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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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.sebd xarl zehep
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záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
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היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:

המשך מזמור קיט פעמוד בפ

נקודות משיחות קודש - מזמור קיח מתוך "תהילות מנחם"
י – כל גוים סבבוני בשם הוי' כי אמילם

“גויים" במשמעות הפנימית
המפרשים פירשו1 “כל גוים סבבוני – מדבר במלחמות גוג ומגוג, שכל הגוים יהיו שם, 
כמו שנאמר2 ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. אמילם – אכריתה לשון3 ימולל 

ויבש".

1( רש"י כאן. וראה מדרש תהלים על מזמור קט. ובכ"מ.
2( זכרי' יד, ב.
3( תהלים צ, ו.

המשך פעמוד קצד
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
L„Á‰ הּוא ראׁשֹון חדׁשים, ראׁש לכם הּזה «…∆ֳִִֶֶַָָֹ

הּׁשנה  לחדׁשי ּבמאמרי 1לכם ואיתא , ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ

ּבזה  נׂשיאינּו ז"ל,2רּבֹותינּו חכמינּו מאמר על , ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָ

את  להתחיל צרי היה לא יצחק: רּבי ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ"אמר

ּפתח  ּטעם ּומה לכם, הּזה מהחדׁש אּלא ֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּתֹורה

ּכח  מּׁשּום לתת 3ּבבראׁשית, לעּמֹו הּגיד מעׂשיו ְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹ

ּגֹוים" נחלת רּבי 4להם "אמר הּדּיּוק ּומבאר . ְֲִִִֶַַַַַָָָֹ

לי 5יצחק" עׂשה "צחק מּלׁשֹון הּוא ׁש"ּיצחק" , ְְְְִִִִֶָָָָֹ

הּׁשם 6אלקים" את מהּפכים ׁשּכאׁשר הינּו, , ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַֹ

וצמצּום, ּדין ּוגבּורה ּכח ענין ׁשהּוא ְְְְֱִִִִֶַַָֹֹ"אלקים"

אזי  לאין, הּיׁש ּבּטּול את ּומגּלים ְֲִִִִִֵֶַַַַָּומֹוסיפים

הּצחֹוק  ענין אמּתית ּכללּות 7נעׂשה ּגםּֿכן [וזהּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ

"יֹוסף  אחר"8ענין ּבן לי ּבזה 9הוי' ּכהּפרּוׁש ,10 ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשאז  "ּבן", ּבחינת יעׂשּו "אחר" מּבחינת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּגם

רּבי  ׁשאמר וזהּו ההֹוספה]. ענין אמּתית ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָהּוא

אּלא  הּתֹורה את להתחיל צרי היה "לא ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹיצחק,

הּזה  "החדׁש ענין ּכללּות ּכי לכם", הּזה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמהחדׁש

ּכדלקּמן. לאין, הּיׁש ּבּטּול ענין הּוא ְְְִִִִֵֶַַַַָָָלכם"
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מרוקו  שבמדינת מקנס בעיר יצחק" יוסף "אהלי מתלמידי שליט"א* אדמו"ר לכ"ק שניתן בס"ת - התורה קריאת לאחרי (*

(המו"ל).

ואמר  ליפסקר, מיכאל ר' מהשליח אבנט) וחגור משי בגד לבוש (בהיותו הק' בחדרו הס"ת קיבל שליט"א אדמו"ר כ"ק (*

לביהכנ"ס, שליט"א אדמו"ר כ"ק נכנס ואח"כ ב). צב, ב"ק (ראה לשקייא" טיבותא למרי' "חמרא והוסיף: כח". "יישר לו:

הקודש. לארון והכניסו בידיו, הס"ת עם

התחלת  ולקראת במרוקו), מהנעשה הרמ"ל יספר (שבה התוועדות שיערכו שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה התורה, קריאת לאחר

את  ואמר הק'), מחדרו שהובא יין (על "לחיים" לומר להרמ"ל והורה לביהכנ"ס, שליט"א אדמו"ר כ"ק חזר ההתוועדות

המאמר.

ב.)1 יב, ובכ"מ.)2בא רסב. ע' ואילך. רנא ע' בא אוה"ת ו.)3ראה קיא, שמעוני )4תהלים ילקוט א. א, בראשית פירש"י

קפז). (רמז עה"פ רנו.)5בא ע' שם ו.)6אוה"ת כא, ואילך.)7וירא סע"ד יז, תולדות למוסד )8תו"א בשייכות כנראה

(המו"ל). הספרֿתורה שנדבו יצחק" יוסף כד.)9"אהלי ל, ע')10ויצא תרח"ץ קסד. ע' תרס"א סה"מ א. רכ, ויצא אוה"ת

ל.
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בתורה: נאמר ניסן חודש ראש אודות
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eÈ‡ÈN eÈ˙Ba¯ חב"ד Êa2,Ï"Ê‰אדמו"רי eÈÓÎÁ ¯Ó‡Ó ÏÚ , «≈¿ƒ≈»∆««¬«¬»≈
Ï‡במדרש  :˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡"»««ƒƒ¿»…

˙‡ ÏÈÁ˙‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒ¿«¿ƒ∆
‰f‰ L„Á‰Ó ‡l‡ ‰¯Bz‰«»∆»≈«…∆«∆

,ÌÎÏ בתורה הראשונה המצווה זו כי  »∆
מצוות  היא ישראל, לבני שנאמרה

החודש, Á˙tקידוש ÌÚh ‰Óe«««»«
היא  התורה התחלת אםֿכן מדוע

,˙ÈL‡¯·a ברא 'בראשית בפסוק ƒ¿≈ƒ
הארץ' ואת השמים את אלוקים

ÌeMÓבתהילים Ák3שנאמר ƒ…«
„Èb‰ ÂÈNÚÓ הקדושֿברוךֿהוא «¬»ƒƒ

BnÚÏישראל Ì‰Ïבני ˙˙Ï ¿«»≈»∆
"ÌÈBb ˙ÏÁ4 אומות יאמרו ואם «¬«ƒ

ארץ  אודות ישראל לבני העולם

ארצות  שכבשתם אתם לסטים ישראל,

בארץ, גרים שהיו אומות שבעה של

היא  הארץ שכל להם יענו ישראל בני

בראה, שהוא הקדושֿברוךֿהוא של

את  אלוקים ברא 'בראשית ככתוב

והקדושֿברוךֿהוא  הארץ' ואת השמים

בעיניו. שנראה למי הארץ את נותן

˜eic‰ ¯‡·Óe של זהותו אודות ¿…»«ƒ
במדרש הזה המאמר ¯Èaבעל ¯Ó‡"»««ƒ

"˜ÁˆÈ5‡e‰ "˜Áˆi"L , ƒ¿»∆ƒ¿»
אבינו  יצחק לגבי בתורה ככתוב

ÈÏ ‰NÚ ˜Áˆ" ÔBLlÓƒ¿¿…»»ƒ
"ÌÈ˜Ï‡6¯L‡kL ,eÈ‰ , ¡…ƒ«¿∆«¬∆

ÔÈc ‰¯e·‚e Ák ÔÈÚ ‡e‰L "ÌÈ˜Ï‡" ÌM‰ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó¿«¿ƒ∆«≈¡…ƒ∆ƒ¿«…«¿»ƒ
,ÌeˆÓˆÂ שהם הדין מידת ואת האלוקית והגבורה הכוח את המסמל השם ¿ƒ¿

האלוקי האור והסתר לצמצום Ïehaהמקור ˙‡ ÌÈl‚Óe ÌÈÙÈÒBÓeƒƒ¿«ƒ∆ƒ
Li‰והנבראים העולם את המקור ÔÈ‡Ïמציאות ומהווה הבורא האלוקי «≈»«ƒ

‡ÈzÓ˙המציאות, ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬»¬ƒƒ
˜BÁv‰ ÔÈÚ7 השמחה כלומר, ƒ¿««¿

eÏÏk˙האמיתית ÔkŒÌb e‰ÊÂ]¿∆«≈¿»
ÔÈÚ הטעם אודות הכתוב של התוכן ƒ¿«

אמו  אמנו, שרחל 'יוסף' השם לקריאת

בלידתו אמרה יוסף, ÛÒBÈ"8של  ≈
"¯Á‡ Ôa ÈÏ 'ÈÂ‰9Le¯t‰k , ¬»»ƒ≈«≈¿«≈

‰Êa10החסידות ÌbLבתורת »∆∆«
"¯Á‡" ˙ÈÁaÓ שלכאורה יהודי ƒ¿ƒ««≈

וקדושה  מאלוקות ¬»eNÚÈרחוק
"Ôa" ˙ÈÁa יקרבו אותו וגם ¿ƒ«≈
בן, כמו 'אחר'Ê‡Lויאהבו כאשר ∆»

ל'בן', ÔÈÚהופך ˙ÈzÓ‡ ‡e‰¬ƒƒƒ¿«
‰ÙÒB‰‰ לעיל לאמור בדומה «»»

וההסתר  הצמצום הדין, שכאשר

המציאות  של ביטול ויש מתהפך,

האמיתי  'הצחוק' הוא אזי ].לאלוקות,
‡Ï" ,˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»««ƒƒ¿»…
‰¯Bz‰ ˙‡ ÏÈÁ˙‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒ¿«¿ƒ∆«»
Èk ,"ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰Ó ‡l‡∆»≈«…∆«∆»∆ƒ

ÔÈÚ ˙eÏÏk של הכללי התוכן ¿»ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰ "ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰"«…∆«∆»∆ƒ¿«

Li‰ Ïeha הבריאה ÔÈ‡Ïמציאות ƒ«≈»«ƒ
המציאות, את ומהווה הבורא האלוקי

Ôn˜Ï„k את ומבאר שממשיך כפי ¿ƒ¿«»
לכם' הזה 'החודש עניין של הקשר

לאין. היש ביטול לעניין
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כללי   מפתח   

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

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

   החודש הזה לכםה "מאמר ד  ) ג

 ה   .........   ט"כה'תש  חודש ניסן (אחר תפילת שחרית)-ראש

 יג   ..............  ב"מה'תשניסן ויקרא, ג'  פ"שיחת ש  )ד

 לח   ......  ט"כה'תשיום ה', ראש חודש ניסן, ת שיח  )ה

  טל  ...............  ז יך כר פרשת ויקראשיחות -ילקוט  )ו

 ה"ח "ג הרהרה  "קכל ה רותה יצחק על ויל ילקוט  )ז

 מד  .................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 מו  .............  ראויקפרשת  –משיח אולה וילקוט ג  )ח

 זמ  .........  פרשת ויקראע בולשמי ויחומש  יורשיע  )ט

 פה   ..............  ויקראשת רפלשבוע ם ליהתעורי יש  )י

    מוגה)(א ינפר התבסרים שיעו  )יא

 פו   .....................................  ויקראפרשת ע בולש 

 צה   ...........  אמירת הנשיאים לתחילת חודש ניסן  )יב

 זצ  ............  ראויקפרשת לשבוע  "םיו םו יה"ח ול  ) יג

 קא  ........................  ם "בברמ ןוילע מיתיו הלכה  )יד

 שיעורי רמב"ם 

 קה  ..........  ראויקפרשת לשבוע  ליום  ג' פרקים –  )טו

 סאק   .......  פרשת ויקראלשבוע יום לאחד  פרק –  )טז

 פדק  ...........  פרשת ויקראלשבוע ות וצספר המ –  )יז

   יםנביאים וכתוב  ) יח

 פוק  ...............................  א פרק   דניאל ,לב-לאפרק  ה ירמי

  בכורותסכת מ – ותנימש  )יט

 פחק  ................................................  תי קה ור ביא

 צהק  ....................................... מגילה  מסכת  עקביעין   )כ

  םעם ביאורי שבתמסכת   )כא

 צוק  ..............................................  כבף עד דז טמדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    יםהערות וציונ  עםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 כדר  .................................................  ן "ר הזקאדמו

  בציעת הפת ת והלכ וךשולחן ער  ) כג

  כהר  ..............................  קן זה  מו"ראד  ח רב יומיי לולפ

    אור הנ"ליב התורלקוטי   )כד

 כחר  ................................................  הזקן  ו"ראדמ 

   רת חייםתו  )כה

 בלר  ..............................................  מצעי מו"ר האאד

  מצותיך דרך –צ י הצ"רמאמ  )כו

 ג לר  ........................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כז

 ה לר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

   ההעבודקונטרס   )כח

 ולר  .............................................  מוהרש"במו"ר אד

  דש"תה' –ם מאמריה רספ  )כט

 ח לר  ............................................  יי''צהר'ר מוו' מאד

  ק"בלה גש" ת-"בשתות ה'חפר השיס  ) ל

 מר  ..............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

 אמר  ............................................ז ק פר הזכרונות ספר  )לא

  קודש  רותגא  )לב

 גמר  ......................................................  יי"צמוהר רמו"אד

 דמר  ................................  יבוראה בצחומש לקרי  ) לג

 נג ר  ..................  קודש-בתש נחתלמ התורה הקריא  )לד

 נדר  .....................  פרשת ויקראלשבוע  זמנים  לוח  ) לה

 נהר  .............  רות לשבת קודשקת נהדלסדר מצות   ) לו



h"kyz'dו ,(zixgy zlitz xg`) ,oqip ycegÎy`x

הּמלÂÔÈÚ'‰ב) ּב'עמק ּכּמבאר 11ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֵֶֶֶֶַַָָֹ

היה  "לא יצחק רּבי מאמר ְְֲִִֵַַַָָָֹּבפרּוׁש

הּזה  מהחדׁש אּלא הּתֹורה את להתחיל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹצרי

ׁשּכללּות  כּו', ּבבראׁשית" ּפתח ּטעם ּומה ְְִִֵֶֶַַַַָָָלכם,

הּצמצּום, אחר רק זה הרי ּבראׁשית מעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַסּפּור

אלקים", ּברא "ּבראׁשית ּׁשּנאמר מה ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּזהּו

ּגבּורה, ּבחינת על ׁשּמֹורה ּדיקא, ְְְֱִִֶֶַַַָָֹ"אלקים"

הּצמצּום, לענין אפׁשרּות נעׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָׁשעלֿידיֿזה

הּצמצּום  ׁשל הּמציאּות מּזה נעׂשה ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָואחרּֿכ

מּלׁשֹון  הּוא הּתֹורה ענין ּכללּות אמנם ְְְְְִִַַַָָָָֹּבפעל.

אֹור" הוי'12"ּתֹורה "אמת את לגּלֹות הינּו, , ְְֱֲֶֶַַָָָ

את 13לעֹולם" להתחיל צרי היה "לא ולכן . ְְְְִִֵֶַָָָָָֹ

עבֹודתם  ׁשּזֹוהי לכם", הּזה מהחדׁש אּלא ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּתֹורה

ׁשעלֿידיֿזה  ּומצֹות, הּתֹורה ּבקּיּום יׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשל

ּב"בראׁשית  לגּלֹות לאין, הּיׁש ּבּטּול ּגם ְְֲִִִִִֵֵַַַַָּפֹועלים

הוי'". "אמת את אלקים" ֱֱֲִֶֶָָָָֹּברא

e‰ÊÂ ּגם ּכֹולל ראׁשֿחדׁש, ענין ּכללּות ּגם ¿∆ְְִֵֶַַַָֹֹ

לכם  הּוא "ראׁשֹון ניסן, ִִֶֶָָֹֹראׁשֿחדׁש

ראׁשיֿחדׁשים  עניני ּכל ּבֹו ׁשּיׁש הּׁשנה", ְְְְֳִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלחדׁשי

ראׁשי  מ"ארּבעה אחד הּוא ׁשּלכן הּׁשנה, ּכל ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשל

מקֹומֹות), ּובכּמה ּבקּבלה ענינם (ּכּמבאר ְְְְְִִַַַָָָָָָָֹׁשנים"

ז"ל  רּבֹותינּו ראׁש14ּֿכמאמר ּבניסן "ּבאחד ְְְֲִֵֶַַַָָֹ

ּגם  ראׁשֹון והּוא ולרגלים", למלכים ְְְְִִִִִַַָָָָהּׁשנה

ּבׁשם  ּתׁשרי חדׁש נקרא (ׁשּלכן החדׁשים ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבמנין

ּגם  ניסן חדׁש נקרא  ולכן הּׁשביעי"), ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ"חדׁש

האביב" "חדׁש ׁשל 15ּבׁשם ענין על ׁשּמֹורה , ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

יׁשנֹו16התחלה  ניסן ׁשּבראׁשֿחדׁש מּובן ּומּזה . ְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹ

יׁש לזה ונֹוסף החדׁשים, ּכל ׁשל הּכללי ְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָהענין

ׁשּלכן  ניסן, לראׁשֿחדׁש הּׁשּי מיחד ענין ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻּבֹו
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רסב.)11 ע' שם בא באוה"ת הובא פ"א. המלך) שעשועי (שער א ב.)12שער נג, זח"ג ב.)13ראה קיז, משנה )14תהלים

רפ"א. ועוד.)15ר"ה יח. לד, תשא טו. כג, משפטים ד. יג, אמרים )16בא לקוטי המגיד: הרב ספרי א. קפו, זח"ב ראה

א. ל, תורה אור ד. מז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'CÏn‰ ˜ÓÚ'a ¯‡·nk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â קבלה 11·) Le¯Ùaספר ¿»ƒ¿»»∆«¿…»¿≈∆«∆∆¿≈

˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡Ó הנזכר‰¯Bz‰ ˙‡ ÏÈÁ˙‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï" «¬««ƒƒ¿»…»»»ƒ¿«¿ƒ∆«»
,'eÎ "˙ÈL‡¯·a Á˙t ÌÚh ‰Óe ,ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰Ó ‡l‡∆»≈«…∆«∆»∆«««»«ƒ¿≈ƒ

˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ ¯etÒ ˙eÏÏkL כמציאות העולם בבריאת העוסק ∆¿»ƒ«¬≈¿≈ƒ
מוגבלת  ‡Á¯גשמית ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«««
ÌeˆÓv‰ האלוקי האור של וההסתר «ƒ¿

בגילוי  מאיר הוא שכאשר האיןֿסוף

גשמית  מציאות להיות יכולה לא

Ó‡pM¯מוגבלת, ‰Ó e‰fL∆∆«∆∆¡«
בראשית  מעשה ÈL‡¯a"¿≈ƒ˙אודות

,"ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a שם נזכר זה ולעניין »»¡…ƒ
,‡˜Èc "ÌÈ˜Ï‡" שם ולא דווקא ¡…ƒ«¿»

'אלוקים'Lאחר, ÏÚשם ‰¯Bn ∆∆«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰¯e·b ˙ÈÁa¿ƒ«¿»∆«¿≈∆
הגבורה  ומידת אלוקים שם מצד

˙e¯LÙ‡ ‰NÚ מקום נתינת «¬»∆¿»
CkŒ¯Á‡Â ,ÌeˆÓv‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒ¿¿««»
ÏL ˙e‡Èˆn‰ ‰fÓ ‰NÚ«¬»ƒ∆«¿ƒ∆

ÌeˆÓv‰ המציאות של והבריאה «ƒ¿
המוגבלת  ‡Óהגשמית .ÏÚÙaÌ ¿…«»¿»

את  שמבטא בראשית ממעשה בשונה

וההסתר, הצמצום הגבורה, מידת

‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿««»
"¯B‡ ‰¯Bz" ÔBLlÓ12,'ו'אור ƒ¿»

והגילוי  ההארה את ומבטא מסמל

,eÈ‰ הוא התורה Bl‚Ï˙שעניין «¿¿«
ההסתר,‡˙ שלמרות העובדה ∆

האמיתית  המציאות דבר של לאמיתו

היא  והנבראים העולמות האלוקות,של

בתהילים  הכתוב ‰ÈÂ'כלשון ˙Ó‡"¡∆¬»»
"ÌÏBÚÏ13 של שהאמת זה במובן ¿»

האלוקות. היא מאחר ÔÎÏÂהעולם ¿»≈
האלוקות  את המגלה היא שהתורה

ÏÈÁ˙‰Ïבעולם  CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï"…»»»ƒ¿«¿ƒ
‰f‰ L„Á‰Ó ‡l‡ ‰¯Bz‰ ˙‡∆«»∆»≈«…∆«∆

È‰BfL ,"ÌÎÏ קידוש זו מצווה »∆∆ƒ
שבה  הראשונה המצווה שהיא החודש

רומזת  בתורה, ישראל בני נצטוו

Ï‡¯NÈלכללות  ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆ƒ¿»≈
ŒÏÚL ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a¿ƒ«»ƒ¿∆«

‰ÊŒÈ„È והמצוות ‰Liהתורה Ïeha Ìb ÌÈÏÚBt העולם מציאות של ¿≈∆¬ƒ«ƒ«≈
ÔÈ‡Ï,אותו ומהווה שבוראת a¯‡האלוקות ˙ÈL‡¯·"a ˙Bl‚Ï »«ƒ¿«ƒ¿≈ƒ»»

"ÌÈ˜Ï‡ הגשמית ‰ÈÂ'"המציאות ˙Ó‡" האלוקית.‡˙ האמת ¡…ƒ∆¡∆¬»»
,ÔÒÈ L„ÁŒL‡¯ Ìb ÏÏBk ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ¿∆«¿»ƒ¿«……∆≈«……∆ƒ»

זה  כתוב נאמר LiLשעליו ,"‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡¯"ƒ»∆¿»¿≈«»»∆≈
Ba ניסן חודש ‰M‰,בראש Ïk ÏL ÌÈL„ÁŒÈL‡¯ ÈÈÚ Ïk»ƒ¿¿≈»≈√»ƒ∆»«»»

‡e‰ ÔÎlLניסן חודש ‡Á„ראש ∆»≈∆»
"ÌÈL ÈL‡¯ ‰Úa¯‡"Ó≈«¿»»»≈»ƒ
ראש  מסכת בתחילת במשנה המנויים

השנה  ראש בניסן "באחד השנה

ראש  באלול באחד ולרגלים. למלכים

ר  בהמה. למעשר ורבי השנה אלעזר בי

באחד  בתשרי. באחד אומרים, שמעון

ולשמיטין  לשנים השנה ראש בתשרי

באחד  ולירקות. לנטיעה וליובלות,

בית  כדברי לאילן, השנה ראש בשבט

עשר  בחמשה אומרים, הלל בית שמאי,

ÌÈÚבו" ¯‡·nk) ארבעה של «¿…»ƒ¿»»
אלו  שנים nÎ·e‰ראשי ‰Ïa˜a¿«»»¿«»

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,(˙BÓB˜Ó¿¿«¬««≈
Ï"Ê14 במשנהÔÒÈa „Á‡a"¿∆»¿ƒ»

ÌÈÎÏÓÏ ‰M‰ŒL‡…̄«»»ƒ¿»ƒ
,"ÌÈÏ‚¯ÏÂ חודש שראש וכיוון ¿ƒ¿»ƒ

כולל  הוא הרי השנה', 'ראש הוא ניסן

החדשים  ראשי של התכנים את בתוכו

כולה  השנה כל ¯‡ÔBLשל ‡e‰Â¿ƒ
ÔÎlL) ÌÈL„Á‰ ÔÈÓa Ìb«¿ƒ¿««√»ƒ∆»≈
החודש  הוא ניסן שחודש מאחר

ÌLaהראשון  È¯Lz L„Á ‡¯˜ƒ¿»…∆ƒ¿≈¿≈
,"ÈÚÈ·M‰ L„Á" שביעי היינו …∆«¿ƒƒ

ÔÎÏÂמניסן  כ'ראשון'), עניינו בגלל ¿»≈
ÌLa Ìb ÔÒÈ L„Á ‡¯˜ƒ¿»…∆ƒ»«¿≈

"·È·‡‰ L„Á"15, זמן …∆»»ƒ
הטבע  ÔÈÚהתחדשות ÏÚ ‰¯BnL∆∆«ƒ¿»
‰ÏÁ˙‰ ÏL 16‰מחדשfÓe . ∆«¿»»ƒ∆

ÔÒÈ L„ÁŒL‡¯aL Ô·eÓ»∆¿……∆ƒ»
Ïk ÏL ÈÏÏk‰ ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»«¿»ƒ∆»

,ÌÈL„Á‰'השנה 'ראש היותו מצד «√»ƒ
האביב, ו'חודש 'ראשון' היותו ומצד

לעיל, Baכאמור LÈ ‰ÊÏ ÛÒBÂ¿»»∆≈
ŒL‡¯Ï CiM‰ „ÁÈÓ ÔÈÚƒ¿»¿À»««»¿…

ÔÒÈ L„Á,בפרטÔÎlL בגלל הן …∆ƒ»∆»≈
והן  החדשים כל לגבי הכללי חודש ענינו ראש בפרט, לו המיוחד הענין בגללו

‰M‰"ניסן  ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡¯".ומבאר שממשיך כפי ƒ»∆¿»¿≈«»»
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ז miyceg y`x mkl dfd ycegd

ּבז  והענין הּׁשנה". לחדׁשי לכם הּוא ה,"ראׁשֹון ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

ּכל  את ׁשּכֹולל הּוא ראׁשֿחדׁש ׁשל ענינֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹּדהּנה,

חדׁש", "ראׁש ּבׁשם נקרא (ׁשּלכן ּכּלֹו ְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֻהחדׁש

ראׁשֿהּׁשנה  ּבדרּוׁשי ה'חדׁש'17ּכּמבאר וענין ,( ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ענין 18הּוא ׁשהּוא אׁשּתֹו", "חדׁש ְְְִִֶֶֶַָֹ

מחדׁש, הּלבנה לידת נעׂשית ׁשאז ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָההתחּדׁשּות,

ההקּדמה  ׁשהּוא ראׁשֿחדׁש ׁשּבערב ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָֹֹוהינּו,

(והּוא  אין ּבבחינת הּלבנה נעׂשית ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹלראׁשֿחדׁש,

נעׂשית  ּובראׁשֿחדׁש האין), אל הּיׁש ּבּטּול ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹענין

הּלבנה', 'מֹולד ּבׁשם נקרא ׁשּלכן חדׁשה, ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָהֹולדה

נהֹורא" והדר חׁשֹוכא "ּבריׁשא .19ּובדגמת ְְְְֲֲֵַַַָָָֻ

אֹורּה את ׁשּמקּבלת ׁשהּלבנה ּבזה, ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָוהענין

ענין  אמּתית והרי ׁשּנּויים, ּבּה יׁש ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמהּׁשמׁש

(לגּלֹות  האדם עבֹודת עלֿידי הּוא ְְֲִֵַַַַָָָהּׁשּנּוי

הוי'"), "אמת את אלקים " ּברא ְֱֱֲִִִֵֶֶָָָָֹּב"בראׁשית 

ההׁשּתלׁשלּות  ׁשּבסדר הענינים ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ענין  ׁשּכללּות והינּו, ׁשּנּוי. ׁשל ּבאפן ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹאינם

ניסן, ּבראׁשֿחד ׁש ּגם (ׁשּיׁשנֹו ְְֳִִֵֶֶֶַָָָֹֹראׁשיֿחדׁשים

ּכל  ׁשּכֹולל הּׁשנה", לחדׁשי לכם הּוא ְְִֵֵֶֶַָָָָָ"ראׁשֹון

הּׁשּנּוי  הּוא ׁשּלהם) העּקר  והּוא ְֳִִִֵֶֶַָָָָָראׁשיֿחדׁשים

ּבבּטּול  האדם עבֹודת עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָוהחּדּוׁש

האין. אל ִֵֶַַָהּיׁש

LÈÂ'ּב'ּתֹוספֹות הּמבאר עלּֿפי ּבזה, 20להֹוסיף ¿≈ְְְִִֶַַַָָֹ

ׁשנים" ראׁשי "ארּבעה הּלׁשֹון ְְִִֵַַָָָָָּבדּיּוק

ׁשּביניהם) הראׁשֹון הּוא ניסן ,md(ׁשראׁשֿחדׁש ִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹ¥
עצמם, הראׁשיֿׁשנים את לבאר ׁשּבא לפי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּזהּו

ּתני לא ּכאׁשר ּדקאי mdמהּֿׁשאיןּֿכן מּׁשּום , ֲֵֵֵֶֶַַָֹ¥ְִֵָ

סדר  ּבין החּלּוק ּגם זהּו והרי ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַאּבתריּה.

ּבֹו, הנעׂשה הּברּור ּבׁשביל ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָההׁשּתלׁשלּות

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

ספ"ב.)17 ר"ה שער ראש עטרת סע"א. נח, לר"ה דרושים רות )18לקו"ת ה"ג. פ"ח יבמות ירושלמי ט. ח, הימיםֿא דברי

רפ"ד. ב.)19רבה עז, ארבעה.)20שבת ד"ה – ר"ה ריש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙‡ ÏÏBkL ‡e‰ L„ÁŒL‡¯ ÏL BÈÚ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»∆……∆∆≈∆

,L„Á L‡¯ ÌLa ‡¯˜ ÔÎlL) Blk L„Á‰ Ïk תחילת' רק ולא »«…∆À∆»≈ƒ¿»¿≈……∆
ÈLe¯„aהחודש' ¯‡·nk של עניינו את המבארים החסידות מאמרי «¿…»ƒ¿≈

‰M‰ŒL‡¯17 ש'ראש בהרחבה מבואר השנה בהם כל את כולל השנה' …«»»
כל  חיות את בו שיש הראש כמו

‰e‡האברים  'L„Á'‰ ÔÈÚÂ ,(¿ƒ¿««…∆
·e˙kL BÓk18 הימים דברי בספר ¿∆»

בנימין) בני תולדות על המדבר (בפרק

,"BzL‡ L„Á" הנשים שאחת …∆ƒ¿
'חודש' בשם ÔÈÚנקראה ‡e‰L∆ƒ¿«

Ê‡L ,˙eLcÁ˙‰‰ חודש בראש «ƒ¿«¿∆»
,L„ÁÓ ‰·l‰ ˙„ÈÏ ˙ÈNÚ«¬≈≈««¿»»≈»»
L„ÁŒL‡¯ ·¯ÚaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿∆∆……∆

‡e‰L זמן‰Óc˜‰‰ וההכנה ∆««¿»»
‰·l‰ ˙ÈNÚ ,L„ÁŒL‡¯Ï¿……∆«¬≈«¿»»

ÔÈ‡ ˙ÈÁ·a שנעלמת היינו ƒ¿ƒ««ƒ
לגמרי  ÔÈÚומתבטלת ‡e‰Â)¿ƒ¿«

ÔÈ‡‰ Ï‡ Li‰ Ïeha ביטול היינו ƒ«≈∆»«ƒ
כמבואר  האלוקות, אל העולמות

L„ÁŒL‡¯·eלעיל  אחרי ), ¿……∆
בערב  המוחלט והביטול ההתעלמות

חודש  ‰ÏB„‰ראש ˙ÈNÚ«¬≈»»
‡¯˜ ÔÎlL ,‰L„Á התחדשות ¬»»∆»≈ƒ¿»

חודש  בראש 'ÏBÓ„הלבנה ÌLa¿≈«
,'‰·l‰ החידוש שם Ó‚„·e˙על «¿»»¿À¿«

חכמינו  אודות ז"ל מאמר בגמרא

בסדר  שהייתה העולם 'ויהי בריאת של

ויהי ÎBLÁ‡בוקר'ערב ‡LÈ¯a"¿≈»¬»
"‡¯B‰ ¯„‰Â19 חושך בתחילה «¬«¿»

ולידת  התחדשות גם וכך אור, כך ואחר

שקודם  לאחר היא חודש בראש הלבנה

נעלמת  היא חודש, ראש בערב לכן,

ומבאר. שממשיך וכפי ומתבטלת

‰·l‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«¿»»
LÓM‰Ó d¯B‡ ˙‡ ˙Ïa˜nL∆¿«∆∆∆»≈«∆∆

עצמה משל אור לה daואין LÈ≈»
ÌÈÈepL,החודש במהלך לזמן מזמן ƒƒ

השמש  כלפי שלה מהמיקום הנובעים

שלה, האור מקור ≈¬»È¯‰Âשהיא
ÈepM‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ שנפעל ¬ƒƒƒ¿««ƒ

יגלה  העולם האלוקי, האור על ולהסתיר להעלים שבמקום הגשמית במציאות

‰‡„Ìאלוקות, ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡e‰ והמצוות התורה בקיום שעובד «¿≈¬«»»»
‡ÌÈ˜Ï"בעולם ‡¯a ˙ÈL‡¯·"a ˙Bl‚Ï) ידי על שנברא העולם ¿«ƒ¿≈ƒ»»¡…ƒ

אלוקים  שם ידי על והעלם ‰ÈÂ'"צמצום ˙Ó‡" האלוקית ‡˙ ),האמת ∆¡∆¬»»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„ÒaL ÌÈÈÚ‰ Ïk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó בו הסדר «∆≈≈»»ƒ¿»ƒ∆¿≈∆«ƒ¿«¿¿

לדרגה  מדרגה ומשתלשל יורד האלוקי ÈepLהאור ÏL ÔÙ‡a ÌÈ‡ אלא ≈»¿…∆∆ƒ
שאינו  ומסודר קבוע ¯‡ŒÈLמשתנה.סדר ÔÈÚ ˙eÏÏkL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿»ƒ¿«»≈

ÌÈL„Á החדשים (BLiLשבכל √»ƒ∆∆¿
,ÔÒÈ L„ÁŒL‡¯a Ìb«¿……∆ƒ»
ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡¯"ƒ»∆¿»¿≈

,"‰M‰ הראשֿחודשÏÏBkL «»»∆≈
‡e‰Â ÌÈL„ÁŒÈL‡¯ Ïk»»≈√»ƒ¿

Ì‰lL ¯wÚ‰ חודשי של כל »ƒ»∆»∆
LecÁ‰Âהשנה  ÈepM‰ ‡e‰ («ƒ¿«ƒ

‰NÚpL הבריאה È„ÈŒÏÚבכל ∆«¬»«¿≈
Ì„‡‰ ˙„B·Ú התורה בקיום ¬«»»»

בעולם  ‡Ïומצוות Li‰ Ïeh·a¿ƒ«≈∆
ÔÈ‡‰ של ה' עבודת ידי על הנפעל »«ƒ

לעיל. כמבואר בעולם, ישראל בני

,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ החידוש בעניין ¿≈¿ƒ»∆
ניסן  חודש בראש בבריאה שנעשה

'˙BÙÒBz'a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ20 «ƒ«¿…»«¿
בתחילת  הנזכרים המשנה דברי על

השנה  ראש ‰ÔBLlמסכת ˜ei„a¿ƒ«»
המשנה  ¯‡ÈLשל ‰Úa¯‡"«¿»»»≈

ÔÒÈ L„ÁŒL‡¯L) "ÌÈL»ƒ∆……∆ƒ»
Ì‰ÈÈaL ÔBL‡¯‰ ‡e‰ מתוך »ƒ∆≈≈∆

במשנה  המנויים ‰Ì,הארבעה (≈
e‰fL היא 'הם' המילה ÈÙÏתוספת ∆∆¿ƒ
‡aL המשנה את השונה התנא ∆»
¯‡·Ï ולפרטÌÈLŒÈL‡¯‰ ˙‡ ¿»≈∆»»≈»ƒ
ÌÓˆÚ,המשנה בהמשך המפורטים «¿»

Èz ‡Ï ¯L‡k ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¬∆…»≈
,Ì‰ שהכוונה לפרש אפשר היה שאז ≈

ראשי  ארבעה שיש העובדה לעצם

'הם' אומר כן התנא אבל שנים,

dÈ¯˙a‡ È‡˜c ÌeMÓ כוונתו כי ƒ¿»≈««¿≈
בהמשך  כך, אחר שנאמר למה

e‰Êהדברים. È¯‰Â האמור ההבדל «¬≈∆
המשנה  לשון 'הם'בין בו שנאמר

כך  אחר ומפורט למבואר לבין וכוונתו

היתה  והכוונה 'הם' נאמר היה לא אם

ראשי  ארבעה שיש העובדה לעצם

זה  ‰elÁ˜שנה, Ìb ההבדל˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÔÈa האור שבו ««ƒ≈≈∆«ƒ¿«¿¿
לדרגה האלוקי  מדרגה ונמשך ‰e¯a¯יורד ÏÈ·La ‡e‰L הטוב הפרדת ∆ƒ¿ƒ«≈

לקדושה  והעלאתו Baמהרע ‰NÚ‰,'השתלשלות 'סדר ÔÈÚÏבאמצעות ««¬»¿ƒ¿«
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h"kyz'dח ,(zixgy zlitz xg`) ,oqip ycegÎy`x

ראׁשיֿ ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ראׁשיֿׁשנים ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָלענין

עּקר  ׁשּזהּו החּדּוׁש, ּבׁשביל ׁשהּוא ְֳִִִִִֶֶֶַַָחדׁשים,

לעצמֹו. הּתכלית ְְְְִִַַַָָהענין,

ענין ‰Â‰ג) לכללּות ּבנֹוגע האמּור על נֹוסף ¿ƒ≈ְְְִִֵַַַָָָָ

ראׁשֿחדׁש ענין יׁשנֹו ְְֳִִֵֶֶַָָֹֹראׁשיֿחדׁשים,

"ראׁשֹון  ׁשּנקרא עד ּכּלנה, על עֹולה ׁשהּוא ְִִִֶֶֶַַָָָָֻניסן

ּדהּנה  ּבזה, והענין הּׁשנה". לחדׁשי לכם ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָהּוא

ּגֹו'21ּכתיב  קדים הּפֹונה הּפנימית החצר ׁשער ְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

הּזה  "החדׁש ּבדרּוׁשי ּומבאר יּפתח. החדׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹּביֹום

'ּבינה'22לכם" ּבחינת הּוא הּפנימית" ׁש"חצר , ְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ספרּֿתֹורה  ענין ּגם ּבכּמה 23[וזהּו ּכּמבאר , ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

ו"ׁשער 24מקֹומֹות  'ּבינה'], ּבחינת הּוא ׁשענינֹו ְְְְִִִֶַַַָָ

'עּתיקא' ּגּלּוי ּכי קדים", ּפֹונה הּפנימית ְִִִִִִֵֶֶַַָָָהחצר

ּב'בינה' הּוא הּוא 25("קדים") ּבעבֹודה וענינֹו . ְְְֲִִִָָָָָ

ּבחינת  היא ׁש'ּתׁשּובה' ּכּידּוע הּתׁשּובה, ְְְְִִִֶַַַַַָָָענין

ראׁשֿחדׁש,26'ּבינה' לערב ּבנֹוגע ׁשּמצינּו וזהּו . ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

(ּבמקֹומֹות  לכם" הּזה "החדׁש ּבדרּוׁשי ְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּכּמּובא

קטן'22מּועטים) 'יֹוםּֿכּפּור ּבׁשם ,27ׁשּנקרא ְְִִִֵֶָָָָ

ראׁשיֿ ּבכל הּוא זה וענין הּתׁשּובה. ענין ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשהּוא

להיֹותֹו ניסן, ּבראׁשֿחדׁש ׂשאת ּוביתר ְְְְֳִִִֵֶֶֶָָֹֹחדׁשים,

מּובן  ּומּזה הּׁשנה", לחדׁשי לכם הּוא ְְִִֵֶֶַָָָָָ"ראׁשֹון
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א.)21 מו, ובכ"מ.)22יחזקאל רסב. ע' ואילך. רנא ע' בא אוה"ת המאמר.)23ראה בתחילת המו"ל הערת לקו"ת )24ראה

א. פ, לשמע"צ סע"ב.)25דרושים יא, לך תו"א ב. קעח, זח"ג ובכ"מ.)26ראה א. קכב, (רע"מ) זח"ג פר"ח )27ראה ראה

ועוד. שם. השו"ע נ"כ סתי"ז. לאו"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈLŒÈL‡¯ השנה של ¯‡ŒÈLה'ראשים' ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ »≈»ƒ¿««««»¿«»»≈

ÌÈL„Á וניכר בולט החידוש עניין הלבנה,שבהם מולד מפני יותר עוד √»ƒ
e‰fL ,LecÁ‰ ÏÈ·La ‡e‰L הרי החידוש, הוא שבולט מה כאשר ∆ƒ¿ƒ«ƒ∆∆

BÓˆÚÏזה  ˙ÈÏÎz‰ ,ÔÈÚ‰ ¯wÚ'ה'בירור עניין ולא של  והזיכוך ƒ«»ƒ¿»««¿ƒ¿«¿
ראש  של מעלתו גודל מובן ומזה אחר,

עיקר  על והדגש החידוש בעניין חודש

העניין. ותכלית

¯eÓ‡‰ ÏÚ ÛÒB ‰‰Â (‚¿ƒ≈»«»»
ŒÈL‡¯ ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»ƒ¿«»≈

,ÌÈL„Á עניין את המבטא √»ƒ
לאין  הנברא היש וביטול ההתחדשות

¯‡L„ÁŒLהאלוקי  ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«……∆
,‰lk ÏÚ ‰ÏBÚ ‡e‰L ÔÒÈƒ»∆∆«À»»
ראשי  כל על ויתרון מעלה לו שיש

השנה  במשך pL˜¯‡החדשים „Ú«∆ƒ¿»
ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡¯"ƒ»∆¿»¿≈

"‰M‰'ראשון' רק הכוונה ואין «»»
כפי  במעלה, 'ראשון' גם אלא בזמן

ומבאר. שממשיך

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â21 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
להיות  העתיד על יחזקאל בנבואת

(והיא  לעתידֿלבוא המקדש בבית

החודש) פרשת שבת של ההפטרה

‰Bt‰ ˙ÈÓÈt‰ ¯ˆÁ‰ ¯ÚL««∆»≈«¿ƒƒ«∆
ÌÈ„˜ מזרח צד ÌBÈaכלפי 'Bb »ƒ¿

Á˙tÈראש  L„Á‰ הימים ובשא ר «…∆ƒ»≈«
סגור. זה שער «…¿Óe·‡¯יהיה

ÈLe¯„a הכתוב על החסידות מאמרי ƒ¿≈
"ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰"22, «…∆«∆»∆

‡e‰ "˙ÈÓÈt‰ ¯ˆÁ"L∆»≈«¿ƒƒ
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ] '‰Èa' ˙ÈÁa23, בהערת וראה ¿ƒ«ƒ»¿∆«ƒ¿«≈∆»

תורה, ספר לנושא זה מאמר של הקשר על המאמר בתחילת לאור המוציאים

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nk24 החסידות תורה BÈÚLבתורת ספר של «¿…»¿«»¿∆ƒ¿»
,'‰Èa' ˙ÈÁa ‡e‰..." הזקן לאדמו"ר תורה' ב'לקוטי שמבואר וכפי ¿ƒ«ƒ»

כל  ז"ל רבותינו וכמאמר וצירופיהן אותיות בחינת רק הוא שבכתב שתורה

יעדיף  לבל מנויות אותיותיה כל ולכן הקדושֿברוךֿהוא. של שמותיו התורה

האותיות  והנה פוסלת. והנגיעה ותבניתו בדמותו להיות צריכה אות וכל ויחסיר

מתגלים  והשגה הבנה לכלל השכל שכשבא בחוש וכנראה בינה... בבחינת הן

המושג  משכל למעלה שהוא חכמה בבחינת אבל במחשבה. אותיות בחינת בו

היא  שבכתב שהתורה התורה אותיות עניין וזהו עדיין. אותיות בחינת בו אין

יש  זה ולפי  בזוהר..."], שכתוב כמו תורה ספר נקראת ובינה בינה, בבחינת

זה  בפסוק הפנימי הפירוש את Bt‰לפרש ˙ÈÓÈt‰ ¯ˆÁ‰ ¯ÚL"Â¿««∆»≈«¿ƒƒ∆

'‡˜ÈzÚ' Èelb Èk ,"ÌÈ„˜ בחינת של (הפנימיות יומין' 'עתיק בחינת »ƒƒƒ«ƒ»
כל  נעלית שהיא להורות זה בשם הנקראת מהספירות) שלמעלה עליון' 'כתר

וגילוי  אור המסמל היום עניין מ'יומין', ונבדלת רחוקה והיא ש'נעתקה' עד כך

"ÌÈ„˜") שבעצם ואף 'ישן') גם פירושו 'עתיק' שכן קדימות, מלשון »ƒ
גילוי, לידי מלבוא למעלה הוא 'עתיק'

'עתיק' של È·'a‰'הגילוי ‡e‰25 ¿ƒ»
הזקן  לאדמו"ר אור' ב'תורה כמבואר

דווקא  בבינה הוא עתיק שהתגלות ..."

ואין  עדן נקרא חכמה כי בחכמה ולא

מקור  הוא עתיק כי עתיק התגלות שם

מן  למעלה הוא והתענוג התענוגים

בחינת  שהיא עצמה ובחכמה החכמה

בא לא עדיין כיֿאם נקודה גילוי לידי

בינה". גילוי BÈÚÂעלֿידי של ¿ƒ¿»
בבינה  שהוא B·Úa„‰'עתיק' כפי »¬»

האדם  בעבודת ÔÈÚמשתקף ‡e‰ƒ¿«
'‰·eLz'L Úe„ik ,‰·eLz‰«¿»«»«∆¿»

'‰Èa' ˙ÈÁa ‡È‰26 כמובא ƒ¿ƒ«ƒ»
..." התניא שבספר התשובה' ב'אגרת

ותיקונים  הקדוש בזוהר שכתוב כמו

תשובה  איהי דבינה מקומות, בכמה

הנקראת  בינה [בחינת והאם עילאה,

הבנים  'אם בפסוק גם כמרומז 'אם'

וכו' האפרוחים על רובצת שמחה']

היא  שהבינה היינו אותם, [ומגדלת

המידות]. רגש להתעוררות מקור

ידי  שעל ה'דהיינו בגדולת שמתבונן

בינתו  מרוח ומוליד הדעת, בהעמקת

טעם  ובטוב שכליים ורחימו דחילו

ה' את לאהבה שנאמר כעניין ודעת,

טבעית  באהבה לו די ולא וכו', חייך" הוא "כי משום לבד אלוקיך המסותרת

בושה  או ופחד ביראה וכן על וכו', רובצת האם נקראת אזי כנודע, וכו'

וכו'". האפרוחים

e‰ÊÂ הוא התשובה ועבודת בינה לבחינת חודש ראש של הקשר זה עניין ¿∆
מה  של הפנימי enk·‡התוכן ,L„ÁŒL‡¯ ·¯ÚÏ Ú‚Ba eÈˆnL∆»ƒ¿≈«¿∆∆……∆«»

ÈLe¯„a הכתוב על החסידות ÌÎÏ"מאמרי ‰f‰ L„Á‰" ƒ¿≈«…∆«∆»∆
(ÌÈËÚeÓ ˙BÓB˜Óa)22‡¯˜pL חודש ראש ערב ÌLaיום ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»¿≈

'ÔË˜ ¯etkŒÌBÈ'27‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰L יום , ובדוגמת מעין ƒ»»∆ƒ¿««¿»
התשובה. עניין הוא שעניינו כיפור

‰Ê ÔÈÚÂ חודש ראש אודות לעיל ¯‡ÌÈL„ÁŒÈLהמבואר ÏÎa ‡e‰ ¿ƒ¿»∆¿»»≈√»ƒ
השנה, חדשי כל B˙BÈ‰Ïשל ,ÔÒÈ L„ÁŒL‡¯a ˙‡N ¯˙È·e¿∆∆¿≈¿……∆ƒ»ƒ¿

ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡¯","‰M‰'ה'ראשון חודש ראש שהוא ƒ»∆¿»¿≈«»»
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ט miyceg y`x mkl dfd ycegd

הֹוספה  ׁשל ּבאפן הּוא ניסן ראׁשֿחדׁש ערב ְִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּגם

ּבאפן  הּוא ׁשּלאחריו ׁשראׁשֿחדׁש מּכיון ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹּביֹותר,

ּכללּות  ׁשּיׁשנּה והינּו, ּביֹותר. הֹוספה ְְְְְֵֶֶֶַָָָָׁשל

עבֹודת  ּגם ּכֹולל ּומצֹות, ּבתֹורה ְְֲֲִֵַַָָָהעבֹודה

ׁשאז  הּׁשנה, ּכל ּבמׁש ׁשהיא ּכפי ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָהּתׁשּובה,

מסּדרת. עבֹודה היא הּתׁשּובה עבֹודת ְְֲֲֲִִֶֶַַָָֻאפילּו

ּדה  ניסן, חדׁש עבֹודת היא מּזה ּנה ּולמעלה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ

ׁשּבֹו רגל לרגלים", ראׁשֿהּׁשנה ּבניסן ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ"ּבאחד

הּוא) ּבניסן, ּבאחד הּנכנס ּבחדׁש ׁשהּוא ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ(רגל

לרגלים  הּפסח,28ראׁשֿהּׁשנה חג ּדהינּו , ְְְִֶַַַַַָָָָֹ

ּדּלּוג  מּלׁשֹון הּוא הּדּלּוג 29ּו"פסח" ענין ׁשהּוא , ְְִִִִֶֶַַַ

הּדּלּוג  ענין ואפילּו ּומצֹות, הּתֹורה ְְֲֲִִִִַַַַַַָּבעבֹודת

מענין  יֹותר נעלה ּבאפן הּתׁשּובה, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָֹּבעבֹודת

לֹומר, ויׁש מּצדֿעצמֹו. ׁשהּוא ּכפי ְְְְִִֵֶַַַַָהּתׁשּובה

אתערּותאּֿדלתּתא  ּבחינת ּבין החּלּוק ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָׁשּזהּו

ּבאתערּותאּֿדלתּתא  הּתלּויה ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָואתערּותאּֿדלעילא

ענין  ׁשהּוא הּתׁשּובה, ענין ּגם נכלל ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ(ׁשּבזה

"מאד ה"מאד 30"ּבכל עבֹודת ער ׁשּלפי , ְְְְֲִֵֶֶֶַַָֹֹ

"ּובין 31ׁשּל ׁשּלמעלה), ה"מאד" את מעֹוררים ְְְְְְִֵֶֶֶַַָֹ

מּבחינת  ׁשּלמעלה אתערּותאּֿדלעילא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבחינת

ּבאתערּותאֿ הּתלּויה ְְְְְֲֲִִִֵַָָָָאתערּותאּֿדלעילא

הּתׁשּובה 32ּדלתּתא  מענין ּגם למעלה ׁשהיא ,33 ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

ּבחינת  הּוא ּבכלל הּתׁשּובה ׁשענין ְְְְִִִֶַַַַָָ(אף

מאתערּותאֿ ׁשּלמעלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָאתערּותאּֿדלעילא

ויׁש ּבאתערּותאּֿדלתּתא). הּתלּויה ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָּדלעילא

ּבחדׁש הּתׁשּובה ׁשּכללּות אפׁשר, ּבדר ְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָֹלֹומר
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(ובפירש"י).)28 א ד, יג.)29ר"ה שם, יא. יב, בא ה.)30פירש"י ו, ובכ"מ.)31ואתחנן ואילך. ג לט, מקץ תו"א ראה

ואילך.)32 ד כג, שה"ש לקו"ת רס.)33ראה ע' שם אוה"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השנה  בכל החדשים ראשי כל מתוך נעלה Ú¯·והכי ÌbL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«∆∆

ÔÒÈ L„ÁŒL‡¯ המיוחד קטן'כ'יום ועניינו ÏLכיפור ÔÙ‡a ‡e‰ ……∆ƒ»¿…∆∆
¯˙BÈa ‰ÙÒB‰,החדשים משאר שאת L„ÁŒL‡¯Lביתר ÔÂÈkÓ »»¿≈ƒ≈»∆……∆

ÂÈ¯Á‡lL ניסן חודש ראש ערב למחרת הבא ניסן חודש ‰e‡ראש ∆¿«¬»
¯˙BÈa ‰ÙÒB‰ ÏL ÔÙ‡a כפי ¿…∆∆»»¿≈

ומפרט. שממשיך

עניין  של המיוחדת המעלה את ומבאר

ניסן: חודש לראש בשייכות התשובה

˙eÏÏk dLiL ,eÈ‰Â¿«¿∆∆¿»¿»
ÏÏBk ,˙BˆÓe ‰¯B˙a ‰„B·Ú‰»¬»¿»ƒ¿≈
ÈÙk ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú Ìb«¬««¿»¿ƒ
Ê‡L ,‰M‰ Ïk CLÓa ‡È‰L∆ƒ¿∆∆»«»»∆»

השנה ימות B·Ú„˙כל eÏÈÙ‡¬ƒ¬«
‰·eLz‰ המצב של שינוי שהיא «¿»

חידוש  בה ויש B·Ú„‰הקודם ‡È‰ƒ¬»
˙¯cÒÓ התשובה עבודת ואפילו ¿À∆∆

של  מסודרת בצורה ה' לעבודת שייכת

לדרגה. מדרגה «¿»¿ÏÚÓÏe‰הליכה
ÔÒÈ L„Á ˙„B·Ú ‡È‰ ‰fÓƒ∆ƒ¬«…∆ƒ»
העבודה  של המגבלות מעל שהיא

וממילא  מסודרת עבודה שהיא הרגילה

מוגבלת, שנאמר p‰c‰גם כפי ¿ƒ≈
ראשי  'ארבעה של המשנה בהמשך

¯‡ŒLשנים' ÔÒÈa „Á‡a"¿∆»¿ƒ»…
,"ÌÈÏ‚¯Ï ‰M‰ הראש «»»»¿»ƒ

חג  הרגלים שלושת של וההתחלה

כי  הסוכות וחג השבועות חג הפסח,

Ï‚¯) BaL Ï‚¯ החג‡e‰L ∆∆∆∆∆∆
ÒÎp‰ L„Áa המתחיל„Á‡a «…∆«ƒ¿»¿∆»

‰M‰ŒL‡¯ (‡e‰ ,ÔÒÈa¿ƒ»…«»»
ÌÈÏ‚¯Ï28ÁÒt‰ ‚Á eÈ‰c , »¿»ƒ¿«¿««∆«

כל  של וה'ראש' ההתחלה שהוא

הרגלים, של ÁÒÙ"e"שלושת החג ∆«
ניסן  חודש ראש שבגללו ניסן חודש

כאמור  לרגלים', השנה 'ראש הוא

elc‚לעיל, ÔBLlÓ ‡e‰29, כמו ƒ¿ƒ
הבכורים  מצרים שבבתי מצרים יציאת שלפני הלילה אודות בתורה שנאמר

הפתח' על ה' (ידלג) 'ופסח ישראל בני בבתי אבל הדילוג e‰L‡ימותו עניין ∆
הוא  BˆÓe˙,בפסח ‰¯Bz‰ ˙„B·Úa ‚elc‰ ÔÈÚ'ה עבודת היינו ƒ¿««ƒ«¬««»ƒ¿

והדרגה מסדר ‰eLz·‰למעלה ˙„B·Úa ‚elc‰ ÔÈÚ eÏÈÙ‡Â«¬ƒƒ¿««ƒ«¬««¿»
Œ„vÓעצמה, ‡e‰L ÈÙk ‰·eLz‰ ÔÈÚÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡a¿…∆«¬∆≈≈ƒ¿««¿»¿ƒ∆ƒ«

BÓˆÚ.הדילוג ענין תוספת ללא «¿

˜elÁ‰ e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ ההבדלŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa ÔÈa ¿≈«∆∆«ƒ≈¿ƒ«ƒ¿¬»
‡z˙Ïc האדם מצד מלמטה, ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Â‡התעוררות ƒ¿«»¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»

האלוקות מצד מלמעלה, z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a‡התעוררות ‰ÈeÏz‰«¿»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
‰ÊaL) מלמעלה התעוררות וכן מלמטה התעוררות על האמור בכלל ∆»∆

שהיא  מלמטה בהתעוררות התלוייה

אותה ומעוררת Ìbהגורמת ÏÏÎƒ¿»«
‰·eLz‰ ÔÈÚ היא תשובה שאמנם ƒ¿««¿»

מהגדרים  יציאה מסויים ובמובן חידוש

גם  מכלֿמקום אבל וההגבלות

(שבאה  זו להתעוררות שייכת התשובה

מלמעלה  התעוררות שהיא או מלמטה

מלמטה), בהתעוררות התלוייה

"E„‡Ó ÏÎa" ÔÈÚ ‡e‰L30, ∆ƒ¿«¿»¿…∆
ויציאה  גבול בלי מסמל 'מאוד' שאמנם

'מאד  פירושו 'מאודך' אבל מהגבלות

שאודותה  המדריגה זה ולפי שלך'

הכוונה  גם מאודך' 'בכל כאן נאמר

יציאה  לא אבל 'מאוד' אמנם שזה

שלך', 'מאוד אלא מהגדרים מוחלטת

ו  זה אדם של ה' לעבודת ÈÙlL∆¿ƒיחסית
"ElL „‡Ó"‰ ˙„B·Ú C¯Ú31 ≈∆¬««¿…∆¿

של  דלתתא' ה'אתערותא מידת לפי

‰"Ó‡„"האדם ˙‡ ÌÈ¯¯BÚÓ¿¿ƒ∆«¿…
‰ÏÚÓlL ה'אתערותא באה ∆¿«¿»

האלוקות  מצד ונמצא )דלעילא'

מצד  בעבודה כללי באופן שמדובר

לדרגתו, ובהתאם יכולתו ולפי האדם

Œ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa ÔÈ·e≈¿ƒ«ƒ¿¬»
‡ÏÈÚÏc מצד מלמעלה, התעוררות ƒ¿≈»

יותר  גבוהה בדרגה האלוקות

Œ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿¬»
Œ‡˙e¯Ú˙‡a ‰ÈeÏz‰ ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»«¿»¿ƒ¿¬»

‡z˙Ïc32 מידת לפי והיא ƒ¿«»
מדובר  אלא מלמטה, ההתעוררות

יותר  נעלית דלעילא' ב'אתערותא

Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L אפילוÔÈÚÓ ∆ƒ¿«¿»«≈ƒ¿«
‰·eLz‰33˙ÈÁa ‡e‰ ÏÏÎa ‰·eLz‰ ÔÈÚL Û‡) «¿»«∆ƒ¿««¿»ƒ¿»¿ƒ«

‰ÈeÏz‰ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó ‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆¿«¿»≈ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a לשוב המתעורר האדם מצד היא התשובה שהרי ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

תלוייה  שלא דלעילא' ל'אתערותא שהכוונה באמירה ולכן לאלוקות, ולהתקרב

חידוש  יש התשובה, מעניין אפילו שנעלית דלתתא' ).ב'אתערותא
‡e‰ ÔÒÈ L„Áa ‰·eLz‰ ˙eÏÏkL ,¯LÙ‡ C¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»∆¿»«¿»¿…∆ƒ»
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h"kyz'dי ,(zixgy zlitz xg`) ,oqip ycegÎy`x

אמרּו זה ׁשעל הּצּדיקים, ּתׁשּובת ענין הּוא ְְְִִִִֶֶַַַַַָָניסן

ּבתיּובּתא" צּדיקּיא לאתבא אתא .34ׁש"ּמׁשיח ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָ

‰Ê·e ּבּגמרא ּׁשּמצינּו מה רּבי 35יּובן ּגּבי »∆ְִִֵֶַַַַָָָָ

ּגדֹול  אדם (ׁשהיה ער ּבן ),36אלעזר ְֲֶֶֶָָָָָָָָ

ּדפ  חמרא אחרי ּומּיא ׁש"ּנמׁש רּוגיתא ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ

אמר  לכם, הּזה החדׁש למקרא ּבעא ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּדדיּומסת,

נהֹוראי  רּבי אמר זה ועל לּבם", היה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהחרׁש

אל  ּבינת אל ׁשמֹו) ער ּבן אלעזר ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ(ׁשרּבי

הּזה 37ּתּׁשען  ל"החדׁש והּׁשּיכּות הּקׁשר ּובבאּור . ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

חמרא  אחר ׁשּנמׁש נּכר היה (ׁשּבזה ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָלכם"

ׁשּי ׁשּלכאֹורה אף ּדדיּומסת), ּומּיא ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָּדפרּוגיתא

ולכללּות  הּׁשנה, ּכל ׁשל לראׁשיֿחדׁשים זה ְְְְֳִִִֵֶֶַָָָָָָָענין

ׁשּלא  ּבזה, ׁשהּכונה לֹומר, יׁש ּכּלּה, ֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּׁשנה

ּומצֹות, הּתֹורה ּבקּיּום העבֹודה ּכללּות ְְְְֲִִִַַָָָָָמסּפיקה

עם  קׁשּורה ׁשהיא ּכפי הּתׁשּובה עבֹודת ּגם ְְְֲִִִֵֶַַַָָּכֹולל

להיֹות  צריכה אּלא הּגּוף, והגּבלת הּגּוף ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָעניני

ענין  ׁשּזהּו ּדוקא, ּדּלּוג ׁשל ּבאפן ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹהעבֹודה

ּבינת "אל ּׁשאמרּו מה ּגם וזהּו ניסן. ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹראׁשֿחדׁש

ּבאפן  להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה הינּו, ּתּׁשען", ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאל

הּתׁשּובה), (ענין ּבינה מּבחינת ּגם ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

ׁשּזֹוהי  קדים", הּפֹונה הּפנימית החצר ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ"ׁשער

"לאתבא  הּוא ׁשענינּה ניסן, ּבחדׁש ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹהּתׁשּובה

עלֿידיֿזה  ׁשּדוקא וזהּו ּבתיּובּתא". ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָצּדיקּיא

מה  עלּֿדר ׁשּזהּו נהֹוראי, רּבי ּבׁשם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָנקרא

ׁשרא,38ּׁשּכתּוב  עּמּה ּונהֹורא ּבחׁשֹוכא, מה ידע ְְֲִֵֵֶַַָָָָָ

למעלה. ׁשהּוא ּכמֹו החׁש ּבחינת ְְְְִֶֶֶֶַַַָֹׁשּזהּו

רּבי ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּבין הּפלּוגתא ּתּובן ¿«ƒ∆ְְִֵַַָָ

הּגדֹול) אליעזר (רּבי ֱֱִִִֶֶֶֶַַָאליעזר

אֹו להּגאל עתידין ּבתׁשרי אם יהֹוׁשע, ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָֻורּבי

להּגאל  עתידין ּדרּבי 39ּבניסן לׁשיּטתיהּו, ואזלי , ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָ

עֹוׂשין  יׂשראל אם סביראֿליּה הּגדֹול ְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָאליעזר
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ב.)34 קנג, זח"ג וראה סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, לשמע"צ דרושים לקו"ת ב.)35ראה קמז, ע')36שבת שם באוה"ת כ"ה

ה.)37רנז. ג, כב.)38משלי ב, ב.)39דניאל יא, ר"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚוהוא השנה ימות כל התשובה מעבודת ‰ÌÈ˜Ècv,שונה ˙·eLz ƒ¿«¿«««ƒƒ

‰Ê ÏÚL התשובה בעבודת זו ‡˙‡בזוהר ‡e¯Óבחינה ÁÈLn"L ∆«∆»¿∆»ƒ«»»
"‡z·eÈ˙a ‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï34 הצדיקים את להשיב בא משיח ¿«»»«ƒ«»ƒ¿¿»

סת  התשובה מענין יותר, נעלית אחרת, דרגה והיא ם.בתשובה

eÈˆnM ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«∆»ƒ
‡¯Óba35Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ Èab «¿»»«≈«ƒ∆¿»»∆

ÏB„b Ì„‡ ‰È‰L) C¯Ú36,( ¬»∆»»»»»
‡¯ÓÁ È¯Á‡ CLÓp"L∆ƒ¿««¬≈«¿»
,˙ÒÓeÈ„c ‡iÓe ‡˙È‚e¯Ùc יין ƒ¿«¿»«»ƒ¿¿«

מרחצאות  של ומים ««Úa‡משובח
‡¯˜ÓÏלקרוא ‰f‰רצה L„Á‰ ¿ƒ¿»«…∆«∆

¯Ó‡ ,ÌÎÏ בטעות‰È‰ L¯Á‰ »∆»««≈≈»»
ÌaÏ גרמה והמים מהיין ההנאה כי ," ƒ»

הרוחני  במצבו ירידה Ê‰לו ÏÚÂ¿«∆
Èa¯L) È‡¯B‰ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿»ƒ∆«ƒ

(BÓL C¯Ú Ôa ¯ÊÚÏ‡ כלשון ∆¿»»∆¬»¿
במשלי ‡Ïהכתוב E˙Èa Ï‡∆ƒ»¿«

ÔÚMz37 על תסמוך אל כלומר, ƒ»≈
שלך. החכמה

˙eÎiM‰Â ¯Lw‰ ¯e‡··e של ¿≈«∆∆¿««»
ערך  בן אלעזר רבי על הגמרא סיפור

‰ÊaL) "ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰"Ï¿«…∆«∆»∆∆»∆
לבם' היה 'החרש וקרא ««‰È‰שטעה

‡¯ÓÁ ¯Á‡ CLÓpL ¯kƒ»∆ƒ¿««««¿»
,(˙ÒÓeÈ„c ‡iÓe ‡˙È‚e¯Ùcƒ¿«¿»«»ƒ¿¿«
‰Ê ÔÈÚ CiL ‰¯B‡ÎlL Û‡«∆ƒ¿»«»ƒ¿»∆
Ïk ÏL ÌÈL„ÁŒÈL‡¯Ï¿»≈√»ƒ∆»
dlk ‰M‰ ˙eÏÏÎÏÂ ,‰M‰«»»¿ƒ¿»«»»À»
בפני  לכם' הזה 'החודש ובמילים

לראש  הקשר במפורש ניכר לא עצמם

דווקא  ניסן ממשיך חודש הכתוב שהרי

השנה', לחדשי לכם הוא 'ראשון ואומר

Êa‰,אלא  ‰Âk‰L ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆««»»»∆
˙eÏÏk ‰˜ÈtÒÓ ‡lL∆…«¿ƒ»¿»
‰¯Bz‰ Ìei˜a ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ«»
˙„B·Ú Ìb ÏÏBk ,˙BˆÓeƒ¿≈«¬«
‰¯eL˜ ‡È‰L ÈÙk ‰·eLz‰«¿»¿ƒ∆ƒ¿»
Ûeb‰ ˙Ïa‚‰Â Ûeb‰ ÈÈÚ ÌÚƒƒ¿¿≈«¿«¿»««
על  שמדובר אף כי די, לא  בכך וגם

עבודה  זו עדיין התשובה, עבודת

BÈ‰Ï˙מוגבלת  ‰ÎÈ¯ˆ ‡l‡∆»¿ƒ»ƒ¿
‚elc ÏL ÔÙ‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿…∆∆ƒ

מההגבלות  ÔÒÈויציאה L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ e‰fL ,‡˜Âc חג חל שבו «¿»∆∆ƒ¿«……∆ƒ»
לעיל. כמבואר מההגבלות, והיציאה והקפיצה הדילוג את המסמל הפסח

e¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ שם בגמרא העניין ‡Ïבסיום E˙Èa Ï‡" ¿∆««∆»¿∆ƒ»¿«
Ìb ‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰„B·Ú‰L ,eÈ‰ ,"ÔÚMzƒ»≈«¿∆»¬»¿ƒ»ƒ¿¿…∆∆¿«¿»«
ÔÈÚ) ‰Èa ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿«

,(‰·eLz‰ בהפטרת) נאמר זה שעל «¿»
החודש) ‰Áˆ¯פרשת ¯ÚL"««∆»≈

"ÌÈ„˜ ‰Bt‰ ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ«∆»ƒ
לבחינת  שהכוונה לעיל (ונתבאר

תשובה È‰BfL'עתיק'), של הדרגה ∆ƒ
היא  בינה מבחינת שלמעלה

,ÔÒÈ L„Áa ‰·eLz‰«¿»¿…∆ƒ»
‡·˙‡Ï" ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»¿«»»

"‡z·eÈ˙a ‡i˜Ècˆ עבודת «ƒ«»ƒ¿¿»
אצל  רק קיימת כלל שבדרך התשובה

צדיקים.

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL e‰ÊÂ שעסק ¿∆∆«¿»«¿≈∆
אלעזר  התשובה רבי בעבודת ערך בן

זו  נעלית ¯Èaבדרגה ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈«ƒ
È‡¯B‰ אל בינתך 'אל אמר ואז ¿»ƒ

Ó‰תשען', C¯cŒÏÚ e‰fL∆∆«∆∆«
·e˙kM38 בדניאל‰Ó Ú„È ∆»»«»

,‡¯L dnÚ ‡¯B‰e ,‡ÎBLÁa«¬»¿»ƒ≈¿≈
בחושך, מה "יודע דוד במצודת ופירש

פנימיות  פי ועל עמו" שוכנת והאורה

הכוונה  ÈÁa˙העניינים e‰fL∆∆¿ƒ«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk CLÁ‰«…∆¿∆¿«¿»

אין  וגם מציאות ששם חושך של

ולאחר  אור, הוא אלעזר החושך שרבי

בדרגה  התשובה בעבודת עסק ערך בן

ענין  'נהוראי', נקרא האמורה, הנעלית

האור.

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („‡˙‚eÏt‰ Ô·ez ¿«ƒ∆»«¿¿»
(¯Èaהמחלוקת  ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ ÔÈa≈«ƒ¡ƒ∆∆«ƒ

,ÚLB‰È Èa¯Â (ÏB„b‰ ¯ÊÚÈÏ‡¡ƒ∆∆«»¿«ƒ¿À«
ÔÈ„È˙Ú È¯L˙a Ì‡ ישראל בני ƒ¿ƒ¿≈¬ƒƒ

Ï‡b‰Ï מהגלותÔÒÈa B‡ ¿ƒ»≈¿ƒ»
Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú39ÈÏÊ‡Â , ¬ƒƒ¿ƒ»≈¿»¿ƒ

,e‰È˙hÈLÏ לפי הולכים והם ¿ƒ»«¿
אחרת  במחלוקת Èa¯c¿«ƒשיטתם

dÈÏŒ‡¯È·Ò ÏB„b‰ ¯ÊÚÈÏ‡¡ƒ∆∆«»¿ƒ»≈
דעתו  שזו היינו Ï‡¯NÈסבור, Ì‡ƒƒ¿»≈
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יי miyceg y`x mkl dfd ycegd

נגאלין  ׁשּבתׁשרי 40ּתׁשּובה סביראֿליּה ולכן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָ

ׁשּבניסן  סביראֿליּה יהֹוׁשע ורּבי להּגאל, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֻעתידין

ׁשּסביראֿליּה ּכיון להּגאל, עתידין ּובניסן ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָנגאלּו

ּת ׁשעלֿידּה ּתׁשּובה ׁשהּתׁשּובה היא הּגאּולה בא ְְְִֶֶַַַָָָָָָֹ

מחזירן  כּו' (הּקּב"ה מּלמעלה לגמרי ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּבאה

ׁשהּתׁשּובה 40למּוטב  לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ,( ְְְְְִֵֵֶֶַָָָ

אתערּותאּֿדלעילא  ּבחינת היא ניסן ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹּבחדׁש

הּוא, והענין אתערּותאּֿדלתּתא. מּכל ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָׁשּלמעלה

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו עד 41ּדהּנה מחּבבּה זז לא ְְְִֵֵֵַַַָָָֹ

עד  כּו' אחֹותי ׁשּקראּה עד כּו' ּבּתי ְְֲִִִֶֶַַָָָָׁשּקראּה

ּבחינת  ׁשּיׁש איתא, אחר ּובמקֹום אּמי, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּקראּה

על  ּדקאי "אּמי", מּבחינת ּגם ׁשּלמעלה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ"ּבת"

לעתידֿ ׁשּתתעּלה ּכפי ("ּבת") הּמלכּות ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָּבחינת

ּבחינת 42לבא  על קאי אּמי" "קראּה והּנה, . ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

ׁשרּבי  וזהּו ּכּנ"ל. הּתׁשּובה ענין ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָה'ּבינה',

ּתׁשּובה  עֹוׂשין יׂשראל "אם סביראֿליּה ְְְֱִִִִִֵֵֶֶָָָאליעזר

מּצד  ׁשּזהּו להּגאל", עתידין ּובתׁשרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָנגאלין,

ּבכּמה  מבאר אמנם, אּמי". ּד"ּקראּה ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹהּמעלה

ּבחסידּות  רּבי 43מקֹומֹות ּכדעת הּוא ׁשהּפסקּֿדין ְְְֲִִִֶַַַַַַ

ּכפי  ׁשּזהּו להּגאל", עתידין ׁש"ּבניסן ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֻיהֹוׁשע

ועד  "אּמי", לבחינת מתעּלית "ּבת" ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַׁשּבחינת

ׁשּיׁשנֹו הינּו, "אּמי", מּבחינת ּגם למעלה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָׁשהיא

היא  ׁשהּתׁשּובה אּלא ("אּמי"), הּתׁשּובה ְְְִִִִֶֶַַַָָָענין

"ּבת", ענין (ׁשּזהּו מּלמעלה  לגמרי ׁשּבאה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבאפן

מקּבל). ּבבחינת רק ְְִִִֵֶַַַׁשהיא

ּתלּויים p‰Â‰ה) ּדלעתיד הּגּלּויים ׁשּכל ּכיון ¿ƒ≈ְְִִִִִֵֶַָָָ

זמן  ּבמׁש ועבֹודתנּו ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָּבמעׂשינּו
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ב.)40 צז, ספ"ג.)41סנהדרין שהש"ר פקודי. ס"פ ד.)42שמו"ר לו, מקץ תו"א ד"ה )43ראה רעא. ע' שם אוה"ת ראה

.(28 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת החודש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÏ‡‚ ‰·eLz ÔÈNBÚ40dÈÏŒ‡¯È·Ò ÔÎÏÂ אליעזר , רבי סובר ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ»≈

,Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú È¯L˙aL תשובה עושים תשרי בחודש הרי Èa¯Âכי ∆¿ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒ»≈¿«ƒ
dÈÏŒ‡¯È·Ò ÚLB‰È היא eÏ‡‚ודעתו ÔÒÈaL ממצרים ישראל בני ¿À«¿ƒ»≈∆¿ƒ»ƒ¿¬

Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈ·e,האחרונה זו מגלות dÈÏŒ‡¯È·qLגם ÔÂÈk ¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ»≈≈»∆¿ƒ»≈
היא  יהושע רבי של שדעתו כיוון

‡·z d„ÈŒÏÚL ‰·eLz‰L∆«¿»∆«»»»…
‡È‰ ‰Ïe‡b‰ שיעשו תשובה לא «¿»ƒ
אלא  ישראל aL‡‰בני ‰·eLz¿»∆»»

) ‰ÏÚÓlÓ È¯Ó‚Ï הגמרא כלשון ¿«¿≈ƒ¿«¿»
Ô¯ÈÊÁÓ 'eÎ ‰"aw‰«»»«¬ƒ»

·ËeÓÏ40¯‡a˙pL BÓÎe ,( ¿»¿∆ƒ¿»≈
ÔÒÈ L„Áa ‰·eLz‰L ÏÈÚÏ¿≈∆«¿»¿…∆ƒ»
Œ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«ƒ¿¬»

‡ÏÈÚÏc מצד מלמעלה, התעוררות ƒ¿≈»
ÏkÓהאלוקות  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ וררות התע ƒ¿¬»ƒ¿«»
שממשיך  וכפי האדם מצד מלמטה,

ומבאר.

e¯Ó‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯41 שהחביבות במדרש «≈

הקדושֿברוךֿהוא, אצל ישראל בני של

בת  לו שהייתה מלך כמשל …Ï‡היא
Èza d‡¯wL „Ú d·aÁÓ ÊÊ»≈«¿»«∆¿»»ƒƒ
'eÎ È˙BÁ‡ d‡¯wL „Ú 'eÎ«∆¿»»¬ƒ

,Èn‡ d‡¯wL „Ú«∆¿»»ƒƒ
ר'( את שאל רשב"י המדרש: ובלשון

ששמעת  אפשר יוסי, ברבי אלעזר

אמו", לו שעטרה "בעטרה מהו מאביך

לו  שהייתה למלך משל הן. לו: אמר

מדאי. ביותר מחבבה והיה יחידה בת

מחבבה  זז לא 'בתי', אותה קורא והיה

'אמי'. שקראה ועד 'אחותי' שקראה עד

קרא  בתחילה הקדושֿברוךֿהוא כך

וראי  בת "שמעי שנאמר 'בת' לישראל

אביך", ובית עמך ושכחי אזנך והטי

'אחותי' שקראן עד מחבבן זז לא

יונתי  רעייתי אחותי לי "פתחי שנאמר

רסיסי  קוצותי טל נמלא שראשי תמתי,

ולאומי  עמי אלי "הקשיבו שנאמר 'אמי' שקראן עד מחבבן זז לא לילה",

ארגיע", עמים לאור ומשפטי תצא מאתי תורה כי האזינו אלי 'אימי'] [לשון

ראשו"). על ונשקו רשב"י עמד

שהרי  ומ'אמי' מ'אחותי' נמוכה דרגה היא 'בת' הללו, המדרש דברי ולפי

לה  קרא יותר, אותה חיבב המלך כאשר ורק 'בת' המלך בת נקראה בתחילה

ו'אם', ‡Á¯'אחות' ÌB˜Ó·e בחסידות,‡˙È‡ מובא˙ÈÁa LiL , ¿»«≈ƒ»∆≈¿ƒ«
Ìb ‰ÏÚÓlL "˙a" אפילוÈ‡˜c ,"Èn‡" ˙ÈÁaÓ והכוונהÏÚ «∆¿«¿»«ƒ¿ƒ«ƒƒ¿»≈«
) ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa הנקראת"˙a" אורה כל את מקבלת שהיא שם על ¿ƒ«««¿«

מהאיש  מקבל בבחינת שהיא האשה כמו ממנה שלמעלה ÈÙkמהספירות (¿ƒ
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰lÚ˙zL42 ואז ∆ƒ¿«∆∆»ƒ»…

וכפי  מ'אמי' יותר נעלית תהיה

וחסידות. בקבלה שמבואר

È‡˜ "Èn‡ d‡¯˜" ,‰p‰Â¿ƒ≈¿»»ƒƒ»≈
‰'Èa‰',מכוון  ˙ÈÁa ÏÚ שהיא «¿ƒ««ƒ»

בכתוב  (כמרומז למידות והמקור ה'אם'

שמחה') הבנים ÔÈÚ'אם ‡e‰L∆ƒ¿«
Ï"pk ‰·eLz‰ היא שהתשובה «¿»««

בינה. Èa¯Lבבחינת e‰ÊÂ¿∆∆«ƒ
dÈÏŒ‡¯È·Ò ¯ÊÚÈÏ‡ לפי ולכן ¡ƒ∆∆¿ƒ»≈

אליעזר דעת  Ï‡¯NÈרבי Ì‡"ƒƒ¿»≈
,ÔÈÏ‡‚ ‰·eLz ÔÈNBÚƒ¿»ƒ¿»ƒ
,"Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú È¯L˙·e¿ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒ»≈
של  בעבודתם קשורה התשובה ולדעתו

ישראל  ‰ÏÚn‰בני „vÓ e‰fL∆∆ƒ«««¬»
"Èn‡ d‡¯w"c'אמי' כלל ובדרך ¿¿»»ƒƒ

המדרש  כדברי מ'בתי', יותר היא

לעיל. האמורים

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·Ó ,ÌÓ‡»¿»¿…»¿«»¿
˙e„ÈÒÁa43ÔÈcŒ˜Òt‰L «¬ƒ∆«¿«ƒ

ורבי  אליעזר רבי במחלוקת ההכרעה

ÚLB‰Èיהושע  Èa¯ ˙Ú„k ‡e‰¿«««ƒ¿À«
,"Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈa"L∆¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ»≈
"˙a" ˙ÈÁaL ÈÙk e‰fL∆∆¿ƒ∆¿ƒ««
'אמי', מבחינת למטה היא כלל שבדרך

המדרש, מדברי ≈»¿ÈlÚ˙Óƒ˙כמובן
‡È‰L „ÚÂ ,"Èn‡" ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«ƒƒ¿«∆ƒ

'אמי' בבחינת רק «¿»¿ÏÚÓÏ‰אלא לא
Ìb אפילו,"Èn‡" ˙ÈÁaÓ «ƒ¿ƒ«ƒƒ

‰·eLz‰ ÔÈÚ BLiL ,eÈ‰«¿∆∆¿ƒ¿««¿»
"Èn‡") עניין שהיא בינה מדריגת ƒƒ

לעיל  כמבואר ‡l‡התשובה, ,(∆»
‰‡aL ÔÙ‡a ‡È‰ ‰·eLz‰L∆«¿»ƒ¿…∆∆»»

‰ÏÚÓlÓ È¯Ó‚Ï כ'אתערותא ולא ¿«¿≈ƒ¿«¿»
דלתתא', ב'אתערותא שתלוייה דלעילא' כ'אתערותא לא ואפילו דלתתא'

לעיל  התעוררות (e‰fLכמבואר ללא מלמעלה, השפעה רק ישנה כאשר ∆∆
כלל  Ïa˜Ó).מלמטה ˙ÈÁ·a ˜¯ ‡È‰L ,"˙a" ÔÈÚƒ¿««∆ƒ«ƒ¿ƒ«¿«≈

ÌÈÈelb‰ ÏkL ÔÂÈk ‰p‰Â האלוקיים ‰) האורות È˙ÚÏc„של ¿ƒ≈≈»∆»«ƒƒƒ¿»ƒ
המשיח  בימות לבוא, לעתיד e˙„B·ÚÂשיאירו eÈNÚÓa ÌÈÈeÏz של ¿ƒ¿«¬≈«¬»≈
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h"kyz'dיב ,(zixgy zlitz xg`) ,oqip ycegÎy`x

ׁשּזהּו44הּגלּות  ּבראׁשֿחדׁש, ּגם זה ענין יׁשנֹו , ְְְִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ּדהּנה, ּבזה, והענין לכם". הּזה "החדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹענין

הּמלכּות  ספירת הּוא ראׁשֿחדׁש ׁשל ,45ענינֹו ְְְִִֶֶַַַָֹֹ

הּדּבּור  ּבערב 45ענין הּתׁשּובה עבֹודת ועלֿידי , ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

ּבחינת  מתעּלית קטן', 'יֹוםּֿכּפּור ְְִִִֵֶַַָָֹֹראׁשֿחדׁש,

("אּמי"), הּבינה לבחינת ("ּבּתי") ְְִִִִִִִַַַַָהּמלכּות

ּגֹו' קדים הּפֹונה הּפנימית החצר ׁש"ּׁשער ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּזהּו

עלּיה  אףֿעלּֿפיֿכן , אבל יּפתח". החדׁש ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּביֹום

אמנם, ההׁשּתלׁשלּות. ּבסדר עדין היא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָזֹו

ראׁשֿחדׁש ענין יׁשנֹו ּגּופא, ְְְֳִִֵֶֶַָָָֹֹּבראׁשיֿחד ׁשים

לחדׁשי  לכם הּוא "ראׁשֹון נאמר ׁשעליו ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָניסן,

למעלה  הּמלכּות ּבחינת מתעּלית ׁשּבֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָהּׁשנה",

ראׁשֿחדׁש ׁשּבערב לאחרי "אּמי", ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹמּבחינת

מעלת  מּצד ׁשּזהּו "אּמי", לבחינת ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַמתעּלית

ּבתיּובּתא", צּדיקּיא ּד"לאתבא ּבאפן ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹהּתׁשּובה

ּובחינת  ּבדרּגת עֹומדים ׁשּבניֿיׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָהינּו,

העּלּוי  נֹוסף ּגּופא ּובזה הּצּדיקים, ֲִִִֶַַַָָָָעבֹודת

זה  וענין ּבתיּוב ּתא". צּדיקּיא ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָּד"לאתבא

עלֿידי  נעׂשה ּבתיּובּתא") צּדיקּיא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ("לאתבא

קֹוממּיּות  ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבא צדקנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָֹמׁשיח

מצרים" מארץ צאת "ּכימי עתידין 46לארצנּו, ּובניסן נגאלּו ׁש"ּבניסן , ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

נפלאֹות". אראּנּו מצרים מארץ צאת "ּכימי הּיעּוד ויקּוים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהּגאל",
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רפל"ז.)44 ואילך.)45תניא רנב ע' שם אוה"ת טו.)46ראה ז, מיכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל  ה'בני את ‰eÏb˙העובדים ÔÓÊ CLÓa44‰Ê ÔÈÚ BLÈ , ¿∆∆¿««»∆¿ƒ¿»∆

"ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰" ÔÈÚ e‰fL ,L„ÁŒL‡¯a Ìb שממשיך כפי «¿……∆∆∆ƒ¿««…∆«∆»∆
ומבאר.

L„ÁŒL‡¯ ÏL BÈÚ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â הלבנה מתחדשת שבו ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»∆……∆
אורה  ומקבלת משלה אור לה שאין

ÈÙÒ¯˙מהשמש  ‡e‰¿ƒ«
˙eÎÏn‰45 ועניין אור לה שאין ««¿

מהספירות  הכל ומקבלת משלה,

‰eac¯שמעליה, ÔÈÚ45, כנרמז ƒ¿««ƒ
שלטון' מלך 'בדבר ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂבפסוק

ŒL‡¯ ·¯Úa ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»¿∆∆…
,'ÔË˜ ¯etkŒÌBÈ' ,L„Á…∆ƒ»»
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ˙ÈlÚ˙Óƒ¿«≈¿ƒ«««¿
‰Èa‰ ˙ÈÁ·Ï ("Èza")ƒƒƒ¿ƒ««ƒ»
¯ÚM"L e‰fL ,("Èn‡")ƒƒ∆∆∆««
ÌÈ„˜ ‰Bt‰ ˙ÈÓÈt‰ ¯ˆÁ‰∆»≈«¿ƒƒ«∆»ƒ

"Á˙tÈ L„Á‰ ÌBÈa 'Bb ויהיה ¿«…∆ƒ»≈«
כשהמלכות  כי אלוקות, גילוי בו

בה  מאיר בינה, לבחינת מתעלית

הבינה. ‡ŒÈtŒÏÚŒÛמבחינת Ï·‡¬»««ƒ
BÊ ‰iÏÚ ,ÔÎ המלכות בחינת של ≈¬ƒ»

הבינה  Òa„¯לבחינת ÔÈ„Ú ‡È‰ƒ¬«ƒ¿≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ היא הבינה גם שהרי «ƒ¿«¿¿

סדר  הוא בתוך זה ועניין השתלשלות,

של  ההקדמה ידי על חודש, ראש בכל

חודש, ראש בערב התשובה עבודת

לעיל. כמבואר

‡Ùeb ÌÈL„ÁŒÈL‡¯a ,ÌÓ‡»¿»¿»≈√»ƒ»
¯‡L„ÁŒLעצמם, ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«……∆
,ÔÒÈ החדשים ראשי מכל המיוחד ƒ»

‡e‰ ÔBL‡¯" ¯Ó‡ ÂÈÏÚL∆»»∆¡«ƒ

BaL ,"‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ניסן חודש ÈÁa˙בראש ˙ÈlÚ˙Ó »∆¿»¿≈«»»∆ƒ¿«≈¿ƒ«
,"Èn‡" ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ˙eÎÏn‰,הבינה בחינת È¯Á‡Ïהיא ««¿¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«¬≈

e‰fL ,"Èn‡" ˙ÈÁ·Ï ˙ÈlÚ˙Ó L„ÁŒL‡¯ ·¯ÚaL ההתעלות ∆¿∆∆……∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«ƒƒ∆∆
היא  הבינה, מעניין ‰eLz·‰למעלה ˙ÏÚÓ „vÓ יותר נעלית בדרגה ƒ««¬««¿»

חדשים  שבראשי התשובה עניין מאשר

השנה  כל התשובה של ∆…¿ÔÙ‡aוהיא
‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï"c¿¿«»»«ƒ«»

,"‡z·eÈ˙a צדיקים להשיב ƒ¿¿»
Ï‡¯NÈŒÈaLבתשובה, ,eÈ‰«¿∆¿≈ƒ¿»≈

˙ÈÁ·e ˙b¯„a ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿«¿«¿ƒ«
‡Ùeb ‰Ê·e ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú¬«««ƒƒ»∆»

עצמה  הצדיקים «ÛÒBבעבודת
‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï"c ÈelÚ‰»ƒ¿¿«»»«ƒ«»

"‡z·eÈ˙a של התשובה עבודת ƒ¿¿»
צדיקים.

‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï") ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆¿«»»«ƒ«»
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ("‡z·eÈ˙aƒ¿¿»«¬»«¿≈
eÏ‡‚ÈÂ ‡·È ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈»…¿ƒ¿»≈

˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ זקופה בקומה ¿ƒ≈¿ƒ
eˆ¯‡Ï האמיתית בגאולה הקדושה, ¿«¿≈

מצרים, יציאת כמו שתהיה והשלימה

מיכה  בנבואת שנאמר ≈ÈÓÈk"ƒכמו
"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ46, ≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ

eÏ‡‚ ÔÒÈa"L מצרים ביציאת ∆¿ƒ»ƒ¿¬
"Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú ÔÒÈ·e¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ»≈

העתידה, בפועל ÌÈe˜ÈÂבגאולה ƒ«
ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk" „eÚi‰«¿ƒ≈≈¿≈∆∆
."˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
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zeyxa epxiarie utgd `ivei ixkpd xy`ky itl .mei ceran
.l`xyid zegilya ok dyery mi`exd erhi ,zaya miaxdúéáe¥

,íéøîBà ìlämeia onf didi m` icòébiL éãkixkpdCeîqä úéaì ¦¥§¦§¥¤©¦©©©¦©¨
äîBçìiky .[zxg` xira xb `ed m`] eixebn xiraleki `edy oe ©¨

,ezia cr d`ld utgd mr jlil jiynny dny xkip ,my egipdl
.el epzp l`xyidy llba df oi`,øîBà àáé÷ò éaø`ed xzidd ©¦£¦¨¥

onf el yiykBúéa çútî àöiL éãk.mei ceran l`xyid ly §¥¤¥¥¦¤©¥
j` ,lld zia lr welgl `ay dxe`kl d`xp `aiwr iax oeyln

:ok epi`y zx`an `ziixadéøác ïä ïä ,äãeäé éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦§¨¥¥¦§¥
,ìlä úéa éøác ïä ïä àáé÷ò éaøy itlàáé÷ò éaø àa àìwelgl ©¦£¦¨¥¥¦§¥¥¦¥Ÿ¨©¦£¦¨

àlàwxLøôìz`.ìlä úéa éøác`aiwr iaxe `nw `pz ,xnelk ¤¨§¨¥¦§¥¥¦¥

lld zia mixaeq `nw `pz zrcl ,lld zia zrc idn ewlgp
,dnegl jenqd zial ribiy ick meia zedy didzy jixvy
gztn `viy ick zedy wx jixvy ,md mixaeq `aiwr iax zrcle

.mei ceran ezia
:ixkpl dxiqn oipra ok mb zwqerd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
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.mlerdn ezelkl `id ung xeria zeevn ,i`ny ziaìlä úéáe¥¦¥
BìëBàì øzenL ïîæ ìk ,íéøîBà,gqt axraBøëBîì øzeî.ixkpl §¦¨§©¤¨§§¨§§

zeyxn ezelkl `id ung xeria zeevn ,lld zia zrcly oeik
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יג

.a"nyz'd oqip 'b ,`xwie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

השבת.‡ ליום והכנה "ערב" - כשמו - פירושו שבת" "ערב כי שבת, לערב במיוחד שייך השבת יום .
בשבת". יאכל שבת בערב שטרח "מי וכמרז"ל

שבת" ב"ערב השבוע ימי כל נכללים השבת) ליום הכנה בתור שבת בערב (טירחא זה שבענין ואע"פ
- כפשוטו שבת בערב  היא לשבת ההכנה שעיקר הוא") ("תורה ישראל" ב"מנהג בפועל רואים הרי -

בהלכה). הוא (וכן הששי ביום

מביאה  שבת דערב שהטירחא מאחר - השבת ליום הששי יום שבין המיוחדת השייכות מובנת ומזה
שבת. בערב הטירחא היתה שבו ענין באותו היא דשבת שהאכילה היינו, דשבת, האכילה את ופועלת

קשור  השבת שיום ומאחר ניסן. ב' ביום קביעותו היתה - זה דשבוע הששי יום לעניננו: ובנוגע
השבת. ליום גם שייכים (דלקמן) ניסן  דב' שהענינים מובן, הששי, יום עם במיוחד

אין · שונות שמסיבות - הב' וענין לכל, ומפורסם ידוע - א' (ענין ענינים ב' ישנם - ניסן לב' בנוגע .
לפועל): בנוגע זה לענין לב שימת

יחידו  דבנו הנשיאות התחלת יום (ב) נ"ע, מהורש"ב אדמו"ר דכ"ק ההילולא יום (א) הוא: ניסן ב'
דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק -

אדמו"ר  כ"ק הסתלקות - השמש" "בא כאשר היינו, השמש", ובא השמש "וזרח הכתוב: ובלשון
יחידו, בנו מקומו, דממלא הנשיאות התחלת - השמש" ד"זרח הענין נפעל ומיד תיכף הנה נ"ע, מהורש"ב 

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק

כל  ללא ומיד, תיכף נשיאותו מתחילה - ההילולא בעל של יחידו בנו אודות מדובר כאשר ובפרט
ש"אין  הדורות] כל על הוראה - שענינה ב), (יא, הוריות [במסכת בגמרא וכמבואר מיוחדת. פעולה
יחידו. בנו אודות מדובר כאשר משא"כ כו', בדבר מחלוקת ישנה כאשר אלא מלך" בן מלך מושחין

להלכה. בנוגע ספ"א) מלכים הל' (רמב"ם בפוסקים גם וכמובא

חייתו  בחיים יחידו, לבנו נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק שרחש והחיבה הקירוב גודל הידוע ע"פ ובפרט
דין. בעלמא

הענין ‚ שייך לאח"ז ורק השמש", ד"בא הענין לראש לכל ישנו הזמנים סדר שמצד אע"פ והנה, .
נוגע  אלינו ביחס  אעפ"כ, - נימא" כמלא אפילו בחברתה נוגעת מלכות "אין וכמרז"ל השמש", ד"זרח

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של שמשו זריחת השמש", ד"זרח הענין יותר ושייך

שבדורו  בנ"י דכל הנשיא שהוא היינו, בדורו, הנמצאים בנ"י לכל שייך הדור נשיא של ענינו דהנה,
העולם  עניני (כל כולו העולם על הנשיא הוא הדור נשיא מזו: ויתירה ונשים". טף זקן ועד "מנער -

בנ"י. דכל הנשיא והוא ראשית", שנקראו  ישראל "בשביל נברא כולו העולם כל כי שבדורו),

התחלת  היינו, ניסן, דב' השמש זריחת בעיקר ושייך נוגע - דורנו אודות מדברים שכאשר מובן, ומזה
נשיא  של שעניניו מובן, אזיל", גופא רישא ש"בתר מאחר כי דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הנשיאות

העיקר". הוא ש"המעשה בפועל, למעשה בנוגע זה לדור ביותר ושייכים נוגעים הדור

השמש"„ ד"בא שהענין רואים לפועל, בנוגע החסידים  במנהגי מתבוננים כאשר - לאידך אבל .
ללמוד  חזקה) משני (יותר שנים כמה במשך החסידים מנהג כידוע בפועל, מעשה של בענינים מתבטא
מיוחדים  מנהגים מצינו לא - השמש" ד"זרח לענין בנוגע ואילו כו'; הצדקה בנתינת ולהוסיף משניות

לפועל. בנוגע
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אזיל": גופא רישא "בתר גופא זה בענין כי - הדבר וטעם

הענין  הרי - השמש" ל"זרח בנוגע ואילו וכו', ושלושים דשבעה הענין ישנו - השמש" ל"בא בנוגע
מעולם  נשמע (לא חב"ד מנהג אינו פולין) כמנהג - לרבים הנשמע גלוי, (באופן טוב" "מזל דאמירת
"ובא  בפסוק מפורש שהרי זה, ענין שישנו לומר שבהכרח אע"פ - וזאת חב"ד). חסידי אצל כזה מנהג
ובלשון  השמש", ש"בא קודם עוד מתחיל השמש" ד"זרח הענין מזו: ויתירה השמש", וזרח השמש
נוגעת  מלכות ד"אין באופן שזהו [וכמובן זה של שמשו זרחה זה של שמשו שקעה שלא עד חז"ל:
אין  אעפ"כ, אבל "שמש", ללא להיות יכול לא העולם כי - הדבר וטעם נימא"], כמלא אפילו בחברתה

לרבים. הנשמע גלוי, באופן - טוב" "מזל לומר בחב"ד נוהגים

הראשונה. בשנה רק זה הרי - כו' ושלושים דשבעה הענין ישנו השמש" ל"בא שבנוגע משנ"ת והנה,
היינו, לרגלים"), ("ראשון הפסח חג ע"י דשלושים האבילות הופסקה הראשונה בשנה גם הרי - ובנדו"ד 

כשבועיים במשך רק זה ענין הי' אז שייך שגם השמש" ד"בא הענין הרי - שלאח"ז בשנים אבל ימים.
לענינים  בנוגע ההלכה (שזוהי ככולו היום מקצת הרי - גופא זה וביום ניסן), (ב' עצמו יום באותו רק

השמש". ד"זרח לענין בנוגע - היא היום) מקצת (מלבד זה ביום ההדגשה עיקר ואילו אלו),

הענין  בעיקר מודגש - בשנה שנה מידי ונעשים" נזכרים ניסן) (ב' האלה "הימים שכאשר מובן ועפ"ז
שבנוגע  לעיל האמור ע"פ ובפרט כו'). ושלושים דשבעה הענין שייך לא ששוב (מאחר השמש" ד"זרח
דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הנשיאות התחלת - השמש" ד"זרח הענין במיוחד ושייך נוגע לדורנו

בעל  של מעניניו לפועל בנוגע הוראה (לימוד השמש" ד"בא הענין עם להתחיל צריכים אעפ"כ, אבל
ממכתביו  כמובן השמש"), ("וזרח דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של רצונו הוא  כן כי - ההילולא)

ממאמריו. - ואפילו ושיחותיו,

לכל,‰ מובנת להיות צריכה - השמש") ("ובא ההילולא בעל של ענינו עם הקשורה ההוראה והנה , .
ונשים". טף זקן ועד "מנער

שייך  אינו זה שענין מאחר ההילולא, בעל של תורתו לימוד עם הקשורה הוראה על נתעכב לא ולכן,
שוה, באופן מישראל לכאו"א

זה  שענין - כו' והשגה דהבנה באופן התורה, בפנימיות תורתו לימוד אודות מדובר כאשר [ובפרט
אלקי  את ד"דע הענין להיות יכול שאז דתורה, בנגלה והשגה הבנה לכלל שמגיעים לאחרי רק שייך

שלם"], בלב "ועבדהו - מזה וכתוצאה אביך",

בשוה, מישראל לכאו"א שייך אינו ההילולא בעל של הנהגתו מכללות שהלימוד מובן ועד"ז

מתבטאת  זו שהוראה - שוה באופן מישראל לכאו"א השייכת כללית הוראה על עתה נתעכב ולכן,
מישראל. לכאו"א בגלוי הנראה ענין שזהו - ההילולא בעל של בשמו

Â:ובהקדים .

לקונו. בעבודתו הוראה לו לשמש צריך - שומע או רואה שיהודי דבר שכל הבעש"ט תורת ידועה

או  רואה  יהודי כאשר דעהו": דרכיך "בכל - לדבר) לב שמים שלא (אלא בהלכה מפורש זה וענין
ענין  נוסף שעי"ז היינו, דעהו", דרכיך "בכל אומרים זה ועל "דרכיך", בכלל זה הרי מסויים, דבר שומע

הוא הרי גופא שבזה אלא שמים", "לשם הוא זה שענין בלבד זו לא אומרת: זאת הקב"ה. מקיים בידיעת
הקב"ה. ידיעת - ד"דעהו" הציווי את

פשוטה  אמונה של באופן לא היינו, דוקא, ידיעה של באופן דעהו", דרכיך "בכל - הוא בזה והדיוק
פשוטה], לאמונה לבוא כדי זו בעבודה צורך ואין דעהו", דרכיך ד"בכל הענין קודם גם קיים זה ענין [כי

והשגה. הבנה - ידיעה של באופן אלא

מובן, התורה, פנימיות לימוד ע"י ולא "דרכיך", ע"י שבא באלקות הידיעה אודות שמדובר ומאחר
כו'. גילויים של לענין ולא ומהותו", ל"עצמותו היא ב"דעהו" שהכוונה
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אלוקה  שם שיש יודעים תינוקות אפילו ולכן בהתגלות, הוא ש"המאור ב) (יד, בתו"א המבואר וע"ד
כוונתו  הרי להקב "ה מתפלל כו ') ונשים הארץ עמי (כולל מישראל כאו"א שכאשר בפשטות וכמובן מצוי",
שאין  פשוטים אנשים אודות מדובר שכאשר אומרת, זאת למדותיו", ולא "אליו ומהותו", ל"עצמותו היא
בודאי  הרי התורה), פנימיות ללימוד ביחס ד"דרכיך" הענין (בדוגמת וכו' גילויים של בענינים ידיעה להם

ומהותו". ל"עצמותו שכוונתם

שמו  חתימת את רואה כאשר או ההילולא, בעל של שמו אודות שומע יהודי שכאשר מובן ועפ"ז
בעל  של תורתו לימוד אודות מדובר כאשר רק (ולא לקונו בעבודתו הוראה זו הרי - ההילולא בעל של

דעהו". דרכיך ד"בכל באופן להיות צריכה עבודתו כי - כו') הנהגתו מכללות לימוד או ההילולא,

מזו: ויתירה

והשגה  להבנה בהתאם דרגות חילוקי בזה ישנם - ההילולא בעל של תורתו לימוד אודות מדובר כאשר
חילוקים  אין זה בענין הרי - ההילולא בעל של שמו אודות מדובר כאשר משא"כ כו', התורה בפנימיות
היא  זו הוראה ולכן, מציאותו, עצם עם קשורה ההילולא בעל של משמו שההוראה מובן, ומזה כלל.
מציאותו. עצם עם הקשור  ענין שזהו מאחר תורתו), כבלימוד (שלא חילוקים כל ללא כאו"א, אצל בשוה

התורה  בלימוד דרגתו לדרגתו ביחס חילוק (ללא מציאותו עצם עם קשור האדם ששם בפשטות ומובן
בקטנותו). (גם חייו ימי כל במשך בשוה הוא שמו שהרי - וכיו"ב)

הנשמה  שחיבור בכ"מ כמבואר - העולם לאויר יוצא כאשר ומיד תיכף כבר שייך השם ענין וכללות
השם. ענין כללות כבר ישנו העולם לאויר שבצאתו לומר בהכרח ולכן, השם, אותיות ע"י נפעל הגוף עם
"גמר  - [ושלימותה הקדושה" זו נפש כניסה "תחלת הוא שאז המילה, בשעת היא בגלוי השם הכרזת ורק

כאשר שנים", בי"ג הוא באדם הקדושה נפש כניסת אדה"ז ועיקר בשו"ע כמבואר ברֿמצוה, נעשה
סוס"ד)]. או"ח - (מהדו"ב

כמו  ית', עצמותו על קאי דעהו" דרכיך ד"בכל הענין הרי הקב"ה לידיעת שבנוגע כשם אומרת: זאת
קשורה  - דעהו") דרכיך ד"בכל להוראה בהתאם (שהיא ההילולא בעל של משמו שההוראה מובן, כן

ההילולא. בעל של מציאותו עצם עם

ונשיאי  צדיקים אודות מדובר כאשר ובפרט לעליון". "אדמה ע"ש "אדם", בשם נקראים בנ"י דהנה,
הענין  כללות ביותר מודגש אצלם הרי - וכו' מעם" "מורם שהי' ההילולא, בעל - ובעניננו ישראל,

לעליון". ד"אדמה

מובן, כן כמו ומהותו, עצמותו עם קשור הקב"ה) (אצל דעהו" דרכיך ד"בכל שהענין כשם ולכן,
מתבטא  שזה (כפי מציאותו עצם עם קשורה לעליון") ("אדמה ההילולא בעל של משמו שההוראה

בשמו).

Ê:בזה והביאור .

קדשו  יד בחתימת מסתכלים כאשר ואעפ"כ, "בער". "דוב", "שלום", שמות: ג' היו ההילולא לבעל
- אחד לשם מחוברים האחרונים השמות שב' באופן היא שהחתימה רואים מכתביו) של (בצילומים

"דובער".

ועאכו"כ  ישיבה", "בן עם מדברים כאשר [כי בפועל להלכה הנוגע ענין בזה ישנו לראש לכל והנה,
ולפלא  - בפועל] להלכה בנוגע נפק"מ למאי הוא: שואל לראש לכל הרי - "רב" ועאכו"כ ישיבה", "ראש

פשוט: ענין שזהו למרות זה, לענין לב שם לא אחד שאף

הוא  אחד שם אחד, לאדם שמות ב' ישנם שכאשר כלל ישנו - תורה ע"פ שטרות לכתיבת בנוגע
ולאח"ז  הקודש, בלשון השם את לראש לכל כותבים (לע"ז), חול בלשון השני והשם הקודש, בלשון

(חול). לע"ז בשם - "דמתקרי" או "המכונה" מוסיפים
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השם  כתיבת אופן כי - בפועל הלכה של לענין נוגע ההילולא בעל של החתימה שאופן מובן ועפ"ז
בנוגע  זה בענין השקו"ט פרטי (כידוע שמו את חותם השם שבעל אופן באותו להיות צריך בשטרות

בפועל). להלכה

ו"בער"), ("דוב" האחרונים השמות שב' באופן היא ההילולא בעל של שמו חתימת - לעיל וכאמור
ביחד: כתובים ("בער"), חול של בלשון הוא מהם ואחד ("דוב") הקודש בלשון הוא מהם שאחד
או  "המכונה" התיבה מופיעה לא שביניהם בלבד זו לא [היינו, ביניהם הפסק כל ללא "דובער",

מ  גויל], דהיקף הפסק אפילו ביניהם אין אלא בלבד,"דמתקרי"), אחת פעם כתובה ב' שהאות אחר
("בער"). בלע"ז השם התחלת בתור והן ("דוב"), בלה"ק השם סיום בתור הן ומשמשת

Á:'ה בעבודת מזה ההוראה .

שבין  החילוק בדוגמת - הוא ("בער") בלע"ז לשם ("דוב") הקודש בלשון השם בין החילוק  כללות
לחול. קודש

ביחס  המעשה שענין היינו, למעשה, ודיבור מחשבה שבין החילוק בדוגמת זה הרי - האדם ובעבודת
לקודש. ביחס חול של ענין ע"ד הוא ומחשבה לדיבור

עולם  טוב, כולו האצילות שעולם - אבי"ע עולמות ד' שבין החילוק האריז"ל בכתבי מבואר דהנה,
וכמובא  רע. ככולו רובו העשי' ועולם מחצה, על מחצה היצירה עולם רע, ומיעוטו טוב רובו הבריאה
(בדוגמת  המעשה שענין מובן, ומזה בו". גוברים והרשעים ורעים קשים עוה"ז מעשה ש"כל (פ"ו) בתניא

ממנו. שלמעלה לענינים ביחס חול של ענין הוא העשי') עולם כללות

הצדקה" על "מעשין מלשון כפי', של ענין על מורה "מעשה" שהלשון בחסידות שמבואר מה גם וזהו
הכפי' ענין כללות שיהי' בהכרח הרי רע, שרובו העשי', עולם עם קשור המעשה שענין מאחר כי -

בלתיֿרצויים. ענינים להיות יכולים זאת ולולי דאתכפיא), באופן (עבודה

דברי  חול, עניני שלוקחים בזה מתבטאת העבודה עיקר כי - העיקר" הוא "המעשה הרי ואעפ"כ,
ביחד  ולע"ז הקודש דלשון השמות דב' החיבור ענין וזהו קדושה. של ענינים מהם ועושים הרשות,

קדושה. עניני מהם ועושים חול של ענינים שלוקחים - ("דובער")

תכלית  אלא קדושה, עניני מהם ועושים הרשות) (דברי חול עניני שלוקחים בלבד זו לא מזו: ויתירה
לו  נעשו "זדונות - התשובה עבודת ענין כללות שזהו דלעו"ז, הענינים את גם להפוך - היא השלימות

הדמיון). כ"ף (ללא ממש ל"זכיות" ועד כזכיות",

את  להפוך כדי כי - הסכלות מן החכמה ויתרון החושך מן האור דיתרון הענין כללות נפעל ועי"ז
האור"). ("יתרון יותר נעלה אור לגילוי  זקוקים החושך

Ë:בזה והביאור .

מנוחה. לו ואין בבשר, מסורבל שהוא - הם ה"דוב" של שתכונותיו א) עב, (קידושין בגמרא מבואר

האדם: בעבודת וענינו

דהנה, העולם. וכללות הגוף עניני והעלאת בירור עם והתעסקות עבודה על מורה - בבשר" "מסורבל
וכ  "בשר", של לענין שייכת אינה עצמה מצד מובן הנשמה ועד"ז בשר", לי "מאין רבינו משה שאמר פי

אין  הנשמה שמצד מישראל, כאו"א של נשמתו - ובכללות מישראל, שבכאו"א רבינו משה לבחי' בנוגע
הגוף  את לברר כדי - כו' בגוף ונתלבשה למטה הנשמה ירדה ואעפ"כ בשר. של לענינים כלל שייכות לו
התחתונים. והעלאת בירור ע"י בתחתונים, דירה ית' לו לעשות - היא הכוונה תכלית כי בעולם, וחלקו

שהרי  - ביותר נעלים כחות לו שניתנו מובן, בשר, ריבוי בבשר", "מסורבל הוא שה"דוב" ומאחר
ש"מסורבל  (מאחר ביותר קשה עבודה תובע הקב"ה כאשר היינו, כחן", לפי אלא כחי, לפי מבקש "איני
העולם  עניני את ולהעלות לברר שיוכל זו, לעבודה הדרושים הכחות את שנותן בודאי הרי בבשר"),

לקדושה.
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מנוחה": לו ש"אין באופן נעשית זו ועבודה

אפילו  מנוחה: לו שאין במוחש רואים - חיות" ב"גן הנמצא "דוב" של בהתנהגותו מתבוננים כאשר
בתוך  ואנה אנה ומתהלך מתנועע הוא הרי בחפשיות, להתהלך יכול ואינו כלוב, בתוך סגור הוא כאשר
שגם  - הוא החידוש עיקר אלא מנוחה, לו אין חפשי בהיותו שגם וכמובן, מנוחה. מוצא ואינו הכלוב,
לו  שאין באופן היא הנהגתו אז גם הנה לחפשי, יציאה של אפשרות ללא כלוב, בתוך סגור בהיותו

מנוחה.

בעבודה  גם זה ענין שישנו מובן ומזה הענינים, מרוחניות - מהן" "נשתלשלו עוה"ז עניני כל והנה,
כו'". מנוחה להם אין "צדיקים נאמר  שעליהם הנשמות, דעבודת הענין כללות שזהו - הרוחנית

שעבודתם  היינו, - "מהלכים" בבחי' שהם הנשמות משא"כ "עומדים", בשם נקראים המלאכים דהנה,
נמצאים  הם אלא מנוחה", להם "אין הקודם, ומצב במעמד להשאר יכולים שאינם באופן היא נש"י של

לדרגא. מדרגא הליכה של בתנועה תמיד

עכ"פ) זה (ברגע יותר נעלית לדרגא להתעלות יכול שאינו ומצב במעמד נמצא יהודי כאשר ואפילו
לדרגא  להתעלות וצמאון תשוקה של בתנועה בעמדו המנוחה, היפך של מצב אצלו פועל גופא זה הרי -
(הבאה  ה' דאהבת העבודה כללות בדוגמת - עבודה של ענין הוא עצמו שהצמאון וכידוע יותר. נעלית

כו'). והצמאון התשוקה גודל מחמת

נכללת  ה' אהבת הרי - העבודה לכללות ביחס "גדפין" של ענין היא ה' דאהבת הענין שכללות ואע"פ
בתניא כמבואר מ"ע, רמ"ח דכל השורש היא ה' אהבת מזו: ויתירה מ"ע, רמ"ח הוא במנין וכן (פ"ד),

דתורה. נגלה ע"פ

העולם  עניני (בירור בבשר" ד"מסורבל באופן העבודה כללות על מורה "דוב" שהשם מובן ועפ"ז
מנוחה". להם ד"אין ובאופן כו'),

(בלע"ז), חול של בלשון "בער", השם ישנו - לזה ונוסף הקודש. בלשון הוא "דוב" השם והנה,
עם  החול עניני את לחבר שצריכים - מזה וההוראה "דובער", - אחד לשם נעשים השמות שב' ובאופן

לקדושה. החול את שמעלים עי"ז הקודש,

שהנה"א  היינו, חול, של ענינים עם דהתעסקות באופן היא שהעבודה בלבד זו לא אומרת: זאת
עניני  עם החול עניני את שמחברים  באופן היא העבודה אלא בעולם, וחלקו ונה"ב הגוף עם מתעסקת

קדושה. לעניני החול עניני את שהופכים עי"ז קדושה,

È לחול קודש בין הבדלה ישנה הרי לקודש, חול להפוך באמת יתכן כיצד להבין: צריך עדיין אבל .
לחול"?! קודש בין "המבדיל -

לקודש): החול הפיכת על (המורה "דובער" השם קודם "שלום" השם בהקדמת מתבטא בזה והביאור

שלום  לעשות ניתנה "התורה - התורה ענין וזהו הפכים. דחיבור הענין כללות על מורה "שלום"
מלשון  (עולם והסתר דהעלם ומצב במעמד "בעולם", אפילו "שלום" פועלת שהתורה היינו, בעולם",

לקדושה. (חול) העולם ענינן והפיכת בירור  - העלם)

אין  עצמה שבתורה לפי זה הרי - וקודש) חול (חיבור בעולם שלום לפעול בכחה שהתורה ומה
לחול: קודש בין חילוקים

שאין  היינו, התורה, ופסוקי אותיות כל שוים בזה הרי - הס"ת ושלימות קדושת אודות מדובר כאשר
ב' בין חילוק ישנו הענין לתוכן שבנוגע (למרות תמנע" לוטן "ואחות ובין אלקיך" ה' "אנכי בין חילוק

אלו). פסוקים

הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "ואת היעוד קיום לאחרי לבוא, לעתיד העולם ומצב מעמד ובדוגמת
אחד". שכם כולם לעבדו גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז כמ"ש -
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"אז  היעוד קיום לאחרי גם שהרי - לקדושה חול בין חילוק יהי' לעת"ל שגם מובן אעפ"כ, אבל
ורעו  זרים "ועמדו (כמ"ש ד"זרים" ומצב במעמד אוה"ע יהיו אחד", שכם לעבדו גו' עמים אל אהפוך

וקודש. חול דחיבור העבודה כללות תהי' לעת"ל שגם אומרת, זאת צאנכם"),

מובן  והרי גופא. בקדושה עליות של באופן העבודה כללות תהי' לבוא שלעתיד בכ"מ המבואר וע"ד
ב  שלפנ"ז הדרגא נחשבת בקדושה, יותר נעלית דרגא חול.שלגבי של ענין דוגמת

ממנה. הנעלית לקדושה בערך לחול נחשבת מהן אחת שכל - כו'" הן קדושות "עשר לדבר: דוגמא
לזר  נחשב ולוי ללוי, ביחס לזר נחשב שישראל וישראלים, לוים כהנים שבין לחילוקים בנוגע ועד"ז
נמחקים, שאינם השמות ז' כללות הוי', שם הקב"ה: של בשמותיו חילוקים ישנם ועד"ז לכהן. ביחס

וכיו"ב. סתם. קדושה ועניני

וחול. קודש דחיבור העבודה כללות תהי' לעת"ל שגם מובן זה ומכל

‡È שלום משים בתורה העוסק "כל וכמרז"ל בעולם", שלום לעשות ניתנה "התורה - לעיל וכאמור .
אלא  למעלה, שלום פועלת שהתורה בלבד זו לא אומרת: זאת מטה". של ובפמליא מעלה של בפמליא 

לקודש. החול הפיכת היינו, והסתר, העלם מלשון "בעולם", - למטה גם שלום פועלת התורה

ומשפחה  חבורה מלשון - ופירושה בלע"ז, היא "פמליא" תיבת מטה": של "בפמליא הוא בזה והדיוק
היינו, וכיו"ב], זו, מדינה בשפת וכן ההיא, מדינה בשפת ועד"ז באידיש, - "פאמיליע" מלשון ["פמליא"
לגבול  מחוץ דילי', לחבורה מחוץ שהם זרים ענינים "מטה", עם וקשר שייכות להם שיש הענינים כל

הקדושה.

את  שלוקחים היינו, מטה", של "בפמליא אפילו "שלום" נפעל - התורה שבענין העילוי גודל ומצד
לקדושה. אותם ומהפכים דלעו"ז הענינים

"סור  (א) עבודה, אופני ב' שישנם בלבד זו שלא טוב", ועשה מרע "סור עה"פ הבעש"ט פי' וכידוע
ד"סור  ענין ובאותו בהמשך באה טוב" ד"עשה העבודה אלא טוב", "ועשה (ב) דחי'), של (באופן מרע"

הרע. מהפיכת טוב" "עשה - מרע"

דחיבור  העבודה לכללות כח שהנתינת - ההילולא) בעל של משמו (ההוראה לעניננו בנוגע מובן ועפ"ז
אחד  לשם חול, ולשון הקודש לשון ו"בער", "דוב" השמות ב' בחיבור מתבטא שזה כפי וקודש, חול

ההילולא. בעל של הראשון שמו ה"שלום ", ענין כללות הקדמת ע"י הרי"ז - ("דובער")

·È:ההילולא בעל של שמו חתימת מאופן הנלמדת ההוראה וזוהי .

ולשון  הקודש (לשון ו"בער" "דוב" השמות שב' באופן שמו את חותם הי' ההילולא שבעל מאחר
פת  בזה הרי  "דובער", - אחד לשם נעשים חול) זו של שלא העבודה, ענין בכללות חדשה דרך הוא ח

החול  את שמעלים עי"ז הקודש, עם החול את לחבר צריכים אלא חול, עניני עם להתעסק שצריכים בלבד
לקודש.

ההילולא: בעל אצל ביותר מודגש זה וענין

אבל  בלע"ז. - ו"זלמן" הקודש, בלשון - "שניאור" שמות: ב' היו הזקן לאדמו"ר שגם כמ"פ דובר
בלבד, "שניאור" בשם חותם שלפעמים מצינו הזקן, אדמו"ר ע"י השם חתימת לאופן בנוגע אעפ"כ,
דלשון  השם בין הפסק ישנו הרי - זלמן" "שניאור חותם כאשר וגם בלבד, "זלמן" בשם חותם ולפעמים

דלע"ז. לשם הקודש

בשם  חותם הי האמצעי שאדמו"ר אגרות בכמה שמצינו אע"פ הנה - האמצעי לאדמו"ר ובנוגע
(בהקדמה  מקומות ישנם כי המקומות, בכל זה אין הרי ביחד), ו"בער" "דוב" השמות ב' (חיבור "דובער"
של  לשמו בנוגע ועד"ז בער". "דוב - שמו מופיע שבהם ועוד) תניא, - בחייו שנדפסו ספרים לכמה

בער". "דוב - ולפעמים "דובער", מצינו שלפעמים - המגיד

- ביחד הם השמות שב' באופן שמו את חותם הי' המקומות שבכל - ההילולא לבעל בנוגע משא"כ
לקודש. החול והפיכת דחיבור הענין כללות ביותר מודגש הי' אצלו כי  "דובער",
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ההילולא  לבעל בנוגע משא"כ זה, לדורנו כך כל שייכים אינם האמצעי אדמו"ר של עניניו לזה: ונוסף
נוגעים  שבעיקר בודאי הרי - ניסן) (ב' שלו ההילולא ביום בעמדנו ובפרט דורנו. נשיא הי' יחידו שבנו -

ההילולא. בעל של עניניו

‚È דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם וכידוע - בפועל למעשה בנוגע האמור מכל ההוראה .
זה  הרי - כדבעי הי' החסידות לימוד אם לדעת שהבחינה ניסן) בב' השמש" "וזרח נשיאותו (שהתחלת

בפועל: למעשה בנוגע ה"בכן"

מספיק  שאינו ועד ביותר, ומתייגע עמל שהוא מאחר כדבעי, היא שעבודתו וטוען בא יהודי כאשר
התורה  עניני לכללות בנוגע וכו'") ניט דערשלאפט און ניט דערעסט ("ער צרכו כדי ולישון לאכול

קדושה?! לעניני החול עניני דהפיכת באופן היתה עבודתך האם אותו: שואלים - ומצוותי'

זאת  שתובעים ומאחר הראוי'. בשלימות עבודתו אין - בעבודתו זה ענין פעל לא שעדיין זמן וכל
לעיל). (כאמור זו לעבודה הדרושים הכחות לו שניתנו בודאי הרי מכאו"א,

ההילולא: דבעל החתימה מאופן נלמדת זו והוראה

העבודה  כללות סיום היינו, החתימה), קודם הכתובים הענינים בתוכן חילוק (ללא הענינים כל חתימת
עד  לקדושה, אותם ומעלים החול עניני את שלוקחים עי"ז וקודש, חול דחיבור באופן להיות צריכה -
הקודש  דלשון שהשמות ההילולא, בעל של שמו חתימת באופן כמודגש - ביחד הם והקודש שהחול

"דובער". ביחד הם חול ולשון

ששולחים  וכיו"ב, "אגרת" על היא החתימה (כי המקומות לכל נשלחה ההילולא בעל של זו וחתימה
נשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י דפוס של באופן הדברים פירסום לאחרי ובפרט המקומות), לכל אותה
החתימה  אופן אודות שומע או (שרואה מישראל לכאו"א שייכת זו שהוראה ולפרסם להדגיש כדי - דורנו

ההילולא). דבעל

„È חול והפיכת (חיבור ההילולא בעל של שמו מחתימת הנלמדת ההוראה אודות לעיל האמור והנה, .
ההילולא): יום (שלאחרי השבת ביום גם מודגש - לקודש)

הענין  ישנו - לזה ונוסף היא". קודש כי השבת את "ושמרתם כמ"ש קודש, - הוא השבת ענין כללות
בנ"י. עבודת ע"י הקודש, על מחול דהוספה

חול, ליום השייך זמן לקחת היינו, הקודש, על מחול להוסיף - היא בנ"י של עבודתם אומרת: זאת
("מקדשא  מצ"ע השבת ענין כללות מאשר יותר נעלה ענין פועלים ועי"ז השבת. מיום חלק ממנו ולעשות 

וקיימא").

בעבודת  תלוי שאינו (מאחר והגבלה ממדידה למעלה הוא וקיימא" ד"מקדשא שהענין אע"פ דהנה,
ישנו  (שהרי  והגבלה מדידה של באופן היא בנ"י עבודת שע"י הקודש על מחול ההוספה ואילו האדם),
מחול  בהוספה מיוחד עילוי ישנו אעפ"כ, - הקודש) על מחול להוסיף שיכולים ומוגבל) (מדוד קצוב זמן
לקדושה, החול דהפיכת הענין כללות מצד שלו"), ד"קב המעלה על (נוסף בנ"י עבודת שע"י הקודש, על

החושך". מן האור "יתרון נפעל שעי"ז

לזה: ונוסף

וכמרז"ל  ליכטיק"), און ("קלאר ומוארים ברורים הענינים כל נעשים שבו - הוא השבת ענין כללות
"ל"ו  - אור של ענין ורק אך הי' השבת יום כל במשך אלא ערב", ד"ויהי הענין הי' לא השבת שביום

האורה". אותה שימשה שעות

הענין  מודגש הראשון) ביום (אפילו המעשה ימי ששת בכל כי - דוקא השבת ביום מצינו זה וענין
הי' כאשר אחד", ב"יום ד"ערב" הענין שייך כיצד להבין: צריך גופא [ובזה בוקר" ויהי ערב ד"ויהי

השבת, ביום משא"כ ואכ"מ], בעולמו. יחיד שימשה הקב"ה שעות "ל"ו - אור של ענין רק הי' שאז
האורה". אותה
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דתורה: בנגלה - בפועל להלכה בנוגע  גם מתבטא שזה וכפי

הפירות, את לאכול מותר פירותיו, שעישר אומר כאשר ולכן, בשבת, משקר אינו עםֿהארץ אפילו
ומוארים  ברורים הם הענינים כל השבת שביום אומרת, זאת דמאי. של איסור זה הרי החול שבימי אע"פ
הפירות  - נכסיו אודות מדובר כאשר אפילו אלא העםֿהארץ, של למציאותו בנוגע רק ולא לאמיתתם,
שמו  חתימת לאופן בנוגע הנ"ל ההוראה כללות יותר עור מודגשת השבת שביום מובן, ועפ"ז שברשותו.

השבת. ביום ומוארים ברורים נעשים הענינים שכל כשם - בארוכה) (כנ"ל ההילולא בעל של

ÂË:לפועל בנוגע .

ד"ויכולו", באופן ההילולא דיום הענינים עולים שאז ההילולא, יום שלאחרי השבת ביום בעמדנו
בעל  של שמו חתימת מאופן הנ"ל הוראה ללימוד בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה - כו' התענוג ענין שזהו

ההילולא.

"ביום  - שוה ובאופן ונשים", טף זקן ועד "מנער מישראל, לכאו"א שייכת זו הוראה - לעיל וכאמור
אחד".

בעל  של תורתו את לשמוע שזכו אלו ועאכו"כ ההילולא, בעל את לראות שזכו לאלו בנוגע ובפרט
עוז. וביתר שאת ביתר זו הוראה נוגעת שאליהם - ההילולא

לפעול  צריכים שהם מובן, - בתורה" גדול "כלל שזהו כמוך", לרעך ד"ואהבת הענין כללות ומצד
מגעת. שידם מקום בכל זאת

כללות  והרי - להקב"ה בנ"י ואהבת לבנ"י הקב"ה אהבת בגלוי מאירה שאז השבת, ביום ובפרט
"ואהבת  עם אחד ענין הוא אלקיך" ה' את ש "ואהבת כידוע ישראל, אהבת עם קשור הקב"ה דאהבת הענין
ורע  "רעך דעלך): ד"ה - א (לא, שבת במסכת רש"י בפירוש - דתורה בנגלה גם וכמפורש כמוך". לרעך

כפשוטו. ד"רעך" הפירוש על נוסף הקב"ה, על גם קאי ש"רעך" היינו, הקב"ה", זה תעזוב, אל אביך

ולכן, ישראל. באהבת ההתעסקות לכללות בנוגע מיוחדת כח נתינת ישנה השבת שביום מובן, ומזה
(ועאכו"כ  ח"ו רוגזה של באופן לא וכמובן, לעיל, האמור לכל בנוגע  הזולת על  להשפיע להשתדל צריכים

וכו'. אהבה מתוך שלום, ובדרכי נועם בדרכי אלא - כו') מזה שלמטה באופן

.ÊË מיוחדת כח נתינת ישנה נו"ן'ין), (ב' נסים" "ניסי - שענינו ניסן, חודש בימי בעמדנו והנה,
בכ  אלא להצלחה היגיעה, ערך לפי בעמלו, טוב פרי שרואה בלבד זו לא היינו, האמורים, הענינים ל

כלל. היגיעה ערך לפי שלא מציאה, של באופן היינו, נסים", "ניסי  של באופן

צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה - ליגאל" עתידין "בניסן - העיקרי לנס שזוכים ועד
טפחים. מעשרה למטה כפשוטה, בגשמיות

"וזרח  והן ניסן) דב' ההילולא (בעל השמש" "ובא הן - בתוכם והם עפר", שוכני ורננו ו"הקיצו
עמהם. ואהרן ומשה אדמו"ר), מו"ח (כ"ק השמש"

השלום. ענין כללות - השלישית מדה עם גם הקשור השלישי, המקדש בית לבנין וזוכים

יוצאים  בנ"י כל כי שלימות, של ומצב במעמד שנמצאים היינו, - שלימות מלשון גם זה הרי ו"שלום"
לגאולה  זוכים יחד וכולם ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו ונשים", טף זקן ועד "מנער מהגלות,
"כמצות  - השלימות בתכלית התומ"צ קיום כללות יהי' שאז צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית

ממש. בימינו ובמהרה רצונך",

***

ÊÈ ליום השייך מיוחד ענין ישנו ניסן, ב' - שבת לערב בהמשך באה זו ששבת לעיל האמור על נוסף .
ניסן: ג' - עצמו השבת
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וביום  זה. ביום קרבנו שהקריב הנשיא פרשת - הנשיאים פרשת יום בכל אומרים ואילך ניסן מר"ח
זבולון". לבני "נשיא בניסן השלישי

השבת. ביום - זבולון") לבני ה"נשיא הקריב (שבו בניסן השלישי יום חל - זו שנה ובקביעות

ÁÈ דורש זו) שנה בקביעות (כמודגש השבת ליום ניסן) בג' שהקריב (הנשיא ד"זבולון" הקשר והנה, .
ביותר: תמוה דבר זה הרי דלכאורה, - ביאור

שיוצא  בזה מתבטאת זבולון שעבודת היינו, בצאתך", "זבולון כמ"ש - הוא זבולון של ענינו כללות
ע"י  כי - השלישי ליום זבולון" לבני ד "נשיא השייכות וזוהי העולם. בעניני בפרקמטיא לעסוק ממקומו
בירור  - היא זבולון שעבודת היינו, קדושה, לעניני העולם עניני בין וחיבור קשר נפעל זבולון עבודת

השלישי. דקו הענין כללות שזהו לקדושה, העולם עניני והעלאת

ר  כי החול, בימי - היא ד"זבולון" העבודה שעיקר מובן בפרקמטיא,ועפ"ז ההתעסקות שייכת אז ק
באגה"ת  (כמבואר מ"חומש" יותר ואפילו מ"מעשר", יותר לצדקה ונותנים רב, ממון מרויחים שעי"ז

ד"זבולון". העבודה כללות שזוהי - (ס"י)) ובאגה"ק (פ"ג)

ענין  עם קשור שבת כי - ד"ישכר" העבודה  אופן עם (לכאורה) קשורה השבת דיום העבודה ואילו
דלימוד  והעבודה ותורה), דשבת הענינים קשר בכ"מ (כמבואר בשבת ניתנה שהתורה וכמרז"ל התורה,

ישכר. דשבט העבודה כללות היא התורה 

נתנאל  הקריב השני "ביום כי ניסן, דחודש השני ליום יותר שייך השבת יום של ענינו הרי - ועפ"ז
במדרז"ל  וכמבואר השבת), ענין (שזהו התורה לימוד - היא עבודתו שכללות ישכר", נשיא צוער בן
זו  שעצה הדבר  וטעם הללו, קרבנות להתנדב הנשיאים לשאר עצה נתן ישכר נשיא צוער בן שנתנאל
ישכר  "ומבני כמ"ש התורה, בלימוד היא ישכר דשבט העבודה עיקר כי - דוקא ישכר נשיא ע"י ניתנה
- מהר"ש לאדמו"ר גו' הקריב השני ביום ד"ה הידוע בדרוש בארוכה וכמבואר גו'". לעתים בינה יודעי

התורה. לענין דישכר השייכות אודות

לאחרי  מזו: ויתירה זבולון", לבני ד"נשיא הקרבן אודות השבת ביום קורין כיצד ביותר: תמוה וא"כ,
הקדושות  האורות וכל קדישין ניצוצין כל עלי נא יאירו כו' רצון "יהי אומרים הנשיא פרשת אמירת

השבת?! ביום - זה וכל זבולון, שבט - השבט" זה בקדושת הכלולות

ËÈ:בהקדים - בזה והביאור .

נצחי. באופן ולא בלבד, זמני ובאופן עראי באופן היא העולם) עניני (בירור ד"זבולון" העבודה כללות
שכללות  אומרת, זאת בתחתונים, דירה ית' לו לעשות - היא זבולון בעבודת הכוונה תכלית דהנה,
בתחתונים, ית' לו דירה שתהי' כדי רק היא דזבולון) העבודה (שזוהי ובירורם התחתונים של מציאותם
זו  עבודה כללות ולכן, התחתונים, בבירור להתעסק צורך אין שוב ית', לו הדירה שנעשית לאחרי וא"כ,

בלבד. עראי באופן היא

בין  חילוק שישנו א) (קיט, פורים בדרושי לתו"א בהוספות כמבואר - ה"אגרת" ענין בדוגמת וזהו
יבוטל  בלתי תמיד, נצחי  הוא "ספר אגרת"): נקראת והמגילה ספר נקראת (ש"התורה ל"אגרת" "ספר"
את  קריאתו אחר הרי כי כלל, להתקיים ולא בלבד, שעה לפי אלא נכתב אינו האגרת אך . . לעולם
שעה  לפי לידע לו הצריך דבר בו לקרות רק האגרת ענין אין כי לעולם, עוד לו צריך אין . . האגרת

בלבד".

דת  הרביעי (חלק הזקן לאדמו"ר הקודש" ב"אגרת מבואר והנה, בתחלתו, החסידות) דתורת ושב"כ
לעיל  כאמור - הקודש" ל"אגרת השייכות [וזוהי השבת  ביום (זבולון) עסקים בעלי בעבודת מיוחד עילוי

כדלקמן. בלבד], עראי באופן "אגרת", של באופן היא זבולון שעבודת

Î חילוק ישנו שבזה - התפלה דעבודת הענין כללות אודות מדובר א)) (קג, (ס"א בתחלתו באגה"ק .
וז"ל: עסקים). לבעלי (בנוגע השבת ליום החול ימי בין
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פנאי  להם שיש אותם רק כ"כ, פנאי להם שאין עסקים הבעלי התיבה לפני ירדו לא החול ימי "כל
לפחות  ומחצה שעה ערך השחר בתפלת להאריך שיכולים אביהם, שולחן על הסמוכים או המלמדים או
או  אביהם שולחן על הסמוכים כל לו בסביב אליו יאסוף והוא . . התיבה לפני היורד יהי' מהם . .

כמוהו". להאריך שיוכלו מלמדים

רק  אלא התיבה, לפני ירדו לא שהם היינו, זה, בענין להפריע שלא להשתדל צריכים העסקים [ובעלי
חובתם]. ידי הם יוצאים גופא ובזה בתפלתם, להאריך שיכולים אלו

להאריך  הכושר ושעת פנאי להם יש עסקים בעלי כל שגם טובים וימים בשבתות "אך שם: וממשיך
מוטל  עליהם ואדרבה, זה), בענין ועיכוב מניעה שום שאין (מאחר לה' ונפשם לבם בכוונת בתפלתם

כו'". טוב ויום בשבת התיבה לפני ירדו הם גם לזאת . . עוז וביתר שאת ביתר

בלבד  זו לא היינו, - השבת ביום (זבולון) עסקים דבעלי התפלה בעבודת העילוי גודל מובן ומזה
מוטל  "עליהם אדרבה: אלא תורה), (מארי אוהל יושבי כמו בתפלה להאריך הם גם צריכים השבת שביום

עוז". וביתר שאת ביתר התפלה) בעבודת  האריכות (ענין

‡Î שברוב (אע"פ התפלה לעבודת בנוגע עסקים דבעלי העילוי אודות מדובר הנ"ל באגה"ק והנה, .
הצדקה). עבודת - היא עסקים דבעלי  העבודה שעיקר מבואר באגה"ק המקומות

ואילך): ב (פ, תרומה פ' בתו"א מבואר - המצוות וקיום התורה ללימוד בנוגע עסקים דבעלי והעילוי

- רמוני" מעסיס הרקח מיין אשקך גו' אמי בית אל אביאך אנהגך גו' אשקך בחוץ "אמצאך עה"פ
היא  עבודתם שכללות מאחר עסקים", בעלי על קאי בחוץ ש"אמצאך (שם) בתו"א הזקן אדמו"ר מבאר

(זבולון). העולם עניני בירור - "בחוץ"

הגם "אנהגך כי לתורה, עתים לקבוע צריך עסק הבעל גם כי תורה, בחינת הוא אמי, בית אל אביאך
ואח"כ  ודיבור במחשבה תחלה שמתלבשת כסדר צ"ל ההמשכה מ"מ . . מעשה ע"י הוא עבודתם שעיקר
כי  "אשקך", נאמר זה ועל עסק". הבעלי של לתורה עתים קביעות בחי' זהו ודיבור ומחשבה במעשה,

לתורה". עתים קביעות ע"י הוא נשיקין גלוי "עיקר

מעלת  יתרון "זהו אדרבה: אלא לתורה, עתים לקבוע צריכים עסקים בעלי שגם בלבד זו לא והנה,
תורתם  עסק נק' ע"כ אוהלים, מביושבי יותר אתכפיא, בחי' שהוא עסק, הבעל של לתורה עתים קביעות 

כו'". מקיף ובחי' ריח . . הרקח יין

עתים  ולקבוע כלל ללמוד יכול שאינו "מי שגם שם שממשיך כפי - המצוות לקיום בנוגע מובן ועד"ז
מלאים  שבך ריקנין שאפילו רקתך הרמון כפלח ע"פ מארז"ל ע"ד רמוני, מעסיס ג"כ נאמר עליו לתורה,
מענין  וכנודע העליון, תענוג גילוי ג"כ מעוררים המצוות והרי ארץ, ודרך מצוות מלאים . . כרמון מצוות

המקיף. ובחי' ריח בחי' ג"כ שזהו היינו, כו'", דלבושייכו ריחא

·Î וקיום תורה, (תפלה, הקוין בג' העבודה לכללות בנוגע עסקים דבעלי העילוי גודל מובן עפ"ז .
כפשוטו. העולם והן האדם", זה קטן ה"עולם הן עומד, העולם שעליהם המצוות)

לעבודת  בנוגע השבת ביום עסקים בעלי שבעבודת העילוי את מבאר הנ"ל שבאגה"ק אע"פ והנה,
התירו  ש"בקושי ועד התפלה, עבודת היא השבת דיום העבודה שעיקר משום זה הרי - בלבד התפלה

בשבת". תורה דברי לדבר

(ובמיוחד  עסקים דבעלי המצוות ובקיום לתורה עתים בקביעות גם מיוחד עילוי שישנו מובן ועד"ז
תרומה. פ' בתו"א המבואר ע"פ - החול) מעניני פנוי זמנם שאז השבת, ביום

וזהב  מהכסף לה'" "תרומה נתינת אודות מדובר תרומה בפ' כי - תרומה לפ' המיוחדת השייכות וזוהי
ומלשון  הפרשה, מלשון פירושים: ב' ישנם וב"תרומה" בפרשה), המנויים דברים ט"ו או הי"ג (וכל
לעניני  וזהבם כספם את ומעלים מרימים שהם עסקים, הבעלי של עבודתם כללות בדוגמת - הרמה

דוקא. תרומה דפ' בתו"א עסקים הבעלי  מעלת מבוארת ולכן, קדושה.

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



כג a"nyz'd oqip 'b ,`xwie t"y zgiy

העולם, מעניני דהרמה באופן היא עבודתם כללות שאז - השבת ביום ביותר ומודגש מתבטא זה וענין
קדושה. בעניני רק ועוסקים העולם מעניני מתעלים עצמם שהם היינו,

שבקבי  מה פלא דבר זה שאין מובן זבולון",ועפ"ז לבני "נשיא בניסן, השלישי יום חל זו שנה עות
כנ"ל  (זבולון), עסקים דבעלי העבודה לכללות בנוגע מיוחד עילוי ישנו השבת ביום כי - השבת ביום

בארוכה.

‚Î:בזה והביאור .

בפרקמטיא, להתעסק שיציאתו היינו, בצאתך", זבולון "שמח - נאמר דזבולון העבודה כללות אודות
צריכה  וישב)], ר"פ תו"א (ראה המסחר ענין בדוגמת (שהוא העולם עניני דבירור הענין כללות שזהו

שמחה. של באופן להיות

למסחר  לצאת יכול כיצד וא"כ, אופנים, וכמה בכמה להיות יכול "מסחר" כל מובן: אינו ולכאורה,
כמפתח"?! חוגר יתהלל "אל - המסחר יסתיים כיצד יודע אינו כאשר שמחה, מתוך

כי  בצאתך", זבולון "שמח - היא בחיים) הוראה חיים, ותורת אמת, (תורת התורה הוראת ואעפ"כ,
שיצליח  בטוח הוא הרי הקב"ה, של בשליחותו היא בפרקמטיא לעסוק שיציאתו יודע זבולון כאשר

בצאתך"). זבולון ("שמח שמחה מתוך כבר נעשית השליחות למילוי יציאתו ולכן, זו, בשליחות

אלא  ידי", ועוצם ד"כחי באופן זה שאין ידיעה מתוך בפרקמטיא עוסק יהודי כאשר גם אומרת: זאת
התכלית  אודות מעשה בשעת חושב שלא היינו, סתמי, באופן בזה לעסוק יכול - הקב"ה של בכחו

וכיו"ב. לצדקה לתת שיוכל - בפרקמטיא עסקו שבכללות והמטרה

אעפ"כ  אבל ח"ו, תאוותו למלא כדי ושותה אוכל שאינו שאע"פ היינו, סתם, ושתי' אכילה ובדוגמת
גופו. לבריאות - סתם ושותה אוכל אלא שמים, לשם ושותה אוכל אינו

זמן  משך עובר שכאשר כזה באופן האדם את ברא הקב"ה כי - ווילדקייט") ("א פראי דבר זה ואין
היותו  למרות אומרת: זאת ולשתות. לאכול אותו מושך גופו וטבע וצמא, רעב נעשה ושתה, אכל שלא
של  גופו טבע וזהו ולשתות. לאכול שירצה גופו בטבע הקב"ה הטביע לעליון", "אדמה ע"ש "אדם",

לאוה"ע. בנוגע גם מהן") ("נשתלשלו זה ענין ונשתלשל נמשך ומבנ"י יהודי,

תיקון  שצריכים ועד רצוי, באופן זה אין - גופו בריאות לשם סתם, ושותה אוכל כאשר אעפ"כ, אבל
שמים". "לשם להיות צריכה ושתי' אכילה בעניני התעסקותו כי (פ"ז), בתניא כמבואר זה, על

ח  (שאינו סתמי באופן לא היינו, שמים", "לשם להיות צריך בפרקמטיא שהעסק מובן ושב ועד"ז
דירה  ית' לו לעשות הקב"ה של שליחותו את למלא כוונה מתוך אלא הענין), ומטרת תכלית אודות

בתחתונים.

הוא  בטוח - הקב"ה של שליחותו שזוהי והרגשה ידיעה מתוך נעשית בפרקמטיא התעסקותו וכאשר
בצאתך". זבולון ד"שמח באופן היא יציאתו ולכן, הקב"ה, של שליחותו במילוי שיצליח

„Î:"זבולון" בשם מתבטאת - לעיל האמור באופן העולם בעניני ההתעסקות והנה, .

(פרש"י  מדור" בית . . זבול "לשון כ), ל, (ויצא אישי" יזבלני "הפעם ע"ש הוא "זבולון" השם
דירה. של ענין שזהו עה"פ),

בית  עם קשור זה וענין "זבול", בשם נקרא הרקיעים משבעת שא' ב) יב, (חגיגה בגמרא מצינו ועד"ז
לך  זבול בית בניתי "בנה כמ"ש "זבול ", בשם הנקרא כו'") המקדש ובית ירושלים  שבו ("זבול המקדש

עולמים". לשבתך מכון

- ביהמ"ק של ענינו בדוגמת בתחתונים, דירה ית' לו לעשות - דזבולון העבודה כללות מרומז ובזה
עולמים". לשבתך "מכון
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השבת: ליום דזבולון העבודה כללות שבין הקשר מובז ועפ"ז

ית' לו לעשות הקב"ה של שליחותו את למלא כדי היא זבולון) (עבודת העולם בעניני עבודתו כאשר
וכיו"ב. התפלה, בעבודת שמאריך באופן היא השבת ביום הנהגתו הרי - בתחתונים דירה

אם  לדעת הבוחן" "אבן היא וכיו"ב) בתפלה, (שמאריך השבת ביום הנהגתו אופן אומרת: זאת
לעשות  הקב"ה של שליחותו את למלא - המתאים באופן היא השבוע) כל (במשך העולם בעניני עבודתו

בתחתונים. דירה ית' לו

‰Î:פשוטה שאלה נשאלת עדיין אבל .

בשבת  במוחש שראו וכפי השבת, ביום בתפלתם מאריכים שאינם עסקים בעלי שישנם בפועל רואים
כאלו  וישנם המנין, עם ביחד תפלתם את סיימו כאן שהתפללו העסקים שבעלי - זה כנסת ובבית זו

בתפלתם?! האריכו שלא ועאכו"כ התפלה, את סיים שהמנין קודם - לפנ"ז תפלתם את שסיימו

אלא  כו', באריכות התפלה בעבודת "שטורעם" ראינו לא כאן הנמצאים תורה" ה"מארי אצל גם
אחדים  ישנם עכ"פ אבל כולם, על זאת לומר רוצה אינני - ה"שעון"! ע"פ היתה אצלם התפלה אריכות

כזה! ומצב במעמד שנמצאים

האריכות  ענין מודגש הנ"ל באגה"ק ואמתלא: תירוץ ישנו - תורה" ל"מארי בנוגע בשלמא והנה,
ש"עליה  עסקים, לבעלי בנוגע טובים וימים בשבתות עוז",בתפלה וביתר שאת ביתר (הדבר) מוטל ם

מיוחדת  הדגשה אין (ולכן, החול בימי גם בתפלה להאריך פנוי שזמנם תורה" ל"מארי בנוגע משא"כ
השבת); ליום בנוגע

בהדגשה  נאמר שאודותם מאחר ואמתלא, תירוץ שום אין - עסקים בעלי אודות מדובר כאשר אבל
התפלה! באריכות לעסוק הם צריכים השבת שביום מיוחדת

"בחורֿישיבה", שהוא עליו אומר מישהו שכאשר ועד ל"סוחר", עצמו את מחזיק הוא כאשר ובפרט
שביום  בודאי הרי וא"כ, - גדול" ל"סוחר עצמו את מחזיק הוא כי לחי", כ"סטירת אצלו נחשב זה הרי

התפלה! בעבודת לעסוק צריך השבת

ÂÎ ועד"ז - בנ"י על זכות ללמד צריכים ניסן, דב' ההילולא ביום ובפרט השבת, ביום בעמדנו והנה, .
בעניננו:

ישנה  ה': בעבודת אופנים כמה שישנם תער"ב) בהמשך - (ובמיוחד ההילולא בעל במאמרי מבואר
השלימות  תכלית אבל וכיו"ב. אש, של באופן עבודה רוח, של באופן עבודה רעש, של באופן עבודה

גו'"). ה' ברעש ("לא דקה" דממה ד"קול באופן היא העבודה כאשר זה הרי - בעבודה

חיונית, תנועה שום אצלו רואים לא ולכן, דקה", דממה ד"קול באופן היא עבודתו בעניננו: ועד"ז
שלא  ועאכו"כ בתפלה, קולו להרים אותו שומעים לא טרייסל", קיין ניט מ'זעט שאקל, קיין ניט "מ'זעט
כאן  האצילות עולם  בדוגמת דקה", דממה ד"קול באופן היא עבודתו - חסידי" "ניגון ממנו שומעים

למטה!!

"דער  גדול", "רעש של באופן היא שעבודתם ו"שרפים", ד"חיות" העבודה אופן אמנם ישנו
באופן  היא עבודתו אבל  וכו'"; פליט דער און הענט, די  מיט פאטשט דער ליארעמט, דער שטורעם'ט,

האצילות! דעולם העבודה אופן בדוגמת דקה", דממה "קול - יותר נעלה

- הענין עצם אודות מדברים כאשר אבל זכות". "לימוד אודות מדובר כאשר רק הוא זה כל והנה,
על  הגרזן היינו, "טאפארוֿדאֿפלאחו", ההילולא: בעל של הידוע וכפתגם העיקר", הוא "המעשה הרי
שני, במקום נמצא ה"עץ" אחד, במקום נמצא שה"גרזן" בזה להסתפק אפשר ואי בפועל, מעשה העץ,

שלישי! במקום נמצא עצמו והאדם
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ÊÎ:לפועל בנוגע .

וחבריו. רשב"י בדוגמת אומנתו" ד"תורתו העבודה אופן שייך לא אלו שבימינו בכ"מ המבואר ידוע
שעוסקים ומזה אלו וגם עסקים. דבעלי העבודה בדוגמת היא מבנ"י ככולם דרובם העבודה שאופן מובן

עסקים. דבעלי העבודה בדוגמת עסק, בבחי' היא עבודתם הרי - ציבור בצרכי

לעיל: האמור באופן להיות צריכה כולם שהנהגת מובן ועפ"ז

באופן  להיות צריכה שהקביעות כמ"פ וכמדובר לתורה, עתים בקביעות להוסיף צריכים לראש לכל
בלימוד  גם עילוי נוסף ועי"ז באריכות, התפלה בעבודת לעסוק צריכים השבת וביום בנפש. דקביעות

השבת. דיום המצוות בקיום וכן השבת, דיום התורה שיעורי

דירה  ית' לו לעשות הקב"ה, של שליחותו את למלא כדי - היא העולם בעניני ההתעסקות וכללות
השבת. ביום הנהגתו אופן - היא לדבר שהבחינה לעיל וכאמור בתחתונים.

ÁÎ ההילולא יום שלאחרי השבת ביום ובפרט יומין", כולהו מתברכין ש"מיני' השבת, ביום ובעמדנו .
לעניני  בנוגע הן לעיל, האמורים הענינים לכל בנוגע טובות החלטות לקבל המתאים הזמן זהו הרי -

השבוע. ימי כל במשך השייכים העבודה לעניני בנוגע והן השבת, ליום השייכים העבודה

חצות  לאחרי שבת שמערב - השבת ביום אש תבערו לא מצות להצ"צ בסהמ"צ המבואר ע"פ ובפרט
ולכן, יותר, נעלית לדרגא מתעלה העשי' שעולם היינו, העולמות, דעליית הענין כללות מתחיל ואילך
העולם. דבירור העבודה לכללות בקשר בפועל למעשה בנוגע טובות החלטות לקבל מסוגל זמן זה הרי

תפלתי  "ואני אומרים שאז - דרעוין" ד"רעוא בזמן חצות, לאחרי השבת ביום נמצאים כאשר ועאכו"כ
באופן  הוא אלקים דשם הגילוי שאפילו היינו, חסדך", ברוב "אלקים מזו: ויתירה רצון", עת ה' לך
בדרושי  וכמבואר הרחמים), ענין (היפך דינים בתי הכ"ד כל מתבטלים שאז בכ"מ כמבואר חסדך", ד"רוב

תפלתי, ואני ד"ה ההילולא בעל

עניני  דבירור העבודה לכללות בנוגע מיוחדת כח נתינת ישנה דרעוין" ד"רעוא שבזמן מובן ומזה
באופן  הוא "אלקים" שם גם כי - גו'" אלקים ברא "בראשית כמ"ש אלקים, שם עם הקשורים העולם,

חסדך". ד"רוב

משה", אל ד"ויקרא הענין לכללות ממש בקרוב זוכים - לעיל האמור באופן העבודה כללות וע"י
השלישי, המקדש בבית - מועד" מ"אוהל הקב"ה של קריאתו את שומע מישראל שכאו"א היינו,

ב  כי הארצות, בכל א"י תתפשט שלעת"ל [אע"פ הקודש ובארץ הקודש עיר א"י בירושלים תהי' ודאי
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה - יותר] נעלה ומצב במעמד

ËÎ- ניסן בג' השבת דיום הקביעות ואודות ניסן, ב' ההילולא יום אודות לעיל המדובר על נוסף .
ויקרא. פ' - זו בשבת שקורין השבוע פרשת עם הקשור נוסף ענין ישנו

וחילוקים  החודש, לימי ביחס השבת דיום הקביעות לאופן בנוגע לשנה משנה שינויים ישנם [דהנה,
והקביעות  מעוברת. לשנה פשוטה שנה בין הכללי החילוק ובפרט השבת, ביום שקורין השבוע בפרשת

ויקרא]. פ' קורין זו שבשבת - היא זו דשנה

באותו  שקורין השבוע מפרשת הנלמדות ההוראות עם - הזמן עם "לחיות" שצריכים הפתגם וכידוע
היומי. חומש השיעור שזהו זה, ליום השייך הפרשה מחלק - ובמיוחד זמן,

שזהו  - כולה הפרשה לכל השייך כללי ענין ישנו אעפ"כ, אבל ענינים, ריבוי ישנם פרשה בכל והנה,
הענין. כללות תוכן מתבטא שבשם כידוע הפרשה, שם

לשיעור  בנוגע (בעיקר) אמור השבוע מפרשת הוראה לימוד אודות שהפתגם אע"פ לעניננו: ובנוגע
שתוכנה  הפרשה, דכל וחותם הסיום הוא הפרשה סיום הרי - הפרשה סיום ועד משביעי היומי, חומש

ויקרא. פ' - בשמה מתבטא הכללי
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אודות  שמדובר מובן, - השבוע מפרשת הנלמדות ההוראות עם "לחיות" שצריכים הפתגם ע"פ והנה,
לא  החיות ענין שבכללות כשם - ונשים" טף זקן ועד "מנער בשוה, מישראל לכאו"א השייכות הוראות
ענין  בעצם ולא התחלקות, של ענין שייך הכחות בפרטי שרק ומובן כידוע התחלקות, של ענין שייך

החיות.

צריכה  - ויקרא) (פ' הפרשה בשם מתבטא שזה כפי הפרשה, כללות מתוכן הנלמדת ההוראה ולכן,
כדלקמן. בשוה, מישראל לכאו"א ומובנת שייכת להיות

Ï:בזה והביאור .

ובכל  רגע שבכל לדעת צריך מישראל שכאו"א היא, - "ויקרא" - הפרשה משם הכללית ההוראה
"ויקרא")! דתיבת הפשוט הפירוש (שזהו לו קוראים ומצב מעמד

אל  "מחיל ללכת מישראל לכאו"א קורא שהוא ומהות", "עצמות בעצמו, מהקב"ה - היא והקריאה
חיל",

סתם, "ויקרא" נאמר הפסוק בהתחלת אבל הוי'", "וידבר נאמר הפסוק בהמשך מפרש דהנה, ואינו
כו'. וקוץ אות בשום אתרמיז דלא ומהות", ד"עצמות הקריאה אודות מדובר כי - הקורא הוא מי

שהרי  בשוה, מבנ"י לכאו"א השייך ענין שזהו מובן, ומהותו", מ"עצמותו היא שהקריאה מאחר והנה,
(ס"ו). לעיל כמוזכר ה"עצמות", מציאות אודות יודעים וקטנים נשים ואפילו כל, בפי שגור שמים שם

שיהודי  ומצב מעמד ובכל ורגע, רגע בכל היא ומהותו" ד"עצמותו שהקריאה לאידך, גם מובן ומזה
גם  - בתענוגים ואהבה ביראה ה' עובד גמור צדיק אודות מדובר כאשר שגם היינו, ה', בעבודת נמצא
ורחב  נעלה באופן יותר, נעלית לדרגא בעבודתו להתעלות ומהותו", ד"עצמותו הקריאה מופנית אליו

יותר. ועמוק

ציווי  למלא שיוכל מישראל לכאו"א כח נתינת גם ישנה ד"ויקרא" הציווי עם שביחד בפשטות ומובן
זה.

‡Ï עסקים בעלי לאותם גם היא בזה שהכוונה מובן, - מישראל  לכאו"א היא שהקריאה ומאחר .
לפנ"ז: דובר שאודותם

באגה"ק  המבואר (ע"פ המתאים באופן אינה השבת ביום שעבודתו עסק בעל אודות מדובר כאשר גם
באופן  כו' תורה שיעורי ובלימוד בתפלה באריכות יעסוק השבת שביום זה תמורת היינו, הנ"ל), ובתו"א
אצלו  רואים לא - בארוכה) כנ"ל בחוץ", ד"אמצאך באופן העבודה דכללות העילוי (מצד ביותר נעלה

ה', בעבודת והתלהבות חיות שום

שניכר  משום אלא זכות"), ל"לימוד בנוגע (כנ"ל דקה" דממה ד"קול באופן היא שעבודתו משום ולא
כו'), העסק בעניני עדיין טרודה מחשבתו (כי השבוע כל במשך העולם בעניני מהתעסקותו הרושם אצלו

לצאת  ("ויקרא") לו קורא ית' ומהותו שעצמותו לדעת עליו - זה ומצב במעמד בהיותו גם הנה
ה'. בעבודת יותר נעלית לדרגא ולהתעלות  ומצבו, ממעמדו

·Ï'יהי זה שענין חשבתי ולא מסויים, מאורע - פרטית בהשגחה - ראיתי שנים וכמה שלושים לפני .
כדלקמן. ביותר, ארוך זמן משך לאחרי  נוגע

מאורעות  וישנם מהם, שבאים התוצאות את ומיד תיכף שרואים מאורעות ישנם האדם בחיי ובהקדים:
משך  לאחרי מהם התוצאות את שרואים מאורעות וישנם מהם, שבאים התוצאות את בגלוי רואים שלא

דלקמן: בסיפור הוא וכן רב. זמן

לארה"ב. ולהביאה אותה, לפגוש כדי לפריז נסעתי ההיא, ממדינה יצאה ע"ה אמי כאשר

ממדינ  שיצאו מאנ"ש יהודים עוד פגשתי שם שהותי זמן במשך במשך (או תקופה באותה ההיא ה
באריכות, שמתפללים מהם כמה ראיתי אחת), משבת (יותר השבת ביום יחד התפללנו וכאשר לפנ"ז).

כו'. צרידה באצבע ומכים התפלה, באמצע חסידי ניגון מנגנים
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באצבע  הכאה אודות כאן מדובר הרי - כו' שבות של ענין היא בשבת צרידה באצבע שהכאה [אע"פ
השמחה, גודל מפני כפיים מחיאת ובדוגמת החסידים). (כמנהג התפלה בשעת מהתלהבות כתוצאה צרידה

וכיו"ב].

לפני  חסידות למד שפלוני רואים כאשר אעפ"כ, אבל חבירו, של שבלבו מה יודע אדם אין אמנם
מסתמא  זה הרי - כו' חסידי ניגון מתוך בתפלה מאריך הוא זה ולאחרי זמן), פחות או זמן (יותר התפלה

ה'. עבודת עם הקשור ענין

עתה  כאן הנמצאים יהודים גם ישנם - בתפלה להאריך בפריז אותם שראיתי יהודים אותם בין
"שטורעם" כל וללא חיונית, תנועה ללא - זו בשבת להתפלל אותם וראיתי זו), בהתוועדות (ונמצאים

התפלה! בעבודת

ואילו  התפלה; בעבודת עוסק הי' הברזל", מסך "מאחורי היציאה לאחרי הנ"ל, ומצב במעמד בהיותו
בעסקיו  להצליח לו ועזר רויחי, ומזוני חיי בבני וברכו הרווחה, למדינת להגיע לו עזר שהקב"ה  לאחרי
ויה"ר  - ימים) באותם לעצמו שתיאר ומצב המעמד לגבי בערך שלא - (עכ"פ כו' עשירות של באופן

התפלה! באריכות לעסוק לנכון מוצא אינו - ככה פעמים כמה ברכותיו את ימשיך שהקב"ה

ומצב  במעמד שבהיותו עאכו"כ הרי התפלה, בעבודת עסק תקופה באותה אם וק"ו: ובמכ"ש
התפלה! בעבודת לעסוק עליו בבשר" ד"מסורבל

נוגע  יהי' זה שענין לעצמי תארתי לא שנים, וכמה שלושים לפני זאת ראיתי כאשר - לעיל וכאמור
בֿ"770"! תשמ"ב בשנת

- הידוע וכפתגם אליו, שייכים שהדברים מי לכל אלא מסויים, לאדם אינם - אלו בדברים כוונתי
- אודותיו חשבתי ולא אליו, מתאימים שהדברים מישהו ישנו ואם לראשו! מתאים שה"כובע" מי לכל

אליו! גם מכוונים הדברים הרי

‚Ï:לפועל בנוגע .

הסדרה  משם הנלמדת להוראה בהתאם - ה' בעבודת יותר נעלית לדרגא ולהתעלות להוסיף כאו"א על
בארוכה. כנ"ל אליו, קורא ומהות" ש"עצמות  - "ויקרא" -

ל  שיוכלו גלוי, באופן להיות צריכה עבודתו דממה וכללות ד"קול באופן ולא במוחש, זאת ראות
דקה"!

שאז  - הזולת אל ביחס והמעיינות היהדות בהפצת וההתעסקות העבודה אודות מדובר כאשר ובפרט
גודל  (מצד וישתוק ישב אם כי דקה", דממה ד"קול באופן ולא גלוי, באופן תהי' שעבודתו מוכרח בודאי

מאומה! הזולת על לפעול יוכל לא דקה", דממה ד"קול באופן ענוותנותו),

שהזמן  מהמבצע החל - והמעיינות היהדות הפצת עם הקשורות הפעולות בכל להוסיף צריכים ולכן,
חטים". "מעות - גרמא

הכלליים. תורה בספרי מישראל כאו"א דרישום הכללי המבצע ועד"ז

תורה, חינוך, ישראל, אהבת ענין): באותו לענין (מענין ה"מבצעים" כל דשאר לפעולות בנוגע ועד"ז
וטהרת  ושתי', האכילה כשרות קודש, שבת נרות וחכמי', יבנה - ספרים מלא בית צדקה, מזוזה, תפילין,

המשפחה.

מ'קאכט  ("און שנהוג (כפי להגאל" עתידין "בניסן - ניסן חודש עם הקשור הכללי למבצע זוכים ועי"ז
צדקנו. משיח ע"י ושלימה אמיתית גאולה - הגאולה) עם ענין כל לקשר לאחרונה זיך")

שהולכים  וכפי - זריזות של ובאופן וחיות, שמחה מתוך נעשית האמורים הענינים בכל וההתעסקות
גם  ישנו "דורות" שבתיבת וכידוע ולדורות", מיד "זירוז - שענינה צו, בפ' מנחה בתפלת בתורה לקרוא
שבעבודת  ופרטים (שורות) הדרגות בכל הוא (זירוז) הזריזות שענין היינו, "שורות", מלשון הפירוש

מישראל. כאו"א
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לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש, בימינו במהרה - הגאולה ענין בכללות זריזות פועלים ועי"ז

***

„Ï.יקריב כי אדם ד"ה שיחה) (כעין מאמר .

***

‰Ï ביאור הדורש כללי ענין ישנו - ובפרשתנו רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד נהוג .
מבאר  אינו ורש"י זה), ענין לבאר מתעכבים המקרא מפשטני שכמה שרואים (וכפי מקרא של בפשוטו

זאת:

ענין  אודות לומד למקרא חמש הבן כאשר והנה, הקרבנות. ענין כללות אודות מדובר בפרשתנו
עבור  קרבן יקריב שאדם יתכן וכיצד הענין כללות מהו פשוטה: שאלה אצלו מתעוררת - הקרבנות

הקב"ה?!

אודות  א) (ג, הפסוקים בהמשך לומד כאשר - יותר עוד למקרא חמש הבן אצל מתעוררת זו וקושיא
ולבעלים": ולכהנים למזבח שלום בהם "שיש הב') (בפירוש רש"י מפרש זה שעל "שלמים", קרבן

לכהנים  השלום וענין הקרבן, בשר את אוכלים שהבעלים בזה מתבטא לבעלים השלום שענין כשם
מתבטא  למזבח שהשלום מובן כן כמו - השלמים דקרבן ושוק החזה את אוכלים שהכהנים בזה מתבטא

והכהנים. הבעלים אכילת בדוגמת שזהו הקרבן, של האימורים את המזבח על שמקריבים בזה

עשוי  שממנו וכיו"ב הנחושת - עצמו המזבח על (לא קאי למזבח" ש"שלום מבין למקרא חמש והבן
כיצד  למקרא: חמש הבן שואל וא"כ, קרבנות. ולהקריב מזבח לעשות שצוה הקב"ה על אלא) המזבח,
דקרבן  והחידוש הקרבנות, בכל שוה זה [שענין למזבח" "שלום נעשה הקרבן הקרבת שע"י לומר שייך
ע"י  (כביכול) מסויים ענין מקבל שהקב"ה היינו, והבעלים], הכהנים אכילת גם בו שיש - הוא שלמים

והבעלים)?! הכהנים אכילת (בדוגמת הקרבן הקרבת

שייך  כיצד - לאשי" "לחמי בשם נקרא שהקרבן בכתוב ילמד כאשר למקרא חמש הבן יקשה [ועד"ז
למקרא]. חמש הבן זאת למד לא שעדיין אלא - כזה?! ענין לומר

הקרבנות  דהקרבת הענין כללות מהו - הקרבנות פרשת בהתחלת ולבאר  להקדים צריך רש"י הי' וא"כ,
מקרא. של בפשוטו

להצטרך  ש"חלילה מבאר ראב"ע ולדוגמא: זו. קושיא על שנעמדים פשטנים ישנם - לעיל וכאמור
צריך  רש"י גם הי' ולכאורה, סוד. של ענין הוא הקרבנות ענין שכללות היינו, סוד", לו יש רק . . לעולה

מקרא. של בפשוטו מובנת שאינה קושיא שזוהי מאחר זו, קושיא על להתעכב

מביא  שלפעמים שמצינו כפי חז"ל, במדרשי המבואר ע"פ זה ענין יבאר שרש"י או וממהֿנפשך:
זה  ביטוי שמצינו כפי יודע", "איני יאמר שרש"י או חז"ל; במדרשי המבוארים ענינים בפירושו רש"י
לגמרי  מובן שאינו דבר שזהו (ולא זה ענין על ביאור אין מקרא של שבפשוטו היינו, רש"י, בפירוש

סוד. של ענין שזהו ראב"ע שאומר וכפי ח"ו),

ונעשה  שאמרתי לפני רוח "נחת - שבקרבנות ניחוח" ד"ריח הענין את מבאר שרש"י אמנם מצינו
המצוות, בכל לכאורה שייך זה ענין ועיקר: (ב) זה, ענין נפעל כיצד מבאר אינו רש"י (א) אבל: רצוני".

כדלקמן.

לעיל. האמור בענין נסתפק אבל מקרא, של בפשוטו ביאור הדורשים ענינים כמה עוד ישנם עד"ז

ÂÏ י עד"ז לפני . רוח "נחת ניחוח", "ריח עה"פ בפירושו - ביאור הדורש רש"י בפירוש ענין שנו
רצוני": ונעשה שאמרתי
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הקב"ה, של ציוויים הם המצוות כל כי כולם, המצוות בכל לכאורה שייך רצוני" ונעשה "אמרתי
כולם  המצוות בכל וא"כ, רצוני", ונעשה ד"אמרתי באופן זה הרי שתהי', מצוה איזו מקיים יהודי וכאשר
לקרבנות  בנוגע זה ענין מודגש ומדוע רצוני", ונעשה שאמרתי לפני רוח ד"נחת הענין להיות צריך

דוקא?!

אודות  למד בא בפ' ולדוגמא: מצוות, וכמה כמה אודות כבר למד למקרא חמש שהבן לאחרי ובפרט
(קידוש  לכם" הזה ד"החודש הענין וכללות פסח, קרבן אודות - גופא) זו (בפ' ולפנ"ז תפילין, מצות
לששים  קרוב ישנם משפטים שבפ' בספרים (כמובא משפטים שבפ' המצוות כל את למד ועד"ז החודש),
וא"כ, ורבו". "פרו מצות - ולפנ"ז מילה, מצות מצוות: אודות כבר למד בראשית בספר וגם מצוות).
הקרבנות  לענין בנוגע רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח ד"נחת הענין מודגש מדוע השאלה: נשאלת

כולם?! המצוות בכל ולא דוקא,

זה  ענין שנאמר הראשונה בפעם ניחוח" ד"ריח הפירוש את רש"י מפרש לא מדוע להבין: צריך גם
הניחוח"? ריח את ה' "וירח כא) ח, (נח כמ"ש נח, שהקריב בקרבן -

- וזאת כה), שם, יח. (כט, תצוה בפ' ניחוח" ד"ריח הפירוש את מפרש שרש"י  רואים כאשר ובפרט
המילואים  בימי שהקריבו הקרבנות אודות מדובר תצוה בפ' כי זאת, לפרש הכרח אין תצוה שבפ' למרות
לכללות  בנוגע לאח"ז שיתבארו הפרטים כל את לבאר צורך אין ולכן הקרבנות), ענין לכללות הכנה (בתור
מן  הקרבה איסור כגון: בפרשתנו, רק הנלמדים פרטים לכמה בנוגע כן לומר צריך ובלאה"כ הקרבנות.

וכיו"ב. הגזל,

פירושו  על לסמוך יכול שהי' (למרות ניחוח" ד"ריח הפירוש את רש"י מפרש תצוה שבפ' מאחר וא"כ,
זה, ענין שנאמר הראשונה בפעם הניחוח" ד"ריח הפירוש את לפרש צריך שהי' בודאי הרי - בפרשתנו)

נח?! בפ'

הכוונה  שאין לשלול רש"י בא כו'" רוח "נחת שבפירושו חכמים" ה"שפתי פירוש לפי ובפרט
נאמר  ששם נח, בפ' זאת לשלול צריך הי' שרש"י בודאי הרי - הקרבן" מריח מנוחה "יקבל שהקב"ה

לקמן. שיתבאר וכפי הניחוח"?! ריח את ה' "וירח

ÊÏ ואמר "פתח ב) (ג, ברע"מ מ"ש מביא קסט) ע' לוי"צ (לקוטי דפרשתנו הזהר על אאמו"ר בהערות .
אדנֿי". מלכות איהי כלה, אחותי לגני באתי

אא  כמו ומבאר מלכות בחי' הוא אחותי כלה. אחותי לנגד הוא אדנֿי, מלכות תוארים, "הב' מו"ר:
כלה  מלכות. והיינו וחיבור, אחות מלשון אחותי, זהו בז"א, תמיד דבוקה היא ששם באצילות, שהיא
בדבר. פרטים כמה לבאר וממשיך למעלה", לעלות הנפש כלות לה יש שאז לבריאה, שיורדת כמו הוא

במק"א. המבואר ע"פ זאת שיבינו זה על בהסתמכו ביאר לא שאאמו"ר ענינים שישנם כמ"פ וכמדובר
כלה" "אחותי ע"י שדוקא היינו, כלה", "אחותי עם לגני" ד"באתי הקשר את מבאר אינו - בעניננו ועד"ז

האדם. לעבודת בנוגע בזה ההוראה מהי וגם: לגני". ד"באתי הענין נפעל 

שהלשון  ההילולא בעל בדרושי המבואר וכידוע ואמר". "פתח הלשון דיוק מהו להבין: צריך גם
שיתבאר  וכפי לעניננו. בנוגע בזה הביאור מהו וא"כ, מסויים. בענין חדש צינור פתיחת על מורה "פתח"

לקמן.

‰Ï:אודותם ששאלו ענינים כמה לבאר המקום כאן .

הראשונה, בפעם שבת נרות מדליקה קטנה בת שכאשר סנ"ב) ויק"פ ש"פ (דשיחת ב"הנחה" נרשם
שיש  שהיות (289 ע' חי"א (לקו"ש כמ"פ שדובר ממה - זה על ושאלו "שהחיינו". ברכת לברך צריכה
האם  ולקבוע להכריע רוצה אינני לכן תפילין, שמניחים הראשונה בפעם "שהחיינו" לברכת בנוגע שקו"ט

הראשונה. בפעם שבת נרות מדליקים כאשר "שהחיינו" לברך
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לברכת  היתה וכוונתי שנרשם), (כפי הנ"ל בהתוועדות כן שאמרתי זוכר שאינני אע"פ והנה,
קטנה  בת שכאשר ונכון טוב הרי וכו', בזה ופלפלו כן שרשמו מאחר אעפ"כ, - בחגה"פ "שהחיינו"

שהחיינו. ברכת גם תברך - שנים) שלש או וחצי, שנתיים שנתיים, (בגיל שבת נרות להדליק מתחילה

זה  אין כי - הראשונה בפעם תפילין מניחים כאשר "שהחיינו" לברך נוהגים שאין מזה להקשות ואין
כדלקמן. קטנה, בת ע"י שבת נרות להדלקת דומה

ËÏ:בזה והביאור .

בפעם  תפילין הנחת אודות מדובר כאשר ולכן, שמחה, בה שיש מצוה עם קשורה "שהחיינו" ברכת
הרי  - הברֿמצוה) מיום תפילין להניח להתחיל שנוהגים אלו (אצל במצוות מחוייב בהיותו הראשונה,

"שה  לברך חייב שיהי' כזה באופן שמח אמנם הוא האם לדעת חיינו".צריכים

זאת  שלמדים (כפי בדבר חיוב שאין במקום שמים שם דהזכרת הענין חומר עם בהתחשב ובפרט
החומר  כבר ישנו ברֿמצוה, שנעשה נער אודות מדובר כאשר הנה - גו'") ה' שם את תשא "לא מכ"ש
"שהחיינו") לברך שמחויב (עד השמחה בגודל בטוח להיות אפשר שאי היות ולכן, שמים, שם דהזכרת

"שהחיינו". לברך נוהגים אין -

בהיותו  הרי - (כמנהגנו) ברֿמצוה קודם חדשים ג' או ב' תפילין להניח שמתחילים המנהג לפי ואפילו
נעשה  (וכאשר שמים שם דהזכרת הענין חומר אודות מדובר כאשר להחמיר יש לאיש", הסמוך "מופלא

זמן). משך תפילין מניח כבר הוא שהרי - "שהחיינו" לברכת כלל מקום אין ברֿמצוה

לערך, שנתיים בגיל בהיותה שבת נרות להדליק שמתחילה קטנה ילדה אודות מדובר כאשר אבל
שמים  שם דהזכרת החומר הרי - לפנ"ז) זמן משך - בנות ואצל ושש, חמש (בגיל לחינוך שהגיעה קודם
בספר  המבואר ע"פ [ובפרט לחינוך שהגיעה קודם קטנה, ילדה אודות שמדובר מאחר כך, כל גדול אינו
שהחיינו]; ולברך להקל יש שהחיינו, דברכת דדינא שבספיקא בסופו) (לקוטים להצ"צ דינים פסקי

בפ"ע. שבת נרות להדליק לה נותנים כאשר שמחתה בגודל ספק אין - ולאידך

כדי  מיוחד "פמוט" לה נותנים והלאה שמהיום קטנה לילדה אומרים שכאשר במוחש שרואים וכפי
כמו  שבת נרות מדליקה ולכן גדולה, לילדה אותה שמחשיבים היינו, קודש, שבת נרות בעצמה שתדליק
שהקב"ה  לה ומסבירים הבנה לכלל באה כאשר ובפרט ביותר. גדולה שמחה אצלה פועל זה הרי - אמה
ביותר. גדולה שמחה אצלה מעורר זה הרי - כולו והעולם הבית כל את להאיר מיוחדת שליחות לה נותן

ברכת  גם תברך אזי - קודש שבת נרות להדליק מתחילה קטנה ילדה שכאשר להנהיג ראוי ולכן,
"שהחיינו".

בכל  להוסיף מיוחד צורך ישנו שאז - דמשיחא בעקבתא הגלות, זמן בסוף נמצאים כאשר ובפרט
נרות  מדליקה קטנה שילדה הראשונה בפעם "שהחיינו" ברכת לברך גם ראוי לכן כו', וברכה אור עניני

שבת.

עד  שבת נרות להדליק שלא ה"מתעקשים" אלו אבל קטנה. ילדה אודות מדובר כאשר - זה וכל
בתֿמצוה, שנעשית

הלכה  של באיצטלא זאת להלביש שמנסים למרות ודעת, טעם ללא רח"ל, גרידא "עקשנות" [זוהי
כו'. ויר"ש

חשכת  את ולהאיר שבת נרות להדליק הקטנות לבנותיהם לתת שלא בעבר שהתעקשו שאלו ותקוותי
שבת  נרות להדליק רצונם את למלא לבנותיהם מניחים ומעתה בהם, חזרו - בפשטות הגלות וכמובן .

שלפעמים  אלא כו'", הן נאות ישראל "בנות מארז"ל ע"ד שבת, נרות להדליק רוצה בישראל בת שכל
המקום  כאן ואין רצונם. את למלא מהם ומעכבים המונעים "עקשנית") או ("עקשן" דלעו"ז ענינים ישנם

בזה], להאריך
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מברכים  שאין (כשם "שהחיינו" לברך אין - בתֿמצוה בגיל שבת נרות להדליק מתחילים כאשר הנה
מדובר  כי שמים, שם דהזכרת החומר כבר שישנו מאחר הראשונה), בפעם תפילין הנחת על "שהחיינו "

במצוות. שחייבת נערה אודות

Ó.להקב"ה והודאה ברכה של ענין זה הרי - הברכות דכל הענין וכן "שהחיינו", דברכת הענין כללות .

אנשים  עם ולדבר ועיירות, בכפרים לחזר נוהג שהי' הבעש"ט, אודות המסופר ידוע הרי - זה לענין ובנוגע
ענין  כללות בדוגמת שזהו - וכיו"ב השם", "ברוך לומר אותם שיביא כזה באופן וקטנים, נשים כולל פשוטים,

הברכה.

ויק"פ  ש"פ (שיחת הקודמת בהתוועדות המדובר אודות ששאלו מה לבאר המקום כאן לזה ובהמשך
לומר  מסתבר שאין ונתבאר הרס"ג, של גלגול הי' שהבעש"ט חסידותֿפולין מספרי בא' שמובא סמ"ד)

וכו'. בפ"ע מיוחד הוא הבעש"ט של ענינו כי כן,

שהוא  עצמו על הבעש"ט שאמר ז"ל מחמי "שמעתי הבעש"ט": "שבחי בספר ממ"ש - זה על ושאלו
גאון". סעדי' רבינו גלגול

בתכלית  הם הבעש"ט" "שבחי בספר המובאים הפרטים שכל לומר הכרח אין - לראש לכל והנה,
להביא  כך כל רגילים שלא מזה  גם וכדמוכח כו'). אמיתיים צדיקים אודות שם שמסופר (למרות הדיוק
סוף  תו"ח ראה (אבל חסידות בדרושי המבוארים לענינים מקור בתור הבעש"ט" "שבחי הספר את

בראשית).

ובהקדים: - הענין בעצם והביאור

הבעש"ט  (שבחי בספרים מובא - רס"ג של גלגול הי' שהבעש"ט מ"ש אודות לעיל האמור על נוסף
נשמת  היא הבעש"ט של שנשמתו החדש" הדורות "סדר בשם תרפ"ב) ברלין - "הורודצקי" מהדורת

שלמה". ורוח דוד "נפש לו שהיו שאמרו ויש חנוך.

היו  יחד נפגשים היו שאם הקדוש, האוה"ח עם להפגש הבעש"ט של השתדלותו אודות מובא ועד"ז
דדוד. רוח בחי' הוא מהם ואחד דדוד נפש בחי' הוא מהם שאחד לפי - כו' הגאולה את מביאים

י  ע' ח"א ב"התמים" (נדפס לגיסו הבעש"ט ממכתב של ולהעיר שנשמתו מובא ששם ואילך) ב
של"ג. בשנת בצפת שחי יהודי של נשמתו היא הבעש"ט

זה: ענין בכללות והביאור

בשער  - ובמיוחד הגלגולים, בספר המבואר ע"פ (כמובן אופנים ב' ישנם הגלגולים ענין בכללות
היינו, נוספת, פעם ומתגלגלים חוזרים ועתה ישנות), (נשמות למטה כבר שהיו נשמות (א) הגלגולים):

- הוא ענינו שכל

ענינו. עיקר על הוספה בתור מסויימת נשמה של גלגול (ב) בעוה"ז. כבר שהיתה הנשמה של הגלגול
מסויים, בענין לעסוק צריך כאשר היינו, מסויים, בענין בעבודתו לסייע כדי אלא ח"ו, עונש בתור זה ואין
אופנים  כמה ישנם גופא ובזה זו. לעבודה מיוחדת שייכות לה שיש מסויימת נשמה של גלגול אצלו נוסף

וכיו"ב. מסויים, לזמן או הזמן, כל במשך הוא הגלגול אם -

גם  ישנו - ענינו עיקר על הוספה ובתור כו', בפ"ע מיוחד הוא הבעש"ט של ענינו לעניננו: ובנוגע
הב'). באופן לעיל (כאמור וכיו"ב הרס"ג, דדוד, רוח או נפש חנוך, של הגלגול

לדבר: דוגמא

רבינו, משה של בזמנו הי' שפינחס מאחר בזה: הקושיא וידועה אליהו". זה "פינחס מארז"ל ידוע
שכאשר  היינו, פינחס", זה "אליהו לומר צריכים היו - לאח"ז) זמן (ריבוי יהודה מלכי בזמן הי' ואליהו
זה  "פינחס נאמר ומדוע הקודמת, בתקופה שהי' פינחס שזהו אמרו יותר, מאוחרת בתקופה אליהו נולד

אליהו?! נולד לא עדיין פינחס נולד כאשר הרי אליהו",
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שייכת  ואינה הבריאה, כללות קודם שהיתה מיוחדת נשמה היא אליהו של נשמתו בזה: והביאור
היא  שנשמתו אמרו פינחס, נולד שכאשר היינו, אליהו", זה "פינחס אומרים ולכן כידוע. זו"נ, ליחוד

אליהו. של הנשמה

את  פגש אבוה בר שרבה ב) קיד, (ב"מ בגמרא [כמסופר הוא כהן אליהו אם הפלוגתא ידועה והנה,
משבט  שהוא או הקברות"], בבית מר קאי טעמא מאי מר, הוא כהן "לאו לו ואמר הקברות, בבית אליהו

שם). בתוס' (הובא גד

גד, לשבט שייכים עניניו [וכל גד משבט הוא שאליהו לומר אפשר כיצד שאלה: נשאלת - ועפ"ז
עלי  נא יאירו . . פלוני משבט עבדך אני "באם הנשיאים אמירת שלאחרי רצון" ב"יהי שאומרים וע"ד

כהן?! הוא פינחס הרי - אליהו זה שפינחס לומר זה עם וביחד זה], לשבט השייכים הענינים כו'"

המדובר  וע"ד נוספים. ענינים גם אצלו יהיו ואעפ"כ מסויים, משבט יהי' שמוצאו שיתכן מובן ומזה
ה  שבענין הב' אופן אודות גלגולים.לעיל

הרמ"מ  מ"ש ע"פ ובפרט כו', בפ"ע מיוחד הוא הבעש"ט של שענינו בפשטות מובן לעניננו: ובנוגע
ענינו  לעיקר ונוסף כו'". כמוהו קם לא ומהקדמונים הי', ש"אחד הבעש"ט של גדלותו אודות מהאראדאק
באחד  מ"ש לעיל כאמור הרס"ג, של ענינו וכן דדוד, רוח או נפש דחנוך, הענינים גם אצלו ישנם -

כו'. צדיקים ע"י שנאמרו חסידותֿפולין, מספרי

הבעש"ט, של לענינו בנוגע המבואר וכידוע נשיאינו. רבותינו בדברי המבואר אלא לנו אין אנו אבל
על  בעה"ב היינו, טוב", שם "בעל הוא והבעש"ט טוב", ד"שם הענין וישנו סתם, ד"שם" הענין שישנו

.(27 ע' ח"ח לקו"ש גם (ראה טוב" ה"שם

של  נכדו שהוא אמר הזקן שאדמו"ר וכידוע הזקן, אדמו"ר אצל נמשך הבעש"ט של ענינו וכללות
וממלא  ההילולא, לבעל עד נשיאינו, רבותינו לכל זה ענין נמשך הזקן ומאדמו"ר (ברוחניות), הבעש"ט
בדרכיהם  ההולכים לכל זה ענין ממשיכים נשיאינו ורבותינו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק - מקומו

ועד". סלה ד"נצח באופן

‡Ó:מדובראוונא נחמי' ר' של הפטירה ליום בקשר לעיל המדובר אודות גם להזכיר המקום כאן .

השנה  "ראש שם מוזכר ולא בשבט, בט"ו נפטר נחמי' שר' רק מובא רבי" "בית שבספר אע"פ
נחמי'" "דברי בספר הרי - סמ"א)) ויק"פ ש"פ שיחת (ראה זה בענין לשקו"ט מקום הי' (ולכן לאילנות"
בר"ה  בשבט, עשר חמשה שנולד, "ביום הי' פטירתו שיום מפורש המחבר בן בהקדמת (חאהע"ז)

בדבר. ספק אין שוב - ועפ "ז לאילנות".

אלא  אחד, בספר מ"ש על לסמוך מספיק שלא ועד דבר, בכל לדייק צריכים כמה עד רואים ובזה
כו'. נוספים בספרים לברר צריכים

להו  ומייתי מכניף לקמי', טריפתא אתי הוה כי אשי, רב אודות ב) ז, (סנהדרין בגמרא, המסופר וע"ד
כו'". טבחי לכולהו

·Ó."להגאל עתידין "בניסן היעוד ממש בקרוב שיקויים יה"ר - ניסן בחודש בעמדנו והנה, .

סוגים  ד' רק לא היינו, הגלות, שנות כל במשך נסיונות סוגי ריבוי כבר עברו שבנ"י לאחרי ובפרט
בנ"י  עברו הגלויות מד' אחת בכל אלא דדהבא", "רישא הנקראת בבל, מגלות החל שבגלות, כלליים

ובמ  נסיונות, של סוגים האחרון.ריבוי זה בגלות - יוחד

לא  כו' ושמדות הגזירות כל שלאחרי (ספ"ה) האמצעי לאדמו"ר תשובה בשערי המבואר ע"פ ובפרט
האמצעי! אדמו"ר של בזמנו נאמר זה ענין והרי - בארוכה שם כמבואר כאלו, ענינים עוד יהיו

נושענו"! לא "ואנחנו החודש), דכל (ה"ראש" ניסן ר"ח עבר כבר הרי - הנ"ל כל למרות והנה,

נפעל  זה שביום נ"ע, מהורש"ב אדמו"ר דכ"ק ההילולא יום ניסן, ב' יום גם עבר כבר מזו: ויתירה
חסידות  בדרושי המבואר ע"ד - ושנה שנה בכל הוא וכן חייו, ימי כל במשך עבודתו בכללות עילוי
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רבותינו  ע"י המאמר נאמר שבה ושנה שנה בכל דרשב"י, ההילולא יום בעומר, דל"ג העילוי גודל אודות
אצלו  רואים שהיו - בעומר בל"ג האמצעי אדמו"ר של הנהגתו אופן אודות המסופר [וכידוע נשיאינו
כבר  עבר ניסן, דב' ההילולא דיום העילוי גודל ולמרות - וקיימא] חייא לזרעא בנוגע גלויים מופתים

נושענו"! לא "ואנחנו זה יום

לא  "אנחנו ואעפ"כ ניסן, וב' ניסן דר"ח הענינים עולים שבו ניסן, ג' השבת, ביום אנו נמצאים וכבר
נושענו"!

ומצפצף!! פה פוצה שאין - והעיקר

היו  - "נאו" ומיד, תיכף יבוא צדקנו שמשיח ותובעים השולחן על ודופקים מבקשים היו בנ"י אם
את  כבר יתרץ - צדקנו משיח יבוא וכאשר השבת, ביום ואפילו "נאו", צדקנו משיח ביאת כבר פועלים

מלכה"! "מלוה וסעודת שלישית" "סעודה להכנת בנוגע והקושיא התחומין, לענין בנוגע הקושיא

מצטרף  הוא הרי נאו", משיח וואנט "ווי שרים שהילדים רואה שכאשר בלבד זו לא אומרת: זאת
"נאו"! יבוא צדקנו שמשיח באמת ויבקש ירצה שהוא הכוונה אלא - שלהם לשירה

כפי  ונסיים בחיוך:) הפטיר לרגע, שהפסיק ולאחרי מאד, הרצינו שליט"א אדמו"ר כ"ק (פני
המקדש  בית שיבנה מלפניך רצון "יהי אמן", ונאמר גואל לציון "ובא לסיים: רגילים שה"מגידים"

בתורתך". חלקנו ותן בימינו במהרה

***

‚Ó:בפרש"י הביאור .

מהו  לבאר רש"י צריך לא - הקרבנות ענין כללות אודות בפרשתנו לומד למקרא חמש הבן כאשר
נח: שהקריב הקרבן אודות הכתובים בפשטות כבר זאת למד הבןֿחמש כי הקרבנות, ענין כללות

מפרש  כ), ח, (נח במזבח" עולות ויעל גו' הטהורה הבהמה מכל ויקח לה' מזבח נח "ויבן עה"פ
ל  צוה לא "אמר כשאר רש"י: המין, לקיום שנים", "שנים רק (לא שבעה שבעה מאלו להכניס הקב"ה י

הקרבנות  לענין בנוגע הקב"ה ציווי כבר שמצינו אומרת, זאת מהם", קרבן להקריב כדי אלא חיים) בעלי
נח. אצל -

הניחוח  ריח את ה' "וירח הקרבנות: ענין כללות ע"י שנפעל העילוי גודל כבר מודגש זה ובענין
היינו, גו'", חי כל את להכות עוד אוסיף ולא גו' האדמה את עוד לקלל אוסיף לא לבו אל ה' ויאמר

המבול. ענין לשלילת בנוגע הקב"ה של שבועתו את נח פעל הקרבן הקרבת שע"י

הנפעל  העילוי גודל את ורואים הקרבנות, לענין בנוגע הקב"ה של ציווי שישנו כבר שיודעים ומאחר
הקרבנות. ענין כללות את ולבאר להקדים צריך רש"י אין שוב - הקרבנות הקרבת ע"י

בפשוטו  ביאור הדורשת שאלה זו אין - הקרבנות הקרבת ע"י זה ענין נפעל כיצד - הענין לעצם ובנוגע
של  בפשוטו קושיא ישנה כאשר (מלבד המצוות טעמי את מבאר רש"י אין הרגיל שע"ד כשם מקרא, של
שופטים  ש"פ שיחות (ראה ערופה ועגלה חמור פטר עריפת בענין לפרש"י בנוגע שנתבאר ע"ד מקרא,

תשמ"א)). תצא וש"פ

טוטפות, קרויין בתים ארבעה שם "ועל תפילין, על קאי ש"טוטפות" רש"י מבאר בא בס"פ ולדוגמא:
דוקא, פרשיות וד' בתים ד' שישנם הטעם מהו מבאר לא ורש"י שתים", באפריקי פת שתים, בכתפי טט

שמוע). אם והי' דשמע הפרשיות ב' עדיין למד לא למקרא חמש שהבן (אע"פ ה' או ג' ולא

ענין  לפעול יכולים הקרבנות שע"י הטעם מהו לבאר צריך אינו שרש"י - לעניננו בנוגע מובן ועד"ז
כזה.

„Ó- רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת פירושו ניחוח" ש"ריח רש"י מבאר לא נח בפ' והנה, .
בזה: והביאור בפרשתנו. דוקא אלא
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ל"ריח  בזה שהכוונה לומר הכרח אין ולכן, לה'"), ניחוח "ריח (ולא סתם ניחוח" "ריח נאמר נח בפ'
ניחוח" ל"ריח שהכוונה נח) דפ' בפשש"מ רש"י לומד שכך (ויתכן לומר אפשר אלא הקב"ה, אצל ניחוח"

נח. אצל

היחידים  היו שבתיבה החיים ובעלי ומשפחתו ונח העולם, על מבול הביא שהקב"ה היות אומרת: זאת
מהתיבה, צאתו לאחרי נח של הנחתֿרוח גודל מובן - העולם קיום נמשך ידם ועל בעולם, שנשארו

ק  להקריב יכול ועתה מהמבול, להנצל זכה כו'.כאשר להקב"ה רבן

ונעשה  שאמרתי לפני רוח "נחת לפרש רש"י מוכרח ולכן, לה'", ניחוח "ריח מפורש בפרשתנו אבל
נח  בפ' שגם הוכחה זו הרי לה'", ניחוח "ריח ממש"נ ההכרח אודות כבר שיודעים ולאחרי רצוני".

להקב"ה. בנוגע הוא ניחוח" ד"ריח הפירוש

לפני  רוח "נחת בפירושו שמפרש משום זה הרי - לה'" ניחוח) "(ריח תיבת מעתיק לא שרש"י ומה
כו'".

מדובר  כי הרחמים, מדת את להדגיש נוגע לא ובעניננו הרחמים. מדת על מורה "ה'" שם מזו: ויתירה
ד), א, פרשתנו (פרש"י לעשה" הניתק ולאו "עשה בלבד, קלים דברים על המכפר עולה קרבן אודות
אודות  מדובר כאשר - קרבן הקרבת של בענין והצורך ההדגשה מהי מובן אינו הרחמים מדת מצד ואילו

בלבד. קלים דברים

בפשש"מ, מתאים אינו - הקרבן" מריח מנוחה "שיקבל הפירוש את לשלול בא שרש"י בשפ"ח ומ"ש
רוח  "נחת שזהו ולבאר להדגיש היא רש"י שכוונת לומר בהכרח ולכן, "ריח". תיבת מעתיק לא רש"י כי

לה'"). ניחוח ("ריח כו'" לפני

‰Ó לענין בנוגע רק נאמר רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח ד"נחת הענין שכללות בזה הביאור .
המצוות: לשאר בנוגע ולא הקרבנות,

מאי  כי להקב"ה, מיוחדת רוח" "נחת עם הקשור ענין זה אין - הקב"ה של ציווי מקיים יהודי כאשר
הקב"ה?! ציווי את מקיים שיהודי קמ"ל

הוא  ועתה רצוי, בלתי ומצב במעמד שהי' יהודי היינו, קרבן, הקרבת אודות מדובר כאשר אבל
כך  כדי ועד פשש"מ], ע"פ  - לעולה שייכת נדבה ומנחת מכפרת, עולה גם  [שהרי בתשובה ושב מתחרט
רוח  נחת גורם זה  שענין מובן, - לה' ולהקריבה שלימה בהמה לקנות הגזל) מן (ולא מממונו שמוציא -

כו'". לפני רוח "נחת הקב"ה, אצל  מיוחדת

קודם  העולם ומצב מעמד כי - רצויים בלתי ענינים על כפרה עם קשור דנח הקרבן שגם [ומובן
כו']. רצוי בלתי באופן הי' המבול

ÂÓ:אאמו"ר להערות בנוגע הביאור .

נשיאותו  התחלת יום הוא ניסן שב' - ה'שי"ת) לגני באתי (ד"ה אדמו"ר מו"ח דכ"ק ההילולא בדרושי
שהי' למקום לגנוני, לגני, אלא כאן כתיב אין "לגן כלה", אחותי לגני "באתי עה"פ מארז"ל מובא -

היתה". בתחתונים שכינה דעיקר בתחלה, עיקרי

(ד"ה ההילולא בעל במאמרי מבואר היתה", בתחתונים שכינה "עיקר למ"ש בנוגע כי והנה, אדם
בתחתונים" שכינה "עיקר במ"ש שהכוונה - דלעיל במאמר הובא זה מאמר שתוכן - אעת"ר) יקריב

העולם. מגדר שלמעלה לאוא"ס

בתחתונים, שכינה שעיקר לומר אפשר אי הממכ"ע, אור בעולמות, שמתלבש האלקי האור מצד דהנה,
הממכ"ע  לאור בנוגע ולכן, התחתונים, בעולמות מאשר יותר בגילוי העליונים בעולמות מאיר זה אור כי
ולהם  הואיל העליונים, עולמות בשביל אינו כו' וירידתם העולמות השתלשלות ש"תכלית לומר שייך לא
בעולמות  מאשר יותר בגילוי העליונים בעולמות מאיר דממכ"ע האור כי - ית'" פניו מאור ירידה

אדמו"ר). מו"ח דכ"ק ההילולא במאמרי גם (וכמבואר התחתונים

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



לה a"nyz'd oqip 'b ,`xwie t"y zgiy

כו']. בדרגא ומטה דמעלה החילוקים - הוא ברוחניות דמקום הענין שכללות ברמב"ם [וכמבואר

הסוכ"ע: אור על קאי בתחתונים" שכינה ש"עיקר לומר אפשר אי ועד"ז

אלא  העולם, לפ"ע דרגות חילוקי ישנם שבזה ועולם, עולם שבכל הפרטי לסובב בנוגע מבעי לא
ד"סובב  הענין עצם הרי - בשוה ההשתלשלות סדר כללות את שמקיף הגדול, עיגול הכללי, הסובב אפילו

בתחתונים. שעיקרו הסוכ"ע אור על לומר אין ולכן, לעולמות. השייכות על מורה עלמין" כל

"עצמות" עם הקשור האור על או ה"עצמות", גילוי על קאי בתחתונים" שכינה ש"עיקר מובן ועפ"ז
למטה. ה"עצמות" המשכת - בתחתונים ית' לו דירה דעשיית הענין כללות וזהו האור). (עצם

כלה": "אחותי עם לגני" "באתי שבין הקשר מובן ועפ"ז

"אחותי" ז"א, עם חיבור של באופן היא ששם באצילות, שהיא כפי המלכות בחי' על קאי "אחותי"
לעלות  הנפש כלות לה יש שאז לבריאה, שיורדת כמו המלכות על קאי ו"כלה" וחיבור. אחות מלשון

למעלה.

ד"באתי  הענין ע"ד וזהו ומלכות. דז"א הענינים ב' חיבור על מורה כלה" ש"אחותי אומרת, זאת
בתחתונים. ה"עצמות" והמשכת חיבור - לגני"

- בתחתונים) ה"עצמות" (המשכת כזה נעלה ענין לפעול כדי כי - ואמר" "פתח הלשון נאמר ולכן
כו'. חדש צינור פתיחת של לענין זקוקים

ÊÓ:"ויקרא" - זה) ענין בזהר מבואר (שבה זו בשבת שקורין הפרשה בשם גם מודגש לעיל האמור .

שלמט  לבחי' רומז זעירא א' (א) פירושים: ב' ישנם ובזה זעירא. באל"ף כתובה "ויקרא" ה תיבת
בלקו"ת  (כמבואר ית' ומהותו עצמותו על קאי הקורא, הוא מי נאמר שלא סתם, "ויקרא" (ב) הוי'. משם
"באתי  בענין לעיל המבואר ע"ד הנ"ל, ענינים דב' חיבור מרומז "ויקרא" שבתיבת מובן ומזה בתחלתו).

כלה". אחותי לגני

"צו": - מנחה בתפלת בתורה לקרוא  שהולכים הפרשה בשם גם מרומז זה וענין

על  מורה - ו"לדורות" ד"מיד" הענינים ב' שחיבור ומובן, ולדורות". מיד זירוז, לשון אלא צו "אין
הזמן. ענין דכללות והגבלה ממדידה שלמעלה ענין

ועתיד  הוה שאצלו העצמות, בכח נפעל הרי"ז - ו"לדורות" ד"מיד" המצבים ב' חיבור לפעול והכח
האמור  ובדוגמת מישראל. כאו"א בעבודת ולדורות" "מיד זירוז של ענין לפעול הכח נמשך וממנו כאחד,

ית'. ומהותו עצמותו על קאי ש"ויקרא" לעיל

נפרדים  ענינים ב' חיבור - כלה" אחותי לגני ד"באתי הענין כללות בדוגמת הוא אלו ענינים ב' וחיבור
והפכיים.

ÁÓ'ית לו דירה עשיית לגני", "באתי עם הקשורה העבודה שכללות - לפועל בנוגע ההוראה וזוהי .
זירוז"), לשון אלא צו ("אין הזריזות לענין בנוגע הן היינו, - "צו" של באופן להיות צריכה בתחתונים,
לבעל  הביטול ענין כללות שזהו המצוות, מצוה הקב"ה, עם וחיבור דצוותא הענין לכללות בנוגע והן

הרצון). לבעל אלא לרצון, רק (לא הרצון

ענין  ע"י כי המצוות, ענין לכללות וקודם למעלה - למצוות" מקדימין "זריזין הלשון דיוק גם וזהו
(מצוות). הרצון מענין למעלה שהוא הרצון , בעל עם הקשר נפעל הזריזות

הזולת. אל בנוגע גם ה' בעבודת הזריזות ענין את שפועל מובן, ישראל, דאהבת הענין כללות ומצד

"דוגמא  שמראה עי"ז ועיקר: ועוד כו', הלב מן היוצאים בדברים הזולת עם שמדבר עי"ז נעשה זה וכל
מסתפק  שאינו אומרת, זאת ה', לעבודת הקשור בכל הזריזות לענין בנוגע האישית מהנהגתו חי'"

בלבד, במחשבה
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הנהגתו  מאופן חי'" "דוגמא מראה הוא אלא כו', הלב מן היוצאים בדברים מסתפק לא ואפילו
בפועל. במעשה

וקיום  התורה בלימוד ה', בעבודת לעסוק שצריכים נכדו את מחנך הסבא כאשר פשוטות: ובאותיות
הפכי, באופן בעצמו מתנהג הוא הרי זה, בענין נכדו עם שמדבר ולאחרי כו', זריזות של באופן המצוות,
שום  שאין בטלים", "דברים בכך, מה של ענינים אודות ב"טלפון" לדבר או "עיתון", לקרוא בישבו

בפיהמ"ש תוצאה  כמבואר - ח"ו ומאוסים אסורים דברים מדבר שאינו [אע"פ לפועל בנוגע מזה
צ"ל  ולכן הדיבור, בענין גדולה זהירות להיות צריכה אסורים, דברים מדבר אינו כאשר שגם להרמב"ם
הנהגתו, להיות צריכה כיצד עתה זה ששמע הנכד אצל ופליאה תמיה מעורר זה הרי - כו'"] מעט "אמור
בפני  אלו דברים לומר מעיז שאינו מאחר ורק לזה! מתאים שאינו באופן מתנהג שסבו רואה ובפועל

מזה! כתוצאה עליו שנפעלת ההשפעה מהי ומובן, בעצמו, זאת חושב הוא הרי סבו,

בעבודת  להתעסקות בנוגע נכדו עם שמדבר לאחרי - רב בתיאבון ולשתות לאכול יושב כאשר ועד"ז
כי  וכו', שמים " "לשם לאכול שמכוין סבו, של האכילה כוונות אודות יודע אינו הנכד רבה! בזריזות ה'
לראש  שלכל מובן, ומזה רב! בתיאבון ולשתות לאכול יושב שסבו - בפועל המעשה את רק רואה הוא
להשפיע  יוכל האישית, מהנהגתו חי'" "דוגמא שיראה ועי"ז המתאים, באופן להתנהג עצמו הסבא צריך

הרצוי. באופן נכדו על

ובין  לבנו, אב שבין ליחס בנוגע גם הוא כן אלא לנכדו, סבא שבין ליחס בנוגע רק אינו - זה וכל
לאשתו: איש

לביתו, חוזר הוא הרי השבת, יום בא וכאשר כו', השבת לענין בנוגע "שטורעם" עושה הבעל כאשר
הקב"ה  שברא הענינים אודות ולהתבונן "תה", לשתות ומתיישב (וכיו"ב) ה"סירטוק" כפתורי את פותח
השפעה  איזו בפשטות מובן - שבארון" ה"מדף על חסידות המאמר את משאיר זאת, ולעומת בעולמו,
ואז  בעלה", רצון שעושה כשרה ד"אשה ומצב במעמד להיות רוצה שהיא אשתו, על זו להנהגה תהי'
זה! בבית שיגדלו הילדים ייראו וכיצד עצמו), הבעל (כולל כולו ה"בית" יראה כיצד לתאר כבר יכולים

ליהודי, צער לגרום שאסור בפשטות וכמובן גדול, ענין אמנם זה הרי ליהודי ותענוג הנאה לגרום
עירך  ש"עניי "חשבון" עושה הוא הרי וא"כ, ותענוג. הנאה לו לגרום להשתדל צריכים אדרבה, אלא
האם  עצמו: את לשאול עליו - לאידך אבל לעצמו! גשמי תענוג לגרום להשתדל צריך ובמילא קודמין",

מזה?! יותר נעלים בענינים להתעסק ממנו תובעים לא

ËÓ:לפועל ובנוגע .

בנוגע  טובות החלטות עצמו על לקבל כאו"א צריך - ההילולא יום שלאחרי השבת ביום בעמדנו
גיי  "איך הסתלקותו: קודם שאמר הפתגם וכידוע ההילולא, דבעל להוראות בהתאם ה', עבודת לכללות

דא". אייך איך לאז כתבים די און הימל, אין

"דוגמא  שמראה - ובאופן הזולת, עם לפעולה בנוגע והן לעצמו, בנוגע הן להיות צריכה ועבודתו
האישית. מהנהגתו חי'"

כאשר  כי השלימות, בתכלית להיות צריכה שהנהגתו מובן, חי'", "דוגמא להראות שצריך היות והנה,
המושפע  הזולת כי אחוז, ממאה יותר להיות צריכה הנהגתו הרי אחוז, במאה הזולת על לפעול רוצה
לדרגא  מגיע כאשר ועאכו"כ שלו, המשפיע של "קרסוליו" עד להגיע לו שמספיק חשבון עושה ממנו
שלו  שהמושפע למשפיע כבוד זה אין כי המשפיע, של לדרגתו להגיע רוצה שאינו ובפרט יותר. נעלית

בדרגתו! יהי'

- גרמא שהזמן מה"מבצע" החל היהדות, דהפצת הפעולות בכל להוסיף שצריכים - לעיל וכאמור
הכלליים. המבצעים לשאר בנוגע ועד"ז דפסחא", "קמחא חטים", ב"מעות והתעסקות החג, הלכות לימוד

האמיתית  לגאולה ממש בקרוב נזכה - המתאים באופן האמורים הענינים בכל ההתעסקות שע"י ויה"ר
"בנערינו  רצונך", "כמצות הקודש, עיר בירושלים הפסח חג את לחגוג ונזכה צדקנו, משיח ע"י והשלימה

לבב. וטוב שמחה ומתוך ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zay(iying meil)

jka ic dxepnd iably myky ,`ziixad ixacn cenll yie
`dzyjixv oi`e ,xg` xac ly reiq `la dil`n dler zadlyd

zay axra dxecn zwlcd oiprl jk ,dliztd aexa y`d fg`zy
ic `l` ,ur lk ly eaexa y`d fg`zy jixv oi` dkiygl jenq

.l`eny ixacke ,reiq `la dler zadlyd `dzy
mcew zay axra cg` ur wilcna oicd z` zx`an `xnbd

rfb wilcnd mc` :dkiygéãéçé õòewlgp ,dkiygl jenq ¥§¦¦
zqipk mcew y`d ea fg`zy jixvy xeriyd `ed dn mi`xen`

.zayd,øîà áøa y`d fg`zy jixvBéáò áBø,xnelk ,rfbd ly ©¨©¨§
.eaex cr eiaer jeza y`d qpkzydì éøîàå,mixne` yie - §¨§¦¨

y`d fg`zy jixvyBôwéä áBøa.aiaqn urd rfb ly §¤¥
Ckìä ,àtt áø øîàmihwep ,df oipra mi`xen` ewlgpe xg`n - ¨©©¨¨¦§¨

e ,mdipy ixack xingdl ep`Bôwéä áBø ïðéòáe Béáò áBø ïðéòa- ¨¦©¨§¨¦©¤¥
aexa oiae miptan eiar aexa oia icigi ura y`d fg`zy jixv

.aiaqn etwid
:df oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbdéàpúkm` ,df oipr - §©¨¥

,etwid aexa e` icigi ur ly eiaer aexa y`d fg`zy jixv
,`ziixaa epipy jky .mi`pz ea ewlgp,øîà àéiç éaøxeriyd ©¦¦¨¨©

yg mcew icigi ura y`d fg`zy jixvy`ed ,dkiúçMiL éãk§¥¤¦¨¥
,ïneàä úëàìnî õòäea zeyrl dzrn ie`x `di `ly ,xnelk ¨¥¦§¤¤¨¨

.miptan urd ly eiar aexa y`d zqpkpy dryn ,epiide ,dk`ln
ïéããö éðMî Làä æçàzL éãk ,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø,urd ly ©¦§¨¤§¥¨¥§¥¤¥¨¥¨¥¦§¥§¨¦

,aiaqn etwid aexa epiidcäéàø ïéàL ét ìò óàådxenbøácìon §©©¦¤¥§¨¨©¨¨
yi mewn lkn ,`xwndøácì øëædf `xwnn ,di`x zvw -l`wfgi) ¥¤©¨¨

(c eh.'äëàìîì çìöéä øçð BëBúå Làä äìëà åéúBö÷ éðL úà'¥§¥§¨¨§¨¨¥§¨¨£¦§©¦§¨¨
reci xacd ,urd zevw ipya y`d zfge`y dryny ,xnelk
.dk`lnl cer ie`x epi` aeye ,dyaiizd urd jezay dgildy
ly etwid aexa y`d dfg`y dryny ,df `xwnn cenll yie

.dak dpi`e dnvrn `id zklede zxrea urd
zxkfp eay `xwn xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
dki` zlibn z` sxyyk miwiedi lr aezka xn`p :mivr zxecn

(ak el dinxi)å'z`.'úøòáî åéðôì çàämi`xen` ewlgpeçà éàî- §¤¨¨§¨¨§Ÿ¨¤©¨
.eiptl xrea didy df 'g`' `ed dnàðååçà ,áø øîàdxecn - ¨©©©§¨¨

.daxr ivrn,øîà ìàeîLezxecn epiid 'g`'e÷ìãpL íéöò §¥¨©¥¦¤¦§§
,[äåçàa] (àðååçàá)wilcn ohwd urd ,dfn df miwlcpy ,xnelk §©§¨

.lecbd z`
:ax ixacl riiqnd dyrn `xnbd d`ianeäì øîàc àeää- ©§¨©§

xn`y cg`a did dyrnàðååçà éòa ïàîzepwl dvex in - ©¨¥©§¨¨
,'`peeg`'àzáøò çëzLà.daxr ivr df didy `vnpe - ¦§§©£©§¨

mipw ly dxecn zwlcd oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:zayl jenq mixnz ipirxb ly e`ïéëéøö ïéà íéð÷ ,àðeä áø øîà̈©©¨¨¦¥§¦¦

áBøjixv epi` dkiygl jenq zay axra mipw zxecn wilcnd -
z` mda fig`iy jka ic `l` ,zay mcew maexa y`d z` zivdl
oi`e ,miklede miwlec zeidl mkxcy itl ,hrn mei ceran y`d

m` la` .zaya mda zezgl `eaiy yygïãâàdceb` m`yr - £¨¨
,zg`áBø ïéëéøöxg`ny ,mei ceran maexa y`d zivdl jixv - §¦¦

yegl yie ,mkeza qpkdl dleki zadlyd oi` eicgi miceb` mde
.mxiradl ick zaya mda dzgi `ny

iabl oicd `ed okeïéðéòøbmdn dyre myaiiy ,mixnz ipirxb - ©§¦¦
md mixfetn m` ,dxecnáBø ïéëéøö ïéày`d zivdl jixv oi` - ¥§¦¦

m` la` ,miklede miwlec mdy itl ,zay axrn maexaïðúð§¨¨
úBìúBçampzp okn xg`le ,mialel ilrn miieyrd milk jeza - §§

,dxecnd jeza milkd mráBø ïéëéøömaexa y`d fg`zy jixv - §¦¦
zadlyd oi` eicgi mixeav mipirxbde xg`ny ,zay axrn

ya mda zezgl `eai `ny yyg yie ,mkeza qpkdl dleki.za
:wlegd zrc d`ian `xnbdé÷úîdì ó[jk lr dywd-],àcñç áø ©§¦¨©¦§¨
àøazñî àëtéà ,äaøcà,jtidl xnel xazqn -ïøãaî íéð÷- ©§©¨¦§¨¦§©§¨¨¦¦©§¨

,o`kl dfe o`kl df ,mixftzn md ixd cgi miceb` mpi`y mipw
z` zivn `ed oi` mipwd on cg`a y`d zfge` m` s` jkitle
,zay axrn dpwe dpw lk aexa y`d fg`zy jixv ok lre ,exiag

m` la`ïãâàeicgi mipwd lklïøãaî àì,mixftzn md oi` - £¨¨Ÿ¦©§¨
mipw herina y`d fig`dl ic ok lre ,ipyd z` wilcn cg` dpwe

.mei ceran
okeïéðéòøb,ilka mipezp mpi`y mixnz ipirxb -ïøãaîmd ixd - ©§¦¦¦©§¨

m` la` ,zay axrn maexa y`d zivdl jixv jkitle ,mixftzn
úBìúBça ïðúð,mialel ilrn ieyrd ilk jeza -ïøãaî àìmpi` - §¨¨§§Ÿ¦©§¨

.mherina y`d fg`zy ic jkitle ,df z` df mizivne ,mixftzn
:dfa ziyily drc d`ian `xnbd(énð) øîzéàdrc dxn`p - ¦§©©¦

,df oipra yxcnd ziaa ztqep
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***

תמימים. תומכי ישיבת לטובת מלכה" ה"מלוה אודות להכריז צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

"בית  חינוך מוסד ע"י שנכתב ניסן) ד' א', (ביום הכללי הס"ת כתיבת סיום אודות להכריז צוה אח"כ
רבקה".

ז"ל). הרלוי"צ לאביו "הקפות" ניגון (וניגנו שמח"ת" "ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
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נאו". משיח וואנט "ווי לנגן התחיל מנחה לאחרי
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zay(iying meil)

jka ic dxepnd iably myky ,`ziixad ixacn cenll yie
`dzyjixv oi`e ,xg` xac ly reiq `la dil`n dler zadlyd

zay axra dxecn zwlcd oiprl jk ,dliztd aexa y`d fg`zy
ic `l` ,ur lk ly eaexa y`d fg`zy jixv oi` dkiygl jenq

.l`eny ixacke ,reiq `la dler zadlyd `dzy
mcew zay axra cg` ur wilcna oicd z` zx`an `xnbd

rfb wilcnd mc` :dkiygéãéçé õòewlgp ,dkiygl jenq ¥§¦¦
zqipk mcew y`d ea fg`zy jixvy xeriyd `ed dn mi`xen`

.zayd,øîà áøa y`d fg`zy jixvBéáò áBø,xnelk ,rfbd ly ©¨©¨§
.eaex cr eiaer jeza y`d qpkzydì éøîàå,mixne` yie - §¨§¦¨

y`d fg`zy jixvyBôwéä áBøa.aiaqn urd rfb ly §¤¥
Ckìä ,àtt áø øîàmihwep ,df oipra mi`xen` ewlgpe xg`n - ¨©©¨¨¦§¨

e ,mdipy ixack xingdl ep`Bôwéä áBø ïðéòáe Béáò áBø ïðéòa- ¨¦©¨§¨¦©¤¥
aexa oiae miptan eiar aexa oia icigi ura y`d fg`zy jixv

.aiaqn etwid
:df oipra mi`pz zwelgn d`ian `xnbdéàpúkm` ,df oipr - §©¨¥

,etwid aexa e` icigi ur ly eiaer aexa y`d fg`zy jixv
,`ziixaa epipy jky .mi`pz ea ewlgp,øîà àéiç éaøxeriyd ©¦¦¨¨©

yg mcew icigi ura y`d fg`zy jixvy`ed ,dkiúçMiL éãk§¥¤¦¨¥
,ïneàä úëàìnî õòäea zeyrl dzrn ie`x `di `ly ,xnelk ¨¥¦§¤¤¨¨

.miptan urd ly eiar aexa y`d zqpkpy dryn ,epiide ,dk`ln
ïéããö éðMî Làä æçàzL éãk ,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø,urd ly ©¦§¨¤§¥¨¥§¥¤¥¨¥¨¥¦§¥§¨¦

,aiaqn etwid aexa epiidcäéàø ïéàL ét ìò óàådxenbøácìon §©©¦¤¥§¨¨©¨¨
yi mewn lkn ,`xwndøácì øëædf `xwnn ,di`x zvw -l`wfgi) ¥¤©¨¨

(c eh.'äëàìîì çìöéä øçð BëBúå Làä äìëà åéúBö÷ éðL úà'¥§¥§¨¨§¨¨¥§¨¨£¦§©¦§¨¨
reci xacd ,urd zevw ipya y`d zfge`y dryny ,xnelk
.dk`lnl cer ie`x epi` aeye ,dyaiizd urd jezay dgildy
ly etwid aexa y`d dfg`y dryny ,df `xwnn cenll yie

.dak dpi`e dnvrn `id zklede zxrea urd
zxkfp eay `xwn xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
dki` zlibn z` sxyyk miwiedi lr aezka xn`p :mivr zxecn

(ak el dinxi)å'z`.'úøòáî åéðôì çàämi`xen` ewlgpeçà éàî- §¤¨¨§¨¨§Ÿ¨¤©¨
.eiptl xrea didy df 'g`' `ed dnàðååçà ,áø øîàdxecn - ¨©©©§¨¨

.daxr ivrn,øîà ìàeîLezxecn epiid 'g`'e÷ìãpL íéöò §¥¨©¥¦¤¦§§
,[äåçàa] (àðååçàá)wilcn ohwd urd ,dfn df miwlcpy ,xnelk §©§¨

.lecbd z`
:ax ixacl riiqnd dyrn `xnbd d`ianeäì øîàc àeää- ©§¨©§

xn`y cg`a did dyrnàðååçà éòa ïàîzepwl dvex in - ©¨¥©§¨¨
,'`peeg`'àzáøò çëzLà.daxr ivr df didy `vnpe - ¦§§©£©§¨

mipw ly dxecn zwlcd oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:zayl jenq mixnz ipirxb ly e`ïéëéøö ïéà íéð÷ ,àðeä áø øîà̈©©¨¨¦¥§¦¦

áBøjixv epi` dkiygl jenq zay axra mipw zxecn wilcnd -
z` mda fig`iy jka ic `l` ,zay mcew maexa y`d z` zivdl
oi`e ,miklede miwlec zeidl mkxcy itl ,hrn mei ceran y`d

m` la` .zaya mda zezgl `eaiy yygïãâàdceb` m`yr - £¨¨
,zg`áBø ïéëéøöxg`ny ,mei ceran maexa y`d zivdl jixv - §¦¦

yegl yie ,mkeza qpkdl dleki zadlyd oi` eicgi miceb` mde
.mxiradl ick zaya mda dzgi `ny

iabl oicd `ed okeïéðéòøbmdn dyre myaiiy ,mixnz ipirxb - ©§¦¦
md mixfetn m` ,dxecnáBø ïéëéøö ïéày`d zivdl jixv oi` - ¥§¦¦

m` la` ,miklede miwlec mdy itl ,zay axrn maexaïðúð§¨¨
úBìúBçampzp okn xg`le ,mialel ilrn miieyrd milk jeza - §§

,dxecnd jeza milkd mráBø ïéëéøömaexa y`d fg`zy jixv - §¦¦
zadlyd oi` eicgi mixeav mipirxbde xg`ny ,zay axrn

ya mda zezgl `eai `ny yyg yie ,mkeza qpkdl dleki.za
:wlegd zrc d`ian `xnbdé÷úîdì ó[jk lr dywd-],àcñç áø ©§¦¨©¦§¨
àøazñî àëtéà ,äaøcà,jtidl xnel xazqn -ïøãaî íéð÷- ©§©¨¦§¨¦§©§¨¨¦¦©§¨

,o`kl dfe o`kl df ,mixftzn md ixd cgi miceb` mpi`y mipw
z` zivn `ed oi` mipwd on cg`a y`d zfge` m` s` jkitle
,zay axrn dpwe dpw lk aexa y`d fg`zy jixv ok lre ,exiag

m` la`ïãâàeicgi mipwd lklïøãaî àì,mixftzn md oi` - £¨¨Ÿ¦©§¨
mipw herina y`d fig`dl ic ok lre ,ipyd z` wilcn cg` dpwe

.mei ceran
okeïéðéòøb,ilka mipezp mpi`y mixnz ipirxb -ïøãaîmd ixd - ©§¦¦¦©§¨

m` la` ,zay axrn maexa y`d zivdl jixv jkitle ,mixftzn
úBìúBça ïðúð,mialel ilrn ieyrd ilk jeza -ïøãaî àìmpi` - §¨¨§§Ÿ¦©§¨

.mherina y`d fg`zy ic jkitle ,df z` df mizivne ,mixftzn
:dfa ziyily drc d`ian `xnbd(énð) øîzéàdrc dxn`p - ¦§©©¦

,df oipra yxcnd ziaa ztqep
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לח

.h"kyz'd ,oqip yceg y`x ,'d mei zgiy .c"qa
±`ilxhqe`l mirqepd eigiy migelyd micinlzdl*'wd excga ,±

קשות  התחלות דכל הענין עבר כבר ובמילא הראשונים, לשלוחים בהמשך לשם נוסעים כך,1הנכם ,
יותר  קל לכם וכהנה 2שיהי' כהנה להוסיף – הענין עליכם מוטל זה בגלל אבל שם,3. פעלו שהם מה על ,

באיכות. (והעיקר) והן בכמות הן

ההבטחה  ישנה זה מעט 4ועל זה הרי הקידוש, שיגדל ככל (שהרי למטה מעט עצמו מקדש אדם
ובנוגע  הפרטיים, לעניניכם בנוגע – מלמעלה הרבה אותו מקדשים אזי שלמעלה), קידוש בערך ולמטה
עי"ז  ולקרב חוצה, שיגיעו ועד היהדות, הפצת בתוככי המעיינות, את שם ולהפיץ הכלליים, לענינים

ממש. בקרוב צדקנו משיח ביאת

טובות  בשורות מכם ונשמע ומופלגה, רבה בהצלחה שם ותפעלו ובהצלחה, כשורה נסיעתכם שתהי'
הוי'" "צבאות שם ותעמידו שם, שתהיו הזמן .5במשך

"מיכלא  יקח מכם אחד כל ואמר:) המצות, על הק' בידו דמהימנותא"6(הראה ומיכלא –7דאסוותא
שלימה  שמורה פרוסות 8מצה המצות).9ושתי את לקח (וכ"א

שטרות  על להחליף יכולים הנכם קטנות. הוצאות עבור זה ויהי' וכסף. בזהב גם אחיזה צ"ל וכמו"כ
חטים  מעות עבור – נוסף ודולר לצדקה, אחד דולר תתנו לשם בבואכם מיד ל"ו 10אחרים. לכ"א 11(ונתן

דולר).

טובות. בשורות מכם ונשמע לבב, ובטוב בשמחה סעו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

בלקו"ש )* ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
ע"י  מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא .330 ע' חי"ד

המו"ל.
ה.1) יט, יתרו בפרש"י הובא מכילתא
קעד,2) בזח"א ועד"ז ואילך". מכאן לכם "יערב שם: ברש"י

א.
א.3) כא, סנהדרין ראה
ספ"ג.4) יומא
(5.(125 ע' תש"י (סה"מ פ"י השי"ת לגני באתי המשך עיין

ניסן. יב יום" "היום
ב.6) קפג, זח"ב
חהמ"צ.7) לפני ה"ה כאן אבל – ניסן טו יום" "היום עיין
ב).8) לט, (ברכות לשלימה שייכת ברכה
הגדול.9) וחלק הקטן חלק הפרוסות ב' ביאורי (בכ"מ) עיין

ס"ו.10) סתכ "ט פסח הל ' אדה"ז שו"ע עיין
תומ"צ 11) (ופ"ו), ומדות מוחין – וכו' וכסף לחם י"ל

וממון  לחם וצדקת וזבולון ישכר תורת צדקה), המצות (שכללות
ואכ"מ. ב). כג, (תענית
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc zay(iyily meil)

oeik ,envrn my qtzpe ,ecbpky xvd gzta ey`x `ivene
dnipt ey`x xifgdle ,ekxc z`vl leki epi`e etebn xv gztdy

,eigl zgz el miqpkp gztay mipwd iy`xy iptn leki epi`àìc§Ÿ
äNòî ãéáò÷dff dpi` ixdy dlert mey dyer dcevnd oi`y - ¨¨¦©£¤

.dnewnn
zziay oica mi`pzd zehiy oipra ztqep drc d`ian `xnbd

:xg` ote`a `ibeqd zyxtzn ditle ,milkáø øîàc àzLäå§©§¨§¨©©
àpz ïàî ,éqà áø øîà àéòLBà,ef `ziixa ly `pzd edin - ©§¨¨©©©¦©©¨

y iptn min ly migixl mihig zpizp xqe`díéìk úúéáL§¦©¥¦
,ìlä úéa àìå àéä éànL úéa ,àúééøBàcy `vnpïéa éànL úéáì §©§¨¥©©¦§Ÿ¥¦¥§¥©©¥

äNòî ãéáò÷ àìc ïéa äNòî ãéáò÷z` dyer ilkd m` oia - ¨¨¦©£¤¥§Ÿ¨¨¦©£¤

,ekeza ziyrp wx `id `l` dze` dyer epi` m` oiae dlertd
df ixd.øeñàly oipe` zpizp i`ny zia exq`y epivn ixdy ¨

`id `l` dlertd z` dyer epi` xepzdy s` ,xepzd jezl ozyt
ziyrp wx dlertdyk mby exaq jgxk lre ,ekeza ziyrp wx
oic lr dfa xaere ,dyrn dfa dyer ilkdy aygp ilkd jeza

la` .milk zziayäNòî ãéáò÷c áb ìò óà ,ìlä úéáìilkdy - §¥¦¥©©©§¨¨¦©£¤
,dlertd z` dyer envraéøLoic mixaeq mpi` ik ,xzen - ¨¦

.milk zziay
:`xnbd zl`eyãéáò àìc áb ìò óà éànL úéáìc úøîàc àzLäå§©§¨§¨§©¦§¥©©©©©§Ÿ¨¦

äNòîdf ixdéëä éà ,øeñà ©£¤¨¦¨¦
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לט

`xwie zyxt zegiyÎihewlfi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
,Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ Ï‡ "˜„ˆ ÁÓˆ"‰ ˙Ï‡˘

Â˙·Â˘˙Â
פסח  של (בהתוועדות סיפר (מוהריי"צ) על 1הרבי (

בעל  אדמו"ר נכדו, את הזקן אדמו"ר הוליך שבו האופן
סיפר, הוא השאר בין ל"חדר". צדק", ה"צמח
את  הילד עם ללמוד ה"מלמד" על ציוה הזקן שאדמו"ר

"ויקרא" של הראשונה המלמד 2הפרשה שסיים לאחר .
אדמו"ר  את הילד שאל הילד, עם הפרשה לימוד את

זעירא? באל"ף "ויקרא" המילה כתובה מדוע הזקן:

אמר: ואחרֿכך מה זמן לדבקות נכנס הזקן אדמו"ר

הקב"ה  של כפיו יציר היה הראשון והקב"ה 3אדם ,
השרת  מלאכי מחכמת מרובה שחכמתו עליו .4מעיד

והחשיב  עצמו במעלת הכיר – הראשון אדם – הוא
הדעת  עץ בחטא נכשל ולכן בכך, .5עצמו

שלא  רק לא אך עצמו, במעלת הכיר רבנו משה גם
נשבר  ללב לו גרם הדבר אדרבה, אלא, בכך, התגאה

שפל  היה והוא שאם 6ונדכה, בחושבו עצמו, בעיני
השביעי  דור ואינו עמרם, של בנו שאינו אחר, ליהודי
אבות  וזכות כזו, גבוהה נשמה היתה אבינו, לאברהם

ממנו  יותר טוב בודאי הלה היה .7כזאת,

בתורה  הקב"ה אומר כך עניו 8ועל משה "והאיש
אדם, לכל האדמה". פני על אשר האדם מכל מאד
רבנו  משה השווה שיהיה, ככל בדעת ופשוט קטן ויהיה
לאחר  ניתנות היו שאם במחשבה, אליו, עצמו את
מעלות  עצמית, ויגיעה עמל ללא לו, שניתנו המתנות

ממנו  יותר טוב ודאי הלה היה אבות, וזכות .9הנשמה

שלושה  ישנם בסיני הקב"ה שנתן האותיות בצורות

ואתוון  בינונין, אתוון רברבין, אתוון אותיות: סוגי
ואותיות  בינוניות אותיות גדולות, (=אותיות זעירין.

על  כלומר בינוניות. באותיות נכתבה התורה קטנות).
בינוני  להיות מגיעים 10האדם התורה ובאמצעות ,

עץ  בחטא שנכשל הראשון, אדם אצל בינוני. לדרגת

כתוב  עצמו, בערך הכרתו בגלל באל"ף 11הדעת "אדם"
ביותר  הגבוהה לדרגה שהגיע רבנו, משה אצל רבתי;

עצמו, בשפלות הכרה של העבודה באמצעות ענוה, של

זעירא. באל"ף "ויקרא" כתוב

.·
Ì„‡ Ï˘ È˙·¯ Û"Ï‡‰ ÏÚ ¯·Ò‰‰ ‰Ó Ì˘Ï

?ÔÂ˘‡¯‰
הסבר: דורש זה סיפור

לכך  (ובנוסף לומר הזקן אדמו"ר צריך היה מדוע

–micwdl ועל הראשון, לאדם בקשר ההרחבה כל את (

להסביר  כדי רבתי, אל"ף אצלו שכתובה לכך הסיבה
" של האל"ף הלא,xwie`מדוע זעירא. אל"ף היא "

של רבתי אל"ף של הענין בין קשר אין `mcלכאורה,
oey`xd של הזעירא שהאל"ף בהסבר ודי לכאן,

משה  של הגדולה לענוותנותו רמז מהווה "ויקרא"

רבנו.

זעירא  אל"ף לגבי לעיל המובא ההסבר כן: על יתר

רבנו, משה של לענוותנותו רמז שהיא "ויקרא", של

ע"י התורה dnkמוזכר והם 12ממפרשי אינם 13,
ועלֿ הראשון; אדם של רבתי האל"ף את מזכירים

עדיין  צדק" ה"צמח כאשר בענינינו, אחתֿכמהֿוכמה
(הכתובה  הראשון אדם של רבתי האל"ף על למד לא

הימים" ב"דברי ללמוד 10רק התחיל הוא עתה רק ,(
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(1.(68 ע' ה'ש"ת (סה"ש ה'ש"ת שש"פ היום בסעודת
ריש 2) יקר כלי וראה (בסופו). ג פ"ז, ויק"ר יד. צו תנחומא ע"פ

יו"ד  לשו"ע בש"ך הובא סע"ד, כלבו תתשמ. סי' חסידים ס' פרשתנו.
סק"ח. סרמ"ה

אדר"נ 3) כפי". "יציר – (ב)) יא (פ"ג, וקה"ר ה) (פכ"ד, ב"ר ראה
ה). קלט, תהלים הובא (ושם ספ"א

וש"נ.4) ד. פי"ז, ב"ר
הרוח 5) גסות קליפת נקודת עיקר משפטים: ס"פ מתו"א להעיר

ומכיר  א"ע שרואה טו"ר.. הדעת מעץ בחטאו האדם בטבע שנעשה
בסה"מ  אדה"ר חטא ענין להבין (ד"ה וידוע לו. טוב שזה יודע או חסרונו

עזר"ת. בשלום פדה ד"ה לאזניא. הי'n"kaeאתהלך עה"ד חטא שענין (
דוקא. ההרגשה ענין שרצה

וצ"ע.6) שם. ובשוה"ג 28 הערה 33 ע' חי"ג לקו"ש ראה
נא).7) ע' תקס"ב בסה"מ (לאדה"ז בה' ענוים ויספו ד"ה ג"כ ראה

.9 בהערה הנסמן וראה
ג.8) יב, בהעלותך
(937 ע' ואילך, 30 ע' חי"ג לקו"ש – דמשה בענוה – בארוכה ראה

שם, .p"yeובהערות
פ"ד.10) פרקים ח' ה"ד. פ"א דעות הל' מרמב"ם להעיר
בתחלתו.11) דה"י
יצחק 12) תולדות זקנים, מושב רזא, פענח (עה"ת), הרא"ש פי'

פרשתנו. ריש – עה"ת ש"ך יקר, כלי המור, צרור קארו), (מהר"י
הבאה.13) הערה וראה יצחק. ותולדות רזא בפענח לבד

.h"kyz'd ,oqip yceg y`x ,'d mei zgiy .c"qa
±`ilxhqe`l mirqepd eigiy migelyd micinlzdl*'wd excga ,±

קשות  התחלות דכל הענין עבר כבר ובמילא הראשונים, לשלוחים בהמשך לשם נוסעים כך,1הנכם ,
יותר  קל לכם וכהנה 2שיהי' כהנה להוסיף – הענין עליכם מוטל זה בגלל אבל שם,3. פעלו שהם מה על ,

באיכות. (והעיקר) והן בכמות הן

ההבטחה  ישנה זה מעט 4ועל זה הרי הקידוש, שיגדל ככל (שהרי למטה מעט עצמו מקדש אדם
ובנוגע  הפרטיים, לעניניכם בנוגע – מלמעלה הרבה אותו מקדשים אזי שלמעלה), קידוש בערך ולמטה
עי"ז  ולקרב חוצה, שיגיעו ועד היהדות, הפצת בתוככי המעיינות, את שם ולהפיץ הכלליים, לענינים

ממש. בקרוב צדקנו משיח ביאת

טובות  בשורות מכם ונשמע ומופלגה, רבה בהצלחה שם ותפעלו ובהצלחה, כשורה נסיעתכם שתהי'
הוי'" "צבאות שם ותעמידו שם, שתהיו הזמן .5במשך

"מיכלא  יקח מכם אחד כל ואמר:) המצות, על הק' בידו דמהימנותא"6(הראה ומיכלא –7דאסוותא
שלימה  שמורה פרוסות 8מצה המצות).9ושתי את לקח (וכ"א

שטרות  על להחליף יכולים הנכם קטנות. הוצאות עבור זה ויהי' וכסף. בזהב גם אחיזה צ"ל וכמו"כ
חטים  מעות עבור – נוסף ודולר לצדקה, אחד דולר תתנו לשם בבואכם מיד ל"ו 10אחרים. לכ"א 11(ונתן

דולר).

טובות. בשורות מכם ונשמע לבב, ובטוב בשמחה סעו
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בלקו"ש )* ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
ע"י  מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא .330 ע' חי"ד

המו"ל.
ה.1) יט, יתרו בפרש"י הובא מכילתא
קעד,2) בזח"א ועד"ז ואילך". מכאן לכם "יערב שם: ברש"י

א.
א.3) כא, סנהדרין ראה
ספ"ג.4) יומא
(5.(125 ע' תש"י (סה"מ פ"י השי"ת לגני באתי המשך עיין

ניסן. יב יום" "היום
ב.6) קפג, זח"ב
חהמ"צ.7) לפני ה"ה כאן אבל – ניסן טו יום" "היום עיין
ב).8) לט, (ברכות לשלימה שייכת ברכה
הגדול.9) וחלק הקטן חלק הפרוסות ב' ביאורי (בכ"מ) עיין

ס"ו.10) סתכ "ט פסח הל ' אדה"ז שו"ע עיין
תומ"צ 11) (ופ"ו), ומדות מוחין – וכו' וכסף לחם י"ל

וממון  לחם וצדקת וזבולון ישכר תורת צדקה), המצות (שכללות
ואכ"מ. ב). כג, (תענית

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc zay(iyily meil)

oeik ,envrn my qtzpe ,ecbpky xvd gzta ey`x `ivene
dnipt ey`x xifgdle ,ekxc z`vl leki epi`e etebn xv gztdy

,eigl zgz el miqpkp gztay mipwd iy`xy iptn leki epi`àìc§Ÿ
äNòî ãéáò÷dff dpi` ixdy dlert mey dyer dcevnd oi`y - ¨¨¦©£¤

.dnewnn
zziay oica mi`pzd zehiy oipra ztqep drc d`ian `xnbd

:xg` ote`a `ibeqd zyxtzn ditle ,milkáø øîàc àzLäå§©§¨§¨©©
àpz ïàî ,éqà áø øîà àéòLBà,ef `ziixa ly `pzd edin - ©§¨¨©©©¦©©¨

y iptn min ly migixl mihig zpizp xqe`díéìk úúéáL§¦©¥¦
,ìlä úéa àìå àéä éànL úéa ,àúééøBàcy `vnpïéa éànL úéáì §©§¨¥©©¦§Ÿ¥¦¥§¥©©¥

äNòî ãéáò÷ àìc ïéa äNòî ãéáò÷z` dyer ilkd m` oia - ¨¨¦©£¤¥§Ÿ¨¨¦©£¤

,ekeza ziyrp wx `id `l` dze` dyer epi` m` oiae dlertd
df ixd.øeñàly oipe` zpizp i`ny zia exq`y epivn ixdy ¨

`id `l` dlertd z` dyer epi` xepzdy s` ,xepzd jezl ozyt
ziyrp wx dlertdyk mby exaq jgxk lre ,ekeza ziyrp wx
oic lr dfa xaere ,dyrn dfa dyer ilkdy aygp ilkd jeza

la` .milk zziayäNòî ãéáò÷c áb ìò óà ,ìlä úéáìilkdy - §¥¦¥©©©§¨¨¦©£¤
,dlertd z` dyer envraéøLoic mixaeq mpi` ik ,xzen - ¨¦

.milk zziay
:`xnbd zl`eyãéáò àìc áb ìò óà éànL úéáìc úøîàc àzLäå§©§¨§¨§©¦§¥©©©©©§Ÿ¨¦

äNòîdf ixdéëä éà ,øeñà ©£¤¨¦¨¦
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ענין  את להביא מקום כל אין ולכאורה, – חומש
בהרחבה  ובפרט הראשון, אדם של רבתי האל"ף

כלֿכך?

הזקן  אדמו"ר של ההסבר כאשר על 14[ובמיוחד

שבחו  היפך לידי מביא הראשון אדם של רבתי האל"ף

לא  טמאה בהמה "בגנות ואם הראשון, אדם דיבר של
של 15הכתוב" כפיו יציר על עלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

(אלאֿ מציין עצמו שהוא כפי הראשון, אדם הקב"ה,

בדבר  הכרח יש )]16אםֿכן

.‚
ÏÚ ¯·Ò‰· ‰·Á¯‰‰ ˙‡ Ì‚ ÔÈ·‰Ï ‰˘˜

‰˘Ó Ï˘ Â˙Â˙ÂÂÚ
(כמו  בקיצור לציין די היה לכאורה, ועוד:

גדול, עניו היה רבנו שמשה לעיל), שצויינו המפרשים
עניו  משה "והאיש בתורה הקב"ה עליו שמעיד כפי

ענוותנותו? על בהסבר ההרחבה כל מה ולשם מאד...",

ל"צמח  להסביר רצה הזקן שאדמו"ר נאמר אם אף

כיצד בעיני `ixytצדק" "שפל יהיה רבנו שמשה
כדי  (עד עצמו" מעלת ידע גם ש"הוא בשעה עצמו"

למשה  להשתוות שיכול אדם שאין הוא 17כך כי – (

לו  שניתנו המתנות ניתנות היו אחר ליהודי שאם חשב
אבות, וזכות הנשמה מעלות – עצמית יגיעה ללא –

ממנו. יותר טוב בודאי האחר היה

ברור: הכל לא זאת, בכל

חשוב  מדוע הסבר: דורש עצמו זה ענין (א)

o`k yibcdl מכך (וכתוצאה עצמו במעלת הכיר שמשה
ענותנותו)? את סותר זה אין מדוע להסביר הכרח יש

רבנו  משה התגאה לא מדוע להסביר כדי (ב)
עצמו  מעלת ש"ידע הראשון כאדם שלא במעלתו,

שמשה  מפני שזה לומר היה די – בכך" עצמו והחשיב

עצמו", ביגיעת "השיג לא הוא מעלותיו שאת חשב
אבות וזכות הנשמה מעלות מפני elאלא epzipy.

עצמו  את השווה שמשה ומסביר מרחיב הוא ומדוע
המעלות  ניתנות היו לאחר שאם וחשב אדם, לכל

הלה היה בודאי וכו', לו xzeiשניתנו aeh?ממנו

.„
ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Ï ‰¯È˙Ò

נראה  הזקן, אדמו"ר של בהסברו ראשון מעיון
מן  להיפך רמז היא הראשון אדם של רבתי" שה"אל"ף
מן  (להיפך עצמו" "מעלת את שהרגיש לכך הרצוי,
של  ענוותנותו על המורה "ויקרא" של זעירא" ה"אל"ף

רבנו). משה

זהו  שהרי כך, לומר אפשר אי דבר של לאמיתו אך
heyt llk הן בתורה הכתובות הגדולות שהאותיות ,

האותיות  מן ובודאי הבינוניות, האותיות מן יותר נעלות
שכאשר18הקטנות  מבין, ילד אפילו .dxezd משתמשת

כאן  יש אמת" "תורת שלפי מפני זה הרי גדולה, באות
.zeaiygגדלות,

המפרשים  אומרים אכן הרבתי 19לפיכך שהאל"ף ,
גדול  אדם היה ש"לא לכך רמז היא הראשון אדם של
שמות". שקרא עד בו שהיה חכמה רוב על או כמותו..

ב"לקוטי  כותב עצמו הזקן אדמו"ר כן: על יתר
זעירא"20תורה" דויקרא ה"אל"ף שבין ההבדל על

מסביר  והוא רבתי" באל"ף אדם כתיב הימים ו"בדברי
הוא הראשון ממשה:dlrpשאדם

אדם  "בחינת היא הראשון אדם של הרבתי האל"ף
גבוה  במדרגה שהיה החטא לפני שהיה כמו הראשון

נעלה" השפעות 21מאד לקבל היה יכול הוא (ולכן
שהיא  רבתי, אל"ף של ביותר, גבוהה מדרגה רוחניות
לא  אך ועצמותו"), במהותו שהוא כמו הכתר "בחינת

נאמר  עליו משה, שכן le`"22כן כי לבוא... משה יכול
"ממקום  רוחני שפע ירידת הוא הענן – הענן" עליו

מאד" ונורא משה 23עליון אצל ולכן – "כתר") (דרגת
והורדת  הקריאה כי זעירא, באל"ף "ויקרא" כתוב

צמצום" ידי "על רק היא הענן, מן למשה, .24השפע
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רבתי 14) האל"ף שמבארים הקודמת שבהערה במפרשים משא"כ
ד.zeilrnl`דאדה"ר סעיף בפנים כדלקמן ,
א.15) קכג, ב"ב
ואילך.16) 26 ע' ח"י .281 ע' ח"ה לקו"ש ראה
רמב.17) סו"ס יו"ד שו"ע ראה
אוה"ת 18) ועוד. פרשתנו. ריש ורמ"ז זהר – הקבלה ע"ד ראה

ותש"ה  רלד) (ע' תרע"ח ויקרא ד"ה ואילך. תשכד ע' ג) (כרך פרשתנו
ובכ"מ. תרצ"ט. (הב') אלקים וידבר ד"ה (פ"ג).

ח"ג 19) א. רלט, זח"א וראה יצחק. בתולדות ועד"ז כאן. רזא פענח
א. ש,

הנ"ל.20) וידבר וד"ה ויקרא ד"ה ג"כ וראה פרשתנו. ריש
רבתי 21) שאלף הנ"ל, וידבר וד"ה ויקרא ובד"ה – סע"ב. א, שם

החטא). קודם מאדה"ר (שלמעלה לעת"ל שיהי' האדם שלימות על קאי
לה.22) מ, פקודי
א.23) א, שם לקו"ת
ונת'24) הובא – שם זהר ריט. ע' א) (כרך פרשתנו אוה"ת ג"כ ראה

ל"ת  הנ"ל. וידבר וד"ה ויקרא וד"ה שם, ג) (כרך פרשתנו באוה"ת
ויקרא  סד"ה תשכו. ס"ע שם באוה"ת (הובא פרשתנו ריש להאריז"ל

ועוד. כאן. רזא מפענח ולהעיר הנ"ל).
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בדברי  שהתוספות ראשון, במבט אפוא, יוצא
רבתי  אל"ף כתובה הראשון אדם שאצל הזקן אדמו"ר

שאדם dxizqהיא לכך הוכחה זאת שהרי לעיל, לאמור
– כן על ויתר רבנו, ממשה יותר נעלה הוא הראשון

הדעת)",`eppiזהו עץ (בחטא "נכשל שהוא על רמז
שהיה כמו הראשון אדם "בחינת על להיפך: iptlאלא

החטא"?

.‰
ÔÂ¯˙ÈÂ ˙Â·È˘Á ‡È‰ Y "ÂÓˆÚ ˙ÏÚÓ ˙¯Î‰"

אפשר: בדרך לומר יש – לכך ההסבר

לא  לעיל, שהובא ההסבר את צדק" ל"צמח באומרו
שאלתו על לענות הזקן אדמו"ר lrweqtdהתכוון

ללמד אלא הסביר jpgleבלבד, הוא צדק". ה"צמח את
את d'לו zceara d`xeddzipgexd ללמוד שיש

"ויקרא" של הזעירא .25מהאל"ף

הרבי  של לסיפורו כהמשך באים אלו ודברים
לזאת  קודמת הזקן 26(בהתוועדות שאדמו"ר כך על (

ולכן  צדק", ה"צמח של ולהדרכתו לחינוכו התמסר
וכו'. ל"חדר" הוליכו עצמו הוא

תהיה d`xeddyוכדי זעירא מהאל"ף הנלמדת
לאדם  בקשר הנ"ל ההקדמה בכל צורך יש מושלמת,

הראשון.

אדם  של מעלותיו על הדיבור הרחבת ידי על
לא  עצמו" מעלת "הכרת אצלו שהיתה הראשון,
אדם  של דרכו את לשלול הזקן אדמו"ר התכוון

כך – אדרבה אלא יהודי jixvהראשון, כל אצל להיות
שבו  הראשון אדם של הניצוץ שיבואר (מפני כפי ,

הידוע  הפתגם וכפי ז'), בסעיף שצריך 27להלן "כשם
המעלות  את גם לדעת צריך כך החסרונות, את לדעת

שלו".

באופן  איננה עצמו" שפלות ש"הכרת יוצא מזה
עצמו" מעלת "הכרת שהוא 28השולל שלמרות אלא, ,

xikn בידעו עליו, משפיע זה אין – עצמו במעלת

– עצמו ביגיעת השגה לא – "מתנת היו שיתרונותיו
משה  של הענווה (כעין אבות" וזכות הנשמה מעלת

משה 29רבנו  של מנשמתו ניצוץ יש אחד ובכל –30.(

מעלת  "הכרת אצלו שקיימת כיוון כן: על ויתר
עד  שפלות, של בכיוון עבודה ממנו נדרשת עצמו"

" ההפכית mc`dלקיצוניות lkn c`n eipr כפי ,"...
ט. בסעיף להלן שיובהר

אדם  של רבתי שהאל"ף בכך סתירה כל אין ולכן
עצמו" מעלת "הכרת אצלו שהיתה לכך רומזת הראשון

הענין  כי – מעלתו גודל על מורה היא כך עם וביחד
רוחנית עבודה הוא עצמו" מעלת "הכרת itlשל

dxezd הצדיקים עבודת עם קשר לו יש – ואדרבה ,

ז): בסעיף להלן שיוסבר (כפי דווקא

החמורה  הזהירות חובת את מביעה היא ולכן

מי שאפילו עצמו", מעלת zn`aב"הכרת el yiy
עליו  כותבת אמת" ש"תורת כך כדי עד גדולות, מעלות

שליליות  מתוצאות להזהר צריך הוא גם רבתי, באל"ף
נכשל  הראשון אדם אפילו כי עצמו, בערך הכרה של

החטאים. כל מקור – הדעת עץ בחטא עלֿידיֿזה

.Â
¯Á‡Ï Ì‚ Â· ¯‡˘ ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ Ï˘ ÂÂ¯˙È

‡ËÁ‰
של  כפיו "יציר היה גופו) (גם הראשון שאדם כיוון

לענינים  קשר שום היה לא עצמו שלו מובן, הקב"ה",
רע  הרעות"31של תצא לא עליון ל"מפי גם 32(בדומה .(

ידוע ב  – שסביבו עירוב 33עולם היה לא החטא שלפני ,
נפרדות, היו (הטומאה) הקליפות כי ורע טוב של

העולם. מן למטה

(ולכל  לו נגרמה הדעת עץ חטא ידי שעל ולמרות
של  ידיו שמעשי כיוון זאת, בכל ירידה, העולם)

הראשון  אדם של זה שיתרונו מובן נצחיים, הם הקב"ה
גם  נסתרת) בצורה (לפחות בו שנשאר נצחי ענין הוא

xg`l.החטא
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למשך 25) לדביקות אדה"ז שהוצרך זה יומתק בפנים המבואר ע"פ
כנ"ל. במפרשים, נמצא התי' שתוכן אף – זמן

(26.(40 ע' ה'ש"ת (סה"ש שחוהמ"פ
קז.27) ע' יום היום וראה א. תקפא, ח"ד לקו"ד
א.28) תל, ח"ג לקו"ד גם ראה
ממש"29) דאצילות "חכמה היא משה שנשמת מה עם זה לקשר ויש

דבחכמה שם), בהסיפור ביטול epyi(כמובא בבחי' הוא שהכלי אלא כלי
וארא  אוה"ת סע"ד. פז, מטות (לקו"ת חיוהי שנק' עד האור כמו בתכלית

צורת לו שיש יו"ד באות נרמזת שלכן – ובכ"מ) קנ. "קוץ"`zeע' (לא

קטנה, הכי אות שהיא אלא – מציאות של ענין על שמורה – וכיו"ב)
418 ע' חי"ט לקו"ש בארוכה וראה פ"ד. (אגה"ת לבד" נקודה "בחי'

ואילך).
רפמ"ב.30) תניא
קסחֿט),31) (ע' אדה"ר ע' הערכיםֿחב"ד ס' בכ"ז וראה א. ו, תו"א

p"ye.
לח.32) ג, איכה
בראשית 33) פ' להאריז"ל n"kaeל"ת ,.
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שצוטט  הזקן, אדמו"ר של בלשונו רמוז זה ענין גם
עצמו  מעלת הכרת ידי שעל הראשון "אדם – לעיל
– רבתי" באל"ף אדם כתוב הדעת, עץ בחטא נכשל
היא  הראשון אדם של רבתי האל"ף אם לכאורה, שהרי,

שהיה כמו הראשון אדם עליו iptl"בחינת היה החטא"
שכתובה  הראשון "אדם הפוך: בסדר הדברים את לומר
עצמו  מעלת הכרת ידי על – רבתי אל"ף אצלו

הדעת"? עץ בחטא נכשל (אחרֿכך)

שגם רומז, הוא שבכך בחטא xg`lאלא ש"נכשל
"בחינת  (שהיא רבתי באל"ף אדם כתוב הדעת, עץ

שהיה כמו הראשון לעיל).iptlאדם כאמור החטא"

.Ê
Ïˆ‡ ÌÈÈ˜Â ÈÁˆ ‡Â‰ ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ Ï˘ ÂÂ¯˙È

È„Â‰È ÏÎ
מתבטאת  איננה הראשון אדם של יתרונו נצחיות

בהסתר) (ולפחות נשארה שהיא בכך envrרק ea גם
כל  אצל זה יתרון קיים לכך בנוסף אלא החטא, לאחר

הדורות. כל סוף עד יהודי

–34וכידוע  אדם עלֿשם נקראים ישראל שבני ,
אדם" קרויים מישראל"35"אתם וניצוץ "נשמה בכל כי

היתרונות  ניתנו ולכן הראשון", אדם מנשמת "חלק יש
יהודי. לכל הראשון אדם של

מחכמת  מרובה ש"חכמתו המעלה שגם כך, כדי עד
"שמות" לקרוא היה יכול שבזכותה – השרת" מלאכי

חיה" ה"נפש לפי הנבראים נברא 36לכל כל –37של
שנאמר  כפי יהודי, כל אצל לה בדומה משהו קיים

מקומות  לילדיהם,38במספר נותנים שהורים שהשם
את  להם נותנים מלמעלה הקודש: רוח במעין ניתן
של  חיה" ל"נפש המתאים הזה, השם לקריאת הרעיון

זה. ילד

משהו  נמצא, שהוא מצב בכל יהודי, בכל יש ולכן
החטא  לפני הראשון אדם אצל 39מדרגת הוא: ההבדל .

