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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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



ג oilitz zgpd xcq
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: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§¦¨©¦§¥¨
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:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
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ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
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.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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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 §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤
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,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¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
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:dlitzd mcew xnel oekp
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Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

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

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:

אגרות קודש
ב"ה,  כ"ה ניסן, ה'תיש"א ברוקלין

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מהור"ר אברהם חיים שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מערחה"פ. ובטח בינתים כבר קבל הקונטרס לפסח עם המכתב השייך אליו...

בברכה.

אגב, הנה זה מכבר מחיתי ומוחה גם עתה במנהג מוזר ביותר שבברכת גומל הנוכחים אינם 

עונים אמן על הברכה עצמה אלא משיבים מי שגמלך כו'. ונפלא הדבר שנתפשט המנהג כך, וכן ראיתי 

כמה פעמים בהבתי כנסיות שהתפללתי שם שאין עונים אמן.

תחילת זמן קידוש לבנה, יום שלישי בערב, ו' ניסן
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÌÈ„·Ú'הוי וּיֹוציאנּו ּבמצרים, לפרעה היינּו ¬»ƒְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ

נטּויה  ּובזרע חזקה ביד מּׁשם 1אלקינּו ְְְֱֲִִֵַָָָָָֹֹ

לֹומר  ׁשּמנהגנּו אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ׁשּקבע ְְְִִֵֶֶַַַָָ(ּכפי

הּגדֹול' ּב'ׁשּבת היינּו" זה 2"עבדים על ּומבאר .( ְְֲִִֶַַַָָָָָֹ

ׁשּב'ּסּדּור' עם 3ּבּדרּוׁשים הּזקן אדמֹו"ר (ּדרּוׁשי ְְְִִִֵֵֶַַַַָ

מאדמֹו"ר  והערֹות האמצעי, מאדמֹו"ר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּבאּורים

יכֹולה  אי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה צדק'), ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָה'צמח

ויּובן  לפרעה". היינּו ּד"עבדים הּמציאּות ְְְְְְֲִִִִַַָָָֹלהיֹות

הוי' "וּיֹוציאנּו הענין ּבהמׁש ּׁשּנאמר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּמה

ׁשּכאׁשר  הינּו, וגֹו', חזקה" ּביד מּׁשם ְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָֹאלקינּו

"וּיֹוציאנּו" ענין נעׂשה אזי "אלקינּו", הּוא ְֱֲֲֲִִֵֵַַַַָָָֹהוי'

הּוא  ׁשהוי ' הענין חסר ּכאׁשר אבל ְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָּגֹו',

וכּו', היינּו" "עבדים להיֹות יכֹול אז ְְֱֲִִִֵָָָָֹ"אלקינּו",

ׁשּבזה. הענינים ּפרטי ׁשם ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹּכּמבאר

ּבּמאמר Ô·eÈÂב) הּמבאר עלּֿפי ּבא ּור ּביתר ¿»ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹ

לפני  ׁשּנאמר מהר"ׁש אדמֹו"ר ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַׁשל

הּפסּוק  על ׁשנה, זבח 4מאה ּתֹורת וזאת ְֵֶַַַַָָָָֹ

נאמר 5הּׁשלמים  ׁשּב'ׁשלמים' מה להבין ׁשּצרי , ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

"זאת" נאמר ו'חּטאת' ּוב'עֹולה' ּבוא"ו, ְְְְֱֶַַָָָֹֹ"וזאת"

העֹולה" ּתֹורת החּטאת"6("זאת ּתֹורת "זאת ,7( ַַַַָָָֹֹ

הּמאמר  ּובהמׁש וא"ו. ׁשּמדּיק 8ּבלא [לאחרי ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

נקבה, ולא ּדוקא זכר היה עֹולה ּׁשּקרּבן ְְְְֵֶַַַָָָָָָָָֹמה

והּׁשלמים  זכר, ולא ּדוקא נקבה היתה ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָֹוהחּטאת

'רּבנּו ּדברי את ּומביא נקבה, אֹו זכר אֹו ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָהיה

הּדברים],9ּבחּיי' ּבבאּור ּומארי זה, ּבענין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

הּמדרׁש ּדברי את ׁשלמים,10מביא קרּבן ּבמעלת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
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פסח.)1 של תשנ"ו))2הגדה (קה"ת, חב"ד מנהגי אוצר גם וראה א. ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם פסח של הגדה ראה

דֿה. ע' ואילך.)3ניסן ג רצג, – היינו עבדים יא.)4ד"ה ז, תרכ"ט )5פרשתנו (סה"מ תרכ"ט השלמים זבח תורת וזאת ד"ה

ואילך). קכב ב.)6ע' ו, יח.)7פרשתנו קלא.)8שם, ע' שם (בסופו).)9סה"מ ט א, ח.)10ויקרא פ"ט, ויק"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פסח: של ההגדה בנוסח נאמר
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ÌMÓ eÈ˜Ï‡ ממצרים‰ÈeË Ú¯Ê·e ‰˜ÊÁ „È·1Ú·wL ÈÙk) ¡…≈ƒ»¿»¬»»ƒ¿…«¿»¿ƒ∆»«
Á"ÂÓ ˜"Î וחמיכבוד מורי הריי"צ‡„BÓ"¯קדושת e‚‰nLהרבי «¿∆ƒ¿»≈

חב"ד של ÓBÏ¯מנהג מההגדה חלק «
מהפיסקא החל ÌÈ„·Ú"¬»ƒפסח,

"eÈÈ‰מנחה תפילת aL'a˙לאחר »ƒ¿«»
'ÏB„b‰2 הפסח חג  שלפני  השבת  «»

לפני  בה, שנעשה לפי כך שנקראת

גדול  נס מצרים, ).יציאת
ÌÈLe¯ca ‰Ê ÏÚ ¯‡·Óe מאמרי ¿…»«∆«¿ƒ

'סידור ecq'aL3¯'החסידות הנקרא ∆«ƒ
(ובו, חיים] אלוקים דברי -] דא"ח עם

התפילה, נוסח מאמרי ÈLe¯cמלבד ¿≈
של  ÌÚחסידות Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈ƒ

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡Ó ÌÈ¯e‡a≈ƒ≈«¿»∆¿»ƒ
הזקן, אדמו"ר של וממלאֿמקומו בנו

ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡Ó ˙B¯Ú‰Â¿∆»≈«¿«∆«
וחתנו ˆ„˜' הזקן אדמו"ר של נכדו ∆∆

האמצעי), אדמו"ר של וממלאֿמקומו

CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»≈
˙e‡Èˆn‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿«¿ƒ
"‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·Ú"c¿¬»ƒ»ƒ¿«¿…
יהיו  ישראל שבני ייתכן איך כלומר,

לפרעה? עבדים

CLÓ‰a ¯Ó‡pM ‰nÓ Ô·eÈÂ¿»ƒ«∆∆¡«¿∆¿≈
ÔÈÚ‰ שצוטט כפי פיסקה, באותה »ƒ¿»

‡eÈ˜Ïלעיל, 'ÈÂ‰ e‡ÈˆBiÂ"«ƒ≈¬»»¡…≈
,eÈ‰ ,'B‚Â "‰˜ÊÁ „Èa ÌMÓƒ»¿»¬»»¿«¿

'ÈÂ‰ ¯L‡kL שלמעלה האלוקות ∆«¬∆¬»»
הבליֿגבול עניין ‰e‡מהעולמות,

"eÈ˜Ï‡" לתוך ונמשך יורד ¡…≈
בה  ומתגלה שלנו המוגבלת המציאות

בה, ÔÈÚופועל ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬»ƒ¿«
'Bb "e‡ÈˆBiÂ" המשכה כי «ƒ≈

של  השעבוד את מבטלת זו והתגלות

בגלות, ישראל L‡k¯בני Ï·‡¬»«¬∆
‡e‰ 'ÈÂ‰L ÔÈÚ‰ ¯ÒÁ»≈»ƒ¿»∆¬»»

"eÈ˜Ï‡" וגילוי המשכה ואין ¡…≈
המוגבלת, במציאות למטה האלוקות

Ê‡ בהעלם היא האלוקות כאשר »
"eÈÈ‰ ÌÈ„·Ú" ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ פרעה עבדי יהיו ישראל שבני וייתכן »ƒ¿¬»ƒ»ƒ

ÌL ¯‡·nk ,'eÎÂ'שב'סידור החסידות ‰ÌÈÈÚבמאמרי ÈË¯t ¿«¿…»»¿»≈»ƒ¿»ƒ
.‰ÊaL∆»∆

¯Ó‡na ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ¯e‡a ¯˙Èa Ô·eÈÂ ÏLחסידות ·) ¿»¿∆∆≈«ƒ«¿…»««¬»∆
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡'צדק ה'צמח אדמו"ר של וממלאֿמקומו Ó‡pL¯בנו «¿«¬«∆∆¡«

,‰L ‰‡Ó ÈÙÏ,תרכ"ט בשנת ƒ¿≈≈»»»
שנת  לפני שנה נאמר מאה בה תשכ"ט

זה ‰eÒt˜מאמר ÏÚ4 בפרשת ««»
צו, פרשת Bz¯˙השבוע, ˙‡ÊÂ אלה ¿…«

של  ,ÌÈÓÏM‰5קרבן Á·Êהדינים ∆««¿»ƒ
‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿»ƒ«
"˙‡ÊÂ" ¯Ó‡ 'ÌÈÓÏL'aL∆ƒ¿»ƒ∆¡«¿…

,Â"‡Âa תחילת אף הוא זה שפסוק ¿»
hÁ'Â‡˙'העניין  '‰ÏBÚ'·e¿»¿«»

) "˙‡Ê" ¯Ó‡ הכתוב ובלשון ∆¡«…
"‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê"6˙‡Ê" , …«»»…

"˙‡hÁ‰ ˙¯Bz7.Â"‡Â ‡Ïa ( «««»¿…»
¯Ó‡n‰ CLÓ‰·e8È¯Á‡Ï] ¿∆¿≈««¬»¿«¬≈

˜i„nL בפרטי מהר"ש אדמו"ר ∆¿«≈
הללו  הקרבנות שלושת בין ההבדלים

ושלמים  חטאת Ôa¯wMעולה, ‰Ó«∆»¿«
‡ÏÂ ‡˜Âc ¯ÎÊ ‰È‰ ‰ÏBÚ»»»»»«¿»¿…
‰·˜ ‰˙È‰ ˙‡hÁ‰Â ,‰·˜¿≈»¿««»»¿»¿≈»
ÌÈÓÏM‰Â ,¯ÎÊ ‡ÏÂ ‡˜Âc«¿»¿…»»¿«¿»ƒ
‡È·Óe ,‰·˜ B‡ ¯ÎÊ B‡ ‰È‰»»»»¿≈»≈ƒ

'ÈiÁa ea¯' È¯·c ˙‡9ÔÈÚa ∆ƒ¿≈«≈¿«≈¿ƒ¿»
‰Ê במה" לשונו: קרבן (וזה שהיה ∆

נקבה  והחטאת נקבה, ולא זכר עולה

נקבה, אם זכר אם והשלמים זכר, ולא

בקרבן  הכוונה תכלית כי הוא הטעם

ששם  מהמקום למעלה שהוא עולה

זכר  למעלה מתחלקין כלומר ונקבה,

ומקבל, פועל בהן שיש המידות מן

בין  זכר בין היה שלמים קרבן אבל

המשלים  האמצעי לקו הוא כי נקבה

שלמים  וכן מהן, והכלול המידות בין

זה אותיות  הזכרתי וכבר משלים,

זכר  אם בשלמים כתוב ולכן למעלה,

כי  זכר ולא נקבה והחטאת נקבה, אם

הקרבן  שיהיה ובדין שמור, למדת הוא

e‡·a¯נקבה..."), CÈ¯‡Óe«¬ƒ¿≈
‡È·Ó ,[ÌÈ¯·c‰ מהר"ש אדמו"ר «¿»ƒ≈ƒ

המאמר  ‰L¯„nבהמשך È¯·c ˙‡10,ÌÈÓÏL Ôa¯˜ ˙ÏÚÓa ∆ƒ¿≈«ƒ¿»¿«¬«»¿«¿»ƒ
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h"kyz'dו ,oqip c"ei ,lecbd zay ,ev zyxt zay

לּמזּבח, ואמּורים ּדם הרּבה, מינים ּבּה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשּיׁש

(מהֿ לּבעלים ּובׂשר עֹור לּכהנים, וׁשֹוק ְְֲִִֶַַַָָָָֹחזה

וקרּבן  לּמזּבח, ׁשּכּלֹו עֹולה ּבקרּבן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּׁשאיןּֿכן

אבל  לּכהנים, וחלק לּמזּבח חלק ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹחּטאת

לּבעלים). ְִַָֹלא

ואמּורים ÔÈÚ‰Âג) ּדם הקרבת ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֶַַָָָ

העלאה  ענין הּוא הּמזּבח ְְֲִִֵֵַַַַַַָָעלּֿגּבי

עֹולה, ּבקרּבן ׁשהּוא ּוכמֹו למעלה, ְְְְְְִֶַַַָָָָמּלמּטה

ּבׁשם  נקרא לכן לה', ּכליל ׁשּכּלֹו ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּכיון

ׁשּבקרּבן 11'עֹולה' והגם למעלה. עלּיה מּלׁשֹון , ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָ

נאמר  לפני 12עֹולה "נחתֿרּוח להוי', ניחֹוח ריח ְֱֲִֵֶַַַַַַַַָָָָ

רצֹוני" ונעׂשה ההמׁשכה 13ׁשאמרּתי ענין ׁשהּוא , ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ

למּטה  ּבא 14מּלמעלה ההמׁשכה ענין הרי , ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

עצמּה, ּבהקרבה ענין זה ואין ההקרבה, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלאחרי

ענין  הּוא עֹולה  קרּבן הקרבת עּקר ְְְְִִִַַַַַָָָואּלּו

למעלה  מּלמּטה חּטאת,15ההעלאה ּובקרּבן . ְְְְְֲִַַַַַַָָָָָָ

עלּֿגּבי  ואמּורים ּדם הקרבת ענין על נֹוסף ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּנה

אכילת  ּגם יׁשנֹו ההעלאה, ענין ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמזּבח,

ענין  הּוא זה (ׁשּגם הּכהנים עלֿידי הּקרּבן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבׂשר

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּבּקרּבן, ּכהנים 16עּקרי ְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹ

מ  ּובעלים ׁשל אֹוכלים ענין ׁשּזהּו תּכּפרים), ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָ

לענין  עד ּגלּוי, ּבאפן למּטה מּלמעלה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹהמׁשכה

"ּדם  ׁשּנעׂשה ּפנימית המׁשכה ׁשּזֹוהי ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָהאכילה

ׁשּבקרּבן  אףֿעלּֿפי אמנם, ּכבׂשרֹו". ְְְְִִֶַַַָָָָָָּובׂשר

עד  ּבגּלּוי, למּטה ההמׁשכה ענין ּגם יׁשנֹו ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָחּטאת

אּלא  אינּה זֹו אכילה מּכלֿמקֹום האכילה, ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָלענין

ׁשּכתב  ּכמֹו הּוא ּכהן ׁשל ׁשענינֹו ּבלבד, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹלּכהנים

מדעֹו17הרמּב"ם  והבינֹו אֹותֹו רּוחֹו "ׁשּנדבה ְְְִֵֶַַַָָָָ

כּו' ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני לעמד ְְְְְְֲִִֵֵַָָָֹלהּבדל

ׁשּלכן  כּו', ונחלתֹו" חלקֹו ה' ויהיה כּו' ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָנתקּדׁש
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סע"א.)11 קנו, ט.)12של"ה א, עה"פ.)13ויקרא ופירש"י א.)14תו"כ עו, פינחס לקו"ת תמים )15ראה שה ד"ה גם ראה

קיב). ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט וש"נ.)16גו' ב. נט, פסחים יז. י, שמיני ופירש"י ויובל.)17תו"כ שמיטה הל' סוף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰a¯‰ ÌÈÈÓ da LiL ושונים רבים לסוגים חלוקה יש שלמים בקרבן ∆≈»ƒƒ«¿≈

ÌÈ¯eÓ‡Â Ìc,בתורה שמפורש כפי הקרבן, של מסויימים אברים »¿≈ƒ
Œ‰Ó) ÌÈÏÚaÏ ¯N·e ¯BÚ ,ÌÈ‰kÏ ˜BLÂ ‰ÊÁ ,ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«»∆¿«…¬ƒ»»«¿»ƒ«

BlkL ‰ÏBÚ Ôa¯˜a ÔkŒÔÈ‡M האברים וכל החלקים ÁaÊnÏ,כל ∆≈≈¿»¿«»∆À«ƒ¿≈«
˜ÏÁ Ba LiL ˙‡hÁ Ôa¯˜Â¿»¿««»∆≈≈∆
Ï·‡ ,ÌÈ‰kÏ ˜ÏÁÂ ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«¿≈∆«…¬ƒ¬»

ÌÈÏÚaÏ ‡Ï בקרבן חלק להם שאין …«¿»ƒ
להלן.)חטאת  ומבאר שממשיך וכפי

˙·¯˜‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¿»«
ÁaÊn‰ ÈabŒÏÚ ÌÈ¯eÓ‡Â Ìc»¿≈ƒ««≈«ƒ¿≈«
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¬»»ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ האדם של התקרבות ¿«¿»
התעלות  של בדרך לאלוקות והבריאה

למעלה  והבריאה, האדם מצד מלמטה,

האלוקות Ôa¯˜aאל ‡e‰L BÓÎe¿∆¿»¿«
BlkL ÔÂÈkL ,‰ÏBÚ על הקרבן »∆≈»∆À

ונשרף  עולה חלקיו Ï‰',כל ÏÈÏk»ƒ«
'‰ÏBÚ' ÌLa ‡¯˜ ÔÎÏ11, »≈ƒ¿»¿≈»

‰iÏÚ ÔBLlÓ מלמטה‰ÏÚÓÏ ƒ¿¬ƒ»¿«¿»
לאלקות. מהעולם

¯Ó‡ ‰ÏBÚ Ôa¯˜aL Ì‚‰Â12 «¬«∆¿»¿«»∆¡«
הוא ÈÂ‰Ï',שהקרבן ÁBÁÈ ÁÈ≈̄«ƒ««¬»»

ש'ריח  ז"ל חכמינו כך על ודרשו

פירושו  ÈÙÏניחוח' Áe¯Œ˙Á"«««¿»«
"ÈBˆ¯ ‰NÚÂ Èz¯Ó‡L13, ∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ

‡e‰Lֿלקדושֿברוך שיש הנחתֿרוח ∆
המצוות  מקיום »¿ÔÈÚƒהוא

‰ÎLÓ‰‰ האלוקי והשפע האור של ««¿»»
‰ÏÚÓlÓ מהאלוקות‰hÓÏ14 ƒ¿«¿»¿«»

לכאורה  כן ואם ולעולמות, לאדם

התקרבות  של עניין הוא הקרבן

והמשכה  התגלות ידי על לאלוקות

אין  דבר של לאמיתו למטה, מלמעלה

כי  קושיא ‰‰ÎLÓ‰זו ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿«««¿»»
למטה  מלמעלה האלוקות של וההארה

הקרבנות עבודת ידי Ï‡על ‡aÈ¯Á »¿«¬≈
‰Ê ÔÈ‡Â ה'המשכה'‰‰˜¯·‰, ««¿»»¿≈∆

el‡Â ,dÓˆÚ ‰·¯˜‰a ÔÈÚƒ¿»««¿»»«¿»¿ƒ
‰ÏBÚ Ôa¯˜ ˙·¯˜‰ ¯wÚ ועיקר ƒ««¿»«»¿«»

פעולת  של הרוחנית המשמעות

‰‰ÏÚ‡‰ההקרבה  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«««¬»»
לאלוקות ÏÚÓÏ‰וההתקרבות ‰hÓlÓ15.למטה מלמעלה 'המשכה' ולא ƒ¿«»¿«¿»

ÌÈ¯eÓ‡Â Ìc ˙·¯˜‰ ÔÈÚ ÏÚ ÛÒB ‰p‰ ,˙‡hÁ Ôa¯˜·e¿»¿««»ƒ≈»«ƒ¿««¿»«»¿≈ƒ

,‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÁaÊn‰ ÈabŒÏÚ לגבי לעיל שהוסבר כמו ««≈«ƒ¿≈«∆ƒ¿«««¬»»
עולה, חטאתBLÈקרבן נוסףÌbבקרבן ‰Ôa¯wעניין ¯Na ˙ÏÈÎ‡ ∆¿«¬ƒ«¿««»¿»

‰Ê ÌbL) ÌÈ‰k‰ È„ÈŒÏÚ ידי על חטאת קרבן של הבשר אכילת «¿≈«…¬ƒ∆«∆
Ï"Êהכוהנים eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,Ôa¯wa È¯wÚ ÔÈÚ ‡e‰16 בגמרא ƒ¿»ƒ»ƒ«»¿»¿«¬««≈

התורה  על רש"י בפירוש והובא

ÌÈÏÚ·e ÌÈÏÎB‡ ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯tk˙Ó הן באה שהכפרה ומכאן ƒ¿«¿ƒ

של  מסויימים חלקים הקרבת ידי על

על  והן המזבח גבי על החטאת קרבן

קרבן  של אחרים חלקים אכילת ידי

הכוהנים  ידי על e‰fLהחטאת ,(∆∆
ידי  על החטאת קרבן של בשרו אכילת

‰ÎLÓ‰הכוהנים  ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«¿»»
אלוקי  ושפע אור של והשפעה

,ÈeÏb ÔÙ‡a ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿…∆»
ניתן  קודש, של בשר שהקרבן, בכך

אדם  ‰‡ÏÈÎ‰לבני ÔÈÚÏ „Ú«¿ƒ¿«»¬ƒ»
כך  כדי עד היא שהבשר וההמשכה

ÈÓÈt˙נאכל  ‰ÎLÓ‰ È‰BfL∆ƒ«¿»»¿ƒƒ
אל  וחודר שיורד מלמעלה עניין

למטה הפני  האדם של «¬»∆NÚpL‰מיות
התוכן  איתו ויחד הגשמי, הקרבן בשר

שלו, הרוחנית «"Ìcוהמשמעות
."B¯N·k ¯N·e»»ƒ¿»

,ÌÓ‡ בקרבן ה'המשכה' שני, מצד »¿»
כי  מוגבלת, במידה עדיין היא חטאת

˙‡hÁ Ôa¯˜aL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿»¿««»
BLÈ שבקרבן ה'העלאה' עניין רק לא ∆¿

אלא ‰‰ÎLÓ‰עולה ÔÈÚ Ìb«ƒ¿«««¿»»
ÔÈÚÏ „Ú ,Èel‚a ‰hÓÏ¿«»¿ƒ«¿ƒ¿«

,‰ÏÈÎ‡‰,לעיל ŒÏkÓכמבואר »¬ƒ»ƒ»
BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÌB˜Ó,חטאת קרבן של »¬ƒ»

,„·Ïa ÌÈ‰kÏ ‡l‡ dÈ‡≈»∆»«…¬ƒƒ¿«
‡e‰ Ô‰k ÏL BÈÚL שנמצא ∆ƒ¿»∆…≈

ה' בעבודת גבוהה ¿BÓkבדרגה
Ì"aÓ¯‰ ·˙kL17 בהמשך ∆»«»«¿«

וחשיבותו  מעלתו אודות לדבריו

לוי  שבט של «¿«∆"pL„·‰המיוחדת
BÚ„Ó BÈ·‰Â B˙B‡ BÁe¯ והגיע ¿≈ƒ«»

בשכלו  בני Ï„a‰Ïלהבנה משאר ¿ƒ»≈
B˙¯LÏאדם  '‰ ÈÙÏ „ÓÚÏ«¬…ƒ¿≈¿»¿

,'eÎ "B˙ÏÁÂ B˜ÏÁ '‰ ‰È‰ÈÂ 'eÎ Lc˜˙ 'eÎ B„·ÚÏe¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆¿¿«¬»
ÔÎlL של הגדולה מעלתם hÓÏ‰הכוהנים מפני ‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈÚ Ìb ∆»≈«ƒ¿«»¬ƒ»¿«»
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ז mixvna drxtl epiid micar

ּבאפן  אצלם הּוא למּטה האכילה ענין ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹּגם

קאכלי" ּגבֹוּה יׁשנֹו18ׁש"ּמּׁשלחן זה ּובענין . ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

ההעלאה  ענין על ׁשּנֹוסף  ׁשלמים, ּבקרּבן ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָעּלּוי

ענין  על  ונֹוסף  ואמּורים , ּדם הקרבת  ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָעלֿידי

החזה  אֹוכלים ׁשהּכהנים עלֿידיֿזה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹההמׁשכה

ּביֹותר, למּטה ההמׁשכה ענין ּגם יׁשנֹו ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָוׁשֹוק,

לּבעלים, ּגם אּלא לּכהנים, רק לא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנמׁש

המׁשכת  ענין ׁשהּוא לּבעלים, והּבׂשר ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָׁשהעֹור

מּטה. למּטה עד ְֱַַַָָָֹהאלקּות

¯e‡·e ׁשּנאכל חּטאת קרּבן ּבין החּלּוק ≈ְֱִֵֶֶַַַָָָ

ׁשּנאכל  ׁשלמים לקרּבן ּבלבד, ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָֹלּכהנים

הּוא  והחסידּות, הּקּבלה ּבלׁשֹון לּבעלים, ְְְֲִִִַַַַַָָָּגם

ּבעֹולם  ההמׁשכה ׁשּבין החּלּוק ְְִֵֶֶֶַַַַָָָעלּֿדר

ּבריאהֿ ּבעֹולמֹות ּגם למּטה להמׁשכה ְְְְֲִִַַַַָָָָָָהאצילּות

עֹולם  הּוא האצילּות עֹולם ּדהּנה, ְְֲֲִִִִֵָָָָָיצירהֿעׂשּיה.

חד,19האחדּות  וחּיֹוהי "איהּו ׁשּבאצילּות לפי , ְְְֲִִִִֶַַַַָ

חד" וגרמֹוהי ּדאףֿעלּֿפי 20איהּו והינּו, . ְְְְְִִִַַַַַ

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשּתי 21ׁשּמבאר הּלׁשֹון ּדּיּוק ְְְְִֵֶַַָָָֹ

"א  האחדּות ּפעמים ּבין ׁשּמחּלקים יהּו", ְְְְִִִֵֶַַָָ

עם  ּד"איהּו" להאחדּות "חּיֹוהי", עם ְְְְִִִִִַַָּד"איהּו"

וגרמֹוהי" ּד"איהּו ׁשהאחדּות לפי ְְְְְְִִִִֶַַַָ"ּגרמֹוהי",

וחּיֹוהי", ּד"איהּו האחדּות למעלת ּדֹומה ְְְְֲִִֵַַַַָָָאינּה

"ּגרמֹוהי", עם ּגם חד" – "איהּו הרי ְֲִִִִֵַַַָָמּכלֿמקֹום

היֹות  ׁשעם הינּו, האחדּות, עֹולם נקרא ְְְְֱִִֵֶַַָָָָולכן

'עֹולם' ּבׁשם נקרא האצילּות עֹולם ,22ׁשּגם ְְֲִִֵֶַָָָָ

ּגם  וזהּו האחדּות. עֹולם הּוא הרי ְְֲִֵֶַַָָָָמּכלֿמקֹום
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ואילך.)18 קנז ס"ע ח"א תקס"ב אדה"ז מאמרי א). (קכד, תרומה ר"פ זח"ב ל )19ראה הש"ס לקוטי מסכת ראה האריז"ל

בתחילתו. סע"ב).)20שבת (ג, בהקדמה ובכ"מ.)21תקו"ז רד. ע' תרכ"ט סה"מ תקו.)22ראה ע' ח"ב תרל"ג סה"מ ראה

.112 ע' ה'שי"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שהוא  בפועל כפי ‡ˆÌÏבגשמיות ‡e‰ מבשר האוכלים הכוהנים אצל ∆¿»

˜‡ÈÏÎ"הקרבנות  dB·b ÔÁÏMn"L ÔÙ‡a18 משולחנו שאוכלים ¿…∆∆ƒÀ¿»»«»»¿≈
אלוקות. והמשכת קדושה שהיא אכילה היינו הקדושֿברוךֿהוא, של

‰Ê ÔÈÚ·e לעיל האמור שבקרבנות למטה מלמעלה ה'המשכה' אודות של ¿ƒ¿»∆
הכוהנים  ידי על חטאת קרבן אכילת

ÈelÚ BLÈ מיוחדÔa¯˜a ∆¿ƒ¿»¿«
,ÌÈÓÏL בקרבן אפילו קיים שלא ¿»ƒ

הוא  והיתרון ÏÚחטאת, ÛÒBpL∆»«
‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ למעלה מלמטה ƒ¿«««¬»»

ÌÈ¯eÓ‡Â Ìc ˙·¯˜‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«»¿≈ƒ
גבי  על העולים השלמים קרבן של

ÔÈÚהמזבח, ÏÚ ÛÒBÂ¿»«ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ למטה ŒÏÚמלמעלה ««¿»»«

ÌÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰L ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆«…¬ƒ¿ƒ
˜BLÂ ‰ÊÁ‰,השלמים קרבן של ∆»∆¿

BLÈ בקרבן ÔÈÚזה דווקא Ìb ∆¿«ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ והאלוקות של הקדושה ««¿»»

¯˙BÈa ‰hÓÏ ונחות נמוך למקום ¿«»¿≈
¯˜במיוחד, ‡Ï CLÓpL∆ƒ¿»…«
ÌÈ‰kÏ נעלית רוחנית ברמה שהם «…¬ƒ

הרמב"ם), מדברי לעיל «∆‡l‡(כמובא
Ìb אפילוÌÈÏÚaÏ ברמה שאינם ««¿»ƒ

הכוהנים, כמו «∆BÚ‰L¯גבוהה
¯Na‰Â מלבד השלמים, קרבן של ¿«»»

והשוק, e‰L‡החזה ,ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ∆
˙e˜Ï‡‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ מלמעלה ƒ¿««¿»«»¡…

‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ביותר נחות מקום «¿«»«»
רוחנית. מבחינה

˜elÁ‰ ¯e‡·e ההבדלÔa¯˜ ÔÈa ≈«ƒ≈»¿«
,„·Ïa ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡pL ˙‡hÁ«»∆∆¡»«…¬ƒƒ¿«
Ìb ÏÎ‡pL ÌÈÓÏL Ôa¯˜Ï¿»¿«¿»ƒ∆∆¡»«

,ÌÈÏÚaÏ,לעיל ÔBLÏaכמבואר «¿»ƒƒ¿
ŒÏÚ ‡e‰ ,˙e„ÈÒÁ‰Â ‰Ïaw‰««»»¿«¬ƒ«

˜elÁ‰ C¯c ההבדלÔÈaL ∆∆«ƒ∆≈
‰ÎLÓ‰‰ כפי האלוקות והתגלות ««¿»»

‰‡ˆeÏÈ˙שהיא  ÌÏBÚa הראשון ¿»»¬ƒ
הכלליים  הרוחניים העולמות מארבעת ביותר של ÎLÓ‰Ï‰והנעלה ««¿»»

iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a‰האלוקות  ˙BÓÏBÚa Ìb ‰hÓÏ ירידה שהיא ¿«»«¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
שממשיך  כפי האצילות, בעולם והגילוי ההמשכה מאשר יותר הרבה גדולה

ומבאר.

˙e„Á‡‰ ÌÏBÚ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ,‰p‰c19, שבו העולם ¿ƒ≈»»¬ƒ»»«¿
למציאות  מקום נתינת שום ואין לאלוקות בטל הכול כי בגלוי ניכרת ה' אחדות

מהאלוקות Á„,נפרדת È‰BiÁÂ e‰È‡" ˙eÏÈˆ‡aL ÈÙÏ,הוא ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿«ƒ«
עולם  של העליונות הספירות של שלו, והאורות בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

וגם ממנו חוץ מציאות כל אין כי אחד, הם È‰BÓ¯‚Âהאצילות, e‰È‡ƒ¿«¿ƒ
"„Á20 של העליונות הספירות של שלו, והכלים הקדושֿברוךֿהוא, הוא, «

הכלים  גם כי אחד, הם האצילות עולם

בטלים  האורות, את להגביל שנועדו

האורות  כמו מוחלט בביטול לאלוקות

¯‡·nL ÈtŒÏÚŒÛ‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿««ƒ∆¿…»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa21 בתורת ¿«»¿

ÈzLהחסידות ÔBLl‰ ˜eicƒ«»¿≈
,"e‰È‡" ÌÈÓÚt שלשון מכך ¿»ƒƒ

איהו  חד, וחיוהי "איהו הוא הזוהר

פעמיים  שנאמר כך חד", וגרמוהי

חד" וגרמוהי וחיוהי "איהו ולא "איהו"

‰‡e„Á˙מובן ÔÈa ÌÈ˜lÁnL∆¿«¿ƒ≈»«¿
,"È‰BiÁ" ÌÚ "e‰È‡"c¿ƒƒ«ƒ
ÌÚ "e‰È‡"c ˙e„Á‡‰Ï¿»«¿¿ƒƒ

,"È‰BÓ¯b" אחדות זו שאין והיינו «¿ƒ
של  סוגים שני אלא רמה באותה

וזאת e„Á‡‰L˙אחדות, ÈÙÏ¿ƒ∆»«¿
dÈ‡ "È‰BÓ¯‚Â e‰È‡"c¿ƒ¿«¿ƒ≈»
˙e„Á‡‰ ˙ÏÚÓÏ ‰ÓBc»¿«¬«»«¿

,"È‰BiÁÂ e‰È‡"c אמנם כלומר, ¿ƒ¿«ƒ
שבעולם  הכלים 'גרמוהי', גם

בביטול  לאלוקות בטלים האצילות,

עם  'חד' שהם נאמר עליהם וגם מוחלט

הבדל  יש זאת ובכל עצמה, האלוקות

של  וההתאחדות הביטול רמת בין

של  זו מאשר יותר נעלית שהיא 'חיוהי'

בשתי  נאמרים הם ולכן 'גרמוהי',

בנפרד  וחיוהי" "איהו שונות, פיסקאות

בנפרד, וגרמוהי' ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒו'איהו
ÌÚ Ìb "„Á Y e‰È‡" È¯‰¬≈ƒ««ƒ

,"È‰BÓ¯b" הכלים גם וכאמור, «¿ƒ
מוחלט בביטול ˜¯‡בטלים ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»

האצילות  עולם «ÌÏBÚכללות
‡¯˜ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰ ,˙e„Á‡‰»«¿«¿∆ƒ¡∆«»»¬ƒƒ¿»

'ÌÏBÚ' ÌLa22, על ביטוי שמעלימה מציאות ואפילו מציאות שמשמעו ¿≈»
עצמה  ‰‡e„Á˙האלוקות ÌÏBÚ ‡e‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ מציאות ƒ»»¬≈»»«¿

מוחלט. בביטול לאלוקות שבטלה

e‰ÊÂ אחד שמצד האצילות לעולם האלוקי האור המשכת אודות לעיל האמור ¿∆
הביטול  בריאהֿיצירהֿעשיה, מעולמות בשונה  אבל 'עולם' נקרא הוא גם
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h"kyz'd ,oqip c"ei ,lecbd zay ,ev zyxt zay

לּמזּבח, ואמּורים ּדם הרּבה, מינים ּבּה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשּיׁש

(מהֿ לּבעלים ּובׂשר עֹור לּכהנים, וׁשֹוק ְְֲִִֶַַַָָָָֹחזה

וקרּבן  לּמזּבח, ׁשּכּלֹו עֹולה ּבקרּבן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּׁשאיןּֿכן

אבל  לּכהנים, וחלק לּמזּבח חלק ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹחּטאת

לּבעלים). ְִַָֹלא

ואמּורים ÔÈÚ‰Âג) ּדם הקרבת ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֵֶַַָָָ

העלאה  ענין הּוא הּמזּבח ְְֲִִֵֵַַַַַַָָעלּֿגּבי

עֹולה, ּבקרּבן ׁשהּוא ּוכמֹו למעלה, ְְְְְְִֶַַַָָָָמּלמּטה

ּבׁשם  נקרא לכן לה', ּכליל ׁשּכּלֹו ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּכיון

ׁשּבקרּבן 11'עֹולה' והגם למעלה. עלּיה מּלׁשֹון , ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָ

נאמר  לפני 12עֹולה "נחתֿרּוח להוי', ניחֹוח ריח ְֱֲִֵֶַַַַַַַַָָָָ

רצֹוני" ונעׂשה ההמׁשכה 13ׁשאמרּתי ענין ׁשהּוא , ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ

למּטה  ּבא 14מּלמעלה ההמׁשכה ענין הרי , ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

עצמּה, ּבהקרבה ענין זה ואין ההקרבה, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלאחרי

ענין  הּוא עֹולה  קרּבן הקרבת עּקר ְְְְִִִַַַַַָָָואּלּו

למעלה  מּלמּטה חּטאת,15ההעלאה ּובקרּבן . ְְְְְֲִַַַַַַָָָָָָ

עלּֿגּבי  ואמּורים ּדם הקרבת ענין על נֹוסף ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָהּנה

אכילת  ּגם יׁשנֹו ההעלאה, ענין ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמזּבח,

ענין  הּוא זה (ׁשּגם הּכהנים עלֿידי הּקרּבן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבׂשר

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּבּקרּבן, ּכהנים 16עּקרי ְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹ

מ  ּובעלים ׁשל אֹוכלים ענין ׁשּזהּו תּכּפרים), ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָ

לענין  עד ּגלּוי, ּבאפן למּטה מּלמעלה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹהמׁשכה

"ּדם  ׁשּנעׂשה ּפנימית המׁשכה ׁשּזֹוהי ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָהאכילה

ׁשּבקרּבן  אףֿעלּֿפי אמנם, ּכבׂשרֹו". ְְְְִִֶַַַָָָָָָּובׂשר

עד  ּבגּלּוי, למּטה ההמׁשכה ענין ּגם יׁשנֹו ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָחּטאת

אּלא  אינּה זֹו אכילה מּכלֿמקֹום האכילה, ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָלענין

ׁשּכתב  ּכמֹו הּוא ּכהן ׁשל ׁשענינֹו ּבלבד, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹלּכהנים

מדעֹו17הרמּב"ם  והבינֹו אֹותֹו רּוחֹו "ׁשּנדבה ְְְִֵֶַַַָָָָ

כּו' ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני לעמד ְְְְְְֲִִֵֵַָָָֹלהּבדל

ׁשּלכן  כּו', ונחלתֹו" חלקֹו ה' ויהיה כּו' ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָנתקּדׁש
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סע"א.)11 קנו, ט.)12של"ה א, עה"פ.)13ויקרא ופירש"י א.)14תו"כ עו, פינחס לקו"ת תמים )15ראה שה ד"ה גם ראה

קיב). ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט וש"נ.)16גו' ב. נט, פסחים יז. י, שמיני ופירש"י ויובל.)17תו"כ שמיטה הל' סוף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰a¯‰ ÌÈÈÓ da LiL ושונים רבים לסוגים חלוקה יש שלמים בקרבן ∆≈»ƒƒ«¿≈

ÌÈ¯eÓ‡Â Ìc,בתורה שמפורש כפי הקרבן, של מסויימים אברים »¿≈ƒ
Œ‰Ó) ÌÈÏÚaÏ ¯N·e ¯BÚ ,ÌÈ‰kÏ ˜BLÂ ‰ÊÁ ,ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«»∆¿«…¬ƒ»»«¿»ƒ«

BlkL ‰ÏBÚ Ôa¯˜a ÔkŒÔÈ‡M האברים וכל החלקים ÁaÊnÏ,כל ∆≈≈¿»¿«»∆À«ƒ¿≈«
˜ÏÁ Ba LiL ˙‡hÁ Ôa¯˜Â¿»¿««»∆≈≈∆
Ï·‡ ,ÌÈ‰kÏ ˜ÏÁÂ ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«¿≈∆«…¬ƒ¬»

ÌÈÏÚaÏ ‡Ï בקרבן חלק להם שאין …«¿»ƒ
להלן.)חטאת  ומבאר שממשיך וכפי

˙·¯˜‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¿»«
ÁaÊn‰ ÈabŒÏÚ ÌÈ¯eÓ‡Â Ìc»¿≈ƒ««≈«ƒ¿≈«
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¬»»ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ האדם של התקרבות ¿«¿»
התעלות  של בדרך לאלוקות והבריאה

למעלה  והבריאה, האדם מצד מלמטה,

האלוקות Ôa¯˜aאל ‡e‰L BÓÎe¿∆¿»¿«
BlkL ÔÂÈkL ,‰ÏBÚ על הקרבן »∆≈»∆À

ונשרף  עולה חלקיו Ï‰',כל ÏÈÏk»ƒ«
'‰ÏBÚ' ÌLa ‡¯˜ ÔÎÏ11, »≈ƒ¿»¿≈»

‰iÏÚ ÔBLlÓ מלמטה‰ÏÚÓÏ ƒ¿¬ƒ»¿«¿»
לאלקות. מהעולם

¯Ó‡ ‰ÏBÚ Ôa¯˜aL Ì‚‰Â12 «¬«∆¿»¿«»∆¡«
הוא ÈÂ‰Ï',שהקרבן ÁBÁÈ ÁÈ≈̄«ƒ««¬»»

ש'ריח  ז"ל חכמינו כך על ודרשו

פירושו  ÈÙÏניחוח' Áe¯Œ˙Á"«««¿»«
"ÈBˆ¯ ‰NÚÂ Èz¯Ó‡L13, ∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ

‡e‰Lֿלקדושֿברוך שיש הנחתֿרוח ∆
המצוות  מקיום »¿ÔÈÚƒהוא

‰ÎLÓ‰‰ האלוקי והשפע האור של ««¿»»
‰ÏÚÓlÓ מהאלוקות‰hÓÏ14 ƒ¿«¿»¿«»

לכאורה  כן ואם ולעולמות, לאדם

התקרבות  של עניין הוא הקרבן

והמשכה  התגלות ידי על לאלוקות

אין  דבר של לאמיתו למטה, מלמעלה

כי  קושיא ‰‰ÎLÓ‰זו ÔÈÚ È¯‰¬≈ƒ¿«««¿»»
למטה  מלמעלה האלוקות של וההארה

הקרבנות עבודת ידי Ï‡על ‡aÈ¯Á »¿«¬≈
‰Ê ÔÈ‡Â ה'המשכה'‰‰˜¯·‰, ««¿»»¿≈∆

el‡Â ,dÓˆÚ ‰·¯˜‰a ÔÈÚƒ¿»««¿»»«¿»¿ƒ
‰ÏBÚ Ôa¯˜ ˙·¯˜‰ ¯wÚ ועיקר ƒ««¿»«»¿«»

פעולת  של הרוחנית המשמעות

‰‰ÏÚ‡‰ההקרבה  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«««¬»»
לאלוקות ÏÚÓÏ‰וההתקרבות ‰hÓlÓ15.למטה מלמעלה 'המשכה' ולא ƒ¿«»¿«¿»

ÌÈ¯eÓ‡Â Ìc ˙·¯˜‰ ÔÈÚ ÏÚ ÛÒB ‰p‰ ,˙‡hÁ Ôa¯˜·e¿»¿««»ƒ≈»«ƒ¿««¿»«»¿≈ƒ

,‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÁaÊn‰ ÈabŒÏÚ לגבי לעיל שהוסבר כמו ««≈«ƒ¿≈«∆ƒ¿«««¬»»
עולה, חטאתBLÈקרבן נוסףÌbבקרבן ‰Ôa¯wעניין ¯Na ˙ÏÈÎ‡ ∆¿«¬ƒ«¿««»¿»

‰Ê ÌbL) ÌÈ‰k‰ È„ÈŒÏÚ ידי על חטאת קרבן של הבשר אכילת «¿≈«…¬ƒ∆«∆
Ï"Êהכוהנים eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,Ôa¯wa È¯wÚ ÔÈÚ ‡e‰16 בגמרא ƒ¿»ƒ»ƒ«»¿»¿«¬««≈

התורה  על רש"י בפירוש והובא

ÌÈÏÚ·e ÌÈÏÎB‡ ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯tk˙Ó הן באה שהכפרה ומכאן ƒ¿«¿ƒ

של  מסויימים חלקים הקרבת ידי על

על  והן המזבח גבי על החטאת קרבן

קרבן  של אחרים חלקים אכילת ידי

הכוהנים  ידי על e‰fLהחטאת ,(∆∆
ידי  על החטאת קרבן של בשרו אכילת

‰ÎLÓ‰הכוהנים  ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«¿»»
אלוקי  ושפע אור של והשפעה

,ÈeÏb ÔÙ‡a ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿…∆»
ניתן  קודש, של בשר שהקרבן, בכך

אדם  ‰‡ÏÈÎ‰לבני ÔÈÚÏ „Ú«¿ƒ¿«»¬ƒ»
כך  כדי עד היא שהבשר וההמשכה

ÈÓÈt˙נאכל  ‰ÎLÓ‰ È‰BfL∆ƒ«¿»»¿ƒƒ
אל  וחודר שיורד מלמעלה עניין

למטה הפני  האדם של «¬»∆NÚpL‰מיות
התוכן  איתו ויחד הגשמי, הקרבן בשר

שלו, הרוחנית «"Ìcוהמשמעות
."B¯N·k ¯N·e»»ƒ¿»

,ÌÓ‡ בקרבן ה'המשכה' שני, מצד »¿»
כי  מוגבלת, במידה עדיין היא חטאת

˙‡hÁ Ôa¯˜aL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿»¿««»
BLÈ שבקרבן ה'העלאה' עניין רק לא ∆¿

אלא ‰‰ÎLÓ‰עולה ÔÈÚ Ìb«ƒ¿«««¿»»
ÔÈÚÏ „Ú ,Èel‚a ‰hÓÏ¿«»¿ƒ«¿ƒ¿«

,‰ÏÈÎ‡‰,לעיל ŒÏkÓכמבואר »¬ƒ»ƒ»
BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÌB˜Ó,חטאת קרבן של »¬ƒ»

,„·Ïa ÌÈ‰kÏ ‡l‡ dÈ‡≈»∆»«…¬ƒƒ¿«
‡e‰ Ô‰k ÏL BÈÚL שנמצא ∆ƒ¿»∆…≈

ה' בעבודת גבוהה ¿BÓkבדרגה
Ì"aÓ¯‰ ·˙kL17 בהמשך ∆»«»«¿«

וחשיבותו  מעלתו אודות לדבריו

לוי  שבט של «¿«∆"pL„·‰המיוחדת
BÚ„Ó BÈ·‰Â B˙B‡ BÁe¯ והגיע ¿≈ƒ«»

בשכלו  בני Ï„a‰Ïלהבנה משאר ¿ƒ»≈
B˙¯LÏאדם  '‰ ÈÙÏ „ÓÚÏ«¬…ƒ¿≈¿»¿

,'eÎ "B˙ÏÁÂ B˜ÏÁ '‰ ‰È‰ÈÂ 'eÎ Lc˜˙ 'eÎ B„·ÚÏe¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆¿¿«¬»
ÔÎlL של הגדולה מעלתם hÓÏ‰הכוהנים מפני ‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈÚ Ìb ∆»≈«ƒ¿«»¬ƒ»¿«»
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h"kyz'dח ,oqip c"ei ,lecbd zay ,ev zyxt zay

למּטה, ירדה ׁשּנׁשמתם ּדאף הּכהנים, ׁשל ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹענינם

מעניני  להּבדל רּוחם ׁש"ּנדבה ּכיון ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָמּכלֿמקֹום

האצילּות  עֹולם ּבמדרגת הם הרי כּו', ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָהעֹולם"

האֹור  ׁשּגּלּוי ּכׁשם ולכן, למּטה. ׁשהם ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָּכמֹו

ׁשּגם  ּפֹועל האצילּות ּבעֹולם ׁשּמאיר ְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָֹהאלקי

mlFrעֹולם נע ׂשה הּוא zEcg`dהאצילּות ּכן , ¨ֲֲִַָָָ¨©§ֵ

ונחלתֹו" חלקֹו הּוא ׁש"הוי' ׁשהענין ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹּבּכהנים,

האכילה, ּבענין ּגם עניניהם, ּבכל ּופֹועל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָנמׁש

ּגם  נאכל מהם, ׁש"הּמּורם קרּבנֹות ׁשּיׁש ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָועד

ּולעבדיהם" ולבניהם הּוא 23לנׁשיהם זה וכל . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

האצילּות. ּבעֹולם ׁשהיא ּכפי ההמׁשכה ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָענין

ּבעֹולמֹות  ההמׁשכה ּגם להיֹות צריכה לזה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָונֹוסף

"ּומּׁשם  נאמר  זה ׁשעל ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

כּו',24יּפרד" מּלמעלה ההׁשּפעה ׁשּנפסקת הינּו , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

"לאו  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ׁשּבעֹולמֹות ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָׁשּזהּו

חד" וגרמֹוהי ּכדאיתא 20איהּו מּזה, ויתרה , ְְְִִִִִִֵֶַַָָ

מקֹומֹות  עם 20ּבכּמה חד איה ּו "לאו ׁשאפילּו ְְֲִִִֶַַָָ

קרּבן  לגּבי ׁשלמים ׁשּבקרּבן העּלּוי וזהּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיֹוהי".

רק  היא  ׁשהאכילה חּטאת ׁשּבקרּבן ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָחּטאת,

האצילּות  ּבעֹולם רק היא ההמׁשכה ְְֲֲִִִַַַַָָָָֹלּכהנים,

ּדעֹולמֹות  להענינים נמׁש ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ[ואפילּו

ׁשהם  ּכמֹו רק זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

ׁשּבעֹולם  וכּידּוע האצילּות, ּבעֹולם ְְְְֲִִֶַַָָָָּכלּולים

ּבהת  נמצאים הענינים האצילּות ּגם ּכּללּות ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָ

ּבספירת  ּובפרט ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְְֲִִִִִִַָָָָָּדעֹולמֹות
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מ"וֿז.)23 פ"ה ובכ"מ.)24זבחים א. ג, תו"א י. ב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לזה  בדומה ונעלה, עמוק יותר הרבה ביטול הוא האצילות בעולם לאלוקות

‰ÌÈ‰kהוא  ÏL ÌÈÚ Ìb,שלהם הרוחנית Û‡cוהדרגה «ƒ¿»»∆«…¬ƒ¿«
Ì˙ÓLpL הכוהנים hÓÏ‰של ‰„¯È,הזה בעולם גשמי לגוף ∆ƒ¿»»»¿»¿«»

"ÌÏBÚ‰ ÈÈÚÓ Ï„a‰Ï ÌÁe¯ ‰·„p"L ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆»¿»»¿ƒ»≈≈ƒ¿¿≈»»
,'eÎ בדרגה שהם והיינו לעיל, כאמור

ביותר  גבוהה ‰Ìרוחנית È¯‰¬≈≈
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ˙‚¯„Óa אפילו ¿«¿≈«»»¬ƒ

‰hÓÏ Ì‰L BÓk הם הזה, בעולם ¿∆≈¿«»
לאלוקות. מוחלט ≈«¿ÔÎÏÂ,בביטול

È˜Ï‡‰ ¯B‡‰ ÈelbL ÌLk¿≈∆ƒ»»¡…ƒ
ביותר  ÌÏBÚaהנעלה ¯È‡nL∆≈ƒ¿»
˙eÏÈˆ‡‰ נתינת כל שאין עד בגלוי, »¬ƒ

לאלוקות  בטלה שלא למציאות מקום

מוחלט, ÌÏBÚבביטול ÌbL ÏÚBt≈∆«»
˙eÏÈˆ‡‰ היותו שעם אף על »¬ƒ

עולם  גם האלוקות עם מאוחד

'עולם' הוא ÌÏBÚהאצילות ‰NÚ«¬»»
,˙e„Á‡‰ ניכרת ה' שאחדות עולם »«¿

בגלוי  ÌÈ‰ka,בו ‡e‰ Ôk≈«…¬ƒ
B˜ÏÁ ‡e‰ 'ÈÂ‰"L ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»∆¬»»∆¿

,"B˙ÏÁÂ המובא הרמב"ם (כלשון ¿«¬»
חלק  לו שאין לוי שבט (לגבי לעיל

לאלוקות  שבטלים והיינו בארץ) ונחלה

ÏÎaלגמרי  ÏÚBÙe CLÓƒ¿»≈¿»
,‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈÚa Ìb ,Ì‰ÈÈÚƒ¿¿≈∆«¿ƒ¿«»¬ƒ»
הביטול  ונרגש ניכר באכילה שאפילו

פעולה  היא ואכילתם לאלוקות שלהם

כמבואר  למטה, האלוקות המשכת של

הכוהנים ÚÂ„לעיל אכילת כך כדי ¿«
למטה  האלוקות את ≈∆LiLממשיכה

,Ì‰Ó Ì¯en‰"L ˙Ba¯»̃¿»∆«»≈∆
לכוהנים  הנאכל Ìbהחלק ÏÎ‡∆¡»«

Ì‰È·ÏÂ Ì‰ÈLÏƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆
Ì‰È„·ÚÏe"23 שמפורש כפי ¿«¿≈∆

זבחים. במסכת במשנה ומפורט

‰Ê ÏÎÂ למטה מלמעלה אלוקות של ה'המשכה' אודות לעיל המבואר ¿»∆
הקרבנות  מבשר אוכלים שהכוהנים ידי על הנפעלת הקרבנות ‰e‡שבעבודת

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‡È‰L ÈÙk ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ שהאלוקות כפי ƒ¿«««¿»»¿ƒ∆ƒ¿»»¬ƒ
האצילות. בעולם להאיר Ìbנמשכת ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÊÏ ÛÒBÂ¿»»∆¿ƒ»ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ האצילות מעולם למטה גם האלוקות BÓÏBÚa˙של ««¿»»¿»
‰Ê ÏÚL ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a בעולמות האלוקות הארת אופן על ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆«∆

בריאהֿיצירהֿעשיה  עולמות בראשית בלשון Ó‡¯אלה, בפרשת הכתוב ∆¡«
מגןֿעדן  היוצא הנהר tÈ¯„"אודות ÌMÓe"24,שונים נהרות לארבעה ƒ»ƒ»≈

'עולם  הוא האצילות שעולם שבעוד היא הדברים של הפנימית והמשמעות

בעולמות  הרי בגלוי, ניכרת ה' ואחדות לאלוקות בטל הכול כי האחדות'

'פירוד' כי מהאלוקות, נפרדת למציאות מקום נתינת יש בריאהֿיצירהֿעשיה

הנבראים  לעולמות הבורא האלוקי המקור בין ÒÙpL˜˙והפסק eÈ‰«¿∆ƒ¿∆∆
'eÎ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÚtL‰‰««¿»»ƒ¿«¿»

האצילות, בעולם ∆∆e‰fLשקיימת
כך  על הפנימי «¿∆BÓÏBÚaL˙הטעם

Â‡Ï" ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»»
"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡20,,הוא אין ƒ¿«¿ƒ«

של  והכלים בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא

של  ביטול אין כי אחד, הספירות

בעולם  כמו לאלוקות האצילות הכלים

‡˙È‡„k ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ כמובא ƒ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa20 בין שההבדל ¿«»¿

בריאהֿעולם  לעולמות האצילות

הוא  זו יצירהֿעשיה שלא כך כדי עד

את  בהם שאין של בלבד הביטול

אלא  האצילות בעולם כמו 'גרמוהי'

ÌÚ „Á e‰È‡ Â‡Ï" eÏÈÙ‡L∆¬ƒ»ƒ«ƒ
"È‰BiÁ הקדושֿברוךֿהוא הוא, אין «ƒ

הספירות  של האורות עם חד בעצמו,

הביטול  שאמנם אף אלה, שבעולמות

יותר  הוא האורות של של מהביטול

לביטול  דומה הוא אין עדיין הכלים,

האצילות. עולם של ולהתאחדות

ÈelÚ‰ e‰ÊÂ המיוחד היתרון ¿∆»ƒ
Ôa¯˜ Èa‚Ï ÌÈÓÏL Ôa¯˜aL∆¿»¿«¿»ƒ¿«≈»¿«
˙‡hÁ Ôa¯˜aL ,˙‡hÁ«»∆¿»¿««»

L,ÌÈ‰kÏ ˜¯ ‡È‰ ‰ÏÈÎ‡‰∆»¬ƒ»ƒ««…¬ƒ
‰ÎLÓ‰‰ האלוקות של וההתגלות ««¿»»

למטה  ÌÏBÚaמלמעלה ˜¯ ‡È‰ƒ«¿»
¯L‡k eÏÈÙ‡Â] ˙eÏÈˆ‡‰ האור »¬ƒ«¬ƒ«¬∆

העליון  מעולם CLÓהאלוקי ƒ¿»
הספירות,ÌÈÈÚ‰Ïהאצילות  ¿»ƒ¿»ƒ

הנשמות  «¿BÓÏBÚc˙המלאכים,
Ì‰L BÓk ˜¯ ‰Ê È¯‰ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a אלה עולמות ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¬≈∆«¿∆≈

שבהם  ‰‡ˆeÏÈ˙והעניינים ÌÏBÚa ÌÈÏeÏk להיות שנמשכו כפי ולא ¿ƒ¿»»¬ƒ
עצמם, בפני נפרדים וחסידות Úe„iÎÂעולמות ÌÏBÚaLבקבלה ¿«»«∆¿»

˙BÓÏBÚc ÌÈÈÚ‰ Ìb ˙eÏlk˙‰a ÌÈ‡ˆÓ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿«»ƒ¿»ƒ¿»
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ממנה שלמעלה בזו 'כלולה' דרגה שכל כשם ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

דרגה  הם עצמם בפני כמציאות והמידות למידות מקור הם המוחין (לדוגמא,

עצמה, בפני כמציאות והתגלו ונמשכו שירדו קודם אבל מהמוחין, שלמעלה

במוחין) כלולות היו בריאהֿיצירהֿעשיה Ë¯Ù·eהמידות העולמות ענייני ƒ¿»
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ׁשמֹות  ׁשבעים לּה יׁש ׁשּלכן אבל 25הּמלכּות, .[ ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

אּלא) לּכהנים, רק (לא ׁשּנאכל ׁשלמים ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּבקרּבן

ּבעֹולם  רק (לא היא ההמׁשכה אזי לּבעלים, ְְְֲִִַַַַַַָָָָֹּגם

ּבריאהֿ ּבעֹולמֹות למּטה ּגם אּלא) ְְְֲִִֶַַָָָָָהאצילּות,

ְֲִִָָיצירהֿעׂשּיה.

ׁשאכילת CÈLÓÓeד) אפׁשר אי לבאר «¿ƒְְֲִֵֵֶֶַָָ

מענין  חלק ּתהיה ְְְִִִֵֵֶֶַַָהּבעלים

אֹוכלים  ׁשהּבעלים ּבעלים אכילת והּנה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּקרּבן:

ּגׁשמית, הנאה אינּה ּבוּדאי הּׁשלמים, ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּבׂשר

מה  עלּֿדר ה', לפני היא אכילתם ְֲִִִִִֵֶֶַַָָּכיֿאם

זֹו26ּׁשּכתּוב  ׂשמחה ועל יׂשראל, ּב ויׂשמחּו ְְְְְְְִִִֵֶַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּבבׂשר 27אמרּו אּלא ׂשמחה .28אין ְְְִֵֵֶַָָָָָ

העֹוׂשה  אדם עלּֿדרֿמׁשל ׁשּזהּו לבאר, ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּומֹוסיף

טֹובה  ּבׂשֹורה איזֹו אֹו לבּתֹו אֹו לבנֹו ְְְֲִִֵָָָֻחתּנה

ּוסעּודה  מׁשּתה עֹוׂשה אזי מּמּנה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּמתעּנג

הּסעּודה, ּבאֹותּה ׁשּיתעּנגּו מאד ׁשרֹוצה ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹלאֹוהביו

ּוׂשמחים  מּסעּודתֹו מתעּנגים ׁשהם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָּומּזה

זה  ּכל וס ּבת מאד, מתעּנג  הּוא הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹּבׂשמחתֹו

חתּנת  אֹו הּטֹובה מהּבׂשֹורה  העצמי הענג ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻהיא

ּבגןֿ הּצּדיקים ענג הּוא ועלּֿדרֿזה כּו'. ְְְִִֶֶֶֶַַַַֹּבנֹו

לאֹוהביו  ׁשעֹוׂשה הּסעּודה ענג ּכמׁשל זהּו ְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעדן,

העליֹון  הענג מּסּבת ּבא זה ׁשּכל ׂשמחתֹו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבעת

הּיׁש מּבּטּול ּכביכֹול ּתענּוג יתּבר לֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָׁשּיׁש

הּתֹורה  היא ּבּתֹו ּומּׂשמחת הּצּדיקים ׁשל ְֲִִִִִִִִֶַַַַָָהאמּתי

ענין  היא הּסעּודה, את עֹוׂשה זה ּומחמת ְְֲִִֶֶֶַַַַָכּו',

מׁשּתעׁשע  ואז ּבגןֿעדן , לּצּדיקים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָהּתענּוג

ּבגןֿעדן  הּצּדיקים מענג ועלּֿדרֿזה 29הּקּב"ה . ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּכהנים  ׁשאינם אדם ּכל ׁשּגם הּׁשלמים, ענין ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹיּובן

ולא  מהּקרּבן, ּומתעּנגים ּוׂשמחים נהנים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹּכלל,

להם  נמׁש זה וכל ּבלבד, והּמזּבח ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּכהנים
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תקמד.)25 ע' רפח. ע' ח"א להצ"צ הזהר ביאורי "כל").)26ראה תיבת (בהשמטת יו"ט א.)27תפלת קט, וצ"ע )28פסחים

ואכ"מ. גשמית. אכילה שזו בבשר, אלא שמחה אין בענין תקס"ב דשנת אדה"ז במאמרי מ"ש עם זה לתווך זח"ב )29איך

א. קכז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האצילות  בעולם ‰eÎÏn˙,כלולים ˙¯ÈÙÒa עשר מבין האחרונה הספירה ƒ¿ƒ«««¿

לבריאהֿ מאצילות ההשפעה עוברת שדרכה האצילות עולם של הספירות

dÏיצירהֿעשיה  LÈ ÔÎlLהמלכות BÓL˙לספירת ÌÈÚ·L25.[ וכל ∆»≈≈»ƒ¿ƒ≈
אוכלים  שהכוהנים ידי על האצילות בעולם מתגלה האלוקי שהאור כפי זה

החטאת קרבן בשר Ôa¯˜aאת Ï·‡¬»¿»¿«
˜¯ ‡Ï) ÏÎ‡pL ÌÈÓÏL¿»ƒ∆∆¡»…«
,ÌÈÏÚaÏ Ìb (‡l‡ ,ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ∆»««¿»ƒ
נמוכה  יותר רוחנית בדרגה שהם

את  מסמלת הבעלים ואכילת מהכוהנים

יותר  האלוקי האור והמשכת ירידת

(Ï‡למטה  ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÈÊ‡¬«««¿»»ƒ…
(‡l‡ ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ˜«̄¿»»¬ƒ∆»

‰hÓÏ Ìb יותר˙BÓÏBÚa «¿«»¿»
.‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

CÈLÓÓe מהר"ש „) אדמו"ר «¿ƒ
הנזכר  ‡Ï¯LÙ·‡במאמר CÈ‡ ¯ ¿»≈≈∆¿»

ייתכן  ‰ÌÈÏÚaאיך ˙ÏÈÎ‡L על ∆¬ƒ««¿»ƒ
גשמי  עניין היא שלכאורה ∆¿È‰zƒ‰אף

ÔÈÚÓ ˜ÏÁ של הרוחני התוכן ≈∆≈ƒ¿«
:Ôa¯w‰«»¿»

ÌÈÏÚa ˙ÏÈÎ‡ ‰p‰Â¿ƒ≈¬ƒ«¿»ƒ
¯Na ÌÈÏÎB‡ ÌÈÏÚa‰L∆«¿»ƒ¿ƒ¿«

dÈ‡ È‡cÂa ,ÌÈÓÏM‰ אכילה «¿»ƒ¿««≈»
הוא  עניינה ÈÓLb˙,שכל ‰‡‰¬»»«¿ƒ

,'‰ ÈÙÏ ‡È‰ Ì˙ÏÈÎ‡ Ì‡ŒÈkƒƒ¬ƒ»»ƒƒ¿≈
·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ26 בנוסח «∆∆«∆»

טוב  יום של Eaהתפילה eÁÓNÈÂ¿ƒ¿¿¿
ÏÚÂבקדושֿברוךֿהוא  ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«
BÊ ‰ÁÓN טוב יום ‡e¯Óשמחת ƒ¿»»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯27 בגמראÔÈ‡ «≈≈
¯N·a ‡l‡ ‰ÁÓN28 וכשם ƒ¿»∆»¿»»

לאמיתו  היא ביוםֿטוב בשר שאכילת

אכילת  כך ה', לפני שמחה דבר של

לשם  לא היא השלמים קרבן של הבשר

לפני  רוחנית אכילה אלא גשמית הנאה

היא  שלה הפנימית והמשמעות ה'

לעולמות, אלוקות של 'המשכה'

לעיל. כמבואר

ÛÈÒBÓeמהר"ש Ï·‡¯אדמו"ר ƒ¿»≈
הנזכר, זה e‰fLבמאמר דבר ∆∆

לעניין  ביטוי היא גשמית שאכילה

Bz·Ïרוחני  B‡ B·Ï ‰p˙Á ‰NBÚ‰ Ì„‡ ÏLÓŒC¯cŒÏÚ והדבר «∆∆»»»»»∆¬À»ƒ¿¿ƒ

ועונג  שמחה לו לאדם‡Bמיסב pÚ˙nL‚שיש ‰·BË ‰¯BNa BÊÈ‡≈¿»»∆ƒ¿«≈
„‡Ó ‰ˆB¯L ÂÈ·‰B‡Ï ‰„eÚÒe ‰zLÓ ‰NBÚ ÈÊ‡ ,‰pnÓƒ∆»¬«∆ƒ¿∆¿»¿¬»∆∆¿…

הבשורה בעל או השמחה ‰eÚq„‰,אוהביו e‚pÚ˙iLבעל d˙B‡a ∆ƒ¿«¿¿»«¿»
B˙ÁÓNa ÌÈÁÓNe B˙„eÚqÓ ÌÈ‚pÚ˙Ó Ì‰L ‰fÓe בשמחה ƒ∆∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»

- כפשוטו גשמי ‰e‡ועונג È¯‰¬≈
הבשורה או השמחה ≈»¿pÚ˙Óƒ‚בעל
‰Ê Ïk ˙aÒÂ ,„‡Ó הפנימי הטעם ¿…¿ƒ«»∆

ומתענג  הסעודה את עושה שהוא לכך

מתענגים שאוהביו ‰Ú‚מכך ‡È‰ƒ»…∆
ÈÓˆÚ‰ בעצם מתענג עצמו שהוא »«¿ƒ

‡Bנפשו ‰·Bh‰ ‰¯BNa‰Ó≈«¿»«»
.'eÎ Ba ˙p˙Á¬À«¿

‚Ú ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆…∆
e‰Ê ,Ô„ÚŒÔ‚a ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿«≈∆∆
‰NBÚL ‰„eÚq‰ ‚Ú ÏLÓk¿»»…∆«¿»∆∆
ÏkL ,B˙ÁÓN ˙Úa ÂÈ·‰B‡Ï¿¬»¿≈ƒ¿»∆»

‰Êעדן בגן לצדיקים שיש a‡העונג ∆»
BÏ LiL ÔBÈÏÚ‰ ‚Ú‰ ˙aqÓƒƒ«»…∆»∆¿∆≈

ÏBÎÈ·kלהשם  ‚eÚz C¯a˙Èƒ¿»≈«¬ƒ¿»
ÏL ÈzÓ‡‰ Li‰ ÏehaÓƒƒ«≈»¬ƒƒ∆

ÌÈ˜Ècv‰ לאלוקות המתבטלים ««ƒƒ
‰¯Bz‰ ‡È‰ Bza ˙ÁÓOÓeƒƒ¿«ƒƒ«»

‰Ê ˙ÓÁÓe ,'eÎ העונג מפני «¬«∆
לקדושֿברוךֿהוא  שיש הללו והשמחה

‰eÚq„‰,כביכול ˙‡ ‰NBÚ∆∆«¿»
מבשורה  או מחתונה ששמח כאדם

ושמחה  עונג של סעודה שעושה טובה,

ברוחניות  למעלה ובנמשל לאוהביו,

ÌÈ˜ÈcvÏ ‚eÚz‰ ÔÈÚ ‡È‰ƒƒ¿«««¬««ƒƒ
Ê‡Â ,Ô„ÚŒÔ‚a הצדיקים כאשר ¿«≈∆¿»

עדן  בגן האלוקות על מתענגים

‰"aw‰ ÚLÚzLÓ,עונג לו ויש ƒ¿«¬≈««»»
ŒÔ‚aכביכול, ÌÈ˜Ècv‰ ‚ÚÓ≈…∆««ƒƒ¿«
Ô„Ú29 בעל של העונג בדוגמת ≈∆

שאוהביו  מכך הבשורה או השמחה

להם. שהכין בסעודה מתענגים

ÔÈÚ Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿«
Ì„‡ Ïk ÌbL ,ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ∆«»»»

,ÏÏk ÌÈ‰k ÌÈ‡L עצמם ומצד ∆≈»…¬ƒ¿»
גבוהה רוחנית בדרגה ÌÈ‰∆¡ƒאינם

Óe ÌÈÁÓNe,Ôa¯w‰Ó ÌÈ‚pÚ˙ ¿≈ƒƒ¿«¿ƒ≈«»¿»
„·Ïa ÁaÊn‰Â ÌÈ‰k‰ ‡ÏÂ נהניםÌ‰Ï CLÓ ‰Ê ÏÎÂ לבעלי , ¿…«…¬ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ¿«¿»∆ƒ¿»»∆
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h"kyz'd ,oqip c"ei ,lecbd zay ,ev zyxt zay

למּטה, ירדה ׁשּנׁשמתם ּדאף הּכהנים, ׁשל ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹענינם

מעניני  להּבדל רּוחם ׁש"ּנדבה ּכיון ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָמּכלֿמקֹום

האצילּות  עֹולם ּבמדרגת הם הרי כּו', ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָהעֹולם"

האֹור  ׁשּגּלּוי ּכׁשם ולכן, למּטה. ׁשהם ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָּכמֹו

ׁשּגם  ּפֹועל האצילּות ּבעֹולם ׁשּמאיר ְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָֹהאלקי

mlFrעֹולם נע ׂשה הּוא zEcg`dהאצילּות ּכן , ¨ֲֲִַָָָ¨©§ֵ

ונחלתֹו" חלקֹו הּוא ׁש"הוי' ׁשהענין ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹּבּכהנים,

האכילה, ּבענין ּגם עניניהם, ּבכל ּופֹועל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָנמׁש

ּגם  נאכל מהם, ׁש"הּמּורם קרּבנֹות ׁשּיׁש ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָועד

ּולעבדיהם" ולבניהם הּוא 23לנׁשיהם זה וכל . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

האצילּות. ּבעֹולם ׁשהיא ּכפי ההמׁשכה ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָענין

ּבעֹולמֹות  ההמׁשכה ּגם להיֹות צריכה לזה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָונֹוסף

"ּומּׁשם  נאמר  זה ׁשעל ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

כּו',24יּפרד" מּלמעלה ההׁשּפעה ׁשּנפסקת הינּו , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

"לאו  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ׁשּבעֹולמֹות ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָׁשּזהּו

חד" וגרמֹוהי ּכדאיתא 20איהּו מּזה, ויתרה , ְְְִִִִִִֵֶַַָָ

מקֹומֹות  עם 20ּבכּמה חד איה ּו "לאו ׁשאפילּו ְְֲִִִֶַַָָ

קרּבן  לגּבי ׁשלמים ׁשּבקרּבן העּלּוי וזהּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיֹוהי".

רק  היא  ׁשהאכילה חּטאת ׁשּבקרּבן ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָחּטאת,

האצילּות  ּבעֹולם רק היא ההמׁשכה ְְֲֲִִִַַַַָָָָֹלּכהנים,

ּדעֹולמֹות  להענינים נמׁש ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָ[ואפילּו

ׁשהם  ּכמֹו רק זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

ׁשּבעֹולם  וכּידּוע האצילּות, ּבעֹולם ְְְְֲִִֶַַָָָָּכלּולים

ּבהת  נמצאים הענינים האצילּות ּגם ּכּללּות ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָ

ּבספירת  ּובפרט ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְְֲִִִִִִַָָָָָּדעֹולמֹות
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מ"וֿז.)23 פ"ה ובכ"מ.)24זבחים א. ג, תו"א י. ב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לזה  בדומה ונעלה, עמוק יותר הרבה ביטול הוא האצילות בעולם לאלוקות

‰ÌÈ‰kהוא  ÏL ÌÈÚ Ìb,שלהם הרוחנית Û‡cוהדרגה «ƒ¿»»∆«…¬ƒ¿«
Ì˙ÓLpL הכוהנים hÓÏ‰של ‰„¯È,הזה בעולם גשמי לגוף ∆ƒ¿»»»¿»¿«»

"ÌÏBÚ‰ ÈÈÚÓ Ï„a‰Ï ÌÁe¯ ‰·„p"L ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆»¿»»¿ƒ»≈≈ƒ¿¿≈»»
,'eÎ בדרגה שהם והיינו לעיל, כאמור

ביותר  גבוהה ‰Ìרוחנית È¯‰¬≈≈
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ˙‚¯„Óa אפילו ¿«¿≈«»»¬ƒ

‰hÓÏ Ì‰L BÓk הם הזה, בעולם ¿∆≈¿«»
לאלוקות. מוחלט ≈«¿ÔÎÏÂ,בביטול

È˜Ï‡‰ ¯B‡‰ ÈelbL ÌLk¿≈∆ƒ»»¡…ƒ
ביותר  ÌÏBÚaהנעלה ¯È‡nL∆≈ƒ¿»
˙eÏÈˆ‡‰ נתינת כל שאין עד בגלוי, »¬ƒ

לאלוקות  בטלה שלא למציאות מקום

מוחלט, ÌÏBÚבביטול ÌbL ÏÚBt≈∆«»
˙eÏÈˆ‡‰ היותו שעם אף על »¬ƒ

עולם  גם האלוקות עם מאוחד

'עולם' הוא ÌÏBÚהאצילות ‰NÚ«¬»»
,˙e„Á‡‰ ניכרת ה' שאחדות עולם »«¿

בגלוי  ÌÈ‰ka,בו ‡e‰ Ôk≈«…¬ƒ
B˜ÏÁ ‡e‰ 'ÈÂ‰"L ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»∆¬»»∆¿

,"B˙ÏÁÂ המובא הרמב"ם (כלשון ¿«¬»
חלק  לו שאין לוי שבט (לגבי לעיל

לאלוקות  שבטלים והיינו בארץ) ונחלה

ÏÎaלגמרי  ÏÚBÙe CLÓƒ¿»≈¿»
,‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈÚa Ìb ,Ì‰ÈÈÚƒ¿¿≈∆«¿ƒ¿«»¬ƒ»
הביטול  ונרגש ניכר באכילה שאפילו

פעולה  היא ואכילתם לאלוקות שלהם

כמבואר  למטה, האלוקות המשכת של

הכוהנים ÚÂ„לעיל אכילת כך כדי ¿«
למטה  האלוקות את ≈∆LiLממשיכה

,Ì‰Ó Ì¯en‰"L ˙Ba¯»̃¿»∆«»≈∆
לכוהנים  הנאכל Ìbהחלק ÏÎ‡∆¡»«

Ì‰È·ÏÂ Ì‰ÈLÏƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆
Ì‰È„·ÚÏe"23 שמפורש כפי ¿«¿≈∆

זבחים. במסכת במשנה ומפורט

‰Ê ÏÎÂ למטה מלמעלה אלוקות של ה'המשכה' אודות לעיל המבואר ¿»∆
הקרבנות  מבשר אוכלים שהכוהנים ידי על הנפעלת הקרבנות ‰e‡שבעבודת

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‡È‰L ÈÙk ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ שהאלוקות כפי ƒ¿«««¿»»¿ƒ∆ƒ¿»»¬ƒ
האצילות. בעולם להאיר Ìbנמשכת ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÊÏ ÛÒBÂ¿»»∆¿ƒ»ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ האצילות מעולם למטה גם האלוקות BÓÏBÚa˙של ««¿»»¿»
‰Ê ÏÚL ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a בעולמות האלוקות הארת אופן על ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆«∆

בריאהֿיצירהֿעשיה  עולמות בראשית בלשון Ó‡¯אלה, בפרשת הכתוב ∆¡«
מגןֿעדן  היוצא הנהר tÈ¯„"אודות ÌMÓe"24,שונים נהרות לארבעה ƒ»ƒ»≈

'עולם  הוא האצילות שעולם שבעוד היא הדברים של הפנימית והמשמעות

בעולמות  הרי בגלוי, ניכרת ה' ואחדות לאלוקות בטל הכול כי האחדות'

'פירוד' כי מהאלוקות, נפרדת למציאות מקום נתינת יש בריאהֿיצירהֿעשיה

הנבראים  לעולמות הבורא האלוקי המקור בין ÒÙpL˜˙והפסק eÈ‰«¿∆ƒ¿∆∆
'eÎ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÚtL‰‰««¿»»ƒ¿«¿»

האצילות, בעולם ∆∆e‰fLשקיימת
כך  על הפנימי «¿∆BÓÏBÚaL˙הטעם

Â‡Ï" ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»»
"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡20,,הוא אין ƒ¿«¿ƒ«

של  והכלים בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא

של  ביטול אין כי אחד, הספירות

בעולם  כמו לאלוקות האצילות הכלים

‡˙È‡„k ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ כמובא ƒ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa20 בין שההבדל ¿«»¿

בריאהֿעולם  לעולמות האצילות

הוא  זו יצירהֿעשיה שלא כך כדי עד

את  בהם שאין של בלבד הביטול

אלא  האצילות בעולם כמו 'גרמוהי'

ÌÚ „Á e‰È‡ Â‡Ï" eÏÈÙ‡L∆¬ƒ»ƒ«ƒ
"È‰BiÁ הקדושֿברוךֿהוא הוא, אין «ƒ

הספירות  של האורות עם חד בעצמו,

הביטול  שאמנם אף אלה, שבעולמות

יותר  הוא האורות של של מהביטול

לביטול  דומה הוא אין עדיין הכלים,

האצילות. עולם של ולהתאחדות

ÈelÚ‰ e‰ÊÂ המיוחד היתרון ¿∆»ƒ
Ôa¯˜ Èa‚Ï ÌÈÓÏL Ôa¯˜aL∆¿»¿«¿»ƒ¿«≈»¿«
˙‡hÁ Ôa¯˜aL ,˙‡hÁ«»∆¿»¿««»

L,ÌÈ‰kÏ ˜¯ ‡È‰ ‰ÏÈÎ‡‰∆»¬ƒ»ƒ««…¬ƒ
‰ÎLÓ‰‰ האלוקות של וההתגלות ««¿»»

למטה  ÌÏBÚaמלמעלה ˜¯ ‡È‰ƒ«¿»
¯L‡k eÏÈÙ‡Â] ˙eÏÈˆ‡‰ האור »¬ƒ«¬ƒ«¬∆

העליון  מעולם CLÓהאלוקי ƒ¿»
הספירות,ÌÈÈÚ‰Ïהאצילות  ¿»ƒ¿»ƒ

הנשמות  «¿BÓÏBÚc˙המלאכים,
Ì‰L BÓk ˜¯ ‰Ê È¯‰ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a אלה עולמות ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¬≈∆«¿∆≈

שבהם  ‰‡ˆeÏÈ˙והעניינים ÌÏBÚa ÌÈÏeÏk להיות שנמשכו כפי ולא ¿ƒ¿»»¬ƒ
עצמם, בפני נפרדים וחסידות Úe„iÎÂעולמות ÌÏBÚaLבקבלה ¿«»«∆¿»

˙BÓÏBÚc ÌÈÈÚ‰ Ìb ˙eÏlk˙‰a ÌÈ‡ˆÓ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿«»ƒ¿»ƒ¿»
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ממנה שלמעלה בזו 'כלולה' דרגה שכל כשם ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

דרגה  הם עצמם בפני כמציאות והמידות למידות מקור הם המוחין (לדוגמא,

עצמה, בפני כמציאות והתגלו ונמשכו שירדו קודם אבל מהמוחין, שלמעלה

במוחין) כלולות היו בריאהֿיצירהֿעשיה Ë¯Ù·eהמידות העולמות ענייני ƒ¿»
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h"kyz'dי ,oqip c"ei ,lecbd zay ,ev zyxt zay

על  מֹורה ׁשּזה ּגבֹוּה", "מּׁשל ׁשהּוא ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהּקרּבן

סעּודה  עֹוׂשה אז למעלה, העליֹון ענג ְְְְֶֶֶֶַָָָָֹֹעצם

מּובן  הּנ"ל ׁשּמּמׁשל ׁשאף ּולהעיר, כּו'. ְְֲִִֶֶַַַָָָָָלאֹוהביו

זה  ׁשּמּצד למעלה, העליֹון הענג הּוא ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהעּקר

ּבענג  ּומׁשּתעׁשע לאֹוהביו סעּודה עֹוׂשה ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹהּוא

ׁשּסּבת  ּבּמאמר מבאר זה, עם ּביחד הרי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלהם,

מעבֹודת  היא ּגּופא למעלה העליֹון ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹהענג

ׁשּמתעּנגים  הּצּדיקים ּתענּוג ּגם ולכן ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָהּצּדיקים,

הרי  - ּבׂשמחת ֹו ּוׂשמחים הּמל ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָמּסעּודתֹו

מצוה  "ׂשכר ענין והּוא עבֹודתם. עם קׁשּור ְְְְֲִִִֶַַָָָָזה

ה"מצוה"30מצוה" היא מצוה" ׁש"ׂשכר , ְְְְִִִִֶַַָָָ

ּומּמילא 31ּבעצמּה למעלה, הּתענּוג הּוא ׁשּמּזה , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

הּצּדיקים. ּתענּוג ֲִִַַַַּגם

הּטעם ‡Cה) מהּו להבין, צרי עדין «ְֲִִִַַַַַָָ

עלֿידי  נעׂשית למּטה ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָׁשההמׁשכה

חּטאת, קרּבן עלֿידי ולא ּדוקא, ׁשלמים ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָֹקרּבן

על  מֹורה לבּדּה הּכהנים ׁשאכילת אף ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹּדלכאֹורה,

מּכלֿ האצילּות, ּבעֹולם ׁשהיא ּכפי ְְְֲִִִִֶַַָָָָָההמׁשכה

ּבריאהֿיצירהֿ לעֹולמֹות ההמׁשכה הרי ְְְְֲִִֵַַָָָָָָמקֹום

ּדיקא, "מּׁשם" יּפרד", ׁש"ּמּׁשם ּבאפן היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹעׂשּיה

ּדעֹולם  מהּמּדֹות היא ׁשההמׁשכה ְְְִִֵֶַַַַָָָהינּו,

ׁשּכתּוב 32האצילּות  ּוכמֹו עׂשה 33, ימים ׁשׁשת ּכי ְֲִִִֵֶֶָָָָָ

ּבעֹולמֹות  למּטה נמׁשכּו עצמן ׁשהּמּדֹות ְְְְְִִֶַַַָָָּגֹו',

ּתּוכל  לא לּמה ואםּֿכן ְְְֲִִִִֵַָָָָָֹּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  לעֹולמֹות ההמׁשכה ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָלהיֹות

הּמׁשל  עלּֿפי זה ויּובן חּטאת. קרּבן עלֿידי ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָּגם

ּדּבּורֿ ּב'ּסּדּור' ׁשהּובא הּסעּודה, מענין ְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּׁשני

"עבד  ּבמצרים"הּמתחיל לפרעה היינּו ,34ים ְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹ

ׁשל  מהּׁשירים הּנה סעּודה, עֹוׂשה הּמל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּכאׁשר

עבדים  ּכמֹו הער ּפחּותי ּגם מקּבלים ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהּסעּודה

הּכלבים  ׁשּגם ועד הריחים, ׁשאחרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּוׁשפחֹות
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מ"ב.)30 פ"ד פל"ט.)31אבות תניא ד.)32ראה קצו, וישלח תו"ח יז.)33ראה לא, תשא יא. כ, סע"ד )34יתרו רצג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
dB·b",הקרבן ÏMÓ" ‡e‰L Ôa¯w‰Óהקדושֿברוךֿהוא fL‰משל ≈«»¿»∆ƒ∆»«∆∆

Ê‡ ,‰ÏÚÓÏ ÔBÈÏÚ‰ ‚Ú ÌˆÚ ÏÚ ‰¯BÓ תענוג יש למעלה כאשר ∆«…∆…∆»∆¿¿«¿»»
כביכול, eÎ'.גדול, ÂÈ·‰B‡Ï ‰„eÚÒ ‰NBÚ∆¿»¿¬»

‚Ú‰ ‡e‰ ¯wÚ‰L Ô·eÓ Ï"p‰ ÏLnnL Û‡L ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆«∆ƒ»»««»∆»ƒ»»…∆
‰Ê „vnL ,‰ÏÚÓÏ ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«¿»∆ƒ«∆
הקדושֿברוךֿ עונג, יש שלמעלה מפני

במשל  כמו למטה גם עונג משפיע הוא

הבשורה  או השמחה ‰e‡שבעל
ÂÈ·‰B‡Ï ‰„eÚÒ ‰NBÚ∆¿»¿¬»

ÚLÚzLÓe נהנה עצמו Úa‚והוא ƒ¿«¬≈«»…∆
,‰Ê ÌÚ „ÁÈa È¯‰ ,Ì‰lL∆»∆¬≈¿««ƒ∆
‚Ú‰ ˙aqL ¯Ó‡na ¯‡·Ó¿…»««¬»∆ƒ«»…∆

‡Ùeb ‰ÏÚÓÏ ÔBÈÏÚ‰,עצמה »∆¿¿«¿»»
‡È‰ ונובעת באה עצמה היא היינו ƒ

,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·ÚÓ שאמנם היינו ≈¬«««ƒƒ
העונג  הוא שהעיקר מהמאמר נראה

העונג  את גורם העליון והעונג למעלה

עונג  יותר, בעומק אבל לצדיקים,

עונג  ומעורר גורם למטה, הצדיקים

למעלה ÔÎÏÂלמעלה  שהתענוג כשם ¿»≈
הצדיקים  מעבודת eÚz‚נובע Ìb««¬

ÌÈ‚pÚ˙nL ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÁÓNe CÏn‰ ÏL B˙„eÚqÓƒ¿»∆«∆∆¿≈ƒ
ÌÚ ¯eL˜ ‰Ê È¯‰ - B˙ÁÓNa¿ƒ¿»¬≈∆»ƒ

Ì˙„B·Ú הם שלמעשה דבר היינו ¬»»
ה'. את שעובדים ידי על אותו הגורמים

ÔÈÚ ‡e‰Â בפרקי חכמים שאמרו ¿ƒ¿«
ÂˆÓ‰"אבות ‰ÂˆÓ ¯ÎN"30, ¿«ƒ¿»ƒ¿»

בחסידות וכפ  כך על שמבואר י

"‰ÂˆÓ ¯ÎN"L הפעולה ∆¿«ƒ¿»
המצווה של È‰ƒ‡והתוצאה
dÓˆÚa "‰ÂˆÓ"‰31‰fnL , «ƒ¿»¿«¿»∆ƒ∆

למטה  ישראל בני של המצוות מקיום

הצדיקים') ‰eÚz‚('עבודת ‡e‰««¬
Ìbהאלוקי  ‡ÏÈnÓe ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈»«

ÌÈ˜Ècv‰ ‚eÚz העונג שהרי «¬««ƒƒ
שהקדושֿברוךֿהוא  גורם העליון

לעיל. כמבואר לצדיקים, עונג ישפיע

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡ (‰«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
‰ÎLÓ‰‰L ÌÚh‰ e‰Ó וגילוי ««««∆««¿»»

בריאהhÓÏֿ‰האלוקות בעולמות ¿«»
È„ÈŒÏÚיצירהֿעשיה  ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈

‡˜Âc ÌÈÓÏL Ôa¯˜,לבעלים נאכל ˜¯Ôaשבשרו È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ »¿«¿»ƒ«¿»¿…«¿≈»¿«
˙‡hÁ,לכוהנים נאכל ‰ÌÈ‰kשבשרו ˙ÏÈÎ‡L Û‡ ,‰¯B‡ÎÏc «»¿ƒ¿»«∆¬ƒ««…¬ƒ

dc·Ï עצמו בפני ‰‰ÎLÓ‰כעניין ÏÚ ‰¯BÓ האלוקות ÈÙkוהתגלות ¿«»»«««¿»»¿ƒ
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‡È‰L,בהרחבה לעיל ‰¯Èכמבואר ÌB˜ÓŒÏkÓ ∆ƒ¿»»¬ƒƒ»»¬≈

ÔÙ‡a ‡È‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿…∆
,‡˜Èc "ÌMÓ" ,"„¯tÈ ÌMn"L שההמשכה ואומר מדייק והכתוב ∆ƒ»ƒ»≈ƒ»«¿»

בריאהֿיצירהֿעשייה  לעולמות למטה,

של  והמקור מהשורש "משם", היא

אלו  מעולמות למעלה שהוא ההמשכה

‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ,eÈ‰«¿∆««¿»»ƒ
˙Bcn‰Óֿחסדֿגבורה הספירות ≈«ƒ

«¿ÌÏBÚcתפארתֿנצחֿהודֿיסוד
˙eÏÈˆ‡‰32, ההארה מקור שהם »¬ƒ

מאצילות  שלמטה לעולמות וההשפעה

על  היא בפועל וההמשכה (וההשפעה

לעיל) כנזכר המלכות, ספירת ידי

·e˙kL BÓÎe33 אודות בתורה ¿∆»
השבת LLשמירת ÈkÌÈÓÈ ˙ ƒ≈∆»ƒ
,'Bb ‰NÚ נאמר שלא ומדייקים »»

ששה  נמשכה שהבריאה היינו 'בששת'

היינו  'ששת' אלא Bcn‰L∆«ƒ˙ימים
עולם  eÎLÓהאצילות של ÔÓˆÚ«¿»ƒ¿¿

Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ‰hÓÏ¿«»¿»¿ƒ»
‰nÏ ÔkŒÌ‡Â ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ≈»»
‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎez ‡Ï…«ƒ¿««¿»»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ»¿ƒ»
Ôa¯˜ È„ÈŒÏÚ Ìb ‰iNÚ¬ƒ»««¿≈»¿«

˙‡hÁ,הכוהנים ידי על הנאכל «»
אלוקות  והתגלות המשכת הוא ועניינו

האצילות? בעולם

ÈM‰ ÏLn‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«ƒ«»»«≈ƒ
‡·e‰L ,‰„eÚq‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««¿»∆»

'¯ecq'a דברי] דא"ח עם 'סידור «ƒ
הנזכר  חסידות]' מאמרי חיים, אלוקים

במאמר ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacלעיל  ƒ««¿ƒ
במילים  ‰eÈÈהפותח ÌÈ„·Ú"¬»ƒ»ƒ

"ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ34¯L‡kL , ¿«¿…¿ƒ¿»ƒ∆«¬∆
‰p‰ ,‰„eÚÒ ‰NBÚ CÏn‰«∆∆∆¿»ƒ≈
‰„eÚq‰ ÏL ÌÈ¯ÈM‰Ó≈«ƒ«ƒ∆«¿»

C¯Ú‰ È˙eÁt Ìb ÌÈÏa˜Ó שלא ¿«¿ƒ«¿≈»≈∆
אבל  עצמה מהסעודה ליהנות ראויים

הסעודה  משיירי מקבלים כן הם

הם  הערך' למשל BÓkו'פחותי ¿
È¯Á‡L ˙BÁÙLe ÌÈ„·Ú¬»ƒ¿»∆«¬≈

ÌÈÁÈ¯‰,בריחיים טחינה כמו מכובדות ולא קשות בעבודות ÚÂ„שעוסקים »≈«ƒ¿«
ÌbL אפילוÌÈ·Ïk‰ והשפחות העבדים של מערכם נחות שערכם ∆««¿»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

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



יי mixvna drxtl epiid micar

ׁשלחן  ּתחת ׁשּמׁשליכים העצמֹות את ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֻאֹוכלים

עם  זה יתאים אי מּובן, אינֹו ולכאֹורה .ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָהּמל

יכֹולים  הּצּדיקים ׁשרק ּדלעיל, ּבּמאמר ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּמבאר

ׁשּבּמאמר  ּבזה, הּבאּור א מהּסעּודה. ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלהנֹות

אֹו לבנֹו חתּנה  העֹוׂשה מאדם הּמׁשל ְְֲִֵֶַָָָָָָָֹֻמבאר

נׁשמֹותֿ על קאי ׁש"ּבנֹו" ּבּנמׁשל, וענינֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָלבּתֹו,

ּבּדרּוׁש ואילּו הּתֹורה, על קאי ּו"בּתֹו" ְְְִִִֵֵַַַָָָיׂשראל,

סעּודה  ׁשעֹוׂשה מּמל הּמׁשל מבאר ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּב'ּסּדּור'

ּבּתֹו, אֹו ּבנֹו חתּנת סעּודת ּבין והחּלּוק ְְְְֲִִֵַַַָֻסתם.

ענין  הּוא סתם ׁשסעּודה הּוא, - סתם ְְְְְִִֶַָָָָלסעּודה

יכֹולה  ולכן ּבלבד, הרצֹון מחיצֹונּיּות ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָההמׁשכה

ּכלבים  ּבדגמת לחיצֹונים, יניקה מּזה ְְְְְִִִִִִֶַַָָֻלהיֹות

וכּמּובן  ,הּמל ׁשלחן ּתחת ּפרּורים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֻׁשּמלּקטים

זה  הרי הּמל ׁשלחן ׁשּתחת הּפרּורים ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֻׁשאפילּו

מהּֿׁשאיןֿ כּו', זאת מלּקטים והּכלבים יקר, ְְְְִִֵֶַַַָָָֹהֹון

על  מֹורה ּבּתֹו" אֹו ּבנֹו חתּנת "סעּודת ְְֲִֵֶַַַֻּכן

ׁשּמּבחינת  וידּוע הרצֹון, מּפנימּיּות ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָההמׁשכה

יניקה  להיֹות יכֹולה לא הרצֹון ְְְְִִִִָָָָֹּפנימּיּות

ׁשּקרּבן 34לחיצֹונים  ׁשּכיון יּובן ועלּֿפיֿזה . ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הרצֹון  מחיצֹונּיּות ההמׁשכה ענין הּוא ְְִִִֵַַַַָָָָָחּטאת

למּטה  ההמׁשכה נעׂשית לא לכן ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹּבלבד,

ּתהיה  ׁשּלא ּכדי ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹּבעֹולמֹות

ׁשההמׁשכה  ׁשלמים ּבקרּבן ורק לחיצֹונים, ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָיניקה

למּטה  ההמׁשכה נעׂשית הרצֹון, מּפנימּיּות ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָהיא

ּתהיה  ׁשּלא ּבאפן ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹֹּבעֹולמֹות

לחיצֹונים. ְִִִַָיניקה

ּתֹורת ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) "וזאת ּׁשּכתּוב מה יּובן ¿«ƒ∆ְֶַַָָֹ

"וזאת" הּׁשלמים", ְְִֶַַָֹזבח

ּב "זאת" ּדהּנה, ּבחינת ּבוא"ו. זֹו וא"ו, לא ְְְְִִֵַָָֹֹ

ּבוא"ו  "וזאת" אבל לעצמּה, ׁשהיא ּכפי ְְְְְְֲִִֶַַַָָָֹהּמלכּות

ׁשהּוא  הּוא"ו ּומתאחדת ּכׁשּמתחּברת הינּו -ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָ

הּנקראת  הּמלכּות ספירת עם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַ'זעירֿאנּפין'

ּבעֹולמֹות 35"זאת" ּגם ההמׁשכה נעׂשית ׁשלמים קרּבן ׁשעלֿידי וכיון . ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

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

ב.)35ואילך. קעט, זח"ג וראה ואילך. ב רס, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.CÏn‰ ÔÁÏL ˙Áz ÌÈÎÈÏLnL ˙BÓˆÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÎB‡¿ƒ∆»¬»∆«¿ƒƒ««À¿««∆∆

‰Ê ÌÈ‡˙È CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ פחותי' שגם כאן האמור ¿ƒ¿»≈»≈«¿ƒ∆
לאוהביו  עושה שהמלך מהסעודה נהנים Ó‡na¯הערך' ¯‡·n‰ ÌÚƒ«¿…»««¬»

¯L ,ÏÈÚÏcÌÈ˜Ècv‰ רב ˜ B‰Ï˙ונעלה שערכם ÌÈÏBÎÈ ƒ¿≈∆«««ƒƒ¿ƒ≈»
?.‰„eÚq‰Ó≈«¿»

¯Ó‡naL ,‰Êa ¯e‡a‰ C‡««≈»∆∆««¬»
מהר"ש  אדמו"ר של «…¿Ó·‡¯הנזכר

‰p˙Á ‰NBÚ‰ Ì„‡Ó ÏLn‰«»»≈»»»∆¬À»
BÈÚÂ ,Bz·Ï B‡ B·Ïƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»

,ÏLÓpa,באלוקות למעלה «ƒ¿»
È‡˜ "Ba"L מכווןÏÚ ∆¿»≈«

È‡˜ "Bz·"e ,Ï‡¯NÈŒ˙BÓLƒ¿ƒ¿»≈ƒ»≈
eÏÈ‡Âמכוון  ,‰¯Bz‰ ÏÚ««»¿ƒ

Le¯ca חסידות ecq'aL¯'מאמר «¿∆«ƒ
‰NBÚL CÏnÓ ÏLn‰ ¯‡·Ó¿…»«»»ƒ∆∆∆∆

Ì˙Ò ‰„eÚÒ קשורה שאינה ¿»¿»
בתו. או בנו נישואי של לשמחה

˜elÁ‰Â ההבדל˙„eÚÒ ÔÈa ¿«ƒ≈¿«
‰„eÚÒÏ ,Bza B‡ Ba ˙p˙Á¬À«¿ƒƒ¿»
Ì˙Ò ‰„eÚÒL ,‡e‰ - Ì˙Ò¿»∆¿»¿»
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«««¿»»

ÔBˆ¯‰ ˙eiBˆÈÁÓ העליון ≈ƒƒ»»
ÔÎÏÂ ,„·Ïa שמדובר כיוון ƒ¿«¿»≈

ללא  מצומצמת חיונית בהשפעה

הפנימי  העליון הרצון «¿ÏBÎÈ‰התגלות
‰˜ÈÈ ‰fÓ ˙BÈ‰Ï תוספת ƒ¿ƒ∆¿ƒ»

וחיות  כוחות ÌÈBˆÈÁÏהשפעה «ƒƒ
מחוץ  שהם והסטראֿאחרא הקליפה

הקדושה, ÌÈ·Ïkלגבולות ˙Ó‚„a¿À¿«¿»ƒ
למלך  ואין הסעודה נועדה למענם שלא

להם  ולהשפיע לתת פנימי רצון

˙Áz ÌÈ¯e¯t ÌÈËwÏnL∆¿«¿ƒ≈ƒ««
CÏn‰ ÔÁÏL הם גם  זאת ובכל À¿««∆∆

המלך, של מהסעודה «»¿Ô·enÎÂנהנים
˙ÁzL ÌÈ¯e¯t‰ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ«≈ƒ∆««
¯˜È ÔB‰ ‰Ê È¯‰ CÏn‰ ÔÁÏLÀ¿««∆∆¬≈∆»»

מאד, ÌÈËwÏÓוחשוב ÌÈ·Ïk‰Â¿«¿»ƒ¿«¿ƒ
'eÎ ˙‡Ê תוספת מכך להם יש ולכן …

חיות, ותוספת ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óיניקה
"Bza B‡ Ba ˙p˙Á ˙„eÚÒ"¿«¬À«¿ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆«««¿»»

ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈtÓ,העליון האלוקי ƒ¿ƒƒ»»

iÓÈt ˙ÈÁanL Úe„ÈÂ‰˜ÈÈ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡Ï ÔBˆ¯‰ ˙e ¿»«∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ»»…¿»ƒ¿¿ƒ»
.ÌÈBˆÈÁÏ34והשפעה  «ƒƒ

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙‡hÁ Ôa¯wL ÔÂÈkL Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆≈»∆»¿««»ƒ¿«««¿»»
,„·Ïa ÔBˆ¯‰ ˙eiBˆÈÁÓ השמחה ללא סתם, סעודה שעושה מלך כמו ≈ƒƒ»»ƒ¿«

בתו  או בנו בנישואי שיש המיוחדת

˙ÈNÚ ‡Ï ÔÎÏ הכוהנים מאכילת »≈…«¬≈
hÓÏ‰חטאת מקרבן  ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«»

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ»¿ƒ»
‰˜ÈÈ ‰È‰z ‡lL È„k ‰iNÚ¬ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆¿ƒ»

ÌÈBˆÈÁÏ היא בעולם וההמשכה «ƒƒ
בלבד, Ôa¯˜aהאצילות ˜¯Â¿«¿»¿«

‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ÌÈÓÏL¿»ƒ∆««¿»»ƒ
,ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈtÓ סעודה כמו ƒ¿ƒƒ»»

הבת  או הבן נישואי לשמחת שנעשית

מיוחדת  שמחה מתוך ≈¬»ÈNÚ˙שהיא
˙BÓÏBÚa ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«»¿»
ÔÙ‡a ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿…∆
ÌÈBˆÈÁÏ ‰˜ÈÈ ‰È‰z ‡lL∆…ƒ¿∆¿ƒ»«ƒƒ
הרצון  מפנימיות המשכה שזו מאחר כי

יניקה  ממנה שתהיה חשש אין

לחיצונים.

‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â¿«ƒ∆»«
·e˙kM השבוע צו בפרשת פרשת ∆»

,"ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ˙¯Bz ˙‡ÊÂ"¿…«∆««¿»ƒ
Â"‡Âa "˙‡ÊÂ" מקרבן בשונה ¿…¿»

'זאת' נאמר שבהם חטאת וקרבן עולה

המאמר  בתחילת ולעיל וא"ו, בלא

לכך. הטעם מהו השאלה נשאלה

BÊ ,Â"‡Â ‡Ïa "˙‡Ê" ,‰p‰c¿ƒ≈…¿…»
‡È‰L ÈÙk ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿¿ƒ∆ƒ
Â"‡Âa "˙‡ÊÂ" Ï·‡ ,dÓˆÚÏ¿«¿»¬»¿…¿»
˙¯aÁ˙nLk eÈ‰ -«¿¿∆ƒ¿«∆∆
‡e‰L Â"‡e‰ ˙„Á‡˙Óeƒ¿«∆∆«»∆

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' המידות ששת היינו ¿≈«¿ƒ
שש  בגימטריא ו' באות הנרמזות

כי  זעירות, פנים אנפין', 'זעיר (ונקראות

האור  במוחין, המאיר לאור ביחס

והאמור  מועט) הוא במידות המאיר

בוא"ו  'וזאת' שלמים בקרבן בתורה

המידות  של התחברות על ÌÚƒרומז
˜p‰ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ˙‡¯ ¿ƒ«««¿«ƒ¿≈

.Ê"35‡˙"בזוהר  …
ÌÈÓÏL Ôa¯˜ È„ÈŒÏÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿≈»¿«¿»ƒ

‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ האלוקות של «¬≈««¿»»
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h"kyz'dיב ,oqip c"ei ,lecbd zay ,ev zyxt zay

ׁשּנמׁש עלֿידיֿזה ׁשּזהּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

נאמר  לכן הּמלכּות, לבחינת ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָמ'ּזעירֿאנּפין'

ּבוא"ו, "וזאת" הּׁשלמים", זבח ּתֹורת ְְְְִֶַַַָָֹֹ"וזאת

ספירת  עם ּד'זעירֿאנּפין' החּבּור על ְְְִִִִִֵֶֶַַַַׁשּמֹורה

ּבסּיּום  ׁשּמבאר ּכפי זאת, ועֹוד ְְְְְִִֵֶַַָֹהּמלכּות.

ּפעמים 36הּמאמר  ׁשּתי הּוא הּׁשלמים ׁשענין , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

למעלה" וׁשלֹום למּטה "ׁשלֹום ,37"ׁשלֹום", ְְְְַַָָָָָ

ּגם  אֹור ּגּלּוי ׁשּימש הינּו למּטה" ְְְִֶַַַַָָֻ"ׁשלֹום

ו"ׁשלֹום  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְֲִִִָָָָָּבעֹולמֹות

ּבזמן  ּכי ו"ה, עם  י"ה ׁשּמחּברים הינּו ְְְְְְִִִִֶַַַַָלמעלה"

ׁשּביתֿ ּבּזמן אבל כּו', ׁשלם" הּׁשם "אין ְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָהּגלּות

היה  הּׁשלמים עלֿידי הּנה קּים, היה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָהּמקּדׁש

ו"ה. עם י"ה ּבחינת חּבּור ׁשלם", "הּׁשם ְֲִִִֵֵַַַָָנעׂשה

היּו ּבּקרּבנֹות ּדהּנה הענינים, קּׁשּור לבאר ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָויׁש

ּבזה, והענין ודם. חלב הּמזּבח עלּֿגּבי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמקריבים

הּדמים  רתיחת ענין הּוא להוי' הּדם ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָׁשהקרבת

ענין  ׁשהּוא 'עמלק' ענין הפ ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּדקדּׁשה,

הּוא  ׁשחלב החלב, ּבהקרבת ּוכמֹוֿכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּקרירּות.

ׁשּגם  להוי', הּתענּוג הקרבת והינּו, הּתענּוג, ְְְְֲֲֲִֶַַַַַַַַַַָָָענין

ׁשל  ענינֹו ׁשהרי 'עמלק', ענין הפ הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָזה

ספק  ׁשּמטיל הּוא רק 38'עמלק' הּוא ּתענּוג ואלּו , ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָ

הּקרּבנֹות  הקרבת ׁשעלֿידי וזהּו וּדאי. ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּדבר

ׁשלם  "הּׁשם ונעׂשה עמלק, ׁשל זרעֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָנמחה

ׁשלם" .39והּכּסא ְִֵֵַָ

ה e‰ÊÂז) ּבמצרים,"עבדים לפרעה יינּו ¿∆ְְְְֲִִִִַָָָֹ

ּביד  מּׁשם אלקינּו הוי' ְֱֲִִֵֵַָָָָֹוּיֹוציאנּו

ענין  הּוא "מצרים" ּדהּנה, נטּויה". ּובזרע ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹחזקה

ּבאפן  אינּה ׁשהעבֹודה והינּו, ּוגבּולים, ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹמצרים

ודם  חלב ּבין החּלּוק  ׁשהרי  ודם, חלב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּדהקרבת

הּגּוף  ּבכל נמצא ׁשהּדם הּוא, האברים ְְְִִֵֶַַָָָָָָלכל

הּתענּוג  ּכח על ׁשּמֹורה החלב ּוכמֹוֿכן ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּבׁשוה,

וענינֹו ּבמקֹומֹו מגּבל אחד ׁשּכל האברים, ּכל מהּֿׁשאיןּֿכן מגּבל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻׁשאינֹו
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קלב.)36 ע' שם ואילך.)37סה"מ ב טו, פרשתנו לקו"ת גם שנה.)38ראה ע' שמות הרמון פלח רצד. ע' עטר"ת סה"מ

ועוד.)39ובכ"מ. בשלח. ס"פ פרש"י תצא. ס"פ תנחומא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ŒÈ„ÈŒÏÚשלמעלה  e‰fL ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa Ìb«¿»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆∆«¿≈

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚf'Ó CLÓpL ‰Ê המידות ‰eÎÏn˙ששת ˙ÈÁ·Ï ∆∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«««¿
לבריאהֿיצירהֿעשיה, מאצילות ההמשכה היא "ÊÂ‡˙שדרכה ¯Ó‡ ÔÎÏ»≈∆¡«¿…

¯eaÁ‰ ÏÚ ‰¯BnL ,Â"‡Âa "˙‡ÊÂ" ,"ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ˙¯Bz«∆««¿»ƒ¿…¿»∆∆««ƒ
˙¯ÈÙÒ ÌÚ 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'cƒ¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«

.˙eÎÏn‰««¿
,˙‡Ê „BÚÂ שלמים בקרבן ויש ¿…

נוספת  nL·‡¯מעלה ÈÙk אדמו"ר ¿ƒ∆¿»≈
‰Ó‡n¯מהר"ש  ÌeiÒa36, ¿ƒ««¬»

ÌÈÓÏM‰ ÔÈÚL רבים ‰e‡לשון ∆ƒ¿««¿»ƒ
,"ÌBÏL" ÌÈÓÚt ÈzL¿≈¿»ƒ»
היא  כפול שלום של והמשמעות

ÌBÏLÂ ‰hÓÏ ÌBÏL"»¿«»¿»
"‰ÏÚÓÏ37"‰hÓÏ ÌBÏL" , ¿«¿»»¿«»

¯B‡ Èelb C˘ÓiL eÈ‰ אלוקי «¿∆À¿«ƒ
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa Ìb«¿»¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ תחתונים עולמות שהם ¬ƒ»
לעולם  ביחס האצילות,('למטה')

"‰ÏÚÓÏ ÌBÏL"Â'שלום' הוא ¿»¿«¿»
כביכול, ÌÈ¯aÁnLבאלוקות, eÈ‰«¿∆¿«¿ƒ

‰"È שם של הראשונות האותיות שתי

Â"‰,הוי' ÌÚ האותיות שתי ƒ
כך  יחד שיהיו הוי' שם של האחרונות

שלם  יהיה הוי' ÔÓÊaששם Èkƒƒ¿«
,'eÎ "ÌÏL ÌM‰ ÔÈ‡" ˙eÏb‰«»≈«≈»≈
האמור  הכתוב על ז"ל חכמינו כדברי

מלחמת  אודות בשלח עמלק בפרשת

אין  הגלות שבזמן יֿה" כס על "יד

ולא  'כס' נאמר (ולכן שלם הכסא

בלי  יֿה (ולכן שלם השם ואין 'כסא')

Lc˜n‰Œ˙ÈaLוֿה) ÔÓfa Ï·‡¬»«¿«∆≈«ƒ¿»
È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,Ìi˜ ‰È‰»»«»ƒ≈«¿≈
ÌM‰" ‰NÚ ‰È‰ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ»»«¬»«≈

,"ÌÏL ידי על eaÁ¯וזאת »≈ƒ
‰"Â ÌÚ ‰"È ˙ÈÁa וארבעת ¿ƒ«ƒ

שלם. הוי' שם יוצרת ביחד האותיות

ÌÈÈÚ‰ ¯eM˜ ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈ƒ»ƒ¿»ƒ
עמלק  בגלל חסר שהיה שמה והטעם

על  יושלם שלם השם יהיה שלא שגרם

שלמים, קרבן Ba¯wa˙ידי ‰p‰c¿ƒ≈«»¿»
ÁaÊn‰ ÈabŒÏÚ ÌÈ·È¯˜Ó eÈ‰»«¿ƒƒ««≈«ƒ¿≈«

,‰Êa ÔÈÚ‰Â .Ì„Â ·ÏÁ לפי ≈∆¿»¿»ƒ¿»»∆
ה' בעבודת הרוחנית המשמעות

Ìc‰ ˙·¯˜‰L הקרבן ‰e‡של 'ÈÂ‰Ï את מסמל˙ÁÈ˙¯ ÔÈÚ ∆«¿»««»«¬»»ƒ¿«¿ƒ«
ÌÈÓc‰ בהתלהבות‡e‰L '˜ÏÓÚ' ÔÈÚ CÙ‰ e‰fL ,‰M„˜c «»ƒƒ¿À»∆∆≈∆ƒ¿«¬»≈∆

˙e¯È¯w‰ ÔÈÚ.שבקדושה דבר לכל a‰˜¯·˙והאדישות ÔÎŒBÓÎe ƒ¿««¿ƒ¿≈¿«¿»«
·ÏÁ‰ היא ה' בעבודת ומשמעותו הקרבן, ÔÈÚשל ‡e‰ ·ÏÁL «≈∆∆≈∆ƒ¿«

˙·¯˜‰ ,eÈ‰Â ,‚eÚz‰««¬¿«¿«¿»«
,'ÈÂ‰Ï ‚eÚz‰ התענוג כוח שכל ««¬«¬»»

קדושה  לענייני רק יהיה האדם שבנפש

להיפך  ‰CÙולא ‡e‰ ‰Ê ÌbL∆«∆≈∆
ÏL BÈÚ È¯‰L ,'˜ÏÓÚ' ÔÈÚƒ¿«¬»≈∆¬≈ƒ¿»∆
˜ÙÒ ÏÈËnL ‡e‰ '˜ÏÓÚ'38 ¬»≈∆≈ƒ»≈

הקדושה, ענייני של eÏ‡Â¿ƒבוודאות
È‡cÂ ¯·cÓ ˜¯ ‡e‰ ‚eÚz«¬«ƒ»»«»ƒ
להתענג  מכדי חלש הוא שספק בעוד

‰˜¯·˙עליו. È„ÈŒÏÚL e‰ÊÂ¿∆∆«¿≈«¿»«
¯Ê ‰ÁÓ ˙Ba¯w‰ÏL BÚ «»¿»ƒ¿»«¿∆

ÌÏL ÌM‰" ‰NÚÂ ,˜ÏÓÚ¬»≈¿«¬»«≈»≈
"ÌÏL ‡qk‰Â39 בלבד ומיֿה ¿«ƒ≈»≈

בלבד  ומ'כס' שלם הוי' שם נעשה

שלם. 'כסא' נעשה

‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·Ú" e‰ÊÂ (Ê¿∆¬»ƒ»ƒ¿«¿…
'ÈÂ‰ e‡ÈˆBiÂ ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«ƒ≈¬»»
‰˜ÊÁ „Èa ÌMÓ eÈ˜Ï‡¡…≈ƒ»¿»¬»»
,‰p‰c ."‰ÈeË Ú¯Ê·eƒ¿…«¿»¿ƒ≈

"ÌÈ¯ˆÓ",הרוחנית המשמעות לפי ƒ¿«ƒ
ה' ÌÈ¯ˆÓבעבודת ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿»ƒ
,ÌÈÏe·‚e מושלמת לא ה' עבודת ¿ƒ

מגבלות  לה שיש כזו ¿»¿eÈ‰Â,אלא
ÔÙ‡a dÈ‡ ‰„B·Ú‰L∆»¬»≈»¿…∆

,Ì„Â ·ÏÁ ˙·¯˜‰c חסר ואם ¿«¿»«≈∆¿»
בהכרח  והתלהבות, תענוג ודם חלב

מוגבלת  ‰elÁ˜שהעבודה È¯‰L∆¬≈«ƒ
ÏÎÏההבדל  Ì„Â ·ÏÁ ÔÈa≈≈∆»»¿»

‡ˆÓ Ìc‰L ,‡e‰ ÌÈ¯·‡‰»≈»ƒ∆«»ƒ¿»
‰ÂLa Ûeb‰ ÏÎa רק באבר ולא ¿»«¿»∆

BnL¯‰מסויים, ·ÏÁ‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈«≈∆∆∆
Ïa‚Ó BÈ‡L ‚eÚz‰ Ák ÏÚ«…«««¬∆≈À¿»
כללי  כוח הוא אלא אחר או כזה לאבר

שווה, במידה הגוף בכל »Œ‰Óשקיים
ÏkL ,ÌÈ¯·‡‰ Ïk ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»»≈»ƒ∆»
BÈÚÂ BÓB˜Óa Ïa‚Ó „Á‡∆»À¿»ƒ¿¿ƒ¿»
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מצרים  "מצרים", ענין ולכן לֹו, ְְְְְִִִִֵַַַָָָֻהּמיחד

ּדהקרבת  ּבאפן אינּה ׁשהעבֹודה הּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹּוגבּולים,

הרצֹון  מחיצֹונּיּות היא ההמׁשכה ואז ודם. ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָחלב

היינּו ּד"עבדים ּבמּצב אז נמצאים ולכן ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָּבלבד,

"הערף" אֹותּיֹות הּוא ׁש"פרעה" ,40לפרעה", ְְְִֶֶַַָֹֹֹ

ּפנים" ולא ערף אלי "ּפנּו ׁשּכאׁשר אזי 41והינּו , ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

עלֿ אמנם, לפרעה". היינּו "עבדים ענין ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹיׁשנֹו

ׁשּמרּגיׁשים  הינּו אלקינּו", הּוא ׁש"הוי' ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹידיֿזה

נעׂשה  אזי וחּיּותנּו", "ּכחנּו הּוא ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָֹׁשהוי'

ׁשהּוא  נטּויה", ּובזרע חזקה ּביד ּגֹו' ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ"וּיֹוציאנּו

ּבאפן  ּוגבּורה' ּב'חסד למּטה ההמׁשכה ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹענין

ּבאפן  אּלא מּמּזלא", ּד"יֹונק ּבאפן זה ׁשאין והינּו, ועלּול, עּלה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּדהׁשּתלּׁשלּות

מּמׁש התל ּבׁשּות צאת42ׁשל ו"ּכימי מּמצרים. הּיציאה נעׂשית ועלֿידיֿזה , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

נפלאֹות" אראּנּו מצרים מׁשיח 43מארץ עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְִֵַָָצדקנּו,
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שמות.)40 ר"פ להאריז"ל תורה כז.)41לקוטי ב, ואילך.)42ירמי' סע"ג רצה, דא"ח) (עם סידור טו.)43ראה ז, מיכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ,ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÓ ,"ÌÈ¯ˆÓ" ÔÈÚ ÔÎÏÂ ,BÏ „ÁÈn‰«¿À»¿»≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ì„Â ·ÏÁ ˙·¯˜‰c ÔÙ‡a dÈ‡ ‰„B·Ú‰L וממלאת מקיפה ואיננה ∆»¬»≈»¿…∆¿«¿»«≈∆»»
כולו. הגוף כל ומצומצמת Ê‡Âאת מוגבלת במידה היא ה' עבודת כאשר ¿»

‰ÎLÓ‰‰ למטה מלמעלה האלוקות ‰¯ˆÔBשל ˙eiBˆÈÁÓ ‡È‰ ««¿»»ƒ≈ƒƒ»»
,„·Ïa מוגבלת המשכה שהיא ƒ¿«

חיצוניות ÔÎÏÂומצומצמת  שרק כיוון ¿»≈
vÓa·מאירה הרצון  Ê‡ ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ»¿«»

Ï eÈÈ‰ ÌÈ„·Ú"c,"‰Ú¯Ù ¿¬»ƒ»ƒ¿«¿…
˙Bi˙B‡ ‡e‰ "‰Ú¯Ù"L∆«¿…ƒ

"Û¯Ú‰"40¯L‡kL eÈ‰Â , »…∆¿«¿∆«¬∆
"ÌÈt ‡ÏÂ Û¯Ú ÈÏ‡ et"41, »≈«…∆¿…»ƒ

אל כאשר  עורף מפנים ישראל בני

ה' את עובדים ואינם הקדושֿברוךֿהוא

הפנימיות, עם היינו ה'פנים', עם כראוי

eÈÈ‰ ÌÈ„·Ú" ÔÈÚ BLÈ ÈÊ‡¬«∆¿ƒ¿«¬»ƒ»ƒ
."‰Ú¯ÙÏ¿«¿…

'ÈÂ‰"L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,ÌÓ‡»¿»«¿≈∆∆¬»»
,"eÈ˜Ï‡ ‡e‰ שנאמר כפי ¡…≈

הוי' "ויוציאנו הפיסקה בהמשך

משם", ÌÈLÈb¯nLאלוקינו eÈ‰«¿∆«¿ƒƒ
,"e˙eiÁÂ eÁk" ‡e‰ 'ÈÂ‰L∆¬»»…≈¿ƒ≈
„Èa 'Bb e‡ÈˆBiÂ" ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬»«ƒ≈¿»

„ÒÁ'a ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,"‰ÈeË Ú¯Ê·e ‰˜ÊÁ¬»»ƒ¿…«¿»∆ƒ¿«««¿»»¿«»¿∆∆
חזקה' 'יד עניין נטוייה'e·‚e¯‰'שהיא 'ובזרוע עניין ÔÙ‡aשהיא ¿»¿…∆

,ÏeÏÚÂ ‰lÚ ˙eÏMÏzL‰c ותוצאה סיבה בדרך מדבר נמשך שדבר ¿ƒ¿«¿¿ƒ»¿»
מהשכל) המידות המשכת למשל, ÔÙ‡a(כמו, ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆¿…∆

,"‡ÏfnÓ ˜BÈ"c קבלת שהיא ¿≈ƒ«»»
בין  ריחוק מתוך מהמקור והארה שפע

למקבל  ÏLהמשפיע ÔÙ‡a ‡l‡∆»¿…∆∆
LnÓ ˙eLaÏ˙‰42 קירוב מתוך ƒ¿«¿«»

הארה  והמקבל, המשפיע של

רק  ולא בפנימיות שמתלבשת

ÈNÚ˙בחיצוניות  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬≈
ÈÓÈk"Â .ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ≈
ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡≈̂¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆

"˙B‡ÏÙ43, ביציאת שהיה כשם ƒ¿»
גם מצרים, יהיה «¿»Ïe‡ba‰כך

È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈
.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, ה'תיש"א 

ברוקלין

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהר"ר ארי' זאב שי'

שלום וברכה!

קבלתי המברקה שלו ששואל בענין התנהגות ביו"ט שני של גליות. ולפלא קצת, שהרי שאלה 

נמצאים  כיון שב"ב  בן א"י,  נוהגים כמו  כי ראיתי  לו  היא למורה הוראה, אבל מכיון ששאל אשיב 

בארה"ק וא"כ דעתו לחזור, אבל צריך להיזהר שלא יהי' בפרהסיא, והוא דלא כמש"כ בשער הכולל 

בתחילתו.

וזא]ת[ למודעי שלא שמעתי הוראה זו בפירוש מכ"ק מו"ח אדמו"ר, אבל ראיתי כמה אנשים 

מאה"ק הבאים לחצרות קדשו שנהגו כן והי' זה בידיעתו.

מוסג"פ הקונטרס לחג הפסח ומכתב כללי השייך אליו.

ואסיים בברכת חג הפסח כשר ושמח, והצלחה בעבודתו בקדש,

הפו"ש כהדו"ש.



יד

.h"kyz'd ,oqip c"ei ,lecbd zay ,ev t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

גאלתנו". "ממצרים הניגון לנגן צוה ניגון, שניגנו ולאחר היין, על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

שעשור ‡. יצי"מ, בשנת כמו בניסן, בעשירי חל הגדול ששבת – מיוחדת מעלה יש זו שנה בקביעות
הציווי  קיימו (שבו הי'.1לחודש שבת גו'") לכם וקחו "משכו

שלפנ"ז  בהתוועדות המדובר לימים 2ובהקדם בנוגע הן – זב"ז קשורים החודש וימי השבוע שימי ,
ניתוסף  אזי הראשונה, כבפעם בשבוע יום באותו היא הקביעות שכאשר החודש, ימי ע"פ שנקבעים טובים
הקביעות  שכאשר בשבוע, היום ע"פ שנקבע לענין בנוגע גיסא, לאידך וכן השבוע; דימי הענין מצד עילוי

החודש. דימי הענין מצד עילוי ניתוסף אזי הראשונה, כבפעם בחודש יום באותו היא

שאע"פ  גדול", נס בו שנעשה לפי הגדול שבת אותו (ש)קורין הפסח שלפני ל"שבת בנוגע הוא וכן
לדורות לזכרון זה נס .zayaש"קבעו סתם לחודש בעשירי קבעוהו ו"לא כל ", שנקבעו כדרך .

עילוי 3המועדים" בזה יש הראשונה, כבפעם לחודש, בעשירי היא הגדול דשבת הקביעות כאשר מ"מ, ,
יותר. גדול

לשון ·. בדיוק בשו"ע 4הביאור הזקן .3רבינו סתם לחודש בעשירי קבעוהו ש"לא הטעם .בביאור
בחול  כשחל תענית בו וקבעו מרים, מתה בניסן שבעשרה לפי המועדים, כל שנקבעו בסי'5כדרך כמ"ש ,
במדבר  בנ"י שהיו שנה הארבעים בסוף הנס, לאחרי היתה מרים שמיתת (אע"פ ע"ש" שכוונתו 6תק"פ – (

שם" "עיין הסימן 7במ"ש בהתחלת כמ"ש תענית, במגילת שנזכרו אלו שבתעניות החומר להדגיש
בר"ח" להשלים שלא "טוב ורק בו", שיתענו שאומר מי יש בר"ח, שמקצתם התענית 8ש"אע"פ ולכן, ,

השבת  ליום הנס זכרון קביעות את לדחות בכחה מרים, מיתת ביום ש"קבעו 9שנקבעה הדיוק גם וזהו ;
השבת  מפני נדחה הי' לא סתם, בניסן לעשירי מלכתחילה נקבע הי' אילו כי, בחול", כשחל תענית בו

.10 הערה 34 ע' חי"ב בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה –

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

כא.1) יב, בא
וש"נ.2) .(9 ע' חנ"ו מנחם (תורת בתחלתה ויק"פ ש"פ
ס"א.3) סת"ל או"ח אדה"ז שו"ע
לספר 4) בנוגע הן הזקן רבינו של הדיוק גודל כמ"פ כמדובר

לשו"ע  בנוגע והן וש"נ) .346 ע' חנ"ה מנחם תורת (ראה התניא
לתיבות  בנוגע אפילו וש"נ), .29 ע' חנ"ג מנחם תורת (ראה

כשמשנה ובפרט שלם, לענין בנוגע ועאכו"כ מהלשון אחדות,
המקור הוא שלכאורה במקום שזהו שנאמר בודאי הרי לדבריו,

בתניא. מאשר יותר עוד הדיוק, בתכלית
גדול 5) חידוש הזקן רבינו מחדש חל *ובזה שכאשר –

לדחותו  צורך אין (ולכן מלכתחילה התענית חל לא אזי **בשבת,
שאין  בחסידות המבואר (ע"ד בזה הביאור לומר ויש ניסן). לי"א

שה  לפי בשבת, שחל בר"ה מצד תוקעין נמשכות דתק"ש המשכות
כי, – ((37 ע' שבפנים לקו"ש גם (ראה כשלעצמו השבת ענין
עם  הקשורה מרים) (מיתת צדיקים מיתת היא התענית סיבת
ז"ך  סי' אגה"ק בתניא מהמבואר (כמובן כו' העליון עונג המשכת
בזמן  (ובפרט שבת שהרי עצמו, השבת מצד נפעל זה וענין וכ"ח),
לשבת  "וקראת יג) נח, (ישעי' כמ"ש התענוג, הו"ע דרעוין) רעוא

התענית. בענין כלל צורך שאין כך, עונג",
שה"ג,6) אחרי, ש"פ שיחת (ראה זה בענין פעם דובר וכבר

אם  – ((267 ע' חמ"ט מנחם (תורת 5 הערה ס"ב תשכ"ז ניסן י"ב
לאח"ז  ורק בחודש, בעשירי הנס זכרון הי' מרים מיתת קודם
קבעוהו  מרים) מיתת קודם (גם שמלכתחילה או בשבת, קבעוהו

בשבת.
כי,7) – הבאר" "ונסתלק שם: לההמשך שכוונתו לומר ואין

יכול  הי' שם", "עיין התיבות ב' לכתוב במקום הרי הא, משום אי
אינו  הבאר שסילוק גם ומה הבאר". "ונסתלק מלכתחילה להוסיף

מרים. דמיתת הענין חומר לגבי מוסיף
שם.8) רמ"א
דאף 9) בשל"ה "כתב בכסלו דכ"ח לתענית שבנוגע ואף

סק"ה), שם (מג"א בחנוכה" יתענה לא בכולם להתענות המחמיר
לבטל  בכחו שם") הי' גדול ("נס דחנוכה גדול" שה"נס והיינו,
מתורץ  זה הרי – הגדול דשבת גדול" ה"נס שנא ומאי תענית,

" הכותרת ולכן bdpnע"פ דין, ולא מנהג, רק שזהו הגדול", שבת
התענית. דוחה אינו

(*xacl xewn `evnl jixvy s`e,eilr jenql owfd epiax `ed i`ck ixd.
**('ilcb mev enk,bxdp d"xay,(h"nwzq g"e` f"h) leg meil eziprz dgcpe.



טו h"kyz'd ,oqip c"ei ,lecbd zay ,ev t"y zgiy

שליט"א: אדמו"ר כ"ק וסיים

בבכוריהם" מצרים ד"למכה גדול" ה"נס הי' הראשונה בפעם הגדול שבשבת שאצל 10וכשם עי"ז ,
מצוה" של צאן לכם וקחו מע"ז ידיכם "משכו גו'", וקחו ד"משכו הענין הי' עתה 11בנ"י גם הנה –

במצרים" מצרים ד"וסכסכתי הענין אודות 12נעשה לחשוב פנאי להם אין אזי זה, עם זה שמריבים וכיון ,
ועד  היעוד בנ"י... "בניסן 13לקיום והרי צדקנו, משיח בביאת נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

להגאל" ממש.14עתידין דידן בעגלא ,

***

יש ‚. – במדבר בנ"י שהיו שנה הארבעים בסוף היתה מרים שמיתת (ס"ב) לעיל להאמור בהמשך
כניסתם  לפני במדבר, בנ"י שהיו האחרונה (השנה הארבעים שנת לסוף שהכוונה יטעו שלא להבהיר,

אב  בר"ח אהרן מיתת היתה בניסן) (בעשירי מרים מיתת לאחרי שהרי מיתת 15לארץ), היתה ולאח"ז ,
אדר  בז' לפני 16משה מ)שנה (יותר היתה מרים שמיתת ונמצא, לארץ, בנ"י נכנסו שלאח"ז בניסן ורק ,

שנה. ארבעים של התקופה בסוף הי' זה שמאורע היא הכוונה אלא לארץ; הכניסה

הזקן „. רבינו לשון דיוק גם ולבאר להוסיף היתה17ויש הגדול והנסים"zlgzdש"בשבת :18הגאולה

זה  שנס נמצא, לחודש", מבעשור מקחו (ש)הי' מצרים "פסח עם קשור הגדול" ד"שבת שהנס כיון
ניסן  בי"ד שחיטתו עד ניסן בי' הפסח מלקיחת הימים ד' בכל הנס *הי' זכרון לקבוע צריכים היו וא"כ, ,

הימים  ד' ?19בכל

היתה הגדול ש"בשבת הלשון בדיוק הזקן רבינו מבהיר זו ששאלה לומר, הגאולה zlgzdויש
דש" דדש "כיון – לאח"ז משא"כ לחודש, בעשור התחלתו, על היא הנס זכרון שקביעת – .19והנסים"

לעיל ‰. להמוזכר בנוגע גם להוסיף "20ויש אדה"ז: בשו"ע הכותרת לשון הגדול"bdpnאודות ,18שבת
"מנהג  שהרי הענין, את להגדיל אדרבה, אלא הענין, את להקטין הכוונה שאין – "דין" ולא "מנהג"

היא" תורה עילוי 21ישראל בזה שיש בסידור), (כמ"ש ותיקין" "מנהג ל"הקפות", בנוגע שמצינו ועד ,
יו"ט  שבכל היין מניסוך למעלה שהיא הסוכות, בחג המים דניסוך מסיני למשה ההלכה לגבי אפילו

דוקא  ישראל דמנהג המעלה גודל מצד  שזהו בתושב"כ, .22שנתפרש

להאריז"ל  בנוגע שמצינו ממה גם שהיו 23ולהעיר אחרת לבה"כ הולך "כשהי' הקפות, שערך שלאחרי ,
. שם וכמו מתאחרין ענינים, בשאר זאת מצינו שלא – גדולה" בשמחה ומרנן ומרקד עמהן מסבב הי' .

חובתן" ידי יצאו ביום אחת פעם וברכו כפיהם ש"משנשאו כהנים, לברכת שיעשו 24בנוגע מצינו ולא ,
ישראל. דמנהג הענין גודל מצד שזהו – להקפות בנוגע משא"כ מצוות, בשאר ועד"ז נוספת, פעם זאת

להם )* לומר רשאין היו ולא אלהיהן את ששוחטין על קהות שיניהם "שהיו (לא הוא שהנס אדה"ז לדעת וגם
ובכ"ז ניסן ביו"ד במצרים הבכורים כשהכו סברא, ע"פ – כו'" מלחמה עמהם הבכורות "שעשו אלא) l`דבר",

מארצו, בנ"י את פרעה וכו',i`ceaשלח ניסן בי"א להכות בכורות daxc`eהמשיכו מכת זמן שקרב ככל :
יותר. הכאתם .וק"ל צ"ל

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

יו"ד.10) קלו, תהלים
ו.11) יב, בא ופרש"י מכילתא
ב.12) יט, ישעי'
טו.13) ז, מיכה
יא.14) פט"ו, שמו"ר רע"א. יא, ר"ה
לח.15) לג, מסעי
ב.16) יג, מגילה
ס"ב.17) שם
(18.10 ע' חל"ז לקו"ש גם ראה
שה"ג,19) צו, ש"פ שיחת גם וראה שם. לטואו"ח ב"י ראה

.(225 ע' חנ"ב מנחם (תורת ס"ג דאשתקד ניסן ח'
(20.9 בהערה
הובא 21) – מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה

שו"ע  .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד ברמ"א
סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח אדה"ז

ועוד.
ובכ"מ.22) ג. פ, סוכות דרושי לקו"ת ראה
רפ"ח.23) הלולב שער פע"ח
ס"א.24) סקכ"ח או"ח אדה"ז שו"ע



h"kyz'dטז ,oqip c"ei ,lecbd zay ,ev t"y zgiy

בדיבור  שלומדים בדיבור, גם אלא במחשבה, רק לא – ומעשה דיבור במחשבה בא זה שמנהג ובפרט
עוונותינו" כל על לכפר עד היינו עבדים לומר "המנהג וכן הגדול, לשבת השייכות ההלכות והרי 25את ,

הו  שפתיו מעשה עקימת ב"המנהג26י הדיוק שזהו – הכפרה דפעולת בפועל למעשה שנמשך ועד ,xnel
היינו הכפרה.crעבדים לפעולת עד נמשכת שהאמירה עוונותינו", כל על לכפר

*

.Â לא מועד אוהל "ומפתח – המפטיר בהתחלת השבוע בפרשת מ"ש עם הקשור נוסף ענין ישנו
ידכם" את ימלא ימים שבעת כי מילואיכם ימי מלאת יום עד ימים שבעת .27תצאו

יו"ד  בשו"ע דינים אמנם שיש – יש 28ובהקדמה אזי כך יהי' שאם סימנים ליתן שלא לניחוש, בנוגע
מה  יודעים ולא השקול, ספק אצלם יש שכאשר מבנ"י כו"כ נהגו כבר אעפ"כ, אבל כו', כך לעשות

להם  שנפתח הפסוק משמעות ע"פ ומתנהגים חומש, פותחים אזי .29לעשות,

לעניננו: ובנוגע

שנוהגים  (כפי דין ע"פ מאה"ק יציאתם היתה ובודאי הקודש, מארץ לכאן שהגיעו התלמידים ישנם
תורה  ללמוד כדי הוא מאה"ק לצאת שההיתר – תומ"צ) שומרי בכדי 30יהודים היא נסיעתם שכל כך, ,

התורה. לימוד הוא מעיינם שכל תלמידיֿישיבה, של ענינם שזהו תורה, ללמוד

עתה  שלימודם כך, דרגות, חילוקי יש התורה בלימוד הרי – תורה למדו בא"י בהיותם שגם ואע"פ
להי  שיכול ועד לפנ"ז, לימודם דרגת לגבי יותר נעלית בדרגא ל"ביטול הוא נחשב הקודם שלימודם ות

פעם  כמדובר עתה, לימודם לגבי לימודו 31תורה" נחשב כן, עושה ואינו יותר, בעמקות ללמוד שיכול שמי
הגמרא  מדברי כדמוכח תורה", –32ל"ביטול מגילה" מקרא לשמוע ובאין תורה תלמוד "מבטלין

תורה" ל"ביטול מגילה מקרא נחשב  ולמה בתורה, חלק היא המגילה גם הרי שיש 33דלכאורה, דכיון –
עם  לאחוז שצריך מגילה, מקרא בשעת הנה וכו', וסוד דרוש רמז, הפשט, ע"ד ללמוד ביכלתו
ערכו  שלפי כיון תורה", ל"ביטול נחשב זה הרי לא, ותו המילות פירוש לשמוע רק ויכול הבעלֿקורא,

התורה. לימוד זה אין

כח" "יישר להם מגיע מצד34ולכן הן –mnvr גם ומה התורה, בלימוד להוסיף כדי רגליהם שכתתו ,
מלוה" לאיש לוה "עבד והרי הנסיעה, הוצאות עבור כסף ללוות הוצרכו זה עשו 35שבשביל ואעפ"כ ,

על פעולתם מצד והן התורה; לימוד בשביל עבור `mixgזאת וכו' רגליו כתת שפלוני כשרואים שכן, ,
כי  כו', כסף ללוות צריכים ואינם רגליהם לכתת צריכים שאינם אלו על גם פועל זה הרי התורה, לימוד

התורה. בלימוד יתוסף אצלם שגם – התורה ללימוד הרצון את למסור אם

מהישיבה: יצאו שכבר אלו על גם אלא הישיבה, תלמידי על רק  לא היא שהפעולה ועד

– לזה זקוקים ולא מזה... למעלה כבר שהם איינגערעדט") זיך האבן ("זיי לעצמם שמדמים ָאע"פ
ערבית" אחד ופרק שחרית אחד "פרק הפחות לכל לתורה, עתים לקבוע שצריכים מודים הם גם ,36הרי

פעם  בו 37וכמדובר והגית גו' הזה התורה ספר ימוש ד"לא הענין כבר ישנו כו'" שחרית אחד שב"פרק
ולילה" היום.38יומם כל על מתפשט אחד" שה"פרק כיון ,
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תל.25) סו"ס או"ח רמ"א
א.26) סה, סנהדרין
לג.27) ח, פרשתנו
סקע"ט.28)
וש"נ.29) .90 ע' ח"נ מנחם תורת גם ראה
ה"ט.30) פ"ה מלכים הל' רמב"ם
וש"נ.31) .133 ע' חמ"ח מנחם תורת ראה
א.32) ג, מגילה

שם.33) למגילה דוד ויד רש"ש ראה
שליט"א34) אדמו"ר  כ "ק נוספת : באיזה ברשימה  שחשב אמר

דפרשת  ב"מפטיר" זאת שראה עד כח", "יישר להם להביע אופן
השבוע.
ז.35) כב, משלי
ב.36) צט, מנחות
וש"נ.37) .64 ע' ריש חכ"ט מנחם תורת ראה
ח.38) א, יהושע
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("מיט  הבנה ביתר יותר, נעלה באופן יהי' שלימודם הנ"ל, הישיבה תלמידי פועלים עליהם גם ובכן:
– תענוג וביתר קאּפ") המאה מער שנת היא (שהשנה תרכ"ט משנת מהר"ש אדמו"ר במאמרי כמבואר ָ

כו' ודמו חלבו שמשקיע באופן להיות צריך התורה שלימוד .39לאמירתם)

הרבים" את וזיכו "זכו עצמם שהם יסתפקו 40וכשם שלא באופן היא אחרים על פעולתם כמו"כ ,
התורה. ללימוד בנוגע אחרים על ישפיעו הם גם אלא שלהם, בלימוד

ענינו  שהרי גו'", מועד אוהל "ומפתח – הנ"ל הפסוק עם קשורה כח" ה"יישר נתינת התחלת ובכן:
אוהל  ש"מפתח באופן להיות צריך התורה שלימוד ועז"נ התורה, לימוד הוא בפשטות מועד" "אוהל של
ראשון  ביום או הקריאה, ימי שהם החול בימות השבת, ביום רק לא היינו, ימים", שבעת תצאו לא מועד

ימים"! "שבעת – השבוע ימי כל במשך אלא שבת, של מחרתו שהוא

את  לשמור אמנם צריך הוא מאומה; לו נוגע לא – הישיבה לסדרי מחוץ שהם זמנים שיש ואע"פ
ימים". שבעת תצאו ש"לא באופן התורה לימוד הוא ענינו כל הנה כן לאחרי גם אבל הישיבה, סדרי

.Ê גם צריך הרי – ימים" שבעת תצאו לא מועד אוהל ש"מפתח לומר יתכן איך לטעון: יכול ועדיין
בגמרא  וכדאיתא בלאה"כ, אפשר אי תורה וע"פ ולישון, כו'",41לאכול ימים ג' אישן שלא "שבועה

באו  להיות אפשר שאי העולם טבע את קבע שהקב"ה אומרת שהתורה אחר?היינו, פן

" אלא תצאו", לא מועד "ומאוהל נאמר שלא – הוא הענין תצאו":gztneאך לא מועד אוהל

תמיד  הי' אלא העבודה; בשעת אלא שם הי' לא שהרי מועד, אוהל בתוך תמיד הי' לא הכהן אהרן
zeaiaqa תמיד מוכן שהי' כך, ויציאה, לכניסה שמשמש בפשטות, ה"פתח" של ענינו שזהו – מועד אוהל

באופן  היא גופא מועד לאוהל הכניסה גם הנה כזה שבאופן ומובן, הצורך; בעת מועד לאוהל להכנס
לגמרי. אחר

כיון  – מועד" אוהל "פתח הישיבה תלמידי נמצאים והשינה האכילה בעת גם בנדו"ד: ועד"ז
שמים" "לשם הם והשינה דעהו"42שהאכילה דרכיך ש"בכל ובאופן ,43.

.Á בזמן עבודתו ולהשלים למלא ביכלתו אלא ימים", ל"שבעת זקוק שאינו לטעון, יכול עדיין אך
עצמו" אצל קרוב ש"אדם כיון עצמו, על לסמוך יכול שאינו ובידעו יותר; על 44קצר העומד את שואל ,

ללכת  יכול ולאח"ז מוכן... כבר שהוא לו אומרים הם וגם המשפיע, או המשגיח ראשֿהישיבה, גביו,
לטייל!...

עמד  ברוסיא, בהיותו לטייל!... שהולכים תורה בעלי כו"כ בראותו – ללמוד ממי לו שיש ובפרט
במעמד  להיות לו קשה וכאן שונה... זאת בכל שאמריקא הוא טוען כאן, אבל בפועל, מס"נ של בתנועה

עם" מכל שונות ש"דתיהם באמת 45ומצב שלא כיון לפרטם, רצוני שאין כיו"ב, תירוצים כו"כ ועד"ז וכו',
הארץ  עם אפילו והרי בשבת...46יסודם, משקר אינו

ימים "שבעת עז"נ mkciאך z` `lni אדם של ברשותו שהם הענינים על מורה "יד" והרי שעם 47", ,
כ"ק  של בישיבה שלומדים לתלמידים בנוגע גם מובן ומזה אליו, שייכים הם הרי להאדם, מחוץ היותם
רצה  אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכיון לרצונו; המתאים באופן להתנהג שעליהם הדור, נשיא אדמו"ר מו"ח

ּפעלץ" אין צדיק "א בלבד, עצמו עם יעסוק הפצת 48שלא ע"י בעולם, ובחלקו הזולת על גם יפעל אלא , ַ
יכול  אינו כו' ראשֿהישיבה ואפילו מוכן, כבר שהוא לטעון יכול אינו ששוב מובן הרי חוצה, המעיינות
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קכט 39) ע' תרכ"ט (סה"מ צו דש"פ גו' תורת וזאת ד"ה ראה
ואילך  פ"ו בהתוועדות שנאמר היינו עבדים ד"ה וראה ואילך).

ואילך). 30 ע' חנ"ו מנחם (תורת
מי"ח.40) פ"ה אבות
וש"נ.41) א. נג, סוכה
מי"ב.42) פ"ב אבות
ו.43) ג, משלי

וש"נ.44) ע"ב. ריש כה, יבמות
ח.45) ג, אסתר
רפי"ב.46) מעשר הל' רמב"ם רפ"ד. דמאי ירושלמי
כא,47) חוקת ג. כב, משפטים יד. לב, וישלח פרש"י ראה

כו.
וש"נ.48) .204 ע' חנ"א מנחם תורת גם ראה
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הנסיון" כבעל חכם "אין כי, מוכן, כבר שהוא הפעולה 49לומר את רואים כאשר רק מתברר זה וענין ,
מוכן! כבר שהוא לטעון יכול לא אחד שאף בודאי הרי בעולם הפעולה ומצד בעולם,

גו' ימים שבעת תצאו לא מועד אוהל "ומפתח בכתוב הדיוק גם ידכם"ikוזהו את ימלא ימים שבעת
אוהל  ש"מפתח בהכרח לכן בעולם, הפעולה שזוהי ידכם", את ד"ימלא הענין להיות שצריך דכיון –
לטענה  מקום נתינת ללא השבוע, ימי שבעת כל במשך העבודה שתהי' ימים", שבעת תצאו לא מועד

מוכן. כבר שהוא

.Ë ע"פ הרי – ציווי הוא ימים" שבעת תצאו לא מועד אוהל "ומפתח שהכתוב לכך נוסף והנה,
המדבר" "שלישי של באופן נאמרו התורה שעניני בפועל!50הידוע יהי' שכך הבטחה גם שזוהי  מובן, ,

כמ"ש  הבחירה, ענין להיות שצריך שכיון שר 51אלא כיון בחיים", זה "ובחרת שיהי' הקב"ה של צונו
דכיסופא" "נהמא של באופן ולא האדם, של עבודתו ברור 52מצד אבל ציווי; בלשון גם זה הרי לכן ,

רש"י  שמסיים וכפי ימים", שבעת תצאו לא מועד אוהל ש"מפתח באופן בחיים, הבחירה שתהי' הדבר
הכתוב  ושמאל".53בפירוש ימין הטו שלא שבחן "להגיד ובניו", אהרן "ויעש

.È המלאה "מידו המצוות, וקיום וחסידות, נגלה התורה, ללימוד בנוגע ה' ברכת שתומשך ויה"ר
והרחבה" הקדושה ,54הפתוחה

ובאופן  תורתנו", מתן "זמן השבועות, לחג באים שממנו הפסח, לחג בסמיכות בעמדנו ובפרט
ובפנימיות, בשמחה התורה את שמקבלים

הפסוק  על רש"י כפירוש לבוא, לעתיד תורה טעמי לגילוי משיח 55ועד ע"י פיהו", מנשיקות "ישקני
ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו,

***

.‡È.היינו עבדים ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.·È שלפנ"ז בשבת שאירע המאורע אודות להזכיר צורך יש רש"י, בפירוש הביאור שהוא 56לפני –
שם) שמסיים (כפי וכו'" לרבו כוס למזוג שבא מ"עבד בסוכות גשמים ירידת לגבי שנאמר המשל 57ע"ד

רבותינו  ואצל אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל דוגמתו שאירע שמעתי (ולא שלפנ"ז בשנים דוגמתו אירע שלא –
ש  לפניו).נשיאינו

נאמר  (עליו השבת ביום הדיבור עיקר כלל שבדרך של 58[ואף בענינים הוא עונג") לשבת "וקראת
כמותו  תענוג שאין הספקות התרת עם קשור זה ענין הרי ].59תענוג,

ובהקדמה:

כו' טעות מצד אמנם הי' זה איתא 60מאורע הרי אעפ"כ, אבל אנוס, הי' זאת שעשה שמי כך, ,
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מעבר 49) השלישית). [הקדמה] ד"ה יד (שער נח פ' עקידה
ב. שער יבוק

עה"ת.50) לפירושו בהקדמתו רמב"ן
יט.51) ל, נצבים
רע"ד 52) ז, פרשתנו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי .ראה
ובכ"מ.
פרשתנו.53) סוף
דברהמ"ז.54) הג' ברכה נוסח
ב.55) א, שה"ש
פירוש 56) אודות הגבאי הכריז התפלה קודם ויקרא בש"פ

בהתוועדות: שיתבאר aרש"י `xwie,d'הי שיסודה הכרזה –

הי' שלא שליט"א, אדמו"ר כ"ק הוראת ע"פ שלא – בטעות
) הנ"ל בשבת התוועדות לערוך ).l"endבדעתו

ב.57) כח, סוכה ראה
יג.58) נח, ישעי'
בתחלתו.59) תרל"ו רבים מים המשך ראה
מענה60) בזה מועתק – הענין אדמו"ר לשלימות כ"ק

הגבאי: של ההתנצלות למכתב שליט"א
– כו' הראשון מיהו הוא ולחקירתו הי'. ואנוס הטעוהו הרי

שנדפסו בלקו"ש בהשגח"פ עיין ויתבונן העבר לש"ק דוקא
–מלמעלה נפק"מבמוחש שרואים מאי אשר שהרי לדידי'–

למקום. שלוחים הרבה
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ובמעמד 61בירושלמי  קדוש, ובמקום הדבר, אירע שבפועל וכיון אמרינן", לא דעביד כמאן ש"אונסא
פרטית. בהשגחה בודאי זה הרי מישראל, עשיריות כו"כ

רז"ל  אמרו זה שעל – כו' וקפידא כעס של לענין מקום נתינת שאין מובן כאילו 62ומזה הכועס "כל
באגה"ק  הזקן רבינו שמבאר וכפי לא 63כו'", לו, זאת היתה ה' שמאת מאמין הי' ש"אילו הדבר, טעם

השמים, מן נגזר כבר הניזק "על הרי כו', בחירה בעל אדם בן ע"י נעשה זה שענין ואף כלל", בכעס הי'
למקום", שלוחים והרבה

שיחות – בלקוטי בארוכה נתבאר זה שענין שבת 64ולהעיר, בערב פרטית בהשגחה שנדפס
–.65הנ"ל 

בשוגג, נעשה שהדבר בנדו"ד, ועאכו"כ במזיד, זאת עושה המזיק כאשר אפילו הוא זה ענין והרי
כו' רצוי' כוונה .66ומתוך

הזולת אצל לפעול כוונה מתוך וקפידא לכעס  מקום אין כיון [וכמו"כ – ותשובה תיקון של ענין
רבינו, ממשה הוראה ללמוד יש זה שבענין

הזקן – רבינו דברי .67ע"פ להשיג לגשת לבו ערב אשר ואיזהו זה הוא מי כי .ש"אף ממדרגת ..
מישראל  אחד לכל שייך כו'" מנהו ושמץ קצהו אפס הרי מ"מ, מהימנא, –רעיא

נאמר  צלפחד דבנות ה'"68שבמאורע לפני משפטן את משה "עמדו 69"ויקרב שני: בפסח כמ"ש [ולא
לכם" ה' יצוה מה שכך 70ואשמעה אשה ילוד אשרי רבו, מפי לשמוע המובטח "כתלמיד רש"י: כפירוש ,

בזה, להתערב רצה שלא כיון – כו'"] מובטח

. "אבינו אמרו צלפחד בנות .כי, הי' לא קרח". בעדת שזהו 71. משה, על חלקו קרח  שעדת וכיון ,
בדבר" "נוגע משה נעשה אזי משה, של כבודו עם הקשור שבו 72ענין בענין להתערב רצה לא ולכן ,

שעז"נ  עצמו, אהבת להתערב אהבה"].73יכולה תכסה פשעים כל "על

.‚È ולהבא מכאן בפועל להתנהג כיצד לחשוב יש – כזה מאורע אירע שבפועל כיון אופן, .74ובכל

מספיק  (ויש לפנ"ז הי' שלא חדש ענין שזהו אף הנה – רש"י דפירוש הלימוד לעצם בנוגע ובכן:
הגיל  לאחרי שלהיותם שחושבים כאלו שיש ובפרט כו'), ולחדש לבאר ללבן שצריכים ישנים ענינים

למקרא" חמש (ולכ 75ד"בן כלל להם נוגע שאינו ענין זה הרי מעשה , בשעת ישנים לא 76ן אעפ"כ, ,(
רש"י; בפירוש ולבאר לדייק אמשיך אלא ידיו), מעשה על חס שאדם (ובפרט זאת אבטל
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ה"ו.61) פ"ז גיטין ה"ב. פ"ג קידושין
(62.80 הערה 121 ע' חנ"ד מנחם בתורת הנסמן ראה
רסכ"ה.63)
ונהנה 64) הליקוט, בעצמו שקרא אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

כו'. מהביאורים
בלקו"ש 65) לאח"ז נדפס – ס"ח ויקרא לפ' השבועי לקו"ש

.14 ע' ח"ז
ה"מקושרים"66) על גם התרעם שליט"א אדמו"ר כ"ק

המאורע, פרטי את פירסמו הבדלה לאחרי שמיד מס"נ", "בעלי
יוצאים  שבכך בחשבם, וכו', התגובה היתה ומה זאת, עשה מי

מאומה  עשו שלא זה על חובתם .*ידי
א).67) (סג, פמ"ד תניא
ה.68) כז, פינחס
שמצינו 69) המקומות שאר אודות גם נזכר זה בענין

ממשה: הלכה ו),שנתעלמה כה, בלק (פרש"י פינחס במעשה

יד).ובמלחמת לא, מטות (פרש"י מדין
ח.70) ט, בהעלותך
ג.71) שם, פינחס
וש"נ.72) .233 ע' ריש חמ"ז מנחם תורת גם ראה
יב.73) יו"ד, משלי
נוגע 74) זה ענין יהי' לא – ומיד תיכף יבוא שמשיח וכיון

כו'. התשובה ענין ע"י העבר לתיקון בנוגע אם כי לפועל,
ספ"ה.75) אבות
משה 76) ר' האריז"ל, מתלמידי א' אודות מהמסופר ולהעיר

התורה, בסודות דורש הי' שהאריז"ל בשעה נרדם שהי' אלשיך,
הי' והאריז"ל ירדם, שלא כדי שעשה התחבולות כל הועילו ולא
כשמגיע  ולכן הדרוש, לעולם שייכת שנשמתו באמרו, אותו, מנחם
ריש  חנ"ב מנחם תורת גם (ראה מתנמנם אזי שבתורה הסוד לחלק

וש"נ). .317 ע'
ישנם  כאן אבל בבתֿשחוק:) שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

(*mdilr jenql mewn 'id `l dligzklny s`,xenfna zixgy zltza mixne`y itk"'d z` iytp illd 'ielld"enw mildz),(b" :l`
miaicpa eghaz..."dltza mixne`y dn mirney `l k"``),'igaa `id dltzdy oeik"`dz `zxenf xenb `xnb"ew zay),a.((p"ye.
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פלוני, פסוק על רש"י פירוש אודות שידובר שבת לפני להודעה בנוגע אבל

הנהגה – אודותם; שידברו הענינים שיודיעו נשיאינו רבותינו אצל דוגמתה מצינו שלא הנהגה שזוהי
נותנים  וכיו"ב, הגדול" ד"שבת הדרשה כמו ה"דרשה", שקודם הליטאיות, בישיבות מצינו זו
אמות  לד' שייכת שאינה הנהגה זו הרי שלכאורה כך, בהדרשה, ידובר שאודותם לענינים מראיֿמקומות

אלו,

ח"ו, רש"י פירוש דלימוד הענין לעצם בנוגע הכוונה אין ואמר:) הפסיק שליט"א אדמו"ר [(כ"ק
נשיאינו  רבותינו מאמר וכידוע כו', אדרבה הכוונה 77שהרי אלא תורה"; של "יינה יש רש"י שבפירוש

המראהֿמקום], להכרזת בנוגע היא

אנ"ש  מזקני לא מישהו; של בקשתו ע"י הגיע מראש, להודיע ההנהגה סדר כל דבר, של ולאמיתו
ורובו  ראשו שמונח ובאופן לתורה, עתים קביעות לו ויש תמימים, בתומכי שלמד מאברך אלא "ח"ו"...

וכו' רש"י במפרשי תחילה לעיין שיוכלו השומעים, לתועלת הדבר שכדאי שעורר זה והוא –בתורה,

ולכן  זו, הנהגה על קפידא יש שמלמעלה "סימן" שזהו לומר מקום יש הנ"ל, מאורע שאירע כיון הרי
בהתוועדות. יתבאר רש"י פירוש איזה מראש ולהכריז להודיע המנהג את אבטל

.„È השומעים לתועלת טוב ענין הי' אודותיו שידובר רש"י הפירוש מראש להודיע הנ"ל שהסדר ואף
חסרון: גם יש זה שבענין מובן שממנו חז"ל במדרשי בסיפור ונזכרתי עיני ה' האיר – כו'

ישראל  יעלו שלא הדרכים על נבט בן ירבעם שהושיב פרוזדאות שביטל אלה בן להושע בנוגע מצינו
לכך שהסיבה – רצוי בלתי מאורע לו אירע ימיו בסוף ואעפ"כ מצוארו לרגל, קולר ש"העביר בגלל היתה

הרבים" בצואר של78ונתנו עון זה הי' אז שעד והיינו, ,cigi נעשה ובגללו לרגל, ישראל עלו לא שבגללו
של עון miaxdזה lk.עלו ולא לרגל לעלות יכולים שהיו

לעניננו: ובנוגע

מונח  שאינו מי את להאשים אפשר אי – אודותיו שידובר רש"י הפירוש מראש מודיעים לא כאשר
שנאמר  או שאלה שנשאלה לב שם ולא אחר, בענין שקוע הי' הוא כו'. המדובר במה ידע שלא כיון בזה,
להתכונן  שהות שיש כך, זה, רש"י פירוש אודות שידובר מראש כשמודיעים משא"כ רש"י; בפירוש תירוץ
פגיעה  זוהי) אלא פב"פ, של בכבודו פגיעה רק (לא זו הרי בזה, מונחים לא כאשר הנה כו', ולעיין

עצמו!... ברש"י כביכול

לעתֿעתה  אודותיו.79ולכן, שידובר רש"י הפירוש מראש ולהודיע להכריז יפסיקו

רש"י. פירוש עם השבוע בפרשת פסוק יתבאר ועתה

.ÂË הפסוק לפני 80על שאמרה המגיד הרב תורת ידועה תכבה", לא המזבח על תוקד תמיד "אש
והקרבן  המזבח על אש להבעיר שצריכים – נפשו כחות בעשר לחקקה כדי פעמים, עשר הזקן רבינו

יום" ב"היום כמובא ה"לא", את מכבה שהיא תכבה", "לא זה ואש מכם, שלאח"ז 81אשר ובפיסקא ;82,
לעד  תכבה לא זה זכותו אשר אתו שכרו הנה זה, ענין פועלים .83שכאשר
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כשמדברים  גם אלא הסוד, בחלק כשמדברים רק לא שישנים כאלו
הרמ  התורה בחלק תוכן מצד זה שאין כך, והפשט, הדרוש ז

המגיד, מהבעש"ט, נשיאינו, רבותינו דברי חזרת היא רוב (שע"פ
"ותן  כמ"ש בתורה, חלק יש אחד לכל שהרי וכו'), הזקן רבינו
116 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה (אבות בתורתך" חלקנו

וש"נ). ואילך.
שבט).77) כט יום" ב"היום (נעתק 197 ע' תרצ"ז סה"ש
לג.78) דאיכ"ר פתיחתא ה"ז. פ"ד תענית ירושלמי

שכ"ק 79) ופעל הנ"ל האברך ביקש זמן שלאחר לציין יש
שידובר  רש"י הפירוש מראש להודיע יחזור שליט"א אדמו"ר

) ).l"endאודותיו
ו.80) ו, פרשתנו
מהוריי"צ81) אדמו"ר מאג"ק – אד"ש ע.כ ע' ח"ד
שם.82) מאג"ק – אד"ש כא
ס"ח 83) תשי"ז אד"ש י"ג זכור, פ' צו, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 133 ע' חי"ט מנחם (תורת ואילך
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.ÊË הפסוק על רש"י בפירוש בה 80הביאור שנאמר "אש תכבה", לא המזבח על תוקד תמיד "אש
בה  שנאמר הנרות את בה שמדליקין היא תוקד",84תמיד החיצון המזבח מעל היא אף תמיד, נר להעלות

הוספה – זו אין הרי בלבד, ליום" "מיום או ולילה" לילה "כל גם להתפרש יכול ש"תמיד" דכיון
יקידות  כאן ש"ריבה [דאף המזבח אש על (לא קאי תמיד" ש"אש לפרש בהכרח ולכן תכבה". "לא לגבי

יומא  במסכת נדרשו ש"כולן הרי שמביא 85הרבה", (כפי שם" שהיו המערכות במנין רבותינו שנחלקו ,
לפנ"ז  רק 86רש"י בו שהיו המזבח, אש על קאי לא המזבח" על תוקד תמיד "אש שהפסוק דעה ויש ,(

מערכות  שלש או על87שתים אלא) ,[dxepnd y` המזבח מאש להדליקה .88שצריך

בפרשת  ולא המזבח, בפרשת נאמר (שלכן במזבח אלא) במנורה, (לא דין זה הרי – להלכה ובנוגע
אחרת. מאש המנורה את להדליק ויכולים זה, חיוב בטל המזבח, על אש אין וכאשר המנורה),

שידלק  שכדי ה', בעבודת נוגע 89וההוראה להיות צריך בתמידיות, אוהל יושב אצל התורה ואור אש
בחוץ  שנמצא יהודי של נשמתו שתאיר  תחילה –לו

ואילך. 50 ע' חי"ז בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

*

.ÊÈ רש"י פירוש אודות הכריזו שבפועל כיון הנה – שלפנ"ז בשבת המאורע אודות להמדובר בהמשך
פרטית, בהשגחה בודאי זה הרי דוקא...), זה רש"י לפירוש "נטפלו" מה יודע שאינני (אף ה ב, ויקרא

זה  רש"י פירוש גם לבאר צורך  יש :90ולכן

שהי' הוא וכלי מחבת, מנחת עלי הרי "שאמר רש"י: מפרש המחבת", על מנחה "ואם הפסוק על
קשין, שבתוכו המנחה ומעשה צף, אלא עמוק, אינו והכלי בשמן, האור על זו מנחה בו שאופין במקדש
קודם  בכלי שמן ומתן ובלילה יציקה מתנות, ג' טעונות וכולן השמן, את שורף האור צפה, שהיא שמתוך

לעשייתן".

מובן: אינו ולכאורה

הפסוק א) לפירוש כלל נוגעים אינם שלכאורה מחבת, במנחת דינים ריבוי להביא רש"י צריך מדוע
הפשט? בדרך

להבין ב) צריך – בדיוק) הוא זה ענין שגם כמ"פ (כמדובר מהפסוק רש"י שמעתיק לתיבות בנוגע
"המחבת" תיבת רק להעתיק צריך הי' דלכאורה (המחבת)", על מנחה "ואם התיבות את גם מעתיק למה

הפרשה (וכמו שבהמשך מרחשת למנחת "מרחשת")?91בנוגע תיבת רק שמעתיק ,

נאמר ג) מחבת שבמנחת למרחשת, מחבת בין השינוי טעם רש"י מבאר לא מדוע להבין צריך גם
נאמר lr"מנחה במרחשת משא"כ "91המחבת", בפרשתנו: ועד"ז מרחשת". "וכל 92מחבת"lr"מנחת ,
כמו"כ 93מחבת"lreמרחשתaנעשה רש"י, בפירוש המבואר על להתעכב שיש שכשם כמ"פ כמדובר –

עני  על להתעכב מובן יש זה הרי רש"י שלדעת כיון בדיוק, זה שגם מבארו, אינו שרש"י מובן בלתי ן
וביאור. בפירוש צורך ללא מעצמו,
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תצוה.84) ר"פ
א.85) מה,
ה.86) שם, פרשתנו
גו'"87) תמיד "אש הפסוק רש"י מפרש – זו דעה ולפי

דעה  לפי רק מפרש שרש"י בכ"מ עד"ז שמצינו כפי שלאח"ז,
סכ"ב  זו שנה תשא ש"פ שיחת (ראה שלפנ"ז שבפסוק אחת

וש"נ). .(399 ע' חנ"ה מנחם (תורת
המנורה 88) אש על (לא קאי – תכבה" "לא מ"ש ואעפ"כ,

שנלקחה  האש את לכבות שאין היינו, המזבח, מאש שמדליקים
עצמו, המזבח אש על אלא) המנורה, הדלקת לצורך המזבח מן

אש ש"המכבה ומפרש רש"י מאריך gafndשלכן lr בשני עובר
.(36 הערה שבפנים לקו"ש (וראה לאוין"

שהעבודה 89) אלא נרות, שישנם הבעש"ט מפתגם ולהעיר
בהערה  תשא ר"פ עה"ת בעש"ט ס' (ראה אותם  להדליק – היא

וש"נ). .110 ע' ריש ח"מ מנחם תורת גם וראה וש"נ. א.
שעירבו 90) בכך אשם אינו רש"י שהרי בבתֿשחוק: והוסיף

זו... בפרשה אריינגעשלעּפט") אים ("מ'האט ַָאותו
ז.91) שם,
יד.92) ו,
ט.93) ז,
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לקמן. שיתבאר וכפי רש"י. פירוש של ענינו שזהו הפשט, ע"ד מובנים להיות צריכים אלו ענינים וכל

*

.ÁÈ ויקהל בפ' רש"י בפירוש הביאור לסיים המקום כאן הרי – מרים מתה בניסן שבעשירי 94כיון

הי'". מרים של ש"בנה ל"חור", בנוגע

ישראל  נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים "בשכר כי, – הגאולה עם גם קשור זה וענין
כמ"ש 95ממצרים" אותן, שהנהיגה זו היא מרים והרי גו'".96, אחרי' הנשים כל ותצאן גו' מרים "ותקח

ס"ט  ויק"פ ש"פ בשיחת נכלל – הביאור .97המשך

***

.ËÈ בן מ"חנני' הזקן רבינו שמביא לדוגמא בנוגע ששאלו (מה פ"ד התשובה באגרת הביאור המשך
סי"א  ויק"פ ש"פ בשיחת נכלל – בנעימים") ושנותיהם ימיהם ד"האריכו לדיוק ובנוגע הנביא", .98עזור

*

.Îהפסוק המשך על תשא, פ' רש"י בפירוש עוברת 99הביאור שכינה משה "כשראה משה", "וימהר
סי"ג  תשא ש"פ בשיחת נכלל – .100כו'"

***

.‡Î בזה יש – ה"לא" את לכבות שצריך תכבה", "לא הפסוק על (סט"ו) הנ"ל המגיד לתורת בנוגע
הם  וגם "לא", שאומרים המנגדים כל שיתבטלו הוא, הפשוט הפירוש מזה: לפנים זה פירושים כמה

ל"זכיות" ("לא") ה"זדונות" הפיכת הו"ע בזה הפנימי והפירוש "הן"; ("הן").101יאמרו

כמאמר  עילאה), (תשובה התשובה ענין שלימות יהי' שאז לבוא, לעתיד יהי' זה אתא 102וענין "משיח
כזכיות" לו נעשו ד"זדונות הענין גם יהי' ואז בתיובתא", צדיקייא .101לאתבא

הגלות" משך זמן כל ועבודתינו "במעשינו תלויים לבוא דלעתיד הענינים שכל כיון צריך 103אמנם, ,
זה. מעין עכשיו גם להיות

.·Î:בזה והענין

בדברים  להיות יכול זה וענין והמשכה, קירוב של באופן בירור הוא עשה מצוות של שענינם ידוע
בפיך" המותר ("מן קליפות 104המותרים מג' שהם אסורים בדברים לא אבל נוגה, מקליפת שהם ,(

דחי'. של באופן אם כי קירוב), של (באופן להתברר יכולים שאינם לגמרי, הטמאות

מבואר  הרי "הן", עשה, של ענין שהם שאף דרבנן, מצוות ז' של הענין גם ישנו בדרושי אמנם,
מהר"ש  ה"גדרים 105אדמו"ר דוגמת הם דרבנן (עשה) "מצוות" גם (כי תעשה דלא המעלה בהם שיש ,

ה"לא" שלילת של שזהו"ע כך, התורה ), מן עבירות על לעבור יבואו שלא .106וסייגים"

"הן". – מ"לא" שעושים הענין ישנו עתה שגם וזהו
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ל.94) לה,
ע"ב.95) ריש יא, סוטה
כ.96) טו, בשלח
וש"נ.97) .16 ע' חנ"ו מנחם תורת
וש"נ.98) ואילך. 17 ע' שם
ח.99) לד,

וש"נ.100) ואילך. 391 ע' חנ"ה מנחם תורת

ב.101) פו, יומא
ובכ"מ.102) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
רפל"ז.103) תניא
וש"נ.104) ב. כח, שבת
ח"א 105) תר"ם (סה"מ ואילך פמ"א תר"ם זו מצה המשך

.16 הערה 224 ע' ח"ה לקו"ש גם וראה ואילך). ריג ע'
וש"נ.106) ואילך. 208 ע' ח"מ מנחם תורת ראה
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באורייתא" רמיזא דלא מידי ש"ליכא בתורה:107וכיון גם דוגמתו מצינו –

באגה"ת  (כמבואר כו'" ההמשכה חבל ונפסק "שנכרת שענינו – ל"כרת" של 108בנוגע ענין שזהו ,(
הנה  – החבל) לכללות בנוגע גם אלא נימין, מתרי"ג אחת לנימא בנוגע רק (לא חמור היותר באופן דחי'

ומילה  פסח עשה: מצוות של ענינים ב' מלבד תעשה, לא מצוות על הם הכריתות .109כל

המילה  ענין שכן, הרע, הסרת הוא ענינם הרי עשה, מצוות שהם אף – ומילה לפסח הוא 110ובנוגע
המדרש  בדברי [ומודגש הערלה אינו 111הסרת למה במילה, חפץ (הקב"ה) הוא "אם תנא אצל ששאלו

מהול  שנולד באדה"ר מצינו שאכן (כפי אמו" ממעי מהול הולד נח 112יוצא וכן תמים 112, צדיק ש"איש
הע 113הי'" שהסרת כיון – דם ) הטפת צריך מהול שנולד מי גם מ"ת, שלאחרי (אלא עיקרי הו"ע רלה

שבזה 114ברית  והפעולה התוכן בביאור האחרונים שקו"ט וכבר לגמרי.115, הטמאות קליפות מג' שהיא ,[(

"הן". עשה, של ענין – מ "לא" נעשה ומילה הפסח שבענין ונמצא,

זה. מעין ישנו עכשיו שגם אלא לבוא, לעתיד בעיקר יהי' זה שענין וכאמור,

.‚Î בכתוב מצינו למילה שבנוגע לא 116ולהעיר, ממצרים בצאתם בדרך במדבר הילודים העם ש"כל
. בגמרא מלו ואיתא יהושע", מל אותם הראשון 117. לחודש בעשור הירדן מן עלו "והעם בעשרה 118: ,

דאורחא". חולשא משום מהילי לא

כמה  שנימולו ויתכן נימולו, אימתי נתפרש לא אבל מהילי", לא ש"בעשרה רק נתפרש בגמרא אמנם,
הדרך  טורח מפני עליו מיושבת האדם דעת אין אז שעד – ימים (שלשה לאח"ז ).119ימים

עולם  בסדר מפורש רש"י 120אבל, בפירוש הוא וכן בניסן 121– בי"א שנימולו –122.

