø øîà÷c éàîìe ,éMà áø øîàdn itl s` - ¨©©©¦§©§¨¨©©¦¡¦¤¤©¦
a dlik`dy xfril` iax xn`y,úeLø áBè íBédpnn gikedl oi`e §

oiicr ,devn zk`lnlàëøét déì úéàitk eixacl diigc yi ± ¦¥¦§¨
,`id diigcde .xnege lwn ,ryedi iax orhyL áBè íBi äîelwd ©¤

e aezkdúeLø ìL äëàìî Ba øézäit lr s` ,ytp lke` jxevl ¦¦§¨¨¤§
okøézä àìeadnòL úeáL,aeh mei mcew dzeyrl ozipykúaL Ÿ¦¦§¤¦¨©¨

dxengdøézz àlL ïéc Bðéà ,äåöî ìL äëàìî àlà da øézä àlL¤Ÿ¦¦¨¤¨§¨¨¤¦§¨¥¦¤Ÿ©¦
dnòL úeáLxeq`l yi i`ce `l` ,zay mcew dzeyrl ozipyk §¤¦¨
lit` zaya.devn ly zeay e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122



xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc migqt(iyiy meil)

:oipra xfril` iax ly ezrc z` zx`an `xnbd,øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤
y iptn ,devn zk`lnl zeyx zk`lnn gikedl oi`y xaqúeáL§

éãò äåöîcdéì ó.zeyx jxevl ziyrpd zeay lr ezrcl dticr ± §¦§¨¨¦¥
`l bgd zgny jxevl dk`ln exizdy s` ,aeh meia ,jk meyne
zaya j` .zeyx bgd zgnyy iptn ,dkxevl zeay exizd
zeayd z` s` ,gqtd zevn jxevl `ed da dk`lnd xzidy

.devnd dgciz `ly ick minkg exizd
xfril` iax oia ozne `ynd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:`aiwr iaxl,él äîe ,øæòéìà éaø øîà ,àéðzdidiy recn ,xnelk ©§¨¨©©¦¡¦¤¤©¦
ixd ,gqtd zaxwdl mikxvpd mipey devn ixiykn oia lcadíà¦

y ep`vn,úaMä úà äèéçL øçàlL äåöî éøéLëî eçcda xzedy ¨©§¦¥¦§¨¤§©©§¦¨¤©©¨
ab lr s` oaxwd ly eiaxw iegindéì ãéáòúéàcdzyrpy ± §¦§£¦¥

d xak dnlyedeäåöîike ,deab jxev `idyàìy xn`peçãémb ¦§¨Ÿ¦§
,äèéçL éðôlL äåöî éøéLëî,zelaid jezig oebk,úaMä úàick ©§¦¥¦§¨¤¦§¥§¦¨¤©©¨

.devnd z` miiwl didi ozipy
,él äîc ,àáé÷ò éaø Bì øîàixd ,df oica denzl yi dn ,xnelk ¨©©¦£¦¨§©¦

,úaMä úà äèéçL øçàlL äåöî éøéLëî eçc íàiptn wx dféøäL ¦¨©§¦¥¦§¨¤§©©§¦¨¤©©¨¤£¥
xakäúçcd,úaMä úà äèéçLz` minkg exq` `l ok zngne ¨£¨§¦¨¤©©¨

ike j` ,okn xg`l zkxvpd zeaydøîàzyäåöî éøéLëî eçãé Ÿ©¦§©§¦¥¦§¨
éðôlLd,úaMä úà äèéçLkLoiicräúçc àldúà äèéçL ¤¦§¥§¦¨¤©©¨¤Ÿ¨£¨§¦¨¤

.úaMä©©¨
:`aiwr iax orhy ztqep dprh d`ian `ziixadøçà øácorh ¨¨©¥

dhigyd iptl zay ixeqi` xizdl oi` ,xfril` iaxl `aiwr iax
yeygl yiy xg`nàöné ànLdúà ìlçî àöîðå ìeñt çáæ ¤¨¦¨¥¤©¨§¦§¨§©¥¤

,òøôîì úaMädprh lr `xnbd dywn .devn dyr `ly xg`n ©©¨§©§¥©
:eféëä éàike ,dfl yeygl yiyèçLð àì énð èçLîzepaxw ¦¨¦¦§¨©¦Ÿ¦§©

,zayaàöné ànLd.òøôîì úaMä úà ìlçî àöîðå ìeñt çáæ ¤¨¦¨¥¤©¨§¦§¨§©¥¤©©¨§©§¥©
:`xnbd dwiqnàä àlàgafa leqtl miyyegy ef dprh ±øîà ¤¨¨¨©

déìxfril` iaxl `aiwr iaxàLéøa,dligza ±déëøôedywde ± ¥§¥¨©§¥
,zxkfpd `iyewd z` xfril` iax eløãäåiax xfg okn xg`le ± ©£©

e `aiwrCä déì øîàdprh'eçc íà él äî'c.lirl d`aedy ¨©¥©§©¦¦¨
:dpyna epipy'åëå çéëBz äàfä øîàå àáé÷ò éaø áéLä`idy ¥¦©¦£¦¨§¨©©¨¨¦©

dz` s` ,zayd z` dgec dpi`e zeay meyn `ide devn meyn
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ezny ina cenr hq sc ± iyily wxtmigqt

ãéçéáù ìëå'åë äçãðgqtc `aeig `inx `l xfril` iaxc `nrh epiid :`yexit ikde Ð

`nh`ely iriaya zn.ifg `le li`ed Ðlxr`e.ifg `lc ab lr s`e ,`aeig `inx

gqt zeyrl ick d`fd zevnc ,dlin zevnl d`fd zevn `inc `lc meyne`inx `l Ð

oilekiy it lr s` d`neha zeyrl oixzen ixdy ,xeaiv`:xfril` iax xaqwc .xdhil

`ly uxy `nh cigi lr oiwxefe oihgey oi`

zn `nh lr oke .axrl ie`xy it lr s`e ,lah

inp ie`xy ,gqtd axra zeidl ely iriay lgy

hwp uxy `nhe .axrldiab `zbeltc meyn Ð

) "dy`d" wxta `edoi` xaq `wc oeike .(a,v

ipyl dgcp `l` ,cigid lr oiwxefe oihgeyÐ

gxk lrlkc ,evxi m` d`neha oiyer xeaiv ji

cigiayaizkc ,d`neha oiyer xeaiv dgcp

"yi`":`nl` .oigcp xeaiv oi`e ,dgcp yi` Ð

gqtc d`fd zevn `inx `l`zline .xeaiv`

xeaiva dizilcgqt zevnc ,cigia dizil Ð

la` .xn`p l`xyi lkl cgi,zelixr`lc

gqt zeyrl exzed `le ,xeaiv lv` dgcp

milxr xeaiv edlek eli`e ,milxropixn` Ð

enew edl,elednmew lega dil opixn` inp cigi

.lednd`fdeenew edl opixn` `l xeaivc.ef`

éîð ãéçéoeike ,zefdl dielr daeg `inx `l Ð

dilr `inx `lczegcl zay dpzip `l Ð

xn`c o`nk dil `xiaq ded i` la` .dlv`

`pixw `lc oeik ,uxy `nh lr oiwxefe oihgey

dgcp yi` diaxeaiv oi` inp `pixw ded `l Ð

oigcip`l` ,d`neha zeyrl edpixyinl

enew edl opixn`.ef`d`fd `inxcnexeaiv`

inp `inx ded Ð,cigi`dlik`a exizdl ick

`igce.zayäéì øîàdizi`c i`d mzd Ð

cigiai`e .`ed oey`xa xeaiv cearc meyn Ð

,oiaf xeaiv aex oebk ,oey`xa xeaiv cear `l

oherine ,xeaiva daif z`neh dxzed `lc

mizn i`nh`le oey`xd z` `l oiyer oi` Ð

.ipyd z`øàùå õøù àîèå ìøòÐoinecd,el

oiie`xy axr z`neh i`nh lk oebkoebke .owzil

.gqtd axra ely iriay lgy zn `nhà÷ãî
õøù àîèà øãäéî,`xizi `xwn iiezi`l Ð

oihgey oi` `pz i`dl dil `xiaq :dpin rny

oihgey dil `xiaq i`c .uxy `nh lr oiwxefe

eilr oiwxefedilr ixecd`l il dnl Ð`xwn

?diaeigl `xiziixdy ,zxka cner `ed `linn

xedhk `edici lr egqt zeyrl ie`xy xenb

zxkn `xw xht ikc .dxfra egleyl gilyÐ

oi` i`ce `l` .xht gqt zeyrl elki `lc jpd

ikd elit`e ,dil `xiaq eilr oiwxefe oihgey

zxk dil aiiginleahl lekic meyn Ðowzile

i`d ik xeaivc ab lr s`e .dhigy onf ribdyn

elif edl opixn` `l `peebcigic oeikc ,eleah

dgcp.d`neha icar xeaiv Ðàáø øîà àìà
dil `akrnc ,oihgey oi` dil `xiaq ded i` Ð

ez`fdzhigynegqtiaxl zay `igc i`ce Ð

`iz` i`nl d`fd jkld .oiwxefe oihgey :xaqw `l` .xeaiva `zilc ab lr s` ,xfril``l `dc ,dlik`l Ð`akrindhigyl dl.dwixfleàì íéçñô úìéëààáëòéî`de Ð

) aizkczenyai"elk` itl yi`" :(.devnl Ðïë íà.meid zefdl eteq oi`y it lr s`e ,eilr oiwxefe oihgey zaya gqtd axra ely iriay lgy zn `nhc Ðèçùð äæ çñô àöîð
åéìëåàì àìù) `wxit jci`a opze Ðeilke`l `ly ehgy :(`,`q lirl.leqt Ðúáù áøòî äúåùòì äì øùôàù äëàìî ìë àáé÷ò éáø øîà ììë,megzl uegn ez`ad oebk Ð

zkizge.ezlaiéîð ïðúå.dlin iab Ðàëéøöå) mdxa`l dxn`py dyxt dze`a ,da exn`p zezixa dxyr yly dlin :ediiexza `aiwr iaxk dkld opirny`l axl Ðziy`xa.(fi

úøë àëéìã.xgnl leni m` ,meia eal Ðäðùîäâéâç åîò ïéàéáî éúîéà.dbibg ipzwc lirl `pz i`n :ira `xnba Ðåîò.`xnba silick oqipa xyr drax`a gqtd mr Ð

äøäèáå ìåçá àáù ïîæázay igc gqtc ab lr s`c Ð.zay `igc `l dbibg ,d`neheèòåîáåipa zlik`l hren gqtd didy Ð,dxeagdoilke`edbibgdgqt `diy ick dlgz

,ozriay xnbaygize.dlik` odläáåøîá.ecal gqt mdl ice ,zhren dxeag dzidy Ð'åë ø÷áä ïîå ïàöä ïî.zeawpd on `le xwad on `a epi`y ,gqta ok oi`y dn Ðàøîâ
àðúåúáëøä'åë.dlic dhigy elit` ,zay `igc `l inp dbibgc opirny`e ,'ek oi`ian izni` ,`tiq jda inp xn`we Ð
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úìéëàowzn epi`e envr owzl ecia yiy ,`peeb i`d ika :yexit Ð `akrn `l migqt

Ðxenb `nha la` .`akrn `lÐyexitk `le .owfe dlegc `inec iedc ,`akrn

"elk` itl yi`" aizkc `dc yxitc ,qxhpewdÐ`pniwe` (`,`q) lirl `dc .devnl epiid

.dlik`l ifgc `xab opirac "elk` itl yi`"n (a,gr) "oilev cvik"a wiqne ,akrl dil

éàäÐ owzi` `lc `ed ipewze ifg `fgin

'x xn` i`n` ok m` :xy` oa wgvi epiax dywd

zxk yepr ln `ly lxr lirl xfril`Ð`d

ip`yc :xnel yie !owzi` `lc `l` ifg `fgin

`ly dil opiayge ,eteba dyrn xqegnc mzd

.eilke`läëìäjixt `lc `d Ð `aiwr 'xk

`giynl `zkldÐrax`" wxta] yxetn

.(a,`p) [oixcdpq "zezin

àëéøöådcedi axc` Ð 'ek opirny` i`c

jixhvi` i`n` ,`zekixv ciar

`aiwr 'xc` i`c .`aiwr 'xk ediiexza wqtinl

Ð"mgld izy" wxtc `idd ikexv`l dil ded

:mzd wiqnc ,lecb odk iziag iab (`,ev zegpn)

.'ek `aiwr 'x xn` llk

ìáàzezixa dxyr yly dilr ezxkpy dlin

dn liren dn :dniz Ð igcipc `ni`

`ki` `d ?zezixa dxyr yly dilr ezxkpy

!lirl izyxitck ,oixiyknl diytp it`a `xw

e`l i`c :yxtl mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe

dlin iab `aiwr 'xk dcedi ax wqtcÐded

iabe ,xfril` 'xk mewn lka dil `xiaqc `pin`

`aiwr 'xk wqtc gqtÐ,opaxcn xingdl epiid

dlin iab la` .zay oigec oixiykn edi `ly

zezixa dxyr yly dilr ezxkpcÐ.`l
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc migqt(iyiy meil)

ey ,epicia hewp llkeléàL ìëznieqn d`neh drxi`ãéçéa Ÿ¤¦§¨¦
y dfk ote`aäçãðxacd rxi`yk ,ipy gqtlad aexéãáò ,øeaéö ¦§¤§¦¨§¦

gqtd z` xeaivd miyer -äàîeèamiaiig mpi`e ,evxi m` §§¨
.xdhidlåy ,`ed sqep llkàúléî ìë[aeig-]øeaéöa àúéàc- §¨¦§¨§¦¨§¦

,gqtd zaxwdl exykeiy ick zeyrl xeaivd lr lhenyàúéà¦¨
ãéçéa,ezeyrl cigid lr mb lhen ±àúéìc àúléî ìëåoi`y ± §¨¦§¨¦§¨§¥¨

ea miaiegn,ãéçéa àúéì ,øeaéöadxn`p gqtd zevny xg`n §¦¥¨§¨¦
leqta ,jkitle .cgia l`xyi lkløeaéö délek éàc ,úeìéøòlk±] £¥§¦¥¦

[xeaivdeäðéð íéìøò,[md-]eëééLôð eìBäî eîe÷ eäì ïðéøîà £¥¦¦§¨§¦©§§©§©§
àçñt éãéáòåz` eyre mknvr z` elene enew mdl mixne` ± ©£¦¦¦§¨

`linn ,xeaiva xzed `l df leqt oky ,gqtdénð ãéçé`edyk ¨¦©¦
lxrãéáòå ìéäî àì éàå ,àçñt ãéáòå ìBäî íe÷ déì ïðéøîàm`e ± ¨§¦©¥§©£¦¦§¨§¦Ÿ¨¦§¨¦

,gqtd z` zeyrl lkeiy icka ln `l.úøk Leðòleqta j` ¨¨¥
äàîeè,zn zngnyïðécî àì eäðéð ïéàîè àøeaéö délek éàc §¨§¦¥¦¨§¥¦¦§Ÿ©¦©
eäééìò,mxdhl ick mdilr zefdl miaiig `l ±àlàmivex m` £©§¤¨

éãáògqtd z`énð ãéçé ,äàîeèa,`nh `edykøeètd`fdn ¨§¦§§¨¨¦©¦¨
.zayd z` ef d`fd dgec oi` jkitle ,dxdhe

,xeaiva `zilc `zlin lk' dax xn`y llkd lr dywn `xnbd
:'cigia `zilçñt éøäå ,àáøì òLBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©§ª©§¨¨©£¥¤©

déúéìc éðLbdep epi`y ±,øeaéöamiyer xeaivd oi` mlerly ¥¦§¥¥§¦
,ipy gqt.ãéçéa déúéàå`ly gqtd ipicn oic lk ,dax itl ixde §¦¥§¨¦

:`xnbd zvxzn .epnn xeht cigid mb xeaivd ea eaiigzdøîà̈©
íúä éðàL ,déì,ipy gqt iabl xacd dpey -àäcxakdéì ãáò ¥¨¦¨¨§¨£©¥

[dyr±]àøeaéögqtd z`,ïBLàøaaeig ipy gqt oi`y xg`ne ¦¨¨¦
xacd aygp ,gqtd zaeg meiwl sqep cren `ed `l` ,envr ipta
ote`a ,mpn` .cigid mb ea aiigzn jkitle ,xeaivd ea eaiigzdy
mb ,miaf maex eidy oebk ,oey`xa gqtd z` dyer epi` xeaivdy

.ipyd z` dyer epi` zn `nh didy zngn e`yr `ly cigid
dgece ,dax xn`y llkd lr ztqep `iyew dywn `xnbd

:xfril` iax zhiya exe`ia z` dizeawra,éáéúéîepipy ¥¦¥
,`ziixaaìBëéy xnel iziidúøk Leðò àäé àìz` dyr `ly in ¨Ÿ§¥¨¨¥

,gqtdàlàin `weecä÷Bçø Cøãa äéä àlLå øBäè äéäLzrya ¤¨¤¨¨¨§¤Ÿ¨¨§¤¤§¨
j` ,ezaxwdøL àîèe ìøòíéàîhä ìk øàLe õowzl mileki eidy ¨¥§¥¤¤§¨¨©§¥¦

,axra gqtd z` lek`l miie`x zeidl mnvr z`ïépîmiyprpy ¦©¦
,z`f eyr `lyk zxkaøîBì ãeîìz(bi h xacna)Léàäå'`Ed xW` ©§©§¨¦£¤

`edd WtPd dzxkpe ,gqRd zFUrl lcge did `l KxcaE xFdḧ§¤¤Ÿ¨¨§¨©©£©¤©§¦§§¨©¤¤©¦
,'dwegx jxca did `ly xedhde' aezkl weqtd lkiy ,'diOrn¥©¤¨
z` owzl mileki eidy dl` z` miaxn 'yi`de' dlind xeziine
:`ziixad ixaca `xnbd zwiicn .z`f eyr `le axrl mnvr

øcäî à÷cî`pzd xfgny jkn -õøL àîhà,ieaixd on ecnell ¦§¨§©©©§¥¤¤
c gkenøáñ÷yïé÷øBæå ïéèçBL ïéàgqtd z`,õøL àîè ìòoke ¨¨©¥£¦§§¦©§¥¤¤

,ezxdhl iriaya zn `nh lréàcy xaqàîè ìò ïé÷øBæå ïéèçBL §¦£¦§§¦©§¥
déìò déøecäàì déì änì ,õøL,ieaixd on ecnelleðééäed ixd ±` ¤¤¨¨¥§©§¥£¥©§

køBäèqpkdl i`yx epi`y s` oky ,weqta yexita xkfend xenb ¨
eilr efi m` s`e ,ez`neh iptn gqtd z` envra aixwdle dxfrl
gqtd z` aixwiy gily gelyl leki ,axrl wx xdhii leahie

.dxdha eplk`i axrle ,exearaàîìà,`ziixadn gken `l` ± ©§¨
yéæç àìc áb ìò óàlk gqtd z` aixwdl ie`x epi` `nhdy ± ©©©§Ÿ£¦

mewn lkn ,lahe eilr efid `ly onfdéìò àáeiç [àéîø]lhen ± ¨§¨¦¨£¥
ici lr eaixwdl lkeiy ick envr owzl jixve ,eilr gqtd aeig

,dxdha axra elke`le ,gilyey ok m` gkendéúéìc áb ìò óà©©©§¥¥
aeig oi`y ±øeaéöa,mnvr z` xdhl ,uxya e` ,zna e`nhpy §¦

déúéà[epyi-],ãéçéazxfeg aey ok m`e .dax ixack `ly ¦¥§¨¦
.zay dgec d`fd oi` xfril` iax zhiyl recn `iyewd

:xfril` iax zhiy z` ayiind xg` uexiz d`ian `xnbdàlà¤¨
ïé÷øBæå ïéèçBL øæòéìà éaø øáñ÷ ,àáø øîàgqtd z`àîè ìò ¨©¨¨¨¨©©¦¡¦¤¤£¦§§¦©§¥

,BlL éòéáMa úî àîèì ïécä àeäå ,õøL.dliahe d`fd mcew s`e ¤¤§©¦¦§¥¥©§¦¦¤
,`linneéàîì äàfäjgxk lr ,eilr zefdl mikixv dn myl ± ©¨¨§©

äìéëàìixde ,axra egqt z` lek`l lkeiy -àì íéçñt úìéëà ©£¦¨£¦©§¨¦Ÿ
àákòîm` mbe ,ezaeg ici z`vln aixwnd z` zakrn dpi` ± §©§¨

gqtd oaxw zaeg ici `vi xak ,gqtd on lk`ie axrl xdhi `l
d`fdd z` el xizdl daiq oi` `linne ,gafnd iab lr ezaxwda

.zaya lgy gqt axra
:`xnbd dywnàöîð ïk íà ,àáøì àaà øa àcà áø déì øîà̈©¥©©¨©©¨§¨¨¦¥¦§¨

yçñtdfì àlL èçLðmy,åéìëBàepi`y `nh myl hgyp ixdy ¤©¦§¨¤Ÿ§§¨
epipy ixde ,axra elke`l cizr(.`q lirl).leqt dfk gqty

:`xnbd zvxzn,déì øîàhgypy gqtdy epipyy dnàlL ¨©¥§Ÿ
åéìëBàìhgypy oebk epiid ,leqtéæç àìc ï÷æìe äìBçìmpi`y ± §§¨§¤§¨¥§Ÿ£¦

mnvr owzl mzlekia oi`e ,mzyleg iptn elke`l miie`x
,elke`leéàä ìáà,df `nh ±éæç àæçéîz` lek`l `ed ie`x - £¨©¦§¨£¦

wxe ,xdhie leahi m` gqtdï÷zî àìc àeä éðewzowiz `l ± ©¥§Ÿ¦§¨
hgypy aygp jkitle ,elke`l lreta lkeiy ick ez`nehn envr

.eilke`l gqtd
:dpyna epipy .dpynd ixac z` x`al zxfeg `xnbdøîà ììk§¨¨©

,'åëå àáé÷ò éaødpi` ,zay axrn dzeyrl xyt`y dk`ln lk ©¦£¦¨
dgec ,zay axrn dzeyrl xyt` i`y dhigy ,zayd z` dgec

.zayd z`ò éaøk äëìä ,áø øîà äãeäé áø øîàénð ïðúe .àáé÷ ¨©©§¨¨©©£¨¨§©¦£¦¨§©©¦
(.lw zay)àðåeb éàä ék äìéî éab,dnec ote`a ±éaø øîà ììk ©¥¦¨¦©©§¨§¨¨©©¦

äëàìî ìk ,àáé÷ò,zaya dpnf lgy dlin ziiyrl zkxvpd £¦¨¨§¨¨
,úaL áøòî dúBNòì øLôàLzeyx jxc dlinl oikq z`ad oebk ¤¤§¨©£¨¥¤¤©¨

,miaxd,úaMä úà äçBc dðéàd j`äìéî,dnvrøLôà éàL ¥¨¨¤©©¨¦¨¤¦¤§¨
,úaL áøòî dúBNòì,dcill ipinyd meil reaw dpnf ixdyäçBc ©£¨¥¤¤©¨¨

áø øîà äãeäé áø øîàå ,úaMä úày my mb.àáé÷ò éaøk äëìä ¤©©¨§¨©©§¨¨©©£¨¨§©¦£¦¨
àëéøöeoipra mb ,`aiwr iaxk dkldy eprinydl ax did jixve ± §¦¨

.dlin ixiykn oipra mbe gqt oaxw ixiyknïðéòîLà éàcm`y ± §¦©§§¦©
l wx eprinyn didéabixiykn,çñt`weecy xne` iziidíúä ©¥¤©¨¨

äåöî [éøéLëîc àeä] (éøéùëî àåäã)zay axra mzeyrl ozipy §©§¦¥¦§¨
äéìò eúøëð àìc íeMî ,úaL eçc àì[gqtd zevn lr-]ìLL Ÿ¨©¨¦§Ÿ¦§§¨¤¨§Ÿ

úBúéøa äøNò,jk lk dxeng dpi`eìL äéìò eúøëðc äìéî ìáàL ¤§¥§¦£¨¦¨§¦§§¨¤¨§Ÿ
éçãéì àîéà ,úBúéøa äøNò,ote` lka zayd z` dixiykn egci - ¤§¥§¦¥¨¦§¥

.`aiwr iax ixack `lyïðéòîLà éàåwx `aiwr iaxk dkldy §¦©§§¦©
ixiykn iabl,äléîy xne` iziidäåöî éøéLëîc àeä íúäozipy ¦¨¨¨§©§¦¥¦§¨

zay axra mzeyrl,úaL eçc àìmeynàkéìcaeigúøklr Ÿ¨©¨§¥¨¨¥
,xgn `l` meid epa z` leni `l m` a`dàkéàc çñt ìáàea £¨¤©§¦¨

úøk,oqip c"ia ephgyi `l m`éçãéì àîéàz` eixiykn egci ± ¨¥¥¨¦§¥
,lenz`n mzeyrl ozipyk mb zaydàëéøöax did jixv ok` ± §¦¨

.`aiwr iaxk dkldy mipiprd ipya eprinydl

äðùî
drax` zbibg' `xwpy dbibg oaxw mi`ian eid gqt oaxw mr cgi
,miaezkd zyxcn cnlp `ed m`d eiabl mi`pzd ewlgpe ,'xyr
daeg `ede ,miaezkd on cnlp epi`y e` ,dxezd on daeg `ede
zxxan .eze` mi`ian eid mixwn dfi`a x`az dpynde ,opaxcn

:dpyndBnò äâéâç àéáî éúîéà:dpynd daiyn ,gqtd oaxw mr ± ¥¨©¥¦£¦¨¦
àeäL ïîæa[gqtd oaxw-]äøäèa ,ìBça àagqtd z` eyry ± ¦§©¤¨©§¨¢¨

,dxdhaèòeîáeipa z` riaydl ickn hren exya didy ± §¨
,dligz dbibgd z` milke` eid df ote`ae ,eilr epnpy dxeagd

.gqtd z` milke` eid mzriay xnbaeåeli`àa àeäL ïîæa §¦§©¤¨
,úaMae`äaeøîa,dxeagd ipa z` riaydl ick daxd ea yiy ± ©©¨¦§¤

äàîeèáemizn i`nh mipdkd aex e` xeaivd aexy ±ïéàéáî ïéà §§¨¥§¦¦
,äâéâç Bnòoi` daexnae ,d`nehe zay dgec dpi`y xg`n ¦£¦¨
.el mikixv

:dbibg oaxwa mitqep mipic,ø÷aä ïî ,ïàvä ïî äàa äúéä äâéâç£¦¨¨§¨¨¨¦©Ÿ¦©¨¨
ì úìëàðå .úBá÷pä ïîe íéøëfä ïî ,íéfòä ïîe íéNákä ïîíéîé éðL ¦©§¨¦¦¨¦¦¦©§¨¦¦©§¥§¤¡¤¤¦§¥¨¦

.ãçà äìéìå§©§¨¤¨
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המשך בעמוד קה



xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc migqt(ycew zay meil)

àéä äáBç åàì.dxezd on daeg dpi` -äáBç Czòc à÷ìñ éàc ¨¨¦§¦¨§¨©§¨¨
éúéz ,àéäaxweze `eaz -.äàîeèa éúéúå ,äaeøîa éúéúå ,úaMa ¦¥¥©©¨§¥¥¦§¤§¥¥§§¨

i` oke ,d`nehe zay dgec onf el reawy daeg oaxw lk ixdyel
daexn gqtd xya xy`k dz`ad lhal epl did `l daeg dzid

.eilke`l
:`xnbd zxxanàéúà àîòè éàî eäéî èòeîáe,mipt lk lr ± §¨¦©©£¨¨§¨

dze` mi`iany mrhd edn ,dbibg `iadl aeig oi`y xg`n
`ed mrhd :`xnbd zx`an .eilke`l hren gqtd xyayk

äléçz úìëàð ,çñtä íò äàaä äâéâç ,àéðúãk,gqtd iptl -éãk ¦§©§¨£¦¨©¨¨¦©¤©¤¡¤¤§¦¨§¥
àäiLdòáOä ìò ìëàð çñtmdyk mzlik` seqa edelk`iy ± ¤§¥¤©¤¡¨©©Ÿ©

jxck daeyg dlik` mdl didze ,ezlik`n epdiie miray
.miklnd

:dpyna epipyì úìëàðå'åëå íéîé éðLd`ian `xnbd .cg` dlile §¤¡¤¤¦§¥¨¦
:dpynd lr zwlegd `ziixaàéðúc ,àîéz ïák àìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ§¤¥¨§©§¨

,`ziixaa,çñtä íò äàaä äâéâç ,øîBà àîéz ïa`idy it lr s` ¤¥¨¥£¦¨©¨¨¦©¤©
mewn lkn ,dlile mini ipyl milk`pd minlyd zepaxwnéøä£¥

äìéìå íBéì àlà úìëàð dðéàå çñtk àéäzevg cr ,epiidc ,ezenk ¦©¤©§¥¨¤¡¤¤¤¨§¨©§¨
,e"h lilì úìëàð øNò äMîç úâéâçå,ãçà äìéìå íéîé éðL,epiidc ©£¦©£¦¨¨¨¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨

:`niz oa dpy cere .f"h mei seq crda àöBé øNò äòaøà úâéâçå©£¦©©§¨¨¨¨¥¨
íeMîinly aeig,äçîN,zxgnl `l` c"ia daixwd `l m`ïéàå ¦¦§¨§¥
àöBéíeMî daaeigäâéâçdaegy oaxw lky iptn .aeh mei ly ¥¨¦£¦¨

xaky dndan e`ianyk ezaeg ici `vei epi` ,e`iadl mc`d lr
dcnl dgny inly iabl j` ,xg` oaxw zyecwa dycwed

`xnbd(.g dbibg).dl`k zendan mb m`iadl ozipy
:`xnbd zxxanàîéz ïác àîòè éàîmeil wx zlk`p c"i zbibgy ©©£¨§¤¥¨

yxc `niz oa :`xnbd zx`an .dlileéðúîãkdpyy itk ±áø ¦§©§¥©
déøa àéiçìxn`py ,[epa-](dk cl zeny)âç çáæ ø÷aì ïéìé àìå' §¦¨§¥§Ÿ¨¦©Ÿ¤¤©©

,'çñtäy yexcl yieäæ 'âç çáæ'oaxw,äâéâçe,BòîLîk ,'çñtä' ©¨©¤©©¤£¦¨©¨©§©§¨
àðîçø øîàåmdipy iabl dxezd dxn`e ±,'ïéìé àì',epiidc §¨©©£¨¨Ÿ¨¦

c"i zbibgy o`kne .zxgnl mdn xizedle mpildl xeq`y
.dzaxwd mei xg`ly dlild zevg cr wx ,gqtk ,zlk`p

`id c"i zbibg m`d ,`niz oa zrca zewitq dnk d`ian `xnbd
p mipipra mb gqtk:mitqeeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -ïáì ¦©§¨§§¤

,àîézc"i zbibg m`dúìëàð`idyk `weecéìöoick ,dielv ± ¥¨¤¡¤¤¨¦
,gqtdúìëàð ïéà Bà`weec,éìö,dwelye zlyean s` `l` ¥¤¡¤¤¨¦

,`ed wtqd yxeye .zepaxw x`ykàðîçø déL÷à ékdyiwdyk ± ¦©§¥©£¨¨
c"i zbibg z` dxezd dzeeydeçñôìm`d ,lirl `aedy weqta §¤©

`weecìoipräðéì,dze` dyiwd [xgnl oaxwd on xya zxzed-] §¦¨
ì ìáàoipr,àì éìözlyean `idyk mb dlke`l ozip ok m`e £¨§¨¦Ÿ

.zepaxwd x`yk ,dwelyeàîìéc Bà,xn`p `ny e` -àðL àì- ¦§¨Ÿ§¨
zlik` oiprl oiae ,dpil oiprl oia `ed ywidde ,dpey oicd oi`

.ilv
:wtqd z` zhyet `xnbdòîL àzda epipyy ,dpynn(.fhw onwl) ¨§©

lkn dfd dlild dpzyp dn' ,xcqd lila eia` z` l`ey oady
,lyeane ,wely ,ilv xya oilke` ep` zelild lkay 'eke zelild

,àcñç áø øîàå ,'éìö Blek äfä äìélädpyneænàîéz ïa éøác ©©§¨©¤¨¦§¨©©¦§¨¦§¥¤¥¨
,c"i zbibge gqtd ,dlild eze`ay zepaxwd lk ezhiyly ,`id

:`xnbd dwiqn .ilv `weec milk`pdpéî òîLo`kn gken ok` ± §©¦¨
.ilv `weec zlk`p c"i zbibg s` `niz oa itly

:`niz oa zrca zewitq cer,àîéz ïáì ,eäì àéòaéàzbibg m`d ¦©§¨§§¤¥¨
c"iø÷aä ïî äàa,minly x`yk,ø÷aä ïî äàa dðéà Bà`l` ¨¨¦©¨¨¥¨¨¨¦©¨¨

m`d ,ewtzqd oke .gqtk ,o`vd on `weecïî äàazendad ¨¨¦
úBá÷pä,minly x`yk,úBá÷pä ïî äàa dðéà Bàon `weec `l` ©§¥¥¨¨¨¦©§¥

m`d ,ewtzqd oke .gqtk ,mixkfdäàadndaníéðL ézL úa ¨¨©§¥¨¦
,minly x`ykäàa dðéà Bàdndan,íéðL ézL úa`weec `l` ¥¨¨¨©§¥¨¦

,`ed zewitqd yxeye .gqtk ,dzpy za dndanàðîçø déL÷à ék¦©§¥©£¨¨
c"i zbibg z` dxezd dyiwdyk ±,çñôì`weec m`déãéîì §¤©§¦¦

äìéëàc,dyiwd oaxwd zlik` ote` oiprl ±éléî ìëì ìáà± ©£¦¨£¨§¨¦¥
,oaxwd `aen dpnn dndad libe oin oebk ,mipiprd x`ylàìŸ

on s` mi`ad minly x`yk dpic el` mipiprl `linne ,dyiwd

.mipy izy zepa zendane zeawpd one xwad,àðL àì àîìéc Bà¦§¨Ÿ§¨
ezenk d`a `id jkitle ,eipic lkl gqtl c"i zbibg dywede

.dpy oa xkfne o`vd on `weec
:zewitqd z` zhyet `xnbdòîL àz,`ziixaníò äàaä äâéâç ¨§©£¦¨©¨¨¦