גם קיים זה יתרון היה הראשון גופו sebaאדם שגם (כיוון

קיימים  ישראל כל ואצל הקב"ה), של כפיו יציר היה
(בגלוי  ממעל 40הדברים אלקה "חלק בנשמה רק (

כפי 41ממש" החטא, ענין עם קשר לנשמה אין ולכן ,

בזוהר  הפסוק 42שכתוב –43על תחטא" כי "נפש
וגו' תחטא כי נפש ואמרי עליה תווהין וקוב"ה "אורייתא
בחטא, וחלילה, חס נכשל, יהודי כאשר וגם (בתמיהה)";

אתו" באמנה היתה החטא בשעת "גם הנשמה .44עדיין

לפסוק  והפנימי העמוק הפירוש כולם 45וזהו "ועמך
לפני  שהיה (כפי הראשון אדם דרגת מצד צדיקים":

אצל הקיימת של lkהחטא) בדרגה היא עבודתו יהודי,

של  בענינים לפניֿכן שקוע היה אם אפילו צדיקים,
הרי  ומצוות, תורה בעניני עוסק הוא כאשר וכו'. היפך
– שבו) הראשון אדם דרגת הנשמה, פנימיות (מפני זה

אלא  קרוב, שנעשה רחוק תשובה, של עבודה לא
צדיק  עבודת מעין קשר 46עבודה לו אין שלכתחילה 

ולחטא. לרע

להיות  יכולה יהודי כל אצל הקיימת זו מעלה ומפני

מ  "הכרת צדיק אצלו של מציאותו כי עצמו", עלת
קדושה, של מציאות זוהי אלא ח"ו, עצמית, איננה
כבעלֿ (שלא אחיזה כח שום לטומאה אין שבה

"שמירה  צריך הוא התשובה לאחר שגם תשובה,
לסורו" יחזור שלא ).47מעולה

– עד dkixvואדרבה עצמו, בערך הכרה להיות
ה'"idefשלפעמים בדרכי לבו "ויגבה ידי (על )48הדרך

– הזה העולם של וההסתרים ההעלמות את לנצח כדי
הדומה  עבודה קדושה, של בתוקף היא כשהעבודה

הצדיקים. לעבודת

.Á
"ÂÓˆÚ ˙ÂÏÙ˘ ˙¯Î‰"· Í¯Âˆ ˘È ˜È„ˆ Ïˆ‡ Ì‚
גם  להיות צריכה עצמו" מעלת "הכרת עם יחד
הכרת  יכולה זאת לולא כי עצמו", שפלות "הכרת

כך  ועל וכו', ונפילה לירידה ח"ו, לגרום, עצמו מעלת
ההסבר. בא
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ז.34) סי' אגה"ק וראה ב. מז, נצבים לקו"ת
רע"א.35) סא, יבמות
יט.36) ב, בראשית
לקו"ש 37) ואילך). סע"ב (ד, בראשית פ' להה"מ או"ת ראה

,14 ע' חט"ו .p"ye[המתורגם]
שער 38) המלך עמק וראה כג. הקדמה הגלגולים (ס' האריז"ל כתבי

ועוד. שם. באו"ת הובא ספ"ד). א'
(39.15 ע' לקמן גם ראה
בהגוף 40) היא העצמות בחירת כי הוא, כן הגוף מצד גם ובהעלם

ד" שם וראה .368 ע' לקמן בארוכה (ראה iciדוקא dyrn קאי להתפאר"

הגוף). על
רפ"ב.41) תניא
ב.42) יג, שם וראה א. טז, פרשתנו
א.43) ה, פרשתנו
ספכ"ד.44) תניא
כא.45) ס, ישעי'
(46.263 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש עד"ז ראה
לבבו 47) רום לבלתי ספי"א: אגה"ת וראה ד. ט, ואתחנן לקו"ת

כו'. האדם כל בפני רוח שפל ולהיות
ועוד.48) ג. טו, נשא לקו"ת ואילך. ג קיט, ב. צא, תו"א ו. יז, דה"ב
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הרע  – צדיק שאיננו שאדם הוא, הוא 49ברור אצלו
בהכרת  ולהיזהר להישמר צריך הוא ובודאי בתוקף,
'ישות  להרגשת להיגרר יכול הוא כי עצמו, מעלת

וכו'. הרע היצר מצד פשוטה עצמית'

ה"צמח  את לחנך רצה הזקן אדמו"ר כאשר אך
צדיק  – להיות50צדק" שיגדל ,`iyp51 הוא – בישראל

אדם  אצל שאפילו כיוון מכך: יותר להזהירו רצה
של  כפיו יציר לכך ובנוסף צדיק, היה אשר הראשון,
ולא  לחטא, קשר שום לו היה לא ולכאורה הקב"ה,
(טומאה) זה" ל"לעומת לאחיזה מקום שום אצלו היה

גם זאת לכשלון `elvובכל עצמו בערך ההכרה גרמה
להיזהר  צריך צדיק שכל וודאי – הדעת עץ בחטא

עצמו  מעלת .52בהכרת

.Ë
˙ÏÂÊ‰ Ï˘ ÂÎ¯Ú· ‰¯Î‰ Y ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÂÂÚ‰

על  בהסבר הזקן אדמו"ר האריך מדוע יובן כך
בחושבו  עניו להיותו בנוסף אשר משה, של ענוותנותו

שאדם חשב הוא מתנה, הן אותן `xgשמעלותיו עם
ודאי היה xzeiמעלות aeh.ממנו

בדרגה  נמצאים שכאשר להיזהר, שצריך מפני וזאת
כל  תתערב לא עצמו, מעלת ובהכרת בקדושה נעלית
בהכרה  די אין כך ולשם – עצמית' 'ישות הרגשת

ההפכי  בקצה צורך יש אלא עצמו, שפלות של 53רגילה

מוחלטים: והתבטלות ענווה –

אין  כאשר היא האמיתית לענווה וההוכחה
את  מחפשים אלא עצמו, שבו ה"לא" את רק מחפשים

הזולת. של יתרונותיו

המפתחים  אנשים, יש במציאות: שרואים וכפי
לסבול  ומוכנים העצמית, ההתבטלות ענין את בעצמם
לתוכם  מתגנבת כך כדי תוך אך יבטלם, שהזולת אפילו
אך  עצמית, מציאות אינני כלל אני אמנם המחשבה:

ממני... פחות עוד הוא האחר

איננו  עצמו שהוא להכרה להגיע כיצד הידיעה
רוחנית  עבודה סדר דורשת מציאות, הוא והאחר כלום,

עצמית. התבטלות של נעלית דרגה מיוחדת,

בכך  גם מתבטא רבנו משה של ענוותנותו גודל
תורה  שבמתן [כידוע, הדעת עץ חטא את תיקן שהוא

מסיני  תורה קיבל כשמשה מחטא 54– זוהמתן פסקה –
הדעת  אלא 55עץ הרגיל, באופן עניו היה לא הוא .[

על  אשר האדם מכל מאד "עניו – מיוחדת בקיצוניות
האדמה" תוך 56פני יהודי, לכל עצמו את השווה הוא –

ודאי  היה שלו.. המעלות.. היו לאחר ש"אם מחשבה
ממנו". יותר טוב

.È
ÏÚÂÙÏ ‰‡¯Â‰‰

מן  ללמוד שיש למעשה ההוראות אחת גם זוהי
הסיפור:

לדעת יש אחד מעלות lklyמצד בירושה יש יהודי
הדבר  כאשר עצמו. בערך להכיר צריך והוא נפלאות,
מעמדו  בנפשיה אינש וידע וכדומה, למצוות נוגע

טוען: הוא הרוחני, על ומצבו שאקבל אני ומה אני מי
קיימת אצלך לו: אומרים שבקדושה? דבר eiykrעצמי

שהיה כפי הראשון, אדם ולפיכך:iptlבחינת החטא,
– עתה עד אצלך שהתרחש למה קשר אתה eiykrללא

החטאים. מענין לגמרי נעלה אתה כאילו להתנהג צריך

הן  הנפלאות המעלות שכל לזכור יש שני מצד אך
dpzn,לאחר היו הללו המעלות כל שאם הוא, ונכון ,

תגרום  לא מכך וכתוצאה – ממך יותר טוב היה הוא
ואדרבה  וכדומה, גאווה להרגשת עצמו במעלת ההכרה

עצמו". בעיני "שפל של להרגשה אותו תביא –

אמיתית  לגדולה זוכה הוא זו התבטלות ובאמצעות
כמאמר  שהוא 57– (=מי רב" איהו זעיר דאיהו "מאן

משה", אל ל"ויקרא זוכה הוא – גדול) הוא קטן,
חיבה  של את 58קריאה נותן וזה שבנפשו, משה לדרגת
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פי"ג.49) תניא ראה
(בהקדמה z`xaכמחז"ל50) בתיקונים וכדאיתא א) טז, (ב"ב צדיקים

(ראה  תחלתו על סופו והוכיח צדיקים כו' ישראל בנשמות שיש ב) א,
פי"ד). תניא

ברחבה.51) דואתהלכה באופן להתנהג שמוכרח
מאמר 52) אמר שאדה"ז שם, הסיפור המשך ג"כ לבאר יש עפ"ז

עה"פ יקריב`mcחסידות שגם mknכי בזה, שמרמז די"ל – לה' קרבן
" צ"ל (15 ע' לקמן עה"פ. פרש"י ראה – (הראשון אדם קרבן mknבבחי'

ג). ב, פרשתנו (לקו"ת לה'" שלמטה האדם נפש את ש"יקריב לה'",
(53c"r.ה"ב פ"ב דיעות הל' פ"ד. פרקים בשמונה הרמב"ם מ"ש

במשה  נאמר לפיכך (ושם: ושפלות לענוה בנוגע ה"ג שם ממ"ש ולהעיר
עניו סקנ"ה c`nרבינו חאו"ח אדה"ז שו"ע ה"ד. פ"א שם לח"מ וראה .(

ס"ג. קנו סוס"א.
בתחלתה.54) אבות
נרמזה 55) משה של שהענווה זה לבאר יש ועפ"ז – א. קמו, שבת

הסימן  היא במשכן השכינה השראת כי דוקא, דויקרא זעירא באל"ף
רש"י  וראה כג. ט, שמיני פקודי. ר"פ (פרש"י העגל חטא להם דנתכפר
זח"א  – עה"ד) (דחטא זוהמתן חזרה העגל חטא ע"י אשר ועוד), ב. שם,

ב. קצג, זח"ב ב. נב,
הסיפור 56) בלשון – אלא עצמו, בעיני ושפל עניו רק לא שהי' עד

לב "א –dkcpe xayp." ַ
דאל"ף 57) כאן, רזא מפענח ג"כ ולהעיר א. קסח, ח"ג ב. קכב, זח"א

ע"ש. משה, על קאי דאדה"ר רבתי
עה"פ.58) ופרש"י תו"כ

המשך פעמוד רר



מד

בראשית מד, ג – הבוקר אור והאנשים שולחו המה 
וחמוריהם

פח

רמז וביאור דביוסף ואברהם כתוב בתורה "בקר", 
אברהם בחי' חסד, וכן יוסף כל החיים שלו היו חיים של 

חסדים וכו'

חיים  בחי'  הם  שנים  ועשר  מאה  דיוסף1  החיים 

יוסף  חיי  ובאמת  ימי"ן,  מספר2  הוא  ק"י  כי  דחסדים, 

שנה  הפ'  מיבעי  לא  דחסדים,  חיים  שהם  טובים  היו 

חיים  שהם  פשיטא  כ"כ  בגדולה  שהי'  האחרונים 

דחסדים, אלא אפילו ל' שניו הראשונים היו ג"כ חיים 

דחסדים, בי"ז שניו הראשונים אביו ישראל אהבו מכל 

והם  בניו,  מכל  יוסף  את  אהב  וישראל  כמ"ש3  בניו, 

עבד  שהי'  שאח"כ  שנה  הי"ג  ואפילו  טו"ב,  מספר4 

וישב בבית האסורים היו חיי חסדים כמ"ש5 ויהי ה' את 

יוסף כו' וכתיב6 וימצא יוסף חן בעיניו כו' וכל יש לו 

נתן בידו, ויעזב7 כל אשר לו ביד יוסף, ובהיותו בבית 

האסורים כתיב מפורש8 ויהי ה' את יוסף ויט אליו חסד, 

הרי שגם הי"ג שנה היו חיי חסדים.

דיוסף נמשך מבקר דאברהם כמ"ש  כי בקר9  והוא, 

בזוה"ק פרשת בלק דף ר"ד10, ועיין במק"מ ובביאורי 

1( בראשית נ, כב. ויחי יוסף מאה ועשר שנים.

2( ימין הוא חסד, ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ה )פ, א(. 

ם אגרת הקודש סימן יג )קיט, ב(. ׁשָ

3( שם לז, ג.

4( רמז למ"ש “יוסף בן שבע עשרה שנה" י"ז בגימטריא טו"ב. ראה 

גם לעיל סימן ט. יד.

5( שם לט, ב.

6( שם פסוק ד.

7( שם פסוק ו.

8( שם פסוק כא.

9( פירוש: )ראה הערה 10 מ"ש בזוהר( אברהם הוא בחי' חסד, וזהו 

 – בבוקר", בקר אור, אור הוא בחי' חסד  “וישכם אברהם  דאברהם 

שאור נברא ביום ראשון כנגד מדת החסד )לעיל סימן סג הערה 3(, 

הוא  ויוסף  ה"אהבה",  היינו  ההשפעה  התחלת  הוא  "החסד"  ומדת 

מדות  דהששה  והסוף  ההתחלה   – ההשפעה  סוף  "היסוד"  מדות 

שנעשה "אחת". ראה הנסמן בסוף הערה 10.

תשמע  בקר  יהו"ה  ד(  ה,  )תהלים  שכתוב  מה  וז"ל:  א.  עמוד   )10

קולי בקר אערך לך ואצפה. שואל תרי בקר אמאי )למה כתוב ב' 

פעמים מלת "בקר", ומשיב( אלא חד בקר דאברהם )אלא אחד הוא 

החסד של אברהם, כמ"ש ]בראשית יט, כז[ וישכם אברהם בבקר(, 

דכתיב  ביסוד(,  יוסף שהוא  הוא החסד של  )ואחד  דיוסף  בקר  וחד 

)פי' התרגום  נהיר,  צפרא  ומתרגמינן  אור,  הבקר  ג(  מד,  )בראשית 

על אור נהיר, הבקר האיר מצד החסד(, נהיר ודאי )אור ודאי, ור"ל 

כי בין בחסד ובין ביסוד כלולים כל החסדים והשפעות, כי מהחסד 

נמשכים החסדים ליסוד, בסוד חסד דשריא בפום אמה – היינו החסד 

ליסוד,  נפל  החסד  שאור  בתהו  ומצינו  שם,  הזהר11 

ובתיקון12 חסד אתגלי בפומא דאמה.

כמ"ש14  אברהם  מבחי'  נעשה  יסוד  בחי'13  גם 

ואברהם  וארץ,  שמים  קונה  כו'  אברם  ברוך  באברהם 

בע"ח  ועיין  יסוד.  אבר  בחי'  שנעשה  מ"ה,  אבר  הוא 

שער הנסירה15 פ"ח ע"ש.

חסדים18  ה'  שהם  טוב,  פעמים17  ה'  גי'  מיל"ה16 

]ההשפעה[ מתגלה ושורה בראש ובפום אבר היסוד, לכן האור שלהם 

גדול מאד וכל אחד נקרא בקר(. )שע"ר ומפרשים(.

ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשט"ז ח"ג עמוד 93. לקוטי שיחות 

חלק לט – שיחות על אגרת התשובה עמוד 51 ואילך, ובהערה 30 

שם.

)קה"ת  ואילך  רכ  עמוד  האמצעי  מאדמו"ר  הזהר  ביאורי   )11

ה'תשע"ה(.

12( פירוש: ראה זוהר – אדרא רבא – פרשת נשא דף קמב, א. פירוש: 

חסד מתגלה בפי ובראש אבר היסוד. ראה תורה אור פרשת לך יא, א. 

תורת חיים בראשית עמוד פ, ג )מובא בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק 

א סימן קנז הערה 12(. ספר המאמרים תרמ"ג עמוד יד. ועיין גם כן 

ילקוט שם סימן קא, סה. )וראה גם זוהר חלק ב לו, א(.

13( 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 – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

14( בראשית יד, יט.

15( עץ חיים שער יג פרק ח וז"ל: קונה הכל, והנה חסד נקרא אברהם 

וממנו נמשך האור אל כל הספירות עד בואו אל היסוד הנקרא* כל, 

ומזל הי"ג נקרא ונקה כנודע, והם אותיות קונה, וזהו קונה הכל כנ"ל. 

מתקן  אברהם  כי  וארץ,  שמים  קונה  עליון  לאל  אברם  ברוך  וזהו 

כי  וארץ ע"י שקנה מחדש בחי' היסוד המזווג שניהן כמ"ש  שמים 

כל בשמים ובארץ והוא הקונה אותם בסוד מזל הנקרא ונקה. וז"ש 

ונעשה  ברא  אתהדר  מאברהם  אבר  אתי  דכד  ג"כ  בראשית  בפרשת 

אבר ואתגלייא האי אבר. והענין כי ע"י האור ההוא שלקח אברהם 

נתקן האבר הקדוש המזווג עם המלכות הנקרא מ"ה לכן כח שניהן 

נרמז בו אבר מ"ה – אברהם כי הוא המתקנם, ע"ש.

וראה אור התורה וישב עמוד רעז "קנה" – עם הכולל – בגי' "יוסף", 

מדות  בששה  הוי'  שם  המשכת  שהוא  כ"ו,  פעמים  ו'  בגי'  דיוסף 

עליונות עד בחי' יסוד, וממנו מקור תוספות האור בבי"ע כו', ע"ש.

*( ראה לעיל סימן פד הערה 7. לקמן סימן קעג הערות 6. 7.

16( מקשר כאן בחי' יסוד – אבר היסוד, דבו מצות מילה מאברהם – 

דהם טוב וחסד, וכן “גביע" דיוסף בחי' טוב.

 ,x 17( = 85 5( בגי' 85, וכן ה' פעמים טו"ב )17( “מילה" )דאברהם

וכן “גביע" )דיוסף( בגי' 85(, כדלקמן.

18( ראה לעיל סימן פב הערה 6.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מה

שביסוד, וכן19 גביע הכסף דיוסף גבי"ע גי' ה' פעמים 

טוב, זהו שהוא דכסף20 חסדים, וכתיב21 וילקט יוסף את 

כל הכסף כו', היינו כל החסדים.

וכן בפשוט יוסף הי' בעל חסד, שקירב את בני בלהה 

19( בראשית מד, ב.

20( הגביע נעשה מ"כסף" דהוא בחי' חסדים. ראה תורה אור כו, ד. 

אור התורה וישב עמוד רנג, ב. לקוטי שיחות חלק ו עמוד 159.

21( בראשית מז, יד. ראה לקמן סימן קיב.

ובני זלפה שהיו אחיו מבזין אותן, ובי"ג שנה במצרים 

ובבית האסורים  אדונו  עם  ג"כ בעל חסד  הי'  שאח"כ 

לכל  ומכ"ש בהפ' שנה שאח"כ שפרנס  עם האסירים, 

כמ"ש22 הוא המשביר בר לכל עם הארץ, וגמל טובות 

עם אחיו כל ימי חייו.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קלה

22( שם מב, ו.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zay(iying meil)

e .llkCøçéî éëeøçéà øòNepi`e eze` miwilcnyk cin sxyp ± ¥¨¦£¥¦£©
.xeqi`l mzepnl jixv oi` okle .llk wlec

:dpyna epipy.úôæa àìå:`xnbd zx`anúôæepiidàúôéæoin §Ÿ§¤¤¤¤¦§¨
.dbit enyy ony urn `veid xegy oneyäåòLz`xwpd `id ©£¨

zinx`a,àúeøé÷.yacd zleqt `ide ¦¨
àðz,`ziixaaïàk ãòdpynd dhxit 'mind ipt lry dwexi' cr ± ¨¨©¨

ïàkî ,úBìéút ìeñt[ztfn±].íéðîL ìeñt Cìéàå §§¦¦¨§¥©§§¨¦
:`xnbd dywnàèéLtdkxved recne dpynd zpeek jky §¦¨

.z`f x`al `ziixad
:`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà äåòLx`al dkxved `ziixad ± ©£¨¦§§¦¨¥

ery oiprl z`f,dàéæç àì énð úBìéúôì àîéúc eäîxn`z `ny ± ©§¥¨¦§¦©¦Ÿ©§¨
aiaq dery wiacdy epiide ,dlizt zxeva d`yry ote`ay

,zayl dwlcdl die`x dpi` ok mb ,heglïì òîLî à÷`ziixad ¨©§©¨
epiide ,onyd mewna d`a `idyk `l` dleqt deryd oi`y
,dwilcne ilka dlizt ozepe ,ony xp ly ilk jeza dery gipnyk

.`id dxiyk dlizt zxeva d`yr m` la`
:'dery'e 'oxhir' zedn zx`an `xnbdàðøèò ,ïéáà øa éîø øîà̈©¨¦©¨¦¦§¨¨

àúôéæc àzìeñtztfd z`veiy xg`y ,ztfd zleqt `ed oxhir ± §§¨§¦§¨
.onyk dlelv zleqt z`vei y`a menig ici lr ,urdnäåòL`id ©£¨

àLáeãc àzìeñt.mixeac yac zleqt ± §§¨§§¨

1
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המשך פיאור למס' שפת ליום חמישי עמ' פ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zay(iriax meil)

,cinlza did dyrnéøBàcdkld dxedy -adnyy xiràúøç §¥§¨¨¨
k æébøàczhiyïBòîL éaø,dvwenadéúnLdcip -àðeðîä áø §©§¦§©¦¦§©§¥©©§¨

.df cinlzl
:`xnbd dywnïì àøéáñ ïBòîL éaøk àäåep` mihwep ixde - §¨§©¦¦§§¦¨¨

,dxed dti cinlz eze`y `vnpe ,oerny iax zhiyk dkldl
.`pepnd ax eze` dcip recne

:`xnbd zvxznäåä áøc déøúàaax ly enewna ef d`xed - §©§¥§©£¨
dcedi iax zhiyk dkldl hwep axe xg`ne ,dziddéì éòaéà àìŸ¦¨¥¥

éëä ãaòéîìzexedl ,ok zeyrl cinlz eze`l el did `l - §¤§©¨¦
ax ly eceaka lflify jk lre ,oerny iax zrck xird dze`a

.`pepnd ax edcip
oefn z`ved oica ewlgpy micinlz ipya dyrn d`ian `xnbd

:dwilc ea dltpy zian zayaéãéîìz éøz éðäipya did dyrn - ¨¥§¥©§¦¥
zian miwyne oefn `ivedl xzen ote` dfi`a ewlgpy ,micinlz

.enr daxiry xvgl zaya dwilc ea dltpyãçon cg` - ©
did ,micinlzdàðî ãça ìévî`lnn did ,xnelk ,cg` ilka - ©¦§©¨¨
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מו

אליו  ה'  וידבר  משה  אל  ויקרא   – א  א, 
מאהל מועד לאמר

אחד",  לא  מטמא  טהור  יתן  "מי  ד(  יד,  )שם  כתיב  א. 
מן  האור  "כיתרון  יג(  ב,  )קהלת  פסוק  על־דרך  זה  ופסוק 
)לעיל  זה  והארכתי מאד בדרושים אחרים מענין  החשך". 
אות רפ"ב(, כי סיבת החושך גורם יתרון האור, ממה שהי' 

קודם שנתחשך.

חוה  ס"ח(  פי"ט  רבה  )בראשית  ז"ל  רבותינו  ואמרו 
בשמרים  מעורבים  בענבים  ענבים,  של  אשכול  סחטה 
שמרים  ונעשו  וכשנסחטו  מתבטלים,  רק  ניכרים  ואינם 
אחר כך, נשאר היין משומר. רצה לומר מסולק מהשמרים, 
ענין  וזהו  סחיטה.  קודם  שהי'  ממה  יותר  ובהיר  זך  והוא 
ז"ל  רבותינו  שאמרו  כמו  בענביו,  המשומר  יין  הבא  עולם 
)ברכות לד, ב(, "עין לא ראתה אלקים זולתך" )ישעי' סד, 

ג( זהו יין המשומר.

עור"  "כתנות  ונעשה  ונגנז  אור"  "כתנות  הי'  כי  והענין 
אור  לעתיד  החטאת  ובהתם  אור.  היפך  עור  שהוא  ב'עין' 
‘עין' שגרמה עיור, עיור יתהפך  חדש יהי' לזה העור יתרון 
ל"עין בעין נראה אתה ה' וגו'" )במדבר יד, ד(, עין רואה עין 
כו' זה יין המשומר כו'. וזהו ענין א' ד"שמע ישראל" )דברים 

ו, ד( – רבתי.

הנה,  רבתי.   – ד"אדם"  א'  א(  א,  )-א  הימים  ובדברי 
"אדם" מעשר של "אמת", והעולם נברא באמת, "בראשית 
"אמת".  תבות  סופי  א(,  א,  )בראשית  את"  אלקים  ברא 
בהוצאת  הנחש  הוא  כח(  טז,  )משלי  אלוף"  מפריד  "ונרגן 
דבת שקר, גרם שנפרד א' מן "אמת" ונשאר – "מת", וכן 
מן "אדם" ונשאר – "דם". ואז נסתלקה אלף מ"כתנות אור" 

ונעשית "עור".

ועל כן א' ד"ויקרא" )ויקרא א, א( זעירא, ונשאר "ויקר" 
לשון "קרי" היא לילית, שהולידה מן אדם ק"ל שנה, ובאה 
זוהמא לעולם )ערובין יח, ב(. ואמר "אדם כי יקריב" )ויקרא 
א, ב( דאינו קרוב, עתה צריך להקריב, ואחר כך הפרשיות 
זה  על  שסובבים  אחר,  במקום  הארכתי  כהנים  תורת  של 

הענין.

וכל הטומאות נמשכות מזה. "אדם כי יהי' בעור בשרו" 
)שם יג, ב( מחמת שנעשית כתנות עור ובשר בחטא אדם 
ומזה  קרי,  רק  שלמה,  אדם  מיטת  היתה  ולא  הראשון, 
שופרא  מעין  שופרי'  יעקב  בא  עד  כו',  נדה  ודם  הזיבות 
ממנו  ויצאו  ב(  נו,  )פסחים  שלמה  מיטתו  והיתה  דאדם, 
ע'. "ואת יהודה שלח לפניו"  שבעים נפש קדושות, לתקן 
)בראשית מו, כח( רומז על דוד המלך ע"ה בסוד אדם דוד 

משיח...

אורי  "קומי  א(  ס,  )ישעי'  כתיב  משיח,  בביאת  לעתיד 
שבעת  כאור  וגו'  החמה  כאור  הלבנה  "אור  אורך",  בא  כי 

אז,  משמש  שהי'  הגנוז  אור  שהוא  כו(,  ל,  )שם  הימים" 
ומה שהי' "עין לא ראתה", יתהפך ל"עין לא ראתה אלקים 
בא  זה  וכל  הבהירות,  לרוב  דהיינו  ג(,  סד,  )שם  זולתך" 
וזדון  מתוק,  יצא  ומעז  הקליפות,   – השמרים  ביטול  מכח 
נתהפך לזכות, ו"כעת יאמר ליעקב" )במדבר כג, כג(, ואמרו 
לפנים  ישראל  שיהיו  ס"י(  פ"א  רבה  )דברים  ז"ל  רבותינו 

ממחיצתן של מלאכי השרת כו'.
של"ה – מסכת פסחים אות שסז. שסח

הי' שייך  לא  אז  אילו לא חטא אדם הראשון  כי  דע  ב. 
לומר להיות נבדל מקום קדוש. כי הכל הי' ענין גן עדן והכל 
הי' קודש, וכמו שכתוב בירמי' )ג, טז( לעתיד לא יאמרו עוד 
קדושה  תהא  כניסתכם  כל  כי  ופירש"י  וגו',  ה'  ברית  ארון 

ואשכון בה כאילו הוא ארון.

וכן לא הי' נבדל איש מאנשים לעבודה ולכהונה כי היו 
מן  זמן  נבדל  הי'  לא  וכן  קדוש,  וגוי  כהנים  ממלכת  כולם 
כמו  לקדושה  שוים  היו  העתות  כל  כי  לקדושה  הזמנים 

שיהי' לעתיד עולם שכולו שבת.

וסימנך לשלש אלה הוא עולם שנה נפש, המוזכר בספר 
מן  זמן  וקדושת  מהעולם,  המקום  קדושת  דהיינו  יצירה. 
משאר  אדם  הבדל  וקדושת  שנה,  בענין  הנכלל  הזמנים 

נפשות האדם וזהו ענין נפש.

ולא הי' האדם צריך לקרב את עצמו על ידי הקרבן, רק 
צדיקים  של  נפשותיהם  כענין  לה'  קרבן  הי'  בעצמו  הוא 

לאחר מותם שהם קרבן על גבי מזבח של מעלה.

ב(  א,  )ויקרא  שנאמר  באדם  זה  ספר  התחיל  כן  על 
אדם כי יקריב רומז לאדם הראשון, ואז תורת כהנים תיקון 

לאדם וכל דיני הקרבן.

אחר כך נגעי בני אדם הבא מכח חטא שלו ותקנתן היינו 
מיתת  כן  אחר  וטהרתן.  וקרי  וזיבה  וצרעת  נדות  טומאת 
שיתבאר  כמו  קדמאה  אדם  לבני  הרומזים  אהרן  בני  שני 

במקומו.

על  נגזר  כן  כי  לכפר  בשנה  יום  להיות  כן  אחר  והוצרך 
אדם ביום אכלו מיתה ויומו של הקב"ה אלף שנה ואז יום 
הוא  עצמו  ולקדש  הקדושה  לעורר  כך  אחר  שנה.  לאלף 
בפרשת  הזמנים  קדושת  כך  אחר  תהיו.  קדושים  בפרשת 
שנמשכו  פעמים  שבע  השמיטות  ענין  כך  אחר  אמור. 

משבעת ימי בראשית הנעלמים כמו שיתבאר במקומו.

טוב  ועשה  מרע  סור  להיות  וקללות  ברכות  כך  אחר 
עדיין  נתקיימו  לא  תלכו  בחקותי  אם  של  אלו  והבטחות 
עד לעתיד ואז יהי' הנצחיית בגוף ונשמה ככוונת הבריאה 
מתחלה כמבואר בארוכה בהקדמה שלי תולדות אדם. הרי 

ספר תורת כהנים תיקון האדם.
של"ה עה"ת

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקרא
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i"yx£‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ∑ ּולכל ּדּברֹות אמירֹות àלכל «ƒ¿»∆…∆ְְְֲִִָָ
קריאה  קדמה צּוּוים, לׁשֹון ,áּולכל חּבה, לׁשֹון ְְְְִִִִָָָָָָ

זה  "וקרא ׁשּנאמר: ּבֹו, מׁשּתּמׁשין הּׁשרת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמלאכי
עליהן  נגלה העֹולם אּמֹות לנביאי אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻאלֿזה",

עראי  אלהים âּבלׁשֹון "וּיּקר ׁשּנאמר: וטמאה, ְְְֱֱֲִִִֶֶַַַָָֹֻ
LÓ‰.אלּֿבלעם" Ï‡ ‡¯˜iÂ∑ ּומּגיע הֹול הּקֹול ְִֶָ«ƒ¿»∆…∆ִֵַַַ

אף ãלאזניו  יכֹול ׁשֹומעין. לא יׂשראל וכל , ְְְְְִִֵַָָָָָֹ

"וידּבר"äלהפסקֹות  לֹומר: ּתלמּוד קריאה? ,åהיתה ְְְְְְִֵַַַַַָָָָ
היּו ּומה להפסקֹות. ולא קריאה היתה ְְְְְְִִֶַָָָָָֹלדּבּור

מׁשּמׁשֹות  ּבין æהפסקֹות להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן ? ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
להדיֹוט  קלֿוחמר לענין, ענין ּובין לפרׁשה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹּפרׁשה

ההדיֹוט çהּלֹומד  אהרן ∑‡ÂÈÏ.מן את רּבי èלמעט . ְִֵֶַַ≈»ְֲִֵֶַַַֹ
ּב נאמרּו ּדּברֹות י"ג אֹומר: למׁשה יהּודה ּתֹורה ְְְְֱִֵֶֶַָָֹ

ׁשּלא .éּולאהרן  ,ללּמד מעּוטין, י"ג נאמרּו ּוכנגּדם ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹ

ÓÊ‡א  ÔkLnÓ dnÚ ÈÈ ÏÈlÓe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆«≈¿»ƒ≈ƒ«¿«ƒ¿»
:¯ÓÈÓÏ¿≈»
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ואּלּו לאהרן; ׁשּיאמר למׁשה אּלא נאמרּו, ְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹלאהרן
אליו", "מּדּבר אּתֹו", "לדּבר מעּוטין: י "ג ְִִִִֵֵֵֵַַָהן
ּב'תֹורת  ּכּלן – "ל "ונֹועדּתי אליו", ְְְְְִֵֵַַַַָָֻ"וידּבר
ּתלמּוד  הּקריאה? קֹול את ׁשמעּו יכֹול ְְְֲִִֶַַָָָֹּכהנים'.

אליו" "קֹול לֹו", "קֹול וכל .ëלֹומר: ׁשמע, מׁשה ְֵֶַַָָָֹ
ׁשמעּו. לא ּׁשהּתבה (יׂשראל מּמה ּדרּׁש"י ׁשּדּיּוקֹו הר"ן ּבׁשם מ"כ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

על  ּתֹורה ׁשּגםּֿכן 'לֹו' ּכתּוב היה מאּלּו יֹותר ּבּמבטא מרּגׁשת הּדּבּור ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהמיחדת

המיחדת  ּתבה היא ׁשּגםּֿכן 'אליו' וכתב מרּגׁשת. אינּה אבל הּדּבּור, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻיחּוד

וכל  ׁשמע ׁשּמׁשה והּוא, יֹותר, יחּוד להֹורֹות ּבּמבטא, מרּגׁשת ואמנם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּדּבּור,

מצאתי  ודו"ק. ׁשמעּו, לא ÚBÓ„.)יׂשראל Ï‰‡Ó∑ מלּמד ְְְִִֵָָָָֹ≈…∆≈ְֵַ
לאהל  חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק הּקֹול יכֹול ìׁשהיה . ְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

הּקֹול". "את לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול ְְִֵֶֶַַַַָמּפני
"קֹול  ּבתהּלים: הּמתּפרׁש הּקֹול הּוא ה"ּקֹול"? ְְִִִִֵַַַַָמהּו
ארזים". ׁשבר ה' קֹול ּבהדר, ה' קֹול ּבּכח, ֲִֵֶַַָָָֹֹה'
ׁשהיה  מלּמד מֹועד"? "מאהל נאמר לּמה ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאםּֿכן,

נׁשמע  הּכרּובים ּכנפי "וקֹול ּבֹו: ּכּיֹוצא נפסק. ְְְְְִִִֵֵַַַַַָהּקֹול
?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול החיצנה". החצר ְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעד
אםּֿכן, ּבדּברֹו". אלֿׁשּדי "ּכקֹול לֹומר: ְְְְִֵֵַַַַַּתלמּוד
ׁשּמּגיע  ׁשּכיון החיצנה"? "עדֿהחצר נאמר: ֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלּמה

נפסק  היה Ó‡Ï¯.ׁשם, „ÚBÓ Ï‰‡Ó∑ מּכל יכֹול ְִָָָָ≈…∆≈≈…ִָָ
מעל  יכֹול הּכּפרת". "מעל לֹומר: ּתלמּוד ְִֵֵֶַַַַַַַַָֹהּבית?
הּכרבים" ׁשני "מּבין לֹומר: ּתלמּוד ּכּלּה? .הּכּפרת ְְְִִֵֵֶַַַַַָֹֻֻ

¯Ó‡Ï∑ ּבׁשבילכם' ּכּבּוׁשין: ּדברי להם ואמר צא ≈…ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָֹ
ׁשּכל מצינּו, ׁשּכן עּמי'. נדּבר ּוׁשמֹונה הּוא ׁשלׁשים ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹ

ּבּמדּבר  יׂשראל ׁשהיּו המרּגלים îׁשנה מן ּכמנּדים, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
"ויהי  ׁשּנאמר: מׁשה, עם הּדּבּור נתיחד לא ,ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹואיל
ה' וידּבר למּות... הּמלחמה ּכלֿאנׁשי ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָכאׁשרּֿתּמּו
ואמר  צא אחר: ּדבר הּדּבּור. היה אלי לאמר" ֱִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹאלי

יקּבלּום  אם והׁשיבני ּדברי, ׁשּנאמר:ðלהן ּכמֹו , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ
וגֹו'" העם אתּֿדברי מׁשה :"וּיׁשב ְְִֵֶֶֶַָָָֹ
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mlrdd xg`l FzFidA - xzFi dlrp iENBd©¦©£¤¥¦§§©©©¤§¥

הּפרׁשּיֹות  ּב' ׁשּיכּות וּיקרא. לפרׁשת נכנסים ּפקּודי ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָמּפרׁשת
ִהיא:

הּמׁשּכן. על ׁשהיה הענן אֹודֹות מדּבר ּפקּודי, ּפרׁשת ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻּבסֹוף
הּוא מֹועד,העלם "ענן" לאהל להּכנס רּבנּו מּמׁשה ׁשּמנע , ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

קריאה  - מׁשה" אל "וּיקרא ואחר־ּכ גֹו'". מׁשה יכל ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ"ולא
ׁשּלאחר  והּגיּלּוי ההעלם. ׁשּלאחר הּגּלּוי ּגּלּוי, ׁשל ענין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָהיא

ּכּידּוע. ּכׁשּלעצמֹו, מּגיּלּוי יֹותר למעלה הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָההעלם
עבֹודת  הּוא האדם ּבעבֹודת ההעלם ׁשּלאחר הּגיּלּוי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָענין
מאלקּות  התרחק ׁשהאדם לאחר ּבאה הּתׁשּובה ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּתׁשּובה.

ּגיּלּוי. - למקֹומֹו הׁשבה ּפירּוׁשּה ּותׁשּובה העלם. -ְְְֲִִֵֵֶָָָָ
"ּכפלים  נעׂשה - ההעלם ׁשּלאחר ּבּגיּלּוי ּכמֹו - ּבתׁשּובה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּגם
לֹו נעׂשּו "זדֹונֹות - הּתׁשּובה לתכלית עד ְְְְְֲִִַַַַָָלתּוׁשּיה",

לנהֹורא". חׁשֹוכא "אתהּפכא ְְְְֲִִִַָָָֻּכזכּיֹות",
לא  - ההעלם לאחר ׁשּבאה  הּקריאה ּתכלית ענין וזהּו [...]ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

יאיר". ּכּיֹום ׁש"לילה אּלא ההעלם, את ּולהסיר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלדחֹות
ׁשּבֹו מּצב ׁשּבכל ּבעבֹודתֹו, ואחד אחד לכל הֹוראה ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָוזֹוהי
על־ידי  - אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, להתיאׁש לֹו אסּור ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָנמצא,

יֹותר. נעלה לגיּלּוי להּגיע אפׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָההעלם
ּדֹורֹות  היּו הרי קּוׁשיא: ׁשּמקׁשים ּבכלל, לּדֹורֹות ּבנֹוגע ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָוכן
היינט"), ווי ׁשענערע סאך ("א מּדֹורנּו ּבהרּבה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַטֹובים
אי ואם־ּכן מהּגאּלה, רחֹוקים עדין היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָֻואף־על־ּפי־כן
ּבתמיהה", ּדרא ׁש"אכׁשּור זה, ּבדֹור ׁשּדוקא להבין ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאפׁשר

הּגאּלה? ְַָָֹֻּתבא
ּבקר  לפנֹות ּכּנ"ל. הּנֹותנת, היא אּדרּבה, - לזה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹוהּמענה
להרדם  לא ּביֹותר להתחּזק צרי ואז יֹותר, חזקה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹהּׁשינה

ל"ליל  ׁשּנזּכה עד הּבקר, לאֹור להתעֹורר אלא ה חס־וׁשלֹום, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יאיר". ִַָּכּיֹום
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האמצעי, הּספר ּבהיֹותֹו ׁשּכן ּכללי, חּומׁש הּוא וּיקרא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחּומׁש
ּכלּול  האמצעי ׁשהּקו (ּכּידּוע החּומׁשים ׁשאר את מכיל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּוא
נרמזת  'וּיקרא' ּבּׁשם וכ הּׂשמאל). ּומּקו הּימין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמּקו

הּתֹורה: ּכללּות ׁשל ְֲֶַַָָָָמעלתּה
ּבאה  הּקריאה ׁשּכן הּקֹורא, מי נאמר לא מׁשה" אל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּב"וּיקרא

וכאן  וׁשם. ּתאר מּכל ׁשּלמעלה ,יתּבר ועצמּותֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּמהּותֹו
עם  להתקּׁשר ניּתן ׁשּבאמצעּותּה - הּתֹורה מעלת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנרמזת
הלּביׁש ׁשהּקּב"ה מז), (פרק ּבּתניא וכּמבֹואר הּבֹורא. ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָעצמּות
ועצמּותֹו ּבמהּותֹו המאחדים וחכמתֹו, רצֹונֹו את ְְְְְְְִֶַַַַָָָָֻּבּתֹורה
ּכביכֹול". עצמֹו את לנּו נתן ּכאילּו זה "הרי ׁשּכן, ּומּכיון .ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיתּבר
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- הּפרׁשה ׁשל ּבעבֹודת וּיקרא ּבׁשמּה הֹוראה טמּונה - ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָ
לקֹונֹו: ְָָָהאדם

הּׁשמים, מן יהּודי לכל 'קֹוראים' ׁשעה ּובכל עת ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּבכל
!ּבעבֹודת חיל אל מחיל ל התעּלה! מּמּנּו: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָודֹורׁשים

קריאת  זֹו ּגבֹוהה, מדרגה לבעל זֹו: לקריאה ּפנים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָׁשני

עלי אּלא עכׁשיו, עד ּבהׂשיגי להסּתּפק ל אסּור - ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאתּגר
ּבׁשפל  ׁשּמצּוי למי ואילּו יֹותר. נעלים להׂשיגים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלחּתר
על־אף  ׁשּכן להתיאׁש, אל־ל - עּדּוד קריאת זֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּמדרגה,
מאפלה  ולצאת הּירּוד מּמּצב להתעּלֹות ּבכח ּתמיד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹהּכל,

ְָלאֹורה.
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אֹור  ּגיּלּוי על למדנּו ּפקּודי, ּפרׁשת הּקֹודמת, הּפרׁשה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבסֹוף
יכל  ולא הּמׁשּכן, את מּלא ה' "ּוכבֹוד - ּבּמׁשּכן ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹּגדֹול
מּלמעלה; ׁשּבא ּגיּלּוי ׁשּזה גֹו'", מֹועד אהל אל לבא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹמׁשה
הּזעירה  ּבאל"ף הּנרמז מּועט, ּבגיּלּוי מדּבר ּבפרׁשתנּו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻואילּו
העבֹודה  על־ידי מּלמּטה, ׁשּבא אֹור והינּו 'וּיקרא', ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל

העֹולם  ּגׁשמּיים.ּבעניני ּובקר צאן - ְְְְִִִֵַָָָָֹ

לפי  הרי ּפקּודי, ּפרׁשת לגּבי ּבפרׁשתנּו הּירידה אף על ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָא
ׁשּכן  לפרׁשתנּו. ּפקּודי מּפרׁשת ּובאים עֹולים הּתֹורה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָסדר
ּבגיּלּוי  אּלא ׁשּבּמׁשּכן, האֹור ּבגיּלּוי לא היא הּכּונה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּתכלית
אּלא  אינֹו ּפקּודי ּפרׁשת ׁשל הּנעלה והּגיּלּוי העֹולם, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבתֹו

ּבפרׁשתנּו. לּגיּלּוי והקּדמה ְְְֲִֵַַָָָָָָָהכנה
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אּלא: ּכהנים'?... ּב'תֹורת לתינֹוקֹות ּמתחילין מה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹמּפני
טהֹורין  יבאּו טהֹורין; והּקרּבנֹות טהֹורין, ְְְְְִִִִֶַַָָָֹׁשהּתינֹוקֹות

ּבטהֹורין ז)ויתעּסקּו פרשה רבה (ויקרא ְְְְִִִַ
את  ּבכ מבּטא הּוא ׁשחטא, חטא על קרּבן מביא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכׁשאדם
קרבה  ,יתּבר לה' ׁשּלֹו העצמיים וההתקּׁשרּות ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּקרבה
התקּׁשרּות  ׁשל ּובכחּה החטא; ּבהם נגע ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹוהתקּׁשרּות

החטא. על־ידי ׁשּנגרם הּפגם את לתּקן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָזֹו

לאלקּות  הּנפׁש ׁשּבהתקׁשרּות החסידּות, ּבתֹורת ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹ[וכּמבאר
על־ידי  הּנֹוצרת - עׂשּויה התקּׁשרּות א) ּבחינֹות: ׁשּתי -ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ
עלּולה  והיא וחּבּור), צותא מּלׁשֹון ('מצוה' ה' רצֹון ְְְְְְֲִִִִִַָָָקּיּום
ב) לרצֹונֹו; חלילה, אי־צּיּות, על־ידי ּולהחלׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָלהּפגם
העליֹון; הרצֹון ּבמיּלּוי ּתלּויה ׁשאינּנה - עצמית ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהתקּׁשרּות

ּבהעדרֹו]. נחלׁשת לא ּגם ולכן על־ידֹו, נֹוצרת אינּה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיא
" הּמדרׁש: ּכונת טהֹורין"וזֹוהי ּבית יבאּו ׁשל  ּתינֹוק ֹות - ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ
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מעֹולם, חטא טעם טעמּו ׁשּלא ּבטהֹורין"רּבן, "ויתעּסקּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ּבחינה  אֹותּה את ּומעֹוררים המגּלים הּקרּבנֹות, ּבתֹורת -ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ
נקּיה  ּתמיד היא אּלא החטא, מּפגם למעלה ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּנפׁש

ְָּוטהֹורה.
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קרּבן  ׁשּמקריבים מלּמד מנחה, תקריב ּכי נאמר ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹולא
כהנים)עצים (תורת ִֵ

הרּוחנית: ּבעבֹודה עצים' 'קרּבן ּתכן ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹּבאּור
הקרבה  על מֹורים וכּו') ׁשלמים (עֹולה, לסּוגיהם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות
ענינֹו. לפי קרּבן ּכל ּבּנפׁש; מסּימים ּכֹוחֹות ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻחלקית,
הּנפׁש עצם ׁשל ּכללית, הקרבה מסּמל עצים' 'קרּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָואילּו

לּקּב"ה. ּכל־ּכּלֹו עצמֹו, את מֹוסר האדם -ְֵֶַַָָָָָָֻ
סיּבֹות: מּׁשּתי ּדוקא, עצים' ּב'קרּבן נרמזת זֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהקרבה

עץ  האדם "ּכי כ) (ׁשֹופטים ּכּנאמר לעץ, נמׁשל האדם ְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָָא)
ֶַָהּׂשדה".

הם  אין ׁשהרי מצוה', 'הכׁשר ּבגדר הם הּמערכה עצי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָב)
ּדבר  ׁשל והעלאתֹו הקרבתֹו את לאפׁשר ּכדי אּלא  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאים
ּבעבֹודת  ודּוגמתֹו ּגּביהם. על ׁשּנקרב הּקרּבן ּבׂשר הינּו ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָאחר,

יהּודי ׁשּמקרב מי לעסֹוק ׁשני האדם: הּנכֹונּות לּקּב"ה. ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּומׁשלם  מחלט לביטּול וסימן אֹות היא ּכזֹו, ְְְְֲִִִַָָָָָֻֻּבעבֹודה

ַָָלּקּב"ה.
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א)אוּיקר  ׁשּבּמּלה (א, א' האֹות ואּלּו זעירא, היא א' האֹות ְְְִִִִִֶַַָָָָָ
ּבדר לֹומר ויׁש רּבתי. היא הּימים' 'ּדברי ּבתחּלת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"אדם"

ׁשל ּבקריאתֹו מדּבר ּכאן ּוביחס הּקּב"ה הרמז: מׁשה, אל ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

'זעירא'. ולהיֹות עצמֹו את להקטין האדם על – ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָלהקּב"ה
לעֹולם  ּוביחס העֹולם, ּבתֹולדֹות מדּבר הּימים' ּב'דברי ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻא
סביבתֹו. על ּולהׁשּפיע למׁשל 'רּבתי', להיֹות האדם על –ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹ

(á)íãà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨À̈
ø÷aä-ïî äîäaä-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦©§¥À̈¦©¨¨Æ

:íëðaø÷-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe¦©½Ÿ©§¦−¤¨§©§¤«
i"yx£ÌkÓ ·È¯˜ÈŒÈk Ì„‡∑ ּבקרּבנֹות ּכׁשּיקריב, »»ƒ«¿ƒƒ∆ְְְְְִֶַָ

הענין ñנדבה  נאמר ∑‡„Ì.ּדּבר אדם òלּמה מה ? ְְִִֶָָָָ»»ֱֶַָָָָָ
ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל, מן הקריב לא ְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹהראׁשֹון

ּתקריבּו לא אּתם הּגזל ôאף יכֹול ∑‰Ó‰a‰.מן ְִִֵֶַַַַָֹ«¿≈»ָ
חּיה  לֹומר öאף ּתלמּוד וצאן"÷ּבּכלל? "ּבקר :. ְְַַַַַָָָָָֹ

‰Ó‰a‰ ÔÓ∑ הרֹובע את להֹוציא ּכּלּה, ואת øולא ƒ«¿≈»ְְְִֵֶֶַָָֹֻ

‡Lב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¡«
‡¯ÈÚa ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔBÎpÓ ·¯˜È È¯‡¬≈¿»≈ƒ¿À¿»»√»¿»ƒ¿ƒ»
:ÔBÎa¯˜ ˙È Ôe·¯˜z ‡Ú ÔÓe È¯Bz ÔÓƒ≈ƒ»»¿»¿»À¿«¿

minkg izty

(a)ñdaFg zlFrA `nlC ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¦§¨§©¨
'iM' i`d KgxM lr ,uxiY m"`xE .ixiin©§¥§¥¥¥©¨§¨©¦
EN`kE ,'xW`' `le ,`Ed 'm`' FWExiR¥¦§Ÿ£¤§¦
FWExiRW ,'dl oAxw aixwIW ipRn xn`̈©¦§¥¤©§¦¨§¨©¤¥
oAxw aixwdl mkz` iYxdfdW ipRn¦§¥¤¦§©§¦¤§¤§©§¦¨§¨
,EPaixwi 'ebe 'xwAd on' xnF` ip` 'dl©£¦¥¦©¨¨©§¦¤
ExMfEdW `l m` oM xnFl KiIW oi`C§¥©¨©¥¦Ÿ¤§§
zFpAxTd la` ,mFwn mEWA df mcFw¤¤§¨£¨©¨§¨
,okl mcFw mFwn mEWA ExMfEd `lŸ§§§¨¤¨¥
`N` Wxtl xWt` i` ikd mEXn¦¨¦¦¤§¨§¨¥¤¨
.Kix`d iM mW oiIre ,'eke 'm`' oFWlA¦§¦§©¥¨¦¤¡¦
'mkpAxw EaixwY' aizkCn ,il d`xpe§¦§¤¦¦¦§¦©§¦¨§©§¤
miaixwn mipXW cOln ,miAx oFWl§©¦§©¥¤§©¦©§¦¦
ixiin KgxM lr dfe ,zEtYEWA dlFr¨§¨§¤©¨§¨©§¥
Ki` daFg oAxwA i`C ,dacp oAxwA§¨§©§¨¨§¦§¨§©¨¥
daFg oAxw zEtYEWA Eaixwi mipW§©¦©§¦§¨¨§©¨
lr `N` ,oAxw aiIg mdn cg` lMW¤¨¤¨¥¤©¨¨§¨¤¨©

:'eke dacp oAxwA KgxMòDil dedC ¨§¨§¨§©§¨¨©£¨¥
dWw did `l lirlE .'Wi`' xninl§¥©¦§¥Ÿ¨¨¨¤
hrnl `z` 'mc`' xnF` iziidC ,icin¦¦§¨¦¦¥¨¨¨¨§©¥
mY`' opiWxC xW`M ,milENB icaFr§¥¦¦©£¤¨§¦©©¤

la` ,'milENB icaFr `le mc` miExw§¦¨¨§Ÿ§¥¦¦£¨
oAxwA 'aixwi iM mc`' WxiRW dYr©¨¤¥¥¨¨¦©§¦§¨§©
ENit` dxWM dacpE ,oiprd xAC dacp§¨¨¦¤¨¦§¨§¨¨§¥¨£¦
opiAxn xW`M milENB icaFr on¦§¥¦¦©£¤§©¦©
icaFr zFAxl aixwi iM 'Wi` Wi`'n¥¦¦¦©§¦§©§¥
'mc`' dWw ,dacp miacFPW milENB¦¦¤§¦§¨¨¨¤¨¨

.il dOl(cec ixaC)m`C ,zn` Fpi` la` ¨¨¦¦§¥¨¦£¨¥¡¤§¦
iM mc`' aizkC rixfY zWxtA oM¥§¨¨©©§¦©¦§¦¨¨¦
,DiA Yxn`w i`n 'FxUA xFra didi¦§¤§§¨©¨¨§©§¥
dnA oiIrp ike .'Wi`' xn`p `l dOl̈¨Ÿ¤¡©¦§¦§©¥§©

iM mc`' i"Wx miWxOW'mMn aixwi ¤©§¦©¦¨¨¦©§¦¦¤
did dNgY `N` ,KxFv `ll `Ede§§Ÿ¤¤¨§¦¨¨¨
iM' KM xg`e ,FWxtlE 'mc`' miWxdl§©§¦¨¨§¨§§©©¨¦
i"Wx zpEM `N` ,FWxtlE 'mMn aixwi©§¦¦¤§¨§¤¨©¨©©¦
iBq dide ,'mMn mc`' oFWl ltM uxzl§¨¥¤¤§¨¨¦¤§¨¨©¦
iM' F` ,cEgl 'aixwi iM mc`' xnFl©¨¨¦©§¦§¦
i"Wx xn`W Edfe ,cEgl 'mMn aixwi©§¦¦¤§§¤¤¨©©¦
wFYWl WExiR ,xn`p dOl 'mc`'¨¨¨¨¤¡©¥¦§
,'mMn aixwi' `N` xn`i `le ixnbl§©§¦§ŸŸ©¤¨©§¦¦¤
`iWEw uxzl dvFx i"WxW oeike§¥¨¤©¦¤§¨¥§¨
`gip ,ltM EpiidC sFqe dNgY `idW¤¦§¦¨¨§©§¥¤¦¨

mCwEOd 'aixwi iM' dNgY Wxtl Dil¥§¨¥§¦¨¦©§¦©§¨
xgE`nd WxtIW mcFw dacpA ixiinC§©§¦¦§¨¨¤¤§¨¥©§¨
cgC ,'mc`' mr ltM 'mMn' zaiY¥©¦¤¥¤¦¨¨§©
WxiR oM lre ,xYEin `Ed EdiiPin¦©§§¨§©¥¥¥
xg`e mCwEn `EdW 'aixwi iM' dNgY§¦¨¦©§¦¤§¨§©©
`EdW 'mMn' gMn `iWETdW ,'mc`' KM̈¨¨¤©§¨¦Ÿ©¦¤¤
'mc`' ziiWEw zFlzl dvFxde .xgE`n§¨§¨¤¦§§©¨¨
lERltl `id 'aixwi iM' zaizl§¥©¦©§¦¦§¦§

:KxFv FA oi`e `nlrAôaizkC mEXn §¨§¨§¥¤¦¦§¦
:'dlFrA lfb `pFU'ödIgC mEXn ¥¨¥§¨¦§©¨

xW` dIgd z`f' aizkC ,dndA llkA¦§©§¥¨¦§¦Ÿ©©¨£¤
.'dndAd lMn Elk`Y(awri zlgp) Ÿ§¦¨©§¥¨©£©©£Ÿ

dndAd z`f' xn`PW ,mipdM zxFzA§©Ÿ£¦¤¤¡©Ÿ©§¥¨
'iavE lI` 'ebe dU xFW ,Elk`Y xW £̀¤Ÿ§¥©¨§¦
z`fe ,d`x zWxtA wEqR `Ede ,'ebe§¨§¨¨©§¥§Ÿ
:c"l sC migafA oM mB d`aEd `qxiBd©¦§¨§¨©¥¦§¨¦©

÷xwAd on' aizkC Dil dOl ,xnFlM§©¨¨¥¦§¦¦©¨¨
xwA `Ed dndA mzq `dC ,'o`Sd onE¦©Ÿ§¨§¨§¥¨¨¨
xwA `weC ,iz` ihFrnl `N` ,o`vëŸ¤¨§©¥¨¥©§¨¨¨
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ני `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"k oey`x meil inei xeriy
את ∑a‰ŒÔÓ˜¯.הּנרּבע  .הּנעבד ùלהֹוציא ְִַָƒ«»»ְֱִֶֶַָ

Ô‡v‰ŒÔÓ∑ את ∑Ô‡v‰ŒÔÓe.הּמקצה úלהֹוציא ƒ«…ְְִֶֶַֻƒ«…
ׁשהמית  הּנֹוגח את למּטה àלהֹוציא אֹומר ּכׁשהּוא . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

להֹוציא  לֹומר, ּתלמּוד ׁשאין "מןֿהּבקר", הענין ְְְִִִִֵֶַַַָָָָמן

מתנּדבים ∑e·È¯˜z.הּטרפה áאת  ׁשּׁשנים âמלּמד ְֵֶַָ«¿ƒְְְְִִִֵֶַַַ
ּבׁשּתפּות  ּבאה ∑˜¯ÌÎa.עֹולה ׁשהיא מלּמד ְָָֻ»¿«¿∆ְִֵֶַָָ

הּמזּבח  קיץ עֹולת היא צּבּור, מן ãנדבת הּבאה , ְְִִִִִִֵַַַַַַָָ
.הּמֹותרֹות  ַָ
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מּכם  ּכי־יקריב ְִִִֶַָָֽאדם
הּגזל  מן הקריב לא הראׁשֹון אדם מה נאמר, לּמה – ְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹאדם

הּגזל מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ובפירוש ׁשהּכל ב. (א, ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
רש"י)

ׁשעׂשה  מצינּו לא ּדלכאֹורה ׁשּלֹו", היה "הּכל אי ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹצרי־עּיּון
ּכן, ואם ׁשּבעֹולם. הּדברים ּבכל הּמֹועיל קנין הראׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָאדם

"הּכל"? לֹו נקנה ְִֵַָֹאי
ּברמּב"ם הּמבאר על־ּפי לֹומר הלכה ויׁש ד פרק מלכים (הלכות ְְְִֵַַַַַָָֹ

ונֹותן י) ׁשּלֹו, היא הרי ׁשּכֹובׁש הארץ ׁש"ּכל למל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבנֹוגע
לעצמֹו ּומּניח ּׁשּירצה, מה ּכפי הּמלחמה ּולאנׁשי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלעבדיו
המדינה  נקנית ּכיּבּוׁש ּדעל־ידי מּזה ּדמבאר ּׁשּירצה". מה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכפי

הּקנינים. ּדרכי מּׁשאר אחד ּבעי ולא אֹותּה, ׁשּכבׁש למי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכּולּה
מּכיון  הּוא לקנֹות, ּכדי מלחמה לכּבּוׁש צרי ׁשּמל זה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָוהּנה
נגּדֹו. הּנלחם אחר מל ׁשל ּבבעלּותֹו היא האחרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמדינה
מרׁשּותֹו הּמדינה להֹוציא ּכׁשרֹוצה ּבּמלחמה, ּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָועל
מה־ּׁשאין־ ּכיּבּוׁש. צרי - ּוׁשליטתֹו ּבעלּותֹו ּתחת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּולהכניסּה
ּכדי  ּכיּבּוׁש ּבעי לא המנּגדת, ּוׁשליטה מלכּות ּכׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכן
ּתחת  ׁשּנמצאת ּגּופא ּבזה ,לּמל נקנית והּמדינה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלקנֹות,

ְִָׁשליטתֹו.
היה  הראׁשֹון, אדם ׁשּכׁשּנברא ּדמּכיון לֹומר יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּתחּתיו  העֹולם ּכל נכּבׁש ּבזה הּכל, על וׁשֹולט ּבעֹולם, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹיחידי

ׁשּלֹו. ְֲֶַָונעׂשה
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מּכם  ּכי־יקריב ְִִִֶַָָֽאדם
הענין ּדּבר נדבה רש"י)ּבקרּבנֹות ובפירוש ב. (א, ְְְְְִִֶָָָָָ

ּדלכאֹורה  נדבה, ּבקרּבנֹות קרּבנֹות ּדיני התחיל לּמה ְְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָוקׁשה,
ּכחּטאת  האדם, ּבהן ׁשּנתחּיב ּבקרּבנֹות להתחיל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהוה־ליּה
ּכלל  ּבהן ׁשּנתחּיבּו צּבּור ׁשּקרּבנֹות ועד ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואׁשם

ּכלל? ּכאן נאמרּו לא ְְְִֵֶֶָָָֹיׂשראל,
קרּבנֹות, הלכֹות אינּה זֹו ּפרׁשה ׁשל עּקרּה ּדבאמת לֹומר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָויׁש
ּפנחס  אמֹור, (אחרי, להּלן היא ּבעּקרּה קרּבנֹות ְְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָָָָָּדפרׁשת
ּדאין  צּבּור, קרּבנֹות ּדיני ּכאן נאמרּו לא ולכן ּבזה) ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוכּיֹוצא

מקֹומן. ְָָּכאן
לפני  מּועט זמן יׂשראל עמדּו זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּמּכיון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

הּקרּבנֹות  ּדיני לדעת צריכים היּו לּמילּואים, הּׁשמיני ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָהיֹום
ּדיני  ּכאן נתּפרׁשּו ולכן לּמּלּואים, ּבׁשמיני ּבהן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיתחּיבּו

מּיד. ּדיניהם לדעת צריכים ׁשהיּו ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּקרּבנֹות
נדבה, קרּבנֹות ּדיני ּתחילה נתּפרׁשּו לּמה מּובן ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָועל־ּפי־זה
ׁשרתה  ּבֹו יֹום לּמּלּואים, ּבׁשמיני ׁשּמּיד ּכלל מסּתּבר אינֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכי
ּבקרּבנֹות  מּיד ויתחּיבּו יׂשראל ּבני יחטאּו ּבּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָׁשכינה

זמן. אחרי רק ּבהן ונתחּיבּו ְְְְֲִֵֶַַַַָָחֹובה,
יׂשראל  ּבני ׁשּנדבּו ּכמֹו הרי נדבה, קרּבנֹות ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ׁשהקריבּו מסּתּבר ּכמֹו־כן ּגדֹולה, ּבנדיבּות הּמׁשּכן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלמלאכת
נתּפרׁשּו ּבתחּלה ולכן נדבה, קרּבנֹות לּמּלּואים ּבּׁשמיני ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָמּיד

חֹובה. קרּבנֹות לפני אֹותן הקריבּו ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶָָָּדיניהם,
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וגו' מן־הּבהמה ליהוה קרּבן מּכם ּכי־יקריב ב)אדם (א, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֽֽ
ע  ּפרטי לבאר הענינים:ויׁש ּבפנימּיּות הּקרּבן ניני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

"אדם  לה', ּדהאדם והחּוׁשים הּכחֹות קרּוב הּוא ענינֹו ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹקרּבן
ּבהמה  לקחת צרי זאת, עֹוׂשים ּכיצד מּכם". יקריב ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכי
הּנפׁש את לקחת צרי האדם ּכלֹומר, לה'. ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּולהקריבּה
הּבהמית  נפׁשֹו ׁשּגם הינּו לה', ּולהקריבּה ׁשּלֹו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָהּבהמית

ה'. ועבֹודת קדּוׁשה לעניני ְְְְְֲִֵֵַַַַָּתסּיע
צרי האדם ּכ מּום, מּכל לבּדֹוק יׁש הּבהמה ׁשאת ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּוכׁשם
ּכדבעי, ׁשּיהיּו ּומעׂשיו ּדּבּוריו ּומחׁשבֹותיו נפׁשֹו ּכֹוחֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלבּדֹוק

מּום. – חּסרֹון ּבהם יהיה ְְִִֶֶָָֹולא
ׁשּבׁשחיטה  ּדכׁשם אֹותֹו, וׁשֹוחטים הּקרּבן לֹוקחים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָואחר־ּכ

הּׁשחיטה  ּולאחר מהּבהמה, חּיים' וה'רּוח הּדם את ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמֹוציאים
ּבאדם: ּכמֹו־כן ׁשּבֹו, החּיּות ללא א ׁשלם הּגּוף ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹנׁשאר
החּיּות  – הּבהמית ׁשּבּנפׁש חּיים' ה'רּוח ֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָמֹוציאים
– הּבהמה ּגּוף רק ונׁשאר ּגׁשמּיים, מענינים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָוההתלהבּות
והּתענּוג  החׁשק ללא א נׁשאר, ּכׁשּלעצמֹו הּגׁשמי ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹהּדבר

קדּוׁשה. לעניני ורק א ּבֹו ּומׁשּתּמׁשים ׁשּבֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָהּגׁשמי
ּבכל  אלקי ה' את "ואהבּת ׁשל למּצב לבֹוא היא ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוהּמּטרה
האהבה  ּתתגּלה הּבהמית ּבנפׁשֹו ׁשאף "יצרי ּבׁשני ,ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלבב
הּקרּבן  ּבהקרבת נרמז וזה להּקּב"ה. הּיהּודי ׁשל ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָהּגדֹולה
ּתתּכּלל  ׁשּבֹו, הּבהמית הּנפׁש – ׁשהּבהמה הּמזּבח, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָּבאׁש

לה'. האהבה ְֲֵַַָָּבאׁש

(â)epáéø÷é íéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−©§¦¤®
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i"yx£¯ÎÊ∑ למּטה "זכר" אֹומר ּכׁשהּוא נקבה. ,äולא »»ְְְְֵֵֶַָָָָֹ
ואנּדרֹוגינּוס  טמטּום ולא "זכר", לֹומר ּתלמּוד .ׁשאין ְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ

ÌÈÓzå∑ מּום ÚBÓ„.ּבלא Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡∑ מטּפל »ƒְֹ∆∆«…∆≈ְֵַ
העזרה  עד יקריב æּבהבאתֹו יקריב אֹומר: מהּו .çאפּלּו ? ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָ

אחד  ּכל יקריב ׁשמעֹון, ּבעֹולת ראּובן עֹולת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָנתערבה
לצרכי  החּלין יּמכרּו ּבחּלין, עֹולה וכן ׁשהּוא. מי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻֻלׁשם

מי  לׁשם אחת ּכל ותקרב עֹולֹות ּכּלן הן והרי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻעֹולֹות
ּבפסּולין  נתערבה אפּלּו יכֹול ּבׁשאינֹוèׁשהּוא. אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

"יקריבּנּו"éמינֹו לֹומר: ּתלמּוד ?.B˙‡ ·È¯˜È∑,מלּמד ְְִִֶַַַ«¿ƒ…ְֵַ
אֹותֹו ּבעלּֿכרחֹוëׁשּכֹופין יכֹול .ì:לֹומר ּתלמּוד ? ְְְִֶַַַָָ

'רֹוצה  ׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין ּכיצד? הא ְִִֵֶֶַַַָֹֹ"לרצנֹו".
CÓÒÂ.אני' '‰ ÈÙÏ∑ סמיכה .ּבבמה îאין ֲִƒ¿≈¿»«ְְִֵָָָ
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`iad ikdl ,qFpibFxCp`e mEhnEh§§©§§¦§¨¦¥¦
'xkG'n hrnOW ,dHnlC 'xkf' i"Wx©¦¨¨¦§©¨¤§©¥¦¨¨
`liOn ,qFpibFxCp`e mEhnEh dHnlC¦§©¨§§©§§¦¦¥¨

:mEn `lA - 'minY' lW WExiRåazM ¥¤¨¦§Ÿ¨©
mFwnA aizkC aB lr s`e ,m"`xd̈§¥§©©©¦§¦§¨
,'Eaixwz `l mEn FA xW` lM' xg ©̀¥Ÿ£¤Ÿ©§¦
EvxiY xaM ,il dOl 'minY' oM m`e§¦¥¨¦¨¨¦§¨¥§
'minY' i`dC Exn`e mipdM zxFzA§©Ÿ£¦§¨§§©¨¦
xnFlM ,`z`C `Ed `WiTdl `kdC§¨¨§¤¥¨§¨¨§©
mEn lrA `N` minY Fpi` m`W mWM§¥¤¦¥¨¦¤¨©©
'mEn FA xW` lM' aizkcM ,oFvxl Fpi ¥̀§¨§¦§¦Ÿ£¤

F` dawp `N` xkf Fpi` m` KM ,'ebe¨¦¥¨¨¤¨§¥¨
:oFvxl Fpi` qFpibFxCp`e mEhnEh§§©§§¦¥§¨

æ,daxEw oiprn 'EPaixwi' WExitE¥©§¦¤¥¦§©§¨
gzR l`' ,FzgkFde .EP`iai FWExiRW¤¥§¦¤§¨¨¤¤©
minY xkf' aFYkl ,il dOl 'crFn ldŸ̀¤¥¨¨¦¦§¨¨¨¦
:`l Eze ''d iptl FpFvxl FzF` aixwi©§¦¦§¦§¥§Ÿ

çl` EPaixwi' aFYkl Fl did ,WExiR¥¨¨¦§©§¦¤¤
.''d iptl FpFvxl crFn ld` gzR¤©Ÿ¤¥¦§¦§¥
cr DA lRhnC FWExiR `lA `nlWA¦§¨¨§Ÿ¥¦§©¥¨©
`A `xizi 'aixwi' `pin` ded ,dxfrd̈£¨¨£¨¨¦¨©§¦§¥¨¨
on miptl cr DA lRhl aIEgOW cOll§©¥¤§¨§©¥¨©¦§¦¦
Fpi`C WxiRW xg`n la` ,dxfrd̈£¨¨£¨¥©©¤¥¥§¥
dxfrd gzR cr `N` DA lRhl aIEgn§¨§©¥¨¤¨©¤©¨£¨¨

:il dOl 'aixwi'èoFbM ,WExiRraFx ©§¦¨¨¦¥§¥©
:mdA `vFIke rAxpeémW`e z`Hg mr §¦§¨§©¥¨¤¦©¨§¨¨

:minlWE gqtE xUrnE xFkaEë`le §©£¥¤©§¨¦§Ÿ
m`C iEAxl `EdC ,wiRn 'aixwI'n¦©§¦©¥§§¦§¦
oiNEgA dlFr F` dlFrA dlFr daxrzp¦§¨§¨¨§¨¨§¦

'FzF`'C `xEYIn `N` ,`z`C `Ed§¨¨¤¨¦¦¨§
:Dil wiRnìEdtFM m` lFki ,xnFlM ©¥¥§©¨¦¥

wrFv `Ede aixwdl gaGd dpwIW¤¦§¤©¤©§©§¦§¥
ikd ENit` zFUrl dvFx Fpi` cinŸ¦¥¤©££¦¨¦
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i"yx£‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ∑ חֹובה עֹולת להביא «…»…»ְִַָָ

הּצאן ðלסמיכה  עֹולת ּולהביא ,.‰ÏÚ‰∑ לעֹולת ּפרט ְְִִִַַָָֹ»…»ְְַָ
BÏ.העֹוף  ‰ˆ¯Â∑ אם לֹו? מרּצה הּוא מה על ָ¿ƒ¿»ְִֶַַַ

ּבידי  מיתה אֹו ּביתּֿדין, ּומיתֹות ּכרתֹות על ְִִִִֵֵֵַַָֹּתאמר
מרּצה  אינֹו הא אמּור. ענׁשן הרי - מלקּות אֹו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָׁשמים,

'לאו  ועל 'עׂשה' על לעׂשה'ñאּלא .ׁשּנּתק ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(376 cenr ,` miqxhpew mixn`nd xtq)

ּבכ  ּבני ה'סמיכה' על אבינּו יעקב ׁשל ידיו סמיכת ּכגֹון - לל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
המׁשכה  ענינּה - מׁשה על־ידי יהֹוׁשע סמיכת אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻיֹוסף,
החכמה. ספירת היא ׁשראׁשיתן ספירֹות, עׂשר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּבחינת

הּספירֹות. עׂשר ּכנגד הן הּידים אצּבעֹות ׁשעׂשר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוכּידּוע,

מ"ה) (ּבגימטרּיא האדם :ּכ הּקרּבן סמיכת לגּבי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָאף
ּב"ן, (ּבגימטרּיא הּבהמה על מ"ה מּׁשם עליֹון אֹור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָממׁשי
להתעּלֹות  לּה מאפׁשר ּובכ לעֹולמֹות), מקֹור ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָהּׁשם

הּקרּבן. עבֹודת ְְֲֵַַַָָעל־ידי

(ä)éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧
çaænä-ìò ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä ïøäà©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ

:ãòBî ìäà çút-øLà áéáñ̈¦½£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ‰k‰ e·È¯˜‰Â ËÁLÂ∑ואיל מּקּבלה ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒְִֵַָָָ

הּׁשחיטה  על לּמד ּכהּנה. ּבזר òמצות ׁשּכׁשרה ,.ÈÙÏ ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻƒ¿≈
'‰ô∑ ּבעזרה.e·È¯˜‰Â∑,הראׁשֹונה ׁשהיא קּבלה זֹו ֲָָָ¿ƒ¿ƒִִֶַָָָָ

"הֹולכה" לׁשֹון ׁשּתיהןöּומׁשמעּה למדנּו, אחרים:(. ספרים ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

אהרן )ׁשּׁשּתיהן  ‡‰¯Ô.ּבבני Èa∑ חללים ּתלמּוד ÷יכֹול ? ְְֲִֵֵֶֶַֹ¿≈«¬…ְֲִַָָ

"הּכהנים" ‡˙Ìc‰Œ.לֹומר: e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡∑ מה ֲִַַֹ∆«»¿»¿∆«»ַ
את  להביא ּפעמים? ׁשּתי "ּדם" "ּדם" לֹומר: ְְְְִִֵֶַַָָָָּתלמּוד

ּבמינֹו ּבפסּולים,øׁשּנתערב אף יכֹול מינֹו. ּבׁשאינֹו אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ
ּבחּטאֹות  החיצֹונּיֹות ùאֹו ּבחּטאֹות אֹו ,úהּפנימּיֹות, ְִִִִַַַַַַָָ

למעלה  ּבמקֹום àׁשאּלּו ּתלמּודֿלֹומר למּטה? והיא ְְְְְְִֵֶַַַַָָָ

Èaה  Ôe·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ È¯Bz ¯a ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»ƒ»¿¿≈
ÏÚ ‡Óc ˙È Ôe˜¯ÊÈÂ ‡Óc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡«¬…»¬«»»¿»¿ƒ¿¿»¿»«
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

minkg izty

(c)ð,il dOl 'dlFrd' ,Dil dWwC§¨¤¥¨¨¨¨¦
eilre ,'dlFr' aizM `xwC `WixA `dC§¨§¥¨¦§¨§¦¨§¨¨
`xwPW lM dkinql zFAxl `N` ,i`ẅ¥¤¨§©¦§¦¨¨¤¦§¨
.daFg zlFr ENit` ,dkinql dlFr¨¦§¦¨£¦©¨
'dricid `"dA 'dlFrd' aizkCnE¦¦§¦¨¨§¥©§¦¨

:zxMfPd dlFrd xnFl FpFvxñoFbM §©¨¨©¦§¤¤§
gNW' aizkE ,'mipAd lr m`d gTz `l'Ÿ¦©¨¥©©¨¦§¦©¥©
EPOn ExizFz `l' oke .'m`d z` gNWY§©©¤¨¥§¥Ÿ¦¦¤
W`A xwA cr EPOn xzFPde ,xwA cr©Ÿ¤§©¨¦¤©Ÿ¤¨¥
aiWde' aizkE ,'lfbz `l' oke .'EtxUY¦§Ÿ§¥Ÿ¦§Ÿ§¦§¥¦
mEW mdA aYkp `NW ,'dlifBd z ¤̀©§¥¨¤Ÿ¦§©¨¤
xEn` mWpr ,mixMfPd EN` la` .WpFr¤£¨¥©¦§¨¦¨§¨¨
F` oiC ziA zzin `EdW cifn lr oiA¥©¥¦¤¦©¥¦
`EdW bbFW lr oiA ,zFwln©§¥©¥¤

:z`Hgd dxez ©¨
(d)òeixg`e mzq 'hgWe' aizkCn¦¦§¦§¨©§¨§©£¨

rnWn ,'oxd` ipA Eaixwde' aizM§¦§¦§¦§¥©£Ÿ©§©
.xfA dxWM dhigWC(awri zlgp),WExiR ¦§¦¨§¥¨§¨©£©©£Ÿ¥

dlAwC oiYrC `wlq i`CxfA zxYEn §¦¨§¨©§¦§©¨¨¤¤§¨
FWExitE ,dPEdM zevn Kli`e dklFdnE¥¨¨§¥¨¦§©§¨¥
Dil ied ,dklFd Epiid 'aixwde' lW¤§¦§¦©§¨¨£¥¥
mcFw dhigXd mr dlAw xiMfdl§©§¦©¨¨¦©§¦¨¤
xiMfd `lCnE ,'oxd` ipA Eaixwde'§¦§¦§¥©£Ÿ¦§Ÿ¦§¦

.dlAw Epiid 'Eaixwde'C DPin rnWxEB) §©¦¨¦§¦§¦©§©¨¨
(dix``Ed 'Eaixwde' i`d i`CeC ,WExiR ©§¥¥§©©©§¦§¦

i`CeC ,xninl `Mil dklFdC ,dlAw©¨¨§¨¨¥¨§¥©§©©
m`W ,dcFar gxkdn did `l dklFdd©¨¨Ÿ¨¨¥¤§¥©£¨¤¦
did `NW cr gAfOd lv` hgWp did̈¨¦§¨¥¤©¦§¥©©¤Ÿ¨¨
,dklFd Kixv did `l DkilFdl Kixv̈¦§¦¨Ÿ¨¨¨¦¨¨
'Eaixwde'C `xwC xnFl Kixv oM m ¦̀¥¨¦©¦§¨¦§¦§¦
i`W devn dzid `idW ,dlAw Epiid©§©¨¨¤¦¨§¨¦§¨¤¦
oFWl azM dOl oM m`e ,DcrlA xWt ¤̀§¨¦§¨¨§¦¥¨¨¨©§
,dklFd iOp rnWnC `N` ,'Eaixwde'§¦§¦¤¨§©§©©¦¨¨
:odkA `N` Eidi `NW mdipW Epcnle§¨©§§¥¤¤Ÿ¦§¤¨§Ÿ¥

ôied oM m`C ,crFn ld`A `l la £̀¨Ÿ§Ÿ¤¥§¦¥£¥
,'zxRMd ipR z` 'd iptl' aYkinl Dil¥§¦§©¦§¥¤§¥©©Ÿ¤

:'crFn ld` gzR 'd iptl' F`ö,xnFlM ¦§¥¤©Ÿ¤¥§©
dklFd oFWl DzErnWOW iR lr s ©̀©¦¤©§¨¨§¨¨
mCd zlATW oeiM mFwn lMn ,gAfOl©¦§¥©¦¨¨¥¨¤©¨©©¨
mcFwe dhigXd xg`W dpFW`x `id¦¦¨¤©©©§¦¨§¤
Wxtl Ep` oikixv oigxM lr ,dklFdl§¨¨©¨§¦§¦¦¨§¨¥
lMnA dklFd mB Epcnle ,dlATd lr©©©¨¨§¨©§©¨¨§¦¨

:oMW÷ipA'n wFYWl ,xn`Y m`e ¤¥§¦Ÿ©¦§¦§¥
`ivF` ,`xnBA EvxiY xaM ,'oxd ©̀£Ÿ§¨¥§©§¨¨¦
,oinEn ilrA `ivF` `le millg£¨¦§Ÿ¦©£¥¦
oxd` dn ,'oxd` ipA' xnFl cEnlY©§©§¥©£Ÿ¨©£Ÿ
s`e ,mixWM eipA s` ,mEn `lA xWM̈¥§Ÿ©¨¨§¥¦§©
ipA'n opiAxn xFn` zWxtAW iR lr©¦¤§¨¨©¡§©¦©¦§¥
uExiYd oiIre ,oinEn ilrA 'oxd ©̀£Ÿ©£¥¦§©¥©¥

.dcEdi zgpnA(dix` xEB),xn`Y m`e §¦§©§¨©§¥§¦Ÿ©

,oinEn ilrA lFqtl `xw il dOl̈¨¦§¨¦§©£¥¦
'mEn FA xW` Wi` lM'n Dil wFRiY¥¥¦¨¦£¤
,gAfOA dcFarA mzdC ,xnFl Wie .'ebe§¥©§¨¨©£¨©¦§¥©
,''d iX` aixwdl WBi `l' aizkcM§¦§¦Ÿ¦©§©§¦¦¥
.mNM zFcFar x`WE dlAw dAxn o`ke§¨§©¤©¨¨§¨£ª¨
`le dUrA xaFrW xnFl ,iOp i ¦̀©¦©¤¥©£¥§Ÿ
dn ,'oxd` ipA' ,FrnWn KkC ,dUrz©£¤§¨©§¨§¥©£Ÿ¨
mEn `lA odM lM s` ,mEn `lA oxd ©̀£Ÿ§Ÿ©¨Ÿ¥§Ÿ
dUr llMn `Ad e`le ,daxwdA xYEn¨§©§¨¨§©©¨¦§©£¥
:dUre e`lA xaFrC opirEnW`l ,dUr£¥§©§¦©§¥§©©£¥

øoaE`x zlFr mC - 'FpinA' ,WExiR¥§¦©©§¥
mC - 'Fpin Fpi`W' ,oFrnW zlFr mcA§©©¦§¤¥¦©
F` ,mW` mcA F` ,dxEnY mcA dlFr¨§©§¨§©¨¨
dHnl wxfp mnCW zFpAxTd lM mcA§©¨©¨§¨¤¨¨¦§¨§©¨
KkA oi` dlFr mC FnM `xwiQd hEgn¦©¦§¨§©¨¥§¨
hEgn dHnl mNM miwxfPW oeiM ,mElM§¥¨¤¦§¨¦ª¨§©¨¦
Kixv dlFrd mCW iR lr s` ,`xwiQd©¦§¨©©¦¤©¨¨¨¦
x`Xn Wie rAx` odW zFpYn iYW§¥©¨¤¥©§©§¥¦§¨
oi` zg` dpYn `N` mdA oi`W minC̈¦¤¥¨¤¤¨©¨¨©©¥
la` ,zg` dpYn lMd oYie ,mElM KkA§¨§§¦¥©Ÿ©¨¨©©£¨
oi`W mC mdA WIW ipRn ,KtidA `lŸ§¥¤¦§¥¤¥¨¤¨¤¥
lr xFarie zg` dpYn `N` dpErh§¨¤¨©¨¨©©§©£©

:'siqFY lA'ùzkxRd lr wxfp FnCW ©¦¤¨¦§¨©©¨Ÿ¤
:inipRd gAfOd lre inipRdúFnCW ©§¦¦§©©¦§¥©©§¦¦¤¨

:oFvigd gAfOA wxfpàdlrnl ,WExiR ¦§¨©¦§¥©©¦¥§©§¨



xwie`נד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"k oey`x meil inei xeriy
"אתּֿדמֹו"áאחר  :.e˜¯ÊÂ∑ למּטה מן âעֹומד וזֹורק ֵֶַָ¿»¿ְְִֵֵַָ

ּכנגד  הּסקרא מחּוט למּטה הּמזּבח לכתל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּכלי
ּבארּבע  נּתן הּדם ׁשּיהא "סביב", נאמר: לכ ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּזוּיֹות,
ּתלמּודֿלֹומר: ּכחּוט? יּקיפּנּו יכֹול אֹו הּמזּבח. ְְְִִֵֶַַַַַָרּוחֹות

"וזרקּו", אי ּבזריקה. להּקיף ואיֿאפׁשר ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָ"וזרקּו",
הא  "סביב", ּתלמּודֿלֹומר: אחת? ּבזריקה ְְִִִַַַַָָָָיכֹול

מּתנֹות  ׁשּתי נֹותן ארּבע ãּכיצד? ‡Á˙tŒ¯L.ׁשהן ְְֵֵֵֵֶַַַַָ¬∆∆«
„ÚBÓ Ï‰‡∑ ׁשהּוא ּבזמן .מפרק äולא …∆≈ְְְִֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1294 cenr ,c jxk 'zegiy ihewl')

ּומׁש אּלא וׁשחט ל)אין (חולין ְֵֶַַָָָ
העֹוף  את אֹו הּבהמה את ּומעלה "מֹוׁשכת" ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשחיטה
ׁשּיּוכלּו ּכ לאכילה, אֹותם ּומכׁשירה הּנֹוכחי, ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָמּמּצבם
נעׂשים  הם ּכאׁשר 'מדּבר', לדרּגת 'חי' מּדרּגת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַלהתעּלֹות

האֹוכלם. האדם ׁשל ּובׂשרֹו ְְֶָָָָָָָּדמֹו
ּולהעלֹות א  'למׁשֹו' יׁש :ּכ הּנפׁש־הּבהמית ּב'ׁשחיטת' ף ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָ

הּנפׁש־האלקית. ּבקדּׁשת להּכלל ׁשּתּוכל עד ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאֹותּה

(å):äéçúðì dúà çzðå äìòä-úà èéLôäå§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨
i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÈLÙ‰Â∑ לרּבֹות "העלה"? ּתלמּודֿלֹומר: ונּתּוח åמה להפׁשט העֹולֹות ּכל ‡˙d.את ¿ƒ¿ƒ∆»…»ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ…»

‰ÈÁ˙Ï∑ נתחיה .לנתחים æולא ƒ¿»∆»ְְְִִֶָָָֹ

(æ)eëøòå çaænä-ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬
:Làä-ìò íéöò¥¦−©¨¥«

i"yx£L‡ e˙Â∑ מן יֹורדת ׁשהאׁש אףֿעלּֿפי ¿»¿≈ִִֵֶֶֶַַָ
מצוה  ההדיֹוט çהּׁשמים, מן ‡‰¯Ô.להביא Èa ְְְִִִִֶַַַָָָ¿≈«¬…

Ô‰k‰∑ּבכהּונֹו ּכהן èּכׁשהּוא ּבבגדי עבד אם הא , «…≈ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ
ּפסּולה  עבֹודתֹו .הדיֹוט, ְְֲֶָָ

(ç)-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða eëøòå§¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øãtä-úàå Làøä̈−Ÿ§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©
i"yx£ÌÈ‰k‰ Ô¯‰‡ Èa∑ ּכה הא ּבכהּונם. ן ּכׁשהם ¿≈«¬…«…¬ƒְְִֵֵֶָָֹ

ּפסּולה  עבֹודתֹו ּבגדים, ּבׁשמֹונה ׁשעבד ‡˙.הדיֹוט ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ≈
L‡¯‰Œ˙‡ ÌÈÁ˙p‰∑,הפׁשט ּבכלל הראׁש ׁשאין לפי «¿»ƒ∆»…ְְְִִֵֵֶֶַָֹ
ּבּׁשחיטה  הּתז לעצמֹוéׁשּכבר למנֹותֹו הצר לפיכ ,. ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֻֻ

Ï‡·¯‰‡:ו  d˙È ‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¬»»ƒ«≈»«¿∆¿»»

Áa„Ó‡ז  ÏÚ ‡˙M‡ ‡‰k Ô¯‰‡ Èa ÔezÈÂ¿ƒ¿¿≈«¬…«¬»∆»»««¿¿»
:‡˙M‡ ÏÚ ‡iÚ‡ Ôe¯cÒÈÂƒ«¿»«»«∆»»

È˙ח  ‡i¯·‡ ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe¯cÒÈÂƒ«¿¿≈«¬…»¬«»»∆¿«»»
Èc ‡˙L‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡a¯z ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»«¿»«»«»ƒ«∆»»ƒ

:‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»

minkg izty

:`xwiQd hEgnáhrnl ,WExiR ¦©¦§¨¥§©¥
F` inipRd z`Hg mcA FnC axrzPW¤¦§¨¥¨§©©¨©§¦¦
,Eaxrzp m` dUri cvike .oFvigd©¦§¥©©£¤¦¦§¨§
mC axrzp m` oke ,dO`d l` EktXi¦¨§¤¨©¨§¥¦¦§¨¥¨
mcA `xwiQd hEgn dlrnl wxfPd©¦§¨§©§¨¦©¦§¨§¨
:dO`d l` oM mB EktXi dHnl wxfPd©¦§¨§©¨¦¨§©¥¤¨©¨

â:WaMd lr `le ux`d lr ,WExiR¥©¨¨¤§Ÿ©©¤¤
ãilMd on `id dwixGd lM ,WExiR¥¨©§¦¨¦¦©§¦

gAfOd lzkA wxFfe ,mCd lAw FAW¤¦¥©¨§¥§Ÿ¤©¦§¥©
zigxfn ziefA gAfn lW FCg cbpM§¤¤ª¤¦§¥©§¨¦¦§¨¦
zFgEx iYWl hXRzn mCde ,zipFtv§¦§©¨¦§©¥¦§¥
s"kM `Ede ,zipei m"B oinM iede ,zieGd©¨¦§¨¥§¦©§¨¦§§¨
`A KM xg`e ,dkEtd EpNW dhEWR§¨¤¨£¨§©©¨¨
DcbpMW zinFxC ziaxrn oxwl§¤¤©£¨¦§¦¤§¤§¨
zief lW FCgl ilMd on wxFfe oFqkl`A©£©§§¥¦©§¦§ª¤¨¦
ElNd zFpYn iYWAW `vnpe ,m"B oinM§¦©§¦§¨¤¦§¥©¨©¨
ziaxrnE zipFtv zigxfn oxwAW¤§¤¤¦§¨¦§¦©£¨¦

rAx`l d`xp wxfPd mCd zinFxC§¦©¨©¦§¨¦§¤§©§©
:'aiaq' xn`PW Edfe ,gAfOd zFgEx©¦§¥©§¤¤¤¡©¨¦

ädOl 'crFn ld` gzR' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¤©Ÿ¤¥¨¨
gzR' aizM oM mB DiPin lirl `de ,il¦§¨§¥¦¥©¥§¦¤©

:'crFn ld`e dxez Ÿ¤¥
(e)åDil iede ,i`w dlFrA `dC ,WExiR¥§¨§¨¨¥©£¥¥

`pW `l ,'eke `N` ,'DhiWtde' xninl§¥©§¦§¦¨¤¨Ÿ§¨
`"de .micare mixbe miWp zlFr©¨¦§¥¦©£¨¦§¥
uEg dhgWp m` ,hrnn 'dlFrd'C§¨¨§©¥¦¦§£¨
x`W F` DnFwnl uEg F` DPnfl¦§©¨¦§¨§¨
iYlA gAfOd lr dzlr m` ,milEqR§¦¦¨§¨©©¦§¥©¦§¦
mr DxihwOW ,cxY `NW dhWtd©§¨¨¤Ÿ¥¥¤©§¦¨¦

:dhWtd Kixv oi`e DxFræmigzPde ¨§¥¨¦©§¨¨§©§¨¦
ipW wxtA Eidi cviM miWxFtn§¨¦¥©¦§§¤¤¥¦

:`nFiCf dxez §¨
(f)ç,zcxFi mFi lkAW `xninl e`l©§¥§¨¤§¨¤¤

`l dWn iniA cxIW W`d `N ¤̀¨¨¥¤¨©¦¥¤Ÿ

zial E`AW cr gAfOd on wNYqp¦§©¥¦©¦§¥©©¤¨§¥
oipaA minXd on W` cxi f`e ,minlFr¨¦§¨¨©¥¦©¨©¦§¦§©
iniA wNYqPW cr wNYqp `le dnlW§ŸŸ§Ÿ¦§©¥©¤¦§©¥¦¥
`Ow wxR idliWA `ipzcke ,dXpn§©¤§¦§©§¨§¦§¥¤¤©¨

:`nFiCè.il dOl 'odM' ,ok `l m`C §¨§¦Ÿ¥Ÿ¥¨¨¦
i` ,il dOl 'mipdMd oxd` ipA' oke§¥§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¨¨¦¦
EdpihrnC `YWd ,millg ihFrnl§©¥£¨¦©§¨§©£¦§
zwixfl dpFW`x `idC minC zlATn¦©¨©¨¦§¦¦¨¦§¦©
lM `l dixg`NW zFcFar x`W mCd©¨§¨£¤§©£¤¨Ÿ¨
zcFar lM `dIW Ll xnFl `N` ,oMW¤¥¤¨©§¤§¥¨£©
hFicd odke ,lFcB odM KxcM lFcB odMŸ¥¨§¤¤Ÿ¥¨§Ÿ¥¤§
dpFnWA lFcB odM ,hFicd odM KxcM§¤¤Ÿ¥¤§Ÿ¥¨¦§¨
drAx`A hFicd odke ,micbA§¨¦§Ÿ¥¤§§©§¨¨

:micbAg dxez §¨¦
(g)éDil ixw mipniQd EkYgPW oeikC§¥¨¤¤§§©¦¨¦¨¥¥

,odA iElY FzEIg lMW ipRn ,fYEd©¦§¥¤¨¦¨¨¤
llkaE ,`inC `lETicA gPEnkE§¨§¦¨¨§¨¦§©



נה `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"k oey`x meil inei xeriy
¯„t‰Œ˙‡Â∑ נאמר עם ëלּמה ׁשּמעלהּו ,ללּמד ? ¿∆«»∆ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָ

ּכבֹוד  ּדר וזהּו הּׁשחיטה. ּבית את ּבֹו ּומכּסה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהראׁש
מעלה  ÁaÊn‰ŒÏÚ.ׁשל ¯L‡∑ הּגזירין יהיּו ìׁשּלא ְֶַָ¬∆««ƒ¿≈«ְְִִִֶַֹ

לּמערכה  חּוץ .יֹוצאין ְֲִַַָָ

(è)ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åéòøëe Baø÷å§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³
ñ:ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænä ìkä-úà¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ∑ עֹולה ∑‡M‰.יקטירּנּוîלׁשם …»ְְִֵֶַָƒ≈
האׁש לׁשם ׁשֹוחטֹו יהא "אּׁשה",ðּכׁשּיׁשחטּנּו, וכל . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָ

ּבלע"ז  פושיי"ר אׁש רּוח ∑ÁBÁÈ.לׁשֹון לפני,ñנחת ְְֵַַƒ«ְַַַַָ
רצֹוני  ונעׂשה .ׁשאמרּתי ְְְֲִִֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"lg zegiy ihewl)

לה' ניחֹוח ט)ריח ונעׂשה (א, ׁשאמר ּתי לפני רּוח נחת ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָ
"ריח (רש"י)רצֹוני הּבּטּוי נאמר ּבקרּבנֹות ׁשּדוקא הּטעם ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

יׁש מקּים ׁשאדם הּמצוֹות ׁשּבכל מּפני הּוא לה'", ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָניחֹוח
ל  ּגם להם ּתֹועלת ׁשאין - 'חּקים' הּמצוֹות ּבסּוג ּגם עצמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻ

אּלּו מצוֹות ידי ׁשעל ּכיון לאדם, ּתֹועלת יׁש - והסּבר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָטעם
ּגזרֹות  את ּומקּים ׁשמים, מלכּות על עצמֹו על מקּבל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהאדם
א אּלא לאדם, ּכלל נֹועדּו לא הּקרּבנֹות זאת לעּמת .ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻהּמל
ׁשל  רצֹונֹו ׁשּיתקּים הּוא ענינם וכל הּקּב"ה, ׁשל לצרּכֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָורק

הּקּב"ה  ׁשל ׁשרצֹונֹו העבּדה מעצם רּוח, נחת יׁש לכן ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּקּב"ה.
ּתמּורה. ּכל ללא ְְְִֵַָָֹהתקּים

מנחה  עֹולה, ּבקרּבנֹות רק - ּכמעט - זה ּבּטּוי מצינּו ּגם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלכן
אּלּו ּבקרּבנֹות ּכי ותֹודה. אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות ולא ְְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָֹּוׁשלמים,
אׁשם  חּטאת, ּבקרּבנֹות משא"כ ּכלל, לעצמֹו ּתֹועלת לאדם ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָאין
נֹועדּו ואׁשם חּטאת קרּבנֹות לעצמֹו. ּתֹועלת לאדם יׁש ְְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָָָותֹודה
על  לה' ּכהֹודאה מׁשּמׁש ּתֹודה וקרּבן האדם, חטאי על ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלכּפר
להֹודֹות. האדם ׁשל טבעית חֹובה ׁשּזֹוהי לאדם, ׁשעׂשה ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהּנס

(é)íéfòä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−
:epáéø÷é íéîz øëæ äìòì§Ÿ¨®¨¨¬¨¦−©§¦¤«

i"yx£Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â∑ ראׁשֹון ענין על מֹוסיף .òו"ו ¿ƒƒ«…ְִִִַָָ
הפסיק  ּפרׁשה ôולּמה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן ? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ÌÈfÚ‰ŒÔÓ.לפרׁשה  B‡ ÌÈ·Nk‰ŒÔÓ Ô‡v‰ŒÔÓ∑ ְָָָƒ«…ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ
לחֹולה  לזקן, ּפרט מעּוטין, ג' אּלּו .ולמזהם öהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

(àé)ýåýé éðôì äðôö çaænä Cøé ìò Búà èçLå§¨©̧Ÿ¹©´¤¤̄©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ∑ צד ‰'.הּמזּבח ÷על ÈÙÏ ‰Ùˆ∑ּב צפֹון .במה ואין «∆∆«ƒ¿≈«ְִֵַַַַ»…»ƒ¿≈ְְֵָָָ

È˙ט  ‡‰k ˜qÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ È‰BÚ¯Îe dÂ‚Â¿«≈¿»ƒ¿«≈¿«»¿«≈«¬»»
‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡Ïk…»¿«¿¿»¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èaי  ÔÓ B‡ ‡i¯n‡ ÔÓ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈ƒƒ¿«»ƒ¿≈
:d·¯˜È ÌÈÏL ¯Îc ‡˙ÏÚÏ ‡iÊÚƒ«»«¬»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

˜„Ìיא  ‡etˆ ‡Áa„Ó„ ‡cˆ ÏÚ d˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»≈«ƒ»¿«¿¿»ƒ»√»
ÏÚ dÓc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

minkg izty

`EdW zFnM axw `N` ,Fpi` dhWtd©§¨¨¥¤¨¨¥§¤
:xFrd mrëKixhvi` 'W`x' `nlWaC ¦¨§¦§¨¨Ÿ¦§§¦

llkA Fpi`e fYEd xaMW mEXn iiEAxl§©¥¦¤§¨©§¥¦§©
:il dOl 'xcRd' `N` ,dhWtdì ©§¨¨¤¨©¤¤¨¨¦

;miQB mivr zFkizg 'mixifB' ,WExiR¥§¦¦£¦¥¦©¦
mFwn ,'dkxrOl uEg `vi `NW'¤Ÿ¥¥©©£¨¨¨
,zFpAxTd lW mixai`d mixihwOW¤©§¦¦¨¥¨¦¤©¨§¨
mivr ixifBd Eide ,dO` lr dO` `ide§¦©¨©©¨§¨©§¦¥¥¦
uEg E`vi `NW icM dO` oMx` oM mB©¥¨§¨©¨§¥¤Ÿ¥§
ilbx Erpni `NW icM ,dkxrOl©©£¨¨§¥¤Ÿ¦§§©§¥
aiaq dkildA mipdMd©Ÿ£¦©£¦¨§¦

:dkxrOdh dxez ©©£¨¨
(h)î:minlW mWl iwER`l ,WExiR¥§©¥§¥§¨¦
ð`le ,ixnbl W`A FtxUl ,WExiR¥§¨§¨¥§©§¦§Ÿ

zFkizgd FnM calA mW zFlvl¦§¨¦§¨§©£¦
mlHi KM xg`e milgBd lr miiElSd©§¦©©¤¨¦§©©¨¦§¥
:l"f o"Anxd .gAfOd oEXiC zrA mXn¦¨§¥¦©¦§¥©¨©§©©

ñgixn dgEpn lAwIW `le ,WExiR¥§Ÿ¤§©¥§¨¥¥©
`l arx` m`' aizM `dC ,oAxTd©¨§¨§¨§¦¦¤§©Ÿ

:'ebe 'Kl xnF`i dxez ©¨
(i)òoFYgze oFYgYn oFilr cnlie§¦§©¤§¦©§§©§

hWtd dkinq Kixv o`v mBW oFilrn¥¤§¤©Ÿ¨¦§¦¨¤§¥
:lirl miWxFtnd mixaCd lke gEYpe§¦©§¨©§¨¦©§¨¦§¥

ôlirl i"Wx WxiR `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥¥©¦§¥
,'eke 'd`ixw dzid zFwqtdl s` lFki'¨©©©§¨¨§¨§¦¨
oiprl siqFn e"ie `lA ENit` `nl ©̀§¨£¦§Ÿ¨¦§¦§¨
`nlrA `zEaxlC xnFl Wie .oFW`x¦§¥©§¦§¨§¨§¨
'm`e' aizkC oeiM ,xnFlM .xn`wC `Ed§¨¨©§©¥¨¦§¦§¦
`Ede oFW`x oipr lr siqFn e"`ë¦©¦§¨¦§
dOl oMW lM oM m` ,dWxR `cgM©£¨¨¨¨¦¥¨¤¥¨¨
:m"`x .'eke icM uxize ,oiprd wiqtd¦§¦¨¦§¨§¥¥§¥§¥

öx`WE rAxpe raFx hrnl i`C§¦§©¥¥©§¦§¨§¨
,dWxRd W`xA lirl hrinC milEqR§¦§¦¥§¥§Ÿ©¨¨¨
,lirlC i`xTn aEzMd mhrin xaM§¨¦£¨©¨¦§¨¥¦§¥

lr siqFnE 'o`Sd on m`e'C e"ie `aE¨¨¦§¦¦©Ÿ¦©
.oFilrd on oFYgY cnlie oFW`x oipr¦§¨¦§¦§©©§¦¨¤§

dOl ,zFWwdl oi`edWlW Dil §¥§©§¨¨¥§¨
EvxiY xaM .`cgn slip ,mihErin¦¦¥©¥£¨§¨¥§
,EpivO dnA dlFgn slip i`C ,`xnBA©§¨¨§¦¥©¥¤§©¨¦
e`lC lEqR dlFg `weC `pin` ded£¨¨¦¨©§¨¤¨§©
,lFqtl `l DigxF`C owf la` DigxF`§¥£¨¨¥§§¥Ÿ¦§
ded ,dlFge owGn i`e .ol rnWn `ẅ©§©¨§¦¦¨¥§¤£¨
mdFfn la` oWigkC ipd `weC `pin`̈¦¨©§¨¨¥¦§¦¨£¨§¨
ded ,mdFfOn i`e .ol rnWn `w ,`lŸ¨©§©¨§¦¦§¨£¨
dlFge owf la` qi`nC mEXn `pin`̈¦¨¦¦§¦£¨¨¥§¤
dWlW Kixhvi` ikdl ,`lŸ§¨¦¦§§¦§¨

:oihErin`i dxez ¦¦
(`i)÷KxIdW ipRn ,'Kxi' cSd `xwpe§¦§¨©©¨¥¦§¥¤©¨¥

,'oMWOd izMxilE' oke ,cSA `Ed©©§¥§©§§¥©¦§¨
:DCvA ,'dOi mizkxIl'ai dxez ©©§¨©¦¨¨§¦¨



xwie`נו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k ipy meil inei xeriy

(áé)Cøòå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò íúà ïäkä©Ÿ¥ÆŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©

(âé)ïäkä áéø÷äå íéna õçøé íéòøkäå áøwäå§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸©Ÿ¥³
çéø äMà àeä äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À¦¥²¥¬©

ô :ýåýéì ççéð¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ß xc` f"k ipy mei ß

(ãé)áéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

i"yx£ÛBÚ‰ŒÔÓø∑ ּתמים" ׁשּנאמר: לפי העֹוף, ּכל ולא ƒ»ְְֱִִֶֶַָָָֹ
ּבּבהמה  וזכרּות ּתּמּות ּובעּזים", ּבּכׂשבים ּבּבקר ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָזכר
אבר? מחּסר אף יכֹול ּבעֹופֹות; וזכרּות ּתּמּות ְְְְֵֵַַַָָָָֻואין

העֹוף" "מן לֹומר: ולא ùּגדֹולים ∑ÌÈ¯z.ּתלמּוד ְִַַָ…ƒְְִֹ

BÈ‰.קטּנים  Èa∑ ּגדֹולים ולא ÌÈ¯z‰ŒÔÓ.קטּנים ְִַ¿≈»ְְְִִַֹƒ«…ƒ
‰Bi‰ ÈaŒÔÓ B‡∑ הּצהּוב לתחּלת ׁשּבזה úּפרט ƒ¿≈«»ְְִִִֶֶַַָָ

וקטן  יֹונה ּבני אצל הּוא ׁשּגדֹול ּפסּול, ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָוׁשּבזה,
ּתֹורים  .אצל ִֵֶ

(åè)BLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìò Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

i"yx£B·È¯˜‰Â∑ אחת ּפרידה ‰Ô‰k.יביא àאפּלּו ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈
˜ÏÓe∑ּבעצמֹו אּלא ּבכלי, מליקה קֹוצץ áאין ּכהן; ׁשל »«ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

וחֹותמפרקתעדׁשּמּגיעלּסימנין âּבצּפרנֹומּמּולהערף  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
„BÓ.וקֹוצצן  ‰ˆÓÂ∑,"אּפים "מיץ ל)לׁשֹון "ּכיֿ(משלי ְְָ¿ƒ¿»»ְִִִַַ

הּמץ" טז)אפס הּמזּבח (ישעיה קיר על הּׁשחיטה ּבית ּכֹובׁש . ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ

ויֹורד  מתמּצה ÓÂˆ‰.והּדם ¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe∑ אפׁשר ְְְִֵֶַַָ»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְֶָ
ּכן  אּלא,ãלֹומר מֹוצה?! הּוא מקטיר, ׁשהּוא מאחר ? ְִֵֵֶֶֶַַַַָ

אף  וכּו', ּבעצמֹו והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש - הקטרה ְְְְְְְַַַַַַָָָֹמה
ּכן  הּוא äמליקה מסרס מקרא, ׁשל ּופׁשּוטֹו .å ּומלק : ְְְְִִֵֶַָָָָֹ

ּכבר  ּדמֹו" "ונמצה הקטרה, וקדם  .והקטיר, ְְְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

da¯zיב  ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙ÈÂ È‰B¯·‡Ï d˙È ‚lÙÈÂƒ«≈»≈¿≈»ƒ¿»≈≈¿»«¿≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ¯cÒÈÂ¿«¿««¬»»¿«»«»ƒ«∆»»

:‡Áa„Ó ÏÚ Ècƒ««¿¿»

È˙יג  ‡‰k ·¯˜ÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ ‡iÚ¯Îe ‡e‚Â¿«»¿»«»¿«≈¿«»ƒ»≈«¬»»
Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ ‡Ïk…»¿«≈¿«¿¿»¬»»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈיד  Ì„˜ da¯˜ ‡˙ÏÚ ‡ÙBÚ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»¬»»À¿»≈√»¿»
˙È ‰BÈ Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»»

:da¯À̃¿»≈

È˙טו  ˜BÏÓÈÂ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k d·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿ƒ¿»
Ï˙k ÏÚ dÓ„ ÈˆÓzÈÂ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dLÈ≈̄≈¿«≈¿«¿¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«…∆

:‡Áa„Ó«¿¿»

minkg izty

(ci)ølrA sFrdW iR lr s` ,WExiR¥©©¦¤¨©©
xa` xQEgn mFwn lMn ,xWM mEn¨¥¦¨¨§¨¥¤
'sFrd on m`e' opixn` `l la` .lEqR̈£¨Ÿ¨§¦©§¦¦¨
mEn lrA ENit` lEqR `die siqFn e"ië¦¦¥¨£¦©©
xn`PW 'xkf minY' oM m` ,xkf `dIWe§¤§¥¨¨¦¥¨¦¨¨¤¤¡©
,oFilrn oFYgY cnli ,il dOl o`vA§Ÿ¨¨¦¦§©©§¥¤§

:`z` ihFrnl `N`ùdid ok `l m`C ¤¨§©¥¨¨§¦Ÿ¥¨¨
ipA' aEzMW FnM 'mixFz ipA' aFYkl Fl¦§§¥¦§¤¨§¥
,'ek `N` ,miPhw `weC mdW ,'dpFi¨¤¥©§¨§©¦¤¨
xWkd `N` Fl oi`W dpFi ipAn oicnlE§¥¦¦§¥¨¤¥¤¨¤§¥
,'ipA' aizM ixdW ,miPhw `weC cg ¤̀¨©§¨§©¦¤£¥§¦§¥
,cg` xWkd `N` Fl oi` mixFY s ©̀¦¥¤¨¤§¥¤¨
m` ,lirl ziWixtcM xWt` i` miPhwE§©¦¦¤§¨§¦§¦¦§¥¦

:`Ed milFcB `weC i`Ce oMú,WExiR ¥©©©§¨§¦¥
:mC`zdl zFvFPd zNgYeh dxez §¦©©§¦§©¥

(eh)àFl did ok `l m`C ,WExiR¥§¦Ÿ¥¨¨

il dOl ,'odMd aixwde' iOp aFYkl¦§©¦§¦§¦©Ÿ¥¨¨¦
m`W `A cOll `N` ,'Faixwde' aizkC¦§¦§¦§¦¤¨§©¥¨¤¦
.FciA zEWxd zg` dcixR `iadl `Ä§¨¦§¦¨©©¨§§¨
'mixFYd on aixwde' lirl aizkC `de§¨¦§¦§¥§¦§¦¦©¦
`l la` ,devnl ,mipW rnWnC ,'ebe§©§©§©¦§¦§¨£¨Ÿ
i`w 'mixFYd on'C ,iOp i` .`aEMirl§¦¨¦©¦§¦©¦¨¥

:zg` ENit` ,mixFY oiO`á,ok `l m`C ©¦¦£¦©©§¦Ÿ¥
dwiln oi`C `hiWR ,il dOl 'odMd'©Ÿ¥¨¨¦§¦¨§¥§¦¨
iAB lr aixwn xf oi` `dC ,odkA `N ¤̀¨§Ÿ¥§¨¥¨©§¦©©¥
oi`C `pin` ded `xw e`l i`e .gAfOd©¦§¥©§¦©§¨£¨¨¦¨§¥
xnge lTn ,oiMqA `N` dwiln§¦¨¤¨§©¦¦©¨Ÿ¤
lM ,oiMq Kixve xfA dxiWMW dhigXn¦§¦¨¤§¥¨§¨§¨¦©¦¨
oiC Fpi` xfA dlEqRW dwiln oMW¤¥§¦¨¤§¨§¨¥¦
:miWcw iWcw wxR `xnB .oiMq KixvC§¨¦©¦§¨¨¤¤¨§¥¨¨¦

âmixEn`d dpFi ipaE mixFYn cnlpe§¦§©¦¦§¥¨¨£¦
`icdA aizM mzde ,dWxRd sFqA§©¨¨¨§¨¨§¦§¤§¨

z` d`Fxd lEn WExiR ,sxFrd lEOn¦¨¤¥¨¤¤
dn `EdW ,WOn sxFr `l ,sxFrd̈¤Ÿ¤©¨¤©
Ept iM' aizkcM ,eixg`n mipRd cbpMX¤§¤¤©¨¦¥©£¨§¦§¦¦¨

:'mipt `le sxr il`ã`lde ,WExiR ¥©Ÿ¤§Ÿ¨¦¥©£Ÿ
ixai` oi` ixdW ,dpFW`xA dvFn¤¨¦¨¤£¥¥¥§¥
z`vFd xg`l `N` miaxw oAxTd©¨§¨§¥¦¤¨§©©¨©
'dvnpe' 'wlnE' xnFl Fl dide ,minC̈¦§¨¨©¨©§¦§¨
dxhwd dqpkp `N` ,'xihwde' KM xg`e§©©¨§¦§¦¤¨¦§§¨©§¨¨
dxhwdAW ,dwilnmdlWiTdlmdipiA¥¥¤§©¦¨¤§¦¨¤©©§¨¨
`Ed 'dgAfOd FzF` xihwde' aizM`tEB¨§¦§¦§¦©¦§¥¨
s` ,'xihwde FW`x z`' aizkE ,sEBd©§¦¤Ÿ§¦§¦©
.FnvrA sEBde FnvrA W`xd dwiln§¦¨¨Ÿ§©§§©§©§

:miWcw iWcw wxR `xnBäiR lr s`e §¨¨¤¤¨§¥¨¨¦§©©¦
:`aiWg dlCad ,xFrA xAEgn `EdW¤§¨§©§¨¨£¦¨

ådvnpe FW`x z` wlnE' aizM EN`M§¦§¦¨©¤Ÿ§¦§¨
:'xihwde' KM xg`e 'FnCfh dxez ¨§©©¨§¦§¦



נז `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr fi wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

cxFie dSnzn mCd©¨¦§©¤§¥

הּמזּבח" קיר על ּדמֹו "ונמצה הּפסּוק טו)על רׁש"י (א, אֹומר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ
מתמּצה  והּדם הּמזּבח, קיר על הּׁשחיטה ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ"ּכֹובׁש

ְֵויֹורד".
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַָיׁש

הרמּב"ן ּדברי ט)ידּועים א, הּקרּבנֹות (פרשתנו עבֹודת ׁשּתכן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
וראּוי  ּובנפׁשֹו, ּבגּופֹו לאלקיו חטא "ּכי האדם ׁשּיחׁשב ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹהּוא
מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד לּולא ּגּופֹו, ויּׂשרף ּדמֹו ׁשּיּׁשפ ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלֹו

כּו'". נפׁש ּתחת נפׁש ּדמֹו, ּתחת ּדמֹו כּו' ְֶֶֶֶַַַַָָָּתמּורה
החסידּות ּבתֹורת ד"ה ּומבאר מאמר תש"ט, המאמרים ספר (ראה ְְֲִַַָֹ

ועוד) ב. פרק סחרה טוב כי ודמֹוטעמה חלּבֹו את ׁשּמקריבין ְְְְִִֶֶֶֶַָּדזה
האדם  חטאי על הּכּפרה ּכי הּוא הּמזּבח, על הּקרּבן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשל

ׁשּבמקֹום  להּקּב"ה, עצמֹו מקריב ׁשהאדם על־ידי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּגיעה
הּתענּוג  - "חלּבֹו" את יקריב הּזה, עֹולם מעניני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָלהתעּנג
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשקּוע ׁשּיהיה ּובמקֹום הּקּב"ה, לעבֹודת ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלֹו,
הּדמים", "רתיחת והינּו ּדמֹו, את יקריב הּזה, עֹולם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבעניני

הּבֹורא. ּבעבֹודת רק ּתהיה ׁשּלֹו ׁשההתלהבּות ,יתּבר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלֹו
עֹולה, קרּבן עבֹודֹות ּבסּיּום ּכאן רׁש"י ׁשּכֹותב מה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָוזהּו
את  ׁש'ּכֹובׁש' על־ידי היא הּקרּבן על־ידי הּבאה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּכּפרה
ההתלהבּות  ׁשּכל ויֹורד", מתמּצה ו"הּדם ׁשּלֹו, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּתענּוג
ּומֹוציאֹו "סֹוחטֹו" הּוא הרי הּזה, עֹולם ּבעניני ׁשּלֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָוהּתענּוג

.יתּבר לֹו ְְִִֵַָּומקריבֹו

(æè)éìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäåìöà dúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈¥³¤
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤

i"yx£B˙‡¯Ó∑ מקֹוםæ הּזפק וזה ∑d˙ˆa.הרעי, À¿»ְְְִֶֶֶַָ¿…»»
"ּכי  ּכמֹו: הּמאּוס, ּדבר לׁשֹון ו"נֹוצה" מעיה. ּבני ְְְְִִֵֵֶַָָָָָעם
"ּבאּוכליּה", אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ּגםֿנעּו", ְְְְְְִֵֵֶֶַָָנצּו
'נֹוטל  ׁשאמר: חנן, ּבן יֹוסי אּבא ׁשל מדרׁשֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוזהּו
אמרּו: זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו עמֹו'. הּקרקבן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻאת
עם  ונֹוטלּה ארּבה, ּכמֹו ּבסּכין הּזפק סביב ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻקֹודר
אֹוכלת  ׁשאינּה ּבהמה, ּבעֹולת העֹור. ׁשעל ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנֹוצה

ירחץ  והּכרעים "והּקרב נאמר: ּבעליה, ּבאבּוס ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
נאמר: הּגזל, מן ׁשּנּזֹון ּבעֹוף, והקטיר". ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמים

הּגזל  מן ׁשאכלּו הּמעים, את "והׁשלי".Ïˆ‡ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ≈∆
‰Ó„˜ ÁaÊn‰∑ ׁשל ‡ÌB˜ÓŒÏ.ּכבׁשçּבמזרחֹו «ƒ¿≈«≈¿»ְְִֶֶֶָ∆¿

ÔLc‰∑,ּבקר ּבכל הּדׁשן ּתרּומת ׁשם ׁשּנֹותנין מקֹום «»∆ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹ
נבלעים  וכּלם והּמנֹורה, הּפנימי מזּבח ׁשם èודּׁשּון ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֻ

.ּבמקֹומן  ְִָ

(æé)ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá Búà òqLå§¦©̧Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìò øLà íéöòä-ìò äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

ñ :ýåýéì ççéð çéø äMà¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ÚqLÂ∑ אֹומר הּוא וכן ּבּיד; אּלא ׁשּסּוע אין ¿ƒ«ְִֵֵֵֶַַָָ

הּגדי" ּכׁשּסע "ויׁשּסעהּו עם ∑·ÂÈÙÎ.ּבׁשמׁשֹון: ְְְְְְִִֵַַַַַƒ¿»»ִ
נֹוצתֹו ּכנפי למרט צרי אינֹו נֹוצה ∑·ÂÈÙÎ.ּכנפיו; ְְְִִֵֵַָָָָֹƒ¿»»ָ

הדי  ל אין והלא ׁשל מּמׁש. רע ריח ׁשּמריח ֹוט ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
אמר  ולּמה עליו. קצה נפׁשֹו ואין נׂשרפים ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָּכנפים
ּומהּדר  ׂשבע הּמזּבח ׁשּיהא ּכדי "והקטיר"? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻהּכתּוב:

עני  ׁשל ÏÈc·È.ּבקרּבנֹו ‡Ï∑ לגמרי מפרקֹו אינֹו ְְִֶָָָ…«¿ƒְְְְֵֵַָ
"ריח  ּבעֹוף: נאמר מּגּבֹו. קֹורעֹו אּלא חתיכֹות, ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָלׁשּתי
:ל לֹומר ניחֹוח". "ריח ּבּבהמה: ונאמר ְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָֹניחח",
לּבֹו את ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, ואחד הּמרּבה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ'אחד

.לּׁשמים' ִַַָ

ËÒÏ¯טז  d˙È ÈÓ¯ÈÂ dÏÎ‡a d˜ÙÊ ˙È ÈcÚÈÂ¿∆¿≈»¿»≈¿À¿≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿«
:‡ÓË˜ ÔÈ„LBÓc ¯˙‡Ï ‡Óe„˜ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ»«¬«¿¿ƒƒ¿»

d˙Èיז  ˜qÈÂ L¯ÙÈ ‡Ï È‰BÙ„‚a d˙È ˜¯ÙÈÂƒ»≈»≈¿«¿ƒ»«¿≈¿«≈»≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k«¬»¿«¿¿»«»«»ƒ«∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»À¿»¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

minkg izty

(fh)æFnM ,sEPih ,'irx' WExiR¥§¦¦§
'irx' minkg oFWlaE 'i`xM KiYnUe'§©§¦§Ÿ¦¦§£¨¦§¦

:mitNgzn o"irA s"l`e ,o"irAç`l §©¦§¨¤§©¦¦§©§¦Ÿ
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xwie`נח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz glya t"y zgiy)

ניחֹוח ריח ּבּבהמה ונאמר ניחֹוח, ריח ּבעֹוף (רש"י נאמר ְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
יז) מקּדים א, ּבהמׁש ואּלּו עֹוף, מקּדים ּכאן לׁשאל: ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹיׁש

ּובהמה  ׁשעֹוף לֹומר, ויׁש הּממעיט". . . "הּמרּבה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבהמה:
מעלה:מּמׁשׁשוים יׁש אחד ּבכל ּכי הּכּונה, מּצד רק לא , ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

קרב).עֹוף לא העֹור ּבהמה, (ּבעֹולת הּנֹוצה ּגם מקריבים –ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
ׁשּמּבחינה ּבהמה להדּגיׁש ּכדי עֹוף, הקּדים לכן ּגדלּה. מּצד – ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּדוקא מנחה,הּואמסּימת קרּבן הׁשמיט (ולכן ה'מרּבה' ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּכּונה). מּצד רק ולּבהמה לעֹוף ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּׁשוה

á(à)úìñ ýåýéì äçðî ïaø÷ áéø÷ú-ék Lôðå§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤
:äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå Bðaø÷ äéäé¦«§¤´¨§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«

i"yx£·È¯˜˙ Èk LÙÂ∑ קרּבנֹות ּבכל "נפׁש" נאמר לא ¿∆∆ƒ«¿ƒְְְֱֶֶֶַָָֹ
עני. מנחה? להתנּדב ּדרּכֹו מי ּבמנחה; אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָנדבה,
הקריב  ּכאּלּו עליו אני מעלה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָאמר

˜¯Ba.נפׁשֹו ‰È‰È ˙ÏÒ∑ האֹומרé עלי "הרי : ְַ…∆ƒ¿∆»¿»ֲֵֵַָָ
הראׁשֹונה  ׁשהיא סלת, מנחת מביא סתם, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹמנחה",

ׁשּמפרׁשëׁשּבּמנחֹות  ּכמֹו סלת, ּכׁשהיא ונקמצת ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
וכּלן  מנחֹות, מיני חמּׁשה ּכאן ׁשּנאמרּו לפי ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶָָָָָָֻּבענין.
קרּויה  לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה קדם אפּויֹות ְְְֲִִֶָָָָֹּבאֹות

סלת" החּטין,∑ÏÒ˙."מנחת מן אּלא "סלת" אין ְִֶַֹ…∆ִִִֵֶֶַָֹ
מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין חּטין", "סלת ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:
לכל  עּׂשרֹון למנחה", . . סלת "ועּׂשרֹון ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹׁשּנאמר:

ÔÓL.מנחה  ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ∑ּכּלּה ÈÏÚ‰.על Ô˙Â ְִָ¿»«»∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»
‰·Ï∑ לצד עליה לבֹונה קמץ מּניח מקצתּה; על ¿…»ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ
רּבּוי אחד  אחר רּבּוי ׁשאין ּכן? לֹומר ראית ּומה . ִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלא  מּפני ìּבּתֹורה, ּכּלּה, על ׁשמן אחר: ּדבר למעט. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
"מּסלּתּה ׁשּנאמר: ּכמֹו עּמּה, ונקמץ עּמּה נבלל ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא

עּמּהîּומּׁשמנּה" נבללת ׁשאינּה מקצתּה על ּולבֹונה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלאחר  לבנתּה", ּכל "על ׁשּנאמר: עּמּה, נקמצת ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹולא
ּומקטירּה ּומעליה ּכּלּה הּלבֹונה את מלּקט .ׁשּקמץ, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

d‡È·‰Â .Ô˙Â .˜ˆÈÂ∑ ּובלילה ׁשּיציקה ðמלּמד ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְְְִִֵֶַָָ
ּבזר  .ּכׁשרים ְְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr ak zegiy ihewl)

מנחה קרּבן תקריב ּכי א)ונפׁש ׁשהּיחיד (ב, מל ּמד קרּבן, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
עצים כהנים)מתנּדב 'מכׁשירי (תורת הם עצים הרי לׁשאל, יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַֹ

האדם  חׁש מּמׁש ּבקרּבן ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. ולא ְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָָָֹקרּבן',
אין  ולכן לה'), ניחֹוח (ריח חׁשּובה ּפעּלה ׁשעׂשה מּכ ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻסּפּוק

מּמׁש, קרּבן ׁשאינֹו עצים, קרּבן א מלאה. התּבּטלּות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבֹו
נמצא, מלאה. היא והתּבּטלּותֹו לאדם, סּפּוק ּגֹורם ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאינֹו

עצמֹו. מהּקרּבן יֹותר נעלה ׁשּבעצים ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשה'קרּבן'

ÈÈא  Ì„˜ ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜È È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»√»¿»
ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯ÈÂ da¯˜ È‰È ‡zÏÒÀ¿»¿≈À¿»≈ƒƒ¬«ƒ¿»¿ƒ≈

:‡z·Ï dÏÚ¬«¿À¿»
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(á)àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿ
øéè÷äå dúðáì-ìk ìò dðîMîe dzìqî Böî÷ª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧
ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£ıÓ˜Â ÌÈ‰k‰∑ ּכהּנה מצות ואיל .מּקמיצה «…¬ƒ¿»«ְְְְִִִֵַָָָֻ

ÌMÓ ıÓ˜Â∑,ללּמד עֹומדֹות, הּזר ׁשרגלי מּמקֹום ¿»«ƒ»ְְְְִֵֶֶַַַָָ
ּבאחתֿ אף ּבעזרה, מקֹום ּבכל ּכׁשרה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָׁשהּקמיצה

יׂשראל  רגלי ּדריסת מקֹום ׁשל אּמה ÏÓ‡.עׂשרה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ¿…
BˆÓ˜∑ ּומבצּבץ מברץ, צד?ñיכֹול לכל ויֹוצא À¿ְְְְְֵֵַַָָָֹ

ּבקמצֹו", מּמּנּו "והרים אחר: ּבמקֹום ְְְְְִִֵֵֶַַַָֻּתלמּודֿלֹומר
"ּבקמצֹו", אי הּקמץ. ּׁשּבתֹו מה אּלא ּכׁשר יהא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻלא
חֹופה  ּכיצד? הא "מלא". ּתלמּודֿלֹומר: חסר? ְְֵֵֶַַַָָָֹיכֹול

ידֹו ּפס על אצּבעֹותיו ּבמׁשמע òׁשלׁש "קמץ" וזהּו ,ô ְְְְְֶֶֶַַַַָָָֹֹ
העברית  d˙·ÏŒÏk.לׁשֹון ÏÚ∑,הּלבֹונה ּכל לבד ְִִָָ«»¿…»»ְְַַָָ

מלא  הּקמץ ÈË˜‰Â¯.יהא d˙·Ï∑ הּלבֹונה öאף ְֵֵֶַָֹ¿…»»¿ƒ¿ƒְַַָ
dÓMÓe.ּבהקטרה  dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ∑ אם הא, ְְַָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ִָ

קרט  אֹו מלח ּגרּגר ּבידֹו ועלה ּפסּולה ÷קמץ .לבֹונה, ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹ
d˙¯kÊ‡∑ העֹול הּמנחה,הּקמץ זכרֹון הּוא לגבּה ה «¿»»»ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ

רּוח  ּולנחת לטֹובה ּבעליה נזּכר .ׁשּבֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָ

(â)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
ñ :ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï∑ּבראׁש חלק נֹוטל ּגדֹול ּכהן ¿«¬…¿»»ְֵֵֵֶָֹֹ
ּבמחלקת øׁשּלא  וההדיֹוט ˜„ÌÈL.ּבמחלקת, L„˜∑ ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַֹֹֹ…∆»»ƒ

להם  ‰'.היא ÈM‡Ó∑ אּלא ּבּה, חלק להם אין ִֶָ≈ƒ≈ֵֵֶֶֶָָָ
האּׁשים ùלאחר  .מּתנֹות ְְִִַַַָ

(ã)úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú éëå§¦¬©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³
ñ :ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

i"yx£'B‚Â ·È¯˜˙ ÈÎÂ∑ מנחת עלי 'הרי ׁשאמר: ¿ƒ«¿ƒ¿ְֲִֵֶַַַָָ
תּנּור' אֹוúמאפה חּלֹות אֹו ׁשּיביא הּכתּוב, ולּמד ; ְֲִִֵֵֶַַַַָָ

מׁשּוחין àרקיקין  והרקיקין ּבלּולֹות החּלֹות .áונחלקּו . ְְְְְְְְִִִִִֶַַָ
וחֹוזר  'מֹוׁשחן אֹומרים: יׁש ּבמׁשיחתן: ְְְְִִִֵֵֵַָָָרּבֹותינּו

ıBÓ˜ÈÂב  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿
Ïk ÏÚ dÁLnÓe dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«ƒƒ¿««»
‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ dz·Ï¿À¿«¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂג  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙ep¯‡ד  ‰Ù‡Ó ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«¬≈«»
ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

minkg izty

(a)ñWExiR `Ed 'eke 'uAvan' ,WExiR¥§©§¥¥
Edn Wxtn i"WxW ,'uxFan' lW¤§¨¤©¦§¨¥©

:'uxFan'òzFrAv` iYWaE ,WExiR §¨¥¦§¥¤§¨
did zxGde lcEb`d odW mix`WPd©¦§¨¦¤¥¨£¨§©¤¤¨¨
dPhw rAv`A wgFn didW ,deWn©§¤¤¨¨¥§¤§©§©¨
`di `NW dlrnln lcEb`aE dHnNn¦§©¨©£¨¦§©§¨¤Ÿ§¥

:uxFan unFTdô(dix` xEB)x`WA iM ©¤§¨©§¥¦¦§¨
KFzA `EdX dn 'unw' `xTi zFpFWNd©§¦¨¥Ÿ¤©¤§
rAv`dW itlE ,zFrAv` drAx ©̀§¨¨¤§¨§¦¤¨¤§©
`xwp dPhTd rAv`d l` dkEnQd©§¨¤¨¤§©©§©¨¦§¨
`xwp Kkitl 'dvinw' ixar oFWlA¦§¦§¦§¦¨§¦¨¦§¨
zFrAv` dWlW KFzA `EdX dn 'unw'Ÿ¤©¤§§¨¤§¨

:dvinw lW rAv` crö`wlqC ©¤§©¤§¦¨§¨§¨
`N` Dpi` dxhwdC `pin` KiYrC©§¥¨¦¨§©§¨¨¥¨¤¨
Dpi`W dpFal la` calA unFTl©¤¦§¨£¨§¨¤¥¨
,dxhwd llkA Dpi` dvinTd llkA¦§©©§¦¨¥¨¦§©©§¨¨

:ol rnWn `w÷unTdW oeiMn ,WExiR ¨©§©¨¥¦¥¨¤©Ÿ¤
FciA dlr m`W DPin rnW .lEqR xqg̈¥¨§©¦¨¤¦¨¨§¨
f`W dpFal hxFw F` gln xiBxB©§¦¤©¤§¨¤¨

`de .lEqR ikd mEXn ,xqg unFTd©¤¨¥¦¨¦¨§¨
`ln' Wxtl Fl didC ,i"Wx KRdnC¦§©¥©¦§¨¨§¨¥§Ÿ
,'eke 'xihwde DzpFal' mcFw 'eke 'Fvnwª§¤§¨¨§¦§¦
DYlq `wecC `pin` dedC mEXn¦©£¨¨¦¨§©§¨¨§¨
la` ,dvinwA `idW ,dxhwdA DpnWe§©§¨§©§¨¨¤¦¦§¦¨£¨
Dpi` dvinwA Dpi`W DzpFal§¨¨¤¥¨¦§¦¨¥¨
DzpFal WxiRW eiWkr la` ,dxhwdA§©§¨¨£¨©§¨¤¥¥§¨¨
,dxhwdA ikd ENit` dvinwA Dpi`W¤¥¨¦§¦¨£¦¨¦§©§¨¨
LcOll 'ebe 'Fvnw `ln' xYiI` oM m ¦̀¥¦©©§Ÿª§§©¤§
hxFw F` gln xiBxB FciA dlr m`W¤¦¨¨§¨©§¦¤©¤
i"Wxl Dil `pn ,zFWwdl oi`e .'eke§¥§©§§¨¥§©¦
KinqCn xnFl Wie ,dxhwdA dpFalC¦§¨§©§¨¨§¥©¦¦§¦
s`C DPin rnW dpFall 'xihwde'§¦§¦¦§¨§©¦¨§©

.dxhwdA dpFaNd(dix` xEB)`Ow wxtA ©§¨§©§¨¨©§¥§¤¤©¨
dpFal ipzil ,i"Wx dWwd zFgpnC¦§¨¦§¨©¦¦§¥§¨
Ff s` Ff `lC xnFl Wi ,gln oMW lke§¨¤¥¤©¥©§Ÿ©
`weC `pin` ded gln ipY i`C ,ipzẅ¨¥§¦§¥¤©£¨¨¦¨©§¨
,`icdA mFwn Dl rATi` `lC ,gln¤©§Ÿ¦©©¨¨§¤§¨
W`xA `N` dgpOA oEzp glOd oi`W¤¥©¤©¨©¦§¨¤¨§Ÿ

dgpOd zNgzAW dpFal la` ,gAfOd©¦§¥©£¨§¨¤¦§¦©©¦§¨
ded DOr dpFal oM mB `iadl Kixv̈¦§¨¦©¥§¨¦¨£¨
dpFal hxFw FciA dlr m`W `pin`̈¦¨¤¦¨¨§¨¤§¨

:ol rnWn `w ,xXMzYb dxez ¦§©©¨©§©¨
(b)ø,'eipalE oxd`l' i`n ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©§©£Ÿ§¨¨

lhFPW i`Ce `N` ,eipAn rExB `Ed ike§¦¨©¦¨¨¤¨©©¤¥
:zwFlgn `lA W`xA wlgù,WExiR ¥¤§Ÿ§Ÿ©£¤¥

wlg mdl oi` dgpOd on xzFPd©¨¦©¦§¨¥¨¤¥¤
xg`l `N` Fzlik`A eipalE oxd`l§©£Ÿ§¨¨©£¦¨¤¨§©©
dX` didpe 'dl unTd ExihwdW¤¦§¦©Ÿ¤©§¦§¨¦¤

:'dlc dxez ©
(c)úxn`W `N` WxiR `l m`W¤¦Ÿ¥¥¤¨¤¨©

zgpn `ian ,'dgpn ilr ixd' mzq§¨£¥¨©¦§¨¥¦¦§©
:lirlcM ,zlqàaixwz ike' aizkCn Ÿ¤§¦§¥¦¦§¦§¦©§¦

aizkC `de ,cg` oAxw rnWn 'oAxẅ§¨©§©¨§¨¤¨§¨¦§¦
,'zFSn iwiwxE zFSn zFNg'e"ie ©©§¦¥©¨

:'F`' FnM 'iwiwxE'á`wecC ,WExiR §¦¥§¥§©§¨
oi` aEWe ,migEWn `wece zFlElA§§©§¨§¦§¥
EwlgPW cr EN`l EN` oiA dn lF`Wl¦§©¥¥§¥©¤¤§§



xwie`ס zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"k ipy meil inei xeriy
הּמנחֹות  ׁשּכל ׁשּבּלג, הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּומֹוׁשחן
ּכ"ף  ּכמין 'מֹוׁשחן אֹומרים: ויׁש ׁשמן', לג ְְְְְִִֵֶֶַָֹטעּונֹות
ּומה  לּכהנים'. עצמֹו ּבפני נאכל הּׁשמן ּוׁשאר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיונית,
ּפעמים? ׁשּתי "ּבּׁשמן", "ּבּׁשמן", לֹומר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָּתלמּוד

הּזיתים  מן הּיֹוצא ּוׁשליׁשי ׁשני ׁשמן ואין âלהכׁשיר , ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ

."ז" ּבֹו: ׁשּנאמר לּמנֹורה, אּלא ראׁשֹון ׁשמן ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָצרי
לפני  האפּויֹות הּמנחֹות ּכל ּב'מנחֹות': ְְְְֲִִִֵַָָָָָוׁשנינּו
עׂשר  ּבאֹות ּכּלן ּפתיתה, עלֿידי ונקמצֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻקמיצתן

חּלֹות  עׂשר ãעׂשר ּבאה "רקיקין", ּבּה: והאמּור , ְְִִֶֶֶֶַָָָָָ
.רקיקין  ְִִ

(ä)ðaø÷ úáçnä-ìò äçðî-íàåäìeìa úìñ E §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬
:äéäú ävî ïîMá©¤−¤©¨¬¦«§¤«

i"yx£˙·Án‰ŒÏÚ ‰ÁÓŒÌ‡Â∑ עלי "הרי ׁשאמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ֲֵֶַַָָ
ׁשאֹופין  ּבּמקּדׁש ׁשהיה הּוא ּוכלי מחבת", ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָמנחת
אּלא  עמק אינֹו והּכלי ּבּׁשמן, האּור על מנחה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו

קׁשין  ׁשּבתֹוכֹו הּמנחה ּומעׂשה ׁשהיא צף, ׁשּמּתֹו , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשלׁשäצפה  טעּונֹות וכּלן הּׁשמן. את ׂשֹורף האּור , ְְֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
ּובלילה  יציקה ׁשמן: ׁשמן åמּתנֹות קדם æּומּתן ּבּכלי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

·ÔÓM.לעׂשּיתן  ‰ÏeÏa ˙ÏÒ∑ ׁשּבֹוללן מלּמד ֲִַָָ…∆¿»«∆∆ְְֵֶַָ
סלת  .ּבעֹודן ְֶָֹ

(å)äçðî ïîL äéìò z÷öéå íézt dúà úBúẗ³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨¨®¤¦§−̈
ñ :àåä¦«

i"yx£ÌÈzt d˙‡ ˙B˙t∑ הּמנחֹות ּכל çלרּבֹות »…»ƒƒְְַַָָ
לפתיתה  קמיצה, קדם ÔÓL.הּנאפֹות ‰ÈÏÚ z˜ˆÈÂ ְְֱִִִֶֶַָָֹ¿»«¿»»∆»»∆

‡Â‰ ‰ÁÓ∑ אף יכֹול ליציקה. הּמנחֹות ּכל לרּבֹות ƒ¿»ƒְְִִַַַָָָָ

ּכן  ּתּנּור מאפה "עליה".èמנחת ּתלמּודֿלֹומר: ? ְְֲִֵֵֶַַַַַָָ
ּתלמּודֿ הרקיקין? את אֹוציא ולא החּלֹות את ְְְִִִִֶֶַַַָֹאֹוציא

הוא  .לֹומר: ִַ

zÏÒ‡ה  Ca¯˜ ‡˙¯ÒÓ ÏÚ ‡˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»««¿≈»À¿»»À¿»
:È‰z ¯Èht ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿≈

ÁLÓ‡ו  dÏÚ ˜È¯˙e ÔÈÚeˆa d˙È Úˆa¿«»«ƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

minkg izty

`xwA aizkC `dn la` .minkg mdÄ¤£¨¦£¨¥¨¦§¦¦§¨
oi` 'migEWn' miwiwxE 'zFlElA' zFNg©§§¦¦§¦¥
zFlElA Epiid `pin` dedC ,di`x§¨¨©£¨¨¦¨©§§
KiIW zFNg iAblC `N` ,migEWn Epiid©§§¦¤¨¦§©¥©©¨
okl ,dgiWn KiIW miwiwx iAbe dlilA§¦¨§©¥§¦¦©¨§¦¨¨¥
,dgiWnl dlilA oiA dnE .'eke WxiR¥¥©¥§¦¨¦§¦¨
xg` dgiWOde zlq ocFrA dlilAd©§¦¨§¨Ÿ¤§©§¦¨©©

:oziIt`âzWxtA lirlC aB lr s`e £¦¨¨§©©©¦§¥§¨¨©
la` 'xF`nl zizM' i"Wx WxiR dEvY§©¤¥¥©¦¨¦§¨£¨
oM m`e ,xWM ipW onW ENit` zFgpnl¦§¨£¦¤¤¥¦¨¥§¦¥
dedC xnFl Wie ,'onW' 'onW' il dOl̈¨¦¤¤¤¤§¥©©£¨
ipW onW xiWkdl `aC `dC `pin`̈¦¨§¨§¨§©§¦¤¤¥¦
zFgpOA la` ,mikqp zgpnl iNin ipd̈¥¦¥§¦§©§¨¦£¨©§¨
onWA gFWnl F` onWA lFlal onvr©§¨¦§§¤¤¦§©§¤¤
'onW'C `xw Kixv ikd mEXn ,lEqR̈¦¨¦¨¦§¨§¤¤

.'onW'(cec ixaC)`aC d`xp ,uxzn ¤¤¦§¥¨¦§¨¥¦§¤§¨
`pin` dedC ,iWilXd s` o`M xiYdl§©¦¨©©§¦¦©£¨¨¦¨
iAblE ,oFW`x EpiidC ,Kf opirA xF`nl§¨¨¥©¨§©§¦§©¥
s` EpiidC ,`BxC cg Dizgt` zFgpn§¨©§§¥©©§¨§©§©
s`C o`M ol rnWn `w ,xWM ipXd©¥¦¨¥¨©§©¨¨§©

:xWM iWilXdãev zWxtA aizkCn ©§¦¦¨¥¦¦§¦§¨¨©©
,'zFSn iwiwx'E 'zFNg' dcFz ingl iAB©¥©§¥¨©§¦¥©
lMn cg` EPOn aixwde' DixzA aizkE§¦©§¥§¦§¦¦¤¤¨¦¨
'dnExY' opixnbe ,''dl dnExY oAxẅ§¨§¨©§¨§¦©§¨
aizkE ,'dnExY' `kd aizM ,'dnExY'§¨§¦¨¨§¨§¦
dn ,''d znExY' xUrn znExzA¦§©©£¥§©©

cg` mzd aizkC xUrn znExY§©©£¥¦§¦¨¨¤¨
,xUrn cg` `kdC dnExY s` ,xUrn¥¤¤©§¨§¨¨¤¨¥¤¤
xUrn xzFi F` xUrn zFgR Eid m`W¤¦¨¨¥¤¤¥¥¤¤
`N` oin lM zixiUr didIW xWt` i ¦̀¤§¨¤¦§¤£¦¦¨¦¤¨
lMn cg`' dxn` dxFYde ,qExR̈§©¨¨§¨¤¨¦¨
mlW wiwxd F` dNgd `dIW ,'oAxẅ§¨¤§¥©©¨¨¨¦¨¥

:qExR `led dxez §Ÿ¨
(d)ä`N` ,dTEnr Dpi`W ,WExiR¥¤¥¨£¨¤¨

xGRznE ,dipbF` lv` oitv dilEW¤¨¨¦¥¤§¤¨¦§©¥
,`pixg` `pXil .ilMd ipbF`A onXd©¤¤§§¥©§¦¦¨¨©£¦¨
mFwOd `EdW ,Dzirwxw zirvn ¤̀§¨¦©§¨¦¨¤©¨
DAbEn did ,dgpOd z` FA giPOW¤©¦©¤©¦§¨¨¨§¨
ilM oirM hlFaE ,dlrnl dHnNn¦§©¨§©§¨¥§¥§¦
lY oirM DFaB `idW EpNW zikEkf§¦¤¨¤¦¨©§¥¥
lr dgpOd mipzFp EidWM ,Fzirvn`A§¤§¨¦§¤¨§¦©¦§¨©
dtv `id EN`M d`xp did mFwn FzF`¨¨¨¦§¤§¦¦¨¨

:DFaB mFwOd didW oeiMåaizkCn ¥¨¤¨¨©¨¨©¦¦§¦
onXa dlElA' zagn zgpnAYwvie' ,' §¦§©©£©§¨©¤¤§¨©§¨

:'onW dilræzWgxn zgpnA aizkCn ¨¤¨¤¤¦¦§¦§¦§©©§¤¤
,onW oYn EpiidC ,'dUrY onXA zlq'Ÿ¤©¤¤¥¨¤§©§©©¤¤
zlq' aizkCn ,oziIUrl mcFw Epiide§©§¤©£¦¨¨¦¦§¦Ÿ¤
opitlie ,'dUrY' aizM KM xg`e 'onXA©¤¤§©©¨§¦¥¨¤§¨§¦©
'LpAxT'n dlrnl xEn`d 'LpAxw'¨§¨§¨¨§©§¨¦¨§¨§
oipzFpe ,zWgxn zgpnA dHnl xEn`d̈¨§©¨§¦§©©§¤¤§§¦
dfA xn`PX dnE dfl dfA xn`PX dn©¤¤¡©¨¤¨¤©¤¤¡©¨¤
dwivie dlilA mikixv oNM `vnp ,dfl̈¤¦§¨ª¨§¦¦§¦¨¦¦¨

mcFwe ,oziIUr mcFw onW oYnE©©¤¤¤£¦¨¨§¤
dUrPW mcFw ,FWExiR ikd oziIUrl©£¦¨¨¨¦¥¤¤©£¨
dlElA' aizM `dC ,xTird lM FA¨¨¦¨§¨§¦§¨
KM xg`e 'miYR Dz` zFzR 'ebe onXa©¤¤¨Ÿ¨¦¦§©©¨
xg`lC DPin rnW oM m` ,'Ywvie'§¨©§¨¦¥§©¦¨¦§©©
FWExiR `N` ,onW dilr wFvi oziIUr£¦¨¨¦¨¤¨¤¤¤¨¥

:ozaxwdl mcFwe dxez ¤§©§¨¨¨
(e)ç'miYR Dz` zFzR'n e`l ,WExiR¥©¦¨Ÿ¨¦¦

`dC ,zFgpOd lM dAxn `wC `Ed§¨§©¤¨©§¨§¨
,Kixhvi` DitEblC ,iEAx `Mil `kd̈¨¥¨¦¦§¥¦§§¦
'`ed dgpn' aizkC `xwC `tiQn `N ¤̀¨¦¥¨¦§¨¦§¦¦§¨¦
dxizi '`ed dgpn'C ,wiiC `wC `Ed§¨¨¥§¦§¨¦§¥¨
`de .dziztl zFgpOd lM zFAxl `Ed§©¨©§¨¦§¦¨§¨
opiWxC ,hErin rnWnE ,'Dz`' aizkC¦§¦Ÿ¨©§©¦¨§¦©
mipRd mgle mgNd iYW hrnl 'Dz`'Ÿ¨§©¥§¥©¤¤§¤¤©¨¦

:dziztlèdwiviA FhriOX dnE ¦§¦¨©¤¦£©§¦¨
iYW dzizRaE xEPz dt`n zgpn¦§©©£¥©©§¦¨§¥
EN` wxtA Wxtn ,mipRd mgle mgNd©¤¤§¤¤©¨¦§¨¥§¤¤¥
ipW FA Wi dwiviC mEXn ,zFgpn§¨¦¦¦¨¥§¥
zgpn hrnn ,'`id'e 'dilr' ,mihErin¦¦¨¤¨§¦§©¥¦§©
zFNg ,mipin ipW DA WIW xEPz dt`n©£¥©¤¥¨§¥¦¦©
`cg `N` DA oi`W dziztE .miwiwxE§¦¦§¦¨¤¥¨¤¨£¨
mgNd iYW hrnn ,'DzF`' ,`hErin¦¨¨§©¥§¥©¤¤
`cg `N` mikixv oi`W ,mipRd mgle§¤¤©¨¦¤¥§¦¦¤¨£¨

:`hErinf dxez ¦¨



סי `xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xc` g"k iyily meil inei xeriy

ß xc` g"k iyily mei ß

(æ)ðaø÷ úLçøî úçðî-íàå:äNòz ïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤¥«¨¤«
i"yx£˙LÁ¯Ó∑ּומּתֹו עמק, ּבּמקּדׁש, ׁשהיה הּוא ּכלי «¿∆∆ְְִִִֶַָָָָֹ

לפיכ ׂשֹורפֹו, האּור ואין צבּור ׁשמנּה עמּקה, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֻׁשהיא
הע  מנחה רמעׂשה ּדבר ּכל רֹוחׁשין. לתֹוכּה ׂשּויין ְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָ

ּומנענע  ּכרֹוחׁש נראה מׁשקה, .עלֿידי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַ

(ç)ýåýéì älàî äNòé øLà äçðnä-úà úàáäå§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤©«Ÿ̈®
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

i"yx£‰l‡Ó ‰NÚÈ ¯L‡∑ הּמינים מן .הּללּוéמאחד ¬∆≈»∆≈≈∆ִִִֵֶַַָָ
d·È¯˜‰Â∑ ּבעליהë הּכהן .הּכהן ∑dLÈb‰Â.אל ¿ƒ¿ƒ»ְֵֶֶַָָֹ¿ƒƒ»ֵַֹ

ÁaÊn‰ŒÏ‡∑ מערבית ּדרֹומית לקרן ׁשל ìמּגיׁשּה ∆«ƒ¿≈«ְְֲִִִֶֶֶַַָָ
.מזּבח  ְִֵַ

(è)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈§¦§¦−
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£d˙¯kÊ‡Œ˙‡∑ הּואî הּקמץ. ∆«¿»»»ֶַֹ

(é)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
:ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

(àé)äNòú àì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk̈©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−
epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç̈¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£L·cŒÏÎÂ∑ ּפרי מתיקת "ּדבׁש"ðּכל קרּוי ,. ¿»¿«ְְְִִַַָָ

(áé)çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©
:ççéð çéøì eìòé-àìŸ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©

i"yx£e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜∑ מן להביא ל ּיׁש מה »¿«≈ƒ«¿ƒְְִִֵַָ
ׁשל  הּלחם ׁשּתי ראׁשית, קרּבן הּדבׁש? ּומן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּׂשאֹור

ּתאפינה", "חמץ ׁשּנאמר: הּׂשאֹור, מן הּבאים ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעצרת,
ּותמרים  ּתאנים ּבּכּורי ּכמֹו הּדבׁש, מן .ּובּכּורים ְְְְִִִִִִֵֵַַָ

·Óז  ‡zÏÒ Ca¯˜ ‡z„¯ ˙ÁÓ Ì‡ÂÁL ¿ƒƒ¿«ƒ¿»À¿»»À¿»ƒ¿«
:„·Ú˙zƒ¿¬≈

˜„Ìח  ÔÈl‡Ó „·Ú˙È Èc ‡˙ÁÓ ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈≈ƒ≈√»
:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dÈ·¯˜ÈÂ ÈÈ¿»ƒ»¿ƒ«¿»«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

qÈÂ˜ט  dz¯k„‡ ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«¿«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂי  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙˙Ú·„יא  ‡Ï ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡˙ÁÓ Ïk»ƒ¿»»ƒ¿»¿√»¿»»ƒ¿¬≈
Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ¬ƒ«¬≈»¬ƒ¿»¿«»«¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓƒ≈À¿»»√»¿»

ÈÈיב  Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z ÈÓ„˜ Ôa¯À̃¿««¿«¿»¿»¿√»¿»
:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

minkg izty

(g)édWBd dpErh dgpOd oi`W¤¥©¦§¨§¨©¨¨
mipiOdn cg` `EdWM wx ,gAfOl©¦§¥©©§¤¤¨¥©¦¦
dt`nE zlQd zgpn mdW mixMfPd©¦§¨¦¤¥¦§©©Ÿ¤©£¥

:'eke zWgxOde zagOde xEPzë`l ©§©©£©§©©§¤¤Ÿ
oM m`C ,oaEOM ,WiBOd `Ed aixwOdW¤©©§¦©©¦©¨§¦¥
odM ,'odMd l` Daixwde' i`n©§¦§¦¨¤©Ÿ¥Ÿ¥

:DiYciar i`n daxwdAìaizkCn §©§¨¨©£¦§¥¦¦§¦
'd iptl 'ebe DzF` axwd' ev zWxtA§¨¨©©©§¥¨¦§¥
aizkCn opiWxce ,'gAfOd ipR l ¤̀§¥©¦§¥©§¨§¦©¦¦§¦
Faxrnl dWBd dkixSW rnWn 'iptl'¦§¥©§©¤§¦¨©¨¨§©£¨

lkidd gzR iRlM `EdW gAfn lW¤¦§¥©¤§©¥¤©©¥¨
ipR l`' aizkCnE ,'d iptl `EdW¤¦§¥¦¦§¦¤§¥
gAfn lW DnFxcA rnWn 'gAfOd©¦§¥©©§©¦§¨¤¦§¥©
`Ed ziAd gzR mFwn iM ,mW WaMdW¤©¤¤¨¦§¤©©©¦
DPin rnW ,cviM `de ,ziAd ipR§¥©©¦§¨¥©§©¦¨
zinFxC ziaxrn oxwl DWiBn `EdW¤©¦¨§¤¤©£¨¦§¦

:gAfn lWh dxez ¤¦§¥©
(h)îmixde' DiPin lirl aizkCn¦¦§¦§¥¦¥§¥¦

z`' DixzA aizkE ,'dgpOd on odMd©Ÿ¥¦©¦§¨§¦©§¥¤

:'ebe 'dgAfOd xihwde DzxMf`i dxez ©§¨¨¨§¦§¦©¦§¥¨
`i)(ðmi`iaOW KEnqA xn`X dOn¦©¤¨©§¨¤§¦¦

did EN`e ,mip`zE mixnYn mixEMiA¦¦¦§¨¦§¥¦§¦¨¨
WaC FWExiR 'Exihwz `l WaC lM'¨§©Ÿ©§¦¥§©
oAxw' KM xg` xn`PX Edn ,mixFaC§¦©¤¤¡©©©¨¨§©
on ENit` xnFlM ,'EaixwY ziW`x¥¦©§¦§©£¦¦
WaCn mi`A opi` mixEMiA `de ,WaCd©§©§¨¦¦¥¨¨¦¦§©
ixR zwizn lM i`Ce `N` ,mixFaC§¦¤¨©©¨§¦©§¦

:WaC iExwai dxez ¨§©
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(âé)úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À
éäìà úéøa çìîðaø÷-ìk ìò Eúçðî ìòî EE ¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−

ñ :çìî áéø÷z©§¦¬¤«©
i"yx£˙È¯a ÁÏÓ∑ מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְִִֵֶֶֶַַַָ

לּקרב  הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֻימי
ּבּמלח  ּבחג ñּבּמזּבח הּמים ונּסּו ,.Ea¯˜ŒÏk ÏÚ∑ ְְִִִֵֶֶַַַַַַָ«»»¿»¿

ּכּלן  הּקדׁשים ּכל ואמּורי ועֹוף, ּבהמה עֹולֹות .על ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ãiyd xtq)(337 'nr ` h"nyz zeg

אלקי ּברית מלח תׁשּבית יג)ולא (ב, ְְְֱִִֶֶַַֹֹ
ב. הּנמלח. הּדבר את מקּים הּוא א. לּמלח. ּתכּונֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתי

("ּברית ּגבּורה מּבחינת להיֹותֹו הרע, את מכּלה ").אלקיהּוא ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹ
קרּוב. לׁשֹון הּוא 'קרּבן' ּדהּנה לבאר, הּקרּוב קּיּוםויׁש - ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָ

ׁשהיא  "ּברית", נצחי, קּיּום ׁשל ּבאפן להיֹות צרי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַָֹלה'
מהּׂשכל". למעלה ונפלאה רּבה ואהבה -ּכּליֹון"התקּׁשרּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

מתּבּטל  ׁשּבּה ׁשהרע ּכ הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם נפעל לה' ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּקרּוב
לקדּׁשה. ְְְִֶָָֻונהּפ

(ãé)éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³
éøeka úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa:E ¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«

i"yx£·È¯˜zŒÌ‡Â∑'ּכי' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" ,òהרי ¿ƒ«¿ƒְְֲִִִֵֵַ
הּכתּוב  העמר ּבמנחת ׁשהרי רׁשּות, זה אין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהרי

יהיה  "ואם וכן חֹובה. ׁשהיא וגֹו'"ôמדּבר, .הּיֹובל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ
ÌÈ¯eka ˙ÁÓ∑ מדּבר הּכתּוב העמר ׁשהיא öּבמנחת , ƒ¿«ƒƒְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

הּׂשעֹורים  ּומן הּתבּואה, ּבּׁשּול ּבׁשעת אביב ְְְִִִִִַַַָָָָּבאה
"ּכי  להּלן: ונאמר "אביב", ּכאן: נאמר ּבאה. ְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָָהיא

אביב" L‡a.הּׂשערה ÈeÏ˜∑ על אֹותֹו ׁשּמיּבׁשין ְִַָָֹ»»≈ְְִֶַַ
קליֹות ׁשל ּבאּבּוב מֹוכרי (האּור ׁשל הּכלי ׁשם ּבמנחֹות, רׁש"י ּפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשהיא )קליֹות  לפי ּבריחים, נטחנת אינּה ּכן ׁשאּלּולי , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ÏÓ¯k.לחה  N¯b∑ לחה ּבעֹודּה ∑N¯b.ּגרּוׂשה ַָ∆∆«¿∆ְְַָָָ∆∆

ּגרֹוסֹות, ׁשל ּבריחים ּגֹורסּה ּוטחינה, ׁשבירה ְְְְְִִִֵֶַָָָָלׁשֹון
נפׁשי" "ּגרסה וכן: ּבחצץ". "וּיגרס ∑ÏÓ¯k.ּכמֹו: ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ«¿∆

מלא  הּכר ּבקּׁשין ÷ּבעֹוד ּומלאה לחה ׁשהּתבּואה , ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ
וכן: "ּכרמל", הּמלילֹות: נקראים ועלּֿכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּלּה,

ּבצקלנֹו" ."וכרמל ְְְְִֶַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr `i jxk zegiy ihewl)

הּיֹובל יהיה ואם יד)וכן ב, לעיל(רש"י ּפרׁש כ,רׁש"י (יתרו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַ
ואינֹוכב) מקֹומֹות, מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה "אם" ְְְְִִֵֶֶַָָָֹׁשּכל

אמּורים  ׁשם רש"י ׁשּדברי לֹומר, ויׁש ּבכללם. זה ּפסּוק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָמֹונה
ׁשּבא  ּוביֹובל, וחֹובה; רׁשּות ּבגדר הּוא הּכתּוב ּכׁשּתכן ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָֹרק

ּכּונתֹו ׁש"אם" לֹומר ׁשּי לא האדם, ּבפעּלת ולא ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻמּמילא
מפרׁש ּכאן אבל חֹובה. אֹו "אם",ּפרּוׁשּהרׁשּות מּלת ׁשל ְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

ּבלׁשֹון  מׁשּמׁשת הּיֹובל" יהיה "ואם ּגם סֹוף סֹוף ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַוהרי
ֲֶַ"ּכאׁשר".

(åè)äçðî äðáì äéìò zîNå ïîL äéìò zúðå§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®¦§−̈
:àåä¦«

(æè)dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈
ô :ýåýéì äMà dúðáì-ìk ìò©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ÏÂ‡יג  ÁÏÓ˙ ‡ÁÏÓa C˙ÁÓ Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ïk ÏÚ C˙ÁÓ ÏÚÓ C‰Ï‡ ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·¿̇«≈¿«¿«¡»»≈«ƒ¿»»«»

:‡ÁÏÓ ·¯˜z Ca¯À̃¿»»¿»≈ƒ¿»

‡·È·יד  ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ˙ÁÓ ·¯˜z Ì‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ
˙ÁÓ ˙È ·¯˜z ÔÎÈk¯ ÔÎB¯t ¯e· ÈÏ¿̃≈¿≈»«ƒ»¿»≈»ƒ¿«

:C¯ekaƒ»

z·Ï‡טו  dÏÚ ÈeL˙e ‡ÁLÓ dÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈¬«ƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

dÒ¯‚Óטז  dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dz·Ï Ïk ÏÚ dÁLnÓeƒƒ¿««»¿À¿«À¿»»√»¿»

minkg izty

(bi)ñmiOd gln ici lr ,WExiR¥©§¥¤©©©¦
zFclFYn glOd iM ,gAfOA miaxwp¦§¨¦©¦§¥©¦©¤©¦§

:miOdci dxez ©©¦
(ci)ò:daFg FWxtl lFki ip` f`e§¨£¦¨§¨§¨
ô`l Fxzi zWxR sFq lirlC `de§¨¦§¥¨¨©¦§Ÿ

Wi ,df `iad `le dWlW m` iM `iad¥¦¦¦§¨§Ÿ¥¦¤¥

iAxC `AiN` WxiR lirlC xnFl©¦§¥¥¥©¦¨§©¦
iAxC `AiN` WxiR `kde ,l`rnWi¦§¨¥§¨¨¥¥©¦¨§©¦
'laFId didi m`e' i`d WxiRW oFrnW¦§¤¥¥©§¦¦§¤©¥

:daFgö,mipniq FA ozPW ,WExiR ¨¥¤¨©¦¨¦
zrWA FWExiRW ,aia` d`AW cg`d̈¤¨¤¨¨¨¦¤¥¦§©

zNgzA EpiidC ,zF`EaYd lEXiA¦©§§©§¦§¦©
on d`A `idW ipXde ,xivTd©¨¦§©¥¦¤¦¨¨¦
'aia`'C deW dxifBn ,mixFrVd©§¦¦§¥¨¨¨§¨¦

:'aia`'÷dNn 'lnxM' zNOW ,WExiR ¨¦¥¤¦©©§¤¦¨
:`ln xM ,zaMxEneh dxez §¤¤©¨¥



סג `xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k iriax meil inei xeriy

ß xc` h"k iriax mei ß

â(à)àeä ø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ´
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈÓÏL∑ ולּבעלים ולּכהנים לּמזּבח, ׁשלֹום ּבהם ׁשּיׁש "ׁשלמים", אחר: ּדבר ּבעֹולם. ׁשלֹום .ׁשּמּטילים ¿»ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(á)ìäà çút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©´Ÿ¤
çaænä-ìò ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãòBî¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(â)áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
k úàå áøwä-úà äqëîä:áøwä-ìò øLà áìçä-ì ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£'B‚Â ·ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â∑'הּקבה ׁשעל חלב 'להביא ø'להביא אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי , ¿≈»«≈∆¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הּדּקין' ׁשעל .חלב ִֵֶֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `xwie t"y zgiy)

הּדּקין ׁשעל . . הּקבה ׁשעל חלב ג)להביא ג, רׁש"י (רש"י ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּתצּוה ּבפרׁשת אּלּו ּדעֹות ׁשּתי כב)הביא ׁשם (כט, אבל , ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָ

נאמר  ּכאן ּדהּנה לֹומר, ויׁש עקיבא. רּבי ּדעת את ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהקּדים
את ּכל" הּמרחיב יׁשמעאל, רּבי ּדעת מקּדים ולכן החלב", ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ה"חלב  מן יֹותר ׁשרחֹוק הּקבה, לחלב ּגם הּכתּוב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמׁשמעּות
נאמר  ׁשם א הּדּקין. חלב מאׁשר הּקרב" את ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָהמכּסה
את  הּמצמצם עקיבא, רּבי לדעת נֹוטה ולכן סתם, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ"החלב"

ּבלבד. הּדּקין לחלב הּכתּוב ְְְִִֵֶַַַַַָָמׁשמעּות

(ã)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

:äpøéñé§¦¤«¨
i"yx£ÌÈÏÒk‰∑) ּבלע"ז הּכליֹות )פלנקי"ן ׁשעל ׁשהחלב «¿»ƒְְֵֶֶֶַַַַַָ

מּלמּטה, והם הּכסלים, ּבגבּה הּוא חּיה, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכׁשהּבהמה
ּבלע"ז  ׁשּקֹורין הּמתנים, ׁשּתחת החלב ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָוזהּו
הּכסלים, ּבגבּה למעלה הּנראה לבן ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹלונבילו"ש,

חֹופהּו הּבׂשר ּדפן ∑‰i˙¯˙.ּובתחּתיתֹו, הּוא ְְִֵַַָָ«…∆∆ֶֹ

הּמסù חצרא" ארּמי: ּובלׁשֹון איברי"ׁש, ׁשּקֹורין , ְְֲִִִֶַַָָָָ
‰k·„.ּדכבדא" ÏÚ∑ מעט עּמּה הּכבד מן ,úׁשּיּטל ְְַָ««»≈ְִִִֵֶַַָָֹ

הּוא  אחר מןֿהּכבד"àּובמקֹום "ואתֿהּיתרת .אֹומר: ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
˙BÈÏk‰ŒÏÚ „·k‰ŒÏÚ∑ מן ּולבד הּכבד מן לבד ««»≈««¿»ְְִִֵַַַָ

לזֹוáהּכליֹות  יסירּנה ,. ְְְִֶַָָ

È¯Bzא  ÔÓ Ì‡ da¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ì‡Â¿ƒƒ¿«¿«»À¿»≈ƒƒ≈
ÌÈÏL ‡a˜ Ì‡ ¯Îc Ì‡ ·È¯˜Ó ‡e‰¿»ƒƒ¿«ƒÀ¿»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ dÈ·¯˜È¿»¿ƒ≈√»¿»

Ú¯˙aב  dpÒkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈À¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«
˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc¿»««¿¿»¿¿

È˙ג  ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»»
ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ«

:‡eb«»

Ècד  Ô‰ÈÏÚ È„ ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

minkg izty

â ÷øt(b)ølrW oMW lke ,WExiR ¤¤¥§¨¤¥¤©
,xEQi` lW mipniq ipW DA WIW oiTCd©©¦¤¥¨§¥¦¨¦¤¦
`aiwr iAxlE ,slwpe mExwE azFY odW¤¥¨§§¦§¨§©¦£¦¨
,mipniq ipW DA WIW mEXn oiTC `weC©§¨©¦¦¤¥¨§¥¦¨¦
lrW la` ,slwpe mExw mbe azFY¨§©§§¦§¨£¨¤©
zFkizg `N` azFY Fpi` daiTd©¥¨¥¨¤¨£¦
- 'azFY' WExitE .Wi alg zFkizg£¦¥¤¥¥¨

opinBxzn 'FzlnU `id' FnM ,dlnU¦§¨§¦¦§¨§©§§¦©
:'DiazFz `id'c dxez ¦§¥

(c)ùixa` oiA liCaOd KqOd ,WExiR¥©¨¨©©§¦¥¥§¥
oFWlA `xwpe ,oiTCd oiaE dniWPd©§¦¨¥©©¦§¦§¨¦§

:caMd xvg cEnlYdúWExiR didie ©©§£©©¨¥§¦§¤¥
xnFl oi`C ,caMd on zvw 'mr' ,'lr'©¦§¨¦©¨¥§¥©

caMd lM:Dil irAin 'mxiqi' oM m`C , ¨©¨¥§¦¥§¦¥¦¨¥¥

àcaMd 'lr'W df lr di`xde ,WExiR¥§¨§¨¨©¤¤©©¨¥
:'eke caMd 'on' `EdádWwdX dnE ¦©¨¥©¤¦§¨

o`ke 'mr' 'lr' WxiR dlrnlC m"`xd̈§¥¦§©§¨¥¥©¦§¨
'lr' zNnC xnFl Wi ,'cal' 'lr' WxiR¥¥©§©¥©§¦©©
iAbe ,'cal'E 'mr' ,miWExiR ipW Fl Wi¥§¥¥¦¦§¨§©¥
on cal Wxtl Kixv KgxM lr zFilM§¨©¨§¨¨¦§¨¥§©¦
mixihwn zFilMd lM `dC ,zFilMd©§¨§¨¨©§¨©§¦¦



xwie`סד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k iriax meil inei xeriy

(ä)äìòä-ìò äçaænä ïøäà-éðá Búà eøéè÷äå§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈
ççéð çéø äMà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øLà£¤¬©¨«¥¦−£¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

ô :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÏÚ‰ŒÏÚ∑ ּתמיד עֹולת ׁשּתקּדים למדנּו, העֹולה. קרּבן âמּלבד הּמערכה לכל .על «»…»ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(å)øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ
:epáéø÷é íéîz äá÷ð Bà́§¥½̈¨¦−©§¦¤«

(æ)Búà áéø÷äå Bðaø÷-úà áéø÷î-àeä áNk-íà¦¤¬¤«©§¦−¤¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£·NkŒÌ‡∑ לׁשּתי נחלקּו לכ קרבה, אליתֹו ׁשהּכׂשב העז , ּבאמּורי ּׁשאין מה הּכׂשב ּבאמּורי ׁשּיׁש ãלפי  ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ּפרׁשּיֹות  ִָָ

(ç)éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«
i"yx£e˜¯ÊÂ∑ ּבאצּבע נֹותן ואינֹו זֹורק, הּוא הּכלי ועלֿידי ארּבע, ׁשהן מּתנֹות ּבחּטאת äׁשּתי .אּלא ¿»¿ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(è)Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
áìçä-úàå äpøéñé äöòä únòì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ
-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©

:áøwä©¤«¤
i"yx£BaÏÁ∑ ּתמימה האליה זה ּומהּו? ׁשּבֹו, ‰Úˆ‰.הּמבחר ˙nÚÏ∑ הּיֹועצֹות הּכליֹות מן .למעלה ∆¿ְְְִֶֶַַַָָָָֻ¿À«∆»∆ְְְֲִַַַָָ

ÏÚ˙‡ה  ÏÚ ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ Èa d˙È Ôe˜ÒÈÂ¿«¿»≈¿≈«¬…¿«¿¿»«¬»»
Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ Ècƒ«»«»ƒ«∆»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a¿«¬»√»¿»

˜„Ìו  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈¿ƒ¿«¿«»√»
:dp·¯˜È ÌÈÏL ‡a˜ B‡ ¯Îc ÈÈ¿»¿«À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈

d˙Èז  ·¯˜ÈÂ da¯˜ ˙È ·¯˜Ó ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒƒ»¿»≈»À¿»≈ƒ»≈»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

d˙Èח  ÒBkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈À¿»≈¿ƒ»≈
dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

ÈÈט  Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»
dp„ÚÈ ‡z¯ÊL Ï·˜Ï ‡zÓÏL ‡˙ÈÏ‡ da¯z«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»»√≈¿«¿»∆¿ƒ«
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

minkg izty

'caMd lr' WxitC `de .gAfn iAbl§©¥¦§¥©§¨§¥¥©©¨¥
'lr'C `xninl e`l ,'caMd on cal'§©¦©¨¥©§¥§¨§©
`A `N` ,'cal' WExiR 'caMd' iAbC§©¥©¨¥¥§¨¤¨¨
on Egwl `NW xnFl drhp `NW Wxtl§¨¥¤Ÿ¦§¤©¤Ÿ¨§¦
wEaCX dn `N` caMA wEaCd zxzFId©¤¤©¨©¨¥¤¨©¤¨
,dgAfOd mixihwOW caMd zvwn mr¦¦§¨©¨¥¤©§¦¦©¦§¥¨
xnFlM ,'caMd on cal' WxiR Kkl§¨¥¥§©¦©¨¥§©
FzF` mr mixihwn Eid zxzFId lMW¤¨©¤¤¨©§¦¦¦

:caMA waCW zvwnd dxez ¦§¨¤¨¥©¨¥
(d)â,miCwYW wiIC 'dlFrd lr'n e`l©¥©¨¨¦¥¤©§¦

FWExiRW 'lr'n rOYWn `l `dC§¨Ÿ¦§©©¥©¤¥

`N` ,xg`l m` miCwdl m` 'cal'§¨¦§©§¦¦§©¥¤¨
mivrd lr xW`' DixzA aizkCn¦¦§¦©§¥£¤©¨¥¦
Ekxr xaMW rnWn ,'W`d lr xW £̀¤©¨¥©§©¤§¨¨§
lr xW` mivrd lr dlFrd̈¨©¨¥¦£¤©

:W`de dxez ¨¥
(f)ãFnM zg` dWxtA `le ,WExiR¥§Ÿ§¨¨¨©©§

on m`e' DiA aizkC dacp zlFrA§©§¨¨¦§¦¥§¦¦
'miGrd on F` miaUMd on FpAxw o`Sd©Ÿ¨§¨¦©§¨¦¦¨¦¦

:'ebeg dxez

(g)äaizM inipRd z`HgA ixdW¤£¥©©¨©§¦¦§¦
on dGde mCA FrAv` z` odMd lahe'§¨©©Ÿ¥¤¤§¨©¨§¦¨¦

gwle' aizM dpFvig z`HgaE ,'mCd©¨§©¨¦¨§¦§¨©
lr ozpe FrAv`A z`Hgd mCn odMd©Ÿ¥¦©©©¨§¤§¨§¨©©
df azM `NX dnE .'gAfOd zFpxw©§©¦§¥©©¤Ÿ¨©¤
uxiY ,minlXd gaf xwA iAB dlrnl§©§¨©¥§©¤©©§¨¦¥¥

(dix` xEbA)KM lM Fpi` lirNW ipRn §©§¥¦§¥¤§¥¥¨¨
lr s` rAv`A dwixGd `OWe ,di`x§¨¨§¤¨©§¦¨§¤§©©©
opitlie ,rAv` DiA aizM `lC aB©§Ÿ§¦¥¤§©§¨§¦©
,z`HgA aYkPd WxFtnd on mEzq̈¦©§¨©¦§©©©¨
oeike ,zFpAxTd lM sFq cr oiYnd Kkl§¨¦§¦©¨©¨§¨§¥¨
wx 'FrAv`' oAxw mEWA aYkp `NW¤Ÿ¦§©§¨§¨¤§¨©

:'eke DPin rnW ,z`HgAh dxez §©¨§©¦¨



סה `xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xc` h"k iriax meil inei xeriy

(é)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(àé)ô :ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ ÌÁÏ∑אׁש ׁשל "עבד ∑ÌÁÏ.ּגבּהæלׁשם åלחמֹו ּבלחמֹו", עץ "נׁשחיתה וכן: מאכל, לׁשֹון ∆∆ƒ∆«ְְֵֵֶַַָֹ∆∆ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָ

לחם" עׂשים "לׂשחֹוק רב", .לחם ְְִִֶֶֶַֹ

(áé):ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ æò-íàå§¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(âé)éðôì Búà èçLå BLàø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(ãé)áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

(åè)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(æè)ççéð çéøì äMà íçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì áìç-ìk̈¥−¤©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk jxk zegiy ihewl)

לה' חלב טז)ּכל (ג, ֵֶַָ
חלב  ּכל . . ׁשּבנכסיו הּיפה מן יקּדיׁש ּדבר, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהקּדיׁש

(רמב"ם)לה' ַ
ב)ּבגמרא קלג, לפניו (ׁשּבת התנאה ואנוהּו, אלי "זה איתא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

לֹומר: ויׁש ואנוהּוּבמצֹות". אלי על זה ּב'גברא'. ּדין – ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ
נאים  ּבחפצי־מצוה הּׁשּמּוׁש על־ידי ה' לפני להתנאֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהאדם

לה'ּומׁשּבחים. חלב הּנמסר ּכל חפץ ּכל ּב'חפצא'. ּדין – ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
והּנאה. הּטֹוב מן ׁשּיהיה הראּוי מן ּגבֹוּה, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָלרׁשּות

(æé)áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤
ô :eìëàú àì íc-ìëå§¨−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÏBÚ ˙wÁ∑'ּכהנים ּב'תֹורת מפרׁש הּזה çיפה הּפסּוק .ּכל À«»ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹ

ÏÚי  Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìיא  ‡a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k dp˜qÈÂ¿«¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיב  dp·¯˜ÈÂ da¯˜ ‡ifÚ Èa ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ«»À¿»≈ƒ»¿ƒ≈√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיג  d˙È ÒBkÈÂ dLÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈≈¿ƒ»≈√»
ÏÚ dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

a¯z‡יד  ˙È ÈÈ Ì„˜ Ôa¯˜ da¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»¿»»«¿»
:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ««»

Ècטו  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
ÏÚ ‡„·k ÏÚ Èc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏk»¿≈»∆¿ƒ«

˜¯a‡טז  ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«¿ƒ«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯z Ïk ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»¿»

Ïkיז  ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ˙¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃»»»¿»»≈¿…¿»≈»
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ ‡a¯z«¿»¿»¿»»≈¿

minkg izty

(`i)åzFCEwp WWA lrR lwWn iM¦¦§©¤¤§¥§
x`WM Fpi`e ,cxtEnaE KEnqA deẄ¤§¨§§¨§¥¦§¨

:s"hgA micEwPd mikEnqæWxiR iM §¦©§¦©£¨¦¥¥

xaM iM ,Fl EdpYIW `l ,'d mWl ''dl'©§¥Ÿ¤¦§¥¦§¨
:'Kl xnF` `l arx` m`' aizMai dxez §¦¦¤§©Ÿ©¨

(fi)çs` alg xEQi`C dGn Ecnl̈§¦¤§¦¥¤©

FPnfA `NWe ziAd onfaE minlFr ziaA§¥¨¦¦§©©©¦§¤Ÿ¦§©
WxFtn oke ,ux`l dvEgaE ux`Ä¨¤§¨¨¨¤§¥§¨

:oiWECiwC `Ow wxtA` dxez §¤¤©¨§¦¦



xwie`סו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` iying meil inei xeriy

ß oqip '` iying mei ß

ã(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³
äNòå äðéNòú àì øLà ýåýé úåöî ìkî äââLá¦§¨¨Æ¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàî¥«©©−¥¥«¨
i"yx£'‰ ˙BˆÓ ÏkÓ∑ חּטא אין רּבֹותינּו: ת ּפרׁשּו ƒ…ƒ¿ְֵֵֵַַָ

ׁשּזדֹונֹו ּדבר על אּלא חּטאת èּבאה וׁשגגתֹו וכרת, .לאו ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
‰p‰Ó ˙Á‡Ó∑ הּכֹותב ּכגֹון: מהן, אחת מּמקצת ≈««≈≈»ְְִִֵֵֶַַַָ

מּׁשמעֹון  "ׁשם" מּדנּיאל éּבׁשּבת "ּדן" מּנחֹור, "נח" ,. ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹ

(â)áéø÷äå íòä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®§¦§¦¿
ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìò©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−

:úàhçì§©¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡∑ ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«»»

ׁשגגת  עם ּדבר ּבהעלם אּלא חּיב אינֹו ëמדרׁשֹו: ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּדבר  ונעלם העם... "לאׁשמת ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָמעׂשה,
ּכׁשהּכהן  אּגדה: לפי ּופׁשּוטֹו ועׂשּו". הּקהל ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹמעיני

ּבֹו ּתלּויין ׁשהן זה, הּוא העם אׁשמת חֹוטא, ְְִֵֵֶֶַַָָָּגדֹול
מקלקל  ונעׂשה ּבעדם ּולהתּפּלל עליהם ∑t¯.לכּפר ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֻ«

זקן  קטן?ìיכֹול יכֹול "ּבן", אי "ּבן". לֹומר: ּתלמּוד ? ְִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשלׁש ּבן ּפר זה ּכיצד? הא "ּפר". לֹומר: .ּתלמּוד ְֵֶֶַַַַַָָֹ

(ã)ýåýé éðôì ãòBî ìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב  L‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa ·BÁÈ≈¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:ÔB‰pÓ „Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«ƒ¿

ÈÂ˜¯·ג  ‡nÚ ˙·BÁÏ ·BÁÈ ‡a¯ ‡‰k Ì‡ƒ«¬»«»≈¿««»ƒ»≈
Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»«≈¿ƒ√»

:‡˙‡hÁÏ ÈÈ¿»¿«»»

Ì„˜Ïד  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»

minkg izty

ã ÷øt(a)èoi`C ,gqtE dlin iwER`l ¤¤§©¥¦¨¤©§¥
e`l FA WIW xaC lr `le .zxM `N` FA¤¨¨¥§Ÿ©¨¨¤¥©
dMn oFbM ,zxM `le oiC ziA zzinE¦©¥¦§Ÿ¨¥§©¥
owfe l`xUIn Wtp apFbe FO`e eia`̈¦§¦§¥¤¤¦¦§¨¥§¨¥
oi`e zxke e`l FpFcGW lr `le .`xnn©§¥§Ÿ©¤§©§¨¥§¥
micre FO`e eia` lNwn FnM ,dUrn FA©£¤§§©¥¨¦§¦§¥¦
giCnE ziqOde sXknE sCbnE minnFf§¦§©¥§©¥§©¥¦©¦©
aizkCn df lM Ecnle .xwW `iapE§¦¤¤§¨§¨¤¦¦§¦
,'dbbWA dUrl mkl didi zg` dxFY'¨©©¦§¤¨¤¨Ÿ¤¦§¨¨
,'dnx ciA dUrY xW` WtPde' aizkE§¦§©¤¤£¤©£¤§¨¨¨
dcFar zbbWl dxFYd lM zbbW dWTdª§¨¦§©¨©¨§¦§©£¨
FzbbW lre zxM FpFcf lr miaiIgW dxf̈¨¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨

:z`HgérnWn ,'zg`n' aizkCn ©¨¦¦§¦¥©©©§©
zF` ENit` xnFl oi`e .zvwn ENit £̀¦¦§¨§¥©£¦
xnFlM ,'zg`' oM mB opiWxcC ,zg ©̀©§¨§¦©©¥©©§©
,FNM mW rnWnC ,'zg`' aizM EN`M§¦§¦©©§©§©¥ª
cr `N` aiIg Fpi`C opixn` okl̈¥¨§¦©§¥©¨¤¨©
mW `EdW ,'oFrnX'n 'mW' aFYkIW¤¦§¥¦¦§¤¥

:mXd zvwn `Ede ,mlWb dxez ¨¥§¦§¨©¥

(b)ëEPOn mlrp dNgYOW ,xnFlM§©¤¦§¦¨¤§©¦¤
`Ed dUre ,dkldM `NW dxFde oiCd©¦§¨¤Ÿ©£¨¨§¨¨
m` la` .FYrC lETW iR lr Fnvr©§©¦¦©§£¨¦
iR lr EUre mixg`l odMd dxFd¨©Ÿ¥©£¥¦§¨©¦
lr' aizkCn ,odMd xEhR Fz`xFd¨¨¨©Ÿ¥¦¦§¦©

:'`hg xW` Fz`Hgì`l EN` ,WExiR ©¨£¤¨¨¥¦Ÿ
oA ENit` `pin` ded ,'xR' `N` aizM§¦¤¨¨£¨¨¦¨£¦¤
,'oA' ol rnWn `w ,mipW Wnge rAx ©̀§©§¨¥¨¦¨©§©¨¤
mipW iYW oA 'oA' xn`PW mFwn lkC§¨¨¤¤¡©¤¤§¥¨¦
xwA oA lbr Ll gw' aizkcM ,`Ed§¦§¦©§¥¤¤¨¨
s` 'mininY dlFrl li`e z`Hgl§©¨§©¦§¨§¦¦©
,mipW iYW oA `Ed li`W FnkE ,mipWA§¨¦§¤©¦¤§¥¨¦
.mipW iYW oA `Ed xwA oA lbr KM̈¥¤¤¨¨¤§¥¨¦
`YWde ,WExiR ,'eke 'oA' xn`p EN`e§¦¤¡©¤¥§©§¨
KgxM lr ,'xwA oA' mbe 'xR' aizkC¦§¦¨§©¤¨¨©¨§¨
oA EpiidC ,oal KEnQd xR Wxtl Kixv̈¦§¨¥¨©¨§¥§©§¤
WxiR `de ,xn`Y m`e .mipW WlẄ¨¦§¦Ÿ©§¨¥¥
,'eke owfl hxR 'o`Sd onE' lirl i"Wx©¦§¥¦©Ÿ§¨§¨¥
`xw hrinC `pin` dedC xnFl Wie§¥©©£¨¨¦¨§¦¥§¨

`pin` ded z`Hg la` ,dlFr iAB owf̈¥©¥¨£¨©¨£¨¨¦¨
`le ,'oA' xnFl cEnlY ,xWM owf ENit £̀¦¨¥¨¥©§©¥§Ÿ

.owf(cec ixaC)dlFr iAB lirl `d ,dWw ¨¥¦§¥¨¦¨¤¨§¥©¥¨
'miGrd on'E 'miaUMd on' i"Wx WxiR¥¥©¦¦©§¨¦¦¨¦¦
,mdFfnE owfe dlFgl mihErin mdC§¥¦¦§¤§¨¥§¨
ike ,owfl xg` hErin o`M il dOle§¨¨¦¨¦©¥§¨¥§¦
iAB o`ke dlFr iAB mzdC `niY¥¨§¨¨©¥¨§¨©¥
dWw oM m` ,xg` hErin Kixv z`Hg©¨¨¦¦©¥¦¥¨¤
hErin cFr o`M aYkinl Dil dedC©£¨¥§¦§©¨¦
oiprlC ,xnFl Wie .mdFfnle dlFgl§¤§¦§¨§¥©¦§¦§©
qE`n `EdW mdFfnE dlFgC lEqR§§¤§¨¤¨
xAYqnC ,dlFrn z`Hg opitli xiRW©¦¨§¦©©¨¥¨§¦§©¥
`p Edaixwd' mEXn Flqtl `Ed§¨§¦©§¦¥¨
EpiidC ,owf lEqR oiprl la` ,'Lzgtl§¤¨¤£¨§¦§©§¨¥§©§
,xAYqn Fpi` ,mipW dWlXn xzFi¥¦§¨¨¦¥¦§©¥
ded ,lFqtl aEzMd zxfbC `N ¤̀¨¦§¥©©¨¦§£¨
`w ,`weC iNB iNbC `kid `pin`̈¦¨¥¨§©¥©¥©§¨¨
oM z`Hg iAB mbC ol rnWn©§©¨§©©¥©¨¥

:`Edc dxez



סז `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` iying meil inei xeriy

(ä)Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−
:ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ עֹולמים ּובבית להיכל îלּמׁשּכן, –. ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

(å)ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈
:Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîòt òáL¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤

i"yx£L„w‰ ˙Î¯t ÈtŒ˙‡∑ מכּון – קדּׁשתּה מקֹום ּבּפרכת ðּכנגד ּדמים נֹוגעים היּו ולא הּבּדים, ּבין ,ñּכנגד ∆¿≈»…∆«…∆ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נגעּו נגעּו, .ואם ְְְִָָ

(æ)úøè÷ çaæî úBðø÷-ìò ícä-ïî ïäkä ïúðå§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤
úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé éðôì íénqä|íc-ìk ©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´

ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé øtä©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£ÌcŒÏk ˙‡Â∑ ׁשיריò הּדם. ¿≈»«ְֵַָָ

(ç)áìçä-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìò äqëîä©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â∑ מה לֹומר. לֹו היה 'חלּבֹו' ¿∆»≈∆«ְֶַַָָ
יֹוםֿהּכּפּורים  ׁשל ּפר לרּבֹות "ּפר"? ְְִִֶַַַַַָּתלמּודֿלֹומר

ּוליתרת ôלכליֹות  ׂשעירי ∑‰hÁ‡˙.ולחלבים להביא ְְְֲִִֶֶַָָֹ««»ְְִִֵָ

לכליֹות  - ּולי öעבֹודהֿזרה ולחלבים ÌÈ¯È.תרת , ְְְֲֲִִֶֶַָָָָָֹ»ƒ
epnÓ∑ המחּבר חלּבֹו÷מן הסרת קדם ינּתחּנּו ׁשּלא , ƒ∆ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

.(ת"כ)

d˙Èה  ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

ÔÓו  ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ
‡zÎ¯t Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»»À¿»

:‡L„e˜„¿¿»

Áa„Ó‡ז  ˙¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒ¿»««¿««¿¿»
‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙¯BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»
‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ ‡¯B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿»¿»≈ƒ»¿«¿¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„«¬»»ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

dpÓח  L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

minkg izty

(d)î`Ed `N` ,oMWn `weC e`lC§©©§¨¦§¨¤¨
zTg zWxtA aizkC ,WCwOA oiCd©¦©¦§¨¦§¦§¨¨©ª©
ikd xzA aizkE ,'`Oh 'd oMWn z`'¤¦§©¦¥§¦¨©¨¦
EpizFAx EWxce ,'`Oh 'd WCwn z`'¤¦§©¦¥§¨§©¥
dOl 'oMWn' xn`p m` ,dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨¦¤¡©¦§¨¨¨
dOl 'WCwn' xn`p m`e ,'WCwn' xn`p¤¡©¦§¨§¦¤¡©¦§¨¨¨
dfA df lW oYil `N` ,'oMWn' xn`p¤¡©¦§¨¤¨¦¥¤¤§¤
Wxtd oi`W DPin rnW ,dfA df lWe§¤¤§¤§©¦¨¤¥¤§¥
FpFWlA aEzMd qtYW `N` mdipiA¥¥¤¤¨¤¨©©¨¦§
`de .drW DzF`A dzidW oMWOd©¦§¨¤¨§¨§¨¨¨§¨
gzR l`e' iAB lirl df WxiR `lC§Ÿ¥¥¤§¥©¥§¤¤©
lr i`w mzdC mEXn ,'ebe 'crFn ldŸ̀¤¥¦§¨¨¨¥©
od `Ed cg` dxfrd mWe ,dxfrd̈£¨¨§¥¨£¨¨¤¨¥
iAB la` ,minlFr ziaA od oMWOA©¦§¨¥§¥¨¦£¨©¥
'crFn ld`' mW KiIW `lC ,crFn ldŸ̀¤¥§Ÿ©¨¥Ÿ¤¥
sNgzn oMWn zXEcwE ,oMWOA `N ¤̀¨©¦§¨§©¦§¨¦§©¥
FzXEcw dfC ,minlFr ziA zXEcTn¦§©¥¨¦§¤§¨
zXEcw FzXEcw dfe drW itl§¦¨¨§¤§¨§©

:minlFre dxez ¨¦

(e)ð`N` ,il dOl 'WcTd' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©Ÿ¤¨¨¦¤¨
,zkxRd agx lkA dxWM diGd oi`W¤¥©¨¨§¥¨§¨Ÿ©©¨Ÿ¤
oFx` iCA oiA cbp `EdW mFwnA wx©§¨¤¤¤¥©¥£

:WcTdñ,'zkFxR lr' aizM `lCn ©Ÿ¤¦§Ÿ§¦©¨¤
:rBi `l m` s` rnWnf dxez ©§©©¦Ÿ¦©

(f)òixw ,EPOn dGd xaMW iR lr s`e§©©¦¤§¨¦¨¦¤¨¥
Kixv hgFXdW cOll ,'mCd lM' Dil¥¨©¨§©¥¤©¥¨¦
:xn` EN`kE ,xR lW FnC lM lAwIW¤§©¥¨¨¤¨§¦¨©
,dGi KM xg`e ,'lAwi xRd mC lM z`e'§¥¨©©¨§©¥§©©¨©¤

:xzFPd KFRWi diGd xg`eg dxez §©©©¨¨¦§©¨
(g)ôiAB oM mB EpW KM ,m"`xd azM̈©¨§¥¨¨©¥©¥

Dil ded 'FnC' ,'KRWi xRd mC lM z`e'§¥¨©©¨¦§Ÿ¨£¨¥
xERM mFi xR zFAxl `N` ,'eke xninl§¥©¤¨§©©¦
dn wx `iad `l l"f i"Wxe .dkitWl¦§¦¨§©¦©Ÿ¥¦©©
`le ,'xR alg lM z`e' wEqRA EWxCX¤¨§©¨§¥¨¥¤©§Ÿ
`zbEltC mEXn d`xpe ,dOl iYrcï©§¦¨¨§¦§¤¦¦§§¨
,`id l`rnWi iAxe `aiwr iAxC§©¦£¦¨§©¦¦§¨¥¦
,f"pw sC dWxRd z`fA hEwlIA `aEde§¨©©§§Ÿ©¨¨¨©

:mW oiIr(dix` xEB)df `iad `l i"Wx ©¥¨©§¥©¦Ÿ¥¦¤
Kd WxC migafC ipW wxtAW ipRn¦§¥¤§¤¤¥¦¦§¨¦¨©¨
Kixv hgFXdW ,izixg` `zNinl `xw§¨§¦§¨©£¦¦¤©¥¨¦

:xRd mC lM lAwlö`qxiBd `id KM §©¥¨©©¨¨¦©¦§¨
,mipdM zxFzAEpNW gqFPA la` §©Ÿ£¦£¨©©¤¨

lkl miakFM zcFar ixirU zFAxl'§©§¦¥£©¨¦§¨
oi`W iR lr s`e .'oiprA xEn`d̈¨¨¦§¨§©©¦¤¥
cg` xirU `N` miakFM zcFarA©£©¨¦¤¨§¦¤¨
aEzMW FnM ,dlFrd xR mr `Ad calA¦§¨©¨¦©¨¨§¤¨
giWOd odMd ixdW ,Ll glW zWxtA§¨¨©§©§¤£¥©Ÿ¥©¨¦©
`Ed xirU miakFM zcFar zbbWA§¦§©£©¨¦§¦
ipRn xnFl Wi ,hFicdM `ian¥¦§¤§¥©¦§¥
cg` lM oi`ian Eid mNEM mihaXdW¤©§¨¦¨¨§¦¦¨¤¨
zbbWA z`Hgl xirUe dlFrl xR̈§¨§¨¦§©¨§¦§©
m`e ,miakFM zcFarA oiC ziA z`xFd¨©¥¦©£©¨¦§¦
`zi`cM ,mixirU xUr mipW Eid oM¥¨§¥¨¨§¦¦¦§¦¨

:'de 'c sC zFixFdA÷,'EPOn' WExitE §¨©§¥¦¤
:mlW FcFrAh dxez §¨¥



xwie`סח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` iying meil inei xeriy

(è)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

:äpøéñé§¦¤«¨

(é)ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk©«£¤´½̈¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½
:äìòä çaæî ìò©−¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£Ì¯eÈ ¯L‡k∑ ּב'ׁשֹור המפרׁשין אמּורין מאֹותן «¬∆»ְְִִֵֵַָָֹ
ׁשּלא  הּׁשלמים' ּב'זבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים'. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹזבח

ּׁשלמים øּפרׁש מה לׁשלמים: להּקיׁשֹו אּלא ּכאן? ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
אף ùלׁשמן  לעֹולם, ׁשלֹום ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה אף , ְְְִִִֶַַַָָָָָ

ללמד  מצריכֹו קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת לעֹולם. ׁשלֹום ְְְִִִִִֶַַָָָָָֹזה
הּלמד  מן למד למדין ׁשאין ּבפרק úהימּנּו: ּבקדׁשים. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

מקֹומן' BL‡¯ŒÏÚ.'איזהּו ˙BÈÏk‰ŒÏÚ „·k‰ŒÏÚ ְֵֶָ««»≈««¿»«…
ÂÈÚ¯kŒÏÚÂ∑'מּלבד' ּכמֹו הן, ּתֹוספת לׁשֹון .ּכּלן ¿«¿»»ְְְִֵֶֶַָֻ

(àé)-ìòå BLàø-ìò BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©
:BLøôe Baø÷å åéòøk§¨¨®§¦§−¦§«

(áé)-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå§¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤
íéöò-ìò Búà óøNå ïLcä CôL-ìà øBäè íB÷î̈³¨Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−

ô :óøOé ïLcä CôL-ìò Làä¥®©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«
i"yx£¯B‰Ë ÌB˜ÓŒÏ‡∑ מקֹום לעיר מחּוץ ׁשּיׁש לפי ∆»»ְִִִֵֶָָ

ּולבית  מנּגעֹות אבנים להׁשלי לטמאה, ְְְְְְֲִִֵַָָָָֻֻמּוכן
ׁשהּוא  זה לּמחנה", "מחּוץ לֹומר: הצר ְְֲִֶֶֶַַַַָָֻהּקברֹות,

טהֹור  הּמקֹום ׁשּיהא לעיר, ÁnÏ‰.חּוץ ıeÁÓ∑ ְִֵֶַָָָƒ««¬∆
מחנֹות  לׁשלׁש לעיר àחּוץ חּוץ עֹולמים, ּובבית ;á, ְְֲִִֵַָָָֹ

ּוב'סנהדרין' יֹומא ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּוהּו .ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ

Ècט  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜iL„e‡י  ˙ÒÎ ¯BzÓ L¯ÙzÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»
:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»«¬»»

¯dLÈיא  ÏÚ d¯Òa Ïk ˙ÈÂ ‡¯Bz CLÓ ˙ÈÂ¿»¿«»¿»»ƒ¿≈«≈≈
:dÏÎ‡Â de‚Â È‰BÚ¯k ÏÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈¿»¿≈

Ï‡˙¯יב  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯Bz Ïk ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«
ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»¿ƒ»≈«
‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡»«»¿∆»»«¬«≈≈«ƒ¿»

:„˜BzÈƒ»

minkg izty

(i)øWxitC ikid iM `lde ,WExiR¥©£Ÿ¦¥¦§¥¥
,hxtA mialg EdNEkl minlXd gafA§¤©©§¨¦§§£¨¦¦§¨
odM xR iAB `kd Edl WxiR iOp ikd̈¦©¦¥¥§¨¨©¥©Ÿ¥

:giWnù'minlW gaf m`e' aizkCn ¨¦©¦¦§¦§¦¤©§¨¦
`dIW `pngx citwC DPin rnW ,'ebe§©¦¨§¨¥©£¨¨¤§¥

:minlW mWl gaGdúmEXn ,WExiR ©¤©§¥§¨¦¥¦
xEAv lW mlrd xR ixEnb`l iraC§¨¥§©§¥©¤§¥¤¦
caMd zxzFil miakFM zcFar ixirV ©̀§¦¥£©¨¦§¤¤©¨¥
oiprl iccdl Wwzi`Cn ,zFilM iYWE§¥§¨¦§¦§©©£¨¥§¦§©
migafA opixn`cM mixEni` zxhwd©§¨©¥¦¦§¨§¦©¦§¨¦
`l xEAv mlrd xtE ,i`OW ziA wxR¤¤¥©©©¤§¥¦Ÿ
`N` ,zxzFie zFilM DiA aizM§¦¥§¨§¤¤¤¨
aizkC giWn odM xtC `WTidn¥¤¥¨§©Ÿ¥¨¦©¦§¦
,'z`Hgd xtl dUr xW`M xRl dUre'§¨¨©¨©£¤¨¨§©©©¨
xtl' ,xEAv mlrd xR df 'xRl' `ipze§©§¨©¨¤©¤§¥¦§©
odM xR dn ,giWn odM xR df 'z`Hgd©©¨¤©Ÿ¥¨¦©©©Ÿ¥
zFilM iYW eixEni`A Wi giWn̈¦©¥§¥¨§¥§¨
oi`e ,oM xEAv mlrd xR s` ,zxzFIde§©¤¤©©¤§¥¦¥§¥
aEzMd KxvEd ,cnNd on cnl oicnl§¥¦¨¥¦©¨¥§©©¨
s` odM xtA 'mxEi xW`M' `xw aFYkl¦§§¨©£¤©§©Ÿ¥©

xnFl ,DitEbl Dil Kixv oi`W iR lr©¦¤¥¨¦¥§¥©
xtl oipr EdpY DitEbl oipr Fpi` m ¦̀¥¦§¨§¥§¥¦§¨§©
,dGn Epcnle .xEAiv lW xaC mlrd¤§¥¨¨¤¦§¨©§¦¤
Eid `l WExitA FA aEzM did `l m`W¤¦Ÿ¨¨¨§¥Ÿ¨
cFnll miakFM zcFar ixirU milFki§¦§¦¥£©¨¦¦§
cnNd xaC mEXn ,xaC mlrd xRn¦©¤§¥¨¨¦¨¨©¨¥
cOlnE xfFg Fpi` WTidA§¤¥¥¥§©¥

:WTidA`i dxez §¤¥
(ai)àoOwlE ,'dpgn' o`M aizkCn¦¦§¦¨©£¤§©¨

xtl dUr xW`M' aizM Ff dWxtA§¨¨¨§¦©£¤¨¨§©
aizM ikd xzaE ,'Fl dUri oM z`Hgd©©¨¥©£¤¨©¨¦§¦
'dpgOl uEgn l`' ,'xRd z` `ivFde'§¦¤©¨¤¦©©£¤
icM `Ed xYEin i`Ce `N` ,il dOl̈¨¦¤¨©©§¨§¥
dpgnE .zg` dpgn cFr EPOn WFxcl¦§¦¤©£¤©©©£¤

aizkCn gkEn ziWilWev zWxtA §¦¦¨¦¦§¦§¨¨©©
`lC ,'dpgOl uEgn oWCd z` `ivFde'§¦¤©¤¤¦©©£¤§Ÿ
'oWCd z` `ivFde' wx xninl Dil ded£¨¥§¥©©§¦¤©¤¤
`Ed dpgOl uEgW `prci `p`e©£¨¨©§¨¤©©£¤
dpgOl uEgn l`' Ff dWxtA aizkcM§¦§¦§¨¨¨¤¦©©£¤
ixd ,'oWCd KtW l` xFdh mFwn l ¤̀¨¨¤¤¤©¤¤£¥

`N` ,dpgOl uEgn `Ed oWCd KtW¤¤©¤¤¦©©£¤¤¨
cFr EPOn WFxcl `Ed xYEin i`Ce©©§¨¦§¦¤
.zFpgn WlWl uEg EpiidC ,zg` dpgn©£¤©©§©§§¨©£
`Ed ,dpikW dpgn :od zFpgn WlWe§¨©£¥©£¥§¦¨
dxfrd gzRnE ,miptle dxfrd gzRn¦¤©¨£¨¨§¦§¦¦¤©¨£¨¨
,dIel dpgn `Ed ziAd xd gzR cr©¤©©©©¦©£¥§¦¨
`Ed xird xrW cr ziAd xd gzRnE¦¤©©©©¦©©©¨¦
uEgle xird xrXnE ,ziWilW dpgn©£¥§¦¦¦©©¨¦§©

:zFpgn WlWl uEg `Edázlgp) §¨©£©£©

(awriziA oiA wENig oi` `lde ,il DinY ©£Ÿ§¦©¦©£Ÿ¥¦¥¥
,zFnFwn x`WE dliW oiaE minlFr¨¦¥¦Ÿ§¨§
Eid mW oFx`d didW okid mFwn lkaE§¨¨¥¨¤¨¨¨¨¨¨
wxtA opixn` `icdaE ,zFpgn WlẄ©£§¤§¨¨§¦©§¤¤
ilE` ,uxize .mW oiIr ,'eke oiCd xnbp¦§©©¦©¥¨§¥¥©
xnFl Kixve xtFq zErh `Ed¨¥§¨¦©

.'milWExiA'(dix` xEB)i"Wx KRdOX dn ¦¨©¦©§¥©¤§©¥©¦
xg`e 'xFdh mFwn l`' dNgY Wxtl§¨¥§¦¨¤¨¨§©©
WlWl uEg 'dpgOl uEgn l`' KM̈¤¦©©£¤§¨
WExiRW ol `pnC ,xnFl Wi ,zFpgn©£¥©¦§¨¨¤¥
,zFpgn WlWl uEg `Ed 'dpgOl uEg'©©£¤§¨©£



סט `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` iying meil inei xeriy
ÔLc‰ CÙLŒÏ‡∑ הּדׁשן ּבֹו ׁשּׁשֹופכין המסּלק âמקֹום ∆∆∆«∆∆ְְִֶֶֶַַָָֻ

אלֿ אתֿהּדׁשן "והֹוציא ׁשּנאמר: ּכמֹו הּמזּבח, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַמן
לּמחנ  Û¯OÈ.ה"מחּוץ ÔLc‰ CÙLŒÏÚ∑ ׁשאין ֲִֶַַ«∆∆«∆∆ƒ»≈ֵֶ

אין  ׁשאפּלּו ללּמד אּלא ּדׁשן ãּתלמּודֿלֹומר, .ׁשם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(âé)éðéòî øác íìòðå ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−
-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà eNòå ìäwä©¨¨®Â§¨Â©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

:eîLàå äðéNòú¥«¨¤−¨§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ˙„Ú∑אּלּוä סנהדרין.¯·c ÌÏÚÂ∑ מּתר ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ּכרתֹות מּכל ּבאחת להֹורֹות .טעּו ¬«ƒ¿»≈ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ

eNÚÂ Ï‰w‰∑ צּבּור ּפיהם åׁשעׂשּו .על «»»¿»ִִֶֶַָ

(ãé)eáéø÷äå äéìò eàèç øLà úàhçä äòãBðå§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨§¦§¦¸
ìäà éðôì Búà eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
(åè)øtä Làø-ìò íäéãé-úà äãòä éð÷æ eëîñå§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈

:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æè):ãòBî ìäà-ìà øtä ícî çéLnä ïäkä àéáäå§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®¤−Ÿ¤¥«

(æé)íéîòt òáL äfäå ícä-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ
:úëøtä éðt úà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½¥−§¥¬©¨«Ÿ¤

i"yx£˙Î¯t‰ Èt "את ∑‡˙ אֹומר: הּוא ּולמעלה ≈¿≈«»…∆ְְֵֶַָ
מדינה. עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקדׁש". ּפרכת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּפני
ּכּלם  ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחּו, מעּוטּה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻאם

ּכׁשחטא  ּכאן, אף מתקּימת. ׁשּלֹו ּפמליא אין ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָסרחּו,
הּמקּדׁש; על הּמקֹום קדּׁשת ׁשם עדין מׁשיח, ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹֻּכהן

הּקדּׁשה  נסּתּלקה חסֿוׁשלֹום, ּכּלם, .מּׁשחטאּו ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻֻ

(çé)ïzé ícä-ïîe|éðôì øLà çaænä úðø÷-ìò ¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´
CtLé ícä-ìk úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ
:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ∑ ּכנגד ׁשהּוא מערבי, יסֹוד .הּפתח æזה ¿ƒ¿«»…»¬∆∆«…∆≈ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ

È‰ÈÂיג  ÔeÏzLÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ≈
„Á Ôe„aÚÈÂ ‡Ï‰˜ ÈÈÚÓ ‡Ób˙Ù ‡qÎÓ¿«»ƒ¿»»≈≈≈¿»»¿«¿¿«
‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:Ôe·BÁÈÂƒ

Ôe·¯˜ÈÂיד  dÏÚ e·Á Èc ‡˙·BÁ Ú„È˙˙Â¿ƒ¿¿«¿»ƒ»¬«ƒ»¿
d˙È Ôe˙ÈÈÂ ‡˙‡hÁÏ È¯Bz ¯a ¯Bz ‡Ï‰¿̃»»«≈¿«»»¿«¿»≈

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï»√»«¿«ƒ¿»

¯LÈטו  ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ‡zLÎ È·Ò ÔeÎÓÒÈÂ¿ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»»¿≈«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»¿ƒ»»√»¿»

ÔkLÓÏטז  ‡¯B˙„ ‡Óc ÔÓ ‡a¯ ‡‰k ÏÚÈÂ¿»≈«¬»«»ƒ¿»¿»¿«¿«
:‡ÓÊƒ¿»

Ú·Lיז  ÈcÈÂ ‡Óc ÔÓ dÚaˆ‡ ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ¿«
:‡zÎ¯t Ì„˜ (˙È) ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊƒ¿ƒ√»¿»»√»»À¿»

˜„Ìיח  Èc ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈ ‡Óc ÔÓeƒ¿»ƒ≈««¿««¿¿»ƒ√»
„BLÈ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»≈
ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«¬»»ƒƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

minkg izty

WIW ipRn 'xFdh mFwn l`' WxiR okl̈¥¥¥¤¨¨¦§¥¤¥
mipa` mikilWn mXW `nh mFwn̈¨¥¤¨©§¦¦£¨¦
dWlWl uEg i`CeA dfe ,zFrBEpnd©§¨§¤§©©¦§¨
ziAd did xird KFY ixdW ,zFpgn©£¤£¥¨¦¨¨©©¦
oM m` ,uEg o`ivFdl Kixve rBEpnd©§¨§¨¦§¦¨¦¥
zFpgn WlWl uEg `Ed aizkC 'uEgn'¦¦§¦§¨©£

:xirl uEg `EdWâoWCd `l ,xnFlM ¤¨¦§©Ÿ©¤¤
zFInipRd zFlME`nd on wNEqnd©§¨¦©§¨©§¦¦
z` W`d lk`Y xW` oWCd `EdW¤©¤¤£¤Ÿ©¨¥¤
oi` oWC FzF` iM ,mFi FzF`A dlFrd̈¨§¦¤¤¥
did `N` ,dpgOl uEgn FzF` oiktFW§¦¦©©£¤¤¨¨¨
mFi lkA dYgOd `ln EPOn dzFg¤¦¤§Ÿ©©§¨§¨

WaM lW FgxfnA dxfrA FpzpE§¨¨£¨¨§¦§¨¤¤¤
:'ebe 'oWCd z` mixde' aizkcMãm`e §¦§¦§¥¦¤©¤¤§¦

DiltkC `d `nlC ,Dil `pn xn`YŸ©§¨¥¦§¨¨§©§¥
.lEqR oWC mW oi` m`W ,`Ed `aEMrl§¦¨¤¦¥¨¤¤¨
`N` xninl Dil ded `lC xnFl Wie§¥©§Ÿ£¨¥§¥©¤¨
,'oWCd KtW lr' i`n ,'sxVi oWCd lr'©©¤¤¦¨¥©©¤¤©¤¤
iR lr s` oWCd mFwn lr i`Ce `N ¤̀¨©©©§©¤¤©©¦

:llM oWC mW oi`Wbi dxez ¤¥¨¤¤§¨
(bi)äxn`pe 'dcr' o`M xn`PW mEXn¦¤¤¡©¨¥¨§¤¡©

EliSde' 'dcrd EhtWe' ,'dcr' oNdl§©¨¥¨§¨§¨¥¨§¦¦
ziA oNdl dxEn`d 'dcr' dn ,'dcrd̈¥¨¨¥¨¨£¨§©¨¥
.oiC ziA o`M dxEn`d 'dcr' s` ,oiC¦©¥¨¨£¨¨¥¦

DPin rnW ,'l`xUi zcr' aizkCnE¦¦§¦£©¦§¨¥§©¦¨
Ff ,Ffi`e ,l`xUiAW zcgEind dcrd̈¥¨©§¤¤¤§¦§¨¥§¥
zMWlA zaWFId dlFcB ixcdpq©§¤§¦§¨©¤¤§¦§©

:zifBdåeiptl Wxcp 'ldTd' zNnE ©¨¦¦©©¨¨¦§¨§¨¨
mdW 'ldTd ipirn mlrpe' ,eixg`lE§©£¨§¤§©¥¥¥©¨¨¤¥
dkldM `NW ExFde ,dlFcB ixcdpq©§¤§¦§¨§¤Ÿ©£¨¨

mrl Exn`eldTd' ,mY` mixYEn §¨§¨¨¨¦©¤©¨¨
,mdiR lr dUrn ldTd EUrW ,'EUre§¨¤¨©¨¨©£¤©¦¤
xwA oA xR dlFcB ixcdpq mi`ian f`e§¨§¦¦©§¤§¦§¨©¤¨¨

:'ebeci dxez

(gi)æld` gzR xW`' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥£¤¤©Ÿ¤
`l dOl ,xn`Y m`e .il dOl 'crFn¥¨¨¦§¦Ÿ©¨¨Ÿ



xwie`ע zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` iying meil inei xeriy

(èé):äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
i"yx£ÌÈ¯È BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑ּפרׁש ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ¿≈»∆¿»ƒְִֵֵֶַַֹ

לּפר  מ"ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכאן
ּתנא  ּבֹו? נתּפרׁשּו לא ּומּפניֿמה וגֹו'". עׂשה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹּכאׁשר

אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל: רּבי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדבי
חּבתֹו מּפני ּבסרחֹונֹו .ּומעט ְְְִִִִֵֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr fk zegiy ihewl)

מּפני  ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמׁשל
יט)חּבתֹו ד, לכּתב (רש"י לֹו היה לכאֹורה הקׁשה: לרׁש"י ְְְְִִִִַָָָָָֹֻ

ּומּדּוע  לא, ותּו החּטאת" לפר עׂשה ּכאׁשר לּפר ְְְֲֶַַַַַַַָָָָָָֹ"ועׂשה
ּומתרץ, הּמזּבחה". והקטיר מּמּנּו ירים חלּבֹו ּכל "ואת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנאמר

החטא  ׁשאינֹו החטא, ּבסרחֹון למעט היא הּכתּוב ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּכּונת
ואף  חּוץ. ּכלּפי ּפרסּומֹו מּמּנּו, הּנֹודף הרע הריח אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעצמֹו,

זֹו חּטאת להקטיר נראיתּכאן, יׁש ּכאּלּו ּבחמרתּה, ּפחּותה ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻ
הּכליֹות). ׁשּתי ואת הּיֹותרת את (ולא ּבלבד החלב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr ,fk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

FzAig ipRn FpFgxqA hrin¦¥§¦§¦§¥¦¨

ירים  ּכל־חלּבֹו ְְִֵֶָָואת
הם ואף־על־ּפי למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבֹו, נתּפרׁשּו ּלא מה ּומּפני וגֹו'. עׂשה ּכאׁשר לּפר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמ־ועׂשה
ּומיעט  אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל ר ּבי דבי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּתּנא

חיּבתֹו מּפני רש"י)ּבסרחֹונֹו ובפירוש יט. (ד, ְְְִִִֵָ
ׁשבע  "והּזה ּכתּוב צּבּור, ׁשל ּדבר העלם ּפר ּפרׁשת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהמׁש

הּפרכת" ּפני את . . יז)ּפעמים "ּולמעלה (שם, רׁש"י ּופירׁש , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשּסרחה  למל מׁשל הּקֹודׁש? ּפרֹוכת ּפני את אֹומר ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא
ואם  מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחה מעּוטּה אם מדינה, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָעליו

מתקּימת". ׁשּלֹו ּפמליא אין סרחה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָּכּולּה
מרּבי  הּוא הּנ"ל הראׁשֹון הּמׁשל ּגם ּדלכאֹורה ּבזה, לעּין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָויׁש

ב)יׁשמעאל מא, ׁשאינֹו(זבחים ּכמֹו ׁשמֹו רׁש"י הביא ולא , ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ
הביא  מּדּוע ואם־ּכן הּמאמרים, ּבעלי ׁשמֹות ּבדר־ּכלל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמביא

הּׁשני? ּבּמׁשל יׁשמעאל רּבי ׁשל ׁשמֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאת
הּמאמר  ּבעל ׁשם ׁשּמביא ּדבזה הּדרּוׁש, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָויׁש
ׁשּמּובן  אף ּדהּנה ּכאן. הּמתעֹוררת קׁשיא מתרץ הּׁשני, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבּמׁשל

ּכל  א אֹוהבֹו, ּב"סרחֹון" הּמל ימעט חיּבתֹו ׁשמּצד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּדבר
ּכזה  ּב"סרחֹון" ּכׁשּמדּבר אבל רגילים, ּבחטאים הּוא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻזה
מחּבבֹו ׁשעדין אפׁשר אי מתקּימת" ׁשּלֹו ּפמליא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁש"אין

ּבסרחֹונֹו? ׁשּימעט ּכ ּכדי עד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָהּמל
ׁשהּוא  יׁשמעאל, רּבי אמר זה ׁשּמאמר רׁש"י מתרץ זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל

ׁשאמר ב)זה פרק ריש ּדאין (נגעים ּכּפרתן". אני יׂשראל "ּבני ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
רּבי  אין ּדאם־ּכן יתּכּפרּו, ּתׁשּובה יעׂשּו ׁשּכׁשּיׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכּונה
על  הּמכּפרים הם ויׂשראל יׂשראל, ׁשל ּכּפרתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׁשמעאל

ק  ּכל־ּכ היה יׁשמעאל ׁשרּבי היא הּכּונה אּלא ׁשּור עצמם. ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
הּוא  ּכאילּו עצמֹו את ׁשהחׁשיב עד יׂשראל, ּבני עם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּומאחד
ּכּפרתן  הּוא הרי ּומּמילא (חס־וׁשלֹום), ׁשחטא זה היה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעצמֹו

יׂשראל. ְִֵֶָׁשל
אינּה יׂשראל לבני והּקׁשר האהבה הּקּב"ה, אצל כן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכמֹו
ּומאּוחדים  קׁשּורים הם אּלא יׂשראל ּבני ּבהנהגת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּתלּויה
חיּבתן  עדין יׂשראל, ּבני אצל "סרחֹון" ּכׁשּיׁש ּגם ולכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלעֹולם,

חיּבתֹו". מּפני ּבסרחֹונֹו ּו"מיעט הּקּב"ה לפני ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָעֹולה

(ë)ïk úàhçä øôì äNò øLàk øtì äNòå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−
:íäì çìñðå ïäkä íäìò øtëå Bl-äNòé©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«

i"yx£¯tÏ ‰NÚÂ∑ זהç.˙‡hÁ‰ ¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k∑ ּוׁשּתי יֹותרת להביא מׁשיח, ּכהן ּבפר ׁשּמפרׁש ּכמֹו ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

Áa„ÓÏ‡:יט  ˜qÈÂ dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈¿«≈¿«¿¿»

B˙Ï¯‡כ  „·Ú È„ ‡Ók ‡¯B˙Ï „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿»ƒ¬«¿»
‡‰k ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÈÂ dÏ „aÚÈ Ôk ‡˙‡hÁ„¿«»»≈«¿∆≈ƒ««¬≈«¬»

:ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿

minkg izty

.giWn odM xtA lirl df i"Wx WxiR¥¥©¦¤§¥§©Ÿ¥¨¦©
l`' `kd i"Wx WxitC `dC xnFl Wie§¥©§¨§¥¥©¦¨¨¤
Epiid xnFl FpFvx ,'iaxrn cFqi§©£¨¦§©©§
KtFW ikd mEXn `niY `lC ,`aEMrl§¦¨§Ÿ¥¨¦¨¦¥
dNigY rbFRW mEXn iaxrn cFqi l ¤̀§©£¨¦¦¤¥©§¦¨
crFn ld`n `vFi `EdWM gEx FzF`A§©§¤¥¥Ÿ¤¥
,mipR lW diGdd milWdW xg ©̀©¤¦§¦©©¨¨¤§¦
,`Ed zFvOd lr oixiarn oi`C mEXnE¦§¥©£¦¦©©¦§
devOdW cOll ipXd aEzMd `A okl̈¥¨©¨©¥¦§©¥¤©¦§¨

oi` mEXn `le ,`weC `Ed ikdA§¨¦©§¨§Ÿ¦¥
uxiY onFwn Edfi` wxtaE .oixiarn©£¦¦§¤¤¥¤§¨¥¥
dIpW mrR dPiW dOl xg` oiprA i"Wx©¦§¦§¨©¥¨¨¦¨©©§¦¨
oiprA aXiil Wie ,'crFn ld` gzR l`'¤¤©Ÿ¤¥§¥§©¥§¦§¨

:w"Fce ,FvExiY itl xg`hi dxez ©¥§¦¥§
(k)çxRl zNn lr 'df' zNn siqFd¦¦©¤©¦©©¨

(z`Hgd)oFW`xd did EN`C mEXn , ©©¨¦§¦¨¨¨¦
dUre' xnFl oFkp did UaM F` xirÜ¦¤¤¨¨¨©§¨¨
,'UaMl F` xirVl dUr xW`M xRl©¨©£¤¨¨©¨¦©¤¤

xRl dUre' xnFl oFkp Fpi` la £̀¨¥¨©§¨¨©¨
siqFd ikd mEXn ,'xRl dUr xW`M©£¤¨¨©¨¦¨¦¦
dUre' xnFl iOp oFkp Fpi`e .'df' zNn¦©¤§¥¨©¦©§¨¨
iM 'z`Hgd xtl dUr xW`M df xtl§¨¤©£¤¨¨§©©©¨¦
mEXn ,'oFW`xd' zNn zFtqFzA m ¦̀§§¦©¨¦¦
xtA WxFtOW FnM' xnFl KxvEd ikd̈¦§©©§¤§¨§©
xnFl drhp `lC ,'eke 'giWn odMŸ¥¨¦©§Ÿ¦§¤©
xtA EpiidC ,ixiinw xg` xtA `nlC¦§¨§¨©¥¨©§¦§©§§©
,oiicr xMfEd `NW iR lr s` xERM mFi¦©©¦¤Ÿ§©£©¦



עי `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` iying meil inei xeriy
ולכּפל èּכליֹות  ּכאן, ּפרׁש ּׁשּלא מה ׁשם ׁשּפרׁש , ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

העבֹודֹות  מּכל éּבמצות אחת חּסר ׁשאם ללּמד , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
הּמזּבח  על ּבּנּתנין ׁשּמצינּו לפי ּפסּול, – ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּמּתנֹות

לֹומר ëהחיצֹון  הצר ּכּפר, – אחת ּבמּתנה ׁשּנתנן ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
מעּכבת  מהן אחת ׁשּמּתנה .ּכאן, ְֵֶֶֶֶַַַַָָָ

(àë)Búà óøNå äðçnì õeçî-ìà øtä-úà àéöBäå§¦´¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøä øtä úà óøN øLàk©«£¤´¨©½¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨−̈«

(áë)ýåýé úåöî-ìkî úçà äNòå àèçé àéNð øLà£¤¬¨¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸
:íLàå äââLa äðéNòú-àì øLà åéäìà¡Ÿ¹̈£¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥«

i"yx£‡ËÁÈ ‡ÈN ¯L‡∑!ׁשגגתֹו על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור, אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זדֹונֹותיו  על ׁשּמתחרט .קלֿוחמר ְְִֵֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(36 'r fi jxk zegiy ihewl)

יחטא נׂשיא כב)אׁשר לׁשֹון (ד, - יחטא נׂשיא אׁשר ְֱֱֲֲִִֶֶֶֶָָָָ
ּכּפרה  להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור אׁשרי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאׁשרי:

זדֹונֹותיו על ׁשּמתחרט קל־וחמר ׁשגגתֹו, יׁש(רש"י)על ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּנׂשיא, לחּטאת ּביחס רק "אׁשר" לׁשֹון מֹופיע מּדּוע ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָֹלתמּה,
ּפנימּיּות  ּפי על להסּביר ויׁש הּמׁשיח? ּכהן לחּטאת ּביחס ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָֹֹולא
מחּדיר  ׁשּכהן לּנׂשיא, הּכהן ׁשל ּתפקידֹו ּבין ההבּדל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהענינים:
הּנׂשיא  ואּלּו למצוֹות־עׂשה. הּׁשרׁש ׁשהיא - ה' אהבת ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבעם

לכן  לא־תעׂשה. מצוֹות ׁשרׁש - ה' יראת להחּדיר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹּתפקידֹו
הבאת  ּוביניהן - מצוֹות־עׂשה קּיּום הּוא הּכהן ׁשל ענינֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹעּקר
מּלכּתחּלה  למנע ענינֹו הּנׂשיא ואּלּו ׁשחטא. למי ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָָֹקרּבן
אצל  ּדוקא "אׁשר" הּלׁשֹון מֹופיע לכן ּבעברֹות. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכׁשלּות
ׁשאינֹו לאדם ּבעּקר מתאים "אׁשר" ׁשהּבּטּוי היֹות ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנׂשיא,
ּולהביא  להֹודֹות מתּבּיׁש אינֹו חֹוטא וכאׁשר מּלכּתחּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָחֹוטא

ַָָּכּפרה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr fi jxk zegiy ihewl)

יחטא נׂשיא כב)אׁשר ׁשּלֹו(ד, ׁשהּנׂשיא הּדֹור אׁשרי ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשגגתֹו על ּכּפרה להביא לב וה'ּמל'(רש"י)נֹותן ה'ּנׂשיא' ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

'מל' לּדבר: (רמז הּגּוף על הּׁשּליט הּמח, - הּוא ִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבאדם
ּתבֹות זהּוּכבד ,לב ,מח ראׁשי הּדֹור). התנהגּות אׁשרי – ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

ּכאׁשר ּכראּוי, היא לבהאדם נֹותן ׁשּלֹו הּמח הּנׂשיא – ֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
יכֹול  אדם ׁש"ּכל ּב'ּתניא', וכּמבאר הּלב. ּתאוֹות על ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשּליט
לּבֹו". מׁשאלֹות למּלאֹות ׁשּלא . . להתאּפק ׁשּבמֹוחֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַֹֹּברצֹונֹו

(âë)àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà òãBä-Bà«©³¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯
:íéîz øëæ íéfò øéòN Bðaø÷-úà¤¨§¨²§¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«

i"yx£Ú„B‰ŒB‡∑'הּדבר הֹודע 'אם "אֹו"ìּכמֹו הרּבה ; «ְְִֵַַַָָ
"אֹו"; ּבמקֹום ו"אם" "אם", ּבלׁשֹון ׁשּמׁשּמׁשין ְְְְְִִִִִֵֶַיׁש

הּוא" נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע "אֹו ‡ÂÈÏ.וכן: Ú„B‰∑ ְִֵַַָ«≈»

נֹודע  מּכאן ּולאחר הּתר, ׁשהּוא סבּור היה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשחטא
היה  ׁשאּסּור .לֹו ִֶָָ

(ãë)íB÷îa Búà èçLå øéòOä Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòä-úà èçLé-øLà£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«

È˜B‡Â„כא  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡¯Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ
‰‡Ó„˜ ‡¯Bz ˙È „È˜B‡ È„ ‡Ók d˙È»≈¿»ƒƒ»»«¿»»

:‡e‰ ‡Ï‰˜ ˙‡hÁ««¿»»

i„Bwt‡כב  ÏkÓ „Á „aÚÈÂ ·BÁÈ ‡a¯ Ì‡ƒ«»≈¿«¿≈«ƒ»ƒ«»
eÏLa ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:·BÁÈÂ¿≈

È˙כג  È˙ÈÈÂ da ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ««¿«¿ƒ»
:ÌÈÏL ¯Îc ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

ÒBkÈÂכד  ‡¯ÈÙˆ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎÈÈc ¯˙‡a d˙È»≈«¬«¿ƒ«»¬»»»√»¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

minkg izty

mFwnA 'eke 'WxFtOW FnM' siqFd okl̈¥¦§¤§¨¦§
:'oFW`xd' zNnè`iadl' xn`X dnE ¦©¨¦©¤¨©§¨¦

,mialgd xiMfd `le 'zxzFie zFilM§¨§¤¤§Ÿ¦§¦©£¨¦
FAlg lM z`e' xn`nA millkp mNEMW¤¨¦§¨¦§©£©§¥¨¤§

iAxC `AiN` `Ed df .'xihwi(iqFi) ©§¦¤©¦¨§©¦¥

[l`rnWi]dnA lirl eiYWxiR xakE , ¦§¨¥§¨¥©§¦§¥§©
'eke miWcw zhigWaE' i"Wx WxiRX¤¥¥©¦¦§¦©¨¨¦
dnE .'cnNd on cnl oicnl oi`C§¥§¥¦¨¥¦©¨¥©

`Ow `PzC `AiN` `Ed lFRkl Exn`X¤¨§¦§©¦¨§©¨©¨
iAxC `AiN` `le ,mipdM zxFzA§©Ÿ£¦§Ÿ©¦¨§©¦

:l`rnWiéoicnl cFre ,FWExiR ikde ¦§¨¥§¨¦¥§§¥¦
Rl dUre'n WExiR ,EPOn,'ebe 'x ¦¤¥¦§¨¨©¨

xR iAB wFxfIW FnM mCd wFxfIW¤¦§©¨§¤¦§©¥©
`icdA `lde ,`niY ike .z`Hgd©©¨§¦¥¨©£Ÿ§¤§¨
WxiR okl ,mCd wFxfIW DiA aizM§¦¥¤¦§©¨¨¥¥¥
xQg m`W minrR ipW FzF` lFRkl¦§§¥§¨¦¤¦¦¥

:'ekeë,zg` dpYnA ENit` xRM¦¥£¦§©¨¨©©
dxRM Fl ziUrp zg` dwixfA WExiR¥¦§¦¨©©©£¥©¨¨
gAfOA la` ,dxRMd aMrn Fpi`e§¥§©¥©©¨¨£¨©¦§¥©

:dxRM Fl ziUrp `l inipRd`k dxez ©§¦¦Ÿ©£¥©¨¨
(bk)ì`le `xw iPWC mEXn ,WExiR¥¦§©¥§¨§Ÿ

odMd m`' aizkC FnM '`iUp m`' azM̈©¦¨¦§¦§¦¦©Ÿ¥
:'eke 'zcr lM m`e' 'giWOdck dxez ©¨¦©§¦¨£©



xwie`עב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÁLÈŒ¯L‡ ÌB˜Óa∑ ּבּצפֹוןî ּבעֹולה מפרׁש ׁשהּוא ,.‡e‰ ˙‡hÁ∑ ּכׁשר – ׁשּלא ðלׁשמֹו , ƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»ְֶַָָָָֹ«»ְִֵֶָֹ

ּפסּול  – .לׁשמֹו ְִָ

(äë)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´¦§½Ÿ¤§−

:äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ¨«
i"yx£BÓc ˙‡Â∑ ׁשיריñ הּדם. ¿∆»ְֵַָָ

(åë)çáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
ô :Bì çìñðå Búàhçî ïäkä åéìò øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«

i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ·ÏÁk∑ המפרׁשים אמּורין ׁשלמים òּכאֹותן אצל האמּור .ּבעז ¿≈∆∆««¿»ƒְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ß oqip 'a iyiy mei ß

(æë)õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´¨¨®¤
äðéNòú-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNòaÂ©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:íLàå§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr al jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

zEppFAzd ibEq ipW§¥¥¦§§

והביא  גֹו' ּבׁשגגה ּתחטא אחת נפׁש "ואם ּכתּוב ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבפרׁשתנּו
נקבה" גֹו' ואילך)קרּבנֹו כז הרמּב"ם (ד, אֹומר לזה, ּבקׁשר . ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָ

מן  חּטאת ל ואין ּכבׂשים, מּזכרי אּלא האׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ"אין
נקבה" אּלא טז)הּכבׂשים הלכה ו פרק המוקדשין פסולי .(הלכות ְְִֵֶַָָָ

ּביאּורים. ּכּמה מצינּו חטא, על מכּפר ׁשּקרּבן הּדבר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבטעם
חטא  ּכי אּלה ּכל ּבעׂשֹותֹו האדם "ׁשּיחׁשב ּבאר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּוברמּב"ן
ּגּופֹו, ויּׂשרף ּדמֹו ׁשּיּׁשפ לֹו וראּוי ונפׁשֹו, ּבגּופֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹלאלקיו
הּזה" הּקרּבן וכפר ּתמּורה מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלּולא

ט) א, לבּטל (פרשתנו צרי ׁשהאדם מדּגׁש זה ׁשּבטעם ונמצא, .ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
לֹו ׁש"ראּוי ׁשּיחׁשב ּכדי עד קׁשים, ּבדברים עצמֹו את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּוליּסר

העֹון. לֹו מתּכּפר ועל־ידי־זה ויּׂשרף", ּדמֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיּׁשפ
ׁשּתכן  והינּו, קרּוב. מּלׁשֹון הּוא ׁשּקרּבן ּגם־ּכן מצינּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹא

להּקּב"ה עצמֹו את מקרב ׁשהאדם הּוא ספר הּקרּבן (ראה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ועוד) ט. א, פרשתנו בחיי מו. סי' לאדם הבהיר ׁשּיׁש והינּו, .ְְֵֶַָָָ
הּוא ּופגם ׁשחטא ׁשּזה ּבזה הרע,להתּבֹונן יצרֹו מּצד רק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

האמיּתי  רצֹונֹו רצֹונֹו,א ּולקּים להּקּב"ה ּבקרּוב להיֹות הּוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
וׁשב  להּקּב"ה מתקרב הּוא הרי זֹו התּבֹוננּות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָועל־ידי

לֹו. יכּפר ועֹונֹו ְְֲֵֶַָֻמחטאֹו,
אׁשם, ּבקרּבן ּבעּקר הּוא הראׁשֹון ׁשהּטעם לֹומר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָויׁש
ּבא  החּטאת ּדהּנה, חּטאת. ּבקרּבן ּבעּקר הּוא הּׁשני ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָוהּטעם
עד  מחּטאת, חמּור האׁשם מה־ּׁשאין־ּכן הּׁשֹוגג, על ֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָרק

הּמזיד על ּגם ּבאים אׁשמֹות ברמב"ן ׁשּכּמה בזה אריכות (ראה ֲִִֵֶַַַַָָָ
פרשתנו) .סוף

ּבזה  ׁשּיתּבֹונן מסּפיק הּׁשֹוגג ׁשעל לֹומר יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָועל־ּפי־זה

dÚaˆ‡aכה  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»¿≈

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»«¿¿»«¬»»

ÒÎ˙כו  ·¯˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
d˙·BÁÓ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈

:dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈

„‡¯Ú‡כז  ‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»≈«»¿«¿»
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa¿∆¿¿««ƒƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:·BÁÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿≈

minkg izty

(ck)îxn`p xaM `lde ,xn`Y m`e§¦Ÿ©©£Ÿ§¨¤¡©
hgXY xW` mFwnA' ev zWxtA§¨¨©©¦§£¤¦¨¥
,xnFl Wie ,'z`Hgd hgXY dlFrd̈¨¦¨¥©©¨§¥©
`N` FzhigW `dY `NW daFg rFAwl¦§©¨¤Ÿ§¥§¦¨¤¨
`di oFtSA hgWp `l m`e ,oFtSA©¨§¦Ÿ¦§©©¨§¥

:lEqRðopiWxC '`Ed' aizkCn ,WExiR ¨¥¦¦§¦¨§¦©
xnFlM ,FziieedA rnWn '`Ed'C ,ikd̈¦§©§©©£¨¨§©
m` la` ,z`Hg mWl dNigY F`iadl©£¦§¦¨§¥©¨£¨¦

mWl FhgW FhgXWkC ,FziieedA Fpi ¥̀©£¨¨¦§¤§¨§¨§¥
:ixnbl dlEqR ,dlFrdk dxez ¨§¨§©§¦

(dk)ñEPOn ozp xaMW ,FnC lM `lŸ¨¨¤§¨¨©¦¤
:gAfOd zFpxw lrek dxez ©©§©¦§¥©

(ek)òmFwnA 'mixEni` ozF`M' xn`̈©§¨¥¦¦§
,'algM' zNOn oaEOd 'alg FzF`M'§¥¤©¨¦¦©§¥¤
,algd Wxtl aEzMd zpeEM oi`W ipRn¦§¥¤¥©¨©©¨§¨¥©¥¤
lM llFM 'FAlg lM z`e' xn`n iM¦©£©§¤¨¤§¥¨

`Ed wEqRd zpeEM wx ,mialgd©£¨¦©©¨©©¨
opi`W zFilMde zxzFId siqFdl§¦©¤¤§©§¨¤¥¨
xn`e .'FAlg lM' xn`nA millkp¦§¨¦§©£©¨¤§§¨©
,'minlW lv` xEn`d frA miWxFtnd'©§¨¦§¥¨¨¥¤§¨¦
FA llkp UaM lW minlXd gaGW itl§¦¤¤©©§¨¦¤¤¤¦§¨
lW z`Hge ,mixEni` llkA dil`d mB©¨©§¨¦§©¥¦§©¨¤

:dil` Fl oi`e fr `Ed `iUpfk dxez ¨¦¥§¥©§¨



עג `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a iyiy meil inei xeriy
התּבֹוננּות  זה ׁשאין טֹוב, לעׂשֹות הּוא האמיּתי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָׁשרצֹונֹו
אּלא  כּו' חּטאת ל "אין ולכן האדם, על ּומכּבידה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּמקׁשה
- "רּכה" התּבֹוננּות ּגם מסּפיק הּׁשֹוגג לכּפרת ּכי  ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָנקבה",

רּכה" ּבלׁשֹון להן ׁש"ּתאמר ג)ּכנקבה יט, יתרו .(רש"י ְְִֵֶֶַַָָָָֹ

ּבהתּגּברּות, הּוא האדם ׁשּיצר מּכיון הּמזיד, על ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
להקריב  יׁש יכּפר ׁשעֹונֹו ּכדי אּלא רּכה ּבהתּבֹוננּות ּדי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻלא

ּכגידין" הּקׁשים "ּדברים להּגיד יׁש ׁשּל"זכרים" (רש"י זכר, ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
יצרֹו.שם) את יכניע על־ידי־זה ורק ,ְְְְִִֵֶֶַַַַ

(çë)Bðaø÷ àéáäå àèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bàµ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹
:àèç øLà Búàhç-ìò äá÷ð äîéîz íéfò úøéòN§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«

(èë)èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ
:äìòä íB÷îa úàhçä-úà¤©´©½̈¦§−¨«Ÿ¨«

(ì)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(àì)ìòî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´
ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáæ¤©́©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©

ô :Bì çìñðå ïäkä åéìò øtëå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«
i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ÏÚÓ ·ÏÁ ¯Òe‰ ¯L‡k∑ ּבׁשלמים האמּורים עז .ּכאמּורי «¬∆«≈∆≈«∆««¿»ƒְְֲִִִֵֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr hl zegiy ihewl)

לה' ניחֹוח לא)לריח (ד, ְִֵַַַ
ה', אּלא אלקים ולא א־ל לא נאמר לא קרּבנֹות ְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹּבפרׁשת
רׁשּויֹות  (לאֹומרים לחלק לבעל־ּדין ּפה ּפתחֹון לּתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

רש"י) לה', ניחֹוח ריח ּבכּלם נאמר לכ . . הן (מנחות הרּבה ְְְֱִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
א) קי,

"לבעל הּלׁשֹון את להמּתיק ׁשּקרּבן ּדין יׁש הּידּוע ּפי על " ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הּדין  מּדת אלקים, לׁשם לא הרחמים, מּדת הוי', לׁשם ְְֱֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹהּוא
ראה  – אל ׁשם ּגם ׁשּנזּכר (ּומה יחרם" לאלקים "זֹובח -ְֱֳִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

גּבֹור). ואקרי קימא אל הא זּכאן, לא אי א: לא, ְְִִִֵֵַַָָָָָָזח"ג

(áì)äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈
:äpàéáé§¦¤«¨

(âì)dúà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa úàhçì§©½̈¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«

i"yx£˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ∑ לׁשם ׁשחיטתּה .חּטאת ׁשּתהא ¿»«…»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ

(ãì)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤

:çaænä ãBñé§−©¦§¥«©

È˙ÈÈÂכח  ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ÏÚ ‡˙·e˜ ‡zÓÏL ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿∆¿»¿¿»«

:·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»

ÒBkÈÂכט  ‡˙‡hÁ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚc ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È»«»»«¬««¬»»

˜¯˙ל  ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a dÓ„Ó ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿«
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»¿«≈ƒ»

:‡Áa„Óc¿«¿¿»

˙¯·לא  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
‡Áa„ÓÏ ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»¿«¿¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿¿≈≈

a˜‡לב  ‡˙‡hÁÏ da¯˜ È˙ÈÈ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈¿«»»À¿»
:dp˙ÈÈ ‡zÓÏL¿∆¿»«¿ƒ«

ÒBkÈÂלג  ‡˙‡hÁ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»¿«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁÏ d˙È»«¿«»»¿«¿»ƒƒ»¬»»

dÚaˆ‡aלד  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»»¿«

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»¿«¿¿»



xwie`עד zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a iyiy meil inei xeriy

(äì)áNkä áìç øñeé øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»
ìò äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−
àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈

ô :Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£·Nk‰ ·ÏÁ ¯ÒeÈ ¯L‡k∑ אמּורים ׁשּנתרּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְִִֵֶַ

אליה  טעּונה ּכׂשּבה, ּבאה ּכׁשהיא חּטאת, אף ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָּבאליה.
האמּורין  ‰'.עם ÈM‡ ÏÚ∑האׁש מדּור ֹות ôעל  ִִֵָ«ƒ≈ְֵַָ

ּבלע"ז  פואיילי"ׁש לּׁשם. .העׂשּויֹות ְֲֵַַַָ

ä(à)ãò àeäå äìà ìB÷ äòîLå àèçú-ék Lôðå§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´¥½
:Bðåò àNðå ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà¬¨−̈´¨¨®¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ∑ּבֹו עד ׁשהּוא לֹוöּבדבר ׁשּיעיד עדּות לֹו יֹודע ׁשאם ׁשבּועה, ׁשהׁשּביעּוהּו ,. ¿»¿»»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(á)úìáðá Bà àîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà́¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧
úìáða Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾§¦§©−
:íLàå àîè àeäå epnî íìòðå àîè õøL¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−§¨¥«

i"yx£'B‚Â Úbz ¯L‡ LÙ B‡∑הּזֹו הּטמאה ּולאחר ∆∆¬∆ƒ«¿ְְַַַַָֻ
קדׁשים  ׁשּזדֹונֹו÷יאכל ּדבר ׁשהּוא לּמקּדׁש, יּכנס אֹו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּכן  נדרׁש 'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת epnÓ.ּכרת. ÌÏÚÂø∑ ְְְִֵֵֶֶַַָ¿∆¿«ƒ∆
מקּדׁש∑ÌL‡Â.הּטמאה  ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְַָֻ¿»≈ְְֲִִִֶַַַָֹ

(â)øLà Búàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà́¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬
:íLàå òãé àeäå epnî íìòðå da àîèé¦§−̈¨®§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

i"yx£Ì„‡ ˙‡ÓËa∑ מת טמאת B˙‡ÓË.זֹו ÏÎÏ∑ ¿À¿«»»ְֵַֻ¿…À¿»
וזבֹות ל  זבין מּגע טמאת ÓËÈ‡.רּבֹות ¯L‡∑ לרּבֹות ְְְִַַַַָָֻ¬∆ƒ¿»ְַ

נּדה  ּבבֹועל נבלת ∑da.הּנֹוגע ּבֹולע עֹוף ùלרּבֹות ְִֵֵַַָ»ְְִֵַַַ

Ú„È.טהֹור  ‡e‰Â ÌÏÚÂ∑ ׁשּׁשכחú הּטמאה. ָ¿∆¿«¿»«ְֶַַָָֻ
ÌL‡Â∑אֹו קדׁש מקּדׁשàּבאכילת .ּבביאת ¿»≈ְְֲִִִֶַַַָֹ

˙¯·לה  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
ÔB‰˙È ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈«¬»»¿
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿¿«»«¿»ƒ««¬ƒ
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k«¬»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

e‰Â‡א  ÈÓBÓ Ï˜ ÚÓLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈≈¿ƒ¿««≈¿
Ïa˜ÈÂ ÈeÁÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‡ÊÁ B‡ „È‰Ò»ƒ¬»¿»ƒ»¿«ƒƒ«≈

:d·BÁ≈

‡Bב  ·‡ÒÓ ÌÚcÓ ÏÎa ·¯˜È Èc L‡ B‡¡«ƒƒ¿«¿»ƒ««¿»»
‡¯ÈÚa ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ ‡˙ÈÁ ˙Ï··¿ƒ¿««¿»¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»
È‰ÈÂ ·‡ÒÓ ‡LÁ¯ ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¬»¿»»ƒ≈

:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ¿«»ƒ≈¿¿»»¿»

d˙·BÒג  ÏÎÏ ‡L‡ ˙·‡BÒa ·¯˜È È¯‡ B‡¬≈ƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈
Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ·‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:·ÁÂ¿»

minkg izty

(dl)ôzcxFId W`d lr `le ,WExiR¥§Ÿ©¨¥©¤¤
DzF`C ,WOn 'd W` `EdW minXd on¦©¨©¦¤¥©¨§¨
,''d iX`' aizM `xwaE ,`id zxg` W ¥̀©¤¤¦¦§¨§¦¦¥

:'d mWl zFiEUr mdW` dxez ¤¥£§¥
ä ÷øt(`)ö,sili `xizi 'cr `Ede'n ¤¤¦§¥§¥¨¨¥

F` aFxw F` cr iRn crA iwER`l§©¥§¥¦¦¥¨
dl` lFw rnXW iR lr s` ,lEqR̈©©¦¤¨©¨¨
dYr 'cr `Ede' ,cFr cOllE .xEhR̈§©¥§¥©¨
xaCA cr `EdW ,drEaXd zrWA¦§©©§¨¤¥©¨¨

:'ekea dxez

(a)÷ipROW xnFl drhY `NWdribp ¤Ÿ¦§¤©¤¦§¥§¦¨
xg`e EPOn dnlrPW DCal d`nEhA§§¨§©¨¤¤¤§¨¦¤§©©
KkitlE ,oAxw `ian `Ed Fl drcFp KM̈§¨¥¦¨§¨§¦¨
'miWcw lk`i d`nEHd xg`lE' xn`̈©§©©©§¨Ÿ©¨¨¦
,'mW`e' aizkCn ,FzgkFde .'eke§¨¨¦¦§¦§¨¥
z`iaA F` miWcw zlik`A xnFlM§©©£¦©¨¨¦§¦©
m`C ,Ff d`nEh xg`l WExiR ,WCwn¦§¨¥§©©§¨§¦

`nhp `EdW itl ,'mW`e' i`O` ok `lŸ¥©©§¨¥§¦¤¦§¨
i"Wxl Dil `pn xnFl oi`e .oAxw `iaï¦¨§¨§¥©§¨¥§©¦
,WCwOl qpMi F` miWcw lk`IW¤Ÿ©¨¨¦¦¨¥©¦§¨
,aiIg zxg` dxiar dUFrWM `nlC¦§¨§¤¤£¥¨©¤¤©¨
o`M aizkCn i"Wx zgkFdC xnFl Wi¥©§¨©©¦¦¦§¦¨
cFr' aizM zTg zWxtaE 'Fz`nh lkl'§¨ª§¨§¨¨©ª©§¦
z`nhA ixiin oNdN dn ,'Fa Fz`nhª§¨©§©¨©§¥§ª§©
,WCwn z`nhA ixiin `kd s` ,WCwn¦§¨©¨¨©§¥§ª§©¦§¨
o`M aizkE ,WCwOl qpkPW xnFlM§©¤¦§©©¦§¨§¦¨
ev zWxtA aizkE 'mc` z`nhA'§ª§©¨¨§¦§¨¨©©
zlik` mzd dn ,'mc` z`nhA'§ª§©¨¨©¨¨£¦©

:miWcw zlik` `kd s` ,miWcwø ¨¨¦©¨¨£¦©¨¨¦
aizkCn ,eiWcwe WCwOd `le ,WExiR¥§Ÿ©¦§¨§¨¨¨¦¦§¦
mlrd lr ,'`nh `Ede EPOn mlrpe'§¤§©¦¤§¨¥©¤§¥
mlrd lr `le aiIg `Ed d`nhª§¨©¨§Ÿ©¤§¥

:WCwnb dxez ¦§¨
(b)ùmc` drilAd ziaA `OhOW¤§©¥§¥©§¦¨¨¨

qpkpe Dlk` m`W ,micbA `Ohl§©¥§¨¦¤¦£¨¨§¦§©
zNn `de ,xn`Y m`e .aiIg WCwOl©¦§¨©¨§¦Ÿ©§¨¦©
`xnBA EvxiY xaM ,`Ed hErin 'DA'¨¦§¨¥§©§¨¨
`dC ,xYEin `hErin `EddC mEXn¦§©¦¨§¨§¨
rBi ik F`' cxFie dlFr zWxtA aizM§¦§¨¨©¤§¥¦¦©
oi` dribp xaC `nl` ,'mc` z`nhA§ª§©¨¨©§¨§©§¦¨¦
xFdh sFr zliapE ,`l dribp xA e`lC§©©§¦¨Ÿ§¥©¨
'DA' oM m` ,dribpA d`Ohn Dpi ¥̀¨§©§¨¦§¦¨¦¥¨
hErin iede ,il dOl `pngx azkC§¨©©£¨¨¨¨¦§¨¥¦
hErin xg` hErin oi`e hErin xg ©̀©¦§¥¦©©¦

:zFAxl `N`ú(awri zlgp)il d`xp ¤¨§©©£©©£Ÿ¦§¤¦
`Ede' xnFl Kixve xtFq zErh `EdW¤¨¥§¨¦©§
iptA xEAC `Ede ,'d`nHd gkXW ,rcï©¤¨©©ª§¨§¦¦§¥
FpFvx 'rci `Ede' ,FWExiR ikde ,Fnvr©§§¨¦¥§¨©§
d`nHd gkXW Fl rcFp eiWkr xnFl©©§¨©¤¨©©ª§¨
oiIre ,WCwOl qpkp F` WcTd lk`WM§¤¨©©Ÿ¤¦§©©¦§¨§©¥

:mWà,dWw K` .lirlC deW dxifBn ¨¦§¥¨¨¨¦§¥©¨¤



עה `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a iyiy meil inei xeriy

(ã)òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà|Bà ´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìòðå äòáLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnî¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤
i"yx£ÌÈ˙ÙNa∑ ולאá ּבּלב.Ú¯‰Ï∑לעצמֹוâ.B‡ ƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«ְְַ

·ÈËÈ‰Ï∑ ולא איׁשן אכל, ולא אכל ּכגֹון: לעצמֹו, ¿≈ƒְְְְְִַַַַֹֹֹֹ
h·È‡.איׁשן  ¯L‡ ÏÎÏ∑ לׁשעבר ÌÏÚÂ.לרּבֹות ִַ¿…¬∆¿«≈ְְֶַַָ¿∆¿«

epnÓ∑ ועברã עֹולה ּב'קרּבן אּלה ּכל ׁשבּועתֹו, על ƒ∆ְְְְֵֶֶַַָָָָָ
ּכאן äויֹורד' ּכפירת åּכמפרׁש ּבּה ׁשּיׁש ׁשבּועה אבל , ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבאׁשם  אּלא זֹו ּבקרּבן אינּה .ממֹון, ְְְֵֶָָָָָָָ

(ä)øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬
:äéìò àèç̈−̈¨¤«¨

(å)àèç øLà Búàhç ìò ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈
úàhçì íéfò úøéòN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®

:Búàhçî ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«

(æ)BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé òébú àì-íàå§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹
ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®

:äìòì ãçàå úàhçì ãçà¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

(ç)øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
àìå Btøò ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ

:ìécáé©§¦«

·ÔÂÙÒד  ‡L¯ÙÏ Ìi˜È È¯‡ L‡ B‡¡«¬≈¿««¿»»»¿ƒ¿»
‡L‡ L¯ÙÈ Èc ÏÎÏ ‡·ËB‡Ï B‡ ‡L‡·‡Ï¿«¿»»¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»
·ÁÂ Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«¿»

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ«¬»≈ƒ≈

Á·ה  Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·BÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»
:dÏÚ¬«

Á·ו  Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»«¿≈ƒ»
ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ B‡ ‡˙¯n‡ ‡Ú ÔÓ ‡˙·e˜¿¿»ƒ»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ
:d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»≈¿≈

È˙ז  È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk d„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈¿≈¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»
Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯z ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
:‡˙ÏÚÏ „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰BÈ»√»¿»«¿«»»¿««¬»»

Ècח  ˙È ·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»«¬»ƒ»≈»ƒ
dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„˜ ‡˙‡hÁÏ¿«»»«¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

minkg izty

aizkC xiRW iz` mzd `nlWA¦§¨¨¨¨¨¥©¦¦§¦
EPOn mlrPW ipROW ,'mW`e mlrpe'§¤§©§¨¥¤¦§¥¤¤§©¦¤
`kd la` ,WCwOl qpkp d`nHd©ª§¨¦§©©¦§¨£¨¨¨
ipRn ike ,'mW`e rci `Ede' aizM§¦§¨©§¨¥§¦¦§¥
qpkp F` Wcw lk` `nh `EdW rcIW¤¨©¤¨¥¨©Ÿ¤¦§©
`xwnC xnFl Wi `OWe .WCwOl©¦§¨§¤¨¥©§¦§¨
EPOn mlrpe' ,xn`w ikde ,`Ed qxFqn§¨§¨¦¨¨©§¤§©¦¤
EPOn mlrPW ipRn ,'rci `Ede mW`e§¨¥§¨©¦§¥¤¤§©¦¤
rcFp KM xg`e WCwOl qpkp d`nEHd©§¨¦§©©¦§¨§©©¨©

.`nh didW Fl,xnFl Wi cFre .m"`xd ¤¨¨¨¥¨§¥§¥©
cnlie ,deW dxifbl 'mW`e' 'mW`e'C¦§¨¥§¨¥¦§¥¨¨¨§¦§©

:oFilrn oFYgYdc dxez ©©§¥¤§
(c)ádrEaWA FAlA xnB m` ,xnFlM§©¦¨©§¦¦§¨

eiztUA `ivFd `le lFk`l `NW¤Ÿ¤¡§Ÿ¦¦§¨¨
:oAxw aiIg Fpi` ,lk`e drEaXd©§¨§¨©¥©¨¨§¨

â,mixg`l rxdl rAWp m` iwER`l§©¥¦¦§©§¨©©£¥¦
,dMd `le gkWe ,ipFlR z` dM` oFbM§©¤¤§¦§¨©§Ÿ¦¨
aizkCn ,FzgkFde .oAxwA aiIg Fpi ¥̀©¨§¨§¨§¨¨¦¦§¦

dn ,iccdl opiWTn 'aihidl F` rxdl'§¨©§¥¦©§¦©©£¨¥©
iwER`l ,zEWx drxd s` zEWx dahd£¨¨§©¨¨¨§§©¥
aizkC ,zEWx Fl oi` mixg`l drxd£¨¨©£¥¦¥§¦§¦
dahd la` ,'siqFi `l EPMi mirAx`'©§¨¦©¤Ÿ¦£¨£¨¨
i"Wx azkC `de .aiIg mixg`l s ©̀©£¥¦©¨§¨§¨©©¦
drxd xn`wC iciI` ,'Fnvrl' dahd£¨¨§©§©§¥§¨¨©¨¨¨
,Fnvrl dahd iOp xn`w Fnvrl§©§¨¨©©¦£¨¨§©§
iOp mixg`l dahd ENit` zn`aE¤¡¤£¦£¨¨©£¥¦©¦
:zFrEaWC 'b wxtA WxtncM ,aiIg©¨§¦§¨¥§¤¤¦§

ãaFYkl Fl didW ,`Ed xvw `xwnE¦§¨¨¨¤¨¨¦§
lr ok `l m`C ,'xare EPOn mlrpe'§¤§©¦¤§¨©§¦Ÿ¥©
mlrp m` ike ,oAxTd `ian `Ed dn©¥¦©¨§¨§¦¦¤§©
o`M WxiR `lC `de .oAxw `iai EPOn¦¤¨¦¨§¨§¨§Ÿ¥¥¨
WxitcM FzrEaW lr xarW 'mW`e'§¨¥¤¨©©§¨¦§¥¥
xnFl Wi ,d`nhC 'mW`e' iAB lirl§¥©¥§¨¥§ª§¨¥©
aizM dR daEzMd 'mW`e' zNOW¤¦©§¨¥©§¨Ÿ§¦
rnWnC ,'dN`n zg`l' eixg ©̀£¨§©©¥¥¤§©§©

Kixv KgxM lr KMld ,i`w EdNEM`C§©§¨¥¦§¨©¨§¨¨¦
xvw `xwn 'EPOn mlrpe' `xwC xnFl©¦§¨§¤§©¦¤¦§¨¨¨
lr xare EPOn mlrpe' xn` EN`M ,`Ed§¦¨©§¤§©¦¤§¨©©
KM xg`e WExiR ,'rci `Ede' ,'FzrEaW§¨§¨©¥§©©¨
zg`l mW`e' xfg KM xg`e ,Fl rcFp©§©©¨¨©§¨¥§©©
.'eke 'FnW` z` `iade 'eke dN`n¥¥¤§¥¦¤£¨

:m"`xdä`ian `Ed xiWr m` ,WExiR ¨§¥¥¦¨¦¥¦
`Ed lC m`e ,miGr zxirU F` dAUM¦§¨§¦©¦¦§¦©
,dpFi ipA ipW F` mixFz iYW `ian¥¦§¥¦§¥§¥¨
,dti`d zixiUr `ian zENc iNC m`e§¦©¥©¥¦£¦¦¨¥¨

:'cxFie dlFr' df oAxw `xwp oklås` ¨¥¦§¨¨§¨¤¤§¥©
`xwnC ,df lkl Kixv oi`W iR lr©¦¤¥¨¦§¨¤§¦§¨
lMn ,dWxRA WxFtOW FnM `Ed `ln̈¥§¤§¨©¨¨¨¦¨
la`' xn`IW icM df xn` mFwn̈¨©¤§¥¤Ÿ©£¨
dWxRd sFqA aizkcM ,'eke 'drEaW§¨§¦§¦§©¨¨¨
'lrn dlrnE `hgz iM Wtpe'§¤¤¦¤¡¨¨£¨©©

:'ebed dxez



xwie`עו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â∑ חּטאת ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ַָ

לעֹולה. ז')קֹודמת לפרקליט (זבחים ּדֹומה? הּדבר למה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
אחריו  ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה לרּצֹות, .ׁשּנכנס ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

ÏÈc·È ‡ÏÂ∑ אּלא מֹולק אחד æאינֹו ∑Û¯Ú.סימן ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ…∆
ערף, מּול הּצּואר. לצד המׁשּפע הראׁש ּגבּה ְְֶַַַַַָָָֹֹֹֻהּוא
הּצּואר  אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה .מּול ְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

(è)øàLpäå çaænä øé÷-ìò úàhçä ícî äfäå§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné íca©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

i"yx£˙‡hÁ‰ ÌcÓ ‰f‰Â∑ אּלא הטעין לא ּבעֹולה, ¿ƒ»ƒ«««»ְְִִֶָָֹ
ּומּתיז, ּבערף אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת, ְִִִֵֶַַַָָָָֹמּצּוי.