*

.„Î:"המחבת על מנחה "ואם הפסוק על רש"י בפירוש הביאור

שלפנ"ז  שבפסוקים על 123כיון מנחה "ואם בפסוק הנה (סתם), מנחה" קרבן תקריב כי "ונפש נאמר
בפסוק  רש"י שפירש (וכפי מחבת" מנחת עלי הרי כ"שאמר רק שזהו לפרש רש"י מוכרח 124המחבת"

תהי' כן, פירש לא אם אבל תנור"), מאפה מנחה עלי הרי "שאמר תנור", מאפה מנחה קרבן תקריב "וכי
שלפנ"ז  שנזכרה (סתם) סולת מנחת .125זו

וכו'": זו מנחה בו שאופין במקדש שהי' הוא "וכלי – המחבת" על "מנחה מהי רש"י ומפרש

כי, במקדש, שהי' כלי שזהו רש"י פירש לא – לתנור מנחה בנוגע קרבן תקריב "וכי הכתוב משמעות
dt`nהיא הרי המנחה את מביא שכאשר הוא, `iet'תנור" xak,במקדש אפייתה שתהי' כלל הכרח ואין ,

בגמרא  שרת);126וכמבואר כלי כדין מקדש הי' אם – (ועכ"פ במקדש תנור הי' אם מחלוקת ֵַשיש
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ב.107) לח, יומא ישנים תוס' ובפרש"י. א ט, תענית ראה
א. קה, זו"ח א. רכא, זח"ג

פ"ה.108)
בתחלתה.109) כריתות
(110) לפסח בנוגע הביאור ).l"endחסר
ה.111) תזריע תנחומא
ה.112) פ"ב, דר"נ אבות ה. נח תנחומא
נח.113) ר"פ
יו"ד 114) טושו"ע ה"ז. פ"א מילה הל' רמב"ם א. קלה, שבת

ס"ד. סרס"ג
וש"נ.115) .74 הערה 51 ע' ח"ל לקו"ש ראה
הֿז.116) ה, יהושע
ב.117) עא, יבמות

יט.118) ד, שם
פ"ד 119) תפלה הל' רמב"ם ובפרש"י. א סה, עירובין ראה

הט"ו.
פי"א.120) – רבא
שם.121) יבמות – הזאה ד"ה
שכאשר 122) יום" ב"היום מ"ש עוה"פ נזכר השיחה בהמשך

תכבה  לא זכותו אשר אתו שכרו הנה תכבה", ד"לא הענין פועלים
) הסיום וחסר ).l"endלעד;

א.123) ב, ויקרא
ד.124) שם,
הרא"ם.125) פי'
(ותוד"ה 126) ואילך ב צה, זבחים וראה ואילך. ב צה, מנחות

וכשרות). (ותוד"ה א סג, מנחות א). צו, שם – הכי
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על  בהיותה רק למנחה שמתקדשת שמשמעותו, קרבנך", המחבת על מנחה "ואם בפסוק משא"כ
קרבנך" מרחשת מנחת "ואם וכן במקדש". שהי' הוא ש"כלי לומר בהכרח – הוא 91המחבת "כלי –

כו'". במקדש שהי'

.‰Î:"'וכו צף אלא עמוק אינו ש"הכלי ממשיך ורש"י

במשנה  יוסי 127איתא ר' דברי כיסוי, לה אין מחבת כיסוי, לה יש מרחשת למרחשת, מחבת בין "מה
. עמוקה מרחשת אומר, גמליאל בן חנינא ר' כו'".הגלילי. צפה מחבת .

" נאמר מחבת שגבי כיון – מקרא של פשוטו ע"פ "lrאמנם, ולא גבי aהמחבת", כמו מחבת",
" שנאמר (לא aמרחשת היא שהאפי' כך, צף, אלא עמוק שאינו כלי הוא שמחבת מובן, הרי מרחשת",

jeza" אלא) תוך, לו אין שהרי היא lrהמחבת, האפי' אזי עמוק, כלי שהוא מרחשת משא"כ המחבת";
"a"ה)מרחשת .128(תוך

" מהפסוק להעתיק רש"י הוצרך (א) מחבת lrולכן: בין השינוי טעם לבאר הוצרך ולא (ב) המחבת",
" – ו"lrלמרחשת מרחשת".aהמחבת",

לעשייתן": קודם בכלי שמן "מתן צ"ל לכן השמן", את שורף האור  צפה שהיא ש"מתוך וכיון

שלאחר  באופן להיות יכול האפי' סדר כי האפי', קודם שמן ליתן הכרח אין – תנור מאפה במנחת
וממילא  מההיסק), שנשאר (בחום המנחה את בו אופים ולאח"ז הגחלים, את ממנו מוציאים התנור היסק
ע"ג  שנעשית מחבת, במנחת משא"כ כ"כ; גדול אינו והחום אש שם שאין מאחר נשרפת, המנחה אין
ולכן  היטב, תיאפה ולא האש, חום מחמת מיד המנחה תישרף במחבת, שמן יהי' לא אם – ממש האור
ע"ג  המחבת את מניחים לאח"ז ורק הסולת, את בה מניחים ואח"כ בכלי", שמן "מתן לראש לכל צ"ל

האור.

.ÂÎ" תיבת גם מעתיק המחבת":m`eורש"י על מנחה

"מנחה לפרש אפשר הי' "lrלכאורה כמו – מ"ש mrהמחבת" ע"ד על 129המחבת", האנשים ויבואו
" רש"י ופירש נקרבת mrהנשים", – המנחה המנחה: עם יחד המחבת את שמקדש היינו, כו'", הנשים

גו'" ונחושת וכסף מ"זהב הנדבות כל  כמו דינה – והמחבת המזבח, בנ"י.130ע"ג שהביאו

הפסוק  על רש"י פירש כבר כי, – מנחה" "ואם התיבות רש"י מעתיק "וי"ו 131ולכן הצאן", מן "ואם
מובן ומזה ראשון", ענין על על מוסיף – ראשון ענין על מוסיף המחבת" על מנחה ש"ואם בנדו"ד, גם

לא  (שהרי הכלי  גם להביא צריכים היו שלא  פשיטא הנ"ל שבמנחות כשם ולכן, לפנ"ז, שנזכרו המנחות
המחבת. את גם להביא צריך לא זו במנחה גם כך "על"), בהם נאמר

היא שהאפי' – הוא המחבת" ד"על שהפירוש עמוק ilr'ועכצ"ל, אינו ש"הכלי כיון בתוכה, ולא
כנ"ל. תוך, לו ואין צף", אלא

.ÊÎ מ"ש שיקויים כל 132ויה"ר על דקאי – גו'" עולם כימי וירושלים יהודה מנחת לה' "וערבה
"מנחה" בשם שנקראים ויבוא 133הקרבנות ש"יגלה רק וצריך ומשוכלל" ש"בנוי השלישי, בביהמ"ק –

השמים" להגאל 134מן עתידים ובו נגאלו שבו ניסן, בחודש צדקנו, משיח בביאת ממש.14, דידן בעגלא ,

בהתוועדות  לחלק כדי והמזונות, המשקה שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן אחרונה ברכה אמירת [לאחרי
גאלתנו"]. "ממצרים הניגון לנגן והתחיל ניסן), (י"א דמחר ובהתוועדות מלכה" ד"מלוה
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א.127) סג, מנחות
(ובפרש"י).128) שם מנחות ראה
כב.129) לה, ויקהל
ג.130) כה, תרומה

יו"ד.131) א, ויקרא
ד.132) ג, מלאכי
א.133) [קפח], מז וישלח תו"ח
ועוד.134) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י
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.a"nyz'd oqip 'i ,lecbd zay ,ev t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הזה ‡ לחודש "בעשור - ג) יב, (בא בתושב"כ מפורש בניסן) (עשירי הזה" לחודש "בעשור אודות .
וגו'". אבות לבית שה איש להם ויקחו

עולם". ד"חוקת באופן "לדורותיכם", נמשך זה הרי - מ"ת וקודם יצי"מ, קודם הי' זה שציווי ואע"פ

לזמן  בנוגע אפילו אלא פסח), קרבן מקריבים היו (שאז קיים הי' המקדש שבית לזמן בנוגע רק ולא
גם  מיוחדים ודינים (מנהגים הגדול" ל"שבת בנוגע סת"ל) (או"ח בשו"ע שלם סימן ישנו שהרי - הגלות

הזה": לחודש ד"בעשור מהציווי כתוצאה - זה וכל הגלות), בזמן

מקחו  הי' מצרים שפסח גדול, נס בו שנעשה לפי הגדול, שבת אותו קורין הפסח שלפני "שבת
הי' שבת היום ואותו וגו', אבות לבית שה איש להם ויקחו הזה לחודש בעשור כמ"ש לחודש, מבעשור 
עשרה  א"כ בשבת, בה' הי' בניסן שט"ו וכיון . . ממצרים יצאו בשבת בה' שהרי זו), שנה (כקביעות
ושאלום  ישראל אצל מצרים בכורי נתקבצו שבת, באותו פסחיהם ישראל וכשלקחו בשבת. הי' בניסן
אבותיהם  אצל בכוריהם הלכו מצרים. בכורי שיהרוג לה' הוא פסח זבח להם, אמרו כך, עושין הם זה למה
מהם. הרבה והרגו מלחמה עמהם הבכורות ועשו רצו, ולא ישראל את שישלחו מהם לבקש פרעה ואל

הגדול". שבת וקראוהו בשבת, לדורות לזכרון זה נס וקבעו בבכוריהם. מצרים למכה וז"ש

שחל  בין בשבת שחל בין סתם, לחודש בעשירי קבעוהו "לא לחודש", "בעשור הי' זה שנס ואע"פ
הדבר. טעם בשו"ע שמבאר כפי - הפסח שלפני בשבת קבעוהו אלא המועדים", שנקבעו כדרך בחול,

לחודש", "בעשור חל הגדול שבת שכאשר מובן, לחודש", "בעשור הי' זה שנס מאחר - לאידך אבל
הראשונה. בפעם הי' שכך מאחר יתירה, בהדגשה הענין כללות מודגש זו, שנה כקביעות

ושנה.· שנה בכל מחדש ונפעל נמשך - לחודש" "בעשור שהי' גדול" ד"נס הענין כללות והנה, .

זכרו  ידי שעל .- ונעשים" נזכרים האלה "והימים עה"פ האריז"ל תורת ("נזכרים")וכידוע הדברים ן
הראשונה. בפעם שהיו הענינים כל מחדש ונפעלים "נעשים" חיים", ו"תורת אמת" "תורת ע"פ כדבעי,

ליעקב  דבריו "מגיד כמ"ש לעשות, לישראל מצווה שהוא מה כל עושה שהקב"ה מאחר מזו: ויתירה
מוסיף  כן כמו בקודש"), ("מעלין בקודש להעלות נצטוו שבנ"י שכשם מובן, לישראל", ומשפטיו חוקיו
בפעם  שהי' מכפי יותר נעלה באופן - בשנה שנה מידי גדול" ד"נס הענין בכללות הקב"ה ומעלה

הראשונה. בפעם היתה זה בענין שה"פתיחה" אע"פ הראשונה,

הגדול":‚ ב"שבת שהי' גדול" ד"נס הענין בכללות הביאור .

"שבת  אותו קורין ולכן גדול", נס בו שנעשה לפי הגדול, שבת אותו קורין הפסח שלפני "שבת
גדול". "נס אלא סתם, נס שאינו זה, בנס מיוחד עילוי שישנו אומרת, זאת הידיעה, בה"א הגדול",

נסים  "עשרה וכמ"ש נסים. וכמה כמה היו בבכוריהם", מצרים ד"למכה הנס שאירע לפני גם דהנה,
. . ובין ישראל . . בין ה' ד"והפלה הענין הי' שבכולם המכות, עשר כל - במצרים" לאבותינו נעשו
"נס  מיוחד, נס זהו כי - הנ"ל נסים" "עשרה בין נכלל אינו בבכוריהם" מצרים ד"למכה והנס מצרים".

גדול".

בזה: והביאור

בנס  והשבירה הביטול אבל ואהרן. ומשה הקב"ה ע"י נעשתה המכות עשר ע"י מצרים ושבירת ביטול
התוקף  על מורה מצרים" ש"בכורי וכידוע עצמם, מצרים בכורי ע"י נפעל בבכוריהם" מצרים ד"למכה
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הכו  מצרים שבכורי בבכוריהם", מצרים ד"למכה הענין נפעל ידם ועל דמצרים , העתיד שבדור והמובחר
גדול". "נס זה הרי ולכן, מצרים, את

לתבוע  כדי שלהם התוקף את מנצלים עצמם מצרים שבכורי בזה מתבטא גדול" ה"נס אומרת: זאת
בסכנה  עצמם את שמעמידים ועד ממצרים , בנ"י את ולשלוח הקב"ה ציווי את לקיים מצרים ומכל מפרעה
הצדדים  מב' חללים שנופלים היא המלחמה שדרך בידעם מלחמה", עמהם הבכורות "ועשו - זה ענין על

מצרים). מבכורי גם אלא ממצרים, רק (לא

בספרים):„ זאת מצאתי לא שלע"ע (אע"פ בזה להוסיף ויש .

"נס  (בדוגמת הגדול" "הלל הנקרא (קל"ו) בפרק - בתהלים נאמר בבכוריהם" מצרים "למכה הפסוק
"בעשור  הי' זה נס כי לחודש", ד"בעשור הענין מרומז  שבזה העשירי, בפסוק - גופא זה ובפרק גדול"),

לחודש".

נפש  לכל השוה סידור - הזקן אדמו"ר של בסידורו גם מודגש זה ובהקדים:וענין .

עניני  בסידורו הזקן אדמו"ר הביא לא - האריז"ל נוסח ע"פ הוא הזקן אדמו"ר של שסידורו אע"פ
השוה  דבר הוא הסידור כי - האמת חכמת הקבלה, בחכמת שעוסקים לאלו השייכים האריז"ל, כוונות

נפש. לכל

נפש. לכל שוים אלו שכוונות מאחר - כוונות עניני הזקן אדמו"ר מביא ספורים במקומות ורק

צריכים  המכות עשר באמירת היין שפיכת שבעת הזקן אדמו"ר כותב פסח" של ב"הגדה ולדוגמא:
מסויים. ענין לכוין

הראשונים  הפסוקים שעשר הזקן אדמו"ר מביא - שבת כל בתפלת שאומרים הגדול" ב"הלל ועד"ז
ששה  הוי', דשם ראשונה ה"א כנגד הם שלאח"ז הפסוקים חמשה הוי', דשם יו"ד כנגד הם זה דמזמור
הוי'. דשם אחרונה ה"א כנגד הם האחרונים פסוקים וחמשה הוי', דשם וא"ו כנגד הם שלאח"ז פסוקים 

"ויכוין  - ב"הגדה" שכותב (כפי כו' כוונה של ענין שזהו הזקן אדמו"ר כותב לא זה שבענין - ולהעיר
הוי') דשם האותיות בשאר (וכיו"ב הראשונים הפסוקים עשר לאחרי יו"ד האות את מציין רק אלא כו'"),

כוונה. של ענין שזהו כלל מדגישים שלא כך כדי עד נפש לכל השוה דבר שזהו מאחר -

האות  כי - זה שבמזמור העשירי הפסוק הוא בבכוריהם" מצרים "למכה שהפסוק ביותר מודגש ובזה
(הפסוק  בבכוריהם" מצרים "למכה הפסוק מול כתובה הראשונים) פסוקים עשר (שכנגד הוי' דשם יו"ד

העשירי).

אדמו"ר  ע"י (ולא וכיו"ב המדפיס ע"י זה במזמור הוכנסו הוי' דשם אותיות שהד' נאמר אם (ואפילו
של  תפלתם עם הקשור ענין שזהו ובפרט פרטית. בהשגחה הסידורים בכל נדפס כך הרי - בעצמו) הזקן

קודש"]. "מקרא - יו"ט תפלת ועד"ז התפלה), ענין הוא ענינו (שכל השבת יום תפלת ובפרט ישראל,

הוי':‰ דשם הענין כללות עם בבכוריהם" מצרים ד"למכה השייכות ביאור .

"לא  פרעה אמר עמי", את שלח . . הוי' אמר "כה אליו ואמרו פרעה אל באו ואהרן משה כאשר
פרעה". שלום את יענה "אלקים כמ"ש  אלקים, לשם רק היא שייכותו כי הוי'", את ידעתי

לא  היינו, עמי", את "שלח הוי' ציווי את לקיים מפרעה ודורשים מצרים בכורי באים - זאת ולעומת
וי  אותם ישלח עצמו שפרעה אדרבה, אלא ממצרים, לצאת בנ"י את יעכב שלא בלבד לצאת זו להם סייע

ממצרים.

ולא  התערב, לא שפרעה בלבד זו לא היינו, העם", את פרעה "בשלח כמ"ש - בפועל אמנם הי' וכך
ממצרים  לצאת להם וסייע ממצרים, בנ"י את שלח עצמו פרעה אדרבה: אלא ממצרים, לצאת מבנ"י מנע
חזקה  וביד ישלחם חזקה "ביד הנה - ממצרים לצאת רצו שלא "טפשים" היו וכאשר האפשרית, במהירות

מארצו"! יגרשם
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הזדרז  לכן, הוא, גם שימות ופחד בכור, הי' עצמו שפרעה היות כי - בכורות מכת ע"י נפעל זה וכל
עשו  מצרים שבכורי בבכוריהם", מצרים ד"למכה הענין הי' - לזה ובהקדמה הארץ". מן לשלחם "למהר

הוי'). ציווי את (לקיים ממצרים בנ"י את לשלח להכריחו כדי פרעה, עם מלחמה

Â התחיל מהגלות) לצאת לבנ"י מסייע עצמו (שפרעה העם" את פרעה ד"בשלח הענין כללות והנה, .
הגאולה: קודם כבר

יצאו  כבר ואז עין", כהרף המקום עיכבן "לא - הזה" היום "בעצם ניסן, בט"ו הקץ", "הגיע כאשר
"ויהי  - לפנ"ז התחיל ממצרים) שיצאו (קודם העם" את פרעה ד"בשלח שהענין מובן ומזה ממצרים.
("שהי' לילה ולאהרן למשה ויקרא . . לילה פרעה "ויקם כמ"ש בכורות, מכת היתה כאשר הלילה", בחצי 

גו'". צאו קומו ויאמר כו'") משה היכן וצועק העיר פתחי על מחזר

ובאופן  זהב", וכלי כסף כלי רעותה מאת ואשה רעהו מאת איש "וישאלו הציווי שקיום מובן ועד"ז
כסף  כלי לבנ"י המצרים  כבר השאילו הגאולה שקודם היינו, הגאולה, קודם הי' - מצרים" את ד"ונצלתם
כסף  כלי לבנ"י  נתנו שהמצרים היינו, מתנה, של באופן היתה זו ששאילה הפירוש  ע"פ ובפרט זהב, וכלי

לו). יב, בא פרש"י (ראה ממצרים שיצאו כדי זהב וכלי

בגלות  היו בנ"י כאשר גם היינו, - הגאולה קודם נפעל בבכוריהם" מצרים ד"למכה שהנס מובן ועד"ז
לצאת  לבנ"י לסייע מפרעה דרשו שהם "בכוריהם", ע"י מצרים" ד"למכה הענין כבר נפעל מצרים,

ממצרים.

שיסייע  שני גוי על לפעול ושליחותו שתפקידו יודע עצמו שהגוי - גדול" ד"נס הענין כללות וזהו
הגאולה. קודם הגלות, בזמן עדיין נמצאים בנ"י כאשר נפעל זה ענין - וכאמור מהגלות! לצאת לבנ"י

שהרי  - העתידה הגאולה קודם כבר נפעלים האמורים שהענינים זה, לגלותנו בנוגע מובן ועד"ז
מצרים". מארץ צאתך "כימי תהי' העתידה הגאולה

Ê הה שכאו"א . כמ"פ (וכמדובר האדם בעבודת - בבכוריהם" מצרים ד"למכה הענין מכללות וראה
אליו): היא שהכוונה לדעת צריך

"מצרים" - מזה ולמטה וגבולים. מיצרים - והגבלה מדידה של באופן עבודה על מורה "מצרים"
לישראל". "מצירים הם עצמם שמצד בענינים התעסקות היינו, לישראל", "מצירים מלשון

בזה: והביאור

ללמוד  יכול שהי' זה תמורת אומרת, זאת העולם. בעניני יהודי עוסק שבהם היום במשך זמנים ישנם
לעסוק  כדי היום משעות מסויים חלק לוקח הוא הרי - התפלה בעבודת ולעסוק מצוות, לקיים תורה,

ו"דרכיך". "מעשיך" העולם, בעניני

מזמנו  להקדיש לו מתירה שהתורה היינו, התורה, ע"פ היא העולם בעניני שהתעסקותו אע"פ והנה,
"שארה  בתורה ציווי שישנו ועד ביתו, ובני אשתו את לפרנס שיוכל כדי העולם, בעניני התעסקות עבור
מקומו  כי לישראל", "מצירים בבחי' היא העולם עניני עם ההתעסקות אעפ"כ, - יגרע" לא ועונתה כסותה
היא  העולם בעניני ההתעסקות ואילו ותפלה, תורה של אמות בד' - הוא מישראל כאו"א של האמיתי
העולם, בעניני עסקו שבעת בפשטות וכמובן בצאתך". "זבולון - לחוץ האמיתי ממקומו שיוצא באופן
ונבון". חכם ל"עם ששייך ליהודי המתאים באופן והשגה, הבנה מתוך התורה ללימוד להתמסר יכול אינו

ולכן  הגוף, דטבע ההגבלות עם בגוף, נשמה של באופן הקב"ה ע"י נברא שיהודי אע"פ אומרת: זאת
אדרבה: אלא שמחה, אצלו גורם הדבר אין אעפ"כ, - הטבע דרכי ע"פ פרנסה בעניני לעסוק רשות לו יש
בידעו  בלבד, בפיך" ד"יגיע ובאופן ולב, לב בלא בלבד, הכרח מתוך זאת עושה והוא לישראל" "מצירים
יקויים  לבוא לעתיד כי הגלות, בזמן עדיין שנמצאים מפני ורק אך הוא העולם בעניני לעסוק שהצורך

צאנכם". ורעו זרים "ועמדו היעוד
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"כאבֿלב" כדי תוך נעשית היא כי לישראל", "מצירים בבחינת היא העולם בעניני ההתעסקות ולכן,
זאת  לעשות בנ"י עדיין צריכים שלכן צאנכם", ורעו זרים "ועמדו היעוד, לקיום עדיין זכינו לא מדוע

בעצמם!

Á:"בבכוריהם מצרים ד"למכה ההוראה באה זה ועל .

עבודתו  להיות צריכה - לישראל" "מצירים מצרים, בבחי' שהם העולם, בעניני עוסק יהודי כאשר גם
שמנצל  היינו, בבכוריהם", מצרים ד"למכה יהיו באופן מעשיך ("כל ה' עבודת לצורך העולם עניני את

דעהו"). דרכיך ו"בכל שמים", לשם

היא  ("מצרים") העולם בעניני התעסקותו כאשר גם בבכוריהם": מצרים ד"למכה הענין כללות וזהו
מרובה  במדה בעסקיו עצמו את שישקיע עליו פועל זה אין - מצרים) (בכורי רבה הצלחה של באופן
בבכוריהם". מצרים "למכה - ה' בעבודת להוספה מנוצל גופא מצרים דבכורי הענין אדרבה: אלא יותר,

בלבד, כפיך" ד"יגיע באופן ולב, לב בלא הכרח, של באופן היא העולם בעניני התעסקותו ובפשטות:
תורת  התורה, פנימיות או דתורה נגלה תורה, בדברי מהרהר הוא הרי העולם בעניני עסקו בעת גם ולכן,

דילי'. שיעורא לפום וחד חד כל החסידות,

וכו') (טליתות  מסחר בעניני עוסק הי' נחמי' ר' מדובראוונא: נחמי' ר' אודות החסידים סיפור וכידוע
דחשבון  ה"סךֿהכל" להופיע צריך שבה התחתונה לשורה והגיע המסחר, בעניני חשבון פעם ערך וכאשר

מלבדו"! עוד "אין כתב - זה

וחש  הרגיש כן אלא ח"ו, כו', עצמו את להראות כדי זאת עשה לא נחמי' שר' בפשטות מובן והנה,
מלבדו"! עוד "אין - הוא שלו המסחר בעניני החשבון דכל שה"סךֿהכל" - באמת

לא  היינו, מספרים, רשימת המסחר, בעניני חשבון עשיית אודות כאן שמדובר אע"פ אומרת: זאת
ומובן  ועם, עם כל אצל המקובל באופן ממש, מספרים אלא למספרים) (המכוונים הקודש בלשון אותיות
החשבון  עשיית - ובפשטות באמונה", ומתנו "משאו כו', מדוייק באופן להיות צריכה החשבון שעשיית
עוד  "אין בסךֿהכל כתב אעפ"כ, וכיו"ב, לו, לשלם צריכים כמה או לשלם, צריך כמה לדעת כדי היא
המסחר, בעניני גם התבטא שזה עד כך, כל אצלו חדור הי' מלבדו" עוד ד"אין הענין כללות כי מלבדו",

מלבדו". עוד "אין - הוא שלהם והסךֿהכל שתוכנם

העולם  בעניני העסק את שמנצל - האדם בעבודת בבכוריהם" מצרים ד"למכה הענין כללות וזהו
שהסךֿהכל  ומרגישים חשים ביתו, בני ועאכו"כ שלו, בעסק העובדים שכל ובאופן ה', עבודת לצורך

מלבדו"! עוד "אין - הוא העסק דכללות

Ë:וכיו"ב ושתי' אכילה - הגוף עניני לכללות בנוגע מובן עד"ז .

פועל  שזה מאחר בתעניות, להרבות אסור אלו שבדורותינו (פ"ג) באגה"ת מבאר הזקן אדמו"ר
ול  כדבעי. בתומ"צ לעסוק יכול אינו ובמילא הגוף, בבריאות כדי חלישות ולשתות לאכול צריכים כן,

לפדות  צריך - התענית לענין ובנוגע המתאים. באופן ה' את לעבוד יוכל ואז ושלם, בריא יהי' שהגוף
בארוכה. שם כמבואר הצדקה, ע"י זאת

(להזהר  בפועל כן ומתנהג מציית הוא הרי - הנ"ל הזקן אדמו"ר דברי אודות שיודע מאחר והנה,
בבחי' היא הגוף עניני עם ההתעסקות שכללות הוא יודע לאידך, אבל גופו), לבריאות הקשור בכל
מצרים  ד"למכה באופן היא עבודתו ולכן, כו'), הגוף הגבלת מצד רק זהו (כי לישראל" "מצירים

ה'. עבודת לצורך גופא מצרים) (ובכורי מצרים עניני את שמנצל היינו, בבכוריהם",

וכמ"ש  ד"רויחי", באופן אמנם שזהו כו'), בפרנסה (ההתעסקות ד"מזוני" הענין לכללות בנוגע ועד"ז
באופן  נעשה זה כל אבל - מצרים) דבכורי הענין (ע"ד  אשביעך" דבש ומצור חטה מחלב "ויאכילהו

ה'. עבודת לצורך אלו ענינים שמנצל בבכוריהם", מצרים ד"למכה
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כט a"nyz'd oqip 'i ,lecbd zay ,ev t"y zgiy

את  (לנצל זו שהנהגה היינו, - בבכוריהם") מצרים ("למכה מצרים בכורי ע"י נפעל זה וענין
בכורי  "בני האלקית, נפש מצד רק לא היא ה') עבודת לצורך העולם וכללות הגוף בעניני ההתעסקות

מצרים. בכורי - הבהמית דנפש השכל מצד גם אלא ישראל",

È מצרים ד"למכה העבודה לכללות בנוגע כח נתינת ישנה בשנה שנה שמידי מובן לעיל האמור ע"פ .
בפעם  הקביעות שהיתה כפי השבת, ביום חל לחודש" ש"בעשור זו שנה בקביעות ובפרט בבכוריהם".

הראשונה.

התענוג. ענין הוא השבת שכללות מאחר - תענוג מתוך נעשית זו ועבודה

שכאשר  מובן, אחרים, קשוט ואח"כ תחילה, עצמך דקשוט באופן הוא העבודה שסדר מאחר והנה,
מצרים  ד"למכה הענין נפעל עי"ז הרי בבכוריהם", מצרים ד"למכה באופן נעשית בעצמו עבודתו

העולם. לכללות בנוגע בבכוריהם"

ד"למכה  הענין כבר נפעל - הקץ שמגיע קודם הגלות, בזמן נמצאים בנ"י כאשר גם אומרת: זאת
עניניהם. בכל לבנ"י לסייע ושליחותם שתפקידם יודעים העולם שאומות היינו, בבכוריהם", מצרים

ד"לכל  ומצב במעמד נמצאים הם הרי זה), (דגלותנו האחרונים הגלות בימי נמצאים בנ"י כאשר וגם
מצרים, בארץ "במושבותם" הגלות, בזמן עדיין היותם שלמרות היינו, - במושבותם" אור הי' ישראל בני

אר  יכסה "החושך במושבותם".כאשר אור הי' ישראל בני "לכל הרי ץ",

במעמד  הפסח חג את חוגגים ממילא ובדרך הפסח, ימי קודם מהגלות, בנ"י כל יוצאים ממש ובקרוב
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה הפסחים", ומן הזבחים מן שם "ונאכל - גאולה של ומצב

ובבנותינו". בבנינו ובזקנינו "בנערינו

***

‡È,בשנה שנה מידי הגדול" ב"שבת נפעל בבכוריהם" מצרים ד"למכה הענין שכללות לעיל נתבאר .
בימי  סתם", לחודש בעשירי קבעוהו ש"לא מאחר - לחודש" "בעשור חל אינו הגדול שבת כאשר גם

השבוע. בימי הפסח", שלפני "בשבת אלא החודש,

מצרים  ד"למכה הענין כללות מודגש לחודש", "בעשור חל הגדול שבת שכאשר מובן, אעפ"כ, אבל
הפסח), שלפני (שבת השבוע בימי רק לא השייכות מתבטאת כזו בקביעות כי - יותר בתוקף בבכוריהם"

הראשונה. בפעם שהי' כפי אופן באותו לחודש"), ("בעשור החודש בימי גם אלא

נפרדים) ענינים הם שלכאורה (אע"פ החודש דימי לקביעות שייכת השבוע דימי שהקביעות וכידוע
בשבת. להיות שחל ר"ה של מיו"ט לדבר הראי' אודות כמ"פ כמדובר  -

כללות  נפעל שאז - לחודש" "בעשור חל הגדול ששבת זו, שנה שבקביעות המיוחד העילוי וזהו
יתירה. בהדגשה בבכוריהם" מצרים ד"למכה הענין

·È- לראש לכל - להתבטא צריך לחודש") "בעשור הגדול (שבת זו שנה שבקביעות העילוי והנה, .
בנ"י. כל שוין המעשה שבענין מאחר בפועל, מעשה של בענין

בבנינו  ובזקנינו "בנערינו שוה, באופן בנ"י כל אצל הי' דיצי"מ הענין שכללות כשם דהנה,
גם  הם הגדול) דשבת הענין כללות - (ובעניננו ליצי"מ השייכים שהענינים מובן כן כמו ובבנותינו",
שבזה  בפועל, מעשה של בענין להתבטא הדבר צריך לראש לכל ולכן, בשוה, בנ"י לכל השייך באופן

בנ"י. כל שוין

תינוק  אודות מדובר כאשר ובפרט דרגות, חילוקי ישנם ומחשבה לדיבור שבנוגע בפשטות וכמובן
ענינים  אודות מדובר כאשר ולכן, ומחשבה. דיבור לעניני כלל שייך אינו שעדיין עתה, זה שנולד

ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו מישראל, לכאו"א השייכות מודגש שבזה ליצי"מ, הקשורים

לכל  השייך ענין שזהו בפועל, דמעשה הענין נוגע לראש לכל הרי - יומו בן תינוק גם נכלל שבזה
בנ"י.
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‚È:בזה והביאור .

ד"למכה  הנס לכללות בנוגע רק לא מיוחדת הדגשה ישנה - לחודש" "בעשור חל הגדול שבת כאשר
"בעשור  שהיו הענינים לפרטי בנוגע גם אלא השבת), ליום נקבע הדבר (שזכרון בבכוריהם" מצרים

לחודש".

לחודש"): "בעשור היתה זו (שפעולה לכם" וקחו "משכו - לראש ולכל

מצוה. עניני לכם וקחו מע"ז ידיכם דמשכו העבודה כללות על מרמז וקחו" ש"משכו במדרז"ל מבואר
ואח"כ  ("משכו"), דלעו"ז לענינים השייכים הרצונות כל ביטול להיות צריך לראש לכל אומרת: זאת

("קחו"). קדושה בעניני העבודה כללות באה

הרי  ולכן הע"ז), ענין ושלילת (היפך האמונה ענין עם קשור מע"ז ידיכם דמשכו הענין כללות והנה,
אודות  מדובר כאשר גם היינו, מאמינים", בני "מאמינים הם בנ"י כל כי בשוה, מבנ"י לכאו"א שייך זה
תינוק  היותו למרות עצמו, מצד גם "מאמין" הוא אלא מאמין, בן שהוא בלבד זו לא הנה יומו, בן תינוק

יומו. בן

צריכים  אופן באיזה מובן, מאמין", בן "מאמין הוא הרי יומו בן תינוק בהיותו שאפילו [ומאחר
בהיותו  - אליו הקשורים הענינים כל להעשות צריכים אופן ובאיזה מסביבו, העומדים כל אליו להתייחס

מאמין"]. בן "מאמין

העבודה  לכללות בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה - לחודש" "בעשור חל הגדול שבת שכאשר מובן ועפ"ז
מצוות. עניני לכם וקחו מע"ז ידיכם משכו וקחו", ד"משכו

„È ד"משכו העבודה שכללות מובן, השבת, ביום שחל לחודש" "בעשור אודות שמדובר מאחר והנה, .
תענוג. - ענינו שבת כי תענוג, של באופן נעשית לחודש") ד"בעשור (העבודה וקחו"

אל  ומצאתי יגעתי "לא כמרז"ל דוקא, יגיעה של באופן להיות צריך העבודה ענין שכללות ואע"פ
של  כבד משא הנושא מאדם עד"מ שזהו ס"ט) תשא ש"פ שיחת גם (ראה כמ"פ דובר הרי - תאמין"
אעפ"כ, רבה, יגיעה עם הכרוך כבד למשא הדבר נראה חיצוני שבאופן שאע"פ ומרגליות, טובות אבנים

בפשטות. כמובן גדול, הכי תענוג מתוך זו עבודה נעשית

טבעם  אודות מדובר כאשר ועאכו"כ אינםֿיהודים, אפילו האדם, בני כל אצל בטבע הוא זה וענין
ונבון". חכם "עם בנ"י, של

ÂË הגדול לשבת בנוגע בשו"ע מובא אינו זה שענין אע"פ - בניסן עשירי עם הקשור נוסף ענין ישנו .
כדלקמן): בבכוריהם", מצרים ד"למכה העבודה בכללות ועילוי הוספה פועל זה (וענין

מאורע  בתנ"ך מוצאים - ודור" דור שנות "בינו - הראשונים בדורות שהיו במאורעות מתבוננים כאשר
יט). ד, (יהושע הראשון" לחודש בעשור  הירדן מן עלו "והעם בניסן: בעשירי שהי'

בזה: והביאור

טובה  לארץ הכניסה שתהי' וכדי ורחבה", טובה ל"ארץ העמים" "מדבר שבין הגבול הוא "ירדן"
זהו  אלא ורחבה, טובה בארץ נכלל אינו עצמו ה"ירדן" כי הירדן", מן ד"עלו הענין להיות צריך ורחבה,

ורחבה". טובה ל"ארץ העמים" "מדבר שבין הגבול

מזה  שנוטל באופן הוא ה"ירדן" ענין שכללות א) צד, (מסעי בלקו"ת שמבואר אע"פ אומרת: זאת
להיות  צריך ולכן, ורחבה", טובה מ"ארץ למטה זה הרי - העמים") מ"מדבר (למעלה כו' לזה ונותן

ורחבה". טובה ל"ארץ להכנס כדי הירדן" מן ד"עלו הענין

העמים" מ"מדבר שבאים (לאחרי ורחבה" טובה ל"ארץ הכניסה הירדן": מן "עלו - הוא בזה והדיוק
דיתרון  העילוי כללות שזהו דוקא, עלי' של באופן הירדן", מן ד"עלו באופן היא ה"ירדן") את ועוברים

הסכלות. מן החכמה ויתרון החושך מן האור
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את  ועברו העמים" ב"מדבר שהיו לאחרי ורחבה" טובה ל"ארץ שבאים העובדה עצם אומרת: זאת
הירדן"), ידי) (ועל מן ("עלו ורחבה" טובה ד"ארץ ומצב במעמד מיוחד עילוי פועל זה הרי - ה"ירדן"

כו'. החושך מן האור כיתרון

ÊË:ובהקדים האדם. בעבודת - בזה והביאור  .

לשון  "כימי" מצרים", מארץ צאתך "כימי מ"ש על הזהר קושיית מובא אדמו"ר מו"ח כ"ק במאמרי
ריבוי  ישנם דיצי"מ הענין שבכללות - בזה והביאור נפקו"? זמנא בחד דהא לי', מבעי "כיום רבים,
ואז  ב"מצרים", עדיין הוא נמצא יותר נעלית דרגא לגבי  הרי אחת, בדרגא יצי"מ  לאחרי גם ולכן, דרגות,

יותר. נעלה באופן דיצי"מ העבודה ממנו נדרשת

בעניננו: ועד"ז - בהלכה גם ישנו ענין כל והרי

- נפש לכל השוה - בסידורו הזקן אדמו"ר שמביא וכפי ויום. יום בכל הוא יצי"מ דזכירת החיוב
חייך". ימי כל מצרים מארץ צאתך יום את תזכור "למען זכירות": ב"שש

ומ  למעמדו בערך רק זה הרי ממצרים כבר יצא שאתמול אע"פ אומרת: כאשר זאת אבל דאתמול. צבו
נעלה  באופן דיצי"מ  העבודה ממנו נדרשת - ושנים וחדשים ושבועות וימים שעות עוד לו נותן הקב"ה

יותר. נעלית דרגא לגבי ב"מצרים" עדיין הוא נמצא ממצרים, שיצא לאחרי גם כי יותר,

לאחרי  הנה דעה", "דור רבינו, משה של בדורו הראשונה, בפעם יצי"מ אודות מדובר כאשר גם ולכן,
ורחבה", טובה ב"ארץ נמצאים לא עדיין שנה ארבעים במשך בנ"י עבודת כללות ולאחרי  דיצי"מ, הענין

הירדן. מן לעלות וצריכים

והגבלה  ממדידה שלמעלה באופן העבודה כללות על מורה ורחבה" טובה "ארץ כי - הדבר וטעם
מאחר  הרי והגבלה, שבמדידה עבודה אודות מדובר כאשר [משא"כ ההרחבה ענין אמיתית שזהו לגמרי,
ממצרים  שיצא לאחרי גם ולכן, ורחבה"], טובה ד"ארץ הענין אמיתית זה אין יותר, נעלית הרחבה שישנה
והגבלה. במדידה היא עבודתו הרי יותר, נעלית דרגא לגבי כי ורחבה", טובה ב"ארץ עדיין נמצא אינו

מצרים  ד"למכה העבודה כולל דיצי"מ, העבודה לאחרי שגם - הירדן" מן ד"עלו ההוראה כללות וזוהי
אע"פ  כי - והגבלה ממדידה למעלה השלימות, בתכלית כבר היא שעבודתו לחשוב יכול אינו בבכוריהם",
זה  הרי ממנה שלמעלה דרגא לגבי הנה והגבלה, ממדידה למעלה זה הרי ממנה שלמטה דרגא שלגבי

הירדן". מן ד"עלו העבודה ממנו נדרשת  ועדיין והגבלה, מדידה של באופן

ÊÈ:לפועל בנוגע .

ממדידה  שלמעלה באופן היא שעבודתו ורואה עבודתו, לכללות בנוגע חשבון עושה יהודי כאשר
איד"). ופרצת ("א ד"ופרצת" באופן והגבלה,

עצמו, על לסמוך יכול שאינו (בידעו עבודתו אופן אודות חבירו אצל ומברר שואל כאשר מזו: ויתירה
ד"ופרצת" באופן היא שעבודתו באמרו שכמו על טפיחה חבירו לו נותן - עצמו") אצל קרוב "אדם כי

והגבלה, ממדידה למעלה איד"), ופרצת ("א

עבודתו  באופן להסתפק יכול ואינו הירדן", מן "עלו - יותר נעלית עבודה ממנו שנדרשת לדעת, עליו
לגבי  הרי והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן זו עבודה היתה הקודמת לדרגתו שבערך אע"פ כי הקודמת,
נדרשת  ולכן, וגבולים, מיצרים של באופן והגבלה, שבמדידה לעבודה זו עבודה נחשבת יותר נעלית דרגא

ד  העבודה ורחבה",ממנו טובה "ארץ עם הקשורה לעבודה ולהגיע זו, והגבלה ממדידה גם לצאת - יצי"מ
והגבלה. ממדידה למעלה

"עלו  שאז לחודש" "בעשור חל הגדול ששבת זו, שנה מקביעות הנלמדת המיוחדת ההוראה וזוהי
והגבלה, ממדידה למעלה בבכוריהם", מצרים ד"למכה באופן היא עבודתו כאשר שגם - הירדן" מן
בבחינת  הי' הקודם ומצבו שמעמדו מאחר - ולאידך הירדן". מן "עלו - יותר נעלית עבודה ממנו נדרשת
מן  האור כיתרון הירדן", ידי) (ועל מן ד"עלו הענין כללות נפעל ממצרים, יוצא כאשר הנה "מצרים",

כו'. החושך
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‚È:בזה והביאור .

ד"למכה  הנס לכללות בנוגע רק לא מיוחדת הדגשה ישנה - לחודש" "בעשור חל הגדול שבת כאשר
"בעשור  שהיו הענינים לפרטי בנוגע גם אלא השבת), ליום נקבע הדבר (שזכרון בבכוריהם" מצרים

לחודש".

לחודש"): "בעשור היתה זו (שפעולה לכם" וקחו "משכו - לראש ולכל

מצוה. עניני לכם וקחו מע"ז ידיכם דמשכו העבודה כללות על מרמז וקחו" ש"משכו במדרז"ל מבואר
ואח"כ  ("משכו"), דלעו"ז לענינים השייכים הרצונות כל ביטול להיות צריך לראש לכל אומרת: זאת

("קחו"). קדושה בעניני העבודה כללות באה

הרי  ולכן הע"ז), ענין ושלילת (היפך האמונה ענין עם קשור מע"ז ידיכם דמשכו הענין כללות והנה,
אודות  מדובר כאשר גם היינו, מאמינים", בני "מאמינים הם בנ"י כל כי בשוה, מבנ"י לכאו"א שייך זה
תינוק  היותו למרות עצמו, מצד גם "מאמין" הוא אלא מאמין, בן שהוא בלבד זו לא הנה יומו, בן תינוק

יומו. בן

צריכים  אופן באיזה מובן, מאמין", בן "מאמין הוא הרי יומו בן תינוק בהיותו שאפילו [ומאחר
בהיותו  - אליו הקשורים הענינים כל להעשות צריכים אופן ובאיזה מסביבו, העומדים כל אליו להתייחס

מאמין"]. בן "מאמין

העבודה  לכללות בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה - לחודש" "בעשור חל הגדול שבת שכאשר מובן ועפ"ז
מצוות. עניני לכם וקחו מע"ז ידיכם משכו וקחו", ד"משכו

„È ד"משכו העבודה שכללות מובן, השבת, ביום שחל לחודש" "בעשור אודות שמדובר מאחר והנה, .
תענוג. - ענינו שבת כי תענוג, של באופן נעשית לחודש") ד"בעשור (העבודה וקחו"

אל  ומצאתי יגעתי "לא כמרז"ל דוקא, יגיעה של באופן להיות צריך העבודה ענין שכללות ואע"פ
של  כבד משא הנושא מאדם עד"מ שזהו ס"ט) תשא ש"פ שיחת גם (ראה כמ"פ דובר הרי - תאמין"
אעפ"כ, רבה, יגיעה עם הכרוך כבד למשא הדבר נראה חיצוני שבאופן שאע"פ ומרגליות, טובות אבנים

בפשטות. כמובן גדול, הכי תענוג מתוך זו עבודה נעשית

טבעם  אודות מדובר כאשר ועאכו"כ אינםֿיהודים, אפילו האדם, בני כל אצל בטבע הוא זה וענין
ונבון". חכם "עם בנ"י, של

ÂË הגדול לשבת בנוגע בשו"ע מובא אינו זה שענין אע"פ - בניסן עשירי עם הקשור נוסף ענין ישנו .
כדלקמן): בבכוריהם", מצרים ד"למכה העבודה בכללות ועילוי הוספה פועל זה (וענין

מאורע  בתנ"ך מוצאים - ודור" דור שנות "בינו - הראשונים בדורות שהיו במאורעות מתבוננים כאשר
יט). ד, (יהושע הראשון" לחודש בעשור  הירדן מן עלו "והעם בניסן: בעשירי שהי'

בזה: והביאור

טובה  לארץ הכניסה שתהי' וכדי ורחבה", טובה ל"ארץ העמים" "מדבר שבין הגבול הוא "ירדן"
זהו  אלא ורחבה, טובה בארץ נכלל אינו עצמו ה"ירדן" כי הירדן", מן ד"עלו הענין להיות צריך ורחבה,

ורחבה". טובה ל"ארץ העמים" "מדבר שבין הגבול

מזה  שנוטל באופן הוא ה"ירדן" ענין שכללות א) צד, (מסעי בלקו"ת שמבואר אע"פ אומרת: זאת
להיות  צריך ולכן, ורחבה", טובה מ"ארץ למטה זה הרי - העמים") מ"מדבר (למעלה כו' לזה ונותן

ורחבה". טובה ל"ארץ להכנס כדי הירדן" מן ד"עלו הענין

העמים" מ"מדבר שבאים (לאחרי ורחבה" טובה ל"ארץ הכניסה הירדן": מן "עלו - הוא בזה והדיוק
דיתרון  העילוי כללות שזהו דוקא, עלי' של באופן הירדן", מן ד"עלו באופן היא ה"ירדן") את ועוברים

הסכלות. מן החכמה ויתרון החושך מן האור
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התענוג. ענין הוא השבת שכללות לעיל כאמור - תענוג של באופן נעשית זו עבודה שכללות ומובן

ÁÈ ביום שמחליטים הטובות שההחלטות מובן, יומין", כולהו "מתברכין השבת שמיום מאחר והנה, .
על  ופועלים נמשכים - והגבלה) ממדידה שלמעלה באופן העבודה לכללות (בנוגע לחודש דעשור השבת

שלאח"ז. הימים כל

העבר: ושלימות לתיקון בנוגע גם מובן ועד"ז

שלא  "תירוץ" הי' ובמילא לחודש, בעשור הגדול דשבת הקביעות היתה לא שעברה שבשנה אע"פ
נפעל  השבת שביום מאחר הרי - בשו"ע) מפורש אינו שהדבר (ובפרט הנ"ל הוראה ללמוד יכולים היו
באופן  יותר, נעלית בדרגא ונכללים עולים שכולם השבוע, במשך שהיו הענינים בכל ושלימות עילוי גם
בנוגע  ושלימות עילוי נפעל שעי"ז מובן, יומין"], כולהו מתברכין ד"מיני' הענין על [נוסף ד"ויכולו"

שעברה). (בשנה שלפנ"ז העבודה לכללות

השבת  דיום העבודה שכללות כשם - תענוג של באופן נעשית העבר עניני והשלמת תיקון שגם ומובן,
תענוג. מתוך נעשית

ËÈ דשבת הקביעות עם הקשורים המיוחדים הענינים - [כולל הגדול דשבת העבודה כללות והנה, .
הפסח. דחג הכללית בעבודה עילוי פועלת לחודש"] "בעשור הגדול

ששבת  לפי זה הרי הגדול" "שבת בשם זו שבת לקריאת הטעמים שאחד בכ"מ המבואר ע"פ ובפרט
על  דקאי השבת", ממחרת לכם "וספרתם כמ"ש "שבת", בשם הוא גם שנקרא הפסח חג לפני היא זו
בשם  נקרא הפסח שלפני ושבת סתם, שבת בשם נקרא הפסח שחג אומרת, זאת דחגה"פ, ראשון יו"ט

(חגה"פ). סתם בשבת עילוי פועל הגדול" ש"שבת בפשטות מובן וא"כ, - הגדול" "שבת

דיצי"מ  העבודה לכללות בנוגע נוספת כח נתינת שישנה - זו שנה שבקביעות המיוחדת המעלה וזוהי
דח  כנ"ל (העבודה הירדן", מן "עלו שאז לחודש", "בעשור מהקביעות הנלמדת להוראה בהתאם גה"פ),

בארוכה.

כללות  עם במיוחד קשור זה שזמן - דרעוין" ד"רעוא בזמן חצות, לאחרי השבת ביום בעמדנו ובפרט
מצרים  בלי נחלה לו נותנין השבת את המענג "כל כמרז"ל והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן העבודה
דרעוין". ד"רעוא בזמן הוא השבת דיום בתענוג השלימות תכלית והרי גו'", ופרצת בו שכתוב כיעקב . .

בבכוריהם" מצרים ד"למכה העבודה לאחרי שאפילו - עצמו השבת ליום בנוגע גם מובן ומזה
דרעוין", ד"רעוא הזמן מגיע כאשר הנה הגדול], בשבת - ובמיוחד שבת, דכל שחרית בתפלות [שאומרים

לגמרי. והגבלה ממדידה למעלה מצרים", בלי "נחלה - יותר נעלה באופן עבודה נדרשת

הפורץ  "יעלה היעוד לקיום זוכים - והגבלה ממדידה למעלה ד"ופרצת", באופן העבודה כללות וע"י
ממש. בקרוב צדקנו משיח בביאת לפנינו",

ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש בבית - הפסחים" ומן הזבחים מן שם "ונאכל

***

Î.הזה לחודש בעשור ד"ה שיחה) (כעין מאמר .

***

‡Î בפשוטו מוקשה ענין לבאר או רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק שבת בכל ללמוד נהוג .
הדבר. ביאור על מתעכב אינו שרש"י  מקרא של

בפרשתנו  המובאים קרבנות בכמה מדוע מקרא: של בפשוטו ביאור הדורש ענין ישנו - ובפרשתנו
לה'"? ניחוח "ריח נאמר לא
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צורך  אין שוב לה'", ניחוח ד"ריח הענין ישנו שבקרבנות לפנ"ז נאמר שכבר שמאחר לומר ואין
ניחוח  "ריח נאמר שבהם קרבנות כמה ישנם גופא בפרשתנו כי - קרבן בכל זאת ויפרש יחזור שהכתוב

לה'"). ניחוח ד"ריח הענין ישנו שבקרבנות לפנ"ז נאמר שכבר (אע"פ לה'"

נאמר  שכאן ואע"פ זֿח). ו, (פרשתנו לה'" אזכרתה ניחוח ריח . . המנחה תורת "וזאת ולדוגמא:
(שם, לה'" ניחוח "ריח כהן במנחת מפורש הרי - לה'") ניחוח "ריח (ולא לה'" אזכרתה ניחוח "ריח

יד).

נאמר  שכבר אע"פ לה'", ניחוח ד"ריח הענין ישנו במנחה שגם לפרש שצריכים הטעם אגב: [דרך
בנו  זה (במנחה)ענין סולת שבהקרבת לומר סברא שיש משום זה הרי - ויקרא) (בפ' ועוף בהמה לעולת גע

הענין  ישנו במנחה שגם מיוחדת הדגשה צריכים ולכן ועוף), בהמה בקרבן (כמו "ריח" של ענין אין
לה'"]. ניחוח ד"ריח

זאת! לבאר נעמד אינו ורש"י - לה'" ניחוח "ריח נאמר לא שבהם קרבנות בפרשתנו ישנם ואעפ"כ,

·Î מדוע - ויקרא) (דש"פ הקודמת בהתוועדות שנתבאר הביאור ע"פ יותר עוד מתחזקת הנ"ל קושיא .
ישנו  כולם המצוות שבכל אע"פ רצוני", ונעשה שאמרתי לפני רוח ד"נחת הענין ישנו בקרבנות דוקא

רצוני": ונעשה ד"אמרתי הענין

ד"אמרתי  הענין ישנו המצוות שבכל שאע"פ נתבאר סמ"ה) ויקרא ש"פ (שיחת הנ"ל בהתוועדות
יהודי  כאשר - ובפשטות בדבר. גדול חידוש אין כי - מיוחדת רוח" "נחת גורם זה אין רצוני", ונעשה
- קמ"ל?! מאי גדול, חידוש בזה אין ונבון" חכם ל"עם שייך בהיותו הנה הקב"ה, ציוויי את מקיים

מיוחדת. רוח נחת גורם הדבר אין ולכן,

שהתנהג  יהודי אודות שמדובר אומרת, זאת כפרה, - הוא שענינם קרבנות אודות מדובר כאשר אבל
רוח" "נחת פועל זה דבר הרי - להקב"ה קרבן ומביא בתשובה, וחזר התחרט ואח"כ רצוי, בלתי באופן

הקב"ה. אצל מיוחדת

שעל  לעשה, הניתק ולאו עשה - קרבן להביא מחוייב שאינו קל חטא אודות מדובר כאשר ובפרט
מרצה  הוא מה "על ד), א, (ויקרא עליו" לכפר לו "ונרצה עה"פ כפרש"י עולה, קרבן מכפר אלו ענינים
נדבה  "בקרבנות ב) (שם, (כפרש"י נדבה עולת אודות והמדובר לעשה", שניתק לאו ועל עשה על . .
מתנדב  הוא הרי אלו, ענינים על לכפר כדי קרבן להביא מחוייב שאינו שאע"פ אומרת, זאת הענין"), דיבר
א), ב, (שם תקריב" כי "ונפש נאמר זה שעל עני, מנחת אודות מדובר כאשר ובפרט עולה, קרבן ומביא
שכל  מובן, - נפשו" הקריב כאילו עליו אני מעלה הקב"ה אמר עני, מנחה, להתנדב דרכו "מי ובפרש "י:

הקב"ה. אצל מיוחדת רוח נחת פועל זה

כללות  הרי - דפרשתנו ואשם חטאת בקרבן לה'" ניחוח "ריח נאמר לא מדוע ביותר: תמוה ועפ"ז
על  וכפרה תשובה אם וא"כ, רצויים, בלתי ענינים על הכפרה ענין עם קשור לה'" ניחוח ד"ריח הענין
ענינים  על וכפרה שתשובה עאכו"כ הרי מיוחדת, רוח" "נחת פועלת לעשה) הניתק ולאו (עשה קל ענין
שנכשל  שלמרות רואה הקב"ה כאשר מיוחדת, רוח" "נחת לפעול צריכה כרת) שזדונו (לאו חמורים

חמו  דפרשתנו בענינים ואשם חטאת בקרבן מדוע וא"כ, להקב"ה. קרבן ומביא בתשובה, ושב התחרט רים,
לה'"?! ניחוח "ריח נאמר לא

לקמן. שיתבאר וכפי

‚Î הוה אלעזר "ר' הזהר מאמר מביא ריג) ע' לוי"צ (לקוטי דפרשתנו הזהר על אאמו"ר בהערות .
תו  כו', דאורייתא במלי דאשתדל נש בר כל ואמר.. חזקי' ר' פתח חזקי', ור' ייסא ר' עמי' והוו . . אזיל
וכו'". מכלא עדיף אורייתא דהא לעלוון, ולא לקרבנין לא אצטריך לא באורייתא דלעי מאן . . ואמר פתח

התורה  מעלת עם זאת ומקשר קבלה, ע"פ התנאים שמות את מבאר ואילך) רס (ע' אאמו"ר ובהערות
וכו'. התפארת ספירת - ר"א) דיבר  זה (שבענין
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התענוג. ענין הוא השבת שכללות לעיל כאמור - תענוג של באופן נעשית זו עבודה שכללות ומובן

ÁÈ ביום שמחליטים הטובות שההחלטות מובן, יומין", כולהו "מתברכין השבת שמיום מאחר והנה, .
על  ופועלים נמשכים - והגבלה) ממדידה שלמעלה באופן העבודה לכללות (בנוגע לחודש דעשור השבת

שלאח"ז. הימים כל

העבר: ושלימות לתיקון בנוגע גם מובן ועד"ז

שלא  "תירוץ" הי' ובמילא לחודש, בעשור הגדול דשבת הקביעות היתה לא שעברה שבשנה אע"פ
נפעל  השבת שביום מאחר הרי - בשו"ע) מפורש אינו שהדבר (ובפרט הנ"ל הוראה ללמוד יכולים היו
באופן  יותר, נעלית בדרגא ונכללים עולים שכולם השבוע, במשך שהיו הענינים בכל ושלימות עילוי גם
בנוגע  ושלימות עילוי נפעל שעי"ז מובן, יומין"], כולהו מתברכין ד"מיני' הענין על [נוסף ד"ויכולו"

שעברה). (בשנה שלפנ"ז העבודה לכללות

השבת  דיום העבודה שכללות כשם - תענוג של באופן נעשית העבר עניני והשלמת תיקון שגם ומובן,
תענוג. מתוך נעשית

ËÈ דשבת הקביעות עם הקשורים המיוחדים הענינים - [כולל הגדול דשבת העבודה כללות והנה, .
הפסח. דחג הכללית בעבודה עילוי פועלת לחודש"] "בעשור הגדול

ששבת  לפי זה הרי הגדול" "שבת בשם זו שבת לקריאת הטעמים שאחד בכ"מ המבואר ע"פ ובפרט
על  דקאי השבת", ממחרת לכם "וספרתם כמ"ש "שבת", בשם הוא גם שנקרא הפסח חג לפני היא זו
בשם  נקרא הפסח שלפני ושבת סתם, שבת בשם נקרא הפסח שחג אומרת, זאת דחגה"פ, ראשון יו"ט

(חגה"פ). סתם בשבת עילוי פועל הגדול" ש"שבת בפשטות מובן וא"כ, - הגדול" "שבת

דיצי"מ  העבודה לכללות בנוגע נוספת כח נתינת שישנה - זו שנה שבקביעות המיוחדת המעלה וזוהי
דח  כנ"ל (העבודה הירדן", מן "עלו שאז לחודש", "בעשור מהקביעות הנלמדת להוראה בהתאם גה"פ),

בארוכה.

כללות  עם במיוחד קשור זה שזמן - דרעוין" ד"רעוא בזמן חצות, לאחרי השבת ביום בעמדנו ובפרט
מצרים  בלי נחלה לו נותנין השבת את המענג "כל כמרז"ל והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן העבודה
דרעוין". ד"רעוא בזמן הוא השבת דיום בתענוג השלימות תכלית והרי גו'", ופרצת בו שכתוב כיעקב . .

בבכוריהם" מצרים ד"למכה העבודה לאחרי שאפילו - עצמו השבת ליום בנוגע גם מובן ומזה
דרעוין", ד"רעוא הזמן מגיע כאשר הנה הגדול], בשבת - ובמיוחד שבת, דכל שחרית בתפלות [שאומרים

לגמרי. והגבלה ממדידה למעלה מצרים", בלי "נחלה - יותר נעלה באופן עבודה נדרשת

הפורץ  "יעלה היעוד לקיום זוכים - והגבלה ממדידה למעלה ד"ופרצת", באופן העבודה כללות וע"י
ממש. בקרוב צדקנו משיח בביאת לפנינו",

ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש בבית - הפסחים" ומן הזבחים מן שם "ונאכל

***

Î.הזה לחודש בעשור ד"ה שיחה) (כעין מאמר .

***

‡Î בפשוטו מוקשה ענין לבאר או רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק שבת בכל ללמוד נהוג .
הדבר. ביאור על מתעכב אינו שרש"י  מקרא של

בפרשתנו  המובאים קרבנות בכמה מדוע מקרא: של בפשוטו ביאור הדורש ענין ישנו - ובפרשתנו
לה'"? ניחוח "ריח נאמר לא
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ועד"ז  במק"א. המבואר על בהסתמכו - אאמו"ר ע"י נתבארו שלא ענינים שישנם כמ"פ וכמדובר
הזהר: במפרשי המבואר כללי ענין מבאר אינו - לעניננו בנוגע

בתורה  ציווי ישנו הרי - כו'" לקרבנין לא אצטריך "לא הזהר מאמר על הקשה (באוה"ח) הרמ"ק
- כו'" לקרבנין לא אצטריך "לא בתורה עוסק שכאשר לומר אפשר איך וא"כ, הקרבנות, הקרבת אודות

קרבן"?! שמקריב חטא שאם ספק "אין

עליו  מגינה שהתורה היינו, התורה" זכות מפני חוטא שאינו אצטריך, לא דה"ק, "אפשר בזה: ומבאר
כו'". לקרבנין לא אצטריך "לא ממילא ובדרך חטא, לידי יבוא שלא

מטהרתם". שתורתם אצטריך, לא שמקריב, היות עם לומר "ואפשר - נוסף פירוש ומביא

נתיבותי' וכן עון, מכשול, למו "ואין הפירושים: ב' ע"פ - מכשול" למו "ואין הפסוק את מבאר ועפ"ז
נתיבותי' וכן ממכשולם, שמתכפרים מכשול, למו אין פי' ולאידך הראשון. כפי' וזהו חטא, בלא שלום,

ונטהרו". שנתכפרו שלום,

שבפירוש  הקושי מפני זה הרי - הראשון בפירוש מסתפק ואינו נוסף, פירוש שמביא הטעם והנה,
ולחטאת  למנחה לעולה התורה זאת לז) ז, (פרשתנו דכתיב "מאי א): קי, (מנחות בגמרא איתא הראשון:
כאילו  חטאת בתורת העוסק כל . . ואשם חטאת מנחה עולה הקריב כאילו בתורה העוסק כל ולאשם,

אשם". הקריב כאילו אשם בתורת העוסק וכל חטאת, הקריב

העוסק  כל חכמים "אמרו סי"א): ס"א (או"ח קמא במהדורא הן - הזקן אדמו"ר בשו"ע מובא וכן
ו  עולה, הקריב כאילו עולה בכל בתורת לומר טוב לפיכך חטאת, הקריב  כאילו חטאת בתורת העוסק כל

הקרבנות, פ' יום) (בכל לומר מאד "טוב ס"ט): (שם בתרא במהדורא ועד"ז וכו'", ומנחה העולה פ' יום
בתורת  העוסק כל וגו', ולחטאת ולמנחה לעולה התורה זאת ע"פ חכמים שאמרו וכמו וכו' עולה שהן

כו'". עולה

העוסק  "כל בגמרא מפורש הרי - התורה" זכות מפני חוטא "שאינו הראשון שבפירוש הקושי וזהו
הקריב"), ("כאילו הקרבן פעולת את פועל בתורה שהעסק היינו, חטאת", הקריב כאילו חטאת בתורת

הקרבן?! לפעולת כלל זקוק יהי' ולא יחטא שלא פועל בתורה שהעסק ולא

פ' תחלה יאמר חטאת, שנתחייב יודע "אם סי"ב) שם (מהדו"ק הזקן אדמו"ר הדגשת ע"פ ובפרט
כפשוטה  החטאת הקרבת תמורת חטאת בפרשת ועוסק שחטא אדם אודות שמדובר היינו, - כו'" חטאת

כלל). יחטא שלא פועל בתורה שהעסק (ולא

שע"י  היינו, מטהרתם", שתורתם אצטריך, לא שמקריב, היות "עם - נוסף פירוש הרמ"ק מביא ולכן
על  (נוסף בפועל קרבן שמקריב ומה הקרבן), הקרבת (בדוגמת הכפרה ענין כבר נפעל בתורה העסק

וכו'. בפ"ע ציווי בפ"ע, ענין זה הרי - בתורה) העסק

ישנו  בתורה, העסק ע"י הכפרה ענין שנפעל לאחרי שגם בדבר ההסבר מהו - מובן אינו עדיין אבל
לקמן. שיתבאר וכפי בפועל. קרבן דהקרבת הענין כללות עדיין

„Î אלא צו "אין פרשתנו) (ריש רש"י כפירוש הזריזות, ענין על מורה - "צו" דפרשת הענין כללות .
זירוז". לשון

י"ד  ליום עד ממתין שאינו היינו, לחודש", "בעשור פסח דקרבן השה לקיחת עם קשור זה וענין
קודם  ימים ד' לחודש", "בעשור השה את לקחת מזדרז הוא אלא הפסח, דהקרבת החיוב חל שאז בניסן,
מורה  זה שכל - מום בו שאין בטוח להיות השה את מבקר הוא הרי אלו ימים מד' יום ובכל ההקרבה,

פסח. קרבן להקרבת הקשור בכל הזריזות) ענין עם (הקשורה והזהירות הזריזות על

המבצע  שזהו פסח", ב"מבצע להתעסקות בנוגע הפעם עוד ולזרז לעורר המקום כאן - לזה ובהמשך
גרמא: שהזמן
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יוכל  מבנ"י שכאו"א עוז וביתר שאת ביתר להשתדל צריכים הפסח, חג לפני ספורים ימים בעמדנו
ו"דצריך" "דכפין" של מציאות יהי' לא הסדר" "ליל שבבוא ועד המתאים, באופן ה"סדר" את לערוך
את  לערוך ויוכל בהרחבה, החג צרכי כל יהיו מישראל לכאו"א כי ה"סדר"), לשולחן להזמינו (שצריכים

ושמחה ה" הרחבה מתוך כסאה, על היושבת כמלכה - הבית ועקרת כסאו, על היושב כמלך בביתו סדר"
וכו'.

‰Î:"ה"מבצעים שאר אודות גם לעורר המקום וכאן .

קשור  זה וענין ממנה". יסור לא יזקין כי גם דרכו פי על לנער "חנוך חינוך, מבצע - לראש לכל
ואוהבהו". ישראל נער ד"כי הענין כללות התחיל (יצי"מ) בחגה"פ כי - חגה"פ עם במיוחד

וחכמי', יבנה - ספרים מלא בית צדקה, מזוזה, תפילין, תורה, ישראל, אהבת ה"מבצעים": שאר ועד"ז
המשפחה. וטהרת ושתי' האכילה כשרות "שהחיינו"), בברכת - (ובחגה"פ ויו"ט קודש שבת נרות

הם  כולם המצוות שכל בחינוך המבואר ע"ד - פסח" "מבצע עם קשורים ה"מבצעים" שכל ומובן
מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי הדברות: בעשרת מפורש והדבר מצרים". ליציאת "זכר

לי". משועבדים שתהיו ההוצאה היא "כדאי -

השה  ללקיחת בנוגע לעיל (כאמור זריזות של באופן נעשית הפסח בעניני שההתעסקות כשם והנה,
צריכה  היהדות, דהפצת הענין ובכללות המבצעים, בכל שההתעסקות מובן כן כמו לחודש"), "בעשור

למצוות". מקדימין "זריזין וכמרז"ל זריזות, של באופן להיות

מיוחדת  כח נתינת ישנה - מיצרים" בלי "נחלה עם הקשור דרעוין", ד"רעוא בזמן בעמדנו ובפרט
והגבלה  ממדידה שלמעלה באופן הנ"ל פעולות בכל לעסוק בפועל ולקיימן - טובות החלטות להחליט

מיצרים". בלי "נחלה -

ממדידה  שלמעלה באופן והמעיינות היהדות דהפצת הענינים בכל והזריזות ההוספה שע"י ויה"ר
נגאלין", הן "מיד - זריזות  של ובאופן לפנינו", הפורץ "יעלה היעוד לקיום ממש בקרוב נזכה - והגבלה
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה תשמעו", ד"בקולו באופן ההנהגה כללות ע"י "היום",

ממש. בימינו במהרה

***

ÂÎ לבאר המקום כאן הרי - השמונים" "שנת עם הקשור למאורע בקשר אורחים כמה שהגיעו היות .
תהלים  בפרק ענין וכן שבתהלים, פ' פרק - השמונים בשנת לומר שמסיימים תהלים בפרק ענין

שבתהלים. פ"א פרק - ואחת השמונים בשנת לומר שמתחילים

ג  וכידוע שנותיו. למספר המתאים תהלים הקאפיטל לומר הבעש"ט תקנת אדמו"ר וכידוע מאמר ם
השמונים"). שנת - ניסן י"א (ב"קובץ אלו לימים בקשר עתה שנדפס כפי - זו תקנה לביאור בנוגע הזקן

ובפרט  ואחת, השמונים לשנת ונכנסים השמונים, שנת בסיום אנו שנמצאים מאחר - לעניננו ובנוגע
מסויים  ענין לבאר הראוי מן - ואחת) השמונים (שנת ראשון ליום כבר השייך דרעוין", ד"רעוא בזמן

שבתהלים. ופ"א פ' לפרקים בנוגע

ובהקדמה:

זה  שבענין שאע"פ התניא, בספר פירושים לאמירת בנוגע נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק מכתב ידוע
מותר  ה', ועבודת שמים יראת בעניני המוסיף פירוש אודות מדובר כאשר הרי כו', זהירות להיות צריכה

לאמיתו. אמת הוא זה שפירוש בטוחים לא כאשר גם זה, פירוש ולבאר לומר וצריך

הביאור  ששמיעת מאחר אעפ"כ, דלקמן, הביאור את בספרים מצאתי שלא אע"פ לעניננו: בנוגע ועד"ז
- ובהשומעים) בי הדברים שיפעלו (ובאופן הגאולה לתקוות בנוגע ובמיוחד ה', בעבודת להוספה תביא

וכו'. ונכון טוב דבר זה הרי
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ÊÎ הפסוקים ומספר פ', דפרק הפסוקים מספר - אלו בפרקים שישנו כללי ענין על נתעכב - לראש לכל .
פ"א. דפרק

ובהקדים:

ש"החשבון  (פ"ז) בשעהיוה"א שמבואר אע"פ דהנה, - התורה אותיות שבמספר הענין גודל ידוע
ומספר  החשבון בחי' שהוא אחרונה בחי' אלא ממנו נשאר שלא עד . . והחיות האור מיעוט על מורה

המספר. מענין שלמדים דתורה) (בנגלה הלכות וכמה כמה בתורה מצינו הרי - כו'"

שכללות  - ולהעיר תלתין". בגימטריא יהי', קרא אמר מנלן, יום, שלושים נזירות "סתם [ולדוגמא:
אחיו"]. "נזיר נקרא "יוסף" שהרי דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של ענינו עם קשור הנזירות ענין

וכו'. גימטריא של ענינים ריבוי שישנם - והחסידות הקבלה דתורת הלימוד לדרך בנוגע ועאכו"כ

האותיות  מספר את למנות כדי מזמנו הקדיש שהרס"ג סמ"ד) ויק"פ ש"פ (שיחת לעיל וכמדובר
(מספר  בפ"ע אות דכל למספר בנוגע גם אלא התורה, דאותיות הכללי למספר בנוגע רק ולא שבתורה,

האותיות). בשאר וכיו"ב בי"ת, אותיות מספר שבתורה, אל"ף אותיות

שבתורה, האותיות כל סופרים שהיו סופרים, ראשונים נקראו "לפיכך א): ל, (קידושין בגמרא ומפורש
פסוקים, של והתגלח תיבות, של חציין דרש דרש ס"ת, של אותיות של חציין דגחון וא"ו אומרים שהיו

חז  וכו'".יכרסמנה תהלים של חציין דיער עי"ן מיער, יר

זה  הרי - בגמרא כבר זאת שמצינו אע"פ לרס"ג, בקשר זה ענין הנ"ל) (בהתוועדות שהודגש ומה
זה: בענין מיוחד חידוש ישנו הרס"ג  שאצל משום

שאצלם  "סופרים", אודות מדובר - שבתורה האותיות כל סופרים שהיו אלו אודות בגמרא המבואר
מצינו  לא - ל"סופרים" בנוגע ואפילו שבתורה. האותיות ענין לכללות בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה
שר' בפירוש מצינו לא אעפ"כ, אבל סופר, הי' מאיר ר' ולדוגמא: שבתורה. האותיות את ספרו שכולם

שבתורה. האותיות את ספר מאיר

אעפ"כ, וכו', בישראל ופוסק ישיבה, ראש הי' אלא סופר, הי' לא שהוא אע"פ הנה - לרס"ג ובנוגע
שנותינו  "ימי מאשר פחות היו חייו שימי למרות - [וזאת שבתורה האותיות את לספור כדי מזמנו הקדיש
וכפי  - שבזה)] דעות החילוקי (כפי שנה ששים או חמישים היו חייו שימי כידוע שנה", שבעים בהם

שבתורה. האותיות מספר עם הקשורים הענינים כל בספריו שנדפסו

שהרס"ג  מזכירים התורה, דאותיות המספר שבענין ההפלאה גודל את להדגיש רוצים כאשר ולכן,
התורה  בלימוד הי' עסקו ועיקר סופר, הי' שלא למרות שבתורה, האותיות מספר את למנות מזמנו הקדיש
האותיות) רק (לא הפסוקים שבמספר הענין לגודל בנוגע מובן ועד"ז כו'. והשגה הבנה של באופן

כדלקמן. ופ"א, פ' דפרק הפסוקים מספר - ובעניננו תהלים, שבפרקי

ÁÎ.י"ז - מספרם שבתהלים פ"א פרק ופסוקי כ'. - מספרם שבתהלים פ' פרק פסוקי .

בזה: והביאור

המלכות. דספירת הענין כללות שזהו "זה"), לבחי' (בניגוד "כדמותינו" "כה", בחי' על מורה כ' מספר

בחי' עם קשורה הכתר בחי' וגם מלכות". כתר איהו עליון "כתר - הכתר בחי' על גם מורה כ' ומספר
ועז"נ  העילות", עילת קדם הוא אוכם ומצוחצח, צח אור דאיהו אע"ג עליון, "כתר המאמר כידוע - "כה"

סתרו". חושך "ישת

ההשתלשלות, דסדר הענין כללות על מורה - כ' במספר הם שפסוקיו שבתהלים, פ' שפרק מובן ועפ"ז
עולמים". כל מלכות "מלכותך כמ"ש המלכות, ספירת עם הקשור

כה  נתינת  נמשכת - שנה" שמונים בגבורות "ואם השמונים, לשנת מגיעים שכאשר מובן, ומזה
דאיפליג  ד"כיון ובאופן "גבורות", של באופן כללות מיוחדת, עם הקשורות לפעולות בנוגע איפליג",

ההשתלשלות. סדר
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לז a"nyz'd oqip 'i ,lecbd zay ,ev t"y zgiy

י"ז: - פסוקיו שמספר שבתהלים, פ"א פרק ואחת, השמונים דשנת העבודה מתחילה - ולאח"ז

"אתה  פסוקי לאמירת בנוגע דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק מאמר וכידוע "טוב". בגימטריא י"ז
טוב  "אין - התורה לענין הקשר וזהו "טוב", בגימטריא פסוקים, י"ז שאומרים "הקפות", קודם הראת"
(או"ח  הזקן אדמו"ר בשו"ע המבואר ע"ד זה הרי - ג"פ אלו פסוקים י"ז שאומרים ומה תורה". אלא

כו'. השיעור את מבטלת אינה מכוון, שיעור על שההוספה רסרס"ג)

- השמונים שנת עם הקשר וזהו "טוב". שנקרא היסוד, ספירת על קאי בספירות "טוב" בחי' והנה,
שמונים. בגימטריא "יסוד" כי

פ' שפרק לעיל האמור וע"פ ויסוד. מלכות בדוגמת הם שבתהלים ופ"א פ' שהפרקים מובן ועפ"ז
פ"א  שפרק מובן, ההשתלשלות, סדר כללות על מורה מלכות") כתר איהו עליון ("כתר שבתהלים
סדר  מכללות שלמעלה בחי' על מורה (פ'), המלכות לספירת המשפיע שהוא היסוד, ספירת שבתהלים,

ההשתלשלות.

כללות  עם הקשורה השמונים דשנת העבודה כללות שלאחרי - ופ"א פ' הפרקים בסדר הביאור וזהו
ההשתלשלות. סדר מכל למעלה שהיא העבודה לבחי' באים כו', גבורות של באופן ההשתלשלות, סדר

ËÎ- הכללי) הפסוקים במספר מתבטא שזה (כפי ופ"א פ' הפרקים לכללות בנוגע הביאור על נוסף .
לאדמו"ר  היחוד בשער המבואר וע"ד אלו. דפרקים הענינים לפרטי השייך מסויים ענין לבאר צריכים

פרטית. ועבודה התבוננות גם דרושה אלא כללית, ועבודה בהתבוננות להסתפק שאין האמצעי,

מאחר  ולכן, הפ"ב! לשנת עד ימשך זה הרי אלו, שבפרקים ותיבה תיבה כל לבאר נתחיל שאם ומובן,
פ', דפרק פסוק בכל אחת תיבה בביאור נסתפק הפ"א, לשנת הכניסה קודם הביאור את לסיים שרוצים

כדלקמן. פ"א, בפרק אחד וענין

Ï."מזמור לאסף עדות שושנים אל "למנצח  נאמר: דתהלים פ' פרק בהתחלת .

נאמר  זה ומזמור עה"פ) (מצו"צ שושנה" בצורת עשוי ניגון "כלי - פירושה "שושנים" תיבת והנה,
"שושנים". ניגון" ה"כלי בליווי

החוחים". בין "כשושנה - גלות של ומצב במעמד בהיותם בנ"י על קאי "שושנים" לזה: ונוסף

(פל"ז  בתניא מבואר הוא דהנה, עמיקתא, לבירא רמה מאיגרא בגוף, הנשמה דירידת הענין שכללות (
בזמן  ועאכו"כ הקדושה. היפך - הבור ענין בדוגמת עמיקתא", "בירא הלשון דיוק וזהו גלות. של ענין
יותר  מודגש שאז - כפשוטו הגלות ענין גם ישנו בגוף, הנשמה דירידת הגלות על שנוסף היינו, הגלות,

החוחים". בין ד"שושנה ומצב במעמד נמצאים שבנ"י

וע"ד  הגלות. בענין אופנים כמה שישנם משום זה הרי - רבים לשון החוחים", בין "כשושנה ומ"ש
ד' ישנם שבפרטיות שאע"פ כידוע הגלות. ענין שבכללות הירידות ב' ירדנו", "ירוד בענין המבואר
כו'. אחר באופן או הגלויות, ושאר מצרים גלות גלויות: לב' הם נחלקים יותר בכללות אעפ"כ, גלויות,

הגאולה  לענין בנוגע נאמר כן כמו ירידה, אופני ב' ירדנו", "ירוד נאמר הגלות לירידת שבנוגע וכשם
גאולה. של כלליים אופנים ב' עלה", גם אעלך "ואנכי -

שתהי' צריכים אלא ופרס, מדי יון, בבל, גלות לאחרי שהיתה בגאולה להסתפק אפשר אי אומרת: זאת
גלות. אחרי' שאין גאולה של באופן אדום, גלות זה, מגלותנו הגאולה גם

הגאולה  את יזכירו לבוא לעתיד גם ולכן, מיוחד. עילוי ישנו גאולה של אופן שבכל מובן - ולאידך
זו. שבגאולה המיוחדת המעלה מצד - דיצי"מ

‡Ï כצאן נוהג האזינה ישראל "רועה - בכתוב ממשיך גו'", שושנים אל ד"למנצח ההקדמה לאחרי .
הופיעה": הכרובים יושב יוסף

זאבים, שבעים בין אחת כבשה - החוחים" בין ד"שושנה ומצב במעמד בגלות, נמצאים שבנ"י היות
והשמירה  הזאבים. שבעים מפני האחת הכבשה על שומר שהוא ישראל", ל"רועה ביותר הם זקוקים לכן,

וקביעות. גילוי של באופן - הופיעה" הכרובים ד"יושב באופן היא ישראל" ד"רועה
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a"nyz'dלח oqip 'i ,lecbd zay ,ev t"y zgiy

לנו": לישועתה ולכה גבורתך את עוררה ומנשה ובנימין אפרים "לפני - בכתוב וממשיך

יהודים  ישנם הרי דוקא, ומנשה" ובנימין "אפרים בכתוב מדגיש מדוע מובן, אינו לכאורה ובהקדים:
כהלכה?! שנתגיירו גרים ועד"ז ולוים, כהנים אודות מדובר כאשר ובפרט השבטים, לשאר ששייכים

זקוקים  שאז גופא, הגלות בזמן יותר קשה ומצב מעמד אודות מדובר זה בפסוק בזה: והביאור
בפ  כמבואר ומנשה", ובנימין "אפרים בכתוב מדגיש ולכן מיוחדת. מסויים לישועה זמן הי' שאצלם רש"י

אחשורוש, בימי בנימין . . יהואש בימי מנשה . . ארם במלחמת "אפרים - מיוחדת לישועה זקוקים שהיו
לנו". לישועתה ולכה גבורתך את "עוררה ועז"נ בהם". תלוי הדור וכל בסכנה, ואסתר מרדכי שהיו

זמן  ערך (לפי כתיקונן בשנים רגיל, ומצב במעמד הגלות בזמן נמצאים בנ"י כאשר אומרת: זאת
"צוק  יותר, גרוע ומצב מעמד ישנו כאשר אבל הופיעה". . . ישראל ד"רועה הגילוי מספיק אזי הגלות),
על  (נוסף ד"גבורתך" מיוחדת והתגלות המשכה היינו, גבורתך", את "עוררה בנ"י מבקשים - העתים"

לבנ"י. והצלה ישועה - לנו" לישועתה "לכה שיהי' כדי ד"גבורות"), הענין כללות

ומנשה" ובנימין אפרים ש"לפני שכשם מהקב"ה מבקשים שבנ"י - זה לגלותנו בנוגע מובן ועד"ז
לנו", לישועתה "לכה שהרי לנו", לישועתה "לכה עתה יהי' כן כמו גבורתך", את ד"עוררה הענין הי'

אלו! בימינו גם תהלים שאומר מישראל כאו"א על קאי

ונושעה": פניך והאר השיבנו "אלקים - ומסיים

עצמותו  פניך", "האר - מהקב"ה בנ"י מבקשים ולכן, כו', ואופנים דרגות כמה ישנם אלקות בהמשכת
ומהותו!

תעלנו  אל הולכים פניך אין "אם בנ"י: אומרים לפניך", ילך מלאכי "הנה אומר הקב"ה כאשר דהנה,
ולכן  האדמה", פני על אשר העם מכל ועמך אני ד"ונפלינו באופן הוא בנ"י של ומצבם מעמדם כי מזה",

ומהותו. עצמותו פניך", "האר ילכו", ש"פני ופועלים וכו', מלאכים ע"י לקבל רוצים אינם

"אלקים", דשם הפנימיות את שמגלים בזה הכוונה - ונושעה" פניך האר השיבנו "אלקים ומ"ש
הפנימיות  גילוי אודות שמדובר ומאחר "פניך". הוא שפנימיותו - כו' והסתר העלם הטבע, בגימטריא

כו'. האור דיתרון באופן זה הרי - אלקים דשם

הפסוקים. בהמשך הביאור לקמן שיתבאר וכפי והגאולה, הגלות שבענין הא' סדר מסתיים ובזה

·Ï:בפרש"י הביאור .

הדבר  שטעם מבין לה'", ניחוח "ריח נאמר לא שבהם קרבנות שישנם רואה למקרא חמש הבן כאשר
לומר  צריך לא שרש"י כך כדי (ועד בפשטות וכמובן לה'". ניחוח "ריח אין אלו שבקרבנות לפי - הוא
בקרבנות  אבל בכתוב, כן שמפורש היכן רק לה'" ניחוח ד"ריח הענין ישנו פשש"מ שע"פ בפירוש) זאת

לה'". ניחוח "ריח נפעל לא ידם שעל משום זה הרי - לה'" ניחוח "ריח בהם נאמר שלא אלו

אלו וע  קרבנות כי - שבפרשתנו ואשם חטאת בקרבנות לה'" ניחוח "ריח נאמר לא מדוע יובן פ"ז
לה'". ניחוח "ריח פועלים אינם

בזה: והביאור

שב  כאשר גם הנה כרת), (שזדונו כו' חמורה עבירה אודות מדובר שכאשר מבין למקרא חמש הבן
הקב"ה  אצל מיוחדת רוח נחת לה'", ניחוח "ריח יפעל זה שקרבן יתכן לא להקב"ה, קרבן ומביא בתשובה
אי  לו, מכפר שהקרבן אע"פ אומרת: זאת חמורה. עבירה על כפרה של ענין עם בקשר בא הקרבן כי -

לפני". רוח "נחת עם הקשור ענין שזהו לומר אפשר

הנה  - לעשה הניתק ולאו עשה קלים, דברים על שמכפר עולה קרבן אודות מדובר כאשר  משא"כ
מרצונו  מתנדב ואעפ"כ קלים), דברים (בהיותם אלו ענינים על קרבן להביא מחוייב אינו דין שע"פ מאחר

לפני". רוח "נחת הגורם דבר זהו כי לה'", ניחוח ד"ריח באופן הוא זה קרבן לכן, לה', קרבן להביא
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לדבר: דוגמא

יום  בארבעים רבינו משה של תפלתו אודות יא) (לג, תשא בפ' בפרש"י כבר למד למקרא חמש הבן
בכעס". היו אמצעיים מעתה אמור ברצון, האחרונים אף ברצון הראשונים "מה - האמצעיים

י"ג  - גופא ובתפלה רבינו משה של תפלתו ובפרט התפלה, ענין אודות שמדובר אע"פ אומרת: זאת
דבר  אשר הרעה על ה' "וינחם הכפרה, ענין נפעל כאשר גם הנה ריקם, חוזרות שאינן הרחמים מדות
באופן  הדבר הי' ברצון"], ד"אחרונים באופן האחרונות, דלוחות הענין נפעל שסוכ"ס [ועד לעמו" לעשות

כו'. החטא וחומר גודל מפני "כעס ", של

לומר  אפשר אי ואשם, חטאת קרבן ע"י הכפרה ענין נפעל כאשר שגם - לעניננו בנוגע מובן ועד"ז
הקרבן. מכפר שעליו הענין חומר מפני לפני") רוח ("נחת לה'" ניחוח "ריח שפועל ענין שזהו

"כעס" של באופן כפרה של ענין פעלה יום ארבעים במשך רבינו משה של תפלתו אם וק"ו: ובמכ"ש
מישראל  כאו"א שכאשר לומר יתכן שלא בודאי הרי ברצון"], ד"אחרונים הענין הי' לאח"ז [ורק בלבד

לפני"! רוח "נחת לה'", ניחוח "ריח הדבר יפעל חמור) ענין (על חטאת קרבן מקריב

‚Ï תודה בקרבן לה'" ניחוח "ריח נאמר לא מדוע - להבין צריך עדיין אבל ..*

מד  אדרבה: אלא ח"ו, רצוי בלתי ענין על כפרה עם קשור אינו תודה קרבן אודות דהנה, כאן ובר
(ד' לו" שנעשה נס על הודאה דבר "על בא תודה שקרבן יב) ז, (פרשתנו כפרש"י נס, לו שנעשה אדם

נס. לו יעשה שהקב"ה שזכה עד ביותר נעלה ומצב במעמד שנמצא היינו, להודות), שחייבים

חלות" י' ומין מין וכל . . לחם מיני "ד' חלות, ארבעים עם ביחד תודה, קרבן מקריב כאשר וא"כ,
לה'"?! ניחוח "ריח פועל לא כזה נעלה קרבן מדוע - הקרבנות בשאר זאת מצינו שלא - שם) (פרש"י

לקמן. שיתבאר וכפי

„Ï:אאמו"ר להערות בנוגע הביאור .

לעולם. בנוגע הפעולה (ב) לעצמו, בנוגע הפעולה (א) ענינים: ב' ישנם הקרבנות ענין בכללות
ובהקדים:

למטה  וירידתה כלל, תיקון צריכה אינה עצמה שהנשמה כ"ו) (שער בע"ח מ"ש (פל"ז) בתניא מבואר
גם  עילוי אמנם נפעל למטה הירידה ע"י אומרת: זאת בעולם. וחלקו ונה"ב הגוף את לתקן כדי רק היא
הנשמה  ירדה זה בשביל לא אבל ירידתה), קודם שהיתה מכפי יותר נעלית לדרגא (שמגיעה לנשמה בנוגע

בעולם. וחלקו ונה"ב הגוף את לתקן כדי אלא למטה,

בנוגע  הכפרה ענין על נוסף הנה - רצוי בלתי ענין על לכפר קרבן מביא אדם שכאשר מובן ועפ"ז
בעולם. לחלקו ביחס גם הכפרה ענין להיות צריך לנשמתו,

הקריב  כאילו חטאת בתורת העוסק ("כל בתורה העסק שע"י הכפרה פעולת שבין החילוק וזהו
בנוגע  הכפרה ענין נפעל בתורה העסק ע"י כפשוטו: הקרבן הקרבת שע"י הכפרה לפעולת חטאת")

בעולם. לחלקו בנוגע הכפרה ענין נפעל כפשוטו הקרבן הקרבת וע"י לנשמתו,

בזה: והביאור

לו, ויתכפר אשם יביא א"ל עונשו, מה חוטא לתורה "שאלו תשב): רמז תהלים (יל"ש במדרש איתא
לו". ויתכפר תשובה יעשה א"ל עונשו, מה להקב"ה שאלו

שכאשר  יתכן איך וא"כ, הקב"ה, של ורצונו חכמתו ה'", "תורת היא התורה הרי מובן: אינו ולכאורה
תשובה?! שיעשה אומר והקב"ה קרבן, שיביא התורה אומרת אחד, אדם אודות מדובר
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לכאורה  שייך לא וא"כ, למזבח, הקרבה אודות מוזכר לא - יב) (ז,

שם, רש"י (לשון "למטה" בהמשך הרי - לה'" ניחוח "ריח לומר
לא). (שם, המזבחה בהקרבה מדובר יד)
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לנו": לישועתה ולכה גבורתך את עוררה ומנשה ובנימין אפרים "לפני - בכתוב וממשיך

יהודים  ישנם הרי דוקא, ומנשה" ובנימין "אפרים בכתוב מדגיש מדוע מובן, אינו לכאורה ובהקדים:
כהלכה?! שנתגיירו גרים ועד"ז ולוים, כהנים אודות מדובר כאשר ובפרט השבטים, לשאר ששייכים

זקוקים  שאז גופא, הגלות בזמן יותר קשה ומצב מעמד אודות מדובר זה בפסוק בזה: והביאור
בפ  כמבואר ומנשה", ובנימין "אפרים בכתוב מדגיש ולכן מיוחדת. מסויים לישועה זמן הי' שאצלם רש"י

אחשורוש, בימי בנימין . . יהואש בימי מנשה . . ארם במלחמת "אפרים - מיוחדת לישועה זקוקים שהיו
לנו". לישועתה ולכה גבורתך את "עוררה ועז"נ בהם". תלוי הדור וכל בסכנה, ואסתר מרדכי שהיו

זמן  ערך (לפי כתיקונן בשנים רגיל, ומצב במעמד הגלות בזמן נמצאים בנ"י כאשר אומרת: זאת
"צוק  יותר, גרוע ומצב מעמד ישנו כאשר אבל הופיעה". . . ישראל ד"רועה הגילוי מספיק אזי הגלות),
על  (נוסף ד"גבורתך" מיוחדת והתגלות המשכה היינו, גבורתך", את "עוררה בנ"י מבקשים - העתים"

לבנ"י. והצלה ישועה - לנו" לישועתה "לכה שיהי' כדי ד"גבורות"), הענין כללות

ומנשה" ובנימין אפרים ש"לפני שכשם מהקב"ה מבקשים שבנ"י - זה לגלותנו בנוגע מובן ועד"ז
לנו", לישועתה "לכה שהרי לנו", לישועתה "לכה עתה יהי' כן כמו גבורתך", את ד"עוררה הענין הי'

אלו! בימינו גם תהלים שאומר מישראל כאו"א על קאי

ונושעה": פניך והאר השיבנו "אלקים - ומסיים

עצמותו  פניך", "האר - מהקב"ה בנ"י מבקשים ולכן, כו', ואופנים דרגות כמה ישנם אלקות בהמשכת
ומהותו!

תעלנו  אל הולכים פניך אין "אם בנ"י: אומרים לפניך", ילך מלאכי "הנה אומר הקב"ה כאשר דהנה,
ולכן  האדמה", פני על אשר העם מכל ועמך אני ד"ונפלינו באופן הוא בנ"י של ומצבם מעמדם כי מזה",

ומהותו. עצמותו פניך", "האר ילכו", ש"פני ופועלים וכו', מלאכים ע"י לקבל רוצים אינם

"אלקים", דשם הפנימיות את שמגלים בזה הכוונה - ונושעה" פניך האר השיבנו "אלקים ומ"ש
הפנימיות  גילוי אודות שמדובר ומאחר "פניך". הוא שפנימיותו - כו' והסתר העלם הטבע, בגימטריא

כו'. האור דיתרון באופן זה הרי - אלקים דשם

הפסוקים. בהמשך הביאור לקמן שיתבאר וכפי והגאולה, הגלות שבענין הא' סדר מסתיים ובזה

·Ï:בפרש"י הביאור .

הדבר  שטעם מבין לה'", ניחוח "ריח נאמר לא שבהם קרבנות שישנם רואה למקרא חמש הבן כאשר
לומר  צריך לא שרש"י כך כדי (ועד בפשטות וכמובן לה'". ניחוח "ריח אין אלו שבקרבנות לפי - הוא
בקרבנות  אבל בכתוב, כן שמפורש היכן רק לה'" ניחוח ד"ריח הענין ישנו פשש"מ שע"פ בפירוש) זאת

לה'". ניחוח "ריח נפעל לא ידם שעל משום זה הרי - לה'" ניחוח "ריח בהם נאמר שלא אלו

אלו וע  קרבנות כי - שבפרשתנו ואשם חטאת בקרבנות לה'" ניחוח "ריח נאמר לא מדוע יובן פ"ז
לה'". ניחוח "ריח פועלים אינם

בזה: והביאור

שב  כאשר גם הנה כרת), (שזדונו כו' חמורה עבירה אודות מדובר שכאשר מבין למקרא חמש הבן
הקב"ה  אצל מיוחדת רוח נחת לה'", ניחוח "ריח יפעל זה שקרבן יתכן לא להקב"ה, קרבן ומביא בתשובה
אי  לו, מכפר שהקרבן אע"פ אומרת: זאת חמורה. עבירה על כפרה של ענין עם בקשר בא הקרבן כי -

לפני". רוח "נחת עם הקשור ענין שזהו לומר אפשר

הנה  - לעשה הניתק ולאו עשה קלים, דברים על שמכפר עולה קרבן אודות מדובר כאשר  משא"כ
מרצונו  מתנדב ואעפ"כ קלים), דברים (בהיותם אלו ענינים על קרבן להביא מחוייב אינו דין שע"פ מאחר

לפני". רוח "נחת הגורם דבר זהו כי לה'", ניחוח ד"ריח באופן הוא זה קרבן לכן, לה', קרבן להביא
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של  בחי' על מורה הקב"ה בזה: תשובה והביאור "יעשה הקב"ה אומר ולכן העולם, ממציאות מעלה
לחלקו  בנוגע גם הכפרה אודות מדובר כאשר אבל עצמה. לנשמה בנוגע הכפרה שזוהי - לו" ויתכפר
הכפרה  ענין את לפעול שכדי  היינו, כו'", אשם "יביא לעולם, ששייכת התורה, אומרת זה על הנה בעולם,

גשמי. קרבן להקריב צריכים בעולם, לחלקו בנוגע

עצי  הדומם; מסוג הוא שבקרבן המלח דדצח"מ: הסוגים ד' כל ישנם שבקרבן בכ"מ וכמבואר
למערכה; עצים מנדבים כאשר - עצים" "קרבן שישנו ועד הצומח, מסוג הם המזבח שעל המערכה
וכן  המדבר. מסוג הוא הקרבן את שמביא והאדם החי; מסוג היא לקרבן שמקריבים עצמה הבהמה
דרחמנא") "שלוחי הם שהכהנים הדעה לפי (משא"כ דידן" "שלוחי בתור הקרבן את שמקריבים הכהנים

המדבר. מסוג הם -

בנוגע  הכפרה על (נוסף בעולם לחלקו בנוגע הכפרה ענין נפעל גשמי קרבן הקרבת שע"י מובן ועפ"ז
מורכב  שמהם דדצח"מ הסוגים ד' כל כלולים בקרבן כי - הקרבן) בתורת העסק ע"י הנפעלת לנשמתו

העולם. כללות

‰Ï(בעולם לחלקו בנוגע גם הכפרה ענין להיות צריך לנשמתו, בנוגע הכפרה על (שנוסף לעיל האמור .
עולמו  קונה "יש דורדיא בן אלעזר ר' על רבי מאמר אודות האריז"ל בכתבי המבואר עם גם מתאים
כו'). ולבסוף גדולה בכהונה שנה פ' (ששימש כה"ג יוחנן של עולמו את קנה שראב"ד - אחת" בשעה

בזה: והביאור

זה  כל אבל ביותר, גדולה אמנם היא נשמתו") שיצתה עד בבכי' (ש"געה דראב"ד התשובה עבודת
- עולמו" "קונה עי"ז נפעל כיצד השאלה: נשאלת וא"כ, לנשמתו. בנוגע האור להמשכת בנוגע רק הוא

וכו'?! ולבושים אורות) רק (לא "כלים " גם צריכים שלם, "עולם" לבנות כדי

דהנה, כה"ג. יוחנן של "עולמו" את קיבל שראב"ד האריז"ל בכתבי מבואר - זו קושיא לתרץ וכדי
ע"י  שנבנה ב"עולם" שהי' העילוי גודל בפשטות מובן הרי גדולה, בכהונה שנה פ' שימש שיוחנן מאחר

שלו. התשובה בעבודת העילוי גודל ע"י ראב"ד קנה זה ו"עולם" עבודתו. כללות

ה  בעבודת להסתפק אפשר שאי לעיל האמור עם מתאים העסק וזהו (ע"י בלבד לנשמתו בנוגע תשובה
גשמי) קרבן הקרבת (ע"י בעולם לחלקו בנוגע גם הכפרה ענין את לפעול צריכים כי כו'), חטאת בתורת
בנוגע  האורות המשכת מספיק הי' ולא כו'), ולבושים (כלים "עולמו" את לקנות צריך  הי' שראב"ד ע"ד -

בלבד. לנשמתו

שפועל  באופן היא התשובה שעבודת היינו, - כו' עומדים תשובה שבעלי דבמקום הענין כללות וזהו
בלבד. לנשמתו בנוגע ולא העולם, מציאות המקום, לענין בנוגע גם

ÂÏ:לפועל בנוגע מזה ההוראה .

חבירו, של בלבו נעשה מה יודע אדם אין כי הזולת, של מראהו" אל תבט "אל ליהודי אומרים כאשר
כאשר  בשלמא ולטעון: לבוא הוא יכול - כו' ביותר נעלה באופן היא שלו התשובה שעבודת ויתכן
מדברים  כאשר אבל "אורות"; של בענין ומבין יודע אחד כל לא הרי - "אורות" של ענין אודות מדובר
כי  כו'), זאת למשש שיכולים (עד לכל וניכר גלוי באופן להיות צריך זה הרי - "כלים" של ענין אודות
לו  שאין רואה בנפשו, צדק" "חשבון עושה וכאשר וכו', הזולת אל לגלות כדי הוא ה"כלים" ענין כל

"כלים"?!

אבל  כו', רצוי בלתי באופן עצמו על לדבר צריך לא שיהודי אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם אמנם ידוע
"כלים"! לו שאין רואה בנפשו, צדק" "חשבון עושה כאשר אעפ"כ,

עבורו, תהלים קאפיטל יאמר חבירו כאשר ועד"ז תהלים, קאפיטל שיאמר - לו אומרים זה על הנה
ה"אורות". את לקבל "כלים" לו יהיו ועי"ז

ה"כלים" בדוגמת ביותר, נעלים "כלים" לקבל שיזכה יתכן כדבעי, תהלים קאפיטל יאמר וכאשר
כה"ג! יוחנן של עולמו - ראב "ד שקיבל
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הקדשים  לקודש נכנס שכאשר מובן, גדולה, בכהונה שנה שמונים שימש כה"ג שיוחנן מאחר דהנה,
בפשטות  מובן וא"כ, כו'. משם יוצא הי' לא דאל"כ, המתאים, באופן עבודתו היתה האחרונה, בפעם
מבהיל  ענין הי' שאח"כ  (אלא שנה שמונים במשך כזו נעלית עבודה ע"י שנבנה ב"עולם" העילוי גודל

כו'). ביותר

בדוגמת  "עולם" לקבל שיזכה יתכן - כדבעי תהלים קאפיטל יאמר שכאשר ליהודי אומרים זה ועל
עולמו  קונה יש ואמר רבי ש"בכה ועד בו, נתקנא רבי שאפילו "עולם" שזהו ראב"ד, שקיבל ה"עולם"

אחת"! בשעה

על  דקאי ל"אחשורוש", בנוגע שנאמר כפי - שונים" מכלים "כלים ישנם הקב"ה של באוצרו דהנה,
לכלים  עד שונים", מכלים "כלים ישנם הקב"ה של שבאוצרו ומובן שלו, וראשית שאחרית הקב"ה

כו'. דביהמ"ק

ישר  של פניהם ד"הושחרו ומצב במעמד הגלות, בזמן נמצאים בנ"י כאשר שגם מובן כשולי ועפ"ז אל
אומר  יהודי כאשר הרי - א)] יא, (מגילה "אחשורוש" נקרא זה וע"ש אחשורוש, בזמן שהי' [כפי קדירה"

ביותר. נעלים "כלים" לקבל הוא זוכה כדבעי, תהלים קאפיטל

ÊÏ העבודה סדר זה ואין כו', מיוחדת עבודה היא הנפש דכלות באופן דראב"ד העבודה כללות והנה, .
והוראת  מקרה "דרך שזהו - ליראה אהבה להקדמת בנוגע (פמ"ג) בתניא המבואר וע"ד מישראל. דכאו"א

דורדיא". בן דר"א כמעשה שעה, לצורך ה' מאת פרטית בהשגחה שעה

הרמב"ם  וכמ"ש הגוף, בריאות ומתוך דוקא, בגוף דנשמה באופן הוא מישראל דכאו"א העבודה וסדר
הוא". ה' עבודת מדרכי ושלם בריא הגוף "היות

לגאולה  זוכים - התשובה עבודת ע"י ובפרט האחרונים, הגלות בימי בנ"י של עבודתם כללות וע"י
. תשובה לעשות ישראל שסוף תורה "הבטיחה הרמב"ם כפס"ד צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית

נגאלין". הן ומיד .

ואת  עצמו את "הכריע אחת", "מצוה שע"י הרמב"ם כפס"ד - מישראל כאו"א ע"י נפעל זה וענין
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה - והצלה" תשועה ולהם לו וגרם זכות, לכף כולו העולם כל

ממש. בימינו במהרה

***

ÁÏ:"עמך בתפלת עשנת מתי עד צבאות אלקים "ה' - נאמר שבתהלים פ' דפרק הכתובים בהמשך .

והפירוש  באפו". עשן "עלה כמו הכעס, ענין על מורה ש"עשנת" ומצו"צ) (מצו"ד במפרשים מבואר
בנ"י  של טענתם וזוהי (מצו"ד). עמך" תפלת למאס "כעסת הגלות שבזמן - הוא עמך" בתפלת ד"עשנת 

עמך"! בתפלת עשנת מתי "עד -

(כדלקמן). כפשוטו ד"עשן" הפירוש גם ישנו הכעס, ענין על מורה ש"עשנת" הפירוש על נוסף והנה,
קשר  שישנו לומר בהכרח אחת, בתיבה פירושים כמה ישנם שכאשר הצ"צ בדרושי בכ"מ וכמבואר
חיות  על מורה בלה"ק" לו יקראו אשר ש"שמו הבעש"ט תורת ע"פ - לזה והמקור ביניהם. ושייכות
ביניהם  שיש אע"פ אומרת: זאת זל"ז. שייכים אחת דתיבה פירושים שב' מובן שמזה הענין, ותוכן

בשניהם. שוה כללי תוכן שישנו לומר בהכרח כו', וציור למראה בנוגע חילוקים

בזה: והביאור

הקר  משריפת המערכה עשן ולדוגמא: מסויים, דבר משריפת נעשה המערכה."עשן" עצי ע"ג בן

עשן. ריבוי ולא בלבד, מועט באופן הי' זה הרי - "עשן" של ענין הי' הקרבנות שבכל אע"פ והנה,
לשאר  בנוגע משא"כ עשן", "מעלה - העשן לענין בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה הקטורת לענין בנוגע

בלבד. עשן מעט הי' שבהם הקרבנות
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והעצים  חמה", של כחה "תשש אז כי למערכה, עצים כורתים היו לא ואילך באב עשר מחמשה ולכן,
עשן. הרבה ומעלים צרכם, די יבשים אינם זה זמן לאחרי שכורתים

האדם: בעבודת - בזה והביאור

אש  יסודות מד' כלול דבר שכל מאחר היינו, האש, אל הנשרף הדבר וביטול משריפת נעשה "עשן"
באגה"ק  (כמבואר כו' בעשן כלה וחלקם אלו, יסודות ד' מתפרדים השריפה ע"י הנה עפר, מים רוח

(סט"ו)).

הביטול  בענין חסרון שישנו היינו, הנשרף, בדבר יתירה המים) (מיסוד לחלוחית ישנה כאשר והנה,
עשן. הרבה עי"ז נעשה - זל "ז) ומנגדים הפכיים דברים הם ומים אש (כי האש אל

עמך": בתפלת "עשנת וזהו

אעפ"כ, אבל עשן. של מציאות אין אש ללא כי האש, ענין - התפלה דעבודת הענין כללות אמנם ישנו
שמהעדר  לעיל כאמור כו', החומר התגברות מפני עשן, ריבוי - עמך" בתפלת ד"עשנת באופן זה הרי

הגלות. ענין כללות מצד הוא עשן) (ריבוי זה רצוי בלתי ענין שגם ומובן עשן. ריבוי נעשה הביטול

ËÏ:"שליש בדמעות ותשקמו דמעה לחם "האכלתם - בכתוב וממשיך .

צריך  אלא בלבד, אכילה מספיק אין ולכן, דם", אכילתו שתה ולא "אכל א) מא, (שבת מארז"ל ידוע
הגוף. אברי בכל המזון את מוליכה השתי' כי - שתי' גם להיות

שליש", בדמעות ותשקמו דמעה לחם ד"האכלתם ומצב במעמד בנ"י נמצאים הגלות בזמן והנה,
"דמעה". של ענין עם קשורה השתי' והן האכילה שהן היינו,

גדולה" מדה "שם הוא "שליש" כי הדמעות, ריבוי על המורה שליש", בדמעות "ותשקמו ומדגיש
בכל  המזון את שמוליכה השתי' בדוגמת ד"ותשקמו", באופן הוא הגלות תלאות שריבוי היינו, (מצו"צ),

הגוף.

תרגיע", לא ההם "ובגוים וכמ"ש האמיתי, מקומם אינו שהגלות ומרגישים יודעים בנ"י אומרת: זאת
שהגלות  בידעו מנוחה, של ומצב במעמד עצמו את שירגיש יתכן לא בגלות נמצא יהודי שכאשר היינו,

האמיתי! מקומו אינו

ה  ענין כללות בנ"י אצל שייך לא יצי"מ שמזמן המהר"ל מ"ש ב"הגדה"וכידוע שאומרים ומה עבדות.
האמיתי. ומצבם מעמדם ערך לפי דמיון, של באופן רק זה הרי - עבדין" "השתא

יהודי  טוען - הקדושה ניצוצות את לברר כדי בגלות להיות צריכים שבנ"י בכ"מ שמבואר ואע"פ
הוי'", כסא על שלמה "וישב נאמר  שעליו המלך, שלמה אצל שהי' כפי להיות יכולה הבירורים שעבודת
ולכן  כו', שבמקומה הקדושה ניצוצות את אליו הביאה שבא ומלכת הוי'"), כסא ("על במקומו הי' שהוא

הוי'"! כסא "על - הוא שמקומו מישראל כאו"א טוען

ותלמידו", מבנו חוץ אדם מתקנא "בכל מארז"ל ידוע הרי - המלך כסא על לישב שאסור ואע"פ
את  המצמצם מאב המשל ספריו, בהתחלת המגיד שמבאר [וכפי הקב"ה של בנו הוא מישראל וכאו"א
כאשר  ובפרט ה'", לימודי בניך "וכל כמ"ש הקב"ה, של תלמידו וגם כו'], הבן קטנות ערך לפי עצמו

הוי'". כסא "על - הוא מישראל כאו"א של מקומו ולכן, תורה. בספר אות לו יש

לחם  "האכלתם וזהו, שליש", "בדמעות ובוכה מצטער הוא הרי בגלות, נמצא יהודי כאשר ולכן,
שליש". בדמעות ותשקמו דמעה

הגלות, בזמן נמצאים כאשר משא"כ גו'", בי אנפת כי ה' "אודך בנ"י יאמרו לבוא לעתיד שרק וכמובן
גו'". דמעה לחם ש"האכלתם זה על ומצטערים בוכים שאז

Ó:ובהקדים למעליותא. ענין גם ישנו - זה ובפסוק .

שבנ"י  - חזון" "שבת בהפטרת שאומרים עון" כבד "עם הפסוק על מברדיטשוב יצחק לוי ר' פירוש ידוע
"עון". לעשות להם ש"כבד" היינו, מאוד, "כבד" דבר אצלם היא "עון" שעשיית ומצב במעמד נמצאים
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היפך  הוא שענינם השבתות מג' באחד שאומרים הפטרה אודות מדברים כאשר אפילו אומרת: זאת
בנוגע  ועד"ז דלמעליותא. באופן הנ"ל הפסוק את לבאר משתדלים אעפ"כ, - דנחמתא" ד"שבעה הענין

הנ"ל. דהפטרה הפסוקים לשאר

למעליותא: ענין גם ישנו גו'") דמעה לחם ("האכלתם הנ"ל שבפסוק - לעניננו בנוגע מובן ועד"ז

באהבה, הגלות יסורי את הם מקבלים אעפ"כ, האמיתי, מקומם אינו שהגלות יודעים שבנ"י אע"פ
כללות  את מנצלים בנ"י מזו: ויתירה ומצוותי', התורה מקיום אותם מבלבלים אינם הגלות יסורי - ועכ"פ

"האכ  - ה"לחם" ענין בדוגמת אצלם נעשה שהגלות ועד ה', לעבודת הגלות דמעה",ענין לחם לתם
כבשרו. ובשר דם שנעשה הלחם בדוגמת 

‡Ó:"למו ילעגו ואויבנו לשכנינו מדון "תשימנו - בכתוב וממשיך .

הזקן  אדמו"ר מאמר וכידוע למו". ילעגו "אויבנו כאשר - יותר קשים נסיונות ישנם גופא הגלות בזמן
היא  רבינו משה של שענוותנותו האדמה", פני על אשר האדם מכל מאוד עניו משה "והאיש עה"פ
המלעיגים  ריבוי מצד יותר, גדולים נסיונות ישנם זה שבדור מאחר דמשיחא, דעקבתא הדור לגבי במיוחד

התומ"צ. עניני על

בחלק  נאמר זה שציווי - המלעיגים" מפני יבוש "אל השו"ע בציווי ההדגשה גודל את שרואים וכפי
קשה  נסיון שזהו מפני - זה וכל ערוך", ה"שולחן כל של הראשון ובסעיף הראשון ובסימן הראשון

ביותר!

זה: לדורנו בנוגע מובן ועד"ז

נאו", משיח וואנט "ווי גלות", "דאלאי הם צועקים ולכן הגלות, קושי מרוב כבר עייפים יהודים
בגלות  להשאר להם איכפת לא למו"! ש"ילעגו כאלו ישנם - זאת ולעומת שתהי'. שפה באיזה וכיו"ב

תורה"!! "דעת של בלבוש זאת להלביש שמנסים ועד רח"ל!

עם  הקשורה מיוחדת כח נתינת ישנה כאשר ובפרט אלו, מקשיים להתפעל שאין לדעת צריכים ולכן,
ד"גבורות". הענין כללות

למלחמת  היוצא ("כל דוד" בית "חיילי של עבודתם אודות נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק שיחת וכידוע
משיחך". עקבות חרפו ד"אשר ומצב במעמד נמצאים כאשר - דוד") בית

ונושעה": פניך והאר השיבנו צבאות "אלקים - הפרק) של זה (בחלק ומסיים

המתאים, באופן עבודתם את ועבדו ה'", "צבאות בנ"י העמידו הנ"ל הגלות קשיי כל שלאחרי היות
ונושעה". פניך והאר השיבנו צבאות ד"אלקים הענין להיות צריך לכן הגלות, מקשיי התפעלות ללא

·Ó:תודה בקרבן לה'" ניחוח "ריח נאמר לא מדוע - בפרש"י הביאור .

לכן  מיוחד, נס לו עשה שהקב"ה היות אומרת, זאת לו", שנעשה נס על "הודאה - ענינו תודה קרבן
תודה. קרבן הקרבת ע"י להקב"ה הודאתו את מבטא הוא הרי

רש"י: ומפרש ז), יב, (לך מזבח" שם "ויבן - אבינו אברהם אודות למקרא חמש הבן למד שכבר וכפי
ישראל". ארץ בשורת ועל הזרע בשורת "על

המתנה, לנותן הוא מודה מתנה לו נותנים שכאשר - היוםֿיומיים בחייו זאת רואה למקרא חמש והבן
כאש  אפילו מזו: המתנה ויתירה את קיבל לא שעדיין אע"פ מודה, כבר הוא הרי מתנה, לו מבטיחים ר

בפועל.

שהאדם  בזה כלל חידוש אין כי - מיוחדת רוח" "נחת לה'", ניחוח "ריח שפועל קרבן זה אין ולכן,
לו". שנעשה נס "על קרבן) הבאת (ע"י להקב"ה מודה

‚Ó אבל - לו" שנעשה "נס נעלה, ומצב מעמד אודות מדובר כאשר רק שייך לעיל האמור והנה, .
האמורים  הגלות ונסיונות הקשיים לאחרי ובפרט ארץ", יכסה "החושך כאשר הגלות, בזמן נמצאים כאשר

הקב"ה! אצל מיוחדת רוח" "נחת גורמת בנ"י, ע"י שנעשית ופעולה עבודה שכל מובן, - לעיל
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והעצים  חמה", של כחה "תשש אז כי למערכה, עצים כורתים היו לא ואילך באב עשר מחמשה ולכן,
עשן. הרבה ומעלים צרכם, די יבשים אינם זה זמן לאחרי שכורתים

האדם: בעבודת - בזה והביאור

אש  יסודות מד' כלול דבר שכל מאחר היינו, האש, אל הנשרף הדבר וביטול משריפת נעשה "עשן"
באגה"ק  (כמבואר כו' בעשן כלה וחלקם אלו, יסודות ד' מתפרדים השריפה ע"י הנה עפר, מים רוח

(סט"ו)).

הביטול  בענין חסרון שישנו היינו, הנשרף, בדבר יתירה המים) (מיסוד לחלוחית ישנה כאשר והנה,
עשן. הרבה עי"ז נעשה - זל "ז) ומנגדים הפכיים דברים הם ומים אש (כי האש אל

עמך": בתפלת "עשנת וזהו

אעפ"כ, אבל עשן. של מציאות אין אש ללא כי האש, ענין - התפלה דעבודת הענין כללות אמנם ישנו
שמהעדר  לעיל כאמור כו', החומר התגברות מפני עשן, ריבוי - עמך" בתפלת ד"עשנת באופן זה הרי

הגלות. ענין כללות מצד הוא עשן) (ריבוי זה רצוי בלתי ענין שגם ומובן עשן. ריבוי נעשה הביטול

ËÏ:"שליש בדמעות ותשקמו דמעה לחם "האכלתם - בכתוב וממשיך .

צריך  אלא בלבד, אכילה מספיק אין ולכן, דם", אכילתו שתה ולא "אכל א) מא, (שבת מארז"ל ידוע
הגוף. אברי בכל המזון את מוליכה השתי' כי - שתי' גם להיות

שליש", בדמעות ותשקמו דמעה לחם ד"האכלתם ומצב במעמד בנ"י נמצאים הגלות בזמן והנה,
"דמעה". של ענין עם קשורה השתי' והן האכילה שהן היינו,

גדולה" מדה "שם הוא "שליש" כי הדמעות, ריבוי על המורה שליש", בדמעות "ותשקמו ומדגיש
בכל  המזון את שמוליכה השתי' בדוגמת ד"ותשקמו", באופן הוא הגלות תלאות שריבוי היינו, (מצו"צ),

הגוף.

תרגיע", לא ההם "ובגוים וכמ"ש האמיתי, מקומם אינו שהגלות ומרגישים יודעים בנ"י אומרת: זאת
שהגלות  בידעו מנוחה, של ומצב במעמד עצמו את שירגיש יתכן לא בגלות נמצא יהודי שכאשר היינו,

האמיתי! מקומו אינו

ה  ענין כללות בנ"י אצל שייך לא יצי"מ שמזמן המהר"ל מ"ש ב"הגדה"וכידוע שאומרים ומה עבדות.
האמיתי. ומצבם מעמדם ערך לפי דמיון, של באופן רק זה הרי - עבדין" "השתא

יהודי  טוען - הקדושה ניצוצות את לברר כדי בגלות להיות צריכים שבנ"י בכ"מ שמבואר ואע"פ
הוי'", כסא על שלמה "וישב נאמר  שעליו המלך, שלמה אצל שהי' כפי להיות יכולה הבירורים שעבודת
ולכן  כו', שבמקומה הקדושה ניצוצות את אליו הביאה שבא ומלכת הוי'"), כסא ("על במקומו הי' שהוא

הוי'"! כסא "על - הוא שמקומו מישראל כאו"א טוען

ותלמידו", מבנו חוץ אדם מתקנא "בכל מארז"ל ידוע הרי - המלך כסא על לישב שאסור ואע"פ
את  המצמצם מאב המשל ספריו, בהתחלת המגיד שמבאר [וכפי הקב"ה של בנו הוא מישראל וכאו"א
כאשר  ובפרט ה'", לימודי בניך "וכל כמ"ש הקב"ה, של תלמידו וגם כו'], הבן קטנות ערך לפי עצמו

הוי'". כסא "על - הוא מישראל כאו"א של מקומו ולכן, תורה. בספר אות לו יש

לחם  "האכלתם וזהו, שליש", "בדמעות ובוכה מצטער הוא הרי בגלות, נמצא יהודי כאשר ולכן,
שליש". בדמעות ותשקמו דמעה

הגלות, בזמן נמצאים כאשר משא"כ גו'", בי אנפת כי ה' "אודך בנ"י יאמרו לבוא לעתיד שרק וכמובן
גו'". דמעה לחם ש"האכלתם זה על ומצטערים בוכים שאז

Ó:ובהקדים למעליותא. ענין גם ישנו - זה ובפסוק .

שבנ"י  - חזון" "שבת בהפטרת שאומרים עון" כבד "עם הפסוק על מברדיטשוב יצחק לוי ר' פירוש ידוע
"עון". לעשות להם ש"כבד" היינו, מאוד, "כבד" דבר אצלם היא "עון" שעשיית ומצב במעמד נמצאים
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היינו, עמך", בתפלת עשנת מתי "עד באמרם ישראל של תפלתם את שומע שהקב"ה בודאי ולכן,
לחם  "האכלתם - הגלות קשיי אודות זה בפרק בארוכה וכמבואר הגלות, קשיי מכל כבר עייפים שבנ"י
את  כבר שיבטל מהקב"ה הם מבקשים ולכן, למו", ילעגו ואויבנו לשכנינו מדון "תשימנו גו'", דמעה

הגלות!

תירוץ  זה אין - לראש לכל הרי: - הקב"ה גזירת מצד הם הגלות עניני שכל שאע"פ בפשטות ומובן
תשובה  (הל' הרמב"ם מ"ש ע"ד - למו" ילעגו "אויבנו בפועל, והנסיונות הקשיים את שגורמים אלו עבור
אע"פ  שנה", מאות ארבע אותם וענו ד"ועבדום הענין על גם שיישפטו האומות, למשפט בנוגע ספ"ו)
שהוסיפו  מה על רק שיישפטו שס"ל הראב"ד דברי על חולק (ובזה הקב"ה גזירת ע"פ הי' זה שענין
ש"על  שאע"פ קלל", לו אמר "ה' בענין (סכ"ה) באגה"ק המבואר וע"ד הקב"ה). ע"י שנגזר ממה יותר

בחירתו". רוע על שמים ובדיני אדם בדיני "מתחייב אעפ"כ, השמים", מן נגזר כבר הניזק

את  מהפכים הם אלא זו, לגזירה מצייתים בנ"י אין הגלות, גזירת את גזר שהקב"ה למרות והעיקר:
"גאולה". - מ"גולה" עושים עולם, של אלופו אל"ף, אות הוספת שע"י  וכידוע לגאולה, הגלות

לגלות  רוצה שהקב"ה הגלות, ענין לכללות בנוגע שישנם והביאורים ההסברים כל לאחרי אומרת: זאת
איז  "וויפל מתי", "עד בנ"י: טוענים - וכו' מישראל כאו"א אצל שנמצאים הנעלים הכחות את ולהראות

שנה!! מ1900ֿ למעלה בגלות כבר נמצאים הרי - שיעור" א

ועאכו"כ  בלבד, שנה י"ג בגיל אפילו - זה וכל !! הגדול.... בנו את להכות אסור - התורה פי ועל
ומ"ת יצי"מ שמאז בנ"י, כללות אודות מדובר במשך כאשר הגלות ענין נמשך ואעפ"כ גדול", ל"גוי נעשו

שנה!! מ1900ֿ למעלה - ביותר רב זמן

הדבר  "ואין ומ"ש אלו! בימינו ועאכו"כ הגמרא, בזמן נאמר זה והרי - הקיצין"! כל "כלו וכמרז"ל
הרגצ'ובי  פס"ד וכידוע כו', שלימה בתשובה שב מישראל שכאו"א בודאי הרי - בתשובה" אלא תלוי

התשובה! עבודת היא יהודי של ש"אנחה "

האמיתית  לגאולה ממש בקרוב נזכה - הגלות ואריכות קושי אודות בנ"י של טענותיהם שתמורת ויה"ר
העשי' ובעולם טפחים, מעשרה למטה "נאו", נגאלין", הן ד"מיד ובאופן צדקנו, משיח ע"י והשלימה

ממש. בימינו במהרה - הגשמי) העשי' בעולם הוא הגלות ענין שגם (מאחר הגשמי

***

„Ó- כו' הבעש"ט עם ושייכותו אודותיו, ההפלאה גודל [וכידוע הקדוש החיים האור מ"ש ידוע .
היא  העולה תורת "זאת צו, פרשת להתחלת בפירושו מקיטוב] גרשון ר' של במכתביו המבואר ע"פ
מעצבון  לנחמנו בו שאנו האחרון גלות על הפרשה כל תרמוז רמז ש"בדרך - גו'" מוקדה על העולה

וכו'". נפשנו

עינונו  "אשר בגלות, בנ"י יסורי על קאי - המזבח" על מוקדה על העולה "היא שמ"ש שם ומבאר
וכידוע  תמיד". הטעימו שלא מר כוס לך אין הפנימי מערב בני ובפרט נקמה, ביסורי ויסרונו עולה בני

ביותר. מאוה"ע בנ"י של והיסורים הרדיפות היו ששם באפריקה, חי הקדוש שהאוה"ח

אותם  משעבדים היו מצרים גלות כי מצרים, מגלות יותר הוא לראות, באת "ואם - שם שממשיך וכפי
וגו', הקישואים את וגו' את זכרנו בפי' רז"ל שאמרו ממה ולמד וצא אותם, ומלבישים אותם ומאכילים
משעבדים  ראם שלא מי אשרי - הקדוש] האוה"ח חי [ששם ישמעאלים גלות והן הכל. אוכלים היו חנם
במה  נגזל אדם ועוד והבא, מדוד ממנו שואלים עוד אלא שכר, יתנו שלא די ולא ישראל, חיי וממררים

כו'". לו שאין מה ממון תובעים והם לו שיש

הלילה", "כל רק יהי' המזבח", על מוקדה על העולה "היא הגלות, ענין שכללות בכתוב נאמר זה ועל
הגאולה. בוקר - הבוקר" עד . . ללילה הנמשל הגלות זמן "שהיא
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יומו  כי ז"ל מדבריהם לנו שקדם מה לפי הששי, לאלף ת"ק עבור אחר הוא "והזמן שם: וממשיך
עד  כי ה' והודיע יום. מדת שני ות"ק לילה, מדת ראשונה ת"ק יהיו ומהשכל שנה, אלף הקב"ה של

בגלו  שנה ת"ק כשיגמור העלי'".הבוקר, שיהי' הבוקר עד ת,

ה' גילה . . הג' אלף של בוקרו או הה' אלף של בוקר אם יודע אני אין זה "ובוקר שם: וממשיך
אם  ב' לבוקר בקרים, לב' לבקרים, זרועם הי' אומרו והוא ב', לבוקר הוא כי הנביאים עבדיו ביד סודו

בגלות". ראשון הבא בוקר ולא ב', שהוא הידוע, הבוקר עד אמר לזה א'. לבוקר לא

- הקדוש] האוה"ח של בזמנו כבר הי' [שזה הששי" לאלף ת"ק עבור אחר הוא ש"הזמן היות והנה,
שהגיע  בודאי הששי, דאלף הבוקר מהתחלת שנים וכמה כמה עוד שעברו שלאחרי בפשטות מובן הרי

הגאולה! שתבוא הזמן כבר

על  מישראל האומות שהרגו נפש כל כי ז"ל אומרם "ע"ד בד", מדו הכהן "ולבש - בכתוב וממשיך
כו'". בלבו נקם יום ילבוש ואותו במלבוש, ההוא הנהרג צורת מדמו רושם הקב"ה ית', שמו קידוש

מחלוקת  את באוה"ח שמביא וכפי דבנ"י, הגלות בקושי יותר עוד והרעו הוסיפו שאוה"ע ובפרט
שאם  העיקר, אל ראי' יקח ש"מהתוס' ומסיק סמ"ג), (כנ"ל האומות למשפט בנוגע והראב"ד הרמב"ם
יכוונו. למצוה לא כי דעתם גילו שהוסיפו וממה להוסיף, שלא להם הי' ה', מצות לקיים המענים כוונת

וכו'". להם ה' שקצב לכפרה שהוא השיעור על ביתר פי' המזבח, על אומרו והוא

לעשות  הם הראשונים שבגדים "להיות אחרים", בגדים ולבש בגדיו את "ופשט - בכתוב ומסיים
ההטבה, בחי' בגדי ילבש לזה אותנו, ולהטיב מהגלות להוציאנו להטיב בא ועכשיו רעתינו, בעושי משפט

כו'". נפוצותינו יקבץ ומיד תיכף אלא גליות, קיבוץ יעכב לא כי 

‰Ó שבפסוקי השלישי לחלק הקשר וזהו - מצרים" מארץ צאתך "כימי תהי' העתידה הגאולה והנה, .
הגאולה: ענין כללות אודות מדובר ששם שבתהלים, פ' פרק

מצרים  ע"ש נקראו המלכיות "כל כמרז"ל הגלות, ענין כללות על קאי "מצרים" תסיע": ממצרים "גפן
שעז"נ  האחרון, זה מגלות היציאה ובפרט מצרים, מגלות היציאה על קאי - תסיע" ממצרים ו"גפן כו'",

נפלאות". אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

בענין  מתעסק בעצמו שהקב"ה היינו, - שרשי'" ותשרש לפני' "פנית ותטעה", גוים ד"תגרש ובאופן
באופ  - שרשי'" ד"ותשרש ובאופן ד"תטעה", הענין להיות שיוכל כדי לפני'", ו"פנית גוים", ן ד"תגרש

ונצחי. קבוע

צל  מלשון צלה", הרים "כסו אלא - בלבד זו ולא הממכ"ע. דאור ההמשכה על קאי - ארץ" "ותמלא
הסוכ"ע. אור המשכת - ומקיף

לקטנים  בנוגע גם אלא וגדולות, לגדולים בנוגע רק לא יהיו הגאולה עניני כל אֿל": ארזי "וענפי'
תחלה". הכירוהו "הם ואדרבה: אֿל". "ארזי בבחי' יהיו הם שגם "ענפי'", - וקטנות

לעצמם  בנוגע לא היא דבנ"י והעבודה הפעולה כללות יונקותי'": נהר ואל ים עד קצירי' "תשלח
"ים" בחי' - דלעו"ז בענינים ועלי' בירור פועלים שבנ"י ועד העולם, לכללות בנוגע גם אלא בלבד,
רבים" ש"מים האהבה", את לכבות יוכלו לא רבים "מים בענין נח) (ר"פ בתו"א המבואר ע"ד ו"נהר",
נהר  ואל ים עד קצירי' "תשלח וזהו ה'. לעבודת ומעכבים ומונעים המבלבלים דלעו"ז הענינים על קאי

ו"נהר". "ים" - דלעו"ז בענינים אפילו שפועלים היינו, - יונקותי'"

המעיינות, והפצת היהדות דהפצת העבודה כללות על קאי גדרי'" "פרצת גדרי'": פרצת "למה
והגבלה. ממדידה למעלה ד"ופרצת", באופן - הידועים המבצעים ע"י ובמיוחד

והגבלה?! ממדידה שלמעלה באופן הנ"ל עבודה תובעים מדוע גדרי'", פרצת "למה שואלים וכאשר
לעבודה  זקוקים לכן ביותר, נמוך באופן היא דלעו"ז בענינים שהירידה לפי היא, לדבר התשובה הרי -

גדרי'". "פרצת - והגבלה ממדידה שלמעלה
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קשה  הוא "חזיר" דקליפת שהבירור בכ"מ מבואר מיער": חזיר "יכרסמנה - בכתוב שממשיך מה וזהו
ומאחר  פרסה"), ("מפריס טהרה סימן לו שיש ומראה טלפיו את שפושט ה"חזיר" של שדרכו לפי ביותר,
על  והוכחה בירור רק אינם טהרה שסימני הידוע ע"פ [ובפרט טהרה הסימן מצד בדבר לטעות שיכולים
המדובר  וע"ד ביותר. קשה זו קליפה בירור לכן, הטהרה], ענין את פועלים אלו סימנים אלא הטהרה, ענין
טוב  דבר לעשות לו אומר עצמו שהיצה"ר היינו, כו'", כך עשה לו אומר "היום מארז"ל בפירוש כמ"פ

כו'. טלפיו את שפושט אחר" ה"דבר בדוגמת כו',

ÂÓ:"זאת גפן ופקוד וראה משמים הבט  נא שוב צבאות "אלקים - בכתוב וממשיך .

מבקשים  לכן, הגלות, שבזמן והנסיונות הקשיים גודל על הבט מבלי עבודתם את עבדו שבנ"י היות
יצי"מ. בעת - תסיע" ממצרים ד"גפן הענין הי' שכבר אע"פ זאת", גפן ופקוד גו' נא "שוב מהקב"ה בנ"י

"כנה  גו'": ימינך נטעה אשר לדירה "וכנה בנ"י את יביא שהקב"ה היינו, ודירה, מכון מלשון "
הקודש. בארץ - שלהם האמיתית

ביהמ"ק). חורבן (לאחרי הגלות בזמן המקדש דבית ומצב המעמד על קאי - כסוחה" באש "שרופה
בראותו  הגאולה את להביא צריך שהקב"ה היינו, למעננו", לא אם למענך "עשה - בנ"י של טענתם וזוהי

כסוחה"! באש ד"שרופה ומצב במעמד נמצא שביהמ"ק

לכללות  הם ראויים זכויותיהם מצד שגם בודאי הרי הגלות בזמן בנ"י שעברו מה כל שלאחרי ובפרט
הגאולה! ענין

צריך  שהקב"ה היינו, לך", אמצת אדם בן על ימינך איש על ידך "תהי - בכתוב שממשיך מה וזהו
מישהו  ישנו אם ואפילו ימינך". ד"איש ומצב במעמד נמצאים שהם היות מהגלות בנ"י את לגאול כבר
לעליון. אדמה מלשון "אדם", של בנו אדם", ד"בן בסוג עכ"פ נכלל הוא הרי - זה ומצב במעמד שאינו

וכידוע  מהקב"ה. נפרד להיות יכול אינו יהודי ממך": נסוג "ולא - היא דבנ"י העילוי גודל על והראי'
נפרד  להיות יכול ואינו רוצה אינו ש"יהודי אחד", ה' אלקינו ה' ישראל "שמע עה"פ הזקן אדמו"ר תורת
זה  וענין שבקלים! קל אודות מדובר כאשר גם כו', ומצבו מעמדו על הבט מבלי - זה וכל מאלקות",

נקרא". ובשמך "תחיינו - ממש בפועל להנהגה בנוגע גם מתבטא

ד"נושעה" שהענין בלבד זו לא ונושעה": פניך האר השיבנו צבאות אלקים "הוי' - בכתוב ומסיים
שם  מצד נפעל זה שענין בלבד זו ולא דקדושה, ירכין הנצח, מדת עם הקשור "צבאות", שם מצד נפעל
דשם  הגילוי הרי - ולאידך "הוי'". שם מצד נפעל ד"נושעה " הענין כללות אלא הגבורה, מדת "אלקים",

ו"צבאות". "אלקים" השמות ע"י למטה, גם נמשך הוי'

הקשור  המשולש", ד"חוט באופן - פעמים ג' זה בפרק נאמר ונושעה" פניך ד"האר הענין וכללות
תליתאי". ו"עם תליתאי" "אוריאן וכללות השלישי, המקדש בית עם

בבנינו  ובזקנינו "בנערינו מצרים", מארץ  ה' צבאות כל "יצאו היעוד לקיום זוכים ממש ובקרוב
ובפרט  נגאלין", הן "מיד הרמב"ם וכפס"ד אחד", ד"ביום ובאופן ונשים", טף זקן ועד "מנער ובבנותינו",

מהזמן. למעלה כאחד, ויהי' הוה הי' "הוי'", שם ע"י ובאה נמשכת שהגאולה

בימ  במהרה והשלימה, האמיתית בגאולה - שמיא" ענני עם "וארו גו'", תעופינה ד"כעב ינו ובאופן
ממש.

***

ÊÓ מספרי באחד מישראל כאו"א דרישום המבצע גם ישנו - לעיל האמורים המבצעים על נוסף .
כתוב  הנמצא כל עמך ימלט ההיא "ובעת א) (יב, בדניאל מ"ש אודות כמ"פ כמדובר הכלליים, התורה

בספר".
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של  ומצב במעמד נמצאים בנ"י וכאשר ישראל, דאחדות הענין כללות נפעל שעי"ז כמ"פ וכמדובר
היום  נצבים "אתם עה"פ נצבים) ר"פ (תנחומא כמרז"ל - הגאולה ענין לכללות הם זוכים אזי אחדות,

אחת". אגודה כולן שיהיו עד נגאלין ישראל "אין גו'", כולכם

לקראת  כהכנה שלם") בלבב רצונך לעשות אחת אגודה כולם ("ויעשו בנ"י כל של אחדותם והנה,
יהי' ההוא "ביום כמ"ש כולו, העולם בכל לבוא לעתיד שיהי' האחדות ענין כללות עם קשורה - הגאולה

נקרא". אני כך נכתב שאני "כשם אחד", ושמו אחד ה'

ÁÓ- ותפלה תפלה כל בסיום אומרים - אחד" ושמו אחד ה' יהי' ההוא "ביום - הנ"ל פסוק והנה, .
לשבח". "עלינו בתפלת

"והי' - הקב"ה של דמלכותו הענין כללות ביותר מודגש שבו בשנה מיוחד זמן ישנו אעפ"כ, אבל
כללות  נפעל שאז השנה", "ראש שזהו - אחד" ושמו אחד ה' יהי' ההוא ביום הארץ כל על למלך ה'
ההקדמה  לאחרי בכבודך", כולו העולם על "מלוך כולו העולם בכל המלכות (ובנין) דהמשכת הענין

וגואלו". ישראל ד"מלך

כמבואר  - גו'" שופר בחודש תקעו גו' עוזנו לאלקים "הרנינו - שבתהלים פ"א פרק עם הקשר וזהו
ר"ה. מוספי הקרבת בעת אומרים הלוים היו זה שמזמור ב) ל, (ר"ה בגמרא

כללות  על דקאי - יעקב" לאלקי הריעו עוזנו לאלקים "הרנינו נאמר (פ"א) המזמור בהתחלת והנה,
בשמחה. להיות שצריכה ה', עבודת

של  ומצבם מעמדם על דקאי - אשביעך" דבש ומצור חטה מחלב "ויאכילהו נאמר המזמור ובסיום
ולכן  כעפר". מצויין המעדנים "כל לבוא שלעתיד מלכים) הל' (סוף הרמב"ם  וכפס"ד לבוא, לעתיד בנ"י
ועד"ז  כו', ומובחר ד"חלב" באופן תהי' המוכרח, דבר שהיא ה"חטה", שאפילו היינו, חטה", "חלב נאמר

ותענוג. מתיקות של ענין על המורה דבש", "ומצור

המזמור  - כולל השלישי, המקדש בבית הלוים שישירו השיר את לשמוע נזכה ממש שבקרוב ויה"ר
גו'". עוזנו לאלקים "הרנינו

אשביע  דבש ומצור חטה מחלב ד"ויאכילהו היעוד יקויים ש"כל ואז הרמב"ם פס"ד לעיל וכאמור ך",
ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהי' "ולא דבריו בהמשך הרמב"ם וכמ"ש כעפר", מצויין המעדנים
בוראם  דעת ש"ישיגו בלבד זו לא היינו, מכסים", לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי שנאמר . . בלבד
הענין  בדוגמת האדם, משכל שלמעלה המקיף, בחי' מכסים", לים ד"כמים באופן אלא האדם", כח כפי

מכסים". לים ד"כמים

בהל' משא"כ מכסים", לים "כמים הפסוק סיום את הרמב"ם מביא מלכים הל' בסוף שרק - [ולהעיר
קשור  זה וענין ה'". את דעה הארץ מלאה "כי הפסוק התחלת את רק מביא ששם ה"ב) (פ"ט תשובה

ניסן)]. די"א (בהתוועדות מחר אי"ה שיתבאר וכפי - החזקה" "יד ספרו בהתחלת הרמב"ם דברי עם

השמיני", ביום "ויהי - מנחה בתפלת לקרוא שהולכים הקריאה עם קשור הגאולה ענין וכללות
הדברים. קשר בכ"מ כמבואר

וטוב  שמחה ומתוך ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו נגאלין", הן "מיד ממש, בקרוב - לזה ונזכה
לבב.

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א  אדמו"ר כ"ק

וכמה" כמה אחת "על לנגן התחיל - היינו" "עבדים ואמירת מנחה אחרי
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הקודש  ללשון מתורגם
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חמשה  על מדובר פרשתנו של הראשונה בחלקה
ושלמים,1סוגי  אשם חטאת, מנחה, עולה, קרבנות:

הכתוב  מקדים מהם אחד ה...".2ולכל תורת "(ו)זאת

התורה  "זוהי הוא תורת" "זאת של הפשוט פירושו
הללו  הקרבנות של שדיניהם ולמרות של...", (ההלכות)
לומר  מתאים זאת בכל ויקרא, בפרשת נאמרו כבר

"zxez z`f נוספים זו, בפרשה כאן, כי בפרשתנו, "
דינים הקודמת ly`פרטי בפרשה .3נאמרו

כהנים" בש"ס 4ב"תורת לכך ובדומה לומדים 5, ,
שאם  העולים לכל אחת ש"תורה העולה", תורת מ"זאת
עולה  סוג לרבות באה "תורת" המילה ירדו". לא 6עלו

עליו  שחל יודעים היינו לא זה ריבוי שללא (פסולין),
המזבח" על ("העולה... עולה של ).7דין

מנחה, האחרים הסוגים בארבעת לכך ובדומה
אחד  בכל תורת" "(זאת) המילה ושלמים. אשם חטאת,
הוא  זה ריבוי שבלעדי בקרבן, סוג לרבות באה מהם

קרבן  אותו של האחרים המינים בין נכלל היה ,8לא
ב"תורת  מפורש וכך מסוים. לדין בקשר לפחות

:9כהנים"

שיהו  המנחות לכל אחת תורה המנחה, "תורת
שיריהם  שאין "מנחות שגם – ולבונה שמן טעונות

כהנים.10נאכלין  ולבונה";(כמנחת שמן טעונות (..
דמם  שיהא חטאות לכל אחת תורה החטאת, "תורת
(ש"אינן  הפנימיות "חטאות שאפילו כיבוס", טעון

תורה 11נאכלות" האשם, "תורת כיבוס"; טעון דמם ...(
דמו  גם – למטה" ניתן דמם שיהא אשמות לכל אחת

שלגבי  (למרות למטה" "ניתן – מצורע" "אשם של
כתוב  מצורע ודם 12אשם הוא", האשם "כחטאת

– השלמים זבח ומ"תורת למעלה"); "ניתן החטאת

השלמים" לכל אחת זמן 13תורה "לעשות לומדים –
ב"במה" (שגם מועד" אהל בזמן הדין 14בבמה קיים

ופיגול). נותר של

.·

ÂÈÏÚ ‰‰ÈÓ˙‰Â Y È"˘¯ ˙ËÈ˘

בפירושו  הנ"ל הלשונות בהסבר רש"י של בשיטתו
פלא: דבר מוצאים התורה, על

תורת" "זאת כתוב שבהן הראשונות הפעמים בשתי
ש"תורת" רש"י מפרש – מנחה ולגבי עולה לגבי –

ומביא  (לכולן)...", לכל אחת "תורה – לרבות באה
ואילו  מכאן. הנלמדים הפרטים את כהנים" מ"תורת

החטאת", תורת "זאת – האחרונות הפעמים בשלוש

– השלמים" זבח תורת "וזאת האשם", תורת "וזאת
כלום. מפרש רש"י אין

ש"תורת" סובר רש"י אם ממהֿנפשך: מאד, ותמוה
של  הריבוי מהו להסביר עליו היה ריבוי, מהווה

– האחרונות הפעמים בשלוש גם תורת" "זאת המילים

הפשט  שבדרך סובר רש"י ואם ושלמים; אשם חטאת,
הוא, ופירושו דברֿמה, לרבות בא "תורת" הביטוי אין

שלגבי  מפרש הוא מדוע – כפשוטו לעיל), (כמוזכר

ריבוי? זה ביטוי מהווה ומנחה עולה
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כי 1) "מינים", ובכ"מ) בתחלתו מעה"ק (הל' בספרו הרמב"ם ל'
יותר  מפרטים שלאחריו חז"ל בס' אבל וכו', והתנ"ך המשנה לשון לשונו
ההגיון  מלות ביאור בס' (ראה "סוג" – מינים כמה הכולל למין וקוראים
וגם  "מין" קאפח) (העתקת קדשים לס' פיה"מ הקדמת וראה וכיו"ב).

"סוג".
שם,2) המנחה"; תורת "וזאת – ז שם, העולה"; תורת "זאת – ב ו,

– יא שם, האשם"; תורת "וזאת – א ז, החטאת"; תורת "זאת – יח
השלמים". זבח תורת "וזאת

פרשתנו.3) ריש רשב"ם ראה
עה"פ.4)
וש"נ.5) סע"א. פד, זבחים
פרשתנו.6) ריש רש"י ומפרש"י מרמב"ן להעיר
ב.7) ו, פרשתנו

מכלל"8) יצאו מנין "וכי ואשם) חטאת מנחה (גבי התו"כ כלשון
(וכיו"ב).

רפי"א)9) זבחים (משנה חטאת גבי בש"ס ועד"ז במקומו. אחד בכל
בסופה). (זבחים ושלמים

והנותרת 10) לבונה עלי' ונתן שמן עלי' ויצק אֿג) ב, (ויקרא ו"נאמר
כאן). (תו"כ ולבניו" לאהרן המנחה מן

יזה 11) ואשר יאכלנה אותה המחטא הכהן יטֿכ) ו, (פרשתנו ו"נאמר
.22 והערה ד' סעיף בפנים לקמן ראה אבל כאן). (תו"כ תכבס" מדמה

יג.12) יד, מצורע
הלימוד,13) טעם זהו אבל אלו. תיבות הועתקו לא וש"ס בתו"כ

שם. לתו"כ אהרן קרבן שם. זבחים ברש"י כמפורש
לרבותו.14) שהוצרך הטעם שם וזבחים תו"כ ראה



מט ev zyxt - zegiyÎihewl

.‚

È"˘¯ ÏÚ ‰‰ÈÓ˙‰ ı¯˙Ï ÔÂÈÒ

הכלל  את אמנם, נוקט, רש"י לתרץ: ניתן לכאורה
על  בפירושו מדגיש שהוא כפי ריבוי, מהווה ש"תורת"

העולה" תורת "6"זאת :lky,בא הוא לרבות תורה

לכל..." אחת תורה צריך 15לומר הוא אין ולפיכך ,
זה  ביטוי בא ושלמים אשם חטאת, לגבי שגם להסביר

התל  על סומך והוא יחפש 16מיד "לרבות", אשר ,

של  והריבוי החידוש מתבטא במה וימצא בעצמו
הקרבנות. מסוגי אחד בכל "תורת" הביטוי

המנחה" תורת "וזאת לגבי על `oiרק סומך רש"י
לכולן  אחת "תורה – הריבוי את מסביר והוא התלמיד,

לי  אין שיכול בענין, האמורין ולבונה שמן להטעינן

נקמצת, שהיא ישראל מנחת אלא ולבונה שמן טעונות
וזאת  – תורת" ת"ל מנין, כליל שהיא כהנים מנחת

"תורת" שהמילה לטעות מקום יש מנחה שלגבי מפני
כדלהלן: אחר, דין לרבות באה

תורה 17בגמרא  – המנחה תורת מ"זאת לומדים
(שלא  כתיבא" "דלא מנחות שגם המנחות", לכל אחת

לכהנים, נאכלין ששיריהן הדין במפורש לגביהן כתוב

לכהנים" "שיריהן – חוטא) מנחת .18כדוגמת

מרבה  הפשט שבדרך המחשבה, את למנוע וכדי

"שיריהן  של הדין את (המנחה)" "תורת הביטוי
מצטט  הגמרא), (כדברי חוטא מנחת לגבי לכהנים"

כפי  כהנים", "תורת של הדרשה את בפירושו רש"י

כבר רש"י okשפירש iptl19 שהובא הנ"ל, שהדין ,

נלמד, נאכלין", "שיריה – חוטא מנחת שגם בגמרא,
"eheyt itl"20 הקודמת (בפרשה הפסוק מן "והיתה 21, (

כמנחה". לכהן

.„
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הבאות: הסיבות מפני מספיק איננו זה תירוץ

שהדין  בפירושו, לפניֿכן אמר שרש"י כיוון א)
הפסוק  מן נלמד נאכלין, חוטא מנחת של ששיריה
זהו  שלא להסביר, הכרח אין כבר הרי – ויקרא בפרשת

שבא המנחה".zeaxlהדין "תורת הביטוי

חמש xwireב) ש"בן ההגיון, לפי מסתבר, זה אין :
הנלמדים  הריבויים מהם בעצמו ויבין יידע למקרא"
אשם  חטאת, לגבי כהנים", ב"תורת והכתובים כאן,

ושלמים:

למקרא, חמש בן יבין מאין – החטאת" תורת "זאת
כיבוס" טעון דמם הפנימיות... ש"חטאות הדין שעל

מיוחד  בלימוד צורך נראה 22יש לכאורה, והלא, ?
טעון  "דמם – החיצוניות החטאות אם ההיפך: בדיוק
החטאות  לגבי גם הדין שזהו קלֿוחומר, הרי כיבוס",

?!23הפנימיות 

החטאות  לגבי שאולי האפשרות על [המחשבה
כהנים" ב"תורת נלמדת בכיבוס, צורך אין הפנימיות
קדשיֿ אם "ומה מקדשיֿקדשים: קלֿוחומר עלֿידי
ושטיפה, למריקה החיצוניות לחטאות ששוו קדשים
למריקה  שוו שלא הפנימיות חטאות לכיבוס, שוו לא

לכיבוס". להם ישוו שלא דין אינו – ושטיפה
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מה 15) על הכתוב יאמר וכאילו מפרש: פרשתנו ריש באברבנאל
תורה  היא שעבר בדיבור לעיל זכרנו שכבר זאת ויקרא.. בסדר שנזכר

העולות. לכל כוללת
הוא ש"תורת" שפירש"י כמו ieaixומה מין עוד לרבות שבא [היינו
הריבוי שלולי – וכו' –l`"פסולים" בכלל* שהוא אומרים היינו

" שנאמר שמכיון לומר, יש – כהנים] לפרש z`fכבתורת קשה גו'", תורת
ז'). סעיף בפנים לקמן (וראה ויקרא" בסדר שנזכר מה "על דקאי

כל 16) (שמתרץ בפרש"י "חסר" שאין שכשם פעמים, כמה כמדובר
כל  – ולכן בפירושו, "יתר" אין כך מקרא), של בפשוטו שישנה קושיא
או  הכתובים מפשטות (אם מעצמו להבין יוכל למקרא חמש שבן ענין

התלמיד. על וסומך כותבו רש"י אין למד), שכבר רש"י מפירוש
שם.17) וברש"י ב עב, מנחות
ל 18) בכלל ieaixוהוצרך שאי"ז הו"א הריבוי לולי כי – ד"תורת"**

חוטא מנחת שהרי וראהz`hgמנחה, יב. ה, (ויקרא פרשתנו i"yxהיא
ב). ב, מנחות א. יא, זבחים עה"פ. (מתו"כ יו"ד ו,

יג.19) שם, ויקרא

במנחת 20) כמנחה" לכהן "והיתה  הפסוק קאי דרשו" "רבותינו ולפי
טז) ו, (פרשתנו תאכל" לא תהי' ב"כליל שהיא וללמד כהן של חוטא

כהן. נדבת כמנחת
נלמד  כי מיוחד, קרא כלל אי"צ זה דין פשוטו" ש"לפי לומר, ויש

" שם) (פרשתנו שם lkeממש"נ שפירש"י [ומה גו'" תהי' כליל כהן מנחת
של כהן מנחת כל "וכן תהי dacp(טו) ש כליל היינו, – "'mb נדבה "של ,

שם)]. רש"י מפרשי (ראה חובה של וכ"ש תהי'", כליל
שם.21) ויקרא
יאכלנה"22) אותה המחטא ל"הכהן בהמשך נאמר זה שדין אף כי

דוקא  הוא כיבוס" טעון ד"דמם שהדין לומר טעם אין – (11 הערה (כנ"ל
הנאכלות. חטאות גבי

בפנימיות 23) איירי דכיבוס דהכתוב רבה), לדעת – ב (צב, בזבחים
גם  מרבה ו"תורת" מדבר"), הכתוב (בניזאות) בהזאות יזה ("אשר

zelk`pdע"ד אבל – כהפנימיות) כ"כ קדושה בהן כל hytd(שאין ,
בנאכלות. קאי הפרשה

m`" aezk 'id m` mb mircei epiid - (o`k m"ialn d`x) a"eike dlerd ipin lkl miillk md dyxtd ipicy df ik (*"epaxw dlerz`f" l"led `le - a"eike (mzq)
.[`xwie 'ta exn`p zepaxwd ipic aexy oeikn] o`k mi`zn epi` heytd eyexity "zxez

."zxez"c ieaixd f"r jixv oi`y xnel yi - (jli`e a"rq ,ap zegpn) "dvn ze`a" dvn eda aezk `lc zegpn mbc "'eb dgpnd zxez z`f"n cnlpy df k"`yn (**
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חמשה  על מדובר פרשתנו של הראשונה בחלקה
ושלמים,1סוגי  אשם חטאת, מנחה, עולה, קרבנות:

הכתוב  מקדים מהם אחד ה...".2ולכל תורת "(ו)זאת

התורה  "זוהי הוא תורת" "זאת של הפשוט פירושו
הללו  הקרבנות של שדיניהם ולמרות של...", (ההלכות)
לומר  מתאים זאת בכל ויקרא, בפרשת נאמרו כבר

"zxez z`f נוספים זו, בפרשה כאן, כי בפרשתנו, "
דינים הקודמת ly`פרטי בפרשה .3נאמרו

כהנים" בש"ס 4ב"תורת לכך ובדומה לומדים 5, ,
שאם  העולים לכל אחת ש"תורה העולה", תורת מ"זאת
עולה  סוג לרבות באה "תורת" המילה ירדו". לא 6עלו

עליו  שחל יודעים היינו לא זה ריבוי שללא (פסולין),
המזבח" על ("העולה... עולה של ).7דין

מנחה, האחרים הסוגים בארבעת לכך ובדומה
אחד  בכל תורת" "(זאת) המילה ושלמים. אשם חטאת,
הוא  זה ריבוי שבלעדי בקרבן, סוג לרבות באה מהם

קרבן  אותו של האחרים המינים בין נכלל היה ,8לא
ב"תורת  מפורש וכך מסוים. לדין בקשר לפחות

:9כהנים"

שיהו  המנחות לכל אחת תורה המנחה, "תורת
שיריהם  שאין "מנחות שגם – ולבונה שמן טעונות

כהנים.10נאכלין  ולבונה";(כמנחת שמן טעונות (..
דמם  שיהא חטאות לכל אחת תורה החטאת, "תורת
(ש"אינן  הפנימיות "חטאות שאפילו כיבוס", טעון

תורה 11נאכלות" האשם, "תורת כיבוס"; טעון דמם ...(
דמו  גם – למטה" ניתן דמם שיהא אשמות לכל אחת

שלגבי  (למרות למטה" "ניתן – מצורע" "אשם של
כתוב  מצורע ודם 12אשם הוא", האשם "כחטאת

– השלמים זבח ומ"תורת למעלה"); "ניתן החטאת

השלמים" לכל אחת זמן 13תורה "לעשות לומדים –
ב"במה" (שגם מועד" אהל בזמן הדין 14בבמה קיים

ופיגול). נותר של

.·
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בפירושו  הנ"ל הלשונות בהסבר רש"י של בשיטתו
פלא: דבר מוצאים התורה, על

תורת" "זאת כתוב שבהן הראשונות הפעמים בשתי
ש"תורת" רש"י מפרש – מנחה ולגבי עולה לגבי –

ומביא  (לכולן)...", לכל אחת "תורה – לרבות באה
ואילו  מכאן. הנלמדים הפרטים את כהנים" מ"תורת

החטאת", תורת "זאת – האחרונות הפעמים בשלוש

– השלמים" זבח תורת "וזאת האשם", תורת "וזאת
כלום. מפרש רש"י אין

ש"תורת" סובר רש"י אם ממהֿנפשך: מאד, ותמוה
של  הריבוי מהו להסביר עליו היה ריבוי, מהווה

– האחרונות הפעמים בשלוש גם תורת" "זאת המילים

הפשט  שבדרך סובר רש"י ואם ושלמים; אשם חטאת,
הוא, ופירושו דברֿמה, לרבות בא "תורת" הביטוי אין

שלגבי  מפרש הוא מדוע – כפשוטו לעיל), (כמוזכר

ריבוי? זה ביטוי מהווה ומנחה עולה
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כי 1) "מינים", ובכ"מ) בתחלתו מעה"ק (הל' בספרו הרמב"ם ל'
יותר  מפרטים שלאחריו חז"ל בס' אבל וכו', והתנ"ך המשנה לשון לשונו
ההגיון  מלות ביאור בס' (ראה "סוג" – מינים כמה הכולל למין וקוראים
וגם  "מין" קאפח) (העתקת קדשים לס' פיה"מ הקדמת וראה וכיו"ב).

"סוג".
שם,2) המנחה"; תורת "וזאת – ז שם, העולה"; תורת "זאת – ב ו,

– יא שם, האשם"; תורת "וזאת – א ז, החטאת"; תורת "זאת – יח
השלמים". זבח תורת "וזאת

פרשתנו.3) ריש רשב"ם ראה
עה"פ.4)
וש"נ.5) סע"א. פד, זבחים
פרשתנו.6) ריש רש"י ומפרש"י מרמב"ן להעיר
ב.7) ו, פרשתנו

מכלל"8) יצאו מנין "וכי ואשם) חטאת מנחה (גבי התו"כ כלשון
(וכיו"ב).

רפי"א)9) זבחים (משנה חטאת גבי בש"ס ועד"ז במקומו. אחד בכל
בסופה). (זבחים ושלמים

והנותרת 10) לבונה עלי' ונתן שמן עלי' ויצק אֿג) ב, (ויקרא ו"נאמר
כאן). (תו"כ ולבניו" לאהרן המנחה מן

יזה 11) ואשר יאכלנה אותה המחטא הכהן יטֿכ) ו, (פרשתנו ו"נאמר
.22 והערה ד' סעיף בפנים לקמן ראה אבל כאן). (תו"כ תכבס" מדמה

יג.12) יד, מצורע
הלימוד,13) טעם זהו אבל אלו. תיבות הועתקו לא וש"ס בתו"כ

שם. לתו"כ אהרן קרבן שם. זבחים ברש"י כמפורש
לרבותו.14) שהוצרך הטעם שם וזבחים תו"כ ראה
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על  סומך שרש"י לומר לחלוטין, מסתבר, אין אך
זה  קלֿוחומר בדעתו יעלה עצמו שהתלמיד כך
הושוו  לא הפנימיות שחטאות הדין, כאשר (ובמיוחד

ושטיפה  רש"י 24למריקה בפירוש כלל מוזכר איננו ,
)].25בחומש 

רק  מסופר מצורע אשם על האשם": תורת "וזאת
xzei xge`n מצורע בפרשת יתכן 26, כיצד כך, ואם ,

שכבר הריבוי o`kלומר, את בעצמו התלמיד ילמד
מצורע  אשם של דמו (שגם כהנים" ב"תורת הכתוב

למטה") ?27"ניתן

מעצמו  להבין מסוגל איננו חמש" ש"בן הוא וודאי
במה  קרבנות לרבות בא השלמים" זבח תורת ש"וזאת

כהנים") ב"תורת אלו 28(כנלמד דינים על ועיקר: ועוד ,
ראה  בפרשת רק ילמד .29הוא

.‰
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הוא: ההסבר אך

תורה "כל שהכלל מובן, הפשט דרך zeaxlלפי
מיותרת, היא "תורה" המילה כאשר רק חל בא" הוא
לפסוק. מתאימה איננה היא כאשר כן, על יתר או,

" אצל zxezלדוגמא: z`f של דיניה רוב אשר העולה"
מתאים  כיצד תמוה, ויקרא, בפרשת אמורים כבר עולה

שפירושו: העולה", תורת "זאת הביטוי –`elלכאן

העולה"?micceadהדינים "תורת הם – כאן שנוספים
לומר  בא, הוא לרבות – ש"תורה לומר הכרחי לכן

העולין" לכל אחת –30תורה

תורת  "זאת לגבי גם לומר יש לכך [ובדומה
דיניהם  רוב אשר – החטאת" תורת ו"זאת המנחה"
מספר  רק נוספו ובפרשתנו ויקרא, בפרשת נאמרו כבר

דינים].

קרבן  דיני האשם": תורת "וזאת לגבי כן לא אך
שם  – ויקרא בפרשת כתובים אינם רק 31אשם נאמר

עצמו, הקרבן דיני לא אך אשם, קרבן להביא צריך מי
"זאת  הביטוי משמעות הפשט, שבדרך יוצא, ולפיכך

אשם" של (הדינים) התורה "זוהי היא האשם" .32תורת

המכוון  השלמים", זבח תורת "וזאת לגבי גם וכך
תודה  תודה 33לקרבן על "אם הפסוקים של כהמשכם ,

פעם 34יקריבנו..." אף מוזכר אינו תודה וקרבן –
זבח  תורת "זאת הביטוי ולפיכך ויקרא, בפרשת
כפי  כפשוטו, הוא פירושו אלא ריבוי, איננו השלמים"

לעיל. שהוסבר
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רש"י  אין מדוע מובן לא עדיין לעיל, האמור לפי
החטאת  תורת "זאת על כלום עליהמפרש אשר ,"i`
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להם 24) די הכלי על מרוטבן נפל ש"אם לתו"כ הראב"ד פי' ראה
ושטיפה  ממריקה ממעטה שהכתוב הפסולה כחטאת שהן מפני געלה כדי
דחטאת  זה דין הביא לא רש"י והרי – כאֿכב) פסוק לקמן (תו"כ כו'"

ושטיפה. ממריקה נתמעטה פסולה
אינן  הפנימיות שחטאות דמה שם, לתו"כ וק"א הלל רבינו בפי'
ע"ז  אי"צ (וא"כ לבישול ולא קיימי דלשריפה מפני הוא ושטיפה במריקה
דמה  אחר כלל ק"ו אינו זה "ק"ו זה) ד(לפי שם, ק"א ראה אבל – קרא)
אלא  השווי מהעדר אינו ושטיפה במריקה החיצוניות לחטאות  הושוו שלא

כו'". בישול בהם דא"א מפני
דוקא  דההיא ושטיפה מריקה ה"ק): (ד"ה שם זבחים מרש"י ולהעיר

xkfבנאכלות  lk 'il jinqcdze` lk`i mipdka.
גבי 25) רק קדשים" לכל הדין "והוא רש"י שכתב דמזה ולהעיר,

כא) (ו, ישבר חרש דכלי [דלא le`הדין (שם) ושוטף" ד"מורק הדין גבי
וראב"ד  רמב"ם וראה ב). צו, במשנה. ב (צה, וזבחים כב) (שם, כבתו"כ
ע"ד  ושוטף" ד"מורק שהדין משמע – הי"ד] פ"ח הקרבנות מעשה הל'

hytd.36 ע' חכ"ז בלקו"ש כמשנ"ת קדשים, בשאר ולא בחטאת רק הוא
הרי 26) – יט) ה, (ויקרא בפרש"י נזכר כבר מצורע שאשם אף כי

בפנים  כנ"ל יג), (יד, דמצורע הקרא מצד הוא ד"תורת" בריבוי הצורך
א'. סעיף

תורה 27) האשם תורת מ"זאת יליף ב) (כב, וכריתות א) (מח, בזבחים

שקלים") ("כסף סלעים ב' של הוא תלוי אשם דגם האשמות" לכל אחת
אבל –i"yxl מתו"כ וברש"י. יח ה, (ויקרא "בערכך" ממש"נ זה נלמד

שם). וכריתות זבחים – רבנן עה"פ.
זבחים  שטמ"ק וראה רע"ק. לדעת רק זהו – ההלכה ע"ד וגם
שהדרשה  – (39 הערה לקמן שצויינו במקומות גם (וראה שם וכריתות
בזה  יש (שלכן המקומות משאר שונה הוא בנדו"ז כו'" לכל אחת "תורת

`zbelt סעיף בפנים לקמן וראה כו'")*. לכל אחת "תורת בזה אמרינן אי
ז'.

(תו"כ 28) כו' ק"ו מצד רק הוא בבמה זמן שאין שההו"א לזה נוסף
חמש). (לבן פשוט שאינו ,(9 הערה לעיל שצויינו וזבחים

יא).29) ג. א, (ויקרא ברש"י נזכר שכבר אף – שם. וברש"י ח יב,
כאן.30) מלבי"ם ראה
ואילך.31) יד ה,
כמו:32) – (וכיו"ב) תורת" "זאת שנאמר מקומות כמה בעוד ועד"ז

כלום, פרש"י ולא – ועוד נט. יג, ז. יב, תזריע מו. יא, שמיני לז. ז, לקמן
כפשוטו. פירושו אלו במקומות כי

" רש"י לשון בא".lkyוצע"ק הוא לרבות תורה
ואילך.33) 21 ע' חי"ב לקו"ש גם ראה
נדר34) שם: רש"י וראה יב. הללו.minlyז,

zeny` x`ya ilin ipd zeny` lkl zg` dxez `pin` ik `"ed"c iptn 'ek zg` dxezn my`c l"pd oic opitli `lc (my zezixk) opaxl l"qy `dc ,xnel yie (*
dyxcd zegcl yi f"ecpa ik - (`"q mipta l"pk) llka epi`y `"ed yiy beq zeaxl d`a "'ek zg` zxez"c dyxcd ,n"ka mby s` - "'ek ielz my` la` oi`ce

.dxrdd miptak ,zenewnd x`yl dnec dpi`y oeikn



ני ev zyxt - zegiyÎihewl

xyt` דיני רוב שהרי הביטוי, של כפשוטו לפרש
בא  שהוא וברור ויקרא, בפרשת כתובים חטאת

הפשט, דרך שלפי לומר, מוכרחים לכן "לרבות".

כך, כדי עד פשוט הוא החטאת" "תורת של הריבוי
כדלהלן: בפירוש, לכותבו לנכון מוצא איננו שרש"י

אשר  "במקום כתוב החטאת" "תורת לאחר מיד
החטאת" תשחט העולה כל 35תשחט של שחיטתן ,

כהן  חטאת של ואפילו סתם), – ("חטאת" החטאות

מציין  הפסוק אין לגביהן אשר הקהל, וחטאת המשיח
תשחט  אשר (במקום בצפון היא בפירוש, כך

.36העולה)

לחשוב  היה ניתן חטאת בקרבן אחד סוג לגבי רק

"תשחט `dppiששחיטתו שכתוב (למרות בצפון

התלוי  ויורד, עולה קרבן וזהו – סתם) החטאת"
מביא  הוא אמצעים בעל הוא אם האדם: ביכולת

לא  "ואם עזים"; שעירת או כשבה הצאן מן "נקבה
בני  שני או תורים שתי והביא... שה די ידו תגיע

עשירית  והביא... ידו... תשיג לא "ואם עוף; – יונה..."

לחטאת..." סולת .37האיפה

קרבן  שיביאו ייתכן חטאת של זה שבמין וכיוון

במקום  מליקה לא ואפילו שחיטה, כלל בו שאין
גם  מוצאים זה דבר ואשר העוף, (כבחטאת שחיטה

"38בעולה  אלא (zleq לומר מסתבר – לחטאת"

אין  ולפיכך זו, בכפרה עיקרי ענין איננה שהשחיטה
תשחט  אשר "במקום להתבצע צריכה השחיטה

שה, מביאים כאשר אפילו (בצפון), ה'" לפני העולה...

בשחיטה. צורך ויש

החטאת", תורת "זאת הריבוי לשון בא כך על

עולה  קרבן שגם וכיוון – החטאות" לכל אחת ש"תורה
ורש"י  בצפון, ששחיטתו ברור הרי חטאת, הוא ויורד

הענין  שזהו מפני בפירושו, כלום לומר צריך איננו
ודיני  החטאת", תורת "זאת לאחר מיד הכתוב הראשון

ויקרא. בפרשת נלמדו כבר החטאת

.Ê

Ï˘ ÈÂ·È¯‰ ˙‡ ˘¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ È"˘¯˘ ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰
"‰ÁÓ‰ ˙¯Â˙"

הה  רש"י לפי צריך מדוע להבין קשה דלעיל, סבר
להטעינן  לכולן אחת תורה המנחה, תורת "וזאת לפרש
כליל", שהיא כהנים "מנחת לגבי גם ולבונה" שמן
כמו  בדיוק מעצמו, יובן שהריבוי כך על סומך ואינו

החטאת"? תורת "זאת לגבי

הוא: לכך וההסבר

דרך לרבות hytdלפי בא תורת" ש"(זאת) מסתבר
לדינים  בקשר דברֿמה דוקא לכל...") אחת ("תורה
"זאת  ההקדמה לאחר עצמה, זו בפרשה הכתובים

הדין39תורת..." כלומר, .cin aezkdjkÎxg` על חל
לא  שלכאורה מינים על גם זה, קרבן של המינים כל
המינים  עם זה) לדין (בקשר אותם כוללים היינו

האחרים.

הנלמד  שהריבוי מנחה, קרבן של זה במקרה אבל
שמן  "טעונות של לדין בקשר הוא מ"תורת"
בפרשת  אלא בפרשתנו, כתוב שאיננו ולבונה",

כתוב 40ויקרא  "41(כאן מסולת...mixdeרק ממנו...
שטעונות  הדין, עצם לא אך המנחה...", על אשר

ולבונה). שמן

דין  מרבה איננו תורת" ש"זאת חושבים היינו לכן
כאן  הכתובים הדינים לאחד הקשור ריבוי אלא זה,
לדין  מתכוון שהריבוי רש"י מסביר ולפיכך בפרשתנו,

.42זה 

סוברים, היינו לא שבגללה נוספת סיבה ישנה
דין  לרבות בא המנחה" ש"תורת רש"י, פירוש בלעדי

והיא: ולבונה, שמן טעונה כהנים שמנחת זה,

של  הפרשה לאחר הכתובים כהנים מנחת דיני
– מיוחד בדיבור מתחילים המנחה", תורת "וזאת

וגו'" ובניו אהרן קרבן זה לאמר משה אל ה' .43"וידבר
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יח.35) ו,
ויקרא 36) תו"כ וראה כו'. חטאות כל לרבות עה"פ: תו"כ גם ראה

ב. נה, מנחות ע"ב. ריש מח, זבחים כד. ד,
וֿיא.37) ה, ויקרא
ואילך.38) יד א, ויקרא
(39– ב ג, (מנחות לר"ש אֿב), ח, (זבחים הילכך תוד"ה עד"ז ראה

ב. ט, זבחים איתבי' תוד"ה [ועייג"כ א מח, זבחים שטמ"ק כו'"). "ועוד

ואכ"מ]. ב. כב, כריתות שטמ"ק
א.40) ב,
ח.41) ו,
ולבונה)42) שמן "(להטעינן רש"י לשון יומתק בפנים המבואר ע"פ

oipra oixen`d אפ"ל בענין", "אמורין הם שסו"ס שמכיון מבאר, שבזה – "
זה. לדין בנוגע הוא ד"תורת" שהריבוי

ואילך.43) יב ו,

ev zyxt - zegiyÎihewl

על  סומך שרש"י לומר לחלוטין, מסתבר, אין אך
זה  קלֿוחומר בדעתו יעלה עצמו שהתלמיד כך
הושוו  לא הפנימיות שחטאות הדין, כאשר (ובמיוחד

ושטיפה  רש"י 24למריקה בפירוש כלל מוזכר איננו ,
)].25בחומש 

רק  מסופר מצורע אשם על האשם": תורת "וזאת
xzei xge`n מצורע בפרשת יתכן 26, כיצד כך, ואם ,

שכבר הריבוי o`kלומר, את בעצמו התלמיד ילמד
מצורע  אשם של דמו (שגם כהנים" ב"תורת הכתוב

למטה") ?27"ניתן

מעצמו  להבין מסוגל איננו חמש" ש"בן הוא וודאי
במה  קרבנות לרבות בא השלמים" זבח תורת ש"וזאת

כהנים") ב"תורת אלו 28(כנלמד דינים על ועיקר: ועוד ,
ראה  בפרשת רק ילמד .29הוא

.‰

ÍÎ ÏÚ ¯·Ò‰‰

הוא: ההסבר אך

תורה "כל שהכלל מובן, הפשט דרך zeaxlלפי
מיותרת, היא "תורה" המילה כאשר רק חל בא" הוא
לפסוק. מתאימה איננה היא כאשר כן, על יתר או,

" אצל zxezלדוגמא: z`f של דיניה רוב אשר העולה"
מתאים  כיצד תמוה, ויקרא, בפרשת אמורים כבר עולה

שפירושו: העולה", תורת "זאת הביטוי –`elלכאן

העולה"?micceadהדינים "תורת הם – כאן שנוספים
לומר  בא, הוא לרבות – ש"תורה לומר הכרחי לכן

העולין" לכל אחת –30תורה

תורת  "זאת לגבי גם לומר יש לכך [ובדומה
דיניהם  רוב אשר – החטאת" תורת ו"זאת המנחה"
מספר  רק נוספו ובפרשתנו ויקרא, בפרשת נאמרו כבר

דינים].