,çñtk àéä éøä çñtäy ,epiide,ø÷aä ïî äàa dðéàå ïàvä ïî äàa ©¤©£¥¦©¤©¨¨¦©Ÿ§¥¨¨¨¦©¨¨
äàa dðéàå dúðL úa äàa ,úBá÷pä ïî äàa dðéàå íéøëfä ïî äàä¨¦©§¨¦§¥¨¨¨¦©§¥¨¨©§¨¨§¥¨¨¨
àlà úìëàð dðéàå ,äìéìå íBéì àlà úìëàð dðéàå .íéðL ézL úa©§¥¨¦§¥¨¤¡¤¤¤¨§¨©§¨§¥¨¤¡¤¤¤¨

åéeðîì àlà úìëàð dðéàå ,éìöiptl gqta etzzydy mze`l ± ¨¦§¥¨¤¡¤¤¤¨¦§¨
:`xnbd dgiken .ezhigyàøáñ éàä déì úéàc déì úòîL ïàî± ©¨§©¥§¦¥©§¨¨

meil `l` zlk`p dpi` c"i zbibgy ,jk xaeqy zrnyy `pzd in
`ed `ld ,gqtk dlile,àîéz ïaok m`edpéî òîLezhiyly ¤¥¨§©¦¨

ïðéòa àúléî eälekdwiqn .gqtd ipic lk z` dbibga bedpl yi ± §¦§¨¨¦©
:`xnbddpéî òîL.`ziixadn jk gikedl yi ok` ± §©¦¨

:`niz oa zrca wtq cerda Lé ,àîéz ïáì ,eäì àéòaéàzbibga-] ¦©§¨§§¤¥¨¤¨
[c"iíeMîxeqi`íöò úøéáL,gqta enkúøéáL íeMî da ïéà Bà ¦§¦©¤¤¥¨¦§¦©

íöòä.m`d ,`ed wtqd yxeye[dLwàc] (äéù÷à éëã) áb ìò óà ¨¤¤©©©§©§¨
,çñôì àðîçøixdàø÷ øîàweqta xn`p -(en ai zeny)`l mvre' ©£¨¨§¤©¨©§¨§¤¤Ÿ

ExAWz,'Bá`weecy yexcl yi ok m`eBaxeayl xeq` [gqta-] ¦§§
,mvràeä ìeñôa àìå øLëa ,'Ba' éàä ,àîìéc Bà .äâéâça àìå§Ÿ©£¦¨¦§¨©§¨¥§Ÿ§¨
àúàcxeq` xyk gqt oaxwa `weecy epcnll d`a 'ea' zaizy ± ©£¨

c"i zbibg z` zhrnn dpi` j` ,xzen leqta j` mvr xeayl
.df xeqi`n

:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àzdpynn(b"n g"t milwy), ¨§©
ïékñdhigyl zcreindúàöîpLmilyexia [d`vnpy-]äòaøàa ©¦¤¦§¥§©§¨¨
øNò,oqipada èçBLepaxw z` ,`vend,ãiî`e ,dvxi m`epi ¨¨¥¨¦¨

i`cea ,d`nhp m` s`e li`ed .d`neh yyg iptn dliahdl jixv
c"il xe`a 'dyny aixri'y ick oqipa b"ia dilra deliahd xak
d`vnp m` j` .gqtd zhigyl da ynzydl elkeie ,xdhze

ìLaøNò äLy `ed oicd ,oqipaäðBL[xfeg-]ìéaèîeoikqd z` ¦§Ÿ¨¨¨¤©§¦
lk jyna dliahdl dilra elkie li`edy .d`neh wtq zngn
eyr `l oiicry miyyeg ,c"il dxedh didz oiicre meid eze`

milyexia `vend mle` .z`fõéôB÷llk jxcay dlecb oikq ± ¦
,zenvr zxiaye xya jezigl `l` dhigyl zynyn dpi`ïéa¥

d`vnpyäæa,c"ia ±äæa ïéáe,b"ia ±ìéaèîe äðBLm` ,dze` ¨¤¥¨¤¤©§¦
oi` mvr zxiaya xeq` gqtd oaxwe xg`ny ,da ynzydl dvex
epiznd `l` ,deliahd `l oiicry okzie c"ia dl miwewf milrad

.xgn jxevl dliahdl ick ,c"i ly zeynyd oial jenq cr
:`xnbd zxxanépî,dpynd dzpyp in zrck -àîéìéàzrck ©¦¦¥¨

ïðaø,gqtl c"i zbibg z` miyiwn mpi`e `niz oa lr miwlegd ©¨¨
,mvr zxiay xeqi` meyn ef dbibga oi`y i`ce mzhiyl `linne

ixdàðL éàîdpey dna -ïékñgipdl yiyìéaèîcdilra dze` ©§¨©¦§©§¦
dfa i`ce .b"ia dilra dliahny gipdl oi`y uitewn ,b"iaàéæçc§©§¨

c"ia yeniyl die`xy ±ìd zhigy jxev,çñtixd ,ok m` dywe §¤©
énð õéôB÷ia dliahny gipdl yic ,b"éæç àäc"ia yeniylìjxev ¦©¦¨£¦§

d zenvr zxiay,äâéâç,minkg zrck dpynd dzpyp zn`a m`e £¦¨
.dliahdle aeyl jixv c"ia uitew `vendy dxn`e dwlig recn

:`xnbd dwiqnåàì àlàxnel jixv,àéä àîéz ïácipicy xaeqy ¤¨¨§¤¥¨¦
,gqtd ipicl miey c"i zbibg,dpéî òîLey xaqyda Lézbibga-] §©¦¨¤¨

[c"iíeMîxeqi`,íöòä úøéáLyeniy mey uitewa oi` `linne ¦§¦©¨¤¤
jixv c"ia d`vend jkle ,b"ia dliahdl mifxcfn `le c"ia

.dliahdle xefgl
:`xnbd dgecíìBòì ,àìzrck dpynde ,ïðaøxaecnàaL ïBâk Ÿ§¨©¨¨§¤¨

gqtd,úaMaoi`e li`edy ,zaya gqt axr lgy ,epiidc ©©¨
mpi` ok lre ,c"ia uitewl miwewf milrad oi` dbibg ea miaixwn

iahdl mifxcfn.b"ia dl
opax zrck dpyndy cinrdl zexyt`d z` dgec `xnbd

:`xnbd dywn .zaya lgy gqt axraeìç ,àôéñ éðz÷cî àäå§¨¦§¨¨¥¥¨¨
,úaMa úBéäì øNò äòaøàuitew ea `vn m` s`ãiî da èçBL ©§¨¨¨¨¦§©©¨¥¨¦¨

uitewl miwewf milrad oi`y ab lr s`y ,dliahdl jixv epi`e
zhigy jxevle ,dbibg ea miaixwn `ly xg`n zaya lgy c"ia
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רטו ezny in` cenr r sc ± iyily wxtmigqt
òáùä ìò,ezlik`a oipdp ediy Ðaygize.odlíéîé éðùì úìëàðådyng zbibg Ð

) dbibg zkqna ol `wtpc ,xyr(`,hmzebge"n."eze`äçîù íåùî åá àöåém` Ð

dakirdhgye xgnl crab lr s`e .dgny inly meyn ,dgny meyn da `vei Ð

zyxteny) ol `niiwc `de ,od daeg dgny inlye ,xak `id zcnerelk :(`,`r onwl

daegay xac`ipzck ,oilegd on `l` `a epi`

`lde ,"xwae o`v cr 'ek gqt zgafe" :ixtiqa

ok m` ,mifrd one miyakd on `l` `a gqt oi`

"xwa" xn`p dnlo`vn `ad lk yiwdl Ð

`a epi`e ,daeg `edy xac gqt dn .gqtl xwae

oilegd on `l``a epi`e daeg `edy o`k s` Ð

la` ,`nlrc zeaega ilin ipd .oilegd on `l`

) dbibg zkqna iaxzi` dgny inly(`,g

"zgnye" ixtiqa `ipzcnipin lk zeaxl Ð

zegpne zetera s` leki .dgnycenlz Ð

.zeter e`vi ,odn d`a dbibgy in ,'jbga' xnel

mixcpa ozaeg ici mi`vei l`xyi :exn` o`kn

.`ed cnere aiegnc ab lr s` ,'ek zeacpeïéàå
äá àöåé:oxn`ck ,xyr dyng zbibg meyn Ð

,oilegd on `l` `a epi` daeg ea yiy xac

.cnere aiegn `edy dnn `le ,elyn ,xnelk

.lenz`n dycwzp xak efeàîòè éàîÐ

.dlile meil `l` oilk`p oi` :xn`céìö úìëàð
.ilv dlke`l jixv Ðéìö åìåë äæä äìéìäÐ

elit`e ,ilv elek .`xza wxta `id oizipzn

.dbibgdéãéîìäìéëàãzxdf`c Ðieev dpil

.`id dlik`àøáñ éàä`l` zlk`p dpi` Ð

.dlile meilïééúà åäìåë äðéî òîùÐ

`edda dbibga oiiz` gqtc ilin edlek

.`ywidäá èçåùjixv oi`e ,cin egqt Ð

df dliahdl`nzqnc ,d`venddeliahd

dylya deliahd dzid d`nh m` ,dilra

dxedh `dze ,yny axrd `diy ick xyr

.xyr drax`aìéáèîå äðåùs` ,xnelk Ð

wtqy it lrmilrad deliahd `nydf Ð

`l oiicr `ny ,wtqn mliahne dpey

dliahdl meia zedy odl didy ,deliahd

.dyny aixrdleõéôå÷,`ed lecb oikq Ð

oaexe`l` dhigyl opi`jeziglxya

.zenvr zxiayleäæá ïéá äæá ïéáelit` Ð

.xyr drax`a z`vnpìéáèîå äðåùÐ

oi` ,gqta mvrd zxiay oi`y jeznc

cr xyr drax` lk dl oikixv milrad

el didy ,dliahd `l xnel yie ,xgnl

zeynyd oial jenq dliahdl meia zedy

.xgn jxevléðîzxiay oi`c rnync `d Ð

.gqtd axra zenvrïðáø àîéð éà`lc Ð

zxiay xeqi` da oi`e ,gqtl dbibg iywn

.mvrìéáèîã ïéëñ àðù éàîdilra dl Ð

d`venl dxdh zwfga `zyd dl opinwene ,lenz`n`de .yny axrd dil iedipc lenz`n dlah` jklid ,hegyl gqtl xyr drax`a milral dil `ifgc meyn Ð

miax mini df el dca` `ny ,opiyiig `l.`vnz `ly dzlitp mewna my ddey oi` ,ax mrd lbxd zryay jeznc .epnn dltp meid i`cec ÐéæçäâéâçìÐzxiayl

,zenvrdlah`ei`n`e .lenz`nd`vend?liahne dpey xyr drax`aàáù.xyr drax`a milral dkixv `l jkld .enr d`a dbibg oi`c ,zaya gqtd axr Ð

èçåù úáùá úåéäì øùò äòáøà ìç`l` odl ef uitew dzid `le ,hegyl oikq odl did milra `nyc ab lr s`c .liahdl jixv oi`e ,cin df uitewa Ðzxiayl

zaya mvrd zxiay oi` meide ,zenvrzay xg` aeh meia odl dkixvc oeik ,ikd elit` Ðxak Ðevn `l zaya `dc .zay axrn deliahd,dleah`lopixn`ck

) dvia zkqnazay xg` zeidl aeh mei lg :(a,fi.zayd iptln lkd z` oiliahn Ðøùò äùîçáå.envr aeh meia d`vn m` Ðäá èçåùi`cec ,cin minly Ð

.lenz`n milra deliahdïéëñë àéä éøälega zeidl lgy xyr drax`a z`vnp elit`e Ði`cec ,cin da hgey Ðdlaheddxeywe li`ed ,xyr dylya oikqd mr

.enràùéøã ììëî."liahne dpey dfa oia dfa oia" :ipzwc Ðïðé÷ñò úáùá åàì:`nl` .zenvr zxiay ea oi`c xn`w ikd elit`e .`tiq` `yix `iyw ok `l m`c Ð

zbibga zenvr xeayl xeq`.xyr drax`
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åàìon `id daeg jzrc `wlq i`c .d`iadl dxezd on aiig epi` :xnelk Ð `id daeg

dxezdÐonf el reawd oaxw iedc ,legl zay oia welig yiy xnel epl oi` aey

lr gqtd lk`iy ick `l` d`a dpi`e ,`id daeg e`l i`ce `l` .d`nehae daexna izize

c inlyexia rnync :xy` oa wgvi epiax xne`e .raydrayd lr lk`p gqtc `dÐepiid

dzid `l m`y .mvr zxiay meyn dxifb ,opaxcn

xyad lek`l arx `edy jezn ,rayd lr d`a

zenvrd aiaqyÐdywe .ozxiay icil `a did

`niz oac opaxlc rnyn `zydc :wgvi epiaxl

onwle ,opaxc xyr drax` zbibg `ied jenqac

oili `l" :`ipzc ,dxezd on `idy rnyn (`,`r)

'ebe "xyad onÐxyr drax` zbibg lr cnil

wxta ogky`c :xnel yie !mini ipyl zlk`py

`idy dil `xiaqc `pz (`,g) dbibgc `nw

zbibg ol rnyn `w `d :iy` ax xn`wc .opaxcn

xyr dyngÐxyr drax` zbibg ,oi`Ð,`l

,`ziixe`c e`l xyr drax` zbibg :xaqw `nl`

edl zi`c onwlc `pzle ,`niz oal `zyde

`ziixe`c xyr drax` zbibgÐ.zay igc

"hgyp cinz" yixc `idd xity iz` `zyde

zaya zeidl lgy xyr drax`a :(a,hp lirl)

.'ek

àäåzeidl xyr drax` lg `tiq ipzwcn

jixt `l i`n` :xn`z m`e Ð 'ek zaya

zaya i`Ð`niiw `d ?milk liahdl ixy ikid

`ki`c ,`id `kxit `le !oilaeh `le oifn `lc ol

drax`e .aeh mei xg`l liahne dpey xninl

d`ivn` (zaya zeidl lgy) xyr dylye xyr
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eäéî èòeîáe .äàîeèa éúéúå ,äaeøîa éúéúå ,úaMa©©¨§¥¥¦§¤§¥¥§§¨§¨¦
çñtä íò äàaä äâéâç :àéðúãk ?àéúà àîòè éàî©©§¨¨§¨¦§©§¨£¦¨©¨¨¦©¤©
."òáOä ìò ìëàð" çñt àäiL éãk ,äléçz úìëàð¤¡¤¤§¦¨§¥¤§¥¤©¤¡¨©©Ÿ©

ì úìëàðå"'åëå íéîé éðL.àîéz ïák àìc ïéúéðúî ." §¤¡¤¤¦§¥¨¦©§¦¦§¨§¤¥¨
çñtä íò äàaä äâéâç :øîBà àîéz ïa ,àéðúc¯éøä §©§¨¤¥¨¥£¦¨©¨¨¦©¤©£¥

úâéâçå .äìéìå íBéì àlà úìëàð dðéàå ,çñtk àéä¦©¤©§¥¨¤¡¤¤¤¨§¨©§¨©£¦©
ì úìëàð øNò äMîçúâéâçå .ãçà äìéìå íéîé éðL £¦¨¨¨¤¡¤¤¦§¥¨¦§©§¨¤¨©£¦©

da àöBé ïéàå ,äçîN íeMî da àöBé øNò äòaøà©§¨¨¨¨¥¨¦¦§¨§¥¥¨
áø éðúîãk ?àîéz ïác àîòè éàî .äâéâç íeMî¦£¦¨©©§¨§¤¥¨¦§©§¥©
çáæ" ."çñtä âç çáæ ø÷aì ïéìé àìå" :déøa àéiçì§¦¨§¥§Ÿ¨¦©Ÿ¤¤©©©¨©¤©

"âç¯"çñtä" ,äâéâç äæ¯àðîçø øîàå .BòîLîk ©¤£¦¨©¨©§©§¨§¨©©£¨¨
Bà éìö úìëàð ,àîéz ïáì :eäì àéòaéà ."ïéìé àì"Ÿ¨¦¦©£¨§§¤¥¨¤¡¤¤¨¦

çñtì àðîçø déL÷à ék ?éìö úìëàð ïéà¯,äðéìì ¥¤¡¤¤¨¦¦©§¥©£¨¨©¤©§¦¨
éìöì ìáà¯:òîL àz ?àðL àì àîìéc Bà .àì £¨§¨¦Ÿ¦§¨¨§¨¨§©

éøác Bæ :àcñç áø øîàå ."éìö Blek äfä äìélä"©©§¨©¤¨¦§¨©©¦§¨¦§¥
äàa ,àîéz ïáì :eäì àéòaéà .dpéî òîL .àîéz ïa¤¥¨§©¦¨¦©£¨§§¤¥¨¨¨
úBá÷pä ïî äàa ,ø÷aä ïî äàa dðéà Bà ø÷aä ïî¦©¨¨¥¨¨¨¦©¨¨¨¨¦©§¥
Bà íéðL ézL úa äàa ,úBá÷pä ïî äàa dðéà Bà¥¨¨¨¦©§¥¨¨©§¥¨¦

çñtì àðîçø déL÷à ék ?íéðL ézL úa äàa dðéà¯éléî ìëì ìáà ,äìéëàc écéîì ¥¨¨¨©§¥¨¦¦©§¥©£¨¨©¤©§¦¥©£¦¨£¨§¨¦¥
¯çñtä íò äàaä äâéâç :òîL àz ?àðL àì àîìéc Bà .àì¯;çñtk àéä éøä ¨¦§¨¨§¨¨§©£¦¨©¨¨¦©¤©£¥¦©¤©

äàa ,ø÷aä ïî äàa dðéàå ïàvä ïî äàaúa äàa ,úBá÷pä ïî äàa dðéàå íéøëfä ïî ¨¨¦©Ÿ§¥¨¨¨¦©¨¨¨¨¦©§¨¦§¥¨¨¨¦©§¥¨¨©
àlà úìëàð dðéàå ,äìéìå íBéì àlà úìëàð dðéàå .íéðL ézL úa äàa dðéàå dúðL§¨¨§¥¨¨¨©§¥¨¦§¥¨¤¡¤¤¤¨§¨©§¨§¥¨¤¡¤¤¤¨

àøáñ éàä déì úéàc déì zòîL ïàî .åéeðîì àlà úìëàð dðéàå ,éìö¯òîL ,àîéz ïa ¨¦§¥¨¤¡¤¤¤¨¦§¨©¨§©§¥§¦¥©§¨¨¤¥¨§©
úøéáL íeMî da Lé ,àîéz ïáì :eäì àéòaéà .dpéî òîL .ïðéòa àúléî eälek :dpéî¦¨§¦§¨¨¥©§©¦¨¦©£¨§§¤¥¨¥¨¦§¦©

çñtì àðîçø déL÷à éëc áb ìò óà ?íöòä úøéáL íeMî da ïéà Bà íöò¯øîà ¤¤¥¨¦§¦©¨¤¤©©©§¦©§¥©£¨¨©¤©¨©
"Ba" àø÷¯"Ba" éàä àîìéc Bà .äâéâça àìå Ba¯àz ?àúàc àeä ìeñôa àìå øLëa §¨§Ÿ©£¦¨¦§¨©§¨¥§Ÿ§¨©£¨¨

øNò äòaøàa úàöîpL ïékñ :òîL¯ìLa ,ãiî da èçBLøNò äL¯.ìéaèîe äðBL §©©¦¤¦§¥§©§¨¨¨¨¥¨¦¨¦§¨¨¨¤©§¦
äæa ïéáe äæa ïéa ,õéôB÷¯ïðaø àîéìéà ?épî .ìéaèîe äðBL¯ìéaèîc ïékñ àðL éàî ¦¥¨¤¥¨¤¤©§¦©¦¦¥¨©¨©©§¨©¦§©§¦

¯Lé :dpéî òîLe ,àéä àîéz ïác åàì àlà !äâéâçì éæç àä éîð õéôB÷ ,çñtì àéæçc§©§¨©¤©¦©¦¨£¦©£¦¨¤¨¨§¤¥¨¦§©¦¨¥
ìç :àôéñ éðú÷cî àäå .úaMa àaL ïBâëe ,ïðaø íìBòì ,àì .íöòä úøéáL íeMî dä¦§¦©¨¤¤Ÿ§¨©¨©§¤¨©©¨§¨¦§¨¨¥¥¨¨

úaMa úBéäì øNò äòaøà¯úàöîð .ãiî da èçBL øNò äMîçáe ,ãiî da èçBL ©§¨¨¨¨¦§©©¨¥¨¦¨©£¦¨¨¨¥¨¦¨¦§¥
ïékqì äøeL÷ õéôB÷¯àaL àlàå !ïðé÷ñò úaMa åàì àLéøc ììkî .ïékqk àéä éøä ¦§¨©©¦£¥¦©©¦¦§¨§¥¨¨©©¨¨§¦©§¤¨¤¨

äáåøîá

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

פסחים. פרק שישי - אלו דברים דף ע עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

עבודת התפילה עניינה ואני תמיד עמך, שזהו ציווי ה'שולחן ערוך' שיויתי הוי' לנגדי תמיד.
ממאמר יו"ד שבט, ה'תשל"ה



רטז
ezny ina cenr r sc ± iyily wxtmigqt

äáåøîá.dbibg e`iai `le ,odl daexn gqtdy ,zhren dxeaga Ðéòãé àðîmilrad Ð

`dzy xyr dylyaezxeag?zhrenoi`a dry lk ixdoipnpe,`nlrn miyp` eilr

mipewedhigy zry cr milrad on wlg ea odldxeag `dzy dil miw `l jkld Ð

uitewl liahne ,zhrenekxhvie dbibg e`iai `nyzxiayl.zenvräàîåèá àáùÐ

d`neha `ay onfa :opze .oi`nh xeaiv aexyÐ

s`e ,xedh d`vend dfe .dbibg enr oi`ian oi`

mr d`neha oiyer mixedhd s`y it lr

xeaivdzbibg zenvr da xayl dliahn Ð

.d`neha d`a dpi`y ,xyr dyngéòãé àðîÐ

oiliahnyk ,xyr dylya milrad,mdipikq

?oi`nh xeaiv aex ediyàéùð úéîãdevne Ð

rzdl l`xyi lkl.ea wqøùò äùìùá àîéð éà
.mdilk oixdhn eidyk Ðäéì äîì ïéëñ

äéìåáèàì.`nhil cizr `id ixd ,dixnl Ð

`ed xedh m` ,d`vend dfednl Ðdwifgn

,dxedhahgeyeinly daezbibg?aeh meia.

øùò äòáøàá úéîã àìàeliahdyke Ðmdilk

eid `l ,xyr drax`l oikixvd xyr dylya

z` mb ok m` .d`neha `eaiy oirceiuitewd

liahdzxiaylzbibgc zenvrd.xyr drax`

ïéëñ àðù éàîådxn dlah` opixn`c Ð

dlah` opixn` `lc uitew `py i`ne ,lenz`n

?lenz`n dxnäùìùá ññåâ àéùðã àëéøö àì
øùòil dnc ,xyr drax`a zne opiqxb `le Ð

.zn `l il dne znàåä à÷éôñ ãçã ïéëñÐ

gqt eyrie `iypd zeni `ny xninl `ki`c

d`neha`l `witq jd meyn Ðrpni`

,dleah`ln,dlah`ezeni `l `ny yiigc

.dxdha gqt dyrieé÷éôñ éøúã õéôå÷ ìáàÐ

zeni `ny :dliah zxezn dil iwlqn ,dil zi`

e`iai `lezebibg`le xyr drax`a `l

zeni `l elit` e` ,xyr dyngaip` `ny Ð

`ljxhv`zbibgl`dzy ,xyr drax`

izxeag.daexna gqt `aie zhrenmeyn i`e

xyr dyng bg zbibgzedy yi oiicr Ð

dlah` `l jkld .xyr drax`a dliahdl

.xyr dylya dxnùøéô éàúøåã ïáon Ð

minkgdoi` mixne` eidy iptn ,mdn lcape

.zay dgec xyr drax` zbibgíåøãá åì áùéå
aiigzie lbxl zelrl `ly ,milyexin wegx Ð

elit`e daeg dbibg :xaqwc .dbibgae gqta

.daexnaíéùåøôã àîòè ïðàå'åëåjkl ike Ð

inrh xg` ze`xwnd yexcl epkxved

milicand?minkgd onçñôä øúåîoia Ð

ca`e egqt yixtdyxtkzpejk xg`e xg`a

zern yixtdy oia ,df `vnpegqtldlge

mi`lh elfede ,olek lr gqt zyecwexzezipe

.zernd onáø÷ùíéîìùxg`l e` crena Ð

.lbxdø÷áä ïîå ïàöä ïî àáä øáãìepiid Ð

xkf ,xwa lkne o`v lkn `al oixiyky ,minly

.dawpeúáù àéçã àì éàîàzbibg elit`e Ð

`ed xeaiv oaxw i`ce `d ,xyr dyng`itepika iz` `dc Ð.dl reaw onfe ,gqt ik

åúåà íúåâçåoinelyzc ,aizk zekqd bga Ð`l` ,ied dpeny :jkld .dpeny lk dicic

.mlerl dpeny zgkyn `l jkld .zay dgecy dbibg jl oi` dpin rny e`lìçù ïåâë
úáùá úåéäì âç ìù ïåùàøä áåè íåé`l` o`k oi`c ,zaya zxvr ipiny inp ihnc Ð

.dyyàìëú ïéáà.did eipa z` xaew Ðàúìéî éàä éë àîéì.zpbed dpi`y dli`y Ð
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éàîxyr drax` zbibgac :yxit i"yx Ð 'eke gqt zgafe aizkc i`zxec oac `nrh

lirl `pixg` `ywid dil zi`c ab lr s` ,`niz oalc xnel jixv eyexitle .ixiin

elit`c .gqtl dbibg diyw` ilin lklc ab lr s` ,zay `igc `l xyr drax` zbibg

oiyextc `nrh op`e :jenqa iy` ax xn`wcn ."ea" azkc e`l i` ,diyw` mvr zxiayl

`igcc dil `xiaq inp `niz oa i`e .yextipe ewip

zayÐ`nrhe .i`d ilek dnzn ded `l

`igc `lc 'ebe "eze` mzebge"n jenqa opitlick

`id xeaiv oaxwc ab lr s` zayÐoal inp ikd

zbibga "eze` mzebge" `xwc ab lr s`e .`niz

aizk xyr dyngÐzebibgd zeeydl `ed `xaq

zgafe"n slinl i`zxec oal jixhvi` ikdle .cgi

.zaya elit`e dgiaf oiprl eywedy "gqt

slinl ivn `le .cgi zebibgd yiwp `ly iwet`l

lirlc :dywe .izyxitck `niz oac `ywidn

`id daeg i`c iy` ax xn`wÐ.zaya iziz

edl zi`c onwlc `pzle `niz oalc rnyn

`ziixe`c xyr drax` zbibgÐm` ,zay `igc

ewip oiyextc `nrh op`e iy` ax dnznw i`n ok

e`ived"a xn`c `eddl iywiz :cere ?yextipe

epnfy lk :jcia `llk i`d hewp ,(`,p `nei) "el

reawÐelit`e ,d`nehd z`e zayd z` dgec

dl reawc xyr drax` zbibg `ki` `d .cigic

:xwir wgvi epiaxl d`xp jkl !`igc `le onf

iziinc gkenck ,xyr dyng zbibga ixii` `kdc

liik `lc xity iz`e ,"eze` mzebge"c `xw

cg` mei onf el reawy xac `l` "el e`ived"a

r dyng zbibg la` ,xzei `lexyÐ

lk aiyg `loinelyz dl yiy oeik ,reaw onf jk

oaxw i`ce `d :xity jixt mewn lkne .dray lk

dpnf daiyg xyr dyng zbibg s`c ,`ed xeaiv

odl xn` :(a,k) dviac ipy wxta opixn`ck ,reaw

`le lbxd xar :opzc .onf dl reaw ef s` lld zia

bgÐ,ok m` :zeywdl oi`e .ezeixg`a aiig epi`

ick wgxzdle yextl i`zxec oa jxved i`n`

`iadl leki did `ld ?xhtie dwegx jxca didiy

epiax xne` !jenqa opitlick ,dray lk ezbibg

dil `xiaq i`zxec oa dcedi `nlic :wgvi

gqtl xyr dyng zbibg ywzi`cnÐrny

`xw i`zxec oa iwenc `de .oinelyz dl oi` dpin

zbibga `le xyr dyng zbibga "gqt zgafe"c

xyr drax`Ðdrax` zbibgc xaqc meyn

.`ziixe`c e`l xyràä`ed xeaiv oaxw i`ce

,ikda ilzc `pz `ki`c meyn xeaiv oaxw hwp Ð

yi :opzc .(`,ci dxenz) "zepaxw yi" wxta

xeaiv zepaxwy ,cigia oi`y xeaiv zepaxwa

wxta ,edine .d`nehd z`e zayd z` oigec

reaw epnfy lk :opixn` (`,p `nei) "el e`ived"Ð

zvwe .cigia elit` d`nehe zayd z` dgec

iz`c meyn xeaiv oaxw dil exw `kdc :dyw

dil ixw (`,e) [dbibga la`] `neia oke ,`itepika

.cigi oaxw

àä?xeaiv oaxw `ed m` jka dn :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð xeaiv oaxw i`ce

cvik"a ,i`xw opikxvn edlekl mgld izye xnere yceg y`x ixirye cinze gqt `de

x`y llka dbibgc :wgvi epiax xne`e ?ol `pn `kd ok m`e ,zay egciy (`,fr onwl) "oilev

."qgpit" zyxt seqa aizk "mzebge"c `xw i`dc ,zecren zepaxwíéîìùohgyy

zbibg myl ohgye dlgzn myicwd elit`c :wgvi epiaxl d`xp Ð 'eke aeh mei axrn

`nlrc minly myl i`c .ixii` xyr dyngÐmeia ohgy elit` dbibg meyn `vei oi`

,dbibg myl ohgye oyicwdc d`xp jkl .oilegd on `l` `a oi` dkezay xac lkc ,aeh

jk myl myicwdl jixvy ,oilegd on `l` `a epi`e daegay xac iede li`edcÐ`l` eed dpeny dray :lirl xn`cn ,xacl dii`xe .dbibgl diie`xd drya inp hgyiy `ed `xaq

aeh mei axrn dhgeyl leki i`e ,'eke dbibgl o`knÐikide ,lair xd iab `l` aeh mei zgny iab aizk `l "minly zgafe"c `xw i`d `de :xy` oa wgvi epiax dywd .eed dpeny izk`

rya dgiaf opirac ,`xw xn`w oipr lkac xninl `ki`c :xnel yie ?aeh mei dipin sili.dgny z
zeaxl
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ריז ezny ina cenr r sc ± iyily wxtmigqt
äáåøîá.dbibg e`iai `le ,odl daexn gqtdy ,zhren dxeaga Ðéòãé àðîmilrad Ð

`dzy xyr dylyaezxeag?zhrenoi`a dry lk ixdoipnpe,`nlrn miyp` eilr

mipewedhigy zry cr milrad on wlg ea odldxeag `dzy dil miw `l jkld Ð

uitewl liahne ,zhrenekxhvie dbibg e`iai `nyzxiayl.zenvräàîåèá àáùÐ

d`neha `ay onfa :opze .oi`nh xeaiv aexyÐ

s`e ,xedh d`vend dfe .dbibg enr oi`ian oi`

mr d`neha oiyer mixedhd s`y it lr

xeaivdzbibg zenvr da xayl dliahn Ð

.d`neha d`a dpi`y ,xyr dyngéòãé àðîÐ

oiliahnyk ,xyr dylya milrad,mdipikq

?oi`nh xeaiv aex ediyàéùð úéîãdevne Ð

rzdl l`xyi lkl.ea wqøùò äùìùá àîéð éà
.mdilk oixdhn eidyk Ðäéì äîì ïéëñ

äéìåáèàì.`nhil cizr `id ixd ,dixnl Ð

`ed xedh m` ,d`vend dfednl Ðdwifgn

,dxedhahgeyeinly daezbibg?aeh meia.