לּמזּבח  והֹול נּתז ‰e‡.והּדם ˙‡hÁ∑– לׁשמּה ְְְִִֵֵַַַָָ«»ְִָ
ּפסּולה çּכׁשרה  – לׁשמּה ׁשּלא ,. ְְְִֵֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr fi jxk zegiy ihewl)

ּומּצּוי  הּזאה ּובחּטאת מּצּוי, אּלא הטעין לא ְְְִִִִֶַַָָָָָֹּבעֹולה
ט) ה, זריקת (רש"י ׁשל הענין ּכלל אין ׁשּבעֹולה ּכּונתֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין

ּגם  אבל ּפעּלֹות. ׁשּתי להיֹות הצרכּו ּׁשּבחּטאת אלא ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻֻהּדם,
מּוכח  וכן הּזריקה. ענין ּתכנֹו ּדמֹו") ("ונמצה עֹולה ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָמּצּוי

ּוברׁש"י  לזה. זה ּומּצּוי הּזאה ׁשּמׁשוה ּגּופא, זה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמרׁש"י
א)מעילה ּדבהמה,(ט, זריקה ּבמקֹום - העֹוף עֹולת "ּדמּצּוי : ְְְְְִִִִִֵַָָָָ

העֹוף". ּבחּטאת ְְַַַָָָוהּזאה

(é)ïäkä åéìò øtëå ètLnk äìò äNòé éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
ñ :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçî¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£ËtLnk∑ נדבה ׁשל העֹוף ּבעֹולת האמּור הּפרׁשה ּבèּכדת .ראׁש «ƒ¿»ְְְְֶַַָָָָָָָָָֹ

ß oqip 'b ycew zay ß

(àé)ì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNò àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
ïzé-àìå ïîL äéìò íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³

:àåä úàhç ék äðáì äéìò̈¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ Èk∑ מהּדר קרּבנּה ׁשּיהא ּבּדין .ואין ƒ«»ƒְְְְִֵֵֶַָָָָֻ

(áé)ïäkä õî÷å ïäkä-ìà dàéáäå|àBìî äpnî ¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸
ýåýé éMà ìò äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà Böî÷ª§¹¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®

:àåä úàhç©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ∑לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – לׁשמּה ונקטרת ּפסּולה éנקמצת –. «»ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

Áa„Ó‡ט  Ï˙k ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆«¿¿»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¿«¿¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

tÎÈÂ¯י  ÈÊÁ„k ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡Èz ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈ƒ«≈
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

‡Bיא  ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙Ï d„È ˜a„˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ
„Á ·Á Èc da¯˜ ˙È È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈ƒ»«
‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿«»»»
È¯‡ ‡z·Ï dÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ÈeLÈ¿«ƒ¬«ƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

ÈÏÓיב  dpÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»«¬»¿ƒ¿«¬»ƒ«¿≈
ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dz¯k„‡ ˙È dˆÓÀ̃¿≈»ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»«

:‡È‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ„ ‡ia¯À̃¿»«»«¿»«»»ƒ

minkg izty

(g)æi"Wx WxiR oiNEgC `Ow wxtaE§¤¤©¨§¦¥¥©¦
sFre ,'liCai `le' aizkC mEXn¦¦§¦§Ÿ©§¦§
ciarC dn lke ,cg` oniqA FxWkd¤§¥§¦¨¤¨§¨©§¨¥
lke ,`Ed dlCad - xWkdn ith§¥¥¤§¥©§¨¨§¨
sFrA dhigW zevn dGd oniQd©¦¨©¤¦§©§¦¨§
wln iM dwilnA KMld ,dNgYkl§©§¦¨¦§¨¦§¦¨¦¨©
la` ,`Ed dlCad e`l oniq DiNEkl§¥¦¨©©§¨¨£¨
,`Mil dNgYkl devn ENit` ipW oniq¦¨¥¦£¦¦§¨§©§¦¨¥¨
i` mipniq ipWA FaiIgl `ipzcM¦§©§¨§©§¦§¥¦¨¦¦

o`M cr .mibcl EWTd xaMW xWt ¤̀§¨¤§¨ª§§¨¦©¨
:FpFWlh dxez §

(h)çz`HgA lirl `Ed WxFtn§¨§¥§©¨
,`iUpCdGW itl azke xfgC `de §¨¦§¨§¨©§¨©§¦¤¤

ixiin lirlE sFrd z`HgA ixiin©§¥§©©¨§¥©§¥
,df i`xM df i`x `le ,dndA z`HgA§©©§¥¨§Ÿ§¦¤¦§¦¤

:o`M WxitE xfg ikd mEXni dxez ¦¨¦¨©¥¥¨
(i)èipWA zwlnp `idW ,WExiR¥¤¦¦§¤¤¦§¥

.DA miWxFtnd zFxFYd lkkE ,mipniq¦¨¦§¨©©§¨¦¨

mEXn ,'hRWOM' mFwnA 'zCM' xn`e§¨©©¨¦§©¦§¨¦
oiC mEW oAxwA KiIW `lC§Ÿ©¨§¨§¨¦

:hRWnE`i dxez ¦§¨
(ai)éF`iad m`W oFbM ,WExiR¥§¤¦¡¦

zraE zagn zgpn mWl dNgYn¦§¦¨§¥¦§©©£©§¥
,zWgxn zgpn mWl Dvnw dvinTd©§¦¨§¨¨§¥¦§©©§¤¤
ipRn ,dR FazkE xfgX dnE .Ktidl F`§¥¤©¤¨©§¨Ÿ¦§¥
dndA od lirlC ozF`e ,dgpn `id FGW¤¦¦§¨§¨¦§¥¥§¥¨

:df i`xM df i`x `le ,sFrebi dxez ¨§Ÿ§¦¤¦§¦¤



עז `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ycew zayl inei xeriy

(âé)úçàî àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå älàî¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

i"yx£‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ∑,הּכתּוב ׁשּנה ּכאן ««»¬∆»»ִַָָָ
וכאן  "מחּטאתֹו", נאמר: ּובדּלּות ּבעׁשירּות ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָׁשהרי
רּבֹותינּו ּדקּדקּו "עלֿחּטאתֹו", נאמר: ּדּלּות, ְְְֱִֵֵֶַַַַַַָּבדּלי

כז) והפריׁש(כריתות עׁשיר, ּכׁשהּוא חטא ׁשאם ְְְִִִִִֶֶָָָָמּכאן,
מּמקצתן  יביא והעני, ׂשעירה אֹו לכׂשּבה ְְְְְֱִִִִִִֶָָָָָָמעֹות
והעני, ּתֹורים לׁשּתי מעֹות הפריׁש ּתֹורים; ְְְְֱִִִִִִֵֵֶָׁשּתי

מּמקצ  האיפהיביא עׂשירית "מחּטאתֹו"(תן נאמר: לכ(; ְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

יֹוסיף  והעׁשיר, האיפה לעׂשירית מעֹות ְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָהפריׁש
ּכאן: נאמר לכ עׁשיר, קרּבן ויביא ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָעליהן

l‡Ó‰."עלֿחּטאתֹו" ˙Á‡Ó∑מּׁשלׁש מאחת ַַָ≈««≈≈∆ִֵַַָֹ
ּבענין  האמּורֹות ּבדּלּות,ëּכּפרֹות אֹו ּבעׁשירּות, אֹו : ְְֲֲִִַַַָָָָ

ּדּלּות ּבדּלי ׁשּיכֹול,(ת"כ)אֹו ּתלמּודֿלֹומר? ּומה ; ְְֵֶַַַַַָ
ׂשעירה  אֹו ּבכׂשּבה יהיּו ׁשּבהם והּקּלין ìהחמּורים , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

האיפה? ּבעׂשירית יהיּו ׁשּבּקּלין והּקּלין ּבעֹוף, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָיהיּו
קּלין  להׁשוֹות מאּלה", "מאחת ְְְִֵֵֵֶַַַַַַּתלמּודֿלֹומר:
ואת  ידֹו, הּׂשיגה אם ּוׂשעירה, לכׂשּבה ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָלחמּורין
ּדּלּות  ּבדּלי האיפה לעׂשירית לּקּלין .החמּורים ְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָ

‰Ánk Ô‰kÏ ‰˙È‰Â∑ חֹוטא מנחת על ללּמד ¿»¿»«…≈«ƒ¿»ְְִֵֵַַַ
נאכלין  ׁשיריה ורּבֹותינּוîׁשּיהיּו ּפׁשּוטֹו. לפי זהּו ; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּכהן (ת"כ)ּדרׁשּו זה חֹוטא ואם לּכהן", "והיתה : ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ
ּכהן  נדבת מנחת ּכׁשאר לֹו ּתהא ׁשהיא ðהּוא, , ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹ

תאכל" לא ּתהיה טז)ּב"ּכליל ו .(לקמן ְְִִֵֵֶָָֹ

(ãé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åè)éLãwî äââLa äàèçå ìòî ìòîú-ék Lôð¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−
ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ
:íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñk Ekøòa§¤§§²¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«

i"yx£ÏÚÓ ÏÚÓ˙ŒÈk∑(ת"כ) מקֹום ּבכל "מעילה" אין ƒƒ¿…««ְְִֵָָָ
ׁשּנּוי  אֹומרñאּלא הּוא וכן כה), ה א הימים "וּימעלּו(דברי : ְְֲִִֵֵֶַָ

וכן  עּמיֿהארץ"; אלהי אחרי וּיזנּו אבתיהם ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבאלהי
ּבסֹוטה אֹומר ה)הּוא מעל"(במדבר בֹו "ּומעלה :. ְֲֵַָָָָ

'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La ‰‡ËÁÂ∑ההקּדׁש מן .òׁשּנהנה ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»¿≈ְֱִֵֶֶֶַָ
להּלן: ונאמר "חטא" ּכאן: נאמר הזהר? ְְְְְֱֱֵֵֶֶַַַַָָָֻוהיכן

ּבתרּומה כב)"חטא" חטא".(לקמן עליו "ולאֿיׂשאּו : ְְְְְִִֵֵָָָֹ
לא  ּלהּלן מה אי, הזהיר. ּכאן אף הזהיר, ּלהּלן ְְְְִִִִִַַַַַָָָֹמה

Á·יג  Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»«¿≈ƒ»
‡‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜·zLÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ≈¬»≈ƒ≈¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙ÁÓk¿ƒ¿»»

ÓÈÓÏ¯:יד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

eÏLaטו  ·BÁÈÂ ¯˜L ¯wLÈ È¯‡ L‡¡«¬≈¿««¿«¿≈¿»
¯Î„ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ÈÈ„ ‡iL„e˜Óƒ¿«»«¿»¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÛÒk dÒ¯Ùa ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL¿ƒƒ»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜¿»«¬»»

minkg izty

(bi)ë,dxirU F` dAUM zg`d̈©©¦§¨§¦¨
,dpFi ipA ipW F` mixFz iYW zipXd©¥¦§¥¦§¥§¥¨
:zlq dti`d zixiUr ziWilXd©§¦¦£¦¦¨¥¨Ÿ¤

ìz`nh EpiidC mixEngd ,WExiR¥©£¦§©§ª§©
`id dNwe .zxkA mdW eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨¤¥§¨¥§©¨¦
la` ,zxM FpFcf oi`W ,zEcrd zrEaW§©¨¥¤¥§¨¥£¨
mEXn ,bbFWl cifOd aEzMd DA deWd¦§¨¨©¨©¥¦§¥¦
aYkp `l o`ke 'mlrpe' aizM oNkaC¦§ª¨§¦§¤§©§¨Ÿ¦§©
iNwe .bbFWM cifOd lr aiIgl ,'mlrpe'§¤§©§©¥©©¥¦§¥§©¥
FpFcf oi`W ,iEHiA zrEaW `id zFNw©¦§©¦¤¥§
.bbFWl cifOd DA deWd `le ,zxM̈¥§Ÿ¦§¨¨©¥¦§¥
lrOA 'Fci riBz `l m`' aizkC `de§¨¦§¦¦Ÿ©¦©¨©©©
lrnA Fci rbp `NW xnFlM ,xn`ẅ¨©§©¤Ÿ¨©¨§©©
xzFi oFrd wx ,dAUM DxEarA aiIgW¤©¨©£¨¦§¨©¤¨¥
riBz `l m`e .mixFz iYW `iai ,lw©¨¦§¥¦§¦Ÿ©¦©
FxEarA aiIgzIX dn df lrnA Fcï§©©¤©¤¦§©¥©£

,EPOn lw lrnA `N` ,mixFz iYW§¥¦¤¨§©©©¦¤
azM Kkitl ,dti`d zixiUr `iaï¦£¦¦¨¥¨§¦¨¨©
zFNw zFeWdl 'dN`n zg`n'¥©©¥¥¤§©§©

:zFxEnglîzgpnM ,'dgpOM' WExitE ©£¥©¦§¨§¦§©
dacp zFgpn lMW ,lirlC dacp§¨¨¦§¥¤¨§¨§¨¨

:mipdMl oilk`p odixiWð'odMl' §¨¥¤¤¡¨¦©Ÿ£¦©Ÿ¥
m` xnFlM ,eixg`lE eiptl Wxcp¦§¨§¨¨§©£¨§©¦
didY ,odM `hFg lW dgpn didY¦§¤¦§¨¤¥Ÿ¥¦§¤
Fzacp zgpn lke ,Fzacp zgpnM odMl©Ÿ¥§¦§©¦§¨§¨¦§©¦§¨

:mipdMl oilk`p odixiW oi`ci dxez ¥§¨¥¤¤¡¨¦©Ÿ£¦
(eh)ñWcTn FzF` dPXW ,xnFlM§©¤¦¨¦Ÿ¤

EPOn dpdp `NW iR lr s` ,lFgloFbM , §©©¦¤Ÿ¤¡¨¦¤§
Fxiagl WCwd lW zFrn xAfB ozp m ¦̀¨©¦§¨¨¤¤§¥©£¥
WCwd zEWxn o`ivFde Fxiag Klde§¨©£¥§¦¨¥§¤§¥
dlirn zkQnA opzcM ,lrn xAfBd©¦§¨¨©§¦§©§©¤¤§¦¨
oi`' dpFkPd `qxiBde .dpdPd wxR¤¤©¤¡¤§©¦§¨©§¨¥

lkA' opiqxB `le ,'iEPiW `N` dlirn§¦¨¤¨¦§Ÿ¨§¦©§¨
:'eke Ff dlirn oi` FWExitE 'mFwn̈¥¥§¦¨

ò'`hg' '`hg' opitliC ,WExiR¥§¨§¦©¥§¥§
o`M xn`p ,deW dxifbA dnExYn¦§¨¦§¥¨¨¨¤¡©¨
`le' dnExzA xn`pe ,'dbbWA d`hge'§¨§¨¦§¨¨§¤¡©¦§¨§Ÿ
'`hg' dn ,'ebe '`hg eilr E`Uz¦§¨¨¥§©¥§
aizkcM ,DA dpdPW dnExzA dxEn`d̈£¨¦§¨¤¤¡¤¨§¦§¦
`EdW ,'dbbWA Wcw lk`i iM Wi`e'§¦¦Ÿ©Ÿ¤¦§¨¨¤
o`M xn`Pd '`hg' s` ,Dzlik`A dpdp¤¡¤©£¦¨¨©¥§©¤¡¨¨
EdPiW `l ENit`e ,WCwdd on dpdPW¤¤¡¤¦©¤§¥©£¦Ÿ¦¨
mbR `le hFicd zEWxl WCwd zEWxn¥§¤§¥¦§¤§§Ÿ¨©
ozPW F` adf lW qFkA dzXW oFbM ,FA§¤¨¨§¤¨¨¤¨©
WExitE .FciA WCwd lW zrAh©©©¤¤§¥§¨¥
EdPiXW xnFlM ,'d`hg F`' ,'d`hge'§¨§¨¨§¨§©¤¦¨
zipdp F` ,zipdp `le zEWxl zEWxn¥§¦§§Ÿ¤¡¥¤¡¥
:'ebe 'FnW` `iade' ,lrn ,dzPiW `le§Ÿ¦§¨¨©§¥¦£¨



xwie`עח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ycew zayl inei xeriy
האֹוכל  על אּלא אּלא ôהזהיר הזהיר לא ּכאן אף , ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מעל" "תמעל ּתלמּודֿלֹומר: האֹוכל? רּבה öעל ,. ְְִִֵַַַַַָָֹ
'‰ ÈL„wÓ∑יצאּו לּׁשם, קּלים ÷המיחדים .קדׁשים ƒ»¿≈ְְִִִֵַַַָָָָֻ

ÏÈ‡∑ּכמֹו קׁשה, יג)לׁשֹון יז הארץ (יחזקאל "ואתֿאילי : «ƒְְְֵֵֶֶֶָָָ
ׁשּתי  ּבן קׁשה ּכאן אף Ek¯Úa.ׁשנים øלקח", ְִֵֶֶַָָָָָ¿∆¿¿

ÌÈÏ˜LŒÛÒk∑ ׁשוה סלעים ùׁשּיהא .ׁשּתי ∆∆¿»ƒְְְִֵֵֶֶָָ

(æè)BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà úàå§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ
ìéàa åéìò øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìò óñBé¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬

ô :Bì çìñðå íLàä̈«¨−̈§¦§©¬«
i"yx£ÌlLÈ L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â∑(כו וחמׁש(כריתות, .להקּדׁשúקרן ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈ְֵֶֶֶֶַָֹ

(æé)úåöî-ìkî úçà äúNòå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ
àNðå íLàå òãé-àìå äðéNòú àì øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬

:Bðåò£Ÿ«
i"yx£‡È·‰Â .ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ מדּבר הּזה הענין ¿…»«¿»≈¿≈ƒְְִֵֶַַָָ

עליו  עבר אם ידע ולא לידֹו, ּכרת ספק ׁשּבא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבמי
ח  ּכגֹון: לאו, ׁשּׁשּתיהן אם ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָֻ

חלב  ׁשל אחת לֹו: אמרּו האחת. את ואכל ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתר,
מביא  זה הרי אכל, חלב ׁשל זֹו אם ידע ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהיתה,
ׁשּוּדאי  לֹו נֹודע ׁשּלא זמן ּכל עליו ּומגן ּתלּוי ְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאׁשם

חּטאת  יביא זמן, לאחר לֹו יּודע ואם Ú„ÈŒ‡ÏÂ.חטא, ְְְִִִַַַַַָָָָָ¿…»«
BBÚ ‡NÂ ÌL‡Â∑(ת"כ):אֹומר הּגלילי יֹוסי רּבי ¿»≈¿»»¬ְִִִֵֵַַ

עלֿאחתּֿכּמהֿ ידע, ׁשּלא מי את ענׁש הּכתּוב ֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהרי
נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. את ׁשּיעניׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכּמה

מאדם  ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלידע
תעׂשה" "לא מצות על אּלא נצטּוה ׁשּלא ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהראׁשֹון
ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה עליה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָועבר
ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל מרּבה: מּדה איזֹו ְְְִִֵֶֶָָָָֻֻוכי
המעּוטה, ּפרענּות מּדת אם טֹובה. מּדה אֹומר: ְְֱִִִֵֵַַָָָָֻהוי
טֹובה  מּדה ּולדֹורֹותיו, לֹו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ְְְְִִִֵַָָָָראה
והּמתעּנה  והּנֹותרֹות הּפּגּולין מן לֹו הּיֹוׁשב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻהמרּבה,
לֹו ׁשּיזּכה עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְִִִֶֶַַַַַַָָּביֹוםֿהּכּפּורים,
רּבי  הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּדֹורֹותיו ּולדֹורֹות ְְִַַַָָָּולדֹורֹותיו

אֹומר הּוא הרי אֹומר: ו)עקיבא יז ׁשנים (דברים "עלּֿפי : ְֲֲִִִֵֵֵַַָ

dLÓÁטז  ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓ ·Á Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»ƒ¿»¿««¿»À¿≈
¯tÎÈ ‡‰ÎÂ ‡‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»¿«¬»¿««
:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿¿≈≈

ÏkÓיז  ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡ Ì‡Â¿ƒ¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È»«¿≈ƒ«≈≈
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עט `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ycew zayl inei xeriy
העדּות  מתקּימת אם וגֹו'". עדים ׁשלׁשה אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹעדים
להביא  אּלא ּבׁשלׁשה? הּכתּוב ל ּפרט לּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשנים,
ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ולעׂשֹות עליו, להחמיר ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָׁשליׁשי
לעֹוברי  לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ּכ אם והזּמה. ענׁש ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹלענין
ׁשּיׁשּלם  עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה עברה, ּכעֹוברי ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָעברה
רּבי  מצוה. ּכעֹוׂשי מצוה לעֹוׂשי לּנטּפל טֹוב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָׂשכר

אֹומר: עזריה ּבן יט)אלעזר כד קציר(דברים תקצר "ּכי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
אֹומר הּוא הרי ּבּׂשדה". עמר וׁשכחּת כד)בׂשד :(שם ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּבאת  למי ּברכה הּכתּוב קבע – וגֹו'" יברכ ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָ"למען
סלע  היתה מעּתה: אמר ידע'. ּב'לא מצוה ְְְֱִֵֶַַַַָָָָָָֹֹעלֿידֹו
ונתּפרנס  העני ּומצאּה הימּנּו, ונפלה ּבכנפיו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָצרּורה

ּברכה  לֹו קֹובע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי .ּבּה, ְֲֵֵַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(944 'nr b jxk zegiy ihewl)

עֹונֹו ונׂשא ואׁשם ידע יז)ולא לפניו (ה, וׁשּמן חלב ּכגֹון ְְְְְְֲֵֵֶַָָָָָָָֹֻ
האחת את ואכל הּתר ׁשּׁשּתיהן לׁשאל,(רש"י)ּוכסבּור יׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לֹומר, ויׁש וׁשּמן. חלב – ּדוקא זֹו ּבדגמה רז"ל ּבחרּו ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻמּדּוע
ּבדברים  מצּוי ׁשּתענּוגֹו הּוא סימן ּבׁשֹוגג, עברה העֹובר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדהּנה

ּבּמה  הּמהּות, על מֹורה ּכּונה ּבלי ׁשּנעׂשה ּדבר ׁשּכן ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָרעים,
ׁשל  ׁשּתכנֹו אפֹוא, מּובן מתעּנג. הּוא ּובּמה ׁשקּוע ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהאדם

ׁשּמן ּכל והן חלב והן הּתענּוג; מצּוי היכן - הּוא אּסּור ספק ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
מּתענּוג. ֲִִַָּבאים

ã ycew zegiyn zecewp ã(942 'nr b jxk zegiy ihewl)

עֹונֹו ונׂשא ואׁשם ידע יז)ולא (ה, ְְְֲֵַָָָָֹ
ׁשל  מערּכֹו יֹותר הּוא סלעים) (ׁשּתי ּתלּוי אׁשם ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָערּכֹו
ּבׁשֹוגג  חֹוטא ּכׁשאדם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָחּטאת.
ׁשּבפנימּיּותֹו הּוא סימן – ׁשּנכׁשל ויֹודע ּבכ מבחין הּוא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָא

ּבחטא  ּכׁשּנכׁשל א חטא. ׁשל מּצב עם להׁשלים מּוכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאינּנּו
ׁשּבפנימּיּותֹו עליו מֹוכיח זה הרי – לכ לב לׂשים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמּבלי
ּכן, אם מּובן חטא. מּפני רתיעה ׁשל מסּפקת מּדה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין

יֹותר. עמק נפׁשי ּפגם על לכּפר ּבא ּתלּוי ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשאׁשם

(çé)íLàì Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈
ââL-øLà BúââL ìò ïäkä åéìò øtëå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤¨¨²

:Bì çìñðå òãé-àì àeäå§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«
i"yx£ÌL‡Ï Ek¯Úa∑ האמּור ּבערà למעלה. ¿∆¿¿¿»»ְְֵֶַָָָָ

Ú„ÈŒ‡Ï ‡e‰Â ‚‚LŒ¯L‡∑(ת"כ) יד אם לאחר הא ע ¬∆»»¿…»«ְִַַַָָ
חּטאת. ׁשּיביא עד זה, ּבאׁשם לֹו נתּכּפר לא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹזמן,

ׁשּנתערפה  ערּופה לעגלה ּדֹומה? ּזה למה ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָהא
יהרג  זה הרי ההֹורג, נמצא ואחרּֿכ. ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָ

(èé)ô :ýåýéì íLà íLà àeä íLà̈−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡∑,קמץ ּכּלֹו הראׁשֹון »»»…»«ִַָָֻ
ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו והאחרֹון ּדבר. ׁשם ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
הּוא, לצר ׁשּלא מקרא ּתאמר: ואם ּפעל. לׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹׁשהּוא

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נדרׁש ‡ÌL.ּכבר ÌL‡∑ להביא ְְְֲִִַַָֹ»…»«ְִָ

איל ׁשּיהא חרּופה, ׁשפחה שנים)אׁשם שתי ׁשאני (בן יכֹול . ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָ
נזיר  אׁשם לֹומר:áמרּבה ּתלמּוד מצרע? ואׁשם ְְְֲֲִֶַַַַַַָָֹ

."הּוא"

(ë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
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˜·zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c d˙eÏL»≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈
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li` `EdW dgtW mW` ip` dAxn§©¤£¦£©¦§¨¤©¦
mW` ip` `ivFnE ,iElY mW`C `inEC§¨§¨¨¨¦£¦£©

`le UaM `EdW rxFvn mW`e xifp̈¦©£©§¨¤¤¤§Ÿ
.li`(dix` xEB),`Ed xtFq zErh i`CeA ©¦©§¥§©©¨¥

mW` `dIW aFYkl `xw KxvEd dOlC§¨¨§©§¨¦§¤§¥¨¨
`dC ,mipW iYW lW dtExg dgtW lW¤¦§¨£¨¤§¥¨¦§¨
`nlE` i`nE ,o`M FnM DiA aizM 'li`'©¦§¦¥§¨©§¨
,dtExg dgtWC 'li`'n `kdC 'li`'©¦§¨¨¥©¦§¦§¨£¨
xifp mW` ENit` lFki' xn`C cFre§§¨©¨£¦£©¨¦
xnFl oiYrC` wQiY K`ide ,'rxFvnE§¨§¥¨¦©©©§¦©

iYW oA li` rxFvnE xifp mW` `dIW¤§¥£©¨¦§¨©¦¤§¥
lke ,EdiiAB aizM 'UaM' `dC ,mipẄ¦§¨¤¤§¦©©§§¨
dpW ipA 'Uak'e 'lbr' aizkC mFwn̈¦§¦¥¤§¤¤§¥¨¨
deW li` `dIW' zFidl Kixv `N` .md¥¤¨¨¦¦§¤§¥©¦¨¤
dgtW lv` aizM `lC ,'mirlq iYW§¥§¨¦§Ÿ§¦¥¤¦§¨
o`M opirnW` ,'milwW LMxrA' dtExg£¨§¤§§§¨¦©§§¦©¨

:mirlq iYW opiraCk dxez §¨¥©§¥§¨¦



xwie`פ zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ycew zayl inei xeriy

(àë)Lçëå ýåýéa ìòî äìòîe àèçú ék Lôð¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧
÷Lò Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa Búéîòa©«£¦¹§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬

:Búéîò-úà¤£¦«
i"yx£,‡ËÁ˙ Èk LÙ(פכ"ב עקיבא:(ת"כ רּבי אמר ∆∆ƒ∆¡»ֲִִַַָָ

ּבה'" מעל "ּומעלה ּתלמּודֿלֹומר: ׁשּכל âמה  לפי ? ְְֲִֶַַַַַַָָָ
אּלא  עֹוׂשה אינֹו והּנֹותן, והּנֹוׂשא והּלֹווה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּמלוה
מכחׁש – מכחׁש ׁשהּוא ּבזמן ,לפיכ ּובׁשטר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּבעדים
רֹוצה  ואינֹו חברֹו, אצל הּמפקיד אבל ּובּׁשטר. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבעדים

ׁשּביניהם  ׁשליׁשי אּלא נׁשמה ּבֹו לפיכã,,ׁשּתדע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּביניהם ּכׁשהּוא  ּבּׁשליׁשי מכחׁש ÓeN˙a˙.מכחׁש, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַƒ¿∆

„È∑ ּבמלוה אֹו להתעּסק, ממֹון ּבידֹו ‡B.ׁשּׂשם »ְְְְְִִֵֶַָָָָ
ÏÊ‚·∑מּידֹו LÚ˜.ּכלּום äׁשּגזל B‡∑ ׂשכר הּוא ¿»≈ְִֶַָָ»«ְַ

.ׂשכיר  ִָ

(áë)ø÷L-ìò òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà«¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©¨®¤
:äpäá àèçì íãàä äNòé-øLà ìkî úçà-ìò©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨

i"yx£da LÁÎÂ∑ לחטא האדם יעׂשה אׁשר אּלה מּכל אחת על ממֹון åׁשּכפר לכפירת ׁשקר על .ּולהּׁשבע ¿ƒ∆»ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´
ïBãwtä-úà Bà ÷Lò øLà ÷Lòä-úà Bà ìæb̈À̈³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½
:àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôä øLà£¤¬¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«

i"yx£ÌL‡Â ‡ËÁÈŒÈk∑(כד ּבתׁשּובה (שבועות לׁשּוב ּבעצמֹו יחטאæּכׁשּיּכיר ּכי ּולהתוּדֹות ספרים (ולדעת ּגירסת ƒ∆¡»¿»≈ְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

חטא  ּכי להתוּדֹות ּובדעּתֹו .ואׁשם )אחרים: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

(ãë)Búà ílLå ø÷Mì åéìò òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ
epðzé Bì àeä øLàì åéìò óñé åéúLîçå BLàøa§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−

:BúîLà íBéa§¬©§¨«

ÈÈכא  Ì„˜ ¯˜L ¯wLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡¡«¬≈≈ƒ««¿«√»¿»
‡„È ˙eÙzL· B‡ ‡B„wÙa d¯·Áa ·„ÎÈÂƒ«≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿À»¿»

:d¯·Á ˙È ÒÈp‡ B‡ ‡ÏÊ‚· B‡ƒ¿≈»«ƒ»«¿≈

Ú·zL‡Âכב  da ·cÎÈÂ ‡z„·‡ ÁkL‡ B‡«¿«¬∆¿»ƒ«∆«¿ƒ¿¿«
‡L‡ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ ‡¯˜L ÏÚ«ƒ¿»«¬»ƒ…ƒ«¿≈¡»»

:Ô‰a ·ÁÈÓÏ¿≈«¿≈

Ècכג  ‡ÏÊb ˙È ·˙ÈÂ ·BÁÈÂ ÈËÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈∆¡≈¿≈¿»≈»¿≈»ƒ
‡B„wt ˙È B‡ ˜LÚ Èc ‡˜LÚ ˙È B‡ ÏÊ‚¿«»À¿»ƒ¬«»ƒ¿»
:ÁkL‡ Èc ‡z„·‡ ˙È B‡ d˙ÂÏ „wt˙‡ Ècƒƒ¿««¿»≈»¬∆¿»ƒ«¿»

LÏ˜¯‡כד  È‰BÏÚ Ú·zLÈ Èc ÏkÓ B‡ƒ…ƒƒ¿¿«¬ƒ¿ƒ¿»
È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙È ÌlLÈÂƒ«≈»≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ
:d˙·BÁ„ ‡ÓBÈa dpzÈ dÏÈ„ ‡e‰ È„Ï¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈¿»¿¿≈

minkg izty

(`k)â(awri zlgp)ikde .mipdM zxFzA ©£©©£Ÿ§©Ÿ£¦§¨¦
aizM zFlirn zWxtA `lde ,FWExiR¥©£Ÿ§¨¨©§¦§¦
:''dA' aizM `le ,'lrn lrnz iM Wtp'¤¤¦¦§Ÿ©©§Ÿ§¦©

ã`EdW `Ed KExA WFcTd ,WExiR¥©¨¨¤
oM xg` azMX dnE .mdipiAW iWilXd©§¦¦¤¥¥¤©¤¨©©©¥
z` wWr F` lfba F` ci znEUza F`'¦§¤¨§¨¥¨©¤
,i`w DicEgl ,FzinrA WgM F` 'Fzinr£¦¦¥©£¦§¥¨¥

.''dA lrO'` `le(cec ixaC)i`n ,dWw §Ÿ©©©©¦§¥¨¦¨¤©
xhWE micrA o`M KiIW dWgkd©§¨¨©¨¨§¥¦§¨
oi` micr WIWM `dC ,xwW lr rAWpe§¦§©©¤¤§¨§¤¥¥¦¥
.mNWl Kixv `N` drEaW Fl oipzFp§¦§¨¤¨¨¦§©¥
`zi`C dnA dfA oiEMzpC d`xpe§¦§¤§¦§©¥¨¤§©§¦¨
xnF`d ,`iIg iAx ipzC ,`rivn `aaA§¨¨§¦¨§¨¥©¦¦¨¨¥
,miaEdf d`n LciA il Wi Fxiagl©£¥¥¦§¨§¥¨§¦
,mElM iciA Ll oi` xnF` dNde§©¨¥¥§§¨¦§
,miXng FciA Fl WIW micirn micrde§¨¥¦§¦¦¤¥§¨£¦¦

x`Xd lr rAWpe miXng Fl ozFpC§¥£¦¦§¦§¨©©§¨
z`cFd `dY `NW ,zvwnA dcFn oicM§¦¤§¦§¨¤Ÿ§¥¨©
oiCd oke ,micr z`crdn dlFcB eiR¦§¨¥©£¨©¥¦§¥©¦
:miXng lr xhXd KM xg` d`xOWM§¤©§¤©©¨©§¨©£¦¦

äi`w `l 'lfba F`' i`dC ,WExiR¥§©§¨¥Ÿ¨¥
'lfba 'F`'C `nilC 'FzinrA Wgke' ©̀§¦¥©£¦§¥¨§§¨¥
Fxiag Fl ozPW xnFlM ,oFcTtC `inEC§¨§¦¨§©¤¨©£¥
,FA wQrzdl oFnn FciA mVW oFcTR¦¨¤¨§¨¨§¦§©¥
ozPW ,ikd FWExiR iOp 'lfba F`' `nipe§¥¨§¨¥©¦¥¨¦¤¨©
Wgke lfB xW` dlifBd FciA Fxiag£¥§¨©§¥¨£¤¨©§¦¥
Epiid oM m`C ,oFcTR FzF`A FxiagA©£¥§¦¨§¦¥©§

:oFcTtA F` 'lfba F`'ak dxez §¨¥§¦¨
(ak)åxW`'C xnFl 'dN`' zNn siqFd¦¦©¥¤©©£¤

'lMn' zNnl wEaC Fpi` 'ebe 'dUri©£¤¥¨§¦©¦Ÿ
xW` dN` 'lMn' `N` ,eiptl xW £̀¤§¨¨¤¨¦Ÿ¥¤£¤

,`Ed xqge xvw `xwnE ,lirl mixMfp¦§¨¦§¥¦§¨¨¨§¨¥
iR`A `zNn `Ed 'ebe 'dUri xW`'e©£¤©£¤¦§¨§©¥
oi`W ricFdl dvFx aEzMdW ,DiWtp©§¥¤©¨¤§¦©¤¥
lr s` Fxiag oFnnA mc`d xFRkIW xf̈¤¦§¨¨¨§¨£¥©©
iptA eipR firn mc` oi` dwfgC iR¦©£¨¨¥¨¨¥¦¨¨¦§¥
raXil bEdp oipr `Ed df iM ,FaFg lrA©©¦¤¦§¨¨¦¨©

:Fxiag oFnn dxitkl xwXlbk dxez ©¤¤¦§¦¨¨£¥
(bk)æFzF` gixki in ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¦©§¦©

o`M oi`W oeiM dlifBd z` aiWdl§¨¦¤©§¥¨¥¨¤¥¨
dNgYn oM m` ,Fnvrn m`e ,micr¥¦§¦¥©§¦¥¦§¦¨
,xwXl rAWpe WgMW xaq `w i`n©¨¨©¤¦¥§¦§©©¤¤
aEWl FnvrA xiMdWM i`Ce `N ¤̀¨©©§¤¦¦§©§¨
EN`kE ,xvw `xwn `Ede ,'eke daEWzA¦§¨§¦§¨¨¨§¦
,mW`e `hgW dcFi iM dide' xn`̈©§¨¨¦¤¤¨¨§¨¥

:'eke 'dlfBd z` aiWdeck dxez §¥¦¤©§¥¨



פי `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ycew zayl inei xeriy
i"yx£BL‡¯a∑ הּקרן הּממֹון çהּוא ראׁש ,.ÂÈ˙LÓÁÂ∑ ¿…ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»

א) קח ׁשאם (ב''ק אחת, לקרן הרּבה חמׁשּיֹות ּתֹורה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָרּבתה
אֹותֹו על חמׁש ּומביא חֹוזר והֹודה, ונׁשּבע ּבחמׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכפר

ׁשּנׁשּבע  הּקרן ׁשּיתמעט עד ,והֹול מֹוסיף וכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹחמׁש.
ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות BÏ.עליו ‡e‰ ¯L‡Ï∑) לאּפּוקי ְְִֵָָָָ«¬∆ְֵַ

ת"כ  ּוׁשלּוחֹו. ׁשּלֹוèלמי )ּבנֹו קג)ׁשהּממֹון .(ב"ק ְְְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr ,f jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WnFgd qpw mrh©©§©©¤

עליו יסף כד)וחמׁשתיו (ה, ֲִִֵַָָָֹֽ
לׁשּלם  הּמכחיׁש את ׁשּקֹונסים ּדזה ּכתב ּכאן יקר' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּב'ּכלי
[ׁשּיכל  אצלֹו" ּבטלים מעֹותיו ׁשהיּו "על הּוא מהּקרן ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיֹותר
ׁשּמׁשּלמים  [הּטעם החֹומׁש ו"ענין ּולהרויח]. ּבהם ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָלסחֹור
ּבזּבז  ׁשּלא ּבלבד זֹו לא האיׁש זה . . לפי הּוא ּדוקא] ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹחֹומׁש
לצֹור צדקה] ּבנתינת הּגבֹוּה [הּׁשעּור חֹומׁש מּממֹונֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָליּתן

ּגזל". אּדרּבא אּלא חבירֹו לפרנסת אֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָהקדׁש
מעֹותיו  "ׁשהיּו – הּקנס טעם ּבין הּקׁשר מּובן לא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹולכאֹורה

הּצדקה. נתינת העּדר – החֹומׁש ׁשיעּור לטעם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבטלים",
הּזמן  רֹוב, ּדעל־ּפי ּובהקּדים ּולחידּודי, אחר ּבאֹופן לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַויׁש
ׁשּיהיּו רצה ׁשּלא "ּבטלין", הּמפקיד ׁשל מעֹותיו" ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁש"היּו
הרחבת  זמן ּדהרי יֹום, ׁשלׁשים הּוא הּנפקד, אצל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמעֹותיו
יֹום  ׁשלׁשים הּוא ּדין') וה'ּפסק ׁשהכחיׁש, (לאחרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַֹּבית־ּדין

וב'נושאי־כלים') ק סימן ריש חושן־משפט שולחן־ערוך .(ראה
ּפאה ּבמּסכת איתא ט)והּנה משנה ח לֹו(פרק ׁשּיׁש "מי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּופרׁשּו יּטֹול", לא זה הרי ּבהם, ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָֹחמּׁשים
לבּסֹוף  ירויח זּוז, חמׁשים עם ּכׁשּמתעּסק ּכי ׁשם, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָהּמפרׁשים
אחת  לׁשנה מסּפיקים ׁשאּלּו לרּבנן, להּו ו"קים זּוז. ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמאתים

ולמזֹונֹות" ח)לכסּות משנה שם פאה הרע"ב "לא (לשון ּכן ועל , ְְְְִִֵַֹ
ג' הּוא אחת לׁשנה הרוח הרֹוב, ּדר ׁשעל ונמצא ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָיּטֹול".
מאתים  לבּסֹוף ירויח זּוז לחמּׁשים ׁשהרי מהּקרן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּפעמים

זּוז.
חֹודׁש ׁשּכל יֹוצא הּׁשנה, לחדׁשי הרוח את ּכׁשּנחּלק ּכן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואם
את  מרויחים חֹודׁש י"ב ּבסֹוף ׁשאם הּקרן, רבע ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַמרויחים
זה  את מרויחים חדׁשים ּבד' הרי ּפעמים, ג' הּקרן ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכסּפי

הּקרן. רבע אחד ּובחדׁש אחת, ְֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּפעם
ּבטלין  מעֹותיו "ׁשהיּו על חֹומׁש ּדקנסינן הא יּובן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל־ּפי־זה

ּבקרן" מארּבעה "אחד הּוא החֹומׁש ּכי הרמב"ם אצלֹו" (לשון ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ז) הלכה ז פרק גזילה מה הלכות את ּגם לׁשּלם הּמכחיׁש את וקנסּו ,ְְְְִֵֶֶַַַַַָ

ּבטלין. מעֹותיו ׁשהיּו חֹודׁש ּבאֹותֹו להרויח הּנגזל יכֹול ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּׁשהיה

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f jxk zegiy ihewl)

לֹו הּוא לאׁשר עליו יסף וחמׁשתיו ּבראׁשֹו אתֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹֹוׁשּלם
אׁשמתֹו ּביֹום כד)יּתנּנּו ׁשהּממֹון (ה, למי - לֹו הּוא לאׁשר ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ

יׁשּלם (רש"י)ׁשּלֹו ׁשהחמׁש לֹומר ּצרי מה לׁשם לכאֹורה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
קנס  היא החמׁש ּתֹוספת ׁשל מּטרתּה לֹומר, ויׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלּנגזל?

חׁשיבּות  ׁשאין לֹומר מקֹום היה לכן לּנגזל. ּפּצּוי ולא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלּגזלן,
מחּדׁש לכן להקּדׁש. הּכסף את ׁשּיּתן אֹו הּכסף, את יקּבל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמי
לׁשּלמֹו יׁש א לּגזלן, קנס הּוא החמׁש ׁשאמנם ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּפסּוק

ְִַָלּנגזל.

(äë)ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ
:ïäkä-ìà íLàì Ekøòa§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«

(åë)úçà-ìò Bì çìñðå ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²
:dá äîLàì äNòé-øLà ìkî¦¬Ÿ£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«
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:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬
:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«

åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥
éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³

:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦
ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
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



mildzפד

: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¨©¬¦¦«

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 ` cenr hi sc zay(iriax meil)

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàðî àeää déì áéäé äåä ééaà©©¥£¨¨¦¥©¨¨
àòéáöc,reav cba ozp -àøv÷ì.epqakiy qaekl -déì øîàiia` ¦§¦¨§©¨¨¨©¥

,qaek eze`ldéåléò úéòa änkdz`y melyzd `ed dnk - ©¨¨¥¦¨¥
.df cba qeaik xear ywandéì øîà,iia`l qaekdàøeéçãkitk - ¨©¥¦§¦¨¨

.oal cba qeaik xear lhep ip`y melyzddéì øîà,iia`øák ¨©¥§¨
ïðaø Ceîã÷oal cba qeaiky epecnily ,minkgd jenicwd xak - §¨©¨¨

qeaik lr xky lehil jl oi` jkitle ,reav cba qeaikn xzei dyw
.oal cba qeaik lr enk reav cba

ba zxiqn oipra iia` ly `xnin d`ian `xnbd:qaekl cøîà̈©
àøv÷ì àðî áéäéc ïàî éàä ,ééaà,qaekl cba ozepy in -àçLîa ©©¥©©§¨¦¨¨§©¨¨§¦§¨

déì áéúéð,el exqen `edy mcew cbad zcin z` cecniy - ¥¦¥
dépéî ìB÷Lð àçLîáeick ,epnid elhepy xg`l aey epccnie - §¦§¨¦§¦¥

,cbad z` qaekd wifd `l m` wecaléôè éàclr dtqep m`y - §¦§¥
,cbad zcindéçúîc déãñôàdna qaekd eciqtdy `vnp - ©§§¥§©§¥

,egznyøéöa éàå,cbad zcin dhrnzp m`e -déöåeëc déãñôà- §¦§¦©§§¥§©§¥
.migzex mina eqaiky ici lr eveeiky dna qaekd eciqtd

:dpyna epipy'åë ïéðòBhL elàå elà ïéåLåilebre cad zia zxew §¨¦¥¨¥¤£¦
.zbd

dxewd oerhl i`ny zia exizdy xacd mrh z` zxxan `xnbd
:zay axrneälek àðL éàîepnpy mipte`d el` epzyp recn - ©§¨§

lirl(:fi),el`a `veike mipnnqe eic ziixy oebk ,dpynaeäa eøæâc§¨§§
éànL úéaxnbzy zpn lr zay axra mzk`ln ligzdl `ly ¥©©

,zaya dnvrnàðL éàîezpirhàìc úbä éìebéòå ãaä úéa úBøB÷ ©§¨¥©©§¦¥©©§Ÿ

eøæb,zayd mcew mzk`ln ligzdl exizd `l` ,i`ny zia mda ¨§
.zayd jeza zkynpy it lr s`

:`xnbd zx`anðäC,dpynd zligza epnpy zek`lnd el` - ¨¨
úàhç áéiçéî úaMa eäì ãéáò éàczaya mze` dyri m`y - §¦¨¦§©©¨¦©©©¨

ya,z`hg oaxw mdilr aiig didi bbeeäa eøæb[mda-]éànL úéa ¨§§¥©©
a s` mzeyrl `ly,äëLç íò úaL áøòzpirh la`úéa úBøB÷ ¤¤©¨¦£¥¨¥

eäì ãéáò éàc ,úbä éìebéòå ãaäel` zek`ln dyri m`y -úaMa ©©§¦¥©©§¦¨¦§©©¨
bbeyaáéiçéî àìoaxweøæb àì ,úàhçligzdl `ly i`ny zia Ÿ¦©©©¨Ÿ¨§

.zay axrn dk`lnd
:`xnbd zxxanàpz ïàî,ok xaeqd `pzd `ed in -éãéî ìëc ©©¨§¨¦¦

éîc øétL àìénî éúàcel` oebk ,eili`n `eal cizrd xac lky - §¨¥¦¥¨©¦¨¥
meyn dxez xeqi` mda oi` ,mdil`n hgqdl micizrd miwynd
oerhl dligzkl xzeny i`ny zia mixaeq jkitly ,zaya hgeq

.zay axrn dxew mdilr
:`xnbd zx`an,àðéðç [éaøa] (øá) éñBé áø øîàzhiyéaø ¨©©¥§©¦£¦¨©¦

ïðúc ,àéä ìàòîLézeicr zkqna epipy jky -(e"n a"t),,íeMä ¦§¨¥¦¦§©©
øñBaäå,[jxevd lk elcb `l oiicry miapr-]úBìéìnäå §©¤§©§¦

,[mkxv lk eliyad `ly mileaiy-]ï÷qøLzay axraãBòaî ¤¦§¨¦§
,íBézqipk mcew dxewd z` mdilr oirhdl `ed utg dzre

.zaya mdn aefl ekiyni miwyndy ick ,zaydìàòîLé éaø©¦¦§¨¥
CLçzMî øBîâé ,øîBà,mei ceran dxewa mpirhdl `ed i`yx - ¥¦§¦¤¤§©

.dkiygd xg`l mzk`ln xnbzy ick,øîBà àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¥
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המשך פיאור למס' שפת ליום רפיעי עמ' א



פה

יום ראשון - כ"ו אדר
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום רביעי - כ"ט אדר
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום שני - כ"ז אדר
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום חמישי - א' ניסן
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שלישי - כ"ח אדר
פרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שישי - ב' ניסן
פרק כ, מפרק י
עד סוף פרק יז

שבת קודש - ג' ניסן
פרק כ

מפרק יח עד סוף פרק כב

תהלים לשבוע פרשת ויקרא שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

  ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



`xcפו e"k oey`x mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ו ראשון יום
פרק לז  ,gn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãøé àì õåöéð ìëå,96 'nr cr.'åëå ïéöåöéð

õBöéð ìëå,dnyp ly -,äfä íìBòì ãøé àìowzl ick - §¨¦Ÿ¨©¨¨©¤
itk - zipeigd ytpde sebd z` owzl `l` ,envr z` zelrdle
zcixi z` o`k xikfn owfd epaxy oeeik .oldl xiaqn owfd epaxy
lceb z` yibcdl ick (xbqend xn`nk) wiqtn `ed ,dnypd

,dnypd iabl dcixid
dnypd uevip m` mby
dbxcl dhnl o`k ribi
dad` ly xzeia dpeilrd
- xenb wicv ly d`xie
dad`l deey df oi`
dnypd ly d`xile
dzcixi iptl ,dlrnl

- dhnlàéäL óà- ©¤¦
mlerl dnypd zcixi

,dfdäìBãb äãéøé§¦¨§¨
,Lnî úeìb úðéçáe- §¦©¨©¨

,dnypläéäiL íb ék- ¦©¤¦§¤
,seba dhnl ezcixia
'ä ãáBò øeîb ÷écö©¦¨¥
äaø äáäàå äàøéa§¦§¨§©£¨©¨

íéâeðòúadbixcnd - §©£¦
dad`a xzeia dpeilrd

,d`xieòébé àìuevip - Ÿ©¦©
,wicvd ly dnypd
'äa Búe÷ác úBìòîì§©£§¥©

eîéçøe eìéçãa,dnypd uevipl eidy dad`e d`xiaíøèa ¦§¦§¦§¤¤
,dúö÷î àìå dðéî àì ,éøîçä äfä íìBòì Búãéøé`l - §¦¨¨¨©¤©¨§¦Ÿ¦¨§Ÿ¦§¨¨

,dpnn zvwnn `l s`e dpnníäéðéa ïBéîãå Cøò ïéàåoia - §¥¤¤§¦§¥¥¤
ly dad`de d`xiddzad`e dz`xi oial ,dlrnl dnypd
,seba dhnl dzeidaBðéà óebäL ,ìékNî ìëì òãBpk ,ììk§¨©¨§¨©§¦¤©¥
,'eë ìañì ìBëédnypl yiy el`k zelecb dad`e d`xi - ¨¦§Ÿ

xear `l `id ,dnypd ly dlecbd dcixidy ixd ,dlrnl
- dnvrLôðå óeâa Laìúäì äfä íìBòì Búãéøé àlà¤¨§¦¨¨¨©¤§¦§©¥§§¤¤

íðwúì éãk àeä ,úéðeiçä,zindad ytpe sebd z` -,ãáìa ©¦¦§¥§©§¨¦§©
ìL ìL òøäî íãéøôäìeéãé-ìò ,úBàîhä úBtì÷ L §©§¦¨¥¨©¤¨Ÿ§¦©§¥©§¥

,ïäéôðòå äNòú-àì ä"ñL úøéîLmixeqi`n xnyidl - §¦©§¨Ÿ©£¤§©§¥¤
,opaxce `ziixe`cd÷ìç íò úéðeiçä BLôð úBìòäìeiMäC §©£©§©¦¦¦¤§¨©©¨

óBñ-ïéà øBàa íãçéìe íøM÷ìe ,äfä íìBò úeììkî dì̈¦§¨¨©¤§©§¨§©£¨§¥
éLîé øLà ,àeä-Ceøaíäa C,z`fe -ìk Bîei÷ éãé-ìò ¨£¤©§¦¨¤©§¥¦¨

äNò-úBöî ç"îø§©¦§£¥
àéäL ,úéðeiçä BLôða§©§©¦¦¤¦

àéä,zipeigd ytpd - ¦
úBöî ìk úîi÷îä©§©¤¤¨¦§
.ìéòì økæpk úBiNòî- ©£¦©¦§¨§¥

wxtadfytpd oi`y ,
z` miiwl dleki ziwl`d
sebd mr zeyrpd zeevnd
iciÎlr `l` ,inybd
,oky .zipeigd ytpd
ytpd oi` dicrla
lertl dleki ziwl`d

.sebaáeúkL Bîëe§¤¨
:[åë øòL 'íéiç õò'a]§¥©¦©©
dðéà dîöò äîLpä ék¦©§¨¨©§¨¥¨
,'eë ììk ïewz äëéøö§¦¨¦§¨
Laìúäì äëøöä àìå§Ÿª§§¨§¦§©¥

,'eëå äfä íìBòasebae - ¨¨©¤§
,zindad ytpe÷ø©

éLîäìøBà C,iwl` - §©§¦
ick,'eë íðwúìz` - §©§¨

,zindad ytpe sebdLnî àeäå7,äðéëMä úeìb ãBñ úîâã §©¨ª§©¨©§¦¨
.'eëå ïéöBöéð øøáìxxal ick zelbl dcxi dpikydy myk - §¨¥¦¦§

zcxei mb jk - dtilwa eltpy dyecwd ivevip z` zelrdle
sebd z` owzl ick ,dabl zelb deednd xac ,seba dnypd
,mipt lk lr .mday dyecwd zevevip z` xxale zindad ytpe
lky oeeik :zeiyrnd zeevnd zlrn ahid dzr zxaqen
ick `ed ,dhnl dnypd zcixie zenlerd z`ixa zilkz
mlerd lk z` mb dfÎiciÎlre ,zindad ytpe sebd z` zelrdl
zeyrpd ,zeiyrn zeevn iciÎlr xwira rvazn xacd ixd -

.zindad ytpde sebd mr
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íéøîà éèå÷éì
õåöéð ìëå
úåìâ 'éçáå äìåãâ äãéøé àéäù óà æä"åòì ãøé àì
äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö äéäéù íâ éë ùîî
åìéçãá 'äá åúå÷éáã úåìòîì òéâé àì íéâåðòúá äáø
àìå äðéî àì éøîåçä æä"åòì åúãéøé íøèá åîéçøå
ìéëùî ìëì òãåðë ììë íäéðéá ïåéîãå êøò ïéàå äúö÷î
äæä íìåòì åúãéøé àìà 'åë ìåáñì ìåëé åðéà óåâäù
ãáìá íð÷úì éãë àåä úéðåéçä ùôðå óåâá ùáìúäì
éãé ìò úåàîèä úåôéì÷ ùìù ìù òøäî íãéøôäìå
åùôð úåìòäìå ïäéôðòå äùòú àì ä"ñù úøéîù
íøù÷ìå æä"åò úåììëî äì êééùä ä÷ìç íò úéðåéçä
åîåé÷ é"ò íäá êéùîé øùà ä"á ñ"à øåàá íãçééìå
'îéé÷îä àéä àéäù 'éðåéçä åùôðá äùò úåöî ç"îø ìë
éë [å"ë øòù ç"òá] ù"îëå ì"ðë úåéùòî úåöî ìë
äëøöåä àìå 'åë ììë ïå÷éú äëéøö äðéà äîöò äîùðä
àåäå 'åë íð÷úì øåà êéùîäì ÷ø 'åëå æä"åòá ùáìúäì
.'åëå ïéöåöéð øøáì äðéëùä úåìâ ãåñ úîâåã ùîî
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.7:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו דלכאורה כאן: השייכות ממעלÏÏÎ"יל"פ א' חלק (שהיא נפה"א וסבל ÓÓ˘ירידת
לאחרי שאפי' ועד וכו', (ק"נ והגוף החיונית נפש - לתקן בשביל וכו') אחד וחכ' שהוא מעלתה גודל פ"ב בארוכה ˘ÂÓÏ˙וכמשנ"ת

נת' הרי נפה"א, ע"י Ú˙‰התיקון ‰Ê'כו הבירור תכלית גמור צדיק Ï·ÂÒשאפי' ÂÈ‡שזהו והתירוץ היא ÓÓ˘כו'). - השכינה [כי כו'
ס"פ.Ù‰"‡מקור לקמן -ÔÈˆÂˆÈ‰Âעניני כל המהוים ה"ה -ÌÏÂÚ‰גוף ,Á"‰Ù'נק וזה השכינה ÂÒ„וכו'] גלות וההבנה) השכל (מן

מובנת לא לכאורה שכן, - כאן שמדובר למה השכינה גלות סוד ענין שייכות זו, בהערתו מסביר שליט"א הרבי ירידתה ·ÏÏÎכו'".
ממעל אלקה חלק (שהיא האלקית הנפש של באה ÓÓ˘וסבלה שהיא הנשמה. ומעלת גדלות על השני בפרק במפורט שלמדנו כפי ,

זה  הרי - כזה) רב סבל וסובלת כלֿכך גדולה ירידה הנשמה יורדת כזו גבוהה וממדריגה - אחד" וחכמתו ו"הוא עילאה", מ"חכמה
האלקית, הנפש ידי על החיונית ונפש הגוף תיקון שלימות לאחרי שגם עד נוגה, קליפת (שהם והגוף החיונית הנפש את לתקן כדי רק
וכו'), הגוף בבירור ביותר הנעלה (האופן הבירור לתכלית כבר שהגיע בצדיק, שגם עתה, זה למדנו הרי - גמור בצדיק שהדבר כפי
ירידת  זאת, בכל היתה, מה לשם כלל, מובן לא ולכאורה למעלה. בהיותה לנשמה שהיה כמו להקב"ה כזו אהבה להכיל יכול גופו אין



פז xc` f"k ipy mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ז שני יום
,96 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ïáåé äæáå,hn 'nr cr.úåøçà

äæáez`hazn zeiyrnd zeevnd zlrny ,xaqedy dna - ¨¤
,zipeigd ytpd zilrzn ociÎlry jkaeâéìôäM äî ïáeé¨©¤¦§¦

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø8a,ä÷ãvä úìòîa ãàî ãàî ©¥¦§¨¦§¨¨¦§Ÿ§Ÿ§©£©©§¨¨
éîìLeøé ãeîìz ìëáe ,"úBöîä ìk ãâðk äìe÷M"L eøîàå§¨§¤§¨§¤¤¨©¦§§¨©§§©§¦

àéä,dwcvd zevn - ¦
"äåöî" íLa úàø÷ð¦§¥§¥¦§¨

,íúñmixne`yk - §¨
zeyrl cner mc`y
`id dpeekd ,(mzq) devn

,dwcvd zevnlCk ék¦¨
lä ìbøä äéäàø÷ì ïBL ¨¨¤§¥©¨¦§Ÿ

"äåöî" íLa ä÷ãö§¨¨§¥¦§¨
,íúñ?dnl jk lke - §¨

àéäL éðtîzevn - ¦§¥¤¦
,dwcvdúBönä øwò¦©©¦§

ìò äìBòå ,úBiNòî©£¦§¨©
ïlkL ,äðlklk - ª¨¨¤ª¨

,zeiyrnd zeevnd÷ø ïä¥©
ick -Lôð úBìòäì§©£¤¤

àéäL ,'äì úéðeiçä- ©¦¦©¤¦
,zipeigd ytpdàéä¦

,ïúBà úîi÷îä©§©¤¤¨
ïäa úLaìúîe- ¦§©¤¤¨¤
,zeiyrnd zeevnaììkéì¦¨¥

-Ceøa óBñ-ïéà øBàa§¥¨
,ïäa Laìîä àeä- ©§ª¨¨¤

.zeiyrnd zeevna
ytpdy dfa `id devn ly dzxhne dzpeek lky oeeikne
Îjexa seqÎoi` xe`a ztwene devn dze`a zyalzn zipeigd

- devnay `edda úLaìúî úéðeiçä LôpL äåöî Eì ïéàå§¥§¦§¨¤¤¤©¦¦¦§©¤¤¨
,ä÷ãvä úåöîák Ck-ìkytpd zyalzn dwcva ixdy - ¨¨¦§¦§©©§¨¨

zeevnd x`y lka xy`n daxda dlecb dcna zipeigd
:zeiyrndãçà çk ÷ø ïäa Laìúî ïéà úBöîä ìëaL¤§¨©¦§¥¦§©¥¨¤©Ÿ©¤¨

úéðeiçä Lôpîe` ,oilitz dgipnd ciay dyrnd gek :oebk - ¦¤¤©¦¦
wx df mbe ,dnecke bexz`a dwifgndäåönä äNòî úòLa¦§©©£¥©¦§¨

åétk òéâiî ïúBð íãàL ä÷ãöa ìáà ,ãáìdwcv ozepy - §©£¨¦§¨¨¤¨¨¥¦§¦©©¨
,eitk zribin gieexdy sqkdnúéðeiçä BLôð çk ìk éøä£¥¨Ÿ©©§©¦¦

Laìîøçà ÷ñò Bà Bzëàìî úiNòagek lk ea riwydy - §ª¨©£¦©§©§¥¤©¥

,zipeigd eytpä÷ãöì ïðúBpLëe ,elà úBòî Ba økzNpL- ¤¦§©¥¨¥§¤§¨¦§¨¨
,zipeigd eytp gek lk z` mzbyda riwydy mitqk mze`éøä£¥

.'äì äìBò úéðeiçä BLôð ìk`a ezribiae ezceara ixdy - ¨©§©¦¦¨©
devna enk `ly - zipeigd eytp ly lretdÎgek lk iehia icil
dxeywd ,xen`k ,zxg`
ytpd ly cigi geka
dlrn dpyi okle .zipeigd
,dwcva jk lk dlecb
x`y lka xy`n xzei
zl`yp ,mxa .zeevnd
dwcva oicd dn :dl`yd
`ly sqkn ozep mc`y
,ezbydl rbi `le car
?dlrn dze` da oi` m`d

:owfd epax xiaqn -íâå§©
,Bòéâiî äðäð BðéàL éî¦¤¥¤¡¤¦§¦
ìéàBä ,íB÷î-ìkî¦¨¨¦

elà úBòîáe`edy - §¨¥
,dwcvl ozepìBëé äéä̈¨¨

úBð÷ìwetiql mirvn` - ¦§
éøä ¯ úéðeiçä BLôð éiç©¥©§©¦¦£¥
df sqk ezpizpay -

`ed ,dwcvléiç ïúBð¥©¥
.'äì BLôð,jk - ©§©

dwcvd zevnay
zipeigd ytpd zyalzn
lka xy`n xzei daxd

.zeiyrnd zeevnd x`y-íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëìå§¨¥¨§©¥¦§¨
äëøáì9dwcv lr -ä÷ãöaL éôì ,"älàbä úà úáø÷n"L ¦§¨¨¤§¨¤¤¤©§ª¨§¦¤¦§¨¨
úçà,zg` mrt dwcv ozna -,úéðeiçä Lôpî äaøä äìòî ©©©£¤©§¥¦¤¤©¦¦

úBðéçáe úBçk Ck-ìk äpnî úBìòäì ìBëé äéä àlM äî©¤Ÿ¨¨¨§©£¦¤¨¨©Ÿ§¦
.úBøçà úBiNòî úBöî änëazeiyrn zeevn daxd meiwa - §©¨¦§©£¦£¥

ytpd ly zepigae zegek daxd jk lk dlrn did `l zexg`
mixxany lkke .zg` mrt dwcvd zevn meiwa enk ,zipeigd
,dle`bd z` xzei miaxwn - zipeigd ytpd z` xzei milrne
z`lrda dxeyw giynd zeni zilkzy ,epcnl xaky itk
yi dwcvay ,x`ean miptÎlkÎlr .d"awdl zipeigd ytpd
.dxez cenil zevn mb llek ,zeevnd x`y lk iabl dlrn
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íéøîà éèå÷éì
úìòîá ãàî ãàîá ì"æø åâéìôäù äî ïáåé äæáå
ãåîìú ìëáå úåöîä ìë ãâðë äìå÷ùù åøîàå ä÷ãöä
ìâøä äéä êë éë íúñ äåöî íùá '÷ð àéä éîìùåøé
àéäù éðôî íúñ äåöî íùá ä÷ãö àåø÷ì ïåùìä
÷ø ïä ïìåëù äðìåë ìò äìåòå úåéùòî úåöîä ø÷éò
ïúåà úîéé÷îä àéä àéäù 'äì úéðåéçä ùôð úåìòäì
ïäá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá ììëéì ïäá úùáìúîå
êë ìë äá úùáìúî úéðåéçä ùôðù äåöî êì ïéàå
÷ø ïäá ùáìúî ïéà úåöîä ìëáù ä÷ãöä úåöîáë
ìáà ãáì äåöîä äùòî úòùá úéðåéçä ùôðî 'à çë
åùôð çë ìë éøä åéôë òéâéî ïúåð íãàù ä÷ãöá
øëúùðù øçà ÷ñò åà åúëàìî úééùòá ùáåìî úéðåéçä
úéðåéçä åùôð ìë éøä ä÷ãöì ïðúåðùëå åìà úåòî åá
ìéàåä î"î åòéâéî äðäð åðéàù éî íâå 'äì äìåò
éøä úéðåéçä åùôð ééç úåð÷ì ìåëé äéä åìà úåòîáå
úà úáø÷îù ì"æø åøîà ïëìå .'äì åùôð ééç ïúåð
úéðåéçä ùôðî äáøä äìòî úçà '÷ãöáù éôì äìåàâä
'éçáå úåçë êë ìë äðîî úåìòäì ìåëé äéä àìù äî

.úåøçà úåéùòî úåöî äîëá
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ה  של מקורה היא השכינה שהרי הניצוצין, את לברר השכינה גלות סוד של ענין אותו  ממש שזהו הוא, והתירוץ - האלקית? Ù˘הנפש
˙È˜Ï‡‰ ממש זה הרי - החיונית והנפש הגוף כולל העולם, עניני כל את שמהווים הם הם והניצוצין - זה) פרק בסוף שנלמד (כפי

ס  נקרא וזה מהניצוצין. הבאים והגוף החיונית הנפש את ומבררת מתקנת השכינה, מן הבאה האלקית הנפש ענין: "אותו גלות ÂÒ„וד,
יש  החיונית, והנפש הגוף את לברר האלקית, הנפש של וגלותה בירידתה גם כך וההבנה: מהשכל ולמעלה נסתר זה כי השכינה",

וההבנה. מהשכל שלמעלה ענין א.8.משום ט, בתרא א.9.בבא י, א.10.שם, א, פאה



`xcפח g"k iyily mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  כ"ח שלישי יום
פרק לז  ,hn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ú"úù ì"æø ù"îå,hn 'nr cr.ìéòì ù"îë

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàM äîe10äøBz ãeîìz"L ©¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¤©§¨
¯ ,"ílk ãâðkm`ez xacd cvik okÎm`e .dwcv zevn cbpk mb §¤¤ª¨

?zevnd lk x`yn dlrnl `id dwcvy ,dzr df epcnly dnl
-¯ íäL ,äáLçîe øeaãa àéä äøBz ãeîìzL éðtî eðéä©§¦§¥¤©§¨¦§¦©£¨¨¤¥

,daygne xeaicíéLeáì§¦
Lôð ìL íéiîéðtä©§¦¦¦¤¤¤

¯ .úéðeiçä`ly ©¦¦
yeal `edy "dyrn"k
cenil iciÎlr wxe - ipevig
dxezd xe` xi`n ,dxezd
xac ,miiniptd miyeala
Îlr zeyridl leki epi`y

:zexg` zeevn ici¯ íâå§©
zevna ztqep dlrn

:dxezd cenilïúeäî̈¨
úBðéça ìL ïúeîöòå§©§¨¤§¦

úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©
LôpaL dâð útìwî¦§¦©Ÿ©¤©¤¤
úBììëð ¯ úéðeiçä©¦¦¦§¨
÷ñBòLk Lnî äMãwa©§ª¨©¨§¤¥
¯ .ìëNå ïeiòa äøBza©¨§¦§¥¤
zewnra dxez micnelyk
ly lkyd f` oezp ,lkyd
oipra zipeigd ytpd
dfÎiciÎlre ,cnlpd

ytpay) dbep ztilw ly zrcÎdpiaÎdnkg zepiga zektdp
oiand lkyd gek ,oky .dyecwl ,ozenvre ozedn ,(zipeigd
s` .dxezd cenil ly devndn wlg dyrp ,cnlpd oiprd z`
z` wx dyecwl jetdl leki "ipepia"dy ,epcnl a"i wxtay
`idy ytpd zeinvr z` `le ,zindad ytpd ly miyeald
ozenvre ozedn mby o`k mixne` ep` cvik okÎm`e ,zegekd
,dxizq meyn jka oi` ,mxa - ?dyecwl zektdp zegekd ly
oze`e ,zindad ytpd ly dizecn zece` xaecn a"i wxta ik

oi`xaecn o`k eli`e .dyecwl jetdl "ipepia"d ly ecia
dyecwl jetdl "ipepia"d ly ezlekia eze`e ,lkyd zece`
lcadl daiqd z` owfd epax xiaqi oldl .dxez cenil iciÎlr

:lkyl zecnd oiay df:úBcnä ìL ïúeîöòå ïúeänL óàå§©¤¨¨§©§¨¤©¦
çíëôäì íéðBðéaä íäì eìëé àì ¯ 'eë úøàôz äøeáb ãñ ¤¤§¨¦§¤¤Ÿ¨§¨¤©¥¦§¨§¨

¯ ,äMã÷ìzenvre zedny ,o`k mixne` ep` cvik ,okÎm`e ¦§ª¨
?dyecwa llkp zindad ytp ly lkydòøäL íeMî eðéä©§¦¤¨©

¯,dtilwd ly,úòc-äðéa-äîëçaî úBcna øúBé ÷æç̈¨¥©¦¦§¨§¨¦¨©©
¯ ïú÷éðé éðtî,zecnd ly¯ ,øúBé äMãwäî íLxy`n ¦§¥§¦¨¨¨¥©§ª¨¥

,oigend¯ :ï"ç éòãBéì òeãik- o"g) dlawd zxez icnel ©¨©§§¥¥

gdnkp.zecna did "milkd zxiay" oipr xwir ik) .(zxzq
.(zecnay rxd z` dyecwl jetdle xxal xzei dyw okle
jetdl "ipepia"d leki ,lkyde oigend ly rxd z` eli`e
cenlz" ,okle .lkye oeir jezn dxez cenil iciÎlr ,dyecwl
iptn - "mlek cbpk dxez
miktdn dxez iciÎlry
ytpd ly lkyd z`

.dyecwl zindad¯ úàæŸ
dlrnd lr sqep

,dxen`d¯ ,úøçà ãBòå§©¤¤
,ztqep dlrn yiàéäå§¦

,äðlk ìò äìBòä̈¨©ª¨¨
ãeîìz ÷ñò úìòîa§©£©¥¤©§
,úBöîä ìk ìò äøBz¨©¨©¦§
øàaúpM äî ét-ìò©¦©¤¦§¨¥

¯ ìéòì,b"k wxtaíLa §¥§¥
¯ ,'íéðewz'äipewiz" ©¦¦

,"xdefïä ïéãewt ç"îøc¦§©¦¦¥
¯ ,àkìîc ïéøáà ç"îø§©¥¨¦§©§¨
Îzeevn (248) g"nx
ixa`' g"nx od dyrd
xa` lky myke .'jlnd
,ytpd ly gekl ilk `ed
ilk `id devn lk jk
.oeilrd oevxd zkyndl
Î`ycewe `ziixe`"y ,"xdef ipewiz"a aezk ,dxezl qgia ,mxa
`le) ynn cg` xac md d"awde dxez ,"cg `lek `edÎjixa
zeevn oiay lcadd oldl x`aziy itke ,("mixa`" enk

.dxezlïBéîãå CBøò ïéà ,ìLî-Cøc ,ïBzçzä íãàa Bîëe§¨¨¨©©§¤¤¨¨¥£§¦§
,ïéçîaL úeiçä éaâì åéøáà ç"îøaL úeiçä ïéa ììk§¨¥©©¤¦§©¥¨¨§©¥©©¤©Ÿ¦

ì ÷lçúnä ìëOä àeäLìLúòc-äðéa-äîëç :úBðéça L ¤©¥¤©¦§©¥§¨Ÿ§¦¨§¨¦¨©©
¯c`d sebn wlg `edy ,xa` ,okyytpd mr cge`n mpn` ,m

.micxtpe mipey mixac ipy md z`f mr j` - sebd z` dignd
wlge zehytzd `ed lkyd ik ,ytpe lkyl qgia xacd dpey
mixac ipy enk `ly) `id ytpd mr ezecg`zde ,ytpd on
xac ly miwlg ly zecg`zd (`l` ,micg`znd micxtp
ynyn ,mc`d lv` lkyl mixa`d oiay df lcad .cg`

.dxezl zeevn oiay lcadd lr lynk,ìLî-Cøc Lnî äëk̈¨©¨¤¤¨¨
¯ ,õ÷ ïéàì úBìcáä úBááøa ìécáäìmdy itk mixacd oia §©§¦§¦§©§¨§¥¥

epyiy lcadd ,dlrnl dfy enk oial mc`aøBà úøàäa§¤¨©
éaâì úBiNòî úBöîa úBLaìúnä àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨©¦§©§§¦§©£¦§©¥
úòc-äðéa-äîëç úðéçáaL óBñ-ïéà øBà úøàä¤¨©¥¤¦§¦©¨§¨¦¨©©

¯ .BúâOäå BìëN éôk Léà Léà ,äøBzä úîëçaLcr ¤§¨§©©¨¦¦§¦¦§§©¨¨
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ãâðë ú"úù ì"æø ù"îå
íäù äáùçîå øåáãá àéä ú"úù éðôî åðééä íìåë
ïúåîöòå ïúåäî íâå úéðåéçä ùôð ìù 'éîéðôä íéùåáì
úåììëð úéðåéçä ùôðáù äâåð úôéì÷î ã"áç 'éçá ìù
óàå ìëùå ïåéòá äøåúá ÷ñåòùë ùîî äùåã÷á
íäì åìëé àì 'åë ú"âç úåãîä ìù ïúåîöòå ïúåäîù
÷æç òøäù íåùî åðééä äùåã÷ì íëôäì íéðåðéáä
øúåé äùåã÷äî íù ïú÷éðé éðôî ã"áçáî úåãîá øúåé
äðìåë ìò äìåòä àéäå úøçà ãåòå úàæ :ç"éì òåãéë
íùá ìéòì ù"î ô"ò 'åöîä ìë ìò ú"ú ÷ñò úìòîá
åîëå àëìîã 'éøáà ç"îø ïä ïéãå÷éô ç"îøã 'éðå÷éúä
úåéçä ïéá ììë ïåéîãå êåøò ïéà î"ã ïåúçúä íãàá
ìëùä àåäù ïéçåîáù úåéçä éáâì åéøáéà ç"îøáù
ìéãáäì î"ã ùîî äëë ã"áç 'éçá 'âì ÷ìçúîä
ä"á ñ"à øåà úøàäá õ÷ ïéàì úåìãáä úåááøá
ñ"à øåà úøàä éáâì úåéùòî úåöîá úåùáìúîä
åìëù éôë ùéà ùéà äøåúä úîëçáù ã"áç 'éçááù
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אדר  כ"ט רביעי יום
,hn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àì ì"æøà ë"ôòàå,98 'nr cr.úåëéøàá

elky cg`zn dcn dze`a - dxeza oiane biyn `edy dnk
jka .ytpd mr lkyd zecg`zd ly cegid ote`a ,d"awd mr
,dwcvd zevn llek ,zeiyrnd zeevnd lk x`yn dxez dlrp

lr d"awd mr cegidy
`ed ,dxez cenil ici
daxda dlrp zecg`zd
iciÎlry cegid xy`n

.zeiyrn zeevnóàå§©
¯ âéOî BðéàL,dxezd z`¯ úeiîLâa àlàz` biyn `ed ¤¥©¦¤¨©©§¦

mipy" enk ,miinyb mipipra zyaeln `idy itk wx dxezd

,"xenga dxt silgnd" e` "zilha oifge`äìLîð äøBzä éøä£¥©¨¦§§¨
¯ ,'eë dBáb íB÷nî íéãøBiL ,íéîìmby .jenp mewnl §©¦¤§¦¦¨¨©

mewna eidy enk min mze` mix`yp md dhnl mzcixia
qgia mb jk ;deabd
ixg` mby ,dxezl
mipipra dyalzpe dcxiy
zyaeln - miinyb
epevxe eznkg zeinvr

,dxezd dcxi mda miinyb mipipr mze`a ,d"awd lyBîk§
¯ .ìéòì øàaúpL.'c wxta ¤¦§¨¥§¥

¯ ïë-ét-ìò-óàå,zeevnd iabl dxezd cenil zlrn zexnl §©©¦¥
dlrnl `id d"awd mr zecg`zdd dxez cenil iciÎlry

,z`f lka ,zeiyrn zeevn iciÎlr xy`n daxdaeøîà̈§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø11àlà øwò Løãnä àì" : ©¥¦§¨¦§¨¨Ÿ©¤§¨¦¨¤¨

¯ ,"äNònäly oneiw ©©£¤
,zeiyrnd zeevnd

¯ íBiä"åmlerd iiga §©
,dfdáéúk "íúBNòì12, ©£¨§¦

¯meiw `ed xwirdy
,lreta zeevndïéìháîe§©§¦

íei÷ì äøBz ãeîìz©§¨§¦
-éàLk úéNòî äåöî¦§¨©£¦§¤¦
éãé-ìò dúBNòì øLôà¤§¨©£¨©§¥
¯ äæ ék" íeMî ,íéøçà£¥¦¦¦¤

,zeiyrn zeevn meiwìk̈
¯ly ezilkz"íãàä̈¨¨

Búàéøa úéìëúå§©§¦§¦¨
¯ Búãéøéå,dnypd ly ¦¦¨

Bì úBéäì ,äfä íìBòì̈¨©¤¦§
íéðBzçza äøéc Cøaúé¦§¨¥¦¨©©§¦

¯ ,à÷åc,mipezgzd mi`xapae zenleraàëBLç àëtäàì ©§¨§©©§¨£¨
¯ ,àøBäðì,dyecwd xe`l dfd mlerd jyeg z` jetdl ¦§¨
¯ àìnéå",dfÎiciÎlrúéîLbä "õøàä ìk úà 'ä ãBáë §¦¨¥§¤¨¨¨¤©©§¦
¯ ,à÷éc,`wec¯ ,"åcçé øNa ìë eàøå",iwl`d xe`d z` ©§¨§¨¨¨¨©§¨

¯ .ìéòì økæpkdxic" ly zilkzd ,xnelk .e"l wxta ©¦§¨§¥
,okle .zeiyrn zeevn iciÎlr xwira zrvazn "mipezgza
iciÎlr zeyridl dleki dppi`y ziyrn devn zece` xaecnyk
devnd meiw iciÎlry ick ,dxez cenil lhal mb mikixv - xg`
dze`yk ,mxa .mipezgza dxic el zeidl d"awd zpeek rvazz
d"awd zpeek rvazz ixd ,xg` iciÎlr zeyridl dleki devn

m` dl`yl wx rbep lcadd lke ,"mipezgza dxic"a`edmiiwi
eytpae devnd z`ed`dze` iciÎlr zkynpd dkyndd xi`z

lr ,oky .dxezd cenil zlrn zxaeb ,jkl xywa ixd - devn

zilrp dkynd zbxcl cneld mc`d ribn dxezd cenil ici
f` eilr okle .zewl` mr xzei dlecb ytpd zecg`zdle xzei

`l:"`ipz"d oeylae .devnd meiw llba dxez ceniln lhal
¯ dúBNòì øLôàLk ïk-ïéàM-äî,devnd z`éãé-ìò ©¤¥¥§¤¤§¨©£¨©§¥

¯ íéøçàf`yïéà £¥¦¥
¯ ,äøBz ãeîìz ïéìháî§©§¦©§¨

,devn meiw mylóà©
àlà dðéà äøBzä ìkL¤¨©¨¥¨¤¨
,úBiNòî úBönä Leøt¥©¦§©£¦

¯lhal xeq` ,z`f lkae
miiwl ick dxez cenil
zeyridl dlekiy devn

,xg` iciÎlr,eðéäå§©§
¯ àéäL íeMî,dxez ¦¤¦

úòc-äðéa-äîëç úðéça§¦©¨§¨¦¨©©
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL¤¥¨

¯ da B÷ñòáe,dxeza §¨§¨
`edéLîîøBà åéìò C ©§¦¨¨

àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
äøàäå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¨¨

¯ ïéãewt éãé-ìò äëLîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìBãb`edy §¨§¥¥¥¤¨¨§©§¨¨©§¥¦¦
,zeevn iciÎlr eytp lr jiynn¯ .àkìîc ïéøáà ïäLixa` ¤¥¥¨¦§©§¨

.jlnd`"hily x"enc` w"k zxrdxwir - zeevna l"pd t"r" :
cegi z"za ,mlerde sebd xexia zlrezdytpd."y"f oaei f"tre ,

sebd xexia `ed zeevna zlrezd xwiry ,xen`d itl :xnelk
oaei - ytpd cegi `ed dxez cenlza zlrezd xwire ,mlerde

:oldlck ,zyy ax ly exn`núLL áø øîàL eäæå13éàãç" : §¤¤¨©©¥¤£¨¦
¯ ,"éàðz Cì éàø÷ Cì ,éàLôðcnel ip` jliaya ,iytp igny ©§¨¦¨¨¨¦¨¨¨¦

ya ,`xwncegid ,ytpd liaya ,oky .dpyn cnel ip` jlia
iciÎlry cegidn dlrnl `ed - dpyne `xwn - dxez iciÎlry
`xwn cnel `ed dliayay ,eytpl xne` `ed okle ,zeevn

,dpyneúeëéøàa øçà íB÷îa øàaúðL Bîk14¯ :zlrn §¤¦§¨¥§¨©¥©£¦
.dxez iciÎlr d`ad ytpd cegi
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äøåúä éøä úåéîùâá àìà âéùî åðéàù óàå .åúâùäå
ìéòì ù"îë 'åë äåáâ íå÷îî íéãøåéù íéîì äìùîð

íåéäå äùòîä àìà ø÷éò ùøãîä àì ì"æøà ë"ôòàå
úééùòî äåöî íåé÷ì ú"ú ïéìèáîå áéúë íúåùòì
íãàä ìë äæ éë íåùî íéøçà é"ò äúåùòì à"àùë
äøéã 'úé åì úåéäì æä"åòì åúãéøéå åúàéøá úéìëúå
àìîéå àøåäðì àëåùç àëôäàì à÷åã íéðåúçúá
øùá ìë åàøå à÷ééã úéîùâä õøàä ìë úà 'ä ãåáë
ïéà íéøçà é"ò äúåùòì øùôàùë ë"àùî ì"ðë åéãçé
úåöîä ùåøéô àìà äðéà äøåúä ìëù óà ú"ú ïéìèáî
ä"á ñ"à ìù ã"áç 'éçá àéäù íåùî åðééäå úåéùòî
úàù øúéá ä"á ñ"à øåà åéìò êéùîî äá å÷ñòáå
ïéãå÷ô é"ò äëùîäå äøàäî õ÷ ïéàì äìåãâ äøàäå
êì éàùôð éàãç úùù áø ù"æå àëìîã 'éøáà ïäù

:úåëéøàá à"îá ù"îë éàðú êì éàø÷
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ניסן  א' חמישי יום
,98 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äøàäå äëùîä äðäå,98 'nr cr:[â"ë 'ô]

y owfd epax xiaqd o`k crzkyndlr `edÎjexa seqÎoi` xe`
mc`d ytpdnvrdlrnl `id ,dxez cenil iciÎlr d`ad ,

owfd epax xiaqi oldl .zeevn meiw iciÎlr xy`n daxda
oeylk)dxrda `"hily x"enc` w"kdlrp oipr" (daxdaxzei

zevn iabl z"zay -
q"`e`d zkynday
epivn `wec z"z i"ry

'wpy yecigd`ixw
'it - (zevna - k"`yn)
dlrnly) 'ek `xewy
`l` - cer `le .(xe`n
mzq d`ixw iabl elit`y
y"fe ,z"za dlrn yi -

lkl'eb ei`xewzn`a'ek
rbepa epiid -zlertl

epax :xnelk ."zekyndd
oipr dzr xiaqn owfd
yiy dlrp xzei daxd
iabl dxez cenila
- `ede ,zeevn

aydkyndseqÎoi` xe`n
`idy ,yecig ep` mi`ven ,`wec dxez iciÎlr zkynpd
`xew mc`y enk ,(zeevna okÎoi`yÎdn) "d`ixw" mya z`xwp
dxez iciÎlr mb jk - ely "mvr"d mr eil` `eaiy exagl

mi`xewmikiynnezenvrdlrnly) `edÎjexa seqÎoi` xe`
`l` ,cala ef `le ;(zeevn iciÎlr mikiynny xe`dn
iciÎlr znxbp `ide - mzq "d`ixw" dpyi dnvr d`ixway
,xzei dlrp `id dxez iciÎlry d`ixwd ,df znerle ;dlitz
'd aexw" :weqtd zpeek idef .zn`a d`ixw z`xwp `idy jka

lkl:weqtd jynd eli`e ,mzq d`ixw lr aqend "ei`xew
ede`xwi xy` lkl"zn`a,xzei dlrp d`ixw lr aqen "

zn`aÎlry) zn`a d`ixwd zlrne - dxez iciÎlr `a dfe ,
l rbepa `id ,mzq d`ixw iabl (dxez icidlertzekyndl -

ly exn`nl oiivn `"hily iaxdy itke .dfÎiciÎlr zekynpd
iciÎlry ,lcadd xaqen my ,"execiq"a weqtd lr owfd epax
d`etx :miinyb mipipra `id dkyndd (dltz) mzq d`ixw
zn`a d`ixw iciÎlr eli`e ,dnecke ,mipyd zkxa ,milegl

.dnypd zeiniptae zipgex `id dkyndd (dxez)
:owfd epax oeylaeéLîî íãàäL ,Bæ äøàäå äëLîä ,äpäåC §¦¥©§¨¨§¤¨¨¤¨¨¨©§¦

ìòå ,BLôð ìò àeä -Ceøa óBñ-ïéà øBà úøàäî øéàîe¥¦¥¤¨©¥¨©©§§©
ìk øB÷î ,ìàøNé úñðk ,äðéëMä àéä ,ìàøNé ìk úBLôð©§¨¦§¨¥¦©§¦¨§¤¤¦§¨¥§¨

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk ìàøNé úBîLðiciÎlry ,'n wxta ¦§¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨

lr wx `l ,`edÎjexa seqÎoi` xe` zx`d mc` jiynn dxez
dkynddy oeeikn ,l`xyi lk zeytp lr mb `l` ,`ed eytp
ef dkynde - dpikyd `idy l`xyi zenyp xewna `id

zkynpdìa úàø÷ð ¯ äøBzä ÷ñò éãé-ìò¯ ,"äàéø÷" ïBL ©§¥¥¤©¨¦§¥¦§§¦¨
:aezkk,"äøBza àøB÷"¥©¨

¯`xwp dxez cneld mc`
`xew",ernyny ,"dxeza

zkynde z`ixw"mvr"d
,`xwpd ly-ìòL Leøt¥¤©

àøB÷ äøBzä ÷ñò éãé§¥¥¤©¨¥
àeä-Ceøa-LBãwäì§©¨¨

,ìBëéák ,åéìà àBáì̈¥¨¦§¨
Bøáçì àøBwä íãàk§¨¨©¥©£¥
ïè÷ ïáëe ,åéìà àáiL¤¨Ÿ¥¨§¥¨¨
åéìà àáì åéáàì àøBwä©¥§¨¦¨Ÿ¥¨
àúåöa Bnò úBéäì¦§¦§©§¨

¯ ,àãç,ez` cgiaàìå ¨¨§Ÿ
øàMìå epnî ãøtì¦¨¥¦¤§¦¨¥

¯ .íBìLå-ñç éãéçéjk §¦¦©§¨
mpyi ;dxez iciÎlr mb
mixzkend micedi

en mdil` qgiae - d"awdl "mirxe mig`"klynd o`k `a
l `xewd mc`nexagiabl "oa" zbxca mdy micedi mpyie ,

`xewd oak `id "dxeza d`ixw"d mdil` qgiae - d"awd
.eia`láeúkL eäæå15øLà ìëì åéàøB÷ ìëì 'ä áBø÷" : §¤¤¨¨§¨§¨§Ÿ£¤

¯ ,"úîàa eäeàø÷éeil` mi`xewy dl` lkl (`) aexw d"awd ¦§¨¤¡¤
zn`a eil` mi`xewy dl` lkl (a) -16,àlà úîà ïéàå"§¥¡¤¤¨

"äøBz17¯ ,dpyie ,"ei`xew lkl" :mzq d`ixw dpyi :xnelk ¨
;dxez iciÎlr - "zn`a" d`ixw¯ àøBwL eðéäcjiynne §©§¤¥

¯ é÷etàì ,à÷åc äøBzä éãé-ìò àeä-Ceøa-LBãwäìlelyl §©¨¨©§¥©¨©§¨§©¥
dpeekd `idy "zn`a ede`xwi" ly zernynd z`àøBwL éî¦¤¥

!àaà :Ck ÷òBö àlà ,äøBzä ÷ñò éãé-ìò àlL BúBà¤Ÿ©§¥¥¤©¨¤¨¥¨©¨
¯ !àaàezlitza `xewe wrev icediy dlitzd zceara xnelk ©¨

`edy dkyndd dpd - d"awdl ezad` cvn ,"`a` `a`"
.dxez ly d`ixwd iciÎlr d`ad dkyndl dnec dpi` ,jiynn

àéápä åéìò ìáBwL Bîëe18¯ ,'eë "EîLá àøB÷ ïéàå" : §¤¥¨¨©¨¦§¥¥§¦§
:`"hily x"enc` w"k zxrd]`xew' e` 'j`xew oi`e' l"ledc"

oi`e" xnel eilr did :xnelk ."'jnya' weicd edne 'jze`
,`eti` ,edn ;jze` `xewy in oi`y - "jze` `xew" e` "j`xew
,d"awdl mi`xew ok` eli`ky dxen dfy) "jnya" ly weicd
,dpeekd `l` .[("jnya" ,enya eil` mi`xew oi`y `l`
,dxez iciÎlr epiid ,jnya jze` `xwiy in oi`y laew `iapdy
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íéøîà éèå÷éì
äðäåäëùîä

ä"á ñ"à øåà úøàäî øéàîå êéùîî íãàäù åæ äøàäå
ìàøùé úñðë 'ðéëùä àéä ìàøùé ìë úåùôð ìòå åùôð ìò
äøåúä ÷ñò é"ò ïî÷ì ù"îë ìàøùé úåîùð ìë øå÷î
÷ñò é"òù 'éô äøåúá àøå÷ äàéø÷ ïåùìá úàø÷ð
àøå÷ä íãàë ìåëéáë åéìà àåáì ä"á÷äì àøå÷ äøåúä
åéìà àáì åéáàì àøå÷ä ïè÷ ïáëå åéìà àáéù åøéáçì
éãéçé øàùéìå åðîî ãøôéì àìå àãç 'úååöá åîò úåéäì
åäåàø÷é øùà ìëì åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷ ù"æå å"ç
ä"á÷äì àøå÷ù åðééäã äøåú àìà úîà ïéàå úîàá
éãé ìò àìù åúåà àøå÷ù éî é÷åôàì à÷åã äøåúä é"ò
åéìò ìáå÷ù åîëå àáà àáà êë ÷òåö àìà äøåúä ÷ñò
ïðåáúé äæîå .à"îá ù"îëå 'åë êîùá àøå÷ ïéàå àéáðä
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יח.15. קמה, ובסידור 16.תהלים רע"ב. לט, סנהדרין "עפמשנ"ת שזהו: כך על שהעיר שליט"א, אדמו"ר כ"ק משל וב) א) הסימון
זה". פסוק כא.17.על זוטא, אלי' דבי ו.18.תנא סד, ישעי'



צי oqip 'a iyiy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ב' שישי יום
פרק לח  ,98 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå çì ÷øô,p 'nr cr.éç ìë

,d"awd ly eizeny ixd `id dxezd lk ,okyøàaúðL Bîëe§¤¦§¨¥
éLîäì ,ìékNnä ïðBaúé äfîe .øçà íB÷îaäàøé åéìò C §¨©¥¦¤¦§¥©©§¦§©§¦¨¨¦§¨

¯ äìBãbin leki o`kn §¨
lr zexydl opeazny
on dlecb d`xi envr

,d"awd÷ñò úòLa¦§©¥¤
¯ ,äøBzäiciÎlry oeikn ©¨

,enk ,d"awd z` ,lekiak ,eil` jiynn `ed dxez cenil
jixv dfy ixd - xg` mc` eil` `xew `edy drya ,lynl
d`xi eilr jiyndl
drya ,d"awd on dlecb

,dxez cnel `edyBîk§
÷øt] ìéòì øàaúpL¤¦§¨¥§¥¤¤

[âë19:

.çì ÷øtzeevnd zlrn ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
zipeigd ytpd dlrzn oci lry ,xeaica zeielzd zeevnde zeiyrnd

.dyecwl

dignd ,zipeigd ytpd geka zeyrp ,xeaicaye dyrnay zeevnd ,oky

ilk) miinybd mixa`d z`

gekae (zeevnd ly reviad

'eke oeylde dtd ze`ven

mi`a ociÎlry ,zeinybd

icil dlitzde dxezd ixeaic

zcixi zilkzy oeikne .iehia

`l ,`id dhnl dnypd

`l` ,dnvr dnypd liaya

ytpd z` zelrdle owzl ick

zeevnd ici lre zeiyrn zeevn ici lr byen xacd - sebde zipeigd

.xeaicay

¯ ,ìéòì økæpä ìk íò ,äpäådyrnay zeevnd zlrn zece` §¦¥¦¨©¦§¨§¥
,dyecwl zipeigd ytpd dlrzn oci lry ,xeaicayeïáeé¨

íé÷ñBôe ãeîìza äëeøòä äëìää ÷ñt áèéä1øeäøä"c ¥¥§©©£¨¨¨£¨©©§§¦§¦§
¯ ,"éîc øeaãk åàìenk aygp epi` (daygn) "xedxd"y ©§¦¨¦

,xeaic¯ ãáì Baìáe BzáLçîa òîL úàéø÷ àø÷ íàåmb §¦¨¨§¦©§©§©£©§§¦§©

z`f dyr m`¯ ,BúáBç éãé àöé àì ¯ Búðek çk ìëa§¨Ÿ©©¨¨Ÿ¨¨§¥¨
lk lr rny z`ixw ipipra exedxd ici lr ,rny z`ixwa

,dizepeekéøöå¯ ,úBø÷ìå øæçì Cz`ixw zeln z` `hale §¨¦©£Ÿ§¦§
;eita rnyïBænä úkøáa ïëå2àúéøBàc3¯ ,xn`p `ly s`] §¥§¦§©©¨§©§¨

enk "ma zxace" da
[rny z`ixwa4s` -

`l oefnd zkxa iably
oeyld dxeza dxn`p
aezky enk ,"zxace"
zexnl ; rny z`ixwa
oi`y ,`ed oicd ,z`f
zkxa zaeg ici mi`vei
,cala xedxda oefnd

,`wec xeaica d`hal gxkdd on `l`úBëøa øàLáe5¯s`] ¦§¨§¨
wx mdy14[¯ ,ïðaøc,opaxcn wx ody s` ,zekxa x`ya mb oke §©¨¨
älôúáe6¯ ;"alay dcear" `idy s`]14[-dcearald mr ¦§¦¨

xeaica didz dlitzdy ,gxkdd on ,z`f lka .ald jezae
ipipra ala xedxdd ici lr daeg ici mi`vei `le ,`wec

dlitzd7¯ íàå .m` ,df znerle¯ åéúôNa àéöBäzeln z` §¦¦¦§¨¨
,dlitz e` zekxa e` oefnd zkxa e` rny z`ixwBaì ïek àìå§Ÿ¦¥¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

÷ñò úòùá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì ìéëùîä
:[â"ë 'ô] ì"ùîë äøåúä

äðäå çì ÷øôäëìää ÷ñô áèéä ïáåé ì"ðä ìë íò
øåäøäã 'é÷ñåôå ãåîìúá äëåøòä
ãáì åáìáå åúáùçîá ù"÷ àø÷ íàå éîã øåáãë åàì
úåø÷ìå øåæçì êéøöå åúáåç éãé àöé àì åúðååë çë ìëá
ïðáøã úåëøá øàùáå àúééøåàã ïåæîä úëøáá ïëå
åúáåç éãé àöé åáì ïåéë àìå åéúôùá àéöåä íàå 'ìôúáå
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.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו כיÏÏÎ"לכאורה זה ‡„¯·‰- פ' סיום - דכאן מהתבוננות באה גדולה היראה עיקר -
וכו' חברו  שבא -˘ÓÓרצה"ע מהמשכת רק שהוא - בפכ"ג משא "כ ,¯Â‡Â(1 להוכיח הוא - פכ"ג' 'כמש"ל דפי' ועכצ"ל (נעלה).

ש' (2 ועוד הפכים]. - (וכיווץ) ויראה השכלה שלכאורה [אף התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שת"ת ÊÓ‰שצ"ל - יתבונן' (מת"ת)
(1 בספכ"ג: וכמ"ש - כו' להמשיך בכדי ומשמש שהתורה‡˙ה'ÂÂÂˆÈÂטפל (2 ליראה. כלומר:˙¯Ú‡וכו' לא לדרתא". לכאורה

כא  מציין הזקן שרבנו מה כלל המבוארת מובן מההתבוננות בא הגדולה היראה של עיקרה - אדרבה שהרי, כ"ג, בפרק שדובר למה ן
שהוא  ידי על אליו הבא החבר כמו למטה, אליו ממש הקב"ה את כביכול, אדם ומביא ממשיך תורה לימוד ידי שעל זה, פרק בסוף כאן,

ה  המשכת על רק מדובר כ"ג בפרק ואילו לו; Â‡Â¯קורא ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯ את ומקשר הזקן רבנו מציין מדוע ואםֿכן תורה, ידי על נעלה
כ"ג" פרק לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח שמן שליט"א, הרבי מסביר - כ"ג? בפרק שנתבאר למה כאן המדובר הענין

ש  ולהדגיש להוכיח א) עצמו ˆ¯ÎÈ‰הוא: הלימוד שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה (שכן, התורה לימוד  בשעת (גדולה) יראה להיות
מפרק  הזקן רבנו מביא לכן - בתורה. ענין כשלומדים ולהבנה להשכלה הנוגד דבר לכיווץ, מביאה יראה כי ביראה, מעלה משום אין

גדולה יראה שתהיה ההכרח שמן מוסבר שם להמשיך ·˘Ú˙כ"ג, האדם יתבונן התורה שמלימוד כאן שמדובר מה ב) התורה. לימוד
כ"ג  פרק בסוף שמוסבר וכפי היראה, להמשכת כמכשיר ומשמש (ליראה) "טפל" הוא שתלמוד-תורה להתבונן הכוונה גדולה, יראה
נקראת  שהתורה ב) "ליראה"; - היא התורה, חוקי כל של "ויצונו" של שהתכלית א) ה'": את ליראה החוקים כל את ה' "ויצונו מהפסוק 

כ"ג. פרק בסוף מדובר כך ועל - לבית טפל דבר שהוא היראה, לגבי כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" כ,1."תרעא ברכות
ג. סעיף סב סימן או"ח שו"ע ה"א.2.ב. פ"א ברכות הל' ב.3.רמב"ם סעיף קפה, סימן שם, ˘ËÈÏ"‡.4.שו"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï

ג.5. סעיף רו, סימן שם, ב.6.שו"ע סעיף קא, סימן ˘ËÈÏ"‡:7.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בפ"ע הנ"ל ÏÏÎ"והנה ˜"Ï שייך אין כי -
ב' בה ששייך במצוה למה - (היטב) הבנה צריך אבל כו' לעשות ציווה למה של"ק כמו ג"כ, לדבר מצוה ה' ציווה למה להקשות
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¯ ,ãáòéãa BúáBç éãé àöé ¯,oeekl mb mikixv dligzkly s` ¨¨§¥¨§¦£©
éøö ïéàå¯ ,øæçì C,dpeeka oze` xnel ick÷eñtî ãáì §¥¨¦©£Ÿ§©¦¨

òîL úàéø÷ ìL ïBLàø8áe ,úlôz ìL äðBLàø äëø ¦¤§¦©§©§¨¨¦¨¤§¦©
äøNò-äðBîL9¯ ,daeg ici mi`vei `l ,oda epeeik `l m`y §¤¤§¥
,carica mbàúéàãëe§§¦¨

:[úBëøác á ÷øt Léøa]§¥¤¤¦§¨
¯mi`ven ep`y enke

zkqna ipy wxt zligza
zekxa10:úåöî ïàk ãò"©¨¦§©

¯ äðekweqt seq cr ©¨¨
rny z`ixw ly oey`x
xwira `id devnd

,dpeekd¯ Cìéàå ïàkî¦¨¨¥©
z`ixw iweqt x`ya

,rnyäàéø÷ úåöî¦§©§¦¨
¯ ."'eëåici mda mi`veie §

m` mb ,xeaica daeg
dxe`kl - .dpeekd dxqg
`l recn :le`yl yi
daygne dpeek ,dpiidz
jk lk zeaeh ,(xeaic ila)
- ?dpeek ila xeaic enk
epcnly dn itl ,`l`
xacd ,xeaicd zlrna

.xaqeníeMî ,eðéäå§©§¦
¯ ÷ø ,úBöna dîöòì ïewz äëéøö dðéà äîLpäLoipr ¤©§¨¨¥¨§¦¨¦§©§¨©¦§©

ick `a zeevndéLîäì¯ øBà Cxe`d z` dfd mlerl `iadl §©§¦
jkae iwl`d¯ ,óebäå úéðeiçä Lôð ïwúì,z`feéãé-ìò §©¥¤¤©¦¦§©©§¥

¯ ,ätä úBàöBî äLîça úøaãî LôpäL øeacä úBiúBà¦©¦¤©¤¤§©¤¤©£¦¨§©¤
,zeinybdéøáà øàLa äNBò LôpäL úBiNòî úBöîa ïëå§¥§¦§©£¦¤©¤¤¨¦§¨¤§¥
¯ :óebäitk ,oeeikne .sebde zipeigd ytpd dfÎici lr milrzn ©

ixd ,sebde zipeigd ytpd liaya `id "zilkz"dy - xaqedy
oda daygnde dpeekd zexfer opi` ,xeaicay zeevnd lka
gxkdd on `l` ,ziwl`d ytpl zekiiy el yiy xac ,cala
xeaica carica daeg ici mi`vei df mrhne ,xeaic o`k didiy
milrn ,`wec xeaice dyrn ici lr ,oky .daygne dpeek ila
(d"l wxtn lgd) o`k cr .sebde zipeigd ytpd z` mipwzne
dpenh zilkzd lky ,"ezeyrl"ay dlecbd dlrnd lr epcnl

nad"awd zpeek rvazzy ick ,xen`k ,oky .zeiyrn zeev
,"mipezgza dxic" jxazi el didzy ,zenlerd z`ixaa
Îoi` xe` zelbzdl ,mewn ,"dxic" didz inybd dfd mleray
e` ,`wec zeiyrn zeevn iciÎlr `a df ixd - `edÎjexa seq

zxxazn ,dfÎiciÎlr ,ik .dyrnl aygpd xeaicay zeevn
dlere ,dbep ztilwn d`ad ,sebde zipeigd ytpd ly zeigd
,`linn dplhazz ,dbep ztilw ly dz`lrd ici lre .dyecwl
xac mey x`yi `le ,zexg`d ixnbl ze`nhd zetilwd
xi`ie ,zewl` lr xizqiy
dfd mlera seqÎoi` xe`
xy`n dlecb xzei dcna
oldl .mipeilrd zenlera

ay dlrnd xaqezzpeek
dpeeka ,epiid .zeevnd
ici lry ,icedil yiy
,miiwn `edy devnd
devn d"awd mr cg`zi©
`ed jk llbae - devnd
oky ,devnd z` dyer
,ipy cvn ,mi`ven ep`

.dpeekd iabl mb oexziCà©
eøîà ïë-ét-ìò-óà11: ©©¦¥¨§

¯ äëøa øàL Bà älôz§¦¨§¨§¨¨
zexn`pdïä ,äðek àìa§Ÿ©¨¨¥

¯ ,äîLð àìa óeâk§§Ÿ§¨¨
,dlitzd z` mincn recn
z`e ,"seb"l ,dkxad e`
- ?"dnyp"l - dpeekd
ìkL Bîk ék ,Leøt¥¦§¤¨
Lôð" :íäL ,äîLðe óeb íäì LiL äfä íìBòaL íéàeøaä©§¦¤¨¨©¤¤¥¨¤§¨¨¤¥¤¤
íéiç çeø øLà ìk" úîLðå ,"Léà øNa ìk çeøå éç ìk̈©§©¨§©¦§¦§©¨£¤©©¦

¯ ,íéiç éìòa ìkî "åétàambe seb mb yi mlera `xap lkl §©¨¦¨©£¥©¦
,dnypãéîz Léì ïéàî íúBà äeäîe ílk úà äiçî 'äå©§©¤¤ª¨§©¤¨¥©¦§¥¨¦

¯ ,íäa òétLnL úeiçå øBàa;dnypae sebaóebä íbL §§©¤©§¦©¨¤¤©©
¯ ,éøîçämb `l` ,sebd wx `leíîBcä øôòå íéðáà elôàå ©¨§¦©£¦£¨¦§¨¨©¥
¯ Lnî,gneva dpyiy zipeigd drepzd elit` zi`xp `l mda ©¨

,mda elit` ixd - lecbl ohwn lcbdepnî úeiçå øBà Ba Lé¥§©¦¤
¯ ,Cøaúéae- ?mnecay zeigd z`hazn dnúBéäì øæçé àlL ¦§¨¥¤Ÿ©£Ÿ¦§

¯ ,äéäLk ñôàå ïéàxiaqi owfd epaxy itk - .ez`ixa iptl ©¦¨¤¤§¤¨¨
avip iwl`d xe`d did `lely ,"dpen`de cegid xry"a ,oldl
enk qt`e oi` zeidl xfeg `xapd did - `xapa cinz lrete
dignd iwl` zeige xe` yi mnecl mby ixd .`xapy mcew
,z`f lkae - ig mvr ly seba epyi ,jkn xzeie ,jk .eze` xi`ne

:dnypay zeigde xe`d oia llk qgie d`eeyd oi`-ét-ìò-óàå§©©¦
óeba øéànä úeiçå øBà úðéça ïéa ììk ïBéîãå Cøò ïéà ïë¥¥¤¤§¦§§¨¥§¦©§©©¥¦©
.éç ìk Lôð àéäL ,äîLpa øéànä úeiçå øBà úðéça éaâì§©¥§¦©§©©¥¦©§¨¨¤¦¤¤¨¨
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íéøîà éèå÷éì
ù"÷ ìù ïåùàø ÷åñôî ãáì øåæçì êéøö ïéàå ãáòéãá
'éàãëå äøùò äðåîù úìôú ìù äðåùàø äëøáå
úåöî êìéàå ïàëî äðååë úåöî ë"ò [úåëøáã á"ôøá]
äëéøö äðéà äîùðäù íåùî åðééäå .'åëå äàéø÷
ùôð ï÷úì øåà êéùîäì ÷ø úåöîá äîöòì ïå÷éú
'äá úøáãî ùôðäù øåáãä úåéúåà é"ò óåâäå úéðåéçä
äùåò ùôðäù úåéùòî úåöîá ïëå äôä úåàöåî
øàù åà äìôú åøîà ë"ôòà êà :óåâä éøáà øàùá
ìëù åîë éë 'éô äîùð àìá óåâë ïä äðååë àìá äëøá
ùôð íäù äîùðå óåâ íäì ùéù æä"åòáù íéàåøáä
íééç çåø øùà ìë úîùðå ùéà øùá ìë çåøå éç ìë
íúåà äåäîå íìåë úà äéçî 'äå íééç éìòá ìëî åéôàá
íâù íäá òéôùîù úåéçå øåàá ãéîú ùéì ïéàî
åá ùé ùîî íîåãä øôòå íéðáà 'éôàå éøîåçä óåâä
äéäùë ñôàå ïéà úåéäì øåæçé àìù 'úé åðîî úåéçå øåà
øéàîä 'åéçå øåà 'éçá ïéá ììë ïåéîãå êøò ïéà ë"ôòàå
ùôð àéäù äîùðá øéàîä úåéçå øåà 'éçá éáâì óåâá

éç ìë
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דינם וכוונה, דדבור מצוה ‰ÈÎÙהענינים, הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך לא שהרי כלל, קשה היה לא כשלעצמו זה דבר כלומר: ."
לדבר בה ‚Ìשל ששייכים במצוה מדוע הוא להבין שיש מה אלא מעשית; מצוה לעשות הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך שלא כשם ,

חובה; ידי יוצאים לא - דיבור בלא בכוונה ואילו חובה, ידי יוצאים - כוונה בלא בדיבור הפכי: דינם - וכוונה, דיבור של הענינים שני
הזקן: רבנו מסיים ·˘ÂÈ˙Ù...וזאת ‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â.8.ה סעיף ס, סימן שם, א.9.שו"ע סעיף קא, סימן ב.10.שם א.11.יג, חלק של"ה

ב. רמט,



צג oqip 'b ycew zay mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

קודש שבת ניסן יום ג'
,p 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øåà íäéðùáù óàå,100 'nr cr.úåèùôúäå

¯.zeipgexl zeinyb oia llk d`eeyd oi`y `ed oaen xac ,oky
jl oi` - zeipgexd on zeinybd zeedzd"y ,micen mixwegd mb
ytpde ,zinyb ze`ivn `ed sebdy oeikne ."dfn lecb oi`n yi
lcadde .mdipia d`eeyde qgi oi`y ixd - zipgex ze`ivn -
llk dnec epi` seba xi`nd zeigde xe`dy jka ,oaenk ,`ed
epi` lcaddy xiaqn owfd epaxe .ytpa xi`nd zeige xe`l
seba zewl`dy ,zewl`d ly ielibde mlrdd zcna `hazn
myk :mieey mdipy md dfa ik ,zelbzda - ytpae ,zxzqen
lr zxzqen ziwl`d zeigd ea ,dfd mleray `xap `ed sebdy

`id ezeigy seba d`xp `l okle ,dbep ztilw ly yeal ici
ziwl`d zeigd lr xizqnÎyeal eze` miiw mb jk ,zewl`
d`a ytpd zeigy miyibxn `le mi`ex `le ,ytpd z` dignd
mevnvd zcna `hazn ,ytpde sebd oiay lcadd .zewl`n
zeigde xe`d m` - iwl`d zeigde xe`d ly zehytzdde
e` ,znvnevn dcna mi`a mnvr md ,dnlrdd jxc mi`ad
zexnly xnelk ,zehytzda mi`a ,zeigde xe`d ,mdy
,dnvr zeigd la` ,zi`xp dpi` zeigde xe`d ly zewl`dy

:"`ipz"d oeylae .zi`xp ,miptÎlkÎlr

¯ íäéðLaL óàå,ytpae seba¯ ,äåL ãçà øBàzeigde xe`d §©¤¦§¥¤¤¨¨¤
dcna mda `a ,ytpd z`e sebd z` digne xveid iwl`d

:jka z`hazn zecig`dyk ,xe` ly dcig`øzñä úðéçáa¦§¦©¤§¥
¯ íéðt,zxzqen zeigd zeiniptyøBàäL ,íéåL íéLeáìe ¨¦§¦¨¦¤¨

ílòúîe øzzñî¦§©¥¦§©¥
¯ ,Ba Laìúîe¦§©¥
xe`d ly zexzzqdd
`ed mda miyealde
seba mieey - xzzqn

.ytpae¯ íäéðL éksebd ¦§¥¤
,ytpde,äfä íìBòî íä¥¥¨©¤

¯mb - mdipyy xg`ne
on md - ytpd mbe sebd
miey md ixd dfd mlerd
xe`d zxzqd zpigan

,iwl`d¯ BúeììëaL¤¦§¨
lr ,dfd mlerd lka
miinybd eipipr

,miipgexdeøzzñî¦§©¥
øzñä úðéçáa ,Cøaúé åét çeønL úeiçäå øBàä äåLa§¨¤¨§©©¤¥©¦¦§¨¥¦§¦©¤§¥

ìzLäa úBâøãnä úãéøéå íéðt¯ äâøãnî úBîìBòä úeìL ¨¦¦¦©©©§¥§¦§©§§¨¨¦©§¥¨
,dpeilr¯ äâøãîì,dpezgzãò ,íénöòå íéaø íéîeöîöa §©§¥¨§¦§¦©¦©£ª¦©

¯ LaìúpL,zeigde xe`díìBò úeììk úBéçäì dâð útì÷a ¤¦§©¥¦§¦©Ÿ©§©£§¨¨
¯ ,éøîçä äfäd`ad ziwl`d zeigdy ickzekln"n ©¤©¨§¦

ly dbixcna didz ,"jxazi eit gex" z`xwpd ,"zeliv`c
zcxl dilr did - ixnegd dfd mlerd z` zeigdl
"dxivi"n ,"dxivi"l "d`ixa"n) .zenlerd zelylzyda
dilr dide ,mlere mler lkay zebixcnd lkae ,("diyr"l
.xe`d z` minvnvne mihrnnd ,miax minevnv jxc xearl
eid `l ,dl`d miaxd minevnvde zebixcnd lk mb ,mxa
lk xg`l ik ,"ze`ivn"e "yi" ly xac zxivil miwitqn
,efk dbixcna x`yp xe`d did ,dl`d miaxd minevnvd
wx m`Îik epnn xveeidl dleki dzid `l zinyb ze`ivny
mlerd ly miinyb mipipr epnn exveeiy icke ,zipgex ze`ivn
iepiy icil cr ,miipktdn minevnv mb xearl xe`d lr did ,dfd
zecixide minevnvd lk xg`le .xe`d zedn ly hlgen

d`a zeigdy llk d`xii `ly ick ,dbep ztilwa xe`d yalzd
zeidl lkei xacdy dxixade zexyt`d z` zzl jke ,zewl`n
,dxiar ea zeyrl ,jtidl e"g e` ,devn xacle dyecwl lvepn

p ztilw ly dpipr df ixdy ,dyecwd jtid `idyitk ,dbe
miwxta epcnly
iably ,mipey`xd
mzeig milawnd mixacd
da yiy ,dbep ztilwn
dxixad zniiw ,rxe aeh
mipiprl milvepn zeidl
Îqg e` ,dyecwe aeh ly
.dxiare rx ly melye
,dlilg ,milvepn mdyke
,dxiare xeqi` ly oiprl
mzeig z` f` milawn md
ze`nhd zetilw ylyn
,mipt lk lr - .ixnbl
zecixid xg`l
miaxd minevnvde
ztilw ly yeala yalzn mb `ed ,iwl`d zeigde xe`d xaery
,mixeq`d mbe mixzend mb ,mipiprd lk z` zeigdl ick ,dbep

:dfd mlerd lyíéøBähäå íéøznä íéøác ìk eðéäc§©§¨§¨¦©ª¨¦§©§¦
¯ ,äfä íìBòaLztilw ly yeal ici lr mzeig z` milawn ¤¨¨©¤

,dbep¯ äpnîe,dbep ztilwníéøác íéòtLî dãé-ìòå ¦¤¨§©¨¨ª§¨¦§¨¦
¯ ,íéàîhäylyn mi`ad ,mixeq`de mi`nhd mixacd lk ©§¥¦

,dyecwd on mzeig milawn - ixnbl ze`nhd zetilw
.dbep ztilw zervn`a¯ àéä ék,dbep ztilwúòvîî äðéça ¦¦§¦¨§ª©©

¯,ixnbl ze`nhd zetilw yly oial dyecwd oiaìéòì økæpk©¦§¨§¥
¯ly iwl`d zeigde xe`dy ixdlkyalzd ,dfd mlerd ipipr

`le e`xi `ly zewl`d lr xizqnd ,dbep ztilw ly yeala
.mieey ytpde sebd ,df xacae - zewl`n d`a zeigdy eyibxi
øéàî 'ä øLà úeiçä úëLîä àéäL ,äøàää ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©¤¨¨¤¦©§¨©©©£¤¥¦

¯ ïlëa äåL dðéà ,äæ Leáì Cøc äiçîei` `hazn dna §©¤¤¤§¤¥¨¨¨§ª¨
df ixd - ?d`eeydd¯ .úeèMtúäå íeöîö úðéçáam` ¦§¦©¦§§¦§©§

zpigaa xzei ody e` ,mevnv zpigaa xzei od zeigde dx`dd
.edpynl cg` `xap beq oiay lcadd `hazn jka - zehytzd
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íéøîà éèå÷éì
øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà íäéðùáù óàå
ùáìúîå íìòúîå øúúñî øåàäù íéåù 'éùåáìå íéðô
äåùá øúúñî åúåììëáù æä"åòî íä íäéðù éë åá
úãéøéå íéðô øúñä 'éçáá 'úé åéô çåøîù úåéçäå øåàä
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùäá úåâøãîä
úôéì÷á ùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîöá
íéøáã ìë åðééäã éøîåçä æä"åò úåììë úåéçäì äâåð
äãé ìòå äðîîå äæä íìåòáù íéøåäèäå íéøúåîä
ì"ðë úòöåîî 'éçá àéä éë íéàîèä íéøáã íéòôùåî
øéàî 'ä øùà úåéçä úëùîä àéäù äøàää ë"ôòà
íåöîö 'éçáá ïìåëá äåù äðéà äæ ùåáì êøã äéçîå
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



oqipצד 'b ycew zay mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xe`d ly "mipt xzqd"d zece` mcew epcnly dn z`
jqn jxc xi`nd xe`l liyndl ozip "yeal"a ezeyalzde
z` xaery iptl `edy itk xe` zedn eze` epi` xe`d f`y ,dar
eli`k `ed ,dard jqnd jxc xi`nd xe`dy cr ,jqnd
zece` `ed o`k xaecnd eli`e ;jqnd iptly xe`d ly "dclez"
zegt mvnhvn xe`d dnk cr :xnelk ,xe`d zehytzde mevnv
,ohw awp jxc xi`nd xe`l liyndl ozip dfd oiprd z` .xzei e`
xe` zedn eze` df la` ,xzeia ohwe mvnevn xe`dy ixd

mb jk .zeiygenae zehytzda xzei f` `edy ,oelg jxc xi`ny
xyway) dxzqd ici lr d`ad ziwl`d dx`dd :eppipra
da miiw (mieey dfd mlerd ly mi`xapd lk "mipt xzqd"l
ly ote`a e` ,dphwde mevnv ly ote`a d`a `id m` ,lcad
eteba dx`dd oiay lcadd ,oldl cnlpy itk ,jkae .zehytzd
xiaqn owfd epaxy iptl ,`l` .ytpay dx`dd oial ,`xap ly
z` xiaqn `ed ,ytpe seba `hazn `edy itk dfd lcadd z`

:mi`xapd ibeq x`ya zehytzdl mevnv oia lcadd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc zay(iyiy meil)

dlizte onya wilcdl jixvy cnln 'zelrdl' oeyly .weqtdn
,ahid miwlecdúáäìL àäzL éãkmdayàìå ,äéìéàî äìBò §¥¤§¥©§¤¤¨¥¥¤¨§Ÿ

àäzLzadlydøçà øác éãé ìò äìBòdihde oewiz ici lr ± ¤§¥¨©§¥¨¨©¥
.zaya dwlcdl mileqtd mipnye zelizta mikxvpd

:`ng xa inx ixack `ly dpynn gikedl dqpn `xnbdïðzdkeq) §©
(.`p,íäéðéîäîe ,íéðäë éñðëî éàìaî,elay mdihpa`n oke ±eéä ¦§¨¥¦§§¥Ÿ£¦¥¤§¨¥¤¨

ïéòé÷ôî,zelizt mdn oiyere zerevxl mze` mirxew ±ïäîe ©§¦¦¥¤
ïé÷éìãîzniiwzn dzidy da`eyd zia zgnya eidy zexepnd ©§¦¦

mihpa`dy s`y ixd .ycwnd ziaay miyp zxfra zekeq ilila
lirle ,xnv ipin zylye ozytn miieyr eid(:k)`ziixaa epipy

z` mda ewilcd mewn lkn ,zaya dwlcdl leqt xnvdy
wilcdl xzeny gkene ,da`eyd zia zgnya ycwnay zexepnd

.zay xpl zeleqtd zelizta mb ycwna
zexp :`xnbd dgec,éðàL äáàBMä úéa úçîNxn`p `ly oeik ¦§©¥©¥¨¨¦

lk okle ,'zelrdl' mdilr azkp `le mzwlcd aeig dxeza
.dxepnd zexpa ok oi`y dn ,mdl mixyk mipnyde zeliztd

:`ng xa inx ixack `ly gikedl `xnbd dqpn aey,òîL àz̈§©
ïúBà ïéòé÷ôî ,eìaL äpeäë éãâa ,äðúî øa äaø éðúc,zerevxl §¨¥©¨©©§¨¦§¥§¨¤¨©§¦¦¨

ì úBìéút ïéNBò eéä ïäîeay dxepn.Lc÷n,`xnbd dgikenéàî ¥¤¨¦§¦©¦§¨©
åàìdpedk icbal mb `ziixad zpeek oi` m`d ±íéàìëc± ¨§¦§©¦

xnvdy ixd ,mihpa`d epiide ,eicgi ozyte xnvn miieyrd

.ycwna dwlcdl xyk zaya dwlcdl leqtd
:`xnbd dgec,àìdpedk icbal wx `ziixad zpeekõeác,ozyt ± Ÿ§
.zpezkd epiide

mileqtd mipnyde zeliztd ly mpica zwelgn d`ian `xnbd
zxaer ok ab`e ,dkepg xp zwlcdl mzexyk oiprl ,zay xpl

:eizekldae ,dkepgd bg ly enrha weqrl `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨
ïé÷éìãî ïéà ,úaMa ïäa ïé÷éìãî ïéà íéîëç eøîàL íéðîLe úBìéút§¦§¨¦¤¨§£¨¦¥©§¦¦¨¤©©¨¥©§¦¦

úaMa ïéa ,äkeðça ïäae ,dkepg ly.ìBça ïéa ¨¤©£¨¥©©¨¥©
:mrhd z` zx`an `xnbd,øáñ÷ ,àðeä áøc àîòè éàî ,àáø øîà̈©¨¨©©£¨§©¨¨¨©

äúákminkg erawy onfd jeza dkepg xp(a"r oldl),dì ÷e÷æ± ¨§¨¨¨
mipnye zelizta dwilcdl jixv okle .dwilcdle aeyl aiig
,onfd jeza dakzy yeygl yi ok `l m`y ,ahid miwlecd

,`ax siqen .dwilcie xefgi `le rytieåy `ped ax xaq mbøzeî §¨
døBàì LnzLäìdkepg xp wilcdl xeq` okle ,dkepg xp ly §¦§©¥§¨

xpa mby ,zay xp zwlcdl mixeq`d mipnye zelizta zaya
`ai dti wlcz `le dxe`l ynzyiyk `ny yegl yi dkepg

.xiran zk`ln lr xearie ,dzehdl
:dipy drcïé÷éìãî ,øîà àcñç áøådkepg xpïäazelizta±] §©¦§¨¨©©§¦¦¨¤

[zay xpl mileqtd mipnye.úaMa àì ìáà ,ìBça©£¨Ÿ©©¨
:mrhd z` zx`an `xnbdøáñ÷,`cqg axäúákjeza dkepg xp ¨¨©¨§¨

,onfd
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המשך פיאור למס' שפת ליום שישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zay(iyiy meil)

d ,ozytd wlcp lnbd xaryke ,miaxdáéiç éðåðç,dxiad iwfpa ¤§¨¦©¨
.uega wlec xp gipdy jka ryty,øîBà äãeäé éaøly epzyt m` ©¦§¨¥

wlcp lnbd lraäkeðç øða,uega ipepgd ewilcdyøeèt,ipepgd §¥£¨¨
.qpd mqxtl ick uega dgipdl devny ,my dgipd zeyxay oeik
ie`xd daebd z` dcedi iax ixacn cenll yi m`d dpc `xnbd

:dkepg xp zgpdlúøîBà úàæ ,(äaøc íeMî) àðéáø øîàjkn ± ¨©©¦¨¦§©¨Ÿ¤¤
,cenll yi uega dkepg xp wilcdy ipepgd z` dcedi iax xhty

äåöî äkeðç øðdligzkläøNò CBúa dçépäì,rwxwdn migth ¥£¨¦§¨§©¦¨§£¨¨
Czòc à÷ìñ éàcdgipdl xyt`yäøNòî äìòîìrecn ,migth §¦¨§¨©§¨§©§¨¥£¨¨

,ipepgd xehtdéì àîéì,dxiad lra el xn`i ±çépäì Eì äéäz` ¥¨¥¨¨§§©¦©
xpdî äìòîìly edaeb,BáëBøå ìîb,xpa e`yn wlci `ly ick §©§¨¦¨¨§§

jkne .xpdn mxbpy wfpa aiigzdl jl yi ok ziyr `ly oeike
,migth dxyr jeza dgipdl devny ,gken dcedi iax exhty
lnbn dlrnl dgipdl el didy oerhl dxiad lra leki oi` okle

.eakexe
:`xnbd dgecàîìéãåmewn lkne ,dxyr jeza dgipdl devn oi` §¦§¨

c ,xehtàáeè déì àçøèéî éàxpd diabdl ,daxd egixhp m`y ± ¦¦§§¨¥¨
,eakexe lnbn dlrnläåönî éòeðnéàì éúàixnbl rpndl `ai ± ¨¥§¦§¥¦¦§¨

.dkepg xp zwlcd zevn miiwln
:dkepgd xp gipdl xyt` daeb dfi` cr zx`an `xnbdáø øîà̈©©

,íeçðz éaøc déîMî éîBéðî øa ïúð áø Løc ,àðäk©£¨¨©©¨¨©©§¥¦§¥§©¦©§
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המשך פיאור למס' שפת ליום שישי עמ' פ

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæàø÷ù øçàå .

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôäïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð ç"ø ,éùéîç íåé

çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©
éàéNð íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå :íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ§¦¥´
øNr-éðLe áö úìâr-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå :íéã÷tä-ìr íéãîrä íä úhnä©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥¤§¬Ÿ¨Æ§¥«¨¨´
äLî-ìà ýåýé øîàiå :ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìr äìâr ø÷ä½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬
éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî ç÷ :øîàl¥«Ÿ©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬
úàå úBìârä ézL | úà :íiåìä-ìà íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå :Búãár£«Ÿ̈«©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ
ïúð ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøà | úàå :íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aä úraøà©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå :ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«§¦§¥¬¢−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ
íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå :eàOé óúka íäìr£¥¤½©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²
eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå :çaænä éðôì íðaø÷-úà¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ
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צה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zay(iyiy meil)

d ,ozytd wlcp lnbd xaryke ,miaxdáéiç éðåðç,dxiad iwfpa ¤§¨¦©¨
.uega wlec xp gipdy jka ryty,øîBà äãeäé éaøly epzyt m` ©¦§¨¥

wlcp lnbd lraäkeðç øða,uega ipepgd ewilcdyøeèt,ipepgd §¥£¨¨
.qpd mqxtl ick uega dgipdl devny ,my dgipd zeyxay oeik
ie`xd daebd z` dcedi iax ixacn cenll yi m`d dpc `xnbd

:dkepg xp zgpdlúøîBà úàæ ,(äaøc íeMî) àðéáø øîàjkn ± ¨©©¦¨¦§©¨Ÿ¤¤
,cenll yi uega dkepg xp wilcdy ipepgd z` dcedi iax xhty

äåöî äkeðç øðdligzkläøNò CBúa dçépäì,rwxwdn migth ¥£¨¦§¨§©¦¨§£¨¨
Czòc à÷ìñ éàcdgipdl xyt`yäøNòî äìòîìrecn ,migth §¦¨§¨©§¨§©§¨¥£¨¨

,ipepgd xehtdéì àîéì,dxiad lra el xn`i ±çépäì Eì äéäz` ¥¨¥¨¨§§©¦©
xpdî äìòîìly edaeb,BáëBøå ìîb,xpa e`yn wlci `ly ick §©§¨¦¨¨§§

jkne .xpdn mxbpy wfpa aiigzdl jl yi ok ziyr `ly oeike
,migth dxyr jeza dgipdl devny ,gken dcedi iax exhty
lnbn dlrnl dgipdl el didy oerhl dxiad lra leki oi` okle

.eakexe
:`xnbd dgecàîìéãåmewn lkne ,dxyr jeza dgipdl devn oi` §¦§¨

c ,xehtàáeè déì àçøèéî éàxpd diabdl ,daxd egixhp m`y ± ¦¦§§¨¥¨
,eakexe lnbn dlrnläåönî éòeðnéàì éúàixnbl rpndl `ai ± ¨¥§¦§¥¦¦§¨

.dkepg xp zwlcd zevn miiwln
:dkepgd xp gipdl xyt` daeb dfi` cr zx`an `xnbdáø øîà̈©©

,íeçðz éaøc déîMî éîBéðî øa ïúð áø Løc ,àðäk©£¨¨©©¨¨©©§¥¦§¥§©¦©§
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oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæàø÷ù øçàå .

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôäïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð ç"ø ,éùéîç íåé
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äLî-ìà ýåýé øîàiå :ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìr äìâr ø÷ä½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬
éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî ç÷ :øîàl¥«Ÿ©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬
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:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז ניסן, תשכ"ג

ברוקלין.

האברך מנחם מענדל שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת ההגדה אשר טרח לשלחה לכאן, וכבר אמרו חז"ל, חמרא למרא וטיבותא 

לשקי', כשהמדובר בבעל בחירה )עיין ספר המצות לאדמו"ר הצ"צ, מצות מילה סוף פרק ג'(

ומענין לענין באותו ענין, כיון שעילוי ליל פסח הראשון )זמן ההגדה( הוא שנגלה עליהם ממה"מ 

הקב"ה בכבודו ובעצמו, מזה התעוררות נוספת ללימוד פנימיות התורה עיין זח"ג קנ"ב א' וק"ל.

והרי הימים ימי סגולה להנ"ל כידוע דברי קדש רבותינו נשיאינו בזה.

בברכה לבשו"ט.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום.
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ה'תש"גכו אדר איום רביעי

חומש: ויקהל, רביעי.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: ומ"ש בגמרא . . . 82 חרדים.

ּתֹוָרה  ֵני  ּבְ ְצִעיִרים  ְצִריִכים   – ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ַהּתֹוָרה,  ַאֲהַבת  ה',  ַאֲהַבת   – ֵרת  ׁשָ ֵלי  ּכְ ה  לֹשָׁ ׁשְ ּבִ
ים ַלּתֹוָרה –  ּיֹות ּוְקִביעּות ִעּתִ ֶכֶרם ה' ְצָבאֹות, ְלָקֵרב ֵלב ֲאֵחיֶהם ְלִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ ּבְ ת ַלֲעֹבד  ָלֶגׁשֶ
ַמִים  ַמְעַין ְמקֹור  ָרֵאל הּוא  ִיׂשְ ר ֵלב  ֲאׁשֶ מּור הּוא,  ַהּגָ ְוָהֱאֶמת  ְפָלגֹות.  ַהּמִ ַמֲחַלת  ב ִעם  ֵ ִהְתַחּשׁ ִלי  ִמּבְ

ֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם. רּוָתה ַלֲעבֹוָדה ְוַתֲעמּוָלה ׁשֶ ים, ּוְבִרית ּכְ ַחּיִ

ה'תש"גכו אדר שנייום ששי

חומש: שמיני, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: כי מי . . . בנפשותינו כנז"ל.

רּות  ַכׁשְ ּבְ ְוִחּנּוָכם,  ִרים  ְיׁשָ ּדֹור  ַהֲעָמַדת  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ִויסֹוד  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹקי  ַעם  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ּכָ
ְמָרם  ָרֵאל ְלׁשָ י ִיׂשְ ד ְוַהּנֹוָרא ַעל ְיֵדי ְנׁשֵ ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ת, ָמַסר ְוָנַתן ַהּשׁ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ָהֹאֶכל, ַוֲאִצילּות ֹטַהר ְקֻדּשׁ

ּוְלָעְבָדם.

ַהּתֹוָרה,  י  ּפִ ּוְבִחּנּוְך ַעל  ִית  ַהּבַ ַהְנָהַגת  ּבְ ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ י  ַחּיֵ ּבְ ּוְתעּוָדָתּה  א חֹוָבָתּה  ַמּלֵ ּתְ ר  ֲאׁשֶ ה  ָ ָהִאּשׁ
ְנָתה ֵביָתּה". ים ּבָ תּוב אֹוֵמר "ַחְכמֹות ָנׁשִ ָעֶליָה ַהּכָ

ה'תש"גכז אדר איום חמישי

חומש: ויקהל, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: אבל מי . . . 82 אהבת ריעים.

אאמו"ר אמר: אמת איז דער דרך המיצוע, א נטי' לימין אויף מחמיר זיין אויף 
זיך און געפינען אין זיך חסרונות, ָאדער עניני עבירות, ווָאס ניט ווי דער אמת איז, 
ָאדער א נטי' לשמאל, מקיל זיין זיך, מכסה זיין אייגענע חסרונות, ָאדער מקיל זיין 

אין עניני עבודה מצד אהבת עצמו, זיינען ביידע פַאלשע דרכים.

ַעְצמֹו  ַעל  ְלַהְחִמיר  ְלָיִמין  ה  ְנִטּיָ ּצּוַע.  ַהּמִ ֶרְך  ּדֶ ִהיא  ֱאֶמת  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֹמאל, ְלָהֵקל ַעל  ה ִלׂשְ ָהֱאֶמת ִהיא, אֹו ְנִטּיָ ִפי ׁשֶ ֵאיָנם ּכְ ַעְצמֹו ֶחְסרֹונֹות אֹו ִעְנְיֵני ֲעֵברֹות, ׁשֶ ְוִלְמֹצא ּבְ
ָרִכים לֹא  יֶהן ּדְ ּתֵ ְגָלל ַאֲהַבת ַעְצמֹו – ׁשְ ִעְנְיֵני ֲעבֹוָדה ּבִ ַעְצמֹו, ְלַחּפֹות ַעל ֶחְסרֹונֹות ַעְצמֹו, אֹו ְלָהֵקל ּבְ

ּיֹות. ֲאִמּתִ

ה'תש"גכז אדר שני, פרשת החדששבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן. ֲאִמיַרת ּכָ

ִמיד. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - עֹוַלת ּתָ
חומש: שמיני, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קכ־קלד.
תניא: פרק לט. ומפני . . . 104 מצוה עצמה.

וימותו. רצוא בלי שוב.  משיחת אאמו"ר: חטא בני אהרן הי' בקרבתם לפני ה' 
דער אמת איז אז מ'קומט לפני ה' דארף זיין תטהרו, ריין און קלָאהר, עס מוז זיך 
דערהערען אין מעשה בפועל, כל הגבוה גבוה ביותר יורד למטה מטה ביותר, ורצוא 

יום 
ראשון

יום 
שני



היום יום . . . צח
בלי שוב, היא מיתה. ועל זה בא ציווי ה' אל משה )ויקרא טז ב( שיאמר לאהרן, 
אותיות נראה, ובכחות הנפש הוא השכלה, לאמר, בשביל לבוא אל הקדש גם מבית 
לפרוכת שהוא לפני הצמצום, דארף מען וויסען אז על הארן, אותיות נראה, השכלה, 
איז פאראן א כפורת, א כוונה פון א פארשטעל, ווָאס דָאס איז דער פני הכפורת, 
אשר על כן  ולא ימות, זָאל מען ניט בלייבען באם רצוא אליין, כי בענן אראה על 
הכפורת, דער צמצום הראשון איז כוונתו הגילוי, און דער מבוא צו דעם איז דער 
ואל, ביטול עצמי, טָאן ווָאס חסידות הייסט, ניט דָאס ווָאס דער שכל זָאגט, דאן איז 

יבוא אל הקדש.

מּותּו". 'ָרצֹוא'  ָקְרָבָתם ִלְפֵני ה' ַוּיָ ֵני ַאֲהרֹן ָהָיה "ּבְ "ּב[: ֵחְטא ּבְ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ִבים  ַחּיָ ָוָזְך.  ָנִקי   – ְטָהרּו"  "ּתִ ים  ְלַהְקּדִ ָצִריְך  ה'"  "ִלְפֵני  ים  ׁשִ ִנּגָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִהיא,  ָהֱאֶמת  'ׁשֹוב'.  ִלי  ּבְ
ִלי 'ׁשֹוב' ִהיא  יֹוֵתר, ְו'ָרצֹוא' ּבְ ה ּבְ ה ַמּטָ יֹוֵתר יֹוֵרד ְלַמּטָ ֹבּהַ ּבְ ֹבּהַ ּגָ ל ַהּגָ ּכָ ֹפַעל, ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ ְלַהְפִנים ּבְ
ּוְבֹכחֹות   – ִנְרֶאה  אֹוִתּיֹות   – ְלַאֲהרֹן  ּיֹאַמר  ׁשֶ ב(,  טז  ְקָרא  )ַוּיִ ה  ֹמשֶׁ ֶאל  ה'  ִצּוּוי  א  ּבָ ֶזה  ְוַעל  ִמיָתה. 
ְמצּום,  ַהּצִ ִלְפֵני  הּוא  ׁשֶ רֶֹכת,  ַלּפָ ית  ִמּבֵ ם  ּגַ ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ָלבֹוא  ִביל  ׁשְ ּבִ ֵלאֹמר:  ָלה,  ּכָ ַהׂשְ הּוא  ֶפׁש  ַהּנֶ
ֵני  הּו "ּפְ ּזֶ ׁשֶ ָרה,  ַהְסּתָ ל  ׁשֶ ָנה  ּוָ ּכַ ּפֶֹרת",  ָנה "ּכַ ֶיׁשְ ָלה,  ּכָ ַהׂשְ ַעל ָהָארֹן – אֹוִתּיֹות "ִנְרֶאה",  ׁשֶ ָלַדַעת  ֵיׁש 
ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל  ּבֶ י  ְלַבד, "ּכִ ּבִ 'ָרצֹוא'  ּבְ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ּלֹא  ׁשֶ ן ]ָהַאְזָהָרה[ "ְולֹא ָימּות",  ּכֵ ר ַעל  ּפֶֹרת", ֲאׁשֶ ַהּכַ
ַע ֶאת ַמה  ּטּול ַעְצִמי, ְלַבּצֵ בֹוא ְלָכְך הּוא ַה"ְוַאל", ּבִ ּלּוי, ְוַהּמָ ָוָנתֹו ַהּגִ ְמצּום ָהִראׁשֹון ּכַ ּפֶֹרת", ַהּצִ ַהּכַ

ֶכל אֹוֵמר. אֹו ָאז – "ָיֹבא ֶאל ַהּקֶֹדׁש".  ַהּשֵׂ ֶ ַהֲחִסידּות מֹוָרה, לֹא ֶאת ַמה ּשׁ ֶ ּשׁ

ה'תש"גכח אדר איום ששי

חומש: ויקהל, ששי.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וגם המקורבים . . . דשבת.

ת  ּבָ ׁשַ בֹוא" – ֵאין אֹוְמִרים ּבְ ַח גו' ּבְ ל עֹוָלם, ֲהֵריִני מֹוֵחל", ְוֵכן "ַלְמַנּצֵ ה: "ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
ַבת  ּתֵ ּיֹות אֹוְמִרים  ָרׁשִ ּפָ ִסּיּום ַהג'  ּבְ ֲחנּון.  ּתַ ֶהם  ּבָ ֵאין אֹוְמִרים  ׁשֶ ָיִמים  ָאר  ׁשְ ּבִ ְויֹום טֹוב, ֲאָבל ָצִריְך לֹוַמר 
ִתּקּון ֲחצֹות ֵאין אֹוְמִרים  ָעִמים. ּבְ ָעִמים, ְיָבֶרְכָך – ג' ּפְ תֹו – ג' ּפְ ה ִמּטָ ַעם ַאַחת, ִהּנֵ "ֱאֶמת". ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים - ּפַ

ֲחנּון. ֶהם ּתַ ֵאין אֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ בֹוא" ּבַ ַח גו' ּבְ "ַלְמַנּצֵ

ה'תש"גכח אדר שנייום ראשון

חומש: תזריע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ועולם . . . 104 אלקות ממש.

ְבִרית ִמיָלה - אֹוְמִרים. "ָהַרֲחָמן" ּדִ

)משיחה בסעודת ברית מילה(: בברית מילה אומרים כשם שנכנס לברית כן יכנס 
לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער 
אינגעל זָאל לערנען  - )ונתן כ"ק אדמו"ר שליט"א סכום מסוים באמרו(: - דָאס איז 

פאר דער ישיבה.

ֵנס ְלתֹוָרה  ן ִיּכָ ִרית, ּכֵ ְכַנס ַלּבְ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ְבִרית ִמיָלה אֹוְמִרים, "ּכְ ִרית ִמיָלה( : ּבִ ְסעּוַדת ּבְ יָחה ּבִ )ִמּשִׂ
ת  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ֶלד ִיְלַמד )ְוָנַתן ּכְ ַהּיֶ ֵמי ְקִדיָמה ׁשֶ ּנֹוְתִנים ּדְ ים טֹוִבים". ְונֹוֲהִגים ֶאְצֵלנּו, ׁשֶ ה ּוְלַמֲעׂשִ ּוְלֻחּפָ

יָבה. ָאְמרֹו(: ֶזה ֲעבּור ַהְיׁשִ ם ּבְ ָמתֹו־ֵעֶדן[ ְסכּום ְמֻסּיָ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ַאְדמֹו"ר ׁשְ

יום 
שלישי



צט היום יום . . . 

ה'תש"גכט אדר א, פרשת שקליםשבת
ל ַהְפטֹוַרת ָמָחר ֹחֶדׁש. סּוק ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון ׁשֶ ְכֹרת ְיהֹוָיָדע גו', ּומֹוִסיִפים ּפָ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ִני, ֲאִמיַרת ּכָ  ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ׁשֵ
חומש: ויקהל, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמ־קמד.
תניא: פרק לג. עוד . . . באמונה זו.

באמירת לחיים יש שתי נוסחאות: 
א( לחיים טובים ולשלום, וטעם הברכה - להיות כי בשתיית היין הנזכרת בפעם 
הראשונה בתורה היו תוצאות לא טובים - ויחל נח גו', ועץ הדעת - גפן הי', ולכן 

מברכים שיין זה יהי' לחיים טובים.
ב( הרב המגיד ממעזריטש הי' עונה לחיים ולברכה. פעם בהתועדות שהי' נוכח 
רבינו הזקן, ענה רבינו הזקן: לחיים ולברכה. אחרי ההתועדות שוחחו החסידים בטעם 
נוסח זה, ששמעוהו אז פעם הראשונה. אחד החסידים אמר, אשר להיות כי נכנס יין 
"לחיים  והנוסח הוא  זקוקים לברכה.  ובעבודה הוא התגלות המדות, לכן  סוד,  יצא 
ולברכה" - אותיות לב-רכה. הצ"צ אמר ע"ז: דָאס קען זָאגען א חסיד, ווָאס הָאט 

געדאווענט און געטָאן אין עבודה דרייסיג יָאהר.

י  ָרָכה – ִלְהיֹות ּכִ לֹום", ְוַטַעם ַהּבְ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ י ֻנְסָחאֹות: א( "ְלַחּיִ ּתֵ ים" ֵיׁש ׁשְ ֲאִמיַרת "ְלַחּיִ ּבַ
ַעת  ֶחל ֹנַח ּגֹו'", ְוֵעץ ַהּדַ ּתֹוָרה ָהיּו ּתֹוָצאֹות לֹא טֹוִבים – "ַוּיָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ּפַ ֶרת ּבַ ְזּכֶ ִין ַהּנִ ת ַהּיַ ִתּיַ ׁשְ ּבִ

ים טֹוִבים. ִין ֶזה ִיְהֶיה ְלַחּיִ ּיַ ֶפן ָהָיה, ְוָלֵכן ְמָבְרִכים ׁשֶ ּגֶ

נּו  ַרּבֵ נֹוֵכַח  ָהָיה  ׁשֶ ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ַעם  ּפַ ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ עֹוֶנה  ָהָיה  ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ב( 
ֶזה,  ח  ֻנּסָ ַטַעם  ּבְ ַהֲחִסיִדים  ׂשֹוֲחחּו  ַהִהְתַוֲעדּות  ַאֲחֵרי  ְוִלְבָרָכה".  ים  "ְלַחּיִ ַהָזֵקן:  נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֵקן,  ַהּזָ
ּוָבֲעבֹוָדה  ַיִין ָיָצא סֹוד,  ִנְכַנס  י  ּכִ ר ִלְהיֹות  ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ֶאָחד ַהֲחִסיִדים ָאַמר, ֲאׁשֶ ּפַ ְמעּוהּו ָאז  ָ ּשׁ ׁשֶ
ה".  "ֵלב־ַרּכָ אֹוִתּיֹות   – ְוִלְבָרָכה"  ים  "ְלַחּיִ ח הּוא  ּסָ ְוַהּנֻ ִלְבָרָכה.  ְזקּוִקים  ָלֵכן  ּדֹות,  ַהּמִ ּלּות  ִהְתּגַ הּוא 

ָנה. ים ׁשָ לֹשִׁ ֲעבֹוַדת ה' ׁשְ ל ְוָעַסק ּבַ ּלֵ ִהְתּפַ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ַעל ֶזה: ֹזאת ָיכֹול לֹוַמר ָחִסיד, ׁשֶ ַה"ּצֶ

ה'תש"גכט אדר שנייום שני

חומש: תזריע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: והנה צמצום . . . נג עבודתם.

באחת ההתועדות אמר אאמו"ר: הקב"ה ברא את העולם וכל הדברים הגשמיים מאין 
ליש, און אידען דארפען מַאכען מיש לאין, פון די גשמיות מַאכען רוחניות. די עבודה 
מַאכען פון גשמיות רוחניות און דעם גשמי מַאכען א כלי פאר רוחניות, דָאס איז א 

חובת גברא, אין דעם איז מחויב כל אחד ואחד בפרט.

ָהעֹוָלם  ֶאת  ָרא  ּבָ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ַהִהְתַוֲעדּויֹות  ַאַחת  ּבְ
ַלֲעׂשֹות  ִמּיּות  ׁשְ ֵמַהּגַ ְל"ַאִין",  ׁש"  ִמ"ּיֵ ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ִויהּוִדים  ְלֵיׁש,  ֵמַאִין  ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ָבִרים  ַהּדְ ְוָכל 
ָלה  ַמּטָ זֹוִהי   – ְלרּוָחִנּיּות  ִלי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ְוֶאת  רּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ׁשְ ִמּגַ ַלֲעׂשֹות  ָהֲעבֹוָדה  רּוָחִנּיּות. 

ְפָרט.  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ב ּכָ ֶזה ְמֻחּיָ ית. ּבָ ִאיׁשִ

יום 
רביעי



היום יום . . . ק

ה'תש"גל אדר א, ר"חיום ראשון

חומש: פקודי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: פרק לד. והנה . . . מג כמ"ש לקמן.

אאמו"ר אמר: א חסיד מַאכט א סביבה. אויב ניט, דארף ער גוט א טַאּפ טָאן בא 
זיך אין ּפעקל, וואס טוט זיך מיט איהם אליין. און דָאס אליין ווָאס ער מאכט ניט 
קיין סביבה - דארף איהם צוברעכען ווי א קינעלע )קיסם(. און ער דארף פרעגען בא 

זיך אליין: ווָאס טו איך אויף דער וועלט?

ַמה  ֵכָליו,  ּבְ ׁש  ּפֵ ְלַפׁשְ ָעָליו   – לֹא  ִאם  ְסִביָבה.  יֹוֵצר  ָחִסיד  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֹאל  ֵקיָסם. ְוָעָליו ִלׁשְ ְברֹו ]=ֶאת רּוחֹו[ ּכְ ֵאינֹו יֹוֵצר ְסִביָבה – ָצִריְך ְלׁשָ י. ְוָדָבר ֶזה ַעְצמֹו, ׁשֶ בֹו ָהִאיׁשִ ּצָ ּמַ

ה? עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ֶאת ַעְצמֹו: ָמה ֲאִני עֹוׂשֶ

ה'תש"גא ניסן, ר"חיום שלישי
ֲחנּון.  ל ַהֹחֶדׁש ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּכָ

ם אֹוְמִרים אֹותֹו. ֲהִנים ּוְלִוּיִ ִסּדּור ּתֹוָרה אֹור, ְוַגם ּכֹ ס ּבְ ְדּפָ יא אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון" ַהּנִ ׂשִ ַאַחר ֲאִמיַרת ַהּנָ
חומש: תזריע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: א־ט.
תניא: אך מי . . . נג לי"ח.

ָרצֹון"  ִהי  ַה"ּיְ לֹאַמר  ַהּכֵֹהן  ֵטיין  הֹוְרְנׁשְ ה  ֹמשֶׁ ָהַרב  ְלִגיסֹו  ה  ִצּוָ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְך ְלִעּבּור. ּיָ י ֶזה ׁשַ י ֲאִפּלּו ּכֵֹהן ְוֵלִוי ָצִריְך ְלָאְמרֹו, ּכִ יא, ְוָאַמר לֹו ּכִ ׂשִ ַאַחר ַהּנָ ׁשֶ

ה'תש"גב ניסןיום רביעי

חומש: תזריע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה שכר . . . 106 קדם ה'.

ַנת תר"ף  ק אֹור ְליֹום א, ב ִניָסן ׁשְ ּלֵ "ּב[. ִנְסּתַ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ
בֹוד. ם ְמנּוָחתֹו־ּכָ רֹוְסטֹוב, ְוׁשָ ּבְ

תרמ"ג,  ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּדְ ִני  ֵ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ָאִביו:  קּות  ּלְ ִהְסּתַ ַאֲחֵרי  ים,  ַרּבִ ּבָ ֲאָמרֹו  ר  ֲאׁשֶ ָהִראׁשֹון  ַמֲאָמר 
ּפּוִרים  ְסעּוַדת  ּבִ  – ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ ָהַאֲחרֹון   – ים  ַרּבִ ּבָ  – ַמֲאָמר  כּו'".  ְלָך  נּו  ִיּתְ ֶתר  "ּכֶ ּוַמְתִחיל 

ְך". ם ַלֹחשֶׁ ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ּגֹו' ֵקץ ׂשָ תר"ף, ּוַמְתִחיל "ֵראׁשִ

ה'תש"גג ניסןיום חמישי

חומש: תזריע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והיינו אפילו . . . 106 כמ"ש לקמן.

"ְך  ּנַ ּתַ ֲאִמיַרת  "י.  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ׁש ִעם  ֻחּמָ ה  ָרׁשָ ּפָ יֹום  ָכל  ּבְ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  עּוֵרי  ִ ִמּשׁ
ָמָרא ְלִעּיּוֵני  עּור ּגְ ָניֹות. ׁשִ ֶרק ֶאָחד ִמׁשְ תּוִבים. ּפֶ ִביִאים, ְוֵכן ִמּכְ ֶרק ֶאָחד ִמּתֹוָרה, ְוֵכן ִמּנְ ה: ּפֶ ַעל־ּפֶ ּבְ
יֹום –  ָכל  ּבְ עּור – לֹא  ׁשִ ם  ּגַ ְלִמי.  ירּוׁשַ ּבִ עּור  ׁשִ ְליֹום.  ים  ּפִ ּדַ ְלִמְגַרס – ג'  עּור  ׁשִ בּוַע,  ְלׁשָ ים  ּפִ ּדַ – ב' 

ָצרֹות. ּקְ ָדרֹות ָהֲאֻרּכֹות ּופֹוֵרַע ּבַ ּסְ ה': לֶֹוה ּבַ ְדָרׁש ַרּבָ ל ַה'ּמִ ם ּכָ ָנה ָהָיה ְמַסּיֵ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ פֹוְסִקים. ּבְ ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
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ה'תש"פ  אדר כ"ו ראשון יום לקבלה  עשוין שאינן עץ כלי
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.íeìkî¦§
להיות צריכה  המקוה  ש 'הויית ' במקוואות  הוא  דין

– טומאה  המקבל  מכלי  למקוה  באו  המים  ואם  בטהרה ,

ה 'טור' כתב  ולכן  פסול. רא)המקוה סי' טבלא(יו"ד "המניח :

שפה  לה אין אפילו  המקוה ... כיון(דפנות)אצל פוסלת , כלל

עץ כלי  כפשוטי הטבלא  שדין ולמרות טומאה ". שמקבלת 

ה'בית ֿיוסף ' מבאר – טומאה מקבלים "דפשוטי(שם)שאינם 

מקבלין – התורה  מן  טומאה  מקבלים  שאינן  אע "פ  עץ , כלי 

מדרבנן". טומאה

סקמ"ג)ובט"ז  מההלכה(שם יוסף ' ה 'בית  דברי על הקשה 

לו) סעי' שם כלי(שו"ע חשוב  אינו  שפות  ארבע  לו  שאין  ש "צינור

עדיף לא  "צינור  והרי  – למקוה" מים  ידו על להביא  וראוי 

מדרבנן"! טומאה  דמקבל עץ  כלי מפשוטי

האחרונים  השלחן)ותירצו  ערוך ישראל, דברי(מקוה פי  על

לקבלה " עשוין  שאינן  עץ  בכלי מדות ש "שלש  כאן  הרמב "ם

יש מדרבנן, טומאה המקבלים עץ  כלי בפשוטי שגם  ונמצא

הבדלים :

המקבל  מהסוג שהיא  ברמב "ם מפורש לטבלא , בנוגע

השולחן כגון והאדם  כלים  לתשמיש  העשוי עץ  "כלי טומאה :

dlahdeשהיא יסף' ה'בית  כתב  ולכן  טומאה " מקבלין  וכו'

מים להעביר המיועד הצינור  אבל מדרבנן , טומאה  מקבלת 

אדם  למשמשי נחשב  קצח)אינו סי' יו"ד שו"ת – החת"ס שכתב (כפי

שאינן בלבד" כלים  לתשמיש  העשוי "כלי בכלל  הוא  אלא

מדרבנן. אפילו טומאה  מקבלים 

ה'תש"פ  אדר כ"ז שני יום מספק  ייחוד

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰,íéðéãñ éðL éì äNò'£¥¦§¥§¦¦
ãò ,äàîè ïéìa÷î ïäéðL éøä ¯ 'ïéìäàì úçàå úBøeöì úçà©©§§©©§Ÿ¨¦£¥§¥¤§©§¦ª§¨©

.'Cëì äæå ,Cëì äæ' :øîàéå LøôiL¤§¨¥§Ÿ©¤§¨§¤§¨
הרמ"א  מ"ב)כתב  סי' תפילין(או"ח לשם  המעובד קלף  :

קודש . לצורך  הוכן שכבר כיון חול, דברי עליו לכתוב  אסור 

יצטרך  שאם  העיבוד  בעת  להתנות  ניתן  האם  הפוסקים  ונחלקו 

העיבוד  בעת  שאם  אומרים יש  חול. דברי עליו  לכתוב  יוכל 

לשם עיבוד זה  אין אחר, לצורך בו להשתמש  שיוכל מתנה 

מספק , בייחוד שדי זו  מההלכה  שהוכיחו יש  אך תפילין ,

לצורות אחד סדינים , שני  לו לייצר  לאומן אמר  כאשר  שהרי 

אחד, כל  מיועד  שימוש לאיזה  פירש ולא  לאהלים  ואחד

מיוחד  אינו מהם  אחד  שאף  אף טומאה  מקבלים  שניהם

קלף בעיבוד גם כן ואם  טומאה). (המקבל אהל  לשם בוודאות

ישתמש ירצה  שאם להתנות  אפשר תפילין קדושת  לשם 

מועיל. מספק  ייחוד  גם כי  לחולין ,

הרמב"ם  דברי  לפי  מבוארת זו  שהלכה  אומרים יש  (הל'אך

ה"ח) פ"ז ומושב משכב המיועד מטמאי כלי שרק  הזב , מדרס לגבי

כאשר גם  אך מדרס , נטמא שכיבה  או  לישיבה  מלכתחילה 

כאן וגם  במדרס , נטמא נוספת  ולמטרה  לישיבה  משמש  הכלי 

ישwtqnייחוד דידן שבנידון אלא  ייחוד נחשב אינו אכן 

וודאי zexhnייחוד  izylישמש איזה  החליט  שלא  זמן כל כי ,

לשני מהם  אחד  בכל להשתמש  יכול  לאהלים , ואיזה לשכיבה

כאחד  וטהרה  טומאה  למטרת המיוחד ככלי ודינו השימושים ,

טומאה . המקבל 

זה את  זה  סותרים  אינם  השימושים  שני כאשר  רק  ואולם 

המעובד  בקלף  אך יחד, לשניהם  מיועד שהחפץ  לומר  ניתן

להתקיים יכולים  לא  השימושים שני  חול  ולשם תפילין לשם

עליו לכתוב  יכול אינו  שוב  תפילין  עליו  יכתוב  אם  כי  כאחד,

ייחוד. זה  אין  ולכן  חול, דברי

('d 'iq aeh mei bper)

ה'תש"פ  אדר כ"ח שלישי יום טומאה? מקבלים - לקרקע המחוברים מתכות כלי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰LiL úBëzî éìk ìk̈§¥©¨¤¥
,øâpäå ,úìcä ïî õeç ¯ äàîè ïéìa÷î ,ïîöò éðôa íL íäì̈¤¥¦§¥©§¨§©§¦ª§¨¦©¤¤§©¤¤
,äàîè ïéìa÷î ïðéà ...ò÷øwì ïééeNò elàL éðtî ...ìeòðnäå§©©§¦§¥¤¥£¦©©§©¥¨§©§¦ª§¨

.eòáwiL íã÷ elôàå©£¦Ÿ¤¤¦¨§
האחרונים  מ"ב.הקשו  פי"א כלים אחרונה משנה צז. סי' מרדכי (מאמר

קע) סי' יו"ד צדק :צמח

מ"ב)שנינו  פט"ו מתכת (כלים של נחתומין  של דף לשים : (עליו

פיה"מ) הבצקֿ מחובראת כי מטהר, אליעזר  רבי - בכותל שקבעו 

מטמאים , וחכמים  טומאה  מקבל ואינו כקרקע  נחשב לקרקע 

עצמו בפני  כלי הוא  הרי  בכותל שקבעו שינוי ואף  שיעשה (עד

הכלי) הרמב "םבגוף ופסק  טומאה . הכ"ד)ומקבל  פי"א (להלן

מקבלין בכותל או בקורה  שקבעם  מתכות כלי "שכל כחכמים 

מתכות שכלי  כאן לדבריו  סתירה  זו  הרי  ולכאורה, טומאה ".

טומאה מקבלים  אינם  לקרקע  במחובר  הוא  בהם  שהשימוש 

עצמם ? בפני שם  להם  יש  אם אף 

אחרונה)וביארו משנה מרדכי. :(מאמר

עשייתם שעיקר  כלים  הם  כאן  הנמנים המתכות  כלי

בטלים הם ולכן לקרקע , מחוברים  כשהם  בהם  להשתמש 

כי שיקבעו " קודם  "אפילו טומאה  מקבלים ואינם לקרקע 

המתכות כלי  ואילו  לקרקע , להתחבר  היא עשייתם  תכלית
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להשתמש מתחילה נעשו חכמים לדעת  טומאה  שמקבלים 

לקרקע  מחוברים  כשאינם אף לבדם  נחתומין בהם  של (כדף

בכותל) קבוע כשאינו אף הנחתום את לקרקעשמשמש בטלים  אינם  ולכן ,

טומאה . ומקבלים 

צדק ' ה 'צמח אדמו "ר  זה  על :(שם)והקשה

הגמרא  א)למסקנת סו, בתרא של (בבא דף  מטמאים  חכמים 

את קבע  שקודם  היינו  חקקו', ולבסוף  'קבעו  אם  אף  נחתומין

תחילת הרי  וכאן כלי, ועשאו הכינו כך ואחר בכותל הדף

נחשב חכמים לדעת  מדוע  ואם ֿכן  לקרקע  במחובר עשייתו 

לקרקע ? בטל שאינו כלי

ותירץ :

הציר כגון  - לקרקע  המחובר את  המשמשים  כלים  רק 

ואינם כקרקע נחשבים - הדלת  משימוש  חלק  שהם והמנעול 

המחובר את  משמשים  שאינם כלים  אבל טומאה , מקבלים 

אלא הכותל את  משמש  שאינו נחתומין  של  דף כגון לקרקע ,

עצמם  בפני  כלים  הם  הרי אפיה , לצרכי  מתחילתם נועד  שכבר (אף

לקרקע) במחובר כקרקע .נקבעו ואינם

ה'תש"פ  אדר כ"ט רביעי יום מאחוריו  חרס בכלי משקין טומאת

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïé÷Lî eòâpL Nøç éìk§¦¤¤¤¨§©§¦
ìk øàLk åéøBçà eàîèð ,ãáìa åéøBçàa ïéàîèäna .íéìkä §¥¦©£¨¦§©¦§§£¨¦§¨¨©¥¦©¤

eòâðå ,CBz Bì ïéà íà ìáà ;CBz Bì äéäLa ?íéøeîà íéøác§¨¦£¦§¤¨¨£¨¦¥§¨§
.øBäè äæ éøä ¯ ïéàîè ïé÷Lî Ba©§¦§¥¦£¥¤¨

נגעה ואם מתוכו, אלא  טומאה  מקבל  אינו  חרס  כלי

בגבו נטמא(אחוריו)טומאה  ה"א)אינו  משקין(לעיל בטומאת  אך

מדרבנן  שאר(שהיא בהל' וכתב  מגבו, שנטמא  הרמב "ם  סובר  ,

הטומאות  ה"ג)אבות  את(פ"ז שיטמאו המשקין  על "כשגזרו

אדם הכלים  מטמאים אינם לטומאה ראשון שהם משקין התורה מן (שהרי

אחוריווכלים) נטמאו  הכלי... באחורי  טמאין  משקין  נגעו אם  ...

בלבד ".

הראב"ד שם)אך  אבה"ט שאר השכל (הל' "אין וכתב : השיג

כלומר , עושים ". והשרץ המת  שאין מה  משקין שיעשו  נותן

חרס כלי מטמאים  אינם  התורה מן שטומאתם  ושרץ  מת  אם 

כלי תטמא  מדרבנן שהיא  משקין שטומאת  יתכן לא  מגבו ,

מגבו. חרס

הגמרא מדברי  כך  למד הרמב "ם  הראב "ד : (בכורות והוסיף 

א) שטף לח, כלי ועץ)המשווה  חרס(מתכת שכלי וכשם  חרס  לכלי

"אם  אבל  גבו, נטמא  תוכו  נטמא  eabאם `nhpנטמא לא 

נטמא ואם  גבו, נטמא  תוכו נטמא אם  שטף  כלי  אף - תוכו"

אם חרס, כלי  והן  שטף  כלי  שהן  ומשמע  תוכו . נטמא  לא  גבו 

הכלי בגב טומאה  eabנגעה  `nhp.תוכו נטמא ולא

רק נאמר גבו ' 'נטמא  שהלשון לומר  יש  כי  זו  ראיה  ודוחה 

משווה והגמרא  מגבו , נטמא  אינו  חרס  כלי אבל שטף  בכלי 

שכמו אלא  בכל , ששווים לומר לא  חרס  לכלי  שטף כלי 

תוכו מדין  שונה גבו  דין  חרס  ובתוכו שבכלי  כלל, נטמא אינו (בגבו

הכלי) כל מתוכו נטמא שונה  גבו דין  שטף  בכלי  כך טומאה , (נגעה

כולו) נטמא - בתוכו נגעה בתוכו, ולא בגבו נטמא - הכלי .בגב

משנה ' שם)וה'כסף  אבה"ט שאר כי(הל' הרמב"ם  את  מיישב 

בכל, שווים  שטף  וכלי  חרס שכלי מורה  הגמרא לשון  פשטות 

תוכו. ולא גבו נטמא  בגבו טומאה  נגעה אם  ובשניהם 

מדרבנן משקין שטומאת  יתכן איך  - הראב"ד קושיית  ואת 

חכמים משנה ': ה'כסף  מתרץ  - דאורייתא  מטומאה  חמורה 

לקבל  שעלולים  כיון  הזב , מטומאת יותר במשקין  החמירו

'הכשר ' צריכים אינם כי  יתר  בקלות  ד"ה טומאה  ב יד, שבת (רש"י

'ראשוןגזרה) להיות  זה  מטעם המשקין על שגזרו  וכמו

'שניים')לטומאה ' הם התורה ומן ב'ראשון' נטמאו אם .(אפילו

ה'תש"פ  ניסן א' חמישי יום שנשבר  תנור טהרת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰åéøéL ,ìBãb øepz©¨§¨¨
ìBãba øàLð íàL ?ãöék .Baø åéøéL ,ïèwäå ;íéçôè äòaøà©§¨¨§¨¦§©¨¨§¨¨ª¥©¤¦¦§©©¨
Bðéà ,ïàkî úBçt ;äàîè ìa÷î ¯ Baø ïèwáe ,íéçôè äòaøà©§¨¨§¨¦©¨¨ª§©¥ª§¨¨¦¨¥
úBçt Ba øiML ãò Böúðe ,àîèð íà ïëå .äàîè ìa÷î§©¥ª§¨§¥¦¦§¨§¨©¤¦¥¨

.øBäè ¯ ïèwä áøî úBçt Bà ,ìBãba íéçôè äòaøàî¥©§¨¨§¨¦©¨¨¥Ÿ©¨¨¨
במשנה  חכמים  מ"א)לדעת פ"ה –(כלים שנשבר גדול  תנור  ,

אם וכן טומאה . מקבל טפחים , ארבעה  בגבהו  נשאר  אם 

טפחים , ארבעה  שגובהו שבר  בו  ונשאר  ונשבר התנור  נטמא 

נטהר . אינו

הגמרא  א)ולמסקנת  קכד, שגובהו(חולין תנור  בין הבדל יש 

migth dryzשגובהו לתנור migthומעלה , dray. ומטה

שיטות  שתי נאמרו הדבר  אחרונה ובביאור ומשנה שלמה (מלאכת

שם) :כלים

רש "י בתנורא)לשיטת  ד"ה שם טפחים(חולין תשעה  בן  תנור –

אם מטומאתו ) נטהר  נטמא  (ואם  טומאה  מקבל  אינו  שנשבר 

ולשיטה התנור . רוב  בו שיש  אפילו  טפחים  ארבעה בשבר  אין 

אין א . התנאים: משני באחד התנור  את  ומטהרים  מקילים  זו

טפחים . ארבעה בו אין  אם  ב . התנור. רוב  בו 

התוספות  התחלתו)לשיטת  ד"ה ב כו, שם)והר "ש (נדה –(כלים

אין אם  רק  טומאה מקבל אינו שנשבר טפחים  תשעה בן תנור

מקבל  טפחים  ארבעה  בו  יש  אם  אבל טפחים , ארבעה בשבר

טפחים שבעה  בן  ותנור  התנור. רוב נשאר שלא  אף  טומאה 

התנור של  רובו  בשבר  אין  אם  רק  טומאה מקבל אינו  שנשבר 

ארבעה בו  שאין  אף  טמא  הוא הרי נשאר, התנור  רוב  אם  אבל 

נתקיימו כן אם  רק  טהור והשבר מחמירים , כלומר , טפחים .

התנור . רוב בו  אין  ב . טפחים . ארבעה  בו אין א . התנאים : שני 

טפחים תשעה  בן תנור  בין חילק  ולא  הרמב "ם  סתם  ומדוע 

טפחים ? שבעה  בן לתנור 

ישראל' ה 'תפארת  ב)מפרש  אות בועז שם, ששיטת(כלים

והר"ש : התוספות  כשיטת  היא  הרמב "ם 
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שהוא תנור היינו, טפחים " ארבעה  שיריו  גדול  "תנור 

נשבר אם  אמה , מאה  בו  יש  ואפילו ומעלה , טפחים  מתשעה 

בשבר שיש  זמן כל  – ביותר קטן שבר  רק  ממנו ונשאר

נשאר שבירתו לפני  נטמא  ואם  טומאה , מקבל טפחים  ארבעה 

בטומאתו.

ואפילו טפחים  מתשעה  קטן תנור  – רובו " שיריו "והקטן

טפחים , מארבעה  פחות  השבר  אם  גם  שנשבר, ביותר  קטן

כל  – נטהר  אינו השבירה  קודם  נטמא  ואם  טומאה , מקבל

קיים . שרובו זמן 

ה'תש"פ  ניסן ב' שישי יום חוצץ? מתי – העריבה בסדקי בצק

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰äáøòä é÷ãñaL ÷öä¥¤§¦§¥¨£¥¨
àìå õöBç ,áeLç Bøeqàå ìéàBä ¯ çñta íà ¯ õøL Ba òâpL¤¨©¤¤¦©¤©¦§¦¨¥§Ÿ
,åéìò ãét÷î äéä íà ¯ äðMä úBîé øàLa íàå .äáøòä úàîèð¦§¥¨£¥¨§¦¦§¨§©¨¨¦¨¨©§¦¨¨
úàîèðå ,äáøòk àeä éøä ,Bîei÷a äöBø íàå ;äøBäè äáøòä̈£¥¨§¨§¦¤§¦£¥¨£¥¨§¦§¥

.äáøòä̈£¥¨
במשנה  הוא  ההלכה א)מקור מה, חמץ(פסחים של בצק  :

של  כזית  יש  אם בצק ), בה  שלשים (קערה  העריבה שבסדקי

כזית אין ואם  הפסח  לפני  לבערו  חייבים  אחד  במקום בצק

חייבים ואין במיעוטו, בטל הוא  הרי אחד במקום  ממנו 

הטומאה . לענין וכן לבערו.

בגמרא  בפסח)ופירשו  ד"ה רש"י לפי א. מו, השרץ(שם נגע  שאם 

הערבה  שבסדקי  חוצץgqtaבבצק  הבצק חשוב ', ש 'איסורו 

אין אם  (גם  לעריבה יורדת טומאה ואין  והעריבה השרץ  בין 

אם וזאת, שם ). לבטלו  ובכוונתם  הבצק  על מקפידים  הבעלים 

זה בשיעור  בצק מחשיב  חמץ  איסור  כי 'כזית ', בבצק  יש 

אך  לעריבה . השרץ  בין חוצץ  והריהו  העריבה , מן  נפרד  כדבר 

הוא הרי  לבטלו ) הבעלים  (ובכוונת  'כזית ' בבצק  אין אם 

חוצץ . ואינו מהעריבה  כחלק  נחשב 

dpyd zeni x`yaeאם אלא  הבצק , בשיעור  תלוי הדבר  אין

חוצץ - להסירו  ורוצים  הבצק  הימצאות  על מקפידים  הבעלים 

כאילו זה  הרי  בקיומו", רוצה  "אם  אך כזית, בו אין אפילו

בעריבה . השרץ  נגע

הצל"ח א)והקשה  מו, שם :(פסחים

ואיסורו הואיל ש "בפסח  בסתם  הרמב"ם  כאן כתב מדוע

כזית בין  חילק  ולא  העריבה", נטמאת  ולא  חוצץ  חשוב ,

כן הפסח לפני  חמץ  של בצק  בביעור והרי מכזית ? לפחות 

וכתב  הט"ו)חילק  פ"ב חו"מ שבסדק(הל' "בצק  אם: העריבה , י 

במיעוטו בטל לאו ... ואם לבער, חייב  - אחד במקום כזית יש 

שווים שדיניהם היא  הגמרא  ומשמעות  בקיומו)", רוצה  (אם 

– פסח לענין  לבטלו ), (ובדעתו כזית שיעור בבצק  אין  ואם 

כי חוצץ  אינו  – טומאה  ולענין הפסח, קודם  לבערו  צריך אין 

העריבה ? מן לחלק  נחשב 

המלך' 'כתר  שם)ובספר  חו"מ ה'מגן(הל' דברי פי על  ביאר

סק"ז)אברהם ' תמב סי' מכזית(או"ח פחות  העריבה בסדקי  שבצק  ,

חייבים הרמב"ם  לדעת וגם לבטלו. חייב  מלבערו שפטור אף 

ב 'בל  עליו ועוברים  התורה ' מן  אסור  שיעור  'חצי כי לבטלו

'כזית ' בין חילק  לא  בטומאה חציצה  לענין ולכן – יראה '

ו"חוצץ חשוב איסורו מ'כזית ' פחות  אף  כי  מ'כזית ' לפחות 

העריבה". נטמאית  ולא 

אין שיעור ' 'חצי שעל  הפוסקים  כשיטת סובר  רש "י אמנם,

בצק התורה , מן לבטלו צריך שאין וכיון יראה , בבל  עוברים 

העריבה מן חלק  והוא  חשוב  איסורו אין  מ'כזית' (אם פחות 

לבטלו) חוצץ .דעתו ואינו

ה'תש"פ  ניסן ג' קודש שבת ולקנין  לטומאה בגד שיעור

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ãâaä øeòL änk©¨¦©¤¤
ìL ...?ànhäììL ìò úBòaöà Líéøác äna ....úBòaöà L §¦©¥¨Ÿ¤§¨©¨Ÿ¤§¨©¤§¨¦

ïéà ,ïéðéî øàL ìL íéãâa ìáà .íézLôe øîö éãâáa ?íéøeîà£¦§¦§¥¤¤¦§¦£¨§¨¦¤§¨¦¦¥
ìL ïäa äéä íà àlà ,úBàîhä ìkî äàîè ïéìa÷îíéçôè äL §©§¦ª§¨¦¨©ª§¤¨¦¨¨¨¤§Ÿ¨§¨¦

ìL ìòíéòø÷a ?íéøeîà íéøác äna ...øúé Bà íéçôè äL ©§Ÿ¨§¨¦¨¥©¤§¨¦£¦¦§¨¦
éøä ,àeäL ìk Bîöò éðôa ãâa âøBàä ìáà .íéãâaä ïî íéàaä©¨¦¦©§¨¦£¨¨¥¤¤¦§¥©§¨¤£¥

.úBàîè øàL ìa÷î äæ¤§©¥§¨ª§
א)בגמרא  ז, לאחוז(ב"מ יש  סודר  קנין שלצורך  מבואר

מכך  בפחות כי  רש "י, ופירש  אצבעות , שלוש  בשיעור  בבגד

טומאה . דיני לגבי כמו בגד, קרוי אינו 

די ופשתים  צמר  בבגדי  שרק  מבואר  זו בהלכה  אמנם

מינים משאר  בבגדים  אך אצבעות , שלוש  על  שלוש  בשיעור 

גם לכאורה  זה  ולפי טפחים . שלושה  על שלושה  שיעור  צריך

שלושה שיעור  נדרש  מינים  משאר  בבגד סודר  קנין  לענין 

טפחים .

בשיעור די  בגד  שבכל  הפוסקים מדברי  משמע למעשה  אך

יצחק' 'באר  בשו"ת ביאר  הדבר  ובטעם  אצבעות , (חו"מ שלוש 

ה) צמרסי' (בבגדי אצבעות  שלוש  שיעור  בין  לחלק  יש  כי  ,

השיעור בגדים ): (בשאר  טפחים  שלושה  לשיעור ופשתים )

כמבואר כ'בגד', הגדרתו עצם לגבי נאמר  אצבעות  שלוש  של

שלושה שיעור  אך כטלאי, בו משתמשים שעניים  בגמרא 

אין ולכן בטומאה, מיוחד דין הוא  מינים  משאר בבגד טפחים 

ולעולם בגד, שקרוי  העיקר  כי  קנין, לעניין אמור החילוק 

ובין ופשתים  בצמר  בין  – בגד קרוי אצבעות שלוש  בשיעור 

בגדים שאר  בגמרא אחת  לדעה  שהרי  והראיה  מינים. בשאר

מצאנו לא  ובקנין כלל, מטמאים אין ופשתים) מצמר  (שאינם 

לקנין מטומאה למדים שאין  ובהכרח אלו , בבגדים חסרון

בגד. הגדרת  לעצם  הנדרש  השיעור  את  אלא 

להלן  הרמב "ם  דברי  לפי שביארו, ה"ג)ויש  שהקוצץ(פכ"ג ,

אף טמא  כפפה ) לעשות  (כגון  מסוימת  למטרה  מבגד  חתיכה 

כי מינים ), משאר  בבגדים  (גם  אצבעות שלוש  על  בשלוש 

זה ולפי זה . בשיעור  גם  כבגד להחשיבו מועילה מחשבתו 
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להשתמש מתחילה נעשו חכמים לדעת  טומאה  שמקבלים 

לקרקע  מחוברים  כשאינם אף לבדם  נחתומין בהם  של (כדף

בכותל) קבוע כשאינו אף הנחתום את לקרקעשמשמש בטלים  אינם  ולכן ,

טומאה . ומקבלים 

צדק ' ה 'צמח אדמו "ר  זה  על :(שם)והקשה

הגמרא  א)למסקנת סו, בתרא של (בבא דף  מטמאים  חכמים 

את קבע  שקודם  היינו  חקקו', ולבסוף  'קבעו  אם  אף  נחתומין

תחילת הרי  וכאן כלי, ועשאו הכינו כך ואחר בכותל הדף

נחשב חכמים לדעת  מדוע  ואם ֿכן  לקרקע  במחובר עשייתו 

לקרקע ? בטל שאינו כלי

ותירץ :

הציר כגון  - לקרקע  המחובר את  המשמשים  כלים  רק 

ואינם כקרקע נחשבים - הדלת  משימוש  חלק  שהם והמנעול 

המחובר את  משמשים  שאינם כלים  אבל טומאה , מקבלים 

אלא הכותל את  משמש  שאינו נחתומין  של  דף כגון לקרקע ,

עצמם  בפני  כלים  הם  הרי אפיה , לצרכי  מתחילתם נועד  שכבר (אף

לקרקע) במחובר כקרקע .נקבעו ואינם

ה'תש"פ  אדר כ"ט רביעי יום מאחוריו  חרס בכלי משקין טומאת

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïé÷Lî eòâpL Nøç éìk§¦¤¤¤¨§©§¦
ìk øàLk åéøBçà eàîèð ,ãáìa åéøBçàa ïéàîèäna .íéìkä §¥¦©£¨¦§©¦§§£¨¦§¨¨©¥¦©¤

eòâðå ,CBz Bì ïéà íà ìáà ;CBz Bì äéäLa ?íéøeîà íéøác§¨¦£¦§¤¨¨£¨¦¥§¨§
.øBäè äæ éøä ¯ ïéàîè ïé÷Lî Ba©§¦§¥¦£¥¤¨

נגעה ואם מתוכו, אלא  טומאה  מקבל  אינו  חרס  כלי

בגבו נטמא(אחוריו)טומאה  ה"א)אינו  משקין(לעיל בטומאת  אך

מדרבנן  שאר(שהיא בהל' וכתב  מגבו, שנטמא  הרמב "ם  סובר  ,

הטומאות  ה"ג)אבות  את(פ"ז שיטמאו המשקין  על "כשגזרו

אדם הכלים  מטמאים אינם לטומאה ראשון שהם משקין התורה מן (שהרי

אחוריווכלים) נטמאו  הכלי... באחורי  טמאין  משקין  נגעו אם  ...

בלבד ".

הראב"ד שם)אך  אבה"ט שאר השכל (הל' "אין וכתב : השיג

כלומר , עושים ". והשרץ המת  שאין מה  משקין שיעשו  נותן

חרס כלי מטמאים  אינם  התורה מן שטומאתם  ושרץ  מת  אם 

כלי תטמא  מדרבנן שהיא  משקין שטומאת  יתכן לא  מגבו ,

מגבו. חרס

הגמרא מדברי  כך  למד הרמב "ם  הראב "ד : (בכורות והוסיף 

א) שטף לח, כלי ועץ)המשווה  חרס(מתכת שכלי וכשם  חרס  לכלי

"אם  אבל  גבו, נטמא  תוכו  נטמא  eabאם `nhpנטמא לא 

נטמא ואם  גבו, נטמא  תוכו נטמא אם  שטף  כלי  אף - תוכו"

אם חרס, כלי  והן  שטף  כלי  שהן  ומשמע  תוכו . נטמא  לא  גבו 

הכלי בגב טומאה  eabנגעה  `nhp.תוכו נטמא ולא

רק נאמר גבו ' 'נטמא  שהלשון לומר  יש  כי  זו  ראיה  ודוחה 

משווה והגמרא  מגבו , נטמא  אינו  חרס  כלי אבל שטף  בכלי 

שכמו אלא  בכל , ששווים לומר לא  חרס  לכלי  שטף כלי 

תוכו מדין  שונה גבו  דין  חרס  ובתוכו שבכלי  כלל, נטמא אינו (בגבו

הכלי) כל מתוכו נטמא שונה  גבו דין  שטף  בכלי  כך טומאה , (נגעה

כולו) נטמא - בתוכו נגעה בתוכו, ולא בגבו נטמא - הכלי .בגב

משנה ' שם)וה'כסף  אבה"ט שאר כי(הל' הרמב"ם  את  מיישב 

בכל, שווים  שטף  וכלי  חרס שכלי מורה  הגמרא לשון  פשטות 

תוכו. ולא גבו נטמא  בגבו טומאה  נגעה אם  ובשניהם 

מדרבנן משקין שטומאת  יתכן איך  - הראב"ד קושיית  ואת 

חכמים משנה ': ה'כסף  מתרץ  - דאורייתא  מטומאה  חמורה 

לקבל  שעלולים  כיון  הזב , מטומאת יותר במשקין  החמירו

'הכשר ' צריכים אינם כי  יתר  בקלות  ד"ה טומאה  ב יד, שבת (רש"י

'ראשוןגזרה) להיות  זה  מטעם המשקין על שגזרו  וכמו

'שניים')לטומאה ' הם התורה ומן ב'ראשון' נטמאו אם .(אפילו

ה'תש"פ  ניסן א' חמישי יום שנשבר  תנור טהרת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰åéøéL ,ìBãb øepz©¨§¨¨
ìBãba øàLð íàL ?ãöék .Baø åéøéL ,ïèwäå ;íéçôè äòaøà©§¨¨§¨¦§©¨¨§¨¨ª¥©¤¦¦§©©¨
Bðéà ,ïàkî úBçt ;äàîè ìa÷î ¯ Baø ïèwáe ,íéçôè äòaøà©§¨¨§¨¦©¨¨ª§©¥ª§¨¨¦¨¥
úBçt Ba øiML ãò Böúðe ,àîèð íà ïëå .äàîè ìa÷î§©¥ª§¨§¥¦¦§¨§¨©¤¦¥¨

.øBäè ¯ ïèwä áøî úBçt Bà ,ìBãba íéçôè äòaøàî¥©§¨¨§¨¦©¨¨¥Ÿ©¨¨¨
במשנה  חכמים  מ"א)לדעת פ"ה –(כלים שנשבר גדול  תנור  ,

אם וכן טומאה . מקבל טפחים , ארבעה  בגבהו  נשאר  אם 

טפחים , ארבעה  שגובהו שבר  בו  ונשאר  ונשבר התנור  נטמא 

נטהר . אינו

הגמרא  א)ולמסקנת  קכד, שגובהו(חולין תנור  בין הבדל יש 

migth dryzשגובהו לתנור migthומעלה , dray. ומטה

שיטות  שתי נאמרו הדבר  אחרונה ובביאור ומשנה שלמה (מלאכת

שם) :כלים

רש "י בתנורא)לשיטת  ד"ה שם טפחים(חולין תשעה  בן  תנור –

אם מטומאתו ) נטהר  נטמא  (ואם  טומאה  מקבל  אינו  שנשבר 

ולשיטה התנור . רוב  בו שיש  אפילו  טפחים  ארבעה בשבר  אין 

אין א . התנאים: משני באחד התנור  את  ומטהרים  מקילים  זו

טפחים . ארבעה בו אין  אם  ב . התנור. רוב  בו 

התוספות  התחלתו)לשיטת  ד"ה ב כו, שם)והר "ש (נדה –(כלים

אין אם  רק  טומאה מקבל אינו שנשבר טפחים  תשעה בן תנור

מקבל  טפחים  ארבעה  בו  יש  אם  אבל טפחים , ארבעה בשבר

טפחים שבעה  בן  ותנור  התנור. רוב נשאר שלא  אף  טומאה 

התנור של  רובו  בשבר  אין  אם  רק  טומאה מקבל אינו  שנשבר 

ארבעה בו  שאין  אף  טמא  הוא הרי נשאר, התנור  רוב  אם  אבל 

נתקיימו כן אם  רק  טהור והשבר מחמירים , כלומר , טפחים .

התנור . רוב בו  אין  ב . טפחים . ארבעה  בו אין א . התנאים : שני 

טפחים תשעה  בן תנור  בין חילק  ולא  הרמב "ם  סתם  ומדוע 

טפחים ? שבעה  בן לתנור 

ישראל' ה 'תפארת  ב)מפרש  אות בועז שם, ששיטת(כלים

והר"ש : התוספות  כשיטת  היא  הרמב "ם 
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הקנין לצורך בו שמשתמש  העובדה  בעצם  חליפין, קנין לגבי

בזה גם  אך טפחים , שלושה  על בשלושה  צורך  ואין מחשיבו

בפחות כי  אצבעות , שלוש  על שלוש שיעור  הפחות  נדרש 

ברמב "ם  כמבואר מחשבה  מועילה אין כלים מכך טהרות (סדרי

לאחיזה) ד"ה ב .רמח,

שנוצר קטן  בגד אך  גדול, מבגד שנקרעה  בחתיכה  זה וכל 

אף מטמא שהוא , כמות בו להשתמש  מנת  על מלכתחילה 

לגבי גם זה ולפי  כאן. ההלכה  בהמשך  כמבואר  בכל ֿשהוא ,

כגון שלוש , על  משלוש  פחות  בבגד  להשתמש  ניתן סודר קנין

עצמו בפני  בגד שהוא  מאחר  נה)אבנט , סי' חו"מ יציב דברי .(שו"ת

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט ניסן, תשכ"ג

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

היום בקר לפני נסיעתי על הציון הק' נתקבל מכתבו מיום השני עם המצורף אליו, והזכרתיו 

על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ולהערתו בסיום המכתב - למ"ש בס' טו"א - ואינו תח"י - דלכאורה ישראל בכניסתם לארץ 

מותרים היו לאכול חדש בשבע שכבשו, שהרי לא חמיר מקדלי דחזירי דאשתרי, ומתרץ, דהי' בזה 

איסור קצירה ולא אישתרי אלא מה שמצאו מן המוכן, וכת"ר מדילי' מתרץ מה דקשה על תירוץ זה 

]שהרי קצירה ביריחו מותרת )רש"י פסחים נ"ה ע"ב ד"ה וקוצרין( כיון דתבואת יריחו אינה כשרה 

למנחות[, דהיינו רק כשיושבים בארץ שיש שם מקום להביא מן המובחר, ומסיים בצ"ע.

ולפע"ד מה שיש להעיר בכל ג' הנ"ל הוא.

)עכ"פ  - לכאורה פשוט דהיתר דקדלי דחזירי הוא בקשר עם המלחמה*  א( בנוגע להקושיא 

בקשר עם הכבוש**( והמובא בנוגע לאיסור חדש, הרי הי' תיכף בכניסתם לארץ, קודם כל מלחמה 

וכבוש, כמקרא מפורש.

ב( התירוץ שלא הותר אלא המוכן ולא הצריך קצירה - אינו מובן, שהרי מפורש בקרא "כרמים 

וזיתים" ולמה תגרע תבואה שבשדות. ואולי הכוונה דרך איסור אכילה הותר ולא איסורין אחרים - 

וכסיום הכתוב "ואכלת".

]ג[( בתירוץ כת"ר ומה שסיים בצ"ע, - לכאורה פשוט הוא - דכיון דהעומר בא מן הארץ, אפשר 

גרע  ולא  יריחו.  בסביבת  ישראל אלא  הי'  לא  באותה שעה  והרי  נכבשה,  רק מהארץ שכבר  להביאו 

מגגות צריפין )מנחות ס"ד ב'( דכשלא ביכר - מביאין אותו מכל מקום.

בברכה לבשו"ט.

________

*( עיין רמב"ם הל' מלכים )ח, א( "אם ירעב".

**( עיין רמב"ן ואתחנן )ו, י( "התיר להם שלל".
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) וריקן מלא להיטלטל או לנחת העשוי עץ כלי יבאר

וכיצד  במילואן. לטלטל העשויים הכלים הם ומה סתם.
כלי  עמו. נמדד ומה סאה מ מחזיק אם לידע הכלי מודדים
על  הטהו כן אם אלא כדרכו סאה ארבעים מחזיק שאינו עץ

צדו.

.‡˙ÁÏ ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk Ïk2‡l‡ Ïa˜Ó BÈ‡ elÙ‡ , »¿ƒ≈∆»¿««¬ƒ≈¿«≈∆»
ËÚeÓ ¯·„3‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -4‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï »»»≈¿«≈À¿»…ƒ«»¿…

‡ÏÓ ÏËÏË˙‰Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ≈∆»¿ƒ¿«¿≈»≈
ÏÚ Û‡Â ,‰‡Ò ‰‡Ó ˜ÈÊÁÓ ‰È‰ elÙ‡ ,˜Ok Ô˜È¯Â¿≈»¿«¬ƒ»»«¬ƒ≈»¿»¿««
È¯‰ - ˙ÁÏ ÈeOÚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÏeL BÏ LiL Ètƒ∆≈«ƒƒ¿≈»¿««¬≈
ÏÎÂ .Ïea˜ ÈÏk ¯‡Lk ‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ¿»

Ì˙Ò ‡e‰L ıÚ ÈÏk5·LÈÏ ÌÈÏeL BÏ eÈ‰ Ì‡ , ¿ƒ≈∆¿»ƒ»«ƒ≈≈
Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì‰ÈÏÚ6,ÏbÏb˙‰Ï ÁB ‡‰È ‡lL È„k ¬≈∆«««¿«¿≈∆…¿≈«¿ƒ¿«¿≈

- L·Èa ÌÈ¯Bk Ô‰L ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Â¿»»«¬ƒ«¿»ƒ¿»¿«∆≈«ƒ¿»≈
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï ,ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡≈¿«≈À¿»¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈

B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÌÈ¯ÙBÒ7el‡ ÌÈ¯·„e .˙ÁÏ ÈeOÚL ¿ƒƒ¿≈∆∆¿»∆»¿««¿»ƒ≈
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c8- ˜O ‰Ó : ƒ¿≈«»»≈ƒƒ«¿»»¿««

‡nhÈ ‡Ï ıÚ ÈÏk Û‡ ,Ô˜È¯Â ‡ÏÓ ÏËÏË˙Ó ‡e‰L∆ƒ¿«¿≈»≈¿≈»«¿ƒ≈…ƒ«»
ÈÏk ‡ÈˆB‰Ï ;Ô˜È¯Â ‡ÏÓ ÏËÏhÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»ƒ«¿≈»≈¿≈»¿ƒ¿ƒ

.˙ÁÏ ÈeOÚ‰ ıÚ≈∆»¿««

ממקום 2) לטלטלו ולא אחד במקום מונח להיות עשוי
מלא.3)למקום. כשהוא לטלטלו כו,4)ואפשר בחגיגה

מוציאים  היו שאילמלא המקדש, שבבית שולחן גבי אמרו ב
מפני  טומאה מקבל היה לא רגלים לעולי להראותו אותו
עץ  כלי דבר: של וטעמו אחד. במקום לנחת עשוי שהוא
(ויקרא  אחד בפסוק נכתבו ששניהם לשק, (הושוו) הוקשו
שהוא  לשק דומה כשהוא רק מטמא עץ כלי ודרשו: לב) יא,
זו). הלכה בסוף (רבינו כלל מיטלטל אינו וזה מיטלטל,

שימושו.5) אופן נקבע או 6)לא עגולים שוליים להוציא
הדעת.7)משופעים. על מאוד מתקבלת הנחה

מה 8) שנינו: ה הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
שהם  ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל שהוא מיוחד שק

במילואם. מיטלטלים

.·‰cL ÔB‚k ,˙ÁÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈÏk‰9 «≈ƒ∆∆¿»»∆≈¬ƒ¿««¿ƒ»
Ïc‚Óe ‰·z10Lw‰ ˙¯eÎÂ11ÌÈw‰ ˙¯eÎÂ12¯B·e ≈»ƒ¿»¿«∆∆««¿«∆∆«»ƒ

‰ÈÙÒ13‰ÏB„‚14ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰ Ì‡ ,el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿»¿«≈»≈ƒ≈«¬ƒƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡15Ô‰ el‡Â . «¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈≈

ÔÈÈeOÚ Ô‰L ıÚ ÏL ÌÈÏk‰16:Ô‡BÏÓa ÏËÏË˙‰Ï «≈ƒ∆≈∆≈¬ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»
¯ec¯c17˙BËÒe˜Â ,‰Ï‚Ú‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÁÈpnL «¿∆«ƒƒ«»¬»»¿¿

ÌÈÎÏn‰18Ô„aÚ‰ ˙·¯ÚÂ ,19‰pË˜ ‰ÈÙÒ ¯B·e , «¿»ƒ«¬≈«»«¿»¿ƒ»¿«»

ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡L20.ÔB¯‡‰Â , ∆≈»¿»¿«≈¿∆¿««»«»¿»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡ ıÚ ÈÏk ˙LÓÁÓ „Á‡ Ïk»∆»≈¬≈∆¿≈≈≈««ƒ∆≈
ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ¯˙BÈ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ≈≈«¿»ƒ¿»¬≈≈¿«¿ƒ
ÔÈ‡ÏÓ ÏËÏh‰Ï ‡l‡ Ô˙lÁzÓ eOÚ ‡lL ,‰‡ÓË21. À¿»∆…«¬ƒ¿ƒ»»∆»¿ƒ«¿≈¿≈ƒ

ıÚ ÈÏk Ïk ¯‡Le22‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ Ì‡ , ¿»»¿≈≈ƒ»¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»
ÏËÏË˙‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L Ô˙˜ÊÁ - ÌÈÏeL Ì‰Ï LÈÂ¿≈»∆«ƒ∆¿»»∆≈»¬ƒ¿ƒ¿«¿≈
ÌˆÚ ÈÏk ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,Ô‡BÏÓa23 ƒ¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈¿≈∆∆
ÔÈ‡ - ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈÏa˜Ó‰ ¯BÚ‰ ÈÏÎe¿≈»«¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»¿«≈
Ô˙lÁzÓ eOÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆»ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»»

Ô‰Lk ÏËÏË˙‰Ï24.ÔÈ‡ÏÓ ¿ƒ¿«¿≈¿∆≈¿≈ƒ

נשים9) בה שמסיעים אדם.מרכבה בידי נישאת והיא
ומזון.10) כלים בו ומניחים מגדל בתבנית עשוי גדול ארון
מקש.11) קלועה סוף.12)כוורת מקני עשוייה
של 13) מאוד גדול כלי מוליכות בים המפליגות הספינות

ספינה". "בור לו וקוראים לשתייה מים מלא עץ
אלכסנדריה"14) "ספינה במשנה: הגדול. בים המפליגה

של  לאלכסנדריא המפליגות הספינות רבינו, שם ופירש
לספינות  שהכוונה מפרשים ויש הגדול. לים ונכנסות מצרים
ארצות  עם מסחר בקשרי שעומדים אלכסנדריא תגרי של
החוף  מן מתרחקות שאינן קטנות לספינות פרט רחוקות,
הים. חוף שעל המקומות בין התחבורה את ומשמשות
מפני  הספינות, מן להורידן מבלי לנחת עשויות אלו בורות
מחזיקות  אינן ואם רב, לזמן שיספיקו מים אותן שממלאים
ולמלאותן  פעם בכל להורידן מוכרחים סאה ארבעים

השתייה. מי מחזיקים 15)כשאפסו אינם שאם משמע
טומאה. מקבלים - סאה לכתחילה 16)ארבעים נעשו

זה. ומובילים 17)לשם עגלה על מוטלת גדולה עץ חבית
ולפיכך  בעגלה להובילה כדי נעשתה כזו חבית מים. בה

וריקן. מלא המיטלטל כדבר גדולה 18)נידונית תיבה
והמלכים  ומשקין מזון בהם להניח תאים תאים עשוייה
ימים. לכמה מספיקה צידה בה מובילים לדרך היוצאים

העורות 19) את בה שורים שהאומנים גדולה, עריבה
לעיבוד. המלחים20)העומדים של דרכם למלאות אין

התחנות  למקום עד שיספיקו כדי אלא מים, הרבה בהן
כן  ואם טריים, מים וימלאון אותן יורידו שבהן הקרובות,

מלאות. מיטלטלות למה 21)הן לנמק באים אלה דבריו
סאה) 40) הקבוע השיעור מן יותר גדולים שהם אלה, כלים
ומבאר  כמטלטלים, נידונים כובדם מפני לטלטלם וקשה
מפני  מלאים, מיטלטלים כבלתי להגדירם שאין רבינו,
עגלה  ידי על מלאים כשהם טלטול לשם לכתחילה שנעשו

אדם. בני כמה ידי על לסתם 22)או הכוונה המשנה. לשון
שכך  מפני דינם, וכפל הקודמת. בהלכה דינם שנאמר כלים
כמותו. פסק שרבינו במשנתינו יהודה רבי דברי סיום הוא

רבינו 23) של שיטתו עיקרי סיכום דבר. לכל עץ ככלי ֵדינו
א. האלו: ההלכות שתי את היטב יסבירו עץ כלי בדיני
טילטולם. מידת הוא עץ כלי בטומאת הקובע הגורם
אלא  מיטלטלים, ושאינם טומאה. מקבלים המיטלטלים
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הקנין לצורך בו שמשתמש  העובדה  בעצם  חליפין, קנין לגבי

בזה גם  אך טפחים , שלושה  על בשלושה  צורך  ואין מחשיבו

בפחות כי  אצבעות , שלוש  על שלוש שיעור  הפחות  נדרש 

ברמב "ם  כמבואר מחשבה  מועילה אין כלים מכך טהרות (סדרי

לאחיזה) ד"ה ב .רמח,

שנוצר קטן  בגד אך  גדול, מבגד שנקרעה  בחתיכה  זה וכל 

אף מטמא שהוא , כמות בו להשתמש  מנת  על מלכתחילה 

לגבי גם זה ולפי  כאן. ההלכה  בהמשך  כמבואר  בכל ֿשהוא ,

כגון שלוש , על  משלוש  פחות  בבגד  להשתמש  ניתן סודר קנין

עצמו בפני  בגד שהוא  מאחר  נה)אבנט , סי' חו"מ יציב דברי .(שו"ת
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העשוי  עץ ככלי מוגדרים אחד, במקום מונחים להיות דרכם
טלטול  פירושו שאמרו טלטול ב. מיטמאים. ואינם לנחת
שהוא  שק מה דרשו: שם כהנים [בתורת מלא כשהכלי
מיטלטלים  שהם ... ארבה אני אף במילואו, מיטלטל
מהכשירו  גורע אינו ריק כשהכלי הטלטול ג. במילואם].
שכלי  כאן, בהשגותיו הראב"ד לדעת [בניגוד טומאה לקבל
סאה  ארבעים בו ויש ריקן וגם מלא גם להיטלטל שדרכו
אדם  בני של דרכם שאין חכמים, שיערו ד. מטמא]. אינו
קבעו  ולפיכך סאה מארבעים יותר כבד משאוי לטלטל
ומארבעת  טלטול. לעניין כלים בסתם כמכריע זה שיעור
הדינים  כל מאליהם כמעט מסתעפים אלה עיקרים
כלי  .1 בקצרה: אלה דינים על נחזור כאן. רבינו שהשמיענו
מקבל  אינו מהשיעור פחות מחזיק אפילו לנחת" "העשוי עץ
ומשקל  לשק, דומה ואינו מיטלטל שאינו מפני טומאה,
להתטלטל  העשוי כלי .2 כלום. כאן משנה אינו המשאוי
שהרי  סאה, מאה מחזיק אפילו מטמא - ריקן ובין מלא בין
הגורם  הוא והטלטול כובדו למרות להיטלטל עשוי הוא
אם  בעשייתו, קבועה כוונה הייתה שלא עץ כלי .3 המכריע.
היא  אם מידתו, בו מכריעה - לנחת או להיטלטל תשמישו
שלנחת  (חזקתו) הדעת על מתקבל סאה מארבעים למעלה
כבד  משאוי לטלטל אדם בני של דרכם אין שהרי עשוי,
לטלטול  שנעשה חזקתו זה משיעור פחות היא ואם שכזה,

טומאה. להיטל 24)ומקבל מתחילתם להיות טל צריך
ר"מ). רומא (דפוס כשהם

.‚‰cna ÌÈ‡a‰ ˙ÈÎeÎÊ ÏL Ïc‚n‰Â ‰·z‰Â ‰cM‰25 «ƒ»¿«≈»¿«ƒ¿»∆¿ƒ«»ƒ«ƒ»
ÔÈÏa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ¯‡Le ;ÔÈ¯B‰Ë -¿ƒ¿»¿≈¿ƒ««ƒ∆¿«¿ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡26¯ÓÁ ‰ÊÂ . «¿»ƒ¿»¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»¿∆…∆
.ıÚ ÈÏÎaÓ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎaƒ¿≈¿ƒƒƒ¿≈≈

בלח,25) סאה ארבעים חכמים; שקבעו המידה בהם שיש
ביבש. כוריים מפני 26)שהם זה, דין מנמק הראב"ד

מאוד  כבדים הם ולפיכך עבה מזכוכית נעשים אלו שכלים
כל  עבים אינם האחרים והכלים להיטלטל, עשויים ואינם

כך.

.„B¯eaLa LiL ÈÏk Ïk27‰n‡ ÏÚ ‰n‡28Ìe¯a »¿ƒ∆≈¿ƒ«»««»¿
LÏL29.ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰ È¯‰ - »¬≈«¬ƒ«¿»ƒ¿»¿«

Ì‡ ;ıeÁaÓ B˙B‡ ÔÈ„„BÓ - ÈÏk‰ ˙‡ ÔÈ„„BnLÎe¿∆¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,LÏL Ìe¯a ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ba ‰È‰»»«»««»¿»««ƒ∆≈

‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ BÎBz30È·Ú ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ∆»»ƒ∆¬≈»∆≈√ƒ
ËÚÓÓ ˙BÙc‰31ÌÈÏ‚¯‰ È·Ú Ï·‡ .32¯f‰ È·ÚÂ33, «¿»¿«≈¬»√ƒ»«¿«ƒ»√ƒ«≈

BnÚ ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ¯Ê BÏ ‰È‰ Ì‡34. ƒ»»≈≈ƒ¿»ƒƒ

תכולתו.27) של תישבורת באורך 28)בחשבון אמה
ברוחב. מחזיק 29)ואמה שכזה כלי אמות. שלוש גובה

ואמר  דייק רבינו אמה. על אמה של מעוקבות מידות שלוש
הרוחב  האורך, ששיעורי לומר תטעה שלא "בשיבורו",
היתרון  אין מאמה פחות מהם אחד ואם מעכבים והגובה
כאלה  מעכבים שיעורים (מצאנו משלים השני הממד של

צרעת). הכלי.30)בטומאת דפנות עובי מקום
והרי 31) הכובד, שקובע מפני ממעט, אינו להלכה כלומר,

שם  הלל ובית שמאי בית מחלוקת כובד. מוסיפים הדפנות

מקום. בכל כמותם שהלכה הלל, כבית המדובר 32)ופסק
מעץ  עשויות או לדפנות מחוברות שרגליה בתיבה אפילו
בולט  מהן וחלק מהדפנות עבות הן אבל הדפנות, עם אחד

נמדדת. אינה זו תוספת הארון, של לריבוע הזר 33)מחוץ
מבחוץ. ומחובר הכלי משפת למעלה במשנה 34)נמצא

נמדדים. שאינם מודים הלל בית גם שבזה אמרו,

.‰‰pË˜ ‰·z ÈÏk‰ CB˙a ‰È‰35CB˙aL ÈÎeÓ ÔB‚k , »»¿«¿ƒ≈»¿«»¿¿ƒ∆¿
˙ËÓL ‡È‰L ÔÓÊa :‰cM‰36˙„cÓ dÈ‡ - «ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆≈»ƒ¿∆∆

dnÚ37dÏ ¯eaÁ dÈ‡Â ,38Ï‰‡a dnÚ ˙ÏvÓ dÈ‡Â , ƒ»¿≈»ƒ»¿≈»«∆∆ƒ»¿…∆
˙n‰39dnÚ ˙„cÓ - ˙ËÓL dÈ‡ Ì‡Â ;40È¯‰Â , «≈¿ƒ≈»ƒ¿∆∆ƒ¿∆∆ƒ»«¬≈

„Á‡ ÈÏÎk Ô‰41. ≈ƒ¿ƒ∆»

"אופן",35) מפרש שם ורבינו שלה" "מוכני כתוב במשנה
מונחת  שהשידה העגלה, אופני כעין לאופן התכוון כנראה
תיבה  ופירש בו חזר כאן אולם שם. הר"ש פירש וכן עליה.

השידה. שבתוך ואפשר 36)קטנה בשידה קבועה אינה
ולהוציאה. מחזיקה 37)לשומטה אינה עצמה השידה אם

הבולט  בחלקה לתיבה הנכנסים והמשקין סאה, ארבעים
ודין  נמדדים, אינם - זה לשיעור משלימים השידה משפת

טומאה. המקבל רגיל ככלי נטמאה 38)השידה אם
להיפך. וכן התיבה נטמאה לא המשנה.39)השידה לשון

כשנכנסה  שהמדובר ב, מד, שבת כרש"י מפרשה ורבינו
מקבלת  ואינה סאה ארבעים בה שיש השידה הקברות. לבית
מת  טומאת בהלכות (רבינו הטומאה בפני חוצצת - טומאה
שבתוכה  הכלים על מצילה היא ולפיכך ג), הלכה י"ג פרק
עצמה  בה שאין בתיבה הנמצאים הכלים אבל נטמאו, ולא
נטמאו, - השידה מדפנות גבוהים ודפנותיה סאה ארבעים
הכלים  על מצילה השידה אין עצמו; בפני כלי שהיא מפני

שפת 40)שבתוכה. על העודף התיבה של החלק מידת
למעלה. כמבואר סאה, לארבעים משליחה השידה

בנשמטת.41) למעלה האמורים הדינים לכל

.ÂÈÏkÏ ‰È‰42¯eÓ˜ Èeqk43- Úe·˜ ‡e‰L ÔÓÊa : »»«¿ƒƒ»ƒ¿«∆»«
BnÚ „cÓ44Ba eÈ‰ .BnÚ „cÓ BÈ‡ - Úe·˜ BÈ‡ ; ƒ¿»ƒ≈»«≈ƒ¿»ƒ»
˙B¯e‚Ó45ıeÁaÓ eÈ‰ Ì‡Â ;BnÚ ˙B„cÓ - ÌÈÙaÓ46 ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ«

BnÚ ˙B„cÓ ÔÈ‡ -47. ≈»ƒ¿»ƒ

הקודמת.42) בהלכה האמורה לשידה כעין 43)הכוונה
השידה.44)כיפה. מן כחלק מגירות.45)דינו

קצתו,46) בולט החיצון ודופנן מבחוץ נפתחות המגירות
שלנו. במגירות מבחוץ,47)כרגיל הכלי את כשמודדים

לתוספתא). ביכורים (מנחת נמדד הזה העודף אין

.ÊBk¯„k ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Ó BÈ‡L ıÚ ÈÏk48‡l‡ ¿ƒ≈∆≈¿«≈«¿»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÈ‡B‰ ,¯Á‡ ¯·„a BÎÓÒ B‡ Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»«ƒ¿»¿»»«≈ƒ

.¯B‰Ë - ÌB˜Ó ÏkÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Óe¿«≈«¿»ƒ¿»ƒ»»»

רגליו.48) על או שוליו על עומד הוא אם

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰ÏhpL ‰·z‰Â ‰cM‰«ƒ»¿«≈»∆ƒ¿»««≈«¿≈∆««ƒ
e·w ‡lL49ÔÈÏa˜Ó Ô‰ È¯‰ ‡l‡50el‡ È¯‰ - ∆…ƒ¿∆»¬≈≈¿«¿ƒ¬≈≈

ÔÈ„ÚÂ ,ÔÈ¯B‰Ë51˙ÁÏ Ô‰L Ô˙˜ÊÁÂ ,ÌÈÏeL Ì‰Ï LÈ ¿ƒ«¬«ƒ≈»∆«ƒ¿∆¿»»∆≈¿««
.eÈ‰Lk¿∆»
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קז milk zekld - dxdh xtq - xc` e"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

השבר.49) במקום ניקבו לא והמגדל והתיבה השידה
לתוכן.50) שנותנין הדברים שעדיין.51)את מפני פירוש,

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואדם 1) כלים לתשמיש או אדם לתשמיש העשוי כלי יבאר

מלאכה  בשעת כלים המשמש ודין לבד. כלים לתשמיש או
כלי  והעושה הכלים, חיפויי ודין מלאכה. בשעת ושלא

ממתכת. ומקצתו העץ מן מקצתו

.‡˙BcÓ LÏL2‰Ïa˜Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ıÚ ÈÏÎa3: »ƒƒ¿≈≈∆≈»¬ƒ¿«»»
Ìlq‰ ÔB‚k ,„·Ïa Ì„‡ LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿«À»
e‰ea¯ ‡ÏÂ ,ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯B‰Ë -»¿≈¿«≈À¿»¿»¿…ƒ

ÌÈÓÎÁ4LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ .‰‡ÓËÏ ¬»ƒ¿À¿»¿»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ
Ì„‡‰Â ÌÈÏk‰5ÔÁÏM‰ ÔB‚k ,6‡Ï·h‰Â7‰hn‰Â «≈ƒ¿»»»¿«À¿»¿««¿»¿«ƒ»

LÈÓL˙Ï Ô‰L ÔÈpÓe .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»ƒ«ƒ∆≈¿«¿ƒ
?ÂÈLnLÓ LÈÓL˙Â Ì„‡8ÏÚ ˙B¯Úw‰ ÁÈpÓ È¯‰L »»¿«¿ƒ¿«¿»∆¬≈«ƒ««¿»«

.‰hn‰ ÏÚ ˙BÚvn‰Â ,‡Ï·h‰ ÏÚ ˙BÒBk‰Â ,ÔÁÏM‰«À¿»¿««««¿»¿««»««ƒ»
È¯‰L ,„·Ïa ÌÈÏk‰ LÈÓL˙Ï ÈeOÚ‰ ıÚ ÈÏk ÏÎÂ¿»¿ƒ≈∆»¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿«∆¬≈

Ì„‡ ÈLnLÓ LnLÓ ‡e‰9˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ : ¿«≈¿«¿≈»»ƒ…»»¿«≈∆
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - „·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡l‡ ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»ƒ¿«¿»»ƒ¿«¬≈∆»
˙ÚLa ¯p‰ ˙LnLnL ıÚ ÏL ‰¯BÓ ÔB‚k .ÌeÏkÓƒ¿¿¿»∆≈∆¿«∆∆«≈ƒ¿«

‰˜Ï„‰10ÌÈÏk‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ÈÏk ‡e‰Â ,ÔÎÂ , «¿»»¿«¿¿ƒ∆«ƒƒ«««≈ƒ
Ôlk ÔÈÒeÙc‰Â ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa11LnLÓ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«¿»»¿«¿ƒÀ»¿ƒ»»¿«≈

- ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lLÂ ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒƒ¿«¿»»¿∆…ƒ¿«¿»»
‰ˆÙw‰ Èeqk ÔB‚k .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰12‡ˆBiÎÂ ¬≈∆¿«≈À¿»¿ƒ«À¿»¿«≈

ÛÈq‰ ˜È˙Â ,Ba13¯Úz‰Â ÌÈ¯tÒn‰Â ÁÓ¯‰Â ÔÈkq‰Â ¿ƒ««ƒ¿««ƒ¿»…«¿«ƒ¿»«ƒ¿«««
ÏBÁÎn‰Â14·zÎn‰Â15ÏÁk‰ ˙È·e ,16‡Ï·Ë ˜È˙Â , ¿«ƒ¿¿««¿≈≈«…«¿ƒ«¿»
‡ÈË¯e˜Òe17ÌÈvÁ‰ ˙È·e ,18˙BÊB‚t‰ ˙È·e19˜È˙Â , ¿¿¿»≈«ƒƒ≈«»¿ƒ
ÌÈÏÈÏÁ20a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk .ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ ¬ƒƒ»≈¿«≈»∆««ƒ∆≈»

ÈÏk‰ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÏk ÈLnLÓ ‡l‡∆»¿«¿≈≈ƒ¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈«¿ƒ
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ï CÈ¯ˆ21.‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lLÂ »ƒ»∆ƒ¿«¿»»¿∆…ƒ¿«¿»»

‡¯ËÓ˜ Èeqk Ï·‡22‰·z ÈeqÎÂ23ÈË ÈeqÎÂ24, ¬»ƒ«¿¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿ƒ
L¯Á ÏL LaÎn‰Â25‰·z‰ ˙ÁzL ‡qk‰Â , ¿««¿≈∆»»¿«ƒ≈∆«««≈»

ÔÈzÓw‰Â26·Ïw‰Â ,dlL27,¯Ùq‰ ˜Èz ÂÈÏÚ ÔÈBaL ¿««¿ƒ∆»¿«…∆∆ƒ»»ƒ«≈∆
¯‚p‰ ˙È·e28ÏeÚn‰Â29‰ÊeÊn‰Â30ÌÈÏ· ˜È˙Â , ≈«∆∆¿««¿¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏL ÒeÙ„e ,˙ÙˆÓ ÈÏ„Bb ÏL ·Ïw‰Â ,˙B¯Bpk‰Â¿«ƒ¿«…∆∆¿≈ƒ¿∆∆¿∆
¯nÊ ÏL ıÚ ÏL ÒeÒÂ ,ÔÈlÙz31,Ba ÔÈ˜ÁOnL ¿ƒƒ¿∆≈∆«»∆¿«¬ƒ

˙B˜Ó‰ ˙ÈÚÈ·¯e32ÈÚ‰ ˙B‚e ,33˙BÎBÓÒÂ , ¿ƒƒ«¿∆∆¿∆∆»ƒ¿»
‰hn‰34‰hn‰ ÈËÈÏ˜Â ,35‰hn‰ ˙ÁzL ¯BÓÁÂ ,36 «ƒ»¿«¿ƒ≈«ƒ»«¬∆«««ƒ»

ÈLnLÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ Ïk -»≈¿«≈»∆¿ƒƒ¿≈∆≈¿«¿≈
„·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰37. «≈ƒƒ¿«¿»»ƒ¿«

ג.2) הלכה ו פרק מציעא בבא כלים, שאין 3)תוספתא
כלי  שפשוטי אמרנו, ה"ג בפ"א למעלה קיבול, בית להם
טומאה  ומקבלים תורה, מדין טומאה מקבלים אינם עץ
שונים  סוגים שישנם כאן, רבינו ומלמדנו סופרים. מדברי

שווים. דיניהם ואין עץ, כלי פשוטי כהנים'4)של ב'תורת
שהוא  מיוחד שק "מה דרשו: ה"ד, ו פרשתא שמיני פרשת
שהאדם  (דברים האדם משמשי ואת האדם את משמש

משמשים  שהם . . . השולחן מרבה אני אף בהם), משתמש
ואינו  . . . הסולם את ומוציא האדם, משמשי ואת האדם את
הדינים  לכל יסוד משמשת זו דרשה האדם". משמשי משמש
יבואר  ופירושה זה, בפרק הראשונות ההלכות שבשלוש
ריבוהו  "ולא רבינו של [מלשונו הבאות. הערותינו מתוך
עץ  כלי בפשוטי שנלמדו הטומאות שכל משמע חכמים"
"אסמכתא". היא והדרשה דרבנן, טומאות הן זו, מדרשה
בבבא  ה'תוספות' דעת וכן ספר, בקרית המבי"ט פירש וכן

שאני]. ד"ה א סו, לצורך 5)בתרא בין בו שמשתמשים
עצמו. האדם לצורך ובין כלים,6)כלים עליו מעמידים

עליו  לאכול הכלים באמצעות שלא גם בו משתמש והאדם
גופו. קטן.7)ולהשעין משמשי 8)שולחן הם כלים

של  משמשיו משמשי נקראים כלים משמשי ולפיכך אדם,
באמצעות 9)האדם. שלא עצמו האדם את לא אבל בלבד,
הנר 10)הכלים. אין - שכבה אחר אבל דולק, כשהוא

לה. בתים 11)צריך עושי בו שמשתמשים דפוס כגון
המותחים  מצנפות לשוזרי מידה המשמש דפוס וכן לתפילין,
כל  ז. פט"ז, כלים (משנה שזירה בשעת המצנפת את עליו
עלֿפי  מבוארים שלפנינו, בפרק המפורטים הכלים שמות

כלים). למסכת שלו המשניות בפירוש של 12)רבינו כיסוי
הדברים 13)קופסה. לכל נמשכת "תיק" התיבה

הכוחל". "ובית בכלל) (ועד עד לקמן, כף 14)המפורטים
העין. לתוך הכוחל את מכניסים שבה של 15)קטנה, חרט

בפירושו  (רבינו שעוה של לוחות על בו שחורטים מתכת
ב). משנה יג פרק הכוחל.16)לכלים מונח שבו הכלי

מ"ד).17) פט"ז שם (רבינו עליו" שאוכלין מעור, "כלי
התרמיל 18) את כורכים ויש חצים, בו להשים מיוחד תרמיל

בית  לו יש עצמו [התרמיל החצים. בית נקרא זה ועור בעור,
מפרשים, ויש כאן. הנידונים כלים לסוג שייך ואינו קיבול,

עצמם]. החיצים את בו שכורכים רחבים.19)עור חיצים
כמו  שם מפרש ורבינו "הפגושות". הגירסא: במשנתנו
קבלו", "ומחי ט) כו, (יחזקאל הכתוב על ומסתמך שכתבנו,

פגשוהי". "ומחת הכלים 20)ותרגומו: כל ידוע. זמר כלי
בית  להם כשיש אבל קיבול, בית להם אין למעלה המנויים
בלבד, אדם לתשמיש עשויים אפילו טומאה, מקבלים קיבול

בלבד. מלאכה בשעת המשמשים יודע 21)וכן אינני
בשעת  משמשים וכדומה וסייף סכין של תיק כיצד לפרש

הדעת. על מתקבל ביאור מצאתי ולא תיבה 22)מלאכה.
בגדים. בה שמצניעים מקמטרא.23)גדולה קטנה תיבה

"טנא".24) מלשון כתוב 26)נגר.25)סל, במשנתנו
שגבה  כיפה כעין העשוי כיסוי רבינו ופירש "והקמרין",

עליו 27)קמור. שמותחים דפוס הוא שקולב מפרש, רבינו
תורה. לספר תיק לעשות גדול 28)עור עץ של יתד

הנגר. של תיק פירושו הנגר" ו"בית הדלת, את בו שסוגרים
המנעול.29) זה 30)תיק [אין המזוזה. את בו לכרוך תיק

מפני  ה, הלכה ב שבפרק למזוזה שחתכה לשפופרת דומה
שם]. כסףֿמשנה ראה קיבול. בית לה יש ששפופרת

המסתכלים.31) את לבדח כדי בו משחקים הזמרים
"שני 32) רבינו: ומפרש סוליית", של "ורביעית במשנה:

ביד  העצים שני יהיו מאמה, יותר אחד כל אורך עצים
קצב  (לפי הניגון לפי באחד מהם אחד ומכה המצחק,
למקוננת  אותו וייחס "וברביעין", ובנענעים ותרגום הניגון).
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שיקוננו  לפי ו) משנה טו פרק כלים ראה מקוננת, = (אילת
אצלם". המתים מל 33)בו העושה עני מלאכה אכתו בעל

ונקרא  השמש, בפני עצמו על להגן סוכך לו ועושה בחוץ,
להגנה. שנועד מפני שסומכים 34)"גנונת" קטנות קורות

המיטה. את המיטה,35)בהן יד על ניצבים מוטות שני
מקל  משעינים ועליהם למרגלותיה, והשני למראשותיה אחד
מפני  במיטה השוכב על להגן וילון עליו ותולים ארוך

עליו.36)הזבובים. נשענת והיא המיטה, תחת המונח עץ
ולא 37) למעלה שנימנו הדברים לרוב מתאים זה נימוק

שכל  משמע, הכסףֿמשנה של [מלשונו ראב"ד. ראה לכולם.
בלבד]. מלאכה בשעת כלים משמשי הם כאן הנמנים

.·ÔaÏÓ38‰hn‰39˙BwÙa LaÏÓ ‰È‰ Ì‡ ,40LÈÂ «¿≈«ƒ»ƒ»»¿À»¿ƒ¿≈
BÏ41‰hn‰ ÌÚ Ô¯aÁnL ÌÈÏ‚¯42‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - «¿«ƒ∆¿«¿»ƒ«ƒ»¬≈∆ƒ¿«≈

‰hn‰ ÌÚ43‰hn‰ ÈÙa B˙B‡ ÔÈ˙B È¯‰L ,44È¯‰Â ƒ«ƒ»∆¬≈¿ƒƒ¿≈«ƒ»«¬≈
B˙ .‰È¯·‡Ó „Á‡k ‡e‰45˙BBLÏ ÈzL ÏÚ46È¯‰Â ¿∆»≈≈»∆»¿»«¿≈¿«¬≈

‰hn‰ ÏÚ dB·‚ ‡e‰47,ÌÈÏ·Áa ‚¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ , »«««ƒ»««ƒ∆¿…»«¬»ƒ
ÌÈÏ‚¯ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰48¯B‰Ë -49‡e‰L ÈtÓ , ƒ¿≈«¿«ƒ»ƒ¿≈∆

„·Ïa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÌÈÏk‰ ÈLnLnÓ50ÈaÏÓk . ƒ¿«¿≈«≈ƒƒ¿«¿»»ƒ¿«¿«¿¿≈
ÈÂÏ Èa51Ô‰L ,¯ÈM‰ ÈÏÎe Ô‰È˙B¯Bpk Ì‰a ÔÈÏBzL , ¿≈≈ƒ∆ƒ»∆ƒ≈∆¿≈«ƒ∆≈

.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

ה"ב.38) פ"ח מציעא בבא כלים, שלד 39)תוספתא
המיטה), (ארוכות ארוכים קרשים משני מורכב המיטה
בפנים  זוויותיה בארבע המיטה). (קצרות קצרים ומשנים
על  עולה שגובהם מרובעים, עץ של מוטות ארבעה עומדים

המי  דפנות לשון גובה בכל המיטה. של הלשונות והן טה,
קצרה  וראש ארוכה ראש מכניסים שבהם חריצים שני ישנם
והקצרות  הארוכות מתחברות כך ומתוך לזו, זו הסמוכות
קרש  עוד מוספים המיטה. שלד שהיא מרובעת, למסגרת
הלשונות. שתי בין אחת ארוכה על מורכב (=מלבן) אחד
המיטה", "פני נקרא גביו שעל המלבן עם זה ארוך דופן
(כרעים) רגלים למיטה ועושים המיטה. חזית פירוש,
הרגלים  את לחבר היו ורגילים הקרקע. מעל להרימה
לשונות  שתי גבי על המלבן את מניחים ויש ללשונות.
לבין  בינו רווח ונשאר למיטה, בחבלים אותו וקושרים
מן  למעלה הנמצא הלשונות לחלק בהתאם הארוכה

המלבן 40)הארוכה. את לחזק שתפקידן , טבעות כעין
שם). לתוספתא ביכורים למלבן.41)(מנחת

במיטה 42) מחובר המלבן ונמצא במיטה, מורכבות הרגלים
של 43)(כסףֿמשנה). שהוא חלק באיזה טומאה נגעה אם

המלבן. גם נטמא המיטה.44)המיטה, בחזית
שמעון.45) ור' יוסי כר' ד. פי"ח, כלים ראה 46)משנה

המיטה. חלקי תיאור לח. הערה למעלה 47)למעלה
שם. ראה המיטה. במיטה.48)מדפנות מורכבות

בו 49) טומאה נגעה אם אפילו כלל, טומאה מקבל אינו
מ 50)בעצמו. זה הבגדים מלבן את עליו לתלות שמש

בהלכה  למעלה יותר. לו צריך אינו מלובש וכשהאדם בלבד,
מלאכה  בשעת כלים משמשי עץ כלי שפשוטי נתבאר, א

טומאה. מקבלים אינם - בבית 51)בלבד המנגנים הלויים
על  מונח מוט על שלהם השיר כלי את תולים היו המקדש,

על  מיוסד זו, הלכה על [פירוש עבים). (מוטות ניצבים שני
וד']. מ"ג פי"ח לכלים בפירושו רבינו דברי

.‚LaÎÓ52ÛkL ÏL53,¯B‰Ë - ¯BÚ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Á˙BnL «¿≈∆«»∆≈«»»∆»»
Ba LiL ˜e˜Á‰ ÌB˜na Ô·‡‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÁÈpnL ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ«»»∆»∆∆«»∆»∆≈
˙ÚLa ÌÈÏk‰ ˙‡ LnLÏ ÈeOÚ ‡ˆÓÂ ,ÂÈÏÚ LnLÓe¿«≈»»¿ƒ¿»»¿«≈∆«≈ƒƒ¿«

‰Î‡ÏÓ54Ïea˜ ÌeMÓ ‡nË˙Ó BÈ‡Â .55˜˜Á‰ È¯‰L , ¿»»¿≈ƒ¿«≈ƒƒ∆¬≈«¬»
Ô·‡a ˙B‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ BaL56. ∆»¿ƒ¿«¿»∆∆

ה"ב.52) פ"א בתרא בבא כלים, עושה 53)תוספתא
כדי  חקיקה, בו שיש במכבש משתמש והוא אושכפים,

העור. את מותח הוא שעליה האבן את בלבד.54)לקבל
למכבש. כלל צריך אינו מלאכה, בשעת שלא אבל

קיבול.55) בית היא החקיקה לשיטתו 56)שהרי רבינו
נידון  אינו למלאותו, העשוי קיבול שבית ג) הלכה ב (בפרק
שיש  עץ שכלי ברור, יוצא כאן רבינו [מדברי קיבול. כבית
בשעת  רק משמש הוא אפילו טומאה מקבל קיבול, בית לו

מפרשים]. כמה לדעת בניגוד בלבד, מלאכה

.„‰hn‰ ÈÈetÁ57ÔÈ¯B‰Ë -58ÔÈa ,ÔÈÈetÁ‰ Ïk ÔÎÂ . ƒ≈«ƒ»¿ƒ¿≈»«ƒƒ≈
˙ÎzÓ ÏL B‡ ¯BÚ ÏL B‡ ÌˆÚ ÏL B‡ ıÚ ÏL eÈ‰L∆»∆≈∆∆∆∆∆«∆∆
Ë¯t - Ì‰a ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈ¯B‰Ë -¿ƒ∆∆¡«¬∆≈»∆¿»»»∆¿»

ÌÈÏk‰ ÈÈetÁÏ59˙Èa Ô‰a LiL ÌˆÚ B‡ ıÚ ÈÏk ÔÎÂ . ¿ƒ≈«≈ƒ¿≈¿≈≈∆∆∆≈»∆≈
ÌÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓa ÌtvL Ïea˜60ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ƒ∆ƒ»¿«∆∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

ÔÏha ÌtvL ¯Á‡Ó ;‰‡ÓË61¯B‰Ë BÓˆÚ Èetv‰Â , À¿»≈««∆ƒ»ƒ¿»¿«ƒ«¿»
e¯‡aL BÓk62. ¿∆≈«¿

חומר 57) של בטסים המיטה של העץ חלקי את ציפה אם
ז.58)אחר. פט"ז שם נאמרה 59)משנה זו דרשה

מפרש  ורבינו ה"ז, פ"ח שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מפרש  התוספתא, על אהרן [בקרבן לציפויים. שהכוונה
חיים' 'חפץ בעל גם מפרש וכן כלים, כיסויי - כלים חיפויי
שכתבנו. כמו רבינו דעת אולם כהנים'), ל'תורת (בפירושו
ההיקש  מן ונמעטו בה"א, למעלה מבוארים כיסוי, ודיני

לכלי 60)לשק]. טהרה גורם הוא שהציפוי רבינו, סובר
מקבל  אינו עצמו הציפוי וגם ציפוי, בלי טומאה שמקבל

יותר 61)טומאה. הוא שהחיפוי מפני העץ, כלי את ביטל
מהעץ. זה 62)חשוב ונימוק מהכתוב. זאת דרשו שחכמים

קליסטרא. גבי ד) יא, (כלים למשנה בפירושו גם רבינו כתב
אין  שאמרו כחכמים ב כו, חגיגה המשנה על שם ומסתמך
[הראב"ד  מצופים. שהם מפני טומאה מקבלים המזבחות
הוא  שהציפוי מוכח א) (כז, שם שמגמרא ואומר, משיג
אבל  השיג, יפה רש"י פירוש לפי אמנם לטומאה. גורם
מפרשו, והוא בגמרא. שם השני התירוץ קיבל רבינו
לר' לומר התכוונו מצופים, שהם מפני באמרם שהחכמים
שהוא  מפני המזבח טהרת לנמק צריך אתה אין אליעזר
נימוק  לולא גם כי אדמה, מזבח לו קראה והתורה כקרקע
מקבלים  אינם הציפויים שכל מפני טומאה מקבלים אינם זה
לגבייהו"). ציפויין בטל "מיבטל הגמרא: (לשון טומאה
גורם  שציפוי המקשה סברת איפוא דוחה הזה התירוץ

ה"ב]. פ"א למעלה ראה הכסףֿמשנה). (עלֿפי טומאה

.‰‰OBÚ‰63ÔÓ B˙ˆ˜Óe ıÚ‰ ÔÓ B˙ˆ˜Ó ÈÏk »∆¿ƒƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»ƒ
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Ïa˜Ó - ˙Îzn‰ LnLÓ ıÚ‰ ‰È‰ Ì‡ :˙Îzn‰««∆∆ƒ»»»≈¿«≈««∆∆¿«≈
‰‡ÓË64- ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ ˙Îzn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â , À¿»¿ƒ»¿»««∆∆¿«∆∆∆»≈

¯B‰Ë Ïk‰65,˙ÎznÓ ÂÈpLÂ ıÚ ÏL ÁzÙÓ ?„ˆÈk . «…»≈««¿≈«∆≈¿ƒ»ƒ«∆∆
‡È‰ ‰˙È‰ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ÔL elÙ‡¬ƒ≈««¬≈∆¿«≈À¿»»¿»ƒ

.¯B‰Ë Ïk‰ - ıÚÓ BlL ÌÈpLÂ ˙ÎznÓƒ«∆∆¿ƒ«ƒ∆≈≈«…»

טמא,63) - המתכת את המשמש "עץ ו: משנה יג פרק כלים
[המדובר, טהורה". - העץ את המשמש והמתכת
ומקיים  מעמיד אינו וגם עצמו, בפני כלי אינו כשהמשמש
אבל  המלאכה, את העושה לכלי מסייע אלא המתכת, את
צריכה  והמתכת למתכת צריך ואינו עצמו בפני כלי כשהוא
למשנתנו). טהרות (סדרי עיקר המשמש - שישמשה לו
עושה  שהוא אע"פ קובע החותם אין בטבעת ולפיכך

כל 64)המלאכה]. נטמא בעץ, טומאה נגעה אם אפילו
העיקרי 65)המפתח. החלק במתכת. טומאה נגעה אפילו

השני  וחלקו וסוגרות, פותחות שהן השיניים הן המפתח של
"פותחת" מפרש שרבינו [נראה להן. יד בית רק משמש
בסיפא  אולם הברטנורא, פירש וכן מפתח, היינו שבמשנתנו
"שבפותחת  אמרה: שהרי מפתח, אינה שפותחת משמע
יום  ה'תוספות וגם הברטנורא כנראה, אולם, ושבמפתח".
אינה  שהשן כתבו, שהרי "ושבמפתח", גורסים אינם טוב'
והרי  המפתח), בעץ נתונה (כשאינה עצמה בפני מיטמאה
ז. בהלכה רבינו פסק וכן עצמה, בפני שמיטמא שנינו כאן
פירוש  (לפי בדלת קבועה שפותחת משמע א פא, ובשבת

וצע"ג]. רש"י)

.Â˙ÚaË66‚ÓÏ‡ ÏL dÓ˙BÁÂ ˙ÎzÓ ÏL67- «««∆«∆∆¿»»∆«¿…
‰‡ÓË68È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL dÓ˙BÁÂ ‚ÓÏ‡ ÏL ‰˙È‰ . ¿≈»»¿»∆«¿…¿»»∆«∆∆¬≈

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ BÊ69. ≈»¿«∆∆À¿»

כאבן 67)שם.66) וקשה בימים גדל והוא בלע"ז, קורל
א). פא, בתרא בבבא הרשב"ם פירש וכן בפירושו, (רבינו
אותיות  בו וחרתו בטבעות אלמוג לשבץ היו רגילים
מפרשים  הרא"ש וכן [הר"ש, איגרות. לחתום בו והשתמשו
מפני  טומאה מקבל אינו האלמוג ארז]. מין הוא שאלמוג
בים, גדל שהוא מפני לנמק [ואין עץ. כלי כפשוטי שהוא
שהרי  טהור, בים הגדל שכל ה"ג) (פ"א למעלה ואמרנו
הכל  וכו' בארץ הגדל עם בים הגדל מן "חיבר שם: למדנו
מטמא: האלמוג למה מנמק טהרות ובסדרי טומאה". מקבל
"עצי  יא): י, (מלכיםֿא, שנאמר עץ, קראו שהכתוב מפני
הוא  הים בקרקע אלא המים מן גדל אינו וגם אלמוגים",

(ראה 68)גדל]. עצמו בפני כלי היא שהטבעת מפני
ה). הלכה בראש בטבעת 69)ההערה שיש ואףֿעלֿפי

שעתיד  מפני והטעם, המתכת. את לשבץ קיבול בית
ר' בהגהות טבעת. ד"ה ב נב, שבת ['תוספות' להתמלאות.
העשוי  קיבול שבית ב יב, סוכה מגמרא הקשה איגר עקיבא
בהשלמות  שכתבנו מה ראה קיבול. כבית דינו להתמלאות
של  הלכות שתי שבין הסתירה בישוב ה"ג, פ"ב למעלה

רע"א]. של קושייתו גם מסולקת ובזה רבינו,

.ÊÔM‰70˙ÎzÓ ÏL71Ì˙BÁ‰ B‡72‰‡ÓË Ïa˜Ó «≈∆«∆∆«»¿«≈À¿»
ÔÎÂ .ıÚÏ ¯aÁÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,BÓˆÚ ÈÙa73„aÚn‰74 ƒ¿≈«¿ƒ…»»¿À»»≈¿≈««¿≈

·Bbn‰Â ‰¯Ên‰Â75L‡¯ ÏL ˜¯Òn‰Â76˙Á‡ ‰ÏhpL ¿«ƒ¿∆¿««¿««¿≈∆…∆ƒ¿»««

ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL d‡OÚÂ Ô‰ÈpMÓƒƒ≈∆«¬»»∆«∆∆¬≈≈¿«¿ƒ
‰‡ÓË77. À¿»

שם.70) בעץ.71)משנה קבועה שאינה מפתח של שן
מתכת.72) "המעבר".74)שם.73)של במשנה:
התבואה 75) גרגירי לניקוי משמשים אלה כלים שלושת

והוא  שיניים, שלש לו שיש במעבר מנקים בתחילה שבגורן.
הפסולת  ואת החיטים את ומוציא הגס התבן את מעכב
ששיניו  במזרה מנקים זה בירור אחר כלֿכך, גסה שאינה
ולבסוף  בינוני, בגודל פסולת מעכבות והן וצפופות, מרובות

שיניים בעל במגוב קטן,מנקים שביניהם והרווח רבות
הדקה  מן דקה פסולת וקצת הגרעינים רק נופלים כך ומתוך

למשנה). בפירושו הללו 76)(רבינו הכלים ארבעת
מעץ. המשנה 77)עשויים טומאה. מקבל הכלי כל

חידשו  חידוש דבר יהושע ר' אומר כולן "ועל מסיימת:
תמוה  לי נראה זה דין פירוש, להשיב". מה לי ואין סופרים,
(רבינו  לדחותו יכול ואינני אמרו הסופרים אבל מאד,
לכל  טומאה אחת שן תגרום כיצד היא: התמיהה בפירושו).

מרובות. ששיניו הכלי

.ÁÏwÓ78¯ÓÒÓ BL‡¯a ‰OÚL79ÔBn¯ ÔÈÓk80È„k «≈∆»»¿…«¿≈¿ƒƒ¿≈
Ba ÊÁB‡ ‰È‰iL81‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -82e‰‡OÚ . ∆ƒ¿∆≈≈¿«≈À¿»¬»»

˙ÏÎB‡ ı¯‡‰ ‰È‰z ‡lL83Ïa˜Ó - ıÚ‰ ˙‡ ∆…ƒ¿∆»»∆∆∆∆»≈¿«≈
‰‡ÓË84. À¿»

ה"ב.78) פ"ד מציעא בבא מתכת.79)תוספתא של
רימון.80) כתבנית מעוגל שראשו מתכת של מסמר
קשה.81) קרקע על הולך כשהוא עליו ויישען בידו,
פעולת 82) את לחזק הכלי, לצורך היא שהמתכת מכיוון

ה). הלכה (ראה העץ את משמשת היא הרי המקל,
התמידי.83) הלחץ ידי על העץ את מפצלת או מרקיבה

המקל. של התחתון בראשו הקבוע במסמר המדובר זו בבבא
דבר 84) של וטעמו העץ. על לשמור שתפקידו אףֿעלֿפי

המסמר  שבלי כאן), בכסףֿמשנה (מובא קורקוס הר"י מבאר
המקיים  כדבר היא הרי - כולו להתקלקל המקל של סופו

הכלי. כעיקר שנידון ומעמיד,

.ËÏwÓ ÔÎÂ85- Ba ˙Bk‰Ï È„k ÌÈ¯ÓÒÓ Ba Ú·wL ¿≈«≈∆»««¿¿ƒ¿≈¿«
˙Îzn‰ ˙‡ LnLÓ ıÚ‰ ‡ˆÓpL ,‰‡ÓË Ïa˜Ó86. ¿«≈À¿»∆ƒ¿»»≈¿«≈∆««∆∆

ÈBÏ Ô‡OÚ87˙Îzn‰ È¯‰L ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ¬»»¿≈¿«≈À¿»∆¬≈««∆∆
.ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ¿«∆∆∆»≈

ב.85) פי"ד, שם כוח 86)משנה את לחזק משמש המקל
המקל. את כלל משמשים אינם והם המסמרים, הכאת

(רבינו 87) לייפותו כדי מצויירים, דקים מסמרים במקל קבע
במשנה).

.È˙BiwÓ ÔÎÂ88ÏwÓa ÔÚ·wL ˙ÎzÓ ÏL89˙Ï„a B‡ ¿≈¿«ƒ∆«∆∆∆¿»»¿«≈¿∆∆
˙B¯B‰Ë - ÈBÏ90.ÌÈÏk‰ ¯‡MÓ ‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿≈…«≈»∆ƒ¿»«≈ƒ

כה,88) (שמות המקרא מלשון לארכה, חתוכה שפופרת
"ומנקיותיו". לקשט 89)כט): היו נוהגים אמידים אנשים

וזהב. כסף של בשפופרות מקלותיהם שהן 90)את מפני
העץ. את משמשות
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חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שתיגמר 1) עד טומאה מקבלין אין הכלים שכל יבאר

לקבלה  העשוי טומאה. מקבלים עץ כלי מאימתי מלאכתם.
או  המשוררים נבלי מלאכה. בשעת לסייע או בה ליכנס או
עמו  ניטלות ורגליו שניטל כלי במקדש. המזמרים לוי בני

בהיפך. או

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ »«≈ƒ≈¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ»≈
‰hn‰ ?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡Ó ıÚ ÈÏÎe .ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»¿≈≈≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»«ƒ»

‚c‰ ¯BÚa ÌÙeLiMÓ - ‰ÒÈ¯Ú‰Â3¯Ób .4ÛeLÏ ‡lL ¿»¬ƒ»ƒ∆¿≈¿«»»«∆…»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -5ıÚ ÏL ÌÈlq‰ .6ÌÒÁiMÓ - ¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆≈ƒ∆«¿…

Ô‰È˙B˙ÙO7ÌÈpËw‰ ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ‚È¯O‰ Èˆ˜Ú ˙¯ÎÈÂ ƒ¿≈∆¿ƒ¿…»¿≈«»ƒƒ¿»≈ƒ«¿«ƒ
Û‡ ,‰¯Óz ÏL ÌÈlq‰ eÈ‰ .Ïq‰ Èab ÏÚ ÌÈ‡ˆBi‰«¿ƒ««≈««»««ƒ∆¿»»«

ÔÈˆe‰‰ ˙¯k ‡lL Èt ÏÚ8,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÙaÓ «ƒ∆…»««ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒÀ¿»
Ô˙B‡ ÔÈÓi˜Ó CkL9‰ÏkÏk‰ .10‰Èt ÌÒÁiMÓ - ∆»¿«¿ƒ»««¿»»ƒ∆«¿…ƒ»

˙BÈeÏz‰ ˙‡ ¯Ó‚ÈÂ ÌÈˆe‰‰ ˙¯ÎÈÂ11˙BÒBk‰ ˙Èa .12 ¿ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿…∆«¿≈«
ÔÈÈ‚l‰Â13ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏa˜Ó - ÌÈÙaÓ ˙¯k ‡lL Èt ¿«¿ƒƒ««ƒ∆…»«ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ

Ì˙B‡ ÔÈÓi˜Ó CkL ,‰‡ÓË14ÌÈBw‰ .15ÌÈpËw‰ À¿»∆»¿«¿ƒ»«¿ƒ«¿«ƒ
˙B˙Ïw‰Â16ÔÈˆe‰‰ ˙¯ÎÈÂ Ô‰È˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ - ¿«¿»ƒ∆«¿…ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ÌÈBw‰ .ÌÈ‡ˆBi‰17ÌÈ‚eÈq‰Â18- ÌÈÏB„b‰ «¿ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ
ÌÈ¯e„ ÈL ‰OÚiMÓ19Ô‰lL ·Á¯Ï20‰Ùp‰ .21 ƒ∆«¬∆¿≈ƒ»…«∆»∆«»»

·Á¯Ï „Á‡ ¯e„ ‰OÚiMÓ - ÌÈÊ‡Ó ÛÎÂ ‰¯·k‰Â¿«¿»»¿«…¿«ƒƒ∆«¬∆∆»»…«
Ô‰lL22‰tw‰ .23˙B¯ÈÙˆ ÈzL ‰OÚiMÓ -24·Á¯Ï ∆»∆«À»ƒ∆«¬∆¿≈¿ƒ»…«

˜¯Ú‰Â ;dlL25ÏÚ Û‡ .˙Á‡ ‰¯ÈÙˆ Ba ‰OÚiMÓ - ∆»¿»¬»ƒ∆«¬∆¿ƒ»««««
Ô‰Èab ¯Ó‚ ‡lL Èt26e‡¯ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -27 ƒ∆…»««≈∆¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈ƒ¿

?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .Ô‰ÈÏÚ ÈÏk‰ ˙¯eˆÂ eOÚpM ‰ÓÏ¿«∆«¬¿««¿ƒ¬≈∆»¿»∆∆
B˙ˆ˜Ó ‚¯‡pL „‚·Ï28,ÔÈˆe‰‰ ˙¯ÎiMÓ - ˙ÏˆÁn‰ . ¿∆∆∆∆¡«ƒ¿»««¿∆∆ƒ∆ƒ¿…«ƒ

ÌÈ¯Òp‰ ÈÏk ÏÎÂ .dzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ e‰ÊÂ29ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ¿∆¿«¿«¿»¿»¿≈«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ
ıÚ ÈÏk ÈÓÏb .Ô‰È˙B˙ÙO eÓqÁ˙iL „Ú ‰‡ÓË30 À¿»«∆ƒ¿«¿ƒ¿≈∆»¿≈¿≈≈

ÚpMÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜ÓÈt ÏÚ Û‡ .B˙¯eˆa ÈÏk‰ ‰O ¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆«¬»«¿ƒ¿»««ƒ
„¯Oa B¯‡˙Ï „È˙ÚL31B‡ ‰‚eÁÓa B˙BÂL‰Ï B‡ ∆»ƒ¿»¬¿∆∆¿«¿ƒ¿»

‡e‰ ÔÈ„ÚÂ el‡ ÌÈOÚÓa ‡ˆBiÎÂ „ˆÚÓa B˙BtÈÏ¿«¿«¬»¿«≈¿«¬ƒ≈«¬«ƒ
ÌÈÏL‰ È¯‰Â ‰˜È˜Á ¯qÁÓ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÏ‚…∆ƒ¿≈¿À»¬ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - B˙¯ÈÙÁ32ıÚ ÈÏk ÈÓÏb ÏÎÂ . ¬ƒ»¬≈∆¿«≈À¿»¿»»¿≈¿≈≈
ÚB¯kL‡ ÏMÓ ıeÁ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó33ÈÏk‰ ÔÈ‡L , ¿«¿ƒÀ¿»ƒ∆∆¿¿«∆≈«¿ƒ

ÈÏkL ,ÈÈÚa ·B¯˜Â .‰tÈ˙iL „Ú ÈÏk ·eLÁ epnÓƒ∆»¿ƒ«∆ƒ¿«∆¿»¿≈«∆¿≈
ÚB¯kL‡ ÈÏÎk ÌˆÚ34.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÓÏb ÔÈ‡Â , ∆∆ƒ¿≈∆¿¿«¿≈»¿≈∆¿«¿ƒÀ¿»

ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ıÚ ÈÏk35Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ≈∆≈»»«¿ƒ««ƒ
˙B·e¯‡ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ba ÔÈLnzLnL36ÏL ∆ƒ¿«¿ƒ≈¿«≈À¿»¬∆

ÔÈÓBzÁ37- ˜ˆa Ô‰Lk ˙BlÁ‰ Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯„BqL «¿ƒ∆¿ƒ¬≈∆««¿∆≈»≈
Ô‰ÈÏÚ ÈÏk‰ ˙¯eˆ È¯‰L ,˙B‡nË˙Ó38ÈÏÚa ÏLÂ ; ƒ¿«¿∆¬≈««¿ƒ¬≈∆¿∆«¬≈

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈza39B‡ ‡¯˜Òa ÔÚ·ˆ Ì‡Â . »ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»
Ô‰Ï ˙ÈOÚ È¯‰L ,˙B‡nË˙Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌBk¯Îa¿«¿¿«≈»∆ƒ¿«¿∆¬≈«¬≈»∆

„B¯Ò .ÈÏk ˙¯eˆ40ÌÈn‰ Ba ÔÈ˙BpL ÔÈÓBzÁ ÏL «¿ƒ¿∆«¿ƒ∆¿ƒ««ƒ
Ba ÔÈÙh˜nL41¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‡ÓË -42. ∆¿«¿ƒ»≈¿∆«¬≈»ƒ»
BÙtb Ì‡Â43‡nË˙Ó - ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó44ı¯Ù ; ¿ƒƒ¿≈«¿«»ƒ¿«≈ƒ¿«

¯B‰Ë - ˙Á‡ Áe¯Ó45ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯BÚL Áel‰Â .46- ≈«««»¿««∆¿ƒ»»

ÌÈ˙lq‰L ıÚ ÈÏk .‡nË˙Ó47ÔÈ„w¯Ó48˙‡ ÂÈÏÚ ƒ¿«≈¿ƒ≈∆««»ƒ¿«¿ƒ»»∆
ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‡nË˙Ó - ˙Ïq‰49¯B‰Ë -50˙Á¯ .51 «…∆ƒ¿«≈¿∆«¬≈»ƒ»««

˙BÒB¯b‰52˙B¯ˆB‡ ÏL ,‰‡nË˙Ó -53ÏL ;‰¯B‰Ë - «»ƒ¿«¿»∆»¿»∆
Bzb54‰‡nË˙Ó -55˙B¯b ÏLÂ ,56‰Ê .‰¯B‰Ë - ƒƒ¿«¿»¿∆¿»¿»∆

ÒpÎÏ ÈeOÚ‰Â ,‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰Ïa˜Ï ÈeOÚ‰ :ÏÏk‰«¿»∆»¿«»»¿«≈À¿»¿∆»¿«≈
.¯B‰Ë - Ba»

מ"א.2) פט"ו המיטות 3)כלים את לשפשף היו רגילים
ולצחצחן. להחליקן כדי דג, של בעור והעריסות

מלאכתן.5)בדעתו.4) נגמרה קלועים 6)שהרי סלים
וכדומה  דקלים מעלי או מיובשים מעשבים דקים, מענפים

עץ. כלי נקראים תתפרק 7)– שלא כדי השפה, את יקשור
שור  תחסום "לא ד): כה, (דברים המקרא מלשון הקליעה,

העלים.8)בדישו". שהם.9)ראשי כמו אותם משאירים
נקרא 10) היד ובית גמי, של יד בית לו שמחובר סל

הסל. את בו שתולים מפני שלא 11)"תלויה", זמן כל
הכלכלה. של מלאכתה נגמרה לא התלויות, את גמר

כוסות.12) בו להניח מיועד גדול בית 13)סל פירוש,
מן 14)הלגינין. ושמן יין בהם שממלאים קטנים כדים
בתבנית 15)החביות. דקים ערבה מענפי עשויים סלים

את 16)קערה. בהן נותנות שהנשים זעירים, סלים
והמחטים. גדולות.17)החוטים קופות 18)קופות

אריגה. מלאכת או קמח לתוכם שנותנים מאוד, גדולות
הכלים  אלו אריגת "ומלאכת מבאר: למשנה, בפירושו רבינו
אשר  הדבר או הערבה או הגמי את תחילה יקחו הגדולים,
ארכו  שיהיה עד ארוך חבל בידיהן אותן ויחברו ממנה יארגו
מזה  ויתפרו זה אל זה אותן יחזרו אז יותר, או אמות ק'
מוסיף  הוא ואחרֿכך שירצו". תמונה איזו החוט או החבל
האמור, באופן השוליים את עושים שמתחילה ומפרש,
החבל  את ומקיף עולה הוא בו רוצה שהוא לרוחב וכשהגיע

הדפנות. ועושה אחדות שורות השוליים שני 19)לרוחב
למלאכתם.20)היקפים. ראויים הם שאז שם 21)מפני

ברש"י  מובא גאון, האי רב ופירש נפה". "ים ג: במשנה
של  המסגרת ומפני קמח, בה שמנפים שיער של אריגה שם,
אותו. סובבת שהיבשה ים כמו ים, נקראת - שסביבותיה עץ
פירושו  כנראה, קיבל, וכאן אחר, באופן שם פירש ורבינו
בזמנו. שנקראה כפי סתם "נפה" כתב ולפיכך הגאון, של

מלאכתן.22) לצורך מספיק נמוך הם 23)זר וערק קופה
תשמישם. ובאופן בצורתם מזה זה שונים סלים, מיני

שהדורות 24) הוא, לצפירות דורות בין ההבדל עיגולים. שני
כך  ומתוך השוליים, נעשו שממנו החבל אותו עלֿידי נעשו
ומונחים  שלמים עיגולים הן וצפירות שלמים, העיגולים אין

זה. גבי על וצרה.25)זה ארוכה ובדעתו 26)קופה
ראויים.27)עליהם.להוסיף  לקמן 28)נעשו יתבאר

שהוא. בכל טומאה שמקבל ה"א, פ"כ 29)בפכ"ב שם
ונראה  דקים. קנים פירוש "נצרים", כתוב שם במשנה מ"ב.

כך. לגרוס יש כאן כבר 30)שגם שנחקק כלים פירוש,
כגון  קלים, לתיקונים עוד זקוקים אבל שלהם, קיבול בית
(ראה  הרצויה התבנית את ולהטביע להחליקם אותם, לשוף

מתכת). כלי דין פ"ח (ישעיה 31)לקמן המקרא מלשון
כלים  הם - ומעצד מחוגה שרד, בשרד". "יתארהו יג): מד,
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בהם. משתמש עליהם 32)שהנגר מפקידים שאין מפני
מפני  יוחנן רבי מנמק - ב כה, בחולין ולשכללם. לייפותם
מפני  אומר נחמן ורב כבוד, דרך אינו בהם שהשימוש

נמוך. ארז 33)שמחירם מין – אשכרוע מ"ח. פי"ב כלים
כתוב: ה"ו פ"ב בבאֿמציעא שם בתוספתא עבה. שקליפתו

שליקה. שמחוסרים מפני פירשע, משל בחולין 34)חוץ
עצם  כלי יוחנן רבי של נימוקו שלפי אמרו, - ב כה, שם
שגולמם  מתכת, ככלי נידונים נחמן ולרב עץ, ככלי דינם
(ראה  נחמן רב של דעתו קיבל ורבינו טומאה. מקבל אינו

קיבול.35)השלמות). בית לו מ"ב.36)שאין פט"ו שם
בתבנית 37) עשויות שלהם והארובות מקצועיים, אופים של

שאין 38)מיוחדת. אףֿעלֿפי טומאה חכמים עליהן וגזרו
אדם  משמשי שהם פשוטים על שגזרו כמו קיבול, בית להם

פשוט,39)וכלים. דף על חלותיהם עורכים בתים בעלי
כלי. צורת לו לתת טרחו פני 41)שם.40)שלא טחים

מים. באותם לקטף 42)הלחם שצריכים שנחתומים נראה
ובעלי  קיבול, בית לו שיש בכלי השתמשו חלות הרבה
והרטיבו  מים קצת עליו ששפכו חלק בדף השתמשו בתים
כסףֿמשנה). (ראה החלות פני את וקטפו הידים את בהם

מסגרת.43) זה לדף קיבול.44)עשה בית לו יש שהרי
בשיפוע.45) כשיעמידוהו מים קצת לקבל שיכול אףֿעלֿפי
עליו 46) שעורכים דף שם, רבינו ופירש "מעריך". במשנה

עשוי  והוא שורות), (שתי מערכות בשתי האפוי הלחם
לעץ  שהכוונה מפרש גאון האי ורב מיוחדת. בתבנית
שם). (ר"ש רקיקים לעשות העיסה את בו שמרדדים
הוא  טומאה, מקבלים אינם עץ כלי שפשוטי ואףֿעלֿפי
לצורך  במיוחד והותאמה עליו כלי שצורת מפני מתטמא,
של  ארובות בדין זו, בהלכה למעלה (ראה תשמישו

למכירה.47)נחתומים). סולת הכלי 48)עושי מנפים.
לנפה  דומה ואינו מיוחדת בצורה היה עשוי סולת, לנפות
שהכוונה  נראה רגיל. קמח לניפוי בהם שמשתמשים וכברה
והקמח  בו, מרקדים והנחתומים ככברה מנוקב עץ ללוח
יותר  שגרגיריה מפני נשארת, והסולת הנקבים דרך יצא הדק
מיוחדת  בתבנית עשוי שהוא מפני טומאה ומקבל עבים,
פ"ה  בבאֿמציעא כלים [בתוספתא, למלאכתו. מתאימה
מחזירו  שהוא מפני טמא? סלתין של מה "מפני אמרו: ה"ג,
ופירש  לכלי". שיחזירו עד טהור בתים בעלי ושל לכלי,
ללוח  כשיש שמדובר ב) קמה, דף (כלים טהרות' ב'סדרי
נותנים  הסולת את לרקד וכשרוצים בו, קבועה בלתי מסגרת
לא  תדיר, מרקדים שהסלתים ומפני המסגרת, לתוך הלוח
עתיד  שהרי כשהוציאו, אפילו כלי מתורת הלוח בטל
בעלי  של בכלי מהֿשאיןֿכן קלה, שעה אחר להחזירו

אלא 49)בתים]. תדיר מרקדים אינם בתים בעלי
למלאכתו. מיוחדת תבנית לו אין וגם ארוכות, בהפסקות

עץ.50) כלי רחבה 51)כפשוטי עץ של כף כעין מ"ה. שם
התבואה. את בה וזורים ארוך, יד בית שברי 52)עם

וקטניות. תבואה הגרוסות גרעיני את לקבל משמשת זו רחת
קיבול. בית לה את 53)ויש אחד למקום בה שמכנסים
הפזורים. הפסולת 54)הגרגירים את בה מוציאים

לגת. מחוץ את 55)להשליכה בה לקבץ שתשמישה מפני
התבן 56)הפסולת. את או התבואה את לקבץ שתשמישה

והמוץ.