קרבן  דיני האשם": תורת "וזאת לגבי כן לא אך
שם  – ויקרא בפרשת כתובים אינם רק 31אשם נאמר

עצמו, הקרבן דיני לא אך אשם, קרבן להביא צריך מי
"זאת  הביטוי משמעות הפשט, שבדרך יוצא, ולפיכך

אשם" של (הדינים) התורה "זוהי היא האשם" .32תורת

המכוון  השלמים", זבח תורת "וזאת לגבי גם וכך
תודה  תודה 33לקרבן על "אם הפסוקים של כהמשכם ,

פעם 34יקריבנו..." אף מוזכר אינו תודה וקרבן –
זבח  תורת "זאת הביטוי ולפיכך ויקרא, בפרשת
כפי  כפשוטו, הוא פירושו אלא ריבוי, איננו השלמים"

לעיל. שהוסבר
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רש"י  אין מדוע מובן לא עדיין לעיל, האמור לפי
החטאת  תורת "זאת על כלום עליהמפרש אשר ,"i`
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להם 24) די הכלי על מרוטבן נפל ש"אם לתו"כ הראב"ד פי' ראה
ושטיפה  ממריקה ממעטה שהכתוב הפסולה כחטאת שהן מפני געלה כדי
דחטאת  זה דין הביא לא רש"י והרי – כאֿכב) פסוק לקמן (תו"כ כו'"

ושטיפה. ממריקה נתמעטה פסולה
אינן  הפנימיות שחטאות דמה שם, לתו"כ וק"א הלל רבינו בפי'
ע"ז  אי"צ (וא"כ לבישול ולא קיימי דלשריפה מפני הוא ושטיפה במריקה
דמה  אחר כלל ק"ו אינו זה "ק"ו זה) ד(לפי שם, ק"א ראה אבל – קרא)
אלא  השווי מהעדר אינו ושטיפה במריקה החיצוניות לחטאות  הושוו שלא

כו'". בישול בהם דא"א מפני
דוקא  דההיא ושטיפה מריקה ה"ק): (ד"ה שם זבחים מרש"י ולהעיר

xkfבנאכלות  lk 'il jinqcdze` lk`i mipdka.
גבי 25) רק קדשים" לכל הדין "והוא רש"י שכתב דמזה ולהעיר,

כא) (ו, ישבר חרש דכלי [דלא le`הדין (שם) ושוטף" ד"מורק הדין גבי
וראב"ד  רמב"ם וראה ב). צו, במשנה. ב (צה, וזבחים כב) (שם, כבתו"כ
ע"ד  ושוטף" ד"מורק שהדין משמע – הי"ד] פ"ח הקרבנות מעשה הל'

hytd.36 ע' חכ"ז בלקו"ש כמשנ"ת קדשים, בשאר ולא בחטאת רק הוא
הרי 26) – יט) ה, (ויקרא בפרש"י נזכר כבר מצורע שאשם אף כי

בפנים  כנ"ל יג), (יד, דמצורע הקרא מצד הוא ד"תורת" בריבוי הצורך
א'. סעיף

תורה 27) האשם תורת מ"זאת יליף ב) (כב, וכריתות א) (מח, בזבחים

שקלים") ("כסף סלעים ב' של הוא תלוי אשם דגם האשמות" לכל אחת
אבל –i"yxl מתו"כ וברש"י. יח ה, (ויקרא "בערכך" ממש"נ זה נלמד

שם). וכריתות זבחים – רבנן עה"פ.
זבחים  שטמ"ק וראה רע"ק. לדעת רק זהו – ההלכה ע"ד וגם
שהדרשה  – (39 הערה לקמן שצויינו במקומות גם (וראה שם וכריתות
בזה  יש (שלכן המקומות משאר שונה הוא בנדו"ז כו'" לכל אחת "תורת

`zbelt סעיף בפנים לקמן וראה כו'")*. לכל אחת "תורת בזה אמרינן אי
ז'.

(תו"כ 28) כו' ק"ו מצד רק הוא בבמה זמן שאין שההו"א לזה נוסף
חמש). (לבן פשוט שאינו ,(9 הערה לעיל שצויינו וזבחים

יא).29) ג. א, (ויקרא ברש"י נזכר שכבר אף – שם. וברש"י ח יב,
כאן.30) מלבי"ם ראה
ואילך.31) יד ה,
כמו:32) – (וכיו"ב) תורת" "זאת שנאמר מקומות כמה בעוד ועד"ז

כלום, פרש"י ולא – ועוד נט. יג, ז. יב, תזריע מו. יא, שמיני לז. ז, לקמן
כפשוטו. פירושו אלו במקומות כי

" רש"י לשון בא".lkyוצע"ק הוא לרבות תורה
ואילך.33) 21 ע' חי"ב לקו"ש גם ראה
נדר34) שם: רש"י וראה יב. הללו.minlyז,

zeny` x`ya ilin ipd zeny` lkl zg` dxez `pin` ik `"ed"c iptn 'ek zg` dxezn my`c l"pd oic opitli `lc (my zezixk) opaxl l"qy `dc ,xnel yie (*
dyxcd zegcl yi f"ecpa ik - (`"q mipta l"pk) llka epi`y `"ed yiy beq zeaxl d`a "'ek zg` zxez"c dyxcd ,n"ka mby s` - "'ek ielz my` la` oi`ce

.dxrdd miptak ,zenewnd x`yl dnec dpi`y oeikn



evנב zyxt - zegiyÎihewl

עלֿידי גם הפסקה ביניהם שיש xeaicוכיוון
cgein אשר נפרדת, פרשה של הפסקה רק ולא ,

בין הפסקות  להתבונן למשה ריוח "ליתן הן הפרשיות
לענין" ענין ובין לפרשה שב"וזאת 44פרשה לומר קשה ,

את  לרבות מתכוונים לכולן" אחת תורה המנחה, תורת
כל  של הדינים עליה שחלים (ולומר כהנים מנחת
דבר  עצמו, בפני דיבור עלֿידי נפרדת שהיא המנחות),

שלמנחה ומיוחד.efהמוכיח חדש ענין יש

קרבנות  סוגי שאפילו מזה זה, דבר נראה [ובמיוחד
ושלמים  אשם מנחה, – נפרדים 45שונים אינם –

של  הפסק רק ביניהם ויש עצמו, בפני דיבור עלֿידי
חדשה]. פרשה

.Á
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בפרשת  שההוספה לומר, ניתן הנ"ל כל לפי
היא  ויקרא פרשת של הקרבנות על בפרשתנו הקרבנות
חדשים  דינים פרטי של תוספת (א) סוגים: בשני
קרבנות  הוספת (ב) וחטאת. מנחה עולה, בקרבנות
כלל  כתובים אינם שדיניהם – ותודה אשם – נוספים
הריבוי  קיים הראשונים בשלושת גם וכך קודםֿלכן.

עוד לרבות שבא תורת", "(זאת) זה beqשל קרבן של
אחת וכו').lkl(תורת מנחות העולין

בקרבן  התוספת סוגי שני את רש"י מפרט וכך
בא  הזה הענין "הרי העולה": תורת "זאת – הראשון
כל  כשר שיהא ואברים חלבים הקטר על (א) ללמד
"על  בפסוק מכן לאחר מיד הכתוב דין – הלילה"
על  "וללמד (ב) הבוקר". עד הלילה כל המזבח
ירד, לא עלה אם ואיזה ירד, עלה אם איזה הפסולין

ירדו". לא עלו שאם לרבות... תורה שכל

בין  ההבדל הוא התוספת סוגי שני בין ההבדל
הוספה  היא הראשון הסוג מן התוספת לאיכות: כמות

zeki`a קרבן באותו חדשים דינים פרטי – הקרבן
הוא  השני התוספת וסוג הקרבן, של איכותו את משנים

בכמות zenkaהוספה תוספת או קרבן, של נוסף סוג –

דין. אותו להם שיש הקרבנות

(הוספת ו  בלבד איכותית איננה שההוספה מזה

ישנה  קרבן), של (תוספת כמותית גם אלא דינים), פרטי
ה': בעבודת הוראה

– ו"רוחניות" ב"כמות", ברובה נמדדת "גשמיות"

שהוספה  היא, דלעיל הענין מן ההוראה ב"איכות".
עלֿידי  דוקא לפעמים נעשית וברוחניות באיכות

הדרך  גשמיות. ועם "כמות" עם בעבודה תוספת
איננה  הרוחנית בעבודה האמיתית ההתעלות להשגת

zexbzqdeעלֿידי zewgxzd והתעסקות העולם, מעניני

ענינים  הפיכת באמצעות אלא רוחניים, בענינים רק
miinyb.'לה לקרבן

על  "צורה הגברת של זה אופן עלֿידי דוקא
כמות 46החומר" הפיכת לצורה, החומר הפיכת ,

בעבודתה 47לאיכות  ביותר גבוהה התעלות מתהווה ,

הנשמה. של הרוחנית

.Ë
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במובנה  היא, בכמות הוספה של מסוג העבודה
של  היותר ככל גדולה כמות בקירוב התעסקות הרחב,

יהודים  שאפילו כך כדי עד ומצוות, לתורה יהודים

("פסולין" למזבח ראויים שאינם נראה שבחיצוניותם
של  באופן המזבח על יעלה הוא אותם גם – ר"ל)

עלו) ecxi"(אם `l."

ה'" שניהם עיני "מאיר הרי זאת בו 48ובאמצעות –

האישית, לעבודתו באיןֿערוך גדול, אור יתווסף עצמו

עבודה  של לחלוטין שונה איכות אצלו שנוצרת עד
הוא קשור, נשאר הוא ה"מזבח",dlerרוחנית, על

שהיא  עליה העצמית, מציאותו את ומבטל הזובח
דרך  הבוקר", עד הלילה "כל – והגבלה ממדידה נעלית

אור  של לבוקר עד הגלות העלם של הלילה כל

.49הגאולה 
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(44i"yx.ויקרא ר"פ
בדיני 45) שהפסיק מפני רק הוא חדש דיבור יש שבחטאת דמה וי"ל,

כהנים. מנחת
פי"אֿיב.46) החסידות תורת קונטרס ראה
ל"איכות"47) "כמות" להפיכת לגבי dkldaדוגמא מישראל עשרה –

מכשיעור  פחות אוכלין המוציא י"ל: גם – רבים. ועוד מעשרה. פחות
רמב"ם  סע"ב. צג, שבת (משנה לו טפילה שהכלי הכלי על אף פטור בכלי

וכמות  שיעור לו יש הכלי שגשם שאף היינו, – ספי"ח) שבת הל'
הכלי  "כוונת" האוכלין, בשביל הכלי מוציא כאשר הנה עלי', להתחייב
שהאוכלין  ומכיון מציאותה; כל נעשית – האוכלין בשביל שהיא זה –

גם מכשיעור, פחות מכשיעור.ilkdהן פחות – הוא
בהקדמה.48) תניא א. טז, תמורה יג. כט, משלי
עה"פ.49) הק' האוה"ח כפי'



נג

בראשית מד, יח – ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני 
אפך  יחר  ואל  אדני  באזני  דבר  עבדך  נא  ידבר 

בעבדך כי כמוך כפרעה

פט

הגשת יהודה ויוסף סמיכת גאולה לתפלה, ומבאר הטעם 
דאין סמיכת גאולה לתפלה בתפלת מנחה – רק בשחרית 
ומעריב שתיקנם אברהם ויעקב )ברכות כו, ב(, וזהו הרמז 
בפ' "היש לכם אב" – רמז לאברהם, "או אח" רמז ליעקב 

וכו'

ויגש אליו1 יהודה. יהודה הוא2 מלכות בחי'3 גאולה, 

והוא אשר גאל את בנימין כאן מיוסף, שאמר הוא4 יהי' 

1( י"ל דעפ"י הביאור בסי' זה, יבואר כמה דיוקים בהפסוקים )המובא 

במפרשים אברבנאל, אלשיך ובמאמרי חסידות וכו'(, והם:

שכל  מאחר  כי  זו,  הגשה  ענין  מה  יהודה",  אליו  "ויגש  מ"ש  א( 

השבטים והאחים היו לפני יוסף כמ"ש )בראשית מד, יד( "ויבא יהודה 

עדנו שם ויפלו לפניו ארצה", וא"כ מה היא  ואחיו ביתה יוסף והוא 

שאמר  וכמו  ממקומו  קולו  ונשמע  לפניו",  כולם  הרי  יהודה,  שנגש 

בפסוק )שם פסוק טו( "ויאמר יהודה מה נאמר לאדני וגו'", וא"כ כבר 

דיבר עמו ממקומו, ומה פתאום הוא "ויגש"?

ב( מהו הדיוק "ויגש אליו", הי' צ"ל "ויגש יהודה ויאמר"?

ג( בספר המאמרים ה'תרנ"ח עמוד סז וז"ל: צריך להבין מה שמקדים 

תחלה "בי אדוני", מהו ענין הקדמה זו, והי' לו להתחיל ידבר עבדך 

דבר כו'?

ד( מהו "בי אדוני" שאם הוא לשון בקשה, הי' לו לומר "נא אדוני"? 

)אלשיך ועוד(

כמוך  "כי  לפרעה  אותו  משוה  הוא  הלא  אפך",  יחר  "ואל  מהו  ה( 

כפרעה", ולמה יחר אפו?

ו( שאלות האברבנאל וז"ל: באמרו כי כמוך כפרעה מה צורך במאמר 

הזה ולא נאמר כן בשאר הפעמים שדבר אליו?

ז( מהו "כי כמוך כפרעה", באיזה אופן יוסף הוא דומה לפרעה?

יסור  וז"ל: לא  י. בראשית רבה פרשה צט, ח  2( ראה בראשית מט, 

שבט מיהודה, זה כסא מלכות )תהלים מה( כסאך אלקים עולם ועד 

שהמלכות  אותו  כשיבא  רגליו,  מבין  ומחוקק  אימתי,  מישור,  שבט 

שלו, שכתוב בו )ישעי' כח( ברגלים תרמסנה עטרת וגו', עד כי יבא 

מעלות  הל'  זהו  ל',  מספר  “יהודה  ע"ש.  שלו.  שהמלכות  מי  שילה, 

שהמלכות נקנה בהן" )לקוטי לוי יצחק כאן(. לקוטי שיחות חלק ל' 

סוף עמוד 213 ואילך. ועוד.

ילקוט שמעוני  יז.  פ' מד,  גם בראשית רבה  וראה   .2 כנ"ל הערה   )3

רמז קנט. ועוד.

4( בראשית מד, יז.

לי עבד. ויוסף הוא 5יסוד6 תפלה7. א"כ ויגש אליו יהודה 

הוא ממש כמו סמיכת8 גאולה לתפלה.

וסמיכת9 גאולה לתפלה הוא בתפלות שחרית וערבית, 

שהתפלות שחרית וערבית אברהם10 ויעקב – כמה שהם 

5( 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. אור התורה ויחי תתקצ"א א 

ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק 

ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

6( יסוד תפלה: להעיר, דכאן בלקוטי לוי יצחק מבאר ד"יוסף" בחי' 

יסוד "תפלה", ויהודה בחי' מלכות "גאולה", אבל בכל דרושי חסידות 

)מלכות(  בחי'  ויהודה  גאולה,  )יסוד(  בחי'  דיוסף  להיפך,  מבואר 

תפלה. ראה כל הביאור באור התורה פרשת ויחי עמוד שנז-ח. תורת 

מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ב' עמוד ר ואילך )ובהנסמן שם 

בהערה 17(. עמוד רטו ואילך.

7( “כי תפלה פירושו התחברות, והוא יסוד המחבר זו"ן. ח"י ברכות 

אתה  בברוך  מתחיל  ותפלה  חי,  הנקרא  יסוד  לנגד  הוא  בתפלה,  יש 

יסוד  הוא  בשלום.  בתיבת  שמסתיימת  שלום  שים  בברכת  ומסיים 

חוליות  ח"י  לנגד  הם  ברכות  והח"י*  שלום.  ונקרא  ברוך,  הנקרא 

השדרה שדרך שם נמשך חוט השדרה ממוח הדעת לאבר היסוד, כי 

יסוד נמשך מדעת כמאמר אין קישוי אלא לדעת. ועיין בפע"ח שער 

הלולב פ"ג ובדרוש להרר"י מערבי ז"ל זיע"א. )לקוטי לוי יצחק כאן(

ומבאר כאן כמה טעמים, ד"תפלה" הוא "יסוד":

א( "תפלה" פירושו התחברות, והוא "יסוד" המחבר ז"א ונוקבא.

ב( ח"י ברכות יש בתפלה הוא לנגד יסוד הנקרא ח"י. )לקמן סימן צה 

בהערה 7(.

ג( ח"י ברכות דתפלה הם לנגד ח"י חוליות השדרה שדרך שם נמשך 

חוט השדרה ממוח הדעת לאבר היסוד, כי יסוד נמשך מדעת כמאמר 

)יבמות נג, ב( "אין קישוי אלא לדעת".

שלום",  "שים  בברכת  ומסיים  אתה,  בברוך  מתחיל  ותפלה  ד( 

שמסתיימת בתיבת בשלום, הוא יסוד הנקרא "ברוך" ונקרא "שלום".

*( ראה ברכות כח, ב. זהר חלק ג דף רנה, ב. לקוטי תורה פרשת בלק 

עא, א. יהל אור על תהלים עמוד כט. ועוד.

8( ראה ברכות ד, ב. שם ט, ב. וראה בפנים בלקוטי לוי יצחק דמבאר 

הזהר עה"פ דף רה, א דאין מפסיקין בין גאולה לתפלה.

9( מבאר הטעם, דיש סמיכות גאולה ותפלה בתפלת שחרית ובמעריב, 

משא"כ בתפלת מנחה ומוסף.

כו, ב: תניא, אברהם תקן תפלת  ויעקב תקנום: ברכות  אברהם   )10

בבוקר אל המקום  וישכם אברהם  כז(  יט,  )בראשית  שחרית שנאמר 

אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפלה שנאמר )תהלים קו, ל( ויעמוד 

פנחס ויפלל, יצחק תקן תפלת מנחה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה 

תפלה  א(  קב,  )תהלים  שנאמר  תפלה  אלא  שיחה  ואין  ערב,  לפנות 

לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו, יעקב תקן תפלת ערבית שנאמר 

תפלה  אלא  פגיעה  ואין  שם  וילן  במקום  ויפגע  יא(  כח,  )בראשית 

שנאמר )ירמי' ז, טז( ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם 

ילקוט לוי יצחק על התורה ev zyxt - zegiyÎihewl

עלֿידי גם הפסקה ביניהם שיש xeaicוכיוון
cgein אשר נפרדת, פרשה של הפסקה רק ולא ,

בין הפסקות  להתבונן למשה ריוח "ליתן הן הפרשיות
לענין" ענין ובין לפרשה שב"וזאת 44פרשה לומר קשה ,

את  לרבות מתכוונים לכולן" אחת תורה המנחה, תורת
כל  של הדינים עליה שחלים (ולומר כהנים מנחת
דבר  עצמו, בפני דיבור עלֿידי נפרדת שהיא המנחות),

שלמנחה ומיוחד.efהמוכיח חדש ענין יש

קרבנות  סוגי שאפילו מזה זה, דבר נראה [ובמיוחד
ושלמים  אשם מנחה, – נפרדים 45שונים אינם –

של  הפסק רק ביניהם ויש עצמו, בפני דיבור עלֿידי
חדשה]. פרשה
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בפרשת  שההוספה לומר, ניתן הנ"ל כל לפי
היא  ויקרא פרשת של הקרבנות על בפרשתנו הקרבנות
חדשים  דינים פרטי של תוספת (א) סוגים: בשני
קרבנות  הוספת (ב) וחטאת. מנחה עולה, בקרבנות
כלל  כתובים אינם שדיניהם – ותודה אשם – נוספים
הריבוי  קיים הראשונים בשלושת גם וכך קודםֿלכן.

עוד לרבות שבא תורת", "(זאת) זה beqשל קרבן של
אחת וכו').lkl(תורת מנחות העולין

בקרבן  התוספת סוגי שני את רש"י מפרט וכך
בא  הזה הענין "הרי העולה": תורת "זאת – הראשון
כל  כשר שיהא ואברים חלבים הקטר על (א) ללמד
"על  בפסוק מכן לאחר מיד הכתוב דין – הלילה"
על  "וללמד (ב) הבוקר". עד הלילה כל המזבח
ירד, לא עלה אם ואיזה ירד, עלה אם איזה הפסולין

ירדו". לא עלו שאם לרבות... תורה שכל

בין  ההבדל הוא התוספת סוגי שני בין ההבדל
הוספה  היא הראשון הסוג מן התוספת לאיכות: כמות

zeki`a קרבן באותו חדשים דינים פרטי – הקרבן
הוא  השני התוספת וסוג הקרבן, של איכותו את משנים

בכמות zenkaהוספה תוספת או קרבן, של נוסף סוג –

דין. אותו להם שיש הקרבנות

(הוספת ו  בלבד איכותית איננה שההוספה מזה

ישנה  קרבן), של (תוספת כמותית גם אלא דינים), פרטי
ה': בעבודת הוראה

– ו"רוחניות" ב"כמות", ברובה נמדדת "גשמיות"

שהוספה  היא, דלעיל הענין מן ההוראה ב"איכות".
עלֿידי  דוקא לפעמים נעשית וברוחניות באיכות

הדרך  גשמיות. ועם "כמות" עם בעבודה תוספת
איננה  הרוחנית בעבודה האמיתית ההתעלות להשגת

zexbzqdeעלֿידי zewgxzd והתעסקות העולם, מעניני

ענינים  הפיכת באמצעות אלא רוחניים, בענינים רק
miinyb.'לה לקרבן

על  "צורה הגברת של זה אופן עלֿידי דוקא
כמות 46החומר" הפיכת לצורה, החומר הפיכת ,

בעבודתה 47לאיכות  ביותר גבוהה התעלות מתהווה ,

הנשמה. של הרוחנית

.Ë

˙ÂÓÎ· ‰ÙÒÂ‰ Y ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙Ï ÌÈ„Â‰È ·Â¯È˜
˙ÂÎÈ‡·Â

במובנה  היא, בכמות הוספה של מסוג העבודה
של  היותר ככל גדולה כמות בקירוב התעסקות הרחב,

יהודים  שאפילו כך כדי עד ומצוות, לתורה יהודים

("פסולין" למזבח ראויים שאינם נראה שבחיצוניותם
של  באופן המזבח על יעלה הוא אותם גם – ר"ל)

עלו) ecxi"(אם `l."

ה'" שניהם עיני "מאיר הרי זאת בו 48ובאמצעות –

האישית, לעבודתו באיןֿערוך גדול, אור יתווסף עצמו

עבודה  של לחלוטין שונה איכות אצלו שנוצרת עד
הוא קשור, נשאר הוא ה"מזבח",dlerרוחנית, על

שהיא  עליה העצמית, מציאותו את ומבטל הזובח
דרך  הבוקר", עד הלילה "כל – והגבלה ממדידה נעלית

אור  של לבוקר עד הגלות העלם של הלילה כל

.49הגאולה 
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(44i"yx.ויקרא ר"פ
בדיני 45) שהפסיק מפני רק הוא חדש דיבור יש שבחטאת דמה וי"ל,

כהנים. מנחת
פי"אֿיב.46) החסידות תורת קונטרס ראה
ל"איכות"47) "כמות" להפיכת לגבי dkldaדוגמא מישראל עשרה –

מכשיעור  פחות אוכלין המוציא י"ל: גם – רבים. ועוד מעשרה. פחות
רמב"ם  סע"ב. צג, שבת (משנה לו טפילה שהכלי הכלי על אף פטור בכלי

וכמות  שיעור לו יש הכלי שגשם שאף היינו, – ספי"ח) שבת הל'
הכלי  "כוונת" האוכלין, בשביל הכלי מוציא כאשר הנה עלי', להתחייב
שהאוכלין  ומכיון מציאותה; כל נעשית – האוכלין בשביל שהיא זה –

גם מכשיעור, פחות מכשיעור.ilkdהן פחות – הוא
בהקדמה.48) תניא א. טז, תמורה יג. כט, משלי
עה"פ.49) הק' האוה"ח כפי'



נד

חסד11 ותפארת – תקנום.

היינו:

יסוד את המלכות לחסד12  בתפלת שחרית, מחבר 
דאברהם.

המלכות  את  יסוד  מחבר  ערבית,  ובתפלת 
לתפארת13 לאמת דיעקב.

ובתפלת מנחה שיצחק14 גבורות תקנה, אין גאולה 
להסמיכה להתפלה דמנחה, כי:

א( אינו צריך, כי בלאו הכי כל בנין15 המלכות הוא 

מהגבורות.

ב( גם אין שם גאולה בחי' מלכות. ע"ד כמו שיצחק 

גבורה, לא נתן חיים לדוד16 מלכות כמ"ש בזוה"ק פרשת 

וישלח17 דף קס"ח ע"ב ע"ש.

רנה ותפלה ואל תפגע בו.

11( ראה הערה 12. 13.

12( חסד דאברהם: כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם זהר 

מאמרי  ה.  סימן  הקדש  אגרת   – תניא  ב.  מז,  דף   – בראשית   – ח"א 

אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד ד. וש"נ.

אמת  "תתן  כ(  ז,  )מיכה  דכתיב  אמת:   – תפארת  בחי'  יעקב   )13

ליעקב" וכמארז"ל )ב"מ פד, ד( "שופרא דיעקב מעין שופרא דאדם 

הראשון". ראה זהר חלק א' דף קנז, ב. חלק ג' דף שב, א. לקוטי תורה 

ואתחנן ה, ב. אור התורה ואתחנן עמוד קעא ואילך )מובא לקמן סימן 

קיח הערה 13(.

14( יצחק בחי' גבורה: ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד. מאמרי 

אדמו"ר הזקן על פרשיות התורה ח"ב עמוד תקפ, ובהנסמן שם. תורת 

חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד. לקוטי שיחות חלק ה עמוד 357 ואילך. 

חלק כ עמוד 101 ואילך.

15( ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ו ופרק ז וז"ל: והנה שם 

בגימטריא  כן  גם  הוא  ולכן  והצמצום  הגבורה  הוא שם מדת  אלקים 

ונראה  העולם  ומחיה  המהוה  שלמעלה  האור  שמסתיר  לפי  הטבע 

מגן  הוא  זה  אלקים  ושם  הטבע  בדרך  ומתנהג  עומד  העולם  כאילו 

ונרתק לשם הוי"ה להעלים האור והחיות הנמשך משם הוי"ה ומהוה 

מאין ליש שלא יתגלה לנבראים ויבטלו במציאות... הנה סיבת וטעם 

הצמצום וההסתר הזה שהסתיר והעלים הקדוש ברוך הוא את החיות 

הוא  הנה  בפני עצמו  נפרד  דבר  נראה  כדי שיהי' העולם  של העולם 

ידוע לכל כי תכלית בריאת העולם הוא בשביל התגלות מלכותו יתברך 

דאין מלך בלא עם פי' עם מלשון עוממות שהם דברים נפרדים וזרים 

לא  מאד  רבים  בנים  לו  היו  אפילו  אילו  כי  המלך  ממעלת  ורחוקים 

שייך שם מלוכה עליהם וכן אפילו על שרים לבדם רק ברוב עם דווקא 

הדרת מלך ושם המורה על מדת מלכותו יתברך הוא שם אדנות כי הוא 

אדון כל הארץ ונמצא כי מדה זו ושם זה הוא המהוין ומקיימין העולם 

להיות עולם כמות שהוא עכשיו יש גמור ודבר נפרד בפני עצמו, ע"ש.

16( דוד המלך הוא בחי' מלכות. ראה לקוטי תורה פ' חוקת סא, ד. 

פ' ראה כט, ד. שיר השירים לט, ד, הנסמן במאמרי אדמו"ר האמצעי 

דברים חלק ג' עמוד תתקט. אור התורה שמות סוף עמוד מו. פרשת 

משפטים עמוד א'קצח ואילך. ספר המאמרים רנ"ט ע' ג. )וראה ילקוט 

לוי יצחק עה"ת חלק א סוף סימן קמב(.

רבי שמעון אמר הא אתמר דדוד מלכא עד לא הוה לא  וז"ל:   )17

הוו לי' חיים כלל )למדנו שדוד המלך עד שלא הי' בעולם, ר"ל אילו 

ואדרבה  גאולה,  שייך  לא  הגבורה  מדת  מצד  גם  ג( 

שהי'  הבית  שחורבן  וכמו  וגלות,  חורבן  נמשך  מצדה 

בט' באב הי'18 בזמן המנחה, וכן חטא העגל19 הי' בזמן 

המנחה, וכמ"ש 20אוי נא לנו כי פנה היום כי ינטו צללי 

ערב. וכידוע21 שבמנחה הוא זמן הדינין ביותר22.

יסוד,  בחי'  עצמו  יוסף23  לנגד  הוא  מוסף  ותפלת 

בר  כלל(,  חיים  לה  היו  לא  הגשמי  בעולם  מתלבשת  נשמתו  היתה 

הראשון  שאדם  )מלבד  מדילי'  שנין  שבעין  לי'  יהב  קדמאה  דאדם 

נתן לו שבעים שנה משלו(... תו אבהן שבקו לי' מחייהון כל חד וחד 

)עוד שהאבות השאירו לו כל אחד ואחד חלק מחייהם(, אברהם שבק 

לי' וכן יעקב ויוסף )אברהם ויעקב ויוסף האירו לו מחייהם(, יצחק 

לא שבק לי' כלום )אבל יצחק לא השאיר לו כלום(, בגין דדוד מלכא 

מסטרי' קא אתא )לפי שדוד המלך בא מבחי' גבורת יצחק שהוא סוד 

אברהם  ודאי  ומפרש(  לדוד,  חיים  שנות  לתת  יכול  הי'  לכן  החשך, 

דהוה  שנים(,  חמש  לו  השאיר  שאברהם  )ודאי  שנין  חמש  לי'  שבק 

לי' לאתקיימא מאה ותמנין שנין ואתקיים מאה ושבעין וחמש שנין 

וחסרו  שנים  קע"ה  רק  וחי  שנים  ק"פ  לחיות  לו  )שהי'  חמש  חסרין 

לו חמש(, יעקב הוה לי' לאתקיימא בעלמא כיומי דאברהם )יעקב 

הי' לו לחיות בעולם כימיו של אברהם ]קע"ה שנים[(, ולא אתקיים 

אלא מאה וארבעין ושבע שנין חסרים תמניא ועשרין )ולא חי אלא 

קמ"ז שנים, הרי חסרו לו כ"ח(, אשתכחו דאברהם ויעקב שבקו לי' 

השאירו  ביחד  ויעקב  שאברהם  )נמצא  שנין  ותלת  תלתין  מחייהון 

לדוד המלך מחייהם ל"ג שנים(, יוסף דאתקיים מאה ועשר שנין הוה 

לי' לאתקיימא מאה וארבעין ושבע שנין כיומי דיעקב )יוסף שחי ק"י 

שנים הי' לו לחיות קמ"ז שנים כימיו של יעקב(, וחסר מנהון תלתין 

ושבע שנין )וחסרים מהם ל"ז שנים, הרי ל"ג ול"ז(, הא שבעין שנין 

דשבקו לי' לדוד מלכא לאתקיימא בהון )הם שבעים שנה שהשאירו 

לדוד המלך שיחי' בהם(, ובהו אתקיים דוד בכל אינון שנין דשבקו 

לי' אבהן )ובהם הי' דוד חי בכל אלו השנים שהשאירו לו האבות(. 

)רמ"ק ורא"ג ומפרשים(.

וראה לקמן ביאור הזהר סימן קכג. קכד. קעא.

18( ראה תענית כט, א "ותשיעי סמוך לחשכה הציתו בו את האור והי' 

דולק והולך כל היום כולו שנאמר )ירמי' ו, ד( "אוי לנו כי פנה היום 

כי ינטו צללי ערב.

שש  בא  משה,  בשש  כי  העם  "וירא  יט  תשא  כי  תנחומא  ראה   )19

והם  ביום...  שעות  בשש  שהי'  ארבעים  יום  היום  ואותו  שעות... 

אומרים קום עשה לנו אלקים ע"ש. וראה אור התורה פרשת כי תשא 

עמוד א'תתקכט.

20( ירמי' ו, ד.

21( ראה זהר ח"א דף רכט ע"ב )מובא בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק 

א' סימן קעו(. אדרא רבא דף קכט, א )מובא שם סימן קע, הערה 3(.

22( “במנחת שבת שהוא עת רצון רחמים, הנה אומרים קודם שמונה 

עשרה ואני תפלתי כו' עת רצון. הוא כמו סמיכת גאולה לתפלה, ואני 

הוא מלכות כמו בחי' גאולה". )לקוטי לוי יצחק כאן(

מוסף  ע'  אור  מאורי  יתרו.  פרשת  מהאריז"ל  תורה  לקוטי  ראה   )23

בפי' יאיר נתיב. אור התורה פרשת פנחס עמוד א'קסו-ז. תורת מנחם 

התוועדויות ה'תשמ"ב ח"ד עמוד 2102.

העבודה  הוא  יעקב  בחי'  וז"ל:  רסט  עמוד  וישב  פרשת  התורה  אור 

ביומי דחול ונקרא יעקב עבדי והיינו כי לעבדה זו רמ"ח מצות עשה, 

אך מצות צריכות כוונה היינו ענין התפלה שהוא גם כן בחי' ולעבדו 

ומזה  תעבוד.  ימים  ששת  נאמר  זה  ועל  שבלב.  עבודה  לבבכם  בכל 
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ואין במוסף סמיכת גאולה, כי אינו צריך. כי:

א( בלאו הכי יוסף, מוסף. )הנתוסף24 במוסף על יוסף 

הוא ל', והיינו יוסף שהי' בן ל'25 שנה כשעלה לגדולה, 

מכולן  יותר27  חיים  משפיע  מלכות(.  אשה26  נשא  ואז 

לדוד בחי' מלכות גאולה, כמ"ש בזה"ק פרשת וישלח 

שם.

ור"ח  בשבתות  רק  שהיא  מוסף  תפלת  י"ל,  גם  ב( 

בשבת  כי  לתפלה,  להסמיכה  גאולה  לומר  א"צ  ויו"ט, 

וכל  כמאמר28  במלכות  וגבורות  דינין  אין  ויו"ט  ור"ח 

דינין מתעברין מינה, והוא ממותקת אז.

ג( גם י"ל, במוסף עצמו נרמז סמיכת גאולה מלכות 

ליסוד. ויותר מסמיכות אלא שהיא אחד ממש עם היסוד, 

ל'.  מספר  שנתוסף  יוסף,  ולא  מוסף,  שנקרא  מה  והוא 

מספר יהוד"ה29 מלכות הוא שנעשה יהודה מלכות, אחד 

ממש, עם יוסף יסוד, וכמובן.

שכתוב  מה  דרך  על  וזהו  כו'.  שרית  כי  ישראל  בחי'  בשבת  נמשך 

זה בתורה  וכמו שכתוב ע"פ  ופרח ישראל  יציץ  יעקב  הבאים ישרש 

אור סוף פרשת שמות ]נג, ג[.

והנה יוסף פי' יוסף תענוג ונחת רוח לפניו יתברך להיות מכון לשבתו 

ויהי  ד"ה  סוף  אור  בתורה  שכתוב  כמו  בתחתונים  דירה  לו  ולהיות 

בחי'  עולם  יסוד  וצדיק  בחי'  יוסף  כי  והיינו  ב[.  ]לא,  הראשון  מקץ 

ונהר יוצא מעדן להשקות כו' שהוא הממשיך תוספת האור ממקורא 

ושרשא דכולא. וכמו שכתוב בד"ה אלה תולדות נח, שגילוי בחי' זו 

בשבת דוקא שאז גילוי התענוג והמשכה הפנימיות. ועל דרך זה אלה 

תולדות יעקב עיקר התולדה הנמשך מהעבודה דחול הוא כי מי שטרח 

בערב שבת יאכל בשבת וזהו בחי' יוסף ולכן בשבת יש קרבן מוסף 

עיין בפרדס בעה"כ ערך מוסף שהוא ענין יסוד שבו תלוי כל תוספות 

אור, ע"ש.

הוא  "יוסף"  תיבת  על  "מוסף"  תיבת  במספר  הנתוסף  פירוש:   )24

מספר ל', "יוסף" בגי' 156, "מוסף" בגי' 186, החילוק ביניהם )186 – 

156 = 30( הוא מספר "ל".

25( מקץ מא, מו. "ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה". ראה 

לעיל סימן סב. סג. סד. סה. סז. סח. כמה ביאורים בזה.

26( פירוש: יחוד דכר ונוקבא הוא ענין יחוד יסוד )המשפיע( ומלכות 

)המקבל(. דבחי' מלכות – נמשלה לאשה ושדה – שמקבלת מספירות 

וכמארז"ל  ל"שדה",  נמשלה  ש"אשה"  בחז"ל  ומצינו  העליונות, 

)תענית ו, ב( "מיטרא בעלה דארעא הוא" וכן )כתובות ג, ב( "אסתר 

קרקע עולם הוא", דכמו הארץ מקבל הגשם ועי"ז מצמיח, כן האשה 

פאה  להרמב"ם  המשניות  פירוש  )ועיין  מוליד,  ועי"ז  מהזכר  מקבל 

פרק ח' משנה א'(.

תורת  רעא.  עמוד  א  חלק  מלוקט  המאמרים  ספר  מנחם  תורת  ראה 

מנחם ספר המאמרים ה'תשכ"א עמוד ד.

27( דיוסף נתן ל"ז שנים לדוד )כנ"ל הערה 17(, משא"כ אברהם נתן 

ה' שנים ויעקב כ"ח, ע"ש.

28( זוהר חלק ב' פרשת תרומה קלה, ב. ראה סידור עם דא"ח עמוד 

קע, א.

בהם,  נקנה  שהמלכות  מעלות  להשלשים  רמז  ל',  בגי'  יהוד"ה   )29

כנ"ל הערה 2.

וי"ל ע"י סמיכת גאולה לתפלה נעשה מיתוק הגבורות 

שהם ב' פעמים30 מנצפ"ך מספר31 גאול"ה תפל"ה, והוא 

ג"כ מספר ה' פעמים הוי' אלקים, שרומז על התמתקות32 

הה' גבורות ה' פעמים אלקים בהה' חסדים ה' פעמים 

הוי'.

הוא  יהודה  כי  והוא,  כו'.  יהודה  אליו  ויגש  וזהו 

יסוד תפלה. הנה  ויוסף הוא בחי'  גאולה,  בחי' מלכות 

שאין  לתפלה,  גאולה  סמיכת  הוא  יהודה  אליו  ויגש 

מפסיקין ביניהם.

ויאמר אליו בי אדוני הוא שיוסף בחי' יסוד יומשך 
בו ביהודה.

ואל יחר אפך בעבדך, הוא שבל יחר אפו  ואמר, 

אלא שתתפשט מדת33 ארך אפים ביסוד.

על  קאי  שפרעה  כפרעה,  כמוך  כי  הטעם,  ואמר 

בינה כמ"ש בזוה"ק שם34 דף ר"י ע"א ע"ש. הנה כמו 

30( אותיות מנצפ"ך: פירוש: האותיות "מנצפך" הם מיוחדים, בסוג 

בפני עצמן, משאר כל האותיות דהאלף בית, דשאר כל האותיות באים 

בראש התיבה, באמצע, או בסוף, משא"כ האותיות "מנצפך" – היינו 

האותיות הסופיות "ם', ן', ץ', ף, ך'" הם באים רק בסוף התיבה.

וראה במאורי אור ע' מנצפ"ך וז"ל: "מנצפך הם ה' גבורות, ולכן הם 

באים בסוף התיבה לתת גבול ומדה, כי כן טבע הגבורות". ובלקוטי לוי 

יצחק הערות לזהר שמות-דברים עמוד שמ וז"ל: "מדה וגבול הם מצד 

הגבורות, וכמו ה' אותיות מנצפך הבאים בסוף התיבה, שעד פה תבוא 

ולא יותר, וכל מדה וגבול מצד הגבורות". בתורת לוי יצחק חידושים 

וביאורים בש"ס עמוד רכז: מנצפך בגימטריא גבורה דין. ע"ש.

)וראה ספר הערכים-חב"ד אותיות עמוד א' ואילך, ובעיקר שם עמוד 

סד(.

31( ב' פעמים מנצפ"ך: מנצפ"ך בגימטריא 280, וב' פעמים )× 2( = 

560, וכן גאול"ה )45(, + תפל"ה )515( = 560.

וכן ה' פעמים הוי' )26 × 5 = 130(, + ה' פעמים אלקים )86 × 5 = 

430(, ביחד 130 + 430 = 560.

ם  וׁשֵ אלקות,  גילוי  על  המורה  חסד  בחי'  הוא  הוי'  שם  פירוש:   )32

ם הוי' הוא רמז  אלקים )בגי' הטב"ע( הוא בחי' גבורות, וה' פעמים ׁשֵ

על ה' חסדים, שהוא המתקת ה' גבורות.

33( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק ביאור כל הזהר עה"פ.

34( מבואר בקבלה ובחסידות דכמו שיש פרעה בקליפה, כמו"כ זה 

לעומת זה יש ענין של פרעה בקדושה, והנה פרעה הוא ג"כ מלשון 

פריעה ו"גילוי", ראה זהר דף רי, א וז"ל: תא חזי )בא וראה מש"כ( 

ביתא  למעלה(  סימן  )זהו  לעילא  סימניך  הוא  דא  פרעה,  בית 

דאתפרעו ואתגליין מני' כל נהורין וכל בוצינין )שהיא בית שמשם 

נפרעו ונתגלו ונראו כל האורות וכל הנרות(, כל מה דהוה סתים מתמן 

אתגלי )וכל מה שהי' סתום ונעלם משם נתגלה, ועל כן נקראת הבינה 

בית פרעה שהוא לשון פריעה וגלוי כמו כי פרעה אהרן(. ע"ש.

וראה אור התורה ויגש עמוד תתשיד וז"ל: פרעה הוא ענין התגלות 

עתיק בבינה, כי עתיק יומין הוא למעלה מאצי' וזהו בחי' סתימו דכל 

סתימין בחי' מקור התענוגים, והתגלות התענוג הוא בבינה כו' שנק' 

ג"כ עלמא דאתגליא פרעה דאתפריעו כל נהורין כו', ע"ש.

אלקות,  תענוג  גילוי  "בינה",  בחי'  הוא  ד"פרעה"  כאן  וזהו שמבאר 
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שמדת ארך אפים מתפשטת בבינה, כמו כן אתה כפרעה 

שמתפשטת מדת ארך אפים גם ביסוד, גם פרעה רומז 

לפרעה,  הוא  כתר  בחי'  החמישית  והיד35  כי  כתר,  על 

עם  אפי"ם  אר"ך  מספר  הוא  האותיות  עם  פרע"ה36 

גם  אפים  ארך  מדת  תתפשט  הנה  במכוון,  האותיות 

ביסוד בחי' יוסף.

היש לכם37 אב או אח,

הוא  "ויוסף  כמ"ש  בפועל  ההשפעה  מגלה  הוא  יסוד  בחי'  ויוסף 

לעיל  )ראה  פרעה,  לבית  האפטרופוס  יוסף  נק'  וכמו"כ  המשביר", 

סימן נד(.

35( הכוונה מ"ש )ויגש מז, כד( "ונתתם חמישית לפרעה וארבע הידות 

יהי' לכם". ובלקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד קצד מציין 

לעץ חיים שער לב.

ראה אור התורה ויגש עמוד תתשיד וז"ל: ונתתם חמישי' לפרעה וגו' 

כי ארבע הידות הם ד' עולמות אבי"ע והחמישי' היא מבחי' עצמותו 

ית' שהוא בחי' סתימו כל סתימין שלמעלה מעלה גם מעולם האצי' 

יהי' לפרעה, פי' שיומשך בגילוי בבחי' פרעה אתפריעו כל נהורין . . 

וביאור הענין והחמישי' יהי' לפרעה ה"ע התגלות עתיק בבינה כי ע"י 

בחי' מקור  הנ"ל  דכל סתימין  בחי' סתימו  וזהו  הוא למעלה מאצי', 

התענוגים והתגלות התענוג הוא בבינה כו' שנק' ג"כ עלמא דאתגליא 

פרעה דאתפריעו כל נהורין כו'. וזהו ענין והחמישי' שהוא בבחי' יד 

א' כי לית שמאלא בהאי עתיקא, משא"כ מאצי' ולמטה שם יש דכר 

ונוק' ולכן הם ד' ידות )דהיינו כי או"א וזו"נ מקנני' באבי"ע ואו"א הם 

דו"נ לכן הם ב' ידות וכן בזו"נ( אבל בעתיק לית שמאלא בהאי עתיקא 

לכך הוא רק בחי' א' והחמישי' לפרעה, ע"ש.

וראה הביאור תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ב' עמוד רט. 

ועוד.

36( פרעה )בגי' 355( + ד' אותיות = 359, וכן אר"ך )221( + אפי"ם 

)131( + אותיות )7( = 359.

37( מרמז מ"ש "אב" או "אח" לבחי' אברהם ויעקב, וכנ"ל אברהם 

כנגד תפלת שחרית, ויעקב כנגד ערבית, דבשניהם יש סמיכות גאולה 

לתפלה.

אב, הוא אברהם בחי' חסד, כשמו אברהם38 אב המון 
גוים.

או אח, הוא תפארת39 הנקרא אח40 כידוע בפי' טוב 
וביעקב  תפארת,  על  קאי  שאח  רחוק,  מאח  קרוב  שכן 

בפרשת  כמ"ש  לבניו  אח  בחי'  שהוא  מפורש  מצינו 

ויצא41 ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים כו' ויקרא לאחיו 

כו' ועיין בפרש"י שם.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רעז ואילך

ותפלה  גאולה  סמיכות  יש  יצחק,  לוי  הלקוטי  ביאור  לפי  ונמצא 

בתפלות שהם כנגד אברהם )שחרית(, ויעקב )ערבית(, וכן ביוסף יסוד 

)תפלת מוסף( דבעצם יש היחוד עם יהודה )מלכות( וד"ל.

והיינו דיש היחוד והחיבור ד"עיקרי" המדות – היינו, חסד )אברהם( 

תפארת )יעקב( יסוד )יוסף( – עם בחי' מלכות.

וראה גם לעיל סימן נב. לקמן סימן קכג. קכד. הקשר דאברהם יעקב 

יוסף עם בחי' מלכות )דוד(.

38( לך לך יז. ה. ראה תורה אור לך לך עמוד יא, א ואילך.

39( "בחי' ישראל" )לקוטי לוי יצחק כאן(. ראה ביאור הזהר בפנים 

בקשר להפסוק "אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו".

ֵכן קרוב מָאח רחוק". מאורי אור מערכת אות  40( משלי כז, י. "טוב ׁשָ

ֵכן נקרא היסוד וגימטריא ש"ע נהורין שלוקח  שין סעיף מא וז"ל: ׁשָ

מהפנים העליונים, כי יוסף יפה תואר. ע"ש.

בלקוטי  איתא  וז"ל:  עמוד שצה  בהעלותך  פרשת  התורה  אור  וראה 

הש"ס לאריז"ל שעז"א טוב שכן קרוב מאח רחוק, דשכן קרוב הוא 

בחי' היסוד שנמשך לצורך התהוות העולמות וחיותם וקיומם..., אבל 

דבגלותא  רחוק  אח  נק'  עליון  דכתר  הגדלות  בבחי'  כשהם  המדות 

אסתלק לעילא כו', ע"ש. ועייג"כ שם נ"ך עמוד רעג.

)יוסף(,  יסוד  לבחי'  )תפארת"(  "אח"  בחי'  שיומשך  הכוונה,  וכאן 

)חיבור  המצוות  שעשיית  הו"ע  ובעבודה  )יהודה(,  למלכות  ומיסוד 

יסוד ומלכות – יוסף ויהודה( יהי' בחיות של המדות )תפארת -  יעקב( 

וד"ל.

41( ויצא לא, מו. ופרש"י לאחיו, הם בניו, שהיו לו אחים נגשים אלו 

לצרה ולמלחמה.
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 הרב הגאון הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי

ציבור איש רב פעלים חו"ב וכו' וכו' מהור"א שליט"א

שלום וברכה!

מוסג"פ העתקת מכתבי ל"קרן ההצלה".

עבודת  ובפרט  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  למוסדות  הטוב  יחסו  בידעי 

העזר וההצלה וסידור הפליטים באירופא, ואחרי אשר כהדר"ג בעצמו ביקר באירופא והי' עד ראי' לכל 

הטוב הגשמי ורוחני הנעשה שם באמצעות משרדנו בפאריז,

חושבני שלמותר להאריך לדכוותי', ובטח יעשה כל אשר בידו אשר התמיכה תינתן בהקדם.

ותשואות חן חן לכהדר"ג עבור השתדלותו הנמרצה בזה.

בברכת רפואה קרובה.



נז מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת צו

זאת  לאמר  בניו  ואת  אהרן  את  צו   – ב  ו, 
תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח 

כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו

וגו'  ציון  את  ברצונך  הטיבה  מפ'  הוכחה  מביא 
לשיטת הרמב"ן דטעם הקרבנות לשבור לב האדם 
לע"ל  והרי  מע"ז,  להרחיקם  הרמב"ם  דלטעם  וכו', 
הארץ,  מן  אעביר  הטומאה  רוח  דאת  ע"ז  יהיו  לא 
יהודה  מנחת  לה'  "וערבה  המדרש  בזה  ומבאר 
וירושלים כימי עולם )כימי נח(, וכשנים קדמוניות 

)כימי הבל("

כימי  עולם  כימי  וכו'  יהודה  מנחת  לה'  וערבה  במדרש 
נח וכשנים קדמוניות כימי הבל. רבנן אמרי כימי עולם כימי 

משה וכשנים קדמוניות כימי נח.
ונלענ"ד דהנה הרמב"ם ז"ל כתב בטעם הקרבנות משום 
שהיו רגילין בעבודה זו דהיינו להקריב לע"ז וע"ז הי' בעת 
בקר  ה'  לפני  שיקריבו  הקב"ה  צוה  לכך  וצאן  בקר  ההוא 

וצאן, ובאמת שכן מבואר בספרי.
לשבור  הקרבן  בטעם  וכתב  זה  דבר  דחה  ורמב"ן 
והקרב  נזרק  והדם  לפניו  שחוט  שור  שרואה  האדם  לב 
והקב"ה  לזה  ראוי  שהוא  בלבו  ויחשוב  נשרפין  והכרעיים 

ברוב רחמיו מקבל קרבן הבהמה בשביל גוף הבהמה.
והנה באמת כי דברי רמב"ן נכונים דהרי לעתיד כשיעבור 
כולם  לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  ויהפך  הטומאה  רוח 
בשם המיוחד ועבודה-זרה יבוטל ואעפ"כ יביאו קרבן לה' 

והיינו משום לשבור לב האדם כשיטת הרמב"ן.
עוד הביא הרמב"ן ראי' מקרבן נח שאחר המבול לא הי' 
בעולם רק הוא ובניו ולא הי' שום ע"א בעולם וכמו כן בימי 
האפקורסות  צץ  אנוש  בימי  דהרי  ע"ז  הי'  לא  בודאי  הבל 

לקרוא בשם ע"ז ואעפ"כ הביאו קרבן.
רוח  אלקים  זבחי  הכתוב  מאמר  פירשתי  בזה  והנה 
נשברה דהיינו כשיטת הרמב"ן והראי' היטיבה ברצונך את 
ציון כו' אז תחפוץ זבחי צדק וכו' והיינו משום שבירת הלב.

ביאת  בזמן  דהיינו  וכו'  לה'  וערבה  המדרש  ביאור  וזה 
וכימי הבל דהיינו רק  נח  יהיו הקרבנות כימי  משיח צדקנו 

לב נשבר.
ישועות יעקב

"הליל"  הבוקר",  עד  הלילה  "כל  במ"ש  רמז 
יקריבו  לע"ל  דגם  הגאולה,   – "הבוקר"  הגלות,   –
קרבנות, אף שבטל הטעמים, א( לשלול אמונת ע"ז, 
ב( דלע"ל אינם נרדפים מינים אלו וכו', עכ"ז יקריבו 

קרבנות בבנין העתיד וכו'

הקשו  הבוקר.  עד  הלילה  כל  כו'  העולה  תורת  זאת 

המפרשים ז"ל מה אצטריך לומר עד הבוקר, דבכמה דוכתי 
כתיב לילה ולא כתיב עד הבוקר. וי"ל עד הבוקר לע"ל ועד 
בכלל שאז ג"כ יקריבו קרבנות אע"ג דלא שייך אז הטעם 

דשייך השתא דהיינו לשלול אמונות ע"ז כמ"ש למעלה.
א"נ כמ"ש בס' ויקרא ע"פ וערבה לה' דאף שלע"ל אינם 
קדמוניות  בשנים  כלשעבר  הוו  עכ"ז  המינים  אלו  נרדפים 

שהיו נרדפים.
מ"ש הריב"ה ז"ל דזאת תורת העולה היא העולה ר"ל כל 
יפורש  העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה קשה איך 
דברים  כמה  צריך  שהקרבן  לפי  ונ"ל  הנמשך.  כל  זה  לפי 
ומצינו דכולהו איתנהו בעוסק בתורה, דאמרינן בסוף מגילה 
בא"י  שיקבעו  וב"מ  ב"ה  עתידין  אומר  הקפר  ר"א  )כט.( 
שנאמר כי כחבר בהרים כו' ב"כ וב"מ שקורין בהם ומרביצין 

כל התורה בהם עאכ"ו א"כ הרי שנעשה כאילו הוא בא"י.
אלו  אר"י  ישראל  על  זאת  לעולם  אמר  מנחות  ובסוף 
מקדש  נבנה  כאילו  ומע"ה  עבודה  בהל'  העוסקים  ת"ח 
בימיהם, הרי כאן א"י ומקדש, ובפ' הי' קורא ארחב"א אר"י 
ומתפלל  ק"ש  וקורא  תפילין  ומניח  ידיו  ונוטל  הנפנה  כל 
לא  רבה  א"ל  קרבן,  עליו  והקריב  מזבח  בנה  כאילו  מע"ה 
ס"ל מר כאילו טבל, א"ל שפיר קאמרת דכתיב ארחץ ולא 
כתיב ארחיץ כו', א"כ הרי א"י ומקדש ומזבח וטבילה וקרבן.
ועוד שם אמר רחב"א אר"י כל הקורא ק"ש בלא תפילין 
כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים פרש"י כאילו 
הקריב עולה שחייבו הכתוב להקריב עמה מנחת נסכים אף 
זה הקורא אינו מקיים ואינו גומר את המצוה ולישנא דקרא 
עולה  למימר  דמצי  וה"ה  ונסכים  זבח  ומנחה  עולה  נקט 
נמי טעונה נסכים, א"כ הרי  ונסכים דהא עולה  בלא מנחה 
א"י ומקדש ומזבח וקרבן וטבילה ומנחה ונסכים, וז"ש על 

מוקדה על המזבח ר"ל ככל משפטי העולה.
מעט  למקדש  להם  ואהי'  מגילה  בסוף  מ"ש  יובן  ובזה 
ב"כ  אלו  יצחק  בר  שמואל  א"ר  שם  באו  אשר  בארצות 
וב"מ שבבבל, ר"ל שהוא כא"י שהוא הקדושה היותר קטנה 
היא  דהראשונה  דכלים  בפ"ק  שמונה  קדושות  שבעשר 
וגדולה ממנה עיירות המוקפות חומה מימות  קדושת א"י 
אמר  לכך  הקדשים,  קדש  עד  ואזיל  ומפ'  נון  בן  יהושע 
מקדש מעט סתם ולא פי' כמה מעט לפי שהוא כא"י שהיא 

היותר קטנה מכל העשר.
ידוקדק מ"ש בפ' בתרא דתעניות שאמר הקב"ה  ובזה 
בזמן  קרבנות,  סדר  לישראל  להם  תקנתי  כבר  לאברהם 
שקורין בהם לפני מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני, 
דקשה לפני לפני למ"ל אלא ר"ל שקורין בהם בב"כ ובב"מ 
שהוא לפני הקב"ה מצוי בב"כ שהוא כא"י מעלה אני כאילו 

הקריבום לפני דהיינו ע"ג המזבח.
צמח דוד

על־ידי עליית הנשמה יתעלו גם נפש הבהמית והגוף וחלקו בעולם, ועד לעליית כל העולם כולו.
משיחת אחרון של פסח, ה'תשכ"ט
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:Ba ã÷ez çaænä Làå ø÷aä-ãò©©½Ÿ¤§¥¬©¦§¥−©¬©«
i"yx£Ô¯‰‡ ˙‡ Âˆ∑(ת"כ) אּלא "צו", זרּוז àאין לׁשֹון «∆«¬…ְֵֵֶַָ

ּולדֹורֹות  הּכתּוב áמּיד צרי ּביֹותר ׁשמעֹון: רּבי אמר . ְְְִִִִֵַַַָָָָ
ּבמקֹום  ּכיס âלזרז חסרֹון ּבֹו ‰ÏÚ‰.ׁשּיׁש ˙¯Bz ˙‡Ê ְְְִֵֵֶֶָָ…«»…»

'B‚Â∑ חלבים הקטר על ללּמד ּבא הּזה הענין הרי ¿ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכׁשר  ׁשּיהא הּפסּולין,ãואיברים על ּוללּמד הּלילה, ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ירד; לא – עלה אם ואיזה ירד, – עלה אם ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹאיזה

לכל  אחת ּתֹורה לֹומר: ּבא, הּוא לרּבֹות 'ּתֹורה' ְְֶַַַַָָָָָׁשּכל
עלּו ׁשאם ּפסּולין, ואפּלּו ירדּוäהעֹולים, ‰Â‡.לא ְְֲִִִִֵֶַָָֹƒ

‰ÏÚ‰∑,ּבהן וכּיֹוצא הּנרּבע ואת הרֹובע את למעט »…»ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לעזרה. ׁשּבאּו קדם ׁשּנפסלּו ּבּקדׁש, ּפּסּולן היה ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹׁשּלא

ד) ּופרק ג ּפרק ּוזבחים ּכהנים ּבתֹורת הענין .(ּכל ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 30 cenr `"lyz 'ycew zegiy' itÎlr)

miAx zFpFAWg EWTA¦§¤§©¦

אהרן" את "צו הּפסּוק ב)על צרי(ו, "ּביֹותר רׁש"י מפרׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּכיס". חּסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום לזרז ְְִִֵֵֶַָָָָהּכתּוב

לאׁש ּבנֹוגע ּכאן ּדוקא זה זירּוז נאמר מּדּוע לעּין ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׁש
ּכיס? חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש אחרֹות ּבמצֹות ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּמזּבח,

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש
ּבזה, וכּיֹוצא ּכצדקה ּכיס, חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש אחרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמצֹות
יׁשּלם  ׁשהּקּב"ה האדם ּבטּוח ּבהן ּכי ,ּכל־ּכ לזירּוז צרי ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאין
ׁשּלֹו ּובּכסף ׁשּלֹו, ּכסף זה הרי זה, ּבלא ואפילּו ּבחזרה. ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלֹו
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נט ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c oey`x meil inei xeriy
רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות הּוא ְֲֶַַָָָיכֹול

ּובכסּפי  צּבּור, מּכסּפי ׁשהּוא הקּדׁש לממֹון ּכׁשּמּגיע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
לטעֹון  האדם יכֹול ואם־ּכן ּביֹותר, להּזהר צרי ְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָצּבּור
נחּוצים  הכי הּדברים הם לּמערכה ׁשעצים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּלאו־ּדוקא

ואּול  צריכים עכׁשו, ולכן יֹותר, הּנחּוצים ּדברים יׁש י ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

אחרים. לדברים הּצּבּור ּבכסּפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָלהׁשּתּמׁש
הּכתּוב  צרי ׁשם צּבּור, ּבכסּפי ּכׁשּמדּבר ּכאן ּדוקא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻולכן
מקֹום  אין מּׁשהּו, לעׂשֹות מצּוה ׁשּכׁשהּקּב"ה ּולזרז ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלהזהיר
עצים  ׁשּצרי מצּוה ּוכׁשהּקּב"ה ּבני־אדם. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלחׁשּבֹונֹות
הּכסף. עם לעׂשֹות ּׁשּצריכים מה ׁשּזהּו הּדבר וּדאי ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלּמערכה,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 30 cenr f wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

eizFvn mEIwA d"ATdl xEAgd©¦©©¨¨§¦¦§¨

אהרן" את "צו לּפסּוק ב)ּבקׁשר ּפירּוׁשים (ו, ׁשני יׁשנם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מּלׁשֹון  ב. ציּוּוי. מּלׁשֹון א. "מצוה": ּבתיבת ְְְְְִִִִִֵַַָהּקׁשּורים

וחּבּור" ועֹוד)"צותא ג. מה, ּבחקֹותי ּתֹורה' הּמצֹות ('לקּוטי ׁשּקּיּום ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻ
ׁשּׁשני  לֹומר ויׁש להּקּב"ה. יׂשראל את ּומקּׁשר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמחּבר
יכֹול  יהּודי ּדהּנה הּׁשני: את אחד מבארים אּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּפירּוׁשים
הּיקר  ּבׂשכלֹו מבין ּכי א. טעמים: מּׁשני מצֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלקּים

מקּים  ולכן הּקּב"ה צּוה ּכ ּכי ב. הּמצֹות. ּבקּיּום ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָוהּמעלה
הּמעלה  ּבׂשכלֹו ׁשּמבין מּצד ולא עֹול', ּב'קּבלת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹמצֹותיו
להּקּב"ה  וחיּבּור" ה"צותא ׁשעּקר אֹומרים זה ועל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבזה.
להּקּב"ה, עצמֹו את ּכׁשּמבּטל הּוא הּמצֹות קּיּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשעל־ידי
מּפני  רק אּלא ּבׂשכלֹו ּכ ׁשּמבין מּצד לא מצֹותיו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּומקּים

הּקּב"ה. צּוה ׁשּכ ִִֶַַָָָָה"ציּוּוי",

ã ycew zegiyn zecewp ã(1254 'nr ,a jxk b"nyz mgpn zxez .b"nyz ev zyxt ycewÎzay zecreezdn)

אהרן ב)את (ו, ֲֶַֹ
ּולדֹורֹות מּיד זרּוז לׁשֹון אּלא 'צו' (רש"י)אין ְְִֵֵֶַַָ

זרּוז" לׁשֹון אּלא 'צו' האדם "אין ׁשל עבֹודתֹו ּכללּות - ְְֲֵֵֶֶַָָָָָָ
והּתׁשּוקה  הּׂשמחה ּבגלל זריזּות, מּתֹו להיֹות צריכה ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָלקֹונֹו

הּבֹורא. רצֹון את ְְֵֵֶַַלקּים
לקּימּה"מּיד" יׁש אּלא ּתחמיצּנה, אל ליד הּבאה מצוה - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּדחּיֹות. ללא ְְִִַֹמּיד,
ּכל "ּולדֹורֹות" סֹוף עד נמׁש אּלא חד־ּפעמי, אינֹו הּקּיּום - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ּופירי־ ּפירֹות זֹו לפעּלה יׁש א) מּובנים: ּובׁשני ְְִִִֵֵֵֵֵַָָֻהּדֹורֹות.
ּתמידית, היא עצמּה הּפעּלה ב) הּדֹורֹות; ּכל סֹוף עד ְְְִִִֵַַַַָָָֻּפירֹות

נמׁשכת'. 'ּפעּלה - הּידּוע ְְִֶֶַַַָָָֻּובּלׁשֹון

ã ycew zegiyn zecewp ã(950 'nr b jxk zegiyÎihewl)

ב) (ו, העֹולה ּתֹורת ַָָֹזאת
הּלילה  ּכל ּכׁשר ׁשּיהא ואברים חלבים הקטר על ללּמד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבא

(רש"י)

עב)ּבּגמרא ּבּיֹום,(מנחות הּוא חלבים הקטר ׁשעּקר אמרּו, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּלילה. ּגם להקטירם ׁשאפׁשר ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָאּלא

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זאת להסּביר ְְְְֲִֵַַַָָָֹויׁש
ּכּכתּוב"יֹום" וגּלּוי, לאֹור רֹומז א)- אלקים "וּיקרא(בראשית ְְְֱִִִֵַַָָֹ

ה' אֹור את המגּלה והּמצֹות הּתֹורה עסק ׁשּזהּו יֹום", ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלאֹור
ָָּבעֹולם.
הרׁשּות "לילה" ּבדברי העסק ׁשּזהּו ּולהעלם, לחׁש רֹומז - ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּבעֹולמֹו. האדם ׁשל האמּתית חּייו ּתכלית על ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּמעלימים

החלבים הקטרת ׁשל הּפנימית היא ּבּיֹום הּמׁשמעּות ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָ
לתענּוג), רֹומז (חלב הּבֹורא ׁשּבעבֹודת הּתענּוג ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ'הקטרת'
העליֹון, הרצֹון את לקּים ּכדי ורק א ה' את לעבד ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכלֹומר:

זֹו. ׁשּבעבֹודה הּתענּוג מּׁשּום ֲֲִֶַַַָֹלא
החלבים הקטר 'להקטיר'ּבּלילה ואילּו ׁשּיׁש - מׁשמעּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

,הּצר ּכפי רק ּבהם לעסק הרׁשּות, ׁשּבדברי הּתענּוג את ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּגם
ׁשמים. ְִֵַָלׁשם

הּוא החלבים הקטר עּקר הּצרּבּיֹום אּולם ׁשּכן ּדוקא, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
חּדּוׁש מּׁשּום ּבֹו אין - הרׁשּות ׁשּבדברי הּתענּוג את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָלבּטל
את  ּגם "להקטיר" אדם ׁשחּיב הּוא החּדּוׁש עּקר ;ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּכל־ּכ

והּמצֹות. הּתֹורה ׁשּבעסק ְְְֲִֵֶֶַַַַָהּתענּוג

(â)BøNa-ìò Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî ïäkä Láìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼
åäìòä-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà íéøä §¥¦´¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤¨«Ÿ−̈
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i"yx£„· BcÓ∑ הּכּתנת ׁשּתהא åהיא "מּדֹו"? לֹומר: ּתלמּוד ּומה ;æּכמּדתֹו.B¯NaŒÏÚ∑ ּדבר יהא ׁשּלא ƒ«ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻ«¿»ְֵֶָָֹ

ıe·cג  ÔÈÒÎÓe ıe·c ÔÈLe·Ï ‡‰k LaÏÈÂ¿«¿≈«¬»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
ÏeÎÈ˙ Èc ‡ÓË˜ ˙È L¯ÙÈÂ d¯Òa ÏÚ LaÏÈƒ¿««ƒ¿≈¿«¿≈»ƒ¿»ƒ≈
¯ËÒa dpeLÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙ÏÚ ˙È ‡˙M‡∆»»»¬»»««¿¿»ƒ«ƒ≈ƒ¿«

:‡Áa„Ó«¿¿»

minkg izty

(b)åWale' aEzM dOl ,Dil dWwC§¨¤¥¨¨¨§¨©
lirl aizM Fpi` ixdW ,'ca FCn odMd©Ÿ¥¦©¤£¥¥§¦§¥
`id' ,uxznE .oxd` lW eicbA iAB©¥§¨¨¤©£Ÿ§¨¥¦
`EdW dPEdk icbaA xMfEde ,'zpYMd©ªŸ¤§§©§¦§¥§¨¤

aizkC 'FxUA lr'e ,FxUal KEnQd©¨¦§¨§©§¨¦§¦
miqpkn lr i`C ,EdiiexY` i`w `xwA¦§¨¨¥©©§©§§¦©¦§¨©¦
ca FCn odMd Wale' aFYkl did cal§¨¨¨¦§§¨©©Ÿ¥¦©
,il dOl 'WAli' ,'FxUA lr ca iqpknE¦§§¥©©§¨¦§©¨¨¦

:zpYMd `EdW 'FCO'` iOp i`wC `N ¤̀¨§¨¥©¦©¦¤©ªŸ¤
æ,FtEBn dxvw `le dMEx` `l ,WExiR¥Ÿ£¨§Ÿ§¨¨¦

Wie FtEB lr `EdW oeiM `pin` dedC©£¨¨¦¨¥¨¤©§¥
m` EPOn dlrnl mixg` micbA Fl§¨¦£¥¦§©§¨¦¤¦

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c oey`x meil inei xeriy

ß oqip 'c oey`x mei ß

å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)äìòä úøBz úàæ øîàì åéða-úàå ïøäà-úà åö©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−¨«Ÿ¨®
ìò äìòä àåäîäìélä-ìk çaænä-ìò äã÷B ¦´¨«Ÿ¿̈©Á«§¨̧©©¦§¥³©¨©©̧§¨Æ

:Ba ã÷ez çaænä Làå ø÷aä-ãò©©½Ÿ¤§¥¬©¦§¥−©¬©«
i"yx£Ô¯‰‡ ˙‡ Âˆ∑(ת"כ) אּלא "צו", זרּוז àאין לׁשֹון «∆«¬…ְֵֵֶַָ

ּולדֹורֹות  הּכתּוב áמּיד צרי ּביֹותר ׁשמעֹון: רּבי אמר . ְְְִִִִֵַַַָָָָ
ּבמקֹום  ּכיס âלזרז חסרֹון ּבֹו ‰ÏÚ‰.ׁשּיׁש ˙¯Bz ˙‡Ê ְְְִֵֵֶֶָָ…«»…»

'B‚Â∑ חלבים הקטר על ללּמד ּבא הּזה הענין הרי ¿ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכׁשר  ׁשּיהא הּפסּולין,ãואיברים על ּוללּמד הּלילה, ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ירד; לא – עלה אם ואיזה ירד, – עלה אם ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹאיזה

לכל  אחת ּתֹורה לֹומר: ּבא, הּוא לרּבֹות 'ּתֹורה' ְְֶַַַַָָָָָׁשּכל
עלּו ׁשאם ּפסּולין, ואפּלּו ירדּוäהעֹולים, ‰Â‡.לא ְְֲִִִִֵֶַָָֹƒ

‰ÏÚ‰∑,ּבהן וכּיֹוצא הּנרּבע ואת הרֹובע את למעט »…»ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לעזרה. ׁשּבאּו קדם ׁשּנפסלּו ּבּקדׁש, ּפּסּולן היה ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹׁשּלא

ד) ּופרק ג ּפרק ּוזבחים ּכהנים ּבתֹורת הענין .(ּכל ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
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miAx zFpFAWg EWTA¦§¤§©¦

אהרן" את "צו הּפסּוק ב)על צרי(ו, "ּביֹותר רׁש"י מפרׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּכיס". חּסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום לזרז ְְִִֵֵֶַָָָָהּכתּוב

לאׁש ּבנֹוגע ּכאן ּדוקא זה זירּוז נאמר מּדּוע לעּין ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׁש
ּכיס? חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש אחרֹות ּבמצֹות ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּמזּבח,

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש
ּבזה, וכּיֹוצא ּכצדקה ּכיס, חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש אחרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמצֹות
יׁשּלם  ׁשהּקּב"ה האדם ּבטּוח ּבהן ּכי ,ּכל־ּכ לזירּוז צרי ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאין
ׁשּלֹו ּובּכסף ׁשּלֹו, ּכסף זה הרי זה, ּבלא ואפילּו ּבחזרה. ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלֹו
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evס zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c oey`x meil inei xeriy
ּבינּתים ג)חֹוצץ ערכין ‡˙ÔLc‰Œ.(ת"כ ÌÈ¯‰Â∑ היה ְִֵֵַ¿≈ƒ∆«∆∆ָָ

הּמחּתה  מלא הּפנימּיֹות çחֹותה המאּכלֹות ונֹותנן èמן ְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻ
ּכבׁשéּבמזרחֹו כד)ׁשל ‰‡L.(תמיד ÏÎ‡z ¯L‡ ÔLc‰ ְְִֶֶֶָ«∆∆¬∆…«»≈

‰ÏÚ‰Œ˙‡∑ירים ועׂשאּת ּדׁשן מאֹותֹו ּדׁשן, ëּה ∆»…»ֲִֵֶֶֶֶַַָָָ

‰ÁaÊn.ּתרּומה  Ïˆ‡ BÓNÂ∑]ÁaÊn‰ ÏÚ∑ מצא ְָ¿»≈∆«ƒ¿≈«««ƒ¿≈«ָָ
הּמזּבח, על מחזירן נתאּכלּו, לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹאיברים
הּפנימּיֹות, מן ונטל ואיל איל ּגחלים ׁשחתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלאחר

יׁשן] ּברׁש"י עלֿהּמזּבח", "אתֿהעלה .ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(ã)àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa-úà èLôe¨©Æ¤§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³
:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà ïLcä-úà¤©¤̧¤Æ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑(כג אּלא (יומא חֹובה זֹו אין »«∆¿»»ֵֶָָ
ׁשהּוא  ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדרֿארץ,

ּתמיד  ּבהן לרּבֹו,ìמׁשּמׁש קדרה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אחרים", ּבגדים "ולבׁש :לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזג ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹאל

מהן  ‰ÔLc.ּפחּותין ˙‡Œ‡ÈˆB‰Â∑(כח הּצבּור (תמיד ְִֵֶ¿ƒ∆«∆∆ַָ
מֹוציאֹוîּבּתּפּוח  לּמערכה, מקֹום ואין רבה ּכׁשהּוא , ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ

חֹובה  הּתרּומה אבל יֹום, ּבכל חֹובה זה ואין ְְְֲִֵֶַָָָָָָמּׁשם.
יֹום  .ּבכל ְָ
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'd z` cFarl - dk`ln§¨¨©£¤

לּמחנה" מחּוץ אל הּדׁשן את "והֹוציא הּמּלים ד)על (ו, ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַ
מקֹום  ואין רּבה ּכׁשהּוא ּבתּפּוח, הּצבּור הּדׁשן רׁש"י, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמפרׁש

מּׁשם". מֹוציאֹו - ֲִִַַָָָלּמערכה
הּתניא טו)ּבספר סימן הקדׁש' (ּדׁשן)('אגרת ׁשה'אפר' מבאר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

למּטה  הּיֹורד ׁשּבֹו "העפר יסֹוד הּוא הּנׂשרף' מ'עץ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנׁשאר
נחּות  הכי הּדבר הּוא ׁשהאפר והינּו, ּבֹו". ׁשֹולטת האׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואין
ּבאׁש וליׂשרף להּכלל יכֹול ׁשאינֹו עד הּנׂשרף, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבּדבר

מּמּנּו. ְְִֶֶַָׁשּלמעלה
על  הּדׁשן ענין מרּמז לקֹונֹו, האדם ׁשּבעבֹודת לֹומר, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָויׁש
מּצד־עצמם, קדּוׁשה ּבהם ׁשאין ּגׁשמּיים, ּבדברים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעסק

ׁשּלמעלה. ּב"אׁש" נׂשרפים ְְְְִִֵֵֶַָָָָואינם
העסק  ּכי לּמחנה", מחּוץ "אל הּדׁשן את ׁשּמֹוציאים ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָוזהּו
"אצל  - הּקדּוׁשה ּבתחּום נכלל אינֹו ּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּבדברים
"מחּוץ  הּוא זה עסק אּלא הּמזּבח, על לא וכל־ׁשּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמזּבח"

הּקדּוׁשה. של ְֲֶֶַַַָלּמחנה"
- לּמחנה" "מחּוץ - הּדׁשן" ׁש"הֹוצאת רׁש"י אֹומר זה ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָועל
"אין  ּכי הּקרּבנֹות, עבֹודת לתֹועלת זה ּכאׁשר ּדוקא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהיא
מקֹום  העֹוׂשה היא הּדׁשן" ו"הֹוצאת לּמערכה", ְֲִֶֶַַַַָָָָָָָמקֹום
אין  - לּמערכה מקֹום יׁש ּכאׁשר אבל חדׁשה, ְֲֲֲֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמערכה

זאת. ֲָֹעבֹודה
העסק  ּכאׁשר ׁשרק לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־ּדר־זה
הּקרּבנֹות, ּבעבֹודת ּתֹועלת יביא ּגׁשמּיים ּובדברים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּב"ּדׁשן"
ּבעניני  העסק ׁשעל־ידי והּתפּלה, הּתֹורה עבֹודת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
הּוּתר  אזי ה', ּבעבֹודת ׂשאת ּביתר להתעּסק יּוכל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָעֹולם־הּזה
ּגם  לּמערכה" "מקֹום יׁש ּכאׁשר א הּדׁשן". "הֹוצאת ֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעבֹודת
להּׁשאר  האדם ועל זאת. עבֹודה אין - ּב"ּדׁשן" העסק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבלי

האמיּתי  ּולהתעּסק ּבמקֹומֹו והּתפּלה, הּתֹורה מחנה ּבתֹו - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָ
ה'. ֲַַּבעבֹודת
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on WixtOW dnExY oFWl `EdW¤§§¨¤©§¦¦
df oi` DNM dzFg did m`e ,oWCd©¤¤§¦¨¨¤ª¨¥¤

:dWxtdèdn ,`xaq `EdW mEXn ©§¨¨¦¤§¨¨©
Kkl ,c`n sxUp W`d rvn`A akFXX¤¥§¤§©¨¥¦§¨§Ÿ§¨

:zinipRd oWCd milhFp EidémEXn ¨§¦©¤¤©§¦¦¦
`Ed WaMde ,'gAfOd lv`' aizkC¦§¦¥¤©¦§¥©§©¤¤
lW FgxfnA didW olpnE .gAfOd lv ¥̀¤©¦§¥©§¨¨¤¨¨§¦§¨¤
gAfOd lv`' aizkC mEXn gkEn ,WaM¤¤¨¦¦§¦¥¤©¦§¥©
rnWn mW mbe ,`xwIe zWxtA 'dncw¥§¨§¨¨©©¦§¨§©¨©§©
m` ,'dncw' `icdA aizkE ,WaMd lv ¥̀¤©¤¤§¦§¤§¨¥§¨¦
did oWCd mFwOW DPin rnW oM¥§©¦¨¤§©¤¤¨¨

:dncw EpiidC ,DgxfnAë,dfA oTiY §¦§¨¨§©§¥§¨¦¥¨¤
`id oWCdW rnWn `xw lW FhEWtC¦§¤§¨©§©¤©¤¤¦

Ure' WxiR okl ,W`d dlk`Dz` ¨§¨¨¥¨¥¥¥©£¨£¨
.dlFrd l` aW 'W`d' xnFlM ,'oWC¤¤§©¨¥¨¤¨¨
`NW ,'mixi oWC FzF`n' ,cFr WxitE¥¥¥¤¤¨¦¤Ÿ
on dUri xW` oWCd lM xn`YŸ©¨©¤¤£¤¥¨¤¦
,ok `l m`C ,WxiR m"`xde .dlFrd̈¨§¨§¥¥¥§¦Ÿ¥
,dlFrd z` zlik`A miIqe oWcA gzR̈©§¤¤§¦¥©£¦©¤¨¨
dfi`e ,'oWCd z` mixde' FWExiR didie§¦§¤¥§¥¦¤©¤¤§¥¤

:W`d dlk`W DzF` ,oWCc dxez ¤¤¨¤¨§¨¨¥
(c)ìeicbA z` hWtE' aEzM did m ¦̀¨¨¨¨©¤§¨¨

`EdW xnF` iziid ,'mixg` Wale§¨©£¥¦¨¦¦¥¤
dPEdk icbA dYr WEal did m` daFg¨¦¨¨¨©¨¦§¥§¨
la` ,Ktidl F` lFg icbA dYr WAli¦§©©¨¦§¥§¥¤£¨
,'mixg` micbA Wale' aizMW dYr©¨¤§¦§¨©§¨¦£¥¦

xnFlM ,mipFW`x FnM micbA rnWn©§©§¨¦§¦¦§©
mB WAli oiNEg mipFW`xd Eid m ¦̀¨¨¦¦¦¦§©©
oiA `pW i`n oM m` ,oiNEg icbA dYr©¨¦§¥¦¦¥©§¨¥
i"Wx WxiR Kkl ,mipFxg`l mipFW`x¦¦¨©£¦§¨¥¥©¦
la` ,'mdn mizEgR mixg` micbA'§¨¦£¥¦§¦¥¤£¨
dOl oM m` ,md Wcw icbA EN`e EN ¥̀¨¥¦§¥Ÿ¤¥¦¥¨¨
,'eke ux` KxC KgxM lr `N` ,'hWtE'¨©¤¨©¨§¨¤¤¤¤

:ux` KxC `N` df oi`eî,Dil dWwC §¥¤¤¨¤¤¤¤§¨¤¥
aizM `kde 'mixde' aizM lirl `de§¨§¥§¦§¥¦§¨¨§¦
uEgn l`' aizM `kd cFre ,'`ivFde'§¦§¨¨§¦¤¦
lre ,'gAfOd lv`' aizM mzde 'dpgOl©©£¤§¨¨§¦¥¤©¦§¥©§©
`Ed dfe ,'gERYA xEaSd' WxiR df¤¥¥©¨©©©§¤
'`ivFde' oiaE 'mixde' oiAW Wxtdd©¤§¥¤¥§¥¦¥§¦

:'ebed dxez



סי ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zEWx F` daFg ± oWCd znExY§©©¤¤¨§

את־הּדׁשן  והֹוציא אחרים ּבגדים ולבׁש את־ּבגדיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּופׁשט
לּמחנה  ֲִֶֶַַאל־מחּוץ

ילכל ׁשּלא ארץ, ּדר אּלא חֹובה זֹו אין – ּבגדיו את ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּופׁשט
ּבגדים  ּתמיד. ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהֹוצאת
ולבׁש לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדרה ּבהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבּׁשל

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן. ּפחּותין אחרים, ְְֲִִִֵֵֶָּבגדים
"ולבׁש הּפסּוק ׁשּדברי לרׁש"י מנא־ליּה הקׁשה: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּברמּב"ן

ּובּמפרׁשים  ּדר־ארץ? רק אלא חֹובה אינן אחרים" ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבגדים
ּביאּורים. וכּמה ּכּמה ּבזה ְִִֵֶַַָָָָמצינּו

ּגּופא  מהא הּוא רׁש"י ׁשל ׁשּמקֹורֹו ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָויׁש
נצטּוה  לא ּתצּוה, ׁשּבפרׁשת קֹודׁש" ּבגדי "ועׂשית ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּבפרׁשת
הֹוצאת  עבּור אהרן לבני ּפחּותים ּבגדים עׂשּית על ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹמׁשה
אּלּו, ּבגדים ּבלביׁשת חֹובה ׁשאין רׁש"י מכריח ּומּזה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּדׁשן.
ּתמיד. מׁשרת ּבהם הּבגדים את ללכל ׁשּלא ּדר־ארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹורק

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 5 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

od cg` qFMd zbifnE dxicw lEWiA¦§¥¨§¦©©¤¨¥

את־הּדׁשן  והֹוציא אחרים ּבגדים ולבׁש את־ּבגדיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּופׁשט
גו'

ּתמיד. ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדירה ּבהן ׁשּבּׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבגדים
רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן ּפחּותין אחרים, ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָלכ
ו"הּמֹוזג  קדירה" "המבּׁשל ּבדר־ּכלל הרי ּבאּור, צרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלכאֹורה
נעׂשֹות  אּלּו עבֹודֹות אּלא ׁשֹונים, ּבבגדים רק אינם ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָּכֹוס"
נעׂשית  מּדּוע ּכאן, ּגם ּכן ואם עבדים. סּוגי ׁשני ידי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָעל
ּכהנים  ׁשני על־ידי ולא אחרים, ּבבגדים רק הּדׁשן" ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ"הֹוצאת

ִׁשֹונים?
הּדרּוׁש: ּבדר ּבזה לֹומר ְְְֵֶֶֶַַָויׁש

סּוגי  ׁשני על־ידי נעׂשים קדירה ּובּׁשּול ּכֹוס ּדמזיגת זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכלל
זה  אין ּכֹוס ּדהּמֹוזג לרּבֹו. עבד ּבעבֹודת רק הּוא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָאנׁשים,

ל  ּכבֹודֹו הּבֹורא,לפי ּבעבֹודת א קדירה. ּבביׁשּול התעּסק ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ
לעבֹוד  לֹו ראּוי ּכהן וכל העבֹודה, סּוגי ּבין ּכלל חיּלוק ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָֹאין

עבֹודה. סּוג ֲָָּכל
יֹוׁשב  ּתהא "אל ב) עקב (תנחומא ז"ל רּבֹותינּו ְְֲֵֵֵַַַַַּוכמאמר
וחמּורה  . . ׁשּבּקּלֹות קּלה . . ּתֹורה ׁשל מצֹותיה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשֹוקל

ׁשוין". הן הרי . . ֲֲִֵֵֶַָׁשּבחמּורֹות
מּתֹו ,יתּבר רצֹונֹו קּיּום הּוא ה' ּבעבֹודת העיקר ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָּדהרי

עלינּו. יצּוה אׁשר ּככל ׁשמים, מלכּות עֹול ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָקּבלת
רצֹונֹו למּלאת ּכדי רק הּמצֹות את מקּים האדם ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכאׁשר
אֹו ּכֹוס" ּכ"מזיגת עבֹודה ּבין ּבעיניו חילּוק אין ,ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָיתּבר
ּבאיזה  לי ּומה רצֹונֹו, מּלּוי הּוא העיקר ּדהרי קדירה", ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ"ּביׁשּול
ּביניהם, ׁשינּוי יׁש הּבגדים ּבענין ורק רצֹונֹו. יתקּים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאֹופן

רׁש"י. ְְִִֵַּכדברי

(ä)øòáe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìò Làäå§¨¥̧©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧
äìòä äéìò Cøòå ø÷aa ø÷aa íéöò ïäkä äéìò̈¤¯¨©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈

:íéîìMä éáìç äéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¤−¨¤§¥¬©§¨¦«
i"yx£BaŒ„˜ez ÁaÊn‰ŒÏÚ L‡‰Â∑ יקידֹות ּכאן רּבה ¿»≈««ƒ¿≈««ְִִָָ

ּבֹו", ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש מֹוקדה", "על ְְְְִֵֵֵַַַַַָהרּבה:
ּתּוקד  ּתמיד "אׁש ּבֹו", ּתּוקד עלֿהּמזּבח ְְִִֵֵֵַַַַַָָ"והאׁש

יֹומא ּבמּסכת נדרׁשּו ּכּלן כח)עלֿהּמזּבח". ׁשּנחלקּו(דף ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
הּמערכֹות  ּבמנין ׁשם ðרּבֹותינּו ÈÏÚ‰.ׁשהיּו C¯ÚÂ ְְֲִֵֶַַַַָָָ¿»«»∆»

‰ÏÚ‰∑ּתקּדים היא ּתמיד נח)עֹולת ּברׁש"י (.(פסחים »…»ְְִִִִַַַָ

לתמיד  הּמערכה על קֹודם ּדבר יהא ׁשּלא ּומּנין ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹיׁשן:
ראׁשֹונה  עֹולה העלה, לֹומר: ּתלמּוד ׁשחר? .)ׁשל ְִֶַַַַָָָָֹ

ÌÈÓÏM‰ È·ÏÁ∑ ׁשם יביאּו ורּבֹותינּוñאם ׁשלמים. ∆¿≈«¿»ƒְְִִִֵַָָָ
מּכאן (שם) הׁשלם òלמדּו הּבקר עֹולת על "עליה", : ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ

לתמיד  מאחר ּדבר יהא ׁשּלא מּכאן ּכּלם. הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָֹֻֻּכל
הערּבים  ּבין .ׁשל ְִֵֶַַָ

Ï‡ה  d· ‡„˜È È‰˙ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙M‡Â¿∆»»««¿¿»¿≈»¿»≈»
¯Ùˆa ¯Ùˆa ‡iÚ‡ ‡‰k dÏÚ ¯Ú·ÈÂ ÈÙhƒ̇¿≈¿«¿«¬««¬»»«»ƒ¿«ƒ¿»
˙ÒÎ Èa¯z dÏÚ ˜qÈÂ ‡˙ÏÚ dlÚ ¯cÒÈÂ¿«¿«¬«¬»»¿«≈¬««¿≈ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

minkg izty

(d)ðmFi lkA ,oNkAW lFcBd oipOde§©¦§¨©¨¤§ª¨§¨
dkxrOd zg` ,zFkxrn rAx` Eid̈©§©©£¨©©©©£¨¨
xg`e ,zFlFrd lM lAwn didW dlFcB§¨¤¨¨§©¥¨¨§©©
dkxrn DzF` lr cFr xCqn did KM̈¨¨§©¥©¨©£¨¨
dkxrn `ide ,mivr ixifB ipW dlFcB§¨§¥§¦¥¥¦§¦©£¨¨
dzid `l m`W ipRn ,W`d mEIw lW¤¦¨¥¦§¥¤¦Ÿ¨§¨
z`f ,zxABzn dlFcB dkxrn©£¨¨§¨¦§©¤¤Ÿ
EidW mivr ixifB ipW lW dkxrOd©©£¨¨¤§¥§¦¥¥¦¤¨

DzF` zniIwn did dilr mitiqFn¦¦¨¤¨¨¨§©¤¤¨
cFr xCqn did KM xg`e .zxAbnE©§¤¤§©©¨¨¨§©¥
xihwdl icM ,zxg` dkxrn dilr̈¤¨©£¨¨©¤¤§¥§©§¦
mcFwe .ElMrzp `NW mixai`d dilr̈¤¨¨¥¨¦¤Ÿ¦§©§§¤
did mivr ixifB ipW lW dkxrOd©©£¨¨¤§¥§¦¥¥¦¨¨
cvA zxFhw lW dIpW dkxrn xCqn§©¥©£¨¨§¦¨¤§¤§©
ziaxrn oxwA dlFcBd dkxrOd©©£¨¨©§¨§¤¤©£¨¦
zFO` rAx` oxTd on KEWnE ,zinFxC§¦¨¦©¤¤©§©©

,zxhw lW DzF` oixFwe ,oFtv cvl§©¨§¦¨¤§Ÿ¤
qipkdl milgB oizFg dPOOW ipRn¦§¥¤¦¤¨¦¤¨¦§©§¦
ziaxre zixgW inipRd gAfOl©¦§¥©©§¦¦©£¦§©§¦

:zxhw dilr xihwdlñ,Dil dWwC §©§¦¨¤¨§Ÿ¤§¨¤¥
zlFr mFi lkA did dlFr `nlWA¦§¨¨¨¨¨§¨©
WxiR Kkl ,Fpi` `OW df la` ,cinYd©¨¦£¨¤¤¨¥§¨¥¥
mzF` Exihwi minlW mW E`iai m ¦̀¨¦¨§¨¦©§¦¨

lW cinYd xg`:xgWòdWwEdC ©©©¨¦¤©©§§¨

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c oey`x meil inei xeriy
ּבינּתים ג)חֹוצץ ערכין ‡˙ÔLc‰Œ.(ת"כ ÌÈ¯‰Â∑ היה ְִֵֵַ¿≈ƒ∆«∆∆ָָ

הּמחּתה  מלא הּפנימּיֹות çחֹותה המאּכלֹות ונֹותנן èמן ְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻ
ּכבׁשéּבמזרחֹו כד)ׁשל ‰‡L.(תמיד ÏÎ‡z ¯L‡ ÔLc‰ ְְִֶֶֶָ«∆∆¬∆…«»≈

‰ÏÚ‰Œ˙‡∑ירים ועׂשאּת ּדׁשן מאֹותֹו ּדׁשן, ëּה ∆»…»ֲִֵֶֶֶֶַַָָָ

‰ÁaÊn.ּתרּומה  Ïˆ‡ BÓNÂ∑]ÁaÊn‰ ÏÚ∑ מצא ְָ¿»≈∆«ƒ¿≈«««ƒ¿≈«ָָ
הּמזּבח, על מחזירן נתאּכלּו, לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹאיברים
הּפנימּיֹות, מן ונטל ואיל איל ּגחלים ׁשחתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלאחר

יׁשן] ּברׁש"י עלֿהּמזּבח", "אתֿהעלה .ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(ã)àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa-úà èLôe¨©Æ¤§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³
:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà ïLcä-úà¤©¤̧¤Æ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑(כג אּלא (יומא חֹובה זֹו אין »«∆¿»»ֵֶָָ
ׁשהּוא  ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדרֿארץ,

ּתמיד  ּבהן לרּבֹו,ìמׁשּמׁש קדרה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אחרים", ּבגדים "ולבׁש :לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזג ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹאל

מהן  ‰ÔLc.ּפחּותין ˙‡Œ‡ÈˆB‰Â∑(כח הּצבּור (תמיד ְִֵֶ¿ƒ∆«∆∆ַָ
מֹוציאֹוîּבּתּפּוח  לּמערכה, מקֹום ואין רבה ּכׁשהּוא , ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ

חֹובה  הּתרּומה אבל יֹום, ּבכל חֹובה זה ואין ְְְֲִֵֶַָָָָָָמּׁשם.
יֹום  .ּבכל ְָ
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לּמחנה" מחּוץ אל הּדׁשן את "והֹוציא הּמּלים ד)על (ו, ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַ
מקֹום  ואין רּבה ּכׁשהּוא ּבתּפּוח, הּצבּור הּדׁשן רׁש"י, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמפרׁש

מּׁשם". מֹוציאֹו - ֲִִַַָָָלּמערכה
הּתניא טו)ּבספר סימן הקדׁש' (ּדׁשן)('אגרת ׁשה'אפר' מבאר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

למּטה  הּיֹורד ׁשּבֹו "העפר יסֹוד הּוא הּנׂשרף' מ'עץ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנׁשאר
נחּות  הכי הּדבר הּוא ׁשהאפר והינּו, ּבֹו". ׁשֹולטת האׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואין
ּבאׁש וליׂשרף להּכלל יכֹול ׁשאינֹו עד הּנׂשרף, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבּדבר

מּמּנּו. ְְִֶֶַָׁשּלמעלה
על  הּדׁשן ענין מרּמז לקֹונֹו, האדם ׁשּבעבֹודת לֹומר, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָויׁש
מּצד־עצמם, קדּוׁשה ּבהם ׁשאין ּגׁשמּיים, ּבדברים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעסק

ׁשּלמעלה. ּב"אׁש" נׂשרפים ְְְְִִֵֵֶַָָָָואינם
העסק  ּכי לּמחנה", מחּוץ "אל הּדׁשן את ׁשּמֹוציאים ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָוזהּו
"אצל  - הּקדּוׁשה ּבתחּום נכלל אינֹו ּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּבדברים
"מחּוץ  הּוא זה עסק אּלא הּמזּבח, על לא וכל־ׁשּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמזּבח"

הּקדּוׁשה. של ְֲֶֶַַַָלּמחנה"
- לּמחנה" "מחּוץ - הּדׁשן" ׁש"הֹוצאת רׁש"י אֹומר זה ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָועל
"אין  ּכי הּקרּבנֹות, עבֹודת לתֹועלת זה ּכאׁשר ּדוקא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהיא
מקֹום  העֹוׂשה היא הּדׁשן" ו"הֹוצאת לּמערכה", ְֲִֶֶַַַַָָָָָָָמקֹום
אין  - לּמערכה מקֹום יׁש ּכאׁשר אבל חדׁשה, ְֲֲֲֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמערכה

זאת. ֲָֹעבֹודה
העסק  ּכאׁשר ׁשרק לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־ּדר־זה
הּקרּבנֹות, ּבעבֹודת ּתֹועלת יביא ּגׁשמּיים ּובדברים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּב"ּדׁשן"
ּבעניני  העסק ׁשעל־ידי והּתפּלה, הּתֹורה עבֹודת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
הּוּתר  אזי ה', ּבעבֹודת ׂשאת ּביתר להתעּסק יּוכל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָעֹולם־הּזה
ּגם  לּמערכה" "מקֹום יׁש ּכאׁשר א הּדׁשן". "הֹוצאת ֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעבֹודת
להּׁשאר  האדם ועל זאת. עבֹודה אין - ּב"ּדׁשן" העסק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבלי

האמיּתי  ּולהתעּסק ּבמקֹומֹו והּתפּלה, הּתֹורה מחנה ּבתֹו - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָ
ה'. ֲַַּבעבֹודת
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i"yx£„ÈÓz L‡∑(מד "ּתמיד",(יומא ּבּה ׁשּנאמר אׁש ≈»ƒֱִֵֶֶַָָ
ּבּה ׁשּנאמר הּנרֹות, את ּבּה ׁשּמדליקין כז היא (שמות ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּתמיד"יג) נר "להעלת :ô"הּמזּבח "מעל היא אף . ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֹ

"ּתּוקד" ˙aÎ‰.החיצֹון ‡Ï∑ על אׁש המכּבה ִַַ…ƒ¿∆ְֵֶַַַ
עֹובר  לאוין öהמזּבח, .ּבׁשני ְְִִִֵֵֵַַָ
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תכּבה: לא על־הּמזּבח ּתּוקד ּתמיד ו)אׁש (ו, ְְִִִֵֵֶַַַַָֹֽ
ּבטּומאה אפילּו – ּתמיד ּבׁשּבת. אפילּו – (בירושלמי ּתמיד ְְְֲֲִִִִַָָָָ

ו) הלכה ד פרק יומא

לקֹונֹו: האדם עבֹודת ּבדרכי זה לימּוד לפרׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָיׁש
קֹודׁש ּברגׁשי הּמתלהט הּלב, התלהבּות היא ּתמיד' ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָה'אׁש
לּבֹו את ותבעיר ּתּוקד זֹו ׁשאׁש ליּזהר האדם ועל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהּקּב"ה.

חס־וׁשלֹום. תכּבה ולא עת, ְְְְִֵֶַָָֹּבכל
עלּול  ה', לעבֹודת ּכּולֹו הּמּוקדׁש יֹום ׁשהיא ּבׁשּבת ְְְֲִִֵֶַַַַָָָוהּנה
עמּוקה  ּבמחׁשבה ּכּולֹו ּכל להׁשקיע הּוא ׁשּצרי לחׁשב ְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹהאדם
את  ּבעצמֹו לעֹורר לֹו ואין הּמֹוח, עבֹודת ׁשהיא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַוהתּבֹוננּות,

ּבהיֹות  ׁשאפילּו ּבׁשּבת", אפילּו – "ּתמיד וזהּו הּלב. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָרגׁשי
ּבעצמֹו לעֹורר עליו אז ּגם הּבֹורא, ּבהּׂשגת ׁשקּוע ְְְְֵֵַַַַַַָָָָָָָָהאדם

להּקּב"ה. הּתׁשּוקה ְְִֵַַָָָרגׁשי
ו"טמא"ּומאידך  הּבֹורא, מעבֹודת חס־וׁשלֹום הרחֹוק ּגם , ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

לֹו ואי־אפׁשר הּוא, "אבּוד" ׁשּכבר לחׁשֹוב לֹו אין ְְְֲִֵֶֶַָָָהּוא,
ׁשגם  ּבטּומאה" אפילּו – "ּתמיד אּלא הּבֹורא, אל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהתקרב
ּבֹו הּתלּוי ּכל את ולעׂשֹות עצמֹו את לעֹורר הּטמא ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּתמׁשי אּלא חס־וׁשלֹום, תכּבה" "לא – ּתמיד" ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשה"אׁש

הּבֹורא. לעבֹודת לּבֹו ּולהלהיב ְְְֲִִִֵַַַַלבעֹור
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ּתּוקד החיצֹון מזּבח מעל היא ו)אף ו, (יומא ּבּגמרא(רש"י ְְִִִֵֵַַַַַַָָ
ב) ּבראׁשֹומה, אּלא ּתהא לא ,ל ׁשאמרּתי ּתמיד "אׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאמרּו

צריכה  (ׁשהיא ּבּמנֹורה ּדין ׁשהּוא והינּו החיצֹון", מזּבח ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשל
להדליקּה נּתן לא ּבּמזּבח אׁש אין ואם מהּמזּבח), ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹלהּדלק

ּבּמזּב ּדין זה לרׁש"י א אּלא"). ּתהא צריכים ("לא (ׁשּמּמּנּו ח ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

הּמזּבח, ׁשּבאׁש הּדינים לׁשאר ּבנֹוסף הּמנֹורה): את ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלהדליק
("אף  הּמנֹורה את מדליקים ׁשּמּמּנה זֹו להיֹות צריכה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָהיא
הּמנֹורה  את להדליק אפׁשר – ּבּמזּבח אׁש ּובהעּדר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהיא"),

אחרת. ֵֵֶֶַמאׁש

ã ycew zegiyn zecewp ã(ipy xc` `"k meiÎmeid)

תכּבה לא ּתּוקד... ו)ּתמיד ה'צמח־צדק':(ו, הרּבי מפרׁש ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
'אׁש את ּומעֹורר חברֹו עם הּלֹומד זה - ּתמיד" ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָ"אׁש

ׁשּבנפׁשֹו, האלקית ְְֱִִֶַַָָֹהּתמיד'
לעד. לֹו ּתעמד זֹו זכּות - תכּבה" ְְֲִֶַַָֹֹ"לא

ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ,fi jxk ,zegiyÎihewl)

ּתמיד ו)אׁש (ו, ִֵָ
אף  הּנרֹות... את ּבּה ׁשּמדליקין היא ּתמיד, ּבּה ׁשּנאמר ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאׁש

ּתּוקד החיצֹון מזּבח מעל (רש"י)היא ְִִִֵֵַַַַ
הּנמצא  זּולתֹו, עם האדם לעבֹודת רֹומז - החיצֹון" ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ"מזּבח

ַּב'חּוץ'.
ּכּנאמר הּתֹורה, ללּמּוד רֹומזת - הּמנֹורה" ו)"הדלקת ,(משלי ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָ

אֹור". ְָ"ותֹורה
הּמנֹורה  נרֹות ׁשהדלקת העבּדה נפלא: רמז טמּון ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכאן
מלּמדת  החיצֹון, מזּבח ׁשעל־ּגּבי מאׁש ּדוקא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָנעׂשתה
ּדוקא  היא הּמנֹורה) (הדלקת הּתֹורה לאֹור לזּכֹות ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּדר
אּלא  עצמֹו עם ּבעבֹודתֹו מסּתּפק אינֹו האדם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכאׁשר

- הּזּולת ּבטֹובת ּגם החיצֹון".מתעּסק "מזּבח ְְְִִִֵֵַַַַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ãh"kyz'd ,ev zyxt zay zgiyn

עׂשר  הּזקן רּבנּו לפני ׁשאמרּה הּמּגיד, הרב ּתֹורת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָידּועה
ׁשּצריכים  - נפׁשֹו ּכחֹות ּבעׂשר לחקקּה ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּפעמים,
"לא  זֹו ואׁש "מּכם", אׁשר והּקרּבן הּמזּבח על אׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלהבעיר

הּוא, הּפׁשּוט [=הּפרּוׁש ה"לא" את מכּבה ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹתכּבה",
יאמרּו הם וגם "לא", ׁשאֹומרים הּמנּגדים ּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשּיתּבּטלּו
("לא") ה"זדֹונֹות" הפיכת הּוא הּפנימי והּפרּוׁש ְְְֲִִִֵֵַַַַֹ"הן";

Ï‡ו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡„˜È È‰z ‡¯È„z ‡˙L‡∆»»¿ƒ»¿≈»¿»««¿¿»»
:ÈÙhƒ̇¿≈

minkg izty

irAin 'minlW ialg' oM m` ,EpizFAxl§©¥¦¥¤§¥§¨¦¦¨¥
EWxiR okl ,`"dA 'minlXd' i`n ,Dil¥©©§¨¦§¥¨¥¥§
oiprn FzF` EWxitE ,FrnWOn E`ivFde§¦¦©§¨¥§¥¦§©

:dnlWde dxez ©§¨¨
(e)ôWxiR `Ed lirl ixd ,xn`Y m`e§¦Ÿ©£¥§¥¥¥

EWxcp oNEke dAxd zFciwi o`M dAix'¦¨¨§¦©§¥§¨¦§§
`aEd 'cinY W`' mbe ,'`nFi zkQnA§©¤¤¨§©¥¨¦¨
,lirl FWExiR ikdC xnFl Wie .lirl§¥§¥©§¨¦¥§¥
,il dOle ,dAxd zFciwi o`M dAix¦¨¨§¦©§¥§¨¨¦
Wxcnl ip` Kixv 'cinY W`' `nlWA¦§¨¨¥¨¦¨¦£¦§¦§©

la` ,cinY DA xn`PW W` dGn¦¤¥¤¤¡©¨¨¦£¨
i"Wx WxiR df lre ,il dOl x`Xd©§¨¨¨¦§©¤¥¥©¦

:'ek EWxcp oNEMöminrR ipW aizkC ¨¦§¨¦§¦§¥§¨¦
:'dAkz `l'f dxez Ÿ¦§¤



סג ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c oey`x meil inei xeriy
שני) אדר (כ' יֹום' ּב'הּיֹום ּכּמּובא ("הן")], ְְְֵַַָֻל"זכּיֹות"

ׁשּלאחרי־זה שני)ּובּפסקא אדר  ענין (כא ּפֹועלים ׁשּכאׁשר , ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
לעד. תכּבה" "לא זּו זכּותֹו אׁשר אּתֹו, ׂשכרֹו הּנה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹזה,

ּבתמידּיּות, אהל יֹוׁשב אצל הּתֹורה ואֹור אׁש ׁשּידלק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּכדי
יהּודי  ׁשל נׁשמתֹו ׁשּתאיר ּתחּלה לֹו נֹוגע להיֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָצרי

ּבחּוץ. ְִֶַָׁשּנמצא

(æ)éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´
:çaænä éðt-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤§¥−©¦§¥«©

i"yx£‰Án‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ∑' לכּלן אחת ÷ּתֹורה' ¿…««ƒ¿»ְַַָָֻ
אין  ׁשּיכֹול, ּבענין. האמּורין ּולבֹונה ׁשמן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָלהטעינן
ׁשהיא  יׂשראל מנחת אּלא ּולבֹונה ׁשמן טעּונֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָלי
ּתלמּוד  מּנין? ּכליל, ׁשהיא ּכהנים מנחת ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹנקמצת.

"ּתֹורת" ‡˙d.לֹומר: הּגׁשה ∑‰˜¯· ùּבקרן øהיא ַַ«¿≈…»ְִֶֶַָָ
מערבית  ‰'.ּדרֹומית ÈÙÏ∑ לצד ׁשהּוא מערב, הּוא ְֲִִַָƒ¿≈ְֲֶַַָ

מֹועד  ‰ÁaÊn.אהל Èt Ï‡∑ ׁשהּוא הּדרֹום, הּוא ֵֶֹ∆¿≈«ƒ¿≈«ֶַָ
הרּוח  לאֹותֹו נתּון ׁשהּכבׁש מזּבח, ׁשל .ּפניו ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(ç)dðîMîe äçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈
çaænä øéè÷äå äçðnä-ìò øLà äðálä-ìk úàå§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©

:ýåýéì dúøkæà ççéð çéø¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£epnÓ ÌÈ¯‰Â)∑ ׁשלם עּׂשרֹון ׁשּיהא מהמחּבר, ¿≈ƒƒ∆ְְִֵֵֵֶַָָָֻ

יׁשן  ּברׁש"י קמיצה. ּבׁשעת אחת ∑BˆÓ˜a.)ּבבת ְְְְִִִַַַַַָָָ¿À¿
יעׂש לּקמץúה ׁשּלא מו)מּדה ‰Án‰.(יומא ˙ÏqÓ ֲִֶֶֶַַָֹֹƒ…∆«ƒ¿»
dÓMÓe∑ מּמקֹום ׁשּקֹומץ ׁשמנּהàמּכאן, ׁשּנתרּבה ƒ«¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

יד) ּבאחרת∑‰Án‰.(סוטה מערבת ּתהא .(ת"כ)ׁשּלא «ƒ¿»ְְְֵֶֶֶֶֶַֹֹ

¯ÈË˜‰Â ‰Án‰ŒÏÚ ¯L‡ ‰·l‰ŒÏk ˙‡Â∑ ¿≈»«¿…»¬∆««ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
ּומקטירֹו קמיצה לאחר לבֹונתּה את ּולפי áׁשּמלּקט ; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּב"וּיקרא", הּמנחֹות מן ּבאחת אּלא ּכן ּפרׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּכמׁשּפטן  הּמנחֹות ּכל לכלל זֹו, ּפרׁשה לׁשנֹות ְְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֻהצר

.(ת"כ)
(è)ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®©³¥«¨¥Æ

:äeìëàé ãòBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨
i"yx£L„˜ ÌB˜Óa∑ ּבחצר .אהלֿמֹועד âואיזהּו? ¿»»…ְֲֵֵֶֶַַֹ

(é)Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈¥«¦¨®³Ÿ¤
:íLàëå úàhçk àåä íéLã÷̈«¨¦Æ¦½©«©−̈§¨«¨¨«

i"yx£Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï∑ הּׁשירים אסּורים ãאף …≈»∆»≈∆¿»ְֲִִַַָ
ÌL‡ÎÂ.ּבחמץ  ˙‡hÁk∑('ב הרי (שם חֹוטא מנחת ְֵָ««»¿»»»ְֲִֵֵַ

ּכחּטאת  ּפסּולה;äהיא – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ . ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹ

ׁשּלא  קמצּה ,לפיכ ּכאׁשם. היא הרי נדבה ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹמנחת
ּכׁשרה  – .לׁשמּה ְְִֵָָ

Èaז  d˙È Ôe·¯˜Èc ‡˙ÁÓc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ»¿»«¿≈
:‡Áa„Ó Ì„˜Ï ÈÈ Ì„˜ Ô¯‰‡«¬…√»¿»»√»«¿¿»

„ÁÓ˙‡ח  ‡zÏqÓ dˆÓ˜a dpÓ L¯ÙÈÂ¿«¿≈ƒ≈¿À¿≈ƒÀ¿»¿ƒ¿»»
‡˙ÁÓ ÏÚ Èc ‡z·Ï Ïk ˙ÈÂ dÁLnÓeƒƒ¿«¿»»¿À¿»ƒ«ƒ¿»»
‡z¯k„‡ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»ƒ¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èht¯ט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeÏÎÈ dpÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ«≈¿«¬…¿ƒ«ƒ
‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a LÈc˜ ¯˙‡a ÏÎ‡˙zƒ¿»≈«¬««ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»

:dpÏÎÈ≈¿À«

d˙Èי  ˙È·‰È ÔB‰˜ÏÁ ÚÈÓÁ ÈÙ‡˙˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈¬ƒ«√»¿¿»ƒ»«
‡˙‡hÁk ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ Èa¯wÓƒÀ¿»»…∆¿ƒƒ¿«»»

:‡ÓL‡ÎÂ¿«¬»»

minkg izty

(f)÷aizkC 'dxFY' zNn lMW ,WExiR¥¤¨¦©¨¦§¦
i"Wx WxiRW FnM ,`A zFAxl `xwA¦§¨§©¨§¤¥¥©¦

:lirløixdW ,DrnWnM dxhwd `le §¥§Ÿ©§¨¨§©§¨¨¤£¥
`N` xihwn did `l(FzF`)unFTd Ÿ¨¨©§¦¤¨©¤

mixde' aizkcM ,DNEM z` `le calA¦§¨§Ÿ¤¨§¦§¦§¥¦
:'ebe 'dgAfOd xihwde FvnwA EPOn¦¤§ª§§¦§¦©¦§¥¨

ùaizM ixdW ,Fnvr i"Wx WxtnE§¨¥©¦©§¤£¥§¦
ipR l`' ,'ek axrn `Ed ''d iptl'¦§¥©£¨¤§¥

:'ek mFxC `Ed 'gAfOdg dxez ©¦§¥©¨
(g)úwifgOW ilM dUri `NW ,WExiR¥¤Ÿ©£¤§¦¤©£¦

aizkCn FzgkFde ,FA cFCnie unFw¤§¦§§¨¨¦¦§¦

:'Fvnw `ln' aizM `le ,'FvnwA'à §ª§§Ÿ§¦§Ÿª§
`d ,il dOl 'DpnXnE' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¦©§¨¨¨¦¨
zlQd lMW `xwIe zWxtA azM xaM§¨¨©§¨¨©©¦§¨¤¨©Ÿ¤
unFTW oeike ,onXd mr zaxFrn `id¦§¤¤¦©¤¤§¥¨¤¥
didie .llkA onXd mB i`Ce zlQn¦Ÿ¤©©©©¤¤¦§¨§¦§¤
EN`M ,xE`iAd e"`e 'DpnXnE' e"`ë¦©§¨¨©¥§¦
,unFw `Ed mFwn dfi`aE xn`̈©§¥¤¨¥
:onXd aFx FA WIW ,'DpnXnE'¦©§¨¤¥©¤¤

áxg`e 'FvnwA EPOn mixde' aizkcM§¦§¦§¥¦¦¤§ª§§©©
rnWn ,'dpFaNd lM z`e' aizM KM̈§¦§¥¨©§¨©§©

:dvinTd llkA dpFaNd oi`Wh dxez ¤¥©§¨¦§©©§¦¨

(h)âdOl 'WFcw mFwnA' ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨¨¨
zFiEpAd zFkWl zFAxl ,xnFl Wie .il¦§¥©§©§¨©§
odW ,crFn ld` xvgl zFgEztE lFgA©§©£©Ÿ¤¥¤¥
`zi`cM zFgpOd zlik`l oixWM§¥¦©£¦©©§¨¦§¦¨
Edfi` wxtaE 'e sC milkC `Ow wxtA§¤¤©¨§¥¦©§¤¤¥¤

:e"p sC onFwni dxez §¨©
(i)ãdn oMW lkemiXi`l dlFrX §¨¤¥©¤¤¨¦¦

,`xwIe zWxtA `icdA DiA aizkC¦§¦¥§¤§¨§¨¨©©¦§¨
ung dt`z `l' KinqCn FzgkFde§¨¨¦¦§¦Ÿ¥¨¤¨¥

:'mwlgä,'`id z`Hg' aizkCn ¤§¨¦¦§¦©¨¦
.z`Hg mWl EPhgWIW ,`dY DziedA©£¨¨¨§¥¤¦§£¤§¥©¨

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c oey`x meil inei xeriy

(å)ñ :äaëú àì çaænä-ìò ã÷ez ãéîz Là¥À¨¦²©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«

i"yx£„ÈÓz L‡∑(מד "ּתמיד",(יומא ּבּה ׁשּנאמר אׁש ≈»ƒֱִֵֶֶַָָ
ּבּה ׁשּנאמר הּנרֹות, את ּבּה ׁשּמדליקין כז היא (שמות ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּתמיד"יג) נר "להעלת :ô"הּמזּבח "מעל היא אף . ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֹ

"ּתּוקד" ˙aÎ‰.החיצֹון ‡Ï∑ על אׁש המכּבה ִַַ…ƒ¿∆ְֵֶַַַ
עֹובר  לאוין öהמזּבח, .ּבׁשני ְְִִִֵֵֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 217 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

aSn lkA zEadlzd iWbx¦§¥¦§©£§¨©¨

תכּבה: לא על־הּמזּבח ּתּוקד ּתמיד ו)אׁש (ו, ְְִִִֵֵֶַַַַָֹֽ
ּבטּומאה אפילּו – ּתמיד ּבׁשּבת. אפילּו – (בירושלמי ּתמיד ְְְֲֲִִִִַָָָָ

ו) הלכה ד פרק יומא

לקֹונֹו: האדם עבֹודת ּבדרכי זה לימּוד לפרׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָיׁש
קֹודׁש ּברגׁשי הּמתלהט הּלב, התלהבּות היא ּתמיד' ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָה'אׁש
לּבֹו את ותבעיר ּתּוקד זֹו ׁשאׁש ליּזהר האדם ועל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהּקּב"ה.

חס־וׁשלֹום. תכּבה ולא עת, ְְְְִֵֶַָָֹּבכל
עלּול  ה', לעבֹודת ּכּולֹו הּמּוקדׁש יֹום ׁשהיא ּבׁשּבת ְְְֲִִֵֶַַַַָָָוהּנה
עמּוקה  ּבמחׁשבה ּכּולֹו ּכל להׁשקיע הּוא ׁשּצרי לחׁשב ְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹהאדם
את  ּבעצמֹו לעֹורר לֹו ואין הּמֹוח, עבֹודת ׁשהיא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַוהתּבֹוננּות,

ּבהיֹות  ׁשאפילּו ּבׁשּבת", אפילּו – "ּתמיד וזהּו הּלב. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָרגׁשי
ּבעצמֹו לעֹורר עליו אז ּגם הּבֹורא, ּבהּׂשגת ׁשקּוע ְְְְֵֵַַַַַַָָָָָָָָהאדם

להּקּב"ה. הּתׁשּוקה ְְִֵַַָָָרגׁשי
ו"טמא"ּומאידך  הּבֹורא, מעבֹודת חס־וׁשלֹום הרחֹוק ּגם , ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

לֹו ואי־אפׁשר הּוא, "אבּוד" ׁשּכבר לחׁשֹוב לֹו אין ְְְֲִֵֶֶַָָָהּוא,
ׁשגם  ּבטּומאה" אפילּו – "ּתמיד אּלא הּבֹורא, אל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהתקרב
ּבֹו הּתלּוי ּכל את ולעׂשֹות עצמֹו את לעֹורר הּטמא ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּתמׁשי אּלא חס־וׁשלֹום, תכּבה" "לא – ּתמיד" ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשה"אׁש

הּבֹורא. לעבֹודת לּבֹו ּולהלהיב ְְְֲִִִֵַַַַלבעֹור

ã ycew zegiyn zecewp ã(55 'nr fi zegiy ihewl)

ּתּוקד החיצֹון מזּבח מעל היא ו)אף ו, (יומא ּבּגמרא(רש"י ְְִִִֵֵַַַַַַָָ
ב) ּבראׁשֹומה, אּלא ּתהא לא ,ל ׁשאמרּתי ּתמיד "אׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאמרּו

צריכה  (ׁשהיא ּבּמנֹורה ּדין ׁשהּוא והינּו החיצֹון", מזּבח ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשל
להדליקּה נּתן לא ּבּמזּבח אׁש אין ואם מהּמזּבח), ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹלהּדלק

ּבּמזּב ּדין זה לרׁש"י א אּלא"). ּתהא צריכים ("לא (ׁשּמּמּנּו ח ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

הּמזּבח, ׁשּבאׁש הּדינים לׁשאר ּבנֹוסף הּמנֹורה): את ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלהדליק
("אף  הּמנֹורה את מדליקים ׁשּמּמּנה זֹו להיֹות צריכה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָהיא
הּמנֹורה  את להדליק אפׁשר – ּבּמזּבח אׁש ּובהעּדר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהיא"),

אחרת. ֵֵֶֶַמאׁש

ã ycew zegiyn zecewp ã(ipy xc` `"k meiÎmeid)

תכּבה לא ּתּוקד... ו)ּתמיד ה'צמח־צדק':(ו, הרּבי מפרׁש ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
'אׁש את ּומעֹורר חברֹו עם הּלֹומד זה - ּתמיד" ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָ"אׁש

ׁשּבנפׁשֹו, האלקית ְְֱִִֶַַָָֹהּתמיד'
לעד. לֹו ּתעמד זֹו זכּות - תכּבה" ְְֲִֶַַָֹֹ"לא

ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ,fi jxk ,zegiyÎihewl)

ּתמיד ו)אׁש (ו, ִֵָ
אף  הּנרֹות... את ּבּה ׁשּמדליקין היא ּתמיד, ּבּה ׁשּנאמר ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאׁש

ּתּוקד החיצֹון מזּבח מעל (רש"י)היא ְִִִֵֵַַַַ
הּנמצא  זּולתֹו, עם האדם לעבֹודת רֹומז - החיצֹון" ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ"מזּבח

ַּב'חּוץ'.
ּכּנאמר הּתֹורה, ללּמּוד רֹומזת - הּמנֹורה" ו)"הדלקת ,(משלי ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָ

אֹור". ְָ"ותֹורה
הּמנֹורה  נרֹות ׁשהדלקת העבּדה נפלא: רמז טמּון ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכאן
מלּמדת  החיצֹון, מזּבח ׁשעל־ּגּבי מאׁש ּדוקא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָנעׂשתה
ּדוקא  היא הּמנֹורה) (הדלקת הּתֹורה לאֹור לזּכֹות ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּדר
אּלא  עצמֹו עם ּבעבֹודתֹו מסּתּפק אינֹו האדם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכאׁשר

- הּזּולת ּבטֹובת ּגם החיצֹון".מתעּסק "מזּבח ְְְִִִֵֵַַַַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ãh"kyz'd ,ev zyxt zay zgiyn

עׂשר  הּזקן רּבנּו לפני ׁשאמרּה הּמּגיד, הרב ּתֹורת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָידּועה
ׁשּצריכים  - נפׁשֹו ּכחֹות ּבעׂשר לחקקּה ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּפעמים,
"לא  זֹו ואׁש "מּכם", אׁשר והּקרּבן הּמזּבח על אׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלהבעיר

הּוא, הּפׁשּוט [=הּפרּוׁש ה"לא" את מכּבה ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹתכּבה",
יאמרּו הם וגם "לא", ׁשאֹומרים הּמנּגדים ּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשּיתּבּטלּו
("לא") ה"זדֹונֹות" הפיכת הּוא הּפנימי והּפרּוׁש ְְְֲִִִֵֵַַַַֹ"הן";

Ï‡ו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡„˜È È‰z ‡¯È„z ‡˙L‡∆»»¿ƒ»¿≈»¿»««¿¿»»
:ÈÙhƒ̇¿≈
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evסד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ipy meil inei xeriy

(àé)íëéúøãì íìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ô :Lc÷é íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−¦§¨«

i"yx£¯ÎÊŒÏk∑ אם נאמר? לּמה מּום. ּבעל אפּלּו »»»ֱֲִִֶַַַָָ
אמּור ּכבר הרי כב)לאכילה, כא אלהיו (ויקרא "לחם : ְֱֲֲִֵֶֶַָָָָֹ

מּומין  ּבעלי לרּבֹות אּלא וגֹו'" הּקדׁשים åמּקדׁשי ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַָָָ
קב)למחלקת B‚Â'.(זבחים ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑ קּלים קדׁשים ְֲֶַֹ…¬∆ƒ«¿ִִַָָ

ּבּה ׁשּיּגעּו חּלין מּמּנהæאֹו ∑Lc˜È.(ת"כ)ויבלעּו ְְְְִִִִֶֶָָֻƒ¿»
יּפסלּו ּפסּולה, ׁשאם ּכמֹוה, ּכׁשרה,çלהיֹות ואם . ְְְְְִִִִֵֶָָָָָ

ּכחמר  .(ת"כ)הּמנחהèיאכלּו ְְְִֵֶַָָֹ

ß oqip 'd ipy mei ß

(áé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)íBéa ýåýéì eáéø÷é-øLà åéðáe ïøäà ïaø÷ äæ¤¿¨§©Á©«£¸Ÿ¨¹̈£¤©§¦´©«Ÿ̈À§Æ
ãéîz äçðî úìñ äôàä úøéNò Búà çLnä¦¨©´Ÿ½£¦¦¸¨«¥¨¬²Ÿ¤¦§−̈¨¦®

:áøòa dúéöçîe ø÷aa dúéöçî©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦−̈¨¨«¤
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê∑(עח ההדיֹוטֹות (מנחות אף ∆»¿««¬…»»ְֶַַ

האיפה  עׂשירית מתחּנכין éמקריבין ׁשהן ּבּיֹום ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ
"מנחה  ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן אבל ְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹלעבֹודה,

והּכהן  וגֹו', חּקתֿעֹולם ëּתמיד מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹֻ
.וגֹו'" ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã)700 'nr ,a jxk e"nyz mgpn zxez .e"nyz xzq`Îziprz zgiyn(

ּבערב  ּומחציתּה ּבּבקר מחציתּה ּובניו... אהרן קרּבן ְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹזה
יג) (ו,

עם־יׂשראל. ׁשל הּכללית' ה'יחידה הּוא הּגדֹול ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּכהן
ּכהן  (חביּתי ּובניו" אהרן "קרּבן ׁשל הרּוחנית ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹהּמׁשמעּות
ה'יחידה' עצמת החּדרת היא, האדם ּבעבֹודת ְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָּגדֹול)

"ּבּבקר  הּמעת־לעת, ּבמׁש העבֹודה ּפרטי לתֹו ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּנפׁש
ֶֶָּובערב".

מנחת  ּפרׁשת לאחר ׁשּמּיד ,ּבכ ּביטּוי לידי ּבא ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּדבר
-חביּתין הּפרטּיים הּקרּבנֹות ּדיני ּבאים ה'יחידה') (ענין ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָ

ּוׁשלמים. אׁשם ְִַָָָָחּטאת,

(ãé)éðéôz äpàéáz úëaøî äNòz ïîMa úáçî-ìò©©«£©À©¤²¤¥«¨¤−ª§¤´¤§¦¤®¨ª«¦¥Æ
:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z íézt úçðî¦§©´¦¦½©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£˙Îa¯Ó∑צרּכּה ּכל ּברֹותחין .(ת"כ)חלּוטה À¿∆∆ְְְֲִָָָָ
ÈÈÙz∑אֹופּה חליטתּה, ׁשאחר הרּבה, אפּיֹות אפּויה Àƒ≈ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָ

ּבּמחבת ìּבּתּנּור  ּומטּגנּה ÌÈzt.וחֹוזר ˙ÁÓ∑ מלּמד ְְְֲֵַַַַַַָƒ¿«ƒƒְֵַ
מּמׁש(ּפתיתה.îׁשּטעּונה  ּפתיתה ולא יׁשן: ּברׁש"י ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹ

ÌÏÚיא  ÌÈ˜ dpÏÎÈ Ô¯‰‡ È·a ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ¿≈«¬…≈¿À«¿»»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔBÎÈ˙¯„Ï¿»»≈ƒÀ¿»«»«¿»…¿ƒ¿«¿

:Lc˜˙Èƒ¿«»

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc È‰B·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¬…¿ƒƒ¿»¿√»¿»
˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á d˙È e‡Èa¯c ‡ÓBÈa¿»¿«ƒ»≈«ƒ«¿»ƒ¿«
‡¯Ùˆa d˙ebÏt ‡¯È„z ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»«¿«¿«¿»

:‡LÓ¯a d˙ebÏÙe«¿«¿«¿»

¯·ÎÈ‡יד  „·Ú˙z ÁLÓa ‡˙È¯ÒÓ ÏÚ««¿≈»ƒ¿«ƒ¿¬≈¿ƒ»
·¯˜z ÔÈÚeˆa ˙ÁÓ ÈÈÙez dp˙È«̇¿ƒ«ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

minkg izty
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Fnvr `Ede ,mixEn` zxhwd xg ©̀©©§¨©¥¦§©§
lirlcM xWM eixEni` Exihwd `NW¤Ÿ¦§¦¥¨¨¥§¦§¥

:`xwIe zWxtA`i dxez §¨¨©©¦§¨
(`i)ådgpOd z` miwlFgW ,WExiR¥¤§¦¤©¦§¨

dedC ,wlgM wlg mininY icdA©£¥§¦¦¥¤§¥¤©£¨
ixWC `Ed dlik`l `weC `pin`̈¦¨©§¨©£¦¨§¨¥
iWcTn eidl` mgl' aizkC miWcwA§¨¨¦¦§¦¤¤¡Ÿ¨¦¨§¥
mr wlgl la` ,'lk`i miWcTd©¢¨¦Ÿ©£¨©£Ÿ¦
Edpip daxwd ipA e`lC oeiM mininYd©§¦¦¥¨§©§¥©§¨¨¦§

:ol rnWn `w ,`læxW`' aizkCn Ÿ¨©§©¨¦¦§¦£¤
,Ll xnFl `N` ,il dOl 'mdA' ,'rBi¦©¨¤¨¨¦¤¨©§

:FkFzA rlAIW ,mdA qpMie rBi¦©§¦¨¥¨¤¤¦¨©§
ç:FNEM `le ,Fzribp mFwn EpiidC§©§§§¦¨§Ÿ
èon miptl lk`IW ,xnFl FpFvx§©¤¥¨¥¦§¦¦

:zFvg cr dlile mFil mirlTdai dxez ©§¨¦§¨©§¨©£
(bi)éixd ,'eipaE' xnFl cEnlY dnC§©©§©¨¨£¥

xnF` `EdWM mixEn` milFcB mipdMŸ£¦§¦£¦§¤¥
:'ek 'giWOd odMde'ëdgpO'W ,WExiR §©Ÿ¥©¨¦©¥¤¦§¨

mr `l ,'giWOd odM' mr wEaC 'cinŸ¦¨¦Ÿ¥©¨¦©Ÿ¦
wx cinY opi` mzgpn oM m` ,'eipA'¨¨¦¥¦§¨¨¥¨¨¦©
odMd gWOd mFiaC `inEC ,okEPg mFiA§¦¨§¨¦§¦¨©©Ÿ¥
aYkpe .lFcB odkl FkEPg `EdW ,lFcB̈¤¦§Ÿ¥¨§¦§©
,'gWOd mFIn' `le 'gWOd mFiA'§¦¨©§Ÿ¦¦¨©

,mihFicd mipdMd KEPgl mB lFlkl¦§©§¦©Ÿ£¦¤§¦
FzF`OW ,Dil irAin 'mFIn' ok `l m`C§¦Ÿ¥¦¦¨¥¥¤¥

:aixwi cinY Kli`e mFIdci dxez ©§¥¨¨¦©§¦
(ci)ìzFaiY `EdW 'ipitY' aizkCn¦¦§¦ª¦¥¤¥

Epcnl ,dIg `idW rnWn ,'`p itY'ª¥¨©§©¤¦©¨¨©§
,zpBEhn `le dIg `dY dt`IWMW¤§¤Ÿ¤§¥©¨§Ÿ§¤¤
diEt` `idW i"Wx WxiR Kkl§¨¥¥©¦¤¦£¨

:DpBhn KM xg`e dNigYnîaB lr s` ¦§¦¨§©©¨§©§¨©©©
iwER`l `A ,df `Ed `ln `xwnC§¦§¨¨¥¤¨§©¥
mipdM zgpn xn`C oFrnW iAxCn¦§©¦¦§§¨©¦§©Ÿ£¦

oi` giWn odM zgpnE,dzizR mdA ¦§©Ÿ¥¨¦©¥¨¤§¦¨
mipWE mipWl cg` lFRki `NW xnFlM§©¤Ÿ¦§¤¨¦§©¦§©¦



סה ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ipy meil inei xeriy
ּכֹופלּה אּלא נקמצת, ׁשאינּה לפי ּופרּורין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּבציעין
ואינֹו ׁשתיֿוערב לארּבע וכֹופלּה וחֹוזר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָלׁשנים,

וכ  מפרׁשמבּדיל. ּכהנים' ּב'תֹורת לאּׁשים, מקטיר ן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹ
.)לּה ָ

(åè)dúà äNòé åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå§©Ÿ¥̧©¨¦¯©©§¨²¦¨−̈©«£¤´Ÿ¨®
:øè÷z ìéìk ýåýéì íìBò-÷ç̈¾̈©«Ÿ̈−¨¦¬¨§¨«

i"yx£ÂÈaÓ ÂÈzÁz ÁÈLn‰∑ מּבניו ,ðהּמׁשיח «»ƒ««¿»ƒ»»ִִַַָָָ
Ë˜z¯.ּתחּתיו  ÏÈÏk∑ ׁשיריה להיֹות נקמצת אין ְַָ»ƒ»¿»ְְְִִֵֶֶֶָָ

ּכּלּה אּלא ּכהן ñנאכלין, מנחת ּכל וכן ׁשל òּכליל. ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
ּתהיה  ּכליל .נדבה, ְְִִֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr ak zegiy ihewl)

ּכּלּה . . ּכליל ּכּלּה אּלא נאכלין ׁשיריה להיֹות נקמצת ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻֻאין
לגבֹוּה טו־טז)ׁשוה ו, הּלׁשֹון (רש"י ׁשּנּוי את לבאר ּבא רׁש"י ְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ּכהן. למנחת חביּתין מנחת ּתקטרּבין חביּתין –ּכליל מנחת ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
לאכילה, הּמנחה ׁשאר את מּתרת אינּה קמיצתּה א ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָנקמצת,

והּׁשירים. הּקמץ הּמזּבח, על 'ּכליל' נקטרת ּתהיה אּלא ּכליל ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכל  ּבמׁש ּכליל נׁשארת היא נקמצת, אינּה ּכהן מנחת -ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּכאחת; ּכּלּה ּומקטרת לגבֹוּהההקרבה ׁשוה ּבּהּכּלּה אין – ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ
ּבׁשוה. מקטרת ּכּלּה אּלא לּׁשיריים הּקמץ ּבין ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻהפרדה

(æè)ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî-ìëåô : §¨¦§©¬Ÿ¥²¨¦¬¦«§¤−¬Ÿ¥«¨¥«
i"yx£ÏÈÏk∑ ׁשוה .לגבּהôּכּלּה »ƒְַָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(clw zxaeg zeniyx)

ּתהיה ּכליל ּכהן מנחת טז)וכל (ו, ְְְִִִֵֶַָָֹ
אין  אם (ּכמאמר האדם לצרכי רֹומזת מּקמח, ׁשּבאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמנחה,

ּבמנחת כּו'). לעֹולם,יׂשראלקמח הּׁשּי עסק, ּבעל - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּותפּלה, ּתֹורה זמן היינּו לה', ּכליל הּקמץ את רק ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹמקריבים

הארץ  "לה' על־ּדר) הּׁשירים את ּבאכילה ּומּתיר מקּדיׁש ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזה
א אדם"). לבני נתן "והארץ ּברכה על־ידי ורק ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּומלֹואּה"

הּקמח ּכהןּבמנחת ּכל העֹולם, מן הּמבּדל אהל, יֹוׁשב - ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
ּכליל. ְִִָָנׂשרף

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)úøBz úàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−
èçMz äìòä èçMz øLà íB÷îa úàhçä©«©¨®¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈¦¨¥³

:àåä íéLã÷ Lã÷ ýåýé éðôì úàhçä©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

(èé)Lã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ−̈Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ
:ãòBî ìäà øöça ìëàz¥«¨¥½©«£©−¬Ÿ¤¥«

aÚÈ„טו  È‰BaÓ È‰B˙BÁ˙ ‡a¯Ó„ ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿«»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈
:˜qzz ¯ÈÓb ÈÈ Ì„˜ ÌÏÚ ÌÈ˜ d˙È»«¿»»»√»¿»¿ƒƒ«»

Ï‡טז  È‰z ¯ÈÓb ‡‰Î„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿«¬»¿ƒ¿≈»
:ÏÎ‡˙ƒ̇¿¬≈

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

c‡יח  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«»
‡˙ÏÚ ÒÎ˙˙ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁc ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»¿«¿»ƒƒ¿¿≈¬»»
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁ ÒÎ˙zƒ¿¿≈«»»√»¿»…∆¿ƒƒ

d˙Èיט  ¯tÎÓc ‡‰k(בדמּה dpÏÎÈÈ(נ"א «¬»ƒ¿«≈»«ְִַ≈¿ƒ«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a ÏÎ‡˙z LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒƒ¿¬≈¿»««¿«ƒ¿»

minkg izty

,dvinw mdA oi`W oeiM 'ek drAx`l§©§¨¨¥¨¤¥¨¤§¦¨
`le 'miYR' `N` `kd aizM `le§Ÿ§¦¨¨¤¨¦¦§Ÿ
zgpnA FnM 'miYR FzF` zFzR'¨¦¦§§¦§©

:l`xUieh dxez ¦§¨¥
(eh)ð,`xTd dPWe oM i"Wx WxiR Kkl§¨¥¥©¦¥§¦¨©§¨

,'eiYgY giWOd' Wxtl EpivOW itl§¦¤¨¦§¨¥©¨¦©©§¨
Wxtl Epivn F` ;eiYgY Eidi zEgiWOd©§¦¦§©§¨¨¦§¨¥
'DzF` dUri eipAn eiYgY giWOd'©¨¦©©§¨¦¨¨©£¤¨
Kkl .oAxw dUri oAd xnFlM ,oAxẅ§¨§©©¥©£¤¨§¨§¨
`dIW icM ,`xTd dPWe oM i"Wx WxiR¥¥©¦¥§¦¨©§¨§¥¤§¥
mr `le 'eipAn' mr wEaC 'eiYgY'©§¨¨¦¦¨¨§Ÿ¦

lr `N` xn`i `l 'eiYgY'W ,'giWOd'©¨¦©¤©§¨Ÿ¥¨¥¤¨©
igxfn xESiwA oiIre .Wi` mFwnA Wi ¦̀¦§¦§©¥§¦¦§¨¦

ozp x"xdnE(xtW ixn` xtq)dix` xEbe ¨¨¥¤¦§¥¨¤§©§¥
KxC dfA Fl Wi cg` lM ,cec ixace§¦§¥¨¦¨¤¨¥¨¤¤¤

:Fnvr iptAñWxtY `NW iwER`l ¦§¥©§§©¥¤Ÿ§¨¥
lM FWExitE ,zFgpOd lM 'lilM'¨¦¨©§¨¥¨
WExitE .unFTd xihwY zFgpOd©§¨©§¦©¤¥
zgpn lM oke ,ztxUp DNEM ,'lilM'¨¦¨¦§¤¤§¥¨¦§©
odM zgpOW `l xnFlM ,dacp lW odMŸ¥¤§¨¨§©Ÿ¤¦§©Ÿ¥
Kkl ,giWn odM zgpOn ztNgzn¦§©¤¤¦¦§©Ÿ¥¨¦©§¨
.lilM `id mBW ,'eke 'oke' siqFd¦§¥¤©¦¨¦

rnWn df `lENW ,'dacp lW' siqFde§¦¤§¨¨¤¥¤©§©
`inEC daFg `idW odM zgpn oke§¥¦§©Ÿ¥¤¦¨§¨
`w ,`l dacp la` ,giWOd odM lWC§¤Ÿ¥©¨¦©£¨§¨¨Ÿ¨

:lilM mdiYXW ol rnWnòzgkFd ©§©¨¤§¥¤¨¦¨©
'odM zgpn lke' aizkCn i"Wx©¦¦¦§¦§¨¦§©Ÿ¥

:'ebefh dxez

(fh)ôlilM' xn`W ipRn ,xnFlM§©¦§¥¤¨©¨¦
m` DFaBl m` xn` `le 'didY¦§¤§Ÿ¨©¦©¨©¦
DNEM' WxiR ikd mEXn ,hFicdl§¤§¦¨¦¥¥¨

:dtxUl xnFlM ,'DFaBlfi dxez ©¨©§©¦§¥¨

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ipy meil inei xeriy

(àé)íëéúøãì íìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ô :Lc÷é íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−¦§¨«

i"yx£¯ÎÊŒÏk∑ אם נאמר? לּמה מּום. ּבעל אפּלּו »»»ֱֲִִֶַַַָָ
אמּור ּכבר הרי כב)לאכילה, כא אלהיו (ויקרא "לחם : ְֱֲֲִֵֶֶַָָָָֹ

מּומין  ּבעלי לרּבֹות אּלא וגֹו'" הּקדׁשים åמּקדׁשי ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַָָָ
קב)למחלקת B‚Â'.(זבחים ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑ קּלים קדׁשים ְֲֶַֹ…¬∆ƒ«¿ִִַָָ

ּבּה ׁשּיּגעּו חּלין מּמּנהæאֹו ∑Lc˜È.(ת"כ)ויבלעּו ְְְְִִִִֶֶָָֻƒ¿»
יּפסלּו ּפסּולה, ׁשאם ּכמֹוה, ּכׁשרה,çלהיֹות ואם . ְְְְְִִִִֵֶָָָָָ

ּכחמר  .(ת"כ)הּמנחהèיאכלּו ְְְִֵֶַָָֹ

ß oqip 'd ipy mei ß

(áé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)íBéa ýåýéì eáéø÷é-øLà åéðáe ïøäà ïaø÷ äæ¤¿¨§©Á©«£¸Ÿ¨¹̈£¤©§¦´©«Ÿ̈À§Æ
ãéîz äçðî úìñ äôàä úøéNò Búà çLnä¦¨©´Ÿ½£¦¦¸¨«¥¨¬²Ÿ¤¦§−̈¨¦®

:áøòa dúéöçîe ø÷aa dúéöçî©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦−̈¨¨«¤
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê∑(עח ההדיֹוטֹות (מנחות אף ∆»¿««¬…»»ְֶַַ

האיפה  עׂשירית מתחּנכין éמקריבין ׁשהן ּבּיֹום ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ
"מנחה  ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן אבל ְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹלעבֹודה,

והּכהן  וגֹו', חּקתֿעֹולם ëּתמיד מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹֻ
.וגֹו'" ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã)700 'nr ,a jxk e"nyz mgpn zxez .e"nyz xzq`Îziprz zgiyn(

ּבערב  ּומחציתּה ּבּבקר מחציתּה ּובניו... אהרן קרּבן ְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹזה
יג) (ו,

עם־יׂשראל. ׁשל הּכללית' ה'יחידה הּוא הּגדֹול ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּכהן
ּכהן  (חביּתי ּובניו" אהרן "קרּבן ׁשל הרּוחנית ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹהּמׁשמעּות
ה'יחידה' עצמת החּדרת היא, האדם ּבעבֹודת ְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָּגדֹול)

"ּבּבקר  הּמעת־לעת, ּבמׁש העבֹודה ּפרטי לתֹו ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּנפׁש
ֶֶָּובערב".

מנחת  ּפרׁשת לאחר ׁשּמּיד ,ּבכ ּביטּוי לידי ּבא ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּדבר
-חביּתין הּפרטּיים הּקרּבנֹות ּדיני ּבאים ה'יחידה') (ענין ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָ

ּוׁשלמים. אׁשם ְִַָָָָחּטאת,

(ãé)éðéôz äpàéáz úëaøî äNòz ïîMa úáçî-ìò©©«£©À©¤²¤¥«¨¤−ª§¤´¤§¦¤®¨ª«¦¥Æ
:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z íézt úçðî¦§©´¦¦½©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£˙Îa¯Ó∑צרּכּה ּכל ּברֹותחין .(ת"כ)חלּוטה À¿∆∆ְְְֲִָָָָ
ÈÈÙz∑אֹופּה חליטתּה, ׁשאחר הרּבה, אפּיֹות אפּויה Àƒ≈ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָ

ּבּמחבת ìּבּתּנּור  ּומטּגנּה ÌÈzt.וחֹוזר ˙ÁÓ∑ מלּמד ְְְֲֵַַַַַַָƒ¿«ƒƒְֵַ
מּמׁש(ּפתיתה.îׁשּטעּונה  ּפתיתה ולא יׁשן: ּברׁש"י ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹ

ÌÏÚיא  ÌÈ˜ dpÏÎÈ Ô¯‰‡ È·a ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ¿≈«¬…≈¿À«¿»»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔBÎÈ˙¯„Ï¿»»≈ƒÀ¿»«»«¿»…¿ƒ¿«¿

:Lc˜˙Èƒ¿«»

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc È‰B·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¬…¿ƒƒ¿»¿√»¿»
˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á d˙È e‡Èa¯c ‡ÓBÈa¿»¿«ƒ»≈«ƒ«¿»ƒ¿«
‡¯Ùˆa d˙ebÏt ‡¯È„z ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»«¿«¿«¿»

:‡LÓ¯a d˙ebÏÙe«¿«¿«¿»

¯·ÎÈ‡יד  „·Ú˙z ÁLÓa ‡˙È¯ÒÓ ÏÚ««¿≈»ƒ¿«ƒ¿¬≈¿ƒ»
·¯˜z ÔÈÚeˆa ˙ÁÓ ÈÈÙez dp˙È«̇¿ƒ«ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

minkg izty

`N` '`Ed mW`' xn`p `l mW`A la £̀¨§¨¨Ÿ¤¡©¨¨¤¨
Fnvr `Ede ,mixEn` zxhwd xg ©̀©©§¨©¥¦§©§
lirlcM xWM eixEni` Exihwd `NW¤Ÿ¦§¦¥¨¨¥§¦§¥

:`xwIe zWxtA`i dxez §¨¨©©¦§¨
(`i)ådgpOd z` miwlFgW ,WExiR¥¤§¦¤©¦§¨

dedC ,wlgM wlg mininY icdA©£¥§¦¦¥¤§¥¤©£¨
ixWC `Ed dlik`l `weC `pin`̈¦¨©§¨©£¦¨§¨¥
iWcTn eidl` mgl' aizkC miWcwA§¨¨¦¦§¦¤¤¡Ÿ¨¦¨§¥
mr wlgl la` ,'lk`i miWcTd©¢¨¦Ÿ©£¨©£Ÿ¦
Edpip daxwd ipA e`lC oeiM mininYd©§¦¦¥¨§©§¥©§¨¨¦§

:ol rnWn `w ,`læxW`' aizkCn Ÿ¨©§©¨¦¦§¦£¤
,Ll xnFl `N` ,il dOl 'mdA' ,'rBi¦©¨¤¨¨¦¤¨©§

:FkFzA rlAIW ,mdA qpMie rBi¦©§¦¨¥¨¤¤¦¨©§
ç:FNEM `le ,Fzribp mFwn EpiidC§©§§§¦¨§Ÿ
èon miptl lk`IW ,xnFl FpFvx§©¤¥¨¥¦§¦¦

:zFvg cr dlile mFil mirlTdai dxez ©§¨¦§¨©§¨©£
(bi)éixd ,'eipaE' xnFl cEnlY dnC§©©§©¨¨£¥

xnF` `EdWM mixEn` milFcB mipdMŸ£¦§¦£¦§¤¥
:'ek 'giWOd odMde'ëdgpO'W ,WExiR §©Ÿ¥©¨¦©¥¤¦§¨

mr `l ,'giWOd odM' mr wEaC 'cinŸ¦¨¦Ÿ¥©¨¦©Ÿ¦
wx cinY opi` mzgpn oM m` ,'eipA'¨¨¦¥¦§¨¨¥¨¨¦©
odMd gWOd mFiaC `inEC ,okEPg mFiA§¦¨§¨¦§¦¨©©Ÿ¥
aYkpe .lFcB odkl FkEPg `EdW ,lFcB̈¤¦§Ÿ¥¨§¦§©
,'gWOd mFIn' `le 'gWOd mFiA'§¦¨©§Ÿ¦¦¨©

,mihFicd mipdMd KEPgl mB lFlkl¦§©§¦©Ÿ£¦¤§¦
FzF`OW ,Dil irAin 'mFIn' ok `l m`C§¦Ÿ¥¦¦¨¥¥¤¥

:aixwi cinY Kli`e mFIdci dxez ©§¥¨¨¦©§¦
(ci)ìzFaiY `EdW 'ipitY' aizkCn¦¦§¦ª¦¥¤¥

Epcnl ,dIg `idW rnWn ,'`p itY'ª¥¨©§©¤¦©¨¨©§
,zpBEhn `le dIg `dY dt`IWMW¤§¤Ÿ¤§¥©¨§Ÿ§¤¤
diEt` `idW i"Wx WxiR Kkl§¨¥¥©¦¤¦£¨

:DpBhn KM xg`e dNigYnîaB lr s` ¦§¦¨§©©¨§©§¨©©©
iwER`l `A ,df `Ed `ln `xwnC§¦§¨¨¥¤¨§©¥
mipdM zgpn xn`C oFrnW iAxCn¦§©¦¦§§¨©¦§©Ÿ£¦

oi` giWn odM zgpnE,dzizR mdA ¦§©Ÿ¥¨¦©¥¨¤§¦¨
mipWE mipWl cg` lFRki `NW xnFlM§©¤Ÿ¦§¤¨¦§©¦§©¦



evסו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ipy meil inei xeriy
i"yx£d˙‡ ‡hÁÓ‰∑ נעׂשית ׁשהיא עבֹודֹותיה העֹובד «¿«≈…»ֲֲִֵֵֶֶַָָ

עלֿידֹו pÏÎ‡È‰.חּטאת d˙‡ ‡hÁÓ‰∑(קב (זבחים ַַָָ«¿«≈…»…¿∆»
ּדמים  זריקת ּבׁשעת טמא יצא לעבֹודה. ,öהראּוי ְְֲִִִֵַַַָָָָָָָ

ׁשאר  ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. חֹולק ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו
נאמר  ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק מן חּוץ ּבאכילתּה, ֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכהנים

אתּה" יאכל ּבּכהנים "ּכלֿזכר .למּטה: ְֲִַַַָָָָָֹֹֹ

(ë)dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa òbé-øLà ìk²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìò äfé øLà ãâaä-ìò©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«

i"yx£d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑(צז אכל (שם ּדבר ּכל …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְֶַָֹ
יּגע  מּמּנה ÷אׁשר אם ∑Lc˜È.ויבלע ּכמֹוה: להיֹות ְְֲִִִֶֶַַָƒ¿»ְִִָָ

ּכחמר  ּתאכל – ּכׁשרה היא ואם ּתּפסל, – ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפסּולה
Ú.ׁשּבּה dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ∑ הּזה ואם ֶָ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִָֻ

הּבגד על ּדם(ת"כ)מּדמּה מקֹום אֹותֹו יּזה øהּבגד (, אׁשר ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבתֹו)עליה  ּתכּבס ,ù העזרה.‰fÈ ¯L‡∑,נּזה יהא ְְֲֵֶַָָָָָ¬∆ƒ∆ְִֵֶ
כט)ּכמֹו טו נטּוי (איוב יהא מנלם", לארץ יּטה "ולא :. ְְְְִִֵֶֶָָָָֹ

(àë)éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³
:íéna óhLå ÷øîe äìMa úLçð§¸¤Æª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦

i"yx£¯·MÈ∑ נעׂשה ּבֹו ׁשּנבלעת ׁשהּבליעה לפי ƒ»≈ְְְֲִִִֶֶַַַַָָ
הּקדׁשים úנֹותר  לכל והּואֿהּדין ,.˜¯Óe∑ לׁשֹון ְְֳִִַַָָָ…«ְ

הּנׁשים" יב)"ּתמרּוקי ב ּבלע"ז (אסתר אשקורי"ר ..˜¯Óe ְְִֵַַַַָ…«

ÛhLÂ∑לּמד חרס, ּכלי אבל ּבליעתֹו. את לפלט ¿À«ְְְְֲִִִִֶֶֶֶָָֹ
לעֹולם  ּדפיֹו מידי יֹוצא ׁשאינֹו ּכאן, .הּכתּוב ְְִֵֵֵֶַָָָָ

(áë):àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«
i"yx£d˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka ¯ÎÊŒÏk∑ ׁשאר להֹוציא לא – למעלה האמּור אֹותּה" ׁש"המחטא למדּת, הא »»»«…¬ƒ…«…»ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

לחּטּוי  ראּוי ׁשאינֹו את להֹוציא אּלא .הּכהנים, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹ

(âë)ãòBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà úàhç-ìëå§¨©¿̈£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²
ô :óøOz Làa ìëàú àì Lãwa øtëì§©¥¬©−Ÿ¤´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ˙‡hÁŒÏÎÂ∑(פב ּפסּולה (זבחים – לפנים החיצֹונה חּטאת מּדם הכניס ׁשאר ∑ÏÎÂ.ׁשאם לרּבֹות ¿»«»¿ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ¿»ְְַָ
.קדׁשים  ִָָ

æ(à):àeä íéLã÷ Lã÷ íLàä úøBz úàæå§¬Ÿ©−¨«¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑(ת"כ יח. ואין (תמורה קרב, קרבה ּתמּוàהּוא .רתֹו …∆»»ƒְְְֵֵֵָָָ

dÓcÓכ  ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜È Èc Ïk…ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒƒ¿«
:LÈc˜ ¯˙‡a ¯eÁ˙z dÏÚ ÈcÈ Èc Le·Ï ÏÚ«¿ƒ«ƒ¬«ƒ¿«««¬««ƒ

Ì‡Âכא  ¯·zÈ da ÏLa˙˙ Èc ÛÒÁc ÔÓe»«¬«ƒƒ¿««≈ƒ»»¿ƒ
ÛhzLÈÂ ˜¯Ó˙ÈÂ ÏMa˙z ‡LÁc ‡Óa¿»»ƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«≈

:‡iÓa¿«»

˜„Lכב  d˙È ÏeÎÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈»«…∆
:‡È‰ ÔÈL„e˜¿ƒƒ

ÔkLÓÏכג  dÓcÓ ÏÚzÈ Èc ‡˙‡hÁ ÏÎÂ¿»«»»ƒƒ»«ƒ¿«¿«¿«
‡¯ea ÏÎ‡˙˙ ‡Ï ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿«»»¿¿»»ƒ¿¬≈¿»

:„˜Bzzƒ»

‰e‡:א  ÔÈL„e˜ L„˜ ‡ÓL‡c ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»«¬»»…∆¿ƒ

minkg izty

(hi)ö,FhEWtM `xw WxiR `lC `de§¨§Ÿ¥¥§¨¦§
xkf lM' aizM `dC ,lk`i `Hgnd©§©¥Ÿ©§¨§¦¨¨¨
,zFWwdl oi`e .'dPlk`i oxd` ipaA¦§¥©£ŸŸ§¤¨§¥§©§
,dPlk`i dcFarl iE`xd `nlC¦§¨¨¨©£¨Ÿ§¤¨
`dC ,iE`x Fpi`W mEn lrA iwER`l§©¥©©¤¥¨§¨
`N` ,mEn lrA zFAxl 'xkf lM' aizM§¦¨¨¨§©©©¤¨
oi`W mFi lEah iwER`l `A KgxM lr©¨§¨¨§©¥§¤¥
mFi lEah ,`kti` xnFl oi`e .wlg Fl¥¤§¥©¦§¨§
lk`i `l mEn lraE `zxF`l lk`iŸ©§§¨©©ŸŸ©
`EdW lk`i mEn lrA `xAYqn ,llM§¨¦§©§¨©©Ÿ©¤
mFi lEah iwER`l ,xYl`l dlik`A©£¦¨§©§©§©¥§

:WnW axrd cr dlik`A Fpi`k dxez ¥©£¦¨©¤¡¥¤¤

(k)÷(awri zlgp)s` lFki ,mipdM zxFzA ©£©©£Ÿ§©Ÿ£¦¨©
xnFl cEnlY ,rlA `NW iR lr©¦¤Ÿ¨©©§©
Ff `ziixaE ,'ek rlAIW cr ,'DxUaA'¦§¨¨©¤¦¨©¨©§¨

:f"v sC migafA d`aEdøzErnWnC §¨¦§¨¦©§©§¨
i` dfe ,cbAd lr zFGdl KixvC `xTd©§¨§¨¦§©©©¤¤§¤¦

okl ,xWt`FWExitE .'m`e' WxiR ¤§¨¨¥¥¥§¦¥
i"Wx WxiRW FnM ,dGp `di xW`e©£¤§¥¦¤§¤¥¥©¦

.KEnqA(mipdM zxFzA)FNEM cbA `di lFki §¨§©Ÿ£¦¨§¥¤¤
dGi xW`' xnFl cEnlY ,qEAM oErḧ¦©§©£¤¦¤
qEAM oErh mCd mFwn ,'qAkY dilr̈¤¨§©¥§©¨¨¦

:qEAM oErh FNEM cbAd oi`eùaizkcM §¥©¤¤¨¦§¦§¦
rnW ,'crFn ld` xvgA WFcw mFwnA'§¨¨©£©Ÿ¤¥§©

WFcw mFwn crFn ld` xvgC DPin¦¨©£©Ÿ¤¥¨¨
:`Ed`k dxez

(`k)ú.eixg` `Ad dlile mFi xg`l§©©§©§¨©¨©£¨
cEOr xg`l DiidWle ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¦©£¥§©©©
,mbtl mrh ozFp iedlC ,xgnlC xgXd©©©¦§¨¨§¤¡¥¥©©¦§¨
xnFl Wie ,dwixnE dxiaWA iedil `le§Ÿ¤¡¥¦§¦¨§¦¨§¥©
lg cIn xgnlC xgXd cEOrAW oeiM¥¨¤§©©©©¦§¨¨¦¨¨
`l EY ,dwixnE dxiaW aEIg mdilr£¥¤¦§¦¨§¦¨¨

:m"`xd .oMn xg`l ENit` rwRak dxez ¨©£¦§©©¦¥¨§¥
æ-÷øt(`)à`id daxw Dpi` ,WExiR ¤¤¥¥¨§¥¨¦

dlg dXEcw mFwn lMnE .DnvrA§©§¨¦¨¨§¨¨¨
cr drxze ,oiNEgl `wtp `le dilr̈¤¨§Ÿ¨§¨§¦§¦§¤©



סז ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ipy meil inei xeriy

(á)-úà eèçLé äìòä-úà eèçLé øLà íB÷îa¦§À£¤³¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈¦§£−¤
:áéáñ çaænä-ìò ÷øæé Bîc-úàå íLàä̈«¨¨®§¤¨²¦§¬Ÿ©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£eËÁLÈ∑,ּבעֹולה ּותלאֹו רּבים, "יׁשחטּו" ׁשּנאמר ּבצּבּור, אׁשם ׁשּמצינּו לפי הרּבה, ׁשחיטֹות לנּו רּבה ƒ¿¬ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לּצפֹון  צּבּור עֹולת .להביא ְִִַַָָ

(â)-úàå äéìàä úà epnî áéø÷é Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−©§¦´¦¤®¥µ¨«©§½̈§¤
:áøwä-úà äqëîä áìçä©¥−¤©«§©¤¬¤©¤«¤

i"yx£'B‚Â BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑נתּפרׁשּו לא ּכאן עד ¿≈»∆¿¿ְְִַָָֹ
חּטאת  אבל ּכאן, לפרׁשם הצר לכ ּבאׁשם, ְְְְֲִֵַָָָָָָָָָָֻאמּורין

"וּיקרא" ּבפרׁשת ּבּה נתּפרׁשּו ּכבר –.‰ÈÏ‡‰ ˙‡∑ ְְְְְִִַַָָָָָָ≈»«¿»

ּכבׂש אֹו איל אּלא ּבא אינֹו ׁשאׁשם וכבׂשáלפי ואיל , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּבאליה  .נתרּבּו ְְְִַַָ

(ã)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(ä)íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkä íúà øéè÷äå§¦§¦̧Ÿ¨³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨−̈
:àeä«

i"yx£‡e‰ ÌL‡∑ על לּמד מּמּנּו. ׁשמֹו ׁשּיּנתק עד »»ְִִִֵֵֶֶַַָ
ּבעליו  ׁשּמתּו ּבעליו âאׁשם ׁשּנתּכּפרּו ּבאחר,ãאֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּמזּבח, לקיץ עֹולה ּדמיו להיֹות ׁשעֹומד ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאףֿעלּֿפי
לרעּיה. ׁשּנּתק קדם לעֹולה ּכׁשר אינֹו סתם, ׁשחטֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹאם
לׁשמֹו, ׁשּלא ּפסּול ׁשּיהא האׁשם על ללּמד ּבא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואינֹו

ׁשאׁשם  לפי ּבחּטאת, הּכתּוב "הּוא" – ׁשּדרׁשּו ְְְְִֶֶַַָָָָָּכמֹו
הקטרת  לאחר אּלא הּוא", "אׁשם ּבֹו: נאמר ְְֱֶֶַַַַַָָָָֹלא

הקטרּו ׁשּלא עצמֹו והּוא ּכׁשר äאמּורין. – אמּוריו ְְְְִֵֵֵֶַָָֹֻ
ברש"י) ועיי"ש ד. דף .(זבחים

(å)ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½
:àeä íéLã÷ Lã÷¬Ÿ¤¨«¨¦−«

i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑נדרׁש הּוא ּכהנים' .ּב'תֹורת …∆»»ƒְְֲִִַָֹ

È˙ב  ÔeÒkÈ ‡˙ÏÚ ˙È ÔeÒkÈ Èc ‡¯˙‡·¿«¿»ƒƒ¿»¬»»ƒ¿»
¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯ÊÈ dÓc ˙ÈÂ ‡ÓL‡¬»»¿»¿≈ƒ¿«««¿¿»¿

:¯BÁÒ¿

ÈÂ˙ג  ‡˙ÈÏ‡ ˙È dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈»¬ƒ»¿»
:‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»

Ècד  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìה  ‡a¯˜ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k ÔB‰˙È ˜qÈÂ¿«≈»¿«¬»¿«¿¿»À¿»»√»
:‡e‰ ‡ÓL‡ ÈÈ¿»¬»»

˜LÈcו  ¯˙‡a dpÏÎÈÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈¿ƒ≈«¬««ƒ
:‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈…∆¿ƒ

minkg izty

dinC ElRie xkOY f`e ,mEn DA lFRIW¤¦¨§¨¦¨¥§¦§¨¤¨
:dacpla dxez ¦§¨¨

(b)áaizM `l dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨Ÿ§¦
fr m`e' ,'ebe 'aixwn `Ed UaM m`e'§¦¤¤©§¦§¦¥

:'ebe 'aixwn `Edc dxez ©§¦
(d)âz` aixwd `NW cr ,EpiidC§©§©¤Ÿ¦§¦¤

itl aixwdl Kixv oi` aEWC ,mW`d̈¨¨§¥¨¦§©§¦§¦
:zxRkn dziOdWãWixtdW oFbM ¤©¦¨§©¤¤§¤¦§¦

,xg` mW` aixwde ,EPOn ca`pe mW`̈¨§¤¡©¦¤§¦§¦¨¨©¥
oM m` ,oFW`x mW` `vnp KM xg`e§©©¨¦§¨¨¨¦¦¥

zFrxl Kixve ,eilrA ExRMzp xaM§¨¦§©§§¨¨§¨¦¦§
KM xg`e ,a`YqIW cr df mW`̈¨¤©¤¦§¨¥§©©¨
.dlFr eincA mipFwe FzF` mixkFn§¦§¦§¨¨¨
s` ,EpricFdl `A `weC i"Wx WExitE¥©¦©§¨¨§¦¥©
uiwl dlFr einC zFidl cnFrW iR lr©¦¤¥¦§¨¨¨§¥
xWM Fpi` mzq FhgW m` ,gAfOd©¦§¥©¦§¨§¨¥¨¥
la` ,dIrxl wYiPW mcFw dlFrl§¨¤¤¦©¦§¦¨£¨
,xWM mzq FhgW m` dIrxl wYiPXn¦¤¦©¦§¦¨¦§¨§¨¨¥
`l la` rnWn ,'`Ed mW`' aizkCn¦¦§¦¨¨©§©£¨Ÿ
,dlFr `le mW` `EdW `hiWtE ,dlFr¨§¦¨¤¨¨§Ÿ¨

zFidl `Ed lFki minrRW rnWn `N ¤̀¨©§©¤§¨¦¨¦§
wYiPW oFbM ,dlFrmzq FhgWE dIrxl ¨§¤¦©¦§¦¨§¨§¨

:dlFrl xWMä`NW oeiMnE ,xnFlM ¨¥§¨§©¦¥¨¤Ÿ
KiIW `l EY ,xWM eixEni` ExhwEd§§¥¨¨¥Ÿ©¨
,lEqR FnWl `NW xWM FnWl xnFl©¦§¨¥¤Ÿ¦§¨
Kixv mW` `di oM xn`Y m`W¤¦Ÿ©¥§¥¨¨¨¦
mW`'W xg`n FnWl eixEni` zxhwd©§¨©¥¨¦§¥©©¤¨¨
`l m` ixde ,eixg` aizM '`Ed§¦©£¨©£¥¦Ÿ
dxRM oi`C xWM eixEni` ExhwEd§§¥¨¨¥§¥©¨¨

:mcA `N`e dxez ¤¨§¨

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ipy meil inei xeriy
i"yx£d˙‡ ‡hÁÓ‰∑ נעׂשית ׁשהיא עבֹודֹותיה העֹובד «¿«≈…»ֲֲִֵֵֶֶַָָ

עלֿידֹו pÏÎ‡È‰.חּטאת d˙‡ ‡hÁÓ‰∑(קב (זבחים ַַָָ«¿«≈…»…¿∆»
ּדמים  זריקת ּבׁשעת טמא יצא לעבֹודה. ,öהראּוי ְְֲִִִֵַַַָָָָָָָ

ׁשאר  ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. חֹולק ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו
נאמר  ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק מן חּוץ ּבאכילתּה, ֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכהנים

אתּה" יאכל ּבּכהנים "ּכלֿזכר .למּטה: ְֲִַַַָָָָָֹֹֹ

(ë)dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa òbé-øLà ìk²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìò äfé øLà ãâaä-ìò©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«

i"yx£d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑(צז אכל (שם ּדבר ּכל …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְֶַָֹ
יּגע  מּמּנה ÷אׁשר אם ∑Lc˜È.ויבלע ּכמֹוה: להיֹות ְְֲִִִֶֶַַָƒ¿»ְִִָָ

ּכחמר  ּתאכל – ּכׁשרה היא ואם ּתּפסל, – ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפסּולה
Ú.ׁשּבּה dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ∑ הּזה ואם ֶָ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִָֻ

הּבגד על ּדם(ת"כ)מּדמּה מקֹום אֹותֹו יּזה øהּבגד (, אׁשר ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבתֹו)עליה  ּתכּבס ,ù העזרה.‰fÈ ¯L‡∑,נּזה יהא ְְֲֵֶַָָָָָ¬∆ƒ∆ְִֵֶ
כט)ּכמֹו טו נטּוי (איוב יהא מנלם", לארץ יּטה "ולא :. ְְְְִִֵֶֶָָָָֹ

(àë)éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³
:íéna óhLå ÷øîe äìMa úLçð§¸¤Æª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦

i"yx£¯·MÈ∑ נעׂשה ּבֹו ׁשּנבלעת ׁשהּבליעה לפי ƒ»≈ְְְֲִִִֶֶַַַַָָ
הּקדׁשים úנֹותר  לכל והּואֿהּדין ,.˜¯Óe∑ לׁשֹון ְְֳִִַַָָָ…«ְ

הּנׁשים" יב)"ּתמרּוקי ב ּבלע"ז (אסתר אשקורי"ר ..˜¯Óe ְְִֵַַַַָ…«

ÛhLÂ∑לּמד חרס, ּכלי אבל ּבליעתֹו. את לפלט ¿À«ְְְְֲִִִִֶֶֶֶָָֹ
לעֹולם  ּדפיֹו מידי יֹוצא ׁשאינֹו ּכאן, .הּכתּוב ְְִֵֵֵֶַָָָָ

(áë):àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«
i"yx£d˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka ¯ÎÊŒÏk∑ ׁשאר להֹוציא לא – למעלה האמּור אֹותּה" ׁש"המחטא למדּת, הא »»»«…¬ƒ…«…»ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

לחּטּוי  ראּוי ׁשאינֹו את להֹוציא אּלא .הּכהנים, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹ

(âë)ãòBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà úàhç-ìëå§¨©¿̈£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²
ô :óøOz Làa ìëàú àì Lãwa øtëì§©¥¬©−Ÿ¤´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ˙‡hÁŒÏÎÂ∑(פב ּפסּולה (זבחים – לפנים החיצֹונה חּטאת מּדם הכניס ׁשאר ∑ÏÎÂ.ׁשאם לרּבֹות ¿»«»¿ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ¿»ְְַָ
.קדׁשים  ִָָ

æ(à):àeä íéLã÷ Lã÷ íLàä úøBz úàæå§¬Ÿ©−¨«¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑(ת"כ יח. ואין (תמורה קרב, קרבה ּתמּוàהּוא .רתֹו …∆»»ƒְְְֵֵֵָָָ

dÓcÓכ  ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜È Èc Ïk…ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒƒ¿«
:LÈc˜ ¯˙‡a ¯eÁ˙z dÏÚ ÈcÈ Èc Le·Ï ÏÚ«¿ƒ«ƒ¬«ƒ¿«««¬««ƒ

Ì‡Âכא  ¯·zÈ da ÏLa˙˙ Èc ÛÒÁc ÔÓe»«¬«ƒƒ¿««≈ƒ»»¿ƒ
ÛhzLÈÂ ˜¯Ó˙ÈÂ ÏMa˙z ‡LÁc ‡Óa¿»»ƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«≈

:‡iÓa¿«»

˜„Lכב  d˙È ÏeÎÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈»«…∆
:‡È‰ ÔÈL„e˜¿ƒƒ

ÔkLÓÏכג  dÓcÓ ÏÚzÈ Èc ‡˙‡hÁ ÏÎÂ¿»«»»ƒƒ»«ƒ¿«¿«¿«
‡¯ea ÏÎ‡˙˙ ‡Ï ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿«»»¿¿»»ƒ¿¬≈¿»

:„˜Bzzƒ»