øùò äòáøàá úéîã àìàeliahdyke Ðmdilk

eid `l ,xyr drax`l oikixvd xyr dylya

z` mb ok m` .d`neha `eaiy oirceiuitewd

liahdzxiaylzbibgc zenvrd.xyr drax`

ïéëñ àðù éàîådxn dlah` opixn`c Ð

dlah` opixn` `lc uitew `py i`ne ,lenz`n

?lenz`n dxnäùìùá ññåâ àéùðã àëéøö àì
øùòil dnc ,xyr drax`a zne opiqxb `le Ð

.zn `l il dne znàåä à÷éôñ ãçã ïéëñÐ

gqt eyrie `iypd zeni `ny xninl `ki`c

d`neha`l `witq jd meyn Ðrpni`

,dleah`ln,dlah`ezeni `l `ny yiigc

.dxdha gqt dyrieé÷éôñ éøúã õéôå÷ ìáàÐ

zeni `ny :dliah zxezn dil iwlqn ,dil zi`

e`iai `lezebibg`le xyr drax`a `l

zeni `l elit` e` ,xyr dyngaip` `ny Ð

`ljxhv`zbibgl`dzy ,xyr drax`

izxeag.daexna gqt `aie zhrenmeyn i`e

xyr dyng bg zbibgzedy yi oiicr Ð

dlah` `l jkld .xyr drax`a dliahdl

.xyr dylya dxnùøéô éàúøåã ïáon Ð

minkgdoi` mixne` eidy iptn ,mdn lcape

.zay dgec xyr drax` zbibgíåøãá åì áùéå
aiigzie lbxl zelrl `ly ,milyexin wegx Ð

elit`e daeg dbibg :xaqwc .dbibgae gqta

.daexnaíéùåøôã àîòè ïðàå'åëåjkl ike Ð

inrh xg` ze`xwnd yexcl epkxved

milicand?minkgd onçñôä øúåîoia Ð

ca`e egqt yixtdyxtkzpejk xg`e xg`a

zern yixtdy oia ,df `vnpegqtldlge

mi`lh elfede ,olek lr gqt zyecwexzezipe

.zernd onáø÷ùíéîìùxg`l e` crena Ð

.lbxdø÷áä ïîå ïàöä ïî àáä øáãìepiid Ð

xkf ,xwa lkne o`v lkn `al oixiyky ,minly

.dawpeúáù àéçã àì éàîàzbibg elit`e Ð

`ed xeaiv oaxw i`ce `d ,xyr dyng`itepika iz` `dc Ð.dl reaw onfe ,gqt ik

åúåà íúåâçåoinelyzc ,aizk zekqd bga Ð`l` ,ied dpeny :jkld .dpeny lk dicic

.mlerl dpeny zgkyn `l jkld .zay dgecy dbibg jl oi` dpin rny e`lìçù ïåâë
úáùá úåéäì âç ìù ïåùàøä áåè íåé`l` o`k oi`c ,zaya zxvr ipiny inp ihnc Ð
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éàîxyr drax` zbibgac :yxit i"yx Ð 'eke gqt zgafe aizkc i`zxec oac `nrh

lirl `pixg` `ywid dil zi`c ab lr s` ,`niz oalc xnel jixv eyexitle .ixiin

elit`c .gqtl dbibg diyw` ilin lklc ab lr s` ,zay `igc `l xyr drax` zbibg

oiyextc `nrh op`e :jenqa iy` ax xn`wcn ."ea" azkc e`l i` ,diyw` mvr zxiayl

`igcc dil `xiaq inp `niz oa i`e .yextipe ewip

zayÐ`nrhe .i`d ilek dnzn ded `l

`igc `lc 'ebe "eze` mzebge"n jenqa opitlick

`id xeaiv oaxwc ab lr s` zayÐoal inp ikd

zbibga "eze` mzebge" `xwc ab lr s`e .`niz

aizk xyr dyngÐzebibgd zeeydl `ed `xaq

zgafe"n slinl i`zxec oal jixhvi` ikdle .cgi

.zaya elit`e dgiaf oiprl eywedy "gqt

slinl ivn `le .cgi zebibgd yiwp `ly iwet`l

lirlc :dywe .izyxitck `niz oac `ywidn

`id daeg i`c iy` ax xn`wÐ.zaya iziz

edl zi`c onwlc `pzle `niz oalc rnyn

`ziixe`c xyr drax` zbibgÐm` ,zay `igc

ewip oiyextc `nrh op`e iy` ax dnznw i`n ok

e`ived"a xn`c `eddl iywiz :cere ?yextipe

epnfy lk :jcia `llk i`d hewp ,(`,p `nei) "el

reawÐelit`e ,d`nehd z`e zayd z` dgec

dl reawc xyr drax` zbibg `ki` `d .cigic

:xwir wgvi epiaxl d`xp jkl !`igc `le onf

iziinc gkenck ,xyr dyng zbibga ixii` `kdc

liik `lc xity iz`e ,"eze` mzebge"c `xw

cg` mei onf el reawy xac `l` "el e`ived"a

r dyng zbibg la` ,xzei `lexyÐ

lk aiyg `loinelyz dl yiy oeik ,reaw onf jk

oaxw i`ce `d :xity jixt mewn lkne .dray lk

dpnf daiyg xyr dyng zbibg s`c ,`ed xeaiv

odl xn` :(a,k) dviac ipy wxta opixn`ck ,reaw

`le lbxd xar :opzc .onf dl reaw ef s` lld zia

bgÐ,ok m` :zeywdl oi`e .ezeixg`a aiig epi`

ick wgxzdle yextl i`zxec oa jxved i`n`

`iadl leki did `ld ?xhtie dwegx jxca didiy

epiax xne` !jenqa opitlick ,dray lk ezbibg

dil `xiaq i`zxec oa dcedi `nlic :wgvi

gqtl xyr dyng zbibg ywzi`cnÐrny

`xw i`zxec oa iwenc `de .oinelyz dl oi` dpin

zbibga `le xyr dyng zbibga "gqt zgafe"c

xyr drax`Ðdrax` zbibgc xaqc meyn

.`ziixe`c e`l xyràä`ed xeaiv oaxw i`ce

,ikda ilzc `pz `ki`c meyn xeaiv oaxw hwp Ð

yi :opzc .(`,ci dxenz) "zepaxw yi" wxta

xeaiv zepaxwy ,cigia oi`y xeaiv zepaxwa

wxta ,edine .d`nehd z`e zayd z` oigec

reaw epnfy lk :opixn` (`,p `nei) "el e`ived"Ð

zvwe .cigia elit` d`nehe zayd z` dgec

iz`c meyn xeaiv oaxw dil exw `kdc :dyw

dil ixw (`,e) [dbibga la`] `neia oke ,`itepika

.cigi oaxw

àä?xeaiv oaxw `ed m` jka dn :mdxa` oa oeyny epiaxl dniz Ð xeaiv oaxw i`ce

cvik"a ,i`xw opikxvn edlekl mgld izye xnere yceg y`x ixirye cinze gqt `de

x`y llka dbibgc :wgvi epiax xne`e ?ol `pn `kd ok m`e ,zay egciy (`,fr onwl) "oilev

."qgpit" zyxt seqa aizk "mzebge"c `xw i`dc ,zecren zepaxwíéîìùohgyy

zbibg myl ohgye dlgzn myicwd elit`c :wgvi epiaxl d`xp Ð 'eke aeh mei axrn

`nlrc minly myl i`c .ixii` xyr dyngÐmeia ohgy elit` dbibg meyn `vei oi`

,dbibg myl ohgye oyicwdc d`xp jkl .oilegd on `l` `a oi` dkezay xac lkc ,aeh

jk myl myicwdl jixvy ,oilegd on `l` `a epi`e daegay xac iede li`edcÐ`l` eed dpeny dray :lirl xn`cn ,xacl dii`xe .dbibgl diie`xd drya inp hgyiy `ed `xaq

aeh mei axrn dhgeyl leki i`e ,'eke dbibgl o`knÐikide ,lair xd iab `l` aeh mei zgny iab aizk `l "minly zgafe"c `xw i`d `de :xy` oa wgvi epiax dywd .eed dpeny izk`

rya dgiaf opirac ,`xw xn`w oipr lkac xninl `ki`c :xnel yie ?aeh mei dipin sili.dgny z
zeaxl
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óBñ óBñ .äàîeèa àaL àlàå !?éòãé àðî .äaeøîa¦§¤§¨¨§¦§¤¨¤¨§§¨
àîéìéà ?úîéà àéNð úéîc .àéNð úéîc ?éòãé àðî§¨¨§¦§¦¨¦§¦¨¦¥©¦¥¨

ìLa úéîcøNò äL¯àlàå ?déìaèîc éì änì ïékñ §¦¦§¨¨¨©¦¨¨¦§©§§¥§¤¨
øNò äòaøàa úéîc¯éàîe ,ìéaèîc ïékñ àðL éàî §¦§©§¨¨¨¨©§¨©¦§©§¦©

ññBb àéNðc àëéøö àì ?dì ìéaèî àìc õéôB÷ àðL§¨¦§¨©§¦¨¨§¦¨§¨¦¥
ìLaà÷éôñ ãçc ïékñ .øNò äL¯õéôB÷ ,dì ìéaèî ¦§¨¨¨©¦§©§¥¨©§¦¨¦

é÷éôñ éøúc¯éàúøBc ïa äãeäé àéðz .dì ìéaèî àì ¦§¥§¥¥¨©§¦¨©§¨§¨¤§©
:øîà .íBøca Bì áLéå Cìäå Bða éàúøBãå àeä Løét¥¥§§©§§¨©§¨©©¨¨©
àì äî éðtî :ìàøNéì íäì øîàéå eäiìà àBáé íà¦¨¥¦¨§Ÿ©¨¤§¦§¨¥¦§¥¨Ÿ
ìò éðäîz ?Bì íéøîBà ïä äî ,úaMa äâéâç ízââç£©§¤£¦¨©©¨¨¥§¦§¥©¦©
íéìBãb íéîëç ïäL ïBéìèáàå äéòîL øBcä éìBãb éðL§¥§¥©§©§¨§©§©§¤¥£¨¦§¦
äçBc äâéâç :ìàøNéì ïäì eøîà àìå ,íéìBãb ïéðLøãå§©§¨¦§¦§Ÿ¨§¨¤§¦§¨¥£¦¨¨

éàúøBc ïác àîòè éàî :áø øîà .úaMä úà¯ ¤©©¨¨©©©©§¨§¤§©
éäìà 'äì çñt zçáæå" :áéúëcàìäå "ø÷áe ïàö E ¦§¦§¨©§¨¤©©¡Ÿ¤Ÿ¨¨©£Ÿ

"ïàö" :àlà !íéfòä ïîe íéNákä ïî àlà çñt ïéà¥¤©¤¨¦©§¨¦¦¨¦¦¤¨Ÿ
¯"ø÷a" ,çñt äæ¯zçáæå" àðîçø øîàå .äâéâç Bæ ¤¤©¨¨£¦¨§¨©©£¨¨§¨©§¨

."çñte÷éð íéLeøôc àîòè ïðàå :éLà éaø øîà ¤©£©©¦©¦©£©©§¨¦§¦¥
øîàc .àúàc àeä ïîçð áøãëì àø÷ àlà !?Leøôðå§¦§¤¨§¨§¦§©©§¨©£¨©£©
çñtä øúBîì ïéépî :deáà øa äaø øîà ïîçð áø©©§¨¨©©¨©£¦©¦§©©¤©

íéîìL áøwL¯éäìà 'äì çñt zçáæå" :øîàpLE ¤¨¥§¨¦¤¤¡©§¨©§¨¤©©¡Ÿ¤
çñt ïéà àìäå ?àa ø÷aä ïî çñt éëå "ø÷áe ïàöŸ¨¨§¦¤©¦©¨¨¨©£Ÿ¥¤©
çñtä øúBî :àlà .íéfòä ïîe íéNákä ïî àlà àä¤¨¦©§¨¦¦¨¦¦¤¨©©¤©
éàî ,ïðaøå .ø÷aä ïîe ïàvä ïî àaä øáãì àäé§¥§¨¨©¨¦©Ÿ¦©¨¨§©¨©©
!àeä øeaéö ïaø÷ éàcå àä ?úaL éçc àì àîòè©§¨¨¨¥©¨¨©©¨§©¦
øîà ,àøôñ ïa äãeäé éaø íeMî àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨¦©¦§¨¤¨§¨¨©
."äðMa íéîé úòáL 'äì âç Búà íúbçå" :àø÷§¨§©Ÿ¤Ÿ©©¦§©¨¦©¨¨
dðéàL äâéâçì ïàkî àlà !eåä äðBîL !?äòáL¦§¨§¨¨¤¨¦¨©£¦¨¤¥¨
éðôì ézøîà ,øîà ïéáø àúà ék .úaMä úà äçBc¨¤©©¨¦£¨¨¦¨©¨©§¦¦§¥
ìçL ïBâk ,äML àlà àöBî äzà éàL íéîòt :éúBaø©©§¨¦¤¦©¨¥¤¨¦¨§¤¨
ïéáà :ééaà øîà .úaMa âç ìL ïBLàøä áBè íBé¨¦¤©©©¨£©©©¥¨¦

äðîL !?àúléî àä ék àîéì àìëz¯zçkLî àì ¦§¨¥¨¦¨¦§¨§Ÿ¨¨©§©©§
äòáL .ììk dì¯àleò øîà .íéðL áBøa àúéà ¨§¨¦§¨¦¨§¨¦¨©¨

Bðéà áBè íBé áøòî ïèçML íéîìL :øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§¨¦¤§¨¨¥¤¤¥
íeMî .äâéâç íeMî àìå äçîN íeMî àì ïäa àöBé¥¨¤Ÿ¦¦§¨§Ÿ¦£¦¨¦

"zçîNå zçáæå" :áéúëc ,äçîN¯äçéáæ ïðéòa ¦§¨¦§¦§¨©§¨§¨©§¨¨¥©§¦¨
úòùá
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc migqt(ycew zay meil)

äaeøîadxeagd ipa z` riaydl eice daexn exyayk ± ¦§¤
jkle ,dbibg enr miaixwn oi`y `ed oicd df ote`ay ,mihrend
`xnbd dgec .b"ia uitewd z` liahdl mifxcfn milrad oi`

:dywne ef zexyt`éòãé àðî`diy b"ia milrad erci okidn ± §¨¨§¦
ipa cer mzxeagl sxhvdl miieyr dry lk ixd ,daexn mgqt
`ny milrad miyyeg cinz ,jky xg`ne .dlicbdle mc`
ekxhvie mriaydl gqtd xya witqi `le dxeagd ipa eaxzii

.b"ia uitewd z` liahdl mifxcfne ,dbibgd z` mb aixwdl
pynd z` dcinrne zxfeg `xnbd:xg` ote`ae opax zrck d

àlàå`yixa xaecnàaLgqtd,äàîeèa`ed oicd df ote`ay §¤¨¤¨§§¨
uitewl miwewf milrad oi` `linne ,dbibg enr miaixwn oi`y

:dywne `xnbd day .c"iaéòãé àðî óBñ óBñerci okidn ± §¨¨§¦
ekxhvi `le mi`nh xeaivd aex eidi gqt axray b"ia milrad

xaecn :`xnbd zvxzn .uitewlúéîc[zny-]àéNðe` jlnd ± §¦¨¦
ezxeawa wqrzdl l`xyi lk lr devny ,oixcdpqd y`x

.el `nhidle
:`xnbd zxxanúîéà àéNð úéîc,izni` ±ìLa úéîc àîéìéàäL §¦¨¦¥©¦¥¨§¦¦§Ÿ¨

déìaèîc éì änì ïékñ ,øNòdilral didz daiq dfi` ± ¨¨©¦¨¨¦§©§§¥
zngn d`neha gqtd z` zeyrl cizry rcei ixd ,dliahdl
`veny dpyna xn`p recn ok m`e .`iypd zxeawa ezewqrzd

:`xnbd dwiqn .dxedhk daiygdl i`yx oikqdàlàåxaecn §¤¨
,øNò äòaøàa úéîcmixeaq eidyk b"ia xak eliahd mdilk z`e §¦§©§¨¨¨¨

ok m` :`xnbd dywn .dxdha gqtd z` eyriyïékñ àðL éàî©§¨©¦
migipnyìéaèîc,dilra dze`õéôB÷ àðL éàîemigipnyàìc §©§¦©§¨¦§Ÿ

dì ìéaèî`a gqtdyk ixd ,dliahdl `vend jixve dilra ©§¦¨
ok m`e ,zenvr da xeayl xzeny dbibg enr miaixwn dxdha

.uitewd z` s` milrad eliahd i`ce
:`xnbd zvxznàëéøö àì`l`àéNðcdidìLa ññBb,øNò äL Ÿ§¦¨§¨¦¥¦§Ÿ¨¨¨

zeni `ly e` ,d`neha gqtd axwie zeni m`d ,wtqa xacd dide
d z` jkitle .dxdha axwieà÷éôñ ãçc ,ïékñ,dilral da did ©¦§©§¥¨

zeni `l ile`e ,dxedh `dzy jxhvi `le `iypd zeni ile`
,dxedh `dzy jxhviedì ìéaèîiptn dliahdy migipn - ©§¦¨

d z` j` .dxdha gqtd z` eyrie zeni `ly zexyt`d,õéôB÷¦
é÷éôñ éøúcdbibg e`iai `le `iypd zeni ile`y ,dilral da yi ¦§¥§¥¥

didi egqty okzi ixd ,zeni `l m` s`e ,e"ha `le c"ia `l
cvl yyg `ly migipn `linne ,dbibg enr aixwi `le daexn

e dl jxhviy wegxddì ìéaèî àìcinrdl ozipy ,`vnp .b"ia Ÿ©§¦¨
oa zrc iabl dpnn gikedl oi` `linne ,opax zrck ef dpyn

.c"i zbibga mvr zxiay xeqi` oipra `niz
dpi` c"i zbibgy epzpyn ipic lr zwlegd drc d`ian `xnbd

zay dgec:àéðz,`ziixaaLøét éàzøBc ïa äãeäéon lcape ©§¨§¨¤§©¥©
,zay dgec dpi` c"i zbibgy mixne` eidy minkgdéàzøBãå àeä§§©

,Bða,x`eaiy itk mdilr wlgpy zngníBøca Bì áLéå Cìäåwegx §§¨©§¨©©¨
jke .dbibge gqta aiigzi `ly ick ,milyexinàBáé íà ,øîà̈©¦¨

eäiìà`iapdízââç àì äî éðtî ,ìàøNéì íäì øîàéå[mzaxwd-] ¥¦¨§Ÿ©¨¤§¦§¨¥¦§¥¨Ÿ£©§¤
d z`äâéâçc"i lyéìBãb éðL ìò éðäîz .Bì íéøîBà ïä äî ,úaMa £¦¨©©¨¨¥§¦§¥©¦©§¥§¥

àìå íéìBãb ïéðLøãå íéìBãb íéîëç ïäL ,ïBéìèáàå äéòîL øBcä©§©§¨§©§©§¤¥£¨¦§¦§©§¨¦§¦§Ÿ
ìàøNéì ïäì eøîày.úaMä úà äçBc äâéâç ¨§¨¤§¦§¨¥£¦¨¨¤©©¨

:i`zxec oa ly enrh z` x`an axïác àîòè éàî ,áø øîà̈©©©©£¨§¤
áéúëc ,éàzøBc(a fh mixac)éäìà 'äì çñt zçáæå'àìäå .'ø÷áe ïàö E §©¦§¦§¨©§¨¤©©¡Ÿ¤Ÿ¨¨©£Ÿ

z` yxtl ozip `loky ,eheytk aezkdçñt ïéà`aïî àlà ¥¤©¤¨¦
íéfòä ïîe íéNákä.xwad on `leàlàweqtd zpeeka x`al yi ©§¨¦¦¨¦¦¤¨

y,çñt äæ 'ïàö'e,äâéâç Bæ 'ø÷á',xwad on s` d`a dbibgd oky Ÿ¤¤©¨¨£¦¨
,'çñt zçáæå' àðîçø øîàå,'gqt' dbibgl dxezd d`xwy epiidc §¨©©£¨¨§¨©§¨¤©

.zay dgece edenk dpic ok m`e
:minkg zrc z` x`an iy` axíéLeøôc àîòè ïðàå ,éMà áø øîà̈©©©¦©£©©£¨¦§¦

LBøôðå e÷éðon miyxetd ly mnrh z` yxtl epkxved ike ± ¥§¦§
,mzhiyk miweqtd z` yexcle minkgdàø÷ àlàweqtd-] ¤¨§¨

[ax yxcyàúàc àeä ïîçð áøãëìax ly ezyxc z` epcnll - §¦§©©§¨©£¨
,`a ongpçñtä øúBîì ïéépî ,deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîàc§¨©©©§¨¨©©¨©£©¦©¦§©©¤©

eizgz xg` dy eilra eyixtde ,ca`e gqt myl ycwedy dy ±
,cea`d dyd z` e`vn okn xg`le ,edeaixwdeáøwLzxeza ¤¨¥

íéîìL,eixg`l e` lbxaéäìà 'äì çñt zçáæå' øîàpLïàö E §¨¦¤¤¡©§¨©§¨¤©©¡Ÿ¤Ÿ
íéNákä ïî àlà àa çñt ïéà àìäå ,àa ø÷aä ïî çñt éëå .'ø÷áe¨¨§¦¤©¦©¨¨¨©£Ÿ¥¤©¨¤¨¦©§¨¦

àlà .íéfòä ïîel o`knàäé ,çñtä øúBîaxwïàvä ïî àaä øáãì ¦¨¦¦¤¨©©¤©§¥§¨¨©¨¦©Ÿ
,ø÷aä ïîeo`vd ibeq lkn axwd oaxw jl oi`y .minly epiidc ¦©¨¨

.cala minly `l` zeawpn oiae mixkfn oia xwade
:`xnbd dywnïðaøåmixaeqe i`zxec oa dcedi lr miwlegy §©¨¨

,e"h zbibg s`e zayd z` migec mpi` dbibgd zepaxw lkyéàî©
éçc àì àîòèd z` e"h zbibg.àeä øeaéö ïaø÷ éàcå àä ,úaL ©£¨Ÿ¨¥©¨¨©©¨§©¦

.onf dl reawe xeaivd ztiq`a z`aen ,gqtd enk ,`id mb ixdy
:`xnbd zvxznøîà ,àøôñ ïa äãeäé éaø íeMî àòléà éaø øîà̈©©¦¦§¨¦©¦§¨¤©§¨¨©

àø÷zekeqd bga dbibgd zaxwd iabl(`n bk `xwie)âç åúà íúbçå' §¨§©Ÿ¤ŸŸ©
,'äðMa íéîé úòáL 'äìike ,dyweäòáLozip cala mini ©¦§©¨¦©¨¨¦§¨

ixd ,daixwdl,eåä äðBîLdaixwdl leki zxvr ipinya s` oky §¨¨
,ok iptl witqd `l m`,úaMä úà äçBc dðéàL äâéâçì ïàkî àlà¤¨¦¨©£¦¨¤¥¨¨¤©©¨

.daixwdl ozip bgd ini zpeny jezn draya wx `linne
:weqtd zyxc lr `iyew d`ian `xnbdàúà ék[`ayk-]ïéáø ¦£¨¨¦

laalðôì ézøîà ,øîàäML àlà àöBî äzà éàL íéîòt ,éúBaø é ¨©¨©§¦¦§¥©©§¨¦¤¦©¨¥¤¨¦¨
epiide ,dbibgd z` aixwdl ozip mda miniáBè íBé ìçL ïBâk§¤¨

,úaMa âç ìL ïBLàøäzaya lg zxvr ipiny s` df ote`ay ¨¦¤©©©¨
,dyw ok m`e .daixwdl ozip crend leg ini zyya wx `linne
.zekeqa dbibgd zaxwdl mini dray mpyiy weqtd xne` cvik

:`xnbd zvxznàìëz ïéáà ,ééaà øîà[leMyd oia` ±]ék àîéì ¨©©©¥¨¦¦§¨¥¨¦
àúléî àädpi`y efk `iyew dywi edenk mc`y okzi ike ± ¨¦§¨

y `id dyxcd zpeeky xexa ixd .zpbedäðîLdaxwdl miniàì §Ÿ¨Ÿ
ììk dì úçkLîj` ,dpy s`a `vnz `l -äòáLminiàúéà ©§©©¨§¨¦§¨¦¨

áBøad,íéðLdxaic el` mipy lre ,lega lg oey`x aeh meiyk §¨¦
.dxezd

lka mi`ad] dbibg oaxwe dgny inly aeiga oic d`ian `xnbd
:[milbxd zyelyïèçML íéîìL ,øæòìà éaø øîà ,àleò øîà̈©¨¨©©¦¤§¨¨§¨¦¤§¨¨

ïäa àöBé Bðéà ,áBè íBé áøòîezaeg iciíeMî àìinlyäçîN ¥¤¤¥¥¨¤Ÿ¦¦§¨
,äâéâç íeMî àìå:`xnbd zx`an .bga minlydn lk`i m` s`e §Ÿ¦£¦¨

äçîN íeMî,`vei epi`áéúëcl`xyi ipa eehvpy dn oipra ¦¦§¨¦§¦
lair xda gafn zepal ux`l mzqipka(f fk mixac),zçáæå'minlW §¨©§¨§¨¦

mX Ylk`e,'zçîNåc rnyneïðéòad s` didzy jixv -äçéáæ §¨©§¨¨§¨©§¨¨¦©§¦¨
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אגרות קודש

]ו' שבט תשכ"ד[

... שילמד תנ"ך וכיו"ב לשומעים שישבו בגילוי ראש וכו' - מובן שאין נ"ל כלל. ובפרט שכו"כ 

מהם ישבו כהנ"ל לא מתוך אונס וכיו"ב. וד"ל.



c"agריח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

åèãö àéöîäì øLôà éàå úaLa íúBNòì íéøeñàä íéöôça àlà ,úaLa åéöôça øaãì eøñà àìŸ¨§§©¥©£¨¨§©¨¤¨©£¨¦¨£¦©£¨§©¨§¦¤§¨§©§¦©
øzä[hiwøîBì Bà Bøáçì øîBì ïBâk ,íéøôBñ éøácî àlà øeqàä ïéà elôàå ,úaLa íúBNòì íìBòa ¤¥¨¨©£¨§©¨©£¦¥¨¦¤¨¦¦§¥§¦§©©£¥©

Búéa CBúì íéö÷nä úBøt øçîì àéáiL úaLa Bîöò ìò[kwelôàå ,íeçzä CBúa íBiä íäL ét ìò óà , ©©§§©¨¤¨¦§¨¨¥©ª§¦§¥©©¦¤¥©§©§©£¦
úáøòîä øéòä CBúa[`kwúaLa BúBNòì íìBòa øzä ãö ïéà äö÷î ìeèìè íB÷î ìkî ,[akwéøvLk)C §¨¦©§Ÿ¤¤¦¨¨¦§ª§¤¥©¤¥¨¨©£§©¨§¤¨¦

äö÷nä óeâì[bkw.(å"òø ïnñ ïiò , §©ª§¤©¥¦¨
øzî ¯ úaMä øçà úBNòì äöBøL dîöò äëàìî dúBà úaLa úBNòì øzä ãö àéöîäì ìëeé íà ìáà£¨¦©§©§¦©¤¥©£§©¨¨§¨¨©§¨¤¤©£©©©©¨ª¨

ì àlL øäfiL ÷ø) úaMä øçà äpNòiL Bøáçì Bà Bîöò ìò úaLa øîBìì Bì øékæäúeøéëN ïBL[ckwBîk , ©§©¨©©§©£¥¤©£¤¨©©©©¨©¤¦¨¥¤Ÿ§©§¦§§¦§
øzä ãö BúBà íL ïéà åLëò íà elôà ,(å"ù ïnña øàaúpL[dkwéðBìt Cøëì" Bøáçì íãà øîBà ?ãöék .[ekw ¤¦§¨¥§¦¨£¦¦©§¨¥¨©¤¥¥©¥¨¨©£¥¦§¨§¦
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øúéä ãö àéöîäì [èé÷ כגון) המציאות את לשנות -

בשבת. מותר יהיה שהדבר כך שומרים) סוכות לבנות
åúéá êåúì [ë÷ לא אבל יגנבו, שלא להצניעם כגון -

ראויים  ואינם מוקצים הם שהרי לאוכלם כדי
.157לאכילה 

úáøåòîä øéòä [àë÷ מדברי מוקצה איסור -
.158סופרים 

úáùá åúåùòì [áë÷ שהוא הצד מן טלטול שכל אף -
לצורך  אפילו לטלטלו יכול בידיו שלא גופו ידי על

היתר 159המוקצה  לצד נחשב אינו אףֿעלֿפיֿכן ,

בשבת  בזה לדבר .160המתיר
äö÷åîä óåâì êéøöùë [âë÷ לגוף "וכשצריך היינו: -

בו  להשתמש [שרוצה בלבד]161המוקצה להצניעו ולא
צריך  שאינו בנידון עוסק כאן אבל רע"ו", סי' עיין -

המוקצה  .162לגוף
úåøéëù ïåùì [ãë÷ שכירות לשון להזכיר אסור -

מעות  סכום הזכרת ללא .163אפילו
øúéä ãö [äë÷ צד יהיה שלא לו ידוע ואפילו -

.164היתר 
éðåìô êøëì [åë÷ מאוד רחוק הוא אם גם ואפילו 165- ,

zetqede mipeiv
כמ"ש 157) מוקצים בפירות ואף ג: ס"ק קו"א רעו סי'

לשמרם  ומביאם בשבת ראויים שאינן כיון ש"ז סי' בטוש"ע
הנר  יגנב שלא כבשביל זה הרי השבת, אחר עד ולהצניעם
יהיו  אם שאף משמע בחול. בו להשתמש דעתו כן שגם
כיון  לעולם בא שלא היתר צד זה הרי היום למחרת מוכנים

מוקצים. הם שהיום
הערה  להלן ראה היום, לאוכלם ורוצה לאכילה ראויים ואם

קסא.
או 158) התחום מן יציאה אבל ס"א, שח סי' כדלהלן

התורה. מן אסורים בשבת הרבים ברשות טלטול
סט"ו.159) שיא בסי' כמבואר
בידיו 160) אלא בגופו למחרת לטלטל בדעתו שאין כיון

טלטול  על מדבר הרי דיבורו) משמעות היא (וכן כדרכו
בשבת. האסור

על  אף ממנה לדבר אסור ח: ס"ק קו"א רסג בסי' כתב וכן
בורגנין, ע"י היום היתר צד יש כן אם אלא למחר, שהיא פי
אחר  דבר אלא עצמה מחמת אינו המלאכה שאיסור ור"ל
ויעשה  גורם אותו שיסתלק להצטייר ויוכל האיסור, גורם

היום בהיתר Â˘ÚÏ˙‰המלאכה ‰ˆÂ¯˘ ÂÓÎ ‰ÓÏˆÎ ‰˙ÂÓ„·
¯ÁÓÏ הגורם נסתלק שלא פי על אף בה להתעסק מותר אזי ,

מקום  מכל ממש, בפועל היום להסתלק אפשר אי וגם עדיין,
לעשות  אלא באיסור דוקא לעשותה כלל מתעסק אינו הוא
מחמת  האסורה מלאכה לאפוקי בעצמו, מותר שהוא דבר

בהיתר אותה שיעשה להצטייר אפשר שאי או ‡Ï‡עצמה,
¯ÁÓÏ ‰˙Â˘ÚÏ ‰ˆÂ¯ ‡Â‰˘ ÂÓÎ ‰˘ÚÈ ‡Ï ÔÎ Ì‡ אסור ,

רצונו  לעשות כדי בשבת מתעסק שהרי היום, לה להתעסק
בהיתר. היום שיעשהו להצטייר אפשר שאי בענין למחר

כהאומרים  להקל שאפשר י סעיף רעו בסי' למבואר וגם
לסמוך  שאין שם נתבאר היתר, כצד נחשב הצד מן שטלטול

המוקצה. לצורך לא אך ומקומו גופו לצורך אלא זה על
הדיבור 161) היתר לבאר האריך קעא אות יוסף בזכרון

מקומו  לצורך או במוקצה שימוש לצורך מוקצה בטלטול
שייתכן  אלא הצד, מן טלטול של היתר צד לזה שיש כיון

שד  להחמיר כאן יודה לטלטל שר"ת לנכרי כשאומר ווקא
כשזה  אמירתו לאסור ואין אליו יגיע שהנר אצלו העיקר הנר
באופן  הוא האיסור עיקר בנדו"ד אך המותר, באופן אפשרי
באופן  לעשות שאפשר לכך נפק"מ ואין מתפרש שדיבורו
שאף  לערב" עמי נכון "היה לפועל לאומר ודומה המותר,
לא  - לשוכרו בלא המותר באופן הפועל לפגוש שניתן
ובפרט  האסור, באופן מתפרשת שאמירתו כיון התירו,
כר"ת  הקולא שעיקר קצת משמע ג ס"ק קו"א רעו שבסי'

בלבד. נר טלטול לגבי
ביאר 162) קעא אות יוסף ובזכרון קנז, הערה וכדלעיל

(כגון  המוקצה לצורך היינו המוקצה" לגוף "כשצריך
הלשון. מיישב כיצד וצ"ע יגנב) שלא להצניעו

בזה 163) שהסתפק כפי ודלא וסי"ג, ס"ד שו סי' כדלעיל
לדבר). ודוקא (ד"ה שם הלכה בביאור

קס).164) הערה לעיל (הובא ח ס"ק קו"א רסג בסי' מפורש
רחוק 165) למקום גם ללכת מותר היה בורגנין היו שאילו

מאוד.
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ïéðbøa íL äéä elà úaLa øzä ãö àéöîäì ìëeiL éðtî ,"énò Cì ,øçîì CìBä éðà[fkwåLëòL ét ìò óà £¦¥§¨¨¥¦¦¦§¥¤©§©§¦©¤¥§©¨¦¨¨¨ª§¨¦©©¦¤©§¨
.ïéðbøa íL ïéà¥¨ª§¨¦
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àöBik ìk ïëå ,ïéøeicä úòéðîa CìiL àìå Cøca CìiL àlà øaãî Bðéà àeäå ,Cøcä ìò ïéøeicä úòéðî§¦©©¦¦©©¤¤§¥§©¥¤¨¤¥¥©¤¤§Ÿ¤¥¥¦§¦©©¦¦§¥¨©¥

.[(]äæá̈¤
ìa àlà øzä ïéàåìá øîàé àì ìáà ,"énò Cì ,CìBä éðà" :äæ ïBLïBø÷a äëéìä BòîLnL ïBL[hkwéøBwL)ï §¥¤¥¤¨§¨¤£¦¥¥¦¦£¨ŸŸ©§¨¤©§¨£¦¨§¨¤¦

ìaæðkLà ïBL[lwï"éøàô[`lw:íéìéòBî ïéðbøa ïéà äæì éøäL ,( ¦§©§§©¨¦¤£¥§¤¥ª§¨¦¦¦
טו  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות
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מטוס  או ברכב לנסוע שבכוונתו מותר 166ברור וכן .

אף  אחרת" במדינה שגר פלוני עם אדבר "מחר לומר
הטלפון  באמצעות זאת שיעשה הדין 167שברור והוא ,

לאחר  לך "אביא הרבים: ברשות הנמצא דבר על לומר
פלוני" דבר .168השבת

ïéðâøåá íù äéä [æë÷ שומרים סוכות -169.

íôåâá äìúð [çë÷ ולא עצמם מחמת אסורים -
אחר. דבר מחמת ואסורים עצמם מצד שמותרים

ïåø÷á [èë÷.כיוצאֿבזה וכל עגלה מרכבה, -
à"ìá [ì÷ אשכנז בלשון -170.

ï"éøàô [àì÷.לנסוע -

zetqede mipeiv
בלשון 166) או בפירוש הנסיעה הזכיר שלא כל

הנסיעה  מוזכרת שלא אף נסיעה היא המקובלת שמשמעותה
לה  שמקובלת בלשון שמשתמש זמן כל אך בפירוש,
מותר  - "לחופשה" שהולך האומר וכגון נוספת משמעות
שיכול  ברמז לדבר רשאי ועפי"ז קנה). הערה (כדלעיל
לומר  מונית" "אקח במקום וכגון היתר כדבר להתפרש
לא  אך ס"ז), דלעיל חוטמו ל"קינוח (ודומה תפוח" "אקח
שאין  למכונית" "אכנס במקום לתפוח" "אכנס לומר יכול
רומז  אליה האיסור ומשמעות היתר של משמעות שום לזה
דברים  ושאר חשבונותיו על מדבר ואם כמפורשת. נחשבת

מרומזת. בלשון גם אסור יכתוב, שמא חשש בהם שיש
סיפור  בדרך נסיעה הזכרת בעניין י) (ביאור לעיל וראה

מצוה. לצורך או דברים

היה 167) קרוב היה פלוני ואם אסור אינו עצמו שהדיבור
בשבת. עמו לדבר רשאי

הקמת 168) ידי על ולטלטל היתר צד להמציא אפשר שהרי
לנכרי  אמירה לעניין אך ס"ג, שו סי' לעיל (ראה מחיצות
לעשות  דיכול הא מועיל אינו עצמה בשבת שייעשה

ג). ס"ק קו"א רעו בסי' כמבואר אנשים של מחיצות
מהן 169) אחת שכל שומרים סוכות ס"ג: שו סימן

שעל מובלעת  חבירתה של טפחים וד' אמה שבעים בתוך
שכולן  מפני בשבת פרסאות כמה אפילו להלך יכול זה ידי
ואף  שצ"ח בסי' שיתבאר כמו ארוכה אחת כעיר נחשבות

בורגנין. שם אין שעכשיו פי על
מקומות 170) ובעוד ס"ד קפג סי' סנ"ו, לב סי' ראה

בשוע"ר.