.·Ïk57ÔÈÈBÏz‰58ÔÈ¯B‰Ë59ÏL ‰Ù ÈÈBÏzÓ ıeÁ , »«¿ƒ¿ƒƒ¿≈»»∆
˙B¯b ÏL ‰¯·k ÈBÏ˙e ,ÔÈ˙lÒ60,„È ÏbÓ ÈBÏ˙e , «»ƒ¿¿»»∆¿»¿««»

ÔÈLla‰ ÏwÓ ÈBÏ˙e61˙ÚLa ÔÈÚiÒÓ Ô‰L ÈtÓ , ¿««««»ƒƒ¿≈∆≈¿«¿ƒƒ¿«
‰Î‡ÏÓ62‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa BÚiÒÏ ÈeOÚ‰ :ÏÏk‰ ‰Ê . ¿»»∆«¿»∆»¿«¿ƒ¿«¿»»

‡nË˙Ó -63.¯B‰Ë - „·Ïa ÈÏk‰ Ba ˙BÏ˙Ï ; ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«»

מ"ד.57) או 58)שם תלויים נקראים הכלים של יד בתי
הכלים. את בהם שתולים מפני מפני 59)תלויות,

ואפילו  בלבד. הכלים את לתלות כדי רק בהם שמשתמשים
שאינם  יד בבתי ומדובר היד. בית נטמא לא הכלי נטמא אם
של  חיבור המחוברים אבל לכלי, קבע של חיבור מחוברים

הכלי. מן כחלק דינם - גדולה,60)קבע כברה
מהתבן  התבואה את לנקות כדי בגרנות, בה שמשתמשים

בו. בראשו 61)המעורב מחודד מקל תוחבים המכס בלשי
סוגי  או חפצים שם נטמנו לא אם לבדוק כדי הכרי, לתוך

המכס. להבריח כדי יקרים מכניסים 62)פירות האנשים
את  עליהם להקל כדי הבילוש, או הניפוי בשעת לתלויה יד

כלֿכך. קלה שאינה משמש 63)העבודה הוא שהרי
הכלי). את בו (לתלות מלאכה בשעת ושלא מלאכה בשעת
מקבלים  כאלה עץ כלי שפשוטי ה"א) (פ"ד למעלה ולמדנו
קטן  קיבול בית לו יש בלשים של שמקל [נראה, טומאה.
הערימה  בעומק הנמצאים דברים הבלש מוציא ובו למטה,

הנבדקת].

.‚ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÈÏ·64ÔÈ‡nË˙Ó -65ÈÂÏ Èa ÈÏ· ; ƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿≈≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë - Lc˜na Ô‰a ÔÈ¯nÊnL66ÔBËa‰ .67 ∆¿«¿ƒ»∆«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿

ÔBÓË˜p‰Â68ÒB¯È‡‰Â69.ÔÈ‡nË˙Ó - ¿«ƒ¿¿¿»ƒƒ¿«¿ƒ

מ"ו).64) (שם לכינור דומה שיר חשיבותם 65)כלי מפני
בית  להם שאין אףֿעלֿפי טומאה שיקבלו עליהם גזרו

לקבלה. עשוי טומאה 66)קיבול גזרו לא בביתֿהמקדש
במשנתינו). ורא"ש שהמנגן 67)(ר"ש גדול, ניגון כלי

בטנו. על אדם 68)משעינו של קב בתבנית עשוי ניגון כלי
רגל. בידה,69)קטוע עליו מכה שהמקוננת קטן תוף כעין

בפירושו). (רבינו קינה דברי השמעת אגב

.„˙„BˆÓ70‰cÏÁ‰71nË˙Ó -ÌÈ¯aÎÚ ÏLÂ ;‰‡72 ¿««À¿»ƒ¿«¿»¿∆«¿»ƒ
˙¯eˆ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â Ïea˜ ˙Èa dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë -¿»¿ƒ∆≈»≈ƒ¿≈»∆»«

.ÈÏk¿ƒ

עשויות 71)שם.70) חולדות לצידת המיועדות המצודות
ולפיכך  כלי, צורת עליהן שמטביעה מיוחדת, בתבנית

טומאה. אחרת.72)מקבלות בתבנית העשויה

.‰ÔÈˆB˜73‰ÙÈÙk BÓk Ô‰a ÔÈ‚¯B‡L74da ÔÈÁÈpnL ƒ∆¿ƒ»∆¿¿ƒ»∆«ƒƒ»
Ô‰a ÔÈ‚¯B‡LÂ ;ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ»∆

‰ÏB„‚ ‰¯e‚Ó ˙È·˙k75- ÔÈhÁ‰ Ô‰a ÔÈ¯ˆB‡L ¿«¿ƒ¿»¿»∆¿ƒ»∆«ƒƒ
‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯Bz ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë76. ¿»∆≈«¿ƒ»∆»

מ"ה.73) פט"ז מערבה 74)שם קלועה גדולה קופה
ומפרש  "פטיליא", כתוב במשנה דקים). ענפים – (קוצים
תאנים  בה ונותנים צר, ופיה מערבה קלועה קופה – רבינו

רב. זמן שם להחזיקן עלֿמנת במשנה:75)מיובשות
חטים. בה לאחסן משמשת והיא שהיא 76)"חסינה",
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כשהיא  למקום ממקום להיטלטל עשויה ואינה לבית, דומה
מליאה.

.ÂÔÈÏÚ77ÔÈ‚¯ÒnL78- ˙B¯tÏ ·È·Ò ‚ÈÒ ÔÈÓk Ô˙B‡ »ƒ∆¿»¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ«≈
¯B‰Ë79ÔÈ¯Ò ÏL ‚ÈÒ eOÚ Ì‡Â .80.ÔÈ‡nË˙Ó - »¿ƒ»¿»∆¿»ƒƒ¿«¿ƒ

סריגה.78)שם.77) מעשה אותם מפני 79)שקולעים
קצר. זמן במשך ותתפרק קיימא, בת אינה זו שסריגה

דקים.80) הוצים או שבטים פירוש, "נצרים", במשנה:

.ÊÏ˙BÁ81ÔÈˆe‰ ÏL82·Ë¯‰ Ba ÔÈÁÈpnL83‡ˆBiÎÂ »∆ƒ∆«ƒƒ»…∆¿«≈
BÎBzÓ ÏËBÂ BÎB˙Ï Ô˙B ‡e‰ Ì‡ :Ba84;‡nË˙Ó - ƒ≈¿¿≈ƒƒ¿«≈

B‡ epÚ¯˜iL „Ú BÎB˙aM ‰Ó ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒ…«∆¿«∆ƒ¿»∆
·LÁL B‡ ,ep¯ÈzÈ85- B˜¯ÊÏe BÎB˙aM ‰Ó ÏÎ‡Ï «ƒ∆∆»«∆¡…«∆¿¿»¿

¯B‰Ë86Ô¯w‰ ÔÎÂ .87da LnzLÓ ‡e‰L88dÎÈÏLÓe89 »¿≈«∆∆∆ƒ¿«≈»«¿ƒ»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -90‰ÈÏÚ ·LÁ Ì‡Â ;91˙Ïa˜Ó - ≈»¿«∆∆À¿»¿ƒ»«»∆»¿«∆∆

.‰‡ÓËÀ¿»

דקלים.82)שם.81) מסיבי קלוע קטן פירות 83)כלי
הכלי 84)רטובים. לתוך לתת ואפשר חזקה הקליעה אם

הקליעה. להתיר או לקרעו מבלי ולהוציאם פירות
ה"א.85) פ"ו בבאֿמציעא כלים אינו 86)תוספתא, שהרי

קבע. זכרותה.88)שם.87)כלי שהוצא כגון
אחת.89) פעם באקראי בה של 90)משתמש דרכם אין

מאיסותה. מפני בקרן להשתמש אדם להשתמש 91)בני
בקביעות. בה

.ÁÔ¯˜ ˙BÈ‰Ï BÎ˙Á .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ¯ÙBM‰«»≈¿«≈À¿»¬»ƒ¿∆∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó - LÈÓLz«¿ƒ¿«≈À¿»

.Ë‰¯Ú˜9293Ïc‚Óe ‰·z ‰cLa dÚ·wL94‡È‰ Ì‡ : ¿»»∆¿»»¿ƒ»≈»ƒ¿»ƒƒ
d˙Ïa˜ C¯„k95,ÔÙca dÚ·˜ Ì‡Â ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ¿∆∆«»»»¿«∆∆À¿»¿ƒ¿»»«…∆

È¯‰ - dcˆ ÏÚ ‰cL ÌÈhnL „Ú ˙Ïa˜Ó dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿«∆∆«∆«ƒƒ»«ƒ»¬≈
‰cM‰ ÏÏkÓ BÊ96‰¯B‰Ëe97. ƒ¿««ƒ»¿»

ה.93)שם.92) פ"כ, שם פ"ג 94)משנה, למעלה ראה
לתת 95)ה"ב. ואפשר השידה, בקרקעות שקבעה כגון

אוכלין. בפני 96)לתוכה כלי ואינה השידה, מן חלק
ארבעים 97)עצמו. המחזיקים ומגדל תיבה בשידה מדובר

הקערה  קבע שאם [נראה טומאה. מקבלים ואינם בלח סאה
אפשר  שהרי טומאה, מקבלת – למעלה ופיה בדופן,

צידה]. על השידה את להטות מבלי בה להשתמש

.ÈÔe˜‡‰98·BË¯‰Â99.ÔÈ¯B‰Ë - ıÚ ÏL ·eÏk‰Â »¬¿»¿¿«¿∆≈¿ƒ

מ"ה).98) פכ"ג (שם דגים בו שצדים מלכודת 99)סל
מעץ. עשויה לעופות

.‡ÈÛcn‰100¯eˆÏt‰Â101ÌÈ¯kÒ ˙„BˆÓe102- ««»¿««¿¿«¿»ƒ
.Ì‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯eˆ È¯‰L ,ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ¬≈∆

בידי 100) אחוז וחוט עליו, מונח כבד  ודבר עץ של דף
משמיט  הצייד הדף, על עוף וכשיושב אליו, מחובר הצייד

העוף. על נופלת והאבן החוט את רשת 101)מידו מין
עופות. את 102)לצוד המפסיק בנהר, או בים סכר כעין

שבאותו  המים את ושואבים מסויים לשטח המים זרימת
מאליהם. שם שניצודו הדגים את ונוטלים שטח

.·ÈÔÈÏÒÙq‰103˙B‡˜ctaL104È„nÏÓ ÏLÂ ««¿»ƒ∆«À¿¿»¿∆¿«¿≈
˙‡ Ô‰a ÔÈÒÈÎÓe ÔÈ·e˜ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜BÈzƒ««ƒ∆≈¿ƒ«¿ƒƒ»∆∆

ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈÏ‚¯‰105- ¯ÓÒÓa ÌÈÏ‚¯ Ô‰a eÚ·˜ . »«¿«ƒ¿ƒ»¿»∆«¿«ƒ¿«¿≈
ÂÈÏ‚¯ ÔÈ‡Â ÏhpL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆«¿»…∆ƒ»¿≈«¿»
BnÚ ˙BÏh ÂÈÏ‚¯Â ÏhpL ÏÎÂ ;¯B‰Ë - BnÚ ˙BÏhƒ»ƒ»¿…∆ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ

Ôlk eÈ‰ Ì‡Â .‡ÓË -106ÌˆÚ B‡ ıÚ ÏL107Ïa˜Ó - »≈¿ƒ»À»∆≈∆∆¿«≈
Ïa˜Ó BÈ‡ - Ô·‡ ÏL ÂÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ ;‰‡ÓËÀ¿»»¿»««≈«¿»∆∆∆≈¿«≈

‰‡ÓË108. À¿»

ה"ג.103) פ"א בבאֿבתרא שם בעלי 104)תוספתא,
אלא  קבועים, ספסלים להעמיד רגילים היו לא הפונדקאות
וכשבאו  רגליים, בהם לתחוב חורים ובהם קרשים הכינו
– וכשיצאו החורים, באותם הרגליים את תחבו אורחים
מלמדי  של דרכם גם היתה וכן הספסלים. את פירקו
את  הספסלים ימעטו שלא כוונתם, ואלה אלה תינוקות.

לצורך. שלא החדר קבע,105)שטח של חיבור זה שאין
כלי. אינם עצמן בפני הרגליים וכן עצמו בפני והדף

הספסל.106) רגלי אמורים 107)כל דברים במה פירוש,
עצם. או עץ של כשכולן טמא? עמו ניטלות רגליו שאם

כמה 108) נתבאר שבמרחץ. ספסלים בדין מ"י פכ"ב כלים
זה  שספסל ומכיוון טומאה, מקבל אינו אבן שכלי פעמים,
ראה  אבן. ככלי דינו – אבן של הרגל בלי לעמוד יכול אינו

ה"ה. פכ"ה לקמן

ה'תש"פ  אדר כ"ז שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שיעור 1) כמה שנטמא. אחר ונשבר שנטמא כלי יבאר

במוציא  הכלי ניקב טהור. ויהיה עצם או עץ בכלי השבר
ודין  רימון. למוציא שהשלימו עד וניקב וחזר וסתמו זית
כלי  כל רימון. כמוציא נקובים מתחלה שעשאם כלים

וכו'. לשנים שנחלק

.‡ÈÏk Ïk2‰„ÒÙÂ ‡ÓËpL ¯Á‡ ¯aLÂ ‡ÓËpL »¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿«««∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»
BLÈÓL˙Â B˙¯eˆ3ÌÈÏk ÔÎÂ .B˙¯È·La ¯B‰Ë - »¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ô‰È¯·L - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Lk e¯aLpL∆ƒ¿¿¿∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿ƒ
.‰‡ÓËÀ¿»

א.2) משנה ב פרק שלפני 3)כלים לשימושו ראוי אינו
אחר. לתשמיש ראוי שעודנו פי על ואף שבירתו,

.·ÌˆÚ ÈÏk B‡ ıÚ ÈÏÎa ¯·MiL ¯·M‰ ¯eÚL ‰nk4 «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈ƒ¿≈≈¿≈∆∆
.ÌÈBn¯a Ô¯eÚL - ÌÈza ÈÏÚa ÈÏk Ïk ?¯B‰Ë ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»»¿≈«¬≈»ƒƒ»¿ƒƒ

ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa ÈÏk‰ ·˜piMÓ ?„ˆÈk5¯B‰Ë -6. ≈«ƒ∆ƒ»≈«¿ƒ¿ƒƒ»
ÈÙÏ ,ÔË˜ ‡ÏÂ ÏB„‚ ‡Ï ,ÈBÈa - e¯Ó‡L ÔBn¯‰Â¿»ƒ∆»¿≈ƒ…»¿…»»¿ƒ

‰‡B¯‰ ˙Ú„7‰Ê ÌÈÊeÁ‡ ÌÈBn¯ ‰LÏL ÈÏk· eÈ‰ÈÂ , ««»∆¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒƒ¬ƒ∆
‰Êa8ÈÏk‰ ·w .9˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa10·wÂ ¯ÊÁÂ ,BÓ˙Òe11 »∆ƒ««¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»«¿ƒ≈

BÓÈÏL‰L „Ú] ,BÓ˙Òe ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa12[‡ÈˆBÓÏ ¿ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿ƒ¿ƒ
Ìe˙Ò ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBn¯13eOÚ È¯‰L ,¯B‰Ë - ƒ««ƒ∆»»∆¬≈«¬

˙BL„Á ÌÈt BÏ14. »ƒ¬»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
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כרימונים".4) שיעורן בתים בעלי כלי "כל כתוב: במשנתנו
מתכת  כלי ודיני ועצם. עץ בכלי שהמדובר רבינו, ופירש
י"ט. בפרק חרס כלי ושל י"א בפרק לקמן יבוארו שנשברו

הכלי.5) מתוך דרכו יפול שרימון כך כל גדול הנקב
במסכת 6) ופירשו כרימונים", "שיעורן כתוב: במשנתנו

רימון. כמוציא שניקב טמא לכלי שהכוונה ב, קיב שבת
משנה 7) שם בכלים יוסי רבי הנשאל. החכם דעת אומד לפי

שגם  רבינו וסובר בינונית, ביצה שיעור גבי כך אומר ז
כמותו. ופסק כך, דעתו פירוש,8)ברימון המשנה. לשון

מהם  שניים של וכובדם אחד מבד יוצאים רימונים שלושה
היה  לא זה לחץ ולולא הנקב דרך שיצא השלישי על לוחץ

הכלי. נטהר כן פי על ואף שם 9)יוצא בשבת בעיא
לקולא. מרימון.10)ונפשטה קטן יד 11)שהוא על

יחד.12)הסתימה. והפתוח הסתום - הנקב את השלים
סתום.13) כולו מפני 14)ואפילו נפסד הראשון הכלי

לפנינו יש סתום, שהנקב ועכשיו, ונטהר, - הגדול כלי הנקב
נטמא. שלא חדש

.‚ÔB‚k ,ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa ÔÈ·e˜ ‰lÁzÓ Ô‡OÚL ÌÈÏk≈ƒ∆¬»»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿
ıÏÁt‰Â Ïq‰15˙B¯ÈÙÈt‡‰Â ÌÈlÓb ÏL16ÔÈÏa˜Ó - ««¿«»¿»∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»¿«¿ƒ

.Ôa¯ Ú¯wiL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆ƒ»«À»

גמלים.15) גבי על שמניחים מחבלים עשוייה שבכה כעין
הגפנים.16) את עליה לדלות קנים של אריגה

.„˙B¯ÈÙÈt‡17ÌÈ˜ Ô‰Ï ‰OÚL18‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ «ƒ¿»∆»»»∆»ƒ¿«¿»¿«»
˙B¯B‰Ë - ˜fÁÏ19ÌÈtb Ô‰Ï ‰OÚ .20Û‡ ,Ô‰L Ïk ¿«≈¿»»»∆««ƒ»∆≈«

.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÔBn¯ ‡ÈˆBÓk ‰·e˜ dlkL Èt ÏÚ«ƒ∆À»¿»¿ƒƒ¿«∆∆À¿»

מקנים 17) ארוג כלי מפרש: שם רבינו ג. משנה י"ז פרק שם
בכלאיים  פירש וכן שהאריכו. השריגים את עליו שמדלים
כאן. משנה הכסף גם דבריו הבין וכן ג משנה ו פרק

קנים.18) להם ולא 19)חיבר ברובם כשנפתחו המדובר
לא  שאם הקנים, חיבור לפני טומאה לקבל ראויים היו
בקנים. חיזקם לא אפילו טמאים הם הרי - נפתחו

מסגרת.20) כעין

.‰ÌÈBn¯ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ Ïk21ÔB‚k , »«≈ƒ∆≈»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿
Ú·¯‰22ÌÈBw‰Â Ú·¯ ÈˆÁÂ23Ô¯eÚL - ÌÈpËw‰ »…««¬ƒ…«¿«¿ƒ«¿«ƒƒ»

eÓÓ‚ .˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa24È„k Ô‰a ¯‡L Ì‡ ,Ô‰È˙B˙ÙO ¿ƒ«ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆ƒƒ¿«»∆¿≈
‡e‰L Ïk Ïa˜Ï25.ÔÈ‡ÓË - ¿«≈»∆¿≈ƒ

לתוכם.21) נכנס אינו שרימון קטנים רובע 22)כלים
לוגים. ארבעה = הקב סל.23)הקב. נקרעו,24)מין

מהשפה.25)ניטלו. קטן חלק נשאר אם

.Â˙t ÏL ˙B¯kÎk Ô¯eÚL - ˙t ÏL ÔÈlq‰26. ««ƒ∆«ƒ»¿ƒ»∆«

טומאה.26) מקבל הסל - הנקב דרך נופל כיכר אין אם
במיוחד  עשוי שהסל ומפני רימון, ממוציא גדול זה שיעור
למלאכתו  ראוי שהוא זמן כל כלי מתורת בטל לא לכיכרות

זו.

.ÊÌÈpb‰ ˙t˜27˜¯È ÏL ˙Bc‚‡ ‡ÈˆBzMÓ -28 À«««»ƒƒ∆ƒ¬À∆»»
ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‰¯B‰Ë29Ô·z ‡ÈˆBÓa -30ÏL ; ¿»¿∆«¬≈»ƒ¿ƒ∆∆∆

‡··‚a - ÔÈla31. «»ƒƒ¿»»

למכירה.27) העומדים ירקות בהם מכניסים שהגננים
רימון.28) ממוציא גדול זה כליהם.29)שיעור על החסים
הסל 30) שולי כשנפחתו ירק. אגודת ממוציא גדול שיעור

את  ועליו הקופה בתוך תבן הבית בעל מניח ירק המוציא
את 31)הירקות. בו ומסיקים בזבל מעורב דק תבן

המרחצאות.

.Á˙B¯Ú˜ ˙Èa32˙B¯Ú˜ Ïa˜Ó BÈ‡L33ÏÈ‡B‰ , ≈¿»∆≈¿«≈¿»ƒ
ÔÈÈeÁÓz‰ Ïa˜Óe34‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -35ÔÎÂ . ¿«≈««¿ƒ¬≈∆¿«≈À¿»¿≈

ÈÚ¯‰ ˙Èa36˙‡ Ïa˜Óe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ó BÈ‡L ≈»¿ƒ∆≈¿«≈«¿ƒƒ¿«≈∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÈÚ¯‰»¿ƒ¬≈∆¿«≈À¿»

קערות.32) עליו להעמיד המיועד גדול ניקב 33)כלי
קערה. גדולות.34)כמוציא שהוא 35)קערות מפני
למלאכתו. צרכיהם.36)ראוי בו עושים שילדים כלי

.ËÈt ÏÚ Û‡Â ,¯B‰Ë - ÌÈLÏ ˜ÏÁpL ıÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ≈∆∆¡«ƒ¿«ƒ»¿««ƒ
ÔÈÒtÏ‡a Ô‰È˙BÙc ÏÚ ÔÈÏa˜nL37ÏL ÌÈÏkÓ ıeÁ , ∆¿«¿ƒ«»¿≈∆¿ƒ¿»ƒƒ≈ƒ∆

˙lÁzÓ BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk Ô˙ˆ˜Ó B‡ ÔÈˆÁL ıÚ≈∆∆¿»ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ«
ÈL ‰OÚ ‰lÁznL ,ÏeÙk‰ ÔÁÏM‰ ÔB‚k .Ô˙iOÚ¬ƒ»»¿«À¿»«»∆ƒ¿ƒ»«¬»¿≈

ËLÙÂ ÏtÎ ‡e‰ È¯‰Â ÌÈ˜ÏÁ38ÈeÁÓz‰ ÔB‚Îe , ¬»ƒ«¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿««¿
ÔBÊn‰39˜ÏÁ ÏÎa È¯‰Â ˙B¯Ú˜ ˙B¯Ú˜ ‡e‰L , «ƒ¿∆¿»¿»«¬≈¿»≈∆

ÏÎÂ ,ÏeÙk‰ ‡qk‰ ÔB‚Îe ,˙BÓÏL ˙B¯Ú˜ ÂÈ˜ÏÁÓ≈¬»»¿»¿≈¿«ƒ≈«»¿…
ÔÈÈ‚Ï ˙Èa ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBik40˙BÒBk‰ ˙È·e41ÏL «≈»≈¿≈≈¿ƒƒ≈«∆

Ô‰Ó „Á‡ ˙ÁÙpL ıÚ42BÈ‡Â ¯B‰Ë ˙ÁÙpL ‰Ê - ≈∆ƒ¿«∆»≈∆∆∆ƒ¿«»¿≈
ÌÈza‰ ¯‡LÏ ¯eaÁ43BÈ‡Â ¯B‰Ë - ÈM‰ ˙ÁÙ . ƒƒ¿»«»ƒƒ¿««≈ƒ»¿≈

BÏ ¯eaÁ44Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë Ôlk - ÔzLÏL e˙ÁÙ . ƒƒ¿¬¿»¿»À»¿ƒ¿≈…
.el‡k ÌÈÏÎa ‡ˆBik«≈¿≈ƒ»≈

יד.37) בית בלי כמחבת שטוח גדול כלי = אילפס
ולפשטו 38) גדול, לשולחן צריך כשאינו לכפלו אפשר

בצירים. חלקיו שני את עשוייה 39)ולחבר גדולה קערה
(אונקלוס  אחר תבשיל מין תא בכל ונותנים תאים תאים
קיבול  כלי "מזנון" ומזה "לזנוהי" - "למינהו" מתרגם:

למשנה). בפירושו רבינו הרבה. כלי 40)למינים
כד  לכל קיבול בית בו ויש קטנים כדים עליו שמעמידים

וכוס.41)וכד. כוס לכל קיבול בית בו אחד 42)שיש
הקיבול. חלק 43)מבתי הוא שהנפחת אומרים אנו אין

גם  נטמא אלה נטמאו ואם נפחתו שלא הקיבול בתי משאר
לכלי.44)הוא.

.È˙ÏtLÓ45‰‰B·b d˙ÈÚˆÓ‡L46˙B„¯BÈ ‰È˙BiÂÊÂ47 «¿∆∆∆∆¿»ƒ»¿»¿»ƒ∆»¿
„vÓ ˙Ïa˜Ó ‡È‰L ÈtÓ ,‡ÓË - „Á‡ „vÓ ‰˙ÁÙÂ¿ƒ¿¬»ƒ«∆»»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆ƒ«

ÈM‰48ÔÁÏM‰ .‰¯B‰Ë - ÈM‰ „vÓ ‰˙ÁÙ . «≈ƒƒ¿¬»ƒ««≈ƒ¿»«À¿»
È˜tÏc‰Â49e˜ÏÁiL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - e˙ÁÙpL ¿«À¿¿ƒ∆ƒ¿¬¿«¿ƒÀ¿»«∆≈»¿

‰Ïh .B¯·ÁÓ ˜ÏÁ Ïk Ï„aÈÂ50- Ô‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ¿ƒ»≈»≈∆≈¬≈ƒ¿»««≈«¿≈∆
‰¯B‰Ë51˙ÈLÈÏM‰ ‰Ïh .‰iM‰ ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .52: ¿»¿≈ƒƒ¿»«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ

·MÁ Ì‡53ÏÚ B‡ ‰Ê ÔÁÏL ÏÚ ÏÎ‡iL Ì‰ÈÏÚ ƒƒ≈¬≈∆∆…««À¿»∆«
Ì‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ‡Ï·ha ÏÎB‡ BÓk BÊ È˜tÏcÀ¿¿ƒ¿≈««¿»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï»¿ƒ

ובהמה 45) לשדות זבל בה שמובילים גדולה, קופה שם.
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אותה. לנהג,46)מושכת ישיבה מקום יש הקופה באמצע
יתלכלך. לא שהנהג כדי מהדפנות, גבוה הוא זה ומקום

לשני וה  ומחלקה הקופה רוחב כל תופס זה כשמקום מדובר,
נמוכות.47)חלקים. ארבע 48)דופנותיה לו שיש

נפחתו. שלא עליו 49)דפנות להעמיד קטן שולחן
ודולפקי 50)הכוסות. בשולחן המדובר ב. משנה שם

רגליים. שלוש פירוש,51)בעלי טהור. להיות צריך
ואי  לעמוד יכול שאינו מפני טהור הדולפקי או השולחן

בו. להשתמש אנשים 52)אפשר ויש טבלא ונשארה
טבלא. גבי על כלי.53)שאוכלים אותה עושה מחשבתו

קמא. כתנא פסק

.‡ÈÌÈ¯Ò ÈÏk54ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰È˙B˙ÙO eÏÙpL55Ì‡Â . ¿≈¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ
ÔÈÏa˜Ó - ‡e‰L Ïk Ô‰È˙B˙ÙO ÌBÒÁÓ ¯‡Lƒ¿««¿ƒ¿≈∆»∆¿«¿ƒ

‰‡ÓË56. À¿»

רבינו 54) ובפירוש במשנה כתוב (כך "נצרים" להיות צריך
דקים. מקנים קלועים כלים פירוש, מפני 55)שם).

מאליה. תתפרק (למעלה 56)שהקליעה אמרנו חדש בכלי
כל  שיחסום עד טומאה מקבלים שאינם א) הלכה ה פרק
וניטלה  מלאכתו שנגמרה כלי אבל ההוצים, ויכרות השפה
המשנה  שהוא. כל ממנה נשאר אם טומאה מקבל - השפה
עץ  כלי בשיירי חומר "זה ואומרת: זה על מעירה

מבתחילתן".

.·ÈÌÈˆÚ d‡ÏnL ‡Ï·Ë57dÚ˜˙e58‰¯B‰Ë -59. «¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»¿»
ÌÈ¯Òa dtÁ60‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -61. ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆∆À¿»

כולה.57) פני על עצים בה 58)הניח שנעץ לפרש, נראה
ד, (שופטים הכתוב מלשון העצים, לגזרי וחיברה יתידות
הכתוב  את לפרש יש וכן ברקתו". היתד "ותתקע כב)
תקע  - בהר" אהלו את תקע "ויעקב כה): לא, (בראשית

בהר. האוהל ראוייה 59)יתדות ואינה שביטלה לפי
מהוקצעים.60)למלאכתה. היא 61)קרשים שהרי

עליה. לאכול למלאכתה ראוייה

.‚È˜¯t˙pL ÏÒÙÒ62BÏb¯Ò .¯B‰Ë -63B‡ ˙BÁÈLÓ· «¿»∆ƒ¿»≈»ƒ¿¿ƒ¿ƒ
.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ÌÈÏ·Á·«¬»ƒ¿«≈À¿»

מחוברים 62) קטנים קרשים ושני ארוך קרש הוא הספסל
נשמטו  פירוש, הספסל, נתפרק ואם במסמרים. קצותיו לשתי
ששנינו  כמו טהור, - הארוך הקרש מן הקטנים הקרשים
מראשיו  אחת שניטל "ספסל ג) משנה כ"ב פרק (כלים

קשרו.63)טהור".

.„ÈÌÈlÓb ÏL ÌÈlq‰64¯ÊÁ ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô¯Èz‰ , ««ƒ∆¿«ƒƒƒ»¿ƒ»«
ÔÈ‡nË˙Ó e‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô¯L˜e¿»»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

.ÌBia ÌÈÓÚt ¯OÚ elÙ‡ ÔÈ¯‰Ë˙Óeƒ¿«¬ƒ¬ƒ∆∆¿»ƒ«

שוליים 64) להם שאין בסלים משתמשים גמלים מוליכי
וכשרוצים  מלמטה אותם קושרים בהם להשתמש וכשרוצים
נופל  והכל הקשר את מתירים - בתוכם המונח את להוציא

מאליו.

.ÂËÔÁÏM‰65Ì‰a ¯iLÂ LÈLa ÔtÁL È˜tÏc‰ B‡ «À¿»«À¿¿ƒ∆ƒ»¿«ƒ¿ƒ≈»∆
‰tÁ Ì‡Â ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ˙BÒBk‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó¿«»««¿«¿ƒÀ¿»¿ƒƒ»

¯B‰Ë - Ïk‰66„ÓBÚ Èetˆa ÔÈa .67BÈ‡L Èetˆa ÔÈa «…»≈¿ƒ≈≈¿ƒ∆≈
ÂÈÊaÊ·Ï ˙‡ ‰tÁL ÔÈa ,„ÓBÚ68ÔÈa ,ÔtÁ ‡lL ÔÈa ≈≈∆ƒ»∆¿ƒ¿¿»≈∆…ƒ»≈

,B· ‡ˆBiÎÂ ÚB¯kL‡ ÔB‚k ,ÌÈ·eLÁ ÌÈˆÚ ÏL eÈ‰L∆»∆≈ƒ¬ƒ¿∆¿¿«¿«≈
- Ôlk ÔtÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈˆÚ ¯‡L ÏL eÈ‰L ÔÈa≈∆»∆¿»≈ƒƒ¿ƒ»À»

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿∆≈«¿

א.65) כב, פרק שם למשנה 66)משנה בפירושו רבינו
הכתוב: מן מטומאה נתמעטו מצופים שכלים מפני מבאר,
שכלי  מפני מפרש, והר"ש בהם". מלאכה יעשה "אשר

טומאה. מקבלים אינם במסמרים.67)אבנים מחובר
המסגרות.68)

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיעור 1) וכמה טומאה. מקבלים מאימתי עור כלי יבאר

ראש  של תפילה ודין וייטהר. העור כלי שיינקב הנקב
תפילה  וכו'. ותיקנה ראשונה קציצה והתיר במת שנטמאה

טהרתה. מאימתי שנטמאה

.‡¯BÚ ÈÏk2?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡ÓÏÓ¯ez‰3 ¿≈≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»«¿»
ÂÈ˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ4ÔÈÙBw‰ ˙¯ÎÈÂ5 ¿«≈ƒ∆«¿…ƒ¿»¿ƒ¿…«ƒ

ÂÈ˙BÁÈ˜ ‰OÚÈÂ ¯BÚ‰ Èab ÏÚ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈpËw‰6. «¿«ƒ«¿ƒ««≈»¿«¬∆ƒ»
‰iË¯e˜Ò7d˙ˆÈˆ ‰OÚÈÂ ˙¯ÎÈÂ ÌÒÁiMÓ -8. ¿¿ƒ»ƒ∆«¿…¿ƒ¿…¿«¬∆ƒ»»
‰ÈÏe·Ë˜9¯BÚ ÏL ˙Òk‰Â ¯k‰ .˙¯ÎÈÂ ÌÒÁiMÓ - ¿»¿»ƒ∆«¿…¿ƒ¿…««¿«∆∆∆

ÔÎÂ .ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÙBw‰ ˙¯ÎÈÂ Ô‰È˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ -ƒ∆«¿…ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«ƒ«¿ƒ¿≈
‰ˆÈˆw‰ ¯Ó‚iMÓ - ÔÈlÙz‰ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk10Û‡ , …«≈»∆«¿ƒƒƒ∆ƒ¿…«¿ƒ»«

˙Ïa˜Ó ,‰Úeˆ¯‰ ˙‡ da ˙˙Ï „È˙Ú ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ»≈»∆»¿»¿«∆∆
‰‡ÓË11‰ÒÈ¯Ú‰ ¯BÚ .12BÏ ˙BOÚÏ „È˙Ú ‡e‰L À¿»»¬ƒ»∆»ƒ«¬
¯eaË13ÚÈÓ˜iMÓ - Ïcq‰ .BÏ epOÚiL „Ú -14. ƒ«∆«¬∆««¿»ƒ∆«¿ƒ«

Ìen‡‰ [ÏÚ] ·BbiMÓ - ÏÚn‰15„È˙Ú Ì‡Â . «ƒ¿»ƒ∆ƒ«»ƒ¿ƒ»ƒ
Ìk¯ÎÏ16ËË¯OÏe17ËË¯OÈÂ Ìk¯ÎiL „Ú -18. ¿«¿≈¿«¿≈«∆¿«¿≈ƒ«¿≈

מ"ד.2) פט"ז את 3)כלים בו נותנים שהרועים ילקוט
בצוארם. אותו ותולים השפה 4)המזון, את שיכפול

השפה.5)ויתפור. מן הבולטות זעירות חתיכות
הילקוט.6) פי את בהן לסגור עור של 7)רצועות טבלא

עליה. שאוכלים באמצעה 8)עור שתופרים מתכת של טס
המיטה.9)לנוי. את בו שמכסים עור 10)עור של הבית

הפרשיות. את בו מלאכת 11)שמכניסים שנגמרה מפני
המצוה. קיום לצורך עצמו בפני דבר הוא והרצועה הכלי,

ה"א.12) פ"ו מציעא בבא כלים, רגילים 13)תוספתא
את  עליה להעמיד קטנה עור חתיכת העריסה לעור לחבר

ביכורים). (מנחת העריסה גורס 14)רגל הגר"א שם.
הקמטים. את בעור משיעשה פירוש, "משיקמט", בתוספתא

עץ 15) של דפוס = (אימום האימום על שנתנו משעה
בכורים). (מנחת ונתייבש לייבוש הנעל) את עליו שנותנים

בכרכום.16) עלֿידי 17)לצבוע לנוי ציורים לעשות
וישרטט.18)שריטות. שיכרכם עד מלאכתו נגמרה לא

.·.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ¯BÚ∆≈»»«¿ƒ≈¿«≈À¿»
¯BÚ ÏL Ûk ,CÎÈÙÏ19ÏÚ ÌÈˆB˜ ÈË˜BÏ ÔÈ¯LBwL ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿≈ƒ«

,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ıB˜ ÌkÈ ‡lL È„k Ô‰È˙Btk«≈∆¿≈∆…«≈≈¿«≈À¿»
ÔÎÂ .ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ËeLt ¯BÚ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»¿≈»»«¿ƒ¿≈
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קטו milk zekld - dxdh xtq - xc` f"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯˜a‰ ÈÏÏ‚ Ba ÔÈËwÏnL ¯BÚ‰20Ba ÔÈÓÒBÁL ¯BÚÂ , »∆¿«¿ƒ∆¿≈«»»¿∆¿ƒ
ÔÈ·ÈLBnL ¯BÚÂ ,‰Ó‰a‰ Èt21‰ÚLa ÌÈ¯B·c‰ Ba ƒ«¿≈»¿∆ƒƒ«¿ƒ¿»»

ÈtÓ Áe¯‰ ˙‡ Ba ÔÈÙÈnL ¯BÚÂ ,L·c‰ ÔÈÁ˜BlL∆¿ƒ«¿«¿∆¿ƒƒ∆»«ƒ¿≈
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ¯B‰Ë - ÌÁ‰«…¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»

והאדם 19) כלל, תפור כשאינו המדובר מ"ג. פכ"ו כלים
לקסייה  דומה זה ואין וקושרו. מניחו או ידו כף על כורכו
ה. בהלכה לקמן ויבואר ו, טז כלים במשנה האמורה

ז.20) משנה רומא 21)שם בדפוס הוא (כן שמשיבים צ"ל
במשנתנו, רבינו וביאר מגרשים. פירוש תימן), ובכת"י
מפני  בורחות והדבורים בקר, וגללי אש עליו שנותנים

העשן.

.‚˙Èa Ïk22˙BÚaˆ‡‰23ıeÁ ;˙B¯B‰Ë - ¯BÚ ÏL »≈»∆¿»∆¿
ÔÈˆi˜ ÏMÓ24‚B‡‰ ˙‡ ˙Ïa˜Ó ‡È‰L ÈtÓ ,25- ƒ∆«»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆∆»

- ‚B‡‰ ·¯ ˙‡ ˙Ïa˜Ó dÈ‡ Ì‡ ,‰Ú¯˜ .‰‡ÓË¿≈»ƒ¿¿»ƒ≈»¿«∆∆∆…»
.‰¯B‰Ë¿»

מ"ג.22) פכ"ו האצבעות.23)שם את בהן להכניס כסיות
פירות.24) והקוטפים 25)קוטפי קטן, אדום פרי מין

האצבעות. בית בתוך הפרי את לפעמים מניחים

.„Ë·‡‰26ÌÈÚhw‰ ÔÈ¯ÙBzL ˙B¯BÚÂ ˙B¯BÚ ÏL27 »«¿≈∆¿∆¿ƒ«ƒ¿ƒ
eÏbÏb˙iL È„k Ô‰È˙BaÎ¯‡ ÏÚ28- Ú˜¯w‰ ÏÚ Ô‰a ««¿À≈∆¿≈∆ƒ¿«¿¿»∆«««¿«

˙B¯BÚ‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯eˆ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈«¿ƒ¬≈∆¿≈»
ÔÈn‡‰ Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎnL ˙BÚaË ÔÈÚk ˙BÈeOÚ‰»¬¿≈«»∆«¿ƒƒ»»À»ƒ

a˙ÚLa Ì‰ÈÏÚÓ Ô‰È„‚a dÈa‚‰Ï È„k Ô‰È˙BÚB¯Êƒ¿≈∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆≈¬≈∆ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ29ÔÈ‡nË˙Ó -30ÌÈËeLt‰ ¯BÚ ÈÏk ¯‡Lk31. ¿»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«¿ƒ

הברכיים,27)שם.26) עד רגליהם שנקטעו אנשים
על והולכים עור של מטליות זוחלים ונותנים או ברכיהם

הברכיים. על לשמור בגדיהם של עור ותופרים ארבע, על
על 28) גלגול של רושם עושה זו טבעית בלתי הליכה

"הבורכייר". במשנה: הידיים 29)הקרקע. על יפלו שלא
השרוולין. במשנה: למעלה 30)ויפריעו. שנימנו אלה כל
מלבוש. תורת עליהם יש מדברי 31)- טומאה שמקבלים

עור  כלי כל על ולא ה"י. פ"א למעלה כמבואר סופרים,
סיום  (ראה בפ"ד למעלה כמבואר טומאה, גזרו הפשוטים

למשנתנו). רבינו פירוש

.‰¯BÚ32ÏL :ÚB¯fÏÂ „iÏ Èeqk epnÓ ÔÈ¯ÙBzL∆¿ƒƒ∆ƒ«»¿«¿«∆
˙Bp‚ ÈÚ¯BÊ33ÔzLt ÈOBÚ ÏLÂ ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ ÏLÂ34 ¿≈ƒ¿∆¿≈¿»ƒ¿∆≈ƒ¿»

ÏLÂ ÌÈÚaˆ ÏL ‰È‰ Ì‡Â ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ»»∆«»ƒ¿∆
ÌÈÁt35ÈeOÚ‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - «»ƒ≈¿«≈À¿»∆«¿»»∆»

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÊÁ‡iL È„Îe ıB˜ e‰kÈ ‡lL È„k ‰Ïa˜Ï36 ¿«»»¿≈∆…«≈¿≈∆…«»∆»∆
„ÒtÈ ‡lL È„k ‰Úf‰ ÈtÓ ÈeOÚ‰Â ;‰‡ÓË Ïa˜Ó -¿«≈À¿»¿∆»ƒ¿≈«≈»¿≈∆…ƒ»≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - B„È ˙ÚÊa Ba ˜qÚ˙nL ¯·c‰«»»∆ƒ¿«≈¿≈«»≈¿«≈À¿»

מ"ו.32) פט"ז רבינו 33)שם וגם גרנות". "זורי במשנה:
בגרנות, התבואה את המנקים אנשים פירוש, כך, שם גורס
בפירושו  [רבינו ברחת. האוחזת היד את בעור לכסות ודרכם
ונראה  היד, את בו שמכניסים תפור בעור שהמדובר אומר,
שבהלכה  קוצים ללוקטי זה בין מה להסביר כדי כך, שפירש

עור 34)ג]. של כסיה ולובשים במקל, הפשתן את חובטין
עץ  פירורי בה ייכנסו ולא החבטות, מן תינזק שלא היד על

המקלות. תקלקל 35)מן לא היד שזיעת כדי שלובשים,
בו. אוחז שהוא הכלי מידו יתחלק ושלא הצבע את

דרכים.36) עוברי של מקל כגון

.Â‰nk37?¯‰ËÈÂ ¯BÚ‰ ÈÏk ·˜piL ·˜p‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ¿«
˙ÓÁ‰38˙BÈÚ˜t ‡ÈˆBÓk ·˜pzMÓ -39È˙L ÏL40. «≈∆ƒ∆ƒ»≈¿ƒ«¿»∆¿ƒ

È˙L ÏL Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â41˙Ïa˜Óe ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ≈»¿»¿«≈∆¿ƒƒ¿«∆∆
·¯Ú ÏL42da¯ ·˜pzL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -43. ∆≈∆¿«∆∆À¿»«∆ƒ»≈À»

ב.37) משנה יז פרק כדור.39)נוד.38)שם
הרוחב.40) מחוטי דקים והם האריג, של האורך חוטי
הנקב.41) דרך נופלים הרוחב.42)שהם חוטי כדורי
פירושו 43) הדעת על ומתקבל הקודמת, את סותרת זו בבא

החמת  אם והוא: שניה, לבבא טהרות' 'סדרי בעל של
הואיל  שתי, של מקבלת ואינה מתחילה נקובה נעשתה
יותר, עוד בה והחמירו טומאה, מקבלת - ערב של ומקבלת

רובה. בנקיבת אלא ערב בכמוציא נטהרת שאינה

.ÊÏÈÓ¯ez‰44ÔÈ„Ú - BÎB˙aL ÒÈk‰ ˙ÁÙpL «¿ƒ∆ƒ¿««ƒ∆¿¬«ƒ
‰‡ÓË Ïa˜Ó ÏÈÓ¯ez‰45BÏ ¯eaÁ BÈ‡Â ,46. «¿ƒ¿«≈À¿»¿≈ƒ

קטנים 44) כיסים ובתוכו רועים, ילקוט מ"ט. פי"ט שם
קטנים. חפצים בהם עדיין 45)להניח הוא ראוי שהרי

הגדולים. החפצים בו להניח דין 46)למלאכתו ואין
לא  טומאה בו נגעה ואם הקטן, לכיס כמחובר התורמיל

התורמיל. נטמא

.Á˙ÓÁ‰47dlL ÌÈˆÈa‰L48dnÚ ˙BÏa˜Ó49 «≈∆∆«≈ƒ∆»¿«¿ƒ»
˙B¯B‰Ë - e˙ÁÙÂ50Ôk¯„k ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡L ,51. ¿ƒ¿¬¿∆≈»¿«¿¿«¿»

נפתח 48)שם.47) שלא עז או כבש עור היא החמת
עד  והופשט הבהמה באחורי בעיגול נחתך אלא לארכו,
של  הביצים כיסי נשארו כך ומתוך שלם, כשהוא הצואר

הנוד. בתוך שלימים הנוד,49)הזכר את כשממלאים
הכיסים. גם אףֿעלֿפי 51)הכיסים.50)מתמלאים

ואינם  הואיל הפיחות, מקום דרך כששופכים מקבלים שהם
ראויים  כבלתי דינם - הפיחות לפני כמו פיהם דרך מקבלים
שלמה  [במלאכת טומאה. מקבל עצמו והנוד למלאכתם.
לו, מסייעת בפירושו רבינו ולשון נטהר. הנוד שכל מפרש,
שתי  משמע רבים, בלשון "טהורות" כתב כאן אולם

הביצים].

.Ë¯BÚ ÈÏk52˙B‡ÏeÏ BÏ LiL53ÏcÒ ÔB‚k ,˙BˆLe ¿ƒ∆≈»¿»¿«¿»
È˜ÓÚ54ÔÈ¯zÓ Ô‰LkL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆL ÏL ÒÈÎÂ55 ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ∆¿∆≈À»ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ÈÏk ˙¯eˆ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡≈¬≈∆«¿ƒ¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»
ËBÈ„‰‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ¯zÓ Ô‰Lk56‰¯‰Óa ÏBÎÈ ¿∆≈À»ƒƒ¿«∆¿»ƒ¿≈»

.‰È‰Lk Ïea˜ ÈÏk ¯ÊÁÈÂ ˙B‡Ïela ˙BˆM‰ ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«¿»«»¿«¬…¿ƒƒ¿∆»»
ÔÎÂ57Ô˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ Ô‰Ó ˙BˆM‰ ¯ÈÒ‰Â e‡ÓË Ì‡ ¿≈ƒƒ¿¿¿≈ƒ«¿»≈∆¿ƒ¿¿»»»

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -58Ô¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈¿ƒ««ƒ∆∆¿»¿«¬ƒ»
.Ôn‡a ‡lL∆…¿À»

מ"א.52) פכ"ו הכלי 53)שם בשפת לולאות תפרו
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milkקטז zekld - dxdh xtq - xc` f"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הרצועות  את וכשמושכין משיחות, או רצועות בהן להכניס
"שנצות". נקראות אלו רצועות הכלי. נועלים 54)נסגר

ולחה. עמוקה בקרקע ההולכים קשורים,55)אותו אינם
והמדובר  הלולאות. מתוך השנצות את לגמרי הוציא ואפילו

הכיסים. לעור תפורות אומן.56)כשהשנצות שאינו מי
זו.57) מלה פירוש נתבאר ואם 58)לא כלי, אינו עכשיו

הרי  קיבול, בית ויעשה השנצות את ויכניס ההדיוט יחזור
השלמות. ראה חדש. כלי זה

.ÈÏa˜Ó ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÂÈˆL eÏhpL ˙BˆL ÏL ÒÈkƒ∆¿»∆ƒ¿¿»»¬«ƒ¿«≈
- ËeLt ¯BÚ ¯ÊÁÂ ËLÙ .Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈¿«≈ƒ¿«¿»«»
˙Ïa˜Ó - ‰hÓlÓ ˙ÏËn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰ÏË .¯B‰Ë»»»»»∆««¿≈ƒ¿«»¿«∆∆
ÂÈÏÚ LÈ È¯‰L ,ËeLt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓËÀ¿»««ƒ∆»∆¬≈≈»»

.ÈÏk ˙¯eˆ«¿ƒ

.‡ÈÚÈÓw‰ ˙‡ Ba C¯kL ¯BÚ59‰‡ÓË Ïa˜Ó -60; ∆»«∆«»≈«¿«≈À¿»
¯B‰Ë - BËLt61.‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba C¯ÎÂ ¯ÊÁ ; ¿»»»«¿»«¿«≈À¿»

¯BÚÂ .ÌBia ÌÈÓÚt ¯OÚ elÙ‡ ¯‰Ë˙Óe ‡nË˙Óƒ¿«≈ƒ¿«≈¬ƒ∆∆¿»ƒ«¿
epnÓ ˙¯k Ì‡Â .¯B‰Ë - ÚÈÓw‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ·˙kL62 ∆»«»»∆«»≈«»¿ƒ»«ƒ∆

‡ÈÏÁ ‰OÚÂ63‰‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈLÎ˙Ï64. ¿»»À¿»¿«¿ƒ¿«≈À¿»

וכורכים 59) קדושים, שמות או פסוקים עליו שכותבים קלף
ופגעים. מחלות נגד לסגולה בצואר ותולים עור, עליו

ה"א).60) פ"ד למעלה (ראה לקבלה עשוי שהוא מפני
לקבלה.61) ראוי אינו זה הקמיע.62)שבמצב מן
ה"ד)63) פ"א מציעא בבא כלים, (תוספתא משרשרת חלק
גדול,64) כהן של הזהב מציץ יוחנן ר' למד ב סג, בשבת

שהוא. בכל טומאה מקבל שתכשיט

.·È‰lÙz‰65L‡¯ ÏL66‡È‰ ÌÈÏk ‰Úa¯‡67È¯‰ . «¿ƒ»∆…«¿»»≈ƒƒ¬≈
˙Óa ˙‡ÓËpL68‰ˆÈˆ˜ ¯Èz‰Â69dw˙Â ‰BL‡¯‰70 ∆ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ¿»
‡È‰ È¯‰ -71‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ·‡72¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈ƒ«À¿»¿∆»¿»¿≈ƒƒƒ

,dw˙Â ˙ÈLÈÏM‰ Û‡ ¯Èz‰ Ì‡Â .dw˙Â ‰iM‰«¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒƒ««¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÔBL‡¯ dlk ˙ÈOÚ - dw˙Â ˙ÈÚÈ·¯‰ Û‡ ¯Èz‰Â¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ¿»«¬≈À»ƒ

‰‡ÓËÏ73Ìw˙Â ¯ÊÁÂ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ¯Èz‰ È¯‰L ; ¿À¿»∆¬≈ƒƒ»««¿««¿»«¿ƒ¿»
.˙BBL‡¯a eÚ‚pL ˙BB¯Á‡ ÔÈlÙz BÊ el‡Îe ,ÌlkÀ»¿ƒ¿ƒƒ«¬∆»¿»ƒ
È¯‰ - dw˙Â ‰iL ÌÚt ‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯Èz‰Â ¯ÊÁ»«¿ƒƒ∆»ƒ»««¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈

‰˙È‰Lk ÔBL‡¯ ‡È‰74‰iM‰ ˙‡ ¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿∆»¿»¿≈ƒƒƒ∆«¿ƒ»
- dw˙Â ˙ÈÚÈ·¯‰ Û‡ ¯Èz‰Â ¯ÊÁ .˙ÈLÈÏM‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒƒ»«¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÌÈÏk ‡nËÓ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë dlk È¯‰75, ¬≈À»¿»∆≈»ƒ¿«≈≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ76ÏcÒ ÔÎÂ .77 ƒ¿≈∆»»¿∆≈«¿¿≈«¿»
Ò¯„Ó ‡ÓË ‡e‰L78dw˙Â ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡ ‰˜ÒÙÂ ∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿¿»««≈»¿»¿ƒ¿»

Ò¯„Ó ‡ÓË -79‡e‰ È¯‰ - dw˙Â ‰iL ‰˜ÒÙ . »≈ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯B‰Ë80ÌÈÊ‡ BÏ eOÚ È¯‰L , »ƒ«ƒ¿»∆¬≈«¬»¿«ƒ

˙BL„Á81Ò¯„Ó ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,82˜ÈtÒ‰ ‡Ï . ¬»¬»»≈««ƒ¿»…ƒ¿ƒ
‰iM‰ ‰˜ÒÙpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï83B‡ ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»

- ÌÈLÏ ˜ÏÁ B‡ BÓËÁ Ïh B‡ B·˜Ú ˜ÒÙpL∆ƒ¿«¬≈ƒ«»¿∆¡«ƒ¿«ƒ
.¯B‰Ë»

מ"ח.65) פי"ח ובכל 66)שם בתים, מארבעה המחוברת
תפילין. של הפרשיות מארבעת אחת פרשה אף67ֿ)בית

למטה. מחוברות שארבעתן אב 68)עלֿפי ונעשית
שנטמא  בכלי שנגעה כגון מפרש, ישראל בתפארת הטומאה.
הטומאה, אבות אבי נעשית הרי ממש במת נגעה שאם במת,

ה"ג. פ"ה מת טומאת הלכות לכל 69)ראה קורא רבינו
"קציצה". קציצה 70)בית לה חיבר כלומר התפילה, את

התפילה.71)אחרת. היא 72)כל החדשה הקציצה גם
התפילה. מכל חלק שנעשית מפני הטומאה, מפני 73)אב

זו  טומאה פקעה הראשונה, מהטומאה כלום נשאר שלא
הראשונות  שלש שהרי לטומאה, ראשון כולם אולם לגמרי.
מפני  טמאה, והרביעית הטומאה אב שהיא ברביעית נגעו
שלפנינו  הגירסא [לפי הטמאה. מהתפילה חלק שהיא
את  כשהתיר הדין הוא מה נתברר לא החדשים, בדפוסים
וקושטא, (ר"מ) רומא ובדפוס הרביעית. את ולא השלישית
ולהתאימה  הגירסא את לתקן ונראה בחסר. לקויה הגירסא
ותיקנה, השלישית אף התיר אם "וכן שבמשנתנו: לגירסא
התיר  אם ופירושה: וכו'". הרביעית את אף התיר ואם
אב  התפילה כל ונשארה במקומה, אחרת והביא השלישית
מחוברות  שכולן מפני ושניה, ראשונה בהתיר כמו הטומאה

במת]. שנטמאה שבאה 74)לרביעית החדשה הקציצה
אינו  שכלי מפני במגע, כלל נטמאה לא הראשונה במקום
מהתפילה  כחלק היא וטומאתה מראשון, טומאה מקבל

הקודם. בדין שנתבאר כמו ראשון, ומאלו 75)שכולה
כלום. נשאר לא הטומאה באב טומאת 76)שנגעו בהלכות

ה"ז. פ"ה מ"ד.77)מת פכ"ו עליו 78)שם שדרך כגון
הטומאה. אב ונעשה בו 79)הזב, להשתמש שאפשר מפני

תיקנה  לא שאפילו ונראה טומאתו. פקעה לא שהוא, כמו
בטומאתו. הסנדל - אינו 80)עדיין אזניו שתי כשנפסקו

האוזן  את בינתיים שתיקן ואףֿעלֿפי למלאכתו, ראוי
הזב.81)הראשונה. עליו דרס שלא חדש ככלי הוא והרי

בסנדל 82) החדשה נגעה הראשונה, האוזן את כשהחליף
כל  ולפיכך מדרס, מגע טומאת עליה וירדה מדרס, טמא
מדרס  טומאת שפקעה ואע"פ כמותה. - לה המחובר הסנדל
מפרש  ב, קיב, בשבת [רש"י פקעה. לא מדרס מגע טומאת -
ומשנהֿלמלך  שם, תוספות ראה בעצמו. נגע שהסנדל מפני

מעור 83)כאן]. עשוי סנדל לגמרי. כלי מתורת בטלה
קצת  וכן העקב, יד על זקוף עור וקצת סוליים לו ויש קשה,
מגולה, שבאמצע הרגל וכל האצבעות, את המכסה עור
בהן  להכניס הרגל צידי משני אזנים שתי לו ותופרים
מעל  הסנדל יפול שלא כדי לקושרן משיחות או רצועות

הרגל.

.‚ÈÏÚÓ84- Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜Ó BÈ‡ Ì‡ ,˙ÁÙpL ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ≈¿«≈…»∆∆
¯B‰Ë85. »

הרגל.84) כל את ומכסה רך, מעור שאינו 85)עשוי מפני
(שם). לשימוש ראוי

.„È‰lÙz86- „È ÏL ?d˙¯‰Ë È˙ÓÈ‡Ó ˙‡ÓËpL ¿ƒ»∆ƒ¿»≈≈»«»√»»∆»
d˙B‡ ¯ÈziMÓ87L‡¯ ÏLÂ ;˙BÁe¯ LÏMÓ88- ƒ∆«ƒ»ƒ»¿∆…

˙BÁe¯ LÏMÓ ¯ÈziMÓ89.dz¯·ÁÏ ‰ˆÈˆ˜ ÔÈ·e ƒ∆«ƒƒ»≈¿ƒ»«¬∆¿»

ה"א.86) פ"ד בתרא בבא כלים, יחתוך 87)תוספתא
היא  שעליו (תיתורא), עור של בדף קביעתה במקום אותה

ביכורים). (מנחת קציצות.88)עומדת ארבע לה שיש
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של 89) הצדדים ומשני מלמעלה הזוויות, שלוש משיחתוך
איש). (חזון הקציצה דופן

.ÂË¯eck‰90ÌeÓ‡‰Â91ÚÈÓw‰Â92eÚ¯˜pL ÔÈlÙz‰Â ««¿»≈¿«»≈«¿«¿ƒƒ∆ƒ¿¿
- ÔÎB˙aL ‰n·e ,‡ÓË - Ô‰a Ú‚Bp‰ ,e‡ÓËpL ¯Á‡««∆ƒ¿¿«≈«»∆»≈«∆∆¿»

¯B‰Ë93Ûek‡‰ .94- BÎB˙aL ‰Óa Ú‚Bp‰ ,Ú¯˜pL »»ƒ∆ƒ¿««≈«¿«∆¿
B¯aÁÓ ¯Ùz‰L ÈtÓ ,‡ÓË95Ûe‚k Blk ‰OÚÂ »≈ƒ¿≈∆«∆∆¿«¿¿«¬»À¿
.„Á‡∆»

א.90) כג, כלים את 91)משנה עליו שנותנים  דפוס
שאריות  או סובים ממולא עור ככיס עשוי והוא המנעל,

את גם עושים וכן בד, של בו.זעירות לשחק הכדור
יא.92) בהלכה שבתוך 93)נתבאר במה אדם נגע אם

הכלי, מעצם שאינם מפני נטמא, לא - האלה הטמאים הכלים
ר"ש  ראה למשנה, בפירושו (רבינו לו מחוברים אינם וגם

עליו.94)שם). שרוכבים נתפרים 95)אוכף האוכפים
שבתוכם. מה כל עם החיצון העור ומתחבר לעבר, מעבר

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
כל 1) שתיגמר עד טומאה מקבלים אין מתכות שכלי יבאר

המלחמה  וכלי מתכות כלי גולמי הן ומה מלאכתם.
הבהמה  תכשיטי טומאה. מקבלין אם האדם ותכשיטי
לטומאה  יורדים הכלים אם וטבעות. חותמות והכלים
זוגין  ומניח שעושה אומן במחשבה. עולים או במחשבה

הנמצאים. וזוגים ולדלתות, לבהמה

.‡˙BÎzÓ ÈÏk Ïk2¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ »¿≈«»≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ»≈
.ÏÏk ‰OÚÓ ¯qÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰È ‡ÏÂ dlk ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»À»¿…ƒ¿∆«¿ƒ¿À««¬∆¿»
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb Ï·‡¬»»¿≈¿≈«»≈»¿«¿ƒÀ¿»

א.2) כה, חולין ברייתא,

.·Ô‰ eÏÈ‡Â3ÎzÓ ÈÏk ÈÓÏbÛeLÏ „È˙ÚL Ïk ?˙B4 ¿≈≈»¿≈¿≈«»…∆»ƒ»
ıaLÏ B‡ B˙B‡5¯¯‚Ï B‡6·k¯ÎÏ B‡7LÈw‰Ï B‡ ¿«≈¿»≈¿«¿≈¿«ƒ

Ò¯e˜a8Ô‚‡ B‡ ÔÊ‡ ¯qÁÓ ‰È‰L B‡ ,9BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿¿»∆»»¿À«…∆…∆¬≈∆≈
Ba ¯‡Mz ‡ÏÂ e‰tÈÈÂ epw˙iL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»«∆¿«¿∆ƒ«≈¿…ƒ»≈

ÛÈq‰ ?„ˆÈk .ÏÏk ‰Î‡ÏÓ10„Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ¿»»¿»≈«««ƒ≈¿«≈À¿»«
epÙeLiL11‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰pÊÈÁLiL „Ú - ÔÈkq‰Â , ∆¿∆¿««ƒ«∆«¿ƒ∆»¿≈…«≈

ÌÈÏk ‰OBÚ‰ ,CÎÈÙÏ .el‡ ÌÈOÚÓa12ÏL ˙LÚ‰ ÔÓ ¿«¬ƒ≈¿ƒ»»∆≈ƒƒ»∆∆∆
ÏÊ¯a13‰¯¯Á‰ ÔÓ B‡14ÏL ··Bq‰ ÔÓe ,˙ÎzÓ ÏL «¿∆ƒ«¬»»∆«∆∆ƒ«≈∆
ÏbÏb15ÔÈÈetv‰ ÔÓe ÔÈqh‰ ÔÓe ,16ÈpkÓe ,17ÌÈÏk‰ «¿«ƒ««ƒƒ«ƒƒƒ«≈«≈ƒ

ÌÈÏk‰ È‚‡Óe18‰ÏBÁM‰ ÔÓe ,ÌÈÏk‰ ÈÊ‡Óe19ÔÓe ≈»¿≈«≈ƒ≈»¿≈«≈ƒƒ«¿»ƒ
˙„B„p‰20ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ -21el‡ ÏkL ÈtÓ , «¿∆¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆»≈

Ô‰ ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb eOÚpL22ÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ . ∆«¬»¿≈¿≈«»≈¬»»∆¿ƒ
e ˙BÎzÓ ÈÏk È¯·MÓÌÈÏk‰ ÔÓ23ÔÓf‰ ·¯Ó e˜ÁLpL ƒƒ¿≈¿≈«»ƒ«≈ƒ∆ƒ¿¬≈…«¿«

el‡ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÔÓ eOÚpL Úe„iL ˙B¯ÓÒn‰ ÔÓeƒ««¿¿∆»«∆«¬ƒ«≈ƒ¬≈≈
ÌÈÓÏb ÌÈ‡L ÈÙÏ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó24˙B¯ÓÒÓ Ï·‡ . ¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ∆≈»¿»ƒ¬»«¿¿

Ô‰ È¯‰ - ˙LÚ‰ ÔÓ B‡ ÌÈÏk‰ ÔÓ eOÚ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡L∆≈»«ƒ«¬ƒ«≈ƒƒ»∆∆¬≈≈
ÈÏÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˜˙‰ elÙ‡ .ÔÈ¯B‰Ë25ÔÈÏa˜Ó ÌÈ‡ - ¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ≈»¿«¿ƒ

.‰‡ÓËÀ¿»

להחליקו.4)שם.3) כדי בשופין להסיר 5)לשפשף

(לשון  השיפה" אצל רעוע) (מלשון יתרועע אשר "הקליפה
מ"ג). פי"א כלים למשנה, בפירושו בברייתא:6)רבינו

ושקיעות  בליטות נשארות השיפה אחרי פירוש, "לגרד".
לכך. מיוחד בכלי אותן ומגרדים כדי 7)זעירות ללטוש

הקמטין 8)שיבריק. את ליישר כדי בפטיש עליו לדפוק

מ"ה.10)שפה.9)הקטנים. פי"ד ימרח 11)כלים
ראה  למשנה. בפירושו (רבינו הליטוש אחר בשמן אותה

לשוף). המילה בפירוש מ"ג.12)למעלה פי"א כלים
ומעורבים 13) היתוכו, לפני המחצבה מן שהוצא ברזל גוש

עפר. גושי עושים 14)בו העפר, והפרדת ההיתוך אחרי
עושים  וממנה (חררה) גדולה עוגה בצורת גושים גושים

של 15)כלים. חישוק סביבו ונותנים עץ, של הוא הגלגל
לחזקו. מצופה 16)מתכת שהוא עץ מכלי מתכת הסיר

אינה  כן גם שהסירה [לפני כלים ממנה ועשה במתכת
הכלי].מ  לגבי בטלה שהיא מפני טומאה קבלת

הכלים.17) את עליהם שמעמידים שפה 18)בסיסים
הכלי. פי על אותה ומשימים הכלי, מגוף אחר 19)שאינה

ומורידים  השפה מן בולטים עוקצים נשארים הכלים, עשיית
"שחולה". נקראים אלה ופירורים הגרודת 20)אותם, צ"ל

במשנתינו). הגירסא וכן (ר"מ) רומא בדפוס הוא (וכן
הכלי. את כשגורדים הנופלים הפירורים כדי 21)פירוש,

מאוד  תמוהה היא שלכאורה זו בהלכה רבינו שיטת לבאר
את  ולהביא להקדים עלינו וכסףֿמשנה) ראב"ד (ראה
א  במשנה ולפרשן. לשיטתו, המקור הן שהן המשניות,
– נשברו טמאין. ומקבליהם פשוטיהם מתכת, "כלי שנינו:
הישנה" לטומאתם חזרו – כלים מהם ועשה חזר טהרו.
ישנה). טומאה על גזר שטח בן שמעון אמרו: ב טז, (בשבת
טהורין. וכו' העשת מן כלים "העושה שם: ג  ובמשנה
שנעשו  שידוע המסמרות ומן הגרוטים מן כלים משברי
ג  שמשנה והר"ש הראב"ד ופירשו טמאין". – מכלים
בבא  ובכן, א. למשנה כהמשך ישנה טומאה בענין עוסקת
– שם שנמנו מהדברים כלים עשה שאם אומרת, ראשונה
כלל, טומאה מקבלים אינם שאלה מפני טהורים, הכלים
שניה  ובבא ישנה. טומאה חשש הכלים על אין וממילא
לקבל  ראויים שהיו כלים משברי כלים עשה שאם מלמדת,
הכלים  היו שמא טמאים, אלו הרי – שבירתם לפני טומאה
אולם  הישנה. לטומאתם החדשים וחזרו טמאים, הראשונים
טהרות  במס' שיטתו לפי זה לפירוש להתנגד הוכרח רבינו
באופן  חלודה או שבורה מחט נמצאה שאם מ"ה, פ"ג
ולפני  טומאה, לקבל ראויה אינה מציאתה בשעת שבמצבה
טהורה  היא הרי – מספק טמאה היתה נחלדה או שנשברה
חדש, כלי ממנה כשיעשה לטומאתה חוזרת ואינה לגמרי
בטהרה  שנמצאה וזו מציאותן, כשעת הטומאות שכל מפני
הטומאה  אבות בהל' רבינו של [מלשונו טהורה. חזקתה –
שהוא  משמע, אמנם שבורה, שנמצאה מחט בדין ה"ו פט"ו
אבל  הנ"ל, כפירושו שלא פ"ג טהרות המשנה את מפרש
שהיא  עצמה מהסברא גם בו שחזר מזה להסיק אין

לט  אין זו, שיטה לפי משברי הגיונית]. שנעשו כלים מא
שמדובר  מפרש הוא ולפיכך ישנה, טומאה מחשש כלים
בדוחק, לפרש אפשר [אמנם ולהבא. מכאן טומאה בקבלת
מגזירת  טמאים שהם שנמצאו שלימים בכלים שמדובר
ה"ג) פי"ג הטומאות אבות הל' (ראה הנמצאים כלים
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פירוש  לקבל לרבינו היה נוח לא אבל שנמצאו, אחר ונשברו
ועוד  כלים". "משברי סתם כותבת המשנה כי זה, דחוק
מובן  זה הלא הראשונה? הבבא משמיעה מה לו היה קשה
הם  טומאה מקבלים שאינם מדברים כלים עשה שאם מאליו
כלים  גולמי בין מחלקת שהמשנה היא, ושיטתו טהורים?]
שאינו  מדבר נעשו לבין טומאה, לקבל הראוי מדבר שנעשו
שלא  זמן כל טומאה מקבלים אינם האחרונים לכך. ראוי
אלה  אבל זו, הלכה בראש כאמור מלאכתם, כל נגמרה
תורת  מהם ופקעה ונשברו טומאה המקבל מדבר שנעשו
לענין  ממש כלי לתורת חוזרים הם הרי – טומאה קבלת
אףֿעלֿפי  הכלי, צורת נגמרה אך כאשר טומאה קבלת
ולהחליקו. לייפותו שמטרתם השיפורים עדיין מחוסר שהוא
למשנתינו  בפירושו רבינו דברי את גם להתאים ואפשר
מספיק  ישנה טומאה לענין שגם נוטה [והדעת זה. לפירושנו
תתפרש  ומשנתינו השיפורים], בלי עצמה הכלי מלאכת גמר
שכתבה  ומה מתכת, כלי גולמי של טומאה קבלת בדין
שמצאנו  (כמו טומאה מקבלים שאינם הכוונה "טהורין"
"טהורים" מילת גם תתפרש וכן במשנה), פעמים עשרות

עומדים. אנו שבה בהלכה רבינו לא 22)שבדברי שהרי
מקבלים  שאינם מדברים נעשו והם מלאכתם, נגמרה

ומקבלים 23)טומאה. הכלי, מגוף כחלק דינם ולפיכך
מקבלים  אינם - מכלי חלק היו שלא מסמרות אבל טומאה,

מלאכתם,24)טומאה. כל שנגמרה מכלים שנעשו מכיוון
למעלה. כמבואר הכלי, צורת גמר עם כלים תורת להם חזרה
החדשים  הכלים נעשו שמהם שהדברים לפרש, גם [אפשר

גולמים]. אבל 25)אינם שפוד, או מרצע מהם עשה
כל  מסולקות ובזה האחרונים. התיקונים עוד חסרים
לקבל  מאד וקשה כסףֿמשנה, [ראה רבינו. על התמיהות
כלי  מהן ולעשות וגרודת שחולה לחבר אפשר כיצד פירושו.

התכה]. ללא

.‚Ïa˜Ó - Èeqk ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆≈¿À»∆»ƒ¿«≈
.ÈÏk‰ ÛebÓ ·eLÁ Èeqk‰ ÔÈ‡L ,‰‡ÓËÀ¿»∆≈«ƒ»ƒ«¿ƒ

.„ËÁÓ26dÙL ‡l‡ ‰·w ‡lL27CÎÏ dw˙Â28 ««∆…ƒ¿»∆»»»¿ƒ¿»¿»
˙‡ da ÔÈ‡ÈˆBnL ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒƒ»∆

ıBw‰29¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - d·wÏ „È˙Ú Ì‡ Ï·‡ . «¬»ƒ»ƒ¿«¿»¬≈ƒƒ¿»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb30. »¿≈¿≈«»¿≈»¿«∆∆À¿»

פי"א 26) לקמן ראה דרבא. אליבא אביי - א קכג, שבת
בלי 28)החליקה.27)הי"ד. שהיא כמות להשאירה
האדם.29)חור. בבשר ראויה 30)שנתחב אינה שהרי

לה. שהתכוון למלאכה עדיין

.‰ÌÈ¯B‰Ë ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏbL ,e¯‡aL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¿∆»¿≈¿≈«»¿ƒ
ÌÈ‡ÓË ıÚ ÈÏk ÈÓÏ‚Â31˙BÎzÓ ÈÏk ÈËeLÙe , ¿»¿≈¿≈≈¿≈ƒ¿≈¿≈«»

ÌÈ‡ÓË32ÌÈ¯B‰Ë ıÚ ÈÏk ÈËeLÙe33,‰¯Bz ÔÈc ¿≈ƒ¿≈¿≈≈¿ƒƒ»
‡ˆÓ34‡Óh‰ :35,˙BÎzÓ ÈÏÎa ¯B‰Ë - ıÚ ÈÏÎa ƒ¿»«»≈ƒ¿≈≈»ƒ¿≈«»

.ıÚ ÈÏÎa ¯B‰Ë - ˙BÎzÓ ÈÏÎa ‡ÓË»≈ƒ¿≈«»»ƒ¿≈≈

ה"א.31) פ"ה למעלה פ"א 32)נתבאר למעלה נתבאר
ה"י.33)ה"ט. מזה.34)שם א.35)יוצא כה, חולין

.Â‰ÓÁÏn‰ ÈÏk Ïk36Ú·Bk‰Â ÁÓ¯‰Â ÛÈq‰ ÔB‚k ,37 »¿≈«ƒ¿»»¿««ƒ¿»…«¿««
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÙbn‰Â ÔBÈ¯M‰Â¿«ƒ¿¿««»«ƒ¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»

‰ÏËw‰ ÔB‚k ,Ì„‡‰ ÈËÈLÎz ÏÎÂ38ÌÈÓÊp‰Â39 ¿»«¿ƒ≈»»»¿««¿»¿«¿»ƒ
˙BÚah‰Â40Ì˙BÁ Ô‰ÈÏÚ LiL ÔÈa ,41ÔÈaÔÈ‡L ¿««»≈∆≈¬≈∆»≈∆≈

elÙ‡ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,Ì˙BÁ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»¬ƒ
¯È„42ÏÒÙpL43- ‰pË˜ ¯‡eˆa B˙BÏ˙Ï BÈ˜˙‰Â ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿¿««¿«»

‰‡ÓË Ïa˜Ó44˙ÎzÓ ÏL ÚÈÓ˜ ÔÎÂ .45‡nË˙Ó - ¿«≈À¿»¿≈»≈«∆«∆∆ƒ¿«≈
Îz ÏÎkÌ„‡ ËÈL46. ¿»«¿ƒ»»

מ"ח.36) פי"א שהם 37)כלים המגפיים, וכן מתכת. של
חרב. ומכת החיצים מפני להגן זהב 38)עשויים של רביד

הצואר. על ונזמי 39)שתולים (עגולים) האוזן נזמי כולל
העתיקים. בעמים תכשיטים ששימשו שמשימים 40)האף

המתניים  סביב שחוגרים גדולות טבעות אבל האצבע, על
פ"ב  בבאֿמציעא כלים (תוספתא, טומאה מקבלות אינן
ולכן  הבגדים, על אותן שחוגרים מפני והטעם, ה"א).

ה"ז). לקמן (ראה כלים כתכשיטי היו 41)נידונים רגילים
מכתבים  בהן וחותמים הטבעות, על צורה או אותיות לחרות

עתיקה.42)ומסמכים. רומית ביטל 43)מטבע השלטון
ממנו. חלק שניטל או לסוחר, עובר כמטבע ערכו את

מ"ז.44) פי"ב ה"ד.45)שם פ"א ב'ספרי 46)תוספתא
לקבלת  אדם תכשיטי מרבה למשנתנו) בר"ש (מובא זוטא'
יבא  לא אשר "וכל כד): לא (במדבר הכתוב מן טומאה,

במים". תעבירו באש

.ÊÌÈÏk‰Â ‰Ó‰a‰ ÈËÈLÎz Ïk47˙BÚah‰ ÔB‚k , »«¿ƒ≈«¿≈»¿«≈ƒ¿««»
ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈÏk‰ ÈÊ‡Ïe ‰Ó‰a‰ ¯‡eˆÏ ÔÈOBÚL∆ƒ¿«««¿≈»¿»¿≈«≈ƒ¿ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â48ÔÓˆÚ ÈÙa49‚efÓ ıeÁ ;50 ¿≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ
Ì„‡Ï ÏB˜ ÚÈÓLn‰ ÌÈÏÎÂ ‰Ó‰a ÏL51?„ˆÈk . ∆¿≈»¿≈ƒ««¿ƒ«»»»≈«

‰OBÚ‰52ÔÈ‚eÊ53˙LzÎÓÏ54‰ÒÈ¯ÚÏÂ55˙BÁtËÓÏ , »∆ƒ¿«¿∆∆¿«¬ƒ»¿ƒ¿¿
ÌÈ¯ÙÒ56˙B˜BÈ˙Â57ÌÈ¯B‰Ë -58ÔÈÏBaÚ Ô‰Ï ‰OÚ . ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»»∆ƒ¿ƒ

ÏB˜ ÚÈÓL‰Ï eOÚÂ ÏÈ‡B‰ ;‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿«¬¿«¿ƒ«
eÏh elÙ‡Â .Ì„‡ ÈËÈLÎ˙k Ô‰ È¯‰ ,Ì„‡Ï¿»»¬≈≈¿«¿ƒ≈»»«¬ƒƒ¿

Ô‰ÈÏBaÚ59‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -60Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰L , ƒ¿≈∆¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈»
Ò¯Á‰ ÏÚ BLÈw‰Ï61. ¿«ƒ««∆∆

מ"א.47) פי"ב אלא 48)כלים לטומאה חכמים ריבו לא
(ר"ש  וכלים בהמה תכשיטי ולא בלבד אדם תכשיטי

אחר.49)במשנתנו). מכלי כחלק לפעמים מתטמאים אבל
קטן.50) הפעמון 51)פעמון של הצלצול האדם. לצורך

- ב נח, שבת במס' הבהמה. של מקומה את לרועה מודיע
מתכת  בכלי קול למשמיע "מנין יונתן: רבי בשם אמרו
לא, (במדבר שנאמר טומאה), שמקבל (פירוש טמא? שהוא
אפילו  וטהר", באש תעבירו באש יבא אשר דבר "כל כד)
באש". "יבא בלבד) קול להשמעת ועשוי (כלי דיבור
לענין  אלא טומאה, לענין נאמר לא אמנם הזה [הכתוב
הסבירו  כבר אבל אסורים, דברים בליעת משום הגעלה
ענין  אינו מ"אם שנלמד דבר, כל ד"ה שם ב'תוספות'
בדרשות  מקובלת [מידה לטומאה" ענין תנהו לאיסורין,

שם.52)חז"ל]. כלים את 53)תוספתא, בהם תלה ולא
אותם. כשמנענעים מקשקשים ואינם העינבל
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קול 54) שישמיע פעמון בה ותולים בשמים, בה שכותשים
יפה  "שהקול ז"ל חכמינו אצל הוא מקובל הכתישה. בשעת

ב). ו, (כריתות נענועה.55)לבשמים" בשעת שיצלצלו
הספר 56) לבית נכנסים הם הצלצול, הילדים כששומעים

ב). נח, שבת התינוקות 57)(רש"י של למטפחות פירוש,
שם). שאין 58)(רש"י לפי מלאכתם עדיין נגמרה שלא
עינבל. הזוג.59)להם בתוך שתלאום מכיון 60)אחר

יוצאים  אינם טומאה, קבלת לענין כלי תורת עליהם שירדה
רבינו: מסיים וכך למלאכתם, קצת ראויים שהם זמן כל מזה
פירוש, החרס", על (לדפוק) להקישו ראוי הוא "שהרי
משימוש  לגמרי עדיין נפסל לא כן ואם צלצול, וישמיע

לו. ראוי 61)המיועד הוא כן ואם קול, להשמיע כדי
הראשונה. למלאכתו

.Á‚eÊ62BÈ‡ - ÔË˜Ï ‰OÚ Ì‡ :Ì„‡Ï ÈeOÚ‰∆»¿»»ƒ«¬»¿»»≈
ÏB˜Ï È¯‰L ,BlL ÏBaÚa ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»∆»»ƒ¿∆∆¬≈¿

‰OÚ63ÏB„‚Ï ‰OÚ ;64Ïa˜Óe ËÈLÎz ‰Ê È¯‰ - «¬»«¬»¿»¬≈∆«¿ƒ¿«≈
.ÏBaÚ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡ÓËÀ¿»««ƒ∆≈ƒ¿

שם.62) מלאכתו.63)שבת, נגמרה ישנם 64)ולא
או  מכסף עשוי עינבל בלי זוג בצואריהם שתולים אנשים

זהב.

.ËÏk65˙BÙeˆ¯t‰66˙BÏa˜Ó67ÏÎÂ ,‰‡ÓË »««¿¿«¿À¿»¿»
BaL ˙ÎzÓ ÏL Ì˙BÁÓ ıeÁ ,ÔÈ¯B‰Ë ˙BÓ˙BÁ‰«»¿ƒ≈»∆«∆∆∆

„·Ïa ÔÈÓ˙BÁ68˙ÚahÓ ıeÁ ,˙B¯B‰Ë ˙BÚah‰ ÏÎÂ . ¿ƒƒ¿«¿»««»¿ƒ«««
d¯LBwL ,ÂÈ˙Ó ˙‡ Ba ¯‚BÁL ˙ÚaË Ï·‡ ;Úaˆ‡∆¿«¬»«««∆≈∆»¿»∆¿»

¯ÈM‰ ˙ÚaË .‰¯B‰Ë - ÂÈÙ˙k ÔÈa69,‰Ó‰a ÏL ≈¿≈»¿»««««≈∆¿≈»
˙Ïa˜Ó - ‰Ó‰a‰ ˙‡ da CLBÓ Ì„‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»»»≈»∆«¿≈»¿«∆∆

‰‡ÓË70ÏwÓ ÔÎÂ .71ÏÈ‡B‰ ,˙ÎzÓ ÏL ‰Ó‰a ÏL À¿»¿≈«≈∆¿≈»∆«∆∆ƒ
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - Ba d˙B‡ ‰„B¯ Ì„‡Â¿»»∆»¿«∆∆À¿»

ה"ד.65) פ"א בבאֿמציעא כלים מסכות 66)תוספתא,
הפנים. על "טמאין",67)שנותנים כתוב: בתוספתא

טומאה. שמקבלות רבינו "בלבד"68)ומפרש המילה
מקבל  מתכת של חותם רק פירוש "מתכת", למילה נמשכת
אחרים. מחמרים עשויים חותמות לא אבל טומאה,

מתג 69) הוא שיר רבינו: מפרש - א פא, שבת במשנה,
את  בה ומושכים בטבעת רצועה וקושרים בו, קבועה וטבעת

ב.70)הבהמה. נב, שם.71)שבת

.ÈÌÈÏk‰ Ïk72‰‡ÓËÏ ÌÈ„¯BÈ73‰·LÁÓa74ÔÈ‡Â , »«≈ƒ¿ƒ¿À¿»¿«¬»»¿≈
‰‡ÓË È„ÈÓ ÔÈÏBÚ75‰OÚn‰Â .‰OÚÓ ÈepLa ‡l‡ ƒƒ≈À¿»∆»¿ƒ«¬∆¿««¬∆
‰OÚn‰ „iÓ Ïh·Ó76‰·LÁn‰ „iÓe77‰·LÁn‰Â , ¿«≈ƒ«««¬∆ƒ«««¬»»¿««¬»»

.‰·LÁn‰ „iÓ ‡ÏÂ ‰OÚn‰ „iÓ ‡Ï ˙Ïh·Ó dÈ‡≈»¿«∆∆…ƒ«««¬∆¿…ƒ«««¬»»
‰ÈÏÚ ·LÁL ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a ˙ÚaË ?„ˆÈk≈««««¿≈»≈ƒ∆»«»∆»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - Ì„‡ ˙ÚaË d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»«««»»¬≈¿«∆∆À¿»
d˙iOÚ ˙lÁzÓ Ì„‡Ï ˙ÈOÚ el‡Îe ,BÊ ‰·LÁÓa78. ¿«¬»»¿ƒ«¬≈¿»»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»

a ˙ÚaË dÁÈp‰Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ ¯ÊÁ,‰˙È‰Lk ‰Ó‰ »«¿ƒ≈»∆»¿«ƒ»«««¿≈»¿∆»¿»
Ì„‡‰ da ËM˜˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡79BÊ È¯‰ - ««ƒ∆…ƒ¿«≈»»»»¬≈

„iÓ ˙Ïh·Ó ‰·LÁn‰ ÔÈ‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆≈««¬»»¿«∆∆ƒ«
B‡ d˙B‡ ÛeLiL ÔB‚k ,‰OÚÓ ‰OÚiL „Ú ‰·LÁn‰««¬»»«∆«¬∆«¬∆¿∆»»

dÚ˜˙È80Ì„‡Ï ˙Úah‰ ‰˙È‰ .‰Ó‰a ÏL ‰OÚÓa ƒ¿»»¿«¬∆∆¿≈»»¿»««««¿»»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„Ú - ‰Ó‰·Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ¿ƒ≈»∆»ƒ¿≈»¬«ƒƒ¿«∆∆À¿»
Ô˙‡ÓË È„ÈÓ ÔÈÏBÚ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L ;‰˙È‰Lk¿∆»¿»∆≈«≈ƒƒƒ≈À¿»»
dÈ‡ - ‰Ó‰·Ï dpLÂ ‰OÚÓ da ‰OÚ .‰·LÁÓa¿«¬»»»»»«¬∆¿ƒ»ƒ¿≈»≈»
.‰OÚn‰ „iÓ Ïh·Ó ‰OÚn‰L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆««¬∆¿«≈ƒ«««¬∆

מ"ט.72) פכ"ה כלים לקבל 73)משנה, ראויים נעשים
מביא 74)טומאה. לקמן לכך. גורמת האדם של מחשבתו

דוגמאות. אין 75)רבינו טומאה, לקבל ראוי שהוא כלי
לכך. הכשרתו לבטל מועילה עשה 76)מחשבה אם אפילו

טומאה. לקבל הכשירו לו שהביא מעשה וגם 77)בכלי
אףֿעלֿפיֿ טומאה, המקבל כלי שימוש בו להשתמש חישב
הכשירו. את לבטל מעשה שינוי של כוחו יפה כן

במחשבה".78) לטומאה ל"יורדים לא 79)דוגמא כן ואם
עצמו. האדם לצרכי מעולם בה שצ"ל 80)השתמשו נראה

יתקנה.

.‡È‰OÚÓ Ô‰Ï LÈ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á81Ô‰Ï ÔÈ‡Â ≈≈∆¿»»≈»∆«¬∆¿≈»∆
¯LÎ‰ ÔÈÚa ‰ÏÚÓÏ e¯‡aL BÓk ,‰·LÁÓ«¬»»¿∆≈«¿¿«¿»¿ƒ¿«∆¿≈

ÔÈÏÎ‡82. √»ƒ

ובריא.81) גדול של מעשהו כמו מועילים מעשיהם
רק 82) מועיל שהמעשה נתבאר ושם ה"ב. פי"ד

מעשה  מתוך ניכרת שם.כשמחשבתו ראה ו.

.·È‚eÊ83˙Ïc ÏL84Ïa˜Ó - ‰Ó‰·Ï ÂÈÏÚ ·MÁL ∆∆∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈»¿«≈
‰‡ÓË85B¯aÁ elÙ‡ ,˙Ï„Ï e‰e‡OÚL ‰Ó‰a ÏLÂ ; À¿»¿∆¿≈»∆¬»¿∆∆¬ƒƒ¿

,‰È‰Lk ‰‡ÓË Ïa˜Ó - ¯ÓÒÓa BÚ·˜ elÙ‡Â Ú˜¯wa««¿««¬ƒ¿»¿«¿≈¿«≈À¿»¿∆»»
BÙe‚a ‰OÚÓ Ba ‰pLiL „Ú86. «∆¿«∆«¬∆¿

ב.83) נח, שהוא 84)שבת מפני טומאה מקבל שאינו
כלל. כלי ואינו הבית לגבי ה"ז 85)בטל למעלה נתבאר

טומאה. מקבל בהמה של בזוג.86)שזוג

.‚ÈÔn‡87ÁÈpÓe ‰OBÚL88‰Ó‰·Ï ÔÈ‚eÊ À»∆∆«ƒ«ƒƒ¿≈»
˙B˙Ï„ÏÂ89‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·„Ï ÈeOÚ‰ ·¯ Ì‡ :90- ¿ƒ¿»ƒ…∆»¿»»∆¿«≈À¿»

¯·„Ï Ô˙ˆ˜Ó LÈ¯ÙiL „Ú ,‰‡ÓË Ïa˜Ó Ïk‰ È¯‰¬≈«…¿«≈À¿»«∆«¿ƒƒ¿»»¿»»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L91ÔÈ‡L ¯·„Ï ÈeOÚ‰ ·¯ Ì‡Â ; ∆≈¿«≈À¿»¿ƒ…∆»¿»»∆≈

Ô˙ˆ˜Ó LÈ¯ÙiL „Ú ,¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ - ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¬≈«…»«∆«¿ƒƒ¿»»
.‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ ¯·„Ï¿»»«¿«≈À¿»

ה"ד.87) פ"א בבאֿמציעא כלים מלאי 88)תוספתא, מכין
למכרם. עלֿמנת זוגים גם 89)של מתאימים הזוגים

לדלתות. וגם הזוגים 90)לבהמה רוב למכור מתכוון הוא
בהמה. טומאה.91)לצרכי יקבלו לא שהפריש ואלה

.„ÈÔÈ‚eÊ92‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡ˆÓp‰93; ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿ƒÀ¿»
˙B˙Ï„Ï Ôa¯L ÈtÓ ,ÌÈk¯ka ÌÈ‡ˆÓp‰Ó ıeÁ94. ≈«ƒ¿»ƒ«¿«ƒƒ¿≈∆À»ƒ¿»

בהמות.93)שם.92) בשביל עשויים הזוגים רוב
ועוד,94) בדלתותיהם. זוגים לקבוע נוהגין כרכים תושבי

בהמות. לגדל דרכם שאין

.ÂËÔn‡Ï ¯Ó‡95˙Ï„Ï „Á‡ ,ÌÈ‚eÊ ÈL ÈÏ ‰OÚ : »«¿À»¬≈ƒ¿≈ƒ∆»¿∆∆
˙Á‡ ,˙B‡ÏˆÁÓ ÈzL ÈÏ ‰OÚ ;‰Ó‰·Ï „Á‡Â¿∆»ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈«¿¿»««
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milkקכ zekld - dxdh xtq - xc` g"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰·ÈÎLÏ96ÌÈÏ‰‡Ï ˙Á‡Â97,ÌÈÈ„Ò ÈL ÈÏ ‰OÚ ; ƒ¿ƒ»¿««¿…»ƒ¬≈ƒ¿≈¿ƒƒ
˙B¯eˆÏ „Á‡98ÌÈÏ‰‡Ï „Á‡Â99ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈL - ∆»¿¿∆»¿…»ƒ¿≈∆¿«¿ƒ

CÎÏ ‰ÊÂ CÎÏ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ L¯ÙiL „Ú ,‰‡ÓË100. À¿»«∆¿»≈¿…«∆¿»¿∆¿»

טומאה.96)שם.95) מקבלת מקבלת 97)שהיא שאינה
המשמשות 98)טומאה. שונות צורות בהם מצויירות

אלה  סדינים כמותן. ועושה בהן המסתכל לרוקם דוגמאות
בלבד, לדוגמא רק משמשים שהרי בגד, תורת עליהם אין
כלים  למשנה, בפירושו (רבינו טומאה מקבלים אינם ולכן

מי"ג). טומאת 99)פכ"ד טמא – לוילון אמרו: במשנה,
ראוי 100)מת. ושאינו יקבל, – טומאה לקבל הראוי ואז

יקבל. לא –

ה'תש"פ  אדר כ"ח שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לווי.1) שם או עצמם בפני שם להם שיש מתכות כלי יבאר

ברגליהן. הבנות שמשימות טבעות שתי

.‡˙BÎzÓ ÈÏk Ïk2- ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ô‰Ï LiL »¿≈«»∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»
¯‚p‰Â ˙Ïc‰ ÔÓ ıeÁ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó3ÏeÚn‰Â ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«∆∆¿«∆∆¿««¿

‰˙Bt‰Â4¯Bpv‰Â ‰¯Bw‰Â ¯Èv‰Â ¯Èv‰ ˙ÁzL5ÈtÓ ; ¿«»∆«««ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒƒ¿≈
Ú˜¯wÏ ÔÈÈeOÚ el‡L6ıÚ‰ ˙‡ LnLÏ B‡7ÔÈ‡ ∆≈¬ƒ««¿«¿«≈∆»≈≈»

eÚ·wiL Ì„˜ elÙ‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó8ÈÏk ÏÎÂ . ¿«¿ƒÀ¿»«¬ƒ…∆∆ƒ»¿¿»¿ƒ
,BÓˆÚ ÈÙa ‡nË˙Ó BÈ‡ - ÈÂÏ ÌL BÏ LiL ˙BÎzÓ«»∆≈≈¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿
‡iaÓ¯t ÏL ·¯˜Ú ?„ˆÈk .ÈÏk ˙ˆ˜Ók ‡e‰L ÈtÓ9 ƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒ≈««¿»∆¿À¿ƒ»

‡ÓË -10Ô‡kÓ ‰Ó‰a‰ ÈÈÁÏ ÏÚL dlL ÌÈÈÁÏe , »≈¿»«ƒ∆»∆«¿»≈«¿≈»ƒ»
,ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô‡kÓeƒ»¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»
B¯eaÁ ˙ÚL·e .ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11- ƒ¿≈∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿«ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó Ïk‰12. «…¿«≈À¿»

ב.2) משנה י"א פרק המשמש 3)כלים ברזל של מוט
עץ. של לשער שמשקיעים 4)בריח מתכת של כוס כעין

ט: ז, (במלכיםֿא הדלת ציר את משימים ובה בקרקע
הבית"). לדלתות בקרקע.5)"והפותות להניח העשוי

כקרקע.6) הוא הרי לקרקע המחובר בידינו: הוא כלל
ומנעול.7) לקבעם 8)נגר כדי מלכתחילה שנעשו מפני

ובו 9)בקרקע. הבהמה פי על שנותנים רסן הוא פרומביא
עקרב. נקרא זה ברזל פיה. לתוך שמכניסים ברזל חתיכת

ויש 10) הבהמה הילוך לכוון כדי האדם, לצורך שהוא מפני
עצמו. בפני שם לרסן.11)לו מחוברים ואם 12)כשהם

חלקיו. כל נטמאו - הרסן מחלקי באחד טמא נגע

.·Ì„‡‰ ÈÈÁÏ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÏÊ¯a ÏL ÔÈqË13 «ƒ∆«¿∆∆«ƒƒ«¿»≈»»»
ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÓÁÏÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»»≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï14Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LÈ Ì‡Â . »∆≈ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»∆≈ƒ
ÌÈÓ15Ïea˜ ÈÏk ÏÎk ÔÈ‡nË˙Ó -16. «ƒƒ¿«¿ƒ¿»¿≈ƒ

לכסות 13) ברזל לוחות רבינו מפרש במשנתנו עליו. להגן
החזה. המכסה 14)את הברזל מכובע חלק הם אלה טסים

הראש. במלחמה.15)את מזה,16)לשתות למדנו
שאין  פי על אף טומאה מקבל - קיבול בית לו שיש שכלי

עצמו. בפני שם לו

.‚‰¯„˜k ÈeOÚ‰ ÌÊ17‰ÏÚÓÏÓ ‰L„ÚÎÂ ‰hÓlÓ ∆∆∆»ƒ¿≈»ƒ¿«»¿«¬»»ƒ¿«¿»
BlL ‰¯„w‰ - ˜ÒÙÂ18,dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ¿ƒ¿««¿≈»∆¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»

‰L„Ú‰Â ,Ïea˜ ˙Èa dÏ LÈ È¯‰L19‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ∆¬≈≈»≈ƒ¿»¬»»¿«∆∆À¿»
,dÓˆÚ ÈÙa ÌL dÏ LiL ÈtÓ ,dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»ƒ¿≈∆≈»≈ƒ¿≈«¿»

‰¯Èv‰Â20dÈ‡ Û‡· B‡ ÔÊ‡a ˙ÒÎ ‡È‰L dlL ¿«¿ƒ»∆»∆ƒƒ¿∆∆»…∆»«≈»
dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó21ÔÈÓk ÈeOÚ ÌÊp‰ ‰È‰ . ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»»»«∆∆»¿ƒ

ÏBkL‡22˜¯ÙÂ23ÈtÓ ,¯B‰Ë -,Ïea˜ ˙Èa Ba ÔÈ‡L ∆¿¿ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈≈ƒ
BÈ‡ È¯‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa ÌL epnÓ ¯Èb¯b ÏÎÏ ÔÈ‡Â¿≈¿»«¿ƒƒ∆≈ƒ¿≈«¿«¬≈≈

ËÈLÎ˙Ï Èe‡¯24.˜¯ÙpMÓ »¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«

עדשה 17) בצורת עשוי העליון החלק חלקים, משני מורכב
התחתון  והחלק האוזן, שבאלית לנקב הנכנסת הצינורא ובו

חלולה. כקדירה עצמה.18)תבניתו בפני שם לה שאין
קיבול.19) בית לה ולא 20)שאין קיבול בית לה שאין

עצמו. בפני היא 21)שם הרי לנזם מחוברת כשהיא אבל
שלם. מכלי בתבנית 22)כחלק יחד דבוקים מתכת גרגירי
ענבים. מזה.23)אשכול זה הגרגירים נפרדו

מקבל 24) אדם שתכשיט נתבאר ו הלכה ח פרק למעלה
טומאה.

.„‡È‰ - ˙Á‡ Ï‚¯a ˙Ba‰ ÔÈÁÈpnL ˙Á‡ ˙ÚaË«««««∆«ƒƒ«»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ,˙È¯Èa ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈ƒƒ¿≈»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆≈
ÌÈÏk‰ ˙ÚaË BÓk ‡l‡ ,ËÈLÎz ÈÏk ˙¯eˆ ‰ÈÏÚ»∆»«¿ƒ«¿ƒ∆»¿««««≈ƒ
˙BÚaË ÈzL Ï·‡ .ÂÈÙ˙k ÔÈa da ¯LBwL ˙ÚaË B‡«««∆≈»≈¿≈»¬»¿≈«»
Ô‰ÈÈa ˙ÏhÓ ˙ÏLÏLÂ Ô‰ÈÏ‚¯a ˙Ba‰ ˙BÓÈOnL∆¿ƒ«»¿«¿≈∆¿«¿∆∆À∆∆≈≈∆

BÊÏ BfÓ25ÈËÈLÎz Ô‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ƒ»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ≈
.ÌÈÏ·k ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â .˙Ba‰«»¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

מלפסוע 25) עליהן מעכבת שהשלשלת מפרש, שם בגמרא
מדודות. פסיעות לפסוע לבנות נאה גסות. פסיעות

.‰˙BÈÏÁ ÏL ‡ÏË˜26ÏL ËeÁa Ì‰Â ,˙ÎzÓ ÏL «¿»∆À¿∆«∆∆¿≈¿∆
˙BÏa˜Ó ˙BÈÏÁ‰ - ËeÁ‰ ˜ÒÙÂ ,ÔzLt ÏL B‡ ¯Ó∆̂∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«««À¿¿«¿

ÏkL ,‰‡ÓËBÓˆÚ ÈÙa ÈÏk „Á‡Â „Á‡27‰È‰ . À¿»∆»∆»¿∆»¿ƒƒ¿≈«¿»»
˙B·BË ÌÈ·‡ ÏL ˙BÈÏÁ‰Â ˙ÎzÓ ÏL dlL ËeÁ‰«∆»∆«∆∆¿«À¿∆¬»ƒ
˙BÈÏÁ‰ e¯aLÂ ,˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡ ˙BiÏb¯Ó ÏLÂ¿∆«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿¿«À¿

BÓˆÚ ÈÙa ‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - Ìi˜ ËeÁ‰Â28È¯ÈL . ¿««»¬≈ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿¿»≈
‡ÏË˜29‰pË˜ ¯‡eˆ ‡ÏÓk -30. «¿»ƒ¿…««¿«»

הנשים 26) קושרות זה ותכשיט נקובים, וכסף זהב גרגירי
הצוואר,27)בצוואריהן. על לתלותה לתכשיט ראוייה

או  זהב של אחת חולייא צווארן על התולות נשים ישנן
הצוואר 28)כסף. על כסף או זהב חוט קושרות לפעמים

שנקרעה.29)לקישוט. לקשור 30)קטלא כדי נשאר אם
לקישוט. מתאים בגיל קטנה ילדה של צווארה סביב

תכשיט. עצמם שהם וזהב כסף בחוט המדובר

.ÂÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ¯B‰Ë ˙ÎzÓ ÏL ÔÈÈeqk‰ Ïk»«ƒƒ∆«∆∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË31ıeÁ , À¿»ƒ¿≈∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»

ÌÁn‰ ÈeqkÓ32ÈË ÈeqkÓe33ÔÈ‡ÙB¯ ÏL34ÈtÓ ; ƒƒ«≈«ƒƒ¿ƒ∆¿ƒƒ¿≈
˙ÈÏtÒ‡‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL35.Ïea˜ ÈÏk ‰OÚ , ∆«ƒƒ∆»ƒ¿¿»ƒ«¬»¿ƒƒ

דינם 31) ולפיכך בלבד הכלים את לכסות רק ומיועדים
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קכי milk zekld - dxdh xtq - xc` g"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כלים. שרגילים 32)כמשמשי חכמים ידעו גדול. קומקום
עצמו. בפני ככלי מיחם בכיסוי סל.33)להשתמש = טנא

מתכת.34) של גדול בכלי התרופות את רוקחים הרופאים
לשימוש.35) מוכנות אחרות ותרופות רטייה

.Ê- ‰‡¯Ó e‰OÚÂ BLËÏe BÙML ˙ÎzÓ ÏL Èeqkƒ∆«∆∆∆»¿»¿»»«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰36. ¬≈∆¿«≈À¿»

פסק 36) כלי. תורת עליה ויש האדם את משמשת שהמראה
שם. כחכמים

.Á˙BÏB˜Ln‰ Ïk37.‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ˙BÎzÓ ÏL »«ƒ¿∆«»¿«¿À¿»
eÈ‰L ıÚ ÏL ÌÈÊ‡Ó ‰˜ .˙Bi˜e‡ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿¿¿≈…¿«ƒ∆≈∆»
‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba ˙BÈeÏz ÏÊ¯a ÏL ˙Bi˜e‡38, ¿¿∆«¿∆¿¿«≈À¿»

Ba ˙BÈeÏz‰ ˙Bi˜e‡‰ ÈtÓ39ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈»¿¿«¿«∆¿»ƒ
È¯ÎBÓe ÔzLt È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Óa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿…¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»¿≈

¯Óˆ40„Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈza ÈÏÚa ÏL Ï·‡ ; ∆∆¬»∆«¬≈»ƒ≈¿«≈À¿»«
Ba ˙BÚe·˜ ˙Bi˜e‡‰ eÈ‰iL41. ∆ƒ¿»¿¿¿

צדדיו 37) ומשני עץ, של קצת רחב מקנה עשויים מאזניים
בהם  לתלות מעלה כלפי כפופים מתכת של ווים תלויים
הכוונה  - כאן שנאמר ו"משקולת" הנשקלים, הדברים

הווים. פשוט.38)לאותם עץ כלי שהוא פי על ואף
מתכת.39) מכלי חלק נעשה שלהם 40)הקנה מאזניים

לשקול  שגמרו אחר האונקיות את להסיר ודרכם גדולים,
ואומר  האונקיות. בלי ישקלו לא כי הצורך, בעת ולהחזירן
מן  כחלק טומאה מקבל הוא בעץ תלויות שהן שבזמן רבינו,

אינם 41)הכלי. עצמם, לצרכי ששוקלים בתים בעלי
בלי  לפעמים שוקלים הם ולכן במשקל כך כל מדקדקים

ות  כן האונקיות, ואם עצמו, העץ על הנשקל הדבר את ולים
בפני  פשוט עץ כלי אלא הברזל, של קבוע חלק אינו העץ
לא  האונקיות את לפעמים כשתולים אפילו ולפיכך עצמו,
השוקלים  אבל בו, קבועות הן אם אלא לגביהם העץ בטל
תמיד  ומשתמשים מדוייק משקל על מקפידים למכור כדי
הכל  ולפיכך בעץ להן המיוחד במקום הניתלות באונקיות
שאונקיות  מפרש [הר"ש תלויות. שהן זמן כל אחד, ככלי
הנשקלים. הדברים את בתוכן שנותנים המאזניים כפות היינו

במשנה]. רבינו של ביאורו פי על הוא פירושנו

.Ë˙BÏ˜LÓ42Ô¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e¯azLpL43 ƒ¿»∆ƒ¿«¿««ƒ∆∆¡ƒ»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a Ï˜BLÂ44Ô‰Ó „ÁÈ .45 ¿≈»∆≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ≈≈∆

È¯‰ - ÔÈ¯ËÈÏ ÈÚÈ·¯ ,ÔÈ¯ËÈÏ ÈLÈÏL ,ÔÈ¯ËÈÏ È‡ˆÁ¬»≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡46. ≈¿«¿ƒÀ¿»

את 42) כנגדם ששוקלים אונקיות) (לא ממש משקלות
שבריהם.43)המשאות. את יחד שאינם 44)צירף

השבירה. לפני כמו למלאכתם חתיכה 45)ראויים קבע
וכן  ליטרא חצי של משקל שתשמש ליטרא חצי שמשקלה

הליטרא. רביע או חדשים 46)שליש משקלות שהם לפי
שבורים. בלתי

.ÈÚÏÒ47dÈ˜˙‰Â ‰ÏÒÙpL48- da Ï˜BL ˙BÈ‰Ï ∆«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»

רומיים.47) דינרים ארבעה שווה עתיק, כסף של מטבע

ידי 48) על תיקון בלי למשקל ראוי אינו כשהסלע המדובר
ולכוון  לתקנו וצריך נשבר או נשחק אם כגון בגופו, מעשה
מחשבה  מספיקה - מעשה מחוסר אינו אם אבל משקלו, את
בפרק  למעלה שנאמר כמו טומאה, קבלת לעניין כלי לעשותו
[כתב  במחשבה". לטומאה יורדים הכלים "כל י: הלכה ח
אסור  אבל וכדומה, וזהב כסף נגדו לשקול שהכוונה הר"ש
בבבא  שאמרו כמו שמן, כגון הנדבקים דברים בו לשקול
מפני  והטעם, מתכת". של משקלות עושין "אין ב: פט בתרא

משקלן]. את ומכביד במתכת נדבק שהשמן

.‡ÈÌÈÙzk ÏL ÈÏ˜e‡49‰¯B‰Ë -50ÌÈÏÎB¯ ÏLÂ ,51 ¿¿ƒ∆«»ƒ¿»¿∆¿ƒ
‰‡nË˙Ó -52‰hn‰ ÈËÈÏ˜ ÏL ÈÏ˜e‡ .53- ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆«¿ƒ≈«ƒ»

‰¯B‰Ë54Lb¯c ÏLÂ ,55‰‡nË˙Ó -56ÏL ÈÏ˜e‡ . ¿»¿∆«¿≈ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆
ÌÈ‚c‰ da ÔÈ„vL ÌÈ„iv‰ ˙¯ek57‰¯B‰Ë -58ÏLÂ , «∆∆««»ƒ∆»ƒ»«»ƒ¿»¿∆

‰cL59˙B¯BÓ ÏL ÈÏ˜e‡ .‰‡nË˙Ó -- ıÚ‰ ƒ»ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆¿»≈
¯B‰Ë60‡nË˙Ó - ÔÁÏL ÏLÂ ,61ÈÏk Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »¿∆À¿»ƒ¿«≈∆«¿»»¿ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜nL62È¯‰ - ∆¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿ƒ«»¬≈
˙Ïa˜Ó BlL ˙ÏLÏLÂ BlL ˙ÎzÓ ÏL ÈÏ˜e‡‰»¿¿ƒ∆«∆∆∆¿«¿∆∆∆¿«∆∆
ÈÏk ÈËeLt ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎe ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿≈¿≈
ÈÏ˜e‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰cÓa ÌÈ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ıÚ≈¿≈≈«»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆¿¿ƒ
.‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ BlL ˙ÏLÏM‰Â ˙ÎzÓ ÏL∆«∆∆¿««¿∆∆∆≈»¿«¿À¿»

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ63dÓˆÚ ÈÙa64ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë ¿»««¿««ƒ¿≈«¿»¿»∆≈
È¯‰ ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ˙ÏLÏM‰ B‡ ÈÏ˜e‡‰»¿¿ƒ««¿∆∆¿ƒƒ¿≈«¿∆»¬≈

ÈÏk ˙ˆ˜Ók Ô‰65ÌÈÏ˙kaL ÈÏ˜e‡ elÙ‡Â .66 ≈¿ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¿¿ƒ∆«¿»ƒ
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„‚a‰Â ÌÈÏk‰ da ÔÈÏBzL∆ƒ»«≈ƒ¿«¿»ƒ¿«≈»∆

‰¯B‰Ë67. ¿»

ראשיו,49) בשני בו תלויות ואונקלאות ארוך עץ מוט
את  שמים כתפיהם) על משאות הנושאים (=סבלים והכתפים
לאחוריהם. ואחד לפניהם אחד שק ותולים הכתף על העץ

והאונקלי 50) הכתף, על המונח העץ הוא הכלי שעיקר מפני
העץ. כלי את בושם.51)משמשת הרוכלים 52)מוכרי

כן  ואם סחורתם, את בה ונותנים במוט קערה כעין חוקקים
שלאונקלי  מפרשים ויש טומאה. ומקבל קיבול בית לו יש
שכלי  ב) (בהלכה למעלה ואמרנו קיבול, בית יש עצמה
שאין  פי על אף טומאה, מקבל קיבול בית לו שיש מתכות

עצמו. בפני שם אחד 53)לו העומדים עץ של עמודים שני
העמודים  בראשי למרגלותיה. ואחד המטה למראשותי
עליו  ופורסים ארוך מוט מניחים שעליהם מתכת ווי קבועים

(האונקלות)54)סדין. והווים עיקר הם והמוט הנקליטים
עץ. כלי פשוטי כמשמשים לגביהם של 55)בטלים מיטה

וקושרים  ברזל של אונקלאות תחובות המיטה בארוכות עור.
עליו. ששוכבים בעור הקבועות הרצועות את בהן

מפרש 56) רבינו טומאה. מקבל עצמו העור שמצע מפני
ההבדל  טעם פירש לא אבל קטן, ערש היינו שדרגש במשנה
הם  ששוליו לערש כן גם התכוון ואולי לדרגש. מיטה בין

עור. של 57)של תיבה רבינו ומפרש אקון", "של במשנה:
חבלים  בהם וקושרים בה מחוברות ואונקלאות עץ
כמלכודת  עשוייה זו תיבה לים. התיבה את ומשלשלים

לצאת. יכולים ואינם לתוכה נכנסים כוורת 58)שהדגים
מקבלת  ואינה סאה ארבעים ומקבלת גדולה היא הציידים
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האונקלי  גם ולפיכך ב) הלכה ג פרק למעלה (ראה טומאה
טומאה, מקבלת אינה מתכת, של שהיא פי על אף שלה,

הכוורת. לגבי טפלה היא מחזיקה 59)שהרי שאינה תיבה
ד  הלכה ב פרק מציעא בבא כלים [בתוספתא סאה. ארבעים
- במידה באה הייתה ואם טמאה שידה של אונקלי אמרו:

ומעמידים 60)טהורה]. קיבול בית לה אין עצמה המנורה
השמן שבו הנר, את ד עליה פרק למעלה נתבאר והפתילה,

פשוט, עץ כלי שהיא מפני טומאה מקבלת שאינה א הלכה
טומאה. מקבלת אינה שלה האונקלי גם ולפיכך

משמש 61) שהוא מפני טומאה, מקבל ששולחן שם נתבאר
הכלים. ואת האדם "המחובר 62)את סתם: כתוב במשנה

את  הוסיף ורבינו טהור", - לטהור והמחובר טמא, - לטמא
שמקבל  לכלי שהמחובר ומשמע התורה". "מן המלים

מתטמא. אינו מדרבנן של 63)טומאה ואונקלי שלשלת
טומאה. מקבל ושאינו טומאה המקבל בזמן 64)כלי

בכלי. מחוברת מכלי.65)שאינה חלק 66)כחלק שאינה
המחובר 67)מכלי. וכל לקרקע מחוברת שהיא מפני

טומאה. מקבל אינו לקרקע

.·È‰ÏÈÚ ˙Èa da LiL ˙ÏLÏL68‰‡nË˙Ó -69, «¿∆∆∆≈»≈¿ƒ»ƒ¿«¿»
‰˙ÈÙÎÏ ‰ÈeOÚ‰Â70‰¯B‰Ë -71. ¿»¬»ƒ¿ƒ»¿»

נותנים 68) כזו שלשלת ראשיה. שני לסגור מנעול כעין
יגנבוהו. ושלא לברוח יוכל שלא כדי הסוס, ברגלי

האדם.69) לצורך כלי בצוואר 70)שהוא שקושרים
לנוי. והכלבלבים הקטנים תכשיט 71)הקופים שהיא מפני

וחיה. בהמה של

.‚È˙BBËÈÒ ÏL ˙ÏLÏL72Ô‰L ÈtÓ ,‰‡nË˙Ó - «¿∆∆∆ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈∆≈
,‰¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;˙BiÁ‰ ˙‡ da ÔÈÏÚB¬ƒ»∆«¬À¿∆«¬≈»ƒ¿»

ÈBÏ ‡l‡ ‰ÈeOÚ dÈ‡L73. ∆≈»¬»∆»¿

החנויות.72) דלתות את בהם רבא 73)לסגור באליהו
השלשלת  את להשאיר רגילים בתים שבעלי מפני מנמק,

לקרקע. כמחובר דינה ולכן בדלת קבוע אחד כשראשה

.„ÈÚ˜¯˜ ÈÁLBÓ ÏL ˙ÏLÏL74Ô‰È˙B„˙ÈÂ «¿∆∆∆¿≈«¿«¿ƒ¿≈∆
˙BÏa˜Ó - ÔÈÁLBnL ‰ÚLa Ú˜¯wa ÔÈÚ˜BzL∆¿ƒ««¿«¿»»∆¿ƒ¿«¿

‰‡ÓË75ÌÈˆÚ ÈLLB˜Ó ÏLÂ ;76ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - À¿»¿∆¿¿≈≈ƒ¿»¿ƒ
ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ ‡È‰L77. ∆ƒ¿«∆∆∆»≈

מהנדסים.74) קרקע, את 75)מודדי משמשות הן שהרי
עצמן. בפני שם להן ויש חבילת 76)האדם בה לקשור

עיקר.77)עצים. והעץ

.ÂËÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL78‰pnÓ «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒƒ∆»
C¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ ,ÈÏc‰ ÌÚ ‰‡nË˙Ó ÈÏcÏ CeÓÒ»«¿ƒƒ¿«¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ…∆
.BÓˆÚ ÈÙa ÌL BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯B‰Ë ¯‡M‰Â ;ÈÏc‰«¿ƒ¿«¿»»¿ƒ∆≈≈ƒ¿≈«¿

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ - ÔË˜ ÈÏc ˙ÏLÏLÂ79. ¿«¿∆∆¿ƒ»»¬»»¿»ƒ

מפני 78) טומאה, מקבלים לדלי הסמוכים טפחים ארבעה
כי  למעלה שהם אבל ככלים. דינן הכלים וידות לדלי, ד

הכלי. לצורך אינה טפחים דלי 79)מארבעה של שלשלת
היד  את מרחיקים קטן ושל לדלי קרוב במקום אוחזים גדול

הדלי. מן

.ÊË¯Ëw‰Â ,Ôcq‰Â ,˙ÎzÓ ÏL ¯eck‰80ÏL ««∆«∆∆¿««»¿««¿»∆
¯˜c‰Â ,È‡pa81L¯Á ÏL82Át ÏL ¯BÓÁÂ ,83, ««¿«∆∆∆»»«¬∆«»
˙ÏËÏËÓ‰Â84ÌÈ¯Èk‰Â ,ÌÈ‡pa ÏL ˙BÏB˜Ln‰Â ¿«¿À¿∆∆¿«ƒ¿∆«»ƒ¿«ƒ«ƒ

Òk¯Ù‡‰Â ,ÌÈ˙Èf‰ Ì‰a ÔÈË·BÁL ÏÊ¯a ÏL85ÏL ∆«¿∆∆¿ƒ»∆«≈ƒ¿»¬«¿≈∆
L‡¯ ÌÈ¯ÙBq‰ Ba ÔÈ˙¯BkL ¯ÏB‡‰Â ,˙ÎzÓ«∆∆¿»»∆¿ƒ«¿ƒ…
Ôk‰Â ,˙ÎzÓ ÏL ÒBÓÏw‰Â ,‰˜ ÏL ÒBÓÏw‰86 «À¿∆»∆¿«À¿∆«∆∆¿««
el‡ Ïk - ÌÈ¯ÙBq‰ Ba ÔÈËË¯OnL ‡pk‰Â¿««»∆¿«¿¿ƒ«¿ƒ»≈
ÈÙa ÌL BÏ LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆»∆»≈∆≈≈ƒ¿≈

.BÓˆÚ«¿

כמו 80) ואורכו מרובע מברזל "קנה ג: י"ד פרק שם משנה
העץ. בו (יגזרו) יפסלו מעץ יד ולו חדה.81)אמה יתד

עליו 83)נגר.82) רוכב והנפח חמור בתבנית ברזל חתיכת
לפניו. המונחת המתכת על בפטיש חתיכת 84)ומכה

את  ליישר כדי בה, משתמשים והבנאים בחוט תלוייה מתכת
בצורה  עשוייה שהיא אלא המשקולת, היא וכן הכותל.

קצת. והולך 85)אחרת מלמעלה רחב ריחיים של כלי
את  ומעמידים ראשיו משני פתוח והוא מטה כלפי ומשתפע
את  שופכים זה לכלי הטוחנות. האבנים על הצר הראש
הטוחנות. האבנים על קימעא קימעא הנופלת החיטה

הסרגל 86) את ועליו הקלף תחת לוח מניחים כשמשרטטים
"כנא". והסרגל "כן" נקרא הלוח הקו. את ליישר

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
המסמרים 1) בעצים. אותם לתקוע העשויים מסמרות יבאר

המתטמאים  מתכות כלי מקבלים. אין או טומאה שמקבלים
שמקבלים  מתכת כלי וכל חצוצרות הטהורות. או בעגלה

מקבלים. ושאינם טומאה

.‡˙B¯ÓÒÓ2ÔÈÈeOÚ‰ ,‰¯˜z‰ Ô‰a ÔÈ˜ÈÊÁnL «¿¿∆«¬ƒƒ»∆«ƒ¿»»¬ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈˆÚa Ô˙B‡ Ú˜˙Ïƒ¿…«»»≈ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿≈
Ì‡Â .Ô‰a ˙BÏ˙Ï ÌÈÏ˙ka Ô˙B‡ ÔÈÚ˜BzL ˙B¯ÓÒn‰««¿¿∆¿ƒ»«¿»ƒƒ¿»∆¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ˙BÈ‰Ï BÈ˜˙‰3.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ƒ¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿¿«≈À¿»
Ba ÏÚBÂ Á˙Bt ˙BÈ‰Ï BÈ˜˙‰L ¯ÓÒÓ ?„ˆÈk4B‡ ≈««¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿≈«¿≈

B‡ „È ÏL ÌÈÁ¯a B˙pL B‡ ,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆«¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ∆»
Ba ÁzÙÏ BÈ˜˙‰ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¯BÓÁ ÏL∆¬¬≈∆¿«≈À¿»ƒ¿ƒƒ¿…«

epÙ¯ˆiL „Ú ,¯B‰Ë - ˙È·Á‰ ˙‡5. ∆∆»ƒ»«∆ƒ¿¿∆

מ"ה.2) פי"ב נתבאר 3)כלים בגדים. עליהם לתלות
הי"א. בפ"ט מתאימה 4)למעלה בתבנית ראשו את וכפף

זה. (ע"פ 5)לתשמיש לכך ויתאימו בפטיש, עליו יכה
שיצרפנו  מפרשים והר"ש והראב"ד במשנה. רבינו פירוש
מתאים  ואינו רך הוא צירוף ובלי לחזקו, כדי ובמים באש
לתשמיש  ראוי להיות תוקן שלא זמן כל חבית. לפתיחת
כלי  גלם הוא והרי מלאכתו, נגמרה לא - בו רוצה שהאדם

מתכת.

.·¯ÓÒÓ6Á˙t‰ ˙¯ÈÓLÏ ÔÓÈÒa ÈeOÚ‰7BÈ‡ - «¿≈∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ««∆«≈
Ba ‰ÏBzL ÈÁÏL ÏL ¯ÓÒÓ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈«¿≈∆À¿»ƒ∆∆

¯B‰Ë - ÒÈk‰Â ÌÈÊ‡n‰8˙B„¯‚n‰ ÈÈBÏz ÔÎÂ .9- «…¿«ƒ¿«ƒ»¿≈¿≈««¿≈
˙B¯B‰Ë10Ô˙¯eˆa ÔÈpLÓ el‡ ÔÈ¯ÓÒnL Èt ÏÚ Û‡ . ¿««ƒ∆«¿¿ƒ≈¿Àƒ¿»»

.‰ÚÈ˜z‰ ˙B¯ÓÒÓ ¯‡MÓƒ¿»«¿¿«¿ƒ»
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קכג milk zekld - dxdh xtq - xc` g"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

את 7)שם.6) שהפותח כזה, במקום המסמר את מניחים
שלא  ומצאו הבית בעל בא ואם ממקומו, אותו יזיז הדלת

הדלת. את פתח שהוא שמי הוא יודע מפני 8)במקומו,
מקבל  שאינו השולחן, שלפני עץ לעמוד מחובר שהוא

עצמו. בפני שם לו ואין את 9)טומאה מגרדים הבלנים
על  לתלותם אזניים ובו מתכת, בטס המתרחצים רגלי
אלה  מסמרים המרחץ. בית בכתלי התקועים מסמרים

תלוייֿמגרדות. שהם 10)נקראים מפני במשנה, כחכמים
להוציאם  הבלנים של שדרכם ואףֿעלֿפי לקרקע. מחוברים

ישראל). (תפארת אחר במקום ולתוקעם זה ממקום

.‚¯ÓÒÓ11Ú¯b‰12Ïa˜Ó - ÔÈÊÈwnL ÈÏk‰ ‡e‰Â , «¿≈«»»¿«¿ƒ∆«ƒƒ¿«≈
˙BÚM‰ Ô·‡ ÏL ¯ÓÒÓe .‰‡ÓË13¯B‰Ë -14. À¿»«¿≈∆∆∆«»»

מ"ד.11) בו 12)שם משתמש (גרע) שהחובש סכין
בה 13)להקזה. שרשומים עגולה מאבן עשוי שמש שעון

את  מורה וצילו מסמר, תקוע ובאמצעיתה השעות, מספרי
הכלי,14)השעה. עיקר שהיא לאבן, מחובר שהוא מפני

שהאבן  מפרש למשנתנו ישראל (בתפארת לה טפל והמסמר
את  כמשמש דינו הכלי כל ולפיכך לקרקע, יפה מהודקת

הקרקע).

.„¯ÓÒÓ15Èc¯b‰16ÔÈÚk C¯‡‰ ¯ÓÒn‰ ‡e‰Â , «¿≈««¿ƒ¿««¿≈»»…¿≈
‚¯B‡‰ Ba ÒÈÎnL „etL17ıÚ‰ B‡ ‰w‰ ˙¯ÙBÙL «∆«¿ƒ»≈¿∆∆«»∆»≈

ÛÙBÏÂ18‰‡ÓË Ïa˜Ó - ÌÈËeÁ ‰ÈÏÚ19. ¿≈»∆»ƒ¿«≈À¿»

האורג.16)שם.15) והכוונה 17)של ברור. אינו הסגנון
בש  השפוד את מכניס שהאורג הקנה.היא פופרת

(סדרי 19)כורך.18) הכלי עיקר הוא שהמסמר מפני
טהרות).

.‰el‡20ÏÚ‰ :‰Ï‚Úa ˙B‡nË˙n‰ ˙BÎzÓ ÈÏk21 ≈¿≈«»«ƒ¿«¿»¬»»»…
·¯Ëw‰Â ,˙ÎzÓ ÏL22ÌÈÙk‰Â ,23˙‡ ˙BÏa˜Ó‰ ∆«∆∆¿««¿≈¿«¿»«ƒ«¿«¿∆

‰Ó‰a‰ È¯‡eˆ ˙ÁzL ÏÊ¯·e ,˙BÚeˆ¯‰24CÓBq‰Â ,25, »¿«¿∆∆«««¿≈«¿≈»¿«≈
¯bÁn‰Â26˙BÈeÁÓz‰Â ,27ÏBaÚ‰Â ,28‰¯Èv‰Â ,29, ¿««¿≈¿««¿¿»ƒ¿¿«¿ƒ»

Ìlk ˙‡ ¯aÁÓ‰ ¯ÓÒÓe30‰Ï‚Úa ÌÈ¯B‰Ë el‡Â .31: «¿≈«¿«≈∆À»¿≈¿ƒ»¬»»
‰tˆÓ‰ ıÚ ÏL ÏÚ‰32,ÈBÏ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÙÎe , »…∆≈«¿À∆¿»«ƒ»¬ƒ¿

ÓLn‰ ˙B¯ÙBÙM‰Â¯·‡‰Â ,ÏBw‰ ˙‡ ˙BÚÈ33„ˆaL ¿«¿»««¿ƒ∆«¿»¬»∆¿«
‰Ó‰a È¯‡eˆ34ÏbÏb ÏL ··Bq‰Â ,35ÔÈqh‰Â ,36 «¿≈¿≈»¿«≈∆«¿«¿««ƒ

ÔÈÈetv‰Â37.ÔÈ¯B‰Ë - daL ˙B¯ÓÒn‰ Ïk ¯‡Le . ¿«ƒƒ¿»»««¿¿∆»¿ƒ

מ"ד.20) פי"ד בעגלה 21)שם הקבוע העץ מפרש, רבינו
מקבל  - ממתכת עשאו ואם הבהמות, שתי בין ונמשך

את 22)טומאה. המושכות הבהמות צוארי על המונח העץ
קצוות 23)העגלה. מחוברות עץ, של הקטרב ראשי בשני

בנקבים  עור של רצועות ומכניסים נקובים, מתכת של
בעגלה. אותן שלא 24)וקושרים הבהמה על הגנה משמש

נמשכת. כשהעגלה המתמחים ברצועה או בחבל תיחנק
בפירושו 25) (רבינו העגלה" בקצה ונעשה מברזל "יתד

בה  שמכניסים טבעת כעין מפרש, גאון האי ורב למשנה).
המחרישה. וראש העגלה יהיה 26)ראש מברזל יתד כן גם

(שם). העול בו 27)בקצה להניח מיוחד בעגלה מקום
תיפולנה  שלא כדי קערורי, הוא זה ומקום וכדומה, אבנים

שראוי 28)האבנים. מפני טומאה ומקבל הפעמון, לשון
טמא  - קול המשמיע וכל קול, וישמיע חרס גבי על להקישו
זוג  טומאת כך רבא נימק ב נח, בשבת  ה"ז). פ"ח (למעלה
לכך. ראוי העינבל שגם ונראה עינבלו, שניטלו

כדי 29) העגלה על אשר במשא יתקעו אשר (וו) האונקלי
(שם).שלא העגלה.30)יפול חלקי כל שם 31)את
שמיני 32)מ"ה. פרשת כהנים' ב'תורת במתכת. המחופה

מקבלים  אינם כלים חיפויי שכל המקרא, מן דרשו ה"ח פ"ז
בפ"ח 34)עופרת.33)טומאה. למעלה לנוי, התלויים

טומאה. מקבלים אינם בהמה שתכשיטי נתבאר ה"ז
את 35) משמש הסובב עץ. גלגל גבי שעל ברזל של חישוק

לנוי.36)הגלגל. אותם ותולים דקים, מתכת לוחות
מתכת.37) המחופים עץ של העגלה חלקי כל

.Â·¯˜Ú38„a‰ ˙Èa39ÔB¯‡ .‰‡ÓË Ïa˜Ó -40ÏL «¿«≈««¿«≈À¿»»∆
˙BÒB¯b41¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,42‰˙È‰ Ì‡ , »««ƒ∆»ƒ»¿»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL ‰Ï‚Ú ÂÈzÁz43. «¿»¬»»∆«∆∆¬≈¿«∆∆À¿»

מ"ג.38) פי"ב בה 39)שם שכותשים שבקורה ברזל
מ"ד.40)הזיתים. גריסים.41)שם מוכרי של ארון

היא 42) סחורתם את בה נותנים גריסים שמוכרי התיבה
מקבלת  אינה ולפיכך להיטלטל, עשויה ואינה מאד כבידה

לארון 43)טומאה. טפילה שהיא אומרים אנו ואין
אותו. ומשמשת

.ÊÌÈÁÈ¯44ÔÈÏtÏt ÏL45ÌeMÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ≈«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«∆∆À¿»ƒ
ÌÈÏk ‰LÏL46˙BÎzÓ ÈÏk ÌeMÓ :47ÈÏk ÌeMÓe , ¿»≈ƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ

Ïea˜48‰¯·k ÌeMÓe ,49. ƒƒ¿»»

ב.44) כג, ביצה בהם 45)משנה ששוחקים הריחיים
טוחנים  העליון בחלק חלקים: משלושה מורכבים פלפלים,
האמצעי  החלק מתכת; של הוא זה כלי ועיקר הפלפלים, את
אותו; ומנפה הטחון הפלפל כל את מקבל ככברה, העשוי
הדק. הפלפל נופל ולתוכו קטנה, קערה היא התחתון והחלק

טומאה 46) מקבל האלה החלקים משלושת חלק כל כלומר,
עצמו. שהוא 47)בפני מפני טומאה מקבל העליון החלק

כל  שהרי קיבול, בית לו שאין ואףֿעלֿפי מתכת, כלי
למטה. נופל טומאה 48)הפלפל מקבל עץ שכולו התחתון

קיבול. בית לו שיש עץ כלי גזרו 49)ככל האמצעי. החלק
והמדובר  שם). (רש"י אריג משום כברה על טומאה
מתכת  של הם שאם מתכת, של אינם המנוקבים כשהשוליים
"תנא, אמרו: שם [בגמרא אריג. גזירת בלי טומאה מקבלת
כברה, כלי משום אמצעית קיבול, כלי משום תחתונה

בלשונו]. קיצר ורבינו מתכת". כלי משום עליונה

.Á˙Ïc‰50Ïc‚naL ˙ÎzÓ ÏL51- ÌÈza ÈÏÚa ÏL «∆∆∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«¬≈»ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡52˙Ïa˜Ó - ÌÈ‡ÙB¯ ÏLÂ ; ≈»¿«∆∆À¿»¿∆¿ƒ¿«∆∆

˙ÈÏtÒ‡‰ ˙‡ da ÌÈÁÈpnL ÈtÓ ,‰‡ÓË53‰ÏB˙Â À¿»ƒ¿≈∆«ƒƒ»∆»ƒ¿¿»ƒ¿∆
ÌÈ¯tÒn‰ ˙‡ da54. »∆«ƒ¿»«ƒ

מ"ג.50) פי"ב גדול.51)כלים שאינה 52)ארון מפני
כי  עצמו, שפני שם לה ואין הארון את משמשת אלא כלי
שמה. ארון" של "דלת - וזו בית, של דלת היא דלת סתם
לנחת  העשוי עץ של במגדל שהמדובר לפרש, גם [ואפשר
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בטילה  והדלת טומאה, מקבל ואינו ה"א), פ"ג למעלה (ראה
המגדל]. בפני 54)תחבושת.53)לגבי כלי היא ולפיכך

ה"ו). פ"ט למעלה (ראה עצמו

.ËÔÈqË55˙ÎzÓ ÏL56‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÚnL57 «ƒ∆«∆∆∆¿«¬ƒ»∆∆«¿≈»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -58‰¯Èka ÔÈÚe·w‰Â ,59ÔÈ¯B‰Ë -60. ¿«¿ƒÀ¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ

ה"ה.55) פ"ב מציעא בבא שם ותוספתא שם, משנה
טהורים"56) והפרכין טמאים, "הייתוכין במשנה:

והפרכים  הקדירה, את בהן מנער שהחנווני אלו ובתוספתא:
רבינו). (גירסת בכירה הקבועים כאן 57)- השמיט רבינו

בה  שיש לקדירה כוונתו וכנראה "החנווני" המילה את
אלא  לקערה ולנערה ביד להחזיקה אפשר ואי חם, תבשיל
והוא  הר"ש, פירש (וכן צבת כעין העשויים טסים עלֿידי
בקדירה  שהמדובר ומבאר "שהחנווני", הגירסא את מקיים
בעזרת  אחר לכלי אותו ומריקים מהותך כסף בה שיש

"ייתוכין"). השם ומכאן כלים.58)מלקחיים. הם שהרי
בלתי 59) במהירות ישרף שלא לשמור בהם משתמשים

כסףֿמשנה). ראה למשנתנו. בפירושו (רבינו רצויה
בבנין. קבועים בכיריים קבועים 60)והמדובר שהם מפני

לקרקע. במחובר

.ÈÌÈÁ˜Ïn‰61‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ Ô‰a CÚÓnL62ÔÈÏa˜Ó - «∆¿»«ƒ∆¿«≈»∆∆«¿ƒ»¿«¿ƒ
˙B¯Bpv‰Â ;‰‡ÓË63‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÁ¯‰ ˙‡ ˙BÒÙBzL À¿»¿«ƒ∆¿∆»≈«ƒƒ¿«¿»

‡l‡ ˙BÈeOÚ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ -≈»¿«¿À¿»ƒ¿≈∆≈»¬∆»
˜fÁÏ64. ¿«≈

הדולקת,62)צבת.61) הפתילה בראש פחם כשמתקבץ
מיוחדת  מתכת של בצבתות והשתמשו קצת, אורה דועך

הפתילה. את שם 64)ברזלים.63)למחוט תוספתא
ה"ו.

.‡È‡¯ËÒBÏ˜65‰˙È‰ Ì‡ :˙B˙Ïc‰ da ÔÈÏÚBpL ¿¿¿»∆¬ƒ»«¿»ƒ»¿»
˙ÎzÓ ‰tˆÓe ıÚ ÏL ‰˙È‰ ;‰‡nË˙Ó - ˙ÎzÓ ÏL∆«∆∆ƒ¿«¿»»¿»∆≈¿À»«∆∆

‰¯B‰Ë -66. ¿»

דלתות 65) שתי לו שיש בפתח עבה. אחד שראשו בריח
מכניסים  לסוגרן וכשרוצים מהן, אחת בכל טבעת קובעים

מ"ד). פי"א (שם בטבעות הקלוסטרא נתבאר 66)את
מצופים  שכלים אחרים, מקומות ובכמה ה, הלכה למעלה

טומאה. מקבלים אינם

.·ÈÔÈt‰67‡¯et‰Â68.ÌÈ‡ÓË - «ƒ¿«¿»¿≈ƒ

השיניים 68)שם.67) הן ופין המנעול, הוא פורנא
אותו. וסוגרות (הפורנא) המנעול לתוך הנכנסות

.‚È‰wt69˙LnLÓ ‡È‰L ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - ˙ÎzÓ ÏL ƒ»∆«∆∆¿»¿ƒ∆ƒ¿«∆∆
Ú‰ ˙‡ı70. ∆»≈

בשעת 69) הפלך בראש אותו שנותנים נקוב כדור חצי
בפירושו  (רבינו הנקב דרך נמשכים והחוטים טוויה,

הכלי,70)למשנתנו). עיקר והוא עץ, של הוא הפלך
הטווייה. את להקל תוספת היא והפיקה

.„ÈLBk‰71‡ÓÈt‰Â72ÏÈÏÁÂ ‡ÈBÙÓÒÂ Ïwn‰Â73 «¿«ƒ»¿««≈¿ƒ¿¿»¿»ƒ
˙ÎzÓ ÏL74ÔÈtˆÓe ıÚ ÏL eÈ‰ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ∆«∆∆¿«¿ƒÀ¿»»∆≈¿Àƒ

ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓ75‰È‰ Ì‡L ,‡ÈBÙÓq‰ ÔÓ ıeÁ ; «∆∆¿ƒƒ«ƒ¿¿»∆ƒ»»
ÌÈÙk Ïea˜ ˙Èa da76- ‰tˆÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »≈ƒ¿»«ƒ««ƒ∆ƒ¿À»

‰‡ÓË77. ¿≈»

מ"ו).71) (שם "והאימה".72)פלך הגירסא (שם) במשנה
בפלך. אותם טווים וממנו החוטים, את עליו שכורכים העץ

נגינה.73) למעלה.74)כלי המנויים הדברים לכל נמשך
טומאה,75) מקבל אינו מצופה דבר שכל רבינו, שיטת

גורם  הציפוי כי הציפוי, בלי טומאה לקבל ראוי הוא ואפילו
עליו. חולקים ורבים הכתוב. מגזירת לוחות 76)טהרה

הסימפוניא, לתוך אותם שמכניסים מתכת של דקים
קול. ומשמיעים נרעדים הם בסימפוניא וכשנופחים

מאד 77) צר המקום כי מצופה, אינו הקיבול שבית מפני
ונראה  טוב'. יום ('תוספות לצפותו טכנית אפשרות ואין
על  לרעה משפיע שהציפוי מפני מלצפות שנמנעו להוסיף
במקרא  מובאת "סימפוניא", הנגינה [כלי הכנפים). צליל

ה)]. ג, (דניאל

.ÂË˙¯ˆBˆÁ‰78˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ˙ÏvÙnL79ÔÈ‡ Ì‡ : «¬∆∆∆¿À∆∆À¿À¿ƒ≈
Ôn‡ ‡l‡ d¯ÈÊÁ‰Ï Ú„BÈ80‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ≈«¿«¬ƒ»∆»À»¬≈¿«∆∆À¿»

˙¯aÁÓ ‡È‰Lk81ÔÈÏBÎÈ Ì‡Â ;82d˜¯ÙÏ Ïk‰ ¿∆ƒ¿À∆∆¿ƒ¿ƒ«…¿»¿»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - d¯ÈÊÁ‰Ïe83. ¿«¬ƒ»≈»¿«∆∆À¿»

טהורה,78) ופשוטה טמאה עגולה "קרן (מ"ז): שם שנינו
ר' שלה, הקב טמאה. - מתכת של שלה מצופית היתה אם
טמא". הכל חיבורן ובשעת מטהרין, וחכמים מטמא טרפון
מהרבה  מורכבת לחצוצרת שהכוונה רבינו, שם ומבאר
במקרא  כתוב זה נגינה (כלי בהמה של לקרן ולא חלקים,
עצמו  בפני חלק וכל משרוקיתא"), קרנא "קל שם): (דניאל
קרן  זה: כלי של סוגים שני וישנם כלי . תורת עליו אין
את  להרכיב יכול אומן רק העגולה פשוטה, וקרן עגולה
ולהרכיבה, לפרקה אדם כל יכול הפשוטה ואת חלקיה,
חייב  בשבת עגולה קרן המחזיר א): מז (שבת אמרו ולפיכך
רבינו  ודעת פטור. - פשוטה מלאכה), שעשה (מפני חטאת
חיבור  אינם מחוברים כשהם אפילו הפשוטה שחלקי
ידע  ובלי טירחה כל ללא מתפרקים שהם מפני לטומאה,
אחריה. והבאה זו הלכה תתפרש זה ביאור ומתוך אומנות,

קיבול.79) בית להן שאין עצם או עץ כן 80)של ואם
עגולה. קרן מסוג שלם.81)היא כלי שהוא מפני

פשוטה.82) קרן חיבור 83)שהיא אינו כזה חלש חיבור
וכסףֿ ראב"ד (ראה כמפורקות נידונות והחוליות לטומאה,

משנה).

.ÊË‰ˆw‰84‰ÚÈ˜z ˙ÚLa ÂÈÏÚ ‰t‰ ÔÈÁÈpnL85- «»∆∆«ƒƒ«∆»»ƒ¿«¿ƒ»
BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜Ó86·Á¯‰ ¯Á‡‰ ‰ˆw‰Â ;87 ¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿¿«»∆»«≈»»»

BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -88- ¯eaÁ ˙ÚL·e ; ≈¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ
‡ÓË Ïk‰89Ba ‡ˆBik .90‰¯BÓ È˜ :91- ÔÓˆÚ ÈÙa «…»≈«≈¿≈¿»ƒ¿≈«¿»

ÈÂÏ ÌL Ô‰Ï LiL ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡92; ≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈»∆≈¿«
dlL Á¯t‰93ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡nË˙Ó - ÒÈÒa‰Â94; «∆«∆»¿«»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈«¿»

.‡ÓË Ïk‰ - ¯eaÁ ˙ÚL·eƒ¿«ƒ«…»≈

במשנה.85)שם.84) שנאמרה ל"מצופית" הכוונה
שהיא 86) מפני והטעם, לחצוצרה. מחובר כשאינו אפילו
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בפירוש: כתוב במשנה עצמו. בפני שם לה ויש מתכת של
הדבר, ותמוה טמאה". מתכת של שלה מצופית היתה "אם
מתכת. של היתה אם המילים: את השמיט שרבינו

של 87) התחתון החלק פירוש, שלה". "הקוו במשנה:
שם 88)החצוצרה. לו שאין מפני מתכת, הוא אם אפילו

ה"א). פ"ט למעלה (ראה עצמו החצוצרה 89)בפני כל
טמא, הכל ולפיכך עיקר. היא והמצופית אחד, ככלי נידונית

עצם. או עץ של הוא הקוו אם לזה.90)ואפילו דומה
המנורה.91) לגוף קבע של חיבור מחוברים שאינם
סתם.92) "קנה" ולא מנורה", "קני שקע 93)נקראים:

שנותנים  כלי = (נר הנר את מכניסים שבו המנורה, בראש
והפתילה). השמן מגוף 94)בו מפורקים כשהם אפילו

והטעם, עצמם. בפני שם להם שאין ואףֿעלֿפי המנורה,
שכלי  נתבאר ה"ב פ"ט למעלה קיבול. בית להם שיש מפני
שם  לו אין אפילו טומאה, מקבל קיבול בית לו שיש מתכת

עצמו. בפני

.ÊÈÌÈvÁ‰ ˙¯B˜95‰¯hn‰ ‡È‰L ,96da LiL , ««ƒƒ∆ƒ««»»∆≈»
ÌÈÁÈpnLÂ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ˙ÎzÓ ÏL ˙BBLÏ¿∆«∆∆¿«∆∆À¿»¿∆«ƒƒ

ÌÈ¯eÒ‡‰ ÈÏ‚¯a d˙B‡97‰¯B‰Ë -98¯ÏBw‰Â .99- »¿«¿≈»¬ƒ¿»¿«»
‰¯‚Ó .‰‡ÓË Ïa˜Ó100˙Ïc‰ ¯BÁÏ ‰ÈpL ‰OÚL101, ¿«≈À¿»¿≈»∆»»ƒ∆»¿«∆∆

da LnzLnL Èt ÏÚ Û‡102˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ««ƒ∆ƒ¿«≈»≈»¿«∆∆
‰‡ÓË103È¯‰ - ˙Ïc‰ ¯BÁÏ d‡OÚ ˙‡ÓËpMÓ Ì‡Â . À¿»¿ƒƒ∆ƒ¿»¬»»¿«∆∆¬≈

¯ÓÒÓa ‰pÚa˜iL „Ú d˙‡ÓËa BÊ104dÎÙ‰ .105ÔÈa , ¿À¿»»«∆ƒ¿»∆»¿«¿≈¬»»≈
‰hÓÏÓ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓ106- ÌÈ„„v‰ ÔÓ ÔÈa ƒ¿«¿»≈ƒ¿«»≈ƒ«¿»ƒ

‰¯B‰Ë107. ¿»

מ"א.95) פי"ב החיצים.96)שם את אליו שקולעים לוח
רגל 97) לתוכה ומכניסים רחבה, פגימה ובו ברזל גוש

הברזל. אל אותה וקושרים קורה מניחים ולמעלה האסיר,
כז). יג, (איוב במקרא "סד" שמו זה מפני 98)מכשיר

כלל. כלי לעול 99)שאינה דומה האסירים, צוארי שעל
הבהמה. צואר פ"ד 100)שעל מציעא בבא כלים, תוספתא

את 101)ה"ה. בחריץ והכניס במשקוף, חריץ עשה
משור, = [מגירה הפתח. לחלל בולטות ושיניה המגירה,

(שמ  הכתוב במגירה].מלשון וישם לא) יב, ואלֿב
מחוברת.102) לקרקע.103)כשהיא מחוברת שהיא מפני

בתוך  שיניה שעשה "מגירה אמרו: ג, פי"ד שם [במשנה
שבמשנה  והברטנורא הרא"ש ופירשו טמאה", החור
מידי  יוצאת ואינה שקבעה, לפני שנטמאה במגירה המדובר
ויוצאים  שהנכנסים מפני מסמר, בלי קביעה ידי על טומאתה
אינה  ולפיכך ממקומה, שיסירה להניח יש בה ניזוקים
אבל  בתוספתא. גם שנינו וכך בקרקע, כקבועה נידונית

זו]. קביעה מועילה טומאה, הורדת כשקבעה 104)למנוע
להסירה. בדעתו שאין הוכיח באופן 105)במסמר,

החלל. לתוך בולטות אינן כתוב:106)שהשיניים במשנה
החריץ  לתוך השיניים את הכניס פירוש, למעלן" "מלמטן
לנסר  איֿאפשר כך ומתוך לחוץ, בולטות ואינן שבמשקוף
הגירסא  כך. לגרוס יש בתוספתא וגם כאן שגם ונראה בהן.
שהתכוון  לפרש אפשר [בדוחק מובנת. אינה שלפנינו

ולמזוזות]. מפני 107)לאסקופה מטומאתה, יצאה
שאינה  מפני ועוד, לה. המיוחד מתשמישה לגמרי שביטלה

בו  חזר [רבינו להסירה. בדעתו אין ויוצאים לנכנסים מזיקה
טהרות)]. (סדרי הנ"ל במשנה מפירושו כאן

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
יקבל 1) ולא מתכת כלי שיישבר השבר שיעור כמה יבאר

שניקבו. מתכת כלי ודין טומאה.

.‡¯·M‰ ¯eÚL ‰nk2Ïa˜È ‡ÏÂ ˙ÎzÓ ÈÏk ¯·MiL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ«∆∆¿…¿«≈
?B˙‡ÓhÓ ¯‰ËÈ B‡ ‰‡ÓË3‡e‰M ‰Ó ÈÙÏ Ïk‰4. À¿»ƒ¿«ƒÀ¿»«…¿ƒ«∆

מ"א.2) פי"ד שנשבר.3)כלים לפני עליו אין 4)שירדה
יתבארו  השונים השיעורים הכלים, לכל אחיד שיעור

הבאות. בהלכות

.·ÔÓÊ Ïk5BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ÈÏk‰L6- »¿«∆«¿ƒ»«¬≈≈¿«¿
ÏL ÈÏk ?„ˆÈk .ÌÏL ÈÏk ·eLÁÂ ÈÏk ‡e‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈«¿ƒ∆

˙ÎzÓ7È¯‰ - Ba ˙B‡lÓÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰Â ¯aLpL «∆∆∆ƒ¿««¬≈»¿«…¬≈
.ÔÈnÁ Ba ÌÁÏ È„k - Ìe˜Ów‰ .‰È‰Lk ÈÏk ‡e‰¿ƒ¿∆»»«À¿¿≈»…«ƒ

ÌÁn‰8ÌÈÚÏÒ Ïa˜Ï È„k -9ÒÙl‰ .10Ïa˜Ï È„k - «≈«¿≈¿«≈¿»ƒ«∆∆¿≈¿«≈
˙BB˙È˜11Ïa˜Ï È„k - ÔB˙Èw‰ .˙ÎzÓ ÏL ƒ∆«∆∆«ƒ¿≈¿«≈
˙BËe¯t12ÔÈi‰ ˙BcÓ .13ÔÈi‰ Ô‰a „ÓÏ È„k -14ÔÎÂ . ¿ƒ««ƒ¿≈»…»∆««ƒ¿≈

ÔÓM‰ ˙BcÓ15ÒÓ .ÔÓM‰ Ô‰a „ÓÏ È„k -ÏL ˙p ƒ«∆∆¿≈»…»∆«∆∆¿«∆∆∆
Ïc¯Á16‰hÓlÓ ÌÈ·˜ ‰LÏL da eˆ¯ÙpL17‰Ê «¿»∆ƒ¿¿»¿»¿»ƒƒ¿«»∆

‰Ê CB˙Ï18‰¯B‰Ë -19ÔÈÚÓ ˙LnLÓ dÈ‡L ÈÙÏ , ¿∆¿»¿ƒ∆≈»¿«∆∆≈≈
‰Ù¯‚Ó .dzÎ‡ÏÓ20‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dtk ‰ÏhpL ¿«¿»«¿≈»∆ƒ¿»«»««ƒ∆ƒ

dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ dÈ‡L ;‰¯B‰Ë - Ò¯e˜k¿¿»¿»∆≈»»≈≈¿«¿»
da Ú˜˙Ï ˙ÈOÚ ‡Ï ‡È‰Â ,Ò¯ew‰ ÔÈÚÓ ‡l‡∆»≈≈«¿»¿ƒ…«¬≈ƒ¿…«»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ò¯e˜k21. ¿¿»¿≈…«≈»∆

שבירתו.6)שם.5) רבינו 7)שלפני וגם "דלי". במשנה:
מים. מילוי היא הקבועה שמלאכתו לדלי מתכוון

מקומקום.8) יותר גדול הנקב.9)שהוא דרך יפלו ולא
כלי  שהוא מפני ה"י). פ"ט (ראה עתיק כסף מטבע = סלע
להשתמש  היו שרגילים נראה גדול, שיעור לו נתנו גדול
אינו  הרי - כן לא שאם סלעים, בו להניח במיחם לפעמים

ישראל'). ('תפארת הראשונה למלאכתו כלי 10)ראוי
קטנים. כלים בו ומנקים מים בו שמחממים מאוד גדול

קטנות.12)כדים.11) מטבעות בו הניחו שלם כשהוא גם
פירוש  כשנתרועעו, מדובר וקומקום שבדלי מפרש [הר"ש
ומסתמך  בניקבו. - ואילך וממיחם ונחלשו, שנשחקו
בהלכה  וגם ה"א. פ"ד שם התוספתא, על זה בפירושו
עצמו, קלקול באותו הכלים כל את לפרש אין שלפנינו
מתאימים  שיעורים ונותן "שנשבר" מתחיל רבינו שהרי
שיעורים  קובע הוא מכאן ואחר וקומקום, בדלי שבור לכלי
ונראה  שניקבו. לכלים מתאימים שהם מטבעות, קיבול של
מקום  בדלי ונשאר שנשברו, וקומקום דלי מפרש שרבינו
האחרים  ובכלים מים, בו לחמם כדי ובקומקום מים, לשאוב

ישראל')]. 'תפארת (ראה כשניקבו כלים 13)מדובר
שניקבו. יין למדידת דרך 14)המיוחדים יוצא היין אין אם

אם  שאפילו מפרשים, [יש טומאה. מקבל הכלי הנקב, אותו
מקבל  הכלי - הנקב דרך לאט לאט מתמצות זעירות טיפות
בכלי  מתעכב שהיין למדידה מפריע שאינו מפני טומאה,

קצר]. אלא 15)זמן יוצא ואינו מיין, סמיך יותר הוא שמן
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גדול. יותר נקב החרדל 16)דרך את לשרות היו רגילים
של  אריגה ששוליה מסננת דרך ולהעבירו בחומץ או במים

מתכת. מקומות 17)חוטי בשלושה האריגה חוטי נקרעו
לזה. זה גדול 18)סמוכים לחור התלכדו הנקבים שלושת

החור. דרך נופל והחרדל לקבל 19)אחד, שיכולה אע"פ
מחרדל. יותר גסים ופירש 20)דברים מ"ד. פי"ג כלים

שלו  יד ובית התבשיל, את בו שבוחשים גדול תרווד רבינו,
לתקוע  בו להשתמש ואפשר (פטיש) קורנס בתבנית עשוי

ראוי 21)מסמרים. ואינו שנשבר כלי כל לזה, הדומה כל
שהאדם  אףֿעלֿפי טומאה, מקבל אינו הראשונה למלאכתו

אחרת. למלאכה בו משתמש

.‚˜¯ÒÓ22¯Óˆ ÏL23Ba ¯izL Ì‡ ,ÂÈpL eÏhpL «¿≈∆∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«≈
„Á‡ ÌB˜Óa LÏL24‰BˆÈÁ‰ ‰˙È‰ .‡ÓË -25˙Á‡ »¿»∆»»≈»¿»«ƒ»««

Ba ˜¯ÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ,¯B‰Ë - LÏM‰ ÔÓƒ«»»¿ƒ∆≈»ƒ¿…
ÔzLt26BÈ‡L ÏÎÂ ,˜¯ÒÏ ˙ÏÚBÓ dÈ‡ ‰BˆÈÁ‰L , ƒ¿»∆«ƒ»≈»∆∆ƒ¿…¿…∆≈

ÔÓ eÏh .¯B‰Ë - ˙ÎzÓ ÈÏÎa BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ∆≈≈¿«¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ¿ƒ
Ô‡OÚÂ ÌÈzL ˜¯Òn‰27˙Ë˜ÏÓÏ28˙Á‡ .˙B‡ÓË -29 ««¿≈¿«ƒ«¬»»¿«¿∆∆¿≈««

¯pÏ dÈ˜˙‰Â30ÛtÏÏ B‡31- Ìew¯Ï ËeÁ‰ ‰ÈÏÚ ¿ƒ¿ƒ»«≈ƒ¿…»∆»«ƒƒ
Û‡ ,‰ÏB„‚e ‰·Ú ÔM‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»¿ƒ»¿»«≈»»¿»«
ÈÙa ˙‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - dÈ˜˙‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿ƒ»¬≈ƒ¿«≈ƒ¿≈

dÓˆÚ32. «¿»

מ"ח.22) פי"ג היד 23)שם בית הצמר. את בו שסורקים
בו. תחובות ברזל של ומחטים מעץ, עשוי המסרק של

בו.24) לסרוק עדיין הוא שהיא 25)ראוי החיצונה השן
בה. לסרוק ראויה ואינה נשתרבבה 26)רחבה זו תיבה

דקות, שמחטיו צמר של מסרק למוחקה. ויש בטעות לכאן
פשתן. בו לסרוק כלל ראוי המחטים.27)אינו שתי את

הגוף.28) מן השיער את בהן להוריד מלקחיים כעין
אחת.29) שן מתאימה 30)ניטלה בתבנית אחד קצה כפף

מהנר. הפתילה את  בה מפני 32)לכרוך.31)להוציא
פפא  כרב שעווה. של לוח על בה לכתוב ראויה שהיא

כסףֿמשנה). (ראה א מג, ביבמות

.„˜¯ÒÓ33ÔzLt ÏL34Ba ¯izLÂ ÂÈpL eÏhpL «¿≈∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
‡ÓË - ÌÈzL35¯B‰Ë - ˙Á‡ Ba ¯izL ;36. ¿«ƒ»≈ƒ¿«≈««»

המסרק 34)שם.33) ושיני עבים, יותר הם הפשתן חוטי
צמר. של מבמסרק יותר מזו זו ומרוחקות ראוי 35)עבות

פשתן. בו לסרוק עדיין וֿד'36)הוא ג' אלו הלכות שתי
ב'כסף  זה על העיר (שם. ביבמות הסוגיא לשיטת מנוגדות

שם). ראה הקודמת. בהלכה משנה'

.‰ÌÈÓe„k‰37ÈÏ˜e‡Â e¯aLpL38- ˙Ói˜ Ô‰lL «¿ƒ∆ƒ¿¿¿¿¿ƒ∆»∆«∆∆
ÔÈ‡ÓË39ÔÓ ÈÏc‰ Ô‰a ‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ È¯‰L , ¿≈ƒ∆¬≈∆¿»¿ƒ»∆«¿ƒƒ

¯‡a‰40.Ì„wÓ eÈ‰Lk «¿≈¿∆»ƒ…∆

האשקלוניים.37) הכדומים מ"ז: עם 38)שם השלשלת
זה 39)הווים. בכלי להשתמש רגילים היו באשקלון

ברזל  של שלשלאות קבועות ובו ארוך, עץ ממוט המורכב
שנפלו  כלים מוציאים זה בכלי כפופים, ווים שבראשיהן
פשוט, עץ הוא שהמוט אףֿעלֿפי טומאה מקבל והוא לבור.

משמש  והעץ הכלי, עיקר הם והווים שהשלשלאות מפני
חבל.40)אותם. בה יקשור אם או עמוקה אינה כשהבאר

.Â‰¯‚Ó41ÌÈ˙ÈaÓ ˙Á‡ ÔL ‰ÏhpL42‰¯B‰Ë -43. ¿≈»∆ƒ¿»≈««ƒ≈¿«ƒ¿»
da ¯izL44ËÈq‰ ‡ÏÓ45,‰‡ÓË - „Á‡ ÌB˜Óa ƒ¿«≈»¿…«ƒ¿»∆»¿≈»

¯‚Ï ¯LÙ‡ È¯‰L46.¯‡Lpa ∆¬≈∆¿»»…«ƒ¿»

מ"ד).41) (שם ניטלה 42)משור שיניים שתי כל מבין
בלי  שיניים שתי נשארו ולא ניטלה, שנייה שן [כל אחת

ביניהן]. בה.43)הפסק לנסר איֿאפשר מקום 44)כי
שיניה. ניטלו רבינו 45)שלא אגודלים. ארבעה כשיעור

הסיט  מלוא בין הבדל שיש מבאר, למשנתינו בפירושו
ורוחב  שאמרנו, כמו שיעורו הסיט מלוא הסיט, לרוחב
האצבע  וראש האגודל ראש בין המרחק הוא הסיט
[בפירושו  האפשרות. קצה עד מזו זה אותן כשמרחיקים
שתות  הוא הסיט שמלוא רבינו, כותב - ב קה, שבת למשנה
כאן, האמור השיעור מחצי פחות הוא זה ושיעור הזרת,
(לא  אצבעות עשרה שתים = אמה חצי הוא הזרת שהרי
מ"ב]. פ"ג לערלה פירושו ראה וצע"ג, אגודלים),

לנסר.46)

.Ê„ˆÚn‰47ÏÓÊ‡‰Â48˙ÏÒÙn‰Â49Ác˜n‰Â50 ««¬»¿»ƒ¿≈¿««¿∆∆¿««¿≈«
eÓbÙpL51‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ„Ú -52ÔÓeqÁ Ïh .53- ∆ƒ¿¿¬«ƒ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«ƒ»
ÔÈ¯B‰Ë54ÌÈLÏ e˜ÏÁpL ÔlÎÂ .55ÔÈ‡ÓË -56ıeÁ ; ¿ƒ¿À»∆∆¿¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ

Ba ·˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ác˜n‰ ÔÓ57È˜e¯‰Â .58 ƒ««¿≈«∆¬≈≈»ƒ¿…¿»¿ƒ
‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»≈»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ

.ÈÏk ˙ˆ˜Óƒ¿»¿ƒ

נגרים.47) בו שמשתמשים גרזן שם . רבינו 48)כלים,
והנגר  התחתון, בקצהו מחודד ארוך ברזל מפרש: במשנה

העצים. את בו וחותך ידיו בשתי אותו סכין 49)אוחז
הקרשים. את בה ומחליקים עץ, של יד בבית מורכבת חדה

הערה 50) לקמן ראה בעץ, נקבים בו קודחים שהנגרים כלי
[פירש  רבינו נו. פירוש ע"פ למעלה האמורים הכלים כל נו

לכלים  אלה במונחים משתמשים כיום אולם במשנה,
ראויים 52)נסדקו.51)אחרים]. עדיין שהם מפני

עשויים  האלה הכלים שכל מפרש, שם רבינו למלאכתם.
פשוט, ברזל הוא האחד לזה, זה מרותכים חלקים משני
קשה  יותר מברזל עשוי – וינקבו יחתכו שבו החלק – והשני
שאינו  החלק נסדק ואם לפלדה). הכוונה (כנראה חזק ויותר
כאילו  הקשה, הברזל גבול את עובר הסדק אין כלֿכך חזק
"חיסום". זה חלק נקרא ולפיכך המעבר, את חוסם זה

הקשה.53) הכלי.54)הברזל עיקר הוא זה חלק
ראוי 56)לארכן.55) עדיין שהוא קטן כלי נשאר שהרי

הראשונה. בפירוש 57)למלאכתו שלנו בדפוסים
הוכחה  מכאן אולם המקבת", שם "ומקדח כתוב: המשניות,
"מנקבת". וצ"ל היא, המעתיק או הדפוס שטעות

אולם 58) העצים, בו שמחליקים הכלי שהוא מפרש ה'ערוך'
ביאר  ולא במשנתינו, שנאמרה "מפסלת" כך פירש רבינו
חלקים  משני מורכב כלי שהוא רק וכתב הוא, מה רונקי כאן
טומאה. מקבל אינו ולכן שלם כלי אינו עצמו בפני חלק וכל

.ÁÛÈq‰59ÏbÓ BÓk Ì˜Ú‰ ÔÈkq‰Â ,ÔÈkq‰Â60, ««ƒ¿««ƒ¿««ƒ∆»…¿«»
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קכז milk zekld - dxdh xtq - xc` g"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„È ÏbÓe ÁÓ¯‰Â61¯Èˆ˜ ÏbÓe62ÌÈpË˜ ÌÈ¯tÒÓ ‚eÊÂ ¿»…«««»««»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯tÒ ÏL ÌÈÏB„b ÌÈ¯tÒÓ ‚eÊÂ ÌÈza ÈÏÚa ÏL63 ∆«¬≈»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ∆«»ƒ

e˜ÏÁpL64‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó Ô‰Ó ˜ÏÁ Ïk - ∆∆¿¿»≈∆≈∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆
BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ65. ∆≈≈¿«¿

מ"א.59) במשנה.60)שם שנאמר פגיון כך מפרש רבינו
פיות. שני לו שיש סכין מפרש שמשתמשים 61)והר"ש

הבית. תבואה.62)לצרכי בו מדובר 63)שקוצרים
המחובר  יד בית להם שיש או מחוברות חוליות של בכלים

אחרונה'. 'משנה ראה ולא 64)בהם. בחלקים נתפרקו
מהם.65)נשברו. חלק בכל שערות לחתוך אפשר

.ËÌÈ¯tÒÓ66ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL67ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - ƒ¿»«ƒ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ
¯ÚO‰ ˙‡ ˙¯·ÚÓ dÈ‡L68.˜Á„a ‡l‡ ∆≈»«¬∆∆∆«≈»∆»¿…«

משני 66) מורכב אינו זה כלי "מספרת". כתוב במשנה
של  דק) (טס רדיד "יביאו מפרש: גאון, האי רב סכינים.
אחד". לצד אותו ומכפלים ראשיו משני אותו ויחודו ברזל

פ"ג 68)נשברה.67) שם [בתוספתא, סבוכות. שערות
כבתחילתו, שהוא מפני מטמא, יהודה "רבי אמרו: ה"ב,
הסבך, את בה חותך ועכשיו הסבך את בה  חותך בתחילה
אילנות, סבכי חותך הגר"א שם ופירש מטהרים". וחכמים

שערות. סבכי מפרש ורבינו

.ÈÔBÈ¯L69¯B‰Ë - Bk¯‡Ï ˜ÏÁpL70BaÁ¯Ï ;71Ì‡ , ƒ¿∆∆¡«¿»¿»¿»¿ƒ
È˙ÓÈ‡Ó .‡ÓË - ‰BL‡¯ BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ¿«≈≈≈¿«¿ƒ»»≈≈≈»«

‰Ï·iMÓ ?B˙¯‰Ë72.BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ BÈ‡Â »√»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿«≈≈≈¿«¿
‰ÏÚÓÏÓ Ì‡ :Ba¯ Ba ¯izLÂ ‰Ïa73‡ÓË -74Ì‡Â , »»¿ƒ¿«≈Àƒƒ¿«¿»»≈¿ƒ

˜ .¯B‰Ë - ‰hÓlÓËÈLÎ˙Ï ‡ÈÏÁ ‰OÚÂ epnÓ ıv ƒ¿«»»ƒ≈ƒ∆¿»»À¿»¿«¿ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ -75. ¬≈¿«∆∆À¿»

פ"ג.69) בבאֿמציעא כלים להגן,70)תוספתא, ראוי אינו
הגוף. רוחב כל מכסה אינו מכסה 71)שהרי חלק ונשתייר

רחבו. לכל הגוף של חלידה.72)חלקו עלֿידי
נשאר.73) העליון הלב 74)החלק את מכסה שהוא מפני

החזה. שהוא 75)ואת אדם תכשיט – לכאן בא חדש כלי
ה"ו). פ"ח למעלה (ראה טומאה מקבל

.‡È˙¯ÙBÙL76ÌÈ·‰Ê ÏL77ÔÈ‚BÊ ÏLÂ78ÏLÂ ¿∆∆∆∆»ƒ¿∆ƒ¿∆
ÌÈÁt79˙ÈÎeÎÊ ÈOBÚ ÏLÂ80- dk¯‡Ï ‰˜ÏÁpL «»ƒ¿∆≈¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿»

dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ :daÁ¯Ï ;‰¯B‰Ë¿»¿»¿»ƒ¿«∆∆≈≈¿«¿»
.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - ‰BL‡ƒ̄»¿≈»¿ƒ»¿»

ה"ו.76) שם בו 77)תוספתא, שמנפחים קטן מפוח
הזהב. את להתך כדי זגגין.78)הגחלים כתוב: בתוספתא

ברזל.79) לליבון "עושי 80)מפוח בתוספתא גורס הגר"א
את  המהתכים הם שזגגים מפרש שהוא נראה זכוכית". כלי
זכוכית  כלי ועושי גדולים, במפוחים ומשתמשים הזכוכית

רכה. או מהותכת בזכוכית משתמשים

.·È‡i·Ïk81ÌÈ¯tÒ ÏL82ÈOBÚ ÏLÂ ÌÈ‡ÙB¯ ÏLÂ ¿»ƒ»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆≈
‰¯B‰Ë - ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL ˙ÈÎeÎÊ83ÌÈÁt ÏLÂ ;84 ¿ƒ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿∆«»ƒ

˙‡ da ‰˙BÁ] ‰lÁza ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË -¿≈»ƒ¿≈∆«¿ƒ»∆»∆
[ÌÈÏÁb‰85.ÌÈÏÁb‰ ˙‡ da ‰˙BÁ ÂLÎÚÂ «∆»ƒ¿«¿»∆»∆«∆»ƒ

שם.81) הכלים 82)תוספתא, את בו להניח מיוחד כלי
זכוכית  ועושי ספרים רופאים, בהם שמשתמשים השונים

מלאכה. הכלים 83)בשעת את לקבץ הוא תשמישה עיקר
לשניים  נחלקה ואם לחפשם, יצטרך שלא כדי אחד במקום

ומתפזרים. מתוכה הכלים נופלים השלם'84)- ב'ערוך
בראשיהם, מעוקמים מסמרים בו שתחובים כלי מפרש,

הכור. מן החם הברזל מוציאים רוצה 85)ובהם כשהנפח
הגחלים  את חותה הוא הכור, מן החם הברזל את להוציא

ומצדדיו. גביו שעל

.‚È‰‡¯Ó86‰LËLhpL B‡ ‰¯aLpL ˙ÎzÓ ÏL87: «¿»∆«∆∆∆ƒ¿¿»∆ƒ«¿¿»
‰‡¯Ó ‰˙È‰ ;‰¯B‰Ë - ÌÈt‰ ·¯ ‰‡¯Ó dÈ‡ Ì‡ƒ≈»«¿»…«»ƒ¿»»¿»«¿»

‰˙È‰Lk ÈÏk ‡È‰ ÔÈ„Ú - ÌÈt‰ ·¯88. …«»ƒ¬«ƒƒ¿ƒ¿∆»¿»

ו.86) פי"ד, כלים ואינה 87)משנה, מבריקה אינה
ברורה. תמונה להשתמש 88)מחזירה שאפשר מפני

כזו. קטנה במראה

.„ÈËÁÓ89- dˆ˜Ú B‡ ·e˜p‰ d˙ˆ˜ ÏhpL ««∆ƒ«¿»»«»À¿»
‰¯B‰Ë90dÈ˜˙‰ Ì‡Â .91ÛtÏÏ92Ì˜¯Ï ËeÁ‰ ‰ÈÏÚ ¿»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿…»∆»«ƒ¿…
da93‰‡ÓË -94ÔÈwO ÏL ËÁÓ Ï·‡ .95d˙ˆ˜ ÏhpL »¿≈»¬»««∆«ƒ∆ƒ«¿»»

ÌLB¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË - ·e˜p‰96ÈM‰ ‰ˆwa97. «»¿≈»ƒ¿≈∆≈«»∆«≈ƒ

מ"ה.89) פי"ג שם לתפירה.90)משנה, ראוייה אינה
להתאימה.91) כדי מעשה בה לכרוך.92)עשה
לרקום.93) יותר נוח עגול, חפץ איזה על כרוך כשהחוט
מועיל 94) - הראשונה למלאכתה ראוייה שאינה אע"פ

מאד.95)התיקון. עבה רך.96)שהיא בחומר חורט
לרשום,97) בה משתמשים הנקוב הקצה שנשבר לפני גם

שבירתה. שלפני למלאכתה היא ראויה כן ואם

.ÂËËÁn‰98‰ÈÏÚ ÔÈÙÙBlL99ÈM‰100·‰f‰ B‡ «««∆¿ƒ»∆»«»ƒ«»»
ÏhpL ÔÈa ,ÔÈÓ˜B¯‰ ÔÈOBÚL C¯„k Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿∆∆∆ƒ»¿ƒ≈∆ƒ«
ÔÈ‡L ,‰‡ÓË - dˆ˜Ú ÏhpL ÔÈa dlL ·e˜p‰«»∆»≈∆ƒ«À¿»¿≈»∆≈

‰¯ÈÙz‰ d˙Î‡ÏÓ101. ¿«¿»«¿ƒ»

ולפעמים 99)שם.98) כך, לשם בעיקרה שנעשתה
ובעוקצה. בחודה גם בה צבוע 100)משתמשים צמר

הליפוף,101)אדום. אלא התפירה אינה מלאכתה עיקר
הם  זהב וחוטי שני חוטי השבירה. אחר גם ראויה היא ולזה

דקים. מחטים על אותם לופפים ולכן מאד, דקים

.ÊËËÁÓ102‰¯ÈÙz‰ ˙·kÚÓ Ì‡ :‰„eÏÁ ‰˙ÏÚ‰L ««∆∆∆¿»¬»ƒ¿«∆∆«¿ƒ»
.‰‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯B‰Ë -¿»¿ƒ»¿≈»

שם.102)

.ÊÈÛÈq‰103;ÔÈ¯B‰Ë - ‰„eÏÁ eÏÚ‰L ÔÈkq‰Â ««ƒ¿««ƒ∆∆¡¬»¿ƒ
Ô‡ÙL104ÔÊÈÁL‰Â105ÔÎÂ .‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ e¯ÊÁ -106 »»»¿ƒ¿ƒ»»¿¿À¿»»«¿»»¿≈
‡¯Bpˆ107dËLtL‰¯ÊÁ - dÙÙk ;‰¯B‰Ë - ƒ»∆¿»»¿»¿»»»¿»

.‰LÈ‰ d˙‡ÓËÏ¿À¿»»«¿»»

ה"ו.103) פ"ג בבאֿמציעא שם נמשך 104)תוספתא,
רבינו 105)לסייף. כתב ה"ב פ"ח למעלה לסכין. נמשך

הסכין  ושל משישופנה, הוא הסייף מלאכת שגמר
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milkקכח zekld - dxdh xtq - xc` g"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ולבאר  לחלק מוכרחים אנו כך ומשום משישחיזנה,
שסייף  מבאר, התוספתא על ביכורים' ב'מנחת כלמעלה.
סכין  אולם בכוח, בה שמכים מפני השחזה טעונה אינה

ההשחזה]. לפני למלאכתה ראויה שם 106)אינה משנה,
ה. ואם 107)פי"ג מעוקם, וראשו הפלך ראש שעל הברזל

גאון. האי רב פירוש (ע"פ לטוויה ראוי אינו העיקום נפשט
הניצלה  הבשר את בו שמהפכים מעוקם מזלג מפרש והר"ש

גחלים). על

.ÁÈÁzÙÓ108‰aÎ¯‡ BÓk Ì˜Ú109CBzÓ ¯aLpL «¿≈«»…¿«¿À»∆ƒ¿«ƒ
¯B‰Ë - ;ÂÈ˙BaÎ¯‡110Ìb ÔÈÓk ÈeOÚ‰ ÁzÙÓ ÔÎÂ .111 «¿À»»¿≈«¿≈«∆»¿ƒ«

ÁzÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L .¯B‰Ë - Bnb CBzÓ ¯aLpL∆ƒ¿«ƒ«»∆¬≈≈»ƒ¿…«
da eÈ‰ .ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡ È¯‰Â ,Ô‰a112 »∆«¬≈≈»¿«¿ƒ≈≈¿«¿»»»

ÌÈpL113ÌÈ·˜e114ÁzÙÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚL ,‡ÓË -115. ƒ«ƒ¿»ƒ»≈∆¬«ƒ«¿≈«
ÌÈ·˜p‰ ÈtÓ ‡ÓË - ÌÈpM‰ eÏh116eÓzÒ ; ƒ¿«ƒ«ƒ»≈ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿¿

eÓzÒÂ ÌÈpM‰ eÏh .ÌÈpM‰ ÈtÓ ‡ÓË - ÌÈ·˜p‰«¿»ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ«ƒƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ¿¿
‰Ê CB˙Ï ‰Ê ÌÈ·˜p‰ eˆ¯ÙpL B‡ ÌÈ·˜p‰117.¯B‰Ë - «¿»ƒ∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿∆»

מ"ח.108) פי"ד כמו 109)שם עגול הוא העקימה שמקום
ישראל'). ('תפארת קצת 110)ברך שנשאר אףֿעלֿפי

מגיע  אינו שהעיקום מפני והטעם, השבירה. במקום עיקום
ממקומו. יעתיקו ולא הבריח מקום יוונית 111)עד אות

? כך: השבור.112)שצורתה בחלק פירוש בו, צ"ל
ולהעתיקו.113) הבריח את בהן לאחוז שאפשר בליטות
להם 114) היו ולהעתיקו. הבריח את בהם להכניס ואפשר

המסיע  המפתח לנקבי נכנס הסוגר הבריח שקצה מנעולים
שבמפתח  שיניים ידי על נפתח שני וסוג ממקומו, אותו

שלנו. המפתחות מנעול 115)כדוגמת בו לפתוח אפשר
הנקבים. או השיניים בעזרת עדיין 116)בדוחק ראוי

שאמרנו. הראשון מהסוג מנעול בו ונעשה 117)לפתוח
ממקומו. הבריח את להזיז ראוי שאינו גדול אחד חור

.ËÈÈÏk118Ba ÌÈ¯‰Ï Ûk „Á‡‰ BL‡¯a LiL ¿ƒ∆≈¿…»∆»«¿»ƒ
ÔLc‰119:¯Oa‰ Ba ˙BÏˆÏ ‚ÏÊÓ ÈM‰ BL‡¯·e «∆∆¿…«≈ƒ«¿≈ƒ¿«»»

Btk ‰Ïh120ÂÈpL ÈtÓ ‡ÓË -121- ÂÈpL eÏh ; ƒ¿»«»≈ƒ¿≈ƒ»ƒ¿ƒ»
ÏBÁÎÓ ÔÎÂ .Btk ÈtÓ ‡ÓË122ÔÈÙ¯BbL Btk ‰ÏhpL »≈ƒ¿≈«¿≈ƒ¿∆ƒ¿»«∆¿ƒ

ÏBÁk‰ da123¯Îf‰ ÈtÓ ‡ÓË -124Ba ÌÈÏÁBkL »«¿»≈ƒ¿≈«»»∆¬ƒ
.Ûk‰ ÈtÓ ‡ÓË - ¯Îf‰ Ïh ;ÔÈÚ‰»«ƒƒ««»»»≈ƒ¿≈««

מ"ב.118) פי"ג "קוליגריפון"119)שם כך מפרש רבינו
במשנה. האפר.120)שנאמר את בו לגרוף ראוי ואינו

כלי 121) תורת ועדיין בשר, לצלות בהן להשתמש שאפשר
קצהו 122)עליו. העיניים, את לצבוע שתשמישו כלי

השני  וקצהו הצבע, את נוטלים ובה קטנה ככף עגול האחד
שבו 124)הצבע.123)ישר. המכחול, של הישר הקצה

העין. לתוך הצבע את מכניסים

.ÎÈÏk125‰Î·Òk Ûk „Á‡ BL‡¯aL126ÂÈÏÚ ˙BÏˆÏ ¿ƒ∆¿…∆»«ƒ¿»»ƒ¿»»
‰¯„w‰ ÔÓ ¯Oa‰ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÌÈpL ÈM‰ ‰ˆw·e«»∆«≈ƒƒ«ƒ¿ƒ≈∆«»»ƒ«¿≈»

L‡‰ ÏÚÓ B‡127;ÂÈpL ÈtÓ ‡ÓË - Btk ‰Ïh : ≈«»≈ƒ¿»«»≈ƒ¿≈ƒ»
˙ÎzÓ ÏL ËÚ ÔÎÂ .Btk ÈtÓ ‡ÓË - ÂÈpL eÏh128 ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿≈«¿≈≈∆«∆∆
ÔÈ˜ÁBÓ ÈM‰ BL‡¯·e „Á‡‰ BL‡¯a ÔÈ·˙BkL129: ∆¿ƒ¿…»∆»¿…«≈ƒ¬ƒ

- ˜ÁBn‰ Ïh ;˜ÁBn‰ ÈtÓ ‡ÓË - ·˙Bk‰ Ïhƒ««≈»≈ƒ¿≈«≈ƒ««≈

‰È‰iL ‡e‰Â .el‡· ‡ˆBik ÔÎÂ .·˙Bk‰ ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈«≈¿≈«≈»≈¿∆ƒ¿∆
ËÚ ?„ˆÈk .BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ¯‡Lp‰«ƒ¿»»«¬≈≈¿«¿≈«≈
Bk¯‡Ó ¯‡L Ì‡ ,·˙Bk‰ ¯‡LÂ BlL ˜ÁBn‰ ÏhpL∆ƒ««≈∆¿ƒ¿««≈ƒƒ¿«≈»¿

ÂÈ˙BÚaˆ‡ È¯L˜Ï ÚÈbiL È„k130È¯‰L ,‡ÓË - ¿≈∆«ƒ«¿ƒ¿≈∆¿¿»»≈∆¬≈
¯‡LÂ ·˙Bk‰ Ïh .Ba ·zÎÈÂ Ba ÊÁ‡iL ¯LÙ‡∆¿»∆…«¿ƒ¿…ƒ««≈¿ƒ¿«

B„È Òt ‡BÏÓ Bk¯‡Ó ¯‡L Ì‡ ,˜ÁBn‰131,‡ÓË - «≈ƒƒ¿«≈»¿¿«»»≈
- ‰fÓ ˙BÁt ¯‡L .Ba ˜ÁÓÏ BÏ ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»ƒ¿…ƒ¿«»ƒ∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯B‰Ë»¿≈…«≈»∆

ונותנים 126)שם.125) הבשר את עליה מניחים רשת.
אש. גחלי על לסטרא"127)אותה "זומא רבינו לדעת זהו

הסבירו, משנה' ה'כסף וכן [הראב"ד במשנה. שנאמרה
של  כ' והלכה לסטרא, זומא של פירוש היא יט שהלכה
אלו, למשניות פירוש לידם הגיע לא כנראה "קוליגריפון".

כאן]. פירושנו מסתמך על 128)שעליו בו שכותבים
אחר. רך חומר או קצת 129)השעווה רחב הוא זה ראשו

אותיות. בה שחרטו השעווה את בו ומחליקים
היד.130) לפס מחוברות שהאצבעות כדי 131)למקום

בו. ולמחוק היד בכף המכתב את לאחוז שיוכל

.‡ÎÌc¯˜132BtLÚ ÏhpL133L¯Á‰L „v‰ ‡e‰Â , À¿…∆ƒ«À¿¿««∆∆»»
BÚewa ˙Èa Ïh ;BÚewa ˙Èa ÈtÓ ‡ÓË - Ba ¯bÓ¿«≈»≈ƒ¿≈≈ƒƒ«≈ƒ

BÙBwÓ ¯aL .BtLÚ ˙Èa ÈtÓ ‡ÓË -134¯B‰Ë -135. »≈ƒ¿≈≈À¿ƒ¿««»

מ"ג.132) מחודדים,133)שם קצותיו שני הקורדום
ומעוגל  קצר והשני הנגרים, בו ומשתמשים מאד רחב האחד
עושף, נקרא הראשון הבית. במשק עצים בו ומבקעים קצת
יג, (שמואלֿא ["במחרשתו" למחרישה דומה שהוא מפני
ביקוע". "בית נקרא והשני עושפיה], יונתן מתרגם כ)

טהורים'134) מים 'הגהות (ראה הקת של קיבולו בית
שם). המשניות, למלאכתו.135)לפירוש ראוי שאינו מפני

.·Î¯BÁ¯Á136ÌbÙpL137ÏËpiL „Ú ÈÏk ‡e‰ ÔÈ„Ú - «¿∆ƒ¿«¬«ƒ¿ƒ«∆ƒ»≈
Ba¯138BÙBwÓ ¯aL .139.¯B‰Ë - Àƒ¿««»

את 136) בו ומנערים המרדע ראש בו שמכניסים הברזל
כג. הלכה ראה שרשים, בו חותכים וגם המחרישה מן העפר

מחודו.137) חלק החוד.138)נטל ראה 139)של
"קופו"]. רבינו גורס למשנתינו, [בפירושו הקודמת. בהלכה

.‚ÎÚc¯n‰140„ÓÏn‰ ‡e‰141.·Ú C¯‡ ıÚ ‡e‰Â , ««¿≈«««¿»¿≈»…»
ÏÊ¯a‰ ‰ÊÂ ,‰ÏÚÓÏÓ B˙ˆ˜a Úe˜z „Á ¯ÓÒÓ BÓÎe¿«¿≈«»«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿∆««¿∆
ÁÓ¯ BÓk ÏÊ¯a ‰hÓÏÓ ÈM‰ ‰ˆw·e .Ô·¯„ ‡¯˜ƒ¿»»¿»«»∆«≈ƒƒ¿«»«¿∆¿…«

Ba ÒÎ ıÚ‰Â142.¯BÁ¯Á ‡¯˜ ÏÊ¯a‰ ‰ÊÂ , ¿»≈ƒ¿«¿∆««¿∆ƒ¿»«¿

ראם 140) (בדפוס ה"ה פ"ג בבאֿמציעא כלים תוספתא,
"מרדע"). וצ"ל "מרדה". כתוב על 141)וילנא, שנותנים

הילוכה. ליישר הבהמה רומא.142)צואר דפוס ע"פ
"בו". המילה הושמטה מאוחרים, בדפוסים

.„Î˙˜ÈÓ143˙¯ÙBÙL BÓk ‡È‰L ,˙ÎzÓ ÏL144, ¿ƒ»∆«∆∆∆ƒ¿¿∆∆
ÏwÓa ‰pÚa˜iMÓ - ‰‡ÓËpL145˙Ï„· B‡146 ∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿»∆»¿«≈¿∆∆

‰p¯aÁÈÂ147¯‰Ëz ıÚ‰ ÌÚ148dÚ·˜e ‰‡ÓË ‡Ï . ƒ«¿∆»ƒ»≈ƒ¿«…ƒ¿¿»¿»»
ÏwÓa149˙Ïca B‡150‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ¿«≈«∆∆¬≈¿«∆∆À¿»
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קכט milk zekld - dxdh xtq - xc` h"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dÓB˜Óa151B‡ ‰¯Bwa ÌÚ·wL ˙BÎzÓ ÈÏk ÏkL ; ƒ¿»∆»¿≈«»∆¿»»«»
‰pLiL „Ú eÈ‰Lk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ï˙ka152˙‡ «…∆¿«¿ƒÀ¿»¿∆»«∆¿«∆∆

ÔÈÓBzÁ ÏL Ûc ,CÎÈÙÏ .Ì‰ÈOÚÓ153˙ÎzÓ ÏL «¬≈∆¿ƒ»«∆«¿ƒ∆«∆∆
‡ÓË - Ï˙ka BÚ·wL154¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿»«…∆»≈¿≈…«≈»∆ƒ¿»
eÚa˜pL ˙BÎzÓ ÈÏk155Ô‰ÈËeLt ÔÈa Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa , ¿≈«»∆ƒ¿¿≈¿«¿≈∆≈¿≈∆

.eÈ‰Lk ‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»¿∆»

מ"ב.143) פי"ד מן 144)שם יין לשאוף בה שמשתמשים
מתכת 145)החבית. של שפופרת שמרכיבים אנשים יש

לנוי. – מקל על שנותנים 146)קטנה מפרשים [ויש לנוי,
ירקב]. שלא העץ על לשמור כדי הדלת, תחת אותה

למשנתינו).147) בפירושו (רבינו מפני 148)במסמרים
בה  שתקע ממש, בגופה במעשה תשמישה שינה שהאדם
העץ. את משמשת היא ועכשיו וניקבה, מסמרים

במסמרים.149) חיברה ולא המקל את בה תחב
במסמרים.150) קבעה ולא שבדלת בחריץ הכניסה
טומאתה.151) ממנה פקעה לא נטמאה, אם ומכלֿשכן

לקובעה  בכוונה לכתחילה השפופרת עשה כשלא ומדובר
לא  - כך לשם לכתחילה עשאה אם אבל במקל, או בדלת
טומאה. מקבלת אינה ולפיכך כלי, תורת עליה ירד

על 152) מיוסד זו הלכה פירוש [כל בגופם. מעשה ע"י
למשנתינו]. רבינו את 153)פירוש עליו עורך שהנחתום

מעשה 154)הלחם. עשה שלא מפני טומאה, מקבל
בגופם.155)בגופו. שינוי נעשה ולא

ה'תש"פ  אדר כ"ט רביעי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
כלי.1) משבריהם ועשה שנשברו ועצם ועור עץ כלי יבאר

שבללו  טמא ברזל הישנה. לטומאתם מתכות כלי חזרת ודין
אם  ונשברו שנטמאו זכוכית כלי ודין וכו'. טהור ברזל עם
כל  ודין טומאה. מקבלים אם ושבריהם הכלים. בכל טהרו

מקבלים. ושאין טומאה המקבלים זכוכית כלי

.‡ıÚ ÈÏk2e¯‰Ë - e¯aLpL ÌˆÚ ÈÏÎe ¯BÚ ÈÏÎe ¿≈≈¿≈¿≈∆∆∆ƒ¿¿»¬
ÈÏk ‰OÚÂ ¯ÊÁ .Ô˙‡ÓhÓ3˙‡ ıawL B‡ Ì‰È¯·MÓ ƒÀ¿»»»«¿»»¿ƒƒƒ¿≈∆∆ƒ≈∆

‰È¯·L¯‡Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ Ô ƒ¿≈∆¿»»≈∆≈ƒ¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿»
Ì„wÓ e‡ÓË ‡lL ÌÈ¯B‰h‰ ÌÈÏk‰4ÔÈÏa˜Ó Ô‰L , «≈ƒ«¿ƒ∆…ƒ¿¿ƒ…∆∆≈¿«¿ƒ
˙BÎzÓ ÈÏk ÔÎÂ .‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË5¯Á‡ e¯aLpL À¿»ƒ»¿«»¿≈¿≈«»∆ƒ¿¿««

ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ ÔÎÈz‰ .e¯‰Ë - e‡ÓËpL∆ƒ¿¿»¬ƒƒ»¿»«¿»»≈∆≈ƒ
ÌÈ¯Á‡6˙BÎzÓ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ e¯ÊÁ - ¬≈ƒ»¿«À¿»«¿»»¿≈ƒ¿≈«»

‰¯eÓ‚ ‰¯‰Ë7ÌÈÓÏL Ì‰Lk ‰Â˜Óa ÌÏÈaËiL „Ú8 »√»¿»«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿∆¿∆≈¿≈ƒ
.ÌÈ¯e·L e¯‡MÈ B‡ƒ»¬¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

xfg oz`nehn exdh exaypy mvr ilke xer ilke ur ilk"
."mixedh milkd .. mdixayn ilk dyre

ואחד  אחד כל על רומזים עצם וכלי עור כלי עץ, כלי
מציאות  שאינו ועור השדה", עץ האדם "כי - עץ מישראל,
ש"אני  יהודי על מרמז עליו, ומגן לבשר טפל אלא לעצמו
של  עצמיותו על מרמז ועצם קוני", את לשמש נבראתי

נחלתו". חבל יעקב עמו ה' "חלק - יהודי
שירד  אלא לאלוקות, כלי שהוא כיהודי כלים הם וכולם
אצלו  להיות יכול זה ובגלל וכו' הרע יצר לו ויש לעוה"ז
"לב  ענין שהוא הכלי שבירת לזה והעצה הטהרה. היפך
אין  אמנם מטומאתן". "טהרו ואז התשובה עבודת - נשבר"
צריכים  הקדושה ענייני וכל שבור, להשאר צריך הכלי
להיות  צריך האדם גם וכך ומלאים, שלמים בכלים להיות
רויחא. ומזונא חיי בני - הגשמיים בענייניו גם שלם כלי
חוזר  משבריהם" כלי ועשה "חזר השבירה: אחרי ולכן
שהיה  ממה יותר נעלה ובאופן שלם כלי להיות והופך
מקודם. נטמאו שלא הטהורים כלים כשאר השבירה קודם
(gk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

א.2) משנה טו ופרק א משנה ב פרק שהיה 3)כלים כמו
שבירתו. ואינה 4)לפני לחלוטין פקעה הישנה הטומאה

בלבד 5)חוזרת. טהרו" "נשברו לדין נמשכת "וכן" המלה
כלי". ועשה "חזר לדין כדוגמת 6)ולא שלא אפילו

שנשברו. לעולמים,7)הכלים חוזרת שאינה מוחלטת,
חדשים. כלים ועשיית היתוך ידי על טבילת 8)אפילו

אינה אין השברים טהורים שהם מפני הטומאה, חזרת מונעת
גורעת. ולא מוסיפה טבילתם

.·È¯·cÓ - ‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ ˙BÎzÓ ÈÏk ˙¯ÊÁÂ«¬»«¿≈«»¿À¿»»«¿»»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ9e¯ÊÁiL ˙BÎzÓ ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‰Ó ÈtÓe . ¿ƒƒ¿≈»»¿«¿≈«»∆«¿¿

ÈÏk BÏ ‡ÓhÈ ‡nL ‰¯Êb ?‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ¿À¿»»«¿»»¿≈»∆»ƒ»≈¿ƒ
¯Ó‡È Ì‡ .ÌBia Ba ¯Á‡ ÈÏk epnÓ ‰OÚÈÂ epÎÈzÈÂ¿«ƒ∆¿«¬∆ƒ∆¿ƒ«≈«ƒ…«
‰¯È·M‰ :¯ÓBÏ ‡B·È ,‰¯Bz ÔÈ„k ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿ƒ»»««¿ƒ»
¯aL Ì‡L ÌLk ;˙¯‰ËÓ ‰ÏÈ·h‰Â ˙¯‰ËÓ¿«∆∆¿«¿ƒ»¿«∆∆¿≈∆ƒƒ¿«
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰È‰Lk ÈÏk epnÓ ‰OÚÂ BÎÈz‰Â¿ƒƒ¿»»ƒ∆¿ƒ¿∆»»¬≈»

ÌBia Ba10‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏÈaË‰ Ì‡ Ck , «»ƒƒ¿ƒ««ƒ∆
¯ÓBÏ e‡B·ÈÂ ,ÌBia Ba ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰È‰Lk¿∆»»¬≈»«¿»«
LLÁ‰ ‰Ê ÈtÓ .LÓL ·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L∆≈«≈ƒ¿ƒƒ∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆«¬»

Ì‰ÈÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb11. »¿À¿»¬≈∆

חכמים.9) שמש.10)גזירת הערב שם.11)לפני כרבא
לה", עולה יומה בת טבילה יאמרו "שמא רבא: [לשון
שנטמא  ביום בכלי שמשתמשים הרואה שם, רש"י ומפרש
בו  ומשתמשים שהטבילוהו יחשוב שהתיכוהו יודע ואינו
כאן]. כאמור פירש במשנתנו רבינו אולם שמש. הערב לפני
שעשתה  המלכה בשלומציון מעשה אמרו: שם בגמרא
לצורף  ונתנתן ושברתם הכלים כל ונטמאו לבנה משתה
יחזרו  חכמים ואמרו חדשים כלים מהן ועשה וריתכן

ישנה. לטומאתן

.‚B‡ ˙Óa ‡ÓËpL ÈÏk „Á‡12˙B‡Óh‰ ¯‡La13, ∆»¿ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»«À¿
.ÏÈaËiL „Ú ‰LÈ‰ B˙‡ÓËÏ ¯ÊÁ - BÎÈz‰ Ì‡ƒƒƒ»«¿À¿»«¿»»«∆«¿ƒ

ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓË14BÎÈz‰ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»¿≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿««»ƒƒ
- BÏÈaË‰Â ÈÚÈ·Ma ÂÈÏÚ ‰f‰Â ¯Á‡ ÈÏk e‰‡OÚÂ«¬»»¿ƒ«≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙Ù¯ËˆÓ Cez‰ Ì„wL ‰Èf‰ ÔÈ‡Â ,‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿≈«»»∆…∆ƒƒ¿»∆∆
ÂÈÏÚ ‰fiL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â .Cez‰ ¯Á‡L ‰‡f‰Ï¿«»»∆««ƒ¿≈»√»«∆«∆»»
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B‡ ,‰¯È·L Ì„˜ ÈÏk ‡e‰Lk ÏÈaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ…∆¿ƒ»
epÎÈziL ¯Á‡ ÏÈaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰fÈ15. «∆»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ««∆«ƒ∆

ובין.12) ... טומאת 13)בין על אלא גזרו שלא כחכמים,
אדומה  פרה אפר מי הזאת תיבטל שלא כדי בלבד, מת
שבעה  לחכות ירצה לא במת שנטמאו הכלים בעל כי בכלים,
ולהתיכם  לשוברם ויעדיף פעמיים ולהזות ולטרוח ימים
שאינן  טומאות בשאר אינו זה וחשש חדשים, כלים ולעשות

הזאה. מי 14)צריכות עליו להזות צריך במת שנטמא כלי
השביעי. וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה פרה אפר

המהותכים 15) השברים את וטבל הזה שאם משמע, מלשונו
י"ד  פרק (שם למשנה בביאורו בפירוש כתב וכן ניטהרו. -
וזה  הנתך, על או הכלי על ושביעי שלישי הזאת ויצטרך ז):
כשהם  במקווה "שיטבילם א: בהלכה לדבריו מנוגד
כלים  ויעשה שיתיכנו עד כאן שכוונתו ונראה שלמים".
(שם  במשנה יהושע רבי של ללשונו יתאים וזה חדשים
המלה  תתפרש וכן שלמים" אלא מיטהרין "אין ז) משנה

למעלה. שהבאנו "נתך"

.„¯B‰Ë ÏÊ¯a ÌÚ BÏÏaL ‡ÓË ÏÊ¯a16ÔÓ ·¯ Ì‡ : «¿∆»≈∆¿»ƒ«¿∆»ƒ…ƒ
‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë - ¯B‰h‰ ÔÓ ·¯ Ì‡Â ;‡ÓË - ‡Óh‰«»≈»≈¿ƒ…ƒ«»»∆¡»

‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ17ËÈË ÔÎÂ .18ÌÈÏÏ‚a BÏÏaL19Û¯OÂ ¿∆¡»»≈¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ¿»«
È¯‰ - ËÈh‰ ÔÓ ·¯ Ì‡ :ÈÏk e‰‡OÚÂ ÔL·Îa Ïk‰«…¿ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¬≈
ÔÓ ·¯ Ì‡Â ;Ò¯Á ÈÏk ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ∆∆¿ƒ…ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÌÈÏÏb‰«¿»ƒ≈¿«≈À¿»

כלי.16) מהם ועשה יחד שהברזל 17)התיכם פי על אף
טומאה  חכמים גזרו התכתו, ידי על התורה מן נטהר הטמא

למחצה. מחצה על גם שרוף 18)ישנה מטיט העשוי כלי
טומאה. ומקבל חרס כלי הוא בהמה.19)בכבשן צפיעי

מקבלים  אינם גללים שכלי ו), הלכה א (פרק למעלה נתבאר
טומאה.

.‰ÔÎ‡L ÔÈ¯B‰h‰ ˙BÎzÓ ÈÏk20C‡a21- ‡ÓË ¿≈«»«¿ƒ∆¬»»«¬»»≈
È¯‰ - ‡Óh‰ C‡‰ ÔÓ ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¬»»∆≈ƒƒ»¬»«»≈¬≈

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰22. ≈¿ƒ

אותם.20) ציפוי.21)ציפה למלאכת מתוקנת מתכת
"טהורין"22) כתוב ברישא הגירסא: מוחלפת בתוספתא

לגירסת  כאן רבינו דברי את להתאים ויש "טמאין", ובסיפא
לשיטת  טהורים הם - אנכם הדברים: וביאור התוספתא.
ובסיפא  טומאה. מקבלים אינם מצופים שכלים רבינו,
ולא  לציפוי עומדת שבעיקרה שמתכת התוספתא, מלמדת
עשה  אם הישנה לטומאתה חוזרת כן גם כלים, ממנה לעשות

כלי. ממנה

.ÂBtLÚ ‰OÚÂ ¯B‰h‰ ÏÊ¯a‰ ÔÓ e‰‡OÚL Ìc¯À̃¿…∆¬»»ƒ««¿∆«»¿»»»¿
¯B‰h‰ ÔÓ BtLÚ ‰OÚ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡Óh‰ ÔÓƒ«»≈¬≈∆»≈»»»¿ƒ«»
CÏB‰ Ïk‰L .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‡Óh‰ ÔÓ Ìc¯w‰Â¿«À¿…ƒ«»≈¬≈∆»∆«…≈

.‰Î‡Ïn‰ ‰OBÚ ¯Á‡««∆«¿»»

.ÊBÓÒÁL ¯B‰Ë Ìc¯˜23¯B‰Ë - ‡ÓË ÏÊ¯·a24. À¿…»∆¬»¿«¿∆»≈»

(=פלדה).23) קשה בברזל חודו את דק 24)ציפה ציפוי
הכלי. לגבי בטל זה

.ÁÔB˙È˜25¯B‰h‰ ÔÓ ÂÈÏeLÂ ‡Óh‰ ÔÓ e‰‡OÚL ƒ∆¬»»ƒ«»≈¿»ƒ«»
- ‡Óh‰ ÔÓ ÂÈÏeLÂ ¯B‰h‰ ÔÓ e‰‡OÚ .¯B‰Ë -»¬»»ƒ«»¿»ƒ«»≈

Ïa˜Ó‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰L .‡ÓË26‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰27. »≈∆«…≈«««¿«≈»∆¿»»

גדולה.25) העיקריים.26)כוס המקבלים הם השוליים
הקיבול.27) מלאכת

.ËÈ¯·cÓ ‡È‰L ‰‡ÓËa ‡ÓËpL ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆ƒ¿»¿À¿»∆ƒƒƒ¿≈
,da ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Úa ‡ÓËpL ÔB‚k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿∆ƒ¿»«¬»»»¿«≈»
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ÈÏk epnÓ ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ BÎÈz‰Â ¯aLÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ«≈¬≈∆

.¯ÊÁ ‡Ï B‡ ‰LÈ‰ B˙‡ÓËÏ ¯ÊÁ Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒ»«¿À¿»«¿»»…»«

.ÈÏÎk e¯‰Ë - e¯aLÂ e‡ÓËpL ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¬¿»
- ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ÔÎÈz‰ elÙ‡Â .ÌÈÏk‰«≈ƒ«¬ƒƒƒ»¿»»≈∆≈ƒ¬≈ƒ
Ì˙‡ÓË ¯wÚL ÈÙÏ ;‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ ÌÈ¯ÊBÁ ÌÈ‡≈»¿ƒ«À¿»«¿»»¿ƒ∆ƒ«À¿»»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ28Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,e¯‡aL BÓk , ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿…»¿¬≈∆
ÏÚ Û‡ ,e¯aLpL ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÔÎÂ .‰LÈ ‰‡ÓËa¿À¿»¿»»¿≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿««

ÌÈÏk Ô‰È¯·ML Èt29ÏÈ‡B‰ ,LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯e ƒ∆ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈÏk È¯·L Ì‰Â30ÈÙÏ , ¿≈ƒ¿≈≈ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ

Ò¯Á ÈÏÎÏ ÔÈÓBc ÔÈ‡L31ÏL ‰¯Ú˜ ?„ˆÈk . ∆≈»ƒƒ¿≈∆∆≈«¿»»∆
ÌÈÏeL ÔÈ˜˙‰Â ‰¯aLpL ˙ÈÎeÎÊ32ÔÈ‡ - LÈÓL˙Ï ¿ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÌÈÏeM‰.‰¯Ú˜k ««ƒ¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»
ÌÒ¯˜ Ì‡Â33ÔÈÙBLa BÙLÂ ¯·M‰ ÌB˜Ó ˙‡34- ¿ƒƒ¿≈∆¿«∆∆¿»¿ƒ

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰35. ¬≈¿«∆∆À¿»

חכמים,28) גזירת היא זכוכית כלי טומאת עיקר כלומר,
מן  טומאה מקבלים אינם במת או בשרץ נגעו אם שאפילו
ההבדל  את להסביר רבינו התכוון "שעיקר" באמרו התורה.
עיקר  מתכת שכלי ואומר זו, ובין הקודמת ההלכה בין
כשנטמאו  המדובר שכאן אלא התורה, מן היא טומאתם
טומאה  על חכמים בהם שגזרו אפשר ולפיכך דרבנן בטומאה
התוספות  גם הסבירו (וכן זכוכית בכלי כן שאין מה ישנה,
דיבור  א טז, ושבת תיבעי המתחיל דיבור שם זרה עבודה

בטומאה). כמו 29)המתחיל בהם להשתמש שאפשר
נשאר  ממנו וחלק דופנו שנשבר כד כגון שלמים, בכלים
שבירתו. שלפני כשיעורו לא אמנם משקין, לקבל הוא וראוי

חרס.30) כלי כדין להשתמש 31)שלא אדם של דרכו אין
לפצוע  ועלול חד השבר שמקום משום שבור זכוכית בכלי

בו. האוחזת היד שפה 32)את שלהם בשוליים המדובר
בבית  להשתמש אפשר פיו על הכלי את וכשהופכים סביב

שלהם. שבמקום 33)הקיבול הגבשושיות את הוריד
דקה.34)השבר. בפצירה שאפשר 35)החליקו מפני

פציעה.להשתמש סכנת ללא בשוליים

.‡È˙ÈÁBÏˆ36- ‰Èt ÏhpL ˙Á‡ „Èa ˙Ïhp‰ ‰pË˜ ¿ƒ¿«»«ƒ∆∆¿»««∆ƒ«ƒ»
‡l‡ dÎB˙Ï „i‰ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ«»¿»∆»

‰pnÓ ˜ˆBÈ37ÏhpL ÌÈ„È ÈzLa ˙Ïhp‰ ‰ÏB„b Ï·‡ . ≈ƒ∆»¬»¿»«ƒ∆∆ƒ¿≈»«ƒ∆ƒ«
‰ÚLa „ia ˙Ï·BÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë - ‰Ètƒ»¿»ƒ¿≈∆ƒ∆∆«»¿»»

ÔBËÈÏt ÏL ˙ÈÁBÏˆ ÔÎÂ .dÎB˙Ï B„È ÒÈÎnL38Û‡ , ∆«¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ∆«¿»«
ÈtÓ ,‰¯B‰Ë - ‰Èt Ïh Ì‡ ,‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«»ƒƒ«ƒ»¿»ƒ¿≈
.dÎBzÓ ÌOa‰ ‡ÈˆBnL ‰ÚLa BÚaˆ‡a ˙Ï·BÁL∆∆∆¿∆¿»¿»»∆ƒ«…∆ƒ»
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פציעה.ואפש 37)בקבוק.36) חשש ללא בה להשתמש ר
להוציאו 38) וצריך מעצמו נשפך ואינו סמיך בושם מין

באצבע.

.·È,ÌÈÏk Ô‰ ÔÈ„Ú - Ô‰Èt ÏhpL ÔÈÏB„b‰ ÌÈÈ‚Ï¿ƒƒ«¿ƒ∆ƒ«ƒ∆¬«ƒ≈≈ƒ
ÌÈL·ÎÏ ‡e‰ ÌÈ˜˙nL ÈtÓ39. ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

שם 39) נשארים והם ופירות ירקות לכבוש בהם משתמש
טיפול. כל ללא רב זמן

.‚ÈÒBk40Ba¯ ÌbÙpL41LÈÏL Ba ÌbÙ .¯B‰Ë - ∆ƒ¿«À»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰Ë - B‰·b ·¯a BÙw‰42ıÚ·a ÔÈa ,BÓ˙Òe ·w . ∆≈¿…»¿»ƒ«¿»≈¿««

ÔÈa ,e·wpL ˙ÈÁBÏv‰Â ÒBk‰Â .¯B‰Ë - ˙ÙÊa ÔÈa≈¿∆∆»¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿≈
.ÔÈ¯B‰Ë - ‰hÓlÓ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»≈ƒ¿«»¿ƒ

זכוכית.40) השפה.41)של היקף אדם 42)רוב אין
שכזה. פגום בכלי משתמש

.„ÈÈeÁÓz‰43- ‰ÏÚÓÏÓ :e·wpL ‰¯Úw‰Â ««¿¿«¿»»∆ƒ¿ƒ¿«¿»
ÔÈ‡ÓË44ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :e˜cÒ .ÔÈ¯B‰Ë - ‰hÓlÓ , ¿≈ƒƒ¿«»¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ

ÏÔÈBvk ÔÈnÁ‰ ˙‡ Ïa˜45- Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ‡ÓË - ¿«≈∆««ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

גדולה.43) בחלק 44)קערה להשתמש אפשר שהרי
חמים 45)השלם. לתוכו ונותנים בכלי ביקוע יש אם

מקבל  אינו ולכן מתפוצץ הוא ולפעמים הסדק מתרחב
חמים. לקבל וראוי חזק או עבה הכלי כן אם אלא טומאה,

.ÂËÔÈÎe˙Á‰ ˙BÒBk‰46Ì‰È˙B˙ÙOL Èt ÏÚ Û‡ , ««¬ƒ««ƒ∆ƒ¿≈∆
ÔÈÎ¯BÒ47‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó - ‰t‰ ˙‡48. ¿ƒ∆«∆¿«¿ƒÀ¿»

כך.46) כל חלקה ואינה חתוכה קצת.47)השפה מסרטים
ממשית.48) חבלה גורמות שאינן מפני לשימוש, הן ראויות

.ÊËÒk¯Ù‡‰49BÓk ‡e‰ È¯‰L ,¯B‰Ë - ˙ÈÎeÎÊ ÏL »¬«¿≈∆¿ƒ»∆¬≈¿
.Ïa˜Ó BÈ‡L ıÁÓ««∆≈¿«≈

מלמטה.49) וצר מלמעלה רחב גדול משפך

.ÊÈ‰‡¯ÓÏ d˙B‡ ÔÈOBÚL ˙ÈÎeÎÊ50ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë - ¿ƒ∆ƒ»¿«¿»»««
˙Ïa˜Ó ‡È‰L Èt51.‰Ïa˜Ï ˙ÈOÚ ‡lL ÈÙÏ , ƒ∆ƒ¿«∆∆¿ƒ∆…«¬≈¿«»»

Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜Ó ‡e‰L ˙ÈÎeÎÊ ÏL „Â¯z‰««¿»∆¿ƒ∆¿«≈««ƒ
Bcˆ ÏÚ Ct‰ ÔÁÏM‰ ÏÚ BÁÈpnLkL52Ïa˜Ó BÈ‡Â ∆¿∆«ƒ««À¿»∆¿««ƒ¿≈¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈À¿»

כך.50) לשם מלכתחילה לגמרי 51)נעשתה שטוחה אינה
לתוכה. שנותנים מה מקבלת והיא שקערורה, בה יש אלא

עגול.52) שהוא מפני

.ÁÈ‰‡¯Ó B‡OÚL ˙ÈÎeÎÊ ÏL ÈeÁÓz53Ïa˜Ó - «¿∆¿ƒ∆¬»«¿»¿«≈
‰‡ÓË54eÈ‰iL È„k ‰‡¯ÓÏ e‰‡OÚ ‰lÁzÓ Ì‡Â . À¿»¿ƒƒ¿ƒ»¬»»¿«¿»¿≈∆ƒ¿

ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈ‡¯ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈ¯·„55‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ∆«ƒƒƒ¿ƒ≈¬»¬≈∆
„Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÏÎÂ .¯B‰Ë»¿»¿≈¿ƒ≈¿«¿ƒÀ¿»«

.ÌÈÏk‰ ÏÎk ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿»«≈ƒ

בו 53) להשתמש ייחדו ואחרֿכך לתבשיל נעשה מתחילה
שינוי 54)כבמראה. עשה לא שהרי כלי, מתורת יצא לא

קבלת  מידי יוצא אינו טומאה המקבל ודבר ממש בגופו
מחשבה. ידי על "אספקלריא"55)טומאה כתוב במשנה

מעוגל  ששיטחה ומפני שקופה זכוכית שם: מפרש ורבינו
מוקטנת  או מוגדלת בתבנית שמאחריה הדברים את רואים
הצובאות  למראות דומה זו מראה ואין במקומם, ושלא

המחזירו  ב) לח, שהיא.(שמות כמו התמונה את ת

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בכל 1) והטהור הכלים, בכל טהור חרס בכלי שהטמא יבאר

כלים  מטמא חרס כלי אם ודין חרס. בכלי טמא הכלים
שנגע  חרס כלי הכלים. בתוך משקין היו ואם מאוירו
הטומאה  על שכפאו חרס כלי מאחוריו. טמאים במשקין
כלי  וכפה בתוכה מונח השרץ שהיה גומא בארץ. המונחת
כירה, של בעין תנור, של בעין שנמצא השרץ עליה. חרס
לפנים  זו שפיות שלוש לו שהיו חרס כלי כופח. של בעין
ושרץ  שוות ושפתותיהם זה בתוך זה אילפסים וכו'. מזו
לא  להזייה, ולא לטומאה חיבור הנקרא וכו'. בעליון

ולזה. לזה או להזייה ולא לטומאה

.‡Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿«»¿∆≈¿ƒ∆∆
B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó2·f‰ Ëq‰a B‡3Ïk ¯‡Le ; ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ¿∆≈«»¿»»

‰ÒÎ Ì‡Â ,e‡ÓË - ‰‡Óh‰ Ô‰a ‰Ú‚pL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»¿»»∆«À¿»ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿»
.ÔÈ¯B‰Ë Ì‰ È¯‰ - Ô‰a ‰Ú‚ ‡ÏÂ Ô¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓËÀ¿»«¬ƒ»¿…»¿»»∆¬≈≈¿ƒ

‡ˆÓ4ÌÈÏka ¯B‰Ë - Ò¯Á ÈÏÎa ‡Óh‰5‡Óh‰Â , ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ∆∆»«≈ƒ¿«»≈
ÈÏk ÔÈ‡L ÔÈpÓe .Ò¯Á ÈÏÎa ¯B‰Ë - ÌÈÏk‰ ÏÎa¿»«≈ƒ»ƒ¿ƒ∆∆ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
O¯Á ÈÏÎe :¯Ó‡pL ?B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó Ò¯Á∆∆ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡e‰ BÎBzÓ - ¯ÓB‚Â BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡¬∆ƒ…≈∆∆¿≈ƒ

ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡Ï ,‡nË˙Ó6. ƒ¿«≈…≈¬»

בדופן 2) נגעה לא ואפילו הכלי, לתוך הטומאה נכנסה אם
אוירו.3)הכלי. את גם הזיז שהרי ממקומו, הזב הזיזו אם

ב.4) כד האחרים.5)חולין הכלים זו 6)בכל דרשה
בחולין  ה"ה. ז פרשתא שמיני פרשת כהנים' ב'תורת נאמרה
כלי  "וכל טו): יט, (במדבר הכתוב מן זה דין למדו א כה,
יותר  שהיא כהנים' ה'תורת דרשת העדיף ורבינו פתוח",

פשוטה.

.·ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ Ck ,B¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙nL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿«≈≈¬ƒ»¿«≈√»ƒ
eÒÎÂ ‡ÓËpL Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .B¯ÈÂ‡Ó ÔÈ˜LÓe«¿ƒ≈¬ƒ≈«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿¿
- Ba eÚ‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ÈÂ‡Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¿ƒ«¬ƒ««ƒ∆…»¿
‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ;ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰7. ¬≈≈¿≈ƒ∆∆¡«…¬∆¿ƒ¿»
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ ¯‡L Ï·‡¬»¿»«≈ƒ«¿≈ƒ≈»¿«¿ƒ√»ƒ

.Ô‰a eÚbiL „Ú ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«∆ƒ¿»∆

חרס,7) כלי על העידה "התורה יונתן ר' מבאר שם בחולין
הנמצא  שכל אמרה, התורה פירוש, חרדל". מלא ואפילו
שרק  כחרדל, קטנים גרעינים אפילו נטמא, - טמא חרס בכלי

בכלי. נוגע מהם קטן חלק

.‚Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡8B¯ÈÂ‡Ó ÌÈÏk ‡nËÓ9ÈÏk ÔÈa , ≈¿ƒ∆∆¿«≈≈ƒ≈¬ƒ≈¿≈
eÈ‰L ÏB„b Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .ÌÈÏk ¯‡L ÔÈa Ò¯Á∆∆≈¿»≈ƒ≈«¿ƒ∆∆»∆»
ÏÎÂ ‡ÓË ‡e‰ - B¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ÌÈÏk BÎB˙a¿≈ƒ¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ»≈¿»
BÎB˙aL ÌÈÏka ÔÈ˜LÓ eÈ‰ .ÔÈ¯B‰Ë BÎB˙aL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆¿¿ƒ»«¿ƒ«≈ƒ∆¿
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milkקלב zekld - dxdh xtq - xc` h"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙‡ ÔÈ‡nËÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ,B¯ÈÂ‡Ó ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓË -ƒ¿¿««¿ƒ≈¬ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈÏk‰10¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰Â .11EÈ‡nËÓ :12,Èe‡nË ‡Ï «≈ƒ«¬≈∆≈¿«¿∆…ƒ¿ƒ

.È˙‡nË ‰z‡Â¿«»ƒ≈«ƒ

מ"ד.8) פ"ח פ"ט 9)כלים שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מיטמאים  הכלים אף לחשוב) (אפשר יכול דרשו: ה"א,
"כל  שנאמר (אחר "האוכל" לומר: תלמוד חרס? כלי באויר
האוכל  מכל ואומר: הכתוב ממשיך יטמא", בתוכו אשר
כלים  ואין חרס, כלי באוויר מיטמאין אוכלים יאכל), אשר

חרס. כלי באויר שמשקין 10)מיטמאין חכמים גזרו
ה"ב). פ"ז הטומאות אבות הלכות (ראה כלים יטמאו

למשקין.11) אומר אותך.12)הכלי שטימא הכלי

.„Ò¯Á ÈÏk13„·Ïa ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ¿ƒ∆∆∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿«
ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡Lk ,ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË -14ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿¿¬»ƒ¿»»«≈ƒ«∆¿»ƒ

CBz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;CBz BÏ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»¬»ƒ≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ba eÚ‚Â15ÏkL ; ¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»∆…

ÔÈ‡nË˙Ó ÂÈ¯BÁ‡ ÔÈ‡ - Ò¯Á ÈÏÎa CBz BÏ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ∆∆≈¬»ƒ¿«¿ƒ
‡a ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÚ‚ .ÔÈ˜LÓaÒ¯Á ÈÏk È¯BÁ ¿«¿ƒ»¿√»ƒ«¿ƒ«¬≈¿ƒ∆∆

ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ‡Óh‰16„Á‡Â Ò¯Á ÈÏk „Á‡Â . «»≈¬≈≈¿≈ƒ¿∆»¿ƒ∆∆¿∆»
ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ ÏkL .‰Ê ¯·„a ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L¿»»«≈ƒ¿»»∆∆»«≈ƒ«¿≈ƒ
ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa ,Ô‰a ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÚ‚pL∆»¿√»ƒ«¿ƒ»∆≈ƒ»≈

.e‡ÓË - Ô‰È¯BÁ‡Ó≈¬≈∆ƒ¿¿

וה"ג,13) ה"ב הטומאות אבות מהלכות פ"ז ראה
שם. נטמא.14)ובהערותינו לא תוכו ב'תורת 15)אבל

"כל  גמליאל: רבן בשם אמרו ה"ד, ז פרשתא של כהנים'
חרס  כלי פירוש, אחוריים". לו אין חרס, בכלי תוך לו שאין
במשקין  כשנגע אפילו כלל, טומאה מקבל אינו תוך לו שאין

"מטמאים 16)טמאים. חרס שכלי אמרו, מ"א פ"ב בכלים
מאוירם  שנטמאו חרס שכלי רבינו, ומפרש מאחוריהם",
מפרש, שם [הר"ש מאחוריהם. בהם הנוגע את גם מטמאים
הכלי  ששולי כגון הכלי, שבאחורי קיבול לבית שהכוונה

מבחוץ]. שפה מוקפים

.‰e‰ÙkL B‡ B¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓË ‰ÒÎpL Ò¯Á ÈÏk „Á‡∆»¿ƒ∆∆∆ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ∆»»
‰ÈÏÚ Ï‰‡ ‰OÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ˙Ápn‰ ‰‡Óh‰ ÏÚ17, ««À¿»«À«««»»∆¿«¬»…∆»∆»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .BÎB˙a ‰‡Óh‰ È¯‰L18‰fL ,e„ÓÏ ∆¬≈«À¿»¿ƒƒ«¿»»¿∆∆
BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL19.ÌÈÏ‰‡‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - ∆∆¡«∆¿«∆»…»ƒ

ה"א.17) שם כהנים' משה 18)'תורת עד איש מפי איש
חרס".19)רבינו. כלי "וכל מן למדו שם כהנים' ב'תורת

.Â‡nb20Ò¯Á ÈÏk ‰ÙÎÂ dÎB˙a ÁpÓ ı¯M‰ ‰È‰L À»∆»»«∆∆À»¿»¿»»¿ƒ∆∆
„Ú - BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL ;‡ÓË ‡Ï - ‡nb‰ ÏÚ««À»…ƒ¿»∆∆¡«∆«

BÎB˙a ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚ ÒkzL21ı¯M‰ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ»≈«¿»∆À¿»¿¿ƒ»«∆∆
¯epz ÏL BzLÁÓ ‰hÓÏ ‡ˆÓpL22˙ÈÚ˜¯˜ ‡È‰L , ∆ƒ¿»¿«»ƒ¿À¿∆«∆ƒ«¿»ƒ

˙Ó ÂLÎÚÂ ,ÏÙ ÈÁ :¯ÓB‡ È‡L ;¯B‰Ë ¯epz‰ -««»∆¬ƒ≈«»«¿«¿»≈
BÊ ‡nb CB˙a23˙ÚaË B‡ ËÁÓ ˙‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»¿≈ƒƒ¿≈«««««

ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,BzLÁÓ ‰hÓÏ24 ¿«»ƒ¿À¿««ƒ∆»«≈ƒ«ƒ¿»ƒ
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ‡ÓË -25¯B‰Ë ¯epz‰ È¯‰ ,26È‡L ; ¿≈ƒ¿∆≈«¿¬≈««»∆¬ƒ

‰· ¯epz‰Â ,¯epz‰ ‡a ‡lL „Ú eÈ‰ ÌL :¯ÓB‡≈»»«∆…»««¿««ƒ¿»

ÔLca e‡ˆÓ .BÎB˙a eÏÙ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ27È¯‰ - ¬≈∆¿…»¿¿ƒ¿¿«∆∆¬≈
‰Ï˙È ‰Óa BÏ ÔÈ‡L ,‡ÓË ¯epz‰28e‡ˆÓ . ««»≈∆≈¿«ƒ¿∆ƒ¿¿

BzLÁa29¯epz ÏL30ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ Ï·‡ ÔÈ‡¯ ƒ¿À¿∆«ƒ¿ƒ¬»≈»¿ƒ
Ô‰a Ú‚B ‡e‰Â ˜ˆa‰ ˙‡ ‰ÙB‡ Ì‡ :B¯ÈÂ‡Ï31- «¬ƒƒ∆∆«»≈¿≈«»∆

- Â‡Ï Ì‡Â ;B¯ÈÂ‡ CB˙· eÈ‰ el‡k ¯epz‰ ‡ÓËƒ¿»««¿ƒ»¿¬ƒ¿ƒ»
˜ˆa ‰Ê È‡a .BzLÁpÓ ‰hÓÏ eÈ‰ el‡k ¯B‰Ë ¯epz‰««»¿ƒ»¿«»ƒ¿À¿¿≈∆»≈
‰L˜ ‡ÏÂ ¯˙BÈa C¯ BÈ‡L ,ÈBÈa‰ ˜ˆ·a ?e¯Ó‡32. »¿¿»≈«≈ƒ∆≈«¿≈¿…»∆

מ"ג.20) פ"ט למטה 21)כלים מונחת הטומאה וכאן
באווירה. ולא הכלי לו 22)מדופני שאין בתנור המדובר

עליו  עומד שהתנור והמקום הקרקע, על ועומד שוליים
תנור". של "נחושתו היה 23)נקרא הרי מת, נפל שאם

נפילה. בשעת התנור אם 24)באוויר יודעים אנו ואין
טמאים. או הטומאות 25)טהורים אבות מהלכות בפי"ג

והטבעת.26)הי"ג. המחט מן נטמא על 27)ולא המונח
התנור. לאויר 28)קרקעית נכנסו לא שמעולם לומר,

מ"א.29)התנור. ואינן 30)שם התנור, בקרקע תחובות
משטחו. למעלה לתוך 31)בולטות ונדחק רך, הוא הבצק

והטבעת. המחט שעל הזעירה בסדק 32)הגומא ונדחק
דק.

.Êı¯M‰33¯epz ÏL ÔÈÚa ‡ˆÓpL34a ,,‰¯Èk ÏL ÔÈÚ «∆∆∆ƒ¿»»«ƒ∆«»«ƒ∆ƒ»
˙ÈÓÈt‰ ‰ÙO‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,Átk ÏL ÔÈÚa»«ƒ∆À»ƒƒ¿»ƒ«»»«¿ƒƒ

ıeÁÏÂ35ÔÈÚ‰ ¯ÈÂ‡a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë -36- ¿«»¿≈ƒƒ¿»«¬ƒ»«ƒ
B‡ ‰¯Èk‰ B‡ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ÒÎ ‡Ï È¯‰L ;¯B‰Ë»∆¬≈…ƒ¿««¬ƒ«««ƒ»
elÙ‡Â .ÈeÏz ‡e‰ Ô‰È˙BÙ„ È·Ú ˙Áz ‡l‡ ,Átk‰«À»∆»««√ƒ»¿≈∆»«¬ƒ

ÔÈ¯B‰Ë - ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÌL ‰È‰37‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; »»»¿«ƒƒ«≈¿ƒ∆»ƒ≈»»
ÁÙË Á˙Bt ÔÈÚ‰ È·Úa38‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó È¯‰L , »√ƒ»«ƒ≈«∆«∆¬≈≈ƒ∆«À¿»

¯‡a˙pL BÓk ,¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï39.˙Ó ˙‡ÓË ÔÈÚa «¬ƒ««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿«≈

רחבה.33) לגומא אלא נכנס מ"ז.34)שאינו פ"ח שם
אותו 35) וסותמים העשן, יוצא שדרכו שבתנור, חור

החום. שיישמר כדי אפיה בשעת התנור 36)מבפנים דופן
שטח  נשאר מבפנים, העין את וכשסותמים עבה, הוא
שאם  רבינו ואומר לסתימה, מחוץ התנור קירות של מסויים
לקמן  (ראה התנור נטמא לא - שטח באותו שרץ נמצא
בתבניות  עשויים תנורים שלשתם וכופח, כירה תנור ה"ט).

פ"ג). שבת הלכות זמנים ספר (ראה לא 37)שונות
באויר  כן גם הוא השרץ שם בנמצא הרי כוונתו, לי נתבארה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה ומה 38)הכלי? התנור
ולפיכך  עצמו, בפני ככלי נידון החור דופן עובי שבתוכו,

זו. מנגיעה התנור נטמא זה לא שחלק נאמר אם ואפילו
אינו  חרס שכלי מפני התנור, את לטמא בכוחו אין נטמא,
לטומאה  ראשון הוא שהרי מאוירו, אפילו כלים מטמא
ה"ח). פ"י הטומאות אבות הלכות (ראה במת נגע אפילו

טפח.39) ברום טפח על טפח

.Á‡ˆÓ40ÌÈˆÚ‰ ˙Áp‰ ÌB˜Óa ı¯M‰41‰ÙO‰ ÔÓ ƒ¿»«∆∆ƒ¿«»«»≈ƒƒ«»»
¯B‰Ë - ıeÁÏÂ ˙ÈÓÈt‰42˙·ÈLÈ ÌB˜Óa ‡ˆÓ . «¿ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«

Ôla‰43È˜ÏBL ˙·ÈLÈ ÌB˜Óa ,Úav‰ ˙·ÈLÈ ÌB˜Óa , ««»ƒ¿¿ƒ«««»ƒ¿¿ƒ«¿≈
ÌÈ˙Èf‰44.¯B‰Ë Ïk‰ - «≈ƒ«…»

מת 40) בטומאת נאמר זה ודין מת. טומאות מהלכות בפי"ב
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בפותח  אפילו נכנסת אינה וכדומה שרץ טומאת אבל בלבד,
מ"ח.41)טפח. זה 42)שם מקום היה גדולים, בתנורים

התנור. לחלל מחוץ כדין 43)משוך דינו שם. כחכמים
מפני  אחת? בבת הדינים שני רבינו כלל לא ולמה עיין,
ר' חולק עצים הנחת במקום אבל מחלוקת, כל אין שבעיין

ולפנים. החיצונה השפה מן ומטמא המחמם 44)יהודה,
המרחץ. בבית המים את

.Ë¯epz‰ ÔÈ‡45˙BÓB˜Ó ¯‡L ‡ÏÂ ‰¯Èk‰ ‡ÏÂ ≈««¿…«ƒ»¿…¿»¿
„B˜È‰46˙‡ˆÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈ‡nË˙ÓÔÓ ‰‡Óh‰ «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ≈ƒ¿≈«À¿»ƒ

‰ÓÈ˙q‰47ÌÈÙÏÂ48. «¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

מספיק 45) מקום ויש מלמטה, מאוד רחבים אלה תנורים
להיכוות. ולא לשבת שם.46)לאומנים המשנה סיום

יוקדת.47) שהאש מפרש,48)מקומות ישראל התפארת
שקע  ועושים מאוד, עבים הם האלה התנורים שקירות
ישיבת  מקום הוא זה ושקע אדם, של כרחבו במזוזותיהם

האומנים.

.ÈÒ¯Á ÈÏk49,ÌÈn‰ ÌÈza ÈÏÚa Ba ÔÈ˙BML ¿ƒ∆∆∆ƒ«¬≈»ƒ««ƒ
BÚˆÓ‡aL50ÔÓ ‰ÏÚÓlL B˙ÙOe Ò¯Á ÏL ˙L¯ BÓk ∆¿∆¿»¿∆∆∆∆∆¿»∆¿«¿»ƒ

˜¯ÒÓ BÓk ˙L¯‰51‰ÒÎ Ì‡ ,¯eˆ¯ˆ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , »∆∆¿«¿≈¿∆«ƒ¿»«¿ƒƒ¿¿»
‡ÓË - ˙L¯‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˜¯Òn‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒ««¿≈¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿»

Blk52.‰Ê ÈÏk ÏL BÎBz e‰fL , À∆∆∆¿ƒ∆

הפנימית 49) השפה שמן החלקים גם ונטמאו התנור, ונטמא
השלמות). (ראה מ"ח.50)ולחוץ פ"ב נראה 51)שם

והברטנורא. הר"ש פירשו וכן הכלי, לפי שהכוונה
מסרק.52) כמו ונראית השפה, כל סביב רבות פגימות

לנוי. בכוונה נעשו האלו הפגימות

.‡ÈÒ¯Á ÈÏk53˙BÈÙO LÏL BÏ ‰È‰L54ÌÈÙÏ BÊ ¿ƒ∆∆∆»»»¿»ƒ¿ƒ
˙Ù„BÚ ˙ÈÓÈt‰ ‰˙È‰ :BfÓ55¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ƒ»¿»«¿ƒƒ∆∆¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ

˙ÈÓÈt‰56ÔÈaL ¯ÈÂ‡aL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk - «¿ƒƒ»»√»ƒ¿««¿ƒ∆»¬ƒ∆≈
ÔÈ¯B‰Ë ‰BˆÈÁ‰Â ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÈ·e ˙ÈÓÈt‰ ‰ÙO‰57. «»»«¿ƒƒ≈»∆¿»ƒ¿«ƒ»¿ƒ

d¯ÈÂ‡ ‡ÓËÂ ˙Ù„BÚ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰˙È‰58‰pnÓ - »¿»»∆¿»ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ»ƒ∆»
ÌÈÙÏÂ59‡ÓË60¯B‰Ë ıeÁÏÂ ‰pnÓ ,61‰˙È‰ . ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆»¿«»»¿»

‡ÓË Ïk‰ - d¯ÈÂ‡ ‡ÓËÂ ˙Ù„BÚ ‰BˆÈÁ‰62eÈ‰ . «ƒ»∆∆¿ƒ¿»¬ƒ»«…»≈»
¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,‰‡ÓË d¯ÈÂ‡ ‡ÓËpL Ïk - ˙BÂL63. »…∆ƒ¿»¬ƒ»»≈»¿«¿»»

שם.53) מ"ד.54)כחכמים פ"ד דפנות,55)שם
רבינו  שבפירוש (הציור ציור יש כאן כזה: ריווח וביניהם
שלוש  מדגים הוא כי מדוייק, אינו ראם הוצאת למשנה

זו). בתוך זו השפיות 56)קדירות משתי יותר גבוהה
הקדירה.57)האחרות. אלה 58)לאוויר מקומות

מגבו. טומאה מקבל אינו חרס וכלי הכלי, כגב נידונים
הפנימית.59) ובין שבינה לרווח טומאה כל 60)נכנסה

עצמה. בקדירה הנמצא וכן הזה, הרווח במקום הנמצא
זו.61) שפה של אווירה בתוך נמצא זה שכל מפני
בתוכו.62) שהטומאה הכלי גב שזה מפני 63)מפני

את  מטמא והשרץ לגובהה, עד עולה הקדירה כל שאוויר
כולו.

.·ÈÌÈÒtÏ‡64ı¯M‰Â ˙BÂL Ô‰È˙B˙ÙOÂ BÊ CB˙a BÊ ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈∆»¿«∆∆
‰BÈÏÚa65‰BzÁza B‡66,‰‡ÓË ı¯M‰ da LiL BÊ - »∆¿»««¿»∆≈»«∆∆¿≈»

Ô‰aL ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë ÔÈÒtÏ‡‰ ¯‡Le67‰È‰ . ¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»»√»ƒ∆»∆»»
‰˜LÓ ÒBÎa ‰·e˜ Ô‰Ó ÒtÏ‡ Ïk68ı¯M‰Â »ƒ¿»≈∆¿»¿≈«¿∆¿«∆∆

ÌÈÒtÏ‡‰ ÏÎaL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk - ‰BÈÏÚa»∆¿»»»√»ƒ¿««¿ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡ÓË69¯‡a˙iL BÓk ,Ôlk ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰L ;70. ¿≈ƒ∆«À¿»«¬ƒÀ»¿∆ƒ¿»≈

‰BzÁza ı¯M‰ ‰È‰71;˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ‰‡ÓË ‡È‰ - »»«∆∆««¿»ƒ¿≈»¿À»¿
‰BÈÏÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ı¯L ÒÎ ‡Ï È¯‰L72˙ÙO ÔÈ‡Â , ∆¬≈…ƒ¿«∆∆«¬ƒ»∆¿»¿≈¿«

ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ‡nËÏ È„k ˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰««¿»∆∆¿≈¿«≈»»√»ƒ¿««¿ƒ
dÎB˙aL73‰BÈÏÚa ı¯M‰ ‰È‰ .74˙ÙO ‰˙È‰Â ∆¿»»»«∆∆»∆¿»¿»¿»¿«

ı¯M‰L ,‰‡ÓË ‰BÈÏÚ‰ - ˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰««¿»∆∆»∆¿»¿≈»∆«∆∆
È¯‰ ˙Ù„BÚ d˙ÙOL ÈtÓ ,‰BzÁz‰ ÔÎÂ ;dÎB˙a¿»¿≈««¿»ƒ¿≈∆¿»»∆∆¬≈

ÔÈÒtÏ‡‰ ¯‡Le ;d¯ÈÂ‡a ı¯M‰75‰BzÁz‰ CB˙aL «∆∆«¬ƒ»¿»»ƒ¿»ƒ∆¿««¿»
ÔÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë76BÎB˙aL ÌÈÏk ‡nËÓ Ò¯Á ÈÏk77. ¿ƒ∆≈¿ƒ∆∆¿«≈≈ƒ∆¿

ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â78‰˜LÓ da LiL Ïk - ¿ƒ»»≈≈∆«¿∆≈«…∆≈»«¿∆
‰‡ÓË ÁÙBË79‰BzÁz‰ ¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙Ó ‰˜Ln‰L ; ≈«¿≈»∆««¿∆ƒ¿«≈≈¬ƒ««¿»

.ÒtÏ‡‰ ˙‡ ‡nËÓe ¯ÊBÁÂ ˙Ù„BÚ‰»∆∆¿≈¿«≈∆»ƒ¿»

שם.64) במשנה קערות 65)כחכמים מ"ח. פ"י שם
החיצונה.67)הפנימית.66)גדולות. שהיא

חרס 68) כלי אפילו - שכלי מפני טהורים, עצמם האילפסים
נמצא  אינו השרץ והרי חרס, כלי מאוויר מיטמא אינו -
כלי  בתוך נמצאים שאינם מפני טהורים, והאוכלין באווירם,
"אל  אמרה והתורה בו, הנמצא בכלי אלא בתוכו שהטומאה
('תורת  חכמים ודרשו לג), יא, (ויקרא יטמא" . . . תוכו
תוכו. תוך ולא תוכו" "אל ה"ז): ז פרשתא שמיני כהנים'

נקב 69) דרך לכלי ייכנס משקה, על הנקב מקום יתנו אם
שיצאו 70)זה. מפני טהורים, עצמם האילפסים אבל

מטהר  שהנקב בכלים שהמדובר מפרש [רבינו כלי. מתורת
על 71)אותם]. מציל אינו נקוב שכלי ה"ט, בפי"ד לקמן

בכלי  מונחים כאילו הם והרי שבתוכו, והמשקין האוכלין
בתוכו. החיצונה.72)שהשרץ אינה 73)שהיא הטומאה

הכלי. פי דרך אלא השוליים דרך אילמלי 74)נכנסת
באילפסים  הנמצא כל היה עודפת, החיצונה היתה
הדפנות  של באוויר מונח הוא כאילו נמוכים, שדפנותיהם

הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו ואילך 75)הגבוהים, מכאן
שלם. בכלי העליונה.76)המדובר לשפת שוה שפתם אם

לא 77) שהכלים ואףֿעלֿפי ג, בהלכה למעלה כמבואר
ניצולים  ואינם שבתוכם. והמשקין האוכלין נטמאו - נטמאו
אותם  רואים עודפת, שהתחתונה מפני תוכו, תוך מכוח

ממש. באוירה מונחים הם האצבע 78)כאילו את מרטיב
בו. ושוליו 79)הנוגעת בו המונח לאילפס והואֿהדין

מגבו, חרס כלי מטמאים משקין שהרי במשקה, נוגעים
ראה  ה"ג. הטומאות אבות מהלכות בפ"ז רבינו לדעת

והשלמות. ראב"ד

.‚È‡Ï·Ë80¯Á ÏLda ˙B˜e·c ˙B¯Ú˜ eÈ‰L Ò «¿»∆∆∆∆»¿»¿»
‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙a81˙Á‡ ˙‡ÓËÂ ,„Á‡ ÈÏk Ïk‰ È¯‰Â ƒ¿ƒ««¬∆»«¬≈«…¿ƒ∆»¿ƒ¿»««

Ôlk e‡ÓË ‡Ï - Ô‰Ó82ÔÙc ‡Ï·hÏ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆…ƒ¿¿À»¿ƒ»»««¿»…∆
Û„BÚ83˙Á‡ ˙‡ÓËÂ ,BÎB˙a ˙B¯Úw‰ Ïk e‡ˆÓpL , ≈∆ƒ¿¿»«¿»¿¿ƒ¿»««

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



milkקלד zekld - dxdh xtq - xc` h"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ôlk e‡ÓË - Ô‰Ó84ÔÈÏ·z‰ ˙È·a ÔÈc‰ ÔÎÂ .85ÏL ≈∆ƒ¿¿À»¿≈«ƒ¿≈«¿»ƒ∆
.B· ‡ˆBÈk ˙BÓÈ‡˙n‰ ÔÈ¯ÈÓÏ˜Â ,Ò¯Á∆∆¿«¿ƒƒ««¿ƒ«≈

מ"ז.80) פ"ב מטיט 81)שם טבלא עושים לפעמים
אולם  קטנות, קערות לה מדביקים ואחרֿכך אותה, ושורפים
עם  טבלא מטיט מלכתחילה עשה כשהאומן המדובר כאן

בכבשן. יחד ונשרפו בה דבוקות קערה 82)קערות כל
עצמו. בפני ככלי על 83)נידונית עודפת גבוהה שפה

בה. הדבוקות הקערות כלי 84)שפת כולן עושה השפה
בהם 85)אחד. שנותנים רבים, קיבול בתי עם טבלא

שונים. תבלינים

.„ÈÂÈzaÓ „Á‡ ‡ÓËpL ıÚ ÏL ÔÈÏ·z‰ ˙Èa≈«¿»ƒ∆≈∆ƒ¿»∆»ƒ»»
ÌÈza‰ ¯‡L e‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa86BÏ LÈ Ì‡Â . ¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿»«»ƒ¿ƒ≈

„Á‡ ‡ÓËÂ ,BÎB˙a ÌÈza‰ Ïk e‡ˆÓpL ,Û„BÚ ÔÙ„…∆≈∆ƒ¿¿»«»ƒ¿¿ƒ¿»∆»
Ïk‰L ;Ôlk e‡ÓË - ÔÈ˜LÓa ÂÈzaÓ87„Á‡ ÈÏÎk88, ƒ»»¿«¿ƒƒ¿¿À»∆«…ƒ¿ƒ∆»

ÂÈza eÈ‰ .Blk ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa BÎBz ‡ÓËpL ÈÏÎe¿ƒ∆ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»À»»»
¯ÓÒÓa ÔÈÚe·˜89‰‡ÓËÏ ‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿«¿≈¬≈≈ƒ∆»∆¿À¿»

‰Èf‰Ïe90„·Ïa ÔÈÚe˜z eÈ‰ .91¯eaÁ el‡ È¯‰ - ¿«»»»¿ƒƒ¿«¬≈≈ƒ
ÔÈzÂ ÔÈÏh ÂÈza eÈ‰ Ì‡Â .‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ92- ¿À¿»¿…¿«»»¿ƒ»»»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ

.‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ ÔÈ‡≈»ƒ…¿À¿»¿…¿«»»

נטמא 86) אם אבל טמאים. במשקין כשנטמא ודווקא
בטבלא  עודף. דופן שם כשאין אפילו כולם, נטמאו בשרץ,
את  הגביל ולא "ונטמאת", סתם כתב יג) (בהלכה חרס של
אינו  שרץ שאפילו משמע בלבד, משקין לטומאת הדין
רבינו  בפירוש נתבאר הזה ההבדל וטעם כולן. את מטמא
נגעה  וכאשר מגבו, טומאה מקבל אינו חרס כלי למשנתנו,

אפי  - של הטומאה בתוכו - התורה מן שטומאתו שרץ לו
כנגיעה  זו נגיעה לדון יש הבתים שאר לגבי הרי אחד בית
לבזבז  לטבלא יש אלאֿאםֿכן נטמאו, לא ולפיכך בגבם,
תוך  משמשת הטבלא של תוכה שאז הכלים, שפת על עודף
בכלי  אבל חרס, של בטבלא זה וכל הכלים. לכל משותף
השרץ  נגיעת ע"י הבתים כל נטמאו מגבו, מטמא שהוא עץ
אולם  שרץ, בטומאת זאת וכל בגבם. נגע כאילו מהם באחד
מהלכות  (בפ"ז כבר נתבאר טמאים, במשקין כשנטמאו
נטמא  לא - כלים באחורי נגעו שאם ה"ג) הטומאות אבות
בטומאה) שנגע (הבית זה של שתוכו שאמרו, ומכיון תוכם.
אלה  במשקין נטמאו לא הבתים שאר הרי לחבירו, גב נעשה

הבתים.87)כלל. שבין הטבלא חלקי וגם הבתים, כל
עצמה.88) בטומאה מנגיעה נטמא בית ללא 89)וכל

עשייתם. מתחילת טבעי והזה 90)חיבור במת, נטמאו אם
בדופן  והמדובר כולם. נטהרו - מהם אחד על פרה אפר מי

מסמרים.91)עודף. חיבור מוציאים 92)בלי לפרקים
מחזירים  ולפעמים בהם, תקועים שהם מהחורים אותם

אותם.

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
מציל 1) – המת באוהל פתיל בצמיד המציל שכל יבאר

לטומאת  פתיל צמיד טומאת שאין כשם ודין חרס. בכלי
אם  בחי הבלועים ודין חרס. כלי באויר הוא כך אוהל

תוכו  ודין כבלועים. הם מקום זה ובאי חרס כלי מיד מצילים
חרס. כלי מיד זפת בסתימת שמציל והדבר תוכו תוך ולא

.‡ÏÈvn‰ Ïk2ÏÈ˙t „ÈÓˆa3˙n‰ Ï‰‡a4ÏÈvÓ - »««ƒ¿»ƒ»ƒ¿…∆«≈«ƒ
Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡a ÏÈ˙t „ÈÓˆa5˙Óa ÏÈv‰ Ì‡ . ¿»ƒ»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆ƒƒƒ¿≈

¯eÓÁ‰6Ò¯Á ÈÏÎa ÏÈviL ‡e‰ ÔÈc ,7Ïw‰8ÏÎÂ . ∆»ƒ∆«ƒƒ¿ƒ∆∆««¿…
ÈÏk ¯ÈÂ‡a ÏÈvÓ BÈ‡ - ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvÓ BÈ‡L∆≈«ƒ¿…∆«≈≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ

.Ò¯Á∆∆

מ"א.2) פ"ח ומהודק.3)כלים מחובר כיסוי 
"וכל 4) טו): יט, (במדבר תורה אמרה המת, אוהל בטומאת

ומכאן  הוא", טמא עליו פתיל צמיד אין אשר פתוח כלי
טהורים. שבתוכו מה וכל הוא – פתיל צמיד עליו יש שאם

המוטל 5) פתיל צמיד חרס בכלי הנמצאים ומשקין אוכלין
נטמאו. לא – בתוכו שטומאה גדול חרס כלי בתוך

ימים.6) שבעה טומאת כלי 7)שמטמא של תוכו בטומאת
שכלי 8)חרס. פעמים, כמה כבר נתבאר אחד. יום טומאת

במת. נגע אם אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס

.·‰‡ÓhÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡L ÌLÎe9Ï‰‡a ¿≈∆≈»ƒ»ƒ«À¿»¿…∆
˙n‰10ÈÏk ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓhÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ Ck , «≈»≈»ƒ»ƒ«À¿»«¬ƒ¿ƒ

ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰¯„˜ ?„ˆÈk .Ò¯Á∆∆≈«¿≈»∆ƒ¿≈»√»ƒ«¿ƒ
¯epz‰ CB˙a ‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe11‡Óh‰ À∆∆»ƒ»ƒ¿»¿«««»≈
ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‰¯„w‰ È¯‰ -12‰È‰ . ¬≈«¿≈»¿…«∆¿»¿ƒ»»

„ÈÓˆ ˙ÙwÓe dÎB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ B‡ ı¯M‰«∆∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»À∆∆»ƒ
¯epz‰ ‡ÓË - ¯epz‰ ¯ÈÂ‡a ‰e˙e ÏÈ˙t13ÔÎÂ] . »ƒ¿»«¬ƒ««ƒ¿»««¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

את 9) ותטמא לתוכו הטומאה תיכנס שלא מציל פתיל צמיד
הטומאה  על מעכב אינו אבל בו, הנמצא הטהור הדבר

מלצאת. בו צמיד 10)הנמצאת בכלי סגור המת מן כזית
הנמצא  כל ומטמאה חודרת טומאתו באוהל, המוטל פתיל

חרס.11)באוהל. על 12)של עיכב הסגור הכלי
מלהיכנס. פתיל 13)הטומאה מהצמיד יצאה הטומאה

כלים  (תוספתא, שבתוכו מה כל את וגם התנור את וטימאה
ה"ו). פ"ו

.‚˙ÚaË14ËÁÓ B‡ ‰·l‰ CB˙a ˙ÚÏ·nL ‰‡ÓË «««¿≈»∆À¿««¿«¿≈»««
Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï eÏÙÂ ıÚ‰ CB˙a ˙ÚÏ·nL ‰‡ÓË¿≈»∆À¿««¿»≈¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆∆

‡ÓË -15‰Ê ıÚa ‰Óe¯z ¯kk Ú‚ Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿»««ƒ∆ƒ»«ƒ«¿»¿≈∆
¯B‰Ë - BÊ ‰·Ïa B‡16Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰ , ƒ¿≈»»¬≈≈¿«¿ƒ¿ƒ∆∆

B¯ÈÂ‡Ó17. ≈¬ƒ

מ"ו.14) פ"ט, שם שבתוכו.15)משנה, וכל החרס כלי
הטמא 16) בין חוצץ דבר כשאין ישירה, נגיעה שרק מפני

מטמאה. – מיטמא 17)לטהור חרס שכלי מפני
כאן  והרי כלל, נגיעה בלי באווירו, נמצאת כשטומאה

נגיעה. בטומאת מהֿשאיןֿכן באווירו, נמצאת הטומאה

.„ÏB‚¯z18¯ÈÂ‡Ï ÏÙÂ ˙Ó ¯Oa B‡ ı¯L ÚÏaL «¿¿∆»«∆∆¿«≈¿»««¬ƒ
¯epz‰19¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -20- ÏB‚¯z‰ ÌL ˙Ó Ì‡Â . ««¬≈∆»¿ƒ≈»««¿¿

¯epz‰ ‡ÓË21ÈÏk „iÓ ÔÈÏÈvÓ ÈÁa ÔÈÚeÏa‰L . ƒ¿»««∆«¿ƒ«««ƒƒƒ«¿ƒ
Ò¯Á22˙n‰ Ï‰‡a ÔÈÏÈvnL C¯„k ,23. ∆∆¿∆∆∆«ƒƒ¿…∆«≈
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קלה milk zekld - dxdh xtq - xc` h"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מ"ה.18) פ"ח חי.19)שם כשהוא מבואר 20)ויצא
מטמאה. אינה חי בגוף בלועה שטומאה ההלכה, בסוף

אינו 21) עצמו התרנגול התרנגול. שבמעי הטומאה מן
של  הבליעה בבית רק מטמאה טהור עוף נבלת כי מטמא,
ה"א). פ"ג הטומאות אבות הל' (ראה האוכלה האדם

נגיעה.22) בלי אפילו שמטמא חרס כלי אוויר מטומאת
מטמאה. אינה שנגיעתה טומאת 23)וכלֿשכן הל' ראה

ה"אֿב. פ"כ מת

.‰ÌÈ¯·c24ÔÈËÓw‰ CB˙a B‡ ‰t‰ CB˙aL25ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆¿«∆¿«¿»ƒ≈»
ÂÈt CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÈ‰L Ì„‡ ?„ˆÈk .ÔÈÚeÏ·kƒ¿ƒ≈«»»∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ıÙ˜Â26.e‰‡nË - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ ÒÈÎ‰Â ÂÈt ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ…«¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»
ÒÈÎ‰Â ÂÈt CB˙Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ eÈ‰L ¯B‰Ë ÔÎÂ¿≈»∆»√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÂÈÙaL ÌÈÏÎ‡ e‡ÓË - ‡ÓË ¯epz ¯ÈÂ‡Ï BL‡…̄«¬ƒ«»≈ƒ¿¿√»ƒ∆¿ƒ

‰L„Úk BËÓ˜ CB˙a BÏ ‰È‰27BÒÈÎ‰Â ı¯M‰ ÔÓ »»¿À¿«¬»»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ
‰‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯epz‰ ‡ÓË - ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ««ƒ¿»««««ƒ∆«À¿»

ËÓw‰ CB˙a28. ¿«∆∆

מ"י.24) ב).25)שם מב, (נדה חי בעל סגר.26)שבגוף
מטמא.27) – כעדשה השרץ שקמט 28)בשר שם, כרבא

כבלוע  ולא חרס, כלי באוויר שמטמא הסתרים כבית נידון
חי. בבעל

.Â‚BÙÒ29‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ÚÏaL ¿∆»««¿ƒ¿≈ƒ««ƒ∆
,e‰‡nË - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï ÏÙ Ì‡ ,ıeÁaÓ ·e‚»ƒ«ƒ»««¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»

˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL30˙ÙÏ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÔÎÂ .31ÏLÂ ∆«¿∆»≈¿≈¬ƒ»∆∆∆¿∆
ÈÓb32e·bÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ô‰a eLnzLpL ÌÈÒ¯Á . ∆ƒ¬»ƒ∆ƒ¿«¿»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿

e‰e‡nË ‡Ï - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï eÏÙÂ33¯epzÏ eÏÙ .34 ¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆∆…ƒ¿»¿««
˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL ,‡ÓË - ˜q‰Â35ÌÈ¯·c ‰na . ¿À«ƒ¿»∆«¿∆»≈«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡36ÔÈl˜ ÔÈ˜LÓa37Ìc ÔB‚k ,ÔÈ¯eÓÁa Ï·‡ ; ¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ¬»«¬ƒ¿«
‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ‰cp‰38˙‡ˆÏ ÔÈÏBÎÈ eÈ‰ Ì‡ ,39 «ƒ»≈≈«¿∆»ƒ»¿ƒ»≈

ÏÚ Û‡ ¯epz‰ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ‡ˆiL ÂÈÏÚ „Èt˜‰Â¿ƒ¿ƒ»»∆≈≈¬≈∆¿«≈««««
‡nËÓ BÈ‡ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â ;˜q‰ ‡lL Ètƒ∆…À«¿ƒ≈«¿ƒ»»≈¿«≈

‰˜Ln‰ ‡ˆÈÂ ˜qiL „Ú40˙Ù‚a ÔÎÂ .41‰L„Á42 «∆À«¿≈≈««¿∆¿≈¿∆∆¬»»
,‡ÓË - ¯epz‰ da ˜q‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‰‡a‰«»»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ∆À«»««ƒ¿»

¯B‰Ë - ‰LÈa Ï·‡ ;˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL43BÊÈ‡ . ∆«¿∆»≈¬»ƒ»»»≈
Úe„È Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï ?‰LÈ ‡È‰ƒ¿»»¿««¿≈»»…∆¿ƒ»«

˜q‰ ˙ÚLa ‰˜LÓ ‰pnÓ ‡ˆBiL44¯Á‡Ï elÙ‡ ∆≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿«∆≈¬ƒ¿««
ÌÈL LÏL45.˜qiLk ¯epz‰ ‡ÓË - »»ƒƒ¿»««¿∆À«

מ"ד.29) פ"ט ועוד,30)שם לסחיטה. עומד הספוג
[בתוספתא, טיפה. אחר טיפה מאליהם יוצאים שהמשקין
ונראה  ולהוציא". להכניס שעשוי "מפני אמרו: ה"י, פ"ו שם

זה]. את זה משלימים הנימוקים הראב"ד 31)ששני
את  ומוציאים הלפת את שסוחטים מפרש כאן בהשגותיו
את  מוצץ והוא המכה על היבש הלפת את ומניחים המשקה

שעושי 32)הליחה. מפני תנאֿקמא, מנמק שם בתוספתא
את  לבדוק כדי בו, הנבלע את וסוחטים ביין גמי נותנים יין

היין. בלועה 33)טיב טומאה רבינו, שלדעת אףֿעלֿפי
בלועים  אמרו שלא מפני דבר, של וטעמו מטמאה. בכלי
שהיתה  כמו נשארה הבלועה כשהטומאה אלא מצילים אינם

משקין  אבל צד, מכל מחופה שהיא אלא שנבלעה, לפני
עמידתם  לגמרי ובטלה עמהם מתלכדים בחרסים שנבלעו

בכלים. אפילו מציל כזה מ"ה.34)העצמית, שם
החום.35) ידי התנור.36)על היסק בלי מטמאים שאין
קלה.37) הטומאה.38)שטומאתם אב אם 39)שהם

היסק. ידי על להוציאם נחלקו 40)אפשר - ב סב, בנידה
אומר: לקיש ריש המשנה. בפירוש לקיש וריש יוחנן רבי
אףֿעלֿפי  חמורים משקין אבל קלים, משקין אלא שנו "לא
משקין  "אחד אמר: יוחנן ורבי טמא". התנור הוסק שלא
אי  (כן), אין – התנור הוסק אם חמורים, משקין ואחד קלים
והקפיד  לצאת "יכול פפא רב אמר שם ובמסקנא לא". – לא
וריש  יוחנן רבי נחלקו (במה פליגי כי טמא, דבריֿהכל עליו,
ריש  (דעת סבר מר עליו, הקפיד ולא לצאת ביכול לקיש)
טמא, – הקפיד שלא אףֿעלֿפי לצאת דיכול כיוון לקיש),
אם  לצאת, דיכול אףֿעלֿגב יוחנן) רבי (דעת סבר ומר
– לא אי היסק) בלי אפילו טמא, פירוש (כן, אין – הקפיד
יוחנן. כרבי רבינו ופסק חמורים, במשקין שם מדובר לא".