‰e‡:א  ÔÈL„e˜ L„˜ ‡ÓL‡c ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»«¬»»…∆¿ƒ

minkg izty

(hi)ö,FhEWtM `xw WxiR `lC `de§¨§Ÿ¥¥§¨¦§
xkf lM' aizM `dC ,lk`i `Hgnd©§©¥Ÿ©§¨§¦¨¨¨
,zFWwdl oi`e .'dPlk`i oxd` ipaA¦§¥©£ŸŸ§¤¨§¥§©§
,dPlk`i dcFarl iE`xd `nlC¦§¨¨¨©£¨Ÿ§¤¨
`dC ,iE`x Fpi`W mEn lrA iwER`l§©¥©©¤¥¨§¨
`N` ,mEn lrA zFAxl 'xkf lM' aizM§¦¨¨¨§©©©¤¨
oi`W mFi lEah iwER`l `A KgxM lr©¨§¨¨§©¥§¤¥
mFi lEah ,`kti` xnFl oi`e .wlg Fl¥¤§¥©¦§¨§
lk`i `l mEn lraE `zxF`l lk`iŸ©§§¨©©ŸŸ©
`EdW lk`i mEn lrA `xAYqn ,llM§¨¦§©§¨©©Ÿ©¤
mFi lEah iwER`l ,xYl`l dlik`A©£¦¨§©§©§©¥§

:WnW axrd cr dlik`A Fpi`k dxez ¥©£¦¨©¤¡¥¤¤

(k)÷(awri zlgp)s` lFki ,mipdM zxFzA ©£©©£Ÿ§©Ÿ£¦¨©
xnFl cEnlY ,rlA `NW iR lr©¦¤Ÿ¨©©§©
Ff `ziixaE ,'ek rlAIW cr ,'DxUaA'¦§¨¨©¤¦¨©¨©§¨

:f"v sC migafA d`aEdøzErnWnC §¨¦§¨¦©§©§¨
i` dfe ,cbAd lr zFGdl KixvC `xTd©§¨§¨¦§©©©¤¤§¤¦

okl ,xWt`FWExitE .'m`e' WxiR ¤§¨¨¥¥¥§¦¥
i"Wx WxiRW FnM ,dGp `di xW`e©£¤§¥¦¤§¤¥¥©¦

.KEnqA(mipdM zxFzA)FNEM cbA `di lFki §¨§©Ÿ£¦¨§¥¤¤
dGi xW`' xnFl cEnlY ,qEAM oErḧ¦©§©£¤¦¤
qEAM oErh mCd mFwn ,'qAkY dilr̈¤¨§©¥§©¨¨¦

:qEAM oErh FNEM cbAd oi`eùaizkcM §¥©¤¤¨¦§¦§¦
rnW ,'crFn ld` xvgA WFcw mFwnA'§¨¨©£©Ÿ¤¥§©

WFcw mFwn crFn ld` xvgC DPin¦¨©£©Ÿ¤¥¨¨
:`Ed`k dxez

(`k)ú.eixg` `Ad dlile mFi xg`l§©©§©§¨©¨©£¨
cEOr xg`l DiidWle ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¦©£¥§©©©
,mbtl mrh ozFp iedlC ,xgnlC xgXd©©©¦§¨¨§¤¡¥¥©©¦§¨
xnFl Wie ,dwixnE dxiaWA iedil `le§Ÿ¤¡¥¦§¦¨§¦¨§¥©
lg cIn xgnlC xgXd cEOrAW oeiM¥¨¤§©©©©¦§¨¨¦¨¨
`l EY ,dwixnE dxiaW aEIg mdilr£¥¤¦§¦¨§¦¨¨

:m"`xd .oMn xg`l ENit` rwRak dxez ¨©£¦§©©¦¥¨§¥
æ-÷øt(`)à`id daxw Dpi` ,WExiR ¤¤¥¥¨§¥¨¦

dlg dXEcw mFwn lMnE .DnvrA§©§¨¦¨¨§¨¨¨
cr drxze ,oiNEgl `wtp `le dilr̈¤¨§Ÿ¨§¨§¦§¦§¤©



evסח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyily meil inei xeriy

(æ)øLà ïäkä íäì úçà äøBz íLàk úàhçk©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−¨¤®©Ÿ¥²£¤¬
:äéäé Bì Ba-øtëé§©¤−¬¦«§¤«

i"yx£Ì‰Ï ˙Á‡ ‰¯Bz∑ זה BaŒ¯tÎÈ.ּבדבר ¯L‡ Ô‰k‰∑ לכּפרה יֹום åהראּוי לטבּול ּפרט ּבֹו, æחֹולק »««»∆ְֶָָ«…≈¬∆¿«∆ְְְִֵַָָָָָ
ּכּפּורים  .ואֹונן çּומחּסר ְְִִֵָֻ

(ç)øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä ïäkäå§©̧Ÿ¥½©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´
:äéäé Bì ïäkì áéø÷ä¦§¦½©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ∑ ׁשאינן ואֹונן, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום לטבּול חֹולקים èּפרט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ
קג)ּבעֹורֹות .(זבחים ָ

(è)äNòð-ìëå øepza äôàz øLà äçðî-ìëå§¨¦§À̈£¤³¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬
:äéäú Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî-ìòå úLçøná©©§¤−¤§©©«£©®©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ∑?לבּדֹו לֹו יכֹול «…≈««¿ƒ…»¿ְַָ
לכּלן? יכֹול ּתהיה". אהרן "לכלּֿבני לֹומר: ְְְְְֲִֵֶַַַָָָֹֻּתלמּוד

לביתֿאב  ּכיצד? הא הּמקריב". "לּכהן לֹומר: ְְְִֵֵֵַַַַַַָָֹּתלמּוד
יֹום  אֹותֹו אֹותּהéׁשל .(ת"כ)ׁשּמקריבין ְִִֶֶַָ

(é)ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá äçðî-ìëå§¨¦§¨¬§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ
ô :åéçàk Léà äéäz¦«§¤−¦¬§¨¦«

i"yx£ÔÓM·Œ‰ÏeÏa∑ מנחת ׁשמן ∑ÁÂ¯·‰.נדבה ëזֹו ּבהן ׁשאין קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מנחת .זֹו ¿»«∆∆ְְִַָָ«¬≈»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ß oqip 'e iyily mei ß

(àé):ýåýéì áéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−©«Ÿ̈«

(áé)áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìò íà|äãBzä çáæ-ìò ¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́©À̈
íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî úBlç©³©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´

:ïîMa úìeìa úlç úëaøî úìñå ïîMa©¨®¤§´Ÿ¤ª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ep·È¯˜È ‰„BzŒÏÚ Ì‡∑ הֹודאה ּדבר על אם ƒ«»«¿ƒ∆ְִַַָָ

מדּברּיֹות  והֹולכי הּים יֹורדי ּכגֹון לֹו, ׁשּנעׂשה נס ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָעל
צריכין  ׁשהם – ׁשּנתרּפא וחֹולה האסּורים ּבית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוחבּוׁשי

ּבהן ׁשּכתּוב כאֿכב)להֹודֹות, קז חסּדֹו(תהלים לה' "יֹודּו : ְְֶֶַַָָ

ÔB‰Ïז  ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k ‡˙‡hÁk¿«»»«¬»»«¿»¬»¿
:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

ÏÚ˙‡ח  CLÓ ¯·b ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»¿«¬»»
:‡‰È dÏÈc ‡‰ÎÏ ·¯˜È Ècƒ¿»≈¿«¬»ƒ≈¿≈

ÏÎÂט  ‡¯ep˙a ÈÙ‡˙˙ Èc ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈¿«»¿»
‡‰ÎÏ ‡˙È¯ÒÓ ÏÚÂ ‡z„¯a „·Ú˙˙c¿ƒ¿¬≈¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰z dÏÈc d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈

ÏÈÙ‡י  ‡Ï„e ÁLÓ· ‡ÏÈÙ„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ»
:È‰BÁ‡k ¯·b È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ¿»¿≈«¬…¿≈¿«¿»ƒ

È˜¯·יא  Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿«¿«»ƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÒÎ˙יב  ÏÚ ·¯˜ÈÂ dp·¯˜È ‡˙„Bz ÏÚ Ì‡ƒ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«ƒ¿«
ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡˙„Bz¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒÂ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»¿À¿»

:ÁLÓa ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯b ‡ÎÈ·¿̄ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»

minkg izty

(f)åwEaC 'mdl zg` dxFY' ,WExiR¥¨©©¨¤¨
,eixg` `Ad 'ebe 'xRki xW` odMd' mr¦©Ÿ¥£¤§©¤©¨©£¨
xaM `d ,mW`e z`Hg zFeWdl m`W¤¦§©§©¨§¨¨¨§¨
:dfl df EeWdW ,'mW`M z`HgM' aizM§¦©©¨¨¨¨¤ª§¤¨¤

æ:WnW axrd Fl oi`e ,WExiR¥§¥¤¡¥¤¤
çKixSW `nh Wi minrR ,WExiR¥§¨¦¥¨¥¤¨¦

:xgnl oAxw aixwdlg dxez §©§¦¨§¨§¨¨
(g)èiR lr s`e .'ebe mFi lEahl hxR§¨¦§§©©¦

,xUAA wFlgNn aEzMd ohriOW¤¦£¨©¨¦©£©¨¨

i`wC xUA `weC `pin` ded ,lirlcM§¦§¥£¨¨¦¨©§¨¨¨§¨¥
dlik`l oiiE`x mpi` mde dlik`l©£¦¨§¥¥¨§¦©£¦¨
la` ,aEzMd ohrin Kkl ,eiWkr©§¨§¨¦£¨©¨£¨
ded dlik`l i`w `lC oeiM zFxFr¥¨§Ÿ¨¥©£¦¨£¨
dcFarl oiifg `lC aB lr s` `pin`̈¦¨©©©§Ÿ©§¨©£¨
'eke ol rnWnw ,zFxFrA oiwlFg§¦¨¨©§©¨

:zFxFrn ohrnlh dxez §©£¨¥
(h)émixUrl miwlgp Eid mipdMd©Ÿ£¦¨¤§¨¦§¤§¦

,zAWl xnWn lM ,zFxnWn rAx`e§©§©¦§¨¨¦§¨§©¨

zFa` iYA dXWl wlgp xnWn lke§¨¦§¨¤§¨§¦¨¨¥¨
,cg` a` ziA mFi lkl ,minId zWWl§¥¤©¨¦§¨¥¨¤¨
iYA dXXd lM EWOW zAW mFiaE§©¨¦§¨©¦¨¨¥

:cgiA zFa`i dxez ¨§©©
(i)ëdacp lW zlq zgpn Ff ,WExiR¥¦§©Ÿ¤¤§¨¨

x`W `dC ,`xwIe zWxtA dxEn`d̈£¨§¨¨©©¦§¨§¨§¨
dgpn lke' aizkcM aWg xaM mipin¦¦§¨¨©§¦§¦§¨¦§¨
dUrp lke xEPYA dt`Y xW £̀¤¥¨¤©©§¨©£¨
oM m`e ,'ebe 'zagn lre zWgxOa©©§¤¤§©©£©§¦¥



סט ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyily meil inei xeriy
לבנ  על ונפלאֹותיו אם תֹודה", זבחי ויזּבחּו אדם. י ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָ

הן, ּתֹודה ׁשלמי – הּללּו ׁשלמים נדר, מאּלה ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאחת
ליֹום  אּלא נאכלין ואינן ּבענין, האמּור לחם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּוטעּונֹות

ּכאן  ׁשּמפרׁש ּכמֹו Á·ÊŒÏÚ.ולילה, ·È¯˜‰Â ְְְֶַָָָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆«
‰„Bz‰∑ ּורבּוכה ּורקיקין חּלֹות לחם: מיני ארּבעה «»ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

חמץ  לחם "עלֿחּלת ּוכתיב: מּצה, מיני ׁשלׁשה –ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
חּלֹות  עׂשר ומין מין וכל ּב'מנחֹות'ìוגֹו'", מפרׁש ּכ ; ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ

נז) ׁשׁש(דף ׁשהן ירּוׁשלמּיֹות סאין חמׁש וׁשיעּורן ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
עּׂשרֹון îמדּברּיֹות  עׂשרים ,.˙Îa¯Ó∑ חלּוט לחם ְְִִִִֶָָÀ¿∆∆ֶֶָ

צרּכֹוðּברֹותחין  .ּכל ְְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz wla t"y)

יקריבּנּו ּתֹודה על יב)אם (ז, ְִִֶַַָ
יֹודּו החּיי"ם "וכל להֹודֹות: ׁשּצרי למי סימן נתן ְְְִִִִֶַַַַָָָָה'ּטּור'

נרמזּומדּבר ,ים ,יּסּורים ,(חֹולה סלה" מּדּוע להבין, ויׁש .( ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשל הּסּכנה סּכנתמּצבים ׁשּכן לֹומר, ויׁש 'חּיים'. ּבּמּלה חּיים ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

והתגּברּומגּבירהׁשחלפה אֹותּה עברּו הם החּיים; עצמת את ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ערעּור  עליו ׁשּיצא ׁשּׁשטר ּׁשּמצינּו, מה ועל־ּדר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעליה.
ׁשהערעּור  (היינּו עליו לערער נּתן לא ׁשּוב ּבבית־ּדין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹוהתקּים

הּׁשטר).מחּזק את ְְֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr ai jxk zegiy ihewl)

האסּורים  ּבית וחבּוׁשי מדּברּיֹות והֹולכי הּים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָיֹורדי
ׁשּנתרּפא יב)וחֹולה ז, ּדֹור (רש"י לבני ׁשּנאמר זה, צּוּוי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ

עצמם. להם הּדברים ארעּו ׁשּבֹו הּסדר לפי נאמר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמדּבר,
סּוף.ים ים קריעת ּבּמדּבר.מדּבר– הליכתם –חבּוׁש– ְְְֲִִִִַַַָָָָָָ

ּבּמדּבר. ּכלּואים להיֹות עליהם ׁשּנגזרה נס חֹולההּגזרה – ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּנּסים  ּכי יחיד, לׁשֹון נקט (ולכן ּכלל לֹו ׁשּנזקקּו מצינּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

זה). נס מה־ּׁשאין־ּכן יׂשראל, לכל ארעּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָהראׁשֹונים

(âé)úãBz çáæ-ìò Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç-ìò©©ŸÆ¤´¤¨¥½©§¦−¨§¨®©¤−©©¬
:åéîìL§¨¨«

i"yx£Á·ÊŒÏÚ Ba¯˜ ·È¯˜Èñ∑ ת"כ עו, דף ּוטבּולֿיֹום )(שם ּביֹוצא לּפסל הּגּוף ּבקדּׁשת קדֹוׁש הּלחם ׁשאין מּגיד, «¿ƒ»¿»«∆«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּזבח  ׁשּיּׁשחט עד ּבפדיֹון, לחּלין .ּומּלצאת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

(ãé)ýåýéì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈©«Ÿ̈®
:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä ïäkì©Ÿ¥À©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«

i"yx£Ôa¯˜ŒÏkÓ „Á‡∑ ומין מין מּכל אחד ,òלחם ∆»ƒ»»¿»ִִִֶֶֶָָָ
נאכל  והּׁשאר עבֹודתּה. העֹובד לּכהן ּתרּומה ְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹיּטל
ׁשּבּה, וׁשֹוק מחזה חּוץ לּבעלים, ּובׂשרּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּבעלים

ּבׁשלמים, וׁשֹוק חזה ּתנּופת למּטה ׁשּמפרׁש ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּכמֹו
"ׁשלמים" קרּויה .והּתֹודה ְְְִַָָָ

ÏÚיג  da¯˜ ·¯˜È ÚÈÓÁ ÌÁÏc ÔˆÈ¯b ÏÚ«¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈À¿»≈«
:È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎƒ¿««ƒ¿«¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡יד  ‡a¯˜ ÏkÓ „Á dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈«ƒ»À¿»»«¿»»
‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ìc ˙È ˜¯ÊÈc ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¬»ƒƒ¿«»«ƒ¿«¿«»

:È‰È dÏÈcƒ≈¿≈

minkg izty

'onXa dlEla dgpn lke' x`Wp¦§©§¨¦§¨§¨©¤¤
:zlq zgpn lr gxkdA`i dxez §¤§¥©©¦§©Ÿ¤

(ai)ìxn`pe ,''dl dnExY' o`M xn`p¤¡©¨§¨©§¤¡©
dn ,''dl dnExY' xUrn znExzA¦§©©£¥§¨©©
cg` o`M s` ,dxUrn cg` oNdN§©¨¤¨¥£¨¨©¨¤¨
Eid oine oin lMW ,Epcnle .dxUrn¥£¨¨§¨©§¤¨¦¨¦¨
dxUrn zFgR Eid m`W ,zFNg dxUr£¨¨©¤¦¨¨¥£¨¨
`dIW xWt` i` dxUr lr xzFi F`¥©£¨¨¦¤§¨¤§¥
on dkizg `N` oin lMn zixiUr£¦¦¦¨¦¤¨£¦¨¦
dxFYde ,dNgd ivg F` zg` dNgd©©¨©©£¦©©¨§©¨
FWExiRW ,'oAxw lMn cg`' dxn`̈§¨¤¨¦¨¨§¨¤¥
:zFgR lFHi `NW ,oin lMn mlW cg ¤̀¨¨¥¦¨¦¤Ÿ¦¨

îiAB aizkE ,'ung mgl' o`M aizkCn¦¦§¦¨¤¤¨¥§¦©¥
ipW miYW dtEpY mgl' zxvr ingl©§¥£¤¤¤¤§¨§©¦§¥

opixnB oM m`e ,'mipFxUr,'mgl' 'mgl' ¤§¦§¦¥¨§¦©¤¤¤¤
lM mzd zxvr iAB xEn`d 'mgN' dn©¤¤¨¨©¥£¤¤¨¨¨
did o`ke ,cg` oFxVr did mgle mgl¤¤¨¤¤¨¨¦¨¤¨§¨¨¨

did oin lkC ,ung lW zFxMM dxUr£¨¨¦¨¤¨¥§¨¦¨¨
mgNd xEriW oM m`e ,mipFxUr dxUr£¨¨¤§¦§¦¥¦©¤¤
x`W lke .mipFxUr dxUr did̈¨£¨¨¤§¦§¨§¨
m` iM Eid `l ollkA mipin dWlW§¨¦¦¦§¨¨Ÿ¨¦¦
oin lM `nlC ,olpnE ,mipFxUr dxUr£¨¨¤§¦§¨¨¦§¨¨¦
Fl did oM m`C ;mipFxUr dxUr did̈¨£¨¨¤§¦§¦¥¨¨
`wtp i`n ,'ebe 'ung mgle' aFYkl¦§§¤¤¨¥©¨§¨
ixd ,'ebe 'mgl zFNg lr' aizkC DPin¦¨¦§¦©©¤¤£¥
,zFNg ipin dWlXd lirl xEn` xaM§¨¨§¥©§¨¦¥©
zFnFC zFNgd EidIW Ll xnFl `N ¤̀¨©§¤¦§©©
Eidi `l zFNgd lM xnFlM ,mgNl©¤¤§©¨©©Ÿ¦§
:calA mgl FnM mipFxUr dxUr `N ¤̀¨£¨¨¤§¦§¤¤¦§¨

ðmigzFxA DhlgW xnFl dvFx Fpi ¥̀¤©¤£¨¨§§¦
`N` ,xEPzA KM xg` FzF` mitF` oi`e§¥¦©©¨§©¤¨
,Dzhilg xg` DzFt`l Ep` mikixv§¦¦¨¤¡¨©©£¦¨¨
,'ipitY' `icdA DA aEzMW dgpnA FnM§§¦§¨¤¨¨§¤§¨ª¦¥
dxifbl 'zkAxn' 'zkAxn' opitlie§¨§¦©ª§¤¤ª§¤¤¦§¥¨

:deWbi dxez ¨¨
(bi)ñlr FpAxw aixwi' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©§¦¨§¨©

lirl `d ,il dOl 'einlW zcFY gaf¤©©§¨¨¨¨¦¨§¥
dcFYd gaf lr aixwde' aizM DiPin¦¥§¦§¦§¦©¤©©¨
Fpi` DPin rnW `N` ,'ebe 'zFSn zFNg©©¤¨§©¦¨¥
.'eke 'WFcw mgNd oi`W' `Wxcl `N ¤̀¨¦§¨¨¤¥©¤¤¨
eiptl Wxcp 'ung mgl zNg' didie§¦§¤©Ÿ¤¤¨¥¦§¨§¨¨
zFlElA zFSn zFNg' eiptl ,eixg`lE§©£¨§¨¨©©§
zFlElA zNg zkAxn zlqe 'ebe onXA©¤¤§Ÿ¤ª§¤¤©Ÿ§
lr' eixg`lE ,'ebe 'mgl zNg lr ,onXA©¨¤©©Ÿ¤¤§©£¨©
gaf lr ,FpAxw aixwi ung mgl zNg©Ÿ¤¤¨¥©§¦¨§¨©¤©

:'einlW zcFYci dxez ©§¨¨
(ci)òdid `l `lde ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©£ŸŸ¨¨

Kkl .dcFY inlW cg` oAxw `N ¤̀¨¨§¨¤¨©§¥¨§¨
oine oin lkC ,'eke 'cg` mgl' WxiR¥¥¤¤¤¨§¨¦¨¦

:oAxw `xwpeh dxez ¦§¨¨§¨

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyily meil inei xeriy

(æ)øLà ïäkä íäì úçà äøBz íLàk úàhçk©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−¨¤®©Ÿ¥²£¤¬
:äéäé Bì Ba-øtëé§©¤−¬¦«§¤«

i"yx£Ì‰Ï ˙Á‡ ‰¯Bz∑ זה BaŒ¯tÎÈ.ּבדבר ¯L‡ Ô‰k‰∑ לכּפרה יֹום åהראּוי לטבּול ּפרט ּבֹו, æחֹולק »««»∆ְֶָָ«…≈¬∆¿«∆ְְְִֵַָָָָָ
ּכּפּורים  .ואֹונן çּומחּסר ְְִִֵָֻ

(ç)øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä ïäkäå§©̧Ÿ¥½©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´
:äéäé Bì ïäkì áéø÷ä¦§¦½©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ∑ ׁשאינן ואֹונן, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום לטבּול חֹולקים èּפרט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ
קג)ּבעֹורֹות .(זבחים ָ

(è)äNòð-ìëå øepza äôàz øLà äçðî-ìëå§¨¦§À̈£¤³¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬
:äéäú Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî-ìòå úLçøná©©§¤−¤§©©«£©®©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ∑?לבּדֹו לֹו יכֹול «…≈««¿ƒ…»¿ְַָ
לכּלן? יכֹול ּתהיה". אהרן "לכלּֿבני לֹומר: ְְְְְֲִֵֶַַַָָָֹֻּתלמּוד

לביתֿאב  ּכיצד? הא הּמקריב". "לּכהן לֹומר: ְְְִֵֵֵַַַַַַָָֹּתלמּוד
יֹום  אֹותֹו אֹותּהéׁשל .(ת"כ)ׁשּמקריבין ְִִֶֶַָ

(é)ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá äçðî-ìëå§¨¦§¨¬§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ
ô :åéçàk Léà äéäz¦«§¤−¦¬§¨¦«

i"yx£ÔÓM·Œ‰ÏeÏa∑ מנחת ׁשמן ∑ÁÂ¯·‰.נדבה ëזֹו ּבהן ׁשאין קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מנחת .זֹו ¿»«∆∆ְְִַָָ«¬≈»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ß oqip 'e iyily mei ß

(àé):ýåýéì áéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−©«Ÿ̈«

(áé)áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìò íà|äãBzä çáæ-ìò ¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́©À̈
íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî úBlç©³©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´

:ïîMa úìeìa úlç úëaøî úìñå ïîMa©¨®¤§´Ÿ¤ª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ep·È¯˜È ‰„BzŒÏÚ Ì‡∑ הֹודאה ּדבר על אם ƒ«»«¿ƒ∆ְִַַָָ

מדּברּיֹות  והֹולכי הּים יֹורדי ּכגֹון לֹו, ׁשּנעׂשה נס ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָעל
צריכין  ׁשהם – ׁשּנתרּפא וחֹולה האסּורים ּבית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוחבּוׁשי

ּבהן ׁשּכתּוב כאֿכב)להֹודֹות, קז חסּדֹו(תהלים לה' "יֹודּו : ְְֶֶַַָָ

ÔB‰Ïז  ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k ‡˙‡hÁk¿«»»«¬»»«¿»¬»¿
:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

ÏÚ˙‡ח  CLÓ ¯·b ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»¿«¬»»
:‡‰È dÏÈc ‡‰ÎÏ ·¯˜È Ècƒ¿»≈¿«¬»ƒ≈¿≈

ÏÎÂט  ‡¯ep˙a ÈÙ‡˙˙ Èc ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈¿«»¿»
‡‰ÎÏ ‡˙È¯ÒÓ ÏÚÂ ‡z„¯a „·Ú˙˙c¿ƒ¿¬≈¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰z dÏÈc d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈

ÏÈÙ‡י  ‡Ï„e ÁLÓ· ‡ÏÈÙ„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ»
:È‰BÁ‡k ¯·b È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ¿»¿≈«¬…¿≈¿«¿»ƒ

È˜¯·יא  Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿«¿«»ƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÒÎ˙יב  ÏÚ ·¯˜ÈÂ dp·¯˜È ‡˙„Bz ÏÚ Ì‡ƒ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«ƒ¿«
ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡˙„Bz¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒÂ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»¿À¿»

:ÁLÓa ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯b ‡ÎÈ·¿̄ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»

minkg izty

(f)åwEaC 'mdl zg` dxFY' ,WExiR¥¨©©¨¤¨
,eixg` `Ad 'ebe 'xRki xW` odMd' mr¦©Ÿ¥£¤§©¤©¨©£¨
xaM `d ,mW`e z`Hg zFeWdl m`W¤¦§©§©¨§¨¨¨§¨
:dfl df EeWdW ,'mW`M z`HgM' aizM§¦©©¨¨¨¨¤ª§¤¨¤

æ:WnW axrd Fl oi`e ,WExiR¥§¥¤¡¥¤¤
çKixSW `nh Wi minrR ,WExiR¥§¨¦¥¨¥¤¨¦

:xgnl oAxw aixwdlg dxez §©§¦¨§¨§¨¨
(g)èiR lr s`e .'ebe mFi lEahl hxR§¨¦§§©©¦

,xUAA wFlgNn aEzMd ohriOW¤¦£¨©¨¦©£©¨¨

i`wC xUA `weC `pin` ded ,lirlcM§¦§¥£¨¨¦¨©§¨¨¨§¨¥
dlik`l oiiE`x mpi` mde dlik`l©£¦¨§¥¥¨§¦©£¦¨
la` ,aEzMd ohrin Kkl ,eiWkr©§¨§¨¦£¨©¨£¨
ded dlik`l i`w `lC oeiM zFxFr¥¨§Ÿ¨¥©£¦¨£¨
dcFarl oiifg `lC aB lr s` `pin`̈¦¨©©©§Ÿ©§¨©£¨
'eke ol rnWnw ,zFxFrA oiwlFg§¦¨¨©§©¨

:zFxFrn ohrnlh dxez §©£¨¥
(h)émixUrl miwlgp Eid mipdMd©Ÿ£¦¨¤§¨¦§¤§¦

,zAWl xnWn lM ,zFxnWn rAx`e§©§©¦§¨¨¦§¨§©¨

zFa` iYA dXWl wlgp xnWn lke§¨¦§¨¤§¨§¦¨¨¥¨
,cg` a` ziA mFi lkl ,minId zWWl§¥¤©¨¦§¨¥¨¤¨
iYA dXXd lM EWOW zAW mFiaE§©¨¦§¨©¦¨¨¥

:cgiA zFa`i dxez ¨§©©
(i)ëdacp lW zlq zgpn Ff ,WExiR¥¦§©Ÿ¤¤§¨¨

x`W `dC ,`xwIe zWxtA dxEn`d̈£¨§¨¨©©¦§¨§¨§¨
dgpn lke' aizkcM aWg xaM mipin¦¦§¨¨©§¦§¦§¨¦§¨
dUrp lke xEPYA dt`Y xW £̀¤¥¨¤©©§¨©£¨
oM m`e ,'ebe 'zagn lre zWgxOa©©§¤¤§©©£©§¦¥



evע zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyily meil inei xeriy

(åè)ìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz çáæ øNáe§©Àµ¤©©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®
:ø÷a-ãò epnî çépé-àì«Ÿ©¦¬©¦¤−©«Ÿ¤

i"yx£ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Ê ¯N·e∑ ת"כ)(זבחי לו. ּכאן ם יׁש ¿«∆««¿»»ֵָ
וחגיגת  נזיר ואיל ואׁשם חּטאת לרּבֹות הרּבה: ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָרּבּויין

ולילה ôי"ד  ליֹום נאכלין ׁשּיהיּו ,.ÏÎ‡È Ba¯˜ ÌBÈa∑ ְְְֱִִֶֶַָָָ¿»¿»≈»≈
ּבׂשרּה לחמּהöוכזמן זמן –.epnÓ ÁÈpÈŒ‡Ï ְְְְְִַַַָָָ…«ƒ«ƒ∆

¯˜aŒ„Ú∑ לּמה אםּֿכן, הּלילה. ּכל ה ּוא אֹוכל אבל «…∆ְֲִֵֵַַָָָָָ
העברה ÷אמרּו מן האדם להרחיק ּכדי חצֹות'? 'עד ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָ

ברכות) .(ריש

(æè)øãð-íàå|äáãð BàBáéø÷ä íBéa Bðaø÷ çáæ §¦¤´¤´§¨À̈µ¤©¨§¨½§²©§¦¬
:ìëàé epnî øúBpäå úøçnîe ìëàé Bçáæ-úà¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈§©¨¬¦¤−¥«¨¥«

i"yx£‰·„ B‡ ¯„ŒÌ‡Â∑ הֹודאה על הביאּה ׁשּלא ¿ƒ∆∆¿»»ֱִֶַָָָֹ
נס  ּכמֹוøׁשל ימים, לׁשני ונאכלת לחם, טעּונה אינּה , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ

ּבענין  epnÓ.ׁשּמפרׁש ¯˙Bp‰Â ˙¯ÁnÓe∑ ּבראׁשֹוןù ְְִֶָָָֹƒ»√»¿«»ƒ∆ִָ

יאכל'(יאכל מּמּנּו 'והּנֹותר אחרים: ויׁש)ספרים היא, יתרה זֹו ו"ו . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ואּיה  צבעֹון בני "ואּלה ּכגֹון: ּבּמקרא, הרּבה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּכמֹוה

כד)וענה" לו מרמס"(בראשית וצבא וקדׁש "ּתת יג), ח .(דניאל ְְְֲִֵֶַָָָָֹ

(æé):óøOé Làa éLéìMä íBia çáfä øNaî øúBpäå§©−̈¦§©´©¨®©©Æ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«

(çé)íBia åéîìL çáæ-øNaî ìëàé ìëàä íàå§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©¤̧©§¨¹̈©´
Bì áLçé àì Búà áéø÷nä äöøé àì éLéìMä©§¦¦»´Ÿ¥«¨¤¼©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²−
:àOz dðåò epnî úìëàä Lôpäå äéäé ìebt¦´¦«§¤®§©¤²¤¨«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£,'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ) מדּבר הּכתּוב ּבּׁשליׁשי, לאכלֹו ּבׁשחיטה מּמּנּוúּבמחּׁשב אכל אם יכֹול . ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ÌBÈaטו  È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎ ¯Ò·e¿«ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿
:‡¯Ùˆ „Ú dpÓ ÚˆÈ ‡Ï ÏÎ‡˙È da¯À̃¿»≈ƒ¿¬≈»«¿«ƒ≈««¿»

˜¯daטז  ˙ÒÎ ‡z·„ B‡ ‡¯„ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿«¿»ƒ¿«À¿¿≈
‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È d˙ÒÎ ·¯˜È Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»

:ÏÎ‡˙È dpÓ ¯‡zL‡„e È‰B¯˙·„¿«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿¬≈

ÈÏz˙‡‰יז  ‡ÓBÈa ‡˙ÒÎ ¯ÒaÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»¿ƒ»»
:„˜BzÈ ‡¯ea¿»ƒ»

ÒÎ˙יח  ¯ÒaÓ ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿«
‡ÂÚ¯Ï ‡‰È ‡Ï ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BL„e˜¿ƒ¿»¿ƒ»»»¿≈¿«¬»
‡‰È ˜Á¯Ó dÏ ·LÁ˙È ‡Ï d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»≈»ƒ¿¬≈≈¿»»¿≈

:Ïa˜È d·BÁ dpÓ ÏeÎÈ˙c L‡Â∆¡«¿≈ƒ≈≈¿«≈

minkg izty

(eh)ôWxiR i"WxW aB lr s`e§©©©¤©¦¥¥
'xUAd on oili `le' iAB d`x zWxtA§¨¨©§¥©¥§Ÿ¨¦¦©¨¨
,xAcn aEzMd xUr drAx` zbibgA©£¦©©§¨¨¨¨©¨§©¥
mini ipWl zlk`PW dilr cOle§¦¥¨¤¨¤¤¡¤¤¦§¥¨¦
FpFxkf i"WxW xnFl Wi ,cg` dlile§©§¨¤¨¥©¤©¦¦§
`niY oaC `AiN` `kd WxiR dkxal¦§¨¨¥¥¨¨©¦¨§¤¥¨
gqRd mr d`Ad dbibgC xn`C§¨©©£¦¨©¨¨¦©¤©
`de ,gqRd FnM dlile mFil zlk`p¤¡¤¤§¨©§¨§©¤©§¨
`AiN` `Ed 'eke mini ipWl xn`wC§¨¨©¦§¥¨¦©¦¨
`xiaqE `niY oaC Dilr ibiltC opAxC§©¨¨¦§¦¦£¥§¤¥¨§¦¨
zngn mi`Ad minlWC `dC Edl§§¨¦§¨¦©¨¦¥£©
dlile mFil `N` milk`p opi` gqRd©¤©¥¨¤¡¨¦¤¨§¨©§¨
xzFOn mi`AW minlW ozF` Epiid©§¨§¨¦¤¨¦¦¨
Fgqtl zFrn WixtdW oFbM ,gqRd©¤©§¤¦§¦¨§¦§

dpwe,zFrOd on ExzFpe FgqR odA §¨¨¨¤¦§§§¦©¨
oeike ,minlW `iai zFrn ozF`OW¤¥¨¨¨¦§¨¦§¥¨
lFk`l gqtM opiC Ez`w gqR gMnC§¦Ÿ©¤©¨¨¦¨§¤©¤¡
WxiR K`id DFnzl oi`e .dlile mFil§¨©§¨§¥¦§©¥¨¥¥
`AiN` oOwlE `niY oaC `AiN` o`M̈©¦¨§¤¥¨§©¨©¦¨
dOkA i"Wx lW FMxC oMW ,opAxC§©¨¨¤¥©§¤©¦§©¨
:WOgd WExitl FWExitA zFnFwn§§¥§¥©ª¨

öFnFiA' aizM `le 'FpAxw' aizkCn¦¦§¦¨§¨§Ÿ§¦§

zFNgd EidIW Ll xnFl `N` ,'lk`i¥¨¥¤¨©§¤¦§©©
,ozlik` oiprl Fnvr oAxTd FnM§©¨§¨©§§¦§©£¦¨¨
aizkC ,oAxw E`xwp ok FnM zFNgdC§©©§¥¦§§¨§¨¦§¦
:'oAxw lMn cg` EPOn aixwde'§¦§¦¦¤¤¨¦¨¨§¨

÷minkg Exn` dOl ,xnFl dvFx¤©¨¨¨§£¨¦
xzFi `le zFvg cr FzF` lk`IW¤Ÿ©©£§Ÿ¥

:'ekefh dxez

(fh)øF` xcp m`e' aizkC `d ,WExiR¥¨¦§¦§¦¤¤
ixiin `l lirlC `xninl e`l 'dacp§¨¨©§¥§¨¦§¥Ÿ©§¥
oM mB ixiin DiPin lirl ixdC ,zFacpA¦§¨©£¥§¥¦¥©§¥©¥
D`iad `NW i"Wx WxiR Kkl .dacpA¦§¨¨§¨¥¥©¦¤Ÿ¡¦¨
ixii` `YWd cr la` ,'ek d`cFd lr©¨¨£¨©©§¨©§¦

:qp lW d`cFd lr `iadCù'lk`i' §¥¦©¨¨¤¥¥¨¥
mFiA 'lk`i' WxtY `NW .ipW mFiA§¥¦¤Ÿ§¨¥¥¨¥§
xzFPde' ,lk`i oM mB 'zxgOnE' oFW`x¦¦¨¢¨©¥¥¨¥§©¨
mFiA lk`i ipW mFiA WExiR 'EPOn¦¤¥§¥¦¥¨¥§
zxgOnE' :FWExiR KM `N` .iWilW§¦¦¤¨¨¥¦¨¢¨
WExiR ,'lk`i' ,oFW`xA 'EPOn xzFPde§©¨¦¤¨¦¥¨¥¥
mFiA lk`i oFW`x mFiA xzFPX dn©¤¨§¦¥¨¥§
'xzFPde'n e"`Ed didi df itlE .ipW¥¦§¦¤¦§¤©¨¦§©¨
m`e' KEnqA aizkCn FzgkFde .`xizi§¥¨§¨¨¦¦§¦§¨§¦
.'ebe 'iWilXd mFIA 'ebe lk`i lk`d¥¨Ÿ¥¨¥©©§¦¦

'xzFPde' e"`e i"Wx WxiR `lC `de§¨§Ÿ¥¥©¦¨§©¨
dfi`nE FWExitC ,'DpnXnE' e"`e FnM§¨¦©§¨§¥¥¥¤
dAxzPW mFwOn unFTd didi mFwn̈¦§¤©¤¦¨¤¦§©¨
xYEd iznE FWExiR o`M s` ,DpnW©§¨©¨¥¨©©
,oFW`x mFIn xzFPWM ,zxgnl lFk`l¤¡§¨¢¨§¤¨¦¦
oFW`x mFiA Fzevn dNgYkl la £̀¨§©§¦¨¦§¨§¦
,Wxtl m"`xd dvFxW FnM FCal§©§¤¤¨§¥§¨¥
lk`i' aFYkl Fl did oM m`C mEXn¦§¦¥¨¨¦§¥¨¥
drhp `lC ,'zxgOn EPOn xzFPde§©¨¦¤¦¨¢¨§Ÿ¦§¤
i`w DilrC ipW mFIn 'xzFPde' Wxtl§¨¥§©¨¦¥¦§£¥¨¥
`N` ,oFW`x mFi lr i`wC WxtPXn¦¤§¨¥§¨¥©¦¤¨
oi` lirl la` ,`xizi e"`Ed i`Ce©©©¨§¥¨£¨§¥¥
oi` e"`e `lA `kde .zFrhl mFwn̈¦§§¨¨§Ÿ¨¥
Ff e"`e WxiR ikd mEXn ,zFrhl mFwn̈¦§¦¨¦¥¥¨
zdinY uxFzi dfaE .w"Fce ,`xizi§¥¨§¨¤§©§¦©
WxiR `NW i"Wx lr DnYW m"`xd̈§¥¤¨©©©¦¤Ÿ¥¥

:'DpnXnE' e"`eM Ff e"`efi dxez ¨§¨¦©§¨
(gi)údrWA eilr aXg m` ,WExiR¥¦¦¥¨¨§¨¨

,lEqR zaWgn FnC z` wxFf odMdW¤©Ÿ¥¥¤¨©£¤¤§
uEg `EdW iWilW mFiA Flk`l EpiidC§©§§¨§§§¦¦¤
xg`l la` ,lEqR `Ed f` ,FPnfl¦§©¨¨£¨§©©
,zExWkA FzcFar lM dUrPW Fzaxwd©§¨¨¤©£¨¨£¨§©§



עי ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyily meil inei xeriy
למפרע  יּפסל "הּמקריב àּבּׁשליׁשי, לֹומר: ּתלמּוד ? ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָ

ואינֹו נפסל הּוא הקרבה ּבׁשעת – יחׁשב" לא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹֹאתֹו
לא  הקרבתֹו ּבׁשעת ּפרּוׁשֹו: וכן ּבּׁשליׁשי. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹנפסל

ּבמחׁשבה  זאת ּפּגּול áּתעלה – חּׁשב ואם ,â יהיה. ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
epnÓ ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â∑ הּזמן ּבתֹו עֹונּהãאפּלּו - ¿«∆∆»…∆∆ƒ∆ְְֲֲִַַָ

.ּתּׂשא  ִָ

(èé)Làa ìëàé àì àîè-ìëa òbé-øLà øNaäå§©¨º̈£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−
:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå óøOé¦¨¥®§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

i"yx£¯Na‰Â∑ ׁשלמים קדׁש ּבכלäֿׁשל יּגע אׁשר ¿«»»ְְֲִִֶֶֶַָָֹ
יאכל  לא מקצתֹו∑Na‰Â¯.טמא, ׁשּיצא אבר ,åלרּבֹות ֵֵֵָָֹ¿«»»ְְִֵֶַָָָָ
מּתר  Na¯.ׁשהּפנימי ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk∑(עט מה (פסחים ְִִֶַָֻ»»…«»»ַ

ׁשּנאמר לפי לֹומר? כז)ּתלמּוד יב זבחי(דברים "ודם : ְְְְֱִֶֶֶַַַַָ
ׁשלמים  יאכלּו לא יכֹול ּתאכל", והּבׂשר וגֹו' ְְְְִִֵֵַָָָָָֹֹֹיּׁשפ
ּבׂשר" יאכל "ּכלֿטהֹור נאמר: לכ הּבעלים? .אּלא ְְֱִֶֶַַַָָָָָָָֹ

¯Na ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk ¯Na‰Â)∑ מה ּכל ּכלֹומר: ¿«»»»»…«»»ְַַָ
לּקלעים  חּוץ יצאּו ׁשאם ואׁשם, ּבחּטאת ל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָּׁשאסרּתי
יאכלּוה", מֹועד אהל "ּבחצר ׁשּכתּוב: ּכמֹו אסּורה, –ְְֲֲֵֶֶַַָָָֹֹ
ּבׂשר", יאכל טהֹור "ּכל :ל אֹומר אני זה ְְֲִֵֶַָָָָָָֹּבבׂשר

העיר  ּבכל .)אפּלּו ְֲִִָָ

(ë)øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ∑(ת"כ מג, מדּבר (זבחים הּכתּוב - הּגּוף אינֹוæּבטמאת הּטמא את ׁשאכל טהֹור אבל , ¿À¿»»»ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

Ï‡יט  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜È Èc ‡L„e˜ ¯Ò·e¿«¿»ƒƒ¿«¿»¿»»»
Èc Ïk ‡L„e˜ ¯Ò·e „˜BzÈ ‡¯ea ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¿»ƒ»¿«¿»»ƒ

:‡L„e˜ ¯Òa ÏeÎÈÈ ‡L„e˜· ÈÎ„¿≈¿¿»≈¿«¿»

Ècכ  ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯Òa ÏeÎÈ˙ Èc L‡Â∆¡«ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·BÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ‡È‰‰«ƒ≈««

minkg izty

lqFR lEqR mEW `le daWgn mEW oi ¥̀©£¨¨§Ÿ§¥
:FAàdUrp oAxTdW oeiM ,DFnzl oi`e§¥¦§©¥¨¤©¨§¨©£¨

Fzlik`A KM xg` Ki` oM m` FxWkdA§¤§¥¦¥¥©©¨©£¦¨
zxFzA EvxiY xaM ,lqRim` ,mipdM ¦¨¥§¨¥§§©Ÿ£¦¦

cbpM mFi zxnFWe dafaE afA Epivn̈¦§¨§¨¨§¤¤§¤¤
Exzq E`xWkE dxdh zwfgA EidW mFi¤¨§¤§©¨¢¨§¤¨¨§

:oM df s` ,dxdh zwfgn mFIdá ©¥¤§©¨¢¨©¤¥
`l' oFWlA `xw DiwR` ikdl ,WExiR¥§¨¦©§¥§¨¦§Ÿ
`Ed daWgnaC Ll xnFl ,'aWgi¥¨¥©§¦§©£¨¨
,'FzF` aixwOd' :xn`w ikde ,lqtp¦§¨§¨¦¨¨©©©§¦
`l' ,gaGd zaxwd zrWA EpiidC§©§¦§©©§¨©©¤©Ÿ
z`f Fl dlrY `l WExiR 'Fl aWgi¥¨¥¥Ÿ©£¤Ÿ
mFIA lk`i lk`d' lW daWgOd©©§¨¨¤¥¨Ÿ¥¨¥©

:dlrnl xEn`d 'iWilXdâm` ,WExiR ©§¦¦¨¨§©§¨¥¦
dOM dfA oTiYW ixd .aXge xar̈©§¦¥£¥¤¦¥¨¤©¨
zrWA 'FzF` aixwOd' WxiRW ,mipipr¦§¨¦¤¥¥©©§¦¦§©
odMd `le ,lirlcM gaGd zaxwd©§¨©©¤©§¦§¥§Ÿ©Ÿ¥
`l' WxiR mB .oaEOd itM aixwOd©©§¦§¦©¨©¥¥Ÿ
oiprn `l ,daWgn oiprn 'Fl aWgi¥¨¥¥¦§©©£¨¨Ÿ¥¦§©
,'z`f' zNn siqFd mB .zEaiWg£¦©¦¦©Ÿ
xdfEn `EdW daWgOdW zFxFdl§¤©©§¨¨¤§¨
daWgOd z`f `id ,Fl dlrY `NW¤Ÿ©£¤¦Ÿ©©§¨¨
`EdW ,'iWilXd mFIA lk`i lk`d' lW¤¥¨Ÿ¥¨¥©©§¦¦¤
la` ,FPnfl uEg zlik` zaWgn©£¤¤£¦©¦§©£¨
`Ed FnFwnl uEg zlik` zaWgn©£¤¤£¦©¦§
mFIA lk`i lk`d m`e' wEqRn Wxcp¦§¨¦¨§¦¥¨Ÿ¥¨¥©
Fpi` m`A miWFcw zWxtAW 'iWilXd©§¦¦¤§¨¨©§¦§¦¥

.mW i"Wx WxitcM ,FPnfl uEgl oipr¦§¨§¦§©¦§¥¥©¦¨
lEBiR' mcFw 'aXg m`e' siqFd mB©¦§¦¦¥¤¦
oaEOd didi df zlEfAW ipRn ,'didi¦§¤¦§¥¤§©¤¦§¤©¨
FYaWgnA dlri `l xW`MW EPOn¦¤¤©£¤Ÿ©£¤§©£©§

:didi lEBR FPnfl uEg lk`IWãixdC ¤Ÿ©¦§©¦¦§¤©£¥
oeiM ,`Ed lEBiR oM mB onGd KFzA§©§©©¥¦¥¨
F` dhigW zrWA daWgnA FlqFRW¤§§©£¨¨¦§©§¦¨
KFzA' WExiRd DiBn okl ,dwixf§¦¨¨¥©¦©©¥§

:'onGdhi dxez ©§©
(hi)ä,Fl KEnQd lEBiR lW iwER`l§©¥¤¦©¨

zribp `lA s` lk`p Fpi` `EdW¤¥¤¡¨©§Ÿ§¦©
:d`nEhå,dxfrl uEg `vIW ,WExiR §¨¥¤¨¨¨£¨¨

,milWExi znFgl uEg miNw miWcw F`¨¨¦©¦§©§¨©¦
xUA' mEXn dlik`A xEq` `vFIdC§©¥¨©£¦¨¦¨¨
inipRde ,'Elk`z `l dtxh dcVA©¨¤§¥¨ŸŸ¥§©§¦¦
`le ,oFvigA rbFPW iR lr s` xYEn¨©©¦¤¥©©¦§Ÿ
.lqtpl oke ,`nh `nhA rbFPd opixn`̈§¦©©¥©§¨¥¨¥§¥§¦§©
didC ,`A zFAxl ipXd 'xUAde' i`dC§©§©¨¨©¥¦§©¨§¨¨
,`l Eze 'xUA lk`i xFdh lM' xnFl Fl©¨¨Ÿ©¨¨§Ÿ
dGW zFAxl `N` ,'xUAde' i`n©§©¨¨¤¨§©¤¤

:xYEnk dxez ¨
(k)æwFRiY ,`xw il dOl ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨¦§¨¥

gqR iAB aYknl Kixhvi`Cn Dil¥¦§¦§§¦§¦§©©¥¤©
EpiidC ,eiiEpnl `N` lk`p Fpi`C§¥¤¡¨¤¨¦§¨§©§

minlWC llMn ,milrAmilk`Pd §¨¦¦§¨¦§¨¦©¤¡¨¦
lkl milk`p cg` dlile mini ipWl¦§¥¨¦§©§¨¤¨¤¡¨¦§¨
`N` milk`p opi`W ,ok `l m`C ,mc`̈¨§¦Ÿ¥¤¥¨¤¡¨¦¤¨

Fpi`C `pngx azkC gqR ,milrAl©§¨¦¤©§¨©©£¨¨§¥
`YWd ,il dOl milrAl `N` lk`p¤¡¨¤¨©§¨¦¨¨¦©§¨
milk`PW miNw mdW minlXn slip¥©¦§¨¦¤¥©¦¤¤¡¨¦
ikd ENit` lk`n lkaE mini ipWl¦§¥¨¦§¨©£¨£¦¨¦
gqR ,milrAl `N` milk`p opi ¥̀¨¤¡¨¦¤¨©§¨¦¤©
dlile mFil `N` lk`p Fpi`W xEngd¤¨¤¥¤¡¨¤¨§¨©§¨
Wi .oMW lM `l ilv `N` lk`p Fpi`e§¥¤¡¨¤¨¨¦Ÿ¨¤¥¥
x`W `pin` ded ,`xw e`l i`C ,xnFl©§¦©§¨£¨¨¦¨§¨
,milrAl `N` milk`p opi` minlW§¨¦¥¨¤¡¨¦¤¨©§¨¦
oi`C ,DitEbl `kixv gqtC `xwE§¨§¤©§¦¨§¥§¥
mcFw eilr EpnPW `N` milrA mi`xwp¦§¨¦§¨¦¤¨¤¦§¨¨¤
,`l FzhigW xg` la` FzhigW§¦¨£¨©©§¦¨Ÿ
m` ENit` minlW x`W iwER`l§©¥§¨§¨¦£¦¦
FzhigW xg` ENit` FA EtYYWp¦§©§£¦©©§¦¨
,`l sEYiW `lA la` ,olk`l mixYEn¨¦§¨§¨£¨§Ÿ¦Ÿ
.il d`xp .`xw Kixhvi` ikd mEXn¦¨¦¦§§¦§¨¦§¤¦
lk'C `xw e`l i`C ,uxiY m"`xde§¨§¥¥¥§¦©§¨§¨
,iccd` i`xw dWw ied 'ebe 'xFdḧ£¥¨¤§¨¥©£¨¥
cOln ,'dVd lr EQkY' gqtA aizM§¦§¤©¨Ÿ©©¤§©¥
`d ,milrAl `N` lk`p gqRd oi`W¤¥©¤©¤¡¨¤¨©§¨¦¨
i`C ,milrA opi`W s` milk`p minlW§¨¦¤¡¨¦©¤¥¨§¨¦§¦
xnFge lTn gqR iziY `weC milrAl©§¨¦©§¨¥¥¤©¦©¨¤
Ligaf mce' aizkE ,lirlcM minlWC¦§¨¦§¦§¥§¦§©§¨¤
rnWnC ,'lk`Y xUAde KtXi¦¨¥§©¨¨Ÿ¥§©§©
,milrAl `N` milk`p opi` minlWC¦§¨¦¥¨¤¡¨¦¤¨©§¨¦
lk'C `xw `pngx azM ikd mEXn¦¨¦¨©©£¨¨§¨§¨
'ebe 'xUAde'C `xwC cOll ,'ebe 'xFdḧ§©¥¦§¨¦§©¨¨

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyily meil inei xeriy

(åè)ìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz çáæ øNáe§©Àµ¤©©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®
:ø÷a-ãò epnî çépé-àì«Ÿ©¦¬©¦¤−©«Ÿ¤

i"yx£ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Ê ¯N·e∑ ת"כ)(זבחי לו. ּכאן ם יׁש ¿«∆««¿»»ֵָ
וחגיגת  נזיר ואיל ואׁשם חּטאת לרּבֹות הרּבה: ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָרּבּויין

ולילה ôי"ד  ליֹום נאכלין ׁשּיהיּו ,.ÏÎ‡È Ba¯˜ ÌBÈa∑ ְְְֱִִֶֶַָָָ¿»¿»≈»≈
ּבׂשרּה לחמּהöוכזמן זמן –.epnÓ ÁÈpÈŒ‡Ï ְְְְְִַַַָָָ…«ƒ«ƒ∆

¯˜aŒ„Ú∑ לּמה אםּֿכן, הּלילה. ּכל ה ּוא אֹוכל אבל «…∆ְֲִֵֵַַָָָָָ
העברה ÷אמרּו מן האדם להרחיק ּכדי חצֹות'? 'עד ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָ

ברכות) .(ריש

(æè)øãð-íàå|äáãð BàBáéø÷ä íBéa Bðaø÷ çáæ §¦¤´¤´§¨À̈µ¤©¨§¨½§²©§¦¬
:ìëàé epnî øúBpäå úøçnîe ìëàé Bçáæ-úà¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈§©¨¬¦¤−¥«¨¥«

i"yx£‰·„ B‡ ¯„ŒÌ‡Â∑ הֹודאה על הביאּה ׁשּלא ¿ƒ∆∆¿»»ֱִֶַָָָֹ
נס  ּכמֹוøׁשל ימים, לׁשני ונאכלת לחם, טעּונה אינּה , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ

ּבענין  epnÓ.ׁשּמפרׁש ¯˙Bp‰Â ˙¯ÁnÓe∑ ּבראׁשֹוןù ְְִֶָָָֹƒ»√»¿«»ƒ∆ִָ

יאכל'(יאכל מּמּנּו 'והּנֹותר אחרים: ויׁש)ספרים היא, יתרה זֹו ו"ו . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ואּיה  צבעֹון בני "ואּלה ּכגֹון: ּבּמקרא, הרּבה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּכמֹוה

כד)וענה" לו מרמס"(בראשית וצבא וקדׁש "ּתת יג), ח .(דניאל ְְְֲִֵֶַָָָָֹ

(æé):óøOé Làa éLéìMä íBia çáfä øNaî øúBpäå§©−̈¦§©´©¨®©©Æ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«

(çé)íBia åéîìL çáæ-øNaî ìëàé ìëàä íàå§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©¤̧©§¨¹̈©´
Bì áLçé àì Búà áéø÷nä äöøé àì éLéìMä©§¦¦»´Ÿ¥«¨¤¼©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²−
:àOz dðåò epnî úìëàä Lôpäå äéäé ìebt¦´¦«§¤®§©¤²¤¨«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£,'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ) מדּבר הּכתּוב ּבּׁשליׁשי, לאכלֹו ּבׁשחיטה מּמּנּוúּבמחּׁשב אכל אם יכֹול . ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ÌBÈaטו  È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎ ¯Ò·e¿«ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿
:‡¯Ùˆ „Ú dpÓ ÚˆÈ ‡Ï ÏÎ‡˙È da¯À̃¿»≈ƒ¿¬≈»«¿«ƒ≈««¿»

˜¯daטז  ˙ÒÎ ‡z·„ B‡ ‡¯„ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿«¿»ƒ¿«À¿¿≈
‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È d˙ÒÎ ·¯˜È Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»

:ÏÎ‡˙È dpÓ ¯‡zL‡„e È‰B¯˙·„¿«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿¬≈

ÈÏz˙‡‰יז  ‡ÓBÈa ‡˙ÒÎ ¯ÒaÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»¿ƒ»»
:„˜BzÈ ‡¯ea¿»ƒ»

ÒÎ˙יח  ¯ÒaÓ ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿«
‡ÂÚ¯Ï ‡‰È ‡Ï ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BL„e˜¿ƒ¿»¿ƒ»»»¿≈¿«¬»
‡‰È ˜Á¯Ó dÏ ·LÁ˙È ‡Ï d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»≈»ƒ¿¬≈≈¿»»¿≈

:Ïa˜È d·BÁ dpÓ ÏeÎÈ˙c L‡Â∆¡«¿≈ƒ≈≈¿«≈

minkg izty

(eh)ôWxiR i"WxW aB lr s`e§©©©¤©¦¥¥
'xUAd on oili `le' iAB d`x zWxtA§¨¨©§¥©¥§Ÿ¨¦¦©¨¨
,xAcn aEzMd xUr drAx` zbibgA©£¦©©§¨¨¨¨©¨§©¥
mini ipWl zlk`PW dilr cOle§¦¥¨¤¨¤¤¡¤¤¦§¥¨¦
FpFxkf i"WxW xnFl Wi ,cg` dlile§©§¨¤¨¥©¤©¦¦§
`niY oaC `AiN` `kd WxiR dkxal¦§¨¨¥¥¨¨©¦¨§¤¥¨
gqRd mr d`Ad dbibgC xn`C§¨©©£¦¨©¨¨¦©¤©
`de ,gqRd FnM dlile mFil zlk`p¤¡¤¤§¨©§¨§©¤©§¨
`AiN` `Ed 'eke mini ipWl xn`wC§¨¨©¦§¥¨¦©¦¨
`xiaqE `niY oaC Dilr ibiltC opAxC§©¨¨¦§¦¦£¥§¤¥¨§¦¨
zngn mi`Ad minlWC `dC Edl§§¨¦§¨¦©¨¦¥£©
dlile mFil `N` milk`p opi` gqRd©¤©¥¨¤¡¨¦¤¨§¨©§¨
xzFOn mi`AW minlW ozF` Epiid©§¨§¨¦¤¨¦¦¨
Fgqtl zFrn WixtdW oFbM ,gqRd©¤©§¤¦§¦¨§¦§

dpwe,zFrOd on ExzFpe FgqR odA §¨¨¨¤¦§§§¦©¨
oeike ,minlW `iai zFrn ozF`OW¤¥¨¨¨¦§¨¦§¥¨
lFk`l gqtM opiC Ez`w gqR gMnC§¦Ÿ©¤©¨¨¦¨§¤©¤¡
WxiR K`id DFnzl oi`e .dlile mFil§¨©§¨§¥¦§©¥¨¥¥
`AiN` oOwlE `niY oaC `AiN` o`M̈©¦¨§¤¥¨§©¨©¦¨
dOkA i"Wx lW FMxC oMW ,opAxC§©¨¨¤¥©§¤©¦§©¨
:WOgd WExitl FWExitA zFnFwn§§¥§¥©ª¨

öFnFiA' aizM `le 'FpAxw' aizkCn¦¦§¦¨§¨§Ÿ§¦§

zFNgd EidIW Ll xnFl `N` ,'lk`i¥¨¥¤¨©§¤¦§©©
,ozlik` oiprl Fnvr oAxTd FnM§©¨§¨©§§¦§©£¦¨¨
aizkC ,oAxw E`xwp ok FnM zFNgdC§©©§¥¦§§¨§¨¦§¦
:'oAxw lMn cg` EPOn aixwde'§¦§¦¦¤¤¨¦¨¨§¨

÷minkg Exn` dOl ,xnFl dvFx¤©¨¨¨§£¨¦
xzFi `le zFvg cr FzF` lk`IW¤Ÿ©©£§Ÿ¥

:'ekefh dxez

(fh)øF` xcp m`e' aizkC `d ,WExiR¥¨¦§¦§¦¤¤
ixiin `l lirlC `xninl e`l 'dacp§¨¨©§¥§¨¦§¥Ÿ©§¥
oM mB ixiin DiPin lirl ixdC ,zFacpA¦§¨©£¥§¥¦¥©§¥©¥
D`iad `NW i"Wx WxiR Kkl .dacpA¦§¨¨§¨¥¥©¦¤Ÿ¡¦¨
ixii` `YWd cr la` ,'ek d`cFd lr©¨¨£¨©©§¨©§¦

:qp lW d`cFd lr `iadCù'lk`i' §¥¦©¨¨¤¥¥¨¥
mFiA 'lk`i' WxtY `NW .ipW mFiA§¥¦¤Ÿ§¨¥¥¨¥§
xzFPde' ,lk`i oM mB 'zxgOnE' oFW`x¦¦¨¢¨©¥¥¨¥§©¨
mFiA lk`i ipW mFiA WExiR 'EPOn¦¤¥§¥¦¥¨¥§
zxgOnE' :FWExiR KM `N` .iWilW§¦¦¤¨¨¥¦¨¢¨
WExiR ,'lk`i' ,oFW`xA 'EPOn xzFPde§©¨¦¤¨¦¥¨¥¥
mFiA lk`i oFW`x mFiA xzFPX dn©¤¨§¦¥¨¥§
'xzFPde'n e"`Ed didi df itlE .ipW¥¦§¦¤¦§¤©¨¦§©¨
m`e' KEnqA aizkCn FzgkFde .`xizi§¥¨§¨¨¦¦§¦§¨§¦
.'ebe 'iWilXd mFIA 'ebe lk`i lk`d¥¨Ÿ¥¨¥©©§¦¦

'xzFPde' e"`e i"Wx WxiR `lC `de§¨§Ÿ¥¥©¦¨§©¨
dfi`nE FWExitC ,'DpnXnE' e"`e FnM§¨¦©§¨§¥¥¥¤
dAxzPW mFwOn unFTd didi mFwn̈¦§¤©¤¦¨¤¦§©¨
xYEd iznE FWExiR o`M s` ,DpnW©§¨©¨¥¨©©
,oFW`x mFIn xzFPWM ,zxgnl lFk`l¤¡§¨¢¨§¤¨¦¦
oFW`x mFiA Fzevn dNgYkl la £̀¨§©§¦¨¦§¨§¦
,Wxtl m"`xd dvFxW FnM FCal§©§¤¤¨§¥§¨¥
lk`i' aFYkl Fl did oM m`C mEXn¦§¦¥¨¨¦§¥¨¥
drhp `lC ,'zxgOn EPOn xzFPde§©¨¦¤¦¨¢¨§Ÿ¦§¤
i`w DilrC ipW mFIn 'xzFPde' Wxtl§¨¥§©¨¦¥¦§£¥¨¥
`N` ,oFW`x mFi lr i`wC WxtPXn¦¤§¨¥§¨¥©¦¤¨
oi` lirl la` ,`xizi e"`Ed i`Ce©©©¨§¥¨£¨§¥¥
oi` e"`e `lA `kde .zFrhl mFwn̈¦§§¨¨§Ÿ¨¥
Ff e"`e WxiR ikd mEXn ,zFrhl mFwn̈¦§¦¨¦¥¥¨
zdinY uxFzi dfaE .w"Fce ,`xizi§¥¨§¨¤§©§¦©
WxiR `NW i"Wx lr DnYW m"`xd̈§¥¤¨©©©¦¤Ÿ¥¥

:'DpnXnE' e"`eM Ff e"`efi dxez ¨§¨¦©§¨
(gi)údrWA eilr aXg m` ,WExiR¥¦¦¥¨¨§¨¨

,lEqR zaWgn FnC z` wxFf odMdW¤©Ÿ¥¥¤¨©£¤¤§
uEg `EdW iWilW mFiA Flk`l EpiidC§©§§¨§§§¦¦¤
xg`l la` ,lEqR `Ed f` ,FPnfl¦§©¨¨£¨§©©
,zExWkA FzcFar lM dUrPW Fzaxwd©§¨¨¤©£¨¨£¨§©§



evעב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyily meil inei xeriy
ּבכלֿטמא  אׁשרֿיּגע "והּבׂשר אזהרה אּלא ּכרת ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָענּוׁש
אינּה הּטהֹור את ׁשאכל טמא ואזהרת ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָוגֹו'".

ּב'גזרה çמפרׁשת  למדּוה חכמים אּלא ּבּתֹורה, ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
קדׁשים )(ת"כ .èׁשוה' ּבאֹוכלי אמּורֹות ּכרתֹות ׁשלׁש ְְְֲִֵֵָָָָָֹ

הּגּוף  ר éּבטמאת ּודרׁשּוה ּב'ׁשבּוע ֹות', ו)ּבֹותינּו (דף ְְְְִֵַַַָָֻ
קרּבן  על ללּמד ואחת לפרט ואחת לכלל, ְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָאחת

ויֹורד  מקּדׁשëעֹולה טמאת על אּלא נאמר ׁשּלא , ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
.וקדׁשיו  ְָָָ

(àë)Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå| §¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´
-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè äîäáa¦§¥¨´§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©
àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä çáæ¤¬©©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénòî¥«©¤«¨

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)áNëå øBL áìç-ìk øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤
:eìëàú àì æòå̈¥−¬ŸŸ¥«

(ãë)äëàìî-ìëì äNòé äôøè áìçå äìáð áìçå§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−§¨§¨¨®
:eäìëàú àì ìëàå§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«

i"yx£‰Î‡ÏÓŒÏÎÏ ‰NÚÈ∑(ת"כ כג, על (פסחים ולּמד ּבא ≈»∆¿»¿»»ְִֵַָ
מטּמא  ׁשאינֹו נבלֹות ìהחלב, î.‡Ïטמאת ÏÎ‡Â ְְְֵֵֵֵֶֶַַַֻ¿»……

e‰ÏÎ‡˙∑(הנשה גיד  פרק אּסּור (חולין יבֹוא ּתֹורה: אמרה …¿Àְִָָָָ

אכלֹו, ׁשאם חלב, אּסּור על ויחּול ּוטרפה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָנבלה
נבלה  ׁשל לאו על אף אּסּור ðיתחּיב אין ּתאמר: ולא , ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

אּסּור  על .חל ִַָ

BÒa‡·˙כא  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜˙ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈ƒ¿«¿»¿»»¿¬«
‡ˆ˜L ÏÎa B‡ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a B‡ ‡L‡¬»»ƒ¿ƒ»¿»¬»¿»ƒ¿»
Ì„˜ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ¯ÒaÓ ÏeÎÈÈÂ ·‡ÒÓ¿»»¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«»ƒ√»

:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Bz¯כג  ·¯z Ïk ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»¿«
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡fÚÂ ¯n‡Â¿ƒ»¿ƒ»»≈¿

ÏÎÏכד  „·Ú˙È ‡¯È·z ·¯˙e ‡ÏÈ· ·¯˙e¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿¬≈¿»
:dpÏÎÈ˙ ‡Ï ÏÎÈÓe ‡z„·Úƒƒ¿»≈«»≈¿À≈

minkg izty

s` xFdh lM `N` ,milrA `weC e`l©©§¨§¨¦¤¨¨¨©
:milrA Fpi`Wç'Fz`nhe' opitliC ¤¥§¨¦§¨§¦©§ª§¨

`kd aizM ,deW dxifB 'Fz`nhe'§ª§¨§¥¨¨¨§¦¨¨
zWxtA mzd aizkE ,'eilr Fz`nhe'§ª§¨¨¨§¦¨¨§¨¨©
oNdN dn ,'Fa Fz`nh cFr' dxR̈¨ª§¨©§©¨
lM' DiA aizM `icdaC ,sEBd z`nEh§©©¦§¤§¨§¦¥¨
z`nEhA ixiin `kd s` ,'znA rbPd©Ÿ¥©§¥©¨¨©§¥§§©

:sEBdè`lde ,dWwY `NW ,dfA FpFvx ©§¨¤¤Ÿ©§¤©£Ÿ
okl .oixidfn oM m` `N` oiWpFr oi ¥̀§¦¤¨¦¥©§¦¦¨¥

:'eke 'zWxFtn Dpi`' WxiRédxfB ¥¥¥¨§¤¤§¥¨
lirlcM 'ek zTg zWxtA aizM .deẄ¨§¦§¨¨©ª©§¦§¥
Fzxdf`e ,zxM DiA aizkE 'FA Fz`nh'ª§¨§¦¥¨¥§©§¨¨
z` E`Ohi `le' aizkC `Up zWxtA§¨¨©¨¦§¦§Ÿ§©§¤
,'mkFzA okFW ip` xW` mdipgn©£¥¤£¤£¦¥§¨
z`nEhA `ai `NW dxdf` EpiidC§©§©§¨¨¤Ÿ¨Ÿ§§©
`kdC 'Fz`nh' opitlie ,WCwOl sEBd©©¦§¨§¨§¦©ª§¨§¨¨
mzdC 'Fz`nh' dn ,mzdC 'Fz`nH'n¦ª§¨§¨¨©ª§¨§¨¨
Wi `kdC 'Fz`nh' s` ,dxdf` FA Wi¥©§¨¨©ª§¨§¨¨¥

:dxdf` FAëmipdMd l` xFn`A zg` ©§¨¨©©¤¡¤©Ÿ£¦
l` mkrxf lMn axwi xW` Wi` lM'¨¦£¤¦§©¦¨©§£¤¤
'c wxR migafA opixn`e ,'ebe 'miWcTd©¢¨¦§¨§¦©¦§¨¦¤¤
,'axwi' EdnE ,`Ed dlik` 'axwi' i`dC§©¦§©£¦¨©¦§©

,ilkA WCwEdW ,aixwdl iE`xA§¨§©§¦¤§©¦§¦
,inC ikid aixwdl iE`x `dIW xnFlM§©¤§¥¨§©§¦¥¦¨¥
iYW cFre .ilkA WCEwn xaM `dIW¤§¥§¨§¨¦§¦§§¥
xW` WtPde' ,ev zWxtA zFzixM̈¥§¨¨©©§©¤¤£¤
KinqE ,'minlXd gaGn xUA lk`YŸ©¨¨¦¤©©§¨¦§¦
,'`nh lkA rBz iM Wtpe' Dil¥§¤¤¦¦©§¨¨¥
,llkl zg` ,'dzxkpe' aizM EdiiexzaE§©§©§§¦§¦§§¨©©¦§¨
,miWcTd l`'C `Edd xnFl FpFvx§©©§¤©¢¨¦
ElNd miYXn zg`e ,lMd z` llMW¤¨©¤©Ÿ§©©¦§©¦©¨

ev zWxtA miaEzMdFf dCnE ,hxtl ©§¦§¨¨©©¦§¨¦¨
,xtQd zNgzA mipdM zxFzA zWxcp¦§¤¤§©Ÿ£¦¦§¦©©¥¤
llMd on `vie llMA didW xaC'¨¨¤¨¨©§¨§¨¨¦©§¨
`N` `vi Fnvr lr cOll `l ,cOll§©¥Ÿ§©¥©©§¨¨¤¨
Wtpe' ,cviM ,'`vi FNM llMd lr cOll§©¥©©§¨ª¨¨¥©§¤¤
,'ebe 'minlXd gaf xUAn lk`Y xW £̀¤Ÿ©¦§©¤©©§¨¦
Eid miWcTd lM llkA minlXd `lde©£Ÿ©§¨¦¦§©¨©¢¨¦¨
dn ,mdil` WiTdl ,E`vi dOle§¨¨¨§§©¦£¥¤©
lM s` ,gAfn iWcw micgEin minlX§¨¦§¨¦¨§¥¦§¥©©Ÿ
ziAd wcA iWcw E`vi ,gAfn iWcẅ§¥¦§¥©¨§¨§¥¤¤©©¦
mEXn mdilr miaiIg oi`W¤¥©¨¦£¥¤¦

:d`nEh`k dxez §¨
(ck)ì`xwIe zWxtA lirl aizkC¦§¦§¥§¨¨©©¦§¨

`le ,'mW`e `nh `Ede EPOn mlrpe'§¤§©¦¤§¨¥§¨¥§Ÿ
`EdW ipRn ike ,'mW`e' i`O` Eprcï©§©©§¨¥§¦¦§¥¤
dlFr oAxw `iadl mW`A `di `nḧ¥§¥§¨¨§¨¦¨§¨¤
LcOll df zxM dptEd Kkitl ,cxFie§¥§¦¨§¨¨¥¤§©¤§
`EdW ,`A `Ed df zxM lr xRkNW¤§©¥©¨¥¤¨¤
z`nEhl oipr Fpi` m`e ,Wcw z`nEh§©Ÿ¤§¦¥¦§¨§§©
oAxwaC ,deW dxifBn ol `wtpC WcwŸ¤§¨§¨¨¦§¥¨¨¨¦§¨§¨
dndA zlapa F`' aizM cxFie dlFr¤§¥§¦§¦§©§¥¨
miWcw lkF`A xn`pe ,'d`nh§¥¨§¤¡©§¥¨¨¦
iM Wtpe' ev zWxtA sEBd z`nEhA§§©©§¨¨©©§¤¤¦
lk`e 'ebe d`nh dndaA 'ebe rBz¦©¦§¥¨§¥¨§¨©
s` Wcw z`nEh oNdN dn ,'ebe ,xUAn¦§©©§©¨§©Ÿ¤©
z`nEhl oipr EdpY ,Wcw z`nEh o`M̈§©Ÿ¤§¥¦§¨§§©

:WCwnî,d`pd xiYdl i`C ,WExiR ¦§¨¥§¦§©¦£¨¨
xW` xBl' aizkCn dxYEd dlapC oeiM¥¨¦§¥¨§¨¦¦§¦©¥£¤
lr ,llkA iOp alg ,'ebe 'LixrWA¦§¨¤¥¤©¦¦§¨©
z`nEh `Ohn Fpi`W `A KgxM̈§¨¨¤¥§©¥§©
iWcw zFxFr FA gFWnl ENit`e zFliap§¥©£¦¦§©¨§¥
dUri' aizM ikd mEXn ,ziAd wcA¤¤©©¦¦¨¦§¦¥¨¤

:'dk`ln lklðlW e`l oiCd `Ede §¨§¨¨§©¦©¤
alg' ,EdiieexY aFYkl ikixvE .dtxh§¥¨§¦¦¦§©§©§¥¤
opirnW` i`C ,'dtxh alge dlap§¥¨§¥¤§¥¨§¦©§§¦©



עג ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyily meil inei xeriy

(äë)äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç ìëà-ìk ék¦ µ¨Ÿ¥´¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨
:äénòî úìëàä Lôpä äúøëðå ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨

(åë)óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc-ìëå§¨¨Æ´Ÿ«Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−
:äîäaìå§©§¥¨«

i"yx£‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ∑(ס ּדגים (שם לדם .וחגבים ñּפרט »¿«¿≈»ְְֲִִַַָָָ
ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa∑ואינּה הּגּוף חֹובת ׁשהיא לפי ¿…¿…≈∆ְְִִֵֶַַָ

מֹוׁשבֹות  ּבכל נֹוהגת קרקע, קּדּוׁשין òחֹובת ּובמּסכת . ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ
א' לז)ּבפרק לֹומר (דף הצר לּמה .מפרׁש ְְְֵֶֶַַָָָֻ

(æë)Lôpä äúøëðå íc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk̈¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤
:äénòî àåää©¦−¥«©¤«¨

(çë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èë)çáæ-úà áéø÷nä øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©©§¦º¤¤³©
:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéì åéîìL§¨¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«

(ì)-ìò áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz åéãé̈¨´§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©
éðäì äæçä úà epàéáé äæçäéðôì äôeðz Búà ó ¤«¨¤Æ§¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ‰È‡È·z ÂÈ„È∑(ס"א הּבעלים (מנחות יד ׁשּתהא »»¿ƒ∆»¿ְְִֵֶַַָ
ּכהן  ויד ּבּה, נתּונין והחזֹות והחלב מּלמּטה ôמלמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

‰'.ּומניפן  ÈM‡ "אתֿהחלב ∑‡˙ האּׁשים? הן ּומה ְִָ≈ƒ≈ִִֵֵֶֶַַָ
הּמטּבחים ∑ep‡È·È.עלֿהחזה" מּבית ּכׁשּמביאֹו ֶֶַָ¿ƒ∆ְְְִִִִֵֶַַָ

הּמניף, הּכהן ליד ּוכׁשּנֹותנֹו החזה, על החלב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹנֹותן
האמּור  וזהּו למּטה. והחלב למעלה החזה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנמצא

אחר י)ּבמקֹום הּתנּופה (לקמן וחזה הּתרּומה "ׁשֹוק : ְְְֲֵֵַַַַָָָ
הּתנּופה  ּולאחר וגֹו'"; להניף יביאּו החלבים אּׁשי ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָעל

וזהּונֹות  למּטה, החזה ונמצא הּמקטיר, לּכהן נֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
כ)ׁשּנאמר ט עלֿהחזֹות (שם אתֿהחלבים "וּיׂשימּו : ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכהנים  ׁשּׁשלׁשה למדנּו, הּמזּבחה". החלבים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹוּיקטר
לּה ּב'מנחֹות'öזקּוקין מפרׁש ּכ סב); ‡˙ÏÁ‰Œ·.(דף ְְְִִָָָָֹ∆«≈∆

Ècכה  ‡¯ÈÚa ÔÓ ‡a¯z ÏeÎÈ„ Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ÏeÎÈ˙ È„ƒ≈≈««

ÔBÎÈ·˙BÓכו  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ¿»¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯ÈÚ·„Â ‡ÙBÚc¿»¿ƒ¿ƒ»

ÈˆÈzLÈÂכז  ‡Ó„ Ïk ÏeÎÈ˙ È„ ‡L‡ Ïk»¬»»ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙כט  ·¯˜Óc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈»
da¯˜ ˙È È˙ÈÈ ÈÈ Ì„˜ È‰BL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»«¿ƒ»À¿»≈

:È‰BL„e˜ ˙ÒÎpÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒƒ¿«¿ƒ

ÏÚל  ‡a¯z ˙È ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È Ôe˙È˙ È‰B„È¿ƒ«¿»À¿»«»«¿»»«¿»«
‡Óe¯‡ d˙È ‡Ó¯‡Ï ‡È„Á ˙È dp˙ÈÈ ‡È„Á∆¿»«¿ƒ≈»∆¿»«¬»»»≈¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

minkg izty

xEQi`C `Ed dlap `pin` ded dlap§¥¨£¨¨¦¨§¥¨§¦
d`nEh `OhnC mEXn xEQi` lr lg̈©¦¦¦§©¥§¨
opirnW` i`e ,`l dtixh la` dxEng£¨£¨§¥¨Ÿ§¦©§§¦©
xEQi`C `Ed dtxh `pin` ded dtxh§¥¨£¨¨¦¨§¥¨§¦
miIgn FxEQi`C mEXn xEQi` lr lg̈©¦¦§¦¥©¦
ikixv ikd mEXn ,`l dlap la £̀¨§¥¨Ÿ¦¨¦§¦¦

:EdiieexYdk dxez ©§©§
(ek)ñ'dndAle sFrl' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¨§©§¥¨

mC hrnnC xnFl oi` la` .il dOl̈¨¦£¨¥©¦§©¥©
.dndA llkA dIgC ,Fpi` df ,dIg©¨¤¥§©¨¦§©§¥¨
oiCd `Ed ,miabge mibC `weC e`le§©©§¨¨¦©£¨¦©¦
oi`e hxtE llM iedC mEXn ,mc` mC©¨¨¦§¨¥§¨§¨§¥
dndaE sFr ,hxRAX dn `N` llMA©§¨¤¨©¤©§¨§¥¨

sFr mC Fpi`W mC x`W la` ,oi ¦̀£¨§¨¨¤¥©
:`l dndaEòKRdn dOl ,xn`Y m`e §¥¨Ÿ§¦Ÿ©¨¨§©¥

Wie ,`xTd xcq lr Wxtn `le i"Wx©¦§Ÿ§¨¥©¥¤©§¨§¥
lk'C `pin` ded z`f `laC xnFl©¦§ŸŸ£¨¨¦¨§¨
dn lM zFAxl `A 'mkizFaWFn§¥¤¨§©¨©
ENt` ,xEq` `di mkizFaWFnAX¤§§¥¤§¥¨£¦
aizkC `YWd la` ,miabge mibC̈¦©£¨¦£¨©§¨¦§¦
,miabge mibC hrnnC 'dndAle sFrl'¨§©§¥¨¦§©¥¨¦©£¨¦
lkA' il dOl dWw oM m ¦̀¥¨¤¨¨¦§¨
s`W EpcOll `A `N` ,'mkizFaWFn§¥¤¤¨¨§©§¥¤©
`EdW itl ,bEdp `di ux`l uEgA§§¤¤§¥¨§¦¤
oeiM `hiWR ,xn`Y m`e .sEBd zaFg©©§¦Ÿ©§¦¨¥¨
,'eke ux`A oiA bdFp `Ed sEBd zaFgC§©©¥¥¨¨¤

'oiWECiw zkQnaE' i"Wx WxiR okl̈¥¥¥©¦§©¤¤¦¦
aizM `l i` ,ikd WxFtn mzde ,'eke§¨¨§¨¨¦¦Ÿ§¦
KYrC `wlq ,'mkizFaWFn lkA'§¨§¥¤¨§¨©§¨
zFpAxTd oipraE li`Fd ,`pin`̈¦¨¦§¦§©©¨§¨
alg xq`p oAxw `Mi`C onfA ,iaizM§¦¦¦§©§¦¨¨§¨¤¡¨¥¤
`w ,`l oAxw `MilC onfA ,mcë¨¦§©§¥¨¨§¨Ÿ¨

:ol rnWnfk dxez ©§©¨
(l)ô`pHd odMd gwle' aizkCn¦¦§¦§¨©©Ÿ¥©¤¤

`kd s` ,odMd ci mzd dn ,'LcIn¦¨¤©¨¨©©Ÿ¥©¨¨
eici' aizkE ,odM lW FciA ixiin©§¥§¨¤Ÿ¥§¦¨¨
,cviM `d ,milrAA ixiinC ,'dpi`iaY§¦¤¨§©§¦©§¨¦¨¥©

:'ek milrA ci `dYWöiCW iR lr s`e ¤§¥©§¨¦§©©¦¤©
:'Kln zxcd mr axa'C mEXn ,cg`A§¤¨¦¦§¨¨©§©¤¤

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyily meil inei xeriy
ּבכלֿטמא  אׁשרֿיּגע "והּבׂשר אזהרה אּלא ּכרת ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָענּוׁש
אינּה הּטהֹור את ׁשאכל טמא ואזהרת ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָוגֹו'".

ּב'גזרה çמפרׁשת  למדּוה חכמים אּלא ּבּתֹורה, ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
קדׁשים )(ת"כ .èׁשוה' ּבאֹוכלי אמּורֹות ּכרתֹות ׁשלׁש ְְְֲִֵֵָָָָָֹ

הּגּוף  ר éּבטמאת ּודרׁשּוה ּב'ׁשבּוע ֹות', ו)ּבֹותינּו (דף ְְְְִֵַַַָָֻ
קרּבן  על ללּמד ואחת לפרט ואחת לכלל, ְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָאחת

ויֹורד  מקּדׁשëעֹולה טמאת על אּלא נאמר ׁשּלא , ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
.וקדׁשיו  ְָָָ

(àë)Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå| §¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´
-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè äîäáa¦§¥¨´§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©
àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä çáæ¤¬©©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénòî¥«©¤«¨

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)áNëå øBL áìç-ìk øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤
:eìëàú àì æòå̈¥−¬ŸŸ¥«

(ãë)äëàìî-ìëì äNòé äôøè áìçå äìáð áìçå§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−§¨§¨¨®
:eäìëàú àì ìëàå§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«

i"yx£‰Î‡ÏÓŒÏÎÏ ‰NÚÈ∑(ת"כ כג, על (פסחים ולּמד ּבא ≈»∆¿»¿»»ְִֵַָ
מטּמא  ׁשאינֹו נבלֹות ìהחלב, î.‡Ïטמאת ÏÎ‡Â ְְְֵֵֵֵֶֶַַַֻ¿»……

e‰ÏÎ‡˙∑(הנשה גיד  פרק אּסּור (חולין יבֹוא ּתֹורה: אמרה …¿Àְִָָָָ

אכלֹו, ׁשאם חלב, אּסּור על ויחּול ּוטרפה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָנבלה
נבלה  ׁשל לאו על אף אּסּור ðיתחּיב אין ּתאמר: ולא , ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

אּסּור  על .חל ִַָ

BÒa‡·˙כא  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜˙ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈ƒ¿«¿»¿»»¿¬«
‡ˆ˜L ÏÎa B‡ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a B‡ ‡L‡¬»»ƒ¿ƒ»¿»¬»¿»ƒ¿»
Ì„˜ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ¯ÒaÓ ÏeÎÈÈÂ ·‡ÒÓ¿»»¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«»ƒ√»

:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Bz¯כג  ·¯z Ïk ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»¿«
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡fÚÂ ¯n‡Â¿ƒ»¿ƒ»»≈¿

ÏÎÏכד  „·Ú˙È ‡¯È·z ·¯˙e ‡ÏÈ· ·¯˙e¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿¬≈¿»
:dpÏÎÈ˙ ‡Ï ÏÎÈÓe ‡z„·Úƒƒ¿»≈«»≈¿À≈

minkg izty

s` xFdh lM `N` ,milrA `weC e`l©©§¨§¨¦¤¨¨¨©
:milrA Fpi`Wç'Fz`nhe' opitliC ¤¥§¨¦§¨§¦©§ª§¨

`kd aizM ,deW dxifB 'Fz`nhe'§ª§¨§¥¨¨¨§¦¨¨
zWxtA mzd aizkE ,'eilr Fz`nhe'§ª§¨¨¨§¦¨¨§¨¨©
oNdN dn ,'Fa Fz`nh cFr' dxR̈¨ª§¨©§©¨
lM' DiA aizM `icdaC ,sEBd z`nEh§©©¦§¤§¨§¦¥¨
z`nEhA ixiin `kd s` ,'znA rbPd©Ÿ¥©§¥©¨¨©§¥§§©

:sEBdè`lde ,dWwY `NW ,dfA FpFvx ©§¨¤¤Ÿ©§¤©£Ÿ
okl .oixidfn oM m` `N` oiWpFr oi ¥̀§¦¤¨¦¥©§¦¦¨¥

:'eke 'zWxFtn Dpi`' WxiRédxfB ¥¥¥¨§¤¤§¥¨
lirlcM 'ek zTg zWxtA aizM .deẄ¨§¦§¨¨©ª©§¦§¥
Fzxdf`e ,zxM DiA aizkE 'FA Fz`nh'ª§¨§¦¥¨¥§©§¨¨
z` E`Ohi `le' aizkC `Up zWxtA§¨¨©¨¦§¦§Ÿ§©§¤
,'mkFzA okFW ip` xW` mdipgn©£¥¤£¤£¦¥§¨
z`nEhA `ai `NW dxdf` EpiidC§©§©§¨¨¤Ÿ¨Ÿ§§©
`kdC 'Fz`nh' opitlie ,WCwOl sEBd©©¦§¨§¨§¦©ª§¨§¨¨
mzdC 'Fz`nh' dn ,mzdC 'Fz`nH'n¦ª§¨§¨¨©ª§¨§¨¨
Wi `kdC 'Fz`nh' s` ,dxdf` FA Wi¥©§¨¨©ª§¨§¨¨¥

:dxdf` FAëmipdMd l` xFn`A zg` ©§¨¨©©¤¡¤©Ÿ£¦
l` mkrxf lMn axwi xW` Wi` lM'¨¦£¤¦§©¦¨©§£¤¤
'c wxR migafA opixn`e ,'ebe 'miWcTd©¢¨¦§¨§¦©¦§¨¦¤¤
,'axwi' EdnE ,`Ed dlik` 'axwi' i`dC§©¦§©£¦¨©¦§©

,ilkA WCwEdW ,aixwdl iE`xA§¨§©§¦¤§©¦§¦
,inC ikid aixwdl iE`x `dIW xnFlM§©¤§¥¨§©§¦¥¦¨¥
iYW cFre .ilkA WCEwn xaM `dIW¤§¥§¨§¨¦§¦§§¥
xW` WtPde' ,ev zWxtA zFzixM̈¥§¨¨©©§©¤¤£¤
KinqE ,'minlXd gaGn xUA lk`YŸ©¨¨¦¤©©§¨¦§¦
,'`nh lkA rBz iM Wtpe' Dil¥§¤¤¦¦©§¨¨¥
,llkl zg` ,'dzxkpe' aizM EdiiexzaE§©§©§§¦§¦§§¨©©¦§¨
,miWcTd l`'C `Edd xnFl FpFvx§©©§¤©¢¨¦
ElNd miYXn zg`e ,lMd z` llMW¤¨©¤©Ÿ§©©¦§©¦©¨

ev zWxtA miaEzMdFf dCnE ,hxtl ©§¦§¨¨©©¦§¨¦¨
,xtQd zNgzA mipdM zxFzA zWxcp¦§¤¤§©Ÿ£¦¦§¦©©¥¤
llMd on `vie llMA didW xaC'¨¨¤¨¨©§¨§¨¨¦©§¨
`N` `vi Fnvr lr cOll `l ,cOll§©¥Ÿ§©¥©©§¨¨¤¨
Wtpe' ,cviM ,'`vi FNM llMd lr cOll§©¥©©§¨ª¨¨¥©§¤¤
,'ebe 'minlXd gaf xUAn lk`Y xW £̀¤Ÿ©¦§©¤©©§¨¦
Eid miWcTd lM llkA minlXd `lde©£Ÿ©§¨¦¦§©¨©¢¨¦¨
dn ,mdil` WiTdl ,E`vi dOle§¨¨¨§§©¦£¥¤©
lM s` ,gAfn iWcw micgEin minlX§¨¦§¨¦¨§¥¦§¥©©Ÿ
ziAd wcA iWcw E`vi ,gAfn iWcẅ§¥¦§¥©¨§¨§¥¤¤©©¦
mEXn mdilr miaiIg oi`W¤¥©¨¦£¥¤¦

:d`nEh`k dxez §¨
(ck)ì`xwIe zWxtA lirl aizkC¦§¦§¥§¨¨©©¦§¨

`le ,'mW`e `nh `Ede EPOn mlrpe'§¤§©¦¤§¨¥§¨¥§Ÿ
`EdW ipRn ike ,'mW`e' i`O` Eprcï©§©©§¨¥§¦¦§¥¤
dlFr oAxw `iadl mW`A `di `nḧ¥§¥§¨¨§¨¦¨§¨¤
LcOll df zxM dptEd Kkitl ,cxFie§¥§¦¨§¨¨¥¤§©¤§
`EdW ,`A `Ed df zxM lr xRkNW¤§©¥©¨¥¤¨¤
z`nEhl oipr Fpi` m`e ,Wcw z`nEh§©Ÿ¤§¦¥¦§¨§§©
oAxwaC ,deW dxifBn ol `wtpC WcwŸ¤§¨§¨¨¦§¥¨¨¨¦§¨§¨
dndA zlapa F`' aizM cxFie dlFr¤§¥§¦§¦§©§¥¨
miWcw lkF`A xn`pe ,'d`nh§¥¨§¤¡©§¥¨¨¦
iM Wtpe' ev zWxtA sEBd z`nEhA§§©©§¨¨©©§¤¤¦
lk`e 'ebe d`nh dndaA 'ebe rBz¦©¦§¥¨§¥¨§¨©
s` Wcw z`nEh oNdN dn ,'ebe ,xUAn¦§©©§©¨§©Ÿ¤©
z`nEhl oipr EdpY ,Wcw z`nEh o`M̈§©Ÿ¤§¥¦§¨§§©

:WCwnî,d`pd xiYdl i`C ,WExiR ¦§¨¥§¦§©¦£¨¨
xW` xBl' aizkCn dxYEd dlapC oeiM¥¨¦§¥¨§¨¦¦§¦©¥£¤
lr ,llkA iOp alg ,'ebe 'LixrWA¦§¨¤¥¤©¦¦§¨©
z`nEh `Ohn Fpi`W `A KgxM̈§¨¨¤¥§©¥§©
iWcw zFxFr FA gFWnl ENit`e zFliap§¥©£¦¦§©¨§¥
dUri' aizM ikd mEXn ,ziAd wcA¤¤©©¦¦¨¦§¦¥¨¤

:'dk`ln lklðlW e`l oiCd `Ede §¨§¨¨§©¦©¤
alg' ,EdiieexY aFYkl ikixvE .dtxh§¥¨§¦¦¦§©§©§¥¤
opirnW` i`C ,'dtxh alge dlap§¥¨§¥¤§¥¨§¦©§§¦©



evעד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyily meil inei xeriy
ep‡È·È ‰ÊÁ‰ŒÏÚ∑ להניף מביא? לּמה החזה ואת «∆»∆¿ƒ∆ְְִִֵֶֶֶָָָָ

האּׁשים  מן הּוא ׁשּיהא ולא מביאֹו, הּוא לפי ÷אֹותֹו . ְְְִִִִִֵֵֶָֹ
יכֹול  החזה", על אתֿהחלב ה' אּׁשי "את ֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:

החזה  "את נאמר: לכ לאּׁשים, החזה אף ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיהא
וגֹו'" .להניף ְְִָ

(àì)äæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½
:åéðáìe ïøäàì§©«£−Ÿ§¨¨«

i"yx£·ÏÁ‰Œ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â∑,"לאהרן החזה "והיה ּבעֹוד (ת"כ)ואחרּֿכ נאכל הּבׂשר ׁשאין למדנּו ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«≈∆ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
הּמזּבח  מן למּטה .ׁשהאמּורים ְְִִִֵֵֶַַַָָ

(áì)éçáfî ïäkì äîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−
:íëéîìL©§¥¤«

i"yx£˜BL∑יר ׁשל סב ׁשהּוא האמצעי, הּפרק עד הראׁש עם הּנמּכרת אר ּכּבה ׁשל הּפרק .מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

(âì)éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä©©§¦º¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´
:äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì ïøäà©«£®Ÿ¯¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«

i"yx£,'B‚Â ÌcŒ˙‡ ·È¯˜n‰(נט זריקת (פסחים ּבׁשעת טמא יצא חלביו; ּולהקטיר לזריקתֹו ראּוי ׁשהּוא מי ««¿ƒ∆«¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבּבׂשר  חֹולק ׁשאינֹו חלבים, הקטר ּבׁשעת אֹו .ּדמים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(ãì)úàå äôeðzä äæç-úà ék|äîeøzä ÷BL ¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈
ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða úàî ézç÷ì̈©̧§¦Æ¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´
éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä ïøäàì íúàÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰Óe¯z‰ .‰Ùez‰∑(לז מעלה (סוכה ּומביא, מֹוליø ּומֹוריד. «¿»«¿»ֲִִִֵֶַ

(äì)ýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéa§Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«

È‰ÈÂלא  ‡Áa„ÓÏ ‡a¯z ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»«¿»¿«¿¿»ƒ≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡È„Á∆¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡לב  Ôezz ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«ƒ»ƒ¿«¿»»
:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡‰ÎÏ¿«¬»ƒƒ¿«¿≈

Ìcלג  ˙È ·¯˜Óc‡a¯z ˙ÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ƒ¿»≈»«ƒ¿«¿«»¿»«¿»
:˜ÏÁÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL È‰z dÏÈc Ô¯‰‡ ÈaÓƒ¿≈«¬…ƒ≈¿≈»¿«ƒ»»√»

BL˜‡לד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È È¯‡¬≈»∆¿»«¬»»¿»»
˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ˙È·Ò ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«
‡‰k Ô¯‰‡Ï ÔB‰˙È ˙È·‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜¿≈ƒ»ƒ»¿¿«¬…«¬»
:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ia¯wÓ‡לה  È‰Ba ˙e·¯e Ô¯‰‡ ˙e·¯ ‡c»¿«¬…¿¿ƒƒÀ¿»«»
Ì„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È Ôe·¯˜È Èc ‡ÓBÈa ÈÈc«¿»¿»ƒ¿»¿»¿¿«»»√»

:ÈÈ¿»

minkg izty

÷lr algd z`' aizkC oeiM ,WExiR¥¥¨¦§¦¤©¥¤©
aFYkl Kixv did `l ,'EP`iai dfgd¤¨¤§¦¤Ÿ¨¨¨¦¦§
z`' i`dC WxiR Kkl .'dfgd z`' cFr¥¤¨¤§¨¥¥§©¥
,i`w 'FzF` sipdN'` `xzA 'dfgd¤¨¤©§¨©§¨¦¨¥
mr `iaOW dfgd z`W xn` EN`M§¦¨©¤¤¤¨¤¤¥¦¦
sipdl icM `N` `ian Fpi` algd©¥¤¥¥¦¤¨§¥§¨¦
`pin` ded df `lENW ,calA FzF`¦§¨¤¥¤£¨¨¦¨
algd llFM lirlC ''d iX` z`'C§¥¦¥¦§¥¥©¥¤
`d ,xn`Y m`e .eixg` mi`Ad dfgde§¤¨¤©¨¦©£¨§¦Ÿ©¨
odMd xihwde' df xg` aizM `icdA§¤§¨§¦©©¤§¦§¦©Ÿ¥
oxd`l dfgd dide dgAfOd algd z ¤̀©¥¤©¦§¥¨§¨¨¤¨¤§©£Ÿ
s` `dIW oiYrC` wQiY ikide ,'eipalE§¨¨§¥¦¦©©©§¦¤§¥©

`xw e`l i`C ,xnFl Wi .miX`l dfgd¤¨¤¨¦¦¥©§¦©§¨
`xwC `pin` ded ,'sipdl dfgd z`'C§¥¤¨¤§¨¦£¨¨¦¨¦§¨
dgAfOd algd z` odMd xihwde'§¦§¦©Ÿ¥¤©¥¤©¦§¥¨
cOll `A 'eipalE oxd`l dfgd dide§¨¨¤¨¤§©£Ÿ§¨¨¨§©¥
algd z`' aizkC `dC xn`Y `NW¤ŸŸ©§¨¦§¦¤©¥¤
,miX`l dfgd s`W cOll 'dfgd lr©¤¨¤§©¥¤©¤¨¤¨¦¦
lk`p xUAd oi`W cOll `l la £̀¨Ÿ§©¥¤¥©¨¨¤¡¨
,gAfOd on dHnl mixEni`W cFrA§¤¥¦§©¨¦©¦§¥©
,'sipdl dfgd z`' aizkC `YWd©§¨¦§¦¥¤¨¤§¨¦
,miX`d on dfgd oi`W dGn EpcnNW¤¨©§¦¤¤¥¤¨¤¦¨¦¦
oxd`l dfgd dide'C `xw x`Wp¦§©§¨¦§¨¨¤¨¤§©£Ÿ

cFrA lk`p xUAd oi`W cOll 'eipalE§¨¨§©¥¤¥©¨¨¤¡¨§
:m"`xd .gAfOd on dHnl mixEni`d̈¥¦§©¨¦©¦§¥©¨§¥

(dix` xEB)dfgd z`C `xw i`d e`l i`C ©§¥§¦©©§¨§¥¤¨¤
dfgd zvwnC `pin` ded 'sipdl§¨¦£¨¨¦¨§¦§¨¤¨¤
opixn`cM ,oxd`l DzvwnE miX`l̈¦¦¦§¨¨§©£Ÿ¦§¨§¦©

:mW oiIr ,caM iAB`l dxez ©¥¨¥©¥¨
(cl)øxW`e spEd xW`' aizkCn¦¦§¦£¤©©£¤

dtpd oFWNn 'dtEpY' WExitC ,'mxEd¨§¥§¨¦§£¨¨
oFWl 'dnExY' WExitE ,Kli`e Kli ¥̀¨§¥¨¥§¨§
`liOnE ,dlrnl dnxd£¨¨§©§¨¦¥¨

:cixFndl dxez ¦



עה ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f iriax meil inei xeriy

(åì)íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö øLàÂ£¤Â¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈
:íúøãì íìBò úwç ìàøNé éða úàî¥¥−§¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

(æì)íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä úàǽŸ©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®
:íéîìMä çáæìe íéàelnìå§©̧¦¦½§¤−©©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‡elnÏÂ∑חּנּו .הּכהּנה ùליֹום ¿«ƒƒְְִַָֻ

(çì)Búeö íBéa éðéñ øäa äLî-úà ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−§©´¦¨®§¸©Ÿ¹
ýåýéì íäéðaø÷-úà áéø÷äì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−

ô :éðéñ øaãîa§¦§©¬¦¨«

ß oqip 'f iriax mei ß

ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(á)úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−

úàå äçLnä ïîL|íéìéàä éðL úàå úàhçä øt ¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½
:úBvnä ìñ úàå§¥−©¬©©«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑ ימים ׁשבעת נאמרה זֹו ּפרׁשה «∆«¬…ְְִִֶֶַָָָָָ
הּמׁשּכן  הקמת ּבּתֹורה úקדם ּומאחר מקּדם ׁשאין ,. ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ

Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑קחּנּוàּומׁשכהּו t¯.ּבדברים ˙‡Â «∆«¬…ְְִִֵֶָָָ¿≈«

'B‚Â ˙‡hÁ‰∑ ּבענין האמּורים הּמּלּואים אּלּו צּואת ««»¿ְְֲִִִִֵַַַַָָ
ּתצּוה" כז)ּב"ואּתה לּמּלּואים (שמות ראׁשֹון ּביֹום ועכׁשו ; ְְְְְִִִִֶַַַַָָ

מעׂשה  ּבׁשעת וזרזֹו .חזר ְְְֲִֵֶַַַָ

(â):ãòBî ìäà çút-ìà ìä÷ä äãòä-ìk úàå§¥¬¨¨«¥−̈©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰∑ המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד .זה «¿≈∆∆«…∆≈ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

(ã)äãòä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈
:ãòBî ìäà çút-ìà¤¤−©¬Ÿ¤¥«

(ä)äeö-øLà øácä äæ äãòä-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈£¤¦¨¬
:úBNòì ýåýé§Ÿ̈−©«£«

i"yx£¯·c‰ ‰Ê∑ׁשּתראּו לפניכם áּדברים עֹוׂשה ׁשאני ∆«»»ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  צּוני –âּתאמרּו ואל לעׂשֹות, ְְֲִִַַַָָָֹ

הּזה  הענין ּכל עֹוׂשה. אני אחי ולכבֹוד ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָלכבֹודי
ּתצּוה" ּב"ואּתה ּפרׁשּתי הּמּלּואים .(שם)ּדפרׁשת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

ÔB‰˙Èלו  Èa¯c ‡ÓBÈa ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt Ècƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ»¿
:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»»¿»≈

hÁÏe‡˙‡לז  ‡˙ÁÓÏ ‡˙ÏÚÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»«¬»»¿ƒ¿»»¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe ‡ia¯˜Ïe ‡ÓL‡ÏÂ¿«¬»»¿À¿»«»¿ƒ¿«¿«»

ÓBÈa‡לח  ÈÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆¿»¿ƒ»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È d„wÙ„ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿»≈¿»»»»À¿»¿

:ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿¿»¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

iLe·Ï‡ב  ˙ÈÂ dnÚ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈¿»¿«»
˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿«»»¿»

:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»

ÓÊ‡:ג  ÔkLÓ Ú¯˙Ï Lk ‡zLk Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èד  ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡zLk ˙LÈk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

ÈwÙ„ה  Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‡zLÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ
:„aÚÓÏ ÈÈ¿»¿∆¿»

minkg izty

fl)(ùDpi` mFwn lkA ci iENn lMW¤¨¦¨§¨¨¥¨
zWxtA lirlcM ,KEPig oFWl `N ¤̀¨§¦§¦§¥§¨¨©

:dEvYgl dxez §©¤
ç-÷øt(a)údid oMWOd znwdC ¤¤©£¨©©¦§¨¨¨

mixUrA did dfe ,oqip Wcg W`xA§ŸŸ¤¦¨§¤¨¨§¤§¦
ld` gztE' WExitE .xc`A dWlWE§¨©£¨¥¤©Ÿ¤

xnFl FpFvx ,'mini zraW EaWY crFn¥¥§¦§©¨¦§©
lMW itl ,crFn ld` gzR mFwnA¦§¤©Ÿ¤¥§¦¤¨
,FwxtnE Fcinrn did minId zraW¦§©©¨¦¨¨©£¦§¨§
wxtp `le oMWOd mwEd Wcg W`xaE§ŸŸ¤©©¦§¨§Ÿ¦§©

:zFrQOd zrA m` iMàoFWNn `l ¦¦§¥©©¨Ÿ¦§
zWxtA x`Fan `Ed xakE ,dgiwl§¦¨§¨§¨§¨¨©

:mixg` zFnFwnaE ziW`xAb dxez §¥¦¦§£¥¦
(d)áxaC mEW dlrnl xMfp `l o`M̈Ÿ¦§©§©§¨¨¨

WxiR okl ,'xaCd df' eilr xn`IW¤Ÿ©¨¨¤©¨¨¨¥¥¥
:E`xYW mixaCâxMfEd `l aEzMA iM §¨¦¤¦§¦©¨Ÿ§©

izF` Wxtl KxvEd okl ,dEv in z ¤̀¦¦¨¨¥§©§¨¥¦
:'eke dEve dxez ¦¨

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyily meil inei xeriy
ep‡È·È ‰ÊÁ‰ŒÏÚ∑ להניף מביא? לּמה החזה ואת «∆»∆¿ƒ∆ְְִִֵֶֶֶָָָָ

האּׁשים  מן הּוא ׁשּיהא ולא מביאֹו, הּוא לפי ÷אֹותֹו . ְְְִִִִִֵֵֶָֹ
יכֹול  החזה", על אתֿהחלב ה' אּׁשי "את ֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:

החזה  "את נאמר: לכ לאּׁשים, החזה אף ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיהא
וגֹו'" .להניף ְְִָ

(àì)äæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½
:åéðáìe ïøäàì§©«£−Ÿ§¨¨«

i"yx£·ÏÁ‰Œ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â∑,"לאהרן החזה "והיה ּבעֹוד (ת"כ)ואחרּֿכ נאכל הּבׂשר ׁשאין למדנּו ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«≈∆ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
הּמזּבח  מן למּטה .ׁשהאמּורים ְְִִִֵֵֶַַַָָ

(áì)éçáfî ïäkì äîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−
:íëéîìL©§¥¤«

i"yx£˜BL∑יר ׁשל סב ׁשהּוא האמצעי, הּפרק עד הראׁש עם הּנמּכרת אר ּכּבה ׁשל הּפרק .מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

(âì)éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä©©§¦º¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´
:äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì ïøäà©«£®Ÿ¯¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«

i"yx£,'B‚Â ÌcŒ˙‡ ·È¯˜n‰(נט זריקת (פסחים ּבׁשעת טמא יצא חלביו; ּולהקטיר לזריקתֹו ראּוי ׁשהּוא מי ««¿ƒ∆«¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבּבׂשר  חֹולק ׁשאינֹו חלבים, הקטר ּבׁשעת אֹו .ּדמים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(ãì)úàå äôeðzä äæç-úà ék|äîeøzä ÷BL ¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈
ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða úàî ézç÷ì̈©̧§¦Æ¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´
éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä ïøäàì íúàÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰Óe¯z‰ .‰Ùez‰∑(לז מעלה (סוכה ּומביא, מֹוליø ּומֹוריד. «¿»«¿»ֲִִִֵֶַ

(äì)ýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéa§Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«

È‰ÈÂלא  ‡Áa„ÓÏ ‡a¯z ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»«¿»¿«¿¿»ƒ≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡È„Á∆¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡לב  Ôezz ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«ƒ»ƒ¿«¿»»
:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡‰ÎÏ¿«¬»ƒƒ¿«¿≈

Ìcלג  ˙È ·¯˜Óc‡a¯z ˙ÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ƒ¿»≈»«ƒ¿«¿«»¿»«¿»
:˜ÏÁÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL È‰z dÏÈc Ô¯‰‡ ÈaÓƒ¿≈«¬…ƒ≈¿≈»¿«ƒ»»√»

BL˜‡לד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È È¯‡¬≈»∆¿»«¬»»¿»»
˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ˙È·Ò ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«
‡‰k Ô¯‰‡Ï ÔB‰˙È ˙È·‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜¿≈ƒ»ƒ»¿¿«¬…«¬»
:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ia¯wÓ‡לה  È‰Ba ˙e·¯e Ô¯‰‡ ˙e·¯ ‡c»¿«¬…¿¿ƒƒÀ¿»«»
Ì„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È Ôe·¯˜È Èc ‡ÓBÈa ÈÈc«¿»¿»ƒ¿»¿»¿¿«»»√»

:ÈÈ¿»

minkg izty

÷lr algd z`' aizkC oeiM ,WExiR¥¥¨¦§¦¤©¥¤©
aFYkl Kixv did `l ,'EP`iai dfgd¤¨¤§¦¤Ÿ¨¨¨¦¦§
z`' i`dC WxiR Kkl .'dfgd z`' cFr¥¤¨¤§¨¥¥§©¥
,i`w 'FzF` sipdN'` `xzA 'dfgd¤¨¤©§¨©§¨¦¨¥
mr `iaOW dfgd z`W xn` EN`M§¦¨©¤¤¤¨¤¤¥¦¦
sipdl icM `N` `ian Fpi` algd©¥¤¥¥¦¤¨§¥§¨¦
`pin` ded df `lENW ,calA FzF`¦§¨¤¥¤£¨¨¦¨
algd llFM lirlC ''d iX` z`'C§¥¦¥¦§¥¥©¥¤
`d ,xn`Y m`e .eixg` mi`Ad dfgde§¤¨¤©¨¦©£¨§¦Ÿ©¨
odMd xihwde' df xg` aizM `icdA§¤§¨§¦©©¤§¦§¦©Ÿ¥
oxd`l dfgd dide dgAfOd algd z ¤̀©¥¤©¦§¥¨§¨¨¤¨¤§©£Ÿ
s` `dIW oiYrC` wQiY ikide ,'eipalE§¨¨§¥¦¦©©©§¦¤§¥©

`xw e`l i`C ,xnFl Wi .miX`l dfgd¤¨¤¨¦¦¥©§¦©§¨
`xwC `pin` ded ,'sipdl dfgd z`'C§¥¤¨¤§¨¦£¨¨¦¨¦§¨
dgAfOd algd z` odMd xihwde'§¦§¦©Ÿ¥¤©¥¤©¦§¥¨
cOll `A 'eipalE oxd`l dfgd dide§¨¨¤¨¤§©£Ÿ§¨¨¨§©¥
algd z`' aizkC `dC xn`Y `NW¤ŸŸ©§¨¦§¦¤©¥¤
,miX`l dfgd s`W cOll 'dfgd lr©¤¨¤§©¥¤©¤¨¤¨¦¦
lk`p xUAd oi`W cOll `l la £̀¨Ÿ§©¥¤¥©¨¨¤¡¨
,gAfOd on dHnl mixEni`W cFrA§¤¥¦§©¨¦©¦§¥©
,'sipdl dfgd z`' aizkC `YWd©§¨¦§¦¥¤¨¤§¨¦
,miX`d on dfgd oi`W dGn EpcnNW¤¨©§¦¤¤¥¤¨¤¦¨¦¦
oxd`l dfgd dide'C `xw x`Wp¦§©§¨¦§¨¨¤¨¤§©£Ÿ

cFrA lk`p xUAd oi`W cOll 'eipalE§¨¨§©¥¤¥©¨¨¤¡¨§
:m"`xd .gAfOd on dHnl mixEni`d̈¥¦§©¨¦©¦§¥©¨§¥

(dix` xEB)dfgd z`C `xw i`d e`l i`C ©§¥§¦©©§¨§¥¤¨¤
dfgd zvwnC `pin` ded 'sipdl§¨¦£¨¨¦¨§¦§¨¤¨¤
opixn`cM ,oxd`l DzvwnE miX`l̈¦¦¦§¨¨§©£Ÿ¦§¨§¦©

:mW oiIr ,caM iAB`l dxez ©¥¨¥©¥¨
(cl)øxW`e spEd xW`' aizkCn¦¦§¦£¤©©£¤

dtpd oFWNn 'dtEpY' WExitC ,'mxEd¨§¥§¨¦§£¨¨
oFWl 'dnExY' WExitE ,Kli`e Kli ¥̀¨§¥¨¥§¨§
`liOnE ,dlrnl dnxd£¨¨§©§¨¦¥¨

:cixFndl dxez ¦



evעו zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f iriax meil inei xeriy

(å)íúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úà äLî áø÷iå©©§¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®©¦§©¬Ÿ−̈
:íéna©¨«¦

(æ)Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà åéìò ïziå©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìò ïziå ìéònä-úà BúàŸÆ¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLça בפסוקים התורה חצי §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(197 'nr ek zegiy ihewl)

וּיׂשם  . . האפד ּבחׁשב אֹותֹו וּיחּגר האפד את עליו ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹוּיּתן
החׁשן את ז־ח)עליו הּסדר (ח, להרמּב"ם הראׁשֹונים: נחלקּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּתצּוה); ּבפרׁשת (ּכּכתּוב האפד חׁשב חׁשן, אפד, ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּוא
ויׁש ּכאן). (ּכּכתּוב חׁשן האפד, חׁשב אפד, - ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּולהרמּב"ן
ולכן  ׁשֹונים, ּבגדים ׁשני הם ואפד חׁשן להרמּב"ן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹלֹומר:

א החׁשן. את מּכן ּולאחר וחגירתֹו האפד את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלֹובׁשים
וחלקֹו מּלפניו ׁשחלקֹו אחד ּבגד ּבגדר הם ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלהרמּב"ם
וחֹוגרים  אחד) (ּבגד והחׁשן האפד את לֹובׁשים ולכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹמאחֹוריו,

ׁשניהם. לביׁשת ּגמר -ְְְִֵֶַַ

(ç)-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà åéìò íNiå©¨¬¤¨−̈¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤
:íénzä-úàå íéøeàä̈«¦−§¤©ª¦«

i"yx£ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑:המפרׁש ׁשם ׁשל ּכתב ∆»ƒְְֵֶַָָֹ

(è)-ìò íNiå BLàø-ìò úôðönä-úà íNiå©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤©
Lãwä øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́©½Ÿ¤

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£˙Ùˆn‰ŒÏÚ ÌNiÂ∑ ּבּמצנפת ּתלּוי הּציץ נמצא הּמצנפת. על נתן ּבּציץ, הּקבּועים ּתכלת .ּפתילי  «»∆««ƒ¿∆∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

(é)-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤
:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä©¦§−̈§¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«

(àé)çLîiå íéîòt òáL çaænä-ìò epnî æiå©©¬¦¤²©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧
Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå çaænä-úà¤©¦§¥¹©§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−

:íLc÷ì§©§¨«
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏÚ epnÓ ÊiÂ∑הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי .לא ««ƒ∆««ƒ¿≈«ְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ek zegiy ihewl)

הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי יא)לא הרמּב"ן (ח, ּכתב ְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ה' ּבדּבּור יארי ּפעם רּבים, ּבמקֹומֹות ּכי הראיתי ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָ"ּוכבר
ולפעמים  ,ּבהפ יעׂשה ּופעם מׁשה, ּבסּפּור ויקּצר מׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹאל
הּצּוּוי  נאמר ּפעם ּבכל ׁשּלא והינּו ּכלל". האחד יזּכיר ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלא

ׁשהרי ׁשאני, ׁשּכאן לֹומר ויׁש זהּבּתֹורה. ּבצּוּוי ּבענין מפרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתצּוה ּבפרׁשת ואיל)ה' א ׁשל ּבפרטּיּות(כט, העבֹודה סדר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הּמּלּואים. ְִִֵַימי

ÈÁÒ‡Âו  È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»«¬…¿»¿ƒ¿«¿≈
:‡iÓa ÔB‰˙È»¿¿«»

ÈÓ‰a‡ז  d˙È Ê¯ÊÂ ‡ezk ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂƒ«¬ƒ»ƒ»¿»≈»≈¿∆¿»»
˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ‡ÏÈÚÓ ˙È d˙È LaÏ‡Â¿«¿≈»≈»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»
dÏ Ô˜˙‡Â ‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a d˙È Ê¯ÊÂ ‡„BÙ‡≈»¿»≈»≈¿∆¿«≈»¿«¿≈≈

:da≈

È˙ח  ‡LeÁa ·‰ÈÂ ‡LeÁ ˙È È‰BÏÚ ÈeLÂ¿«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¿¿»»
:‡iÓz ˙ÈÂ ‡i¯e‡«»¿»À«»

ÏÚט  ÈeLÂ dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ¿∆¿»«≈≈¿«ƒ«
‡·‰„„ ‡ˆÈˆ ˙È È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«ƒ»ƒ»¿«¬»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏk¿ƒ»¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙י  Èa¯Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
:ÔB‰˙È LÈc˜Â d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«ƒ»¿

È˙יא  Èa¯Â ÔÈÓÊ Ú·L ‡Áa„Ó ÏÚ dpÓ Èc‡Â¿«ƒƒ≈««¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ»
dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈

:ÔB‰˙eLc˜Ï¿«»¿



עז ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g iying meil inei xeriy

(áé)çLîiå ïøäà Làø ìò äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì BúàŸ−§©§«

i"yx£ÁLÓiÂ .˜viÂ∑ לזה מּזה ּבאצּבעֹו ּומֹוׁש עיניו ריסי ּבין נֹותן ואחרּֿכ ראׁשֹו, על יֹוצק .ּבתחּלה «ƒ…«ƒ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fn 'nr b v"iel zx`tz mgpn zxez)

לקּדׁשֹו אֹותֹו יב)וּימׁשח ׁשּמׁשיחת (ח, לכ הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָ
ּכנגד  הּוא מׁשה מׁשה: על־ידי ּדוקא היתה לּכהּנה ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻאהרן

ּכנגד ּתֹורה  הּוא ואהרן עבּדי", מׁשה ּתֹורת "זכרּו ּכּכתּוב , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹ

צריכה ּתפּלה  והּתפּלה ּתקנּום. ּתמידין ּכנגד ּתפּלֹות ּכי , ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָ
הפ" הּכל, וכֹוללת הּכל ׁשרׁש ׁשהיא הּתֹורה, מּכח  ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹלבֹוא

ּבּה". ּדכֹוּלא ּבּה והפ ְֲַָָָָָּבּה

(âé)øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà äLî áø÷iå©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³Ÿ
ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå èðáà íúàŸ¨Æ©§¥½©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£L·ÁiÂ∑ קׁשירה .ãלׁשֹון ««¬…ְְִָ

ß oqip 'g iying mei ß

(ãé)åéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©¨®©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(416 'nr gi zegiy ihewl)

החּטאת ּפר את יד)וּיּגׁש רז"ל(ח, ב)אמרּו יב, ׁשרּבי (שבת ְִֵֶֶַַַַַַַַָָ
לכׁשּיּב . . ּפנקסֹו על "ּכתב אביא יׁשמעאל הּמקּדׁש ּבית נה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכֹותב  חּטאת ער ּתלמּודית ּובאנציקלֹוּפדיא ׁשמנה". ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחּטאת

חּיּובי  לכּתב צרי ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן ׁשאף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבפׁשיטּות,
אינֹו ראינּו ׁשּלא (ואף ּכלל זה ראינּו ולא ע"כ. ׁשּלֹו, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹחּטאת
לנּו. סּפרּו לא אבֹותינּו וגם ראיה), ּכן זה הרגיל ּבדבר – ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹראיה

(åè)úBðø÷-ìò ïziå ícä-úà äLî çwiå èçLiå©¦§À̈©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸
-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ çaænä©¦§¥³©¨¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤
:åéìò øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà ÷öé ícä©À̈¨©Æ¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«

i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ ‡hÁÈÂ∑ מּזרּות וטהרֹו לקדּׁשה äחּטאֹו זֹו∑e‰Lc˜ÈÂå.לּכנס ÂÈÏÚ.ּבעבֹודה ¯tÎÏ∑ «¿«≈∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֵַָָָֻ«¿«¿≈ֲַָ¿«≈»»
הּכּפרֹות æמעּתה  .ּכל ֵַַַָָָ

(æè)úøúé úàå áøwä-ìò øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤
äLî øè÷iå ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®©©§¥¬¤−

:äçaænä©¦§¥«¨
i"yx£„·k‰ ˙¯˙È ˙‡Â∑עּמּה הּכבד מן מעט נֹוטל ׁשהיה הּכבד, .לבד ¿≈…∆∆«»≈ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

„‡‰¯Ôיב  ‡LÈ¯ ÏÚ ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ˜È¯‡Â«¬ƒƒƒ¿»ƒ¿»«≈»¿«¬…
:d˙eLc˜Ï d˙È Èa¯Â¿«ƒ»≈¿«»≈

ÔepLaÏ‡Âיג  Ô¯‰‡ Èa ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»¿≈«¬…¿«¿≈ƒ
ÔB‰Ï Ô˜˙‡Â ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯ÊÂ ÔÈezkƒƒ¿»≈»¿∆¿»ƒ¿«¿≈¿

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈÚ·Bk»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיד  CÓÒe ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿«»»¿««¬…
:‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈»¿«»»

˜¯˙טו  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆»¿»ƒ«««¿«
˙È Èk„Â dÚaˆ‡a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿¿∆¿¿≈¿«ƒ»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dLc˜Â¿«¿≈¿«»»¬ƒ

Áˆ¯טז  ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙È ·ÈÒe¿ƒ»»«¿»ƒ««»¿»¬«
˜Ò‡Â Ô‰a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿¿∆¿«≈

:‡Áa„ÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»

minkg izty

(bi)ã:dEvY zWxR lirl oiIrci dxez ©¥§¥¨¨©§©¤
(eh)ägAfOd z` `Oh in ,xnFlM§©¦¦¥¤©¦§¥©

zExGn WxiR df lre ,Fxdhl KixSW¤¨¦§©£§©¤¥¥¦¨
:'ekå:FWCw i`nA ok `l m`CæEN`M §¦Ÿ¥§©¦§§¦

,eilr xRkn zFidl EdWCwie xn`̈©©§©§¥¦§§©¥¨¨
:Kli`e o`Mn FWExiRWfh dxez ¤¥¦¨§¥¨

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f iriax meil inei xeriy

(å)íúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úà äLî áø÷iå©©§¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®©¦§©¬Ÿ−̈
:íéna©¨«¦

(æ)Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà åéìò ïziå©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìò ïziå ìéònä-úà BúàŸÆ¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLça בפסוקים התורה חצי §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(197 'nr ek zegiy ihewl)

וּיׂשם  . . האפד ּבחׁשב אֹותֹו וּיחּגר האפד את עליו ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹוּיּתן
החׁשן את ז־ח)עליו הּסדר (ח, להרמּב"ם הראׁשֹונים: נחלקּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּתצּוה); ּבפרׁשת (ּכּכתּוב האפד חׁשב חׁשן, אפד, ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּוא
ויׁש ּכאן). (ּכּכתּוב חׁשן האפד, חׁשב אפד, - ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּולהרמּב"ן
ולכן  ׁשֹונים, ּבגדים ׁשני הם ואפד חׁשן להרמּב"ן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹלֹומר:

א החׁשן. את מּכן ּולאחר וחגירתֹו האפד את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלֹובׁשים
וחלקֹו מּלפניו ׁשחלקֹו אחד ּבגד ּבגדר הם ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלהרמּב"ם
וחֹוגרים  אחד) (ּבגד והחׁשן האפד את לֹובׁשים ולכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹמאחֹוריו,

ׁשניהם. לביׁשת ּגמר -ְְְִֵֶַַ

(ç)-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà åéìò íNiå©¨¬¤¨−̈¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤
:íénzä-úàå íéøeàä̈«¦−§¤©ª¦«

i"yx£ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑:המפרׁש ׁשם ׁשל ּכתב ∆»ƒְְֵֶַָָֹ

(è)-ìò íNiå BLàø-ìò úôðönä-úà íNiå©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤©
Lãwä øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́©½Ÿ¤

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£˙Ùˆn‰ŒÏÚ ÌNiÂ∑ ּבּמצנפת ּתלּוי הּציץ נמצא הּמצנפת. על נתן ּבּציץ, הּקבּועים ּתכלת .ּפתילי  «»∆««ƒ¿∆∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

(é)-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤
:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä©¦§−̈§¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«

(àé)çLîiå íéîòt òáL çaænä-ìò epnî æiå©©¬¦¤²©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧
Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå çaænä-úà¤©¦§¥¹©§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−

:íLc÷ì§©§¨«
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏÚ epnÓ ÊiÂ∑הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי .לא ««ƒ∆««ƒ¿≈«ְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ek zegiy ihewl)

הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי יא)לא הרמּב"ן (ח, ּכתב ְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ה' ּבדּבּור יארי ּפעם רּבים, ּבמקֹומֹות ּכי הראיתי ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָ"ּוכבר
ולפעמים  ,ּבהפ יעׂשה ּופעם מׁשה, ּבסּפּור ויקּצר מׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹאל
הּצּוּוי  נאמר ּפעם ּבכל ׁשּלא והינּו ּכלל". האחד יזּכיר ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלא

ׁשהרי ׁשאני, ׁשּכאן לֹומר ויׁש זהּבּתֹורה. ּבצּוּוי ּבענין מפרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתצּוה ּבפרׁשת ואיל)ה' א ׁשל ּבפרטּיּות(כט, העבֹודה סדר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הּמּלּואים. ְִִֵַימי

ÈÁÒ‡Âו  È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»«¬…¿»¿ƒ¿«¿≈
:‡iÓa ÔB‰˙È»¿¿«»

ÈÓ‰a‡ז  d˙È Ê¯ÊÂ ‡ezk ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂƒ«¬ƒ»ƒ»¿»≈»≈¿∆¿»»
˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ‡ÏÈÚÓ ˙È d˙È LaÏ‡Â¿«¿≈»≈»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»
dÏ Ô˜˙‡Â ‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a d˙È Ê¯ÊÂ ‡„BÙ‡≈»¿»≈»≈¿∆¿«≈»¿«¿≈≈

:da≈

È˙ח  ‡LeÁa ·‰ÈÂ ‡LeÁ ˙È È‰BÏÚ ÈeLÂ¿«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¿¿»»
:‡iÓz ˙ÈÂ ‡i¯e‡«»¿»À«»

ÏÚט  ÈeLÂ dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ¿∆¿»«≈≈¿«ƒ«
‡·‰„„ ‡ˆÈˆ ˙È È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«ƒ»ƒ»¿«¬»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏk¿ƒ»¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙י  Èa¯Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
:ÔB‰˙È LÈc˜Â d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«ƒ»¿

È˙יא  Èa¯Â ÔÈÓÊ Ú·L ‡Áa„Ó ÏÚ dpÓ Èc‡Â¿«ƒƒ≈««¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ»
dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈

:ÔB‰˙eLc˜Ï¿«»¿



evעח zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'h iyiy meil inei xeriy

(æé)óøN BLøt-úàå BøNa-úàå Bøò-úàå øtä-úàå§¤©¨³§¤ŸÆ§¤§¨´§¤¦§½¨©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(çé)åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà áø÷iå©©§¥¾¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(èé):áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

(ë)Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ
:øãtä-úàå íéçúpä-úàå§¤©§¨¦−§¤©¨«¤

(àë)øè÷iå íéna õçø íéòøkä-úàå áøwä-úàå§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©¨®¦©©§¥Á
ççéð-çéøì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeä äMà¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß oqip 'h iyiy mei ß

(áë)eëîñiå íéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®©¦§§º
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäà©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‡ln‰ ÏÈ‡∑"ׁשלמים" לׁשֹון ׁשּמּלּואים הּׁשלמים, ּבכהּנתם çאיל הּכהנים את ּומׁשלימים ׁשּממּלאים ,. ≈«ƒÀƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(âë)èçLiå|Ceðz-ìò ïziå Bîcî äLî çwiå ©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬
òå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä ïøäà-ïæàïäa-ì «Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦«

(ãë)ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà áø÷iå©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ
úéðîéä íãé ïäa-ìòå úéðîéä íðæà Ceðz-ìò©§³¨§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½
ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

(äë)áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»
úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìò øLà£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàå§¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«

‡dÏÎיז  ˙ÈÂ d¯Òa ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿»«¿≈¿»ƒ¿≈¿»»¿≈
È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜B‡ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיח  eÎÓÒe ‡˙ÏÚ„ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»«¬»»¿»«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

Áa„Ó‡יט  ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ ˜¯Êe ÒÎe¿≈¿«…∆»¿»««¿¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

È˙כ  ‰LÓ ˜Ò‡Â È‰B¯·‡Ï ‚Èlt ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿∆¿ƒ¿«≈…∆»
:‡a¯z ˙ÈÂ ‡i¯·‡ ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»≈»«»¿»«¿»

q‡Â˜כא  ‡iÓa ÏÈlÁ ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙ÈÂ¿»«»¿»¿»«»«ƒ¿«»¿«≈
‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ‰LÓ…∆»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

˜¯ia‡כב  ¯Îc ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿«À¿»«»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ eÎÓÒe¿»«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Îcƒ¿»

¯Ìeכג  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ÔÓ ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆ƒ¿»ƒ««
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc Ô¯‰‡„ ‡„e‡¿»¿«¬…¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈

:‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

Óc‡כד  ÔÓ ‰LÓ ·‰ÈÂ Ô¯‰‡ Èa ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«…∆ƒ¿»
ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
˜¯Êe ‡ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿¿

a¯z‡כה  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡ ˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒe¿ƒ»«¿»¿»¬ƒ»¿»»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Ècƒ««»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»

:‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿∆¿»»¿«ƒ»

minkg izty

(ak)ç:'eke minilWnE mi`NnOW ,minlW oFWl `N` KEPig oFWl Fpi` `kd aizkC 'mi`ENO'Wbk dxez ¤¦¦¦§¦¨¨¥§¦¤¨§§¨¦¤§©§¦©§¦¦



עט ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'h iyiy meil inei xeriy

(åë)øLà úBvnä ìqîe|ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì ¦©̧©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³
íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©Æ§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ

:ïéîiä ÷BL ìòå íéáìçä-ìò©©´£¨¦½§©−¬©¨¦«
i"yx£ÔÓL ÌÁÏ ˙lÁÂ∑ ׁשמן ּבּה מרּבה ׁשהיה רבּוכה, ּב'מנחֹות'èהיא מפרׁש ּכ והרקיקין, החּלֹות .ּכנגד ¿««∆∆∆∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(æë)ðiå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä-úà ïziåó ©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)äçaænä øè÷iå íäétk ìòî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨
àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìò©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÁaÊn‰ ¯Ë˜iÂ∑ ׁשבעת ּכל ׁשּמׁש לבן éמׁשה ּבחלּוק הּמּלּואים העלה ∑ÏÚ‰ŒÏÚ‰.ימי ולא ëאחר , ««¿≈«ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»…»ְַַָָֹֹ

מּזה  חּוץ מקֹום, ּבכל קרב ׁשלמים ׁשל ׁשֹוק .מצינּו ְְִִִֵֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr ak zegiy ihewl)

הּמזּבחה כח)וּיקטר לבן(ח, ּבחלּוק . . ׁשּמׁש (רש"י מׁשה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
כח) "ּבחינת ח, ׁשהּוא ּבחסידּות, וכּמבאר 'ּפׁשּוט', ּגון הּוא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹלבן

לבד, הּדבר עצם רק נֹוסף, ּדבר ּכאן ואין הּדבר, ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָעצמּיּות

. . ּבֹו ׁשּצֹובעים צבע ׁשהם הּגונים, ׁשאר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמה־ּׁשאין־ּכן
על  הרּכבה . . הּדבר עצם על נֹוסף ּדבר הּוא . . ְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהּצבע
צבע". ואינֹו עצמי ׁשהּוא לבן, ּגון מה־ּׁשאין־ּכן הּדבר, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצם

ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr al zegiy ihewl)

לבן ּבחלּוק . . ׁשּמׁש כח)מׁשה ח, ׁשל (רש"י ּתפקידֹו עּקר ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּמּוׁשֹו ואף ליׂשראל, ּומסירתֹו ה' ּדבר קּבלת היה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹמׁשה
ּבמקרים  מּמּנּו, ׁשּדרׁש (ּתפקיד זה מּתפקיד חלק היה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבּכהּנה

לבגדים  הצר ׁשּלא ּוכׁשם ּבכהּנה). ׁשּמּוׁש ּגם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֻֻֻמסּימים,
ּבבגדים  צר לֹו היה לא ה', ּדבר את לׁשמע ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻמיחדים

ּבכהּנה. ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּגם ְְְִִִֵֶַָָָָֻֻמיחדים

(èë)éðôì äôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈¦§¥´
øLàk äðîì äéä äLîì íéàlnä ìéàî ýåýé§Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

zˆ¯b‡כו  ·ÈÒ ÈÈ Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓeƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»¿»¿ƒ¿ƒ¿»
‡„Á ÁLÓ ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e ‡„Á ‡¯ÈhÙ«ƒ»¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«¬»
‡˜BL ÏÚÂ ‡ia¯z ÏÚ ÈeLÂ „Á ‚BtÒ‡Â¿∆¿»¿«ƒ««¿«»¿«»

:‡ÈnÈ„¿«ƒ»

·È‰Bכז  È„È ÏÚÂ Ô¯‰‡ È„È ÏÚ ‡lk ˙È ·‰ÈÂƒ«»…»«¿≈«¬…¿«¿≈¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯‡Â«¬≈»¿¬»»√»¿»

q‡Â˜כח  ÔB‰È„È ÏÚÓ ÔB‰˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿≈«¿≈¿«≈
‡Ïa˜˙‡Ï Ôep‡ ‡ia¯˜ ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»À¿»«»ƒ¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

‡¯Ó‡כט  dÓÈ¯‡Â ‡È„Á ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»∆¿»«¬ƒ≈¬»»
˜ÏÁÏ ‰Â‰ ‰LÓÏ ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«À¿»«»¿…∆¬»»√»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

minkg izty

(ek)èaizM `l dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨Ÿ§¦
F` ,`xwC `WixA 'onW dSn zNge'§©©©¨¤¤§¥¨¦§¨
iOp dede ,'onW wiwxE' `xwC `tiqA§¥¨¦§¨§¦¤¤©£¨©¦
,DiPin lirl aizkC dn lM` i`ẅ¥©¨©¦§¦§¥¦¥

:'eke WxtnEfk dxez §¨¥
(gk)édOl iYrci `l ,m"`xd azM̈©¨§¥Ÿ¨©§¦¨¨

'mCd z` dWn gTIe'A `le o`M WxiR¥¥¨§Ÿ§©¦©¤¤©¨
lMW ,eixg` mikWnPd lke 'ebe§¨©¦§¨¦©£¨¤¨
Wi `OWe .dWn ici lr Eid miWEOiXd©¦¦¨©§¥¤§¤¨¥

lW FWEOiW lM sFq cr oiYndW xnFl©¤¦§¦©¨¦¤
,xnFl Wi cFre .FpFWl o`M cr ,dWn¤©¨§§¥©
lr wFXd Exihwd dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¦§¦©©
lW wFW mEWA Epivn `l iM ,gAfOd©¦§¥©¦Ÿ¨¦§¤
i"Wx azMW FnkE ,ExihwdW minlW§¨¦¤¦§¦§¤¨©©¦
,'eke WOWn did dWn ,uxznE .KEnqA§¨§¨¥¤¨¨§©¥
eipaE oxd`l' aizM wFWe dfg iAbe§©¥¨¤§§¦§©£Ÿ¨¨
xihwd ikd mEXn ,'dpnl didi¦§¤§¨¨¦¨¦¦§¦

`N` dpnl Fl dpYp `le ,dgAfOd©¦§¥¨§Ÿ¦§¨§¨¨¤¨
oxd` oiaE FpiA xMd zFUrl icM dfgd¤¨¤§¥©£¤¥¥¥©£Ÿ
,iel did `Ede mipdM Eid md iM ,eipaE¨¨¦¥¨Ÿ£¦§¨¨¥¦
,mi`ENOd ini zraWA `N` WOW `le§Ÿ¦¥¤¨§¦§©§¥©¦¦
FpiA `Ed KExA WFcTd dUr df xMde§¤¥¤¨¨©¨¨¥

:oxd` ipA mipdMd oiaEë'lr' `le ¥©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§Ÿ©
dlFrd z` xihwd xaM `dC ,WOn©¨§¨§¨¦§¦¤¨¨

:li`d df lW FzhigW mcFwhk dxez ¤§¦¨¤¤¨©¦

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'h iyiy meil inei xeriy

(æé)óøN BLøt-úàå BøNa-úàå Bøò-úàå øtä-úàå§¤©¨³§¤ŸÆ§¤§¨´§¤¦§½¨©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(çé)åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà áø÷iå©©§¥¾¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(èé):áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

(ë)Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ
:øãtä-úàå íéçúpä-úàå§¤©§¨¦−§¤©¨«¤

(àë)øè÷iå íéna õçø íéòøkä-úàå áøwä-úàå§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©¨®¦©©§¥Á
ççéð-çéøì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeä äMà¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß oqip 'h iyiy mei ß

(áë)eëîñiå íéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®©¦§§º
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäà©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‡ln‰ ÏÈ‡∑"ׁשלמים" לׁשֹון ׁשּמּלּואים הּׁשלמים, ּבכהּנתם çאיל הּכהנים את ּומׁשלימים ׁשּממּלאים ,. ≈«ƒÀƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(âë)èçLiå|Ceðz-ìò ïziå Bîcî äLî çwiå ©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬
òå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä ïøäà-ïæàïäa-ì «Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦«

(ãë)ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà áø÷iå©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ
úéðîéä íãé ïäa-ìòå úéðîéä íðæà Ceðz-ìò©§³¨§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½
ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

(äë)áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»
úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìò øLà£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàå§¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«

‡dÏÎיז  ˙ÈÂ d¯Òa ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿»«¿≈¿»ƒ¿≈¿»»¿≈
È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜B‡ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיח  eÎÓÒe ‡˙ÏÚ„ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»«¬»»¿»«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

Áa„Ó‡יט  ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ ˜¯Êe ÒÎe¿≈¿«…∆»¿»««¿¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

È˙כ  ‰LÓ ˜Ò‡Â È‰B¯·‡Ï ‚Èlt ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿∆¿ƒ¿«≈…∆»
:‡a¯z ˙ÈÂ ‡i¯·‡ ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»≈»«»¿»«¿»

q‡Â˜כא  ‡iÓa ÏÈlÁ ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙ÈÂ¿»«»¿»¿»«»«ƒ¿«»¿«≈
‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ‰LÓ…∆»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

˜¯ia‡כב  ¯Îc ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿«À¿»«»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ eÎÓÒe¿»«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Îcƒ¿»

¯Ìeכג  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ÔÓ ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆ƒ¿»ƒ««
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc Ô¯‰‡„ ‡„e‡¿»¿«¬…¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈

:‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

Óc‡כד  ÔÓ ‰LÓ ·‰ÈÂ Ô¯‰‡ Èa ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«…∆ƒ¿»
ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
˜¯Êe ‡ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿¿

a¯z‡כה  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡ ˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒe¿ƒ»«¿»¿»¬ƒ»¿»»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Ècƒ««»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»

:‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿∆¿»»¿«ƒ»

minkg izty

(ak)ç:'eke minilWnE mi`NnOW ,minlW oFWl `N` KEPig oFWl Fpi` `kd aizkC 'mi`ENO'Wbk dxez ¤¦¦¦§¦¨¨¥§¦¤¨§§¨¦¤§©§¦©§¦¦



evפ zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i ycew zayl inei xeriy

ß oqip 'i ycew zay ß

(ì)øLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´
-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìò ïøäà-ìò æiå çaænä-ìò©©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²§©
-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤

:Bzà åéðá éãâa-úàå åéðä¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«

(àì)-úà eìMa åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´¤
Búà eìëàz íLå ãòBî ìäà çút øNaä©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½
øîàì éúéeö øLàk íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®©«£¤³¦¥̧¦Æ¥½Ÿ

:eäìëàé åéðáe ïøäà©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«

(áì):eôøNz Làa íçláe øNaa øúBpäå§©¨¬©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ

(âì)ãò íéîé úòáL eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ
àlîé íéîé úòáL ék íëéàlî éîé úàìî íBé́§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦ µ¦§©´¨¦½§©¥−

:íëãé-úà¤¤§¤«

(ãì)øtëì úNòì ýåýé äeö äfä íBia äNò øLàk©«£¤¬¨−̈©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬
:íëéìò£¥¤«

i"yx£˙NÚÏ '‰ ‰eˆ∑ ׁשבעת ורּבֹותינּוìּכל הּימים. ƒ»«¬ְְִִֵַַַָָ
ּפרה, מעׂשה זה – "לעׂשת" ּדרׁשּו: ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָזכרֹונםֿלברכה
ׁשּכהן  ּוללּמד, יֹוםֿהּכּפּורים; מעׂשה זה – ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹ"לכּפר"

הּכּפּורים  יֹום קדם ּפריׁשה טעּון ימים,îּגדֹול ׁשבעת ְְִִִִִֶַַָָָָֹ
הּפרה  את הּׂשֹורף הּכהן .וכן ְֵֵֵֶַַַָָֹ

(äì)úòáL äìéìå íîBé eáLz ãòBî ìäà çúôe¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´
eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe íéîé̈¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®

:éúéeö ïë-ék¦¥−ª¥«¦
i"yx£e˙eÓ˙ ‡ÏÂ∑ הרי ּכן, ּתעׂשּו לא אם חּיבים ðהא .מיתה ñאּתם ¿…»ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

Ècל  ‡Óc ÔÓe ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
È‰BLe·Ï ÏÚ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc‡Â ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿«ƒ««¬…«¿ƒ
˙È LÈc˜Â dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba ÏÚÂ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿«ƒ»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈

:dnÚ È‰B·¿ƒƒ≈

È˙לא  eÏÈMa È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿ƒ¿ƒ«ƒ»
d˙È ÔeÏÎÈz Ôn˙Â ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯Òaƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿«»≈¿»≈
˙È„wt È„ ‡Ók ‡ia¯˜ ÏÒa Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿«À¿»«»¿»ƒ«≈ƒ

:dpÏÎÈÈ È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¬…¿ƒ≈¿À≈

ea¯‡לב  ‡ÓÁÏ·e ‡¯N·a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿«¿»¿»
:Ôe„˜Bz¿

Ú·L‡לג  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
È¯‡ ÔBÎÈa¯˜ ÈÓBÈ ÌÏLÓ ÌBÈ „Ú ÔÈÓBÈƒ«ƒ¿«≈À¿»≈¬≈

:ÔBÎa¯˜ ˙È ·¯˜È ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»≈»À¿»¿

ÈÈלד  „Èwt ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«¿»»≈«ƒ¿»
:ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ „aÚÓÏ¿∆¿«¿«»»¬≈

ÈÏÈÏÂלה  ÌÓÈ Ôe·˙Èz ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙·eƒ¿««¿«ƒ¿»≈¿¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«≈¿»«¿»

:˙È„wt˙‡ ÔÎ È¯‡ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ¿»¿¬≈≈ƒ¿«»ƒ

minkg izty

(cl)ìdide ,`Ed xvw `xwn ,WExiR¥¦§¨¨¨§¨¨
dGd mFIA dUr xW`M' zFidl Kixv̈¦¦§©£¤¨¨©©¤
m`C ,'minId zraW lM zFUrl 'd dEv¦¨©£¨¦§©©¨¦§¦
wEaC 'dGd mFIA dUr xW`M' did̈¨©£¤¨¨©©¤¨
z` `Nni mini zraW' mr dlrnl§©§¨¦¦§©¨¦§©¥¤
oM m` ,'dGd mFIA dUr xW`M mkci¤§¤©£¤¨¨©©¤¦¥
,FCal x`Xi 'zFUrl 'd dEv xW`M'©£¤¦¨©£¦¨¥§©
mpFxkf EpizFAx la` .mrh Fl oi`e§¥©©£¨©¥¦§¨

dUrn df 'zFUrl' EWxiR dkxal¦§¨¨¥§©£¤©£¥
,mixERMd mFi dUrn df 'xRkl' ,dxẗ¨§©¥¤©£¥©¦¦
mdW xnFl Kixv mWxcn itl oM m`e§¦¥§¦¦§¨¨¨¦©¤¥
mr 'dGd mFIA dUr xW`M' miwiAcn©§¦¦©£¤¨¨©©¤¦
'zFUrl 'd dEv' xn`nE ,Fl mcFTd©¥©£©¦¨©£
dEv mXdW ,`Ed Fnvr iptA xn`n©£¨¦§¥©§¤©¥¦¨
lFcB odklE dxRd dUrn zFUrl©£©£¥©¨¨§Ÿ¥¨
ici lr mixERMd mFiA mkilr xRkl§©¥£¥¤§©¦¦©§¥

:mini zraW zWixRîKixSW FnM §¦©¦§©¨¦§¤¨¦
Kixv KM o`kA mipiC EN ¥̀¦¦§¨¨¨¦

:mzddl dxez ¨¨
(dl)ð,`wEIcl aYkPW ok `l m`C§¦Ÿ¥¤¦§©§¦¨

,'EzEnz `le' llM aYkinl Dil dOl̈¨¥§¦§©§¨§Ÿ¨
,'d zevn ExnWIWM EzEni `l i`Ce©©Ÿ¨§¤¦§§¦§©

:`wEIcl aYkp i`Ce `N`ñ,WExiR ¤¨©©¦§©§¦¨¥
ipRnE .od rnFW dY` e`l llMOW¤¦§©©©¨¥©¥¦§¥



פי ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ev t"y)

ימים ׁשבעת ולילה יֹומם ּתׁשבּו מֹועד אהל (ח,ּופתח ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּובּלילה,לה) ּבּיֹום ּתֹורה ׁשל ּבאהלּה לׁשבת חּיב אהל ְְֳֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיֹוׁשב

הּׁשבּוע, ימי ּובׁשאר מיחדים) ימים (ׁשהם ּובחמיׁשי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבׁשני
וליׁשן  לאכל ּכדי להפסיק ׁשּמכרחים ואף ּובחל. ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֻּבׁשּבת

נאמר זה על הּנה – ּתׁשבּווכּדֹומה מֹועד אהל מי ּופתח - ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ
ללּמּודֹו, לחזר ויּוכל ּובריא חזק ׁשּיהיה ּכדי ויׁשן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאֹוכל
הּוא  מֹועד'; אהל 'ּפתח ליד והּׁשינה האכילה ּבעת ּגם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמצּוי

ׁשּוב. להּכנס ּומתּכֹונן הּפתח' ליד ְְְִִֵֵֵֶַַַָ'עֹומד

(åì)äeö-øLà íéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nòiå©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½£¤¦¨¬
:äLî-ãéa ýåýé§Ÿ̈−§©¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ NÚiÂ∑ ׁשבחן ּוׂשמאל òלהּגיד ימין הּטּו ׁשּלא ,. ««««¬…»»ְְְִִִִֶַָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ev t"y)

ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן, לו)להּגיד ח, מּטרתם (רש"י ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹ
ּובניו  אהרן את ּולהרּגיל לחּנ היתה הּמּלּואים ימי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשל

ׁשּמּיד ּבׁשבחם, מסּפר והּכתּוב הּקרּבנֹות. ּבתחּלת ּבעבֹודת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
לעׂשֹותּה הצליחּו והתאּמנּו, ׁשהתרּגלּו לפני עֹוד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָהעבֹודה,

ׁשּלא ּבלבד זֹו ולא לא טעּוּכראּוי. אף אּלא מהּותי), (ּבדבר ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
נצטּוּו,הּטּו ׁשּלא ּדבר הֹוספת – לימין לא קּלה), (סטּיה ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנצטּוּו.לׂשמאלולא ּדבר החסרת – ְְְְִִֶַַַָָָֹֹ

סימן. צ"ו פסוקים, צו צ"ו פרשת חסלת

Ècלו  ‡iÓb˙t Ïk ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ „·ÚÂ«¬««¬…¿ƒ»»ƒ¿»«»ƒ
Ò Ò Ò :‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

âðø ¯ èîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

minkg izty

Wiprdl wx Fpi` dGd `xwOd zpEMW¤©¨©©¦§¨©¤¥©§©£¦
m`W xnFl `le ,oM dUri `NW inl§¦¤Ÿ©£¤¥§Ÿ©¤¦
mEGBd xTrC oeiM ,zEni `l oM dUri©£¤¥Ÿ¨¥¨§¦©©¦
o`M xnFl i"Wx KxvEd ,dziOd `id¦©¦¨§©©¦©¨
EN`kE ,od rnFW dY` e`l llMOW¤¦§©©©¨¥©¥§¦
oM EUrY `l m`W xn`̈©¤¦Ÿ©£¥

:EzEnYel dxez ¨
(el)òaYkinl Dil dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¥§¦§©

qg FzFnM wiCv ,`hiWR ,'UrIe'©©©§¦¨©¦§©
dESX dn dUri `l mFlWeWFcTd Fl §¨Ÿ©£¤©¤¦¨©¨

EWxC oke ,m"`xd azM .`Ed KExÄ¨©¨§¥§¥¨§
l`xUi ipA l` xAC' iAB `zlikOA©§¦§¨©¥©¥¤§¥¦§¨¥
ixg` zWxtaE ,'ok EUrIe 'ebe EaEWie§¨©©£¥§¨¨©©£¥
,'ebe 'dWn z` 'd dEv xW`M UrIe' iAB©¥©©©©£¤¦¨¤¤

EklIe' iAB drxR l` `A zWxtaE§¨¨©Ÿ¤©§Ÿ©¥©¥§
zWxtaE ,'ebe 'l`xUi ipA EUrIe©©£§¥¦§¨¥§¨¨©
'dWn z` 'd dEv xW`M' iAB LzFlrdA§©£§©¥©£¤¦¨¤¤
iAB LzFlrdA zWxtA la` .'ebe£¨§¨¨©§©£§©¥
.mElM EWxiR `l 'ebe 'gqRd z` EUrIe'©©£¤©¤©Ÿ¥§§
EWxCX dn lr EknQW ipRn `OWe§¤¨¦§¥¤¨§©©¤¨§
o`M cr ,`A zWxtA Fnvr gqtA§¤©©§§¨¨©Ÿ©¨
EWxiR `NX dn d`xp ile .FpFWl§§¦¦§¤©¤Ÿ¥§
z` EUrIe' iAB LzFlrdA zWxtA§¨¨©§©£§©¥©©£¤
dWxR DzF` lMW ipRn ,'ebe 'gqRd©¤©¦§¥¤¨¨¨¨¨
FnM ,l`xUi lW ozEpbA zxAcn§©¤¤¦§¨¤¦§¨¥§
EidW dpW mirAx` lMW i"Wx WxiRW¤¥¥©¦¤¨©§¨¦¨¨¤¨
df `N` gqR EUr `l xAcOA l`xUi¦§¨¥©¦§¨Ÿ¨¤©¤¨¤
FzF` iAB EWxC `l ikd mEXn ,'eke¦¨¦Ÿ¨§©¥

.oiadl lwe ,x`XA FnM 'ebe 'EUrIe'©©£§©§¨§©§¨¦
gxw zWxtA K` ,m"`xd azM cFre§¨©¨§¥©§¨¨©Ÿ©
`NW zFHOd oiprA 'dWn UrIe' iAB©¥©©©¤§¦§©©©¤Ÿ
o`M cr ,dOl iYrci `l ,mElM EWxC̈§§Ÿ¨©§¦¨¨©¨
FA KiIW `lC mEXn ,d`xp ile .FpFWl§§¦¦§¤¦§Ÿ©¨
oeiM ,'eke FgaW ciBdl mzd WFxcl¦§¨¨§©¦¦§¥¨
gilW dwfgC ,mFwn lW FgElW `EdW¤§¤¨©£¨¨¨¦©
gilXl gaW df oi`e ,FzEgilW dUFr¤§¦§¥¤¤©©¨¦©
la` ,FgNWOd zEgilW dUFrWM§¤¤§¦©§©§£¨
FxEAC iR lr EUr eipaE oxd`e l`xUi¦§¨¥§©£Ÿ¨¨¨©¦¦
dEv xW` lMn EPiW `le dWn lW¤¤§Ÿ¦¦Ÿ£¤¦¨
KiIW df lr ,FzEgilWl Epin`de ,mdl̈¤§¤¡¦¦§¦©¤©¨
lwe .il d`xp oM ,FgaW ciBdl Wxcnl§¦§©§©¦¦§¥¦§¤¦§©

:ev zyxt zlqg :oiadl§¨¦

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i ycew zayl inei xeriy

ß oqip 'i ycew zay ß

(ì)øLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´
-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìò ïøäà-ìò æiå çaænä-ìò©©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²§©
-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤

:Bzà åéðá éãâa-úàå åéðä¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«

(àì)-úà eìMa åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´¤
Búà eìëàz íLå ãòBî ìäà çút øNaä©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½
øîàì éúéeö øLàk íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®©«£¤³¦¥̧¦Æ¥½Ÿ

:eäìëàé åéðáe ïøäà©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«

(áì):eôøNz Làa íçláe øNaa øúBpäå§©¨¬©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ

(âì)ãò íéîé úòáL eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ
àlîé íéîé úòáL ék íëéàlî éîé úàìî íBé́§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦ µ¦§©´¨¦½§©¥−

:íëãé-úà¤¤§¤«

(ãì)øtëì úNòì ýåýé äeö äfä íBia äNò øLàk©«£¤¬¨−̈©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬
:íëéìò£¥¤«

i"yx£˙NÚÏ '‰ ‰eˆ∑ ׁשבעת ורּבֹותינּוìּכל הּימים. ƒ»«¬ְְִִֵַַַָָ
ּפרה, מעׂשה זה – "לעׂשת" ּדרׁשּו: ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָזכרֹונםֿלברכה
ׁשּכהן  ּוללּמד, יֹוםֿהּכּפּורים; מעׂשה זה – ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹ"לכּפר"

הּכּפּורים  יֹום קדם ּפריׁשה טעּון ימים,îּגדֹול ׁשבעת ְְִִִִִֶַַָָָָֹ
הּפרה  את הּׂשֹורף הּכהן .וכן ְֵֵֵֶַַַָָֹ

(äì)úòáL äìéìå íîBé eáLz ãòBî ìäà çúôe¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´
eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe íéîé̈¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®

:éúéeö ïë-ék¦¥−ª¥«¦
i"yx£e˙eÓ˙ ‡ÏÂ∑ הרי ּכן, ּתעׂשּו לא אם חּיבים ðהא .מיתה ñאּתם ¿…»ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

Ècל  ‡Óc ÔÓe ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
È‰BLe·Ï ÏÚ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc‡Â ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿«ƒ««¬…«¿ƒ
˙È LÈc˜Â dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba ÏÚÂ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿«ƒ»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈

:dnÚ È‰B·¿ƒƒ≈

È˙לא  eÏÈMa È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿ƒ¿ƒ«ƒ»
d˙È ÔeÏÎÈz Ôn˙Â ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯Òaƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿«»≈¿»≈
˙È„wt È„ ‡Ók ‡ia¯˜ ÏÒa Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿«À¿»«»¿»ƒ«≈ƒ

:dpÏÎÈÈ È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¬…¿ƒ≈¿À≈

ea¯‡לב  ‡ÓÁÏ·e ‡¯N·a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿«¿»¿»
:Ôe„˜Bz¿

Ú·L‡לג  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
È¯‡ ÔBÎÈa¯˜ ÈÓBÈ ÌÏLÓ ÌBÈ „Ú ÔÈÓBÈƒ«ƒ¿«≈À¿»≈¬≈

:ÔBÎa¯˜ ˙È ·¯˜È ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»≈»À¿»¿

ÈÈלד  „Èwt ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«¿»»≈«ƒ¿»
:ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ „aÚÓÏ¿∆¿«¿«»»¬≈

ÈÏÈÏÂלה  ÌÓÈ Ôe·˙Èz ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙·eƒ¿««¿«ƒ¿»≈¿¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«≈¿»«¿»

:˙È„wt˙‡ ÔÎ È¯‡ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ¿»¿¬≈≈ƒ¿«»ƒ

minkg izty

(cl)ìdide ,`Ed xvw `xwn ,WExiR¥¦§¨¨¨§¨¨
dGd mFIA dUr xW`M' zFidl Kixv̈¦¦§©£¤¨¨©©¤
m`C ,'minId zraW lM zFUrl 'd dEv¦¨©£¨¦§©©¨¦§¦
wEaC 'dGd mFIA dUr xW`M' did̈¨©£¤¨¨©©¤¨
z` `Nni mini zraW' mr dlrnl§©§¨¦¦§©¨¦§©¥¤
oM m` ,'dGd mFIA dUr xW`M mkci¤§¤©£¤¨¨©©¤¦¥
,FCal x`Xi 'zFUrl 'd dEv xW`M'©£¤¦¨©£¦¨¥§©
mpFxkf EpizFAx la` .mrh Fl oi`e§¥©©£¨©¥¦§¨

dUrn df 'zFUrl' EWxiR dkxal¦§¨¨¥§©£¤©£¥
,mixERMd mFi dUrn df 'xRkl' ,dxẗ¨§©¥¤©£¥©¦¦
mdW xnFl Kixv mWxcn itl oM m`e§¦¥§¦¦§¨¨¨¦©¤¥
mr 'dGd mFIA dUr xW`M' miwiAcn©§¦¦©£¤¨¨©©¤¦
'zFUrl 'd dEv' xn`nE ,Fl mcFTd©¥©£©¦¨©£
dEv mXdW ,`Ed Fnvr iptA xn`n©£¨¦§¥©§¤©¥¦¨
lFcB odklE dxRd dUrn zFUrl©£©£¥©¨¨§Ÿ¥¨
ici lr mixERMd mFiA mkilr xRkl§©¥£¥¤§©¦¦©§¥

:mini zraW zWixRîKixSW FnM §¦©¦§©¨¦§¤¨¦
Kixv KM o`kA mipiC EN ¥̀¦¦§¨¨¨¦

:mzddl dxez ¨¨
(dl)ð,`wEIcl aYkPW ok `l m`C§¦Ÿ¥¤¦§©§¦¨

,'EzEnz `le' llM aYkinl Dil dOl̈¨¥§¦§©§¨§Ÿ¨
,'d zevn ExnWIWM EzEni `l i`Ce©©Ÿ¨§¤¦§§¦§©

:`wEIcl aYkp i`Ce `N`ñ,WExiR ¤¨©©¦§©§¦¨¥
ipRnE .od rnFW dY` e`l llMOW¤¦§©©©¨¥©¥¦§¥
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:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«

èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À

המשך מזמור קיט מעמוד ג



פג mildz

:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À
éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®

éúãò éòãéå:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E ¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ
:LBáàëàôEøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬
:ézìçéáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬
:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ

:EúøBúëåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E §«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦
:éðøæòæôézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨®̈¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦
éãwô:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçk:E ¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«

ìèô:íéîMa ávð Eøác ýåýé íìBòìöøãì §¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ
:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãåàöéètLîìE −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤

éãáò ìkä ék íBiä eãîò:EáöEúøBú éìeì ¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§
:ééðòá ézãáà æà éòLòLâöçkLà-àì íìBòì ©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´

éãewt:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéðãaàì íéòLø ee÷ éì ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦
éúãò:ïðBaúà Eåöäáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈

:ãàî EúåöîîæöíBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî ¦§¨«§´§«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À
:éúçéN àéäçöék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−

:éì-àéä íìBòìèöék ézìkNä éãnìî-ìkî §¨´¦¦«¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬
éúåãò:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fîE ¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´
:ézøöðà÷ïòîì éìâø éúàìk òø çøà-ìkî ¨¨«§¦¦¨´Ÿ©−¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©

:Eøác øîLàá÷éètLnîäzà-ék ézøñ-àì E ¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦¦©¹À̈
:éðúøBäâ÷:éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp-äî «¥¨«¦©¦§§´−§¦¦¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«

ã÷éãewtîçøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E ¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©
:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«

å÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷éLôð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´
:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëáé÷íéòLø eðúð §©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´

éãewtîe éì çt:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðE ©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´
:änä éaì ïBNN-ék íìBòìáé÷éaì éúéèð §¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦

éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦
:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬

: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¤¬¡¤«



mildzפד

áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´
:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ
:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦

äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§®̈¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨®̈¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨®̈§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«

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 fk sc zay(iying meil)

`l` ,dxn` `ax `l ,mi`pzd ipy oia zwelgn oi`yàtt áø©¨¨
,døîà.dxn` xg` oeylae,øîà àtt [áøc] (áø)`pz xn`y dn £¨¨§©¨¨¨©

yxit mirbpa xen`d 'cba'y myky ,oey`xd l`rnyi iax iac
,ozyte xnvn `weec epiidy aezkd jl'ìk óà'xen`d cba ©Ÿ

`l` `a epi` ,`ed ok dxezaééeúàìcnll ,xnelk ,`iadl-] §¨¥
[oiprl,íéàìkdxeza xn`py(hi hi `xwie)`l fphrW mi`lM cbaE' ¦§©¦¤¤¦§©¦©©§¥Ÿ

micnle ,dxq`p zaexrz efi` dxezd dyxit `le ,'Lilr dlri©£¤¨¤
`l` mi`lk xeqi` oi`e ,ozyte xnv epiid 'cba'y mirbpn
.mipin ipy x`y ly zaexrza `le ,ozyte xnv ly zaexrza
,mirbpn llk micnl oi` mivxy z`neha xen`d 'cba' oiprl la`
mipind lky cnln mivxya xen`d 'cba e`' weqtdy iptn
s`e ,ipyd l`rnyi iax iac `pz ixacke ,mdn d`neh milawn

.cala zerav` yly lr ylya
iax iac `pz zrca `tt ax ly eyexit lr ddnz `xnbd

xeqi` `lde :oey`xd l`rnyidéa éáéúk àéãäa íéàìkaezk ± ¦§©¦§¤§¨§¦¦¥
xg` mewna epiipra yxetn(`i ak mixac),øîö ,æðèòL Laìú àì'Ÿ¦§©©©§¥¤¤

,'åécçé íézLôeipy zaexrza wxy mirbpn cenll jixv oi`e ¦§¦©§¨
.xeqi`d xn`p el` mipin

,mirbpn cenild ilel :`xnbd zvxznàðéîà Czòc à÷ìñdid - ¨§¨©§¨¨¦¨
,xnel jzrca dleréléî éðäzaexrza wx xn`p fphry xeqi`y ¨¥¦¥

a `weec epiid ,ozyte xnv,äLéáì Cøc,'WAlz `l' weqtd oeylk ¤¤§¦¨Ÿ¦§©
äàìòäa ìáàweqta xkfen exeqi`y ,dyial jxca `ly eteb lr £¨§©£¨¨
lirl `aedy(hi hi `xwie)xkfed `l eae ,xn`p `ny ,ozyte xnv e

yéðéî éøz ìkmiaxernd mipin ipy lk ±øeñà.eilr mzelrdl ¨§¥¦¥¨
wx `ed xeqi`d d`lrda mby mirbpn cenild jxvp okl

.ozyte xnv zaexrza
:`xnbd ddnz aeyåikà÷c äLéál äîe ,àeä øîBçå ì÷ åàì §¨©¨¤©§¦¨§¨
déôeb élek éðäúéîeteb lk dpdpy ±íézLôe øîö úøîà ,íéàìkî ¦§£¥¥¥¦¦§©¦¨§©¤¤¦§¦

ïéà,xeqi` yi ±àðéøçà éãéî,mixg` mipin ipy ±äàìòä ,àìoi`y ¦¦¦©£¦¨Ÿ©£¨¨
,dpnn dpdp eteb lkïkL ìk àìzaexrz `l` da exq`p `ly Ÿ¨¤¥
.cala ozyte xnv

:`xnbd dwiqn,àlà`xninàtt áøclr cnll `a 'lk s`'y ¤¨§©¨¨
,ozyte xnv zaexrz `l` dxq`p `ly mi`lkàúeãa[zerh±] §¨

,àéä.mirbpn z`f cenll jixv oi`e ,dxeza yxetn mi`lk oicy ¦
l`rnyi iax iac `pz ixac xe`iaa ztqep jxc d`ian `xnbd
:yxcn zia eze`n ipyd `pzd ixacl eixac exzqi `ly ,oey`xd

ìk óà' ,øîà ÷çöé øa ïîçð áømizyte xnv'cenll `pzd xn`y ©©§¨©¦§¨¨©©Ÿ
xnvn `weec epiid 'cba'y ,dxezay zeiyxt x`yl mirbpn

,ozyte
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פה

יום ראשון - ד' ניסן
פרק כ, מפרק כג
עד סוף פרק כח

יום רביעי - ז' ניסן
פרק כ, מפרק לט
עד סוף פרק מג

יום שני - ה' ניסן
פרק כ, מפרק כט
עד סוף פרק לד

יום חמישי - ח' ניסן
פרק כ, מפרק מד
עד סוף פרק מח

יום שלישי - ו' ניסן
פרק כ, מפרק לה
עד סוף פרק לח

יום שישי - ט' ניסן
פרק כ, מפרק מט
עד סוף פרק נד

שבת קודש - י' ניסן
פרק כ

מפרק נה עד סוף פרק נט

לשבוע פרשת צו תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 

mildz
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oqipפו 'c oey`x mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ד' ראשון יום
פרק לח  ,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîùâä óåâá éë,100 'nr cr.'úé åá

ניסן  ה' שני יום
,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáùçîä úå÷éáãù àìå,`p 'nr cr.øáãîå éç

¯ éîLbä óeba ék,ig "mvr"aeøôòå íéðáàk Lnî íîBcäå ¦©©©§¦§©¥©¨©£¨¦§¨¨
¯lecbl ohwn dginv ly mb ,zeipgexe zeig mda ze`xp `ly

mda dpd -ïéà øLà ìBãb íeöîö úðéçáa àéä äøàää©¤¨¨¦¦§¦©¦§¨£¤¥
¯ BaL úeiçäå ,eäBîk`id ,zeig dpyi ea mby ,mnecae seba ¨§©©¤

ãò ,Ck ìk úèòeî¤¤¨©©
çk elôà Ba ïéàL¤¥£¦Ÿ©
¯ çîBváe ,çîBvä©¥©©¥©
íeöîöa dðéà äøàää©¤¨¨¥¨§¦§

¯ .Ck ìk ìBãb,oky ¨¨©
ÎlkÎlr zi`xp gneva
ly zniieqn drepz mipt
lcb `edy jka ,zeig
`ed oi`e ,lecbl ohwn
.mnec enk inzq xneg

¯ úB÷ìçð ììk Cøãålk §¤¤§¨¤§¨
,dfd mlerd ly mi`xapd
,íîBc :úBâøãî òaøàì§©§©©§¥¥
¯ øaãî ,éç ,çîBö¥©©§©¥
mda oi`y mixacÎ "mnec"
genvl gek `le miig
xac lk - "gnev" ,heaple
- "ig" ,haepe gnevy
- "xacn" ,miig mi`exa
ea yiy mc`d z` oiivnd

:ode ,lky'ã ãâðk§¤¤
ä"éåä íL úBiúBà¦¥£¨¨
epnnL ,àeä-Ceøä¤¦¤

¯ .íéòtLîmzrtyd milawn ,mi`xapd ibeq zrax` lk ª§¨¦
ze`n beq lk ,`edÎjexa 'ied my zeize` rax`n mzeige

.zxg`úeiçä úëLîäå äøàää ïBéîãå Cøò ïéàL Bîëe§¤¥¤¤§¦§©¤¨¨§©§¨©©©
éça úLaìîä úeiçä úëLîäå äøàääì ,çîBöå íîBãaL¤§¥§¥©§©¤¨¨§©§¨©©©©§ª¤¤§©

¯ ,øaãîemibeqd on cg` lkay dx`dd dnec dpi`y myke §©¥
,efl ef dl`d¯ ïlëaL óà,mixen`d mibeqd zrax` lkaøBà ©¤§ª¨
¯ äåL ãçà,z`hazn d`eeydde¯ ,íéðt øzñä úðéçáa ¤¨¨¤¦§¦©¤§¥¨¦

,mleka zxzqen xe`d zeiniptyïlëa ãçà Leáìa Laìîe§ª¨¦§¤¨§ª¨

¯ dâð Leáì àeäLzeigd zkynde dx`dd oi` ,z`f lkae ¤§Ÿ©
.xacne igay xe`d zkyndle dx`ddl ,deey gneve mnecay
xkip `ly wx ,miig mdy ygena mi`ex xacnae iga ,oky
zeigdy myke ,hexita lirl epcnly itk ,zewl` `id zeigdy
ziwl`d dx`dde
odl oi` gnevae mnecay
zeigl llk oeince jxr
igay ziwl`d dx`ddle

- xacnaeCøò ïéà Ck̈¥¤¤
úøàä ïéa ììk ïBéîãå§¦§§¨¥¤¨©
óBñ-ïéà øBà úëLîäå§©§¨©¥
àeäL ,àeä-Ceøä¤
Cøaúé BðBöø úeiîéðt§¦¦§¦§¨¥
Leáìe íéðt øzñä éìa§¦¤§¥¨¦§
úLaìîe äøéànä ,ììk§¨©§¦¨§ª¤¤
,Lnî úBiNòî úBöîa§¦§©£¦©¨
úBéeìzä úBöîa ïëå§¥§¦§©§
íéúôN éeháå øeaãa§¦§¦§¨©¦
¯ àeäL ,äðek éìa§¦©¨¨¤

,xeaicdäNòîk áLçð¤§¨§©£¤
¯ ,ìéòì økæpk Lnî©¨©¦§¨§¥
,ef dkynde dx`d
,oeilrd oevx zeiniptn
zeevna zkynpd
zeevnae zeiyrnd
zeyrp odyk ,xeaicay
jxr odl oi` ,dpeek ila

,llk oeinceàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîäå äøàää éaâì§©¥©¤¨¨§©§¨©¥¨
ïekúî íãàäL ,úBiNòî úBönä úðeëa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§©¨©©¦§©£¦¤¨¨¨¦§©¥
àeäL ,BðBöø íei÷ éãé-ìò Cøaúé Ba ä÷áãì éãk ïúiNòa©£¦¨¨§¥§¨§¨¦§¨¥©§¥¦§¤

úàéø÷e älôzä úðeëa ïëå .ãçà BðBöøeäéúBëøáe òîL §¤¨§¥§©¨©©§¦¨§¦©§©¦§¤¨
Ba BìëNå BzáLçî ÷aãî ¯ ïäa BúðeëaL ,úBëøa øàLe§¨§¨¤§©¨¨¨¤§©¥©£©§§¦§

¯ .Cøaúé(xeaicde) dyrndy oeirxd ly zernynd efy ¦§¨¥
zcna `ed lcaddy - dnypl dpeekd eli`e ,sebl aygp

.mday dx`dd

ãvî àéä Cøaúé Ba íãàä ìëNå äáLçnä úe÷ácL àìå§Ÿ¤§¥©©£¨¨§¥¤¨¨¨¦§¨¥¦¦©
ìòôa úBiNòî úBönä íei÷ úe÷ácî äìòîì dîöò©§¨§©§¨¦§¥¦©¦§©£¦§Ÿ©

øàaúiL Bîk ,Lnî©¨§¤¦§¨¥
¯ ,ïn÷ìzewiacdy §©¨

ly eytpa ,d"awda
zeevn meiw ici lr ,icedi
efk zewiac `id ,zeiyrn

" dilr mixne`yepycwenk ,lynl ,dfy ,"eizeevna
`id jk - xenb cegia dz` cg`zdl dy` miycwnyk
mr icedi ly ezecg`zd
meiw ici lr d"awd
dpi` ef zecg` .zeevn
ly ezceare egeka ziyrp
,oky .cala icedi
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéðáàë ùîî íîåãäå éîùâä óåâá éë
åäåîë ïéà øùà ìåãâ íåöîö 'éçáá àéä äøàää øôòå
çîåöä çë 'éôà åá ïéàù ãò êë ìë úèòåî åáù úåéçäå
êøãå .êë ìë ìåãâ íåöîöá äðéà äøàää çîåöáå
øáãî éç çîåö íîåã úåâøãî òáøàì úå÷ìçð ììë
íéòôùåî åðîîù ä"á ä"éåä íù úåéúåà 'ã ãâðë
íîåãáù 'åéçä úëùîäå äøàää ïåéîãå êøò ïéàù åîëå
øáãîå éçá 'ùáåìîä úåéçä úëùîäå äøàääì çîåöå
ùáåìîå íéðô øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà ïìåëáù óà
êøò ïéà êë äâåð ùåáì àåäù ïìåëá ãçà ùåáìá
àåäù ä"á ñ"à øåà úëùîäå úøàä ïéá ììë ïåéîãå
äøéàîä ììë ùåáìå íéðô øúñä éìá 'úé åðåöø úåéîéðô
úåéåìúä úåöîá ïëå .ùîî úåéùòî úåöîá úùáåìîå
äùòîë áùçð àåäù äðååë éìá íéúôù éåèéáå øåáãá
ä"á ñ"à øåà úëùîäå äøàää éáâì ì"ðë ùîî
íãàäù úåéùòî úåöîä úðååëá úùáåìîå äøéàîä
åðåöø íåé÷ é"ò 'úé åá ä÷áãì éãë ïúééùòá ïéåëúî
äéúåëøáå ù"÷å äìôúä úðååëá ïëå ãçà åðåöøå àåäù
åìëùå åúáùçî ÷áãî ïäá åúðååëáù úåëøá øàùå