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

חובה „ תענית הוא ולמחר בשבת חלום תענית המתענה
תענית  או בטבת עשרה או באב ט' או בתמוז י"ז כגון
חובה  בו שנהג יחיד תענית אפילו או חובה בו שנהגו אסתר
סליחות  של א' ביום להתענות קבוע מנהג לו שיש מי כגון
היה  בשבת מתענה היה לא אם שאף כיון לו עולה אינו
עונג  ביטול על לו מכפר זה תענית אין זה תענית מתענה
והעיקר  זה על חולקין ויש בחנם כפרה מצינו שלא שבת
שאין  בריא איש הוא אם להורות יש וכן הראשונה כסברא

על  סומך אם התענית עליו שקשה מי אבל לו מזיק התענית
הפסיד: לא המקילין

אלא ‰ ממון הפסד שהם חלומות על בשבת להתענות אין
השבת: את עליו שמחללין דבר על

Â:בשבת יתענה לא רע חלום עליו ראה חבירו אם

Ê על אלא בשבת חלום תענית להתענות שאין אומרים יש
אין  הזה שבזמן אומרים ויש פעמים ג' שראהו חלום
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אנו  שאין לפי ענין בכל בשבת חלום תענית להתענות
רע. ואיזו טוב איזו לידע חלומות בפתרון בקיאים

הזה  בזמן אף בשבת מתענין חלומות אלו שעל אומרים ויש
הכיפורים  יום או שנשרפו תפילין או תורה ספר הרואה
ראה  אם אבל שנפלו שיניו או ביתו קורות או נעילה בשעת
רעה  עליו היועצים שמתו טוב סימן זה הרי שנשרו לחייו
נעילה  בשעת שלא אף הכיפורים יום הרואה אומרים ויש
ויש  (בצבור) תורה בספר שקורא הרואה אף אומרים ויש

אשה. שנושא הרואה אף אומרים

שהם  בגמרא פתרונם שביארו חלומות שכל אומרים ויש
אומרים  יש אבל בשבת עליהם להתענות מותר רעים
כמו  לזמנינו הגמרא חכמי מזמן החלומות פתרוני שנשתנו
יום  שהרואה אומרים יש וכן שבזמניהם הרפואות שנשתנו
סימן  הוא כי רע חלום אינו נעילה בשעת אפילו הכיפורים

עונ  שמחלו אמרו יפה שנפלו ביתו קורות הרואה וכן ותיו
וכן  זכר שתלד לה ופתרו כך אחת אשה שחלמה במדרש

לה. היה

* * *
לדברי  עליהם שמתענים החלומות שאפילו עוד אומרים ויש
לו  עונג התענית כן אם אלא בשבת עליהם יתענה לא הכל
הוא  השבת שעונג ולפי יתענה לא אם עליו עגומה שנפשו
שנתבאר  כמו קבלה מדברי שהוא להאומרים ואף התורה מן
מן  אסור הכל לדברי לגמרי להתענות מקום מכל רמ"ב בסי'
ולא  חובה אינה חלום ותענית תק"ע בסי' כמ"ש התורה
הלכה  כן להורות יש לפיכך בחול אפילו רשות אלא מצוה
אינו  כן אם אלא חלום שום על בשבת יתענה שלא למעשה
ממה  יותר מהתענית עונג לו שיש שבת עונג בו מבטל
אדם  אבל החלום מפחד שיצטער וישתה כשיאכל לו שיהיה
אלא  מתפחד אם אפילו או מהחלום כך כל מתפחד שאינו
שמצטער  ממה יותר הרבה בו ומצטער לו קשה שהתענית

חלום. שום על בשבת להתענות אסור החלום בפחד

בכל  בשבת עליו יתענה לא בלילה וחלם ביום הרהר ואם
כלל: השמים מן הוראה בזה שאין ענין

Á סיום אחר ענינו לומר צריך בשבת חלום תענית המתענה
וטוב  כו' נצור באלהי לכללו וטוב חתימה בלא תפלתו
בחול  כמו וכו' לפניך וידוע גלוי העולמים רבון ג"כ לומר
בקשות  שאר או כו' נוצרתי שלא עד אלהי ג"כ לומר ומותר
עויתי  חטאתי ולומר להתוודות ג"כ ויכול עונות מחילת על
על  בהם לבקש אלא בשבת תחנונים לומר אסרו ולא פשעתי
בביתו  לו שיש לחולה רפואה על או פרנסה על כגון צרכיו
בכל  לומר טוב עונות חרטת אבל הגוף מצרכי בהם וכיוצא

יום:

* * *
Ë סכנת המסוכן חולה הוא אם התירו צרכיו שאלת ואפילו

וכן  בצבור אפילו בשבת עליו ומתחננים שזועקים היום
לילד  המקשה וכן ביום בו המסוכן החולה על לברך מותר
ביום  בו מסוכן שאין חולה אבל ביום בו מסוכנת שהיא
לעשות  שאפשר כיון בשבת לברכו ולא עליו לבקש אסור

השבת. אחר כן

עליו  לבקש שצריך מאורע (בשבת) לאדם אירע אם אבל
ביחיד  רחמים ולבקש פניו על ליפול אפילו יכול מיד רחמים
להתענות  אפילו התירו שהרי היום סכנת שם שאין אע"פ
שצריך  מפני רק היום סכנת שם שאין אע"פ חלום על
רחמים  לבקש אסור בצבור אבל בו שחלם ביום בו להתענות

כ  המאורע היום.על סכנת שם שאין ל

אחת  בשבת חלום תענית שמתענים עשרה בעיר יש אם וכן
תפלת  שיתפלל מהם אחד אחר לחזור צבור עצמן יעשו לא

בצבור: ענינו ולומר רם בקול המנחה

È איזו על בשבת ולהתחנן לזעוק או להתענות מותר אם
תקע"ו: בסימן יתבאר ליחיד או לרבים שקרה צרה

‡È היום כל לעסוק לו יש בשבת חלום תענית המתענה
דינו: גזר לו ויקרע לו שיתכפר בשביל ותפלה בתורה

·È אומרים יש רע חלום לו וחלם צהרים שינת שישן מי
עד  משינתו משניעור שעות י"ב יתענה אם לו שמועיל
וצריך  בשבת כן עושה אם יבדיל ואז הלילה אמצע
קודם  ג' סעודה אכל כבר אם אף שלם יום למחר להתענות
מקום  מכל בשבת כלום עוד לטעום שלא רשאי והיה שחלם
כפרה  וצריך בידו היא עבירה תענית לשם שהתענה כיון
כן  עושה כשהוא בשבת ובין בחול ובין שלם יום בתענית

כבר: שאכל כיון במנחה ענינו יאמר לא

‚È בחול הסעודה זמן קודם בשבת לאכול הקדימה אם
צריך  הלילה סעודת כבר שנתעכלה כגון לו עונג הוא
לזמן  סעודתו זמן שמקדימין השבת כבוד זהו כי להקדים
לו  עונג הוא החול סעודת מזמן האיחור ואם החול סעודת

לתיאבון: ואוכל לאכול שמתאוה כבודו וזהו לאחר צריך

„È כשבת ימיו כל והרי ויין בבשר יום בכל שרגיל מי וכן
החול  סעודת מזמן שבת של הסעודה זמן לשנות צריך

יצטער: שלא בכדי מועטת שעה יאחר או שיקדים

בשבת: חלום תענית ודין תענית דין רפח סימן ב חלק

* * *
שולחנו ‡ שיהיה צריך הכנסת מבית בבואו שחרית בשבת

רע"א  בסי' שנתבאר מטעם הפת על פרוסה ומפה ערוך
לפי  הלילה בסעודת כמו יפה מוצעת עליה שאוכל ומטה

לילה: לכבוד קודם יום שכבוד

כמו · שחרית סעודת קודם היין על לקדש חכמים ותקנו
לילה  לכבוד קודם יום שכבוד לפי הלילה סעודת קודם
כבוד  על עודף לילה כבוד יהא היין על ביום יקדש לא ואם
בלילה  שבירך הקידוש ברכת לברך תקנו לא מקום מכל יום
שיהא  כדי היין על שיברך הגפן פרי בורא בברכת די אלא
מקום  ומכל סופרים מדברי אלא אינו זה שקידוש בזה היכר
יטעום  ושלא סעודה במקום שיהיה צריך הקידוש זה גם
מים  לשתות מותר אך הלילה בקידוש כמו לו קודם כלום
קידוש. חובת עליו חל לא שעדיין מפני השחר תפלת קודם

הואיל  שביום קידוש קודם לטעום שמותר אומרים ויש
ויש  כך כל בו החמירו לא סופרים מדברי אלא אינו ועיקרו
שאר  ולא יין לו שאין כגון הדחק בשעת דבריהם על לסמוך
לאכול  יכול לו אין פת גם אם אפילו מדינה חמר משקה
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רכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

אחר  לו שיביאו מצפה אם אף זה קידוש קודם מאכלים שאר
להמתין. צריך אין לקדש מה על זמן

שיאכל  קודם תחלה הפת על לברך צריך פת לו יש ואם
לקדש  יכול לכתחלה שאף אומרים יש שהרי מאכלים שאר
בסי' שנתבאר כמו עליה המוציא לברך דהיינו הפת על
יטעום  לא יין לו שאין אף מדינה חמר לו יש ואם ער"ב

שם: כמ"ש הכוס על שיברך קודם פת אפילו כלום

פת ‚ ולא מדינה חמר ולא יין לא לו אין אם בלילה אבל
הלילה  תוך מהם אחד לו שיביאו ומצפה עליהם לקדש
מה  על לו שיביאו עד מאכלים משאר כלום יטעום לא
אם  אבל לילה חצות עד פנים כל על להמתין לו ויש לקדש
שאר  לאכול לו מותר בלילה לו שיביאו מצפה אינו
בשבת  בתענית ללון מחוייב ואינו קידוש בלא המאכלים

י  יצא וכבר הואיל הפת על או היין על קידוש די בשביל
בתפלת  שבת של שהזכיר במה תורה של קידוש עיקר חובת

ערבית:

שבת: של שחרית סעודת סדר רפט סימן ב חלק

* * *
כדי ‡ לו יש אם ריח ומיני ומגדים בפירות להרבות צריך

של  הברכות ששמע אף ברכות מאה מנין להשלים
מ"ו: בסי' שנתבאר כמו וההפטרה התורה קריאת

עונג · כי בשבת יבטלנה אל בחול צהרים בשינת רגיל אם
לו: הוא

לרבים ‚ תורה ללמוד מדרש לקבוע צריך השינה ואחר
למה  חכמים ודרשו משה ויקהל שבת בפרשת שנאמר
כולה  התורה בכל כן נאמר שלא ויקהל זו בפרשה נאמר
כדי  בשבת גדולות קהילות לי ועשה רד למשה הקב"ה אמר
שבת  בכל קהילות להקהל אחריך הבאים הדורות שילמדו
תורה  בהם ללמוד מדרשות ובבתי כנסיות בבתי להכנס
חקי  את לעם להודיע מדרש לקבוע צריך כן על לרבים
בלבבם  שמים יראת להכניס אגדה בדברי ולדרוש האלהים

עכשיו: שנוהגים כמו ולא

או „ יקדימנה אלא המדרש בעת סעודה לקבוע ואסור
ללמוד  או הדרשה לשמוע לבא הכל שצריכים יאחרנה
האלהים  חקי לעם והדורש כראוי דורש שם כשאין בעצמם
לא  המדרש לבית לבא ונתאחר שמים יראת בלבבם ולהכניס
תורה  שלימוד לפי שלישית סעודה בשביל הדרשה יניח

שבתורה: המצות לכל קודם לרבים שמים ויראת

בהם ‰ לעסוק כדי אלא לישראל ויו"ט שבתות ניתנו לא
ואין  במלאכתם טרודים הם החול ימות שכל בתורה
ממלאכה  פנויים הם ובשבת בקביעות בה לעסוק פנאי להם
בתים  ובעלי פועלים לפיכך כראוי בה לעסוק ויכולים
ימשיכו  לא השבוע ימי כל בקביעות בתורה עוסקים שאינם
קצת  בעונג להם ודי בשבת ושתיה אכילה בעונג הרבה
חכמים  תלמידי אבל הרבה בתורה לעסוק שצריכים
יותר  קצת ימשיכו השבוע ימי כל בקביעות בתורה העוסקים
ימות  כל בלימודם מתענגים הם כי ושתיה אכילה בעונג
ואינם  בתורה לעסוק צריכים הם גם מקום ומכל השבוע

שהרי  ושינה ושתיה אכילה בעונג היום כל למשוך רשאים
אלהיך: לה' שבת נאמר

Â לעשות כדי היום נישן ביתו לבני בשבת יאמר לא
ש"ז): סי' (עיין בערב מלאכתינו

בפירות: ברכות מאה ישלים בשבת רצ סימן ב חלק

* * *
שבע ‡ הוא אם ואף שלישית סעודה לקיים מאד זהיר יהא

אבל) מעט מכביצה (ביותר אותה לקיים יכול הרי
בה]) [יוצא (ואינו עראי סעודת היא שכביצה ואף כביצה
(ויוצא  סעודה נקרא שביעה כדי בה שיש מאחר מקום מכל
לכתחלה  חובתו ידי יוצא בכזית שאפילו אומרים (ויש בה)
ויש  תרל"ט בסי' שיתבאר כמו סעודות משלש אחת בכל

לו). אפשר אם הראשונה כסברא לכתחלה להחמיר

עצמו  את לצער צריך אין כלל לאכול לו אפשר אי ואם
עיניו  החכם אבל לצער ולא לעונג השבת שסעודות לאכול
מקום  ליתן כדי הבקר בסעודת בטנו למלאות שלא בראשו

שלישית: לסעודה

הערב · עד גדולה מנחה זמן משיגיע הוא ג' סעודה זמן
לכן  קודם עשאה ואם ואילך ומחצה שעות משש דהיינו
עד  בה נמשך כן אם אלא שלישית סעודה מצות קיים לא
אבל  ומחצה שש אחר מ)כביצה (יותר שאכל המנחה אחר

ומחצה. שש אחר תהא הסעודה התחלת גם לכתחלה

אפילו  לקבוע אסור גדולה מנחה זמן שמשהגיע ולהאומרים
רל"ב  בסי' כמ"ש תחלה מנחה שיתפלל עד קטנה סעודה
וכן  שלישית סעודה קודם מנחה לעולם להתפלל צריך

אלו. במדינות נוהגים

אומרים  המנחה תפלת קודם סעודה לקבוע המתירים אבל
לפי  המנחה תפלת קודם ג' סעודה לאכול טוב שבשבת
בתוך  מים לשתות אסור השמשות בבין למעריב מנחה שבין
הנשמות  חזרת לזמן קרוב שהוא מפני אחריה או הסעודה
גוזל  זה הרי מהנהר מים אז והשותה שבת במוצאי לגיהנם
סכנה  חשש ויש חזרתם קודם במים שמתקררים המתים את

שאנו מנהגינו ולפי לנו בדבר יש למעריב מנחה בין אוכלים
מים  אלא מהנהר אז שנשאבו מים אז לשתות שלא ליזהר

משקים. שאר או מהנהר לכן קודם שנשאבו שבבית

בבין  מהנהר מים שתיית של זה שאיסור אומרים ויש
מהגיהנם  כשיוצאים שמתקררים שבת בערב הוא השמשות

לדבריהם: גם לחוש וטוב

* * *
גדולה ‚ מנחה זמן שהגיע עד הבקר סעודת נמשכה אם

ויברך  הסעודה שיפסיק טוב ג' סעודה זמן מתחיל שאז
משנה  לחם על המוציא ויברך מיד ידיו ויטול המזון ברכת
עד  הבקר סעודת שנמשכה מאחר כן יעשה לא שאם ויסעוד
אכילה  אלא ג' סעודה כך אחר לאכול יוכל לא שעה אותה

פתוחה. האצטומכא עדיין לאכילה סמוך מיד אבל גסה

טוב  אחת סעודה שהכל נראה יהא שלא כדי מקום ומכל
קצת  בטיול או תורה בדברי המזון ברכת אחר מעט להפסיק
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c"agרכב i`iyp epizeax zxezn

אף  במקומו יושב להשאר ולא מעט ולילך לקום ג"כ וטוב
בברכת  מפסיק אינו אם אבל תורה בדברי מעט שמפסיק
הכל  הרי ובטיול אחרים בדברים הרבה שמפסיק אף המזון

אחת. סעודה נחשב

ולברך  לחזור וגורם המזון בברכת שמפסיק במה איסור ואין
לגומרה  יכול שהיה הסעודה גמר על המזון וברכת המוציא
דכיון  צריכה שאינה ברכה גורם זה והרי המזון ברכת קודם
בברכות  מרבה משום כאן אין שבת כבוד בשביל שמפסיק

לצורך. שלא

יכול  אינו חצות שקודם כיון ברבים כן לדרוש אין אבל
שיאכל  במה ג' סעודה חובת ידי ולצאת המזון בברכת להפסיק
בין  לחלק זו בהלכה בקיאים העולם ואין המזון ברכת אחר

לעצמו: כן יעשה אדם כל אלא חצות לאחר חצות קודם

שיתפלל „ אחר לאכול לו שאפשר בעצמו שיודע מי אבל
ואח"כ  תחלה בצבור מנחה שיתפלל טוב בצבור מנחה
במוצאי  יו"ט חל אם ואפילו שנוהגין כמו ג' סעודה יאכל
למעריב  מנחה בין ג' סעודה לאכול לו אפשר שאי שבת
משעה  יו"ט בערב סעודה מלקבוע להמנע מצוה שהרי
שיוכל  יודע אם מקום מכל שבת בערב כמו ולמעלה עשירית
הבוקר  סעודת לחלק לו אין עשירית שעה קודם  לאכול
כאן  שיש אומרים שיש לפי המזון ברכת הפסק ע"י לשתים
לשתים  וחלקה עבר ואם לצורך שלא בברכות מרבה משום
לו  שאפשר אע"פ ג' סעודה ולאכול לחזור צריך ואין יצא

יו"ט: ערב שאינו בין יו"ט ערב שהוא בין

סעודות: שלש דין רצא סימן ב חלק
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דחכמה ‰Â‰(כד) מ"ה דשם התקון בחי' שרש להבין
עליונות  המדות התכללות בחי' שהוא
פנימיות  בחי' הנה כנ"ל. בתכלית זע"ז במע"ב דאצילו'
דאצי' העליון דאדם עליונות דמדות התקון לבחי' ומקור

ש  חכמ' בבחי' אש הוא מימינו בה דכתיב דוקא בתורה
ה' קול (והוא ושמאל. דימין מחו"ג שכלולה כו' דת
בכח  ה' וקול דחסד המים על ה' מקול שכלול בהדר
מזה  יובן לכאורה והנה הת"ת. בחי' שזהו כו' דגבורה
שהוא  בהתכללות המדות בבחי' הוא התורה שעיקר
בזוהר  כמ"ש מח"ע התורה שרש ובאמת הת"ת. בבחי'
עדיין  הוא הרי ח"ע ובבחי' נפקת מח"ע דאורייתא
התחלקות  עיקר כי המדות התחלקות מבחי' למעלה
והטעם  ההשגה. גילוי בחי' שהוא בבינה הוא המדות
מדות  שנק' והשגה בשכל המדות התחלקות יש ששם
לזכות  שיחייב וטעם שכל שיש דבינה) ז"ת (והן שבשכל
הפכים  ב' והן לדין ויגזור שיחייב שכל ויש ולחסד
שיחייב  זה כי ממש שבלב חו"ג במדות כמו בתכלית
ויסתור  לדין שאו' לזה כלל לסבול יוכל לא לזכות שכלו
לצד  ושכלו דעתו להפוך יוכל ולא וסברתו טעמו לגמרי
טהור  פנים ומ"ט טמא פנים מ"ט והן לעולם המנגדו
פסול  כשר זכאי חייב טהור טמא שבתורה מדות שהן
להם  ואין דוקא מזה זה שמובדלים כו'. מותר אסור
מתירים  וב"ה מטמאים. או אוסרים ב"ש כמו כלל. חבור
לעולם  כלל יתחברו ולא מזה זה שנבדלים מטהרים או
המדות  ז' לנגד הוא דוקא פנים מ"ט מספר וטעם
וכמו  כידוע. ש"ב מ"ט שהן מז' כלול א' שכל שבבינה
שבשכל  דין של המדה חיוב שזהו לטמא פנים מ"ט שיש

כידוע. מסבירות פנים ב) פט"ז, (מ"ס שנק' דבינה וטעם
דחסד  המדה מבחי' שהוא לטהור פנים מ"ט ממש יש כך
זה  ההתחלקות בבחי' הן באי' עכ"פ א"כ כו'. שבבינה
כמו  הוראה לשון תורה שם בעיקר וכמ"ש דוקא. מזה
ובין  הטמא בין להבדיל מ"ש והוא כו'. משפטיך יורו
התורה  שרש עיקר ואם דוקא. ביניהן להבדיל הטהור
בבינה  דחכמה מהתפשטות שלמעלה ח"ע בבחי' הוא
יש  נק' ובינה אין נק' דהחכמה כידוע והשגה בשכל
מהתחלקות  למעלה ה"ז כו'. וטעם בהשגה שמשיג
טמא  שבין זו הבדלה שם ואין עדיין שבבינה המדות
בחי' עיקר ולמה כו'. טהור ומט"פ טמא כמט"פ לטהור
שלא  בתורה הוא דוקא המדות התכללות שהוא התיקון
במדות  התורה שרש אם טעמים. מב' לכאורה יתכן
התכללות  ולא דוקא התחלקות בחי' ה"ז כנ"ל שבבינה
אין  הרי מבינה שלמעלה בח"ע התורה שרש ואם כנ"ל.
יא, (ויקרא א' ואיך עדיין המדות להתחלקות מקור שם
כו' דת אש מימינו ב) לג, (דברים או כו' להבדיל מז)
דאורייתא  בזוהר מ"ש באמת הנה אך וד"ל. וכה"ג
דוקא  בח"ע הוא העצמית ששרשה היינו נפק' מח"ע
ויוצאת  נפקת זו מח"ע אך כנ"ל. מבינה שלמעלה
דחו"ג  במדות למטה שבאים דבינה במדות להתלבש
במדות  וכה"ג כנ"ל. טהור ומט"פ טמא מט"פ שהן ממש
דשרש  דמשום הנותנת היא אמנם כו'. זכאי חייב דאו"ה

שגורם הוא עצמה בח"ע במדות התורה למטה בירידתה
ההתכללות  ואחר דוקא זע"ז ההתכללות בחי' לעשות
לטהור  טמא בין להבדיל ההתחלקות ענין יבא דוקא

וד"ל: וכנ"ל וכה"ג
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Â‰ÊÂ מן פי' העולם, ועד העולם מן כו' ה' ברוך מ"ש
דאתכסיא  מעלמא היינו העולם ועד העולם
וכמ"ש  רבים, עולמות יש כי והגם דאתגליא, לעלמא
נחשבי' בכלל עכ"ז עשיתיו אף יצרתיו בראתי ולכבודי
וכמו  דאתגליא, ועלמא דאתכסי' עלמא בחי' שני רק
מנוחה  להם אין צדיקי' כמארז"ל ג"ע בחי' ריבוי שיש
לא  ואעפ"כ חיל אל מחיל ילכו שנא' כו' בעוה"ז לא
וג"ע  העליון ג"ע ג"ע, בחי' שני רק בספרים נז'
עלמין, רבבות ריבוי יש כי הגם וכמו"כ התחתון,
דיתבין  עלמין אלפין תליסר בענין בזהר וכמ"ש
עלמא  בחי' ב' רק נחשב לא בד"כ עכ"ז בגולגלתא,
מן  שיומשך ברוך ופי' דאתגליא, ועלמא דאתכסי'
שרש  וזהו דאתגליא. בעלמא דאתכסי' עלמא העולם
נאמר  לע"ל שהרי גדול דבר זהו כי ואם הברכה, ענין
דלע"ל  שהגילוי מכסים לים כמים דעה הארץ ומלאה
הגילוי  יהי' כן דאתכסי' בעלמא הוא שעכשיו כמו יהי'

שא"כ דאתגליא, בעלמא גבוה לע"ל מדרגה זהו הרי
הוא  הברכה ענין וא"כ לע"ל, שיתגלה מה ומעין
בעלמא  נמצא שכבר מה זהו הרי עכ"ז גבוה, מדרגה
דאתכסיא  מעלמא הגילוי נמשך הברכה וע"י דאתכסיא
הגם  לגמרי חדש דבר איננה והרי דאתגליא, בעלמא
ושרשה  במקורה אמנם חדשה היא ההמשכה שלמטה
העולם  מן בפי' ועוי"ל ישנה. כבר דאתכסי' בעלמא
שלמטה  לעולם הימנו שלמעלה עולם מן העולם ועד
שלמעלה  בעולם שהרי חדש דבר אינו ודאי א"כ הימנו,
הברכה  שע"י אלא הברכה, קודם גם ונגלה נמצא הוא

הימנו. שלמטה בעולם גם מתגלה
ÌÓ‡ דבר להמשיך רצון יהי הוא התפלה ענין הנה

כ"א  ומקור בשורש כלל נמצא שלא מה חדש
דרך  ההשפעה משם יומשך אשר חדש צנור להמשיך
אותיות  רצון וזהו התפלה, ע"י הנמשך החדש הצנור
לרפאות  חדשה והמשכה צנור שנמשך היינו צנור

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



c"agרלב i`iyp epizeax zxezn

דין  הגזר הי' מתחלה כי הגם השנים, ולברך החולה
ע"י  הנה לגמרי חדש דבר שזהו מה לבד והרי להיפך,
שהי' ממה היפך זה והרי הגז"ד, לשנות יוכל התפלה
חדש  רצון בחי' שעושין רצונו עושי וז"ע במקורו,

וכדומה. השנים ולברך החולה לרפאות
¯Â‡È·Â מט"ט שארז"ל ממה יובן התפלה מעלת ענין

ישראל, של מתפלותיהן לקונו כתרים קושר
מאותיות  ועטרה כתר בחי' להיות יוכל איך וצ"ל
בירושלמי  רז"ל מ"ש בהקדם זה ויובן התפלה.
דוד  ביד נא נפלה אמרו אבשלום עם שברחו שהאנשים
ירחם  בודאי דוד ביד שכשיפלו בידינו, דוד יפול ואל
איש  בפסוק נאמר דוד על הלא צ"ל ולכאו' עליהם,
יושב  וארז"ל עינים, יפה עם אדמוני כתיב וגם הדמים,
בודאי  דוד ביד שכשיפלו בטחו ואיך בסנהדרין, ודן
התפלה  אותיות דע"י הוא הענין אך כו'. עליהם ירחם
שמט"ט  מה בענין וכנ"ל לקונו כתרים נעשה עי"ז
מאבנים  עושים שהכתר ידוע בהיות כתרים, קושר
שהרי  דוממים הם בעצם טובות אבנים והנה טובות,
במין  גם כי מאירים, שהם רק הפשוט האבן ממין הם
רק  שונים ממינים מינים ריבוי כמה נמצא הדומם
ע' מאירים, שהם היינו טובים מאבנים עושי' שהכתר
לי  כאח יתנך מי דרוש והוא הפקודים כל ויהיו בד"ה
ישראל  זכו מהיכן ובד"ה ה', מעשיך רבו מה בענין
דוממים  ג"כ הם התפלה אותיות והנה מיעקב, לק"ש

בס"י  ממ"ש שלשה כנודע בתים שני בונות אבנים שתי
בונים  הבית שכמו והיינו בתים, ששה בונות אבנים
נעשו  והתורה התפלה מתיבות התיבות כן מאבנים
התפלה  אותיות נק' כן ובהיות האותיות, הם מאבנים
באהוי"ר  מתפלל האדם וכאשר אבנים, בשם והתורה
טוב  האבן ענין שכמו טובים, אבנים הם האותיות אזי
מאירים  כשהם התפלה אותיות כך שמאיר, מה הוא
טובות  שמאבנים וכמו טובות, אבנים הם הרי באהוי"ר
המלאכים  עושים אלו מאותיות כן ועטרה כתר עושים

לקונו. כתרי'
ÌÓ‡,גשמיים הם האדם אותיות הלא צ"ל עדיין

וטבעים, שכלים בדו"ר בכוונה כשיתפלל ואפי'
מאותיות  להיות יוכל ואיך גשמי הוא האדם הרי עכ"ז
קושר  מט"ט שמלאך אמרו לזה לקונו, כתרים אלו
אלו, כתרים נעשו המלאכי' אמצעות שע"י כתרים

מעלים  שהמלאכים בענין בזהר כמ"ש והיינו
פי' להון, ומנשק להון דגפיף ישראל של תפלותיהם
כתרים  להיות שיוכלו מגשמיותם אותם שמזככים
הוא  שלהם והדבור רוחנים, הם המלאכים כי לקונו,
מימין  מזוזה בד"ה בת"א ע' שלנו, המחשבה כערך
לך  ונתתי בד"ה ובמ"א שם, ובהביאור לשם ובהגהות
בענין  בחוקתי אם בד"ה וע' העומדים, בין מהלכים
הוא  הכתר ענין כי לקונו כתרים וענין ופי' האותיות.
שיתרפא  חדש רצון נמשך הכתר שמבחי' רצון יהי בחי'
מבחי' מ"מ כו' נגזר כי הגם השנים לברך או החולה
צנור  להמשיך פשע על ועובר עון נושא הוא הכתר
הוא  לקונו כתרים ענין כי ונמצא חדשה, והמשכה
ג"כ. במקור תחלה הי' שלא מה חדש דבר שיומשך
ירחם  שדוד אבשלום אנשי שבטחו מה יובן ובזה
הרי  דוד תפלת ע"י לבבם שנשתנו שראו כיון עליהם
אצלם  זה הי' שלא מה לבבם לשנות תפלתו ע"י פעל
לומר  מוכרח חדש אחר רצון להם נמשך והרי מקודם
הרחמים  הוא שם אשר הכתר מבחי' שהמשיך
נמצא  כו'. עליהם ירחם שבודאי ידעו לכן הפשוטים
הוא  שברכה הוא לברכה תפלה בין שההפרש לנו יצא
להיות  יוכל התפלה ע"י אבל בשרשו, יש שכבר מה

חדש. רצון
ÌÓ‡ ראה מ"ש ענין אבל סתם, בברכה הוא כ"ז הנה

הוא  אנכי פי' ברכה, היום לפניכם נותן אנכי
נמשך  להיות יוכל משם הכתר בחי' שאנכי מי אנכי
כי  ומקור, בשרש כלל הי' שלא מה ג"כ הברכה בבחי'
מבחי' גם דכולא מקורא בחי' הוא שבכתר אוא"ס

שנמשך זו ההתחדשות בברכה כי ונמצא התפלה, ע"י
אשר  הוא הברכה והנה ג"כ. התפלה מעלת ישנה
ולכן  שנצטויתם, כמו המצות לקיום שתבואו תשמעו
הוא  הברכה שבכלל תשמעו, אם ולא תשמעו אשר נא'
בזהר  שאמרו וזהו כו', ה' מצות אל שתשמעו ג"כ
שפי' כמו המל' בחי' הוא תליא אתר בהאי שמיעה
ע"י  לכן בסופן, תחלתן נעוץ כי להיות המפרשי'
בבעה"ט  וע' כו'. תשמעו אשר להיות נמשך הברכה
והיינו  תורה, הוא תשמעו אשר הברכה את ס"ת אשר
להבין  בד"ה מזה ע' מלמעלמ"ט ג"כ היא שתורה לפי
זימנא  דנ"ט אחרי ובמאה"ז לתפלה, תורה בין ההפרש

למטרא. עלמא צריך הוי חדא
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הנצחון  מדת גודל והוד. לנצח מלחמה שייכת ומה ה', צבאות ישראל נקראו מדוע שאלה:
האוצרות, כל המלך מבזבז – לנצחו וכדי מנגד. כשיש ודוקא האדם של גדלותו לפי –

מנגד  חייו שמשליך עד ועונג, מרצון שלמעלה הנפש, בעצם הנצחון מדת שרש כי

ּבׁשם Ïe·‡¯*יא) נקראים ּׁשּיׂשראל מה יֹותר ּבעמק ¿»≈ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
ׁשם  הּוא "צבאֹות" ּדׁשם הוי'", ְְְֲִֵֵָָָ"צבאֹות
זה  וׁשם נמחקים, ׁשאינם ׁשמֹות מהּׁשבעה ּדהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָקדֹוׁש,

הּנביאים  ידי על צבאֹות,1נתּגּלה ׁשם נזּכר לא ּדבּתֹורה , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹ
וקאי  הוי'", "צבאֹות רק וצריא ונזּכר יׂשראל. על ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

מעלה  איזה ּבׁשביל ּכלֹומר הּמעלה, זה מהּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָלהבין
והּתאר  הוי'", "צבאֹות ּבׁשם יׂשראל נקראים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹּומדרגה
הענין  א ּדוקא. מּמצרים ּביציאתם ליׂשראל נּתן ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּזה

רּבה ּבמדרׁש איתא ּדהּנה ג)הּוא, ּפר ׁשה "ׁשמי (ׁשמֹות , ְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
נלחם  ּוכׁשאני נקרא, אני מעׂשי לפי לידע, מבּקׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָאּתה
ּדׁשם  מּובן ּכן אם צבאֹות", נקרא אני הרׁשעים ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָעם
אֹורה  ּבׁשערי איתא וכן ּדמלחמה, ׁשם הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָצבאֹות
והֹוד  ּבנצח הּוא צבאֹות ּדׁשם ּגיקטיליא יֹוסף ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָלרּבנּו

להבין  וצרי ׁשּבעֹולם. הּמלחמֹות ּכל נמׁשכֹות ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָּומּׁשם
מּׁשם  ׁשּיהיה והֹוד לנצח ּדמלחמה הּׁשּיכּות ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָמהּו
ׁשּי הּנּצחֹון ענין והּנה ׁשּבעֹולם. הּמלחמֹות ּכל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָנמׁשכים
יאמר  אם הּנה ,ּבער ׁשפל ׁשהּוא ּדמי ּדוקא, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבגדֹול

ינּצח לא ּכנגּדֹו עּזֹות)אדם לענֹות יכֹול מי (אּלא ודוקא , ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ
אדם  יאמר ּדכאׁשר הּנּצחֹון, מּדת ּבֹו יׁש הרי ּגדֹול ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהּוא
ּכנגּדֹו ינּצח הּנה ּכרצֹונֹו, ׁשאינֹו ּדבר יעׂשה אֹו נגּדֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּדבר
ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּדר על והּוא צדקֹו, ּכאֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָלהֹוציא

א) כג, ּכנחׁש(יֹומא ונֹוטר נֹוקם ׁשאינֹו חכם ּתלמיד "ּכל ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָ
ונֹוטר  נקמתֹו "נֹוקם רׁש"י ּופרׁש חכם", ּתלמיד ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָאינֹו

ּכנחׁש" ּבלּבֹו מבאר איבה – ּדוקא נחׁש הּדּיּוק (וענין ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹ

ּכתיב 2ׁשם  "והא ּבּגמרא והקׁשה תּטר",ב ), ולא תּקם לא ְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹֹֹ
נֹוקם  להיֹות חכם לתלמיד הּתר יׁש הרי מקֹום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָּומּכל
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והוא  ואילך, 131 עמ' תש"י - המאמרים בספר נדפס (*
לגני" "באתי המתחיל דיבור - זה שלפני מאמרים לב' המשך
הם  מקומות ומראי ההערות בגנים "היושבת המתחיל ודיבור

אדמו"ר. מכ"ק

בא.1) פרשת ריש חיים ותורת אור בתורה ונתבאר ב. לא, ברכות
טו,2) מערכין ולהעיר - מהרש"א. אגדות בחידושי שם עיין

לך. יש הנאה מה אתה ב:

כתוב.ב.והכוונה.א. והרי
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חכם  לתלמיד ׁשּמּתרת והּנטירה הּנקימה אמנם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻונֹוטר.
ּבּה) ׁשּמחּיב יֹותר והּנטירה (ועֹוד הּנקימה וׁשלֹום חס אינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשם ז"ל ּוכאמרם ּבּתֹורה, "ההּוא [ּביֹומא]האמּורה ְְְֲַַַָָָָָָָ
ּדכתיב" הּוא המחּיבת ג ּבממֹון ּונטירה ּדהּנקימה והינּו , ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻ

ידי  על הּבאה אֹו ממֹון, ּבׁשביל אינּה חכם ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָלתלמיד
ּונטירה, נקימה זֹו הרי מקֹום ּומּכל ׁשּיׁשממֹון, אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ

חכם  ותלמיד ּדוקא, חכם ּתלמיד ׁשּיהיה ּבּדבר, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּתנאי
החכמה  מן ׁשּמקּבל ּדכל 3הּוא והינּו אליה, טפל והּוא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבכללּות  ׁשּזהּו החכמה, ּבׁשביל הּוא ועניניו ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָעׂשּיֹותיו
ׁשּגדֹול  מי וכל ּדוקא, ּבגדֹול הּוא והּנּצחֹון הּנּצחֹון, ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָענין
ׁשּגדֹול  הּמל ולכן אצלֹו, ּביֹותר הּוא הּנּצחֹון מּדת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָיֹותר,
וגדֹול  העם ּבחיר ׁשהּוא הּמל מעלת ּדזהּו העם, ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמּכל

ׁשאּול  ּגּבי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ב)4מהם, ט, "ואין (ׁשמּואלֿא ְְְֵֵֵֵֶֶַָָ
מּכל  ּגבּה ומעלה מּׁשכמֹו מּמּנּו, טֹוב יׂשראל מּבני ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאיׁש
רצֹונֹו לגּלֹות יֹותר הּנּצחֹון ענין ׁשּי ּבֹו הּנה ולכן ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָהעם",
הּמלחמה  ענין סּבת ּכן ּגם ּדזהּו נצחֹונֹו, ּולהֹוציא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָוחפצֹו
ענינים, ׁשני יׁש הרי ּבמלחמה ּדהּנה הּנּצחֹון. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָלהֹוציא
הּוא  הּמלחמה ענין והּׁשני ּבז, ולבז ׁשלל לׁשלל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹהאחד
עּקר  ׁשּזהּו וחפצֹו, ּכרצֹונֹו ׁשּיהיה נצחֹונֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַלהֹוציא
ׁשלל  לׁשלל ּדמלחמה נצחֹונֹו, להֹוציא וענינּה ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָֹהּמלחמה
ּומלחמה  ּבלבד, ּוגבּורה ּכח ׁשל מלחמה הּוא ּבז ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹולבז

להֹוציא  הּוא ׁשּבּמלחמה ההׂשּכלה ּכלֹומר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּבכללּות
הּנּצחֹון  ענין זה ּגם אמנם ּורצֹונֹו. ּכחפצֹו ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּנּצחֹון
נּצחֹון, ׁשּי ואז ּומעּכב הּמֹונע מנּגד ּכׁשּיׁש ּדוקא ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּוא
מלכּותֹו ּומנהיג ּכלל הּנּצחֹון ענין ׁשּי אינֹו מנּגד ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹּדבלא
לזה, מנּגד ויׁשנֹו ּדבר ּבאיזה חפץ ּכאׁשר אמנם ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכחפצֹו,
נּצּוח  ּובׁשביל נצחֹונֹו, ּומֹוציא ּכנגּדֹו ּבנּצחֹון עֹומד ְְְְְִִִִִִֵֶַָָאז
הּנאסף  יקר ּדהֹון האֹוצרֹות סגּלֹות ּכל מבזּבז הרי ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהמנּגד
מעֹולם  ואׁשר ּדֹור אחר מּדֹור ׁשנים ּכּמה ּבמׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּנקּבץ
ּכל  מעין וחתּום וכמּוס ּדבר, לׁשּום מּזה הׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹלא
ּכל  מבזּבז הּוא הּמלחמה נּצּוח ּבעת הּנה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָרֹואה,

לפי  והּוא מרצֹון 5האֹוצרֹות, למעלה הּוא הּנּצחֹון ּדמּדת ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
ּבסגּלֹות  ׁשּיׁש והּנפלא הּנעלה הענג ּכל והּנה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻוענג.
לגּבי  ּכלל מקֹום ּתֹופס אינֹו הּנה יקרֹו, ואֹוצרֹות ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָמלכּותֹו

למעל  הּוא הּנּצחֹון ׁשּמּדת לפי והּוא מענג,הּנּצחֹון, ה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּגדל  ּומּצד מּנגּדֹו, הּמל מׁשלי חּייו ׁשּגם יֹותר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹועֹוד
לפי  והּוא הּמלחמה, ּבקׁשרי ּבעצמֹו עֹומד ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהּנּצחֹון
יֹותר  למעלה הּנפׁש ּבעצם ּומׁשרׁש נטּוע ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהּנּצחֹון
מהאֹור  למעלה ׁשהּוא והינּו ׁשּבּנפׁש, הּגלּויים ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּכחֹות
ּומּכל  חּייו, את מפקיר הּוא ולזאת ּבגלּוי, ׁשּבא ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹוהחּיּות

מלכים, ותענּוגי אֹוצרֹותיו מבזּבז ׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָׁשּכן

כל  את להם ומוסרים בפועל, הנצחון את מביאים הם כי ה', צבאות נקראו ישראל
האוצרות 

¯„q‰c את ּפֹותחים מלחמה ּדבעת הּוא, ּבזה ¿«≈∆ְְְִִִֵֶֶָָָ
הּפקידים  ׂשרי ידי על אֹותם ונֹותנים ְְְְִִִֵֵַַָָָָהאֹוצרֹות
ׁשהם  החיל אנׁשי הם ּבזה והּכּונה החיל, ּפקידי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהם
למעלה, יּובן מּזה והּדגמא הּנּצחֹון. את עֹוׂשים ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻּדוקא
וחתּום, ּדכמּוס מה והּוא אֹוצר, ּבחינת ּכן ּגם ְְְְְְִֵֶַַַָָָּדיׁשנֹו
הּטֹוב", אֹוצרֹו את ל הוי' "יפּתח ׁשּכתּוב ְְְֲִֶֶַַָָָָּוכמֹו
מּתנת  "ּומאֹוצר תפּתח", לנּו הּטֹוב ואֹוצר" ְְְְְִֵַַַַַַַָָָָּוכהּבּקׁשה

הּמלחמה  ּובעת החתּומים, אֹוצרֹות ׁשהם כּו', חּננּו" ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָחּנם
ּפקידים, ידי על אֹותם ׁשּמֹוסרים האֹוצרֹות, את ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּפֹותחים
לפי  החיל, ּבׁשביל הּוא הּכּונה אמנם החיל. ּפקידי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשהם
נקראים  ּדיׂשראל וזהּו הּנּצחֹון. את המביאים הּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהן
עֹוׂשים  הם אׁשר החיל אנׁשי ׁשהם לפי הוי'", ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ"צבאֹות
אֹוצר  ּפֹותחים ולהם המנּגד, את לנּגד מקֹום ׁשל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָרצֹונֹו

המנּגד. את לנּגד הּמלחמה נּצּוח ּבׁשביל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהעליֹון

באור  הצמצום ע"י ורק המאור. כמו א"ס, הוא גם ולכן המאור, מעין שהוא האור מעלת
גבול  בלי עולמות ממנו נתהוו באוא"ס, הצמצום אחרי גם ספירות. עשר נאצלו א"ס,

גבול  בלי הוא האור גם כי ומספר,

איתא p‰Â‰יב) ּדהּנה הּוא, למעלה האֹוצר ענין להבין ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵַַָָָָָ
זהר  אין 6ּבתּקּוני עד למעלה סֹוף אין "אֹור : ְְְִֵֵֵַַַָֹ

"למּטה  ּׁשאֹומרים מה והּנה ּתכלית". אין עד ּולמּטה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָקץ,

הּוא  וההתּפּׁשטּות ׁשהּגּלּוי הּכּונה ּתכלית", אין ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָעד
ּדׁשם  ׁשם קריאת ּדזהּו ּכלל, ּגבּול ּובלי סֹוף אין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָּבבחינת
הּדבר  וטעם סֹוף, אין הּוא עצמֹו ּדהאֹור סֹוף, אין ְְְֵֵַַַַָָָאֹור

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

משה 3) המתחיל דיבור [מאמר] סוף יתרו פרשת אור תורה
ידבר.

שאינו 4) חכם תלמיד כל רז"ל שמאמר (שם) מיומא להעיר
על  שמחל מפני שאול נענש מה מפני רז"ל מאמר אחרי בא כו' נוקם

כבודו.

צדקת 5) המתחיל דיבור [מאמר] סוף באריכות זה בכל ראה
תש"ט  פסח מאמרי חתונה). דרושי (קונטרס תרפ"ט פרזונו

סה). (קונטרס
דיבור 6) [מאמר] תרס"ו בהמשך באריכות ונתבאר הובא

ואילך. הים את הוי' ויולך המתחיל

ממון.ג. לגבי נכתב (הפסוק) ההוא
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ּומעלת  ענין ּדזהּו הּמאֹור, מעין הּוא ׁשהאֹור לפי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּוא
ּומּכל  עצם, ולא לבד הארה ׁשהּוא עם ּדהאֹור ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹהאֹור,
ולהיֹות  הּמאֹור, מעין ׁשהּוא מעלתֹו זהּו הּנה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָמקֹום
לכן  סֹוף, אין ּובבחינת ּפׁשיטּות ּבבחינת הּוא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָׁשהעצמּות
סֹוף, אין ּבבחינת הּוא הּמאֹור מעין ׁשהּוא האֹור ּגם ְִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּנה
סֹוף. אין ּבבחינת הּוא עצמֹו ׁשהאֹור סֹוף, אין אֹור ְְְִִֵֵֶֶַַָוזהּו
ּובלי  קץ אין עד ּוספירֹות עֹולמֹות היּו הּזה מהאֹור ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָוהּנה
ׁשהעֹולמֹות  והינּו לגמרי, אחרים ּובאפנים ּכלל, ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָּגבּול
ּגבּול  ּבלי ׁשהם זה לבד ּגבּול, ּבלי הן ּגּופא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָוהּספירֹות
קץ, אין ספירֹות ענין ּבפרּוׁש ּוכמאמר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָּבמסּפרם,
ּבלי  ּבמסּפר ׁשהם לבד ּגבּול, ּבלי הן עצמן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּספירֹות

זּוטא  ּבאּדרא וכדאיתא ּדאתּפּׁשט 7ּגבּול, ּבֹוצינא "ּכהאי ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָ
ּתׁשּתּכח  לא לֹון למנּדע ּתסּתּכל וכד ועבר, סטר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹלכל

ּבלחֹודֹוהי" ּבֹוצינא מתנֹוצץ אּלא אֹורֹו אׁשר הּזה (ּכהּנר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

אּלא  ּתמצא לא אֹותֹו לידע ּבֹו ּתסּתּכל וכאׁשר ּופּנה, עבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלכל

ּבלבד) הּוא הּנר לזאת ּבעצם, ּפׁשיטּות ּבבחינת ּדלהיֹותן , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
אמרֹו ּדזהּו ׁשעּור, אין עד מדרגֹות התחּלקּות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָּברּבּוי
הּוא  לאמּתתֹו אבל ועבר", סטר לכל ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ"ּדאתּפּׁשט

ּוכמאמר  חד, ּבחינת ׁשהּוא ּבלחֹודֹוהי", "אנּת8"ּבֹוצינא ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָ
ּבחּוׁשּבן" ולא חד ּבעצם,ד הּוא חד ּבבחינת ולהיֹותֹו . ְְְְְְְִִִֶֶַַַָֹ

ּבחּוׁשּבן", "ולא הּוא ּבהתּגּלּות ּבא הּוא ּכאׁשר ְְְְְֲִִֵֶַַָָֹהּנה

ּב הּוא לאמּתתֹו אבל ּביֹותר, רּבּוי ּבבחינת בחינת והּוא ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָ
עׂשר, ּבמסּפר הּספירֹות ּׁשּנאצלּו מה והּנה מּמׁש. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָחד
ּתׁשע, ולא עׂשר – ספירֹות "עׂשר יצירה, ּבספר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּכדאיתא
ׁשהיה  הּצמצּום ידי על זהּו הּנה עׂשר", אחד ולא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעׂשר
ּבא  הרי הּצמצּום ידי ּדעל הּוא, ּברּו סֹוף אין ְְְְֲִֵֵֵַַָָּבאֹור
עׂשר  ּבמסּפר הם ולכן ּוגבּול, מּדה ּבבחינת והּגּלּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהאֹור
מקֹום  מּכל נתהּוּו הּצמצּום אחר הּנה זה ּובכל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָספירֹות,
"ועלמֹות  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשעּור, ּובלי ּגבּול ּבלי ְְְְֲִִִֶַָָָעֹולמֹות
עלמֹות  ּתקרי "אל ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר מסּפר", 9אין ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָ

ּכלל, ּומסּפר ׁשעּור ּבלי עֹולמֹות ׁשהן עֹולמֹות", ְְְִִִֵֶֶָָָָָאּלא
רּבה  ּבאּדרא אלפי 10וכדאיתא ּתריסר יתבי "ּבגלּגלּתא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

לפי ה עלמין" רק הּוא אלף עׂשר ּדׁשנים הּזה והּמסּפר , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הּוא  ּבאמת אבל ּכזה, מסּפר ׁשּזהּו ׁשם, ׁשּמדּבר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהענין
ּדמדרגת  ּתחּתֹונה הּיֹותר ּבּמדרגה ׁשּגם עד ּגבּול, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָּבלי
מּמּנה  ּבא הּנה ּדאצילּות, מלכּות ּבחינת ׁשהּוא ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָהאצילּות
רּבּו "מה ׁשּכתּוב ּוכמֹו מסּפר, אין עד והתהּוּות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהרּבּוי
הּנבראים  רּבּוי ׁשהם ,"מעׂשי ּגדלּו ּו"מה "ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָמעׂשי

הּנבראים הּמתחיל ּוגדֹולי ּדּבּור ּב[מאמר] (ּכמבֹואר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ

ּובלי 11"וארא" סֹוף אין הּוא ׁשהאֹור לפי הּוא זה ּדכל ,( ְְְִִֵֵֶֶָָָָ
הּנה  הּצמצּום ידי על ׁשּבא ּכמֹו ּגם הּנה ולכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּגבּול,

ּוגבּול. מסּפר ּבלי הּוא ְְְְִִִַַָההתהּוּות

לאור  לבושים שהם בי"ע עולמות מטה, למטה עד גבול בלי – אוא"ס התפשטות
– עולמות חיצוניות, – מלאכים דבי"ע, מפנימיות – הנשמות (רוב) מקור האצילות.

דחיצוניות  חיצוניות

על p‰Â‰יג) קאי ּתכלית", אין עד "למּטה ּׁשאֹומר מה ¿ƒ≈ְְִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּבבחינת  ׁשהּוא וההתּפּׁשטּות ְְְְִִִִֶַַַַהּגּלּוי
מּמׁש ּגבּול ּובלי ׁשעּור ואין סֹוף אין ּבבחינת ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָהתּפּׁשטּות
והּיֹותר  אחרֹונֹות הּיֹותר ּבּמדרגֹות מּטה למּטה ְְְֲֵֵֵַַַַַַַַָָעד
ּתכלית, אין עד למּטה סֹוף אין אֹור וזהּו ְְְְִֵֵֶַַַַָּתחּתֹונֹות,
ּגבּול  ּובלי סֹוף אין ּבבחינת הּוא האֹור ְְְְְִִִִֵֶַַַָׁשההתּפּׁשטּות
האין  עֹולמֹות ּדהּנה מּטה, מּטה הּיֹותר מדרגה עד ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּכלל,
האֹור  מאיר ּדׁשם האצילּות ועֹולם הּצמצּום, ׁשּלפני ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָסֹוף
להיֹות  סֹוף, אין לאֹור ּכלים הם הרי ּבגלּוי, סֹוף ְְְֲִִֵֵֵֵֵָאין
ּכלל  ּפלא אין ּכן ואם מּמׁש, אלקּות הם הרי הּכלים ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּדגם
ּׁשהם  מה ּפלא אין וכן ּבגּלּוי, ׁשם מאיר סֹוף אין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּדהאֹור

ּבריאה  עֹולמֹות אבל הּגלּוי, סֹוף אין אֹור לקּבל ְְְֲִִֵֵַַָָָָיכֹולים
הם  ּדאצילּות ּדכלים מּטה, ּבחינת הם הרי עׂשּיה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָיצירה

לנׁשמתא  הם ו ּכגּופא עׂשּיה יצירה ּבריאה ּכן ּׁשאין מה , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
"ּדכּמה  אלּיהּו" ּב"פתח וכמבאר לבּוׁשים, ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹּבחינת

ּדקאי  לֹון", ּתּקינת עׂשּיה ז לבּוׁשין יצירה ּבריאה על ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָ
ּדאצילּות הּכלים לאֹור ּבלבד לבּוׁשים רק (ׁשהם ׁשהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַ

ּבהם) הּמתלּבׁש ּכּנ"ל ּגּופא ּוכמאמר ּבבחינת  "אּמא 12, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָ
ּבכּורסּיא" מקּננא ּבחינת ח עּלאה הּוא עּלאה ּדאּמא , ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָ

הּכּסא  עֹולם ּבכּורסּיא, מקּננא היא הרי ּדאצילּות, ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָּבינה
סּפירן  ׁשית הּבריאה, עֹולם ואפן ט ׁשהּוא ּביצירה ְְִִִִִֶֶַַָָָָֹ

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה [מלכּות] נקראים ּדלכן ּבעׂשּיה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָ
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שם.7) עיין א. רפח, ג חלק זוהר
בהקדמה.8) זוהר בתיקוני אליהו
לסופה.9) קרוב זוהר תיקוני הקדמת ב. עא, ג חלק זוהר

ב. נח, ג חלק זוהר כן גם וראה

(קל,10) ך סימן הקודש מאגרת להעיר - ב. קכח, ג חלק זוהר
וארשתיך. המתחיל] [דיבור ריש במדבר פרשת תורה לקוטי א),

השני.11) - וארא המתחיל דיבור אור תורה ראה
וא"ו.12) תיקון זוהר תיקוני

לספירות).ד. (ביחס בחשבון ולא אחד הוא עולמות.ה.אתה אלף עשר שנים (נמצאים) יושבים כגוף ו.ב"גולגולת"
שהכוונה.ז.לנשמה. להם, תקנת לבושים הבריאה).ח.שכמה (־עולם בכסא (שוכנת) מקננת (־בינה) עליונה שש ט.אמא
ספירות.
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ּובלבּוׁשין  האצילּות, לאֹור לבּוׁשים רק ׁשהם לפי ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָמּטה,
נׁשמתין  ּפרחין ּדמּנייהּו אֹומר עׂשּיה יצירה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַָָָָָּדבריאה

נׁשא  הּנׁשמֹות י לבני רב ּדהּנה הּנׁשמֹות, הן 13ׁשהם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּדבריאה ּבדרא נׁשמֹות חד ורק עׂשּיה, ּבּדֹורֹות יא יצירה ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָ

הם  הּנׁשמֹות רב אבל ּדאצילּות, נׁשמֹות הם ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹהראׁשֹונים
יצירה  ׁשּבבריאה אּלא עׂשּיה, יצירה ּדבריאה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶָָָָָָָנׁשמֹות
ּומלאכים  ּפנימּיים הם הּנׁשמֹות הּנה ּגּופא ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָעׂשּיה

ּדחיצֹונּיּות, חיצֹונּיּות הם ועֹולמֹות ְְִִִִִִֵָחיצֹונים,

גשמית  בהשפעה שבא עד ומתגשם, ומזלות לגלגלים מגיע האור השתלשלות, בריבוי
שזה  איך יבאר גדולה. השפלה וזו טובה, כפוי שהי' פרעה כמו מאלקות, היפך ואפילו

אהל  ויושבי עסק בעלי מאיתנו, אחד כל אצל יתכן

Èea¯·e ּבבריאה האֹור ּדהׁשּתלׁשלּות ההׁשּתלׁשלּות ¿ƒְְְְְְְְִִִִַַַָָ
ּברּבּוי  למדרגה מּמדרגה עׂשּיה ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָיצירה
למדרגה, מּמדרגה האֹור ּומסּתּתר מתעּלם הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָהּמדרגֹות,
מתעּבה  הרי והּמּזלֹות הּגלּגּלים לעֹולם האֹור ׁשּבהּגיע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָעד
הּתחּתֹון  ּבעֹולם והּגּלּוי ההׁשּפעה ּכל ולכן ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָּומתגּׁשם,
ּומּזלֹות, הּגלּגּלים ידי על הּוא הּזה ּדעֹולם הּגׁשמי ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָועֹולם
ירחים", ּגרׁש ּומּמגד ׁשמׁש ּתבּואת "ּומּמגד ׁשּנאמר ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּוכמֹו

מּלמעלה 14ּוכמאמר  מּזל לֹו ׁשאין מּלמּטה עׂשב ל "אין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
האלקי  וחּיּות מאֹור ּבא ׁשהּוא ּגדל", לֹו ואֹומר ּבֹו ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָֹהּמּכה
מה  ּגדֹולה הׁשּפלה ּדזהּו ּומּזלֹות, הּגלּגּלים ּדר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּׁשֹופע
ּברּבּוי  ,ּכ ּכל ּגדֹול והסּתר ּבהעלם ּבא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶָָָָָֹּׁשהאלקּות
יצירה  ּדבריאה ההׁשּתלׁשלּות ּדרּבּוי והסּתרים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָהעלמֹות
ּכמֹו ּובפרט וגׁשמית, חיצֹונית ּבהׁשּפעה ׁשּבא עד ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָעׂשּיה
ׁשּיכֹול  עד והסּתרים העלמֹות צמצּומים ּבהרּבּוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּבא
הוי' על לׁשּכח והינּו לגמרי, מאלקּות ההפ ּדבר ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלהיֹות
וסטרא  ּבקלּפה ׁשהּוא ּכמֹו ׁשּכן ּומּכל וׁשלֹום, חס ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלגמרי

האמ יב אחרא  הפ ׁשּזהּו עׂשיתני", ואני יארי "לי ת לאמר ְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּפרעה" את יעקב ּד"ויבר הּוא ּדהאמת (ואיתא מּמׁש, ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּבמקֹומֹו) ּברׁש"י הּובא ּברכֹוּבתנחּומא, ּברכֹו, "ּובּמה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
העליֹון  הּטֹוב הׁשּפעת והּוא לקראתֹו", נילּוס ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָׁשּיעלה
ּכפּוי  עֹוד הּוא ּוגבּולים הּמצרים מל ּפרעה הּנה ,ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנמׁש
האמת, הפ ׁשהּוא עׂשיתני", ואני יארי "לי ואֹומר ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹטֹובה
ּבבעלי  ואחד אחד ּבכל ּבעבֹודה ּגם יׁשנֹו כן ּכמֹו ְְְְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאׁשר
ּׁשחֹוׁשב  מה הּוא עסקים ּדבבעלי אהל, ויֹוׁשבי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעסקים
ׁשּיֹודע  ּדהגם הּזה, החיל ּכל את לי עׂשה ידי ועצם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּדכחי
הוי' ּוברּכת חיל, לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן ׁשהּוא ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָֹּומאמין
ּבעסקֹו, ודבר ּדבר ּכל על ׁשמים ׁשם ּומזּכיר ּתעׁשיר, ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהיא
ּדחכמתֹו הינּו ידֹו, ועצם ּדכחֹו חֹוׁשב הּנה מקֹום ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹּומּכל
יעֹוז  הענינים, ּבכל העּלּוי, ּבזמן הּנה ולזאת לֹו, ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָֹעמדה
ּכי  לֹו ונדמה מהּותֹו, ּבעצם מתּגאה ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָּבהּותֹו,

הּוא  וׁשלֹום חס הּדחק ּבזמן להפ וכן לֹו, עמדה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹחכמתֹו
ּדמאחר  אמת, אינם ּדׁשניהם וׁשפלּות, רּוח ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבנמיכת
ּבהׁשואה  להיֹות צרי הרי ּתעׁשיר היא הוי' ְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָָּדברּכת
ּביֹוׁשבי  הּוא כן ּדכמֹו חּסרֹון, ּבֹו ּדיׁש אּלא נפׁשֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָּבהרּגׁש
ּובכל  הוי', ּתֹורת ׁשהּוא ויֹודע ּתֹורה ׁשּלֹומד ּדהגם ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאהל,
הלכה  ּדבר אֹומר הּתֹורה ׁשּבכח חלילה אפׁשר הרי ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹזאת
ּדהגם  העסקים, ּבעלי ּכדגמת והּוא הּתֹורה, הפ ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשהּוא
ּכח  הּנֹותן יתּבר ׁשהּוא ּפׁשּוטה ּבאמּונה ּבהוי' ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּדמאמין
הּנה  זה ּובכל ּתעׁשיר, היא הוי' ּוברּכת חיל, ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָלעׂשֹות
ּבעצמֹו ויתּגאה עליו זחּוחה לּבֹו מצליחים, עניניו ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּכאׁשר
ּביֹותר  לֹו מעיק זה הרי לֹו ּדחּוק וׁשלֹום חס וכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָכּו',
יסֹוד  ּדעצם לפי הּוא הּדבר ּדטעם עצמֹו, ּבעיני ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָוׁשפל

ּכדבעי  אינֹו ליג העסק הּנֹותן יתּבר ּדהּוא ׁשּמאמין ּדזה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבלבד, ּפׁשּוטה ּבאמּונה אצלֹו רק הּוא חיל, לעׂשֹות ְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָֹּכח

לה  ּכדבעי אינֹו ּומּתן והּמּׂשא העסק יסֹוד ּפי אבל על יֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּביֹוׁשבי  הּוא וכן ּכּנ"ל. הּוא מּזה הּיֹוצא ולכן ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָהּתֹורה,
אבל  הוי', ּתֹורת ׁשהּוא ויֹודע ּתֹורה ׁשּלֹומד ּדהגם ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאהל,
ּדכאׁשר  והּוא ּכדבעי, אינם הידיעה וגּוף הּלּמּוד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעצם
נֹותן  על ׁשֹוכח לּמּודֹו ּבעת והינּו הּתֹורה, את ְְְִֵֵֵֵֶַַַָלֹומד
אצלֹו ולהיֹותֹו ׂשכלי, ענין אצלֹו הּוא אם ּכי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָהּתֹורה,
הגם  ּׁשּלמד, מה ּכׁשּיֹודע ּכ אחר הּנה ּבלבד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׂשכלי
ׂשכלי, הּוא ּגם הרי זה ּובכל הוי', ּתֹורת ׁשּזהּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיֹודע
מה  ּבׂשכלֹו ענין ּולדּיק ּדבר לֹומר וׁשלֹום חס יכֹול ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָולכן
ׁשּמקּבל  ּדהגם הענין ּדכללּות והינּו הּתֹורה, הפ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּׁשהּוא
וׁשלֹום  חס להיֹות יכֹול מקֹום ּומּכל מּמׁש, מאלקּות ְְֱִִֵַַַָָָָָֹחּיּות
צמצּומים  ּברּבּוי ּבא ׁשהאֹור לפי והּוא האלקּות, ְְְְֱִִִִֵֶֶָָָֹהפ
"טּבעּו לׁשֹון הּטבע, ענין ּדזהּו ּביֹותר, והסּתרים ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֻהעלמֹות
ּביֹותר, וההעלם ּבההסּתר מטּבע הּוא ׁשהאֹור סּוף", ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֻּבים
מּמדרגה  ׁשּמׁשּתלׁשל ּדהאֹור ההׁשּתלׁשלּות מרּבּוי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבא

אחרֹונֹות. הּיֹותר הּמדרגֹות עד ְְְֲֵֵֵַַַַַַָלמדרגה
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בהיכנסו ‡. תרמ"ח, הסוכות חג של ראשון בליל

הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד אמר קידוש, לפני לסוכה,
ובשניהם  שניהם, של השמחה שמחתנו", "זמן זה הרי

בשתיים. היא השמחה
אאמו"ר  כ"ק הוד בי אחז מהסוכה, ביציאתנו
הוד  את אז ושאלתי בוץ, מלא היה בחוץ בידי. הרה"ק
– שניהם" של ב"שמחה הכוונה מהי אאמו"ר: כ"ק
ושל  שלי הכוונה ש"שניהם" חשבתי אז, שנותיי מצד
אאמו"ר  כ"ק הוד לו וענה אמא? של או שלי – אמי...