שמנם.41) שנסחט אחר זיתים נתייבשה.42)פסולת שלא
שבה.43) המשקה כל נתייבש שכבר רואים 44)מפני

להוציא. מסוגל שהחום בכמות לחלוחית עוד בה שיש
שנים.45) משלוש יותר ואפילו רב, זמן לאחר כלומר

.ÊÒ¯Á ÈÏk46„Ú B˙ÙOÓ ‰ˆÈÁÓa B˜lÁL ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»«
ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈMÓ „Á‡ ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ,B˙ÈÚ˜¯«̃¿»ƒ¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ∆»ƒ¿≈«¬»ƒ
˜lÁÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Blk ÈÏk‰ ‡ÓË -ƒ¿»«¿ƒÀ¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»¿«≈

Ò¯Á ÈÏk47ÁL C¯„kÌÈÏ‰‡‰ ÔÈ˜ÏB48¯epz ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆∆¿∆∆∆¿ƒ»…»ƒ¿ƒ»«
ÌB˜Óa ı¯M‰ ‡ˆÓÂ ,˙BÚÈ¯Èa B‡ ÌÈ¯Òa BˆˆÁL∆¬»ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ¿»«∆∆¿»

.‡ÓË Ïk‰ - „Á‡∆»«…»≈

מ"א.46) פ"ח במשנה,47)כלים תנאֿקמא של נימוקו
מחיצה 48)שם. מועילה המת שבאוהל אףֿעלֿפי כלומר,

מה  מטמא אינו המחיצה של זה מצד הנמצא ומת שכזו,
להעמיד  אדם בני של דרכם שאין בכלים למחיצה, שמעבר

מועילה. אינה – מחיצה בתוכם

.Á¯ÈÂ‡Ï ÈÏk‰ ÒÈÎ‰Â ,BÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L ÈÏk¿ƒ∆»¿»«À¿»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ
Ò¯Á ÈÏk49Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎÏ ıeÁ ‡Óh‰ ÈÏk‰ ˙ÙOe , ¿ƒ∆∆¿««¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ∆∆«

Ò¯Á ÈÏk CB˙a ˙eÎÓ ‰‡Óh‰L Èt ÏÚ50‰Ê È¯‰ - «ƒ∆«À¿»¿À∆∆¿¿ƒ∆∆¬≈∆
¯B‰Ë51BÎBz CBz Ï‡ ‡Ï - BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL ;52. »∆∆¡«∆…∆

בחלק 50)טהור.49) נמצאת הפנימי שבכלי הטומאה
החרס. כלי דפנות בין נטמא.51)השקוע לא החרס כלי

ה"ח.52) ז פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת

.ËÔÎÂ53ÈÏk B¯ÈÂ‡Ï ÒÈÎ‰Â ‡ÓË Ò¯Á ÈÏk ‰È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»»¿ƒ∆∆»≈¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ
¯Á‡‰ ÈÏk‰ ˙ÙOe ,ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ Ba LiL ¯Á‡«≈∆≈√»ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ»«≈
ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎÏ ıeÁƒ¿ƒ∆∆««ƒ∆»√»ƒ¿««¿ƒ

‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk CB˙a ÔÈeÎÓ54;ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ¿À»ƒ¿¿ƒ∆∆«»≈¬≈≈¿ƒ
CB˙aL ‡ÏÂ - ‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¬∆¿ƒ¿»¿…∆¿

BÎBz55‰t˜ B‡ ˙¯ek ?„ˆÈk .56˙ÓÁ B‡ ‰¯„˜ B‡57 ≈««∆∆À»¿≈»≈∆
‰tw‰ ÏLÏLÂ ,dÎB˙a ı¯M‰ ‰È‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»»«∆∆¿»¿ƒ¿≈«À»
ı¯M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ ˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ∆»ƒ«¬ƒ««««ƒ∆«∆∆
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milkקלו zekld - dxdh xtq - xc` h"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B‡ ‰tw‰ ˙ÙOe ÏÈ‡B‰ ,˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡ CB˙a ÔeÎÓ¿À»¿¬ƒ∆»ƒƒ¿««À»
- ¯epz‰ ˙ÙOÓ B‡ ˙È·Á‰ ˙ÙOÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÓÁ‰«≈∆¿«¿»ƒ¿«∆»ƒƒ¿«««

el‡ È¯‰58CB˙a B‡ ˙ÓÁ‰ CB˙a ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ¯B‰Ë ¬≈≈¿ƒ¿ƒ»»¿«≈∆¿
ÔÏLÏLÂ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯„w‰«¿≈»¿«≈»∆√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿»

ÔÈ‡Óh‰ ˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï59Ô‰ È¯‰ - «¬ƒ«««¬ƒ∆»ƒ«¿≈ƒ¬≈≈
‡ˆBiÎÂ ˙ÓÁ‰ B‡ ‰tw‰ B‡ ˙¯ek‰ ‰˙È‰ .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿»««∆∆«À»«≈∆¿«≈

ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ÔÈ·e˜ Ô‰a60ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ; »∆¿ƒ≈»«ƒƒ∆»ƒ»»«∆∆
,‡ÓË - ¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï ÔÏLÏLÂ ÔÎB˙Ï¿»¿ƒ¿¿»«¬ƒ¿ƒ∆∆«»ƒ¿»
¯ÈÂ‡Ï ÔÏLÏLÂ ÔÎB˙Ï ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¬ƒ
Ì‡ ?·˜pa ‰È‰È ‰nÎÂ .e‡ÓË - ‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆«»≈ƒ¿¿¿«»ƒ¿∆«∆∆ƒ

ÛËL ÈÏÎa ‰È‰61ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa -62ÈÏÎa ‰È‰ Ì‡Â . »»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ
ÔÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ :Ò¯Á63ÈeOÚ‰Â ;ÌÈ˙ÈÊa B¯eÚL - ∆∆∆»¿√»ƒƒ¿≈ƒ¿∆»

CÎÂ CÎÏ ÈeOÚ‰Â ;‰˜LÓ ÒBÎa B¯eÚL - ÔÈ˜LÓÏ64 ¿«¿ƒƒ¿≈«¿∆¿∆»¿»»»
ÒBÎa ‰Ê Ò¯Á ÈÏk ·˜piLÎe ,B¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ -«ƒƒ¿À¿¿∆ƒ»≈¿ƒ∆∆∆¿≈

Ò¯Á ÈÏk „iÓ ÏÈvÓ BÈ‡ - ‰˜LÓ65. «¿∆≈«ƒƒ«¿ƒ∆∆

מ"ב.53) פ"ח למטה 54)כלים שהוא במקום מונחים
הטמא. הכלי אינם 55)משפת ומשקין האוכלין והרי

הכל  של (בתוכו) באווירו ישר באופן אלא מונחים הטמא י
תוכו. תוך נקרא וזה הטמא, של בתוכו הנמצא כלי בתוך

עץ.56) עור.57)כלי כלי – והתנור 58)נוד החבית
שבהם. והמשקין מדובר,59)והאוכלין זו בבבא גם

והקדירה. החמת משפת נמוכה התנור או החבית כששפת
הכתוב.60) מן זה למדו (שם) כהנים' כלים 61)ב'תורת

אותם. מטהרת במקווה נופלים 62)שטבילה שזיתים נקב
השלמות). ראה שם, כהנים' ('תורת שם.63)דרכו משנה,

ולמשקין.64) קובע 65)לאוכלין טומאה קבלת ולענין
מקבל  עודנו - משקה ככונס ניקב ואם יותר, הגדול השיעור

לאוכלין. העשוי כמו טומאה

.ÈÌ˙Ò66ÈÏÎa ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡ :˙ÙÊa Ò¯Á ÈÏk ·˜ »«∆∆¿ƒ∆∆¿∆∆ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ
‡ÓË - ¯B‰h‰ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï BÏLÏLÂ ‰Ê67ÔÈ‡L ; ∆¿ƒ¿¿«¬ƒ«««»ƒ¿»∆≈

e¯‡aL BÓk ,‡nËlÓ ‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈvÓ „ÈÓv‰68. «»ƒ«ƒ««À¿»ƒ¿«≈¿∆≈«¿
BÏLÏLÂ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ ‰Ê ÈÏÎa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»ƒ¿ƒ∆√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿
·˜p‰ È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‡Óh‰ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ«««»≈¬≈≈¿ƒ∆¬≈«∆∆

Ìe˙Ò69Ba ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊa ÔÓ˙qL ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡Le . »¿»»«≈ƒ∆¿»»¿∆∆¿«≈
ÏÈvÓ BÈ‡ -70Ò¯Á ÈÏk „iÓ71. ≈«ƒƒ«¿ƒ∆∆

החיצונה 66) ששפתם פתוחים בכלים מדברת אינה זו הלכה
פתיל. צמיד ובדין וסתום שלם כלי בשילשל אלא עודפת,

שלאחריו.67) לבבא מבוא כעין ונאמר פשוט, זה דין
של 68) השגתו מיישב זה [פירושנו ה"ב. פי"ד למעלה

לקמן 69)הראב"ד]. (ראה החרס עם יפה מתחבר זפת
הי"ד). אלה,70)פי"ט כלים עם יפה מתחבר אינו הזפת

כנקובים. נקוב 71)ודינם חרס) (שאינו כלי שילשל אם
ששרץ  חרס כלי לתוך בתוכו ומשקין שאוכלין בזפת סתום

החרס. כלי מאוויר והמשקין האוכלין נטמאו – בתוכו

.‡È˙¯ek72‰˙eÁt73L˜a ˙Át‰ Ì˙qL Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆¿»««ƒ∆»««¿»¿«
Ò¯Á ÈÏk „iÓ ˙ÏvÓ dÈ‡ -74.ÈÏk dÈ‡ È¯‰L , ≈»«∆∆ƒ«¿ƒ∆∆∆¬≈≈»¿ƒ

(רבינו 73)שם.72) חלון כעין ונשאר ממנה חתיכה נפלה

ההערות 74)בפירושו). [ראה הקודמת. ההלכה סוף ראה
יב]. להלכה

.·È˙ÓÁ‰75‰LÈÙk‰Â76Û‡ ,ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa e˙ÁÙpL «≈∆¿«¿ƒ»∆ƒ¿¬¿ƒƒ«
ÈÏk ˙¯BzÓ eÏËaL Èt ÏÚ77„iÓ ÔÈÏÈvÓ el‡ È¯‰ - «ƒ∆»¿ƒ«¿ƒ¬≈≈«ƒƒƒ«

Ò¯Á ÈÏk78ÈÏk ˙ÙOÓ ‰ÏÚÓÏ ˙Át‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ¿ƒ∆∆¿∆ƒ¿∆«¿»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ
ıeÁaÓ Ò¯Á79CB˙Ï ÏLÏLÓ Ô‰lL Ïea˜ ˙Èa ‰È‰ÈÂ ∆∆ƒ«¿ƒ¿∆≈ƒ∆»∆¿À¿»¿

Ò¯Á ÈÏk80. ¿ƒ∆∆

ה"ו.75) פ"ו בבאֿקמא כלים פ"ה 76)תוספתא, באהלות
השטח". על ניצבת שפה לו אשר "כלי רבינו: פירש מ"ו,

טומאה.77) קבלת חרס 78)לענין לכלי אותם שלשלו אם
שבתוכם. מה נטמא לא בתוך 79)טמא, אינו ואווירו

משפת  למטה כשהפחת אבל תוכו, בתוך אלא הטמא הכלי
הטמא. החרס כלי אוויר עם החמת אוויר מתחבר - הכלי

הכלי 80) בתוך נמצא הקיבול שבית אףֿעלֿפי כלומר,
יהיה  אם אפילו – כאן מתפרשת "ויהיה" המילה  הטמא.

ה"ט). למעלה (ראה

.‚È¯BÚ81ËeLt82¯ÈÂ‡Ï Úe˜L ‰È‰L Ba ‡ˆBiÎÂ »¿«≈∆»»»««¬ƒ
¯BÚ‰ CB˙a ı¯M‰Â ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ Ò¯Á ÈÏk83- ¿ƒ∆∆«¬ƒ««¿«∆∆¿»

ÔÈÏÎ‡ - ¯epza ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡Â .‡ÓË ¯epz‰ È¯‰¬≈««»≈¿ƒ»»«∆∆««√»ƒ
ÈÏk „iÓ ÏÈvÓ ÔÈ‡L .ÔÈ‡ÓË ¯BÚ‰ CB˙aL ÔÈ˜LÓe«¿ƒ∆¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ«¿ƒ

CBz Ô‰Ï LiL ÌÈÏk ‡l‡ Ò¯Á84‰tw‰Â Ïq‰ ÔB‚k , ∆∆∆»≈ƒ∆≈»∆¿««¿«À»
.˙ÓÁ‰Â¿«≈∆

ה"ב.81) תוך.82)שם לו מכל 83)שאין ומכוסה כרוך
טו)84)צד. יט, (במדבר בתורה כתוב פתיל, צמיד דין

אבל  טומאה, לענין נאמר שם אמנם פתוח". "כלי בלשון
להצלה. למדנו ממנו

.„ÈÒ¯Á ÈÏk85Ò¯Á ÈÏk ‰È‰Â ,BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰L ¿ƒ∆∆∆»¿»À¿»¿¿»»¿ƒ∆∆
ÈÏk‰ ‰È‰L B‡ ,‡Óh‰ ÈÏk‰ Èt ÏÚ ÈeÙk ¯B‰Ë»»«ƒ«¿ƒ«»≈∆»»«¿ƒ
,¯B‰h‰ ÈÏk‰ Èt ÏÚ ÈeÙk BÎB˙a ‰˜e·„ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿»«ƒ«¿ƒ«»

·¯ÚÓ Ô‰ÈL ¯ÈÂ‡L Èt ÏÚ Û‡86B˙‡ÓËa ‡Óh‰ - ««ƒ∆¬ƒ¿≈∆¿…»«»≈¿À¿»
dÓˆÚ ‰‡Óh‰ ‰ÒÎ ‡Ï È¯‰L ,B˙¯‰Ëa ¯B‰h‰Â87 ¿«»¿»√»∆¬≈…ƒ¿¿»«À¿»«¿»

¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï88‰˙È‰L ˙È·Á ,CÎÈÙÏ . «¬ƒ¿ƒ∆∆«»¿ƒ»»ƒ∆»¿»
BzLÁpÓ ‰hÓÏ ‰e˙e ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ89ÏL ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿À¿∆

L ÏÙÂ ,¯epz˙È·Á‰ È¯‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ı¯ «¿»«∆∆¿««¬≈∆»ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â90·¯ÚÓ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿ƒ¿ƒ««ƒ∆¬ƒ««¿…»

ÏÚ ‰ÈeÙk ˙È·Á‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡ ÌÚƒ¬ƒ∆»ƒ¿≈ƒ»¿»∆»ƒ¿»«
¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰ÈÙe ¯epz‰ Èt91‰˜Ln‰ elÙ‡ - ƒ««ƒ»«¬ƒ««¬ƒ««¿∆
˙È·Á‰ ÈÏeLaL92.¯B‰Ë ∆¿≈∆»ƒ»

ג.85) פ"ח כלים זה 86)משנה, נוגעים האווירים פירוש,
בכלי.87)בזה. פחת 88)המונחת שאם למדנו בהי"ב

ואין  שבחמת, מה נטמא – הטמא הכלי משפת למטה החמת
את  מקיפין הכלי דפנות שם כי כאן, לנידון סתירה בזה
תוך  בכלל זה אין ולכן הדפנות, בתוך אוירה ונמצא הפחת

שלפנינו. בהלכה מהֿשאיןֿכן התנור.89)תוכו, משולי
דפנות 90) אלא שוליים להם היו לא הגדולים התנורים

שאם  כאן, ומשמיענו הקרקע. על אותם ומעמידים בלבד,
גומא  ובאותה עליו, עומד שהתנור במקום גומא היתה
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קלז milk zekld - dxdh xtq - oqip '` iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הדפנות  מראשי למטה וכולה טהורה, חבית מונחת
החבית. נטמאה לא – התנור של למעלה.91)התחתונים

ה"ו 92) פי"ג למעלה (ראה תוך להם ויש שפה המוקפים
בגומא). שרץ בדין

ה'תש"פ  ניסן א' חמישי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
מלאכתו,1) שתיגמר עד טומאה מקבל חרס כלי שאין יבאר

של  או אבן של וכיריים תנור מלאכתו. גמר הוא ומאימתי
שלש  כירה. משום או תנור משום טומאה המקבל כל מתכת.

וכו'. כירות שתי ועשאן בטיט שחברן אבנים

.‡Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡2.BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ≈¿ƒ∆∆¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿«¿
eÙ¯viMÓ ?BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe3ÔL·ka4. ≈≈»«¿«¿«¿ƒ∆ƒ»¿«ƒ¿»

ep˜ÈqiMÓ - ¯epz‰5ÔÈbÙÒ Ba ˙BÙ‡Ï È„k6‰¯Èk‰ .7 ««ƒ∆«ƒ∆¿≈∆¡À¿»ƒ«ƒ»
ÔÈÏB‚¯z‰ ˙ˆÈa ‰ÈÏÚ ÏM·Ï È„k ‰p˜ÈqiMÓ -8 ƒ∆«ƒ∆»¿≈¿«≈»∆»≈«««¿¿ƒ

‰Ùe¯Ë9ÒtÏ‡a ‰e˙e10Átk‰ .11e‰‡OÚ Ì‡ : ¿»¿»¿ƒ¿»«À»ƒ¬»»
B¯eÚL - ÏeM·Ï e‰‡OÚ ;¯ep˙k B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï«¬ƒ»ƒ¿«¬»»¿ƒƒ

.‰¯ÈÎk¿ƒ»

ד.2) משנה ד פרק מטיט 3)כלים עשויים חרס כלי
נקראת  בכבשן השריפה לחזקם. כדי בכבשן, ושרופים

מלאכתו,4)"צירוף". כל עדיין נגמרה שלא פי על ואף
הבליטות  את מסיר וגם ומחליק משפשף האומן שהרי

למכירה. שמוציאו לפני הכלי על 5)שבשפת אף מלמדנו,
וכופח  כירה בתנור, - חרס כלי בשאר מספיק שהצירוף פי

מספיק. ההיסק.6)אינו לפני צירוף צריך ואינו
קדרות.7) שתי המעמיד מקום בה ויש לבישול משמשת
פ,8) שבת ובגמרא שבביצים" קלה "ביצה כתוב: במשנה

מהר. שמתבשלת תרנגולת לביצת שהכוונה פירשו ב
בשמן.10)מעורבבת.9) בו 11)מרוחה ויש מכירה קטן

בלבד. אחת לקדירה מקום

.·B˙B·Ï ÏÈÁ˙‰L ¯epz12- ÏB„‚ ‰È‰ Ì‡ : «∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Ba ÏÈÁ˙iMÓ13Ïa˜Ó ep˜ÈqÈÂ ƒ∆«¿ƒ«¿»»¿»ƒ¿«ƒ∆¿«≈

ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â ;‰‡ÓË14ÁÙË Ba ÏÈÁ˙iMÓ -15 À¿»¿ƒ»»»»ƒ∆«¿ƒ∆«
˙BÚaˆ‡ LÏL da ÏÈÁ˙iMÓ - ‰¯Èk‰ .ep˜ÈqÈÂ¿«ƒ∆«ƒ»ƒ∆«¿ƒ»»∆¿»

‡Ï e‰‡OÚ Ì‡ :Átk‰ .‰p˜ÈqÈÂ‡e‰ È¯‰ - ‰iÙ ¿«ƒ∆»«À»ƒ¬»»«¬ƒ»¬≈
.‰¯ÈÎk ‡e‰ È¯‰ - ÏM·Ï Ì‡Â ,¯ep˙k¿«¿ƒ¿«≈¬≈¿ƒ»

על 12) עומדות גדולות כקדירות תבניתם שלהם התנורים
לה): יא, (ויקר אמרה והתורה בטיט. לו ומחוברות הקרקע
מחוברים  שהם פי על שאף ללמד יותץ" וכיריים "תנור
א). קכה, (שבת טומאה ומקבלים לגבו בטלים אינם בקרקע

פי 13) על אף שלם כתנור דינו זה לשיעור מגיע כשגבהו
כמה. פי עליו להוסיף חכמים:14)שבדעתו אמרו במשנה

שם  פירש לא ורבינו וכו'". שהוא בכל תחילתו בקטן "אבל
גדול  שנעשה לפני תנור כל והרי הוא, מה קטן כאן, ולא
קכד, בחולין רש"י טפחים? ארבעה הצריכו ולמה קטן היה
לאפות  (הכוונה בו לשחק לתינוקות שעושים תנור מפרש א
דין  עליו אין לאפייה נעשה לא שאם קטנות, עוגות בו

בתבנית  נעשו קטנים שתנורים מפרש כאן והר"ש תנור).
"כל 15)מיוחדת. אמרו: במשנה אצבעות, ארבע = טפח

שכן  טפח, - ינאי רבי דבי "אמרו שם: ובחולין שהוא"
טפח". בנות תנורים עושים

.‚ÂÈ¯BÁ‡Ó ˜q‰L ¯epz16Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ˜q‰L B‡17 «∆À«≈¬»∆À«ƒ≈»À»
˙Ú„Ï ‡lL ˜q‰L B‡18- ÌB˜Ó ÏkÓ ˜q‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆À«∆…¿««ƒ¿À«ƒ»»

‰OÚÓ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰19¯ep˙a ‰˜Ï„ ‰ÏÙpL ¬≈∆¿«≈À¿»«¬∆∆»¿»¿≈»¿«
:e¯Ó‡Â ÔÈc ˙Èa ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ,ÌÈ¯Ùk‰ ÔÓ ¯ÙÎaƒ¿»ƒ«¿»ƒ»«¬∆ƒ¿≈≈ƒ¿»¿

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

סביבו 16) שלהבת הדליק אלא בפנים אש הכניס לא
בו.17)מבחוץ. לאפות כדי הוסק כוונה 18)ולא בלי
רבן 19)להסיקו. "וטימאן ומסתיים: במשנתנו מובא זה

חביריו. עליו חלקו שלא סובר ורבינו גמליאל".

.„Ba ‰ÏBˆ ˙BÈ‰Ï B˜Èq‰L ¯epz20Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - «∆ƒƒƒ¿∆¬≈∆¿«≈
ÔzLt ÏL ÔÈe‡ Ba ÔaÏÏ .‰‡ÓË21ÔÈ‡L ;¯B‰Ë - À¿»¿«≈ƒ∆ƒ¿»»∆≈

¯epz‰ Ûe‚a ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ ‰Ê22. ∆∆¿»»¿««

לאפייה.20) התכוון מנופץ.21)ולא פשתן אגודות
בחום. ומתלבן כהה מראהו צריך 22)הפשתן אינו הפשתן

מוסק  לתנור יתנוהו ואם נמוך, לחום אלא תנור, של לחומו
יישרף. - מצונן בלתי

.‰BˆˆÁL ¯epz23ÂÈ˜ÏÁÓ „Á‡ ˜Èq‰Â ÌÈLÏ «∆¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆»≈¬»»
ÔÈ˜LÓa ‡ÓËÂ24¯B‰Ë B¯·ÁÂ ‡ÓË ‡e‰ -25‡ÓË . ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«¬≈»ƒ¿»

‡ÓË Ïk‰ - ‰¯Bz ÏL ˙B‡ÓhÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ı¯La26, ¿∆∆¿«≈ƒÀ¿∆»«…»≈
Ô‰ÈÈaL È·ÚÂ27Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈL e˜q‰ .‡ÓË »√ƒ∆≈≈∆»≈À¿¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈∆

LnLÓ‰ :BÈ·Ú ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ¯ÈÂ‡a ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ»¬ƒ¿ƒ∆»¿«¿«≈
‡ÓhÏ28‡ÓË -29¯B‰Ë - ¯B‰hÏ ,30ÌÈ¯·c ‰na . «»≈»≈«»»«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;B˜Èq‰ Ck ¯Á‡Â BˆˆÁL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿«∆¬»¿««»ƒƒ¬»
BˆˆÁ Ck ¯Á‡Â B˜Èq‰31elÙ‡ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ , ƒƒ¿««»¬»¿ƒ¿»∆»≈∆¬ƒ

Ïk‰ ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa32. ¿«¿ƒƒ¿»«…

במחיצה.23) טמאים 24)חילקו משקין על גזרו חכמים
הכלים. את מלאכתו.25)שיטמאו נגמרה שלא מפני

החלק 26) על גם טומאה חכמים גזרו דאורייתא בטומאה
הוסק. המחיצה.27)שלא הפונה 28)עובי העובי חצי

הטמא. החלק כדופן 29)לצד נידון המחיצה של זה חלק
משנה). כסף (ראה הטמא אחד 30)התנור בהסיק למעלה

כאן. כן שאין מה אחריו, נגררת המחיצה כל מהם,
כלי 31) כולו היה ההסקה ידי על מלאכתו שנגמרה ובשעה

טומאה. לקבל ומוכשר אחר 32)אחד המחיצה העמדת
עליו  שירדה טומאה קבלת תורת מפקיעה אינה מלאכה גמר

מלאכה. גמר בשעת

.ÂÌÏBÚÏ ÔÈ¯B‰Ë - Ô·‡ ÏL ‰¯Èk B‡ ¯epz33ÏLÂ . «ƒ»∆∆∆¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÌeMÓ ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓ34ızÈ :¯Ó‡pL , «∆∆¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ∆∆¡«À»

.˙BÎzÓ ÈÏk ÌeMÓ ÔÈ‡nhÓe ,‰ˆÈ˙ BÏ LiL ˙‡ -≈∆≈¿ƒ»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»
ÁÓa ‡ÏÂ Ô¯ÈÂ‡Ó ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ?„ˆÈkÚ˜¯wÏ ¯a ≈«≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ»¿…ƒ¿À»««¿«

elÙ‡ ,‰‡ÓË Ô‰a ‰Ú‚ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÈÎÂ ¯ep˙k¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»»∆À¿»¬ƒ
Ì‡Â ;˙BÎzÓ ÈÏk ¯‡Lk ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰È¯BÁ‡Ó≈¬≈∆ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«»¿ƒ
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milkקלח zekld - dxdh xtq - oqip '` iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰‡ÓË ·‡ ÔÈOÚ - ˙Óa e‡ÓË35ÈÏk ¯‡Lk ƒ¿¿¿≈«¬ƒ«À¿»ƒ¿»¿≈
‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈÂ ;˙BÎzÓ36. «»¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆

א 33) בפרק למעלה נתבאר בכלל. טומאה מקבלים אינם
הוסקו) (שלא אדמה וכלי גללים כלי אבנים, שכלי ו, הלכה

מתטמאים. שתנור 34)אינם ב בהלכה למעלה נתבאר
זה  אין לקרקע המחובר וכל לקרקע מחוברים הם וכיריים
וכיריים  שתנור ואמרה תורה שחידשה אלא טומאה, מקבל
מחוברים  שהם פי על אף ומטמאין, הכלל מן יוצאים הם
בתורה  האמורים וכיריים שתנור רבינו, ומלמדנו לקרקע,
חידשה  לא מתכת בתנורי אבל חרס, כלי הם טומאה לעניין

מתכת. כלי ככל ודינם מיוחד דין של 35)תורה תנור אבל
כמבואר  במת, נגע אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס

ו. הלכה ה פרק מת טומאת במקווה 36)בהלכות טבילתם
שאין  מה מטומאתם אותם מטהרת סאה ארבעים בה שיש
חרש  כלי "וכל לג): יא, (ויקרא תורה שאמרה חרס, בכלי כן
ואותו  יטמא בתוכו אשר כל תוכו אל מהם יפול אשר

תשברו".

.ÊÌbÙ B‡ ·wpL ˙ÎzÓ ÏL ¯epz37BÓ˙Òe ˜cÒ B‡ «∆«∆∆∆ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿»
‰ÏÙË BÏ ‰OÚL B‡ ËÈËa38ÛÒeÓ B‡ ËÈË ÏL39ÏL ¿ƒ∆»»¿≈»∆ƒ»∆

¯epz ÌeMÓ ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - ËÈË40‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¬≈∆ƒ¿«≈ƒ«¿«»ƒ¿∆
·˜pa41¯e‡‰ Ba ‡ˆiL È„k ?42Ì‡Â .‰¯ÈÎa ÔÎÂ . «∆∆¿≈∆≈≈»¿≈¿ƒ»¿ƒ

ÌÈËetËt ‰¯ÈkÏ ‰OÚ43ÌeMÓ ‰‡nË˙Ó - ËÈË ÏL »»«ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿«¿»ƒ
ËÈËa dÁ¯Ó .‰¯Èk44- ıeÁaÓ ÔÈa ÌÈÙaÓ ÔÈa , ƒ»≈¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ«

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ ÔÈ„Ú45. ¬«ƒ≈»¿«∆∆À¿»

לשימוש.37) נוח ואינו נפגמה עליו 38)שפתו הדביק
בתוך  טיט הכנסת = [סתימה הסדק. או הנקב במקום טיט
הסדק  במקום הדופן על טיט מריחת אבל והסדק. הנקב

כסתימה]. נידונית שפת 39)אינה על טיט שכבת הוסיף
קיבולו. בית את והגדיל את 40)התנור תיקן שהטיט מפני

והמדובר  טיט. של כתנור נידון הוא הרי הגדילו או התנור
הטיט. הדבקת אחר התנור את שסתימתו 41)כשהסיק כדי

טומאה. לעניין וכיריים תנור תורת התנור על תוריד בטיט
התנור 42) של חומו להורדת גורם וזה דרכו תצא שהאש

ואומר: מדייק [רבינו החום. על שומרת טיט של והסתימה
כמה  שואל ואינו במשנה) גם כתוב (וכן בנקב" יהיה "כמה
אחרונה, משנה בעל למד זה לשון משינוי בסדק. יהיה
כל  - סדק וסתם התנור של אורכו לכל הכוונה שנסדק

שיעורו]. על שאלו לא ולפיכך בשפת 43)שהוא, בליטות
בכירה  והמדובר הקדירה. את עליהן להעמיד כדי הכירה,

שלימה.44)שלימה. בכירה של 45)המדובר כירה
אינו  והמירוח לבישול מספיק חומה שהיא, כמות מתכת

מתכת. ככלי דינה ולפיכך תועלת מוסיף

.Á¯epz46¯‡eˆa ÈeÏz elÙ‡ ,ı¯‡a ¯aÁÓ BÈ‡L «∆≈¿À»»»∆¬ƒ»¿««
¯epz ÌeMÓ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÏÓb‰47:¯Ó‡pL ; «»»¬≈∆»≈ƒ«∆∆¡«
.ÌB˜Ó ÏÎa - Ì‰ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿»»

חרס.46) ובמצב 47)של מלמטה פתוח שהוא פי על אף
ו  ה פרק כלים במשנה כרבנן פסק בו, לאפות אפשר אי זה
לא  אם שאפילו א, קכה, בשבת עולא של המסקנה ולפי

טומאה  מקבל הוא - הקרקע על עומד כשהוא מעולם הוסק
הכתוב. גזירת הוא זה ודבר שהוא, מקום בכל היסק אחר

.Ë˙BÎzÓ ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek48‰˙ÈÙL ˙Èa Ba LiL49 ∆¿≈«»∆≈≈¿ƒ»
‰¯ÈÎk ‡nË˙Ó -50LÈ Ì‡ ,˙ÈÎeÎÊ ÈOBÚ ÏL ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿ƒ»¿≈∆≈¿ƒƒ≈

.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰˙ÈÙL ˙Èa Ba≈¿ƒ»¿«≈À¿»

ששוליה 48) בקרקע בחפירה המתכות את מתיכים הצורפים
"כור". נקראת זו חפירה בטיט, טוחים שקע 49)ודפנותיה

שבתוכה  מה ולבשל קדירה בו להעמיד כדי הכור, בדופן
"שפיתה", נקראה בישול לצורך כירה על קדירה (העמדת
הגדולה"). הסיר "שפות לח): ד, (מלכיםֿב המקרא מלשון

תנור 50) תורת עליו מוריד אינו מתכת להתכת השימוש
כירה. אותו עושה בישול לצורך השקע אבל וכיריים,
לעמוד  יכול החפירה דפנות על המרוח כשהטיט והמדובר
מקבלת  אינה לעצמה כשהיא החפירה כי עצמו, בפני
הוא  עצמו בפני לעמוד יכול אינו ואם הטיט אלא טומאה
של  תנור בדין י משנה ה פרק שם ראה קרקע. לגבי בטל
אמרו: ט הלכה ו פרק קמא בבא כלים בתוספתא דינאי. בית
בית  פירוש, הצורך". את המשמש אלא טמא "ואינו

טהורה. עצמה והחפירה טומאה מקבל בלבד השפיתה

.ÈÔÈ„iÒ ÏL ÔL·k51ÔÈ‚‚BÊ ÏLÂ52ÔÈ¯ˆBÈ ÏLÂ53- ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈ¯B‰Ë54‰¯et‰ .55ÔÙc dÏ LÈ Ì‡ ,56‰‡nË˙Ó -57. ¿ƒ«¿»ƒ≈»…∆ƒ¿«¿»

לסיד.51) אבנים בו או 52)ששורפים זכוכית כלי עושי
שבהלכה  זכוכית" ["עושי לחלונות. שקופות זגוגיות
עושים  שמהם הגלמיים החומרים את המתיכים הם הקודמת
נעשית  זו ראשונה התכה העזר. וחמרי החול היינו זכוכית,
הפסולת  ושאר העפר את מפרידה והיא בטיט, מוטח בכור
בחום  הזה הגוש מרככים והזוגגים נקי, זכוכית גוש ונשאר
זה  שני חימום הרצוי. לטיפול נוח נעשה שהוא עד גבוה

מוטח. בלתי בתנור חרס.53)עושים כלי עושי
בטיט.54) טוחים שאינם בצידו,55)מפני שפתחו תנור

את  ומעמידים הפת את ומדביקים שלנו תנורים כמו
התלמוד  שבתקופת וכירות [בתנורים הקרקע. על הקדירות
הקדירות  את ושופתים דפנותיהם על הפת את מדביקים היו
לכך]. מיוחדות בליטות על או פיהם על למעלה

על 56) עומד עבה דופן רבינו ומפרש "לבזבז", במשנה:
מעמידים  זה דופן ועל הפורנא של גגה על  או השוליים

פת. ומדביקים שפורנא 57)קדירות אמרו שם בתוספתא
רבי  הקרקע. עם לשמש אלא נעשית שלא "מפני טהורה
= (לבזבז ליזבז לה יש אם גמליאל: רבן בשם אומר מאיר
לבזבז  בלי פורנא טמאה".פירוש נמוך) דופן - מסגרת
ולא  בקרקע היינו בשוליה שמשתמשים מפני טהורה,
ואפשר  דופן לה יש שאם מאיר, רבי ואומר עצמה, בפורנא
להשתמש  מבלי הפת ואת הקדירות את עליו להעמיד
רבינו  פסק דבריו על חולק שאין ומפני טמא. - בקרקע

כמותו.

.‡È‰OÚ Ì‡ :¯epz Ô‡OÚÂ BÊÏ BÊ Ô¯aÁL ÌÈ·‡¬»ƒ∆ƒ¿»»«¬»»«ƒ»»
‰ÏÙË BÏ58ÏÎÏ ¯ep˙k ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ ¿≈»ƒƒ¿ƒƒ«¬≈∆¿«¿»

B¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙Óe ¯·c59- „·Ïa ıeÁaÓ BÏÙË Ì‡Â ; »»ƒ¿«≈≈¬ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
Ë˙ÓÚbÓa ‡n60¯ÈÂ‡a ‡ÏÂ61¯ep˙Ï ÌÈ·‡ ¯aÁ . ƒ¿«≈¿«»¿…»¬ƒƒ≈¬»ƒ¿«
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¯epz‰ ÌÚ ˙B‡nË˙Ó - BÊÏ BÊ Ô¯aÁ ‡ÏÂ62BÊ Ô¯aÁ . ¿…ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»
ı¯‡a ¯ÙÁ .‰¯ÈËk Ô‰ È¯‰ - ¯epzÏ Ô¯aÁ ‡ÏÂ BÊÏ»¿…ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ»»«»»∆

¯B‰Ë - ‰¯ÈË ‰OÚÂ63‰¯Èk‰ ˙¯ÈËÂ .64¯B‰Ë -65. ¿»»ƒ»»¿ƒ««ƒ»»

טיט.58) כירה 59)של או "תנור למדנו: ו בהלכה למעלה
טיט  של שהטפילה כאן ומלמדנו לעולם" טהורין אבן של

חרס. של תנור תורת עליו בפנים 60)מורידה שרץ נגע אם
נטמא. - חרס 61)התנור שכלי פעמים, כמה כבר נתבאר

הכלי  לאוויר טומאה נכנסה אם פירוש, מאווירו, מטמא
של  תנור אולם בדופנותיו, נגעה שלא פי על אף נטמא,
שתיגע  עד טומאה מקבל אינו בטיט מבחוץ שטחוהו אבנים
כלים  במשנה מצאנו לזה דומה דין עצמו. בכלי הטומאה
שבכירה. הנר ובית התבלין ובית הפך בית גבי ג ה, פרק
חיבור  אינם התורה שמן מפני נימקוהו, ב מח, ובשבת
היכר, לשם בטומאתם הקילו חכמים, מגזירת אלא לטומאה
בטומאה  שיתטמאו וקדשים תרומה וישרפו יטעו שלא כדי

כאן. בנידון גם יפה כוחו הנימוק ואותו נטמא 62)זו. אם
ואף  האבנים גם נטמאו - אינם התנור אבנים שכלי פי על

מפני  והטעם, ו). הלכה למעלה (ראה כלל טומאה מקבלים
התנור. לטלטול בהן משתמשים שהרי לתנור כיד שהן

כשהוא 63) אפילו מתטמא אינו קרקע טומאה. מקבלת אינה
הכלים. את כתוב:64)משמש ג ה פרק כלים במשנה שם.

הן  אחת כירה וטירת כירה שעטרת ונראה הכירה". "עטרת
את  בתוכו להעמיד הכירה ראש על קטן בניין היינו (ר"ש)
האש. מן הסרתן אחר התבשיל יצטנן שלא כדי הקדירות,
בראש  ונתון מעוגל שהוא מפני "עטרה", קראו זה לבניין
של  בצידו בנוייה התנור וטירת בפירושו). (רבינו הכירה

טירה 65)התנור. לעשות אדם בני של דרכם שאין מפני
בתנור  כן שאין מה בישולו צורך שאינה מפני או לכירה
בטירה. אותה מניחים הרדייה ואחר פת בו שאופים

לכירה. מחוברת כשאינה והמדובר,

.·ÈÈLe ˙Bi·Á ÈzL66ÔÈÒtÏ‡67‰¯Èk Ô‡OÚL68- ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆¬»»ƒ»
¯ÈÂ‡a ÔÈ‡nË˙Ó69ÚbÓ·e70˙Bi·Á ÏL ÔÎB˙Â .71- ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ¿«»¿»∆»ƒ

¯B‰Ë72˙Bi·Á‰ È·ÚÂ .73˙‡ LnLÓ‰ :B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ »»√ƒ∆»ƒ¿ƒ«¿«≈∆
.¯B‰Ë - ˙È·Á‰ CBz ˙‡ LnLÓ‰Â ,‡ÓË - ‰¯Èk‰«ƒ»»≈¿«¿«≈∆∆»ƒ»

שני.66) או גדולות.67)פירוש זו 68)קערות העמידן
על  השעין הקדירות ואת ביניהן אש והדליק מזו רחוק לא

האילפסים. או החביות טומאה 69)דפנות נכנסה אם
שם. הנמצאים האוכלים נטמאו - החביות שבין לאוויר

בתוך 70) מגע אין שהרי מגע, טומאת להשמיענו צריך אינו
חרס, כלי מטמא אינו בגבו ומגע לאוויר, כניסה בלי הכלי
ולא  "במגע בהן: שנאמר הלכות כמה שלמדנו מפני אלא

ובאוויר". "במגע כאן כתב שם 71)באוויר", נכנסה שלא
גב 72)הטומאה. הוא החביות של הפנימי שצידם מפני

מגבו. מטמא אינו חרס וכלי הדפנות.73)התנור עובי

.‚ÈÔÈËetËt ‰LÏL ‰OBÚ‰74ı¯‡a75ËÈËa Ô¯aÁÂ »∆¿»ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿»¿ƒ
‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL ˙BÈ‰Ïƒ¿≈¬≈∆∆«¿≈»¬≈¿≈»

ÔÈ¯ÓÒÓ ‰LÏL Ú·˜ .‰¯Èk ÌeMÓ76˙BÈ‰Ï ı¯‡a ƒƒ»»«¿»«¿¿ƒ»»∆ƒ¿
ÔL‡¯a ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL≈¬≈∆∆«¿≈»««ƒ∆»»¿…»
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰¯„w‰ ·LzL ËÈËa ÌB˜Ó77 »¿ƒ∆≈≈«¿≈»¬≈¿»

˙ÎzÓ ÏL ‰¯ÈÎk78ËÈËa ÌÁ¯Ó ‡lL ÌÈ·‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»∆«∆∆¿≈¬»ƒ∆…≈¿»¿ƒ
el‡k ,‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL ‡e‰L∆≈¬≈∆≈»¿«¿À¿»¿ƒ

È‰.Ô·‡ ÏL ‰¯Èk ‡ ƒƒ»∆∆∆

רגליים.74) סגול.75)כעין בצורת הארץ על העמידם
מתכת.76) טומאה.77)של מקבלת אינה
הכלי.78) עיקר הם שהמסמרות

.„ÈÔ¯aÁÂ ‰¯Èk ÌÈ·‡ ÈzL ‰OBÚ‰79- ËÈËa »∆¿≈¬»ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ
d¯aÁ ‡Ï ‰iM‰Â ËÈËa ˙Á‡‰ ˙‡ ¯aÁ .‰‡nË˙Óƒ¿«¿»ƒ≈∆»««¿ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿»

.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -≈»¿«∆∆À¿»

מפרשים79) [ויש פטפוטים לקרקע. בראשן]. לזו זו חיברן
שלושה, על אלא כירה, תורת שניים על אין קטנים שהם

שתיים. מספיקות רחבות, שהן אבנים אבל

.ÂË‰ÈÏÚ ˙ÙBL ‡e‰L Ô·‡‰80¯epz‰ ÏÚÂ81‰ÈÏÚ , »∆∆∆≈»∆»¿«««»∆»
‰‡ÓË - Átk‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ,‰¯Èk‰ ÏÚÂ82ÏÚÂ ‰ÈÏÚ . ¿««ƒ»»∆»¿««À»¿≈»»∆»¿«

Ï˙k‰83ÚÏq‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ,84‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -85. «…∆»∆»¿««∆«≈»¿«∆∆À¿»

בטיט.המ 80) המחוברת באבן מרוחקת 81)דובר האבן
שניהם. על עומדת והקדירה התנור מן שתי 82)קצת כמו

שלא  משמיענו הקודמת. שבהלכה בטיט שחיברן אבנים
כירה, להיות מצטרפות אבנים שתי שדווקא לומר תטעה

כבר. הקיימת לכירה מצטרפת אינה אבן הבעיר 83)אבל
כשהיא  האבן על הקדירה את והושיב והאבן הכותל בין אש

הכותל. על מתחילת 84)שעונה במקומה קבועה אבן
וכיריים 85)בריאתה. "תנור כתוב: לד) יא, (ויקרא בתורה

לו  יש - נתיצה לו שיש "את כהנים: בתורת ודרשו יותץ"
וסלע  ובכותל טומאה", לו אין - נתיצה לו שאין את טומאה,

נתיצה. דין אין

.ÊËÌÈÁah‰ ˙¯Èk86Ô·‡ „ˆa Ô·‡ Ô˙B ‡e‰L , ƒ«««»ƒ∆≈∆∆¿«∆∆
e‡ÓË ‡Ï - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓË ,ËÈËa ˙B¯aÁÓ ÔlÎÂ¿À»¿À»¿ƒƒ¿»««≈∆…ƒ¿¿

Ôlk87. À»

אבנים 86) הרבה לקרקע לחבר ודרכם מבושל, בשר מוכרי
אבנים. שתי על קדירה כל ומעמידים מזו זו קצת מרוחקות

בה.87) דבוקות שקערות לטבלא דומה וזה

.ÊÈ˙B¯Èk ÈzL Ô‡OÚÂ ËÈËa Ô¯aÁL ÌÈ·‡ LÏL88, »¬»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿≈ƒ
Ô¯aÁL ÔÈa Ú˜¯wÏ Ô¯aÁ ‡ÏÂ BÊÏ BÊ Ô¯aÁL ÔÈa≈∆ƒ¿»»¿…ƒ¿»««¿«≈∆ƒ¿»
È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,BÊÏ BÊ Ô¯aÁ ‡ÏÂ Ú˜¯wa««¿«¿…ƒ¿»»ƒƒ¿»««ƒ¿≈

˙B¯Èk‰89‰¯ÈkÏ ‰pnÓ LnLÓ‰ ,˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ - «ƒ»∆∆»∆¿»ƒ«¿«≈ƒ∆»«ƒ»
‰‡Óh‰90‰Â ,‡ÓË‰¯B‰h‰ ‰¯ÈkÏ ‰pnÓ LnLÓ «¿≈»»≈¿«¿«≈ƒ∆»«ƒ»«¿»

- ‰¯B‰h‰ ‰¯Èk ÏL ‰BˆÈÁ‰ Ô·‡‰ ‰Ïh .¯B‰Ë»ƒ¿»»∆∆«ƒ»∆ƒ»«¿»
‰‡ÓËÏ ‰lk ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰91‰BˆÈÁ‰ ‰Ïh . »¿¿»»∆¿»ƒÀ»¿À¿»ƒ¿»«ƒ»

dlk ˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ ‰¯‰Ë - ‰‡Óh‰ ‰¯Èk ÏL92. ∆ƒ»«¿≈»»¬»»∆∆»∆¿»ƒÀ»
˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ :˙BBˆÈÁ‰ ÈzL e‡ÓËƒ¿¿¿≈«ƒƒ»¿»»∆∆»∆¿»ƒ

‰˙ÈÙL È„k BÊ ‰¯ÈÎÏ ‰pnÓ Ô˙B - ‰ÏB„b93dcvÓ ¿»≈ƒ∆»¿ƒ»¿≈¿ƒ»ƒƒ»
Ô‡kÓ ‰˙ÈÙL È„k ‰iM‰ ‰¯ÈkÏÂ94¯‡M‰Â ,95;¯B‰Ë ¿«ƒ»«¿ƒ»¿≈¿ƒ»ƒ»¿«¿»»

‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡Â96:˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰Ïh .‡ÓË Ïk‰ - ¿ƒ»¿»¿«»«…»≈ƒ¿»»∆¿»ƒ
È¯‰ - ‰ÏB„‚ ‰¯BÈ ˙BBˆÈÁ ÌÈzL ÏÚ ˙tLÏ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»ƒ¿…«¿«ƒƒ»¿»¬≈
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‰fÓ ¯˙È ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰ ;‰‡ÓË ‡È‰97¯ÈÊÁ‰ .‰¯B‰Ë - ƒ¿≈»»¿À»ƒ»≈ƒ∆¿»∆¡ƒ
˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡98‰È‰Lk ¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ -99dÁ¯Ó . ∆»∆¿»ƒ¬≈«…»¿∆»»≈¿»

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈËa100‡e‰Â . ¿ƒ¿«≈À¿»ƒ»¿«»¿
˙‡ ‰ÈÏÚ ÏM·Ï È„k Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰p˜ÈqiL∆«ƒ∆»¿»««≈∆¿≈¿«≈»∆»∆

‰ˆÈa‰101. «≈»

לשפות 88) אפשר שהרי ככירה, לאבן אבן שבין ריווח כל
קדירה. לאווירה.89)שם שרץ שנכנס חצי 90)כגון

החבית. עובי בדין י"ב הלכה כלמעלה זמן 91)עובייה, כל
משמשת  האמצעית הרי במקומה הטהורה החיצונה שהאבן
כל  שייכת החיצונה כשניטלת אבל הטהורה הכירה את גם

הטמאה. לכירה את 92)האמצעית משמשת היא כי
בלבד. קדירה.93)הטהורה שם להעמיד מקום

טמאות.94) אלו שפיתה כדי ושתי השני, מצידה
שפיתה.95) מקומות שני בין באמצע שנשאר החלק
ועוד.96) שפיתות כשתי בה להשעין 97)ואין אפשר ואי

שתיהן. על היורה החיצוניות.98)את שתי בין למקומה
למקומה 99) האבן והחזרת טומאתן, ופקעה נתפרקו הכירות

טו  מביאה חדשה.100)מאה.אינה נתבאר 101)ככירה
שיסיקנה  עד טומאה מקבלת אינה שכירה א, בהלכה למעלה
צריכה  - חדשה ככירה נידונית שזו ומכיוון זה, שיעור כדי

חדשות. לכירות הקבוע בשיעור היסק

.ÁÈÔ·‡Ï CÓÒÂ ,˙‡ÓËÂ ‰¯Èk Ô‡OÚL ÌÈ·‡ ÈzL¿≈¬»ƒ∆¬»»ƒ»¿ƒ¿»¿»«¿∆∆
‰pnÓ BÊ102Ô‡kÓ ˙Á‡ Ô·‡ BÊÏÂ Ô‡kÓ ˙Á‡ Ô·‡103 ƒ∆»∆∆««ƒ»¿»∆∆««ƒ»

‰BL‡¯‰ ‰¯Èk‰ È·‡ È˙MÓ Ô·‡ Ïk ÈˆÁ È¯‰ -104 ¬≈¬ƒ»∆∆ƒ¿≈«¿≈«ƒ»»ƒ»
¯B‰Ë Ô·‡‰ ÈˆÁÂ ,‡ÓË105˙B¯B‰h‰ ÌÈzL‰ eÏh . »≈«¬ƒ»∆∆»ƒ¿«¿«ƒ«¿

Ô˙‡ÓËÏ ‰¯Èk ÏL ÌÈzL‰ e¯ÊÁ - CÓqL106. ∆»«»¿«¿«ƒ∆ƒ»¿À¿»»

הכירה.102) כירות 103)מן שלוש כאן ויש בטיט ומירחן
טהורות. החיצונות ושתי טמאה האמצעית חצייה 104)-

כירות 105)החיצון. משמשים החיצוניים שהחצאים מפני
יז. בהלכה שלמעלה האמצעית לדין דומה זה והרי טהורות

שבסוף 106) האמצעית את החזיר לדין דומה זה ואין
לא  שכאן מפני כשהיה, טהור שהכול הקודמת ההלכה
האבנים  שניטלו לפני ואפילו הטמאה, הכירה נותצה
הפנימיות, האבנים מן לגמרי הטומאה פקעה לא החיצוניות
משמשות  כשהן עכשיו, ולפיכך טמאות, נשארו חציין שהרי
אבל  כולן, על טומאה חלה בלבד, הטמאה הכירה את רק
ומהיכן  נטהר, והכול הכירה נותצה הרי אבנים שלוש בדין

החזרתן? אחרי לאבנים טומאה תבוא

.ËÈÒ¯Á ÏL ÔÎec107˙B¯„w‰ Ïeaw ˙Èa BÏ LiL108 »∆∆∆∆≈≈ƒ«¿≈
ıÓ¯‰Â109‰¯Èk ÌeMÓ ¯B‰Ë - BÎB˙a Ôe˙110‡ÓËÂ ¿»∆∆»¿»ƒƒ»¿»≈

- ı¯‡a ¯aÁÓ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïea˜ ÈÏk ÌeMÓƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»¿À»»»∆
ÌÈÏk‰ ¯‡Lk ¯B‰Ë111Ïa˜Ó BÈ‡ - ·w Ì‡Â , »ƒ¿»«≈ƒ¿ƒƒ«≈¿«≈
Ïea˜ ÈÏÎk ‰‡ÓË112ÔÈ„„v‰ .‰¯ÈÎa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . À¿»ƒ¿ƒƒ«∆≈≈¿ƒ»«¿»ƒ
Ô‰a Ú‚Bp‰ ,BlL113‰¯Èk ÌeMÓ ‡ÓË BÈ‡ -114. ∆«≈«»∆≈»≈ƒƒ»

BlL ·Á¯‰115‡nË˙Ó - ÏeMa ˙ÚLa ÂÈÏÚ ÔÈ·LBiL »««∆∆¿ƒ»»ƒ¿«ƒƒ¿«≈
‰ÙBk‰ ÔÎÂ .ÔÎec‰ ‡ÓË Ì‡116Ïq‰ ˙‡117‰·e ƒƒ¿»«»¿≈«∆∆««»»

dab ÏÚ ‰¯Èk118BÊ È¯‰ -119ÈÏk ÌeMÓ ‰‡ÓË ƒ»««»¬≈¿≈»ƒ¿ƒ

ıÚ120‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ CÎÈÙÏ .‰¯Èk ÌeMÓ ‡Ï , ≈…ƒƒ»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»
.‰¯ÈÎk d¯ÈÂ‡Ó≈¬ƒ»¿ƒ»

אורך 107) לא ארוך, מרובע תמונת מחרס עושים "היו
מתוכו  חלול והוא וגג), דפנות לו יש (פירוש, וגובה ורוחב

נק  נקוב העליון וימלא ושטחו השני לפני אחד עגולים בים
כלים  יעמיד (פירוש, בראשה כלים וירכיב החם באפר מתוכו
הן". אחת ודוכן ודכון דכון, וייקרא שבגגו) הנקבים גבי על
באופן, הכירה ליד אותו ומעמידים דפנות שלושה שלדוכן

רביעי. דופן לו משמש הכירה את 108)שדופן מעמידים
חומן. שיישמר כדי שבגגו, בנקבים אפר 109)הקדירות

לוחשות. גחלים קצת בו שמעורבות נידון 110)חם אינו
טומאה. קבלת לעניין שחידשה 111)ככירה הוא חידוש

מחוברים  שהם פי על אף שייטמאו וכיריים, בתנור תורה
שא  מה כלים.לקרקע, בשאר כן כשיעור 112)ין ניקב שאם

טומאה. מקבלת נקובה כירה אבל טומאה, מקבל אינו הקבוע
בהם.113) טומאה נגעה קיבול 114)אם כלי משום אלא

לקרקע. מחובר רחב 115)כשאינו יותר שטח הדוכן, של
הבישול. בעת בו וישבו אליו מחובר על 116)ממנו הופכו

למעלה. ושוליו ככלי 117)פניו ודינו עצים מענפי קלוע
כן.118)עץ. כאן גם לגרוס רצוי גביו". "על במשנה:

(משנה 119) זה" "הרי ולכתוב לתקן יש ולכן לסל, הכוונה
אומרים 120)אחרונה). אנו ואין טומאה בו נגעה אם

משום  מיטמאה עצמה הכירה אבל כירה, לגבי בטל שהסל
כל  אין כי אחרונה). (משנה לתוכה טומאה נכנסה אם כירה

הסל. לגבי שתיבטל לדבר, נימוק

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שיריו 1) והקטן טפחים ארבעה שיריו גדול שתנור יבאר

שנטמא תנור לבישול. או לאפייה שעשאו הכופח ולא רובו.
וטהורה  שנידה תנור אותו. מטהרים כיצד לכתתו רצה
ויורת  האומן מבית מחותך שבא תנור טהור. והוא אופות
שראוי  והדבר בזה. זה ודבקם חרס שברי המביא הערביים.
שנחלקה  וכירה חציו עד עפר בו שנתן תנור הסדקים. לחבר
שנפחתו  בתים בעלי של הקלתות לרוחבה. או לאורכה

קרקעותיהן.

.‡¯epz2- ÔËw‰Â ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÂÈ¯ÈL - ÏB„b «»¿»»«¿»»¿»ƒ¿«»»
¯‡L Ì‡ ?„ˆÈk .Ba¯ ÂÈ¯ÈL3‰Úa¯‡ ÏB„ba4 ¿»»À≈«ƒƒ¿««»«¿»»

ÔËw·e5‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba¯6BÈ‡ - Ô‡kÓ ˙BÁt ; «»»À¿«≈À¿»»ƒ»≈
Ba ¯iML „Ú Bˆ˙Â ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈ƒƒ¿»¿¿»«∆ƒ≈

¯‡Ó ˙BÁt¯B‰Ë - ÔËwa ·¯Ó ˙BÁt B‡ ÏB„ba ‰Úa7. »≈«¿»»«»»≈…«»»»
.B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÔËwa ·¯ B‡ ‰Úa¯‡ Ba ¯‡Lƒ¿««¿»»…«»»¬«ƒ¿À¿»

‰¯Èk‰Â8˙BÚaˆ‡ LÏL ‰È¯ÈL -9e‰‡OÚL Átk‰ . ¿«ƒ»¿»∆»»∆¿»«À»∆¬»»
‰¯ÈÎk B¯eÚL - ÏeM·Ï ;¯ep˙k B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï10. «¬ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

מ"א.2) פ"ה ונשאר".3)כלים "נשבר שצ"ל נראה
ה"ב.5)בגבהו.4) פט"ו למעלה שראוי 6)ראה מפני

למלאכתו. עדיין למנוע 7)הוא רק לא מועילה כזו שבירה
טומאה. להפקיע גם אלא טומאה, מ"ב.8)קבלת שם

בפחות 9) למלאכתו ראוי אינו לחם, לאפיית שמלאכתו תנור
לבישול, בה שמשתמשים כירה, אבל טפחים. מארבעה

אצבעות. שלוש של גובה ה"ב.10)מספיק פט"ו ראה
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.·‡ÓËpL ¯epz11B˙zÎÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ12ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk , «∆ƒ¿»¿…»»¿«¿≈«¿«¬ƒ
B˜ÏBÁ ?B˙B‡13¯¯B‚Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ14˙‡ ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆

‰ÏÙh‰15Ô‰Ó Ò¯Á Ïk ‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈÒ¯Á‰ ÏÚL «¿≈»∆««¬»ƒ«∆ƒ¿»»∆∆≈∆
ÂÈab ÏÚ ËÈË ‡Ïa ı¯‡‰ ÏÚ „ÓBÚ16,ÌÈLÏ B˜lÁ . ≈«»»∆¿…ƒ««»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÏB„b‰ - ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡17.¯B‰Ë ÔËw‰Â ∆»»¿∆»»»«»»≈¿«»»»

‡ÓË Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ‰ÂLa ÌÈLÏ B˜lÁ18È‡L ÈÙÏ , ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆»∆»≈∆»≈¿ƒ∆ƒ
ÔeÎÏ ¯LÙ‡19ÔÙc dÏ LiL Ò¯Á ÏL ‡Ï·Ë Ï·‡ . ∆¿»¿«≈¬»«¿»∆∆∆∆≈»…∆

‰¯B‰Ë - ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL20ÏB„b „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»»∆»»
b‰ - ÔË˜ „Á‡Â.‡ÓË ÏB„ ¿∆»»»«»»≈

מ"ז.11) לרסיסים.12)שם מלמעלה 13)לשברו
וגורד.14)למטה. על 15)צ"ל שמירחה טיט שכבת

לאפייה. היסקו ולפני בכבשן צירופו אחר מבחוץ, התנור
לא 16) שאם החתכים, שבמקום לטפילה שהכוונה נראה

כשהיא  ומיטמאה שלימה, טיט של הטפילה הרי הסירה
ה  את גם חתך אם אבל עצמה, בפני לעמוד טפילה יכולה

עדיפה  אינה הטיט שכבת כי טהור, הכל - חלקים לשלושה
עצמו. הכלי.17)מהתנור רוב שהוא 'תורת 18)מפני

ה"ג. פ"י שמיני פרשת חלקים 19)כהנים' לשני לחלק
לצמצם"). אפשר "אי הגמרא: (בלשון בהחלט שווים

ופסק 20) פי"ב, כלים במשנה וחכמים גמליאל רבן מחלוקת
מפרש  ורבינו "טבלא", סתם כתוב במשנה כרבים.
בין  ההבדל של טעמו ביאר ולא חרס, של בטבלא שהמדובר
שם  טוב' יום [ב'תוספות השלמות). (ראה לטבלא תנור
דבריו  אולם בצמצום. לחלק יותר קל שטבלא לומר, מצדד
חרס, כלי "שאני ב) יז, (בכורות שאמרו למה מנוגדים
כמו  חלק אינו החתך מקום פירוש, גומות". בו ויש הואיל
ולפיכך  ושקיעות, בליטות בו יש אלא מתכת, או עץ בכלי
שקיעות  יש שבורה בטבלא גם והרי לצמצם, אפשר אי
שנחלקה  שטבלא מפרש, ישראל ובתפארת ובליטות.
שאיֿ ומפני צידיה, מכל לבזבז לה אין מדרבנן, טומאתה
הגדול, הוא שמא חלק, בכל להסתפק יש לצמצם אפשר

טהור. - דרבנן טומאה וספק

.‚¯epz21B˜lÁL22- ÌÈLk ÏB„b „Á‡Â ‰LÏLÏ «∆ƒ¿ƒ¿»¿∆»»ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÏB„b‰23BÎ˙Á .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈpËw‰ ÌÈM‰Â , «»»≈¿«¿«ƒ«¿«ƒ¿ƒ¬»

˙BÈÏÁ24BaÁ¯Ï25‡ÈÏÁÂ ‡ÈÏÁ Ïk d·‚ ‰È‰ Ì‡ , À¿¿»¿ƒ»»…«»À¿»¿À¿»
¯B‰Ë - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt26˙BÈÏÁ‰ ¯cÒÂ ¯ÊÁ . »≈«¿»»¿»ƒ»»«¿ƒ≈«À¿

¯epz B¯ÈÊÁ‰Â ËÈËa Ì‰ÈÏÚ ÁÈ¯Ó‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ««≈¿ƒ¿ƒ«¬≈∆¿ƒ¿∆¡ƒ«
¯Á‡ ¯epz ‰OÚL BÓk ‰Ê È¯‰ - ‰È‰Lk27BÈ‡Â , ¿∆»»¬≈∆¿∆»»««≈¿≈

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó28ep˜ÈqiL ‡e‰Â . ¿«≈À¿»∆»ƒ»¿«»¿∆«ƒ∆
BÁ¯nL ¯Á‡ ÔÈbÙÒ Ba ˙BÙ‡Ï È„k29epnÓ ˜ÈÁ¯‰ . ¿≈∆¡À¿»ƒ««∆≈¿ƒ¿ƒƒ∆

‰ÏÙh‰ ˙‡30ÔÈ·e ˙BÈÏÁ‰ ÔÈa ˙B¯B¯ˆ B‡ ÏBÁ Ô˙Â ∆«¿≈»¿»«¿≈«À¿≈
‰ÏÙh‰31ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -32e‰ÊÂ . «¿≈»≈¿«≈À¿»¿»¿∆

.¯B‰Ë ‡e‰Â Ba ˙BÙB‡ ‰¯B‰h‰Â ‰cp‰ :e¯Ó‡L∆»¿«ƒ»¿«¿»¿»
Ba ‰˙È‰33- ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ da LiL ˙Á‡ ‡ÈÏÁ »¿»À¿»««∆≈»«¿»»¿»ƒ

¯ÈÂ‡a ‰‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÚbÓa ‰‡nË˙Ó ‡È‰34¯‡Le , ƒƒ¿«¿»¿«»¿…ƒ¿«¿»»¬ƒ¿»
.˙B¯B‰Ë ˙BÈÏÁ‰«À¿¿

מ"ז.22)טמא.21) פ"ה גדול 23)כלים הוא אם ודווקא
גם  - יותר גדולים ביחד השניים אם אבל האחרים, כשניים

טהור. מ"ח.24)הגדול תנורים 25)שם כמה כאן ויש
טהורים 26)נמוכים. גדול תנור ששיירי א, בהלכה נתבאר

טפחים. מארבעה פחותים הם חדש 27)אם כתנור דינו
כלי. מתורת בטל הראשון התנור כי אבל 28)לגמרי,

חוזרת. ואינה פקעה הראשונה בהתאם 29)הטומאה
חדש. תנור גבי א בהלכה למעלה הטיט.30)להאמור את

תבנית  עשה אלא עצמו, התנור דופן על הטיט את מרח לא
התנור  בין מפסיק ואויר החתוך, התנור סביב מטיט תנור

הטיט. ובין ומתוך 31)הישן שביניהם, הרווח את ומילא
אחד. לכלי נתחברו נתחברו 32)כך לא שהחוליות מפני

ה"ח.33)בטיט. פ"ד ב"ק שם גירסת 34)תוספתא
'סדרי  בעל גורס וכן ובאוויר", במגע "מטמאית שם הגר"א
ולא  כאן, שכתב כמו גורס - כנראה - רבינו אולם טהרות'.
שיעור  בעצמה בה כשיש באוויר מיטמאית אינה למה נתברר
מה  ושאל כן, גם שתמה במשנתנו, ר"ש [ראה גדול. תנור

יישוב]. מצא ולא לאוויר, מגע בין

.„¯epz35CzÁÓ ‡aL36BÏ ‰OÚÂ Ôn‡‰ ˙ÈaÓ «∆»¿À»ƒ≈»À»¿»»
ÔÈÎBÓÒ37ÂÈÏÚ Ì˙e „Á‡k ˙BÈ‰Ï B˙B‡ ÔÈˆa˜nL »ƒ∆¿«¿ƒƒ¿¿∆»¿»»»»

¯B‰Ë ‡e‰Â38‡ÓËÂ39B˙B‡ ÔÈÎÓBq‰ ˙‡ ¯ÈÒiLk - ¿»¿ƒ¿»¿∆»ƒ∆«¿ƒ
¯‰ËÈ40¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ô¯ÈÊÁ‰ elÙ‡Â .41BÁ¯Ó . ƒ¿««¬ƒ∆¡ƒ»¬≈»≈¿

‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈËa,B˜Èq‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .‡a‰Ï ‰ ¿ƒ¿«≈À¿»¿«»¿≈»ƒ¿«ƒ
˜q‰ ¯·kL42. ∆¿»À«

ט.35) פ"ה, שם כמו 37)לארכו.36)משנה חישוקים
עץ. של חביות דפי את שמחברים עודנו 38)אלה התנור

עליהם  שנתן לפני בטומאה חלקיו נגעו אם אפילו טהור,
החישוקים. לשם 39)את מתחילה עשהו שהאומן מפני

אףֿעלֿפי  טומאה מקבל זה הרי בחישוקים, שיחברוהו כך
ובעל  אחת, מחתיכה שנעשה תנור אבל בטיט. מירחו שלא
את  שימרח עד טומאה מקבל אינו לארכו, חתכו הבית

ג. בהלכה כמבואר בטיט, החישוקים 40)חלקיו הסרת
התנור. נתיצת אלא 41)היא עוד ולא טומאתו, חזרה לא

כי  בטיט, שימרחנו ולהבא מכאן טומאה מקבל שאינו
הראשונה  בפעם שלם כתנור לדונו מועילים החישוקים
ונותץ  שהסירם אחר אבל האומן. מבית כשבאו בלבד
דינו  שנתבאר הבית, בעל שחילקו כתנור הוא הרי התנור,

ג. ומירחהו 42)בהלכה הבית בעל לחילקו דומה ואינו
מפני  והטעם, חדש. היסק שצריך בה"ג שאמרנו בטיט,
נשתנה  ולא דפים דפים עשוי כשהוא האומן ע"י שהוסק

בגופם. כלום

.‰BÎ˙ÁL ¯epz43‡ÈÏÁÏ ‡ÈÏÁ ÔÈa ÏBÁ Ô˙Â ˙BÈÏÁ «∆¬»À¿¿»«≈À¿»¿À¿»
Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓ Ïk‰ ÏÚ ËÈËa ÁËÂ¿»¿ƒ««…ƒ«¬≈∆¿«≈

‰‡ÓË44. À¿»

י.43) משנה החוליות 44)שם וכל לרחבו, נחתך אפילו
ומטהר  אליעזר ר' חולק במשנה טפחים. מארבעה פחותות
מועיל. המירוח אין החוליות, בין מפסיק שהחול מפני
המחלוקת  על באריכות מסופר א נט, מציעא [בבבא
היו  שתוצאותיה זו, בבעיא בביתֿהמדרש שפרצה העצומה

מאוד. חמורות

.ÂÌÈi·¯Ú‰ ˙¯BÈ45ÁËÂ ı¯‡a ¯ÙBÁ ‡e‰L , «»«¿ƒƒ∆≈»»∆¿»
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ËÈËa46Ïa˜Ó - BÓˆÚ ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡ : ¿ƒƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈«¿¿«≈
‰‡ÓË47¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,48. À¿»¿ƒ»»

הבור.46)שם.45) כותלי טומאה 47)את נגעה אם
טומאה.48)בטיט. מקבלת אינה באדמה חפירה

.Ê‡È·n‰49,¯epz Ô‡OÚÂ ‰Êa ‰Ê Ô˜a„Â Ò¯Á È¯·L «≈ƒƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»∆»∆«¬»»«
‰Ê È¯‰ - B˜Èq‰Â ıeÁaÓe ˙ÈaÓ ‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ¿»»¿≈»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ¬≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»««ƒ∆≈¿»∆»≈∆

¯eÚMk50. «ƒ

ה"א.49) פ"ג שם למדנו,50)תוספתא ג בהלכה למעלה,
אותם  את דיבק מכאן ולאחר חלקים, לכמה תנור חילק שאם
וכאן  טומאה. מקבלים - בטיט ומירחם עצמם החלקים
היו  שלא חרס שברי נטל שאפילו ומשמיענו, רבינו מוסיף

שלם. כתנור דינם - ומירחם ודיבקם מעולם מחוברים

.ÁÒht51BÏÊ¯wL52‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ ¯epz e‰‡OÚÂ ƒ»∆ƒ¿¿«¬»»«¿»»¿≈»
¯eÚMk ÂÈ˙BÙc ÏÚ Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁÓ53- ƒ««ƒ∆¿«≈«»¿»«ƒ

¯‰hL Ò¯Á ÈÏkL ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰54‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡ - ¬≈∆»∆¿ƒ∆∆∆»«≈À¿»
‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ ¯epz e‰‡OÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ55 ¿»∆»ƒ≈¬»»«¿»»¿≈»

ıeÁaÓe ˙ÈaÓ56. ƒ«ƒƒ«

ה"ח).51) פ"ד (שם חרס של גדולה שברו 52)חבית
כמו  פיטס הגג. ואת השוליים את חתך פירוש, (הגר"א),
והגג. השוליים שבר אם אלא לאפיה מתאים אינו שהוא,

להכניס 53) ואפשר מבפנים, שקערורים הם הפיטס דפנות
הי"ג. בפי"ח לקמן האמור כשיעור משקין שהיה 54)בהם

לכך. ראוי בלתי ונעשה ונשבר טומאה, לקבל ראוי
בכבשן.55) וצירפו טיט שכבת עליו וכלי 56)הדביק

חרס  כלי ששברי יתבאר, ה"י בפי"ח [לקמן לכאן. בא חדש
אינם  הפיטס דפנות ולמה מקבלים, הם אם טומאה מקבלים
וכולו  וגגו שוליו שניטלו שהפיטס נראה, טומאה? מקבלים
הדבר, תמוה אולם לקבלה. בו להשתמש איֿאפשר שלם,
כדי  ויישאר יישברו ואם שלמים, כשדופנותיו מיטמא שאינו
בדופנותיו  קיבול בית כשיש הכוונה ואולי ייטמא. - לקבלה
נעשה  שלא מפני טומאה מקבל אינו ואעפ"כ מבחוץ,

לקבלה].

.Ë¯epz57ÔÈ˜„Ò ÏL58„Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÙË ‰OÚL «∆¿»ƒ∆»»¿≈»¿»∆»
„Á‡Â59‰l‚Ó ÔÈ˜„q‰ ÌB˜Óe60Ïa˜Ó BÈ‡ - ¿∆»¿«¿»ƒ¿À∆≈¿«≈
‰‡ÓË61ÒÈÒÙ‚ B‡ „ÈÒ B‡ ËÈË Ô˙ .62ÔÈ˜„q‰ Èab ÏÚ À¿»»«ƒƒƒ¿ƒ««≈«¿»ƒ

‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ -63˙ÈÒ¯Á Ô‰ÈÏÚ Ô˙ .64˙ÙÊ B‡ ¬≈∆ƒ¿«≈»«¬≈∆«¿ƒ∆∆
‰Ê .¯B‰Ë - ÌÈÏÏ‚ B‡ ˜ˆa ,ÌÈ¯ÓLe ‰ÂÚL ,˙È¯Ù‚Â¿»¿ƒ«¬»¿»ƒ»≈¿»ƒ»∆
˙‡ ¯aÁÓ BÈ‡ - ¯epz epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ¯·c :ÏÏk‰«¿»»»∆≈ƒƒ∆«≈¿«≈∆

.ÔÈ˜„q‰«¿»ƒ

ה"ז.57) זו 58)שם מחוברות חרס מחתיכות העשוי תנור
החתיכות. בין סדקים ונשארו כל 59)לזו, על טיט מרח

וחתיכה. הסדקים.60)חתיכה מקום על מרח לא
מודבקים.61) אינם התנור שחלקי גבס.62)מפני
החרסים.63) על מירח שלא כתוש 64)אףֿעלֿפי חרס

אולם  מ"ב, פ"י לכלים בפירושו (רבינו במים שנילוש

ידוע  והוא האדמה, "טיט כתב: מ"ד פ"ח לשבת בפירושו
הרופאים"). אצל

.È˜„Ò65˙ÈÂÊ ÈtÏk B˙pL ¯epz66ÔÓ ËÈËa Á¯Óe ∆∆«∆¿»¿«≈»ƒ≈«¿ƒƒ
v‰ÔÈ„„67¯B‰Ë -68. «¿»ƒ»

נוגע 66)שם.65) והוא הבית, בזווית התנור את העמיד
הקירות  שבין בחלול נמצא שהסדק באופן הקירות בשני

לתוספתא). הגר"א (ביאור שדופנות 67)והתנור במקום
הבית. בקירות נוגעים שהמירוח 68)התנור אףֿעלֿפי

יתפרק. שלא התנור את ומעמיד מחזק

.‡ÈÛc69˙ÈÂÊa B˙pL ¯epz ÏL70Ba ‰ÙB‡ ˙BÈ‰Ï71 «∆«∆¿»¿»ƒƒ¿∆
·¯ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë -72.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ¯epz »¿ƒ≈…«¿«≈À¿»

המבואר 70)שם.69) באופן הבית, בזווית אותו העמיד
הקודמת. הדף 71)בהלכה שבין הפנוי במקום להסיק

בדף.72)והקירות. פת להדביק

.·È¯epz73‡ÓË Ì‡ :BÈˆÁ „Ú ¯ÙÚ Ba Ô˙pL «∆»«»»«∆¿ƒƒ¿»
‡Ó„·Ïa B¯ÈÂ74¯ÙÚÓ ‡l‡ ‡nË˙Ó BÈ‡ - ≈¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈∆»≈»»

‰ÏÚÓÏe75Ba ‰‡ÓË ‰Ú‚Â ÚbÓa ‡ÓË Ì‡Â ; ¿«¿»¿ƒƒ¿»¿«»¿»¿»À¿»
BÎBzÓ76‰hÓÏe ¯ÙÚÓ Û‡ Blk ‡ÓË -77. ƒƒ¿»À«≈»»¿«»

ו.73) פ"ה, כלים נגע 74)משנה ולא באווירו נתלה שרץ
מן 75)בתנור. למעלה בתנור הנמצאים ומשקין אוכלין

נטמאו  לא העפר בתוך הטמונים אבל מתטמאים, העפר
למשנה). בפירושו לנגע 76)(רבינו הכוונה אם נתבאר לא

בתוכו  נגע אם אפילו או בלבד העפר מן למעלה בתוכו
העפר. מן שכל 77)למטה רבינו, כותב ה"ה בפי"ז לקמן

באוויר  ולא במגע מטמאים חרס בכלי בהם שנאמר הדברים
כדי  בטומאתם, הקילו ולפיכך חכמים, מגזירת טומאתם -
אמנם  שם זו. טומאה על וקדשים תרומה ישרפו שלא
ויוצא  לכאן. משם ללמוד יש אבל חיבור, בענין המדובר
שהעפר  הכלי חלק את העפר ביטל רבינו שלדעת מזה,
חכמים  אלא כלל, התורה מן טומאה מקבל ואינו בתוכו,
"מעפר  כתוב: [במשנתנו האוויר. על ולא המגע על גזרו
ומפרש  באוויר". מטמא ולמעלן מעפר במגע, מטמא ולמטן
העפר. בתוך הנמצאים הדברים היינו ולמטן", "מעפר רבינו,
העפר. מן למעלה שנמצא מה פירושו ולמעלן", "ומעפר
נמצא  שהשרץ היינו ולמטן", "מעפר מפרש: רבה ובאליהו
לא  ואם התנור, כל נטמא - התנור בשולי ונגע ולמטן מעפר
השרץ  פירושו ולמעלן", "ומעפר כלל; מטמא אינו נגע
מקשה, הוא אגב, הכלי. כל מטמא - הפנוי באוויר נמצא
לפני  השרץ לתוכו כשנכנס מאווירו נטמא התנור הלא
בתוך  נמצא כשהשרץ שהמדובר, ותירץ, לעפר? שהגיע
את  שם שהעמידו לפני הקרקע על מוטל שהיה העפר,
ראה  שוליים). היו לא שלהם שלתנורים כבר (נתבאר התנור

ישראל]. תפארת

.‚È‰¯Èk‰78˙˙ÈÙL ÌB˜Ó -79Átk‰Â ;˙B¯„˜ ÈzL «ƒ»¿¿ƒ«¿≈¿≈¿«À»
‰˜ÏÁpL ‰¯Èk ,CÎÈÙÏ .˙Á‡ ‰¯„˜ ˙˙ÈÙL ÌB˜Ó -¿¿ƒ«¿≈»««¿ƒ»ƒ»∆∆¿¿»

dk¯‡Ï80daÁ¯Ï ;‰¯B‰Ë -81.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú - ¿»¿»¿»¿»¿»¬«ƒ¿«∆∆À¿»
¯B‰Ë - BaÁ¯Ï ÔÈa Bk¯‡Ï ÔÈa ,˜ÏÁpL Átk‰82. «À»∆∆¡«≈¿»¿≈¿»¿»
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קמג milk zekld - dxdh xtq - oqip '` iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מ"ג.78) פ"ז נקראת 79)שם הכירה על קדירה העמדת
לח). ד, (מלכיםֿב, הגדולה" הסיר "שפות מלשון שפיתה,

ראוייה 80) הכירה ואין השפיתה, מקומות שני ונחלקו
שלמים 81)למלאכתה. נשארו השפיתה מקומות ושני

לזה. זה מחוברים שאינם כל 82)אלא נשאר שלא משום
קדירה. לשפיתת שהוא מקום

.„È˙e˙lw‰83:d˙ÈÚ˜¯˜ ‰˙ÁÙpL ÌÈza ÈÏÚa ÏL ««»∆«¬≈»ƒ∆ƒ¿¬»«¿»ƒ»
È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt ˙Át‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»…∆«¿»»ƒ¿»¿»ƒ¬≈
- ‰hÓlÓ ˙Áta ˜ÈqÈ Ì‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ¿«∆∆À¿»∆ƒ«ƒ«¿»ƒ¿«»
‰LÏL ˜ÓÚ ˙Át‰ ‰È‰ .‰ÏÚÓÏÓ ‰¯„w‰ ÏMa˙zƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿«¿»»»«¿»»…¿»

L‡‰ È¯‰L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ¯˙È B‡84‰˜BÁ¯ »≈≈»¿«∆∆À¿»∆¬≈»≈¿»
Èt ÏÚ ¯B¯ˆ B‡ Ô·‡ Ô˙ .‰ÏLa dÈ‡Â ‰¯„w‰ ÔÓƒ«¿≈»¿≈»¿≈»»«∆∆¿«ƒ

˙Át‰85d˙¯‰Ëa ‡È‰ ÔÈ„Ú -86- ËÈËa BÁ¯Ó . «¿»¬«ƒƒ¿»√»»≈¿¿ƒ
˙Ïa˜Óe ‰¯Èk‰ Ú˜¯˜ Ô·‡‰ ˙OÚ87Ô‡kÓ ‰‡ÓË «¬»»∆∆«¿««ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»

.‡a‰Ïe¿«»

הכירה.83) את עליו שמעמידים חרס של בסיס
הפחת.84) בקרקעית על 85)הנמצאת  להסיק ואפשר

לקדירה. האש ותגיע אינם 86)האבן והצרור שהאבן מפני
הכירה. הכירה.87)קרקעית

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
בעלי 1) של תנור מוסף ככלים. הן אם הכלים ידות יבאר

גבוהה  שהיא בזמן הכירה חצר נחתומים. של או בתים
וכו'. אצבעות שלוש

.‡ÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk2‡ÓË Ì‡Â ,ÌÈÏkk Ô‰ È¯‰ - »¿«≈ƒ¬≈≈«≈ƒ¿ƒƒ¿»
dÏ CÈ¯v‰ B„È ‰‡ÓË - ÈÏk‰3BLÈÓL˙a4ÔÈ‡LÂ ; «¿ƒƒ¿¿»»«»ƒ»¿«¿ƒ¿∆≈

¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - dÏ CÈ¯ˆ5Ô·‡‰ ,CÎÈÙÏ .6 »ƒ»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»»∆∆
˙BÚaˆ‡ LÏL ‰¯Èk‰ ÔÓe ÁÙË ¯epz‰ ÔÓ ˙‡ˆBi‰«≈ƒ««∆«ƒ«ƒ»»∆¿»

¯eaÁ -7ÌÈ·‡ e‡ÓË - ‰¯Èk‰Â ¯epz‰ ‡ÓË Ì‡Â , ƒ¿ƒƒ¿»««¿«ƒ»ƒ¿¿¬»ƒ
.e‡ÓË - el‡ ÌÈ·‡a ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Â .el‡≈»√»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»¬»ƒ≈ƒ¿¿
LÏLÏ ıeÁa B‡ ¯epz ÏL ÁÙËÏ ıeÁa eÚ‚ Ì‡Â¿ƒ»¿¿¿∆«∆«¿¿»

ÔÈ¯B‰Ë - ‰¯Èk ÏL ˙BÚaˆ‡8. ∆¿»∆ƒ»¿ƒ

לצורך 2) הכלי את משמש והוא לכלי המחובר דבר כל
הכלי. יד נקרא – לה.3)מלאכתו צריך שהכלי

לח):4) יא, (ויקרא הכתוב מן זה למדו - א קיח, בחולין
טומאת  הל' (ראה שבצרכיכם לכל – לכם" הוא "טמא

פ"ה). זה.5)אוכלין בפרק מ"ב.6)לקמן פ"ה כלים
והכירה.7) התנור מן כחלק האבן 8)נידונות חלק

מן  אצבעות משלש יותר או התנור מן מטפח יותר המרוחק
מוסיף  אינו זה שחלק מפני עמהם, מתטמא אינו הבירה,

להם. יד אינו – והכירה התנור תשמיש לצורך כלום

.·Átk‰9B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï e‰‡OÚ :10;¯ep˙k «À»¬»»«¬ƒ»ƒ¿«
.‰¯ÈÎk B¯eÚL - ÏeM·Ï e‰‡OÚ¬»»¿ƒƒ¿ƒ»

הי"ג.9) פט"ז למעלה שלו.10)ראה היד שיעור

.‚¯epz‰ ÛÒeÓ11¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏL12ÏLÂ ; «««∆«¬≈»ƒ»¿∆
ÂÈÏÚ CÓBqL ÈtÓ ,¯epz‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË - ÔÈÓBzÁ«¿ƒ»≈¿À¿«««ƒ¿≈∆≈»»

„etM‰ ˙‡13ÌÈ˙ÈÊ È˜ÏBL ÏL ‰¯BÈ ÛÒeÓ :Ba ‡ˆBik . ∆«««≈«»∆¿≈≈ƒ
‡ÓË -14¯B‰Ë - ÌÈÚaˆ ÏLÂ ,15. »≈¿∆«»ƒ»

שפת 11) על טיט שיכבת מוסיפים לפעמים מ"ה. שם
"מוסף  זו שיכבה חומו. וישמור להגביהו כדי התנור,

שמה. האפייה,12)התנור" למלאכת עוזר אינו זה מוסף
עצמו. התנור של גבהו מספיק כלל שצולים 13)ובדרך

עליו  משעין למכירה בתנור בשר הצולה והנחתום בשר, בו
נידון  ולפיכך שעליו, הבשר יצטנן שלא כדי השפוד, את

למלאכתו. היורה,14)כצריך במוסף גם להשתמש דרכם
לבשל. זיתים הרבה להם נזהרים 15)כשיש צבעים

עלֿידיֿזה. מתקלקל שהצבע מפני במוסף, מלהשתמש

.„˙¯ËÚ16‰¯Èk‰17‰¯B‰Ë -18‡e‰Â ,¯epz‰ ˙¯ÈËÂ . ¬∆∆«ƒ»¿»¿ƒ«««¿
˙Úa ˙t‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL Bcˆa Èea‰ ÌB˜n‰«»«»¿ƒ∆«ƒƒ∆««¿≈
‰‡ÓË - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa :d˙i„¿̄ƒ»»ƒ¿«∆ƒ¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»

¯epz‰ ˙‡ÓËa19- ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ; ¿À¿«««»≈«¿»»¿»ƒ
‰¯B‰Ë20BÏ ¯eaÁ dÈ‡L ÈÙÏ ,21,¯epzÏ d¯aÁ Ì‡Â . ¿»¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒƒ¿»««

ÌÈ·‡ LÏL ÏÚ elÙ‡22.‰‡ÓË - ¬ƒ«»¬»ƒ¿≈»

מ"ג.16) מעוגל 17)שם מקום עשו הכירה בראש
"עטרת  ונקרא האש, מן שהורידו הקדירה את עליו להעמיד

עטרתה.18)הכירה". נטמאה לא הכירה, נטמאה אם
מלאכת 19) משמשת שהיא מפני נטמאה, – התנור כשנטמא

את 20)האפייה. בה להניח ראוייה אינה קטנה טירה
בנין 21)הפת. כתחילת טפחים ארבעה גבהה רגילה טירה

לתנור, מחוברת ואינה ה"א) פט"ז למעלה (ראה התנור
משלימה  שהיא מפני התנור, בטומאת נטמאת היא ואעפ"כ
ולפיכך  משתמשים, אין זה משיעור בנמוכה האפייה. את
לו. מחוברת כשאינה התנור מן כחלק דינה אין

חיברן,22) ולא התנור צידי לשלושת אבנים שלושה העמיד
לתנור. וחיברה הטירה את עליהן והעמיד

.‰˙Èa23Ct‰24ÔÈÏ·z‰ ˙È·e25¯p‰ ˙È·e26 ≈««≈«¿»ƒ≈«≈
ÚbÓa ‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ :‰¯ÈkaL27,Ôlk e‡ÓË - ∆«ƒ»ƒƒ¿»«ƒ»¿«»ƒ¿¿À»

¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË Ì‡Â28¯eaÁ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;e‡ÓË ‡Ï - ¿ƒƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿¿ƒ∆≈»ƒ
È„k ¯k‰ Ô‰Ï eOÚ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ dÏ»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»∆∆≈¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÚbÓ ÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL29Ïk ÔÎÂ . ∆…ƒ¿¿««»»¿»¿»»ƒ¿≈…
BÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó ‡e‰L ‰Ê ÔÈÚa ÔÈ¯ÓB‡ e‡L∆»¿ƒ¿ƒ¿»∆∆ƒ¿«≈¿«»¿≈
eOÚÂ ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ¯eaÁ BÈ‡ - ¯ÈÂ‡a ‡nË˙Óƒ¿«≈»¬ƒ≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿»
‡l‡ ,ÌÈL„˜ ÂÈÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL È„k ‰Ê ¯k‰ BÏ∆≈∆¿≈∆…ƒ¿¿»»»»ƒ∆»

.ÔÈÏBzƒ

קטנים.23) כלים לכירה היו מחוברים מקום 24)שם.
השמן. פך בו לצורך 25)להעמיד תבלין בו שמשימים

משמשים 26)התבשיל. אינם הכלים אלה כל נר. בו לשום
מן  לכירה חיבור אינם ולפיכך ממש, הבישול פעולת את
(שבת  כמחוברים נידונים שיהא גזרו חכמים אלא התורה,

ב). בתוכה.27)מח, שרץ שרץ 28)כשנגע  נכנס
בדופנה. נגע ולא פט"ו 29)לאווירה למעלה ראה שם.

ע. הערה הי"א

.Â¯ˆÁ30‰¯Èk‰31LÏL ‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa , ¬««ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿»»
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˙BÚaˆ‡32B‡ ‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡Â ;¯eaÁ BÊ È¯‰ - ∆¿»¬≈ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ»
‰iM‰ ˙‡ÓË - ÚbÓa ÔÈa ¯ÈÂ‡a ÔÈa ,d¯ˆÁ33. ¬≈»≈»¬ƒ≈¿«»ƒ¿»«¿ƒ»

Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓËÂ Ô‡kÓ ‰˙eÁt ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰»¿»∆»≈¿»ƒ»¿ƒ¿»««≈∆
˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;‰iM‰ ˙‡ÓË - ÚbÓa¿«»ƒ¿»«¿ƒ»¬»ƒƒ¿»««
ÈÙÏ ,‰‡ÓË dz¯·Á ÔÈ‡ - „·Ïa d¯ÈÂ‡Ó Ô‰Ó≈∆≈¬ƒ»ƒ¿«≈¬∆¿»¿≈»¿ƒ

Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ¯eaÁ dÈ‡L34¯ˆÁ ‰˙È‰ . ∆≈»ƒ»∆»ƒƒ¿≈∆»¿»¬«
˙L¯ÙÓ ‰¯Èk‰35‰pnÓ36‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa : «ƒ»À¿∆∆ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿»

˙‡ÓËÏ ÔÈa dÏ ¯eaÁ BÊ È¯‰ - ˙BÚaˆ‡ LÏL»∆¿»¬≈ƒ»≈¿À¿«
B‡ ,Ô‡kÓ ˙BÁÙ ‰˙È‰ ;¯ÈÂ‡ ˙‡ÓËÏ ÔÈa ÚbÓ«»≈¿À¿«¬ƒ»¿»»ƒ»
¯eaÁ ÔÈ‡ - ‰ÙO dÏ ÔÈ‡Â ‰˜ÏÁ ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰L∆»¿»∆»≈¬»»¿≈»»»≈ƒ
ÚbÓa ÔÈa d¯ÈÂ‡Ó ÔÈa ,‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡Â ;dÏ»¿ƒƒ¿»«ƒ»≈≈¬ƒ»≈¿«»
‰¯Èk‰ - ¯ˆÁ‰ ˙‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ ,‰¯B‰Ë ¯ˆÁ‰ -∆»≈¿»¿≈ƒƒ¿»∆»≈«ƒ»

.‰¯B‰Ë¿»

מ"ג.30) פ"ז המוקד.31)שם פי שכנגד שטח – חצר
ה"א).32) פט"ז למעלה (ראה כירה של בניינה כתחילת
להיפך.33) וכן החצר, נטמאה הכירה נטמאה אם
התנור.34) טירת גבי הקודמת בהלכה שם 35)נתבאר

הקודמות 36)מ"ד. שבבבות מכאן לכירה. מחוברת אינה
אלא  מועיל התנור אין ואףֿעלֿפיֿכן במחוברות, מדובר

מגע. לטומאת

.Ê‰¯Èk ÈËetËt37‰LÏL -38„Á‡ Ïk d·‚ ‰È‰ . ƒ¿≈ƒ»¿»»»…«»∆»
,‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ ,˙BÁt B‡ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ô‰Ó≈∆»∆¿»»ƒƒ¿»«ƒ»

ÔzLÏL e‡ÓË - ¯ÈÂ‡a ÔÈa ÚbÓa ÔÈa39eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«»≈»¬ƒƒ¿¿¿»¿»¿≈ƒ»
Ïh .‰Úa¯‡40Ô‰Ó „Á‡41‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ : «¿»»ƒ«∆»≈∆ƒƒ¿»«ƒ»

Ì‡Â ,e¯‡LpL ÌÈËetËt‰ ÈL e‡ÓË - ÚbÓa¿«»ƒ¿¿¿≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬¿ƒ
dnÚ e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË42ÈL dÏ ‰OÚ . ƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿ƒ»»»»¿≈

ÌÈËetËt‰43‰Ê „‚k ‰Ê44‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ : «ƒ¿ƒ∆¿∆∆∆ƒƒ¿»«ƒ»
e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË Ì‡Â ,e‡ÓË - ÚbÓa45. ¿«»ƒ¿¿¿ƒƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿

ÔÈ‰B·b ÌÈËetËt‰ eÈ‰46‰hÓÏe ˙BÚaˆ‡ LÏMÓ47 »«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆¿»¿«»
˙‡ÓËpL ÔÈa ÚbÓa ˙‡ÓËpL ÔÈa dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó -ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆ƒ¿≈¿«»≈∆ƒ¿≈
Ì‡ dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ‰ÏÚÓÏe LÏMÓe ;¯ÈÂ‡a»¬ƒƒ»¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ
ÔÈ‡ - „·Ïa d¯ÈÂ‡Ó ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ,ÚbÓa ˙‡ÓËƒ¿≈¿«»¬»ƒƒ¿≈≈¬ƒ»ƒ¿«≈

‰ÙO‰ ÔÓ ÔÈÎeLÓ eÈ‰ .dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó48LÏL CB˙a ƒ¿«¿ƒƒ»»¿ƒƒ«»»¿»
˙BÚaˆ‡49ÔÈa ÚbÓa ˙‡ÓËpL ÔÈa dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ∆¿»ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆ƒ¿≈¿«»≈

- ˙BÚaˆ‡ LÏLÏ ıeÁ eÈ‰ ;¯ÈÂ‡a ˙‡ÓËpL∆ƒ¿≈»¬ƒ»¿»∆¿»
˙‡ÓË Ì‡Â ,ÚbÓa ˙‡ÓË Ì‡ dnÚ ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿«»¿ƒƒ¿≈

dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - „·Ïa ¯ÈÂ‡a50ÔÈ‡Â . »¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ˜c˜„Ó51È¯·cÓ Ô‰ ÔlkL ,el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎa ¿«¿¿ƒ¿»«ƒƒ»≈∆À»≈ƒƒ¿≈

.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

בראש 38)שם.37) בליטות שלוש לעשות האומנים דרך
הקדירה. את מעמידים ועליהן סגול, בצורת מסודרות הכירה
ולפיכך  קדירות, שתי לשפיתת מקום שבכירה כבר [נתבאר
שפיתה]. מקום לכל בליטות שלוש שעשו להניח יש

עצמה.39) מהכירה חלק הן מ"ה.40)כי שם
פטפוטים.41) שלושה של בכירה אפשר 42)מדובר

עם  מתטמאים אינם התורה ומן בדוחק, בהם להשתמש

(ראה  האוויר על ולא המגע על טומאה גזרו וחכמים הכירה,
הל"ה). פטפוטים.43)למעלה שני רק עשה האומן

קדירות.44) עליהם לשפות ששינה 45)ואפשר מפני
אלא  התורה מן מתטמאים הפטפוטים אין העולם, מדרך
ספרי  [בכל במשנתינו). אחרונה' ('משנה חכמים מגזירת
ובאוויר". במגע "מטמאין הגירסא: שבידינו, המשניות
יוםֿטוב')]. ('תוספות באוויר" "ולא גורס רבינו אולם

אצבעות.46) משלוש מגובה 47)יותר הפטפוטים חלק
משלוש  אצבעות, "משלוש כתוב: (במשנה לכירה עד שלוש
"משלוש", התיבה את כאן גם להוסיף ורצוי ולמטה".

הסגנון). בזה  החוץ.48)וישופר בין 49)לצד  המרחק
משלוש. פחות הוא השפה, לבין הדינים 50)הפטפוט כל

רבי  במחלוקת שנויים מהן", אחד מ"ניטל החל זו, שבהלכה
מאיר. כרבי ופסק שמעון, ורבי פירש,51)מאיר לא רבינו

תנאים  ובאיזה שנקבעו מהשיעורים לסטות אפשר כמה עד
רבן  דברי על מסתמך שרבינו כתב, יוםֿטוב' [ב'תוספות

עיי"ש]. במשנתינו, גמליאל בן שמעון

ה'תש"פ  ניסן ב' שישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ועשוי 1) מקבל שיהא עד מטמא אינו חרס שכלי יבאר

יקבל  כמה כפוי. כשהוא חרס בכלי המשתמש ודין לקבלה.
בכל  הנמצאים חרסים חזקת טומאה. מקבל ויהיה חרס כלי

מקום.

.‡Ò¯Á ÈÏk2Ïa˜Ó ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ¿ƒ∆∆≈¿«≈À¿»«∆ƒ¿∆¿«≈
B‡ ,Ïea˜ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰Ïa˜Ï ÈeOÚÂ¿»¿«»»¬»ƒ…»»≈ƒ

‰Ïa˜Ï ‰OÚ ‡ÏÂ Ïa˜Ó ‰È‰L3‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ∆»»¿«≈¿…«¬»¿«»»≈¿«≈À¿»
ÏÏk4,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï , ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»

,Ò¯Á ÏL ÔÁÏM‰Â ‰¯Bn‰Â ÏÒÙq‰Â ‰hn‰Â ‡qk‰«ƒ≈¿«ƒ»¿««¿»¿«¿»¿«À¿»∆∆∆
ÔÈ‡ - CBz Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈»∆≈»
,Ô‰a ÔÈÎl‰Ó ÌÈn‰L ˙BBÏÈq‰ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿≈«ƒ∆««ƒ¿«¿ƒ»∆
- ÔÈÏa˜Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈÙeÙk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿ƒ¿««ƒ∆≈¿«¿ƒ
È„k ‡l‡ ,‰Ïa˜Ï eOÚ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆…«¬¿«»»∆»¿≈

ÌÈËiL ÏL ˙È·Á ÔÎÂ .ÌÈn‰ Ô‰Ó e‡ˆiL5˙È·ÁÂ ∆≈¿≈∆««ƒ¿≈»ƒ∆«»ƒ¿»ƒ
‰eÙc‰6ıÁn‰ ÈÏeLa7„È ˙Èa BÓk ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ , «¿»¿≈«««ƒ¿«¬≈¿≈»

dÈ‡ - ‰Ïa˜Ï ˙ÈOÚ ‡ÏÂ ıÁn‰ da ÔÈ‡OBpL∆¿ƒ»«««¿…«¬≈¿«»»≈»
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ועשוי  מקבל שיהי' עד טומאה מקבל אינו חרס "כלי
והמנורה  והספסל והמיטה "הכסא הביא ולדוגמא לקבלה".
שהן  שאע"פ מים של סילונות וכן חרס" של והשולחן
שלא  "מפני טהורים הן הרי מקבלין שהן ואע"פ כפופין

המים". מהן שיצאו כדי אלא לקבלה נעשו
על  מרמז העפר מן העשוי חרס כלי העניינים, בפנימיות
כו'" האדמה מן עפר האדם את אלוקים ה' "וייצר האדם
טהרתו  זו ששבירתו הנשבר, כחרס ומשול מעפר שיסודו
צריך  שיהודי רוח" ושפל דכא ואת ..." ונדכא" נשבר "לב -
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קמה milk zekld - dxdh xtq - oqip 'a iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עפר  חרס כלי זאת עם וביחד שלם כלי אחד מצד להיות
לו  באה יהודי של טהרתו כי הביטול, תכלית האדמה מן
אלא  אינה מציאותו שכל ומהידיעה הביטול מהרגשת
מקבלים  אינם עץ כלי פשוטי ולכן שלמעלה, המציאות

טומאה.
מים  של כסילונות מרגיש אבל קיבול בית לו יש אם וגם
בעצמו  ויודע למקום, ממקום המים להעביר עניינם שכל
למלאות  כדי רק הם הגדולים ופעולותיו מעשיו שכל
שעם  הרי המים", מהן שיצאו "כדי הקב"ה של שליחותו
ולכן  לקבלה" נעשה ש"לא בעצמו מרגיש שלם כלי היותו

טומאה. מקבל אינו
ששם  מלכים בספר הפסוקים את מזכיר זו בהלכה הלימוד
ספסל, הוזכר לא אבל ומנורה וכסא ושולחן מיטה נאמר
הוסיף  מדוע הנ"ל הדוגמאות הרמב"ם לקח משם ואם

ספסל. גם המשנה) (והוסיפה
אותו  "ששורפין זה הוא חרס שכלי שכתב מה ידוע הנה
באש  אותו ששורפין ביטול, עניינו האדם ובעבודת בכבשן"
עבודת  שהו"ע י-ה" שלהבת אש רשפי "רשפי' שלמעלה

מרומזי  בתפילה העניינים ופרטי הנ"ל התפילה. בכלים ם
תפילת  ומנורה כסא ושולחן ערבית, תפילת זה שמיטה
- כסא ק"ש, וברכות דזמרה פסוקי הוא שולחן שחרית,
קונטרסים  המאמרים (ספר שמו"ע תפילת ומנורה ק"ש,

ואילך). ב. קסד, ח"א
אלא  לישיבה, עשויים ששניהם שווה, תוכנם וספסל כסא
וברמב"ם  מאחד. ליותר והספסל ליחיד הוא שכסא
שנעשה  בכסא פרט שהוא ספסל הוסיף (ובמשנה)
לפרט  שעניינם תושבע"פ הם והרמב"ם המשנה כי לישיבה
בנביא  אבל חרס. כלי אלא נאמר לא ובתורה תושב"כ, את
ארבעה  נפרטו לתושבע"פ תושב"כ בין "ממוצע" שהוא
ספסל  כאמור כי יותר עוד נפרטו וברמב"ם ובמשנה כלים,
ספסל  שאין ולהעיר בכסא. פרט הוא לישיבה המיועד
על  מדובר שם כי מלכים, בספר הסיפור לתוכן מתאים

אלישע. - אחד איש עבור שנבנתה קטנה" גג "עליית
(hk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

ג.2) משנה ב פרק אינו 3)כלים הכלי של הרגיל תשמישו
לתוכו. (ראה 4)לקבל להם אין מידרס טומאת אפילו

חֿט). הלכה א פרק בה 5)למעלה שמשתמשים חבית
המים. פני על לשוט דופן.6)המתלמדים מלשון

קיבול 7) בית בקצותיו ועושים גדול חרס כלי הוא מחץ
בבית  היד שימת בו, כשמשתמשים היד את בה לשום

קבלה. אינה הקיבול

.·ÔÓL Ïea˜ ˙Èa Ba ‰È‰L Òt8,‰‡ÓË Ïa˜Ó - »»∆»»≈ƒ∆∆¿«≈À¿»
¯B‰Ë - Ba ÔÈ‡LÂ9ÌÈ¯ˆBi‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ .10dÏ LiL ¿∆≈»¿≈¿««¿ƒ∆≈»

.‰‡ÓË - CBz¿≈»

כאלה,8) ויש בהם. קבוע השמן קיבול שבית פנסים יש

בו  להשתמש כשרוצים השמן עם הנר בהם שמכניסים
הרוח. מפני להגן רק משמש לא 9)והפנס שהדפנות מפני

הרוח. מפני להגנה אלא לקבלה שעליו 10)נעשו האבניים
הכלי, תבנית ומפתח הטיט את חרס) כלי (עושה היוצר נותן
אבניים  על הכלי את נותן כך ואחר שפה, אין זו ולמגופה

מלאכתו. וגומר שפה להן שיש אחרות

.‚¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏL CtLÓ11- ÔÈÏÎB¯ ÏLÂ ; «¿≈∆«¬≈»ƒ»¿∆¿ƒ
Bcˆ ÏÚ e‰hnL ÈtÓ ,‡nË˙Ó12Ba ÁÈ¯Óe ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«≈«ƒ≈ƒ«

Á˜BlÏ13. «≈«

כמו 11) המשקין את להעביר אלא לקבלה עשוי שאינו מפני
א. שבהלכה כפופים שמן.12)סילונות מעט בו ונותן

לקבלה,13) כעשוי נידון ולפיכך השמן טיב את שיכיר כדי
כן. לעשות מעוניין אינו הבית בעל אבל

.„˙Bi·Á‰Â ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck Èeqk14˙B¯B‰Ë -15, ƒ«≈«ƒ¿«≈∆∆¿∆»ƒ¿
LÈÓL˙Ï ÔÈ˜˙‰ Ì‡Â .‰Ïa˜Ï eOÚ ‡lL16- ∆…«¬¿«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ

.ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ

חביות.14) כיסויי בית 15)פירוש, להם שיש פי על אף

לקבלה.16)קיבול. בהם להשתמש כדי מתחילה נעשו

.‰ÒtÏ‡‰ Èeqk17·e˜ ‡e‰L ÔÓÊa :18BÏ LÈÂ ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆»¿≈
„ecÁ19¯B‰Ë -20- „ecÁ BÏ ÔÈ‡Â ·e˜ BÈ‡ Ì‡Â ; ƒ»¿ƒ≈»¿≈ƒ

˜¯i‰ ˙‡ BÎB˙Ï ˙pÒÓ ‰M‡‰L ÈtÓ ,‡nË˙Ó21. ƒ¿«≈ƒ¿≈∆»ƒ»¿«∆∆¿∆«»»
ÈeÙk ‡e‰Lk Ò¯Á ÈÏÎa LnLÓ‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê22- ∆«¿»»«¿«≈ƒ¿ƒ∆∆¿∆»

¯B‰Ë23. »

גדולה.17) פרק 18)מחבת למעלה (ראה משקה ככונס
כדי  האילפס כיסוי את לנקב היוצרים דרך ט). הלכה י"ד

תחתיו. המתקבץ הקיטור את יש 19)להוציא או פירוש,
מחודד. שראשה גבו על בליטה היינו חידוד כשיש 20)לו

להעמידו  אפשר אי כי לקבלה, ראוי אינו למעלה חידוד לו
לתוכו. תבשיל ולשפוך גבו את 21)על לתוכו שופכת

את  לתוכו שנותנת מפרשים ויש שבאילפס, הירק רוטב
המים. ממנו שיתמצו כדי העיקרי 22)הירק הכלי על

עצמו. בפני משמש בשעת 23)ואינו כלים משמשי ככל
בלבד. מלאכה

.ÂÒB¯ËÈË24‡ÈˆBÓe ·e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿««ƒ∆»ƒ
˙BËe¯t25ÔÈÒpk˙Ó ÌÈn‰ È¯‰L ;‡nË˙Ó - ¿ƒ¿«≈∆¬≈««ƒƒ¿«¿ƒ

ÔÈ„„va26.‰Ïa˜Ï ÔÈÈeOÚ Ô‰Â , «¿»ƒ¿≈¬ƒ¿«»»

דקים 24) נקבים הרבה ובהם שוליים רחב כלי ו. משנה שם
לרבץ  משמש זה כלי מלמעלה. מנוקב ודק ארוך וצווארו
סותם  כשהאדם הגן. צמחי ולהשקות הבית רצפת את
מסיר  וכשהוא נוטפים, המים אין הצוואר נקב את באצבעו

לאט. לאט מטפטפים הם - קטנות.25)אצבעו טיפות
בו 26) שיש כלי נקבים, בהם שאין במקומות הכלי בצידי

בצדדים  מתכנסים ואינם לצאת ממהרים המים גסים נקבים
כן  - זעירות טיפות שמוציא בכלי אבל שוטפים, אלא

מתכנסים.

.ÊÌÈ„‚a‰ ˙BiÏËÓ ÔÈÁÈpnL Ò¯Á ÏL „Ètl‰««ƒ∆∆∆∆«ƒƒ«¿ƒ«¿»ƒ
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‡nË˙Ó - ˜ÏB„ ‡e‰Â BÎB˙a ÔÓM‰Â27ÈÏk ÔÎÂ . ¿«∆∆¿¿≈ƒ¿«≈¿≈¿ƒ
˙B¯p‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL28.‡nË˙Ó - ÔÓM‰ Ïa˜Ï ∆«ƒƒ«««≈¿«≈«∆∆ƒ¿«≈

המחודד 27) הקצה את ונותנים בתחתיתו מחודד הלפיד
בפני  לעמוד יכול שאינו פי על שאף משמיענו ארוך. במוט
לקבלה. ועשוי מקבל שהוא מפני טומאה, מקבל - עצמו

שכתב 28) כמו רבינו ופירש נר". של שקעו "ובית במשנה:
כלים  כמשמש נידון אינו השקע שבית ומשמיענו, כאן.

בלבד. מלאכה בשעת

.Á‡¯ËÒb29ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ï ÌÈÏk‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ƒ¿¿»∆«ƒƒ«««≈ƒ¿«≈«¿ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÈÏk‰ ÔÓ ÔÈÏÊBp‰30. «¿ƒƒ«¿ƒ¿«∆∆À¿»

קיבול 29) בית ולא יד בית לו שאין "כלי ו. משנה שם
(רבינו  טפטופם" לקבל כדי גדולים לכלים תושבת ומשמש

-30)בפירושו). לאיבוד הולכים שהנוטפים פי על אף
רבינו  של [מלשונו לקבלה. כעשוייה הגיסטרא נידונית
כך. לשם במיוחד שנעשה בכלי שהמדובר משמע בפירושו
לכלי  הכוונה "גיסטרא" בש"ס שנאמר מקום בכל אולם
במשנתנו  וגם חלקים), לשני שנחתך חי לבעל (או שנשבר

ח]. הלכה י"ט פרק לקמן וראה כלי. לשבר שהכוונה מבואר

.ËdÈ‡ - ˙Ïa˜Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÏL ‰ÈÙÒ¿ƒ»∆∆∆««ƒ∆ƒ¿«∆∆≈»
ÌÈÏk‰ ÏÏÎa ‰ÈÙq‰ ÔÈ‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆≈«¿ƒ»ƒ¿««≈ƒ

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰31ÏL ‡È‰ ÔÈa Ò¯Á ÏL ‡È‰ ÔÈa , »¬ƒ«»≈ƒ∆∆∆≈ƒ∆
.‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ıÚ≈≈¿»≈¿«»

טהורה?31) שהיא לספינה "מנין שנינו: ב פג, בשבת
בגמרא  ופירשו ים. בלב אניה דרך יט) ל, (משלי שנאמר

טהורה". ספינה אף טהור ים "מה שם:

.ÈÔ‰È¯·L ÔÈ‡ - Ô˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ e¯aLpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»»»≈ƒ¿≈∆
ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·M‰ Ô˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ
Ô‰a ‰È‰ Ì‡L ,Ò¯Á ÈÏk È¯·MÓ ıeÁ ;LÈÓL˙Ï¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈∆∆∆ƒ»»»∆
:¯Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰ - Ïa˜Ï Èe‡¯‰ Ò¯Á∆∆»»¿«≈¬≈¿«≈À¿»∆∆¡«

Ò¯Á ÈÏk ÏÎÂ32‡a ‡Ï ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ¿»¿ƒ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆∆…»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ò¯Á ÈÏk È¯·L ‡l‡ ˙Ba¯Ï¿«∆»ƒ¿≈¿≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
‰È‰Lk ÔÈ˜Ln‰ Ba Ïa˜Ï CBz ‰Ê Ò¯ÁÏ ‰È‰Lk¿∆»»¿∆∆∆¿«≈««¿ƒ¿∆»»

CeÓÒ ‡Ï ,·LBÈ Ò¯Á‰33Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; «∆∆≈…»¬»ƒ≈»¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ≈¿«≈À¿»

"מנין 32) א: הלכה ז פרשתא שמיני פרשת כהנים תורת
חרס". כלי וכל לומר תלמוד חרס? כלי שברי לרבות

אחר.33) שהוא מה על

.‡ÈÈtÓ Ïa˜iL È„k ·LÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ò¯Á‰«∆∆∆≈»≈≈¿≈∆¿«≈ƒ¿≈
BÊ‡34„ˆÏ BÚÈ¯ÎÓ „ecÁ‰Â „ecÁ Ba ‰È‰L B‡ , »¿∆»»ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿«

B‡ ÔÊ‡‰ ‰ÏhpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡«≈¬≈∆»««ƒ∆ƒ¿»»…∆
„ecÁ‰ ¯aL35- ˙Á‡ ‰ÚL ¯‰hL Ò¯Á ÈÏk ÏkL ; ƒ¿««ƒ∆»¿ƒ∆∆∆»«»»««

.ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡≈À¿»¿»

מפריעה.34) הכלי הכלי 35)אוזן את להושיב ואפשר
שיקבל. באופן

.·ÈÔÈcÁ Ô‰ÈÏeML Ò¯Á ÈÏk36e¯aLpL ˙B˜¯ÊÓk ¿≈∆∆∆≈∆«ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿¿
Ì‡ ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeLÂ¿≈∆¿«¿ƒ««ƒ∆≈»¿«¿ƒ∆»ƒ

˙BÈÙ¯w‰ ÈÏeL ÔB‚k ,eÎÓÒ Ôk37˙BÒBk‰Â38È¯‰ - ≈ƒ¿¿¿≈««¿ƒ¿«¬≈
eÈ‰iL ,Ô˙lÁzÓ eOÚ CÎlL ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡≈¿«¿ƒÀ¿»∆¿»«¬ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿

‰ÊÈÁ‡a B‡ ‰ÎÈÓÒa ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeL39. ≈∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»

ומסתיימים 36) מטה כלפי והולכים משתפעים השוליים
קוץ. בצורת קורפו.37)בחוד באי המיוצרים ידועים כלים

כוסות 38) עשו בצידון הצידוניים". "קוסים במשנה
סמיכה. בלי להעמידן ואין מחודדות ביד.39)ששוליהן

מטמא  אינו סמיכה בלי להעמידו כדי שנעשה מכלי שבר
אבל  למלאכתו, ראוי אינו שהרי לבדו, לעמוד יכול כשאינו
עצמאית, עמידה בלי בו להשתמש היא יצירתו כשתחילת

טומאה. קבלת תורת ממנו פקעה לא כשנשבר גם

.‚È‰È‰ Ì‡ ?‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰È‰ÈÂ Ò¯Á‰ Ïa˜È ‰nk«»¿«≈«∆∆¿ƒ¿∆¿«≈À¿»ƒ»»
ÔË˜ Ì„‡ ˙ÎÈÒ È„k ÏÈÎÓ ÌÏL ‰È‰Lk ÈÏk‰40„Ú «¿ƒ¿∆»»»≈≈ƒ¿≈ƒ«»»»»«

‰‡Òk ˙BÏa˜Ó Ô‰L ˙Bi·Á41·B¯˜ B‡42,e¯aLÂ dÏ »ƒ∆≈¿«¿ƒ¿»»»¿ƒ¿¿
Ò¯Á ,Ô‰ÈÙcÓ ÔÈa Ô‰ÈÚ˜¯wÓ ÔÈa ,ÌÈÒ¯Áa ¯‡LÂ¿ƒ¿««¬»ƒ≈ƒ«¿»≈∆≈ƒ»¿≈∆∆∆
Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ ·LBÈ ‡e‰Lk Ïa˜Ó ‡e‰L∆¿«≈¿∆≈¿ƒƒ¬≈∆¿«≈

.‰‡ÓËÀ¿»

לוג,40) ועד קטן אדם סיכת מכדי "שיעורן אומרת: המשנה
(הלוג). ברביעית סאה ועד קבים 41)מלוג שישה הסאה

לוגים. ארבעה "כסאה"42)והקב שאמרנו מה פירוש,
מליאה  סאה אבל מסאה, פחות משהו לסאה; קרוב הכוונה

א. נה, בחולין התרצן כסברת מסאה כלמעלה דינה

.„È˙È·Á „Ú ‰‡Òk ‰ÏÈÎn‰ ˙È·ÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ
Ò¯Áa ‰È‰ Ì‡ ,‰¯aLÂ ¯˙È B‡ ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰«¿ƒ»»«ƒ»≈¿ƒ¿¿»ƒ»»«∆∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ‚Ï ÈˆÁ Ïa˜Ï È„k ¯‡Lp‰«ƒ¿»¿≈¿«≈¬ƒ…¬≈∆¿«≈À¿»
ÌÈ·ˆÁ „Ú ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰ ˙È·ÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»»«ƒ«¬»ƒ
‚Ï Ïa˜Ó‰ Ò¯Á Ô‰Ó ¯‡L Ì‡ ,e¯aLÂ ÌÈÏB„b¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈∆∆∆«¿«≈…
ÔÈÏa˜Ó ÌÈÒ¯Á‰ eÈ‰ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈À¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚMÓ ˙BÁt»ƒƒƒ≈≈¿«¿ƒÀ¿»

.ÂË,¯aLpL ,Ba ‡ˆBiÎÂ Ct‰ ÔB‚k ,ÔË˜ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆»»¿««¿«≈∆ƒ¿«
B˙ÈÚ˜¯wÓ ¯‡LÂ43‡e‰Lk ‡e‰L Ïk Ïa˜Ó‰ Ò¯Á ¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ∆∆«¿«≈»∆¿∆

·LBÈ44¯˙BÈa „Á ‰È‰Â ,45ÔË˜ ÈÏÎk ‡ˆÓpL46È¯‰ - ≈¿»»«¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¬≈
Ò¯Á Ô‰È˙BÙcÓ ¯‡L Ì‡Â .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»¿ƒƒ¿«ƒ»¿≈∆∆∆
ÌÈÏk ˙BÙcL ÈÙÏ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ïa˜Ó‰«¿«≈≈¿«≈À¿»¿ƒ∆»¿≈ƒ

Ô‰ ÔÈÂLk Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡47,¯kp‰ CBz Ô‰Ï ÔÈ‡Â , ≈¿«≈»∆¿»ƒ≈¿≈»∆«ƒ»
.Ò¯Á ÈÏk ÈËeLÙk e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿≈∆∆

התחתון.43) סמיכה.44)מחלקו הדפנות 45)בלי
עצמם  השוליים אבל מאוד, משופעים היו שנשארו
לעמוד  להם המאפשר קטן ישר בשטח מבחוץ מסתיימים

סמיכה. קטן.46)בלי ככלי הוא הזה כאילו 47)השבר
ישר. שיטחם

.ÊË˙˜ÊÁ48- ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÒ¯Á ∆¿«¬»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÈ¯B‰Ë49Ôa¯L ÈtÓ ;¯ˆBi‰ ˙È·a ÌÈ‡ˆÓp‰Ó ıeÁ , ¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆À»
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קמז milk zekld - dxdh xtq - oqip 'a iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô‰ ˙Bi¯ËÒb50Û‡ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ‡¯ËÒb‰Â ,ÌÈÏkÏ ƒ¿¿ƒ≈«≈ƒ¿«ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»«
.ÌÈÏk È¯·MÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒƒƒ¿≈≈ƒ

מתקבלת 48) הנחה משמעותה "חזקה" ד. הלכה ג פרק שם
הלכה. לענייני כיסוד מתקבלת כזו הנחה הדעת. על מאוד

לגיסטרא.49) ראויים שהם פי על אף טומאה מקבלים אינם
אם  אלא טומאה מקבלים אינם שחרסים רבינו, דעת
תחת  להושיבם היינו, גיסטרא, לשם הבעלים אותם מייחדים
שחרסים  הדעת על ומתקבל הנוטפים. לקבל כדי כלים
הבעלים  ידי על יוחדו לא באשפה או בשוק הנמצאים

גיסטרא. השליך 50)לשמש לא שהיוצר החרסים רוב
שהם  מפרש, משנה [הכסף לגיסטרא. מיוחדים לחוץ אותם

הנוטפים]. המשקין לקבל ראויים

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
או 1) מטומאתו ויטהר חרס בכלי השבר שיעור כמה יבאר

או  באויר וכנגדו במגע המטמא ודין טומאה. יקבל לא
וטפלה  שנתרועעה חבית באויר. כנגדו ולא במגע מתטמא

בזפת. וסתמה ניקבה או בגללים

.‡‰nk2¯‰ËÈÂ Ò¯Á ÈÏk ¯·MiL ¯·M‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ∆∆¿ƒ¿«
‰È‰ Ì‡ ‰‡ÓË Ïa˜È ‡Ï B‡ ,‡ÓË ‰È‰ Ì‡ B˙‡ÓËÓ¿À¿»ƒ»»»≈…¿«≈À¿»ƒ»»

ÔÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ ?¯B‰Ë3ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·˜piMÓ -4; »∆»»√»ƒƒ∆ƒ»≈¿ƒ≈ƒ
,ÔÈ˜LÓa ÒÈÎÓ ·˜piMÓ - ÔÈ˜LÓÏ ÈeOÚ‰Â¿∆»¿«¿ƒƒ∆ƒ»≈«¿ƒ¿«¿ƒ
ÈÏkÏ ‰˜Ln‰ ÒkÈ ‰˜Ln‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÁÈpnLk¿∆«ƒƒ«««¿∆ƒ»≈««¿∆«¿ƒ

CÎÏe CÎÏ ÈeOÚ‰ ;·˜pa5B¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈËÓ -6, «∆∆∆»¿»¿»¿ƒƒ¿À¿
‡ÏÂ .˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·˜piL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰Â«¬≈¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿ƒ«ƒ¿…

‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa e¯Ó‡7„·Ïa ‡¯ËÒ‚a ‡l‡8ÈÙÏ , »¿¿ƒ«¿∆∆»¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿ƒ
,ÌÈÏk‰ ÔÓ ÌÈÏÊBp‰ ÔÈ˜Ln‰ Ïa˜Ï ‰ÈeOÚ ‡È‰L∆ƒ¬»¿«≈««¿ƒ«¿ƒƒ«≈ƒ
dLÈÓLz ÏËa ‰Ê È¯‰ - ÔÈ˜LÓ ‰‡ÈˆB‰ Ì‡Â9. ¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆»≈«¿ƒ»

מ"א.2) פ"ג אוכלין.3)כלים בו להניח מלכתחילה נעשה
הנקב.4) דרך נופלים שבכלי ולמשקין.5)זיתים לאוכלין
ה"ט.6) יד בפרק למעלה חכמים 7)נתבאר שאמרו ומה

שבכלי  המשקה (פירוש, משקה" "כמוציא א) צו, (בשבת
במשקין"). "מכניס מן קטן הוא זה שיעור הנקב, דרך יוצא

תחת 8) להושיבו הראוי כלי שבר פירוש בגיסטרא, נאמר זה
מהם. הנוטפים משקין לקבל תשמישה 9)כלים כל שהרי

הבאה. ההלכה ראה לתוכה. הנופלים משקין לקבל היא

.·˙BcÓ LÓÁ10- ‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa ·w :Ò¯Á ÈÏÎa »≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ«¿∆
‡¯ËÒb ÌeMÓ ‡nË˙‰lÓ ¯B‰Ë11·eLÁ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ , »ƒ¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿»«¬«ƒ»

˙‡hÁ ÈÓ Ba Lc˜Ï ÈÏk12BÈ‡ - ‰˜LÓ ÒBÎa ·w . ¿ƒ¿«≈≈«»ƒ«¿≈«¿∆≈
·eLÁ ‡e‰ ÈÏk ÔÈ„ÚÂ ,˙‡hÁ ÈÓ Ba Lc˜Ï Èe‡»̄¿«≈≈«»«¬«ƒ¿ƒ»

ÌÈÚ¯f‰ ¯ÈLÎ‰Ï13BÓk ,Ba ÔÈLeÏz‰ ÔÈ˜Lna ¿«¿ƒ«¿»ƒ««¿ƒ«¿ƒ¿
e¯‡aL14BÎB˙aL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ÔË˜ L¯Lk ·w . ∆≈«¿ƒ«¿…∆»»≈««ƒ∆¿

,ÈÏka ÔÈ‡L BÓk Ô‰ È¯‰Â ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ∆«¿»ƒ«¬≈≈¿∆≈»«¿ƒ
Ïa˜Óe ÌÈ˙ÈÊ Ba Ïa˜Ï ·eLÁ ‡e‰ ÈÏk ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ¿ƒ»¿«≈≈ƒ¿«≈

‰‡ÓË15‡e‰ È¯‰Â ,¯B‰Ë - ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·w . À¿»ƒ«¿ƒ≈ƒ»«¬≈
ÔÈ„ÚÂ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ·‡Â ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎkƒ¿≈¿»ƒ«¬»ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»«¬«ƒ

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈv‰Ï ·eLÁ ‡e‰ ÈÏk16˙ÁtiL „Ú ¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈
Ba¯17.(¯OÚ ÌÈL ˜¯Ùa) ˙Ó ˙‡ÓËa e¯‡aL BÓk , À¿∆≈«¿¿À¿«≈¿∆∆¿≈»»

ב.10) צה, שם רבא, של בהלכה 11)מימרא נתבאר
לצורך 12)הקודמת. המים על אדומה פרה אפר נתינת

וקידוש  חז"ל, בלשון "קידוש" נקרא מתים, טמאי על הזאה
חיים  מים עליו "ונתן יז): יט, (במדבר שנאמר כלי, צריך

כלי". מקבלים 13)אל אינם אחרים) אוכלין (וכן זרעים
(שאינם  תלושים במשקין הורטבו שלא זמן כל טומאה
בכלי  המעיין או הבור מן מים שאב ואם לקרקע). מחוברים
שם  [רש"י מכשירים. אלה מים אין - משקה ככונס נקוב
שהם  זה כלי שבתוך הזרעים להכשיר שהכוונה מפרש

הקרקע]. מן פ"ג 14)כתלושים אוכלין טומאת בהלכות
הקודמת.15)ה"ב. בהלכה כמבואר לאוכלין, כשנעשה
ומירח 16) הנקב מקום וסתם זיתים, במוציא שניקב כלי

הדברים  על מציל - המת לאוהל והכניסו וכדומה, בטיט
ומהודק. מצומד מכוסה, שלם כלי כמו מלהיטמא, שבתוכו

הנקב.17) את כשסתם אפילו מציל אינו רובו, נפחת ואם
גדול, בכלי שם) (בגמרא שנאמר השיעור כאן מסר [רבינו
פי"ד  למעלה (ראה רימון] כמוציא שיעורו קטן בכלי אבל

ה"י).

.‚˙È·Á‰18ÌÈÊB‚‡k d¯eÚL -19‰¯„w‰Â ÒtÏ‡‰ .20 ∆»ƒƒ»∆¡ƒ»ƒ¿»¿«¿≈»
ÌÈ˙ÈÊk Ô¯eÚL -21‰·¯Ú ÔÎÂ .22elÙ‡ ,Ò¯Á ÏL ƒ»¿≈ƒ¿≈¬≈»∆∆∆¬ƒ

ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˙˜ÊÁÓe ‰ÏB„‚ ‰˙È‰23‰˙ÁÙÂ , »¿»¿»«¬∆∆«¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿¬»
LÏÂ dcˆ ÏÚ dhÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa¿ƒ≈ƒ««ƒ∆«»«ƒ»¿»

da24CÎÏ ˙ÈOÚ ‡Ï d˙lÁznL ,‰¯B‰Ë -25. »¿»∆ƒ¿ƒ»»…«¬≈¿»

מ"ב.18) פ"ג אגוזים 19)כלים להטמין היו רגילים
יהודה. כר' פסק למשקין. ראויות שאינן נקובות, בחביות

ולמשקין 21)שם.20) לאוכלין עשויים אלה כלים שני
המדובר  וכאן ה"א), (ראה שניהם חומרי עליהם ונותנים

טומאה. קבלת ה"ג.22)לענין פ"ג תוספתא
(מחזיקה 23) במידה שבאה "אףֿעלֿפי הגירסא: בתוספתא

טהור  במידה בא אמרו (שלא טמאה - בלח) סאה ארבעים
אףֿעלֿפי  זיתים במוציא נפחתה בלבד), עץ בכלי אלא
שהמלה  ונראה -טהורה". בה ולש צידה על מטה שהוא
קשה  כך ומתוך כאן, רבינו בדברי בטעות הושמטה "טמאה"
במידה? לבא ענין כאן מה וגם "אפילו", פירוש מה להבין

ללישה.24) מספיק מקום נשאר גדולה, שהיא מפני
ומה 25) צידה. על מוטה כשהוא ללוש כדי נעשתה לא

סמיכה  בלי לעמוד יכול השבר שאם ה"י), (בפי"ח שאמרנו
(פירוש, לגיסטרא כשייחדו המדובר טומאה, מקבל הוא
גם  [ואפשר הנוטפים). את לקבל כדי כלי תחת להושיבו
שכלי  ניקב, ד"ה א צה, שבת ה'תוספות' שיטת ע"פ לפרש
מדבריו  אולם שם. ראה כלי, משבר יותר גרוע שניקב שלם
השלמות  ראה ייחוד, צריכה שגיסטרא משמע הט"ז בפי"ח

שם].

.„Ct‰26Èh‰Â27ÔÓLa Ô¯eÚL -28¯eˆ¯v‰Â .29- ««¿«¿ƒƒ»¿∆∆¿««¿
ÌÈÓa B¯eÚL30. ƒ¿«ƒ

מ"ב.26) פ"ג כלים במשנה,27)משנה, גורס רבינו
טיפין  ומוציא מאוד צר שפיו כלי שם, ומפרש "והטפי".

"טפי". שמו ולכן "כמוציא 28)טיפין, שנאמרו השיעורין
בשמן. אלו בכלים משערים - משקה" "ככונס או משקה"
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milkקמח zekld - dxdh xtq - oqip 'a iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רשת.29) כעין פיו על ועושים מים, לשתיית עשוי
קטן 30) נקב דרך ונכנס יוצא ואינו ממים, סמיך יותר שמן

דרכו. ונכנסים יוצאים שמים

.‰¯31ÂÈt ÏhpL32¯B‰Ë -33‰Ó„‡ ÏLÂ .34˜q‰L ≈∆ƒ«ƒ»¿∆¬»»∆À«
‰ÏÈ˙ta ÂÈt35ÈÏk ÏÏÎa BÈ‡Â ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ƒ«¿ƒ»≈¿«≈À¿»¿≈ƒ¿«¿≈

.Ò¯Á ÈÏÎk ÔL·ka Blk ˜qiL „Ú Ò¯Á∆∆«∆À«À¿ƒ¿»ƒ¿≈∆∆

שם.31) השמן 32)משנה בו שנותנים כלי = נר
לתוספת  עליה. נשענת שהפתילה תוספת ובראשו והפתילה,

הנר. פי קראו: למלאכתו.33)זו ראוי שלא 34)שאינו
בכבשן. הפתילה.35)הוסקה בשלהבת

.Â˙È·Á36‰˙ÁÙpL37dÙc ÏÚ d˙B‡ ÔÈhnLÎe »ƒ∆ƒ¿¬»¿∆«ƒ»«»¿»
‰˜ÏÁpL B‡ ,˙Ïa˜Ó38‡È‰ ÔÈ„Ú - ˙B·¯Ú ÈzL ÔÈÓk ¿«∆∆∆∆¿¿»¿ƒ¿≈¬≈¬«ƒƒ

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó39‰ÚÚ¯˙ .40ÏËÏh‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ¿«∆∆À¿»ƒ¿«¬»¿≈»¿»¿ƒ«¿≈
˙B¯‚B¯b ·˜ ÈˆÁa41‰¯B‰Ë -42. «¬ƒ«¿»¿»

מ"א.36) פ"ד ממנה.37)שם חלק נסדקה 38)ניטל
חלקיה. שני ונפרדו שהמדובר 39)לארכה, נראה,

למעלה  אמרנו הרי ייחדם, לא שאם לכך. כשייחדם
זיתים. כמוציא בניקבו אלא 40)שמיטהרים נשברה, לא

רעועה. וכולה בקעים בה קטנה 41)יש סעודה שיעור
א). כט, רעועה 42)(עירובין בחבית משתמשים אין

להישבר. שנוחה

.Ê˙È·Á43‡ eÏhpL‡¯ËÒ‚k ‡È‰ È¯‰ - ‰ÈÊ44. »ƒ∆ƒ¿»¿∆»¬≈ƒ¿ƒ¿¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÊ‡Ó ‰hÓÏ ‰˜cÒ .˙Á‡ ÔÊ‡ elÙ‡¬ƒ…∆««ƒ¿¿»¿«»≈»¿∆»««ƒ

‡¯ËÒ‚k BÊ È¯‰ - ˙BÓi˜ ‰ÈÊ‡L45d‡OÚ Ì‡Â . ∆»¿∆»«»¬≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¬»»
˙È·Ák ˙Bc - ÌÈÊ‡a ‡lL ‰lÁzÓ46. ƒ¿ƒ»∆…¿»¿«ƒƒ∆¿»ƒ

מ"ג.43) שלימה,44)שם שהיא אע"פ כגיסטרא נידונית
לטלטלה. מאוד שקשה אותה 45)מפני יטלטל שאם

תתפרק. - ה.46)באזניה הלכה ג פרק כלים, תוספתא

.Á˙È·Á47ÈzLk ‡È‰L ‡ˆÓÂ ÔL·ka ‰˜cÒpL »ƒ∆ƒ¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿≈
Ïk - ‰˜cÒ dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pMÓ Ì‡ :˙B‡¯ËÒ‚ƒ¿¿»ƒƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó Ô‰Ó ‡¯ËÒb48Ì„˜ ‰˜cÒ Ì‡Â ; ƒ¿¿»≈∆¿«∆∆À¿»¿ƒƒ¿¿»…∆
- ÔL·ka ‰Ù¯O Ck ¯Á‡Â dzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿««»ƒ¿¿»«ƒ¿»

‰¯B‰Ë49Ú„eÈ C‡È‰Â .50‰È¯·L eÈ‰ Ì‡ ?‰Ê ¯·c ¿»¿≈«ƒ»«»»∆ƒ»¿»∆»
ÔÈÂL51dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL „Ú - ÌÈc‡Ó dÎB˙Â »ƒ¿»«¿ƒ«∆…ƒ¿¿»¿«¿»

Úe„Èa - ÌÈc‡Ó dÎBz ÔÈ‡Â ÔÈÂL ‰È¯·L ÔÈ‡ ;‰˜cÒƒ¿¿»≈¿»∆»»ƒ¿≈»«¿ƒ¿»«
‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe ,‰¯aL dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡L∆««∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»

.LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯‰ Ò¯Á ÈÏk È¯·L ¯‡Lkƒ¿»ƒ¿≈¿≈∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ

מ"ו.47) פ"ב המקבל 48)כלים מכלי חלק היא שהרי
כלי 49)טומאה. שבר על יורדת טומאה קבלת תורת אין

שכלי  כבר, נתבאר טומאה. לקבל ראוי היה לא שמעולם
בכבשן. שיישרף עד טומאה מקבל אינו תוספתא 50)חרס

ה"ב. חדות.51)שם בליטות בלי חלק הוא השבר מקום

.Ë‡¯ËÒb52ÔÈ˜LÓ ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ‰ÚÚ¯˙pL53Û‡ , ƒ¿¿»∆ƒ¿«¬»¿≈»¿«∆∆«¿ƒ«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡ ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ54dÈ‡L ; «ƒ∆¿«∆∆√»ƒ¬≈¿»∆≈»

ÔÈÙÏBc‰ ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ï ‡l‡ ‰ÈeOÚ55,e¯‡aL BÓk , ¬»∆»¿«≈«¿ƒ«¿ƒ¿∆≈«¿

˙ÙÏB„ ‰˙È‰ Ì‡Â56‡¯ËÒ‚Ï ‡¯ËÒb ÔÈOBÚ ÔÈ‡ -57. ¿ƒ»¿»∆∆≈ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿»
;‰¯B‰Ë - ÌÈzLÏ ‰˜ÏÁpL B‡ ‰˙ÁÙpL ‡¯ËÒb ÔÎÂ¿≈ƒ¿¿»∆ƒ¿¬»∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

e¯Ó‡ ‡lL58‡l‡ ,ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈ¯ÈL ÏL ÌÈ¯ÈL ∆…»¿ƒ«ƒ∆ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ∆»
Ò¯Á ÈÏk È¯ÈL59.ÔÈ‡nË˙nL Ô‰ „·Ïa ¿»≈¿≈∆∆ƒ¿«≈∆ƒ¿«¿ƒ

ב.52) פ"ד שם נשפכים.53)משנה אם 54)המשקין
שאינה  וכלֿשכן טומאתה. פקעה טמא, היה השלם הכלי

ולהבא. מכאן טומאה הוא 55)מקבלת אם ואפילו
דעתו. בטלה - לאוכלין בה המשך 56)משתמש זה

חדש. דין ולא גיסטרא 57)הנימוק משימים אנשים אין
שירין  "אין במשנה: רעועה. או נקובה גיסטרא תחת

לשירין". שמיני 58)(שיריים) פרשת כהנים' ב'תורת
ה"א. ז כתוב:59)פרשתא שבידינו, כהנים' ב'תורת

חרס". כלי "שירי גורס שרבינו ונראה חרס". כלי "שברי

.È‡¯ËÒb60ÔÈ„ecÁL61‰˙È‰L ÔÈa ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ƒ¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ∆»≈∆»¿»
˙·LBÈ62ÔÓ Ïa˜Ó‰ Ïk :dcˆ ÏÚ ‰hÓ ‰˙È‰L ÔÈa ∆∆≈∆»¿»À»«ƒ»»«¿«≈ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ÔÈ„ecÁ‰63ÌÈ˙ÈÊ ‡¯ËÒb‰ ‡lÓ˙iLk64- ««ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿¿»≈ƒ
ÚbÓa ‡nË˙Ó65ÔÈ‡L ÏÎÂ ;¯ÈÂ‡a ‡nË˙Ó Bc‚Îe ƒ¿«≈¿«»¿∆¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿…∆≈

Bc‚k ÔÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó - ÌÈ˙ÈÊa dnÚ Ïa˜Ó¿«≈ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈¿«»¿≈¿∆¿
a ‡nË˙Ó.¯ÈÂ‡ ƒ¿«≈»¬ƒ

ג.60) פ"ד שם שיניים.61)משנה כעין גדולות בליטות
שוליה.62) המקבלים 63)על החידודים כל פירוש,

כמוציא  גדול אינו לחידוד חידוד בין שהמרחק כגון זיתים,
החידודים 64)זיתים. מעכבים זיתים, מליאה כשהגיסטרא

עלֿידם. הנמצאים הזיתים לכל 65)את מספיק ביאור
יאֿיב. בהלכות - הבאה הפיסקא

.‡È„ˆÈk66‡nË˙Ó Bc‚k ÔÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó ≈«ƒ¿«≈¿«»¿≈¿∆¿ƒ¿«≈
- dÎBzÓ ‡¯ËÒba ‰‡Óh‰ ‰Ú‚ Ì‡L ?¯ÈÂ‡a»¬ƒ∆ƒ»¿»«À¿»«ƒ¿¿»ƒ»
,‡¯ËÒb‰ ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰ ‰ÒÎ ;„ecÁ‰ ‡nË˙Óƒ¿«≈««ƒ¿¿»«À¿»«¬ƒ«ƒ¿¿»

„ecÁ‰ „‚k ‰˙È‰ elÙ‡67.„ecÁ‰ ‡ÓË ‡Ï - ¬ƒ»¿»¿∆∆««…ƒ¿»««

כשאינם 66) היינו, הקודמת. ההלכה סיום בביאור יתחיל
כזיתים. מדופן 67)מקבלים למעלה תלוייה הטומאה

החידוד. כנגד שהוא במקום הגיסטרא,

.·È?¯ÈÂ‡a ‡nË˙Ó Bc‚k „ˆÈÎÂ68‰˙È‰ Ì‡L ¿≈«¿∆¿ƒ¿«≈»¬ƒ∆ƒ»¿»
‡ÓË - „ecÁ‰ „‚k ‡¯ËÒb‰ ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒ«ƒ¿¿»¿∆∆««ƒ¿»

‡¯ËÒb‰ ÌÚ „ecÁ‰69ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ . ««ƒ«ƒ¿¿»¿«∆∆∆¿»»
ÚbÓa ‡nË˙Ó ÌÈ¯ÈÎÂ ¯ep˙·e Ò¯Á ÈÏÎa ¯Ó‡pL∆…«ƒ¿≈∆∆¿«¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿«»
Ïk ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Bc‚k ‡nË˙Ó ÔÈ‡ B‡ ¯ÈÂ‡a Bc‚Îe¿∆¿»¬ƒ≈ƒ¿«≈¿∆¿»¬ƒ¿≈»
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz B‡ Ò¯Á ÈÏk ÔÈÚa ‰¯eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿ƒ¿«¿≈∆∆«¿ƒ«ƒ

ÔÎBzÓ Ô‰· ‰‡Óh‰ ÚbzL ‡e‰70¯ÈÂ‡ ˙‡ÓË ÏÎÂ , ∆ƒ««À¿»»∆ƒ»¿»À¿«¬ƒ
¯ÈÂ‡Ï Òkz ‡l‡ ÏÏk ‰‡Óh‰ Úbz ‡lL ‡e‰∆…ƒ««À¿»¿»∆»ƒ»≈»¬ƒ

„·Ïa71. ƒ¿«

זיתים.68) תוכו 69)כשמקבלים זיתים, מקבל כשהחידוד
עצמו. הגיסטרא מתוך כחלק נגעה 70)נידון אם אבל

זאת  להדגיש לנכון מצא רבינו כלל. מיטמאה אינה בגבם
סתם  כמו כאן מגע טומאת לפרש תטעה שלא כדי כאן,
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קמט milk zekld - dxdh xtq - oqip 'a iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הכלי  בתוך בין שפירושה מקום, בכל האמורה מגע טומאת
בגבו. ח.71)בין הלכה יג בפרק למעלה נתבאר

.‚È˙È·Á72ÌÈÏÏ‚a dÏÙËe ‰ÚÚ¯˙pL73Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆ƒ¿«¬»¿»»ƒ¿»ƒ««ƒ
ÏËB ‡e‰L74È¯‰ - ÌÈÏÙB ÌÈÒ¯Á‰Â ÌÈÏÏb‰ ˙‡ ∆≈∆«¿»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¬≈

ÈÏk ÌL ÏËa ‡lL ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆…»«≈¿ƒ
‰ÈÏÚÓ75B‡ eL¯tL ¯Á‡ ‰ÈÒ¯Á ˜a„Â ‰¯aL . ≈»∆»ƒ¿¿»¿ƒ≈¬»∆»««∆»¿

ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÏ‚a ÌÏÙËe ¯Á‡ ÌB˜nÓ ÌÈÒ¯Á ‡È·‰L∆≈ƒ¬»ƒƒ»«≈¿»»ƒ¿»ƒ««
BÊ È¯‰ - ÔÈ„ÓBÚ ‰ÈÒ¯ÁÂ ÌÈÏÏb‰ ˙‡ ÏËBpL Ètƒ∆≈∆«¿»ƒ«¬»∆»¿ƒ¬≈

ÈÏk ÌL ‰ÈÏÚÓ ÏËaL ÈtÓ ,‰¯B‰Ë76Ô‰a ‰È‰ . ¿»ƒ¿≈∆»«≈»∆»≈¿ƒ»»»∆
˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ Ò¯Á77„·Ïa Ò¯Á‰ B˙B‡ „‚k -78 ∆∆«¬ƒ¿ƒƒ¿∆∆«∆∆ƒ¿«

¯‡Le ;BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÂ‡a ‡nË˙Óƒ¿«≈»¬ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿≈«¿¿»
‰‡Óh‰ da ÚbzL „Ú ‡nË˙Ó BÈ‡ ˙È·Á‰∆»ƒ≈ƒ¿«≈«∆ƒ«»«À¿»

dÎBzÓ79.ÌÏL ÈÏk dÈ‡L ÈtÓ , ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»≈

מ"ד.72) פ"ג לחזקה.73)שם כדי גללים עליהם מרח
ונפלו 74) נטלם אם אבל ניטל", "שכשהיא לומר התכוון

טומאה. מקבלת שאינה ברור - רעוע 75)החרסים כלי
טומאה  תורת מעליו ירדה לא ולפיכך עליו, כלי שם עדיין
שיתפרקו  ואףֿעלֿפי אותו, מחזיקים שהגללים זמן כל

הגללים. כשיוריד כלי 76)החרסים לתורת חוזרת ואינה
טיט. של בטיפול עד 77)אלא מכיל שהיה מכלי שבא

הי"ג). פי"ח למעלה ראה שם. (ר"ש נכנסה 78)סאה אם
הזה. החרס מקום כנגד החבית לתוך טומאה

ויד 79) חרס, לאותו כיד שכולה מפני מיטמאה, וכשנגעה
לכלי  יד שאין הכלל לפי באוויר, לא אבל במגע מתטמא
ומפרש, זה כלל על מערער אחרונה משנה [בעל חרס
ומועילים  ממש, יד לעשותה אפילו מחברים אינם שגללים

אוויר]. לטומאת לא אבל מגע לטומאת רק

.„È˙È·Á80‰·wpL81˙ÙÊa ·˜p‰ Ì˙ÒÂ82Ck ¯Á‡Â »ƒ∆ƒ¿»¿»««∆∆¿∆∆¿««»
˜ÈÊÁ‰Ï È„k ˙ÙÊa Ìe˙q‰ Ò¯Áa LÈ Ì‡ ,‰¯aLƒ¿¿»ƒ≈«∆∆«»¿∆∆¿≈¿«¬ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯83‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ¬≈∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆
Ïk ÌL ÏË· ‡ÏÂ ,˙È·Á‰ È¯·MÓ‰ÈÏÚÓ È84Ï·‡ . ƒƒ¿≈∆»ƒ¿…»«≈¿ƒ≈»∆»¬»

,˙ÙÊa ·˜p‰ Ì˙ÒÂ ÈÏk‰ ÔÓ L¯tL ¯Á‡ ·wpL Ò¯Á∆∆∆ƒ«««∆≈≈ƒ«¿ƒ¿»««∆∆¿∆∆
Ò¯Á‰L ;¯B‰Ë - ˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¬ƒ¿ƒƒ»∆«∆∆

ÂÈÏÚÓ ÈÏk ÌL ÏËa - ·wpL85¯‰hL ÏÎÂ ,¯‰ËÂ ∆ƒ«»«≈¿ƒ≈»»¿»«¿»∆»«
ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡ - ˙Á‡ ‰ÚL Ò¯Á ÈÏÎa86. ƒ¿ƒ∆∆»»««≈À¿»¿»

מ"ג.80) המטהר.81)שם נקב מחבר 82)אפילו שאינו
ה"ג). פ"כ (ראה הסתימה אחר טומאה מקבלת ואינה יפה

ורא 83) לגיסטרא, ראוי הוא משקין שהרי לקבל ויה
קיימא. בן חיבור אינו שהזפת אע"פ מעל 84)הדולפים,

מעליה  ירדה לא טומאה, מקבלת שאינה אע"פ החבית.
המחברים  בדברים לתקנה אפשר שהרי לגמרי, כלי תורת
כיון  חרס "כלי ה"ג) פ"ב כלים (תוספתא שאמרו ומה יפה.
התכוונו  זו) הלכה סוף (ראה עולמית" טומאה לו אין שטהר
טומאה  מקבל ותוקן שנוקב שלם כלי אבל חרס. כלי לשברי
[בברטנורא  הזה). הכלל את במשנתנו הר"ש מפרש (כך
יפה, מחבר שהזפת מפרשים, במשנתנו ובתפארתֿישראל
לפרש  נדחקו ואעפ"כ הסתימה אחר טומאה מקבלת והחבית
שהיתה  מפני - הסתימה לפני עליה כלי שם בטל שלא

של  פירושו את קיבלו שלא ונראה, רימונים. לקבל ראויה
כלים  גם כולל שהוא ודעתם, הנ"ל. לתוספתא הר"ש

זה]. דחוק לנימוק הוצרכו ולפיכך אדם 85)שלמים, שאין
גיסטרא. בירור 86)מתקן כב, הערה פ"כ לקמן ראה

זפת. בדין רבינו שיטת

Ë.ÂÒBÓe˜Ó˜87e‰‡OÚÂ ·wpL88,¯B‰Ë - ˙ÙÊa À¿∆ƒ««¬»»¿∆∆»
ÔBvk ÔÈnÁ‰ Ïa˜Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡L89˙Ùf‰ ÈÏk ÔÎÂ .90 ∆≈»¿«≈««ƒ«ƒ¿≈¿≈«∆∆

ÏÏÎa ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÂÚM‰Â¿««¬»¿«≈»∆¿ƒ¿≈»ƒ¿«
ÌÈÏk‰91. «≈ƒ

מ"ז.87) בחמים.89)תיקנו.88)שם נמס הזפת
מזפת.90) עשוי טומאה.91)שכולו לענין

.ÊËCtLÓ92B˜˜tL Ò¯Á ÏL93Ïa˜Ó BÈ‡ - ˙ÙÊa «¿≈∆∆∆∆¿»¿∆∆≈¿«≈
Ïea˜ ÈÏk BÓÈOÓ ˙Ùf‰ ÔÈ‡L ,‰‡ÓË94CtLÓ Ï·‡ ; À¿»∆≈«∆∆¿ƒ¿ƒƒ¬»«¿≈

‡nË˙Óe Ïea˜ ÈÏÎk ‰Ê È¯‰ - BÓ˙qL ıÚ ÏL95. ∆≈∆¿»¬≈∆ƒ¿ƒƒƒ¿«≈

מ"ג.92) אבל 93)שם הבית, בעל של במשפך המדובר
למעלה  כמבואר פקקו, לא אפילו טומאה מקבל רוכלים של

ה"ג. להתפרק.94)בפי"ח שסופו עקיבא 95)מפני כר'
"מפני  ה"ב: פ"ג כלים בתוספתא נתבאר ההבדל, וטעם שם.
עמו  מתחבר ולפיכך העץ, מן בא הזפת פירוש, מינו", שהוא

יפה.

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
כל 1) הכלי. ונטמא הרעוע או הבריא חרס כלי הטופל יבאר

לטומאה. עצמו ככלי שחשובים הכלים חיבורי

.‡e¯‡a ¯·k2dÏ CÈ¯ˆ ÈÏk‰L ÌÈÏk‰ „È ÏkL , ¿»≈«¿∆»««≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ»
ÈÏk‰ Ûe‚k ‰·eLÁ ‡È‰ È¯‰ - BLÈÓLz ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ¬≈ƒ¬»¿«¿ƒ

ÏÙBh‰ ,CÎÈÙÏ .‡nËÏe ‡nË˙‰Ï3,‡È¯a‰ Ò¯Á ÈÏk ¿ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ»«≈¿ƒ∆∆«»ƒ
ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË Ì‡ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈√»ƒ«¿ƒ«¿ƒ
Ï·‡ ;BÊ ‰ÏÙËÏ CÈ¯ˆ ÈÏk‰ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë ‰ÏÙha«¿≈»¿ƒ∆≈«¿ƒ»ƒƒ¿≈»¬»

ÚeÚ¯‰ Ò¯Á ÈÏk ˙‡ ÏÙBh‰4‰·eLÁ ‰ÏÙh‰ È¯‰ - «≈∆¿ƒ∆∆»»«¬≈«¿≈»¬»
‰Èe¯w‰ ˙‡ ˜c‰Ó‰ ÔÎÂ .ÈÏk‰ Ûe‚k5Ò¯Á ÏL ¿«¿ƒ¿≈«¿«≈∆«≈»∆∆∆

ÛÏ˜a B‡ ¯BÚa d˙B‡ ‰tÁ Ì‡ ,ÌÈn‰ da ÔÈÏBc‰«ƒ»««ƒƒƒ»»¿ƒ¿»
.dÙe‚k Ô‰ È¯‰ - ‰ÚeÚ¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ»¿»¿»¬≈≈¿»

ה"א.2) פי"ז מ"ה.3)למעלה פ"ג הוזקק 4)כלים
יתפרק. שלא כדי מים 5)לחיזוק, בו ששואבים חרס כלי

הבאר. מן

.·ÏÙBh‰6Ba ÏM·Ó ˙BÈ‰Ï Ò¯Á ÈÏk7BÈ‡ - «≈¿ƒ∆∆ƒ¿¿«≈≈
¯eaÁ8BÊ ˙BÈ‰Ï ÌÈÏk ÏÙË .Ô‰a ˙Ù9¯eaÁ -10. ƒ»«≈ƒƒ¿≈»∆ƒ

ה"א.6) פ"ג בבאֿקמא כלים ואףֿעלֿפי 7)תוספתא,
ייבקע. שלא הכלי על לשמור מתכוון בלי 8)שהוא גם

ייבקע. לא הנוסף על 9)הטיפול חרס בכלי זפת מחמם
רבים. כלים לזפת וכלי 10)מנת חום, הרבה קולט הזפת

מחומו. להיפקע עלול תלוש

.‚˙È·Á11,˙È¯Ù‚Â ıÚ·a ,˙ÙÊa d‡OÚÂ ‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»«¬»»¿∆∆¿««¿»¿ƒ
¯eaÁ ÔÈ‡ - ÒÈÒÙ‚·e „ÈÒa12- ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯‡Le ; ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»»«¿»ƒ
.¯eaÁƒ
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"ה.11) שם פירושה 12)תוספתא יתבאר כ) (אות לקמן
זו. הלכה של

.„ÌÈ¯·c13ÔÈÎeLn‰ ÔÈÁl‰14Ô‰a ÔÈÏÙBhL ¿»ƒ««ƒ«¿ƒ∆¿ƒ»∆
ÔÈÒht‰15Ô‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ÛÏ„È ‡lL È„k ÌÈÓ ÏL «ƒ»ƒ∆«ƒ¿≈∆…ƒ¿…«¿ƒ¬≈≈

B¯ÈÂ‡Ó ÈÏk‰ ‡ÓË elÙ‡L ;ÈÏk ÏL BÙe‚k16- ¿∆¿ƒ∆¬ƒƒ¿»«¿ƒ≈¬ƒ
ÔÈ‡ÓË ‰ÏÙha ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡17BÏÙË ÔÎÂ . √»ƒ«¿ƒ«¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿≈¿≈

¯epz ÏL18‰È‰iL ‡e‰Â .¯epz‰ Ò¯Ák ‡e‰ È¯‰ - ∆«¬≈¿∆∆««¿∆ƒ¿∆
ÁÙË „Ú ‰ÏÙh‰ È·Úa19;¯epz ÏL Bk¯ˆ ‡e‰L , »√ƒ«¿≈»«∆«∆»¿∆«

ÔÈÚ‚Bp‰Â ,¯epz‰ C¯vÓ BÈ‡ - ÁÙË ÏÚ ¯˙È Ï·‡¬»»≈«∆«≈ƒ…∆««¿«¿ƒ
‰¯Èk‰ ˙ÏÙË .ÌÈ¯B‰Ë - BÈ·ÚÓ ÁÙË ÏÚ ¯˙Èa20- ¿»≈«∆«≈»¿¿ƒ¿≈««ƒ»

.˙BÚaˆ‡ LÏL BÈ·Ú»¿»∆¿»

מ"ד.13) ניגרים.14)שם ואינם מאוד כלי 15)סמיכים
מאוד. גדולים בתוכו.16)חרס במגע נטמא אם וכלֿשכן

כלי 17) בחיבורי ענינים כמה נתבארו הקודמים בפרקים
כאן  מדגיש ולפיכך באוויר, ולא במגע שמטמאים חרס
של  כגופו היא שהטפילה מפני מאווירו, גם שמטמא רבינו,

מאווירו. מיטמא שאינו כיד ולא ממש מדובר 18)הפיטם
או  דקים שדפנותיו כגון טפילה, לאותה צריך כשהתנור

ה"א). (ראה ה"א.19)רעועים פ"ד שם תוספתא,
שם.20)

.‰˙È·Á21- dk¯vÓ ¯˙BÈ ˙ÙÊa dÓ˙Òe ‰·wpL »ƒ∆ƒ¿»¿»»¿∆∆≈ƒ»¿»
dk¯ˆa Ú‚Bp‰22‡ÓË23˙ÙÊ .¯B‰Ë dk¯vÓ ¯˙È·e ,24 «≈«¿»¿»»≈¿»≈ƒ»¿»»∆∆

˙È·Á ÏÚ ‰ÙËpL25¯B‰Ë da Ú‚Bp‰ -26. ∆»¿»«»ƒ«≈«»»

מ"ח.21) פ"ג שם הנקב.22)משנה, את הסותם החלק
את ואם למשנה בפירושו רבינו מגדיר מדאי, עבה הסתימה

מצרכה. כיותר המיותר למה 23)החלק מנוגד זה לכאורה
גדולי  זו סתירה על עמדו חיבור. אינו שזפת בה"ג שפסק
הכוונה  שבה"ג המשנה' 'מרכבת בעל ותירץ האחרונים.
אמנם  שהסתימה מבאר, טהרות' [ו'בסדרי מצרכה. ליתר
ממש, כחיבור אינה אבל טומאה שתקבל לחבית מועילה
כשנגעה  אבל החבית. נטמאה לא בזפת טומאה נגעה ואם
אגב  טומאה שמקבלת הזפת, גם נטמאה - בחבית טומאה
מאוד, דחוקים התירוצים ושני הכלי. עיקר שהיא החבית
מדובר  שכאן ונראה הי"ד. לפט"ו לביאורינו מנוגדים וגם
שכזה  קטן ובנקב החבית, את מטהר שאינו קטן בנקב
בצורכה  הנוגע ולכן הכלי, את לחזק הסתימה מועילה

לצורך 26)שלימה.25)שם.24)מיטמא. אינה שהרי
הכלי.

.ÂÌÁÓ27¯ÓÁa BÏÙhL28˙ÈÒ¯Á·e29- ‡ÓËÂ ≈«∆¿»¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙ÈÒ¯Áa Ú‚Bp‰Â ,‡ÓË ¯ÓÁa Ú‚Bp‰«≈««≈»»≈¿«≈«««¿ƒ»∆≈

ÈÏkÏ ¯aÁ˙Ó ˙ÈÒ¯Á‰30. ««¿ƒƒ¿«≈«¿ƒ

מ"ז.27) מאוד.28)שם סמיך כלים 29)טיט במשנה
ובמשנתנו  במים. שנילוש כתוש חרס רבינו פירש מ"ב, פ"י
להעדיף  יש ולכן זה, מה נתבאר ולא כחרס" "דק כתב:
מפרש  - א פח, חולין רש"י [וגם שבפ"י. הברור פירושו

ונפרך.30)כך]. הולך אלא

.Ê˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó31˙È·Á‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ËÈËa ÏÙhL ¿«∆»ƒ∆»«¿ƒ»∆»¿«∆»ƒ

dÏ ¯eaÁ dÈ‡ -32ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â , ≈»ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ
˙È·Áa33‰Ùe‚n· eÚ‚ Ì‡Â ,‰Ùe‚n‰ ˙‡ÓË ‡Ï - ∆»ƒ…ƒ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿»

˙È·Á‰ È¯BÁ‡ e‡ÓË ‡Ï -34. …ƒ¿¿¬≈∆»ƒ

מ"ו.31) וכל32ֿ)שם להינטל, עומדת שהמגופה משום
בטיט. טפלה כשלא חרס 33)שכן שכלי רבינו, דעת

הטומאות  אבות (הל' טמאים במשקין כשנגע מגבו מיטמא
ה"ג). טומאה 34)פ"ז נגעה אפילו מיטמא אינו ותוכו

שם). הטומאות, אבות הל' (ראה עצמה בחבית

.Á˙LÁ ÈÏk35Ô˙ÙfL36¯eaÁ ˙Ùf‰ ÔÈ‡ -37Ì‡Â . ¿≈¿∆∆¿»»≈«∆∆ƒ¿ƒ
ÔÈÈÏ38ÈÏk‰ Ûe‚k ‰Ê È¯‰ -39. ¿«ƒ¬≈∆¿«¿ƒ

הכלי.36)שם.35) בפנים זפת אינו 37)מרח שהכלי
לזפת. מזופת.38)צריך בכלי יפה משתמר היין

היה 39) שאם מבאר, בפירושו רבינו לו. צריך הכלי שהרי
מפני  נטמאו, – בזפת כלי או אדם ונגעו הטומאה, אב הכלי

הטומאה. אב היא הזפת שגם

.Ë˜ˆa40Ì‡ :ı¯L Ba Ú‚pL ‰·¯Ú‰ È˜„ÒaL »≈∆¿ƒ¿≈»¬≈»∆»«∆∆ƒ
‡B‰ ,ÁÒÙa·eLÁ B¯eq‡Â ÏÈ41ıˆBÁ -42‡ÏÂ , ¿∆«ƒ¿ƒ»≈¿…

‰·¯Ú‰ ˙‡ÓË43‰È‰ Ì‡ :‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La Ì‡Â ; ƒ¿»»¬≈»¿ƒƒ¿»¿«»»ƒ»»
ÂÈÏÚ „Èt˜Ó44‰¯B‰Ë ‰·¯Ú‰ -45‰ˆB¯ Ì‡Â , «¿ƒ»»»¬≈»¿»¿ƒ∆
BÓei˜a46.‰·¯Ú‰ ˙‡ÓËÂ ‰·¯Úk ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈»¬≈»¿ƒ¿»»¬≈»

פפא.40) רב של במסקנתו א. מו, האיסור 41)פסחים
חשיבות. עליו עריבה 42)מטיל לגבי בטל אינו הבצק

העריבה. קרשי בין וחוצץ עצמו, בפני כעומד הוא אלא
העריבה,43) את מטמא אינו - כביצה בבצק יש אם אפילו

הטומאה. מאב אלא מתטמא אינו להסיר 44)שכלי רוצה
הבצק. העריבה.45)את מן כנפרד נידון הבצק

העריבה.46) בסדרי יתקיים שהבצק

.È˙BÁÈLn‰47ÌÈ¯Ùq‰ ˙BÁtËÓaL ˙BÚeˆ¯‰Â «¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ
˙B¯eL˜e ,¯eaÁ - ˙B¯eÙz :˙B˜BÈz‰ ˙BÁtËÓaLÂ¿∆¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿

¯eaÁ ÔÈ‡ -48˜OaLÂ ¯cÚÓaL ˙BÚeˆ¯ ÔÎÂ . ≈»ƒ¿≈¿∆¿«¿≈¿∆¿«
‰t˜aLÂ49˙B¯eÙz elÙ‡ ,Ò¯Á ÈÏÎ ÈÊ‡aL Ï·‡ .50 ¿∆¿À»¬»∆¿»¿≈¿≈∆∆¬ƒ¿

.Ò¯Á ÈÏÎÏ ÔÈ¯eaÁ ÔÈ‡L ,¯eaÁ ÔÈ‡ -≈»ƒ∆≈ƒƒƒ¿≈∆∆

חבל 47) = משיחה ה"ב. פ"ט בבאֿמציעא כלים תוספתא,
בנקל.48)דק. הקשר את להתיר שאפשר סל 49)מפני

דקים. מענפים לתפור 50)קלוע אפשר כיצד לי נתברר לא
המשיחה  קצוות שני את יחד שתפר כגון הכוונה ואולי חרס.
הכלי  באוזן דקים נקבים שעשה או הכלים לאוזן שהכניסה

התפירה. חוטי והכניס

.‡È„È51ÂÈ¯Á‡Ó ‡ˆBi‰ Ìc¯˜52- ˙BÚaˆ‡ LÏL : «À¿…«≈≈«¬»»∆¿»
¯eaÁ53Ìc¯˜ „È .¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - LÏL ÏÚ ¯˙i‰Â , ƒ¿«»≈«»«≈«»«À¿…
ÂÈÙlÓ54ÁÙË :55Ôk ÏÚ ¯˙È ,¯eaÁ - ÏÊ¯aÏ CeÓq‰ ƒ¿»»∆««»««¿∆ƒ»≈«≈

¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ -56. «≈«»

מ"ד.51) פכ"ט, כלים בקורדום 52)משנה, המשתמש
ממנו  מסויים חלק מניח אלא (היד) הקת בסוף אוחז אינו

מאחריו". "היוצא נקרא זה וחלק לידו, ואם 53)מחוץ
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קני milk zekld - dxdh xtq - oqip 'a iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הקרובות  מהקת אצבעות שלוש עמו נטמאו הקורדום נטמא
האדם. לברזל.54)ליד האדם יד שבין שם 55)החלק

יותר 56)מ"ה. הברזל מן המרוחק במקום בקת הנוגע
אדם  של ידו בין טפח של מרחק נטמא. לא – מטפח
הרגילה. למלאכה מספיק הברזל, לבין בקורדום המשתמש

.·ÈÈ¯ÈL57Ïb¯t‰58ÁÙË -59˙·wÓ „ÈÂ ;60ÏL ¿»≈««¿≈∆«¿««∆∆∆
ÌÈ·‡ ÈÁzÙÓ61ÌÈ·‰Ê ÏL Ò¯˜ „È .ÁÙË -62- ¿«¿≈¬»ƒ∆««À¿»∆∆»ƒ

ÌÈL¯Á ÏLÂ ,ÌÈÁÙË63‰LÏL -64„ÓÏÓ È¯ÈL . ƒ¿«ƒ¿∆»»ƒ¿»¿»≈«¿«
¯˜a‰65Ô·¯cÏ CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ -66Ìc¯˜ „È . «»»«¿»»¿»ƒ»«»¿»«À¿…

ÌÈÓ ÏL ÔÈ¯È¯Èa Ba ÔÈ¯ÙBÁL67;ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ∆¿ƒ≈»ƒ∆«ƒ«¿»»¿»ƒ
Lek ÏL Ìc¯˜ „ÈÂ68LÈht Ôa „ÈÂ .‰MÓÁ -69- ¿«À¿…∆ƒ¬ƒ»¿«∆«ƒ

ÏL Ìc¯˜ „È ÔÎÂ .‰ML - LÈht ÏLÂ ;‰MÓÁ¬ƒ»¿∆«ƒƒ»¿≈«À¿…∆
Úewa70¯È„Ú ÏLÂ71ÔÈ˙zÒ ÏL ˙·wÓ „È .‰ML -72 ƒ«¿∆»ƒƒ»««∆∆∆«»ƒ

˙ÎzÓ ÏL ¯eÁ¯ÁÏ CeÓq‰ Úc¯n‰ È¯ÈL .‰ML -ƒ»¿»≈««¿≈««»««¿∆«∆∆
Úc¯n‰ L‡¯aL73‰Ù¯‚n‰ „È .ÌÈÁÙË ‰Ú·L -74 ∆¿…««¿≈«ƒ¿»¿»ƒ«««¿≈»

ÔÈ„iÒ ÏLÂ ,ÌÈÁÙË ‰BÓL - ÌÈza ÈÏÚa ÏL75- ∆«¬≈»ƒ¿»¿»ƒ¿∆«»ƒ
.‡ÓË - BÓi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰Ê ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ .‰¯OÚ¬»»¿»«»≈«∆ƒ»»¿«¿»≈

¯e‡‰ ÈLnLÓ Ïk „È76ÔÈ„etM‰ ÔB‚k , «»¿«¿≈»¿««ƒ
˙B‡ÏkÒ‡‰Â77Ô‰L Ïk ÔÈk¯‡ elÙ‡ ,78ÔÈ‡ÓË -79. ¿»«¿¿»¬ƒ¬Àƒ»∆≈¿≈ƒ

המחוגה.58)שם.57) שוק הוא הפרגל יד מחוגה.
ואם 59) במחוגה. להשתמש אפשר מהשוק, טפח נשאר אם

מקבל  ואינו למלאכתו ראוי אינו מטפח, פחות נשאר
השיעור  את רבינו מוסר זה שבדין לציין, [יש טומאה.
הדינים  ובכל טומאה, אין ממנו שלמטה המינימאלי,
ממנו  שלמעלה ביותר, הגבוה השיעור את מסר האחרים

מטמא]. תמונות 61)פטיש.60)אינו החורתים אמנים
באבנים. אותיות וצורפי 62)או ארוכה, שידו קטן פטיש

וצריך  מאוד, חם זהב על מכה הצורף בו. משתמשים זהב
ייכווה. שלא כדי הזהב מן טפחים שני ידו את להרחיק

ברזל.63) ומכה 64)חרשי מלובן, בברזל מטפל החרש
הברזל. מן טפחים שלושה ומרחיק ידיו בשתי עליו

נשבר.65) השיעור 66)אם המלמד. שבקצה הברזל
מטמא, אינו מזה ופחות ביותר, הנמוך הוא טפחים ארבעה
שיירי  בדין הערתנו (ראה למלאכתו ראוי שאינו מפני

כדי 67)הפרגל). האילנות, סביב בו שחופרים קורדום
בדידין). הגירסא: (במשנה, מים שם שיתקבצו

הכוונה 68) כנראה בפירושו. (רבינו אבנים בו ששוברים
החרישה). את המפריעות גדולות לא קטן 69)לאבנים

עצים.70)מפטיש. בו את 71)שמבקעים בו חופרים
לזריעה. להכשירה כדי אבנים 72)האדמה מסתתי

הדרבן.73)גדולות. שכנגד  גדולה 74)בקצה  כף  כעין
לתרווד  הכוונה בפירושו. (רבינו המאכל" בו יניעו "אשר

התבשיל). את בו הסיד.75)שבוחשים את בה שמערבבין
באש.76) להכניסם הוא שתשמישם הכלים כלי 77)ידות

האש. על בשר עליו שצולים שהוא,78)ברזל אורך כל
הרבה. גדול האדם 79)אפילו על מגינה ארוכה שיד מפני

אלה. בכלים המשתמש

.‚ÈÏwÓ80„È e‰‡OÚL81¯eaÁ ‡e‰ È¯‰ - Ìc¯˜Ï «≈∆¬»»«¿À¿…¬≈ƒ
Ïwna ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡Â ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ»¿»À¿»««≈

Ì‡Â ,Ìc¯w‰ ‡ÓË - Ba Úw·Ó B‡ L¯BÁ ‡e‰Lk¿∆≈¿«≈«ƒ¿»«À¿…¿ƒ
Ïwn‰ ‡ÓË - Ìc¯wa ‰Ú‚82¯ËÒeÈc‰ ÔÎÂ .83Ô‰L , »¿»«À¿…ƒ¿»««≈¿≈«¿¿»∆≈

ÌÈÏk ÈLk84CÒÓ ˙BÈ‰Ï Ô¯aÁÓ ¯ÓÒn‰Â85Ô‰ÈÏÚ ƒ¿≈≈ƒ¿««¿≈¿«¿»ƒ¿≈≈¬≈∆
‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ -86È¯‰ - ‰¯B˜a BÚ·˜ . ¬≈≈ƒƒ¿«¿»»¿»¿»¬≈

‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê87BÏ ¯eaÁ ‰¯Bw‰ ÔÈ‡Â ,88‰OÚ . ∆¿«≈À¿»¿≈«»ƒ»»
¯ËÒeÈc ‰¯Bw‰ ˙ˆ˜89C¯ˆÏ ‰¯Bw‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk : ¿»«»¿¿»…∆ƒ«»¿…∆

- ‰¯Bw‰ ¯‡La Ú‚Bp‰Â ;¯ËÒeÈcÏ ¯eaÁ - ¯ËÒeÈc‰«¿¿»ƒ«¿¿»¿«≈«ƒ¿»«»
¯eaÁ ‰¯Bw‰ Ïk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë90. »∆≈»«»ƒ

מ"ג.80) פ"כ בית 81)שם משמש שאינו  במקל מדובר 
ארעית. בו והשתמש לקורדום, קבוע שהוא 82)יד בשעה

את  כשגמר אבל יד, דין המקל על יש בקורדום משתמש
תקוע  שעודנו אףֿעלֿפי כיד, המקל דין אין - המלאכה

משם. להוציאו שעומד מפני דיו 84)שם.83)בקורדום,
במשנה  אנו (מוצאים בארמית צד = סטר ביוונית, שניים =
שהשתמשו  אלו שפות משתי מורכבות מילים פעמים, כמה
מורכב  עץ כלי הוא דיוסטר בתקופתם). ישראל בארץ בהן
ועל  מחברם, ארוך ברזל של ומסמר נקובים, חלקים משני
בפירושו). (רבינו הערב או השתי חוטי את לופפים המסמר

"המסכת".85) יד): טז, (שופטים המקרא אבל 86)מלשון
את  להוציא שדרכם מפני חיבור, אינו מלאכה בשעת שלא

המלאכה. גמר אחר טומאה 87)המסמר מקבל הדיוסטר
הקורה. לגבי בטל לא 88)ואינו בקורה, טומאה נגעה אם

היא  שהרי נטמאה, לא הקורה שגם ומובן הדיוסטר. נטמא
עץ. כלי מן 89)מפשוטי חלק היא עצמה הקורה

הדיוסטר.90)הדיוסטר. את המשמש החלק אלא

.„È‰Ï‚Ú91ÏÚa Ú‚Bp‰ :˙‡ÓËpL92ıÚ·e ·¯Ëw·e93 ¬»»∆ƒ¿»«≈«»…««¿≈»≈
˙B·Ú·e94‰¯B‰Ë - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa elÙ‡ ,95Ú‚Bp‰Â ; »¬¬ƒƒ¿«¿»»¿»¿«≈«
·¯Áa96C¯a·e97Ïeˆi·e98˙ÎzÓ ÏL ÔÈÚ·e99 «∆∆«…∆«»»«ƒ∆«∆∆

ÌÈÈÁl·e100ÔÈ‡¯ÈÚ·e101ÔÎÂ .‡ÓË -102‰¯‚Ó103 «¿»«ƒ»ƒ»ƒ»≈¿≈¿≈»
Ô‡kÓe Ô‡kÓ d„Èa Ú‚Bp‰ :˙‡ÓËpL104‡ÓË -105; ∆ƒ¿»«≈«¿»»ƒ»ƒ»»≈

‰ÁÈLn·e ËeÁa Ú‚Bp‰Â106‰n‡·e107ÔÈÙÈq·e108 ¿«≈«««¿ƒ»»«»«¿ƒƒ
dÏ ¯eaÁ el‡ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - dlL109Ú‚Bp‰ Ï·‡ . ∆»»∆≈≈ƒ»¬»«≈«

ÔaÏna110.‡ÓË - ÏB„b‰ ¯qÓ ÏL ««¿≈∆«»«»»≈

מ"ב.91) ה"ב.92)פכ"א בפי"ד למעלה נתבאר
תיעשה 93) אשר "הטבעת רבינו: ופירש "בעין", במשנה:

בקצות  תתנגע שלא כדי הבהמה, בצוואר הנכנס מהבגד
וכן  ברורה. הכוונה אבל בהיר, בלתי קצת הסגנון הקטרב".
"ובעין". ולכתוב כאן גם להגיה ונראה הר"ש. גם פירש

והשני 94) המחרישה, לעגלת מחובר אחד שראשה קורה,
לא 95)למרדע. בטומאה נגעו שלא החלקים פירוש,

לזה. זה חיבור שאינם מפני בו 96)נטמאו שאוחז העץ
חרישה. בשעת בו 97)החורש שמרכיבים המעוקם העץ

המחרישה. יטה 98)את ובה המחרישה, מרכב של יד בית
לו. הרצוי לכיוון המחרישה את טבעת 99)האדם

למחרישה. בנקב 100)המחוברת התחובים עצים שני
('ערוך'). השוברים 101)שבעול המחרישה שבצידי עצים
העפר. גושי מ"ג.102)את למשורים 103)שם משור.

בהם  מנסרים אנשים ושני מכאן, ויד מכאן יד עושים גדולים
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milkקנב zekld - dxdh xtq - oqip 'a iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לכאן. וזה לכאן מושך זה עבות, או 104)קורות זו ביד
אותן 105)בשניה. מסירים ואין קבועות, שהידות מפני

מלאכה. בשעת ומשיחה 106)שלא עגול, חבל הוא חוט
זו  קשורות המגירה ידות שתי באנד). – (באידיש רחבה –

משיחה. או בחוט למעלה בשתי 107)לזו התקוע עץ
המגירה. אורך לכל בתוך 108)הידות הנתון קטן עץ

ויש  המגירה. ברזל את מותח והוא האמה, על ומונח החבל
יותר. או סניפים שני אותם 109)נותנים שמפרקים מפני

בברזל  תמיד קבועים היד בתי אבל מלאכה, בשעת שלא
מתכת. משמשי עץ כלי והם עץ 110)המגירה, מסגרת

הגדולה  המגירה ברזל נתון ובאמצעה ומרובעת, גדולה
עמ  על המונחות עבות קורות בה לנסר שגוזרים כדי ודים.

או  הקורה גבי על למעלה אחד אדם עומד זו, במגירה
המלבן  את ומושכים הארץ, על עומד והשני העמוד,

בזקיפה. בו מחובר שהברזל

.ÂËLaÎÓ111L¯Á ÏL112ÁÓ¯‰ ‡ÓËpL113,BaL «¿≈∆»»∆ƒ¿»»…«∆
‰¯‚Ó .¯B‰Ë - LaÎna Ú‚Bp‰114Ú‚Bp‰ ,‡ÓËpL «≈«««¿≈»¿≈»∆ƒ¿»«≈«

.¯eaÁ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰ÙeÙÏ ‡È‰L ˙ÈËLwa««¿»ƒ∆ƒ¿»»»»∆≈»ƒ
dnÚ CeLÓ ıÁ‰Â ‰Áe˙Ó ‰˙È‰L ˙L˜115‡ÓËÂ ∆∆∆»¿»¿»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»

‡È‰Lk elÙ‡Â ,¯B‰Ë - ˙Lw·e ¯˙ia Ú‚Bp‰ ,ıÁ‰«≈«≈««∆∆«∆∆»«¬ƒ¿∆ƒ
˙eLÈ‡‰ ˙„BˆÓ ÔÎÂ .‰Áe˙Ó116dlL ıÁ‰ ‡ÓËpL ¿»¿≈¿«»ƒ∆ƒ¿»«≈∆»

ÔÎÂ .‰Áe˙Ó ‡È‰Lk elÙ‡ ,‰„Bˆn‰ ˙‡ÓË ‡Ï -117 …ƒ¿≈«¿»¬ƒ¿∆ƒ¿»¿≈
˙ÎqÓ118‰ÎeÒ119Ú‚Bp‰ :‚È¯‡‰ ˙ÚLa ˙‡ÓËpL «∆∆¿»∆ƒ¿»ƒ¿«»»ƒ«≈«

ÔBzÁz‰Â ÔBÈÏÚ‰ „·ka120ÌÈ¯È·e ,121ÒB¯Èw·e122, «…∆»∆¿¿««¿«ƒƒ«≈
ÔÓb¯‡ Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L ËeÁ·e123‰¯ÈÚ·e ,124BÈ‡L «∆∆¡ƒ««≈«¿»»»ƒ»∆≈

d¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú125¯eaÁ ÔÈ‡ el‡ ÏkL ,¯B‰Ë - »ƒ¿«¬ƒ»»∆»≈≈»ƒ
˙Îqn‰ LÙa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;„‚aÏ126È˙M·e , «∆∆¬»«≈«¿∆∆««∆∆«¿ƒ

„ÓBÚ‰127ÏÙk·e ,128,ÔÓb¯‡ Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L »≈«∆∆∆∆¡ƒ««≈«¿»»
ÈÚ·ed¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú ‡e‰L ‰¯129el‡ ÏkL ,‡ÓË - »ƒ»∆»ƒ¿«¬ƒ»»≈∆»≈

.„‚aÏ ÔÈ¯eaÁƒƒ«∆∆

הנסרים 112)שם.111) את במכבש נותן הנגר נגר.
ליישרם. כדי חלקי 113)העקומים שני את המהדק הברזל

שם:114)המכבש. רבינו ומפרש "קשתנית", במשנתנו
שיש  ונראה שנוקב". בעת עליו ידו שאוחז המקבת "קשת
כאן  וגם "המקבת". במקום "המנקבת" ולגרוס: שם להגיה

"מגירה". במקום "מנקבת" לגרוס נתון 115)רצוי החץ
וקצהו  הקשת) קצות שתי את המחבר (החבל היתר על
מקומו. מלעזוב המעכבו באופן הקשת עץ על מונח התחתון

ותבואה,116) ירקות שרשי מכרסם והוא עיוור, עכבר מין
את  ההורג חץ בה שיש מיוחדת במלכודת אותו וצדים

מ"א.117)האישות. פכ"א האריגה.118)שם כלי
לאריגה.119) העומדים החוטים עליה כלי 120)שכרוכים

קורות  משתי מורכב כיום) המקובלת בשפה ("נול" האריגה
אותו  המחברים השתי חוטי כרוכים העליון שעל עגולות,
"כובד". נקראות כבדות שהן מפני התחתון, עם

הקנים.121) על הארוגים מכים 122)החוטים שבו מסרק
להרקם. כדי הערב חוטי לתת 123)על ארגמן אורגי דרך

כדי  פשוטים, צמר חוטי ביניהם) – אומרים (ויש עליהם
את  (או האריגה את וכשגומרים היקר, הארגמן על להגן

אותם. מעבירים משפת 124)הריקום) היוצאים החוטים
בבגד.125)הבגד. אותם לארוג האורג של בדעתו שאין
הידקם 126) לא אבל לשתי, כבר שהוכנסו הערב, חוטי

לאריג. הכובד 127)עדיין בין הנמצאים השתי חוטי
והתחתון. החוט 128)העליון ארגמן. גבי על כפול חוט

ארגמן. חוטי ירקמו שבה ליריעה מחובר הכפול
בבגד.129) יארגם שהאורג הבגד משפת היוצאים חוטים

.ÊËÚ‚Bp‰130‰ÓÈ‡‰ ÏÚL ¯Óva131‰ÈÂL‡·e132- «≈««∆∆∆«»ƒ»»«¿»»
‰wta Ú‚Bp‰ .¯B‰Ë133dÚ¯t ‡lL „Ú :134‡ÓË -135; »«≈««ƒ»«∆…¿»»»≈

dÚ¯tMÓ136¯B‰Ë -137. ƒ∆¿»»»

עליו,131)שם.130) כרוך טווי הבלתי שהצמר מקל
חוטים. טווים המטווה 132)וממנו עליו אשר הכוש

(רבינו  לבגד מחוברים אלה צמר וחוטי בו, שירקמו
לכרוך  כן גם עשויה שאשויה מפרש הברטנורא בפירושו).
אימה. מתבנית אחרת ותבניתה לטוותו, כדי צמר עליה

כעין 133) שנעשה עד המטווה עליו שכורכים קטן כוש
המכפה 134)כדור. מטווה הכוש על שנשאר זמן כל
(ויש 135)אותו. הכוש נטמא בצמר טומאה נגעה אם

הכרוך  בצמר הנוגע נטמא טמא, הכוש היה אם מפרשים:
בכוש). נגע כאילו לאוויר.136)עליו מגולה הכוש כשעץ

להיפך.137) וכן הכוש, נטמא לא - בצמר טומאה נגעה אם

.ÊÈËeÁ‰138BÏÈM‰L139ÈMÓ ¯eL˜ elÙ‡ ,ËÁÓÏ «∆ƒƒ¿««¬ƒ»ƒ¿≈
ÔÈ„„ˆ140¯eaÁ BÈ‡ -141ËeÁ‰ - „‚aÏ BÒÈÎ‰ . ¿»ƒ≈ƒƒ¿ƒ«∆∆«

„‚aÏ ¯eaÁ ËÁn‰ ÔÈ‡Â ,„‚aÏ ¯eaÁ142ËeÁ‰ ÔÈ‡Â . ƒ«∆∆¿≈«««ƒ«∆∆¿≈«
- ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ ‡e‰L Ïk ‡l‡ ,„‚aÏ ¯eaÁ BlkÀƒ«∆∆∆»…∆¿…∆«¿ƒ»

¯eaÁ143ËeÁ‰ .¯eaÁ BÈ‡ - ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ BÈ‡L ; ƒ∆≈¿…∆«¿ƒ»≈ƒ«
„‚a‰ ÔÓ L¯tL144¯eaÁ Blk - ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,145. ∆≈«ƒ«∆∆¬ƒ≈»«»Àƒ

Ò¯Áa ¯eLwL Ï·Á146Blk - ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ , ∆∆∆»¿∆∆¬ƒ≈»«»À
¯eaÁ147Ba ¯L˜ .148ÌÈÙÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ - „Á‡ Ï·Á149 ƒ»«∆∆∆»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ

¯eaÁ BÈ‡ ıeÁÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ ,¯eaÁ150‡e‰L Ï·Á‰ . ƒƒ«∆∆¿«≈ƒ«∆∆∆
¯eaÁ BÈ‡ - ‰t˜a ¯eL˜151¯Ùz Ôk Ì‡ ‡l‡ ,152. »¿À»≈ƒ∆»ƒ≈»«

ה"ב.138) פ"ט בבאֿמציעא כלים צ"ל 139)תוספתא,
לאוזן  החוט הכניס פירוש, בתוספתא). (הגר"א שהשחילו

שאינם 140)המחט. עבים קשרים עשה החוט ראשי בשני
המחט. אוזן דרך נטמא 141)עוברים לא - בחוט נגע ואם

זה  החוט ראשי שני קשר אם והואֿהדין להיפך. וכן המחט,
המחט 142)לזה. ואת בבגד, יישאר שהחוט משום

שהבגד 143)יוציאו. התפירה אורך לכל שהכוונה נראה
אחת  פעם בבגד המחט את העביר אם ואפילו לה, צריך

החוט.144)בלבד. ויצא התפירה מתקבל 145)נפרמה
כצורך  נידון ולכן החוט, באותו ויתפור שיחזור הדעת על
נפסק  לא מחובר, כבר שהיה מכיון טעם: ועוד התפירה.

לגמרי. ניתק שלא זמן כל מתחת 146)חיבורו קשור
לחוץ. הבולטת מים 147)לשפתו להעלות בו משתמשים

הבור. בחרס.148)מן הקשור הכלי,149)בחבל בכיוון
הראשון. החבל כשאינו 150)היינו להתירו, שקל מפני

כלֿכך. ארוך לחבל קלועה 151)צריך בקופה מדובר
ונופל. לפעמים מתחלק והחבל עצים, ראה 152)בענפי
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קנג milk zekld - dxdh xtq - oqip 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה'תש"פ  ניסן ג' ש"ק יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
אלו 1) על והיותר הדברים כל של הנימים שיעור כמה יבאר

הוא  מאימתי המיטות שמסרגים החבל ודין השיעורים.
יוצא  ומזרן מדרס טמאה שהיא מיטה ודין לטומאה. חיבור
מידרס  טמאה שהיתה כרע וכו'. טפחים עשרה עד ממנה

וכו'. למיטה וחיברה

.‡ÔÈËeÁ‰2‚È¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰3‰ÚÈ¯È‰ ˙lÁ˙aLÂ «ƒ«¿ƒƒ»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»
Ô¯eÚL ‰nk ,ÔÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,dÙBÒaLÂ4ÏL ? ¿∆¿»¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ«»ƒ»∆

ÔÈ¯„eÒ ÏLÂ ÔÈ„Ò5ÛÈÚˆ ÏLÂ6L‡¯ ÏL ÔBÈÏt ÏLÂ7 »ƒ¿∆»ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒ¿∆…
˙BÚaˆ‡ LL -8Úe¯˜ ‡e‰L ˜eÏÁ ÏLÂ ;9B˙lÁzÓ ≈∆¿»¿∆»∆»«ƒ¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈˆa˜Ó B˙B‡ ÔÈL·BlL ¯Á‡Â BÙBÒ „ÚÂ¿«¿««∆¿ƒ¿«¿ƒ
˙BÚaˆ‡ ¯OÚ ÂÈËeÁ ¯eÚL - ˙B‡ÏeÏa10ÒB‚q‰ .11 ¿»ƒ»∆∆∆¿»«»

„È„¯‰Â12˙Èlh‰Â13ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL - ¿»¿ƒ¿««ƒ»∆¿»¿»«»≈«
„‚a‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ»≈«≈«»««ƒ∆«∆∆

Ò¯„Óa ‡ÓË14,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˙B‡ÓË ¯‡La B‡ »≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿¿≈»ƒ«
.¯B‰Ë „‚a‰L - ¯˙ia ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡L∆ƒ»¿»À¿»«»≈∆«∆∆»

א.2) משנה כ"ט, פרק יוצאות 3)כלים האריג מצידי
נארגו. שלא חוטים כחיבור 4)שאריות נידונים שיהיו

והכתפיים.5)לאריג. הראש לעטיפת גדולה מטפחת
וקטנה.6) דקה בראשו.7)מטפחת מחודד כובע מין
וכן 8) נטמאו, בבגד טומאה נגעה ואם הבגד עם חיבור הן

חיבור. אינו זה משיעור למעלה הנימין חלק אבל להיפך.
מאחוריו.9) יותר 10)פתוח הם לקשירה שעשויים מפני

כך 11)ארוכים. להגיה ורצוי סגוס", "נימי כתוב במשנה
אותו  שלובשים מאוד, עב בגד הוא סגוס רבינו. בדברי גם
פניו. כל על בולטות קצרות וציציות הגשמים בימות

דק.12) רגיל.13)צעיף עליון לו 14)בגד והדומים זב
ועושה  עליהם דרס או ישב ששכב, הכלים את מטמאים
ודיניה  מדרס טומאת נקראת זו טומאה הטומאה. אב אותם

ומושב. משכב מטמאי בהלכות נתבארו

.·L‡¯ ÏL ‰tk‰ ÈÓÈ15ÔÈÁÈpnL ‰ÂÒn‰Â , ƒ≈«ƒ»∆…¿««¿∆∆«ƒƒ
ÌÈi·¯Ú‰16ÔÈÏ˜Ïw‰Â ,Ì‰Èt ÏÚ17ÔÓ ÔÈ¯eÊM‰ »«¿ƒƒ«¿≈∆¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ

‰„et‰Â ,¯ÚO‰18,B¯Oa ÏÚ Ì„‡‰ L·BlL «≈»¿«¿»∆≈»»»«¿»
„Bb¯t‰Â ‰ÏÓO‰Â19BÓk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿«ƒ¿»¿««¿∆«ƒƒ««¿»ƒ¿

Ô‰L Ïk Ô‰ÈÓÈ - ˙Î¯t20. »…∆ƒ≈∆»∆≈

זקינה.15) של כיפה במשנה: חובשות. שהנשים כובע
לערביות.16) שהכוונה צמר.17)נראה של חגורה

והקולקין. שבזמננו.18)במשנה: גופייה מסך 19)כעין
חיבור.20)הפתח. - שהוא אורך כל

.‚˙Ï˜LÓ21ÁÙË ¯OÚ ÌÈL È¯‰ - ˙‡ÓËpL22ÔÓ ƒ¿…∆∆ƒ¿»¬≈¿≈»»∆«ƒ
¯OÚ ÌÈLÏ ıeÁa Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ;dÏ ¯eaÁ dlL ËeÁ‰«∆»ƒ»¿»«≈«¿ƒ¿≈»»

ÌÈL¯Á ÏL ˙Ï˜LÓe .¯B‰Ë - ÁÙË23¯OÚ ‰BÓL - ∆«»ƒ¿…∆∆»»ƒ¿»»»
ÔÈ‡pa ÏLÂ ;ÁÙË24˙BcÓ ÏÚ ¯˙i‰Â .‰n‡ ÌÈMÓÁ - ∆«¿∆«»ƒ¬ƒƒ«»¿«»≈«ƒ

BÓei˜a ‰ˆB¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡25.¯B‰Ë - ≈««ƒ∆∆¿ƒ»

עופרת 21) חתיכת קשורה ובסופו ארוך חוט ג. משנה שם

על  זה ישר מונחים החומה נדבכי אם לבדוק בו ומשתמשים
זה. בניינים 22)גבי שעיסוקם לבנאים נקבע זה שיעור
עץ.23)קטנים. בתי שבונים מגדלים 24)נגרים בוני

לגזור 25)גבוהים. ולא שהוא כמו החוט את לקיים דעתו
המיותר. את

.„ÏL ˙BÏB˜LÓÏk ÔÈk¯‡ elÙ‡ ,ÔÈ¯iˆ ÏLÂ ÔÈ„iÒ ƒ¿∆«»ƒ¿∆«»ƒ¬ƒ¬Àƒ»
Ô‰L26ÔÈ‡ÓË -27. ∆≈¿≈ƒ

ארכם.26) הגבלת במשקולת 27)ללא טומאה נגעה אם
החוט. כל נטמא -

.‰ÌÈÊ‡Ó ËeÁ28ÌÈ·‰Ê ÏL29ÒÏt ÏL ,30ÏLÂ , …¿«ƒ∆∆»ƒ∆∆∆¿∆
‰ÏB˙Â Ba Ï˜BM‰ ÊÁB‡L ,·BË ÔÓb¯‡ ÈÏ˜BL¿≈«¿»»∆≈«≈¿∆

˙BÚaˆ‡ LÏL - B„iÓ ÌÈÊ‡n‰31dlL ‰˜ .32 «…¿«ƒƒ»»∆¿»»∆∆»
‰ÈËeÁÂ33È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Ó ÈËeÁ .Ô‰L Ïk - ¿∆»»∆≈≈…¿«ƒ∆¿≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÏL ˙BiLLÚ34‰LÏL - ¬»ƒ∆«»¿«≈»∆¿»
.ÌÈÁÙË ¯OÚ ÌÈL - ‰ÈËeÁÂ dlL ‰˜ .ÌÈÁÙË¿»ƒ»∆∆»¿∆»¿≈»»¿»ƒ
.ÁÙË - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ÌÈÂÁ ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ…¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆«¬≈»ƒ∆«
ÌÈÊ‡Ó ËeÁ .ÌÈÁÙË ‰ML - ‰ÈËeÁÂ ÌÈÊ‡n‰ ‰¿̃≈«…¿«ƒ¿∆»ƒ»¿»ƒ…¿«ƒ

ÌÈ¯nˆ ÏL35‰˜ .ÌÈÁÙË - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏ˜BL ÏLÂ ∆«»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿≈
ÏÚ ¯˙i‰Â .ÌÈÁÙË ‰ÚLz - ‰ÈËeÁÂ ÌÈÊ‡Ó…¿«ƒ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ¿«»≈«

.¯eaÁ ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ≈≈»ƒ

כפות 28) ושתי מתכת או עץ של מקנה מורכבים יד מאזני
הלשון קשורות  מחוברת ובאמצעו הקנה בקצות בחוטים

בראש  הקשור בחוט אוחז והשוקל במסגרת, המתנועעת
זהב.29)המסגרת. המיוצר 30)מוכרי משובח בד מין

(הכהן  היה בשחר ב: לד, (ביומא שבמצרים פילוסא בעיר
מנה). יב של פילוסין לובש אפשר 31)הגדול) קצר בחוט

להשתמש  רגילים ולפיכך בארוך, מאשר במשקל לדייק יותר
יקרים. דברים כששוקלים קצר שכפות 32)בחוט

בו. קשורות לקנה.33)המאזניים הכפות את המחברים
בעין.34) עין לשקול כך כל מדקדקים שאין זולים דברים
צמר.35) מוכרי

.Â˙Bhn‰ ÔÈ‚¯ÒnL Ï·Á‰36¯eaÁ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó «∆∆∆¿»¿ƒ«ƒ≈≈»«ƒ
ÌÈza ‰LÏL Ba ‚¯ÒiMÓ ?‰‡ÓËÏ37Ï·Áa Ú‚Bp‰Â . ¿À¿»ƒ∆¿»≈¿»»ƒ¿«≈««∆∆

¯Lw‰ ÔÓ38ÌÈÙÏÂ39„Ú :ıeÁÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ .‡ÓË - ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ«∆∆¿««
˙BÚaˆ‡ LÏL40‡ÓË -¯L˜ ÏL ÂÈÎ¯ˆ Ô‰L ÈtÓ , »∆¿»»≈ƒ¿≈∆≈¿»»∆∆∆

- ˙BÚaˆ‡ LÏLÏ ıeÁÂ ;‰hn‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿««ƒ»¿¿»∆¿»
B˜Òt elÙ‡L ,ÈÏk‰ C¯ˆÏ BÈ‡L ,¯B‰Ë41ÔÈ‡ »∆≈¿…∆«¿ƒ∆¬ƒ¿»≈

¯z ¯Lw‰42. «∆∆ƒ»

וקולעים 36) המיטה קירות בארבעת חבלים היו קושרים
החבלים  בין גדול ריווח עם (שבכה), סורג בתבנית אותם

חלונות. כל 37)כעין "בית". נקרא הקליעה של ריבוע כל
לחבלים. המיטה בין קשר אין בתים שלושה סרג שלא זמן

חבל 38) קשר אם שהכוונה מפרש (הר"ש הסריגה קשר
לעיל). כאמור מפרש רבינו אבל הסרוג, לחבל אחר

שנסרג.39) הקשר 40)לצד יינתק זה משיעור בפחות
המיטה. על השוכב זה.41)מכובד חלק חתך אם

תתקיים.42) והסריגה
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milkקנד zekld - dxdh xtq - oqip 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ê‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ï·Á43ÛBÒ „Ú :‰‡ÓË ‡È‰L ∆∆«≈ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈»«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡44ÈÎ¯vÓ BÈ‡L ,¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - «¿»»¿»ƒ«≈«»∆≈ƒ»¿≈

ÌeÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰hn‰45‰MÓÁ ˙lÁzÓ ; «ƒ»¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ»
‡ÓË - ‰¯OÚ ÛBÒ „ÚÂ46˙‡ Ba ÔÈÏBzL ÈtÓ , ¿«¬»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆

¯˙È ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë - ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;˙Bhn‰«ƒ≈¬»»¿«»ƒ¿≈∆»≈
.‰hn‰ C¯ˆ ÏÚ«…∆«ƒ»

הסריגה.43) שנגמרה טפחים 44)אחר ה' "עד במשנה:
בתוספ  אולם אמרו טהור", א הלכה ט פרק מציעא בבא תא

הטפח  היינו "חמישה" רבינו ומפרש כלמעלה" "חמישה
כאן  כתב זה ומשום מחמישה כיותר דינו וכולו החמישי,
אינה  שהתוספתא דעתו, טהור". - טפחים ארבעה סוף "עד
כמותה. פסק ולכן כוונתה, מפרשת אלא משנתנו על חולקת

מהודק 45) קשר החבלים את קושרים הסריגה את כשגומרים
[ואולי  אצבעות. שלוש להשאיר צורך אין ולפיכך וחזק
שלוש  אבל אצבעות, לשלוש שמחוץ לחבל כאן הכוונה
הקודמים  בהדינים ומטמאות]. חיבור הן הראשונות אצבעות
להיפך. - כאן ובנידון לא, והארוך טומאה מקבל הקצר

טפחים.46) מארבעה שלמטה החלק אפילו החבל כל

.ÁÔÈÙÈwnL ‚È¯‡ ÏL Ë·‡47È„k ‰hn‰ ÏÚ B˙B‡ «¿≈∆»ƒ∆«ƒƒ««ƒ»¿≈
‰È¯·È‡ ıa˜Ï48‰‡ˆBÈ B˙ˆ˜nL ,Ô¯ÊÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â , ¿«≈≈»∆»¿«ƒ¿»ƒ¿»∆ƒ¿»¿»

ÈÎ¯vÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :‰hn‰ ÔÓƒ«ƒ»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ»¿≈
Ô¯ÊÓe .‰hn‰ ÈÎ¯vÓ BÈ‡ - Ôk ÏÚ ¯˙È ;‰hn‰«ƒ»»≈«≈≈ƒ»¿≈«ƒ»ƒ¿»
˙BOÚÏ È„k ÌÈÁÙË ‰Ú·L epnÓ ¯‡L Ì‡ ,‰ÏaL∆»»ƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈«¬

¯BÓÁÏ ˜·Á epnÓ49.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ƒ∆¬»«¬¬≈∆¿«≈À¿»

מהודק.47) קשר וקושרים המיטה סביב לחבר 48)כורכים
יתפרקו. שלא המיטה חלקי את על 49)ולהדק להניחו

מה  לשם ביאר ולא בפירושו. (רבינו החמור של המרדעת
ומניחים  המרדעת" "תחת להיות צריך ואולי אותו, מניחים

עורו). על להגן כדי החמור על אותו

.ËÒ¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ‰hÓ50‡ˆBÈ Ô¯ÊÓe ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»≈
‰pnÓ51‰‡ÓË ·‡ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :52 ƒ∆»«¬»»¿»ƒ¬≈«À¿»

È¯‰ - ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;Ò¯„Ó Ïk‰Â dÓˆÚ ‰hnk«ƒ»«¿»¿«…ƒ¿»≈¬»»¿«¬≈
Ò¯„Ó ÚbÓk ‡e‰53Ò¯c .54‡ˆBi‰ Ô¯Ên‰ ÏÚ ·f‰55: ¿««ƒ¿»»««»««ƒ¿»«≈
ÌÈÙÏÂ ‰¯OÚÓ56Ò¯„Ó dlk ‰hn‰ È¯‰ -57; ≈¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈«ƒ»À»ƒ¿»
ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ58‰¯B‰Ë -59?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¬»»¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ò¯„ÓÏ60- ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,˙B‡ÓË ¯‡LÏ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»¬»ƒ¿»À¿¬ƒ≈»«»
‰hn‰ ÏÚ Ce¯k ‡e‰L Ô¯ÊÓ ?„ˆÈk .¯eaÁ BlkÀƒ≈«ƒ¿»∆»««ƒ»
B‡ B˙ˆ˜a ı¯L Ú‚pL B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï B˙ˆ˜ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿…∆«≈∆»«∆∆ƒ¿»

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÏÙpL61,‰hn‰ ˙‡ÓË - ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ»
‰‡Ó ‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡ÓËpL ‰ˆw‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆∆ƒ¿»≈ƒ«ƒ»≈»

.‰n‡«»

לו.50) והדומים זב עליה ישב או הזב 51)ששכב כששכב
עליה. כרוך המזרן חלק היה המיטה אדם 52)על ומטמא

בו. הנוגעים ולפיכך 53)וכלים המיטה צורך אינו זה חלק
אב  שהוא בחלק נגיעתו מפני נטמא אבל עימה, נטמא לא

לטומאה. ראשון ונעשה שהמונח 54)הטומאה כבר נתבאר
וכו'. רכיבה ישיבה, שכיבה, כולל היוצא 55)"דרס" החלק

המיטה. טפחים 56)מן בעשרה המזרן על דרס אם
המיטה. מן היוצאים עשרת 57)הראשונים וגם המיטה כל

די  הקרובים שהמזרן,הטפחים פי על ואף הזב. כמדרס נם
למיטה  מחובר כשהוא - למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא

כמיטה. מן 58)דינו המרוחק במקום המזרן על דרס אם
טפחים. מעשרה יותר מטומאת 59)המיטה טהור הכל

הזב  נגע שאם מובן למדרס. ראוי אינו שהמזרן מפני מדרס
אבל  לטומאה, ראשון ונעשה הזב מגע טומאת נטמא במזרן
בין  מפסיק דבר איזה שהיה כגון בו, נגע ולא עליו כשדרס
בהלכות  [נתבאר לגמרי. טהור הוא הרי - המזרן ובין הזב
מאה  אפילו מטמא הזב שמדרס ומושב, משכב טומאת
העליון]. על דורס והוא זה, גבי על זה המונחים סדינים

ההבדל 60) נימוק ג. הלכה ט פרק מציעא בבא שם תוספתא
המזרן  עצמה: בתוספתא נתבאר טומאות לשאר מדרס בין
מן  כחלק רק ומיטמא למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא
אבל  המיטה, מצרכי אינו טפחים לעשרה ומחוץ המיטה,
טומאה  לקבל ראוי לעצמו כשהוא המזרן גם טומאות בשאר

חיבור. כולו שאפילו 61)ולפיכך רבותא, משמיענו
חיבור. כולו - חכמים גזירת שהיא משקין בטומאת

.ÈÔ¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ Ò¯„Ó ‰‡Óh‰ ‰hÓ62‡ÓË Ïk‰ - ƒ»«¿≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿»«…»≈
Ò¯„Ó63BLÈ¯Ù‰ .64Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk Ò¯„Ó ‰hn‰ - ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿»¿∆»¿»¿«ƒ¿»

Ò¯„Ó ÚbÓ65‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰˙È‰ .66dÏ C¯ÎÂ ««ƒ¿»»¿»¿≈»À¿«ƒ¿»¿»«»
‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË dlk - Ô¯ÊÓ67‡È‰ - BLÈ¯Ù‰ . ƒ¿»À»¿≈»À¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË68‰˙È‰ . ¿≈»¿∆»¿»¿«ƒ¿»»≈À¿«∆∆»¿»
‡ÓË Ïk‰ - Ô¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿»«»ƒ¿»«…»≈

·¯Ú ˙‡ÓË69,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ - BLÈ¯Ù‰ . À¿«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈»À¿«∆∆
Â¯B‰Ë Ô¯Ên‰70. ¿«ƒ¿»»

הזב.62) במדרס שנטמאה שהוא 63)אחר מפני המזרן, גם
ממנה. כחלק ונעשה למיטה ונטמא 64)טפל שכרכו אחר

המיטה 65)מדרס. על כרוך היה שלא מכיוון אחד. יום
בעקיפין  כך אחר לו באה וטומאתו הזב, עליה שדרס בשעה
ובטלה  למיטה זיקתו נתבטלה - למדרס שנטפל מפני
על  עצמו מכוח לו שבאה מדרס, מגע טומאת אבל טומאתו,

בטלה. לא - במיטה נגיעתו המת 66)ידי באוהל או במגע
טומאת  היא מדרס טומאת [גם ימים. שבעה מטמאים שהם
מת. טומאות על יתירות חומרות גם בה יש אבל שבעה,
שהוא  דבר כל מת]. טומאת מגדירה שבעה" "טומאת וסתם
וכלים. אדם ומטמא הטומאה אב הוא ימים שבעה טמא

מדרס.67) בטומאת באב 68)כמו נוגע ככל אחד יום
שבעה.69)הטומאה. בטומאת נטמא 70)כמו ולא

כלים. מטמא אינו הטומאה שוולד מפני במיטה, בנגיעה

.‡ÈÏk‰ - ˙n‰ Ô‰a Ú‚Â Ô¯ÊÓ ‰ÈÏÚ C¯kL ‰hÓƒ»∆»«»∆»ƒ¿»¿»«»∆«≈«…
Ú‚ .‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË - BL¯t .‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«ƒ¿»≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«
- eL¯t .·¯Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ı¯L da»∆∆¿«≈»∆¿≈ƒÀ¿«∆∆≈¿

.·¯Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«∆∆

.·ÈÚ¯k71Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L72‰hnÏ d¯aÁÂ73- ∆«∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»
Ò¯„Ó dlk ‰hn‰74Ò¯„Ó ‰‡ÓË Ú¯k‰ - ‰L¯t . «ƒ»À»ƒ¿»≈¿»«∆«¿≈»ƒ¿»

Ú¯k‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ò¯„Ó ÚbÓ ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk¿∆»¿»¿«ƒ»««ƒ¿»¿≈ƒ»¿»«∆«
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קנה milk zekld - dxdh xtq - oqip 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dlk ‰hn‰ - ‰hnÏ d¯aÁÂ ‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»«ƒ»À»
dlL Ú¯ka ˙n‰ Ú‚ el‡k ,‰Ú·L ‰‡ÓË75Ì‡Â . ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»««≈«∆«∆»¿ƒ

‰hn‰ ÏÚ ‰f‰76dÏÏÎa Ú¯k‰Â ‰¯‰Ë -77Ì‡Â . ƒ»««ƒ»»¬»¿«∆«ƒ¿»»¿ƒ
‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË Ú¯k‰ - ‰Èf‰ Ì„˜ ‰L¯t≈¿»…∆«»»«∆«¿≈»À¿«ƒ¿»

·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk78Ú¯k‰ ‰˙È‰ . ¿∆»¿»¿«ƒ»¿≈»À¿«∆∆»¿»«∆«
˙‡ÓË ‡ÓË Ïk‰ - ‰hnÏ d¯aÁÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿ƒ¿»«ƒ»«…»≈À¿«
‰hn‰Â ,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ - ‰L¯t .·¯Ú∆∆≈¿»ƒ¿≈»À¿«∆∆¿«ƒ»
‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ ·¯Ú ˙‡ÓË ‡Óh‰ ÔÈ‡L .‰¯B‰Ë¿»∆≈«»≈À¿«∆∆ƒ«≈¿«≈
.e¯‡aL BÓk ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï…»»¿…≈ƒƒ¿≈∆»»¿∆≈«¿

¯cÚÓ ÏL ÔMa ÔÈc‰ ÔÎÂ79Ck ¯Á‡Â ˙Óa ‡ÓËpL ¿≈«ƒ«≈∆«¿≈∆ƒ¿»¿≈¿««»
.¯cÚnÏ B¯aÁƒ¿««¿≈

מיטה.71) של כשהייתה 72)רגל הזב עליה שדרס
למשנה). בפירושו (רבינו המיטה מן טהורה.73)מופרשת

זקוקה 74) כולה הרי המיטה, את מעמיד שהכרע מכיוון
זה  ואין לטמא. כמחובר מתטמאה היא ולפיכך הטמא לכרע
להתקיים  ויכולה כך כל לו צריכה המיטה שאין למזרן דומה

המזרן. בלי רב זמן בה לה 75)ולהשתמש המחובר
מת.76)כשנטמאה. מטומאת לטהרה כדי פרה אפר מי

הגורם 77) שהוא הכרע על נפלו לא ההזאה שמי פי על אף
המיטה. הזייה.78)לטומאת צריכה כלי 79)ואינה

כללו  לזריעה. ולהכשירה האדמה את לפורר בו שמשתמשים
שהכלי  טמא חלק שהוא כלי לאיזה מחברים אם דבר: של
שהם  זמן כל הכלי כל על הטומאה עוברת - לו צריך
נטמא  אולם, מהכלי, זו טומאה פקעה הפרידם ואם מחוברים,
ונעשה  עצמו, מחמת טמא שהיה החלק באותו נגיעתו מפני
לו  וחיברו לטומאה ראשון רק היה הטמא הכלי ואם ראשון.
אבל  הכלי, כל על טומאתו כן גם מתפשטת - טהור כלי
אינו  כלי שהרי לגמרי, לו המחובר הכלי נטהר כשפירש

לטומאה. בראשון במגע מתטמא

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
מת 1) ולטומאת למידרס להתטמא הבגד שיעור כמה יבאר

נטמא  ואם טומאה. לקבל הראוי בגד ודין טומאות. ולשאר
טהרתו. הוא מאימתי החלוק

.‡‰nk2ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ?‡nË˙‰Ï „‚a‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆¿ƒ¿«≈¿»¿»ƒ«
Ò¯„ÓÏ - ÌÈÁÙË ‰LÏL3LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏLÂ ; ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿»∆¿»«»

ÏÏn‰ ÌÚ ˙BeÎÓ ˙BÚaˆ‡4B‡ ˙n‰ ˙‡ÓËÏ - ∆¿»¿À»ƒ«¿»¿À¿««≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡ÓË ¯‡LÏ5¯Óˆ È„‚·a ƒ¿»À¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈∆∆

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈÓ ¯‡L ÏL ÌÈ„‚a Ï·‡ ;ÌÈzLÙeƒ¿ƒ¬»¿»ƒ∆¿»ƒƒ≈¿«¿ƒ
‰LÏL Ô‰a ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙B‡Óh‰ ÏkÓ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»«À¿∆»ƒ≈»»»∆¿»
B‡ :¯Ó‡pL .¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ«¿»¿»ƒ»≈∆∆¡«

„‚·6·e˙k‰ ‡aL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7˙Ba¯Ï ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆»«»¿«
ÌÈ„‚a ¯‡La ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒƒ¿»¿»ƒ
ÔÓ ÌÈÚ¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰‡ÓËÏ¿À¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒƒ

‚¯B‡‰ Ï·‡ ;ÌÈ„‚a‰8BÓˆÚ ÈÙa „‚a9- ‡e‰L Ïk «¿»ƒ¬»»≈∆∆ƒ¿≈«¿»∆
Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ ,˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰10, ¬≈∆¿«≈¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»
.Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰ ‡l‡ d˙B‡ Ïa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«≈»∆»»»¿ƒ¿»

מ"ב.2) פכ"ז החמורה,3)כלים הזב מדרס טומאת לקבל

בגד  ישירה. נגיעה בלי ואפילו שבעה, טומאת שמטמאה
ב). כו, (שבת למדרס ראוי אינו - הזה כשיעור בו שאין

כחכמים 4) שלוש. על לשלוש מצטרפת הכפולה, השפה
מ"ז. פכ"ח בו.5)בכלים שחזר אחר כרבא א. כז, שבת

מפשתן.6) או מצמר בתורה, האמור בגד המלה 7)סתם
ב.8)"או". סג, ראה 9)שם יותר. לארוג דעתו אין

הבגדים  בכל נאמר זה שדין נראה מניין. ד"ה שם תוספות
בלבד. ופשתים בצמר למדרס.10)ולא ראוי אינו שהרי

.·ÌÈ·Ú‰ ÌÈ„‚a‰11ÔÈËÓp‰Â ÔÈ„·l‰ ÔB‚k ,¯˙BÈa12 «¿»ƒ∆»ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿««»ƒ
ÔzLt È„‚a ÔB‚k ,¯˙BÈa ÔÈk¯‰ ÌÈ„‚a‰ B‡ ,ÔÈLw‰«»ƒ«¿»ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

ÔzÁzÓ ‰‡¯ ¯Oa‰L ÌÈ¯ˆÓ ÏL13ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ∆ƒ¿«ƒ∆«»»ƒ¿∆ƒ«¿»≈»¿«¿ƒ
,ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Ú¯wa ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆ƒ¿∆«∆«¿»«¿»¿»ƒ

˙B‡ÓË ¯‡LÏ ÔÈa Ò¯„ÓÏ ÔÈa14. ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿»À¿

מ"ח.11) פכ"ח ושמיכות.12)כלים עבים סדינים
שקופים.13) הם דקותם, מבד 14)מפני קטנות מטליות

לכלום. ראוי אינו ביותר, דק או ביותר גס

.‚Ïk15˙BÚÈÏw‰16„Á‡ ,ÌÈ„‚·k ‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó »«¿ƒ¿«¿À¿»ƒ¿»ƒ∆»
ÛÈt Ô‡OÚÂ ÌÈËeÁ ÚÏBw‰17Ô‡OÚÂ Ô‚¯B‡‰ B‡ «≈«ƒ«¬»»ƒ»¿»«¬»»

Ë·‡18ÌÈ¯nv‰ ÔÈOBÚL ‰ÚÈÏwÓ ıeÁ ;Ba ‡ˆBiÎÂ «¿≈¿«≈ƒ¿ƒ»∆ƒ««»ƒ
¯Óv‰ da ¯L˜Ï19‰¯B‰Ë ‡È‰L ,20ÚÏw‰ .21˙ÈaL ƒ¿…»«∆∆∆ƒ¿»«∆«∆≈
daL Ô·‡ Ïea˜22.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ¯BÚ B‡ ‚e¯‡ ƒ∆∆∆»»¿«∆∆À¿»

dlL Úaˆ‡ ˙Èa ˜ÒÙ23‰¯B‰Ë -24[˙Èa] ˜ÒÙ . ƒ¿«≈∆¿«∆»¿»ƒ¿«≈
ÚÈ˜t‰25d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú - „·Ïa dlL26. «¿ƒ«∆»ƒ¿«¬«ƒƒ¿À¿»»

˙B˙L¯‰Â ˙B¯BÓÎn‰27‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -28Ì¯Á‰Â .29 «ƒ¿¿»¿»¿«¿ƒÀ¿»¿«≈∆
BËeÊ ÈtÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó -30d˙B‡ ÈÈÚL ÈtÓ , ¿«≈À¿»ƒ¿≈ƒ¿≈∆≈≈»

„‚a ‰OBÚ‰ .„‚·k ‡È‰ È¯‰Â ¯˙BÈa ÔÈwc ‰Î·O‰31 «¿»»«ƒ¿≈«¬≈ƒ¿∆∆»∆∆∆
.‡nË˙Ó - BËeÊ ÔÓ ;¯B‰Ë - Ì¯Á‰ ÔÓƒ«≈∆»ƒƒ¿«≈

מ"ד.15) פ"ג כרשת.16)עדיות הקלועים דברים
מ"ט).17) פ"ט (כלאים ודקה צרה חגורה 18)חגורה

ארוג.19)רחבה. לא צמר שנקביה 20)חבילות מפני
אבנים 21)גסים. לזרוק פרימיטיבי נשק מ"ה. שם עדיות

גלית. עם במלחמתו זה בנשק השתמש דוד האויב. על
לקליעה.22) המוכנה האבן את בו שמניחים המקום
האבן.23) זריקת בשעת באצבעו הקולע אוחז שבו המקום

לקלוע. איֿאפשר זה, מקום מקבל 24)כשנפסק אינו
בשעת 25)טומאה. שניה ביד בו שאוחזים בקלע מקום
זה 26)קליעה. טומאה. לקבל ראויה היא עדיין כלומר,

הקליעה. את מעכב מ"ה.27)אינו פכ"ג ככל 28)כלים
עשויה 29)הקליעות. והיא דגים, לצוד מיוחדת רשת

ארוגים. ואינם בזה זה קשורים הרשת 30)מחוטים בשפת
לדגים. פתיון אוכל שם ושמים צר, ופיו כיס, כעין עושים

כבגד. ודינו "זוטו", נקרא זה מ"ט.31)כיס פכ"ח שם

.„˜eÏÁ ‰OÚ32˙¯nLÓ‰ ÔÓ33‰LÏL Ba LÈ Ì‡ , »»»ƒ«¿«∆∆ƒ≈¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰LÏL ÏÚ34. «¿»¿«≈À¿»

ה"ג.32) ה פרק בתרא בבא כלים, מסננת 33)תוספתא
משקין. ממלאכתה 34)של בידיים שביטלה אףֿעלֿפי

חלוק. כדין טומאה מקבלת היא הראשונה,
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milkקנו zekld - dxdh xtq - oqip 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰˙¯nLÓ35ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ :‰˙ÏaL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆»¿»ƒ¿«∆∆≈≈
‰BL‡¯ ‰Î‡ÏÓ36.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - ¿»»ƒ»¿≈»¿ƒ»¿»

שם.35) יין.36)תוספתא לסנן

.Â˙BÁtËÓ37˙B¯iˆÓ‰ ÌÈ¯ÙÒ38ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ƒ¿¿¿»ƒ«¿À»≈¿«¿ƒ
Ì„‡ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË39Ô¯eiˆ È¯‰L ; À¿»ƒ¿≈∆≈»¿«¿ƒ»»∆¬≈ƒ»

- ˙B¯iˆÓ ÔÈ‡LÂ .eOÚ ¯ÙÒ ÏÈ·LaL Ô‰ÈÏÚ „ÈÚÓ≈ƒ¬≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆«¬¿∆≈»¿À»
˙B‡ÓË ¯‡La ˙B‡nË˙Ó40Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ41, ƒ¿«¿ƒ¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ42ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ „ÓÚ :43BÓk , ƒ¿≈∆¿ƒ¬…¿«¬∆¿«¿≈¿
·LBÓe ·kLÓ ÔÈÚa e¯‡aL44. ∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ¿»»

ד.37) פכ"ח, שם בצבעים.38)משנה או בריקמה
טומאה.39) מקבלים אינם כלים, לתכשיט העשויים ודברים
שאמרו 40) מה מפרש רבינו ושרץ. מת טומאת כגון

הכוונה  טמאות", מצויירות "שאינן במשנתנו: ביתֿהלל
משנה  מכלים, בפכ"ד משנה לסתם בהתאם טומאות, לשאר

נגע 41)יד. ואם לגמרי, טהורות - בהן נגע וכשלא הזב,
מדרס  טומאת ולא מגע טומאת אחד יום טומאת נטמאו בהן

לישיבה 43)לזב.42)החמורה. אינה המטפחת פירוש,
עליו  הזב, עליה ישב ואם אחרת, למלאכה אלא שכיבה או
לה. המיוחדת למלאכתה במטפחת להשתמש כדי לעמוד,

מקומות.44) ובכמה א הלכה ומושב משכב מהלכות בפ"ו

.Ê˙Òk45ÈtÓ Ô‰ÈÙ˙k ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÌÈÏaq‰ ∆∆««»ƒ∆«ƒƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿≈
ËBn‰46Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó -47- ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ; «ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿«∆∆∆«ƒ

Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó dÈ‡48. ≈»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

מ"ט.45) הכתף.46)שם על ילחץ לא שהמוט
עליו.47) יושב הסבל שהשמרים 48)לפעמים מפני

הבגדים. את מלכלכים בה הדבוקים

.Á„‚a49˙B¯eˆÏ ÂÈÏÚ ·MÁL50Ïa˜Ó BÈ‡ - ∆∆∆ƒ≈»»¿≈¿«≈
‰‡ÓË51Bz·LÁÓ Ïha .52‰‡ÓË Ïa˜Ó -53ÏÚa . À¿»ƒ≈«¬«¿¿«≈À¿»««
˙Èa‰54B‡ ÌÈÏ˙k Ô‰a ˙BtÁÏ ˙BÁtËÓ ‰OÚL ««ƒ∆»»ƒ¿»¿«»∆¿»ƒ

‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈ„enÚ55. «ƒ≈»¿«¿À¿»

א.49) צד, או 50)זבחים בצבעים הבגד על לצייר דעתו
מלאכתו.51)בריקמה. נגמרה שלא ורוצה 52)מפני

ציור. בלי שהוא, כמו בבגד שם.53)להשתמש
ה"ז.54) פ"ה מציעא בבא כלים, זה 55)תוספתא שאין

לגבי  שביטלן מפני נימוק: עוד יש בכתלים אדם. תשמיש
לקרקע. מחובר

.Ë˜eÏÁ56‰Î·Òk ÈeOÚ‰57È˙BL Ba ˜ÁOÏ È„k »∆»ƒ¿»»¿≈¿«≈≈
¯ÎL58‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -59. ≈»≈¿«≈À¿»

ט.56) פכ"ח, שם נראה 57)משנה הלובשו ובשר כרשת,
נקביה. שישחקו 58)מתוך ליצנים מעסיקים במסבאות

כזה  חלוק ללבוש הליצנים של ודרכם השכר, שותי בפני
נקיה). לשון נוקט רבינו משנתנו. שרוב 59)(ראה מפני

הליצן. של דעתו בטלה - כזה חלוק לובשים אינם האנשים

.È‰tk60¯Ùq‰ ÏÚ B˙pL61˙‡ÓË Ïa˜lÓ ¯B‰Ë - ƒ»∆¿»««≈∆»ƒ¿«≈À¿«
Ò¯„Ó62˙B‡ÓË ¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙Ó Ï·‡ ,63. ƒ¿»¬»ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿

מדרס 60) ומיטמאה חובשות, שהנשים מצנפת מ"ה. שם
עליה. יושבת שלפעמים או 61)מפני הספר את בה כיסה

א). מח, סנהדרין (ראה עליה 62)כרכו שחלה מפני
לו  ואומרים הקודם, לתשמישה יותר ראויה אינה קדושה,
רבינו  (ראה מלאכתנו ונעשה עמוד עליה: היושב לזב

ט). פ"ד, תפילין "עמוד 63)בהלכות בהם אומרים שאין
למעלה  שאמרנו למה סותר זה ואין מלאכתנו". ונעשה
שדבר  מפני טומאה, מקבלות אינן ספרים שמטפחות בה"ו,
שינוי  עלֿידי אלא טומאה מתורת יוצא אינו טומאה המקבל

ה"י). פ"ח למעלה (ראה מעשה

.‡È‰OBÚ‰64˙ÈÏtÒ‡65¯BÚ‰ ÏÚ ÔÈa66ÏÚ ÔÈa »∆ƒ¿¿»ƒ≈«»≈«
Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,„‚a‰67¯eÚL68ÔÈ¯B‰Ë -69. «∆∆««ƒ∆≈»∆ƒ¿ƒ

ÏÓ Ô‰ÈÏÚ ‰OÚ‡Ó‚e70Ïa˜Ó BÈ‡ - „‚a‰ ÏÚ : »»¬≈∆¿¿»««∆∆≈¿«≈
- ¯BÚ‰ ÏÚÂ ;Èe‡¯ BÈ‡Â CÏÎÏ˙ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»¿«»
·kLÓÏ Èe‡¯Â Áp˜˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó71. ¿«≈À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿»

מ"ג.64) מדברים 65)שם שנעשית (תחבושת) רטייה
בשעווה. מעורבים על 66)שמנים המשחה את מרח

עור. ובבגד.67)חתיכת להם 68)בעור הקבוע השיעור
חמישה  - ועור שלושה, על שלושה - בגד טומאה: לקבלת

חמישה. ואינם 69)על המשחה מן נמאסים והעור הבגד
לכלום. ומקמח.70)ראויים לעוטות מתאנים עשויה

כך. כל מלכלכת אינה זו גם 71)רטייה מיטמא ולכן
מדרס. טומאת

.·È?‰‡ÓË „‚a‰ Ïa˜È È˙ÓÈ‡Ó72LÏL Ba ‚¯‡iMÓ ≈≈»«¿«≈«∆∆À¿»ƒ∆∆¡…»
ÔÈ‚¯‡p‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¿»«≈ƒ«∆¡»ƒ

‡ÈÏt‡Â ÒÈk‰ ÔB‚k ,ËÁÓa73‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿««¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»
.ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú«∆ƒ»≈¿«¿»

לפי 72) בהם להשתמש ארוכים בדים באורג המדובר
א  בהלכה למעלה אמרנו שלם, בגד האורג אבל הצורך.

שבכל שאפ  מלשונו, ומשמע טומאה. מקבל שהוא כל ילו
שאמרו  ומה בלבד, ופשתים בצמר ולא כך, הדין הבגדים
לאריג  ולא לקרעים, הכוונה טפחים, שלושה מינים בשאר

וה"ב). ה"א למעלה (ראה בבא 73)חדש כלים, תוספתא
והן  הרגל מן חלק רק המכסות נעליים ה"ב . פ"ו, מציעא

מאריג. עשויות

.‚ÈÌÈÏk‰ Ïk74ËÁÓ Èab ÏÚ ÔÈOÚp‰75ÔB‚k , »«≈ƒ««¬ƒ««≈««¿
ÔzÎ‡ÏÓ Ïea˜ ˙Èa Ô‰a ‰OÚpL ÔÂÈk - ‰„BˆÓ¿»≈»∆«¬»»∆≈ƒ¿«¿»

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»

כמו 75)שם.74) מפרש, לתוספתא בהגהותיו הגר"א
שפה  עושים אין אם כולה שמתפרקת הפוזמקאות אריגת
את  שתוחבים פירושו במחט" ו"הנארגים האריגה, בסוף

השתי. לתוך ומכניסים המחט, באוזן הערב חוט

.„È‰Î·Ò76ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :Ô‰ÈL‡¯a ˙Ba‰ ˙BÁÈpnL ¿»»∆«ƒ«»¿»≈∆ƒƒ¿ƒ
‰ÈtÓ d˙B‡ ˙BOÚÏ77„Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - «¬»ƒƒ»≈»¿«∆∆À¿»«
d˙ÈÚ˜¯˜ ¯Ó‚iL78- d˙ÈÚ˜¯wÓ dÏÈÁ˙‰ Ì‡Â ; ∆ƒ¿…«¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¿»ƒ»

dÒÈ·Le .‰Èt ˙‡ ¯Ó‚iL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡79 ≈»¿«∆∆À¿»«∆ƒ¿…∆ƒ»¿ƒ»
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קנז milk zekld - dxdh xtq - oqip 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó80‰ÈËeÁÂ .81dÏ ¯eaÁ82 ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»¿∆»ƒ»
‡nËÏ83‡nË˙‰Ïe84. ¿«≈¿ƒ¿«≈

מ"י.76) פכ"ז, השבכה 78)משפתה.77)כלים סוף
הראש. לאמצע התפור 79)המגיע מוזהב או מצוייר בד

לנוי. הסבכה לסבכה.80)על מחוברת אינה אפילו
לראש.81) הסבכה את בה שקושרים כשהם 82)החוטים

ממנה. כחלק דינם לסבכה, טומאה 83)מחוברים נגעה אם
הסבכה. גם נטמאת – בסבכה.84)בהם טומאה כשנגעה

.ÂË‰Î·Ò85¯ÚO ·¯ ˙Ïa˜Ó dÈ‡ Ì‡ ,‰Ú¯˜pL ¿»»∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿«∆∆…¿«
.‰¯B‰Ë - L‡¯‰»…¿»

שם.85)

.ÊË˜eÏÁ86„·Ï ÏL B‡ „‚a ÏL87¯È ÏL B‡88- »∆∆∆∆∆∆∆¿»
ÂÈt ˙‡ ÁzÙiMÓ ?BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó89. ≈≈»«¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ

‡ÓË Ì‡Â .BË˜ ÈÙÏ ÔËw‰Â BÏ„‚ ÈÙÏ ÏB„b‰«»¿ƒ»¿¿«»»¿ƒ»¿¿ƒƒ¿»
BÈ‡Â ‰Ï·iMÓ ?B˙¯‰Ë ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó - ˜eÏÁ‰∆»≈≈»«»√»ƒ∆ƒ¿∆¿≈

‰BL‡¯ BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ90Ba¯ Ba ¯izL . ¿«≈≈≈¿«¿ƒ»ƒ¿«≈À
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - ‰ÏÚÓÏÓ91- ‰hÓlÓ Ba¯ ; ƒ¿«¿»¬«ƒ¿À¿»Àƒ¿«»

¯B‰Ë - ÂÈt ˙ÈaÓ Ú¯˜ Ì‡Â .¯B‰Ë92. »¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ»

ה"א.86) פ"ה בתרא בבא כלים, צמר 87)תוספתא
חזקות. דפיקות עלֿידי בתוספתא 88)שנתחבר גורסים יש

מעלים. או מעשבים עשוי רגיל נייר בית 89)"עור",
לארוג  היה דרכם הראש. את בו שמכניסים המקום הצואר,
הצואר. בית את ותיקנו פתחו ואחרֿכך החלוק, אורך כל את

לשימוש 90) ראוי שהוא ואףֿעלֿפי ללובשו, ראוי שאינו
ללבישה.91)אחר. שראוי לובש 92)מפני אדם אין

זה. במקום קרוע חלוק

.ÊÈ‰OBÚ‰93¯‡eˆÓ ¯B‚Á94„‚a ÏL95BcvÓe96ÏL »∆¬ƒ«»∆∆∆ƒƒ∆
ÏÏÓiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÔÈ„Ò97.ÂÈ˙B˙ÙO »ƒ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¿…ƒ¿»

ÔÈ„q‰ ÚˆÓ‡Óe „‚a‰ ÚˆÓ‡Ó e‰‡OÚ98BÈ‡ - ¬»»≈∆¿««∆∆≈∆¿««»ƒ≈
ÈM‰ „vÓ ÏÏÓiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó99. ¿«≈À¿»«∆ƒ¿…ƒ««≈ƒ

ה"ב.93) הגירסא 94)שם היא (כך מצידו צ"ל 
האחד 95)בתוספתא). שמצידו רחב, פס הבגד מן חתך

שפה. לו מצידו.96)יש או ויעשה 97)פירוש, יתפור
שפה.98)שפה. בלי החגור צידי גם 99)ושני פירוש,

סדין  של "ומצידו וגורס: מגיה איש' [ה'חזון השני. הצד את
ומאמצע  הבגד מאמצע עשאהו השני. מצד שימלול עד . . .
ופירוש  שפתותיו", שימלול עד טומאה מקבל אינו הסדין,
מקבל  ואינו אחת שפה יש מצידו, ברור: זו מתוקנת גירסא
ואם  שפה, לו שאין השני הצד את גם שימלול עד טומאה
- שפה בלי הם האבנט צידי שני הרי הבגד, מאמצע עשה
וכתב  רבינו דייק ולכן הצדדים, שני למלול צריך
על  מאוד מתקבל זה תיקון רבים. בלשון "שפתותיו"

הדעת].

.ÁÈ¯B‚Á100ÂÈ„„ˆ eÏaL101- ˙Ói˜ B˙ÈÚˆÓ‡Â ¬∆»¿»»¿∆¿»ƒ«∆∆
‡ÓË102. »≈

ר'102)השפות.101)שם.100) משום שם בתוספתא

פירוש, חגור". שירי משום "טמא גמליאל בן שמעון
אבל  שפתותיו, שימלול עד בגד חשוב אינו בתחילתו
כל  נפקעת זו אין - טומאה קבלת תורת עליו וירדה כשמלל

בשייריה. להשתמש שאפשר זמן

.ËÈ‰ÙO103da ¯bÁÏ dÈ˜˙‰Â „‚a‰ ÔÓ ‰L¯tL »»∆≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ»«¿…»
Ë·‡k ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÂÈ˙Ó ˙‡104. ∆»¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈

רחבה.104)שם.103) לא חגורה

.Î˙ÈlË105·¯ eÈ‰ Ì‡ :‰˙ÏaL ÈÚ ÏL‰È˙B˙ÙO «ƒ∆»ƒ∆»¿»ƒ»…ƒ¿∆»
LÏL da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÓi˜106LÏL ÏÚ «»««ƒ∆≈»»«»

‡È¯a107‰È˙B˙ÙO ÔÈ‡ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - »ƒ¬≈¿«∆∆À¿»≈ƒ¿∆»
- ‡È¯·e ˜ÊÁ LÏL ÏÚ LÏL da LÈ Ì‡ :˙BÓi«̃»ƒ≈»»«»»»»ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»¿≈

ÌÈiÚ È„‚a ¯‡L108. ¿»ƒ¿≈¬ƒƒ

ה"א.105) פ"ו אצבעות.106)שם שלא 107)שלוש
שכאלה 108)בלו. בגדים בשיירי גם משתמשים עניים

ח). פכ"ח, כלים משנה (ראה

.‡Î˙BiÏËÓ109‰LÏL Ô‰a ÔÈ‡L110- ‰LÏL ÏÚ «¿ƒ∆≈»∆¿»«¿»
‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡111ÔÈÎ‰Â Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â .112 ≈»¿«¿À¿»¿ƒƒ≈¬≈∆∆¡ƒ»

;LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt eÈ‰iL „Ú ‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó -¿«¿À¿»«∆ƒ¿»ƒ»«»
ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ÏkL∆»»ƒ»«»≈¿«≈À¿»¿»

BÈÎ‰L Èt ÏÚ Û‡Â113. ¿««ƒ∆¡ƒ

מבגד.109) קרועות חתיכות א. צד, טפחים.110)זבחים
ופשתים 111) צמר אבל בגדים, מיני בשאר שהמדובר נראה

הוא  וזה הכינם. לא אפילו שלוש, על בשלוש מתטמאים
למעלה  רבינו שכתב ופשתים, לצמר מינים שאר בין ההבדל

א. בהן.112)בהלכה להשתמש אותן זה 113)הכין כל
אם  אבל גדול, מבגד קרועה חתיכה היינו במטלית, נאמר
בשאר  אפילו מיטמא - קטן בגד לשם מלכתחילה ארגו

א. בהלכה למעלה כנאמר מינים,

.·Î˙BÁt114˜˜ÙÏ BÈ˜˙‰L ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ »ƒ¿»«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿…
ıÁ¯n‰ ˙‡ Ba115‰¯„w‰ ˙‡ Ba ¯ÚÏe116Ba Áp˜Ïe ∆«∆¿»¿«≈∆«¿≈»¿«≈«
ÌÈÁ¯‰ ˙‡117- ‰tL‡a BÎÈÏL‰ Ì‡ :el‡a ‡ˆBiÎÂ ∆»≈«ƒ¿«≈»≈ƒƒ¿ƒ»«¿»

‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡118È¯BÁ‡ BÁÈp‰ B‡ „B‚n· B‡Ïz ; ≈¿«≈À¿»¿»«»ƒƒ¬≈
ÔÈ„ÚÂ ,ÂÈ„‚a CB˙a BÁÈp‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙Ïc‰«∆∆¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ¿¿»»«¬«ƒ
˙‡ÓhÓ ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Óe ,BÏˆ‡ ·eLÁ ‡e‰»∆¿¿«≈¿»À¿ƒÀ¿«

ÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt ‡e‰ È¯‰L ,Ò¯„Ó.ÌÈÁ ƒ¿»∆¬≈»ƒ¿»¿»ƒ

ב.114) פכ"ח כלים החור 115)משנה את לסתום
חומו. יצא שלא כדי המרחץ, בית לטלטל 116)שבכותל

החמה. הקדירה והקמח.117)את האבק מן לנקותו
דברי 118) טמא, - מוכן שאינו בין מוכן בין אמרו: במשנה

מן  שאינו בין המוכן מן בין אומר: יהושע ר' אליעזר. ר'
מן  שלא טמא, - המוכן מן אומר: עקיבא ר' טהור. - המוכן
לאשפה  "זרקו ב: כט, בשבת עולא ופירש טהור". - המוכן
לא  טמא; הכל דבר - בקופסא הניחו טהור; הכל דברי -
הדלת  לאחורי שהניחו או (ביתד) במגוד שתלאו אלא נחלקו
ור' מטהר, יהושע ור' בשניהם, מטמא אליעזר ר' וכו'".
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milkקנח zekld - dxdh xtq - oqip 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ובכסףֿ הדלת. באחורי ומטהר ביתד, בתלאו מטמא עקיבא
ר' דעת נגד אליעזר כר' פסק שרבינו מאוד מתפלא משנה
למשנה  בפירושו שהרי הפליאה, וגדולה עקיבא. ור' יהושע
יישוב  מצאתי ולא אליעזר, כר' הלכה ואין בפירוש: כתב

זו. לתמיהה

.‚Î‰LÏL119Ì‡ :‰tL‡a CÏLÓ ‰È‰L ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆»»À¿»»«¿»ƒ
‡È¯a ‰È‰120Òb ÁÏÓ ·w‰ Ú·¯ Ba ¯¯ˆÏ È„k121‡ÏÂ »»»ƒ¿≈ƒ¿……«««∆««¿…

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ú¯wÈ122BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ƒ»≈¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»≈
ÏÚ Û‡ ‡È¯a ‰È‰ Ì‡ ,˙Èaa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬»ƒ»»««ƒƒ»»»ƒ««
Ba ¯¯Bˆ ‰È‰L B‡ ,ÁÏÓ Ba ¯¯ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ètƒ∆≈»ƒ¿…∆«∆»»≈

.Ò¯„Ó ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡È¯a ‰È‰ ‡ÏÂ ÁÏÓ∆«¿…»»»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»

מי"א.119) פכ"ז בלה.120)כלים כחכמים 121)לא
מטלית 122)במשנה. על לגמרי לוותר אדם של דרכו אין

בריא  - "באשפות המשנה: [לשון שכזו. ובריאה גדולה
ששני  משמע, מלח", צורר או בריא או - בבית מלח, וצורר
לצרור  יכול ב. בריא; א. באשפה: במושלך נאמרו תנאים
אחד  תנאי כאילו ביחד, רבינו אותם כורך וכאן וכו' בו
השניה  בבבא אולם וכו'. בו לצרור שיכול עד בריא לפנינו:
התכוון  שרבינו ונראה לשניים. מחלקם בבית" היה "אם

חזק]. וגם בלה לא גם "בריא", במונח הראשונה בבבא

.„Î‰LÏL123eÏc·‰ ‡ÏÂ Ú¯˜pL ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆ƒ¿«¿…À¿¿
ÚbÈ ÂÈÏÚ ·LiLÎe ‡qk‰ ÏÚ B˙B Ì‡ :ÌÈÚ¯w‰«¿»ƒƒ¿««ƒ≈¿∆≈≈»»ƒ«

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‡qka B¯Oa124‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿»«ƒ≈¬≈∆»¿ƒ»¬≈∆
.Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»

מי"ב.123) חלקיו 124)שם ונפרדו לגמרי, נחלק כאילו
מזה. זה

.‰ÎLÏL125‰ÁÓpL LÏL ÏÚ126ËeÁ elÙ‡ ‰pnÓ »«»∆ƒ¿»ƒ∆»¬ƒ
ÔÈËeÁ ÈL B‡ ¯L˜ da ‡ˆÓpL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ

ÔÈÓÈ‡˙Ó127.‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - «¿ƒƒ¬≈¿»

שנתדקדק 126)שם.125) פירוש "שנמהה" במשנה,
תחת 127)ונחלש. אחד ערב חוט נכנס נכונה, באריגה

יחד, ערב חוטי שני היו ואם גביו, על והשני השתי, חוט
[הר"ש  אינו. כאילו אחד חוט ורואים טובה, אריגה זו אין
חוטים" "שני שהפיסקא מפרשים רבותיו, בשם והברטנורא
שני  אלא מטהר אינו אחד בחוט קשר כי לקשר, גם נמשכת
אין  אחד קשר על אבל חוטים, בשני לזה זה סמוכים קשרים

עד]. בשבת שנאמרו כמו מקפיד האורג

.ÂÎLÏL128- ‰tL‡a dÎÈÏL‰L LÏL ÏÚ »«»∆ƒ¿ƒ»»«¿»
‰¯B‰Ë129‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - d¯ÈÊÁ‰ ;130ÌÏBÚÏ . ¿»∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»¿»

ÏMÓ ıeÁ ,‰z‡nËÓ d˙¯ÊÁ‰Â dz¯‰ËÓ d˙ÎÏL‰«¿»»»¿««¿»¿«¿»»»¿«¿«»ƒ∆
ÏÚ ‰˙È‰ elÙ‡L ,‰·BË ˙È¯B‰Ê ÏLÂ ÔÓb¯‡«¿»»¿∆¿ƒ»∆¬ƒ»¿»«
.‰·eLÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰tL‡‰»«¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¬»

מפני 129)שם.128) נטהרה, טמאה היתה אם אפילו
בגד. מתורת הטומאה 130)שביטלה אבל ולהבא, מכאן

ישראל). (תפארת חוזרת אינה הקודמת

.ÊÎLÏL131¯ecÎa d˙pL LÏL ÏÚ132d‡OÚL B‡ »«»∆¿»»¿«∆¬»»

‰¯B‰Ë - dÓˆÚ ÈÙa ¯eck133ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï·‡ . «ƒ¿≈«¿»¿»¬»¿»¿»ƒ
˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - ¯ecÎa B˙pL ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ«¿»¿»ƒ∆¿»¿«¬≈¿

‰È‰L134Ò¯„Óa ‡nË˙Óe135ÈÙa ¯eck e‰OÚ . ∆»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»»»«ƒ¿≈
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ - BÓˆÚ136¯Ùz‰ È¯‰L , «¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈«∆∆

‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ BËÚÓÓ137. ¿«¬ƒ¿»«¿»

מ"א.131) פכ"ח וכרך 132)שם המטלית, את קיפל
כדור. ועשה בגד בגד.133)סביבה מתורת שביטלה מפני

מן 134) להוציאה ועומד מבטל, אינו כזו גדולה חתיכה
למשנה).135)הכדור. בפירושו (רבינו הכדור על ישב אם

גם  שהכוונה מפרש ורבינו "טמא", סתם: כתוב במשנה
מדרס  שטומאת ודעתו עליו, השיג [הראב"ד מדרס. לטומאת
שאמרו  ומה לישיבה. ראוי אינו שכדור מפני כאן, אין

טומאות]. לשאר הכוונה "טהור",136)"טמא" במשנתנו:
מדרס, טומאת היינו "טמא" הקודמת בבבא שפירש ורבינו
טומאות, בשאר אבל מדרס. בטומאת זו בבא גם מפרש
לשיטתו  [והראב"ד מיתטמא - שלוש על בשלוש שמטמאות

שהיא]. טומאה מכל טהור משיעור 137)מפרש ופחות
שלושה  על בשלושה והמדובר למדרס. ראוי אינו זה,
- לתפר מחוץ טפחים שלושה נשארו אם אבל מצומצם,

מדרס. מטמא

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שיעור 1) טומאות. ובשאר במידרס מתטמא שהמפץ יבאר

בחמור  שיעורו המשלים טומאה. לקבל והמפץ והעור השק
שלוש  בו שארג בגד כפולין. הנמדדין ודין ממנו. בקל או
שהיא  מטלית מתחילתו. אחד חוט וניטל במידרס ונטמא
על  או בגד על או העור על או הקופה על וטלאה מידרס
או  פרוכת ועשאוהו מידרס שטמא סדין ודין וכו'. שק

שמשה. שיעריב קודם וקרעה הטבילה

.‡ıtn‰2ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‚¯B‡L ˙ÏˆÁn‰ ‡e‰ ««»««¿∆∆∆¿ƒ»ƒ
Ûeq‰ ÔÓe ÌÈÏ·Á‰3‡Ób‰ ÔÓe4ÔÈ‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¬»ƒƒ«ƒ«…∆¿«≈»∆¿≈

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk ÏÏÎa ıtn‰5ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â , ««»ƒ¿«≈ƒ»¬ƒ«»¿««ƒ≈
·e˙k‰ ‰a¯ È¯‰L ,‰¯Bz ÔÈc Ò¯„Óa ‡e‰ ‡nË˙Ó6 ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ»∆¬≈ƒ»«»
ÔÎÂ .BÏ ÈeOÚÂ ·kLÓÏ Èe‡¯ ‰ÊÂ ,'·kLn‰ Ïk'»«ƒ¿»¿∆»¿ƒ¿»¿»¿≈

˙Óa ‡nË˙Ó7Ô‰È¯·cÓ ˙B‡ÓË ¯‡L·e8ÏÎk , ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿ƒƒ¿≈∆¿»
e¯‡aL BÓk ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt9ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .10: ¿≈¿≈≈¿∆≈«¿¿∆¿»»

.˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó - Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏkL∆»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿»À¿

מ"י.2) פכ"ד הנהרות.3)כלים שפת על הגדלים קנים
חזק.4) עשב בספר 5)מין וכן וֿלב, לא טו, ויקרא בספר

ומפץ  טומאה, לענין שונים כלים מיני נמנו - כ לא, במדבר
נמנה. ב.6)לא פד, שם 8)שם.7)שבת למדו

הנלמדים  שדברים פעמים, כמה כבר נתבאר מקלֿוחומר.
רבינו  בפי לפעמים מוגדרים בהן, נדרשת שהתורה במידות

סופרים". "מדברי או ה"י 9)"מדבריהם" פ"א למעלה
מטמא 10)וי"ג. מידרס, המטמא "כל א: מט, נדה משנה,

מת". טמא

.·e¯‡a ¯·k11LÏL ÏÚ LÏLa ‡nË˙Ó „‚a‰L , ¿»≈«¿∆«∆∆ƒ¿«≈¿»«»
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL·e ,˙B‡ÓË ¯‡La e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿»À¿ƒ¿»¿»ƒ«

.Ò¯„ÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ¿ƒ¿»
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קנט milk zekld - dxdh xtq - oqip 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להלכות 11) הקדמה מעין משמשת זו הלכה ה"א. פכ"ב
גם  נמשכים שם שייאמרו שהדינים להודיענו, הבאות,

הבגד. לשיעורי

.‚˜O‰12ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯eÚL -13‰Úa¯‡ ÏÚ ««ƒ«¿»»¿»ƒ««¿»»
‰ML - ıtn‰ ;‰MÓÁ ÏÚ ‰MÓÁ - ¯BÚ‰ ;ÌÈÁÙË¿»ƒ»¬ƒ»«¬ƒ»««»ƒ»
˙BÁÙe .˙B‡Óh‰ ¯‡LÏ ÔÈa Ò¯„ÓÏ ÔÈa .‰ML ÏÚ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈ƒ¿»«À¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÔÓƒ«ƒƒ»≈¿ƒƒ¿«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡14Ï·‡ ;‰ek ‡Ïa Ú¯˜pL Ô‰Ó „Á‡ Ú¯˜a ¬ƒ¿∆«∆»≈∆∆ƒ¿«¿…«»»¬»
‰eÎa ıˆBw‰15ÏÚ ÁÙË elÙ‡ ıˆ˜Â·LBÓÏ ÁÙË «≈¿«»»¿»«¬ƒ∆««∆«¿»

·kLÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL B‡16- ¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰17ÏÚ ÁÙh‰ ‰È‰L ÔÈa , ¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈∆»»«∆««

B‡ ¯BÚ B‡ ˜O B‡ „‚a ‰LÏM‰ B‡ ıvwL ÁÙË∆«∆ƒ≈«¿»∆∆«
‰ÊÈÁ‡Ï Ô‰Ó „Á‡Ó Úv˜Ó‰ ÔÎÂ .ıtÓ18ÊÁ‡iL È„k «»¿≈«¿«≈«≈∆»≈∆«¬ƒ»¿≈∆…«

e˜BfÈ ‡lL ÌÈ‡z ÈˆˆB˜ ÔÈOBÚL C¯„k ,B„Èa Ba¿»¿∆∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ∆…ƒ
‡e‰L ÏÎa ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ô‰È˙BÚaˆ‡19‡lL ‡e‰Â . ∆¿¿≈∆¬≈∆»≈¿»∆¿∆…

LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰È20LÏMÓ ˙BÁt ÏkL , ƒ¿∆»ƒ»«»∆»»ƒ»
.ÌeÏkÓ ¯B‰Ë ˙BÚaˆ‡∆¿»»ƒ¿

מ"ב.12) פכ"ז קשה 13)כלים והוא משיער , ארוג השק 
זה. משיעור בפחות למלאכתו ראוי ברייתא,14)ואינו

מ"ד). פכ"ז כלים משנה, (ראה א יח, כדי 15)מעילה
לו. רצוי לצורך שקצץ במטלית משמע,16)להשתמש

או  למשכב עליו וחישב טפחים משלושה פחות קוצץ שאם
ראוי  שאינו מפני טומאה, מקבל אינו – למושב מטפח פחות

בדוחק. אפילו ובין 17)לכך משכב בין מידרס סתם
אבל  למעלה, שנאמרו מהשיעורים פחות אינו מושב,
היא  הרי - למידרס קטנה יותר חתיכה מייחד כשהאדם

מהשיעורים 19)שם.18)כמידרס. בפחות פירוש,
למעלה. שהוא",20)שנאמרו "בכל סתם כתוב בברייתא

על  משלוש פחות יהיה שלא עצמו מדעת הוסיף ורבינו
פירושו  – נקיבה בלשון שנאמר המספר שם [לזכור: שלוש.
פירושו  – זכר בלשון והנאמר אמות), (לפעמים אצבעות

טפחים].