'úé åá

'úé åá íãàä ìëùå äáùçîä úå÷éáãù àìå
'åéùòî úåöîä íåé÷ 'å÷éáãî äìòîì äîöò ãöî àéä
'úé åðåöø ë"â åäæù éðôî àìà ïî÷ì ù"îë ùîî ìòåôá
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ä"äâä
úåöîä úðååëù ç"òá ù"îëå)
øåà úâøãîá àéä äøåú ãåîìúå
'éçáå úåâøãî ïä úåöîä óåâå
é"òù íåöîö 'éçá íäù íéìë
òåãéë íéìëä ååäúð øåàä íåöîö

:(ç"éì

efk zewiacl ribn mrt s` did `l ,cala zinvrd ezceara
epeeivy d"awdn cqge dwcv meyn jka yi `l` ;d"awda
ez` cg`zdle cgiizdl gekd epa ozp `teb jkae ,zeevn miiwl
,zewiac ly dceardy ,oaen ,ixd .devnd ici lr jxazi

zpeeka ,lkye daygna
mipipr x`ya e` zeevnd
xyt` i` ,mixkfpd
dpeilr dlrn dl didzy
meiwa zewiacdn xzei
,xen`k ,d`ad ,zeevnd
j` .d"awdn gek zpizpa
zeevnd zpeeka zeticrd
,dpeek ila oneiw iabl
mvra `l) z`hazn
zx`da (m`Îik ,zewiacd
enk ,oky) oeilrd oevxd

adyrnmb jk ,zeevnd
azpeekmiiw ,zeevnd

- (d"awd ly epevx
oeilrd oevxd ly dx`dd
(ly zewiac)a dxi`nd

zpeek`id ,zeevnd
xy`n daxda dlrnl
oeilrd oevxd zx`d

a dxi`ndmeiwzeevnd
.(dpeek ila) envrlyk
zepeilrl dnec ef zepeilr

.sebd lr dnypdàlà¤¨
BðBöø ïk-íb eäfL éðtî¦§¥¤¤©¥§

¯ ä÷áãì Cøaúémr ¦§¨¥§¨§¨
,d"awdúðeëáe úBiNòî úBönä úðeëå äáLçîe ìëNa§¥¤©£¨¨§©¨©©¦§©£¦§©¨©

¯ ,úBëøa øàLe älôúe òîL úàéø÷dpeeka mb zkynp ixd §¦©§©§¦¨§¨§¨
- oeilrd oevxdn dx`d ,efäfä ïBéìòä ïBöø úøàäå§¤¨©¨¨¤§©¤

äìòîì õ÷ ïéàì äìBãb àéä ,Bæ äðeëa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§©¨¨¦§¨§¥¥§©§¨
ø úøàäî äìòîíei÷a úLaìîe äøéànä ïBéìòä ïBö ©§¨¥¤¨©¨¨¤§©§¦¨§ª¤¤§¦
¯ ïîöò úBönämiiwn `edy¯ ,äðek éìa øeaãáe äNòîa ©¦§©§¨§©£¤§¦§¦©¨¨

dx`dd iabl ,"dpeek"ay oeilrd oevxd zx`day zepeilrde
:`id ,cala dyrnay,óebä ìò äîLpä øBà úìòî ìãâk§Ÿ¤©£©©§¨¨©©

àeäL dîöò äåönä óeb Bîk ,äîLpä Leaìîe éìk àeäL¤§¦©§©§¨¨§©¦§¨©§¨¤
¯ .dúðeëì Leaìîe éìkz` mincn ,okldyrn- devnd §¦©§§©¨¨¨

d z`e ,"seb"ldpeekdpeek `la devn"y mixne`e ,"dnyp"l -
."dnyp `la sebk `id,dúðeëáe äåöna ,ïäézLaL óàå§©¤¦§¥¤©¦§¨§©¨¨¨
¯ ãçà ïBöø Laìî,oeilrd oevxdúéìëúa èeLt §ª¨¨¤¨¨§©§¦

¯ ,íBìLå-ñç éeaøå éepL íeL éìa ,úeèéLtäixd ,ok m`e ©§¦§¦¦§¦©§¨
,oeilrd oevxdn zegt e` xzei epyi jkay xnel jiiy `l

¯ ãçéîe,oevxdãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå Búeäîa §ª¨§¨§©§¦§¨¥§©§¦©¦
¯ äøàää ïë-ét-ìò-óà ¯,ytpa zelbzddeäåL dðéà ©©¦¥©¤¨¨¥¨¨¨

¯ .úeèMtúäå íeöîö úðéçáa,devnd meiwl qgiay ¦§¦©¦§§¦§©§
zewiaca ielb ote`a z`hazn dpi`e ,mevnva `id dx`dd
`id dx`dd ,zeevnd zpeeka ,eli`e .d"awda mc`d ytp

ez` elkye ezaygn zewiaca ,xzi zelbzdae zehytzda
.jxaziääâä,yxeyay ,owfd epax xiaqn ,d`ad ddbda)

,zepeilrd zexitqazpeekeli`e ,"xe`" zbixcna `id zeevnd
sebzexe` ixd mpyi zexitqa ,oky ."milk" zpigaa - zeevnd

heyt `ed xe`d ,milke
e,ilkd iabl leab ila

xcba xcben xak `edy
cqg e` dnkg ly
xcba zeidl ick .dnecke
yi - 'eke cqge dnkg
,ixd .mevnvd oipra jxev
zpigaa `ed "xe`"y
zpigaa "ilk"e ,zehytzd
qgia mb jk .mevnv

lzpeekle zeevndseb
xaqen jke - zeevnd

:ddbdaáeúkL Bîëe)*§¤¨
úðekL ,'íéiç õò'a§¥©¦¤©¨©
äøBz ãeîìúå úBönä©¦§§©§¨
óeâå ,øBà úâøãîa àéä¦§©§¥©§
úBâøãî ïä úBöîä©¦§¥©§¥
íäL ,íéìk úBðéçáe§¦¥¦¤¥
éãé-ìòL ,íeöîö úðéça§¦©¦§¤©§¥
eeäúð øBàä íeöîö¦§¨¦§©
éòãBéì òeãik ,íéìkä©¥¦©¨©§§¥

¯ :(ï"çjk ,dxzqp dnkg ¥
oia lcadd mbzpeek

oial zeevndseb,zeevnd
mevnvl qgia
,mipt lk lr .(zehytzde
igay zeigl gneve mnecay zeigd dnec dpi`y myky epcnl

a dxi`nd oeilrd oevxd zx`d dnec dpi` jk ,xacnaeseb
a dxi`nd oeilrd oevxd zx`dl ,devndzpeekdzr .devnd

ig ,gnev ,mnec :mibeq drax` mpyi lynay myky cnlp
(` :miillk miwlg ipyl miwlegn dl` mibeq drax`e ,xacne
zpeeke zeevn ly lynpa mb jk - xacne ig (a gneve mnec

:oldlck - zeevnd¯ ú÷ìçðå,zeevnd zpeeke zeevnïk-íb §¤§¤¤©¥
ézL ïä ¯ Lnî ïîöò úBönä óeâ ék ,úBâøãî òaøàì§©§©©§¥¦©¦§©§¨©¨¥§¥

¯ Lnî úBiNòî úBöî ïäL ,úBâøãî,xeaic ici lr `ly ©§¥¤¥¦§©£¦©¨
wx xeaicd ixdyaygp,dyrnk¯ úBieìzä úBöîe,oneiwa ¦§©§

älôúe òîL úàéø÷e äøBz ãeîìz Bîk ,äáLçîe øeaãa§¦©£¨¨§©§¨§¦©§©§¦¨
¯ ïBænä úkøáe,dxezd ony¯ ;úBëøa øàLeizy ,opaxcny ¦§©©¨§¨§¨

- jci`n daygne xeaice ,cgn dyrn - zeevna el` zebixcn
ly beqa odizy odseb;zeevndBa ä÷áãì úBönä úðeëå§©¨©©¦§§¨§¨

¯ ,Cøaúé,zeevnd meiw ici lr¯ àéäL,dpeekd,óebì äîLðk ¦§¨¥¤¦¦§¨¨©
¯,devnd lyì ïk-íb ú÷ìçðézL Bîk ,úBâøãî ézL ¤§¤¤©¥¦§¥©§¥§§¥

¯ .øaãîe éç :ïäL ,éøîçä óeba ïäL äîLpä úBâøãîjk ©§¥©§¨¨¤¥©©¨§¦¤¥©§©¥
a mbzpeeklra ly dnypk ,lynl ,`idy dpeek dpyi ,zeevnd

`edy xacn ly dnypk `idy ,xzei dpeilr dpeek dpyie ,ig
:oldl x`aziy itke - lkyÎxa
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íéøîà éèå÷éì
'ðååëáå 'åéùòî úåöîä úðååëå äáùçîå ìëùá ä÷áãì
äæä ïåéìòä ïåöø úøàäå úåëøá øàùå äìôúå ù"÷
õ÷ ïéàì äìåãâ àéä åæ äðååëá úùáåìîå äøéàîä
úùáåìîå äøéàîä ïåéìòä ïåöø úøàäî äìòî äìòîì
ìãåâë äðååë éìá øåáãáå äùòîá ïîöò úåöîä íåé÷á
ùåáìîå éìë àåäù óåâä ìò äîùðä øåà úìòî
ùåáìîå éìë àåäù äîöò äåöîä óåâ åîë äîùðä
ùáåìî äúðååëáå äåöîá ïäéúùáù óàå äúðååëì
éåðéù íåù éìá úåèéùôä úéìëúá èåùô ãçà ïåöø
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå å"ç éåáéøå
úðéçáá äåù äðéà äøàää ïë éô ìò óà ãåçéä

*úåèùôúäå íåöîö
òáøàì ïë íâ ú÷ìçðå
úåöîä óåâ éë úåâøãî

îî ïîöòúåâøãî 'á ïä ù
ùîî úåéùòî úåöî ïäù
øåáãá úåéåìúä úåöîå
äøåú ãåîìú åîë äáùçîå

úåöîä úðååëå .úåëøá øàùå ïåæîä úëøáå äìôúå ù"÷å
éúùì ë"â ú÷ìçð óåâì äîùðë àéäù 'úé åá ä÷áãì
éøîåçä óåâá ïäù äîùðä úåâøãî éúù åîë úåâøãî

.øáãîå éç ïäù
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oqip 'c oey`x mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ד' ראשון יום
פרק לח  ,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîùâä óåâá éë,100 'nr cr.'úé åá

ניסן  ה' שני יום
,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáùçîä úå÷éáãù àìå,`p 'nr cr.øáãîå éç

¯ éîLbä óeba ék,ig "mvr"aeøôòå íéðáàk Lnî íîBcäå ¦©©©§¦§©¥©¨©£¨¦§¨¨
¯lecbl ohwn dginv ly mb ,zeipgexe zeig mda ze`xp `ly

mda dpd -ïéà øLà ìBãb íeöîö úðéçáa àéä äøàää©¤¨¨¦¦§¦©¦§¨£¤¥
¯ BaL úeiçäå ,eäBîk`id ,zeig dpyi ea mby ,mnecae seba ¨§©©¤

ãò ,Ck ìk úèòeî¤¤¨©©
çk elôà Ba ïéàL¤¥£¦Ÿ©
¯ çîBváe ,çîBvä©¥©©¥©
íeöîöa dðéà äøàää©¤¨¨¥¨§¦§

¯ .Ck ìk ìBãb,oky ¨¨©
ÎlkÎlr zi`xp gneva
ly zniieqn drepz mipt
lcb `edy jka ,zeig
`ed oi`e ,lecbl ohwn
.mnec enk inzq xneg

¯ úB÷ìçð ììk Cøãålk §¤¤§¨¤§¨
,dfd mlerd ly mi`xapd
,íîBc :úBâøãî òaøàì§©§©©§¥¥
¯ øaãî ,éç ,çîBö¥©©§©¥
mda oi`y mixacÎ "mnec"
genvl gek `le miig
xac lk - "gnev" ,heaple
- "ig" ,haepe gnevy
- "xacn" ,miig mi`exa
ea yiy mc`d z` oiivnd

:ode ,lky'ã ãâðk§¤¤
ä"éåä íL úBiúBà¦¥£¨¨
epnnL ,àeä-Ceøä¤¦¤

¯ .íéòtLîmzrtyd milawn ,mi`xapd ibeq zrax` lk ª§¨¦
ze`n beq lk ,`edÎjexa 'ied my zeize` rax`n mzeige

.zxg`úeiçä úëLîäå äøàää ïBéîãå Cøò ïéàL Bîëe§¤¥¤¤§¦§©¤¨¨§©§¨©©©
éça úLaìîä úeiçä úëLîäå äøàääì ,çîBöå íîBãaL¤§¥§¥©§©¤¨¨§©§¨©©©©§ª¤¤§©

¯ ,øaãîemibeqd on cg` lkay dx`dd dnec dpi`y myke §©¥
,efl ef dl`d¯ ïlëaL óà,mixen`d mibeqd zrax` lkaøBà ©¤§ª¨
¯ äåL ãçà,z`hazn d`eeydde¯ ,íéðt øzñä úðéçáa ¤¨¨¤¦§¦©¤§¥¨¦

,mleka zxzqen xe`d zeiniptyïlëa ãçà Leáìa Laìîe§ª¨¦§¤¨§ª¨

¯ dâð Leáì àeäLzeigd zkynde dx`dd oi` ,z`f lkae ¤§Ÿ©
.xacne igay xe`d zkyndle dx`ddl ,deey gneve mnecay
xkip `ly wx ,miig mdy ygena mi`ex xacnae iga ,oky
zeigdy myke ,hexita lirl epcnly itk ,zewl` `id zeigdy
ziwl`d dx`dde
odl oi` gnevae mnecay
zeigl llk oeince jxr
igay ziwl`d dx`ddle

- xacnaeCøò ïéà Ck̈¥¤¤
úøàä ïéa ììk ïBéîãå§¦§§¨¥¤¨©
óBñ-ïéà øBà úëLîäå§©§¨©¥
àeäL ,àeä-Ceøä¤
Cøaúé BðBöø úeiîéðt§¦¦§¦§¨¥
Leáìe íéðt øzñä éìa§¦¤§¥¨¦§
úLaìîe äøéànä ,ììk§¨©§¦¨§ª¤¤
,Lnî úBiNòî úBöîa§¦§©£¦©¨
úBéeìzä úBöîa ïëå§¥§¦§©§
íéúôN éeháå øeaãa§¦§¦§¨©¦
¯ àeäL ,äðek éìa§¦©¨¨¤

,xeaicdäNòîk áLçð¤§¨§©£¤
¯ ,ìéòì økæpk Lnî©¨©¦§¨§¥
,ef dkynde dx`d
,oeilrd oevx zeiniptn
zeevna zkynpd
zeevnae zeiyrnd
zeyrp odyk ,xeaicay
jxr odl oi` ,dpeek ila

,llk oeinceàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîäå äøàää éaâì§©¥©¤¨¨§©§¨©¥¨
ïekúî íãàäL ,úBiNòî úBönä úðeëa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§©¨©©¦§©£¦¤¨¨¨¦§©¥
àeäL ,BðBöø íei÷ éãé-ìò Cøaúé Ba ä÷áãì éãk ïúiNòa©£¦¨¨§¥§¨§¨¦§¨¥©§¥¦§¤

úàéø÷e älôzä úðeëa ïëå .ãçà BðBöøeäéúBëøáe òîL §¤¨§¥§©¨©©§¦¨§¦©§©¦§¤¨
Ba BìëNå BzáLçî ÷aãî ¯ ïäa BúðeëaL ,úBëøa øàLe§¨§¨¤§©¨¨¨¤§©¥©£©§§¦§

¯ .Cøaúé(xeaicde) dyrndy oeirxd ly zernynd efy ¦§¨¥
zcna `ed lcaddy - dnypl dpeekd eli`e ,sebl aygp

.mday dx`dd

ãvî àéä Cøaúé Ba íãàä ìëNå äáLçnä úe÷ácL àìå§Ÿ¤§¥©©£¨¨§¥¤¨¨¨¦§¨¥¦¦©
ìòôa úBiNòî úBönä íei÷ úe÷ácî äìòîì dîöò©§¨§©§¨¦§¥¦©¦§©£¦§Ÿ©

øàaúiL Bîk ,Lnî©¨§¤¦§¨¥
¯ ,ïn÷ìzewiacdy §©¨

ly eytpa ,d"awda
zeevn meiw ici lr ,icedi
efk zewiac `id ,zeiyrn

" dilr mixne`yepycwenk ,lynl ,dfy ,"eizeevna
`id jk - xenb cegia dz` cg`zdl dy` miycwnyk
mr icedi ly ezecg`zd
meiw ici lr d"awd
dpi` ef zecg` .zeevn
ly ezceare egeka ziyrp
,oky .cala icedi
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéðáàë ùîî íîåãäå éîùâä óåâá éë
åäåîë ïéà øùà ìåãâ íåöîö 'éçáá àéä äøàää øôòå
çîåöä çë 'éôà åá ïéàù ãò êë ìë úèòåî åáù úåéçäå
êøãå .êë ìë ìåãâ íåöîöá äðéà äøàää çîåöáå
øáãî éç çîåö íîåã úåâøãî òáøàì úå÷ìçð ììë
íéòôùåî åðîîù ä"á ä"éåä íù úåéúåà 'ã ãâðë
íîåãáù 'åéçä úëùîäå äøàää ïåéîãå êøò ïéàù åîëå
øáãîå éçá 'ùáåìîä úåéçä úëùîäå äøàääì çîåöå
ùáåìîå íéðô øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà ïìåëáù óà
êøò ïéà êë äâåð ùåáì àåäù ïìåëá ãçà ùåáìá
àåäù ä"á ñ"à øåà úëùîäå úøàä ïéá ììë ïåéîãå
äøéàîä ììë ùåáìå íéðô øúñä éìá 'úé åðåöø úåéîéðô
úåéåìúä úåöîá ïëå .ùîî úåéùòî úåöîá úùáåìîå
äùòîë áùçð àåäù äðååë éìá íéúôù éåèéáå øåáãá
ä"á ñ"à øåà úëùîäå äøàää éáâì ì"ðë ùîî
íãàäù úåéùòî úåöîä úðååëá úùáåìîå äøéàîä
åðåöø íåé÷ é"ò 'úé åá ä÷áãì éãë ïúééùòá ïéåëúî
äéúåëøáå ù"÷å äìôúä úðååëá ïëå ãçà åðåöøå àåäù
åìëùå åúáùçî ÷áãî ïäá åúðååëáù úåëøá øàùå

'úé åá

'úé åá íãàä ìëùå äáùçîä úå÷éáãù àìå
'åéùòî úåöîä íåé÷ 'å÷éáãî äìòîì äîöò ãöî àéä
'úé åðåöø ë"â åäæù éðôî àìà ïî÷ì ù"îë ùîî ìòåôá
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oqipפח 'e iyily mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ו' שלישי יום
פרק לח  ,`p 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äôé åúòãù éî éë,102 'nr cr:ì"æðë

,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäìe 'ä úà úòãì äôé BzòcL éî ék¦¦¤©§¨¨¨©©¤§¦§¥¦§ª¨¦§¨¥
éðîéä ììça 'ä úáäàå Bçîa äàlò äàøé Búðéaî ãéìBäìe§¦¦¦¨¦§¨¦¨¨§Ÿ§©£©©£©©§¨¦

,BaìaL,d"awdl dielbd dzad`e ziwl`d ytpd okyn ea - ¤§¦
äøBzä íei÷ éãé-ìò Ba ä÷áãì ,'äì äàîö BLôð úBéäì¦§©§§¥¨©§¨§¨©§¥¦©¨

ïäL ,úBönäådxezd - §©¦§¤¥
,zeevndeúëLîä©§¨©

óBñ-ïéà øBà úøàäå§¤¨©¥
¯ BLôð ìò àeä-Ceøä©©§

,Ba ä÷áãì:xnelk - §¨§¨
waczdl zevxl ezpeek
cenil ici lr ,d"awda
d`a ,zeevn meiwe dxez
dligz opeazdy ,jkn
ef zeppeazd .'d zelcba
- dad`e d`xi ea dxvi
weac zeidl oe`nv
jxcdy oeeikne ;d"awda
wx `id 'da zewaczdl
meiwe dxez cenil ici lr
dvex `ed okl - zeevn
miiwle dxez cenll
dpeek jezn zeevn
,d"awd mr waczdl
ãîBì àeä Bæ äðeëáe§©¨¨¥
ïëå ,úBönä íi÷îe§©¥©¦§§¥
Cøáîe ìltúî Bæ äðeëa§©¨¨¦§©¥§¨¥
-Cøc-ìò ,Bæ äðek éøä ¯£¥©¨¨©¤¤

àeäL ,øaãnä úîLð Bîk ,ìLî,"xacn"d -ìëN ìòa ¨¨§¦§©©§©¥¤©©¥¤
.øaãé úòãáe äøéçáeweac zeidl ,ely "dpeek"d mb jk - §¦¨§©©§©¥

xvi `ed elkya ixd ,oky .ezxigae ezrcn d`a - d"awda
.d"awda weac zeidl dweyzde oevxd z` eytpaBzòcL éîe¦¤©§

ãéìBäì ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ïðBaúäìe òãéì äøö÷§¨¨¥©§¦§¥¦§ª©¥¨§¦
,Baì úelbúäa Búðéaî äáäàäciledl lbeqn epi`y in - ¨©£¨¦¦¨§¦§©¦

oky ,jxazi ezlecba zeppeazdn d`vezk eala 'dl dad`
;jk myl dxvw ezrcïëåz` xevil leki `ed oi` -äàøiä §¥©¦§¨

,Baìa 'ä ãçôe Bçîaici lr xxerl ickn xvw elky ik - §Ÿ©©§¦
ala cgte dad` iybx ,ezeppeazd,cvik - (egena d`xie) e

ly dneiw zenily ,ixd ,zeevne dxez miiwn dfk mc` ,`eti`
zexnyidd zenilye ,'d zad` ici lr `wec `id ,dyrÎzevn
xiaqn - ?'d z`xi ici lr d`a ,dyrzÎ`lÎzevn lr xearln
dad`dn dfk mc`l `a zeevne dxez eneiwy ,owfd epax
,ef zxzeqn dad` .d"awdl l`xyin cg` lk alay zxzeqnd
.(h"i wxtae g"i wxta epcnly itk) d`xi mb daxwa zllek
ekeza xxern `edy ici lr ,zeevne dxez miiwn `ed :xnelk
z` `iadl leki `ed oi`y zexnle .zxzeqnd dad`d z`
`id la` - eala dielb dad`l dktdle zxzeqnd dad`d

waczdl ielb oevx miiw egenay xacd yexite ,egena dlbzn
ick ,zeevn miiwle dxez cenll eze` `ian df xac .d"awda
df oevxy oeeikne .d"awda zewiac ,jk ici lr ,el didzy
ici lr `l` ,ezeppeazde elkyn elv` mi`a mpi` ef dpeeke
dad`d zexxerzd
(zxzeqnd) zirahd
,df ixd - eznypay
znypk ,lynl ,jk meyn
,lky lra epi`y ,ig lra
od ez`xie ezad`e
"zeclep" `le) zeirah
zernyn idef - (elkyn
epcnl dzr dfy mixacd
dxvw ezrcy iny -
ici lr ,ekeza ciledl
dad` ,ezeppeazd
d`xi"e "eal zelbzda"
- "eala 'd cgte egena
úà øøBòîe øëBfL ÷ø©¤¥§¥¤
úéòáhä äáäàä̈©£¨©¦§¦
,Baìa úøzñîä©§ª¤¤§¦
íìòääî dàéöBîe¦¨¥©¤§¥
éelbä ìà álä øzñäå§¤§¥©¥¤©¦

,íéðt-ìk-ìò çîam` - ©Ÿ©©¨¨¦
`iadl egeka oi`
dielb dad` zybxdl
Îlr ,ixd ,eala d"awdl

,ef dad` dlbn `ed egena ixd miptÎlkBçîaL BðBöø äéäiL¤¦§¤§¤§Ÿ
úîàa øeîb éevøa ävøúîe íékñî Baì úBnìòúå§©£ª¦©§¦¦§©¤§¦¨¤¡¤

,'ä ãeçé ìò Lnî ìòôa BLôð øñîì ,Bzîàì,xnelk - ©£¦¦§Ÿ©§§Ÿ©©¨©¦
,eal zenelrz ly dpigad on oke ,egena ely dgpdd zpigan
xeqnl izin`e ok oevx xvep ,alay zxzeqnd dad`d ly

- z`fe .'d cegi lr eytpúéäìàä BLôð Ba ä÷áãì éãk§¥§¨§¨©§¨¡Ÿ¦
,äéLeáìe,dyrne xeaic ,daygn -Bãeçéa ïììëìe §¤¨§¨§¨§¦

äøBz ãeîìúa Laìîä ïBéìòä ïBöø àeäL ,Búeãçàå§©§¤¨¨¤§©§ª¨§©§¨
,úBöîä íei÷áe- zeevn meiwe dxez cenil ici lr ik - §¦©¦§

,d"awd mr diyeale ziwl`d ytpd micg`zn;ìéòì økæpk©¦§¨§¥
evxe zeidy -zeidl `le ,d"awda weac zeidl `ed dnypd o

dad`d z` milbne mixxerny drya ixd ,epnn cxtp
ick ,zeevnd meiwle dxezd cenill d`ian `id ,zxzeqnd

;d"awda weac zeidl ,epevx z` rvaläàøiä íâåzyxcpd - §©©¦§¨
,dyrzÎ`lÎzevn lr xearln xnyidl ick,da äìeìk- §¨¨

,ef zxzeqn dad`aìa÷ìler ,envr lr -àlL Búeëìî §©¥©§¤Ÿ
;íBìLå-ñç Ba ãøîì;dyrzÎ`lÎzevn ly dxiar ici lr - ¦§Ÿ©§¨

Bæ äðeëáelk znypay zeirahd d`xide dad`dn d`ad - §©¨¨
,icediòøî øñ àeä,dxiar xearln envr xney `ed - ¨¥¨
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íéøîà éèå÷éì
çì'ä úà úòãì äôé åúòãù éî éë

äàìéò äàøé åúðéáî ãéìåäìå 'úé åúìåãâá ïðåáúäìå
åùôð úåéäì åáìáù éðîéä ììçá 'ä úáäàå åçåîá
ïäù úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò åá ä÷áãì 'äì äàîö
åá ä÷áãì åùôð ìò ä"á ñ"à øåà úøàäå úëùîä
åæ äðååëá ïëå úåöîä íéé÷îå ãîåì àåä åæ äðååëáå
úîùð åîë î"ã ìò åæ äðååë éøä êøáîå ììôúî
éîå øáãé úòãáå äøéçáå ìëù ìòá àåäù øáãîä
ä"á ñ"à úìåãâá ïðåáúäìå òãéì äøö÷ åúòãù
äàøéä ïëå åáì úåìâúäá åúðéáî äáäàä ãéìåäì
äáäàä úà øøåòîå øëåæù ÷ø åáìá 'ä ãçôå åçåîá
øúñäå íìòääî äàéöåîå åáìá úøúåñîä úéòáèä
åçåîáù åðåöø äéäéù ô"ëò çåîá éåìéâä ìà áìä
úîàá øåîâ éåöéøá äöøúîå íéëñî åáì úåîåìòúå
'÷áãì éãë 'ä ãåçé ìò ùîî ìòåôá åùôð 'åñîì åúéîàì
åúåãçàå åãåçéá ïììëìå äéùåáìå úéäìàä åùôð åá
úåöîä íåé÷áå ú"úá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø àåäù
ãåøîì àìù åúåëìî ìá÷ì äá äìåìë äàøéä íâå ì"ðë
ãîåìå áåè äùåòå òøî øåñ àåä åæ äðååëáå å"ç åá
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פט oqip 'f iriax mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ז' רביעי יום
פרק לט  ,102 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðôîå èì ÷øô,ap 'nr cr.ìä÷éå

,áBè äNBòå,dyrÎzevn meiwa -Cøáîe ìltúîe ãîBìå §¤§¥¦§©¥§¨¥
eîéçøe eìéçc àìa ,Bcáì úBlnä Leøôael didzy ila - §¥©¦§©§Ÿ§¦§¦

,dad`e d`xiBaì úelbúäaBçîed`xi el eid m` ,oky - §¦§©¦Ÿ
yexita wx `l ezlitze ecenil f` eid ,egenae eala dad`e

ybxda mb `l` ,zelnd
- d`xie dad` ly zeigd

Bæ äðek éøäel yiy - £¥©¨¨
dxezd cenil zrya
ick ,zeevnd meiwe
,d"awd mr waczdl
mpi` ef dpeeke df oevxy
jezn ,xen`k ,elv` mi`a
cvny d`xie dad`
`l` ,zeppeazdde lkyd
ixd ,zxzeqnd dad`d on

dfBîk ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§
,åéúBcî ìëå ,äøéçáe ìëN ìòa BðéàL éçä úîLðly - ¦§©©©¤¥©©¥¤§¦¨§¨¦¨

,igÎlradBúáäàå BúBà íé÷éfnä íéøácî Búàøé ïäL¤¥¦§¨¦§¨¦©©¦¦§©£¨
ïä ,Bìöà íéáäàpä íéøácì,elld zecnd -íéiòáè ÷ø ©§¨¦©¤¡¨¦¤§¥©¦§¦¦

Bìöà,ig lra lv` -àìåze`a opi`e -ïëå ;Bzòãå Búðéaî ¤§§Ÿ¦¦¨§©§§¥
úBøzñnä úBiòáhä äáäàäå äàøiä ìLî-Cøc-ìò ïä¥©¤¤¨¨©¦§¨§¨©£¨©¦§¦©§ª¨

,ìàøNé ìk áìa`l` ,dxigae lky ly "xvez" opi` od mb - §¥¨¦§¨¥
,l`xyin cg` lk ly eznypa irah ote`a zeniiwäMøé ïä ék¦¥§ª¨

:ìéòì økæpk ,eðéúBLôða òáè Bîëe ,eðéúBáàî eðìwxta - ¨¥£¥§¤©§©§¥©¦§¨§¥
dnyp - ("mler cr") mdiclin cg` lkl eyixed zea`dy ,g"i
dze`ae ,dyecw ly
dad`d dpyi dnyp
zllekde zxzeqnd)
.d"awdl (d`xi mb dkeza
dpi` ef dad`y oeeikne
okl ,zirah `l` ,zilky
ly dnypl zlynp `id

ay ,ixd .igÎlraseb
izy opyi ,zeevnd
zeiyrn zeevn :zebixcn
xeaicay zeevne
zeleynd ,daygne
.xacne ig :mipipr ipy ok mb zeevnd zpeekae ;gnevle mnecl
ly eznyp enk `id zeppeazdde lkyd on d`ad dpeekd
dad`d on d`ad dpeekde ,dxigae lky lra `edy ,"xacn"
enk ,lynÎjxcÎlr ,`id - (d`xi mb dlelk dae) zxzeqnd

.igÎlra ly eznyp

.èì ÷øtmincn ,l"f epinkg recn ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
z`ziiyrz`e ,"seb"l devndzpeekxiaqd ok ."dnyp"l - devnd

ly zebixcn izy opyiy myk ,zeevnd zpeeka zebixcn izy opyiy

dpeekdyk .mc`ay dnypde igÎlraay dnypd :miig minvra dnyp

weac zeidl ,devna oevxde

ziiyr ici lr d"awda

ici lr mc`a exvep ,devnd

,'d zelcba ezeppeazde elky

ieliba dad`d z` ea mxxera

mr cg`zdl oevxe ,eala

- zeevne dxez ici lr d"awd

,md ,df oevxe ef dpeek ixd

,mc` ly dnypk ,lynl

lky lra `edy ,"xacn"

xxerl ,ely "zeppeazd"d geka oi`e i`cn xvw elky m` ,eli`e ;dxigae

zeevnd meiway "dnyp"d :xnelk) ezpeeke epevxe - dfk oevxe efk dad`

zirah dad` dze` ,eay "zxzeqn dad`"d zexxerzdn mi`a ,(ely

df oevx ixd - l`xyin cg` lka zea`dn dyexiay d"awdl zxzeqne

a ly dnypk ,lynl ,md ,ef dpeeke,ez`xie ezad` ,eizecn lky ,igÎlr

micner ep` eze` ,df wxta .zeirah `l` ,dpade lkyn "zeclep" opi`

- mik`ln mb ixd ,mrh eze` iptny ,owfd epax xiaqn ,cenll

zeig mya mi`xwp - lkydn zexvep `le zeirah od mz`xie mzad`y

.zendae

,úBîäáe úBiç íLa íéëàìnä íéàø÷ð ïk-íb äæ éðtîe¦§¥¤©¥¦§¨¦©©§¨¦§¥©§¥
:áéúëãkaezky enk -1:éðôe 'Bâå ïéîiä ìà äéøà éðôe" §¦§¦§¥©§¥¤©¨¦§§¥

,'Bâå "ìàîOäî øBL- ¥©§Ÿ§
"dix` ipt"a xaecnd
"dakxn"ay "xey ipt"e
mik`lndy ixd .dpeilrd
."xey"e "dix`" mi`xwp
zeig ly zeny md dl`e
- ?dnl jk lke .zendae

íðéàL éôìzeig" - §¦¤¥¨
mpi` mik`lnd - "ycewd

,äøéça éìòamdl oi` - ©£¥§¦¨
,rxa e` aeha xegal ,mc`a zniiwd ziytgd dxigadíúàøéå§¦§¨¨

íúáäàå,d"awdl -,íäì úéòáè àéämikixv md oi`e - §©£¨¨¦¦§¦¨¤
,'d zelcba zilkyd mzpad ici lr ,oze` xxerláeúkL Bîk§¤¨

.ñçðét úLøt "àðîéäî àéòø"amzad`e mz`xiy oeeikne - §©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨
ly zeirahd odizecnl mileyn md okl ,raha mda zereaw

.zendae zeigúìòî ïëìå,zbixcne -,íäî äìBãb íé÷écvä §¨¥©£©©©¦¦§¨¥¤
mik`lndn -2,íìBòa àeä íé÷écvä úBîLð øBãî ék¦§¦§©©¦¦§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åìéçã àìá åãáì úåìîä ùåøéôá êøáîå ììôúîå
åîë î"ãò åæ äðååë éøä åçåîå åáì úåìâúäá åîéçøå
åéúåãî ìëå äøéçáå ìëù ìòá åðéàù éçä úîùð
íéøáãì åúáäàå åúåà íé÷éæîä íéøáãî åúàøé ïäù
åúòãå åúðéáî àìå åìöà íééòáè ÷ø ïä åìöà íéáäàðä
úåøúåñîä úåéòáèä äáäàäå äàøéä î"ã ìò ïä êëå
òáè åîëå åðéúåáàî åðì äùåøé ïä éë ìàøùé ìë áìá

:ì"æðë åðéúåùôðá

éðôîå èì ÷øôíùá íéëàìîä íéàø÷ð ë"â äæ
äéøà éðôå 'éúëãë úåîäáå úåéç
íðéàù éôì 'åâå ìàîùäî øåù éðôå 'åâå ïéîéä ìà

úéòáè àéä íúáäàå íúàøéå äøéçá éìòáíäì
íäî äìåãâ íé÷éãöä úìòî ïëìå ñçðô 'ô î"øá ù"îë
øåãîå äàéøáä íìåòá àåä íé÷éãöä úåîùð øåãî éë
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י.1. א, ˘ËÈÏ"‡2.יחזקאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שאי"ז - למלאכים בנוגע כאן מבאר "לכאורה :ÏÏÎ להדגיש בכדי - סש"ב מענין
העובדים  במעלת - למדנו ענין שעוד בדא"פ וי"ל הקודש. וחיות ממלאכים אפילו גדולים שהם שכליים בדו"ר העובדים מעלת גודל

oqip 'e iyily mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ו' שלישי יום
פרק לח  ,`p 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äôé åúòãù éî éë,102 'nr cr:ì"æðë

,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäìe 'ä úà úòãì äôé BzòcL éî ék¦¦¤©§¨¨¨©©¤§¦§¥¦§ª¨¦§¨¥
éðîéä ììça 'ä úáäàå Bçîa äàlò äàøé Búðéaî ãéìBäìe§¦¦¦¨¦§¨¦¨¨§Ÿ§©£©©£©©§¨¦

,BaìaL,d"awdl dielbd dzad`e ziwl`d ytpd okyn ea - ¤§¦
äøBzä íei÷ éãé-ìò Ba ä÷áãì ,'äì äàîö BLôð úBéäì¦§©§§¥¨©§¨§¨©§¥¦©¨

ïäL ,úBönäådxezd - §©¦§¤¥
,zeevndeúëLîä©§¨©

óBñ-ïéà øBà úøàäå§¤¨©¥
¯ BLôð ìò àeä-Ceøä©©§

,Ba ä÷áãì:xnelk - §¨§¨
waczdl zevxl ezpeek
cenil ici lr ,d"awda
d`a ,zeevn meiwe dxez
dligz opeazdy ,jkn
ef zeppeazd .'d zelcba
- dad`e d`xi ea dxvi
weac zeidl oe`nv
jxcdy oeeikne ;d"awda
wx `id 'da zewaczdl
meiwe dxez cenil ici lr
dvex `ed okl - zeevn
miiwle dxez cenll
dpeek jezn zeevn
,d"awd mr waczdl
ãîBì àeä Bæ äðeëáe§©¨¨¥
ïëå ,úBönä íi÷îe§©¥©¦§§¥
Cøáîe ìltúî Bæ äðeëa§©¨¨¦§©¥§¨¥
-Cøc-ìò ,Bæ äðek éøä ¯£¥©¨¨©¤¤

àeäL ,øaãnä úîLð Bîk ,ìLî,"xacn"d -ìëN ìòa ¨¨§¦§©©§©¥¤©©¥¤
.øaãé úòãáe äøéçáeweac zeidl ,ely "dpeek"d mb jk - §¦¨§©©§©¥

xvi `ed elkya ixd ,oky .ezxigae ezrcn d`a - d"awda
.d"awda weac zeidl dweyzde oevxd z` eytpaBzòcL éîe¦¤©§

ãéìBäì ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ïðBaúäìe òãéì äøö÷§¨¨¥©§¦§¥¦§ª©¥¨§¦
,Baì úelbúäa Búðéaî äáäàäciledl lbeqn epi`y in - ¨©£¨¦¦¨§¦§©¦

oky ,jxazi ezlecba zeppeazdn d`vezk eala 'dl dad`
;jk myl dxvw ezrcïëåz` xevil leki `ed oi` -äàøiä §¥©¦§¨

,Baìa 'ä ãçôe Bçîaici lr xxerl ickn xvw elky ik - §Ÿ©©§¦
ala cgte dad` iybx ,ezeppeazd,cvik - (egena d`xie) e

ly dneiw zenily ,ixd ,zeevne dxez miiwn dfk mc` ,`eti`
zexnyidd zenilye ,'d zad` ici lr `wec `id ,dyrÎzevn
xiaqn - ?'d z`xi ici lr d`a ,dyrzÎ`lÎzevn lr xearln
dad`dn dfk mc`l `a zeevne dxez eneiwy ,owfd epax
,ef zxzeqn dad` .d"awdl l`xyin cg` lk alay zxzeqnd
.(h"i wxtae g"i wxta epcnly itk) d`xi mb daxwa zllek
ekeza xxern `edy ici lr ,zeevne dxez miiwn `ed :xnelk
z` `iadl leki `ed oi`y zexnle .zxzeqnd dad`d z`
`id la` - eala dielb dad`l dktdle zxzeqnd dad`d

waczdl ielb oevx miiw egenay xacd yexite ,egena dlbzn
ick ,zeevn miiwle dxez cenll eze` `ian df xac .d"awda
df oevxy oeeikne .d"awda zewiac ,jk ici lr ,el didzy
ici lr `l` ,ezeppeazde elkyn elv` mi`a mpi` ef dpeeke
dad`d zexxerzd
(zxzeqnd) zirahd
,df ixd - eznypay
znypk ,lynl ,jk meyn
,lky lra epi`y ,ig lra
od ez`xie ezad`e
"zeclep" `le) zeirah
zernyn idef - (elkyn
epcnl dzr dfy mixacd
dxvw ezrcy iny -
ici lr ,ekeza ciledl
dad` ,ezeppeazd
d`xi"e "eal zelbzda"
- "eala 'd cgte egena
úà øøBòîe øëBfL ÷ø©¤¥§¥¤
úéòáhä äáäàä̈©£¨©¦§¦
,Baìa úøzñîä©§ª¤¤§¦
íìòääî dàéöBîe¦¨¥©¤§¥
éelbä ìà álä øzñäå§¤§¥©¥¤©¦

,íéðt-ìk-ìò çîam` - ©Ÿ©©¨¨¦
`iadl egeka oi`
dielb dad` zybxdl
Îlr ,ixd ,eala d"awdl

,ef dad` dlbn `ed egena ixd miptÎlkBçîaL BðBöø äéäiL¤¦§¤§¤§Ÿ
úîàa øeîb éevøa ävøúîe íékñî Baì úBnìòúå§©£ª¦©§¦¦§©¤§¦¨¤¡¤

,'ä ãeçé ìò Lnî ìòôa BLôð øñîì ,Bzîàì,xnelk - ©£¦¦§Ÿ©§§Ÿ©©¨©¦
,eal zenelrz ly dpigad on oke ,egena ely dgpdd zpigan
xeqnl izin`e ok oevx xvep ,alay zxzeqnd dad`d ly

- z`fe .'d cegi lr eytpúéäìàä BLôð Ba ä÷áãì éãk§¥§¨§¨©§¨¡Ÿ¦
,äéLeáìe,dyrne xeaic ,daygn -Bãeçéa ïììëìe §¤¨§¨§¨§¦

äøBz ãeîìúa Laìîä ïBéìòä ïBöø àeäL ,Búeãçàå§©§¤¨¨¤§©§ª¨§©§¨
,úBöîä íei÷áe- zeevn meiwe dxez cenil ici lr ik - §¦©¦§

,d"awd mr diyeale ziwl`d ytpd micg`zn;ìéòì økæpk©¦§¨§¥
evxe zeidy -zeidl `le ,d"awda weac zeidl `ed dnypd o

dad`d z` milbne mixxerny drya ixd ,epnn cxtp
ick ,zeevnd meiwle dxezd cenill d`ian `id ,zxzeqnd

;d"awda weac zeidl ,epevx z` rvaläàøiä íâåzyxcpd - §©©¦§¨
,dyrzÎ`lÎzevn lr xearln xnyidl ick,da äìeìk- §¨¨

,ef zxzeqn dad`aìa÷ìler ,envr lr -àlL Búeëìî §©¥©§¤Ÿ
;íBìLå-ñç Ba ãøîì;dyrzÎ`lÎzevn ly dxiar ici lr - ¦§Ÿ©§¨

Bæ äðeëáelk znypay zeirahd d`xide dad`dn d`ad - §©¨¨
,icediòøî øñ àeä,dxiar xearln envr xney `ed - ¨¥¨
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íéøîà éèå÷éì
çì'ä úà úòãì äôé åúòãù éî éë

äàìéò äàøé åúðéáî ãéìåäìå 'úé åúìåãâá ïðåáúäìå
åùôð úåéäì åáìáù éðîéä ììçá 'ä úáäàå åçåîá
ïäù úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò åá ä÷áãì 'äì äàîö
åá ä÷áãì åùôð ìò ä"á ñ"à øåà úøàäå úëùîä
åæ äðååëá ïëå úåöîä íéé÷îå ãîåì àåä åæ äðååëáå
úîùð åîë î"ã ìò åæ äðååë éøä êøáîå ììôúî
éîå øáãé úòãáå äøéçáå ìëù ìòá àåäù øáãîä
ä"á ñ"à úìåãâá ïðåáúäìå òãéì äøö÷ åúòãù
äàøéä ïëå åáì úåìâúäá åúðéáî äáäàä ãéìåäì
äáäàä úà øøåòîå øëåæù ÷ø åáìá 'ä ãçôå åçåîá
øúñäå íìòääî äàéöåîå åáìá úøúåñîä úéòáèä
åçåîáù åðåöø äéäéù ô"ëò çåîá éåìéâä ìà áìä
úîàá øåîâ éåöéøá äöøúîå íéëñî åáì úåîåìòúå
'÷áãì éãë 'ä ãåçé ìò ùîî ìòåôá åùôð 'åñîì åúéîàì
åúåãçàå åãåçéá ïììëìå äéùåáìå úéäìàä åùôð åá
úåöîä íåé÷áå ú"úá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø àåäù
ãåøîì àìù åúåëìî ìá÷ì äá äìåìë äàøéä íâå ì"ðë
ãîåìå áåè äùåòå òøî øåñ àåä åæ äðååëáå å"ç åá
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ä"äâä
ùé ìáà íéëàìî íúñá åðééäå)
äàéøáä íìåòá íéðåéìò íéëàìî
íééìëù åîéçøå åìéçãá íúãåáòù
éðéî éðù ùéù íù î"øá ù"îë
íééìëùå íééòáè ùã÷ä úåéç

:(ç"òá ù"îëå

.äøéöéä íìBòa íéëàìnä øBãîe ,äàéøaämler"e - ©§¦¨§©©§¨¦§¨©§¦¨
,oldl xaqeiy itk ,"dxivid mler"n dlrnl `ed "d`ixad
,"d`ixad mler"l zekiiy ,lkyd on ze`ad d`xide dad`dy
zeirah d`xie dad` eli`e :dpadde dbydd mler `edy

,"dxivid mler"l zekiiy
.zecnd mler `edy

"ddbd"axiaqn ,d`ad
epcnly dny ,owfd epax
mler"a md mik`lndy
xaecnd ,"dxivid
mpyi ,j` .mzq mik`lna
mnewny mik`ln mb
ote` ik ,"d`ixad mler"a
dad`a `ed ,mzcear
mzpadn ze`ad d`xie
.'d zelcba dlecbd

eðéäå)* ääâä,"dxivid mler"a md mik`lndy epcnly dn - §©§
:`ed xaecndíéðBéìò íéëàìî Lé ìáà ,íéëàìî íúña¦§¨©§¨¦£¨¥©§¨¦¤§¦

äàéøaä íìBòadl`n epiid -eîéçøe eìéçãa íúãBáòL §¨©§¦¨¤£¨¨¦§¦§¦
,íéiìëN,zeilky dad`e d`xi -àéòø"a áeúkL Bîk ¦§¦¦§¤¨§©§¨

íéiòáè :Lãwä úBiç éðéî éðL LiL ,íL "àðîéäî- §¥§¨¨¤¥§¥¦¥©©Ÿ¤¦§¦¦
,zeirah d`xie dad` jezn `id mzceary,íéiìëNå- §¦§¦¦
,zeilky d`xie dad` jezn `id mzcearyáeúkL Bîëe§¤¨

:('íéiç õò'a,miwicvd zenyp ly onewny ,epcnl o`k cr - §¥©¦
;"d`ixad mler"a `ed ,zeilky d`xie dad`a mzceary
mler"a `ed ,"zeirah" mz`xie mzad`y ,mik`lnd mewne
,zeilky d`xie dad` ly zekiiyd xaqez - oldl ."dxivid
mler"l ,zeirah d`xie dad` zekiiye ,"d`ixad mler"l

:"dxividíäéðéaL ìcáääåmler"l "d`ixad mler" oia - §©¤§¥¤¥¥¤
,"dxividìL åéúBcî íL úBøéàî äøéöéä íìBòa ék ,àeä¦§¨©§¦¨§¦¨¦¨¤

,ïcáì àeä-Ceøa óBñ-ïéàzrcÎdpiaÎdnkg zepiga `le - ¥¨§©¨
,`edÎjexa seqÎoi` lyïäL:zecnd -Búàøéå Bãçôe Búáäà ¤¥©£¨©£§¦§¨

,'eëjk ."dxeab"e "cqg" ly zecn od ,d`xie cgt ,dad` -
.d"a seqÎoi` ly zecnd x`y mb my zexi`náeúkL Bîëe§¤¨
'íéðewú'a]ipewiz'a - ©¦¦

,'xdefúéLc ['íéiç õò'å§¥©¦§¦
ðp÷î ïéøéôñ.äøéöéa ïé §¦¦§©§¦¦¦¨

"cqg"n ,zexitqd yy -
,zeppwn "ceqi" cr
mler"a ,zexi`n
drax` ik ,"dxivid
mler" ly mitevxtd
xyr ,xnelk ,"zeliv`d
ody itk zexitqd
drax`l zewlgzn
(`) - miillk miwlg
zexi`n - zekln (c) ,(zecn=) "oitp` xirf" (b) ,dpia (a) ,dnkg
mde ,"diyr" ,"dxivi" ,"d`ixa" ,"zeliv`" :zenlerd zrax`a
zxitq dxi`n "zeliv`d mler"a :mler lkay zewl`d mieedn
mler"a `id ,zewl`l lehiad zilkz ,okle - "dnkg"d
oi`e ecal `ed ,`edÎjexa seqÎoi`y ybxen my ik ,"zeliv`d
wxta ddbda epcnly itk ,"dnkg"n d`a ef dybxd .ezlef
zxitq dxi`n ,"`qkd mler" `xwpd ,"d`ixad mler"a ;d"l
mik`lnde zenypdy ,dbydd mler `ed okle ,"dpia"d

ayeze`,"dxivid mler"a ;milecb dbyd ilra md mler
okle ,"oitp` xirf" ,"zeliv`d mler" ly zexitqd yy zexi`n
;zecnd zcear `id - "dxivid mler" ly mi`xapd zcear
d`a my dcearde ,"zekln"d zxitq dxi`n ,"diyrd mler"a
"dxivid mler"ay ,ixd - .miny zekln ler zlaw jezn

.`edÎjexa seqÎoi` ly zecnd zexi`nàéä úàæ ,ïëìå§¨¥Ÿ¦
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íéøîà éèå÷éì
*äøéöéä íìåòá 'éëàìîä
éë àåä íäéðéáù ìãáääå
úåøéàî äøéöéä íìåòá
ä"á ñ"à ìù åéúåãî íù
åãçôå åúáäà ïäù ïãáì
ù"îëå .'åë åúàøéå
úéùã [ç"òå íéðå÷éúá]

íéëàìîä úãåáò àéä úàæ ïëìå äøéöéá ïéðð÷î ïéøéôñ
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- אליך שקרוב איך לבאר שנקודתו לסש"ב, יותר נוגע [שזה טבעיים לומרÂ‡ÎÏ"‡בדו"ר נטעה שלא [¯"Â„‰˘ בתוקף אינן שלהם
טבעיים ‰„Â"¯כמו שדו"ר מבאר ולזה - וכו'] בתוקף אינו פ"ד) כנ"ל - מהדו"ר (שנמשכת שלהם ה"לעשותו" גם [ובמילא שכליים

דקרוב  מובן ומזה כו'. דמוחין) ולא המדות עבודת שזהו (אלא עבודתם תוקף ומובן כו'. ארי' דפני דהמרכבה המלאכים מדרי' ה"ז
כו'". בתוקף לעשותו וגם כו' בתוקף דו"ר שיהי' קרוב שבכאו"א אלא דו"ר, יש שבכאו"א רק לא הוא - (דו"ר) בלבבך לכאו"א אליך

זה אין הרי המלאכים? עבודת בענין הזקן רבנו כאן מתעכב מדוע מובן: אינו לכאורה של ÏÏÎכלומר: "ספר ה"תניא', ספר של ענינו
מישראל. אחד ולכל ישראל לבני ששייכת העבודה את להסביר הוא ה"תניא" ספר של ענינו המלאכים. עבודת ענין להסביר בינונים",
שכליות, ויראה אהבה של חיות מתוך והמצוות התורה קיום עבודת של המעולה המעלה את להדגיש היא שהכוונה הוא, הענין אלא
- שליט"א הרבי ממשיך - דבר של לאמיתו ואילו בפשטות. הדברים מובנים כך הקודש. וחיות המלאכים מעבודת אף למעלה שהיא

של מעלתם להדגיש נוסף: ענין בכך אותנו מלמד הזקן שרבנו לומר, ויראה‡Ï‰אפשר אהבה מתוך היא מתוך ÂÈÚ·Ë˙שעבודתם ,
של "ספר של לתוכנו ממשי באופן נוגע כבר זה דבר - המסותרת אליך",",·ÌÈÂÈהאהבה "קרוב כיצד להסביר הן ומטרתו שנקודתו

לחשוב  יטעה לא שאדם ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבבך", ומצוות תורה לקיים מישראל אחד לכל קרוב כיצד
Â˙‡¯ÈÂש  Â˙·‰‡ קיומו כלומר, שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוקף באותו אינן טבעיות, ויראה אהבה -

שעבודה  ומדגיש הזקן רבנו כאן מסביר לכן - תוקף באותו כן גם אינו הטבעיות, והיראה מהאהבה מ"בלבבך", הבא ומצוות, תורה
זוהי  - אלא זו: עבודה של ותוקפה גדלותה מובן שמכאן המרכבה. וחיות המלאכים של עבודתם היא טבעיות ויראה אהבה של זו
בלבד  זו לא - ויראה אהבה של הענין קרוב אחד שלכל בלבבך", - אליך ש"קרוב מובן, וממילא מוחין, של ולא מדות של  עבודה

ואחד אחד ב Ô˘Èשבכל תהיינה והיראה שהאהבה הדבר", "קרוב ואחד אחד כל שלגבי אלא ויראה. (מסותרת) האהבה ˙Û˜Âאהבה כי ,
להיות  ה"לעשותו" גם יכול וממילא שבמרכבה, הקודש וחיות המלאכים של והיראה האהבה עלֿדרך הן ישראל בבני הטבעיות והיראה

ה'. ויראת ה' אהבת של פנימי וברגש בחיות ומצוות תורה יקיים מישראל אחד שכל בתוקף,
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ניסן  ח' חמישי יום
,ap 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åã åðééä êà,104 'nr cr:äîöò äåöî

íéëàìnä úãBáò:"dxivid mler"a mnewny -íîBé ,ãéîz £©©©§¨¦¨¦¨
,'eëå ãçôå äàøéa ãîòì ,eè÷Lé àì äìéìå,d"awd iptl - ¨©§¨Ÿ¦§Ÿ©£Ÿ§¦§¨¨©©§

,ìàîOänL ìàéøáb äðçî ìk eðéäå"dxeab"d zpigany - §©§¨©£¥©§¦¥¤¥©§Ÿ
d`xi jezn ezcear caer l`ixab dpgny - "l`ny" z`xwpd

;cgteäðçî úãBáòå©£©©£¥
äáäàä àéä ìàëéî¦¨¥¦¨©£¨

.'eëdpgn zceare -
jezn cinz `id ,l`kin
,oky .d"awdl dad`
"dxivid mler"a ,xen`k
Îoi` ly eizecn zexi`n
mb ,okle ,`edÎjexa seq
mi`xapd ly mzcear
mler" ly mik`lnde
oipra cinz `id ,"dxivid

.zecndíìBòa ìáà£¨§¨
íL úBøéàî äàéøaä©§¦¨§¦¨
Bzòãå Búðéáe Búîëç̈§¨¦¨§©§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìLly zrcÎdpiaÎdnkg zepiga - ¤¥¨

iv`d mler","zelïäL,zrcÎdpiaÎdnkg -úBcnä øB÷î ¤¥§©¦
,ïäì LøLå íàå.'b wxta epcnly itk ,zecnl -àúéàãëå §¥§Ÿ¤¨¤§¦§¦¨

'íéðewz'a:'xdef ipewiz'a aezky enke -äàlò àîéàc- ©¦¦§¦¨¦¨¨
,zeliv`c "dpia" zxitqàðp÷îmler"a dxi`ne zppwn - §©§¨

`xwpd ,"d`ixad,`qkd mler ,"`iqxek"ïøéôñ úìúa¦§©§¦¨
.äàéøaä íìBò àeäL ,àiñøëazrcÎdpiaÎdnkg od el`e - §ª§©¨¤¨©§¦¨

."zeliv`"ayïëìåzepiga zexi`n "d`ixad mler"ay iptn - §¨¥
okl ,seqÎoi` ly zrcÎdpiaÎdnkgàeä,"d`ixad mler" -

,eîéçøe eìéçãa 'ä éãáBò ,íé÷écvä úBîLð øBãîd`xia - §¦§©©¦¦§¥¦§¦§¦
,dad`e-Ceøa óBñ-ïéà úlãâc úòãå äðéaä ïî úBëLîpä©¦§¨¦©¦¨§©©¦§ª©¥¨

,"àaìc àúeòø" àø÷ð Bæ äáäàL ,àeä,ald ony oevx - ¤©£¨¦§¨§¨§¦¨
,lkydn dlrnly oevxd enk `lye ,lkyd ici lr xxerzpy
íìBòa äîLpì Leáì äNòð "àaìc àúeòø"îe ;ìéòì økæpk©¦§¨§¥¥§¨§¦¨©£¨§©§¨¨§¨

,ïn÷ìãk ,ïBéìòä ïãò-ïâ àeäL ,äàéøaäx`aziy itk - ©§¦¨¤©¥¤¨¤§§¦§©¨
,oldløäæa áeúkL Bîëezyxt -.ìä÷iåzenypdy ,ixd - §¤¨§Ÿ©©©§¥

zeppeazdde lkyd on ze`ad d`xie dad` jezn mzceary
,"oeilrd ocr ob" `edy ,"d`ixad mler"a onewn - 'd zelcba
`ed "oezgzd ocr ob" ik
ocr ob"e ,"dxivid mler"a
mler"a - "oeilrd
,recid itke ,"d`ixad
,`ed "ocr ob" ly epipr
eifn oipdpe oiayei"y
`a df beprz ."dpikyd
zelcb mzbyde mzpadn
xear xkyd edfe - 'd

rddbyda dxeywd dcea
.'d zelcba zeppeazde
,owfd epax xiaqn ,oldl
oze`l mipeekzn jkay
zbixcna ody zenyp

ynn dnypzpigak zx`ezn xzeia dlrpd mzbydy dl` -
zekiiy mdl yi mlkye mzbyd wx `le ;"zelcbc oigen"
odl yi ,mz`xie mzad` ,mdizecn mb `l` ,"d`ixad mler"l
oigena zellkp odizecn mb ,ik ."d`ixad mler"l zekiiy

y cr ,mdly lkyaelk."oigen zcear"k zx`ezn mzcear
ozad`y zexnl ixd ,efk dlrp dppi` mzbydy zenyp ,eli`e
lkydy wx df ixd ,lkye zeppeazd ici lr ze`a oz`xie
xwir la` ,d`xide dad`d zecn z` xevile xxerl ynyn
,el` zenyp zekiiy ,okle - "zecnd zcear" `id ozcear
oze`y okyÎlkne .zecnd mler `edy ,"dxivid mler"l
zecnd - "zxzeqn dad`" jezn `id ozceary zenyp
i`ceae i`cea ,oigend one lkyd on ze`a opi`y ,zeirahd
mb zeler miniieqn mipnfa wx ;"dxivid mler"a `ed onewny

."d`ixad mler"a ,"oeilrd ocr ob"a el` zenyp

Cà,"d`ixa"a `ed ,miwicvd zenyp "xecn"y ,epcnly dn - ©
,Lnî úBîLð à÷åc eðéä,lkyd oipr ixd `id "dnyp"e - ©§©§¨§¨©¨

aezky enk3icy znype" :
,"mpiazúðéça ïäL¤¥§¦©

óBñ-ïéà úeìãâc ïéçîŸ¦§©§¥
,àeä-Ceøa`id ozbyd - ¨

oigen" ly ote`a
zepian ody ,"zelcbc
ila ,`edy enk zewl`

`id ozcear okle ,dxaqd ly milyn ilae dbyd iyeal
ocr ob"le ,"d`ixad mler"l zekiiy dl yiy ,"oigend zcear"

."d`ixad mler"ay "oeilrd,íé÷écvä ìL çeøä úðéça ìáà£¨§¦©¨©¤©©¦¦
mb ,oky .zecnd zcear ,"gex"d zcear `id mzceary -
dpi` ,'d zelcba mzbyd
ly dbydd ote`l dribn
ly dbxca mdy dl`
zcear lky jk ,"dnyp"m

zcear"k zx`ezn
oigend mb ik ,"zecnd
,zecnl mikiiy mdly

.zecnd ixxernk mynyaìàøNé úBîLð ìk øàL ïëå§¥§¨¨¦§¦§¨¥
eîéçøe eìéçãa 'ä úà eãáòL,dad`e d`xia -úBøzñîä ¤¨§¤¦§¦§¦©§ª¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'åëå ãçôå äàøéá ãåîòì åèå÷ùé àì äìéìå íîåé ãéîú
äðçî úãåáòå ìàîùäîù ìàéøáâ äðçî ìë åðééäå
úåøéàî äàéøáä íìåòá ìáà .'åë äáäàä àéä ìàëéî
øå÷î ïäù ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå åúîëç íù
àîéàã íéðå÷éúá àúéàãëå ïäì ùøùå íàå úåãîä
íìåò àåäù àéñøëá ïøéôñ úìúá àðð÷î äàìéò
'ä éãáåò íé÷éãöä úåîùð øåãî àåä ïëìå äàéøáä
ñ"à úìåãâã úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åîéçøå åìéçãá
àúåòøîå ì"ðë àáìã àúåòø àø÷ð åæ äáäàù ä"á
àåäù äàéøáä íìåòá äîùðì ùåáì äùòð àáìã

ìä÷éå øäæá ù"îëå ïî÷ìãë ïåéìòä ïãò ïâ

êà
úåìãâã ïéçåî 'éçá ïäù ùîî úåîùð à÷ååã åðééä
ìë øàù ïëå íé÷éãöä ìù çåøä 'éçá ìáà ä"á ñ"à
úåøúåñîä åîéçøå åìéçãá 'ä úà åãáòù ìàøùé úåîùð
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ח.3. לב, איוב

oqip 'f iriax mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä"äâä
ùé ìáà íéëàìî íúñá åðééäå)
äàéøáä íìåòá íéðåéìò íéëàìî
íééìëù åîéçøå åìéçãá íúãåáòù
éðéî éðù ùéù íù î"øá ù"îë
íééìëùå íééòáè ùã÷ä úåéç

:(ç"òá ù"îëå

.äøéöéä íìBòa íéëàìnä øBãîe ,äàéøaämler"e - ©§¦¨§©©§¨¦§¨©§¦¨
,oldl xaqeiy itk ,"dxivid mler"n dlrnl `ed "d`ixad
,"d`ixad mler"l zekiiy ,lkyd on ze`ad d`xide dad`dy
zeirah d`xie dad` eli`e :dpadde dbydd mler `edy

,"dxivid mler"l zekiiy
.zecnd mler `edy

"ddbd"axiaqn ,d`ad
epcnly dny ,owfd epax
mler"a md mik`lndy
xaecnd ,"dxivid
mpyi ,j` .mzq mik`lna
mnewny mik`ln mb
ote` ik ,"d`ixad mler"a
dad`a `ed ,mzcear
mzpadn ze`ad d`xie
.'d zelcba dlecbd

eðéäå)* ääâä,"dxivid mler"a md mik`lndy epcnly dn - §©§
:`ed xaecndíéðBéìò íéëàìî Lé ìáà ,íéëàìî íúña¦§¨©§¨¦£¨¥©§¨¦¤§¦

äàéøaä íìBòadl`n epiid -eîéçøe eìéçãa íúãBáòL §¨©§¦¨¤£¨¨¦§¦§¦
,íéiìëN,zeilky dad`e d`xi -àéòø"a áeúkL Bîk ¦§¦¦§¤¨§©§¨

íéiòáè :Lãwä úBiç éðéî éðL LiL ,íL "àðîéäî- §¥§¨¨¤¥§¥¦¥©©Ÿ¤¦§¦¦
,zeirah d`xie dad` jezn `id mzceary,íéiìëNå- §¦§¦¦
,zeilky d`xie dad` jezn `id mzcearyáeúkL Bîëe§¤¨

:('íéiç õò'a,miwicvd zenyp ly onewny ,epcnl o`k cr - §¥©¦
;"d`ixad mler"a `ed ,zeilky d`xie dad`a mzceary
mler"a `ed ,"zeirah" mz`xie mzad`y ,mik`lnd mewne
,zeilky d`xie dad` ly zekiiyd xaqez - oldl ."dxivid
mler"l ,zeirah d`xie dad` zekiiye ,"d`ixad mler"l

:"dxividíäéðéaL ìcáääåmler"l "d`ixad mler" oia - §©¤§¥¤¥¥¤
,"dxividìL åéúBcî íL úBøéàî äøéöéä íìBòa ék ,àeä¦§¨©§¦¨§¦¨¦¨¤

,ïcáì àeä-Ceøa óBñ-ïéàzrcÎdpiaÎdnkg zepiga `le - ¥¨§©¨
,`edÎjexa seqÎoi` lyïäL:zecnd -Búàøéå Bãçôe Búáäà ¤¥©£¨©£§¦§¨

,'eëjk ."dxeab"e "cqg" ly zecn od ,d`xie cgt ,dad` -
.d"a seqÎoi` ly zecnd x`y mb my zexi`náeúkL Bîëe§¤¨
'íéðewú'a]ipewiz'a - ©¦¦

,'xdefúéLc ['íéiç õò'å§¥©¦§¦
ðp÷î ïéøéôñ.äøéöéa ïé §¦¦§©§¦¦¦¨

"cqg"n ,zexitqd yy -
,zeppwn "ceqi" cr
mler"a ,zexi`n
drax` ik ,"dxivid
mler" ly mitevxtd
xyr ,xnelk ,"zeliv`d
ody itk zexitqd
drax`l zewlgzn
(`) - miillk miwlg
zexi`n - zekln (c) ,(zecn=) "oitp` xirf" (b) ,dpia (a) ,dnkg
mde ,"diyr" ,"dxivi" ,"d`ixa" ,"zeliv`" :zenlerd zrax`a
zxitq dxi`n "zeliv`d mler"a :mler lkay zewl`d mieedn
mler"a `id ,zewl`l lehiad zilkz ,okle - "dnkg"d
oi`e ecal `ed ,`edÎjexa seqÎoi`y ybxen my ik ,"zeliv`d
wxta ddbda epcnly itk ,"dnkg"n d`a ef dybxd .ezlef
zxitq dxi`n ,"`qkd mler" `xwpd ,"d`ixad mler"a ;d"l
mik`lnde zenypdy ,dbydd mler `ed okle ,"dpia"d

ayeze`,"dxivid mler"a ;milecb dbyd ilra md mler
okle ,"oitp` xirf" ,"zeliv`d mler" ly zexitqd yy zexi`n
;zecnd zcear `id - "dxivid mler" ly mi`xapd zcear
d`a my dcearde ,"zekln"d zxitq dxi`n ,"diyrd mler"a
"dxivid mler"ay ,ixd - .miny zekln ler zlaw jezn

.`edÎjexa seqÎoi` ly zecnd zexi`nàéä úàæ ,ïëìå§¨¥Ÿ¦
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íéøîà éèå÷éì
*äøéöéä íìåòá 'éëàìîä
éë àåä íäéðéáù ìãáääå
úåøéàî äøéöéä íìåòá
ä"á ñ"à ìù åéúåãî íù
åãçôå åúáäà ïäù ïãáì
ù"îëå .'åë åúàøéå
úéùã [ç"òå íéðå÷éúá]

íéëàìîä úãåáò àéä úàæ ïëìå äøéöéá ïéðð÷î ïéøéôñ
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- אליך שקרוב איך לבאר שנקודתו לסש"ב, יותר נוגע [שזה טבעיים לומרÂ‡ÎÏ"‡בדו"ר נטעה שלא [¯"Â„‰˘ בתוקף אינן שלהם
טבעיים ‰„Â"¯כמו שדו"ר מבאר ולזה - וכו'] בתוקף אינו פ"ד) כנ"ל - מהדו"ר (שנמשכת שלהם ה"לעשותו" גם [ובמילא שכליים

דקרוב  מובן ומזה כו'. דמוחין) ולא המדות עבודת שזהו (אלא עבודתם תוקף ומובן כו'. ארי' דפני דהמרכבה המלאכים מדרי' ה"ז
כו'". בתוקף לעשותו וגם כו' בתוקף דו"ר שיהי' קרוב שבכאו"א אלא דו"ר, יש שבכאו"א רק לא הוא - (דו"ר) בלבבך לכאו"א אליך

זה אין הרי המלאכים? עבודת בענין הזקן רבנו כאן מתעכב מדוע מובן: אינו לכאורה של ÏÏÎכלומר: "ספר ה"תניא', ספר של ענינו
מישראל. אחד ולכל ישראל לבני ששייכת העבודה את להסביר הוא ה"תניא" ספר של ענינו המלאכים. עבודת ענין להסביר בינונים",
שכליות, ויראה אהבה של חיות מתוך והמצוות התורה קיום עבודת של המעולה המעלה את להדגיש היא שהכוונה הוא, הענין אלא
- שליט"א הרבי ממשיך - דבר של לאמיתו ואילו בפשטות. הדברים מובנים כך הקודש. וחיות המלאכים מעבודת אף למעלה שהיא

של מעלתם להדגיש נוסף: ענין בכך אותנו מלמד הזקן שרבנו לומר, ויראה‡Ï‰אפשר אהבה מתוך היא מתוך ÂÈÚ·Ë˙שעבודתם ,
של "ספר של לתוכנו ממשי באופן נוגע כבר זה דבר - המסותרת אליך",",·ÌÈÂÈהאהבה "קרוב כיצד להסביר הן ומטרתו שנקודתו

לחשוב  יטעה לא שאדם ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבבך", ומצוות תורה לקיים מישראל אחד לכל קרוב כיצד
Â˙‡¯ÈÂש  Â˙·‰‡ קיומו כלומר, שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוקף באותו אינן טבעיות, ויראה אהבה -

שעבודה  ומדגיש הזקן רבנו כאן מסביר לכן - תוקף באותו כן גם אינו הטבעיות, והיראה מהאהבה מ"בלבבך", הבא ומצוות, תורה
זוהי  - אלא זו: עבודה של ותוקפה גדלותה מובן שמכאן המרכבה. וחיות המלאכים של עבודתם היא טבעיות ויראה אהבה של זו
בלבד  זו לא - ויראה אהבה של הענין קרוב אחד שלכל בלבבך", - אליך ש"קרוב מובן, וממילא מוחין, של ולא מדות של  עבודה

ואחד אחד ב Ô˘Èשבכל תהיינה והיראה שהאהבה הדבר", "קרוב ואחד אחד כל שלגבי אלא ויראה. (מסותרת) האהבה ˙Û˜Âאהבה כי ,
להיות  ה"לעשותו" גם יכול וממילא שבמרכבה, הקודש וחיות המלאכים של והיראה האהבה עלֿדרך הן ישראל בבני הטבעיות והיראה

ה'. ויראת ה' אהבת של פנימי וברגש בחיות ומצוות תורה יקיים מישראל אחד שכל בתוקף,



oqipצב 'g iying mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìàøNé úeììk áìaon ze`ad d`xie dad` jezn `le - §¥§¨¦§¨¥
- lkydì úBìBò ïéà,íLmler"ay "oeilrd ocr ob"l - ¥§¨
,"d`ixad,ãáì Lãç-Làøå úaLa ÷øycegÎy`xe zay - ©§©¨§ŸŸ¤§©

:(diryi xtq seqa) aezkk ,zenlerd lk ziilrl onfd md
eycga yceg icn dide"
`eai ,ezaya zay icne
"'ebe zeegzydl xya lk
mb zeler dl` mipnfa -
ocr ob"l el` zenyp

,"oeilrdãenòä Cøc¤¤¨©
-ïâì ïBzçzä ïãò-ïbnL¤¦©¥¤©©§§©

ïBéìòä ïãò4àeäL , ¥¤¨¤§¤
àø÷pä äàéøaä íìBò¨©§¦¨©¦§¨
âpòúäì ,ïBéìòä ïãò-ïb©¥¤¨¤§§¦§©¥
åéfî úBðäìå 'ä ìò©§¥¨¦¦

,äðéëMäbeprzd - ©§¦¨
md zewl`n d`pdde
"oeilrd ocrÎob"a xwira
- "d`ixad mler"ay
,oky .dbydd mler
dnypl yiy beprzd
dzbydn `a ,zewl`n

; - biydl xyt`y dnk cr ,zewl` dzpadeäàðä ïéà ék¦¥£¨¨
òãBéå ïéáîe ìékNnM äîa àlà àøáð ìëNì âeðòúå§©£§¥¤¦§¨¤¨§©¤©§¦¥¦§¥©

,Búðéáe BìëNa âéOîezepeekn - "rceie" ,"oian" ,"likyn" - ©¦§¦§¦¨
,zrcÎdpiaÎdnkg zegeklâéOäìe ïéáäì Bì øLôàM äî©¤¤§¨§¨¦§©¦
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàîlkya zepian el` zenypy dne - ¥¥¨

mler"ay "oeilrd ocrÎob"a `edÎjexa seqÎoi` xe` zebiyne
:`a ,"d`ixadCøaúé Búðéáe Búîëç éãé-ìòici lr - ©§¥¨§¨¦¨¦§¨¥

ze`xwpd ,"zeliv`d mler" ly "dpia"de "dnkg"d zexitq
znkgezpiaee,.äàéøaä íìBòa íL úBøéànämler"a - ©§¦¨§¨©§¦¨

,"zeliv`"c "dpia"e "dnkg" zexitq ,xen`k ,zexi`n "d`ixad
seqÎoi` xe` zebiyne zepian "oeilrd ocr ob"ay zenypd okle
ycegÎy`xe zayae .odly "beprz"d `a dfne ,`edÎjexa
didi od mby ick ,"oeilrd ocr ob"l zenypd x`y mb zeler

.dbydn `ad beprzd odlelà úBîLð úBëBfM äîeecary - ©¤§¨¥
,zeirah d`xie dad` zecn jezn z"iyd z`äìòîì úBìòì©£§©§¨

,íéëàìnäîmler"a ,xen`k ,`ed mik`lnd ly mnewn - ¥©©§¨¦
mixne` ep` oi`e ,zeirah zecna mzcear llba ,"dxivid

- "d`ixad mler"l miler md mrtÎi`yeãáòL óàoze` - ©¤¨§
,zenypeîéçøe eìéçãa,dad`e d`xia -,ãáì íéiòáè- ¦§¦§¦¦§¦¦§©

,`eti` ,recn - mik`lnd enk zeirah d`xie dad` beq eze`a
micgein mipnfa zeler ody mixne` ep` ,el` zenypl qgia

- `l` ?"d`ixad mler"leîéçøe eìéçc éãé-ìòL éðtî ,eðéä©§¦§¥¤©§¥§¦§¦

íälL,zenyp oze` ly dad`e d`xi -àéôkúà,dztkp - ¤¨¤¦§©§¨
"òøî øeñ" úðéçáa ïéa ,íôeâa úLaìîä àøçà-àøèñ- ¦§¨¨¢¨©§ª¤¤§¨¥¦§¦©¥¨

dfÎiciÎlre ,rx zeyrln rpnidlìe úBåàzä Laëì,ïøaL- ¦§Ÿ©©£§©§¨
,dyrna lret icil `eal dl mipzep `lyk zxayp de`zd
elit` e` xeaica
- dxiar ly daygna
d`vezk `ay xac

,odly d`xidnïéáe¥
"áBè äNòå" úðéçáa- ¦§¦©©£¥

miyrne zeevn zeyrl
oevxde rahd cbpk miaeh
`idy ,zindad ytpd ly
."`xg`Î`xhq" ly ytp
odl `a "aeh dyre"d oipr
,d"awdl ozad`n xwira

íäå ,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥§¥
mlera ozeida zenypd

,dfdäøéça éìòa eéä̈©£¥§¦¨
íBìLå-ñç òøa øçáì¦§Ÿ§©©§¨
àéôkàì ,áBèa eøçáe¨£§§©©§¨

àøçà-àøèñìzetkl - §¦§¨¨¢¨
,"`xg`Î`xhq"d z`

éøa-àLã÷c àø÷é à÷lzñàì,'eë àeä-Ceceak mnexziy - §¦§©§¨§¨¨§ª§¨§¦
,zenlerd lka ,lekiak ,d"awd ly,'eë øBàä ïBøúék- §¦§¨

z` ozxiay ici lr oky ,`wec jyegd on `ad xe`d oexzik
,dyecwd xe`a oexzi ekiynd ,"`xg`Î`xhq"d ly jyegd

.ìéòì økæpk,zenyp oze`a ,d`xie dad`dy zexnl ,ixd - ©¦§¨§¥
zeevne dxez oneiwy oeik ,j` ,zeilky `le zeirah eid
`id ozcear okl ,dxiga ici lr odl `a ,oz`xie ozad`a
o`kne .dxiga ilra mpi`y mik`lnd ly mzcearn dlrnl
oi`y xac ,"oeilrd ocr ob"a ,miniieqn mipnfa ,zelrl ozekf
epcnly dny ,owfd epax xiaqi ,oldl .el mikef mik`lnd
`ed ,zeilkyd d`xide dad`d zelra zenypd ly onewny

amlerd`xide dad`d zelra zenypd ly onewne ,d`ixad
a `ed ,zeirahdmler.onvr zenypl qgia xaecn - dxivid

d xyra zellkp ,zenypd ly dcearde dxezd ,eli`ezexitq,
zexitqd xyr .dcear dze`e dxez dze` elr ea mlerd ly
od - mlerd ly zexitqd xyra dilrd ici lre ,zewl` od
`ed zenypd ly onewn eli`e .ynn d"a seqÎoi`a zecg`zn
ly `le "mler" ly oipr mdy ,zenlerd ly "zelkid"a
- mler eze` ly cala dpikyd eifn `ed obeprze ,zewl`
ecnl ody dxezdn "eif" zenyp oze`l dlbzn :xnelk
zepian ode .dfd mlera dhnl ozeida eniiw ody zeevndne
dfe ,dx`dd zedn z` zepian od ,zizin` dbyda "eif" eze`
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íéøîà éèå÷éì
ãáì ç"øå úáùá ÷ø íùì úåìåò ïéà ìàøùé 'åììë áìá
íìåò àåäù ïåéìòä ò"âì ïåúçúä ò"âîù ãåîòä êøã
úåðäéìå 'ä ìò âðòúäì ïåéìòä ò"â àø÷ðä äàéøáä
àìà àøáð ìëùì âåðòúå äàðä ïéà éë äðéëùä åéæî
äî åúðéáå åìëùá âéùîå òãåéå ïéáîå ìéëùîù äîá
åúîëç é"ò ä"á ñ"à øåàî âéùäìå ïéáäì åì øùôàù
úåëåæù äîå äàéøáä íìåòá íù úåøéàîä 'úé åúðéáå
åãáòù óà íéëàìîäî äìòîì úåìòì åìà úåîùð
åìéçã é"òù éðôî åðééä ãáì íééòáè åîéçøå åìéçãá
ïéá íôåâá úùáåìîä à"ñ àéôëúà íäìù åîéçøå
'éçáá ïéáå ïøáùìå úååàúä ùåáëì òøî øåñ 'éçáá
å"ç òøá øåçáì äøéçá éìòá åéä íäå ì"ðë áåè äùòå
ä"á÷ã àø÷é à÷ìúñàì à"ñì àéôëàì áåèá åøçáå

àåä äæ ìë äðäå ì"ðë 'åë øåàä ïåøúéë 'åëøåãîá
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.4‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גם (ומזה עמוד ע"י שהוא אלא (געה"ע) ומדבר (געה"ת) חי בין שייכות אפשרית איך "דלכאורה :
שיש  קושי מסלקות ה"עמוד", ידי על היא שהעליה הזקן רבנו דברי כלומר: כו'". עלי' אפשרית מדריגות ב' שהן דאף דעכצ"ל ראי'
ידי  על היא שהעליה הזקן רבנו ואומר - העליון) עדן (גן ל"מדבר" התחתון) עדן (גן מ"חי" העליה אפשרית כיצד לכאורה, להקשות

לשניה. מאחת העליה אפשרית - מדריגות שתי הם כי שאם לומר ההכרח שמן ראיה גם ומכאן ה"עמוד";



צג oqip 'g iying mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:"`ipz"d oeylae ."ocr ob" ly `ltpd beprzd z` oda xvei
,ïúãéîò íB÷îe úBîLpä øBãîa àeä äæ ìk ,äpäå- §¦¥¨¤¦§©§¨§£¦¨¨

zrya enk - reawd ozcinr mewnn dlrnly mewna minrtl
.miycg iy`xe zezay inia "d`ixad mler"a oziilroeylae

:`"hily x"enc` w"k
ozcinr mewn"'edfy -

enke) oxecna `l minrtl
zelerc g"xe zaya
oxecny s` d`ixal

."(dxiviaàïúøBz C ©¨¨
Lnî úBììëð ïúãBáòå©£¨¨¦§¨©¨
ïäL ,úBøéôñ øNòa- §¤¤§¦¤¥

,zexitqd xyrúðéça§¦©
óBñ-ïéà øBàå ,úeäìà¡¨§¥

ïäa ãçéúîxyra - ¦§©¥¨¤
,zexitqdúéìëúa§©§¦
;ãeçiäÎoi`d xe`d - ©¦

,mlera xi`nd iteq
;cegid zilkza mler eze` ly zexitqd mr cg`zneðéäå- §©§

xyra zellkpe zeler dcearde dxezdy mixne` ep`y dn
df ixd ,zexitqdeìéçc éãé-ìò äàéøác úBøéôñ øNòa§¤¤§¦¦§¦¨©§¥§¦
,íéiìëN eîéçøedcearde dxezdyk .zeilky dad`e d`xi - §¦¦§¦¦

xyra f` zellkp od ,zeilky d`xie dad` jezn zeyrp
,"d`ixad mler" ly zexitqd-ìò äøéöéc úBøéôñ øNòáe§¤¤§¦¦¦¨©

;íéiòáè eîéçøe eìéçc éãé,zeirah dad`e d`xi - §¥§¦§¦¦§¦¦
od ,zeirah d`xie dad` jezn zeyrp dcearde dxezdyk

,"dxivid mler" ly zexitqd xyra f` zellkpïëBúáe§¨
,úéìëúa ïäa úBãçéîe úeìéöàc úBøéôñ øNò úBLaìî§ª¨¤¤§¦©£¦§ª¨¨¤§©§¦
zecg`zne zeyalzn ,"zeliv`d mler" ly zexitqd xyr -
xyra mb oci lre ,"d`ixad mler" zexitq xyra ,zilkza

,"dxivid mler" zexitqúBãçéî úeìéöàc úBøéôñ øNòå§¤¤§¦©£¦§ª¨
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîa úéìëúaz` dlibe liv`dy - §©§¦§©£¦¨¥¨

mi`xap iabl mixne`y enk - "zeliv`d mler" zexitq xyr
zexitq xyry - mliv`ne milv`p iabl mixne` jk ,m`xeae
dxezdy ,ixd ,oliv`n mr zilkza zecge`n "zeliv`d mler"
zellkp ody ici lr ,dfd mlera ozeida zenypd ly dcearde
od - "d`ixad mler" e` ,"dxivid mler" zexitq xyra

.`edÎjexa seqÎoi`d mr zecg`zn,úBîLpä ïk-ïéàM-äî- ©¤¥¥©§¨
,ozceare ozxez `le ,onvrlykøNòc úeäìàa úBììëð ïðéà¥¨¦§¨¤¡¨§¤¤

Bà äàéøác ïéøBãîe úBìëéäa úBãîBò àlà ,úBøéôñ§¦¤¨§§¥¨§¦¦§¦¨
,äøéöémpi`e ,"yi"e "mler" ly oipr md "mixecn"e "zelkid" - §¦¨

,zexitqd enk zecg`zde lehia zpigaaïéðäðå,zenypd - §¤¡¦
øNòa ãçéîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà àeä ,äðéëMä åéfî¦¦©§¦¨¥¨©§ª¨§¤¤

,äøéöéc Bà äàéøác úBøéôñ"oipdp" od epnn "dpikyd eif" - §¦¦§¦¨¦¦¨
mler" zexitq xyra cge`nd `edÎjexa seqÎoi` xe` `ed -

,"dxivid mler" zexitq xyra e` "d`ixadïúøBz åéæ àeäå§¦¨¨
Lnî ïúãBáòåzxez ly eifd -ozceareo,zenyp oze` ly ©£¨¨©¨

:dîöò äåöî àéä ¯ äåöî øëN ék ,[éø óc ìä÷iå øäæ ïiò]©¥Ÿ©©©§¥©¦§©¦§¨¦¦§¨©§¨
seqÎoi` mr zecge`nye ,miiw mc`y zeevnde dxezdny -
`ed beprzde - ocr oba dnypl ,"eif" dlbzne jynp ,`edÎjexa
dzelcb oiadl xyt` o`kn .zeevnde dxezd meiw ly xkyd
icediy devn ly dzexwie
lye ,dfd mlera miiwn
z` ezceare dxez ecenil
dx`de eifn m` - d"awd
,dceare dxez ly cala
`ltp beprz dnypl yi
zelcb !ocrÎoba dfk
dnn micnl ep` beprzd
mixne` l"f epinkgy
aheny ,"xg`"l rbepa
ick ,mepdiba eze` epeciy
`nlr"l `eal lkeiy
- `ad mlerl ,"iz`c
."ocr ob" ly xkyl
lky o"anxd xne` mdilr) mepdib ixeqi lk mi`ck :xnelk
ytpd ixeqil llk jxr mdl oi` ,dpy miray jyna aei` ixeqi
wxt "daeyzd zxb`" onwlcke) zg` dry elit` mepdiba
ob"ay `ltpd beprzl ribdl okn xg`l elkeiy calae ,((a"i
"eif"n zipdp dnypdy ,jka df beprz `hazn ,xen`ke ."ocr
devnde dxezd mvr z` ,oky .dcearde dxezd ly "dx`d"e
zlhazn dzid `id ,"ocr ob"a helwl dnypd geka did `l
dniiw dnypdy zeevnde dxezd ly "mvr"d .oznerl ixnbl
,xen`k ,xi`n "ocr ob"a .`eal cizrl wx dlbzi ,dfd mlera

l"f epinkg xn`n oaen jka .cala dx`de eif5zg` dry dti" :
ik ,"`ad mlerd iig lkn dfd mlera miaeh miyrne daeyza
ly cala dx`de eifn dnypd zipdp ,"ocr ob"a ,`ad mlera
z` dl yi ,dfd mlera dzeida ,eli`e .dzceare dzxez
mr zcg`zn `id eci lry ,dcearde dxezd ly "mvr"d
`id myy jka wx z`hazn ocrÎobay dlrnd .envr d"awd
ezedn z` my dbiyn `id ,zizin` dbyda "eif"d z` zhlew
edf .`ltp beprz znxeb ,zewl` ly zednd zbyde - eifd ly

ly zg` dry dti" :l"f epinkg xn`n yexitgex zxewmlera
dxezdn gexd zxew ,llek - "dfd mler iig lkn `ad
miiw izin`d beprzde gexd zxew ,oky - dfd mlera dcearde
zbyda zewl` dpiane dbiyn dnypd my ,`wec "ocr ob"a
mewn `ed "d`ixad mler"y ,xiaqd owfd epaxy ixg` .zednd
mler"e ,zeilky d`xie dad` jezn `id ozceary zenypd
d`xie dad` jezn `id ozceary zenypd mewn - "dxivid
mewn `ed "zeliv`d mler"y xiaqdl jiynn `ed - zeirah
dad`n mb dlrnl mzceary milecb miwicv ly zenypd
zpigaa `id miwicv mze` ly mzcear .zeilky d`xie
did `le ,d"awdl lehiad zilkza eid mdipipr lky ,"dakxn"
.cala oeilrd oevx `edy dn `l` ,llk xg` oevx mda miiw
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íéøîà éèå÷éì
úåììëð ïúãåáòå ïúøåú êà ïúãéîò íå÷îå úåîùðä
ïäá ãçééúî ñ"à øåàå úåäìà 'éçá ïäù ñ"éá ùîî
åîéçøå åìéçã é"ò äàéøáã ñ"éá åðééäå ãåçéä úéìëúá
ïëåúáå 'ééòáè åîéçøå åìéçã é"ò äøéöéã ñ"éáå íééìëù
'éöàã ñ"éå úéìëúá ïäá úåãçåéîå 'éöàã ñ"é úåùáåìî
'åîùðä ë"àùî ä"á ñ"à ïìéöàîá úéìëúá úåãçåéî
úåìëéäá úåãîåò àìà ñ"éã úåäìàá úåììëð ïðéà
àåä äðéëùä åéæî ïéðäðå äøéöé åà äàéøáã ïéøåãîå
åéæ àåäå 'éöéã åà äàéøáã ñ"éá ãçåéîä ä"á ñ"à øåà
äåöî øëù éë [é"øã ìä÷éå øäæ 'ò] ùîî ïúãåáòå ïúøåú

:äîöò äåöî àéä
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יז.5. ד, אבות

oqip 'g iying mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìàøNé úeììk áìaon ze`ad d`xie dad` jezn `le - §¥§¨¦§¨¥
- lkydì úBìBò ïéà,íLmler"ay "oeilrd ocr ob"l - ¥§¨
,"d`ixad,ãáì Lãç-Làøå úaLa ÷øycegÎy`xe zay - ©§©¨§ŸŸ¤§©

:(diryi xtq seqa) aezkk ,zenlerd lk ziilrl onfd md
eycga yceg icn dide"
`eai ,ezaya zay icne
"'ebe zeegzydl xya lk
mb zeler dl` mipnfa -
ocr ob"l el` zenyp

,"oeilrdãenòä Cøc¤¤¨©
-ïâì ïBzçzä ïãò-ïbnL¤¦©¥¤©©§§©

ïBéìòä ïãò4àeäL , ¥¤¨¤§¤
àø÷pä äàéøaä íìBò¨©§¦¨©¦§¨
âpòúäì ,ïBéìòä ïãò-ïb©¥¤¨¤§§¦§©¥
åéfî úBðäìå 'ä ìò©§¥¨¦¦

,äðéëMäbeprzd - ©§¦¨
md zewl`n d`pdde
"oeilrd ocrÎob"a xwira
- "d`ixad mler"ay
,oky .dbydd mler
dnypl yiy beprzd
dzbydn `a ,zewl`n

; - biydl xyt`y dnk cr ,zewl` dzpadeäàðä ïéà ék¦¥£¨¨
òãBéå ïéáîe ìékNnM äîa àlà àøáð ìëNì âeðòúå§©£§¥¤¦§¨¤¨§©¤©§¦¥¦§¥©

,Búðéáe BìëNa âéOîezepeekn - "rceie" ,"oian" ,"likyn" - ©¦§¦§¦¨
,zrcÎdpiaÎdnkg zegeklâéOäìe ïéáäì Bì øLôàM äî©¤¤§¨§¨¦§©¦
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàîlkya zepian el` zenypy dne - ¥¥¨

mler"ay "oeilrd ocrÎob"a `edÎjexa seqÎoi` xe` zebiyne
:`a ,"d`ixadCøaúé Búðéáe Búîëç éãé-ìòici lr - ©§¥¨§¨¦¨¦§¨¥

ze`xwpd ,"zeliv`d mler" ly "dpia"de "dnkg"d zexitq
znkgezpiaee,.äàéøaä íìBòa íL úBøéànämler"a - ©§¦¨§¨©§¦¨

,"zeliv`"c "dpia"e "dnkg" zexitq ,xen`k ,zexi`n "d`ixad
seqÎoi` xe` zebiyne zepian "oeilrd ocr ob"ay zenypd okle
ycegÎy`xe zayae .odly "beprz"d `a dfne ,`edÎjexa
didi od mby ick ,"oeilrd ocr ob"l zenypd x`y mb zeler

.dbydn `ad beprzd odlelà úBîLð úBëBfM äîeecary - ©¤§¨¥
,zeirah d`xie dad` zecn jezn z"iyd z`äìòîì úBìòì©£§©§¨

,íéëàìnäîmler"a ,xen`k ,`ed mik`lnd ly mnewn - ¥©©§¨¦
mixne` ep` oi`e ,zeirah zecna mzcear llba ,"dxivid

- "d`ixad mler"l miler md mrtÎi`yeãáòL óàoze` - ©¤¨§
,zenypeîéçøe eìéçãa,dad`e d`xia -,ãáì íéiòáè- ¦§¦§¦¦§¦¦§©

,`eti` ,recn - mik`lnd enk zeirah d`xie dad` beq eze`a
micgein mipnfa zeler ody mixne` ep` ,el` zenypl qgia

- `l` ?"d`ixad mler"leîéçøe eìéçc éãé-ìòL éðtî ,eðéä©§¦§¥¤©§¥§¦§¦

íälL,zenyp oze` ly dad`e d`xi -àéôkúà,dztkp - ¤¨¤¦§©§¨
"òøî øeñ" úðéçáa ïéa ,íôeâa úLaìîä àøçà-àøèñ- ¦§¨¨¢¨©§ª¤¤§¨¥¦§¦©¥¨

dfÎiciÎlre ,rx zeyrln rpnidlìe úBåàzä Laëì,ïøaL- ¦§Ÿ©©£§©§¨
,dyrna lret icil `eal dl mipzep `lyk zxayp de`zd
elit` e` xeaica
- dxiar ly daygna
d`vezk `ay xac

,odly d`xidnïéáe¥
"áBè äNòå" úðéçáa- ¦§¦©©£¥

miyrne zeevn zeyrl
oevxde rahd cbpk miaeh
`idy ,zindad ytpd ly
."`xg`Î`xhq" ly ytp
odl `a "aeh dyre"d oipr
,d"awdl ozad`n xwira

íäå ,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥§¥
mlera ozeida zenypd

,dfdäøéça éìòa eéä̈©£¥§¦¨
íBìLå-ñç òøa øçáì¦§Ÿ§©©§¨
àéôkàì ,áBèa eøçáe¨£§§©©§¨

àøçà-àøèñìzetkl - §¦§¨¨¢¨
,"`xg`Î`xhq"d z`

éøa-àLã÷c àø÷é à÷lzñàì,'eë àeä-Ceceak mnexziy - §¦§©§¨§¨¨§ª§¨§¦
,zenlerd lka ,lekiak ,d"awd ly,'eë øBàä ïBøúék- §¦§¨

z` ozxiay ici lr oky ,`wec jyegd on `ad xe`d oexzik
,dyecwd xe`a oexzi ekiynd ,"`xg`Î`xhq"d ly jyegd

.ìéòì økæpk,zenyp oze`a ,d`xie dad`dy zexnl ,ixd - ©¦§¨§¥
zeevne dxez oneiwy oeik ,j` ,zeilky `le zeirah eid
`id ozcear okl ,dxiga ici lr odl `a ,oz`xie ozad`a
o`kne .dxiga ilra mpi`y mik`lnd ly mzcearn dlrnl
oi`y xac ,"oeilrd ocr ob"a ,miniieqn mipnfa ,zelrl ozekf
epcnly dny ,owfd epax xiaqi ,oldl .el mikef mik`lnd
`ed ,zeilkyd d`xide dad`d zelra zenypd ly onewny

amlerd`xide dad`d zelra zenypd ly onewne ,d`ixad
a `ed ,zeirahdmler.onvr zenypl qgia xaecn - dxivid

d xyra zellkp ,zenypd ly dcearde dxezd ,eli`ezexitq,
zexitqd xyr .dcear dze`e dxez dze` elr ea mlerd ly
od - mlerd ly zexitqd xyra dilrd ici lre ,zewl` od
`ed zenypd ly onewn eli`e .ynn d"a seqÎoi`a zecg`zn
ly `le "mler" ly oipr mdy ,zenlerd ly "zelkid"a
- mler eze` ly cala dpikyd eifn `ed obeprze ,zewl`
ecnl ody dxezdn "eif" zenyp oze`l dlbzn :xnelk
zepian ode .dfd mlera dhnl ozeida eniiw ody zeevndne
dfe ,dx`dd zedn z` zepian od ,zizin` dbyda "eif" eze`
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íéøîà éèå÷éì
ãáì ç"øå úáùá ÷ø íùì úåìåò ïéà ìàøùé 'åììë áìá
íìåò àåäù ïåéìòä ò"âì ïåúçúä ò"âîù ãåîòä êøã
úåðäéìå 'ä ìò âðòúäì ïåéìòä ò"â àø÷ðä äàéøáä
àìà àøáð ìëùì âåðòúå äàðä ïéà éë äðéëùä åéæî
äî åúðéáå åìëùá âéùîå òãåéå ïéáîå ìéëùîù äîá
åúîëç é"ò ä"á ñ"à øåàî âéùäìå ïéáäì åì øùôàù
úåëåæù äîå äàéøáä íìåòá íù úåøéàîä 'úé åúðéáå
åãáòù óà íéëàìîäî äìòîì úåìòì åìà úåîùð
åìéçã é"òù éðôî åðééä ãáì íééòáè åîéçøå åìéçãá
ïéá íôåâá úùáåìîä à"ñ àéôëúà íäìù åîéçøå
'éçáá ïéáå ïøáùìå úååàúä ùåáëì òøî øåñ 'éçáá
å"ç òøá øåçáì äøéçá éìòá åéä íäå ì"ðë áåè äùòå
ä"á÷ã àø÷é à÷ìúñàì à"ñì àéôëàì áåèá åøçáå

àåä äæ ìë äðäå ì"ðë 'åë øåàä ïåøúéë 'åëøåãîá
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.4‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גם (ומזה עמוד ע"י שהוא אלא (געה"ע) ומדבר (געה"ת) חי בין שייכות אפשרית איך "דלכאורה :
שיש  קושי מסלקות ה"עמוד", ידי על היא שהעליה הזקן רבנו דברי כלומר: כו'". עלי' אפשרית מדריגות ב' שהן דאף דעכצ"ל ראי'
ידי  על היא שהעליה הזקן רבנו ואומר - העליון) עדן (גן ל"מדבר" התחתון) עדן (גן מ"חי" העליה אפשרית כיצד לכאורה, להקשות

לשניה. מאחת העליה אפשרית - מדריגות שתי הם כי שאם לומר ההכרח שמן ראיה גם ומכאן ה"עמוד";



oqipצד 'h iyiy mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ט' שישי יום
,104 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù úåìéöàä íìåòå,bp 'nr cr:[ç"éì
äðáääå äâOääå ìëOäî äìòîì àeäL úeìéöàä íìBòå§¨¨£¦¤§©§¨¥©¥¤§©©¨¨§©£¨¨

,àøáð ìëNìly dnyp lynl enk ,ipgex `xap mb ,oky - §¥¤¦§¨
"zeliv`d mler"e ,"`xap" z`f lka `ed ,"d`ixad mler"

:xac ly enrh .ezbydn mb dlrnl `edBúðéáe Búîëç ék¦¨§¨¦¨
óBñ-ïéà ìL Bzòãå§©§¤¥
íL úBãçéî àeä-Ceøä§ª¨¨
,ãeçiä úéìëúa Ba§©§¦©¦
,àìôðå íeöò ãeçéa§¦¨§¦§¨
æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤Ÿ
íìBòaî õ÷ ïéàì§¥¥¦§¨
íL ék .äàéøaä©§¦¨¦¨

,"d`ixad mler"aeãøé̈§
,íeöîö úðéçáa øéàäì§¨¦¦§¦©¦§
ly zrcÎdpiaÎdnkg -
,"zeliv`d mler"
ezpiae eznkg" ze`xwpd
Îjexa seqÎoi` ly ezrce
mler"a zexi`n ,"`ed
ixg` wx ,"d`ixad
,efk dcna envnhvdy
íéìëN eìëeiL éãk§¥¤§§¨¦

íéàøáðly lkyd - ¦§¨¦
ly mik`lnde zenypd

,"d`ixad mler"ìa÷ì§©¥
ïäî,ly oipr --äîëç ¥¤¨§¨

úà òãéì ,úòc-äðéa¦¨©©¥©¤
Bæéà âéOäìe ïéáäìe ,'ä§¨¦§©¦¥
óBñ-ïéà øBàa äâOä©¨¨§¥
çk éôk ,àeä-Ceøä§¦Ÿ©

eìhaúé àlL ,úéìëúå ìeáb éìòa íäL ,íéàøápä íéìëN§¨¦©¦§¨¦¤¥©£¥§§©§¦¤Ÿ¦§©§
,íúeàéöîaefn dxizie ,xen`d mevnvd ila -6:eéäé àìå ¦§¦¨§Ÿ¦§

àeäL íLøLå íøB÷îì eøæçé ÷ø ,ììk íéàøáð øãâa§¤¤¦§¨¦§¨©©§§¦§¨§¨§¨¤
.Lnî úeäìà úðéçaly zrcÎdpiaÎdnkg zexitq eli` - §¦©¡¨©¨

,mevnv ila ,"d`ixad mler"a zexi`n eid ,"zeliv`d mler"
oiadl dbyd odn milawn eid "d`ixad mler" ly mi`xapde
ody enk "zeliv`d mler" zexitq cvn `idy itk zewl`
geka oi` ik ,ze`ivna milha mi`xap mze` f` eid - mvra
jildza mevnvd did okl .dfk dlrp xe` "helwl" mzbyd
mler"a ,"zeliv`" ly zrcÎdpiaÎdnkg zx`de zcixi
,`xapd ly elky geka yi ,mevnvd ici lr wxe ."d`ixad
dnk cr ,`edÎjexa seqÎoi` xe`a dpade lky helwle lawl
mler"a ,j` .seqÎoi` xe` oiadle biydl leki `xap ly lkyy

- mvra ody enk ,od zrcÎdpiaÎdnkg zexitq ea ,"zeliv`d
seqÎoi` xe`a dbyd odn lawl mi`xap ly mlky geka oi`

:owfd epax oeylae - `edÎjexaäæ íeöîö ,äpäådn - §¦¥¦§¤
ick ,envnhvp "zeliv`" ly zrcÎdpiaÎdnkg zexitqy
,"d`ixad mler"a xi`dl
äøàää úañ àéä¦¦©©¤¨¨
-äîëç íL úBøéànL¤§¦¨¨§¨
óBñ-ïéà ìL úòc-äðéa¦¨©©¤¥

àeä-CeøaÎdnkg - ¨
mler" ly zrcÎdpia

,"zeliv`delà úBîLðì¦§¨¥
,äàéøaä íìBòa,oky - §¨©§¦¨

ici lr `a xe`dy llba
zenypd zeleki - mevnv
odl didzy ,epnn lawl
seqÎoi` xe`a dbyd

.`edÎjexaïk-ïéàM-äî©¤¥¥
íðéàL ,úeìéöàa- ©£¦¤¥¨

zrcÎdpiaÎdnkg zexitq
opi` ,"zeliv`"ay
Ck-ìk íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§¨©
mler"a xacdy itk -
lka ,ixdy ."d`ixad
ly oipr ozeida ,z`f
jka xak yi ,"zexitq"
,miieqn mevnv meyn
enk dfk mevnv `l `l`
,"d`ixad mler"a `edy

okleíéìëNì øLôà éà¦¤§¨¦§¨¦
,ïäî ìa÷ì íéàøáð."zeliv`"ay zexitqdn -úéì ïëìå ¦§¨¦§©¥¥¤§¨¥¥

.ììk íL àñéôz ïBäìéc àzáLçîly "daygn"l oi` - ©£©§¨¦§§¦¨¨§¨
ly dbydde daygnd .llk my (dbyd) "dqitz" mi`xapd
xi`nd xe`d z` "helwl" llk zeleki opi` mi`xap

."zeliv`"aàeä ïëì,"zeliv`d mler" -íé÷écvì øBãî ¨¥¨©©¦¦
úðéçaî elôà äìòî äìòîì àéä íúãBáòL ,íéìBãbä©§¦¤£¨¨¦§©§¨©§¨£¦¦§¦©

eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi -úòãå äðéaä ïî úBëLîpä §¦§¦©¦§¨¦©¦¨¨©©
äìòî äìòîì àeä úeìéöàä íìBòL Bîk ,Cøaúé Búlãâa¦§ª¨¦§¨¥§¤¨¨£¦§©§¨©§¨

,àøáð ìëNì úòãå äðéa úðéçaî`id mzcear mb jk - ¦§¦©¦¨¨©©§¥¤¦§¨
;lkyd on ze`ad d`xide dad`dn dlrnl daxdàlà¤¨

äúéä íúãBáò7-Ceøa óBñ-ïéàì Lnî äákøî úðéçáa £¨¨¨§¨¦§¦©¤§¨¨©¨§¥¨
íä ,Cøaúé BøBàa ììkäìe ,úeàéöîa åéìà ìèaìå ,àeä§¦¨¥¥¨¦§¦§¦¨¥§¦§¨¥¥
Cøc-ìò ,úBönäå äøBzä íei÷ éãé-ìò ,íäì øLà ìëå§¨£¤¨¤©§¥¦©¨§©¦§©¤¤
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íéøîà éèå÷éì
äìòîì àåäù úåìéöàä íìåòå
åúîëç éë àøáð ìëùì äðáääå äâùääå ìëùäî
úéìëúá åá íù úåãçåéî ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå
õ÷ ïéàì æò øúéå úàù øúéá àìôðå íåöò ãåçéá ãåçéä
íåöîö 'éçáá øéàäì åãøé íù éë äàéøáä íìåòáî
úà òãéì ã"áç ïäî ìá÷ì 'éàøáð íéìëù åìëåéù éãë
çë éôë ä"á ñ"à øåàá äâùä åæéà âéùäìå ïéáäìå 'ä
àìù úéìëúå ìåáâ éìòá íäù íéàøáðä íéìëù
÷ø ììë íéàøáð øãâá åéäé àìå íúåàéöîá åìèáúé
.ùîî úåäìà 'éçá àåäù íùøùå íøå÷îì åøæçé
íù úåøéàîù äøàää úáñ àéä äæ íåöîö äðäå
.äàéøáä íìåòá åìà úåîùðì ä"á ñ"à ìù ã"áç
à"à ë"ë íåöîö 'éçáá íðéàù úåìéöàá ë"àùî
àúáùçî úéì ïëìå ïäî ìá÷ì íéàøáð íéìëùì
íéìåãâä 'é÷éãöì øåãî àåä ïëì ììë íù àñéôú ïåäìéã
åîéçøå åìéçã 'éçáî 'éôà äìòî äìòîì àéä íúãåáòù
íìåòù åîë 'úé åúìåãâá úòãå äðéáä ïî úåëùîðä
ìëùì úòãå äðéá 'éçáî äìòî äìòîì àåä úåìéöàä
ñ"àì ùîî äáëøî 'éçáá äúéä íúãåáò àìà àøáð
íä 'úé åøåàá ììëäìå úåàéöîá åéìà ìèáéìå ä"á
åøîàù ã"ò úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò íäì øùà ìëå
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שיתבטלו 6. דהיינו זה, על הוספה הוא (כ"א ממציאותן), שיתבטלו (ממה תוצאה הוא כלל") נבראים בגדר יהיו (ש"לא שזה ולא
וליכלל" כו' "וליבטל וכדלקמן נבראים), גדר יהיו... לא הם מזו... ויתירה ˘ËÈÏ"‡.ממציאותן, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ Ù"Ú.7 לכאורה"

- זה" וכלפני 'היא' ˘ËÈÏ"‡.צ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



צה oqip 'i ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י' קודש שבת יום
,bp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äåöî øëù äðäå,106 'nr cr.'ä íã÷

:eøîàLl"f epinkg -8:eðéäå ,"äákønä ïä ïä úBáàä"- ¤¨§¨¨¥¥©¤§¨¨§©§
:`ed ,"dakxn"k mix`ezn zea`dy dníäéîé ìkL éôì§¦¤¨§¥¤

.íúãBáò úàæ äúéäly zelhazda cinz eid zea`d - ¨§¨Ÿ£¨¨
mnvr lr ,mixvei md ,zeevne dxez mneiw ici lr :"dakxn"

zbxc z` mdipipr lk lre
dpeilrd zelhazdd
oi`y jk ,d"awdl xzeia
`l` ,llk xg` oevx mdl
- 'd oevx `edy dn wx
miwicv ly mnewn okle
mler"a `ed dl`
ybxen ea ,"zeliv`d

.lehia ly beq eze`Cà©
ïè÷ BúîLð LøML éî¦¤Ÿ¤¦§¨¨¨
,Bæ änz äãBáò ìéëäî- ¥¨¦£¨©¨

,"dakxn" zpiga ly
BøBàa ììkìå ìèaì¦¨¥§¦¨¥§
BúãBáòa Cøaúé¦§¨¥©£¨

,úeòéá÷acenrl -cinz,jxazi exe`a zellkzde lehiaa÷ø ¦§¦©
úlôúa Bîëe ,äìòîì ïBöø úò íäL íézòå íé÷øôì¦§¨¦§¦¦¤¥¥¨§©§¨§¦§¦©

,úeìéöàa àéäL äøNò-äðBîLmialyd zrax` oky - §¤¤§¥¤¦©£¦
cr dlitzd wlg :zenlerd zrax` cbpk md ,dlitzd mleqay
- "dxnfc iweqt" ;"diyrd mler" zpigaa `ed ,"xn`y jexa"
mler" zpigaa - "rny z`ixw" ;"dxivid mler" zpigaa

,"zeliv`d mler" zpigaa - "dxyr dpeny" :"d`ixadèøôáe¦§¨

,daL úBàåçzLäa,dxyrÎdpenya mirxekyk -ìkL ©¦§©£¨¤¨¤¨
õò éøô'a áeúkL Bîk] úeìéöà úðéçáa àéä äàåçzLä¦§©£¨¨¦¦§¦©£¦§¤¨¦§¦¥

úaL úìa÷a 'íéiç"zeliv`" zpigaa od ze`eegzyddy -,[ ©¦§©¨©©¨
àéä ék,`id d`eegzydd -úBéäì ,Cøaúé BøBàa ìeha ïéðò ¦¦¦§©¦§¦§¨¥¦§

,Lnî àìk dén÷ áéLç̈¦©¥§¨©¨
iptl aeyg zeidl -

;ynn `lk ,d"awdéæà£©
ïk-íbzpigaa cneryk - ©¥

miwxtl" wx xenb lehia
zrya lynl enk ,"mizre
,llka "dxyr dpeny"
dpeny"ay ze`eegzydae

,hxta "dxyrøwò¦©
àeä BúîLð úeòéá÷§¦¦§¨

äàéøaä íìBòa,oky - §¨©§¦¨
,dnypl xywa o`k xaecn
mler"l `id dzekiiyy

,"d`ixadíé÷øôì ÷ø]©¦§¨¦
,"ïéá÷eð ïééî" úðéçáa úeìéöàì BúîLð äìòz ïBöø úòa§¥¨©£¤¦§¨©£¦¦§¦©©¦§¦

:[ï"ç éòãBéì òeãikmler"l eznyp dlrz ,oevx zrya wx - ©¨©§§¥¥
zxez icnell recid itk ,dhnln zexxerzd ici lr ,"zeliv`d
ly onewnl xywa milcad dyly lr epcnl o`k cr .dlawd
epax xiaqn ,oldl .ozcear xky z` zelawn od mda ,zenypd
zedn z` oiap ,ozcear xear zelawn zenypdy xkydny ,owfd

:dnvr dceard

,"äåöî ¯ äåöî øëN" ,äpäåsqepe cxtp xac epi` xkyd - §¦¥§©¦§¨¦§¨
,enk - devnd xear lenbk zlawn dnypdy ,devnd lr
,f`y - rviay zniieqn dcear xear lawn mc`y sqk ,lynl
xky `l` ;dceard zedn z` ,xkydn zrcl mileki ep` oi`

,xen`k ,ixd `ed devnd
devnd ly dx`dd
ob"a dnypl dlbznd

,"ocrdøëNnL Leøt- ¥¤¦§¨¨
,devnd lydúeäî òãð¥©¨¨
dúâøãîe.devnd ly - ©§¥¨¨

xkyd ote` itly
devndny zelbzdde
zrcl xyt` - dnypl
zbixcne zedn z`

.devnd÷ñò eðì ïéàå§¥¨¥¤
úBøzñða,mixzqpd mipiprd z` xiaqdl -íé÷écö íäL ©¦§¨¤¥©¦¦

íäL ,íéìBãbä,`id mzceary -,äákøî úðéçáadcear - ©§¦¤¥¦§¦©¤§¨¨
,"zexzqp" z`xwp `id jk meyn xy`e ,lkyn dlrnly÷ø©

,CLîé íãà ìk íäéøçàL ,eðì úBìâpäipte` l` wx - ©¦§¨¤©£¥¤¨¨¨¦§Ÿ
se`yle jynidl cg` lk lr ,miielbd mipipra ,dl` dcear

,mdil` ribdleäðîàð òãéì,zn`a zrcl -úâøãîe úeäî ¥©¤¡¨¨¨©§¥©
eîéçøe eìéçãa 'ä úãBáò,dad`e d`xia -,Baì úelbúäa £©¦§¦§¦§¦§©¦

äðéaä ïî úBëLîpä©¦§¨¦©¦¨
óBñ-ïéà úlãâa úòãå̈©©¦§ª©¥

àeä-Ceøaw"k zxrd - ¨
l"pky" :`"hily x"enc`

mlera dxkyd,d`ixa
rcp dfndceardy

q"ia dnewn (devn)
xky :xnelk ."d`ixac
,xen`k ,`ed ,ef dcear
ixd ,"d`ixad mler"a
dceardy ,jkn rcpy

- (devnd)eìéçãa äãBáòå ,äàéøác úBøéôñ øNòa dîB÷î§¨§¤¤§¦¦§¦¨©£¨¦§¦
eîéçøe,dad`e d`xia -BçîaL íéiòáhäd`xie dad` - §¦©¦§¦¦¤§Ÿ

mc`dy ,gena xwira od `l` ,ala zeybxene zeielb opi`y
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äúéä íäéîé ìëù éôì åðééäå äáëøîä ïä ïä úåáàä
.íúãåáò úàæìéëäî ïè÷ åúîùð ùøùù éî êà

åúãåáòá 'úé åøåàá ììëéìå ìèáéì åæ äîú äãåáò
äìòîì ïåöø úò íäù íéúòå íé÷øôì ÷ø úåòéá÷á
èøôáå úåìéöàá àéäù äøùò äðåîù úìôúá åîëå
úåìéöà 'éçáá àéä äàååçúùä ìëù äáù 'åàååçúùäá
åøåàá ìåèéá ïéðò àéä éë [úáù 'ìá÷á ç"òøôá ù"îë]
úåòéá÷ ø÷éò ë"â éæà ùîî àìë äéî÷ áéùç úåéäì 'úé
ïåöø úòá íé÷øôì ÷ø] äàéøáä íìåòá àåä åúîùð
:[ç"éì òåãéë ð"î 'éçáá úåìéöàì åúîùð äìòú

äúåäî òãð äøëùîù 'éô äåöî äåöî øëù äðäå
íéìåãâä 'é÷éãö íäù úåøúñðá ÷ñò åðì ïéàå äúâøãîå
íãà ìë íäéøçàù åðì 'åìâðä ÷ø äáëøî 'éçáá íäù
åìéçãá 'ä úãåáò úâøãîå úåäî äðîàð òãéì êåùîé
úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åáì úåìâúäá åîéçøå
äãåáòå äàéøáã ñ"éá äîå÷î ä"á ñ"à úìåãâá
ìáà äøéöéã ñ"éá åçåîáù íééòáèä åîéçøå åìéçãá
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ב.8. רי, ח"א זהר ו. מז, רבה בראשית

oqip 'h iyiy mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ט' שישי יום
,104 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù úåìéöàä íìåòå,bp 'nr cr:[ç"éì
äðáääå äâOääå ìëOäî äìòîì àeäL úeìéöàä íìBòå§¨¨£¦¤§©§¨¥©¥¤§©©¨¨§©£¨¨

,àøáð ìëNìly dnyp lynl enk ,ipgex `xap mb ,oky - §¥¤¦§¨
"zeliv`d mler"e ,"`xap" z`f lka `ed ,"d`ixad mler"

:xac ly enrh .ezbydn mb dlrnl `edBúðéáe Búîëç ék¦¨§¨¦¨
óBñ-ïéà ìL Bzòãå§©§¤¥
íL úBãçéî àeä-Ceøä§ª¨¨
,ãeçiä úéìëúa Ba§©§¦©¦
,àìôðå íeöò ãeçéa§¦¨§¦§¨
æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤Ÿ
íìBòaî õ÷ ïéàì§¥¥¦§¨
íL ék .äàéøaä©§¦¨¦¨

,"d`ixad mler"aeãøé̈§
,íeöîö úðéçáa øéàäì§¨¦¦§¦©¦§
ly zrcÎdpiaÎdnkg -
,"zeliv`d mler"
ezpiae eznkg" ze`xwpd
Îjexa seqÎoi` ly ezrce
mler"a zexi`n ,"`ed
ixg` wx ,"d`ixad
,efk dcna envnhvdy
íéìëN eìëeiL éãk§¥¤§§¨¦

íéàøáðly lkyd - ¦§¨¦
ly mik`lnde zenypd

,"d`ixad mler"ìa÷ì§©¥
ïäî,ly oipr --äîëç ¥¤¨§¨

úà òãéì ,úòc-äðéa¦¨©©¥©¤
Bæéà âéOäìe ïéáäìe ,'ä§¨¦§©¦¥
óBñ-ïéà øBàa äâOä©¨¨§¥
çk éôk ,àeä-Ceøä§¦Ÿ©

eìhaúé àlL ,úéìëúå ìeáb éìòa íäL ,íéàøápä íéìëN§¨¦©¦§¨¦¤¥©£¥§§©§¦¤Ÿ¦§©§
,íúeàéöîaefn dxizie ,xen`d mevnvd ila -6:eéäé àìå ¦§¦¨§Ÿ¦§

àeäL íLøLå íøB÷îì eøæçé ÷ø ,ììk íéàøáð øãâa§¤¤¦§¨¦§¨©©§§¦§¨§¨§¨¤
.Lnî úeäìà úðéçaly zrcÎdpiaÎdnkg zexitq eli` - §¦©¡¨©¨

,mevnv ila ,"d`ixad mler"a zexi`n eid ,"zeliv`d mler"
oiadl dbyd odn milawn eid "d`ixad mler" ly mi`xapde
ody enk "zeliv`d mler" zexitq cvn `idy itk zewl`
geka oi` ik ,ze`ivna milha mi`xap mze` f` eid - mvra
jildza mevnvd did okl .dfk dlrp xe` "helwl" mzbyd
mler"a ,"zeliv`" ly zrcÎdpiaÎdnkg zx`de zcixi
,`xapd ly elky geka yi ,mevnvd ici lr wxe ."d`ixad
dnk cr ,`edÎjexa seqÎoi` xe`a dpade lky helwle lawl
mler"a ,j` .seqÎoi` xe` oiadle biydl leki `xap ly lkyy

- mvra ody enk ,od zrcÎdpiaÎdnkg zexitq ea ,"zeliv`d
seqÎoi` xe`a dbyd odn lawl mi`xap ly mlky geka oi`

:owfd epax oeylae - `edÎjexaäæ íeöîö ,äpäådn - §¦¥¦§¤
ick ,envnhvp "zeliv`" ly zrcÎdpiaÎdnkg zexitqy
,"d`ixad mler"a xi`dl
äøàää úañ àéä¦¦©©¤¨¨
-äîëç íL úBøéànL¤§¦¨¨§¨
óBñ-ïéà ìL úòc-äðéa¦¨©©¤¥

àeä-CeøaÎdnkg - ¨
mler" ly zrcÎdpia

,"zeliv`delà úBîLðì¦§¨¥
,äàéøaä íìBòa,oky - §¨©§¦¨

ici lr `a xe`dy llba
zenypd zeleki - mevnv
odl didzy ,epnn lawl
seqÎoi` xe`a dbyd

.`edÎjexaïk-ïéàM-äî©¤¥¥
íðéàL ,úeìéöàa- ©£¦¤¥¨

zrcÎdpiaÎdnkg zexitq
opi` ,"zeliv`"ay
Ck-ìk íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§¨©
mler"a xacdy itk -
lka ,ixdy ."d`ixad
ly oipr ozeida ,z`f
jka xak yi ,"zexitq"
,miieqn mevnv meyn
enk dfk mevnv `l `l`
,"d`ixad mler"a `edy

okleíéìëNì øLôà éà¦¤§¨¦§¨¦
,ïäî ìa÷ì íéàøáð."zeliv`"ay zexitqdn -úéì ïëìå ¦§¨¦§©¥¥¤§¨¥¥

.ììk íL àñéôz ïBäìéc àzáLçîly "daygn"l oi` - ©£©§¨¦§§¦¨¨§¨
ly dbydde daygnd .llk my (dbyd) "dqitz" mi`xapd
xi`nd xe`d z` "helwl" llk zeleki opi` mi`xap

."zeliv`"aàeä ïëì,"zeliv`d mler" -íé÷écvì øBãî ¨¥¨©©¦¦
úðéçaî elôà äìòî äìòîì àéä íúãBáòL ,íéìBãbä©§¦¤£¨¨¦§©§¨©§¨£¦¦§¦©

eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi -úòãå äðéaä ïî úBëLîpä §¦§¦©¦§¨¦©¦¨¨©©
äìòî äìòîì àeä úeìéöàä íìBòL Bîk ,Cøaúé Búlãâa¦§ª¨¦§¨¥§¤¨¨£¦§©§¨©§¨

,àøáð ìëNì úòãå äðéa úðéçaî`id mzcear mb jk - ¦§¦©¦¨¨©©§¥¤¦§¨
;lkyd on ze`ad d`xide dad`dn dlrnl daxdàlà¤¨

äúéä íúãBáò7-Ceøa óBñ-ïéàì Lnî äákøî úðéçáa £¨¨¨§¨¦§¦©¤§¨¨©¨§¥¨
íä ,Cøaúé BøBàa ììkäìe ,úeàéöîa åéìà ìèaìå ,àeä§¦¨¥¥¨¦§¦§¦¨¥§¦§¨¥¥
Cøc-ìò ,úBönäå äøBzä íei÷ éãé-ìò ,íäì øLà ìëå§¨£¤¨¤©§¥¦©¨§©¦§©¤¤
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íéøîà éèå÷éì
äìòîì àåäù úåìéöàä íìåòå
åúîëç éë àøáð ìëùì äðáääå äâùääå ìëùäî
úéìëúá åá íù úåãçåéî ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå
õ÷ ïéàì æò øúéå úàù øúéá àìôðå íåöò ãåçéá ãåçéä
íåöîö 'éçáá øéàäì åãøé íù éë äàéøáä íìåòáî
úà òãéì ã"áç ïäî ìá÷ì 'éàøáð íéìëù åìëåéù éãë
çë éôë ä"á ñ"à øåàá äâùä åæéà âéùäìå ïéáäìå 'ä
àìù úéìëúå ìåáâ éìòá íäù íéàøáðä íéìëù
÷ø ììë íéàøáð øãâá åéäé àìå íúåàéöîá åìèáúé
.ùîî úåäìà 'éçá àåäù íùøùå íøå÷îì åøæçé
íù úåøéàîù äøàää úáñ àéä äæ íåöîö äðäå
.äàéøáä íìåòá åìà úåîùðì ä"á ñ"à ìù ã"áç
à"à ë"ë íåöîö 'éçáá íðéàù úåìéöàá ë"àùî
àúáùçî úéì ïëìå ïäî ìá÷ì íéàøáð íéìëùì
íéìåãâä 'é÷éãöì øåãî àåä ïëì ììë íù àñéôú ïåäìéã
åîéçøå åìéçã 'éçáî 'éôà äìòî äìòîì àéä íúãåáòù
íìåòù åîë 'úé åúìåãâá úòãå äðéáä ïî úåëùîðä
ìëùì úòãå äðéá 'éçáî äìòî äìòîì àåä úåìéöàä
ñ"àì ùîî äáëøî 'éçáá äúéä íúãåáò àìà àøáð
íä 'úé åøåàá ììëäìå úåàéöîá åéìà ìèáéìå ä"á
åøîàù ã"ò úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò íäì øùà ìëå
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שיתבטלו 6. דהיינו זה, על הוספה הוא (כ"א ממציאותן), שיתבטלו (ממה תוצאה הוא כלל") נבראים בגדר יהיו (ש"לא שזה ולא
וליכלל" כו' "וליבטל וכדלקמן נבראים), גדר יהיו... לא הם מזו... ויתירה ˘ËÈÏ"‡.ממציאותן, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ Ù"Ú.7 לכאורה"

- זה" וכלפני 'היא' ˘ËÈÏ"‡.צ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



oqipצו 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 úàæ.

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôä àø÷ù øçàåïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð 'ã ,ïåùàø íåé

éðáì àéNð éréáøä íBiaïáeàøìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeàéãL-ïa øeöéìàäàîe íéL ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeàéãL-ïa øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−¤§¥«

ïñéð 'ä ,éðù íåé

éðáì àéNð éLéîçä íBiaïBòîLìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écLéøeö-ïa ìûéîìLäàîe íéL ©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLéøeö-ïa ìûéîìL ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ïñéð 'å ,éùéìù íåé

éðáì àéNð éMMä íBiaãâìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ìàeòc-ïa óñéìàdì÷Lî äàîe íéL ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬

:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן ד' ראשון ליום

ïáeàø§¥

ניסן ה' שני ליום

ïBòîL¦§

ניסן ו' שלישי ליום

ãâ̈

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

oqip 'i ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.zxzeqn dad` egena xxerne xkefx"enc` w"k zxrd
:`"hilydnewn dceardy rcp dfn dxivia dxky l"pky"

mler"a ,xen`k ,`ed ,ef dcear xky :xnelk ."dxivic q"ia
`ed ef dcear ly dnewny jkn rcpy ixd ,"dxividøNòa§¤¤

ìáà .äøéöéc úBøéôñ§¦¦¦¨£¨
úeøøBòúä éìa äãBáò£¨§¦¦§§

eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦
,dad`eBçîa elôà£¦§Ÿ

,éelb úðéçáamby - ¦§¦©¦
dad`d oi` egena

,zelbzda d`xideeðéäc§©§
úéòáhä äáäàä øøBòì§¥¨©£¨©¦§¦
,ála úøzñîä©§ª¤¤©¥
íìòääî dàéöBäì§¦¨¥©¤§¥
,éelbä ìà álä øzñäå§¤§¥©¥¤©¦
úBîeìòúå Bçîa elôà£¦§Ÿ§©£

,íéðt-ìk-ìò Baìxxerl egeka oi`y cala ef `l :xnelk - ¦©¨¨¦
xxerl leki epi` mb `ed `l` ,eala zybxene dielb dad`

dad`d z`zirahdzelbzda zegtl ybxezy ,zxzeqnd
aegen`iand xac ,eal zenelrza zexxerzda didze ,

,oci lr ,wacidl ick ,zeevne dxez miiwl ,egena oevx zxivil
,d"awd mràéä ÷ø,dad`d -ála úøzñî úøàLð ©¦¦§¤¤§ª¤¤©¥

äãBáòä íã÷ äúéäL Bîk dúãìBúkdad`dyk - §§¨¨§¤¨§¨Ÿ¤¨£¨
- dceard oipr zxxern dpi`e ,ixnbl zxzqen d"awdléøä£¥

Bæ äãBáò,d`xie dad` iybx zexxerzd ila caer `edy - £¨
ãeøtä íìBòa ähîì úøàLð9úeiðBöéç" àø÷pä , ¦§¤¤§©¨§¨©¥©¦§¨¦¦

"úBîìBòä10,ody ,"zexitq"d `id "zenlerd zeinipt" - ¨¨

dzr da miwqer ep`y dbxcd eli`e .zenlerd ly zewl`d
,"zenlerd zeipevig" `xwpy dnl xywa `idda ïéàå- §¥¨

,ef dcearaøNò ïäL ,Cøaúé Bãeçéa ììkéìå úBìòì çkŸ©©£§¦¨¥§¦¦§¨¥¤¥¤¤
eìéçc àìác 'íéðewz'a áeúkL Bîëe ,úBLBãwä úBøéôñ§¦©§§¤¨©¦¦¦§¨§¦
àçøt àì ¯ eîéçøe§¦¨¨§¨

,àìéòìaezky enke - §¥¨
ilay ,"xdef ipewiz"a
od oi` ,dad`e d`xi
itk ,oky .dlrnl zegxet
zelynp ,oldl xaqeiy
,miitpkl d`xie dad`
dlrnl xetivd dtr oda
,lynÎjxcÎlr ,mb jk -
od d`xide dad`d
oci lry ,"miitpk"d
dcearde dxezd zeler
ixd zexqg ,d`xie dad` ila dceara ,eli`e .dlrnl

,dlrnl dze` elriy "miitpk"dí÷éîìe à÷ìñì àìëé àìå§¨¨§¨§©§¨§¥©
.'ä íã÷.d"awd iptl cenrle zelrl dleki ef dcear oi`e - ¨¨

dlrnl dler `id - d`xie dad` jezn `id dceardyk wx
ilay epcnly dny ,owfd epax xiaqn ,oldl .'d iptl
dlrnl zelrl dceard geka oi` ,d`xie dad` zexxerzd
;zinvr dipt myl dceara wqer `ed m` wx df oi` ,"'d mcw"
ote`a m`Îik ,dipt mey ila dceara wqer `ed m` mb `l`
ezephwn libx `edy iptn - "dcneln miyp` zeevnk" ,inzq
,"dnyl `ly" z`xwp ef dcear mb ixd - zeevnd z` miiwl

.d`xie dad` ly "dnyl"d da xqg ik

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

íéøîà éèå÷éì
'éçáá åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã úåøøåòúä éìá äãåáò
áìá úøúåñîä úéòáèä äáäàä øøåòì åðééäã éåìéâ
åçåîá 'éôà éåìéâä ìà áìä øúñäå íìòääî äàéöåäì
áìá úøúåñî úøàùð àéä ÷ø ô"ëò åáì úåîåìòúå
åæ äãåáò éøä äãåáòä íãå÷ äúéäù åîë äúãìåúë
úåîìåòä úåéðåöéç '÷ðä ãåøéôä íìåòá äèîì úøàùð
'éôñ øùò ïäù 'úé åãåçéá ììëéìå úåìòì çë äá ïéàå
àì åîéçøå åìéçã àìáã íéðå÷éúá ù"îëå úåùåã÷ä

.'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì àìëé àìå àìéòì àçøô
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כאן9. אומר שהרי וצע"ק היצירה. בעולם  גם שאפ"ל - רפ"מ לקמן ËÓÏ‰'"ראה ‰¯‡˘'- בקו"א. ˘ËÈÏ"‡.ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
.10- ויצירה". עשי' רבים, לשון - "העולמות" מובן הנ"ל ˘ËÈÏ"‡."ע"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zay(oey`x meil)

,úBçeø,gxfna cg`e oetva cg` oebkìáàmdipy m`úçà çeøî £¨¥©©©
éøö àì.C Ÿ¨¦

:`xnbd zxxan .dkldd mrh zx`an `xnbdàîòè éàîjixv ©©£¨
,migztd ipya wilcdlàãLç íeMî àîéìéàlr mixaerdy ± ¦¥¨¦£¨¨

xxal yi oiicr ,llk wilcd `ly ecygi ea wilcd `ly gztd
ïàîc àãLç,[in ly-]àîìòc àãLç àîéìéàmiaye mixaer ± £¨¨§©¦¥¨£¨¨§¨§¨

mixaeqe migzt ipy el yi ziady mircei mpi`e ,xird ipa mpi`y
ok m` ,wilcd `l mizadn cg`a xcde md miza ipyyeléôàm` £¦

mdipyéòáéì énð úçà çeøae ,mdipya wilcdl jixvp mb -éà §©©©©¦¦§¥¦
l `ed yygdàúî éðác àãLç,xird ipa ly ±úBçeø éðMî eléôà £¨¨¦§¥¨¨£¦¦§¥
,éòáéì àì énðgzta wilcdy epiaie ,`ed cg` ziay mircei ixdy ©¦Ÿ¦§¥

.ipyd
:`xnbd zayiin,àúî éðác àãLç íeMî íìBòìipy m` okle §¨¦£¨¨¦§¥¨¨

,mdn cg`a wilcdl ic cv eze`a migztdåipya md m` mle` §
,miccvéàäa éôìç àìå éàäa éôìçîc ïéðîéæwx mixaer minrt ± ¦§¦¦§¨§¦§©§Ÿ¨§¦§©

,ipyd jxc mixaer oi`e ,cg` gzt jxcaågztd jxc exari m` §

ea wilcd `lyCäa ÷éìãà àì àçúét éàäác éëéä ék ,éøîà̈§¦¦¥¦¦§©¦§¨Ÿ©§¦§©
÷éìãà àì énð àçúétwilcd `l jk df gzta wilcd `ly myk - ¦§¨©¦Ÿ©§¦

ipya wilcdl aiig cygd eilrn xiqdl icke ,ipyd gzta
.migztd

:cygl miyyegy jkl xewn d`ian `xnbdïðéLééçc àøîéz àðîe§¨¥§¨§¨§¦©
äøBz äøîà íéøác äòaøà ìéáLa ,ïBòîL éaø øîà ,àéðúc ,ãLçì©£¨§©§¨¨©©¦¦§¦§¦©§¨¨§¨¦¨§¨¨

,eäãN óBña äàét çépäì,mcew `le ,ezxivw meiqa ,xnelkéðtî §©¦©¥¨§¨¥¦§¥
.älëz ìa íeMîe ,ãLçä éðtîe ,íéiðò ìehéa éðtîe ,íéiðò ìæb¤¤£¦¦¦§¥¦£¦¦¦§¥©£¨¦©§©¤

:oerny iax x`anúéaä ìòa äàøé àlL ,íéiðò ìæb éðtîjldna] ¦§¥¤¤£¦¦¤Ÿ¦§¤©©©©¦
[dcyd zxivwäééeðt äòL,dcyd zeaiaq miipr oi`y ±øîàéå ¨¨§¨§Ÿ©

éðò BáBø÷ì,zg` dbexr lr,äàt Bæ éøämxha dze` lehe `a ¦§¨¦£¥¥¨
dxn` okle .miiprd x`yn lfb oirk edfe ,mixg` miipr e`eai
miiprd elkei f`y ,ezxivw meiqa `weec d`td gipdl dxez
lra lkei `le ,d`td z` lehil e`eaie xivwd miiqi izn xryl

.eaexw z` micwdl ziad
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המשך פיאור למס' שפת ליום ראשון עמ' א



צז 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 úàæ.

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôä àø÷ù øçàåïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð 'ã ,ïåùàø íåé

éðáì àéNð éréáøä íBiaïáeàøìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeàéãL-ïa øeöéìàäàîe íéL ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeàéãL-ïa øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−¤§¥«

ïñéð 'ä ,éðù íåé

éðáì àéNð éLéîçä íBiaïBòîLìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écLéøeö-ïa ìûéîìLäàîe íéL ©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLéøeö-ïa ìûéîìL ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ïñéð 'å ,éùéìù íåé

éðáì àéNð éMMä íBiaãâìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ìàeòc-ïa óñéìàdì÷Lî äàîe íéL ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬

:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן ד' ראשון ליום

ïáeàø§¥

ניסן ה' שני ליום

ïBòîL¦§

ניסן ו' שלישי ליום

ãâ̈

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

oqip 'i ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.zxzeqn dad` egena xxerne xkefx"enc` w"k zxrd
:`"hilydnewn dceardy rcp dfn dxivia dxky l"pky"

mler"a ,xen`k ,`ed ,ef dcear xky :xnelk ."dxivic q"ia
`ed ef dcear ly dnewny jkn rcpy ixd ,"dxividøNòa§¤¤

ìáà .äøéöéc úBøéôñ§¦¦¦¨£¨
úeøøBòúä éìa äãBáò£¨§¦¦§§

eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦
,dad`eBçîa elôà£¦§Ÿ

,éelb úðéçáamby - ¦§¦©¦
dad`d oi` egena

,zelbzda d`xideeðéäc§©§
úéòáhä äáäàä øøBòì§¥¨©£¨©¦§¦
,ála úøzñîä©§ª¤¤©¥
íìòääî dàéöBäì§¦¨¥©¤§¥
,éelbä ìà álä øzñäå§¤§¥©¥¤©¦
úBîeìòúå Bçîa elôà£¦§Ÿ§©£

,íéðt-ìk-ìò Baìxxerl egeka oi`y cala ef `l :xnelk - ¦©¨¨¦
xxerl leki epi` mb `ed `l` ,eala zybxene dielb dad`

dad`d z`zirahdzelbzda zegtl ybxezy ,zxzeqnd
aegen`iand xac ,eal zenelrza zexxerzda didze ,

,oci lr ,wacidl ick ,zeevne dxez miiwl ,egena oevx zxivil
,d"awd mràéä ÷ø,dad`d -ála úøzñî úøàLð ©¦¦§¤¤§ª¤¤©¥

äãBáòä íã÷ äúéäL Bîk dúãìBúkdad`dyk - §§¨¨§¤¨§¨Ÿ¤¨£¨
- dceard oipr zxxern dpi`e ,ixnbl zxzqen d"awdléøä£¥

Bæ äãBáò,d`xie dad` iybx zexxerzd ila caer `edy - £¨
ãeøtä íìBòa ähîì úøàLð9úeiðBöéç" àø÷pä , ¦§¤¤§©¨§¨©¥©¦§¨¦¦

"úBîìBòä10,ody ,"zexitq"d `id "zenlerd zeinipt" - ¨¨

dzr da miwqer ep`y dbxcd eli`e .zenlerd ly zewl`d
,"zenlerd zeipevig" `xwpy dnl xywa `idda ïéàå- §¥¨

,ef dcearaøNò ïäL ,Cøaúé Bãeçéa ììkéìå úBìòì çkŸ©©£§¦¨¥§¦¦§¨¥¤¥¤¤
eìéçc àìác 'íéðewz'a áeúkL Bîëe ,úBLBãwä úBøéôñ§¦©§§¤¨©¦¦¦§¨§¦
àçøt àì ¯ eîéçøe§¦¨¨§¨

,àìéòìaezky enke - §¥¨
ilay ,"xdef ipewiz"a
od oi` ,dad`e d`xi
itk ,oky .dlrnl zegxet
zelynp ,oldl xaqeiy
,miitpkl d`xie dad`
dlrnl xetivd dtr oda
,lynÎjxcÎlr ,mb jk -
od d`xide dad`d
oci lry ,"miitpk"d
dcearde dxezd zeler
ixd zexqg ,d`xie dad` ila dceara ,eli`e .dlrnl

,dlrnl dze` elriy "miitpk"dí÷éîìe à÷ìñì àìëé àìå§¨¨§¨§©§¨§¥©
.'ä íã÷.d"awd iptl cenrle zelrl dleki ef dcear oi`e - ¨¨

dlrnl dler `id - d`xie dad` jezn `id dceardyk wx
ilay epcnly dny ,owfd epax xiaqn ,oldl .'d iptl
dlrnl zelrl dceard geka oi` ,d`xie dad` zexxerzd
;zinvr dipt myl dceara wqer `ed m` wx df oi` ,"'d mcw"
ote`a m`Îik ,dipt mey ila dceara wqer `ed m` mb `l`
ezephwn libx `edy iptn - "dcneln miyp` zeevnk" ,inzq
,"dnyl `ly" z`xwp ef dcear mb ixd - zeevnd z` miiwl

.d`xie dad` ly "dnyl"d da xqg ik
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íéøîà éèå÷éì
'éçáá åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã úåøøåòúä éìá äãåáò
áìá úøúåñîä úéòáèä äáäàä øøåòì åðééäã éåìéâ
åçåîá 'éôà éåìéâä ìà áìä øúñäå íìòääî äàéöåäì
áìá úøúåñî úøàùð àéä ÷ø ô"ëò åáì úåîåìòúå
åæ äãåáò éøä äãåáòä íãå÷ äúéäù åîë äúãìåúë
úåîìåòä úåéðåöéç '÷ðä ãåøéôä íìåòá äèîì úøàùð
'éôñ øùò ïäù 'úé åãåçéá ììëéìå úåìòì çë äá ïéàå
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כאן9. אומר שהרי וצע"ק היצירה. בעולם  גם שאפ"ל - רפ"מ לקמן ËÓÏ‰'"ראה ‰¯‡˘'- בקו"א. ˘ËÈÏ"‡.ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
.10- ויצירה". עשי' רבים, לשון - "העולמות" מובן הנ"ל ˘ËÈÏ"‡."ע"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



oqipצח yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'é ,ùãå÷ úáù

éðáì àéNð éøéNrä íBiaïãìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écLénr-ïa øæréçàäàîe íéL ©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLénr-ïa øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¤−¤¤©¦«©¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן י' קודש לשבת

ïã̈

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'æ ,éòéáø íåé

àéNð éréáMä íBiaéðáìíéøôàìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ãeäénr-ïa òîLéìàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

ïñéð 'ç ,éùéîç íåé

éðáì àéNð éðéîMä íBiaäMðîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeöäãt-ïa ìûéìîbäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeöäãt-ïa ìûéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«

ïñéð 'è ,éùéù íåé

éðáì àéNð éréLzä íBiaïîéðáìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :éðòãb-ïa ïãéáàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן ז' רביעי ליום

íéøôà¤§¨¦

ניסן ח' חמישי ליום

äLðî§©¤

ניסן ט' שישי ליום

ïéîéðá¦§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥



צט oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'é ,ùãå÷ úáù

éðáì àéNð éøéNrä íBiaïãìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écLénr-ïa øæréçàäàîe íéL ©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
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:écLénr-ïa øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¤−¤¤©¦«©¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
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ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן י' קודש לשבת

ïã̈

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
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:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zay(iyiy meil)

:df cenil dgece `ax jiynnCøôéîì àkéàåz` jextl yie ± §¦¨§¦§©
,mirbpn cenildíéòâðl äî,md mixengyïkLihegáøòå éúL ©¦§¨¦¤¥§¦§¥¤

,ïäa àîèxera mb mz`neh zbdepy df oiprl mb mixeng okle ¨¥¨¤
ebx`p `ly miheg `nhn epi` zn ok oi`y dn ,d`nh dnda

`nye ,cbaldnda xern ld` `nhn oi`y df oiprl mb `ed lw
.d`nh

:xg` cenil `iane `ax jiynnøîb àlàmild` z`neh cnlp ± ¤¨¨©
d`nh dnda xeraîz`nehàéðúc ,íéöøMiabl xn`p ,`ziixaa ¦§¨¦§©§¨

mivxy(al `i `xwie)ilM lMn `nhi mznA mdn eilr lRi xW` lke'§Ÿ£¤¦Ÿ¨¨¥¤§Ÿ¨¦§¨¦¨§¦
:`ziixad zx`an ,'ebe 'wU F` xFr F` cba F` ur,'øBò',xnelk ¥¤¤¨

,'ebe 'xere cbae ur ilk lkn' xn`p did eli`éì ïéà`nhiy cenll ¥¦
mivxynïépî äàîè äîäa øBò ,äøBäè äîäa øBò àlà`nhpy ¤¨§¥¨§¨§¥¨§¥¨¦©¦
,mivxyn.'øBò Bà' øîBì ãeîìzxer mb zeaxl zxzein 'e`' zaize ©§©

iably myky mild` z`nehl mivxyn cenll yie .d`nh dnda
oiprl mb jk ,dxedh dnda xerk `nhp d`nh dnda xer mivxy

.mild` z`neh
:df cenil dgece `ax jiynnCøôéîì àkéàåz` jextl yie ± §¦¨§¦§©

,mivxyn cenildl äîíéöøL,znn mixengyïéànèî ïkLs` ©¦§¨¦¤¥§©§¦
axeriy,äLãòkdnda xer e`nhiy dxezd mda dxingd jkle §©£¨¨

zifk xeriy ea yiyk `l` `nhn epi`y zn j` ,d`nh`ny ,
.d`nh dnda xern ieyrd ld` `nhn epi`y mb ea dlwd

z`neh z`nhp d`nh dnda xery cenild z` miiqn `ax
cnlpyk :cgi mivxy z`nehe mirbp z`nehn z`f cnele ,mild`
dnda xerk `nhp d`nh dnda xery mild` z`nehl mivxyn
mi`nhn oky znn mixengy mivxyl dn zegcl oi` ,dxedh

ixdy ,dycrkaeçéëBé íéòâðlkne ,qixbka `l` mi`nhn mpi`y §¨¦¦

dnda xer z`nehy gkene ,oda `nh d`nh dnda xer mewn
zn s` jkle ,dycrka d`neh ly `xnegl dxeyw dpi` d`nh

.d`nh dnda xern ieyrd ld` `nhn,ïécä øæçåm` ,xnelk §¨©©¦
,oda `nh axre izy oky znn mixengd mirbpl dn aey jextz
mewn lkne ,axre izy mi`nhn oi`y mivxyn gikedl yi
d`nh dnda xer z`nehy gkene ,d`nh dnda xer mi`nhn
dgcpe aeyp m`e .axre izy z`neh ly `xnegl dxeyw dpi`
,egikei mirbp ,dycrka mi`nhny iptn mivxyn cenll oi`y

ok m`eäæ éàøk äæ éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àìmirbp zxneg oi` ± Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤
ok m`e ,mirbp zxnegk mivxy zxneg oi`e ,mivxy zxnegk
,mda `nhp d`nh dnda xer mby znxeb `xnegd `ly gxkda

e ,z`f mxeb mday deyd cvd `l` ,dey mzxneg oi` ixdyãvä©©
e ,ïäa àîè øBòL ,ïäaL äåMäy ep`vnäNòaezkd mdaøBò ©¨¤¤¨¤¤¨¥¨¤¨¨
,äøBäè äîäa øBòk äàîè äîäa,d`neh milawn mdipyyóà §¥¨§¥¨§§¥¨§¨©

äàîè äîäa øBò Ba äNòðå ,Ba àîè øBòL únä ìäà àéáà éðà£¦¨¦Ÿ¤©¥¤¨¥§©£¨§¥¨§¥¨
,äøBäè äîäa øBòk.mild` z`neh elawi mdipyy §§¥¨§¨

:deyd cvd z` dkixtn `xnbd,éMà áøì Léðøaî àáø déì øîà̈©¥¨¨¦©§¦§©©¦
Cøôéîì àkéà,deyd cvd z` jextl yi ±ïäaL äåMä ãväl äî ¦¨§¦§©©§©©©¨¤¤¨¤

,mivxye mirbpay ±,úéfkî úBçôa ïéàîè ïkLmxeriy mivxyy ¤¥§¥¦§¨¦©©¦
,zifk xeriyn miphw mdipye ,qixbk mxeriy mirbpe ,dycrk

,d`nh dnda xer oiprl mb mixeng okleànèî BðéàL úîa øîàzŸ©§¥¤¥§©¥
.úéfëa àlà¤¨§©©¦

d`ian ,mivxye mirbpn deyd cva cenild jxtpy xg`l
:d`nh dnda xera mild` z`nehl xg` xewn `xnbdøîà àlà¤¨¨©
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המשך פיאור למס' שפת ליום שישי עמ' א

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'æ ,éòéáø íåé

àéNð éréáMä íBiaéðáìíéøôàìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ãeäénr-ïa òîLéìàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

ïñéð 'ç ,éùéîç íåé

éðáì àéNð éðéîMä íBiaäMðîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeöäãt-ïa ìûéìîbäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeöäãt-ïa ìûéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«

ïñéð 'è ,éùéù íåé

éðáì àéNð éréLzä íBiaïîéðáìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :éðòãb-ïa ïãéáàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
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éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן ז' רביעי ליום

íéøôà¤§¨¦

ניסן ח' חמישי ליום

äLðî§©¤

ניסן ט' שישי ליום

ïéîéðá¦§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
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:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥



היום יום . . . ק

ה'תש"גד ניסןיום ששי

חומש: תזריע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: וכשעוסק . . . כמ"ש בזהר.

ִרים: ֵני ְסִעיִפים ִעּקָ ֶקת ִלׁשְ ֲעֵלי ֲעָסִקים ִמְתַחּלֶ ֲעבֹוַדת ּבַ

ָנה  ֲחנּות ְוַכּדֹוֶמה, ִיְלֹמד ִמׁשְ בֹו ּבַ ָיׁשְ ּבְ נּוָיה,  ָעה ַהּפְ ָ ּשׁ ּבַ ׁש  ֵעת ִעְסקֹו ַמּמָ א( ָהֲעבֹוָדה ִעם ַעְצמֹו. ּבְ
ֶהם  ִקי ּבָ ְהֶיה ּבָ ּיִ ְנָיא, ׁשֶ ים ּתַ ִהּלִ ָניֹות ּתְ ׁש ִמׁשְ מֹו ֻחּמָ ְבֵרי ּתֹוָרה, ּכְ ְנָיא, ְוִיְהֶיה לֹו ֵאיֶזה ּדִ ֶרק ּתַ ָניֹות, ּפֶ ִמׁשְ

ׁשּוק ְוַכּדֹוֶמה. ְרחֹוב, ּבַ ָהְלכֹו ּבָ ּיּוַכל ַלֲחֹזר ֲעֵליֶהם ּבְ ה, ְלַמַען ׁשֶ ַעל־ּפֶ ּבְ

ְכִני, ְוִלְמֹצא  ר ֵאיֶזה ִסּפּור ּתָ ּבּור ְלַסּפֵ ב ַהּדִ ִעְנְיֵני ֵעֶסק, ְיַסּבֵ ּבּור ּבְ ֵעת ַהּדִ תֹו. ּבְ ב( ָהֲעבֹוָדה ִעם ֻזּלָ
ֶזה. ַבר ִלּמּוד ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ה ְלעֹוֵרר ַעל ּדְ ה ְוִסּבָ ִעּלָ

ה'תש"גה ניסןשבת

חומש: תזריע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק מ. אך . . . נה באריכות.

ית ְרפּוָיה. ָחמֹות" - ּבֵ ה, "ּוַבַעל ַהּנֶ גּוׁשָ ית ּדְ ַעל ַהְיׁשּועֹות" - ּבֵ זֹון אֹוְמִרים "ּבַ ת ַהּמָ ִבְרּכַ 'ְרֵצה' ּדְ ּבִ

ל ָאָדם  ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה "לֹא ְמקֹומֹו ׁשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר ּבְ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ְבָדא,  ּכַ ְלׁשֹון  ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ּבֹו  ֵיׁש  בֹוד  ּכָ ד ֶאת ְמקֹומֹו",  ְמַכּבֵ ָאָדם  א  ֶאּלָ דֹו,  ְמַכּבְ
ְוֶזהּו  ַנֲעֶלה.  יף  ַמּקִ אֹור  ּלּוי  ּגִ בֹוד,  ּכָ ּוְלׁשֹון  ָכֵבד",  ּכְ ִלּבֹו  ה  ַנֲעׂשָ  – ְרֹעה  ּפַ ֵלב  ֵבד  "ּכָ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה 
ָוֹעז  ּכַֹח  לֹו  ן  ּתָ ּנִ ׁשֶ ְמקֹומֹו",  ֶאת  ד  ְמַכּבֵ א "ָאָדם  ֶאּלָ ְמָקְררֹו,  לֹוַמר  ּכְ דֹו",  ְמַכּבְ ָאָדם  ל  ׁשֶ ְמקֹומֹו  "לֹא 
יק",  ֵהא ַצּדִ יִעים אֹותֹו ּתְ ּבִ ּגּוף "ַמׁשְ ָמה ּבַ ׁשָ ִביִריַדת ַהּנְ ם ּדְ ׁשֵ אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה. ּכְ ְלָהִאיר ֶאת ְמקֹומֹו ּבְ
ָכל ָאָדם  ן הּוא ּבְ ה ּכֵ ַנת ְיִריָדָתּה, ִהּנֵ ּוָ ִלים ּכַ ּתּוַכל ְלַהׁשְ ֹכחֹות ַנֲעִלים ׁשֶ ַֹבע ּבְ בּוָעה זֹו הּוא ִעְנַין ַהּשׂ ׁשְ ּדִ

הּוא. קֹום ׁשֶ ּמָ ְוָאָדם ּבַ

ה'תש"גו ניסןיום ראשון

חומש: מצורע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: הגהה )ושם . . . 110 רצון זו(.

ל ּתֹוָרה,  ִעימּות ׁשֶ י ַהּנְ ֵסֶדר ּוְבֹתֶקף ַעל ּפִ ֲחִקירֹות, ְועֹוְבִדים ּבְ ַמֲעִטים ּבַ ּמְ ׁשֶ ר ּכְ יֹון ֶהְרָאה, ֲאׁשֶ ּסָ ַהּנִ
ת. ֵרי ַהּדָ ִרים ֵמִעּקְ ִעְנָיִנים ָהִעּקָ אי, ּוִבְפָרט ּבָ ַוּדַ ֹמאל ּדֹוָחה, ֲאַזי ּפֹוֲעִלים ּבְ ָיִמין ְמָקֶרֶבת ּוׂשְ

ה'תש"גז ניסןיום שני

חומש: מצורע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובזה יובן . . . 110 בר"מ.

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְנֹסַע": ְוִכְרצֹון ּכָ נּוַסח "ַוְיִהי ּבִ

רּוכָאִוויְטׁש. ֵקן: ּבָ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ֵניאֹוִרי. נֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ׁשְ ל ּבְ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ֵניאֹוְרסָאהן. ַמח ֶצֶדק": ׁשְ ל ַה"ּצֶ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

יום 
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יום
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קי היום יום . . . 

ה'תש"גח ניסןיום שלישי

חומש: מצורע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: כי כמו . . . נו בפע"ח.

ֵמִני",  ַחּכְ ּתְ ּוְכִתיב "ֵמֹאְיַבי  ְוִעְנָיָנּה.  ִטְבָעּה  ִפי  ּכְ ּוִמּדֹות  ֹמִחין  ּבְ ָרִטית  ּפְ ָלּה ֲעבֹוָדה  ֵיׁש  ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ
ִמּדֹוָתיו  ּקּון  ּתִ ל  ְלַכְלּכֵ ֵאיְך  ְויֹוֵדַע  ם  ִמְתַחּכֵ ה  ִמּזֶ ְבִעּיֹות,  ַהּטִ ִמּדֹוָתיו  ּבְ יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ָהָרעֹות  יֹות  ֵמַהַהּטָ

ֵרְך. ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ּלֹו ּבַ ְעּבּוד ַהּכֹחֹות ׁשֶ ְוׁשִ

ה'תש"גט ניסןיום רביעי

חומש: מצורע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה אף דדחילו . . . באריכות.

ניט הייזער און געלד איז דער אידישער רייכטום. דער אידישער אייביקער רייכטום 
איז, אז מען איז אידען ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות, און מ'בריינגט אויף דער 

וועלט קינדער און אייניקלאך ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות.

ֹוְמִרים ּתֹוָרה  ָאנּו ְיהּוִדים ַהּשׁ ְצִחי הּוא, ׁשֶ ר ַהְיהּוִדי ַהּנִ ר ַהְיהּוִדי. ָהֹעשֶׁ ים ּוָממֹון ֵהם ָהֹעשֶׁ ּתִ לֹא ּבָ
ֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. ִנים ּוְנָכִדים ַהּשׁ ּוִמְצֹות, ּוְמִביִאים ָלעֹוָלם ּבָ

ה'תש"גי ניסןיום חמישי

חומש: מצורע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מא. ברם . . . עבודת עבד.

ה ְלָידֹו  ר ה' ִאּנָ ר, ֲאׁשֶ ְיֻצּיָ ֶזה: ִאּלּו  בֹו, ִיְתּבֹוֵנן ּבָ מֹוׁשָ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ִעְנַין ָטֳהַרת ַהּמִ ּבְ ֲעמּוָלה  ְדַבר ַהּתַ ּבִ
ל  ְמַהּלֵ ְוָהָיה  ֶזה,  ַעל  ַנְפׁשֹו  מֹוֵסר  ָהָיה  ַטח  ּבֶ ה  ִהּנֵ ָלן,  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  יֹון,  ּלָ ִמּכִ ְיהּוִדים  ב  מֹוׁשַ יל  ְלַהּצִ
זֹו,  ֲעמּוָלה  ּתַ ִהיא  ן  ִמּכֵ ְויֹוֵתר  ן  ּכֵ ֶזה.  ּכָ דֹול  ּגָ ְזכּות  ּבִ ְלַזּכֹותֹו  ַהֶחֶסד  ּגֶֹדל  ַעל  ֵרְך,  ִיְתּבָ ַח ֶאת ה'  ּבֵ ּוְמׁשַ

ׁש. ַלת ְנָפׁשֹות ַמּמָ ִהיא ַהּצָ ׁשֶ

יום 
חמישי

יום 
שישי 
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v"ndqeקב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  ניסן ד' ראשון יום 'משא'? או 'מנעל' - עץ של נעל

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰àeäå ,ïéãiñ ìL ìcðñ©§¨¤©¨¦§
Ba ìièî íéîòt ãiqäL éðtî ,ñøãîa ànhî ¯ õò ìL ìcðñ©§¨¤¥¦©¥§¦§¨¦§¥¤©©¨§¨¦§©¥

.Búéáì òébnL ãò©¤©¦©§¥
כדי אותו שנועלים  סיידים , של סנדל עקיבא  רבי  לדעת

טומאה  לקבל  ראוי העור , את  ישרוף לא  א)שהסיד סו, (שבת

וסוברים עליו חולקים  שחכמים  אף  כמוהו הרמב "ם  ופסק 

כי מדרס, טומאת  טמא  ואינו מנעל נחשב  אינו עץ  של  שנעל

הגמרא  ו ''הלכה(שם)למסקנת  עקיבא  כרבי סובר מאיר רבי

מאיר ורבי עקיבא  רבי כשיטת  היינו  משנה)כרבים', .(כסף

המלך' ה 'שער  אלגזי)והקשה  להר"ש הלכןת' 'גופי בשם :(כאן,

לצאת לקיטע  שמותר  שבת , לענין  נאמרו מאיר  רבי דברי

כדעת שלא  'משא ' נחשב  ואינו עץ  של בקב  הרבים  לרשות 

סיידים של שסנדל עקיבא כרבי  וסובר האוסר , יוסי רבי 

שתי כי מדרס , טומאת ומטמא  מנעל נחשב  מעץ  העשוי

נחשבים סיידים  של וסנדל הקיטע  שקב  אחד עניינם  ההלכות 

עצמו זה  ומטעם  בשבת , הקיטע  בקב  לצאת  מותר  ולכן מנעל,

מדרס . טומאת  טמא  גם

כרבי פסק  כאן הרמב"ם : בדברי סתירה  ישנה  כן , ואם 

שבת בהלכות  ואילו  מדרס, טמא  סיידים  של שסנדל עקיבא

הט"ו) רבי(פי"ט כדעת  שלא  שלו , בקב יוצא  הקיטע שאין  פסק 

מאיר !

המלך': ה 'שער ומתרץ 

רבא  ב)לדעת  עח, רבי(יומא לפי  ובין מאיר  רבי לפי  בין ,

בקב לצאת  האיסור  יוסי רבי ולפי הוא , מנעל הקיטע קב  יוסי

הקב יישמט שמא  חכמים שגזרו משום  הוא  בשבת הקיטע 

ואילו הרבים , ברשות  אמות  ארבע להעבירו  ויבוא  מהרגל

בו. לצאת  מותר ולכן לזה  חששו  לא  מאיר רבי לדעת 

בין סתירה  כל  אין רבא, בשיטת  הולך  שהרמב "ם  וכיון

מדרס , טומאת  וטמא  מנעל הוא  עץ  של  סנדל  אכן כי הפסקים ,

ואינו הוא  ש 'מנעל' אף  שלו בקב יוצא  הקיטע  אין  זאת  ועם 

ארבע ויעבירנו מרגלו יישמט שמא  חכמים  גזרו כי  משא ,

הרבים . ברשות אמות 

ה'תש"פ  ניסן ה' שני יום בטבילה  חציצה

:·È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰äéä íà ,äøBz øác§©¨¦¨¨
íäì äúìò àì ¯ éìkä áø Bà íãàä áø úà äôBç õöBçä øác̈¨©¥¤¤Ÿ¨¨¨Ÿ©§¦Ÿ¨§¨¨¤

.Bøéáòäì äöBøå ,åéìò ãét÷î íãàä äéäiL àeäå .äìéáè§¦¨§¤¦§¤¨¨¨©§¦¨¨§¤§©£¦
את  חופה  החוצץ  כשהדבר הדין אוeivgומה  האדם  של

הכלי ?

אינו שאדם  היינו  לצמצם', אפשר ש 'אי כיון כי סוברים  יש 

- חציו את  חופה  כשהדבר גם  הרי במדידתו , לדייק  יכול 

עה)חוצץ  סי' יו"ד אש האומרים (אמרי לדעת  זה , ולפי  עירובין . (תוס'

וספק) ד"ה ב במחצהה, - לצמצם ' 'אפשר  כן אדם בידי שמדידה

התורה . מן חוצץ  אינו  מחצה על

הלוי מהרי"א  בשו "ת  סח)אך  סי' שדין(ח"ב כיון  כי כתב 

במים " בשרו  את  "ורחץ מהפסוק  נלמד טז)חציצה  טו, -(ויקרא

רוב לפחות הרי  למים ", בשרו  בין  חוצץ  דבר  יהא "שלא 

נגע חציו רק ואם  ככולו'), ('רובו  במים  לגעת  צריך בשרו 

התורה . מן הטבילה  עלתה לא  במים

את חופה  החוצץ  הדבר היה  כהנאelekואם  רב  לדעת  ,

ב) עח, מקפיד (יבמות  שאינו  אף ֿעלֿפי  התורה מן  חוצץ  זה הרי 

איגר  הגר "ע  ותמה  מ"א)עליו. פ"א השמיטו(מקואות מדוע 

זו ? הלכה  הפוסקים ושאר הרמב "ם 

ושמלה ' ב 'לחם  סק"ב)ואכן , שמלה קצח, שכיון(סי' כתב ,

בגמרא  ההלכה  ב)שבמקור  סז, חציצה(נדה דיני  נקבעו בו

זה שאין  משמע  - כהנא  רב  של זו  הלכה הובאה  לא  בטבילה 

להלכה .

עליות ' 'גולת ז)ובספר אות פ"א מ"ב ביאר :(פ"ט

מציאות  תיתכן לא  etebבפועל , lkyבדבר ודבוק  מכוסה 

כהנא רב  וכוונת להסירו , מעוניין ואינו עליו  מקפיד שאינו

שאין טוען  האדם  זאת  ובכל כולו את  מכסה  דבר  שאם  היא 

עליו, מקפיד  כן בוודאי אלא נאמן, אינו  - עליו מקפיד הוא 

התורה . מן חוצץ  ולכן 

ה'תש"פ  ניסן ו' שלישי יום ב'המשכה' שאובין מים הכשר

:Á ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰ïéáeàMä íénä ïéà¥©©¦©§¦
ìLa äå÷nä úà ïéìñBtïî äå÷nä CBúì eìtiL ãò ,ïébì úL §¦¤©¦§¤¦§Ÿ¤ª¦©¤¦§§©¦§¤¦

eëLîðå ,äå÷nì õeç ïéáeàMä íénä eøøâð íà ìáà ;éìkä©§¦£¨¦¦§§©©¦©§¦©¦§¤§¦§§
...äå÷nä ïéìñBt ïðéà ¯ äå÷nì eãøéå§¨§©¦§¤¥¨§¦©¦§¤

ב 'מרדכי' רא)כתב  סי' בב"י הובא פ"ב, ה 'יראים '(שבועות בשם 

כאשר דווקא  הוא  ב 'המשכה ' למקוה שאובין  מים שהכשר 

נתבטלו המים "אז כי לבלוע ", הראוי קרקע  גבי  על "המשיכה 

מתמצית באו כאילו  נעשית  לגומא וכשזוחלת קרקע , אגב 

"המשיכה אם אבל שאובין", שם מהם נתבטל כי הקרקע ,

כמו הוי להבליע, ראויים  שאינם נסרים  או  אבנים רצפת  ע "ג 

שאובין". שם מהם מבטל ולא בכלי שמונחים

ויש לבלוע . הראויה קרקע  הצריך לא כאן  הרמב "ם אבל

סופרים ' 'מדברי  פסולין שאובין  מים לשיטתו  כי (לעיל לבאר 

צורך ה"ב) אין  כן  ואם מכלי , למקוה  שנפלו מים על שגזרו

מן  שאובין  שם ואם mindלבטל התורה ) מן  zlitp(הכשרים 
כשר . הכלי, מתוך  אינה למקוה  המים 

ההמשכה  בשיעור  הפוסקים  נחלקו  שם)והנה , בב"י :(הובא

כתבו ועוד הריב"ש  אבל שהוא , בכל די הרשב "א  לדעת 
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"כל  כי ולמעלה ", טפחים  משלשה  הוא  ההמשכה  "ששיעור 

דמי". כלבוד  משלשה  פחות 

האמורה : במחלוקת תלויה  זו  שמחלוקת לומר  ויש 

נועדה  ההמשכה  כל xiykdlאם  בקרקע  די המים, את

אבל  'לבוד', דין זה  ואין שאובין שם  מהם  לבטל כדי  שהוא 

הוא  שענינה הרמב "ם  מהכליly`לשיטת  היישר  המים  יבואו

נחשב זה  הרי  'לבוד', שהוא טפחים  ג ' בתוך – למקוה 

כדי טפחים ג' לפחות צריך ולכן  למקוה  מהכלי באים  שהמים 

מהכלי. באים שהמים נחשב יהא  שלא 

למקוה הכלי  בין טפחים  ג ' של מרחק  יהיה  אם  זה , ולפי 

– לבלוע הראוי  קרקע שהוא  כל ורק  אבנים , רצפת  כשרובו

טפחים ג ' מרחק  שצריך להאומרים  הדעות: לכל כשר יהיה

טפחים ג' שיש  כל הרי  הכלי, מן היישר  המים  יבואו  שלא  כדי 

ולהאומרים כשר. לבלוע , הראוי  קרקע  זה  אין  כאשר גם

שם מהם לבטל כדי זה  הרי לבלוע , הראוי קרקע  שצריך

צורך  ואין לבלוע, הראוי קרקע  שהוא  בכל  אפילו  ודי שאובין 

טפחים . בג '

(a ,ai dxenz f"ixbd iyecig)

ה'תש"פ  ניסן ז' רביעי יום בסבון  שנצבע מקוה

˜Ó ˙ÂÎÏ‰:Á ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â‡ÂïéìñBt ¯ òávä éî¥©¤©§¦
ìLa äå÷nä úà.åéàøî éepLa BúBà ïéìñBt ïéàå ,ïébì úL ¤©¦§¤¦§Ÿ¤ª¦§¥§¦§¦©§¨

ושינו צבועים  מים  לתוכו  שנפלו שמקוה  מבואר  זו  בהלכה 

להלן  מאידך , בכך. נפסל  אינו מראהו  י)את  מבואר(הלכה

בכך. נפסל ביין  המעורבים מים  לתוכו  שנפלו שמקוה 

ראשונים : נחלקו ליין, צבועים  מים  בין  ההבדל ובביאור 

ז)הראב "ד  ב, המים שער הנפש באופן(בעלי מדובר  שכאן כתב

בהם שרו רק  אלא  המים  בתוך נמחו  לא  הצבע שסממני

אלו, מים ידי  על  נפסל  המקוה  אין ולכן נצבעו , ועלֿידיֿזה 

הרי מראהו, את  ושינה במקוה התערב  עצמו היין  כאשר  אך

בכך. נפסל הוא 

הרמב "ם  הי"ב)אך מימיו(להלן מראה  שנשתנה "מקוה  כתב :

אמרו לא  כשר , זה הרי אחר  דבר  לו נפל  ולא  עצמו מחמת

שרק מדבריו לדייק  ויש  אחר ", משקה  מחמת שנשתנה אלא

מחמת  נשתנה  המקוה מראה  למקוהdwynאם  הפסול  אחר 

אינו גוש  דבר  ידי  על נשתנה  אם  אך נפסל, הוא  יין) (כגון 

בתוכו. נימוח הדבר גוף אם ואף נפסל,

שהוא יין - ליין צבע  מי בין  ההבדל גם  זה דבריו ולפי 

אינו משקה  שאינו  הצבע  ואילו המקוה , את  פוסל משקה

נימוח  לא  הצבע שגוף בכך תלוי  הדבר  אין  זה ולפי פוסל,

אינו במים נמחה  גופו  אם  אפילו אלא  הראב "ד, כדברי במים ,

משקה . שאינו  כיון פוסל,

את ושינו  סבון  חתיכות  לתוכו  שנפלו מקוה  ומעתה ,

הראב "ד  לדעת  הללו: הדעות בשתי  תלוי  דינו  – מראהו 

המקוה את  פוסל הוא  הרי  במים  נימוח הסבון וגוף  מאחר 

את פוסל  אינו משקה  ואינו  מאחר  הרמב "ם  לדעת  ואילו  כיין,

במים . נימוח גופו  אם אף המקוה 

(dtw 'iq c"ei iav xd .t 'iq c"ei ` b"yxdn z"ey)

ה'תש"פ  ניסן ח' חמישי יום אדם  בטבילת מעיין מי שיעור

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰?äå÷îì ïéòî ïéa äî©¥©§¨§¦§¤
ìëa øäèî ïéònäå ,äàñ íéòaøàa àlà øäèî Bðéà äå÷nä©¦§¤¥§©¥¤¨§©§¨¦§¨§©©§¨§©¥§¨

.àeäL¤
בכל  מטהר  מעיין  הרמב "ם  שלדעת  משנה ' ה 'כסף וכתב 

דברי שהרי  אדם , בטבילת  ובין  כלים  בטבילת  בין  שהוא 

הם סאה , ארבעים  שיעור  צריך אינו  שמעיין  כאן הרמב "ם

קודמת  להלכה  ה)בהמשך אדם(בהל' בטבילת  הן  בה  שמדובר 

יוסף' ב 'בית  (וראה כלים בטבילת  רא)והן סי ריש 'כל (יור"ד :

במים , להתכסות צריך האדם  גוף  כל  שהרי דוקא , לאו שהוא '

האדם גוף  אם סאה  ארבעים  במעיין צריך שאין  הכוונה  אלא

כולו ). את  מכסים  והמים  קטן

התוספות  לדעת  מההיא)אך בר ד"ה ב לח, מעיין(נזיר והרא "ש 

צריך  אדם  לטבילת  אבל  בכלים , רק  שהוא  בכל מטהר 

מהגמרא  ראיה  והביאו במעיין, גם  סאה  א)ארבעים  כב, (חגיגה

המים אם  וגם  אחד , במקום  להיות  צריכים  המקוה  שמי

צריך  באדמה , נקבים דרך  מהנהר  ובקעו חלחלו הנקווים 

(כי לנהר  ומתחברים  מצטרפים  ואינם  סאה  ארבעים  שיהיו

שמעיין וכיון במעיין, שמדובר  ומשמע  מדי ) קטנים הנקבים 

בטבילת  שמדובר בהכרח  סאה , ארבעים  צריך  `mcאינו
במעיין. אף סאה ארבעים  צריך  שלטהרתו 

רי "ד שם)והתוספות  שמעיין(חגיגה הרמב "ם  כשיטת  סובר 

מהם הגמרא  דברי ואת  אדם, בטבילת  גם  שהוא בכל  מטהר 

במי המדובר שאין פירש  כנ"ל, והרא"ש  התוספות  הוכיחו 

סאה ארבעים  בו  שאין  גשמים  מי של  במקוה  אלא  מעיין 

המקוואות שני  אין כי בו לטבול שאין  אחר , מקוה  ליד העומד

כמחוברים . נחשבים 

שנינו הקשה: יו"ט ' מ"ו)וה'תוספות  פ"ה "גל (מקואות :

על ונפל סאה  ארבעים  ובו  הכליםmc`dשנתלש  ועל 

צריך  ובכל כמעיין, דינו  הים  מן  שנתלש  גל והרי  טהורים ",

אדם ! לטבילת  אף  סאה  ארבעים בו שיהיה 

חדשים ' ולא(שם)וב'תוספות  הים  מן  שנתלש  גל תירץ :

כמעיין דינו מסוימים  ובפרטים  זוחלין)ניתק , שמימיו אף ,(ומטהר

אבל  סאה, בארבעים  אלא  מטהר אינו  ולכן ממש  כמעיין אינו

ארבעים בהם  אין  אם  גם וכלים אדם  מטהרים  ממש  מעיין  מי

סאה .