הרה"ק:
מי  תלוי ישראל. בני ושל הקב"ה של היא השמחה
על  מתכוון זאת, שאומר מי כל שמחתנו". "זמן אומר
הוא  שהרי זאת, לומר שייך לא הרי עצמו על השני.
שמחתנו" "זמן אומר כשהקב"ה לכן, בשמחה. חש
אומרים  ישראל וכשבני ישראל, לבני מתכוון הוא

הקב"ה. על מתכוונים הם שמחתנו" "זמן
אדמו"ר: כ"ק וסיים

דם  בנהרות טובעים ישראל כשבני כיום אה,
 שמחתנו", "זמן לומר הקב"ה יכול כיצד ודמע,
– הקב"ה – והוא – כנ"ל ישראל על בזה שהכוונה

טוב. שיהיה לעשות אחד ברגע יכול הרי
היה ·. צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק כשהוד

אומר: היה לסוכה, נכנס
הוד  על הכוונה – הסבא המגיד, הבעל־שם־טוב,
האמצעי  אדמו"ר כ"ק הוד – החותן – הזקן, רבנו כ"ק

.
כך, על לי סיפרה נ"ע רבקה הרבנית כשהסבתא
– מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק הוד – שבעלה הוסיפה היא

הרה"ק. אאמו"ר כ"ק להוד כך על פירוש אמר
"נוי ‚. לעשות בליובאוויטש נהגו האם שאלה:

אדמו"ר: כ"ק וענה סוכה"?
לא  סוכה", ב"נוי נוהגים היו לא בליובאוויטש
הביא  פעם הסוכה. דפנות על ולא לסכך מתחת
ענבים  אשכול ממוסקבה פרסיץ זלק'ע ר' החסיד

תלו. ולא בסוכה, לתלות מלאכותי
היושב  היה הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד אצל
עול  קבלת של הפחד סוכה". "נוי בבחינת בסוכה

יו  ערב  עבודת בראש־השנה, שמים כיפור מלכות ם
כ"ק  הוד אצל היו הסוכות, חג ושמחת כיפור, ויום

הנפש. פנימיות של חוויות הרה"ק אאמו"ר
היה „. מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל

אצל  גם משרת היה הוא מרדכי, יוסף בשם משרת
צדק'. ה'צמח אאזמו"ר כ"ק הוד

רוח  במצב לסוכה מרדכי יוסף נכנס אחת, פעם
כך  ונכנס במטבח, לכעוס סיים לא כנראה הוא כעוס,

מוהר"ש: אאזמו"ר כ"ק הוד לו אמר לסוכה,
להיות  צריכה אך מיוחס, אמנם אתה מרדכי, יוסף

כעס. אוהב אינו הסכך הסכך, בפני דרך־ארץ
אאמו"ר ‰. כ"ק הוד התוועד תרנ"א בשנת

הסוכות  חג של ראשון בליל ארוכה שעה הרה"ק
להתוועד  המשיך המזון ברכת אחרי וגם ב'שולחן',

משקה. הרבה ולקחו ארוכה שעה
רבקה  הרבנית הסבתא שאלה מהסוכה, כשיצא
מאוחר? כל־כך עד בסוכה ישבו מדוע אירע, מה נ"ע,
הרי  בלילה מחר הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד ענה
בסוכה, 'יון' כמו ליפול ועלולים השואבה, בית שמחת
אמי  כבוד נענתה למחר. כהכנה היום התוועדנו לכן
על  הכוונה – חותני ואמרה: נ"ע הרבנית זקנתי
מדריגה  זו ש'יון' פעם, אמר – צדק' ה'צמח אדמו"ר

גבוהה.
אימרה  ללמוד אז החל הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
זו  אין בוי"ו "יון" אם גבוהה". מדריגה זו ש"יון זו,
ובהבנה  בב', ל"יבן" היא הכוונה אלא כלל, מדריגה
פירוש  וזהו מזו, למעלה זו מדריגות כמה הרי ישנן

בסוכה". "יבן האימרה
לסוכה, אז חזר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
העניין  בביאור בוקר לפנות שלוש השעה עד והתוועד
ומדריגה  הבנה, עדיין איננה בהבנה זו שמדריגה

וכו'. הבנה איננה גם־כן עדיין היא פלונית
.Â היה מקום אחר, וזמן אחר מקום היה בעבר

בעל־ בנמצא היה איפה מסודר. היה וזמן מציאות,
להרהר  יום בכל שעה חצי לו תהיה שלא הבית
להרהר, במה שאלה להיות יכולה היתה בחסידות?.
מספיק  היה כלל בדרך הייתה. – השעה מחצית אבל
מהרבי. ששמעו פסוק אפילו או אימרה שורה, להם
זמן  אין מבוהל, והזמן שמם, ריק, המקום כיום ואילו
נלד  ולא לריק ניגע "לא מבקשים: אנו וזאת בכלל.
שמם, יהיה לא שהמקום – לריק" ניגע "לא לבהלה",

מבוהל. יהיה לא שהזמן – לבהלה" נלד "ולא
.Ê,מרירות מתוך היא כיפור ביום התשובה

שמחה. מתוך היא הסוכות בחג והתשובה
:dl`y יו של גם־כן התשובה הרי היא כיפור ם

קירוב. של בבחינה
daeyz,'כו בגדנו" "אשמנו ברעש, זה כיפור ביום :

הדבר, שונה הסוכות בחג ואילו כו'. חטא" "על
בשמחת־תורה  בהתגלות. כל־כך איננה השמחה
הסוכות  בחג אך יתירה. בהתגלות היא השמחה
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רלט c"ag i`iyp epizeax zxezn

ביום  ואילו חזקה. בהתגלות כל־כך לא היא השמחה
ברעש. היא המרירות כיפור,

.Á,הסוכות חג את זוכר שאני הראשונה הפעם
קשר  כשאבא הסוכות חג ערב  תרמ"ד, משנת היא
שדרת  את להחזיק לי הורה בסוכה, הלולב  את
בלולב , והחזקתי השולחן על נשענתי ואני הלולב ,
המינים. שלושת את כרך הרה"ק אאמו"ר כ"ק והוד

dl`y אדמו"ר כ"ק של בלולבו היו הדסים כמה :
נ"ע?

daeyz כ"ק הוד של בלולבו שההדסים זמנים היו :
כפי  לא כלומר מספר, בלי היו הרה"ק אאמו"ר
פעם  י"ב־י"ג, זה היה להיות, שצריך המדויק המספר

ידוע. מטעם כ"ו, ההדסים מספר היה אחת
את  להחליף נהג הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

מכוון  והיה סוכות, המועד בחול והערבות ההדסים
הערבות  יהיו בהושענא־רבה הלולב  שלנטילת

חדשים. וההדסים
.Ë היה בלולב , הדסים של המרובה המספר ענין

כ"ק  הוד בימי חסידים כלפי המתנגדים מטענות אחד
מסכת  – המתנגדים אצל – אצלם הייתה הזקן. רבנו
של  תפילין א. החסידים: את התקיפו בה יוהרא,
ושמושא־ ראב"ד של ותפילין חסידים, אצל רבנו־תם
דודי  את זוכר אני הרב . ומשפחת הרביים אצל רבה
שמו"ר, תפילין על נדרים התרת עורך נ"ע הרז"א
מיחוש  ולא מיחוש כל אז: לו אמר נ"ע הרשב"ץ ומורי

וכו' בלולב 1ראש הדסים של המרובה המספר ב. .
החסידים. ואצל הרביים אצל
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yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

dyecwd dyexid - (a) f"n wxt

שאול  יצחק ר' של לבואו הראשון ביום נוצרה שאול יצחק ור' שמעון חיים ר' בין הידידות
השמיע  שבה שאול, יצחק ר' נישואי לחגיגת המוזמנים בין היה שמעון חיים ר' לדוברומיסל.
אותה. שיבחו וכולם שמעון, חיים ר' ביניהם הנוכחים, את שהפליאה פלפול דרשת כרגיל החתן,
של  כדרכם תתגאה, אל "אבל לחתן: ידידותית עצה שלו השבח לדברי צירף שמעון חיים ר'

להתנפח...". מתחילים הן הרי שהם, כל תורה דברי השמיעם עם שמיד למדנים אברכים

הבחין, ניסן, ר' אביו, באמצעות הבעלֿשםֿטוב בתורת ספוג כבר אז שהיה שאול, יצחק ר'
לב  שם גם הוא מיוחד. מסוג אברך שלפניו שמעון, חיים ר' של מפיו ששמע הדברים פי על
לא  שמעון חיים ר' שדברי משום ראשיהם, את הרכינו לשולחן מסובים שהיו אחרים שלמדנים
החתן  ליד כנהוג שישב שאול יצחק ר' של אביו נפגעים. עצמם חשו והם בעיניהם חן מצאו
בןֿאדם". לעשות אפשר זה "מאברך לו: ולחש בנו אל פנה שמעון חיים ר' של דבריו את ושמע

אז  שהחלה החסידות תורת של פוטנציאלי תלמיד לפניו כי לו אמר שבקרבו" "החסיד
שר' למדנים  אותם של לדרכם  בתכלית  מנוגדת  הייתה אכן זו תורה היהודי. בעולם להתבסס
שמעון  חיים ר' עם להתיידד מיד שאול יצחק ר' החל לפיכך מאבק. איתם ניהל שמעון חיים

ברוך. עם והכירו הפגישו אף יותר ומאוחר הסריגים, יצרן

אליהו  חיים נוסף, אברך עם גם ברוך התוודע בדוברומיסל ברוך של ביקור אותו בהזדמנות
שכל  חותנו, אך שונה, מחומר נילוש זה אליהו חיים ר' היחיד". "הבן פישל זלמן ר' של חתנו

במיוחד. מעניין טיפוס היה יחיד", "בן הכינוי את נשא ימיו 

הוא  אחרת. מסיבה כיֿאם יחיד, בן באמת שהיה משום לא פישל זלמן ר' זכה זה בכינוי
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c"agרמ i`iyp epizeax zxezn

היו  לו שקדמו הילדים שמונת וכל אפרים, ר' אביו, של התשיעי הילד דבר של לאמיתו היה
רגיש  עדין, היה ילדותו משחר אך זקונים", "בן אולי היה לו מגיע שהיה הנכון התואר בחיים.

כלשהי. לעבודה לגשת ו "פחד" שנרתע ומפונק.

פעולה  כל מעולם עליו הטילו לא הוריו יותר. עוד עצמו את פינק עצמו והוא פינקוהו, הוריו
לשירות  עצמו הציע לא אף פישל זלמן ילדיהם. שאר על שהטילו כפי בגן, או בבית כלשהי
לשאוב  הנהר אל או הבאר אל ללכת רצה לא  מעולם כלל. בדרך ילדים זאת שעושים כפי כלשהי
אל  הפרה את אחרים, כילדים הדהיר, לא מעולם כבד, חפץ או משא הרים לא מעולם מים,
יחיד", "בן לכינוי זכה כך כלשהו. למעשה ידו הושיט לא ומעולם הביתה, הביאה או השדה

חייו. ימי כל בו דבק זה וכינוי

להתפנק  פישל זלמן ר' המשיך מאוחר בגיל גם שכן האמור, הכינוי לו התאים תמיד ואכן,
או  כלשהי במלאכה עסק לא מעולם נצחי. בןֿיחיד היה כאילו קרים", במים אצבעו טבל "ולא
לשולחן  סמוך היה נישואיו ולאחרי אביו, שולחן על סמוך היה לנישואיו עד כלשהו. במסחר

חותנו.

פחות  לא סמוך היה לשולחנו אשר הקצב, דן אברהם ר' היה פישל זלמן ר' של חותנו
משפחתו  את לפרנס כדי דבר עשה לא מכן לאחר גם אך חותנו. לפטירת עד שנה, מעשרים

בינתי  אשתו.שגדלה הייתה והמפרנסת ים,

עליו  כי נזכר גמרא שפתח לאחר מיד אך מסוימת. במידה ספר יודע היה פישל זלמן ר'
סידור  "לסדר" או לאכול מיהר ומיד בלימודו, להתעמק במקום אחר, או זה בעניין לעצמו לדאוג
משהו  מוציא היה הזדמנות ובכל פרי, או סוכרייה או עוגה פרוסת תמיד היו בכיסו כלשהו.

יותר. עוד להחלישו לו  ואסור חלש" "לב לו יש כי באמרו ולועס, מכיסו

מוכן  היה הוא התיבה. לפני להתפלל מיוחדת חולשה פישל זלמן לר' לו הייתה מאידך
תפילה  גם אך ובחג, בשבת בעיקר התיבה , לפני להתפלל אפשרות תמורת לו היקר כל את למסור
"בן  היותו בתפילתו הורגשה - התיבה לפני ניגש כאשר עבורו. טובה הייתה החול ימות של
זלמן  ר' כל. בפי לשיחה היה שהדבר עד מתפנקת, בצורה בקולו וסלסל השתעשע הוא יחיד"

תפילתו. על אומרים מה ושואל לבית ומבית לחנות מחנות הולך היה ובעצמו בכבודו פישל

אחד  כל את ישאל שישי יום שבכל כדי הבלן לנוניה מטבע מכניס היה פישל זלמן ר'
והלוואי  כהלכה, תפילה זו הייתה אה, - פישל? זלמן ר' של תפילתו על דעתך מה נו, במרחץ:

כמוהו... רבים תפילה בעלי לנו והיו

בסודר  צווארו את פישל זלמן ר' עוטף - אב חודש הגיע עם מיד כי הכול ידעו בדוברומיסל
ביצים  בשתיית להרבות החל אלול בחודש חלילה. יצטנן לא שקולו כדי ארנבת, מעור עשוי
אף  אלא יחיד", כ"בן רק לא זהירות נהג פישל זלמן ר' וחזק. צלול יהיה שקולו כדי ודבש רכות
דוברומיסל  בני שכל מובן לזמרתו. ומצפה עומד כולו העולם שכל ביותר הגדול הזמר שהוא כמי

ובדיחות. ללעג חומר עבורם  שימש והוא הזה המעניין הטיפוס את  הכירו

חבריו. התורה לבני ובמיוחד האנשים לכל ידיד טוב, אברך דווקא היה חתנו, אליהו, חיים
- ואף ז"ל, חכמינו ומאמרי בפסוקים דבריו מתבל כשהוא וקולע, קצר במתינות, דיבר הוא

מתאימה. בדיחה או נאה בפתגם
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רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

אהב  יחיד"], [=ה"בן פישל זלמן ר' חותנו, שגם אלא כך, משום אותו אהבו האנשים רק לא
דברי  ומרעיף העיר פני על מתהלך היה הוא עצמו. לו כמו ופינוק לב תשומת לו ייחד ואף אותו

יחיד.... בן עם כמו  איתו מתנהג אכן הוא כי אמרו דוברומיסל בני חתנו. על שבח

•

1

2

3

ycew zexb`

תרפ"ב  שבט יו"ד ד' ב"ה

ומרומם  הנכבד הרב ידי"ע ש"ב כבוד

שי' ליב מוהרש"י אי"א וו"ח

וברכה. שלו'

רק  הגיעני מכבר ווארשא  דרך הנשלח כבו' מכתב

כתובה  תעודה, מכתב מסגיר הנני ובזה אלו, ימים

אינה  אשר מדגיש והנני הנחלאות, הנהגת בדבר וחתומה

ברצוני, יהי' אשר ככל בו לעשות פרטי קנין כ"א הקדש,

שי' הרש"ז ידידינו ע"ש ממש כזו תעודה בזה שלחתי וגם

יהי' לא כח הבא הוא שיהי' שיודרש באם אשר האוולין,

ידיעה  שום לי שאין מה מצטער הנני ובד"כ בדבר. מניעה

מהסתדרות  להתבשר ליום מיום ואחכה צלחה, מביאתו

להצלחה. ופתיחתה אמת תורת הישיבה

אנחנו  אשר נדפס, הי' שבו מכ"ע לי שלחו מוארשא

ולענין  עינים, לכסות זה יהי' שלא ויראתי לאה"ק, באים

ר"ל  רעות הרוחות לשאר או להציונים בו להשתמש

- גלוי במכתב הודעתי הש"י. ישמרם בא"י, לנשב הרוצים

הדבר, נכון לא כי - פה אתי הנמצא שי' ראד"מ ידידנו ע"י

שנשלח  מזה הוא בטח אשר הוא הדבר סיבת ולדעתי

מה  הסתבך ומזה שי' הרז"ה ידידינו עבור הרשיון

שי' הרז"ה נסע ואשר כנ"ל הודעתי וע"כ שהסתבך,

ההנהגה, ובעצם אמת. תורת הישיבה את לנהל האוולין

בו. האמור את יקרא בטח אשר שי' לרז"ה כותב הנני

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ראש חודש שבט, תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יוסף שי' דקל

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו בו כותב ששולח לי הספרים שהוציא לאור, וחכיתי באישור מכתבו עד 

בוא הספרים, שזה עתה הגיעו.

ות"ח בעד הספרים, אשר גם בסקירה ראשונה ניכר שהושקעה בהם מלאכה רבה, ובכגון זה 

הרי אין זו רק מלאכה אלא גם חכמה.

בקורת רוח מיוחדת קראתי במכתבו על דבר רגשות לבבו בקשר עם יום י"ט כסלו, גאולת רבנו 

הזקן, שזה עתה נסתיימה שנת הק"ן להסתלקותו. ויהי רצון שתורת רבנו הזקן - שאצלו היתה הדגשה 

מיוחדת שהתורה תהי' הוראה למעשה, עד שתורה ומעשה יהיו חד - תשפיע על כל אחד מאתנו שפע 

התעוררות בכל ימות השנה.

ביו"ד שבט, ממלא  יום הסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר,  ימים ספורים קודם  ובפרט בעמדנו 

מקומו וממשיך בדרכיו, יהי רצון שגם זכותו יגן על כל אחד מאתנו בתוככי כלל ישראל.

בכבוד ובברכה לבשו"ט תכה"י.
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-ìëáe äòøôa äãákàå íäéøçà óãøå äòøt©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨
:ïë-eNriå ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç(ìàøùé) ¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«

äááì Côäiå írä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨¨®©¥«Â¨¥Â§©̧
eðéNr úàf-äî eøîàiå írä-ìà åéãárå äòøt©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

:eðãárî ìàøNé-úà eðçlL-ékå-úà øñàiå ¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«©¤§−Ÿ¤
:Bnr ç÷ì Bnr-úàå BaëøæúBàî-LL çwiå ¦§®§¤©−¨©¬¦«©¦©À¥«¥¬

ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø:Blk-ìr íL ¤̧¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−©ª«
çócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ

:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìûøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(513 'nr eh zegiy ihewl)

˙B¯ÈÁ‰ Èt(ב (יד, ƒ«ƒ
Ì‰Ï ÌÈÈÚÂ ,ÌÈÓL ‰NÚÓ . . ˙BÚa¯Ó . . eÏl‰ ˙B¯ÈÁƒ«»¿À»«¬≈»«ƒ¿≈«ƒ»∆

˙BÁe˙t(מכילּתא) ¿ְְִָ

"אין  והרי מרּבעֹות, נבראּו ׁשהחירֹות יּתכן אי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻיׁש

ּבראׁשית" מּמעׂשה מעׂשרֹות)מרּבע סֹוף לֹומר,(ירּוׁשלמי ויׁש . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֻ

לא  הּסלע ׁשטח ּכלֹומר: ּפתּוחֹות", להם "ועינים מסּים ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּלכן

לא  ׁשרּבּועֹו ּכ עינים, ּבדמּות חֹורים ּבֹו היּו אּלא חלק, ְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹהיה

מׁשלם. ְָָָֻהיה

éðùèíéðç íúBà eâéOiå íäéøçà íéøöî eôcøiå©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¤À©©¦³¨ÆŸ¦´
-ìr Bìéçå åéLøôe äòøt áëø ñeñ-ìk íiä-ìr©©½̈¨Æ¤´¤©§½Ÿ¨«¨−̈§¥®©

:ïôö ìra éðôì úøéçä étéeàNiå áéø÷ä äòøôe ¦Æ©«¦½Ÿ¦§¥−©¬©§«Ÿ©§−Ÿ¦§¦®©¦§Á
rñð | íéøöî äpäå íäéðér-úà ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥̧¤¥«¥¤¹§¦¥¬¦§©´¦Ÿ¥´©
-ìà ìûøNé-éðá e÷röiå ãàî eàøéiå íäéøçà©«£¥¤À©¦«§Æ§½Ÿ©¦§£¬§¥«¦§¨¥−¤

:ýåýéàéìà eøîàiåíéøá÷-ïéà éìaîä äLî- §Ÿ̈«©«Ÿ§»¤¤¼£¦§¦³¥«§¨¦Æ
úéNr úàf-äî øaãna úeîì eðzç÷ì íéøöîa§¦§©½¦§©§−̈¨´©¦§®̈©ŸÆ¨¦´¨

:íéøönî eðàéöBäì eðláéøLà øácä äæ-àìä ½̈§«¦−̈¦¦§¨«¦£Ÿ¤´©¨À̈£¤Á
éìà eðøacäãárðå epnî ìãç øîàì íéøöîá E ¦©̧§¥¤³§¦§©¸¦Æ¥½Ÿ£©¬¦¤−§©«©§¨´

eðúnî íéøöî-úà ãár eðì áBè ék íéøöî-úà¤¦§¨®¦¦´¬¨̧Æ£´Ÿ¤¦§©½¦¦ª¥−
:øaãnaâéeàøéz-ìà írä-ìà äLî øîàiå ©¦§¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼

íëì äNré-øLà ýåýé úreLé-úà eàøe eávéúä¦§©§À§Æ¤§©´§Ÿ̈½£¤©«£¤¬¨¤−
àì íBiä íéøöî-úà íúéàø øLà ék íBiä©®¦À£¤̧§¦¤³¤¦§©¸¦Æ©½¬Ÿ

:íìBò-ãr ãBò íúàøì eôñúãéíëì íçlé ýåýé Ÿ¦²¦§Ÿ¨¬−©¨«§Ÿ̈−¦¨¥´¨¤®
:ïeLøçz ízàåô §©¤−©«£¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(872 'nr b zegiy ihewl)

‰Ó¯ „Èa(ח (יד, ¿»»»
ÈÏb LÈ¯a(אונקלוס) ¿≈¿ƒ

ראׁשיּֿתבֹות  היא ׁש"ּבריׁש" אפרים', מחנה ּב'דגל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאיתא

ÌL ÏÚa Ï‡¯NÈ Èa¯,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ורּבי ,Ôa ˜ÁˆÈ «ƒƒ¿»≈««≈«ƒƒ¿∆»ƒְִַƒ¿»∆
‰ÓÏL ּתהיה הּגלּות מן ׁשהּיציאה לכ רמז (האריז"ל); ¿……ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּתרּגּום  מֹופיע זה ורמז הּללּו. הּצּדיקים ׁשל ּתֹורתם ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּבזכּות

החּלין  לׁשֹונֹות אל הּתֹורה קדּׁשת את מביא הּתרּגּום ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻֻּדוקא:

העֹולם  אל הּקדּׁשה את ּתביא הּגאּלה ואף העֹולם, אּמֹות ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻׁשל

ׁשּבֹו. החּלין עניני את ּגם ְְְִִֵֵֶֶַַַֻּותקּדׁש

,éðù
éùéìùåèéìà ÷röz-äî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¦§©−¥¨®

:eòqéå ìàøNé-éða-ìà øacæè-úà íøä äzàå ©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¦¨«§©º̈¨¥´¤
eàáéå eär÷áe íiä-ìr Eãé-úà äèðe Ehî©§À§¥¯¤¨«§²©©−̈§¨¥®§¨¯Ÿ

:äLaia íiä CBúa ìûøNé-éðáæééððä éðàå §¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨«©«£¦À¦«§¦³
äãákàå íäéøçà eàáéå íéøöî áì-úà ÷fçî§©¥Æ¤¥´¦§©½¦§¨−Ÿ©«£¥¤®§¦¨«§¨³

:åéLøôáe Baëøa Bìéç-ìëáe äòøôaçéeòãéå §©§ŸÆ§¨¥½§¦§−§¨«¨¨«§¨«§¬
Baëøa äòøôa éãákäa ýåýé éðà-ék íéøöî¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®§¦¨«§¦´§©§½Ÿ§¦§−

:åéLøôáeèééðôì Cìää íéýìûä Càìî òqiå §¨«¨¨«©¦©º©§©´¨«¡Ÿ¦À©«Ÿ¥Æ¦§¥Æ



רמג iriax - eh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ïðrä ãenr òqiå íäéøçàî Cìiå ìàøNé äðçî©«£¥´¦§¨¥½©¥−¤¥©«£¥¤®©¦©º©³¤«¨¨Æ
íäéøçàî ãîriå íäéðtî:ëäðçî | ïéa àáiå ¦§¥¤½©©«£−Ÿ¥©«£¥¤«©¨ºŸ¥´©«£¥´

CLçäå ïðrä éäéå ìàøNé äðçî ïéáe íéøöî¦§©À¦¥Æ©«£¥´¦§¨¥½©§¦³¤«¨¨Æ§©½¤
-ìk äæ-ìà äæ áø÷-àìå äìélä-úà øàiå©−̈¤¤©®̈§¨§«Ÿ¨©¬¤²¤¤−¨

:äìéläàëCìBiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå ©¨«§¨©¥̧¤´¤¨»©©¨¼©´¤
äìélä-ìk äfr íéã÷ çeøa íiä-úà | ýåýé§Ÿ̈´¤Â©Â̈§¸©¨¦³©¨Æ¨©©½§¨

:íénä eò÷aiå äáøçì íiä-úà íNiåáëeàáiå ©¨¬¤¤©−̈¤¨«¨¨®©¦¨«§−©¨«¦©¨¯Ÿ
íäì íénäå äLaia íiä CBúa ìûøNé-éðá§¥«¦§¨¥²§¬©−̈©©¨¨®§©©³¦¨¤Æ

:íìàîOîe íðéîéî äîBçâëíéøöî eôcøiå ½̈¦«¦−̈¦§Ÿ¨«©¦§§³¦§©¸¦Æ
åéLøôe Baëø äòøt ñeñ ìk íäéøçà eàáiå©¨´Ÿ©«£¥¤½µŸ´©§½Ÿ¦§−¨«¨¨®

:íiä CBz-ìàãëó÷Liå ø÷aä úøîLàa éäéå ¤−©¨«©«§¦Æ§©§´Ÿ¤©½Ÿ¤©©§¥³
íäiå ïðrå Là ãenra íéøöî äðçî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤©«£¥´¦§©½¦§©¬¥−§¨®̈©¾̈¨

:íéøöî äðçî úàäëåéúákøî ïôà úà øñiå ¥−©«£¥¬¦§¨«¦©À̈©¥µŸ©´©§§Ÿ½̈
éðtî äñeðà íéøöî øîàiå úãáëa eäâäðéå©§©«£¥−¦§¥ª®©´Ÿ¤¦§©À¦¨¸¨Æ¦§¥´

:íéøöîa íäì íçìð ýåýé ék ìàøNéô ¦§¨¥½¦´§Ÿ̈½¦§¨¬¨¤−§¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(969 'nr b zegiy ihewl)

ÌÏ‡ÓOÓe ÌÈÓÈÓ(כב (יד, ƒƒ»ƒ¿…»
הּימין  ּבקו ּבלבד, אחד ּבקו עבֹודתֹו את עֹובד אדם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

ּבכל  זה ּבקו העבֹודה את עֹוׂשה אפּלּו - הּׂשמאל ּבקו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹאֹו

הּטבע  מּצד זאת ׁשעֹוׂשה יּתכן נפׁש, למסירּות עד ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכחֹותיו,

ׁשּנמׁשכת  האלקית, נפׁש טבע אפּלּו אֹו הּבהמית נפׁש ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ(טבע

התּבּטלּות  ּבּטּוי לידי ּבאה מתי ּכזה). עבֹודה לסּוג ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּבטבעּה

– ה'אני' מן ׁשּמתעּלה ּבאפן להּקּב"ה, אמּתית ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹוהתמּסרּות

הפכּיים. קּוים ּבׁשני היא העבֹודה ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָּכאׁשר

éòéáøåëEãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥¬¤¨«§−
Baëø-ìr íéøöî-ìr íénä eáLéå íiä-ìr©©¨®§¨ª³©©̧¦Æ©¦§©½¦©¦§−

:åéLøt-ìråæëáLiå íiä-ìr Bãé-úà äLî èiå §©¨«¨¨«©¥Á¤̧¤¨¹©©À̈©¨̧¨
íéñð íéøöîe Bðúéàì ø÷a úBðôì íiä©¹̈¦§¬¸Ÿ¤Æ§¥´¨½¦§©−¦¨¦´
íiä CBúa íéøöî-úà ýåýé ørðéå Búàø÷ì: ¦§¨®©§©¥¯§Ÿ̈²¤¦§©−¦§¬©¨«

çëíéLøtä-úàå áëøä-úà eqëéå íénä eáLiå©¨ª´©©À¦©§©³¤¨¤̧¤Æ§¤©¨´¨¦½
äòøt ìéç ìëì-àì íia íäéøçà íéàaä §ŸÆ¥´©§½Ÿ©¨¦¬©«£¥¤−©¨®«Ÿ

:ãçà-ãr íäa øàLðèëeëìä ìûøNé éðáe ¦§©¬¨¤−©¤¨«§¥¯¦§¨¥²¨«§¬
íðéîéî äîç íäì íénäå íiä CBúa äLaiá©©¨−̈§´©¨®§©©³¦¨¤ÆŸ½̈¦«¦−̈

:íìàîOîeì-úà àeää íBia ýåýé òLBiå ¦§Ÿ¨«©¸©§Ÿ̈¹©¬©²¤
íéøöî-úà ìàøNé àøiå íéøöî ãiî ìûøNé¦§¨¥−¦©´¦§®̈¦©©³§¦§¨¥Æ¤¦§©½¦

:íiä úôN-ìr úîàìãiä-úà ìûøNé àøiå ¥−©§©¬©¨«©©̧§¦§¨¥¹¤©¨´
írä eàøéiå íéøöîa ýåýé äNr øLà äìãbä©§ŸÀ̈£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§¦§©½¦©¦«§¬¨−̈

:Bcár äLîáe ýåýéa eðéîàiå ýåýé-úàô ¤§Ÿ̈®©©«£¦̧Æ©«Ÿ̈½§¤−©§«
åèàäøéMä-úà ìûøNé éðáe äLî-øéLé æà́̈¨¦«¤Á§¥̧¦§¨¥¹¤©¦¨³

ýåýéì äøéLà øîàì eøîàiå ýåýéì úàfä©ŸÆ©«Ÿ̈½©«Ÿ§−¥®Ÿ¨¦³¨©«Ÿ̈Æ
:íiá äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ékáéfr ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬©¨«¨¦³

eäåðàå éìà äæ äreLéì éì-éäéå dé úøîæå§¦§¨Æ½̈©«§¦¦−¦«®̈¤³¥¦Æ§©§¥½
:eäðîîøàå éáà éýìûâäîçìî Léà ýåýé ¡Ÿ¥¬¨¦−©«£«Ÿ§¤«§§Ÿ̈−¦´¦§¨¨®

:BîL ýåýéãíiá äøé Bìéçå äòøt úákøî §Ÿ̈−§«©§§¬Ÿ©§²Ÿ§¥−¨¨´©¨®
ìL øçáîe:óeñ-íéá eòaè åéLäúîäz ¦§©¬¨«¦−̈ª§¬§©«§Ÿ−Ÿ

:ïáà-Bîk úìBöîá eãøé eîéñëéåðéîéýåýé E §©§ª®¨«§¬¦§−Ÿ§¨«¤§¦«§´§Ÿ̈½
ðéîé çka éøcàð:áéBà õrøz ýåýé Eæáøáe ¤§¨¦−©®Ÿ©§¦«§¬§Ÿ̈−¦§©¬¥«§¬Ÿ

ðBàbéî÷ ñøäz Eðøç çlLz EBîìëàé E §«§−©«£´Ÿ¨¤®§©©Æ£´Ÿ§½«Ÿ§¥−
:Lwkçétà çeøáeãð-Bîë eávð íéî eîørð E ©©«§³©©¤̧Æ¤´¤§©½¦¦§¬§¥−

:íé-áìa úîäú eàô÷ íéìæðèáéBà øîà «Ÿ§¦®¨«§¬§Ÿ−Ÿ§¤¨«¨©¬¥²
÷éøà éLôð Bîàìîz ììL ÷lçà âéOà ócøà¤§¬Ÿ©¦−£©¥´¨®̈¦§¨¥´©§¦½¨¦´

:éãé BîLéøBz éaøçéíé Bîqk Eçeøá zôLð ©§¦½«¦¥−¨¦«¨©¬§¨§«£−¦¨´¨®
:íéøécà íéîa úøôBòk eììöàéäëîë-éî ¨«£Æ©«¤½¤§©−¦©¦¦«¦«¨³Ÿ¨

àøBð Lãwa øcàð äëîk éî ýåýé íìàä«¥¦Æ§Ÿ̈½¦¬¨−Ÿ¨¤§¨´©®Ÿ¤¨¬
:àìô äNò úläúáéðéîé úéèðBîrìáz E §¦−Ÿ¬Ÿ¥¤«¤¨¦̧¨Æ§¦´§½¦§¨¥−

:õøàâézìäð zìàb eæ-ír Ecñçá úéçð ¨«¤¨¦¬¨§©§§−©´¨®̈§¨¥©¬§¨
:ELã÷ äåð-ìà Efráãéïeæbøé íénr eòîL §¨§−¤§¥¬¨§¤«¨«§¬©¦−¦§¨®

ìt éáLé æçà ìéç:úLåèéôelà eìäáð æà ¦´¨©½«§¥−§¨«¤¨³¦§£Æ©¥´
éáLé ìk eâîð ãrø Bîæçàé áàBî éìéà íBãà¡½¥¥´½̈«Ÿ£¥−¨®©¨¾Ÿ−Ÿ«§¥¬

:ïrðëæèìãâa ãçôå äúîéà íäéìr ìtz §¨«©¦¸Ÿ£¥¤³¥¨̧¨Æ¨©½©¦§¬Ÿ
-ãr ýåýé Enr øáré-ãr ïáàk eîcé ErBøæ§«£−¦§´¨¨®¤©©«£³Ÿ©§Æ§Ÿ̈½©

÷ eæ-ír øáré:úéðæéøäa Bîrhúå Bîàáz ©«£−Ÿ©¬¨¦«¨§¦¥À§¦¨¥̧Æ§©´
ì ïBëî Eúìçðéðãà Lãwî ýåýé zìrt EzáL ©«£¨«§½¨¯§¦§§²¨©−§¨§Ÿ̈®¦§¾̈£Ÿ−̈

éãé eððBk:Eçé:ãrå íìòì Cìîé | ýåýéèéék «§¬¨¤«§Ÿ̈¬¦§−Ÿ§Ÿ¨¬¨¤«¦´
áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá̈Á¸©§¹Ÿ§¦§³§¨«¨¨Æ©½̈©¨¯¤
eëìä ìàøNé éðáe íiä éî-úà íäìr ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−¤¥´©®̈§¥¯¦§¨¥²¨«§¬

:íiä CBúa äLaiáôëäàéápä íéøî çwzå ©©¨−̈§¬©¨«©¦©Á¦§¨̧©§¦¹̈
íéLpä-ìë ïàözå dãéa ózä-úà ïøäà úBçà£¯©«£²Ÿ¤©−Ÿ§¨¨®©¥¤³¨¨©¨¦Æ



iyyרמד ,iying - fh - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úìçîáe íétúa äéøçààëíéøî íäì ïrzå ©«£¤½¨§ª¦−¦§Ÿ«Ÿ©©¬©¨¤−¦§®̈
äîø Báëøå ñeñ äàb äàâ-ék ýåýéì eøéL¦³©«Ÿ̈Æ¦«¨´Ÿ¨½̈¬§«Ÿ§−¨¨¬

:íiáñáëóeñ-íiî ìàøNé-úà äLî òqiå ©¨«©©©̧¤³¤¦§¨¥Æ¦©½
ìL eëìiå øeL-øaãî-ìà eàöiåíéîé-úL ©¥«§−¤¦§©®©¥«§¯§«¤¨¦²

:íéî eàöî-àìå øaãnaâëàìå äúøî eàáiå ©¦§−̈§Ÿ¨¬§¨«¦©¨´Ÿ¨½̈¨§´Ÿ
ì eìëéïk-ìr íä íéøî ék äønî íéî úzL ¨«§À¦§¬Ÿ©̧¦Æ¦¨½̈¦¬¨¦−¥®©¥¬

:äøî dîL-àø÷ãëäLî-ìr írä eðliå ¨«¨§−̈¨¨«©¦¯Ÿ¨¨²©¤¬
:äzLp-äî øîàläëýåýé-ìà ÷röiåeäøBiå ¥−Ÿ©¦§¤«©¦§©´¤§Ÿ̈À©¥³

íL íénä e÷zîiå íénä-ìà CìLiå õr ýåýé§Ÿ̈Æ¥½©©§¥Æ¤©©½¦©¦§§−©®̈¦¨´
:eäqð íLå ètLîe ÷ç Bì íNåëøîàiå ¨¬²¬Ÿ¦§−̈§¨¬¦¨«©ŸÁ¤Á

éýìû ýåýé | ìB÷ì òîLz rBîL-íàøLiäå E ¦¨¸©¦§©¹§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§©¨¨³
-ìk zøîLå åéúåöîì zðæàäå äNrz åéðéra§¥¨Æ©«£¤½§©«£©§¨Æ§¦§Ÿ½̈§¨«©§−̈¨
-àì íéøöîá ézîN-øLà äìçnä-ìk åéwçª®̈¨©©«£º̈£¤©³§¦§¦§©¸¦Æ«Ÿ

éìr íéNà:Eàôø ýåýé éðà ék Eñ ¨¦´¨¤½¦²£¦¬§Ÿ̈−«Ÿ§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(123 'nr l zegiy ihewl)

EÈ„È eBk(יז (טו, ¿»∆

רז"ל א)אמרּו ה, ּכי (כתובות צּדיקים", מעׂשה "ּגדֹולים ְְֲִִִִֵַַַַָ

אד' מקּדׁש ה', ּפעלּת לׁשבּת "מכֹון ּכתיב ידיהם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבמעׂשה

ידי  מעׂשה "מקּדׁש, רׁש"י: ּופרׁש ידים), (ׁשּתי "ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכֹוננּו

"ּכֹוננּו ּׁשּכתּוב ּומה הּוא". ה'ּׁשיטה EÈ„Èצּדיקים מתרץ - " ְִִֶַַָ»∆ְִֵַָָ

ויׁש הּקּב"ה". ׁשל מעׂשיו קרי צּדיקים, "מעׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמקּבצת':

מעׂשה  ולכן למציאּות, עצמֹו את מחׁשיב אינֹו צּדיק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלבאר:

הּקּב"ה. ׁשל ידיו מעׂשה הם הם ֲֵֵֵֶַַָָָָָָידיו

éùéîçæëúðér äøNr íézL íLå äîìéà eàáiå©¨´Ÿ¥¦½¨§À̈§¥¬¤§¥²¥¬Ÿ
:íénä-ìr íL-eðçiå íéøîz íéráLå íéî©−¦§¦§¦´§¨¦®©©«£−̈©©¨«¦