.„¯aÁÓ‰21„‚a‰ ÔÓ ÌÈÁÙË ÈL22˜O‰ ÔÓe23 «¿«≈¿≈¿»ƒƒ«∆∆ƒ««
ÔÓ ‰Úa¯‡ ,¯BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â ˜O‰ ÔÓ ‰LÏL ,ÁÙË∆«¿»ƒ««¿∆»ƒ»«¿»»ƒ

È¯‰ - ıtn‰ ÔÓ „Á‡Â ¯BÚ‰¯B‰Ë ‰Ê24ÔÓ »¿∆»ƒ««»¬≈∆»ƒ
Ò¯„n‰25ıtn‰ ÔÓ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ¯aÁ Ì‡ Ï·‡ . «ƒ¿»¬»ƒƒ≈¬ƒ»¿»ƒƒ««»

,˜O‰ ÔÓ „Á‡Â ¯BÚ‰ ÔÓ ‰Úa¯‡ ,¯BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»«¿»»ƒ»¿∆»ƒ««
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „‚a‰ ÔÓ „Á‡Â ˜O‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ««¿∆»ƒ«∆∆¬≈∆»≈

Ò¯„Ó26¯eÓÁa B¯eÚL ÌÈÏL‰L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ƒ¿»∆«¿»…∆ƒ¿ƒƒ∆»
epnÓ27.¯B‰Ë - Ïw‰ ÔÓ ;‡ÓË - ƒ∆»≈ƒ««»

מ"ג.21) פכ"ז, כלים בשלושה 22)משנה, מידרס המטמא
טפחים.23)טפחים. שלושה יש וביחד בארבעה, המטמא

הבגד 24) מן שניים דוגמא: מלא. שיעור בו אין שהרי
שליש  וחסר לטומאה הבגד משיעור שלישים שני עושים
רק  הוספת – השק מן אחד טפח מצרף וכשאתה אחד,
צירף  שאם מכאן, האחרים. בדינים וכן השיעור. רביעית
טומאה. מקבל – הבגד מן לשניים השק מן ושליש טפח

ישראל'). ('תפארת זו בהלכה האמורים הצירופים בכל וכן
מקום  לכאורה יש זו, הלכה שבסוף הכלל" "זה מלשון
אבל  ממנו, החמור את כלל משלים אינו שהקל לדייק,
משלים  שהבגד ולומר להפוך יש שהרי כך, לפרש איֿאפשר
לומר  גדול ודוחק ממנו. בחמור השלמה כאן ויש השק, את
אלא  ממנה הקטנה את משלימה אינה גדולה שחתיכה
בסדר  רק שהמצטרפים הברטנורא, וכן הר"ש [כתב להיפך.
עם  ועור עור עם שק שק, עם בגד – היינו במשנה, השנוי
דעת  וכן מפץ, עם שק או עור עם בגד לא אבל מפץ,
ותני, ד"ה ב יז, וסוכה הואיל, ד"ה א עו, שבת ה'תוספות'
רבינו  של מלשונו וגם א. יח, מעילה במשנה משמע וכן
מפני  מנמק, והר"ש דעתו. גילה לא וכאן שם, בפירושו
כל  אצל דעתו ובטלה כך, לחבר אנשים של דרכם שאין

כאן)]. משנהֿלמלך (ראה אין 25)אדם ומפץ, עור בשק
אחרות  לטומאות מידרס טומאת בין בשיעורם הבדל כל
הכוונה  המידרס", מן "טהור כאן שכתב ומה ה"ג). (למעלה
אחרות  בטומאות שמטמא העור, מן ואחד הבגד מן לשניים
השק. מן להשלמה צריך ואינו אצבעות, בשלוש

מטפח 26) הטומאה את מקרב יותר הבגד מן הטפח שהרי
השק. מן וזה 27)החסר חמור, נקרא - קטן ששיעורו דבר

קל. הוא – גדול יותר ששיעורו

.‰ÈÈBÏa28‰¯·Îe ‰Ù29ÔÈ˜˙‰L30- ‰·ÈLÈÏ ¿≈»»¿»»∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»
Ìˆv˜iL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë31¯Á‡Â ¿ƒ¿≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆¿«¿≈¿««

ıtÓk eÈ‰È Ck32. »ƒ¿¿«»

מ"ה.28) פכ"ז משמע 29)כלים כך שלהן. לרשת הכוונה
מפרשים  (ויש למשנתנו בפירושו רבינו של מלשונו

לדפנות). הישיבה.30)שהכוונה את להקל קל תיקון עשה
הדפנות.31) מן או 32)יפרידן מגמי עשויה ברשת מדובר

ולמה  בפירושו). (רבינו כשק דינה – משיער היא ואם מעץ,
כמו  טומאה, לה להוריד מועילה עצמה המחשבה אין
לידי  יורדין הכלים "כל מ"ט: כלים ממס' בפ"ה ששנינו
שלא  מפני ה"ו), פ"ח למעלה (ראה במחשבה" טומאתן
מעשה, מחוסר שאינו בדבר אלא מועילה, מחשבה אמרו
שאיֿ מעשה, מחוסר וכאן לישיבה. ראויות שתהיינה כדי
כלים  יוםֿטוב' ('תוספות קציצה בלי עליה לשבת אפשר
ביאור  מוסיף מ"ד פ"כ ישראל' וב'תפארת מ"ז). פי"ב
אחר  לתשמיש מיוחדות היו והכברה שהנפה מכיוון ואומר,
אלא  מספיקה מחשבה אין תשמיש, אותו מתורת ובטלו

אחר. לתשמיש המכשירן ממש מעשה צריך

.Â˜eÏÁ33„Ú Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ - ÔË˜ ÏL »∆»»≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»«
‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ,¯eÚMk Ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿»ƒ«¿»

ÌÈÁÙË34ÏeÙk „cÓÂ .35B˙i¯·k ,36el‡Â .37ÔÈ„cÓ ¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ
ÏÚÂ ÌÈÏ‚¯‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈLÈaÏnL ÌÈ„‚a :ÔÈÏeÙk¿ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»«»«¿«ƒ¿«
ÏL ÒÈk‰Â Ú·Bk‰Â ÌÈÒÎn‰Â L‡¯‰ ˙‡Â ÌÈ˜BM‰««ƒ¿∆»…¿«ƒ¿»«ƒ¿««¿«ƒ∆

‡„et38‰ÙO‰ ÏÚ d‡ÏzL ˙ÈÏËÓe .39‰ËeLt Ì‡ , ¿»«¿ƒ∆¿»»««»»ƒ¿»
.‰ÏeÙk ˙„cÓ - ‰ÏeÙk Ì‡Â ,‰ËeLt ˙„cÓ -ƒ¿∆∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆¿»

מתטמא 34)שם.33) אינו שלם, בגד שהוא ואע"פ
משיעורו. ואם 35)בפחות תפור, כשהוא שהוא כמו

שלושה. על ששה בו יהיה לאורכו אותו תחתוך
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milkקס zekld - dxdh xtq - oqip 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לתשמישו.36) וראוי שלם מ"ו.37)כשהוא שם
כיסים.38) בו ויש ממש הגוף על שלובשים מאוד רחב אזור
כדי 39) הבגדים, שפת על מטלית תופרים יש הבגד. שפת

ייקרעו. שלא עליהם לשמור

.Ê„‚a‰40‰LÏL ÏÚ ‰LÏL ‚¯‡L41‡ÓËÂ «∆∆∆»«¿»«¿»¿ƒ¿»
Ò¯„Óa42Blk - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ∆»«∆∆À
Ò¯„Ó43B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .44ÔÓ ¯‰Ë - ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»»«ƒ
Ò¯„n‰45Ò¯„Ó ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,46ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰Â , «ƒ¿»¬»»≈««ƒ¿»«¬≈ƒ

B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .Ò¯„Óa Ú‚pL ÈÏÎk47¯Á‡Â ƒ¿ƒ∆»«¿ƒ¿»»«∆»ƒ¿ƒ»¿««
ÚbÓ ‡ÓË „‚a‰ Ïk - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck»ƒ¿ƒ∆»«∆∆»«∆∆»≈««

Ò¯„Ó48„‚a ÔÎÂ .49ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ba ‚¯‡pL ƒ¿»¿≈∆∆∆∆¡«»∆¿»«
˙Óa ‡ÓËÂ ˙BÚaˆ‡ LÏL50ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â »∆¿»¿ƒ¿»¿≈¿««»ƒ¿ƒ»»

˙Ó ‡ÓË Blk „‚a‰ - „‚a‰ Ïk ˙‡51„Á‡ ËeÁ ÏË . ∆»«∆∆«∆∆À¿≈≈»«∆»
‡ÓË ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,˙Ó ‡ÓhÓ ¯‰Ë - B˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈≈¬»»≈««¿≈

˙Ó52˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË . ≈»«∆»ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆
Ïk‰ ‰È‰È ‰nÏÂ .¯B‰Ë Ïk‰ - „‚a‰ Ïk?¯B‰Ë53 »«∆∆«…»¿»»ƒ¿∆«…»

‰¯B‰Ë - ‰ËÚÓ˙pL LÏL ÏÚ LÏL :e¯Ó‡L ÈtÓƒ¿≈∆»¿»«»∆ƒ¿«¬»¿»
ÌeÏkÓ54‰ËÚÓ˙pL ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Ï·‡ ;55Û‡ , ƒ¿¬»¿»«¿»∆ƒ¿«¬»«

ÏÎa ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯‰hL Èt ÏÚ«ƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒ¿≈»¿»
˙B‡Óh‰56. «À¿

מ"ז.40) מלא.41)שם בדיוק פירוש,42)מכוונים
מיותרת. "בית" האות מידרס. טומאת ראה 43)נטמא

פרטי  כל נתבארו ושם במזרן, דומה דין ה"י פכ"א למעלה
זו. חוט 44)הלכה הוציא והשלימו, הבגד שנטמא אחר

שלושה  על שלושה נתמעטו ובזה האריגה, מתחילת אחד
ההשלמה. לפני עצמם מכוח שנטמאו הראשונים

מחמת 45) שנטמאו הראשונים שלושה על שלושה שהרי
משלים, אינו שנטמא אחר שהוסיף ומה נתמעטו, – עצמם
שאינם  הראשונים השלושה מכוח באה שטומאתו משום

עכשיו. מטמא 46)קיימים ומגע במידרס, נגע שכולו מפני
אצבעות. ופקעה 47)בשלוש מידרס טומאת שנטמא אחר

מידרס. הבגד 48)טומאת על נשאר החוט את שנטל אחר
הראשון. כבגד דינה וההוספה מידרס, מגע טומאת

מ"ח.49) הבגד 50)שם ששיעור הטומאה, אב ונעשה
אצבעות. שלוש על שלוש הוא מת ההוספה 51)לטומאת
מידרס. בטומאת כמו העיקרי, כבגד התוספת 52)נידונית

בבגד  נגעה שהרי עצמה, מחמת מת טמא ממגע נטמאה
ממנה  הטומאה פקעה לא ולפיכך החוט, נטילת לפני הטמא
ומובן  הטומאה. אב שהיה הבגד ונתמעט החוט כשניטל

שהר  טמאות, הראשונות שלוש הטומאה שגם באב נגעו י
התוספת. עם טמא 53)ביחד שהכול אמרנו במידרס הלא

לפני 54)מגע? שלוש על משלוש הבגד נתמעט הרי וכאן
לגמרי. ונטהר – שלוש.55)שהשלימו על שלוש ונשאר

מידרס.56) מגע טומאת גם

.Á˙ÈÏËÓ57‰tw‰ ÏÚ d‡ÏËe Ò¯„Ó ‡È‰L58ÏÚ B‡ «¿ƒ∆ƒƒ¿»¿»»««À»«
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ïk‰ ‰OÚ - ¯BÚ‰59˙‡ LÈ¯Ù‰ . »«¬»«…ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ∆

˙ÈÏËn‰60eÚ‚pL ÈtÓ ,ÔBL‡¯ ¯BÚ‰ B‡ ‰tw‰ È¯‰ - ««¿ƒ¬≈«À»»ƒƒ¿≈∆»¿
dLÈ¯Ù‰Â d‡ÏhL ÔÂÈkL ,‰¯B‰Ë ˙ÈÏËn‰Â ,Ò¯„na«ƒ¿»¿««¿ƒ¿»∆≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»

‰ÏËa61„‚a‰ ÏÚ d‡ÏË .62˜O‰ ÏÚ B‡63‰OÚ - »¿»¿»»««∆∆««««¬»
Ò¯„Ó Ïk‰64È¯‰ - dLÈ¯Ù‰ .‰‡ÓË ·‡ Ïk‰ È¯‰Â , «…ƒ¿»«¬≈«…«À¿»ƒ¿ƒ»¬≈

ÔBL‡¯ ˜O‰ B‡ „‚a‰65,Ò¯„na Ú‚ È¯‰L , «∆∆««ƒ∆¬≈»««ƒ¿»
ÏÚ ‰ÏËa dÈ‡L ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ·‡ ˙ÈÏËn‰Â¿««¿ƒ«À¿»¿∆»¿»∆≈»¿≈»«

‚È¯‡‰66¯Ùz .67Áe¯Ó d‡ÏhLk „‚a‰ ÏÚ ˙ÈÏËn‰ »»ƒ»«««¿ƒ««∆∆¿∆¿»»≈«
˙Á‡68Ì‡b ÔÈÓk ˙BÁe¯ È˙MÓ B‡69‡ÏÂ ,¯eaÁ BÈ‡ - ««ƒ¿≈¿ƒ«≈ƒ¿…

È˙MÓ d¯Ùz .„·Ïa Ò¯„Ó ÚbÓ ‡l‡ ,·‡ Ïk‰ ‰OÚ«¬»«…»∆»««ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ¿≈
BÊ „ˆa BÊ ˙BÁe¯70Ïk‰ ‰OÚÂ ,¯eaÁ ‡È‰ È¯‰ - ¿«¬≈ƒƒ¿«¬»«…

·‡71. »

ה"ו.57) פכ"ח לגבי 59)סל.58)שם בטלה המטלית
הקופה  שהרי למושב, הראוי כלי מתורת ויצאה הקופה,
ונשאר  מידרס טומאת ממנה פקעה ולפיכך לכך, ראויה אינה
חוט  בניטל כמו מידרס מגע טומאת לה המחובר ועל עליה

הקודמת. העור.60)בהלכה מן או הקופה מן הפרידה
טומאתה.61) ופרחה מושב, מתורת בידיים ביטלה האדם

ואחרֿכך  מתחילתו אחד חוט שניטל לבגד דומה זה ואין
טומאת  טמא שהכול הקודמת בהלכה שאמרנו השלימו,
שאינו  דבר לגבי לגמרי מתבטלת שהמטלית מפני מגע,
כלי  תורת עליה ואין לגמרי נפסדה הרי וכשהפרידה מינה,
למושב, המטלית על חישב שאם וברור, בפירושו). (רבינו

(ר"ש). ולהבא מכאן מידרס טומאת שם.62)מקבלת
כמותה,63) ארוגים שהם מפני המטלית, מעין הם ושק בגד

ששק  יוסי כרבי פסק לגביהם. המטלית בטלה לא ולפיכך
שהוא  אףֿעלֿפי פשתים או צמר מטלית של כמינו נידון

עזים. משיער הבגד 64)עשוי כל עליו בהשלים כמו
ידי 65)שבה"ז. על עליו שנתפשטה מידרס, טומאת

מגע  טומאת אבל כשהפרישה, פקעה – במטלית חיבורו
ואינה  במידרס שנגע משום עצמו מצד לו באה מידרס

ההפרשה. עם מינה.66)נפקעת מ"ז.67)שהוא שם
המטלית.68) שני 69)של ונשארו כזה יוונית גימל

תפורים. בלתי מקבילים,70)רוחות צדדים בשני פירוש,
וצפון. דרום או ומערב מזרח תפורה 71)כגון מטלית

צדדים  כששני אבל לבגד, יפה מחוברת אינה גאם בצורת
היא  כאילו הבגד על מונחת המטלית תפורים, מקבילים

בה. דבוקה

.Ë‰LÏL72‰LÏL ÏÚ73Ck ¯Á‡Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¿»«¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë - ˜ÏÁ74‰‡ÓË el‡ ÌÈÚ¯˜a ÔÈ‡Â , ∆¡«»«ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈À¿»

ÏÏk75Ï·‡ .‡ÓËpL ÈÏk È¯·Lk Ìp‰Â ,76„‚a77 ¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¬»∆∆
LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL epnÓ Ú¯˜Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»«ƒ∆»∆¿»«»

˙BÚaˆ‡78‡ÓË Ï·‡ ,Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë Ú¯w‰ B˙B‡ - ∆¿»«∆«»«ƒ«ƒ¿»¬»»≈
‡ÓË ÏB„b‰ „‚a‰ ÔÓ B˙LÈ¯t ˙ÚaL ;Ò¯„Ó ÚbÓ««ƒ¿»∆¿≈¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ¿»

ÚbÓa79. ¿«»

מ"י.72) פכ"ז שפחות 74)מכוונים.73)שם מפני
כמה  נתבאר שכבר כמו למידרס, ראוי אינו טפחים משלושה

ואףֿעל75ֿ)פעמים. בהם. אין מידרס מגע טומאת אפילו
אצבעות. שלוש של שיעור מספיק מגע שלטומאת פי
פסק  שלושה. על בשלושה נגעו לא שהקרעים מפני והטעם,
על  מסתמך שרבינו [ונראה תנאֿקמא. דעת נגד יוסי כרבי
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כפי  והכריע מאיר", רבי "דברי ב עב, בחולין שמצא הגירסא
ומדובר, יוסי]. כרבי הלכה יוסי, ורבי מאיר שרבי הכלל
טומאה  מקבל שאינו דבר שהיה כגון בבגד, נגע לא כשהזב
שתי  הבגד קיבל הרי נגע אם אבל הבגד, ובין בינו חוצץ
נשארה  הראשונה וכשפקעה מידרס, ומגע מידרס – טומאות

אלא). ד"ה שם (רש"י עולא,76)השנייה של מימרא
ב. עב, שלושה 78)גדול.77)חולין בבגד ונשאר

שהיה. כמו הטומאה אב הוא והרי שם 79)טפחים, רש"י
קריעה, בשעת במשהו בזה זה יגעו שלא שאיֿאפשר מפרש,
מפני  מטמאה, אינה שנחתך לפני החתך במקום הנגיעה אבל
ה'כסף  מגולה). שאינו (במקום הסתרים בית נגיעת שהיא
וראה  רש"י. מפירוש אחר פירוש שלרבינו כותב, משנה'

דבריו]. על שמתפלא למלך' 'משנה

.ÈÔÈ„Ò80- ˙Î¯t e‰‡OÚ Ck ¯Á‡Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL »ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»¬»»»…∆
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë81È˙ÓÈ‡Óe .82ÔÓ B˙¯‰Ë ‡e‰ »«ƒ«ƒ¿»≈≈»«»√»ƒ

˙B‡Ïel‰ Ba ¯L˜iMÓ ?Ò¯„n‰83Ô‰a ‰Ï˙ ‡e‰L «ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»∆ƒ¿»»∆
.˙BÎB¯t‰ ¯‡Lkƒ¿»«»

מ"ט.80) לשכיבה 81)שם עשויה אינה שפרוכת מפני
מגע  טומאת עליה נשאר אם פירש ולא סתם רבינו וישיבה.
ורבי  מטמא תנאֿקמא בזה, תנאים נחלקו ובמשנתנו מידרס,
שהר  יוסי, כרבי שפסק משמע כאן ומלשונו מטהר. י יוסי

בהלכה  שסיים כמו מדרס" מגע מטמא "אבל סיים לא
רבינו. דעת את כאן יוםֿטוב' ה'תוספות מפרש וכן הקודמת.
יוסי". כרבי הלכה "ואין בפירוש רבינו כותב במשנתנו אולם
אבל  ה"ו, פ"כ כלים במס' פירושו ראה כאן. בו שחזר ונראה
בשוליו  מתעטף שהשמש מפני טומאות בשאר מטמא
הבנין  מן חלק שהוא כמחיצה ולא כבגד דינו בו, ומתחמם

ב). יד, (ביצה טומאה מקבלת מ"ו.82)ואינה פכ"ו כלים
כביתֿהלל.83)

.‡È˙ÈlË84·È¯ÚiL Ì„˜Â ,dÏÈaË‰Â Ò¯„Ó ‡È‰L «ƒ∆ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿…∆∆«¬ƒ

¯˜ ‰pnÓ Ú¯˜Ï ÏÈÁ˙‰ dLÓLda Ú¯˜pL ÔÂÈk - Ú ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿…«ƒ∆»∆«≈»∆ƒ¿«»
dlk ‰¯‰ËÂ ¯eaÁ dÈ‡ ·eL da¯85Èt ÏÚ Û‡ ,86 À»≈»ƒ¿»¬»À»««ƒ

˙¯ÙÚÓ È„k da ¯izL ÔÈ„ÚL87È¯‰L ,Ú¯˜ ‡lL ∆¬«ƒƒ¿«≈»¿≈«¬…∆∆…ƒ¿«∆¬≈
CÏB‰Â Ú¯B˜ ‡e‰88?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .89˙Ïe·Ëa ≈«¿≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«

ÌBÈ90dÏÈaË‰Ï ‰ÈÏÚ ÒÁ ‡lL ÔÂÈkL ;91‡Ï Ck , ∆≈»∆…»»∆»¿«¿ƒ»»…
dlk ˙‡ Ú¯˜Ï ÒeÁÈ92.dlk ‰¯‰Ë CÎÈÙÏe , »ƒ¿…«∆À»¿ƒ»»¬»À»

מ"ח.84) פכ"ח חיבור",85)כלים "אינה כתוב: במשנתנו
פירוש, הקצה". זה טהור "אבל כתב: שם בפירושו ורבינו
בטומאתה, נשארה הטלית אבל טהורה, שקרע החתיכה
על  משלושה יותר הם ושיריה גדולה, היא טלית שסתם
נפרש  בעלֿכרחנו "כולה" כאן שאמר ומה שלושה.
עומד  אלא נקרע שטרם החלק אפילו הקרע לכל שהכוונה
הטלית  שכל מפרש - א קכג, בחולין [רש"י להיקרע.
(להתעטף  הראשונה למלאכתה ראויה שאינה מפני טהורה,
שלא  קטנה בטלית שמדובר לפרש, אפשר בדוחק בה)].
בו  חזר ואולי טפחים. שלושה על טפחים שלושה בה נשאר

פז. הערה להלן ראה במשנתנו. מפירושו לשון 86)כאן
א. קכד, בחולין קטן.87)אחרון לקרוע 88)סודר וסופו

למלך' [ב'משנה כולו נקרע כאילו נידון ולפיכך כולו, את
רובו, קריעת אחרי לטהרתו הוא תנאי כולו שקריעת מפרש
נטהר. לא – הקריעה את גמר ולא כך הניחו אם אבל
חידוש  רבינוֿתם בשם כתבו טלית, ד"ה שם ב'תוספות'
משעה  למפרע נטהרה רובה כשקרע לדעתו מפליא. יותר
נטמאו]. לא בטהרות אז נגעה ואם לקורעה, שהתחיל

א.89) קכג, שם נחמן, כדי 90)כרב ביום בו שהוטבלה
טומ  עליה ונשארה השמש, שקעה וטרם קלה,לטהרה, אה

הטומאות. אבות בהל' מבוארים שהמים 91)שדיניה
הטלית. את לא 92)מקלקלים שמא חוששים אנו ואין

רובה". לה "וקרע כתוב שבידינו התלמוד בספרי יגמור.
כולה". לה "וקרע היתה: רבינו שגירסת ונראה



meil cg` wxt m"anx ixeriyoqip 'bÎxc` e"k -t"yz'd

ה'תש"פ  אדר כ"ו ראשון יום

-mihtynxtq
dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
נתבארו 1) שלא ערבות דיני ושאר בשטר, ערבות דיני מבאר

מדעתו. שלא חבירו של חובו פורע דין וכולל הקודם בפרק

.‡‰ÂÏn‰2e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ,¯ËLa B¯·Á ˙‡3ÌÈ„Ú‰ ««¿∆∆¬≈ƒ¿»¿««∆≈ƒ»≈ƒ
‰Âl‰ ˙‡ ·¯ÚÂ ·¯Ú ‡a ¯ËMa4ewL Èt ÏÚ Û‡ , «¿»»»≈¿»«∆«…∆««ƒ∆»

e¯‡aL BÓk ÌlLÏ „aÚzLÂ B„iÓ5‡B·iLk , ƒ»¿ƒ¿«¿≈¿«≈¿∆≈«¿¿∆»
Û¯BË BÈ‡ - ‰f‰ ·¯Ú‰ ÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ‰ÂÏn‰««¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈∆»≈«∆≈≈

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ6¯ËL ÏL BÙe‚a ·¯Ú‰ ‰È‰ . ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ»»∆»≈¿∆¿»

ÈBÏt :e·˙k Ì‡ :ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Ì„˜·¯Ú7È¯‰L , …∆¬ƒ«»≈ƒƒ»¿¿ƒ»≈∆¬≈
·¯ÚÓ BÈ‡8ÔÓ epnÓ ‰·B‚ BÈ‡ - ‰ÂÏna ‰Âl‰ ÌÚ ≈¿…»ƒ«…∆«ƒ¿»≈∆ƒ∆ƒ
ÌÈ„aÚLÓ‰9‰ÂÏ ÈBÏt :¯ËMa ·e˙k Ì‡ Ï·‡ ; «¿À¿»ƒ¬»ƒ»«¿»¿ƒ»»

ÈBÏÙe CÎÂ Ck ÈBÏtÓ10ÌÚ ‰ÂÏ e·¯Ú È¯‰L ,·¯Ú ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»≈∆¬≈≈¿…∆ƒ
eÓ˙Á Ck ¯Á‡Â ,·¯Ú ÏL B„iÓ e˜Â ,¯ËMa ·¯Ú»≈«¿»¿»ƒ»∆»≈¿««»»¿
·¯Ú ÈÒÎpÓ Ú¯Ù ‰Ê È¯‰ - ¯ËMa ÌÈ„Ú≈ƒ«¿»¬≈∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»≈

ÌÈ„aÚLÓ‰11. «¿À¿»ƒ

קעו:2) שם וגמרא קעה: בבאֿבתרא שחתמו.3)משנה
העדים.4) מחתימת למטה בשטרֿהחוב ערבותו וכתב

רש"י  (ראה שטרות" חיתום לאחר היוצא "ערב במשנה:
לאחר 5)שם). אפילו מועיל שקנין ה"א, הקודם בפרק

מעות. הערב.6)מתן את 7)של מקשר אינו  זה סגנון
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בפני  ענין הוא זו פיסקא וכאילו יחד, והמלוה ִהערבות
"אינו 8)עצמו. לאחרֿכך: להאמור נימוק משמש זה קטע

המשועבדים". מן ממנו מידו.9)גובה קנו אם אפילו
(מגידֿמשנה). חורין מבני אפילו גובה אינו - קנו וכשלא

המלוה.10) עם הערבות מקשרת זו ורבי 11)וא"ו כרב
ללמדנו, מידו", "וקנו וכתב דייק רבינו קעו. שם יוחנן
העדים, חתימת לפני בשטר הערבות נכתבה אם שאפילו
קנין. בלא מעות מתן לאחר משתעבד אינו - "ופלוני" וכתבו
בלא  גובה אינו חורין מבני שאפילו מבאר, במגידֿמשנה

ובלחםֿמשנה). שם, (עיין קנין

.·- ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»«ƒ∆»≈«««¿ƒ

·iÁ˙pL ÌBiÓ12˙eÁt ‰Ê Ák ‰È‰È ‡Ï .ÌlLÏ ·¯Ú‰ ƒ∆ƒ¿«≈∆»≈¿«≈…ƒ¿∆…«∆»
BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ13‰˙‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Bn‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ƒ«…∆«¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ¿»

È‡z‰ ÈÙÏ Ïk‰ - BnÚ14. ƒ«…¿ƒ«¿«

ביתֿדין.12) שאמרו 13)עלֿידי והדיחויים ההקלות וכל
דרכי  וכן בערב. גם יפה כוחם - לווה גבי (פכ"ב) למעלה

בערב. גם שייכות ביתֿהדין, מצד כבר 14)הכפיה נתבאר
(מועיל). קיים - שבממון תנאי שכל פעמים, כמה

.‚ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï ‡aL ‰ÂÏÓ15 «¿∆∆»ƒ¿…«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -16È¯‰ ,ÔÏaw‰ Ïˆ‡ CÏ :¯ÓBÏÂ ≈»ƒ¿¿«≈≈∆««¿»¬≈

EÏ LÈ17‰lÁz B˙B‡ Úa˙Ï18ÈÓ Ïk Ú·Bz ‡l‡ ; ≈¿ƒ¿…«¿ƒ»∆»≈«»ƒ
‰lÁz ‰ˆ¯L19„iÓ ˙BÚn‰ ÔÏaw‰ ‡O Ì‡Â . ∆»»¿ƒ»¿ƒ»»««¿»«»ƒ«

‰Âl‰ „Èa ‰ÂÏnÏ ÔÈ‡ - ‰Âl‰ „Èa B˙e ‰ÂÏn‰««¿∆¿»¿««…∆≈««¿∆¿««…∆
ÌeÏk20˙¯Á‡ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰ .21ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»»«…∆ƒ¿ƒ»«∆∆∆≈»

ÁÈp‰Â ‰Âl‰ ˙nL B‡ ,ÂÈÏ‡ CÏÈÏ ‡ÏÂ BÚÈ„B‰Ï¿ƒ¿…≈≈≈»∆≈«…∆¿ƒƒ«
È¯‰ - Ô‰ÈÒÎÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ ÌÈÓB˙È¿ƒ¿«ƒ∆≈≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¬≈
ÈeˆÓ ‰Âl‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Ú·Bz ‰Ê22. ∆≈«∆∆»≈¿ƒ»∆¬≈≈«…∆»

דמלוה 16)ידועים.15) מיניה לווה מיפטר "לא קעד. שם
ביד". (הקבלן) ויתן שישא כאמור 18)הזכות.17)עד

ה"ד. פכ"ה בשם 19)למעלה כתב קכט סי' חו"מ ב'טור'
של  המשועבדים מן גם לגבות שיכול התרומות', 'בעל
יוסף' 'בית (ראה חורין בני לקבלן כשיש ואפילו הלווה,
(מובא  רשב"א כתב בזה. דעתו גילה לא ורבינו שם).
יותר  שדה הקבלן מן לגבות יכול שאינו כאן) במגידֿמשנה
שללווה  כגון עצמו, הלווה מן לגבות שיכול מזו משובחת
לגבות  לו ויש וזיבורית עידית או בלבד, זיבורית יש
בינונית  גם יש ולקבלן ה"ד, פי"ט למעלה כאמור זיבורית,
שאם  עוד, וכתב זיבורית. אלא בינונית מהקבלן גובה אינו -
הקבלן  מן לגבות רשאי אינו - למלוה לשלם רוצה הלווה

שם 20)תחילה. [ב'תוספות' הלווה. את לתבוע יכול אינו
גובה  - לקבלן נכסים אין שאם רבינוֿתם, בשם כתבו קעג:
ובכמה  יט (בכתובות נתן דרבי שעבודא מטעם הלווה, מן
מנה  בחבירו לנושה "מנין נתן: רבי בשם אמרו מקומות,
שנאמר  לזה? ונותנין מזה שמוציאין מנין בחבירו, וחבירו
נתן  רבי של שמו את חז"ל והטביעו לו". אשם לאשר ונתן
שהרי  נתן), דרבי שעבודא לו: וקראו זה, עובר שעבוד על
לפרעון  שנתן הכסף את לקבלן להחזיר מחויב הלווה
ערוך' וה'שולחן קכט, סי' חו"מ ה'טור' פסקו וכן המלוה.

זמן  כל שהרי זו, בסברא קצת לפקפק ויש יט. סעיף שם
לו, נשתעבד ולא כלום לו חייב הלווה אין הקבלן פרע שלא
של  לשונו ומסתימת לו". אשם "לאשר לומר כאן שייך ולא

כתב,רבינו, שם ה'טור' רבינוֿתם]. כדעת שלא משמע
אין  ובשניהם לערב, קבלן בין הבדל אין - ביד ונתן שבנשא
וכתב  כאן, דייק רבינו אולם כלום. הלווה על למלוה
ב'שולחן  נפסק וכן כך. הדין אין שבערב ומשמע "הקבלן",

שם. ידועים,21)ערוך' נכסים ללווה כשאין המדובר,
ואין  וגובים, לנכסיו יורדים ביתֿדין – לו כשיש אבל
'בעל  בשם (כסףֿמשנה תחלה הערב את תובעים

ה"ג.22)התרומות'). פכ"ה למעלה ראה

.„BÈ‡ - ÈÚ ‡e‰L B‡ˆÓe ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿»∆»ƒ≈
‰Âl‰ Ú·MiL „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ÏBÎÈ23˙w˙a »¿ƒ»«ƒ∆»≈«∆ƒ»««…∆¿«»«

ÌÈB¯Á‡24‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL ;ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L25ÏÚ «¬ƒ∆≈¿∆»«¬¿¿»«
·¯Ú ÏL ÂÈÒÎ26. ¿»»∆»≈

תורה.23) של שבועה כעין חפץ, נתבאר 24)בנקיטת
מתקנת  אותו משביעים ערב שכשאין ה"ב פ"ב למעלה
היא  כאן האמורה שהשבועה ונראה הראשונים. הגאונים
נכסים  ללווה יש שמא הערב, לטובת מאוחרת יותר תקנה

ידועים. רמאות.25)בלתי יטען 26)מעשה המלוה
הוא  - ויחלקו הערב, מן ויגבה הלווה אצל נכסים מצא שלא

שגבה. המעות את - והלווה

.‰‡·e ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa B¯·ÁÏ ·¯Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»≈«¬≈¿ƒ¿»«∆»
- Ìi‰ ˙È„Óa ‰Âl‰ È¯‰Â ,·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙Ï ‰ÂÏn‰««¿∆ƒ¿…«∆∆»≈«¬≈«…∆ƒ¿ƒ««»

EÚ¯t ‡lL ‰È‡¯ ‡·‰ :·¯Ú‰ BÏ ¯ÓB‡27,‰Âl‰ ≈∆»≈»≈¿»»∆…¿»¬«…∆
.EÏ ÌlL‡ È‡Â«¬ƒ¬«≈¿

לומר 27) נאמן עצמו שהלווה והטעם, בשבועה. נוטל ואינו
(מגידֿ ה"א פי"א למעלה כמבואר עלֿפה, במלוה פרעתי

משנה).

.Â‰Ê È¯‰ - B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï Ô˙Â Ì„wL ·¯Ú»≈∆»«¿»«¿««∆¬≈∆
‰Âl‰ ÔÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ28Û‡ ,B„È ÏÚ Ú¯tM ‰Ó Ïk ≈¿∆ƒ«…∆»«∆»««»«

.ÏÏk ÌÈ„Ú ‡Ïa B‡ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»ƒ¿»«∆¿…≈ƒ¿»
˙Úa ‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««…∆»≈
„ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÌlLÂ È·¯Ú :·¯Ú BÏ ‰OÚpL∆«¬»»≈»¿≈ƒ¿«≈¬»ƒ»«
¯Ó‡L B‡ ,ÔÏa˜ B‡ ·¯Ú BÏ ‰OÚÂ BÓˆÚ ˙eL¯aƒ¿«¿¿«¬»»≈«¿»∆»«
·BÁ‰ Ú¯ÙÈÂ ÔziL e‰L¯‰ ‡ÏÂ ,È·¯Ú :‰Âl‰ BÏ29 «…∆»¿≈ƒ¿…ƒ¿»∆ƒ≈¿ƒ¿««

ÌeÏk BÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰Âl‰ ÔÈ‡ -30¯ËL Ú¯Bt‰ ÔÎÂ . ≈«…∆«»¿«≈¿¿≈«≈«¿«
BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ÏL B·BÁ31ÏÚ ·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ , ∆¬≈∆…ƒ«¿¬ƒ»»««

ÔBkLn‰32BBkLÓ ÏËBÂ ,ÌeÏk ·iÁ ‰Âl‰ ÔÈ‡ - ««¿≈«…∆«»¿¿≈«¿
‰È‰ ‡nL ;ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ Ô˙Bp‰ ‰Ê „a‡ È¯‰Â ,ÌpÁa¿ƒ»«¬≈ƒ≈∆«≈∆¿»∆»»»

BÏ ÏÁBÓe ‰ÂÏn‰ ˙‡ ÒiÙÓ ‰Âl‰33‰Âl‰ ˙Ó .34, «…∆¿«≈∆««¿∆≈≈«…∆
„˜ ·BÁ‰ Ú¯Ùe ·¯Ú‰ Ì„˜Â,ÌÈL¯Bi‰ ˙‡ ÚÈ„BiL Ì ¿»«∆»≈»««…∆∆ƒ«∆«¿ƒ

Ì„˜ B·BÁ ¯ËL ‰Âl‰ Ú¯t ‡lL eÏ Ú„B Ì‡ƒ»»∆…»««…∆¿«…∆
Ì„˜ Ba ‰„B‰L ÔB‚k ,˙eÓiL35e‰ecpL B‡ ,36˙Óe ∆»¿∆»…∆∆ƒ≈

È¯‰ - ˙B·b‰Ï ‰ÂÏn‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ ‡lL B‡ ,BÈeca¿ƒ∆…ƒƒ«¿««ƒ¿»¿ƒ»¬≈
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ ‰Ê37Ú¯tM ‰Ó Ïk38‰È‰ . ∆≈¿∆ƒ«¿ƒ»«∆»«»»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰ÂÏn‰39ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ««¿∆≈»ƒ≈«¿ƒ«»ƒ
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קסג dele deln zekld - mihtyn xtq - xc` e"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌlLÏ40·BÁ‰ Ïk ·¯Ú‰ „ÈÏ Ô˙ Ô‰È·‡ ‡nL ; ¿«≈∆»¬ƒ∆»«¿«∆»≈»«
·¯Ú‰ ˙‡ Ú·Bz ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ‰È‰L∆»»»»ƒ¿≈∆»≈»ƒ≈«∆∆»≈

‰lÁz41ÚÈ„BiL Ì„˜ BzÚcÓ ‰Ê Ú¯t CÎÈÙÏe , ¿ƒ»¿ƒ»»«∆ƒ«¿…∆∆ƒ«
Ú·Bz ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÔÚÈ„B‰ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ¬»ƒƒ»∆»≈»ƒ≈«

.ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - Ô˙B ‡e‰ È¯‰Â B˙B‡«¬≈≈«»ƒ¿«≈

קעד:28) בבאֿבתרא מברייתא משמע אמר:29)כן שלא
רבינו:30)"ושלם". של מלשונו מדייק במגידֿמשנה

אבל  בלבד, בערב נאמר זה שדין הרשהו", ולא "ערבני
קבלן", להיות "הכנס לו: כשאמר לשלם הלווה חייב בקבלן
ערב  בין ההבדל את ומסביר "ושלם". הוסיף: כשלא אפילו
למה  תחילה הערב את לתבוע יכול אינו שהמלוה לקבלן,
לנגוש  יכול שהמלוה קבלן, אבל ולשלם. למהר לו היה
הדעת, על מתקבל - החוב את שיפרע עליו וללחוץ אותו
לדמות  אין כך ומשום הנגישה, מאימת להשתחרר שרצה
מדעתו, שלא חבירו של שטרֿחובו פורע לדין קבלן דין
שאם  במגידֿמשנה, מסיק ומזה הבא. בקטע רבינו שמביא
רשאי  המלוה והרי נכסים, לו נמצאו ולא בדין הלווה עמד
בביתֿדין  שנתבע לפני ושילם הערב וקדם הערב, את לתבוע

חי  כאן).- ראב"ד (ראה לו לשלם הלווה משנה,31)יב
מהל' בפי"ב רבינו פסק וכן קח. שם וגמרא ק: כתובות

הי"ט. ה"ב.32)אישות פי"ג שם נימוק 33)ירושלמי,
שם. בירושלמי, אמרו בבבא34ֿ)זה הובא שהיה, מעשה

ושלם". "ערבני הלווה: לו כשאמר המדובר קעד. בתרא
פרע.35) שלא הודה למיתתו, למעלה 36)סמוך ראה

ה"ג. וב'טור'37)פכ"ב גדולים. יורשים אפילו משמע
קטנים, ביתומים המדובר (שם) שבגמרא כתב, קל סי' חו"מ
אחד  שם כשאין אפילו להחזיר מחוייבים גדולים אבל

למעלה. שנאמרו דרב 38)מהתנאים בריה הונא כרב
האמורים  התנאים משלושת אחד שם אין ואם שם. יהושע,
לשלם  חייבים היורשים אין פרעון) זמן לפני נידוי, (הודאה,
הלווה  אומרים: שאנו משום "ושלם", שאמר אףֿעלֿפי
בלשון  החוב. פרעון להבטחת ערך חפצי הערב לידי מסר
לצררי  חוששים ולמה אתפסיה". צררי "אימר שם: הגמרא
במגידֿמשנה, ביאר עצמו? מלוה מגבי יותר ערב, גבי
מתעורר  לשלם, החיוב עליו שחל לפני ושילם שקדם משום
מעותיו. להבטחת ערך חפצי בידו הפקיד שהלווה חשש

שהיה.39) מעשה קעד: הדרכים 40)שם מן באחד אפילו
שם. אשי, כרב חפצי 41)הנ"ל. מהלווה קיבל ואילמלא

זה  נימוק ערבות. עליו מקבל היה לא - לבטחון ערך
- תחילה הלווה את תובעים גוים שגם שבמקום מלמדנו,

גוי. במלוה גם לצררי חוששים אין

.Ê·¯Ú Ïk42Ú¯t‰Ï ‡aL ÔÈa ,Ú¯tM ‰Ó ÏhÏ ‡aL »»≈∆»ƒ…«∆»«≈∆»¿ƒ»«
BÓˆÚ ‰ÂlÓ ÔÈa ‰ÂÏ ÈL¯BiÓ43CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈…∆≈ƒ…∆«¿¬≈∆»ƒ

Ú¯tL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï44·BÁ‰ ¯ËL ˙‡ÈˆÓ ÔÈ‡Â .45 ¿»ƒ¿»»∆»«¿≈¿ƒ«¿««
„iÓ ¯ËM‰ ÏÙ ‡nL ,‰È‡¯ ·¯Ú‰ „Èa ÂÈÏÚL∆»»¿«∆»≈¿»»∆»»««¿»ƒ«

ÌeÏk ‰Ê Ú¯t ‡ÏÂ ‰ÂÏn‰46. ««¿∆¿…»«∆¿

שם.42) שהברייתא 43)ברייתא, משמע, שם בסוגיא
קיבלו  הפוסקים, כל וכן רבינו, אבל יתומים. בדין עוסקת

עצמו. ללווה גם זה כדין 44)דין בשבועה נוטל ואינו

עלֿפה. כמלוה היא הערב שתביעת משום בשטר, מלוה
ראיה.45) אינו - הערב ביד נמצא החוב ששטר העובדא
והחזיר 46) למלוה פרעתי בעצמו: לטעון יכול חי, כשהלווה

לא  אתה גם אבל פרעתי לא אמנם או: ממני, ונפל השטר לי
זה  שדין מפרש, שם ברשב"ם כלום. לך חייב ואינני פרעת,
ויוציא  שפרע ישבע וכשיגדלו בלבד, קטנים ביתומים נאמר
של  סיומה את השמיט שרבינו הדבר, [תמוה היורשים. מן
לערב) כתב המלוה (פירוש: בו כתוב "ואם הברייתא:
וביאר, זה דין הביא שם וב'טור' גובה". - ממך התקבלתי
מן  וגובה בשטר כמלוה דינו שם) (ב"ב רשב"ם שלדעת
בלבד. חורין מבני שגובה ופוסק חולק והר"י המשועבדים,
התקבלתי  לדין רמז אין כאן ברי"ף גם לגמרי. שותק ורבינו

וצע"ג]. וס"ד). ס"ג קלא סי' וש"ך סמ"ע (ראה

.Á‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ z·¯Ú :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»«¿»ƒ¿≈…
·¯ÚÏ È˙ÈL¯‰ ‰z‡ :‰ÂlÏ ·¯Ú‰ ¯Ó‡L B‡ ;Èz·¯Ú»«¿ƒ∆»«∆»≈«…∆«»ƒ¿ƒ«ƒ«¬…
‡Ï B‡ ,z·¯Ú EzÚcÓ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÔzÏÂ E˙B‡¿¿ƒ≈¿≈ƒ«¿¿»«¿»…
,EÈÙa ‰ÂÏn‰ ÈzÚ¯t :·¯Ú‰ ¯Ó‡L B‡ ;ÏÏk z·¯Ú»«¿»¿»∆»«∆»≈»«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆
,zÚ¯t Ôk :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,zÚ¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»«¿»∆»«≈»«¿»

zÚ¯tM ‰Ó EÏ Èz˙Â47z·¯Ú :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«ƒ¿«∆»«¿»∆»«««¿∆»«¿»
ÏkÓ - ‰Ó ‡l‡ Èz·¯Ú ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÈÏƒ»«ƒ¿≈…»«¿ƒ∆»»∆ƒ»
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚh‰ el‡≈«¿»¿«≈»∆«ƒ≈¬≈»»

Ú·MÈ B‡ .‰È‡¯‰48˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ˙Úe·L Úa˙p‰ »¿»»ƒ»««ƒ¿»¿«∆≈¿«
˙BÚË Ïk ¯‡Lk ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰«»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»»«¬

ÔBÓn‰49. «»

אףֿעל47ֿ) היסט". שבועת הנתבע ש"ישבע רבינו: ומסיים
בשטר, הערבות נכתבה ואפילו - בשטר היתה שהמלוה פי
כתב  ואם בשטר. למלוה הערב תביעת את עושה זה כל אין
פרעתי, לטעון: נאמן הלווה אין - "התקבלתי" המלוה
(מגידֿמשנה). במקומו הערב את העמיד שהמלוה משום

הראיה,48) עליו מחבירו המוציא לומר: שצריך נראה
התורה. שבועת או היסת שבועת הנתבע וישבע

נשבע 49) במקצת ומודה ונפטר, היסת נשבע הכל שכופר
התורה. שבועת

.ËÌÈ¯Á‡ ˙‡ e·¯ÚL B‡ ,eÂlL LÈ‡ ˙L‡ B‡ „·Ú∆∆≈∆ƒ∆»∆»¿∆¬≈ƒ
ÌlLÏ e·iÁ˙Â50L¯b˙˙Â „·Ú‰ ¯¯ÁzLiLk - ¿ƒ¿«¿¿«≈¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆¿ƒ¿»≈

eÓlLÈ ÔÓÏ‡˙z B‡ ‰M‡‰51. »ƒ»ƒ¿«¿≈¿«¿

לבעל.50) שייך שבידם מה כל הדין,51)והרי מקור
בהם  החובל וכו' והאשה "העבד פז. בבאֿקמא במשנה
- לשלם מה להם (שאין פטורין באחרים שחבלו והם חייב,
נשתחרר  האשה נתגרשה זמן, לאחר משלמין אבל רש"י)
מלוה  לענין גם רבינו למד ומכאן לשלם". חייבין - העבד
רב  הגאונים בשם כתוב שמצא במגידֿמשנה, כתב וערבות.
בפקדון  קיבלה או שלוותה "שהאשה האי: רב ובנו שרירא
לבעל  ואין משלמת בידה מצוי הוא אם גנבה, או גזלה או
ותמה  חבלות". כדין הוא הרי - אבד כבר ואם לעכב.
ניתנה, להוצאה מלוה הלא מלוה, דין על המגידֿמשנה
נכסי  בכל כמו הבעל בה זכה - לידה המלוה וכשהגיעה
שאם  האלה, כגאונים רבינו פסק זה, פרקנו ובסיום אשתו.
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ונראה  למלוה. מחזירים - בידה נמצא עצמו ההלוואה כסף
- ואכלה "לוותה קלט. בבבאֿבתרא הבעיא על שהסתמך
היה  ברור - קיימים והמעות אכלה לא שאם ומשמע מהו",

בעלה. תחת כשהיא אפילו לשלם חייבת שהיא לשואל,

.ÈÏÈc‚iLk ÌlLÏ ·iÁ - ‰ÂlL ÔË˜52ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â . »»∆»»«»¿«≈¿∆«¿ƒ¿≈¿ƒ
¯ËL ÂÈÏÚ53ÏÚ Û‡ ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ , »»¿»∆»¬≈ƒƒ¿»«∆««

.ÌeÏk ÔËw‰ „iÓ ÔÈ˜ ÔÈ‡L ;B„iÓ ewL Ètƒ∆»ƒ»∆≈ƒ¿»ƒ««»»¿

שחבל 52) שקטן שם) (בבאֿקמא ששנינו אףֿעלֿפי
- כשיגדיל משלם ואינו פטור, כן,באחרים הדין אין במלוה

להחזיר. מחויב ממנו, ונהנה כסף קיבל שהוא משום
ומבין  ולמעלה, שש מבן הוא כשהקטן דוקא שזה ומסתבר,
נט. בגיטין שנינו זה, גיל בני ועל ומתן. משא בטיב
לקטן  המלוה אבל ממכר", וממכרן מקח מקחן "הפעוטות
הלכות  וראה (מגידֿמשנה, מעותיו איבד - זה מגיל למטה

ה"ו). פכ"ט בבבא53ֿ)מכירה שאמרו ממה נלמד זה
אלאֿאםֿ השטר על חותמים העדים אין - חזקה קנה. בתרא

בגדול. נעשה כן

.‡ÈBÈ‡L ,ÌÈB‡b‰ e¯B‰ - ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ·¯ÚL ÔË»̃»∆»«∆¬≈ƒ«¿ƒ∆≈
˙‡ Ô˙pL ‰ÊÂ .ÏÈc‚iLk Û‡ ÌeÏk ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈¿«¿∆«¿ƒ¿∆∆»«∆
ÔË˜Ï ÔÈ‡L .ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ „a‡ - ÔËw‰ Èt ÏÚ ÂÈ˙BÚÓ¿»«ƒ«»»ƒ≈∆¿»∆≈¿»»

BÓˆÚ „aÚLÏ È„k ˙Úc54‡ÏÂ ,Ba ·iÁ BÈ‡L ¯·„a ««¿≈¿«¿≈«¿¿»»∆≈«»¿…
ÔÎÂ ,‡e‰ ˙Ó‡ ÔÈ„Â .‰Êa ‡ˆBik ÏÎa ‡ÏÂ ˙e·¯Úa¿«¿»¿…¿…«≈»∆¿ƒ¡∆¿≈

.Ôe„Ï Èe‡»̄»

ומתנתם 54) שמכרם ומתנה, למכר שעבוד לדמות אין
כבר  שכלו הפעוטות, לעונת שהגיע קטן אמנם קיימים.
אינו  אבל אחר, אדם לידי רכושו העברת להבין מפותח

והשתעבדות. התחייבות של משקלה תוקף עדיין תופס

.·È‰M‡‰55˙ÂlL˙‡OÂ ¯ËLa ‰·¯Ú B‡ ¯ËLa ‰ »ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈
ÌlLÏ ˙·iÁ -56˙‡OpL ¯Á‡57‰ÂÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . «∆∆¿«≈««∆ƒ≈¿ƒ»¿»ƒ¿»

;ÔÓÏ‡˙zL B‡ L¯b˙zL „Ú ˙ÓlLÓ dÈ‡ - ‰t ÏÚ«∆≈»¿«∆∆«∆ƒ¿»≈∆ƒ¿«¿≈
Á˜BÏ ˙eL¯k ÏÚa ˙eL¯L58e¯‡aL BÓk ,‡e‰59 ∆¿««ƒ¿≈«¿∆≈«¿

ÔÓˆÚ ‰‡ÂÏ‰‰ ˙BÚÓ Ô˙B‡ eÈ‰ Ì‡Â .˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿¿ƒ»»¿««¿»»«¿»
‰ÂÏnÏ Ô˙B‡ e¯ÈÊÁÈ - ÔÈÓi˜60. «»ƒ«¬ƒ»««¿∆

קלט.56)פנויה.55) יכול 57)בבאֿבתרא הבעל ואין
שנכסיה  משום ה"ט), (ראה שלוותה בנשואה כמו לעכב

נישואיה. לפני למלוה על58ֿ)השתעבדו שמלוה וכשם
מהבעל. גובה אינו כך הלקוחות, מן גובה אינו פה

הי"ב.59) ומתנה זכיה מהל' הגאונים 60)בפי"ב כדעת
מח). בהערה בזה שכתבנו מה (ראה האי רב ובנו שרירא רב

ה'תש"פ  אדר כ"ז שני יום

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
ודין 1) גויים, שעדיו שטר ודין השטרות תיקון דיני מבאר

ודין  הקיום, מן או השטר מן העדים חתימת הרחקת
אחר  ושהולכים השיטה בסוף אותם כותבים שאין הלשונות

השטר. שבלשונות הפחות

.‡¯ËL2‰È‰ Ì‡ :·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ·e˙kL ¿»∆»¿»»¿»¿»ƒ»»
ÛicÊ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,Ï‡¯OÈ È¯ËL Ôew˙k ÈeOÚ3 »¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÔÈÚ„BÈÂ ,Ï‡¯OÈ ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿…ƒ¿…«¿»≈»ƒ¿»≈¿¿ƒ
.ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ Ba ÔÈ·B‚Â ,¯Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙B¯˜Ïƒ¿¬≈»≈¿ƒƒ«¿À¿»ƒ

Ï·‡4Ô‰ÈÓ˙BÁL ˙B¯ËM‰ Ïk5È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¬»»«¿»∆¿≈∆¿≈»ƒ¬≈
·BÁ È¯ËLÂ ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËMÓ ıeÁ ,ÔÈÏeÒt el‡6. ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒ¿≈

BÚn‰ ÔziL ‡e‰ÂeÈÙÏ :¯ËMa e·zÎÈÂ ,Ì‰ÈÙa ˙ ¿∆ƒ≈«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«¿»¿»≈
˙BÚÓ B‡ ¯În‰ ÈÓc CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ÈBÏt ‰Ó»»¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈«∆∆¿
Ï·‡ ;Ì‰lL ˙B‡k¯Úa ÔÈÈeOÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .·BÁ‰«¿∆ƒ¿¬ƒ¿«¿»∆»∆¬»

Ô‰ÈÏÈÏt ıea˜ ÌB˜Óa7- Ì‰lL ËÙBM‰ Ìei˜ ‡Ïa ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆¿…ƒ«≈∆»∆
ÌeÏk eÏÈÚBÈ ‡Ï8e„ÈÚiL Ï‡¯OÈ È„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎÂ . …ƒ¿¿≈¿ƒƒ≈≈ƒ¿»≈∆»ƒ

‰Ê ÏÚÂ ¯ËM‰ È„Ú Ô‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ el‡ ÏÚ«≈»¿≈»ƒ∆≈≈≈«¿»¿«∆
˙eÏa˜a ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ,Ô˙e„Ú ÌiwL Ô‰lL ËÙBM‰«≈∆»∆∆ƒ≈≈»∆≈»¿ƒ¿«¿»

„ÁL9ÏkÓ ¯·c ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ È¯ËL e¯ÒÁ Ì‡Â . …«¿ƒ»¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ»»ƒ»
˙B‡„B‰ È¯ËL ÔÎÂ .Ò¯Ák Ô‰ È¯‰ - el‡10˙BzÓe ≈¬≈≈«∆∆¿≈ƒ¿≈»«»

˙BÏÈÁÓe ˙B¯LÙe11Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL ÌÈ„Úa Ô‰L ¿»¿ƒ∆≈¿≈ƒ∆»∆««ƒ
ÌÈÒ¯Ák Ô‰ È¯‰ - eÈnL ÌÈ¯·c‰ Ïk Ô‰a LiL12. ∆≈»∆»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈≈«¬»ƒ

e˙pL Ô‰lL ·BÁ È¯ËL elÙ‡L :È˙Ba¯ e¯B‰Â¿««∆¬ƒƒ¿≈∆»∆∆»¿
ÔÈÏeÒt - Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰13È¯ËL ‡l‡ e¯ÈLÎ‰ ‡ÏÂ , «»ƒ¿≈∆¿ƒ¿…ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈

‰„BÓ È‡ ÔÈ‡Â .Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰ e˙pL ¯kÓÓe Á˜Ó∆»ƒ¿»∆»¿«»ƒ¿≈∆¿≈¬ƒ∆
‰Êa14eÚ„È ‡Ï Ì‡ .15‰Ê ¯ËL ˙B¯˜Ï Ï‡¯OÈ Èi„ »∆ƒ…»¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿¿»∆

ÈLÏ B˙B - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B‡k¯Úa ‰OÚp‰««¬»¿«¿»∆¿≈»ƒ¿ƒ¿≈
‡ˆÓpL ,BÏ ÔÈ¯B˜Â ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ∆∆…ƒ¿≈∆¿ƒ∆ƒ¿»

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓk Ô‰Ó „Á‡ Ïk16ÈaÓ Ba ‰·B‚Â . »∆»≈∆¿≈ƒ«¿ƒÀ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ17,ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÔÈÙ¯BË ÔÈ‡ Ï·‡ , ƒ¬»≈¿ƒƒ¿≈∆≈

È„·BÚa ‰OÚpL ‰na ˙BÁB˜l‰ eÚ„È ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»¿«»«∆∆«¬»¿¿≈
.ÌÈ·ÎBk»ƒ

יט:2) בגיטין אמימר, של שאינו 3)מימרא בדיו כתובים
ניכר  - שהוא מה ויוסיפו הכתוב את יגררו ואם נמחק,

יא.4)הזיוף. ודף שם הגמרא, וסוגיית י: שם משנה,
עליו.5) החתומים שאין 6)העדים בשטר כמלוה דינם

מנכסים  בהם גובים אין אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה
קול  מוציאים ישראל עדי שרק משום משועבדים,
לא  אבל להזהר, הלוקח ויודע ההלוואה) דבר (מפרסמים
זה  לענין נחזור המגידֿמשנה). של פירושו (ע"פ גוים עדי
בערכאות  העולים השטרות "כל שנינו: [שם זו הלכה בסוף
שחותמיהן  אע"פ מלכותי) ביתֿמשפט = (ערכאות גוים של
למה  שאלו: ובגמרא נשים". מגיטי חוץ כשרים, - גוים
- במכר בשלמא המקבל? קנה כיצד כשרים? מתנה שטרי
כסף, שנתן מאשרים השופטים (שהרי שנתן בכסף קנה
שטר  תוקף לו אין שלהם השטר והרי לשקר) חשודים ואינם
שטר  דינא", - דמלכותא "דינא שמואל: ומתרץ קנין.
ותירוץ  מלא. תוקף לו יש המלכות, לחוקי בהתאם שנעשה
פירוש  נשים", מכגיטי "חוץ וצ"ל המשנה, לשון מתקן אחר
את  גומרים עצמם שהם נשים, לגיטי הדומים השטרות כל
כאן  פוסק ורבינו שעבוד. או הקנאה שטר כגון הענין,
גזילה  מהל' בפ"ה שפסק למה סתירה בזה ואין זו, כשיטה
לא  שלדעתו דינא, - דמלכותא דינא מקומות: ובכמה הי"א
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(או  למלך הנוגע לענין אלא דינא" דמלכותא "דינא אמרו
לא  אבל בהם, מעוניין שהמלך וחוקים מסים כגון למדינה)
התרצן  דברי מפרש הוא וכן לחבירו, אדם שבין בדברים

(מגידֿמשנה)]. השופטים,7)השני שם שמתקבצים מקום
הוראותיהם. עלֿפי שטרות כותבים והמעוניינים

נותנים 8) אנו אין אבל השופט, של חתימתו על אנו סומכים
אישרו  כשלא בפניהם, שנעשו למסמכים אפילו תוקף

ידיהם. שוחד.9)בחתימת בקבלת חשודים אינם בסתם
וגם 10) "חוב", המילה את ולמחוק הודאות", "שטרי צ"ל

שטריֿחוב  מכשיר רבינו שהרי שלאחריה, ה"ואו" את
תימן. בכת"י הוא וכן בערכאות. ב'פרישה'11)שנעשו

בעלֿפה, כך לפני מחל כשלא שהכוונה מפרש, שם חו"מ
בעלֿפה  מחילה שהרי בשטר, המחילה את כתב אלא

את 12)מועילה. גומר השטר תוקף אלה, שבכל משום
שטר. תוקף אין הגוים בידי חתומים ולשטרות הענין,

של 13) כוחו שבלי ונימוקם: פרעתי. לטעון: הלווה ונאמן
למה  מאמינים שאנו אףֿעלֿפי עלֿפה מלוה זה הרי השטר,

שטר. תוקף לו שאין אמרנו והרי בו, אלא 14)שכתוב
הבדל  יש ואףֿעלֿפיֿכן מכר. כשטרי דינם שטריֿחוב
ממשועבדים  גובים אין בשטריֿחוב לאלה: אלה בין חשוב
השדה  כשנטרפה - מכר ובשטרי ה), הערה למעלה (ראה
בלא  בעדים שדה שהקונה ממשועבדים, גובה - הלוקח מיד
ומשום  ה"ה) (פי"א למעלה כאמור ממשועבדים, גובה שטר
כמוכר  זה הרי - בשטר הכתוב לכל מאמין שביתֿהדין
סח  סי' חו"מ והש"ך במגידֿמשנה. נאמרה זו (סברא בעדים
גובה  אינו לוקח שגם ואומר, עליו חולק ד ס"ק
ולא  לפרסם נוהגים אינם גוים שעדי משום ממשועבדים,

להזהר). הלוקח יט:15)ידע שם פפא, נתבאר 16)כרב
לתומו, משהו מספר כשהוא לגוי, שמאמינים מקומות בכמה
מסקנות. מהם ויסיק דבריו על סומך שמישהו יודע כשאינו

חרי".17) מבני ביה "ומגבי פפא דרב במעשה גורס רבינו
בדפוסים  הגירסא (וכן ממשעבדי" ביה "ומגבי גורסים: ויש
[במגידֿ קול. מוציאים גםֿכן שערכאות וסוברים שבידינו),

בארצותינו"]. סומכים "ועליהם וכותב: מוסיף משנה

.·¯ËL18„ÈÏ ‰Âl‰ B¯ÒnL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÂÈ„ÚL ¿»∆≈»¿≈»ƒ∆¿»«…∆¿«
ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa Á˜Bl‰ „ÈÏ ¯ÎBn‰ B‡ ‰ÂÏn‰««¿∆«≈¿««≈«ƒ¿≈¿≈≈ƒ
ÏL ˙B‡k¯Úa ÈeOÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈««ƒ∆≈»¿«¿»∆
È¯‰ - eÈnL ÌÈ¯·c‰ Ïk Ba ÔÈ‡Â ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‰·B‚ ‰Ê19¯ÒnL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ‡e‰Â . ∆∆ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆»«
,Ô‰ÈÙa B¯ÒnLk e‰e‡¯˜e ,B˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿ƒƒ¿¿»¿∆¿»ƒ¿≈∆
‡ÏÂ ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ï‡¯OÈ ¯ËL Ôew˙k ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿«≈¿…
ÔÓ Ba ‰a‚È ‡Ï ‰nÏÂ .Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿…ƒ¿…«¿»»…ƒ¿∆ƒ

.ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ÌÈ„aÚLÓ‰«¿À¿»ƒƒ¿≈∆≈

יא.18) י: המסירה.19)שם עדי על שסומכים משום
אפילו  שמכשיר שמעון רבי לדעת זה דין אמרו שם, בגמרא
לשיטת  אחרים לשטרות מזה רבינו ולמד אשה, בגט
הקשה, [בכסףֿמשנה אשה. בגט שמעון רבי על החולקים
במזויף  אליעזר רבי מודה אבא: רבי אמר שם בגמרא הרי
ובגמרא  פסול, – פסולים עדים חתמו אם פירוש, מתוכו.
רבי  הכשיר ולא מתוכו, מזויף בכלל גוים עדים משמע, שם

מובהקים  בשאינם אבל שלהם, מובהקים שמות אלא שמעון
פסול  הגט - יהודים הם שהחותמים ולחשוב לטעות ואפשר
הכשיר  ולמה עצמם, עדים אותם בידי ימסרם שמא מדרבנן,
ותירץ, מובהקים? בשמות דוקא שזה התנה ולא סתם רבינו
עדים, אותם בפני ימסרם שמא חששו לא רבינו שלדעת
וזה  איש. אשת איסור חומר משום בלבד, אשה בגט אלא
- פסולים או קרובים ישראל בעדי אבל גוים, בעדי דוקא
ויסמכו  כלל בעדים ימסרו לא שמא שמעון, רבי הכשיר לא

החותמים]. על

.‚Ôlk ˙B¯ËM‰ Ïk :‡e‰ Ck Ï‡¯OÈ È¯ËL Ôewz20 ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»»«¿»À»
¯ÊÁiL CÈ¯ˆ21‰B¯Á‡ ‰ËÈLa ¯ËL ÏL BÈÚÓ22. »ƒ∆«¬…≈ƒ¿»∆¿»¿ƒ»«¬»

‡nL ,‰B¯Á‡ ‰ËÈMÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡L [‡l‡]23eÈ‰ ∆»∆≈¿≈ƒƒƒ»«¬»∆»»
ÌÈ„Ú‰24,‰ËÈM‰ È„Îa ¯ËL ÏL BÙebÓ ÔÈ˜Á¯Ó »≈ƒ¿À»ƒƒ∆¿»ƒ¿≈«ƒ»

.BÊ ‰ËÈL ÁÂ¯‰ B˙B‡a ·˙ÎÂ ÛiÊÓ‰ ‰Ê ‡·e»∆«¿«≈¿»«¿»∆«ƒ»

קסא:20) שנית.21)בבאֿבתרא משום 22)לכתוב
הכתוב  על בה חוזרים ולפיכך בה, הכתוב על סומכים שאין
וכתבו  "אלא", המלה את הוסיפו חדשים [בדפוסים כבר.
בגמרא  למחקה. ויש היא ושגיאה וכו'". למדים שאין "אלא
אינה, (ר"מ) רומא בדפוס לחזור. צריך למה בזה נימקו שם,
וכו']. למדים שאין לפי בפירוש: כתוב תימן ובכת"י

אחרונה.23) משיטה למדים אין למה חתימת 24)נימוק
של  מענינו החזיר לא שאם מבאר, במגידֿמשנה העדים.
שכתוב  במה כלל מתחשבים אין אלא השטר, נפסל לא שטר

שאמרנו. מהטעם אחרונה בשיטה

.„ÌÈ„Ú25- ÔÈËÈL ÈzL ·˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰L ≈ƒ∆»¿À»ƒƒ«¿»¿≈ƒƒ
ÏeÒt26¯Lk - Ô‡kÓ ˙BÁt ;27e¯Ó‡L ÔÈËÈL ÈzL . »»ƒ»»≈¿≈ƒƒ∆»¿

¯ÙBÒ È„È ·˙Îa ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú È„È ·˙Îa -28ÏkL ; ƒ¿«¿≈≈ƒ¿…ƒ¿«¿≈≈∆»
.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ‡l‡ ,¯ÙBq‰ ¯Á‡ CÏB‰ BÈ‡ - ÛiÊÓ‰«¿«≈≈≈«««≈∆»««»≈ƒ

Ô¯ÈÂ‡Â Ô‰ - el‡ ÔÈËÈL ÈzLe29ÏÚ „"ÓÏ ÔB‚k , ¿≈ƒƒ≈≈«¬ƒ»¿»∆«
Û"k30ÈzL ÏÚ ¯˙È ·˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ . »»»≈ƒ¿À»ƒƒ«¿»»≈«¿≈

ÌÈ„Úa ‡ÏÓ ÌÈ„Ú‰Â ·˙k‰ ÔÈaL ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,ÔÈËÈLƒƒ¿»»»∆«∆≈«¿»¿»≈ƒ»≈¿≈ƒ
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·B¯˜ B‡ ÔÈÏeÒt31ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆»≈∆¬≈≈»
˙BËÈ¯Oa e‰‡ÏÓ Ì‡Â .ÛicÊ‰Ï32ÏL;ÏeÒt - BÈc ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»

eÓ˙Á ˙BËÈ¯O‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ ‡nL33BÙeb ÏÚ ‡ÏÂ , ∆»»≈ƒ««¿ƒ»¿¿…«
¯ËM‰ ‰È‰ .[¯ËL ÏL]34˙Á‡ ‰ËÈLa ÂÈ„Ú ÌÚ Blk ∆¿»»»«¿»Àƒ≈»¿ƒ»««

¯Lk ‰Ê È¯‰ -35. ¬≈∆»≈

שם.25) בעל 26)ברייתא יחתוך שמא חכמים, חששו
הגליון  על ויכתוב השורות, משתי שלמעלה מה כל השטר

כרצונו. אחר שטר הנשאר למדים 27)החלק אין שהרי
אחרונה. וידיו 28)משיטה בכתיבה, רגיל הסופר

שאינם  העדים ככתבֿיד גס אינו וכתבֿידו מאומנות,
לבין 29)מאומנים. וביניהן השורות, שבין הפנוי השטח

העדים. א.30)חתימות אוירים: שלושה היינו סופית, כף
לשיטה; שיטה שבין האויר ב. למד; של העליון הקו בשביל

שם. אמי, בר חייא כרב סופית. כף רגל בשביל שם 31)ג.
שהמדובר  יונה, רבינו בשם בחידושיו הרשב"א כתב קסב:
מילאוהו  אם אבל המלוה, ליד שהגיע לפני כשמילאוהו
פסול. שטר הגיע המלוה ליד שהרי פסול, - מכאן לאחר
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שאם  יונה, רבינו בשם מביא סי"ד, מה סי' חו"מ וב'טור'
פסול, שאמר ומה כשר. – הלווה בהסכמת המלוה מילאהו
ההבדל: את ומנמק הלווה. מדעת שלא כשמילא - הכוונה
ואין  הלווה, נשתעבד ולא פסול היה המלוה ליד כשהגיע
שלא  בקרובים מילוי עלֿידי הלווה את לשעבד יכול המלוה
ליד  השטר בא שאם הרא"ש, אביו בשם עוד וכתב מדעתו.
תקנה, זה לשטר אין - ופסלוהו שמילאוהו לפני ביתֿדין
בענין  [ונאמרו להכשירו. אין ביתֿדין עלֿידי שנפסל מכיון
חתימת  יום אחר כשמילאוהו דינים: חילוקי כמה עוד זה
לחלק  יש ואם לא? או ופסול מוקדם כשטר דינו - העדים
אין  לבין פסול), אינו (שמוקדם קנין בו שיש שטר בין בזה
ערוך' ב'שולחן ב'פרישה', ב'טור', ונתבארו קנין. בו
לא  שרבינו היא, ופליאה סי"ד. סימן באותו וש"ך ובסמ"ע
להאריך]. מקום כאן ואין הזה. הסבך לכל כלל נכנס

קסג.32) שם ולא 33)גמרא שריטות, היו שכאן אישרו
שהוא.המל  זיוף איזה לשם הוסיפם קסג:34)וה שם
(הובא 35) הרשב"א למד ומכאן זיוף. חשש כאן שאין

של  ימין בצד לחתום צריכים שהעדים כאן) במגידֿמשנה
לחתוך  המלוה יוכל שמאלה, חתימתם ירחיקו שאם השטר,
שהוא  מה ולכתוב העדים מחתימת שלמעלה השטר את
שטר  בידו ויהיה לחתימתם, שמימין החלק בקלף רוצה

כאן). מיימוניות הגהות (ראה אחת בשיטה ועדיו שהוא

.‰¯ËM‰ ‰È‰36- ‰iL ‰ËÈLa ÌÈ„Ú‰Â BÊ ‰ËÈLa »»«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
¯ËM‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰ ÌÈ„Ú‰ el‡ ‡nL ;ÏeÒt»∆»≈»≈ƒ»¿À»ƒƒ«¿»
¯ËM‰ ‰Ê ·˙ÎÂ ,¯ËM‰ Ïk C˙ÁÂ ,˙Á‡ ‰ËÈL ¯Lk»≈ƒ»««¿»«»«¿»¿»«∆«¿»
.‰ÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡ˆÓÂ ,‰ËÈM‰ d˙B‡a¿»«ƒ»¿ƒ¿¿≈»≈ƒ¬ƒ»∆»

ÔÎÂ37ÈLe ,˙Á‡ ‰ËÈLa ÌÈ„Ú ÈLe ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»««¿≈
¯Ó‡Â ,‰iL ‰ËÈLa ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú38Èzek˙ È‡ : ≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»«¬ƒƒ¿««¿ƒ

ÌÈ„Ú‰ ˙Ba¯Ï39ÏL ÌÈ„ÚÓ ‰Ê ¯ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - ¿«»≈ƒ≈¿«¿ƒ¿»∆≈≈ƒ∆
‡nL ;‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡ ,‰iL ‰ËÈLa ‰hÓ«»¿ƒ»¿ƒ»∆»≈≈ƒ∆«¿»∆»
¯ËM‰ ÔÈ·e ‰hÓ ÏL ÌÈ„Ú‰ ÔÈa ‰˙È‰L ‰ËÈMa«ƒ»∆»¿»≈»≈ƒ∆«»≈«¿»

ÂÈ„Ú ÈLe ‰Ê ¯ËL ·˙k C˙ÁL40. ∆»«»«¿»∆¿≈≈»

ב.36) עמוד למה 38)שם.37)שם ששאלו לביתֿדין
עדים. ארבעה חתימת 39)חתמו את לקיים מבקש והוא

ולפיכך 40)העדים. ראשונה, בשיטה העדים חתימת זייף
ראשונים. עדים של קיום עדי להביא הצריכוהו

.ÂÔÈc ˙Èa Ìei˜41È„È ·˙ÎÏ CeÓÒ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈
¯ËM‰ „ˆÏ CeÓÒ B‡ ÌÈ„Ú42ÂÈ¯BÁ‡Ó B‡43„‚k ≈ƒ»¿««¿»≈¬»¿∆∆

˙Á‡ ‰ËÈL ÁÂ¯ ¯ËM‰Â Ìeiw‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â .·˙k‰«¿»¿ƒ»»≈«ƒ¿«¿»∆«ƒ»««
ÏeÒt -44d˙B‡a ÛiÊÈÂ ,Ìi˜˙pL ¯ËM‰ CzÁÈ ‡nL ; »∆»«¿…«¿»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»

ÂÈ„Ú ÈLe ¯ËL ‰ËÈL45¯ËL ÏÚ Ìeiw‰ ‡ˆÓÂ , ƒ»¿»¿≈≈»¿ƒ¿»«ƒ«¿»
.ÛiÊÓ¿À»

תוכן 42)שם.41) - משמאל או מימין החלק הגליון על
השטר  את שמקיימים בפירוש שכותבים מובן השטר.
הקלף. בראש כותבים או הקיום, משמאל או מימין הכתוב

כתב 43) כנגד לדף מעבר הכתוב את שמקיימים וכותבים
הקלף. בראש כותבים או שם.44)הקיום יוחנן כרבי

נפסל. לא השטר אבל פסול, הקיום שרק יזייף 45)מובן,
חתימתם.

.Ê˜ÈÁ¯‰46¯˙È ¯ËM‰ ÔÓ Ìeiw‰ ˙‡47ÈzL ÏÚ ƒ¿ƒ∆«ƒƒ«¿»»≈«¿≈
È¯‰L ,¯Lk - BÈc ˙BËÈ¯O ÁÂ¯‰ Ïk ‡lÓe ,ÔÈËÈLƒƒƒ≈»»∆«¿ƒ¿»≈∆¬≈

ÛiÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡48eÓi˜iL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ; ≈»¿«≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ∆¿«¿
.¯ËL ÏL BÙeb ÏÚ ‡l‡ ,˙BËÈ¯O‰ ÏÚ Ìeiƒ̃««¿ƒ∆»«∆¿»

א.46) עמוד פחות 47)שם ומכלֿשכן יתר, אפילו כלומר:
שורות. עדים 48)משתי שבחתימת אמרנו ה"ד למעלה

אישרו  שמא שריטות, השורות שתי כשמילא פסול, השטר
רבינו  שמנמק כמו - כשר ביתֿדין בקיום אבל השריטות, את
שטרות. תוכן אלא שריטות מקיימים אין שביתֿדין בסמוך,

.ÁÔÈ˜Án‰ Ïk49ÛBÒa Ô‰ÈÓei˜ ·zÎiL CÈ¯ˆ - Ôlk »«¿»ƒÀ»»ƒ∆ƒ¿…ƒ≈∆¿
B‡ ˙ÈBÏt ‰lÓ B‡ ˙ÈBÏt ˙B‡ :¯Ó‡ÈÂ ,¯ËM‰«¿»¿…«¿ƒƒ»¿ƒ

‰ÈeÏz B‡ ,˜ÁÓ ÏÚ ˙ÈBÏt ‰ËÈL50Ì‡Â .Ìi˜ Ïk‰Â , ƒ»¿ƒ«¿»¿»¿«…«»¿ƒ
¯È¯L ¯eÚL·e ,Ìi˜Â ¯È¯L ÌB˜Óa ˜Án‰ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ»ƒ

Ìi˜Â51BÓi˜Â ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,52‡nL ;ÏeÒt - ¿«»««ƒ∆»«¿ƒ¿»∆»
B˜ÁÓ53ÔÈaL ÁÂ¯a BÓi˜Â ¯ÊÁÂ ,ÛifL ¯·c ·˙ÎÂ , ¿»¿»«»»∆ƒ≈¿»«¿ƒ¿»∆«∆≈

k‰ÌÈ„Ú‰Â ·˙54. «¿»¿»≈ƒ

קסא:49) שם יוחנן, רבי של שורה 50)מימרא בין
והכל 51)לשורה. השטר: בסוף לכתוב שרגילים במקום

וקיים. הנוסח 52)שריר כפי המחק על הכתוב את קים
וקים.53)שלמעלה. השריר חתימתם 54)את שריחקו

או  "מחק שכתב כאן רבינו של [מלשונו אחת. שיטה
שאינה  שתלויה ומכיון שוה, שניהם שדין משמע תלויה",
בה  מתחשבים אין אלא השטר כל את פוסלת אינה מקוימת
למדים  אין במחק גם כך - זיוף חשש כל כאן אין שהרי -
מביא  ובמגידֿמשנה כשר. השטר אבל עליו, הכתוב מן
מבואר  וטעמו פסול. השטר כל - שבמחק רשב"א, בשם
כתוב  היה שמא שחוששים ו, אות מד סי' שם ב'טור'
וכתב  ומחקו השטר, בעל לחובת שהוא דבר המחק במקום
ה  סעי' שם ערוך' ב'שולחן ומרן כמותו. ופסק שכתב. מה

כרבינו]. פסק

.Ë¯ËL55Ì‡Â .¯Lk - ˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¿»«»¿≈»««¿»»≈¿ƒ
˜ÁBÓe ¯ÊBÁÂ ˜ÁBÓ :¯Ó‡z56ÈÓ ‰ÓB„ BÈ‡ - …«≈¿≈≈≈∆ƒ

ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓÏ ˙Á‡ ÌÚt ˜ÁÓpL57Ì‡Â . ∆ƒ¿«««««¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÌÈ„Ú‰ ÌB˜Ó ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓ ‡nL :¯Ó‡z58, …«∆»ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ

‰Ó Ïk ·˙BÎÂ B˜ÁBÓe ¯ÊBÁ ¯ËM‰ ·˙kL ¯Á‡Â¿««∆»««¿»≈¬¿≈»«
˜ÁÓpL ÈtÓ ,‰ÂL Blk ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ È¯‰L ,‰ˆ¯iM∆ƒ¿∆∆¬≈¿≈»À»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«
eÈ‰È ‡lL ,ÌÈÓÎÁ ewz ¯·k - ÌÈÓÚt ÈzL Ïk‰«…¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆…ƒ¿
˜ÁÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˜eÁÓ ¯ËL ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ«¿»»∆»ƒ≈ƒ¿«

Ì‰ÈÙa59. ƒ¿≈∆

וקסד.55) קסג: בשטר 56)שם הכתוב כל מחק שמא
כרצונו. ניכר.57)וכתב על 58)והזיוף משהו כתב

מחק  ואח"כ ומחקו, העדים לחתימת המיועד בשטר המקום
עצמו  והשטר הכפול, המחק על העדים וחתמו שניה פעם
שבין  בשינוי ירגישו לא והעדים בלבד, אחת פעם נמחק
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לשינוי. לב ישימו לא או שבשטר, הכתב מפני המחקים
למחק.59) מחק שבין בשינוי ירגישו ודאי ואז

.È¯ËL60Ìeiw‰Â ,˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¿»«»¿≈»««¿»¿«ƒ
Ìeiw‰ È„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - ¯Èp‰ ÏÚ ‰hÓlÓ61 ƒ¿«»««¿»≈¿«¿ƒ≈≈≈«ƒ
ÔÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ìeiw‰ ‡nL ;‰ÏÚÓlL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡∆»≈≈ƒ∆¿«¿»∆»«ƒ»»»ƒ
BÈc ÏL ˙BËÈ¯O ‡ÏÓ ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,‰a¯‰ ¯ËM‰62, «¿»«¿≈¿»»»∆«»≈¿ƒ∆¿

¯ËM‰ ·˙ÎÂ ,˙BËÈ¯O‰ ˜ÁÓe ,¯ËM‰ Ûeb C˙ÁÂ¿»««¿»»««¿ƒ¿»««¿»
ÂÈ„ÚÂ63.˜Án‰ ÏÚ ¿≈»««¿»

צריך 61)שם.60) השטר, באותו לגבות לביתֿדין בא אם
הקיום  על סומכים ואין העדים, חתימת שנית לקיים

כשר.62)שבשטר. שהקיום בה"ז למעלה ואמרנו
שיטת 63) לפי זו סברא אמרו שם בגמרא חתימתם. שזייף

ואףֿעלֿפי  כשר, שורות כמה אפילו לקיום עדים שבין רב,
שיטה  שאפילו ה"ו) למעלה (ראה יוחנן כרבי פסק שרבינו
הוא  גבי הסברא אותה קיבל פסול, - לקיום עדים בין אחת
בזה  מצאנו שלא מפני נייר, על והקיום המחק על ועדיו
דרב  אליבא שנאמרה והסברא יוחנן, לרבי רב בין מחלוקת

(מגידֿמשנה). הדעת על מתקבלת

.‡È¯ËL64;ÏeÒt - ˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ,¯Èp‰ ÏÚ ‡a‰ ¿»«»««¿»¿≈»««¿»»
ÛiÊÈÂ ¯ËM‰ ˜ÁÓÈ ‡nL65ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡ˆÓÂ , ∆»ƒ¿««¿»ƒ«≈¿ƒ¿»¿≈»«

˜Án‰66e·˙k Ì‡Â .67eÓ˙Á ÌÈ„Ú‰ eÁ‡ :ÌÈ„Ú‰ «¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¬«¿»≈ƒ»«¿
ÔÈa Ôk ÔÈ·˙BÎÂ .¯Lk - ¯Èp‰ ÏÚ ¯ËM‰Â ,˜Án‰ ÏÚ««¿»¿«¿»««¿»»≈¿¿ƒ≈≈

ÛiÊÈ ‡lL È„k ,„ÚÏ „Ú68. ≈¿≈¿≈∆…¿«≈

קסד.64) שהוא 65)שם מה המחק במקום ויכתוב יזייף
בה"י.66)רוצה. למעלה כמבואר כשר, כזה ושטר

יחתוך 68)שם.67) - מחתימתם למטה זאת יכתבו אם
זה  כל ימחוק. - לחתימה השטר בין יכתבו ואם הזה, הקטע

שם. בגמרא מבואר

.·È¯ËL69.ÏeÒt - ¯Èp‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ,˜Án‰ ÏÚ ‡a‰ ¿»«»««¿»¿≈»««¿»»
,¯Èp‰ ÏÚ eÓ˙Á ÌÈ„Ú eÁ‡ :ÌÈ„Ú‰ e·˙k elÙ‡Â«¬ƒ»¿»≈ƒ¬«¿≈ƒ»«¿««¿»
ÌÚt B˙B‡ ˜ÁBÓ ‡e‰L ÈtÓ .˜Án‰ ÏÚ ¯ËM‰Â¿«¿»««¿»ƒ¿≈∆≈««
ÈzL ˜ÁÓ BlkL ÔÂÈÎÂ ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ·˙BÎÂ ,‰iL¿ƒ»¿≈»«∆ƒ¿∆¿≈»∆Àƒ¿«¿≈

k BÈ‡ ÌÈÓÚtÌÚt ˜ÁÓp‰ ÌB˜Ó Ba ‰È‰ el‡L ;¯ ¿»ƒ≈ƒ»∆ƒ»»»«ƒ¿«««
¯k ‰È‰ - ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓp‰ ÌB˜Óe ˙Á‡70. ««»«ƒ¿«¿≈¿»ƒ»»ƒ»

ÔBa˙‰Ï :˙B¯ËM‰ ÔewzÓe71Ô"ÈÈÊÂ Ô"ÈÂÂa ¯ËMa ƒƒ«¿»¿ƒ¿≈«¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÛÈÒB‰Â ÛiÊ ‡nL ,˙B·z‰ ÔÈa ÔÈ˜eÁ„ e‰È ‡lL BlL∆∆…¿¿ƒ≈«≈∆»ƒ≈¿ƒ

BÊ72ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰È ‡ÏÂ .73ÔB‚k ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ÁÓ ‡nL , ¿…ƒ¿¿À»ƒ∆»»«««¿
˙Á‡‰ dÏ‚¯ ÁÈp‰Â ,˙"ÈÁ B‡ ‡"‰74ÏÎÂ .Â"Â ÌB˜Ó ≈≈¿ƒƒ««¿»»««¿»¿…

.·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa Ba ÔÈ˜c˜„Ó ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿«¿¿ƒ¿»»¿»¿»

ה"ט.70)שם.69) למעלה צריך 71)ראה הדיין
ולבדוק. היטב להשגיח כלומר אות 72)להתבונן, הוסיף

שטר  שבא מסופר קסז. שם בגמרא דחוקה. היא ולפיכך זו,
(חלק) "מנת קנה: שהלוקח בו שכתוב אביי, לפני מכר
ששמו  אח ושמעון לראובן להם והיה ואחי" ושמעון ראובן
יפה  התבונן ואביי חלקו, גם שקנה הלוקח וטען "אחי",
מדאי, יותר לחוצה "ואחי" המלה של שה'ואו' וראה בשטר

הוסיף  שהוא הלוקח הודה - מדוקדקת חקירה ואחר
ושמעון  ראובן של חלקם שקנה כתב היה ובשטר  ה"ואו",

(אחים). אביי,73)אחי לידי שבא שני בשטר מעשה שם.
שבאותה  האותיות משאר מדאי יותר מרוחקת "ואו" והיתה
חלק  שמחק הודה השטר, בעל על אביי וכשלחץ מילה,

"ואו". ונשארה "ב" הימנית.74)מאות

.‚ÈLÏMÓ75,‰ËÈL ÛBÒa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ¯OÚ „ÚÂ ƒ»¿«∆∆≈¿ƒ¿ƒ»
ÛiÊÈ ‡nL76.ÌÈ¯OÚ ¯OÚ‰Â ÌÈLÏLÏ LÏM‰ ¯ÈÊÁÈÂ ∆»¿«≈¿«¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿»∆∆∆¿ƒ

¯eac‰ ¯ÈÊÁÓ - ‰ËÈL ÛBÒa BÏ ÔncÊ Ì‡Â77BÙe‚a ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»«¬ƒ«ƒ¿
ÚˆÓ‡a ‡B·iL „Ú ,˙Ba¯ ÌÈÓÚt ¯ËL ÏL∆¿»¿»ƒ««∆»¿∆¿«

‰ËÈM‰78. «ƒ»

שם.75) ו"מם".76)אביי, "יוד" המילה בסוף יוסיף
הקטע.77) את או השטר את שנית שם 78)כותב רשב"ם

השורה, באמצע הנכון הסכום את פעם עוד שיכתוב מפרש,
לא  שלמעלה השורה בסוף הכתוב הסכום את יזייף ואם
כמו  קובע, באחרונה הכתוב הסכום שהרי כלום, יועיל

הבאה. בהלכה שיבואר

.„È¯ËL79‰Ó ‰ÏÚÓÏÓ e·˙kL80‰hÓlÓe ¿»∆»¿ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«»
Ïk‰ - ‰Ó ‰hÓlÓe ÌÈ˙‡Ó ‰ÏÚÓÏÓ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒƒ¿«¿»»«ƒƒ¿«»»∆«…
˙eÁt‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ .ÔBzÁz‰ ¯Á‡ CÏB‰≈««««¿¿»»≈¿ƒ«««»

?Ì‰ÈLaL81Ì‡L .B¯·Áa ÈeÏz „Á‡‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆≈»∆»»«¬≈∆ƒ
Ô‰L ÌÈ˙‡Ó B‡ ,ÌÈ˙‡Ó Ô‰L ‰‡Ó :Ba ·e˙k ‰È‰»»»≈»∆≈»«ƒ»«ƒ∆≈

‰‡Ó ÏËB ‰È‰ - ‰‡Ó82ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ ÈL Ï·‡ ; ≈»»»≈≈»¬»¿≈¿»ƒ∆≈
Ba ‰È‰ .ÔB¯Á‡ ¯Á‡ Cl‰ - ÔBL‡¯a ÈeÏz ÔB¯Á‡‰»«¬»»ƒ«≈«««¬»»
¯Á‡ Cl‰ - BÏ ·B¯˜ ÌL ‰hÓÏe ,ÌL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»≈¿«»≈»«≈««

ÔBzÁz‰83‡nL ?ÔBÈÏÚ‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ‰nÏ ,Ôk Ì‡ . ««¿ƒ≈»»¿ƒ∆»∆¿∆»
ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ „ÓlÈÂ ,ÔBzÁz‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙B‡ ˜Ánz84. ƒ»≈««ƒ««¿¿ƒ»≈ƒ»∆¿

‰È‰L ÔB‚k85B‡ ÔÁ ÔBzÁz·e ,ÈÚ B‡ ÈÁ ÔBÈÏÚa ¿∆»»»∆¿¬»ƒ¬»ƒ««¿»»
„ÓlÈ ‡Ï Ï·‡ .ÔBÈÏÚ‰ ÌM‰ ‡e‰L Úe„Èa - ÔÚ»»¿»«∆«≈»∆¿¬»…ƒ»≈

˙Bi˙B‡ ÈzLa ÔBÈÏÚÓ ÔBzÁz86. «¿≈∆¿ƒ¿≈ƒ

קסה:79) שם כסף.80)משנה, דינרי שהרי 81)מאה
מספק. ממון מוציאים בזה 82)אין גם הולכים אין ולמה

אנו  ואין בחשבון, גלויה טעות שכאן משום התחתון? אחר
ספק  בכל כמו דנים ולפיכך מוטעה, סכום איזה  יודעים

הראיה. עליו - מחבירו שהמוציא בשטרות 83)שבממון,
מיוחדת  סיבה כשאין התחתון, אחר דבר בכל הולכים
לראות  שיש מנמק בפירושו מיגש הר"י לכך. מתנגדת

בעליון. מהכתוב חזרה הנ"ל.84)בתחתון במשנה זה כל
קסו:85) שם של 86)ברייתא טעמו פירשו ובגמרא שם.

שתי  למעלה וכתוב אותיות, שלש בן שם יקרה שמא דבר:
להשלים  אלא מעליון ללמוד ואין השם, רוב שהן אותיות

השם. עיקר כשהוא התחתון את

.ÂËBa ·e˙k87ÏÙÒ ‰ÏÚÓÏÓ88ÏÙ˜ ‰hÓlÓe ,89- »ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆
.ÏÙq‰ ÔÓ ˙eÁt ÏÙw‰L ,ÔBzÁz‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰«…≈««««¿∆«≈∆»ƒ«≈∆
ÔÈLLBÁ - ÏÙÒ ‰hÓlÓe ,ÏÙ˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ba ·e˙k»ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆¿ƒ

C"ÓÒ ˙ÈOÚÂ Ûew‰ Ï‚¯ ¯ÈÒ‰ ·e·Ê ‡nL90BÈ‡Â , ∆»¿≈ƒ∆∆«¿«¬≈»∆¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰pËw‰ ÏÙ˜ ˙cÓa ‡l‡ ‰·B‚∆∆»¿ƒ«≈∆«¿«»¿≈…«≈»∆
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‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL91ÚÓ .¯ËLa ‰O92, ∆««««¿»«««¿»«¬∆ƒ¿»
¯·c‰ È¯‰Â ,„Á‡ ÊeÊÂ ˙B‡Ó LL :Ba ·e˙k ‰È‰L∆»»»≈≈¿∆»«¬≈«»»
˙B‡Ó LL B‡ „Á‡ ÊeÊÂ ÊeÊ ˙B‡Ó LL Ì‡ ,˜ÙÒ»≈ƒ≈≈¿∆»≈≈

‡¯ÈzÒ‡93ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ;ÊeÊÂ94˙B‡Ó LL ÏhÈ : «¿ƒ»¿»¿¬»ƒƒ…≈≈
Ì‡ .‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ,ÊeÊÂ ‡¯ÈzÒ‡«¿ƒ»¿∆»«««¿»«««¿»ƒ

?ÊeÊÂ ‰Ëe¯t ˙B‡Ó LL :¯Ó‡ ‡Ï ‰nÏ ,Ôk95ÈÙÏ ≈»»……«≈≈¿»¿¿ƒ
ÔÈÊeÊ ¯ÙBq‰ Ô˙B‡ ÏÏBk ˙BËe¯t‰L96Ck ¯Á‡Â ∆«¿≈»«≈ƒ¿««»

,ÌB˜Ó ÏÎ·e ÔÓÊ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿≈…«≈»∆¿»¿«¿»»
.ÔÈOBÚ ÂÈt ÏÚ - Úe„i‰ Ìk¯„ ÈÙÏ¿ƒ«¿»«»««ƒƒ

וכו'.87) לו חייב שפלוני בשטר כתוב ראשי88ֿ)שם.
וחצי. סאה פירוש: פלג", "סאה קב 89)תיבות: פלג, קב

ד"ה  שם [וב'תוספות' קבים). ששה מחזיקה (הסאה וחצי
מפרש  ורבינו וקפל, לספל פירושים כמה הביאו ספל,

מיגש]. והר"י הרי"ף שלהם 90)כרבותיו בכתבֿיד
דקה. רגל בתוספת ל"סמך" דומה של 91)ה"קוף" בעיא

מספק. ממון מוציאים ואין נפשטה, ולא שם פפא רב
זוז.93)שם.92) חצי הוא ש"אסתירא" מפרשים יש

הראשון  הפירוש קיבל ורבינו זוזים. שני - מפרשים ואחרים
שרבינו  [לפלא, ומשוי). ד"ה שם ו'תוספות' רשב"ם (ראה
זוזים. שני שפירש מיגש הר"י רבו של מפירושו כאן נטה

כסףֿמשנה]. שם.94)ראה הפחות 95)אביי, המטבע
עושה 96)ביותר. אלא הפרוטות, מנין כותב אינו הסופר

ואת  מספרם, בשטר ורושם פרוטות) 192 (בזוז זוזים מהם
התכוון  ואם שלם, לזוז מצטרפות שאינן הפרוטות מספר
פרוטות, וארבע ועשרים זוזים ארבעה כותב היה - לפרוטות

"וזוז". המילה את ומשמיט

.ÊË¯ËL97ÈÚÓ ‰‡Ó ‡¯ÈzÒ‡ :Ba ·e˙kL98B‡ , ¿»∆»«¿ƒ»¿»»≈
ÈÚÓ ‰‡Ó :Ba ·e˙kL˙eÁt ¯Á‡ Cl‰ - ‡¯ÈzÒ‡ ∆»¿»»≈«¿ƒ»«≈««»

˙Á‡ ‡¯ÈzÒ‡ ‡l‡ ÏËB BÈ‡Â ,˙BBLlaL99„iL . ∆«¿¿≈≈∆»«¿ƒ»««∆«
‡ÈˆBn‰ ‡e‰L ÈtÓ ,‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa«««¿»«««¿»ƒ¿≈∆«ƒ
.˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„a ‡l‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â ,B¯·ÁÓ≈¬≈¿≈ƒ∆»¿»»∆≈»≈
‡nL ,˙BBLÏ ÈzL ÚÓLÓ Ba LiL ¯ËL Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»∆≈«¿«¿≈¿∆»
˙eÁt‰ ‡l‡ ÏËB BÈ‡ - Ck ‡nL B‡ Ck»∆»»≈≈∆»«»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰BÈÏÚa ÒÙz Ì‡Â ;Ô‰ÈzLaL∆ƒ¿≈∆¿ƒ»«»∆¿»≈ƒƒ

B„iÓ100‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡101. ƒ»∆»ƒ¿»»¿»

קה:97) כסף,98)שם (מעה נחושת של פרוטה = מע'
פרוטות). 32 = בזוז מששה אחד 9996)היא היינו

במנה  כמו התחתון? אחר הולכים אין ולמה פרוטות.
"איסתירא  אמר כאילו שזה משום הי"ד)? (ראה ומאתים
מאתים. שהם מאה לכותב דומה זה והרי מעי", מאה שהיא
את  לעגל אנשים של שדרכם נימוק: עוד להוסיף ואפשר
96 רק לו שמגיע אףֿעלֿפי מאה כתב ולפיכך הסכומים,
שם  רשב"ם (ראה אסתירא שכתב מה על וסמך פרוטות,

דתימא). מהו המוחזר.100)ד"ה הוא שהרי
להכחיש 101) יכול ואינו שתפס עדים יש אם ואפילו

ס"ק  מב סי' חו"מ הש"ך פסק וכן המגידֿמשנה, (מסקנת
שם). יוסף' 'בית ראה ט'.

.ÊÈBa ·e˙k102¯ÈcÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ·‰Ê ÚaËÓ : »«¿≈«»»≈»ƒƒ«

·‰Ê103˙BÁt ÔÈ‡ - ·‰Ê ÔÈ¯Èc B‡ ,ÔÈ¯Èc ·‰Ê . »»»»ƒ»ƒƒ»ƒ»»≈»
˙BÁt ÔÈ‡ - ÔÈ¯È„a ·‰Ê .·‰Ê ÏL ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÂMÓƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆»»»»¿ƒ»ƒ≈»

·‰f‰ ÔÓ ÛÒk ÏL ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÂMÓ104Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆∆∆ƒ«»»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קסה:102) שם כסף.103)ברייתא דינרי 25 שהוא
כסף.104) דינרי שני שוה זהב לו נותן

‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ enz«ƒ¿«¿∆¿…∆

ה'תש"פ  אדר כ"ח שלישי יום

-mihtynxtq
orhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨

Â .‡È‰ ˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓB‡ ‰„BÓe ÔÚBË ÔÈc :‡È‰ ƒ¿«¬≈««ƒ»ƒƒ≈∆
.¯ÙBk≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
במקצת.1) מודה או בכל כופר דין מבאר

.‡ÔÚBh‰2˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈÏËÏhÓa B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»
¯‡M‰ ÏÚ ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈«∆»¿ƒ¿»««¿»

‰Ê ‡e‰ Èk ¯Ó‡È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰ ÔÓ3ÔÎÂ .4 ƒ«»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆¿≈
„ÚÂ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡Â Ïka ¯Ùk Ì‡ƒ»««…¿≈…»¿»ƒ≈»¿≈
ÔÓ ÚaL ‰Ê È¯‰ - [BÏ ·iÁ ‡e‰L] „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆«»¬≈∆ƒ¿»ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰¯Bz‰5e„ÓÏ6ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL , «»ƒƒ«¿»»¿∆»»∆¿«ƒ
ÔÎÂ .‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ»∆»¿«¿¿»¿≈

e„ÓÏ7ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ „Á‡ „ÚL ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ »¿ƒƒ«¿»∆≈∆»¿»»¿»
Ì˜ BÈ‡ ˙‡hÁ8.‰Úe·LÏ ‡e‰ Ì˜ Ï·‡ , «»≈»¬»»ƒ¿»

לח:2) שבועות ט"ו 3)משנה פרשה משפטים במכילתא
הוא  זה רק כלומר, במקצת: שיודה עד זה" הוא "כי דרשו:
קמא  בבא (ראה תובע שאתה מה ולא לך חייב שאני הדבר
ושטרות  עבדים קרקעות על אבל במטלטלין, ודווקא קו:).
זה  למדו מג. שם ובגמרא מב: שם (משנה נשבעים אין

וכלל). ופרט מ.4)מכלל שם תלמיד 5)גמרא ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו שם.6)מרבו ברייתא

השמועה.7) מפי שנמסר הלימוד הוא וכך כלומר,
באיש 8) אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים בתורה כתוב

אינו  חטאת ולכל עוון לכל ודרשו: חטאת" ולכל עוון לכל
(שם). לשבועה הוא קם אבל קם,

.·:‰LÏMÓ ıeÁ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ EÏ ÔÈ‡≈¿¿À»¿»ƒ«»ƒ¿»
„Ú B·iÁL ÈÓe ,ÔÈÏËÏhn‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈÓƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒƒ∆ƒ¿≈
ÈÈ ˙Úe·L :¯ÓBLa ¯Ó‡ È¯‰L .¯ÓBM‰Â ,„Á‡∆»¿«≈∆¬≈∆¡«¿≈¿«¿»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L e¯‡a ¯·Îe .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰zƒ¿∆≈¿≈∆¿»≈«¿¿««¿ƒ
ÚaL ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ¿»∆»ƒ«¿»ƒ¿»

ÌlLlÓ ¯ËÙÂ9ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk Ï·‡ .10ÔB‚k , ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¬»»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿
¯ÈÎO11ÏaÁÂ12B¯ËL ˙‡ Ì‚BÙe13Ba ‡ˆBiÎÂ14ÔÎÂ , »ƒ¿∆¿»≈∆¿»¿«≈¿≈

ÔÈÙzM‰ ÔB‚k ,˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk15 »«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈¿«À»ƒ
ÔÈÒÈ¯‡‰Â16a ÔÈÚaL Ôlk -ÌÈÓÎÁ ˙w˙17el‡ ÏÎÂ . ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿»ƒ¿«»«¬»ƒ¿»≈
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Ô‰ È¯‰ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚe·M‰«¿««ƒ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈≈
‰¯Bz ÏL ÔÈÚk18ıÙÁ ˙ËÈ˜a19. ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆

מד:9) שם שכירות 11)שם.10)משנה בהלכות נתבאר
את  לשכיר נתתי הבית בעל טען שאם ו, הלכה י"א פרק
ונוטל. - נטל שלא השכיר נשבע - מכחיש והשכיר שכרו
שבעל  מפני וייפטר? הבית בעל את משביעים אין ולמה
ולא  - שנתן לו שנדמה ואפשר הרבים בפועליו טרוד הבית
שוכח  אינו עבודתו, שכר על שפרנסתו פועל, אבל נתן,

מה). שם (גמרא טועה ונתבאר 12)ואינו מד: שם משנה
של  ידו תחת נכנס שהנחבל עדים כשיש שהמדובר, שם
שלם  כשהוא לבדו) בו היה שהנתבע למקום (פירוש הנתבע
[בגמרא  בו. חבלתי לא וטען דין לבית ונתבע חבול ויצא
הנחבל  שאין במקום היא החבלה שאם שמואל, אמר שם
שם  היה שלא בתנאי, שבועה, בלא נוטל - לחבל יכול עצמו

לחבול]. לו היה שאפשר אחר חוב 13)אדם שטר הוציא
פרעת  אומר והמלוה החוב כל פרעתי טוען וזה חבירו על
עליו  ולפיכך השטר של תוקפו פגם זה הרי - מהחוב חלק
בלא  נאמן - כלום פרעת לא טוען וכשהוא להישבע.

שם.14)שבועה. במשנה שנמנו לאלה והדומים
לו.15) מהמגיע יותר נטל שלא יישבע טוען התובע
מהיבול.16) חלק ולקבל לעבדן מבעליהן שדות החוכרים
לכל 17) ואריסים שותפים בין מה שאלו מח: שם בגמרא

שאלה  ונימקו, שמא? בטענת אותם משביעים שאין אדם,
להשקיט  שונות באמתלאות לעצמם היתר להורות רגילים
שמא  טענת שעל נחמן רב אמר (שם) [בגמרא מצפונם. את
ופירש  כסף. מעות משתי פחותה תביעה בכפירת נשבע אינו
מחוייב  היה וודאי שבטענת במקצת, למודה שהכוונה רש"י
דומה, שמא בטענת שבועה חכמים ותיקנו התורה שבועת
התורה  משבועת פטור וודאי שבטענת הכל כופר כשזה אבל
ט  בפרק ורבינו שמא. בטענת שבועה חכמים תיקנו לא -
לכתחילה, הכל כופר שגם פסק, ושותפין שלוחין מהלכות
בפירושו  מיגאש יוסף הרב רבו כדעת שבועה, מחוייב
מדייק  צג סימן משפט חושן יוסף ובבית שם. לשבועות
רבינו]. כדעת שדעתם והרא"ש, הרי"ף של מלשונם

ט.18) פרק סוף בכתובות בהלכותיו הנשבע 19)רי"ף
שבועות  בהלכות השבועה. בשעת מצוה של חפץ בידו אוחז
תפילין  אוחז חכם שתלמיד רבינו כותב ח: הלכה י"א פרק

תורה. ספר - אדם כל ושאר בידו,

.‚ÔÚBh‰20:¯Ó‡Â Ïka ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ÔÈÏËÏhÓ «≈ƒ«¿¿ƒ«¬≈¿»««…¿»«
B˙e ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L B‡ ;ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»∆»¿ƒ¿»¿»

CÏÈ‰Â ‰Ê ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â „iÓ21B‡ ; ƒ»¿»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿≈»
B‡ ÈÏ zÏÁÓ Ï·‡ ,ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰L ˙Ó‡ :¯Ó‡L∆»«¡∆∆»»¿∆¿ƒ¬»»«¿»ƒ
BÚhL B‡ ;CÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ ÈÏ z¯ÎÓ B‡ ÈÏ z˙»«»ƒ»«¿»ƒ∆¡«¿ƒ»∆¿»
¯eËt el‡ ÏÎa - ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈»

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ22‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ Ï·‡ .23,ewz ƒ¿««»¬»«¿≈«¿»»ƒ¿
el‡ ÏÎa Úa˙p‰ Ú·MiL24˙q‰ ˙Úe·L25.¯ËtÈÂ ∆ƒ»««ƒ¿»¿»≈¿«∆≈¿ƒ»≈

.ıÙÁ ˙ËÈ˜ da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz ÏL ÔÈÚk dÈ‡Â¿≈»¿≈∆»¿ƒ∆≈»¿ƒ«≈∆
˙Úe·L C¯„Â ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L C¯„ e¯‡a ¯·Îe¿»≈«¿∆∆¿»∆»¿∆∆¿«

˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a ˙q‰26. ∆≈¿ƒ¿¿

לח:20) שם שאני 21)משנה הסכום לך משלם אני והנה
בו. ד.)22)מודה מציעא (בבא ששת כרב פסק בהילך

והדינים  משבועות. ו פרק בראש הרי"ף של הכרעתו כפי
מבאר, שם מציעא בבא [רש"י שם. בשבועות נשנו האחרים
מקום  בכל שלך הם והרי הוצאתים לא משמעותו: שהילך
(=ומכיוון  דמי להו דנקיט כמאן ואיתנייהו הואיל ... שהם
המלוה). של בידו נמצאים כאילו זה הרי בעינם שישנם
פטור  הילך אמרו לא רש"י שיטת שלפי כתב, שם והר"ן
הן  שהמעות לומר אפשר אי במלוה אבל בפיקדון, אלא
להוצאה  שמלוה משום שהן, מקום בכל המלוה ִברשות
המלוה, מרשות לגמרי יצאו הלווה ליד וכשהגיעו ניתנה,
מזומן  בידו היה אם שבהלוואה הגאונים, בשם ומביא
ובפיקדון  משבועה, פטור - למלוה ונותנו בו שהודה הסכום
היא  עצמה ההודאה - רחוק במקום הדבר נמצא אם אפילו
של  ברשותו - שהוא מקום בכל שפיקדון משום כהילך,

י"ד). הלכה ג פרק לקמן (ראה הוא מימרא 23)המפקיד
ה. מציעא ובבא מ: שם נחמן רב שם 24)של בשבועות

ששנינו  מה על רק נאמרה היסת ששבועת חביבא, רב אמר
תנהו  לו אמר למחר הן, לו אמר בידך, לי מנה לח:) (שם
שלדעתו  שם וביארו פטור. - הנתבע) (טענת לך נתתיו לי,
הדגיש  ולכן מהיסת. אפילו פטור לכתחילה, הכל כופר
חביבא. כרב הלכה שאין לך, לומר אלו" "בכל וכתב: רבינו
ו. פרק בראש בשבועות בהלכותיו הרי"ף פסק וכן
רבינו  בשם כתבו ומאן, המתחיל דיבור מא. שם [בתוספות
מיימוניות  ובהגהות הכל. הכופר את משביעים שאין תם
זצ"ל  רבינו מורי בתשובת ראיתי שוב כתב: ח אות כאן
ימיו]. בסוף בו חזר תם שרבינו מרוטנברג) למהר"ם (הכוונה

לשבועה 25) חכמים אותו שהסיתו שם על "היסת" לה קראו
שם). שבועות רש"י ראה שם. מציעא בבא (רש"י זו

ד.26) הלכה י"א, פרק

.„‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ«»¬≈∆
¯ËÙÂ ÚaL27ÔÈ„¯BÈ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ…»»¿ƒ»«¿ƒ

ÂÈÒÎÏ28ÂÈÏÚ B¯·Á Ú·zM ‰Ó Ïk Ì‰Ó ÔÈ·B‚Â29; ƒ¿»»¿ƒ≈∆»«∆»«¬≈»»
B‡ ,‰¯Bz ÔÈcÓ ÊÊ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ Ú·Bz‰ È¯‰L∆¬≈«≈«≈≈ƒ»ƒƒ»

ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .ÈÏ Ôz B‡ Ú·M‰30ÔÚhL ÈÓ ÏÚ ƒ»«≈ƒ¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆»«
Ô˙BÂ ,Ôk BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ31·iÁ˙pL ÈÓ Ï·‡ . »»»»∆≈≈¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰È¯·cÓ ‰Úe·L32- ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ , ¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
‰Úe·M‰ ˙‡ Ct‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡33¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰L ; ≈»¿«≈∆«¿»∆¬≈«ƒ¿»≈

‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ewzL BÓk ,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏƒ»«»…¿∆ƒ¿¿¿ƒ…»»
:Ú·Bz‰ ¯Ó‡ Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰Â .BÏ CÏÈ - Ú·M‰Ï¿ƒ»«≈≈¿««∆ƒ»««≈«

ÌÈÓÎÁ ÈÏ ewzL BÊ ‰w˙a ‰ˆB¯ ÈÈ‡34ÈÈ¯‰ ‡l‡ , ≈ƒ∆¿«»»∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆»¬≈ƒ
ÌÈÚ·Bz‰ ¯‡Lk35Úa˙p‰ ˙‡ ÚÈaLÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿ƒ¬≈∆«¿ƒ«∆«ƒ¿»

˙q‰36˙‡ ÔÈ·iÁÓ - Ú·Bz‰ ÏÚ dÎt‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»¿«¿»««≈«¿«¿ƒ∆
Ú·M‰Ï Ú·Bz‰37.BÏ CÏÈ B‡ , «≈«¿ƒ»«≈≈

לח:27) שבועות מא.28)משנה יכול 29)שם ואינו
חייב  שאני יישבע ולומר: התובע על השבועה את להפוך
אשי  רב [בר מפכינן. לא בדאורייתא אמרו: שם וייטול. לו
שם  ובתוספות מפכינן. כן) (גם נמי בדאורייתא שם: אומר
גרשון  רבינו וכן גאון האי שרב כתבו, ולמר המתחיל דיבור
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גדולות  הלכות ובעל אשי, רב בר כמר פסקו הגולה מאור
שאין  כתבו, עלם) טוב יוסף (לרבי ואמוראים תנאים ובסדר

כמותו]. זכות.30)הלכה יש ומשלם.31)לנתבע
חכמים.32) -33)מתקנת הנוטלים שבועת היפוך לעניין

פסק  וכן התורה. שבועת כדין - מדבריהם שהיא פי על אף
פז: כתובות ורש"י שם. לשבועות בפירושו מיגאש הר"י
חושן  (ובש"ך להפוך יכול מדבריהם שבועה שכל כתב
פסקו  קדמונים פוסקים שכמה כתב, ל קטן סעיף שם משפט

ואטול.34)כרש"י). מכחיש,35)שאשבע והנתבע
ונפטר. נשבע נשבע 36)שהוא הנתבע היה מהפך כשהוא

"כעין  היינו, בה, חייב היה שהמהפך השבועה אותה
בתקנת  רוצה אינני באומר אבל חפץ, בנקיטת דאורייתא"

היסת. נשבע הנתבע - לטובתי שתיקנו לקמן 37)חכמים
מהפכים. היסת שבועת שכל יתבאר ו הלכה

.‰ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ·iÁÓ ‰È‰»»¿À»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿»ƒ
˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLp‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ËÙÂ38ÔÓ B‡ ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ««¬«»≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˙nLÓ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,˙q‰ ÔÈÚaLp‰39 «ƒ¿»ƒ∆≈¿…»»¿ƒ»«¿«¿ƒ
BÈec Ú·z ‡ÏÂ ‡a ‡Ï Ì‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL40ÔÈ˜ÏÓ - ¿ƒƒ…»¿…»«ƒ«¿ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡41‡zÓL ÂÈÏÚ ‰ÏÁL ÈÓ ÏÎÂ . «««¿¿»ƒ∆»»»»«¿»
Ck ¯Á‡Â ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«ƒ«««¿¿««»

BÈec ÔÈ¯ÈzÓ42ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈ‡Â .43BÈ‡L ÈÙÏ , «ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»»¿ƒ∆≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ44. ¿À»¿»ƒ«»

ב).38) הלכה למעלה (ראה והשותפים האריסים כגון
הנידוי.40)שם.39) את לו להתיר ביקש מפני 41)לא

"מכת  נקרא מדרבנן מלקות עונש כל חכמים. בדברי שמרד
שם.42)מרדות". אשי מסיים:43)כרב שם אשי רב

אותו)". (ועוזבים ליה התורה 44)"ושבקינן מן בשבועה
יורדים  להישבע רצה לא שאם ד, בהלכה למעלה אמרנו

מהם. וגובים לנכסיו

.Â·iÁÓ‰ Ïk45CÙ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,˙q‰ ˙Úe·L »«¿À»¿«∆≈ƒ»»«¬…
ÏËBÂ ˙q‰ ÚaL Ú·Bz‰ È¯‰ - Ú·Bz‰ ÏÚ ‰Úe·M‰«¿»««≈«¬≈«≈«ƒ¿»∆≈¿≈

EÏ ÔÈ‡Â .B¯·ÁÓ46,B¯·ÁÓ ÏËBÂ ˙q‰ ÚaLpL ÈÓ ≈¬≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆≈¿≈≈¬≈
EÏ ÔÈ‡Â .˙q‰ ˙Úe·L ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ‡l‡∆»∆∆∆∆¿»»»¿«∆≈¿≈¿
Ï·‡ ;„·Ïa ˙q‰ ˙Úe·L ‡l‡ CÙ‰zL ‰Úe·L¿»∆≈»≈∆»¿«∆≈ƒ¿«¬»
ÏL ÔÈÚk ‡È‰L Ì‰È¯·c ÏL B‡ ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L¿»∆»∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆

‰¯Bz47.Ô˙Úe·L ÔÈÎÙB‰ ÔÈ‡ - »≈¿ƒ¿»»

מפכינן".45) "בדרבנן אמרו: למעלה 46)שם נתבאר
"בדרבנן  שאמרו: מה מפרשים מיגאש הר"י ורבו שרבינו

בלבד. היסת לשבועת הכוונה למעלה 47)מפכינן" נתבאר
ה. בהלכה

.Ê;È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‡l‡ ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿«∆≈∆»««¬«««
¯eËt - ˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ Ï·‡48ÈÏ ‰n„Ók ?„ˆÈk . ¬»««¬«»≈»≈«ƒ¿À∆ƒ

,EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó :¯Ó‡L B‡ ;‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆∆»«»∆ƒ¿ƒƒ
‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ ;ÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ ‰n„ÓÎÂ49ÈÏ LiL ¿ƒ¿À∆ƒ∆…¿«¿«ƒ»«ƒ«»∆≈ƒ

EÏˆ‡ ÈÏ LiL ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÏ ‰eˆ B‡ ,‰Ó EÏˆ‡∆¿¿»∆ƒ»ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ∆¿¿
‡l‡ ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,È˙ÈaÓ ·‚ ÈBÏt ¯·c ;‰Ó»∆»»¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ¿…»»»∆»
˙BÚÓ Èz·MÁ ;Bz·‚ ‰z‡L ÈÈÚa ·B¯˜ ,‰z‡«»»¿≈«∆«»¿«¿ƒ«¿ƒ»

;ÔBaLÁa È˙ÈÚË‰ ‰z‡ ‡nL ,¯ÒÁ È˙‡ˆÓe»»ƒ»≈∆»«»ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â¿«ƒ¿»≈≈¿¿»ƒ¿¬≈∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈¿≈…«≈»∆

הכופר 48) את היסת משביעים למה נחמן רב מנמק מ: שם
עליו, לו יש כן אם אלא תובע אדם אין חזקה משום - הכל

משנה). (מגיד כזו חזקה אין ספק אמרו,49)ובטענת
על  מסתמך התובע הבן אם יעקב, בן אליעזר רבי שלשיטת
פטור  הנתבע - לי ברי אמר: ולא בלבד אביו צוואת
התורה. מן ששבועתו במקצת במודה אפילו משבועה,
מפני  יעקב בן אליעזר כרבי פסקו - הרי"ף וכן - ורבינו
קב  יעקב בן אליעזר רבי "משנת סב:): (עירובין שאמרו
ודעתו  אבא, לי אמר בדין רבינו על משיג [הראב"ד ונקי".
השיטות. שתי באריכות מברר משנה ובלחם ברי. טענת שזו

שם]. ראה

.ÁÌÈhÁ ¯Bk50:¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈
Úa˙p‰ È¯‰ - EÏ ÔÈ‡ ‡nL EÏ LÈ ‡nL ,Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆»≈¿∆»≈¿¬≈«ƒ¿»

¯ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ˙Úe·L Ú·MÈ51‡lL ÈÙÏ , ƒ»«¿«∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆…
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È‡cÂa BÓˆÚ ·iÁLÈ ÌÈhÁ ¯Bk .‰Êa ƒ≈«¿¿««¿≈…«≈»∆ƒƒ≈

ÌÈhÁ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«ƒƒƒ
Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO B‡ ‡e‰52, ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈≈«

ÔÈ¯BÚO ÌlLÓe53.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ¿≈…«≈»∆

המגיד 50) גירסת וכן בידך". לי "מנה תימן: יד בכתב
רבינו 51)משנה. ופסק יב: בכתובות אמוראים מחלוקת

ורבינו  "פטור" אמרו שם בגמרא יוחנן. ורבי נחמן כרב
עליו  נטיל לא שאם היסת, להישבע מחוייב שהנתבע הוסיף
יעדיף  שהרי הכל, בכופר היסת שבועת תתבטל שבועה
משנה). (מגיד משבועה פטור ויהיה יודע איני לטעון

במקצת,52) כמודה התורה שבועת אותו מחייבים אין ולמה
חמישים  בטוען כמו ישלם, - להישבע יכול שאינו ומתוך
ד  פרק לקמן כמבואר יודע, אינני וחמישים לך חייב אני
אלא  שבועה מחוייב אינו במקצת שמודה משום ח? הלכה
ח). הלכה ג פרק לקמן (ראה הטענה ממין לו בהודה

קמא 53) בבבא נתן בר רבה מדברי זה על משיג הראב"ד
מדמי  אף פטור בשעורים לו והודה בחיטים שטענו לה:
מבאר  עצמו והמשיג (שם). עצמו רבינו פסק וכן שעורים.
אלא  נתן בר רבה אמר לא שלדעתו וכותב: רבינו שיטת
בשאינו  אבל (החיטים), התביעה את לגמרי מכחיש כשהוא
היסת  שבועת לחיוב ונכנס יודע איני טוען אלא מכחישה,
שהתכוון  ונראה שהודה. מה לשלם חייב - התביעה על
שם) קמא בבא ברא"ש (הובא הלוי מאיר רבינו של לנימוקו
שיכול  מפני פטור, בשעורים לו והודה בחיטים שטענו
חייב  אינני שעורים גם ולמעשה בך, הייתי משטה לטעון
(ראה  השטאה כאן אין יודע שאינו היסת כשנשבע אבל לך,
שם  ובסמ"ע לה). קטן סעיף פ"ח סימן משפט חושן ש"ך
שטעם  האומרים לשיטת שאפילו מסביר לא, קטן סעיף
השעורים  על אומרים: שאנו משום הוא משעורים הפטור
זכר  לא התובע שגם הדבר שאפשר משום חייב, כאן - מחל
חיטים, טען ולפיכך שעורים או השאילהו חיטים אם בדיוק
הפחות  לו לשלם צריך אחד מין ששאל הודה וכשהנתבע
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בזה  שכתבנו מה (ראה השאר על ונשבע המינים שבשני
ו). הלכה ופיקדון שאלה בהלכות

.ËE„Èa ÈÏ LÈ ‰Ó54Ôk :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa »∆≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈
B‡ EÏ Èz¯ÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,È„Èa EÏ ‰È‰»»¿¿»ƒ¬»≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ¿
Ú·MÈ ‡ÏÂ ;ÌlLÏ ·iÁ - EÏ Èz¯ÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¡«¿ƒ¿«»¿«≈¿…ƒ»«
Ú„BÈ ‡e‰L ÈtÓ .˙q‰ ˙Úe·L elÙ‡ ,ÏÏk Ú·Bz‰«≈«¿»¬ƒ¿«∆≈ƒ¿≈∆≈«

‰Ê È¯‰Â ,·iÁ ‡e‰L È‡cÂa55ÔÚBË56˙ÚË B˙B‡ ¿««∆«»«¬≈∆≈«¬«
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËÙ ‡Ï B‡ ¯ËÙ Ì‡ ˜tzÒÂ ,È‡cÂ««¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«…ƒ¿«¿≈…«≈

Ú·Bz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Êa57:¯Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰Â , »∆¬»ƒ≈≈«¿»≈«¿¿»«
,‰Ó ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰ EÈ·‡ ,‰Ó È˙ÈÂÏ‰ B‡ EÈzÏÊb¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ∆¿ƒ»∆
·iÁ BÈ‡ - ÂÈz¯ÊÁ‰ ‡Ï B‡ ÂÈz¯ÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ…∆¡«¿ƒ≈«»

ÌÈÓL È„È ˙‡ˆÏ ‡a Ì‡Â .ÌlLÏ58.ÌlLÏ ·iÁ - ¿«≈¿ƒ»»≈¿≈»«ƒ«»¿«≈

קיח.54) שם מודה.56)הנתבע.55)משנה כלומר,
וכן 57) תבע. לא או תבע בין ההבדל מבואר שם בגמרא

שם. הרי"ף אבל 58)פסק לשלם, מחייבו אינו דין בית
הקדושֿברוךֿ כלפי גם גזל מעוון נקי להיות מקפיד כשהוא
באומר  הדין והוא משלם. - לפניו וידוע גלוי שהכל הוא,
פסקו  וכן הלויתני. אם יודע איני אומר וזה בידך לי מנה
ע"ה  סימן משפט חושן ערוך ובשולחן שם והרא"ש הרי"ף
ואמר  ובא תבעו לא שאם עוד, כתב שם ברא"ש ט. סעיף
ידי  לצאת גם פטור - לא או הלויתני אם יודע איני מעצמו

י. סעיף שם ערוך בשולחן נפסק וכן שמים.

.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó59˙q‰ Ú·M‰ ;ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,60 »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿ƒ»«∆≈
˙q‰ ‰z‡ Ú·M‰ ,CÏÂ61ÏËÂ62ÈÈ‡ :Ú·Bz‰ ¯Ó‡Â ; »≈ƒ»««»∆≈»…¿»««≈«≈ƒ

,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏ ¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰ - Ú·M‰Ï ‰ˆB¯∆¿ƒ»«¬≈«ƒ¿»≈ƒ»«»…
¯Á‡ Cet‰ ÌL ÔÈ‡Â .ÌeÏk ‡Ïa CÏz B‡63BÏ LÈÂ . ≈≈¿…¿¿≈»ƒ«≈¿≈

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï64.ÈÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ÈÏ ·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆«»ƒ¿…ƒ≈ƒ

מהפכים.59) היסת ששבועת ו) (הלכה למעלה נתבאר
כך.60) טוען הנתבע.61)התובע ואשלם 62)תשובת
אין 63)לך. - כן לא שאם מהופכת, שבועה מהפכים אין

סוף. הנתבע.64)לדבר שם הזכרת בלי

.‡ÈÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ÏkL :È˙Ba¯ e¯B‰««∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆
ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈ - ˙q‰ elÙ‡ ,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz»≈∆ƒ¿≈∆¬ƒ∆≈≈¿«¬ƒ
BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ ÔÚËiL ÈÓ ÏÚ Ú·MiL Ì„˜ Ì˙Ò¿»…∆∆ƒ»««ƒ∆ƒ¿«»»»»∆≈
ÚÈaLn‰ ‰ÚÈÂ ,ÌpÁa B˙B‡ ÚÈaLiL È„k Ba ·iÁ«»¿≈∆«¿ƒ«¿ƒ»¿«¬∆««¿ƒ«

ÔÓ‡65È„k ,ÔÈÈ„ ÈÏÚ·Ï ‰·BË ‰w˙Â .Ú·MÈ ¯Á‡Â , »≈¿««ƒ»«¿«»»»¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï eÓ¯‚È ‡ÏÂ ,¯˜L ˙ÚhÓ eÚniL∆ƒ»¿ƒ«¬«∆∆¿…ƒ¿¿¿ƒ≈»«ƒ

‰Ïh·Ï66‡ÂL ÚÓL e‡ÈOÈ ‡ÏÂ ,67. ¿«»»¿…«ƒ≈«»¿

כזה.65) לחרם הודאה משמעותה אמן עניית
שמים.66) שם הזכרת יש לבית 67)בשבועה יסבירו לא

תשא  לא א): כג, (שמות המקרא מלשון שקר. טענות דין
מבואר, ז הלכה סנהדרין מהלכות כ"א [בפרק שוא. שמע
שלא  דין לבית טענות השמעת גם כוללת זו שלאֿתעשה
טענת  להסביר יותר שנוח מובן השני. דין בעל בנוכחות

במקום. דבריו שיסתור מי כשאין שקר

.·ÈÈÓ Ïk68ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL »ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆

ÚÈaLn‰ ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ó - Ì‰È¯·c69‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ƒ¿≈∆¿«¿≈»»««¿ƒ«»«∆ƒ¿∆
Ák ÔÎÈ‰ „ÚÂ .ÔBÓÓ ·iÁ˙È Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆ƒ¿«≈»¿«≈»…«
z¯kÓ ‡lL ,BÊ ‰Úe·L ÏÏÎ·e :¯Ó‡iL „Ú ?ÏebÏbƒ¿«∆…«ƒ¿«¿»∆…ƒ¿«¿»

ÈÏ70È¯·Ú „·Úa71‰z‡ Èc·Ú ÔÈ„ÚÂ72e¯‡a ¯·Îe .73 ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«¬«ƒ«¿ƒ«»¿»≈«¿
¯ÈÎO‰ ÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó ÔÈ‡L74. ∆≈¿«¿¿ƒ««»ƒ

כז:68) גם 69)קידושין זו בשבועה שיכלול לדרוש יכול
מחייבים  אין דין שבית עליו, לו שיש אחרות תביעות

עליהן. כח.70)שבועה שש 71)שם לעבוד שמחוייב
עבד 72)שנים. כשטוען ודווקא השנים. שש נשלמו טרם

ואין  אותו מנדים - אתה כנעני עבד הטוען אבל אתה, עברי
מברייתא  למדו מח: ובשבועות כזו. שבועה מגלגל

דרבנן. בשבועה גם מהלכות 73)שמגלגלים י"א בפרק
ט. הלכה בעל 74)שכירות שאם ו, בהלכה שם נתבאר

תיקנו  קיבלתי, לא אומר והשכיר שכרך לך נתתי טוען הבית
כופר  שכל פי על אף וייטול השכיר שיישבע המשנה חכמי
למדו  גלגול דין שם). הערות (ראה ונפטר היסת נשבע הכל
ה, (במדבר תורה שכתבה הסוטה, משבועת שם בקידושין
אמן  נתפרש: זה לשון וכפל אמן" אמן האשה "ואמרה כב):
שבנוגע  פי על ואף אחר מאיש אמן שנחשדתי, זה מאיש
ודבי  זו, שבועה לידי המביאים התנאים חסרים האחר לאיש
טענות  גם שמגלגלים וחומר מקל שם למדו ישמעאל רבי
חלקו  לא שאם שחלקו, והשותפים האריסים כגון שמא
ב  הלכה למעלה (ראה גלגול בלא אפילו אותם משביעים
אם  שגם מאליו ומובן א). הלכה שותפין מהלכות ט ופרק
- התובע של שמא טענת על היא העיקרית השבועה
(מגיד  שמא טענת על היא סוטה שבועת שהרי מגלגלים,
מגמרא  הוכיח יח סימן ח פרק שבועות [ברא"ש משנה).
טענת  טוען כשהנתבע אלא מגלגלים שאין צח: מציעא בבא
אני, טהורה וודאי: טענת טוענת שהיא סוטה כמו וודאי,
מגלגלים  אין - יודע איני טענת על היא כשהשבועה אבל
שאין  עוד, וכתב צד). סימן משפט חושן בטור פסק (וכן
כלומר, לדבר, רגליים כשיש אלא ספק טענת על מגלגלים
שנסתרה  בסוטה כמו הטענה, את המחזק יסוד איזה שיש
עימו]. תיסתר שלא לה) (קינא בה התרה שבעלה האיש עם

.‚È‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ75ÏÈÁ˙‰Â ,˙q‰ elÙ‡ , ƒ∆ƒ¿«≈¿»¬ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
,Ì˙B‡ ÔÚË ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ï Ú·Bz‰«≈«¿«¿≈»»¿»ƒ¬≈ƒ∆…»«»

Ík Úa˙p‰ ‰‡¯Â‡l‡ ,Ú·M‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¿»»«ƒ¿»»¿¿»«≈ƒ∆¿ƒ»«∆»
ÏÚ Èz·iÁ˙pL ‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ ÌlLÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«≈««¬»»ƒ»∆ƒ¿««¿ƒ«

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Úe·L d˙¯ÈÙk76ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ∆»¿ƒ
˙BÚhÓ EÈÏÚ ÏbÏbM ‰Ó Ïk BÏ Ôz B‡ :Úa˙pÏ«ƒ¿»≈»«∆ƒ¿≈»∆ƒ¿»

Ú·M‰ B‡ ˙Bi‡ce‰77.¯Ët‰Â ««»ƒƒ»«¿ƒ»≈

ז.75) פרק סוף שבועות בהלכותיו משום 76)הרי"ף
לו  שנודע אחר בו וחוזר להישבע והסכים שבועה שנתחייב

אחרות. שבועות עליו בירושלמי 77)שמגלגלים הכל. על
יוסי, ורבי קמא תנא בזה נחלקו א הלכה ג פרק מציעא בבא
"לא  אומר: יוסי ורבי בו לחזור יכול אינו אומר קמא תנא
שאם  להקל, אלא עליו להחמיר שבועה התורה אותו חייבה
כלומר, יישבע". להישבע רצה ואם ישלם. - לשלם רצה
לשלם. רוצה כשהוא להישבע אותו כופים אין לעולם
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מקומו), מסר (לא ירושלמי מביא שם בשבועות והרי"ף
וקיבל  קמא. כתנא לידו שבא במעשה פסק זעירא שרב
הראב"ד  [כתב זעירא. רב של דינו פסק להלכה הרי"ף
העיקרית  השבועה את להפך יכול שאינו בהשגותיו,
יהפוך  או הכל על יישבע או אלא הגלגולים, מן ולהיפטר
סימן  משפט חושן ובטור הכל, וייטול התובע ויישבע הכל
היסת, עליו וגלגלו תורה של שבועה נתחייב שאם כתב, צד
והגלגולים  נשבע, אני דאורייתא שבועה לומר: הוא יכול
פרטי  בכל דעתו גילה לא ורבינו וייטול. התובע יישבע
זה]. קיצור על הראב"ד עליו השיג וכבר שהבאנו. הדינים

.„ÈÔÚBh‰78ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ˙BÚË B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«¿≈≈«¿ƒƒ
‰ÚËÂ ‰ÚË Ïk ÏÚ B˙B‡79ÏÚ ˙Á‡ ‰Úe·L ‡l‡ , «»«¬»¿«¬»∆»¿»«««

Ïk‰80‰l˜ ,˙BÚË ÈzL ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL ·iÁ˙ .81 «…ƒ¿«≈¿≈¿«¿≈¿»«»
‰¯eÓÁÂ82ÔÈÏbÏ‚Óe ,‰¯eÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - «¬»«¿ƒƒ««¬»¿«¿¿ƒ

.ÌÈ¯·c ¯‡L da»¿»¿»ƒ

שבועות.78) בשערי גאון האי טענה 79)רבינו לכל
עצמה. בפני בשבועה 80)שבועה הטענות כל כוללים

היסת.81)אחת. תורה,82)שבועת של כעין שבועה
תורה  של כעין לשבועה הדין והוא מהיסת. חמורה שהיא
סנהדין  במשנה לזה סימוכין מצא - ממש. התורה ושבועת
בחמורה". נידון - דין בית מיתות בשתי שנתחייב "מי פא.

.ÂË·iÁ BÈ‡ ‰„B‰ Ì‡L ‰ÚË B¯·Á ˙‡ ÔÚBh‰ Ïk»«≈∆¬≈«¬»∆ƒ»≈«»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ¿«≈»««ƒ∆»«≈¿«¿ƒ
ÈÏ ÔzzL z¯Ó‡ ?„ˆÈk .Ì˙Ò Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰ ˙Úe·L¿«∆≈¿…≈∆¿»≈«»«¿»∆ƒ≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰Ó»∆…»¿»ƒ≈»≈«¿ƒƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰Ê ¯·„a ‰„B‰ el‡L ;Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰∆≈¿…≈∆∆ƒ»¿»»∆≈«»

ÌeÏk83,Ú¯ ÌL ÈÏÚ ˙‡ˆB‰ ‰z‡ ,È˙B‡ zÏl˜ ‰z‡ . ¿«»ƒ«¿»ƒ«»≈»»«≈«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï84ÔÎÂ .‰Ê ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ ÔÈ‡ - …»¿»ƒ≈»≈«¬ƒƒ«∆¿≈

.el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒ¿»ƒ≈

כאן):83) מיימוניות בהגהות (והובא שם גאון האי רב כתב
מתן  בשעת שלא דין בית בפני שלא ערב שהיה תבעו, אבל
והלכה  א הלכה ולווה מלוה מהלכות כ"ה פרק (ראה מעות
מחייב[ת] אין כפירתו אף מיחייב לא דבהודאתו כיוון ב),

הנתבע.84)שבועה". תשובת

.ÊËÈ¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,Èa zÏ·Á ‰z‡«»»«¿»ƒ…»¿»ƒ≈»¬≈
˙q‰ ÚaL ‰Ê85ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆ƒ¿»∆≈∆««ƒ∆≈¿«≈¿»«

BÓˆÚ Èt86,ÈzLia ‰z‡ .˙L·e Èet¯Â ˙·L ÌlLÓ , ƒ«¿¿«≈∆∆¿ƒ∆«»ƒ«¿«ƒ
Óa eÈ‰ Ì‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡ÏBa ÔÈ·BbL ÌB˜ …»¿»ƒ≈»ƒ»¿»∆ƒ

‰È‰ - ‰„B‰ el‡L ;˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ ,˙BÒ¿̃»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆ƒ»»»
.˙La‰ ÌlLÓ¿«≈«∆

הכל.85) כופר נזקי 86)ככל  מהלכות ב בפרק כמבואר,
כב, (שמות הכתוב מן למדו סד: קמא בבבא ח. הלכה ממון
ולא  - לרעהו" שניים ישלם אלוקים ירשיעון "אשר ח):
ו  הלכה ומזיק חובל מהלכות ה בפרק עצמו. את המרשיע
צער, נזק, דברים: חמישה משלם בחבירו שהחובל מבואר,
שוויו  את שמים - נזק הדברים: פירוש בושת. שבת, ריפוי,
שווה  הוא וכמה החבלה, לפני לעבד יימכר אם זה אדם של

כמשמעותו; - צער כנזק; מוגדר וההפרש החבלה, אחר
שנגרם  ההפסד - שבת ותרופות; רופא הוצאות - ריפוי
מתבייש  האדם - בושת ממלאכתו; שביטלו ידי על לנחבל
הוא  שהרי קנס, הוא שנזק רבינו, ודעת בו. כשחובלים
של  ממונו שחסר מפני בא שאינו תשלום וכל שבת, מקבל
חיסרו  לא שהרי - קנס הוא צער וכן קנס. זה הרי - אחר
רבינו  ביאר ממון? חיסרו לא הרי בושת, משלם ולמה ממון.
לו  גרמה היא דין בבית שהודאתו מפני ז), הלכה (שם
כאן  אין כן ואם עדים) בלי הייתה עצמה החבלה (כי הביוש
בית  בפני תביעה על הייתה ההודאה שהרי עצמו, הודאת

דין.

.ÊÈ?¯eËt - Ò˜a ‰„Bn‰L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆ƒ¿»»
:¯Ó‡L ÔB‚k ,Ò˜ ÂÈÏÚ ·iÁL ¯·ca ‰„B‰Lk¿∆»«»»∆«»»»¿»¿∆»«
ÈÏÚ ‡È·‰Â ,‰Êa ÈzÏ·Á :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰Êa ÈzÏ·Á»«¿ƒ»∆¬»ƒ»«»«¿ƒ»∆¿≈ƒ»«
È¯‰ - È˜Êa CÎÂ Ck ÔzÏ Èe·iÁÂ ,ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈»¿»¿ƒ¿ƒ¬≈

ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê87CÎÈÙÏ .88˙ÈaL :ÔÚBh‰ ÔÚË Ì‡ , ∆«»¿«≈¿ƒ»ƒ»««≈∆≈
,Èa zÏ·ÁL ÌeMÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈÏ ÌlLÏ Ee·iÁ ÔÈcƒƒ¿¿«≈ƒ≈»ƒ»ƒƒ∆»«¿»ƒ
ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈…»¿»ƒ≈»¬≈∆ƒ¿»

˙q‰89.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈¿≈…«≈»∆

(87- תשלומין חובת עליו והטילו דין בית שחייבוהו אחר
קנס. תורת עליו ואין ממון חיובי ככל חוב זה הרי

אותו.88) מחייבת שהודאה ממון 89)מפני כפר שהרי
חייב. היה בו הודה שאילו

ה'תש"פ  אדר כ"ט רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
חשודים.1) שניהם ודין השבועה, על חשוד דין מבאר

.‡„eLÁ Ïk2‰Úe·M‰ ÏÚ3B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - »»««¿»≈«¿ƒƒ
Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ‡Ï4‡ÏÂ …¿««»¿…¿»ƒƒ¿≈∆¿…

˙q‰ ˙Úe·L5ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ú·Bz‰ ‰ˆ¯ elÙ‡Â . ¿«∆≈«¬ƒ»»«≈«≈¿ƒ
BÏ6.

מד:2) שבועות על 3)משנה, חשוד נקרא מי יבואר לקמן
בנקי 4)השבועה. מצוה.שבועה של חפץ למד 5)טת

על  היסת שבועת הטילו שלא חשודים, שניהם מדין זה
תיקנו 6)הנתבע. לא היסת שבשבועת בה"ז, לקמן יתבאר

התובע  רוצה בוודאי כן ואם ויטול", ישבע "שכנגדו חכמים
אמרו, ואףֿעלֿפיֿכן כלום, בלא ייפטר ולא ישבע שהנתבע

היסת. שבועת החשוד את משביעים שאין

.·„Á‡7Èeha ˙Úe·L ¯˜MÏ ÚaLp‰8˙Úe·L B‡ , ∆»«ƒ¿»«∆∆¿«ƒ¿«
˙e„Ú9ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ,10‡ÂL ˙Úe·L B‡ ,11- ≈¿««ƒ»¿«»¿

‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰12ÏeÒt‰ Ïk ÔÎÂ . ¬≈»««¿»¿≈»«»
ÔB‚k ,‰¯Bz ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,‰¯·Ú ÌeMÓ ˙e„ÚÏ¿≈ƒ¬≈»≈«¿»∆»¿
ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,ÔÈÏÊ‚Â ˙BÏ· ÈÏÎB‡Â ˙Èa¯ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ¿¿≈¿≈¿«¿»ƒ≈«¿»∆

Ì‰È¯·c13ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓe ‡È·e˜a ˜ÁOÓ ÔB‚k ,14- ƒ¿≈∆¿¿«≈¿¿»«¿ƒ≈ƒ
.B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰¬≈»««¿»¿≈«¿ƒƒ

ובין.7) . . . בין = או . . . (ויקרא 8)אחד הכתוב מלשון
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אדם  פירוש, בשפתים". לבטא תשבע כי "נפש ד): ה,
- לעשות שלא או עשה, ולא - דבר איזה לעשות הנשבע
או  שעשיתי שבועה כגון לשעבר, על נשבע אם וכן ועשה.

ושיקר. - עשיתי שלא בואו 9)שבועה לשנים, אמר
שאין  שבועה והשיבו: וכך, כך לי חייב שפלוני לי והעידו
עדות, לך יודעים אנו אין שאמרו: או עדות, לך יודעים אנו
לא:). שבועות (משנה, אמן - וענו עליכם, משביעני ואמר:

שבועה 10) (וענה) בידך, לי שיש פקדוני לי תן לו: "אמר
בידי". לך וכדומה.11)שאין אבן שהוא העץ על נשבע

ארבעה  מונה ז) ו, ה, ה"ד, (פ"א שבועות בהלכות [רבינו
שם]. ראה שוא. שבועת של סתם 12)סוגים כתב רבינו

לשעבר. על בין להבא על שבועה בין משמע ביטוי, שבועת
אינו  - להבא על שבועה שחילול כתב מו: שם רש"י אולם
הוא: להבא, ובין לשעבר בין ההבדל וטעם לשבועה. פוסל
בדעתו  היה שנשבע שבשעה אומרים אנו להבא, בשבועה
אינו  אבל עליה, ועבר יצרו שתקפו אלא השבועה לקיים
נחלקו  ורש"י [רבינו מפיו. שקר שבועת להוציא חשוד
מנתה  לא למה שם: שאלו מו: שם הגמרא דברי בפירוש
ביטוי. שבועת על העובר את גם החשודים בין המשנה
שנשבע  שבשעה השבועות את רק מונה שהמשנה ותירצו,
שאעשה  שבועה קתני) לא (בגמרא: מונה ואינה שקר, הן
(ושבועת  לקיימה התכוון שנשבע שבשעה אעשה, שלא או
במשנה). שנמנתה שוא בשבועת כלולה שעבר, על ביטוי
לשבועה  נפסל שלא מפני במשנה מנאוה שלא רש"י ופירש
אינה  שמשנתנו אומרת שהגמרא מפרש ורבינו עלֿידה,
ביניהן]. הבדל אין להלכה אבל כאלו, שבועות בסוג עוסקת

לעדות.13) אותם פסלו בגמרא 14)חכמים שם. משנה,
היונה  בעל הימור, א. פירושים: שני נאמרו כה. סנהדרין
יקבל  מסויימת למטרה בפריחה חבירו יונת את שתקדים
אדם  בני של יונים לצוד מלומדות יונים ב. כסף; סכום

בעליהן. לבית ולהביאן אחרים,

.‚ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡B·iL „Ú „eLÁ ‰OÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¬∆»«∆»»»≈ƒ
ÈtÓ ‰„Bn‰ Ï·‡ ;da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·Ú ‡e‰L∆»«¬≈»∆ƒ¿»»¬»«∆ƒƒ

BÓˆÚ15„eLÁ ‡e‰L16Û‡ ,da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·ÚLÂ «¿∆»¿∆»«¬≈»∆ƒ¿»»«
,‰lÁza „Ú B˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â BÏ ÔÈLLBÁL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ¿≈»«¬≈«¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ‰Úe·L ·iÁ˙ Ì‡17È¯‰L . ƒƒ¿«≈¿»«¿ƒƒ∆¬≈
‡ÏÂ ,Ú·M‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¡∆«»≈ƒ»«¿…
Ì‡Â ;˙Ó‡a Ú·M‰Ï EÏ ¯eÒ‡ ‰¯·Ú z¯·ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»«¿»¬≈»»¿¿ƒ»«∆¡∆¿ƒ
„LÁp‰ Ï·‡ .CÈc ÏÚ·Ï ‰„B‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ¯˜L∆∆«»≈≈¿««ƒ»¬»«∆¿»

.Ú·MiL B˙B‡ ÌÈÈÓ‡Ó e‡ ÔÈ‡ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ≈»«¬ƒƒ∆ƒ»«

וקרוב 15) עצמו, אצל קרוב שאדם ט: בסנהדרין אומר רבא
עדות, פסולי בענין זה אמר רבא התורה. מן לעדות פסול
גאון, האי רב פסק וכן שבועה. לפסולי רבינו למד וממנו

שבועות'. ויטול.16)ב'שער שכנגדו זה שישבע וטוען
שאם 17) הלוי, מאיר רבינו בשם כתב צב סי' חו"מ ב'טור'

לו. שומעים - וליטול להישבע אני מסכים התובע אמר
אבל  אני, חשוד טוען כשהנתבע זה שכל שם, עוד וכתב
- אני חשוד ואומר ונוטלים מהנשבעים הוא כשהתובע
ולחשוד  עדים, כמאה בעלֿדין שהודאת משום לו, מאמינים
הלכה  לקמן שיתבאר כמו ויטול, שישבע חכמים תיקנו לא

ואומר: חייב, אינני וצווח: העומד בנתבע מהֿשאיןֿכן ה,
רוצה  אינו שהתובע אלא לו, ואשלם התובע יישבע

להישבע.

.„‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz18ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ‰ ÏkL : «»«¬»ƒƒ∆»«¿À»¿»ƒ
Ú·Bz‰ È¯‰ - „eLÁ ‰È‰ Ì‡ ,È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‰¯Bz‰«»««¬«««ƒ»»»¬≈«≈«
Ì‰ÈL eÈ‰ .ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ Ì‰È¯·cÓ ÚaLƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈«∆»«»¿≈∆

ÔÈ„eLÁ19,Úa˙p‰ ‡e‰L ,dÏ ·iÁÓÏ ‰Úe·L ‰¯ÊÁ - ¬ƒ»¿»¿»«¿À»»∆«ƒ¿»
ÌlLÓ Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓe20„eLÁ‰ ‰È‰ . ƒ∆≈»ƒ»«¿«≈»»∆»

BÈ‡ Bc‚kL - ·‚ B‡ ÔB„wt‰ „·‡L ÔÚËÂ ,¯ÓBL≈¿»«∆»««ƒ»ƒ¿«∆¿∆¿≈
È‡cÂ BÚBË BÈ‡ È¯‰L ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»«¿ƒ…∆¬≈≈¬««

BÏÎ‡L21CÎÈÙÏ .22:¯Ó‡Â ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÚË Ì‡ , ∆¬»¿ƒ»ƒ»««««ƒ»¿»«
„È ÁÏL ÈÙa23Ba ÚLt B‡ ÈB„˜Ùa24Ú·Bz‰ È¯‰ - ¿»«»«»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«≈«

.ÏËBÂ ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaLƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈

ושכנגדו 18) . . ונוטלין. נשבעין "ואלו מד: שבועות משנה,
השבועה". על מה:19)חשוד שם במשנה 20)משנה,

אומר  יוסי "רבי כתוב: שברי"ף במשנה גם וכן שבידינו,
אולם  יחלוקו", אומר מאיר רבי למקומה, שבועה חזרה
חזרה  אומר מאיר רבי נחמן: רב בשם אמרו מז. שם בגמרא
הלכה  וקבע יחלוקו. אומר יוסי ורבי למקומה, שבועה
ורבי  מאיר רבי שבידינו: לכלל בהתאם יחלוקו, - למעשה
ב'שער  גאון האי ורב מו:) (עירובין יוסי כרבי הלכה - יוסי
נחמן. כרב פסק שם) שבועות נסים, ברבינו (מובא שבועות'
למקומה, שבועה שחזרה פסק כאן בהלכותיו והרי"ף
לה  למחוייב היינו "למקומה" שם: אבא רבי של וכפירושו

משל  לישבע יכול שאינו ומתוך שרבא (לנתבע), משום ם,
וכלל  אבא, רבי לדעת הסכימו לב:) (שם אביי גם וכן שם,
של  רבו כרי"ף פסק ורבינו (כאחרון). כבתרא שהלכה בידינו
יוסף' ו'בית 'טור' (ראה מקום בכל כמעט כדרכו רבו,

יוד). אות צב, סי' מתוך 21)חושןֿמשפט אמרו ולא
ודאי  טענת טוען כשכנגדו אלא משלם – לישבע יכול שאינו
ישעיה  רבינו של דעתם מביא שם [ב'טור' חשוד. והוא
חדש' וב'בית וכו'. מתוך אמרו בזה שגם הלוי, מאיר ורבינו

רבינו]. ושיטת שיטתם מנמק של 22)שם שנימוקו משום
וש"ך  פד, ס"ק שם סמ"ע (ראה 'שמא' שטענו הוא: הפטור

יב). לצרכו.23)ס"ק בו כראוי 24)השתמש שמרו לא
שכירות  מהל' בפ"א [נתבאר ודאי. טענת כאן והרי וכדומה,

ובפשיעה]. יד בשליחות חייב חנם שומר שאפילו ה"ד,

.‰ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L „eLÁ‰ ·iÁ˙ƒ¿«≈∆»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰25‡l‡ ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - «ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒ»«¿ƒ…∆»

¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ Bc‚kL Úa˙p‰26Ì‚Bt ÔÎÂ . «ƒ¿»∆¿∆¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈≈
B¯ËL27‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ28‰Âl‰ ÔÚËÂ ,„eLÁ ‰È‰L ¿»¿…«≈»∆∆»»»¿»««…∆

¯Ó‡Â ,BÚ¯tL29Ú·MÈ :30ÚaL Úa˙p‰ È¯‰ - ÈÏ ∆¿»¿»«ƒ»«ƒ¬≈«ƒ¿»ƒ¿»
¯ËtÈÂ ˙q‰31.¯ËM‰ ÔÓ ∆≈¿ƒ»≈ƒ«¿»

ונוטלים 25) הנשבעים אלה כל נמנו מד: שבועות במשנה,
על  חשוד שכנגדו נחבל, נגזל, שכיר, חכמים: מתקנת
אחד  כל רבינו עלֿידי ונתבארו פנסקו; על וחנווני השבועה

במקצת 26)במקומו. מודה מחשוד מקלֿוחומר נלמד
ויטול, ישבע שכנגדו חכמים יטול שתיקנו שלא ומכלֿשכן
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גם  להסביר ואפשר (מגידֿמשנה). שבועה בלא החשוד
בשבועה  נוטלים אלה כל אין התורה מן אחר: באופן
ואין  ויטלו, שישבעו תיקנו חכמים אלא פטור, והנתבע
לכת  מרחיקה תקנה לחשוד שיתקנו הדעת על מתקבל הדבר

שבועה. בלי שיטול חלק 27)- שקבל שהודה מלוה
ה"א, ולווה מלוה מהל' בפי"ד למעלה נתבאר מהלוואתו.
להישבע. המלוה צריך כולה, פרעתי הלווה טען שאם

וחכמים 28) שבועה, בלי נוטל היה תורה שמדין תביעות
יתומים. מנכסי הנפרעים כגון שבועה, עליו הטילו

הקשה,30)הלווה.29) כה ס"ק צב סי' בסמ"ע המלוה.
אפילו  להישבע ביתֿדין אותו מחייבים שטרו הפוגם הלא
ותירץ  ישבע? "ואמר רבינו כתב ולמה הלווה. אמר לא
שטרו, את שבפוגם רבינו, בשם כתב שם וב'טור' בדוחק.
חשוד  והמלוה פרעתיך, שלא לי השבע טוען כשהלווה או
רבינו  בדברי שנוסחתו ונראה ונפטר. היסת הלווה נשבע -
(ראה  "ואמר" בספרינו כנדפס ולא אמר", "או היא:

ולחםֿמשנה). ורבינו 31)כסףֿמשנה הראב"ד עליו חלקו
נוטל  שהחשוד ודעתם לו, והדומה שטרו בפוגם הלוי מאיר
בלי  נוטלים חשודים לא גם התורה שמן משום שבועה, בלי
תיקנו  שלא אומרים, אנו - שיישבע תיקנו וחכמים שבועה,
אין  לו כשאיֿאפשר אבל להישבע, לו כשאפשר אלא
ואין  מקויים. שטר בידו כשיש מעותיו, אותו מפסידים
נוטלים  אינם תורה שמדין וכדומה, ונגזל לשכיר זה לדמות
תיקנו  לא אומרים: אנו ויטלו, שישבעו תיקנו וחכמים כלל,
את  שבפוגם מזה, ויוצא להישבע. שיכולים לאלה אלא
סי' שם [בשו"ע חשוד. בלתי מכח החשוד כח יפה - שטרו
כהראב"ד  המחבר פסק היורשים, מן נפרעים גבי ח סעיף פב
צב  בסי' עצמו דברי וסתר שם), וש"ך סמ"ע (ראה ורמ"ה

וצע"ג]. סי"ב,

.ÂÔÈÚaLp‰ ÔÓ „eLÁ‰ ‰È‰32˜ÙÒ ˙ÚËa33BÈ‡ - »»∆»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈≈
‰Ê ·iÁ˙ ‡lL ÈÙÏ ;ÚaL Bc‚kL ÔÈ‡Â ,ÚaLƒ¿»¿≈∆¿∆¿ƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆
˙ÚË BÚBË Ú·Bz‰ ÔÈ‡L ÈÙÏe ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»¿ƒ∆≈«≈«¬«¬«

È‡cÂ34.B˙ÚË ÏÚ Ú·MiL È„k ««¿≈∆ƒ»«««¬»

ואריסים.33)ונפטרים.32) שותפים רבינו 34)כגון
ב. התורה; מן שבועה כאן שאין א. טעמים: שני כאן כתב
רבינו, דברי מביא שם [ב'טור' לישבע. יכול אינו שהתובע
כתבו  זה דין התורה. שבועת כאן שאין הנימוק את והשמיט
ולא  התורה. שבועת שהיא בשומר בה"ד למעלה רבינו כבר
מתקנת  שהיא בשבועה שנית כאן נכתב למה לי נתבאר

התורה]. שבועת מדין הוא כלֿשכן הרי חכמים?

.Ê·iÁ˙35Bc‚kL ÔÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L „eLÁ‰ ƒ¿«≈∆»¿«∆≈≈∆¿∆¿
‡ÏÂ ,‡È‰ ‰wz dÓˆÚ ˙q‰ ˙Úe·ML .ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈∆¿«∆≈«¿»«»»ƒ¿…

˙¯Á‡ ‰wz dÏ eOÚ36È¯‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ Ú·MiL »»«»»«∆∆∆ƒ»««≈«∆»¬≈
.‰Úe·L ‡Ïa ¯ËÙ Úa˙p‰«ƒ¿»ƒ¿»¿…¿»

מא.35) הגמרא:36)שבועות לשון תקנה. לאותה תקנה 
עושים)". אנו (אין עבדינן לא לתקנתא "תקנתא

.Á·iÁ˙pL ÈÓ37„eLÁ Ú·Bz‰ ‰È‰Â ,˙q‰ ˙Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈¿»»«≈«»
‰Úe·M‰ ÂÈÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ Úa˙p‰ ÔÈ‡ -38ÔÈ‡ È¯‰L , ≈«ƒ¿»»«¬…»»«¿»∆¬≈≈

Ú·M‰Ï ÏBÎÈ39ÔÈ‡Â .˙q‰ Ú·MÈ B‡ ÌlLÈ ‡l‡ , »¿ƒ»«∆»¿«≈ƒ»«∆≈¿≈

ÈÓk ‰Ê È¯‰Â .¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ˙BÏ˙Ï ‰ÊÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆ƒ¿¿»»∆ƒ∆¿»«¬≈∆¿ƒ
‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ B˙Úe·L CÙ‰L∆»«¿»««»»∆≈¿ƒ∆»

.ÌlLÈ B‡ ˙q‰ Ú·MÈ B‡ƒ»«∆≈¿«≈

היא.37) עצמו וסברת מפורש, מקור זה לדין אין
מהפכים.38) היסת ששבועת ה"י, בפ"א ואין 39)נתבאר

אפטר  להישבע, יכול אינו שהוא מכיון לטעון: יכול הנתבע
ההלכה  (ראה חשוד בנתבע כמו היסת, שבועת בלי

הקודמת).

.Ë·iÁ˙pL ÈÓ40ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
Ck ¯Á‡Â ,¯ËÙÂ ÚaL B‡ ÏËÂ ÚaLÂ ,Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿ƒ¿«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿««»
ÚaLpL B˙Úe·L ÔÈ‡ - „eLÁ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a»»»≈ƒ∆»≈¿»∆ƒ¿«

ÏËpM ‰Ó B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï BÈc ÏÚ·Ï LÈÂ ,ÌeÏk41B‡ , ¿¿≈¿««ƒ¿ƒƒ»«∆»«
epnÓ ÏhÈÂ Bc‚kL ‰Ê Ú·MÈ42. ƒ»«∆∆¿∆¿¿ƒ…ƒ∆

עצמו.40) סברת זה דין החשוד 41)גם היה אם
ה  שיטת הבאנו בה"ה [למעלה ונוטלים. ראב"ד מהנשבעים

יתומים  מנכסי הנפרע וכן שטרו, את הפוגם שחשוד והרמ"ה
נשבע  שאם וברור, נימוקם). שם (ראה שבועה בלי נוטל -
לשיטתו  רבינו שנטל. מה מחזיר אינו - חשוד שהוא ונודע
שנתחייב]. מי סתם: כתב ולפיכך נוטל, שאינו שם

ונפטר.42) נשבע כשהחשוד

.ÈÌÏBÚÏ43.ÔÈc ˙È·a ‰˜ÏiL „Ú ,„eLÁÏ ÔÈ„ ‰Êk ¿»»∆»ƒ∆»«∆ƒ¿∆¿≈ƒ
‰·eLz ‰OÚÂ ‰˜lL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ eÈ‰ Ì‡44¯ÊÁÈ - ƒ»»»≈ƒ∆»»¿»»¿»«¬…
.‰Úe·LÏ ÔÈa ˙e„ÚÏ ÔÈa B˙e¯LÎÏ¿«¿≈¿≈≈ƒ¿»

לפי 43) הוא שלפנינו והנוסח זו, להלכה נוסחאות כמה יש
וינציא. מחזירות 44)דפוס אינן בלבד שמלקות משמע

אולם  תשובה. שעשה עדים שיעידו עד לכשרותו, אותו
והעידו  שנים "ובאו רבינו: כתב ה"ג, עדות מהל' בפי"ב
משמע  כשר", זה הרי - שלקה או בו וחזר תשובה שעשה
שם  ובה"ד אותו. מכשירות לבדה תשובה וכן לבד שמלקות
בין  תשובה, שעשה בין מלקות, שנתחייב מי כל כתב:
עדי  בלי מלקות [דין לכשרותו. חוזר - בביתֿדין שלקה
- שלקה "כיוון כג.): (מכות המשנה מדרשת נלמד תשובה,
הלכות  שתי בין גלויה סתירה לפנינו הרי כאחיך"]. הוא הרי
בענין  שבועה, לפסולי עדות פסולי בין לחלק טעם ואין אלו.
ובין  לעדות "בין בפירוש, כאן כותב ורבינו לכשרותו. חזרה
"ועשה  הך ושמא כתב: כאן ובלחםֿמשנה לשבועה".

תשובה. שעשה או לומר רצה ז"ל, רבינו שכתב תשובה"

.‡ÈÔÚhL ÈÓ45ÔÈa ,ÚaLÂ Ba ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ƒ∆»««¬≈¿»«¿ƒ¿«≈
e‡a Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Úe·L ÔÈa ‰¯Bz‰ ˙Úe·L¿««»≈¿«∆≈¿««»»
‰Ê È¯‰ - ÚaL ¯˜L ÏÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ»»∆«∆∆ƒ¿«¬≈∆

ÌlLÓ46e¯‡a ¯·Îe .‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ˜ÊÁ‰Â , ¿«≈¿À¿«»««¿»¿»≈«¿
˙BÚe·La47¯·Á ÔBÓÓ ÏÚ ÚaLp‰ ÏkL ,‰OÚÂ B ƒ¿∆»«ƒ¿»«»¬≈¿»»

LÓÁ ÛÈÒB‰Ï ·iÁ - ‰·eLz48. ¿»«»¿ƒ…∆

קו.45) שפטור 46)בבאֿקמא רב, בשם הונא רב אמר שם
שנאמר  מתשלומין, פוטרת שהשבועה משום מלשלם,
ולקח  . . . שניהם בין תהיה ה' "שבועת י): כב, (שמות
השבועה  את התובע כשלקח פירוש, ישלם". ולא בעליו
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עליו. חולק שם נחמן רב אולם מתשלומין, הנתבע ונפטר
אחרון. הוא משום נחמן, כרב רבינו ה"א.47)ופסק פ"ז

אחד 48) עוד ולהוסיף בו, שכפר הסכום את לשלם עליו
הקרן  הכולל מהסכום מחמשה אחד שהוא מארבעה

מלבר). חומשא הגמרא: (בלשון והתוספת

.·È:¯Ó‡Â ,ÔÈ˜Â ÌÈ„Úa BÏˆ‡ ·BÁ BÏ LiL BÚË¿»∆≈∆¿¿≈ƒ¿ƒ¿»¿»«
,ÌeÏk EÏ ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡L B‡ ,EÈzÚ¯Ùe ‰È‰ Ôk≈»»¿«¿ƒ∆»«≈ƒ«»¿¿
¯ËM‰ ‡ÈˆB‰ B‡ ,ÔÈw‰ È„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ¿ƒ¿«¿««»»≈≈«ƒ¿»ƒ«¿»

Ìi˜˙Â49ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ -50‡Ï È¯‰L ;„eLÁ BÈ‡Â ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«≈¿≈»∆¬≈…
BÚ¯t ‡lL e„ÈÚ‰51eÈ‰ ‡Ï :Úa˙p‰ ¯Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ∆…¿»¿…»««ƒ¿»…»
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„52‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .53. ¿»ƒ≈»¿≈…«≈»∆

נאמר 49) הלווה אין - קנין בעדי וכן בשטר, ובמלוה
פרעתי. כמבואר 50)לטעון: פוטרת, אינה השבועה

הקודמת. השטר 51)בהלכה של כוחו שיפה אףֿעלֿפי
פרעתי. הטוען את פוסל אינו - ממון ואלמלי 52)לענין

חשוד. ונעשה העדים עלֿידי מוכחש היה כך טען
אלא 53) הנשבע, טענת את מכחישים אינם כשהעדים

ביתֿדין  אין כך ומתוך שכנגדו, טענת מחזקת עדותם
טענתו. מקבלים

ה'תש"פ  ניסן א' חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ממין מבאר1) הודאה ודין והכפירה, הטענה שיעור דין

הטענה.

.‡˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
ÛÒk ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎÈÂ ¯˙È B‡ ‰Ëe¯Ùa ‰„BiL3B‡ ∆∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ∆∆

ÏL ‰¯BÚO ÈˆÁ Ï˜LÓ ?‰Ëe¯t ‡È‰ ‰nÎÂ .¯˙È»≈¿«»ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿»∆
È˜ ÛÒk4ÌÈzL Ï˜LÓ ?ÔÈÚÓ ÈzL Ì‰ ‰nÎÂ . ∆∆»ƒ¿«»≈¿≈»ƒƒ¿«¿«ƒ

˙B¯BÚO ÌÈLÏLe5.˜wÊÓ ÛÒk ¿ƒ¿∆∆¿À»

לט:2) שם רב, של כפירושו לח: שבועות משנה,
בשוה 3) וההודאה כסף, שתי "הטענה כתוב: במשנה

בפירושה: ושמואל רב נחלקו לט:) (שם ובגמרא פרוטה",
חייב  אינו פירוש, כסף". שתי - טענה "כפירת אמר רב
עצמה  הטענה זה, ולפי כסף. שתי כשכפר אלא שבועה
"טענה  אמר: ושמואל ופרוטה, כסף שתי להיות צריכה
ופסק  בפרוטה". אלא כפר לא אפילו כסף, שתי - עצמה
בדיני  כשמואל שהלכה שבידינו, הכלל נגד - כרב רבינו
סיוע  מ.) (שם חייא רבי ששנה משום והטעם, ממונות.
ובשיעור  שלנו. בסוגיא הרי"ף כתב וכן רב. לשיטת
משביעים, אין מפרוטה שבפחות מודים הכל ההודאה,

בה"ג. לקמן אחרת.4)כמבואר מתכת תערובת בלי
"חצי  משקל היא שפרוטה כתב, תקכט אות קידושין [ברי"ף
שעורה]. חצי משקל שם: נסים רבינו ופירש חכה",

במעה,5) איסרים שארבעה בברייתא, שנינו יב. קידושין
ושתים  שלושים היא שמעה יוצא, פרוטות. שמונה והאיסר
סי' חו"מ חדש' [ב'בית שעורות. עשרה שש שהן פרוטות
בשערים, הרי"ף בשם הארוך ב'מרדכי' שמצא כתב, פח

היא  שפרוטה נמצא שעורות, עשרה שש הן מעין ששתי
השעורה]. רביע

.·ÛÒk Ïk6‡e‰Â ,L„w‰ Ï˜L ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ »∆∆»»«»∆∆«…∆¿
ÚaËnÓ - Ô‰È¯·c ÏL ÛÒk ÏÎÂ .‰ÚÓ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ»»¿»∆∆∆ƒ¿≈∆ƒ«¿≈«
ÛÒk Ba ‰BÓMÓ „Á‡ Ô‰lL ÚÏq‰ ‰È‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆»»«∆«∆»∆∆»ƒ¿»∆∆

e¯‡aL BÓk ,˙LÁ ¯‡M‰Â7‡È‰ ‰Ún‰ Ï·‡ , ¿«¿»¿∆¿∆≈«¿¬»«»»ƒ
ÏL ÛÒk ‡È‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ È˜ ÛÒk ‰˙È‰»¿»∆∆»ƒ¬ƒƒ»«ƒ¿ƒ∆∆∆
‰Úh‰ ˙¯ÈÙk ˙BÈ‰Ï eÎÈ¯ˆ‰L ‰fL ÈÙÏe .ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ«««¬»

Ì‰È¯·cÓ ‡È‰ ÛÒk ÈzL8ÏL ÛÒk ÈzL d˙B‡ eOÚ , ¿≈∆∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿≈∆∆∆
ÈL d˙B‡ eOÚ ‡ÏÂ ,ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆≈¿≈»ƒ¿…»»¿≈
¯eÚLa ‰‡¯p‰ ¯·c‰ e‰Ê .L„w‰ Ï˜La ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿∆∆«…∆∆«»»«ƒ¿∆¿ƒ
‡È‰ ‰Úh‰ ˙¯ÈÙkL ,e¯B‰ È˙Ba¯Â .‰Úh‰ ˙¯ÈÙk¿ƒ«««¬»¿««∆¿ƒ«««¬»ƒ

‰¯BÚO ÈˆÁÂ ˙B¯BÚO ‰¯OÚ ÚLz Ï˜LÓ9ÔÓ ƒ¿«¿«∆¿≈¿«¬ƒ¿»ƒ
C¯c‰ d˙B‡ ¯zÒÏ ˙BÈ‡¯ ‰nk ÈÏ LÈÂ .ÛÒk‰«∆∆¿≈ƒ«»¿»ƒ¿…»«∆∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ì‰Ï ‡ˆiL „Ú eÒÙzL∆»¿«∆»»»∆∆«∆¿¿≈»∆ƒ∆

.˙eÚË»

האמור 6) כסף כל אסי, רב אמר יהודה רב "אמר יא. שם
צורי, (כסף מדינה" כסף דבריהם: ושל צורי, כסף בתורה:
בכסף  משמונה אחד = מדינה וכסף הקודש. כשקל משקלו

ה"י.7)צורי). ומזיק חובל מהל' במגידֿמשנה 8)בפ"ג
ו): כב, (שמות הכתוב מן למדו ב עמוד שם שבגמרא מעיר
שנים, - כלים מה וכו'" כלים או כסף רעהו אל איש יתן "כי
פ"א  שבועות שבירושלמי עוד, להוסיף ויש שנים. - כסף אף
של  מטבע היא מעה פירוש, מטבע" סוף "מעה אמרו: ה"א
נמצא, מעה). = (גרה בתורה שנזכר ביותר הנמוך כסף
שהכוונה  למדנו ומההיקש מעה, היא שבתורה כסף שסתם
דרכו  ידועה מדבריהם? שזה רבינו כתב ולמה מעין. לשתי
דברים  "מדבריהם" או סופרים" כ"דברי להגדיר רבינו של
כללי  מלאכי' 'יד (ראה מדות משלושֿעשרה באחת שנלמדו

ז). אות הם 9)הרמב"ם שיטתם: מבאר [בכסףֿמשנה
כסף  דינרי לשני הכוונה כסף", "שתי ששנינו מה מפרשים
מעין, עשר או גרה עשר שהוא שקל, חצי היינו מדינה,
כסף, של הוא שבו השמיני החלק רק מדינה שבכסף ומפני
16 (המעה שעורות עשרים שהן ורביע, מעה כאן הרי
נשארו  - בפרוטה להודאה שעורה חצי מזה תוריד שעורות),
רבינו  עליהן ורמז זה, בחשבון רבות תמיהות וישנן וחצי. 19

לחםֿמשנה]. ראה כאן.

.‚ÔÈÚÓ ÈzL10È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ùe ¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
t ‡l‡˙BËe¯t ÈzL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ;·iÁ - ‰Ëe¯ ∆»¿»«»≈¿¿»ƒ∆»¿≈¿

ÈÏ ‰Ó .ÔÈÚÓ È˙MÓ ˙BÁÙa ¯ÙkL ÈtÓ ,¯eËt -»ƒ¿≈∆»«¿»ƒ¿≈»ƒ»∆ƒ
ÏkL ;¯eËt - ‰Ëe¯t ÈˆÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„È·¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬ƒ¿»»∆»
.ÌeÏk ‰„B‰ ‡Ï el‡k - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa ‰„Bn‰«∆¿»ƒ¿»¿ƒ…»¿

א.10) בהלכה למעלה נתבאר

.„‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯Óz ‰‡Ó≈»¿»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯ÙkL ¯OÚ‰ ÌL ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡B¯ - ÌÈÚLzƒ¿ƒƒƒ»»ƒ»»∆∆∆»«

¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;ÚaL - ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰a11‰MÓÁ . »∆¿≈»ƒƒ¿»¿ƒ»»¬ƒ»
‰ML B‡12‡l‡ [È„Èa] EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈÊB‚‡ ƒ»¡ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
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;ÚaL - ‰Ëe¯t „Á‡‰ ‰ÂL Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - „Á‡ ÊB‚‡¡∆»ƒƒ»∆»∆»¿»ƒ¿»
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿≈…«≈»∆

מ:)11) (שם שאמרו משום כסף. משתי פחותה שהכפירה
(ראה  נשבע - פרוטה שוים אינם אפילו כלים, שני שבטענו
ככלים. ולא ככסף דינם שפירות רבינו מלמדנו ה"ה),

ובמשנה12ֿ) וששה". "חמשה כתוב (ר"מ) רומא בדפוס
והחשבון  וששים, חמשה "צ"ל וכתב הגיה כאן למלך
למעלה  אמרנו להפליא. מדויק הוא וחשבונו מדוקדק".
פרוטות. 64 שהן שעורות 32 משקלן מעין ששתי (ה"א)
מזה, ויוצא ופרוטה. מעין שתי הן פרוטה וחמש וששים
כאן  יש - וארבע בששים וכפר אחד באגוז הודה שאם

בפרוטה. והודאה מעין בשתי כאן 13)כפירה שאין
אגוזים]. מאה כתוב: וינציא [בדפוס בפרוטה. הודאה

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14˙B¯BÁÒ ÈÈÓa B‡ ÛÒÎa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ≈¿
˙‡ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk‰ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe≈¿«≈»∆¬»«≈ƒ≈¿«¬ƒ∆
ÈzL BÚËe ,‰Ëe¯Ùa ÔÈËÁÓ ¯OÚ Ô‰ elÙ‡Â ,Ô‰ÈÓc¿≈∆«¬ƒ≈∆∆¿»ƒƒ¿»¿»¿≈

·iÁ - ˙Á‡a ¯ÙÎÂ ˙Á‡a ‰„B‰ ,ÔÈËÁÓ15:¯Ó‡pL ; ¿»ƒ»¿««¿»«¿«««»∆∆¡«
ÛÒÎk ÌÈÏk‰ Ïk - ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk16ÛÒk BÚË . ∆∆≈ƒ»«≈ƒ¿∆∆¿»∆∆

ÌÈÏÎÂ17‰¯ÈÙka LÈ Ì‡ :ÛÒka ¯ÙÎÂ ÌÈÏka ‰„B‰Â , ¿≈ƒ¿»«≈ƒ¿»««∆∆ƒ≈«¿ƒ»
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;·iÁ - ÔÈÚÓ ÈzL18ÛÒka ‰„B‰ . ¿≈»ƒ«»¿ƒ»»»«∆∆

·iÁ - ‰Ëe¯Ùa ‰„B‰ Ì‡ ,ÌÈÏka ¯ÙÎÂ19Ïk ÔÎÂ . ¿»««≈ƒƒ»ƒ¿»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שמואל,15)שם.14) אמר ענן רב "אמר שם: בגמרא
יצאו  לפיכך חייב, - מהן באחת לו והודה מחטין שתי טענו
כלים", או "כסף בתורה כתוב פירוש, שהן". למה כלים
"כלים"? תורה כתבה ולמה כסף, שוה גם כולל כסף והרי
מאוד  נמוך שוויים אפילו נשבעים כלים שעל ללמד, אלא
שאין  ללמד באה "כלים" שהמילה שם אמרו (אמנם
לכתוב  היה אפשר אבל משתיים, פחותה טענה על נשבעים
שם). (רש"י משניים פחות רבים ואין רבים, לשון "כספים"
כפירה  שאין ודעתם רבינו, על חולקים והרא"ש הרמב"ן
אפילו  מפרוטה פחותה הודאה ואין מפרוטה, פחותה
נאמר  ה"א. פ"ו שבועות הירושלמי על ומסתמכים בכלים,
מהן  באחת לו והודה מחטין שתי טענו אמר, "שמואל שם:
שיהא  פרוטות, שתי שוות שיהו והן חיננא, רב אמר חייב. –
שאמרו  מה מפרשים והם פרוטה". וההודאה פרוטה הטענה
שתי  של שווי צריכים שאין הכוונה שהן", "למה בבבלי
שרב  כתב, הרי"ף על נסים ורבינו פרוטה. ומספיקה מעין,
ועל  מפרוטה, פחות אפילו ממש, שהן כל מפרש גאון האי
שרבינו  פעמים, כמה כבר [נתבאר רבינו. מסתמך דעתו
שנחלקו  מקום בכל הירושלמי נגד כבבלי מכריעים ורבותיו

כסף 16)בהלכה]. כמו שבועה לענין דינו שהוא כלי כל
מעין. שתי שמשמעותו בתורה, רב 17)האמור של מימרא

שם. להיות 18)פפא, צריכה כסף, היא שהכפירה משום
מעין. משום 19)שתי שהיא, כל שהכפירה אףֿעלֿפי

בכלים. שכפר

.Â„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ „ÈÚ‰20‰Ëe¯t ‡l‡ ¯Ùk ‡Ï elÙ‡ , ≈ƒ»»≈∆»¬ƒ…»«∆»¿»
B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÌÈML ÈÓ ÏkL ;ÚaL ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»∆»ƒ∆¿«ƒ¿«¿ƒ

‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ21B‡ ‰Ëe¯t ?„ˆÈk . »∆»¿«¿¿»≈«¿»

„ÚÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ù ‰ÂL¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿≈
˙Úe·La ÔÎÂ .ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«

BM‰‰ÂL B‡ ‰Ëe¯t BÏˆ‡ „È˜Ù‰ elÙ‡ ,ÌÈ¯Ó «¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆¿¿»¿≈
ÚaL - ‰„·‡L ÔÚËÂ ,‰Ëe¯Ù22˙BÁt ÏÎÂ . ¿»¿»«∆»¿»ƒ¿»¿»»

ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â ,ÔBÓÓ BÈ‡ - ‰Ëe¯tÓƒ¿»≈»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
‰Ëe¯tÓ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaL - ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»

‰ÏÚÓÂ23. »«¿»

מ.20) שם שמואל, של פ"א 21)מימרא למעלה ראה
ואבידה.22)ה"א. מגניבה שפטור חנם, בשומר המדובר

באונס. ממנו שנגזלה שטען שכיר בשומר שהואֿהדין מובן
(ראה  שם לשבועות בפירושו מיגש, יוסף רבינו כרבו פסק

ה"ח). פ"ב שכירות בפחות 23)הלכות לא כלומר,
תתבאר  הבאה ובהלכה מחלוקת, כל בזה ואין מפרוטה
לחםֿמשנה  (עלֿפי כסף שתי כפירת שצריכה רבינו שיטת

כאן).

.ÊÈ˙Ba¯ e¯B‰24ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰L : ««∆«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒƒ
ÛÒÎ ÈzL ˙ÚË25Úa˙p‰ CÈ¯vL :¯ÓB‡ È‡Â . «¬«¿≈∆∆«¬ƒ≈∆»ƒ«ƒ¿»

˙w˙a Ú·Bz‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎiL∆ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿««»ƒ»««≈«¿«»«
ÏhÈÂ ÌÈÓÎÁ26CÈ¯ˆ - ˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ È¯‰L . ¬»ƒ¿ƒ…∆¬≈«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈»ƒ

Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzL ˙¯ÈÙk Ì‰ÈÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈≈∆¿ƒ«¿≈»ƒ¿««»ƒ»«
.˜ÙqÓƒ»≈

רבותי",24) "הורו רבינו שכתב מקום שבכל כבר, נתבאר
(הרי"ף). אלפי יצחק רבינו ורבו מיגש, יוסף לרבינו התכוון
הרב  רבותי בפירוש: כתב ה"ו, פ"ה ופקדון שאלה ובהלכות

ז"ל. ורבו הלוי יוסף בפירושו 25)ר' מיגש הר"י
כפירה  על נשבעים (שאין דינא האי כתב: מ. לשבועות
וכו' (בלבד) בלחוד במקצת במודה כסף) משתי פחותה
שבועת  מיחייב אחרים) (בענינים אחרינא במידי אבל הוא,
כסף. שתי בכפירה בה) (שאין ביה דלית ואףֿעלֿגב התורה,
על  נשבעים השומרים בשבועת שגם שם, מבאר והוא

סותר 26)פרוטה. רבינו שהרי זו, בהלכה התמיהות רבו
בדין  שם שכתב ה"א, פי"א שכירות בהלכות עצמו דברי
אלא  יטול לא אחת, פרוטה שכרו היה ש"אפילו שכיר
שבועת  גבי כתב שם ח הלכה ב ובפרק בשבועה".
או  המופקד או המושאל הדבר היה "אפילו השומרים:
וכן  עליו". נשבע השומר זה הרי - פרוטה שוה המושכר
הלכה  אותה של (מסיפא הקודמת בהלכה כאן רבינו כתב
הר"י  והרי הלחםֿמשנה), עלֿפי שם שביארנו כמו קשה, לא
לנשבעים  שומרים מדמים בשיטתו וההולכים מיגש
הר"י  שכתב הנימוק מאותו נתמעטו ואלה שאלה ונוטלים,
כמה  נאמרו הוא". בלחוד במקצת במודה דינא "האי מיגש
דחה  סק"ב פט סי' בחושןֿמשפט והש"ך בזה. ישובים
צריכה  שבתחילה לומר, התכוון כאן שרבינו ופירש כולם,
לישבע, התובע את ביתֿדין מחייבים ואז כסף, שתי כפירה
וכשאין  אותה, נוטל - פרוטה על רק ישבע כשהתובע אבל
ואינו  משביעים ביתֿדין אין - כסף שתי על בתחילה כפירה
אבל  קצת, מעורפל הוא בש"ך הסגנון (אמנם כלום נוטל
ואם  זה, שבפירוש הדוחק מן להתעלם אין ברורה). כוונתו
מן  יותר ולתבוע להערים תובע כל יוכל - פירושו נקבל
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(ראה  ויטול פרוטה על ישבע ואחרֿכך לו, המגיע
השלמות).

.ÁÔÈ‡27‰È‰zL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆ƒ¿∆
¯Bk ?„ˆÈk .‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰28ÈÏ LÈ ÌÈhÁ »»ƒƒ««¬»≈«ƒƒ≈ƒ

C˙Ï ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa29Ï·‡ .·iÁ - ÌÈhÁ ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»∆∆ƒƒ«»¬»
- ÌÈ¯BÚO ÏL ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ

¯eËt30ÔÈn‰Â ,Ba BÏ ‰„B‰ ‡Ï BÚhL ÔÈn‰L ; »∆«ƒ∆¿»…»¿«ƒ
·‰Ê ¯Èc .BÚË ‡Ï Ba BÏ ‰„B‰L31E„Èa ÈÏ LÈ ∆»…¿»ƒ«»»≈ƒ¿»¿

ÛÒk ‰ÚÓ ;ÛÒk ¯È„ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,ÔB„wtƒ»…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»ƒ«∆∆»»∆∆
- ‰Ëe¯Ù ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¿»

¯eËt32ÔÎÂ .¯Á‡ ÔÈÓa BÏ ‰„B‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ BÚhL ; »∆¿»ƒ∆»¿»¿ƒ«≈¿≈
,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ˙Bi¯ˆÓ ÌÈ¯È„ ‰¯OÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬»»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

˙Bi¯Bˆ ‰¯OÚ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï33¯eËt -34. …ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬»»ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

לח:27) סאה.28)שם כור.29)שלשים חצי
שם 30) ראה שעורים. מדמי אפילו שפטור יתבאר ה"י לקמן

דבר. של וכסף,31)טעמו בזהב היא ראשונה דוגמא
ונחושת. בכסף "שתי 32)ושניה אמרו: - שם במשנה,

והקשו  פטור". פרוטה אלא בידי לך אין - בידך לי יש כסף
שתי  שבטוען שסובר שמואל על מזה לט:) (שם בגמרא
ששמואל  ותירצו חייב, - בפרוטה מודה והנתבע כסף מעות
וזה  כסף, מעין שתי משקל כסף כשטען המשנה את מפרש
שטענו  משום נשבע ואינו נחושת, שהיא בפרוטה הודה
לבדה  שהכפירה הסובר ולרב, בשעורים. לו והודה בחיטים
ההודאה, של מהפרוטה חוץ כסף שתי להיות צריכה
אלא  כסף, מתכת דוקא לאו (כלומר, בשוה המשנה תתפרש
כפר  שלא משום משבועה, ופטור מעין) שתי בשווי מטבע
- האלה הדינים ששני משמע, ולכאורה מלאות. כסף שתי
סתם  "כסף" של משמעותו ומאידך - מחד כסף שתי כפירת
רבינו  אולם בזה. זה תלויים שוויו, או דוקא כסף מתכת -
פסק  א בהלכה ולמעלה משמע. שדווקא כשמואל, כאן פסק
תלויים  הדינים אין שלדעתו ברור, כסף. שתי שכפירה כרב,
כשתבעו  המשנה את לפרש אפשר רב לשיטת וגם בזה, זה
שם). עיין הרשב"א. בשם כאן נסים (רבינו דווקא כסף
שמואל  על חולק שרב הרמב"ן, דעת מביא [בלחםֿמשנה
בהלוואה, זה וכל כרב. והלכה שנינו", "שוה וסובר בזה, גם
כאן  רבינו של ומלשונו תבע. שדווקא רב מודה בפקדון אבל
שהמדובר  כאן הדגיש שהרי כרמב"ן, שדעתו ללמוד, יש

צור.33)בפקדון]. מדינת "מצריות"34)של כשתבע 
היא  שההודאה אףֿעלֿפי ולפיכך אמר, שדווקא דעתו גילה
לו  והודה חיטים כטענו זה הרי - שתבע המתכת באותה

בשעורים.

.Ë‰¯BÓ35‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰ÏB„‚ ¿»¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ‰¯BÓ36‰¯BÓ BÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿«»¬≈∆»¬»ƒ¿»¿»

ÔÈ¯ËÈÏ LÓÁ ˙a ‰¯BÓa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈ¯ËÈÏ ¯OÚ ˙a«∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ -37d¯¯‚Ï ÏBÎiL ÈtÓ , ¬≈∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿»

LÓÁ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe38,ÏB„b ¯BÊ‡ BÚË Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¬ƒ»«»≈¿≈ƒ¿»≈»
¯eËt - ÔË˜ ¯BÊ‡ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â39. ¿»«≈¿¿»ƒ∆»≈»»»

BÏ ‰„B‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯È BÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»¿ƒ»«∆¿ƒ«»¿»
ÏBÎiL ÈtÓ ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯Èaƒƒ»«∆∆«¬≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»

¯OÚ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe dÎ˙ÁÏ40Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ..‰ ¿»¿»¿«¬ƒ»«∆∆¿≈…«≈»∆

מג.35) שם לזו.36)ברייתא זו דומות אינן וקטנה גדולה
תהיה 38)שם.37) אלא תבניתה, את תשנה לא והמנורה

שם. ממל בר אבא כרב ממנו 39)דקה. חלק יחתוך שאם
(רש"י  ניכרים האיזור ראשי שהרי החתך, מקום משתנה
הבדל  כל אין שם, הסוגיא מסקנת שלפי רבינו, [דעת שם).
מנורה, נקטה והברייתא וקטנה, גדולה למנורה איזור בין

איזור]. נלמד בד,40)וממנה בחתיכת שהמדובר נראה
לחםֿמשנה). (ראה תפר ללא פתוחות שקצותיה

.ÈÌÈhÁ ¯Bk41¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËt - ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ∆¬≈≈

ÌÈ¯BÚO E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :BÏ42ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê ‡ˆÓÂ , ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»∆∆¿ƒ
BÏ ¯ÓB‡Â ,È„Èa EÏ ‰Ó :ÔÈc ˙È·a B¯·ÁÏ ¯Ó‡L∆»««¬≈¿≈ƒ»∆¿¿»ƒ¿≈
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L - E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :¯Á‡‰»«≈≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈ¯BÚO‰ ÈÓc Ú·Bz‰ ÒÙz Ì‡Â .ÌeÏk BÏ ÔzÏƒ≈¿¿ƒ»««≈«¿≈«¿ƒ≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ43. ƒƒƒ»

לה:41) הנתבע 42)בבאֿקמא הודאת מבטלת זו והודאה
על  לו שמחל משום מפרשים: לימא, ד"ה שם (ב'תוספות'

מן 43)השעורים). זה דין מוכיח שם בהלכותיו הרי"ף
גילה  לא שרבינו דינים כמה עוד בפוסקים [נאמרו הגמרא.
התרומות' 'בעל בשם פח סי' בחו"מ ה'טור' א. בהם. דעתו
מדמי  פטור - שעורים על והעידו עדים באו שאפילו מוסיף,
שם  הרא"ש ב. עדים; כמאה בעלֿדין שהודאת שעורים,
וזה  זה ביום חיטים הלוויתיך כשאמר שהמדובר כתב,
אנו  ולפיכך היו, שעורים טוען: והנתבע וזו, זו ובשעה
שעורים, גם עצמה שעה באותה לו הלווה שאלמלי אומרים,
מסר  ולא סתם כשתבע אבל ושעורים, חיטים טוען היה
שלא  הודאה בזה לראות אין - המדויקת ההלוואה שעת
כל  אחת בבת תובע אדם אין שלפעמים שעורים, הלווה
שלא  הלוי, מאיר רבינו בשם כותב שם הרא"ש ג. תביעותיו;
לך  מגיע לא אחרֿכך: טוען כשהנתבע אלא פטור אמרו
אבל  בך, הייתי משטה - שעורים שאמרתי ומה כלום,
'בית  (ראה שהודה מה לשלם חייב - בהודאתו עומד כשהוא
בהגהות  מובא - התרומות' 'בעל ד. שם); חדש' ו'בית יוסף'
שמגיע  הדבר נכון התובע: ענה שאם כותב, - כאן מיימוניות
אחת  בבת הכל לתבוע רציתי שלא אלא שעורים, גם ממך לי
שתי  כפירה צריכה היסת? שבועת של דינה מה ה. חייב; -
שתי  שצריכה כתב פ"ו בשבועות נסים רבינו - לא? או כסף
ישעיה  רבינו דעת וכן דאורייתא, שבועה כעין כסף, מעין
שתיקנו  מה כל ונימוקם: פח), סי' חו"מ יוסף' ב'בית (מובא
של  שבועה מצאנו ולא תיקנו, דאורייתא כעין - חכמים
אין  שממנה אחד, עד נגד משבועה חוץ מזה, בפחות תורה
ונלמדה  הכלל, מן יוצאת היא זו ששבועה משום ללמוד,
אחד  עד יקום "לא כו): יט, (דברים תורה שאמרה ממה
בענין  דבר. רבינו השמיענו לא הפרטים אלה מכל וכו'".
ששומרים  ו, בהלכה רבינו שלדעת להעיר יש היסת, שבועת

והר"י]. הר"ן של נימוקם בטל - פרוטה על נשבעים
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.‡ÈÔÚBh‰44Ô‰Ó „Á‡a ‰„B‰Â ,ÔÈÈÓ ÈL B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿≈ƒƒ¿»¿∆»≈∆
ÔB‚k ?„ˆÈk .ÚaLÂ ‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰‰ È¯‰ -¬≈«»»ƒƒ««¬»¿ƒ¿»≈«¿
È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
¯Bk :¯Ó‡Â ÔÚBh‰ ÏÈÁ˙‰ .·iÁ - ÔÈhÁ ¯Bk ‡l‡∆»ƒƒ«»ƒ¿ƒ«≈¿»«
¯Bk :¯Ó‡ÈÂ ÂÈ¯·c ÌÈÏLiL Ì„˜Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁƒƒ≈ƒ¿»¿¿…∆∆«¿ƒ¿»»¿…«
È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯BÚO¿ƒ≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»≈¿¿»ƒ
ÔÚËp‰L ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ ,ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡∆»¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆«ƒ¿»

ÌÈ¯Ú‰45‰Úe·L ·iÁ -46.¯eËt - Bnz ÈÙÏ Ì‡Â ; ∆¡ƒ«»¿»¿ƒ¿ƒÀ»

שמואל.44) של מימרא לט: להודות 45)שבועות מיהר
שלא  כוונה מתוך טענתו, ישלים שהתובע לפני בשעורים

שבועה. מ:46)יתחייב שם

.·È¯BÎÂ ,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ≈ƒ¿»¿»«≈¿
‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÚO È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«≈¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆
˙·a BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡Â ;¯eËt»¿≈∆∆¿ƒ¿»«∆…«¿«

˙Á‡47¯Ó‡ÈÂ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÌÈhÁ ¯Bk : ««ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿¿…«
Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ«ƒ¿»≈¿¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

פטור".47) - תומו לפי "ואם י"א בהלכה להאמור דומה זה
על  בבתֿאחת להיות צריכות וההודאה שהכפירה והטעם,

שטען התובע.מה

.‚ÈÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ ‡BÏÓ48EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ¿¬»»«ƒ∆∆≈ƒ¿»¿≈¿
È¯‰L ;¯eËt - ÔÓL ‡Ïa ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¬»»«ƒ¿…∆∆»∆¬≈
LÈ ÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ .ÌÈÒ¯Áa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÓL BÚË¿»∆∆¿»«¬»ƒ¬»»«ƒ∆∆≈
- ÔÈ˜È¯ ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬»»«ƒ≈»ƒ
‰„B‰Â ,ÔÓM‰Â ÔÈck‰ BÚË È¯‰L ;‰Úe·L ·iÁBÏ «»¿»∆¬≈¿»««ƒ¿«∆∆¿»

ÔÈcka49.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««ƒ¿≈…«≈»∆

שמן 48) כמות אלא כדים, תבע שלא משמע זה ולשון
קח:). (כתובות כדים עשרה כטענו 49)כמדת זה והרי

כתב  כאן מיימוניות [בהגהות בשעורים. לו והודה חיטים
חכמים, דעת נגד לח:) (שבועות במשנה כאדמון שפסק
אדמון. דברי את אני רואה אמר: גמליאל שרבן משום
בטענו  גם מחייב גמליאל רבן שהרי קצת, תמוהים ודבריו
מדבריו  ראיה כל אין ולפיכך בשעורים. לו והודה חיטים
תומך  גמליאל שרבן כוונתו, ואולי פטור. שבזה להסוברים
גם  שמן) כדים (עשרה זה בלשון שיש אדמון, של בשיטתו

הכדים]. תביעת

.„ÈÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰‡ÂÏ‰ EÏˆ‡ ÈÏ ‰Ó50 »∆ƒ∆¿¿«¿»»…»¿»ƒ≈»
È„Èa EÏ LÈ ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï·‡ ,EnÓ È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ¿…»ƒƒƒ¿¬»¬ƒƒƒ»ƒ≈¿¿»ƒ
‰fL :È˙Ba¯ e¯B‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wtƒ»ƒ∆∆¿«≈««∆∆
BÏ ·iÁ ‡e‰L BÚË È¯‰L .Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ∆¿ƒ¿»¿ƒ»«∆¬≈¿»∆«»
·iÁ˙ Èl ‰Óe ,ÌÈMÓÁ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰„B‰Â ,‰‡Ó≈»¿»∆«»¬ƒƒ«ƒƒ¿«≈
?˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wt ÌeMÓ B‡ ‰‡ÂÏ‰ ÌeMÓ BÏƒ«¿»»ƒƒ»ƒ∆∆

‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ51. ¿»∆«¿ƒ»

הנתבע.50) והרשב"א,51)טענת הראב"ד עליו חלקו
הגמרא  על ומסתמכים הם, מינים שני ופקדון שמלוה ודעתם

אחת  ומתה פרה ושכר פרה שאל בדין צח: בבאֿמציעא
באונסין, חייב ושואל מתה שאולה המשאיל: וטען מהן,
ושנינו  מאונסין. פטור ושוכר מתה שכורה טוען: והנתבע
בגמרא: ושאלו מתה". ששכורה "ישבע צז:) (שם במשנה
לו  שהודה ומה לו, הודה לא - שטענו מה (למה)? "ואמאי
כשני  נידונות ושכירות ששאלה מזה מוכח טענו?". לא -
התרומות' וב'ספר ופקדון. למלוה דומה זה והרי מינים,
לא  שם שהרי זו, ראיה דחה כז) אות ח"ב שביעי (שער

משב  פטור הכול וכופר כלום, הנתבע שם הודה ופירש ועה.
ראיות  כמה עוד והביא שם). (עיין הגמרא כוונת בארוכה
כדעת  להלכה והעלה כולם, ודחה רבינו, על המשיגים של
מלוה  מנה טענו שגם כתב, כאן בהשגותיו [הראב"ד רבינו.
חו"מ  יוסף' וב'בית פטור. - מהם באחד והודה פקדון, ומנה
חיטים  לטענו דומה זה שאין הרשב"א, בשם מבאר פח ס'
משום  שבועה, שחייב מהן באחת לו והודה ושעורים,
כתביעה  נידונות ולפיכך שווים, דיניהן ושעורים שחיטים
שתי  כאן ויש שוים, דיניהם אין ומלוה פקדון אבל אחת,
שלדעת  מובן, תביעה. במקצת הודאה ואין שונות, תביעות
כתביעה  שתיהן את מגדיר הוא שהרי שבועה, חייב רבינו

אחת].

.ÂËÈÏk‰ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈÏÎe ‰Ó»∆¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»«¿ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰ - EÏ ‡‰Â52BÏ ÔÈ‡L ˙q‰ ÚaLÂ , ¿≈¿¬≈∆»¿ƒ¿»∆≈∆≈

- ÈÏk‰ ‰Ê ÔÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ .‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡∆¿∆»∆»««««¿ƒ≈∆«¿ƒ
B˙Úe·La ÏÏBk53‰Ê ÔÈ‡L ÔÚËp‰ ‰„B‰ .BÈÏk ‰fL ≈ƒ¿»∆∆ƒ¿»«ƒ¿»∆≈∆

‰Úe·L ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡a BÏ ÛlÁ˙Â BÈÏk54Ïk . ƒ¿¿ƒ¿«≈¿«≈¬≈∆«»¿»»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿ƒ¿»∆»¬≈∆»
e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ˙Úe·L ·iÁÂ ,‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓƒ¿««»¿«»¿«∆≈¿∆≈«¿

.ÌÈÓÚÙ ‰nk«»¿»ƒ

הכל 52) ככופר דינו לך" ש"הא למדנו ה"ג) (פ"א למעלה
לבבות  מבוא כעין כאן זה דין וכפל משבועה, ופטור
אולם  חייב. - הילך אמר לא שאם משמע, מלשונו הבאות.
הילך  אמר לא אפילו שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן
אפילו  שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן אולם חייב. -

מש  אמר, כאילו זה הרי - הילך אמר הוא לא שפקדון ום
(מגידֿמשנה. נמצא שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו

כסףֿמשנה). (פ"א 53)ראה למעלה שבועה. גלגול מדין
מגלגלים. היסת בשבועת שגם למדנו, מדין 54)הי"ב)

כאן, משמיענו מהם. באחד לו והודה ושעורים, חיטים טענו
זה  אין - הפקדון תמורת אחר כלי לו שנותן שאףֿעלֿפי

כהילך.

ה'תש"פ  ניסן ב' שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
דבר 1) שיטעון עד שבועה חייב במקצת מודה שאין מבאר

בהודאתו, אבידה משיב ודין ושבמניין, ושבמשקל שבמידה
מחוייב  ודין יודע, איני אמר והשאר במקצת מודה ודין

בזה. כיוצא וכל להישבע יכול ואינו שבועה

.‡ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
epÚËiL3ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓaL ¯·„a4 ∆ƒ¿»∆¿»»∆¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
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BÏ ‰„BÈÂ5.ÔÈÓaL B‡ Ï˜LÓaL B‡ ‰cÓaL ¯·„a ¿∆¿»»∆¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»
‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ¯Bk ;‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈLÓ ÏL ÔÈ¯ËÈÏ ÈzL ;C˙Ï∆∆¿≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ≈ƒ¿»¿≈¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏËB¯ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿¬≈∆«»¿≈…«≈»∆
‡Ï ,CÏ Èz¯ÒÓ ÔÈ¯È„ ‡ÏÓ ÒÈk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ»≈ƒ»ƒ»«¿ƒ»…

ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ6‡Ï ,CÏ Èz¯ÒÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ; »«¿»ƒ∆»¬ƒƒ≈»ƒ»ƒ»«¿ƒ»…
ÔÈ¯Èc ÏL ¯B¯ˆ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ7Ô˙B‡ ˙ÈÓ ‡ÏÂ , »«¿»ƒ∆»¿∆ƒ»ƒ¿…»ƒ»»

ÈÙa8‰z‡ zÁp‰M ‰Óe ,Ba ‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â , ¿»«¿≈ƒ≈«∆»»«∆ƒ«¿»«»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÏËB≈¬≈∆»¿≈…«≈»∆

מג.2) שם וגמרא מב: שבועות שיתבע.3)משנה
המניין.4) או המידה או המשקל, התביעה: היקף יגדיר
שבמידה 5) דבר על אלא נשבעין "אין כתוב: במשנה

בלבדה, שהכפירה לפרש, ואפשר ושבמניין" ושבמשקל
אולם  ההודאה, ולא מסויימת להיות צריכה נשבעים שעליה
שיטעננו  עד אלא חייב אינו "לעולם כתוב: שם בברייתא
שבמשקל  בדבר לו ויודה ושבמניין שבמשקל בדבר

לא.6)ושבמניין. והטענה מסויימת היא ההודאה
לא.7) וההודאה מסויימת אימון 8)הטענה בי נתת כנראה

מלא.

.·‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÏ Èz¯ÒÓ ‰‡e·z ‡ÏÓ ˙Èa«ƒ»≈¿»»«¿ƒ»¿«»≈…
Èz¯ÒÓ ÔÈ¯Bk ‰¯OÚ ;ÔÈ¯Bk ‰¯OÚ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ»«¿»ƒ∆»¬»»ƒ¬»»ƒ»«¿ƒ
,ÈÙa Ìz„„Ó ‡Ï È¯‰L ,Ì‰ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ ,EÏ¿≈ƒ≈««»≈∆¬≈…¿«¿»¿»«

¯eËt - ÏËB ‰z‡ zÁp‰M ‰Ó ‡l‡9. ∆»«∆ƒ«¿»«»≈»

איני 9) אומר והלה ... (תבואה) מלא "בית מב: שם משנה
זה  במקרה פטור". - נוטל אתה שהנחת מה אלא יודע,
ומכיוון  מסויים, בדבר אינן - וההודאה הטענה - שתיהן
כששתיהן  אלא נשבע שאינו א) (הלכה למעלה שלמדנו
בבות. שתי וכתב המשנה מלשון רבינו שינה מסויימות,
לשתי  ומחלקה עצמה המשנה את כך מפרש הוא ואולי
מסויימת  בלתי הודעה ב. מסויימת. בלתי טענה א. בבות:

משנה). לחם (ראה

.‚‰Ê ˙Èa10ÊÈf‰ „Ú ‡ÏÓ11:¯ÓB‡ ‰l‰Â ,EÏ Èz¯ÒÓ «ƒ∆»≈««ƒ»«¿ƒ¿¿«»≈
·iÁ - ÔBlÁ‰ „Ú12.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««««»¿≈…«≈»∆

שם.10) לכותל 11)משנה מחוץ הבולט הקורה חלק
הרי 12)הבית. - כורים כמה בדיוק מסר שלא פי על אף

צריך  בפיקדון שגם לשיטתו, רבינו מסויים. דבר נקרא זה
חייב  כאן ולפיכך הילך ויאמר התובע ליד ימסור שהנתבע
שם  [בתוספות הילך. אמר שלא מכיוון בפיקדון אפילו
בעין, אינם כשהפירות שהמדובר פירשו, זה המתחיל דיבור
לשיטת  זה לתירוץ צריכים אנו הילך. כאן אין כך ומשום
לא  אפילו שפיקדון א) הלכה ג פרק למעלה (ראה הרשב"א
סתם: כתוב במשנתנו משנה). (לחם כהילך דינו הילך אמר
הזכירה  ולא חייב", החלון עד אומר וזה הזיז עד אומר "זה
שהרי  רבינו, דברי ומסתברים זה": "בית באמר שהמדובר
בתים  שישנם משום הוא, מסויים שאינו דבר סתם" "בית

קטנים]. ובתים גדולים

.„˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡13¯·„a ‰„BiL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆∆¿»»
:¯Ó‡Â B¯·Á ÔÚhL ÈÓ ?„ˆÈk .Ba ¯tÎÏ BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»ƒ¿…≈«ƒ∆»«¬≈¿»«
‰Ê ¯ËLaL ÌÈMÓÁ ,EÏˆ‡ ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒ≈ƒ∆¿¿¬ƒƒ∆ƒ¿»∆
ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,¯ËL ‡Ïa ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿…¿»≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
ÏÈÚBz ‡Ï ¯ËM‰L ;˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ËMaL∆«¿»≈∆∆¿ƒ¿»∆«¿»…ƒ
Ùk elÙ‡Â ,Ba ÔÈ„aÚLÓ ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â ,B˙¯ÈÙk Ba¯ ¿ƒ»«¬≈»¿»»¿À¿»ƒ«¬ƒ»«

˙q‰ ÚaL CÎÈÙÏ .ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ Ba14ÏÚ »»«»¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆≈«
ÌÈMÓÁ‰15. «¬ƒƒ

רמח.13) אות א פרק מציעא בבא רב 14)רי"ף מתקנת
חפץ. נקיטת בלי זה,15)נחמן דין מנמק שם ברי"ף

קרקעות  שעבוד והודאות כפירות על נשבעים שאין משום
נימוק  כאן הוסיף ורבינו ג). הלכה ה פרק לקמן (ראה
בפני  נימוק שכל ונראה, כפירתו". בו תועיל לא "שהשטר
כתב  [וכן במקצת. מודה משבועת לפטרו כדי מספיק עצמו
משום  זה על נשבעים שאין מבאר והוא משנה. בלחם
שגם  ודעתו כהילך. זה והרי כגבוי, הוא בשטר שמלוה
לקבל  וקשה הילך, מטעם הוא קרקעות שעבוד של  הפטור
שאין  למדנו מקומות ובכמה מב: בשבועות שהרי דבריו,
רבינו  של ומנימוקו וכלל] ופרט מכלל הקרקעות על נשבעים
חמישים  על הנתבע של ידו כתב התובע הוציא שאם יוצא,
תובע  והוא נפרעתי לא לומר נאמן יהיה שהמלוה בו וכתוב
פי  על ואף פטור, כן גם - כתב בלי שהלווה חמישים עוד
ש"ך  (ראה לכפור יכול אינו שהרי משועבדים, נכסיו שאין
הוציא  שאם משנה, במגיד וכתב נא). סימן משפט חושן
היא  כשההלוואה או נאמנות בו שאין הלווה של ידו כתב
על  אף החוב. את פרעתי לטעון הלווה יכול כן ואם בעדים
המלוה  חייב לוויתי, לא לטעון יכול אינו שהלווה פי
לוויתי  לא טען: אם אפילו לומר שהתכוון ונראה שבועה,
שחייב  פשיטא חמישים פרעתי טען שאם חמישים, אלא

שם). (ראה

.‰¯ËL16,ÔÈÓ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚÏÒ Ba ·e˙kL ¿»∆»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿»
Ì‰ E„Èa ÈÏ LiL ÌÈÚÏÒ LÓÁ :¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ«¿∆≈»≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»¿≈
LÏL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,Ba ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ¿«…∆≈≈¿¿»ƒ∆»»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËMa ÌÈ·e˙k‰ Ì‰Â¿≈«¿ƒ«¿»««ƒ∆≈¿«¿ƒ

ÌÈzLa ‡l‡ ‰Ê ¯ËLa17¯LÙ‡L ÚÏÒa ‰„B‰ È¯‰Â , ƒ¿»∆∆»ƒ¿«ƒ«¬≈»¿∆«∆∆¿»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - da ¯tÎÏ18·ÈLÓk ‡e‰L ÈtÓ ; ƒ¿…»¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ

- ‰„·‡ ·ÈLiL ÏkL :‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙w˙Â ,‰„·‡¬≈»¿«»«¬»ƒƒ∆…∆»ƒ¬≈»
Ú·MÈ ‡Ï19BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,20ÔÎÂ .21¯ÓB‡‰ …ƒ»«¿∆≈«¿ƒ¿¿≈»≈

‰l‰Â ,‰Ó E„Èa ÈÏ LiL ‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ :B¯·ÁÏ«¬≈»«ƒ«»∆≈ƒ¿»¿»∆¿«»
·ÈLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆≈ƒ

‰„·‡22¯eËÙe ,23˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡24CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈»»«ƒ¿«∆≈¿≈»ƒ
EÈ·‡Ï ‰È‰ ‰Ó :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»≈«¿¿»«»∆»»¿»ƒ
- ÌÈMÓÁ BÏ ¯‡LÂ ,ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ BÏ Èz˙Â ,È„Èa¿»ƒ¿»«ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÚhL L¯BÈ Ï·‡ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡ ¯eËt ‰fL∆∆»«ƒ¿«∆≈¬»≈∆»«
„Èa B‡ E„Èa È·‡Ï LiL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡Â¿»«¬ƒ≈«¿««∆≈¿»ƒ¿»¿¿«
,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa BÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ó EÈ·‡»ƒ»∆¿≈≈¿»ƒ∆»¬ƒƒ
‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡ È·‡ „Èa BÏ ÔÈ‡ B‡≈¿«»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆

Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa25. ¿ƒ¿»¿ƒ»«
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ד.16) מציעא בבא בטענת 17)ברייתא כלל משגיחים אין
מניין  בשטר לכתוב דקדק שלא מכיוון חמש, שתובע המלוה
עוד  לתבוע שיכול (מובן לשתיים שהכוונה מסתבר מדויק,

פה). על כמלוה שהלכה 18)שלוש עקיבא, כרבי פסק
יחיד. דעת נגד מקום בכל האבידה 19)כמותו כשבעל

לי. משיב שאתה ממה יותר מצאת י"ג 20)טוען בפרק
נחייבהו  שאם ונימקו, כ. הלכה ואבידה גזילה מהלכות
עליו  יטילו שלא כדי מציאה, מלהגביה יימנע להישבע

לח:21)שבועה. שבועות יכול 22)משנה שהיה משום
מציעא  (בבבא אמרנו עצמו המלוה כשתבעו הכל. לכפור
בפני  אבל חובו, בעל בפני לשקר כך כל מעיז אדם שאין ג.)

יח:). (כתובות מעיז - בברייתא 23)בנו שנוי זה דין
וחכמים  חייב אומר יעקב בן אליעזר רבי יח.) (כתובות
כרבי  פסק קסב אלף אות ו פרק בשבועות והרי"ף פוטרים.
רבי  משנת סב.): (עירובין שאמרו מפני יעקב בן אליעזר
כנראה  משיטתו כאן נטה ורבינו ונקי. קב יעקב בן אליעזר
בעלי  בזה [האריכו חכמים. כשיטת היא משנה שסתם מפני
משנה  סתם נגד גם יעקב בן אליעזר כרבי הלכה אם הכללים
שהרי"ף  מבאר, משנה ובמגיד בזה]. להאריך מקום כאן ואין
מנה, לאבי חייב שאתה יודע אני ברי: שטוען ליורש התכוון
זו). בהלכה האחרונה הבבא (ראה מודה רבינו גם ובברי

פטור 24) וסתם פטור", זה "הרי רבינו: כתב הקודמת בבבא
משבועת  פטור משמעותו במקצת מודה בדיני האמור
ובמגיד  מהיסת. גם פטור וכאן היסת, נשבע אבל התורה
אבידה  משיב אינו סלעים גבי ההבדל: נימוק מבאר משנה
אותו  מחייבים ולפיכך ברי, טענת טוען המלוה שהרי ממש,
- מאביו ששמע מה על מסתמך שהוא היורש אבל היסת,
- הכל לכפור להעיז לנתבע קשה ולא שמא, טענת זו הרי
משנה  ובכסף לגמרי. ופטור ממש אבידה משיב זה הרי
סלעים  גבי באמרו זה רמז שרבינו ואומר נופך מוסיף
כ"ף  בלי אבידה" "משיב כתב וביורש אבידה" "כמשיב
"כמשיב" שכתבה המשנה מלשון מופרכת סברתו (ולכאורה
שבתקופת  משום פירכא, מכאן אין אולם יורשים, גבי
הבדילו  לא כך ומשום היסת שבועת תוקנה טרם המשנה

ל"כמשיב"). "משיב" בן 25)בין אליעזר רבי גם בזה
ש"ך  ראה למעלה. שביארנו כמו משנה, (מגיד מודה יעקב

פב). קטן סעיף עה סימן משפט חושן

.Â‰Ó26ÈÏÂÈÏÚ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,‰Ê ÔBkLÓ ÏÚ E„Èa »∆ƒ¿»¿««¿∆≈¿¿»ƒ»»
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡27ÔÈ‡ Ì‡Â , ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆¿ƒ¿»¿ƒ≈

‰Ê È¯‰ - ˙BÁt B‡ ÌÈMÓÁ ‡l‡ ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆∆»¬ƒƒ»¬≈∆
Ô‰a ‰„B‰L ÌÈMÓÁ‰ ÌlLÓe ,ÚaL28‰È‰ . ƒ¿»¿«≈«¬ƒƒ∆»»∆»»

ÏBÎÈ ‰ÂÏn‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯˙È B‡ ‰‡Ó ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆≈»»≈ƒ¿««¿∆»
ÂÈÓ„ È„k „Ú ÂÈÏÚ ÔÚËÏ29ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ - ƒ¿…»»«¿≈»»¬≈««¿∆ƒ¿»

ÏËBÂ30ÚaL - ÌÈBÓL ‰ÂL ‰È‰ .ÔBkLn‰ ÈÓcÓ ¿≈ƒ¿≈««¿»»»∆¿ƒƒ¿»
ÔÓ ÔÏËBÂ ,ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰««¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ
ÌÈ¯OÚ‰ ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Âl‰ ÚaLÂ ,ÔBkLn‰««¿¿ƒ¿»«…∆ƒ«»«»∆¿ƒ

Ô‰a ¯ÙkL31‡l‡ ÔBkLÓ ‰Ê ÔÈ‡ :¯Ó‡Â Ïka ¯Ùk . ∆»«»∆»««…¿»«≈∆«¿∆»
ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰ ÚaL - ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÔB„wtƒ»¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»««¿∆∆≈

ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ32ÏÚ ˙q‰ ‰Âl‰ ÚaLÂ , »ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«…∆∆≈«
ÌÈ¯OÚ‰33. »∆¿ƒ

המשכון 26) באבד דומים דינים נשנו מג. שבועות במשנה
סובר  ורבינו המלוה. ובין שוויו בין ההפרש את תובע ִולווה
שבהלכה  הדינים כל מסתעפים ומכאן כהילך, אינו שמשכון

כהילך,27)זו. אינו שמשכון כללי, דין משמיעה זו בבא
מדין  הנובעים המפורטים הדינים יתבארו הבאות ובבבות
בחמישים. והודה מנה כשתבעו בהם והמדובר זה. כללי

שוויו 29)פשוט.28) כדי עד סכום שהלווה לטעון יכול
בו. מחזיק שהוא משום המשכון, אינו 30)של והלווה

במקצת. מודה שבועת ידי על עצמו לפטור ואין 31)יכול
עליהם. משכון המלוה הקודמת.32)ביד בבבא כמו

למדנו,33) ג הלכה א פרק למעלה הכל. כופר שהוא משום
שיישבע  תיקנו וחכמים התורה משבועת פטור הכל שכופר

היסת.

.ÊE„Èa ÈÏ ‰Ó34LÈ È‡cÂ ÌÈMÓÁ :¯ÓB‡ ‰l‰Â , »∆ƒ¿»¿¿«»≈¬ƒƒ««≈
Ô‰a ·iÁ È‡ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ÌÈMÓÁ‰ Ï·‡ ,È„Èa EÏ¿¿»ƒ¬»«¬ƒƒ≈ƒ≈«ƒ¬ƒ«»»∆
‰„B‰L ÈtÓ ,‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï B‡»¬≈∆¿À»¿»ƒ¿≈∆»
,Ba ¯ÙkL ˙ˆ˜na Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿≈»¿ƒ»««ƒ¿»∆»«
‡Ïa ‰n‰ ÌlLÓ CÎÈÙÏ ,Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈≈«¿ƒ»¿«≈«»∆¿…

‰Úe·L35ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .36ÏÚ ¿»¿≈…«≈»∆¿≈¿«¬ƒ«
·iÁ È‡L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L ¯·c ÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓƒ∆≈»«»»∆≈≈«¿««∆¬ƒ«»

Ba37.

צח.34) מציעא בבבא רבא של מנוסח 35)מימרא זה כלל
ההלכה  (ראה משלם" לישבע יכול שאינו "מתוך בגמרא:

הגאונים.36)הבאה). בלי 37)מתקנת הוא והחרם
התובע. של שמו הזכרת

.Á‰Ó38,ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „Ú È¯‰Â ,E„Èa ÈÏ »∆ƒ¿»¿«¬≈≈∆»≈ƒ»»
„‚k ÈÏ ·iÁ ‰z‡ Ï·‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈≈¬»«»«»ƒ¿∆∆
,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó B˙B‡»∆¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

ÌlLÓe39‡e‰ È¯‰L ?Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈ƒ¿≈»≈»ƒ»«∆¬≈
˙‡„Ú‰a ÚaLp‰ ÔÈ‡Â ,„Ú‰ Ba „ÈÚ‰L ‰na ‰„BÓ∆«∆∆≈ƒ»≈¿≈«ƒ¿»¿«¬»«
B˙e„Úa ¯tÎÈÂ „Ú‰ ˙‡ LÈÁÎiL „Ú ÚaL „Á‡ „Ú≈∆»ƒ¿»«∆«¿ƒ∆»≈¿ƒ¿…¿≈
,„Á‡ „Ú Ba LiL ¯ËL : CÎÈÙÏ .B˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÈÂ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ»¿»∆≈≈∆»

BÚ¯tL ÔÚËÂ40Ô¯Ùk ÔÎÂ ;41,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ‡aL ¿»«∆¿»¿≈«¿»∆»»»≈∆»
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÔB„wt‰ EÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ Ú¯tL ÔÚËÂ¿»«∆»«∆¡«¿ƒ¿«ƒ»¬≈∆¿À»
‰OÚÓ .ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L¿»¿≈»¿ƒ»«¿«≈«¬∆

„Á‡a42,„Á‡ „Ú ÈÙa B¯·ÁÓ ÛÒk ÔBLÏ ÛËÁL , ¿∆»∆»«¿∆∆≈¬≈ƒ¿≈≈∆»
e¯Ó‡Â ;ÈzÙËÁ ÈlLÂ ÈzÙËÁ :Ôk ¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»«««≈»«¿ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ¿»¿

ÌÈÓÎÁ43,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ : ¬»ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌlLÓe¿«≈¿≈…«≈»∆

וידוע 38) לד. בתרא בבבא הוא זו שבהלכה הדינים מקור
אבא". דרב "נסכא בשם: ובפוסקים המדובר 39)בגמרא

זמן  תוך שהוא כגון פרעתי, לטעון יכול אינו כשהנתבע
הנתבע  או התובע מיד ידו זזה שלא מעיד כשהעד או פירעון
המקרים  משני אחד כשאין אבל עכשיו, עד ההלוואה משעת
שהרי  פרעתי, לטעון יכול שהיה במיגו הנתבע נאמן - האלו
בעדים, שלא פרעתי לטעון נאמן עדים שני בפני לווה אפילו
ואין  א. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א בפרק שנתבאר כמו
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משום  העד, את להכחיש יכול שהיה למיגו זה מיגו לדמות
מ  (בשבועות למדנו אחד עד נגד הכתוב ששבועה מן (.

ולכל  עוון לכל באיש אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים
אמרו  לזה ובקשר לשבועה. הוא קם אבל - חטאת"
עד  - ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל בברייתא:
שבועה  בלי לפוטרו אפשר אי ולפיכך שבועה" מחייבו אחד
הלוואה  עדי שני אין שלפנינו, בנידון אבל העד, נגד
על  אין כך ומשום פרעתי טוען כשהוא ממון אותו מחייבים
רב  האמין לא ולמה משנה). (מגיד זו שבועה חובת הנתבע
משום  החזרתי? לטעון: שיכול מיגו מכוח החוטף את אבא
בעדים. שלא החזרתי לטעון נאמן אינו בעדים שהגוזל

כששטר 40) פרעתי, לומר נאמן היה לא עדים שני היו ואילו
התובע. ביד אחד 41)מקויים ובא לוויתי לא שטען כגון

במגיד  (ראה ופרעתי לוויתי וטען: הלווה וחזר שלווה והעיד
משנה). וכסף והסכימו 43)שם.42)משנה שם אבא רב

אבא" דרב "נסכא שמו: על זו הלכה ונקראה לדעתו אחרים
מהותך). כסף לשון = (נסכא

.ËEÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó44‡È·‰ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï , »∆ƒ¿ƒƒ…»¿»ƒ≈»≈ƒ
ÌÈL eÈ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÙa epnÓ ‰ÂlL „Á‡ „Ú≈∆»∆»»ƒ∆¿»»ƒ¿ƒ»¿«ƒ

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ ‰È‰45‰Ê È¯‰ - »»À¿»«¿»¿«≈¿∆ƒ¿»≈¬≈∆
ÔÈ·iÁÓ ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL ;„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÚaLƒ¿»«ƒ≈∆»∆»»∆¿«ƒ¿«¿ƒ
:¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ B˙B‡»∆»¿«¿¿»»«¿»«

‰Úe·L ‡Ïa ÌlLÓ - ÈzÚ¯t46e¯‡aL BÓk ,47. »«¿ƒ¿«≈¿…¿»¿∆≈«¿

הקודמת.44) שבהלכה כפרן דין לבאר באה זו הלכה כל
א.45) הלכה ו פרק מחוייב 46)לקמן אינו התובע

י"א.47)שבועה. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"ד בפרק

.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó48ÌÈ„Ú‰Â ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ , »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿»≈ƒ
e˜Òt - ÌÈMÓÁ BÏˆ‡ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»∆¬«ƒ≈∆¿¬ƒƒ»¿
ÏÚ Ú·MÈÂ ÌÈMÓÁ ÌlLiL ,‰ÎÏ‰ ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ¬»»∆¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»««
˙‡„Ú‰Ó ‰ÏB„b ÂÈt ˙È„B‰ ‡‰z ‡lL ;¯‡M‰«¿»∆…¿≈»«ƒ¿»≈«¬»«

ÌÈ„Ú49. ≈ƒ

ג.48) מציעא מחייבת 49)בבא בחמישים פיו הודאת אם
כזו  עדים שהעדאת שכן כל שכפר, החמישים על שבועה

חייא). רבי תני (שם, שבועה מחייבת

ה'תש"פ  ניסן ג' ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כגון 1) התורה, מן עליהם נשבעים שאין הדברים כל מבאר

עם  כלים טענו ודין והקדשות, ושטרות ועבדים קרקעות
על  נשבעים ושאין עליהם, נשבעים שאין מהדברים אחד

וקטן. שוטה חרש טענת

.‡ÌÈ¯·„ el‡Â2‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L3: ¿≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ«»
ÏÚ Û‡ .˙BLc˜‰‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ˙BÚ˜¯w‰««¿»¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈««
B‡ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L Ètƒ∆»¿ƒ¿»∆≈»»≈∆»

ÔÈ¯ÓBM‰ ˙ÚË ÔÚËÂ ¯ÓML4.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆»«¿»««¬««¿ƒ¬≈∆»
Lc˜‰Ï Ë¯t - e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL5; ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿∆¿≈
eLw‰L ÌÈ„·ÚÏÂ ˙BÚ˜¯˜Ï Ë¯t - ÌÈÏk B‡ ÛÒk6 ∆∆≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»ƒ∆À¿

˙BÚ˜¯˜Ï7ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙B¯ËL e‡ˆÈ ÔÎÂ ; ¿«¿»¿≈»¿¿»∆≈»»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÎÎe ÛÒÎk8Ôlk ÏÚÂ . ¿∆∆¿≈ƒ¿≈»∆»»¿»»∆»∆¿«À»

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL9ıeÁ ;È‡cÂ ˙ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ¿»¿«∆≈ƒ»¿»»«¬«««
Ì‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,˙BLc˜‰‰ ÔÓƒ«∆¿≈∆««ƒ∆≈«»¬≈∆
Ì‰ÈÏÚ Ú·MiL ÌÈÓÎÁ ewz ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«¬≈∆

‰¯Bz ÏL ÔÈÚk10˙BLc˜‰a eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ,11. ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿«∆¿≈

מב.2) שבועות שהיא.3)משנה, שבועה שומר 4)כל
נאנס. - שכיר שומר נאבד, או הפקדון נגנב שטען: חנם

אדם.5) בן של רעהו שאינו הקדש, הושוו.6)למעט
(את 7) אותם "והתנחלתם מ): כה, (ויקרא תורה כתבה

(שם) ודרשו אחוזה", לרשת אחריכם לבניכם העבדים)
כקרקע. היינו כאחוזה, דינם נגרם 8)שעבדים אם ואפילו

פטור. - השטר אבידת עלֿידי למפקיד ממון הפסד
ה"ו.9) לקמן חפץ.10)ראה בבאֿמציעא 11)בנקיטת

שעל  גאון, האי רב בשם כתב צה, סי' חו"מ [ב'טור' נח.
מבאר, שם חדש' (ב'בית היסת אפילו נשבעים אין הקדשות
פשע  שלא בשבועה אלא לגזברין" "נשבעין אמרו שלא
ברשותו). שאינה לשבועה מתכוון גאון האי ורב בשמירה,
פטור, שהוא הקדשות על ממונה בין מחלק ישעיה ורבינו

ההקדש]. מן שגזל אחר אדם ובין

.·˙B„O ÈzL12;˙Á‡ ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ ‡Ï ,ÈÏ z¯ÎÓ ¿≈»»«¿»ƒ…»«¿ƒ¿∆»««
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ˙B¯ËL ÈL B‡ ÌÈ„·Ú ÈL¿≈¬»ƒ¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿
ÚaL ‰Ê È¯‰ - „Á‡ „·Ú B‡ „Á‡ ¯ËL ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿»∆»∆∆∆»¬≈∆ƒ¿»

ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ .˙q‰13B‡ ‰Ê „·Ú B‡ BÊ ¯ˆÁ :¯Ó‡Â ∆≈¿≈ƒ»«¿»«»≈∆∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ‡e‰ ÈlL E„Èa LiL ‰Ê ¯ËL¿»∆∆≈¿»¿∆ƒ¿«»¿«¿ƒ
‡È·‰L ÔÈa ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈…»¿»ƒ≈»≈∆≈ƒ

aL ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡lL ÔÈa „Á‡ „Ú ÔÚBh‰˙q‰ Ú «≈≈∆»≈∆…≈ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈
¯ÙBÁ‰ ÔÎÂ .¯ËÙÂ14ÔÈÁÈL ˙B¯Ba B¯·Á ‰„Oa ¿ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿≈¬≈ƒƒ

ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â ,‰e„ÈÒÙ‰Â ˙B¯ÚÓe15ÔÈa , ¿»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«»¿«≈≈
BÚhL B‡ ,Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL BÚhL∆¿»∆»«¿≈…»«¿ƒ∆¿»
‡l‡ Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,˙B¯ÚÓ ÈzL ¯ÙÁL∆»«¿≈¿»¿≈…»«¿ƒ∆»
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»»»≈∆»∆»«¿≈
Ïk‰ ÏÚ ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk Èz¯ÙÁ ‡Ï16. …»«¿ƒ¿¬≈∆ƒ¿»∆≈««…

הקודמת.12) בהלכה האמור את מבארת זו הלכה
דין 13) זו ובבא במקצת, מודה דין מבארת הקודמת בבא

אחד. עד נגד ה.14)שבועה שהפסיד.15)שם מה
שזו 16) הבורות, את למלאות תבעו בין מחלק הראב"ד

תביעת  שהיא הנזק, בערך ממון תבעו ובין קרקע, תביעת
פטור  התביעות ובשתי בכך, מחלק אינו ורבינו ממש. ממון
באה  הממון שתביעת משום התורה, משבועת - לדעתו -

(מגידֿמשנה). הקרקע מקלקול

.‚BÚË17ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯˜Â ÌÈÏk ¿»≈ƒ¿«¿»≈∆»¿»
ÌÈÏk‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ˙BÚ˜¯w‰18ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa , ««¿»¿»«¿»«≈ƒ≈∆»¿»

˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯w‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»«¿»««¿»≈∆»¿ƒ¿»
˙BÚ˜¯w‰19el‡ ÏÎa - ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ ««¿»¿»«¿ƒ¿»»ƒ»«≈ƒ¿»≈

¯ÙÎÂ ÌÈÏk ˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ .˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¬»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«
·iÁ ‡e‰L CBzÓ - ˙BÚ˜¯w‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»»ƒ»««¿»ƒ∆«»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
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Ô‰a ¯ÙkL ÌÈÏk‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Úe·L20Û‡ ÚaL , ¿»«ƒ¿»«≈ƒ∆»«»∆ƒ¿»«
˙Á‡ ‰ÚË Ïk‰L ,Ô‰nÚ BÚhL ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ21. «««¿»∆¿»ƒ»∆∆«…«¬»««

,˙B¯ËLe ÌÈÏk B‡ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈÏk BÚËa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿»≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ¿»
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc Ïk‰«…ƒ∆»

לח:17) שבועות בדבר 18)משנה, כפירה כאן והרי
הפטור. בדבר והודאה שבועה, עליו כאן 19)שחייב ויש

החייב. בדבר והודאה הפטור, בדבר משום 20)כפירה
בכלים. והודאה כפירה כאן במשנתנו:21)שיש

(קושרים) זוקקים (מטלטלין) אחריות להן שאין "שהנכסים
ומבאר  עליהן". להישבע אחריות להן שיש הנכסים את
מנומק  מיוחד דין אלא שבועה, גלגול מדין זה שאין רבינו
כטענה  נידון והכלים) הקרקעות (פירוש, שהכל בסברא:
ואלמלי  המחייב. בדבר והודאה כפירה בה ויש אחת,
מחייב  שגלגול משום מיותר, נימוקו כל הרי לגלגול, התכוון
כמו  העיקרית, לתביעה קשר כל להן שאין תביעות אפילו
עליו  לגלגל יכול שהתובע הי"ב, בפ"א למעלה שנתבאר
גלגול  בין וההבדל עברי. לעבד לו נמכר שלא שבועה אפילו
מטיל  עצמו ביתֿדין – כאן שבנידון הוא, כאן האמור לבין
אין  בגלגול אבל הקרקעות, על השבועה את הנתבע על
זה. ועל זה על גם לי ישבע טוען: כשהתובע אלא משביעים
וב'טור' המשביע". עליו "מגלגל בפירוש: כתב שם ורבינו
הקרקעות". על שבועה עליו "מגלגלים כתב: צה סי' חו"מ

אחת". טענה "שהכל רבינו של סברתו קיבל שלא נראה

.„ÌÈ·Ú BÚË22‰L·È ‰‡e·˙e ¯ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ¿»¬»ƒ»¿ƒ»≈¿»¿≈»
- Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa ‰„B‰Â ,¯ˆw‰Ï ˙„ÓBÚ‰»∆∆¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk Ì‰ÈÏÚ ÚaL ‰Ê È¯‰23‡e‰Â . ¬≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿
È¯‰ - ¯ˆa‰Ï „ÓBÚ‰ ÏkL ,Ú˜¯wÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ««¿«∆»»≈¿ƒ»≈¬≈
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰È„B‰Â ‰¯ÈÙk ÔÈÚÏ ¯eˆ·k ‡e‰¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»¬»ƒ»

¯·c ÏÎÏ Ú˜¯˜k Ô‰ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ÌÈÎÈ¯ˆ24ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ««¿«¬≈≈¿«¿«¿»»»¿≈
.˙q‰ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaLƒ¿»ƒ¬≈∆∆»∆≈

מג.22) וגמרא מב: שבועות כתוב 23)משנה, במשנה,
אלא  אינן אומר והלה לך, מסרתי טעונות גפנים "עשר סתם:
שהמדובר  חנינא, ברבי יוסי רבי מפרש שם ובגמרא חמש",
משום  שבועה שחייב מאיר רבי ואומר להיבצר, בעומדים
ונידונים  כבצורים שאינם אומרים וחכמים כבצורים, שהם

משבועה. פטור ולפיכך רבינו,24)כקרקע, דעת
יבצרו  לא שאם לקרקע, קצת בצריכות היא שמחלוקתם
כלל  צריכים כשאינם אבל להשביח, יוסיפו תיכף אותם
ובזה  (מגידֿמשנה). הם שכבצורים חכמים מודים - לקרקע
מאיר  כרבי רבינו פסק למה הראב"ד, של תרעומתו נסתלקה
שכירות  מהל' בפ"ב זה בדין שביארנו מה (ראה חכמים נגד

ה"ד).

.‰zÎL ÌÈL„Á ÈL :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á ÏÚ ÔÚBh‰«≈«¬≈¿»«¿≈√»ƒ»«¿»
‡e‰Â ,ÌÈL„Á ÈL ¯ÎO ÈÏ ·iÁ ‰z‡Â ,È¯ˆÁa«¬≈ƒ¿«»«»ƒ¿«¿≈√»ƒ¿
‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡ L„Á ‡l‡ ÈzÎL ‡Ï :¯ÓB‡≈…»«¿ƒ∆»…∆∆»¬≈∆∆
ÈL ‰ÂL Ba ¯ÙkL L„Á‰ ¯ÎO ‰È‰ Ì‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿ƒ»»¿««…∆∆»«»∆¿≈

ÛÒk25‡l‡ ,Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰Úh‰ ÔÈ‡L ;ÚaL - ∆∆ƒ¿»∆≈««¬»¿««¿«∆»
ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰L ,d¯ÎOa26. ƒ¿»»∆ƒ«¿¿ƒ

כפירה 25) על נשבעים שאין ה"א, פ"ג למעלה נתבאר
כסף. מעין משתי קרקע 26)פחותה ששכירות אףֿעלֿפי

השכירות, דמי היא שהתביעה משום כקרקע, היא
כבר  טוען שהמשכיר עצמה, בשכירות הן וכשטענותיהם
השכירות, תנאי לפי יאמר: והשכיר השכירות, תקופת עברה
קרקע  כתביעת זו הרי - מסוים זמן עוד לדור אני רשאי
חפירה  לטענת דומה זה ואין התורה. משבועת ופטור
ברשות  שלא עצמו הקרקע את שקלקל משום ב, שבהלכה
הרי  הקלקול, בעל דמים לו כשמשלם אפילו ולפיכך בעלים,
שלא  כאן, בנידון מהֿשאיןֿכן הם, ממש קרקע דמי אלה
עלֿמנת  הבית בעל ברשות ונכנס הקרקע מן כלום חיסר
ענין  הוא שביניהם הטיעון כל כך ומשום דמים, לו שישלם

(מגידֿמשנה). סופו ועד מתחילתו דמים של

.Â¯ËL27Ba ÈÏ eÈ‰ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚÂ EÏ Èz¯ÒÓ ¿»»«¿ƒ¿«¬»»ƒ»ƒ»ƒ
‰È‡¯28ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,29˙q‰ Ú·MÈ -30. ¿»»…»¿»ƒ≈»ƒ»«∆≈

ÂÈÏÚ CÙ‰31‰È‡¯ Ba ‰˙È‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - »«»»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆»¿»¿»»
¯ËM‰ ˙„·‡a e„·‡Â ÌÈ¯È„ ‰¯OÚÏ32Ì‡Â .ÏhÈÂ , «¬»»ƒ»ƒ¿»¿«¬≈««¿»¿ƒ…¿ƒ
„·‡Â ,ÈÏ z¯ÒÓ ˙Ó‡ :Úa˙p‰ ¯Ó‡33¯eËt ‰Ê È¯‰ - »««ƒ¿»¡∆»«¿»ƒ¿»«¬≈∆»

,¯eËt - „·‡Â Ba ÚLt elÙ‡L ;˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»«¿»«»
Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk34. ¿∆≈«¿¿ƒ¿≈

בגמרא 27) מפורש מקור להם אין זו, שבהלכה הדינים
נתבארו. שכבר שונים פרטים על הם ומיוסדים ובגאונים,

דינרים.28) עשרה מפלוני לי שמגיע הוכחה, היה השטר
הנתבע.29) הי"א 30)תשובת שכירות מהל' בפ"ב נתבאר

שקיבל  מודה כשהנתבע רק נאמרו שומרים שדיני והי"ב,
כופר  ככל דינו - בזה כלל מודה כשאינו אבל השמירה, עליו
שם) וכסףֿמשנה מגידֿמשנה (ראה רגילה בתביעה הכל

היסת. וחייב שומרים משבועת פטור הנתבע 31)ולפיכך
ה"ו  פ"א למעלה נתבאר לו. ואשלם התובע ישבע טען:

מהפכים. היסת החוב,32)ששבועת את לגבות יכול אינו
תביעתו. מכחיש ושכנגדו - שטר בידו שאין משום

שטרות.33) השומר את פטרה והתורה כשומר, ודינו
חבירו 34) של שטרותיו "השורף רבינו: כתב ה"ט שם בפ"ז

לו  שיודה ובלבד . . בשטר. שהיה החוב כל לשלם חייב
השטר  גבי על אישר (ביתֿדין היה מקויים ששטר המזיק,
לא  אם אבל . . בו. כתוב היה וכך וכך העדים) חתימות את
דמי  אלא לו משלם אינו - כך) על לו הודה (לא האמינו
בשאינו  כאן שהמדובר המגידֿמשנה, ומפרש בלבד". הנייר
משבועת  גם ופטור ערך חסר נייר לו שמסר וטוען מאמינו,
תיקנו  ולא שפשע, 'ברי' טוען אינו שהתובע משום היסת,
מאוד  דחוק זה [פירוש 'שמא'. טענת על שבועה חכמים
כתב  למה מאמינו, באינו המדובר אם א. טעמים: מכמה
הזיק  שאפילו להדגיש, לו היה בו"? פשע "אפילו רבינו:
בדיני  עוסקים אנו כאן ב. פטור; - ששרפו כגון ממש , בידים
למה  ג. שמירה; לענין קשר לו אין זה ודין בשטרות, שמירה
מקום  ונתן מאמינו, כשאינו שהמדובר רבינו פירש לא
בעקבותיו  ההולכים וכל שהמגידֿמשנה ברור לטעות?
לא  ששטרות רבינו סובר שלדעתם משום זה, לדוחק נכנסו
מהל' בפ"ב שכתב מה על והסתמכו פשיעה, מחיוב נתמעטו
הוכחנו  הלכה, לאותה שלנו בהשלמות אולם ה"ג. שכירות
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סוגי  שני שישנם מיגש, הר"י רבו דעת קיבל שרבינו
מעולה  שמירה שמר שלא בשמירה, פשיעה א. פשיעה:
והדומה  בשטרות תורה פטרתו כזו מפשיעה הפקדון, ונגנב
מדיני  לא הוא והחיוב למזיק, הדומה פשיעה ב. סוג להם;
למה  ענין כל לזה אין ולפיכך מזיק, מדין אלא שמירה
יפה  תתפרש זה, ביאורנו ולפי שמירה. מדין תורה שמיעטה
למעלה, כבר נתפרשה להד"ם באומר א בבא זו. הלכה כל
רבינו  של שיטתם כבר שם (ונרמזה שומר דין לו שאין
יפה, רבינו ומנמק במאמינו, גם מתפרשת זו ובבא ורבו),
כאן  בה, חייב שהשומר רגילה פשיעה בו פשע שאפילו
בהל' שבארנו "כמו כאן שמסיים ומה פטור. - בשטרות
הכתוב  כל לשלם שחייבו הקודמת לבבא נמשך חובל"
בלבד, נייר פיסת שאיבד אףֿעלֿפי היזק גורם מדין בשטר
אין  ולמה רבה]. דעת נגד צח: בבבאֿקמא רפרם כדעת
היו  "לא (ראשיֿתיבות להד"ם לטוען שבועה בלא מאמינים
ואבד? השטר קיבלתי לטעון שיכול ב'מיגו' מעולם") דברים
לפטור  אלא משבועה לפטור 'מיגו' אומרים שאין משום
[הראב"ד  ה"ח). שכירות מהל' בפ"ב (רבינו מתשלומין
שאינו  שבועה חייב שהשומר ואומר רבינו, על משיג
ואין  ובמשנהֿלמלך, הלחםֿמשנה בזה והאריכו ברשותו.

בזה]. להאריך מקום כאן

.ÊÈÏ LÈ ˙eÎÊ E„Èa ÈÏ LiL ¯ËL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ
Ba35Ú„BÈ ÈÈ‡ B‡ ,È¯ËL ‡ÈˆBÓ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,¿∆≈≈ƒƒ¿»ƒ≈ƒ≈«

B‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - ‡Ï B‡ ‰È‡¯ Ba EÏ LÈ Ì‡36. ƒ≈¿¿»»…ƒ¿ƒ

לזכותו.35) משהו בו לבית36ֿ)כתוב השטר את להביא
דין.

.ÁÌ˙Ò Ì¯Á B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ¯ËM‰ „·‡L ÔÚË37. »«∆»««¿»«¬ƒƒ≈∆¿»
Ba BÏ LiL ¯ËM‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‡e‰L ,‰Ê ÔÚË»«∆∆≈«¿««∆«¿»∆≈
BÏˆ‡ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏˆ‡ ˙eÎÊ¿∆¿¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈∆¿

epnÓ „·‡LÂ38.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ¿∆»«ƒ∆¿»∆««

הגאונים,37) תקנות הם החרמות שכל פעמים, כמה נתבאר
הדין. בעל שם להזכיר בלי היינו סתם כשאינו 38)וחרם

אותו, משביעין אין - בידך שהשטר בוודאי לי ידוע טוען
'שמא'. טענת על משביעים שאין משום

.ËÔÈ‡39ÔÈÚaL40,ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ˙ÚË ÏÚ ≈ƒ¿»ƒ««¬«≈≈∆¿»»
BÓˆÚ ˙ÚËa ‡a‰ „Á‡41ÂÈ·‡ ˙ÚËa B‡42ÈÙÏ ; ∆»«»¿«¬««¿¿«¬«»ƒ¿ƒ

·ÈLÓk ‡l‡ BÈ‡ ÔËwÏ Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ‰fL∆∆«ƒ¿»∆»«»»≈∆»¿≈ƒ
‰„·‡43„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡·e ,Ïka ¯Ùk Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈»¿≈ƒ»««…»≈∆»¿≈ƒ

,Ú·Bz ÌL ÔÈ‡Â ,„Á‡ „Ú ‰fL ;ÚaL BÈ‡ - ÔËwÏ«»»≈ƒ¿»∆∆≈∆»¿≈»≈«
‰¯eÓ‚ ‰ÚÈ·z dÈ‡ ÔË˜ ˙ÚÈ·zL44:¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ∆¿ƒ«»»≈»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»≈

BÏ ‰È‰ ‡a‡ B‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÏB„bÏ ¯Ó‡L ÔË»̃»∆»«¿»»∆ƒ¿»¿«»»»
B‡ ,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,E„Èa¿»¿¿«»≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
È¯‰ - BÏ LiL B„ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»ƒ¿¿≈∆»¿ƒ∆≈¬≈

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê45ÔË˜Ï ¯ÓL Ì‡ Ï·‡ . ∆»ƒ¿««»¬»ƒ»«¿»»
˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - „·‡L ÔÚËÂÈÙÏ ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¿»«∆»«¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ

‰ÚË ˙ÓÁÓ ÚaL BÈ‡L46‰È‰L ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»≈¬««¬»¿≈ƒ»∆»»
ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ - ÂÈÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ÔË˜Ï ÛzLÀ»¿»»«¿»»«¬ƒ≈ƒ

ÛzM‰ Ú·MÈÂ ,ÔËwÏ ÒBtB¯ËBt‡47Ba ‡ˆBiÎÂ «¿«»»¿ƒ»««À»¿«≈
.‡nL ˙ÚËa¿«¬«∆»

לח:39) שבועות במקצת.40)משנה, מודה שבועת
מנה.41) ממני בידך.42)לקחת לאבא נתבאר 43)מנה

ה"ה. פ"ד 'שמא'.44)למעלה כטענת נראה,45)ודינה
לאבא  מנה חייב שאתה לי ברי אמר אפילו קטן, שביורש
ומה  פטור, - התביעה מאשר אחד עד או במקצת והודה
בוודאי  יודע אני טען שאם ההלכה) בסוף (שם רבינו שאמר
כאן  מיימוניות הגהות (ראה גדול ביורש המדובר חייב, -

ז). טענה,46)אות מחמת אינה שומרים שבועת שכל
נגנב  לא הפקדון שמא או פשעת שמא טוען המפקיד שהרי
על  שבועה התורה הטילה ואףֿעלֿפיֿכן בידך, והוא
הר"י  דעת וכן קטן. טענת על גם נשבע ולפיכך השומר,

תוקנה 47)מיגש. ואפוטרופוסים שותפים ששבועת משום
פ"ו  שם [הרא"ש ה"ב). פ"א למעלה (ראה 'שמא' טענת על
שבועת  לקטן נשבעים שאין הרמב"ן, בשם כתב כב אות
מהכתוב  מב.) (שם נתמעטה קטן שטענת מפני שומרים,
איש, אינו וקטן וכו'", רעהו אל איש יתן "כי ז): כב, (שמות

ב  פסק וכן שומרים. בשבועת נאמר זה סי'ופסוק חו"מ 'טור'
צו].

.ÈÈ˙Ba¯ e¯B‰48ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L : ««∆≈ƒ¿»ƒ««¬«»»
‰¯Bz ÏL ‰Úe·L49ÔÈÚaL - ˙q‰ ˙Úe·L Ï·‡ ,50. ¿»∆»¬»¿«∆≈ƒ¿»ƒ

- ÔzÓe ‡OÓ ÔÈÚÏ ÛÈ¯Á BÈ‡L ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»»∆≈»ƒ¿ƒ¿««»«»
B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÔÈÚaL51ÏËB ‰Ê ‰È‰È ‡lL . ƒ¿»ƒ∆≈««¬»∆…ƒ¿∆∆≈

,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .ÌpÁa BÏ CÏÈÂ ÔË˜ ‡e‰Lk BBÓÓ»¿∆»»¿≈≈¿ƒ»¿»∆«¿ƒ»
ÏÚ ÔÚhL ÔËw‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‡e‰ ÌÏBÚ Ôew˙Â¿ƒ»ƒ¿≈»»≈∆«»»∆»««
ÔÈa ,Ïka ¯ÙkL ÔÈa ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,ÏB„b‰«»≈∆»¿ƒ¿»≈∆»««…≈
ÚaL ‰Ê È¯‰ - „Ú ÌL ‰È‰ ‡lL ÔÈa „Ú ÌL ‰È‰L∆»»»≈≈∆…»»»≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙q‰∆≈¿≈»«¬…««»»∆≈«¿ƒƒ
ÈÙÏ ,Ïa˜Ó BÈ‡ Ì˙Ò Ì¯Á elÙ‡Â ,ÏÏk ÔËw‰ ˙‡∆«»»¿»«¬ƒ≈∆¿»≈¿«≈¿ƒ

‰Úe·M‰ LÚ Ú„BÈ BÈ‡L52. ∆≈≈«…∆«¿»

מיגש.48) שום 49)הר"י נשבעים שאין לומר התכוון לא
הקודמת  בהלכה שהרי קטן, טענת על תורה של שבועה
שבועת  וכן שומרים, שבועת לקטן שנשבעים בפירוש כתב
נשבעים  אין שאמרו במקום וכוונתו: ואריסים, שותפים
היסת  אבל תורה, של בשבועה אלא אמרו לא - לקטן

וה'טור'50)נשבעים. והרא"ש הרמב"ן לו הודו זה בדין
שאין 51)שם. ודעתם והרא"ש, הרמב"ן עליו חלקו

ואינו  הפעוטות, לעונת הגיע שלא קטן טענת על משביעים
ומתן. משא בטיב ט 52)בקי אות כאן מיימוניות בהגהות

מוסרים  אלא איש, אשת משביעים שאין גאונים, בשם כתב
תישבע. - תתגרש או תתאלמן שאם התובע, ביד פסקֿדין
אות  יוסף' ו'בית שם 'טור' (ראה דעתם קיבל לא והרא"ש

כ).

.‡ÈÏB„b‰ BÚhL ÔË˜53BÏ LiL ¯·„a BÚË Ì‡ : »»∆¿»«»ƒ¿»¿»»∆≈
- ÔËw‰ ‰„B‰Â ,ÔzÓe ‡OÓ ˜ÒÚ ÔB‚k ,ÔËwÏ ‰È‰¬»»«»»¿≈∆«»«»¿»«»»

ÂÈÒÎpÓ ÔÈÚ¯Ù54BÏ ‰È‰iL „Ú ÔÈzÓÈ - BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒƒ¿»»¿ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆
,ÏÈc‚iL „Ú ÔÈÈzÓÓ - ÔËw‰ ¯Ùk Ì‡Â .ÌlLÈÂƒ«≈¿ƒ»««»»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ
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,‰È‰ ÔËwÏ ÔÈ‡L ¯·„a BÚË Ì‡Â .˙q‰ Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆≈¿ƒ¿»¿»»∆≈«»»¬»»
˙BÏaÁÂ ÔÈ˜Ê ÔB‚k55Èt ÏÚ Û‡Â ‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ , ¿¿»ƒ¿¬»««ƒ∆∆¿««ƒ

.ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,¯eËt - ÌlLi ‰nÓ BÏ LiL∆≈ƒ«¿«≈»«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ
¯ÈÎO‰ ÔB‚k ,ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«≈«ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
- ¯ÈÎO BÏ ¯kzOiL ÔËwÏ ‰È‰ LiL ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈¬»»«»»∆ƒ¿«≈»ƒ
ÚaLpL ÈÂÁ Ï·‡ .ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ«»»¬»∆¿»ƒ∆ƒ¿»

BÒ˜t ÏÚ56ÔÈ‡L ;ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ - «ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈ƒ«»»∆≈
ÔÈÚaLÂ ÂÈÏÚBÙÏ ÔzÏ ·iÁ È¯‰L ,‰È‰ ‰Êa ÔËwÏ«»»»∆¬»»∆¬≈«»ƒ≈¿¬»¿ƒ¿»ƒ
Ô˙pL BLÙ ÏÚ „ÈÒÙ‰ ÈÂÁ‰ ‰ÊÂ ,epnÓ ÔÈÏËBÂ¿¿ƒƒ∆¿∆«∆¿»ƒƒ¿ƒ««¿∆»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔË˜ Èt ÏÚ BBÓÓ»«ƒ»»¿≈…«≈»∆

והלכה 53) קטן. הוא כשהתובע מדובר הקודמות, בהלכות
קטן. בנתבע עוסקת מכירה,54)זו מהל' בפכ"ט נתבאר

מקחו  ומתן משא בטיב הבקי ולמעלה שש מבן שקטן
תקנת  כט.) גיטין וגמרא (משנה במטלטלין קיימים וממכרו
ימנעו  שלא להתפרנס, לקטן לאפשר כדי היא, חכמים

ממנו. וליקח לו מלמכור או 55)אנשים ממון שהזיק קטן
וקטן  שוטה "חרש פז. בבבאֿקמא שנינו - פטור באדם, חבל
- באחרים שחבלו והם חייב, בהן החובל רעה, פגיעתן -
הניגוד  ואת פטור. - שיגדיל שלאחר שגם משמע פטורין".
הגאונים: הסבירו הנ"ל, בגיטין למשנה זו משנה שבין
לא, או לקטן הנאה מביא הענין אם העובדה שמכריעה

וחבלות. לנזקין דומים - הנאה בהם לקטן שאין שדברים
ונוטל,56) נשבע פנקסו על שחנווני מח. בשבועות שנינו

משנה  ומבאר מביא ה"ה, ולוה מלוה מהל' בפט"ז ורבינו
וטען  וכך, כך שלי לפועל תן לחנווני שאמר הבית בעל זו:
לא  אומר והפועל הבית, מבעל ותובע נתתי, החנווני:
שם  (ראה מבעלֿהבית ונוטלים נשבעים שניהם - קיבלתי
תקנה  חכמים עשו שלא כאן, רבינו ומלמדנו זה). דין נימוק

קטן. הוא כשהנתבע לחנווני זו

.·ÈL¯Á‰57 ÔÈ‡ - ‰ËBM‰ÂÔ‰Ï ÔÈ˜˜Ê58ÏÎÏ «≈≈¿«∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿»
ÌÈ¯Á‡ ˙ÚËÏ ‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÏÚ Ô˙ÚËÏ ‡Ï ,‰ÚË«¬»…¿«¬»»«¬≈ƒ¿…¿«¬«¬≈ƒ
‰Úe·L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰l˜ ‰Úe·LÏ ‡Ï ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…ƒ¿»«»¿≈»ƒ«¿»

ÔÈÓeÏLz B‡ ‰¯eÓÁ59‡e‰ È¯‰ - ‡Óeq‰ Ï·‡ . ¬»«¿ƒ¬»«»¬≈
¯·c ÏÎÏ ‡È¯·k60ÈÈÓ Ïk ÚaLÂ ,el‡ ÌÈÈÚa ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ≈

.B˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,˙BÚe·L¿¿ƒ¿»ƒ««¬»

שומע 57) אינו משמעותו: מקום בכל האמור חרש סתם
מדבר. לדיון.58)ואינו נכנס אינו ואףֿעל59ֿ)ביתֿדין

מהל' בפכ"ט כמבואר קיימים, וממכרו מקחו שחרש פי
הי"ב. פכ"ט פסול 60)מכירה אבל ממון, תביעות לענין

מהל' ופ"ב הי"ב, פ"ט עדות הל' (ראה ולדון להעיד
ה"ט). סנהדרין
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ה'תש"פ  אדר כ"ו ראשון יום

קז. עשה מצות
― הק"ז הּמתהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

מת. טמאת ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻמטּמא,

ה'תש"פ  אדר כ"ז שני יום

קח. עשה מצות
יום ראשוןֿ שני כ "וֿ כ "ז אדר 
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

Ð zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny

(exdhl Ð ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ
זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ

(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ּובכלֿמצוה ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ּכלֿאחד ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת

פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ּכלֿהּמקראֹות ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ּכלֿהּמינים ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ּכלֿזה. ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכלֿמין
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן
ּכלּֿדיני נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ּגםּֿכן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכלּֿדיני
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכלּֿדיני
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכלּֿדיני
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,

אנ ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג זהרּבֹות סדר ּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר
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ה'תש"פ  אדר כ"ח שלישי יום

קא. עשה מצות
― הק"א אדםהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

exera)מצרע zipepal dz`xpy)ּומצוה [מטּמא]. טמא ְְְִֵֵַָָָֹ
ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ּכלּֿדיני ּכֹוללת ִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָזֹו

הסּגר צרי ּמּמּנה מה טהֹור, mini)ּמּמּנה zray)ּומה , ְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי ּומה ,צרי ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּׁשאינֹו

ּתגלחת edyk`הּנתק(aiaqn)ּכלֹומר: rbp ly eny) ְְִֶֶַַַַ
(xry mewnaואיכּות ּדיניה מּפרטי זה וזּולת ―ְְְִִֵֵֶֶַָָ

ְָָֻטמאתּה.

ה'תש"פ  אדר כ"ט רביעי יום

צט. עשה מצות
― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

וכלֿ נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻטמאה
ִֶָּדיניה.

ה'תש"פ  ניסן א' חמישי יום

ק. עשה מצות
― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּיֹולדת. ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת

ה'תש"פ  ניסן ב' שישי יום

קו. עשה מצות
― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָנעׂשית

ה'תש"פ  ניסן ג' ש"ק יום

קד. עשה מצות
יום שלישיֿ שבתֿ קודש כ "ח אדרֿ ג 'ניסן 
― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

הּוא ׁשּבהם הּדברים ּכלּֿדיני ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹנעׂשה
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג ניסן, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר אליעזר הלוי שי' המכונה פרופ'

פינקלשטיין

שלום וברכה!

ולכל  לו  להביע  הנני  לטובה,  ישראל  כל  ועל  עלינו  הבא  חירותינו,  זמן  המצות,  חג  לקראת 

אשר לו חג כשר ושמח וחירות אמתית, חירות בגשם וברוח, חירות מכל ענינים המבלבלים עבודת ה' 

בשמחה ובטוב לבב,

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בכל ימות השנה.

בכבוד ובברכה.