יוסף' ה 'בית  הביא הר "ן (שם)ולהלכה  דברי סי'את  (תשובות

בטבל סו) סאה  מ' בעי לא לאדם  דאפילו נראים , "הדברים  :

קטנו)במעיין  לפי והקטן גדלו לפי הגדול בהן עולה גופו שיהא על (אלא אף 

המחמירים". לדברי  לחוש  ראוי כרת באיסור  כן פי 
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ה'תש"פ  ניסן ט' שישי יום ורגל  בשן והפטור החיוב

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰úãçéî äúéä íà¦¨§¨§ª¤¤
ì äîäáìdì ñéðëäì ãáìa ïäî ãçàì úeLø äéäå ,íäéðL ¦§¥¨¦§¥¤§¨¨§§¤¨¥¤¦§©§©§¦¨

.ìâøä ìòå ïMä ìò óà áiç ¯ åéúBøt ä÷éfäå ,úBøt¥§¦¦¨¥¨©¨©©©¥§©¨¤¤
צדק ' ה 'צמח  סופ"א)והקשה  ב"ק, הש"ס, על :(חי'

בהלכה לדבריו סותרים זו בהלכה  הרמב"ם  דברי  לכאורה ,

הוא(ה"ח)הקודמת הרבים  ברשות  ורגל שן של  הפטור  שטעם  ,

כדרכה להלך הבהמה ודרך  בכאן להלך  רשות  לה  שיש  "מפני

מיוחדת ש "היתה  בחצר  שהרי הילוכה ", כדרך  ולשבר  ולאכול

מדוע כן ואם להלך רשות המזיק  לבהמת  יש  לשניהן" לבהמה 

הרגל"? ועל השן על  אף  "חייב 

ומיישב :

חריפתא' ה 'פלפולא סק"א)כתב פ"ב שהעובדה(ב"ק ,

לפטור הסיבה  אינה להלך" רשות  לה  יש  הרבים  "שברשות 

להלך  רשות  לה  אין  שכאשר כך הרבים, ברשות  ורגל  שן 

לניזק " ולא למזיק  לא  שניהן של  שאינה  ב"חצר שהרי חייבת ,

פטורה זאת  ובכל להלך רשות  לה  ה"ח)אין אלא(לעיל ,

את מלכתחילה הגדירה התורה  אחר" בשדה  "ובער  שבאומרה 

בהמת באה ואם  בלבד, הניזק  ברשות  שיהא ורגל  שן  חיוב

הניזק , רשות  שאינו  אחר  מקום בכל  אבל חייבת . לשם  המזיק

בו להיכנס  רשות  למזיק  כשאין שניהן')אפילו  של שאינה ,('חצר

הניזק  רשות  זה  אין סוף ֿסוף כי  – אחר')פטורה  .('שדה

כי הרבים , ברשות  גם  שן  על  לחייב  מקום היה  זה  פי על

בה להניח רשות יש  לניזק  וגם  כולם  של רשות  בהיותה 

הסברא באה  זו טענה  וכלפי  הניזק . לרשות  תיחשב פירותיו,

אבל  ופטורה . בכאן" להלך  רשות לה "יש  המזיק שבהמת 

היא  ביסודה , הפטור אלא)סיבת להלך, רשות לה שיש בגלל בגלל (לא

הניזק  רשות  זה  אחר')שאין .('שדה

לבהמה "מיוחדת  החצר  שאם  צדק' ה 'צמח מבאר זה  ולפי 

הרי פירות " לה  להכניס בלבד מהן  לאחד  רשות  והיה  לשניהן 

ולכן לפירות", לבד לו שמיוחדת  כיון ממש  הניזק  "חצר  זו

חייבת . – שם  להלך  רשות לה  שיש  למרות 

ה'תש"פ  ניסן י' קודש שבת להזיק  כשהתכוון רק חייב – לנזק הגורם

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰éðôì øãb õøBtä©¥¨¥¦§¥
;áiç ,àéøáe ÷æç øãb äéä íà ¯ ä÷éfäå úàöéå ,Bøáç úîäa¤¡©£¥§¨¨§¦¦¨¦¨¨¨¥¨¨¨¦©¨

úk äéä íàå.íãà éðécî øeèt ¯ òeòø ì §¦¨¨Ÿ¤¨©¨¦¦¥¨¨
חזק גדר  היה  "אם  הרמב"ם  דברי  בכוונת  מסתפק הראב"ד

למה הגדר , על לשלם  שחייב  הכוונה  אם  חייב ": ובריא ,

הגדר , על  הוא  הדיון והרי והזיקה', 'ויצאת  להוסיף  הוצרך 

להקשות , יש  הבהמה  שהזיקה  מה לשלם  שחייב  כוונתו  ואם 

המשנה  דין  את מפרשת  הגמרא  ב)הרי  נו, קמא לסטים(בבא

לשלם חייבים  אינם  והזיקה , הבהמה  ויצאה  הדיר  את  שפרצו 

להזיק ? והכריחוה הבהמה  את  היכו כאשר רק  אלא

ביאר לוניל לחכמי הרמב "ם שבתשובת  עז' ה 'מגדל והביא 

הגמרא כלשון  הבהמה , נזקי את  לשלם  שחייב  כאן כוונתו

ואם(שם) חברו ", בהמת לפני  גדר "פורץ  זו , הלכה  במקור

מינה ' 'נפקא  מה  הניזוקה , הגדר  על  הוא  שהחיוב  נאמר 

על  הוא  הדיון הרי חברו, בהמת  לפני היתה  הגדר  שפריצת

פטור , רעוע  כותל היה  אם למה  וכן : הבהמה. על ולא  הגדר 

בהכרח  אלא  רעוע? כותל  של השווי  כפי  לחייבו צריך הרי

הבהמה . שהזיקה  הנזק  על היא  התשלום  שחובת 

הגדר את  שפרצו שלסטים  המשנה  מדין  הקושיא ולגבי

לחלק : יש  – הבהמה  נזקי  את מלשלם  פטורים

הבהמה שתצא ולא  הבהמה  את  לגנוב היא  הליסטים  כוונת

הבעלים מרשות הבהמה  את  הוציאו שלא  זמן  כל ולכן ותזיק ,

חברו בהמת  לפני גדר  הפורץ אבל בנזקיה , נתחייבו  לא 

ולכן הנזק , בתשלומי הבעלים  ויתחייבו  תצא  שהבהמה כוונתו

הבהמה . נזקי בכל וחייב  'מזיק ' נחשב 

למרות חייבים הליסטים  שאין  לבאר הוסיף  האזל ' וב 'אבן

נזק גורם אדם כאשר  כי הגדר , את  שפרצו  בכך שפשעו 

התכוון אם רק  בנזקין ' 'גרמא  מדין לחייבו אפשר  לחברו

כדי הבהמה  את  הליסטים הוציאו שהליסטים  וכיון  להזיק ,

שם עליהם  חל לא  שעה  באותה  שתזיק , כדי ולא  לגנבה

שלא שמירה  ללא שם  והשאירוה  הלכו  כך שאחר  ומה  'מזיק '.

זמן כל כי כך , בגין  לחייבם אין אבל  פשיעה , אכן  הוא  תזיק

שמירה . חובת  עליהם  חלה לא  ברשותם  אינה שהבהמה 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zay(oey`x meil)

,dtixy onya wilcdl xeq` okl ,aeh mei oiicryk mei ceranéôì§¦
íéLã÷ ïéôøBN ïéàLmileqtáBè íBéamiweqtn eyxcy itk ¤¥§¦¨¨¦§

oldl `xnba(my)ny x`azp mye ,dnexz xral mb xeq` df mrh
.dxeria zrya dpnn dpdpy s`e ,aeh meia d`nh

:`cqg ax ixac lr dywn `xnbdàôéñ éðz÷cî àäådpyna - §¨¦§¨¨¥¥¨
oldl(my),ììkî ,'áBè íBéa äôéøN ïîLa ïé÷éìãî ïéà'cenll yi ± ¥©§¦¦§¤¤§¥¨§¦§¨
jknàLéøcmcew diepyd epzpyny ±,ïðé÷ñò áBè íBéa åàìm`y §¥¨¨§¨§¦©

.eixac `pzd ltky `vnp ok `l
:`xnbd zvxzn,àøeqî àðéðç éaø øîàizya `ed cg` oic ok` ¨©©¦£¦¨¦¨

oldl dpynae ,zeipynd,øîà÷ íòh äîlr mrh ozil `a xnelk ©©©¨¨©
dpyna x`eand aeh meia dtixy onya wilcdl xeqi`d

,xn` jke ,dpey`xd,áBè íBéa äôéøN ïîLa ïé÷éìãî ïéà íòh äî©©©¥©§¦¦§¤¤§¥¨§
íéLã÷ ïéôøBN ïéàL éôìmileqt.áBè íBéa §¦¤¥§¦¨¨¦§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

המשך פיאור למס' שפת ליום ראשון עמ' פ



קה milk zekld - dxdh xtq - oqip 'c oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyoqip 'iÎ'c -t"yz'd

ה'תש"פ  ניסן ד' ראשון יום

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
שאינם 1) ואותם במידרס שמתטמאים העורות יבאר

המחשבה  אם במידרס להתטמא הראוי עור ודין מתטמאים.
מרכב  או משכב במידרס מטמא אדם אם ודין מטמאתם.
לכלי  ושינהו הזב במידרס שנטמא עור כלי ודין שלו. שאינו
או  כאחד ולמשכב לקבלה עשייתם שעיקר כלים ודין אחר.

ונפחתו. בלבד לקבלה

.‡˙B¯BÚ el‡2:Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙ÓÂÈÏÚ ·LÁL ¯BÚ ≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆»«»»
‰ÁÈËLÏ3‰ÏÚÓÏÓ ˙Bhn‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .4 ƒ¿ƒ»¿∆«ƒƒ««ƒƒ¿«¿»

˙Áz ¯BÓÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏƒ…»»¿∆«ƒƒ««¬««
ÈB‡On‰5¯BÚÂ .ÔËw‰ ˙Áz Ò¯Úa ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ . ««¿∆«ƒƒ»∆∆«««»»¿

˙Úa ÔÁÏM‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .˙Òk‰ ¯BÚÂ ¯k‰««¿«∆∆¿∆«ƒƒ«««À¿»¿≈
‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯e¯t‰ ÂÈÏÚ eÏtiL È„k ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿≈∆ƒ¿»»«≈ƒƒ¿≈∆

ÂÈÏÚ ÔÚL6ÔzLt‰ ıÙB ¯‚BÁL ¯BÚÂ .BÏ‚¯a7ÂÈÏÚ ƒ¿»»»¿«¿¿∆≈≈«ƒ¿»»»
ÁÈpnL ¯BÚÂ ,ÂÈÏÚ ¯nÁ‰ ¯‚BÁL ¯BÚÂ ,ıÙBpL ˙Úa»≈∆≈¿∆≈««»»»¿∆«ƒ«
‡ÙB¯‰ ÁÈpnL ¯BÚÂ ,Ï·BqL ˙Úa BÙ˙k ÏÚ Ïaq‰««»«¿≈»≈∆≈¿∆«ƒ«»≈

ÔÈÈÁM‰ ÒÈÙnL ˙Úa ÂÈk¯a ÏÚ8ÏkL ÈtÓ ; «ƒ¿»»≈∆≈ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆»
ÔË˜ ÏL ·l‰ ¯BÚÂ .Ô‰ÈÏÚ ·LBÈ el‡‰ ˙B¯BÚ‰»»≈≈¬≈∆¿«≈∆»»

e„ÒtÈ ‡lL È„k ÂÈÏÚ „¯BÈ B¯È¯L9ÚÂ ,ÂÈ„‚a¯B ∆ƒ≈»»¿≈∆…ƒ»¿¿»»¿
,·¯M‰ ÈtÓ ¯Èˆw‰ ˙ÚLa BaÏ ÏÚ B˙Ï e‰‡OÚL∆¬»»¿»¿«ƒƒ¿««»ƒƒ¿≈«»»

ÔÈÙÙBlL ¯BÚÂ10‰·˙a ¯eÙz‰ ¯BÚÂ ,Ba ˙eÒk‰ ¿∆¿ƒ«¿¿«»¿≈»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎt‰˙Ó el‡ ÏkL ;ÌÈ„‚a‰ Ba ÔÈÁÈpnL11 ∆«ƒƒ«¿»ƒ∆»≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚLÂ¿ƒ¿»ƒ¬≈∆

ה.2) משנה כ"ו פרק הארץ 3)כלים על אותו לשטוח
עליו. המיטה.4)ולשבת דפנות את המחברים החבלים על

שלפעמים 5) מפני מידרס, ומטמא החמור. עור על להגן
עליו. האדם אדם.6)רוכב לתשמיש גם עשוי הוא כן ואם

הקנים 7) עצי שיירי את להפיל כדי הפשתן על החובט
בו. מורסא.8)הדבוקים שהעלו המכות את פותח

ויתקלקלו.9) אמנם 11)כורכים.10)יתלכלכו פירוש,
שהם  מהם ויש מלוכלכים, שהם מפני עליהם יושבים אין
אבל  יתלכלכו שלא כדי עליהם מלשבת ונמנעים נקיים

השני. צידם על ויושבים אותם מהפכים לפעמים

.·ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙n‰ ˙B¯BÚ‰ Ïk»»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ
‰MÓÁ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ,¯eÚMk Ô‰a ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆»∆«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»
¯BÚ :Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ˙B¯BÚ el‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
Ba ÛÙBlL ¯BÚÂ ,˜¯BqL ˙Úa ¯Óv‰ ˜¯BÒ ¯‚BÁL∆≈≈«∆∆»≈∆≈¿∆≈

˜e¯q‰ ¯Óv‰12ÔÓb¯‡‰ Ba ÛÙBlL ¯BÚÂ ,13¯BÚÂ , «∆∆«»¿∆≈»«¿»»¿
¯‡La ÔÈ‡nË˙Ó ÔlÎÂ .ÔÓb¯‡‰ Ba ÔÈÁÈpnL ¯ÙBz‰«≈∆«ƒƒ»«¿»»¿À»ƒ¿«¿ƒƒ¿»

˙B‡ÓË14. À¿

נמנע 12) והאורג הסינור צידי בשני נדבקים הצמר פירורי
וקשה  בגדיו על הפירורים יעלו שלא כדי עליו, מלשבת

יעלה 13)להסירם. שלא כדי הזה, העור על יושבים אין
היקר. הארגמן את וילכלך הכלים 14)אבק ככל

ובין  ושכיבה לישיבה בהם משתמשים אם בין המיטמאים
משתמשים. אין

.‚ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈÏÎÏ ÈetÁ B‡OÚL ¯BÚ15. ∆¬»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿
È¯‰L ,˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Ó - ˙Ï˜LÓÏ ÈetÁ B‡OÚ¬»ƒ¿ƒ¿…∆¿«≈¿»À¿∆¬≈

‰Ïa˜Ï ‰OÚ16Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ,17. «¬»¿«»»¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

דרשו 15) ז הלכה ח פרק שמיני פרשת כהנים בתורת
פרק  למעלה (ראה מתטמאים אינם כלים שחיפויי מהכתוב

ד). הלכה המ 16)ד את הקודמת לקבל בבבא שקולת.
לחיפוי  ועור לכלי, קבוע חיפוי שעשאו בעור המדובר
אותו  ומורידים המשקולת, על לשמור עשוי משקולת

במשקולת. חמישה 17)כשמשתמשים בו יש אפילו
טפחים.

.„B˙Ò¯ÙÏe B·˜ÚÏ e‰‡OÚL ¯BÚ18˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ : ∆¬»»«¬≈¿«¿»ƒ∆∆
‡nË˙Ó - Ï‚¯‰ ·¯19.¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , …»∆∆ƒ¿«≈¿ƒ»»

הרגל.18) של התחתון ככל 19)החלק מידרס בטומאת גם
נעל.

.‰ÌeÓ‡‰ ÏÚL ÏÚÓ20‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»∆«»≈««ƒ∆¬«ƒ…
‰¯Ó‚ ¯·kL ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ BL·Ï¿»»»¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ21. ¿«¿

מלאכה.20) בשעת עליו מתוחה שהנעל נימוק 21)הדפוס
מיטמאה. האימום מן עדיין הוסרה לא שאפילו מלמדנו, זה
נחלקו  "לא שזורי: שמעון רבי אמר ב: הלכה שם [בתוספתא
על  טהור, שהוא האימום שעל מנעל על וחכמים אליעזר רבי
מטהר  אליעזר שרבי האימום, מן שניטל על נחלקו? מה
ומחזירתו  בו ננעלת שאשה מפני מטמאין, וחכמים
כדי  האימום מן כשניטלה היא מחלוקתם פירוש, לאימום".
מן  נשמטה כבר שהרי מטמאים חכמים מידתה. את לבחון
מפני  מטהר, אליעזר ורבי מלאכתה כל ונגמרה האימום
להחזירה  ומתכוונת האימום מן אותה נוטלת שהאשה
מנחת  - אליעזר רבי לשיטת נאמר זה (נימוק למקומה
התנא  על חולק שזורי שמעון שרבי רבינו וסובר ביכורים).

קמא]. תנא דעת לפי כחכמים ופסק קמא

.ÂÒ¯„Óa ‡nË˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯BÚ Ïk22¯ÒÁ BÈ‡Â »»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿≈»≈
ez‡nËÓ ‰·LÁn‰ - ‰Î‡ÏÓ23ÂÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â , ¿»»««¬»»¿«¿«¿ƒƒ≈»»

‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÁÏL ¯BÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿À¿»¿«≈¬≈∆ƒ¿«≈
‰Î‡ÏÓ ¯ÒÁ Ì‡Â .Ò¯„Óa24˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿»»≈««¬»»∆∆

Ba ÔÈtÁnL ¯BÚ‰ ÔÓ ıeÁ .BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú Ba«∆ƒ»≈¿«¿ƒ»∆¿«ƒ
·k¯n‰25ÏÚ Û‡ Ba ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰L ,˜·‡‰ ÈtÓ «∆¿»ƒ¿≈»»»∆««¬»»∆∆««

BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ˙B¯BÚa27Ô„aÚ‰ ˙B¯BÚ Ï·‡ ;28ÔÓ˙qL , ¿««««ƒ¬»»«¿»∆¿»»
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milkקו zekld - dxdh xtq - oqip 'c oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô‰a ‰OÚiL „Ú Ô˙‡nËÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ‰¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ»≈««¬»»¿«¿»««∆«¬∆»∆
Ò¯„ÓÏ ÌÈÎÈÂ ‰OÚÓ29. «¬∆ƒƒ≈¿ƒ¿»

מעובד.22) עור כגון כמידרס, בו להשתמש הראוי פירוש,
טומאת 23) מקבל הוא הרי מידרס לתשמיש עליו חישב אם

המכשירו  מיוחד מעשה כל בו עשה שלא פי על ואף מידרס,
למידרס 24)לכך. כזה בעור משתמשים אדם בני שאין

הזו. המלאכה גמר המרכבה.25)לפני את בו מכסים
עורות.26) מוכרי של כדרכם סביב סביב הקצעה עוד חסר

המרכב  לחיפוי משתמשים אדם בני שהרבה מפני והטעם,
מהוקצע. שאינו על 27)בעור כך כל להקפיד דרכו שאין

העורות. למכירה.28)שיפור עורות מפני 29)מעבד
שאינם  דברים למכירה להוציא אומן של דרכו שאין

צרכם. כל מתוקנים

.ÊÔÈ‡L ·k¯Ó B‡ ·kLÓ Ò¯„Óa ‡nËÓ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»∆¿»∆≈»
B·kLÓa Ú‚Bp‰Â :¯Ó‡pL ;BlL30Ò¯„Â ·kLÓ ÏÊb . ∆∆∆¡«¿«≈«¿ƒ¿»»«ƒ¿»¿»«

‰ÚÈ‚ ‡Ïa ÂÈÏÚ31ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡Â ;¯B‰Ë -32 »»¿…¿ƒ»»¿ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
B˙˜ÊÁL ;‡ÓË - ÂÈÏÚ ·LÈÂ ·kLÓ ·b .‡ÓË -»≈»«ƒ¿»¿»«»»»≈∆∆¿»

B·‚ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL33Ì‡Â . ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,CÎÈÙÏ .¯B‰Ë - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú„B«∆¬«ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ»¿ƒ»
‰·LÁÓ - ‰·ÈÎLÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ ¯BÚ ·bL ·pb«»∆»«¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ»«¬»»
ÔÈ‡ - ÔÏÊb‰ Ï·‡ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óe BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»««¿»≈

Ó Bz·LÁÓ.ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙ÏÚB «¬«¿∆∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ

במשכבו.30) יגע אשר ואיש כתוב כגון 31)בתורה
כלל. טומאה מקבל שאינו דבר המידרס ובין בינו שמפסיק
שאינו  דבר אפילו מטמאה הזב נגיעת רבינו, שלדעת מכאן

הגזלן 32)שלו. קנה זה ידי ועל שנתייאשו לנו כשידוע
הבעלים  מפי שמענו כשלא אבל "משכבו", והיא הגזילה את
תקווה  מתוך נתייאשו, שלא מניחים אנו - ייאוש דברי
אותו. מכיר שהוא הגזלן מיד הגזילה את שיוציאו

הגניבה.33) את מידו להוציא סיכויים אין ולכן

.Á- ˙BÚeˆ¯ BÚ¯˜Ï ÏÈÁ˙‰Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿¿
˙BÁt ˙BÁt epËÚÓiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰¬≈¿À¿»«∆¿«¬∆»»

.ÌÈÁÙË ‰MÓÁÓ≈¬ƒ»¿»ƒ

.ËÈÏÎÏ e‰pLÂ ·f‰ Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿««»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯Á‡ËeLtÓ e‰pL Ì‡34‡e‰ È¯‰ - ËeLÙÏ «≈ƒƒ»ƒ»¿»¬≈

B˙‡ÓËa35Ïa˜ÓÏ ËeLtÓ e‰pL ;36Ïa˜nÓe ¿À¿»ƒ»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«≈
¯B‰Ë - ËeLÙÏ37‡ÓË Ïk‰ - „‚··e .38?„ˆÈk . ¿»»¿∆∆«…»≈≈«

˙ÓÁ39ÁÈËL d‡OÚL40- ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÁÈËLÂ ≈∆∆¬»»»ƒ«¿»ƒ«∆¬»»≈∆
¯B‰Ë41d‡OÚÂ Ò¯„Ó ‰‡ÓËpL ˙ÓÁ Ï·‡ ; »¬»≈∆∆ƒ¿¿»ƒ¿»«¬»»

ÏÈÓ¯ez42Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÏÈÓ¯ez B‡ ¿ƒ¿ƒ∆¬»»≈∆¬≈≈ƒ¿»
eÈ‰Lk43. ¿∆»

קיבול.34) בית לו שאין שינה 35)מדבר אם הדין והוא
זו. הלכה בסוף שיתבאר כמו למקבל, לדבר 36)ממקבל

קיבול. בית לו חדש 37)שיש וכלי נפסד הראשון שהכלי
נטמא. שלא לזה.38)נולד, זה דומים בגד תשמישי שכל

גדול.39) עליו.40)נוד לשבת הקרקע על והניחו קרעו

מקבל.41) שאינו לדבר המקבל מדבר ששינה מפני
הרועים.42) והתורמיל 43)ילקוט החמת - שניהם שהרי

לקבלה. עשויים -

.È„‚a ÏL ¯k44ÔÈ„Ò e‰‡OÚÂ Ò¯„Óa ‡ÓËpL45B‡ «∆∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¬»»»ƒ
˙ÁtËÓ e‰‡OÚL „‚a ,˙Òk B‡ ¯k e‰‡OÚL ÔÈ„Ò»ƒ∆¬»»«∆∆∆∆∆¬»»ƒ¿««
eÈ‰Lk Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ˙Òk d‡OÚL ˙ÁtËÓ B‡46. ƒ¿««∆¬»»∆∆¬≈≈ƒ¿»¿∆»

פירש 44) מעור, עשויים כרים שיש מפני בד. של פירוש,
בגד. של בכר שהמדובר התפרים 45)רבינו את פרם

כסדין. בו דומים.46)ומשתמש שתשמישם משום

.‡È,„Á‡k ·kLÓÏe ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»¿ƒ¿»¿∆»
˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ÔB‚k47ÔÈÙeˆ¯n‰Â ÔÈwO‰Â48Ì‡ , ¿«»ƒ¿«¿»¿««ƒ¿««¿ƒƒ

e˙ÁÙ49¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙‰lÓ e¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¬««ƒ∆»¬ƒ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»
Ô‰ È¯‰ - Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ ˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿«≈¬≈≈

Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó50Ï·‡ .Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰ ÔÈ„ÚL , ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆¬«ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»¬»
˙ÓÁ‰ ÔB‚k ,„·Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«¿«≈∆

ÏÈÓ¯ez‰Â51ÔÈÈe‡¯ eÈ‰iL È„k ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡ , ¿«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒ
- ÔÏ„‚ ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ≈≈¬≈∆ƒ¿¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈»¿»
.ÔÈÓÏL Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»¿«∆≈¿≈ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÔÈ„Ú ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,e˙ÁÙƒ¿¬««ƒ∆∆¿»¬«ƒ≈≈¬≈∆≈
,„·Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ;Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«

Ïa˜lÓ eÏË·e ÏÈ‡B‰Â52‡Ï ,‡nË˙‰lÓ e¯‰Ë - ¿ƒ»¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈…
˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ Ò¯„Óa53Ô¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ . ¿ƒ¿»¿…ƒ¿»À¿¿«»ƒ»

ÔÈa˜ ‰Ú·L - ˙ÓÁ‰ ?Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ54. ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«≈∆ƒ¿»«ƒ
¯zÒÏw‰Â .‰MÓÁ - Ëe˜Ïi‰Â55ÌÈ¯BÚO‰ Ba ÔÈÏBzL ¿««¿¬ƒ»¿«¿À¿≈∆ƒ«¿ƒ

‰Ó‰a‰ L‡¯a56˙È˙È¯k‰Â .‰Úa¯‡ -57da ÔÈ¯ÚnL ¿…«¿≈»«¿»»¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ»
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚMÓ ˙BÁt .‰‡Ò - ÌÈn‰««ƒ¿»»ƒƒƒ≈≈»¿ƒ
¯¯ˆÂ e˙ÁÙ .Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÌÚ‰ C¯c ÔÈ‡Â ,Ò¯„ÓÏ58 ¿ƒ¿»¿≈∆∆»»≈≈¬≈∆ƒ¿¬¿»«

˙Át‰ ÌB˜Ó59¯L˜ ‡Ï el‡Îe ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ¿«¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ…»«
- Ô¯¯ˆe e˙ÁÙpL ˙B˙ÓÁ‰ ÏÎÂ .˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»«¬»∆ƒ¿¬¿»»

˙B¯B‰Ë60Ôk¯„ ‡e‰ CkL ÈtÓ ,ÌÈi·¯Ú ÏMÓ ıeÁ , ¿ƒ∆«¿ƒƒƒ¿≈∆»«¿»
ÔÈÏÈÏÁ ˙ÓÁÂ .Ô¯¯ˆÏ „ÈÓz61,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - »ƒ¿»¿»¿≈∆¬ƒƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

.Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿»¿ƒ¿»

אחרים.47) רכים דברים או צמר שקים 48)ממולאים
עור  של בכלים המדובר סחורות, בהם שאורזים גדולים

טומאה. מקבלים אינם ראויים 49)שפשוטיהם ואינם
טומאות 50)לקבל. בשאר גם מיטמאים כך ומתוך

א. הלכה כ"ג פרק למעלה כמבואר אמנם 51)מדבריהם,
אבל  במידרס, מטמאים ולכן עליהם יושבים לפעמים

בלבד. לקבלה נעשו לתשמיש 52)בעיקרם ראויים ואינם
נעשו. כלי.53)שלשמו מתורת לגמרי שבטלו מפני

קבים 54) שישה הסאה קבים. שבעה לקבל יכולה היא אם
לוגים. ארבעה קטן.55)והקב אוכלת 56)שק והיא

עור.57)מתוכו. של וראויים 59)קשר.58)שק
בהם 60)לקבלה. להשתמש אדם בני של דרכם אין
נוד.61)לקבלה. בתבנית מעור עשוי זמר כלי

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
במידרס.1) המתטמאים הכלים וכל עץ כלי פשוטי יבאר
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קז milk zekld - dxdh xtq - oqip 'c oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡Ïk2ıÚ ÈÏk ÈËeLt3B‡ ‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ‰ »¿≈¿≈≈»¬ƒƒƒ»
Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó - ‰·ÈÎ¯Ï B‡ ‰·ÈÎLÏ4ÔB‚k . ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â ‰hn‰«ƒ»¿«ƒ≈¿«≈»∆

פ"ב.2) זבים פרשת כהנים' בית 3)'תורת להם שאין
אחרות. בטומאות התורה מן מיטמאים ואינם קיבול,

בהתאם 4) מדבריהם, טומאות בשאר מיטמאים כך ומתוך
מת  מטמא - מדרס המטמא כל א) מט, (נדה האמור לכלל

ה"א). פכ"ג למעלה (ראה

.·‰hn‰5˙Ó ÏL ˙Òk‰Â ¯k‰Â6‰lk ÏL ‡qÎÂ ,7, «ƒ»¿««¿«∆∆∆≈¿ƒ≈∆«»
¯aLÓe8‰ÈÁ ÏL9Ò·BkL Ò·Bk ÏL ‡qÎÂ ,10ÂÈÏÚ «¿≈∆»»¿ƒ≈∆≈∆≈»»

ÏÚ Û‡ ÌÈÏ‚¯ BÏ LiL ÔË˜ ÏL ‡qÎÂ ,ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒ¿ƒ≈∆»»∆≈«¿«ƒ««
Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó el‡ Ïk - ÁÙË d·‚ Ba ÔÈ‡L Èt11. ƒ∆≈…«∆«»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

מ"ד.5) פכ"ג למת.6)כלים מיוחד 7)המיוחדים כיסא
חופתה. ביום הכלה את עליו שמושיבים 8)להושיב כיסא

מיוחדת  בתבנית עשוי והוא ללדת, הכורעת את עליו
לייעודו. טוב'10)יולדת.9)מתאימה  יום ה'תוספות

ש"כורם". הגירסא עצמה ובמשנה "שכובש", כאן גורס

כלים. הרבה עליו ומניח שאוסף ב פח, בשבת ופירשו
מושב"11) משום בהן אין יוסי, ר' "אמר כתוב: במשנתנו

פ"ב  בתרא בבא כלים בתוספתא אולם עליו, חולק ואין
אינן  אומר מאיר ר' מת, של והכסת "הכר אמרו: ה"ד,
מפני  מדרס, מטמאים אומרים וחכמים מדרס, מטמאין
רבינו  ופסק מתיהן". ומבכות עליהן יושבות שהנשים
פכ"ב, (שם משנה בסתם שנינו כלה, של ובכסא כחכמים.
מטהרין". וביתֿהלל וכו' חיפוייו שניטל כלה של "כסא ד):
אלה  דינים ומשני טמא. - החיפוי ניטל לא שאם ומשמע
המשנה: לשון גם יחיד. דעת היא המשנה שכל רבינו, הסיק
חולקים  ורבים היא, יחיד שדעת מוכיחה יוסי", ר' "אמר

עליו.

.‚ÏÊ¯a ÏL ‡qk12‡qk‰ ˙È·a ÔÈOBÚL13¯BÚ‰Â ƒ≈∆«¿∆∆ƒ¿≈«ƒ≈¿»
ÂÈÏÚ Ôe˙14Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡e‰ È¯‰ -15¯‡L·e »»»¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»

¯BÚ‰ - ÏÊ¯a‰ ÏÚ ‰tÁÓ‰ ¯BÚ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿ƒ«¿À∆«««¿∆»
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó16˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó ÏÊ¯a‰Â ,17 ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿««¿∆ƒ¿«≈ƒ¿»À¿

Ò¯„Óa ‡Ï Ï·‡18. ¬»…¿ƒ¿»

י.12) פכ"ב, שם הצורך.13)משנה בשעת עליו לשבת
במסגרת  למעלה ומחוברות רגליים, ארבע לו יש זה כסא

צרה. ברזל שהעור 14)של ומובן העור. על יושב והאדם
באמצעו. אחד 15)מנוקב כלי הם שהרי והברזל, העור
לישיבה. כשהוא 16)העשוי גם לישיבה ראוי שהוא מפני

הברזל. מן מתכות.17)מופרש כלי פשוטי אין 18)ככל
נטמא  אם ואפילו עור. חיפוי בלי כזה כלי על יושב אדם

טומאתו. פקעה העור, שהפריש לפני במדרס

.„Ï˜Ò¯Ë19Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓb ÏL20¯BÚa ‰tÁÓ‰21- ¿«¿»∆¿ƒ¿«≈«¿À∆¿
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó22¯BÚ‰ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë Ï˜Ò¯h‰ Ï·‡ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ¯BÚ‰ - ÂÈÏÚÓ≈»»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»«¿«¿»»
ÌÈÏk È¯·Lk ‰OÚ È¯‰L ,ÌeÏkÓ23. ƒ¿∆¬≈«¬»¿ƒ¿≈≈ƒ

קטן.19) שפשוטיהם 20)סל לדברים הכוונה לו. והדומה

טומאה. מקבלים גמי,21)אינם הם ששוליו בסל המדובר
את  מכסה ועור זוויותיו, בארבע לו מחוברים זקופים וקנים
קיבול. בית ונוצר - הקנים את מקיף וגם השוליים

למעלה.22) השוליים כשמהפכים עליו לשבת ראוי
[רבינו 23) לקבלה. ולא לישיבה לא ראוי אינו כזה במצב

קטנותו. מפני לישיבה ראוי שאינו כותב למשנה בפירושו
מחמשה  קטן הטרסקל אם הלא כוונתו. לעומק ירדתי ולא
העור, שהפריש לפני אפילו במדרס מתטמא אינו טפחים,
ובתפארת  זה? משיעור בפחות מטמא אינו שעור משום
לישיבה  הסל ראוי עור, מכוסים כשהשוליים מפרש, ישראל
לשבת  איֿאפשר העור את כשהסיר אבל מחזקו, שהעור
והמתרגם  לכך, התכוון רבינו גם ואולי חולשתו. מפני עליו
"קטנותו"]. כתב "חולשתו" ובמקום יפה, דייק לא מ'ערבית'

.‰ÔÈÏÒÙÒ24ıÁ¯naL25- ıÚ ÏL ÂÈÏ‚¯ È˙ML «¿»ƒ∆«∆¿»∆¿≈«¿»∆≈
LÈL ÏL ˙Á‡Â ıÚ ÏL ˙Á‡ ‰˙È‰ .Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»»¿»««∆≈¿««∆«ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -≈¿«≈À¿»

ושתי 25)שם.24) שבמרחץ, "ספסלין המשנה: לשון
טהור". - אבן של ואחת עץ של אחת טמא; - עץ של רגליו
שאינו  משיש עשויים הספסלים שדפי שם, רבינו ופירש
לרגליים; הכוונה טמא, שאמרו ומה כלל. טומאה מקבל
"מפני  השנייה גם טהורה - שיש של היא אחת רגל ואם
על  גם לשבת שאפשר לומר, התכוון שיש". של ספסל שזה
בלי  שלם ספסל כאן יש ולכן אחת, רגל רק לו שיש ספסל
ודינה  נוחיות יותר מביאה רק שהיא עץ, של הרגל
לשיטתו  מתאים וזה טומאה. מקבל שאינו דבר כמשמשת,
יוצא, ומזה שם. ראה מראשיו, אחד בניטל ה"ג פכ"ו לקמן
והרגל  הספסל טמא אבן, של אחת ורגל עץ שכולו שספסל
למעלה  אולם עץ, של שלם ספסל כאן יש שהרי עץ, של
רגל  מספיקה עץ שכולו בספסל בפירוש כתב הי"ב בפ"ה
פירש  ולא סתם כאן וגם כולו, את לטהר כדי אבן של אחת
ספסל  לסתם שהכוונה ומשמע שיש, של לספסל שהכוונה
הגדול, בחיבורו בו חזר שרבינו איפוא, ברור מעץ. העשוי

במשנה. מפירושו ובפ"ה, כאן

.ÂÌÈ¯Ò26ÔÓbML ıÁ¯naL27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆«∆¿»∆ƒ¿»≈»¿«¿ƒ
,‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËeÎl‰iL È„k ‡l‡ À¿»∆≈»¬ƒƒƒ»∆»¿≈∆¿«¿
.Ô‰ÈzÁz ÌÈn‰««ƒ«¿≈∆

שיעמם 27)שם.26) כמו שיגמן במשנה, מפרש רבינו
להבין  וקשה אחד". לוח ששבו עד "ונמשכו שעם) (מלשון
לישיבה. ראויים והם שהחליקם, מפרש והר"ש כוונתו.
במי  יתלכלכו שלא כדי עליהם יושבים או עומדים ולפעמים
טהרות', 'סדרי בעל של ביאורו הדעת על [מתקבל הרחיצה.
חריץ  דרך לחוץ נשפכים המלוכלכים הרחיצה שמי
ועומדים  בנסרים החריץ את מכסים והבלנים שבריצפה,

הנסרים]. תחת עוברים והמים עליהם,

.Ê‰lkÏk‰28ÔÈÎBÓ B‡ Ô·z Ô‡ÏnL Ïq‰Â29ÏÚ Û‡ , ««¿«»¿««∆ƒ¿»∆∆ƒ««
,Ò¯„Ó ˙‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰·ÈLÈÏ ÔÈ˜˙‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿«ƒ¿»

‰·ÈLÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L30Ô‚¯Ò Ì‡Â .31B‡ ÈÓ‚a ∆≈»¿ƒƒƒ»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ
.Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰Èt ÏÚ ‰ÁÈLÓaƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
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Ô‰a ‰OÚiL „Ú Ô˙‡nËÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ‰¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ»≈««¬»»¿«¿»««∆«¬∆»∆
Ò¯„ÓÏ ÌÈÎÈÂ ‰OÚÓ29. «¬∆ƒƒ≈¿ƒ¿»

מעובד.22) עור כגון כמידרס, בו להשתמש הראוי פירוש,
טומאת 23) מקבל הוא הרי מידרס לתשמיש עליו חישב אם

המכשירו  מיוחד מעשה כל בו עשה שלא פי על ואף מידרס,
למידרס 24)לכך. כזה בעור משתמשים אדם בני שאין

הזו. המלאכה גמר המרכבה.25)לפני את בו מכסים
עורות.26) מוכרי של כדרכם סביב סביב הקצעה עוד חסר

המרכב  לחיפוי משתמשים אדם בני שהרבה מפני והטעם,
מהוקצע. שאינו על 27)בעור כך כל להקפיד דרכו שאין

העורות. למכירה.28)שיפור עורות מפני 29)מעבד
שאינם  דברים למכירה להוציא אומן של דרכו שאין

צרכם. כל מתוקנים

.ÊÔÈ‡L ·k¯Ó B‡ ·kLÓ Ò¯„Óa ‡nËÓ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»∆¿»∆≈»
B·kLÓa Ú‚Bp‰Â :¯Ó‡pL ;BlL30Ò¯„Â ·kLÓ ÏÊb . ∆∆∆¡«¿«≈«¿ƒ¿»»«ƒ¿»¿»«

‰ÚÈ‚ ‡Ïa ÂÈÏÚ31ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡Â ;¯B‰Ë -32 »»¿…¿ƒ»»¿ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
B˙˜ÊÁL ;‡ÓË - ÂÈÏÚ ·LÈÂ ·kLÓ ·b .‡ÓË -»≈»«ƒ¿»¿»«»»»≈∆∆¿»

B·‚ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL33Ì‡Â . ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,CÎÈÙÏ .¯B‰Ë - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú„B«∆¬«ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ»¿ƒ»
‰·LÁÓ - ‰·ÈÎLÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ ¯BÚ ·bL ·pb«»∆»«¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ»«¬»»
ÔÈ‡ - ÔÏÊb‰ Ï·‡ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óe BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»««¿»≈

Ó Bz·LÁÓ.ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙ÏÚB «¬«¿∆∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ

במשכבו.30) יגע אשר ואיש כתוב כגון 31)בתורה
כלל. טומאה מקבל שאינו דבר המידרס ובין בינו שמפסיק
שאינו  דבר אפילו מטמאה הזב נגיעת רבינו, שלדעת מכאן

הגזלן 32)שלו. קנה זה ידי ועל שנתייאשו לנו כשידוע
הבעלים  מפי שמענו כשלא אבל "משכבו", והיא הגזילה את
תקווה  מתוך נתייאשו, שלא מניחים אנו - ייאוש דברי
אותו. מכיר שהוא הגזלן מיד הגזילה את שיוציאו

הגניבה.33) את מידו להוציא סיכויים אין ולכן

.Á- ˙BÚeˆ¯ BÚ¯˜Ï ÏÈÁ˙‰Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿¿
˙BÁt ˙BÁt epËÚÓiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰¬≈¿À¿»«∆¿«¬∆»»

.ÌÈÁÙË ‰MÓÁÓ≈¬ƒ»¿»ƒ

.ËÈÏÎÏ e‰pLÂ ·f‰ Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿««»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯Á‡ËeLtÓ e‰pL Ì‡34‡e‰ È¯‰ - ËeLÙÏ «≈ƒƒ»ƒ»¿»¬≈

B˙‡ÓËa35Ïa˜ÓÏ ËeLtÓ e‰pL ;36Ïa˜nÓe ¿À¿»ƒ»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«≈
¯B‰Ë - ËeLÙÏ37‡ÓË Ïk‰ - „‚··e .38?„ˆÈk . ¿»»¿∆∆«…»≈≈«

˙ÓÁ39ÁÈËL d‡OÚL40- ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÁÈËLÂ ≈∆∆¬»»»ƒ«¿»ƒ«∆¬»»≈∆
¯B‰Ë41d‡OÚÂ Ò¯„Ó ‰‡ÓËpL ˙ÓÁ Ï·‡ ; »¬»≈∆∆ƒ¿¿»ƒ¿»«¬»»

ÏÈÓ¯ez42Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÏÈÓ¯ez B‡ ¿ƒ¿ƒ∆¬»»≈∆¬≈≈ƒ¿»
eÈ‰Lk43. ¿∆»

קיבול.34) בית לו שאין שינה 35)מדבר אם הדין והוא
זו. הלכה בסוף שיתבאר כמו למקבל, לדבר 36)ממקבל

קיבול. בית לו חדש 37)שיש וכלי נפסד הראשון שהכלי
נטמא. שלא לזה.38)נולד, זה דומים בגד תשמישי שכל

גדול.39) עליו.40)נוד לשבת הקרקע על והניחו קרעו

מקבל.41) שאינו לדבר המקבל מדבר ששינה מפני
הרועים.42) והתורמיל 43)ילקוט החמת - שניהם שהרי

לקבלה. עשויים -

.È„‚a ÏL ¯k44ÔÈ„Ò e‰‡OÚÂ Ò¯„Óa ‡ÓËpL45B‡ «∆∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¬»»»ƒ
˙ÁtËÓ e‰‡OÚL „‚a ,˙Òk B‡ ¯k e‰‡OÚL ÔÈ„Ò»ƒ∆¬»»«∆∆∆∆∆¬»»ƒ¿««
eÈ‰Lk Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ˙Òk d‡OÚL ˙ÁtËÓ B‡46. ƒ¿««∆¬»»∆∆¬≈≈ƒ¿»¿∆»

פירש 44) מעור, עשויים כרים שיש מפני בד. של פירוש,
בגד. של בכר שהמדובר התפרים 45)רבינו את פרם

כסדין. בו דומים.46)ומשתמש שתשמישם משום

.‡È,„Á‡k ·kLÓÏe ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»¿ƒ¿»¿∆»
˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ÔB‚k47ÔÈÙeˆ¯n‰Â ÔÈwO‰Â48Ì‡ , ¿«»ƒ¿«¿»¿««ƒ¿««¿ƒƒ

e˙ÁÙ49¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙‰lÓ e¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¬««ƒ∆»¬ƒ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»
Ô‰ È¯‰ - Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ ˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿«≈¬≈≈

Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó50Ï·‡ .Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰ ÔÈ„ÚL , ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆¬«ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»¬»
˙ÓÁ‰ ÔB‚k ,„·Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«¿«≈∆

ÏÈÓ¯ez‰Â51ÔÈÈe‡¯ eÈ‰iL È„k ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡ , ¿«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒ
- ÔÏ„‚ ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ≈≈¬≈∆ƒ¿¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈»¿»
.ÔÈÓÏL Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»¿«∆≈¿≈ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÔÈ„Ú ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,e˙ÁÙƒ¿¬««ƒ∆∆¿»¬«ƒ≈≈¬≈∆≈
,„·Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ;Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«

Ïa˜lÓ eÏË·e ÏÈ‡B‰Â52‡Ï ,‡nË˙‰lÓ e¯‰Ë - ¿ƒ»¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈…
˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ Ò¯„Óa53Ô¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ . ¿ƒ¿»¿…ƒ¿»À¿¿«»ƒ»

ÔÈa˜ ‰Ú·L - ˙ÓÁ‰ ?Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ54. ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«≈∆ƒ¿»«ƒ
¯zÒÏw‰Â .‰MÓÁ - Ëe˜Ïi‰Â55ÌÈ¯BÚO‰ Ba ÔÈÏBzL ¿««¿¬ƒ»¿«¿À¿≈∆ƒ«¿ƒ

‰Ó‰a‰ L‡¯a56˙È˙È¯k‰Â .‰Úa¯‡ -57da ÔÈ¯ÚnL ¿…«¿≈»«¿»»¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ»
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚMÓ ˙BÁt .‰‡Ò - ÌÈn‰««ƒ¿»»ƒƒƒ≈≈»¿ƒ
¯¯ˆÂ e˙ÁÙ .Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÌÚ‰ C¯c ÔÈ‡Â ,Ò¯„ÓÏ58 ¿ƒ¿»¿≈∆∆»»≈≈¬≈∆ƒ¿¬¿»«

˙Át‰ ÌB˜Ó59¯L˜ ‡Ï el‡Îe ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ¿«¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ…»«
- Ô¯¯ˆe e˙ÁÙpL ˙B˙ÓÁ‰ ÏÎÂ .˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»«¬»∆ƒ¿¬¿»»

˙B¯B‰Ë60Ôk¯„ ‡e‰ CkL ÈtÓ ,ÌÈi·¯Ú ÏMÓ ıeÁ , ¿ƒ∆«¿ƒƒƒ¿≈∆»«¿»
ÔÈÏÈÏÁ ˙ÓÁÂ .Ô¯¯ˆÏ „ÈÓz61,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - »ƒ¿»¿»¿≈∆¬ƒƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

.Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿»¿ƒ¿»

אחרים.47) רכים דברים או צמר שקים 48)ממולאים
עור  של בכלים המדובר סחורות, בהם שאורזים גדולים

טומאה. מקבלים אינם ראויים 49)שפשוטיהם ואינם
טומאות 50)לקבל. בשאר גם מיטמאים כך ומתוך

א. הלכה כ"ג פרק למעלה כמבואר אמנם 51)מדבריהם,
אבל  במידרס, מטמאים ולכן עליהם יושבים לפעמים

בלבד. לקבלה נעשו לתשמיש 52)בעיקרם ראויים ואינם
נעשו. כלי.53)שלשמו מתורת לגמרי שבטלו מפני

קבים 54) שישה הסאה קבים. שבעה לקבל יכולה היא אם
לוגים. ארבעה קטן.55)והקב אוכלת 56)שק והיא

עור.57)מתוכו. של וראויים 59)קשר.58)שק
בהם 60)לקבלה. להשתמש אדם בני של דרכם אין
נוד.61)לקבלה. בתבנית מעור עשוי זמר כלי

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
במידרס.1) המתטמאים הכלים וכל עץ כלי פשוטי יבאר
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milkקח zekld - dxdh xtq - oqip 'c oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וכדומה.29)שם.28) צמר של זעירות חתיכות
עליהם 30) חשב שהוא ואע"פ נופלים. שהמוכין מפני

אדם. כל אצל דעתו בטלה - סבכה 31)לישיבה כעין ארג
נופלים. המוכים ואין פיהם, על

.Á˙¯B˜32„a‰ ˙Èa33‡qk „Á‡‰ dL‡¯ ‰OÚL34 «≈««∆»»…»»∆»ƒ≈
„ÓÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬…

ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ35‡qk‰ ˙‡ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡ .36˙¯B˜a ¿«¬∆¿«¿≈¬»ƒ»«∆«ƒ≈¿«
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡qk‰ - „a‰ ˙Èa37·f‰ Ò¯c Ì‡Â , ≈«««ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»««»

‡qk‰ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ .‡qk‰ ‡ÓË ‡Ï - ‰¯Bw‰ ÏÚ««»…ƒ¿»«ƒ≈¿≈ƒ»««ƒ≈
‰ÏB„‚ ‰¯B˜a38‰ÏB„b‰ ‰¯Bw‰ L‡¯ ‰OÚ B‡ ¿»¿»»»…«»«¿»

‡qk39„·Ïa ‡qk‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -40¯‡Le , ƒ≈≈»≈∆»¿«ƒ≈ƒ¿«¿»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰¯Bw‰41,‰·¯Úa BÚ·wL ‡qÎa «»»¿≈«ƒ¿ƒ≈∆¿»«¬≈»

¯B‰Ë ‡e‰L42. ∆»

מ"ג.32) פ"כ להוציא 33)שם זיתים בו שסוחטים המקום
הקורה  היא הבד" בית ו"קורת הבד". "בית נקרא - שמנם

לסחיטה. בה ישיבה.34)שמשתמשים מקום בקורה חקק
הזיתים,35) סחיטת היא הקורה של העיקרית מלאכתה

את  לעזוב האדם מוכרח זו, מלאכתה עושה שהיא ובשעה
כדי  ממקומו לעמוד עליו מצווים וכאילו הישיבה, מקום
לישיבה  מיוחדת אינה ולכן בקורה, המלאכה את לעשות
ונעשה  "עמוד המשפט את מוצא שאתה מקום (בכל

ככה). תפרשו וקבע 36)מלאכתנו", המיטלטל כסא לקח
הקורה. בראש הכסא 37)אותו הכסא. על הזב ישב אם

ממנו  ירדה ולא בקורה, שקבעו לפני לישיבה מיוחד היה
קביעתו. עלֿידי מדרס "כלונס".38)תורת במשנה:

ישיבה.39) מקום בה דינים:40)שחקק שני כאן מלמדנו
בית  לקורת בניגוד טמא הישיבה מקום גדולה, שבקורה א,
המונעת  למלאכה מיוחדת אינה שהקורה מפני והטעם, הבד.
מתטמא  בלבד הישיבה מקום רק ב, עליה; הישיבה את

טהור. השאר אבל מ"ד.41)במדרס, כב, פרק שם
בעריבה 42) טומאה נגעה ואם לטומאה, חיבור אינו פירוש,

השלמות). ראה (כסףֿמשנה. הכסא נטמא לא -

.Ë‰¯Bw‰ ˙ˆ˜43·LÈÏ Ô·‡‰ ˙‡ ˙zÒÓ‰ Ôw˙nL ¿»«»∆¿«≈«¿«≈∆»∆∆≈≈
ÂÈÏÚ44ÌB˜Óe .Ò¯„Óa ‡nË˙Ó B˙·ÈLÈ ÌB˜Ó È¯‰ - »»¬≈¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿
‰·ÈLÈ45ÔB¯w‰ È¯BÁ‡L46‡l‡ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ¿ƒ»∆¬≈«»»∆≈»∆»

¯Úˆ ˙·ÈLÈ47. ¿ƒ«««

מ"ח.43) ישיבה 44)שם מקום לחוק סתתים של דרכם
שם  ויושב האבנים, את מסתת הוא שעליה הקורה בקצה

עבודתו. ה"ד.45)בשעת פ"א בתרא בבא כלים, תוספתא
קטן 46) ישיבה מקום יש חשובים, אנשים של במרכבות

משרת. או עבד עליו מושיבים ולפעמים הקרון, מאחורי
זה.47) במקום היושב את מצערת הנסיעה

.ÈÈL‡¯48˙BÒBÏk49ÔÈÙLÂ ÔÈn‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL »≈¿»∆¿ƒ¬≈∆»À»ƒ¿»ƒ
˙Ùk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡‰ ˙‡50ÏL ∆»¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿≈…∆∆

‰¯Óz51ÁÙË dB·‚ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ ·LBÈ ‡e‰L52- ¿»»∆≈»»¬ƒ»«∆«
Ïea ÔÎÂ .ÈÏk ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë53Èt ÏÚ Û‡ ,ıÚ ÏL »∆≈∆¿ƒ¿≈∆≈««ƒ

B˜¯qL54BÓk¯ÎÂ55ÌÈt e‰‡OÚÂ56¯ÚLÏ57‡ˆBiÎÂ ∆≈¿¿ƒ¿¿«¬»»»ƒ«««¿«≈
.Ba ˜ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡ÏÂ ÈÏk BÈ‡ - Ba≈¿ƒ¿…¿«≈À¿»«∆»…

ה"א.48) פ"ב גדולות.49)שם עץ 50)קורות חתיכת
אלא 51)עבה. אחרים, מאילנות לעץ הואֿהדין

ורבינו  תמרה, של בכופת שהיה מעשה הביאו שבתוספתא
המקור. בלשון להשתמש טפח,52)דרכו מגובה פחות

ה"ב). פכ"ו (לקמן במדרס כלל מטמא שם 53)אינו משנה
ט. אדום).54)פכ"ב, צבעו מפרשים (ויש ציורים בו עשה

לגוון 55) דומה בצבע העצים את לצבוע היו רגילים

לנוי.57)חזית.56)הכרכום. בשער לקובעו

.‡È˙BÒBÏk ÈL‡¯58ÔÈ˜e˜Á‰59˙Ú„Ï Ô˜˜Á Ì‡ ,60 »≈¿»«¬ƒƒ¬»»¿««
Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ ,ÔÈ˜e˜Á Ô‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -61 ¿«¿ƒÀ¿»¿»»¬ƒƒƒ≈¬≈∆

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -62Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿«»¿ƒƒ≈¬≈∆
.ÔÈ¯B‰Ë - BlL ÔÈ‡L Ì„‡ B‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»»»∆≈»∆¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»
‡l‡ ˙ÏÚBÓ ‰·LÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;‰·LÁÓa ‡l‡∆»¿«¬»»∆≈¿«¬»»∆∆∆»

ÌÈÏÚa ˙·LÁÓ63.‰Ú„ Èa Ô‰L «¬∆∆¿»ƒ∆≈¿≈≈»

ה"ב.58) שם ישיבה.59)תוספתא מקום בהם חקוק
עליהם.60) לשבת לישיבה.61)בכוונה בהם להשתמש
שחישב.62) אחר הזב עליהם ישב השלמות 63)אם ראה

פכ"ד. למעלה

.·È‰OBÚ‰64‰tk65d„ÁÈÂ dLaÈÂ ¯B‡O‰ ÔÓ »∆ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¬»
‰‡nË˙Óe ÏÎ‡ ˙¯BzÓ ‰ÏËa È¯‰ - ‰·ÈLÈÏƒƒ»¬≈»¿»ƒ«…∆ƒ¿«¿»

ıÚ‰ ÈLÈÓLz ˙LnLÓ È¯‰L ,Ò¯„Óa66. ¿ƒ¿»∆¬≈¿«∆∆«¿ƒ≈»≈

ב.64) מה, גבוה.65)פסחים אףֿעל66ֿ)גוש ולפיכך,
כאוכל  נידונה אינה עיסה, בה לחמץ עדיין ראויה שהיא פי
א  קכט, [בחולין עץ. כלי של תשמיש לה שקבע מפני -
ב'תוספות' למדו ומזה שימש", עץ "מעשה כששימש אמרו

לאכילה]. עדיין בראוי שהמדובר כופת, ד"ה שם פסחים

.‚È˙ÏˆÁÓ67Lw‰68Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó -69ÏLÂ ; «¿∆∆««ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ˜70ÛÏÁ ÏLÂ71‰¯B‰Ë -72‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ , »ƒ¿∆≈∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿»

˙B‡ÏˆÁn‰ ¯‡Le .Ò¯„ÓÏ73- ‰·ÈÎLÏ d‡OÚ Ì‡ : ¿ƒ¿»¿»««¿¿»ƒ¬»»ƒ¿ƒ»
CekÒÏ d‡OÚ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó74d‡OÚ .‰¯B‰Ë - ¿«∆∆À¿»¬»»¿ƒ¿»¬»»

Ì˙Ò75dÓ˙Ò - ‰pË˜ ,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b : ¿»¿»¿»»¿ƒ¿«»¿»»
‰·ÈÎLÏ76. ƒ¿ƒ»

מי"ז.67) פי"ז תבואה.68)כלים של הארוך הקנה
עקיבא,69) כר' פסק ארוך. לזמן קיום בת שאינה אףֿעלֿפי

שהיא  מפני וטעמו, עליו. החולק יחיד נגד כמותו שהלכה
מסויים. זמן במשך לשכיבה שפת 70)ראויה על הגדלים

עשב.71)הנהרות. אומר 72)מין למשנה, בפירושו
מיטמאה  אבל לו, והדומה שרץ מטומאת שטהורים רבינו
מסיים: הוא שהרי ממדרס, אף ומטהר בו חזר וכאן במדרס.
דוקרים  שהקנים מפני כנראה למדרס", ראויה שאינה "מפני

עליהם. לשכב רחבים 73)איֿאפשר מעשבים העשויות
של 74)ורכים. או מצוה של סוכה גבי על להניחה

שימושה.75)שומרים. אופן לה קבע יט,76)לא סוכה
תנאֿקמא. דעת לפי א) כא, (שם פפא רב כמסקנת ב,

.„È˙ÏˆÁÓ77ÌÈ˜ dÏ ‰OÚL78dk¯‡Ï79‰‡ÓË - «¿∆∆∆»»»»ƒ¿»¿»¿≈»
‰·ÈÎLÏ ‰Èe‡¯ ÔÈ„ÚL ,Ò¯„Ó80Èk ÔÈÓk d‡OÚ .81- ƒ¿»∆¬«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬»»¿ƒƒ
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‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ ,daÁ¯Ï ÌÈ˜ dÏ ‰OÚ .‰¯B‰Ë¿»»»»»ƒ¿»¿»ƒ≈≈»∆
‰¯B‰Ë - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯·ÁÏ82daÁ¯Ï ‰˜ÏÁ .83 «¬≈«¿»»¿»ƒ¿»∆¿¿»¿»¿»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú -84da e¯izL :dk¯‡Ï ; ¬«ƒ¿«∆∆À¿»¿»¿»ƒ¿«¿»
ÌÈp„ÚÓ ‰LÏL85ÌÈÁÙË ‰ML ÏL86‡È‰ ÔÈ„Ú - ¿»«¬«ƒ∆ƒ»¿»ƒ¬«ƒƒ

.‰¯B‰Ë - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰‡nË˙Óe Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¿̄»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ»¿»
‰¯B‰Ë - ÌÈp„ÚÓ ÈL‡¯ ¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ87˙‡ÓË Û‡Â . ¿≈ƒƒƒ»≈«¬«ƒ¿»¿«À¿«

Ò¯„Ó88dzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú ˙ÏˆÁn‰ Ïa˜z ‡Ï89 ƒ¿»…¿«≈««¿∆∆«∆ƒ»≈¿«¿»
·p˜˙˙Â90e¯‡aL BÓk ,91. ¿ƒ¿«≈¿∆≈«¿

מ"ז.77) פ"כ עליהם.78)שם לשכב שקשה
יותר 79) וארכה איש, כקומת רחבה - רגילה מחצלת

לרוחב  קנים להכניס מחצלאות אורגי ודרך זה, משיעור
קנה  בין טפחים ארבעה ומרחיקים לחזקן, כדי המחצלאות
קנים  נתן ואם קנים. שני בין לשכב לאדם לו ואפשר לקנה,
תנאֿ במשנתנו, וחכמים תנאֿקמא נחלקו המחצלת, לאורך
כרבים. רבינו ופסק מטמאים, וחכמים מטהר קמא

(תפארת 80) המחצלת של לארכה לשכב שאפשר מפני
זו.81)ישראל). אות בתמונת הפירושים רבו יוונית. אות

ישראל' 'תפארת בעל של פירושו הדעת על ומתקבל
הגדולות  היווניות מאותיות רפויה) (כ "כי" לאות שהכוונה
גדולות  - אותיות סוגי שני יש היוונית ביתא (באלפא

כאות שתמונה שונה) ותמונתן - הרומאית.Xוקטנות
שהרי  טהורה, שהיא מודים הכל 'כי' שכמין אמרו, במשנה

השוכב. של ורחבו ארכו בכל פוגעים מקום 82)הקנים
קנה  בין כזה שיעור אין ואם טפחים, ארבעה הוא שכיבה

הקשה. הקנה על השוכב גוף מונח נשברו 83)לקנה,
הקנים 84)הקנים. בין עליה לשכב שאפשר מפני

אמרו: במשנה וישיבה. שכיבה כשיעור מזה זה המרוחקים
עליו. חולקים שחכמים רבינו דייק ומזה מטהר", יהודה "ר'
בה  ויש ה"ה, פי"א מציעא בבא כלים, תוספתא [ראה
שם  גורס שרבינו הנמנע מן זה ואין שונות, גירסאות
הגר"א]. בהגהות שם עיין טמאה". - "לרחבה

לפרש 85) יש שכך אומר, למשנה בפירושו [רבינו קשרים.
אגג  אליו וילך לב: טו, בשמואלֿא הכתוב את גם
העשבים, את בתחילה שוזרים מחצלאות אורגי מעדנות"].
את  אחרֿכך וסוגרים ארוכים, חבלים כעין ועושים
- הסריגה את כשגומרים החבלים. מאותם המחצלאות
של  ארכה בראש בזה זה החבלים ראשי את קושרים
לקשר. קשר בין טפחים שני ומרחיקים ובסופה, המחצלת

והרגליים.86) הראש בלי בינוני, אדם של גופו כאורך
תתפרק.87) הסריגה שכל חדש.88)מפני דין מתחיל כאן
מבואר 89) זה [דין המעדנים. את שיקשור עד הכוונה

המחצלת, שבירת דיני עם בקשר למעלה המובאת בתוספתא
כאן]. רבינו מביאו פירוש,90)ולכן ותתקנב. צ"ל

הסריגה. מן הבולטות הקצוות את למעלה 91)שיחתוך
ה"א. פ"ה

.ÂË‰·z92,Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë - ‰ÏÚÓÏÓ dÁ˙tL ≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜Óe ,‰ÈÏÚ ·LÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L93. ∆≈»¿»≈≈»∆»¿«∆∆¿»À¿

Ò¯„Óa ‰‡ÓË - dcvÓ dÁ˙t.˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿»ƒƒ»¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»À¿

מ"ט.92) פי"ט, קיבול.93)שם בית לה שיש מפני

.ÊË‰Ï‚Ú94ÔË˜ ÏL95È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - ¬»»∆»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈
‰ÈÏÚ ÔÚL96. ƒ¿»»∆»

ב.94) כג, ביצה או 95)משנה קטן, ילד בו שמשחק
עגלה). ד"ה שם (תוספות ללכת בו ונשען 96)שמתלמד

פ"ז  ומושב משכב מטמאי בהלכות כמבואר כיושב, מטמא
ה"א.

.ÊÈÏwÓ97‡l‡ BÈ‡L ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈ˜Ê ÏL «≈∆¿≈ƒ»ƒ¿∆≈∆»
ÚiÒÏ98. ¿«≈«

א.97) סו, ממש.98)שבת שעינה אינו וסיוע

.ÁÈÏcÒ99ÔÈ„iÒ ÏL100- ıÚ ÏL ÏcÒ ‡e‰Â , «¿»∆«»ƒ¿«¿»∆≈
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó101Ba ÏiËÓ ÌÈÓÚt „iq‰L ÈtÓ , ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆««»¿»ƒ¿«≈

.B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«¿≈

מ"ח.99) פ"ג עץ 100)עדיות סנדלי נועלים סיד. מוכרי
העור. את השורף בסיד מטפלים אףֿעלֿפי 101)כשהם

מאיר  ר' שגם עקיבא, כר' פסק להליכה. אותו נועלים שאין

כמותו. סובר שם) שבת (גמרא

.ËÈ·˜102Úh˜ ÏL103ÔÈ˙È˙k Ïea˜ ˙Èa Ba LiL104 «∆ƒ≈«∆≈≈ƒ¿ƒƒ
BÏea˜ ˙Èa ÈtÓ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó -105; ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈≈ƒ

ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Óa ‡nË˙Óe106. ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»

שם.102) תבנית 103)משנה עושים מרגלו, חלק שנקטע
חלק  את עליה משעין והוא לגופו, אותה וקושרים מעץ, רגל

שנשאר. בפירושו 104)הרגל (רבינו הרגל בשר חלקי
בבית  רכים מוכין שנותנים מפרש ורש"י שם. למשנה

הקשה). מהעץ הרגל תינזק שלא כדי ואין 105)הקיבול,
עץ. כלי פשוטי דין עליו,106)לו נשען גופו כובד כל

למקל. דומה ואינו

.Îel‡Â107·k¯Ó ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË108: ¿≈¿≈ƒƒ∆¿»

מ"ב.107) פכ"ג מטומאת 108)כלים קלה מרכב, טומאת
הנוגע  וכן המושב), (או המשכב את הנושא ומושב: משכב
אבל  הטומאה, פירש שלא זמן כל וכלים אדם מטמא בו
בלבד  הנושאו אלא וכלים אדם מטמא אינו בו הנוגע המרכב
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב מטמאי בהלכות (רבינו
מרכב  טומאת שמטמאים דברים כמה כאן רבינו ומונה

בלבד.

ÒeÒ ÏL ÔËÈtËÂ ,¯BÓÁ ÏL ˙Úc¯Ó109,ÏÓb‰ ¯ÎÂ , «¿««∆¬¿«≈»∆¿««»»
‰˜‡ ÏL Ûk‡Â110˙BÁel‰ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,111 ¿À»∆»¬»¿…«≈»∆«

ÂÈÏÚ ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ¯BÓÁ‰ Èab ÏÚ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ««≈«¬¿««»¿ƒ»»
ÈB‡On‰112˙B¯B‰Ë -113·k¯ÓÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ««¿¿ƒ»¿»¿»¿∆¿»

.‰‡ÓË -¿≈»

דין 109) להשמיענו הוצרך רגליו. את עליו משעין שהרוכב
ר' חולק שבמשנה מפני מאוד, פשוט הוא שלכאורה זה,
שהנאבקים  מפני כמושב, דינו סוס של שטפיטן ואומר, יוסי
וכל  המאבק, בזמן עליהם לעמוד דרכם מלחמתי, במשחק
כמושב. דינו - רכיבה בצורת שלא עליו שעומדים דבר

כחכמים. פסק תקיף,110)ורבינו מטבעו שהוא לבן גמל
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וכדומה.29)שם.28) צמר של זעירות חתיכות
עליהם 30) חשב שהוא ואע"פ נופלים. שהמוכין מפני

אדם. כל אצל דעתו בטלה - סבכה 31)לישיבה כעין ארג
נופלים. המוכים ואין פיהם, על

.Á˙¯B˜32„a‰ ˙Èa33‡qk „Á‡‰ dL‡¯ ‰OÚL34 «≈««∆»»…»»∆»ƒ≈
„ÓÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬…

ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ35‡qk‰ ˙‡ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡ .36˙¯B˜a ¿«¬∆¿«¿≈¬»ƒ»«∆«ƒ≈¿«
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡qk‰ - „a‰ ˙Èa37·f‰ Ò¯c Ì‡Â , ≈«««ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»««»

‡qk‰ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ .‡qk‰ ‡ÓË ‡Ï - ‰¯Bw‰ ÏÚ««»…ƒ¿»«ƒ≈¿≈ƒ»««ƒ≈
‰ÏB„‚ ‰¯B˜a38‰ÏB„b‰ ‰¯Bw‰ L‡¯ ‰OÚ B‡ ¿»¿»»»…«»«¿»

‡qk39„·Ïa ‡qk‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -40¯‡Le , ƒ≈≈»≈∆»¿«ƒ≈ƒ¿«¿»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰¯Bw‰41,‰·¯Úa BÚ·wL ‡qÎa «»»¿≈«ƒ¿ƒ≈∆¿»«¬≈»

¯B‰Ë ‡e‰L42. ∆»

מ"ג.32) פ"כ להוציא 33)שם זיתים בו שסוחטים המקום
הקורה  היא הבד" בית ו"קורת הבד". "בית נקרא - שמנם

לסחיטה. בה ישיבה.34)שמשתמשים מקום בקורה חקק
הזיתים,35) סחיטת היא הקורה של העיקרית מלאכתה

את  לעזוב האדם מוכרח זו, מלאכתה עושה שהיא ובשעה
כדי  ממקומו לעמוד עליו מצווים וכאילו הישיבה, מקום
לישיבה  מיוחדת אינה ולכן בקורה, המלאכה את לעשות
ונעשה  "עמוד המשפט את מוצא שאתה מקום (בכל

ככה). תפרשו וקבע 36)מלאכתנו", המיטלטל כסא לקח
הקורה. בראש הכסא 37)אותו הכסא. על הזב ישב אם

ממנו  ירדה ולא בקורה, שקבעו לפני לישיבה מיוחד היה
קביעתו. עלֿידי מדרס "כלונס".38)תורת במשנה:

ישיבה.39) מקום בה דינים:40)שחקק שני כאן מלמדנו
בית  לקורת בניגוד טמא הישיבה מקום גדולה, שבקורה א,
המונעת  למלאכה מיוחדת אינה שהקורה מפני והטעם, הבד.
מתטמא  בלבד הישיבה מקום רק ב, עליה; הישיבה את

טהור. השאר אבל מ"ד.41)במדרס, כב, פרק שם
בעריבה 42) טומאה נגעה ואם לטומאה, חיבור אינו פירוש,

השלמות). ראה (כסףֿמשנה. הכסא נטמא לא -

.Ë‰¯Bw‰ ˙ˆ˜43·LÈÏ Ô·‡‰ ˙‡ ˙zÒÓ‰ Ôw˙nL ¿»«»∆¿«≈«¿«≈∆»∆∆≈≈
ÂÈÏÚ44ÌB˜Óe .Ò¯„Óa ‡nË˙Ó B˙·ÈLÈ ÌB˜Ó È¯‰ - »»¬≈¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿
‰·ÈLÈ45ÔB¯w‰ È¯BÁ‡L46‡l‡ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ¿ƒ»∆¬≈«»»∆≈»∆»

¯Úˆ ˙·ÈLÈ47. ¿ƒ«««

מ"ח.43) ישיבה 44)שם מקום לחוק סתתים של דרכם
שם  ויושב האבנים, את מסתת הוא שעליה הקורה בקצה

עבודתו. ה"ד.45)בשעת פ"א בתרא בבא כלים, תוספתא
קטן 46) ישיבה מקום יש חשובים, אנשים של במרכבות

משרת. או עבד עליו מושיבים ולפעמים הקרון, מאחורי
זה.47) במקום היושב את מצערת הנסיעה

.ÈÈL‡¯48˙BÒBÏk49ÔÈÙLÂ ÔÈn‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL »≈¿»∆¿ƒ¬≈∆»À»ƒ¿»ƒ
˙Ùk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡‰ ˙‡50ÏL ∆»¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿≈…∆∆

‰¯Óz51ÁÙË dB·‚ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ ·LBÈ ‡e‰L52- ¿»»∆≈»»¬ƒ»«∆«
Ïea ÔÎÂ .ÈÏk ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë53Èt ÏÚ Û‡ ,ıÚ ÏL »∆≈∆¿ƒ¿≈∆≈««ƒ

B˜¯qL54BÓk¯ÎÂ55ÌÈt e‰‡OÚÂ56¯ÚLÏ57‡ˆBiÎÂ ∆≈¿¿ƒ¿¿«¬»»»ƒ«««¿«≈
.Ba ˜ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡ÏÂ ÈÏk BÈ‡ - Ba≈¿ƒ¿…¿«≈À¿»«∆»…

ה"א.48) פ"ב גדולות.49)שם עץ 50)קורות חתיכת
אלא 51)עבה. אחרים, מאילנות לעץ הואֿהדין

ורבינו  תמרה, של בכופת שהיה מעשה הביאו שבתוספתא
המקור. בלשון להשתמש טפח,52)דרכו מגובה פחות

ה"ב). פכ"ו (לקמן במדרס כלל מטמא שם 53)אינו משנה
ט. אדום).54)פכ"ב, צבעו מפרשים (ויש ציורים בו עשה

לגוון 55) דומה בצבע העצים את לצבוע היו רגילים

לנוי.57)חזית.56)הכרכום. בשער לקובעו

.‡È˙BÒBÏk ÈL‡¯58ÔÈ˜e˜Á‰59˙Ú„Ï Ô˜˜Á Ì‡ ,60 »≈¿»«¬ƒƒ¬»»¿««
Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ ,ÔÈ˜e˜Á Ô‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -61 ¿«¿ƒÀ¿»¿»»¬ƒƒƒ≈¬≈∆

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -62Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿«»¿ƒƒ≈¬≈∆
.ÔÈ¯B‰Ë - BlL ÔÈ‡L Ì„‡ B‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»»»∆≈»∆¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»
‡l‡ ˙ÏÚBÓ ‰·LÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;‰·LÁÓa ‡l‡∆»¿«¬»»∆≈¿«¬»»∆∆∆»

ÌÈÏÚa ˙·LÁÓ63.‰Ú„ Èa Ô‰L «¬∆∆¿»ƒ∆≈¿≈≈»

ה"ב.58) שם ישיבה.59)תוספתא מקום בהם חקוק
עליהם.60) לשבת לישיבה.61)בכוונה בהם להשתמש
שחישב.62) אחר הזב עליהם ישב השלמות 63)אם ראה

פכ"ד. למעלה

.·È‰OBÚ‰64‰tk65d„ÁÈÂ dLaÈÂ ¯B‡O‰ ÔÓ »∆ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¬»
‰‡nË˙Óe ÏÎ‡ ˙¯BzÓ ‰ÏËa È¯‰ - ‰·ÈLÈÏƒƒ»¬≈»¿»ƒ«…∆ƒ¿«¿»

ıÚ‰ ÈLÈÓLz ˙LnLÓ È¯‰L ,Ò¯„Óa66. ¿ƒ¿»∆¬≈¿«∆∆«¿ƒ≈»≈

ב.64) מה, גבוה.65)פסחים אףֿעל66ֿ)גוש ולפיכך,
כאוכל  נידונה אינה עיסה, בה לחמץ עדיין ראויה שהיא פי
א  קכט, [בחולין עץ. כלי של תשמיש לה שקבע מפני -
ב'תוספות' למדו ומזה שימש", עץ "מעשה כששימש אמרו

לאכילה]. עדיין בראוי שהמדובר כופת, ד"ה שם פסחים

.‚È˙ÏˆÁÓ67Lw‰68Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó -69ÏLÂ ; «¿∆∆««ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ˜70ÛÏÁ ÏLÂ71‰¯B‰Ë -72‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ , »ƒ¿∆≈∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿»

˙B‡ÏˆÁn‰ ¯‡Le .Ò¯„ÓÏ73- ‰·ÈÎLÏ d‡OÚ Ì‡ : ¿ƒ¿»¿»««¿¿»ƒ¬»»ƒ¿ƒ»
CekÒÏ d‡OÚ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó74d‡OÚ .‰¯B‰Ë - ¿«∆∆À¿»¬»»¿ƒ¿»¬»»

Ì˙Ò75dÓ˙Ò - ‰pË˜ ,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b : ¿»¿»¿»»¿ƒ¿«»¿»»
‰·ÈÎLÏ76. ƒ¿ƒ»

מי"ז.67) פי"ז תבואה.68)כלים של הארוך הקנה
עקיבא,69) כר' פסק ארוך. לזמן קיום בת שאינה אףֿעלֿפי

שהיא  מפני וטעמו, עליו. החולק יחיד נגד כמותו שהלכה
מסויים. זמן במשך לשכיבה שפת 70)ראויה על הגדלים

עשב.71)הנהרות. אומר 72)מין למשנה, בפירושו
מיטמאה  אבל לו, והדומה שרץ מטומאת שטהורים רבינו
מסיים: הוא שהרי ממדרס, אף ומטהר בו חזר וכאן במדרס.
דוקרים  שהקנים מפני כנראה למדרס", ראויה שאינה "מפני

עליהם. לשכב רחבים 73)איֿאפשר מעשבים העשויות
של 74)ורכים. או מצוה של סוכה גבי על להניחה

שימושה.75)שומרים. אופן לה קבע יט,76)לא סוכה
תנאֿקמא. דעת לפי א) כא, (שם פפא רב כמסקנת ב,

.„È˙ÏˆÁÓ77ÌÈ˜ dÏ ‰OÚL78dk¯‡Ï79‰‡ÓË - «¿∆∆∆»»»»ƒ¿»¿»¿≈»
‰·ÈÎLÏ ‰Èe‡¯ ÔÈ„ÚL ,Ò¯„Ó80Èk ÔÈÓk d‡OÚ .81- ƒ¿»∆¬«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬»»¿ƒƒ
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מפרש  [רבינו חזק. אוכף לו ועושים עליו להשתלט וקשה
טמא  פירוש, - טמא" נאקה של "אוכף במשנה: שאמרו מה
חולקים  חכמים אבל יוסי, ר' דברי המשך הוא - מושב

עץ.111)עליו]. הנוהג 112)של עליו יושב ולפעמים
עליו,113)בחמור. להקל החמור בשביל שעיקרם מפני

כלל. טומאה מקבלים אינם

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
הבנין.1) בתוך בכותל וקבעו למידרס הראוי עץ כלי יבאר

שלה. העליון שנטל ושידה מראשיו אחד שנטל ספסל ודין
בה  שמגבלים עץ של ועריבה מצידה שנפחתה תיבה ודין
מועילה  מחשבה אם ודין בצק. בה לשים או הבנין טיט
מידרס  טמאה שהיתה מיטה ודין שנפחתה. גדולה בעריבה

וכו'. כרעיים ושתי קצרה וניטלה

.‡ıÚ ÈÏk2Ï˙ka BÚ·wL Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰3CB˙a ¿ƒ≈»»¿ƒ¿»∆¿»«…∆¿
ÂÈab ÏÚ ‰a ‡ÏÂ Ï˙ka BÚ·˜ :ÔÈa‰4ÏÚ ‰a B‡ «ƒ¿»¿»«…∆¿…»»««»»»«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ„Ú - BÚ·˜ ‡ÏÂ ÂÈab5‰È‰Lk6; «»¿…¿»¬«ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆»»
¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰·e ÌÈ¯ÓÒÓa BÚ·˜7ıtÓ ÔÎÂ . ¿»¿«¿¿ƒ»»»»»¿≈«»

w‰ Èab ÏÚ B˙pL˙B¯B8˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙ ‡ÏÂ BÚ·˜ : ∆¿»««≈«¿»¿…»«»»∆
- BÚ·˜ ‡ÏÂ ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙pL B‡ ‰·ÈÊÚn‰««¬ƒ»∆»«»»∆««¬ƒ»¿…¿»
- ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙Â BÚ·˜ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»¿»¿»«»»∆««¬ƒ»

.¯B‰Ë»

מ"ה.2) פ"כ לבנים 4)במסמרים.3)כלים עליו נתן לא
טיט. או עשה 5)וסיד לא אם מהבנין חלק נעשה לא הכלי

גביו. על ובנין במסמרים קביעה האלה: הדברים שני
שלא 6) הכלי שעל והטיט הלבנים גבי על הזב ישב ואם

שהבנין  אףֿעלֿפי מידרס, טמא הוא הרי במסמרים נקבע
הכלי. ובין בינו מקבל 7)מפסיק אינו לקרקע שהמחובר

ובין 8)טומאה. לכותל, מכותל קורות מניחים הבנאים
טיט  עליהם ונותנים ומפצים קרשים מניחים לקורה קורה

"מעזיבה". נקרא הקורות שבין זה שטח ואבנים.

.·ÏÒÙÒ9ÂÈL‡¯Ó „Á‡ ÏhpL10Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - «¿»∆ƒ«∆»≈»»¬«ƒ»
ÁÙË d·‚ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë - ÈM‰ Ïh .Ò¯„ÓÏ¿ƒ¿»ƒ««≈ƒ»¿ƒ≈…«∆«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó -11. ƒ¿«≈¿ƒ¿»

מ"ג.9) פכ"ב ושני 10)שם ארוך, קרש הוא הספסל
מזה  וקרש מזה קרש צדדיו, בשני קבועים קטנים  קרשים
האלה, הרגליים משתי אחד ניטל ואם הספסל, רגלי והם
במידרס  מתטמא הוא ולפיכך עליו, לשבת עדיין הוא ראוי
"טהור", הגירסא: [במשנתנו ה"ה). פכ"ה למעלה (ראה הזב

אחרת]. גירסא שלרבינו טפח,11)וברור שגובהו קרש
לישיבה. ראוי

.‚‡qk12‰lk ÏL13ÂÈÈetÁ eÏhpL14Ì‡Â .¯B‰Ë - ƒ≈∆«»∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï15ÌÈ‡ˆBÈ ÂÈÈetÁ16Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - eÏhÂ …»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿¬«ƒ»

Bk¯c ÔkL ,Ò¯„ÓÏ17Bcˆ ÏÚ e‰hÓ ˙BÈ‰Ï18·LBÈÂ ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ»»

מ"ד.12) הכלה 13)שם את עליו להושיב מיוחד כסא
או  המושב במקום מיוחד ריפוד זה לכיסא חופתה. ביום
"חיפוי". במשנה נקרא זה וריפוד שיש, של טבלא

(14– אדם בני של דרכם ואין למלאכתו, ראוי שאינו מפני
נשבר. כאילו הוא והרי עליו לשבת – לכלה דין 15)חוץ

פירוש  (ראה כלה בשל ולא רגיל בכיסא ה במשנה נאמר זה
בכיסא  מדובר כאן רבינו בדברי שגם ונראה שם), רבינו
לזו  זו מחוברות הכיסא רגלי ארבע הדברים: ופירוש פשוט.
משלושה  מורכב מושב מונח ועליהם קטנים, קרשים בארבע

"חיפויים". נקראים והם אינם 16)קרשים המושב קרשי
נשענים. הם שעליה למסגרת, מחוץ רגיל 17)בולטים,

קיימים. כשהחיפויים אפילו כך לעשות את 18)הוא מניח
"שכן  וכתב רבינו דקדק המסגרת. מקרשי אחד על הכיסא
בכך  דרכו אלמלא כי במשנה), גם כתוב (וכן דרכו"
שבור, כלי היה חיפוייו שניטל זה הרי שלם, כשהכיסא
שכל  [נראה במידרס מיטמא היה ולא למלאכתו ראוי שאינו
בטעות]. לכאן ונשתרבב ד, הלכה בסוף הנכון מקומו זה דין

.„‡qk19ÂÈÈetÁ eÏhpL20Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ƒ≈∆ƒ¿ƒ»«¬«ƒ»
‰·ÈLÈÏ21„ˆa ‰Ê ÂÈÈetÁÓ ÌÈL eÏh .‡nË˙Ó - ƒƒ»ƒ¿«≈ƒ¿¿«ƒ≈ƒ»∆¿«

¯B‰Ë - ‰Ê22. ∆»

מ"ו.19) למסגרת,20)שם מחוץ יוצאים בחיפויים מדובר
מוטה. כשהוא הכיסא על לשבת אפשר כגון 21)ואי

החיצוניים. השניים או המושב של האמצעי הקרש שניטל
שם.22) במשנה, כחכמים

.‰‰cL23ÔBÈÏÚ‰ ÏhpL24ÈtÓ ‰‡ÓË - dlL ƒ»∆ƒ«»∆¿∆»¿≈»ƒ¿≈
‰‡ÓË - ÔBzÁz‰ Ïh ;Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L ,ÔBzÁz‰««¿∆»¿ƒ¿»ƒ«««¿¿≈»

ÔÈtc‰ È¯‰ - Ô‰ÈzL eÏh ;ÔBÈÏÚ‰ ÈtÓ25.ÔÈ¯B‰Ë ƒ¿≈»∆¿ƒ¿¿≈∆¬≈««ƒ¿ƒ

מרכבה 23) היא ששידה מפרש כאן שרבינו ברור מ"ח. שם
שני  בה ויש ח), ב, ובקהלת ב מד, (שבת רש"י כפירוש
ששידה  כתב למשנה [בפירושו זה. תחת זה ישיבה מקומות
קיבול  ובית בעליונה קיבול בית לו שיש ארון, היא
איֿאפשר  כאן אולם דיהרנבורג), תרגום (לפי בתחתונה
דין  לו אין וארון במידרס, מתטמאה כתב שהרי כך, לפרש

העליון.24)מידרס]. (ראה 25)הכיסא השידה כותלי
השלמות).

.Â‰·z26dcvÓ ‰˙ÁÙpL27Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - ≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L·e28‰·ÈLÈÏ Û‡ ‰Èe‡¯L ÈtÓ ,29Ïk‰Â ƒ¿»À¿ƒ¿≈∆¿»«ƒƒ»¿«…

‰ÏÚÓÏÓ ‰˙ÁÙ .‰ÈÏÚ ÔÈ·LBÈ30ÔÓ ‰¯B‰Ë - ¿ƒ»∆»ƒ¿¬»ƒ¿«¿»¿»ƒ
‰‡nË˙Óe ,‰·ÈLÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L ,Ò¯„n‰«ƒ¿»∆¬≈≈»¿»ƒƒ»ƒ¿«¿»
‰˙ÁÙ .˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙B‡ÓË ¯‡Laƒ¿»À¿∆¬«ƒƒ¿«∆∆ƒ¿¬»

‰hÓÏÓ31˙B‡ÓË ÏkÓ ‰¯B‰Ë -32Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«»¿»ƒ»À¿««ƒ
‰ÈOÚÓ ¯wÚL ÈtÓ ;‡qÎk ‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»≈≈»∆»¿ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ««¬∆»

‰Ïa˜Ï33˙B¯B‚n‰Â .¯wÚ‰ ÏËa ¯·Îe ,34- dlL ¿«»»¿»»«»ƒ»¿«¿∆»
˙B‡nË˙Ó35dÏ ¯eaÁ ÔÈ‡Â36ÔÎÂ .37˙ÏtLÓ38 ƒ¿«¿¿≈»ƒ»¿≈«¿∆∆
‰˙ÁÙpL39ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ40‰Èe‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ««ƒ∆¿»
Ò¯„ÓÏ41¯wÚL ÈtÓ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒ¿»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ«

¯wÚ‰ ÏË·e ÏÈ‡B‰Â ,‰Ïa˜Ï ‰ÈOÚÓ‰ÏËa - «¬∆»¿«»»¿ƒ»«»ƒ»»¿»
‰ÏÙh‰42. «¿≈»

מ"ט.26) פי"ט הצדדיים.27)שם מדפנותיה אחד נשבר
לקבלה.28) עדיין ראוייה היא לטומאת 29)שהרי נימוק
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נשבר.30)מידרס. העליון נשברו,31)הדופן שוליה
לקבל. ראויה שנוהגת 32)ואינה מידרס מטומאת אפילו

קיבול. בית להם שאין בדברים העיקרי 33)גם תשמישה
ובית  אותה, עשו זה ולצורך ופירות, חפצים לקבל היא
ושרץ, מת טומאת לקבל ראוי כלי אותה עושה קיבולה
אבל  במידרס, גם מיטמאה – עליה יושבים שלפעמים ומפני
ובטלה  כלי מתורת לגמרי יצאה לקבל, ראויה כשאינה
גם  בטלה כך ומתוך ושרץ, מת טומאת לקבל הכשרתה
כחכמים  פסק כטפילה. לה שבאה מידרס לטומאת הכשרתה

שם. שאפשר 34)במשנה, בתיבה, מגירות היו אם
ה"ו). פ"ג למעלה (ראה שהתיבה 35)להוציאן אףֿעלֿפי

משלהן  קיבול בית להן שיש מפני והטעם, מלמטה. נפחתה
עצמם. בפני ככלים נידונות נפחתה 36)– לא אפילו

מתטמאות  המגירות אין - טומאה מקבלת והיא כלל, התיבה
במגירה  כזו טומאה נגעה ואם בתיבה, הטומאה אב כשנגע

התיבה. נטמאה מ"ו.37)לא עשוי 38)שם גדול סל
[יש  הנהג. בשביל ישיבה מקום לו ויש זבל, בו להוליך

הצד]. מן שפיתחה שוליה.39)מפרשים נשברו
ה"ב).40) פ"ו למעלה (ראה לטהרה יותר 41)כשיעורה

נוח  מקום בה נשאר שהרי מלמטה, שנפחתה מתיבה
נשאר 42)לישיבה. אם שאפילו במשנה, חכמים כדעת

שהמשפלת  מפני מידרס, טומאת בטלה לישיבה מקום
ייחדה  שאם [ונראה, לישיבה. ולא זבל להולכת נעשתה
ולהבא  מכאן מידרס טומאת מקבלת שנפחתה, אחר לישיבה

עץ]. כלי פשוטי ככל

.Ê‰·¯Ú43ÔÈÏa‚nL ıÚ ÏL44ÔÈa‰ da45˙‡ B‡ ¬≈»∆≈∆¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆
dÈ‡ - ˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ÒÈÒÙb‰«ƒ¿ƒ««ƒ∆¿«∆∆¿»À¿≈»

Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó46,˜ˆa‰ ˙‡ da ÔÈLlLÂ . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆»ƒ»∆«»≈
ÔÈbÏ ÈMÓ ˙˜ÊÁnL47ÔÈa˜ ‰ÚLz „ÚÂ48‰˜cÒpL , ∆«¬∆∆ƒ¿≈Àƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿¿»

˜„q‰ ÈtÓ ˙Á‡ BÏ‚¯ da ıÁ¯Ï ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú49 «∆≈»ƒ¿…»«¿««ƒ¿≈«∆∆
dÓ˙qL ;Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó BÊ È¯‰ -50d˙ÙBkL51 ¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¿»»∆¿»

dÁÈp‰ .dlL ˜„ÒÂ dÏ„‚ ÈÙÏ ‰ÈÏÚ ·LBÈÂ¿≈»∆»¿ƒ»¿»¿∆∆∆»ƒƒ»
ÌÈÓLba52dÈ‡ - ˜„q‰ ÌzÒÂ ‰Át˙pL „Ú «¿»ƒ«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿««∆∆≈»

da LeÏÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Óƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»
da LeÏÏ ‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙e53.˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜Óe , ¿ƒ««¬∆»»»¿«∆∆¿»À¿

ÌÈ¯˜a dÁÈp‰Â ¯ÊÁ54Ïa˜Ï ‰¯ÊÁ - ˜„q‰ ÁzÙÂ »«¿ƒƒ»¿»ƒ¿ƒ¿««∆∆»¿»¿«≈
Ò¯„Ó ˙‡ÓË55.˙B‡ÓË ¯‡MÓ ‰¯B‰Ëe , À¿«ƒ¿»¿»ƒ¿»À¿

מ"ב.43) פ"כ והחול 45)מערבבים.44)שם הטיט
הבניין. או 46)לצורך לשבת אדם בני של דרכם אין

הלכלוך. מפני כזו, בעריבה כלים 47)לעמוד תוספתא,
ה"א. פי"א לוגין.48)בבאֿמציעא ששה מחזיק הקב

עדיין 49) כשהיא ומדובר, הסדק. דרך מהר יוצאים שהמים
טומאות. בשאר ומטמאה רימונים כלומר,50)מקבלת

בה  ישתמשו תיסדק שאם לכך, עומדת היא מתחילה
תמיהת  לתרץ כדי נאמרה, זו נוספת תיבה לישיבה.
בטלה  העיקר "בטל בזה אמרו לא למה האחרונים,
חדשים' 'תוספות (ראה הקודמת בהלכה כמו הטפילה"

שני 51)למשנתנו). מחזיקה אינה ואם פיה. על הופכה
מפני  זיתים, במוציא שטהרתם בית, כלי ככל דינה - לוגין

רגליים. לרחיצת בה משתמשים שם.52)שאין משנה,

לו:53) אומרים ללישה, ראוייה עריבה על יושב אדם ואם
מלאכתנו". ונעשה הגירסא 54)"עמוד וכן "בקדים", צ"ל

וייבשה  מזרחית ברוח שהניחה שם רבינו ופירש במשנה.
הסדק. נפתח כך ומתוך העריבה, שם,55)את בתוספתא

ביום. פעמים עשר אפילו ומיטהרת מטמאת יוסי: רבי אמר

.Á‰·¯Ú56‰ÏB„‚57ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‡È‰L ¬≈»¿»∆ƒ»≈«ƒ¿»«ƒ
ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ ‰˙ÁÙpL58dÈÎ‰Â59È¯‰ - ‰·ÈLÈÏ ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒƒ»¬≈

ÚÈˆ˜iL „Ú Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ Û‡ ‰¯B‰Ë BÊ60ÔÈ‡L ; ¿»«ƒÀ¿«ƒ¿»«∆«¿ƒ«∆≈
„Ú ‰˙ÁÙpL ‰ÏB„‚ ‰·¯Úa ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰««¬»»∆∆«¬≈»¿»∆ƒ¿¬»«

‰OÚÓ da ‰OÚiL61d‡OÚ .62‰Ó‰·Ï Òe·‡63Û‡ , ∆«¬∆»«¬∆¬»»≈ƒ¿≈»«
‰‡ÓË - Ï˙ka dÚ·wL Èt ÏÚ64˙B‡Óh‰ ÏÎa65. «ƒ∆¿»»«…∆¿≈»¿»«À¿

מ"ד.56) קבים.57)שם מתשעה ויצאה 58)למעלה
לקבל. ראויה שאינה מפני כלי או 59)מתורת במחשבה

נוחה 60)בדיבור. שתהיה כדי הקצוות, את יחתוך
במשנתנו.61)לישיבה. חכמים גדולה 62)דעת לעריבה

במשנתנו). ישראל' ('תפארת לכך 63)שנפחתה והתקינה
מעשה. קש 64)עלֿידי חבילות בו להניח משמש אבוס

שניקבה  אףֿעלֿפי טומאה לקבל חזרה ולפיכך ועשבים,
רימון. לא 65)במוציא אבל הטומאות שאר בכל פירוש,

או  לישיבה ראוי אינו בכותל הקבוע איבוס שהרי במידרס,
מקבל  שאינו לקרקע כמחובר נידון אינו ולמה לשכיבה.
וגם  בקרקע לקביעה מתחילתו נעשה שלא מפני טומאה?
ואפשר  הבנין של חלק אינו שהרי הקרקע, את משמש אינו
ו'תפארת  ('ברטנורא' לכותל מחובר שאינו באבוס להשתמש

שם). ישראל'

.Ë‰hÓ66eÏhpL67˙Bk¯‡ ÈzL68¯Á‡ dlL ƒ»∆ƒ¿¿≈¬À∆»««
˙‡ ‰pL ‡ÏÂ ˙BL„Á ˙Bk¯‡ dÏ ‰OÚÂ ˙‡ÓËpL∆ƒ¿»¿»»»¬À¬»¿…ƒ»∆

ÌÈ·˜p‰69˙BL„Á‰ e¯aLÂ70‡È‰ ÔÈ„Ú - «¿»ƒ¿ƒ¿¿«¬»¬«ƒƒ
d˙‡ÓËa71CÏB‰ Ïk‰L ,‰¯B‰Ë - ˙BLÈ‰ e¯azL ; ¿À¿»»ƒ¿«¿«¿»¿»∆«…≈

.˙BLÈ‰ ¯Á‡«««¿»

מ"ו.66) פי"ט נשברו.67)שם הדפנות 68)ולא שני
למרגלותיה. עד המיטה ממראשותי הנמשכים הארוכים

(ראה 69) בהם תחובות שהארוכות המיטה לשונות חריצי
המיטה). תבנית של מלא תיאור ה"ב פ"ד למעלה

נשברו.70) אפילו קיימות,71)פירוש, שהישנות מפני
לא  – שינוי כל ללא הראשון למקומן בנקל להחזירן ואפשר
לה  עשה כשלא והואֿהדין המיטה. של טומאתה פקעה
לרבותא, חדשות" "עשה ונקט עליה, מיטה תורת חדשות,
כלל  בדעתו שאין מוכיחה החדשות שעשיית תחשוב שלא

טהרות'). ('סדרי למקומן הישנות את להחזיר

.È‰hÓ72Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L73‰¯ˆ˜ ‰ÏhÂ74 ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»
ÌÈÚ¯k ÈzLe75˙¯eˆ ÔÈ„ÚL ,d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú - ¿≈¿»«ƒ¬«ƒƒ¿À¿»»∆¬«ƒ«

˙„ÓBÚ ‰hn‰76k ÈzLe ‰k¯‡ ‰Ïh ;ÌÈÚ¯77- «ƒ»∆∆ƒ¿»¬À»¿≈¿»«ƒ
‰¯B‰Ë78. ¿»

מ"ה.72) פי"ח ונקט 73)שם אחרות, בטומאות הואֿהדין
עלֿידי  מידרס טומאת להיטמא רגילה שמיטה מפני מידרס

נדה. אשה מצד 74)ישיבת או הראש שמצד הדופן
צידיה.75)הרגליים. שמשני המיטה כרעי שתי
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מפרש  [רבינו חזק. אוכף לו ועושים עליו להשתלט וקשה
טמא  פירוש, - טמא" נאקה של "אוכף במשנה: שאמרו מה
חולקים  חכמים אבל יוסי, ר' דברי המשך הוא - מושב

עץ.111)עליו]. הנוהג 112)של עליו יושב ולפעמים
עליו,113)בחמור. להקל החמור בשביל שעיקרם מפני

כלל. טומאה מקבלים אינם

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
הבנין.1) בתוך בכותל וקבעו למידרס הראוי עץ כלי יבאר

שלה. העליון שנטל ושידה מראשיו אחד שנטל ספסל ודין
בה  שמגבלים עץ של ועריבה מצידה שנפחתה תיבה ודין
מועילה  מחשבה אם ודין בצק. בה לשים או הבנין טיט
מידרס  טמאה שהיתה מיטה ודין שנפחתה. גדולה בעריבה

וכו'. כרעיים ושתי קצרה וניטלה

.‡ıÚ ÈÏk2Ï˙ka BÚ·wL Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰3CB˙a ¿ƒ≈»»¿ƒ¿»∆¿»«…∆¿
ÂÈab ÏÚ ‰a ‡ÏÂ Ï˙ka BÚ·˜ :ÔÈa‰4ÏÚ ‰a B‡ «ƒ¿»¿»«…∆¿…»»««»»»«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ„Ú - BÚ·˜ ‡ÏÂ ÂÈab5‰È‰Lk6; «»¿…¿»¬«ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆»»
¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰·e ÌÈ¯ÓÒÓa BÚ·˜7ıtÓ ÔÎÂ . ¿»¿«¿¿ƒ»»»»»¿≈«»

w‰ Èab ÏÚ B˙pL˙B¯B8˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙ ‡ÏÂ BÚ·˜ : ∆¿»««≈«¿»¿…»«»»∆
- BÚ·˜ ‡ÏÂ ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙pL B‡ ‰·ÈÊÚn‰««¬ƒ»∆»«»»∆««¬ƒ»¿…¿»
- ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙Â BÚ·˜ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»¿»¿»«»»∆««¬ƒ»

.¯B‰Ë»

מ"ה.2) פ"כ לבנים 4)במסמרים.3)כלים עליו נתן לא
טיט. או עשה 5)וסיד לא אם מהבנין חלק נעשה לא הכלי

גביו. על ובנין במסמרים קביעה האלה: הדברים שני
שלא 6) הכלי שעל והטיט הלבנים גבי על הזב ישב ואם

שהבנין  אףֿעלֿפי מידרס, טמא הוא הרי במסמרים נקבע
הכלי. ובין בינו מקבל 7)מפסיק אינו לקרקע שהמחובר

ובין 8)טומאה. לכותל, מכותל קורות מניחים הבנאים
טיט  עליהם ונותנים ומפצים קרשים מניחים לקורה קורה

"מעזיבה". נקרא הקורות שבין זה שטח ואבנים.

.·ÏÒÙÒ9ÂÈL‡¯Ó „Á‡ ÏhpL10Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - «¿»∆ƒ«∆»≈»»¬«ƒ»
ÁÙË d·‚ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë - ÈM‰ Ïh .Ò¯„ÓÏ¿ƒ¿»ƒ««≈ƒ»¿ƒ≈…«∆«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó -11. ƒ¿«≈¿ƒ¿»

מ"ג.9) פכ"ב ושני 10)שם ארוך, קרש הוא הספסל
מזה  וקרש מזה קרש צדדיו, בשני קבועים קטנים  קרשים
האלה, הרגליים משתי אחד ניטל ואם הספסל, רגלי והם
במידרס  מתטמא הוא ולפיכך עליו, לשבת עדיין הוא ראוי
"טהור", הגירסא: [במשנתנו ה"ה). פכ"ה למעלה (ראה הזב

אחרת]. גירסא שלרבינו טפח,11)וברור שגובהו קרש
לישיבה. ראוי

.‚‡qk12‰lk ÏL13ÂÈÈetÁ eÏhpL14Ì‡Â .¯B‰Ë - ƒ≈∆«»∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï15ÌÈ‡ˆBÈ ÂÈÈetÁ16Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - eÏhÂ …»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿¬«ƒ»

Bk¯c ÔkL ,Ò¯„ÓÏ17Bcˆ ÏÚ e‰hÓ ˙BÈ‰Ï18·LBÈÂ ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ»»

מ"ד.12) הכלה 13)שם את עליו להושיב מיוחד כסא
או  המושב במקום מיוחד ריפוד זה לכיסא חופתה. ביום
"חיפוי". במשנה נקרא זה וריפוד שיש, של טבלא

(14– אדם בני של דרכם ואין למלאכתו, ראוי שאינו מפני
נשבר. כאילו הוא והרי עליו לשבת – לכלה דין 15)חוץ

פירוש  (ראה כלה בשל ולא רגיל בכיסא ה במשנה נאמר זה
בכיסא  מדובר כאן רבינו בדברי שגם ונראה שם), רבינו
לזו  זו מחוברות הכיסא רגלי ארבע הדברים: ופירוש פשוט.
משלושה  מורכב מושב מונח ועליהם קטנים, קרשים בארבע

"חיפויים". נקראים והם אינם 16)קרשים המושב קרשי
נשענים. הם שעליה למסגרת, מחוץ רגיל 17)בולטים,

קיימים. כשהחיפויים אפילו כך לעשות את 18)הוא מניח
"שכן  וכתב רבינו דקדק המסגרת. מקרשי אחד על הכיסא
בכך  דרכו אלמלא כי במשנה), גם כתוב (וכן דרכו"
שבור, כלי היה חיפוייו שניטל זה הרי שלם, כשהכיסא
שכל  [נראה במידרס מיטמא היה ולא למלאכתו ראוי שאינו
בטעות]. לכאן ונשתרבב ד, הלכה בסוף הנכון מקומו זה דין

.„‡qk19ÂÈÈetÁ eÏhpL20Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ƒ≈∆ƒ¿ƒ»«¬«ƒ»
‰·ÈLÈÏ21„ˆa ‰Ê ÂÈÈetÁÓ ÌÈL eÏh .‡nË˙Ó - ƒƒ»ƒ¿«≈ƒ¿¿«ƒ≈ƒ»∆¿«

¯B‰Ë - ‰Ê22. ∆»

מ"ו.19) למסגרת,20)שם מחוץ יוצאים בחיפויים מדובר
מוטה. כשהוא הכיסא על לשבת אפשר כגון 21)ואי

החיצוניים. השניים או המושב של האמצעי הקרש שניטל
שם.22) במשנה, כחכמים

.‰‰cL23ÔBÈÏÚ‰ ÏhpL24ÈtÓ ‰‡ÓË - dlL ƒ»∆ƒ«»∆¿∆»¿≈»ƒ¿≈
‰‡ÓË - ÔBzÁz‰ Ïh ;Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L ,ÔBzÁz‰««¿∆»¿ƒ¿»ƒ«««¿¿≈»

ÔÈtc‰ È¯‰ - Ô‰ÈzL eÏh ;ÔBÈÏÚ‰ ÈtÓ25.ÔÈ¯B‰Ë ƒ¿≈»∆¿ƒ¿¿≈∆¬≈««ƒ¿ƒ

מרכבה 23) היא ששידה מפרש כאן שרבינו ברור מ"ח. שם
שני  בה ויש ח), ב, ובקהלת ב מד, (שבת רש"י כפירוש
ששידה  כתב למשנה [בפירושו זה. תחת זה ישיבה מקומות
קיבול  ובית בעליונה קיבול בית לו שיש ארון, היא
איֿאפשר  כאן אולם דיהרנבורג), תרגום (לפי בתחתונה
דין  לו אין וארון במידרס, מתטמאה כתב שהרי כך, לפרש

העליון.24)מידרס]. (ראה 25)הכיסא השידה כותלי
השלמות).

.Â‰·z26dcvÓ ‰˙ÁÙpL27Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - ≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L·e28‰·ÈLÈÏ Û‡ ‰Èe‡¯L ÈtÓ ,29Ïk‰Â ƒ¿»À¿ƒ¿≈∆¿»«ƒƒ»¿«…

‰ÏÚÓÏÓ ‰˙ÁÙ .‰ÈÏÚ ÔÈ·LBÈ30ÔÓ ‰¯B‰Ë - ¿ƒ»∆»ƒ¿¬»ƒ¿«¿»¿»ƒ
‰‡nË˙Óe ,‰·ÈLÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L ,Ò¯„n‰«ƒ¿»∆¬≈≈»¿»ƒƒ»ƒ¿«¿»
‰˙ÁÙ .˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙B‡ÓË ¯‡Laƒ¿»À¿∆¬«ƒƒ¿«∆∆ƒ¿¬»

‰hÓÏÓ31˙B‡ÓË ÏkÓ ‰¯B‰Ë -32Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«»¿»ƒ»À¿««ƒ
‰ÈOÚÓ ¯wÚL ÈtÓ ;‡qÎk ‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»≈≈»∆»¿ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ««¬∆»

‰Ïa˜Ï33˙B¯B‚n‰Â .¯wÚ‰ ÏËa ¯·Îe ,34- dlL ¿«»»¿»»«»ƒ»¿«¿∆»
˙B‡nË˙Ó35dÏ ¯eaÁ ÔÈ‡Â36ÔÎÂ .37˙ÏtLÓ38 ƒ¿«¿¿≈»ƒ»¿≈«¿∆∆
‰˙ÁÙpL39ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ40‰Èe‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ««ƒ∆¿»
Ò¯„ÓÏ41¯wÚL ÈtÓ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒ¿»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ«

¯wÚ‰ ÏË·e ÏÈ‡B‰Â ,‰Ïa˜Ï ‰ÈOÚÓ‰ÏËa - «¬∆»¿«»»¿ƒ»«»ƒ»»¿»
‰ÏÙh‰42. «¿≈»

מ"ט.26) פי"ט הצדדיים.27)שם מדפנותיה אחד נשבר
לקבלה.28) עדיין ראוייה היא לטומאת 29)שהרי נימוק
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כלֿכך.76) נוח לא באופן אמנם עליה, לשכב ואפשר
משופעת 78)שמצידיה.77) מיטה על לשכב איֿאפשר

החלקים  את למקומם החזיר ואם הי"ג). (ראה אורכה לכל
ישראל'). ('תפארת הטומאה חזרה – שניטלו

.‡Èıˆ˜79˙BBLÏ ÈzL80ÔBÒÎÏ‡a ‰hÓ ÏL81B‡ , »«¿≈¿∆ƒ»«¬«¿
ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÚ¯k ÈzL ıˆwL82B‡ ,ÔBÒÎÏ‡a ∆»«¿≈¿»«ƒ∆««∆««¬«¿

ÔËÚnL83ÁÙhÓ ˙BÁt84.‰¯B‰Ëe ‰¯aL BÊ È¯‰ - ∆ƒ¬»»ƒ∆«¬≈ƒ¿»»¿»
‰k¯‡ ‰¯aL85‰‡ÓË ·‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú - dw˙Â ƒ¿¿»¬À»¿ƒ¿»¬«ƒƒ«À¿»

‰˙È‰Lk86dw˙Â ‰iM‰ ‰k¯‡‰ ‰¯aL ;87- ¿∆»¿»ƒ¿¿»»¬À»«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë88Ò¯„Ó ÚbÓ ‰‡ÓË Ï·‡ ,89‡Ï . ¿»ƒ«ƒ¿»¬»¿≈»««ƒ¿»…

- ‰iM‰ ‰¯aLpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»
‰¯B‰Ë90. ¿»

שראשי 80)שם.79) המיטה זוויות שבארבע העצים
ש  בחריצים תחובים והקצרות בהם.הארוכות

את 81) וקצץ מרובע, בצורת מחוברות והקצרות הארוכות
מזרחיתֿ כגון המרובע, אלכסון שבראשי הלשונות שתי
לשני  המיטה נתפרקה כך ומתוך ומערביתֿצפונית, דרומית

וקצרה. ארוכה חלק ובכל בהגהותיו 82)חלקים הגר"א
שגם  ומסתבר טפח", על "טפח המלים את מוחק למשנה,
גורס  הוא וכן דעתו. לפי למוחקן יש כאן רבינו בדבריו
שנדפסו  [במשניות ה"ב. פ"ה בבאֿמציעא כלים בתוספתא,
ובמשנה  טפח", על "טפח הכניסו: משנה, סדרי בששה

אלו]. מילים הוצאו נדה, למסכת כל 83)שנספחה את
הכרעיים. והשאיר 84)ארבעת הכרעיים מן חלק קצץ

גבי  מעל מטפח פחות מונחת והמיטה בגובהן, מטפח פחות
"פחות  שהמילים מבאר, למשנה בפירושו רבינו הקרקע.
ולמה  באלכסון. כרעיים שתי קצץ לדין גם נמשכות מטפח"
שהודיע  אחר טהורה, כרעיים ארבע שקצץ להשמיענו צריך
כל  שאם לומר שאפשר מפני טהורה? – שתיים שקצץ כבר
יותר  וראוייה מתנודדת אינה המיטה – שוות הרגליים
יותר  קצרות האחד באלכסון רגליה ששתי ממיטה לשכיבה

השני. שבאלכסון מ"ו.85)מאלו אפשר 86)שם,
לכותל. המיטה מידרס.87)להשעין טמאה במיטה מדובר

והטעם,88) הראשונה. תיקון אחר נשברה שהשנייה ואע"פ
שנטמאה, המיטה את מבטלת הארוכות שתי ששבירת מפני
נטמאה  לא זו ומיטה היא, חדשות פנים המתוקנת וזו

ב). קיב, שבת (ראה מידרס הנוגע 89)טומאת דבר ככל
הארוכה  דבר: של וטעמו לטומאה. ראשון שנעשה במידרס
וקיבלה  מידרס, הטמאה במיטה נגעה הראשונה המתוקנת
שנייה, ארוכה כשנשברה ממנה פקעה שלא מגע טומאת
זו  וטומאתה עצמה, מחמת לה באה זו שטומאה מפני
תמצא  דומים (דינים לה המחוברת המיטה כל על מתפשטת

טֿי). הלכות ובפכ"א הי"ב, בפ"ז לגמרי,90)למעלה,
מגע  טומאת עליה שאין ואין שתיקנה, אחר אפילו מידרס

חדשה  שמיטה מפני לטומאתה, להחזירה מועיל התיקון
למעלה. שביארנו כמו לכאן, באה

.·È‰hÓ91,˙B‡ÓË ¯‡La B‡ Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»À¿
ÔÈÁ‡ ‰e˜ÏÁL B‡ dÈˆÁ „·‡ B‡ dÈˆÁ ·‚Â92B‡ ¿ƒ¿«∆¿»»«∆¿»∆¬»»«ƒ

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÔÈÙzL93¯aLpL ÈÏÎk BÊ È¯‰L ,94. À»ƒ¬≈¿»∆¬≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰e¯ÈÊÁ‰95‰Ê È¯‰ . ∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»¿«»¬≈∆

,‡ÓËpL ÌÈÏk È¯·MÓ „Á‡ ÈÏk ‰OÚL ÈÓÏ ‰ÓB„∆¿ƒ∆»»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»
¯B‰Ë ‡e‰L96.‡a‰Ï ‰‡ÓË Ïa˜Óe ∆»¿«≈À¿»¿«»

מ"ט.91) בירושה.92)שם להם אם 93)שנפלה אפילו
הישנה. טומאתה פקעה כרעיים, ושתי ארוכה נשארו

בהם 94) דנים שאנו במקרים כי שבה"ט, לדין דומה זה ואין
החסרים  החלקים שיוחזרו הדעת על מתקבל הדבר אין כאן

המיטה,95)למקומם. כשנחלקה פקעה ראשונה טומאה
נטמאה  שלא חדשה כמיטה נידונית והשלימה שחזר ואחר
לא  שכאן מפני י, שבהלכה לניטלו דומה זה ואין מעולם.
ולזה  כלי. מתורת בטלה ולפיכך שיוחזרו, דעתו על העלה

שבור". ככלי זו "שהרי באמרו: רבינו חוץ 96)נתכוון
ה"א). פ"ב למעלה (ראה מתכות לכלי

.‚È‰hÓ97‰¯aL Ì‡ ,‰È¯·È‡ e˜¯ÙpL98‰k¯‡ ƒ»∆ƒ¿¿≈»∆»ƒƒ¿¿»¬À»
el‡ È¯‰ - ÌÈÚ¯k ÈzLe ‰¯ˆ˜ B‡ ÌÈÚ¯k ÈzLe¿≈¿»«ƒ¿»»¿≈¿»«ƒ¬≈≈

ÔÈ‡nË˙Ó99ÔLÈÏÂ Ï˙ka ÔÎÓÒÏ ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ , ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿»«…∆¿ƒ…
Ô‰ÈÏÚ100. ¬≈∆

נשארה.98)שם.97) גורס: איש' החלקים 99)ה'חזון
ארוכה  או כרעיים ושתי קצרה שהם שנשארו, השלמים

טומאה. מקבלים – כרעיים א.100)ושתי טז, סוכה
שאם  ואמרנו, טמאה. במיטה מדובר י בהלכה [למעלה
צורת  לה שאין מפני נטהרה, כרעיים ושתי ארוכה נשברה
אנו  וכאן חדשה, מיטה תהיה בכותל יסמכה ואם מיטה,
זו  חדשה ומיטה ולהבא, מכאן טומאה קבלת על דנים
כמותם. ופסק במשנתנו, חכמים לדעת טומאה מקבלת
ראב"ד  (ראה בכותל] לסומכה עליה בחישב שמדובר ונראה

וכסףֿמשנה)

.„È‰hÓ101dlk ˙‡ÓËpL102ÌÈ¯·È‡ dÏÈaË‰ Ì‡ , ƒ»∆ƒ¿»À»ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ
ÌÈ¯·È‡103‰¯B‰Ë -104. ≈»ƒ¿»

שם.101) שלימה.102)כלים, פירקה 103)כשהיא
עצמו. בפני חלק כל רבינו 104)והטביל מועילה. הטבילה

במשנתנו, וחכמים אליעזר רבי של מחלוקתם מפרש
כחכמים. ופסק שנתפרקה, טמאה מיטה איברי בטבילת
ו'תוספות' שם, ר"ש (ראה אחרת פירש עצמה במשנה אולם
קצרה  או ארוכה כשנשארו ומדובר מיטה). ד"ה א טז, סוכה
פרחה  - נשארו כשלא אבל מחוברות, כרעיים ושתי

טבילה. צריכה ואינה טומאתה

.ÂË˜¯ÙÓ‰105Ú‚Bp‰ - dÏÈaË‰Ï ‰hn‰ ˙‡ «¿»≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»«≈«
ÌÈÏ·Áa106¯B‰Ë dlL107. «¬»ƒ∆»»

מ"א.105) פי"ט המיטה.106)שם דפנות בין המסורגים
שהם 107) מפני המיטה כדין החבלים דין הפריקה לפני

בלתי  וחבלים החיבור, נפסק וכשפרקה לה, מחוברים
כך  ומשום עצמם בפני כלל טומאה מקבלים אינם ארוגים

נטהרו.

ה'תש"פ  ניסן ה' שני יום

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
עריבות.1) ובשלוש תיבות בשלוש הן דרכים ששלוש יבאר
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מיטות  וג' בסיסים וג' תרבוסים וג' תריסים וג' עגלות וג'
פנקסות. וג' קופות וג' סנדלים וג' סבכות וג' מטפחות וג'

.‡LÏL2Ô‰ ˙B·z3:‰‡ÓË - dcvÓ ‰˙ÁÙpL ‰·z »≈≈≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»¿≈»
Ò¯„Ó4‰ÏÚÓÏÓ ;5˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -6‰‡a‰Â ; ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈≈¿«»»

‰cn·7ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -8. «ƒ»¿»ƒ¿

ד.2) משנה כ"ד פרק זה 3)כלים שבפרק ההלכות רובי
הקודמים. בפרקים שנכתבו דינים סיכום בשאר 4)הם וכן

מלמעלה.5)טומאות. מידרס.6)נפחתה טומאת לא אבל
מיטמא  - מידרס טמא שאמרו מקום כל בידינו: הוא [כלל
א) הלכה כ"ג פרק למעלה (ראה טומאות בשאר גם
חוץ  הטומאות לכל הכוונה מת" "טמא שאמרו ובמקום

סאה.7)למידרס]. ארבעים מחזיקה המדובר 8)שהיא
יושבים  שלפעמים אלא למידרס, מיוחדת שאינה בתיבה
- מלאכתה לעיקר ראוייה שהיא זמן כל ולפיכך, עליה,
וכשבטלה  במידרס, גם מיטמאה היא - חפצים לקבלת
העיקר  שבטל מפני מידרס מיטמאה אינה קיבול כלי מתורת
דבר  אבל ו. הלכה כ"א בפרק שנתבאר כמו הטפילה, בטלה
התורה  מן מידרס מיטמא ישיבה או לשכיבה המיוחד
בשאר  גם מיטמא כך ומתוך במידה, בא הוא אם אפילו
מט, בנידה האמור להכלל בהתאם סופרים, מדברי טומאות

מת". מטמא מידרס המטמא "כל א:

.·:Ô‰ ˙B·¯Ú LÏL‰ÚLz „ÚÂ ÔÈbÏ ÈMÓ ‰·¯Ú »¬≈≈¬≈»ƒ¿≈Àƒ¿«ƒ¿»
‰‡ÓË - ‰ÓÏL ;Ò¯„Ó ‰‡ÓË - ‰˜cÒpL ÔÈa«̃ƒ∆ƒ¿¿»¿≈»ƒ¿»¿≈»¿≈»

˙Ó ‡ÓË9.ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ‰cn· ‰‡a‰Â ; ¿≈≈¿«»»«ƒ»¿»ƒ¿

מידרס.9) לטומאת חוץ טומאות שאר וכן

.‚:Ô‰ ˙BÏ‚Ú LÏL‰¯„˙˜k ‰ÈeOÚ‰10‰‡ÓË - »¬»≈»¬»¿»∆¿»¿≈»
Ò¯„Ó11‰hÓk ;12ÌÈ·‡ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -13 ƒ¿»¿ƒ»¿≈»¿≈≈¿∆¬»ƒ

ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -14. ¿»ƒ¿

צדדים.10) משלושה ומוקף כרחבו שארכו כיסא בתבנית
עליה.11) לשבת שכזו 12)עשוייה עגלה וצרה. ארוכה

אומרים  אדם עליה יושב ואם משאות בה להוביל תשמישה
מלאכתנו. ונעשה עמוד בה 13)לו: להוליך העשוייה

גדולות. לאורך 14)אבנים מונחים עצים הם שוליה
לשבת  אפשר ואי גדול ריווח וביניהם ולרחבה העגלה

עליה.

.„ÔÈÒÈ¯z ‰LÏL15:Ô‰ÛeÙk‰ ÒÈ¯z16‡ÓË - ¿»¿ƒƒ≈¿ƒ«»»≈
Ò¯„Ó17ÔBtÓ˜a Ba ÔÈ˜ÁOnLÂ ;18;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ƒ¿»¿∆¿«¬ƒ¿«¿»≈¿≈≈

ÌÈi·¯Ú‰ ˙ˆÈ„Â19‡È‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆ƒ
‰¯eˆÏ ‰ÈeOÚ20ÏÎÂ ,Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡Â „·Ïa ¬»¿»ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿≈»»¿»

Ïk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»≈¿«≈À¿»»
.¯wÚƒ»

לוחמים.15) של מקיף 16)מגינים והוא מרזב בתבנית
האוייב. חיצי מפני ומגן צדדים משלושה הגוף את

הקרב.17) בשדה בו שוכבים שהחיילים בשדה 18)מפני
ואין  לוחמים של מתריס וקטן ישר והוא הקרב משחקי

וישיבה. לשכיבה בו שמשמש 19)משתמשים קטן תריס
ילדים. לשחוק בה.20)רק להתגדר

.‰¯BÚ ÏL ÔÈÒea¯z ‰LÏL21:Ô‰ÌÈ¯tÒ ÏL22- ¿»«¿ƒ∆≈∆«»ƒ
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ÂÈÏÚ ÔÈÏÎB‡LÂ ;Ò¯„Ó ‡ÓË23; »≈ƒ¿»¿∆¿ƒ»»»≈¿≈≈

ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈ˙Èf‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÌÈÁËBMLÂ¿∆¿ƒ»»∆«≈ƒ»ƒ¿¿ƒ
Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L24. ∆≈ƒ¿«¿≈»»

שערותיו.21) ניטלו שלא פשוט עור שמושיבים 22)כלי
המסתפרים. את שאומרים 23)עליו מפני מידרס לא אבל

עליו. לאכול היינו מלאכתנו, ונעשה עמוד עליו: ליושב
בלבד.24) אדם משמשי משמש והוא

.Â˙B‡ÒÈÒa ‰LÏL25:Ô‰‰hn‰ ÈÙlL26ÈÙlLÂ27 ¿»¿ƒ»≈∆ƒ¿≈«ƒ»¿∆ƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBq‰28ÔÁÏL ÏL ;Ò¯„Ó ‡ÓË -29‡ÓË ‡ÓË - «¿ƒ»≈ƒ¿»∆À¿»»≈¿≈

Ïc‚Ó ÏLÂ ;˙Ó30˙ˆ˜Ó ‡e‰L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ≈¿∆ƒ¿»»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿»
Ïc‚Ó31.ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙¯eˆÂ ƒ¿»¿»««»»

שהוא.25) מה עליהם להעמיד המשמשים כלים
שלא 26) כדי עליו, רגליו מעמיד המיטה מן שהיורד

הקרה. הריצפה או הקרקע על לו 27)לעמוד המשמש
לרגליו. אלה 28)הדום לשני קרא למה לי נתברר לא

ובמשנה 29)"בסיס". דלופקי" "של כתוב במשנתנו
שולחן  "הוא שדלופקי רבינו מפרש א כ"ב, פרק כלים
ולכלי  היין לכלי מקומות ובו ארוך והוא לשתייה מוכן
[בירושלמי  כזה. לשולחן התכוון כאן שגם ונראה הפירות".
היא  למה "דולפקי לעזר: רבי אמר ב הלכה י"ז פרק שבת
(שלו) דידיה בסיס עליה, אוכל שהשמש מפני טמאה?
משמע, עליה". עומד שהשמש מפני טמאה? למה
משמש  והוא הדולפקי ליד יושבים אינם שהמסובים
מגישם  שהשמש ומשקין והאוכלין הכלים עליו להעמיד
טומאה  מקבל הוא למה לעזר רבי שאל ולפיכך למסובים,
אוכל  שהשמש מפני והשיב בלבד? כלים משמש הוא הלא
השמש  הלא מידרס, טומאת מקבל הבסיס אין ולמה עליו.
האדם  דריסת לשם נעשה לא שהבסיס מפני עליו? עומד
מן  כחלק טומאות שאר מקבל הוא כן פי על ואף עליו,

כמגדל,30)הדולפקי. עשוי גדול ארון עליו שמעמידים
סאה. ארבעים מקבל המגדל 31)והוא מן חלק הוא

טומאה. מקבל שאינו

.Ê:Ô‰ ˙BhÓ LÏL‰‡ÓË - ‰·ÈÎLÏ ‰ÈeOÚ‰ »ƒ≈»¬»ƒ¿ƒ»¿≈»
‰‡ÓË - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk da ÔÈ˙BpL ÌÈ‚bÊ ÏLÂ ;Ò¯„Óƒ¿»¿∆«»ƒ∆¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈»
˙BÎ·q‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯ÒnL ÔÈ‚¯Ò ÏLÂ ;˙Ó ˙‡ÓËÀ¿«≈¿∆»»ƒ∆¿»¿ƒ»∆»∆«¿»
.Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿≈»»

.Á˙BÏtLÓ LÏL32:Ô‰Ò¯„Ó ‰‡ÓË - Ï·Ê ÏL33; »«¿≈≈∆∆∆¿≈»ƒ¿»
Ô·z ÏL34ÌÈlÓb ÏL ıÏÁt‰Â ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -35 ∆∆∆¿≈»¿≈≈¿«À¿»∆¿«ƒ

¯˙BÈa ÌÈL˜ BlL ÌÈÏ·Á‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -36 »ƒ¿¿ƒ∆«¬»ƒ∆»ƒ¿≈
Ba ‡ˆBiÎÂ Ô·z Ïa˜Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ÌÈ·ÚÂ37‡ˆÓÂ , ¿»ƒ¿≈»¿«≈∆∆¿«≈¿ƒ¿»

.„·Ïa ÌÈÏ·Á ‡l‡ ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿«

תבן.32) או זבל בהם שמוליכים גדולים מפני 33)סלים
עליו. יושב והנהג מלמעלה חלקי כיסוי לה שיש

התבן.34) על יושב והנהג מלמעלה רשת 35)פתוחה
מכמוציא  יותר רחבים הסריגה וניקבי עבים מחבלים עשוייה
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כלֿכך.76) נוח לא באופן אמנם עליה, לשכב ואפשר
משופעת 78)שמצידיה.77) מיטה על לשכב איֿאפשר

החלקים  את למקומם החזיר ואם הי"ג). (ראה אורכה לכל
ישראל'). ('תפארת הטומאה חזרה – שניטלו

.‡Èıˆ˜79˙BBLÏ ÈzL80ÔBÒÎÏ‡a ‰hÓ ÏL81B‡ , »«¿≈¿∆ƒ»«¬«¿
ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÚ¯k ÈzL ıˆwL82B‡ ,ÔBÒÎÏ‡a ∆»«¿≈¿»«ƒ∆««∆««¬«¿

ÔËÚnL83ÁÙhÓ ˙BÁt84.‰¯B‰Ëe ‰¯aL BÊ È¯‰ - ∆ƒ¬»»ƒ∆«¬≈ƒ¿»»¿»
‰k¯‡ ‰¯aL85‰‡ÓË ·‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú - dw˙Â ƒ¿¿»¬À»¿ƒ¿»¬«ƒƒ«À¿»

‰˙È‰Lk86dw˙Â ‰iM‰ ‰k¯‡‰ ‰¯aL ;87- ¿∆»¿»ƒ¿¿»»¬À»«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë88Ò¯„Ó ÚbÓ ‰‡ÓË Ï·‡ ,89‡Ï . ¿»ƒ«ƒ¿»¬»¿≈»««ƒ¿»…

- ‰iM‰ ‰¯aLpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»
‰¯B‰Ë90. ¿»

שראשי 80)שם.79) המיטה זוויות שבארבע העצים
ש  בחריצים תחובים והקצרות בהם.הארוכות

את 81) וקצץ מרובע, בצורת מחוברות והקצרות הארוכות
מזרחיתֿ כגון המרובע, אלכסון שבראשי הלשונות שתי
לשני  המיטה נתפרקה כך ומתוך ומערביתֿצפונית, דרומית

וקצרה. ארוכה חלק ובכל בהגהותיו 82)חלקים הגר"א
שגם  ומסתבר טפח", על "טפח המלים את מוחק למשנה,
גורס  הוא וכן דעתו. לפי למוחקן יש כאן רבינו בדבריו
שנדפסו  [במשניות ה"ב. פ"ה בבאֿמציעא כלים בתוספתא,
ובמשנה  טפח", על "טפח הכניסו: משנה, סדרי בששה

אלו]. מילים הוצאו נדה, למסכת כל 83)שנספחה את
הכרעיים. והשאיר 84)ארבעת הכרעיים מן חלק קצץ

גבי  מעל מטפח פחות מונחת והמיטה בגובהן, מטפח פחות
"פחות  שהמילים מבאר, למשנה בפירושו רבינו הקרקע.
ולמה  באלכסון. כרעיים שתי קצץ לדין גם נמשכות מטפח"
שהודיע  אחר טהורה, כרעיים ארבע שקצץ להשמיענו צריך
כל  שאם לומר שאפשר מפני טהורה? – שתיים שקצץ כבר
יותר  וראוייה מתנודדת אינה המיטה – שוות הרגליים
יותר  קצרות האחד באלכסון רגליה ששתי ממיטה לשכיבה

השני. שבאלכסון מ"ו.85)מאלו אפשר 86)שם,
לכותל. המיטה מידרס.87)להשעין טמאה במיטה מדובר

והטעם,88) הראשונה. תיקון אחר נשברה שהשנייה ואע"פ
שנטמאה, המיטה את מבטלת הארוכות שתי ששבירת מפני
נטמאה  לא זו ומיטה היא, חדשות פנים המתוקנת וזו

ב). קיב, שבת (ראה מידרס הנוגע 89)טומאת דבר ככל
הארוכה  דבר: של וטעמו לטומאה. ראשון שנעשה במידרס
וקיבלה  מידרס, הטמאה במיטה נגעה הראשונה המתוקנת
שנייה, ארוכה כשנשברה ממנה פקעה שלא מגע טומאת
זו  וטומאתה עצמה, מחמת לה באה זו שטומאה מפני
תמצא  דומים (דינים לה המחוברת המיטה כל על מתפשטת

טֿי). הלכות ובפכ"א הי"ב, בפ"ז לגמרי,90)למעלה,
מגע  טומאת עליה שאין ואין שתיקנה, אחר אפילו מידרס

חדשה  שמיטה מפני לטומאתה, להחזירה מועיל התיקון
למעלה. שביארנו כמו לכאן, באה

.·È‰hÓ91,˙B‡ÓË ¯‡La B‡ Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»À¿
ÔÈÁ‡ ‰e˜ÏÁL B‡ dÈˆÁ „·‡ B‡ dÈˆÁ ·‚Â92B‡ ¿ƒ¿«∆¿»»«∆¿»∆¬»»«ƒ

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÔÈÙzL93¯aLpL ÈÏÎk BÊ È¯‰L ,94. À»ƒ¬≈¿»∆¬≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰e¯ÈÊÁ‰95‰Ê È¯‰ . ∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»¿«»¬≈∆

,‡ÓËpL ÌÈÏk È¯·MÓ „Á‡ ÈÏk ‰OÚL ÈÓÏ ‰ÓB„∆¿ƒ∆»»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»
¯B‰Ë ‡e‰L96.‡a‰Ï ‰‡ÓË Ïa˜Óe ∆»¿«≈À¿»¿«»

מ"ט.91) בירושה.92)שם להם אם 93)שנפלה אפילו
הישנה. טומאתה פקעה כרעיים, ושתי ארוכה נשארו

בהם 94) דנים שאנו במקרים כי שבה"ט, לדין דומה זה ואין
החסרים  החלקים שיוחזרו הדעת על מתקבל הדבר אין כאן

המיטה,95)למקומם. כשנחלקה פקעה ראשונה טומאה
נטמאה  שלא חדשה כמיטה נידונית והשלימה שחזר ואחר
לא  שכאן מפני י, שבהלכה לניטלו דומה זה ואין מעולם.
ולזה  כלי. מתורת בטלה ולפיכך שיוחזרו, דעתו על העלה

שבור". ככלי זו "שהרי באמרו: רבינו חוץ 96)נתכוון
ה"א). פ"ב למעלה (ראה מתכות לכלי

.‚È‰hÓ97‰¯aL Ì‡ ,‰È¯·È‡ e˜¯ÙpL98‰k¯‡ ƒ»∆ƒ¿¿≈»∆»ƒƒ¿¿»¬À»
el‡ È¯‰ - ÌÈÚ¯k ÈzLe ‰¯ˆ˜ B‡ ÌÈÚ¯k ÈzLe¿≈¿»«ƒ¿»»¿≈¿»«ƒ¬≈≈

ÔÈ‡nË˙Ó99ÔLÈÏÂ Ï˙ka ÔÎÓÒÏ ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ , ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿»«…∆¿ƒ…
Ô‰ÈÏÚ100. ¬≈∆

נשארה.98)שם.97) גורס: איש' החלקים 99)ה'חזון
ארוכה  או כרעיים ושתי קצרה שהם שנשארו, השלמים

טומאה. מקבלים – כרעיים א.100)ושתי טז, סוכה
שאם  ואמרנו, טמאה. במיטה מדובר י בהלכה [למעלה
צורת  לה שאין מפני נטהרה, כרעיים ושתי ארוכה נשברה
אנו  וכאן חדשה, מיטה תהיה בכותל יסמכה ואם מיטה,
זו  חדשה ומיטה ולהבא, מכאן טומאה קבלת על דנים
כמותם. ופסק במשנתנו, חכמים לדעת טומאה מקבלת
ראב"ד  (ראה בכותל] לסומכה עליה בחישב שמדובר ונראה

וכסףֿמשנה)

.„È‰hÓ101dlk ˙‡ÓËpL102ÌÈ¯·È‡ dÏÈaË‰ Ì‡ , ƒ»∆ƒ¿»À»ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ
ÌÈ¯·È‡103‰¯B‰Ë -104. ≈»ƒ¿»

שם.101) שלימה.102)כלים, פירקה 103)כשהיא
עצמו. בפני חלק כל רבינו 104)והטביל מועילה. הטבילה

במשנתנו, וחכמים אליעזר רבי של מחלוקתם מפרש
כחכמים. ופסק שנתפרקה, טמאה מיטה איברי בטבילת
ו'תוספות' שם, ר"ש (ראה אחרת פירש עצמה במשנה אולם
קצרה  או ארוכה כשנשארו ומדובר מיטה). ד"ה א טז, סוכה
פרחה  - נשארו כשלא אבל מחוברות, כרעיים ושתי

טבילה. צריכה ואינה טומאתה

.ÂË˜¯ÙÓ‰105Ú‚Bp‰ - dÏÈaË‰Ï ‰hn‰ ˙‡ «¿»≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»«≈«
ÌÈÏ·Áa106¯B‰Ë dlL107. «¬»ƒ∆»»

מ"א.105) פי"ט המיטה.106)שם דפנות בין המסורגים
שהם 107) מפני המיטה כדין החבלים דין הפריקה לפני

בלתי  וחבלים החיבור, נפסק וכשפרקה לה, מחוברים
כך  ומשום עצמם בפני כלל טומאה מקבלים אינם ארוגים

נטהרו.

ה'תש"פ  ניסן ה' שני יום

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
עריבות.1) ובשלוש תיבות בשלוש הן דרכים ששלוש יבאר
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עליו.36)רימון. לשבת אפשר ולכן 37)ואי לו, והדומה
לקבלה. ראוי אינו שהרי טומאות שאר מקבל אינו

.ËÔÈˆtÓ ‰LÏL38:Ô‰‡ÓË - ‰·ÈLÈÏ ÈeOÚ‰ ¿»«»ƒ≈∆»ƒƒ»»≈
Ò¯„Ó39ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈÚaˆ ÏLÂ ;40- ƒ¿»¿∆«»ƒ∆«ƒƒ∆«≈ƒ

˙Ó ‡ÓË ‡ÓË41ÌÈ·Ú ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ˙Bzb ÏLÂ ; »≈¿≈≈¿∆ƒ∆¿ƒ»»¬»ƒ
ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - Ba ÔÈtÁÓe¿«ƒ»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈

Ì„‡42. »»

(ויקרא 39)מחצלאות.38) הכתוב מן למדו ב פד, בשבת
שמפץ  יטמא", הזב עליו ישכב אשר המשכב "כל ד): טו,
ומתוך  עץ. כלי מפשוטי שהוא פי על אף מידרס מיטמא
הכלל: מן טומאות, בשאר גם מיטמא - מידרס שמיטמא

מת. טמא מיטמא מידרס המטמא אותם 40)שכל וכורכים
כלי 41)בו. כפשוטי נידון אינו לקבלה עשוי שהוא מפני

מידרס. מיטמא אינו לישיבה נעשה שלא ומפני עץ,
את 42) משמשים שאינם עץ, כלי שפשוטי נתבאר, וכבר

בלבד  מלאכה בשעת ורק חפציו או כליו אלא עצמו האדם
טומאה. מקבלים אינם -

.È˙B˙ÓÁ LÏL43ÔÈÏÓ¯ez ‰LÏLe Ô‰44:Ô‰ »¬»≈¿»¿»ƒ≈
?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË - ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó‰«¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿»¿«»ƒ»
ÔÈ‡LÂ .‰MÓÁ - ÏÈÓ¯ez‰Â ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ˙ÓÁ‰«≈∆«¿»»«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»¿∆≈»
‚c‰ ˙B¯BÚ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ÌÈ‡ÓË - ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿∆«»

ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -45. »ƒ¿

הרועים.44)נודות.43) למע 45)ילקוט לה נתבאר
כלל. מיטמא אינו שבים חיים בעלי שעור ג, הלכה א בפרק

.‡È:Ô‰ ˙B¯BÚ ‰LÏLÁÈËLÏ ÈeOÚ‰46‡ÓË - ¿»≈∆»¿»ƒ«»≈
ÌÈÏk CÈ¯Î˙Ï ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó47;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ≈ƒ»≈¿≈≈

˙BÚeˆ¯ ÏLÂ48ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÔÈÏcÒ ÏLÂ ¿∆¿¿∆«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ
.ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ

עליו.46) ויושבים הקרקע על אותו לכרוך 47)שפורסים
כלים. חתכו 48)בו ולא לרצועות שייחדו עור פירוש,

פעמים, כמה כבר ונתבאר מלאכתו נגמרה לא כן ואם עדיין,
אבל  טומאה, מקבל אינו מלאכתו נגמרה שלא שדבר
טומאת  בהלכות (רבינו טומאה מקבלות חתוכות רצועות

ו). הלכה י"ג פרק צרעת

.·È:Ô‰ ÔÈÈ„Ò ‰LÏL‡ÓË - ‰·ÈÎLÏ ÈeOÚ‰ ¿»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿ƒ»»≈
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ˙Î¯ÙÏ ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó49ÏLÂ ; ƒ¿»¿∆»¿»…∆»≈¿≈≈¿∆

Ì˜B¯‰ epnÓ „nÏ˙iL È„k B˙B‡ ÔÈOBÚL ,˙B¯eˆ50 ∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ∆»≈
.Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

עליו 49) יש בו ומתחמם בשוליו מתעטף שהשמש מפני
ב). יד, (ביצה בגד הסדין 50)תורת על שונות צורות עשו

כמותן. ירקום שהרוקם כדי

.‚È:Ô‰ ˙BÁtËÓ LÏLÌÈ„È ÏL51Ò¯„Ó ‰‡ÓË -52; »ƒ¿»≈∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË - ÌÈ¯ÙÒ ÏLÂ53˙n‰ ÈÎÈ¯Îz ÏLÂ ; ¿∆¿»ƒ¿≈»¿≈≈¿∆«¿ƒ≈«≈

ÈÂÏ Èa ÈÏ· ÏLÂ54ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ¿∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

הידיים.51) את בה פרק 52)שמנגבים כלאיים בירושלמי
עליה. וישן הכסת על שנותנה מפני מפרש: ב הלכה ט

תוך 53) כמין אותה שעושה "מפני אמרו: שם בירושלמי
בה". ומתחמם בחיקו המנגנים 54)ונותנה שהלוויים

אחרים. ניגון וכלי נבליהם בהן מכסים המקדש בבית

.„È„i‰ Ba ÔÈÒÈÎnL ,„È BÓk ÈeOÚ‰ ¯BÚ∆»¿»∆«¿ƒƒ«»
‡¯˜p‰ ‡e‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰pv‰ ÈtÓ ˙BÚaˆ‡‰Â¿»∆¿»ƒ¿≈«ƒ»¿«≈»∆«ƒ¿»

:Ô‰ ÔÈÈÏ˜¯t ‰LÏLe .ÔÈÈÏ˜¯t‰iÁ È„iˆ ÏL «¿¿ƒƒ¿»«¿¿ƒƒ≈∆«»≈«»
ÛBÚÂ55ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Ó ‡ÓË -56ÏLÂ ; »»≈ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»¿∆
ÌÈ·bÁ57;ÌÈ·‚Á‰ Ba ÔÈ˙BpL ,˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - «»ƒ»≈¿≈≈∆¿ƒ«¬»ƒ

ÌÈˆi˜ ÏLÂ58,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ˙B¯t ÔÈˆi˜Ó BaL , ¿∆«»ƒ∆¿«¿ƒ≈»ƒ¿
Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ59. ¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

מלומדים 55) וחזקים גדולים בעופות משתמשים הציידים
לובשים  לצייד יוצאים וכשהם קטנות, וחיות עופות לצוד
לפקודתו  הנשמע העוף את עליו ומעמידים היד על פרקלין
הפרקלין  האות. את לו נותן כשבעליו חיים בעלי אחר ורודף
ציפורני  שריטות מפני הצייד של ידו על ומגן ורחב חזק הוא

מעל 56)העוף. העוף את מוריד הוא לנוח רוצה כשהצייד
שלא  וכדי עץ, על גבו ומשעין הפרקלין את פושט ידו,
העץ. ובין ביניהם הפרקלין את משים הוא בגדיו את ילכלך

חגבים.57) בהם לחים.58)שתופסים פירות מלקטי
צורך 59) זה ואין בלבד הלכלוך מפני להגן הוא תשמישם

ב). הלכה ז פרק למעלה (ראה עצמו האדם גוף

.ÂË:Ô‰ ˙BÎ·Ò LÏL‰cÏÈ ÏL60Ò¯„Ó ‰‡ÓË -61; »¿»≈∆«¿»¿≈»ƒ¿»
‰˜Ê ÏLÂ62˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -63˜ÁOÏ ÔÈOBÚLÂ ; ¿∆¿≈»¿≈»¿≈≈¿∆ƒ¿«≈

Ï da¯ÎL È˙BL64dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - »¿≈≈»¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

ראשה.60) את בה מכסה צעירה שאשה סבכה
עליה.61) ויושבת מסירתה היא דרכן 62)לפעמים אין

הסבכות. ובגדיו.63)להוריד אדם תכשיטי נשים 64)ככל
האורחים. לפני ומשחקות למסבאות באות צנועות בלתי
מאוד  רחבות שנקביהן מיוחדות סבכות לובשות אלו נשים

כלי. תורת עליהן אין ולפיכך דרכן, בולטות והשערות

.ÊË:Ô‰ ÔÈÏcÒ ‰LÏLÏL ;Ò¯„Ó ‡ÓË - Ì„‡ ÏL ¿»«¿»ƒ≈∆»»»≈ƒ¿»∆
‰Ó‰a ÏL ˙BÎzÓ65˙Ó ‡ÓË ‡ÓË -66ÌÚL ÏL ;67 «»∆¿≈»»≈¿≈≈∆««

‰¯ÈÙˆ ÏLÂ68ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -69Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿∆¿ƒ»»ƒ¿¿»∆»»»
Èe‡¯ ‡e‰L B‡ ,·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿∆¿»∆»
‡e‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‡l‡ [CÎÏ] ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»¿»∆»ƒ¿»»«∆∆¬≈
LnLÓe ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‰OÚ ;Ò¯„n‰ ÔÓ ¯B‰Ë»ƒ«ƒ¿»«¬»ƒ¿»»«∆∆¿«≈
‡nË˙Ó - „È„¯‰Â ˙Èlh‰ ÔB‚k ,‰·ÈLÈ‰ ˙‡ dnÚƒ»∆«¿ƒ»¿««ƒ¿»¿ƒƒ¿«≈
LÈÂ ;˙Óa ‡nË˙Ó - Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ .Ò¯„Óa¿ƒ¿»¿»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈¿≈
.e¯‡aL BÓk ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ˙Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆≈«¿
˙B·‡ ¯‡La ‡nË˙Ó - ˙Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿«≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»¬
,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ˙B·‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰«À¿≈»∆»≈∆ƒ¿≈∆

ÔÈ˜LÓa ÔÈ‡nË˙Óe70. ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

פרסות 65) על ברזל סנדלי מנעילים למלחמה היוצאים
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קטו milk zekld - dxdh xtq - oqip 'd ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בדבר:66)סוסיהם. טעמים שלושה נאמרו א נט, בשבת
בהם  החיילים שותים מצויים, כלים כשאין במלחמה, א.

ורץ מי  רגליו על הסנדלים את שם הוא בורח כשהאדם ב. ם;
את  לסוך שמן בו נותנים החיילים ג. והברקנים; הקוצים על

רך.67)גופם. עץ לולבי 68)מין מפרשים ויש גמי. מין
-69)דקל. בהמה וכלי בהמה, של בסנדלים המדובר

ראויים  אינם אלה וסנדלים טומאה. מקבלים אינם
למעלה. האמורים ראשון 70)לתשמישים שהם פי על אף

ב). הלכה הטומאות אבות מהלכות ז פרק (ראה לטומאה

.ÊÈ:Ô‰ ˙Bt˜ LÏL‰‰e‰Ó71‰‡È¯a‰ ÏÚ d‡ÏhL72 »À≈¿»∆¿»»««¿ƒ»
‰‡È¯a‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -73‰ÏB„b‰ ÏÚ ‰pË˜ ;74- ¿ƒ«««¿ƒ»¿«»««¿»

˙BÂL eÈ‰ ;‰ÏB„b‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰75¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ¿ƒ«««¿»»»¿ƒ««
‡L ?‰È¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ „ˆÈk .˙ÈÓÈt‰‰·w Ì76 «¿ƒƒ≈«¿ƒ«¬∆»∆ƒƒ¿»
˙B¯B‰Ë Ô‰ÈzL - ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa77. ¿ƒƒ¿≈∆¿

את 72)בלוייה.71) לה וחיבר קטן נקב היה בבריאה
כמוציא  הגדולה ניקבה כך ואחר הנקב, את וסגר המהוהה

תוקן. לא זה ונקב במהוהה 73)רימון טומאה נגעה ואם
משנה). (כסף שלימה שהיא פי על אף נטמאה, לא

מהוהות.74) או בריאות או 75)ושתיהן בריאות ושתיהן
הראשון.76)מהוהות. הקטן הנקב את שטלא אחר

טפילה 77) היא שהמהוהה מפני טומאה. מקבלות אינן
לפנימית. והחיצונה לגדולה הקטנה וכן לבריאה

.ÁÈ:Ô‰ ˙BÒ˜t ‰LÏLÔÈ¯ÈÙÈt‡‰78ÔÈÁÈpnL . ¿»ƒ¿»≈»∆ƒƒƒ∆«ƒƒ
Ò¯„Ó ‡ÓË - ÌÈ¯Ùq‰ ÂÈÏÚ79Ïea˜ ˙Èa Ba LiLÂ ; »»«¿»ƒ»≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ

‰ÂÚL80˙Ó ‡ÓË ‡ÓË -81‰˜ÏÁ ;82‰¯B‰Ë - «¬»»≈¿≈≈¬»»¿»
ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ83Èe‡¯ BÈ‡Â ƒ¿¿ƒ∆≈»»«¿ƒ¿≈»

Ò¯„ÓÏ84. ¿ƒ¿»

מונחים 78) וביניהם בצירים מחוברים עץ לוחות שני
ספרים  מניחים הלוחות גבי על הקלף. או הניירות
על  ויושב הקיפול את פותח הוא לכתוב רוצה וכשהסופר

ביניהם. המונח הקלף על וכותב הלוחות משום 79)שני
לישיבה. גם עשוי קטנים 80)שהוא בלוחות כאן המדובר

בו  להניח קיבול בית בהם יש ואם לישיבה. ראויים שאינם
(בתקופה  בחרט עליו ולכתוב הלוח על למרוח שעווה
ואפשר  שעווה גבי על בחרט לכתוב היו רגילים העתיקה
שנית). עליה ולכתוב השעווה על החרוט את להחליק היה

קיבול.81) כלי בו 82)ככל ואין שטוח הוא הלוח כלומר,
קיבול. פשוט.83)בית  קרש  בקטן 84)והוא המדובר

ישיבה. כדי בו שאין

ועּׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
וכו'.1) להם ושאין ותוך, אחוריים להם שיש הכלים יבאר

במשקין. מהן אחד שנטמא כיס, שבתוך כיס ודין

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2e‡ÓËpL Ïea˜ ˙Èa Ô‰Ï LiL »«≈ƒ∆≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈ˜LÓa Ô‰È¯BÁ‡3‰Óe¯˙Ï ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï -4‡ÏÂ , ¬≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»»ƒ¿»¿…

Ô‰È‚‡5˙ÙOa Ú˜BM‰ Úaˆ‡ ÌB˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ÈÊ‡ ‡ÏÂ »¿≈∆¿…»¿≈∆¿…¿∆¿««≈«ƒ¿«
ÈÏk‰6Ôlk e‡ÓË - ÈÏk‰ CBz ‡ÓË .7ÔÈ˜LÓ eÏÙ . «¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿À»»¿«¿ƒ

ÌÈÏk‰ Èpk ÏÚ ÔÈ‡ÓË8Ô‰ÈÊ‡ ÏÚ B‡ Ô‰È‚‡ ÏÚ B‡ ¿≈ƒ««≈«≈ƒ«»¿≈∆«»¿≈∆

ÌÈÏk‰ ˙B„È ÏÚ B‡9Ô·bÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÏa˜Ó‰10Ô‰Â «¿«≈ƒ«¿«¿ƒ¬≈∆¿«¿»¿≈
ÔÈ¯B‰Ë11.e‡ÓË ‡Ï Blk ÈÏk‰ È¯BÁ‡ elÙ‡Â . ¿ƒ«¬ƒ¬≈«¿ƒÀ…ƒ¿¿

מ"'ו.2) פכ"ה הכלי.3)כלים באחורי נגעו טמאים משקין
ב 4) יז, [בפסחים מ"ט). (שם טמא תוכן גם לקודש אבל

מחמת  שנטמאו אמורים? דברים "במה יהודה: ר' אמר
נטמאו  אבל חכמים), מגזירת כלים (שמטמאים משקין
גבו, נטמא - תוכו נטמא התורה) מן (שמטמא שרץ מחמת

תוכו"]. נטמא - גבו הכלים.5)נטמא רגילים 6)שפתות
אצבע  בו להניח מקום הכלי, בשפת שקיעה לעשות היו

הקדירה. את נושא כשהאדם שנימנו 7)אגודל אלו כל
להם.8)למעלה. המחוברים הכלים  יד 9)בסיסי כגון

מחבת. במקום 10)של שעליהם המשקין יגעו שלא כדי
טומאה. בנוגעים 11)המקבל אלא משקין טומאת גזרו לא

והם  להם, הטפלים בחלקים בנגעו לא אבל הכלי, בגוף
קיבול  בית להם יש אם ואפילו הכלי, מן כמובדלים נידונים

בפירושו). (רבינו מיטמאים אינם

.·„Á‡12˜O‰ ÈÏk13ÔÈÙeˆ¯n‰Â ÔÈwO‰ ÔB‚k ,14B‡ , ∆»¿≈««¿««ƒ¿««¿ƒ
,ıÚ ÈÏk „Á‡Â ,˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ÔB‚k ,¯BÚ‰ ÈÏk¿≈»¿«»ƒ¿«¿»¿∆»¿≈≈

Ë Ì‡ ,˙BÏtLÓe ˙Bt˜ elÙ‡ÔÈ˜LÓa Ô‰È¯BÁ‡ e‡Ó ¬ƒÀ«¿≈ƒƒ¿¿¬≈∆¿«¿ƒ
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï -15. …ƒ¿»»

סחורות.14)שם.13)בין.12) לאריזת גדולים שקים
והגב 15) גב, נעשה התוך ונמצא להפוך, אפשר אלה כלים

לחלק  אין שבהם לומר תטעה שלא רבינו, ומלמדנו תוך.
תוכם. נטמא גבם נטמא אם ולכן ותוך, גב בין

.‚ÈËeLt16ÛËL ÈÏk17Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L18ÔB‚k , ¿≈¿≈∆∆∆≈¿ƒ¿ƒ¿»¿
‡Ï·ËÂ ÔÁÏM‰19ÔÙc dÏ ÔÈ‡L20ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , «À¿»¿«¿»∆≈»…∆ƒ¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó21Ô‰È¯BÁ‡ e‡ÓË Ì‡ , ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«»ƒƒ¿¿¬≈∆
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa22ÛËL ÈÏk ÈËeLt Ï·‡ . ¿«¿ƒ…ƒ¿»»¬»¿≈¿≈∆∆

ÂÈÏÚ ÌÈLiL ¯BÚ‰Â ‰hn‰ ÔB‚k ,Ò¯„ÓÏ ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ»¿»∆¿≈ƒ»»
CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â23‡l‡ , ¿«ƒ≈¿«≈»∆≈»∆¬«ƒ»∆»

‡ÓË - Ô‰È¯BÁ‡Ó B‡ ÔÎBzÓ Ô‰a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÔÈa≈∆»¿«¿ƒ»∆ƒ»≈¬≈∆ƒ¿»
Blk ÈÏk‰24˙BcÓ ÔÎÂ .25ÔÓLÂ ÔÈÈ26‡ÓBÊÂ , «¿ƒÀ¿≈ƒ«ƒ»∆∆¿»
˙B¯ËÒÈÏ27,- ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ,Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓe ƒ¿¿¿«∆∆∆«¿»¿«∆∆∆«ƒ

CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï ÔÈ‡28ÏÚ ÔÈ˜LÓ ÏÙ Ì‡ ‡l‡ , ≈»∆¬«ƒ»∆»ƒ»««¿ƒ«
Ô˙ˆ˜Ó29ÓË -Ôlk e‡30.ÌÈ„‚a‰ BÓk , ƒ¿»»ƒ¿¿À»¿«¿»ƒ

מ"א.16) נקראים 17)שם במקווה טהרה להם שיש כלים
במים" "ושטף כא): ו, (ויקרא הכתוב מלשון שטף", "כלי
קיבול). בית להם שאין שטף כלי = שטף כלי (פשוטי
ראוי  בין הבדל אין מתכת בכלי אבל עץ, בכלי המדובר
אינו  רבינו בלשון שטף כלי [סתם ראוי. לא לבין למדרס

מתכות]. כלי עליהם.18)כולל לשכב או לשבת
עליה.19) ואוכלים הקרקע על אותה ששוטחים עור או מעץ

ה"ו)]. פכ"ז למעלה (ראה "והדלפקי" אמרו [במשנה
שהרי 20) פשוט, כלי אינה מסגרת לה כשיש מסגרת.

לקבלה. ה"י.21)ראוייה פ"א למעלה הצד 22)ראה
נקרא  - עליו לאכול נוח שיהיה כדי במעצד שהוחלק העליון

השני. מהצד היינו ו"אחוריו" בין 23)"תוך", הבדל אין
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עליו.36)רימון. לשבת אפשר ולכן 37)ואי לו, והדומה
לקבלה. ראוי אינו שהרי טומאות שאר מקבל אינו

.ËÔÈˆtÓ ‰LÏL38:Ô‰‡ÓË - ‰·ÈLÈÏ ÈeOÚ‰ ¿»«»ƒ≈∆»ƒƒ»»≈
Ò¯„Ó39ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈÚaˆ ÏLÂ ;40- ƒ¿»¿∆«»ƒ∆«ƒƒ∆«≈ƒ

˙Ó ‡ÓË ‡ÓË41ÌÈ·Ú ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ˙Bzb ÏLÂ ; »≈¿≈≈¿∆ƒ∆¿ƒ»»¬»ƒ
ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - Ba ÔÈtÁÓe¿«ƒ»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈

Ì„‡42. »»

(ויקרא 39)מחצלאות.38) הכתוב מן למדו ב פד, בשבת
שמפץ  יטמא", הזב עליו ישכב אשר המשכב "כל ד): טו,
ומתוך  עץ. כלי מפשוטי שהוא פי על אף מידרס מיטמא
הכלל: מן טומאות, בשאר גם מיטמא - מידרס שמיטמא

מת. טמא מיטמא מידרס המטמא אותם 40)שכל וכורכים
כלי 41)בו. כפשוטי נידון אינו לקבלה עשוי שהוא מפני

מידרס. מיטמא אינו לישיבה נעשה שלא ומפני עץ,
את 42) משמשים שאינם עץ, כלי שפשוטי נתבאר, וכבר

בלבד  מלאכה בשעת ורק חפציו או כליו אלא עצמו האדם
טומאה. מקבלים אינם -

.È˙B˙ÓÁ LÏL43ÔÈÏÓ¯ez ‰LÏLe Ô‰44:Ô‰ »¬»≈¿»¿»ƒ≈
?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË - ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó‰«¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿»¿«»ƒ»
ÔÈ‡LÂ .‰MÓÁ - ÏÈÓ¯ez‰Â ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ˙ÓÁ‰«≈∆«¿»»«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»¿∆≈»
‚c‰ ˙B¯BÚ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ÌÈ‡ÓË - ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿∆«»

ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -45. »ƒ¿

הרועים.44)נודות.43) למע 45)ילקוט לה נתבאר
כלל. מיטמא אינו שבים חיים בעלי שעור ג, הלכה א בפרק

.‡È:Ô‰ ˙B¯BÚ ‰LÏLÁÈËLÏ ÈeOÚ‰46‡ÓË - ¿»≈∆»¿»ƒ«»≈
ÌÈÏk CÈ¯Î˙Ï ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó47;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ≈ƒ»≈¿≈≈

˙BÚeˆ¯ ÏLÂ48ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÔÈÏcÒ ÏLÂ ¿∆¿¿∆«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ
.ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ

עליו.46) ויושבים הקרקע על אותו לכרוך 47)שפורסים
כלים. חתכו 48)בו ולא לרצועות שייחדו עור פירוש,

פעמים, כמה כבר ונתבאר מלאכתו נגמרה לא כן ואם עדיין,
אבל  טומאה, מקבל אינו מלאכתו נגמרה שלא שדבר
טומאת  בהלכות (רבינו טומאה מקבלות חתוכות רצועות

ו). הלכה י"ג פרק צרעת

.·È:Ô‰ ÔÈÈ„Ò ‰LÏL‡ÓË - ‰·ÈÎLÏ ÈeOÚ‰ ¿»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿ƒ»»≈
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ˙Î¯ÙÏ ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó49ÏLÂ ; ƒ¿»¿∆»¿»…∆»≈¿≈≈¿∆

Ì˜B¯‰ epnÓ „nÏ˙iL È„k B˙B‡ ÔÈOBÚL ,˙B¯eˆ50 ∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ∆»≈
.Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

עליו 49) יש בו ומתחמם בשוליו מתעטף שהשמש מפני
ב). יד, (ביצה בגד הסדין 50)תורת על שונות צורות עשו

כמותן. ירקום שהרוקם כדי

.‚È:Ô‰ ˙BÁtËÓ LÏLÌÈ„È ÏL51Ò¯„Ó ‰‡ÓË -52; »ƒ¿»≈∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË - ÌÈ¯ÙÒ ÏLÂ53˙n‰ ÈÎÈ¯Îz ÏLÂ ; ¿∆¿»ƒ¿≈»¿≈≈¿∆«¿ƒ≈«≈

ÈÂÏ Èa ÈÏ· ÏLÂ54ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ¿∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

הידיים.51) את בה פרק 52)שמנגבים כלאיים בירושלמי
עליה. וישן הכסת על שנותנה מפני מפרש: ב הלכה ט

תוך 53) כמין אותה שעושה "מפני אמרו: שם בירושלמי
בה". ומתחמם בחיקו המנגנים 54)ונותנה שהלוויים

אחרים. ניגון וכלי נבליהם בהן מכסים המקדש בבית

.„È„i‰ Ba ÔÈÒÈÎnL ,„È BÓk ÈeOÚ‰ ¯BÚ∆»¿»∆«¿ƒƒ«»
‡¯˜p‰ ‡e‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰pv‰ ÈtÓ ˙BÚaˆ‡‰Â¿»∆¿»ƒ¿≈«ƒ»¿«≈»∆«ƒ¿»

:Ô‰ ÔÈÈÏ˜¯t ‰LÏLe .ÔÈÈÏ˜¯t‰iÁ È„iˆ ÏL «¿¿ƒƒ¿»«¿¿ƒƒ≈∆«»≈«»
ÛBÚÂ55ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Ó ‡ÓË -56ÏLÂ ; »»≈ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»¿∆
ÌÈ·bÁ57;ÌÈ·‚Á‰ Ba ÔÈ˙BpL ,˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - «»ƒ»≈¿≈≈∆¿ƒ«¬»ƒ

ÌÈˆi˜ ÏLÂ58,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ˙B¯t ÔÈˆi˜Ó BaL , ¿∆«»ƒ∆¿«¿ƒ≈»ƒ¿
Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ59. ¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

מלומדים 55) וחזקים גדולים בעופות משתמשים הציידים
לובשים  לצייד יוצאים וכשהם קטנות, וחיות עופות לצוד
לפקודתו  הנשמע העוף את עליו ומעמידים היד על פרקלין
הפרקלין  האות. את לו נותן כשבעליו חיים בעלי אחר ורודף
ציפורני  שריטות מפני הצייד של ידו על ומגן ורחב חזק הוא

מעל 56)העוף. העוף את מוריד הוא לנוח רוצה כשהצייד
שלא  וכדי עץ, על גבו ומשעין הפרקלין את פושט ידו,
העץ. ובין ביניהם הפרקלין את משים הוא בגדיו את ילכלך

חגבים.57) בהם לחים.58)שתופסים פירות מלקטי
צורך 59) זה ואין בלבד הלכלוך מפני להגן הוא תשמישם

ב). הלכה ז פרק למעלה (ראה עצמו האדם גוף

.ÂË:Ô‰ ˙BÎ·Ò LÏL‰cÏÈ ÏL60Ò¯„Ó ‰‡ÓË -61; »¿»≈∆«¿»¿≈»ƒ¿»
‰˜Ê ÏLÂ62˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -63˜ÁOÏ ÔÈOBÚLÂ ; ¿∆¿≈»¿≈»¿≈≈¿∆ƒ¿«≈

Ï da¯ÎL È˙BL64dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - »¿≈≈»¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

ראשה.60) את בה מכסה צעירה שאשה סבכה
עליה.61) ויושבת מסירתה היא דרכן 62)לפעמים אין

הסבכות. ובגדיו.63)להוריד אדם תכשיטי נשים 64)ככל
האורחים. לפני ומשחקות למסבאות באות צנועות בלתי
מאוד  רחבות שנקביהן מיוחדות סבכות לובשות אלו נשים

כלי. תורת עליהן אין ולפיכך דרכן, בולטות והשערות

.ÊË:Ô‰ ÔÈÏcÒ ‰LÏLÏL ;Ò¯„Ó ‡ÓË - Ì„‡ ÏL ¿»«¿»ƒ≈∆»»»≈ƒ¿»∆
‰Ó‰a ÏL ˙BÎzÓ65˙Ó ‡ÓË ‡ÓË -66ÌÚL ÏL ;67 «»∆¿≈»»≈¿≈≈∆««

‰¯ÈÙˆ ÏLÂ68ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -69Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿∆¿ƒ»»ƒ¿¿»∆»»»
Èe‡¯ ‡e‰L B‡ ,·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿∆¿»∆»
‡e‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‡l‡ [CÎÏ] ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»¿»∆»ƒ¿»»«∆∆¬≈
LnLÓe ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‰OÚ ;Ò¯„n‰ ÔÓ ¯B‰Ë»ƒ«ƒ¿»«¬»ƒ¿»»«∆∆¿«≈
‡nË˙Ó - „È„¯‰Â ˙Èlh‰ ÔB‚k ,‰·ÈLÈ‰ ˙‡ dnÚƒ»∆«¿ƒ»¿««ƒ¿»¿ƒƒ¿«≈
LÈÂ ;˙Óa ‡nË˙Ó - Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ .Ò¯„Óa¿ƒ¿»¿»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈¿≈
.e¯‡aL BÓk ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ˙Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆≈«¿
˙B·‡ ¯‡La ‡nË˙Ó - ˙Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿«≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»¬
,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ˙B·‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰«À¿≈»∆»≈∆ƒ¿≈∆

ÔÈ˜LÓa ÔÈ‡nË˙Óe70. ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

פרסות 65) על ברזל סנדלי מנעילים למלחמה היוצאים
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לתוכם. א.24)אחוריהם לח, מ"ג.25)בכורות שם
את 26) בהן ושואבים ושמן, יין בהם שמודדים כלים

משני  בהם נדבק הסמיך והמשקה החבית, מן המשקין
שאיבה. אגב בכלים 27)הצדדים ליסטרא. וזומא במשנה:

כף  כעין עשוי האחד שראשו כלי רבינו: מפרש מ"ב, פי"ג
וראשו  האש, על לצלותו בשר עליו ומניחים מנוקבת, גדולה
בבשר  אותו ותוחבים שיניים, שלוש בעל כמזלג עשוי השני

אגב 28)הנצלה. בשוה צידיהם שני מתלכלכים המידות
(הרא"ש  טומאה לענין ביניהם לחלק אין ולפיכך מלאכתם,
בה  להשתמש אפשר ליסטרא, וזומא למשנתנו). בפירושו

ו  צידיה, ומשני ראשיה בית משני להן יש משמרת וכן מסננת
שם). (ר"ש בו משתמש ולפעמים מאחוריהן, קטן קיבול
כלפי  קצת כפופים ששוליהן מבאר, ישראל' [ב'תפארת
המסננת  את כשמניחים נקביהם יסתתמו שלא כדי מעלה,

מנוקב]. שאינו שהוא.29)בכלי מקום מפני 30)בכל
וזה  עיקר זה אומרים אנו אין שוה, תשמישם הצדדים ששני
כגוף  הכל דנים אלא כאחוריים, דינו יהיה והטפל טפל,
בתרא  בבא כלים, מתוספתא הקשה [במשנהֿלמלך אחד.
אולם  הכף, נטמא לא המזלג נטמא שאם האומרת פ"ג,
מאיר  ר' דעת לפי שנאמרה משמע, התוספתא מלשון
שם]. ראה ותוך. אחוריים לה יש ליסטרא שזומא במשנתנו,

.„Úc¯n‰31„ÓÏn‰Â32.CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï LÈ - ««¿≈«¿««¿»≈»∆¬«ƒ»
¯eÁ¯Á‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ?„ˆÈk33ÔÓ ‡ÓË ‡Ï - ≈«»¿«¿ƒ«««¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ‡l‡ ¯eÁ¯ÁÏ CeÓq‰ ıÚ‰34,„·Ïa »≈«»««¿∆»ƒ¿»¿»ƒƒ¿«
Ô·¯c‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ıÚ‰ ¯‡Le¿»»≈»¿≈ƒ»¿«¿ƒ««»¿»
.Ô·¯cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï -…ƒ¿»∆»«¿»»¿»ƒ«¿ƒ«»¿»
ÈÏÎk ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡Ï ıeÁÂ ‰Ú·LÏ ıeÁ eÏÙ»¿¿ƒ¿»¿¿«¿»»¬≈∆ƒ¿ƒ
‡l‡ e‡ÓË ‡ÏÂ ,ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL Ïeaƒ̃∆»¿«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¿∆»

ıeÁÏÂ BÚbÓ ÌB˜nÓ35. ƒ¿«»¿«

מ"ב.31) לכוון 32)שם הבהמה צואר על שנותנים
הוא  שמרדע רבינו כתב כב, הלכה יג בפרק [למעלה הילוכה

וצ"ע]. האחד 33)מלמד, שלראשו ארוך, עץ הוא המרדע
במחרישה, שנדבק העפר את בו לנער רחב ברזל מחובר
נקרא  זה ברזל החרישה. את המעכבים שרשים בו ולחתוך
מחובר  השני ולראשו הכ"ב), פי"א למעלה (ראה חרחור

"דרבן". ונקרא קטן, יותר חכמים 34)ברזל שיערו
מלאכתו. לצורך כזה לשיעור זקוק חלקי 35)שהחרחור

יותר  המרוחקים הטומאה נגיעת מקום צידי משני העץ
הדרבן. מן וארבעה החרחור מן טפחים משבעה

.‰ÒÈk36- ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÒÈk CB˙aL ƒ∆¿ƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿«¿ƒ
B¯·Á ‡ÓË ‡Ï37?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .38eÈ‰Lk …ƒ¿»¬≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

Û„BÚ ÔBˆÈÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÂL Ô‰È˙B˙ÙO39 ƒ¿≈∆»ƒ¬»ƒ»»«ƒ≈
ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË - ÈÓÈt‰ ‡ÓËÂ40- ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË , ¿ƒ¿»«¿ƒƒƒ¿»«ƒƒ¿»«ƒ

ÈÓÈt‰ ‡ÓË ‡Ï41Ì‡ ,Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,ı¯M·e . …ƒ¿»«¿ƒƒ«∆∆≈»≈»ƒ
‡Ï - Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓË42.B¯·Á ‡ÓË ƒ¿»∆»≈∆…ƒ¿»¬≈

מ"ב.36) כו פרק והטעם,37)שם מחוברים. הם אפילו
השני. של כגבו נידון זה כיס של שתוכו מפני

ה"א.38) פ"ד בתרא בבא כלים, בולט 39)תוספתא
כתוך, הפנימי נידון זה במקרה הפנימי. משפת למעלה

כאחוריים. גבו.40)והחיצון נטמא - תוכו נטמא כדין
תוכו.41) נטמא לא - גבו נטמא משקין, שבטומאת
בתוספתא 42) (משנהֿלמלך). "לא" התיבה: את למחוק

אחד  נטמא אם פירוש, שווים", שניהם בשרץ "אבל כתוב:
היא  שרץ שטומאת מפני והטעם, השני. גם נטמא - מהם
שנתבאר  כמו ואחוריים, תוך בין חילקו לא התורה מן

א. בהלכה למעלה

.Â˜˜BÁ‰43Ú·¯44„Á‡ ıÚa Ú·¯ ÈˆÁÂ45‡ÓËÂ «≈…««¬ƒ…«¿≈∆»¿ƒ¿»
ÈM‰ ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡46‡ ,Èt ÏÚ Û ∆»≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»«≈ƒ««ƒ

CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ ?„ˆÈk .„Á‡ ıÚ Ô‰L∆≈≈∆»≈«»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿
ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ ÈˆÁÂ ,ÔÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ - Ú·¯‰»…«»…««¬»¿≈ƒ«¬ƒ»…««¬»
Ú·¯‰ ÈˆÁ - BÎBzÓ Ú·¯‰ ÈˆÁa eÚ‚ ;ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿«¬ƒ»…«ƒ¬ƒ»…«
‡e‰LÎe .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ ,ÌÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Â«¬»¿≈ƒ»…««¬»¿ƒ¿∆

Ïk‰ ˙‡ ÏÈaËÓ - ÏÈaËÓ47B‡ Ú·¯‰ È¯BÁ‡ e‡ÓË . «¿ƒ«¿ƒ∆«…ƒ¿¿¬≈»…«
ÈÏk‰ È¯BÁ‡ È¯‰ - ÔÈ˜LÓa Ú·¯‰ ÈˆÁ È¯BÁ‡48 ¬≈¬ƒ»…«¿«¿ƒ¬≈¬≈«¿ƒ

ÌÈ¯BÁ‡‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L ,‡ÓË49. »≈∆≈¿ƒ∆»¬«ƒ

מ"ד.43) כה פרק לוג.44)שם = הקב רביעית
בשני.45) רובע וחצי האחד, בראשו שהם 46)רובע מפני

השני  ואין לו, מיוחד תשמיש מהם אחד ולכל כלים, כשני
עמו. לפי 47)משמש נטמא, שלא החלק אותו אפילו

השלמות  ראה בפירושו. (רבינו אחד" גוף "עצם שהוא
ג). הכלי.48)להלכה כל  אחורי לענין 49)פירוש,

ידי  על כשנטמאו אבל עצמם, מחמת להם הבאה טומאה
עצמו. התוך מטומאת יותר מתפשטת טומאתם אין - התוך

.ÊÒBÓe˜Ó˜50z¯Ó ‰È‰Â ÔÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡ eÈ‰L- ÁÈ À¿∆»¬»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ«
eÚ‚Â BÎBzÓ ÔÈ˜LÓ e‡ˆÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»¿«¿ƒƒ¿»¿
BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ ‡l‡ ,BÎB˙Ï e¯ÊÁÂ ÂÈ¯BÁ‡a«¬»¿»¿¿∆»¬≈««¿ƒ∆¿

‰Óe¯˙Ï ÔÈ¯B‰Ë51. ¿ƒƒ¿»

מ"ח.50) ותוך 51)שם אחוריים שאין לקודש, לא אבל
א. בהלכה למעלה שביארנו כמו לקודש,

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zF`ewn zFkld
zF̀ewnzFkld-dxdhxtq

¦§¦§¨
¦§¦§̈

ÈÓa ‡ÓË Ïk ÏaËiL .‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ∆ƒ¿…»»≈¿≈
.¯‰ËÈ Ck ¯Á‡Â ‰Â˜Óƒ¿∆¿««»ƒ¿«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
טהרה 1) להם אין כלים, בין אדם בין הטמאים, שכל יבאר

חייבי  זמן במקווה. טהרה להם שאין הכלים במקווה. אלא
כוונה  צריך אם בבגדיהם. טבלו ואם אימתי, טבילות
באדם  החוצץ דבר מים. לביאת ראוי צריכים ואם לטבילה

וכלים.