æèà-éða úãr-ìk eàáiå íìéàî eòñiå©¦§Æ¥«¥¦½©¨¹Ÿ¨£©³§¥«
éðéñ ïéáe íìéà-ïéa øLà ïéñ-øaãî-ìà ìàøNé¦§¨¥Æ¤¦§©¦½£¤¬¥«¥¦−¥´¦¨®
õøàî íúàöì éðMä Lãçì íBé øNr äMîça©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¥¦½§¥−̈¥¤¬¤

:íéøöîááéúëåðéìéåéø÷-éða úãr-ìk eðBliå ¦§¨«¦©¦¹¨£©¯§¥«
:øaãna ïøäà-ìrå äLî-ìr ìûøNéâeøîàiå ¦§¨¥²©¤¬§©©«£−Ÿ©¦§¨«©«Ÿ§¸

ýåýé-ãéá eðúeî ïzé-éî ìàøNé éða íäìà£¥¤¹§¥´¦§¨¥À¦«¦¥̧¥³§©§Ÿ̈Æ
eðìëàa øNaä øéñ-ìr eðzáLa íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¦§¥̧Æ©¦´©¨½̈§¨§¥¬
øaãnä-ìà eðúà íúàöBä-ék òáNì íçì¤−¤¨®©¦«¥¤³Ÿ¨̧Æ¤©¦§¨´

:árøa äfä ìäwä-ìk-úà úéîäì äfäñ ©¤½§¨¦²¤¨©¨¨¬©¤−¨«¨¨«

ãíçì íëì øéèîî éððä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦«§¦̧©§¦¬¨¤²¤−¤
BîBéa íBé-øác eè÷ìå írä àöéå íéîMä-ïî¦©¨®̈¦§¨¨̧¨¨³§¨«§Æ§©´§½

àì-íà éúøBúa Cìéä epqðà ïrîì:ääéäå §©¯©£©¤²£¥¥¬§«¨¦−¦«Ÿ§¨¨Æ
äéäå eàéáé-øLà úà eðéëäå éMMä íBia©´©¦¦½§¥¦−¥´£¤¨¦®§¨¨´

:íBé | íBé eè÷ìé-øLà ìr äðLîåäLî øîàiå ¦§¤½©¬£¤¦§§−¬«©³Ÿ¤¤Æ
ék ízrãéå áør ìûøNé éða-ìk-ìà ïøäàå§©«£½Ÿ¤¨§¥−¦§¨¥®¤¾¤¦«©§¤¾¦¯

:íéøöî õøàî íëúà àéöBä ýåýéæø÷áe §Ÿ̈²¦¬¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦ÀŸ¤
íëéúpìz-úà BòîLa ýåýé ãBák-úà íúéàøe§¦¤Æ¤§´§Ÿ̈½§¨§¬¤§ª«Ÿ¥¤−

ék äî eðçðå ýåýé-ìráéúëåðåìúéø÷eðélú ©§Ÿ̈®§©´§½̈¦¬©¦−
:eðéìrçáøra íëì ýåýé úúa äLî øîàiå ¨¥«©´Ÿ¤¤À§¥´§Ÿ̈Á¨¤̧¨¤¹¤

ýåýé rîLa raNì ø÷aa íçìå ìëàì øNä¨´¤«¡ÀŸ§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦§½Ÿ©¦§³Ÿ©§Ÿ̈Æ
eðçðå åéìr íðélî ízà-øLà íëéúpìz-úà¤§ª´Ÿ¥¤½£¤©¤¬©¦¦−¨®̈§©´§

:ýåýé-ìr ék íëéúpìú eðéìr-àì äîèøîàiå ½̈«Ÿ¨¥¬§ª«Ÿ¥¤−¦¬©§Ÿ̈«©³Ÿ¤
ìàøNé éða úãr-ìk-ìà øîà ïøäà-ìà äLî¤Æ¤©«£½Ÿ¡ÀŸ¤¨£©Æ§¥´¦§¨¥½

:íëéúpìz úà òîL ék ýåýé éðôì eáø÷ééäéå ¦§−¦§¥´§Ÿ̈®¦´¨©½¥−§ª«Ÿ¥¤«©§¦À
eðôiå ìàøNé-éða úãr-ìk-ìà ïøäà øaãk§©¥³©«£ŸÆ¤¨£©´§¥«¦§¨¥½©¦§−

:ïðra äàøð ýåýé ãBák äpäå øaãnä-ìàô ¤©¦§¨®§¦¥Æ§´§Ÿ̈½¦§−̈¤«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ(ד (טז, ∆∆ƒ«»«ƒ
רּבנּו מׁשה ּתּקן הּמזֹון ּברּכת ׁשל הראׁשֹונה הּברכה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

הארץ  מן לחם על מברכים ּכיצד ותמּוּה: הּמן. ׁשּירד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבׁשעה

לחם  ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּׁשמים? מן לחם על ׁשּנתקן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּבנסח

לחם  – הּמזֹון ׁשל והמקֹור לּׁשרׁש לבּוׁש אּלא אינֹו הארץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמן

הּׁשמים. מן לחם ּבפנימּיּותֹו הּוא הארץ מן לחם הּׁשמים; ְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמן

ׁשּמאמין  יכּון ּומּתן ּבמּׂשא ׁש"ּבעסקֹו ּבחסידּות, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכּמבאר

הּמן". ׁשהֹוריד ּכמֹו הּגלּויים, הּנּסים ּכׁשארי הּוא . . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּׁשפע

ּכמֹו היא הּזה ּבּזמן ׁשּפרנסה מהר"ׁש, הרּבי ּדברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָוידּועים

הּמן. ְַַַָָהׁשּפעת

éùùàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéézrîL ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨©À§¦
ïéa øîàì íäìà øac ìàøNé éða úpeìz-úà¤§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼©¥̧£¥¤¹¥ÀŸ¥³
íçì-eòaNz ø÷aáe øNá eìëàz íéaørä̈«©§©̧¦Æ«Ÿ§´¨½̈©−Ÿ¤¦§§¨®¤

k ízrãéå:íëéýìà ýåýé éðà éâéáørá éäéå ¦«©§¤¾¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©§¦´¨¤½¤
äúéä ø÷aáe äðçnä-úà ñëzå åìOä ìrzå©©´©©§½̈©§©−¤©©«£¤®©ÀŸ¤¨«§¨Æ

:äðçnì áéáñ ìhä úáëLãéìhä úáëL ìrzå ¦§©´©½̈¨¦−©©«£¤«©©−©¦§©´©¨®
øôkk ÷c ñtñçî ÷c øaãnä éðt-ìr äpäå§¦¥º©§¥³©¦§¨Æ©´§ª§½̈©¬©§−Ÿ



רמה iriay - fi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàä-ìråèLéà eøîàiå ìûøNé-éðá eàøiå ©¨¨«¤©¦§´§¥«¦§¨¥À©¸Ÿ§¹¦³
øîàiå àeä-äî eòãé àì ék àeä ïî åéçà-ìà¤¨¦Æ¨´½¦²¬Ÿ¨«§−©®©³Ÿ¤
íëì ýåýé ïúð øLà íçlä àeä íäìà äLî¤Æ£¥¤½´©¤½¤£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨¤−

:äìëàìæèepnî eè÷ì ýåýé äeö øLà øácä äæ §¨§¨«¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½¦§´¦¤½
íëéúLôð øtñî úìbìbì øîò Bìëà éôì Léà¦−§¦´¨§®´Ÿ¤©ª§ÀŸ¤¦§©Æ©§´Ÿ¥¤½

:eçwz Bìäàa øLàì Léàæééða ïë-eNriå ¦²©«£¤¬§¨«¢−¦¨«©©«£¥−§¥´
:èérînäå äaønä eè÷ìiå ìàøNéçéecîiå ¦§¨¥®©¦§§½©©§¤−§©©§¦«©¨´Ÿ

écrä àìå øîòáàì èérînäå äaønä ó ¨½Ÿ¤§³Ÿ¤§¦Æ©©§¤½§©©§¦−´Ÿ
:eè÷ì Bìëà-éôì Léà øéñçäèéäLî øîàiå ¤§¦®¦¬§¦«¨§−¨¨«©¬Ÿ¤¤−

:ø÷a-ãr epnî øúBé-ìà Léà íäìàë-àìå £¥¤®¦¾©¥¬¦¤−©«Ÿ¤§Ÿ
ø÷a-ãr epnî íéLðà eøúBiå äLî-ìà eòîL̈«§´¤¤À©¦̧£¨¦³¦¤̧Æ©½Ÿ¤
:äLî íäìr óö÷iå Làáiå íérìBz íøiå©¨¬ª«¨¦−©¦§©®©¦§¬Ÿ£¥¤−¤«

àëíçå Bìëà éôk Léà ø÷aa ø÷aa Búà eè÷ìiå©¦§§³ŸÆ©´Ÿ¤©½Ÿ¤¦−§¦´¨§®§©¬
:ñîðå LîMäáëíçì eè÷ì éMMä íBia | éäéå ©¤−¤§¨¨«©§¦´©´©¦¦À¨«§¬¤̧¤Æ

ä éàéNð-ìk eàáiå ãçàì øîòä éðL äðLîäãr ¦§¤½§¥¬¨−Ÿ¤¨«¤¨®©¨¸ŸÆ¨§¦¥´¨«¥½̈
:äLîì eãébiåâëøac øLà àeä íäìà øîàiå ©©¦−§¤«©´Ÿ¤£¥¤Àµ£¤´¦¤´

-øLà úà øçî ýåýéì Lã÷-úaL ïBúaL ýåýé§Ÿ̈½©¨¯©©²Ÿ¤©«Ÿ̈−¨¨®¥´£¤
-ìk úàå eìMa eìMáz-øLà úàå eôà eôàzŸº¥À§¥³£¤§©§Æ©¥½§¥Æ¨
:ø÷aä-ãr úøîLîì íëì eçépä óãòä́̈Ÿ¥½©¦¯¨¤²§¦§¤−¤©©«Ÿ¤

ãëàìå äLî äeö øLàk ø÷aä-ãr Búà eçépiå©©¦³ŸÆ©©½Ÿ¤©«£¤−¦¨´¤®§´Ÿ
:Ba äúéä-àì änøå LéàáääëäLî øîàiå ¦§¦½§¦−̈Ÿ¨¬§¨«©³Ÿ¤¤Æ

àì íBiä ýåýéì íBiä úaL-ék íBiä eäìëà¦§ª´©½¦«©¨¬©−©«Ÿ̈®©¾¬Ÿ
:äãOa eäàöîúåëíBiáe eäè÷ìz íéîé úLL ¦§¨ª−©¨¤«¥¬¤¨¦−¦§§ª®©¯

:Ba-äéäé àì úaL éréáMäæëéréáMä íBia éäéå ©§¦¦²©−̈¬Ÿ¦«§¤«©«§¦Æ©´©§¦¦½
:eàöî àìå è÷ìì írä-ïî eàöéñçëøîàiå ¨«§¬¦¨−̈¦§®Ÿ§−Ÿ¨¨«©¬Ÿ¤

ì ízðàî äðà-ãr äLî-ìà ýåýééúåöî øîL §Ÿ̈−¤¤®©¨̧¨Æ¥«©§¤½¦§¬Ÿ¦§Ÿ©−
:éúøBúåèëïk-ìr úaMä íëì ïúð ýåýé-ék eàø §«Ÿ¨«§À¦«§Ÿ̈»¨©´¨¤´©©¨¼©Â¥

| eáL íéîBé íçì éMMä íBia íëì ïúð àeä́Ÿ¥¬¨¤²©¬©¦¦−¤´¤®̈¦§´
íBia Bî÷nî Léà àöé-ìà åézçz Léà¦´©§À̈©¥¬¥¦²¦§Ÿ−©¬

:éréáMäì:éráMä íBia írä eúaLéå ©§¦¦«©¦§§¬¨−̈©¬©§¦¦«
àìòøæk àeäå ïî BîL-úà ìàøNé-úéá eàø÷iå©¦§§¯¥«¦§¨¥²¤§−¨®§À§¤³©

:Láãa úçétök Bîrèå ïáì ãbáìîàiåäLî ø ©Æ¨½̈§©§−§©¦¦¬¦§¨«©Ÿ́¤¤À

epnî øîòä àìî ýåýé äeö øLà øácä äæ¤³©¨¨Æ£¤´¦¨´§Ÿ̈½§³Ÿ¨¸Ÿ¤Æ¦¤½
íçlä-úà eàøé | ïrîì íëéúøãì úøîLîì§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤®§©´©¦§´¤©¤À¤
íëúà éàéöBäa øaãna íëúà ézìëàä øLà£¤̧¤«¡©³§¦¤§¤Æ©¦§½̈§«¦¦¬¤§¤−

:íéøöî õøàîâìç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ¥¤¬¤¦§¨«¦©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©µ
çpäå ïî øîòä-àìî änL-ïúå úçà úðöðö¦§¤´¤©©½§¤¨¬¨§«Ÿ¨−Ÿ¤®̈§©©³

:íëéúøãì úøîLîì ýåýé éðôì BúàãìøLàk ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§¤−¤§Ÿ«Ÿ¥¤«©«£¤²
úãrä éðôì ïøäà eäçépiå äLî-ìà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©¦¥¯©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥ª−

:úøîLîìäìïnä-úà eìëà ìûøNé éðáe §¦§¨«¤§¥´¦§¨¥À¨«§³¤©¨Æ
-úà úáLBð õøà-ìà íàa-ãr äðL íéraøà©§¨¦´¨½̈©Ÿ−̈¤¤´¤¨®¤¤
:ïrðk õøà äö÷-ìà íàa-ãr eìëà ïnä©¨Æ¨«§½©Ÿ¾̈¤§¥−¤¬¤§¨«©

åì:àeä äôéàä úéøNr øîòäåô §¨¾Ÿ¤£¦¦¬¨«¥−̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(270 'nr al zegiy ihewl)

˙aM‰ ÌÎÏ Ô˙ '‰ Èk e‡¯(כט (טז, ¿ƒ»«»∆««»
רּבי  קרי ׁשּלכן הּתֹורה, ּפנימּיּות הּוא - ׁשּבּתֹורה ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָה'ּׁשּבת'

'ׁשּבת' ּבׁשם ּדזהר, מארי לרׁשּב"י, ב)יהּודה קמד, .(זח"ג ְְְְְִֵֵַַַָָָֹ

ּבחסידּות  וכּמבאר ראּיה, ּבדר הּוא הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹולּמּוד

(ולׁשֹון  ראּיה ּבדר העם לכל הּתֹורה סֹודֹות ילּמד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמׁשיח

ּתאֿ הּוא ּבּזהר ּתאÈÊÁֿהרגיל לא ,ÚÓL הּמאמר והּנה, .( ִַַָָָֹ¬ƒָֹ¿«ְֲִֵַַָ

הּׁשּבת". לכם נתן ה' ּכי "ראּו הּוא ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִִִֵֶַַַָָָָָהראׁשֹון

ּבחסידּות  ׁשּנתּגּלתה ּכפי הּתֹורה ׁשּבפנימּיּות ּכאן, יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָרמז

ההתאּמתּות. ּתכלית ראּיה, ּבדר הּלּמּוד ּביֹותר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻמדּגׁש

éòéáùæéà-øaãnî ìûøNé-éða úãr-ìk eòñiå©Â¦§Â¨£©̧§¥«¦§¨¥¯¦¦§©
ïéàå íéãéôøa eðçiå ýåýé ét-ìr íäérñîì ïéñ¦²§©§¥¤−©¦´§Ÿ̈®©©«£Æ¦§¦¦½§¥¬

ì íéî:írä úzLáäLî-ír írä áøiå ©−¦¦§¬Ÿ¨¨«©¨³¤¨¨Æ¦¤½
äLî íäì øîàiå äzLðå íéî eðì-eðz eøîàiå©Ÿ́§½§¨¬©−¦§¦§¤®©³Ÿ¤¨¤Æ¤½

:ýåýé-úà ïeqðz-äî éãnr ïeáéøz-äîâàîöiå ©§¦Æ¦¨¦½©§©−¤§Ÿ̈«©¦§¨̧
änì øîàiå äLî-ìr írä ïìiå íénì írä íL̈³¨¨Æ©©½¦©¨¬¤¨−̈©¤®©ÀŸ¤¨³¨
éða-úàå éúà úéîäì íéøönî eðúéìrä äf¤Æ¤«¡¦¨´¦¦§©½¦§¨¦¬Ÿ¦²§¤¨©¬

:àîva éð÷î-úàåãýåýé-ìà äLî ÷röiå §¤¦§©−©¨¨«©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈´
éðì÷ñe èrî ãBò äfä írì äNrà äî øîàì: ¥½Ÿ¨¬¤«¡¤−¨¨´©¤®¬§©−§¨ª«¦

äç÷å írä éðôì øár äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£ŸÆ¦§¥´¨½̈§©¬
Ba úékä øLà Ehîe ìàøNé éð÷fî Ezà¦§−¦¦§¥´¦§¨¥®©§À£¤̧¦¦³¨Æ

:zëìäå Eãéa ç÷ øàéä-úàåéðôì ãîò éððäE ¤©§½Ÿ©¬§¨«§−§¨¨«§¨¦«§¦´Ÿ¥Á§¨¤̧
epnî eàöéå øevá úékäå áøça øevä-ìr | íM̈¬©©»§Ÿ¥¼§¦¦´¨©À§¨«§¬¦¤²



xihtnרמו - fi - glya zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éð÷æ éðérì äLî ïk Nriå írä äúLå íéî©−¦§¨¨´¨®̈©©³©¥Æ¤½§¥¥−¦§¥¬
:ìàøNéæäáéøîe äqî íB÷nä íL àø÷iå ¦§¨¥«©¦§¨Æ¥´©¨½©−̈§¦¨®

øîàì ýåýé-úà íúqð ìrå ìûøNé éða | áéø-ìr©¦´§¥´¦§¨¥À§©̧©Ÿ¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ
:ïéà-íà eðaø÷a ýåýé Léäôç÷ìîr àáiå £¥¯§Ÿ̈²§¦§¥−¦¨«¦©¨−Ÿ£¨¥®
:íãéôøa ìûøNé-ír íçliåè-ìà äLî øîàiå ©¦¨¬¤¦¦§¨¥−¦§¦¦«©¸Ÿ¤¤³¤

÷ìîra íçlä àöå íéLðà eðì-øça rLBäé§ª̧©Æ§©¨´£¨¦½§¥−¦¨¥´©«£¨¥®
íéýìûä ähîe ärábä Làø-ìr ávð éëðà øçî̈À̈¨«Ÿ¦³¦¨Æ©´Ÿ©¦§½̈©¥¬¨«¡Ÿ¦−

:éãéaéäLî Bì-øîà øLàk rLBäé Nriå §¨¦«©©´©§ªÀ©©«£¤³¨«©Æ¤½
Làø eìr øeçå ïøäà äLîe ÷ìîra íçläì§¦¨¥−©«£¨¥®¤Æ©«£´Ÿ§½¨−¬Ÿ

:ärábäàéøáâå Bãé äLî íéøé øLàk äéäå ©¦§¨«§¨À̈©«£¤̧¨¦¬¤²¨−§¨©´
:÷ìîr øáâå Bãé çéðé øLàëå ìûøNéáééãéå ¦§¨¥®§©«£¤¬¨¦²©¨−§¨©¬£¨¥«¦¥³

áLiå åézçú eîéNiå ïáà-eç÷iå íéãák äLî¤Æ§¥¦½©¦§¤²¤©¨¦¬©§−̈©¥´¤
äfîe ãçà äfî åéãéá eëîz øeçå ïøäàå äéìr̈¤®¨§©«£¸Ÿ§¹¨«§´§¨À̈¦¤³¤¨Æ¦¤´

:LîMä àa-ãr äðeîà åéãé éäéå ãçàâéìçiåL ¤½̈©§¦¬¨¨²¡−̈©¬Ÿ©¨«¤©©«£¯
:áøç-éôì Bnr-úàå ÷ìîr-úà rLBäéô §ª²©¤£¨¥¬§¤©−§¦¨«¤

ãéøôqa ïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ©¥½¤
-úà äçîà äçî-ék rLBäé éðæàa íéNå*(øëæ) §¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ¤¤¤

ëæ:íéîMä úçzî ÷ìîr øåèçaæî äLî ïáiå ¥´¤£¨¥½¦©−©©¨¨«¦©¦¬¤¤−¦§¥®©
:éqð | ýåýé BîL àø÷iåæèñk-ìr ãé-ék øîàiå ©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«©ÀŸ¤¦¨Æ©¥´

:øc øcî ÷ìîra ýåýéì äîçìî déttt ½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ«Ÿ

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨

éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥
.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥

:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(ipy xc` bi 'mei meid')

ÌÈ„ÈÙ¯a Ï‡¯NÈ ÌÚ ÌÁliÂ ˜ÏÓÚ ‡·iÂ(ח (יז, «»…¬»≈«ƒ»∆ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ

‰¯Bz È¯·cÓ Ì‰È„È Ï‡¯NÈ eÙ¯L(מכילּתא) ∆»ƒ¿»≈¿≈∆ƒƒ¿≈»ְְִָ

יׁש וכאׁשר ּולקּים. לעׂשֹות עלֿמנת הּוא הּתֹורה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָלּמּוד

(ראׁשי  יׂשראל עם ונלחם עמלק ּבא – הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָרפיֹון

BzÏ¯‰ּתבֹות ˙Bi˙B‡ ‡Ba¯ ÌÈML LÈ קדּׁשת את ּומקרר ( ֵ≈ƒƒƒƒ«»ְְֵֶַָֻ

– היא לכ העצה ‡ÌÈLהּתֹורה. eÏ ¯Áa,מׁשה אנׁשי , ְִֵַָָָָ¿«»¬»ƒְֵֶַֹ

ּדֹור  ׁשּבכל יׂשראל, אלפי ראׁשי מׁשה, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹואתּפׁשטּותא

ÏÓÚa˜ודֹור. ÌÁl‰ ‡ˆÂ היא הּתֹורה ּכי יחיד, לׁשֹון – ָ¿≈ƒ»≈«¬»≈ְִִִַָָ

ּבׁשוה. מקֹום ּובכל זמן ּבכל ְְְְְִִֶַָָָָנצחית

øéèôîãéïBøkæ úàæ áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸Ÿ³Ÿ¦¨Æ
äçîà äçî-ék rLBäé éðæàa íéNå øôqa©¥½¤§¦−§¨§¥´§ª®©¦«¨³Ÿ¤§¤Æ

-úà*(øëæ)ëæ:íéîMä úçzî ÷ìîr øåèïáiå ¤¤¤¥´¤£¨¥½¦©−©©¨¨«¦©¦¬¤
:éqð | ýåýé BîL àø÷iå çaæî äLîæèøîàiå ¤−¦§¥®©©¦§¨¬§−§Ÿ̈¬¦¦«©ÀŸ¤

øcî ÷ìîra ýåýéì äîçìî dé ñk-ìr ãé-ék¦¨Æ©¥´½̈¦§¨¨¬©«Ÿ̈−©«£¨¥®¦−Ÿ
:øcttt «Ÿ

.ïîéñ ä"àðñ .ïîéñ ä"ðåîà ã"é ,íé÷åñô å"é÷

.(äøéöá) øëæ éðùäå (ìåâñá) øëæ ïåùàøä .øëæ úìéî íééîòô íéøîåàù åðéâäðî (*¤¤¥¤

.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¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦



רמז
.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 çìùá úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

ä ã ÷øô íéèôåùá

ããúLà äàéáð äMà äøBáãe§¨Æ¦¨´§¦½̈¥−¤
úra ìûøNé-úà äèôL àéä úBãétì©¦®¦²«Ÿ§¨¬¤¦§¨¥−¨¥¬

:àéäääøîz-úçz úáLBé àéäå ©¦«§Â¦Â¤̧¤©«©¹Ÿ¤
éða äéìà eìriå íéøôà øäa ìû-úéa ïéáe äîøä ïéa äøBác§À̈¥¯¨«¨¨²¥¬¥«¥−§©´¤§¨®¦©©«£¬¥¤²¨§¥¬

:ètLnì ìàøNéåLãwî írðéáà-ïa ÷øáì àø÷zå çìLzå ¦§¨¥−©¦§¨«©¦§©À©¦§¨Æ§¨¨´¤£¦½Ÿ©¦¤−¤
äeö-àìä åéìà øîàzå éìzôð|Cì ìûøNé-éýìû ýåýé ©§¨¦®©¸Ÿ¤¥¹̈£«Ÿ¦¨´§Ÿ̈´¡Ÿ¥«¦§¨¥À¥³

éðaî Léà íéôìà úøNr Enr zç÷ìå øBáz øäa zëLîe¨«©§¨Æ§©´¨½§¨«©§¨´¦§À£¤³¤£¨¦Æ¦½¦§¥¬
:ïeìáæ éðáîe éìzôðæéìà ézëLîe-úà ïBLé÷ ìçð-ìà E ©§¨¦−¦§¥¬§ª«¨«©§¦̧¥¤¹¤©´©¦À¤

:Eãéa eäézúðe BðBîä-úàå Baëø-úàå ïéáé àáö-øN àøñéñ¦«§¨Æ©§¨´¨¦½§¤¦§−§¤£®§©¦−§¨¤«
çéëìú àì-íàå ézëìäå énr éëìz-íà ÷øa äéìà øîàéå©³Ÿ¤¥¤̧¨Æ¨½̈¦¥«§¦¬¦¦−§¨¨®§¦§¦¬Ÿ¥«§¦²

:Cìà àì énrèñôà Cnr Cìà Cìä øîàzåäéäú àì ék ¦¦−¬Ÿ¥¥«©¹Ÿ¤¨¯Ÿ¥¥´¦À̈¤µ¤¦Á¸Ÿ¦«§¤¹

`xenl iy
(ã,úBãétì úLàäúéäL ,øçà Leøt .Lc÷nì úBìéút äNBò äúéäL ¥¤©¦¤¨§¨¨§¦©¦§¨¥©¥¤¨§¨

ïa ÷øa äéä dìòa íML ,øçà Leøt .Là ãétìk äéNòîa äæéøæe ìéç úLà¥¤©¦§¦¨§©£¤¨§©¦¥¥©¥¤¥©§¨¨¨¨¨¤

tì" àø÷ðå ,íòðéáà."÷øa"ì áBø÷ ïéðò àeäL "úBãé,äèôLäìéâø äúéä £¦Ÿ©§¦§¨©¦¤¦§¨¨§¨¨Ÿ§¨¨§¨§¦¨

ì.ètL(ä,øîzíéàaä íéLðàä íò ãçéúz àlL ìéáLáe .øîz ïìéà ¦§ŸŸ¤¦©¨¨¦§¦¤Ÿ¦§©¥¦¨£¨¦©¨¦

.íL dúáéLé äòá÷ ,ètLîì äéìà(å ¥¤¨§¦§¨¨§¨§¦¨¨¨

,éìzôð Lãwîúìçða øLà Lãwî ¦¤¤©§¨¦¦¨¥£¤§©£©

.éìzôð èáL,øBáz øäa zëLîe ¥¤©§¨¦¨©§¨§©¨
àBáì íúBzôì ìàøNé éða úBaì CLî§Ÿ¦§¥¦§¨¥§©¨¨

ék ,àøñéña íçläì øBáz øäa Enò¦§§©¨§¦¨¥§¦§¨¦

.áøä Bìéçî eãçt ãàî(æézëLîe §Ÿ¨£¥¥¨©¨©§¦
éìà,ïBLé÷ ìçð ìà EBaìa ïzà ¥¤¤©©¦¤¥§¦

.ïBLé÷ ìçð ìà úëìì(çéëìz íà ¨¤¤¤©©¦¦¥§¦
,énò.äîçìnä ìà(è,ñôà.÷ø ¦¦¤©¦§¨¨¤¤©

mixn zxhr
ãúBãétì úLà äàéáð äMà äøBáãeãétìk äéNòîa äæéøæ ,ìéç úLà §¨Æ¦¨´§¦½̈¥−¤©¦®¥¤©¦§¦¨§©£¤¨§©¦

Lààéää úra ìûøNé-úà äèôL àéääæéøæe äàéáð äúéäL øeáòa ¥¦²«Ÿ§¨¬¤¦§¨¥−¨¥¬©¦«©£¤¨§¨§¦¨§¦¨

äéNòîa:äøîz-úçz úáLBé àéäåíéàaä íéLðàä íò ãçéúz ìáì §©£¤¨§Â¦Â¤̧¤©«©¹Ÿ¤§©¦§©¥¦¨£¨¦©¨¦

äúéä ãéîúå ,ètLîì äéìàøäa ìû-úéa ïéáe äîøä ïéa äøBác ¥¤¨§¦§¨§¨¦¨§¨§À̈¥¯¨«¨¨²¥¬¥«¥−§©´
äéìà eìriå íéøôàíB÷nä ìà ¤§®̈¦©©«£¬¥¤²¨¤©¨

àeää:ètLnì ìàøNé éða ©§¥¬¦§¨¥−©¦§¨«
å-ïa ÷øáì àø÷zå çìLzå©¦§©À©¦§¨Æ§¨¨´¤

øîàzå éìzôð Lãwî írðéáà£¦½Ÿ©¦¤−¤©§¨¦®©¸Ÿ¤
àìä åéìàúîàaäeö-|ýåýé ¥¹̈£«Ÿ¤¡¤¦¨´§Ÿ̈´

zëLîe Cì ìûøNé-éýìûúBaì ¡Ÿ¥«¦§¨¥À¥³¨«©§¨Æ¦

íçläì Enò àáì íúBzôì ìàøNé éða§¥¦§¨¥§©¨¨Ÿ¦§§¦¨¥

àøñéñaøBáz øäaeãçt ãàî ék §¦§¨§©´¨½¦§Ÿ¨£

àøñéñ ìL áøä BìéçîEnr zç÷ìå ¥¥¨©¤¦§¨§¨«©§¨´¦§À
éìzôð éðaî Léà íéôìà úøNr£¤³¤£¨¦Æ¦½¦§¥¬©§¨¦−

:ïeìáæ éðáîeæéìà ézëLîeE ¦§¥¬§ª«¨«©§¦̧¥¤¹
úëìì Baìa ïzàïBLé÷ ìçð-ìà ¤¥§¦¨¤¤¤©´©¦À

-úàå ïéáé àáö-øN àøñéñ-úà¤¦«§¨Æ©§¨´¨¦½§¤
eäézúðe BðBîä-úàå Baëø¦§−§¤£®§©¦−

:Eãéaç-íà ÷øa äéìà øîàéå §¨¤«©³Ÿ¤¥¤̧¨Æ¨½̈¦
énr éëìzäîçìnä ìàézëìäå ¥«§¦¬¦¦−¤©¦§¨¨§¨®̈§¦

:Cìà àì énr éëìú àì-íàå§¦¬Ÿ¥«§¦²¦¦−¬Ÿ¥¥«
èñôà Cnr Cìà Cìä øîàzå©¹Ÿ¤¨¯Ÿ¥¥´¦À̈¤µ¤

äéäú àì ékEìEzøàôzøàtä ¦Á¸Ÿ¦«§¤¹§¦§©§§À©§¥

àávä øNì ïzépäøLà Cøcä-ìr ©¦¨§©©¨¨©©¤̧¤Æ£¤´
økîé äMà-ãéá ék CìBä äzà©¨´¥½¦ µ§©¦½̈¦§¬Ÿ

àøñéñ-úà ýåýéäéäé íòä õeaé÷ §Ÿ̈−¤¦«§¨®¦¨¨¦§¤

,ìòé éãé ìò Bzìtî óBñ ,äøBáã éãé ìò©§¥§¨©©§©§¥¨¥



רמח

CìBä äzà øLà Cøcä-ìr Ezøàôz¦§©§§À©©¤̧¤Æ£¤´©¨´¥½
àøñéñ-úà ýåýé økîé äMà-ãéá ék¦ µ§©¦½̈¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¤¦«§¨®
:äLã÷ ÷øa-ír Cìzå äøBác í÷zå©¨¯¨§¨²©¥¬¤¦¨−̈¤«§¨

ééìzôð-úàå ïìeáæ-úà ÷øa ÷ræiå©©§¥̧¨¹̈¤§ª³§¤©§¨¦Æ
Léà éôìà úøNr åéìâøa ìriå äLã÷¤½§¨©©´©§©§½̈£¤¬¤©§¥−¦®

:äøBác Bnr ìrzåàéãøôð éðéwä øáçå ©©¬©¦−§¨«§¤³¤©¥¦Æ¦§¨´
Bìäà èiå äLî ïúç ááç éðaî ïéwî¦©½¦¦§¥¬Ÿ−̈Ÿ¥´Ÿ¤®©¥´¨«¢½
:Lã÷-úà øLà íéðpröa ïBìà-ãr©¥¬§©«£©¦−£¤¬¤¤«¤

áé-ïa ÷øa äìr ék àøñéñì eãbiå©©¦−§¦«§¨®¦¬¨¨²¨¨¬¤
áà:øBáz-øä írðéâéàøñéñ ÷ræiå £¦−Ÿ©©¨«©©§¥̧¦«§¹̈

Bzà øLà írä-ìk-úàå ìæøa áëø úBàî òLz Baëø-ìk-úà¤¨¦§À§©³¥Æ¤´¤©§¤½§¤¨¨−̈£¤´¦®
:ïBLé÷ ìçð-ìà íéBbä úLøçîãéíe÷ ÷øa-ìà äøác øîàzå ¥«£¬Ÿ¤©¦−¤©¬©¦«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¨¹̈À
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ãøérOî Eúàöa ýåýéíçläì §Ÿ̈À§¥«§³¦¥¦Æ§¦¨¥

âBòå ïBçéñaíBãà äãOî Ecröa §¦§§©§§Æ¦§¥´¡½
äLrø õøàéëìî ìk Léòøäå ãéøçä ¤´¤¨½̈¨¤¡¦§¦§¦¨©§¥

äîãàäeôèð íéîL-íbeléàk ¨£¨¨©¨©−¦¨¨®§¦

äpäå .íéîì eéäå eëzð íéáòäå íéîMä©¨©¦§¤¨¦¦§§¨§©¦§¦¥

âBòå ïBçéñ úîçìî ìò ìLîì äæ øîà̈©¤§¨¨©¦§¤¤¦§

íéî eôèð íéár-íbãéøçäì ©¨¦−¨¬§¨«¦§©£¦

íLbä ïBîä ìB÷a íéBbä ìaìáìe: §©§¥©¦§£©¤¤

äeìæð íéøäeôèðå ,äãòøä ìãbî ¨¦¬¨«§−¦Ÿ¤¨§¨¨§¨§

äòéæäæ ýåýé éðtîøäéðtî éðéñ ¥¨¦§¥´§Ÿ̈®¤´©¦©½¦§¥¾
ãçtìàøNé éýìû ýåýéíçìpä ©©§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©¦§¨