נעם לי להוודע שבמהדורה החדשה של ספרו על הפרושים דוחה דיעות נפסדות שנכנסו לתוך 

ספרו במהדורא קמא, ואף שלא ראיתי את ספרו, אבל נאמן הוא המקור שממנו נובעת הידיעה הנ"ל 

שהיתה לי לקורת רוח ועל כגון דא אומר לו יישר חילו וימשיך בכיוון זה. והרי מעלת האדם היא שהוא 

מהלך )שבזה נעלה הוא גם על מלאכי עליון שאינם אלא עומדים(. וזהו גם ענין של יציאת מצרים בכל 

ומעשה הוא העיקר, כמובן,  עלי'.  בעלי' אחרי'  עלה,  גם  ולעלות  והגבולים  - לצאת מן המצרים  יום 

קיום המצות מעשיות שגם בזה, ובפרט בזה, צריך להיות מעלין בקדש, כולל מצות ואהבת לרעך כמוך 

בהדגשה ובהשפעה על הזולת. וכבר מלתי אמורה, וכמדומה לי גם כתבתי לכ' במכתבי הקודם, שהנוער 

מוכן ומזומן לשמוע ולקבל הרבה יותר מאשר משערים. ועוד בענין זה במכתבי הכללי מענינא דיומא 

המצ"ב.
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:øvðãëáð éðôì íéñéøqä øN íàéáéå íàéáäìèéäéððç ìàiðãk ílkî àöîð àìå Cìnä ízà øaãéå ©£¦¨®©§¦¥Æ©´©¨¦¦½¦§¥−§ª©§¤©«©§©¥´¦¨»©¤¤¼§³Ÿ¦§¨Æ¦ª½̈§¨¦¥´£©§½̈

:Cìnä éðôì eãîòiå äéøæòå ìàLéî¦«¨¥−©£©§¨®©©«©§−¦§¥¬©¤«¤

i"yx
(Ê).øöàùèìá בבל של כוכבים עבודת שם על

אלהי, כשום בלטשאצר שמיה די שנאמר בל שקרויה
ארמי: בל' חכמה ל' שם ל'ìàâúé.(Á)בלטשאצר

íéñéøñä.(Ë)לכלוך: øù משרתי על שר שהיה
äðî.(È)המלך: øùà:וסיפק הזמין íëìéâë.אשר

גילו: בן הוא משנה ולשון éùàøדוגמתכם úà íúáéçå

.êìîì:ראשי להתיז להתחייב לי øöìîä.(È‡)תגרמו
מאישטרי''ב  שקורין הקערות ואת המנות את הסודר

נסיון:ñð.(È·)אל''ה: íéòåøæä.לשון ïî קטניות מין
בג: פת äàøú.(È‚)תחת øùàëå שתראה מה לפי

íâá.(ÊË)עשה: úô úà àùåð:לעצמו נוטלו
(ÁÈ).íàéáäì êìîä øîà øùà:לפניו שיבאו

cec zcevn
(Ê).˙ÂÓ˘:מהלידה שמותם  המלה·ËÏ˘‡ˆ¯.מלבד  אולי

יתר וכן הקודש בל' דניאל כמו  כשדים בל ' יורה ההיא
בדבר:Ì˘ÈÂ.(Á)השמות: והתעורר בלבו Ï‡חשב  ¯˘‡
.Ï‡‚˙È:עכו"ם של  וביין האיסור ממנוÈÂ·˜˘.במאכלי שאל 

יתגאל: לבל והיין בג פת מאתו ÌÈÓÁ¯ÏÂ.(Ë)למנוע „ÒÁÏ
גער שלא מה  יחשב  לחסד  מ "מ  שאלתו  מילא  לא הוא כי  עם 
המלצר: במעשה  עין מעלים והיה רכים בדברים והשיבו בו 

(È).‰Ó אשנה‡˘¯ ואיך מאכלכם  וקבע הזמין בעצמו הוא
È¯‡‰.דברו:את  ‰ÓÏ שיראה‡˘¯ כה אעשה למה אשר

הילדים: יתר פני  מן ורעים זועפים פניכם את  אתÌ˙·ÈÈÁÂ.המלך  להתיז המלך  משפט  כן כי למלך  ראשי את  חייב ע"י ואהיה
דברו: את ימרה  אשר מי של  Â‚Â'.(È‡)הראש  Ï‡È„ ÏÚ: ומשקיהם מאכליהם  להם Í„·Ú.(È·)להביא עצמו‡˙ על אמר

חבריו: ועזריה  מישאל  חנניה Â˘˙‰.ועל ÌÈÓÂ:ונשתה לנו יתנו  Â‚Â'.(È‚)ומים  ‰‡¯ÓÂ ÂÈ‡¯Ó מול אל פנינו מראות  תראה 
מאלו: אלו השתנות מה יש  אם אלו ˙¯‡‰.מראות  ¯˘‡ÎÂאזי מפניהם רעים פנינו יהיה לא  אם תעשה ככה שתראה  מה  ולפי 

יין: ונשתה  בג פת נאכל בע "כ  אז יהיו רעים ואם ומים הזרעונים מן לנו תת ÏÎ.(ÂË)תוסיף  ÔÓ:'וגו הילדים כל מן יותר עוד 
(ÊË).‡˘Â:לעצמו ·‚Ì.נוטל ˙Ù: למאכלם ועזריה :‡¯·Ì˙Ú.(ÊÈ)הניתן מישאל חנניה  דניאל ÏÎ˘‰Â.הם  Ú„Óידיעה

דבר: מוצא עוד  ולהשכיל  ÙÒ¯.בהם ÏÎ·:חכמה מיני ובכל  ועם עם  כל  ולשון מביןÏ‡È„Â.מכתב  שהיה דניאל עליהם ויותר
חלומות: פתרון לדעת  ר "ל  וחלומות  חזון ‰ÌÈÓÈ.(ÁÈ)בכל  ˙ˆ˜ÓÏÂ:השנים שלשת  Ì‡È·‰Ï.ולסוף ÍÏÓ‰ ¯Ó‡ לעמוד ‡˘¯

למעלה : כמ "ש לפניו :Ì‡È·ÈÂ.לפניו יעמדו ומי  מי מהם לבחור הילדים כל את  הביא ‡˙Ì.(ËÈ)אז ¯·„ÈÂחכמה בדברי
אחד: כל חכמת לנסות ÌÏÂÎÓ.והשכל  ‡ˆÓ ‡ÏÂ: ועזריה מישאל  חנניה  כדניאל ומשכילים חכמים  אותםÂ„ÓÚÈÂ.להיות מינה

לשמשו: תמיד  לפניו עומדים להיות 

oeiv zcevn
(Á).Ï‡‚˙È:(א (מלאכי מגואל לחם  כמו וטינוף  לכלוך ענין 
(È).‰Ó:הזמין.ÌÈÙÚÂÊכי וכעס זעף  מל ' והוא  רעים ר"ל 

לרוע : פניו מראית  נשתנה ובדרז"ל ÌÎÏÈ‚Î.הכועס כדמותכם
קכ): (יבמות גילו המאכל :‰ÏÓˆ¯.(È‡)בן  המסדר הוא

.‰Ó (דה "א‡˘¯ הכלים  על ממונים  ומהם  כמו הפקיד אשר
נסיון:Ò.(È·)ט'): כקטניות‰ÌÈÚÂ¯Ê.מלשון  זרעונים מיני

בריאÈ‡È¯·Â.(ÂË)וכיוצא: איש ועגלון כמו שומן , ענין
ג): במ "ש:ÔÂÊÁ.(ÊÈ)(שופטים  ענין  כפל  והוא החלום ראיית

alÎ`l wxt dinxi - mi`iap

àì-÷øô äéîøéhlÎfl

æì:äptä øòL ìàððç ìcânî ýåýéì øéòä äúðáðå ýåýé-íàð íéàa íéîé äpäçì(äå÷) ãBò àöéå ¦¥²¨¦¬¨¦−§ª§¨®§¦§§¨³¨¦Æ©«½̈¦¦§©¬£©§¥−©¬©©¦¨«§¨¨̧¹
:äúòb áñðå áøb úòáb ìò Bcâð äcnä å÷èìúBîãMä (úåîøùä)-ìëå ïLcäå | íéøâtä ÷îòä-ìëå ¨³©¦¨Æ¤§½©−¦§©´¨¥®§¨©−Ÿ̈«¨§¨¨¥´¤©§¨¦´§©¤¿¤§¨«©§¥Á

:íìBòì ãBò ñøäé-àìå Lúpé-àì ýåýéì Lã÷ äçøæî íéñeqä øòL úpt-ãò ïBøã÷ ìçð-ãò©©̧©¦§¹©¦©̧©³©©¦Æ¦§½̈¨−Ÿ¤©«¨®«Ÿ¦¨¥¯§Ÿ¥¨¥²−§¨«
áì-÷øô äéîøéfÎ`

àäðMä àéä äãeäé Cìî eäi÷ãöì úéøNòä äðMa (úðùá) ýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácä©¨º̈£¤¨¨³¤¦§§Æ̈Æ¥¥´§½̈©¨¨Æ¨£¦¦½§¦§¦−̈¤´¤§¨®¦¯©¨¨²
:øvàøãëeáðì äðL äøNò-äðîLáàeìë äéä àéápä eäéîøéå íìLeøé-ìò íéøö ìáa Cìî ìéç æàå §Ÿ¤«¤§¥¬¨−̈¦§«©§¤©«§À̈¥µ¤´¤¨¤½¨¦−©§¨¨®¦§¦§§¨´©¨¦À¨¨³¨Æ

:äãeäé Cìî-úéa øLà äøhnä øöçaâàað äzà òecî øîàì äãeäé-Cìî eäi÷ãö Bàìk øLà ©£©´©©¨½̈£¤−¥«¤¬¤§¨«£¤´§¨½¦§¦¨¬¤«¤§−̈¥®Ÿ©©Á©¨̧¦¹̈
:dãëìe ìáa-Cìî ãéa úàfä øéòä-úà ïúð éððä ýåýé øîà äk øîàìãàì äãeäé Cìî eäi÷ãöå ¥ÀŸµŸ¨©´§½̈¦§¦̧Ÿ¥¹¤¨¦¬©²Ÿ§©¬¤«¤¨¤−§¨¨«§¦§¦Æ̈Æ¤´¤§½̈¬Ÿ

:äðéàøz åéðéò (åðéò)-úà åéðéòå åét-íò åét-øaãå ìáa-Cìî ãéa ïúpé ïúpä ék íécNkä ãiî èìné¦¨¥−¦©´©©§¦®¦´¦¨³Ÿ¦¨¥Æ§©´¤«¤¨¤½§¦¤¦´¦¦½§¥−̈¤¥¨¬¦§¤«¨
ä:eçéìöú àì íécNkä-úà eîçlú ék ýåýé-íàð Búà éã÷t-ãò äéäé íLå eäi÷ãö-úà CìBé ìááe¨¤º¦³¤¦§¦Æ̈Æ§¨´¦«§¤½©¨§¦¬Ÿ−§ª§¨®¦¯¦«¨£²¤©©§¦−¬Ÿ©§¦«
å:øîàì éìà ýåýé-øác äéä eäéîøé øîàiåæìà àa Eãc ílL-ïa ìàîðç äpäéEì äð÷ øîàì E ©−Ÿ¤¦§§¨®¨¨¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¦¥´£©§¥À¤©ªÆ«Ÿ§½¨¬¥¤−¥®Ÿ§¥´§À

:úBð÷ì älàbä ètLî Eì ék úBúðòa øLà éãN-úà¤¨¦Æ£¤´©£¨½¦¬§²¦§©¬©§ª−̈¦§«

i"yx
(ËÏ).íéøâôä ÷îòä מחנה פגרי שם שנפלו עמק

לירושלים ïùãäå.סנחריב: חוץ שהיה הדשן שפך מקום
ונבואה  חומותיה לתוך זה כל ויכניסו העיר על יוסיפו

לבוא: עתידה בלעז:úåîãùä.זו קנפני"א
(·).íéøö:מצור äøèîä.לשון øöçá בית לשון

åúåà.(‰)המשמר: éã÷ô ãò היא האדם כל פקודת
åâå'.(Â)המיתה: åäéîøé øîàéå כן אמר לצדקיהו לא

הראשון  לדבורו וחוזר כלאו למה הכתוב פי' אלא
ירמיהו: אל הי' אשר הדבר מה êéìà.(Ê)לפרש àá

הדבור: פי על

cec zcevn
(ÊÏ).¯ÈÚ‰ ‰˙·Âותהיה שהיתה ממה  תתרחב  ירושלים ר"ל 

וזהו הפינה  שער עד  חננאל  ממגדל לה' קודש להיות בנויה
לדרום: מצפון ÂÚ„.(ÁÏ)הרוחב ‡ˆÈÂ כל נגד  לומר, רצה 

גרב גבעת עד  ארכו למדוד המדה  קו עוד  יצא ההוא הרוחב 
מקומות: שמות  והם גועתה ‰ÌÈ¯‚Ù.(ËÏ)ויסבב ˜ÓÚ‰ ÏÎÂ

סנחריב : מחנה פגרי שם שנפלו העמק יסבב  מקוםÔ˘„‰Â.גם 
לעיר:שפך  מחוץ  שהיה ‰˘„ÂÓ˙.הדשן ÏÎÂ:השדות מקום 

.ÔÂ¯„˜ ÏÁ „Ú:מזה מהעבר ÂÎÂ'.העומד  „Úשער זוית עד 
ההוספה ברוחב  מזה מהעבר העומד  בו באים הסוסים אשר

המזרח : Ï‰'.כלפי  קודש˜„˘ יהיה הזה והאורך  הרוחב כל
העיר : בקדושת  קדוש  È˙˘.לה' ‡Ïיעקר לא  והלאה מאז 

האויב: עוד יכבשה  לא  כי עולם עד  יהרס ולא
(‡).‰¯˘Ú ‰ÂÓ˘והוא ליהויקים בד ' מלך נבוכדנצר  כי 

וי' חדשים  ג ' מלך  בנו ויכניה  שנים ח ' הרי שנים  י "א מלך 
לנבוכדנצר: י"ח היא  לצדקיה  עשירית  כן  אם צדקיה מלך ואחריו  צרוˆ¯ÌÈ.(·)ימים לצדקיה  בט ' כי  ירושלים על  צרים היו

במ"ב: כמ "ש  לצדקיה בי "א וכבשוה ÂÏÎ‡.עליה ‰È‰:האסורים בית בחצר אסור  ÍÏÓ.היה ˙È· המלך :‡˘¯ בבית  אשר
(‚).¯Ó‡Ï:כלאו זה  ובעבור וכו' לאמר נבא אתה מדוע לו אמר ÂÈÙ.(„)כי ¯·„Âוידבר כמ "ש  משפטים אתו כשדיבר היה  זה 

ל"ט ): (לקמן  משפטים  ‡Â˙Â.(‰)אתו  È„˜Ù „Ú: חי כל  פקודת שהיא  המיתה  ˙ÂÓÁÏ.זהו ÈÎוכאילו תצליחו לא  תלחמו אם
תלחמו: ואל  בבל  עול  שעבוד  עליכם קבלו לכן ‰'.(Â)אמר  ¯·„ ‰È‰ אל היה  אשר  הדבר שזהו  לומר למעלה  חוזר הוא 

אלי: ה' דבר  היה שוב  לומר חזר  ירמיה כליאת וסיבת המצור בסיפור הדברים שארכו  ובעבור  העשירית בשנה  „Í„Â.(Ê)ירמיהו 
שלום : על הוא ‡ÍÈÏ.חוזר  אליך:·‡ לבוא  Â˜Ï˙.הולך  ‰ÏÂ‡‚‰ ËÙ˘Ó ÍÏ ÈÎ שתגאל הוא המשפט  אלי קרוב אתה כי על

תגאל  אם וכו' השדה חלקת  לגואל  ויאמר  בבועז כמ"ש  משפטם היה כן כי  אותה אתה  ולקנות  אחרים  ביד  תבוא שלא  שדי 
ד ): (רות  גאל 

oeiv zcevn
(ÊÏ).‰ÈÙ‰ ¯Ú˘:בזוית העומד  ‰Ó„‰.(ÁÏ)שער Â˜ חבל

בו: למדוד  ‚¯·.המיוחד  ˙Ú·‚ ÏÚגרב גבעת וירכתועד וכן 
צידון מט)על  סבוב :ÒÂ·.:(בראשית ‰ÌÈ¯‚Ù.(ËÏ)מלשון
המזבח :Ô˘„‰Â.ההרוגים: וכן‰˘„ÂÓ˙.אפר שדה  מלשון

חשבון טז)שדמות  הנחל :˜„¯ÔÂ.:(ישעיה שם  עניןÈ˙˘.כן 
וקלקול :Ò¯‰È.עקירה: הריסה מלשון 

(·).ÏÈÁ:עם להם:ˆ¯ÌÈ.צבאות להצר ומסבבים מקיפים 
.‡ÂÏÎכלאם משה אדני כמו יא)אסור כן‰ËÓ¯‰.:(במדבר

משמרכם  בבית  יאסר  כי האסורים בית מב)נקרא  ת "א(בראשית
על È„˜Ù.(‰)מטרתכון: כן  ויאמרו  והשגחה  זכרון ענין 

עליהם יפקד  האדם  כל  ופקודת  וכן המיתה הבאת השגחת
טז) הכהניםËÙ˘Ó.(Ê):(במדבר ומשפט  וכן וסדר מנהג ענין

ב) :(ש"א



קפז ` wxt l`ipc - miaezk

à-÷øô ìàéðãhiÎf

æäéøæòìå CLéî ìàLéîìe CøãL äéððçìå øvàLèìa ìàiðãì íNiå úBîL íéñéøqä øN íäì íNiå©¨¯¤¨¤²©¬©¨¦¦−¥®©¨̧¤§¨«¦¥¹¥´§§©©À§©«£©§¨Æ©§©½§¦«¨¥´¥©½§©£©§−̈
:Bâð ãáòçíéñéøqä øOî Lwáéå åézLî ïééáe Cìnä âaúôa ìàbúé-àì øLà Baì-ìò ìàiðc íNiå £¥¬§«©¨³¤¨¦¥Æ©¦½£¤¯«Ÿ¦§¨©²§©§©¬©¤−¤§¥´¦§¨®©§©¥Æ¦©´©¨¦¦½

:ìàbúé àì øLàèôì íéîçøìe ãñçì ìàiðc-úà íéäìàä ïziå:íéñéøqä øN éðéøN øîàiå £¤−¬Ÿ¦§¨¨«©¦¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤¨´¦¥½§¤−¤«§©£¦®¦§¥−©¬©¨¦¦«©¹Ÿ¤©³
äàøé änì øLà íëézLî-úàå íëìëàî-úà äpî øLà Cìnä éðãà-úà éðà àøé ìàiðãì íéñéøqä©¨¦¦Æ§¨´¦¥½¨¥³£¦Æ¤£Ÿ¦´©¤½¤£¤´¦½̈¤©£©§¤−§¤¦§¥¤®£¤¿¨¨Á¦§¤̧

:Cìnì éLàø-úà ízáiçå íëìéâk øLà íéãìéä-ïî íéôòæ íëéðt-úààéøöìnä-ìà ìàiðc øîàiå ¤§¥¤¹«Ÿ£¦À¦©§¨¦Æ£¤´§¦«§¤½§¦©§¤¬¤Ÿ¦−©¤«¤©¬Ÿ¤¨¦¥−¤©¤§©®
:äéøæòå ìàLéî äéððç ìàiðc-ìò íéñéøqä øN äpî øLàáééãáò-úà àð-ñðeðì-eðzéå äøNò íéîé E £¤³¦¨Æ©´©¨«¦¦½©¨¦¥´£©§½̈¦«¨¥−©£©§¨«©¨¬¤£¨¤−¨¦´£¨¨®§¦§¹̈

:äzLðå íéîe äìëàðå íéòøfä-ïîâééðôì eàøéåCìnä âaút úà íéìëàä íéãìéä äàøîe eðéàøî E ¦©¥Ÿ¦²§Ÿ§−̈©¬¦§¦§¤«§¥¨³§¨¤ÆÆ©§¥½©§¥Æ©§¨¦½¨´Ÿ§¦½¥−©§©´©¤®¤
éãáò-íò äNò äàøz øLàëå:Eãé:äøNò íéîé íqðéå äfä øácì íäì òîLiååèíéîé úö÷îe §©£¤´¦§¥½£¥−¦£¨¤«©¦§©¬¨¤−©¨¨´©¤®©§©¥−¨¦¬£¨¨«¦§¨Æ¨¦´

:Cìnä âaút úà íéìëàä íéãìéä-ìk-ïî øNa éàéøáe áBè íäéàøî äàøð äøNòæèøöìnä éäéå £¨½̈¦§¨³©§¥¤Æ½§¦¥−¨¨®¦¨©§¨¦½¨´Ÿ§¦½¥−©§©¬©¤«¤©§¦´©¤§©À
:íéðòøæ íäì ïúðå íäézLî ïééå íâaút-úà àNðæéíéäìàä íäì ïúð ízòaøà älàä íéãìéäå Ÿ¥Æ¤©§¨½̈§¥−¦§¥¤®§Ÿ¥¬¨¤−¥§Ÿ¦«§©§¨¦³¨¥Æ¤Æ©§©§½̈¨©̧¨¤¯¨«¡Ÿ¦²

:úBîìçå ïBæç-ìëa ïéáä ìàiðãå äîëçå øôñ-ìëa ìkNäå òcîçéCìnä øîà-øLà íéîiä úö÷îìe ©¨¬§©§¥−§¨¥´¤§¨§¨®§¨¦¥´¥¦½§¨¨−©£Ÿ«§¦§¨Æ©¨¦½£¤¨©¬©¤−¤
:øvðãëáð éðôì íéñéøqä øN íàéáéå íàéáäìèéäéððç ìàiðãk ílkî àöîð àìå Cìnä ízà øaãéå ©£¦¨®©§¦¥Æ©´©¨¦¦½¦§¥−§ª©§¤©«©§©¥´¦¨»©¤¤¼§³Ÿ¦§¨Æ¦ª½̈§¨¦¥´£©§½̈

:Cìnä éðôì eãîòiå äéøæòå ìàLéî¦«¨¥−©£©§¨®©©«©§−¦§¥¬©¤«¤

i"yx
(Ê).øöàùèìá בבל של כוכבים עבודת שם על

אלהי, כשום בלטשאצר שמיה די שנאמר בל שקרויה
ארמי: בל' חכמה ל' שם ל'ìàâúé.(Á)בלטשאצר

íéñéøñä.(Ë)לכלוך: øù משרתי על שר שהיה
äðî.(È)המלך: øùà:וסיפק הזמין íëìéâë.אשר

גילו: בן הוא משנה ולשון éùàøדוגמתכם úà íúáéçå

.êìîì:ראשי להתיז להתחייב לי øöìîä.(È‡)תגרמו
מאישטרי''ב  שקורין הקערות ואת המנות את הסודר

נסיון:ñð.(È·)אל''ה: íéòåøæä.לשון ïî קטניות מין
בג: פת äàøú.(È‚)תחת øùàëå שתראה מה לפי

íâá.(ÊË)עשה: úô úà àùåð:לעצמו נוטלו
(ÁÈ).íàéáäì êìîä øîà øùà:לפניו שיבאו

cec zcevn
(Ê).˙ÂÓ˘:מהלידה שמותם  המלה·ËÏ˘‡ˆ¯.מלבד  אולי

יתר וכן הקודש בל' דניאל כמו  כשדים בל ' יורה ההיא
בדבר:Ì˘ÈÂ.(Á)השמות: והתעורר בלבו Ï‡חשב  ¯˘‡
.Ï‡‚˙È:עכו"ם של  וביין האיסור ממנוÈÂ·˜˘.במאכלי שאל 

יתגאל: לבל והיין בג פת מאתו ÌÈÓÁ¯ÏÂ.(Ë)למנוע „ÒÁÏ
גער שלא מה  יחשב  לחסד  מ "מ  שאלתו  מילא  לא הוא כי  עם 
המלצר: במעשה  עין מעלים והיה רכים בדברים והשיבו בו 

(È).‰Ó אשנה‡˘¯ ואיך מאכלכם  וקבע הזמין בעצמו הוא
È¯‡‰.דברו:את  ‰ÓÏ שיראה‡˘¯ כה אעשה למה אשר

הילדים: יתר פני  מן ורעים זועפים פניכם את  אתÌ˙·ÈÈÁÂ.המלך  להתיז המלך  משפט  כן כי למלך  ראשי את  חייב ע"י ואהיה
דברו: את ימרה  אשר מי של  Â‚Â'.(È‡)הראש  Ï‡È„ ÏÚ: ומשקיהם מאכליהם  להם Í„·Ú.(È·)להביא עצמו‡˙ על אמר

חבריו: ועזריה  מישאל  חנניה Â˘˙‰.ועל ÌÈÓÂ:ונשתה לנו יתנו  Â‚Â'.(È‚)ומים  ‰‡¯ÓÂ ÂÈ‡¯Ó מול אל פנינו מראות  תראה 
מאלו: אלו השתנות מה יש  אם אלו ˙¯‡‰.מראות  ¯˘‡ÎÂאזי מפניהם רעים פנינו יהיה לא  אם תעשה ככה שתראה  מה  ולפי 

יין: ונשתה  בג פת נאכל בע "כ  אז יהיו רעים ואם ומים הזרעונים מן לנו תת ÏÎ.(ÂË)תוסיף  ÔÓ:'וגו הילדים כל מן יותר עוד 
(ÊË).‡˘Â:לעצמו ·‚Ì.נוטל ˙Ù: למאכלם ועזריה :‡¯·Ì˙Ú.(ÊÈ)הניתן מישאל חנניה  דניאל ÏÎ˘‰Â.הם  Ú„Óידיעה

דבר: מוצא עוד  ולהשכיל  ÙÒ¯.בהם ÏÎ·:חכמה מיני ובכל  ועם עם  כל  ולשון מביןÏ‡È„Â.מכתב  שהיה דניאל עליהם ויותר
חלומות: פתרון לדעת  ר "ל  וחלומות  חזון ‰ÌÈÓÈ.(ÁÈ)בכל  ˙ˆ˜ÓÏÂ:השנים שלשת  Ì‡È·‰Ï.ולסוף ÍÏÓ‰ ¯Ó‡ לעמוד ‡˘¯

למעלה : כמ "ש לפניו :Ì‡È·ÈÂ.לפניו יעמדו ומי  מי מהם לבחור הילדים כל את  הביא ‡˙Ì.(ËÈ)אז ¯·„ÈÂחכמה בדברי
אחד: כל חכמת לנסות ÌÏÂÎÓ.והשכל  ‡ˆÓ ‡ÏÂ: ועזריה מישאל  חנניה  כדניאל ומשכילים חכמים  אותםÂ„ÓÚÈÂ.להיות מינה

לשמשו: תמיד  לפניו עומדים להיות 

oeiv zcevn
(Á).Ï‡‚˙È:(א (מלאכי מגואל לחם  כמו וטינוף  לכלוך ענין 
(È).‰Ó:הזמין.ÌÈÙÚÂÊכי וכעס זעף  מל ' והוא  רעים ר"ל 

לרוע : פניו מראית  נשתנה ובדרז"ל ÌÎÏÈ‚Î.הכועס כדמותכם
קכ): (יבמות גילו המאכל :‰ÏÓˆ¯.(È‡)בן  המסדר הוא

.‰Ó (דה "א‡˘¯ הכלים  על ממונים  ומהם  כמו הפקיד אשר
נסיון:Ò.(È·)ט'): כקטניות‰ÌÈÚÂ¯Ê.מלשון  זרעונים מיני

בריאÈ‡È¯·Â.(ÂË)וכיוצא: איש ועגלון כמו שומן , ענין
ג): במ "ש:ÔÂÊÁ.(ÊÈ)(שופטים  ענין  כפל  והוא החלום ראיית

alÎ`l wxt dinxi - mi`iap

àì-÷øô äéîøéhlÎfl

æì:äptä øòL ìàððç ìcânî ýåýéì øéòä äúðáðå ýåýé-íàð íéàa íéîé äpäçì(äå÷) ãBò àöéå ¦¥²¨¦¬¨¦−§ª§¨®§¦§§¨³¨¦Æ©«½̈¦¦§©¬£©§¥−©¬©©¦¨«§¨¨̧¹
:äúòb áñðå áøb úòáb ìò Bcâð äcnä å÷èìúBîãMä (úåîøùä)-ìëå ïLcäå | íéøâtä ÷îòä-ìëå ¨³©¦¨Æ¤§½©−¦§©´¨¥®§¨©−Ÿ̈«¨§¨¨¥´¤©§¨¦´§©¤¿¤§¨«©§¥Á

:íìBòì ãBò ñøäé-àìå Lúpé-àì ýåýéì Lã÷ äçøæî íéñeqä øòL úpt-ãò ïBøã÷ ìçð-ãò©©̧©¦§¹©¦©̧©³©©¦Æ¦§½̈¨−Ÿ¤©«¨®«Ÿ¦¨¥¯§Ÿ¥¨¥²−§¨«
áì-÷øô äéîøéfÎ`

àäðMä àéä äãeäé Cìî eäi÷ãöì úéøNòä äðMa (úðùá) ýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácä©¨º̈£¤¨¨³¤¦§§Æ̈Æ¥¥´§½̈©¨¨Æ¨£¦¦½§¦§¦−̈¤´¤§¨®¦¯©¨¨²
:øvàøãëeáðì äðL äøNò-äðîLáàeìë äéä àéápä eäéîøéå íìLeøé-ìò íéøö ìáa Cìî ìéç æàå §Ÿ¤«¤§¥¬¨−̈¦§«©§¤©«§À̈¥µ¤´¤¨¤½¨¦−©§¨¨®¦§¦§§¨´©¨¦À¨¨³¨Æ

:äãeäé Cìî-úéa øLà äøhnä øöçaâàað äzà òecî øîàì äãeäé-Cìî eäi÷ãö Bàìk øLà ©£©´©©¨½̈£¤−¥«¤¬¤§¨«£¤´§¨½¦§¦¨¬¤«¤§−̈¥®Ÿ©©Á©¨̧¦¹̈
:dãëìe ìáa-Cìî ãéa úàfä øéòä-úà ïúð éððä ýåýé øîà äk øîàìãàì äãeäé Cìî eäi÷ãöå ¥ÀŸµŸ¨©´§½̈¦§¦̧Ÿ¥¹¤¨¦¬©²Ÿ§©¬¤«¤¨¤−§¨¨«§¦§¦Æ̈Æ¤´¤§½̈¬Ÿ

:äðéàøz åéðéò (åðéò)-úà åéðéòå åét-íò åét-øaãå ìáa-Cìî ãéa ïúpé ïúpä ék íécNkä ãiî èìné¦¨¥−¦©´©©§¦®¦´¦¨³Ÿ¦¨¥Æ§©´¤«¤¨¤½§¦¤¦´¦¦½§¥−̈¤¥¨¬¦§¤«¨
ä:eçéìöú àì íécNkä-úà eîçlú ék ýåýé-íàð Búà éã÷t-ãò äéäé íLå eäi÷ãö-úà CìBé ìááe¨¤º¦³¤¦§¦Æ̈Æ§¨´¦«§¤½©¨§¦¬Ÿ−§ª§¨®¦¯¦«¨£²¤©©§¦−¬Ÿ©§¦«
å:øîàì éìà ýåýé-øác äéä eäéîøé øîàiåæìà àa Eãc ílL-ïa ìàîðç äpäéEì äð÷ øîàì E ©−Ÿ¤¦§§¨®¨¨¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¦¥´£©§¥À¤©ªÆ«Ÿ§½¨¬¥¤−¥®Ÿ§¥´§À

:úBð÷ì älàbä ètLî Eì ék úBúðòa øLà éãN-úà¤¨¦Æ£¤´©£¨½¦¬§²¦§©¬©§ª−̈¦§«

i"yx
(ËÏ).íéøâôä ÷îòä מחנה פגרי שם שנפלו עמק

לירושלים ïùãäå.סנחריב: חוץ שהיה הדשן שפך מקום
ונבואה  חומותיה לתוך זה כל ויכניסו העיר על יוסיפו

לבוא: עתידה בלעז:úåîãùä.זו קנפני"א
(·).íéøö:מצור äøèîä.לשון øöçá בית לשון

åúåà.(‰)המשמר: éã÷ô ãò היא האדם כל פקודת
åâå'.(Â)המיתה: åäéîøé øîàéå כן אמר לצדקיהו לא

הראשון  לדבורו וחוזר כלאו למה הכתוב פי' אלא
ירמיהו: אל הי' אשר הדבר מה êéìà.(Ê)לפרש àá

הדבור: פי על

cec zcevn
(ÊÏ).¯ÈÚ‰ ‰˙·Âותהיה שהיתה ממה  תתרחב  ירושלים ר"ל 

וזהו הפינה  שער עד  חננאל  ממגדל לה' קודש להיות בנויה
לדרום: מצפון ÂÚ„.(ÁÏ)הרוחב ‡ˆÈÂ כל נגד  לומר, רצה 

גרב גבעת עד  ארכו למדוד המדה  קו עוד  יצא ההוא הרוחב 
מקומות: שמות  והם גועתה ‰ÌÈ¯‚Ù.(ËÏ)ויסבב ˜ÓÚ‰ ÏÎÂ

סנחריב : מחנה פגרי שם שנפלו העמק יסבב  מקוםÔ˘„‰Â.גם 
לעיר:שפך  מחוץ  שהיה ‰˘„ÂÓ˙.הדשן ÏÎÂ:השדות מקום 

.ÔÂ¯„˜ ÏÁ „Ú:מזה מהעבר ÂÎÂ'.העומד  „Úשער זוית עד 
ההוספה ברוחב  מזה מהעבר העומד  בו באים הסוסים אשר

המזרח : Ï‰'.כלפי  קודש˜„˘ יהיה הזה והאורך  הרוחב כל
העיר : בקדושת  קדוש  È˙˘.לה' ‡Ïיעקר לא  והלאה מאז 

האויב: עוד יכבשה  לא  כי עולם עד  יהרס ולא
(‡).‰¯˘Ú ‰ÂÓ˘והוא ליהויקים בד ' מלך נבוכדנצר  כי 

וי' חדשים  ג ' מלך  בנו ויכניה  שנים ח ' הרי שנים  י "א מלך 
לנבוכדנצר: י"ח היא  לצדקיה  עשירית  כן  אם צדקיה מלך ואחריו  צרוˆ¯ÌÈ.(·)ימים לצדקיה  בט ' כי  ירושלים על  צרים היו

במ"ב: כמ "ש  לצדקיה בי "א וכבשוה ÂÏÎ‡.עליה ‰È‰:האסורים בית בחצר אסור  ÍÏÓ.היה ˙È· המלך :‡˘¯ בבית  אשר
(‚).¯Ó‡Ï:כלאו זה  ובעבור וכו' לאמר נבא אתה מדוע לו אמר ÂÈÙ.(„)כי ¯·„Âוידבר כמ "ש  משפטים אתו כשדיבר היה  זה 

ל"ט ): (לקמן  משפטים  ‡Â˙Â.(‰)אתו  È„˜Ù „Ú: חי כל  פקודת שהיא  המיתה  ˙ÂÓÁÏ.זהו ÈÎוכאילו תצליחו לא  תלחמו אם
תלחמו: ואל  בבל  עול  שעבוד  עליכם קבלו לכן ‰'.(Â)אמר  ¯·„ ‰È‰ אל היה  אשר  הדבר שזהו  לומר למעלה  חוזר הוא 

אלי: ה' דבר  היה שוב  לומר חזר  ירמיה כליאת וסיבת המצור בסיפור הדברים שארכו  ובעבור  העשירית בשנה  „Í„Â.(Ê)ירמיהו 
שלום : על הוא ‡ÍÈÏ.חוזר  אליך:·‡ לבוא  Â˜Ï˙.הולך  ‰ÏÂ‡‚‰ ËÙ˘Ó ÍÏ ÈÎ שתגאל הוא המשפט  אלי קרוב אתה כי על

תגאל  אם וכו' השדה חלקת  לגואל  ויאמר  בבועז כמ"ש  משפטם היה כן כי  אותה אתה  ולקנות  אחרים  ביד  תבוא שלא  שדי 
ד ): (רות  גאל 

oeiv zcevn
(ÊÏ).‰ÈÙ‰ ¯Ú˘:בזוית העומד  ‰Ó„‰.(ÁÏ)שער Â˜ חבל

בו: למדוד  ‚¯·.המיוחד  ˙Ú·‚ ÏÚגרב גבעת וירכתועד וכן 
צידון מט)על  סבוב :ÒÂ·.:(בראשית ‰ÌÈ¯‚Ù.(ËÏ)מלשון
המזבח :Ô˘„‰Â.ההרוגים: וכן‰˘„ÂÓ˙.אפר שדה  מלשון

חשבון טז)שדמות  הנחל :˜„¯ÔÂ.:(ישעיה שם  עניןÈ˙˘.כן 
וקלקול :Ò¯‰È.עקירה: הריסה מלשון 

(·).ÏÈÁ:עם להם:ˆ¯ÌÈ.צבאות להצר ומסבבים מקיפים 
.‡ÂÏÎכלאם משה אדני כמו יא)אסור כן‰ËÓ¯‰.:(במדבר

משמרכם  בבית  יאסר  כי האסורים בית מב)נקרא  ת "א(בראשית
על È„˜Ù.(‰)מטרתכון: כן  ויאמרו  והשגחה  זכרון ענין 

עליהם יפקד  האדם  כל  ופקודת  וכן המיתה הבאת השגחת
טז) הכהניםËÙ˘Ó.(Ê):(במדבר ומשפט  וכן וסדר מנהג ענין

ב) :(ש"א



hקפח dpyn iyy wxt zexeka zkqn

úàöì dôBñ.äNòîúàöé àGå CònL,ä÷eác úàöîðå èçLðåíéìñka–øézäåàáé÷ò éaø,øñàåïðçBé éaø ¨¨¥©£¤¤¦¥§¨¨§¦§©§¦§¥§¨©§¨¦§¦¦©¦£¦¨§¨©©¦¨¨
éøeð ïa. ¤¦
Êíéìâø Lîç ìòa,GL àlà Bì ïéàL BàL,øBîç ìLk úBèeì÷ åéìâøLå,ìeçMäå,ìeñkäå.ìeçL eäæéà? ©©¨¥©§©¦¤¥¤¨¨§¤©§¨§§¤£§©¨§©¨¥¤¨

Bëøé äèîLpL.ìeñëå?ääBáb åéúBëøiî úçàL. ¤¦§§¨§¥§¨¤©©¦©§¨§¨
ÁBãé íöò øaLð,öòåBìâø í,økð BðéàL ét ìò óà.äðáéa àìéà äðî elà ïéîeî,Bì eãBäåíéîëç.GL ãBòåäL ¦§©¤¤¨§¤¤©§©©¦¤¥¦¨¦¥¨¨¦¨§©§¤§£¨¦§§¨

éñBäó,Bì eøîà:íãà ìLk ìâò Bðéò ìbìbL úà !elà úà eðòîL àG,ì äîBc åéôeøéæç ìL,øaãîä áø ìhpLå ¦¨§¨©§¤¥¤¤©§©¥¨Ÿ§¤¨¨¦¤§¤£¦§¤¦©Ÿ©§©¥
ì ìLBðBL.ïäéøçà ìL ïéc úéáeeøîà:ïéîeî elà éøä. ¤§¥¦¤©£¥¤¨§£¥¥¦
ËïBéìòä ìò óãBò ïBzçzä éçläL äNòî,çìLåíéîëçì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,eøîàå:íeî äæ éøä.ïæà ©£¤¤©¤¦©©§¥©¨¤§§¨©©¨¦§¤©§¦¥©£¨¦§¨§£¥¤Ÿ¤

äìeôk äúéäL éãbä–eøîàíéîëç:ãçà íöò àéäL ïîæa–íeî;ãçà íöò dðéà íàå–íeî dðéà.éaø ©§¦¤¨§¨§¨¨§£¨¦¦§©¤¦¤¤¤¨§¦¥¨¤¤¤¨¥¨©¦

.`aiwr iax:äëìä ïëå .ùîùîå êòéîùë äîå÷îá äàöî àìå ìéàåä ,íåî éåäã
ffff.yly e` milbx yng lraøúé åà ìâø øñç ìáà ,ùàøä ãö ìù íúåà åðééäã åéãéá øñç åà øúéùë éìéî éðä ,äôéøè àìå íåî ìòá äéì ïðéáùçã àä

:äìéëàá äøåñàå äôøè àéåä ,íéðåøçàä åéìâøî ìâø.zehelw:úåìåâò ïðéà äøåäè äîäá úåñøôã ,íåî éåä úå÷åãñ ïä åìéôàå .úåìåâò.legyäèîùðù
:äéúìçù ,åäéúéùî íåâøú .åëøé.leqk:ìñëä éáâ ìò êøéä åæå ,íéìñëä ïî äìòîì àìå ,íéìñëì êåîñ äéìàì úøáåçî êøéäù äîäáä êøã

gggg.xkip epi`y it lr s`:íåî éåä àì ììë øëéð åðéà éàã .òìåö àåäù êìäî àåäùë øëéð ìáà ,äàøð øáùä ïéàù ãîåò àåäùë.el` oinenøáùð
:äìòîì åøëæåäù åìâø íöòå åãé íöò.`li`:íëç íù.mc` lyk lebr:íãà ìùë ìåâò äîäáä ïéò ìâìâ àäéù àçøåà åðééä åàìã.xacnd aexåðééä

:åéçå÷ìîì ÷áãåî åðéàù ïåùìä úö÷ åúåà.oinen el` ixd exn` odixg` ly oic ziae:äëìä ïëå
hhhh.oezgzd igldy dyrnäðåéìòä åúôùá àìà äéìò ïðáø éâéìô àìã àúùä ïì òîùî÷ ,àìéàã äéìò ïðáø éâéìô øéæçì äîåã åéôáã ìéòì ïðúã íåùî

éøä íéîëç åøîàå ïåéìòä ìò óãåò ïåúçúä éçìäù éîð äùòîå .íåî éåäã ïðáø íéãåî äðåéìòä ìò úôãåò äðåúçúä åúôù ìáà ,äðåúçúä ìò úôãåò
úà äìá÷îå äëåøà äðåúçúä åúôùù àìà íöò äá ïéà ìáà .äîäáá åìéôà íåî éåä æà ,ïåéìòä ìò óãåò ïåúçúä éçìä íöòùë éìéî éðäå .íåî äæ

:äîäáá àì ìáà íãàá íåî éåä ,äðåéìòä.dletk dzidy icbd of`:ïæåà êåúá ïæåà ãçà ãöî íéðæà éúù åì ùéù.cg` mvr `idy onfaàìà äì ïéàù

`xephxa yexit

כיסים, ושני אחת ביצה אלא לו היתה úàöéשלא àGå הביצה – ÀÈÈ
מום,èçLðåהשנייה, בעל בכור  כדין –íéìñka ä÷eác úàöîðå ÀÄÀÇÀÄÀÅÀÈÇÀÈÄ

בכסלים, דבוקה השנייה הביצה נמצאה השחיטה ולאחר –øézäåÀÄÄ
àáé÷ò éaø הביצה יצאה ולא שהואיל  באכילה, הבכור את – ÇÄÂÄÈ

מום. זה הרי éøeðבמעיכה, ïa ïðçBé éaø øñàå,הבכור את – ÀÈÇÇÄÈÈÆÄ
בכו  זה אין  בכסלים, דבוקה השנייה הביצה ונמצאה בעלשהואיל  ר 

עקיבא  כרבי פוסק הרמב"ם – וייקבר. בהנאה, הוא אסור  הלכך  מום;

הההה).).).). גגגג,,,, בכורותבכורותבכורותבכורות כתנא ((((הלהלהלהל'''' שהלכה הרמב"ן  בשם כותב הרא"ש אבל 
מיעוך צריך ואין מום, זה הרי  אחת וביצה כיסים ששני האומר קמא

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ושבירך. שברגלים מומים מונה זו  משנה

íéìâø Lîç ìòa,רגלים חמש לו  שיש  בכור –Bì ïéàL Bà ÇÇÈÅÇÀÇÄÆÅ
GL àlàL:אמרו ובגמרא רגלים; –epy `l" מום בעל אלא (שאינו ÆÈÈ

טריפה) ciaולא xqge xiziy `l`(הקדמיות lbxa(ברגליים la`
אחורית), רגל  לו  שחסרה או יתירה, אחורית רגל לו  ed`(שיש  ixd

.`ed lehpk xizi lky ,dtixh mbøBîç ìLk úBèeì÷ åéìâøLå– ÀÆÇÀÈÀÀÆÂ
שהן  פי על  אף הן , שעגולות כיון בגמרא: ומבואר  עגולות; שפרסותיו

עגולות. אינן  טהורה בהמה שפרסות מום, זה הרי ìeçMäåÀÇÈ,סדוקות,
ìeñkäå.והולכת מפרשת שמשנתנו  כמו –?ìeçL eäæéà ÀÇÈÅÆÈ

Bëøé äèîLpL, בו שמחוברת העצם מן  הבכור של  –ìeñëå– ÆÄÀÀÈÀÅÀÈ
כסול? ääBábואיזהו  åéúBëøiî úçàL בבהמה הירך שכן  – ÆÇÇÄÇÀÈÀÈ

אחת  ואם הכסלים, מן  למעלה ולא לכסלים סמוך  לאליה מחוברת
הכסל  מן למעלה היא הבכור  של "milqk")מירכותיו  oeyln "leqk")

מום. זה הרי  מחברתה, גבוהה ונמצאת

i y i l y m e i
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Bãé íöò øaLð,הבכור של  הקדמית רגלו  עצם –Bìâø íöòå– ÄÀÇÆÆÈÀÆÆÇÀ

האחורית, רגלו  עצם økðאו BðéàL ét ìò óàהשבר שאין  – ÇÇÄÆÅÄÈ
בגמרא, ומבואר  envrניכר; zngn xkip epi`y,(נראה השבר  (שאין

ezk`ln zngn xkip la`– צולע. הוא מהלך ודווקא רש רש רש רש """"יייי(שכשהוא .(

מום. זה אין  כלל , ניכר אינו  אם אבל מום, זה הרי זה ïéîeîÄבכגון 
elà לעיל ששנינו רגלו , עצם או ידו  עצם נשבר äðî((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),– ÅÈÈ

äðáéa àìéàלעיל כבר  שנזכר  כמו  במומים, ובקי מומחה שהיה – ÄÈÀÇÀÆ
ה), íéîëç(ד , Bì eãBäå. עמו והסכימו  –GL ãBòåóéñBä äL ÀÂÈÄÀÀÈÄ

להלן , כמפורט ביבנה, אילא –!elà úà eðòîL àG :Bì eøîàÈÀÈÇÀÆÅ
גורסים: ויש –el` `l` eprny `l.למעלה שהוזכרו  –md el`e

(` :`li` siqedy dyelydíãà ìLk ìâò Bðéò ìbìbL úà– ÆÆÇÀÇÅÈÙÀÆÈÈ
הוא רגיל בלתי pשדבר  `l),(ilnxeכשל עגול  הבהמה עין גלגל שיהא

ב) øéæçאדם, ìLì äîBc åéôeעל עודפת העליונה ששפתו – ÄÆÀÆÂÄ
ג) BðBLìהתחתונה, ìL øaãîä áø ìhpLåשל החלק רוב – ÀÆÄÇÙÇÀÇÅÆÀ

המדבר". "החלק באדם נקרא זה חלק לחכו . דבוק שאינו úéáeÅהלשון
ïéîeî elà éøä :eøîà ïäéøçà ìL ïéc.אילא של כדעתו  – ÄÆÇÂÅÆÈÀÂÅÅÄ

.dkld oke
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ïBéìòä ìò óãBò ïBzçzä éçläL äNòî, בבכור –çìLå ÇÂÆÆÇÆÄÇÇÀÅÇÈÆÀÀÈÇ
גורסים: יש  –Ð l`ye,íéîëçì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÇÂÈÄ

íeî äæ éøä :eøîàå,להשמיע באה שמשנתנו  מבואר , בגמרא – ÀÈÀÂÅÆ
דומה  "פיו  בענין  הקודמת, במשנה אילא על שחולקים חכמים שאפילו 
התחתונה, על  עודפת העליונה בשפתו אלא חולקים אינם חזיר", לשל 

מודים  העליונה על  עודפת התחתונה שפתו  אם אבל שם; שבארנו  כמו 
ואמנם מום; שזה oeilrd,הם lr scer oezgzd igldy xekaa dyrn

.men df ixd :minkg exn`eהלחי כשעצם אמורים? דברים במה ברם,
אלא  בולט, העצם אין  אם אבל העליון ; הלחי  על עודף התחתון 

באדם  אלא מום זה אין  העליונה על  ונקפלת ארוכה התחתונה שהשפה
בבהמה. לא אבל ח), ז, äìeôk(כדלקמן äúéäL éãbä ïæà– ÙÆÇÀÄÆÈÀÈÀÈ

אוזן בתוך  אוזן  לו íöò((((רשרשרשרש""""יייי),),),),שיש àéäL ïîæa :íéîëç eøîàÈÀÂÈÄÄÀÇÆÄÆÆ
ãçà"עצם") אחד  תנוך  אלא הכפולה לאוזן  שאין מפרש : רש"י – ÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iyy wxt zexeka zkqn

„áwpL Bîèç,íbôpL,÷cñpL;äáwpL BúôN,äîbôpL,ä÷cñpL;eîîâpL Bà eîbôpL úBðBöéçä åéhç,úBiîéðtäå ¨§¤¦©¤¦§©¤¦§©§¨¤¦§¨¤¦§§¨¤¦§§¨¦¨©¦¤¦§§¤¦§§§©§¦¦
eø÷òpL.ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà:íéðôìå úBîéàúnä ïî ïé÷ãBa ïéà,àúBîéàúnä úà àG ó. ¤¤¡¨©¦£¦¨¤©§¦§¥¥§¦¦©©§¦§¦§¦©¤©©§¦
‰ïáBfä íbôð,íéLc÷na äá÷ð ìL äéøò Bà,íöòä ïî áðfä äîbôð,÷øtä ïî àG ìáà,áðfä Làø äéäL Bà ¦§©©¨¤§¨¤§¥¨©ª§¨¦¦§§¨©¨¨¦¨¤¤£¨¦©¤¤¤¨¨Ÿ©¨¨

íöò ìéöôî,òaöà àGî àéìçì àéìç ïéa øNa LiL Bà. ©§¦¤¤¤¥¨¨¥ª§¨§ª§¨§¤§©
Âíéöéa Bì ïéà,úçà äöéa àlà Bì ïéà Bà.ìàòîLé éaøøîBà:ïéñéë éðL Bì Lé íà–íéöéá ézL Bì Lé;ïéà ¥¥¦¥¤¨¥¨©©©¦¦§¨¥¥¦¤§¥¦¦¤§¥¥¦¥

ãçà ñék àlà Bì–úçà äöéa àlà Bì ïéà.àáé÷ò éaøøîBà:Còîîe Bæekò ìò BáéLBî,äöéa íL Lé íà, ¤¨¦¤¨¥¤¨¥¨©©©¦£¦¨¥¦©©§©¥¦¤¨¥¨

cccc.'eke awipy enhegúà ú÷ìåçä äöéçî äá÷éðù ïåâë íéðôáî àìà äàøð åðéà ìáà .õåçáî äàøð á÷ðäù ,íèåç ìù úåðåöéçä úåöéçî åá÷éðù àåäå
:ïðéòá éåìâáù ïéîåîã ììëå èøôå ììëî ïðéôìé ïðàå ,àåä øúñù ,íåî åðéà ,íèåçä.mbtpy:ïåøñç åá ùéå.wcqpyéãë ,äîéâô øåòéùå .ïåøñç åá ïéàå

:ïøåôö äá øåâçúù.ezty.äôù ìù äðåöéç äøåù:ïåöéçä äãåç øîåìë.zepevigd eihig:äôä òöîàáù íéðéùä.enbtpy:åøñçð.ennbp,å÷åîéð
:úåéäì íéìéâøù åîë úåèìåá ïðéàå ,èòåî íùåø àìà íäî øàùð àìå.zeiniptdeåîîâðå åîâôð ìáà .éøîâì åø÷òðù ,ù"àìéùî ïéøå÷ù úåìåãâä íéðéù

:íåî éåä àì.miptle zeni`znd on oiwcea oi`.øúñ àåäù éðôî íåî áùçð åðéà íéðôìå íùî ,úåîåàúë úåéåùòå íéúùë úéàøð úçàù úåìåãâä íéðéù
ù ïîöò ïäå:ñåðâéèðà ïá äéððç 'øë äëìä ïéàå .íåî éåä àì åø÷òð

dddd.oaefd:åðúéàì øæåçã ,íåî éåä àì ìèéð ìáà ,àéøá øãä àìã íåî éåä íâôðùë .åá éåáç äîäá ìù ãéâäù ÷úøðä.dawp ly dixrèìåáä äåøòä úéá
:óåâä çèù øàù ìò äàøðå õåçì.miycwena:äá÷ð àëéì øåëáá åìéàã ,íéîìù ïåâë ,äá÷ð ïäá ùéù íéùã÷ øàùá.wxtd on `l la`ïéá íâôðã

:áðæä ìë êúçð àìùë ,äëåøà äìòî íé÷øôä.mvrd z` livtn apfd y`x didy e`,äìåâî íöòä øàùðå øùáå øåòä óì÷ð äèîì éåìúä áðæä ùàø
:àåä áðæä ùàøáå ìéàåä ,äëåøà äìòî ïéà áåù.livtn:íöò ïäéúùî úçà ìëáå úåáðæ éúùì åäö÷á áðæä ÷ìçðù ,øçà ùåøéô .ìöô øùà åîëoiae

.rav` `eln `ilegl `ileg:ìãåâ áçåø åðééäã òáöà àåìî åæî åæ úå÷åçø áðæ ìù úåéìåçù
eeee.zg` dvia `l` el oi` e` mivia el oi`äöéáå ïéñéë éðù éîð éà ,ãçà ñéëá àìà ïéñéë éúùá íéöéá éúù åì ïéà ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî

:íåî äæ éøä ,úçà.miqik ipy el yi m` xne` l`rnyi 'x,àéä àì ,íåî éåä ïéñéë éðùå úçà äöéá àìà åì ïéà íà àî÷ àðú øîà÷ã ,âéìô àôéñà
çà äöéá àìà åì ïéàù éîë ãçà ñéë àìà åì ïéà éëã äãåî àùéøà ìáà .íéöéá éúù åì ùéù òåãéá ïéñéë éðù åì ùéù ìëã:éîã ú.xne` `aiwr iax

ïéøáòî ãöéë ÷øôá åúîâåãå .ïðéñøâ åæåëò ìò åáéùåî àìà ,ïðéøîà àì òåãéá[â"ð óã]úà ïéáéùåî úçà åúáâò ìò ,åæåëò ìò .ïðú åæåëà åà ïðú åæåëò .
:ïéñéë éðùá úçà äöéá àìà åì ïéàù øåëáä.jrnne:íéìñëáå ñéëá ùîùîîå.z`vl dteq zg` dvia my yi m`:íåî äåä äàöåé äðéà íàåxizde
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ושבפה. שבשפה שבאף, מומים מונה משנתנו

Bîèç,הבכור של –áwpL אם אבל  מבחוץ; נראה שהנקב והוא – ÈÀÆÄÇ
החוטם, את החולקת המחיצה שניקבה כגון  מבפנים, אלא נראה אינו

שבגלוי מום אינו שהרי מום, `eאינו ;(` dpynl epzncwd oiir)íbôpLÆÄÀÇ
באוזן שבארנו כמו  חסרון , בו  ויש –;(` dpyn)או÷cñpL ואין – ÆÄÀÇ

חסרון; הבכור,BúôNבו  של  –,äáwpLאו,äîbôpLאוä÷cñpL ÀÈÆÄÀÈÆÄÀÀÈÆÄÀÀÈ
לעיל, שבארנו כמו  –úBðBöéçä åéhç שהשיניים החניכיים – ÄÈÇÄ
בהם קבועות הקדמיות((((רשרשרשרש""""יייי),),),),הקדמיות השיניים מפרשים: ((((רבנורבנורבנורבנוויש 

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); גורסיםגרשום גרשום גרשום גרשום ;;;; zeipevigd",ויש eiheg"שני" ומפרשים:
חי של  בגופו  הבולטים שפותח החוטים בשעה לעין  נראים והם ך ,

פיו" את חיים קצת,eîbôpL((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),בעל  מהן וחסר –eîîâpL Bà ÆÄÀÀÆÄÀÀ
שנחתכו ; –:m"anxd itle רושם אלא בהם נשאר  שלא עד שנימוקו

הפנימיותúBiîéðtäåמועט, שהשיניים החניכיים –(zepgehd) ÀÇÀÄÄ
בהם גרשום גרשום גרשום גרשום ::::ולפי ((((רשרשרשרש""""י י י י ););););קבועות ולפירבנורבנורבנורבנו הפנימיות; השיניים

הגרגרת,(zehilad)הפיקותהרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם :::: אבלeø÷òpLשל  לגמרי; – ÆÆÁÈ
מום. זה אין  נגממו , או  נפגמו  øîBà:אם ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøÇÄÂÄÈÆÇÀÄÀÅ

íéðôìå úBîéàúnä ïî ïé÷ãBa ïéà הפנימיות השיניים מן – ÅÀÄÄÇÇÀÄÀÄÀÄ
אין  פנים, לצד ולהלן (כתאומות), כשתיים נראית אחת שכל  הגדולות,

שוחטין  ואין שבגלוי  מום אינו שם שיש  מום שכל לבדוק, צריכין
הבכור , את úBîéàúnäעליו  úà àG óà עצמן המתאימות אף – ÇÆÇÇÀÄ

הרמב"ם: פירוש ולפי שבגלוי . מום מומן  שאין בודקים, אין 

"zeni`znd",הגרגרת של  הפיקות דהיינו הפנימיות", "חוטיו  הן הן
מום  שכל  ולפנים, מהן בודקים אין אנטיגנוס בן חנינא רבי ולדעת

הבכור . את עליו שוחטים ואין שבסתר  מום אלא אינו  dkldשם oi`e
.qepbihp` oa `pipg iaxk
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המין. שבאברי במומים עוסקת זו משנה

ïáBfä íbôð,בגמרא ומבואר  בו; חבוי הזכרות שאבר  הכיס – ÄÀÇÇÈ
אם  אבל  ומתרפא, חוזר  שאינו לפי מום, זה הרי נפגם אם שדווקא

לאיתנו , שחוזר מום, זה אין  íéLc÷naניטל  äá÷ð ìL äéøò BàÆÀÈÆÀÅÈÇËÀÈÄ
השלמים כגון נקבה, בהם שיש קדשים בשאר  –oi` zexekaa eli`y)

,(dawp.מום זה הרי  שלה, הערווה בית נפגם ïîאם áðfä äîbôðÄÀÀÈÇÈÈÄ
íöòä,מחוליותיו באחת דהיינו  הזנב של בעצם פגימה שיש –ìáà ÈÆÆÂÈ

÷øtä ïî àG אין הזנב של  החוליות שבין  בפרקים נפגם שאם – ÄÇÆÆ
ומתרפא, שחוזר  מום, íöòזה ìéöôî áðfä Làø äéäL Bà– ÆÈÈÙÇÈÈÇÀÄÆÆ

מגולה העצם ונשאר בראשו , הזנב מעל והבשר  העור  ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),נקלף

מפרשים: ויש ארוכה; מעלה שאינו  לפי  מום, זה mvr"הרי  livtn"
עצמות לשתי  בקצהו נתפצל  שהזנב רמב רמב רמב רמב """"םםםם););););– LiL((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;; BàÆÅ
òaöà àGî àéìçì àéìç ïéa øNa רחוקות שבזנב שהחוליות – ÈÈÅËÀÈÀËÀÈÀÆÀÇ

אגודל. של רחבו  כשיעור מזו זו

i p y m e i
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המין. שבאברי במומים ממשיכה משנתנו

úçà äöéa àlà Bì ïéà Bà ,íéöéa Bì ïéà: מבואר בגמרא – ÅÅÄÅÆÈÅÈÇÇ
ביצה  אלא לו אין או  אחד, בכיס אלא כיסים בשני  ביצים שתי  לו  אין 

מום. זה הרי  כיסים, ושני  øBìאחת Lé íà :øîBà ìàòîLé éa ÇÄÄÀÈÅÅÄÆ
íéöéá ézL Bì Lé ,ïéñéë éðL בידוע כיסים שני  לו  שיש  כל – ÀÅÄÄÆÀÅÅÄ
מום; כאן  ואין ביצים, שתי  לו  ãçà,שיש  ñék àlà Bì ïéàהרי ÅÆÈÄÆÈ

כאילו  úçàזה äöéa àlà Bì ïéàישמעאל רבי  הוא; ומום – ÅÆÈÅÈÇÇ
ברישא. לדבריו  הוא מודה אבל בסיפא, קמא תנא דברי על éaøÇÄחולק

Bæekò ìò BáéLBî :øîBà àáé÷ò שאין הבכור , את מושיב – ÂÄÈÅÄÇÇ
שלו , האחוריים על כיסים, ושני אחת ביצה אלא –Còîîeלו  ÀÇÅ

ביצים, של  בכיס úàöìוממשמש dôBñ ,äöéa íL Lé íà– ÄÆÈÅÈÈÈÅ
וסובר, ישמעאל, רבי  על  חולק עקיבא רבי מום. זה הרי  יצאה, לא ואם

אלא  ביצים, שתי  לו שיש  בידוע כיסים שני לו יש  אם אומרים: שאין
לעיל . כמבואר מעיכה, ידי על  לבדוק CònLצריך  äNòîבבכור – ÇÂÆÆÄÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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úàöì dôBñ.äNòîúàöé àGå CònL,ä÷eác úàöîðå èçLðåíéìñka–øézäåàáé÷ò éaø,øñàåïðçBé éaø ¨¨¥©£¤¤¦¥§¨¨§¦§©§¦§¥§¨©§¨¦§¦¦©¦£¦¨§¨©©¦¨¨
éøeð ïa. ¤¦
Êíéìâø Lîç ìòa,GL àlà Bì ïéàL BàL,øBîç ìLk úBèeì÷ åéìâøLå,ìeçMäå,ìeñkäå.ìeçL eäæéà? ©©¨¥©§©¦¤¥¤¨¨§¤©§¨§§¤£§©¨§©¨¥¤¨

Bëøé äèîLpL.ìeñëå?ääBáb åéúBëøiî úçàL. ¤¦§§¨§¥§¨¤©©¦©§¨§¨
ÁBãé íöò øaLð,öòåBìâø í,økð BðéàL ét ìò óà.äðáéa àìéà äðî elà ïéîeî,Bì eãBäåíéîëç.GL ãBòåäL ¦§©¤¤¨§¤¤©§©©¦¤¥¦¨¦¥¨¨¦¨§©§¤§£¨¦§§¨

éñBäó,Bì eøîà:íãà ìLk ìâò Bðéò ìbìbL úà !elà úà eðòîL àG,ì äîBc åéôeøéæç ìL,øaãîä áø ìhpLå ¦¨§¨©§¤¥¤¤©§©¥¨Ÿ§¤¨¨¦¤§¤£¦§¤¦©Ÿ©§©¥
ì ìLBðBL.ïäéøçà ìL ïéc úéáeeøîà:ïéîeî elà éøä. ¤§¥¦¤©£¥¤¨§£¥¥¦
ËïBéìòä ìò óãBò ïBzçzä éçläL äNòî,çìLåíéîëçì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,eøîàå:íeî äæ éøä.ïæà ©£¤¤©¤¦©©§¥©¨¤§§¨©©¨¦§¤©§¦¥©£¨¦§¨§£¥¤Ÿ¤

äìeôk äúéäL éãbä–eøîàíéîëç:ãçà íöò àéäL ïîæa–íeî;ãçà íöò dðéà íàå–íeî dðéà.éaø ©§¦¤¨§¨§¨¨§£¨¦¦§©¤¦¤¤¤¨§¦¥¨¤¤¤¨¥¨©¦

.`aiwr iax:äëìä ïëå .ùîùîå êòéîùë äîå÷îá äàöî àìå ìéàåä ,íåî éåäã
ffff.yly e` milbx yng lraøúé åà ìâø øñç ìáà ,ùàøä ãö ìù íúåà åðééäã åéãéá øñç åà øúéùë éìéî éðä ,äôéøè àìå íåî ìòá äéì ïðéáùçã àä

:äìéëàá äøåñàå äôøè àéåä ,íéðåøçàä åéìâøî ìâø.zehelw:úåìåâò ïðéà äøåäè äîäá úåñøôã ,íåî éåä úå÷åãñ ïä åìéôàå .úåìåâò.legyäèîùðù
:äéúìçù ,åäéúéùî íåâøú .åëøé.leqk:ìñëä éáâ ìò êøéä åæå ,íéìñëä ïî äìòîì àìå ,íéìñëì êåîñ äéìàì úøáåçî êøéäù äîäáä êøã

gggg.xkip epi`y it lr s`:íåî éåä àì ììë øëéð åðéà éàã .òìåö àåäù êìäî àåäùë øëéð ìáà ,äàøð øáùä ïéàù ãîåò àåäùë.el` oinenøáùð
:äìòîì åøëæåäù åìâø íöòå åãé íöò.`li`:íëç íù.mc` lyk lebr:íãà ìùë ìåâò äîäáä ïéò ìâìâ àäéù àçøåà åðééä åàìã.xacnd aexåðééä

:åéçå÷ìîì ÷áãåî åðéàù ïåùìä úö÷ åúåà.oinen el` ixd exn` odixg` ly oic ziae:äëìä ïëå
hhhh.oezgzd igldy dyrnäðåéìòä åúôùá àìà äéìò ïðáø éâéìô àìã àúùä ïì òîùî÷ ,àìéàã äéìò ïðáø éâéìô øéæçì äîåã åéôáã ìéòì ïðúã íåùî

éøä íéîëç åøîàå ïåéìòä ìò óãåò ïåúçúä éçìäù éîð äùòîå .íåî éåäã ïðáø íéãåî äðåéìòä ìò úôãåò äðåúçúä åúôù ìáà ,äðåúçúä ìò úôãåò
úà äìá÷îå äëåøà äðåúçúä åúôùù àìà íöò äá ïéà ìáà .äîäáá åìéôà íåî éåä æà ,ïåéìòä ìò óãåò ïåúçúä éçìä íöòùë éìéî éðäå .íåî äæ

:äîäáá àì ìáà íãàá íåî éåä ,äðåéìòä.dletk dzidy icbd of`:ïæåà êåúá ïæåà ãçà ãöî íéðæà éúù åì ùéù.cg` mvr `idy onfaàìà äì ïéàù

`xephxa yexit

כיסים, ושני אחת ביצה אלא לו היתה úàöéשלא àGå הביצה – ÀÈÈ
מום,èçLðåהשנייה, בעל בכור  כדין –íéìñka ä÷eác úàöîðå ÀÄÀÇÀÄÀÅÀÈÇÀÈÄ

בכסלים, דבוקה השנייה הביצה נמצאה השחיטה ולאחר –øézäåÀÄÄ
àáé÷ò éaø הביצה יצאה ולא שהואיל  באכילה, הבכור את – ÇÄÂÄÈ

מום. זה הרי éøeðבמעיכה, ïa ïðçBé éaø øñàå,הבכור את – ÀÈÇÇÄÈÈÆÄ
בכו  זה אין  בכסלים, דבוקה השנייה הביצה ונמצאה בעלשהואיל  ר 

עקיבא  כרבי פוסק הרמב"ם – וייקבר. בהנאה, הוא אסור  הלכך  מום;

הההה).).).). גגגג,,,, בכורותבכורותבכורותבכורות כתנא ((((הלהלהלהל'''' שהלכה הרמב"ן  בשם כותב הרא"ש אבל 
מיעוך צריך ואין מום, זה הרי  אחת וביצה כיסים ששני האומר קמא

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ושבירך. שברגלים מומים מונה זו  משנה

íéìâø Lîç ìòa,רגלים חמש לו  שיש  בכור –Bì ïéàL Bà ÇÇÈÅÇÀÇÄÆÅ
GL àlàL:אמרו ובגמרא רגלים; –epy `l" מום בעל אלא (שאינו ÆÈÈ

טריפה) ciaולא xqge xiziy `l`(הקדמיות lbxa(ברגליים la`
אחורית), רגל  לו  שחסרה או יתירה, אחורית רגל לו  ed`(שיש  ixd

.`ed lehpk xizi lky ,dtixh mbøBîç ìLk úBèeì÷ åéìâøLå– ÀÆÇÀÈÀÀÆÂ
שהן  פי על  אף הן , שעגולות כיון בגמרא: ומבואר  עגולות; שפרסותיו

עגולות. אינן  טהורה בהמה שפרסות מום, זה הרי ìeçMäåÀÇÈ,סדוקות,
ìeñkäå.והולכת מפרשת שמשנתנו  כמו –?ìeçL eäæéà ÀÇÈÅÆÈ

Bëøé äèîLpL, בו שמחוברת העצם מן  הבכור של  –ìeñëå– ÆÄÀÀÈÀÅÀÈ
כסול? ääBábואיזהו  åéúBëøiî úçàL בבהמה הירך שכן  – ÆÇÇÄÇÀÈÀÈ

אחת  ואם הכסלים, מן  למעלה ולא לכסלים סמוך  לאליה מחוברת
הכסל  מן למעלה היא הבכור  של "milqk")מירכותיו  oeyln "leqk")

מום. זה הרי  מחברתה, גבוהה ונמצאת

i y i l y m e i
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Bãé íöò øaLð,הבכור של  הקדמית רגלו  עצם –Bìâø íöòå– ÄÀÇÆÆÈÀÆÆÇÀ

האחורית, רגלו  עצם økðאו BðéàL ét ìò óàהשבר שאין  – ÇÇÄÆÅÄÈ
בגמרא, ומבואר  envrניכר; zngn xkip epi`y,(נראה השבר  (שאין

ezk`ln zngn xkip la`– צולע. הוא מהלך ודווקא רש רש רש רש """"יייי(שכשהוא .(

מום. זה אין  כלל , ניכר אינו  אם אבל מום, זה הרי זה ïéîeîÄבכגון 
elà לעיל ששנינו רגלו , עצם או ידו  עצם נשבר äðî((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),– ÅÈÈ

äðáéa àìéàלעיל כבר  שנזכר  כמו  במומים, ובקי מומחה שהיה – ÄÈÀÇÀÆ
ה), íéîëç(ד , Bì eãBäå. עמו והסכימו  –GL ãBòåóéñBä äL ÀÂÈÄÀÀÈÄ

להלן , כמפורט ביבנה, אילא –!elà úà eðòîL àG :Bì eøîàÈÀÈÇÀÆÅ
גורסים: ויש –el` `l` eprny `l.למעלה שהוזכרו  –md el`e

(` :`li` siqedy dyelydíãà ìLk ìâò Bðéò ìbìbL úà– ÆÆÇÀÇÅÈÙÀÆÈÈ
הוא רגיל בלתי pשדבר  `l),(ilnxeכשל עגול  הבהמה עין גלגל שיהא

ב) øéæçאדם, ìLì äîBc åéôeעל עודפת העליונה ששפתו – ÄÆÀÆÂÄ
ג) BðBLìהתחתונה, ìL øaãîä áø ìhpLåשל החלק רוב – ÀÆÄÇÙÇÀÇÅÆÀ

המדבר". "החלק באדם נקרא זה חלק לחכו . דבוק שאינו úéáeÅהלשון
ïéîeî elà éøä :eøîà ïäéøçà ìL ïéc.אילא של כדעתו  – ÄÆÇÂÅÆÈÀÂÅÅÄ

.dkld oke
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ïBéìòä ìò óãBò ïBzçzä éçläL äNòî, בבכור –çìLå ÇÂÆÆÇÆÄÇÇÀÅÇÈÆÀÀÈÇ
גורסים: יש  –Ð l`ye,íéîëçì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÇÂÈÄ

íeî äæ éøä :eøîàå,להשמיע באה שמשנתנו  מבואר , בגמרא – ÀÈÀÂÅÆ
דומה  "פיו  בענין  הקודמת, במשנה אילא על שחולקים חכמים שאפילו 
התחתונה, על  עודפת העליונה בשפתו אלא חולקים אינם חזיר", לשל 

מודים  העליונה על  עודפת התחתונה שפתו  אם אבל שם; שבארנו  כמו 
ואמנם מום; שזה oeilrd,הם lr scer oezgzd igldy xekaa dyrn

.men df ixd :minkg exn`eהלחי כשעצם אמורים? דברים במה ברם,
אלא  בולט, העצם אין  אם אבל העליון ; הלחי  על עודף התחתון 

באדם  אלא מום זה אין  העליונה על  ונקפלת ארוכה התחתונה שהשפה
בבהמה. לא אבל ח), ז, äìeôk(כדלקמן äúéäL éãbä ïæà– ÙÆÇÀÄÆÈÀÈÀÈ

אוזן בתוך  אוזן  לו íöò((((רשרשרשרש""""יייי),),),),שיש àéäL ïîæa :íéîëç eøîàÈÀÂÈÄÄÀÇÆÄÆÆ
ãçà"עצם") אחד  תנוך  אלא הכפולה לאוזן  שאין מפרש : רש"י – ÆÈ
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„áwpL Bîèç,íbôpL,÷cñpL;äáwpL BúôN,äîbôpL,ä÷cñpL;eîîâpL Bà eîbôpL úBðBöéçä åéhç,úBiîéðtäå ¨§¤¦©¤¦§©¤¦§©§¨¤¦§¨¤¦§§¨¤¦§§¨¦¨©¦¤¦§§¤¦§§§©§¦¦
eø÷òpL.ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà:íéðôìå úBîéàúnä ïî ïé÷ãBa ïéà,àúBîéàúnä úà àG ó. ¤¤¡¨©¦£¦¨¤©§¦§¥¥§¦¦©©§¦§¦§¦©¤©©§¦
‰ïáBfä íbôð,íéLc÷na äá÷ð ìL äéøò Bà,íöòä ïî áðfä äîbôð,÷øtä ïî àG ìáà,áðfä Làø äéäL Bà ¦§©©¨¤§¨¤§¥¨©ª§¨¦¦§§¨©¨¨¦¨¤¤£¨¦©¤¤¤¨¨Ÿ©¨¨

íöò ìéöôî,òaöà àGî àéìçì àéìç ïéa øNa LiL Bà. ©§¦¤¤¤¥¨¨¥ª§¨§ª§¨§¤§©
Âíéöéa Bì ïéà,úçà äöéa àlà Bì ïéà Bà.ìàòîLé éaøøîBà:ïéñéë éðL Bì Lé íà–íéöéá ézL Bì Lé;ïéà ¥¥¦¥¤¨¥¨©©©¦¦§¨¥¥¦¤§¥¦¦¤§¥¥¦¥

ãçà ñék àlà Bì–úçà äöéa àlà Bì ïéà.àáé÷ò éaøøîBà:Còîîe Bæekò ìò BáéLBî,äöéa íL Lé íà, ¤¨¦¤¨¥¤¨¥¨©©©¦£¦¨¥¦©©§©¥¦¤¨¥¨

cccc.'eke awipy enhegúà ú÷ìåçä äöéçî äá÷éðù ïåâë íéðôáî àìà äàøð åðéà ìáà .õåçáî äàøð á÷ðäù ,íèåç ìù úåðåöéçä úåöéçî åá÷éðù àåäå
:ïðéòá éåìâáù ïéîåîã ììëå èøôå ììëî ïðéôìé ïðàå ,àåä øúñù ,íåî åðéà ,íèåçä.mbtpy:ïåøñç åá ùéå.wcqpyéãë ,äîéâô øåòéùå .ïåøñç åá ïéàå

:ïøåôö äá øåâçúù.ezty.äôù ìù äðåöéç äøåù:ïåöéçä äãåç øîåìë.zepevigd eihig:äôä òöîàáù íéðéùä.enbtpy:åøñçð.ennbp,å÷åîéð
:úåéäì íéìéâøù åîë úåèìåá ïðéàå ,èòåî íùåø àìà íäî øàùð àìå.zeiniptdeåîîâðå åîâôð ìáà .éøîâì åø÷òðù ,ù"àìéùî ïéøå÷ù úåìåãâä íéðéù

:íåî éåä àì.miptle zeni`znd on oiwcea oi`.øúñ àåäù éðôî íåî áùçð åðéà íéðôìå íùî ,úåîåàúë úåéåùòå íéúùë úéàøð úçàù úåìåãâä íéðéù
ù ïîöò ïäå:ñåðâéèðà ïá äéððç 'øë äëìä ïéàå .íåî éåä àì åø÷òð

dddd.oaefd:åðúéàì øæåçã ,íåî éåä àì ìèéð ìáà ,àéøá øãä àìã íåî éåä íâôðùë .åá éåáç äîäá ìù ãéâäù ÷úøðä.dawp ly dixrèìåáä äåøòä úéá
:óåâä çèù øàù ìò äàøðå õåçì.miycwena:äá÷ð àëéì øåëáá åìéàã ,íéîìù ïåâë ,äá÷ð ïäá ùéù íéùã÷ øàùá.wxtd on `l la`ïéá íâôðã

:áðæä ìë êúçð àìùë ,äëåøà äìòî íé÷øôä.mvrd z` livtn apfd y`x didy e`,äìåâî íöòä øàùðå øùáå øåòä óì÷ð äèîì éåìúä áðæä ùàø
:àåä áðæä ùàøáå ìéàåä ,äëåøà äìòî ïéà áåù.livtn:íöò ïäéúùî úçà ìëáå úåáðæ éúùì åäö÷á áðæä ÷ìçðù ,øçà ùåøéô .ìöô øùà åîëoiae

.rav` `eln `ilegl `ileg:ìãåâ áçåø åðééäã òáöà àåìî åæî åæ úå÷åçø áðæ ìù úåéìåçù
eeee.zg` dvia `l` el oi` e` mivia el oi`äöéáå ïéñéë éðù éîð éà ,ãçà ñéëá àìà ïéñéë éúùá íéöéá éúù åì ïéà ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúî

:íåî äæ éøä ,úçà.miqik ipy el yi m` xne` l`rnyi 'x,àéä àì ,íåî éåä ïéñéë éðùå úçà äöéá àìà åì ïéà íà àî÷ àðú øîà÷ã ,âéìô àôéñà
çà äöéá àìà åì ïéàù éîë ãçà ñéë àìà åì ïéà éëã äãåî àùéøà ìáà .íéöéá éúù åì ùéù òåãéá ïéñéë éðù åì ùéù ìëã:éîã ú.xne` `aiwr iax

ïéøáòî ãöéë ÷øôá åúîâåãå .ïðéñøâ åæåëò ìò åáéùåî àìà ,ïðéøîà àì òåãéá[â"ð óã]úà ïéáéùåî úçà åúáâò ìò ,åæåëò ìò .ïðú åæåëà åà ïðú åæåëò .
:ïéñéë éðùá úçà äöéá àìà åì ïéàù øåëáä.jrnne:íéìñëáå ñéëá ùîùîîå.z`vl dteq zg` dvia my yi m`:íåî äåä äàöåé äðéà íàåxizde

`xephxa yexit
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ושבפה. שבשפה שבאף, מומים מונה משנתנו

Bîèç,הבכור של –áwpL אם אבל  מבחוץ; נראה שהנקב והוא – ÈÀÆÄÇ
החוטם, את החולקת המחיצה שניקבה כגון  מבפנים, אלא נראה אינו

שבגלוי מום אינו שהרי מום, `eאינו ;(` dpynl epzncwd oiir)íbôpLÆÄÀÇ
באוזן שבארנו כמו  חסרון , בו  ויש –;(` dpyn)או÷cñpL ואין – ÆÄÀÇ

חסרון; הבכור,BúôNבו  של  –,äáwpLאו,äîbôpLאוä÷cñpL ÀÈÆÄÀÈÆÄÀÀÈÆÄÀÀÈ
לעיל, שבארנו כמו  –úBðBöéçä åéhç שהשיניים החניכיים – ÄÈÇÄ
בהם קבועות הקדמיות((((רשרשרשרש""""יייי),),),),הקדמיות השיניים מפרשים: ((((רבנורבנורבנורבנוויש 

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); גורסיםגרשום גרשום גרשום גרשום ;;;; zeipevigd",ויש eiheg"שני" ומפרשים:
חי של  בגופו  הבולטים שפותח החוטים בשעה לעין  נראים והם ך ,

פיו" את חיים קצת,eîbôpL((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם),),),),בעל  מהן וחסר –eîîâpL Bà ÆÄÀÀÆÄÀÀ
שנחתכו ; –:m"anxd itle רושם אלא בהם נשאר  שלא עד שנימוקו

הפנימיותúBiîéðtäåמועט, שהשיניים החניכיים –(zepgehd) ÀÇÀÄÄ
בהם גרשום גרשום גרשום גרשום ::::ולפי ((((רשרשרשרש""""י י י י ););););קבועות ולפירבנורבנורבנורבנו הפנימיות; השיניים

הגרגרת,(zehilad)הפיקותהרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם :::: אבלeø÷òpLשל  לגמרי; – ÆÆÁÈ
מום. זה אין  נגממו , או  נפגמו  øîBà:אם ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøÇÄÂÄÈÆÇÀÄÀÅ

íéðôìå úBîéàúnä ïî ïé÷ãBa ïéà הפנימיות השיניים מן – ÅÀÄÄÇÇÀÄÀÄÀÄ
אין  פנים, לצד ולהלן (כתאומות), כשתיים נראית אחת שכל  הגדולות,

שוחטין  ואין שבגלוי  מום אינו שם שיש  מום שכל לבדוק, צריכין
הבכור , את úBîéàúnäעליו  úà àG óà עצמן המתאימות אף – ÇÆÇÇÀÄ

הרמב"ם: פירוש ולפי שבגלוי . מום מומן  שאין בודקים, אין 

"zeni`znd",הגרגרת של  הפיקות דהיינו הפנימיות", "חוטיו  הן הן
מום  שכל  ולפנים, מהן בודקים אין אנטיגנוס בן חנינא רבי ולדעת

הבכור . את עליו שוחטים ואין שבסתר  מום אלא אינו  dkldשם oi`e
.qepbihp` oa `pipg iaxk
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המין. שבאברי במומים עוסקת זו משנה

ïáBfä íbôð,בגמרא ומבואר  בו; חבוי הזכרות שאבר  הכיס – ÄÀÇÇÈ
אם  אבל  ומתרפא, חוזר  שאינו לפי מום, זה הרי נפגם אם שדווקא

לאיתנו , שחוזר מום, זה אין  íéLc÷naניטל  äá÷ð ìL äéøò BàÆÀÈÆÀÅÈÇËÀÈÄ
השלמים כגון נקבה, בהם שיש קדשים בשאר  –oi` zexekaa eli`y)

,(dawp.מום זה הרי  שלה, הערווה בית נפגם ïîאם áðfä äîbôðÄÀÀÈÇÈÈÄ
íöòä,מחוליותיו באחת דהיינו  הזנב של בעצם פגימה שיש –ìáà ÈÆÆÂÈ

÷øtä ïî àG אין הזנב של  החוליות שבין  בפרקים נפגם שאם – ÄÇÆÆ
ומתרפא, שחוזר  מום, íöòזה ìéöôî áðfä Làø äéäL Bà– ÆÈÈÙÇÈÈÇÀÄÆÆ

מגולה העצם ונשאר בראשו , הזנב מעל והבשר  העור  ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),נקלף

מפרשים: ויש ארוכה; מעלה שאינו  לפי  מום, זה mvr"הרי  livtn"
עצמות לשתי  בקצהו נתפצל  שהזנב רמב רמב רמב רמב """"םםםם););););– LiL((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;; BàÆÅ
òaöà àGî àéìçì àéìç ïéa øNa רחוקות שבזנב שהחוליות – ÈÈÅËÀÈÀËÀÈÀÆÀÇ

אגודל. של רחבו  כשיעור מזו זו

i p y m e i
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המין. שבאברי במומים ממשיכה משנתנו

úçà äöéa àlà Bì ïéà Bà ,íéöéa Bì ïéà: מבואר בגמרא – ÅÅÄÅÆÈÅÈÇÇ
ביצה  אלא לו אין או  אחד, בכיס אלא כיסים בשני  ביצים שתי  לו  אין 

מום. זה הרי  כיסים, ושני  øBìאחת Lé íà :øîBà ìàòîLé éa ÇÄÄÀÈÅÅÄÆ
íéöéá ézL Bì Lé ,ïéñéë éðL בידוע כיסים שני  לו  שיש  כל – ÀÅÄÄÆÀÅÅÄ
מום; כאן  ואין ביצים, שתי  לו  ãçà,שיש  ñék àlà Bì ïéàהרי ÅÆÈÄÆÈ

כאילו  úçàזה äöéa àlà Bì ïéàישמעאל רבי  הוא; ומום – ÅÆÈÅÈÇÇ
ברישא. לדבריו  הוא מודה אבל בסיפא, קמא תנא דברי על éaøÇÄחולק

Bæekò ìò BáéLBî :øîBà àáé÷ò שאין הבכור , את מושיב – ÂÄÈÅÄÇÇ
שלו , האחוריים על כיסים, ושני אחת ביצה אלא –Còîîeלו  ÀÇÅ

ביצים, של  בכיס úàöìוממשמש dôBñ ,äöéa íL Lé íà– ÄÆÈÅÈÈÈÅ
וסובר, ישמעאל, רבי  על  חולק עקיבא רבי מום. זה הרי  יצאה, לא ואם

אלא  ביצים, שתי  לו שיש  בידוע כיסים שני לו יש  אם אומרים: שאין
לעיל . כמבואר מעיכה, ידי על  לבדוק CònLצריך  äNòîבבכור – ÇÂÆÆÄÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäéìò ïécôð ïéLc÷nä éìeñôe. §¥©ª§¨¦¦§¦£¥¤
·Èïäéìò ïéèçBL ïéàL elà,äðéãna àGå Lc÷na àG:ïéòeá÷ íðéàL íénäå ãåøåç,eîbôpL úBiîéðtä åéhçå, ¥¤¥£¦£¥¤©¦§¨§©§¦¨£©§¨§©©¦¤¥¨§¦§¦¨©§¦¦¤¦§§

eø÷òpL àG ìáà,áøb ìòáe,úìaé ìòáe,úéææç ìòáe,ï÷æå,äìBçå,íäæîe,äøáò Ba äãáòpLå,úà úéîäLå £¨¤¤¤§©©¨¨©©©¤¤©©£¨¦§¨¥§¤§Ÿ¨§¤¤¤§¨£¥¨§¤¥¦¤
ãçà ãò ét ìò íãàä,ìò Bàíéìòaä ét;íeèîèå,ñBðéâBøcðàå,äðéãna àGå Lc÷na àG.ìàòîLé éaø ¨¨¨©¦¥¤¨©¦©§¨¦§ª§§©§§¦©¦§¨§©§¦¨©¦¦§¨¥

øîBà:äfî ìBãb íeî ïéà;íéîëçåíéøîBà:øBëa Bðéà,ãáòðå ææâð àlà. ¥¥¨¦¤©£¨¦§¦¥§¤¨¦§¨§¤¡¨
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‡elà ïéîeî,ïéøáBò ïéa ïéòeá÷ ïéa–íãàa ïéìñBt.íãàa ïäéìò øúBé:ïBìékä,ïzôläå,ïáwnä,BLàøLå ¦¥¥§¦¥§¦§¦¨¨¨¥£¥¤¨¨¨©¦§©©§¨©©¨¨§¤Ÿ

aiaiaiai.ycwna `l:øçáåîä ïî àìà ùã÷îá ïéáéø÷î ïéàù ,ïééåàø ïðéàù éôì.dpicna `leòé÷ôäì íéòåá÷ ïéîåî ïðéàùãò åúåà ïéçéðî àìà .ïúùåã÷
:åéìò íéèçùð åéäéå òåá÷ øçà íåî ïäá ìåôéù.axb:ùáé ïéçù àåä ,íåî éåäã äøåúá øåîàä áøâå .íéðôáîå õåçáî çì ïéçù ïéî.zlai,ïéòä ïáåìá

:øòù äá ùéã éøééî ,åéìò ïéèçåùù ïéîåîá äì áéùçã ìéòìå .øòù äá ïéàå.ziffg lraeäøåúá äáåúëä úôìé àéä úéøöîä úéææç .ååä úéææç éðååâ éøú
àéä ïàë äéåðùä úéææçå .äúéîä íåé ãò úëìåäå úôôìîù úôìé äîù àø÷ð äîì øî øîàã ,àéøá øãä àìã àîåî éåäå ,íéðôáî ùáéå õåçáî çì àåäù

:äàåôø äì ùéù ïéçù ïéî.mdefne:òø çéø åðîî àöåéù.dxiar ea dcarpyeãò àìà åì ïéàù ,ãçà ãò ô"ò íãàä úà úéîäù åà äùàä úà òáøù
:äçéâðá àìå äòéáøá àì ãçà.envr it lr e`íéãò íéðù ååä éàå .íäéô ìò ì÷ñð åðéàå .úéîäù åà òáøðù åäåðéàø åøîà íéìòáä àìà ,ãò íù ïéàù

:øñúéî äàðäá åìéôàå ,äìé÷ñá øåùä éåä øáãá íéãéòî íéøùë.qepibexcp`e mehnehe:éùã÷ àìå äá÷ð ÷ôñ ,éùã÷å íä øëæ ÷ôñãlecb men jl oi`
.dfn:äãåáòå äæéâá øåñàå äðéãîá èçùðå ,íåî ìòá øåëáë éåäå ,íåîë éåä úåá÷ð íå÷îã éà÷ ñåðéâåøãðàà.xeka epi` mixne` minkgeò"ôá äéøáã

:íéîëçë äëìäå .ãáòðå ææâðå .àåä
f`̀̀̀.el` oinen:åéìò ïäù ïîæ ìë íéøáåò ïéá íéòåá÷ ïéá ,äãåáòì ïäëá íéìñåô ,øåëáá ïéìñåôä.oelikdäîåãå .äèîì áçøå äìòîìî ãç åùàøù

:ïåìéë àø÷ð êëéôì ,äìëà éåø÷ù úéáç ìù éåñëì.oiztlde:äèîìî äìëå úëìåäå äìòîìî äáçøù ,úôìì äîåã åùàøù.oawn,úá÷îì åùàø äîåãù
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øBëaä úà ïéèçBL, לשחטו מותר  הללו  המומים אחד בו  נפל אם – ÂÄÆÇÀ
ïäéìò ïécôð ïéLc÷nä éìeñôe אלו במומים שנפסלו  קדשים – ÀÅÇËÀÈÄÄÀÄÂÅÆ

למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם – לחולין . יוצאים והם אותם, פודים

הבכור, את שוחטין מומין  אלו  על ואמר: הלשון שכפל מה כותב:
עם  לכלול  כדי  מומין "... אלו  "על  הפרק: בתחילת שאמר פי על אף

הרמב"ם) (בעקבות מבואר וכן ח), (משנה שהוסיפו  שלושה המומין
שהרי זה, פירוש  על תמה שלמה" "מלאכת בעל  ברם, בברטנורא. גם

חנינא  רבי של  דבריהם גם כאן לכלול באה שמשנתנו מוכח, מהגמרא
לעיל  שבארנו  כמו  גמליאל , בן חנניא ורבי  אנטיגנוס """"תוספות תוספות תוספות תוספות בן ((((ועייןועייןועייןועיין

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום
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המומים  אחד נפל  ואם להקרבה, הבהמה את אמנם שפוסלים מומים, מונה משנתנו
ואינם  הואיל  אבל  המזבח; על  להקריבו  ואסור תם, בכור מכלל  יצא בבכור , הללו 

עליהם. הבכור  את לשחוט גם אסור  קבועים, מומים

elà,להלן המפורטים המומים –àG ,ïäéìò ïéèçBL ïéàL ÅÆÅÂÄÂÅÆ
Lc÷na אלא במקדש מקריבים שאין להקרבה, ראויים שאינם לפי – ÇÄÀÈ

המובחר , äðéãnaמן àGå מומים שאינם לפי  למקדש, מחוץ – ÀÇÀÄÈ
אחר מום בהם שיפול עד  ממתינים אלא קדושתם, להפקיע קבועים

עליו: נשחטים ויהיו  ÷ïéòeáקבוע, íðéàL íénäå ãåøåç– ÂÇÀÈÀÇÇÄÆÅÈÀÄ
לעיל כמבואר קבועים, שאינם בעין מים או קבוע, שאינו בעין  חוורור 

ג; úBiîéðtäבמשנה åéhçåהפנימיות השיניים ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),– ((((לפילפילפילפי ÀÄÈÇÀÄÄ
הפנימיות השיניים קבועות שבהן  החניכיים רש רש רש רש """"יייי),),),),או חוטי((((לפילפילפילפי או

הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם),),),),הגרגרת ד,((((לפילפילפילפי במשנה לעיל àGכמבואר  ìáà ,eîbôpLÆÄÀÀÂÈ
eø÷òpL משנה) שם ששנינו  כמו  גמור, מום זה הרי  נעקרו , שאם – ÆÆÆÀ

áøbד ); ìòáe;ומבפנים מבחוץ לח שהוא שחין מין  –úìaé ìòáe ÇÇÈÈÇÇÇÆÆ
שיער  בה ואין  שבעין, בלובן  –;(i dpyna lirl epxe`a oiir)ìòáeÇÇ

úéææç:הם חזזית סוגי שני  –,zixvnd ziffg האמורה `) "ילפת" והיא ÂÈÄ
מתרפא. ואינו  מבפנים, ויבש  מבחוץ לח שהוא שחין היינו בתורה,

(a;רפואה לו  שיש  שחין  מין והיא כאן, השנויה בכורï÷æåחזזית – ÀÈÅ
להקרבה; ראוי שאינו  חליוäìBçåזקן  מחמת שרועד כל ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת – ÀÆ

ממנו,íäæîeישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"), יוצא רע שריח –äøáò Ba äãáòpLå– ÀÙÈÀÆÆÆÀÈÂÅÈ
לאיש,כגון  שנרבעה בהמה או  אשה שרבע íãàäשור úà úéîäLåÀÆÅÄÆÈÈÈ

א  דהיינו :– לסקילה, נידון  ואינו  האדם, את שהמית שור כגון  ìòÇו
ãçà ãò ét,בנגיחה או ברביעה אחד עד אלא כאן  שאין  –Bà ÄÅÆÈ

íéìòaä ét ìò את רבע ששורם והודו  דין לבית בעלים שבאו – ÇÄÇÀÈÄ
מסקילה; השור פטור זה שבכגון האדם, את שורם שהמית או האשה
שאין  ויש  להקרבה; הוא פסול  מקום מכל  נסקל , שאינו פי על ואף

הפיסקה את milrad",גורסים it lr e` cg` cr it lr"íeèîèå– ÀËÀ
נקבה, סימני ולא זכר  סימני  לא בו ניכרים –ñBðéâBøcðàåשאין ÀÇÀÀÄ

נקבה, סימני  וגם זכר סימני גם בו  äðéãnaשיש  àGå Lc÷na àGÇÄÀÈÀÇÀÄÈ
לא  נשחטים שאינם ואנדרוגינוס, טומטום על מוסבה זו פיסקה –

ורבי שהואיל במדינה; ולא כדלהלן ,במקדש  כך  על חולק ישמעאל
גמור . מום אינם קמא תנא שלדעת להשמיע, המשנה éaøÇÄבאה

äfî ìBãb íeî ïéà :øîBà ìàòîLé שהכוונה מבארים, בגמרא – ÄÀÈÅÅÅÈÄÆ
ודינו  מום, זה הרי  ישמעאל  רבי  שלדעת בלבד, לאנדרוגינוס כאן 

ובעבודה. בגיזה ואסור  לשחטו שמותר מום בעל íéîëçåÇÂÈÄכבכור
øBëa Bðéà :íéøîBàזכר לא אינו  שאנדרוגינוס סוברים, חכמים – ÀÄÅÀ

בבכורה, מתקדש  אינו  הלכך עצמו, בפני  בריה אלא נקבה àlàÆÈולא
ãáòðå ææâð.חולין בהמת ככל  ובעבודה בגיזה הוא מותר –dklde ÄÀÈÀÆÁÈ

.minkgk
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העוסק  זה פרק כאן  מובא בבהמה, הפוסלים מומים בו  שנימנו  הקודם, הפרק אגב
פסול הוא הרי הללו, המומים אחד  בו  שיש  שכהן  בכהנים, הפוסלים במומים

לעבודה.

elà ïéîeî,הקודם בפרק שנימנו בבהמה, הפוסלים –ïéòeá÷ ïéa ÄÅÅÀÄ
מתרפאים, שאינם קבועים, מומים בין –ïéøáBò ïéa מומים בין  – ÅÀÄ

ומתרפאים, שחוזרים íãàaעוברים, ïéìñBt זמן שכל  בכהן, – ÀÄÈÈÈ
שכתוב  כמו במקדש, לעבודה הוא פסול הללו , המומים אחד  בו  שיש 

כאכאכאכא):):):): כאכאכאכא,,,, יגש((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לא הכהן  אהרן  מזרע מום בו אשר  איש  "כל

להקריב". יגש לא אֿלהיו  לחם את בו מום ה', אשי את øúBéÅלהקריב
íãàa ïäéìò:בכהן שפוסלים נוספים מומים ויש  –ïBìékäמי – ÂÅÆÈÈÈÇÄ

למטה ורחב מלמעלה חד  m"anxd:((((רשרשרשרש""""יייי););););שראשו  itle ראשו שאמצע
למעלה; גבוה למעלה ïzôläåבולט רחב ללפת, דומה ראשו – ÀÇÇÀÈ

למטה; וצר  למקבתïáwnäוהולך  דומה שראשו –,(yiht) שמצחו ÇÇÈÈ
לאחוריו ; בולט וערפו  לפניו òe÷Lבולט BLàøLå:גורסים בגמרא – ÀÆÙÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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ìàéìîb ïa àéððçøîBà:ì äîBc àéäL éãbä áðæøéæç ìL,GL da ïéàLåúBéìç L–íeî äæ éøä. £©§¨¤©§¦¥¥§©©§¦¤¦¨§¤£¦§¤¥¨¨ª§£¥¤
ÈñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà:úìaiL úàBðéòa,Bãé íöò íbôpLå,Bìâø íöòå,åéôaL Bîöò ÷ñôpLå;Bðéò ©¦£¦¨¤©§¦§¥¤¤©¤¤§¥§¤¦§©¤¤¨§¤¤©§§¤¦§©©§¤§¦¥

äpè÷ úçàå äìBãb úçà,äpè÷ úçàå äìBãb úçà Bðæà,äàøna,äcna àG ìáà.äãeäé éaøøîBà:åéöéaî úçà ©©§¨§©©§©¨¨§©©§¨§©©§©¨©©§¤£¨©¦¨©¦§¨¥©©¦¥¨
dzøáça íézLk äìBãb,Bì eãBä àGåíéîëç. §¨¦§©¦©£¤§¨§£¨¦

‡ÈáB÷øòì úòbî dðéàL ìâòä áðæ–eøîàíéîëç:ïk íéìâòä úéaøî ìk,úBçzîð ïä ïéìécâî ïäL ïîæ ìk. §©¨¥¤¤¥¨©©©¨©§¨§£¨¦¨©§¦¨£¨¦¥¨§©¤¥©§¦¦¥¦§¨
eøîà áB÷øò äæéàì?ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà:Cøiä òöîàaL áB÷øòì.øBëaä úà ïéèçBL ïéîeî elà ìò, §¥¤©§¨§©¦£¦¨¤©§¦§¥¨©§¤§¤§©©¨¥©¥¦£¦¤©§

:íåî éåä ,äèîì øáçúðå åëåúì ïåéìòä êåðú ìôëðù ,ãçà êåðú.cg` mvr dpi` m`e:äìòîì íéìãáåî íéëåðúäù.men epi`î"îå .ùøôúéà àì àîòèå
:êë ìë äàøð åðéà ïæåà êåúá ïæåàã ,íéìâø ùîç ìòáì éîã àì.xifg lyl dnec `idy:äúåîë ä÷ã äðéàù ô"òàå ,øéæçä áðæë äìåâò.zeileg yly

:äëìä ïëå .íåî åðéà íéúù ,íåî ãáìá úçà àéìåç ,éãâ ìù áðæ ìáà .úåéìåç ùìù ïðéòáã àåä äìè ìù áðæá à÷åã
iiii.zlaiàéä åìéôàå .æ"òìá ù"åøåô:íåî äæ éøä ,øòù äá ùéå ,ïéòáù ïáåìá.eci mvr mbtpye:øáùðùá éøééà ìéòìå .íåîä øëéðùenvr wqtpye

.eitayåîîâð åà åîâôð åìéôàã ìéòì ïðú àä ,äôä òöîàáù ïîöò íéðéùä åðééäã ,åäééôåâ ïéèåç éàã .éøééî à÷ ïéèåçä ïî äìòîìå .åá úåòåá÷ íéðéùäù
:íåî éåä.dlecb zg` epir:ìâò ìùë.dphw zg`e:æååà ìùë.d`xna:åæî äìåãâ åæù ìëì äàøðù.dcna `l la`åðéà ,äãîá àìà øëéð åðéà íàù

:íåî.minkg el eced `le:íéîëçë äëìäå .äãåäé éáøì
`i`i`i`i.aewxrl:õåçì èìåá íöò åæ äðåéìò äáåëøà ãâðë åì ùéù øëéð ìîâá åãâðëå .÷åùä íò êøéä øåáç íå÷î àåäù ïåéìòä øù÷ìmilbrd ziaxn lk
.ok:äèîì ãò úåçúîð úåìéãâ ïäùëå ,[àîåî éåä éëäî øéöá êëìä] áå÷øòì òéâî ïáðæ àäéù ïâäðîå íéìâò úåáøú ìë.jxid rvn`ayõéô÷ä àåä

:øëéð ìîâá åãâðëã éúùøéôù ïåéìòä.xekad z` oihgey oinen el` lr.àëä äééðú øãä ,øåëáä úà ïéèçåù ïéîåî åìà ìò ïé÷øéô ùéøá ïðúã â"òà
éñåä äùìù ïðúã íåùî:íéèçåù ïéîåî åìà ìò óàù øîåì åäðéììëå øãä ,åìà úà åðòîù àì åì åøîàå 'åëå ó

`xephxa yexit

למטה, ונתחבר לתוכו העליון תנוך  שנכפל תנוך), הריíeîהיינו  –
מום; ãçàזה íöò dðéà íàå,למעלה מובדלים שהתנוכים – ÀÄÅÈÆÆÆÈ

íeî dðéà הרמב"ם אבל  לי . נתפרש לא והטעם רש"י: ומוסיף – ÅÈ
להיפך : כאן גורס men",כנראה dpi` ,cg` mvr `idy onfa" שכן

כותב גגגג):):):):הרמב"ם ז ז ז ז ,,,, המקדש המקדש המקדש המקדש  ביאתביאתביאתביאת כפולה ((((הלהלהלהל'''' אזנו שהיתה "מי

זה  [הרי וכפולות, נוטות להיותן אזניו  שדרך הגדי  אפילו לשתיים,
סחוסין  שני  לה שיהיו  ובלבד  אלא (mikepz);מום], לה אין  אם אבל 

כשר " שנכפל , אחד  כגוף הוא והרי  אחד , שם שם שם שם ;;;;סחוס משנה משנה משנה משנה """" """"כסף כסף כסף כסף  ((((עייןעייןעייןעיין

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יוםיוםיוםיום בבבב""""תוספות תוספות תוספות תוספות  ענין ועייןועייןועייןועיין הרמב"ם: כותב למשנתנו  בפירושו  –

cg` mvr, וכפלו רך  אחד  גולם שנטל כמו אחד, וגולם אחד  גוף הוא
שנאמר ממה """"גזור יייי):):):): כד כד כד כד ,,,, ומבוארmvrke((((שמות שמות שמות שמות  לטוהר ". השמים

שהתנוך פי על שאף הרמב"ם), (של  "טעמו טוב": יום ב"תוספות
[באמת]". עצם אינו אבל  חוזקו, מחמת לעצם ïaדומה àéððç éaøÇÄÂÇÀÈÆ

øéæç ìLì äîBc àéäL éãbä áðæ :øîBà ìàéìîbשעגול – ÇÀÄÅÅÀÇÇÀÄÆÄÈÀÆÂÄ
כמותו  דק שאינו  פי  על ואף החזיר , כזנב da((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),הוא ïéàLåÀÆÅÈ

GLúBéìç L,בזנב –íeî äæ éøä שדווקא מבואר , בגמרא – ÈËÀÂÅÆ
מום; זה הרי  שתיים, בו יש ואם חוליות, שלוש צריך טלה של בזנב

אינו  – שתיים מום, זה הרי אחת חוליא גדי, של בזנב מום.אבל

i r i a x m e i

י ה נ ש מ ר ו א ב
Bðéòa úìaiL úà :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøבכור – ÇÄÂÄÈÆÇÀÄÀÅÆÆÇÆÆÀÅ

שיער בה שיש אלא שבעין , בלובן היא ואפילו  בעינו, יבלת שיש 

מום;((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),), זה Bãéהרי  íöò íbôpLå,הקדמית רגלו  עצם – ÀÆÄÀÇÆÆÈ
Bìâø íöòå חסרון שיש  שניכר  כלומר האחורית, רגלו עצם או – ÀÆÆÇÀ

xayp),בעצם `l la`);מום זה åéôaLהרי Bîöò ÷ñôpLå– ÀÆÄÀÇÇÀÆÀÄ
העצם  שנפסק כאן ומדובר  מום; זה הרי בו , קבועות שהשיניים העצם

החוטים מן  miikipgdלמעלה epiidc),רש"י miipiydלפי  e`לפי

שאפילו  ד ), (משנה לעיל  שנינו  עצמם החוטים לגבי  שהרי  ברטנורא),
מום זה הרי  נגממו, או ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););נפגמו äìBãb((((רשרשרשרש""""יייי;;;; úçà BðéòÅÇÇÀÈ

äpè÷ úçàå:מבואר בגמרא בברייתא –dlecb, עגל dphwכשל ÀÇÇÀÇÈ
שעינו  נראה, בפשוטו  מבואר : איגר  עקיבא רבי  בתוספות – אווז. כשל 

זה  הרי  כדרכה, והשנייה קטנה אחת או  כדרכה, והשנייה גדולה אחת
שוות. שתיהן שתהיינה ראוי היה כחישתה או בריאותה שמחמת מום,

אחת  "או  שכתב: ב), (ג, מסכתנו בתחילת רש"י  מלשון נראה וכן
הרמב"ם  מלשון ואולם אווז ". כשל  קטנה אחת או  עגל  כשל  גדולה

קטנה  והשנייה עגל  כשל גדולה אחת עינו  "שתהא ובחבורו: בפירושו
אחת  או  במשנתנו : הכוונה שאין הרמב"ם, שסובר מבואר  אווז ", כשל 
גדולה  שהאחת בשתיהן, בשינוי  שדווקא אלא קטנה, אחת או גדולה

קטנה, ÷Bðæàäpèוהאחת úçàå äìBãb úçà;מום זה הרי – ÈÀÇÇÀÈÀÇÇÀÇÈ
קטנה,äàønaודווקא ואחת גדולה שאחת לכול  נראה אם –ìáà ÇÇÀÆÂÈ

äcna àG.מום אינו במדידה, אלא ניכר  אינו השינוי אם –éaø ÇÄÈÇÄ
dzøáça íézLk äìBãb åéöéaî úçà :øîBà äãeäé אם – ÀÈÅÇÇÄÅÈÀÈÄÀÇÄÇÂÆÀÈ

מום, זה הרי כחברתה, כפליים היא הבכור של מביציו àGåÀאחת
íéîëç Bì eãBäיהודה לרבי אמרו:((((רשרשרשרש""""יייי););););– "minkgeובגמרא ÂÈÄ

יהודה), לרבי  הודו  dnk(שלא cr?(כשרה ותהא קטנה חברתה (תהא
."dxyk ,letk `l` diipyl dpi` elit` :mixne` mixg` :`ipz מפירושו

הפיסקה את שמבאר  נראה, הרמב"ם minkg"של el eced `le" שלא –
קטנה", ואחת גדולה אחת "אזנו  בענין אנטיגנוס בן  חנינא לרבי  הודו

בגמרא: שואלים כך  dnkועל  cr minkge קטנה האחת האוזן (תהא
הברייתא: את ומביאים מום)? ויהא `l`מחברתה diipyl dpi` elit`"

."dxyk ,letk אפילו חכמים "ולדעת בפירושו: הרמב"ם שכותב וזהו 
גדולה  אוזן  היתה "אם פוסק: גם הוא וכן  כשרה". כפול, אחת אזנו

כשר " כפול , עד  קטנה אפילו קטנה, ב ב ב ב ;;;;ואוזן בבבב,,,, מזבח מזבח מזבח מזבח  איסוריאיסוריאיסוריאיסורי ((((הלהלהלהל''''

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום בבבב""""תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין

א י ה נ ש מ ר ו א ב

áB÷øòì úòbî dðéàL ìâòä áðæ עם הירך  חיבור  למקום – ÀÇÈÅÆÆÅÈÇÇÇÈÇÀ
במשנתנו, להלן  כמבואר  úéaøîהשוק, ìk :íéîëç eøîàÈÀÂÈÄÈÇÀÄ

ïk íéìâòä מגיע שזנבם העגלים, של וגידולם תרבותם דרך  כן  – ÈÂÈÄÅ
ïéìécâîלערקוב, ïäL ïîæ ìk,גדלים כשהעגלים –úBçzîð ïä ÈÀÇÆÅÇÀÄÄÅÄÀÈ

אינו  הזנב אם הלכך  למטה. ונמתחים מאריכים שלהם הזנבות גם –

מום זה הרי  לערקוב, למשנתנו ((((רשרשרשרש""""י י י י ).).).).מגיע בפירושו הרמב"ם אבל 
" okכותב: milbr ziaxn lk."מכן לאחר שגדלים לפי  מום, ואינו –

áB÷øòì :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ?eøîà áB÷øò äæéàìÀÅÆÇÀÈÀÇÄÂÄÈÆÇÀÄÀÅÈÇÀ
Cøiä òöîàaL הקשר היינו  –(jxad) כמו לשוק, הקולית שבין ÆÀÆÀÇÇÈÅ

לעיל . ïéîeîשבארנו  elà ìò אלו ואף בפרקנו , למעלה שנימנו – ÇÅÄ
גמליאל  בן  חנניא ורבי אנטיגנוס בן חנינא רבי בשם ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),שנישנו

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäéìò ïécôð ïéLc÷nä éìeñôe. §¥©ª§¨¦¦§¦£¥¤
·Èïäéìò ïéèçBL ïéàL elà,äðéãna àGå Lc÷na àG:ïéòeá÷ íðéàL íénäå ãåøåç,eîbôpL úBiîéðtä åéhçå, ¥¤¥£¦£¥¤©¦§¨§©§¦¨£©§¨§©©¦¤¥¨§¦§¦¨©§¦¦¤¦§§

eø÷òpL àG ìáà,áøb ìòáe,úìaé ìòáe,úéææç ìòáe,ï÷æå,äìBçå,íäæîe,äøáò Ba äãáòpLå,úà úéîäLå £¨¤¤¤§©©¨¨©©©¤¤©©£¨¦§¨¥§¤§Ÿ¨§¤¤¤§¨£¥¨§¤¥¦¤
ãçà ãò ét ìò íãàä,ìò Bàíéìòaä ét;íeèîèå,ñBðéâBøcðàå,äðéãna àGå Lc÷na àG.ìàòîLé éaø ¨¨¨©¦¥¤¨©¦©§¨¦§ª§§©§§¦©¦§¨§©§¦¨©¦¦§¨¥

øîBà:äfî ìBãb íeî ïéà;íéîëçåíéøîBà:øBëa Bðéà,ãáòðå ææâð àlà. ¥¥¨¦¤©£¨¦§¦¥§¤¨¦§¨§¤¡¨
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡elà ïéîeî,ïéøáBò ïéa ïéòeá÷ ïéa–íãàa ïéìñBt.íãàa ïäéìò øúBé:ïBìékä,ïzôläå,ïáwnä,BLàøLå ¦¥¥§¦¥§¦§¦¨¨¨¥£¥¤¨¨¨©¦§©©§¨©©¨¨§¤Ÿ

aiaiaiai.ycwna `l:øçáåîä ïî àìà ùã÷îá ïéáéø÷î ïéàù ,ïééåàø ïðéàù éôì.dpicna `leòé÷ôäì íéòåá÷ ïéîåî ïðéàùãò åúåà ïéçéðî àìà .ïúùåã÷
:åéìò íéèçùð åéäéå òåá÷ øçà íåî ïäá ìåôéù.axb:ùáé ïéçù àåä ,íåî éåäã äøåúá øåîàä áøâå .íéðôáîå õåçáî çì ïéçù ïéî.zlai,ïéòä ïáåìá

:øòù äá ùéã éøééî ,åéìò ïéèçåùù ïéîåîá äì áéùçã ìéòìå .øòù äá ïéàå.ziffg lraeäøåúá äáåúëä úôìé àéä úéøöîä úéææç .ååä úéææç éðååâ éøú
àéä ïàë äéåðùä úéææçå .äúéîä íåé ãò úëìåäå úôôìîù úôìé äîù àø÷ð äîì øî øîàã ,àéøá øãä àìã àîåî éåäå ,íéðôáî ùáéå õåçáî çì àåäù

:äàåôø äì ùéù ïéçù ïéî.mdefne:òø çéø åðîî àöåéù.dxiar ea dcarpyeãò àìà åì ïéàù ,ãçà ãò ô"ò íãàä úà úéîäù åà äùàä úà òáøù
:äçéâðá àìå äòéáøá àì ãçà.envr it lr e`íéãò íéðù ååä éàå .íäéô ìò ì÷ñð åðéàå .úéîäù åà òáøðù åäåðéàø åøîà íéìòáä àìà ,ãò íù ïéàù

:øñúéî äàðäá åìéôàå ,äìé÷ñá øåùä éåä øáãá íéãéòî íéøùë.qepibexcp`e mehnehe:éùã÷ àìå äá÷ð ÷ôñ ,éùã÷å íä øëæ ÷ôñãlecb men jl oi`
.dfn:äãåáòå äæéâá øåñàå äðéãîá èçùðå ,íåî ìòá øåëáë éåäå ,íåîë éåä úåá÷ð íå÷îã éà÷ ñåðéâåøãðàà.xeka epi` mixne` minkgeò"ôá äéøáã

:íéîëçë äëìäå .ãáòðå ææâðå .àåä
f`̀̀̀.el` oinen:åéìò ïäù ïîæ ìë íéøáåò ïéá íéòåá÷ ïéá ,äãåáòì ïäëá íéìñåô ,øåëáá ïéìñåôä.oelikdäîåãå .äèîì áçøå äìòîìî ãç åùàøù

:ïåìéë àø÷ð êëéôì ,äìëà éåø÷ù úéáç ìù éåñëì.oiztlde:äèîìî äìëå úëìåäå äìòîìî äáçøù ,úôìì äîåã åùàøù.oawn,úá÷îì åùàø äîåãù
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øBëaä úà ïéèçBL, לשחטו מותר  הללו  המומים אחד בו  נפל אם – ÂÄÆÇÀ
ïäéìò ïécôð ïéLc÷nä éìeñôe אלו במומים שנפסלו  קדשים – ÀÅÇËÀÈÄÄÀÄÂÅÆ

למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם – לחולין . יוצאים והם אותם, פודים

הבכור, את שוחטין מומין  אלו  על ואמר: הלשון שכפל מה כותב:
עם  לכלול  כדי  מומין "... אלו  "על  הפרק: בתחילת שאמר פי על אף

הרמב"ם) (בעקבות מבואר וכן ח), (משנה שהוסיפו  שלושה המומין
שהרי זה, פירוש  על תמה שלמה" "מלאכת בעל  ברם, בברטנורא. גם

חנינא  רבי של  דבריהם גם כאן לכלול באה שמשנתנו מוכח, מהגמרא
לעיל  שבארנו  כמו  גמליאל , בן חנניא ורבי  אנטיגנוס """"תוספות תוספות תוספות תוספות בן ((((ועייןועייןועייןועיין

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום

i y i n g m e i
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המומים  אחד נפל  ואם להקרבה, הבהמה את אמנם שפוסלים מומים, מונה משנתנו
ואינם  הואיל  אבל  המזבח; על  להקריבו  ואסור תם, בכור מכלל  יצא בבכור , הללו 

עליהם. הבכור  את לשחוט גם אסור  קבועים, מומים

elà,להלן המפורטים המומים –àG ,ïäéìò ïéèçBL ïéàL ÅÆÅÂÄÂÅÆ
Lc÷na אלא במקדש מקריבים שאין להקרבה, ראויים שאינם לפי – ÇÄÀÈ

המובחר , äðéãnaמן àGå מומים שאינם לפי  למקדש, מחוץ – ÀÇÀÄÈ
אחר מום בהם שיפול עד  ממתינים אלא קדושתם, להפקיע קבועים

עליו: נשחטים ויהיו  ÷ïéòeáקבוע, íðéàL íénäå ãåøåç– ÂÇÀÈÀÇÇÄÆÅÈÀÄ
לעיל כמבואר קבועים, שאינם בעין מים או קבוע, שאינו בעין  חוורור 

ג; úBiîéðtäבמשנה åéhçåהפנימיות השיניים ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),– ((((לפילפילפילפי ÀÄÈÇÀÄÄ
הפנימיות השיניים קבועות שבהן  החניכיים רש רש רש רש """"יייי),),),),או חוטי((((לפילפילפילפי או

הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםם),),),),הגרגרת ד,((((לפילפילפילפי במשנה לעיל àGכמבואר  ìáà ,eîbôpLÆÄÀÀÂÈ
eø÷òpL משנה) שם ששנינו  כמו  גמור, מום זה הרי  נעקרו , שאם – ÆÆÆÀ

áøbד ); ìòáe;ומבפנים מבחוץ לח שהוא שחין מין  –úìaé ìòáe ÇÇÈÈÇÇÇÆÆ
שיער  בה ואין  שבעין, בלובן  –;(i dpyna lirl epxe`a oiir)ìòáeÇÇ

úéææç:הם חזזית סוגי שני  –,zixvnd ziffg האמורה `) "ילפת" והיא ÂÈÄ
מתרפא. ואינו  מבפנים, ויבש  מבחוץ לח שהוא שחין היינו בתורה,

(a;רפואה לו  שיש  שחין  מין והיא כאן, השנויה בכורï÷æåחזזית – ÀÈÅ
להקרבה; ראוי שאינו  חליוäìBçåזקן  מחמת שרועד כל ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת – ÀÆ

ממנו,íäæîeישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"), יוצא רע שריח –äøáò Ba äãáòpLå– ÀÙÈÀÆÆÆÀÈÂÅÈ
לאיש,כגון  שנרבעה בהמה או  אשה שרבע íãàäשור úà úéîäLåÀÆÅÄÆÈÈÈ

א  דהיינו :– לסקילה, נידון  ואינו  האדם, את שהמית שור כגון  ìòÇו
ãçà ãò ét,בנגיחה או ברביעה אחד עד אלא כאן  שאין  –Bà ÄÅÆÈ

íéìòaä ét ìò את רבע ששורם והודו  דין לבית בעלים שבאו – ÇÄÇÀÈÄ
מסקילה; השור פטור זה שבכגון האדם, את שורם שהמית או האשה
שאין  ויש  להקרבה; הוא פסול  מקום מכל  נסקל , שאינו פי על ואף

הפיסקה את milrad",גורסים it lr e` cg` cr it lr"íeèîèå– ÀËÀ
נקבה, סימני ולא זכר  סימני  לא בו ניכרים –ñBðéâBøcðàåשאין ÀÇÀÀÄ

נקבה, סימני  וגם זכר סימני גם בו  äðéãnaשיש  àGå Lc÷na àGÇÄÀÈÀÇÀÄÈ
לא  נשחטים שאינם ואנדרוגינוס, טומטום על מוסבה זו פיסקה –

ורבי שהואיל במדינה; ולא כדלהלן ,במקדש  כך  על חולק ישמעאל
גמור . מום אינם קמא תנא שלדעת להשמיע, המשנה éaøÇÄבאה

äfî ìBãb íeî ïéà :øîBà ìàòîLé שהכוונה מבארים, בגמרא – ÄÀÈÅÅÅÈÄÆ
ודינו  מום, זה הרי  ישמעאל  רבי  שלדעת בלבד, לאנדרוגינוס כאן 

ובעבודה. בגיזה ואסור  לשחטו שמותר מום בעל íéîëçåÇÂÈÄכבכור
øBëa Bðéà :íéøîBàזכר לא אינו  שאנדרוגינוס סוברים, חכמים – ÀÄÅÀ

בבכורה, מתקדש  אינו  הלכך עצמו, בפני  בריה אלא נקבה àlàÆÈולא
ãáòðå ææâð.חולין בהמת ככל  ובעבודה בגיזה הוא מותר –dklde ÄÀÈÀÆÁÈ

.minkgk
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העוסק  זה פרק כאן  מובא בבהמה, הפוסלים מומים בו  שנימנו  הקודם, הפרק אגב
פסול הוא הרי הללו, המומים אחד  בו  שיש  שכהן  בכהנים, הפוסלים במומים

לעבודה.

elà ïéîeî,הקודם בפרק שנימנו בבהמה, הפוסלים –ïéòeá÷ ïéa ÄÅÅÀÄ
מתרפאים, שאינם קבועים, מומים בין –ïéøáBò ïéa מומים בין  – ÅÀÄ

ומתרפאים, שחוזרים íãàaעוברים, ïéìñBt זמן שכל  בכהן, – ÀÄÈÈÈ
שכתוב  כמו במקדש, לעבודה הוא פסול הללו , המומים אחד  בו  שיש 

כאכאכאכא):):):): כאכאכאכא,,,, יגש((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לא הכהן  אהרן  מזרע מום בו אשר  איש  "כל

להקריב". יגש לא אֿלהיו  לחם את בו מום ה', אשי את øúBéÅלהקריב
íãàa ïäéìò:בכהן שפוסלים נוספים מומים ויש  –ïBìékäמי – ÂÅÆÈÈÈÇÄ

למטה ורחב מלמעלה חד  m"anxd:((((רשרשרשרש""""יייי););););שראשו  itle ראשו שאמצע
למעלה; גבוה למעלה ïzôläåבולט רחב ללפת, דומה ראשו – ÀÇÇÀÈ

למטה; וצר  למקבתïáwnäוהולך  דומה שראשו –,(yiht) שמצחו ÇÇÈÈ
לאחוריו ; בולט וערפו  לפניו òe÷Lבולט BLàøLå:גורסים בגמרא – ÀÆÙÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn

`i dpyn iyy wxt zexeka zkqn

ìàéìîb ïa àéððçøîBà:ì äîBc àéäL éãbä áðæøéæç ìL,GL da ïéàLåúBéìç L–íeî äæ éøä. £©§¨¤©§¦¥¥§©©§¦¤¦¨§¤£¦§¤¥¨¨ª§£¥¤
ÈñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà:úìaiL úàBðéòa,Bãé íöò íbôpLå,Bìâø íöòå,åéôaL Bîöò ÷ñôpLå;Bðéò ©¦£¦¨¤©§¦§¥¤¤©¤¤§¥§¤¦§©¤¤¨§¤¤©§§¤¦§©©§¤§¦¥

äpè÷ úçàå äìBãb úçà,äpè÷ úçàå äìBãb úçà Bðæà,äàøna,äcna àG ìáà.äãeäé éaøøîBà:åéöéaî úçà ©©§¨§©©§©¨¨§©©§¨§©©§©¨©©§¤£¨©¦¨©¦§¨¥©©¦¥¨
dzøáça íézLk äìBãb,Bì eãBä àGåíéîëç. §¨¦§©¦©£¤§¨§£¨¦

‡ÈáB÷øòì úòbî dðéàL ìâòä áðæ–eøîàíéîëç:ïk íéìâòä úéaøî ìk,úBçzîð ïä ïéìécâî ïäL ïîæ ìk. §©¨¥¤¤¥¨©©©¨©§¨§£¨¦¨©§¦¨£¨¦¥¨§©¤¥©§¦¦¥¦§¨
eøîà áB÷øò äæéàì?ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà:Cøiä òöîàaL áB÷øòì.øBëaä úà ïéèçBL ïéîeî elà ìò, §¥¤©§¨§©¦£¦¨¤©§¦§¥¨©§¤§¤§©©¨¥©¥¦£¦¤©§

:íåî éåä ,äèîì øáçúðå åëåúì ïåéìòä êåðú ìôëðù ,ãçà êåðú.cg` mvr dpi` m`e:äìòîì íéìãáåî íéëåðúäù.men epi`î"îå .ùøôúéà àì àîòèå
:êë ìë äàøð åðéà ïæåà êåúá ïæåàã ,íéìâø ùîç ìòáì éîã àì.xifg lyl dnec `idy:äúåîë ä÷ã äðéàù ô"òàå ,øéæçä áðæë äìåâò.zeileg yly

:äëìä ïëå .íåî åðéà íéúù ,íåî ãáìá úçà àéìåç ,éãâ ìù áðæ ìáà .úåéìåç ùìù ïðéòáã àåä äìè ìù áðæá à÷åã
iiii.zlaiàéä åìéôàå .æ"òìá ù"åøåô:íåî äæ éøä ,øòù äá ùéå ,ïéòáù ïáåìá.eci mvr mbtpye:øáùðùá éøééà ìéòìå .íåîä øëéðùenvr wqtpye

.eitayåîîâð åà åîâôð åìéôàã ìéòì ïðú àä ,äôä òöîàáù ïîöò íéðéùä åðééäã ,åäééôåâ ïéèåç éàã .éøééî à÷ ïéèåçä ïî äìòîìå .åá úåòåá÷ íéðéùäù
:íåî éåä.dlecb zg` epir:ìâò ìùë.dphw zg`e:æååà ìùë.d`xna:åæî äìåãâ åæù ìëì äàøðù.dcna `l la`åðéà ,äãîá àìà øëéð åðéà íàù

:íåî.minkg el eced `le:íéîëçë äëìäå .äãåäé éáøì
`i`i`i`i.aewxrl:õåçì èìåá íöò åæ äðåéìò äáåëøà ãâðë åì ùéù øëéð ìîâá åãâðëå .÷åùä íò êøéä øåáç íå÷î àåäù ïåéìòä øù÷ìmilbrd ziaxn lk
.ok:äèîì ãò úåçúîð úåìéãâ ïäùëå ,[àîåî éåä éëäî øéöá êëìä] áå÷øòì òéâî ïáðæ àäéù ïâäðîå íéìâò úåáøú ìë.jxid rvn`ayõéô÷ä àåä

:øëéð ìîâá åãâðëã éúùøéôù ïåéìòä.xekad z` oihgey oinen el` lr.àëä äééðú øãä ,øåëáä úà ïéèçåù ïéîåî åìà ìò ïé÷øéô ùéøá ïðúã â"òà
éñåä äùìù ïðúã íåùî:íéèçåù ïéîåî åìà ìò óàù øîåì åäðéììëå øãä ,åìà úà åðòîù àì åì åøîàå 'åëå ó
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למטה, ונתחבר לתוכו העליון תנוך  שנכפל תנוך), הריíeîהיינו  –
מום; ãçàזה íöò dðéà íàå,למעלה מובדלים שהתנוכים – ÀÄÅÈÆÆÆÈ

íeî dðéà הרמב"ם אבל  לי . נתפרש לא והטעם רש"י: ומוסיף – ÅÈ
להיפך : כאן גורס men",כנראה dpi` ,cg` mvr `idy onfa" שכן

כותב גגגג):):):):הרמב"ם ז ז ז ז ,,,, המקדש המקדש המקדש המקדש  ביאתביאתביאתביאת כפולה ((((הלהלהלהל'''' אזנו שהיתה "מי

זה  [הרי וכפולות, נוטות להיותן אזניו  שדרך הגדי  אפילו לשתיים,
סחוסין  שני  לה שיהיו  ובלבד  אלא (mikepz);מום], לה אין  אם אבל 

כשר " שנכפל , אחד  כגוף הוא והרי  אחד , שם שם שם שם ;;;;סחוס משנה משנה משנה משנה """" """"כסף כסף כסף כסף  ((((עייןעייןעייןעיין

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יוםיוםיוםיום בבבב""""תוספות תוספות תוספות תוספות  ענין ועייןועייןועייןועיין הרמב"ם: כותב למשנתנו  בפירושו  –

cg` mvr, וכפלו רך  אחד  גולם שנטל כמו אחד, וגולם אחד  גוף הוא
שנאמר ממה """"גזור יייי):):):): כד כד כד כד ,,,, ומבוארmvrke((((שמות שמות שמות שמות  לטוהר ". השמים

שהתנוך פי על שאף הרמב"ם), (של  "טעמו טוב": יום ב"תוספות
[באמת]". עצם אינו אבל  חוזקו, מחמת לעצם ïaדומה àéððç éaøÇÄÂÇÀÈÆ

øéæç ìLì äîBc àéäL éãbä áðæ :øîBà ìàéìîbשעגול – ÇÀÄÅÅÀÇÇÀÄÆÄÈÀÆÂÄ
כמותו  דק שאינו  פי  על ואף החזיר , כזנב da((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),הוא ïéàLåÀÆÅÈ

GLúBéìç L,בזנב –íeî äæ éøä שדווקא מבואר , בגמרא – ÈËÀÂÅÆ
מום; זה הרי  שתיים, בו יש ואם חוליות, שלוש צריך טלה של בזנב

אינו  – שתיים מום, זה הרי אחת חוליא גדי, של בזנב מום.אבל

i r i a x m e i

י ה נ ש מ ר ו א ב
Bðéòa úìaiL úà :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøבכור – ÇÄÂÄÈÆÇÀÄÀÅÆÆÇÆÆÀÅ

שיער בה שיש אלא שבעין , בלובן היא ואפילו  בעינו, יבלת שיש 

מום;((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),), זה Bãéהרי  íöò íbôpLå,הקדמית רגלו  עצם – ÀÆÄÀÇÆÆÈ
Bìâø íöòå חסרון שיש  שניכר  כלומר האחורית, רגלו עצם או – ÀÆÆÇÀ

xayp),בעצם `l la`);מום זה åéôaLהרי Bîöò ÷ñôpLå– ÀÆÄÀÇÇÀÆÀÄ
העצם  שנפסק כאן ומדובר  מום; זה הרי בו , קבועות שהשיניים העצם

החוטים מן  miikipgdלמעלה epiidc),רש"י miipiydלפי  e`לפי

שאפילו  ד ), (משנה לעיל  שנינו  עצמם החוטים לגבי  שהרי  ברטנורא),
מום זה הרי  נגממו, או ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););נפגמו äìBãb((((רשרשרשרש""""יייי;;;; úçà BðéòÅÇÇÀÈ

äpè÷ úçàå:מבואר בגמרא בברייתא –dlecb, עגל dphwכשל ÀÇÇÀÇÈ
שעינו  נראה, בפשוטו  מבואר : איגר  עקיבא רבי  בתוספות – אווז. כשל 

זה  הרי  כדרכה, והשנייה קטנה אחת או  כדרכה, והשנייה גדולה אחת
שוות. שתיהן שתהיינה ראוי היה כחישתה או בריאותה שמחמת מום,

אחת  "או  שכתב: ב), (ג, מסכתנו בתחילת רש"י  מלשון נראה וכן
הרמב"ם  מלשון ואולם אווז ". כשל  קטנה אחת או  עגל  כשל  גדולה

קטנה  והשנייה עגל  כשל גדולה אחת עינו  "שתהא ובחבורו: בפירושו
אחת  או  במשנתנו : הכוונה שאין הרמב"ם, שסובר מבואר  אווז ", כשל 
גדולה  שהאחת בשתיהן, בשינוי  שדווקא אלא קטנה, אחת או גדולה

קטנה, ÷Bðæàäpèוהאחת úçàå äìBãb úçà;מום זה הרי – ÈÀÇÇÀÈÀÇÇÀÇÈ
קטנה,äàønaודווקא ואחת גדולה שאחת לכול  נראה אם –ìáà ÇÇÀÆÂÈ

äcna àG.מום אינו במדידה, אלא ניכר  אינו השינוי אם –éaø ÇÄÈÇÄ
dzøáça íézLk äìBãb åéöéaî úçà :øîBà äãeäé אם – ÀÈÅÇÇÄÅÈÀÈÄÀÇÄÇÂÆÀÈ

מום, זה הרי כחברתה, כפליים היא הבכור של מביציו àGåÀאחת
íéîëç Bì eãBäיהודה לרבי אמרו:((((רשרשרשרש""""יייי););););– "minkgeובגמרא ÂÈÄ

יהודה), לרבי  הודו  dnk(שלא cr?(כשרה ותהא קטנה חברתה (תהא
."dxyk ,letk `l` diipyl dpi` elit` :mixne` mixg` :`ipz מפירושו

הפיסקה את שמבאר  נראה, הרמב"ם minkg"של el eced `le" שלא –
קטנה", ואחת גדולה אחת "אזנו  בענין אנטיגנוס בן  חנינא לרבי  הודו

בגמרא: שואלים כך  dnkועל  cr minkge קטנה האחת האוזן (תהא
הברייתא: את ומביאים מום)? ויהא `l`מחברתה diipyl dpi` elit`"

."dxyk ,letk אפילו חכמים "ולדעת בפירושו: הרמב"ם שכותב וזהו 
גדולה  אוזן  היתה "אם פוסק: גם הוא וכן  כשרה". כפול, אחת אזנו

כשר " כפול , עד  קטנה אפילו קטנה, ב ב ב ב ;;;;ואוזן בבבב,,,, מזבח מזבח מזבח מזבח  איסוריאיסוריאיסוריאיסורי ((((הלהלהלהל''''

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום בבבב""""תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין

א י ה נ ש מ ר ו א ב

áB÷øòì úòbî dðéàL ìâòä áðæ עם הירך  חיבור  למקום – ÀÇÈÅÆÆÅÈÇÇÇÈÇÀ
במשנתנו, להלן  כמבואר  úéaøîהשוק, ìk :íéîëç eøîàÈÀÂÈÄÈÇÀÄ

ïk íéìâòä מגיע שזנבם העגלים, של וגידולם תרבותם דרך  כן  – ÈÂÈÄÅ
ïéìécâîלערקוב, ïäL ïîæ ìk,גדלים כשהעגלים –úBçzîð ïä ÈÀÇÆÅÇÀÄÄÅÄÀÈ

אינו  הזנב אם הלכך  למטה. ונמתחים מאריכים שלהם הזנבות גם –

מום זה הרי  לערקוב, למשנתנו ((((רשרשרשרש""""י י י י ).).).).מגיע בפירושו הרמב"ם אבל 
" okכותב: milbr ziaxn lk."מכן לאחר שגדלים לפי  מום, ואינו –

áB÷øòì :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ?eøîà áB÷øò äæéàìÀÅÆÇÀÈÀÇÄÂÄÈÆÇÀÄÀÅÈÇÀ
Cøiä òöîàaL הקשר היינו  –(jxad) כמו לשוק, הקולית שבין ÆÀÆÀÇÇÈÅ

לעיל . ïéîeîשבארנו  elà ìò אלו ואף בפרקנו , למעלה שנימנו – ÇÅÄ
גמליאל  בן  חנניא ורבי אנטיגנוס בן חנינא רבי בשם ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),שנישנו
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–ìeñt,ïéòä úéàøî éðtî. ¨¦§¥©§¦¨©¦
„ìâò ìLk úBìBãb åéðéò,æeà ìLk úBpè÷ Bà,åéøáàî ìBãb Bôeb,åéøáàî ïè÷ Bà,åéøáàî ìBãb Bîèç,ïè÷ Bà ¥¨§§¤¥¤§©§¤©¨¨¥¥¨¨¨¨¥¥¨¨¨§¨¥¥¨¨¨¨

åéøáàî,ínvä,ònväå.ònö àeä äæéà?úBpè÷ åéðæàL.ínväå?âBôñì úBîBc åéðæàL. ¥¥¨¨©¦¥§©¦¥©¥¤¦¥©¤¨§¨§©§©¦¥¤¨§¨¦§
‰äðBzçzä ìò úôãBò äðBéìòä BúôN,äðBéìòä ìò úôãBò äðBzçzäå–íeî äæ éøä.åépL eìhpLå–ìeñt §¨¨¤§¨¤¤©©©§¨§©©§¨¤¤©¨¤§¨£¥¤§¤¦§¦¨¨

ïéòä úéàøî éðtî.äMà ìLk íéáëBL åécc,äáö Bñøk,àöBé Bøeaè,úçà elôà ätëðíéîéì,úéøö÷ çeø ¦§¥©§¦¨©¦©¨§¦§¤¦¨§¥¨¨©¥¦§¤£¦©©§¨¦©©§¦
åéìò äàa,ïkLàîä,øáb ìòáe.íéöéa Bì ïéà,úçà äöéa àlà Bì ïéà Bà–eäæ"CLà çBøî"äøBza øeîàä. ¨¨¨¨©§ª§¨©©¤¤¥¥¦¥¤¨¥¨©©¤§©¨¤¨¨©¨

ìàòîLé éaøøîBà:åéëLà eçøîpL ìk.àáé÷ò éaøøîBà:åéëLàa çeøL ìk.ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà: ©¦¦§¨¥¥¨¤¦§§£¨¨©¦£¦¨¥¨¤©©£¨¨©¦£¦¨¤©§¦§¥
íéëeLç åéàønL ìk. ¨¤©§¨£¦

:åéôòôò øâåñå åéðéò õîòî ùîùä ìà èéáäì.qecbf÷åìç ïéåù úåéäì íëøãù ïéòä éðéáâ ìù åà íéðéò ìù âåæä ,øîåìë .íéðù éîåø ïåùìá ñåã .íéðù âåæ
ååù àìã àâåæ ìë íéøáà ìù úåâåæ øàù ìëá ïëå .èòî úçàáå äáåøî øòù åéðéò úåáâî úçàá .úìëúä ïéòë úçàå äøåçù úçà åðéò ïåâë .íéðéðò éðùì

:äéì éø÷ ñåãâæ ,éããäì.oxivðéòù:äòîã ãéîú úåãøåéå úåôìåã ,úåâìåæ åé.eipir iqix exypy.åéôòôòáù øòù ìôðù.oird zi`xn iptnøåîâ íåî ìáà
íåî éåä ,ïéòä éñéøá éøòù éùéôð éà ïëå .øåîâ íåî äæ éøä ,ø÷éò ìë øòùì íùåø øàùð àì íà ìáà ,øòù íùåø íéôòôòá øàùðùë éìéî éðäå .éåä àì
ïðéàå íãàá íéøéúéä ïéîåîäå .úììåçî åúãåáòå ä÷åì ïäá ãáòå øáòù ïäë ,äîäááå íãàá ïéåùä ïéîåîä .íãà éîåîá ùé íé÷åìç íéðéã äùìùå .øåîâ

:úììåçî åúãåáò ïéàù øîåì êéøö ïéàå ,ä÷åì åðéà ãáòå øáò íà ,ïéòä úéàøî éðôî ïäù ïéîåîäå .úììåçî åúãåáò ïéàå ãáò íà ä÷åì ,äîäáá
cccc.eixai`n lecb eteb:åé÷åùå åéìâøå åéãé ïåâë åéøáà øàù øåòéù éôì éåàøä ïî ìåãâ åôåâ øåòéù.lecb enhegìù äðè÷ òáöà øåòéùë íèåçä øåòéù

:íåî äæ éøä ,ïëî øö÷ åà ïëî êåøà äéä íàå .åãé.betql zenec:úåîåúñå úåöååëù
dddd.miakey eicc:äùà éããë íéáëåù íéàøðù ãò íéìåãâ.dtkp:éìåç úîçî ìôåð.minil zg` elit`:äáåøî ïîæì úçà íòô àìà øéãú ìôåð åðéàù

.zixvw gex:ùâøä àìá øàùðå íé÷øôì åéìò úøáåâä äøåçùä [äøî] úîçî äøö÷ åçåøù.okye`nd.äáåëøàì òéâîù ãò êåøà åìù íéöéá ìù ñéëù
:äçéì úîçî åà çåø úîçî çåôð àåäù ïéá.xab lrae:åéúåáëøàì òéâîù ãò ìåãâ äùòðå åìù ãéâä êøàúðù .øáà ìòá.eiky` egxnpyåçåîéðù

`xephxa yexit

כאחת  העלייה ואת החדר את רואה ונמצא למעלה, רואה אחת ועינו 
הוסיפו :((((רשרשרשרש""""יייי),),),), בגמרא ובברייתא בראייה; ליקוי זה xacnyוהרי e`

d`ex il :xne` cg`e ,exag mrאחד לצד נוטה עינו  שאישון כלומר –
החדר את "רואה – אלה ששני מפרשים, ויש השני. בצד רואה והוא

– רואה" לי  אומר: ואחד  חברו  עם שמדבר או  כאחת, העלייה ואת
הוא אחד ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),מום LîL((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; éëñ בשעה עיניו  שעוצם – ÈÅÆÆ

בגמרא): (בברייתא גורסים ויש  השמש; אור ynyשרואה ipq ששונא –
שם זורחת שהחמה מקום לראות יכול ואינו השמש ñBcâeæÀ((((רש רש רש רש """"יייי),),),),את

כגון  מחברתה, משונה מהן  שאחת דהיינו  שוות, אינן  שעיניו מי –
שוות, אינן  עיניו  שגבות או  התכלת; כעין ואחת שחורה אחת שעינו 

שוים  שאינם אברים זוג (כל  מעט ובשנייה מרובה שער  שבאחת כגון
befyקרויים ;"qecbef",שניים והיינו qeceהוא שניים, הוא יווני בלשון

כאחד), שווה שאינו  כלïøéväåזוג תמיד; דמעות זולגות שעיניו – ÀÇÄÈ
לעבודה. הכהן את פוסלים הללו åéðéòהמומים éñéø eøLpLå– ÀÆÈÀÄÅÅÈ

שבעפעפיו, השערות לו שנשרו ïéòäמי úéàøî éðtî ,ìeñt– ÈÄÀÅÇÀÄÈÇÄ
משום  אלא לעבודה הכהן את פוסל  ואינו  גמור  מום זה שאין  כלומר

העין  zncewd).מראית dpynl epzncwd oiir)?אמורים דברים במה

כל לשער רושם נשאר  לא אם אבל שער ; רושם בעפעפיים כשנשאר 
הרי העינים בריסי שער  מדי  יותר  כשיש וכן  גמור ; מום זה הרי  עיקר,

מום ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).זה ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;

y c e w z a y
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ìâò ìLk úBìBãb åéðéò,עגל כעיני גדולות שעיניו כהן  –Bà ÅÈÀÀÆÅÆ
æeà ìLk úBpè÷ שבבהמה פי על ואף מום; זה הרי אווז , כעיני – ÀÇÀÆÇÈ

שוות העינים כששתי  מום, זה i),אין  ,e lirlck)הרי בכהן מקום מכל

אהרן  של  בזרעו שווה שאינו משום מום, ìBãb((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).זה BôebÈ
åéøáàî,אבריו מידת מכפי גדול  שגופו כהן –åéøáàî ïè÷ Bà ÅÅÈÈÈÈÅÅÈÈ

גודל בין  התאמה שאין  דהיינו אבריו , מידת מכפי  קטן שגופו או –
מום; זה הרי  ורגליו , ידיו  כגון אבריו, לגודל  ìBãbגופו  BîèçÈÀÈ

åéøáàî, אבריו שאר מידת מכפי  גדול  שחוטמו כהן –ïè÷ Bà ÅÅÈÈÈÈ
åéøáàî בגמרא בברייתא אבריו ; שאר מידת מכפי  קטן  שחוטמו  – ÅÅÈÈ

dphw",מבואר: rav`k" אדם של  חוטמו  שאורך  הרמב"ם, ומפרש
מאצבעו  קצר או ארוך חוטמו היה ואם ידו , של  הקטנה האצבע כאורך

מום זה הרי  אחרתאחרתאחרתאחרת).).).).הקטנה, בדרך בדרך בדרך בדרך  שמפרששמפרששמפרששמפרש רש רש רש רש """"יייי ònväå((((עייןעייןעייןעיין ,ínväÇÄÅÀÇÄÅÇ
לעבודה. פסולים –úBpè÷ åéðæàL ?ònö àeä äæéàששתי מי – ÅÆÄÅÇÆÈÀÈÀÇ
הרבה קטנות צמם?ínväå((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).אזניו  הוא ואיזה –åéðæàL ÀÇÄÅÆÈÀÈ

âBôñì úBîBcוסתומות כו ּוצות שהן והיינו מפרשים:((((רש רש רש רש """"יייי););););– ויש ÄÀ
ונפוחות גדולות שהספוג ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם););););שהן טוב", יום ב"תוספות ומבואר

אותו  וכשכובשים מתרחבים, ונקביו מתנפח הוא מים כששואב

נעשים  נקביו וכל  ונכווץ מתייבש  הוא ששאב, מה ממנו  ומוציאים
הוא  שאז  כשנתרוקן , לספוג שדומות לפרש, רש"י בעיני  וישר  צרים;

כשהוא  דהיינו  לספוג", דומות "נפוחות כתב: הרמב"ם אבל בעינו.
קטנות. מאזניו ההיפך  כאילו זה והרי ששאב; ממה מלא

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äðBzçzä ìò úôãBò äðBéìòä BúôN,התחתונה שפתו  על  – ÀÈÈÆÀÈÆÆÇÇÇÀÈ
äðBzçzäå,התחתונה ששפתו  או –äðBéìòä ìò úôãBòעל – ÀÇÇÀÈÆÆÇÈÆÀÈ

העליונה, íeîשפתו äæ éøäעצם בה אין  ואפילו –epx`ay dn oiir) ÂÅÆ
;(h ,e lirl ,dndaa df oipraåépL eìhpLå,שיניים לו שאין כהן  – ÀÆÄÀÄÈ

ïéòä úéàøî éðtî ìeñt אלא גמור , מום זה שאין כלומר  – ÈÄÀÅÇÀÄÈÇÄ
העין . מראית משום הוא äMàשפסול  ìLk íéáëBL åécc כהן – ÇÈÀÄÀÆÄÈ

או אשה, כשל גדולים äáöשדדיו  Bñøk,ובולטת גדולה שבטנו  – ÀÅÈÈ
àöBéאו  Bøeaè ואינו לחוץ  בולט שהוא– או  נופלätëðשקוע, – ÇÅÄÀÆ

חולי , מחמת íéîéìלארץ úçà elôàש אלא – תדיר נופל  אינו  ÂÄÇÇÀÈÄ
או מרובה, לזמן  אחת åéìòפעם äàa úéøö÷ çeø קצרה שרוחו  – ÇÇÀÄÈÈÈÈ

או  לפרקים, אותו שתוקפת שחורה מרה שביציו ïkLàîäמחמת – ÇÀËÀÈ
גדולים, שלהן øábוהכיס ìòáeכל גדול ; שלו הזכרות שאבר – ÇÇÆÆ

לעבודה. הכהן  את ופוסלים הם, מומים íéöéaאלו Bì ïéàבשני – ÅÅÄ
אחד , בכיס אלא úçàכיסים äöéa àlà Bì ïéà Bàשיש אף – ÅÆÈÅÈÇÇ

כיסים שני  e),לו  ,e lirl epx`ay enk)øeîàä "CLà çBøî" eäæÆÀÇÈÆÈÈ
äøBzaהכהנים במומי  ככככ).).).).– כאכאכאכא,,,, øîBà:((((ויקראויקראויקראויקרא ìàòîLé éaø ÇÈÇÄÄÀÈÅÅ

åéëLà eçøîpL ìk"אשך "מרוח הוא זה ביציו , שנתמעכו – ÈÆÄÀÀÂÈÈ
בתורה. åéëLàaהאמור çeøL ìk :øîBà àáé÷ò éaø שביציו – ÇÄÂÄÈÅÈÆÇÇÂÈÈ
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òe÷L,ñôé÷Le.úøèBèçä éìòáe–äãeäé éaøøéLëî;íéîëçåïéìñBt. ¨©§¦¨©£¥©£¤¤©¦§¨©§¦©£¨¦§¦
·çøwä–ìeñt.çø÷ eäæéà?ïéàL ìkïæàì ïæàî úôwî øòN ìL ähL Bì.íàåBì Lé–øLk äæ éøä.ïéà ©¥¥©¨¥¤¥¥©¨¤¥¦¨¤¥¨©¤¤¥Ÿ¤§Ÿ¤§¦¤£¥¤¨¥¥

íéðéáb Bì,ãçà ïéáb àlà Bì ïéà–àeä"ïab"äøBza øeîàä.àñBc éaøøîBà:ïéáëBL åéðéábL ìk.àðéðç éaø §¦¦¥¤¨¨¦¤¨¦¥¨¨©¨©¦¨¥¨¤§¦¨§¦©¦£¦¨
ñBðâéèðà ïaøîBà:úBàøãL ézLe íéaâ éðL Bì LiL éî. ¤©§¦§¥¦¤¤§¥©¦§¥¦§¨

‚íeøçä–ìeñt.íeøç eäæéà?úçàk åéðéò ézL ìçBkä.äìòîì åéðéò ézL,ähîì åéðéò ézLe,úçà Bðéò ¤¨¨¥¤¨©¥§¥¥¨§©©§¥¥¨§©§¨§¥¥¨§©¨¥©©
äìòîì,ähîì úçà Bðéòå,úàå øãçä úà äàBøúçàk äiìòä,LîL éëñ,ñBcâeæ,ïøéväå.åéðéò éñéø eøLpLå §©§¨§¥©©§©¨¤¤©¤¤§¤¨£¦¨§©©¨¥¤¤§§©¦¨§¤¨§¦¥¥¨

:åéøçàîå åéðôìî àöåéù úá÷î åðééäã ùéèôì äîåãå ,åùàø äåù åéòãöìå ,åéøåçàî åôøò ïëå õåçì úçãôä èìåáù.hewy ey`xeíéùøôî ùé .ïðéñøâ
äîåãù ,øñåçî àåäå ,ììë åéøåçàî èìåá åùàø ïéàù åéøçàî ñôé÷ù ïéðòë ,åéðôì ììë èìåá åðéàù íéùøôî ùéå .åéðô éôìë õåçì àöåéå äáøä èìåá åùàøù

àñéô ìå÷ù ,ñôé÷ù ïåùìå .åéøåçàî äëéúç åðîî êúçðù éîë[á"ò ã"ñ ïéøãäðñ]ìèåî åùàøù ,òå÷ù øàåö ë"â äðåî àúôñåúáå .äëéúç åðîî äìèéðù ,
:øàåö åì ïéàù éîë äîåãå åéôúë ïéá.xiykn dcedi 'x zxhehgd ilraeäá ïéàùë ,éâéìô éë .íåî äåäã éâéìô àì àîìò éìåë úøèåèçá íöò ùéùë

àø÷ øîà ,éøáñ ïðáøå ,àéä àîìòá øùá úëéúç øáñ äãåäé 'ø .íöò(à"ë àø÷éå )åðéàùå ,ãåáòé ïøäà ìù åòøæá äåùä ,ïøäà òøæî íåî åá øùà ùéà ìë
:íéîëçë äëìäå .ãåáòé àì ïøäà ìù åòøæá äåù

aaaa.xyk df ixd el yi m`eùéùëî øúåé åéðôì àìå åéøåçàì åì ùéùë éåð éåä éôèã .åéðôì àìå ,åéøåçàî ïæàì ïæàî úô÷îä øòùä úèéù äéäúù àåäå
:ìåñôã åéøåçàì àìå åéðôì åì ùéã ïëù ìëå .çø÷ òöîàáå ùàøä ìë áéáñ åì.mipiab:ïéòä úåáâ.miakey eipiabyíéìèåîå íéëåøà åéðéáâ úåøòùù

:åéðéò ìò.ze`xcy izye miab ipy el yiy in.äáøä úåàøãùå ïéáâë éæçéîå äîå÷ò åúøãùù ïåâë àìà .ééç àì àåääã ,ùîî íéáâ éðù åì ùéù àì
øåîàä ïáâ àåä äðåî àåäù íåîäù øáñ ãç ìëã ,åäééðéá àëéà ãáìá íéùøåã úåòîùîå ,íåî éåä éàðú éðä éáéùçã éîåî éðä ìëã åãåî àîìò éìåëå

:äøåúá
bbbb.zg`k eipir izy lgekïéàå ïéòì ïéò ïéá ìåçëîä êåùîì ìåëé åéðéòá ìåçëî øéáòäì àá àåäùëù ãò ,ììë èìåá åðéàå òå÷ù åéðéò ïéáù åîèåçù

:åáëòî íèåçä.dlrnl eipir izy:íãà éðá øàùë àìù çöîä äáåâá.dhnl eipir izye:úåéäì íéâåäðù íå÷îä ïî.dlrnl zg` epiríå÷îä ïî
:âåäðä.dhnl zg` epire:âåäðä íå÷îä ïî.zg`k dilrd z`e xcgd z` d`exúçà åðéòå äìòîì äàåø úçà åðéò ìáà éåàøä ïîå÷îá úåãîåò åéðéòù

:øçà íãà éðôá èéáî åìéàë äàøðå åøéáç íò øáãîù ,ïë äùåò úåàøä úååòî àåäù éî ìëå .äìòîì äéìòå äèîì øãç ,äèîì.yny ikqäöåøùë

`xephxa yexit

,hewy ואחרים באלכסון ; מלפניו  משופע שראשו  רש"י: ומפרש 

כלל בולט שאינו מפרשים: ויש  לפניו ; הרבה בולט שראשו מבארים:
שוקע  קדקדו  שאמצע מי ומפרש: "שקוע", גורס הרמב"ם – לפניו .

בידו  שדחקו כמי אאאא).).).).למטה ח ח ח ח ,,,, מקדשמקדשמקדשמקדש ביאת ביאת ביאת ביאת  שראשו ((((הל הל הל הל '''' מבארים: ויש
שקוע נראה וראשו  קצר שצוארו הצואר , בתוך  המשנה המשנה המשנה המשנה שקוע ((((פירושפירושפירושפירוש

שנחתךñôé÷Leלאלבקלאלבקלאלבקלאלבק).).).). כמי ודומה מאחריו , בולט ראשו שאין – ÀÄÈ
ארוך שהצוואר מעוקם, שראשו  מבארים: ויש מאחוריו . חתיכה ממנו 

ישר אינו  והראש  אלבקאלבקאלבקאלבק).).).).ודק úøèBèçä((((פירושפירושפירושפירוש éìòáe להם שיש  – ÇÂÅÇÂÆÆ
בגב, øéLëîבליטה äãeäé éaø;מום זה שאין  אותם, –íéîëçå ÇÄÀÈÇÀÄÇÂÈÄ

ïéìñBt יהודה רבי  אף בחטוטרת עצם יש שאם מבואר , בגמרא – ÀÄ
עצם, בה כשאין אלא במשנתנו  וחכמים יהודה רבי  נחלקו לא פוסל.

וחכמים  מום. זה ואין  היא, בעלמא בשר  חתיכת סובר , יהודה שרבי 
לפי לעבודה, הכהן את פוסלת עצם בה שאין חטוטרת שאף סוברים,

כא כא כא כא ):):):):שכתוב כאכאכאכא,,,, לא ((((ויקראויקראויקראויקרא הכהן אהרן מזרע מום בו  אשר  איש  "כל

בזרעו  שווה ושאינו  יעבוד , אהרן של בזרעו השווה – להקריב" יגש
יעבוד . לא אהרן minkgk.של  dklde
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מליקרב; והבהמה מלעבוד , הכהן  פוסלין  שהן מומין יש הם: מומין מיני "שלושה
מפני אבל  פוסלין , שאין  מומין , ויש מלעבוד; בלבד  באדם שפוסלין מומין  ויש 
בו שיש  מי כל  – עובד. אינו מהן  אחד בו שיש  כהן שכל אמרו, העין מראית
ואם  פסולה; עבודתו במזיד , בין  בשוגג בין  ועבד ובבהמה, באדם שפוסל  מום
אף  ועבד, לאדם, המיוחדין  המומין מן  מום בו  שיש מי  וכל לוקה. מזיד, היה
מפני שהם מדברים דבר  בו היה ואם עבודתו . חילל לא לוקה, שהוא פי על 

כשרה" ועבודתו לוקה, אינו  העין , Ðמראית .(e-d ,e ycwnd z`ia 'ld m"anx)
משום  אלא פוסלים שאינם בדברים וכן  לאדם המיוחדים במומין עוסק פרקנו 

העין. מראית

çøwä,קרח כהן –ìeñt.לעבודה –ïéàL ìk ?çø÷ eäæéà ÇÅÅÇÈÅÆÅÅÇÈÆÅ
Bì,לפחות –øòN ìL ähL,שערות של שורה –ïæàî úôwî ÄÈÆÅÈÇÆÆÅÙÆ

ïæàì. ראשו מאחורי  –Bì Lé íàå מאוזן המקפת שערות שורת – ÀÙÆÀÄÆ
ראשו , מאחורי  øLkלאוזן  äæ éøä:אמרו ובגמרא –epy `l" שאם) ÂÅÆÈÅ

כשר ), זה הרי  לו, eixg`lיש el yiy `l`(ראשו el(מאחורי  oi`e

eiptl oia eixg`l oia el yi la` ;eiptlכל את מקיף שלו השער  (שהיה

באמצע), שער שם ואין ומאחוריו  מלפניו  סביב yiyהראש  oky lke
"leqty ,llk el oi`ye ,eixg`l el oi`e eiptl el שערות לו יש  (שאם

ובאמצע  הראש  כל סביב לו  משיש יותר נאה מלבד  ראשו  מאחורי 
– íéðéáb).רש רש רש רש """"ייייקרחת. Bì ïéà,עינים גבות –Bì ïéàויש – ÅÀÄÄÅ

Ðגורסים: el oi` e`ãçà ïéáb àlà"ישראל "תפארת בעל  – ÆÈÈÄÆÈ
אחד, כגבין  ונראים לחוטם ממעל  יחד  מתחברים הגבינים ששני מבאר ,

äøBza øeîàä "ïab" àeäהכהנים מומי בפרשת כא כא כא כא ,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÄÅÈÈÇÈ
ïéáëBLככככ).).).). åéðéábL ìk :øîBà àñBc éaø גביניו ששערות – ÇÄÈÅÈÆÀÄÈÀÄ

עיניו  על  ושוכבות רב ((((רשרשרשרש""""יייי););););ארוכות גביניו "ששער הרמב"ם: ולשון
הוא זה עיניו"; עפעפי אל  מגיע שהוא בתורה."oab"עד  éaøÇÄהאמור 

ézLe íéaâ éðL Bì LiL éî :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðçÂÄÈÆÇÀÄÀÅÄÆÆÀÅÇÄÀÅ
úBàøãL גבים שני  לו יש כאילו ונראית עקומה ששדרתו  כלומר – ÄÀÈ

זהו שדראות, התנאים "oab"ושתי  נחלקו לא ואמנם – שבתורה.

אלו  אם אנטיגנוס), בן  חנינא ורבי דוסא ורבי  קמא (תנא במשנתנו 
אלא  הם, שמומים מודים הכל  שכן  מומים, אינם או הם מומים

של במשמעותו  היא בתורה"oab"מחלוקתם ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).האמור
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ìeñt ,íeøçäבתורה כמפורש לעבודה, יחיחיחיח).).).).– כא כא כא כא ,,,, eäæéà((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÆÈÈÅÆ
úçàk åéðéò ézL ìçBkä ?íeøç עיניו בין  שקוע שחוטמו – ÈÇÅÀÅÅÈÀÇÇ

הרמב"ן  מעכבו. החוטם ואין  כאחת עיניו  שתי את בכחול לצבוע ויכול 
"ולשון  כותב: התורה על "mexgבפירושו  עריהם",iznxgdeמלשון את

וייקרא חורבן ; פניםmexg,ענין הדרת החוטם miptdכי  itei xwir)
,(mhegd `edשאמרו גגגג):):):):כמו טז טז טז טז ,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  על((((משנה משנה משנה משנה  אלא מעידין  "אין

צורתו  אדם, בני  כתואר חוטמו  אין ואשר החוטם", עם הפנים פרצוף
äìòîìחרבה". åéðéò ézL ממקומן למעלה הן עיניו  ששתי כהן – ÀÅÅÈÀÇÀÈ
ähîìהרגיל , åéðéò ézLe, ממקומן למטה הן עיניו  ששתי  או  – ÀÅÅÈÀÇÈ

äìòîì úçà Bðéò,הרגיל ממקומה –ähîì úçà Bðéòå או – ÅÇÇÀÇÀÈÀÅÇÇÀÇÈ
ממקומה, למטה אחת úçàkשעינו  äiìòä úàå øãçä úà äàBøÆÆÇÆÆÀÆÈÂÄÈÀÇÇ

למטה  רואה אחת שעינו אלא הראוי, במקומן  אמנם שעיניו  או –

izdw - zex`ean zeipyn
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–ìeñt,ïéòä úéàøî éðtî. ¨¦§¥©§¦¨©¦
„ìâò ìLk úBìBãb åéðéò,æeà ìLk úBpè÷ Bà,åéøáàî ìBãb Bôeb,åéøáàî ïè÷ Bà,åéøáàî ìBãb Bîèç,ïè÷ Bà ¥¨§§¤¥¤§©§¤©¨¨¥¥¨¨¨¨¥¥¨¨¨§¨¥¥¨¨¨¨

åéøáàî,ínvä,ònväå.ònö àeä äæéà?úBpè÷ åéðæàL.ínväå?âBôñì úBîBc åéðæàL. ¥¥¨¨©¦¥§©¦¥©¥¤¦¥©¤¨§¨§©§©¦¥¤¨§¨¦§
‰äðBzçzä ìò úôãBò äðBéìòä BúôN,äðBéìòä ìò úôãBò äðBzçzäå–íeî äæ éøä.åépL eìhpLå–ìeñt §¨¨¤§¨¤¤©©©§¨§©©§¨¤¤©¨¤§¨£¥¤§¤¦§¦¨¨

ïéòä úéàøî éðtî.äMà ìLk íéáëBL åécc,äáö Bñøk,àöBé Bøeaè,úçà elôà ätëðíéîéì,úéøö÷ çeø ¦§¥©§¦¨©¦©¨§¦§¤¦¨§¥¨¨©¥¦§¤£¦©©§¨¦©©§¦
åéìò äàa,ïkLàîä,øáb ìòáe.íéöéa Bì ïéà,úçà äöéa àlà Bì ïéà Bà–eäæ"CLà çBøî"äøBza øeîàä. ¨¨¨¨©§ª§¨©©¤¤¥¥¦¥¤¨¥¨©©¤§©¨¤¨¨©¨

ìàòîLé éaøøîBà:åéëLà eçøîpL ìk.àáé÷ò éaøøîBà:åéëLàa çeøL ìk.ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà: ©¦¦§¨¥¥¨¤¦§§£¨¨©¦£¦¨¥¨¤©©£¨¨©¦£¦¨¤©§¦§¥
íéëeLç åéàønL ìk. ¨¤©§¨£¦

:åéôòôò øâåñå åéðéò õîòî ùîùä ìà èéáäì.qecbf÷åìç ïéåù úåéäì íëøãù ïéòä éðéáâ ìù åà íéðéò ìù âåæä ,øîåìë .íéðù éîåø ïåùìá ñåã .íéðù âåæ
ååù àìã àâåæ ìë íéøáà ìù úåâåæ øàù ìëá ïëå .èòî úçàáå äáåøî øòù åéðéò úåáâî úçàá .úìëúä ïéòë úçàå äøåçù úçà åðéò ïåâë .íéðéðò éðùì

:äéì éø÷ ñåãâæ ,éããäì.oxivðéòù:äòîã ãéîú úåãøåéå úåôìåã ,úåâìåæ åé.eipir iqix exypy.åéôòôòáù øòù ìôðù.oird zi`xn iptnøåîâ íåî ìáà
íåî éåä ,ïéòä éñéøá éøòù éùéôð éà ïëå .øåîâ íåî äæ éøä ,ø÷éò ìë øòùì íùåø øàùð àì íà ìáà ,øòù íùåø íéôòôòá øàùðùë éìéî éðäå .éåä àì
ïðéàå íãàá íéøéúéä ïéîåîäå .úììåçî åúãåáòå ä÷åì ïäá ãáòå øáòù ïäë ,äîäááå íãàá ïéåùä ïéîåîä .íãà éîåîá ùé íé÷åìç íéðéã äùìùå .øåîâ

:úììåçî åúãåáò ïéàù øîåì êéøö ïéàå ,ä÷åì åðéà ãáòå øáò íà ,ïéòä úéàøî éðôî ïäù ïéîåîäå .úììåçî åúãåáò ïéàå ãáò íà ä÷åì ,äîäáá
cccc.eixai`n lecb eteb:åé÷åùå åéìâøå åéãé ïåâë åéøáà øàù øåòéù éôì éåàøä ïî ìåãâ åôåâ øåòéù.lecb enhegìù äðè÷ òáöà øåòéùë íèåçä øåòéù

:íåî äæ éøä ,ïëî øö÷ åà ïëî êåøà äéä íàå .åãé.betql zenec:úåîåúñå úåöååëù
dddd.miakey eicc:äùà éããë íéáëåù íéàøðù ãò íéìåãâ.dtkp:éìåç úîçî ìôåð.minil zg` elit`:äáåøî ïîæì úçà íòô àìà øéãú ìôåð åðéàù

.zixvw gex:ùâøä àìá øàùðå íé÷øôì åéìò úøáåâä äøåçùä [äøî] úîçî äøö÷ åçåøù.okye`nd.äáåëøàì òéâîù ãò êåøà åìù íéöéá ìù ñéëù
:äçéì úîçî åà çåø úîçî çåôð àåäù ïéá.xab lrae:åéúåáëøàì òéâîù ãò ìåãâ äùòðå åìù ãéâä êøàúðù .øáà ìòá.eiky` egxnpyåçåîéðù
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כאחת  העלייה ואת החדר את רואה ונמצא למעלה, רואה אחת ועינו 
הוסיפו :((((רשרשרשרש""""יייי),),),), בגמרא ובברייתא בראייה; ליקוי זה xacnyוהרי e`

d`ex il :xne` cg`e ,exag mrאחד לצד נוטה עינו  שאישון כלומר –
החדר את "רואה – אלה ששני מפרשים, ויש השני. בצד רואה והוא

– רואה" לי  אומר: ואחד  חברו  עם שמדבר או  כאחת, העלייה ואת
הוא אחד ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),מום LîL((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; éëñ בשעה עיניו  שעוצם – ÈÅÆÆ

בגמרא): (בברייתא גורסים ויש  השמש; אור ynyשרואה ipq ששונא –
שם זורחת שהחמה מקום לראות יכול ואינו השמש ñBcâeæÀ((((רש רש רש רש """"יייי),),),),את

כגון  מחברתה, משונה מהן  שאחת דהיינו  שוות, אינן  שעיניו מי –
שוות, אינן  עיניו  שגבות או  התכלת; כעין ואחת שחורה אחת שעינו 

שוים  שאינם אברים זוג (כל  מעט ובשנייה מרובה שער  שבאחת כגון
befyקרויים ;"qecbef",שניים והיינו qeceהוא שניים, הוא יווני בלשון

כאחד), שווה שאינו  כלïøéväåזוג תמיד; דמעות זולגות שעיניו – ÀÇÄÈ
לעבודה. הכהן את פוסלים הללו åéðéòהמומים éñéø eøLpLå– ÀÆÈÀÄÅÅÈ

שבעפעפיו, השערות לו שנשרו ïéòäמי úéàøî éðtî ,ìeñt– ÈÄÀÅÇÀÄÈÇÄ
משום  אלא לעבודה הכהן את פוסל  ואינו  גמור  מום זה שאין  כלומר

העין  zncewd).מראית dpynl epzncwd oiir)?אמורים דברים במה

כל לשער רושם נשאר  לא אם אבל שער ; רושם בעפעפיים כשנשאר 
הרי העינים בריסי שער  מדי  יותר  כשיש וכן  גמור ; מום זה הרי  עיקר,

מום ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).זה ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;
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ìâò ìLk úBìBãb åéðéò,עגל כעיני גדולות שעיניו כהן  –Bà ÅÈÀÀÆÅÆ
æeà ìLk úBpè÷ שבבהמה פי על ואף מום; זה הרי אווז , כעיני – ÀÇÀÆÇÈ

שוות העינים כששתי  מום, זה i),אין  ,e lirlck)הרי בכהן מקום מכל

אהרן  של  בזרעו שווה שאינו משום מום, ìBãb((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).זה BôebÈ
åéøáàî,אבריו מידת מכפי גדול  שגופו כהן –åéøáàî ïè÷ Bà ÅÅÈÈÈÈÅÅÈÈ

גודל בין  התאמה שאין  דהיינו אבריו , מידת מכפי  קטן שגופו או –
מום; זה הרי  ורגליו , ידיו  כגון אבריו, לגודל  ìBãbגופו  BîèçÈÀÈ

åéøáàî, אבריו שאר מידת מכפי  גדול  שחוטמו כהן –ïè÷ Bà ÅÅÈÈÈÈ
åéøáàî בגמרא בברייתא אבריו ; שאר מידת מכפי  קטן  שחוטמו  – ÅÅÈÈ

dphw",מבואר: rav`k" אדם של  חוטמו  שאורך  הרמב"ם, ומפרש
מאצבעו  קצר או ארוך חוטמו היה ואם ידו , של  הקטנה האצבע כאורך

מום זה הרי  אחרתאחרתאחרתאחרת).).).).הקטנה, בדרך בדרך בדרך בדרך  שמפרששמפרששמפרששמפרש רש רש רש רש """"יייי ònväå((((עייןעייןעייןעיין ,ínväÇÄÅÀÇÄÅÇ
לעבודה. פסולים –úBpè÷ åéðæàL ?ònö àeä äæéàששתי מי – ÅÆÄÅÇÆÈÀÈÀÇ
הרבה קטנות צמם?ínväå((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).אזניו  הוא ואיזה –åéðæàL ÀÇÄÅÆÈÀÈ

âBôñì úBîBcוסתומות כו ּוצות שהן והיינו מפרשים:((((רש רש רש רש """"יייי););););– ויש ÄÀ
ונפוחות גדולות שהספוג ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם););););שהן טוב", יום ב"תוספות ומבואר

אותו  וכשכובשים מתרחבים, ונקביו מתנפח הוא מים כששואב

נעשים  נקביו וכל  ונכווץ מתייבש  הוא ששאב, מה ממנו  ומוציאים
הוא  שאז  כשנתרוקן , לספוג שדומות לפרש, רש"י בעיני  וישר  צרים;

כשהוא  דהיינו  לספוג", דומות "נפוחות כתב: הרמב"ם אבל בעינו.
קטנות. מאזניו ההיפך  כאילו זה והרי ששאב; ממה מלא
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äðBzçzä ìò úôãBò äðBéìòä BúôN,התחתונה שפתו  על  – ÀÈÈÆÀÈÆÆÇÇÇÀÈ
äðBzçzäå,התחתונה ששפתו  או –äðBéìòä ìò úôãBòעל – ÀÇÇÀÈÆÆÇÈÆÀÈ

העליונה, íeîשפתו äæ éøäעצם בה אין  ואפילו –epx`ay dn oiir) ÂÅÆ
;(h ,e lirl ,dndaa df oipraåépL eìhpLå,שיניים לו שאין כהן  – ÀÆÄÀÄÈ

ïéòä úéàøî éðtî ìeñt אלא גמור , מום זה שאין כלומר  – ÈÄÀÅÇÀÄÈÇÄ
העין . מראית משום הוא äMàשפסול  ìLk íéáëBL åécc כהן – ÇÈÀÄÀÆÄÈ

או אשה, כשל גדולים äáöשדדיו  Bñøk,ובולטת גדולה שבטנו  – ÀÅÈÈ
àöBéאו  Bøeaè ואינו לחוץ  בולט שהוא– או  נופלätëðשקוע, – ÇÅÄÀÆ

חולי , מחמת íéîéìלארץ úçà elôàש אלא – תדיר נופל  אינו  ÂÄÇÇÀÈÄ
או מרובה, לזמן  אחת åéìòפעם äàa úéøö÷ çeø קצרה שרוחו  – ÇÇÀÄÈÈÈÈ

או  לפרקים, אותו שתוקפת שחורה מרה שביציו ïkLàîäמחמת – ÇÀËÀÈ
גדולים, שלהן øábוהכיס ìòáeכל גדול ; שלו הזכרות שאבר – ÇÇÆÆ

לעבודה. הכהן  את ופוסלים הם, מומים íéöéaאלו Bì ïéàבשני – ÅÅÄ
אחד , בכיס אלא úçàכיסים äöéa àlà Bì ïéà Bàשיש אף – ÅÆÈÅÈÇÇ

כיסים שני  e),לו  ,e lirl epx`ay enk)øeîàä "CLà çBøî" eäæÆÀÇÈÆÈÈ
äøBzaהכהנים במומי  ככככ).).).).– כאכאכאכא,,,, øîBà:((((ויקראויקראויקראויקרא ìàòîLé éaø ÇÈÇÄÄÀÈÅÅ

åéëLà eçøîpL ìk"אשך "מרוח הוא זה ביציו , שנתמעכו – ÈÆÄÀÀÂÈÈ
בתורה. åéëLàaהאמור çeøL ìk :øîBà àáé÷ò éaø שביציו – ÇÄÂÄÈÅÈÆÇÇÂÈÈ
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òe÷L,ñôé÷Le.úøèBèçä éìòáe–äãeäé éaøøéLëî;íéîëçåïéìñBt. ¨©§¦¨©£¥©£¤¤©¦§¨©§¦©£¨¦§¦
·çøwä–ìeñt.çø÷ eäæéà?ïéàL ìkïæàì ïæàî úôwî øòN ìL ähL Bì.íàåBì Lé–øLk äæ éøä.ïéà ©¥¥©¨¥¤¥¥©¨¤¥¦¨¤¥¨©¤¤¥Ÿ¤§Ÿ¤§¦¤£¥¤¨¥¥

íéðéáb Bì,ãçà ïéáb àlà Bì ïéà–àeä"ïab"äøBza øeîàä.àñBc éaøøîBà:ïéáëBL åéðéábL ìk.àðéðç éaø §¦¦¥¤¨¨¦¤¨¦¥¨¨©¨©¦¨¥¨¤§¦¨§¦©¦£¦¨
ñBðâéèðà ïaøîBà:úBàøãL ézLe íéaâ éðL Bì LiL éî. ¤©§¦§¥¦¤¤§¥©¦§¥¦§¨

‚íeøçä–ìeñt.íeøç eäæéà?úçàk åéðéò ézL ìçBkä.äìòîì åéðéò ézL,ähîì åéðéò ézLe,úçà Bðéò ¤¨¨¥¤¨©¥§¥¥¨§©©§¥¥¨§©§¨§¥¥¨§©¨¥©©
äìòîì,ähîì úçà Bðéòå,úàå øãçä úà äàBøúçàk äiìòä,LîL éëñ,ñBcâeæ,ïøéväå.åéðéò éñéø eøLpLå §©§¨§¥©©§©¨¤¤©¤¤§¤¨£¦¨§©©¨¥¤¤§§©¦¨§¤¨§¦¥¥¨

:åéøçàîå åéðôìî àöåéù úá÷î åðééäã ùéèôì äîåãå ,åùàø äåù åéòãöìå ,åéøåçàî åôøò ïëå õåçì úçãôä èìåáù.hewy ey`xeíéùøôî ùé .ïðéñøâ
äîåãù ,øñåçî àåäå ,ììë åéøåçàî èìåá åùàø ïéàù åéøçàî ñôé÷ù ïéðòë ,åéðôì ììë èìåá åðéàù íéùøôî ùéå .åéðô éôìë õåçì àöåéå äáøä èìåá åùàøù

àñéô ìå÷ù ,ñôé÷ù ïåùìå .åéøåçàî äëéúç åðîî êúçðù éîë[á"ò ã"ñ ïéøãäðñ]ìèåî åùàøù ,òå÷ù øàåö ë"â äðåî àúôñåúáå .äëéúç åðîî äìèéðù ,
:øàåö åì ïéàù éîë äîåãå åéôúë ïéá.xiykn dcedi 'x zxhehgd ilraeäá ïéàùë ,éâéìô éë .íåî äåäã éâéìô àì àîìò éìåë úøèåèçá íöò ùéùë

àø÷ øîà ,éøáñ ïðáøå ,àéä àîìòá øùá úëéúç øáñ äãåäé 'ø .íöò(à"ë àø÷éå )åðéàùå ,ãåáòé ïøäà ìù åòøæá äåùä ,ïøäà òøæî íåî åá øùà ùéà ìë
:íéîëçë äëìäå .ãåáòé àì ïøäà ìù åòøæá äåù

aaaa.xyk df ixd el yi m`eùéùëî øúåé åéðôì àìå åéøåçàì åì ùéùë éåð éåä éôèã .åéðôì àìå ,åéøåçàî ïæàì ïæàî úô÷îä øòùä úèéù äéäúù àåäå
:ìåñôã åéøåçàì àìå åéðôì åì ùéã ïëù ìëå .çø÷ òöîàáå ùàøä ìë áéáñ åì.mipiab:ïéòä úåáâ.miakey eipiabyíéìèåîå íéëåøà åéðéáâ úåøòùù

:åéðéò ìò.ze`xcy izye miab ipy el yiy in.äáøä úåàøãùå ïéáâë éæçéîå äîå÷ò åúøãùù ïåâë àìà .ééç àì àåääã ,ùîî íéáâ éðù åì ùéù àì
øåîàä ïáâ àåä äðåî àåäù íåîäù øáñ ãç ìëã ,åäééðéá àëéà ãáìá íéùøåã úåòîùîå ,íåî éåä éàðú éðä éáéùçã éîåî éðä ìëã åãåî àîìò éìåëå

:äøåúá
bbbb.zg`k eipir izy lgekïéàå ïéòì ïéò ïéá ìåçëîä êåùîì ìåëé åéðéòá ìåçëî øéáòäì àá àåäùëù ãò ,ììë èìåá åðéàå òå÷ù åéðéò ïéáù åîèåçù

:åáëòî íèåçä.dlrnl eipir izy:íãà éðá øàùë àìù çöîä äáåâá.dhnl eipir izye:úåéäì íéâåäðù íå÷îä ïî.dlrnl zg` epiríå÷îä ïî
:âåäðä.dhnl zg` epire:âåäðä íå÷îä ïî.zg`k dilrd z`e xcgd z` d`exúçà åðéòå äìòîì äàåø úçà åðéò ìáà éåàøä ïîå÷îá úåãîåò åéðéòù

:øçà íãà éðôá èéáî åìéàë äàøðå åøéáç íò øáãîù ,ïë äùåò úåàøä úååòî àåäù éî ìëå .äìòîì äéìòå äèîì øãç ,äèîì.yny ikqäöåøùë

`xephxa yexit

,hewy ואחרים באלכסון ; מלפניו  משופע שראשו  רש"י: ומפרש 

כלל בולט שאינו מפרשים: ויש  לפניו ; הרבה בולט שראשו מבארים:
שוקע  קדקדו  שאמצע מי ומפרש: "שקוע", גורס הרמב"ם – לפניו .

בידו  שדחקו כמי אאאא).).).).למטה ח ח ח ח ,,,, מקדשמקדשמקדשמקדש ביאת ביאת ביאת ביאת  שראשו ((((הל הל הל הל '''' מבארים: ויש
שקוע נראה וראשו  קצר שצוארו הצואר , בתוך  המשנה המשנה המשנה המשנה שקוע ((((פירושפירושפירושפירוש

שנחתךñôé÷Leלאלבקלאלבקלאלבקלאלבק).).).). כמי ודומה מאחריו , בולט ראשו שאין – ÀÄÈ
ארוך שהצוואר מעוקם, שראשו  מבארים: ויש מאחוריו . חתיכה ממנו 

ישר אינו  והראש  אלבקאלבקאלבקאלבק).).).).ודק úøèBèçä((((פירושפירושפירושפירוש éìòáe להם שיש  – ÇÂÅÇÂÆÆ
בגב, øéLëîבליטה äãeäé éaø;מום זה שאין  אותם, –íéîëçå ÇÄÀÈÇÀÄÇÂÈÄ

ïéìñBt יהודה רבי  אף בחטוטרת עצם יש שאם מבואר , בגמרא – ÀÄ
עצם, בה כשאין אלא במשנתנו  וחכמים יהודה רבי  נחלקו לא פוסל.

וחכמים  מום. זה ואין  היא, בעלמא בשר  חתיכת סובר , יהודה שרבי 
לפי לעבודה, הכהן את פוסלת עצם בה שאין חטוטרת שאף סוברים,

כא כא כא כא ):):):):שכתוב כאכאכאכא,,,, לא ((((ויקראויקראויקראויקרא הכהן אהרן מזרע מום בו  אשר  איש  "כל

בזרעו  שווה ושאינו  יעבוד , אהרן של בזרעו השווה – להקריב" יגש
יעבוד . לא אהרן minkgk.של  dklde

i y y m e i
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מליקרב; והבהמה מלעבוד , הכהן  פוסלין  שהן מומין יש הם: מומין מיני "שלושה
מפני אבל  פוסלין , שאין  מומין , ויש מלעבוד; בלבד  באדם שפוסלין מומין  ויש 
בו שיש  מי כל  – עובד. אינו מהן  אחד בו שיש  כהן שכל אמרו, העין מראית
ואם  פסולה; עבודתו במזיד , בין  בשוגג בין  ועבד ובבהמה, באדם שפוסל  מום
אף  ועבד, לאדם, המיוחדין  המומין מן  מום בו  שיש מי  וכל לוקה. מזיד, היה
מפני שהם מדברים דבר  בו היה ואם עבודתו . חילל לא לוקה, שהוא פי על 

כשרה" ועבודתו לוקה, אינו  העין , Ðמראית .(e-d ,e ycwnd z`ia 'ld m"anx)
משום  אלא פוסלים שאינם בדברים וכן  לאדם המיוחדים במומין עוסק פרקנו 

העין. מראית

çøwä,קרח כהן –ìeñt.לעבודה –ïéàL ìk ?çø÷ eäæéà ÇÅÅÇÈÅÆÅÅÇÈÆÅ
Bì,לפחות –øòN ìL ähL,שערות של שורה –ïæàî úôwî ÄÈÆÅÈÇÆÆÅÙÆ

ïæàì. ראשו מאחורי  –Bì Lé íàå מאוזן המקפת שערות שורת – ÀÙÆÀÄÆ
ראשו , מאחורי  øLkלאוזן  äæ éøä:אמרו ובגמרא –epy `l" שאם) ÂÅÆÈÅ

כשר ), זה הרי  לו, eixg`lיש el yiy `l`(ראשו el(מאחורי  oi`e

eiptl oia eixg`l oia el yi la` ;eiptlכל את מקיף שלו השער  (שהיה

באמצע), שער שם ואין ומאחוריו  מלפניו  סביב yiyהראש  oky lke
"leqty ,llk el oi`ye ,eixg`l el oi`e eiptl el שערות לו יש  (שאם

ובאמצע  הראש  כל סביב לו  משיש יותר נאה מלבד  ראשו  מאחורי 
– íéðéáb).רש רש רש רש """"ייייקרחת. Bì ïéà,עינים גבות –Bì ïéàויש – ÅÀÄÄÅ

Ðגורסים: el oi` e`ãçà ïéáb àlà"ישראל "תפארת בעל  – ÆÈÈÄÆÈ
אחד, כגבין  ונראים לחוטם ממעל  יחד  מתחברים הגבינים ששני מבאר ,

äøBza øeîàä "ïab" àeäהכהנים מומי בפרשת כא כא כא כא ,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÄÅÈÈÇÈ
ïéáëBLככככ).).).). åéðéábL ìk :øîBà àñBc éaø גביניו ששערות – ÇÄÈÅÈÆÀÄÈÀÄ

עיניו  על  ושוכבות רב ((((רשרשרשרש""""יייי););););ארוכות גביניו "ששער הרמב"ם: ולשון
הוא זה עיניו"; עפעפי אל  מגיע שהוא בתורה."oab"עד  éaøÇÄהאמור 

ézLe íéaâ éðL Bì LiL éî :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðçÂÄÈÆÇÀÄÀÅÄÆÆÀÅÇÄÀÅ
úBàøãL גבים שני  לו יש כאילו ונראית עקומה ששדרתו  כלומר – ÄÀÈ

זהו שדראות, התנאים "oab"ושתי  נחלקו לא ואמנם – שבתורה.

אלו  אם אנטיגנוס), בן  חנינא ורבי דוסא ורבי  קמא (תנא במשנתנו 
אלא  הם, שמומים מודים הכל  שכן  מומים, אינם או הם מומים

של במשמעותו  היא בתורה"oab"מחלוקתם ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).האמור
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ìeñt ,íeøçäבתורה כמפורש לעבודה, יחיחיחיח).).).).– כא כא כא כא ,,,, eäæéà((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÆÈÈÅÆ
úçàk åéðéò ézL ìçBkä ?íeøç עיניו בין  שקוע שחוטמו – ÈÇÅÀÅÅÈÀÇÇ

הרמב"ן  מעכבו. החוטם ואין  כאחת עיניו  שתי את בכחול לצבוע ויכול 
"ולשון  כותב: התורה על "mexgבפירושו  עריהם",iznxgdeמלשון את

וייקרא חורבן ; פניםmexg,ענין הדרת החוטם miptdכי  itei xwir)
,(mhegd `edשאמרו גגגג):):):):כמו טז טז טז טז ,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  על((((משנה משנה משנה משנה  אלא מעידין  "אין

צורתו  אדם, בני  כתואר חוטמו  אין ואשר החוטם", עם הפנים פרצוף
äìòîìחרבה". åéðéò ézL ממקומן למעלה הן עיניו  ששתי כהן – ÀÅÅÈÀÇÀÈ
ähîìהרגיל , åéðéò ézLe, ממקומן למטה הן עיניו  ששתי  או  – ÀÅÅÈÀÇÈ

äìòîì úçà Bðéò,הרגיל ממקומה –ähîì úçà Bðéòå או – ÅÇÇÀÇÀÈÀÅÇÇÀÇÈ
ממקומה, למטה אחת úçàkשעינו  äiìòä úàå øãçä úà äàBøÆÆÇÆÆÀÆÈÂÄÈÀÇÇ

למטה  רואה אחת שעינו אלא הראוי, במקומן  אמנם שעיניו  או –

izdw - zex`ean zeipyn
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שבתורה. אשך" "מרוח זהו  רוח, ומלאות ïaנפוחות àðéðç éaøÇÄÂÄÈÆ
íéëeLç åéàønL ìk :øîBà ñBðâéèðà הכהן של  שמראהו  – ÇÀÄÀÅÈÆÇÀÈÂÄ

הכתוב את דורש  אנטיגנוס בן  חנינא רבי  ושחור. `jy"חשוך  gexn"

התנאים  כאן שמנו הדברים שכל  מודים, הכל  ואמנם חשך. מראהו  –
בתורה, האמור  אשך" "מרוח של בפירושו  אלא נחלקו ולא הם, מומים

"גבן" בענין לעיל שבארנו a).כמו dpyn)

izdw - zex`ean zeipyn

הגוף  הם   – סבבוני  גוים  “כל  הפנימית:  במשמעותו  הפסוק  את  מפרש4  הזקן  אדמו"ר 
והם הם הטורדים  ומלבישים את הנפש,  והם הם הסובבים  נוגה,  ונפש הבהמית שמקליפת 
ומפילים מחשבות זרות אפילו באמצע התפלה, כי יניקתם מצירופי אותיות הדיבור בין צירוף 
לצירוף, שהוא בחי' מקום חלל כו', ששם יוכלו לינוק ולאחוז באדם להפיל בו מחשבות חוץ. 
וכן המדות שבגוף ונפש הבהמית מלבישים מדות הנפש האלקית, שהאהבה שבנפש האלקית 
היא מסותרת ומלובש בגוף ונפש הבהמית. ולכן הגם דמעורר את אהבה לה' בתפלתו בקרב 

איש ולב עמוק, כאשר תוכל נפשו שאת, אעפ"כ אחר התפלה לא נשאר רק הרשימו וכו'. 

אבל ההתבוננות שלמעלה מעלה מכדי שתוכל הנפש שאת, והוא ביטול השגת הנפש, 
אע"פ שהוא בבחינת מקיף מלמעלה, הנה ע"ז כתיב בשם הוי' כי אמילם. פירוש אמילם יש בו 
ב' פירושים: א( לשון כריתה5, והיינו בסור מרע ממש שמשלש קליפות הטמאות. ב( ולשון 
ולהיות  נוגה  שמקליפת  המותרות  בחי'  דהיינו  כו',  החופפת  הערלה  כריתת  דהיינו  מילה6, 
קדש עצמך במותר לך7, והטעם כי בחי' המקיף הוא שמקיף וסובב את הנפש מכל צד, וכמשל 
מי שטרוד מאד במחשבה אחת, שמקיפתו ומלבישתו במאד מאד עד שלא יסיח דעתו ממנה 
כלל, אף בעשותו דברים אחרים הולך אנה ואנה, אעפ"כ מחשבה זו לא תזוז ממנו, וכך הוא 
בבחי' המקיף שלמעלה הוא נצחי בל ימוט עולם ועד, ולכך הוא אף שכל גוים סבבוני". וזהו 
הפירוש הפנימי בפסוק8 “לעשות נקמה בגוים", שיברר אותם ויעלה הטוב מהם לקדושה9.             

4( לקו"ת דרושים לשמע"צ צ, ד. 
5( פרש"י עה"פ כאן. 

6( ראה מלבי"ם עה"פ כאן. 
7( יבמות כ, א.

8( תהלים קמט, א-ו. ראה "תהלות מנחם" שם.  
9( מד"ה הללוי' שירו להוי' שיר חדש ה'תשט"ז.

המשך פיאור מזמור קיח מתוך "תהילות מנחם" מעמוד ר
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שבתורה. אשך" "מרוח זהו  רוח, ומלאות ïaנפוחות àðéðç éaøÇÄÂÄÈÆ
íéëeLç åéàønL ìk :øîBà ñBðâéèðà הכהן של  שמראהו  – ÇÀÄÀÅÈÆÇÀÈÂÄ

הכתוב את דורש  אנטיגנוס בן  חנינא רבי  ושחור. `jy"חשוך  gexn"

התנאים  כאן שמנו הדברים שכל  מודים, הכל  ואמנם חשך. מראהו  –
בתורה, האמור  אשך" "מרוח של בפירושו  אלא נחלקו ולא הם, מומים

"גבן" בענין לעיל שבארנו a).כמו dpyn)

izdw - zex`ean zeipyn

הגוף  הם   – סבבוני  גוים  “כל  הפנימית:  במשמעותו  הפסוק  את  מפרש4  הזקן  אדמו"ר 
והם הם הטורדים  ומלבישים את הנפש,  והם הם הסובבים  נוגה,  ונפש הבהמית שמקליפת 
ומפילים מחשבות זרות אפילו באמצע התפלה, כי יניקתם מצירופי אותיות הדיבור בין צירוף 
לצירוף, שהוא בחי' מקום חלל כו', ששם יוכלו לינוק ולאחוז באדם להפיל בו מחשבות חוץ. 
וכן המדות שבגוף ונפש הבהמית מלבישים מדות הנפש האלקית, שהאהבה שבנפש האלקית 
היא מסותרת ומלובש בגוף ונפש הבהמית. ולכן הגם דמעורר את אהבה לה' בתפלתו בקרב 

איש ולב עמוק, כאשר תוכל נפשו שאת, אעפ"כ אחר התפלה לא נשאר רק הרשימו וכו'. 

אבל ההתבוננות שלמעלה מעלה מכדי שתוכל הנפש שאת, והוא ביטול השגת הנפש, 
אע"פ שהוא בבחינת מקיף מלמעלה, הנה ע"ז כתיב בשם הוי' כי אמילם. פירוש אמילם יש בו 
ב' פירושים: א( לשון כריתה5, והיינו בסור מרע ממש שמשלש קליפות הטמאות. ב( ולשון 
ולהיות  נוגה  שמקליפת  המותרות  בחי'  דהיינו  כו',  החופפת  הערלה  כריתת  דהיינו  מילה6, 
קדש עצמך במותר לך7, והטעם כי בחי' המקיף הוא שמקיף וסובב את הנפש מכל צד, וכמשל 
מי שטרוד מאד במחשבה אחת, שמקיפתו ומלבישתו במאד מאד עד שלא יסיח דעתו ממנה 
כלל, אף בעשותו דברים אחרים הולך אנה ואנה, אעפ"כ מחשבה זו לא תזוז ממנו, וכך הוא 
בבחי' המקיף שלמעלה הוא נצחי בל ימוט עולם ועד, ולכך הוא אף שכל גוים סבבוני". וזהו 
הפירוש הפנימי בפסוק8 “לעשות נקמה בגוים", שיברר אותם ויעלה הטוב מהם לקדושה9.             

4( לקו"ת דרושים לשמע"צ צ, ד. 
5( פרש"י עה"פ כאן. 

6( ראה מלבי"ם עה"פ כאן. 
7( יבמות כ, א.

8( תהלים קמט, א-ו. ראה "תהלות מנחם" שם.  
9( מד"ה הללוי' שירו להוי' שיר חדש ה'תשט"ז.
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m`eïäî äNòå øæç[mdixayn-]é ïúàîeèì eøæç ,íéìkeléàå .äðL ¨©§¨¨¥¤¥¦¨§§§¨¨§¨¨§¦

ïðz úéëeëæ éìk éab(`"n a"t my),éìëe íöò éìëe øBò éìëe õò éìk ©¥§¥§¦§©§¥¥§¥§¥¤¤§¥
ïäéèeLt ,úéëeëæ,leaiw zia odl oi`y -ïéøBäèoilawn opi`e §¦§¥¤§¦

,d`nehïäéìa÷îe,leaiw zia odl yiy -ïéàîè.d`neh oilawn - §©§¥¤§¥¦
m`eeøaLð,d`neh elaiwy xg`eøäèm`e .oz`nehnäNòå øæç ¦§§¨£¨©§¨¨

.àaäìe ïàkî äàîeè ïéìa÷î ,íéìk ïäîwx :`xnbd zwiicnïàkî ¥¤¥¦§©§¦§¨¦¨§©¨¦¨
ïéà àaäìej` ,d`neh oilawn md ok` -òøôîìd`nehl xefgl - §©¨¦§©§¥©

,exaypy mcew mdl dzidyàìoi` recn ,dywe ,mixfeg mpi` - Ÿ
.zekzn ilkk dfa zikekf ilk ly mpic

:`xnbd zvxznúéëeëæ éìk úàîeèn wx `idäðLé äàîeèå ,ïðaøc §©§¥§¦§©¨¨§§¨§¨¨
mb ,milk mdn dyre xfge exaype e`nhpy zekzn ilkl zxfegy

n wx `idïðaøc,,okleäàîeèazligz xwiry zekzn ilk ly §©¨¨§§¨
n `id dz`neheúéçà ,àúééøBàc[ecixed-]äàîeè ïðaø daxefgl §©§¨©¦¨©¨¨§¨

j` ,dpyi d`nehläàîeèazligz xwir lky zikekf ilk ly §§¨
n wx `id dz`neheúéçà àì ,ïðaøc[ecixed `l-]äàîeè ïðaø dì §©¨¨Ÿ©¦¨©¨¨§¨

.dpyi
`l dpyi d`neh zxfg oiprl wxy x`eany xg`n :`xnbd dywn
ilka s`y meyn zekzn ilk oicl zikekf ilk oic z` eeyd

ok m` ,opaxcn oic `ed zekznïäéèeLtmdl oi`y zikekf ilk ly §¥¤
,leaiw ziaàäéî[mipt lk lr-]àäc ,ànhéìy dn ixdy -éèeLt ¦¨¦©¥§¨§¥
úBëzî éìk,d`neh milawneäðéð àúééøBàci`e ,dxezdn df - §¥©¨§©§¨¦§

`idy dpyi d`neh zxfg oiprl `xnbd zaeyzk aiydl xyt`
ly mdiheyt oi`y dlrnl zxkfpd dpyna epipy recne ,opaxcn

.d`neh milawn zikekf ilk
:`xnbd zvxznàøkéä ïðaø eäa éãáòxkid minkg eyr - ¨§¦§©¨¨¤¥¨

,leaiw zia mdl oi`yk d`neh elawi `ly ,zikekf ilk z`neha
éëéä ék[ick-],íéLã÷å äîeøz eäééìò óBøNì àìc`ziixe`cny ¦¥¦§Ÿ¦§£©§§¨§¨¨¦

z` e`nih `l ,opaxcn wx mz`nehy erciy icke ,md mixedh
.zikekf ilk iheyt
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' ניסן, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ כו'

הרב צבי דוב שי'

שלום וברכה!

למרות רצוני להפגש עמו פא"פ, ובפרט אחרי נאומו על מדע ודת, לא אסתייע מילתא מרוב 

הטרדות, ונתקיים אצלי דבר משנה אל תאמר לכשאפנה אשנה כו'. ועכ"פ אודה לו בכתב בעד שלחו לי 

העתק נאומו הנ"ל. עד התראותינו פא"פ סו"ס כתקותי חזקה.

עיקר מכתבי, כמובן, להביע לו ברכה והצלחה לרגלי קבלתו כתב רבנות בבית הכנסת שלו, 

ומצורף בזה העתק מכתבי לנשיא בית הכנסת במענה על ההזמנה.

ויהי רצון שינצל חילו באורייתא לנהל עדתו על מי מנוחות, ולהפיץ היהדות המסורתית בלי 

פשרות בקהלתו בכלל, ובתוככי הנוער בפרט ובכל מקום שידו מגעת.

ולמותר להאריך לדכוותי' בצורך החיוני בזה, בפרט בימינו אלה.

ויעשה כ"ז מתוך שמחה וחירות אמתית מכל מצרים וגבולים ומכל ענינים המבלבלים עבודת 

השם בשמחה וטוב לבב, כענין ימי חג הפסח זמן חרותינו הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה.

בכבוד ובברכה לחג פסח כשר ושמח.
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dry xdihy qxg ilk :`ztqeza 'ixn`c .qxg ilkk edl iaiygc meyn ,ixnbl oixdhn

`nlic ?cinrn xza lif` xi`n iaxc olpn ,k"`c .mlerl d`neh el oi` aey ± zg`

`ztqeza dil zi`c dinrhl lif`c meyn `l` ,dil `nhn zekzn ilk oicn e`l

mizgtd ileye oivgnd iley :mzd `ipzc .d`neh el yi aey xdihy qxg ilkc milkc

o`yre otiy .'ek ,odizeptece milkd zexwxwe

o`kn d`neh milawne 'ek oda oi`lnn milk

ilk lk :mixne` minkge .xi`n 'x ixac ,`adle

l`eny epiaxe .'ek aey zg` dry xdihy qxg

`le .`ziilrn dnizq aiygc `id n"xe :qixb

yxtne .cinrnd xg` jled lkd xn`c qixb

dnizq dil aiyg n"xc ,ikda opaxe n"x ibiltc

dnizq edl iaiyg `l opaxe ,`ziilrn

i` ,r"kce .ixnbl mixdhn jkld ,`ziilrn

,cinrn xza opilf` ded `ziilrn dnizq ded

dewna dxdh el yi n"xl jkld:

àìàoabn e`nhil `l dzrnn"dc d"de

`dc ipyn ike .oxie`n e`nhile :xninl

`l ,oxak okez d`xpy iptn ± oabn e`nhinc

`ki`c oxie`n e`nhil izk` ,jxtinl ivn

qxg ilke xzp icda ipz `lc `de ,p"d` :xninl

oabn inhin zikekf ilkc meyn:

àìilke xzp ilk opz dnl` oabn e`nhil

'ek qxgdil dedc :`"ayxl dywe

zrahe hgn" milkc `ztqezc `ziixa iiez`l

ekf ilke ur ilk ileyeoi` mvr ilke zik

oilivn oi`e ,oda oiycwn oi`e ,oda oi`lnn

i`n`e .oabn oi`nhinc `nl` ± "lizt cinva

ici lr `l` dpin igeke`l ivn `lc `d iziin

!'ek dey oz`nehc `ed qxg ilke xzp ilk" weic

.`ziixe`c eedc qxg ilke xzp ilk `l` aiyg `lc ± xninl `ki` iziinc jd` :cere

xzp ilk zeaxl ± "qxg ilk [lke]" aizkc k"za ol `wtp xzp ilkc:â"äoi`nhin i"yx

oi`nhinc :yxite ± odiabn oi`nhin oi`e odixeg`n oi`nhine odixie`n oi`nhne

xerd" 'ta gkenck .mixg` oi`nhnc oky lk ,oayen zia wwg mewna ± odixeg`n

"ahexde).giw sc oileg:(± `liir ileir `zydc ,`nhil zcnn `nhl zcn daexn

oi`nhin `le oi`nhn mpi`y mixg` milka ok oi`y dn ,mdipyn yecig yi odixie` iabc meyn ± odixie` iab opzck "odixeg`n oi`nhine oi`nhn" ipzw `lc `de .`irain iwet`

opirny`l `pz odixeg`n oi`nhin la` wwg `ki`c odixeg`n el` y"ke milkd lk oke ,mixg` oi`nhn inp oabn elit`c ,yecig df oi` ± eixeg`n mixg` `nhny dna la` .xie`n

mdixeg`a la` ,mdipyn yecig ied odixie`ac meyn ,"odixeg`ne mdixie`n oi`nhine oi`nhn" edl aixr `l ikdle ,odixeg`n oi`nhin ikd elit` ± oabn oi`nhin oi`c b"r`c

odixeg`n oi`nhin la` ,ilkd lk epiid ± odixie`n oi`nhinc :cere .opaxcn `l` ied `l ± odixeg`n la` ,'iixe`c epiid ± odixie`n oi`nhn :p"` .cegl oi`nhina `l` yecig oi`

epiid mzd xn`wc eixeg`c xninl epivn "eixeg`n `nhin oi`e eixeg`n mixg` `nhny `nhiln `nhl zcn daexn" :k"za `ipzc `de .cal eab `l` `nhin oi`y xninl ivn ±

lawyk `nh epi`c elek epiid eixeg`n `nhin epi` xn`wc `de eixeg`n `nhin 'iixe`cn elit` p"` `nhin opaxcn la` 'iixe`cn eixeg`n `nhin epi` p"` ayen zia wwg `le ab

"oinen el`" 'ta 'ixn`c `d xity iz` `zyde .`l ekez la` ,eab `l` eixeg`n d`neh)mye .gl sc zexeka(epiide .`nh `din eabc rnyn .ekez `nhp `l ± eab `nhp ,qxg ilk

`ztqeza `ipzc `de .xenb xedh ekez ± eab `nhp m`y ,wwg el yia elit` epiid ± livn qxg ilky dne ."eixeg`" oipnfe "eab" oipnif dil ixwe ,wwg mewna eixeg`n `nhp ik

df" milkc `ztqeza `ipzc :d"tl l"f owfd xfril` x"d dywde ,`xie` llka ied wwge ,eab `l` eixeg` ihernl iz` `l ± "ehqide exie`n `l` d`neh el oi` qxg ilk" milkc

leki :k"za mrhd yxetny enk ,lirl mzd mda ixii`c qtl`e dxcw ieqika mzdc :l`eny epiax uxize !miietk oiynzyn od mixeg`e ."xedh qxg ilka ietk ynynd lk :llkd

jeza dk`ln oda oiyere dhnl mdipt oiteky minrt ± mixeg` la` .dk`ln oda oiyer oi`y ,ilkd ieqikl hxt ± "mda dk`ln dyri xy`" l"z ilkd ietg s` daxn ip`y

y"ke ,oab zribpa elit` d`neh ilawn `l :yexit "oabn oi`nhin oi`e" .okezn d`neh elaw m` odixeg` xie`n yexit ± "mdixeg`n oi`nhn" ikd 'iqxbc :yxtn i"xe .mixeg`

la` odixeg` xie` epiidc xnel irhp `lc meyn ± mdixeg`n oi`nhin oi`c hwp `lc `de .d`neh ilawn `l inp ± eixeg` zribpa d"de .d`neh oilawn oi`c odixeg` xie`n

yxtn ied `ly meyn epiid ± "odiabne odixeg`n oi`nhin oi`e oi`nhn" edl ipze aixr `lc `de .dribp `l` o`k oi`c ± "oabn oi`nhin oi`e" ehwp ikdl ,`nh odixeg` zribpa

d`neh oilawn `l dribpa 'it`c ± "oabn `nhin oi`e" ,oi`nhn odixeg` xie`a 'it`c ,`zeaxl "odixeg`n oi`nhn" opz `zyd la` .mdixeg`a `zeaxe odiaba `zeax:

àìà± dpwz mdl yi exayp ikc oeik,d`neh mdl cixedl `xaq oi` dpwz mdl yi exaypc mrh meync ."qxg ilkk opax edpiey" xn`c i`nn dia xcd `lc ± "`l`" b"l

oab z`neh oiprl zekznk opax edpiey ± dpwz mdl yi exaypc oeik meyn ,qxg ilkl encc meyn d`neh mdl ecixed xakc oeike .ixnbl inc qxg ilklc meyn `l`:

äàîåèád`neh opax dl ezig` `l opaxc."l`rnyi 'x" 't f"r zkqna xn`c :i"xl dywe)mye .ap sc:(,edl `irainw dpyi d`neh :`pepnd ax xn` ?edn f"rl ilk jzix

lawn ilkd n"n ± `id opaxc d`neha mzd xn`c t"r` :xnel yie ± !dpyi d`neh `ki` inp opaxc d`neha elit` :`nl` .dpyi oz`nehl exfg ± milk odn dyre xfg :opzc

d`neh opax edl ezig` `lc dil `hiyt ,opaxcn `l` `ziixe`cn d`neh mey lawn `lc zikekf ilk ± `kd la` .`ziixe`cn d`neh:éãáòdnexz sexyil `lc `xkid opax

± miycwe± `xkid ied `l dpyi d`nehl oixfeg oi`c i`nailkl mlerl `nlic :i"xl dywe .`ziixe`c `xkid `kile ,opaxcn `l` dpyi d`nehl oixfeg oi` inp zekzn ilk `dc

.'eke sexyip `lc `xkid opax ecarc ,xie`n `nhin `l zikekf ilk la` ,xie`a oi`nhin edpdc meyn qxg ilke xzp ilk icda dil ipz `lc i`de .oabn oi`nhn oi`c ,enc qxg

"oipneh dna" wxta xn` b"dkc):gn sc onwl:(,oabn enhn zikekf ilk k"rc :xegad i"x 'ize !`xkid opax ciarc ,xie`a `l la` rbna `nhn xi`n 'x ± oilazd ziae jtd ziac

dnn la` ,zekzn ilkl incc meyn `l` `nh oi`y oitxey `l ab z`neh` `weecc ,lirl inp ziyixtc i`nle lizt cinva oilivn oi`y ,lirl iz`ady milkc `ztqezn

xity inp iz` ,oitxey ± qxg ilk zxezn `nhny:
ax
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קצח
`xew dida cenr fh sc ± ipy wxtzay

eîc ñøç éìëì íìBòì.oziIxaE li`Fdoi`e ,oixFdh odihEWR KMld - lFgd on §¨¦§¥¤¤¨¦§¦¨¨¦©¦§¨§¥¤§¦§¥
[dpWi] d`nEh odA:BëBz äàøðå ìéàBä.,eizFptC KxC uEgAn`N` aB aiWg `l ¨¤§¨§¨¨¦§¦§¤¦©¤¤©§¨¨£¦©¤¨

KFY:ïBiö ìLa.dzid ghW oA oFrnW iniA:äéìk ìk.dkixv dzidW ,znA §¤¦¦¥¦§¤¨¨¨§¨¨¥¤¨§¥¤¨§¨§¦¨
ozxaW Kkitl ,iriaWE iWilW z`Gd oiYndlFal ozxdh xdnlmFIA:ïëzéøå. §©§¦©¨©§¦¦§¦¦§¦¨§¨¨¨§©¥¨¢¨¨§©§¦§¨

xaW mFwnA sqM xAgOW ,f"rlA i"cley: §©©¤§©¥¤¤¦§¤¤
úàhç éî øãb.,milhA z`Hg in E`vnp ¤¤¥©¨¦§§¥©¨§¥¦

f oiYnn mc` Ll oi`W.oxaFW `N` mini ' ¤¥§¨¨©§¦¨¦¤¨§¨
z`Hg in zxFY gMYWze:'åë ã"îì.`l §¦§©©©¥©¨¨

`kid `prci:eøîà.ExfgIW:Búøäè éãëa. ¨©§¨¥¨¨§¤©§§¦§¥¨¢¨
oFnx `ivFnM:àîBé úa.,WnW axrd `lA §¦¦©¨§Ÿ¤¡¥¤¤

oiWOYWnE E`nhPW d`FxdWmFIA FA odA ¤¨¤¤¦§§¦§©§¦¨¤©
,ExAWPW rcFi Fpi`exaFqmEliAhdW:äìBò. §¥¥©¤¦§§¥¤¦§¦¨

zlrFn:ceäðéôöøóöøî.oxaWE owixd ¤¤¦§©¦§¦§©¡¦¨§¨¨
FnM .oNEMzlFk`n"."dtEvx`l `OWEPaTi ¨§©£¤§¨¤¨Ÿ¦§¤

`Mi`e .`Mi` - Exn`i `OWe ,`Mil -¥¨§¤¨Ÿ§¦¨§¦¨
Exn`i `OW ,`Mi` - EPaTi `l `OW :ixn`C§¨§¦¤¨Ÿ¦§¤¦¨¤¨Ÿ§
WCgzPW diIUr xMpin `dC ,`Mil - 'ek¥¨§¨¦§¨£¦¨¤¦§©¥

ipirA d`xp dfe .FNEM:úçzøBðévä.FraTW §¤¦§¤§¥©©©©¦¤§¨
Fwwg sFQalEKiWndlmin,dewOlaEWC §©£¨§©§¦©¦©¦§¤§

mEXn milqFR milMd la` .lqFR Fpi ¥̀¥£¨©¥¦§¦¦
dai`W:íépè÷ íéìk ãçàå.`l `niY `lC §¦¨§¤¨¥¦§©¦§¨¥¨¨
iaiWg:íéììâ éìk eléôàå.oiiExw mpi`W £¦¦©£¦§¥§¨¦¤¥¨§¦

oiprl milM Eed - d`nEh zlAw oiprl milM¥¦§¦§©©¨©§¨¨¥¦§¦§©
dai`W:íéììb.)`(WiiW:äîãà éìk.e`lC §¦¨§¨¦©¦§¥£¨¨§¨

i"rlEAibqxg ilkE xzp ilkM - `Ed: ¦¦§¥¤¤§¥¤¤
ïéøäèî.gkFWC`ldaiWgli`Fd ,dai`W §©£¦§¥©¨£¦¨§¦¨¦

oeEMzp Kkl `le:øöça.zgY `NW,xFpiSd §Ÿ§¨¦§©¥¤¨¥¤Ÿ©©©¦
on `NnzpeoithFPd`EdW - dewOl Eltpe §¦§©¥¦©§¦§¨§©¦§¤¤

giPnaC .xFdhogiPdWkE ,xFpiSd zgY ¨¦§©¦©©©©¦§¤¦¦¨
zrWAxEXiwExGRzp k"g`e miarogkWE ¦§©¦¨¦§¦§©§§¨¨

DiYrC iNbC ,DiA ibiltC `Ed oOwl iwFncM¦§¦§©¨¦§¦¦¥§©¥©§¥
dvxWxEGR mEXnE ,FkFzl ElRIW`l miar ¤¨¨¤¦§§¦¦¨¦Ÿ

gPEnA la` .dpFW`x FYaWgn dlhA,xvgA ¨§¨©£©§¦¨£¨§¨§¨¥
xEXiw zrWA 'it`eExGRzpe`gkFn `l - ©£¦¦§©¦§¦§©§¨§¨

KMld ,`xTirn xiRW `ziiOw daWgn©£¨¨©¨§¨©¦¥¦¨¨¦§¨
dlhA:úãîBò dîB÷îa.giPnAxFpiSd zgY ¨§¨¦§¨¤¤§©¦©©©©¦

EAxe Epnp `l miar xEXiwAlHal dilr §¦¨¦Ÿ¦§§©¨¤¨§©¥
odA Exfg `lC ,lNd zia ixaC:ïçépä.zgY ¦§¥¥¦¥§Ÿ¨§¨¤¦¦¨©©
,miar xEXiw zrWA xFpiSd,minWB Exgi`e ©¦¦§©¦¨¦§¥£§¨¦

:lMd ixaC .ogkWE FYk`lnl `vie `Fal̈§¨¨¦§©§§¨¨¦§¥©Ÿ
dlhA `l - oeEMzp Kkl dNgYnE li`Fd¦¦§¦¨§¨¦§©¥Ÿ¨§¨

FzgkWA FYaWgn:íéøBäè ìkä éøác. ©£©§§¦§¨¦§¥©Ÿ§¦
`YrC iiENB `MilC:BzáLçî äìèa.ikC §¥¨¦¥©§¨¨§¨©£©§§¦

minWB Ecxi `l xaqC ,DiYrC gQ` ExGRzp¦§©§©©©§¥§¨©Ÿ¥§§¨¦
cFr:eäì éøöa.g"i,oipOd on Ff oi`W .xaC ¨§¦§¨¨¤¥¦©¦§¨

ziaM dkld `ied - EAxe Epnp `NW onf lkC§¨§©¤Ÿ¦§§©¨§¨£¨¨§¥
xFdhe ,lNd:úBcðïúñéøòî..dclFPW mFIn ¦¥§¨¦¥£¦¨¨¦¤§¨

`N` il oi` :`ipzC .dCpA d`OHn `nFi zA dPhwC .zECp i`fg `nliC opixfbC§¨§¦©¦§¨£©¦¦§©¨©¨¦©§¨§¦¨§©§¨¥¦¤¨
oiWxFC oi` mizEke .'dX`e' xnFl cEnlY - oiPn dCpl cg` mFi zA zwFpiY ,dX ¦̀¨¦¤©¤¨§¦¨¦©¦©§©§¦¨§¦¥§¦

opAx EdA xEfB KMld ,Dl iWxtn `l - oiifg ike ,df Wxcn:ìkïéàéáî ïéìèìhnä ¦§¨¤§¦©§¨¨©§§¥¨¦§¨§§©¨¨¨©¦©§§¦§¦¦
äàîehä úà.lr cg` FW`xe ,zOd lr cg` FW`x ldi` m`W .ld` mEXn ¤©§¨¦Ÿ¤¤¦¦¥Ÿ¤¨©©¥§Ÿ¤¨©

f `OHil zOd ld` z`nEh odl oi`ian - milMdoicM ,d`nEHd a` zFidle ,mini ' ©¥¦§¦¦¨¤§©Ÿ¤©¥¦©¥¨¦§¦§©©§¨§¦
`nh ld`:éáBòaòcønä.iaFrM `N` gth gzFR odA oi` ENit`oOwlE .rCxOd Ÿ¤¨¥§¦©©§¥©£¦¥¨¤¥©¤©¤¨§¦©©§¥©§©¨

FtTidA Wi WxtnKixv gth hEg gthzFgR `ziixF`C ld`C aB lr s`e .FtiTdl §¨¥¥§¤¥¤©¤©¨¦§©¦§©©©§Ÿ¤§©§¨¨
opAx xEfB `kd ,oixEriXd lM x`WM `Ed ipiQn dynl dkldC ,ied `l gtHn¦¤©¨¨¥©£¨¨§Ÿ¤¦¦©¦§¨¨©¦¦¨¨§©¨¨
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áø± enc qxg ilkl mlerl xn` iy`ike li`ed" `nrh iy` axl dil zil `kd

± miycg odyk dliah okixvdl oiprl ,edine ."'ek edpiey dpwz mdl yi exayp

f"r zkqnc `xza wxta `icda `nrh i`d iy` axl dil zi`):dr sc(:øîàãax

± dklnd oeiv lya dyrn dcedid`neh exfb ghy oa oerny iniac di`x iziine

`edc ,dpyi oz`nehl exfgic zekzn ilk lr

'b wxta `zi`ck ,dklnd oeiv ly inia did

ziprzc):bk sc(oa y"x inia dyrn :xn`c

micxei minyb eidy ,dklnd oeiv lye ghy

'eke y"rl y"rn:

àçéðäexn` ze`nehd lkl `lc c"nl

ikd dil `xiaq b"ayx)`ztqeza(

milkc)`"it(lirl iziinc `edd iab)ur ilk

'ek xer ilke.(exfgi `nzq :xn`c w"z` bilte

zn z`nehc meyn ± `nrhe .dpyi oz`nehl

oizndl dvxi `le xayie ,daexn onf `id:

ãçà± milecb milkopi` olceb aexny

lr mixzi ody ur ilk oebk ,d`neh milawn

,owixe `ln milhlhin opi`y d`q mirax`

opzck ,miphw milk cg`e .dai`y ixwin d"t`

milk 'qna)a"n a"t,(el`" 'ta dl iziine

"zetixh):cp sc oileg:(od qxg ilkay oiwcd

mikneqn `ly oiayei mdizeptce odizexwxwe

xiva la` ,bel cre ohw zkiq ickn oxery

mixedh ikdn:

óà± mizek zepazepa" yixac :i"xl dniz

"mizek)mye .a"lc dcp(n"xk dl iwen

`l` jiiy `l `nrh i`de .`herinl yiigc

d`nh ± dz`x m`e ,od zn` ixb mizek c"nl

± od zeix` ixb mizek c"nl la` .`ziixe`cn

dxedh dz`x m` 'it`c ,`nrh i`d jiiy `l

.daifa e`nhn `l b"erc ,`ziixe`cn

g"in ied mizek zepa r"klc gken oizrnyae

ixb c"nl e` ,`herinl yiig `lc o`nle .xac

iqei 'xc :cere ?xac g"ia dl ipn ikid ,od zeix`

iax" wxta zegpna ,od zeix` ixbc dil zi`

"l`rnyi)mye :eq sc,(oinxez :dil zi`c

ly lr mizek lyne ,mizek ly lr b"er lyn
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ied `lc `gken `tiqc meyn n"xk 'ipzn
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àéL÷ à÷ãe .eîc ñøç éìëì íìBòì :øîà éLà áø©©¦£©§¨¦§¥¤¤¨§¨©§¨
Y ïabî eîèéì àì Cì.Bøák BëBz äàøðå ìéàBä ¨¨¦§¦©¨¦§¦§¤§¨

äàîeè øæâå äMàì äaeúk ïwéz çèL ïa ïBòîL"¦§¤¨¨¦¥§¨§¦¨§¨©§¨
!eäðéð àúééøBàc Y úBëzî éìk ."úBëzî éìk ìò©§¥©¨§¥©¨§©§¨¦§

áéúëcäëøöð àì Y 'Bâå "óñkä úàå áäfä úà Cà" ¦§¦©¤©¨¨§¤©¤¤§Ÿ¦§§¨
:áø øîà äãeäé áø øîàc .äðLé äàîeèì àlà¤¨§§¨§¨¨§¨©©§¨¨©©

ïBiö ìLa äNòî,dðáì äzLî äúNòL äkìnä ©£¤§¤¦©©§¨¤¨§¨¦§¤¦§¨
eàîèðå,äéìk ìkïúøáLeïúðúðeóøåvìïëzéøå §¦§§¨¥¤¨§¨¨©§¨¨©©Ÿ¥§¦§¨

eøæçé :íéîëç eøîàå ,íéLãç íéìk ïäî äNòå§¨¨¥¤¥¦£¨¦§¨§£¨¦©§§
eòâð úàhç éî øãb íeMî ?è"î .äðLé ïúàîeèì§§¨¨§¨¨¦¤¤¥©¨¨§
eøîà úBàîehä ìëì àì øîàc ïàîì àçéðä ,dä¨¦¨§©§¨©Ÿ§¨©§¨§
ïàîì àlà .øétL Y eøîà ãáìa únä úàîeèì àlà¤¨§§©©¥¦§©¨§©¦¤¨§©
Y ?øîéîì àkéà éàî "eøîà úBàîehä ìëì" øîàc§¨©§¨©§¨§©¦¨§¥©

àì ànL äøéæb :ééaà øîààáø .Búøäè éãëa epáwé ¨©©©¥§¥¨¤¨Ÿ¦§¤¦§¥¨¨¨¨¨
.dì äìBò àîBé úa äìéáè eøîàé ànL äøéæb :øîà̈©§¥¨¤¨Ÿ§§¦¨©¨¨¨

á"à ?eäééðéa éàîeäðéôöøcóöøî?àéä éàî Cãéàå . ©¥©§¦§©¦§¦§©§¦¨©¦
úçz íéìk çépnä :ïðúcøåðéväíéîLb éî ïäa ìa÷ì ¦§©©©¦©¥¦©©©¦Ÿ§©¥¨¤¥§¨¦

éìk eléôàå ,íépè÷ íéìk ãçàå íéìBãb íéìk ãçà¤¨¥¦§¦§¤¨¥¦§©¦©£¦§¥
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ãçàå çépnä ãçà,çëåMäéøáã.ù"áïéøäèî ä"áe ¤¨©©¦©§¤¨©Ÿ¥©¦§¥§©£¦
øîà .çëåLaøeðîð :øéàî 'eaøåìò ù"á.ä"á §Ÿ¥©¨©¥¦¦§§©©

íéãBîeéaø øîà .øBäè àeäL ,øöça çëåLa ù"á ¦§Ÿ¥©¤¨¥¤¨¨©©¦
áø øîà .úãîBò dîB÷îa ú÷Bìçî ïééãò :éñBé¥£©¦©£¤¦§¨¤¤¨©©

íéãBî ìkä :éøîà áø éác ,àiLøLîíçépäLkúòLa §©§¦¨§¥©¨§¦©Ÿ¦§¤¦¦¨¦§©
øeMé÷ä"ã Y íéáò øefét úòLa .íéàîè Y íéáò ¦¨¦§¥¦¦§©¦¨¦

,íéáò øeMé÷ úòLa íçépäL àlà e÷ìçð àì ,ïéøBäè§¦Ÿ¤§§¤¨¤¦¦¨¦§©¦¨¦
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øìe .åzáLçî äìèa àì :øáñ øîeøîàc éñBé ' ©¨©Ÿ¨§¨©£©§Ÿ§¥§¨©
!eäì éøöa ,úãîBò dîB÷îa ïééãò ú÷Bìçîïîçð ø"à ©£¤£©¦¦§¨¤¤¨§¦§©§¨

úBcð íéúek úBða* óà :÷çöé øaBa Y ïúñéøòî ©¦§¨©§¦¦¥£¦¨¨
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éáBòa äàîehä úà ïéàéáî.òãønä:ïBôøè éaø øîà §¦¦¤©§¨§¦©©§¥©¨©©¦©§
çô÷à

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

שבת. פרק ראשון - יציאות השבת דף טז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc zay(oey`x meil)

:sqep uexiz d`ian `xnbdíìBòì ,øîà éMà áøzikekf ilkéìëì ©©¦¨©§¨¦§¥
eîc ñøçmdiheyt okle ,legdn mziixa zligzy zngn ,ixnbl ¤¤¨

.qxg ilkk ,dpyid mz`nehl mixfeg mpi`e ,mixedhàéL÷ à÷ãe§¨©§¨
[dyw didy dne-],Cì,qxg ilkk mpic m`yïabî enhéì àìmyk ¨Ÿ¦©¦©¨

lirl `xnbd d`iady dpynae ,mabn mi`nhin mpi` qxg ilky
(`"r),mabn mi`nhin jkly ,dyw epi` .mabn mi`nhiny gken
ìéàBä,md mitewyeBøák BëBz äàøðåjkl ,uegan d`xp ekeze - ¦§¦§¤§¨

.d`neh lawne ,jezk aygp eab s`
`ziixaa epipy :`ziixad jynd z` x`al zxfeg `xnbdlirl)

(:ci,.úBëzî éìk ìò äàîeè øæâå ,äMàì äaeúk ïwéz çèL ïa ïBòîL¦§¤¨©¦¥§¨¨¦¨§¨©§¨©§¥©¨
:`xnbd dywnúBëzî éìkn oz`neheäðéð àúééøBàc,[md-] §¥©¨§©§¨¦§

áéúëc(bk-ak `l xacna)znglnn mixfegl odkd xfrl` ixaca ¦§¦
,oicn,'åâå óñkä úàå áäfä úà Cà'jxevde ,'`Hgzi dCp inA K` ©¤©¨¨§¤©¤¤©§¥¦¨¦§©¨

`l` epi` [dnec` dxt ztixy xt` mr miaxernd min-] dcp ina
,dxezdn d`neh milawny ixd ,zn z`nehn milkd zxdhl

.ghy oa oerny zpwz efy `ziixad dxn` recne
:`xnbd zvxznäëøöð àì,ghy oa oerny zpwz dkxved `l - Ÿ¦§§¨

àlàzekzn ilk mixfegy xneläãeäé áø øîàc ,äðLé äàîeèì ¤¨§§¨§¨¨§¨©©§¨
äkìnä ïBiö ìLa äNòî ,áø øîà,ghy oa oerny inia dzidy ¨©©©£¤§¤¦©©§¨

äéìk ìk eàîèðå ,dðáì äzLî äúNòLz`fd ekxvede ,zna ¤¨§¨¦§¤¦§¨§¦§§¨¥¤¨
,mxdhl iriaye iyilyåmiie`x eidie meia ea exdhiy ick §

,dpa dzynlóøBöì ïzðúðe ,ïzøáL,mpwzlïëzéøå,mxaige - §©§¨§©§¨§¥§¦§¨
eøæçé ,íéîëç eøîàå .íéLãç íéìk ïäî äNòåmilkdïúàîeèì §¨¨¥¤¥¦£¨¦§¨§£¨¦©§§§§¨¨

d.äðLé§¨¨
:`xnbd zl`ey .dxifbd mrh z` zxxan `xnbdàîòè éàîexfb ©©£¨
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כל נשמה יש לה עבודה פרטית במוחין ומידות כפי טבעה ועניינה.
היום יום ח ניסן
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òîùù± znd lr milid`nd milk meyn ede`nh 'ek drhe rneyd'it

ody ,milid`nd milka rbpc meyn axr z`neh xki`l ede`nh :qxhpewa

dnl :dywe .`ziixe`cn axr z`neh `nhc zn `nha rbepd oick ,'f z`neh oi`nh

`nha rbepd mc`y `ed heyt xacc oeik ?'f z`neh ede`nhy xeaq dide rneyd drh

dxezd onc :cere !axr z`neh `nhc zn

,mixeaga d`neh meyn 'f z`neh `nh xki`d

,'iixe`cn 'f `nh ± mixeaga axwica axwic

f"rc a"ta xn`ck)mye :fl sc.(elit`e

gkenck ,'f z`neh `nh ld` ici lr mixeaga

zeld` yixa)b"n `"t!(ede`nhy :d`xp jkl

,mixeaga d`neh meyn 'f z`neh xki`l

oic k"k heyt epi`y itl ± drh rneyde

ld` meync xeaq dide ,mixeaga d`neh

lk :dpy jkl .gth etiwda yiy oeik ,ede`nh

xy` lk `nhl d`neh oi`ian oilhlhnd

rcxnd iaera ,ld` meyn eizgz:

øîàixac ediy owz` ip`" :`aiwr iax

oilhlhnd lk ediy oiniiw minkg

iaera o`yepd mc`d lr d`neh oi`ian

± "rcxnddray z`neh e`nhl ld` meyn

±oebk ,mixeaga d`neh jiiy `lc `kid 'it`

xceqdy .exyal rcxnd oia wiqtn xceq yiy

epiidc ,mixeag meyn dray z`neh `nh

'it` `nh epi` mc`de "zna mc` ixeag"

`ziixe`cn `nhc axr z`neh `l` opaxcn

"oipin 'b" 'ta gkenck)mye :an sc xifp(exfb

`ly .ld` meyn 'f z`neh `nh mc` `diy

,mixeaga d`neh oic mircei oi`y mze` erhi

oeik ,ld` meyn ,axr z`neh `nhy exn`ie

ld`a oi`y xninl iz` k"` .gth etwida yiy

,'f `nh `diy exfb jkl ± axr z`neh `l`

`di elit` ,ewlg `ly .ld`a `nhind mc`k

,'c e` mixceq dyly rcxnd oial epia wiqtn

m` 'it`e ,xzei e` iying e` iriax mc` `die

ileaw ipa opi`y ur ilk iheyt oilhlhnd

.mixeaga d`neh mda `kiiy `lc ,d`neh

la` ,gth etwida yiy rcxnd iaera `wece

meyn `idy llk irhnl `kil ± okn zegta

± mixeaga d`neh erci `ly it lr s`e ,ld`

mrhd el`yi `l` ,erhi `l:ìòåmc` x`y

± gth gzeta milkemey oda `kilc oeik

x`yak ,aeyg ld` ira ± oixeaga d`neh

'xl mixeag meyn 'f ede`nh dnl :z"`e .mixac

`le `ed ur ilk iheyt rcxn `de ,oetxh
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zkqna gken oke .oixiqn minrte oigipn minrt `l` ,my eze` oiraew oi`y ± ze`lnl

milkc h"ta opzc `de .jeze mixeg` el yi rcxnd :opzc ,leaw zia aiygc ,milk

)e dpyn:(.`nhp ± ld`l eqpkpe mixedh eid ,'ek oaxc rlay cnlne ,`xepiv rlay yek

cnlne ,oaxcd on d`neh laiw `l cnlndy ,cnlna rbpy dnexz ly xkk xedh jkl ,ur ilk iheyt aeyg cnlnc :rnyn .xedh ± dnexz ly xkk oda rbp ecal oaxcd :'it

leaw zia ez aiyg `l jkle ,eleaw zia xayi k"`` oaxcd `ivedl `"`y b"dka inwe`l `ki`c :i"xe`e ± !cg` lkd `nzqn rcxne:éðøæåâ± dwiqnd lr s` d`neh'it

r exfb `l ikdlc :zxet x"xdoixiykn 'qna opzc `de .dwyn aiyg `l mdn `veid ldenc ,mizifa jiiy `l zettefn zetewa epxvai `ny dxifbc ± dwiqnd l)d"n e"t:(lden

"ziag" yixc awri 'xk `iz`e ,'b e` mini 'a xneka ecnry xg`l ,dviv` xg`l `veid ldena epiidc :l"i !onyk ± onyd):cnw onwl.(iax 'it` ± dwiqn i"r `veid lden la`

"ziag" yixa onwl `ipzc xity iz` `zyde .oda jiiy `l inp ± xeval eiapr eribd m` rcil enxkl `vei mc`y minrte .zekyepc dxifb oke .xedhc dcen awri)mye .dnw sc:(

xyked `l ± e`l m` weqnl eizif eribd m` rcil ,mizifa rvtnd:àçéðä± dwyn ayeg `nh ilk c"nloixiyknc [`ztqeza])d"n c"t(y"a ,dkezl slc cxiy daixr iab

lld ziae ,ozei ika :mixne` y"a ,dxedh zg`e d`nh zg` :xne` iqei 'x .xi`n iax ixac ,ozei ika df ixd micen lkd d`nha la` ,dxedha ± `"ca .'ek ozei ika df ixd :xne`

ozei ika epi` :mixne`:
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oiyixtn eid `l miceyg eidy oze`c :uxiz `"aixe .mixagl `l` xyrn oipzep oi`c

miyixtn eidy mixage .dheqa 'n`ck ,llk

[mipyi 'qez] ipnidn:

àîìéãicil dia iz`e diab dil idyn

dlwz,exfb jkle :qxhpewa 'it

:i"xl dywe .d`nh iedc ± dprxfi 'it`c

"dry lk" wxta `icda xn`c).cl sc migqt

mye:(,`nhln mixedh ± d`nh dnexz ilizy

.mzd yxtnck ,mixfl :'it .lek`ln oixeq`e

oilk`p oi`c oeik :l"ie ± !ixy mipdkl :`nl`

idyn `l ± oixdhny `zxet geix meyn ,mixfl

w"tqae ,dlwzl opiyiig `kdc `de .diab

migqtc):k sc(!selif dyrz :d"a ixn`

jixvy minrtc ,d"a ecen `kdc :xninl `ki`

drixf onf cr dnily dpy zedydl:ìò
eyn opnye ozt± opii my"n :`"aix dywd

?onye ztn ,d`pda xeq`l oiia ith exingdy

,miyp`e midl` gnyn oiidy iptn :uxize

li`ed .ieb ipta `ly 'it` ekqpl oilibx eide

ea epzp ± mdizepa meyn exqe`l ekxvede

minrtc oeik ,ynn jqp oii xnege oic minkg

ieb ipta `ly 'it` eze` oikqpn eid:

àçéðäixqay iqei iaxl `l` xi`n 'xl

± oiied'xl `l` :xninl inp n"d

oi`" aiyg i"yx ?'ninl `ki` i`n oetxh

ipzwcn ,rnyn oke .izxza "oixew oi`"e "oilet

`ziixaa ipzw `le "zekldd on el`" `ziixaa

oigan" aiyg `lc `de .izxz edpd `l`

zeqek wcead yny"e "ezy` icbal ecba oia

,izxz ipd llkn ewtp jpd ± "xpd xe`l zexrwe

`l"c jd i"yx ipn `lc :dyw ,edin .xwir ody

,ded xac g"in i`cec "dafd mr afd lk`i

lke` :df itle !`icda oizipzna dl ipzwc

`ad :p"` .edl aiyg `cg ± ipy lke`e oey`x

'ek eltpy xedhe ,oiae`y mina eaexe ey`x

`niiw `l `d `l i`c meyn ,`cg aiyg ±

aiyg odizepae opiie opnye oztc ikid ik .`d

mr yext af lk`i `l"c `idde zg` dxifb

on el`" `ztqeza dlr ipzwc ,"ux`d mr af

lk`i `l" llka iedc xninl `ki` ± "zekldd

"dafd mr afd:ìòåxac meyn mdizepa

± xg`f"r `zkqnc 'a wxta yxtnc c"nl `gipd :xn`z m`e):el sc(dxifb jd jiiy dn zecp exfb mdizepa lrc c"nl `l` ,ieb meyn xfbinl jiiyc ± cegi exfb mdizepa lrc

k"k mda ernhi `le orbnn eyxti ,zecp mdilr exfby i"rc :l"ie ± ?iebl:± oipe`a"ta rnyn oke .oalzne xepza mipzep :'pewa 'it):fk sc(epalziyn ozyt ly oipe`d :'ixn`c:

ïéà'ek zecevn oiqxetoebk .z`hg aeig icil iz` minrtc ,dcevn yextl exfb n"n e`l m` cevi m` rcei epi`y ,z`hg aiig epi` dcevn yxit m` ,inp zayac b"r`

ezl qpkpe serl e` dndal dcevn qxetd :`ztqeza ipzw ikdc .cekli ezqixt zryayaiig dk:

àìà± eceviy icka`l` dcevna cekll lkei `ly df oipra ixiine .`zeig my oievnc ,oiyxega yxeta dl iwen inlyexiac ,l"ie ± ?digd `ai izn rci `pn :z"`e

dkygyn mb cevl leki m` mei ceran eceviy liren dn `dc ,'a e` '`:ïéà± iebl mixkenxg`n ,n"n .z`hg aiigin `l zaya edl ciar i`c ab lr s`

epi`y ,`yixc mixac jpda la` .egelya slginc meyn ,qxhpewa yxitck ,dkyg mr opax exfb dxezd on xeq` l`xyiy xac micia zaya dyer e` xngn iebdy

ocarl zexer oipzep oi`c `nrh epiide .z`hg aiiginc e`l i` ,exfb `l micia xeqi` zaya dyer:ïéà± oixizn d"ae ocarl zexer oipzepz"xl d`xp did o`kn

oky lk ± zayd lk epgipie ,mei ceran oihig my gipdl oixiznc ,'nba sqei axc `ail` d"a ixyc ,migixn di`x `ian cere .zaya zepal ieb zeplaw ici lr xizdl

cere .zeyrl zaya mdl devy exn`i zeplaw la` .y"rn my enyed oihgdy inp ircie ,mnvrn zepgeh migixdy r"k ircic ,di`x epi`e .ixyc ,mieb ici lr zeplaw

,f"rc w"t seqn di`x `ian)mye :`k sc(bilt xfrl` oa y"xc ab lr s`e .ciarw dizeplaw :p"de .ciarw dizeqix` qix` ± h"n ,iebl edcy mc` xikyn :b"ayx xn`c

w"na opixn`c `de .dizeek 'ipzn mzqc ,b"ayxk ol `niiw ± dilr)mye .ai sc(dizrny dlek mzd z"x iwen .xzen ± megzl ueg ,xeq` ± megzd jeza ,zleaw ilawn

`dc :i"xl d`xpe .ith xingc ,zaya dcen ± crend legan la`a ith ixngnc o`nl elit`e .la`an ith crend lega ixngnc `ki` mzdc :p"le .xingd jkle ,la`a

w"na xn` inp oke .l`xyi ly `edy irci `le ,eziaa dk`ln dyer iebdy `zlin `nqxtn `lc ,yelza epiid ± ocarl zexer oizrnya ixyc)mye :`i sc(:la` iab

mei ixiky :xn`i d`exdc ,megzd jeza xeq` ± `zln `nqxtnc ,l`xyi zeyxa iedc ,xaegnc zeplaw la` .eyri ± mixg` ziaa ,eyri `l ± eziaa ,mixg` cia ezk`ln

,zleawa ± `"ca :xfrl` oa oerny 'x xn` .xzen ± mzia jeza ,xeq` ± ezia jeza l`xyi mr miyer ody mieb ipne` :mzd xn`wc ,oiwxitc inlyexia rnyn ikde .edpip
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éLçäL éî óà :àleòcCY éBâì Bñék ïúBð Cøca Bì §¨©¦¤¤§¦©¤¤¥¦§

éîéáà øîà éìàa øîà Cãéàå .eøæb íBia Ba:äàúååðñ ©¨§§¦¨¨©©¦¨©£¦¦©§¨¨¨
ïztïðîLåïðééåY ïäéúåðáeïlek"éîçàçéðä .ïä øác ¦¨§©§¨§¥¨§Ÿ¥¤¨¦¨¨¥¨¦¨

éøñáL éñBé 'øì àlà ,øéàî éaøìàkéà Y !ïééåä §©¦¥¦¤¨§¥©§§¥¨§¨¦¨
àcà øa àçà áø øîàc ,àcà øa àçà áøc àä̈§©©¨©©¨§¨©©©¨©©¨

øîàøïðîù ìòå ,ïðîù íeMî ïzt ìò eøæb :÷çöé ' ¨©¦§¨¨§©¦¨¦©§¨§©©§¨
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc zay(ipy meil)

xn`óà ,ìàeîL øîà àaLéø éáèepipyy dn(c"n h"t zenexz) ¨¦¦§¨¨©§¥©
yäîeøú éìecébmpic ,milecib dpnn gnve dnexz rxf m` - ¦¥§¨
k,äîeøz,dlk erxfy xaca elit`íBia Baxac g"i zxifb ly.eøæb §¨©¨§

:`xnbd zl`ey .dxifbd mrh z` zxxan `xnbdàîòè éàîexfb ©©£¨
.jk lr:`xnbd daiynäøBäè äîeøz íeMî äøéæb ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨§¥¨¦§¨§¨

z`vnpdìàøNé ãéadrxefe ,odkl dpziln dxv epire ,dyixtdy §©¦§¨¥
exfby oeikne .dilecibn zepdile ,dnexz zxezn dlhal ick

.eiyrn elirei `l ,dnexz eidi dileciby
:`xnbd dywn .df mrh dgec `xnbdéëäì éãéLçc éà ,àáø øîà̈©¨¨¦©£¦¦§¨¦

,odkl mpziln dxv mpiry meyn dnexz akrl miceyg eid m` -
eLøôéì àì énð éLeøôà.zg` dhg `l` miyixtn eid `l -àlà) ©§¥©¦Ÿ¦§§¤¨

(ìàøNé àáø øîàneãaòîì øLôàc ïåékyixtdl milekiy jkne - ¨©¨¨¦§¨¥¥¨§¤§¨§¤§©
ìàeîLãk ,úçà ähçs`e ,dxezdn xeriy dnexzl oi`y xn`y ¦¨©©§¦§¥

,ixkd z` zxhet zg` dhgãéáò÷ àìå`l` ,jk eyr `le - §Ÿ¨¨¦
,minkg erawy xeriyk eyixtdéðîéäî éðeîéämipn`p i`cea - ¥¥§¦§¥

daiq oi` `linne ,mcia dnexzd z` akrl miceyg mpi`e md
.jk lr xefbl

:`xnbd zxne` .xg` mrh zx`an `xnbdàlàdäøéæblk lr ¤¨§¥¨
`id ,odilecib exq`iy zenexzdäàîè äîeøz íeMîz`vnpd ¦§¨§¥¨

xakïäk ãéayegl yi dae ,dlik`a dxeq`ydì éäLî àîìéc §©Ÿ¥¦§¨©§¥¨
déabdrxefl ick drixfd onf cr elv` odkd dze` ddyi `ny - ©¥

,dilecib z` lek`leéúàåonfae -`ai diidydäìwz éãéì §¨¥¦¥©¨¨
m`e ,oey`xd mny mdilr `diy milecibd lr exfb jkl ,dplk`ie
oick mipdkl mb dlik`a mixeq` dilecib eidi ,d`nh dnexz rxf
elirei `ly oeik ,dzedydl `ai `l jk meyny ,d`nh dnexz

.eiyrn
zxne` .xac g"i zxifba xfbp cer dn xxal dkiynn `xnbd

:`xnbdCãéàåy dn `id ,meia ea exfby ztqep dxifbe -éaø øîà §¦¨¨©©¦
éLçäL éî óà ,àleòc déîMî énà øa àéiçCøca Bì C,zay axra ¦¨©©¦¦§¥§¨©¦¤¤§¦©¤¤
y ,ecia zern ly qike ,meid eilr yciweéøëpì Bñék ïúBð`le ¥¦©¨§¦

,zen` rax`n zegt zegt elhlhi.eøæb íBia Ba©¨§
zxne` .xac g"i zxifba xfbp cer dn xxal dkiynn `xnbd

:`xnbdCãéàåy dn `id ,meia ea exfby ztqep dxifbe -éìàa øîà §¦¨¨©©¦
äàúååðñ éîéáà øîàlek`l xeqi`dy ,zeepq enyy mewnn -ïzt ¨©£¦¦¦§§¨¨¦¨

ïðééå ïðîLå,mieb lyåmr cgiizdl xeqi`dïäéúBða,mieb lyïlek §©§¨§¥¨§§¥¤¨
øác øNò äðBîMîmeia ea exfby.ïä ¦§¨¨¨¨¨¥

:`xnbd zl`ey .zexifb g"i jql eprbd xak m`d zxxan `xnbd
àçéðäxacd oaen -øéàî éaøìxaeqd(:fh lirl)gkey zxifb mby ¨¦¨§©¦¥¦

.zexifb g"i epl yi eixacly ,meia ea dxfbp ,xepivd zgz milk
éñBé éaøì àlà(my),xac g"i oipna milk gkeyd z` dpen epi`y ¤¨§©¦¥
ïééåä éøñáL.od zexifb dxyr ray wx ixd - ©§§¥¨§¨

:`xnbd daiynàä àkéàdf z` yi -àãà øa àçà áøclr siqed ¦¨¨§©£¨©£¨
,inia` ixaceøæb ,÷çöé éaø øîà àãà øa àçà áø øîàcxeqi` §¨©©£¨©£¨¨©©¦¦§¨¨§

ìòzlik`ïzt,mieb lyíeMîz` zezyl `eaiy eyygy,ïðîL ©¦¨¦©§¨
ïðîL ìòå,xeqi` exfbíeMîmzq z` zezyl `eaiy eyygyïðéé §©©§¨¦¥¨
.mieb ly

exfb m`d :zl`eye dwiqtn `xnbdL íeMî ïzt ìò,ïðîikeéàî ©¦¨¦©§¨©
déîìeàezxneg `id dn -ïîLcxzei,útîlr wx dligz exfby §¥§¤¤¦©

.ony meyn ztd lr mb exfb aeye ,onyd
:wgvi iax ixac z` zpwzn `xnbdàlàiax ixaca xnel jixv jk ¤¨

,wgviå ïzt ìò eøæblríeMî ïðîLz` zezyl `eaiy eyygy ¨§©¦¨§©§¨¦
mzqìòå ,ïðéémzqïðééexfbíeMîmr cgiizdl `eaiy eyygy ¥¨§©¥¨¦

ïäéúBða ìòå ,ïäéúBðaodnr cgiizi `ly exfbíeMîeyygy §¥¤§©§¥¤¦
cearl dl dvxziyøçà øáclke ,el rnyzy ick [dxf dcear-] ¨¨©¥¨

.dxf dcear ceari `ly dxwiry ,xac g"id oipna zg` dxifb df
åexfb cerøçà øác ìò,o`k xkfed `ly.øçà øác íeMî §©¨¨©¥¦¨¨©¥

:`xnbd zxxanéàîd edn -øçà øácdaiyn .eilr exfby ©¨¨©¥
:`xnbdäáéæa ànènL éøëð ÷Bðéz ìò eøæb ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¨§©¦¨§¦¤§©¥§¦¨

ick ,af epi` m` elit` ,af `ed eli`k -ìàøNé ÷Bðéz àäé àlL¤Ÿ§¥¦¦§¨¥
,Bìöà ìéâølykie,øeëæ ákLîa.iqei iax itl g"id dxifbd efe ¨¦¤§§¦§©¨

:`xnbd dywnéëä éày `vnp ,meia ea exfb ef dxifb m` -éaøì ¦¨¦§©¦
ïééåä éøñLz énð øéàîzvxzn .zexifb dxyr ryz o`k yi - ¥¦©¦§©§¥¨§¨

zxifb :`xnbdïéìëBàoiwyna e`nhpyåzxifbeàîèpL íéìk ¨¦§¥¦¤¦§§
eäì áéLç àãça ,ïé÷Lîa.zg` dxifbl oaiygn `ed - §©§¦©£¨£¦§

äðùî
zexnbpe zay axra oze` ligzny zek`lna zwqer dpynd

:zaya odil`nïéøBL ïéà ,íéøîBà éànL úéamina zay axraBéc ¥©©§¦¥¦§
,daizkl eic mdn miyery mipnnq -åokíéðnñmdn miyrey §©¨¦

,ravåokïéðéLøkxg` dnda lk`nl zcnerd ziphw oin - §©§¦¦
,mina dxyzyàlàa onf ic yi m`eøBMiL éãëekkxzieãBòaî ¤¨§¥¤¦¦§

íBé.zayd zqipk mcew -ïéøézî ìlä úéáeewitqi `l m` s` ¥¦¥©¦¦
.mei ceran jkxzdl

:mrh eze`n oda ewlgpy zetqep zek`lnïéà ,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¥
ïzLt ìL ïéðeà ïéðúBðwexq ozyt ly zeceb` -CBúìdxicw §¦¦¤¦§¨§

jezay,øeðzä,epalziy ickàlàa onf ic yi m`eìéaäéL éãë ©©¤¨§¥¤©§¦
[enngziy-]å .íBé ãBòaîokàìoziäøBiì øîvä úà[lecb xiq-] ¦§§Ÿ¤©¤¤©¨

,da eraevl ick ,rav da yiyàlàonf ic yi m`ïéòä èBì÷iL éãk ¤¨§¥¤¦§¨©¦
.mei ceran xnva ravd qtziy -.ïéøézî ìlä úéáe¥¦¥©¦¦

ïéñøBt ïéà ,íéøîBà éànL úéazay axraúBãBöîcevl zezyx - ¥©©§¦¥§¦§
odaàlà ,íéâãå úBôBòå äiça onf ic yi m`eãBviL éãëodaãBòaî ©¨§§¨¦¤¨§¥¤¦¦§

.ïéøézî ìlä úéáe .íBé¥¦¥©¦¦
:zay axra ixkpl dk`ln zxiqn oipra zewelgnéànL úéa¥©©

éøëpì ïéøëBî ïéà ,íéøîBà,zay axra utg meyåokBnò ïéðòBè ïéà §¦¥§¦©¨§¦§¥£¦¦
,xengd lrïéäéaâî ïéàå`ynåéìò,ixkpd ly etizk lr -àlà §¥©§¦¦¨¨¤¨

a onf yi e`yn diabd e` exeng orh e` el xkny zrn m`éãë§¥
òébiLixkpd,áBø÷ íB÷îìmyl jled `edy mewnd didiy xnelk ¤©¦©§¨¨

.mei ceran eil` ribdl lkeie aexw.ïéøézî ìlä úéáe¥¦¥©¦¦
ïéðúBð ïéà ,íéøîBà éànL úéazay axraïãaòì úBøBòcarn - ¥©©§¦¥§¦§©§¨

,zexeríéìk àìå[micba-],ñáBëì`ed qaekd e` ocard m`,éøëð §Ÿ¥¦§¥¨§¦
àlàonf yi micbade zexerd zpizp zrn m`eNòiL éãkmzk`ln ¤¨§¥¤©£

.íBé ãBòaî.mixizn lld zia dfa s`e ¦§
:dpynd dtiqenïleëáe,dpyna zeiepyd zek`lnd lka -úéa §¨¥
íò ïéøézî ìlä¦¥©¦¦¦
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xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc zay(iyily meil)

LîMä.zgxef dngd cera ok dyer m` - ©¤¤
:dpynd dtiqenàaà úéa eéä ïéâäBð ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤©§¦¥£¦¨¥©¨

,l`ilnb oax zia -ïáì éìk ïéðúBð eéäL[ozyt icba-]éøëð ñáBëì ¤¨§¦§¥¨¨§¥¨§¦
ìL,úaMì íãB÷ íéîé äLjyna mqakl jixve mzewpl dywy oeik §Ÿ¨¨¦¤©©¨

zayd iptl mini dylyn zegt el mepzi m`e ,mini dyly
exingd ,lld zian eid l`ilnb oax ziay s`e .zaya mb mqaki

.i`ny ziak df oipra mnvrl
:lld ziae i`ny zia oda ewlgp `ly zek`lnelàå elà ïéåLå- §¨¦¥¨¥

,lld ziae i`ny ziaïéðòBhLz`ãaä úéa úøB÷weqix ixg`y - ¤£¦©¥©©
ick mei ceran dcak dxew mdilr gipdl xzen cad ziaa mizifd

.zaya mpny mdn hgqiyåz` miprehy okúbä éìebòxg` - §¦¥©©
mivr zekizg mei ceran mdilr gipdl xzen zba miaprd zkixc

.zaya mpii mdn hgqiy ick zecake zelebr

àøîâ
axra mipnnq ziixy iabl lld ziae i`ny zia ewlgp epzpyna
.lld zia itl mb dxeq` dnvr zaya mziixyy rnyne ,zay
zaygp efk diixyy xaeqd `pz epivn okid zxxan `xnbd

:dxenb dk`lnlàpz ïàîy xaeqd `pzd edin -úðéúðdíéî ©©¨§¦©©¦
ìd jez,Béc,eicd z` mda laib `ly it lr s`,ïúéiøL àéä Bæ §§¦§¦¨¨

axrzn `edy oeik eicd ly dyilk zaygp ef diixy ,xnelk
dk`ln a` `edy 'yl' meyn xaer ok dyerde ,mina eil`n

:`xnbd daiyn .zaya,àéðúc ,àéä éaø ,óñBé áø øîàm`ãçà ¨©©¥©¦¦§©§¨¤¨
çîwä úà ïúBð,dxrwaíénä úà ïúBð ãçàå,gnwd lrïBøçàä ¥¤©¤©§¤¨¥¤©©¦¨©£

áéiç,eicia mina gnwd z` laib `ly s` ,'yl' zk`ln meyn ©¨
[äãeäé éaøa] éñBé éaø .éaø éøáce wlegìaâiL ãò áéiç Bðéà ,øîBà ¦§¥©¦©¦¥§©¦§¨¥¥©¨©¤§©¥

,eicd ipnnq lr mind zpizp iabl xnel yi oke .mina gnwd z`
iqei iax zrcl la` ,yl meyn zaya dilr aiig iax zrcly
.iax ixack epzpyne .mina eicd z` eicia labn epi`y oeik ,xeht

:`xnbd dywnééaà déì øîà,sqei axløîà÷ àì ïàk ãò àîìéãå ¨©¥©©¥§¦§¨©¨Ÿ¨¨©
éñBé éaø,dyilk zaygp dpi` mind zpizpyàlà`weec,çî÷a ©¦¥¤¨§¤©

àeä ìeaéb øác,dfl df eiwlg miwaczne dqirl labzn `edy - §©¦
mina eaexir lr aiigzn epi`e ,dk`lnd xwir `ed leaibd jkitl

.elabl ilanàeä ìeaéb øa åàìc ,Béc ìáàdqirl labzn epi`y - £¨§§¨©¦
,mind mr axrzn wx `l`áéiçéì àîéàozepdy xn`p ile` - ¥¨¦©©

`edy oeik ,iqei iax zrcl mb z`hg aiigzi zaya min eilr
.lkd ixack epzpyne ,envrn mina ahid axrzn

:`xnbd zvxznøôàä úà ïúBð ãçà ,àéðúc ,Czòc à÷ìñ àìŸ¨§¨©§¨§©§¨¤¨¥¤¨¥¤
,ilkaíénä úà ïúBð ãçàå,xt`d lráéiç ïBøçàäzk`ln meyn §¤¨¥¤©©¦¨©£©¨

,eicia mina xt`d z` laib `ly s` ,yl.éaø éøáceéaøa éñBé éaø ¦§¥©¦©¦¥§©¦
,øîBà äãeäéaiig epi`.ìaâiL ãòixdy leaib xa epi` xt` ixde §¨¥©¤§©¥

iax xaq ok it lr s`e ,mind ici lr dfl df miwaczn eiwlg oi`
ok enke .dyilk zaygp dpi` leaib `ll eilr min zpizpy iqei
mina eicd z` labn epi`y oeik ,eicd ipnnq lr min zpizp iabl

.dyilk zaygp dpi`y iqei iax xaeq
:`xnbd dywne zxfeg'øôà' éàî àîìéãå,`ziixad dxikfdy §¦§¨©¥¤

epiidòàeä ìeaéb øác ,øôoipa ly hihl labzn `edy - ¨¨§©¦
cr aiig epi`y iqei iax xn` okle ,dfl df eiwlg miwaczne
dcen ,eic ly mipnnqa oke ,leaib xa epi`y ,xt`a la` .eplabiy
:`xnbd zvxzn .cala mdilr mind zpizpa aiigy iqei iax

'øôò' àéðúäå 'øôà' àéðúäåoipra zeziixa izy epipy ixde - §¨©§¨¥¤§¨©§¨¨¨
dipyae ,'xt`' xn`p odn zg`a ,iqei iaxe iax ly ef zwelgn
oiae xtra oia `id mzwelgny oeyld iepiyn gkene ,'xtr' xn`p

.xt`a
:uexizd z` `xnbd dgecàéðz éããä éab éãéîizy ike - ¦¦©¥£¨¥©§¨

ixd .odipia oeyld iepiyn wiicl lkepy ick eicgi epyp zeziixad
`iig iax itn dzpyp zg` `ziixa `l` ,eicgi epyp `l od
lr exaic mdipyy xnel yie ,`irye` iax itn dipy `ziixae

okzi ynn xt` iabl la` .'xt`' el `xw mdn cg`y `l` xtr
iptn dyilk zaygp eilr min zpizpy iaxl iqei iax dceny

.lkd ixack epzpyne .leaib xa epi`y
oze` ligzny zetqep zek`ln oipra `ziixa d`ian `xnbd

:zaya odil`n zexnbpe zay axraíéî ïé÷úBt ,ïðaø eðz- ¨©¨¨§¦©¦
mind z` `iadl xv uixg miyer xnelk ,mind z` migzet

oirnd ztynäpébìaäëéLç íò úaL áøò,dngd zriwy mcew - ©¦¨¤¤©¨¦£¥¨
ådpibdå .Blek íBiä ìk úëìBäå úàlîúîokøîâeî ïéçépîdpeal - §¦§©¥§¤¤¨©§©¦¦§¨

milgb iab lr minya ipineíéìkä úçzenyaziy ick [micbad-] ©©©¥¦
å ,(úaL áøò)micbadïéëìBäå ïéønbúîon myazdl mikiynn - ¤¤©¨§¦§©§¦§§¦

xnbendå .Blek íBiä ìkokúéøôb ïéçépîmilgb lríéìkä úçz- ¨©§©¦¦¨§¦©©©¥¦
mihexgd mixeivd iew z` hilaie xigyi oyrdy ick ,sqk ilk

mdilr)aå ,(äëéLç íò úaL áøòmdïéëìBäå ïéøtbúîmikiynn - ¤¤©¨¦£¥¨§¦§©§¦§§¦
zixtebd on oyrzdløBlé÷ ïéçépîe .dlek úaMä ìkzyeagz - ¨©©¨¨©¦¦¦

oird z`etxlå ,ïéòä áb ìòokúéðìtñéàdiihx -áøò) äkî éab ìò ©©¨©¦§¦§§¨¦©©¥©¨¤¤
ïéðúBð ïéà ìáà .Blek íBiä ìk úëìBäå úàtøúîe ,(äëéLç íò úaL©¨¦£¥¨¦§©¥§¤¤¨©£¨¥§¦

zay axraíéî ìL íéçéøä CBúì ïéhçgka ziyrp ozlerty - ¦¦§¨¥©¦¤©¦
,odil`n zepgeh ody s` ,mindeðçhiL éãëa àlàmihgdãBòaî ¤¨¦§¥¤¦¨£¦§

.íBé
:`xnbd zxxanàîòè éàîmigixd jezl mihig zpizp dxq`p ©©£¨

:`xnbd daiyn .`ziixaay zek`lnd x`yn xzei,äaø øîà̈©©¨
L éðtîmigixd zlertòîLn,ìB÷ úo`k ziyrpy xacd rnype ¦§¥¤©§©©

.zayd ceaka leflf `ede ,zaya dk`ln
:`xnbd dywnóñBé áø déì øîà,daxløî àîéìåxeqi`dy ¨©¥©¥§¥¨©
`ed `ziixaaíeMîoicíéìk úúéáLz` ziaydl mc` aiigy - ¦§¦©¥¦

,`ziixe`c xeqi` `edy .zaya dk`ln eyri `ly eilkàéðúc§©§¨
ea xn`py zaya dziayd aeig iabl(bi-ai bk zeny)iriaXd mFIaE'©©§¦¦

'ebe LxFW gEpi ornl zAWY'eøîMz íëéìà ézøîà øLà ìëáe,'ebe ¦§Ÿ§©©¨©§§Ÿ£¤¨©§¦£¥¤¦¨¥
d`a 'ebe 'lkae' aezkd oeyly.íéìk úúéáL úBaøì§©§¦©¥¦

:dax ixack `ly `ziixad mrh z` sqei ax x`an jkitleàlà¤¨
,óñBé áø øîàmigix jezl mihig zzl `ziixad dxq`y mrhd ¨©©¥

,zay axra min lyíeMîoic.íéìk úúéáL ¦§¦©¥¦
:`xnbd zl`eyúøîàc àzLäåy sqei ax xn`y eiykre -úéáì §©§¨§¨§©§¥

íéìk úúéáL eäì úéà ìlän,àúééøBàcdxingdy ef `ziixa ixdy ¦¥¦§§¦©¥¦§©§¨
zia ixack dxe`kl `id milk zziay meyn min ly migixa
odil`n zaya zexnbpy zek`ln dnk dxizdy meyn ,lld

ok m` ,epzpyna lld zia zrckøîâeîe úéøôbdxizdy ¨§¦§¨
,`ziixadeøL àîòè éàîixd ,lld zia mexizd mrh dfi`n - ©©£¨¨

ilk jeza xnbende zixtbd z` zzl `id jxcdilkd `vnpe ,
:`xnbd zvxzn .zaya dk`ln dyeräNòî ãéáò÷ àìc íeMî- ¦§Ÿ¨¨¦©£¤

zixtbde ux`d lr gpen `ed `l` ,dlert mey dyer ilkd oi`y
dn .ezxfr ilan mzlert z` miyere ekeza migpen xnbende
lr dfa xaere mzpigha dyrn miyery ,min ly migix ok oi`y

.eilk zziay
:zl`eye `xnbd dtiqenïzLt ìL ïéðeàlld zia exizdy ¦¤¦§¨

,mei ceran xepzl ozil epzpyna,eøL àîòè éàîxepzd ixd ©©£¨¨
:`xnbd daiyn .zaya oeail zk`ln dyerãéáò àìc íeMî¦§Ÿ¨¦

àçééð çðéîe äNòî`l` ,dlert mey dyer epi` xepzdy iptn - ©£¤¥¨¨§¨
zlert z` dyerd `id ekezay y`de ,ux`d lr gpen `ed

.oeaild
:`xnbd zl`eyíéâãå óBòå äiç úãeöîlld zia exizdy §©©¨§§¨¦

,mei ceran qextl epzpynaäNòî ãéáò à÷czlert dyery - §¨¨¦©£¤
z` ckele xywp lagdy zeter ly zcekln oebk ,zaya dciv
zxbqp dilr zkxec digd xy`ky zeig ly zcekln oke ,serd

,dlbx z` zqteze zexidna zceklnd.eøL àîòè éàîzvxzn ©©£¨¨
:`xnbdénð íúäoebk `l` dcevn lka xaecn oi`éçìazekga - ¨¨©¦§ª¥

,envrn da qtzpe dkgd ly qxwd z` rlea bcdy ,mibiic ly
åa okéø÷e÷gzt mr mipw ly lq oirk zeieyrd mibc zecekln - §§¥

agxd gzta qpkp bcdy ,ipy cvn xv gzte cg` cvn agx
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רה ezny in` cenr gi sc ± ipy wxtzay
LîMä íò.zgxFf dOgd cFrA:ïáì éìk.b Kixve ,qAkl dWw `EdW.mini ' ¦©¤¤§©©¨©©§¥¨¨¤¨¤§©¥§¨¦¨¦

"aM onvr lr oixingnEy:ïéðòBhL.miaprd z`e ,cAd ziA zFxFwA miziGd z` ©§¦¦©©§¨§¤£¦¤©¥¦§¥©©§¤¨£¨¦
ilEBirAEid `NW .zBdoixvFrzFxFwA ozF` oiprFh `N` ,EpNW FnM lBlbA ozF` §¦¥©©¤Ÿ¨§¦¨§©§©§¤¨¤¨£¦¨§
.oicaMzbC ipdeixw,oilEBirozF` oiprFHW oieWe .oilEBirM oiEUr oiar oiRc EidW §¥¦§¨¥§©¨¥¦¦¤¨©¦¨¦£¦§¦¦§¨¦¤£¦¨

,mFi cFrAndwWOdeKlFd.zAXd lM afe ¦§§©©§¤¥§¨¨©©¨
`xnBaE)sChi.(ibilR `lC `pW i`n :KixR ©§¨¨©¨¥©§¨§¨§¦¦