.‡ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk2e‡ÓËpL ÔÈa , »«¿≈ƒ≈»»≈≈ƒ≈∆ƒ¿¿
ÏL ‰‡ÓËa e‡ÓËpL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»∆»≈∆ƒ¿¿¿À¿»∆

Ô‰È¯·c3ÌÈÓa ‰ÏÈ·Ëa ‡l‡ ‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ - ƒ¿≈∆≈»∆»√»∆»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
Ú˜¯wa ÔÈÂ˜p‰4. «ƒ¿ƒ««¿«
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כלל.2) טהרה להם שאין אוכלין חכמים.3)להוציא דברי
ויתבאר 4) ה"א. ט, פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת

הבאות. בהלכות

.·ÒeaÎÂ ¯Oa ˙ˆÈÁ¯ ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»¿ƒ«»»¿ƒ
‰ Ïk ˙ÏÈ·Ë ‡l‡ BÈ‡ - ‰‡Óh‰ ÔÓ ÌÈ„‚aÛeb ¿»ƒƒ«À¿»≈∆»¿ƒ«»«
ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :·Êa ¯Ó‡pL ‰ÊÂ .‰Â˜Óa5- ¿ƒ¿∆¿∆∆∆¡«¿»¿»»…»««»ƒ

BÙeb Ïk ÏaËiL ,¯ÓBÏk6¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿«∆ƒ¿…»¿«ƒƒ¿»
‰pËw‰ Úaˆ‡ L‡¯Ó ıeÁ Blk Ï·Ë Ì‡L ,ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ∆ƒ»«À≈…∆¿««¿«»
ÏÚ Û‡ ,‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿À¿»¿»«¿»ƒ»≈∆««

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ Ô‰L Èt7‡·eÈ ÌÈna :¯Ó‡ È¯‰ , ƒ∆≈ƒƒ«¿»¬≈∆¡«««ƒ»
·‡ ÔÈa - ¯‰ËÂ ·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÂ8ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÏ ¿»≈«»∆∆¿»≈ƒ¿«»¿»«¿≈ƒ

e‡B·iL9ÌÈna10. ∆»««ƒ

מטהרת.5) ידיים ששטיפת לכאורה חלקי 6)ומשמע
ה"י). לקמן (ראה לעיניים הנראים תלמיד 7)הגוף ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו רבו, משלוש8ֿ)מפי אחת

נאמרו  אם ופירושה: בהן, נדרשת שהתורה המידות עשרה
הענינים  לכל מזה ללמוד יש אחד, בענין דינים פרטי בתורה

כך. דיניהם שיהיה גופם.9)הדומים הסמיכו 10)כל
הכתוב. על זה דין חכמים

.‚,‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈ - e‡ÓËpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆
Ò¯Á ÈÏkÓ ıeÁ11˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe12ıtn‰ ÔÎÂ13ÈÏk . ƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ¿≈««»¿ƒ

‡l‡ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,e¯aL˙ B˙‡Â :Ba ¯Ó‡ - Ò¯Á∆∆∆¡«¿…ƒ¿…¿≈»√»∆»
Ú˜¯wa B¯aÁ elÙ‡ .‰¯È·L14,¯ÓÒÓa BÚ·˜ elÙ‡Â , ¿ƒ»¬ƒƒ¿««¿««¬ƒ¿»¿«¿≈

ÏÓ elÙ‡Â‰È‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ - ÒÈÒÙ‚ B‡ „ÈÒ e‰‡ «¬ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¬≈¿∆»»
Ìe‡OÚ Ò¯Á ÈÏÎk - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe .¯·MiL „Ú15 «∆ƒ»≈¿≈¿ƒƒ¿≈∆∆¬»

‰Ê ¯·„a16. ¿»»∆

א.11) פד, צרידה 12)שבת איש יועזר בן יוסי ב: יד, שם
כלי  ועל . . . טומאה גזרו ירושלים איש יוחנן בן ויוסי
– במקוה טהרה להם שאין אמרו שם ב טו, ובדף זכוכית.

חרס. כלי ב.13)כמו פד, שם תוספתא,14)מחצלת.
ה"ט. פ"ו בבאֿקמא "הואיל 15)כלים ב: טו, שבת

רבנן  שווינהו החול, מן זכוכית) כלי (של ברייתם ותחילת
חרס". ככלי חכמינו) אותם טהרה 16)(עשו לענין וכן

קבלת  להוציא התכוון זה" "בדבר שאמר ומה במקווה,
כשנגעה  אלא מטמא אינו חרס שכלי מגביהם, טומאה
(צידו  מגבו רק מיטמא זכוכית וכלי באווירו, טומאה
א) (טז, שם ובגמרא ה"ה. פט"ו כלים הל' ראה החיצון).
כמו  היתוך ידי על תקנה להם יש שכשנשתברו מפני נימקו:

זה. בענין מתכת לכלי דינם חכמים השוו מתכת, כלי

.„ıtn‰17Ïk ¯‡L ÌÈÏa˜Ó‰ ÌÈÏk‰ ÏÏÎa BÈ‡ ««»≈ƒ¿««≈ƒ«¿«¿ƒ¿»»
˙B‡Óh‰18ÈÏk ÏÏkÓ BÈ‡ ,Ïea˜ ÈÏk BÈ‡L ÈÙÏ . «À¿¿ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿«¿≈

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ıÚ19,·kLÓÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â . ≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
„·Ïa Ò¯„Ó ˙‡ÓËÏ ‰a¯˙20‰¯Bz ÔÈc21ÔÂÈÎÂ . ƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»ƒ¿«ƒ»¿≈»

‰a¯˙Â Le¯Ùa ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡L22,‰‡ÓËÏ ∆≈À¿»¿»√»¿≈¿ƒ¿«»¿À¿»
‰Â˜Óa ¯‰Ë˙Ó ÔÈ‡L ;‰Â˜Óa ¯‰ËÏ ‰a¯˙È ‡Ï…ƒ¿«∆¿«≈¿ƒ¿∆∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿∆
‰¯‰Ë ıtÓÏ ÔÈ‡Â .‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒ»¬ƒ«»¿≈¿«»»√»

‰ML ÏÚ ‰MMÓ ˙BÁt ¯‡MiL „Ú ,B˙ÚÈ¯˜ ‡l‡∆»¿ƒ»«∆ƒ»≈»ƒƒ»«ƒ»
ÌÈÁÙË23. ¿»ƒ

ב.17) פד, לקמן.18)שם כמבואר מידרס, מטומאת חוץ
(הושוו)19) שהוקשו מפני כ. לא, ובמדבר לב. יא, ויקרא

קיבול. בית לו שיש שם האמורים לשק עץ כלי
עליו 20) ישכב אשר המשכב "וכל כד): טו, (ויקרא שנאמר

ומושב. למשכב המיוחדים עץ כלי פשוטי לרבות יטמא"
המקובל 21) הכלל כפי חכמים, מגזירת טומאה מקבל אבל

כלים  הל' (ראה מת טמא מטמא מידרס המטמא כל בידינו:
ה"א). א 22)פכ"ג פד, בשבת למעלה. שהבאנו מהדרשה

אינו  במקווה טהרה לו שאין דבר שכל הכתוב, מן למדו -
אלא  הכתוב מיעט שלא שם וביארו מידרס, טומאת מקבל
שכל  חרס, כלי כגון טהרה, לו שיש דבר במינו שאין דבר
במינו  שיש מפץ אבל במקוה, ניטהר אינו מחרס העשוי דבר
מידרס  לטומאת נתרבה סלים, כגון במקוה, המתטהר דבר
שכל  ברור, יוצא כאן רבינו של [מלשונו המשכב". מ"וכל
נכללו  שלא מפני במקוה, טהרה להם אין עץ כלי פשוטי
הכתוב  מן מידרס לטומאת ונתרבו עץ", כלי "וכל בכתוב
במקוה. המיטהרים כלים במינם שיש מפני המשכב" "וכל
העשוי  מפץ ובין עץ כלי פשוטי בין ומחלק חולק, והראב"ד
כלי  שפשוטי ודעתו כלל, כלי שאינם אחרים, ועשבים מגמי
לטומאה  שנתרבו ומכיוון עץ", כלי "וכל באמור כלולים עץ
גמי  של מפץ אבל ענין, באותו הכתובה לטהרה גם נתרבו
אין  ולפיכך טומאה, לענין באמור נכלל לא כלל כלי שאינו
מפץ, ד"ה שם שבת 'תוספות' (ראה במקוה טהרה לו

כהראב"ד)]. כלים 23)שכתבו משנה, לטומאה. כשיעורו
מ"ז. פ"ו

.‰·f‰24ÔÈÚÓa ‡l‡ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡25¯Ó‡ È¯‰L , «»≈»√»∆»¿«¿»∆¬≈∆¡«
ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ ¯‡Le ‰·f‰ Ï·‡ .ÌÈiÁ ÌÈÓa :Ba¿«ƒ«ƒ¬»«»»¿»«¿≈ƒ≈

.‰Â˜Óa Û‡ ÔÈÏ·BË - ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆

מ"ח.24) פ"א ראויים 25)מקוואות מתוקים מים של
– חמים מעיינות וכן מרים או מלוחים אבל לשתייה,
חטאת, מי גבי הי"ב פ"ו אדומה פרה בהל' כמבואר פסולים

חיים". "מים כן גם בהם אמרה שהתורה

.Â˙BÏÈ·Ë È·iÁ Ïk26ÌBia Ô˙ÏÈ·Ë27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰ÏÈla Ô˙ÏÈ·hL ˙„ÏBÈÂ28e¯‡aL BÓk ,29ÔÈÚa ¿∆∆∆¿ƒ»»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿«

˙lÁzÓ ,Blk ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â Ï·BË È¯˜ ÏÚ·e .‰cƒ»««∆ƒ≈¿≈»«Àƒ¿ƒ«
‰ÏÈl‰30·¯Ú ˙BÙÏ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;31ÈÌÈna ıÁ¯ ««¿»∆∆¡«¿»»ƒ¿∆∆ƒ¿««»ƒ

·¯Ú‰ „Ú ‰ÏÈl‰ ˙lÁzÓ CÏB‰Â Ï·BhL ,„nÏÓ -¿«≈∆≈¿≈ƒ¿ƒ«««¿»«∆¡≈
LÓL32. ∆∆

ב.26) קכא, ואינם 27)שבת לטומאתם, האחרון ביום
שלאחריו. ליום שייך שהלילה אע"פ שלפניו בלילה רשאים
הטומאה, יום גמר עד לחכות צריכים שאינם עוד, ומלמדנו
מהכתוב  למדו א כ, במגילה החמה. שקיעת עד היינו
ביום  . . . הטמא על הטהור "והזה ט): יט, (במדבר
בהיקש  לומדים וטבילה בלילה, פסולה שהזאה השביעי",
הבדל  שיש נראה מהזאה, טבילה שלמדו [ואע"פ מהזאה.
הטומאה, ימי שאחרי בלילה טבילה שתיהן: בין גדול
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לתוכם. א.24)אחוריהם לח, מ"ג.25)בכורות שם
את 26) בהן ושואבים ושמן, יין בהם שמודדים כלים

משני  בהם נדבק הסמיך והמשקה החבית, מן המשקין
שאיבה. אגב בכלים 27)הצדדים ליסטרא. וזומא במשנה:

כף  כעין עשוי האחד שראשו כלי רבינו: מפרש מ"ב, פי"ג
וראשו  האש, על לצלותו בשר עליו ומניחים מנוקבת, גדולה
בבשר  אותו ותוחבים שיניים, שלוש בעל כמזלג עשוי השני

אגב 28)הנצלה. בשוה צידיהם שני מתלכלכים המידות
(הרא"ש  טומאה לענין ביניהם לחלק אין ולפיכך מלאכתם,
בה  להשתמש אפשר ליסטרא, וזומא למשנתנו). בפירושו

ו  צידיה, ומשני ראשיה בית משני להן יש משמרת וכן מסננת
שם). (ר"ש בו משתמש ולפעמים מאחוריהן, קטן קיבול
כלפי  קצת כפופים ששוליהן מבאר, ישראל' [ב'תפארת
המסננת  את כשמניחים נקביהם יסתתמו שלא כדי מעלה,

מנוקב]. שאינו שהוא.29)בכלי מקום מפני 30)בכל
וזה  עיקר זה אומרים אנו אין שוה, תשמישם הצדדים ששני
כגוף  הכל דנים אלא כאחוריים, דינו יהיה והטפל טפל,
בתרא  בבא כלים, מתוספתא הקשה [במשנהֿלמלך אחד.
אולם  הכף, נטמא לא המזלג נטמא שאם האומרת פ"ג,
מאיר  ר' דעת לפי שנאמרה משמע, התוספתא מלשון
שם]. ראה ותוך. אחוריים לה יש ליסטרא שזומא במשנתנו,

.„Úc¯n‰31„ÓÏn‰Â32.CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï LÈ - ««¿≈«¿««¿»≈»∆¬«ƒ»
¯eÁ¯Á‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ?„ˆÈk33ÔÓ ‡ÓË ‡Ï - ≈«»¿«¿ƒ«««¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ‡l‡ ¯eÁ¯ÁÏ CeÓq‰ ıÚ‰34,„·Ïa »≈«»««¿∆»ƒ¿»¿»ƒƒ¿«
Ô·¯c‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ıÚ‰ ¯‡Le¿»»≈»¿≈ƒ»¿«¿ƒ««»¿»
.Ô·¯cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï -…ƒ¿»∆»«¿»»¿»ƒ«¿ƒ«»¿»
ÈÏÎk ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡Ï ıeÁÂ ‰Ú·LÏ ıeÁ eÏÙ»¿¿ƒ¿»¿¿«¿»»¬≈∆ƒ¿ƒ
‡l‡ e‡ÓË ‡ÏÂ ,ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL Ïeaƒ̃∆»¿«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¿∆»

ıeÁÏÂ BÚbÓ ÌB˜nÓ35. ƒ¿«»¿«

מ"ב.31) לכוון 32)שם הבהמה צואר על שנותנים
הוא  שמרדע רבינו כתב כב, הלכה יג בפרק [למעלה הילוכה

וצ"ע]. האחד 33)מלמד, שלראשו ארוך, עץ הוא המרדע
במחרישה, שנדבק העפר את בו לנער רחב ברזל מחובר
נקרא  זה ברזל החרישה. את המעכבים שרשים בו ולחתוך
מחובר  השני ולראשו הכ"ב), פי"א למעלה (ראה חרחור

"דרבן". ונקרא קטן, יותר חכמים 34)ברזל שיערו
מלאכתו. לצורך כזה לשיעור זקוק חלקי 35)שהחרחור

יותר  המרוחקים הטומאה נגיעת מקום צידי משני העץ
הדרבן. מן וארבעה החרחור מן טפחים משבעה

.‰ÒÈk36- ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÒÈk CB˙aL ƒ∆¿ƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿«¿ƒ
B¯·Á ‡ÓË ‡Ï37?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .38eÈ‰Lk …ƒ¿»¬≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

Û„BÚ ÔBˆÈÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÂL Ô‰È˙B˙ÙO39 ƒ¿≈∆»ƒ¬»ƒ»»«ƒ≈
ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË - ÈÓÈt‰ ‡ÓËÂ40- ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË , ¿ƒ¿»«¿ƒƒƒ¿»«ƒƒ¿»«ƒ

ÈÓÈt‰ ‡ÓË ‡Ï41Ì‡ ,Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,ı¯M·e . …ƒ¿»«¿ƒƒ«∆∆≈»≈»ƒ
‡Ï - Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓË42.B¯·Á ‡ÓË ƒ¿»∆»≈∆…ƒ¿»¬≈

מ"ב.36) כו פרק והטעם,37)שם מחוברים. הם אפילו
השני. של כגבו נידון זה כיס של שתוכו מפני

ה"א.38) פ"ד בתרא בבא כלים, בולט 39)תוספתא
כתוך, הפנימי נידון זה במקרה הפנימי. משפת למעלה

כאחוריים. גבו.40)והחיצון נטמא - תוכו נטמא כדין
תוכו.41) נטמא לא - גבו נטמא משקין, שבטומאת
בתוספתא 42) (משנהֿלמלך). "לא" התיבה: את למחוק

אחד  נטמא אם פירוש, שווים", שניהם בשרץ "אבל כתוב:
היא  שרץ שטומאת מפני והטעם, השני. גם נטמא - מהם
שנתבאר  כמו ואחוריים, תוך בין חילקו לא התורה מן

א. בהלכה למעלה

.Â˜˜BÁ‰43Ú·¯44„Á‡ ıÚa Ú·¯ ÈˆÁÂ45‡ÓËÂ «≈…««¬ƒ…«¿≈∆»¿ƒ¿»
ÈM‰ ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡46‡ ,Èt ÏÚ Û ∆»≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»«≈ƒ««ƒ

CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ ?„ˆÈk .„Á‡ ıÚ Ô‰L∆≈≈∆»≈«»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿
ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ ÈˆÁÂ ,ÔÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ - Ú·¯‰»…«»…««¬»¿≈ƒ«¬ƒ»…««¬»
Ú·¯‰ ÈˆÁ - BÎBzÓ Ú·¯‰ ÈˆÁa eÚ‚ ;ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿«¬ƒ»…«ƒ¬ƒ»…«
‡e‰LÎe .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ ,ÌÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Â«¬»¿≈ƒ»…««¬»¿ƒ¿∆

Ïk‰ ˙‡ ÏÈaËÓ - ÏÈaËÓ47B‡ Ú·¯‰ È¯BÁ‡ e‡ÓË . «¿ƒ«¿ƒ∆«…ƒ¿¿¬≈»…«
ÈÏk‰ È¯BÁ‡ È¯‰ - ÔÈ˜LÓa Ú·¯‰ ÈˆÁ È¯BÁ‡48 ¬≈¬ƒ»…«¿«¿ƒ¬≈¬≈«¿ƒ

ÌÈ¯BÁ‡‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L ,‡ÓË49. »≈∆≈¿ƒ∆»¬«ƒ

מ"ד.43) כה פרק לוג.44)שם = הקב רביעית
בשני.45) רובע וחצי האחד, בראשו שהם 46)רובע מפני

השני  ואין לו, מיוחד תשמיש מהם אחד ולכל כלים, כשני
עמו. לפי 47)משמש נטמא, שלא החלק אותו אפילו

השלמות  ראה בפירושו. (רבינו אחד" גוף "עצם שהוא
ג). הכלי.48)להלכה כל  אחורי לענין 49)פירוש,

ידי  על כשנטמאו אבל עצמם, מחמת להם הבאה טומאה
עצמו. התוך מטומאת יותר מתפשטת טומאתם אין - התוך

.ÊÒBÓe˜Ó˜50z¯Ó ‰È‰Â ÔÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡ eÈ‰L- ÁÈ À¿∆»¬»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ«
eÚ‚Â BÎBzÓ ÔÈ˜LÓ e‡ˆÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»¿«¿ƒƒ¿»¿
BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ ‡l‡ ,BÎB˙Ï e¯ÊÁÂ ÂÈ¯BÁ‡a«¬»¿»¿¿∆»¬≈««¿ƒ∆¿

‰Óe¯˙Ï ÔÈ¯B‰Ë51. ¿ƒƒ¿»

מ"ח.50) ותוך 51)שם אחוריים שאין לקודש, לא אבל
א. בהלכה למעלה שביארנו כמו לקודש,

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zF`ewn zFkld
zF̀ewnzFkld-dxdhxtq

¦§¦§¨
¦§¦§̈

ÈÓa ‡ÓË Ïk ÏaËiL .‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ∆ƒ¿…»»≈¿≈
.¯‰ËÈ Ck ¯Á‡Â ‰Â˜Óƒ¿∆¿««»ƒ¿«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
טהרה 1) להם אין כלים, בין אדם בין הטמאים, שכל יבאר

חייבי  זמן במקווה. טהרה להם שאין הכלים במקווה. אלא
כוונה  צריך אם בבגדיהם. טבלו ואם אימתי, טבילות
באדם  החוצץ דבר מים. לביאת ראוי צריכים ואם לטבילה

וכלים.

.‡ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk2e‡ÓËpL ÔÈa , »«¿≈ƒ≈»»≈≈ƒ≈∆ƒ¿¿
ÏL ‰‡ÓËa e‡ÓËpL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»∆»≈∆ƒ¿¿¿À¿»∆

Ô‰È¯·c3ÌÈÓa ‰ÏÈ·Ëa ‡l‡ ‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ - ƒ¿≈∆≈»∆»√»∆»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
Ú˜¯wa ÔÈÂ˜p‰4. «ƒ¿ƒ««¿«
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ze`ewnקיח zekld - dxdh xtq - oqip 'd ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מי"א) פי"ב (פרה במשנה שהרי פסולה, והזאה כשירה
פרה  בהל' רבינו של לשונו גם וכן "פסול", סתם אמרו
אין  בזה: אמרו לא למה לברר ונשאר ה"א. פי"א אדומה
סרך]. משום ד"ה ב סז, נדה 'תוספות' ראה למחצה. היקש

(ויקרא 28) תורה כתבה בנדה ראייתה. לתחילת שמיני בליל
כל  בנדתה תהא – בנדתה" תהיה ימים "שבעת יט): טו,
צ, (פסחים לנדה (הושוותה) איתקש ויולדת הימים, שבעת

ה"ו.29)ב). פ"ד ביאה איסורי בהל' קדושה, בספר
החמה 30) הנץ לפני לטבול רשאי בלילה, קרי ראה אם

השלמות). ולא 31)(ראה הערב, כשהגיע מפרש רבינו
בענין  א סו, נזיר ו'תוספות' רש"י (ראה רש"י כפירוש

שמואל). היום.32)קושיית למחרת

.ÊÏ·Bh‰ Ïk33Ì¯Ú ‡e‰Lk BÙeb Ïk ÏaËiL CÈ¯ˆ »«≈»ƒ∆ƒ¿…»¿∆»…
¯ÚO Ïk ÏÈaËÈ - ¯ÚO ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡ ˙·a¿«««¿ƒ»»««≈»«¿ƒ»¿«
ÔÈ‡Óh‰ ÏÎÂ .‰¯Bz ÔÈc BÙe‚k ‡e‰ È¯‰Â ,BL‡…̄«¬≈¿ƒ»¿»«¿≈ƒ

‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ - Ô‰È„‚·a eÏaËpL34ÈtÓ , ∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»¿»»∆¿ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L35‰cp‰ ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â36 ∆««ƒ»ƒ»∆¿≈»¿ƒ¿≈«ƒ»

.dÏÚ·Ï ˙¯zÓ - ‰È„‚·a ‰Ï·hL∆»¿»ƒ¿»∆»À∆∆¿«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

...dphw rav` y`xn ueg

הקטנה  אצבע מראש חוץ כולו טבל "אם כתב ה"ב בפ"א
להטביל  הצורך אודות כאן ומוסיף בטומאתו", הוא עדיין

תורה. דין כגופו שהוא ראשו כל
דבר  גם נוגע כמה עד ה' בעבודת הוראה ללמוד יש מכאן
טפל  הוא השיער שהרי יהודי, של קטנה ופעולה פעוט
שכן  באקראי, הוא הטבילה בשעת באדם שנמצא וזה לגוף
פעוט  עניין גם זאת ובכל ולטבול, ראשו לגלח היה יכול

כולו. להטביל שחייב עד גדול ערך לו יש זה 
לעני  פרוטה נתינת כמו קטנות הנראות פעולות גם כך
ידע  לא לעולם כי בפרסום להיעשות וצריכות הן חשובות
שראה  אחר אדם על פעולתו השפיעה כמה ועד רואהו מי
בסכום  מדובר שהרי לטעון מקום ואין הצדקה. נתינת את
נתינת  כי לכאורה, הגדולה החשיבות היא ומה כך כל זעום
בין  חילוק אין ה' ציווי על וכשמדובר ה' מצות היא צדקה
כשיקיים  ובנוסף, ה'. ציווי מקיימים מקרה ובכל לקטן גדול
את  אצלו הדבר יעורר מצוה" גוררת "מצוה הרי זו מצוה
בכל  שלם שיהיה עד מצוות, ועוד עוד לקיים ה'תיאבון'

ומצוותיה. התורה ענייני
(al oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

ב.33) ד, א.34)עירובין יח, סופגים 35)ביצה הבגדים
לגוף. המים את שם.36)ומעבירים

.ÁÏ·Bh‰ Ïk37‡Ï Ì‡Â ,‰ÏÈ·ËÏ Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆ »«≈»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿ƒ…
ÔÈlÁÏ ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - Ôek˙38‰c elÙ‡ . ƒ¿«≈»¿»¿ƒ»¿Àƒ¬ƒƒ»

B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ‰ÏÙpL ÔB‚k ,‰ek ‡Ïa ‰Ï·hL∆»¿»¿…«»»¿∆»¿»¿««ƒ
¯˜‰Ï ‰„¯È39˙¯zÓ BÊ È¯‰ -dÏÚ·Ï40Ï·‡ ; »¿»¿»≈¬≈À∆∆¿«¿»¬»

ÏaËzL „Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡ ÌÈL„˜Ïe ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿»»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿…
‰eÎa41. ¿«»»

א.37) לא, להיטהר 39)שם.38)חולין התכוונה ולא
ואףֿעלֿפי 40)מטומאתה. יוחנן. רבי דעת נגד שם, כרב

כאן  פסק יוחנן, כרבי הלכה יוחנן, ורבי רב בידינו: שכלל
לפי  היא שנתלש גל גבי שם הגמרא שמסקנת מכיוון כרב,

(כסףֿמשנה). רב ב 41)דעת יח, חגיגה ובמשנה שם.
– ולקודש תרומה, לטהרת כוונה צריכה – לתרומה אמרו:

קודש. לטהרת כוונה צריכה

.Ë˙ÙBk‰42ÌÈn‰ ˙n‡a BÏ ·LÈÂ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È43Ì‡ , «≈»»¿«¿»¿»«¿««««ƒƒ
¯B‰Ë - Blk C¯c ÌÈÓ eÒÎ44ıÙBw‰ .45CB˙Ï ƒ¿¿«ƒ∆∆À»«≈¿

ÌÈÓÚt Ï·Bh‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜n‰46- ‰Â˜na «ƒ¿∆¬≈∆¿À∆¿«≈«¬«ƒ«ƒ¿∆
¯ÓB‡‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰47E„È L·k :B¯·ÁÏ48ÈÏÚ ¬≈∆¿À∆¿»≈«¬≈¿»¿»«

.‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜na«ƒ¿∆¬≈∆¿À∆

ה"א).42) פ"ח מקוואות (תוספתא, בחפירה 43)הקושר
מים. סאה ארבעים בה למים 44)שמכונסים נכנס כשאדם

המים  שנכנס הדעת על מתקבל רגליו על בעמידה כדרכו
אם  לבדוק צריך במים שישב כפות אדם אבל כולו, דרך

לא. או ה"י.45)נכנסו פ"ה שם.47)שם.46)שם
בתשובות 48) למים. כולו שייכנס כדי ראשו, על ללחוץ

טעם  מפרש כאן) בכסףֿמשנה (מובאה רצג סי' הריב"ש
כאילו  נראה הללו המקרים שלושת שבכל מפני הגיוני,
וטבילה  שחוק, לשם – ידך כבוש באומר – או להקר כוונתו
יגע  ואם ה"ח), (למעלה ולקודש לתרומה כוונה צריכה
אינה  שטבילה הרואים יאמרו וקדשים, בתרומה הזה הטובל
פ"י, רבתי כלה [במסכת מכשול. לידי ויבואו כוונה צריכה
על  דייב דילמא מגונה, זה הרי פעמים שני "והטובל אמרו:
אנשים  על מים יתיז שמא פירוש ליה" חזי ולא אינשי
אותם  יראה לא והוא לטבילה טבילה בין שם העומדים
אמרו  ושם ורואה). מסתכל הוא ראשונה טבילה (לפני
בדבר) יש (סכנה המיתה" דרך "הוא האמבטי לתוך שקופץ
הפליאה  וגדולה המקוה. לתוך בקופץ הדבר שהוא ומובן

זו]. ברייתא הביא לא שהריב"ש

.ÈÌÈ¯˙q‰ ˙Èa49e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÌÈËÓw‰ ˙È·e ≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»
ÌÈ¯·È‡ - ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈn‰ Ô‰a»∆««ƒ∆∆¡«¿»»…»««»ƒ≈»ƒ

„·Ïa ÌÈ‡¯p‰50˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . «ƒ¿ƒƒ¿«¿««ƒ≈¿ƒƒƒ¿
ÔÈÈe‡¯51ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL52. ¿ƒ∆»»∆««ƒ¿…ƒ¿∆»»≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏ53CB˙a Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏ : ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿»¿«≈»»¿
¯Á‡Â ÌÈÓa ‰ÈËÓ˜ ÔÈa ‰ÁÈ„Ó ‰M‡ ‰È‰zL ,B˙Èa≈∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ»≈¿»∆»¿«ƒ¿««

d˙ÏÈ„b C¯„k ˙Ï·BË ‰M‡‰Â .ÏaËz Ck54˙‚¯B‡k , »ƒ¿…¿»ƒ»∆∆¿∆∆¿ƒ»»¿∆∆
.da ˙‡ ‰˜ÈÓÎÂ¿ƒ¿ƒ»∆¿»

במצב 49) נמצא כשהאדם מגולים שאינם בגוף המקומות
דרשו:50)טבעי. ה"ה פ"ד מצורע, פרשת כהנים' ב'תורת

הסתרים". לבית פרט בנראה, כל אף בנראה ידיו "מה
כ 51) א.קידושין המים 52)ה, לבין המקומות אותם בין

החוצצים  הדברים הם מה יבואר הבא בפרק לשם. יגיעו אם
יב). הלכה ב.53)(ראה סו, נדה רבא, של מימרא
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מיניקה 54) או אורגת שהיא בשעה הטבעית עמידתה כדרך
א). פז, (שם קצת מתכופפת שהיא בנה, את

.‡È‰M‡55ÏÓa ˙Ï·BË dÈ‡56˙Lia˙nL ÈtÓ , ƒ»≈»∆∆¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆
¯ÈÚ‰ ÈaÓ57Ô‚‰k ˙Ï·BË dÈ‡Â58dÏ ÛÈw‰ Ì‡Â . ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆∆«…∆¿ƒƒƒ»

dÚÈˆ‰Ï È„k Ba ‡ˆBiÎÂ ıtÓ59‡ÏÂ .ÏÓa ˙Ï·BË - «»¿«≈¿≈¿«¿ƒ»∆∆¿»≈¿…
aËzÒ¯Á ÈÏk Èab ÏÚ Ï60ÈtÓ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÒ B‡ ƒ¿…««≈¿≈∆∆«¿«≈»∆ƒ¿≈

.‰ÏÈ·Ë dÏ ‰ÏÚz ‡ÏÂ ˙„ÁÙnL∆¿«∆∆¿…«¬∆»¿ƒ»

עוגנות.56)שם.55) שהספינות שמה 57)מקום הבאים
עסקיהם. 'תוספות'58)לרגל (ראה חננאל רבינו פירש כך

המצוי  הטיט מפני מפרש רש"י אולם אשה), ד"ה ב טו, שם
של  שאביו יפרש והוא וחוצץ. – רגליה על נדבק והוא שם,
עליהם. לעמוד הנהר קרקע על מפצים הניח שמואל

מה 59) כך מפרש רבינו בנמל. המסתובבים יראוה שלא
לבנותיו) (עשה לבנתיה עביד דשמואל אבוה שם: שאמרו

ב'ערוך'. פירש וכן תשרי. ביומי ומפצי . . שם.60).

.·ÈÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ „Á‡61ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡Ï ∆»»»»«≈ƒ…ƒ¿∆»»≈
ÔÈ·e ÌÈa ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈn‰ ÔÈ·e ÌÈa≈»≈««ƒ¿ƒ»»»»≈≈»≈
¯Oa ÏÚ ˜a„Ó ËÈË B‡ ˜ˆa ‰È‰L ÔB‚k ,ÌÈn‰««ƒ¿∆»»»≈ƒÀ¿»«¿«
‡ÏÂ ,‰È‰Lk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰»»»««¿ƒ¬≈∆»≈¿∆»»¿…

‰¯Bz ¯·c .‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ62¯·„ ‰È‰ Ì‡ : »¿»»∆¿ƒ»¿«»ƒ»»»»
‰˙ÏÚ ‡Ï - ÈÏk‰ ·¯ B‡ Ì„‡‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ ıˆBÁ‰«≈∆∆…»»»…«¿ƒ…»¿»

‡e‰Â .‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï63;B¯È·Ú‰Ï ‰ˆB¯Â ÂÈÏÚ „Èt˜iL »∆¿ƒ»¿∆«¿ƒ»»¿∆¿«¬ƒ
ÔÈa ·Ï ÏÚ B˙B‡ ÌO ‡ÏÂ ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿ƒ»»¿…»«≈≈
‰ÙBÁL Èt ÏÚ Û‡Â ıˆBÁ BÈ‡ - ¯·Ú ‡Ï ÔÈa ¯·Ú»«≈…»«≈≈¿««ƒ∆∆
Û‡ ,ıˆBÁ BÈ‡ - BËeÚÓ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ba¯ ˙‡∆À¿≈ƒ»»∆ƒ≈≈«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ64ÏkL : «ƒ∆«¿ƒ»»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»
BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰È‰ Ì‡ ,ıˆBÁ‰ ¯·c»»«≈ƒ»»«¿ƒ»»…»¿»
ÌeMÓ ‰¯Êb ,BËeÚÓ ÏÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈ·Ë¿ƒ»««ƒ∆«ƒ¿≈»ƒ
‡Ï - Ba¯ ˙‡ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ì‡ ,ıˆBÁ‰ ¯·c ÏÎÂ ;BaÀ̄¿»»»«≈ƒ»»∆∆À…
,ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ»¿»¿ƒ»««ƒ∆≈«¿ƒ»»
Ì‡L :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜n‰ Ba¯ ÌeMÓ ‰¯Êb¿≈»ƒÀ««¿ƒ»»ƒ¿≈»≈∆ƒ
ÌÈ¯·cÓ ¯·c ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ¯Oa ÏÚ ‰È‰»»«¿«»»»««¿ƒ»»ƒ¿»ƒ
‰tË elÙ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊÂ ˜ˆa ÔB‚k ,ÔÈˆˆBÁ‰«¿ƒ¿»≈¿∆∆¿«≈»∆¬ƒƒ»
;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰Â ,Ïc¯Ák¿«¿»¿«¿ƒ»»…»¿»¿ƒ»
Ì‡ ‡l‡ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ
.e¯‡aL BÓk ,Ì„‡‰ ·¯ B‡ ÈÏk‰ ·¯ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ôk≈»»∆…«¿ƒ…»»»¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

...uveg epi`

במהותה  פגם ולא בטבילה צדדי תנאי הוא החציצה עיכוב
ואינו  רובו את אפילו או מיעוטו את רק חופה דבר אם ולכן
העיכוב  אבל התורה. מן טבילה לו עלתה עליו מקפיד
עניינו  כי הטבילה במהות פגם הוא בידו" ושרץ ב"טובל

הטהרה. היפך הוא שרץ של
אצבע  מראש חוץ כולו טבל אם שמהתורה לדבר וראיה
שאינו  בחציצה טבל אם אבל בטומאתו, הוא הרי קטנה

תנאי  שהוא ומכאן כולו, טובל נקרא זאת בכל עליה מקפיד
צדדי.

(19 'rd 19 'r g"lg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

...uvegd xac

שצריך  הדין שונה; גדר בעל אחד וכל בטבילה דינים שני
של  הטבילה במעשה דין הוא במקוה גופו כל לטבול
כאן  אין בחוץ קטן אבר ראש השאיר אם שאפילו האדם
בינו  חציצה תהיה שלא והדין התורה), (מן טבילה מעשה
צדדי  עניין אלא הטבילה במעשה חיסרון אינו המים ובין
כאן  אין כי מעכב אינו מסוימים שבתנאים החוצץ דבר -

הטבילה. במעשה פגם
(פרק  התשובה באגרת הזקן האדמו"ר בחר מדוע יובן בכך
הפסוק  פי (על לקב"ה ישראל שבין הקשר את לתאר ה')
ורוחני  גשמי דבר שום "אין במילים: כו') עמו ה' חלק כי
(בחלק  שביאר מה לגבי חידוש הוא כי יתברך", לפניו חוצץ
הארץ  כל מלא הגשמית... הלזו ש"הארץ מ"ח) פרק א'
"את  שנאמר כמו ברוך־הוא אור־אין־סוף היינו כבודו"
הדינים  שני כי ה" נאום מלא, אני הארץ ואת השמים
מ"ח  בפרק המתוארים האופנים שני בדוגמת הם בטבילה

התשובה. ובאגרת
בשווה  מקום בכל נמצא שהקב"ה כך על מדבר מ"ח בפרק
שאין  הקב"ה של גדולתו מצד הוא כי הנבראים כל אצל
האדם  כל את המקיפה הטבילה בדוגמת והוא סוף, לו
של  מעלתם דבר על מדבר התשובה באגרת אבל בשווה.
הוי' משם ו"חלק עמו" הוי' "חלק שהם עצמם מצד ישראל
"יגיע" עצמו שהוי' אפשר שאי לחשוב מקום והיה ב"ה"
ידי  על למדרגה "ממדרגה שירדה כפי ישראל נשמת אל
שיש  עד הגשמי בגוף והתלבשה העולמות" השתלשלות
"אין  במילים הזקן אדמו"ר בחר לכך לגשמיות. שייכות לה
בטלים  ישראל נשמות כי כו'" חוצץ ורוחני גשמי דבר שום
עצמם, מעלת מצד ממעל אלוה חלק שהם משום לקב"ה
הציור  גם כי החוצץ דבר לא גם לקב"ה ישראל בין אין ולכן
ישראל  בין חוצץ אינו הנשמה התלבשה שבו הגשמי

לקב"ה.
(75 'r h"lg y"ewl it lr)

(61– ובפ"ג באדם, החוצצים הדברים נימנו בפ"ב לקמן
בכלים. מימרא 62)החוצצים היא הפרק, סוף ועד מכאן

ב. ד, עירובין יצחק, רבי (בתנאי).63)של נאמר וזה
חכמים.64) מגזירת

ה'תש"פ  ניסן ו' שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עזרא 1) ותקנת חוצצים. ושאין באדם החוצצים דברים יבאר
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מי"א) פי"ב (פרה במשנה שהרי פסולה, והזאה כשירה
פרה  בהל' רבינו של לשונו גם וכן "פסול", סתם אמרו
אין  בזה: אמרו לא למה לברר ונשאר ה"א. פי"א אדומה
סרך]. משום ד"ה ב סז, נדה 'תוספות' ראה למחצה. היקש

(ויקרא 28) תורה כתבה בנדה ראייתה. לתחילת שמיני בליל
כל  בנדתה תהא – בנדתה" תהיה ימים "שבעת יט): טו,
צ, (פסחים לנדה (הושוותה) איתקש ויולדת הימים, שבעת

ה"ו.29)ב). פ"ד ביאה איסורי בהל' קדושה, בספר
החמה 30) הנץ לפני לטבול רשאי בלילה, קרי ראה אם

השלמות). ולא 31)(ראה הערב, כשהגיע מפרש רבינו
בענין  א סו, נזיר ו'תוספות' רש"י (ראה רש"י כפירוש

שמואל). היום.32)קושיית למחרת

.ÊÏ·Bh‰ Ïk33Ì¯Ú ‡e‰Lk BÙeb Ïk ÏaËiL CÈ¯ˆ »«≈»ƒ∆ƒ¿…»¿∆»…
¯ÚO Ïk ÏÈaËÈ - ¯ÚO ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡ ˙·a¿«««¿ƒ»»««≈»«¿ƒ»¿«
ÔÈ‡Óh‰ ÏÎÂ .‰¯Bz ÔÈc BÙe‚k ‡e‰ È¯‰Â ,BL‡…̄«¬≈¿ƒ»¿»«¿≈ƒ

‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ - Ô‰È„‚·a eÏaËpL34ÈtÓ , ∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»¿»»∆¿ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L35‰cp‰ ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â36 ∆««ƒ»ƒ»∆¿≈»¿ƒ¿≈«ƒ»

.dÏÚ·Ï ˙¯zÓ - ‰È„‚·a ‰Ï·hL∆»¿»ƒ¿»∆»À∆∆¿«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

...dphw rav` y`xn ueg

הקטנה  אצבע מראש חוץ כולו טבל "אם כתב ה"ב בפ"א
להטביל  הצורך אודות כאן ומוסיף בטומאתו", הוא עדיין

תורה. דין כגופו שהוא ראשו כל
דבר  גם נוגע כמה עד ה' בעבודת הוראה ללמוד יש מכאן
טפל  הוא השיער שהרי יהודי, של קטנה ופעולה פעוט
שכן  באקראי, הוא הטבילה בשעת באדם שנמצא וזה לגוף
פעוט  עניין גם זאת ובכל ולטבול, ראשו לגלח היה יכול

כולו. להטביל שחייב עד גדול ערך לו יש זה 
לעני  פרוטה נתינת כמו קטנות הנראות פעולות גם כך
ידע  לא לעולם כי בפרסום להיעשות וצריכות הן חשובות
שראה  אחר אדם על פעולתו השפיעה כמה ועד רואהו מי
בסכום  מדובר שהרי לטעון מקום ואין הצדקה. נתינת את
נתינת  כי לכאורה, הגדולה החשיבות היא ומה כך כל זעום
בין  חילוק אין ה' ציווי על וכשמדובר ה' מצות היא צדקה
כשיקיים  ובנוסף, ה'. ציווי מקיימים מקרה ובכל לקטן גדול
את  אצלו הדבר יעורר מצוה" גוררת "מצוה הרי זו מצוה
בכל  שלם שיהיה עד מצוות, ועוד עוד לקיים ה'תיאבון'

ומצוותיה. התורה ענייני
(al oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

ב.33) ד, א.34)עירובין יח, סופגים 35)ביצה הבגדים
לגוף. המים את שם.36)ומעבירים

.ÁÏ·Bh‰ Ïk37‡Ï Ì‡Â ,‰ÏÈ·ËÏ Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆ »«≈»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿ƒ…
ÔÈlÁÏ ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - Ôek˙38‰c elÙ‡ . ƒ¿«≈»¿»¿ƒ»¿Àƒ¬ƒƒ»

B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ‰ÏÙpL ÔB‚k ,‰ek ‡Ïa ‰Ï·hL∆»¿»¿…«»»¿∆»¿»¿««ƒ
¯˜‰Ï ‰„¯È39˙¯zÓ BÊ È¯‰ -dÏÚ·Ï40Ï·‡ ; »¿»¿»≈¬≈À∆∆¿«¿»¬»

ÏaËzL „Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡ ÌÈL„˜Ïe ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿»»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿…
‰eÎa41. ¿«»»

א.37) לא, להיטהר 39)שם.38)חולין התכוונה ולא
ואףֿעלֿפי 40)מטומאתה. יוחנן. רבי דעת נגד שם, כרב

כאן  פסק יוחנן, כרבי הלכה יוחנן, ורבי רב בידינו: שכלל
לפי  היא שנתלש גל גבי שם הגמרא שמסקנת מכיוון כרב,

(כסףֿמשנה). רב ב 41)דעת יח, חגיגה ובמשנה שם.
– ולקודש תרומה, לטהרת כוונה צריכה – לתרומה אמרו:

קודש. לטהרת כוונה צריכה

.Ë˙ÙBk‰42ÌÈn‰ ˙n‡a BÏ ·LÈÂ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È43Ì‡ , «≈»»¿«¿»¿»«¿««««ƒƒ
¯B‰Ë - Blk C¯c ÌÈÓ eÒÎ44ıÙBw‰ .45CB˙Ï ƒ¿¿«ƒ∆∆À»«≈¿

ÌÈÓÚt Ï·Bh‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜n‰46- ‰Â˜na «ƒ¿∆¬≈∆¿À∆¿«≈«¬«ƒ«ƒ¿∆
¯ÓB‡‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰47E„È L·k :B¯·ÁÏ48ÈÏÚ ¬≈∆¿À∆¿»≈«¬≈¿»¿»«

.‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜na«ƒ¿∆¬≈∆¿À∆

ה"א).42) פ"ח מקוואות (תוספתא, בחפירה 43)הקושר
מים. סאה ארבעים בה למים 44)שמכונסים נכנס כשאדם

המים  שנכנס הדעת על מתקבל רגליו על בעמידה כדרכו
אם  לבדוק צריך במים שישב כפות אדם אבל כולו, דרך

לא. או ה"י.45)נכנסו פ"ה שם.47)שם.46)שם
בתשובות 48) למים. כולו שייכנס כדי ראשו, על ללחוץ

טעם  מפרש כאן) בכסףֿמשנה (מובאה רצג סי' הריב"ש
כאילו  נראה הללו המקרים שלושת שבכל מפני הגיוני,
וטבילה  שחוק, לשם – ידך כבוש באומר – או להקר כוונתו
יגע  ואם ה"ח), (למעלה ולקודש לתרומה כוונה צריכה
אינה  שטבילה הרואים יאמרו וקדשים, בתרומה הזה הטובל
פ"י, רבתי כלה [במסכת מכשול. לידי ויבואו כוונה צריכה
על  דייב דילמא מגונה, זה הרי פעמים שני "והטובל אמרו:
אנשים  על מים יתיז שמא פירוש ליה" חזי ולא אינשי
אותם  יראה לא והוא לטבילה טבילה בין שם העומדים
אמרו  ושם ורואה). מסתכל הוא ראשונה טבילה (לפני
בדבר) יש (סכנה המיתה" דרך "הוא האמבטי לתוך שקופץ
הפליאה  וגדולה המקוה. לתוך בקופץ הדבר שהוא ומובן

זו]. ברייתא הביא לא שהריב"ש

.ÈÌÈ¯˙q‰ ˙Èa49e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÌÈËÓw‰ ˙È·e ≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»
ÌÈ¯·È‡ - ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈn‰ Ô‰a»∆««ƒ∆∆¡«¿»»…»««»ƒ≈»ƒ

„·Ïa ÌÈ‡¯p‰50˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . «ƒ¿ƒƒ¿«¿««ƒ≈¿ƒƒƒ¿
ÔÈÈe‡¯51ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL52. ¿ƒ∆»»∆««ƒ¿…ƒ¿∆»»≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏ53CB˙a Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏ : ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿»¿«≈»»¿
¯Á‡Â ÌÈÓa ‰ÈËÓ˜ ÔÈa ‰ÁÈ„Ó ‰M‡ ‰È‰zL ,B˙Èa≈∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ»≈¿»∆»¿«ƒ¿««

d˙ÏÈ„b C¯„k ˙Ï·BË ‰M‡‰Â .ÏaËz Ck54˙‚¯B‡k , »ƒ¿…¿»ƒ»∆∆¿∆∆¿ƒ»»¿∆∆
.da ˙‡ ‰˜ÈÓÎÂ¿ƒ¿ƒ»∆¿»

במצב 49) נמצא כשהאדם מגולים שאינם בגוף המקומות
דרשו:50)טבעי. ה"ה פ"ד מצורע, פרשת כהנים' ב'תורת

הסתרים". לבית פרט בנראה, כל אף בנראה ידיו "מה
כ 51) א.קידושין המים 52)ה, לבין המקומות אותם בין

החוצצים  הדברים הם מה יבואר הבא בפרק לשם. יגיעו אם
יב). הלכה ב.53)(ראה סו, נדה רבא, של מימרא
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לבנה  תבשיל שנתנה אשה שערה. את חופפת אשה שתהיה
מי  ודין וטבלה. דם והוציאה בבשרה שרטה או וטבלה

חוצץ. דבר עליו ונמצא ועלה שטבל

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡2ÛeÏÙÏ :Ì„‡a3,ÔÈÚÏ ıeÁL ≈¿ƒ¿»»ƒ¿∆»«ƒ
„Ï‚Â4,‰kn‰ Èab ÏÚL L·È Ìc‰Â ,‰knÏ ıeÁL ¿∆∆∆««»¿«»»≈∆««≈««»

‰‡Bˆ È„Ï‚Â ,‰ÈÏÚL ‰iË¯‰Â5˜ˆ·e ,B¯Oa ÏÚL ¿»¿ƒ»∆»∆»¿ƒ¿≈»∆«¿»»≈
ÔÈÏeÓÏn‰Â ,Ô¯tv‰ ˙ÁzL ËÈË B‡6,Ûeb‰ ÏÚL ƒ∆«««ƒ…∆¿«ƒ¿ƒ∆««

ÔÂi‰ ËÈËÂ7ÌÈ¯ˆBi‰ ËÈËÂ ,8ÌÈÎ¯c ÏL ËÈËÂ , ¿ƒ«»≈¿ƒ«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ „ÈÓz ÌL ‡ˆÓp‰9el‡ Ïk - «ƒ¿»»»ƒ¬ƒƒ««»»≈

BÈ‡ - ÁÏ ‡e‰Lk :ËÈh‰ Ïk ¯‡Le .ÔÈˆˆBÁ¿ƒ¿»»«ƒ¿∆«≈
ÌÈna ‰ÁÓ È¯‰L ,ıˆBÁ10- L·È ‡e‰LÎe ; ≈∆¬≈ƒ¿∆««ƒ¿∆»≈
.ıˆBÁ≈

ט.2) פרק נדבקת 3)מקוואות והיא פולטת שהעין ליחה
לבין  לח בין כאן מחלק אינו [רבינו לעין. שמחוץ בעור

חוצץ]. לח שגם משמע ומזה מן 4)יבש, שנפלטה ליחה
שפתה. על והגלידה בגופו 5)המכה שנדבקה צואה

להעביר 6)ונתייבשה. ורוצה טיט או בצק לש כשהאדם
כך  ומתוך בזו זו מחכך הוא בידיו, שנדבקו שייריהם את
אלו  גרגירים טיט. או בצק גרגירי הידיים על מתקבצים

"מילמולים". הבורות.7)נקראים טיט זה מפורש: במשנה
חרס.8) כלי נמחה 9)עושי ואינו יפה יפה נתייבש זה טיט

לעור.10)במים. מגיעים והם המקווה במי

.·˙ez‰ Û¯Oe ,Ìc‰Â ·ÏÁ‰Â BÈc‰Â L·c‰11 «¿«¿«¿¿∆»»¿«»¿««
‰Ó˜M‰Â ‰‡z‰Â12ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È - ·e¯Á‰Â13ÔÈÁÏ , ¿«¿≈»¿«ƒ¿»¿∆»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

‡ÔÈˆˆBÁ ÔÈ14ÔÈa ÔÈÁÏ ÔÈa - ÔÈÙ¯O‰ Ïk ¯‡Le . ≈»¿ƒ¿»»«¿»ƒ≈«ƒ≈
ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È15C¯ÒpL Ì„Â .16- ÁÏ elÙ‡ ,¯Oaa ¿≈ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿««»»¬ƒ«

ıˆBÁ17ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â ¯·È‡‰ .18ÔÈˆˆBÁ -19. ≈»≈»¿«»»«¿À¿»ƒ¿ƒ

התות.11) מעץ הנוטף שאינם 13)דקל.12)שרף מפני
במים. לגוף.14)נימוחים מלהגיע המים על מעכבים אינם

לכלוכי 15) שהם "מפני הטעם: מבואר שם בתוספתא
עליהם  להקפיד אדם בני של ודרכם פירוש הפירות",
י"ב). הלכה י"א פרק (ראה חוצץ עליו מקפיד שאדם ומיעוט

להעבירו.16) וקשה יפה [רש"י 17)שנדבק א. כא, מנחות
ממנו  נמשכים בו וכשנוגעים להתייבש שהתחיל פירש, שם

דומים]. השיעורים שני ואולי דם. מן 18)חוטי שנתלשו
לגמרי. ממנו נפרדו ולא דבר 19)הגוף עליהם יש אם

משנה). (כסף לגמרי כתלושים נידונים ואינם החוצץ

.‚‰lÁz ÁÈ„zL „Ú ıˆBÁ - ‰M‡a ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa20, ≈«¿»ƒ¿ƒ»≈«∆»ƒ«¿ƒ»
‰na .ıˆBÁÂ ıa˜˙Ó ˜·‡‰Â „ÈÓz ÌL ‰Úf‰L∆«≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿«≈¿≈«∆

‰‡eOa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c21ÏÈ‡B‰ ,‰ÈeÙa Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ
ıˆBÁ BÈ‡ - ˙„t˜Ó dÈ‡Â22. ¿≈»«¿∆∆≈≈

תחילה.20) הדחה בלי לטבול רשאית שמקפידה 21)אינה
בעלה. על תתגנה שלא לכלוך 22)כדי שם יש אם אפילו

ד). הלכה שם (תוספתא

.„„‚‡‰23Èab ÏÚL ÔÈO˜Ow‰Â ,‰kn‰ Èab ÏÚL »∆∆∆««≈««»¿««¿«ƒ∆««≈
¯·M‰24ÌÈ¯ÈM‰Â ,25ÌÈÓÊp‰Â26˙BÈÏËw‰Â27 «∆∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»

ÌÈ˜ÊÁ Ô‰L ÔÓÊa :˙BÚah‰Â28- ¯Oaa ÌÈ˜e·„e ¿««»ƒ¿«∆≈¬»ƒ¿ƒ«»»
ÌÈÙ¯ ;ÌÈˆˆBÁ29.ÔÈˆˆBÁ ÌÈ‡ - ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ

השבר 24)תחבושת.23) על מתכת קשקשי קושר החובש
שומרים  אלה קשקשים לזה. זה חלקיו שני שקירב אחרי

מזה. זה השבר חלקי יתרחקו שרשראות 25)שלא
האף.26)לקישוט. זהב 27)נזמי גרגירי של מחרוזות

צוואריהן. סביב עונדות בחזקה.28)שהנשים מהודקים
הגוף.29) ובין ביניהם ייכנסו והמים לבשר לחוצים אינם

.‰˙B¯LBwL ˙BÚeˆ¯‰Â ÔzLt ÈËeÁÂ ¯Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿
ÔÈÏÈc·nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ - ÈBÏ Ô‰ÈL‡¯a ÌÈLp‰«»ƒ¿»≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒƒ
,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ¯ÚO ÈËeÁ Ï·‡ .ÌÈn‰ ÔÈ·e Ûeb‰ ÔÈa≈«≈««ƒ¬»≈≈»≈¿ƒ
.ÔÈÙ¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆««ƒ∆≈»»ƒ

.Â¯‡evaL ÔÈËeÁ30ÏL elÙ‡ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ƒ∆««»≈»¿ƒ¬ƒ∆
ÔzLt31Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,32Ï·‡ . ƒ¿»¿ƒ∆≈ƒ»∆∆«¿»»∆¬»
ÌÈ˜·Á33,ÔÈˆˆBÁ - ÌÈ˜ÚÂ ˙BÈÏË˜ ÔB‚k ,¯‡evaL ¬»ƒ∆««»¿«¿»«¬»ƒ¿ƒ

˙ÏÚa ‰‡¯zL È„k Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ»∆∆«¿»»∆¿≈∆≈»∆«¬«
.¯Oa»»

בצווארה.30) קושרת יהודה 31)שהאשה רבי שאפילו
בראש. קשורים כשהם שחוצצים הנשים 32)מודה אין

מדאי. יותר אותם מתכת 33)מהדקות של תכשיטים
הצוואר. את שחובקים

.ÊÈÏ˜Ï˜ ‰OÚÂ ¯M˜˙pL ·l‰ ÏÚL ¯ÚO34ÔÎÂ , ≈»∆««≈∆ƒ¿«≈¿«¬»ƒ¿¿≈¿≈
.ÔÈˆˆBÁ - Ô˜f‰ ÈÏ˜Ïƒ̃¿¿≈«»»¿ƒ

ידי 34) על ונידבקו השערות נסתבכו שרשרת. כעין סבך
שהמדובר  משמע כאן מלשונו קילקי. במשנה: ואבק. זיעה
מקפיד, האיש גם זה שבמקום באשה, ובין באיש בין

האיש. זקן - כפשוטה "והזקן" המלה ותתפרש

.Á‰‡¯ ‡e‰L ÔÓÊa :Ì„‡a ·eÁz‰ ıÁ35ıˆBÁ -36, ≈«»¿»»ƒ¿«∆ƒ¿∆≈
‰‡¯ BÈ‡L ÔÓÊ·e37Ï·BË -38B˙Óe¯˙a ÏÎB‡Â ƒ¿«∆≈ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿»

·¯ÚÏ39ÚÏaL ÈÓ ÔÎÂ .‡ÓË ıÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆∆««ƒ∆≈»≈¿≈ƒ∆»«
d‡È˜‰ Ì‡Â ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ï·ËÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË«««¿≈»¿»«¬≈∆»¿ƒ¡ƒ»

dÚbÓa ‡ÓË - Ï·hL ¯Á‡40ÏkL ,e¯‡a ¯·kL . ««∆»«ƒ¿»¿«»»∆¿»≈«¿∆»
.ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡Ï ÈÁ‰ Ûe‚a ÌÈÚeÏa‰«¿ƒ¿««…¿«¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ
- ‰hÓlÓ ÂÈÏ‚¯ È˜„Òa ÔÈÓÒÈ˜Â ˙B¯B¯ˆ eÒÎƒ¿¿¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿«»

ÔÈˆˆBÁ41. ¿ƒ

הבשר.35) לתוך כולו נכנס קצת 36)לא שנדבק מפני
נראה  והוא ושקוף דק בקרום מכוסה החץ ואם הגלוי, בעור

ה). הלכה שם (תוספתא חוצץ אינו - שאינו 37)לעין
חוצץ.38)מגולה. אינו טבילות 39)והחץ חייבי ככל

שמש. הערב אחר עד בתרומה שאסורים שטבלו
ההקאה.40) ד 41)בשעת הלכה ח פרק שם בתוספתא

הסתרים". כבית שהוא מפני חוצצים "אין עקיבא: רבי אמר
כמותו  רבינו פסק לא עליו, חולק אין שבתוספתא פי על ואף
ביאת  צריך אינו הסתרים שבית הלכה, נפסקה שכבר מפני

מים. לביאת ראוי להיות צריך אבל מים,
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.Ë‰iË¯e ‡Ó‚eÏÓ ,˙ÈÏtÒ‡42ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ÏÚL ƒ¿¿»ƒ¿¿»¿ƒ»∆«≈«¿»ƒ
Ô‰a eÒkiL CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÔÈˆˆBÁ -¿ƒ««ƒ∆≈»ƒ∆ƒ»¿»∆
¯·c Ô‰a ‡‰È ‡ÏÂ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿…¿≈»∆»»
B‡ ˙Á‡ ‰¯ÚO Ba ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ≈¿∆≈«¿»¿»«¬»««

ÌÈzL43nÏ ˜a„Ó dL‡¯Â ‰knÏ ıeÁeÈ‰L B‡ ,‰k ¿«ƒ««»¿…»À¿»««»∆»
B‡ ,‰‡Bˆa B‡ ËÈËa ˜a„Ó ÌL‡¯ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»…»À¿»¿ƒ¿»
Ô·˜e ‰hÓÏÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a ˙B¯ÚO ÈzL eÈ‰L∆»¿≈¿»¿ƒ≈≈»ƒ¿«»¿»»
.ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a Ô‡ÈˆB‰Â¿ƒ»¿ƒ≈≈»ƒ¿«¿»¬≈≈¿ƒ

מכה.42) גבי על שמשימים שונים רטיות מפני 43)מיני
חוצצת  קשורה ואחת חוצצות אינן קשורות שערות ששתי
גם  - למכה שבנדבקו רבינו משמיענו טו), הלכה (ראה

חוצצות. שתיים

.ÈÂÈÏ‚¯ ÏÚL ¯ÙÚa Ì„‡ ÏaËÈ ‡Ï44- Ï·Ë Ì‡Â . …ƒ¿…»»∆»»∆««¿»¿ƒ»«
.ıˆBÁ BÈ‡≈≈

יחף.44) ההולך של רגליו על העולה האבק

.‡ÈÔ‰ È¯‰ - ÔÏÈaË‰Â ÌÈÏÎ·e Ì„‡a ÊÁB‡‰»≈¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈≈
ÂÈ„È ‰t¯L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô˙‡ÓËa45Ô‰a e‡aL „Ú ¿À¿»»¿««ƒ∆ƒ»»»«∆»»∆

ÌÈÓa ÂÈ„È ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰t¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ÌÈn‰««ƒ¿≈»∆»…«¿∆¿ƒ≈ƒ«»»¿«ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ -46. »¿»»∆¿ƒ»

שאמר:"ירפה"45) שם שמעון רבי מדברי זה למד רבינו
מועיל. לא זה קמא תנא שלדעת שעל 46)משמע שהמים

המקווה. מי שם נכנסו וכאילו המקווה מי עם מתחברים ידיו

.·Èd¯BÁ‡Ï da ˙ÏLÙn‰47‰˙ÏÚ ‡Ï - ‰Ï·ËÂ ««¿∆∆¿»«¬»¿»¿»…»¿»
ÂÈ„Èa B‡ ˜BÈz‰ ÈÏ‚¯a ËÈË ‰È‰ ‡nL ;‰ÏÈ·Ë dÏ»¿ƒ»∆»»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿»»
‰˙ÏÚL ¯Á‡Â ,ıˆÁÂ ‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa Bn‡a ˜a„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿»«¿««∆»¿»

ÏÙ48. »«

ערומה.47) כשהיא גבה על תינוקה את הרכיבה
סמוך 48) בדקוה אם אפילו פסולה הטבילה ולפיכך

החוצץ. דבר עליה נמצא ולא לטבילתה

.‚È‰ˆÙwL B‡ ‰ÈÙa d¯ÚO ‰˙pL ‰c49B‡ d„È ƒ»∆»¿»¿»»¿ƒ»∆»¿»»»
‰ˆ¯wL50‰ÈpL ÔÈa ÌˆÚ ‡ˆÓpL B‡ ‰È˙B˙ÙOa51- ∆»¿»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿»∆∆≈ƒ∆»

˙BÚÓ ‰˙ .ÌÈ‡Óh‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .‰Ï·Ë ‡Ï el‡k¿ƒ…»¿»¿≈¿»»«¿≈ƒ»¿»»
‰cp‰ ˙‡ÓhÓ ‰¯‰Ë - ‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ ‰ÈÙa52È¯‰Â , ¿ƒ»¿»¿»¿»¿»»¬»ƒÀ¿««ƒ»«¬≈

dw¯ ·b ÏÚ ‰‡ÓË ‡È‰53‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ˙‡ˆÓÂ ,54 ƒ¿≈»««À»¿ƒ¿≈ƒ¿À¿»
˜¯a Ú‚pL ÈÓk.·Êa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰cp‰ ¿ƒ∆»«¿…«ƒ»¿≈«ƒ¿»

והידקה.49) בחוזק.50)סגרה לזו זו השפתיים הדביקה
ועלתה 51) שטבלה רבי של בשפחתו מעשה ב: סו, נידה

אחרת. טבילה רבי והצריכה שיניה בין חוצץ עצם לה ונמצא
מטמאה 52) אינה וגם לבעלה וטהורה הטומאה אב שהיא

כנידה. וכלים הרוק 53)אדם שלה. ברוק נגיעתה ידי על
כשנתלש  אבל אותה, מטמא אינו טבעי באופן בפיה הנמצא
שבפיה  המעות אחר: פירוש מטמא. הוא למעות ונדבק
זה  רוק ותוספת רוק. מוציאים והם הפה בלוטי את מגרות
(שני  לפה חוץ יצא שלא פי על אף עליו, משקה תורת

שם). הר"ש כתבם ומשקין 54)הפירושים אוכלין ומטמאה
וכלים. אדם ולא

.„È˙È·e L‡¯‰ ÈÏ˜Ï˜ :Ì„‡a ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L el‡Â¿≈∆≈¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»…≈
„Ï‚Â ,ÔÈÚaL ÛeÏÙÏÂ ,LÈ‡aL ÌÈ¯˙q‰ ˙È·e ÈÁM‰«∆ƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿∆»«ƒ¿∆∆
‰‡BˆÂ ,B¯Oa ÏÚL ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏÂ ,‰kn‰ ‰˙ÏÚ‰L∆∆∆¿»««»¿ƒ¿≈»∆«¿»¿»

Ô¯tv‰ ˙ÁzL55,ÔËw‰ ˙eLÎe ,˙ÏcÏ„Ó‰ Ô¯tˆÂ , ∆«««ƒ…∆¿ƒ…∆«¿À¿∆∆¿«»»
.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ el‡ Ïk - B¯Oa ÏÚL ˜c‰ ¯ÚO‰ ‡e‰Â¿«≈»««∆«¿»»≈≈»¿ƒ

חוצצת.55) הבשר שכנגד אבל האצבע. בשר כנגד שלא

.ÂË¯L˜ ˙Á‡k ÔÈ¯eL˜ eÈ‰L ¯˙È B‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»≈∆»¿ƒ¿««∆∆
.Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - „Á‡∆»≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆
‰È‰iL ‡e‰Â .˙ˆˆBÁ - ‰¯L˜pL ˙Á‡ ‰¯ÚOÂ¿«¬»««∆ƒ¿¿»∆∆¿∆ƒ¿∆
‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»∆»¬»ƒ≈«¿ƒ»∆»»¿»

B¯ÚO ·¯ ‰È‰iL „Ú ,‰ÏÈ·Ë BÏ56‡ÓÈ ‡ÓÈ ¯eL˜ ¿ƒ»«∆ƒ¿∆…¿»»ƒ»ƒ»
B¯ÚOL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰Êk .dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»»∆«¿ƒ¿≈»∆ƒ∆¿»
BÈ‡Â ,‰ÏÈ·Ë ÔÈÚÏ ·eLÁ ‡e‰ BÙe‚k Ì„‡ ÏL∆»»¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈

¯ÚO‰ ·¯ ¯Ó‡pL È„k BÓˆÚ ÈÙa Ûe‚k57Û‡ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈«¿¿≈∆…«…«≈»∆»«
BÈ‡ Ì‡ ,‡ÓÈ ‡ÓÈ ¯eL˜ BL‡¯ ¯ÚO ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿«…»ƒ»ƒ»ƒ≈
Û¯Ëˆ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»≈

BÙeb ÏÚ ¯Á‡ ıˆBÁÏ58BÓk ,BÙeb ·¯ Ïk‰ ‡ˆÓÂ ¿≈«≈«¿ƒ¿»«……¿
LiL ÔÈ‡Óh‰ ¯‡L „Á‡Â ‰cp‰ „Á‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿∆»«ƒ»¿∆»¿»«¿≈ƒ∆≈

.¯ÚO ÔL‡¯a¿…»≈»

אין 56) מקפיד שבאינו י"ב, הלכה א בפרק למעלה נתבאר
מרוב. בפחות השיער 57)חציצה שרוב אומרים אנו אין

מקפיד. שאינו כרובו לדונו כדי משמיענו 58)מספיק כאן
לרוב. מצטרפים חציצות מיני ששני רבינו

.ÊË˙ÙÙBÁ ‰M‡ ‰È‰zL ,‡È‰ ‡¯ÊÚ ˙wz59˙‡ «»«∆¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»∆∆∆
‰ÏÈla ÛÁÏ dÏ ¯LÙ‡ Ì‡Â .ÏaËz Ck ¯Á‡Â d¯ÚO¿»»¿««»ƒ¿…¿ƒ∆¿»»»…««¿»

ÛÎz „iÓ ÏaËÏÂ˙ÚL·e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÙÈÙÁÏ ¿ƒ¿…ƒ»≈∆«¬ƒ»¬≈∆¿À»ƒ¿«
˜Ác‰60˙aL ·¯Úa elÙ‡ ˙ÙÙBÁ ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ «¿»ƒ¿≈∆…ƒ∆∆¬ƒ¿∆∆«»

˙aL È‡ˆBÓÏ ˙Ï·BËÂ61. ¿∆∆¿»≈«»

השערות.59) את להפריד כדי שלא 60)סורקת , כגון
לטבילתה. סמוך חמים מים אפשר 61)תמצא אי שהרי

בערב  ראשון ביום לחוף הדין [והוא בשבת לחוף לה
שבת  ערב נקט ורבינו הדחק. בשעת שלישי בליל ולטבול
יותר  להרחיק שאין מלשונו, ונראה לדוגמא. שבת ומוצאי

משנה)]. (כסף לטבילה חפיפה בין אחד מיום

.ÊÈÌ‡ :ıˆBÁ ¯·„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰˙ÏÚÂ ‰Ï·Ë»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»∆»»»≈ƒ
ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ‰Ï·Ë ‰ÙÙÁL ÌBi‰ B˙B‡a¿«∆»¿»»¿»≈»¿ƒ»»…««
- Â‡Ï Ì‡Â ;„·Ïa „iÓ ˙Ï·BËÂ ˙¯ÊBÁ ‡l‡ ,‰iL¿ƒ»∆»∆∆¿∆∆ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

‰iL ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ62.ÏaËÏÂ ¿ƒ»»…««¿ƒ»¿ƒ¿…

שמא 62) חוששין חציצה, נמצאה וגם שלם יום עבר אם
בהן. הרגישה ולא חציצות עוד ישנן

.ÁÈ¯˙a ‰M‡ ÛÁz ‡Ï63Ûh˜nL ÈtÓ ,64˙‡ …»…ƒ»¿∆∆ƒ¿≈∆¿«≈∆
Ï‰‡a ‡ÏÂ ;¯ÚO‰65CÈ¯ÒnL ÈtÓ ,66;¯ÚO‰ ˙‡ «≈»¿…¿»»ƒ¿≈∆«¿ƒ∆«≈»
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ze`ewn zekld - dxdh xtq - oqip 'e iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לבנה  תבשיל שנתנה אשה שערה. את חופפת אשה שתהיה
מי  ודין וטבלה. דם והוציאה בבשרה שרטה או וטבלה

חוצץ. דבר עליו ונמצא ועלה שטבל

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡2ÛeÏÙÏ :Ì„‡a3,ÔÈÚÏ ıeÁL ≈¿ƒ¿»»ƒ¿∆»«ƒ
„Ï‚Â4,‰kn‰ Èab ÏÚL L·È Ìc‰Â ,‰knÏ ıeÁL ¿∆∆∆««»¿«»»≈∆««≈««»

‰‡Bˆ È„Ï‚Â ,‰ÈÏÚL ‰iË¯‰Â5˜ˆ·e ,B¯Oa ÏÚL ¿»¿ƒ»∆»∆»¿ƒ¿≈»∆«¿»»≈
ÔÈÏeÓÏn‰Â ,Ô¯tv‰ ˙ÁzL ËÈË B‡6,Ûeb‰ ÏÚL ƒ∆«««ƒ…∆¿«ƒ¿ƒ∆««

ÔÂi‰ ËÈËÂ7ÌÈ¯ˆBi‰ ËÈËÂ ,8ÌÈÎ¯c ÏL ËÈËÂ , ¿ƒ«»≈¿ƒ«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ „ÈÓz ÌL ‡ˆÓp‰9el‡ Ïk - «ƒ¿»»»ƒ¬ƒƒ««»»≈

BÈ‡ - ÁÏ ‡e‰Lk :ËÈh‰ Ïk ¯‡Le .ÔÈˆˆBÁ¿ƒ¿»»«ƒ¿∆«≈
ÌÈna ‰ÁÓ È¯‰L ,ıˆBÁ10- L·È ‡e‰LÎe ; ≈∆¬≈ƒ¿∆««ƒ¿∆»≈
.ıˆBÁ≈

ט.2) פרק נדבקת 3)מקוואות והיא פולטת שהעין ליחה
לבין  לח בין כאן מחלק אינו [רבינו לעין. שמחוץ בעור

חוצץ]. לח שגם משמע ומזה מן 4)יבש, שנפלטה ליחה
שפתה. על והגלידה בגופו 5)המכה שנדבקה צואה

להעביר 6)ונתייבשה. ורוצה טיט או בצק לש כשהאדם
כך  ומתוך בזו זו מחכך הוא בידיו, שנדבקו שייריהם את
אלו  גרגירים טיט. או בצק גרגירי הידיים על מתקבצים

"מילמולים". הבורות.7)נקראים טיט זה מפורש: במשנה
חרס.8) כלי נמחה 9)עושי ואינו יפה יפה נתייבש זה טיט

לעור.10)במים. מגיעים והם המקווה במי

.·˙ez‰ Û¯Oe ,Ìc‰Â ·ÏÁ‰Â BÈc‰Â L·c‰11 «¿«¿«¿¿∆»»¿«»¿««
‰Ó˜M‰Â ‰‡z‰Â12ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È - ·e¯Á‰Â13ÔÈÁÏ , ¿«¿≈»¿«ƒ¿»¿∆»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

‡ÔÈˆˆBÁ ÔÈ14ÔÈa ÔÈÁÏ ÔÈa - ÔÈÙ¯O‰ Ïk ¯‡Le . ≈»¿ƒ¿»»«¿»ƒ≈«ƒ≈
ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È15C¯ÒpL Ì„Â .16- ÁÏ elÙ‡ ,¯Oaa ¿≈ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿««»»¬ƒ«

ıˆBÁ17ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â ¯·È‡‰ .18ÔÈˆˆBÁ -19. ≈»≈»¿«»»«¿À¿»ƒ¿ƒ

התות.11) מעץ הנוטף שאינם 13)דקל.12)שרף מפני
במים. לגוף.14)נימוחים מלהגיע המים על מעכבים אינם

לכלוכי 15) שהם "מפני הטעם: מבואר שם בתוספתא
עליהם  להקפיד אדם בני של ודרכם פירוש הפירות",
י"ב). הלכה י"א פרק (ראה חוצץ עליו מקפיד שאדם ומיעוט

להעבירו.16) וקשה יפה [רש"י 17)שנדבק א. כא, מנחות
ממנו  נמשכים בו וכשנוגעים להתייבש שהתחיל פירש, שם

דומים]. השיעורים שני ואולי דם. מן 18)חוטי שנתלשו
לגמרי. ממנו נפרדו ולא דבר 19)הגוף עליהם יש אם

משנה). (כסף לגמרי כתלושים נידונים ואינם החוצץ

.‚‰lÁz ÁÈ„zL „Ú ıˆBÁ - ‰M‡a ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa20, ≈«¿»ƒ¿ƒ»≈«∆»ƒ«¿ƒ»
‰na .ıˆBÁÂ ıa˜˙Ó ˜·‡‰Â „ÈÓz ÌL ‰Úf‰L∆«≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿«≈¿≈«∆

‰‡eOa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c21ÏÈ‡B‰ ,‰ÈeÙa Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ
ıˆBÁ BÈ‡ - ˙„t˜Ó dÈ‡Â22. ¿≈»«¿∆∆≈≈

תחילה.20) הדחה בלי לטבול רשאית שמקפידה 21)אינה
בעלה. על תתגנה שלא לכלוך 22)כדי שם יש אם אפילו

ד). הלכה שם (תוספתא

.„„‚‡‰23Èab ÏÚL ÔÈO˜Ow‰Â ,‰kn‰ Èab ÏÚL »∆∆∆««≈««»¿««¿«ƒ∆««≈
¯·M‰24ÌÈ¯ÈM‰Â ,25ÌÈÓÊp‰Â26˙BÈÏËw‰Â27 «∆∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»

ÌÈ˜ÊÁ Ô‰L ÔÓÊa :˙BÚah‰Â28- ¯Oaa ÌÈ˜e·„e ¿««»ƒ¿«∆≈¬»ƒ¿ƒ«»»
ÌÈÙ¯ ;ÌÈˆˆBÁ29.ÔÈˆˆBÁ ÌÈ‡ - ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ

השבר 24)תחבושת.23) על מתכת קשקשי קושר החובש
שומרים  אלה קשקשים לזה. זה חלקיו שני שקירב אחרי

מזה. זה השבר חלקי יתרחקו שרשראות 25)שלא
האף.26)לקישוט. זהב 27)נזמי גרגירי של מחרוזות

צוואריהן. סביב עונדות בחזקה.28)שהנשים מהודקים
הגוף.29) ובין ביניהם ייכנסו והמים לבשר לחוצים אינם

.‰˙B¯LBwL ˙BÚeˆ¯‰Â ÔzLt ÈËeÁÂ ¯Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿
ÔÈÏÈc·nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ - ÈBÏ Ô‰ÈL‡¯a ÌÈLp‰«»ƒ¿»≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒƒ
,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ¯ÚO ÈËeÁ Ï·‡ .ÌÈn‰ ÔÈ·e Ûeb‰ ÔÈa≈«≈««ƒ¬»≈≈»≈¿ƒ
.ÔÈÙ¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆««ƒ∆≈»»ƒ

.Â¯‡evaL ÔÈËeÁ30ÏL elÙ‡ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ƒ∆««»≈»¿ƒ¬ƒ∆
ÔzLt31Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,32Ï·‡ . ƒ¿»¿ƒ∆≈ƒ»∆∆«¿»»∆¬»
ÌÈ˜·Á33,ÔÈˆˆBÁ - ÌÈ˜ÚÂ ˙BÈÏË˜ ÔB‚k ,¯‡evaL ¬»ƒ∆««»¿«¿»«¬»ƒ¿ƒ

˙ÏÚa ‰‡¯zL È„k Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ»∆∆«¿»»∆¿≈∆≈»∆«¬«
.¯Oa»»

בצווארה.30) קושרת יהודה 31)שהאשה רבי שאפילו
בראש. קשורים כשהם שחוצצים הנשים 32)מודה אין

מדאי. יותר אותם מתכת 33)מהדקות של תכשיטים
הצוואר. את שחובקים

.ÊÈÏ˜Ï˜ ‰OÚÂ ¯M˜˙pL ·l‰ ÏÚL ¯ÚO34ÔÎÂ , ≈»∆««≈∆ƒ¿«≈¿«¬»ƒ¿¿≈¿≈
.ÔÈˆˆBÁ - Ô˜f‰ ÈÏ˜Ïƒ̃¿¿≈«»»¿ƒ

ידי 34) על ונידבקו השערות נסתבכו שרשרת. כעין סבך
שהמדובר  משמע כאן מלשונו קילקי. במשנה: ואבק. זיעה
מקפיד, האיש גם זה שבמקום באשה, ובין באיש בין

האיש. זקן - כפשוטה "והזקן" המלה ותתפרש

.Á‰‡¯ ‡e‰L ÔÓÊa :Ì„‡a ·eÁz‰ ıÁ35ıˆBÁ -36, ≈«»¿»»ƒ¿«∆ƒ¿∆≈
‰‡¯ BÈ‡L ÔÓÊ·e37Ï·BË -38B˙Óe¯˙a ÏÎB‡Â ƒ¿«∆≈ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿»

·¯ÚÏ39ÚÏaL ÈÓ ÔÎÂ .‡ÓË ıÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆∆««ƒ∆≈»≈¿≈ƒ∆»«
d‡È˜‰ Ì‡Â ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ï·ËÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË«««¿≈»¿»«¬≈∆»¿ƒ¡ƒ»

dÚbÓa ‡ÓË - Ï·hL ¯Á‡40ÏkL ,e¯‡a ¯·kL . ««∆»«ƒ¿»¿«»»∆¿»≈«¿∆»
.ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡Ï ÈÁ‰ Ûe‚a ÌÈÚeÏa‰«¿ƒ¿««…¿«¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ
- ‰hÓlÓ ÂÈÏ‚¯ È˜„Òa ÔÈÓÒÈ˜Â ˙B¯B¯ˆ eÒÎƒ¿¿¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿«»

ÔÈˆˆBÁ41. ¿ƒ

הבשר.35) לתוך כולו נכנס קצת 36)לא שנדבק מפני
נראה  והוא ושקוף דק בקרום מכוסה החץ ואם הגלוי, בעור

ה). הלכה שם (תוספתא חוצץ אינו - שאינו 37)לעין
חוצץ.38)מגולה. אינו טבילות 39)והחץ חייבי ככל

שמש. הערב אחר עד בתרומה שאסורים שטבלו
ההקאה.40) ד 41)בשעת הלכה ח פרק שם בתוספתא

הסתרים". כבית שהוא מפני חוצצים "אין עקיבא: רבי אמר
כמותו  רבינו פסק לא עליו, חולק אין שבתוספתא פי על ואף
ביאת  צריך אינו הסתרים שבית הלכה, נפסקה שכבר מפני

מים. לביאת ראוי להיות צריך אבל מים,
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ÔÈnÁ‰L ÈtÓ ,‰nÁ ÈnÁa elÙ‡Â ,ÔÈnÁa ‡l‡∆»¿«ƒ«¬ƒ¿«≈«»ƒ¿≈∆««ƒ
ÔÈ¯ÈMÓ67ÔÈBv‰ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈÏÒÏÒÓe ¯ÚO‰ ˙‡ «ƒƒ∆«≈»¿«¿¿ƒ¬»«¿ƒ

.¯M˜˙Óe ¯ÚO‰ ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆«≈»ƒ¿«≈

מאוד 63) רכה אבן מפרש א משנה ב פרק בכלים רבינו
נקראת  בערבית והבגדים. השיער לרחיצת בה שמשתמשים

חוצצות.64)טפל. המנותקות והשערות בערוך 65)מנתק,
"בחול"]. כתוב שלפנינו [בגמרא אלון. מסבך.66)פירש:

פירוש 67) מזיא" ומשרו "דקרירי כתוב: שבידינו בגמרות
את  מקשה רש"י ופירש השער, את "משרו" קרים מים
"חמימי  גורס שרבינו ונראה עובר. הלכלוך ואין השיער
זה  לדעתו אולם השיער את שמקשים כן גם ומפרש משרו".

הלכלוך. להעברת עוזר

.ËÈ‰Ï·ËÂ d·Ï ÏÈL·z ‰˙pL ‰c68‰˙ÏÚ ‡Ï - ƒ»∆»¿»«¿ƒƒ¿»¿»¿»…»¿»
.‰È„È ÏÚL ˙ÈeÓM‰ ÈtÓ ,‰ÏÈ·Ë dÏ»¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ∆«»∆»

ידיים.68) רחיצת בלי

.Î‰LÏL CB˙a :‰Ï·ËÂ Ì„ ‡ÈˆB‰Â d¯O·a ‰Ë¯O»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿»¿»¿¿»
ıˆBÁ ˙BËÈ¯O‰ ÌB˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ69‰LÏL ¯Á‡Ï ; »ƒ≈¿«¿ƒ≈¿««¿»

ÏÚL „Ïbk ÌL ‰t˜ Ìc‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ - ÌÈÓÈ»ƒ≈ƒ¿≈∆«»ƒ¿∆»«∆∆∆«
‰kn‰ Èab70ÔÈÚaL ÛeÏÙÏ ÔÎÂ .71,L·È ‰È‰ Ì‡ , «≈««»¿≈ƒ¿∆»«ƒƒ»»»≈

˜È¯B‰Ï ÏÈÁ˙‰L ‡e‰Â72.‰ca ıˆBÁ - ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»

רך 69) עודנו זה מקום שעל הדם הראשונים ימים השלושה
(רש"י). הבשר מן כחלק למכה,70)והוא שחוץ פירוש,

ששנינו  כמו חוצץ, אינו עצמה המכה שעל גלד אבל
משנה). וכסף ראב"ד (ראה ד משנה ט פרק  במקוואות

בין 71) חוצץ לעין מחוץ שליפלוף למדנו א בהלכה למעלה
העין. שבתוך בליפלוף המדובר וכאן יבש, ובין לח
שהדמעה  מפני פירשו, לפלוף המתחיל דיבור שם בתוספות
ההתייבשות, את ומעכבת הלפלוף את מרטיבה העין שבתוך
להתייבש. וממהר סמיך הוא שמבחוץ הלפלוף אבל

מפרש 72) "וכן" רבינו שכתב [ומה ירוק צבעו יבש לפלוף
גם  כך כשנתייבש הדם חוצץ שבשריטה כמו משנה: הכסף
והטור]. הרא"ש פירושי שם ראה חוצץ. שנתייבש הלפלוף

.‡ÎÏÁk73- ÔÈÚ‰ ·b ÏÚL ;ıˆBÁ BÈ‡ - ÔÈÚaL …«∆»«ƒ≈≈∆««»«ƒ
˙BÁ¯Bt ‰ÈÈÚ eÈ‰ Ì‡Â .ıˆBÁ74ÔÈÚ‰ Èab ÏÚ Û‡ - ≈¿ƒ»≈∆»¿«««≈»«ƒ
ıˆBÁ BÈ‡75. ≈≈

שם).73) (נדה בעיניהן נותנות שהנשים כחול צבע
תדיר.74) ופותחת העפעפיים 75)עוצמת שתנועת מפני

בה  שאין מאוד דקה שיכבה רק ונשארה הכוחל את מורידה
שם). (רש"י ממש

.·Î‡Ï - ¯˙BÈa Ô˙ÓvÚ B‡ ¯˙BÈa ‰ÈÈÚ ‰Á˙t»¿»≈∆»¿≈ƒ¿»«¿≈…
ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÈ·Ë dÏ ‰˙ÏÚ»¿»»¿ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«

˙B¯‰Ë76Û‡ .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - dÏÚ·Ï d¯Èz‰Ï Ï·‡ ; ¿»¬»¿«ƒ»¿«¿»¬≈À∆∆«
,ÔLÈ Ë¯O da ‰È‰L B‡ ,d·Ï ÏÈL·z d˙pL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»«¿ƒƒ¿»∆»»»∆∆»»
B‡ ‰ÈÈÚ ‰Á˙t ÔÈ·e ,ÏÁk dÈÚ ·b ÏÚ ‰È‰L B‡∆»»««≈»…«≈»¿»≈∆»

dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ô˙ÓvÚ77ÌÈ¯·c‰ ÏkL . ƒ¿»«¬≈À∆∆¿«¿»∆»«¿»ƒ

,Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆≈»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈∆
e¯Ê‚ ‡Ï ‰‡Èa ÔÈÚÏ ,e¯Êb ˙B¯‰Ë ÔÈÚÏe78ÏÎÂ . ¿ƒ¿«¿»»¿¿ƒ¿«ƒ»…»¿¿»

ÔÈÚÏ ÔÈ‡Óh‰ ¯‡La ıˆBÁ - ˙B¯‰ËÏ ‰ca ıˆBÁ‰«≈¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿«
‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa ¯‚a ıˆBÁÂ ,˙B¯‰Ë79. ¿»¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ»

נטמאו.76) בטהרות נגעה ומונה 77)שאם חוזר רבינו
שבעין, ליפלוף על ודילג ההלכות כל את נמרץ בקיצור
יבוש  מדין ושניהם בבשרה לשרטה במקומו שהשווהו מפני
שניהם. למנות בכך צורך ראה לא לפיכך בהם, נגעו

הני 78) ככל הילכתא "ולית שם: בנידה גורס הרי"ף
אבל  איתמר, טהרות לעניין הכי איתמר כי אלא שמעתתא,
השמועות  ככל הלכה אין פירוש, דמי". שפיר לבעלה
אבל  נאמר, טהרות לעניין - שחוצצים שנאמר ומה האלה,

מותרת. המתגייר 79)לבעלה גוי לגירותו. טובל כשהוא
וטבילה. מילה צריך

.‚ÎÏÚ Û‡ ,ıˆBÁ ¯·c ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰ÏÚÂ Ï·hL ÈÓƒ∆»«¿»»¿ƒ¿»»»»»≈««
ÔÈn‰ B˙B‡a ˜qÚ˙pL Èt80‡e‰ È¯‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»«À¬≈

‰Ê ‰È‰ ‡lL È‡cÂa È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡iL „Ú ,B˙‡ÓËa¿À¿»«∆…«≈«¬ƒ¿««∆…»»∆
Â ÏÈ‡B‰ .‰ÏÈ·h‰ Ì„˜ ÈÏÚ‡ÓË ˜ÊÁ‰81„ÓÚ‰ - »«…∆«¿ƒ»ƒ¿À¿«»≈«¬≈

¯‰hL È‡cÂa Ú„zL „Ú B˙‡ÓË ÏÚ ‡ÓË82. »≈«À¿»«∆≈«¿««∆»«

בו.80) שנתעסק אחר גופו על הטבילה.81)שנמצא לפני
בשעת 82) בשרו על החוצץ הדבר היה שמא ספק, וכאן

בטומאתו. ונשאר טבילה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שווים 1) הכלים כל ואם בכלים. החוצצים דברים יבאר

בתוך  כלים מטבילים ואם כלים. טבילת סדר וכל זה. בדבר
טהורים. כלים

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡Â2‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁ‰Â ˙Ùf‰ :ÌÈÏÎa ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«∆∆¿«≈»¿«≈
˙ÈÁBÏˆaLÂ ÒBÎaL ˙Ùf‰ .Ô‰a3ÔÈˆˆBÁ ÔÎBzÓ -4, »∆«∆∆∆¿¿∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒ

Ô‰È¯BÁ‡Ó5?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ ≈¬≈∆≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
Ôn‡‰ ˙ÈaÓ6ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa - ˙Èa‰ ÏÚaÓ Ï·‡ ; ƒ≈»À»¬»ƒ««««ƒ≈ƒ»≈

ÔÈˆˆBÁ Ô‰È¯BÁ‡Ó7ÈeÁÓ˙aL ˙Ùf‰ .8,‰¯Ú˜aLÂ ≈¬≈∆¿ƒ«∆∆∆¿«¿¿∆ƒ¿»»
˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈

ÔÈˆˆBÁ - Ôn‡‰9. »À»¿ƒ

מ"ה.2) פ"ט ה"ב.3)מקוואות פ"ז שם תוספתא
שהאדם 4) מפני חוצץ, והצלוחית הכוס, בתוך הדבוק זפת

עליו. יב,5)מקפיד הלכה א בפרק למדנו מקפיד. אינו
ההקפדה. קובעת ואינו 6)שבחציצה בזפת המשתמש

הכלי. של החיצון בצד זפת קצת על הבית 7)מקפיד בעל
מבחוץ. גם נקיים יהיו שכליו גדולה.8)מקפיד קערה

בחוץ 9) גביהם שעל והזפת בחמים, משתמשים אלה בכלים
מקפיד. האומן גם לפיכך ומלכלך, נמס

.·ÒBÓBw‰Â ¯n‰10ÔÈa ˙ÈÁBÏˆa ÔÈa ÒBÎa ÔÈa , «…¿«≈¿≈ƒ¿ƒ≈
,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,‰¯Ú˜e ÈeÁÓ˙a¿«¿¿»»≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈»À»

ÔÈˆˆBÁ - Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa11B‡ ˙ÙÊ ‰È‰ . ≈ƒ»≈≈¬≈∆¿ƒ»»∆∆
¯ÓÁ12‡Ï·h‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ13ÏÚÂ ÔÁÏM‰ ÏÚÂ ≈»¿«≈»∆«««¿»¿««À¿»¿«

Lb¯c‰14„Èt˜nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ - ÌÈi˜ eÈ‰ Ì‡ : ««¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ
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ÔÈÒeÏa‰ ÏÚÂ ;Ô‰ÈÏÚ15BÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ¬≈∆¿««¿ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆≈
.Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ¬≈∆

ה,10) פ"ט מקוואות [במשנה ה"ב פ"ז מקוואות תוספתא
זכוכית", בכלי "המור את כתוב: כנראה מוחק רבינו אולם

בהתאם  אינו) בתוספתא (וגם זכוכית" "בכלי המלים
אין  זכוכית שכלי ה), הלכה א פרק כלים (בהלכות לשיטתו
המקדש  כלי הלכות עבודה, בספר במקווה]. טהרה להם
בחיה  הצרור הדם הוא "המור רבינו: כותב ג, הלכה א פרק
(ראה  אדם" בני בה שמתבשמים לכל, הידוע שבהודו
שדחו  כג) ל, (שמות לתורה בפירושיהם ורמב"ן אבןֿעזרא
שחור, שצבעו עפר מין הוא והקומוס רבינו). של פירושו
קד, שבת למשנה בפירושו (רבינו הדיו לתוך אותו ונותנים

האומנים.11)ב). גם מקפידים וקומוס מור על
שם.12) עליו.13)משנה שאוכלים רבינו 14)לוח

גדול. כסא על ממנו שעולים קטן כסא מפרש: במשנתנו
מיטה, מין הוא שדרגש פירשו א כ, סנהדרין בגמרא אולם

שם. רבינו פירש ב 15)וכן עו, שבת (ראה מלוכלכים
נקייה). לא פירוש בלוסה" "עיסה

.‚˙BhÓ ÏÚ eÈ‰16˙BhÓ ÏÚ ;ÔÈˆˆBÁ - ˙Èa‰ ÏÚa »«ƒ««««ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ÈÚ ÏL17- ˙Èa‰ ÏÚa Ûk‡ ÏÚ . ∆»ƒ≈»¿ƒ«À»««««ƒ

ÔÈ˜wÊ ÏÚÂ ;ıˆBÁ18˙Úc¯n‰ ÏÚ .ıˆBÁ BÈ‡ -19 ≈¿««»ƒ≈≈«««¿««
ÔÈ„„ˆ ÈMÓ20ıˆBÁ -21. ƒ¿≈¿»ƒ≈

הניקיון.17)שם.16) על כלֿכך להקפיד דרכם אין
החמור.18) על שמניחים עור, של שנותנים 19)נודות כר

לגמרא  שנספחו [במשניות עליו. ורוכבים החמור גב על
וכן  ישנה, במשניות אולם "מרדעת". כלל נזכר לא נדה,

א]. קיד, שבת לעבר.20)בגמרא מעבר הוא הרבב אם
שם.21) שבת

.„¯ÓÁ B‡ ˙ÙÊ eÈ‰22È„ÈÓÏz È„‚a ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆∆≈»¿«≈»∆«ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ23ıˆBÁ - „Á‡ „vÓ elÙ‡ ,24ÈtÓ , ¬»ƒ¬ƒƒ«∆»≈ƒ¿≈

ÈnÚ È„‚a ÏÚ .È˜ ˙BÈ‰Ï ÔLeaÏÓ ÏÚ ÔÈ„Èt˜nL∆«¿ƒƒ««¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«≈
BÈ‡ - „Á‡ „vÓ ,ıˆBÁ - ÔÈ„„ˆ ÈMÓ :ı¯‡‰»»∆ƒ¿≈¿»ƒ≈ƒ«∆»≈

.ıˆBÁ≈

ו.22) משנה שבת 23)שם ובגמרא בנאים", "של במשנה:
של  בבניינו שעוסקים חכמים, לתלמידי שהכוונה פירשו שם

להקפיד 24)עולם. מחוייבים חכמים שתלמידי מפני
נקיים. יהיו שמלבושיהם

.‰˙BÁtËn‰ ÏÚ eÈ‰25ÌÈ˙tÊ ÏL26LÂÌÈ¯ˆBÈ Ï27 »««ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ
˙BÏÈ‡ ÈÏqÙÓ ÏLÂ28ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ -29. ¿∆¿«¿≈ƒ»≈»¿ƒ

ז.25) משנה זפת.26)שם חרס.27)מוכרי כלי עושי
האילן.28) שיתעבה כדי הדקים, הענפים את כורתים
מקפידים.29) ואינם מלוכלכים תמיד מטפחותיהם

.ÂÁaË30ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡ - ÂÈ„‚a ÏÚ Ì„ ‰È‰L «»∆»»»«¿»»≈≈ƒ¿≈
.„Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ

ב.30) צח, זבחים

.Ê¯ÎBÓ31··¯32.ıˆBÁ BÈ‡ - B„‚a ÏÚ ··¯ ‰È‰L ≈¿»∆»»¿»«ƒ¿≈≈

ÏÚ ‰È‰Â ··¯ ¯ÎBÓ Áah‰ ‰È‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆»»««»≈¿»¿»»«
Ô‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ··¯e Ì„ B„‚aƒ¿»¿»¬≈∆»≈ƒ≈ƒ¿≈∆≈
‡È‰ BzÎ‡ÏÓ È¯‰L ,ıˆBÁ BÈ‡ B‡ ,„Èt˜Óe ÌÈL¿«ƒ«¿ƒ≈≈∆¬≈¿«¿ƒ

„Èt˜Ó BÈ‡Â33. ¿≈«¿ƒ

רבב 32)שם.31) נקרא בבגד, ונבלע הניתך דבר כל
שם). לי 33)(רש"י נתבאר [לא נפשטה שלא בעיא שם

לקולא  לפסוק דרכו הרי ספק, שהוא כאן רבינו כתב למה
כאן  שיש מפני ואולי נפשטה? שלא דרבנן בענין בעיא כל

טומאה]. חזקת

.Á˙Ùf‰ ‰È‰34Ïcq‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁ‰ B‡ »»«∆∆«≈»¿«≈»∆«««¿»
ıˆBÁ ‰ÏÚÓÏÓ - BÎBzÓ35ıˆBÁ BÈ‡ ‰hÓlÓ ,36. ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿«»≈≈

ıˆBÁ ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ - ÏÒÙq‰ ÏÚ37, «««¿»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ≈
‰hÓlÓ38.ıˆBÁ BÈ‡ ƒ¿«»≈≈

ב.34) הלכה ז פרק מקוואות מקפיד 35)תוספתא האדם
רגלו. של העליון השטח יתלכלך מקפיד 36)שלא אינו

נראה. שאינו רגלו, של התחתון השטח לכלוך על
עליו.37) היושב בגדי יתלכלכו שלא כדי מקפיד,
האדמה.38) שכלפי השטח

.ËÈÎeÏÎÏ39ÔÈLaÎÓ‰ ‰¯„zwaLÂ ‡qÎaL ‰‡Bˆ40, ƒ¿≈»∆¿ƒ≈¿∆¿«∆¿»«¿À»ƒ
ÔÓ ÔÈa ‰hÓlÓ ÔÈa ,Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ¿«»≈ƒ
ÔÈ¯È·ÚÓ ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ÔÈ„„v‰«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ«¬ƒƒ
,˙ÈÁBÏvaLÂ ÒBkaL ÌÈ¯ÓL ÈÎeÏÎÏ Ï·‡ .Ô˙B‡»¬»ƒ¿≈¿»ƒ∆«¿∆«¿ƒ

¯ÈLaL CBn‰Â41‚efaLÂ42„È ÏÚL ˜ˆa‰Â ËÈh‰Â , ¿«∆«≈¿∆«¿«ƒ¿«»≈∆««
e„ÈÏ‚‰ ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡] ‰Ù¯‚n‰ „È ÏÚLÂ Ìc¯w‰43[ «À¿…¿∆««««¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈˆˆBÁ -44. ¿ƒ

ומפרש 40)שם.39) "והמכובשין", הגירסא בתוספתא
גורס  (הגר"א שנתייבש שחור לחלוח ביכורים': ב'מנחת

לפרש). יודע ואיני תכשיט 41)"המכובסין", הוא שיר
מוך. למלאותו ורגילים בתוכו 42)חלול, נותנים פעמון.

יקשקש. שלא כדי נמשך 43)מוך, שזה נראה נתייבשו.
הפסיק  שהרי שמרים, ללכלוכי לא אבל בלבד, ובצק לטיט
בהם  שייך שלא ושבזוג שבשיר מוך דין וכתב באמצע
לכאן, וזוג בשיר מוך ענין מה להבין, קשה [ובכלל הגלדה
למוך  הכוונה ואולי עוסקים? אנו לכלוכים בדיני הרי

דוחק]. וזה בבא 44)שנתלכלך. שבתחילת "אבל" מלשון
הגלידו  אפילו וקתדרה, בכסא צואה שלכלוכי ללמוד יש זו,
היבשים. את גם מעבירים שהמים מפני חוצצים, אינם
וכאן  שונים, טיט מיני בין רבינו מחלק ה"א בפ"ב [למעלה
כלים]. ושעל עור שעל טיט בין לחלק שיש ונראה חילק. לא

.È¯ÓÁ·e ˙ÙÊa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏkL ,‡e‰ ¯e¯a ¯·c»»»∆»»∆»«¿¿∆∆¿≈»
BÈ‡L ÈtÓ - ÌÈÏÎa ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈»¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈
˙ÙÊa ÈeÙÁ ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ „Èt˜Ó«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»…«¿ƒ»¿∆∆
BÓk ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁa B‡¿≈»¿«≈»∆…»¿»¿ƒ»¿

e¯‡aL45Û‡ ,ÔÈ‡ .„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ46‰Ê ¯·„a ∆≈«¿««ƒ∆≈«¿ƒ≈¿»»∆
¯·„a ÔÈÂL ÌÈÏk‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈÏk‰ ÔÓ ÈÏÎa L¯Ù‰∆¿≈ƒ¿ƒƒ«≈ƒ∆»»«≈ƒ»ƒ¿»»

.‰Ê∆

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

ze`ewn zekld - dxdh xtq - oqip 'e iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈnÁ‰L ÈtÓ ,‰nÁ ÈnÁa elÙ‡Â ,ÔÈnÁa ‡l‡∆»¿«ƒ«¬ƒ¿«≈«»ƒ¿≈∆««ƒ
ÔÈ¯ÈMÓ67ÔÈBv‰ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈÏÒÏÒÓe ¯ÚO‰ ˙‡ «ƒƒ∆«≈»¿«¿¿ƒ¬»«¿ƒ

.¯M˜˙Óe ¯ÚO‰ ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆«≈»ƒ¿«≈

מאוד 63) רכה אבן מפרש א משנה ב פרק בכלים רבינו
נקראת  בערבית והבגדים. השיער לרחיצת בה שמשתמשים

חוצצות.64)טפל. המנותקות והשערות בערוך 65)מנתק,
"בחול"]. כתוב שלפנינו [בגמרא אלון. מסבך.66)פירש:

פירוש 67) מזיא" ומשרו "דקרירי כתוב: שבידינו בגמרות
את  מקשה רש"י ופירש השער, את "משרו" קרים מים
"חמימי  גורס שרבינו ונראה עובר. הלכלוך ואין השיער
זה  לדעתו אולם השיער את שמקשים כן גם ומפרש משרו".

הלכלוך. להעברת עוזר

.ËÈ‰Ï·ËÂ d·Ï ÏÈL·z ‰˙pL ‰c68‰˙ÏÚ ‡Ï - ƒ»∆»¿»«¿ƒƒ¿»¿»¿»…»¿»
.‰È„È ÏÚL ˙ÈeÓM‰ ÈtÓ ,‰ÏÈ·Ë dÏ»¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ∆«»∆»

ידיים.68) רחיצת בלי

.Î‰LÏL CB˙a :‰Ï·ËÂ Ì„ ‡ÈˆB‰Â d¯O·a ‰Ë¯O»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿»¿»¿¿»
ıˆBÁ ˙BËÈ¯O‰ ÌB˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ69‰LÏL ¯Á‡Ï ; »ƒ≈¿«¿ƒ≈¿««¿»

ÏÚL „Ïbk ÌL ‰t˜ Ìc‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ - ÌÈÓÈ»ƒ≈ƒ¿≈∆«»ƒ¿∆»«∆∆∆«
‰kn‰ Èab70ÔÈÚaL ÛeÏÙÏ ÔÎÂ .71,L·È ‰È‰ Ì‡ , «≈««»¿≈ƒ¿∆»«ƒƒ»»»≈

˜È¯B‰Ï ÏÈÁ˙‰L ‡e‰Â72.‰ca ıˆBÁ - ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»

רך 69) עודנו זה מקום שעל הדם הראשונים ימים השלושה
(רש"י). הבשר מן כחלק למכה,70)והוא שחוץ פירוש,

ששנינו  כמו חוצץ, אינו עצמה המכה שעל גלד אבל
משנה). וכסף ראב"ד (ראה ד משנה ט פרק  במקוואות

בין 71) חוצץ לעין מחוץ שליפלוף למדנו א בהלכה למעלה
העין. שבתוך בליפלוף המדובר וכאן יבש, ובין לח
שהדמעה  מפני פירשו, לפלוף המתחיל דיבור שם בתוספות
ההתייבשות, את ומעכבת הלפלוף את מרטיבה העין שבתוך
להתייבש. וממהר סמיך הוא שמבחוץ הלפלוף אבל

מפרש 72) "וכן" רבינו שכתב [ומה ירוק צבעו יבש לפלוף
גם  כך כשנתייבש הדם חוצץ שבשריטה כמו משנה: הכסף
והטור]. הרא"ש פירושי שם ראה חוצץ. שנתייבש הלפלוף

.‡ÎÏÁk73- ÔÈÚ‰ ·b ÏÚL ;ıˆBÁ BÈ‡ - ÔÈÚaL …«∆»«ƒ≈≈∆««»«ƒ
˙BÁ¯Bt ‰ÈÈÚ eÈ‰ Ì‡Â .ıˆBÁ74ÔÈÚ‰ Èab ÏÚ Û‡ - ≈¿ƒ»≈∆»¿«««≈»«ƒ
ıˆBÁ BÈ‡75. ≈≈

שם).73) (נדה בעיניהן נותנות שהנשים כחול צבע
תדיר.74) ופותחת העפעפיים 75)עוצמת שתנועת מפני

בה  שאין מאוד דקה שיכבה רק ונשארה הכוחל את מורידה
שם). (רש"י ממש

.·Î‡Ï - ¯˙BÈa Ô˙ÓvÚ B‡ ¯˙BÈa ‰ÈÈÚ ‰Á˙t»¿»≈∆»¿≈ƒ¿»«¿≈…
ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÈ·Ë dÏ ‰˙ÏÚ»¿»»¿ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«

˙B¯‰Ë76Û‡ .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - dÏÚ·Ï d¯Èz‰Ï Ï·‡ ; ¿»¬»¿«ƒ»¿«¿»¬≈À∆∆«
,ÔLÈ Ë¯O da ‰È‰L B‡ ,d·Ï ÏÈL·z d˙pL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»«¿ƒƒ¿»∆»»»∆∆»»
B‡ ‰ÈÈÚ ‰Á˙t ÔÈ·e ,ÏÁk dÈÚ ·b ÏÚ ‰È‰L B‡∆»»««≈»…«≈»¿»≈∆»

dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ô˙ÓvÚ77ÌÈ¯·c‰ ÏkL . ƒ¿»«¬≈À∆∆¿«¿»∆»«¿»ƒ

,Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆≈»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈∆
e¯Ê‚ ‡Ï ‰‡Èa ÔÈÚÏ ,e¯Êb ˙B¯‰Ë ÔÈÚÏe78ÏÎÂ . ¿ƒ¿«¿»»¿¿ƒ¿«ƒ»…»¿¿»

ÔÈÚÏ ÔÈ‡Óh‰ ¯‡La ıˆBÁ - ˙B¯‰ËÏ ‰ca ıˆBÁ‰«≈¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿«
‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa ¯‚a ıˆBÁÂ ,˙B¯‰Ë79. ¿»¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ»

נטמאו.76) בטהרות נגעה ומונה 77)שאם חוזר רבינו
שבעין, ליפלוף על ודילג ההלכות כל את נמרץ בקיצור
יבוש  מדין ושניהם בבשרה לשרטה במקומו שהשווהו מפני
שניהם. למנות בכך צורך ראה לא לפיכך בהם, נגעו

הני 78) ככל הילכתא "ולית שם: בנידה גורס הרי"ף
אבל  איתמר, טהרות לעניין הכי איתמר כי אלא שמעתתא,
השמועות  ככל הלכה אין פירוש, דמי". שפיר לבעלה
אבל  נאמר, טהרות לעניין - שחוצצים שנאמר ומה האלה,

מותרת. המתגייר 79)לבעלה גוי לגירותו. טובל כשהוא
וטבילה. מילה צריך

.‚ÎÏÚ Û‡ ,ıˆBÁ ¯·c ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰ÏÚÂ Ï·hL ÈÓƒ∆»«¿»»¿ƒ¿»»»»»≈««
ÔÈn‰ B˙B‡a ˜qÚ˙pL Èt80‡e‰ È¯‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»«À¬≈

‰Ê ‰È‰ ‡lL È‡cÂa È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡iL „Ú ,B˙‡ÓËa¿À¿»«∆…«≈«¬ƒ¿««∆…»»∆
Â ÏÈ‡B‰ .‰ÏÈ·h‰ Ì„˜ ÈÏÚ‡ÓË ˜ÊÁ‰81„ÓÚ‰ - »«…∆«¿ƒ»ƒ¿À¿«»≈«¬≈

¯‰hL È‡cÂa Ú„zL „Ú B˙‡ÓË ÏÚ ‡ÓË82. »≈«À¿»«∆≈«¿««∆»«

בו.80) שנתעסק אחר גופו על הטבילה.81)שנמצא לפני
בשעת 82) בשרו על החוצץ הדבר היה שמא ספק, וכאן

בטומאתו. ונשאר טבילה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שווים 1) הכלים כל ואם בכלים. החוצצים דברים יבאר

בתוך  כלים מטבילים ואם כלים. טבילת סדר וכל זה. בדבר
טהורים. כלים

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡Â2‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁ‰Â ˙Ùf‰ :ÌÈÏÎa ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«∆∆¿«≈»¿«≈
˙ÈÁBÏˆaLÂ ÒBÎaL ˙Ùf‰ .Ô‰a3ÔÈˆˆBÁ ÔÎBzÓ -4, »∆«∆∆∆¿¿∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒ

Ô‰È¯BÁ‡Ó5?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ ≈¬≈∆≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
Ôn‡‰ ˙ÈaÓ6ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa - ˙Èa‰ ÏÚaÓ Ï·‡ ; ƒ≈»À»¬»ƒ««««ƒ≈ƒ»≈

ÔÈˆˆBÁ Ô‰È¯BÁ‡Ó7ÈeÁÓ˙aL ˙Ùf‰ .8,‰¯Ú˜aLÂ ≈¬≈∆¿ƒ«∆∆∆¿«¿¿∆ƒ¿»»
˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈

ÔÈˆˆBÁ - Ôn‡‰9. »À»¿ƒ

מ"ה.2) פ"ט ה"ב.3)מקוואות פ"ז שם תוספתא
שהאדם 4) מפני חוצץ, והצלוחית הכוס, בתוך הדבוק זפת

עליו. יב,5)מקפיד הלכה א בפרק למדנו מקפיד. אינו
ההקפדה. קובעת ואינו 6)שבחציצה בזפת המשתמש

הכלי. של החיצון בצד זפת קצת על הבית 7)מקפיד בעל
מבחוץ. גם נקיים יהיו שכליו גדולה.8)מקפיד קערה

בחוץ 9) גביהם שעל והזפת בחמים, משתמשים אלה בכלים
מקפיד. האומן גם לפיכך ומלכלך, נמס

.·ÒBÓBw‰Â ¯n‰10ÔÈa ˙ÈÁBÏˆa ÔÈa ÒBÎa ÔÈa , «…¿«≈¿≈ƒ¿ƒ≈
,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,‰¯Ú˜e ÈeÁÓ˙a¿«¿¿»»≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈»À»

ÔÈˆˆBÁ - Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa11B‡ ˙ÙÊ ‰È‰ . ≈ƒ»≈≈¬≈∆¿ƒ»»∆∆
¯ÓÁ12‡Ï·h‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ13ÏÚÂ ÔÁÏM‰ ÏÚÂ ≈»¿«≈»∆«««¿»¿««À¿»¿«

Lb¯c‰14„Èt˜nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ - ÌÈi˜ eÈ‰ Ì‡ : ««¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ

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



ze`ewnקכד zekld - dxdh xtq - oqip 'e iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אינו 45) אפילו חוצץ שרובו יב, הלכה א בפרק למעלה
"ואין".46)מקפיד. שצ"ל נראה

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk47‡lL ÔÒÈÎ‰L ÔÈÏeÏÁ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬ƒ∆ƒ¿ƒ»∆…
Ôk¯„k48Ô˜¯Ó ‡ÏÂ Ôk¯„k ÔÒÈÎ‰L B‡ ,49eÈ‰L B‡ , ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿…≈¿»∆»

e¯aLÂ ˙ÎzÓ ÏL50.‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ∆«∆∆¿ƒ¿¿…»¿»»∆¿ƒ»

א.47) משנה י פרק המים 48)מקוואות שאין באופן
הידות. חלל לתוך שהמים 49)נכנסים באופן הכניסם לא

ו  ויקרא הכתוב (מלשון ורוחבן אורכן לכל אותן ישטפו
במים"). ושוטף אלא 50)"ומורק לגמרי נשברו לא

לכולו. נכנסים המים ואין החלול נסתם כך ומתוך נקמטו,
אולם  למשנתנו. רבינו פירוש על מסתמך זה [פירוש
ו'תפארת  טוב' יום ה'תוספות הברטנורא, הכסףֿמשנה,
לכלי  מחובר שאינו ביד במשנה שהמדובר מפרשים ישראל',
ומלמדת  אותה, מסירים ולפעמים לכלי אותה מכניסים אלא
אינה  - נכונה בלתי בצורה הכלי יד את הכניס שאם המשנה,
המים  שהרי הכלי, בטבילת חוצצת היד ולפיכך לכלי, חיבור
מתפרש: מירקן" "ולא יושבת, שהיא למקום נכנסים אינם
ידו" על שחיטה אחר "ומירק כמו: הכנסתן, את גמר שלא
ולכן  למלאכתן ראויות אינן נשברו ואם ב) לב, (יומא
לפירושם. סיוע חוצצין", אלו "הרי המשנה: ולשון חוצצות.
להן  עלתה לא וכתב: המשנה, לשון שינה כאן ורבינו

טבילה.

.·ÈÈÏk51‡Ï el‡k - BÏÈaË‰Â ‰hÓÏ ÂÈt CÙ‰L ¿ƒ∆»«ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
BlÎa ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ï·Ë52Ba ‰È‰ . »«ƒ¿≈∆≈««ƒƒ¿»ƒ¿À»»

Ba ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó53- Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú »∆≈««ƒƒ¿»ƒ«∆«∆«ƒ
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï…»¿»¿ƒ»«∆«∆«ƒ

מעכב 52)שם.51) לצאת, מקום לו שאין שבכלי האוויר
ושוליו  הכלי את כשמכניסים אבל מלהכנס, המים על
את  המים דוחפים - צידו על מוטה כשהוא או למטה,

מקומו. את ותופסים לחוץ "זבורית",53)האוויר במשנה:
נכנסים  אינם שהמים ותוספות זוויות רבינו: שם ופירש

שוליו. דרך הכלי את מטביל כשהוא לתוכם,

.‚ÈÈÏk54ÚˆÓ‡a ·Á¯Â Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯ˆ ‡e‰L55- ¿ƒ∆«ƒ»ƒ»¿»»»∆¿«
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ¯B‰Ë BÈ‡≈»«∆«∆«ƒ

המשנה.55)שם.54) במפרשי לזה פירוש מצאתי לא

.„È˙ÈÁBÏˆ56Ú˜BL ‰ÈtL57„Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡ - ¿ƒ∆ƒ»≈«≈»¿»«
dcˆ ÏÚ ‰phiL58. ∆«∆»«ƒ»

תלמידי 57)שם.56) בהן שמשתמשים לדיותות בדומה
יישפך. שלא הדיו על שומרת כזו ודיותה ספר, בתי

שינ 58) "עד שלפנינו: גירסא,במשניות אותה ולפי קבנה".
ונראה  הבאה. שבבבא לקלמרין צלוחית בין הבדל אין
כלֿכך  צר אינו וגם קצת שוקע פיה שצלוחית רבינו, בדעת

צידה. על הטייה מספיקה ולפיכך דיותה, פי כמו

.ÂËÔÈ¯ÓÏ˜59dcvÓ ‰p·wiL „Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡60, «¿»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿∆»ƒƒ»
.daL ˙eiÓeÓ˜ÚÏ ÌÈn‰ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿««ƒ»«¿ƒ∆»

לשטח 59) נכנסים אינם והמים הרבה, שוקע שפיה דיותה

מוצא  שאין מפני הקלמרין, דפנות ובין הכפיפה שבין
שטח. באותו הנמצא כשהנקב 60)לאוויר ויטבילנה

למעלה.

.ÊË‰Ó‰a61¯ÈM‰ ‰È‰L62ÈeÙ¯ ‰ÈÏÚL63- ‡ÓËÂ ¿≈»∆»»«≈∆»∆»»¿ƒ¿»
BÓB˜Óa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ64. «¿ƒƒƒ¿

ב.61) נב, וגמרא ב. נא, שבת על 62)משנת שתולים
לנוי. קטנות בהמות לצוואר,63)צווארי מהודק בלתי

להיכנס. יכולים הבהמה.64)והמים בצוואר

.ÊÈÏÈaËÈ ‡Ï65BaL ÔÈÓÁta Ìe˜Ów‰ ˙‡ Ì„‡66, …«¿ƒ»»∆«À¿«∆»ƒ∆
ÛLÙL Ôk Ì‡ ‡l‡67. ∆»ƒ≈ƒ¿≈

ב.65) משנה ט פרק פחמים.66)שם בו כשיש
ואחז 67) הפחמים את ולקח הקומקום, לתוך ידו הכניס

אחרים  ומפרשים במשנה. רבינו פירש [כך בידו. אותם
לשפשף  וצריך הקומקום, על שעלה לפיח שהכוונה פירשו,

ולהסירו].

.ÁÈÈÏk68ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ ‡e‰L69‡Ï el‡k - BÏÈaË‰Â ¿ƒ∆»≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
Ï·Ë70ÌÈn‰ È¯‰ - BÏÈaË‰Â ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ .71ÈÏk‰Â »«»»»≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈««ƒ¿«¿ƒ

˙Á‡k ÔÈ¯B‰Ë72‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈ ÌÈn‰L ÈtÓ , ¿ƒ¿««ƒ¿≈∆««ƒ≈»∆»√»
BÓk ,‰Â˜ÓaÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËa e¯‡aL73‰È‰ . ¿ƒ¿∆¿∆≈«¿¿À¿«√»ƒ«¿ƒ»»

ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ‡ÏÓ ÈÏk‰74. «¿ƒ»≈≈«¿«ƒƒ¿ƒ«ƒ
˙‡hÁ ÈÓ Ba ‰È‰75Èet ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡ :76È„k »»≈«»ƒ»»…«¿ƒ»¿≈

‰Ê È¯‰ - BÎB˙aL ˙‡hÁ ÈÓ ÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ ea¯iL∆ƒ¿≈ƒ¿∆«≈«»∆¿¬≈∆
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - Â‡Ï Ì‡Â ;¯B‰Ë77Ô‰ el‡Îe , »¿ƒ»¬«ƒ¿À¿»¿ƒ≈

ÔÈˆˆBÁL ÔÈ˜LÓ ¯‡L78ÈÓ ÔÈ·e ÈÏk‰ Ûeb ÔÈa ¿»«¿ƒ∆¿ƒ≈«¿ƒ≈≈
.‰Â˜n‰«ƒ¿∆

ו.68) משנה למים.69)שם חוצצים 70)חוץ שהמשקין
והכלי. המקווה מי בכלי.71)בין בנגיעתם שנטמאו

שניהם.72) מטהרת אוכלין 73)הטבילה טומאת בהלכות
טמאים  מים הטביל "שאם רבינו: כתב שם כא. הלכה ב פרק

טהרו". - עליהן מקווה מי שצפו כיון שם 74)במקווה,
וה"ה  הכשר, לענין כמים דינם רגליים שמי למדנו, ה"ב פ"י

כדי 75)להשקה. אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
מת. טמאי על מקווה.76)להזות במי מפני 77)ונתמלא

עד  המקווה מי לגבי בטלים ואינם חשובים, הם קדושתם
במשנתנו). (ר"ש החטאת מי על כמבואר 78)שירבו

שם. אוכלין טומאת בהלכות

.ËÈÈÏk79‡ÓË Ba‚Â ¯B‰Ë BÎBzL80ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰Â , ¿ƒ∆»¿«»≈¿»»»≈«ƒ
·ÏÁ B‡ Ô·Ï81Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - BÏÈaË‰Â , »»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ««»…ƒ

,¯B‰Ë - BÎB˙a ÌÈn‰ ea¯iL È„k Èet ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰»»…«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»
Ô‰È¯·cÓ B˙‡ÓhL ÈtÓ82Ì„‡ ÔÈÈ Ba ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈∆À¿»ƒƒ¿≈∆¬»ƒ»»«ƒ»…

ÔÈ˜LÓ ¯‡L B‡83‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï -84. ¿»«¿ƒ…»¿»¿ƒ»

א.79) וֿעט, ב עח, טמאים 80)זבחים משקין שנגעו כגון
ב, הלכה ז פרק אוכלין טומאת בהלכות ולמדנו הכלי, בגב
נגעו  ואם כלים, שיטמאו טמאים משקין על חכמים שגזרו

התוך. ולא בלבד הגב נטמא - הכלי לבן 81)בגב יין

במים. כלֿכך מתבלט צבעם אין בהלכה 82)וחלב,
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ולא  התורה, מן טומאה עליו שיש בכלי המדובר הקודמת,
חוצצים, משקין מיעוט ואפילו למיעוט, רוב בין שם חילקנו
את  לבטל מקווה מי רוב מועיל דרבנן בטומאה אבל
הכוונה  משקין", "מלא שם שכתב [ומה שבכלי. המשקין

ריק]. אינו אדום.83)שהכלי דיהה 84)שצבעם לא אם
כר' כשירה. שהטבילה מודים הכל דיהה, ואם היין. מראה

שם. בזבחים יהודה

.ÎÔÈ‚Ï85ËÈË ÂÈt ÏÚ ‰È‰Â ,ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ‡ÏÓ ‡e‰L »ƒ∆»≈«ƒ¿≈ƒ¿»»«ƒƒ
ÁÙBË86ÌÈna Ú˜BL ËÈh‰ ‰È‰Â ,87- BÏÈaË‰Â , ≈«¿»»«ƒ≈«««ƒ¿ƒ¿ƒ
¯B‰Ë88ÔÂi‰ ËÈË ‰È‰ Ì‡Â .89‡Ï el‡k - Ba ‡ˆBiÎÂ »¿ƒ»»ƒ«»≈¿«≈¿ƒ…
Ï·Ë90ÔÎÂ .˙ÚaË91ÁÙBË ËÈË ÏL ‰·Ïa d˙pL »«¿≈«««∆¿»»ƒ¿≈»∆ƒ≈«

‰¯B‰Ë - dÏÈaË‰Â92‡Ï el‡k - ÔÂÈ ËÈË ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»»ƒ»≈¿ƒ…
.‰Ï·Ë»¿»

א).85) הלכה ז פרק מקוואות, (תוספתא בקבוק כד,
ורך.86) בטיט.87)לח שוקעין המים הגירסא: בתוספתא

התכוון  רבינו שגם ונראה המים. את סופג היה הטיט פירוש,
חודרים 88)לכך. המקווה שמי מפני חוצץ, אינו זה טיט

ללגין. ומגיעים מבורות.89)לתוכו חפור עבה טיט
א.90) הלכה ב בפרק למעלה כבר נאמר היוון, טיט דין

שנאמרו  הדינים שאר אגב כאן ונכפל במשנה, מקורו ומסרנו
זו. הכלי 92)שם.91)בתוספתא כל שאפילו משמיענו,

הטבילה. מועילה - כזה רך בטיט שקוע

.‡Îel‡93Ì˙Ò :Ô‰a ÌÈn‰ e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ≈∆≈¿ƒƒ∆»««ƒ»∆¿»
ÌÈiÚ È„‚a È¯L˜94Ô‰ÈÏÚ „Èt˜‰ Ì‡Â ;95.ÔÈˆˆBÁ - ƒ¿≈ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ

ÔÓ˙Ò - ÌÈza ÈÏÚa È„‚a È¯L˜Â96ÔÈˆˆBÁ97Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ
ÈÓÈ È¯L˜Â .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¬≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈

ÌÈ„‚a‰98Ô‰ÈÏ‡Ó e¯L˜pL99Ïcq‰ Ë·ÁÂ .100. «¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¬≈∆¿∆∆««¿»
L‡¯ ÏL ‰lÙ˙e101‰ˆÈˆw‰L ÔÓÊa102‰˜e·„103ÌÚ ¿ƒ»∆…ƒ¿«∆«¿ƒ»¿»ƒ

dÈ‡L ÔÓÊa ÚB¯Ê ÏL ‰lÙ˙e .‰˜ÊÁÂ daL ‰Úeˆ¯‰»¿»∆»«¬»»¿ƒ»∆¿«ƒ¿«∆≈»
˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ104˙ÓÁ‰ ÈÊ‡Â .105ÏÈÓ¯ez‰Â106ÏÎÂ . »¿∆∆¿»¿≈«≈∆¿«¿ƒ¿…

a ‡ˆBik.Ì¯Èz‰Ï „È˙Ú BÈ‡L ÌÈ¯Ù˙e ÌÈ¯LwÓ el‡ «≈»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ»

בֿג.93) י, פרק מקוואות מקום 94)משנה וקשר שנקרעו
מניחים  ואנו זה, על להקפיד עניים של דרכם אין הקרע.
דבר  כל הקרעים. את ולתפור הקשר את להתיר דעתם שאין

חוצץ. אינו קבוע, באופן באיזו 95)המחובר דעתו גילה
הקשר. את להשאיר רוצה שאינו שהיא, לא 96)צורה אם

כלל. דעתם ולתפור.97)גילו להקפיד דרכם
שמשאירים 98) ארוגים, שאינם הבגד שבשפת החוטים

לנוי. אולם 99)אותם "והנימין", סתם כתוב במשנתנו
נקשרו  ובין קשרן בין מחלק א הלכה ח פרק שם בתוספתא
מפני  נראה, דבר של וטעמו הבאה). ההלכה (ראה מאליהן
להניח  ויש להתירן מאוד קשה מאליהן שנתקשרו שנימין
מתאים  בסדר קושר הוא אדם קשרן אם אבל כך, שישאירן
לשם  יתירן שלפעמים ואפשר לעצמו, שקבע תכנית לפי
כשנקשרו  מפרש, ביכורים' [ב'מנחת הבגד. תבנית שינוי
אינן  ולכן נכנסים, והמים כלֿכך מהודק הקשר אין מאליהן
לקבל  מאוד וקשה האדם. כשקשרן מהֿשאיןֿכן חוצצין.
דרכו  שאין קשרים בדין עוסקת ההלכה כל שהרי פירושו,

מים]. ביאת צריכים ואינם הלולאה 100)להתירם,

הרצועה. בה שמכניסים בסנדל תפילין 101)הקשורה
הלכות  (ראה קיבול בית להן שיש מפני טומאה, מקבלות

יב). הלכה ז פרק רצועותיה 102)כלים בלי התפילה כל
קציצה. ממקומה.103)נקראת זזה ואינה מאוד מהודקת

זזה 104) הרצועה אין ומזיזה, התפילה את קושר כשהאדם
התפילה. שבתוך  ילקוט 106)נוד.105)ממקומה

הרועים.

.·Îel‡Â107ÌÈ¯Lw‰ :ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL ÔÈÎÈ¯vL ¿≈∆¿ƒƒ∆»»∆««ƒ«¿»ƒ
˜eÏÁ‰ ÈÁ˙ÙaL108È¯L˜ ÔÎÂ .˙B‡ÏeÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L ∆¿ƒ¿≈∆»∆≈¬ƒ»¿≈ƒ¿≈
Û˙kaL ˙B‡ÏeÏ109ÁzÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ„Ò ÏL ‰ÙOÂ .110. »∆«»≈¿»»∆»ƒ»ƒ¿«≈«

ÏLÂ .‰Úeˆ¯a ‰Úe·˜ dÈ‡L ÔÓÊa L‡¯ ÏL ‰lÙ˙e¿ƒ»∆…ƒ¿«∆≈»¿»»¿»¿∆
ÌÈˆLe .˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ ‡È‰L ÔÓÊa ÚB¯Ê111ÏL ¿«ƒ¿«∆ƒ»¿∆∆¿»ƒ∆

Ô¯LwL ÌÈ„‚a‰ ÈÓÈ È¯L˜Â .ÏcÒ112Ïk ÔÎÂ . «¿»¿ƒ¿≈ƒ≈«¿»ƒ∆¿»»¿≈…
Ô˙Bl‚Ï „È˙Ú ‡e‰L ˙BÓB˜n‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈«¿∆»ƒ¿«»

ÔÁ˙ÓÏe113ÔÈlq‰ .114˙b ÏL115„a ÏLÂ116eÈ‰ Ì‡ : ¿»¿»««ƒ∆«¿∆«ƒ»
ÌÈ˜ÊÁ117CÈ¯ˆ - ÌÈÙ¯ eÈ‰ Ì‡Â ,ËhÁÏ CÈ¯ˆ - ¬»ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ»»ƒ»ƒ
¯ÚÏ118¯k‰ .119˙Òk‰Â120e‡B·iL ÌÈÎÈ¯ˆ - ¯BÚ ÏL ¿«≈««¿«∆∆∆¿ƒƒ∆»

Ô‰a121ÌÈn‰122. »∆««ƒ

ד.107) משנה החזה.108)שם חלוקים 109)בצד
למעלה. הפתוח במקום ראש הכנסת עלֿידי אותם שלובשים
הכתף, שכנגד במקום לולאות תופרים אלה בחלוקים

החלוק. לבישת אחר אותם רחב,110)וקושרים הסדין
וצריך  במקווה אותו כשמטבילים נקמטות שפתיו ולפיכך

אותן. הלכה 112)הרצועות.111)למתוח ראה האדם.
לגלותם 113)כא. צריך זה ומשום בהם, כשישתמש

הטבילה.ולמותחם  ח 114)לפני פרק מקוואות תוספתא
א. ענבים.115)הלכה בו בו 116)שדורכים שסוחטים

שמנם. להוציא דקים 117)זיתים מענפים עשויים הסלים
צריך  בחוזק, מהודקים הענפים שאם רבינו, ואומר ארוגים.

בהם. הדבוקה הפסולת את אותם 118)לחטט מנענע
נופלת. שם.119)והפסולת  ד 120)משנה פרק סוף

הוא  שכר אלא הראש, תחת משימים ששניהם רבינו מפרש
(ראה  וכדומה צמר ממולאים ושניהם גדולה, יותר וכסת קטן

כאן). טוב' יום ו'תוספות בפנים.121)ברטנורא
שבתוכם.122) מה מוציאים שלפעמים מפני

.‚Î˙Òk123‰l‚Ú124¯eck‰Â125Ìen‡‰Â126 ∆∆¬À»¿««¿»ƒ
ÚÈÓw‰Â127ÌÈn‰ e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰lÙz‰Â ¿«»≈«¿«¿ƒ»≈»¿ƒƒ∆»««ƒ

ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÏÏÁÏ«¬»»∆«¿»…∆≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ
.Ìe˙Ò Ï·BË -≈»

ב.123) משנה לרכב 124)שם הבהמה גבי  על שמניחים
ותופרים  מוכין אותה וממלאים מעור עשויה זו כסת עליה,
המוכין. את ולהוציא התפר את לפרום דרכם ואין אותה,

בו.125) מעור 126)שמשחקים עשוי מנעל של דפוס
מוכין. בתיק 127)ממולא נותנים הקמיע את לשמירה.

אותו. ותופרים בד, או עור של קטן

.„ÎÏÈaËn‰128ÔÈÒaÎÓ‰ ÌÈ„‚a129eÒkiL ÔÈÎÈ¯ˆ - ««¿ƒ¿»ƒ«¿À»ƒ¿ƒƒ∆ƒ»¿
eÚaÚ·iL „Ú ÌÈn‰ Ô‰a130„Ú - ÔÈ·e‚ ÔÏÈaË‰ . »∆««ƒ«∆¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«

ÔÚeaÚaÓ eÁeÈÂ eÚaÚ·iL131. ∆¿«¿¿¿»ƒƒ¿»
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אינו 45) אפילו חוצץ שרובו יב, הלכה א בפרק למעלה
"ואין".46)מקפיד. שצ"ל נראה

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk47‡lL ÔÒÈÎ‰L ÔÈÏeÏÁ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬ƒ∆ƒ¿ƒ»∆…
Ôk¯„k48Ô˜¯Ó ‡ÏÂ Ôk¯„k ÔÒÈÎ‰L B‡ ,49eÈ‰L B‡ , ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿…≈¿»∆»

e¯aLÂ ˙ÎzÓ ÏL50.‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ∆«∆∆¿ƒ¿¿…»¿»»∆¿ƒ»

א.47) משנה י פרק המים 48)מקוואות שאין באופן
הידות. חלל לתוך שהמים 49)נכנסים באופן הכניסם לא

ו  ויקרא הכתוב (מלשון ורוחבן אורכן לכל אותן ישטפו
במים"). ושוטף אלא 50)"ומורק לגמרי נשברו לא

לכולו. נכנסים המים ואין החלול נסתם כך ומתוך נקמטו,
אולם  למשנתנו. רבינו פירוש על מסתמך זה [פירוש
ו'תפארת  טוב' יום ה'תוספות הברטנורא, הכסףֿמשנה,
לכלי  מחובר שאינו ביד במשנה שהמדובר מפרשים ישראל',
ומלמדת  אותה, מסירים ולפעמים לכלי אותה מכניסים אלא
אינה  - נכונה בלתי בצורה הכלי יד את הכניס שאם המשנה,
המים  שהרי הכלי, בטבילת חוצצת היד ולפיכך לכלי, חיבור
מתפרש: מירקן" "ולא יושבת, שהיא למקום נכנסים אינם
ידו" על שחיטה אחר "ומירק כמו: הכנסתן, את גמר שלא
ולכן  למלאכתן ראויות אינן נשברו ואם ב) לב, (יומא
לפירושם. סיוע חוצצין", אלו "הרי המשנה: ולשון חוצצות.
להן  עלתה לא וכתב: המשנה, לשון שינה כאן ורבינו

טבילה.

.·ÈÈÏk51‡Ï el‡k - BÏÈaË‰Â ‰hÓÏ ÂÈt CÙ‰L ¿ƒ∆»«ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
BlÎa ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ï·Ë52Ba ‰È‰ . »«ƒ¿≈∆≈««ƒƒ¿»ƒ¿À»»

Ba ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó53- Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú »∆≈««ƒƒ¿»ƒ«∆«∆«ƒ
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï…»¿»¿ƒ»«∆«∆«ƒ

מעכב 52)שם.51) לצאת, מקום לו שאין שבכלי האוויר
ושוליו  הכלי את כשמכניסים אבל מלהכנס, המים על
את  המים דוחפים - צידו על מוטה כשהוא או למטה,

מקומו. את ותופסים לחוץ "זבורית",53)האוויר במשנה:
נכנסים  אינם שהמים ותוספות זוויות רבינו: שם ופירש

שוליו. דרך הכלי את מטביל כשהוא לתוכם,

.‚ÈÈÏk54ÚˆÓ‡a ·Á¯Â Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯ˆ ‡e‰L55- ¿ƒ∆«ƒ»ƒ»¿»»»∆¿«
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ¯B‰Ë BÈ‡≈»«∆«∆«ƒ

המשנה.55)שם.54) במפרשי לזה פירוש מצאתי לא

.„È˙ÈÁBÏˆ56Ú˜BL ‰ÈtL57„Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡ - ¿ƒ∆ƒ»≈«≈»¿»«
dcˆ ÏÚ ‰phiL58. ∆«∆»«ƒ»

תלמידי 57)שם.56) בהן שמשתמשים לדיותות בדומה
יישפך. שלא הדיו על שומרת כזו ודיותה ספר, בתי

שינ 58) "עד שלפנינו: גירסא,במשניות אותה ולפי קבנה".
ונראה  הבאה. שבבבא לקלמרין צלוחית בין הבדל אין
כלֿכך  צר אינו וגם קצת שוקע פיה שצלוחית רבינו, בדעת

צידה. על הטייה מספיקה ולפיכך דיותה, פי כמו

.ÂËÔÈ¯ÓÏ˜59dcvÓ ‰p·wiL „Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡60, «¿»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿∆»ƒƒ»
.daL ˙eiÓeÓ˜ÚÏ ÌÈn‰ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿««ƒ»«¿ƒ∆»

לשטח 59) נכנסים אינם והמים הרבה, שוקע שפיה דיותה

מוצא  שאין מפני הקלמרין, דפנות ובין הכפיפה שבין
שטח. באותו הנמצא כשהנקב 60)לאוויר ויטבילנה

למעלה.

.ÊË‰Ó‰a61¯ÈM‰ ‰È‰L62ÈeÙ¯ ‰ÈÏÚL63- ‡ÓËÂ ¿≈»∆»»«≈∆»∆»»¿ƒ¿»
BÓB˜Óa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ64. «¿ƒƒƒ¿

ב.61) נב, וגמרא ב. נא, שבת על 62)משנת שתולים
לנוי. קטנות בהמות לצוואר,63)צווארי מהודק בלתי

להיכנס. יכולים הבהמה.64)והמים בצוואר

.ÊÈÏÈaËÈ ‡Ï65BaL ÔÈÓÁta Ìe˜Ów‰ ˙‡ Ì„‡66, …«¿ƒ»»∆«À¿«∆»ƒ∆
ÛLÙL Ôk Ì‡ ‡l‡67. ∆»ƒ≈ƒ¿≈

ב.65) משנה ט פרק פחמים.66)שם בו כשיש
ואחז 67) הפחמים את ולקח הקומקום, לתוך ידו הכניס

אחרים  ומפרשים במשנה. רבינו פירש [כך בידו. אותם
לשפשף  וצריך הקומקום, על שעלה לפיח שהכוונה פירשו,

ולהסירו].

.ÁÈÈÏk68ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ ‡e‰L69‡Ï el‡k - BÏÈaË‰Â ¿ƒ∆»≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
Ï·Ë70ÌÈn‰ È¯‰ - BÏÈaË‰Â ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ .71ÈÏk‰Â »«»»»≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈««ƒ¿«¿ƒ

˙Á‡k ÔÈ¯B‰Ë72‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈ ÌÈn‰L ÈtÓ , ¿ƒ¿««ƒ¿≈∆««ƒ≈»∆»√»
BÓk ,‰Â˜ÓaÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËa e¯‡aL73‰È‰ . ¿ƒ¿∆¿∆≈«¿¿À¿«√»ƒ«¿ƒ»»

ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ‡ÏÓ ÈÏk‰74. «¿ƒ»≈≈«¿«ƒƒ¿ƒ«ƒ
˙‡hÁ ÈÓ Ba ‰È‰75Èet ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡ :76È„k »»≈«»ƒ»»…«¿ƒ»¿≈

‰Ê È¯‰ - BÎB˙aL ˙‡hÁ ÈÓ ÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ ea¯iL∆ƒ¿≈ƒ¿∆«≈«»∆¿¬≈∆
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - Â‡Ï Ì‡Â ;¯B‰Ë77Ô‰ el‡Îe , »¿ƒ»¬«ƒ¿À¿»¿ƒ≈

ÔÈˆˆBÁL ÔÈ˜LÓ ¯‡L78ÈÓ ÔÈ·e ÈÏk‰ Ûeb ÔÈa ¿»«¿ƒ∆¿ƒ≈«¿ƒ≈≈
.‰Â˜n‰«ƒ¿∆

ו.68) משנה למים.69)שם חוצצים 70)חוץ שהמשקין
והכלי. המקווה מי בכלי.71)בין בנגיעתם שנטמאו

שניהם.72) מטהרת אוכלין 73)הטבילה טומאת בהלכות
טמאים  מים הטביל "שאם רבינו: כתב שם כא. הלכה ב פרק

טהרו". - עליהן מקווה מי שצפו כיון שם 74)במקווה,
וה"ה  הכשר, לענין כמים דינם רגליים שמי למדנו, ה"ב פ"י

כדי 75)להשקה. אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
מת. טמאי על מקווה.76)להזות במי מפני 77)ונתמלא

עד  המקווה מי לגבי בטלים ואינם חשובים, הם קדושתם
במשנתנו). (ר"ש החטאת מי על כמבואר 78)שירבו

שם. אוכלין טומאת בהלכות

.ËÈÈÏk79‡ÓË Ba‚Â ¯B‰Ë BÎBzL80ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰Â , ¿ƒ∆»¿«»≈¿»»»≈«ƒ
·ÏÁ B‡ Ô·Ï81Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - BÏÈaË‰Â , »»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ««»…ƒ

,¯B‰Ë - BÎB˙a ÌÈn‰ ea¯iL È„k Èet ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰»»…«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»
Ô‰È¯·cÓ B˙‡ÓhL ÈtÓ82Ì„‡ ÔÈÈ Ba ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈∆À¿»ƒƒ¿≈∆¬»ƒ»»«ƒ»…

ÔÈ˜LÓ ¯‡L B‡83‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï -84. ¿»«¿ƒ…»¿»¿ƒ»

א.79) וֿעט, ב עח, טמאים 80)זבחים משקין שנגעו כגון
ב, הלכה ז פרק אוכלין טומאת בהלכות ולמדנו הכלי, בגב
נגעו  ואם כלים, שיטמאו טמאים משקין על חכמים שגזרו

התוך. ולא בלבד הגב נטמא - הכלי לבן 81)בגב יין

במים. כלֿכך מתבלט צבעם אין בהלכה 82)וחלב,
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ד.128) משנה לחים.129)שם כשנותנים 130)בעודם
לא  המקווה שמי ומובן, אבעבועות. כעין עולים במים בגד
ואףֿעלֿפיֿכן  קימעא, הגבוהים אלה למקומות הגיעו
עם  מתחברים בבגד הנמצאים שהמים מפני הטבילה, מועילה
הבעבוע  המקווה. כמי ונעשו בהשקה ומתטהרים המקווה

הבגד. לתוך נספגו כבר המקווה שמי ויתפשט 131)מוכיח,
מי פני על הבגד המקווה כל מי הגיעו לא כן לפני כי המקווה,

המקווה. מי משטח גבוה שהוא הבועה לראש

.‰ÎÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk132Ôk¯ˆ È„kÓ ¯˙BÈ ÌÈk¯‡ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬Àƒ≈ƒ¿≈»¿»
‰cn‰ ÌB˜Ó „Ú ÔÏÈaËÓ - Ôˆˆ˜Ï „È˙ÚÂ133?„ˆÈk . ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ»«¿«ƒ»≈«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL134- ÔË˜Â , «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒ¿»»

„·Ïa BÊ ‰cÓ „Ú ˙ÏLÏM‰ ÔÓ ÏÈaËÓ .‰¯OÚ135, ¬»»«¿ƒƒ««¿∆∆«ƒ»ƒ¿«
¯B‰Ë ¯‡M‰Â136. ¿«¿»»

ה.132) משנה לה,133)שם צריך שהכלי היד מידת
לתשמישו. ראוי ט 134)להיות פרק כלים הלכות ראה

טו. טבעת,135)הלכה באמצע המידה נגמרה אם ואפילו
כאילו  אותה ורואים הטבעת, כל את לטבול צריך אינו
חוצץ? הטבעת חלקי שני חיבור מקום אין [ולמה נחתכה.
לביאת  ראוי להיות צריך אינו בכלים הסתרים שבית מפני

וברטנורא)]. (ר"ש טומאה 136)מים כשנגעה המדובר
- והשאר לו, צריך שהכלי השלשלת חלק ונטמא בדלי,
לא  בקטן ומעשרה גדול בדלי טפחים מארבעה למעלה

שם. כלים בהלכות שנתבאר כמו כלל, נטמא

.ÂÎ‡ÓË ÈÏk137ÏÈaË‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk BÎB˙a Ô˙pL ¿ƒ»≈∆»«¿≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ - Ïk‰138ÈÏk‰ ÈtL Èt ÏÚ Û‡ , «…»¿»»∆¿ƒ»««ƒ∆ƒ«¿ƒ

¯˙BÈa ¯ˆ139BÏ ÔÈÒÎ ÌÈn‰ È¯‰L ;140CBzÓe , «¿≈∆¬≈««ƒƒ¿»ƒƒ
ÌÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚ - ÏB„b‰ ÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚL∆»¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»¿»¿ƒ»«≈ƒ

BÎB˙aL141ÏÈaË‰Â Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ì‡Â .142Ï -‡ ∆¿¿ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ…
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ143˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL „Ú »¿»»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆

„Bp‰144ÌÈÏk BÎB˙Ï Ô˙Â ¯B‰Ë ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿»«¿≈ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔÏÈaË‰Â ÌÈ‡ÓË145„Ú ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»…»¿»»∆¿ƒ»«

ÌÈ¯·c ‰na .„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆««∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡146ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - L„˜Ï Ï·‡ ;‰Óe¯˙Ï ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆≈«¿ƒƒ

B‡ ÏÒa eÈ‰ elÙ‡Â ,ÏÏk ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk CB˙Ï ÌÈÏk≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿«
‰t˜a147BÓB˜Óa ‰ÏÚÓÏ e¯‡aL BÓk ,148. ¿À»¿∆≈«¿¿«¿»ƒ¿

א.137) כב, בחגיגה שנתפרשה כפי ב, משנה ו פרק שם
עצמו,138) במקווה מונחים אינם אלו שכלים ואףֿעלֿפי

משנה  ו פרק (שם ששנינו כמו לו, המחוברים במים אלא
כמקווה". - למקווה המעורב "כל שם,139)א): ונתבאר

המחברת  המים אמת אם רק לטבילה כשר מקוואות שעירוב
השפופרת  חלול (כרוחב הנוד כשפופרת רחבה אותם
שתי  בתוכו לגלגל שאפשר מקום היינו הנוד, בפי שנותנים

סביב). אותו.140)אצבעות ומטהרים הגדול הכלי לכל
המחוברים 141) במים ולא המקווה, במי נטבלו שלא אע"פ

הנוד. שפופרת ברוחב את 142)להם המים מילאו ולא
שפיו  כלי במים מניחים אם בטומאתו. ונשאר הגדול הכלי
וממלאים  נכנסים הם צידו, על מוטה כשהוא רחב, ובטנו צר
סותמים  הם זה למקום וכשמגיעים פיו, כנגד עד הכלי את

הוא  כך ומתוך ממנו, שלמעלה האוויר על וסוגרים פיו את
[ראה  יב. בהלכה שהפכו כלי כמו מלהיכנס, המים על מעכב
כח. סעיףֿקטן שם ובש"ך רטו, סימן יורהֿדעה יוסף' 'בית

רבינו]. לשיטת מלא הסבר נותן זה אפילו 143)ביאורינו
צד. מכל אותם כיסו הגדול, הכלי שבתוך המים אם

שביארנו.144) כמו מועיל, מקוואות עירוב אין מזה בפחות
שתגרור 145) טהרה פעולת שום עשו לא המים שהרי

הקטנים. הכלים טהרת ב.146)אחריה כב, חגיגה משנה
על  בקודש חכמים שעשו מעלות אחתֿעשרה נימנו שם

פי"ב. הטומאות אבות הלכות ראה שפיהם 147)התרומה.
הנוד. משפופרת יותר אבות 148)רחב שאר בהלכות
א. הלכה יב פרק הטומאות

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
צריך 1) ואם המקווה. את פוסלים שאובין שמים יבאר

עת  בכל הצינור תחת כלי המניח שמים. בידי כולו שיהיה
את  שאובים מים לוגים שלושה פוסלין כיצד זמן. ובכל
מי  שלנו. ומרחצאות ואמבטיה שהמשיכוה שאובה המקווה.
ויורדים  בחצר מתערבים שהיו שאובים ומים גשמים

למערה.

.‡‰¯Bz ÔÈc2ÔÈÒpÎÓ ÌÈÓ ÏkL ,3;Ô‰a ÔÈÏ·BË ƒ»∆»«ƒ¿À»ƒ¿ƒ»∆
ÌÈÓ ‰Â˜Ó :¯Ó‡pL4Ô‰a ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌB˜Ó ÏkÓ - ∆∆¡«ƒ¿≈«ƒƒ»»¿∆ƒ¿∆»∆

˙·a Ì„‡‰ Ûeb ÏÎÏ ‰ÏÈ·Ë È„k Ô‰a ˙BÏÚ‰Ï È„k¿≈¿«¬»∆¿≈¿ƒ»¿»»»»¿«
‰n‡ ÏÚ ‰n‡ :ÌÈÓÎÁ e¯ÚL .˙Á‡5LÏL Ìe¯a ««ƒ¬¬»ƒ«»««»¿»

˙Bn‡6‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰ ‰Ê ¯eÚLÂ .7.ÌÈÓ «¿ƒ∆«¬ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ
ÔÈ·e‡L ÔÈa8.ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÔÈa ≈¿ƒ≈¿≈»¿ƒ

מקומות.2) ובכמה - ב ד, שאובים 3)עירובין אפילו
שבגמרא,4)בכלי. המקומות [בכל שהם. נקווים מים כל

של  דרכו במים". "ורחץ ה) טו, (ויקרא הכתוב מן למדו
בגמרא, שאמרו מזה פשוט יותר לימוד מוצא כשהוא רבינו,
ד)]. אות הרמב"ם כללי מלאכי' ('יד עליו מסתמך הוא

שבתקופת 5) האמה שיעור בקביעת האחרונים נחלקו
מגדילים  ויש אירופאי, מטר חצי עד מקטינים יש התלמוד.
שיעורים  קובעים ויש סנטימטר, מששים למעלה עד
בשיעור  למעשה הלכה וקביעת אלה. שני בין ממוצעים

התורה. גדולי בידי מסורה מקטיני 6)מקוה, לדעת אמנם
אמות, משלוש יותר היא הבינוני האדם של קומתו – האמה
הראש  הרכנת ידי על לטבול לו שאפשר שיערו חכמים אבל

ברום). ד"ה - א יא, חגיגה תוספתא, 7960)(ראה שהם
טובלים 8)לוגים. שאובים הם המים כל ואפילו בכלים.

אלא). ד"ה ב יז, פסחים ב'תוספות' (וכן בהם

.·ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ9ÔÈÏeÒt ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆««ƒ«¿ƒ¿ƒ
ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰Â˜Ó ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰ÏÈ·ËÏƒ¿ƒ»¿…∆»ƒ¿≈«ƒ∆≈»¿ƒ
eÏÒt - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï ÏÙpL∆»«¿»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»¿

Ïk‰10È¯·cÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÏeqtL Èt ÏÚ Û‡ . «…««ƒ∆ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Lw‰a e‰e„ÓÏ ,ÌÈ¯ÙBÒ11C‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L . ¿ƒ¿»¿∆≈∆¬≈≈«

Ba ÔÈ‡ ÔÈÚn‰ .¯B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ«¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿∆»««¿»≈
ÏÏk Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz12È¯‰L ,Ì„‡ È„Èa Blk ¯Ba‰Â , ¿ƒ««»»¿»¿«Àƒ≈»»∆¬≈

‰È‰È ‡Ï ‰Â˜n‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ BlkÀ«ƒ¿ƒ»¿¬»ƒ«ƒ¿∆…ƒ¿∆
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ÌÈÓL È„Èa Blk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯B·k ·e‡L BlkÀ»¿¿≈»ƒƒ¿Àƒ≈»«ƒ
Ba LÈ Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈÚÓk13Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz14¯Lk -15. ¿«¿»∆»ƒ≈¿ƒ««»»»≈

ãycew zegiyn zecewpã

xyk mc` ci zqitz ea yi m` `l`

מקוה  שנאמר בהם טובלין מכונסין מים שכל תורה "דין
לטבילה". פסולין השאובין שהמים "מד"ס אבל כו'" מים..
במי  נפשו להביא הוא הטבילה עניין האדם ובעבודת
שהם  שמים" "בידי מעיין בין חילוק יש ובזה הדעת,
הם  אדם" ש"בידי ובור בתורה, המפורשים העניינים
שיורה  ממנו לגדול ופונה בתורה, התפרשו שלא העניינים
איך  דעתו על שמתקבל מה ע"פ לו ומורה תשובה דרך לו

לנהוג. שצריך
שכולו  בבור וגם בהם" טובלין מכונסין מים "כל תורה מדין
לקבל  ממנו לגדול כשפונה הוא האדם ובענייני אדם, בידי
ואפשר  דעתו על שמתקבל כפי לו ומשיב תשובה  דרך
מד"ס  אבל הדעת". "מי בבחינת שהם דבריו על לסמוך
אחרי  כי לטבילה פסולין אדם) (בידי השאובין שהמים גזרו
כולם  שלא וסייגים לגזירות הוצרכו הדורות ירידת
חכמים  ואמרו - אדם ידי - אדם של דעתו על מתקבלים
כמי  שיחשב כדי אדם של דעתו על כלל לסמוך שאין

הדעת.
"אלא  שמים בידי כולו להיות צריך אין מד"ס גם ולאידך
תורה  בענייני ההוראות כי כשר" אדם יד תפיסת בו יש אם
ובמדידה  התלבשות של באופן להיות צריכות ומצוות,
מצד  אדם" יד "תפיסת להיות וצריך יכול ובזה והגבלה,

המטה. שבעבודת המעלה
(bl oniq dxdh xtq zekln oii it lr)

חכמים.9) פחות 10)גזירת סאה 40 במקוה כשהיו מדובר
והשלים  שאובים לוגים שלושה לתוכו ונתן לוגים, שלושה
שאינם  מים סאה 40 בו שיש מקוה אבל השיעור, את
לקמן  (ראה שאובים מים הוספת ידי על נפסל אינו שאובים

ההיקש.11)ה"ו). על א 12)הסמיכוהו אדם של ינה ידו
בעשייתו. בו.13)משתתפת יש אם הבור 14)אפילו

יתבאר. הבאות בהלכות אדם. בידי זה 15)עשוי היקש
של  כללו ה"א. פ"ט שמיני, פרשת כהנים' ב'תורת מקורו
– הבור לתוך ונתן מים ששאב כגון אדם, בידי כולו דבר:

כשר. – אדם מפעל ומקצתו שמים מפעל מקצתו פסול;

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16e„¯ÈÂ Ì·bÏ ‚b‰ L‡¯a ÌÈp˜˜ ≈«««ƒ««¿«ƒ¿…««¿«¿»¿»¿
˙BÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e‡lÓ˙Â ÌÈÓLb Ì‰Ï»∆¿»ƒ¿ƒ¿«¿««ƒ∆ƒ«

ÌÈÓLb‰17ÌtÎÈ B‡ ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰ -18 «¿»ƒ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒƒ¿≈
Ì‰Ó ÌÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â19Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏaËÏ ÌÈ¯Lk ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆¿≈ƒƒ¿…¿««ƒ

Ô‡ÏÓ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈÏÎa eÈ‰ el‡‰ ÌÈn‰ ÏkL∆»««ƒ»≈»¿≈ƒ∆¬≈…ƒ¿»
B„Èa20Ì¯Ú‰Â ÌÈp˜w‰ ˙‡ dÈa‚‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .21- ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«∆««¿«ƒ¿∆¡»

.ÔÈ·e‡L Ì‰aL ÌÈn‰ Ïk È¯‰¬≈»««ƒ∆»∆¿ƒ

מ"ז.16) פ"ב, מקוואות על 17)משנה, לחשוב לו והיה
לתוכם. מים שיפלו פיהם 18)האפשרות על יהפכם

עומדים. שהם העמידם 20)בקרקע.19)במקום לא וגם
הקנקנים  שבירת באו. שמים ומידי גשמים, מי קבלת לשם
שמים  ומידי גשמים מי קבלת לשם העמידם הפיכתם, או
אדם. בידי מילוי אינו הפיכתם או הקנקנים שבירת באו.

שם. יהושע פעולת 21)כרבי כל בידיים האדם עשה הרי
המקוה. מילוי

.„ÁÈpn‰22¯Bpv‰ ˙Áz ÌÈÏk23ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa „ÈÓz ««ƒ«≈ƒ«««ƒ»ƒ¿»≈¿»
ÔÓÊ24elÙ‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÏk „Á‡Â ÌÈpË˜ ÌÈÏk „Á‡ , ¿«∆»≈ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒ¿ƒ¬ƒ

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡ ÈÏk¿≈¬»ƒ¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈»¿«¿ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÌÈÓL‚ ÈÓ e‡lÓ˙Â ,‰‡ÓË25. À¿»¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ¬≈≈¿ƒ

Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰ - Ô¯·L B‡ Ô‰Èt ÏÚ Ô‡Ùk Ì‡Â¿ƒ¿»»«ƒ∆¿»»««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
˙˜ÊÁL ;e‡lÓ˙ BzÚ„Ï È¯‰L ,¯·c ÏÎÏ ÔÈ·e‡Lkƒ¿ƒ¿»»»∆¬≈¿«¿ƒ¿«¿∆∆¿«
¯Bpv‰ ˙Áz ÌÈÏk‰ ÁÎL elÙ‡Â .ÌÈÓ Ál˜Ï ¯Bpv‰26 «ƒ¿«≈««ƒ«¬ƒ»««≈ƒ«««ƒ
ÔÎÂ .ÁÈpn‰ ÈtÓ ÁÎBM‰ ÏÚ e¯Êb ,ÔÈÏeÒt -¿ƒ»¿««≈«ƒ¿≈««ƒ«¿≈

ÁÈpn‰27¯ˆÁa ÌÈÏk‰ ˙‡28ÌÈ·Ú‰ ¯eM˜ ˙Úa29 ««ƒ«∆«≈ƒ∆»≈¿≈ƒ∆»ƒ
BzÚ„Ï È¯‰L ,ÔÈÏeÒt Ô‰aL ÌÈn‰ - e‡lÓ˙Â¿ƒ¿«¿««ƒ∆»∆¿ƒ∆¬≈¿«¿

e¯Êb ÔÎÂ .e‡lÓ˙30¯eM˜ ˙ÚLa ¯ˆÁa ÁÎBM‰ ÏÚ ƒ¿«¿¿≈»¿««≈«∆»≈ƒ¿«ƒ
ÌÈ·Ú ¯eft ˙Úa ¯ˆÁa ÔÁÈp‰ .ÁÈpÓ ÌeMÓ ÌÈ·Ú31 »ƒƒ«ƒ«ƒƒ»∆»≈¿≈ƒ»ƒ
ÔÁÈpnL BÓk ,ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ - e‡lÓ˙Â ÌÈ·Ú e‡·e»»ƒ¿ƒ¿«¿¬≈≈¿≈ƒ¿∆«ƒ»

Ô·bÏ ‚b‰ L‡¯a32¯eM˜ ˙Úa ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿…««¿«¿»¿≈ƒƒƒ»¿≈ƒ
el‡ È¯‰ - e‡lÓ˙Â e¯M˜˙Â e¯ÊÁÂ e¯ft˙Â ÌÈ·Ú‰∆»ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿¬≈≈

ÔÈ¯Lk33Ô¯·L Ì‡Â .34Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰ - Ô‡Ùk B‡ ¿≈ƒ¿ƒ¿»»¿»»««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ

שבת 22) בגמרא שנתבארה כפי מ"א, פ"ד מקוואות משנה,
ב. בו 23)טז, העוברים המים פוסל שאינו בצינור מדובר

בהשלמות). ה"ו פ"ו לקמן זמן 24)(ראה בכל פירוש
מעוננים. כשאינם ובין מעוננים כשהשמים בין שהוא,

גילה 25) עננים, שאין בשעה אפילו הצינור, תחת הניחם אם
גשמים. מי לתוכם שיפלו רוצה שהוא הניחם 26)דעתו

סילקם. ולא ושכח מיד, לסלקם כוונה מתוך שם
שוכח.27) בדין וביתֿהלל ביתֿשמאי נחלקו במשנתנו

ביתֿשמאי  ורבו שנמנו מאיר, רבי כדברי כביתֿשמאי, ופסק
כמרובים. הלכה ונקבעה ביתֿהלל, תחת 28)על לא

לתוך 29)הצינור. גשמים שיפלו שהתכוון אנו מניחים
משום 30)הכלים. שוכח גזרו מקום שבכל רבינו, דעת

בחצר. בין צינור תחת בין למי 31)מניח, התכוון לא
שם. משרשיא כרב הקודמת.32)גשמים, שבהלכה

לקבל 33) הראשונה מחשבתו בטלה העבים, כשנתפזרו
חשב  שלא גשמים באו ונתקשרו וכשחזרו גשמים, מי לתוכן

השלמות). (ראה ובהשלמות 34)עליהם ה"ג למעלה ראה
שם.

.‰„iq‰35ıÈˆÚ ÁÎML36‡lÓ˙Â ‰Â˜Óa37,ÌÈÓ ««»∆»«»ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ
È¯‰Â ËÚÓ ‡l‡ ‰Â˜na ¯‡L ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿««ƒ¿∆∆»¿««¬≈
ıÈˆÚ‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜n‰ ·¯ Ba LÈ ıÈˆÚ‰∆»ƒ≈…«ƒ¿∆¬≈∆ƒ¿…∆∆»ƒ

BÓB˜Óa38ÔÎÂ .¯Lk Blk ‰Â˜n‰ ‡ˆÓÂ39¯cÒÓ‰ ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ¿∆À»≈¿≈«¿«≈
ÔÓqÁÏ È„k ‰Â˜n‰ CB˙a ÌÈp˜w‰ ˙‡40e‡lÓ˙Â ∆««¿«ƒ¿«ƒ¿∆¿≈¿«¿»¿ƒ¿«¿
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ד.128) משנה לחים.129)שם כשנותנים 130)בעודם
לא  המקווה שמי ומובן, אבעבועות. כעין עולים במים בגד
ואףֿעלֿפיֿכן  קימעא, הגבוהים אלה למקומות הגיעו
עם  מתחברים בבגד הנמצאים שהמים מפני הטבילה, מועילה
הבעבוע  המקווה. כמי ונעשו בהשקה ומתטהרים המקווה

הבגד. לתוך נספגו כבר המקווה שמי ויתפשט 131)מוכיח,
מי פני על הבגד המקווה כל מי הגיעו לא כן לפני כי המקווה,

המקווה. מי משטח גבוה שהוא הבועה לראש

.‰ÎÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk132Ôk¯ˆ È„kÓ ¯˙BÈ ÌÈk¯‡ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬Àƒ≈ƒ¿≈»¿»
‰cn‰ ÌB˜Ó „Ú ÔÏÈaËÓ - Ôˆˆ˜Ï „È˙ÚÂ133?„ˆÈk . ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ»«¿«ƒ»≈«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL134- ÔË˜Â , «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒ¿»»

„·Ïa BÊ ‰cÓ „Ú ˙ÏLÏM‰ ÔÓ ÏÈaËÓ .‰¯OÚ135, ¬»»«¿ƒƒ««¿∆∆«ƒ»ƒ¿«
¯B‰Ë ¯‡M‰Â136. ¿«¿»»

ה.132) משנה לה,133)שם צריך שהכלי היד מידת
לתשמישו. ראוי ט 134)להיות פרק כלים הלכות ראה

טו. טבעת,135)הלכה באמצע המידה נגמרה אם ואפילו
כאילו  אותה ורואים הטבעת, כל את לטבול צריך אינו
חוצץ? הטבעת חלקי שני חיבור מקום אין [ולמה נחתכה.
לביאת  ראוי להיות צריך אינו בכלים הסתרים שבית מפני

וברטנורא)]. (ר"ש טומאה 136)מים כשנגעה המדובר
- והשאר לו, צריך שהכלי השלשלת חלק ונטמא בדלי,
לא  בקטן ומעשרה גדול בדלי טפחים מארבעה למעלה

שם. כלים בהלכות שנתבאר כמו כלל, נטמא

.ÂÎ‡ÓË ÈÏk137ÏÈaË‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk BÎB˙a Ô˙pL ¿ƒ»≈∆»«¿≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ - Ïk‰138ÈÏk‰ ÈtL Èt ÏÚ Û‡ , «…»¿»»∆¿ƒ»««ƒ∆ƒ«¿ƒ

¯˙BÈa ¯ˆ139BÏ ÔÈÒÎ ÌÈn‰ È¯‰L ;140CBzÓe , «¿≈∆¬≈««ƒƒ¿»ƒƒ
ÌÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚ - ÏB„b‰ ÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚL∆»¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»¿»¿ƒ»«≈ƒ

BÎB˙aL141ÏÈaË‰Â Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ì‡Â .142Ï -‡ ∆¿¿ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ…
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ143˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL „Ú »¿»»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆

„Bp‰144ÌÈÏk BÎB˙Ï Ô˙Â ¯B‰Ë ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿»«¿≈ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔÏÈaË‰Â ÌÈ‡ÓË145„Ú ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»…»¿»»∆¿ƒ»«

ÌÈ¯·c ‰na .„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆««∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡146ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - L„˜Ï Ï·‡ ;‰Óe¯˙Ï ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆≈«¿ƒƒ

B‡ ÏÒa eÈ‰ elÙ‡Â ,ÏÏk ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk CB˙Ï ÌÈÏk≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿«
‰t˜a147BÓB˜Óa ‰ÏÚÓÏ e¯‡aL BÓk ,148. ¿À»¿∆≈«¿¿«¿»ƒ¿

א.137) כב, בחגיגה שנתפרשה כפי ב, משנה ו פרק שם
עצמו,138) במקווה מונחים אינם אלו שכלים ואףֿעלֿפי

משנה  ו פרק (שם ששנינו כמו לו, המחוברים במים אלא
כמקווה". - למקווה המעורב "כל שם,139)א): ונתבאר

המחברת  המים אמת אם רק לטבילה כשר מקוואות שעירוב
השפופרת  חלול (כרוחב הנוד כשפופרת רחבה אותם
שתי  בתוכו לגלגל שאפשר מקום היינו הנוד, בפי שנותנים

סביב). אותו.140)אצבעות ומטהרים הגדול הכלי לכל
המחוברים 141) במים ולא המקווה, במי נטבלו שלא אע"פ

הנוד. שפופרת ברוחב את 142)להם המים מילאו ולא
שפיו  כלי במים מניחים אם בטומאתו. ונשאר הגדול הכלי
וממלאים  נכנסים הם צידו, על מוטה כשהוא רחב, ובטנו צר
סותמים  הם זה למקום וכשמגיעים פיו, כנגד עד הכלי את

הוא  כך ומתוך ממנו, שלמעלה האוויר על וסוגרים פיו את
[ראה  יב. בהלכה שהפכו כלי כמו מלהיכנס, המים על מעכב
כח. סעיףֿקטן שם ובש"ך רטו, סימן יורהֿדעה יוסף' 'בית

רבינו]. לשיטת מלא הסבר נותן זה אפילו 143)ביאורינו
צד. מכל אותם כיסו הגדול, הכלי שבתוך המים אם

שביארנו.144) כמו מועיל, מקוואות עירוב אין מזה בפחות
שתגרור 145) טהרה פעולת שום עשו לא המים שהרי

הקטנים. הכלים טהרת ב.146)אחריה כב, חגיגה משנה
על  בקודש חכמים שעשו מעלות אחתֿעשרה נימנו שם

פי"ב. הטומאות אבות הלכות ראה שפיהם 147)התרומה.
הנוד. משפופרת יותר אבות 148)רחב שאר בהלכות
א. הלכה יב פרק הטומאות

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
צריך 1) ואם המקווה. את פוסלים שאובין שמים יבאר

עת  בכל הצינור תחת כלי המניח שמים. בידי כולו שיהיה
את  שאובים מים לוגים שלושה פוסלין כיצד זמן. ובכל
מי  שלנו. ומרחצאות ואמבטיה שהמשיכוה שאובה המקווה.
ויורדים  בחצר מתערבים שהיו שאובים ומים גשמים

למערה.