ìàøNéì:åéîéaèôBMä-ïa øbîL §¦§¨¥¦¥º©¥©§©³¤
úðreìré éîéadúBàa äèôML £¨Æ¦¥´¨¥½¤¨§¨§¨

äîéìL äòeLz äúéä àì ,äôe÷z§¨Ÿ¨§¨§¨§¥¨

éða .'ä ãçtî íéBbä eãøç àìå ìàøNéì§¦§¨¥§Ÿ¨§©¦¦©©§¥

ìàøNéeìãçeòðîúBçøàíéëøcð éëìäåúBáéúíéáéBàä éðtî íkøãì úàöì íéàøé eéä ék ,íéìéáLeeëìéíéëìBä eéäåúBl÷ì÷r úBçøààlL àáçäa ¦§¨¥¨«§−¨§¢¨®§¨¦§«Ÿ§¥´§¦½§¦¦¦¨§¥¦¨¥§©§¨¦§¥¨§¦¥§¾§¨§¦¢¨−£©§©«§¥¨¥¤Ÿ

áéBàä íàöîé:æïBæøô eìãçì eãçt ék éæøtä éøò÷øå ,íL úáLelãç ìûøNéaäéä ïk .íéBba àìåézîwL ãréðàézîwL äøBácúBéäì éðàíà ¦§§¥¨¥¨«§¯§¨²¨¥©§¨¦¦¨£¨¤¤¨§©§¦§¨¥−¨¥®§Ÿ©¦¥¨¨©³©©̧§¦Æ£¦§½̈©©¬§¦£¦¦§¥−



רנ

:ìàøNéa íà ézîwL äøBác ézîwL©©̧§¦Æ§½̈©©¬§¦¥−§¦§¨¥«
çíçì æà íéLãç íéýìû øçáé¦§©Æ¡Ÿ¦´£¨¦½−̈¨¤´

íéraøàa çîøå äàøé-íà ïâî íéørL§¨¦®¨¥³¦¥«¨¤Æ¨½Ÿ©§©§¨¦¬
:ìàøNéa óìàèìàøNé é÷÷Bçì éaì ¤−¤§¦§¨¥«¦¦Æ§§¥¦§¨¥½

:ýåýé eëøa íra íéácðúnäééáëø ©¦§©§¦−¨¨®¨«§−§Ÿ̈««Ÿ§¥Á
éëìäå ïécî-ìr éáLé úBøçö úBðúà£Ÿ¸§Ÿ¹«Ÿ§¥¯©¦¦²§«Ÿ§¥¬

:eçéN Cøc-ìràéïéa íéööçî ìBwî ©¤−¤¦«¦´§©«§¦À¥µ
ú÷ãö ýåýé úB÷ãö epúé íL íéaàLî©§©¦½¨³§©Æ¦§´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ
-ír íéørMì eãøé æà ìûøNéa BðBæøt¦§−§¦§¨¥®¨²¨«§¬©§¨¦−©

:ýåýéáééøeò éøeò äøBác éøeò éøeò §Ÿ̈«¦³¦Æ§½̈¬¦−¦
éáL äáLe ÷øa íe÷ øéL-éøac-ïa E ©§¦¦®¬¨¨²«£¥¬¤§§−¤

:írðéáàâéír íéøécàì ãéøN ãøé æà £¦«Ÿ©¨µ§©´¨¦½§©¦¦−¨®
:íéøBaba éì-ãøé ýåýéãéíéøôà épî §Ÿ̈¾§©¦−©¦¦«¦¦´¤§©À¦

éøçà ÷ìîra íLøLéîîra ïéîéðá EE ¨§¨Æ©«£¨¥½©«£¤¬¦§¨¦−©«£¨¤®
ïìeáfîe íé÷÷çî eãøé øéëî épî¦¦´¨¦À¨«§Æ§´Ÿ§¦½¦̧§ª½

:øôñ èáLa íéëLîåèøëùOéa éøNå «Ÿ§¦−§¥¬¤Ÿ¥«§¨©³§¦¨¨Æ
÷îra ÷øa ïk øëùOéå äøác-ír¦§Ÿ̈½§¦¨¨Æ¥´¨½̈¨¥−¤
íéìãb ïáeàø úBbìôa åéìâøa çlLª©´§©§¨®¦§©´§¥½§Ÿ¦−

`xenl iy
.äîBç ïäì ïéàL,elãç ìàøNéaeãçt àì íéBbä ìáà .eìãç ìàøNéa ÷ø ¤¥¨¤¨§¦§¨¥¨¥©§¦§¨¥¨§£¨©¦Ÿ¨£

ì ìàøNiî.äôéwz äúéä íãé ék ,úBæøtä éøòa úáL,ézîwL ãòãò Bîk ¦¦§¨¥¨¤¤§¨¥©§¨¦¨¨¨§¨©¦¨©©©§¦§©

eëìéå ,úBæøtä éøòa ìàøNé eáLéå ,äîìL äòeLz äúéä åéLëò ék .ézîwL¤©§¦¦©§¨¨§¨§¨§¥¨§¥§¦§¨¥§¨¥©§¨§¥§

.íéBbäî ãçt àìì ,úBøLé íéëøãe úBáéúða,ìàøNéa íàúà úøqéîä íàk ¦§¦§¨¦§¨§Ÿ©©¥©¦¥§¦§¨¥§¥©§©¤¤¤

.ìàøNéì éðà ïk ,íkøc øMéì äéða(ç ¨¤¨§©¥©§¨¥£¦§¦§¨¥

,íéLãç íéäìà øçáéBì øçaLk ¦§©¡Ÿ¦£¨¦§¤¨©

.íéLãç íéäìà ìàøNéíçì æà ¦§¨¥¡Ÿ¦£¨¦¨¨¤
,íéøòLéøòLa äîçìîì e÷÷æä æà §¨¦¨ª§§§¦§¨¨§©£¥

.íäéøòçîøå äàøé íà ïâî ¨¥¤¨¥¦¥¨¤¨Ÿ©
,ìàøNéa óìà íéòaøàaeàø §©§¨¦¤¤§¦§¨¥§

ìàøNéa äàøé íà ,íëácðúäa äzò©¨§¦§©¤§¤¦¥¨¤§¦§¨¥

íéòaøàa íçläì ìéáLa çîøå ïâî̈¥§Ÿ©¦§¦§¦¨¥§©§¨¦

àøñéñ àéáäL úBàáö éãeãb éLàø óìà¤¤¨¥§¥§¨¤¥¦¦§¨

úîçìîa ä"á÷ä íîîä ílëå .íëéìò£¥¤§ª¨£¨¨§¦§¤¤

.íôøb ïBLé÷ ìçðå ,íéáëBkä(è,éaì ©¨¦§©©¦§¨¨¦¦
.éðà úøîBà éðBöøe éaì ÷îòîé÷÷Bçì ¥Ÿ¤¦¦§¦¤¤£¦§§¥

,ìàøNéíäéøôBñå ìàøNé éîëçì ¦§¨¥§©§¥¦§¨¥§§¥¤

.íéwçä úà íéáúBkLíéácðúnä ¤§¦¤©ª¦©¦§©§¦
,íòa.äîçìnì úàöì íòa eácðúäL ¨¨¤¦§©§¨¨¨¥©¦§¨¨

,'ä eëøa.åéìà eáeLå eäeëøa(é ¨§¨§§¥¨

,úBøBçö úBðBúà éáëøíéøçBqä Ÿ§¥£§©£¦

úBðBúà ìò åéLëòî eákøiL íéøOäå§©¨¦¤¦§§¥©§¨©£

äâàãe ãçt éìaî ,úBáeLçä úBðáì§¨©£¦§¦©©§¨¨

.áéBàî,ïécî ìò éáLBéíúBàå ¥¥§¥©¦¦§¨

úBNòì ïécä ìò íéáLBiL íéðicä©©¨¦¤§¦©©¦©£

àéñäøôa úBNòì eìëeé åéLëòî ,ètLî¦§¨¥©§¨§©£§©§¤§¨

.íéøæ íéìLBî ãçt éìaîìò éëìBäå ¦§¦©©§¦¨¦§§¥©
,Cøc.éìâø íéëìBää,eçéNeøac ¤¤©§¦©§¦¦©§

.úàfä äòeLzä úà eøtñå(àéìBwî §©§¤©§¨©Ÿ¦
,íéaàLî ïéa íéööçîéøBé ìBwî §©§¦¥©§©¦¦¥

ì íéìBëé eéä àì íévçä.íéî áàL ©¦¦Ÿ¨§¦¦§Ÿ©¦

,epúé.eðpLéå eãnìéBðBæøt úB÷ãö §©§©§¦©§¦§¦§
,ìàøNéaì ìàøNé úà èé÷LäLïkL §¦§¨¥¤¦§¦¤¦§¨¥¦§Ÿ

.úBæøôa,íéøòMì eãøé æàeøæç ¦§¨¨¨§©§¨¦¨§

.íäî eçøaL íäéúBáLBî éøòì(áé §¨¥§¥¤¤¨§¥¤

,äøBác éøeò éøeòäøîàå äìläúäL éðtî ,eøîà eðéúBaøå .CúøéLa éøabúä ¦¦§¨¦§©§¦§¦¨¥§©¥¨§¦§¥¤¦§©§¨§¨§¨

.Lãwä çeø äpnî ä÷lzñä ,"äøBác ézîwL ãò"éáL äáLe,Eúà çwz ©©©§¦§¨¦§©§¨¦¤¨©©Ÿ¤£¥¤§§¦©¤

.éáMa íéáéBàä(âé,ãéøN ãøé æà.ìàøNiî eøàLpL íéãéøOä eìLîé æà ¨§¦©¤¦¨§©¨¦¨¦§§©§¦¦¤¦§£¦¦§¨¥

,íò íéøécàì.íìBòä úBnàaL íé÷æça,íéøBaba éì ãøé 'äéì ïzé 'ä §©¦¦¨©£¨¦¤§ª¨¨§©¦©¦¦¦¥¦

.íéBbä éøBaâa äìLîî(ãé,íéøôà épî.íéøôà èáMî,÷ìîòa íLøL ¤§¨¨§¦¥©¦¦¦¤§©¦¦¥¤¤§©¦¨§¨©£¨¥
.ïeð ïa òLBäé àeäå ,÷ìîòa ïBLàø íçì íéøôà èáL ìL íàéNðéøçàéîîòa ïéîéðá E,E.íò áøa ÷ìîòa íçléå Lé÷ ïa ìeàL ïéîéða èáMî íe÷é Ck-øçà §¦¨¤¥¤¤§©¦¨©¦©£¨¥§§ª©¦©£¤¦§¨¦©£¨¤©©¨¨¦¥¤¦§¨¦¨¤¦§¦¨¥©£¨¥§¨©

,íé÷÷çî eãøé øéëî épî.àøñéñ ãâð íçläì ,íéîëçäå íéìBãbä íä ,íé÷÷Bçîä eãøé ,äMðî ïa øéëî éðaî,øôBñ èáLa íéëLBî ïìeáfîeèáMî ïëå ¦¦¨¦¨§§Ÿ§¦¦§¥¨¦¤§©¤¨§©§§¦¥©§¦§©£¨¦§¦¨¥¤¤¦§¨¦§ª§¦§¥¤¥§¥¦¥¤

.íòä øàL ïkL-ìëå ,íéîëçäå íéøôBqä elôà àøñéñ ãâð äîçìnì eãøé ïìeáæ,íéëLBî.èòä úëéLîa íéáúBk,øôBñ èáLa.øôBqä áúBk BaL (äðwä) èòä §ª¨§©¦§¨¨¤¤¦§¨£¦©§¦§©£¨¦§¨¤¥§¨¨¨§¦§¦¦§¦©¨¥§¥¤¥¨¥©¨¤¤¥©¥

(åè,øëùOéa éøNåeéäå äøBza íé÷ñBòL ïéøãäðqä íä ,øëùOé èáLaL íéøOäåäøBác íò.íòä ìëì äøBz ãnìì,'åâå ÷øa ïk øëùOéåíòä ìëå §¨©§¦¨¨§©¨¦¤§¥¤¦¨¨¥©©§¤§¦¤§¦©¨§¨¦§¨§©¥¨§¨¨¨§¦¨¨¥¨¨§¨¨¨

mixn zxhr
äâéäðîe:ìàøNéaçøLàa ékøçáéìàøNéæà íéLãç íéýìûàa ©§¦¨§¦§¨¥«¦©£¤¦§©Æ¦§¨¥¡Ÿ¦´£¨¦½−̈¨

íéørL íçìäæå ,'ä ïBöø ïéNBò ìàøNé eéäLk ìáà .LðBòì åéøòa äîçìî ¨¤´§¨¦®¦§¨¨§¨¨§¤£¨§¤¨¦§¨¥¦§§¤

òLBäé éîéa äéääàøé-íà ïâîéøö äéä àìïâî íäì Cíéraøàa çîøå ¨¨¦¥§ª©¨¥³¦¥«¨¤ÆŸ¨¨¨¦¨¤¨¥¨½Ÿ©§©§¨¦¬
ìàøNéa óìààáö éöeìç æà eéäL óà ïáeàø éðáe ãâ éða ìöà:è÷îòî ¤−¤§¦§¨¥«¥¤§¥¨§¥§¥©¤¨¨£¥¨¨¥Ÿ¤

éaìøaãàé÷÷BçìíéìBãbì ¦¦Æ£©¥§§¥©§¦

aíra íéácðúnä ìàøNé §¦§¨¥½©¦§©§¦−¨®̈
äøBz íãnììe íîéìLäìýåýé eëøa §©§¦¨§©§¨¨¨«§−§Ÿ̈«

íëéðôì íëéáéBà òéðëäL:éízà ¤¦§¦©§¥¤¦§¥¤©¤

íéøOäúBøçö úBðúà éáëø ©¨¦«Ÿ§¥Á£Ÿ¸§Ÿ¹
íéîëçäå ,úBðáìïécî-ìr éáLéìò §¨§©£¨¦«Ÿ§¥¯©¦¦²©

ètLnäCøc-ìr éëìäåíéøçBqä ©¦§¨§«Ÿ§¥¬©¤−¤©£¦

eçéN'ä úBläz eøaãå:àéúøeîz ¦«§©§§¦§©

òîLð äéäM äîíéööçî ìBwî ©¤¨¨¦§¨¦´§©«§¦À
íévç éøBîíéaàLî ïéaïéa ¥¦¦¥µ©§©¦½¥

ì íéëìBää,íéî áBàLepúé íLeãébé ©§¦¦§©¦¨³§©Æ©¦

ýåýé úB÷ãöíäéáéBà úà úéøëäL ¦§´§Ÿ̈½¤¦§¦¤§¥¤

íéøönäú÷ãöéøòì äNòLBðBæøt ©¦§¦¦§¬Ÿ¤¨¨§¨¥¦§−
íéæøtäìûøNéaék äòeLzä úBéäa ©§¨¦§¦§¨¥®¦§©§¨¦

íéørMì eãøé æàíäéøòì eøæç ¨²¨«§¬©§¨¦−¨§§¨¥¤

íéæøtä:ýåýé-íráééøeòììâa ©§¨¦©§Ÿ̈«¦³¦§©

äfä ñpä ìãBbéøeòéøøBòúääøBác ¤©¥©¤¦Æ¦§§¦§½̈
øéLa øaãì é÷fçúäéøeò éøeò ¦§©§¦§©¥§¦¬¦−¦

øéL-éøacøabúz øéMä ÷fçúäa ©§¦¦®§¦§©¥©¦¦§©¥

äòeLzä÷øa íe÷Cøöeä àì ék ©§¨¬¨¨²¦Ÿ§©

íçläìéáL äáLeEéìò÷ø E §¦¨¥«£¥¬¤§§−¨¤©

ì,áéBàä ììL ìBìL:írðéáà-ïa ¦§§©¨¥¤£¦«Ÿ©
âéæàøéMä ÷fçúé øLàkãøéeãø ¨µ©£¤¦§©¥©¦§©´§

ãéøNìBLîì ìàøNiî øàLpä ¨¦½©¦§¨¦¦§¨¥¦§

ír íéøécàìíéBbä éøécàaýåýé §©¦¦−®̈§©¦¥©¦§Ÿ̈¾
-ãøéïzééìäìLîîíéøBabaìL §©¦¥¦−¤§¨¨©¦¦«¤

íéBbä:ãé?íéøécàä eéä éî....épî ©¦¦¨¨©¦¦¦¦´
ïîíéøôààöéíLøLäéä LøBMä ¦¤§©À¦¨¨¨§¨Æ©¤¨¨

úBcøì ,ïeð ïa òLBäééøçà ÷ìîraE §ª©¦¦§©«£¨¥½©«£¤¬
èáMî íe÷éïéîéðáLé÷ ïa ìeàL ¨¦¥¤¦§¨¦−¨¤¦

éîîraEàì .EèáLå Enò äéä àeäL ©«£¨¤®¤¨¨©§§¦§§Ÿ

àlà ,íéøBab eëìä àì úàfä äîçìna ïëøéëî épîLeãøéeéä énò ¥©¦§¨¨©ŸŸ¨§¦¦¤¨¦¦´¨¦À¤¨«§Æ¦¦¨

íé÷÷çîàì ,ïéãå úãa íéîëçäîçìîì ìéç éLðàïìeáfîeeéäíéëLî §´Ÿ§¦½£¨¦§©¨¦Ÿ©§¥©¦§¦§¨¨¦̧§ª½¨«Ÿ§¦−
øôñ èáLaáøçå ïâî éæçBà àì íéøôBñ:åèøëùOéa éøNåeëìäL §¥¬¤Ÿ¥«§¦Ÿ£¥¨¥¨¤¤§¨©³§¦¨¨Æ¤¨§

äøác-íräøBza íéîëç ÷ø eéäïk øëùOéåíò Cìä ,ïîàð÷îra ÷øa ¦§Ÿ̈½¨©£¨¦©¨§¦¨¨Æ¥´¤¡¨¨©¦¨½̈¨¥−¤



רני

:áì-é÷÷çæèïéa záLé änì ¦«§¥¥«¨´¨¨©À§¨¥µ
ì íéútLnäíéøãr úB÷øL rîL ©¦§§©½¦¦§−Ÿ©§¦´£¨¦®

:áì-éø÷ç íéìBãb ïáeàø úBbìôì¦§©´§¥½§¦−¦§¥¥«
æéøeâé änì ïãå ïëL ïcøiä øára ãrìb¦§À̈§¥³¤©©§¥Æ¨¥½§¾̈¨¬¨¨−

ìrå íéné óBçì áLé øLà úBiðà¢¦®¨¥À¨©Æ§´©¦½§©¬
:ïBkLé åéöøôîçéBLôð óøç ír ïeìáæ ¦§¨¨−¦§«§ªÀ©´¥¥¬©§²

:äãN éîBøî ìr éìzôðå úeîìèéeàa ¨−§©§¨¦®©−§¥¬¨¤«¨³
ïrðë éëìî eîçìð æà eîçìð íéëìî§¨¦Æ¦§½̈¨³¦§£Æ©§¥´§©½©

ðrúaàì óñk òöa Bcâî éî-ìr C §©«§−̈©¥´§¦®¤¬©¤−¤¬Ÿ
:eç÷ìëíéáëBkä eîçìð íéîL-ïî ¨¨«¦¨©−¦¦§¨®©«¨¦Æ

:àøñéñ ír eîçìð íúBlñnîàëìçð ¦§¦½̈¦§£−¦¬¦«§¨«©³©
ïBLé÷ ìçð íéîeã÷ ìçð íôøb ïBLé÷¦Æ§¨½̈©¬©§¦−©´©¦®

:ær éLôð éëøãzáë-éáwr eîìä æà ¦§§¦¬©§¦−«Ÿ¨¬¨«§−¦§¥
:åéøéaà úBøäc úBøäcî ñeñâëeøBà ®¦©«£−©«£¬©¦¨«´

øBøà eøà ýåýé Càìî øîà æBøî¥À¨©Æ©§©´§Ÿ̈½¬Ÿ¨−
úøærì ýåýé úøærì eàá-àì ék äéáLé«Ÿ§¤®¨¦³Ÿ¨̧Æ§¤§©´§Ÿ̈½§¤§©¬

:íéøBaba ýåýéãëìré íéLpî Cøáz §Ÿ̈−©¦¦«§Ÿ©Æ¦¨¦½¨¥¾
:Cøáz ìäàa íéLpî éðéwä øáç úLà¥−¤¤´¤©¥¦®¦¨¦¬¨−Ÿ¤§Ÿ̈«

`xenl iy
.àøñéñ ãâð äîçìnì úãøì ÷øa íò eéä ïk ,øëùOé èáL ìLçlL ÷îòa ¤¥¤¦¨¨¥¨¦¨¨¨¤¤©¦§¨¨¤¤¦§¨¨¥¤ª©

,åéìâøac äøîàLk,äîçìnä úàø÷ì ÷îòä ìà øää ïî úãøì ÷øáì äøBá §©§¨§¤¨§¨§¨§¨¨¨¤¤¦¨¨¤¨¥¤¦§©©¦§¨¨

.÷øa ìL Bëelä íò åéøçà Cìäå ÷øa äevL Bîk øëùOé èáL ãøé̈©¥¤¦¨¨§¤¦¨¨¨§¨©©£¨¦¦¤¨¨

(åè,ïáeàø úBbìôa.ïáeàø ìL Baì é÷elça ìáà,áì é÷÷ç íéìBãb ¦§©§¥£¨§¦¥¦¤§¥§¦¦§¥¥
úBaø úBáLçî ála áLçì éeàø ,øîBìk§©¨©£Ÿ©¥©£¨©

ïî ÷ìçpL Bì äéä äf äî ,øácä ïéáäì§¨¦©¨¨©¤¨¨¤¤¡©¦

.äîçìnä(æèïéa záLé änì ©¦§¨¨¨¨¨©§¨¥
,íéútLnäänì ,ïáeàø èáL äzà ©¦§§©¦©¨¥¤§¥¨¨

úBëøòî ïéa ,íéútLnä ïéa záLé̈©§¨¥©¦§§©¦¥©©§

.ïàvä úBøãâåìúB÷éøL òîL §¦§©Ÿ¦§Ÿ©§¦
,íéøãòðàö éøãò ìöà áLBé øîBìk,E £¨¦§©¥¥¤¤§¥Ÿ§

äîçìna ìàøNé úà øæòì úàa àìå§Ÿ¨¨©£Ÿ¤¦§¨¥©¦§¨¨

.úàfä(æéïcøiä øáòa ãòìb ©Ÿ¦§¨§¥¤©©§¥
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ïéeNòíéráö ììLúãBáòäî÷ø £¦§©¬§¨¦−£©¦§®̈
íéúî÷ø òáöäî÷øä íéããvä éðLa ¤¬©¦§¨©−¦¦§¥©§¨¦¨¦§¨

,äðBLììL éøàeöìíéðeúð eéäéå ¨§©§¥¬¨¨«§¦§§¦

änä äæ ìk øeáòáe ,ììMä Làøa§Ÿ©¨¨©£¨¤¥¨

àBáì íéøçàúî:àì:äøîà äøBác ¦§©£¦¨§¨¨§¨

ék ,dì ïä ìáä ìL ïéîeçðzéáéBà-ìë eãáàé ïkýåýé Eãáà øLàk ©§¦¤¤¤¥¨¦¥Â«Ÿ§³¨«§¤̧¸§Ÿ̈½©£¤¨©

ìáà ,àøñéñåéáäàåeéäé 'ä éáäBàåLîMä úàökøéàîe CìBäL ø÷Baa ¦§¨£¨§´Ÿ£½̈§£¥¦§§¥¬©¤−¤©¤¤¥¥¦

àeäL ãòäðL íéraøà õøàä è÷Lzå BúøáâaäøéMä éøácî äæ ïéà ©¤¦§ª«¨®©¦§¬Ÿ¨−̈¤©§¨¦¬¨¨«¥¤¦¦§¥©¦¨

øôqä áúBk éøácî àlà: ¤¨¦¦§¥¥©¥¤

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¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤



רנג

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
çéïåùàøàBøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á

Bnr ìûøNéìe äLîì íéýìû äNr øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®
:íéøönî ìûøNé-úà ýåýé àéöBä-ékáçwiå ¦«¦¯§Ÿ̈²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¦©À

øçà äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®©©−
:äéçelLâãçàä íL øLà äéðá éðL úàå ¦¤«¨§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ

:äiøëð õøàa éúééä øb øîà ék íLøbãíLå ¥«§½Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«§¥¬
éðìviå éøæra éáà éýìû-ék øæréìà ãçàä̈«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦

:ärøt áøçî(éåì)äåéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå ¥¤¬¤©§«Ÿ©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬
äðç àeä-øLà øaãnä-ìà äLî-ìà BzLàå§¦§−¤¤®¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬

:íéýìûä øä íLåðúç éðà äLî-ìà øîàiåE −̈©¬¨«¡Ÿ¦«©¸Ÿ¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬
éìà àa Bøúé:dnr äéðá éðLe EzLàå Eæàöiå ¦§−¨´¥¤®§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«©¥¥̧

eìàLiå Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½©¦§£¬

ì eärøì-Léà:äìäàä eàáiå íBìLçøtñéå ¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨©§©¥³
äòøôì ýåýé äNr øLà-ìk úà Bðúçì äLî¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§©§´Ÿ
äàìzä-ìk úà ìûøNé úãBà ìr íéøöîìe§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

:ýåýé íìviå Cøca íúàöî øLà(ìàøùé)ècçiå £¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§Ÿ̈«©¦´©§
ìûøNéì ýåýé äNr-øLà äáBhä-ìk ìr Bøúé¦§½©µ¨©½̈£¤¨¨¬§Ÿ̈−§¦§¨¥®

:íéøöî ãiî Bìévä øLàéCeøa Bøúé øîàiå £¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦©Ÿ»¤»¦§¼¨´
ãiîe íéøöî ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬¦§©−¦¦©´
:íéøöî-ãé úçzî írä-úà ìévä øLà äòøt©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©©¦§¨«¦

àéék íéýìûä-ìkî ýåýé ìBãâ-ék ézrãé äzr©¨´¨©½§¦¦«¨¬§Ÿ̈−¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìr eãæ øLà øácááéïúç Bøúé çwiå ©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«©¦©º¦§¸Ÿ¥¬

| ìëå ïøäà àáiå íéýìûì íéçáæe äìò äLî¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ
éðôì äLî ïúç-ír íçì-ìëàì ìûøNé éð÷æ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬

:íéýìûä̈«¡Ÿ¦«

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,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©¨§¨§©¥©©¨

דווקא בתפילה צריכה להיות בקשת צרכיו . . ובפרט על-פי ביאור ה'צמח צדק' . . שזהו משורשי האמונה לפי שעל-ידי-זה יידע ויבין 
שהשם-יתברך הוא לבדו המנהיג עולמו ומשגיח בכל פרטי בריותיו וכי לו לבדו היכולת להושיע.

ממאמר יו"ד שבט, ה'תשל"ה



לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח - בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:376:348:388:379:139:1210:0810:0812:2312:2417:0917:1417:3617:4116:5317:52באר שבע )ח(

6:406:368:388:379:149:1310:0810:0812:2212:2317:0817:1417:3317:3816:4017:49חיפה )ח(

6:376:348:368:369:129:1110:0610:0612:2112:2217:1117:1717:3417:3916:3617:50ירושלים )ח(

6:396:368:388:389:149:1310:0810:0812:2312:2417:0717:1317:3517:4016:5017:51תל אביב )ח(

7:077:059:169:169:499:4910:4610:4613:0513:0618:0218:0718:2818:3217:4618:42אבו דאבי )ח(

7:327:259:018:599:489:4510:3510:3412:3712:3816:4116:5117:1817:2716:3117:40אוסטריה, וינה )ח(

6:256:319:129:189:5610:0011:0911:1314:0814:0920:4020:3621:1121:0620:1821:18אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:307:239:039:019:479:4510:3610:3512:3912:4016:4916:5817:2517:3316:3917:46אוקראינה, אודסה )ח(

7:066:598:358:339:229:1910:0910:0812:1112:1216:1616:2616:5317:0116:0617:15אוקראינה, דונייצק )ח(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ח(
7:187:118:468:449:339:3010:2110:1912:2212:2316:2616:3517:0317:1116:1617:25

7:507:429:139:1110:029:5910:4910:4712:4712:4916:4516:5517:2417:3316:3617:47אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:437:369:069:039:559:5210:4110:4012:4012:4116:3716:4717:1617:2516:2817:40אוקראינה, קייב )ח(

7:537:469:289:2610:1210:1011:0111:0013:0513:0717:2117:3017:5318:0117:0818:14איטליה, מילאנו )ח(

6:226:248:528:549:229:2310:2510:2612:5712:5818:3018:3118:5318:5418:1319:03אקוואדור, קיטו )ח(

6:066:128:538:589:349:3810:4610:4913:4113:4220:0620:0220:3520:3119:4420:42ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:426:509:309:3610:1810:2211:3211:3514:3414:3421:1221:0721:4621:4020:5021:53ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:207:159:089:079:479:4510:3910:3812:4912:5017:1817:2517:4917:5517:0618:07ארה״ב, בולטימור )ח(

7:127:078:588:569:389:3610:2910:2912:3812:3917:0417:1117:3517:4216:5217:54ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:137:088:588:579:399:3710:3010:2912:3812:4017:0417:1217:3617:4316:5317:55ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:537:479:359:3410:1710:1511:0711:0613:1413:1617:3617:4418:0918:1617:2518:28ארה״ב, דטרויט )ח(

7:157:129:189:179:529:5210:4810:4713:0413:0517:5317:5818:1918:2417:3918:35ארה״ב, האוסטון )ח(

6:536:508:508:509:279:2610:2110:2012:3412:3517:1517:2117:4417:4917:0218:00ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:087:059:159:159:489:4810:4510:4513:0313:0417:5918:0418:2518:2917:4518:39ארה״ב, מיאמי )ח(

7:107:058:548:539:359:3310:2610:2512:3412:3516:5817:0617:3017:3716:4717:49ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:367:319:229:2110:0210:0010:5410:5313:0213:0317:2917:3618:0018:0717:1718:19ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:107:058:538:529:349:3210:2510:2412:3312:3416:5617:0417:2817:3516:4417:47ארה״ב, שיקגו )ח(

6:176:218:578:599:299:3110:3610:3713:1713:1819:1219:1119:3619:3518:5319:45בוליביה, לה-פס )ח(

8:318:229:519:4810:4110:3711:2711:2513:2413:2617:1917:2917:5818:0817:1018:23בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:298:219:519:4810:4010:3711:2611:2513:2513:2617:2017:3117:5918:0917:1118:23בלגיה, בריסל )ח(

5:405:448:238:268:579:0010:0610:0812:5212:5319:0219:0019:2319:2118:3819:31ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:295:348:128:158:468:499:549:5612:4012:4118:4418:4219:1019:0818:2519:18ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:507:419:099:069:599:5610:4510:4312:4312:4416:3816:4817:1617:2516:3017:40בריטניה, לונדון )ח(

8:067:579:199:1610:1210:0810:5610:5412:5112:5216:3716:4817:1917:2916:3117:44בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:007:519:169:1310:0710:0410:5310:5012:4912:5016:4016:5117:1917:2916:2917:44גרמניה, ברלין )ח(

8:108:029:339:3010:2210:1811:0811:0713:0813:0917:0617:1617:4417:5416:5618:08גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:365:408:208:238:558:5810:0510:0712:5312:5419:1019:0719:2919:2718:4319:37דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:147:139:299:2910:0110:0110:5910:5913:2113:2218:2718:3018:5218:5518:1219:04הודו, מומבאי )ח(

7:107:099:259:259:569:5610:5410:5513:1713:1818:2418:2718:4818:5218:0919:01הודו, פונה )ח(

7:197:128:508:489:369:3310:2410:2212:2612:2716:3316:4217:0917:1716:2317:31הונגריה, בודפשט )ח(

7:187:139:039:019:439:4110:3410:3412:4212:4417:0717:1517:3917:4616:5617:58טורקיה, איסטנבול )ח(

7:357:319:269:2510:0410:0310:5710:5613:0713:0817:3917:4618:0918:1617:2718:27יוון, אתונה )ח(



רנה

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת בשלח - 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
7:397:329:109:089:569:5310:4410:4312:4712:4816:5517:0417:3117:3916:4517:53מולדובה, קישינב )ח(

7:127:119:269:279:589:5810:5610:5613:1813:1918:2418:2718:4918:5218:0919:02מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:235:328:088:159:019:0510:1610:1913:1913:1920:0219:5420:3820:2919:3820:44ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:546:518:598:599:339:3210:2910:2912:4612:4717:3817:4318:0418:0917:2418:19נפאל, קטמנדו )ח(

7:297:259:169:159:569:5410:4710:4712:5612:5717:2417:3117:5518:0117:1018:13סין, בייג'ין )ח(

7:157:169:449:4510:1410:1511:1611:1713:4713:4819:1819:2019:4219:4319:0219:52סינגפור, סינגפור )ח(

7:287:208:458:429:369:3310:2210:2012:1812:1916:0916:2016:4916:5916:0017:14פולין, ורשא )ח(

6:006:038:378:399:089:1010:1410:1512:5212:5318:4118:4019:0519:0418:2319:14פרו, לימה )ח(

8:118:059:469:4410:3010:2711:1911:1813:2313:2417:3517:4418:1018:1817:2418:31צרפת, ליאון )ח(

8:318:239:579:5510:4510:4211:3211:3113:3313:3417:3717:4718:1318:2217:2618:35צרפת, פריז )ח(

6:126:128:388:399:089:0910:1010:1112:3912:4018:0618:0718:2918:3017:4918:39קולומביה, בוגוטה )ח(

7:427:369:219:2010:0410:0110:5410:5313:0013:0117:2117:2917:5117:5917:0718:11קנדה, טורונטו )ח(

7:247:178:598:579:439:4110:3210:3112:3612:3816:5117:0017:2417:3216:3917:45קנדה, מונטריאול )ח(

6:496:468:458:449:229:2010:1510:1412:2812:2917:0617:1217:3517:4116:5317:52קפריסין, לרנקה )ח(

8:598:5010:0710:0411:0210:5811:4611:4313:3813:3917:1817:3018:0218:1317:1018:29רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:378:279:419:3710:3810:3311:2011:1813:1213:1316:5117:0317:3217:4316:3918:00רוסיה, מוסקבה )ח(

7:567:499:279:2510:1310:1011:0111:0013:0313:0417:1117:2017:4717:5517:0118:09רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:017:549:329:3010:1810:1511:0611:0413:0813:0917:2017:2917:5118:0017:0518:13שוויץ, ציריך )ח(

6:466:469:059:069:369:3710:3610:3613:0013:0118:1518:1718:3918:4117:5918:50תאילנד, 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

            
 



תפלת הדרךונר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

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 

Dvar  Malchus
Issue # 00769
24/01/2021

P.P.
שולם
1949

תל אביב

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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