Edl ciar inp i`C mEXn :WxtnE ?`dA y"a§¨§¨¥¦§¦©¦¨¥§
'ixn` ikC .z`Hg aEIg `Mil - zAWA§©¨¥¨¦©¨§¦¨§¦

zhigqziag" 'tA ,dk`ln a` miapre mizif §¦©¥¦©£¨¦©§¨¨§¤¨¦
"dxAWPW)sC oOwlbnw:(iNin ipd - ¤¦§§¨§©¨©¨¥¦¥

`NW miapre mizifAowQixdedC ,mFi cFrAn §¥¦©£¨¦¤Ÿ¦§¨¦§§¨¥
xaC wxtn DilF`VOn`ide ,FkFzA lcBd ¥§¨¥¨¨¦©¨©¨¥§§¦

dxFw oipzFp oi` - `kd la` .WcC dclFY¨¨§¨£¨¨¨¥§¦¨
oipgFHW cr mizif iAB lroke ,migixA dNgY ©©¥¥¦©¤£¦§¦¨§¥©¦§¥

e`laE .lbxA dNgY ozF` oikxFC miapr£¨¦§¦¨§¦¨¨¤¤§¨
`lC `N` ,`liOn witp dwWn inp dxFw¨©¦©§¤¨¥¦¥¨¤¨§¨

inC `le ,`YWd iM xiRW witpWcl:'îâ ¨¥©¦¦¨§¨§¨¨¥§¨
'åë eäleëa àðL éàîb"l`N` ,`kd Dl ©§¨§§¨¨¨¤¨

"oiprFHW oieWe" dpWOA oOwl:àðz ïàî §©¨©¦§¨§¨¦¤£¦©§¨
íéî úðéúðBécì.- FiCd lAiB `NW t"r`e §¦©©¦©§§¤Ÿ¦¥©§

,oziIxW `id Ff,ikdA DiciC dWil iede ¦§¦¨¨§¨¥¦¨¦¥§¨¦
,lEAB `Mil 'ipzn `dC .Wl mEXn aiIginE¦©©¦¨§¨©§¦¥¨¦

Ebilt`eaiIg zAWaC llMn ,mFi cFrAn DA §¦§¦¨¦§¦§¨¦§©¨©¨
`Ed z`Hg:áéiç ïBøçàä.`EdW ,Wl mEXn ©¨¨©£©¨¦¨¤
dk`ln a`:øôà.lEAiB xA e`l`Ed:øôò. ©§¨¨¥¤¨©¦¨¨

`Ed lEAiB xAhihloipA lW:àéðz àäå. ©¦§¦¤¦§¨§¨©§¨
xtrC `cge xt`C `cg ,`zipzn iYxY: ©§¥©§¦¨£¨§¥¤©£¨§¨¨

éãéîéããä éabeäðéðz.`ipY `cgx,`iIg ' ¦¥©¥£¨¥¨¦§£¨©§¨¦¨
`ipY EdiiPin `cge .`irWF` iAx `ipY `cge©£¨©§¨©¦©§¨©£¨¦©§©§¨

xt` oFWlA xtrl:ïé÷úBt.oiUFr ,oigzFR §¨¨¦§¥¤§¦§¦¦
ztVn ohw xbpoirOddPBl:øîâeî.dpFal ¤¤¨¨¦§©©©§¨©¦¨§¨§¨

ipinEoipXrnE W`d lr oipzFp minUA ¦¥§¨¦§¦©¨¥§©§¦
scFp ogix `dIW ,micbAd:úéøôb.ilM zgY ©§¨¦¤§¥¥¨¥¨§¦©©§¥

oixiIvOW sqkmigxR mdAzFxEve,hxgA ¤¤¤§©§¦¨¤§¨¦§§¤¤
opXrnEode zixtbAzFxigWn,zFxMipe §©§¨§¨§¦§¥©§¦§¦¨
oixFwex"liip:øBìé÷.,zWFAgYoixFTW §¦¦©§¤¤¦
`"fel:úéðìtñàå.diIhx:íéî ìL íééçøa. §¦§§¨¦§¦¨§¥©¦¤©¦

mc`C ,xFng lWe ci lW miigxA y"ke§§¥©¦¤¨§¤£§¨¨
FYndA zziaW lr dEEvn:ãBòaî eðçhiL §¤©§¦©§¤§¤¦¨£¦§

íBé.zrnWOW ipRn,lFTd z``Wee`e ¦§¥¤©§©©¤©§©§¨
`zElif `Mi`e ,zAWA `zNin:úBaøì ¦§¨§©¨§¦¨¦¨§©

íéìk úúéáL.gEpi ornl" DPin lirl aizkC §¦©¥¦¦§¦§¥¦¨§©©¨©
LxFW'ebe "LxFnge:úéa zøîàc àzLäå §©£¤§¨§¨§¨§©§¥

íéìk úúéáL eäì úéà ìlä.lr `dC ¦¥¦§§¦©¥¦§¨©
,lNd ziA `zipzn i`d KigxMixWCn.KpdA ¨§¥©©§¦¨¥¦¥¦§¨¥§¨¨

miigxC ipzwemilM zziaW mEXn - xEq`: §¨¨¥§¥©¦¨¦§¦©¥¦
eøL éànà úéøôâå øîâeî.Kpd lkl d"de §¨§¨§¦©©¨§§¨¨¨

ixd ,'ipznCxnbEOdzF`wqCxrA gPEn- §©§¦£¥©§¨¨§©§©§¨
dk`ln dUFr ilM `vnpe!ãéáò à÷ àì §¦§¨§¦¤§¨¨¨¨¨¥

äNòî íeL éìkä.ode ux`d lr gPEn `N` ©§¦©£¤¤¨¨©¨¨¤§¥
la` .FkFzAmiigxd"alE .dUrn icar,y §£¨¨¥©¦¨§¦©£¤§
oigPEnC oeiMDiliC dUrn Epiid - DeEbA: ¥¨§¨¦§©¨©§©£¤¦¥

äNòî éãáò à÷c úBãeöî.gRdWxWwp §§¨¨§¦©£¤¤©©¦§¨
qtFzeoke .sFrdWEwimihWFRWzFIglockFll,milbxAoirbFPWMutFw FA §¥¨§¥¨¤§¦§©§§¨¨©§©¦§¤§¦¥

eil`n xAgznEckFle:éçìa.bCdW ,`"nii` oixFTW dMgilMde ,FwCdnE FrlFA ¦§©¥¥¥¨§¥§¤¦©¨¤¦¤©¨§§©§§©§¦
FnFwOn ff Fpi`:éø÷B÷å.oiUFrW,miNq,c`n xvw ipXd ditE agx cg` diRbCde ¥¨¦§§§¥¤¦©¦¦¨¤¨¨¨¦¨©¥¦¨¨§Ÿ§©¨

)`"qdIgde(itA FW`x `ivFnE mW qpkp`AWkE ,z`vl lFki FtEB oi`e xvTd §©©¨¦§¨¨¦Ÿ§¦©¨¨§¥¨¨¥§¤¨
iW`x miptl FW`x xifgdlzFnExwilM ciar `l `YWdC .Figl zgY Fl oiqpkp §©£¦Ÿ¦§¦¨¥§¦§¨¦©©¤§§¨§¨¨¨¥§¦

icin:àéä ù"á 'åë zøîàc àzLäå.migixC `de.y"a"aEy`kid oiA Edl ipW `l ¦¥§¨§¨§¨§©§¦§¨§¥©¦¨¨¥§¥¥¨
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ynzydl xeq` ± l`xyi liaya xp wilcdy

dxe`l)mipyi zetqez(:
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± milk zziay `pz o`nc ,`irye` axk l"iwe .'itck ,daxk `l` `nwezin `l onwlc

oi`e ,iebl milk li`ydl xzene ,`id i`ny zia

la` ,dk`ln iebd ea dyriy dna yegl

eilr eznda zziayc ,li`ydl xeq` ± eznda
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`lc xaq inp dkic ixqegna k"` ,dkic ixqegn eh` xfb `le ,micia hegql l`rnyi 'x ixyc oeikc xity iziin `zyde .jenqa xn`ck ,dkic oixqegn oi`yk `kdc .`l micia

dkic oixqegn oi`ya xq`c oeik ,`iz` `l r"xk la` .oixqegn eh` xfb `le ,micia ixy oixqegn oi`yk :d"t`e ± aiigin dkic ixqegna l`rnyi iaxlc xn`w ikd xzae .aiigin

y"al dkyg mr xeq` k"`e ,aiigin dkic oixqegnc llkn ± dkic oixqegn eh`:
ony
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zay(iriax meil)

øBîâé àìzpn lr ,mei ceran dxewd zgz mgipdl i`yx epi` - Ÿ¦§
.dkiygd xg`l dk`lnd xnbzy

xqeae mey zaya hgeqdy ,l`rnyi iax ixacn cenll yie
`ed jkitle ,z`hg aiig epi` zay axrn ewqxzpy zelilne
ef dhiyke ,mei ceran dxewd z` mdilr oirhdl dligzkl xizn

.epizpyna i`ny zia mixaeq
,dpynd ly `pzd `ed in zx`and ztqep dhiy d`ian `xnbd
on dhigq xeqi` ea oi` envrn hgqidl cizrd xac lky xaeqd

:zaya dxezdøæòìà éaøåzct oa,øîàzhiyk epizpynéaø §©¦¤§¨¨¨©©¦
øæòìàreny oaïðúc ,àéäoldl dpyna epipy jky -(:bnw),úBlç ¤§¨¨¦¦§©©

ïîöòî eàöéå ,úaL áøòa ï÷qéøL Láczaya yac odn af - §©¤¦§¨§¤¤©¨§¨§¥©§¨
,eil`nøeñà`ny yegl yiy itl ,zay dze`a df yac lek`l ¨

zhiy `id ef .dxez xeqi` jka yie ,zaya micia ohgeql `eai
.`nw `pzøézî øæòìà éaøåzaya odn `veid yacd z` §©¦¤§¨¨©¦

m` s`y xaeq `edy itl ,micia hegqi `ny xfeb epi`e ,dlik`a
cizr oday yacd ixdy ,dxez xeqi` jka oi` zaya oze` hegqi

.zay axrn owqixe xg`n ,envrn z`vl
ea oi` envrn `vil cizrd xac lky ,xfrl` iax ixacn x`ean
i`ny zia s` mixaeq ef dhiyke ,zaya dxezd on dhigq xeqi`
miapre mizif lr dxewd z` ozil md mixizn jkitle ,epizpyna
hegqi m` s` oky ,zaya eil`n aefi dwyndy ick zay axrn

.z`hg aiigzi `l micia zaya mze`
dpynd cinrd `l mi`xen`d on cg` lk recn zxxan `xnbd

:exag `iady `pzd zhiykàðéðç øa éñBé éaøåz` cinrdy §©¦¥©£¦¨
,l`rnyi iax zhiyk epizpynøîà àì àîòè éàî`id epizpyny ©©£¨Ÿ¨©

s`kzhiy.øæòìà éaø §©¦¤§¨¨
:`xnbd zx`anCì øîàoi`y ,jl xnel `pipg xa iqei iax leki - ¨©¨

itl ,epizpyn zhiyk xaeq `edy xfrl` iax ixacn gikedl
wxy xnel okziyíúä,yac zelg iabl ,my -àeäiax xizny ¨¨

meyn ,zaya dlik`a mdn `veid yacd z` xfrl`àøwéòîc§¥¦¨¨
ìëBà óBqáìe ìëBà`ed zelgd jeza yacdy cera dligzay - ¤§©¤

,eilr lke` mW oiicr myn `viy xg`l dzr s`e ,lke`k oecip¥
ea oi` zaya micia ephgqi m` s`y xfrl` iax xaeq jkitle
lke` jezn lke` z`veda dhigq xeqi` oi` ixdy ,dxez xeqi`
xefbl mewn oi` `linne ,lke` jezn dwyn z`veda wx `l`

la` .eil`n `viy ote`aàëämizif iabl epizpyna o`k - ¨¨
,miapreä÷Lî àzLäå ìëBà àøwéòîoiide onydyk dligzn - ¥¦¨¨¤§©§¨©§¤

dzr eli`e ,lke`k oecip lkd did miaprde mizifd jeza miqepk
lke` jezn dwyn z`vede ,miwynk md mipecip myn e`viyk
axrn ewqxzpyk s`y xfrl` iax xaeq jkitle ,`id dhigq
xfeb `ed `linne ,zaya micia mzhigqa dxez xeqi` yi zay
micia hegql `eai `ny ,mdil`n miwynd e`viy ote`a s`

.zaya
:ef dprhl zct oa xfrl` iax dpri dn zx`an `xnbdøæòìà éaøå§©¦¤§¨¨

zct oaCì øîàleki -iax ly ezprh z` ayiil ick jl xnel `ed ¨©¨
oiprl dpyna reny oa xfrl` iax ixacn ok`y ,`pipg iaxa iqei
mpn` ,miapre mizif iabl epizpynk xaeqy dgked oi` yac zelg

déì ïðéòîL àäel eprny ixd -øæòìà éaøì,`ziixaa reny oa ¨¨§¦©¥§©¦¤§¨¨
xaeqyéøL énð íéáðòå íéúéæ eléôàcmiwynd mixzen ok mb - ©£¦¥¦©£¨¦©¦¨¥

,mnvrn zaya mdn mi`veidàúà ék àäc`a xy`k ixdy -áø §¨¦£¨©
déãéa àúéðúî éúééàå àúà ,àòcøäpî àéòLBä`ziixa `iade `a - ©§¨¦§©§§¨£¨§©§¥©§¦¨¦¥

,da aezk jke ,eciaeàöéå úaL áøòî ï÷qéøL íéáðòå íéúéæzaya ¥¦©£¨¦¤¦§¨¥¤¤©¨§¨§
mday miwyndïéøeñà ,ïîöòîyegl yiy meyn ,zay dze`l od ¥©§¨£¦

.`nw `pz ixac el` .zaya micia mhgeql `eai `nyøæòìà éaø©¦¤§¨¨
ïéøézî ïBòîL éaøå.zaya mdn mi`veid oiwynd z` §©¦¦§©¦¦

s` xizn `edy ,`ziixaa reny oa xfrl` iax ixacn x`ean
mdn `veid dwynd z` [zay axrn ewqxzpy] miapre mizifa
,zaya micia mhgeql `eai `ny yyeg epi`e ,eil`n zaya

.ezhiyk epizpyna i`ny zia ixac z` cinrdl yi jkitle
epizpyn z` `pipg xa iqei iax cinrd `l recn zx`an `xnbd

:`ziixaa xfrl` iax zhiykàðéðç øa éñBé éaøåzelg oia wligy §©¦¥©£¦¨
,miapre mizif oial yacdéì òéîL àì àúééøarny `l - ¨©§¨Ÿ§¦©¥

.miapre mizifa s` yxetna xfrl` iax xizn day ,ef `ziixal
s` dpynd cinrn epi` xfrl` iax recn `xnbd zxxan dzr

:l`rnyi iax zhiykøæòìà éaøå,zct oaøîà àì àîòè éàî §©¦¤§¨¨©©£¨Ÿ¨©
ðéðç øa éñBé éaøk,à,l`rnyi iax zhiyk epizpyn z` cinrnd §©¦¥©£¦¨

zelilne xqeae mey lr zay axrn dxewd z` oerhl xiznd
.mwqixy

:`xnbd zx`anCì øîà,zct oa xfrl` iaxdìò øîzéà åàì- ¨©¨¨¦§©£¨
iaxe l`rnyi iax ly mzwelgn lr yxcnd ziaa xn`p `l ike

,`aiwräëéc ïéøqeçîa ,ïðçBé éaø øîà àðéðç øa àáø øîàote`a - ¨©¨¨©£¦¨¨©©¦¨¨¦§¨¦¦¨
it lr s`y ,xnelk ,ekecip `l oiicr zelilnde xqeade meydy

ahid ezzkp `l oiicr mewn lkn hrn ewqxzpyàì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ
éâéìtxeq`y l`rnyi iax s` dcen dfay ,mi`pzd ewlgp `l - §¦¦

ozk`ln xnbzy zpn lr zay axrn dxewd z` mdilr oirhdl
,dhigqd zk`ln xwir z` dyerd `id ef dpirh oky ,zaya

.zaya ziyrp ozk`ln lky `vnpeä÷éçL ïéøqeçîa éâéìt ék- ¦§¦¦¦§¨¦§¦¨
meyd ekecip xak xy`k ,mi`pzd ewlgp ote` dfi`a `l`
ick zhren dwigy `l` mixqg mpi`e ,ahid zelilnde xqeade

.ozk`ln xnbl ribdlénð éðäåmday miaprde mizifd el`e - §¨¥©¦
epizpyn zwqereîc äëéc ïéøqeçîklr s`e ,ekecip `l oiicr - ¦§¨¦¦¨¨

,`vnpe ,zay axra dxew mdilr oirhdl i`ny zia exizd ok it
`l` ,l`rnyi iax zhiyk epizpyn z` cinrdl xyt` i`y

.reny oa xfrl` iax zhiyk dcinrdl jixv gxkda
n `xnbd:`aiwr iaxe l`rnyi iax zwelgna dkld wqt d`ia

àðéðç øa éñBé éaø äøBädyrnl dkldkzhiy,ìàòîLé éaø ¨©¦¥©£¦¨§©¦¦§¨¥
.meye zelilne xqea lr zay axrn dxewd z` oerhl xiznd
:dvwen ipica l`enyl ax oia zewelgn dnk d`ian `xnbdïîL¤¤

ïéãca ìLzia zepita xiizynd ony ,xnelk ,[cad zia ilra-] ¤©¨¦
,mxkya cad zia ilral ozipe ,zexewd zgz cadìL úBìöçîe©§¨¤

ïéãca,mizifd ieqikl zeynynd cad zia ilra ly zelvgn - ©¨¦
.dvwen oicn zaya md mixeq` m` mi`xen` ewlgpøñà áø©¨©

,mda ynzydléøL ìàeîLe.xizd - §¥¨¥
okeéæeæc éëøk éðäzexegqd ieqikl zecnerd zelvgnd el` - ¨¥§¨¥§¥

,zebefa zeieyre ,dpitqayøñà áøzaya mda ynzydl ©¨©
,mzk`lnl md mivweny itl ,zxg` dk`lnléøL ìàeîLe- §¥¨¥

.mda ynzydl xizn
:dvwen ipica l`enyl ax oia ztqep zwelgn d`ian `xnbd

æò ,ïîçð áø øîàzcnerddáìçì,dhigyl `le ,alg ozil -ìçøå ¨©©©§¨¥©£¨¨§¨¥
zcnerd [dyak-]dúféâì,xnv ozil -úìBbðøúåzcnerddúöéáì §¦¨¨§©§§¤§¥¨¨
,mivia lihdl -àéãéøc éøBúå,dyixgl micnerd mixeeye - §¥§¦§¨

à÷ñéòc éøîúåzeyrl xg` mewnl mkiledl micnerd mixnze - §©§¥§¦§¨
,dxegq mdaøñà áøoicn aeh meiae zaya mda yeniyd z` ©¨©

lgxde frd z` aeh meia hegyl xq`y ,epiidc ,dvwen
mzk`lnl mivwen eid bgd zqipkay itl ,mixeeyde zlebpxzde
meia e` zaya mixnzd z` lek`l ax xq` oke ,dhigyl `le

.dxegql dligzn mivwen eidy itl ,aeh.øzeî ,øîà ìàeîLe§¥¨©¨
:l`enye ax ly mzwelgn ceqi z` zx`an `xnbdéâìôéî÷å- §¨¦§§¦

l`enye ax ewlgpeàúâeìôazwelgna -,ïBòîL éaøå äãeäé éaøc ¦§§¨§©¦§¨§©¦¦§
oldl ewlgpy(:epw)mipica xingn dcedi iaxy ,dvwen oic ceqia

'dvwen' `ed ixd cgein yinyzl cnerd xac lky xaeqe ,el`
,dvwen ipica lwin oerny iax eli`e .ax xaeq ef dhiyke ,zaya
ezrc dvwn mc` oi` zaya ea ynzydl ie`xd xac lky xaeqe

yl zay axrn `ed cner m` s` ,epnidef dhiyke ,xg` yeni
.l`eny xaeq

:dfa dkldd wqt oipra dyrn d`ian `xnbdàãéîìz àeää- ©©§¦¨
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ezny ina cenr hi sc ± ipy wxtzay
øBîâé àì.xEq`mgiPdlocaFM zgY mFi cFrAnKWgYXn xFnbl icM:øæòìà éaøå Ÿ¦§¨§©¦¨¦§©©§¨§¥¦§¦¤¤§©§©¦¤§¨¨

øîBà.x `Ed`xFn` `EdC ,zcR oA xfrl` ':àéä øæòìà éaø.`EdxoA xfrl` ' ¥¤§¨¨¤§¨§¨¨©¦¤§¨¨¦¤§¨¨¤
x mzq ,rEOW`ziixaE dpWn lW xfrl` ':Lác úBlç.zxeEMdW,dcFxoiiEUre ©©§¨¤§¨¨¤¦§¨¨©§¨©§©¤©©¤¤¨©£¦

derW lW zFNg oinMokFzA WaCde:Lï÷qéø.ozzFM:ïéøeñà.zAW FzF`l §¦©¤©£¨§©§©§¨¤¦§¨§¨£¦§©¨
dlik`A:Lác.aGW xg`linp zFNgd on ©£¦¨§©§©©¤¨¦©©©¦

`OW DiA xfbinl `Mil KMld ,`Ed `lkF`§¨¦§¨¥¨§¦§©¥¤¨
dhigq DiA `kiiW `lC ,KWgYXn hFgqi: ¦§¦¤¤§©§¨©§¨¥§¦¨

àëä.`xTirnC 'ipznC miapre mizif ¨¨¥¦©£¨¦§©§¦§¥¦¨¨
`OW xfbinl `Mi` - dwWn `YWde `lkF`§¨§¨§¨©§¤¦¨§¦§©¤¨
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ïîù± oicca lyo`k xikfdl el dnc :i"xl dywe .cad zia ziefa xiizynd :d"t

xn`wc ,lirlc` i`wc :i"x uxize ?dvwen onyd didi dnlc :cere ?dvwen oic

meyn ony eze` xq` ax ± zayd lk zklede af onyde ,mei ceran cad zia orh m`c

zeynyd oia ie`x did `l eilry lebirde zexew zngnc .xenb clep iedc ,dvwen

df lr jnqe ,egipd ok n"rc b"r` ,dlik`l

i`d ± mlera oiwyn oi`c oeik .zayd lk aefiy

inc `le .xenb clep iede ,`ed icin e`l dkinq

`l zeynyd oiac b"r` .ixyc `ziig dxcwl

± mlera xyadc oeik mzdc ± dlik`l ifg

zeraepd zepiirn oke .dgipn ok n"rc ,ipdn

xak didy ,ohw z`ev oke .mlera md xak

mizifl inc `le .dkinq oda ipdn ± eirna

xqeade meyd oke ,mei ceran owqixy miapre

,dlik`l axran efg mzdc ± axran owqixy

,dlik`l zeynyd oia efg `lc `kd la`

xeq`e ,xenb clep ixd ± mlera epi` dwynde

onwl a"ta :z"`e .axl).hk sc(:ax xn`clk`

e`l i`n ,`zeigl `ziiyw `cye ixnz

.dlawe `ziinx`a ,`l ,dlaw `le ± `ziiqxta

ax `de ?`ziiqxt iedc l"nd ikid `zyde

e`l i`n :t"dc ,xnel yie !`kd clep xq`

dil `aiyg `lc meyn ± dlaw `le `ziiqxta

.oirxb `zyde oirxb `xwirnc oeik ,clep ax

`ly onf lk ,mizifa relad ony `kd la`

dwyn ied `le ,xenb clep ied `vi:

ìàåîùå± ixy"lhep" t"qac :dniz

).bnw onwl(did l`enyc :'ixn`

:'it .`ztix ab` `ziiqxt ipirxb lhlhn

lke`d on x`yp oi`y ,okxv lk zeleya

`la ± y"xk clep ixyc oeike .llk mdilr

l`enyc :z"x uxize !ixzyil inp `ztix

.aeyg mc` didy itl ,did envr lr xingn

e`l i` :iia` xn`c ,mzd `ibeq gken oke

`p` aeyg mc`c:éðäxq` ax ifefc ikxk

±"oiptn" 'tac :dniz .dvwen meyn lhlhl

).gkw sc onwl(dvwena ,axc :opixn`

dvwenae ,dcedi 'xk dl xaq ± dlik`l

lhlhl xqe` `kde ,y"xk dl xaq ± lhlhl

od ifefc ikxkc :z"x yxtne !ifefc ikxkl

zelvgne micba oebk ,qe`in zngn dvwen

oiklklnd mixac x`ye ,mibc mda oiqkny

lhlhl dvwenac ax xn`wc mzde .mze`

mc`d dvwny dvwena y"xk dl xaq

`de .qe`in ea oi`y xve`l ,`wqirl ezrcn

`xza wxta xn`c):epw sc('xk l"q ax s`c

z"x yxtn ± xq` axc ifefc ikxkcn ,dcedi

,miign ie`x epi` mialkl s`c ,`ed xeqi` zngn dvwen zaya zlapznd dliapc

oilegc w"ta xn`c `de .qe`in zngn dvwenn xeng xeqi` zngn dvwene)sc

:ci(iaxl dil zrnyc xeni` ,`id dcedi 'x 'ipzn xninl `ixag oiaqpe :`zrnya

`nlra iegic ± ?dil zrny in xeqi` zngn dvwena ,qe`in zngn dvwena dcedi

mzd xn`w `dc :rcz xeng ith xeqi` zngn dvwenc xn`p `pwqnd itle .`ed

in ± qekl ie`x epi`c hgey qekl ie`xc ± lyana xi`n 'xl dil zrnyc xeni`

"dxik" wxtae ,xeqi` zngn dvwen xi`n 'xl dil zi`c ± rnyn ?dil zrny

wen dil zilc :rnyn'x ,oyi `l la` ycg xp milhlhn iab ,qe`in zngn dv

zay eze`a ea ewilcdy xpd on ueg ,milhlhn zexpd lk :xne` xi`n:ãçålivn

± ip`n ynge rax`a.zg` zaa o`yepe ,cg` ilk jeza olek oltwne :qxhpewa 'it

"iazk lk" 'tac ,z"xl d`xp oi`e).kw sc onwl(`irac ,`da i`xen` ibilt `l

± `pn cga livn cgc :z"x yxtne .r"kl ixye ± inc livdl `akc hiyte `id

'it` ,livdle xefgle livdl oebk ± ip`n ynge rax`a la` .zecerq d`n 'it`

dax mzd ibilt `dae .xvg eze`l ± ip`n 'de 'ca livn cge .`l ± xvg eze`a
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zay(iriax meil)

øBîâé àìzpn lr ,mei ceran dxewd zgz mgipdl i`yx epi` - Ÿ¦§
.dkiygd xg`l dk`lnd xnbzy

xqeae mey zaya hgeqdy ,l`rnyi iax ixacn cenll yie
`ed jkitle ,z`hg aiig epi` zay axrn ewqxzpy zelilne
ef dhiyke ,mei ceran dxewd z` mdilr oirhdl dligzkl xizn

.epizpyna i`ny zia mixaeq
,dpynd ly `pzd `ed in zx`and ztqep dhiy d`ian `xnbd
on dhigq xeqi` ea oi` envrn hgqidl cizrd xac lky xaeqd

:zaya dxezdøæòìà éaøåzct oa,øîàzhiyk epizpynéaø §©¦¤§¨¨¨©©¦
øæòìàreny oaïðúc ,àéäoldl dpyna epipy jky -(:bnw),úBlç ¤§¨¨¦¦§©©

ïîöòî eàöéå ,úaL áøòa ï÷qéøL Láczaya yac odn af - §©¤¦§¨§¤¤©¨§¨§¥©§¨
,eil`nøeñà`ny yegl yiy itl ,zay dze`a df yac lek`l ¨

zhiy `id ef .dxez xeqi` jka yie ,zaya micia ohgeql `eai
.`nw `pzøézî øæòìà éaøåzaya odn `veid yacd z` §©¦¤§¨¨©¦

m` s`y xaeq `edy itl ,micia hegqi `ny xfeb epi`e ,dlik`a
cizr oday yacd ixdy ,dxez xeqi` jka oi` zaya oze` hegqi

.zay axrn owqixe xg`n ,envrn z`vl
ea oi` envrn `vil cizrd xac lky ,xfrl` iax ixacn x`ean
i`ny zia s` mixaeq ef dhiyke ,zaya dxezd on dhigq xeqi`
miapre mizif lr dxewd z` ozil md mixizn jkitle ,epizpyna
hegqi m` s` oky ,zaya eil`n aefi dwyndy ick zay axrn

.z`hg aiigzi `l micia zaya mze`
dpynd cinrd `l mi`xen`d on cg` lk recn zxxan `xnbd

:exag `iady `pzd zhiykàðéðç øa éñBé éaøåz` cinrdy §©¦¥©£¦¨
,l`rnyi iax zhiyk epizpynøîà àì àîòè éàî`id epizpyny ©©£¨Ÿ¨©

s`kzhiy.øæòìà éaø §©¦¤§¨¨
:`xnbd zx`anCì øîàoi`y ,jl xnel `pipg xa iqei iax leki - ¨©¨

itl ,epizpyn zhiyk xaeq `edy xfrl` iax ixacn gikedl
wxy xnel okziyíúä,yac zelg iabl ,my -àeäiax xizny ¨¨

meyn ,zaya dlik`a mdn `veid yacd z` xfrl`àøwéòîc§¥¦¨¨
ìëBà óBqáìe ìëBà`ed zelgd jeza yacdy cera dligzay - ¤§©¤

,eilr lke` mW oiicr myn `viy xg`l dzr s`e ,lke`k oecip¥
ea oi` zaya micia ephgqi m` s`y xfrl` iax xaeq jkitle
lke` jezn lke` z`veda dhigq xeqi` oi` ixdy ,dxez xeqi`
xefbl mewn oi` `linne ,lke` jezn dwyn z`veda wx `l`

la` .eil`n `viy ote`aàëämizif iabl epizpyna o`k - ¨¨
,miapreä÷Lî àzLäå ìëBà àøwéòîoiide onydyk dligzn - ¥¦¨¨¤§©§¨©§¤

dzr eli`e ,lke`k oecip lkd did miaprde mizifd jeza miqepk
lke` jezn dwyn z`vede ,miwynk md mipecip myn e`viyk
axrn ewqxzpyk s`y xfrl` iax xaeq jkitle ,`id dhigq
xfeb `ed `linne ,zaya micia mzhigqa dxez xeqi` yi zay
micia hegql `eai `ny ,mdil`n miwynd e`viy ote`a s`

.zaya
:ef dprhl zct oa xfrl` iax dpri dn zx`an `xnbdøæòìà éaøå§©¦¤§¨¨

zct oaCì øîàleki -iax ly ezprh z` ayiil ick jl xnel `ed ¨©¨
oiprl dpyna reny oa xfrl` iax ixacn ok`y ,`pipg iaxa iqei
mpn` ,miapre mizif iabl epizpynk xaeqy dgked oi` yac zelg

déì ïðéòîL àäel eprny ixd -øæòìà éaøì,`ziixaa reny oa ¨¨§¦©¥§©¦¤§¨¨
xaeqyéøL énð íéáðòå íéúéæ eléôàcmiwynd mixzen ok mb - ©£¦¥¦©£¨¦©¦¨¥

,mnvrn zaya mdn mi`veidàúà ék àäc`a xy`k ixdy -áø §¨¦£¨©
déãéa àúéðúî éúééàå àúà ,àòcøäpî àéòLBä`ziixa `iade `a - ©§¨¦§©§§¨£¨§©§¥©§¦¨¦¥

,da aezk jke ,eciaeàöéå úaL áøòî ï÷qéøL íéáðòå íéúéæzaya ¥¦©£¨¦¤¦§¨¥¤¤©¨§¨§
mday miwyndïéøeñà ,ïîöòîyegl yiy meyn ,zay dze`l od ¥©§¨£¦

.`nw `pz ixac el` .zaya micia mhgeql `eai `nyøæòìà éaø©¦¤§¨¨
ïéøézî ïBòîL éaøå.zaya mdn mi`veid oiwynd z` §©¦¦§©¦¦

s` xizn `edy ,`ziixaa reny oa xfrl` iax ixacn x`ean
mdn `veid dwynd z` [zay axrn ewqxzpy] miapre mizifa
,zaya micia mhgeql `eai `ny yyeg epi`e ,eil`n zaya

.ezhiyk epizpyna i`ny zia ixac z` cinrdl yi jkitle
epizpyn z` `pipg xa iqei iax cinrd `l recn zx`an `xnbd

:`ziixaa xfrl` iax zhiykàðéðç øa éñBé éaøåzelg oia wligy §©¦¥©£¦¨
,miapre mizif oial yacdéì òéîL àì àúééøarny `l - ¨©§¨Ÿ§¦©¥

.miapre mizifa s` yxetna xfrl` iax xizn day ,ef `ziixal
s` dpynd cinrn epi` xfrl` iax recn `xnbd zxxan dzr

:l`rnyi iax zhiykøæòìà éaøå,zct oaøîà àì àîòè éàî §©¦¤§¨¨©©£¨Ÿ¨©
ðéðç øa éñBé éaøk,à,l`rnyi iax zhiyk epizpyn z` cinrnd §©¦¥©£¦¨

zelilne xqeae mey lr zay axrn dxewd z` oerhl xiznd
.mwqixy

:`xnbd zx`anCì øîà,zct oa xfrl` iaxdìò øîzéà åàì- ¨©¨¨¦§©£¨
iaxe l`rnyi iax ly mzwelgn lr yxcnd ziaa xn`p `l ike

,`aiwräëéc ïéøqeçîa ,ïðçBé éaø øîà àðéðç øa àáø øîàote`a - ¨©¨¨©£¦¨¨©©¦¨¨¦§¨¦¦¨
it lr s`y ,xnelk ,ekecip `l oiicr zelilnde xqeade meydy

ahid ezzkp `l oiicr mewn lkn hrn ewqxzpyàì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ
éâéìtxeq`y l`rnyi iax s` dcen dfay ,mi`pzd ewlgp `l - §¦¦

ozk`ln xnbzy zpn lr zay axrn dxewd z` mdilr oirhdl
,dhigqd zk`ln xwir z` dyerd `id ef dpirh oky ,zaya

.zaya ziyrp ozk`ln lky `vnpeä÷éçL ïéøqeçîa éâéìt ék- ¦§¦¦¦§¨¦§¦¨
meyd ekecip xak xy`k ,mi`pzd ewlgp ote` dfi`a `l`
ick zhren dwigy `l` mixqg mpi`e ,ahid zelilnde xqeade

.ozk`ln xnbl ribdlénð éðäåmday miaprde mizifd el`e - §¨¥©¦
epizpyn zwqereîc äëéc ïéøqeçîklr s`e ,ekecip `l oiicr - ¦§¨¦¦¨¨

,`vnpe ,zay axra dxew mdilr oirhdl i`ny zia exizd ok it
`l` ,l`rnyi iax zhiyk epizpyn z` cinrdl xyt` i`y

.reny oa xfrl` iax zhiyk dcinrdl jixv gxkda
n `xnbd:`aiwr iaxe l`rnyi iax zwelgna dkld wqt d`ia

àðéðç øa éñBé éaø äøBädyrnl dkldkzhiy,ìàòîLé éaø ¨©¦¥©£¦¨§©¦¦§¨¥
.meye zelilne xqea lr zay axrn dxewd z` oerhl xiznd
:dvwen ipica l`enyl ax oia zewelgn dnk d`ian `xnbdïîL¤¤

ïéãca ìLzia zepita xiizynd ony ,xnelk ,[cad zia ilra-] ¤©¨¦
,mxkya cad zia ilral ozipe ,zexewd zgz cadìL úBìöçîe©§¨¤

ïéãca,mizifd ieqikl zeynynd cad zia ilra ly zelvgn - ©¨¦
.dvwen oicn zaya md mixeq` m` mi`xen` ewlgpøñà áø©¨©

,mda ynzydléøL ìàeîLe.xizd - §¥¨¥
okeéæeæc éëøk éðäzexegqd ieqikl zecnerd zelvgnd el` - ¨¥§¨¥§¥

,zebefa zeieyre ,dpitqayøñà áøzaya mda ynzydl ©¨©
,mzk`lnl md mivweny itl ,zxg` dk`lnléøL ìàeîLe- §¥¨¥

.mda ynzydl xizn
:dvwen ipica l`enyl ax oia ztqep zwelgn d`ian `xnbd

æò ,ïîçð áø øîàzcnerddáìçì,dhigyl `le ,alg ozil -ìçøå ¨©©©§¨¥©£¨¨§¨¥
zcnerd [dyak-]dúféâì,xnv ozil -úìBbðøúåzcnerddúöéáì §¦¨¨§©§§¤§¥¨¨
,mivia lihdl -àéãéøc éøBúå,dyixgl micnerd mixeeye - §¥§¦§¨

à÷ñéòc éøîúåzeyrl xg` mewnl mkiledl micnerd mixnze - §©§¥§¦§¨
,dxegq mdaøñà áøoicn aeh meiae zaya mda yeniyd z` ©¨©

lgxde frd z` aeh meia hegyl xq`y ,epiidc ,dvwen
mzk`lnl mivwen eid bgd zqipkay itl ,mixeeyde zlebpxzde
meia e` zaya mixnzd z` lek`l ax xq` oke ,dhigyl `le

.dxegql dligzn mivwen eidy itl ,aeh.øzeî ,øîà ìàeîLe§¥¨©¨
:l`enye ax ly mzwelgn ceqi z` zx`an `xnbdéâìôéî÷å- §¨¦§§¦

l`enye ax ewlgpeàúâeìôazwelgna -,ïBòîL éaøå äãeäé éaøc ¦§§¨§©¦§¨§©¦¦§
oldl ewlgpy(:epw)mipica xingn dcedi iaxy ,dvwen oic ceqia

'dvwen' `ed ixd cgein yinyzl cnerd xac lky xaeqe ,el`
,dvwen ipica lwin oerny iax eli`e .ax xaeq ef dhiyke ,zaya
ezrc dvwn mc` oi` zaya ea ynzydl ie`xd xac lky xaeqe

yl zay axrn `ed cner m` s` ,epnidef dhiyke ,xg` yeni
.l`eny xaeq

:dfa dkldd wqt oipra dyrn d`ian `xnbdàãéîìz àeää- ©©§¦¨
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zay(iying meil)

ïéìeábáexeq` ,ycwnd zial uegy zenewn x`ya la` - ©§¦
zedy yi ok m` `l` ,zayd zqipkl jenq dxecna y` fig`dl

Baeøa øeàä æBçàzL éãkok `l m`y ,dxecnay mivrd aexa - §¥¤¤¡¨§
.dxiradl ick zaya da zezgl e`eai `ny yegl yi

a ,øîBà äãeäé éaøly dxecnïéîçta y`d z` fig`dl icìk ©¦§¨¥§¤¨¦¨
,àeäL,dak zeidl dkxc oi` oky ,dnvrn zklede zwlec `ide ¤

.dxiradl ick da zezgl e`eaiy yegl oi` `linne

àøîâ
:'mei ceran eleviy ick' xeriy `ed dn zxxan `xnbdänëå§©¨

miielv dviade lvad e` xyad eidiy jixvy xeriyd `ed
.zaya milgbd zezgl `eaiy yyg `di `ly ick ,mei ceran

:`xnbd zx`an,áø øîà øæòìà éaø øîà`ed xeriydkeìBviL éã ¨©©¦¤§¨¨¨©©§¥¤¦
ìëàîk íBé ãBòaîenyy mc`,éàñBøc ïalke`e ,did mihqile ¦§§©£©¤¨©

cenll yi o`kne ,yily ick lyazpy xg`l elk`n z` did
oecipe wgcd ici lr dlik`l `ed ie`x xak jli`e df xeriyny
milgba zezgl `eai `ny dzrn yegl oi` jkitle ,lyeank

.zaya
:lyeank oecip 'i`qexc oa lk`n'y jkl di`x d`ian `xnbd

énð øîzéà,yxcnd ziaa ef oirk ztqep dkld dxn`p -áø øîà ¦§©©¦¨©©
ìk ,ïðçBé éaø øîà éqàlk`nàeäLlyeankly eleyia xeriy ©¦¨©©¦¨¨¨¤§

,éàñBøc ïa ìëàîaeyBa ïéàxeqi`.íéøëð éìeMéa íeMî,xnelk ©£©¤¨©¥¦¦¥¨§¦
on xqede ,eleyia yily xeriy cr lk`n l`xyi lyia m`y
meyn xeqi` dfa oi` ,eleyia z` ixkp xnb okn xg`le ,y`d
ly eleyia ici lr dlik`l ie`x did xak oky ,'miieb ileyia'
ick lk`n xac lyazpy dryny ,cenll yi o`kne .l`xyid

.lyeank `ed oecip eleyia yily
zay axra liyaz ziidy iabl `ippg zhiy z` d`ian `xnbd

:dxik lràéðz,`ziixaaàeäL ìk ,øîBà àéððçlyeankriyxe ©§¨£©§¨¥¨¤§
BúBäLäì øzeî ,éàñBøc ïa ìëàîlyazdl zay axrnéab ìò ©£©¤¨©¨§©§©©¥

ïéàL ét ìò óàå ,äøékdxikdäôeøb,day milgbd onådpi` ok ¦¨§©©¦¤¥§¨§
äîeè÷lyazp xake xg`ny ,milgbd lr xt` zpizp ici lr §¨

yegl oi` aey wgcd ici lr dlik`l ie`xd xeriyk lk`nd
.eleyia xdnl milgba zezgl `eai `ny

:dpyna epipy,'åë útä úà ïéðúBð ïéà'dipt enxwiy ick `l` ¥§¦¤©©
.'dly oezgzd mexwiy ick ,xne` xfril` iax ,mei ceran

:xfril` iax ixac z` zxxan `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqp - ¦©§¨§
d mexw' ,daiyid'ïBzçzlr ezpeek ,xfril` iax xn`yéàäéaâc C ©§©§©¥

øepz,xepzd oteca weacd ztd cv -àîìéc Bàezpeek `ny e` - ©¦§¨
exne`a'ïBzçz'lréàäøeàä éaâc Cdhnl dhepd ztd cv - ©§©§©¥¨

.y`d oeeikl
:wtqd heytl `ziixan di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,`ziixaaäéðt eîø÷iL éãk ,øîBà øæòéìà éaøztd lyãîäïé÷ae ©¦¡¦¤¤¥§¥¤¦§§¨¤¨©§¨¦
.øepzaick' epizpyna xfril` iax ixac zpeeky ,cenll yi o`kne ©©

.xepzd otec itlky ztd cv epiid 'oezgzd mexwiy
:dpyna epipyìLîçñtä úà ïéìL.dkiyg mr xepza §©§§¦¤©¤©

:dkiygl jenq gqt oaxw zelvl xzidd mrh z` zxxan `xnbd
àîòè éàîz` zelvl ligzdl exizdy xacd mrh `ed dn - ©©£¨

xeriyk dlviy zedy oi`y s` ,zayd zqipkl jenq gqtd oaxw
`ny minkg dfa exfb `le ,dkiygd mcew 'i`qexc oa lk`n'

.eziilv xdnl ick zaya milgba zezgl e`eai
:`xnbd zx`anéðác íeMîdäøeáçgqtd oaxwa miwqerdïéæéøæ ¦¦§¥£¨§¦¦

,ïä.zayd zqipk xg`l milgba zezgl `ly dfl df mixikfne ¥
:'oifixf dxeag ipa' ly df mrhl jixv recn zxxan `xnbd

,`xnbd zwiicnéëä åàì àädxeag ipay df mrh ilel la` - ¨¨¨¦
,md mifixfàìitl ,dkiygl jenq gqtd lylyl mixzen eid Ÿ

,recne .zaya milgba zezgl e`eaiy yeygl mewn didy
øî øîàäå`xnba lirl `xnin d`aed ixde -(:gi),÷éøL ïéa àéãb §¨¨©©©§¨¥§¦

éîc øétL ÷éøL àì ïéazelvl xzeny -xebq xepza icb xya ¥Ÿ§¦©¦¨¥
`l m` oiae ,hiha xepzd it z` ewilgd m` oia ,dkiygl jenq
,icbd xyal dwifn dilvd zrya xepzd zgizt oky ,ewilgd
xizdl yi ok m`e ,milgba zezgl `eai `ny miyyeg oi` jkitle
ipay mrhd `la s` dkiygl jenq gqt oaxw ly icb zelvl

.md mifixf dxeag
:`xnbd zvxzníúäicba xaecn ,lirl d`aedy `xnina ,my - ¨¨

`edyçzðéîzrya xepzd it z` gzet m`e ,mixai`l gzepn - ¦§¨
,dzgi `ny yegl oi` jkitle ,ezwifne gexd ea zqpkp dilvd

la`àëä,gqt oaxwa ,o`k -çzðéî àìgzepn icbd oi` - ¨¨Ÿ¦§¨
'FAxw lre eirxM lr FW`x' mly `diy ezeevn ixdy ,mixai`lŸ©§¨¨§©¦§

(h ai zeny)dilvd zrya xepzd dqkn z` gzet m` s` jkitle ,
xepzd gzti `ny yegl mewn yie ,icbd xyal dwifn gexd oi`
icb zelvl minkg exizd `l ok lre ,eziilv xdnl milgba dzgie
mifixf dxeagd ipay meyn ,gqt oaxwa `l` dkiygl jenq mly

.md
:dpyna epipy'åëå øeàä úà ïéæéçàîe,cwend zia zxecna ©£¦¦¤¨

.eaexa xe`d feg`zy ick oileabae
cwend zia zxecn z` wilcdl xzidd mrh z` zxxan `xnbd

:dkiyg mcewéléî éðäðîz` fig`dl ,df xzid micnel oipn - §¨¨¥¦¥
ok zeyrl xeq`y s` ,zayl jenq cwend zia zxecna xe`d

.zenewn x`ya
:`xnbd zx`an,àðeä áø øîàaezkd ixacn micnel df xzid ¨©©¨

(b dl zeny)íëéúáLî ìëa Là eøòáú àì'yiy itl ,'zAXd mFiA Ÿ§©£¥§ŸŸ§Ÿ¥¤§©©¨
wxy o`kn wiicløéòáî äzà éà 'íëéúBáLBî ìëa',zaya y` §Ÿ§¥¤¦©¨©§¦
øéòáî äzà ìáày`d z`ã÷Bnä úéa úøeãîa.ycwnd ziaay £¨©¨©§¦¦§©¥©¥

é÷úîdì ó[jk lr dywd-]éëä éà ,àcñç áødxq` `ly ,ok m` - ©§¦¨©¦§¨¦¨¦
dxizn dpynd oi` recn ,ycwnd ziaa y` xiradl dxez
,dkiygl jenq zay axra `l` cwend ziaa xe`d z` fig`dl

ixdúaMa eléôàdnvrénðz` my wilcdl xizdl yi ok mb - £¦©©¨©¦
.ycwna dxrad dxq`p `ly xg`n ,dxecnd

,àcñç áø øîà àlàzaya dxrad lk xizdl aezkd zpeek oi` ¤¨¨©©¦§¨
`l` ,ycwnaàúàc àeä íéøãôe íéøáà éøLîì àúà ék àø÷- §¨¦£¨§¦§¥¥¨¦§¨¦©£¨

mialgde mixai`d z` zay lila xihwdl xizdl `a df `xwn
deab jxev ef dxrady ,iyiy meia eaxwedy zepaxwd on exzepy
cwend zia zxecn zxrad la` ,zaya dxzed jkitle ,`id

.zaya dxzed `l da enngziy mipdkd jxevl `l` dpi`y
å`ed dkiygl jenq xe`d z` da fig`dl xzeny xacd mrh §

y meyn,ïä ïéæéøæ íéðäëmeiw lr micxge dxez ipa mlek eidy Ÿ£¦§¦¦¥
jkitle ,zaya dxecna zezgl `ly dfl df mixikfne ,zeevnd

.minkg dfa exfb `l
:dpyna epipyk ïéìeábáe'åë æBçàzL éã.oaexa xe`d ©§¦§¥¤¤¡

:'oaexa' xeriy `ed dn zxxan `xnbdïaeø éàîxeriy `ed dn - ©¨
axrn dxecn xiradl xzed df ote`ay ,'oaexa' y`d zfig`

.zay
:df oipra mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian,áø øîàepiid 'oaex' ¨©©

áBøly.ãçàå ãçà ìklk ly eaexa y`d feg`zy jixv ,xnelk ¨¤¨§¤¨
.mivrd oipn aexa feg`zy jka ic `le ,dxecnay ure ur

,øîà ìàeîLeepiid 'oaexa' xeriyçépðå íéöò àáä eøîàé àlL éãk §¥¨©§¥¤ŸŸ§¨¥¥¦§©¦©
,ïäézçzic `l` ,mivrd aexa y`d fg`zy jixv oi` ,xnelk ©§¥¤

ivr zgzn gipdl miwc mivr cer `iadl ekxvei `ly jka
.eklie exrai md mnvrn `l` ,mxiradl ick dxecnd

:`ziixan l`enyl di`x d`ian `xnbddéòeiñì àéiç áø éðz̈¥©¦¨§©¥
ììàeîLxn`p .l`eny ixacl zriiqnd `ziixa `iig ax dpy - ¦§¥

ycwnd ziaay dxepnd zwlcd iabl aezka(k fk zeny)zlrdl'§©£Ÿ
minkg eyxce ,'cinY xp(bi 'xt xen` `xtq)yiy `id aezkd zpeeky , ¥¨¦

dxepnd zelizt wilcdléãkxeriyàäzLdúáäìLxpd ly §¥¤§¥©§¤¤
àäzL àìå ,äéìéàî äìBòd,øçà øác éãé ìò äìBò úáäìL,xnelk ¨¥¥¤¨§Ÿ¤§¥©§¤¤¨©§¥¨¨©¥

.reiq `la dnvrn zwlec didzy
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ריג ezny in` cenr k sc ± ipy wxtzay
ïéìeábáe.xiradl KixvozxEcnfFg`YW icM ,mFi cFrAnFAExA W`d:øäãeäé ' ©§¦¨¦§©§¦§¨¨¦§§¥¤¤¡¨¥§§¨
øîBà.dzid m`zxEcnKixv oi` - oingRfig`dl,`EdW lM `N` xE`d odA ¥¦¨§¨§©¤¨¦¥¨¦§©£¦¨¤¨¤¨¨¤

,zklFde daM zFidl DMxC oi`C ,zklFde zwlFC `ide"`evodA zFYgl:'nbïa §¦¤¤§¤¤§¥©§¨¦§¨¨§¤¤§©§¨¤¤
éàñBøc.FlEXiA lXanE ,did mihqlWilW:éîð øîúéà.aEWg i`qFxC oA lk`nC §©¦§¦¨¨§©¥¦§¦¦§©©¦§©£©¤§©¨
lEXiA:àeäL ìk.l`xUi ciA lXEan ¦Ÿ¤§¨§©¦§¨¥
lk`nMFxnbA oi` aEW i`qFxC oAmEXn §©£©¤§©¥¦§¨¦

mixkp ilEXiA:bóeø.,dtixbnA milgBd on ¦¥¨§¦¨¦©¤¨¦§©§¥¨
oixFTWi"licee:íeè÷.mixGtnxt` ¤¦¨§©§¦¥¤

icM dlrnlnbitdl,FOEglad siqFi `NW ¦§©§¨§¥§¨¦¤Ÿ¦¤¤
i`qFxC oA lk`nM `EdW liyaY dfe .zAWA§©¨§¤©§¦¤§©£©¤§©
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iabc j`id `"x xn`wc oezgz m`e .ibq oeilra elit`e ,diptn zg` ± "dipt enxwiy cr"

xfril` 'x :rny `z .dipt lk epiid ± "dipt enxwiy cr" opax ixn`wc `d ok m` ,xe`d

inlyexia ,edine .'xnegl `"xc hyete 'ek

`"x dcene :mzd xn`wc .`a lwdlc rnyn
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la` ,edc lk dnixwa ibq `kdc rnyn .xepza
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mixcte mixa` i`e .zaya leg zler `le ±

b"r`c "mkizeayen lka"n opireny`e ,zayc

i`vena oxihwdl xyt`e ,'lild lk ozevnc

.wtp "zay zler"n `d ± zay igc d"t` ,zay

mixcte mixa` k"r epiidc ,leg zler hrnncn

dngd zriwya epnf xar 'wixfe dhigyc ,legc

:l"ie !zaya miaxw zayc mixcte mixa` k"` ±

dlynyk legc mixcte mixa` ixynl iz`c

zler `le" xn`wc `de .mei ceran xe`d oda

`lya `wec epiid ± "zaya legc 'ixcte mixa`

sxh" wxta xn`c `d oke .xe`d oda dlyn

"itlwa)mye .en sc `nei:(exzezpy leg ixa`

'it` oxceqe onvr ipta dkxrn odl dyer ±

epiid ± mzd biltc `ped axl 'it`e .zaya

la` .onvr ipta dkxrn odl dyer oi`c xn`c

epiid ,dlecb dkxrnd lr oxceqc d"c
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oiyecwc w"ta 'iyxcc `de ."zeayen").fl sc

mye:(?l"l zay iab `pngx azkc "zeayen"

± aizk zecren oiprae li`ed :`"cqc xn`we
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yxitck yixc "mkizeayen lka y` exraz
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ãò± one`d zk`lnn zgyiyzgyp epi` ± oiccv ipyn xe`d feg`zyn c"nl la`

± "dk`lnl glvid y`d dlk` eizevw ipy z`" aizkc b"r`e .one`d zk`lnn ikda

one`d zk`lnn dxdna k"k oizgyp oi` ± mivr x`y la` ,otbd ur iab epiid:
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a dne ,eixac lr denzl yi dzrn -äìéútdleahe cban dieyrd §¦¨
mewn lkn ,wlcidl `id dgepy ,onyaàleò øîày÷éìãnäxp ¨©¨©©§¦

zay lyéøöáBøa ÷éìãiL Cdliztd ly wlgdàöBiä,xpl uegn ¨¦¤©§¦§©¥
,zaya dliztd owzl `eai `ny yegl yi ok dyri `l m`y itl
zwlec `id ixd dlizta hrn y`d dfg`e xg`ny mixne` oi`e
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àìå ÷éiãc àðzék :ééaà øîàõéôð,àné éúBçð ìëì eäðéúìàL :ìàeîL øîà ."Cìëa àìå" . £©©©¥¦¨¨§©¦§Ÿ§¦§Ÿ§¨¨£©§¥§¦§¦§§¨¨¥©¨

:(dì*) éøîàåàkìekdén÷ éáúé eåä ééaàå ïéáø .àø÷Leb :øîà àøéòæ øa ÷çöé áø .déîL §¨§¦¨§¨§¥©¦§¨©§¥¨£©§§¨¨¦§©©¥¨¨§¦©¥
.àñkèî Léáì äåäc dééæç ,àúeìâ Léøc deçà äéîçð àðaøcì"àeðééä :ééaàì ïéáøCìk §©¨¨§¤§¨£©§¥¨¨©§¥©£¨¨¥§©§¨¨¦§©©¥©§¨¨

.ïðúc.déì ïðéø÷ àãðøt àøéL ïðà :ì"àíéàøéMä :éáéúéîCìkäåïé÷éøéñäå!úéöéöa ïéáéiç ¦§©£©¦¨§©§¨¨¥©¥¥¦¦©¦¨¦§©¨¨§©¦¦¦©¨¦§¦¦
ãeçì àøéL :àîéà úéòaéà .àzáeéz (ïéáøc àzáeéz)àøéLåàìå" .(*ãeçì àãðøtúìéúôa §§¨§¨¦§§¨¦¨¥¥¨¦¨§§¦¨§©§¨§§Ÿ¦§¦©

Y "ïãéàäàðéåçàeåä ééaàå ïéáø .eìæà÷àz÷ôa,àúéøeøîèc.àúaøà eäðäì eäðéæçøîà ¨¦¨©£¦¨¨¦§©©¥¨¨¨§§©§¨§©§¦¨¨¥§§¨§©§¨¨£©
eðééä :ééaàì ïéáø déìïãéà!àeä àîìòa õò àéää :déì øîà .ïðúcóì÷éåçàådéì ¥¨¦§©©¥©§¦¨¦§©£©¥©¦¥§¨§¨§©§©£¥¥

àúéðøîò?àéä éàî ."'eë ìòù ä÷åøéa àìå" .àøáL Y "øaãîä úìéúôa àìå" .éðéa éðéác ©§¨¦¨§¥¥¥¦§Ÿ¦§¦©©¦§¨©§¨§Ÿ¦Ÿ¨¤©©¦
àúîkeà àîéìéàéöéøçc:àðz .àaøàc àúîkeà :àtt áø øîà àlà !ïëøôî éëeøôéà Y ¦¥¨¨§¨©£¦¦¦§¦§¨§©¤¨£©©©¨¨§¨§©§¨¨¨

øîö :ïãéc àpúå Y .øòN ìLå øîö ìL ïäéìò eôéñBäõååëî,õéååkéëeøçéà Y øòNCøçéî. ¦£¥¤¤¤¤§¤¥¨§©¨¦©¤¤¦§©©¥¥¨¦£¥¦£©
Y úôæ ."úôæa àìå"äåòL ,àzôéæY.àúeøé÷Cìéàå ïàkî ,úBìéút ìeñt Y ïàk ãò :àðz §Ÿ§¤¤¤¤¦§¨©£¨¦¨¨¨©¨§§¦¦¨§¥¨

:àîéúc eäî ,déì àëéøèöéà äåòL Y !àèéLt .íéðîL ìeñt Yúåìéúôì,àéæç àì éîð §§¨¦§¦¨©£¨¦§§¦¨¥©§¥¨¦§¦Ÿ©¦¨©§¨
:ïéáà øa éîø øîà .ïì òîLî à÷àðøèòYàúìåñt,àúôéæc.àLáeãc àúìåñt Y äåòL ¨©§¨¨£©¨¦©¨¦¦§¨¨§Ÿ§¨§¦§¨©£¨§Ÿ§¨§§¨
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שבת. פרק ראשון - יציאות השבת דף כ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

התורה  ואהבת  ה'  שאהבת  איך  ההדגשה  הוא  ונושאי]ה[  החסידות  תורת  מיסודי  שהרי  ביותר,  זו  נקודה  עלי  חביבה  חסיד  בתור 
ומצוותיה אחדים הם עם אהבת ישראל ועד שכולי חד".

אגרות קודש י"ג ניסן תשכ"ג



רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zay(iying meil)

ïãâàL íéð÷ ,àðäk áø øîàeicgiáBø ïéëéøöy`d zivdl jixv - ¨©©©£¨¨¦¤£¨¨§¦¦
m` la` ,mkeza qpkdl dleki y`d oi`y itl ,mei ceran maexa

ïãâà àìeicgiáBø ïéëéøö ïéàmaexa y`d zivdl jixv oi` - Ÿ£¨¨¥§¦¦
epiide .miklede miwlec zeidl mkxcy itl ,zayd zqipk mcew

.`ped ax zhiyk
ïéðéòøb,mixfetn mdyk ,mixnz ipirxb -áBø ïéëéøöjixv - ©§¦¦§¦¦

o`kl cg` mixftzn mdy itl ,mei ceran maexa y`d zivdl
m` la` ,df z` df mizivn mpi`e ,o`kl cg`eúBìúBça ïðúð- §¨¨§§

,mialel ilrn ieyrd ilk jezaáBø ïéëéøö ïéàzivdl jixv oi` - ¥§¦¦
yegl oi`e ,wlcidl md migepy itl ,zay mcew maexa y`d

.`cqg ax zhiyk epiide .zaya zezgl `eai `ny
y` zivdl jixv oi`y zexecn ibeq oipra `ziixa d`ian `xnbd

:mei ceran maexaéðzdpy -óñBé áø,`ziixaòaøàipinúBøeãî ¨¥©¥©§©§
áBø ïéëéøö ïéàitl ,mei ceran maexa xe`d zivdl jixv oi` - ¥§¦¦

dxecn .mdil`n miklede miwlec mdyìLå ,úéøôb ìLå ,úôæ ìL¤¤¤§¤¨§¦§¤
ááø ìLå ,äðéáb.mikzipd mixac ipin lke ,derye oney - §¦¨§¤§¨

óà ,àðz àúéðúîazexecnL÷ ìL[mileaiyd zeapf-]àááb ìLå §©§¦¨¨¨©¤©§¤§¨¨
xe` zivdl jixv oi` [dcyd on mitqe`y d`eazd zix`y-]

.zay mcew maexa
jixv oi`y mivr oin oipra opgei iax ly `xnin d`ian `xnbd

:maexa y`d zivdláBø ïéëéøö ïéà ìáa ìL íéöò ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¥¦¤¨¤¥§¦¦
md migepy itl ,mei ceran maexa xe`d zivdl jixv oi` -

.wlcidl
é÷úîdì ó[jk lr dywd-]àéä éàî ,óñBé áømivr dfi`l - ©§¦¨©¥©¦

,opgei iax ly ezpeekézìéñ àîéìéàmzql ezpeeky xn`z m` - ¦¥¨¦§¥
,laaa mibdep eidy jxck ,zewc zekizgl mekzgy mivràzLä©§¨

a dne ,eixac lr denzl yi dzrn -äìéútdleahe cban dieyrd §¦¨
mewn lkn ,wlcidl `id dgepy ,onyaàleò øîày÷éìãnäxp ¨©¨©©§¦

zay lyéøöáBøa ÷éìãiL Cdliztd ly wlgdàöBiä,xpl uegn ¨¦¤©§¦§©¥
,zaya dliztd owzl `eai `ny yegl yi ok dyri `l m`y itl
zwlec `id ixd dlizta hrn y`d dfg`e xg`ny mixne` oi`e

,dnvrn zkledeàéòaî ézìéñ`ed oky lky xnel jixv ike - ¦§¥¦©§¨
mcew maexa y`d zivdl jixv miwc mivr ly dxecn wilcndy
opgei iax xaeq cvike ,hrn y`d mda fg`zy jka ic oi`e ,zayd

.aex mikixv md oi`y
,óñBé áø øîà àlà`ed eaexa xe`d zivdl jixv oi`y uràëBN ¤¨¨©©¥¨

àæøàcurd oia xnv oink yie ,wce yai `edy ,fx` ur ly spr - §©§¨
dxiran `id ixd xnv eze`a y`d zfge`y dryne ,eztilwl
ea zezgl `eai `ny miyyeg oi` jkitle ,sprd lk z` zklede

.eaexa y`d fg`zy jixv oi`e ,zaya
à àaà øa éîø,øî`ed eaexa xe`d zivdl jixv oi`y df uràæàæ ¨¦©©¨¨©¨¨

.oli` ly yai spr -

úáùä úåàéöé êìò ïøãä

ïé÷éìãî äîá ¯ éðù ÷øô

äðùî
,zay axra zexpd zwlcd oipra zewqer epiptly zeipynd
zexpd z` wilcdl xzen mipnye zelizt ipin el`a zehxtne

:wilcdl xeq` el`aeïé÷éìãî äna,zayl zexp.ïé÷éìãî ïéà änáe ©¤©§¦¦©¤¥©§¦¦
:mda miwilcn oi` zelizt el` zhxtn dpyndàì ïé÷éìãî ïéà¥©§¦¦Ÿ

úìéúôa àìå ,ïãéàä úìéúôa àìå ,Cìëa àìå ,ïñBça àìå ,Lëìa§¤¤§Ÿ§¤§Ÿ§¨¨§Ÿ¦§¦©¨¦¨§Ÿ¦§¦©
.íénä éðt ìòL ä÷Bøéa àìå ,øaãnä©¦§¨§Ÿ¦¨¤©§¥©¨¦

:mda miwilcn oi` mipny el` zhxtn dpyndàìå ,úôæa àìå§Ÿ§¤¤§Ÿ
äôéøN ïîLa àìå ,÷é÷ ïîLa àìå ,äåòLa,`nhpy dnexz ony ± §©£¨§Ÿ§¤¤¦§Ÿ§¤¤§¥¨

äéìàa àìå,[dlik`a xzend] yakd apf ly oney ±áìça àìå± §Ÿ§©§¨§Ÿ§¥¤
.dlik`a xeq`d dnda oneyáìça ïé÷éìãî øîBà éãnä íeçð©©¨¦¥©§¦¦§¥¤

,ìMeáîlyean epi`a `l la`.ãçà íéøîBà íéîëçåalgìMeáî §¨©£¨¦§¦¤¨§¨
.Ba ïé÷éìãî ïéà ìMeáî BðéàL ãçàå§¤¨¤¥§¨¥©§¦¦

àøîâ
:dpyna zexkfend zeliztd ly mzedn zx`an `xnbd,Lëì¤¤

`edàæøàc àëBN:`xnbd ddnz .fx` ur spr ±,àæøàc àëBN ¨§©§¨¨§©§¨
`ldeàeä àîìòa õòzx`an .dxecnl `l` dliztl ie`x epi`e ¥§¨§¨

:`xnbddéa úéàc àúéðøîòafx`d ur ztilw oia yi xnv oink ± §©§¨¦¨§¦¥
.dliztl ie`xe ,urd sebl

:dpyna epipy,óñBé áø øîà .ïñBça àìåepiid 'oqeg'úøBòðixay ± §Ÿ§¤¨©©¥§¤
milerab.ïzLt ìL¤¦§¨

:`xnbd dywnééaà déì øîà,sqei axláéúëäådiryi z`eapa ¨©¥©©¥§¨§¦
oey`x zia oaxeg zeni lr `iapd(`l ` diryi)'úøBòðì ïBñçä äéäå'§¨¨¤¨¦§¤

dlwe dylg `idy ,zxerpk ylgl jtdi ,urk wfgd lqtd ±
.sxydlììkî)rnyn -ñBçc,àeä úøBòð åàì ï`ed `axc` `l` ¦§¨§¤¨§¤

dylgd zxerpn jtidle wfgd,ééaà øîà àlà .(`ed 'oqeg'àðzék ¤¨¨©©©¥¦¨¨
õéôð àìå ÷ééãc.utep `l j` yzkpy ozyt ± §¨¦§Ÿ§¦
:dpyna epipyàné éúBçð ìëì eäðézìàL ,ìàeîL øîà .Cìëa àìå§Ÿ§¨¨¨©§¥§¥§¦§§¨¨¥©¨

,'jlk' `ed dn mid icxei lk z` izl`y ±àëìek [éì] (äì) éøîàå§¨§¦¦§¨
déîL.'`klek' `xwpd `edy ± §¥

,øîà àøéòæ øa ÷çöé áøepiid 'jlk'àø÷Leb.iynd zleqt ± ©¦§¨©§¦¨¨©§§¨
:`xnbd zxtqndén÷ éáúé eåä ééaàå ïéáø[iptl miayei eid-] ¨¦§©©¥£¨§¦©¥

deçà äéîçð àðáøc[eig`-]Léáì äåäc dééæç ,àúeìb Léøcd`x ± §©§¨§¤§¨£©§¥¨¨©§¥©£¨¨¦
`xwpd cba yael dingp `paxy oiaxïéáø déì øîà .àñëèî§©§¨¨©¥¨¦

,ééaàìdf cba ieyr epnny cad oinïðúc Cìk eðééä,epzpynaøîà §©©¥©§¨¨¦§©¨©
déì,oiaxl iia`ïðà[ep`-]déì ïðéø÷ 'àcðøt àøéL'.df ca oinl ¥£©¦¨§©§¨¨¦©¥

`xiy' epiid 'jlk'y micnl ep`vnp [iia` ztqede] oiax ixacn
:`xnbd dywn .'`cpxt,éáéúéî,`ziixaa epipyíéàøéMälirn ± ¥¦¥©¦¨¦
,iynd xwirn ieyrdïé÷éøéqäå ,Cìkäå,jxd iynn ieyrd lirn ± §©¨¨§©¦¦¦

) .úéöéöa ïéáéiç:`xnbd zniiqnàúáeéz`kxit `id ef `ziixa - ©¨¦§¦¦§§¨
,ïéáøc`xiy' epiid dxe`kly] 'mi`xiy'y da x`ean ixdy §¨¦

md mipin ipy 'jlk'e ['`cpxt.(ok` :`xnbd dwiqnàúáeéz,`id §§¨
.eixac egcpeàøéL ,àîéà úéòaéà[`ziixaa exkfedy mi`xiy-] ¦¨¥¥¨¦¨

ãeçì,md cg` oin ±,ãeçì àcðøt àøéLå.jlk epiide §§¦¨§©§¨§
:dpyna epipy.ïãéàä úìéúôa àìåepiid :`xnbd zx`anàðéåçà §Ÿ¦§¦©¨¦¨©§¦¨

zpeek x`azz ekezny dyrn d`ian `xnbd .daxrd gnv ±
:dpyndàú÷ôa eìæà÷ eåä ééaàå ïéáødrwaa mikled eid ± ¨¦§©©¥£¨¨§§©§¨

àúéøBøîèc[mewn my-]àúáøà eäðäì eäðéæç,zeaxr e`x ±øîà ¦§¨¦¨©¦§§©§©§¨¨¨©
ïðúc ïãéà eðééä ,ééaàì ïéáø déì,epzpynadéì øîà,oiaxl iia` ¥¨¦§©©¥©§¦¨¦§©¨©¥

`ld,àeä àîìòa õò àéää.dliztl ynyl leki cvikeóì÷ ©¦¥§¨§¨§©
éðéa éðéác àúéðøîò déì éåçàåd`xde ,urd ztilw z` oiax sliw ± §©§¥¥©§¨¦¨§¥¥¥¥

.dliztl ie`xd url dtilwd oia yiy xnv oink iia`l
:dpyna epipy.øaãnä úìéúôa àìåepiid :`xnbd zx`anàøáL §Ÿ¦§¦©©¦§¨©§¨

.dliztl ie`xe jex`y ctxqd ayr ±
:dpyna epipy'åë ìòL ä÷Bøéa àìå:`xnbd zxxan .mind iptéàî §Ÿ¦¨¤©©

éöéøçc àzîkeà àîéìéà ,àéäzwexwxil dpeekdy xn`p m` ± ¦¦¥¨©§¨©£¦¥
`ld ,min qepik mewna dlcbdïëøtî éëeøtéà,cia `id zkxtp ± ¦¨¥¦¨§¨

.dlizt dpnn zeyrl xyt` i`eàtt áø øîà àlàdpeekd ¤¨¨©©¨¨
làaøàc àzîkeà[uegan] dpitqd zeptc lr dlcbd zwexwxi ± ©§¨§©§¨

dlcbdn xzei dwfg `ide ,cg` mewna mina jex` onf zakrznd
.dliztl die`xe ,min qepik mewna

wilcdl xeq`y zetqep zelizt dtiqend `ziixa d`ian `xnbd
:zaya mdaïäéìò eôéñBä ,àðzzelizt ,epzpyna zeiepyd lr ± ¨¨¦£¥¤

.øòN ìLå øîö ìL¤¤¤§¤¥¨
:el` z` dpy `l epzpyna `pzd recn zx`an `xnbdïãéc àpúå§©¨¦¨

,xaqøîöeze` miwilcny cinõéååk õååëîwlec epi`e ueekzn ± ¤¤¦§¨¨¦
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc zay(iyiy meil)

:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîì.derye oxhir md dn dkldl §©¨§¨¦¨
:`xnbd daiynøkîîe ç÷îìel xekniy exiag mr mkiq m`y ± §¤©¤§¨

zleqt el ozep ,derya oke ,oewiz `la ztfd zleqt el ozep oxhir
.oewiz `la yac

mipina zaya wilcdl xzeny ote` yiy `ziixa d`ian `xnbd
:zeliztl mileqtdelà ìk ,ïðaø eðzmipindeøîàLminkgïéà ¨©¨¨¨¥¤¨§¥

ïäa ïé÷éìãîxp,úaMamwilcdle dlizt mdn zeyrl `weec epiid ©§¦¦¨¤©©¨
,ony mr,äøeãî ïäî ïéNBò ìáàz` dxiran dlizt lk f`y £¨¦¥¤§¨
,dzxiagïéadwilcny,dcâðk ínçúäìeïéadwilcnyLnzLäì ¥§¦§©¥§¤§¨¥§¦§©¥

ïéa .døBàìdwilcny,ò÷ø÷ éab ìòeïéadwilcnyäøék éab ìò §¨¥©©¥©§©¥©©¥¦¨
.xacd xzen ,dilr milyandeøñà àìåminkgïäî úBNòì àlà §Ÿ¨§¤¨©£¥¤

øðì äìéút[ony mr ilk-].ãáìa §¦¨§¥¦§¨
:zayl xp zwlcdl mileqtd mipnyd oia dpyna epipyïîLa àìå§Ÿ§¤¤

.'åëå ÷é÷:`xnbd zxxan.÷é÷ ïîL éàî:`xnbd daiynøîà ¦©¤¤¦¨©
àné éúBçð ìëì eäðézìéàL ,ìàeîL,mid icxei lkl z`f izl`y ± §¥§¥§¦§§¨¨¥©¨

,BîL ÷é÷å íiä ékøëa Lé ãçà óBò ,éì eøîàåserd ly epneye §¨§¦¤¨¥§©§¥©¨§¦§
.dwlcdl ynyn

:dipy drc,øîà äãeäé áøc déøa ÷çöé áø`ed wiw onyàçLî ©¦§¨§¥§©§¨¨©¦§¨
àæà÷c.[dpzek] otb xnv ipirxbn `veid ony ± §¨¨

:ziyily drc,øîà Lé÷ì Léøn `veid onyd `edäðBéc ïBé÷é÷- ¥¨¦¨©¦¨§¨
`iapd dpei mr didy dyrna xkfend gnv oin(e c dpei)gnevd ,

.eizgz lv dyere daebl
éì éæç éãéãì ,äpç øa øa äaø øîàoin izi`x ip` ±,äðBéc ïBé÷é÷ ¨©©¨©©©¨§¦¦£¦¦¦¨§¨

îc àáéìBìöìåé,'`ailelv' enyy oli`l dnece ±éáø é÷Nôcîe± §¦§¦¨¨¥¦§©§¥¨¥
,min iblt lr lcb df oeiwiwedéúé ïìcî àúeðç íet ìòåmileze - §©£¨©§¨¨¥

,aeh gixl oke ,eizgz lv dyriy ick zeiepgd igzt lrn eze`
àçLî éãáò éäBãéöøtîe,ony miyer eipirxbne ±ïçééð éäBôðòáe ¦©§¦¦¨§¦¦§¨§©§¦¨§¨

àáøòîc éçéøa ìk.l`xyi ux` ileg lk miakey eitpr lvae ± ¨§¦¥§©£¨¨
mipnyae zelizta wilcdl `ly dxifbd mrh zx`an `xnbd

:epzpyna mixkfendïé÷éìãî ïéà íéîëç eøîàL úBìéút ,äaø øîà̈©©¨§¦¤¨§£¨¦¥©§¦¦
,úaMa ïäa`ed mrhdïäa úëñëñî øeàäL éðtîdpi` y`d ± ¨¤©©¨¦§¥¤¨§©§¤¤¨¥

e .zvtew `l` cg` mewna zgpa zwlecïéà íéîëç eøîàL íéðîL§¨¦¤¨§£¨¦¥
,ïäa ïé÷éìãî`ed mrhdïéëLîð ïéàL éðtîahid.äìéútä øçà ©§¦¦¨¤¦§¥¤¥¦§¨¦©©©§¦¨

xpd z` dhi `ny minkg eyyg mipnya oiae zelizta oiae
`vnpe ,ahid wlcie dliztd y`xl onyd axwziy ick zaya

.zaya xiran
onya axernd leqt onya dwlcd oipra wtq d`ian `xnbd

:xykàòa[l`y-]ïéà íéîëç eøîàL íéðîL ,äaøî ééaà dépéî §¨¦¥©©¥¥©¨§¨¦¤¨§£¨¦¥
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Cøk :déáéúéà .ïé÷éìãî ïéàL éôì Y ;àîòè éàî Y©©§¨§¦¤¥©§¦¦¥¦¥¨©

Ba ïé÷éìãnL øácY Ba ïé÷éìãî ïéàL øáã â"ò ¨¨¤©§¦¦¨¨¤¥©§¦¦
eéä àaà úéa ìL :â"áùø (øîà) .Ba ïé÷éìãî ïéà¥©§¦¦¨©¤¥©¨¨

æBâà éaâ ìò äìéút ïéëøBk.ïé÷éìãîeúäéî éðú÷ §¦§¦¨©©¥¡©§¦¦¨¨¥¦©
Y "ïé÷éìãî":ì"àéì záúåîcà"áùøcîâYeäðéòéiñ ©§¦¦©§Ÿ§©§¦¦§©§¦§

.áø äNòî ,àéL÷ àì àä Y !àn÷ àpúcîî"î ¦§©¨©¨¨¨©§¨©£¤©
,àì Y ?÷éìãäì Y åàì éàî !àéL÷Y .úåt÷äì ©§¨©¨§©§¦Ÿ§©§Ÿ

Y !úåt÷äì éàè"î"úã,àéä â"áùø dlek Y ?÷ ¦§©§Ÿ§¨¦
éøeqçåBa ïé÷éìãnL øác Cøk :éðú÷ éëäå àøqçéî §©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¨©¨¨¤©§¦¦
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íéðäë éñðëîíäéðéîäîe.éðàL äáàBMä úéa úçîN Y !ïé÷éìãî ïäîe ,ïéòé÷ôî eéääpeäë éãâa :äðzî øa äaø éðúc ,ù"ú ¦§§¥Ÿ£¦¥¤§¨¥¤¨©§¦¦¥¤©§¦¦¦§©¥©¥¨¨¥§¨¥©¨©©¨¨¦§¥§¨
õeác ,àì Y ?íéàìëc åàì éàî .Lc÷nì úBìéúô ïéNBò eéä ïäîe ,ïúBà ïéòé÷ôî eìaLíéðîLe úBìéúô :àðeä áø øîà . ¤¨©§¦¦¨¥¤¨¦§¦©¦§¨©¨§¦§©¦¨§¨©©¨§¦§¨¦

ïé÷éìãî ïéà íéîëç eøîàLïäa ïé÷éìãî ïéà Y úaMa ïäa,äkeðçaàðeä áøc àîòè éàî :àáø øîà .ìBça ïéa úaMa ïéa ¤¨§£¨¦¥©§¦¦¨¤©©¨¥©§¦¦¨¤©£¨¥©©¨¥©£©¨¨©©§¨§©¨
äúák :øáñ÷ ,úaMa àì ìáà ,ìBça ïäa ïé÷éìãî :øîà àcñç áøå .äøBàì LnzLäì øzeîe ,dì ÷e÷æ äúák :øáñ÷ Y¨¨©¨§¨¨¨¨§¦§©¥§¨§©¦§¨¨©©§¦¦¨¤©£¨Ÿ©©¨¨¨©¨§¨

ïéà

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

שבת. פרק שני - במה מדליקין דף כא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zay(iyiy meil)

dì ÷e÷æ ïéàxp wilcdl xzen okle ,dwilcdle aeyl jixv epi` - ¥¨¨
dlelry s` ,zay xpl mileqtd zeliztae mipnya lega dkepg

.onfd jeza zeakdlå`cqg ax xaqdøBàì LnzLäì øzeîxp ly §¨§¦§©¥§¨
`ny yegl yiy ,dkepg xp oda wilcdl xeq` zaya okle ,dkepg

.dze` dhi dti wlcz `le dxe`l ynzyiyk
:oipra ziyily drcøîà dì éøîàå ,äðúî áø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©©§¨§¨§¦¨¨©

ïäa ïé÷éìãî ïéà íéîëç eøîàL íéðîLe úBìéút ,áø øîà àøéæ éaø©¦¥¨¨©©§¦§¨¦¤¨§£¨¦¥©§¦¦¨¤
.úaMa ïéa ìBça ïéa äkeðça ïäa ïé÷éìãî ,úaMa©©¨©§¦¦¨¤©£¨¥©¥©©¨

:mrhd zx`an `xnbdáøc àîòè éàî ,äéîøé éaø øîàxizdy ¨©©¦¦§§¨©©£¨§©
,zay xpl mileqtd mipnyae zelizta dkepga wilcdløáñ÷̈¨©

,dì ÷e÷æ ïéà äúákzelizte mipnya lega dwilcdl xzen okle ¨§¨¥¨¨
,onfd jeza zeakdl dlelry s` ,zay xpl mileqtdå,ax xaq §

ydøBàì LnzLäì øeñàs` dwilcdl xzen okle ,dkepg xp ly ¨§¦§©¥§¨
`ny yyg oi`y ,zay xpl mileqtd zeliztae mipnya zaya

.dxe`l ynzyn epi`y oeik dhi
dén÷ ïðaø äeøîàiptl iia` icinlz exn` -ééaàcxaqdd z` ©§¨©¨¨©¥§©©¥
,ax ly enrhaäìaé÷ àìå äéîøé éaøc déîMî`ly ,iia` mdn ¦§¥§©¦¦§§¨§Ÿ¦§¨

la` .eixac lr jenql dinxi iax z` aiygdàúà ék`ayk ± ¦£¨
ïéáø,opgei iax mya ef dreny `iade l`xyi ux`nïðaø äeøîà ¨¦©§¨©¨¨

dìaé÷å ,ïðçBé éaøc déîMî ééaàc dén÷iax lr jnqy itl ,iia` ©¥§©©¥¦§¥§©¦¨¨§¦§¨
.opgei
øîà,iia`éàëæ éà,dkef iziid eli` -ì dézøéîbàøwéòî dézòîL ¨©¦§©§¦§¥¦§©§¥¥¦¨¨

iax ly enyn dizrnyy zra ,dligzn ef dreny cnel iziid -
.dxkefl ick f`n dppyn iziide ,dinxi

:`xnbd zl`eydøîb àäåzekf dne ,zrk iia` dcnl ixde ± §¨©§¨
:`xnbd daiyn .dppyne mcew dcnel did eli` el dzidà÷ôð̈§¨

àúe÷ðéc àñøéâì dpéîoepiy df did ,mcewn dcnel did m` ± ¦¨§¦§¨§©§¨
.ezepwfa cnely xacn xzei exkefe ,ezexirva

:'dl wewf oi` dzak' mixaeqd lr dywn `xnbdåm` ikäúák §¨§¨
eäðéîøe ,dì ÷e÷æ ïéàonf ,da epipyy `ziixan zeywdl yie ± ¥¨¨§¦§

dúåöî`ed dkepg xp lyänçä ò÷LzMîeïî ìâø äìëzL ãò ¦§¨¨¦¤¦§©©©¨©¤¦§¤¤¤¦
÷eMäizal eqpkie uega mkelid zeixad eniiqiy ±zniiqn .md ©

:`xnbdåàì éàî`ziixad zpeek oi` m`d ±äúák éàconf jeza ©¨§¦¨§¨
df.dì ÷éìãî øãä£©©§¦¨

:`xnbd dgecàìdzpeek `l` ,jk dzpeek oi` ±÷éìãà àì éàc Ÿ§¦Ÿ©§¦
,[dngd zriwya] onfd zligza÷éìãîon lbx dlkzy onf cr ©§¦

.wilcn epi` aeye ,devnd z` ciqtd df onf xg`l la` ,weyd
:`ziixad zpeek xe`ial ztqep jxc,énð éàåxn`p onfdìdøeòéL §¦©¦§¦¨

wlczy ick xeriy `ede ,xpa ozil jixvy onyd zenk oiprl ±
,ony ic ozp m` la` ,weyd on lbx dlkzy cre dngd zriwyn

.dl wewf oi` ,onfd jeza dzake
epipy :`ziixaa epipyy onfd seq xeriy z` zx`an `xnbd

dzevny.'÷eMä ïî ìâø äìëzL ãò':`xnbd zxxanänk ãòå ©¤¦§¤¤¤¦©§©©¨
:`xnbd daiyn .lbx dzlk xaky aygpäaø øîàäpç øa øa ¨©©¨©©©¨
éàãBîøúc àìâéø àéìëc ãò ,ïðçBé éaø øîàly mlbx dlkzy cr ± ¨©©¦¨¨©§¨§¨¦§¨§©§¨¥

cr mipiznny ,xzeia mixg`znd mdy ,dwqdl mivr ixken
mdl xqgi m`e ,dxe`l mivr exiraie mdizal mlek eaeyiy

.mlv` zepwl eaeyi mivr
wilcdl jixv zexp dnk zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd

:dkepgaBúéáe Léà øð äkeðç úåöî ,ïðaø eðzyi` lk wilciy ± ¨©¨¨¦§©£¨¥¦¥
ic ziad ipa lke ,zelild zpenyn dlil lka cg` xp l`xyin

.cg` xpa mdlïéøcäîäåmiwilcn ,zeevnd xg` mixfgnde ±øð §©§©§¦¥
cg`ãçàå ãçà ìëì,dlil lka ziad ipanïéøcäîä ïî ïéøcäîäå §¨¤¨§¤¨§©§©§¦¦©§©§¦

,dkepgd ini cbpk zexp miwilcn ,zeevnd z` xzeia miaagnde ±
,dfa mi`pzd ewlgpe ,xg` oipn miwilcn mei lkaeéànL úéa¥©©

,íéøîBàaíBédäðîL ÷éìãî ïBLàø,minid zpeny cbpk ,zexp §¦¦©§¦§Ÿ¤
eCìBäå úçBt Cìéàå ïàkîoexg`d meiay cr ,zg` xp mei lka ¦¨§¥©¥§¥

.cala zg` xp wilcn,íéøîBà ìlä úéáeaíBéd÷éìãî ïBLàøxp ¥¦¥§¦¦©§¦

éñBî Cìéàå ïàkî ,úçàCìBäå óoexg`d meiay cr ,xp cer mei lka ©©¦¨§¥©¦§¥
.zexp dpeny wilcn

:lld ziae i`ny zia ly mnrh z` zx`an `xnbd,àleò øîà̈©¨
àáøòîa éàøBîà éøz da éâéìtmi`xen` ipy df oipra ewlgp ± §¦¦¨§¥£¨¥§©£¨¨

mde ,l`xyi ux`aøîà ãç ,àãéáæ øa éñBé éaøå ïéáà øa éñBé éaø©¦¥©¨¦§©¦¥©§¦¨©¨©
,xn` mdn cg` ±ïéñðëpä íéîé ãâðk ,éànL úéác àîòèini ± ©£¨§¥©©§¤¤¨¦©¦§¨¦

,mini dpeny epiptly oey`xd meia okle ,`al micnerd dkepgd
.d`ld oke ,dpeny wilcnïéàöBiä íéîé ãâðk ,ìlä úéác àîòèå± §©£¨§¥¦¥§¤¤¨¦©§¦

.mei lka jlede siqen okle ,[ea cnery meid llek] exar xaky
âçä éøt ãâðk ,éànL úéác àîòè ,øîà ãçåmiaxwd mixtd ± §©¨©©£¨§¥©©§¤¤¨¥¤¨

.mei lka jlede zget mpiipny ,zekeqd bg itqenaúéác àîòèå§©£¨§¥
,ïéãéøBî ïéàå Lãwa ïéìòîc ,ìläzg` xpa ligzdl yi okle ¦¥§©£¦©Ÿ¤§¥¦¦

.xp cer mei lka siqedle
a eéä íéð÷æ éðL ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàxirãçà ,ïãéö ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¥§¥¦¨§¦Ÿ¤¨

äæ .ìlä úéa éøáãk äNò ãçàå ,éànL úéa éøáãk äNòbdepd-] ¨¨§¦§¥¥©©§¤¨¨¨§¦§¥¥¦¥¤
[i`ny ziak,åéøáãì íòè ïúBð`edyäæå ,âçä éøt ãâðkbdepd-] ¥©©¦§¨¨§¤¤¨¥¤¨§¤
[lld ziak.ïéãéøBî ïéàå Lãwa ïéìòîc ,åéøáãì íòè ïúBð¥©©¦§¨¨§©£¦©Ÿ¤§¥¦¦

:zexp dwlcdd mewn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
ìò dçépäì äåöî äkeðç øð ,ïðaø[lv`-]õeçaî Búéa çútuegn ± ©¨¨¥£¨¦§¨§©¦¨©¤©¥¦©

e .miaye mixaerd miaxl qpd mqxtl ick ,[xvga] zialäéä íà¦¨¨
,äéiìòa øcel oi`e ,xvgl `le oezgzd zial gezt ezia gzte ¨©£¦¨

,my dgipdl xvgl gztdçépîezia jezaúeLøì äëeîqä ïBlça ©¦¨©©©§¨¦§
,íéaøä.miaxd zeyxa d`xizy ickäðkqä úòLáezrae ± ¨©¦¦§©©©¨¨

ziaa `l` zexp ewilci `l mci` meiay ,weg qxt zekln dwwgy
,dkepga mci` mei rxi`e ,mdly dxf dcear,BðçìL ìò dçépî©¦¨©ª§¨

Biãå.devnd ici jka `veie ± §©
:`xnbd dtiqen,àáø øîà,epgley lr dkepg xp wilcndéøöC ¨©¨¨¨¦

wilcdl,døBàì LnzLäì úøçà øðdkepgd xpy xkid `diy ick ¥©¤¤§¦§©¥§¨
,dxe`l `le devnl dwlcedàkéà éàåeziaa yi m`e ±äøeãîly §¦¦¨§¨

,dxe`l ynzyne y`éøö àìCynzyny itl ,sqep xp wilcdl Ÿ¨¦
,dxecnd xe`låmle`,àeä áeLç íãà éàynzydl ekxc oi`y §¦¨¨¨

,xp xe`l `l` dxecn xe`léøö ,äøeãî àkéàc áb ìò óàC ©©©§¦¨§¨¨¦
wilcdlúøçà øðmyl dwlced dkepgd xpy xkip `diy ick ¥©¤¤
.devn

:`xnbd zxxan .dkepgd ini zriaw mrh zx`an `xnbdéàî©
,äkeðç:`xnbd daiyn .drawp qp dfi` xkfl ,xnelkïðaø eðúc £¨§¨©¨¨

,ziprz zlibnaåéìñëa äMîçå íéøNòamiligzn,äkeðçc éîBé §¤§¦©£¦¨§¦§¥¥©£¨
ïepéà àéðîzdevn ,el` mini dpeny ±ïBäa ãtñîì àìc`ly ± §©§¨¦§¨§¦§©§

,znd z` mda citqdlíéðååé eñðëpLkL .ïBäa úBpòúäì àìãe§¨§¦§©§¤§¤¦§§§¨¦
ìëéäì,milyexi lr mzngln zra ipyd ycwnd ziaayeànè ©¥¨¦§

,íeçvðå éàðBîLç úéa úeëìî äøábLëe ,ìëéäaL íéðîMä ìkdid ¨©§¨¦¤©¥¨§¤¨§¨©§¥©§©§¦§
z` wilcdle dceard ycgl eywiae ,elqka dynge mixyra df

,dxepnde÷ãa,zexpd zwlcdl xedh zif ony xg`eàöî àìå ¨§§Ÿ¨§
çpeî äéäL ïîL ìL ãçà Ct àlàmezge ,rpven mewnaBîúBça ¤¨©¤¨¤¤¤¤¨¨¨§¨

,ìBãb ïäk ìLea erbp `ly exikd ,mly mzegd didy jkne ¤Ÿ¥¨
,`nhp `le ,mipeeidBa äéä àìåony icàlàick÷éìãäìzexpd §Ÿ¨¨¤¨§©§¦

ãçà íBée ,calaBa äNòð[onya-].íéîé äðBîL epnî e÷éìãäå ñð ¤¨©£¨¥§¦§¦¦¤§¨¨¦
ìúøçà äðL,onf eze`a d`ad dpyl ±íeòá÷zpenyl minkg §¨¨©¤¤§¨

,qpd mda dyrpy el` mini.äàãBäå ìläa íéáBè íéîé íeàNòå©£¨¨¦¦§©¥§¨¨
daebd z` dpnn cenll ozip m` dpce dpyn d`ian `xnbd

:dkepg xp zgpdl ie`xdíúä ïðz(:q w"a),õb[uevip±]úçzî àöBiä §©¨¨¥©¥¦©©
Léhtä,ocqd lr gtpd ea dknykàöéåubd÷éfäåivtg sxye - ©©¦§¨¨§¦¦
,mixg`áéiç:sqep oic .wfpd z` mlyl gtpdïeòhL ìîbeab lr ©¨¨¨¤¨

ly `yne ,íéaøä úeLøa øáBò àeäå ,ïzLtozytd ieaix zngn ¦§¨§¥¦§¨©¦
,eilr didyä÷ìãå ,úeðçä CBúì BðzLt äñðëðozytdìL Bøða ¦§§¨¦§¨§©£§¨§¨§¥¤

,éðåðç÷éìãäåxread ozytdäøéaä úà.lecb zia ±ìîbä ìòa ¤§¨¦§¦§¦¤©¦¨©©©¨¨
áéiçqpkiy cr lnbd `yna zeaxdl el did `ly ,dxiad iwfpa ©¨

m` mpn` .zepgl e`ynçépädõeçaî Bøð úà éðåðçzeyxa ± ¦¦©¤§¨¦¤¥¦©

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

oiwilcn dnaa cenr `k sc ± ipy wxtzay
dì ÷e÷æ ïéà.ixW lFgA KMld:døBàì LnzLäì øeñàå.xp `EdW xMip `dIW ¥¨¨¦§¨§¨¥§¨§¦§©¥§¨¤§¥¦¨¤¥

Wginl `Mile ,devndiiHdl:dìa÷ àìå.eixaC lr KFnql FaWg `NW:éàëæ éà. ¦§¨§¥¨§¥©§©¨¨§¨¦§¨¤Ÿ£¨¦§©§¨¨¦§©
dkFf iziid ENi`DcnFllDqxFB iziiddiYrnXWMoFW`x:àúe÷ðéc àñøéb. ¦¨¦¦¤§§¨¨¦¦§¨§¤§©§¦¨¦¦§¨§©§¨

dpwf lXn xzFi miIwzn:ìdøeòéL.dzaM m` ,EdinE ,dGd xEriXM onW DA `dIW ¦§©¥¥¦¤¦§¨§¦¨¤§¥¨¤¤©¦©¤¦¦¨§¨
Dl wEwf oi` -:éàãBîøúc àìâø.,dOE` mW ¥¨¨¦§¨§©§¨¥¥¨

cr wEXA oiaMrznE ,miTC mivr ihTln§©§¥¥¦©¦¦§©§¦©©
dkWgXn mdiYal wEXd ipA miklFdW¤§¦§¥©§¨¥¤¦¤£¥¨

mixiranEoikixSWkE ,xF` mdiYaAmivrl ©§¦¦§¨¥¤§¤§¦¦§¥¦
odn oipFwe mi`vFi -:Búéáe Léà øð.cg` xp §¦§¦¥¤¥¦¥¥¤¨

ipA lke Wi`e .dlil lkAxpA Edl iBq Fzia §¨©§¨§¦§¨§¥¥©¦§§¥
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שבת. פרק שני - במה מדליקין דף כא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

אדם חייב להשפיע גם על החלק בעולם שרחוק ממנו, שאינו מסוגל להגיע אליו, שהרי "חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם".
ממכתב כללי י"א ניסן תשכ"ו
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.cg` xpa mdlïéøcäîäåmiwilcn ,zeevnd xg` mixfgnde ±øð §©§©§¦¥
cg`ãçàå ãçà ìëì,dlil lka ziad ipanïéøcäîä ïî ïéøcäîäå §¨¤¨§¤¨§©§©§¦¦©§©§¦

,dkepgd ini cbpk zexp miwilcn ,zeevnd z` xzeia miaagnde ±
,dfa mi`pzd ewlgpe ,xg` oipn miwilcn mei lkaeéànL úéa¥©©

,íéøîBàaíBédäðîL ÷éìãî ïBLàø,minid zpeny cbpk ,zexp §¦¦©§¦§Ÿ¤
eCìBäå úçBt Cìéàå ïàkîoexg`d meiay cr ,zg` xp mei lka ¦¨§¥©¥§¥

.cala zg` xp wilcn,íéøîBà ìlä úéáeaíBéd÷éìãî ïBLàøxp ¥¦¥§¦¦©§¦

éñBî Cìéàå ïàkî ,úçàCìBäå óoexg`d meiay cr ,xp cer mei lka ©©¦¨§¥©¦§¥
.zexp dpeny wilcn

:lld ziae i`ny zia ly mnrh z` zx`an `xnbd,àleò øîà̈©¨
àáøòîa éàøBîà éøz da éâéìtmi`xen` ipy df oipra ewlgp ± §¦¦¨§¥£¨¥§©£¨¨

mde ,l`xyi ux`aøîà ãç ,àãéáæ øa éñBé éaøå ïéáà øa éñBé éaø©¦¥©¨¦§©¦¥©§¦¨©¨©
,xn` mdn cg` ±ïéñðëpä íéîé ãâðk ,éànL úéác àîòèini ± ©£¨§¥©©§¤¤¨¦©¦§¨¦

,mini dpeny epiptly oey`xd meia okle ,`al micnerd dkepgd
.d`ld oke ,dpeny wilcnïéàöBiä íéîé ãâðk ,ìlä úéác àîòèå± §©£¨§¥¦¥§¤¤¨¦©§¦

.mei lka jlede siqen okle ,[ea cnery meid llek] exar xaky
âçä éøt ãâðk ,éànL úéác àîòè ,øîà ãçåmiaxwd mixtd ± §©¨©©£¨§¥©©§¤¤¨¥¤¨

.mei lka jlede zget mpiipny ,zekeqd bg itqenaúéác àîòèå§©£¨§¥
,ïéãéøBî ïéàå Lãwa ïéìòîc ,ìläzg` xpa ligzdl yi okle ¦¥§©£¦©Ÿ¤§¥¦¦

.xp cer mei lka siqedle
a eéä íéð÷æ éðL ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàxirãçà ,ïãéö ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¥§¥¦¨§¦Ÿ¤¨

äæ .ìlä úéa éøáãk äNò ãçàå ,éànL úéa éøáãk äNòbdepd-] ¨¨§¦§¥¥©©§¤¨¨¨§¦§¥¥¦¥¤
[i`ny ziak,åéøáãì íòè ïúBð`edyäæå ,âçä éøt ãâðkbdepd-] ¥©©¦§¨¨§¤¤¨¥¤¨§¤
[lld ziak.ïéãéøBî ïéàå Lãwa ïéìòîc ,åéøáãì íòè ïúBð¥©©¦§¨¨§©£¦©Ÿ¤§¥¦¦

:zexp dwlcdd mewn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
ìò dçépäì äåöî äkeðç øð ,ïðaø[lv`-]õeçaî Búéa çútuegn ± ©¨¨¥£¨¦§¨§©¦¨©¤©¥¦©

e .miaye mixaerd miaxl qpd mqxtl ick ,[xvga] zialäéä íà¦¨¨
,äéiìòa øcel oi`e ,xvgl `le oezgzd zial gezt ezia gzte ¨©£¦¨

,my dgipdl xvgl gztdçépîezia jezaúeLøì äëeîqä ïBlça ©¦¨©©©§¨¦§
,íéaøä.miaxd zeyxa d`xizy ickäðkqä úòLáezrae ± ¨©¦¦§©©©¨¨

ziaa `l` zexp ewilci `l mci` meiay ,weg qxt zekln dwwgy
,dkepga mci` mei rxi`e ,mdly dxf dcear,BðçìL ìò dçépî©¦¨©ª§¨

Biãå.devnd ici jka `veie ± §©
:`xnbd dtiqen,àáø øîà,epgley lr dkepg xp wilcndéøöC ¨©¨¨¨¦

wilcdl,døBàì LnzLäì úøçà øðdkepgd xpy xkid `diy ick ¥©¤¤§¦§©¥§¨
,dxe`l `le devnl dwlcedàkéà éàåeziaa yi m`e ±äøeãîly §¦¦¨§¨

,dxe`l ynzyne y`éøö àìCynzyny itl ,sqep xp wilcdl Ÿ¨¦
,dxecnd xe`låmle`,àeä áeLç íãà éàynzydl ekxc oi`y §¦¨¨¨

,xp xe`l `l` dxecn xe`léøö ,äøeãî àkéàc áb ìò óàC ©©©§¦¨§¨¨¦
wilcdlúøçà øðmyl dwlced dkepgd xpy xkip `diy ick ¥©¤¤
.devn

:`xnbd zxxan .dkepgd ini zriaw mrh zx`an `xnbdéàî©
,äkeðç:`xnbd daiyn .drawp qp dfi` xkfl ,xnelkïðaø eðúc £¨§¨©¨¨

,ziprz zlibnaåéìñëa äMîçå íéøNòamiligzn,äkeðçc éîBé §¤§¦©£¦¨§¦§¥¥©£¨
ïepéà àéðîzdevn ,el` mini dpeny ±ïBäa ãtñîì àìc`ly ± §©§¨¦§¨§¦§©§

,znd z` mda citqdlíéðååé eñðëpLkL .ïBäa úBpòúäì àìãe§¨§¦§©§¤§¤¦§§§¨¦
ìëéäì,milyexi lr mzngln zra ipyd ycwnd ziaayeànè ©¥¨¦§

,íeçvðå éàðBîLç úéa úeëìî äøábLëe ,ìëéäaL íéðîMä ìkdid ¨©§¨¦¤©¥¨§¤¨§¨©§¥©§©§¦§
z` wilcdle dceard ycgl eywiae ,elqka dynge mixyra df

,dxepnde÷ãa,zexpd zwlcdl xedh zif ony xg`eàöî àìå ¨§§Ÿ¨§
çpeî äéäL ïîL ìL ãçà Ct àlàmezge ,rpven mewnaBîúBça ¤¨©¤¨¤¤¤¤¨¨¨§¨

,ìBãb ïäk ìLea erbp `ly exikd ,mly mzegd didy jkne ¤Ÿ¥¨
,`nhp `le ,mipeeidBa äéä àìåony icàlàick÷éìãäìzexpd §Ÿ¨¨¤¨§©§¦

ãçà íBée ,calaBa äNòð[onya-].íéîé äðBîL epnî e÷éìãäå ñð ¤¨©£¨¥§¦§¦¦¤§¨¨¦
ìúøçà äðL,onf eze`a d`ad dpyl ±íeòá÷zpenyl minkg §¨¨©¤¤§¨

,qpd mda dyrpy el` mini.äàãBäå ìläa íéáBè íéîé íeàNòå©£¨¨¦¦§©¥§¨¨
daebd z` dpnn cenll ozip m` dpce dpyn d`ian `xnbd

:dkepg xp zgpdl ie`xdíúä ïðz(:q w"a),õb[uevip±]úçzî àöBiä §©¨¨¥©¥¦©©
Léhtä,ocqd lr gtpd ea dknykàöéåubd÷éfäåivtg sxye - ©©¦§¨¨§¦¦
,mixg`áéiç:sqep oic .wfpd z` mlyl gtpdïeòhL ìîbeab lr ©¨¨¨¤¨

ly `yne ,íéaøä úeLøa øáBò àeäå ,ïzLtozytd ieaix zngn ¦§¨§¥¦§¨©¦
,eilr didyä÷ìãå ,úeðçä CBúì BðzLt äñðëðozytdìL Bøða ¦§§¨¦§¨§©£§¨§¨§¥¤

,éðåðç÷éìãäåxread ozytdäøéaä úà.lecb zia ±ìîbä ìòa ¤§¨¦§¦§¦¤©¦¨©©©¨¨
áéiçqpkiy cr lnbd `yna zeaxdl el did `ly ,dxiad iwfpa ©¨

m` mpn` .zepgl e`ynçépädõeçaî Bøð úà éðåðçzeyxa ± ¦¦©¤§¨¦¤¥¦©
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המשך פעמוד צד



xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc zay(ycew zay meil)

äìeñt änà íéøNòî äìòîì dçépäL äkeðç ìL øðdpi`y meyn ¥¤£¨¤¦¦¨§©§¨¥¤§¦©¨§¨
dpice ,mqxtzn qpd oi`e ,miaye mixaerl zi`xpäkeñkdleqtd §¨

dn` mixyrn dlrnl deab jkqd m`(.a dkeq),éBáîëedxewke ± §¨
m`y ,ieana lehlhd xizdl iean ly egzta ozil minkg epwzy

lehlhd z` dxizn dpi` dn` mixyrn dlrnl dgipd(.a oiaexr).
:el` mi`xen`n ztqep dyxc d`ian `xnbd,àðäk áø øîàå§¨©©©£¨

áéúëc éàî ,íeçðz áøc déîMî éîBéðî øa ïúð áø Løcxead iabl ¨©©¨¨©©§¥¦§¥§©©§©¦§¦
eig` ici lr sqei ea jlyedy(ck fl ziy`xa),'íéî Ba ïéà ÷ø øBaäå'§©¥¥¨¦

`ldeäî àlà ,íéî Ba ïéàL òãBé éðéà '÷ø øBaäå' øîàpL òîLnî¦©§©¤¤¡©§©¥¥¦¥©¤¥©¦¤¨©
,'íéî Ba ïéà' øîBì ãeîìzwxy epcnll aezkd `a,Ba ïéà íéî ©§©¥¨¦©¦¥
,Ba Lé íéaø÷òå íéLçð ìáà.edewifd `ly sqeil qp dyrpe £¨§¨¦§©§©¦¤

lirl(:`k)`xnbd ,ziad gzt lr zexpd miwilcny x`azd
:dwlcdd mewn z` x`al dtiqenäåöî äkeðç øð ,äaø øîà̈©©¨¥£¨¦§¨

çútì äëeîqä çôha dçépäìjkn xzei dwigxi m`y ,ziad ly §©¦¨©¤©©§¨©¤©
.dwilcd ziad lray xkip `di `l

:`xnbd zxxandéì çpî àëéäå.dgipn gztd ly cv dfi`ae ± §¥¨©©¥
:dfa zerc izy `xnbd d`ian,øîà àáøc déøa àçà áødgipn ©£¨§¥§¨¨¨©

ïéîiî,gztd,øîà ézôcî ìàeîL áødgipnìàîOî.gztd ¦¨¦©§¥¦¦§¦¨©¦§Ÿ
:`xnbd dwiqnàúëìéäådgipn,ìàîOî,jkl mrhdeàäzL éãk §¦§§¨¦§Ÿ§¥¤§¥

ìàîOî äkeðç øðqpkpd,ïéîiî äæeæîe.zeevna swen `die ¥£¨¦§Ÿ§¨¦¨¦
:dkepg zexp xe`l zern z`vxd oica xn`n d`ian `xnbdøîà̈©

úBöøäì øeñà ,(áø øîà) éqà áø øîà äãeäé áø[zepnl-]úBòî ©§¨¨©©©¦¨©©¨§©§¨
,äkeðç øð ãâðk,dcedi ax jiynndúéøîà ékdkld izxn`yk ± §¤¤¥£¨¦©§¦¨

efdén÷[iptl-]éì øîà ,ìàeîLc,dinza l`enyäMeã÷ øð éëå ©¥¦§¥¨©¦§¦¥§¨
da Lé.dxe`l zern zepnl xq`iy ¤¨

:l`eny ly ezdinz lr dywn `xnbdé÷úîéëå ,óñBé áø dì ó ©§¦¨©¥§¦
ícieqika aiigd ser e` dig,Ba Lé äMeã÷bedpl yi mewn lkne ¨§¨¤

k ,ceaka ea,àéðúcmcd ieqik zevna xn`p(bi fi `xwie)'ebe Wi`e' , §©§¨§¦
EdQke FnC z` KtWe ,lk`i xW` sFr F` dIg civ cEvi xW £̀¤¨¥©¨£¤¥¨¥§¨©¤¨§¦¨

minkg eyxce ,'xtrAîa ,'äqëå' 'CôLå'äqëé CôML äcia ± ¤¨¨§¨©§¦¨§©¤¨©§©¤
e ,mcd dqki da ,mcd jtye da hgyy,ìâøa epqëé àlLmrhde ¤Ÿ§©¤¨¤¤

,jkl.åéìò úBéeæa úBöî eäé àlL:sqei ax miiqnénð àëäzexpa ¤Ÿ§¦§§¨¨¨¨©¦
ick mxe`l zern zepnl xeq` dyecw mda oi`y s` ,dkepgàlL¤Ÿ

.åéìò úBéeæa úBöî eäé§¦§§¨¨
mivtge zexita zekeqd bga zeynzyd oica zwtzqn `xnbd

:dze`pl ick dkeqa elzpyeäî ,éåì ïa òLBäé éaøî déðéî eòä¦¥¥©¦§ª©¤¥¦©
÷tzñäì[ynzydl ,zepdil-]äòáL ìk äkeñ ééBpîini zray-] §¦§©¥¦¥¨¨¦§¨

.dze`pl ick dkeqa elzy zexit lek`l oebk ,[bgdeäì øîàiax ¨©§
,iel oa ryedi,äkeðç øð ãâðk úBòî úBöøäì øeñà eøîà éøämeyn £¥¨§¨§©§¨§¤¤¥£¨

oi` devnl ynyny bgd ini lk ,dkeq iep mb ok m`e ,devn iefia
.devn iefia meyn epnn zepdil

xeqi` gikedl jxved iel oa ryedi iaxy jk lr dnz sqei ax
:dkepg zexp oicn dkeq iepn d`pddéøî ,óñBé áø øîàepeaix ± ¨©©¥¨¥

,íäøáàc`ldàéðz àìãa àéðz éìzoic iel oa ryedi iax dlz ± §©§¨¨¨¥©§¨¦§Ÿ©§¨
iepn d`pd xeqi`y ,`ziixaa iepy epi`y oica ,`ziixaa yxetnd

,àéðz äkeñzexpn d`pd xeqi`e,àéðz àì äkeðçiq` ax wxe ¨©§¨£¨Ÿ©§¨
.dxn`dëkéñ ,àéðúc[dkeqd z` jkiq-]dúëìäkdøhéòå , §©§¨¦§¨§¦§¨¨§¦§¨
íéîø÷a,zereav zerixia dhyiwe ±da äìúå ,ïéøéieöîä ïéðécñáe ¦§¨¦§©¦¦©§¨¦§¨¨¨

ieplíéáðò éìékøôe ,íéðBnøå íéã÷L ,ïé÷ñøôà ,íéæBâàzeleky` ± ¡¦£©§§¦§¥¦§¦¦©§¦¥£¨¦
,mdizexenfa miielz miapríéìaL ìL úBøèòåmiieyr milay ± ©£¨¤¦¢¦

a mi`ln zikekf ilke ,dxhre xzk oirk(ìL) ,úBðéée,íéðîL ¥¤§¨¦
úBúìñe,xgaen gnw ipin ±ïäî ÷tzñäì øeñàbgd ini lkãò §¨¨§¦§©¥¥¤©

âç ìL ïBøçàä áBè íBé éàöBî.zxvr ipiny ±ïäéìò äðúä íàå ¨¥¨©£¤¨§¦¦§¨£¥¤
oia mdn lcea epi`e ,ezrcn mze` dvwn epi`y bgd zqipk mcew

,oey`xd bgd zqipk ly zeynyd,Bàðz éôì ìkäwtzqdl xzene ©Ÿ§¦§¨
,d`pda xeq` dkeq iepy yexita epipy ixd .bgd jeza s` mdn

.dkepg xpn z`f gikedl jixv oi`e
íc eäleëc ïBäeáà ,óñBé áø øîà àlàzeevnd lkl xewnd ± ¤¨¨©©¥£§§¨

'jtye' mcd ieqik oiprl xn`py weqtd `ed ,mzefal xeq`y
,eilr zeiefa zeevn eidi `ly lbxa zeqkl oi`y cnlnd ,'dqke'

.zeevnd lkl jkn cenll yie
dklde l`enye ax mda ewlgpy mipic dyly d`ian `xnbd

:l`enyk mdaéàøpî ïé÷éìãî ïéà ,øîà áø ,øîzcg` dkepgøðì ¦§©©¨©¥©§¦¦¦¥§¥
,xg` dkepgïé÷éìãî ,øîà ìàeîLe.xpl xpn §¥¨©©§¦¦

:ztqep zwelgnãâaî úéöéö ïéøézî ïéà ,øîà áødpyi zilhn ± ©¨©¥©¦¦¦¦¦¤¤
mxywlãâáì.dpyid zilhd oeifa iptn ,dycg zilhl ±ìàeîLe §¤¤§¥

ïéøézî ,øîàziviv.ãâáì ãâaî ¨©©¦¦¦¤¤§¤¤
:ztqep zwelgnäøéøâa ïBòîL éaøk äëìä ïéà ,øîà áøzaya ©¨©¥£¨¨§©¦¦§¦§¦¨
,[oldl x`eai].äøéøâa ïBòîL éaøk äëìä ,øîà ìàeîLe§¥¨©£¨¨§©¦¦§¦§¦¨

áøk ãéáò øîc éléî ìk ,ééaà øîàdax] ixen bdp mipiiprd lka ± ¨©©©¥¨¦¥§©¨¦§©
,axk [ipngp xaúìz éðäî øáìel` zekld zyelyn ueg ±ãéáòc §©¥¨¥§¨§¨¦

,ìàeîLk.` :od el`eøpî ïé÷éìãîdkepgøðì.a .dkepgïéøézîe ¦§¥©§¦¦¦¥§¥©¦¦
ziviv.ãâáì ãâaî.béaø ,àéðúc .äøéøâa ïBòîL éaøk äëìäå ¦¤¤§¤¤©£¨¨§©¦¦§¦§¦¨§©§¨©¦

íãà øøBb ,øîBà ïBòîLzaya rwxwd lr,ìñôñå àqk ähîs` ¦§¥¥¨¨¦¨¦¥§©§¨
,zaya dxeq`d dk`ln `idy ,rwxwa uixg jka zeyrl lelry

.õéøç úBNòì ïéekúé àlL ãáìáeoi` dk`lnl oiekzn oi`y lky ¦§©¤Ÿ¦§©¥©£¨¦
.xeq` oiekzn oi`y xac mby xaeqe wleg dcedi iaxe .xeqi` dfa

.ok bdp dax mbe ,oerny iaxk wqt l`enye
:xpl xpn wilcdl xq`y ax ly enrh z` zx`an `xnbdáéúé̈¦

dén÷ ïðaøî àeää[iptl micinlzd cg` ayi-]øa àãà áøc ©¥©¨¨©¥§©£¨©
,äåöî éeféa íeMî áøc àîòè ,øîà÷å áéúéå ,äáäàxaecny ©£¨§¨¦§¨¨©©£¨§©¦¦¦§¨

wilcdl ezpeeky s` ,devn iefia df ixde ,leg ly mqiw wilcna
.devn ly mixg` zexp mqiwaeäì øîàdad` xa `c` ax xn` ± ¨©§

,eiptly micinlzldéì eúéöz àìenrh df oi`y ,el ernyz l` ± Ÿ§¦¥
`l` ,ax ly,äåöî Léçëî à÷c íeMî áøc déîòèepiide ©§¥§©¦§¨©§¦¦§¨

zvwn epnn lhep eli`k d`xp devnd xpn xg` xp wilcnyky
.epny zigelgl zvwn a`eye ,exe`n

:`xnbd zxxaneäééðéa éàîipy oia dkldl lcadd edn ± ©¥©§
:`xnbd daiyn .minrhd,eäééðéa àkéàote`aàâøMî ÷éìãî à÷c ¦¨¥©§§¨©§¦¦§¨¨

ìàâøL`ly epnn wilcne wlecd xpl devnd xp axwny ± ¦§¨¨
lc ,mqiw zervn`aøîàc ïàî`ed ax ly enrhyéeféa íeMî ©§¨©¦¦

,äåöî,devn xpn leg ly mqiw wilcny ote`a `l` xeq` oi` ¦§¨
la`ì àâøMîàâøLdevn ly mdipyy,÷éìãîl la`øîàc ïàî ¦§¨¨¦§¨¨©§¦©§¨©

enrhyì àâøMî ,äåöî éLeçëà íeMîàâøLdevn ly,øeñà énð ¦©§¥¦§¨¦§¨¨¦§¨¨©¦¨
.wlecd xp ly exe` yigknk d`xpy oeik

l`enye ax ewlgp ,cinlzd ixacly `vnp x`azdy dn itl
la` ,xizn l`enye xqe` axy ,mqiw zervn`a wilcny ote`a
jk lr dywn `xnbd .axl s` zxzen exiagl dkepg xpn dwlcd

:`ziixan,àéåà áø áéúî,`ziixaa epipy(ìL òìñ) ¥¦©©§¨¤©¤
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על האדם לעזור ולסייע לאנשים שאיתם הוא בא במגע, ובאופן כללי יותר – להכניס אלוקות וקדושה בכל סביבתו.
ממכתב כללי י"א ניסן תשכ"ו



רכי oiwilcn dna` cenr ak sc ± ipy wxtzay
äìeñt.dlrnl `pir DA `hlW `lCkninEqxR `Mile ,dO` '`Qip:käkeñ §¨§¨¨§¨¨¥¨§©§¨¦©¨§¥¨¦§¥¦¨§¨
éBáîëe.iliqtC dMEq zkQnE oiaExirA `icdA EdA opzC:dçépäì äåöî.F` xvgA §¨¦§©§§¤§¨§¥¦©¤¤¨¦§¦¦¦§¨§©¦¨§¨¥

m`W ,gzRl KEnQd gtHA x"dxAa"draW xMip Fpi` - gzRd on oNdl EPwigxi ¦©¤©©¨©¤©¤¦©§¦¤§©¨¦©¤©¥¦¨¤
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zFgpnA opixn`):gv sC,(d iptl" iaxrn xpA aizkCiptl e`l EdNEkC llMn - "' ¨§¦©¦§¨©¦§¦§¥©£¨¦¦§¥¦§¨§§¨¦§¥
dmiIqn did DaE .'ek 'dahddx`XdW itl -oiA aihn Ffe ,zixgW aihn did ¨¨¨§©¥©£¨¨§¦¤©§¨¨¨¥¦©£¦§¥¦¥

.miAxrdcr ilkA DgiPn F` ,FciA dpWid fgF`e)`(ozFPWDwilcnE ,dliztE onW ¨©§©¦§¥©§¨¨§¨©¦¨¦§¦©¤¥¤¤§¦¨©§¦¨
`nFi xcqA opixn`C `de .x`Xd z` dPOn wilcnE):bl sC:(d zahdmcFw zFxp ' ©§¦¦¤¨¤©§¨§¨§¨§¦©§¥¤¨©£¨©¥¥

`NWA Epiid - i`xTn Dl silie ,zixgW aihn ded EdNEM :rnWn ,zFxp 'a zahdl©£¨©¥©§©§£¨¥¦©£¦§¨¥¨¦§¨¥©§§¤Ÿ
idmiIwzn qPd 'ide'F`vFnl`xUi EidW onf lke ,`QiP` `xw Knq `lC .daMW ¨¨©¥¦§©¥§¨¨§¤¨¨§¨§©§¨©¦¨§¨§©¤¨¦§¨¥

Epiide ,mFId lM wlFC did - oiaiagDzEcr:úBøð éòéá÷c ïåék àëä àäå.,dxFpOA £¦¦¨¨¥¨©§©§¥¨§¨¨¨¥¨¦§¦¦¥©§¨
`d KigxM lr - mixg`d FA wilcdl dxFpOd on iaxrn xp wYpl lFki did `le§Ÿ¨¨¨§©¥¥©£¨¦¦©§¨§©§¦¨£¥¦©¨§¥¨

dPOn" ipzwCid`qpiw lwWn e`lC ibq `l - "wilcn ':é÷eìãàå.xPn `qpiwl §¨¨¥¦¤¨¨¨©§¦¨¨¥§¨©§©¦§¨§©§¥§¦§¨¦¥
`iddaE ,iaxrnx`Xd z` wilcn `qpiw:aúBìéúôúBkeøà.uEg zF`vFi zFlizRd lMmdizFxplFGn Ff x`Xde ,Dl dkEnQd dPOn wilcnE ,Ffl Ff zFriBOW cr:óBñ ©£¨¦§©¦¦§¨©§¦¤©§¨¦§¦£¨©§¦§§¥¥¤©¤©¦¨©§¦¦¤¨©§¨¨§©§¨¦

óBñ"îìã'åë.Dicicl `dC`bxXnxEq` `bxWl:äåöî äNBò ä÷ìãä éà.dxFpOA ogMW`cM ,oiwilcn - dwlcdA diElY dMEpg lW devOd i`:äNBò äçpä éàå §§¨§¦¥¦§¨¨¦§¨¨¨¦©§¨¨¨¦§¨¦©¦§¨¤£¨§¨§©§¨¨©§¦¦¦§©§©©©§¨§¦©¨¨¨
äåöî.dgPdA `ilY Dzevn xTire:øðì øpî ïé÷éìãî ïéà.dwlcdCi`d iNEM `id devn e`l:eäì àéòaéàc`hWRnE ,ol `irAi` xaM `zNin `dC :xnFlM .'iqxB`iddC ¦§¨§¦©¦§¨¨©§¨§©¨¨¥©§¦¦¦¥§¥§©§¨¨¨¦§¨¦¥©§¦©£¨§¨§¦§©§¨¦§¨§¨¦©£¨¨¦§¨¨§©¦
`irA`hWtinKd ol:äkeðç øð Neôz äéä.FciADwilcdXndzaMW cr:ãîBòå.cEnlYd oFWl oM `N` ,`weC e`l:Bkøöì.`Qip xMid `Mile ,WOYWdl:íéðôa.ziAA: ¨£¨¦§§¨¨¨¨¨¨¥£¨§¨¦¤¦§¦¨©¤¨§¨§¥¨©§¨¤¨¥§©©§§¨§§¦§©¥§¥¨¤¥¦¨¦§¦©©¦

õeçì dàéöBäå.uEgAn FziA gzR lr DgiPdl KixvC ,lirl xn`cM:íeìk àìå äNò àì éëä íeMî äåöî äNBò ä÷ìãä àîìLa zøîà éà.- Dzevn `id FfC oeikC §¦¨©§©£©§¥§¨¦§©¦¨©¤©¥¦©¦¨§©§¦§¨¨©§¨¨¨¦§¨¦¨¦Ÿ¨¨§Ÿ§§¥¨§¦¦§¨¨
dUriYW KixvmFwnA`aEIg: ¨¦¤¥¨¤¦§¦¨
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éëå± 'ek dpy 'n mze` lk `lde jixv `ed dxe`l?dpy 'n hwp i`n` :dniz

miptl qpkp didyk oxd` ike :n"ie !oikled mewn ly exe`l elek mlerd lk mlerl

opixn`ck ,zenewnd lka opr cenr mdl xi`n did dpy 'n `lde ?jixv did dxe`l

githa lkzqn did okynd zk`lnc `ziixaa)ea d`exe(rceie ziaga ,ekeza dn rceie

,i`w mipdk`c k"za rnyn oke .dkeza dn

'n oze` lk `lde ?xpl mikixv ike :mzd qxbc

lr 'd opr ik" '`py ,xpl ekxved `l dpy

"zepaxw lk" idlya ,edine ."'ebe okynd

)mye :et 'c zegpn(,i`w dpiky`c rnyn

dlik`l `l :xfril` x"`c `d iab dl iziinc

inp xn`we .jixv ip` dxe`l `le jixv ip`

i`a lkl `id zecr ± "zecrd zkextl" mzd

dxe`l :z"`e .l`xyia dxey dpikydy mler

dpy mirax` oze` lk `lde ± jixv ip`:äáå
± miiqn didmiiqn did dae :qxhpewa yxit

did dfe zixgy aihn did x`ydy ,dahdd

dgipn e` ecia dpyid fge`e ,miaxrd oia aihn

dlizte ony ziaxrn jezl ozepy cr ilka

:`"aixl dywe .dpnn x`yd wilcne ,dwilcne

mb k"` ± dpyid on wilcdl xyt` m`y

oeik !axl jixt i`ne dpnn wilci x`yd

`l `kil ez ± xpd on dpyid dliztd `ivedc

.devn iyegk` meyn `le devn oeifa meyn

did ± aihdl `ayke .ok zeyrl `"` i`ce `l`

dak dzid dliztde ,xpay dn lk aihn

rn xpa dpyi dliztdy cera `l` .dil`niax

daihn dide ,x`yd dpnn wilcn did ± zwlec

on dwilcne dycg dlizte ony da ozepe

dwlcdd epiid ± "miiqn did dae" ± x`yd:

àäå'ek zexp iriawc oeik `kd± .c"nk

"zecn 'a" wxta):gt 'c zegpn(miwxt ly xpc

ly dide ded xaegnc mzd rnync ,did

mzd c"n `ki`e .dti eaihdl lkeiy ick miwxt

zrya ixnbl ewlqn did `l` ,reaw ded `lc

egipn jk xg`e dahd:éàî± dlr ied:dniz

i` opifg" inp xn`w i`ne ?dil `irainw i`n

dkldc rnyn dxe`kl `d ?"'ek dwlcd

`qpiw k"`e ± dizeek car dax `dc ,l`enyk

.devn iefiaae ,ibilt `qpiwa k"r `dc ,ixy inp

iyegk` meyn axc `nrh yxtnc o`n `dc

dax ixac qtez epi`c l"ve ± !azezi` ± devn

± devn dyer dgpd i` !dil `irane ,xwir

enk ixye devn dyer dwlcd e` ,`qpiwa enk devn iefia meyn xpl xpn axl xeq`e

iz`vn ,p"` .ixye ,devn dyer dwlcdc :wiqne .devn iyegk`l opiyiig `lc ± dxepna

.e`l i` `qpiwa ixy i` ,dizeek `zklidc l`enyc `ail` dil `irainc :m"aix mya

xpn wilcdl ixy ± devn iiefa meyn c"nlc dlrnl xn`y enk l"iw i` :dil `iraine

xpne ,ikd l"iw `l :`nlic e` .`qpiwa l`eny ixye ± ibilt `qpiwa ok m`e ,axl xpl

.ax xq`e ,devn iefia `ki` inp xpl)'it(`wece .dxepnl inc `le ,devn dyer dgpdc

`irai`c opifg :wiqne .xeq`c dcen l`eny elit` ± `qpiwa la` ,l`eny ixy xpl xpn

elit` l`enyle .dxepna enk xpl xpn axl wilcne ,devn dyer dwlcdc hiyt`e ol

ixy `qpiwa:àéòáéàã± 'ek devn dyer dwlcd edldwilcd m` dpin `wtpe

dgipd e` e"yg:
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Bãâðk ïéì÷BL ïéà éðL øNòîéøðcìlçì eléôàå ,áäæ ©£¥¥¦¥§¦§¤§¦§¥¨¨©£¦§©¥
áø éâéìt ék àîìLa zøîà éà .øçà éðL øNòî åéìò̈¨©£¥¥¦©¥¦¨§©§¦§¨¨¦§¦¦©

ìáà ,øpì øpî ìàeîLeàñðé÷aàä Y ìàeîL øñà §¥¦¥§¥£¨§¦§¨¨©§¥¨
,éøL éîð àñðé÷a zøîà éà àlà .àzáeéz éåäz àì̈¤¡¥§§¨¤¨¦¨©§§§¦§¨©¦¨¥
ïéeëé àì ànL äøéæb :äaø øîà Y !àzáeéz éåäz àä̈¤¡¥§§¨¨©©¨§¥¨¤¨Ÿ§©¥
:úLL áø áéúî ïéleçì eäì ÷étî à÷å ,åéúBì÷Lî¦§§¨§¨©¥§§¦§¦©¥¤

úeãòä úëBøôì õeçî""Cåøòééøö àeä äøBàì éëå?C ¦§¨¤¨¥©£Ÿ§¦§¨¨¦
øaãna ìàøNé éða eëìäL äðL íéòaøà ìk àìäå©£Ÿ¨©§¨¦¨¨¤¨§§¥¦§¨¥©¦§¨

àlà eëìä àìíìBò éàáì àéä úeãò àlà ;åøåàì Ÿ¨§¤¨§ŸŸ¤¨¥¦§¨¥¨
Bæ áø øîà ?úeãò éàî .ìàøNéa äøBL äðéëMäL¤©§¦¨¨§¦§¨¥©¥¨©©

ïúåpL ,éáøòî øðdpnîe ,äéúBøáç úcîk ïîL da ¥©£¨¦¤Ÿ¥¨¤¤§¦©©§¤¨¦¤¨
÷éìãî äéäéòéá÷c ïåék ,àëä àäå .íéiñî äéä dáe ¨¨©§¦¨¨¨§©¥§¨¨¨¥¨¦§¦¦

àìc àéâñ àì úBøðìé÷Lî,é÷åìãàåã"îì ïéa àéL÷ ¥¨©§¨§¨¦§¦§©§Ÿ¥©§¨¥§
íeMîéefa!äåöî éùåçëà íeMî ã"îì ïéáe ,äåöî ¦¦¦§¨¥§¦©§Ÿ¥¦§¨
àîbøzúåìéúôa ô"øíeMî ã"îì ,óBñ óBñ .úBkeøà ¦§§¨¦§¦Ÿ£§¦

?dìò éåä éàî .àéL÷ Y !àéL÷ äåöî éLåçëàø"à ©§Ÿ¥¦§¨©§¨©§¨©¨¥£¨
:òLBäé áøc déøa àðeääåöî äNBò ä÷ìãä éà àðéæç ¨§¥§©§ª©¨¥¨¦©§¨¨¨¦§¨

ïéà Y äåöî äNBò äçpä éàå ,øpì øpî ïé÷éìãî Y©§¦¦¦¥©¥§¦©¨¨¨¦§¨¥
äåöî äNBò ä÷ìãä :eäì àéòaéàc .øpì øpî ïé÷éìãî©§¦¦¦¥©¥§¦©£¨§©§¨¨¨¦§¨

Y äåöî äNBò äçpä Bà.ù"úNeôz äéä :àáø øîàc ©¨¨¨¦§¨§¨©¨¨¨¨¨
:dpéî òîL .íeìk àìå äNò àì Y ãîBòå äkeðç øð¥£¨§¥Ÿ¨¨§Ÿ§§©¦¨
BkøBöì" øîBà äàBøä :íúä Y äåöî äNBò äçpä©¨¨¨¦§¨¨¨¨¤¥§§

."dì èé÷ðc àeä.ù"úíéðôa ä÷éìãä :àáø øîàc §¨¥¨§¨©¨¨¦§¦¨¦§¦
.íeìk äNò àì Y dàéöBäåá"ààäåöî äNBò ä÷ìãä §¦¨Ÿ¨¨§©§¨¨¨¦§¨

.íeìk äNò àì éëä íeMî .ïðéòa BîB÷îa ä÷ìãä Y©§¨¨¦§¨¥©¦¨¦Ÿ¨¨§
äNò àì éànà "äåöî äNBò äçpä" zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§©¨¨¨¦§¨©©Ÿ¨¨
BkøBöì" øîBà àeä äàBøä ;éîð íúä Y ?íeìk àìå§Ÿ§¨¨©¦¨¤¥§§

àeä."d÷ìãàc:éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,òîL àz §©§§¨¨§©§¨©©¦§ª©¤¥¦
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zay(ycew zay meil)

éðL øNòî,ipy xyrn zexit mdilr elligy adf ixpic ±ïéà ©£¥¥¦¥
áäæ éøðc [ïãâðk] (åãâðë) ïéì÷BLminily md m` wecal ,oileg ly §¦§¤§¨¦¨¥¨¨

,ie`xd mlwyn milweyeeléôàåick lwey m`åéìò ìlçìlr-] ©£¦§©¥¨¨
[oilegd xpic,øçà éðL øNòîxpicd oiicry oeik ,xeq` mewn lkn ©£¥¥¦©¥

.oileg
:eziiyew z` `ie` ax x`anàîìLa úøîà éàcáø éâéìt éë ¦¨§©¦§¨¨¦§¦¦©

ìàeîLedwlcdaøpîdevn lyøðì,irvn` `ll xg` devn ly §¥¦¥§¥
,jkl yyeg epi` l`enye ,devn iyegk` meyn xq` axyìáà£¨

wilcn m`àñðé÷a,devn iefia dfa yiy oileg mqiw zervn`a ± §¦§¨
àúáeéz éåäz àì àä ,ìàeîL øñàlewyl dxq`y ef `ziixa ± ¨©§¥¨Ÿ¤¡¥§§¨

,l`eny ixacl dxizq dpi` ,ipy xyrn ixpic cbpk oileg ixpic
zryay oeik ,oileg mqiw ici lr devn xp zwlcdl dnec df ixdy

.oileg xpicd oiicr dliwydúøîà éà àlà,cinlzd ixack ¤¨¦¨§©
df itle ,mqiw zervn`a devn xp wilcna `id zwelgndy

éøL énð àñðé÷a,l`eny xizd mqiw ici lr dwlcd mb ±éåäz àä §¦§¨©¦¨¦¨¤¡¥
àúáeézynzydl dxq` ixdy ,eixacl dxizq didz ef `ziixa - §§¨

jxevl ok dyery s` ,oileg ixpic ocbpk lewyl ipy xyrn ixpica
wilcdl ick devn xpn mqiw zwlcdl dnece ,ipy xyrn lelig

.xg` devn xp
:`xnbd zvxzn,äaø øîàzngn z`f dxq` `ziixadànL äøéæb ¨©©¨§¥¨¤¨

åéúBì÷Lî ïéeëé àìlwyn oi`y xxazi dliwyd xg` `ny ± Ÿ§©¥¦§§¨
llgl leki epi`e mixqg oilegd ixpicy epiide ,dey mixpicd
zngn mdilr llgl dvxi `le mixzi mdy e` ,mdilr

,md migaeynyïéleçì eäì ÷étî à÷å,xnelk ,oilegl m`iveie ± §¨©¦§§¦
xyrnd mdilr llgi `le mdy enk oileg mgipi`vnpe ,

,devnd dfiae ,devn jxevl `ly ipy xyrn ixpica ynzydy
xizd okle ,df yyg jiiy `l mqiw ici lr xpn xp zwlcda la`

.l`eny z`f
:xg` devn xpl devn xpn dwlcd xq`y ax lr dywn `xnbd

,úLL áø áéúîdxepnd zwlcd zevna xn`p ,`ziixaa epipy ¥¦©¥¤
(b ck `xwie),úãòä úëøôì õeçî'crFn ld`ACøòéaxrn oxd` Fz` ¦§¨Ÿ¤¨¥ª§Ÿ¤¥©£ŸŸ©£Ÿ¥¤¤

oeyl aezkd hwp recn `ziixad zx`an ,'ebe ''d iptl xwA cr©Ÿ¤¦§¥
,denzl yiy iptn ,'zecr'äøBàì éëådxepnd lyàeä[d"awd-] §¦§¨

éøöeëìä àì øaãna ìàøNé éða eëìäL äðL íéòaøà ìk àìäå ,C ¨¦©£Ÿ¨©§¨¦¨¨¤¨§§¥¦§¨¥©¦§¨Ÿ¨§
BøBàì àlàok m`e ,y`d cenr ici lr mdl xi`dy d"awd ly ¤¨§

,dxepnd z` wilcdl deiv recnàlàik ,z`f deiv jklàéä úeãò ¤¨¥¦
[dxepnd-].ìàøNéa äøBL äðéëMäL íìBò éàáì§¨¥¨¤©§¦¨¨§¦§¨¥

:`xnbd zxxan,úeãò éàîlr dxepnd dcirn cvik ,xnelk ©¥
:`xnbd daiyn .dpikyd z`xyd,áø øîà,zecrdéáøòî øð Bæ ¨©©¥©£¨¦

,dxepnayda ïúBpL[iaxrnd xpa-]äéúBøáç úcîk ïîLenk - ¤¥¨¤¤§¦©©§¤¨
meid lke dlild lk dwlce qp dyrpe ,dxepnd zexp x`ya ozepy

,ezxgnly÷éìãî äéä äpnîe,miaxrd oia zexpd x`yäéä dáe ¦¤¨¨¨©§¦¨¨¨
íéiñîmpikne xweaa aihn did zexpd x`yy ,zexpd zahd z` §©¥

daihn xweaa dwlc oiicry iaxrnd xpe ,axra mzwlcdl
dpikydy cird df qpe .dwlcdd mcew miaxrd oia dpexg`a

.l`xyia dxey
:eziyew z` zyy ax miiqnàëä àäå,dxepnaúBøð éòéá÷c ïåék §¨¨¨¥¨¦§¦¦¥

iaxrnd xp z` wzpl zexyt` oi`e ,da mireaw zexpdy oeik ±
,zexpd x`y epnn wilcdl ick enewnnìé÷Lî àìc àéâñ àìŸ©§¨§Ÿ¦§¦

é÷eìãàåm` `l` iaxrnd xpn zexpd z` wilcdl xyt` i` ± §©§¥
,zexpd x`y z` wilci epnne ,iaxrnd xpn ewilcie mqiw lehi

eøîàc ïàîì ïéa àéL÷xpl xpn dwlcd xq` axy [cinlz eze`] ©§¨¥§©§¨©
øîàc ïàîì ïéáe ,äåöî ééefa íeMîxq` axy [dad` xa `c` ax] ¦©¥¦§¨¥§©§¨©

,äåöî éLeçëà íeMîici lr dwlcd ax xq` mdipy ixacl ixdy ¦©§¥¦§¨
.mqiw

:`xnbd zvxznàîbøz[x`iae cinrd-]t áøàtzwlcd jxc z` ©§§¨©¨¨
y ,dxepnd zexpúBkeøà úBìéúôa,wilcn did efl ef zeribnd ¦§¦£

lk wilcd jk xg`e ,dl dkenqd xpd z` iaxrn xpn wilcn dide
.dzxagn zg`

:dywne `xnbd zxfegøîàc ïàîì ,óBñ óBñxq` axyíeMî §©§¨©¦
,äåöî éLeçëàzervn`a `ly xpl xpn dwlcd mb ezhiyle ©§¥¦§¨
,ax xq` mqiwàéL÷:`xnbd dwiqn .dxepnn.àéL÷ ©§¨©§¨

:`xnbd zxxandìò éåä éàîoica dkldd zrxkd `id dn ± ©¨¥£¨
.xpl xpn dkepg xp zwlcd

:`xnbd daiynàðéæç ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàepilr ± ¨©©¨§¥§©§ª©¨¦¨
,dkepg xp zevn xwir `id dn ze`xléàdä÷ìãädnvräNBò ¦©§¨¨¨

äåöî,devnd xwir `id -,øðì øpî ïé÷éìãîewilcdy itke ¦§¨©§¦¦¦¥§¥
jka oi` dnvr dwlcda devn miiwny oeiky ,xpl xpn ycwna

.wilcn `ed epnny xpl devn iefiaéàådäçpäenewna xpd ly §¦©¨¨
äåöî äNBò,dwlcdd `le ,devnd xwir `id ±øpî ïé÷éìãî ïéà ¨¦§¨¥©§¦¦¦¥

,øðìdy oeikyiefia meyn dwlcda yi ,xwird dpi` dwlcd §¥
.devneäì àéòaéàcm`d ,daiyid ipa ewtzqd xak df oecipay ± §¦©§¨§

.äåöî äNBò äçpä Bà ,äåöî äNBò ä÷ìãä©§¨¨¨¦§¨©¨¨¨¦§¨
:wtqd heytl dqpn `xnbdNeôz äéä ,àáø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©¨¨¨¨¨

[ecia wifgn±]ãîBòå äkeðç øð,dzaky cre dwilcdynäNò àì ¥£¨§¥Ÿ¨¨
.íeìk àìå:`xnbd dgiken,äåöî äNBò äçpä dpéî òîLdf okle §Ÿ§§©¦¨©¨¨¨¦§¨

ewifgd m` s` ,devn dyer dwlcd eli`y ,`vi `l dgipd `ly
.`vi ,ecia

e ,devn dyer dwlcdy xyt` :`xnbd dgecíúäxpd wifgne ± ¨¨
y meyn ,`vei epi`dì èé÷ðc àeä BkøBöì ,øîBà äàBøäjxevl ± ¨¤¥§§§¨¦¨
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צריך לבדוק התפילין שלו ולדעת ברור אשר כשרות הן.
ממכתב כ"ט אדר ראשון, תשכ"ב
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øàáúðù ïéìé÷îä [ãé÷ בזמננו הקילו וכן -124.
øàáúðù ïéìé÷îä [åè÷ בתכשיטים יציאה דין סיכום -

כלל  למחות אין מיני 125בזמננו: בכל היוצאות בנשים
יחמיר 126תכשיטים  אדם כל בהן למחות שאין ואף ,

הצורך  בעת שלא תכשיט 127לעצמו שאינו בדבר אבל ,
כלאחר  אותו נושאות אפילו ישמעו אם בהן למחות יש

מעורבת. שאינה לחצר ואפילו יד
úéìîøëì åìéôà [æè÷ תיקֿיד או מניפה כגון -128.

úáøåòî äðéàù øöçá [æé÷ המחמירה הא' ולדיעה -
בידו  נושאם כן אם אלא בבית אפילו אסור .130דלעיל

äåöî íå÷îá [çé÷ נכרי ידי על -131.

zetqede mipeiv
ד).124) (אות א סעיף על כדלעיל
(דלא 125) בבית תכשיטים בלבישת החמיר שבשוע"ר אף

לעניין  מכלֿמקום פוסקים), ועוד רנב סי' בסוף כמג"א
זמ  של הרבים לרשות בהם ממשמעות יציאה (יותר הקיל ננו

משום  למחות שאין שסבר ומשמע פוסקים) ועוד השו"ע
שוגגות  שיהיו "מוטב השו"ע ודברי לצאת, מותר שמדינא
בטבעות  היוצאות לגבי רק בשוע"ר הביא מזידות" יהיו ואל

חותם. עליהם שיש
ולהראות 126) לשלוף דרכן שאין משום בהיתר די לרוב,

על  סומכים זה היתר בהם שאין ובתכשיטים לאחרות,
חצר  בין לחלק ושאין בזמננו הרבים רשות שאין האומרים
גם  מקילים מדוע נתבאר ולעיל לכרמלית, מעורבת שאינה

הרבים. רשות ודאי שהוא במקום
בזה.127) היתר נהגו שהעולם לעיל המבואר וראה
דרך 128) בתכשיטין זה כל מיהו מו: ס"ק קטו סי' בדה"ש

כיס  כגון ביד, תכשיט שום לישא אסור אבל מלבוש,
ב  ס"ק לדוד ובתהלה וכיוצא. מניפה או הנשים, שנושאות
אינה  ו, בסעיף לעיל שנתבארה האיצטומא זה פי שעל העיר
להתיר  שנטה שם (וראה בתכשיטים שנהגו ההיתר בכלל

אחר). מטעם
או 129) ברגליו או ידו לאחר חפץ הוציא ס"ב: שא סי'

שאינן  בזה כיוצא וכל במנעלו או ידיו אצילי בין או בפיו
אסור. אבל פטור זה הרי בחול, כן להוציא דרך

קיח.130) אות לעיל כמבואר
שלא 131) ס"ב סוף שמ וסי' ס"ח שלא בסי' כמבואר

או  סיוע (משא"כ גמורה במלאכה דשבות שבות התירו
מצוה. במקום אפילו לנכרי) אמירה

שכלאחר  כאן שוע"ר פשט אמנם קסז, אות יוסף זכרון (ע"פ
יוסף' שה'זכרון ואף מצוה, במקום דשבות שבות מותר יד
בשינוי  לעשות ההיתר נזכר שלא מקומות מכמה הקשה
וכן  כאן, המצויינים ושז שא בסימנים (כגון מצוה לצורך
שלא  משום הוא שלא), בסי' מילה לברית האיזמל בהבאת
הראיה  (וכן שינוי, בדרך מצוה לעשות בפירוש להתיר רצו
ידי  על בלבישתם מביזיון התפילין הצלת מאיסור שהביא
כדבר  נחשבת מבזיון שהצלה לומר יש שא) (בסי' אשה
יש  לאיסור, בכ"מ כדבריו משמעות שיש אף ועכ"פ מצוה),
שהובאו  (אף כאן שוע"ר דברי (מעצם להיתר משמעות גם
היתר  מפורש שם ושז שא לסימנים דציין מהא וכן במוסגר),
שמ  וסי' שלא לסי' ולא הפסד, במקום דשבות בשבות שינוי
שבות  במקום להפסד מצוה דבר בין החילוק מפורט שם

דשבות)).
מדרך 132) שינוי שהוא שבות שכל אומרים יש לח: סעיף

מרובה. הפסד במקום עליו גזרו לא החול,
לעשותו 133) אסור ואינו מלאכה שאינו דבר יב: סעיף

החול  מדרך בעשייתו משנה אם שבות... משום אלא בשבת
ע"י  אפילו לעשותו מותר גמור שבות שהוא פי על אף
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כג  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות
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øúåé àìå [èé÷ למחות אין תכשיט כעין העשויה במחט אבל -136.

zetqede mipeiv
הפסד  במקום הדין שהוא אומרים ויש צער... במקום ישראל

גדול. הפסד במקום דבריהם על לסמוך ויש
וקטנים 134) בנשים למחות אין ס"ו שלח בסי' עד"ז

ישמעו  לא שבודאי לפי קרקע גבי על באגוזים המשחקים
מזידים. יהיו ואל שוגגים שיהיו ומוטב

ושותות  שאוכלות בנשים למחות שאין ס"ד: תרח ובסי'
שלמדוהו  איסור שאר (או ממש השמשות בין עד יו"כ בערב
בזדון  ויעשו לנו ישמעו לא שבודאי ידוע הוא אם חכמים)

מזידין. יהיו ואל שוגגין שיהיו דמוטב
לאיש 135) תכשיט שהם תכשיטים מיני ו: סעיף סוף

הרי  הללו... בתכשיטין להתקשט דרכן הנשים שגם ולאשה
באיסור  לחלק שלא כדי הכל לדברי לאנשים אף אסורים הם

הזה  בזמן אף (ולפיכך לנשים. אנשים בין אחד תכשיט מין
עליה  שאין בטבעת אף בחול להתקשט האנשים שנהגו
אעפ"כ  משוי ולא תכשיט להם עכשיו הוא והרי חותם
לנשים. ג"כ תכשיט והוא הואיל בשבת בה לצאת אסורים
הזה  בזמן לצאת אין חותם עליה שיש בטבעת אף זה ולפי
חותם  עליהן שיש בטבעת אף להתקשט ג"כ נהגו שהנשים
היתר  נהגו שעכשיו אלא ולאשה לאיש תכשיט הן והרי
שיתבאר  כמו בידם למחות ואין הטבעות בכל ונשים אנשים

הטעם). שם עיין ש"ג בסי'
בתכשיטים,136) היוצאות על מוחים שאין לעיל כמבואר

לה  צריכה ואינה תכשיט, כעין עשויה שאינה מחט אבל
יא). סעיף (כלעיל כמשוי היא הרי קישוריה להעמיד

•
"inei ax" gel itl ztd zriva zekld owfd epax jexr ogley

‡È שנילושה פת היא בכיסנין הבאה שפת מפרשים ויש
או  (ג) בשמן או בשומן או וחמאה בחלב או בדבש
ממים  חוץ משקין בשאר או ויין פירות במי או ביצים במי
משקין  משאר הוא הרוב אם מים מעט בה עירב (ד) ואפילו
ואע"פ  ג' מעין אחת וברכה מזונות מיני בורא עליו מברכין
מתורת  בהם שנלושה העיסה מוציאין אין המשקין שכל
סעודה  לקבוע אדם בני דרך אין מקום מכל חלה לענין לחם
לחם  חשיבות בה אין לפיכך במים שנלושה פת על אלא
שיעור  אוכל א"כ אלא המזון וברכת המוציא לברך גמור
הרבה  תבלין בה עירב אם וכן עליו קובעים אדם בני שרוב
בה  עירב אם ואפי' לבד במים שנלושה אע"פ ממים יותר
עיקר  הם והתבלין הדבש שכמעט מקמח יותר ודבש תבלין

לברך  אצלם טפל הקמח אין ולהקפותם לדבקם הוא והקמח
מדבק  שהקמח מה שמלבד לפי להם הראויה ברכה עליהם

התע  ומן ומקפה לאכילה ג"כ ומתקנו מכשירו הוא רובת
לדבק  שניהם דעת על זה בתערובות הקמח ניתן הסתם
בטל  ואינו חשוב הוא דגן מין שהוא וכיון ולהכשיר
על  מברכין ולכן לאכילה להכשירו ג"כ שבא כל בתערובת
קביעות  שיעור אכל ואם מזונות מיני בורא זו תערובת
שמברכין  (כמו זה תערובת על המזון ברכת מברך סעודה
שעשה  קטניות בקמח תבואה קמח תערובת על המזון ברכת
קמח  פרס אכילת בכדי כזית בתערובת יש אם פת מהם
במים  שנילושה עיסה אבל לקמן) שיתבאר כמו תבואה
ותבלין  הדבש שטעם אע"פ ותבלין דבש מעט בה ועירב
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אלא  מזונות מיני בורא עליה מברכין אין בעיסה נרגש
חלב  במעט וכן מים שהרוב כיון המזון וברכת המוציא
יפה  כן ועל פירות ומי משקין ושאר ושומן ושמן וחמאה
משנה  ללחם קוכ"ן) שמאל"ץ (שקורין עוגות שאופין עושים

שומן: מעט רק שם אין כי

* * *
·È שנלושה פת היא בכיסנין הבא שפת מפרשים ויש

אלא  ממולאת ואינה מתובלת אינה ואפילו במים אפילו
ולא  לתיאבון אותה וכוססין יבשות עוגות אותה שעושים

קיכלי"ך). (שקורין להשביע כדי

ובפרט  כולם כדברי סופרים בדברי להקל יש הלכה ולענין
מה  על ברכות ד' המזון ברכת לברך שלא ברכות בספק
של  ספק כאן אין כי ג' מעין אחת בברכה די אחת שלסברא
מן  המזון בברכת חייב שהוא שביעה כדי אכל אם אף תורה

ג'. מעין אחת בברכה לעולם די התורה מן שהרי התורה

שלא  המוציא לברך לו אין ג' מעין אחת ברכה שמברך וכיון
מיני  בורא שברכת ועוד זו את זו סותרות ברכותיו יהיו
חשיבותו  שמפני אלא גמור לחם כן גם כוללת מזונות
וכל  עצמו בפני ברכה לו וקבעו מזון שאר מכלל הוציאוהו
להוציאו  אין גמור לחם חשיבות בו שיש לנו ברור שאין
מיני  בורא שהמברך ואע"פ בודאי מזון בכלל שהוא מחזקתו
ונשתנה  הואיל חובתו ידי יצא לא גמור לחם על מזונות
גמור  לחם בספק מקום מכל ברכתו נשתנית וחשיבות לעילוי
אין  לכתחילה ואפי' להקל דבריהם של ברכות שספק יצא
בדבריהם  חכמים שהקילו שכיון לבטלה ברכה חשש כאן
לבטלה  ואינה צריכה שאינה ברכה זו אין ברכה בספק לצאת

שי  כיון ידה בודאי על לאכול ורשאי חובתו ידי בה וצא
ה' מברך שהרי לשקר ולא לשוא שמים שם נושא ואינו
הוא  מזון זה שגם אלא עוד ולא מזונות מיני שברא באמת
ברכה  זו הרי זו בברכה חובתו ידי בה יוצא שכשאינו אלא
אפילו  לשקר לא אבל לשוא שמים שם ונושא צריכה שאינה

כלל. מזון שאינו דבר על בירך אם

פחות  יאכל לא עצמו על להחמיר הרוצה נפש בעל וכל
מי  או במשקין שנילושה פת (אלא סעודה קביעות משיעור
בתוך  אם כי בהם) וכיוצא בפירות ממולאת והיא פירות

שיתבאר: כמו ולשובע למזון הסעודה

* * *
‚È ובקצת ניבל"ש) (שקורין דקים רקיקין הן לחמניות

ומים  קמח מתערובת הנעשים (בלינע"ש) אלו מדינות
רחבים  ירקות עלי על ושופכים מאד רכה בלילה בקדרה
בה  שאין מחבת על שופכים או העלים עם בתנור ונאפית
בה  שפך ואח"כ תחלה שהרתיחה בין כתנור שדינה משקה
שמושחין  משקה ומעט הרתיחה ואח"כ בה ששפך בין

משקה. נקרא אינו העיסה תישרף שלא המחבת

קביעת  שיעור מהם אוכל אפילו משקה בה יש אם אבל
היתה  שלא לפי ג' ומעין מזונות מיני בורא מברך סעודה
שבלילתם  כיון לישתם בשעת לא מעולם לחם תורת עליהם
לחם  ואין במשקה שנטגנו כיון אפייתם בשעת ולא רכה

מטוגן. ולא האפוי אלא

בלילתן  שאין כל מאד רכה בלילתן שאין (ה) אותם ואפילו
אפייה  בשעת ולא לישה בשעת לחם תורת עליהן אין עבה
בלי  במחבת או בתנור נאפו אם אבל במשקה נטגנו אם
אכל  לא אפילו המוציא עליו ומברכין הוא גמור לחם משקה
דרכם  מאד רכה בלילתן שאין שכיון סעודה קביעת שיעור
שאין  אע"פ לפעמים סעודה עליהם לקבוע אדם בני של

לגמרי. עבה בלילתם

עליהם  מברכין אין מאד רכה שבלילתן שאותן אומרים ויש
אלא  סעודה קביעות שיעור כשאוכל המזון וברכת המוציא
הרבה  ששפך כגון האפיה אחר מאד דקין רקיקין כשאינן
האפיה  ע"י קצת עבים שנעשו עד המחבת על או העלים על
הם  האפיה אחר גם אם אבל לגמרי עבים שאינן אע"פ
ברזלים  ב' בין בדפוס שאופים אותם כגון מאד דקים רקיקים
המזון  וברכת המוציא לברך בהם מועלת סעודה קביעות אין
כיון  האפיה בשעת גם כלל לחם תורת עליהם שאין לפי
לאכול  שלא לדבריהם לחוש ויש מאד דקים רקיקים שהם
למזון  הסעודה בתוך אם כי סעודה קביעות כשיעור מהם

ולשובע.

ושו  ומערבין ומים קמח שלוקחים דהיינו בטריתא פכין וכן
עליו  שאין אומרים יש (ו) ונאפה מתפשט והוא הכירה על
מברך  סעודה קביעות כשיעור אוכל ואפילו כלל לחם תורת

ג'. ומעין מזונות מיני בורא

קמח  בה ונותנים בכירה גומא שעושים דהיינו טרוקנין (אבל
מקום  מכל מאד רכה שבלילתה אע"פ בה מעורבים ומים
סעודה  קביעות בהם מועלת עבים נעשים האפיה שע"י כיון
בפחות  אבל גמור לחם כעל המזון וברכת המוציא לברך
הואיל  מזונות מיני בורא מברך סעודה קביעות משיעור
עליהם  לקבוע אדם בני רוב דרך ואין מאוד רכה ובלילתו

סעודה):

* * *
„È לקבוע אדם בני רוב דרך שאין הללו לחמים מיני וכל

לקנוח  הסעודה בתוך לאוכלם בא אם עליהם סעודה
שכוססין  שרגילין כמו המאכל מכובד להקל ולתענוג סעודה
נפטרים  אינם מתיקה מיני או הסעודה בסוף יבשות עוגות
מזונות  מיני בורא בתחילה עליהם לברך וצריך הפת בברכת
כמ"ש  סעודה בקנוח שאוכלין פירות על לברך שצריך כמו
ויש  בה שנחלקו לפי בכיסנין הבא שהפת אלא קע"ז בסי'
הבאה  פת שהוא אומרים שיש מה הוא גמור שלחם אומרים
מה  על אלא הסעודה בתוך לברך אין לפיכך בכיסנין

בכיסנין. הבאה פת נקרא הכל שלדברי

מחמת  באים הם הרי ולשובע למזון לאוכלם בא אם אבל
מעשה  כל שנפטרים כמו הפת בברכת ונפטרים הסעודה
שאין  פי על אף למזון שבאים הסעודה שבתוך קדרה
עיסה  מיני ואפילו שם שיתבאר כמו הפת את בהם מלפתין
כמו  שבהם הפירות על אפילו לברך א"צ בפירות הממולאים
שהפירות  לפי הסעודה שבתוך הפירות שאר על שמברכין
עמה  ונפטרים דגן מיני שהוא העיסה לגבי טפילים הם הללו
ולשובע  למזון הסעודה בתוך באה והיא הואיל הפת בברכת
כשמברך  מזונות מיני בורא בברכת עמה נפטרים שהם כמו
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באה  כשהיא הסעודה בתוך או הסעודה בתוך שלא עליה
העיסה  מן פירות קצת וליקח להחמיר ואין ותענוג לקנוח
העיסה  גם אוכל אם לבטלה ברכה היא כי עליהם ולברך
שאין  במשקה ונטגנו מאד רכה שבלילתם עיסה מיני ואפילו
שיעור  מהם כשאוכלים אפילו כלל לחם תורת עליהם

סעודה  בתוך קביעות כשבאים הפת בברכת נפטרים אעפ"כ
קדרה  מעשה כל שנפטרים כמו ולשובע למזון הסעודה

ולמזון: לתבשיל שבאים

* * *
ÂË תורת עליו שיש לגמרי עבה שבלילתה דבר כל אבל

במים  ריככו שאפילו אומרים יש לישה בשעת לחם
נתבטלה  לא במשקה טיגנו או במים ובשלו סופגנין ועשאו
שלא  כמו המזון וברכת המוציא לענין ממנו לחם תורת
נפטר  הסעודה בתוך אוכלו ואם חלה לענין ממנו נתבטלה
לקנוח  אוכלו ואפילו גמור לחם שאר כמו הפת בברכת

בלבד. ולתענוג

או  בישול ידי על לחם תורת ממנו שנתבטל אומרים ויש
מברך  אינו סעודה קביעות שיעור ממנו אוכל ואפילו טיגון
בענין  הוא אם ואפילו ג' ומעין מזונות מיני בורא אלא
בדעתו  היה לא לישה שבשעת כגון חלה לענין לחם שקרוי
לפי  בחלה חייב שהוא נמלך כך ואחר לטגנו או לבשלו
חיוב  חל שאז במים הקמח גלגול אחר הולך הכל שבחלה
שהיתה  לישה בשעת לחם תורת עליו כשהיתה ולפיכך חלה
ממנו  נפקע לא ושוב חלה חיוב עליו חל מיד עבה בלילתה
הכל  המזון וברכת המוציא לענין אבל וטיגון בישול ע"י
נאפה  שלא וכל לאכילה ראוי כשנעשה האפיה אחר הולך
אכלו  ואם לחם קרוי אינו משקה בלי במחבת או בתנור

הפת. בברכת נפטר אינו ולתענוג לקנוח הסעודה בתוך

הסעודה  בתוך אלא יאכלנו ולא שניהם ידי יוצא שמים וירא
כן  (כי אחרונה כסברא להקל המנהג אבל ולשובע למזון

עיקר):

ÊË לברך שא"צ אומרים יש הראשונה לסברא ואף
קביעות  שיעור כשאוכל אלא המזון וברכת המוציא
כמו  ג' ומעין מזונות מיני בורא בברכת די שאל"כ סעודה
ואעפ"כ  לחלה גמור לחם ג"כ שהוא בכיסנין הבאה לפת
עליה  מברכין אין עליה לקבוע אדם בני של דרכם שאין כיון
לקבוע  דרך אין ג"כ טיגון מיני על אף המזון וברכת המוציא
צריך  הראשונה לסברא אף דבריהם (ולפי עליהם סעודה
אוכל  אם הסעודה בתוך מזונות מיני בורא עליהם לברך

ולתענוג). לקנוח מעט מהם

* * *
בכיסנין  הבאה לפת דומין) שאינם (ואומרים חולקים ויש
שנילושה  פת שהיא האומרים לדברי גמור לחם ג"כ שהיא
היו  לישתם שבשעת טיגון מיני אבל פירות מי או במשקין
או  טיגון ע"י גמור לחם שם מהם נפקע לא גמור לחם
מהם  נפקע שלא כמו המזון וברכת המוציא לענין בישול

לסבר  חלה הראשונה.לענין א

גמורה  פת היא בכיסנין הבאה שפת האומרים לדברי אבל
במיני  או דבש אותה מילא שאח"כ אלא לבד במים שנלושה

אותו  וכוססין יבשות דקות עוגות ממנה עשה או פירות
בתנור  נאפו וגם גמור לחם היה לישה שבשעת ואף לתיאבון
וברכת  המוציא עליהם מברכין אין אעפ"כ גמור כלחם
שכן  כל עליהם לקבוע אדם בני רוב דרך ואין הואיל המזון
או  במשקה טיגנה או בישלה ואח"כ במים שנילושה עיסה
בדבש  ממילוי גרוע אינו בדבש הטיגון שבודאי בדבש
אינו  המילוי שהרי גמור לחם מתורת שמבטלו בתנור האפוי
ובלועה  בדבש שרויה היא העיסה כל ובטיגון בפנים אלא

כלל. בתנור נאפית לא וגם בכולה ממנו

וכל  סופרים בדברי להקל יש הדין שמן למעלה נתבאר וכבר
ענין: בכל להקל שהמנהג כאן שכן

ÊÈ(ז) הטיגון אחר העיסה על לחם תאר כשיש זה וכל
מעט  שם שהיה אלא במחבת שנאפית כגון והבישול
שנטגנה  משקה מעט או אפייתה בשעת בהם שנתבשלה מים
וקרעפלי"ך. ופלאדי"ן פשטיד"א כמו אפייתה בשעת בהם

יש  וגבינה בבשר ממולאות שהן ופלאדי"ן שהפשטידא אלא
ואין  בתנור נאפו אם אפילו בכיסנין הבאה פת שהן אומרים
סעודה  קביעות בלא המזון וברכת המוציא עליהם מברכים
הפת  בברכת נפטרות הסעודה בתוך אוכלן ואם הכל לדברי
ולא  ולמזון לתבשיל באין שהן מפני מטוגנות הן אפילו
ולא  וגבינה בבשר ממולאים שהן כיון ותענוג לקנוח

בפירות.

בל"א  ורימזלי"ך (כמו בקדרה שנתבשלו עיסה מיני אבל
שאין  במקומות קרעפלי"ך וכן לאקשי"ן בארצנו שקורין
מבשלים  אלא משקה בה שיש במחבת כלל אותן אופים
לחם  תאר עליהם אין אותן) מטגנין כך ואחר תחלה אותן
המוציא  בלא לאכלם שלא כלל בהם להחמיר ואין כלל
חתיכות  הן ואפילו סעודה בקביעות אפילו המזון וברכת

ויותר: כזית אחת בכל שיש גדולות

* * *
ÁÈ גמור לחם אבל שנתבשלה בעיסה אמורים דברים במה

מתורת נתבטל לא אפילו שנתבשל בישול ע"י לחם
המוציא  עליה ומברכים טיגון ע"י ואפילו האחרונה לסברא
נימוח  אם ואפילו סעודה קביעות בלא אפילו המזון וברכת

כזית. אלא פרוסה מכל נשאר ולא בבישול

גדולה  פרוסה שהיתה בין מכזית פחותה פרוסה אבל
שנתבשלה  קודם מכזית פחותה שהיתה בין בבישול ונחלקה
נראה  אם אפילו ברכה לענין בישול ע"י לחם מתורת יצאה
לחם  תאר חשוב אינו שנתבשל שכיון לחם תאר בה שיש
שיעור  אוכל אם אפילו ג' ומעין מזונות מיני בורא ומברך
על  נדבקו ואפילו מכזית פחותים מפירורים סעודה קביעות
אלא  חתיכה בכל ויותר כזית עתה בהם ויש הבישול ידי

כזית. עצמו בפני אחד בכל היה לא הבישול שקודם

בקערה  הניחם אם אבל ראשון בכלי (ח) שנתבשלו והוא
בעירוי  שנחלקו במחלוקת תלוי ראשון מכלי עליהם ועירה
לאכלם  שלא למנוע יש לכן לאו אם ראשון ככלי מבשל אם
לחם  תאר עליהם שיש נראה אם הסעודה בתוך אם כי

לחם. שהוא וידוע שניכר דהיינו

ואפילו  העירוי ידי על הלחם תאר מהם הלך אם אבל
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על  הלחם תאר מהם שהלך צוננים במים השרויים פירורים
אפילו  ג' ומעין מזונות מיני בורא עליהם מברך זו שרייה ידי
ויצאו  נתבטלו שכבר סעודה קביעות שיעור אוכל אם
תאר  לא וגם אחד בכל כזית שאין כיון לגמרי לחם מתורת
מהם  הלך כבר הפירורים מחמת מתלבנים שהמים וכל לחם
הגחלים  על שמייבשין פת לחתיכות הדין והוא הלחם תאר
לחם  תאר ואין אחד בכל כזית אין שאם בשכר אותו ושורין

מזונות: מיני בורא עליהם מברכין

ËÈ בקערה אותם ומדבקים שמחברים לחם פירורי וכן
מחמת  לחם תאר עליהם אין אם מרק או חלב או בדבש
עליהם  מברכים אין כזית עצמו בפני אחד בכל ואין זה
בבישול  כמו סעודה בקביעות אפילו המזון וברכת המוציא

עיקר. שכן למעלה שנתבאר האחרונה לסברא וטיגון

עליהם  שאין אע"פ יחד מחוברין שאינן לחם פירורי אבל
המוציא  עליהם מברכין ביותר דקין שהן מפני לחם תאר
פירור  על אפי' סעודה קביעות בלא אפילו המזון וברכת
עצמו  בפני פת שהוא שכיון המוציא מברך כקמח דק אחד
יוצא  אינו ומדבקו המחברו בתוכו משקה שום תערובת בלי
לתוך  דקים פירורים נותן אם ואפילו (ט) לעולם פת מתורת
שילך  עד בתוכו שוהים ואינם לרככם שעה לפי משקה איזה
המוציא  עליהם מברך זו שרייה ע"י מעליהם הלחם תאר

ת  עליהם שאין ביותר אע"פ דקים שהם מחמת לחם אר
הוא  אם בהם סולדת שהיד חם במשקה נותנם אם ואפילו

מבשל: שאינו שני בכלי

מברכין: פת מיני איזה על קסח סימן א' חלק
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זאת ÚÓÂ˙‰(טז) רינה תרונה בחוץ מ"ש להבין יש
מבואר  והנה דוקא. בחוץ ומהו היא מה
דתורה  וח"ת ח"ע חכמות ב' ירידת עיקר דכל למעלה
כמו  חוץ נקרא שזהו דק"נ לעה"ד לברר הוא למטה
שאחר  הנפרדים עולמות שהן כו' אשקך בחוץ אמצאך

ש  שבדצח"מ העשיה עולם עד כו' המבדיל בו מסך
בקיום  דעשי' דנוג' הבירורים בחי' והיינו טו"ר מעורב
ע"י  גשמיים בדברים וע"ט בפו"מ בסו"מ התו"מ
בתו"מ  צדיקים כולם ועמך שנא' כנ"י שהן הצדיקים
גדולה  ירידה בחי' שזהו ואע"פ כו' ישראל פושעי שגם
במקומן  שהן כמו וח"ת דח"ע עליונה ומדריגה ממקום
חכמות  ב' שיתעלו הוא עליה צורך זאת ירידה אבל
עילוי  אחר בעילוי דח"ע ועצמי' פנימית למקור הללו
טרם  שהיו כמו שרשן ממקור הרבה מעלה למעלה
בחוץ  ושיר ברינה תרונה ענין וזהו כנ"ל. למטה ירידתן
ב' שע"י דק"נ הבירורים שלימות לאחר שזהו דוקא
ושיר  רינה דכל דוקא ושיר ברינה יתעלו הללו חכמות
השיר  ע"י עולה מעלה למעלה לעלות כשצריך היינו
לפי  שיר אומרים שהלוים הקרבן על כשיר דוקא ורינה
להיות  למעלה מלמטה ההעלאה בחי' הוא שהקרבן
שהלוים  השיר ע"י עולה ה"ז דאצי' להוי' ניחוח לריח
לריח  המעלות רום עד הקרבן עולה זה שבשיר אומרים
ע"י  אלא אינו ההעלאה שכל לזה והטעם כו'. ניחוח

ענין  בעיקר רואים שאנו במה יובן הנה דוקא ורינה שיר
לטוב  מרע המתחדש בדבר שהוא למטה הרינה
משום  הסכנה מן וכהצלה וכה"ג לגבוה ומשפלות
לטוב  הדבר יחודש אם בספק מאד תחלה שהיה
(שם  בענין שידוע כמו ממילא הרינה יבא אם ולברכה
בספק  שהזורע הזרע משך נושא ובכה ילך הלוך ו) קכו,
ע"י  יכלה או וירקב כלל זריעתו תצלח לא פן גדול
בשעה  הזרע נושא ובכה ילך אחרות סבות או שדפון
כל  ויצמחו תצליח כאשר אך לאבוד זורע כאילו שזורע
מאה  להיות בזריעתו ימצא ולברכה לטוב זריעותיו
מקב  למצוא כו' בארץ יצחק ויזרע וכמו כמוהו פעמים
אלומותיו  נושא ברינה יבא בא אמר אז כורים כמה א'
שיקצור  הקצירה לאחר בערב השדה מן שבבואו כו'
מאד  שמח כי לביתם ברינה אותם ויביא יאסף אלמותיו
כלל  בעצמו משער היה שלא זריעתו הצלחת על
עיקר  הרי וא"כ כו' ובכה ילך והלוך נבוך היה אדרבא
דוקא  להיפוך מהיפוך הדבר ההתחדשות מן בא הרינה
באין  נפשו חיות פיזור שהוא דוקא רבה יגיעה ע"י וזה
במו"מ  העוסק וכן כו'. לא או יצליח אם לו נודע
רבה  וביגיעה נפשו חיות פיזור שהוא הונו כל שמפזר
שיפסיד  וחושש יצליח אם יודע ואינו הנפש מיצוי עד
הרבה  וכשירויח כו' נואש שיאמר עד הקרן גם הכל
לברכה  שנהפך ממה לב מטוב ירון אז הקרן מן יותר
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לו  והיה לטוב ונתחדש נבוך שהי' מדבר רק ה"ז וא"כ
בכפו  נפשו שישים המלחמה בענין הוא וכך רבה יגיעה
בהפקרות  בעצמו והוא ינוצח או ינצח אם יודע ואינו
אם  רגע. בכל מנגד תלוים שחייו לנפשו נואש לומר
כידוע  כו'. ושיר ברינה יבא רב שלל ויקח ינצח אח"כ
שיוצאי' ובמחולות ובתופים רינה בקול התרועה בענין

ש  אחר המלחמה שלל אנשי ולקחו אויביהם את נצחו
ע"כ  והצליחו נפשם מוסרים שהיו רק וזהו כו'. רב
נידון  כשהי' או הסכנה מן היוצא וכן כו'. ברינה יבאו
או  בים גדול נס לו נעשה או ונתרפא חולי או להרג

מרע  התחדשות' זהו בעצמו אדם שרואה נסים שאר
דוקא. רינה ל' בו יפול בתחילה יודע היה שלא לטוב
לערב  הוא רינה אבל דוקא בצפרא דשמח' בזוהר וז"ש
את  נושא הוא למה יודע ואינו היום כל כשעבר דוקא
לערב  רק היום כל שיעמול בעמלו כפיו ויגיע נפשו
אם  היום כל ידיו במעשה שנתברך ברכה ראה כאשר
אשר  על שירון הרינה בחי' יתכן אז בבית או בשדה
דוקא  ערב לעת ברמשא רינה זהו ח"ו לריק לא יגיעתו
אלומותיו  נושא ברינה יבא שבא היום כל בשדה כעובד

וד"ל: לערב השדה מן
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‰‰Â,גורל הנק' הוא השכל מן שלמעלה זו בחי'
לא  אברהם כי סד"ה במג"א בת"א מזה וכמ"ש
קודם  הגורל שהמפיל הי' במקדש הגורל שענין ידענו,
ומסכי' לזה, או לזה יפול האיך יודע אינו הגורל שיפול
הגורל  עליו יפול ואם לעזאזל, שהוא השעיר על דעתו
וזדונות  מבדילין העוונות אין ששם לה' חטאת יהי' לה'
שזהו  במקדש דוקא ה' לפני הגורל ולכן כזכיות, נעשו
חכ' יו"ד הוי' משם למעלה ור"ל מאד, גבוה מדריגה
החכ'. מן שלמעלה בבחי' הוא הגורל כי כו', בינה ה'
אלו  תהו היתה והארץ ב' ס"פ בב"ר שארז"ל וע"ד

אבל  צדיקים, של מעשיהם אלו אור יהי כו' מעשיהם
אלקים  וירא דכתיב כיון חפץ מהן באיזהו יודע איני
חפץ, הוא צדיקים של במעשיהן הוי טוב כי האור את
שיחפוץ  הדעת על יעלה האיך ולכאורה כו', חפץ ואינו
הגורל  כענין בעצם זהו כי מפני אלא הרשעים, במעשה

ה  מן שמובן שלמעלה מה זולת לידע א"א לכן דעת,
הי' הכי בלאו אבל טוב, כי האור את דכתיב ממאי
באמת  כי חפץ, מהן באיזהו יודע שאיני לומר אפשר
ורבו  בו תפעל מה חטאת אם עצומ"ה אוא"ס לגבי
מה  או לו תתן מה צדקת אם לו תעשה מה פשעיך
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אחד  גורל שהי' הגורל וז"ע ו"ז). ל"ה (באיוב יקח מידך
ונותנים  דקדושה, אצי' בחי' הוא ה' כו', אחד וגורל לה'
בבחי' א"ע שמגביהים הגסות שענינם ללעו"ז גם גורל
שלמעלה  כאורה דכחשוכא מבחי' לקבל וגסות חוצפה
אם  וז"ש תתפש, בידים שממית ושם מהשתלשלות
בשמים  הנשר דרך הנשר שכמו פי' כנשר תגביהי
א"ע  מגביהים הם כן העופות מכל למעלה שמעופף
משם  ומ"מ מהשתלשלות, שלמעלה הגבוה מבחי' לקבל
נא' עצמותו התגלות שיהי' לעתיד גם כי וגו', אורידך
העצמיות  לגבי שהוא הוי' ששם לאלקים לי הוי' והי'
בש' שכמו לאלקים לי יהי' והוא יחשב אלקים כש'
בלק"ת  ע"ז הטעם שנת' אלקינו אומרים דוקא אלקים
לי  הוי' ש' יהי' לעתיד כן צמחה, תוציא כארץ כי סד"ה
הקב"ה  של ע"ש שיקראו נש"י שיתעלו ע"י לאלקים
ופי' הקב"ה של ע"ש שיקראו כו' עתידים כמארז"ל
השפע  יומשך הוי' ש' בחי' וע"י הוי', שמם שיהי' רש"י
יו"ד  שהוא הוי' ש' מבחי' כי דוקא, אלינו והעצמיות
בחיק  ט"ז) ססי' (משלי וז"ש לקבל. להם א"א כו' חכ'
שגם  פצ"ח, ויחי במד"ר ע' משפטו כל ומה' הגורל יוטל
והשכל  הדעת מן למעלה בעצם שהוא הגורל מבחי'
שראוי  כמו נמשך וממילא הוי', ש' ע"י נמשך מ"מ

לה'. ימין גורל פעם בכל עולה שהי' וכמו להיות
ÔÈ·‰ÏÂ יש באדם הנה האדם, בנפש בעבודה זו בחי'

ושכל, מדות, מחשבה, דבור, בחי', כמה

חיות  לוקח במדריגה שלמטה דבר וכל ורצון,
נחשב  מחשבה בלא הדבור עד"מ ממנו, משלמעלה
מקבל  והשכל כלל, חיות שום לו שאין כלום, ללא
מקבל  והמשכיל הגלוי, שכל ומקור כח היינו מהמשכיל
שמות  ר"פ הזח"ב מאמר ע"פ במ"א וכמשנ"ת מהרצון,
רואים  אנו שהרי אמנה, מראש תשורי בענין ג' דף
באיזהו  בעיון ולהתייגע לעסוק רצון לאדם יש שכאשר
בטוב, החכ' וישכיל חכמתו מוח בכלי יפעול אזי חכ'
בחכמות  ולהתייגע לעיין וחשק רצון לו אין ואם
חכם  והוא בטוב הם שכלו שכלי הגם הנה ומושכלות,
השכל  כח אור תלוי א"כ כ"כ, ישכיל לא מ"מ בעצם

דו  בהרצון השכל ג"כ כח יומשך כך הרצון שכפי קא,
הדבר  והשכלת הענין וביאור בהרחבת ורוחב לאורך
חפצו  ה' בתורת כ"א ע"פ ארז"ל ולכן כו'. בוריו על
חפץ, שלבו מה אדם ילמד לעולם א') די"ט (ע"א
שבד"כ  הלב בחפץ תלוי השכל המשכת כי מפני והיינו
לרצון, חפץ בין מחלקי' אין (שבכאן הרצון בחי' הוא
הוא  שהרצון כו'), בכלל כתר בחי' רצון נק' ושניהם
וממשיך  המחבר והוא השכל, מכח גם למעלה
הוא  הרצון ולמעלה הנפש, כוחות לכל הנפש מעצמיות
והם  שברצון ע"ס והם ע"ס, בעצמו שכולל כתר
המאציל  המחבר הוא הכתר כי שבאצי', לע"ס מקורים
שאנו  מה מובן ונמצא דאצי', ע"ס עם ב"ה א"ס

מהרצון. מקבל שהמשכיל אומרים
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c"agרלח i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

c"yz'd - mixn`nd xtq

*‰vÓ"1 ׁשּלא ׁשּום על מה , ׁשּום על אֹוכלים ׁשאנּו זֹו «»ְִֶֶַַָָֹ
עד  להחמיץ אבֹותינּו ׁשל ּבצקת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַהסּפיק
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנגלה
לא  ּכי מּצֹות  עגת כּו' הּבצק את וּיאפּו ׁשּנאמר: ְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻּוגאלם,
אכילת  על טעם ּׁשּנֹותן מה להבין וצרי כּו'. ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָחמץ"
טעם  ּדלּולא מׁשמע להחמיץ, הסּפיק ׁשּלא מּׁשּום ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹמּצה
על  נצטּוּו הלא ּובאמת מּצה, אכילת ענין היה לא ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹזה

ׁשּנאמר  לחדׁש, מּבעׂשֹור מּצה ּתאכלּו2אכילת "ּבערב ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּוכתיב  ׁשּמּור 3מּצת", ׁשּצריכה הּמּצֹות", את "ּוׁשמרּתם ְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹ

צריכים  להחמיץ מסּפיק היה אם ּגם הלא ּתתחּמץ, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  הּטעם מהּו ּכן ואם ּתתחּמץ, ׁשּלא אֹותּה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹלׁשמר
אפׁשר  אי וגם להחמיץ, אבֹותינּו ׁשל ּבצקת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָהסּפיק
הּמּצֹות" את "ּוׁשמרּתם ּׁשּנצטּוּו מה עצמֹו ׁשּזה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַלֹומר
ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל ּגּלּוי מּפני ּכ ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר
ּולפי  אחת, מּצה הּוא והּכל להחמיץ, הסּפיק לא ְְְְְִִִִַַַַַָֹֹהּוא
אבֹותינּו ׁשל ּבצקת הסּפיק "ׁשּלא ּׁשאֹומר מה הּנה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַֹזה
ּכי  הּמּצה אכילת על טעם נתינת זה אין הּנה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָלהחמיץ"
ּביציאתם  אבֹותינּו אׁשר ּבלבד ּדברים ּכמסּפר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָאם
אבל  להחמיץ, ׁשּלהם ּבצקת הסּפיק לא הּנה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמּמצרים
זֹו "מּצה ׁשֹואל הּוא ׁשהרי יּתכן, לא זה הּנה ֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבאמת
ׁשּלא  ׁשּום "על ועֹונה מה" ׁשּום על אֹוכלים ְְִֶֶֶַַָָֹׁשאנּו
והּסּבה  הּטעם לבאר ּבא זה ׁשּמענה הרי כּו', ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהסּפיק"

ּגם  והּנה מּצה. רק 4לאכילת הּוא ּדבאמת נאמר אם ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ
ּומׁשיב  ׁשֹואל ּבסגנֹון ּׁשּנאמר ּומה ּבלבד, ּדברים ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָּכמסּפר
ׁשאלה  ּבסגנֹון זה לילה סדר הּוא ׁשּכ לפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָהּוא

הּלילה 5ּותׁשּובה  ּנׁשּתּנה "מה הּקּוׁשיֹות ּבׁשאלת ּוכמֹו , ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָ
ּבסגנֹון  הּוא ּכאן ּגם ולכן היינּו", "עבדים והּמענה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּזה"
ּדברים  ּכמסּפר רק הּוא ּבאמת אבל ּותׁשּובה, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאלה
הּנה  ׁשּבאמת היֹות עם הענין ּבאמּתת אמנם ְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבעלמא,
הּוא  ּדכן ּדוקא, ּומענה ׁשאלה ּבדר הּוא זה לילה ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָסדר
הּקדֹוׁשים, ׁשמֹות ויחּוד העליֹונֹות ּדספירֹות ּבהּכּונֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָּגם
ּב"ן  אמרֹו ּדזהּו ּומענה, ׁשאלה ּבדר ּכן ּגם הּוא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּנה

מ"ה  הּנה 6ׁשֹואל זה ּבכל מ"ה, מּׁשם ׁשֹואל ּב"ן ּדׁשם , ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
לֹומר  אפׁשר אי הרי וגֹו' הסּפיק" ׁשּלא ׁשּום "על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּמענה
ּׁשּנצטּוּו מה ׁשהרי זֹו, מּצה לאכילת וסּבה טעם ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשהּוא
קדם  היה זה מחּמּוץ ּולׁשמרּה מּצֹות" ּתאכלּו ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"ּבערב
מּצה, אכילת מצות חֹובת זמן הּוא ׁשאז ְְֲֲִִֶַַַַַָָחצֹות,

היא 7ּדמחצֹות  מּצה אכילת הּנה והלאה ראׁשֹונה לילה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
רׁשּות", ׁשּׁשי אף רׁשּות ּׁשביעי "מה ּכמאמר ְְְְְֲִִִִַַַַרׁשּות
חצֹות, עד ראׁשֹונה ּבלילה רק הּוא מּצה אכילת ְְְֲֲִִַַַַַַָָָּדחֹובת
ּומררים  מּצֹות "על ּכתיב ּפסח ּבקרּבן ׁשהרי לזה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּוראיה
הרי  ּכן אם חצֹות, עד אּלא נאכל אינֹו והּפסח ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻיאכלהּו",
ּדמל והּגּלּוי חצֹות, עד ּכן ּגם היא מּצה אכילת ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָחֹובת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו חצֹות לאחר היה הּמלכים "ויהי 8מלכי ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
"ּכחצֹות  כּו', הּכה" והוי' הּלילה יֹוצא 9ּבחצי אני הּלילה ְְֲֲֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ

"ועברּתי" כּו', מצרים" וע 10ּבתֹו ׁשּלא כּו', אמר זה ל ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ
הּמלכים  מלכי מל עליהם ׁשּנגלה עד להחמיץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהסּפיק
חצֹות  אחר היה ׁשּזה כּו', ּוגאלם הּוא ּברּו ְֲֶֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁש

מּצֹות  ב' ׁשּיׁש לֹומר ּבהכרח אּלא קדם 11לילה, אחת , ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
מּצה  והב' מחמץ, ׁשּמּור ׁשּצריכה הּמּצה והיא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָחצֹות
מל ּגּלּוי מּפני להחמיץ הסּפיקה ׁשּלא חצֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשאחר
צרי זה לפי אמנם הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמלכי
ׁשּום  על אֹוכלים ׁשאנּו זֹו "מּצה ּׁשאֹומרים מה ְְְִִִֶֶַַַָָָלהבין
ׁשאנּו מּצה והלא וגֹו', הסּפיק" ׁשּלא ׁשּום על ְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹמה,
ּדוקא, חצֹות קדם והינּו מצוה, חֹובת לׁשם היא ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹאֹוכלים
הסּפיק  ׁשּלא מּׁשּום ׁשהיא זֹו מּצה על אֹומר אי ּכן ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹואם
מּצֹות, ב' יׁש ּדבאמת הּוא, הענין ּכללּות א ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָלהחמיץ.
חצֹות  ׁשאחר ּומּצה ׁשּמּור, ׁשּצריכה חצֹות ׁשּקדם ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹמּצה
הּכתּוב, לׁשֹון ּדקדּוק וזהּו להחמיץ. הסּפיק ְְְְְְִִִִֶֶַַָֹׁשּלא
ו', חסר מּצת ּכתיב מּצת" ּתאכלּו "ּבערב ְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֹּדבּפסּוק
ו', מלא ּכתיב מּצֹות" עגת הּבצק את "וּיאפּו ְְִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּובפסּוק

הּוא 12וידּוע  חצֹות ׁשאחר ּדמּצה והינּו ּגּלּוי, הּוא ּדוא"ו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל עליהם ׁשּנגלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום
ׁשּצריכה  ו' חסר ּכתיב חצֹות ׁשּקדם מּצה אבל ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹהּוא,
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ידי  על עכׁשו אבל מצרים, ּביציאת היה וזה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּמּור,
חצֹות  ׁשּקדם ּבּמּצה ּגם הּנה לנּו, ׁשּנּתנּו ּומצוֹות ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּתֹורה
ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל ּגּלּוי ּכן ּגם לנּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמאיר
על  היא חצֹות, קדם אֹוכלים ׁשאנּו זֹו מּצה וזהּו ְְֲִִֶֶֶַַָָֹהּוא,
ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל עליהם ׁשּנגלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּום
ּבּמּצה  לנּו מאיר זה ּדגּלּוי להחמיץ, הסּפיק ולא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹהּוא

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה חצֹות, ּדֹור 13ׁשּקדם "ּבכל : ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ
יצא  הּוא ּכאּלּו עצמֹו את לראֹות אדם חּיב  ְְְִִֶַַָָָָָָודֹור
יֹום  ּובכל ודֹור ּדֹור ּבכל מצרים יציאת ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמּמצרים",
ּבגׁשמּיּות  מצרים ויציאת מצרים ׁשּיׁש ּדכׁשם מּמׁש, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָויֹום

מצרי  ויציאת מצרים יׁש כן והענין ּכמֹו ּברּוחנּיּות, ם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָ
ּׁשהּנפׁש מה והינּו ּוגבּול, מצר לׁשֹון הּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַּדמצרים
האלקית, הּנפׁש על ּומעלים ּומסּתיר מגּביל ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַָֹהּבהמית
צד  מּכל ּומּקיפֹו הּבהמית ּבּנפׁש מלּבׁש האלקית ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻּדהּנפׁש
ׁשּנעׂשה  ּכ ּכל מתצמצם האלקית ׁשהּנפׁש עד ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּופּנה,
ּבהתּבֹוננּות  מתּבֹונן אם ׁשּגם והעלם, קטנּות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַּבבחינת
ּומאסר  מּנרּתק לצאת ּבנפׁשֹו ּכח אין מקֹום מּכל ְְְֱֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹאלקית,

ואתהּפכא  ּבאתּכפיא להיֹות הּבהמית אם א הּנפׁש ּכי , ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ּבבחינת  היא ׁשההתּבֹוננּות מּפני ּתקּפֹו, על עֹומד ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָהּגּוף

"ּגּנבא  ּדר ועל נפׁשֹו, ּבפנימּיּות נֹוגע ואינֹו לבד 14מּקיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
קריא" רחמנא מחּתרתא ּבה'ב אּפּום ׁשּמאמין הרי , ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָ

לֹו ּבהּדרּוׁש להֹוׁשיעֹו ּובידֹו ּפרט ּכל על ְְְְְִִֶַַַַָָָָׁשּמׁשּגיח
נפׁשֹו ּבפנימּיּות ּפֹועל זה אין מקֹום ּומּכל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּופרנסתֹו,
ּדזהּו לגמרי, האלקי הרצֹון הפ ׁשעֹוׁשה עד ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמאּומה
ּבגנבתֹו ׁשּיצליח יתּבר מה' מבּקׁש ׁשהּוא והּפּוכֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּדבר
הּוא  זה ּדר ועל ,יתּבר ה' רצֹון נגד ּׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָמה
ּומסּביר  ׁשּמבאר הגם האלקית, ּדנפׁש ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבההתּבֹוננּות

ׁשהּנפׁש אלקּות ּבהּׂשגֹות ענינים ּכּמה הּבהמית ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלּנפׁש
ּומסּכים  ּבטֹוב מבינם הּׂשכלית נפׁש ידי על ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָהּבהמית
אינֹו זה עם אבל ּבלבד, הּׂשכל מּצד זהּו אמנם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָעליהם,
ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו מרגילּותֹו, לצאת הזזה ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָּפֹועל
הּקרירּות  אחרי ּבעניניהם הּנמׁשכים אדם ּבני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבטבעי
ּבעניני  ּוכמֹו הנחֹות, וועלטלעכע ּדי העֹולם, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָּדהנחֹות
ודרכי  ּבאפני ענינים ּבכּמה אדם ּבני והנהגֹות ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלבּוׁשים
ּדהּדּור  ענינים ּבׁשארי וכן ערּו הּׁשלחן ּכדיני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻהּתפּלה
ּכמֹו ההם הענינים את להם ּכׁשּמראים הּנה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמצוה,
היטב  ׁשּמבינים הגם הּתֹורה, ּדיני ּפי על להיֹות ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּצרי

זה ו  ּכל א הּמצות, את לקּים וׁשֹומרים אלקים יראי הם ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשּמבארים  וכּמה העֹולם, הנחֹות ּפי ועל ּבקרירּות ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָהּוא
אבל  ּבׂשכלם, הּדברים את מבינים והם להם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּומסּבירים
הּוא  וכן מרגילּותם. לצאת הזזה ׁשּום עליהם ּפֹועל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָאין
האלקית  ּׁשהּנפׁש מה ׁשּיֹודע הגם הּבהמית, ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹּבהּנפׁש
הּגּוף  מּמצר לצאת עליו ּפֹועל אינֹו אבל לֹו, ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָמסּביר

ְֲַָותאוֹותיו.
.¯ev˜"להחמיץ הסּפיק ׁשּלא ׁשּום "על ּדמאמרֹו יבאר ƒְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

ּדנצטּוּו ויקׁשה מּצה, אכילת על טעם ְְְְֲִִֶַַַַַַַָהּוא
והּגּלּוי  חצֹות, עד רק הּנאכל הּפסח עם מּצה ְֱֱֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֹלאכל
קדם  מּצֹות, ב' חצֹות. אחר היה הּמלכים מלכי ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּדמל
ּדקדם  ּבּמּצה מאיר ּתֹורה מּתן ידי ועל חצֹות, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹואחר
עבֹודה  – מצרים יציאת חצֹות. ּדאחר הּגּלּוי ְְְֲֲֲִִִִַַַַַָחצֹות
אינּה האלקית הּנפׁש ׁשל ׁשההתּבֹוננּות ויסּביר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹרּוחנית.
יראת  ּפעּלת העּדר ּכדגמת הּבהמית, ּבּנפׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֻֻּפֹועלת

העֹולם. ּבהנחֹות הּמתנהגים על ְֲֲִִִַַַַַָָָָׁשמים

c"yz ,gqtd bg
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וארא 13) אור תורה מז. פרק תניא ראה ב. קטז, פסחים
[מאמר] אמור תורה לקוטי אמור. לכן המתחיל דיבור [מאמר]

וספרתם. המתחיל דיבור
ואילך.14) 189 עמ' ה'תשי"א פורים קונטרס בזה ראה
דיבור 15) וישב פרשת להאריז"ל תורה לקוטי זה בכל ראה

דיבור  ל[מאמר] ביאור וארא אור תורה יוסף, כו' ועתה המתחיל
אמור. לכן המתחיל

כ.16) ל, בראשית
כב,17) ויצא אור תורה ויצא. פרשת להאריז"ל תורה לקוטי
ועוד. ד.
טז.18) כט, בראשית
ח.19) יב, משלי
דיבור 20) ל[מאמר] ביאור אור תורה וראה א רצב, ג חלק

ועוד. השבת. יום את זכור המתחיל

הבהמית).א. הנפש בשינוי דרגות (שתי והתהפכות ברוך ב.בהתכופפות לקדוש בתפילה קורא המחתרת, פי על - גנב
בגניבתו). (שיצליח המדות)ג.הוא (ששת אנפין זעיר אבל המזלות, דרך היורד בשפע נכללו ובינה) (חכמה ואמא אבא

המזלות). דרך היורד מהשפע למעלה (שהוא יומין בעתיק השפע) (מקבלים ותלוי אחוז
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w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

.‡Órcei epi`y cg`e mz cg`e ryx cg`e mkg cg`
.le`yl וגם "אחד" יש לחכם "אחד", יש אחד לכל

"אחד". יש לרשע
:dl`y?ברשע ה"אחד" ענין מהו
:daeyz שהרי מלמעלה, לו נותנים ה"אחד" את

בבחירת  הוא – והרשע האלקית, נפש יש אחד לכל
שהרי  יותר, גדולים כוחות לו נותנים ואולי עצמו,

אותו" שובע 18"משביעין הוא 19לשון שאין אלא ,
אותם. מנצל

חזקה  לשמירה זקוק והוא משכיל, היינו – "חכם"
ל"רשע". שכן בהיותו

.·Ó.eze` zyxl xiry xd שעיר שהר מזה, משמע
ענינים: שני ישנם ב'תהו' הוא: והענין עשו. את יורש
במה  טועים האורות. ותקיפות מקיפים אורות
עשו  ענינים, שני הם שהרי אחד, ענין שזה שחושבים
את  מעשרין איך שאל ולכן האורות, תקיפות היה

המלח  ואת מצד 20התבן כי בעשו, טעה אבינו ויצחק ,
התבן. את גם "מעשרין" להיות יכול האורות תקיפות
וזהו  ישראל, לבני דבר של לאמיתו שייך שעיר" "הר
את  יורש שעיר" "הר אותו". לרשת שעיר "הר
זאת  לוקחים ואחר־כך עשו, של האורות תקיפות
ומצוות  תורה של הבירורים על־ידי ובניו, יעקב

הגלות. בזמן במסירות־נפש
.‚Ó.ikp` oc eceari xy` iebd z`e אמר אאמו"ר

שיש  מה – יעבודו" אשר הגוי את "וגם קשה: אימרה
יעבודו" "אשר ישראל, בני על שליטה העולם לאומות

ש" מפני זה הרי יוצא, פועל נידונים oc"לשון הם ,
ה  ני "`ikp"בגלל ישראל בני דביקותם , מדת על דונים

ל"אנכי".
.„Ó ונעליים בגד הפסח לחג לי עשו תר"ן בשנת

בערב  חמץ בבדיקת בליובאוויטש הסדר חדשים.
התרנגולות  בלול בחצר ולחפש לבדוק היה פסח,
בזה  עסוק היה מענדל ר' והמשרת הסוסים, ובאורוות

ביום. ובודק וחוזר בלילה שעות כמה
במקוה, לטבול הולכים היו החמץ, שריפת אחרי
מכן  ולאחר מצוה, מצת ואופים יו"ט בגדי לובשים
היה  ההכנות שאר בין ליו"ט. ההכנות בשאר עוסקים
ובפרט  – היין בקבוקי מעל החותמות את להסיר  – גם
המגופה  את ולהסיר אותיות, בהן שהיו אותן

ביין. המחלץ ברזל יגע שלא נזהרים והיו במקצתה,
שלא  ונזהרתי אאמו"ר, כ"ק בחדר זאת עושה הייתי
ברק  את לקלקל שלא ובעיקר בגדי, את ללכלך

החדשות. הנעליים
ואמר  מחשבותיי, במהלך הכיר אאמו"ר כ"ק הוד
שבסידור, היינו" "עבדים ב'דיבור־המתחיל' לי:
מיני  בכל הערוך שולחנו ליד היושב משר משל מסביר
עצמות, ומכרסם הכלב  עומד השולחן ותחת מעדנים,
מתחת  אל וילך ומשולחנו מכסאו ירד שהשר היתכן

עצמות? לכרסם לשולחן
על  להסתכל והתביישתי עלי, השפיעו הדברים

חינוך. נקרא זה החדשים. בגדי
.‰Ó אצל ב'יחידות' אאמו"ר כ"ק כשהיה פעם

לתת  יכול "עצמי" לו: אמר נ"ע, מוהר"ש כ"ק אביו
להיות  יכול ו"עצמי" ונתינה), למסירה (הכוח זאת

'מקבל'.
.ÂÓy"cr j"vc :mipniq mda ozep 'id dcedi iax
a"g`a כל עקיבא, ורבי אליעזר רבי הגלילי, יוסי רבי .

יהודה? רבי הוסיף מה חברו, על הוסיף אחד
"אשר" בגימטריא באח"ב עד"ש ישראל 21דצ"ך .

" עונג,`xyאומרים הוא – "אשר" במצותיו", קדשנו
ה' "מי שאמר בפרעה ואילו אשרוני, `xyמלשון

rny`"22,מכות ואחת מאות חמש צריכים היו ,
אשר  ולמה 23בגימטריא המכות סיבת מהי להכיר ,

בהן. למעלה מתכוונים
.ÊÓ כוס ושתיית ההגדה אמירת סדר גמר (אחרי

ההגדה  אחרי בסידור הכניס לא הזקן רבנו רביעית):
הפסח  אין בחב"ד כי פסח", סידור "חסל המלים את
דבר, של לאמיתו תמיד. נמשך הוא אלא מסתיים,
שחג  אלא יום, בכל המועדים כל הארת מאירה

תמיד. נמשך הפסח
.ÁÓ והכוונה יום". "היום אומרים אנו בספירה

יום, בכל פעלו מה שידעו "יום". יהיה ש"היום" היא,
היום. לפעול צריכים ומה אתמול פעלו מה

המלחמה, בשעת נפוליון, מפני הזקן רבנו כשברח
הרכה" הדרך "על הנקראות צדדיות, בדרכים .24נסע

אב־הסבא  נסעו 25כשנסע לליובאוויטש ביתו בני עם
ומסומנים  ניכרים והיו הקשה", הדרך "על

יודעים 26ה"וויארסטין" כעת טוב, הרבי: אמר כנהוג.
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ב.18) ל, נדה
צ"ח.19) שבועות, חג ועשית ד"ה ראה
ח.20) תולדות, תנחומא
המצות.21) שער פע"ח ראה
ב.22) ה, שמות

הכולל.23) ם ור"ע ר"א דריה"ג המכות מספר
באבנים.24) מרוצף שאינו
צדק".25) ה"צמח אדמו"ר
ברוסיה.26) אורך מדת שם
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כדי  נשאר עדיין וכמה עברו, כבר הדרך מן כמה
המכוונת. לתכלית להגיע

עדיין  ומה פעלו כבר מה שידעו יום", "היום זהו
להתקרב  מכאן "אסורה כענין לפעול, צריכים

משעה 27לשם" ליום, מיום שמחכים כעת ובפרט .
מצרים  מארץ צאתך ל"כימי לרגע  ומרגע לשעה

נפלאות" הזמן.28אראנו את לייקר בוודאי צריכים –
שלא  מי ראה. – שרצה מי נסים. היו במצרים

" יהיה כעת ראה. לא – ברצון `ep`xרצה נפלאות",
את  יקיימו ישראל וכשבני יראו. כולם ברצון, שלא או
שיהיה  יום", "היום יהיה השי"ת, יעזור  יום" "היום

mei.וברוחניות בגשמיות ־אור
b"yz'd gqtd bg ,ipyd xcq
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ח"ב.27) רצ"ד חה"פ דיבורים לקוטי טו.28)ראה ז, מיכה

•
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היתה  למגידֿהעיירה, שנתמנה לאחר ליובאוויטש, יהודי על יוסף רבי דרשות השפעת
ושונים  חדשים היו דרשותיו תוכן והן סגנון הן חדש. לעולם שומעיו את הכניס הוא עצומה.

תקופה. באותה משמיעים היו שהמגידים ממה לגמרי

ומדבר  צלול דיבור בכושר  וניחן למדנות, ועושר ידיעות של מטען בדרשותיו נשא יוסף ר'
הצטיין  כ"מגיד" מקיים. נאה גם כיֿאם דורש נאה רק היה לא יוסף ר' - לכך נוסף הלב. אל
במיוחד  התבטאה הטובות במידותיו העיירה. כרב כיהן בה בתקופה מאשר יותר טובות במידות
יהודי  כל על יוסף ר' התחבב בכך יהא. כאשר מעמדו יהא ישראל, איש לכל הגדולה אהבתו

ליובאוויטש.

סגולותיו  את בהן מדגיש היה ותמיד ישראל, אהבת ברוח תמיד חדורות היו דרשותיו
ישראל. איש כל של ומעלותיו

ולכל  היהודי, לרוכל היהודי, המלאכה לבעל היהודי, ההמון לאיש יוסף ר' הגה יתירה ָָחיבה
ישראל  עם של ּפארֹו את אלה ביהודים ראה יוסף ר' כפיהם. מיגיע שנהנו פשוטים אנשים ְֵאותם
מיוחס  ממעמד הלמדנים נהנו תקופה שבאותה העובדה למרות היהודית. הנשמה של עומקה ואת

חשוב. מקום הפשוט היהודי תופס שלדידו יוסף ר' הוכיח - היהודיות הקהילות בחיי

ובהתנהגותו. בדרשותיו החדשה דרכו את יוסף רבי לקח מהיכן ידע לא בליובאוויטש איש
היבשות  בעצמות חיים רוח הפיח הוא רבה. תועלת הביאה זו שדרכו במוחש ראו הכול ברם,

ההמון. אנשי של והנידחות 

ממקומות  הסביבה. בעיירות גם כיֿאם בליובאוויטש, רק לא הורגשה יוסף ר' של השפעתו
רבי  היה כך דבריו. את אצלם לשאת להזמינו שליחים באו יוסף, רבי של שמעו הגיע לשם אלה,
דאססנא, בבינוביץ, דוברומיסל, ליאזנא, ינוביץ, קאליסק, רודניה, בעיירות: קבוע למבקר יוסף

בהן. רב היה ורישומו ואחרות, דוברובנה,
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מסוימת. לתקופה המקום מן להיעלם מאז, מנהגו את נוהג יוסף ר' היה - "מגיד" בהיותו גם
מימ  קבע דרך זאת שעשה כיוון "גלות". עורך שהוא שיערו והכול נעלם, לאן ידע לא ים איש

ואיש  לב, תשומת לדבר הוקדשה לא העיירה, רב בהיותו מכן ולאחר הרב אביו בחיי עוד ימימה ,
עם  קשורה יוסף רבי של היעלמותו היתה דבר, של לאמיתו הדברים. סוד על לעמוד ניסה לא
ישראל  רבי של שמו היהדות. בחיי שורש להכות אז שהחלה החסידות, שיטת החדשה, השיטה 
להפיץ  החלו וחסידיו תלמידיו אך בלבד, סגולה ליחידי ומוכר חדש, אז היה בעלֿשםֿטוב

חשאי. בדרכי - ובתחילה ושיטתו, תורתו את בישראל ולהחדיר

- גבוהה בנשמה שניחן יהודי מוצאים היו וכאשר לעיר, מעיר נודדים היו נסתרים צדיקים
ולשיטתו. לבעלֿשםֿטוב אותו לרכוש משתדלים היו

לליובאוויטש. נדודיו בדרכי פעם הגיע הבעלֿשםֿטוב, מתלמידי האלה, הנסתרים מן אחד
"שם  נסתר אותו העבודה. ועל התורה על וישב צעיר אברך יוסף רבי היה בה בתקופה זה היה
ה' בעבודת חדשה דרך בחיפוש מעצמו עסק יוסף שרבי כיוון אליו. והתוודע יוסף רבי על עין"

החסידות. דרך ועל הבעלֿשם ֿטוב על הנסתר הצדיק גילויי כל את בצמא שתה -

תורת  בגילוי והמוני, הדיוט איש היה חוץ שכלפי הנסתר, הצדיק עסק ימים חודש במשך
ביניהם  קשר שיש ידע שאיש מבלי - שניהם עזבו זו תקופה בתום יוסף. רבי לפני הבעלֿשםֿטוב
הבעלֿשםֿטוב. של נלהב לחסיד הפך יוסף רבי הבעלֿשםֿטוב. אל בדרכם ליובאוויטש, את -

ועל  מסעו על לאיש סיפר לא וכשחזר הבעלֿשםֿטוב, אצל יוסף רבי שהה שלימה שנה
יוסף  רבי בא תצ"ה בשנת זה. סוד לגילוי השעה הוכשרה לא שעדיין כיוון הבעלֿשםֿטוב,
יוסף  רבי היה כבר כאשר תק"י, בשנת שנה, 15 כעבור ורק הבעלֿשםֿטוב, אל לראשונה

מסויימת. שליחות הבעלֿשםֿטוב עליו הטיל ליובאוויטש, של ה"מגיד"

מליובאוויטש, הרחק הבעלֿשםֿטוב, אצל החג את בילה יוסף רבי השבועות, בחג זה היה
לחדרו, יוסף רבי את קרא הבעלֿשםֿטוב פניו. מועדות לאן לגלות מבלי כדרכו, עזב, אותה -
אז  שהיתה המקומית, בישיבה ויבקר סמרגון, את יעבור לליובאוויטש חזרה שבדרכו לו והורה
מינסק, ליד קאבילניק, העיירה מן דוב יששכר בשם תלמיד נמצא זו בישיבה לתהילה. מפורסמת 

יוסף. רבי של היחידה לבתו חתן להיות הבעלֿשםֿטוב הוראת פי על נועד אשר והוא

דוב, יששכר את הכיר בסמרגון הבעלֿשםֿטוב. שליחות את כמובן, מילא, יוסף רבי
יששכר  שר' סוכם לכך. נתרצה דוב יששכר ר' השידוך, את לו והציע הישיבה, ראש באמצעות

נוספת. שנה בישיבה ללמוד ישאר דוב

זו שנה ממינסק במשך שבא גאוני אברך מענדל, מנחם רבי עם דוב יששכר רבי התחבר
התפרסם  מענדל מנחם רבי קריטינגר. אליהו זרח רבי הישיבה, ראש כממלאֿמקום אז ושימש

החסידות. של התווך מעמודי כאחד יותר מאוחר

רבי  המגיד של לחתנו והיה לליובאוויטש דוב יששכר רבי הגיע תקי"א אלול חודש בראשית
בתורה. לעסוק והמשיך חותנו, שולחן על סמוך בליובאוויטש, דירתו קבע דוב יששכר רבי יוסף.

היה  בתורה נפשו שחשקה מי בליובאוויטש. מועט אז היה הלמדנים האברכים של מספרם
או  בסמרגון הישיבה כגון  הזמן, אותו של הגדולות הישיבות לאחת וגולה מליובאוויטש יוצא
שלש  "מלמדים": שמונה  אצל יותר, הקטנים לומדים היו  עצמה בליובאוויטש בוויטבסק. הישיבה

גמרא. כיתות וחמש דרדקי, כיתות
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רב  בנימין, רבי בין דעות חילוקי היו לליובאוויטש דוב יששכר ר' הגיע בו הזמן באותו
שבשעה  העובדה היתה לכך הרקע הקדוש. הסנדלר וולף, ר' של בנו וולף, ר' גיסו לבין העיירה,
קמח  בטחנת כפיו, מיגיע להתפרנס וולף ר' גיסו החליט - הרבנות כסא על ישב בנימין שרבי
את  עוזב אף היה לפעם מפעם הקדוש. אביו בדרכי הלך וולף ר' לעיר. מחוץ לעצמו שרכש
ממעשי  מרוצה היה לא בנימין רבי ילדות. לשתי אב כבר אז היה הוא גלות, לערוך ויוצא הבית

נפרדו. דרכיהם גיסו,

ר' ביניהם. נקשרה אמיצה וידידות דרכו, ואת וולף ר' את הצדיק הצדיק דוב יששכר ִַרבי
משותף. פרטי לשיעור מועד להם קבעו אף וולף ורבי דוב יששכר
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ycew zexb`

תרצ"ד  ניסן, כ"ו ב"ה,

ווארשא 

דובער  מו"ה ונעלה הנכבד תלמידנו אל

אושפאל  שי'

וברכה! שלום

תומכי  ישיבת מערכת לייסד בעזה"י הננו ניגשים

מי  את ההצעות ובין יע"א, בראסלאוו בעי"ת תמימים

גם  מציעים זה במוסד ומחנך ישיבה ראש בתור למנות

עצמו  על לקבל הוא יכול האם בהקדם איפוא יודיע אותו,

זו. משרה

שליט"א  אדמו"ר כ"ק בשם

מזכיר 

fi jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' ניסן, ה'תשי"א 

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור וכו'

מוה"ר חיים שלמה שי'

שלום וברכה!

היות אשר בקשר עם חג הפסח הממשמש ובא רבות הבקשות לעזרה המגיעות אלי, הן מנצרכים 

פה במדינה, הן מארצה"ק ת"ו והן מאירופא, ובידעי אשר מדי שנה בשנה נתקבלו בהשתדלותו סכומים 

הגונים למעות חטים ממוסדות שונים ויחידים,

הנני מקוה אשר בטח גם בשנה זו יחזיק במנהגו הטוב הזה, וכמובן אשר כל המרבה והמקדים 

הרי זה משובח.

בברכת חג כשר ושמח.
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‰¯Bz ÈLnÁ ‰MÓÁ „‚k ,'‰¯B‡' Ô‡k ·È˙k ÌÈÓÚt LÓÁ»≈¿»ƒ¿ƒ»»¿∆∆¬ƒ»À¿≈»
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˙Ba¯ ˙BÎÏ‰ ‡ÏÓ(ה פ"ג, רבה (בראשית »≈¬»«
למרֹות  'טֹוב', ּבֹו נאמר 'וּיקרא' ספר ׁשּדוקא לכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָההסּבר

ּדברי  עלּֿפי הּוא רּבֹות'. הלכֹות 'מלא ּדברים ספר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּגם

"ּכּמה  לידי מביאים הּתֹורה ּבלּמּוד ועמל ׁשּיגיעה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּזהר,

עלֿידי  ּכׁשּמּגיע הּתֹורה לּמּוד על נאמר ׁש'ּטֹוב' ּדהינּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָטבין",

מּפני  'טֹוב', נאמר וּיקרא ּבספר ּדוקא ולכן ועמל. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיגיעה

ה'ּתֹוספֹות' ּכדברי הּתֹורה. ספרי מּבין ּבהבנה הּקׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

ׁשּבֹו ׁשּבּספרים', 'חמּור וּיקרא ספר על ּברכֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבמסכת

להבינֹו. ּבכדי רּבה יגיעה ְְְְִִִֵַָָָָּדרּוׁשה
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ÂÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ(א (א, «ƒ¿»∆…∆«¿«≈≈»
,‰‡È¯˜ ‰Ó„˜ ÌÈÈeeˆ ÏÎÏe ˙B¯ÈÓ‡‰ ÏÎÏe ˙B¯ac‰ ÏÎÏ¿»«ƒ¿¿»»¬ƒ¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»

‰aÁ ÔBLÏ(רש"י) ¿ƒ»
'אמירֹות' 'ּדּברֹות', לׁשֹונֹות ׁשלֹוׁש ּומביא מדּיק ְְְֲִִִִֵֵַַָרׁש"י

זֹו". אף זֹו "לא לֹומר ּכבא ְְִִַַָֹו'צּוּויים',

"˙B¯ac" ׁשּדּבּור מּפני חּבה, ׁשל לׁשֹון ׁשּיקּדים מּובן : ƒ¿ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

יקּדים  הּׁשֹומע את להבהיל ׁשּלא ּובכדי קׁשה, לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

.ר צריB¯ÈÓ‡"˙"לׁשֹון אין 'אמירה' ׁשּקדם לחׁשב יכלנּו : ַָ¬ƒְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹ

רׁש"י  מחּדׁש רּכה, לׁשֹון היא ׁשאמירה מּפני חּבה, ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשֹון

חּבה. לׁשֹון נאמר "אמירֹות" קדם לכאֹורה "ˆÌÈÈee"ׁשּגם : ְֱֲִִֶֶֶַַָֹƒƒְִָ



רמה ipy ,oey`x - a ,` - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àø÷éå úùøô
àïåùàøàø÷iåàìäàî åéìà ýåýé øaãéå äLî-ìà ©¦§−̈¤¤®©§©¥³§Ÿ̈Æ¥½̈¥¬Ÿ¤

:øîàì ãrBîázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥−¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék íãà íäìà£¥¤½¨À̈¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦
-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe ø÷aä-ïî äîäaä©§¥À̈¦©¨¨Æ¦©½Ÿ©§¦−¤

:íëðaø÷âíéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà ¨§©§¤«¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−
Bðöøì Búà áéø÷é ãrBî ìäà çút-ìà epáéø÷é©§¦¤®¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−

:ýåýé éðôìãäöøðå äìòä Làø ìr Bãé Cîñå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ®̈§¦§¨¬
:åéìr øtëì Bì(éåì)äéðôì ø÷aä ïa-úà èçLå −§©¥¬¨¨«§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´

ícä-úà íéðäkä ïøäà éða eáéø÷äå ýåýé§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ¤©½̈
çút-øLà áéáñ çaænä-ìr ícä-úà e÷øæå§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ¨¦½£¤¤−©

:ãrBî ìäàådúà çzðå äìòä-úà èéLôäå ¬Ÿ¤¥«§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈
:äéçúðìæçaænä-ìr Là ïäkä ïøäà éða eðúðå ¦§¨¤«¨§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©

:Làä-ìr íéör eëøråçïøäà éða eëørå §¨«§¬¥¦−©¨¥«§¨«§À§¥³©«£ŸÆ
øãtä-úàå Làøä-úà íéçúpä úà íéðäkä©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤¨−Ÿ§¤©¨®¤
:çaænä-ìr øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©©¦§¥«©

è-úà ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åérøëe Baø÷å§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³¤
:ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænä ìkäñ ©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

(ìàøùé)éBà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬
:epáéø÷é íéîz øëæ äìòì íéfrä-ïîàéèçLå ¦¨«¦¦−§Ÿ¨®¨¨¬¨¦−©§¦¤«§¨©̧

éða e÷øæå ýåýé éðôì äðôö çaænä Cøé ìr BúàŸ¹©´¤¯¤©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¿§¥Á
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà íéðäkä ïøäà©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

áéBøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®
Làä-ìr øLà íéörä-ìr íúà ïäkä Cørå§¨©³©Ÿ¥ÆŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½

:çaænä-ìr øLàâéõçøé íérøkäå áøwäå £¤−©©¦§¥«©§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´
äçaænä øéè÷äå ìkä-úà ïäkä áéø÷äå íéna©¨®¦§¦§¦¸©Ÿ¥³¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨

:ýåýéì ççéð çéø äMà àeä äìòô Ÿ¨´À¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1306 'r c"g zegiy ihewl)

‰¯Bz ÈLnÁ ‰MÓÁ „‚k ,'‰¯B‡' Ô‡k ·È˙k ÌÈÓÚt LÓÁ»≈¿»ƒ¿ƒ»»¿∆∆¬ƒ»À¿≈»
‡e‰L ,‡¯˜iÂ ¯ÙÒ „‚k Y '·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ' . .««¿¡…ƒ∆»ƒ¿∆∆≈∆«ƒ¿»∆

˙Ba¯ ˙BÎÏ‰ ‡ÏÓ(ה פ"ג, רבה (בראשית »≈¬»«
למרֹות  'טֹוב', ּבֹו נאמר 'וּיקרא' ספר ׁשּדוקא לכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָההסּבר

ּדברי  עלּֿפי הּוא רּבֹות'. הלכֹות 'מלא ּדברים ספר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּגם

"ּכּמה  לידי מביאים הּתֹורה ּבלּמּוד ועמל ׁשּיגיעה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּזהר,

עלֿידי  ּכׁשּמּגיע הּתֹורה לּמּוד על נאמר ׁש'ּטֹוב' ּדהינּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָטבין",

מּפני  'טֹוב', נאמר וּיקרא ּבספר ּדוקא ולכן ועמל. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיגיעה

ה'ּתֹוספֹות' ּכדברי הּתֹורה. ספרי מּבין ּבהבנה הּקׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

ׁשּבֹו ׁשּבּספרים', 'חמּור וּיקרא ספר על ּברכֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבמסכת

להבינֹו. ּבכדי רּבה יגיעה ְְְְִִִֵַָָָָּדרּוׁשה

éðùãéáéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

åèBLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìr Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

æèéìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäådúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä ìöàæéòqLå ¥³¤©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤§¦©̧

ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá BúàŸ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìr øLà íéörä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

:ýåýéì ççéð çéø äMàñáà-ék Lôðå ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¤À¤¦«
÷ áéø÷úBðaø÷ äéäé úìñ ýåýéì äçðî ïaø ©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´¨§¨®

:äðáì äéìr ïúðå ïîL äéìr ÷öéåádàéáäå §¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«¤«¡¦À̈
Böî÷ àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿª§À
ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk ìr dðîMîe dzìqî¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧©Ÿ¥¹
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

âLã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤
:ýåýé éMàî íéLã÷ñãïaø÷ áø÷ú éëå ¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«§¦¬©§¦²¨§©¬

úìeìa úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ§´Ÿ
:ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMañä-íàå ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤§¦

ðaø÷ úáçnä-ìr äçðîïîMá äìeìa úìñ E ¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äéäú ävîåäéìr z÷öéå íézt dúà úBút ©¨¬¦«§¤«¨³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨

:àåä äçðî ïîLñ ¨®¤¦§−̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(488 'r a"g zeiecreezd ± mgpn zxez)

ÂÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ(א (א, «ƒ¿»∆…∆«¿«≈≈»
,‰‡È¯˜ ‰Ó„˜ ÌÈÈeeˆ ÏÎÏe ˙B¯ÈÓ‡‰ ÏÎÏe ˙B¯ac‰ ÏÎÏ¿»«ƒ¿¿»»¬ƒ¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»

‰aÁ ÔBLÏ(רש"י) ¿ƒ»
'אמירֹות' 'ּדּברֹות', לׁשֹונֹות ׁשלֹוׁש ּומביא מדּיק ְְְֲִִִִֵֵַַָרׁש"י

זֹו". אף זֹו "לא לֹומר ּכבא ְְִִַַָֹו'צּוּויים',

"˙B¯ac" ׁשּדּבּור מּפני חּבה, ׁשל לׁשֹון ׁשּיקּדים מּובן : ƒ¿ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

יקּדים  הּׁשֹומע את להבהיל ׁשּלא ּובכדי קׁשה, לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

.ר צריB¯ÈÓ‡"˙"לׁשֹון אין 'אמירה' ׁשּקדם לחׁשב יכלנּו : ַָ¬ƒְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹ

רׁש"י  מחּדׁש רּכה, לׁשֹון היא ׁשאמירה מּפני חּבה, ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשֹון

חּבה. לׁשֹון נאמר "אמירֹות" קדם לכאֹורה "ˆÌÈÈee"ׁשּגם : ְֱֲִִֶֶֶַַָֹƒƒְִָ

iriax ,iyily - b - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ׁשּצּוּוי  מּפני מּזיקה, חּבה ׁשּלׁשֹון לחׁשב מקֹום היה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב'צּוּויים'

את  להחליׁש יכֹול חּבה ּולׁשֹון ואיתנה, מחלטת אמירה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהּוא

קדם  ׁשּגם יֹותר, ּגדֹול חּדּוׁש רׁש"י מחּדׁש הּצּוּוי. ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּתקף

חּבה. לׁשֹון נאמר ְֱִִִֶַַָל"צּוּויים"

éùéìùæðaø÷ úLçøî úçðî-íàåïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤
:äNrzçäNré øLà äçðnä-úà úàáäå ¥«¨¤«§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²

-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå ýåýéì älàî¥¥−¤©«Ÿ̈®§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤
:çaænäèdúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå ©¦§¥«©§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈

ççéð çéø äMà äçaænä øéè÷äå:ýåýéì §¦§¦−©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
éLã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤

:ýåýé éMàî íéLã÷àéeáéø÷z øLà äçðnä-ìk ¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«¨©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ
Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç äNrú àì ýåýéì©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−¨¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½

:ýåýéì äMà epnî eøéè÷ú-àìáéúéLàø ïaø÷ «Ÿ©§¦¯¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«¨§©¬¥¦²
çéøì eìré-àì çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©Ÿ©«£−§¥¬©

:ççéðâéàìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå ¦«Ÿ©§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ
éäìà úéøa çìî úéaLúìr Eúçðî ìrî E ©§¦À¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬

ðaø÷-ìk:çìî áéø÷z Eñãéúçðî áéø÷z-íàå ¨¨§¨«§−©§¦¬¤«©§¦©§¦²¦§©¬
ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³¨¥Æ¤´¤©§¤½

éøeka úçðî úà áéø÷z:EåèïîL äéìr zúðå ©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤
:àåä äçðî äðáì äéìr zîNåæèïäkä øéè÷äå §©§¨¬¨¤−¨§Ÿ®̈¦§−̈¦«§¦§¦̧©Ÿ¥¹

dúðáì-ìk ìr dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨®̈
:ýåýéì äMàô ¦¤−©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"ig zegiy ihewl)

'‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆»¿»«
ÔÈÚ‰ ¯ac ‰·„ ˙Ba¯˜a(רש"י) ¿»¿¿¿»»ƒ∆»ƒ¿»

ּדוקא, יחיד קרּבנֹות ּבדיני ּפֹותחת הּתֹורה מּדּוע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָההסּבר

נדבה  קרּבנֹות מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות צּבּור, ּבקרּבנֹות ְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹולא

וחֹובה  צּבּור קרּבנֹות ׁשּלכאֹורה למרֹות - חֹובה ְְְְְְְְִִֶַָָָָָלקרּבנֹות

נאמרּו וצו) (וּיקרא אּלּו ׁשּפרׁשּיֹות מּפני הּוא - יֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחׁשּובים

ּומּטרת  ׁשמיני). (ׁשּבפרׁשת והקמתֹו הּמׁשּכן לחנּכת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻקדם

מעׂשית  הֹוראה ּבניֿיׂשראל את ללּמד היא אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּפרׁשּיֹות

הּמׁשּכן. חנּכת ְְֲִִַַַָֻלקראת

ׁשמֹונת  ּבמׁש ּכי ללּמד, עדין צר אין הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

לכן  הּצּבּור, קרּבנֹות את רּבנּו מׁשה הקריב הּמּלּואים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

יחיד  ּובקרּבנֹות זֹו. ּבפרׁשה ּכלל מֹופיעים לא ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹּדיניהם

הּקרּבנֹות  ׁשהרי לחֹובה, נדבה קרּבנֹות הּתֹורה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָמקּדימה

ּכי  נדבה, קרּבנֹות היּו הּמׁשּכן ּבהקמת (ּבעּקר) ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָׁשהּובאּו

מסּתּבר  ולא חטאים, על ּככּפרה מּגיעים חֹובה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹקרּבנֹות

לכן  ּבניֿיׂשראל. חטאּו הּמׁשּכן ּכהקמת נׂשּגב ּכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזמן

חֹובה. לקרּבנֹות הּתֹורה אֹותם ְְְְִַַָָָָָמקּדימה

éòéáøâàø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ
epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î àeä́©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−

:ýåýé éðôìáBèçLe Bðaø÷ Làø-ìr Bãé Cîñå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãrBî ìäà çút¤−©´Ÿ¤¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯

:áéáñ çaænä-ìr ícä-úàâçáfî áéø÷äå ¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦Æ¦¤´©
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà: ¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

ãïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úBéìkääïøäà-éðá Búà eøéè÷äå ©§¨−§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ
øLà íéörä-ìr øLà äìòä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬©¨«¥¦−£¤´

:ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìrôå-ïî-íàå ©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦¦
äá÷ð Bà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´§¥½̈

:epáéø÷é íéîzæ-úà áéø÷î-àeä áNk-íà ¨¦−©§¦¤«¦¤¬¤«©§¦−¤
:ýåýé éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷çBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

ãrBî ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìr©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

èBaìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
-úàå äpøéñé äörä únrì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìréøLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´
-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákäàéïäkä Bøéè÷äå ©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¬©Ÿ¥−
:ýåýéì äMà íçì äçaænäôáéær-íàå ©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«§¦¥−
:ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷âéBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

Búà èçLå BLàø-ìre÷øæå ãrBî ìäà éðôì ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®§Â¨«§Â
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éðaãéáéø÷äå §¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦³

äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
:áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

åèïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
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-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©
:äpøéñé úéìkäæèäçaænä ïäkä íøéè÷äå ©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨

:ýåýéì áìç-ìk ççéð çéøì äMà íçìæéúwç ¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³
áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤

:eìëàú àì íc-ìëåô §¨−̈¬ŸŸ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'r e"hg zegiy ihewl)

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«
ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿»ƒ»¿»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ . . epnÓ ‡È·iL ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLn‰ ‰Ùi‰«»∆«¿À»¿≈∆¿«ƒ∆»ƒƒ∆¿≈

'‰Ï ·ÏÁ Ïk :¯ÓB‡(מזבח איסורי הל' סוף (רמב"ם ≈»≈∆«
ׁשעל  לה'", חלב "ּכל לפרׁש הרמּב"ם צרי היה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

ויׁש הּמינים? ׁשּבכל והמׁשּבח הּמבחר מן להביא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻהאדם

ׁשל  ּבבעלּותֹו האדם להּכרת ּבּטּוי הּוא לה'" חלב "ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָלֹומר,

ולכן  - ּומלֹואּה הארץ לה' - ּכּלֹו העֹולם ּכל על ְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻהּקּב"ה

מינים  ּכלּולים ׁשּבּבריאה והיֹות והמׁשּבח. הּמבחר מן ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָֻֻמקריב

ּוגרּועים, ּפׁשּוטים וחלקם ּומׁשּבחים יפים חלקם ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָֻׁשֹונים,

והמׁשּבח  הּמבחר על מדּבר לה'" חלב ׁש"ּכל לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻצרי

ּבכ  ּכי מין. לגּלֹות ׁשּבאֹותֹו צרי והּגרּוע, המׁשּבח ומין, מין ל ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ

הּקּב"ה. ׁשל ּבבעלּותֹו ְֲֵֶֶַַָָׁשהם

éùéîçãà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ
äNrå äðéNrú àì øLà ýåýé úåöî ìkî¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàîâàèçé çéLnä ïäkä íà ¥«©©−¥¥«¨¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈
àèç øLà Búàhç ìr áéø÷äå írä úîLàì§©§©´¨¨®§¦§¦¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈

:úàhçì ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øtãàéáäå ©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«§¥¦´
Cîñå ýåýé éðôì ãrBî ìäà çút-ìà øtä-úà¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìr Bãé-úà¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýéäàéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈«§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬
:ãrBî ìäà-ìà BúàåBòaöà-úà ïäkä ìáèå Ÿ−¤¬Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−

ýåýé éðôì íéîrt òáL ícä-ïî äfäå íca©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
Lãwä úëøt éðt-úà:æícä-ïî ïäkä ïúðå ¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈

ýåýé éðôì íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìr©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
CtLé øtä íc-ìk | úàå ãrBî ìäàa øLà£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈¦§ŸÆ
:ãrBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

ç-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìr äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìrèáìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìréíøeé øLàk ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨©«£¤´½̈
çaæî ìr ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−¦§©¬

:äìòäàé-ìr BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå ¨«Ÿ¨«§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©
:BLøôe Baø÷å åérøk-ìrå BLàøáéàéöBäå Ÿ−§©§¨¨®§¦§−¦§«§¦´

øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤¨³¨Æ
Làa íéör-ìr Búà óøNå ïLcä CôL-ìà¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−¨¥®

:óøOé ïLcä CôL-ìrôâéúãr-ìk íàå ©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«§¦̧¨£©³
eNrå ìäwä éðérî øác íìrðå ebLé ìàøNé¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−©¨®̈Â§¨Â
äðéNrú-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:eîLàåãéäéìr eàèç øLà úàhçä ärãBðå §¨¥«§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨
eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä eáéø÷äå§¦§¦¸©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´

:ãrBî ìäà éðôì Búàåèäãrä éð÷æ eëîñå Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤¥«§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯
èçLå ýåýé éðôì øtä Làø-ìr íäéãé-úà¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬

:ýåýé éðôì øtä-úàæèçéLnä ïäkä àéáäå ¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©
:ãrBî ìäà-ìà øtä ícîæéïäkä ìáèå ¦©´©®̈¤−Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²
òáL äfäå ícä-ïî Bòaöàýåýé éðôì íéîrt ¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:úëøtä éðt úàçéúðø÷-ìr | ïzé ícä-ïîe ¥−§¥¬©¨«Ÿ¤¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ
úàå ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì øLà çaænä©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´
-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé ícä-ìk̈©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤

:ãrBî ìäà çútèéepnî íéøé Baìç-ìk úàå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®
:äçaænä øéè÷äåëäNr øLàk øtì äNrå §¦§¦−©¦§¥«¨§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ

ïäkä íäìr øtëå Bl-äNré ïk úàhçä øôì§©´©«©½̈¥−©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−
:íäì çìñðåàëõeçî-ìà øtä-úà àéöBäå §¦§©¬¨¤«§¦´¤©À̈¤¦Æ

øtä úà óøN øLàk Búà óøNå äðçnì©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´¨©½¥−©¨´
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøäôáëàéNð øLà ¨«¦®©©¬©¨−̈«£¤¬¨¦−

åéäìà ýåýé úåöî-ìkî úçà äNrå àèçé¤«¡®̈§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¹̈
:íLàå äââLa äðéNrú-àì øLàâëòãBä-Bà £¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥««©³

Bðaø÷-úà àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈®̈§¥¦¯¤¨§¨²
:íéîz øëæ íéfr øérNãëLàø-ìr Bãé Cîñå §¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«§¨©³¨Æ©´Ÿ

-úà èçLé-øLà íB÷îa Búà èçLå øérOä©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²£¤¦§©¬¤
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòääëïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«§¨©̧©Ÿ¥¹
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-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©
:äpøéñé úéìkäæèäçaænä ïäkä íøéè÷äå ©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨

:ýåýéì áìç-ìk ççéð çéøì äMà íçìæéúwç ¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³
áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤

:eìëàú àì íc-ìëåô §¨−̈¬ŸŸ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'r e"hg zegiy ihewl)

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«
ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿»ƒ»¿»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ . . epnÓ ‡È·iL ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLn‰ ‰Ùi‰«»∆«¿À»¿≈∆¿«ƒ∆»ƒƒ∆¿≈

'‰Ï ·ÏÁ Ïk :¯ÓB‡(מזבח איסורי הל' סוף (רמב"ם ≈»≈∆«
ׁשעל  לה'", חלב "ּכל לפרׁש הרמּב"ם צרי היה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

ויׁש הּמינים? ׁשּבכל והמׁשּבח הּמבחר מן להביא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻהאדם

ׁשל  ּבבעלּותֹו האדם להּכרת ּבּטּוי הּוא לה'" חלב "ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָלֹומר,

ולכן  - ּומלֹואּה הארץ לה' - ּכּלֹו העֹולם ּכל על ְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻהּקּב"ה

מינים  ּכלּולים ׁשּבּבריאה והיֹות והמׁשּבח. הּמבחר מן ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָֻֻמקריב

ּוגרּועים, ּפׁשּוטים וחלקם ּומׁשּבחים יפים חלקם ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָֻׁשֹונים,

והמׁשּבח  הּמבחר על מדּבר לה'" חלב ׁש"ּכל לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻצרי

ּבכ  ּכי מין. לגּלֹות ׁשּבאֹותֹו צרי והּגרּוע, המׁשּבח ומין, מין ל ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ

הּקּב"ה. ׁשל ּבבעלּותֹו ְֲֵֶֶַַָָׁשהם

éùéîçãà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ
äNrå äðéNrú àì øLà ýåýé úåöî ìkî¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàîâàèçé çéLnä ïäkä íà ¥«©©−¥¥«¨¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈
àèç øLà Búàhç ìr áéø÷äå írä úîLàì§©§©´¨¨®§¦§¦¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈

:úàhçì ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øtãàéáäå ©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«§¥¦´
Cîñå ýåýé éðôì ãrBî ìäà çút-ìà øtä-úà¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìr Bãé-úà¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýéäàéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈«§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬
:ãrBî ìäà-ìà BúàåBòaöà-úà ïäkä ìáèå Ÿ−¤¬Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−

ýåýé éðôì íéîrt òáL ícä-ïî äfäå íca©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
Lãwä úëøt éðt-úà:æícä-ïî ïäkä ïúðå ¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈

ýåýé éðôì íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìr©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
CtLé øtä íc-ìk | úàå ãrBî ìäàa øLà£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈¦§ŸÆ
:ãrBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

ç-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìr äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìrèáìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìréíøeé øLàk ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨©«£¤´½̈
çaæî ìr ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−¦§©¬

:äìòäàé-ìr BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå ¨«Ÿ¨«§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©
:BLøôe Baø÷å åérøk-ìrå BLàøáéàéöBäå Ÿ−§©§¨¨®§¦§−¦§«§¦´

øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤¨³¨Æ
Làa íéör-ìr Búà óøNå ïLcä CôL-ìà¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−¨¥®

:óøOé ïLcä CôL-ìrôâéúãr-ìk íàå ©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«§¦̧¨£©³
eNrå ìäwä éðérî øác íìrðå ebLé ìàøNé¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−©¨®̈Â§¨Â
äðéNrú-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:eîLàåãéäéìr eàèç øLà úàhçä ärãBðå §¨¥«§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨
eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä eáéø÷äå§¦§¦¸©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´

:ãrBî ìäà éðôì Búàåèäãrä éð÷æ eëîñå Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤¥«§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯
èçLå ýåýé éðôì øtä Làø-ìr íäéãé-úà¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬

:ýåýé éðôì øtä-úàæèçéLnä ïäkä àéáäå ¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©
:ãrBî ìäà-ìà øtä ícîæéïäkä ìáèå ¦©´©®̈¤−Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²
òáL äfäå ícä-ïî Bòaöàýåýé éðôì íéîrt ¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:úëøtä éðt úàçéúðø÷-ìr | ïzé ícä-ïîe ¥−§¥¬©¨«Ÿ¤¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ
úàå ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì øLà çaænä©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´
-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé ícä-ìk̈©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤

:ãrBî ìäà çútèéepnî íéøé Baìç-ìk úàå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®
:äçaænä øéè÷äåëäNr øLàk øtì äNrå §¦§¦−©¦§¥«¨§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ

ïäkä íäìr øtëå Bl-äNré ïk úàhçä øôì§©´©«©½̈¥−©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−
:íäì çìñðåàëõeçî-ìà øtä-úà àéöBäå §¦§©¬¨¤«§¦´¤©À̈¤¦Æ

øtä úà óøN øLàk Búà óøNå äðçnì©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´¨©½¥−©¨´
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøäôáëàéNð øLà ¨«¦®©©¬©¨−̈«£¤¬¨¦−

åéäìà ýåýé úåöî-ìkî úçà äNrå àèçé¤«¡®̈§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¹̈
:íLàå äââLa äðéNrú-àì øLàâëòãBä-Bà £¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥««©³

Bðaø÷-úà àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈®̈§¥¦¯¤¨§¨²
:íéîz øëæ íéfr øérNãëLàø-ìr Bãé Cîñå §¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«§¨©³¨Æ©´Ÿ

-úà èçLé-øLà íB÷îa Búà èçLå øérOä©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²£¤¦§©¬¤
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòääëïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«§¨©̧©Ÿ¥¹

iyy - d - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä: ¨«Ÿ®̈§¤¨´¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«

åëçáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
çìñðå Búàhçî ïäkä åéìr øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬

:Bìô «
ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r a"ig zegiy ihewl)

ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆

ּדוקא  ּדהינּו מּכם", יקריב ּכי "אדם הּכתּוב מדּגיׁש ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָמּדּוע

קרּבנֹות  להביא יכֹולים נכרים ּגם להלכה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמּבניֿיׂשראל,

ּפעמים  מסּפר נכּתב הּקרּבנֹות ׁשּבפרׁשת לֹומר, ויׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנדבה?

רׁש"י: ּכ על ּומסּביר לה'", ניחֹוח ריח "אּׁשה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּקרּבן

הּכתּוב, מדּגיׁש לכן רצֹוני". ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ"נחתֿרּוח

היא  הּקרּבן, ע"י ׁשּנגרמת רּוח' ה'ּנחת מּכם", יקריב ּכי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ"אדם

העֹולם. אּמֹות קרּבנֹות ולא ּבניֿיׂשראל, קרּבנֹות ע"י ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹֻּדוקא

éùùæëírî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´
-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNra õøàä̈®̈¤Â©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

:íLàå äðéNrúçëøLà Búàhç åéìà òãBä Bà ¥«¨¤−¨§¨¥«µ©´¥½̈©¨−£¤´
äá÷ð äîéîz íéfr úøérN Bðaø÷ àéáäå àèç̈¨®§¥¦̧¨§¨¹§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈

:àèç øLà Búàhç-ìrèëìr Bãé-úà Cîñå ©©¨−£¤¬¨¨«§¨©Æ¤¨½©−
íB÷îa úàhçä-úà èçLå úàhçä LàǿŸ©«©¨®§¨©Æ¤©´©½̈¦§−

:äìòäìïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾
CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìr©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ®̈§¤¨¨¨´¦§½Ÿ

:çaænä ãBñé-ìààìøéñé daìç-ìk-úàå ¤§−©¦§¥«©§¤¨¤§¨´¨¦À
øéè÷äå íéîìMä çáæ ìrî áìç øñeä øLàk©«£¤̧©´¥»¤»¥©´¤©́©§¨¦¼§¦§¦³
åéìr øtëå ýåýéì ççéð çéøì äçaænä ïäkä©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²

:Bì çìñðå ïäkäôáìBðaø÷ àéáé Nák-íàå ©Ÿ¥−§¦§©¬«§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−
:äpàéáé äîéîú äá÷ð úàhçìâìBãé-úà Cîñå §©¨®§¥¨¬§¦−̈§¦¤«¨§¨©Æ¤¨½

íB÷îa úàhçì dúà èçLå úàhçä Làø ìr©−´Ÿ©«©®̈§¨©³Ÿ¨Æ§©½̈¦§¾
:äìòä-úà èçLé øLàãìícî ïäkä ç÷ìå £¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³

äìòä çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàåäì-úàå §¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¤

k øéñé daìç-ìkçáfî áNkä áìç øñeé øLà ¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»¦¤´©
éMà ìr äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−¦¥´
àèç-øLà Búàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå ýåýé§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈

:Bì çìñðåôäàärîLå àèçú-ék Lôðå §¦§©¬«§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ
àBì-íà òãé Bà äàø Bà ãr àeäå äìà ìB÷́¨½̈§´¥½¬¨−̈´¨¨®¦¬

:Bðår àNðå ãébéáøác-ìëa òbz øLà Lôð Bà ©¦−§¨¨¬£Ÿ«´¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´
äîäa úìáða Bà äàîè äiç úìáðá Bà àîè̈¥¼Á§¦§©̧©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´
àeäå epnî íìrðå àîè õøL úìáða Bà äàîè§¥½̈¾§¦§©−¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬

:íLàå àîèâìëì íãà úàîèa òbé éë Bà ¨¥−§¨¥«´¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆ
òãé àeäå epnî íìrðå da àîèé øLà Búàîèª§¨½£¤¬¦§−̈¨®§¤§©´¦¤½§¬¨©−

:íLàåãíéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà §¨¥«´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦
íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì Bà | òøäì§¨©´´§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²
úçàì íLàå òãé-àeäå epnî íìrðå äráLa¦§ª−̈§¤§©´¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬

:älàîääcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå ¥¥«¤§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈
:äéìr àèç øLàåìr ýåýéì BîLà-úà àéáäå £¤¬¨−̈¨¤«¨§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´

äaNk ïàvä-ïî äá÷ð àèç øLà Búàhç©¨Á£¤̧¨¹̈§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²
ïäkä åéìr øtëå úàhçì íéfr úøérN-Bà«§¦©¬¦¦−§©®̈§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−

:Búàhçîæàéáäå äN éc Bãé rébú àì-íàå ¥«©¨«§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧
éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà BîLà-úà¤£¨¹£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬
:äìòì ãçàå úàhçì ãçà ýåýéì äðBé-éðá§¥«−̈©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

çøLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
Btør ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−

ìécáé àìå:èøé÷-ìr úàhçä ícî äfäå §¬Ÿ©§¦«§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´
çaænä ãBñé-ìà äöné íca øàLpäå çaænä©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©

:àeä úàhçéètLnk äìò äNré éðMä-úàå ©−̈«§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®
çìñðå àèç-øLà Búàhçî ïäkä åéìr øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬

:Bìñ «
ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"kg zegiy ihewl)

ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k ˙¯B˙a ˙B˜BÈ˙Ï ÔÈÏÈÁ˙n ‰Ó ÈtÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ¿≈«¿ƒƒ
;ÔÈ¯B‰Ë ˙Ba¯w‰Â ÔÈ¯B‰Ë ˙B˜BÈz‰L ‡l‡ ?˙ÈL‡¯·aƒ¿≈ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ¿«»¿»¿ƒ

ÔÈ¯B‰Ëa e˜qÚ˙ÈÂ ÔÈ¯B‰Ë e‡B·È(ג פ"ז, רבה (ויקרא »¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
הּתֹורה  מצּינת נח, אצל הּקרּבנֹות הקרבת ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹודֹות

הּטהֹור' העֹוף ּומּכל הּטהֹורה הּבהמה 'מּכל היּו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהּקרּבנֹות

טהֹורים  לׁשאינם טהֹורים קרּבנֹות ּבין ׁשההבּדל למרֹות –ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

היתה  לכן קדם ׁשּׁשנים הּתֹורה מסּפרת ּתֹורה, ּבמּתן רק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנקּבע

הׁשּפעה  ּכדי עד והּמצוֹות, הּתֹורה עלֿידי ּבעֹולם ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָהׁשּפעה

ילדי  מתחילים לכן הּקרּבנֹות. ּבהקרבת נח ׁשל התנהגּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשהקרבת  ׁשּכמֹו ללּמדם הּקרּבנֹות, ּבענין ּתֹורה ללמד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּכ והּמצוֹות, מהּתֹורה הׁשּפעה מּתןּֿתֹורה קדם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות



xihtnרמח ,iriay - d - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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עצמאית. למציאּות מקֹום אין הּקּב"ה ְְְִִִִֵֵַַָָָָלפני
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"‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ" לכל ׁשּקדמה חּבה ׁשל קריאה הינּו - «ƒ¿»∆…∆ְְְְִִֶֶַָָָָָ

ליׂשראל, הּקּב"ה ׁשל העצמית חּבתֹו ּכלֹומר: הּתֹורה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָצּוּויי
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"BÏ ÁÏÒÂ" ׁשהּקּב"ה ּבכ ּביטּוי לידי ּבאה זֹו אהבה - ¿ƒ¿«ְֲִִֵֶַַָָָָָָ

להם. ּומֹוחל וסֹולח לּׁשבים יד ְִֵֵֵֶַַָָָנֹותן
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ממכתב כ"ט אדר ראשון, תשכ"ב



לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא - 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
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06:1706:1608:4908:4709:1709:1510:2010:1812:5112:4918:2418:2218:4618:4418:0418:53אקוואדור, קיטו )ח(

06:5907:0409:2309:2409:5709:5911:0011:0013:3113:2919:0218:5419:2819:2018:3719:30ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:5107:5710:1110:1310:4910:5111:5111:5214:2214:2019:5219:4220:2220:1219:2620:23ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:0606:5609:3009:2410:0810:0211:1111:0713:4413:4319:2119:2719:5019:5619:0820:07ארה״ב, בולטימור )ק(

06:5506:4509:1809:1209:5709:5111:0010:5613:3313:3219:1119:1719:4019:4618:5819:58ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:5506:4609:1909:1209:5709:5211:0110:5613:3413:3219:1119:1719:4019:4718:5819:58ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:3107:2109:5309:4710:3310:2711:3611:3214:0914:0819:4719:5420:1720:2419:3520:36ארה״ב, דטרויט )ק(

07:2207:1509:5009:4510:2310:1911:2611:2313:5913:5719:3519:3920:0020:0419:2020:14ארה״ב, האוסטון )ק(

06:5206:4409:1909:1309:5309:4910:5710:5313:2913:2819:0619:1019:3219:3718:5119:47ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:2207:1609:5109:4710:2310:1911:2611:2313:5813:5719:3419:3619:5820:0119:1820:10ארה״ב, מיאמי )ק(

06:5106:4109:1409:0709:5309:4710:5610:5113:2913:2819:0719:1319:3619:4318:5419:54ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:1907:0909:4309:3610:2110:1511:2411:2013:5713:5619:3519:4120:0420:1019:2220:22ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:4906:3909:1209:0509:5109:4510:5510:5013:2813:2719:0619:1219:3519:4218:5319:54ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3706:3809:0609:0609:3609:3610:3810:3713:0913:0718:4118:3719:0419:0018:1919:09בוליביה, לה-פס )ח(

06:4006:2608:5508:4609:4309:3510:4610:4113:2013:1918:5919:0919:3519:4518:5019:59בלגיה, אנטוורפן )ח(

06:4006:2708:5508:4709:4309:3510:4710:4113:2013:1919:0019:0919:3519:4518:5019:59בלגיה, בריסל )ח(

06:1106:1408:3908:3909:1009:1010:1310:1212:4312:4218:1918:1318:3918:3317:5618:43ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5906:0108:2708:2808:5808:5810:0110:0012:3212:3018:0317:5718:2718:2117:4018:31ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:5805:4408:1208:0409:0108:5310:0409:5912:3812:3718:1918:2918:5319:0418:1319:18בריטניה, לונדון )ח(

06:0605:5108:1808:0909:0909:0110:1310:0712:4612:4618:2718:3819:0419:1518:2119:31בריטניה, מנצ'סטר )ח(

06:0405:4908:1708:0809:0708:5910:1010:0412:4412:4318:2518:3619:0019:1118:1619:26גרמניה, ברלין )ח(

06:2306:1008:3908:3109:2609:1810:2910:2413:0313:0218:4218:5219:1719:2718:3219:40גרמניה, פרנקפורט )ח(

06:1206:1508:3908:4009:1109:1110:1310:1312:4412:4218:2218:1618:4018:3417:5918:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:4106:3609:1109:0709:4109:3810:4410:4113:1613:1418:5018:5219:1319:1518:3319:24הודו, מומבאי )ח(

06:3706:3209:0709:0409:3709:3410:4010:3713:1213:1018:4618:4719:0919:1118:2919:20הודו, פונה )ח(

05:4205:3008:0007:5308:4408:3709:4809:4312:2112:2018:0018:0818:3218:4117:4918:54הונגריה, בודפשט )ח(

06:0005:5008:2308:1609:0208:5610:0510:0012:3812:3718:1518:2118:4418:5118:0219:02טורקיה, איסטנבול )ח(

06:2506:1608:5008:4409:2709:2110:3010:2613:0213:0118:3918:4519:0719:1318:2619:24יוון, אתונה )ח(

06:0305:5108:2208:1409:0508:5910:0910:0412:4212:4118:2018:2918:5319:0218:0919:15מולדובה, קישינב )ח(



רנה לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא - 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
05:4206:3408:0909:0408:4309:3809:4610:4212:1813:1717:5418:5818:2019:2418:3719:34באר שבע )ח(

05:4106:3308:0709:0208:4209:3709:4510:4112:1713:1617:5619:0018:1919:2418:3019:34חיפה )ח(

05:4006:3208:0709:0208:4109:3609:4410:4012:1613:1517:5719:0118:1819:2218:2019:33ירושלים )ח(

05:4206:3408:0909:0408:4309:3809:4610:4212:1813:1717:5418:5818:2019:2418:3719:35תל אביב )ח(

05:5305:4008:1008:0308:5508:4809:5909:5312:3212:3118:1118:2018:4418:5318:0019:06אוסטריה, וינה )ח(

07:2507:3009:4709:4910:2410:2611:2611:2713:5713:5519:3019:2019:5619:4719:0419:58אוסטרליה, מלבורן )ק(

05:5605:4408:1508:0808:5808:5110:0109:5612:3512:3418:1318:2118:4518:5318:0219:06אוקראינה, אודסה )ח(

05:2705:1507:4507:3708:3008:2309:3309:2812:0612:0517:4517:5418:1818:2717:3418:40אוקראינה, דונייצק )ח(

05:3805:2607:5607:4808:4108:3309:4409:3912:1712:1617:5618:0518:2918:3917:4518:52אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

06:0305:5008:1908:1109:0608:5810:0910:0412:4312:4218:2218:3218:5719:0718:1219:21אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

05:5605:4208:1108:0308:5808:5110:0209:5612:3512:3518:1518:2418:4918:5918:0519:13אוקראינה, קייב )ח(

06:2206:1108:4208:3509:2409:1810:2810:2313:0113:0018:4118:4919:1019:1818:3019:31איטליה, מילאנו )ח(

06:1706:1608:4908:4709:1709:1510:2010:1812:5112:4918:2418:2218:4618:4418:0418:53אקוואדור, קיטו )ח(

06:5907:0409:2309:2409:5709:5911:0011:0013:3113:2919:0218:5419:2819:2018:3719:30ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:5107:5710:1110:1310:4910:5111:5111:5214:2214:2019:5219:4220:2220:1219:2620:23ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:0606:5609:3009:2410:0810:0211:1111:0713:4413:4319:2119:2719:5019:5619:0820:07ארה״ב, בולטימור )ק(

06:5506:4509:1809:1209:5709:5111:0010:5613:3313:3219:1119:1719:4019:4618:5819:58ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:5506:4609:1909:1209:5709:5211:0110:5613:3413:3219:1119:1719:4019:4718:5819:58ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:3107:2109:5309:4710:3310:2711:3611:3214:0914:0819:4719:5420:1720:2419:3520:36ארה״ב, דטרויט )ק(

07:2207:1509:5009:4510:2310:1911:2611:2313:5913:5719:3519:3920:0020:0419:2020:14ארה״ב, האוסטון )ק(

06:5206:4409:1909:1309:5309:4910:5710:5313:2913:2819:0619:1019:3219:3718:5119:47ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:2207:1609:5109:4710:2310:1911:2611:2313:5813:5719:3419:3619:5820:0119:1820:10ארה״ב, מיאמי )ק(

06:5106:4109:1409:0709:5309:4710:5610:5113:2913:2819:0719:1319:3619:4318:5419:54ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:1907:0909:4309:3610:2110:1511:2411:2013:5713:5619:3519:4120:0420:1019:2220:22ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:4906:3909:1209:0509:5109:4510:5510:5013:2813:2719:0619:1219:3519:4218:5319:54ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3706:3809:0609:0609:3609:3610:3810:3713:0913:0718:4118:3719:0419:0018:1919:09בוליביה, לה-פס )ח(

06:4006:2608:5508:4609:4309:3510:4610:4113:2013:1918:5919:0919:3519:4518:5019:59בלגיה, אנטוורפן )ח(

06:4006:2708:5508:4709:4309:3510:4710:4113:2013:1919:0019:0919:3519:4518:5019:59בלגיה, בריסל )ח(

06:1106:1408:3908:3909:1009:1010:1310:1212:4312:4218:1918:1318:3918:3317:5618:43ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5906:0108:2708:2808:5808:5810:0110:0012:3212:3018:0317:5718:2718:2117:4018:31ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:5805:4408:1208:0409:0108:5310:0409:5912:3812:3718:1918:2918:5319:0418:1319:18בריטניה, לונדון )ח(

06:0605:5108:1808:0909:0909:0110:1310:0712:4612:4618:2718:3819:0419:1518:2119:31בריטניה, מנצ'סטר )ח(

06:0405:4908:1708:0809:0708:5910:1010:0412:4412:4318:2518:3619:0019:1118:1619:26גרמניה, ברלין )ח(

06:2306:1008:3908:3109:2609:1810:2910:2413:0313:0218:4218:5219:1719:2718:3219:40גרמניה, פרנקפורט )ח(

06:1206:1508:3908:4009:1109:1110:1310:1312:4412:4218:2218:1618:4018:3417:5918:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:4106:3609:1109:0709:4109:3810:4410:4113:1613:1418:5018:5219:1319:1518:3319:24הודו, מומבאי )ח(

06:3706:3209:0709:0409:3709:3410:4010:3713:1213:1018:4618:4719:0919:1118:2919:20הודו, פונה )ח(

05:4205:3008:0007:5308:4408:3709:4809:4312:2112:2018:0018:0818:3218:4117:4918:54הונגריה, בודפשט )ח(

06:0005:5008:2308:1609:0208:5610:0510:0012:3812:3718:1518:2118:4418:5118:0219:02טורקיה, איסטנבול )ח(

06:2506:1608:5008:4409:2709:2110:3010:2613:0213:0118:3918:4519:0719:1318:2619:24יוון, אתונה )ח(

06:0305:5108:2208:1409:0508:5910:0910:0412:4212:4118:2018:2918:5319:0218:0919:15מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:3806:3309:0809:0409:3809:3510:4110:3813:1313:1118:4718:4919:1119:1218:3119:22מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:3406:4208:5108:5509:3309:3610:3510:3713:0613:0418:3818:2619:0918:5818:1019:10ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:0505:5808:3308:2909:0609:0210:0910:0512:4112:4018:1618:1918:4118:4418:0118:54נפאל, קטמנדו )ח(

06:1406:0508:3808:3209:1609:1010:1910:1512:5212:5018:2818:3418:5719:0318:1319:15סין, בייג'ין )ח(

07:0807:0609:3909:3710:0810:0611:1011:0813:4213:4019:1519:1319:3719:3518:5519:44סינגפור, סינגפור )ח(

05:3305:1907:4707:3808:3608:2809:4009:3412:1412:1317:5318:0418:3018:4017:4418:55פולין, ורשא )ח(

06:1206:1308:4308:4209:1209:1110:1410:1312:4512:4318:1718:1318:4018:3617:5618:45פרו, לימה )ח(

06:3906:2808:5908:5209:4209:3510:4510:4013:1813:1718:5619:0419:2819:3618:4519:49צרפת, ליאון )ח(

06:4906:3609:0608:5809:5109:4410:5510:4913:2813:2719:0919:1819:4119:5018:5820:04צרפת, פריז )ח(

05:5905:5708:3108:2908:5908:5710:0210:0012:3312:3218:0718:0618:2918:2817:4818:37קולומביה, בוגוטה )ח(

07:1607:0509:3809:3110:1810:1211:2211:1713:5513:5419:3619:4320:0420:1119:2420:23קנדה, טורונטו )ק(

06:5306:4109:1309:0509:5509:4810:5810:5313:3213:3119:1119:1919:4219:5019:0020:02קנדה, מונטריאול )ק(

06:4606:3809:1209:0609:4709:4210:5010:4613:2313:2118:5919:0419:2619:3118:4519:42קפריסין, לרנקה )ק(

06:5306:3809:0308:5409:5609:4811:0010:5413:3413:3319:1419:2619:5320:0519:0620:21רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:2606:1008:3508:2509:2909:2110:3310:2713:0713:0718:5119:0319:2719:4018:4319:56רוסיה, מוסקבה )ח(

06:2006:0808:3808:3109:2209:1510:2510:2012:5912:5818:3718:4519:1019:1818:2619:31רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:2406:1208:4308:3509:2709:2010:3010:2513:0313:0218:4618:5519:1519:2318:3519:36שוויץ, ציריך )ח(

06:2106:1708:5208:4909:2109:1810:2410:2112:5512:5418:2918:3018:5218:5218:1219:01תאילנד, 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
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P.P.
שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר 

הימים שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשוֵֹמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קוֹל  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טוִֹבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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