.‡‰¯Bz ÔÈc2ÔÈÒpÎÓ ÌÈÓ ÏkL ,3;Ô‰a ÔÈÏ·BË ƒ»∆»«ƒ¿À»ƒ¿ƒ»∆
ÌÈÓ ‰Â˜Ó :¯Ó‡pL4Ô‰a ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌB˜Ó ÏkÓ - ∆∆¡«ƒ¿≈«ƒƒ»»¿∆ƒ¿∆»∆

˙·a Ì„‡‰ Ûeb ÏÎÏ ‰ÏÈ·Ë È„k Ô‰a ˙BÏÚ‰Ï È„k¿≈¿«¬»∆¿≈¿ƒ»¿»»»»¿«
‰n‡ ÏÚ ‰n‡ :ÌÈÓÎÁ e¯ÚL .˙Á‡5LÏL Ìe¯a ««ƒ¬¬»ƒ«»««»¿»

˙Bn‡6‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰ ‰Ê ¯eÚLÂ .7.ÌÈÓ «¿ƒ∆«¬ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ
ÔÈ·e‡L ÔÈa8.ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÔÈa ≈¿ƒ≈¿≈»¿ƒ

מקומות.2) ובכמה - ב ד, שאובים 3)עירובין אפילו
שבגמרא,4)בכלי. המקומות [בכל שהם. נקווים מים כל

של  דרכו במים". "ורחץ ה) טו, (ויקרא הכתוב מן למדו
בגמרא, שאמרו מזה פשוט יותר לימוד מוצא כשהוא רבינו,
ד)]. אות הרמב"ם כללי מלאכי' ('יד עליו מסתמך הוא

שבתקופת 5) האמה שיעור בקביעת האחרונים נחלקו
מגדילים  ויש אירופאי, מטר חצי עד מקטינים יש התלמוד.
שיעורים  קובעים ויש סנטימטר, מששים למעלה עד
בשיעור  למעשה הלכה וקביעת אלה. שני בין ממוצעים

התורה. גדולי בידי מסורה מקטיני 6)מקוה, לדעת אמנם
אמות, משלוש יותר היא הבינוני האדם של קומתו – האמה
הראש  הרכנת ידי על לטבול לו שאפשר שיערו חכמים אבל

ברום). ד"ה - א יא, חגיגה תוספתא, 7960)(ראה שהם
טובלים 8)לוגים. שאובים הם המים כל ואפילו בכלים.

אלא). ד"ה ב יז, פסחים ב'תוספות' (וכן בהם

.·ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ9ÔÈÏeÒt ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆««ƒ«¿ƒ¿ƒ
ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰Â˜Ó ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰ÏÈ·ËÏƒ¿ƒ»¿…∆»ƒ¿≈«ƒ∆≈»¿ƒ
eÏÒt - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï ÏÙpL∆»«¿»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»¿

Ïk‰10È¯·cÓ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÏeqtL Èt ÏÚ Û‡ . «…««ƒ∆ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Lw‰a e‰e„ÓÏ ,ÌÈ¯ÙBÒ11C‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L . ¿ƒ¿»¿∆≈∆¬≈≈«

Ba ÔÈ‡ ÔÈÚn‰ .¯B‰Ë ‰È‰È ÌÈÓ ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ«¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿∆»««¿»≈
ÏÏk Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz12È¯‰L ,Ì„‡ È„Èa Blk ¯Ba‰Â , ¿ƒ««»»¿»¿«Àƒ≈»»∆¬≈

‰È‰È ‡Ï ‰Â˜n‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ BlkÀ«ƒ¿ƒ»¿¬»ƒ«ƒ¿∆…ƒ¿∆
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ÌÈÓ41‡ÏÂ ÂÈÓÈÓ ˙‡ ‰Â˜n‰ ÚÏaL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ««ƒ∆»««ƒ¿∆∆≈»¿…
- ÌÈp˜w‰ CB˙aL ÌÈÓ ‡l‡ ÏÏk ÌÈÓ ÌL ¯‡Lƒ¿«»«ƒ¿»∆»«ƒ∆¿««¿«ƒ

ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰42Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.¯Lk ‰Â˜Óƒ¿∆»≈

מ"ח.35) פ"ב והשאיר 36)מקוואות בסיד, הבור את הסד
כשרים. מים היו ובו ושקע, בבור העציץ צ"ל 37)את

קנקנים 38)ונתמלא. במניח פיו. על אותו יהפוך לא אבל
גם  שמותר בה"ג אמרנו לנגבם, ברורה בכוונה הגג על
רא  סי' יו"ד יוסף' ('בית כאן בנידון מהֿשאיןֿכן להפכם,

הרא"ש). מ"ט.39)בשם ולא 40)שם מים שיבלעו
לתוכם. שיתנו המשקין את אחרֿכך מי 41)יבלעו נכנסו

לתוכם. גם שם 42)המקוה יוסף' [ב'בית יכפם. לא אבל
שנאמרו  המקרים שלושת שבין הדינים הבדלי קובע
הנוגעים  דבריו תוכן והרי נימוקיהם. ומבאר זֿט, במשניות
לנגבם  כדי הגג בראש כלים המניח א. כאן: רבינו לדעת
יכול  לחלוחית, שישאבו כלל התכוון ולא ג) (הלכה
אפילו  לטבילה כשרים והמים לכפותם ואפילו לשוברם
(הלכה  סייד של עציץ ב. כלל; אחרים מים במקוה כשאין
ויש  בעציץ טיט יש שהרי שאובה, לקצת התכוון כאן ה):
כאן  מטילים ולפיכך מים, קצת שייבלעו רוצה שהוא להניח
מים, מעט בבור שיישארו שצריך אחת, חומרות: שתי
בתוך  קנקנים המסדר ג. לשבור; אלא לכפות שאסור ושנייה
שלא  היינו מבעציץ, יותר להקל אחד צד יש כאן המקוה:
אולם  לדפנותיהם, אלא הקנקנים לתוך מים להכניס התכוון
כלל  רוצה שאינו הגג, בראש כלים למניח דומה אינו
הקילו  ולפיכך בדפנות, שאיבה רוצה וכאן מים, בשאיבת
ישבור, – במקוה מים נשארו לא שאפילו אחד, מצד
מניח  זה ביאור ישבור. אלא לכפות שאסור חומרא והשאירו

הדעת]. את ביותר

.Â‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈÏÒBt „ˆÈk≈«¿ƒ««ƒ«¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»
?ÔÈbÏ43‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁt ‰Â˜na ‰È‰ Ì‡L44, Àƒ∆ƒ»»«ƒ¿∆»≈«¿»ƒ¿»

ÌÈÚa¯‡Ï ÌeÓÈÏL‰Â ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï eÏÙÂ]¿»¿¿»¿»Àƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÏeÒt Ïk‰ - [‰‡Ò45ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó Ï·‡ . ¿»«…»¬»ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

BÎB˙Ï CÙLÂ „Îa ·‡LÂ ,ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿»«¿«¿»«¿
„BÚ ‡ÏÂ .¯Lk - Blk ÌBi‰ Ïk46ÔBÈÏÚ ‰Â˜Ó ‡l‡ , »«À»≈¿…∆»ƒ¿∆∆¿

‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈
‰Â˜nÏ e„¯ÈÂ ÌÈn‰ ea¯iL „Ú BÎB˙Ï Ô˙BÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈¿«∆ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ¿∆

¯Lk ÔBzÁz‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔBzÁz‰47. ««¿«¿»ƒ¿»¬≈««¿»≈

ה"ב.43) למעלה כשרים.44)ראה פ"ג 45)מים שם
מ"ח.46)מ"א. פ"ו מים 47)שם כלל בו היו לא אפילו

שנפלו  השאובים שהמים מפני והטעם, אחרים. כשרים
לכשרים. הפכו סאה 40 בו שיש לעליון

.Ê‰Â˜Ó48BÎB˙Ï Ô˙Â ˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿À»¿»«¿
È¯‰ - ‰‡Ò epnÓ Ck ¯Á‡ ÏËÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ¿ƒ¿»«««»ƒ∆¿»¬≈
„Ú ,¯Lk ‡e‰Â ‰‡Ò ÏËBÂ ‰‡Ò Ô˙B ÔÎÂ .¯Lk ‰Ê∆»≈¿≈≈¿»¿≈¿»¿»≈«

Ba¯49. À

מ"ב.48) פ"ז ב,49)שם פב, ביבמות שילא בר יהודה כרב

מעשרים  יותר המקוה מן יוציא שלא היינו רובו, עד שפירש:
רובו, עד רק כאן שמכשיר תמהו [רבים כשרים. מים סאה
ומשנה  מרובו, ביותר אפילו הכשיר הקודמת ובהלכה

נטו  ולכן היא, ונטל מפורשת סאה שבנתן ופירשו, מדעתו
משנה' וב'כסף שאובים. במים ולא פירות במי מדובר - סאה
פסלו  סאה ונטל סאה שבנתן ומבאר הסתירה את מיישב
בשפך  אבל כשרים, שאובים יאמרו שלא העין מראית משום

ביד]. שניטלו כלֿכך ניכר הדבר אין לתחתון ונפלו לעליון

.ÁÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡50‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ≈««ƒ«¿ƒ¿ƒ∆«ƒ¿∆
ÈÏk‰ ÔÓ ‰Â˜n‰ CB˙Ï eÏtiL „Ú ÔÈbÏ ‰LÏLa51. ƒ¿»Àƒ«∆ƒ¿¿«ƒ¿∆ƒ«¿ƒ

e¯¯‚ Ì‡ Ï·‡52‰Â˜nÏ ıeÁ ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ¬»ƒƒ¿¿««ƒ«¿ƒ«ƒ¿∆
„Ú ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - ‰Â˜nÏ e„¯ÈÂ eÎLÓÂ¿ƒ¿¿¿»¿«ƒ¿∆≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆«
ÌÈ¯Lk‰ ÔÓ ·¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰iL∆ƒ¿∆¡»¿∆¡»¬»ƒ»»…ƒ«¿≈ƒ

¯Lk ‰Â˜n‰ È¯‰ -53ÌÈ¯OÚ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk . ¬≈«ƒ¿∆»≈≈«ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ
ıeÁ ·‡BLÂ ‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈ¯Lk ÌÈÓ e‰MÓe ‰‡Ò¿»«∆«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈¿≈
eÈ‰L ÔÈa ,‰Â˜nÏ ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ‰Â˜nÏ«ƒ¿∆¿««ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿∆≈∆»

ÔBÏÈq‰ CB˙a B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ ÔÈÎLÓ54Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ¿»ƒ«««¿«¿«ƒ¿«≈
¯Lk ‡e‰ È¯‰ - ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆¬≈»≈
‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡M‰L ;‰‡Ò ÛÏ‡Ï BÓÈÏL‰ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿»∆ƒ¿ƒ»
¯Lk‰ ÔÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ·¯ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,‰¯Lk -55. ¿≈»ƒ»»»…«¿»ƒ¿»ƒ«»≈

‚b ÔÎÂ56ÈÓ e‰MÓe ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ BL‡¯a ‰È‰L ¿≈«∆»»¿…∆¿ƒ¿»«∆≈
BÎB˙Ï Ô˙Â BÙ˙Îa ‡lÓe ÌÈÓL‚57,ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt ¿»ƒƒ≈ƒ¿≈¿»«¿»≈∆¿ƒ

Ïk‰ eÎLÓÂ ¯Bpv‰ Á˙Ùe ,ÏeÒt Ïk‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«…»»««ƒ¿ƒ¿¿«…
‰·e‡M‰L ;¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»∆»¬≈∆ƒ¿∆»≈∆«¿»

B‰ ,‰¯Lk - dlk ‰eÎÈLÓ‰LÔÓ ·¯ ÌL ‰È‰Â ÏÈ‡ ∆ƒ¿ƒ»À»¿≈»ƒ¿»»»…ƒ
¯Lk‰58. «»≈

וֿב.50) א יב, המקוה.51)תמורה אל הכלי מן ישר
המים.52) את פוסל שאינו דבר על או הקרקע על
ברבייה".53) מטהרת "שהשאיבה מסיימים: שם בגמרא
שאיבה.54) עושה אינו סילון איזה יבואר שישי בפרק לקמן
כמו 55) ומשהו, סאה 20 היינו מקוה, משיעור רוב פירוש,

לקמן. ה"ב.56)שיתבאר פ"ד מקוואות תוספתא,
הדלי.57) מן ע"י 58)ישר תחילה שנפסלו ואףֿעלֿפי

מקוה  אבל ההמשכה, מועילה - לתוכם שנפלה השאיבה
אין  – כשרים ומשהו סאה 20 מעולם בה היו שלא שאובה

מועלת. המשכה

.Ëe¯B‰59e¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ :e¯Ó‡Â ·¯ÚÓ ÈÓÎÁ ˙ˆ˜Óƒ¿»«¿≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿
e‡ ÔÈ‡ ,‰¯B‰Ë - dlk ‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡L :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»À»¿»≈»
·¯ CÈ¯ˆ‰L ‰ÊÂ .ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ·¯ ÌL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ∆ƒ¿»…«ƒ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ…
e¯Ó‡ È¯‰L ,eÁ„ ¯·Îe ,Ô‰ „ÈÁÈ È¯·c - ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿≈»ƒ≈¿»ƒ¿∆¬≈»¿
È¯·„ ÈÙÏ .‰¯B‰Ë - dlk ‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡L :ÛBqa«¿»∆ƒ¿ƒ»À»¿»¿ƒƒ¿≈
ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰Â ,CÙBLÂ ÈÏÎa ‡lÓÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ê∆ƒ»»¿«≈ƒ¿ƒ¿≈¿««ƒƒ¿»ƒ
Ïk ÔÎÂ .¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ¿»∆»¬≈∆ƒ¿∆»≈¿≈»
È¯‰L ,ÔÈ¯Lk ˙B‡Â˜Ó elL ˙B‡ˆÁ¯naL ÈËaÓ‡«¿»ƒ∆«∆¿¬»∆»ƒ¿»¿≈ƒ∆¬≈
‡Ï ÌÏBÚÓe .‡e‰ CLÓpLÂ ·e‡L Ô‰aL ÌÈn‰ Ïk»««ƒ∆»∆»¿∆ƒ¿»≈»…

.‰Ê ÔÈÚa ‰OÚÓ ‰OÚL ÈÓ eÈ‡»̄ƒƒ∆»»«¬∆¿ƒ¿»∆

הקודמת.59) בהלכה יפה מבוארת בזה רבינו שיטת
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.ÈÌÈÓL‚ ÈÓ60¯ˆÁa ÔÈ·¯Ú˙Ó eÈ‰L ÔÈ·e‡L ÌÈÓe ≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ∆»≈
ÔÈÎLÓÂ61‰˜eÚÏ ÔÈ„¯BÈÂ62ÔÈ·¯Ú˙nL B‡ ,¯ˆÁaL ¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»∆∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ

ÔÓ ·¯ Ì‡ :‰¯ÚnÏ ÔÈ„¯BÈÂ ‰¯Ún‰ ˙BÏÚÓ ÏÚ««¬«¿»»¿¿ƒ«¿»»ƒ…ƒ
¯Lk‰63¯Lk -64;ÏeÒt - ÏeÒt‰ ÔÓ ·¯ Ì‡Â ; «»≈»≈¿ƒ…ƒ«»»

ÔÈ·¯Ú˙nL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÏeÒt - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»»≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÎLÓÂ ‰Â˜nÏ eÚÈbÈ ‡lL „Ú65Ì‡ Ï·‡ ; «∆…«ƒ«ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¬»ƒ

ÔÈÁl˜Ó ÌÈÏeÒt‰Â ÌÈ¯Lk‰ eÈ‰66Ì‡ :‰Â˜n‰ CB˙Ï »«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ
¯‡ BÎB˙Ï eÏÙpL Úe„È„Ú ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa »«∆»¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ«

,¯Lk - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï e„¯È ‡lL∆…»¿¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»≈
.ÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â67 ¿ƒ»»

מ"ד.60) פ"ד מעורבים.61)מקוואות כשהם
לבור.62) מקוה,63)לגומא, שיעור רוב יש אם פירוש,

ומשהו. סאה 20 או 64)היינו שבעוקה המעורבים המים
כשר. מקוה הם מפני 65)שבמערה, מעורבים. כשהם

עם  מעורבים כשהם אלא עצמם בפני נפלו לא שהפסולים
ואףֿעלֿפי  כשרים, רוב כשיש ההמשכה מועילה הכשרים,
אלא  מעורבים אינם ואם עצמם. בפני אינם הכשרים שגם
המקוה  – עצמם בפני ואלה עצמם בפני אלה למקוה, יורדים
פוסלים  - עצמם בפני עומדים שפסולים משום פסול,

עצמם. בפני עומדים שלא 66)כשרים המקוה לתוך ישר
אם 67)בהמשכה. דינים: שני בזה יש פסול. הזה המקוה

שנפלו  לפני גשמים מי סאה מעשרים יותר למקוה נפלו
המעורבים  המים את להכשיר אפשר שאובים, לוגין שלושה
לוגין  שלושה קדמו ואם אחר, למקום המשכה ידי על
החולק  רבינו לדעת תקנה להם ואין המים נפסלו - שאובים
משנה'). ה'כסף (עלֿפי בה"ט למעלה מערב חכמי על
"זה  של בסדר בהמשכה דינים חילוקי כמה כאן מונה [רבינו
הכשרים  המים ח): הלכה (תחילת הראשון הדין זה", ואף
שהמשיכו  לפני עצמם בפני עומדים מקוה, רוב בהם שיש
מועילה  בזה המקוה. את שהשלימו השאובים את להם
נימוקים  שני כאן שיש מפני פקפוקים, כל ללא ההמשכה
ב. עצמם; בפני ועומדים תחילה באו הכשרים א. להכשיר:
מוסיף, גג") ("וכן השני הדין בהמשכה. באו הפסולים
ומשהו  לעשרים בהמשכה שלא השאובים נפלו שאפילו
על  הללו המים את להכשיר אפשר כולם, ונפסלו כשרים,
מפני  לפסול צד יש זה בדין אחר. למקום המשכה ידי
ההמשכה  מועילה ואעפ"כ בהמשכה, שלא באה שהשאובה
כשרים  י): (הלכה השלישי הדין כשרים. רוב כשהיו השניה
קדמו  לא כאן למקוה. אותם שהמשיכו מעורבים ושאובים
מועילה  ואףֿעלֿפיֿכן לפסולים הכשרים המים רוב
מלמדנו, ולבסוף קדמו. לא הפסולים שגם מפני ההמשכה
כשרים, רוב שאיבה: להכשרת הכרחיים תנאים שני

לכשרים. קדמו שלא פסולים והמשכת

ה'תש"פ  ניסן ז' רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחד 1) מכלי מים לוגים שלושה אליו שנפלו מקווה יבאר

שהטילו  שניים ודין מצטרפים. אם כלים ושלושה משנים או
כסת  או כר המטביל ודין ומחצה. לוג וזה ומחצה לוג זה

מקוואות  שני ודין מכוונות. סאה ארבעים בו שיש במקווה
ומחצה  לוג אחד לכל ונפל סאה ארבעים אחד בכל ואין
נכנסת  והאמה שאובים מים מלא שהוא בור ודין ונתערבו.

שאובים. במים למקווה פיסול דיני וכל ממנו. ויוצאת לו

.‡‰Â˜Ó2ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏ‡ eÏÙpL3 ƒ¿∆∆»¿≈»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ
;ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÌÈÏk ‰LÏLe ÌÈMÓ B‡ „Á‡ ÈÏkÓƒ¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒƒ¿»¿ƒ
.ÔBL‡¯‰ ˜Òt ‡lL „Ú ÈM‰ ÏÈÁ˙iL ‡e‰Â¿∆«¿ƒ«≈ƒ«∆…»«»ƒ

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk ‰Úa¯‡Ó4ÌÈ¯·c ‰na . ≈«¿»»≈ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡5˙Ba¯Ï Ôek˙ ‡lL ÔÓÊa ?6Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿«¬»ƒƒ¿«≈

‰Â˜n‰ ÈÓ ˙‡ ˙Ba¯Ï7ÏÎa ¯Èc Ï˜LÓ ÏÙ elÙ‡ , ¿«∆≈«ƒ¿∆¬ƒ»«ƒ¿«ƒ»¿»
ÌÈ·e‡M‰ eÓ„wL ÔÈa .ÔÈbÏ ‰LÏLÏ Û¯ËˆÓ - ‰L»»ƒ¿»≈ƒ¿»Àƒ≈∆»¿«¿ƒ
B‡ ÌÈ·e‡M‰ ˙‡ ÌÈ¯Lk‰ eÓ„wL ÔÈa ÌÈ¯Lk‰ ˙‡∆«¿≈ƒ≈∆»¿«¿≈ƒ∆«¿ƒ
ÔÈbÏ ‰LÏL eÏÙpL ÔÂÈk ,˙Á‡k Ô‰ÈzL eÏÙpL∆»¿¿≈∆¿««≈»∆»¿¿»Àƒ
Ba eÏÙpL Ì„˜] ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ CB˙Ï ÔÈ·e‡L¿ƒ¿«¿»ƒ¿»…∆∆»¿
Ïk‰ ÏÒÙ [ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁÙÏ B‡ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¿»≈«¿»ƒƒ¿««…

.·e‡L ‰OÚÂ¿«¬»»

ד.2) משנה ג פרק בו 3)מקוואות שאין במקווה המדובר
אין  זה שיעור בו יש שאם כשרים, מים סאה ארבעים

אותו. פוסלים לתוכו הנופלים בברייתא 4)השאובים
תנא  בזה, חוני בן יוסף ורבי קמא תנא נחלקו ב יב, תמורה
אין  - אומר חוני בן יוסף ורבי מצטרפים, - אומר קמא
יוסף  כרבי הלכה שאין רבינו כתב שם ובפירושו מצטרפים.
נשנית  ששיטתו מפני כמותו, ופסק בו חזר וכאן חוני, בן
הלכה  משנה וסתם בברייתא מחלוקת וכל משנה, בסתם
רבי  של נימוקו מפרש שם בתמורה גרשום ורבינו כסתם.
ומצטרפת  חשובה כמות היא שלוג מפני חוני, בן יוסף
מצטרפים  כלים בשלושה שאמר ומה המקווה, את לפסול
כך  ומשום לוג, הפחות לכל מכיל כלי כשכל המדובר
וכלי, כלי בכל שלם לוג אין שהרי מצטרפים, אין ארבעה
רא). סימן דעה יורה יוסף בית (ראה שם רש"י גם פירש וכן
שלושה  גם - וכלי כלי בכל שלם לוג אין שאם מזה, [ויוצא
דעתו  גילה לא ורבינו מצטרפים. אינם שניים אפילו או

מצטרפים.5)בזה]. אין את 6)שארבעה כשהוסיף
שיוכלו  כדי המקווה, מי את להרבות התכוון לא השאובים

משנה). (כסף אנשים הרבה בו כתוב 7)לטבול במשנתנו
אולם  שכתבנו, כמו רבינו ופירשה לרבות" "נתכוון סתם:
הכלי  מן ששפך שבשעה מפרש רא סימן דעה ביורה הטור
שבכלים  המים את גם לשפוך כוונתו הייתה הראשון
סעיף  רא סימן דעה יורה ערוך בשולחן מרן [וגם האחרים.

הטור]. דעת להלכה קיבל טו

.·,‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÂ ‰ˆÁÓe ‚Ï ‰Ê eÏÈË‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ∆…∆¡»¿∆…∆¡»
B˙eÒk ËÁBq‰Â8d‰Èa‚‰Â9ÔÈÏÙB daL ÌÈn‰Â ¿«≈¿¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆»¿ƒ

¯eˆ¯v‰ ÔÓ ‰¯ÚÓ‰ ÔÎÂ ,‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓ10ÏÈËnL ƒ¿«¿≈¿≈«¿»∆ƒ««¿∆≈ƒ
ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ - ‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓ11. ƒ¿«¿≈¬≈≈¿ƒ

מצומצמות.8) סאה מ' בו שהיו במקווה אותה שטבל
בפרק 9) שנינו נוגעת, היא [שאם המקווה במי נוגעת ואינה

כמחוברים  בתוכה הבלועים שהמים ז משנה ממקוואות ז
מסרק.10)למקווה]. כעין עשוייה ששפתו כלי
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ÌÈÓ41‡ÏÂ ÂÈÓÈÓ ˙‡ ‰Â˜n‰ ÚÏaL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ««ƒ∆»««ƒ¿∆∆≈»¿…
- ÌÈp˜w‰ CB˙aL ÌÈÓ ‡l‡ ÏÏk ÌÈÓ ÌL ¯‡Lƒ¿«»«ƒ¿»∆»«ƒ∆¿««¿«ƒ

ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯aLÈ ‰Ê È¯‰42Ô‰Ó ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â ¬≈∆ƒ¿…∆««¿«ƒ¿««ƒ«ƒ¿ƒ≈∆
.¯Lk ‰Â˜Óƒ¿∆»≈

מ"ח.35) פ"ב והשאיר 36)מקוואות בסיד, הבור את הסד
כשרים. מים היו ובו ושקע, בבור העציץ צ"ל 37)את

קנקנים 38)ונתמלא. במניח פיו. על אותו יהפוך לא אבל
גם  שמותר בה"ג אמרנו לנגבם, ברורה בכוונה הגג על
רא  סי' יו"ד יוסף' ('בית כאן בנידון מהֿשאיןֿכן להפכם,

הרא"ש). מ"ט.39)בשם ולא 40)שם מים שיבלעו
לתוכם. שיתנו המשקין את אחרֿכך מי 41)יבלעו נכנסו

לתוכם. גם שם 42)המקוה יוסף' [ב'בית יכפם. לא אבל
שנאמרו  המקרים שלושת שבין הדינים הבדלי קובע
הנוגעים  דבריו תוכן והרי נימוקיהם. ומבאר זֿט, במשניות
לנגבם  כדי הגג בראש כלים המניח א. כאן: רבינו לדעת
יכול  לחלוחית, שישאבו כלל התכוון ולא ג) (הלכה
אפילו  לטבילה כשרים והמים לכפותם ואפילו לשוברם
(הלכה  סייד של עציץ ב. כלל; אחרים מים במקוה כשאין
ויש  בעציץ טיט יש שהרי שאובה, לקצת התכוון כאן ה):
כאן  מטילים ולפיכך מים, קצת שייבלעו רוצה שהוא להניח
מים, מעט בבור שיישארו שצריך אחת, חומרות: שתי
בתוך  קנקנים המסדר ג. לשבור; אלא לכפות שאסור ושנייה
שלא  היינו מבעציץ, יותר להקל אחד צד יש כאן המקוה:
אולם  לדפנותיהם, אלא הקנקנים לתוך מים להכניס התכוון
כלל  רוצה שאינו הגג, בראש כלים למניח דומה אינו
הקילו  ולפיכך בדפנות, שאיבה רוצה וכאן מים, בשאיבת
ישבור, – במקוה מים נשארו לא שאפילו אחד, מצד
מניח  זה ביאור ישבור. אלא לכפות שאסור חומרא והשאירו

הדעת]. את ביותר

.Â‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈÏÒBt „ˆÈk≈«¿ƒ««ƒ«¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»
?ÔÈbÏ43‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ˙BÁt ‰Â˜na ‰È‰ Ì‡L44, Àƒ∆ƒ»»«ƒ¿∆»≈«¿»ƒ¿»

ÌÈÚa¯‡Ï ÌeÓÈÏL‰Â ÔÈbÏ ‰LÏL ÔÎB˙Ï eÏÙÂ]¿»¿¿»¿»Àƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÏeÒt Ïk‰ - [‰‡Ò45ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó Ï·‡ . ¿»«…»¬»ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

BÎB˙Ï CÙLÂ „Îa ·‡LÂ ,ÔÈ·e‡L ÔÈ‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿»«¿«¿»«¿
„BÚ ‡ÏÂ .¯Lk - Blk ÌBi‰ Ïk46ÔBÈÏÚ ‰Â˜Ó ‡l‡ , »«À»≈¿…∆»ƒ¿∆∆¿

‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈
‰Â˜nÏ e„¯ÈÂ ÌÈn‰ ea¯iL „Ú BÎB˙Ï Ô˙BÂ ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈¿«∆ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ¿∆

¯Lk ÔBzÁz‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔBzÁz‰47. ««¿«¿»ƒ¿»¬≈««¿»≈

ה"ב.43) למעלה כשרים.44)ראה פ"ג 45)מים שם
מ"ח.46)מ"א. פ"ו מים 47)שם כלל בו היו לא אפילו

שנפלו  השאובים שהמים מפני והטעם, אחרים. כשרים
לכשרים. הפכו סאה 40 בו שיש לעליון

.Ê‰Â˜Ó48BÎB˙Ï Ô˙Â ˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿À»¿»«¿
È¯‰ - ‰‡Ò epnÓ Ck ¯Á‡ ÏËÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡Ò¿»«ƒ¿ƒ¿»«««»ƒ∆¿»¬≈
„Ú ,¯Lk ‡e‰Â ‰‡Ò ÏËBÂ ‰‡Ò Ô˙B ÔÎÂ .¯Lk ‰Ê∆»≈¿≈≈¿»¿≈¿»¿»≈«

Ba¯49. À

מ"ב.48) פ"ז ב,49)שם פב, ביבמות שילא בר יהודה כרב

מעשרים  יותר המקוה מן יוציא שלא היינו רובו, עד שפירש:
רובו, עד רק כאן שמכשיר תמהו [רבים כשרים. מים סאה
ומשנה  מרובו, ביותר אפילו הכשיר הקודמת ובהלכה

נטו  ולכן היא, ונטל מפורשת סאה שבנתן ופירשו, מדעתו
משנה' וב'כסף שאובים. במים ולא פירות במי מדובר - סאה
פסלו  סאה ונטל סאה שבנתן ומבאר הסתירה את מיישב
בשפך  אבל כשרים, שאובים יאמרו שלא העין מראית משום

ביד]. שניטלו כלֿכך ניכר הדבר אין לתחתון ונפלו לעליון

.ÁÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡50‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ≈««ƒ«¿ƒ¿ƒ∆«ƒ¿∆
ÈÏk‰ ÔÓ ‰Â˜n‰ CB˙Ï eÏtiL „Ú ÔÈbÏ ‰LÏLa51. ƒ¿»Àƒ«∆ƒ¿¿«ƒ¿∆ƒ«¿ƒ

e¯¯‚ Ì‡ Ï·‡52‰Â˜nÏ ıeÁ ÔÈ·e‡M‰ ÌÈn‰ ¬»ƒƒ¿¿««ƒ«¿ƒ«ƒ¿∆
„Ú ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - ‰Â˜nÏ e„¯ÈÂ eÎLÓÂ¿ƒ¿¿¿»¿«ƒ¿∆≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆«
ÌÈ¯Lk‰ ÔÓ ·¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰iL∆ƒ¿∆¡»¿∆¡»¬»ƒ»»…ƒ«¿≈ƒ

¯Lk ‰Â˜n‰ È¯‰ -53ÌÈ¯OÚ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk . ¬≈«ƒ¿∆»≈≈«ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ
ıeÁ ·‡BLÂ ‡lÓÓ ‰È‰Â ,ÔÈ¯Lk ÌÈÓ e‰MÓe ‰‡Ò¿»«∆«ƒ¿≈ƒ¿»»¿«≈¿≈
eÈ‰L ÔÈa ,‰Â˜nÏ ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ‰Â˜nÏ«ƒ¿∆¿««ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿∆≈∆»

ÔBÏÈq‰ CB˙a B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ ÔÈÎLÓ54Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ¿»ƒ«««¿«¿«ƒ¿«≈
¯Lk ‡e‰ È¯‰ - ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆¬≈»≈
‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡M‰L ;‰‡Ò ÛÏ‡Ï BÓÈÏL‰ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿»∆ƒ¿ƒ»
¯Lk‰ ÔÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ·¯ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,‰¯Lk -55. ¿≈»ƒ»»»…«¿»ƒ¿»ƒ«»≈

‚b ÔÎÂ56ÈÓ e‰MÓe ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ BL‡¯a ‰È‰L ¿≈«∆»»¿…∆¿ƒ¿»«∆≈
BÎB˙Ï Ô˙Â BÙ˙Îa ‡lÓe ÌÈÓL‚57,ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt ¿»ƒƒ≈ƒ¿≈¿»«¿»≈∆¿ƒ

Ïk‰ eÎLÓÂ ¯Bpv‰ Á˙Ùe ,ÏeÒt Ïk‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«…»»««ƒ¿ƒ¿¿«…
‰·e‡M‰L ;¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»∆»¬≈∆ƒ¿∆»≈∆«¿»

B‰ ,‰¯Lk - dlk ‰eÎÈLÓ‰LÔÓ ·¯ ÌL ‰È‰Â ÏÈ‡ ∆ƒ¿ƒ»À»¿≈»ƒ¿»»»…ƒ
¯Lk‰58. «»≈

וֿב.50) א יב, המקוה.51)תמורה אל הכלי מן ישר
המים.52) את פוסל שאינו דבר על או הקרקע על
ברבייה".53) מטהרת "שהשאיבה מסיימים: שם בגמרא
שאיבה.54) עושה אינו סילון איזה יבואר שישי בפרק לקמן
כמו 55) ומשהו, סאה 20 היינו מקוה, משיעור רוב פירוש,

לקמן. ה"ב.56)שיתבאר פ"ד מקוואות תוספתא,
הדלי.57) מן ע"י 58)ישר תחילה שנפסלו ואףֿעלֿפי

מקוה  אבל ההמשכה, מועילה - לתוכם שנפלה השאיבה
אין  – כשרים ומשהו סאה 20 מעולם בה היו שלא שאובה

מועלת. המשכה

.Ëe¯B‰59e¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ :e¯Ó‡Â ·¯ÚÓ ÈÓÎÁ ˙ˆ˜Óƒ¿»«¿≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿
e‡ ÔÈ‡ ,‰¯B‰Ë - dlk ‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡L :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»À»¿»≈»
·¯ CÈ¯ˆ‰L ‰ÊÂ .ÔÈ¯Lk ÌÈÓ ·¯ ÌL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ∆ƒ¿»…«ƒ¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ…
e¯Ó‡ È¯‰L ,eÁ„ ¯·Îe ,Ô‰ „ÈÁÈ È¯·c - ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿≈»ƒ≈¿»ƒ¿∆¬≈»¿
È¯·„ ÈÙÏ .‰¯B‰Ë - dlk ‰eÎÈLÓ‰L ‰·e‡L :ÛBqa«¿»∆ƒ¿ƒ»À»¿»¿ƒƒ¿≈
ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰Â ,CÙBLÂ ÈÏÎa ‡lÓÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ê∆ƒ»»¿«≈ƒ¿ƒ¿≈¿««ƒƒ¿»ƒ
Ïk ÔÎÂ .¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ¿»∆»¬≈∆ƒ¿∆»≈¿≈»
È¯‰L ,ÔÈ¯Lk ˙B‡Â˜Ó elL ˙B‡ˆÁ¯naL ÈËaÓ‡«¿»ƒ∆«∆¿¬»∆»ƒ¿»¿≈ƒ∆¬≈
‡Ï ÌÏBÚÓe .‡e‰ CLÓpLÂ ·e‡L Ô‰aL ÌÈn‰ Ïk»««ƒ∆»∆»¿∆ƒ¿»≈»…

.‰Ê ÔÈÚa ‰OÚÓ ‰OÚL ÈÓ eÈ‡»̄ƒƒ∆»»«¬∆¿ƒ¿»∆

הקודמת.59) בהלכה יפה מבוארת בזה רבינו שיטת
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ze`ewnקל zekld - dxdh xtq - oqip 'f iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

באים 11) הקילוחים שכל מפני ונימוקם, במשנה. כחכמים
אחד. מכלי

.‚Ba LiL ‰Â˜Óa ¯BÚ ÏL ˙Òk B‡ ¯k ÏÈaËn‰««¿ƒ«∆∆∆¿ƒ¿∆∆≈
ÔÓ Ô‰È˙B˙ÙO dÈa‚‰L ÔÂÈk ,˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¿À»≈»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ

ÔÈ·e‡L ÔÎB˙aL ÌÈn‰ e‡ˆÓ ÌÈn‰12?‰OÚÈ „ˆÈk . ««ƒƒ¿¿««ƒ∆¿»¿ƒ≈««¬∆
Ô‰ÈÏeL C¯c ÔÏÚÓe ÔÏÈaËÓ13‰tw‰ Ï·‡ .14˜O‰Â «¿ƒ»«¬»∆∆≈∆¬»«À»¿««

-LLBÁ BÈ‡Â Ôk¯„k ÔÏÚÓe ÔÏÈaËÓ15. «¿ƒ»«¬»¿«¿»¿≈≈

שהכר 12) פי על אף המקווה ממי נותקו אלה מים שהרי
שסופגת  ב שבהלכה לכסות דומה זה ואין בו. עודם והכסת
המים  כל - המקווה במי נוגעת שהיא זמן כל ולפיכך מים
גם  כי מכוונות דוקא ולאו למקווה, מחוברים שספגה
לא  גדול שבמקווה אלא שאובים, נעשו גדול במקווה
אפשר  קטן במקווה אבל שאובים, ייעשו אם לנו איכפת
ייזהר  ואפילו ויפסלוהו. שנפסלו המים בחזרה לתוכו שיפלו
סאה. ארבעים בו שאין מפני המקווה ייפסל כן גם יפלו, ולא

המים 13) ויישארו המקווה מן ויעלם פיהם על אותם יהפוך
למקווה. מחוברים דקים.14)שבהם מענפים קלוע סל

אינם 15) - מהר דרכם נשפכים והמים גסים שנקביהם מפני
שאובים. נעשים

.„˙Bnb LÏL Ba LiL ‰Â˜Ó16‚Ï ,ÔÈ·e‡L ÌÈnÓ ƒ¿∆∆≈»Àƒ«ƒ¿ƒ…
BÎB˙Ï eÏÙÂ ,‡nb ÏÎa17Úe„È Ì‡ :ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ¿»À»¿»¿¿«ƒ¿≈ƒƒ»«

‡lL „Ú ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ BÎB˙Ï ÏÙpL∆»«¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ«∆…
˙ÈLÈÏM‰ ‡nbÏ eÚÈbÈ18ÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â ,¯Lk -19. «ƒ«À»«¿ƒƒ»≈¿ƒ»»

זו 16) גומות שלוש ובהם משופעים שכתליו בבור המדובר
מכולן. למטה נמצא המקווה ועיקר מזו, לתוך 17)למעלה

בגומות. לנגוע מבלי עצמו היו 18)המקווה כן ואם
בהם  שנתערבו לפני כשרים מים סאה ארבעים במקווה

שאובים. לוגים -19)שלושה יודע אינו שאם משמע
שאפילו  רבינו שלדעת מבאר, טוב יום [בתוספות פסול.
הספק  מפני לפסול טעם אין התורה מן כשר שאוב כולו
העליונה  בגומא נגעו המקווה שמי אפשרות כשיש אפילו
הוא  ולפיכך כשירים. מים לוגים שלושה בו שהיו לפני
הכוונה  פסול" לאו "ואם ששנינו ומה כשר, שספיקו מפרש
לגומא  שהגיעו לפני סאה ארבעים היו שלא ידוע אם

השלישית].

.‰‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡ ,˙B‡Â˜Ó ÈL20, ¿≈ƒ¿»≈¿»∆»≈∆«¿»ƒ¿»
ÈL e·¯Ú˙Â ,‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÏÂ ‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÏ ÏÙÂ¿»«»∆…∆¡»¿»∆…∆¡»¿ƒ¿»¿¿≈

‡ È¯‰ - ˙B‡Â˜n‰ÏÚ ‡¯˜ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯Lk el «ƒ¿»¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»«
ÏeÒt ÌL Ô‰Ó „Á‡21ÌÈÚa¯‡ Ba ÔÈ‡L ‰Â˜Ó Ï·‡ . ∆»≈∆≈¿¬»ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

¯Á‡Â ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï ÏÙpL ‰‡Ò¿»∆»«¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿««
„Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰a¯Â ,ÌÈLÏ ˜ÏÁ Ck»∆¡«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈ƒ«»∆»

Ô‰Ó22ÏÒÙpL Blk ‰Â˜n‰ ÏkL ;ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ≈∆¬≈≈¿ƒ∆»«ƒ¿∆À∆ƒ¿«
·eLÁ ‡e‰ ÔÈ·e‡L ÌÈÓk23e·‡L ÂÈÓÈÓ Ïk el‡Îe , ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿¬

.ÈÏÎaƒ¿ƒ

סאה.20) ארבעים יש יחד משלושה 21)ובשניהם פחות
מועטים, מים אפילו כלל פוסלים אינם שאובים לוגים
ארבעים  כאן יש הרי לוגים שלושה בהם ויש וכשנתערבו

על  נפסלים אינם סאה שארבעים כבר ואמרנו כשירים סאה
אלא  פסול אינו סאה 40 בו שאין [מקווה, שאובים. ידי

סאה.22)חסר]. ארבעים להיות 23)עד חוזרים ואינם
שפסלו  הלוגים משלושת פחות בהם כשנשארו כשירים
להכשירם  שאפשר מובן, עצמם, מצד פסולים הם כי אותם,
כשירים. רוב בהם שיש מפני אחר, למקום המשכה ידי על

.Â‰n‡‰Â ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ‡ÏÓ ‡e‰L ¯Ba24˙ÒÎ ∆»≈«ƒ¿ƒ¿»«»ƒ¿∆∆
·MÁzL „Ú BÏeqÙa ‡e‰ ÌÏBÚÏ - epnÓ ˙‡ˆBÈÂ BÏ¿≈ƒ∆¿»¿ƒ«∆¿«≈
‰LÏL ¯Baa eÈ‰L ÔÈ·e‡M‰ ÔÓ e¯‡L ‡lL∆…ƒ¿¬ƒ«¿ƒ∆»«¿»

ÔÈbÏ25BÎB˙Ï ÏÙpL ‰Â˜Ó .26,ÏÒÙÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ Àƒƒ¿∆∆»«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
e‡ˆÓpL „Ú ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a¯ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ»»»«ƒ¿≈ƒ«∆ƒ¿¿
„Ú BÏeqÙa ‡e‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÌÈ¯Lk‰«¿≈ƒ«¿»ƒ¿»¬≈¿ƒ«

BÎB˙a eÈ‰L ÌÈn‰ Ïk e‡ˆiL27ÔÈ·e‡M‰ e˙ÁÙÈÂ ∆≈¿»««ƒ∆»¿¿ƒ¿¬«¿ƒ
‰‡Ò ÌÈ¯OÚ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk .ÔÈbÏ ‰LÏMÓƒ¿»Àƒ≈«ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ¿»
¯Á‡Â ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡Ò BÎB˙Ï ÏÙÂ ÌÈÓL‚ ÈÓ≈¿»ƒ¿»«¿¿»«ƒ¿ƒ¿««
„Ú BÏeqÙa ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a¯‰ Ck»ƒ¿»»»«ƒ¿≈ƒ¬≈∆¿ƒ«
‰MÓÁÂ Ba eÈ‰L ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ epnÓ e‡ˆiL Ú„iL∆≈«∆»¿ƒ∆∆¿ƒ¿»∆»«¬ƒ»

·w‰ ÚÈ·¯Ó ¯˙BÈÂ ÔÈa˜28Ïk‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ , «ƒ¿≈≈¿ƒ«««¿…ƒ¿«ƒ«…
ÏÒÙpL29‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈbÏ ‰LÏMÓ ˙BÁtÓ ıeÁ ∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿»Àƒ¿≈ƒ»»

B·¯ÚÂ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Óƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈¿
el‡ ˙‡ el‡ e¯‰Ë - ÏeÒt‰ ‰f‰ ‰Â˜n‰ ÌÚ30. ƒ«ƒ¿∆«∆«»ƒ¬≈∆≈

שהוא 24) כל מספיק מעיין מי הם ואם גשמים. מי של שטף
רא). סימן דעה יורה יוסף (בית השאובים כל את לטהר

בבור 25) היו שאובים מים כמה קובעים כזה: הוא החשבון
שהמים  ותולים גשמים מי של האמה מן לו נכנסו וכמה
יחס  לפי והפסולים הכשרים של תערובת מכילים שיצאו
ש"ך  וראה הראב"ד. בשם יוסף (בית לבור שנכנסו כמותם
המים  ואמת סאה 40 בבור לדוגמא: נו). קטן סעיף שם
אומרים: אנו 80 ויצאו שלושה) פי (היינו סאה 120 הכניסה
היינו  מזה ושליש האמה ממי יצאו 60 היינו חלקים 3
לחשבון  שני פירוש כתב [הראב"ד הבור. ממי - עשרים
מניחים  אנו כלומר מחצה, על מחצה היינו במשנה, האמור
מן  השני וחציים מהשאובים הם היוצאים המים שחצי

שם]. יוסף בית ראה במקווה 26)האמה. המדובר כאן
בדין  כמו ולא סאה 40 בהם שאין אלא כשרים מים בו שיש
בדין  יותר הקילו ולפיכך לכשרים, שאובים שקדמו הקודם

שהיו 27)זה. המים כשיעור מים שיצאו עד פירוש
השאובים. נפילת לפני שישה 28)במקווה היא הסאה

חמישה  מהסאה יצאו אם ולכן לוגים ארבעה והקב קבים
משהו  עוד וכשיצא לוגים שלושה נשארו הקב ורובע קבים
נמצאו  שבמקווה זה, בנידון לוגים. משלושה פחות נשארו
אנו  ואמרו: חכמים הקילו עצמם, בפני עומדים כשרים מים
ותפסו  הראשונים את דחפו האחרונים שהמים תולים

שנפלו 29)מקומם. והשאובים הראשונים הכשרים
שם  בולט. הקודם הדין לבין זה דין בין [ההבדל לתוכם.
אלא  ליציאה ראשונים גם הם שהראשונים תולים אנו אין
אנו  בנידון אבל למעלה, שנתבאר כמו חשבון, לפי משערים
והם  השאובים קדמו שם והנימוק: זו. הנחה מקבלים
המדובר  ובנידון לתוכם הנופלים הכשרים את פוסלים
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הכשרים]. את 30)כשקדמו מכשיר הכשר המקווה
"השקה". נקרא זה הפסול.

.ÊËÈh‰ ˙‡ ˜lÒÓ‰31ÌÈ„„ˆÏ32epnÓ eÎLÓÂ «¿«≈∆«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜nÏ ÌÈbÏ ‰LÏL33LÏBz ‰È‰ . ¿»Àƒ«ƒ¿∆¬≈∆»≈»»≈

dcˆÏ ‰Â˜n‰ ÔÓ BÏÈc·‰Â B„Èa B‰Èa‚Óe ËÈh‰«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¿ƒ»
ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ - ÔÈbÏ ‰LÏL epnÓ eÎLÓÂ34. ¿ƒ¿¿ƒ∆¿»Àƒ¬≈≈¿ƒ

המקווה.31) פני 32)שבקרקעית מעל מתבלט ממנו וחלק
למי 33)המים. מחוברים היו הטיט שבתוך שהמים מפני

שאובים. נעשו לא 3440)המקווה במקווה נשארו כשלא
המקווה  מן הטיט שנבדל ברגע שבטיט, המים בלי סאה

שאובים. שבו המים נעשו

.ÁÒÈb35‰Ó‰a ÔÎÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰36 «ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿≈»
Ì‰ÈÏ‚¯·e Ì‰È„Èa eÙlÊÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙¯·BÚ‰»∆∆ƒ»¿»¿ƒ¿ƒ≈∆¿«¿≈∆
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜nÏ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿∆¬≈∆»≈¿…∆»

‰lÁza ‰Â˜Ó eOÚ elÙ‡37.¯Lk ‰Ê È¯‰ - ¬ƒ»ƒ¿∆«¿ƒ»¬≈∆»≈

מרובות )35 בשכונות גם אלא צבא דוקא שלאו מובן צבא.
כך. הדין וכן 36)אוכלוסים "לגיון כתוב: בתוספתא

סימן  דעה יורה בטור (מובא הרא"ש ופירש וכו'", בהמה
את  ברגליהם העבירו והסוסים פרשים היינו שלגיון רא),
אדם  רגלי בהמה, לרגלי אדם רגלי בין מחלק והוא המים

פוסלים. אינם בהמה ורגלי פוסלים, ידיו פירוש,37)או
כל  ברגליו הביא והלגיון כלל ניקווים מים שם היו שלא
בין  יוסי רבי מחלק ב הלכה שם [בתוספתא הסאה. ארבעים
רבינו  ומפרש הקרקע. על הוליכם ובין וברגליו בידיו זילף
ונתנם  המים את ממש ורגליו בידיו שנטל יוסי רבי כוונת
משנה). (כסף הקרקע עם כשהוליכם מתכוון ורבינו למקווה,

.ËBÎB˙Ï ÏÙÂ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba ÔÈ‡L ‰Â˜Ó38˙BÁt ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿»«¿»
ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏMÓ39¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÔÈ·e‡L ƒ¿»Àƒ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¬≈∆»≈

ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ40˙BÂ˜‰Ï ÔÈÏeÒÙe , ¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…≈∆«»«ƒ¿ƒ¿«¿
Ô‰ÈÏÚ41Ô‰ÈÏÚ e·¯Â ÌÈÓLb Ô‰ÈÏÚ e„¯È .42el‡ È¯‰ - ¬≈∆»¿¬≈∆¿»ƒ¿»¬≈∆¬≈≈

Ì‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÌÈ¯Lk43ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï ÏÙ . ¿≈ƒ¿ƒ»¬≈∆»«¿¿»Àƒ«ƒ
ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ‡ÓË ÔÈ·e‡L¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…

ÌÈ„iÏ epnÓ44ÌÈÓL‚ e„¯È .ÂÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÔÈÏeÒÙe , ƒ∆«»«ƒ¿ƒ¿ƒ»»»»¿¿»ƒ
ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ea¯Â¿«¬≈∆¬≈≈¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…

ÌÈ„iÏ Ô‰Ó45Ïk e‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÔÈÏeÒÙe , ≈∆«»«ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈∆«∆≈¿»
Ô‰Ó ¯‡MÈ ‡ÏÂ ÔÈ·e‡Lk Ôlk eOÚpL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰««ƒ»ƒƒ∆«¬À»ƒ¿ƒ¿…ƒ»≈≈∆
ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ÔÎÂ .ÔÈbÏ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‡l‡∆»»ƒ¿»Àƒ¿≈ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

¯Èc ¯ÒÁ ‰‡Ò46ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï eÏÙÂ ¿»»≈ƒ»¿»¿¿¿»Àƒ«ƒ
ÏhÏÂ ‰Óe¯˙ÏÂ ‰lÁÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ÓË ÔÈ·e‡L¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»¿«»¿ƒ¿»¿ƒ…
BÎB˙Ï ÏÙ .Ô‰ÈÏÚ ˙BÂw‰Ï ÔÈÏeÒÙe ,ÌÈ„iÏ epnÓƒ∆«»«ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈∆»«¿
Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ‡ÓË Ôlk elÙ‡ ,ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏMÓ ˙BÁt»ƒ¿»Àƒ«ƒ¬ƒÀ»¿≈ƒ¿««»
- BÓÈÏL‰L ÌÈÓL‚ ÈÓ ¯Èc Ï˜LÓ BÎB˙Ï eÏÙ»¿¿ƒ¿«ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

¯Lk47¯·c ÏÎÏ ¯B‰Ë Ck ,‰ÏÈ·ËÏ ¯B‰hL ÌLk ;48. »≈¿≈∆»ƒ¿ƒ»»»¿»»»

בעלים.38) לרצון שלא ממש.39)נפלו טמאין
לא 40) וגם הטהורים בכשרים בטלו שהשאובים מפני

(לא  בקרקע הנקווים משקין כי הטמאים. בנגיעת נטמאו

לרצון. אלא מיטמאים אינם יוסיפו 41)בכלים) אם אפילו
המקווה  יישאר סאה ארבעים עד כשרים מים זו תערובת על
שאובים  לוגים משלושה שפחות שאמרנו ומה בפיסולו.
פוסלים  טמאים אבל טהורים, במים היינו פוסלים אינם

משנה). התערובת.42)(כסף מי במקווה 43)על כשאין
הגשמים  מי אם אבל שרבו, הגשמים מי עם ביחד סאה 40

להקוות. צריך אינו סאה לארבעים נתבאר 44)השלימו לא
מזה. פחות לבין לוגים שלושה בין זה הבדל של טעמו
את  לעשות הועילו הלוגים ששלושת מפני נימוקו, [ואולי

לטמאם]. גם הועילו כשאובין, שבמקווה מפני 45)המים
כבית  אותם טיהרו באחרונה שבאו המרובים הגשמים שמי
מהלכות  ב פרק (ראה ה משנה א פרק במקוואות הילל

כו). הלכה אוכלין שמשקלה 46)טומאת מועטת כמות
דינר. לדין )47כמשקל זה דין בין מה להבין קשה

עליהם  להקוות שפסולים רבינו, שפסק זו שבהלכה הראשון
שמכאן  בדוחק, מיישב משנה בכסף גשמים. מי ריבוי וצריך
שם  כבר עליו ונקרא סאה לארבעים קרוב הגיע שהמקווה
אותו  פוסלים לוגים משלושה פחות אין סאה, ארבעים

טמאים. הם כלל,48)ואפילו מובן בלתי זה סיום גם
לכל  כשרים המים היו המקווה השלמת לפני אפילו שהרי
עלתה  ולא רב עיון צריכה זו הלכה כל דבר: סוף דבר.

ראב"ד). (ראה רבינו דעת עומק לתוך לרדת בידינו

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) המקווה. את לפסול שאובים הנקראים המים יבאר

מהמים  למעלה ושפתה המקווה בתוך שהיא טמאה גיסטרא
שתי  ודין שם. וטבל לים שנפלה מים מלאה חבית ודין וכו'.
ביניהן  וכותל שאובים מים ובתחתונה מזו למעלה זו בריכות

בכותל. ונקב

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2B‡ Ô‰ÈÏÚ ÌÈn‰ eÎÏ‰L ÔÈÏa˜Ó‰ »«≈ƒ«¿«¿ƒ∆»¿««ƒ¬≈∆
ÔÎBzÓ eÏÙpL3˙‡ ÔÈÏÒBÙe ÔÈ·e‡L el‡ È¯‰ - ∆»¿ƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ∆

‰Ïa˜Ï eOÚiL ‡e‰Â .‰Â˜n‰4eÈ‰ elÙ‡ .ÌÈÏk «ƒ¿∆¿∆≈»¿«»»¬ƒ»≈ƒ
‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏk ÔB‚k ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿¿≈¬»ƒ¿≈¬»»

.ÔÈÏÒBt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ

א.2) משנה ד פרק "לתוכן".3)מקוואות ראה 4)צ"ל
הבאה. הלכה

.·ÈÏk Ïk5‰Ïa˜Ï ‰OÚ ‡lL6‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »¿ƒ∆…«¬»¿«»»««ƒ∆
˙BBÏÈq‰ ÔB‚k .‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt BÈ‡ - Ïa˜Ó7 ¿«≈≈≈∆«ƒ¿∆¿«ƒ
ÌÈ·Á¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó ÔÈÎLÓ ÌÈn‰L∆««ƒƒ¿»ƒ≈∆««ƒ∆≈¿»ƒ

ÚˆÓ‡a8ÔÈa ,‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - ÔÈÏa˜Óe »∆¿«¿«¿ƒ≈¿ƒ∆«ƒ¿∆≈
.Ò¯Á ÏL B‡ ˙ÎzÓ ÏL eÈ‰L∆»∆«∆∆∆∆∆

לקבל.6)שם.5) אינו הכלי של צינורות,7)תשמישו
פתוחים  אינם אפילו ומשמע סתם, "סילונות" כותב רבינו
גם  כתב (וכן פוסלים אינם - חלול כקנה והם מלמעלה

ישראל'). והטעם,8)ה'תפארת זה. במקום מתעכבים ומים
היוצא. הזרם את לחזק אלא לקבלה נעשה לא זה מקום שגם

.‚˙˜M‰9ÚÏqaL10ÈÙÏ ,‰Â˜n‰ ˙‡ ˙ÏÒBt dÈ‡ - «…∆∆«∆«≈»∆∆∆«ƒ¿∆¿ƒ
ÈÏk dÈ‡L11˙‡ ÏÒBt - ÚÏÒa B¯aÁL ÈÏk Ï·‡ . ∆≈»¿ƒ¬»¿ƒ∆ƒ¿¿∆«≈∆

„ÈÒa B¯aÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Â˜n‰12‰hÓlÓ ‰·w .13 «ƒ¿∆««ƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«»
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באים 11) הקילוחים שכל מפני ונימוקם, במשנה. כחכמים
אחד. מכלי

.‚Ba LiL ‰Â˜Óa ¯BÚ ÏL ˙Òk B‡ ¯k ÏÈaËn‰««¿ƒ«∆∆∆¿ƒ¿∆∆≈
ÔÓ Ô‰È˙B˙ÙO dÈa‚‰L ÔÂÈk ,˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»¿À»≈»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ

ÔÈ·e‡L ÔÎB˙aL ÌÈn‰ e‡ˆÓ ÌÈn‰12?‰OÚÈ „ˆÈk . ««ƒƒ¿¿««ƒ∆¿»¿ƒ≈««¬∆
Ô‰ÈÏeL C¯c ÔÏÚÓe ÔÏÈaËÓ13‰tw‰ Ï·‡ .14˜O‰Â «¿ƒ»«¬»∆∆≈∆¬»«À»¿««

-LLBÁ BÈ‡Â Ôk¯„k ÔÏÚÓe ÔÏÈaËÓ15. «¿ƒ»«¬»¿«¿»¿≈≈

שהכר 12) פי על אף המקווה ממי נותקו אלה מים שהרי
שסופגת  ב שבהלכה לכסות דומה זה ואין בו. עודם והכסת
המים  כל - המקווה במי נוגעת שהיא זמן כל ולפיכך מים
גם  כי מכוונות דוקא ולאו למקווה, מחוברים שספגה
לא  גדול שבמקווה אלא שאובים, נעשו גדול במקווה
אפשר  קטן במקווה אבל שאובים, ייעשו אם לנו איכפת
ייזהר  ואפילו ויפסלוהו. שנפסלו המים בחזרה לתוכו שיפלו
סאה. ארבעים בו שאין מפני המקווה ייפסל כן גם יפלו, ולא

המים 13) ויישארו המקווה מן ויעלם פיהם על אותם יהפוך
למקווה. מחוברים דקים.14)שבהם מענפים קלוע סל

אינם 15) - מהר דרכם נשפכים והמים גסים שנקביהם מפני
שאובים. נעשים

.„˙Bnb LÏL Ba LiL ‰Â˜Ó16‚Ï ,ÔÈ·e‡L ÌÈnÓ ƒ¿∆∆≈»Àƒ«ƒ¿ƒ…
BÎB˙Ï eÏÙÂ ,‡nb ÏÎa17Úe„È Ì‡ :ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ¿»À»¿»¿¿«ƒ¿≈ƒƒ»«

‡lL „Ú ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ BÎB˙Ï ÏÙpL∆»«¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ«∆…
˙ÈLÈÏM‰ ‡nbÏ eÚÈbÈ18ÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â ,¯Lk -19. «ƒ«À»«¿ƒƒ»≈¿ƒ»»

זו 16) גומות שלוש ובהם משופעים שכתליו בבור המדובר
מכולן. למטה נמצא המקווה ועיקר מזו, לתוך 17)למעלה

בגומות. לנגוע מבלי עצמו היו 18)המקווה כן ואם
בהם  שנתערבו לפני כשרים מים סאה ארבעים במקווה

שאובים. לוגים -19)שלושה יודע אינו שאם משמע
שאפילו  רבינו שלדעת מבאר, טוב יום [בתוספות פסול.
הספק  מפני לפסול טעם אין התורה מן כשר שאוב כולו
העליונה  בגומא נגעו המקווה שמי אפשרות כשיש אפילו
הוא  ולפיכך כשירים. מים לוגים שלושה בו שהיו לפני
הכוונה  פסול" לאו "ואם ששנינו ומה כשר, שספיקו מפרש
לגומא  שהגיעו לפני סאה ארבעים היו שלא ידוע אם

השלישית].

.‰‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡ ,˙B‡Â˜Ó ÈL20, ¿≈ƒ¿»≈¿»∆»≈∆«¿»ƒ¿»
ÈL e·¯Ú˙Â ,‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÏÂ ‰ˆÁÓe ‚Ï ‰ÊÏ ÏÙÂ¿»«»∆…∆¡»¿»∆…∆¡»¿ƒ¿»¿¿≈

‡ È¯‰ - ˙B‡Â˜n‰ÏÚ ‡¯˜ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯Lk el «ƒ¿»¬≈≈¿≈ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»«
ÏeÒt ÌL Ô‰Ó „Á‡21ÌÈÚa¯‡ Ba ÔÈ‡L ‰Â˜Ó Ï·‡ . ∆»≈∆≈¿¬»ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

¯Á‡Â ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL BÎB˙Ï ÏÙpL ‰‡Ò¿»∆»«¿¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿««
„Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰a¯Â ,ÌÈLÏ ˜ÏÁ Ck»∆¡«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«ƒ¿≈ƒ«»∆»

Ô‰Ó22ÏÒÙpL Blk ‰Â˜n‰ ÏkL ;ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ≈∆¬≈≈¿ƒ∆»«ƒ¿∆À∆ƒ¿«
·eLÁ ‡e‰ ÔÈ·e‡L ÌÈÓk23e·‡L ÂÈÓÈÓ Ïk el‡Îe , ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿¬

.ÈÏÎaƒ¿ƒ

סאה.20) ארבעים יש יחד משלושה 21)ובשניהם פחות
מועטים, מים אפילו כלל פוסלים אינם שאובים לוגים
ארבעים  כאן יש הרי לוגים שלושה בהם ויש וכשנתערבו

על  נפסלים אינם סאה שארבעים כבר ואמרנו כשירים סאה
אלא  פסול אינו סאה 40 בו שאין [מקווה, שאובים. ידי

סאה.22)חסר]. ארבעים להיות 23)עד חוזרים ואינם
שפסלו  הלוגים משלושת פחות בהם כשנשארו כשירים
להכשירם  שאפשר מובן, עצמם, מצד פסולים הם כי אותם,
כשירים. רוב בהם שיש מפני אחר, למקום המשכה ידי על

.Â‰n‡‰Â ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ‡ÏÓ ‡e‰L ¯Ba24˙ÒÎ ∆»≈«ƒ¿ƒ¿»«»ƒ¿∆∆
·MÁzL „Ú BÏeqÙa ‡e‰ ÌÏBÚÏ - epnÓ ˙‡ˆBÈÂ BÏ¿≈ƒ∆¿»¿ƒ«∆¿«≈
‰LÏL ¯Baa eÈ‰L ÔÈ·e‡M‰ ÔÓ e¯‡L ‡lL∆…ƒ¿¬ƒ«¿ƒ∆»«¿»

ÔÈbÏ25BÎB˙Ï ÏÙpL ‰Â˜Ó .26,ÏÒÙÂ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ Àƒƒ¿∆∆»«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
e‡ˆÓpL „Ú ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a¯ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ»»»«ƒ¿≈ƒ«∆ƒ¿¿
„Ú BÏeqÙa ‡e‰ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÌÈ¯Lk‰«¿≈ƒ«¿»ƒ¿»¬≈¿ƒ«

BÎB˙a eÈ‰L ÌÈn‰ Ïk e‡ˆiL27ÔÈ·e‡M‰ e˙ÁÙÈÂ ∆≈¿»««ƒ∆»¿¿ƒ¿¬«¿ƒ
‰‡Ò ÌÈ¯OÚ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk .ÔÈbÏ ‰LÏMÓƒ¿»Àƒ≈«ƒ¿∆∆≈∆¿ƒ¿»
¯Á‡Â ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡Ò BÎB˙Ï ÏÙÂ ÌÈÓL‚ ÈÓ≈¿»ƒ¿»«¿¿»«ƒ¿ƒ¿««
„Ú BÏeqÙa ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a¯‰ Ck»ƒ¿»»»«ƒ¿≈ƒ¬≈∆¿ƒ«
‰MÓÁÂ Ba eÈ‰L ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ epnÓ e‡ˆiL Ú„iL∆≈«∆»¿ƒ∆∆¿ƒ¿»∆»«¬ƒ»

·w‰ ÚÈ·¯Ó ¯˙BÈÂ ÔÈa˜28Ïk‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ , «ƒ¿≈≈¿ƒ«««¿…ƒ¿«ƒ«…
ÏÒÙpL29‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈbÏ ‰LÏMÓ ˙BÁtÓ ıeÁ ∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿»Àƒ¿≈ƒ»»

B·¯ÚÂ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Óƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈¿
el‡ ˙‡ el‡ e¯‰Ë - ÏeÒt‰ ‰f‰ ‰Â˜n‰ ÌÚ30. ƒ«ƒ¿∆«∆«»ƒ¬≈∆≈

שהוא 24) כל מספיק מעיין מי הם ואם גשמים. מי של שטף
רא). סימן דעה יורה יוסף (בית השאובים כל את לטהר

בבור 25) היו שאובים מים כמה קובעים כזה: הוא החשבון
שהמים  ותולים גשמים מי של האמה מן לו נכנסו וכמה
יחס  לפי והפסולים הכשרים של תערובת מכילים שיצאו
ש"ך  וראה הראב"ד. בשם יוסף (בית לבור שנכנסו כמותם
המים  ואמת סאה 40 בבור לדוגמא: נו). קטן סעיף שם
אומרים: אנו 80 ויצאו שלושה) פי (היינו סאה 120 הכניסה
היינו  מזה ושליש האמה ממי יצאו 60 היינו חלקים 3
לחשבון  שני פירוש כתב [הראב"ד הבור. ממי - עשרים
מניחים  אנו כלומר מחצה, על מחצה היינו במשנה, האמור
מן  השני וחציים מהשאובים הם היוצאים המים שחצי

שם]. יוסף בית ראה במקווה 26)האמה. המדובר כאן
בדין  כמו ולא סאה 40 בהם שאין אלא כשרים מים בו שיש
בדין  יותר הקילו ולפיכך לכשרים, שאובים שקדמו הקודם

שהיו 27)זה. המים כשיעור מים שיצאו עד פירוש
השאובים. נפילת לפני שישה 28)במקווה היא הסאה

חמישה  מהסאה יצאו אם ולכן לוגים ארבעה והקב קבים
משהו  עוד וכשיצא לוגים שלושה נשארו הקב ורובע קבים
נמצאו  שבמקווה זה, בנידון לוגים. משלושה פחות נשארו
אנו  ואמרו: חכמים הקילו עצמם, בפני עומדים כשרים מים
ותפסו  הראשונים את דחפו האחרונים שהמים תולים

שנפלו 29)מקומם. והשאובים הראשונים הכשרים
שם  בולט. הקודם הדין לבין זה דין בין [ההבדל לתוכם.
אלא  ליציאה ראשונים גם הם שהראשונים תולים אנו אין
אנו  בנידון אבל למעלה, שנתבאר כמו חשבון, לפי משערים
והם  השאובים קדמו שם והנימוק: זו. הנחה מקבלים
המדובר  ובנידון לתוכם הנופלים הכשרים את פוסלים
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„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk „v‰ ÔÓ B‡14˙ÏÒBt dÈ‡Â ,‰¯Lk - ƒ««ƒ¿∆∆«¿≈»¿≈»∆∆
‰Â˜n‰ ˙‡15. ∆«ƒ¿∆

ה.9) משנה בסלע.10)שם שהיא 11)שחקקוה מפני
ישראל', ב'תפארת [כתב כקרקע. היא הרי לקרקע, מחוברת
באדמה  אותו והשקיעו הטבעי ממקומו שנעקר סלע שאפילו

שאמרו ואחר  כמו פוסל, אינו - השוקת את בו חקקו ֿכך
"קבעו", כשר. חקקו ולבסוף שקבעו א סו, בתרא בבבא

אותו. קבע שהאדם לפני 12)משמע כלי שהיה מכיוון
כלי. מתורת לבטלו מועיל החיבור אין - החיבור

שהיא.13) כל כו.14)אפילו הלכה ג פרק למעלה נתבאר
מפני 15) כשאובים נחשבים אינם הנקובה, שבשוקת המים

דברים  ה"במה כך מפרש [הר"ש מאליהם. נשפכים שהם
צריך  הצד שמן ד, הלכה ד פרק שבתוספתא אמורים",
אינה  והתוספתא מחט, כמלוא - למטה אבל הנוד, שפופרת
גם  היא שזו ונראה אותה. מבארת אלא המשנה על חולקת

רבינו]. דעת

.„‰·¯Ú B‡ ‰ÏB„b ˙È·Á ÔB‚k ,ÏB„‚ ÈÏk Á˜Bl‰«≈«¿ƒ»¿»ƒ¿»¬≈»
B¯‰ËÓ‰ ·˜ B·˜ ,‰ÏB„‚16e‰‡OÚÂ ı¯‡a BÚ·˜e ¿»¿»∆∆«¿«¬¿»»»∆«¬»»

‰Â˜Ó17¯Lk ‰Ê È¯‰ -18˜˜t Ì‡ ÔÎÂ .19·˜p‰ ˙‡ ƒ¿∆¬≈∆»≈¿≈ƒ»«∆«∆∆
ÔÈ··e „ÈÒa20ÏÒBt BÈ‡ -21BÎB˙a ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿»≈≈¿««ƒ«ƒ¿ƒ¿

‡e‰ ÔÈ„Ú - ÒÈÒÙ‚a B‡ „ÈÒa BÓ˙Ò .¯Lk ‰Â˜Óƒ¿∆»≈¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬«ƒ
‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt22Ì‡Â .‰·È B‡ ı¯‡a epÚa˜iL „Ú ≈∆«ƒ¿∆«∆ƒ¿»∆»»∆ƒ¿∆¿ƒ

BÎÈÏB‰23„Èq‰ ·b ÏÚÂ ı¯‡‰ ·b ÏÚ24ËÈËa Á¯Óe ƒ««»»∆¿«««ƒ≈«¿ƒ
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÔÈ„„v‰ ÔÓ25. ƒ«¿»ƒ¬≈∆»≈

מתורת 16) שיצא מפני אותו מטהר שנטמא, בכלי כזה נקב
בכלי  הנקב שיעורי כלים, מהלכות יט בפרק (ראה כלי

סאה.17)חרס). 40 לתוכה כשם 18)נתן בו. לטבול
טומא  לענין כלי מתורת שאין שיצא שאובה, לענין גם כך ה,

שאובים. שמשתמשים 20)סתם.19)מימיו בצרורות
(ר"ש). לבנין יעילה.21)בהם אינה וגיפסיס סיד סתימת

פוסלים 22) מימיו אלא בו, לטבול שפסול רק לא פירוש,
זה  דין [לכאורה (כסףֿמשנה). שבמקווה הכשרים המים את
נקב  שהצריך הקודמת, שבהלכה בסלע שחיברו לדין סותר
בכלי  שגם משמע, שם לשונו ומסתימת הנוד, כשפופרת
הנקב  שיעור והרי המטהרו", "נקב כתב וכאן כך, הדין חרס
כלים) מהלכות יט (פרק זיתים כמוציא הוא חרס כלי לטהר
סתירה  על עמד בכסףֿמשנה הנוד. משפופרת פחות שהוא
המדובר  שם אלה. דינים שני שבין ההבדל את וביאר זו,
אלא  שלימותו מידי יוצא ואינו לקרקע שחיברו שלם בכלי
חיבורו, לפני שניקב בכלי המדובר כאן אבל כדול, בנקב
בתוספתא  זו הלכה מקור המטהרו]. שיעור מספיק ולפיכך
נקוב  היה אם לכרכים, מים המחליק "קסטלין שם:
פוסל... לאו ואם המקווה, את פוסל אינו הנוד כשפופרת
לטהרה, ברומי הוריתי זו הלכה יוסי בר' אליעזר ר' אמר
רבינו  ומפרש הורית". יפה לי אמרו חבירי אצל וכשבאתי
כרכים  שבני חרס, של מאוד גדול כלי הוא ש"קסטלין"
הכלי  באותו מתקבצים והם המים, מוצא במקום מניחים
כר' שהלכה רבינו וסובר לכרך. המים את מעבירים וממנו
שאמר  מה ומפרש חביריו, לו שהודו יוסי בר' אליעזר

בו  לטבול להכשירו שהורה הכוונה לטהרה" ברומי "הוריתי
לקמן  ראה (כסףֿמשנה. מטומאה המטהר כשיערו ניקב אם

ומגדל). תיבה שידה דין ח הושיבו.23)הלכה בתוספתא:
הסיד.24) ע"ג או משמיענו 25)פירוש, בו. לטבול

מירח  אלא סביבו בנה לא וגם בקרקע, השקיעו לא שאפילו
שבידינו  [בתוספתא לקרקע. כמחובר דינו - הצדדים מן
(כסףֿ כאן כדבריו גורס ורבינו שמירחו", "או כתוב:

משנה)].

.‰ÁÈpn‰26ÔÈÎLÓ ÌÈn‰ È¯‰Â ¯Bpv‰ ˙Áz ‡Ï·Ë ««ƒ««¿»«««ƒ«¬≈««ƒƒ¿»ƒ
ÔÙc ‡Ï·hÏ ‰È‰ Ì‡ :‰Â˜nÏ ÔÈ„¯BÈÂ ‡Ï·h‰ ÏÚ27 «««¿»¿¿ƒ«ƒ¿∆ƒ»»««¿»…∆
dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Â˜n‰ ˙‡ ˙ÏÒBt BÊ È¯‰ -¬≈∆∆∆«ƒ¿∆¿ƒ»≈»

dÙ˜Ê .˙ÏÒBt28ÏÚ Û‡ ,dÁÈ„‰Ï È„k ¯Bpv‰ ˙Áz ∆∆¿»»«««ƒ¿≈«¬ƒ»««
d‡OÚ ‡Ï È¯‰L ,˙ÏÒBt dÈ‡ - ÔÙc dÏ LiL Ètƒ∆≈»…∆≈»∆∆∆¬≈…¬»»

Ïa˜Ï29. ¿«≈

ב.26) ד, פרק מקוואות צדדים 27)משנה ארבעה כל
צידה.28)(ר"ש). שתוכל 29)על באופן העמידה לא

אינם  המים שאם אומר, למשנתנו בפירושו [הרא"ש לקבל.
מפני  ולא נפסלו, - הטבלא בלי למקווה להגיע יכולים
פירוש, בטהרה. הוויה צריכה שמקווה מפני אלא שאובה,
טומאה]. המקבלים כלים באמצעות שלא להתהוות צריכה

.ÂËËBÁ‰30¯Bpˆa31˙B¯B¯v‰ Ba Ïa˜Ï ÌB˜Ó «≈¿ƒ»¿«≈«¿
‰È‰ Ì‡ :ÌÈn‰ ÌÚ e„¯È ‡lL È„k ÌÈna ÔÈÏbÏb˙n‰«ƒ¿«¿¿ƒ««ƒ¿≈∆…≈¿ƒ««ƒƒ»»
È¯‰L ,ÏÒBt - ‡e‰L Ïk Ba ¯ÙÁÂ ıÚ ÏL ¯Bpv‰«ƒ∆≈¿»«»∆≈∆¬≈
‰OÚpL ÈÏk CBzÓ ÔÈ‡a ÔÈ„¯BiL ÌÈn‰ Ïk»««ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ∆«¬»

‰Ïa˜Ï32Ba ˜˜ÁL ¯Á‡ BÚ·wL elÙ‡Â .33ÏÈ‡B‰ , ¿«»»«¬ƒ∆¿»««∆»«ƒ
BÚ·˜ Ì‡ Ï·‡ .LeÏz ‰È‰Lk ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ‰È‰Â¿»»»»«¿ƒ¿∆»»»¬»ƒ¿»
ÏÒBt BÈ‡ - Ïea˜ ˙Èa Ba ˜˜Á Ck ¯Á‡Â Ú˜¯wa34. ««¿«¿««»»«≈ƒ≈≈

‰È‰iL „Ú ÏÒBt BÈ‡ - Ò¯Á ÏL ¯Bpˆ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»ƒ∆∆∆≈≈«∆ƒ¿∆
˙ÈÚÈ·¯ Ïa˜Ï È„k ˜˜Áa35‡lÓ˙pL Èt ÏÚ Û‡ . «¬»¿≈¿«≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈÏÁÏÁ˙n‰ ˙B¯B¯ˆ ¯BpvaL ˜e˜Á‰ ÌB˜n‰«»∆»∆«ƒ¿«ƒ¿«¿¬ƒ
BÎB˙a36CB˙Ï „¯È .Ìe˙Òk BÈ‡Â BÏeqÙa ‡e‰ È¯‰ - ¿¬≈¿ƒ¿≈¿»»«¿

LaÎÂ eÓ˙Òe ˙B¯B¯ˆ B‡ ¯ÙÚ ˜˜ÁL ÌB˜n‰37- «»∆»«»»¿¿»¿ƒ¿«
.¯Lk ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈

ג.30) משנה העתיק 31)שם (בתרגום אותו שקבע לפני
דיהרנבורג: של ותרגומו טעות. נפלה במשנה, רבינו לפירוש

הנכון). הוא שיקבעהו" קודם בו החטיטה 32)"וחקק
(תפארת  לקבל עשוי כלי הצינור כל את עושה הזו, הקטנה

שם). כלי 33)ישראל שנעשה מכיוון ב. סה, בתרא בבא
מתורת  לבטלו מועילה הקביעה אין בקרקע, קביעתו לפני

חרס 35)שם.34)כלי. כלי שברי של השיעור כפי
הי"ג). פי"ח כלים הלכות (ראה סאה עד המחזיקים

שאינם 36) מפני החטיטה את לגמרי סתמו לא פירוש,
ביניהם. נכנסים והמים ונסתמה 37)מהודקים, נתהדקו

לתוכה. מחלחלים מים ואין לגמרי, הגומא

.Ê‚BÙq‰38ÈÏc‰Â39ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL Ô‰a eÈ‰L «¿¿«¿ƒ∆»»∆¿∆Àƒ«ƒ
‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL ;e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜nÏ eÏÙÂ¿»¿«ƒ¿∆…¿»∆…»¿∆»
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Ba eÏÙpL ÈÏk ‡Ï ,eÏÙpL ÔÈbÏ ˙LÏL40ÌÈÓ ¿∆Àƒ∆»¿…¿ƒ∆»¿«ƒ
.ÔÈ·e‡L¿ƒ

ד.38) משנה ו פרק צר 39)שם שפיו בדלי המדובר
בהם. נוגעים אלא המקווה במי מימיו נתערבו ולא מאוד,
לקמן  (ראה למקווה נשפכים מימיו אין מים מלא ספוג וכן

סגוס). דין הי"ב ובו".40)פ"ח "שנפל שצ"ל נראה

.Á‰cM‰41ÌiaL ‰·z‰Â42‡l‡ Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - «ƒ»¿«≈»∆«»≈«¿ƒƒ»∆∆»
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ÌÈ·e˜ eÈ‰ Ôk Ì‡43˜O ‰È‰ Ì‡Â . ƒ≈»¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ»»«

Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ - ‰t˜ B‡44‰t˜ B‡ ˜O ÁÈpn‰ ÔÎÂ . À»«¿ƒƒ»∆¿≈««ƒ««À»
˙‡ ÔÈÏÒBt Ô‰Ó ÔÈÎLÓp‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ¯Bpv‰ ˙Áz«««ƒ≈««ƒ«ƒ¿»ƒ≈∆¿ƒ∆

‰Â˜n‰45. «ƒ¿∆

ה.41) משנה מאוד.42)שם גדולים בכלים המדובר
גב 43) ד בהלכה השיעור למעלה רבינו קבע חרס, כלי י

בכלי  אבל הנוד. משפופרת פחות שהוא טמא כלי המטהר
כמוציא  - מאוד גדול הוא המטהר והשיעור הואיל עץ,
שיעור  מספיק ב), הלכה ו פרק כלים (הלכות רימון
ד). הלכה למעלה (כסףֿמשנה טבילה לענין הנוד כשפופרת

שבהם 44) המים נחשבים גסים, נקבים מלאים שהם מפני
הנוד. כשפופרת נקב בכל שאין אע"פ למקווה, כמחוברים

ג).45) הלכה ה פרק למעלה (ראה נימוק מאותו

.Ë‡¯ËÒb46d˙ÙOe ‰Â˜n‰ CB˙a ‡È‰L ‰‡ÓË ƒ¿¿»¿≈»∆ƒ¿«ƒ¿∆¿»»
ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ47ÌÈÏk‰ da ÏÈaË‰Â48e¯‰Ë -49 ¿«¿»ƒ««ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈ƒ»¬

Ô˙‡ÓhÓ50Ô‰L „Ú ÌÈn‰ ÔÓ Ì‰Èa‚iLk Ï·‡ ; ƒÀ¿»»¬»¿∆«¿ƒ≈ƒ««ƒ«∆≈
¯ÈÂ‡a51‡¯ËÒb‰52¯ÈÂ‡Ó Ôab ÏÚL ÌÈn‰ ‡nË˙Ó «¬ƒ«ƒ¿¿»ƒ¿«≈««ƒ∆««»≈¬ƒ

Ô˙B‡ ‡nËÓe ¯ÊBÁÂ ‡¯ËÒb‰53ÔÈÚÓ ÔÎÂ .54‡ˆBi‰ «ƒ¿¿»¿≈¿«≈»¿≈«¿»«≈
¯epz‰ ˙ÁzÓ55„¯ÈÂ ‡Óh‰56‡e‰ - BÎB˙a Ï·ËÂ ƒ«««««»≈¿»«¿»«¿

¯B‰Ë57¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ó ˙B‡ÓË ÂÈ„ÈÂ58Ôk Ì‡ ‡l‡ ; »¿»»¿≈≈¬ƒ««∆»ƒ≈
Ó ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ eÈ‰ÂÈ„È Ìe¯k ¯epz‰ Ô59‡ˆÓpL , »««ƒ¿«¿»ƒ««¿»»∆ƒ¿»

Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡L .¯epz‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÂÈ„È - Ï·hLk¿∆»«»»¿«¿»ƒ««∆≈¿≈∆∆
‰Â˜Óa ÔÈ¯‰Ë˙Ó60e¯‡aL BÓk ,61. ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿∆¿∆≈«¿

שבור.46) חרס חרס 47)כלי (כלי מהפגימות חלק אבל
פגימות) כמה בו יש אלא שוה השבר מקום אין שנשבר,
דרך  הגיסטרא לתוך שנכנסים המקווה מי שטח תחת נמצא

טמאים.48)הפגימות. שהמים 49)כלים מפני
המקווה. למי מחוברים שהיתה 50)שבגיסטרא מהטומאה

הטבילה. לפני המים.51)עליהם מן הבולט בחלק
אינם 52) הכלים גבי שעל מים מאווירו. מטמא חרס שכלי

למקווה. כמחוברים גזרו 53)נחשבים שהרי הכלים, את
שיצאו  בטבילתם והרויח הכלים. את שיטמאו המשקין על
טומאת  וקיבלו שמש, הערב שצריכה חמורה יותר מטומאה

שמש. הערב צריכה שאינה דרבנן שם.54)משקין
גדולה 55) קדירה כעין היו, חרס של שבתקופתם, תנורים

ומחברים  הקרקע על אותם מעמידים והיו שוליים, לה שאין
טמא.56)בטיט. מלא 57)אדם אינו כשהתנור ואפילו

חרס. כלי מאוויר מתטמא אינו שאדם גזרו 58)מים,
הלכות  ראה חרס. כלי מאוויר מתטמאות שידיים חכמים
משמונהֿ היא זו גזירה א. הלכה ח פרק הטומאות אבות

(שבת  ביתֿהלל על ביתֿשמאי כשרבו שגזרו דברים עשר
ב). יימצאו 59)יג, המטהרים, המים מן ידיו וכשיוציא

הטמא. התנור מאוויר התנור 60)למעלה נשאר ולפיכך
בהם. הנטבל את מטהרים שבו שהמים אףֿעלֿפי בטומאתו,

כאן 61) הצריך [ולמה ג. הלכה כלים מהלכות א בפרק
ידיו כרום מים ‰˙Â¯שיהיו ÔÓ ‰ÏÚÓÏ בדין ולמעלה ,

מגיעים  אינם כשהמים אלא מתטמאים הכלים אין גיסטרא
הגיסטרא  באוויר שהם "עד אמר: שהרי הגיסטרא, לשפת
באווירה  אינם שאם ומשמע גבן", שעל המים מתטמאים
את  מבאר למשנתנו בפירושו הרא"ש מתטמאים? אינם
מאוויר  מתטמאים אינם וכלים בכלים, המדובר שם ההבדל,
שעליהם  המים עלֿידי באה טומאתם ואםֿכן חרס, כלי
מגזירת  כלים מטמאים ומשקין הגיסטרא, באוויר שנטמאו
שעל  המים הרי המים, בתוך שהכלי זמן כל אולם חכמים,
כשהגביה  אלא בהשקה, ומתטהרים למקווה מחוברים גבו
שעה  ובאותה מהמקווה, גביו שעל המים ונפרדו הכלי את
שהן  בידים מהֿשאיןֿכן נטמאו. – הגיסטרא באוויר הם
צריך  התנור, מאוויר מתטמאים - המים תיווך בלי - עצמן
וכשחלק  טבילה, ללא זה באוויר מהם שהוא כל יימצא שלא
היד  של התחתון החלק הרי המים, מן למעלה הוא מידיו
שהוא  אףֿעלֿפי טבילה, ללא הטמא הכלי באוויר נמצא

לחצאין]. טבילה שאין במים,

.È˙È·Á62ÌÈÓ ‰‡ÏÓ63ÌiÏ elÙ‡ ,ÌiÏ ‰ÏÙpL »ƒ¿≈»«ƒ∆»¿»«»¬ƒ«»
ÌL Ï·Bh‰ - ÏB„b‰64È‡ ;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï «»«≈»…»¿»¿ƒ»ƒ
ÔÈbÏ ‰LÏLÏ ¯LÙ‡„Á‡ ÌB˜Óa eÈ‰È ‡lL65¯kÎÂ . ∆¿»ƒ¿»Àƒ∆…ƒ¿¿»∆»¿ƒ»

ÌLÏ ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL66ÔÈ·e‡M‰ ÌÈna ‡ÓË -67, ∆¿»∆»«¿»ƒ¿»««ƒ«¿ƒ
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯‰p‰ Ï·‡ .ÌL ÔÈ„ÓBÚ ÌÈn‰ È¯‰L∆¬≈««ƒ¿ƒ»¬»«¿»¿«≈»∆

.ÌL Ï·BË ‰Ê È¯‰ - ÔÈÎLÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬≈∆≈»

א.62) ד, מפרש 64)שאובים.63)מכות שרבינו נראה
של  [מלשונו הבאה). ההערה (ראה החבית בתוך שטבל
כן]. משמע לא אפשר" "אי הגירסא שמחק שם, רש"י

בוודאי 65) אבל הים, מי גם שם שנתערבו אמנם ברור
למעלה  שאמרנו ומה אחד. במקום לוגים שלושה נשארו
שאובים  מים היום כל שפך שאפילו ו), הלכה ד (פרק
ונתערבו  כששפך דוקא היינו פסלוהו, לא כשר למקווה
במקומם  עומדים השאובים כאן אבל המקווה, במי המים
אנו) (חוששים "חיישינן" גורס: שם [רש"י (כסףֿמשנה).
המים  שנשפכו מפרש שהוא ומכאן אפשר", "אי במקום
רבינו  אבל הים. בתוך החבית שנשברה כגון אחד, במקום
בתוך  בטבל שהמדובר להניח יש ולפיכך אפשר", "אי גורס

הטמא.66)החבית]. טבילת מנגיעת 67)אחר שנטמאו
מ  תרומה של בכיכר השלמות). (ראה הטמא שמיענו האדם

בטומאתו, נשאר עליו טומאה שחזקת האדם רק לא רבותא,
שם). (גמרא נטמאה - טהרה בחזקת שהיא התרומה גם אלא

.‡ÈÔÈ·e‡L ÌÈÓ68Èt ÏÚ Û‡ ,‰Â˜n‰ „ˆa eÈ‰L «ƒ¿ƒ∆»¿««ƒ¿∆««ƒ
ÔÈÚ‚B ÌÈn‰L69e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜n‰ ÈÓa70ÈtÓ , ∆««ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿∆…¿»ƒ¿≈

ÚˆÓ‡a ÔÈ·e‡M‰ eÈ‰ .‰Â˜ÓÏ CeÓÒ ‰Â˜Ók Ô‰L71 ∆≈¿ƒ¿∆»¿ƒ¿∆»«¿ƒ»∆¿«
.‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt -¿ƒ∆«ƒ¿∆

י.68) משנה ו פרק במי 69)מקוואות מתערבים אינם אבל
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„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk „v‰ ÔÓ B‡14˙ÏÒBt dÈ‡Â ,‰¯Lk - ƒ««ƒ¿∆∆«¿≈»¿≈»∆∆
‰Â˜n‰ ˙‡15. ∆«ƒ¿∆

ה.9) משנה בסלע.10)שם שהיא 11)שחקקוה מפני
ישראל', ב'תפארת [כתב כקרקע. היא הרי לקרקע, מחוברת
באדמה  אותו והשקיעו הטבעי ממקומו שנעקר סלע שאפילו

שאמרו ואחר  כמו פוסל, אינו - השוקת את בו חקקו ֿכך
"קבעו", כשר. חקקו ולבסוף שקבעו א סו, בתרא בבבא

אותו. קבע שהאדם לפני 12)משמע כלי שהיה מכיוון
כלי. מתורת לבטלו מועיל החיבור אין - החיבור

שהיא.13) כל כו.14)אפילו הלכה ג פרק למעלה נתבאר
מפני 15) כשאובים נחשבים אינם הנקובה, שבשוקת המים

דברים  ה"במה כך מפרש [הר"ש מאליהם. נשפכים שהם
צריך  הצד שמן ד, הלכה ד פרק שבתוספתא אמורים",
אינה  והתוספתא מחט, כמלוא - למטה אבל הנוד, שפופרת
גם  היא שזו ונראה אותה. מבארת אלא המשנה על חולקת

רבינו]. דעת

.„‰·¯Ú B‡ ‰ÏB„b ˙È·Á ÔB‚k ,ÏB„‚ ÈÏk Á˜Bl‰«≈«¿ƒ»¿»ƒ¿»¬≈»
B¯‰ËÓ‰ ·˜ B·˜ ,‰ÏB„‚16e‰‡OÚÂ ı¯‡a BÚ·˜e ¿»¿»∆∆«¿«¬¿»»»∆«¬»»

‰Â˜Ó17¯Lk ‰Ê È¯‰ -18˜˜t Ì‡ ÔÎÂ .19·˜p‰ ˙‡ ƒ¿∆¬≈∆»≈¿≈ƒ»«∆«∆∆
ÔÈ··e „ÈÒa20ÏÒBt BÈ‡ -21BÎB˙a ÔÈÂ˜p‰ ÌÈn‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿»≈≈¿««ƒ«ƒ¿ƒ¿

‡e‰ ÔÈ„Ú - ÒÈÒÙ‚a B‡ „ÈÒa BÓ˙Ò .¯Lk ‰Â˜Óƒ¿∆»≈¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬«ƒ
‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt22Ì‡Â .‰·È B‡ ı¯‡a epÚa˜iL „Ú ≈∆«ƒ¿∆«∆ƒ¿»∆»»∆ƒ¿∆¿ƒ

BÎÈÏB‰23„Èq‰ ·b ÏÚÂ ı¯‡‰ ·b ÏÚ24ËÈËa Á¯Óe ƒ««»»∆¿«««ƒ≈«¿ƒ
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÔÈ„„v‰ ÔÓ25. ƒ«¿»ƒ¬≈∆»≈

מתורת 16) שיצא מפני אותו מטהר שנטמא, בכלי כזה נקב
בכלי  הנקב שיעורי כלים, מהלכות יט בפרק (ראה כלי

סאה.17)חרס). 40 לתוכה כשם 18)נתן בו. לטבול
טומא  לענין כלי מתורת שאין שיצא שאובה, לענין גם כך ה,

שאובים. שמשתמשים 20)סתם.19)מימיו בצרורות
(ר"ש). לבנין יעילה.21)בהם אינה וגיפסיס סיד סתימת

פוסלים 22) מימיו אלא בו, לטבול שפסול רק לא פירוש,
זה  דין [לכאורה (כסףֿמשנה). שבמקווה הכשרים המים את
נקב  שהצריך הקודמת, שבהלכה בסלע שחיברו לדין סותר
בכלי  שגם משמע, שם לשונו ומסתימת הנוד, כשפופרת
הנקב  שיעור והרי המטהרו", "נקב כתב וכאן כך, הדין חרס
כלים) מהלכות יט (פרק זיתים כמוציא הוא חרס כלי לטהר
סתירה  על עמד בכסףֿמשנה הנוד. משפופרת פחות שהוא
המדובר  שם אלה. דינים שני שבין ההבדל את וביאר זו,
אלא  שלימותו מידי יוצא ואינו לקרקע שחיברו שלם בכלי
חיבורו, לפני שניקב בכלי המדובר כאן אבל כדול, בנקב
בתוספתא  זו הלכה מקור המטהרו]. שיעור מספיק ולפיכך
נקוב  היה אם לכרכים, מים המחליק "קסטלין שם:
פוסל... לאו ואם המקווה, את פוסל אינו הנוד כשפופרת
לטהרה, ברומי הוריתי זו הלכה יוסי בר' אליעזר ר' אמר
רבינו  ומפרש הורית". יפה לי אמרו חבירי אצל וכשבאתי
כרכים  שבני חרס, של מאוד גדול כלי הוא ש"קסטלין"
הכלי  באותו מתקבצים והם המים, מוצא במקום מניחים
כר' שהלכה רבינו וסובר לכרך. המים את מעבירים וממנו
שאמר  מה ומפרש חביריו, לו שהודו יוסי בר' אליעזר

בו  לטבול להכשירו שהורה הכוונה לטהרה" ברומי "הוריתי
לקמן  ראה (כסףֿמשנה. מטומאה המטהר כשיערו ניקב אם

ומגדל). תיבה שידה דין ח הושיבו.23)הלכה בתוספתא:
הסיד.24) ע"ג או משמיענו 25)פירוש, בו. לטבול

מירח  אלא סביבו בנה לא וגם בקרקע, השקיעו לא שאפילו
שבידינו  [בתוספתא לקרקע. כמחובר דינו - הצדדים מן
(כסףֿ כאן כדבריו גורס ורבינו שמירחו", "או כתוב:

משנה)].

.‰ÁÈpn‰26ÔÈÎLÓ ÌÈn‰ È¯‰Â ¯Bpv‰ ˙Áz ‡Ï·Ë ««ƒ««¿»«««ƒ«¬≈««ƒƒ¿»ƒ
ÔÙc ‡Ï·hÏ ‰È‰ Ì‡ :‰Â˜nÏ ÔÈ„¯BÈÂ ‡Ï·h‰ ÏÚ27 «««¿»¿¿ƒ«ƒ¿∆ƒ»»««¿»…∆
dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Â˜n‰ ˙‡ ˙ÏÒBt BÊ È¯‰ -¬≈∆∆∆«ƒ¿∆¿ƒ»≈»

dÙ˜Ê .˙ÏÒBt28ÏÚ Û‡ ,dÁÈ„‰Ï È„k ¯Bpv‰ ˙Áz ∆∆¿»»«««ƒ¿≈«¬ƒ»««
d‡OÚ ‡Ï È¯‰L ,˙ÏÒBt dÈ‡ - ÔÙc dÏ LiL Ètƒ∆≈»…∆≈»∆∆∆¬≈…¬»»

Ïa˜Ï29. ¿«≈

ב.26) ד, פרק מקוואות צדדים 27)משנה ארבעה כל
צידה.28)(ר"ש). שתוכל 29)על באופן העמידה לא

אינם  המים שאם אומר, למשנתנו בפירושו [הרא"ש לקבל.
מפני  ולא נפסלו, - הטבלא בלי למקווה להגיע יכולים
פירוש, בטהרה. הוויה צריכה שמקווה מפני אלא שאובה,
טומאה]. המקבלים כלים באמצעות שלא להתהוות צריכה

.ÂËËBÁ‰30¯Bpˆa31˙B¯B¯v‰ Ba Ïa˜Ï ÌB˜Ó «≈¿ƒ»¿«≈«¿
‰È‰ Ì‡ :ÌÈn‰ ÌÚ e„¯È ‡lL È„k ÌÈna ÔÈÏbÏb˙n‰«ƒ¿«¿¿ƒ««ƒ¿≈∆…≈¿ƒ««ƒƒ»»
È¯‰L ,ÏÒBt - ‡e‰L Ïk Ba ¯ÙÁÂ ıÚ ÏL ¯Bpv‰«ƒ∆≈¿»«»∆≈∆¬≈
‰OÚpL ÈÏk CBzÓ ÔÈ‡a ÔÈ„¯BiL ÌÈn‰ Ïk»««ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ∆«¬»

‰Ïa˜Ï32Ba ˜˜ÁL ¯Á‡ BÚ·wL elÙ‡Â .33ÏÈ‡B‰ , ¿«»»«¬ƒ∆¿»««∆»«ƒ
BÚ·˜ Ì‡ Ï·‡ .LeÏz ‰È‰Lk ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ‰È‰Â¿»»»»«¿ƒ¿∆»»»¬»ƒ¿»
ÏÒBt BÈ‡ - Ïea˜ ˙Èa Ba ˜˜Á Ck ¯Á‡Â Ú˜¯wa34. ««¿«¿««»»«≈ƒ≈≈

‰È‰iL „Ú ÏÒBt BÈ‡ - Ò¯Á ÏL ¯Bpˆ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»ƒ∆∆∆≈≈«∆ƒ¿∆
˙ÈÚÈ·¯ Ïa˜Ï È„k ˜˜Áa35‡lÓ˙pL Èt ÏÚ Û‡ . «¬»¿≈¿«≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈÏÁÏÁ˙n‰ ˙B¯B¯ˆ ¯BpvaL ˜e˜Á‰ ÌB˜n‰«»∆»∆«ƒ¿«ƒ¿«¿¬ƒ
BÎB˙a36CB˙Ï „¯È .Ìe˙Òk BÈ‡Â BÏeqÙa ‡e‰ È¯‰ - ¿¬≈¿ƒ¿≈¿»»«¿

LaÎÂ eÓ˙Òe ˙B¯B¯ˆ B‡ ¯ÙÚ ˜˜ÁL ÌB˜n‰37- «»∆»«»»¿¿»¿ƒ¿«
.¯Lk ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈

ג.30) משנה העתיק 31)שם (בתרגום אותו שקבע לפני
דיהרנבורג: של ותרגומו טעות. נפלה במשנה, רבינו לפירוש

הנכון). הוא שיקבעהו" קודם בו החטיטה 32)"וחקק
(תפארת  לקבל עשוי כלי הצינור כל את עושה הזו, הקטנה

שם). כלי 33)ישראל שנעשה מכיוון ב. סה, בתרא בבא
מתורת  לבטלו מועילה הקביעה אין בקרקע, קביעתו לפני

חרס 35)שם.34)כלי. כלי שברי של השיעור כפי
הי"ג). פי"ח כלים הלכות (ראה סאה עד המחזיקים

שאינם 36) מפני החטיטה את לגמרי סתמו לא פירוש,
ביניהם. נכנסים והמים ונסתמה 37)מהודקים, נתהדקו

לתוכה. מחלחלים מים ואין לגמרי, הגומא

.Ê‚BÙq‰38ÈÏc‰Â39ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL Ô‰a eÈ‰L «¿¿«¿ƒ∆»»∆¿∆Àƒ«ƒ
‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL ;e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜nÏ eÏÙÂ¿»¿«ƒ¿∆…¿»∆…»¿∆»
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סאה 70)המקווה. 40 שהיו לפני שנגעו אףֿעלֿפי

גביהם.71)במקווה. על נמשכים למקווה המגיעים והמים
שם: שנינו שבמשנתנו. אביק דין שזהו מבאר, בכסףֿמשנה
פוסל". אינו הצד מן פוסל, באמצע שבמרחץ, "האביק
כעין  הוא שאביק המשנה, את מפרש ישראל' ב'תפארת
נקובה, והיא המקווה בקרקעית שקועה מתכת של קערה
המים  את להחליף וכשרוצים במגופה הנקב את וסותמים
ואחרֿכך  יוצאים, והמים המגופה את מסירים שבמקווה
שהמים  מובן אחרים. כשרים מים וממשיכים סותמים
במקווה  שהיו לפני האביק לתוך נופלים למקווה הנכנסים
למקווה  המגיעים המים וכל שאובים, ונעשו סאה ארבעים
אינם  שאובים שמים ואע"פ ונפסלו, - האביק שנתמלא אחר
פוסלים  שלנו בנידון - סאה ארבעים בו שיש מקווה פוסלים
ה), הלכה סוף פ"ה למעלה (ראה הכשרים לפני שבאו מפני
מקווה  בצד כשר כמקווה זה הרי הצד מן כשהאביק אבל
שבגיסטרא  מפני ט, שבהלכה לגיסטרא דומה זה ואין פסול.
ולא  למקווה, מחוברים כשהם המקווה מי לתוכה הגיעו
שבאביק  המים הוכשרו לא ולמה שאובים. מעולם נעשו
בהם  מועילה בכלים הנמצאים שמים מפני השקה? עלֿידי
להכשירם  לא אבל בלבד, מטומאתם לטהרם רק השקה

ב).לטביל  אות יכין בפ"ה, ישראל' ה'תפארת כתב (וכן ה
נגד  הצד מן באביק מאיר כר' פסק שרבינו יוצא, זה מפירוש
בניגוד  יחיד דעת העדיף למה נתבאר ולא חכמים. דעת
"והלכה  בפירוש כתב למשנה ובפירושו מקום. בכל למקובל
והדברים  כתנאֿקמא. שפסק מבאר, [בכסףֿמשנה כחכמים".

מאיר"]. ר' "דברי בפירוש כתוב במשנה שהרי מפליאים,

.·ÈÈzL72˙BÎ¯a73Ï˙ÎÂ BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ¿≈¿≈¿«¿»ƒ¿…∆
Ô‰ÈÈa74ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰BÈÏÚ‰Â , ≈≈∆¿»∆¿»¿≈»«ƒ¿≈ƒ

ÔÈaL Ï˙ka ·˜Â ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰BzÁz‰Â¿««¿»¿≈»«ƒ¿ƒ¿∆∆«…∆∆≈
·˜p‰ „‚k LÈ Ì‡ ,‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰75‰LÏL »∆¿»««¿»ƒ≈¿∆∆«∆∆¿»

ÈtÓ ;‰BÈÏÚ‰ ‰ÏÒÙ - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏÀƒ«ƒ¿ƒƒ¿¿»»∆¿»ƒ¿≈
‡Ï ,‰BÈÏÚ‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰ el‡k ·˜p‰L∆«∆∆¿ƒ¿∆¿«»∆¿»…

dcˆa76. ¿ƒ»

מי"א.72) וכשירות 73)שם לקרקע, מחוברות  אבמטיות
בהן. והאחת 74)לטבול זו, בצד זו עומדות הבריכות

גבוה. יותר (רבינו 75)במקום הנקב שבחלול פירוש,
למשנה). וכלֿשכן 76)בפירושו הקודמת. ההלכה ראה

כשרים. ובתחתונה שאובים בעליונה אם

.‚È‰nk77Ïk‰ ?ÔÈbÏ ‰LÏL Ba ‰È‰ÈÂ ·˜pa ‰È‰È «»ƒ¿∆«∆∆¿ƒ¿∆¿»Àƒ«…
ÌÈÚa¯‡ ‰BzÁz‰ ‰Î¯a‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰Î¯a‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿≈»ƒ»¿»«¿≈»««¿»«¿»ƒ
˙B‡Ó LÏMÓ „Á‡ ·˜p‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ - ‰‡Ò¿»»ƒ∆ƒ¿∆«∆∆∆»ƒ¿≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ‰˙È‰ ;‰Î¯aÏ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿≈»»¿»∆¿ƒ¿»»ƒƒ¿

·LÁÂ ‡ˆÂ .‰Î¯aÏ ÌÈMLÂ ‰‡nÓ „Á‡ ·˜p‰78ÈÙÏ «∆∆∆»ƒ≈»¿ƒƒ«¿≈»¿≈«¬…¿ƒ
,ÔÈa˜ ‰ML ‰‡q‰L ,‰Ê ÔBaLÁ,ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ ·w‰Â ∆¿∆∆«¿»ƒ»«ƒ¿«««¿»»Àƒ
ÌÈˆÈa LL ‚l‰Â79. ¿«…≈≈ƒ

לוגים,78)שם.77) 24 = בסאה פשוט: הוא החשבון
אחד  הם לוגים ששלושה נמצא לוג, 960 = סאה וארבעים
סאה. בעשרים 160 מן אחד או סאה, בארבעים 320 מן

ענין 79) כל לזה ואין הלוג, שיעור רבינו מוסר דרךֿאגב
בו. עוסקים שאנו לדין מיוחד

.„È˙B‡Â˜Ó ‰LÏL80Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ,‰Ê „ˆa ‰Ê ¿»ƒ¿»∆¿«∆¿»∆»≈∆
,„v‰ ÔÓ ·e‡L Ô‰Ó „Á‡Â ,˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿»¿À»¿∆»≈∆»ƒ««

eÏ·ËÂ ‰LÏL e„¯ÈÂ81ÌÈn‰ eÓ¯ÚÂ ,ÔzLÏL82 ¿»¿¿»¿»¿¿»¿»¿∆∆¿««ƒ
ÌÈ¯Lk ˙B‡Â˜n‰ - ‰ÏÚÓÏÓ e·¯Ú˙Â ÔlkÓ83 ƒÀ»¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿≈ƒ
ÌÈML Ïk‰ ‰OÚ È¯‰L ;ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏ·Bh‰Â¿«¿ƒ¿ƒ∆¬≈«¬»«…ƒƒ
ÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈ¯Lk ÌÈÚa¯‡ Ô‰Ó ,‰‡Ò¿»≈∆«¿»ƒ¿≈ƒ∆¿«∆¿≈
ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ÔÈÏÒBt ÌÈ·e‡M‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

‰‡Ò84e„¯ÈÂ ÚˆÓ‡a ·e‡M‰ ‰È‰ .e¯‡aL BÓk , ¿»¿∆≈«¿»»«»»∆¿«¿»¿
- ˙B‡Â˜n‰ e·¯Ú˙Â ÌÈn‰ eÓ¯ÚÂ ,Ô‰a eÏ·ËÂ¿»¿»∆¿∆∆¿««ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»

eÈ‰Lk ˙B‡Â˜n‰ È¯‰85;eÈ‰Lk ÔÈ‡ÓË ÔÈÏ·Bh‰Â ¬≈«ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿∆»
ÔÈ¯Lk‰ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ e·¯Ú˙ ‡Ï È¯‰L86ÈÙÏ , ∆¬≈…ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ

.Ô‰ÈÈa ÏÈc·Ó ·e‡M‰L ,‰Ê „ˆa ‰Ê ÔÈ‡L∆≈»∆¿«∆∆«»«¿ƒ≈≈∆

ג.80) משנה במקווה 81)שם ואחד אחד כל אחת, בבת
משפתם.82)אחר. למעלה כשרים 83)עלו שלשתם

למשנתנו). בפירושו הסמוכים 84)(רבינו המקוואות שני
השאוב  מי ואין כשרים, מים סאה לארבעים הצטרפו לזה זה
נתערבו  שמימיו מפני הוכשר השאוב גם כן: על יתר פוסלם,
במי  האמצעי מי שנגעו [ואףֿעלֿפי כשר. מקווה במי
כלום, בכך אין - הכשר במי שנתערבו לפני שבצידו השאוב
השאובים  לתוכם שנפלו לפני הכשרים עם נתחברו שהרי
שבאו  מפני מנמק: ישראל' וב'תפארת ורא"ש). (ר"ש

פה]. הערה ראה כשרים. וברוב נשארו 85)בהמשכה
כשרים, – הכשרים הטמאים, טבילת שלפני במצבם

פסול. באופן 86)והשאוב הכשרים נתערבו לא פירוש,
הכשרים  נפסלו לא ואףֿעלֿפיֿכן הפסולים. דרך אלא ישר
בנפילה), (לא המשכה דרך אליהם באו שהפסולים מפני

ה"ח). פ"ד למעלה (ראה מרובים והכשרים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בשינוי 1) אלא וריח טעם בשינוי נפסל המקווה שאין יבאר

בהיפך  או פוסלים ולא המקווה את מעלים יש ודין מראה.
ששינה  דבר לתוכו שנפל מקווה פוסלים. ולא מעלים לא או
שנשתנה  מים לוגים שלושה תקנתו. כיצד מראיו את

למקווה. שנפלו מראיהם

.‡‰Â˜n‰ ÔÈ‡2ÈepLa ‡ÏÂ ÌÚh‰ ÈepLa ‡Ï ÏÒÙ ≈«ƒ¿∆ƒ¿»…¿ƒ«««¿…¿ƒ
‰‡¯Ó ÈepLa ‡l‡ ,ÁÈ¯‰3ÔÈ‡L ¯·c ÏÎÂ .„·Ïa »≈«∆»¿ƒ«¿∆ƒ¿«¿»»»∆≈

ÈepLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt - ‰lÁzÎÏ ‰Â˜Ó Ba ÔÈOBÚƒƒ¿∆¿«¿ƒ»≈∆«ƒ¿∆¿ƒ
‰‡¯Ó4ÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ìc‰Â ·ÏÁ‰ B‡ ÔÈi‰ ?„ˆÈk . «¿∆≈«««ƒ∆»»¿«»¿«≈»∆ƒ≈

ÔÈbÏ ‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - ˙B¯t‰ Ïk5, »«≈≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»Àƒ
.‰‡¯Ó ÈepLa ÔÈÏÒBÙe ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL∆…»¿∆»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿∆
B‡ ÔÈÈ ‚Ï BÏ ÏÙÂ ‰‡Ò ‰‡Ó Ba LiL ‰Â˜Ó elÙ‡¬ƒƒ¿∆∆≈≈»¿»¿»«…«ƒ

ÏeÒt - ÂÈ‡¯Ó ˙‡ ‰pLÂ ˙B¯t ÈÓ6LiL ‰Â˜Ó ÔÎÂ . ≈≈¿ƒ»∆«¿»»¿≈ƒ¿∆∆≈
ÏÙÂ ‰fÓ ˙BÁt B‡ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ Ba∆¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ»ƒ∆¿»«
- ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epL ‡ÏÂ ˙B¯t ÈÓ B‡ ÔÈÈ ‰‡Ò BÎB˙Ï¿¿»«ƒ≈≈¿…ƒ∆«¿»
‰ÏBÚ ‰ÏÙpL ‰‡q‰ ÔÈ‡Â .eÈ‰Lk ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰¬≈≈¿≈ƒ¿∆»¿≈«¿»∆»¿»»
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‰Â˜n‰ ˙cÓÏ7ÌÈ¯OÚ ÌÈ¯OÚ‰ ÏÚ ÛÒB Ì‡Â . ¿ƒ««ƒ¿∆¿ƒ««»∆¿ƒ∆¿ƒ
.¯Lk ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¬≈∆ƒ¿∆»≈

בקרקע 2) – בהמה משתיית שנפסלו "מים א: קו, חולין
מערות  במי טובלים שהיו אמרו, – ב יד, ובשבת כשרים".

וסרוחים. מ"ג.3)מכונסים פ"ז של 4)מקוואות מימרא
ב. קמד, בשבת פפא, התמד 5)רב ב: כה, בחולין שנינו

הי"א). לקמן (ראה המקוה את פוסל אינו משהחמיץ
שם.6) ארבעים 7)מקוואות בו שיש "מקוה מ"ב: שם

העלהו". לא – מהם סאה לתוכו נפל אחת, חסר סאה
שלעיני  נראה העלהו". ולא פסלו "לא הגר"א: [גירסת
מצא  ולפיכך במשנתנו, אחרת גירסא היתה משנה' ה'כסף
במשנתנו  והרי עולה, אינה למה פ"ז מקוואות במשנה מקורו

העלוהו"]. "לא בפירוש: כתוב

.·LÈ8ÔÈÏÚÓ9‡ÏÂ ÔÈÏÒBt ,ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ‰Â˜n‰ ˙‡ ≈«¬ƒ∆«ƒ¿∆¿…¿ƒ¿ƒ¿…
.ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï ,ÔÈÏÚÓ«¬ƒ…«¬ƒ¿…¿ƒ

מ"א.8) סאה.9)שם לארבעים משלימים

.‚el‡Â10,„¯a‰Â ,‚ÏM‰ :ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ¿≈«¬ƒ¿…¿ƒ«∆∆¿«»»
¯BÙk‰Â11„ÈÏb‰Â ,12˜B¯p‰ ËÈËÂ ,ÁÏn‰Â ,13?„ˆÈk . ¿«¿¿«¿ƒ¿«∆«¿ƒ«»≈«

BÎB˙Ï ÏÙÂ ˙Á‡ ¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Óƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»»≈««¿»«¿
B˙cÓÏ ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ - el‡Ó „Á‡Ó ‰‡Ò14È¯‰Â ¿»≈∆»≈≈¬≈∆∆¿ƒ»«¬≈

ÌÏLÂ ¯Lk ‰Â˜n‰15e‡ˆÓ .16.ÔÈÏÒBt ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ «ƒ¿∆»≈¿»≈ƒ¿¿«¬ƒ¿…¿ƒ
ÔÁÈp‰Â ‰lÁza ‚ÏL ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ‡È·‰ elÙ‡¬ƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»∆∆«¿ƒ»¿ƒƒ»

‰˜eÚa17B˜q¯Â18¯LÎÂ ÌÏL ‰Â˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÌL19. »»¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿∆»≈¿»≈

לפעמים.11)שם.10) שיקפא "הוא מפרש: במשנה רבינו
מאוד. דקה שלג כשיכבת והוא הנקפא הטל פירשו: ואחרים

מכלי 13)קרח.12) להוריקו שאפשר עד כלֿכך רך טיט
כלי. סאה.14)אל לארבעים המידה את משלים

(15- למקוה נפילתם לפני בכלי מונחים שהיו אףֿעלֿפי
בכלי. נימוחו שלא בתנאי שאובים, נעשו מזה 16)לא

פוסלים. ולא מעלים שהם ב'בית 18)בגומא.17)יוצא,
נמס. שלא ואע"פ השלג את מיעך מפרש רא סי' יו"ד יוסף'

מידבא 19) אנשי "והעידו עקיבא: רבי אמר שם, במשנה
שלג  והביאו צאו להם שאמר ישמעאל) רבי (של משמו
מפני  ישמעאל, כרבי רבינו ופסק בתחילה", מקוה ועשו
רק  בתחילה מקוה לעשות שהתירו ונראה מעשה. שעשה
לעשות  המעלים בין שנמנו הדברים שאר אבל בלבד, משלג
שנמנו  הדברים שאר אבל בלבד, משלג רק בתחילה מקוה
המקוה  את משלימים רק הם פוסלים ולא המעלים בין
הנרוק, [בטיט פסולה. – מהם שכולה מקוה אבל החסר,
ויש  פסול] – טיט שכולו ב) יט, (בסוכה בפירוש נאמר

ומשהו. סאה 20 היינו מים, רוב שצריך להניח

.„el‡Â20ÔÈÏÒBt21ÔÈa ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ :ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ ¿≈¿ƒ¿…«¬ƒ«ƒ¿ƒ≈
ÌÈL·k ÈÓe ,ÌÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë22˙B˜ÏL ÈÓe ,23, ¿ƒ≈¿≈ƒ≈¿»ƒ≈¿»

„Óz‰Â24ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú25¯ÎM‰Â ,26‰Â˜Ó ?„ˆÈk . ¿«∆∆«∆…∆¿ƒ¿«≈»≈«ƒ¿∆
„Á‡Ó ÏÙÂ ,¯Èc Ï˜LÓ ¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»»≈ƒ¿«ƒ»¿»«≈∆»
‰Â˜n‰ ˙cÓÏ ‰ÏBÚ BÈ‡ - ÔÎB˙Ï ¯Èc Ï˜LÓ el‡Ó≈≈ƒ¿«ƒ»¿»≈∆¿ƒ««ƒ¿∆
Ô‰Ó ÔÈbÏ ‰LÏL Ô‰Ó „Á‡Ó ÏÙ Ì‡Â .BÓÈÏL‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈∆»≈∆¿»Àƒ≈∆

.‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt -¿ƒ∆«ƒ¿∆

מ"ב.20) למקוה 21)שם מהם לוגים שלושה נפלו אם
סאה. 40 בו ירקות.22)שאין או פירות בהם שכבשו מים

שהוא.23) מאכל דבר כל בהם עשוי 24)ששלקו משקה
ענבים. של וזגים חרצנים או יין שמרי בהם שנתנו ממים

שלא 25) זמן וכל רב, זמן שוהה כשהוא להחמיץ דרכו
כמים. דינו – בעירובין 26)החמיץ שמואל, של מימרא

ב. כט,

.‰el‡Â27,ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L :ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÒBt ‡Ï ¿≈…¿ƒ¿…«¬ƒ¿»««¿ƒ
¯Èv‰Â ,˙B¯t ÈÓe28ÒÈ¯en‰Â ,29.ıÈÓÁ‰MÓ „Óz‰Â , ≈≈¿«ƒ¿«¿»¿«∆∆ƒ∆∆¿ƒ

ÏÙÂ ˙Á‡ ¯ÒÁ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ?„ˆÈk≈«ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»»≈««¿»«
ÌÈn‰ È¯‰Â ,e‰ÏÚ‰ ‡Ï - ÔÎB˙Ï ‰‡Ò el‡Ó „Á‡Ó≈∆»≈≈¿»¿»…∆¡»«¬≈««ƒ
ÈepLa ‡l‡ ÔÈÏÒBt el‡ ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk ÌÈ¯Lk¿≈ƒ¿∆»∆≈≈¿ƒ∆»¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,‰‡¯Ó30. «¿∆¿∆≈«¿

מלוחים.28)שם.27) מדגים המתמצים שומן 29)מים
מלוחים. ה"א.30)מדגים למעלה

.ÂÌÈÓÚÙe31‰Â˜Ó ?„ˆÈk .‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ el‡L ¿»ƒ∆≈«¬ƒ∆«ƒ¿∆≈«ƒ¿∆
„Á‡Ó ‰‡Ò BÎB˙Ï ÏÙÂ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL∆≈«¿»ƒ¿»¿»«¿¿»≈∆»
ÌÈÚa¯‡‰ È¯‰ - epnÓ ‰‡Ò Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ ,el‡Ó≈≈¿»«¿»«¿»ƒ∆¬≈»«¿»ƒ

¯Lk ‰Â˜Ó e¯‡LpL32. ∆ƒ¿¬ƒ¿∆»≈

רובו".32)שם.31) "עד יוחנן רבי אמר - ב פב, ביבמות
שיישארו  כדי פעמים מתשעֿעשרה יותר יטול שלא כלומר,
שם). ראה פירות. מי רוב יתן שלא אחר: (פירוש מים רוב
זו  בסאה הרי סאה, כשנטל מעלים למה שואל שם [רש"י
ומתרץ  מים? סאה 40 נשארו ולא מים, הרבה יש שנטל

הוכשרו].שהסאה  סאה 41 וכל מים, ברוב בטלה פירות מי
סאה, נטל ואחרֿכך פירות מי סאה תחילה כשנתן זה וכל
נשארו  כשרים מים סאה כשנטל שהרי פסול, – להיפך אבל
משלימים  אינם אחרֿכך שהוסיף הפירות ומי סאים, 39
ונטל  שאובים מים סאה נתן בדין ה"ז פ"ד למעלה (ראה

סאה).

.Ê‰Â˜Ó33ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ÈlÒ Ba ÁÈ„‰L34˙‡ epLÂ ƒ¿∆∆≈ƒ««≈≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ∆
¯Lk - ÂÈ‡¯Ó35. «¿»»≈

מ"ג.33) הפירות 34)שם לכלוך בהם שנדבק ריקים סלים
בהם. כמי 35)שהיו נידון ואינו ממש, בו אין הלכלוך

פירות.

.ÁÚ·v‰ ÈÓ36ÔÈbÏ ‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt37, ≈«∆«¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»Àƒ
.ÂÈ‡¯Ó ÈepLa B˙B‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿ƒ«¿»

מקרי"37)שם.36) דציבעא "מיא אמרו: - ב ג, במכות
ולפיכך  מים, שם עליהם נשאר פירוש, שמם). צבע' ('מי
מראה. בשינוי פוסלים ואין בשאובים פוסלים – כמים דינם

.Ë‰Â˜Ó38Ï‰Ó B‡ ÔÈÈ ÏÙpL39˙B¯t ÈÓ ¯‡L B‡ ƒ¿∆∆»««ƒ…«¿»≈≈
„Ú ÔÈzÓÈ ?B˙wz „ˆÈk - ÏÒÙÂ ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epLÂ¿ƒ∆«¿»¿ƒ¿«≈««»»«¿ƒ«

ÌÈÓL‚ e„¯iL40Ì‡Â .ÌÈÓ ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ ∆≈¿¿»ƒ¿«¿¿«¿»¿«¿≈«ƒ¿ƒ
‡lÓÓ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ‰Â˜na ‰È‰»»«ƒ¿∆«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿«≈

ÔÎB˙Ï ·‡BLÂ41ÏÙ .ÌÈÓ ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁiL „Ú ¿≈¿»«∆«¿¿«¿»¿«¿≈«ƒ»«
BÎB˙Ï42‰‡¯Ó ‰pzLÂ d· ‡ˆBiÎÂ Ï‰Ó B‡ ÔÈÈ ¿«ƒ…«¿«≈»¿ƒ¿«»«¿≈
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סאה 70)המקווה. 40 שהיו לפני שנגעו אףֿעלֿפי

גביהם.71)במקווה. על נמשכים למקווה המגיעים והמים
שם: שנינו שבמשנתנו. אביק דין שזהו מבאר, בכסףֿמשנה
פוסל". אינו הצד מן פוסל, באמצע שבמרחץ, "האביק
כעין  הוא שאביק המשנה, את מפרש ישראל' ב'תפארת
נקובה, והיא המקווה בקרקעית שקועה מתכת של קערה
המים  את להחליף וכשרוצים במגופה הנקב את וסותמים
ואחרֿכך  יוצאים, והמים המגופה את מסירים שבמקווה
שהמים  מובן אחרים. כשרים מים וממשיכים סותמים
במקווה  שהיו לפני האביק לתוך נופלים למקווה הנכנסים
למקווה  המגיעים המים וכל שאובים, ונעשו סאה ארבעים
אינם  שאובים שמים ואע"פ ונפסלו, - האביק שנתמלא אחר
פוסלים  שלנו בנידון - סאה ארבעים בו שיש מקווה פוסלים
ה), הלכה סוף פ"ה למעלה (ראה הכשרים לפני שבאו מפני
מקווה  בצד כשר כמקווה זה הרי הצד מן כשהאביק אבל
שבגיסטרא  מפני ט, שבהלכה לגיסטרא דומה זה ואין פסול.
ולא  למקווה, מחוברים כשהם המקווה מי לתוכה הגיעו
שבאביק  המים הוכשרו לא ולמה שאובים. מעולם נעשו
בהם  מועילה בכלים הנמצאים שמים מפני השקה? עלֿידי
להכשירם  לא אבל בלבד, מטומאתם לטהרם רק השקה

ב).לטביל  אות יכין בפ"ה, ישראל' ה'תפארת כתב (וכן ה
נגד  הצד מן באביק מאיר כר' פסק שרבינו יוצא, זה מפירוש
בניגוד  יחיד דעת העדיף למה נתבאר ולא חכמים. דעת
"והלכה  בפירוש כתב למשנה ובפירושו מקום. בכל למקובל
והדברים  כתנאֿקמא. שפסק מבאר, [בכסףֿמשנה כחכמים".

מאיר"]. ר' "דברי בפירוש כתוב במשנה שהרי מפליאים,

.·ÈÈzL72˙BÎ¯a73Ï˙ÎÂ BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ¿≈¿≈¿«¿»ƒ¿…∆
Ô‰ÈÈa74ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰BÈÏÚ‰Â , ≈≈∆¿»∆¿»¿≈»«ƒ¿≈ƒ

ÔÈaL Ï˙ka ·˜Â ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰BzÁz‰Â¿««¿»¿≈»«ƒ¿ƒ¿∆∆«…∆∆≈
·˜p‰ „‚k LÈ Ì‡ ,‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰75‰LÏL »∆¿»««¿»ƒ≈¿∆∆«∆∆¿»

ÈtÓ ;‰BÈÏÚ‰ ‰ÏÒÙ - ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏÀƒ«ƒ¿ƒƒ¿¿»»∆¿»ƒ¿≈
‡Ï ,‰BÈÏÚ‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰ el‡k ·˜p‰L∆«∆∆¿ƒ¿∆¿«»∆¿»…

dcˆa76. ¿ƒ»

מי"א.72) וכשירות 73)שם לקרקע, מחוברות  אבמטיות
בהן. והאחת 74)לטבול זו, בצד זו עומדות הבריכות

גבוה. יותר (רבינו 75)במקום הנקב שבחלול פירוש,
למשנה). וכלֿשכן 76)בפירושו הקודמת. ההלכה ראה

כשרים. ובתחתונה שאובים בעליונה אם

.‚È‰nk77Ïk‰ ?ÔÈbÏ ‰LÏL Ba ‰È‰ÈÂ ·˜pa ‰È‰È «»ƒ¿∆«∆∆¿ƒ¿∆¿»Àƒ«…
ÌÈÚa¯‡ ‰BzÁz‰ ‰Î¯a‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰Î¯a‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿≈»ƒ»¿»«¿≈»««¿»«¿»ƒ
˙B‡Ó LÏMÓ „Á‡ ·˜p‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ - ‰‡Ò¿»»ƒ∆ƒ¿∆«∆∆∆»ƒ¿≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ‰˙È‰ ;‰Î¯aÏ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¿≈»»¿»∆¿ƒ¿»»ƒƒ¿

·LÁÂ ‡ˆÂ .‰Î¯aÏ ÌÈMLÂ ‰‡nÓ „Á‡ ·˜p‰78ÈÙÏ «∆∆∆»ƒ≈»¿ƒƒ«¿≈»¿≈«¬…¿ƒ
,ÔÈa˜ ‰ML ‰‡q‰L ,‰Ê ÔBaLÁ,ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ ·w‰Â ∆¿∆∆«¿»ƒ»«ƒ¿«««¿»»Àƒ
ÌÈˆÈa LL ‚l‰Â79. ¿«…≈≈ƒ

לוגים,78)שם.77) 24 = בסאה פשוט: הוא החשבון
אחד  הם לוגים ששלושה נמצא לוג, 960 = סאה וארבעים
סאה. בעשרים 160 מן אחד או סאה, בארבעים 320 מן

ענין 79) כל לזה ואין הלוג, שיעור רבינו מוסר דרךֿאגב
בו. עוסקים שאנו לדין מיוחד

.„È˙B‡Â˜Ó ‰LÏL80Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ,‰Ê „ˆa ‰Ê ¿»ƒ¿»∆¿«∆¿»∆»≈∆
,„v‰ ÔÓ ·e‡L Ô‰Ó „Á‡Â ,˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿»¿À»¿∆»≈∆»ƒ««

eÏ·ËÂ ‰LÏL e„¯ÈÂ81ÌÈn‰ eÓ¯ÚÂ ,ÔzLÏL82 ¿»¿¿»¿»¿¿»¿»¿∆∆¿««ƒ
ÌÈ¯Lk ˙B‡Â˜n‰ - ‰ÏÚÓÏÓ e·¯Ú˙Â ÔlkÓ83 ƒÀ»¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿≈ƒ
ÌÈML Ïk‰ ‰OÚ È¯‰L ;ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏ·Bh‰Â¿«¿ƒ¿ƒ∆¬≈«¬»«…ƒƒ
ÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈ¯Lk ÌÈÚa¯‡ Ô‰Ó ,‰‡Ò¿»≈∆«¿»ƒ¿≈ƒ∆¿«∆¿≈
ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó ÔÈÏÒBt ÌÈ·e‡M‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆≈«¿»ƒ

‰‡Ò84e„¯ÈÂ ÚˆÓ‡a ·e‡M‰ ‰È‰ .e¯‡aL BÓk , ¿»¿∆≈«¿»»«»»∆¿«¿»¿
- ˙B‡Â˜n‰ e·¯Ú˙Â ÌÈn‰ eÓ¯ÚÂ ,Ô‰a eÏ·ËÂ¿»¿»∆¿∆∆¿««ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»

eÈ‰Lk ˙B‡Â˜n‰ È¯‰85;eÈ‰Lk ÔÈ‡ÓË ÔÈÏ·Bh‰Â ¬≈«ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿∆»
ÔÈ¯Lk‰ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ e·¯Ú˙ ‡Ï È¯‰L86ÈÙÏ , ∆¬≈…ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ

.Ô‰ÈÈa ÏÈc·Ó ·e‡M‰L ,‰Ê „ˆa ‰Ê ÔÈ‡L∆≈»∆¿«∆∆«»«¿ƒ≈≈∆

ג.80) משנה במקווה 81)שם ואחד אחד כל אחת, בבת
משפתם.82)אחר. למעלה כשרים 83)עלו שלשתם

למשנתנו). בפירושו הסמוכים 84)(רבינו המקוואות שני
השאוב  מי ואין כשרים, מים סאה לארבעים הצטרפו לזה זה
נתערבו  שמימיו מפני הוכשר השאוב גם כן: על יתר פוסלם,
במי  האמצעי מי שנגעו [ואףֿעלֿפי כשר. מקווה במי
כלום, בכך אין - הכשר במי שנתערבו לפני שבצידו השאוב
השאובים  לתוכם שנפלו לפני הכשרים עם נתחברו שהרי
שבאו  מפני מנמק: ישראל' וב'תפארת ורא"ש). (ר"ש

פה]. הערה ראה כשרים. וברוב נשארו 85)בהמשכה
כשרים, – הכשרים הטמאים, טבילת שלפני במצבם

פסול. באופן 86)והשאוב הכשרים נתערבו לא פירוש,
הכשרים  נפסלו לא ואףֿעלֿפיֿכן הפסולים. דרך אלא ישר
בנפילה), (לא המשכה דרך אליהם באו שהפסולים מפני

ה"ח). פ"ד למעלה (ראה מרובים והכשרים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בשינוי 1) אלא וריח טעם בשינוי נפסל המקווה שאין יבאר

בהיפך  או פוסלים ולא המקווה את מעלים יש ודין מראה.
ששינה  דבר לתוכו שנפל מקווה פוסלים. ולא מעלים לא או
שנשתנה  מים לוגים שלושה תקנתו. כיצד מראיו את

למקווה. שנפלו מראיהם

.‡‰Â˜n‰ ÔÈ‡2ÈepLa ‡ÏÂ ÌÚh‰ ÈepLa ‡Ï ÏÒÙ ≈«ƒ¿∆ƒ¿»…¿ƒ«««¿…¿ƒ
‰‡¯Ó ÈepLa ‡l‡ ,ÁÈ¯‰3ÔÈ‡L ¯·c ÏÎÂ .„·Ïa »≈«∆»¿ƒ«¿∆ƒ¿«¿»»»∆≈

ÈepLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÏÒBt - ‰lÁzÎÏ ‰Â˜Ó Ba ÔÈOBÚƒƒ¿∆¿«¿ƒ»≈∆«ƒ¿∆¿ƒ
‰‡¯Ó4ÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ìc‰Â ·ÏÁ‰ B‡ ÔÈi‰ ?„ˆÈk . «¿∆≈«««ƒ∆»»¿«»¿«≈»∆ƒ≈

ÔÈbÏ ‰LÏLa ‰Â˜n‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - ˙B¯t‰ Ïk5, »«≈≈»¿ƒ∆«ƒ¿∆ƒ¿»Àƒ
.‰‡¯Ó ÈepLa ÔÈÏÒBÙe ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL∆…»¿∆»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿∆
B‡ ÔÈÈ ‚Ï BÏ ÏÙÂ ‰‡Ò ‰‡Ó Ba LiL ‰Â˜Ó elÙ‡¬ƒƒ¿∆∆≈≈»¿»¿»«…«ƒ

ÏeÒt - ÂÈ‡¯Ó ˙‡ ‰pLÂ ˙B¯t ÈÓ6LiL ‰Â˜Ó ÔÎÂ . ≈≈¿ƒ»∆«¿»»¿≈ƒ¿∆∆≈
ÏÙÂ ‰fÓ ˙BÁt B‡ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ Ba∆¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ»ƒ∆¿»«
- ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epL ‡ÏÂ ˙B¯t ÈÓ B‡ ÔÈÈ ‰‡Ò BÎB˙Ï¿¿»«ƒ≈≈¿…ƒ∆«¿»
‰ÏBÚ ‰ÏÙpL ‰‡q‰ ÔÈ‡Â .eÈ‰Lk ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰¬≈≈¿≈ƒ¿∆»¿≈«¿»∆»¿»»
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B˙ˆ˜Ó43È„k ‰pzL ‡lL ÌÈÓ ‰‡¯Ó da ÔÈ‡ Ì‡ , ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«ƒ∆…ƒ¿«»¿≈
Ba ÏaËÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡44Ï·Bh‰Â . «¿»ƒ¿»¬≈∆…ƒ¿…¿«≈

‰pzLpL ÌB˜Óa45elÙ‡ .‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ¿»∆ƒ¿«»…»¿»¿ƒ»¬ƒ
ÏB„b‰ Ìia ‰¯aLpL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á46B˙B‡ ‰‡¯Óe »ƒ∆«ƒ∆ƒ¿¿»«»«»«¿≈

‡Ï - ÌB˜Ó B˙B‡a Ï·Bh‰ ,ÔÈÈ ÏL ‰‡¯Ók ÌB˜Ó»¿«¿∆∆«ƒ«≈¿»…
.‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ»¿»¿ƒ»

גורסים 39)שם.38) (יש בכלי המונחים הזיתים זיעת
הפירות.40)"מוהל"). מי מראה את ויבטלו מימיו וירבו

במקוה ויתן מדובר בכלים מים ימלא ואם סאה, 40 בו שאין
שאובים. מדין יפסלוהו כמה 41)לתוכו כבר נתבאר

פוסלים  השאובים אין סאה, 40 בו שיש שמקוה פעמים
מ"ד.42)אותו. מראה 43)שם נשתנה אחד במקום

נשתנה. לא אחרים ובמקומות אפילו 44)המים, יטבול לא
כשרים. מים סאה 40 במקוה שאין מפני נשתנה, שלא בצד

ויש 45) נשתנו שלא סאה 40 נשארו אם אפילו מדובר, כאן
– שנשתנה במקום הטבילה אףֿעלֿפיֿכן כשר, מקוה כאן
ארבעים  נשארו כשלא זו בבא לפרש [איֿאפשר פסולה.
– נשתנה שלא במקום הטבילה גם זה במקרה שהרי סאה,
"הטובל  ה"ח: פ"ה מקוואות בתוספתא ששנינו כמו פסולה,
טבל"]. לא כאילו המים, במקום בין היין במקום בין

ה"ט.46) שם תוספתא,

.ÈÔÈbÏ ‰LÏL47elÙ‡ ÔÎB˙Ï ÏÙpL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ¿»Àƒ«ƒ¿ƒ∆»«¿»¬ƒ
Ïk‰ ‰‡¯Ó È¯‰Â ,Ô‰È‡¯Ó ‰pLÂ ÔÈÈ ¯Èc Ï˜LÓƒ¿«ƒ»«ƒ¿ƒ»«¿≈∆«¬≈«¿≈«…

e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜nÏ eÏÙÂ ,ÔÈÈ ‰‡¯Ó48Ì‡ ‡l‡ , «¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿∆…¿»∆»ƒ
ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epL49. ƒ∆«¿»

ה.47) פ"ז, שם זה 48)משנה, לעניין שנידונים משום
מראה. בשינוי אלא בשאובים פוסל שאינו כיין,

המקוה.49) מי מראה

.‡ÈÔÈbÏ ‰LÏL50ÏÙpL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ¯Èc ¯ÒÁ ¿»Àƒ»≈ƒ»«ƒ¿ƒ∆»«
·ÏÁ ¯Èc ÔÎB˙Ï51Ïk‰ ‰‡¯Ó È¯‰Â ,˙B¯t ÈÓ B‡ ¿»ƒ«»»≈≈«¬≈«¿≈«…

ÌÈÓ52e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜nÏ eÏÙÂ ,53eÏtiL „Ú ; «ƒ¿»¿«ƒ¿∆…¿»«∆ƒ¿
‰˜LÓ ˙·¯Úz Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿ƒ∆≈»∆«¬…∆«¿∆

.˙B¯t ÈÓ ‡ÏÂ ¯Á‡«≈¿…≈≈

לוגים.51)שם.50) בשלושה פוסל כן,52)שאינו ואם
מים. מראה שכולם שאובים לוגים שלושה כאן יש

נורי.53) בן יוחנן רבי דעת נגד שם כתנאֿקמא

.·È‰Â˜Ó54‡ÏÂ BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÂÈÓÈÓ ‰‡¯Ó ‰pzLpL ƒ¿∆∆ƒ¿«»«¿≈≈»≈¬««¿¿…
‰pzLpL ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï .¯Lk ‰Ê È¯‰ - ¯·„ BÏ ÏÙ»«»»¬≈∆»≈…»¿∆»∆ƒ¿«»

.¯Á‡ ‰˜LÓ ˙ÓÁÓ≈¬««¿∆«≈

וענבים 54) זיתים סלי בו הדיח מדין רבינו למד זה דין
(כסףֿמשנה). ה"ז למעלה

ה'תש"פ  ניסן ח' חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שבתוך 1) עוקה כמקווה. הוא אם למקווה המעורב יבאר

שנסדק  מקוואות שני שבין כותל בה. מטבילין אם המקווה

המקוואות  מטהרים אם מצטרפים. אם לערב או לשתי או
שמימיו  מקווה מהקרוב. והרחוק מהתחתון העליון

מרודדים.

.‡·¯ÚÓ‰ Ïk2‰Â˜nÏ3‰Â˜nk ‡e‰ È¯‰ -4 »«¿…»«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿∆
‰Â˜n‰ ÈÙÏ ˙BÎeÓq‰ ˙Bnb .Ba ÔÈÏÈaËÓe5ÌB˜Óe «¿ƒƒÀ«¿¿ƒ«ƒ¿∆¿

ÈÓ ÌÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÓ Ô‰a eÈ‰L ‰Ó‰a ˙BÒ¯t ÈÏ‚«̄¿≈«¿¿≈»∆»»∆«ƒ¿…»ƒƒ≈
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ‰Â˜n‰6.Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ - «ƒ¿∆ƒ¿∆∆««¿ƒƒ»∆

א.2) משנה ו פרק בהם 3)מקוואות שאין סאה מים 40
כשר. מקווה בצד יש 4)הנמצאים אולם בהם. ומטבילים

גומות. בדין ומתחיל מבארם ורבינו בזה, דינים הבדלי
למקווה.5) נמצאים 6)מחוץ אלה שמקומות מכיוון

בפחות  למקווה מצטרפים אינם המקווה לכתלי מחוץ
זה. משיעור

.·‰¯Ún‰ È¯BÁ7Û‡ Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ - ‰¯Ún‰ È˜„ÒÂ ≈«¿»»¿ƒ¿≈«¿»»«¿ƒƒ»∆«
‰Â˜n‰ ÈÓ ÌÚ ÔÈ·¯ÚÓ Ô‰aL ÌÈn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈««ƒ∆»∆¿…»ƒƒ≈«ƒ¿∆

‡e‰L ÏÎa ‡l‡8. ∆»¿»∆

המקוואות 7) רוב היו המשנה בתקופת שבמערה. המקווה
"מערה", המשנה כתבה ולפיכך צניעות, משום במערות

המשנה. לשון נקט חלל 8)ורבינו בתוך שהם מפני
ביותר. קטן חיבור מספיק המקווה

.‚‰Â˜n‰ ˙BÏÚÓ ÏÚ ‰e˙ ‰˙È‰L ËÁÓ9‰È‰Â , ««∆»¿»¿»««¬«ƒ¿∆¿»»
ÌÈna ‡È·Óe CÈÏBÓ10Ïb‰ ‰ÈÏÚ ¯·ÚL ÔÂÈk - ƒ≈ƒ««ƒ≈»∆»«»∆»««

.‰¯B‰Ë¿»

למים.9) ברגלו 10)מחוץ או בידו המקווה מי את הניע
גלים. ונערמו

.„‰Â˜Ó CB˙aL ‰˜eÚ11Ú˜¯w‰ ‰˙È‰ Ì‡ : »∆¿ƒ¿∆ƒ»¿»««¿«
Â ‰‡È¯a ‰Â˜n‰Â ‰˜eÚ‰ ÔÈa ˙Ïc·n‰‰ÏBÎÈ ««¿∆∆≈»»¿«ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»

dÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï12‰˜eÚaL ÌÈna ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ¿«¬ƒ∆«¿»≈«¿ƒƒ««ƒ∆»»
ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰iL „Ú13;„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ‰Â˜n‰ ÌÚ «∆ƒ¿¿…»ƒƒ«ƒ¿∆ƒ¿∆∆«

ÔÈ‡ elÙ‡ - dÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿»¿«¬ƒ∆«¿»¬ƒ≈»
Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ‡e‰L ÏÎa ‡l‡ ÔÈ·¯ÚÓ14. ¿…»ƒ∆»¿»∆«¿ƒƒ»∆

עשוייה 11) המים שטח תחת עצמה המקווה בתוך חפירה
קיימא.12)ככיפה. ובת בפחות 13)חזקה כלומר,

בה. מטבילים אין זה כזו 14)משיעור רעועה מחיצה
כסדק. דינה מאליה ליפול שסופה

.‰ÌÈLÏ ˜cÒpL ˙B‡Â˜Ó ÈL ÔÈaL Ï˙k15- …∆∆≈¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ16- ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰ÈLa ‰È‰ Ì‡Â , ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿»

·¯ÚÏ ˜cÒ Ì‡Â .Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈÏÈaËÓ17ÔÈ‡ - «¿ƒƒ¿»∆»≈∆¿ƒƒ¿«»≈∆≈
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk „Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰iL „Ú ÔÈÙ¯ËˆÓ18. ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿»∆»ƒ¿∆∆«

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ e·¯Ú˙ Ì‡ ,‰ÏÚÓÏÓ Ï˙k‰ ı¯Ùƒ¿««…∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿»¿««ƒ¿«¿»ƒ
Ï˙k‰19ÌeM‰ ˙tÏ˜k20- „Bp‰ ˙¯ÙBÙL ·Á¯ ÏÚ «…∆ƒ¿ƒ«««…«¿∆∆«

.ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ

(רבינו 15) למטה מלמעלה פירוש, לשתי. להיות: צריך
למשנתנו). ובשני 16)בפירושו מארבעים פחות בזה אם

אפילו  המקוואות שני מצטרפים זה משיעור פחות כן גם
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מקוואות  עירוב שאמרו ומה שהוא. כל שרחבו בסדק
הכותל  אורך לכל סדק אבל בנקב, היינו הנוד, כשפופרת

שהוא. בכל מפרשים 17)מחבר יש לשמאל. מימין
למטה. מלמעלה - וערב לשמאל, מימין הוא שתי להיפך,

כרבינו. פירש הוא:18)והראב"ד ונימוקם כחכמים. פסק
סדק  אבל מאליו, ייסתם לא למטה מלמעלה כשהסדק
הכותל  של העליון שהחלק מפני להיסתם, עלול לרוחב
נאמר  זה [שיעור גדול. שיעור צריך ולפיכך וירד מכביד
כשר  אחד כשמקווה אבל להשלימו, שצריך חסר, במקווה
אפילו  שהוא, כל סדק מספיק שאובים סאה 40 ובשני
השקה, ידי על השאוב המקווה את להכשיר לערב, בנסדק
בכשרותם. השאובים יישארו הסדק ייסתם אפילו שהרי

הפגימה 19) דרך עוברים והמים הכותל שפת שנפגמה כגון
לזה. זה שני 20)ממקווה המחברים המים גובה

המקוואות.

.Â?„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ‡e‰L ·˜p‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ«∆∆∆ƒ¿∆∆«
˙B¯ÊBÁÂ Ì„‡ Ïk ÏL ˙BiBÈa ˙BÚaˆ‡ ÈzL ·Á¯k¿…«¿≈∆¿»≈ƒ∆»»»¿¿

Ba21ÔÓ ˙BBL‡¯ ˙BÚaˆ‡ ÈzL ‡l‡ ,Ï„eba ÔÈ‡Â .¿≈»«»∆»¿≈∆¿»ƒƒ
„i‰ ÒÙaL Úa¯‡‰22„Bp‰ ˙¯ÙBÙLa „ÓÚiL Ïk .23 »«¿«∆¿««»…∆«¬…ƒ¿∆∆«

ËÚÓÓ -24.ÌÈÓ ÏL B˙i¯aÓ Ô‰L ÌÈ¯·„· elÙ‡Â , ¿«≈«¬ƒƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ
ÔÈ‡ - Ba ÔÈ‡ ˜ÙÒ „Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ·˜pa LÈ ˜ÙÒ»≈≈«∆∆ƒ¿∆∆«»≈≈≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈ·h‰ ¯wÚL ÈtÓ ;ÔÈÙ¯ËˆÓ25ÏÎÂ , ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆ƒ««¿ƒ»ƒ«»¿…
˜ÙÒ - ‰ÎÏ‰ B¯eÚML Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ B¯wÚL∆ƒ»ƒ«»««ƒ∆ƒ¬»»¿≈

¯ÈÓÁ‰Ï B¯eÚL26. ƒ¿«¿ƒ

עגול 21) נקב היינו הנקב, בחור בריווח אותן לסבב אפשר
אצבעות. שתי כרוחב תוספתא 22)שקוטרו ואמה. אצבע

של  בבינוניות - שאמרו אצבעות "ב' ב: הלכה ה פרק שם
אגודלים  ארבעה הוא [הטפח בטפח". מארבע ולא אדם כל

ב)]. מא, ואפילו 23)(מנחות זה בחלל הנמצא דבר כל
או  המקווה מקרקע עפר כגון המים עם הבאים דברים

במים. החיים להרחיב 24)תולעים וצריך משיעורו מוריד
תערובת  כל ללא מים זרם דרכו שיעבור עד הנקב את

הנוד. שפופרת מן 25)בעובי שהוא "מפני - במשנתנו
מן  הטבילה שעיקר "מפני וכתב: הוסיף ורבינו התורה"
לא  השיעורים פירוש, הלכה". ששיעורו פי על אף התורה...
הגבורה  מפי מסיני למשה הלכה נאמרו אלא בתורה נכתבו

א). ד, מלשונו 26)(עירובין בשיעורו. מחמירים פירוש,
עיקרו שאין בדבר מסיני למשה הלכה שספק מן משמע

להקל. - התורה

.ÊÔBÈÏÚ‰ ˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ27ÔBzÁz‰ ÔÓ28 ¿«¬ƒ∆«ƒ¿»»∆¿ƒ««¿
ÔBÏÈÒ ÔÈ‡È·Ó ?„ˆÈk .·B¯w‰ ÔÓ ˜BÁ¯‰Â29Ò¯Á ÏL ¿»»ƒ«»≈«¿ƒƒƒ∆∆∆

¯·‡ ÏL B‡30ÔÈÏÒBt ˙BBÏÈq‰ ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆¬»¿«≈»∆∆≈«ƒ¿ƒ
ÂÈzÁz ÂÈ„È ˙‡ ÁÈpÓe ,‰Â˜n‰ ˙‡31‡lÓ˙iL „Ú ∆«ƒ¿∆«ƒ«∆»»«¿»«∆ƒ¿«≈

ÌÈÓ32BÎLBÓe ,33B˜ÈMÓe34ÌÈn‰ ·¯Ú˙iL „Ú «ƒ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈««ƒ
,Bic ‰¯ÚOk elÙ‡ ,„Á‡k ‰Â˜n‰ ÈÓ ÌÚ ÔBÏÈqaL∆«ƒƒ≈«ƒ¿∆¿∆»¬ƒ¿«¬»«
.„Á‡ ‰Â˜Ók Ô‰ÈÈa ÔBÏÈq‰L ˙B‡Â˜n‰ ÈL È¯‰Â«¬≈¿≈«ƒ¿»∆«ƒ≈≈∆¿ƒ¿∆∆»

גבוה 27) במקום והאחד הר שבשיפוע במקוואות המדובר
ממנו. נמוך במקום והשני שיפוע כשבעליון 28)באותו

שמטהרים  שכן וכל כשרים. מים ובתחתון שאובים מים
העליון. מן ב 29)התחתון הלכה ו פרק למעלה נתבאר

אינם  טומאה מקבלים שהם מתכת של אפילו שסילונות
מפני  שאובים. משום בהם העוברים המים את פוסלים
כל  אפילו - רבינו (לדעת התורה מן פוסלת אינה ששאובה

חכמים. בה הקילו שאובה) עופרת.30)המקווה
עץ  של סילון "מביא כתוב: ד הלכה ה פרק שם [בתוספתא
שהיו  הסילונות את מונה ורבינו זכוכית". של או עצם ושל

המשנה]. בתקופת או בזמנו בהם פירוש,31)משתמשים
של התחתון פיו את בידיו התכוון 32)הסילון.סותם לא

ארכו  לכל שיתמלא אלא חללו גובה כל שיתמלא לומר
במקום  נפסק שאם שהוא, כל הפסק ללא שהוא כל בגובה

השקה. כאן אין למקווה 33)אחד שמושך כוונתו נראה
הסילון. של התחתון פיו את ידו 34)התחתון את מסיר

שני  את ומחברים בתחתון הסילון מי נוגעים כך ומתוך
שהוא. בכל מועילה והשקה המקוואות

.ÁÏL ‰BÈÏÚ‰Â ‰BzÁz‰ ,ÏÁaL ˙Bnb LÏL»À∆¿««««¿»¿»∆¿»∆
ÏL ÛËLÂ ,ÌÈÚa¯‡ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡‰Â ‰‡Ò ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿»¿»∆¿»ƒ∆«¿»ƒ¿∆∆∆
ÒÎ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁp‰ CB˙a ¯·BÚ ÌÈÓLb¿»ƒ≈¿«««««ƒ∆ƒ¿»

ÔÎBzÓ ‡ˆBÈÂ ÔÎB˙Ï35·e¯Ú ‰Ê ÔÈ‡ -36ÔÈ‡Â , ¿»¿≈ƒ»≈∆≈¿≈
˙ÈÚˆÓ‡a ‡l‡ ÔÈÏÈaËÓ37ÔÈÏÁÊp‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ; «¿ƒƒ∆»»∆¿»ƒ∆≈««ƒ«ƒ¿»ƒ

ÔÈ·¯ÚÓ38.e„ÓÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¿»¿ƒ∆»ƒ≈»¿

שלשתן.35) את למעשה מחבר השטף כן אין 36)ואם
אחד. למקווה המליאה עם החסרות את מצרף זה עירוב

השטף.37) בלי סאה 40 לבדה בה שם 38)שיש בתוספתא
בעליונה  מטבילין אומר היה מאיר אומר, יהודה "רבי שנינו:
זו  ובין זו בין אומרים וחכמים בתחתונה מטבילין אומר ואני
רבינו  ופסק סאה". מ' בה שיש באמצעית אלא מטבילין אין
מפני  מנמק רצב סימן בתשובותיו [הריב"ש כחכמים.
שקטפרס  נפלא, חידוש שם ומשמיענו חיבור, אינו שקטפרס
באשבורן  אלא בזוחלים מטהר אינו שמקווה מפני חיבור אינו

ועומדים). נקווים (מים

.Ë‰Ê È¯‰ - epnÓ ‰˙BLÂ ‰ÁBL ‰¯t‰L C¯ ËÈËƒ«∆«»»»¿»ƒ∆¬≈∆
‰Â˜n‰ ÌÚ „cÓ39‰ÁBL ‰¯t‰ ÔÈ‡L „Ú ‰·Ú ‰È‰ . ƒ¿»ƒ«ƒ¿∆»»»∆«∆≈«»»»

.BnÚ „cÓ BÈ‡ - ‰˙BLÂ¿»≈ƒ¿»ƒ

סאה.39) לארבעים משלים

.ÈËÈËÂ ÌÈÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Ó40- ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»«ƒ»ƒ
ÌÈn·e ËÈha ÔÈÏÈaËÓ41?ÔÈÏÈaËÓ ËÈË ‰Ê È‡a . «¿ƒƒ«ƒ««ƒ¿≈∆ƒ«¿ƒƒ

„vÓ ÌÈn‰ eÈ‰ .ÂÈab ÏÚ ÔÈÙˆ ÌÈn‰L ,C¯‰ ËÈha«ƒ»«∆««ƒ»ƒ««»»««ƒƒ«
‡ÏÂ ÌÈna ÔÈÏÈaËÓ - ¯Á‡ „vÓ C¯‰ ËÈh‰Â „Á‡∆»¿«ƒ»«ƒ««≈«¿ƒƒ««ƒ¿…

ËÈha42. «ƒ

הנרוק 40) בטיט והמדובר סאה. ארבעים יש יחד בשניהם
השיעור. את לו 41)שמשלים עלתה במים הוא הגוף אם

הגוף  כל את מכסים אינם לבדם שהמים פי על אף טבילה
מנמקים, טוב יום ותוספות הרע"ב בטיט. שוקעות והרגליים

בטיט. ששקעו לפני במים נטבלו שהרגליים ואף 42)מפני
סאה. לארבעים משלים כן פי על
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B˙ˆ˜Ó43È„k ‰pzL ‡lL ÌÈÓ ‰‡¯Ó da ÔÈ‡ Ì‡ , ƒ¿»ƒ≈»«¿≈«ƒ∆…ƒ¿«»¿≈
Ba ÏaËÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡44Ï·Bh‰Â . «¿»ƒ¿»¬≈∆…ƒ¿…¿«≈

‰pzLpL ÌB˜Óa45elÙ‡ .‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ¿»∆ƒ¿«»…»¿»¿ƒ»¬ƒ
ÏB„b‰ Ìia ‰¯aLpL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á46B˙B‡ ‰‡¯Óe »ƒ∆«ƒ∆ƒ¿¿»«»«»«¿≈

‡Ï - ÌB˜Ó B˙B‡a Ï·Bh‰ ,ÔÈÈ ÏL ‰‡¯Ók ÌB˜Ó»¿«¿∆∆«ƒ«≈¿»…
.‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ»¿»¿ƒ»

גורסים 39)שם.38) (יש בכלי המונחים הזיתים זיעת
הפירות.40)"מוהל"). מי מראה את ויבטלו מימיו וירבו

במקוה ויתן מדובר בכלים מים ימלא ואם סאה, 40 בו שאין
שאובים. מדין יפסלוהו כמה 41)לתוכו כבר נתבאר

פוסלים  השאובים אין סאה, 40 בו שיש שמקוה פעמים
מ"ד.42)אותו. מראה 43)שם נשתנה אחד במקום

נשתנה. לא אחרים ובמקומות אפילו 44)המים, יטבול לא
כשרים. מים סאה 40 במקוה שאין מפני נשתנה, שלא בצד

ויש 45) נשתנו שלא סאה 40 נשארו אם אפילו מדובר, כאן
– שנשתנה במקום הטבילה אףֿעלֿפיֿכן כשר, מקוה כאן
ארבעים  נשארו כשלא זו בבא לפרש [איֿאפשר פסולה.
– נשתנה שלא במקום הטבילה גם זה במקרה שהרי סאה,
"הטובל  ה"ח: פ"ה מקוואות בתוספתא ששנינו כמו פסולה,
טבל"]. לא כאילו המים, במקום בין היין במקום בין

ה"ט.46) שם תוספתא,

.ÈÔÈbÏ ‰LÏL47elÙ‡ ÔÎB˙Ï ÏÙpL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ¿»Àƒ«ƒ¿ƒ∆»«¿»¬ƒ
Ïk‰ ‰‡¯Ó È¯‰Â ,Ô‰È‡¯Ó ‰pLÂ ÔÈÈ ¯Èc Ï˜LÓƒ¿«ƒ»«ƒ¿ƒ»«¿≈∆«¬≈«¿≈«…

e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜nÏ eÏÙÂ ,ÔÈÈ ‰‡¯Ó48Ì‡ ‡l‡ , «¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿∆…¿»∆»ƒ
ÂÈ‡¯Ó ˙‡ epL49. ƒ∆«¿»

ה.47) פ"ז, שם זה 48)משנה, לעניין שנידונים משום
מראה. בשינוי אלא בשאובים פוסל שאינו כיין,

המקוה.49) מי מראה

.‡ÈÔÈbÏ ‰LÏL50ÏÙpL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ¯Èc ¯ÒÁ ¿»Àƒ»≈ƒ»«ƒ¿ƒ∆»«
·ÏÁ ¯Èc ÔÎB˙Ï51Ïk‰ ‰‡¯Ó È¯‰Â ,˙B¯t ÈÓ B‡ ¿»ƒ«»»≈≈«¬≈«¿≈«…

ÌÈÓ52e‰eÏÒt ‡Ï - ‰Â˜nÏ eÏÙÂ ,53eÏtiL „Ú ; «ƒ¿»¿«ƒ¿∆…¿»«∆ƒ¿
‰˜LÓ ˙·¯Úz Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL¿»Àƒ«ƒ¿ƒ∆≈»∆«¬…∆«¿∆

.˙B¯t ÈÓ ‡ÏÂ ¯Á‡«≈¿…≈≈

לוגים.51)שם.50) בשלושה פוסל כן,52)שאינו ואם
מים. מראה שכולם שאובים לוגים שלושה כאן יש

נורי.53) בן יוחנן רבי דעת נגד שם כתנאֿקמא

.·È‰Â˜Ó54‡ÏÂ BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÂÈÓÈÓ ‰‡¯Ó ‰pzLpL ƒ¿∆∆ƒ¿«»«¿≈≈»≈¬««¿¿…
‰pzLpL ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï .¯Lk ‰Ê È¯‰ - ¯·„ BÏ ÏÙ»«»»¬≈∆»≈…»¿∆»∆ƒ¿«»

.¯Á‡ ‰˜LÓ ˙ÓÁÓ≈¬««¿∆«≈

וענבים 54) זיתים סלי בו הדיח מדין רבינו למד זה דין
(כסףֿמשנה). ה"ז למעלה

ה'תש"פ  ניסן ח' חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שבתוך 1) עוקה כמקווה. הוא אם למקווה המעורב יבאר

שנסדק  מקוואות שני שבין כותל בה. מטבילין אם המקווה

המקוואות  מטהרים אם מצטרפים. אם לערב או לשתי או
שמימיו  מקווה מהקרוב. והרחוק מהתחתון העליון

מרודדים.

.‡·¯ÚÓ‰ Ïk2‰Â˜nÏ3‰Â˜nk ‡e‰ È¯‰ -4 »«¿…»«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿∆
‰Â˜n‰ ÈÙÏ ˙BÎeÓq‰ ˙Bnb .Ba ÔÈÏÈaËÓe5ÌB˜Óe «¿ƒƒÀ«¿¿ƒ«ƒ¿∆¿

ÈÓ ÌÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÓ Ô‰a eÈ‰L ‰Ó‰a ˙BÒ¯t ÈÏ‚«̄¿≈«¿¿≈»∆»»∆«ƒ¿…»ƒƒ≈
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ‰Â˜n‰6.Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ - «ƒ¿∆ƒ¿∆∆««¿ƒƒ»∆

א.2) משנה ו פרק בהם 3)מקוואות שאין סאה מים 40
כשר. מקווה בצד יש 4)הנמצאים אולם בהם. ומטבילים

גומות. בדין ומתחיל מבארם ורבינו בזה, דינים הבדלי
למקווה.5) נמצאים 6)מחוץ אלה שמקומות מכיוון

בפחות  למקווה מצטרפים אינם המקווה לכתלי מחוץ
זה. משיעור

.·‰¯Ún‰ È¯BÁ7Û‡ Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ - ‰¯Ún‰ È˜„ÒÂ ≈«¿»»¿ƒ¿≈«¿»»«¿ƒƒ»∆«
‰Â˜n‰ ÈÓ ÌÚ ÔÈ·¯ÚÓ Ô‰aL ÌÈn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈««ƒ∆»∆¿…»ƒƒ≈«ƒ¿∆

‡e‰L ÏÎa ‡l‡8. ∆»¿»∆

המקוואות 7) רוב היו המשנה בתקופת שבמערה. המקווה
"מערה", המשנה כתבה ולפיכך צניעות, משום במערות

המשנה. לשון נקט חלל 8)ורבינו בתוך שהם מפני
ביותר. קטן חיבור מספיק המקווה

.‚‰Â˜n‰ ˙BÏÚÓ ÏÚ ‰e˙ ‰˙È‰L ËÁÓ9‰È‰Â , ««∆»¿»¿»««¬«ƒ¿∆¿»»
ÌÈna ‡È·Óe CÈÏBÓ10Ïb‰ ‰ÈÏÚ ¯·ÚL ÔÂÈk - ƒ≈ƒ««ƒ≈»∆»«»∆»««

.‰¯B‰Ë¿»

למים.9) ברגלו 10)מחוץ או בידו המקווה מי את הניע
גלים. ונערמו

.„‰Â˜Ó CB˙aL ‰˜eÚ11Ú˜¯w‰ ‰˙È‰ Ì‡ : »∆¿ƒ¿∆ƒ»¿»««¿«
Â ‰‡È¯a ‰Â˜n‰Â ‰˜eÚ‰ ÔÈa ˙Ïc·n‰‰ÏBÎÈ ««¿∆∆≈»»¿«ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»

dÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï12‰˜eÚaL ÌÈna ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ¿«¬ƒ∆«¿»≈«¿ƒƒ««ƒ∆»»
ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰iL „Ú13;„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ‰Â˜n‰ ÌÚ «∆ƒ¿¿…»ƒƒ«ƒ¿∆ƒ¿∆∆«

ÔÈ‡ elÙ‡ - dÓˆÚ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»¿»¿«¬ƒ∆«¿»¬ƒ≈»
Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ‡e‰L ÏÎa ‡l‡ ÔÈ·¯ÚÓ14. ¿…»ƒ∆»¿»∆«¿ƒƒ»∆

עשוייה 11) המים שטח תחת עצמה המקווה בתוך חפירה
קיימא.12)ככיפה. ובת בפחות 13)חזקה כלומר,

בה. מטבילים אין זה כזו 14)משיעור רעועה מחיצה
כסדק. דינה מאליה ליפול שסופה

.‰ÌÈLÏ ˜cÒpL ˙B‡Â˜Ó ÈL ÔÈaL Ï˙k15- …∆∆≈¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ
ÔÈÙ¯ËˆÓ16- ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰ÈLa ‰È‰ Ì‡Â , ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿»

·¯ÚÏ ˜cÒ Ì‡Â .Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈÏÈaËÓ17ÔÈ‡ - «¿ƒƒ¿»∆»≈∆¿ƒƒ¿«»≈∆≈
„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk „Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰iL „Ú ÔÈÙ¯ËˆÓ18. ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿»∆»ƒ¿∆∆«

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ e·¯Ú˙ Ì‡ ,‰ÏÚÓÏÓ Ï˙k‰ ı¯Ùƒ¿««…∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿»¿««ƒ¿«¿»ƒ
Ï˙k‰19ÌeM‰ ˙tÏ˜k20- „Bp‰ ˙¯ÙBÙL ·Á¯ ÏÚ «…∆ƒ¿ƒ«««…«¿∆∆«

.ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ

(רבינו 15) למטה מלמעלה פירוש, לשתי. להיות: צריך
למשנתנו). ובשני 16)בפירושו מארבעים פחות בזה אם

אפילו  המקוואות שני מצטרפים זה משיעור פחות כן גם
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.‡ÈÔÈLeÁ·È ÔB‚k ,ÌÈn‰ ÔÓ B˙i¯a ˙lÁzL Ïk43 …∆¿ƒ«¿ƒ»ƒ««ƒ¿«¿ƒ
‚c ÏL BÈÚa ÔÈÏÈaËÓe .Ba ÔÈÏÈaËÓ - ÔÈn„‡44. ¬Àƒ«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈∆»

במים.43) השורצים תולעים שבים 44)מין גדול כריש
עינו. שנמחה

.·Èe„¯ÈÂ ˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Óƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿À»¿»¿
ÏL ÂÈÏ‚¯L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ·ËÂ ÌÈL¿«ƒ¿»¿∆««∆««ƒ∆«¿»∆
ÈM‰Â ¯B‰Ë ÔBL‡¯‰ - ÌÈna ˙BÚ‚B ÔBL‡ƒ̄¿««ƒ»ƒ»¿«≈ƒ

B˙‡ÓËa45.‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ÌÈn‰ e¯ÒÁ È¯‰L , ¿À¿»∆¬≈»¿««ƒ≈«¿»ƒ¿»
Ba ÏÈaË‰46‰·Ú ÒB‚Ò ‰lÁz47,B‰Èa‚‰Â Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ¿ƒ¿ƒ»»»∆¿«≈¿ƒ¿ƒ

Ï·Bh‰ È¯‰ - ÌÈna ˙Ú‚B ÒB‚q‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»ƒ¿»«»««««ƒ¬≈«≈
‰B¯Á‡a48ÔÈ·¯ÚÓ Ôlk ÌÈn‰ È¯‰L ,¯B‰Ë49. »«¬»»∆¬≈««ƒÀ»¿…»ƒ
Ba ÏÈaË‰50Èt ÏÚ Û‡ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰hn‰ ˙‡ ƒ¿ƒ∆«ƒ»¿«≈»««ƒ

„Ú ‰Â˜n‰ Ú˜¯˜aL ‰·Ú ËÈËa ‰hn‰ ÈÏ‚¯ ˜ÁcL∆»««¿≈«ƒ»¿ƒ»∆∆¿«¿««ƒ¿∆«
È¯‰L ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÏÚ ÌÈn‰ eÙvL∆»««ƒ»∆»¿«¿»¬≈¿»∆¬≈

‰lÁz ÌÈna eÏ·hL „Ú ËÈha eÚaË ‡Ï51ÏÈaË‰ . …ƒ¿¿«ƒ«∆»¿««ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰ÏB„‚ ‰¯BÈ Ba52tÓ ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË BÊ È¯‰ -È »¿»¬≈¿≈»¿∆»¿»ƒ¿≈
ÔÈÊz ÌÈn‰L53¯ÒÁ ‡ˆÓÂ ‰Â˜nÏ ıeÁ ÔÈ‡ˆBÈÂ ∆««ƒƒ»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿∆¿ƒ¿»»≈

ÌÈÚa¯‡Ó54‰Èt C¯c d„È¯BÓ ?‰OÚÈ „ˆÈk .55 ≈«¿»ƒ≈««¬∆ƒ»∆∆ƒ»
‰Â˜na dÎÙB‰Â56C¯c d˙B‡ ‰ÏÚÓe .dÏÈaËÓe ¿¿»«ƒ¿∆«¿ƒ»«¬∆»∆∆

ÌÈ·e‡L dÎB˙aL ÌÈn‰ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰ÈÏeL∆»¿≈∆…ƒ¿««ƒ∆¿»¿ƒ
.e‰eÏÒÙÈÂ ‰Â˜nÏ e¯ÊÁÈÂ¿«¿¿«ƒ¿∆¿ƒ¿¿

ואם 45) הראשון של גופו על נשאר המקווה ממי שחלק מפני
יהודה  רבי חולק במשנתנו חסר. במקווה השני טבל כן
ונימוקו: במים, נוגעות הראשון כשרגלי השני את ומטהר
סובר  קמא ותנא למקווה. מצטרפים גופו שעל שהמים מפני
מפני  או מחברת, אינה טופח) (משקה כזו דקה שרטיבות
נשארו  שמא נימוק, מוסיף משנה [בכסף . כקטפרס שזה

מפסיקים]. והם בגופו נגובים 4640)מקומות של במקווה
מכוונות. מים.47)סאה הרבה שסופג צמר אחר 48)בגד
הסגוס. בסגוס 49)טבילת כי שטבלו, לשניים דומה זה אין

מן  לגמרי הוציאו שלא זמן וכל מכונסים מים הרבה יש
למקווה  דומה וזה למקווה מחוברים אלה מים הרי המקווה

כשר. למקווה המחובר סאה 50)חסר 40 בו שיש במקווה
מקדמים".51)מכוונות. שהמים "מפני במשנה:

למטה.52) המקווה.53)ושוליה שפת על ועוברים נערמים
במים.54) כולה שנטבלה לומר 55)לפני התכוון לא

וייערמו  לתוכה מים ייכנסו לא כן שאם למטה, פיה שהופך
כדי לפני צידה על אותה שיטה הכוונה אלא אותה, שיהפך

לתוכה. המים מטה 56)שייכנסו כשהיא אותה יעלה שאם
ממי  מנותק בתוכה מהמים חלק שיישאר אפשר צידה, על
שאובים, ויהיו - מעלה כלפי קצת כשיגביהנה - המקווה

ויפסלוהו. המקווה לתוך ויחזרו

.‚ÈÔÈ„c¯Ó ÂÈÓÈnL ‰Â˜Ó57L·Bk -58ÈÏÈ·Á elÙ‡ ƒ¿∆∆≈»¿À»ƒ≈¬ƒ¬ƒ≈
„Ú ÔÈ„„v‰ ÔÓe ÌÈn‰ CB˙a ÌÈ˜ ÈÏÈ·ÁÂ L«̃«¬ƒ≈»ƒ¿««ƒƒ«¿»ƒ«

.ÔÎB˙Ï Ï·BËÂ „¯BÈÂ ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ eÓ¯ÚiL∆≈»¿««ƒ¿«¿»¿≈¿≈¿»

הגוף 57) כל את להכניס אפשר ואי עמוקים לא שטוחים,

המים. החבילות,58)לתוך על אחרים דברים או אבן מניח
קלים. שהם מפני המים פני על יצופו אותם יכבוש לא אם

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומאי 1) מזו, למעלה זו במקווה שיש מעלות שש יבאר

ואחר  לשוקת ונמשכים יוצאים שמימיו מעיין ודין ביניהם.
כלים  גבי על נמשכים שמימיו מעיין וזוחלים. יוצאים כך
מטבילין  אם ודין מעיין. מי דיני וכל קיבול בית להם שאין

באויר. כשהוא הגל מן

.‡LL2˙BÏÚÓ3˙B‡Â˜Óa4.BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ≈«¬¿ƒ¿»¿«¿»ƒ
ÌÈ‡·‚ ÈÓ :ÔBL‡¯‰5˙B¯Ba ÈÓe6ÔÈÁÈL7˙B¯ÚÓe8 »ƒ≈¿»ƒ≈ƒƒ¿»

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .Ú˜¯wa ÔÈÒpÎÓ‰ ÌÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ«ƒ«¿À»ƒ««¿«««ƒ∆≈
ÔÈ·e‡L9ÏÈ‡B‰ ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ¿ƒ¿««ƒ∆≈»∆«¿»ƒ¿»ƒ

ÔBˆ¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â10e¯‡aL BÓk ,11È¯‰ - ¿≈»ƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿∆≈«¿¬≈
ÔÈ¯B‰Ë ˙˜ÊÁa Ô‰12‰qÚ Ô‰Ó ˙BOÚÏ ÔÈ¯LÎe , ≈¿∆¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈∆ƒ»

‰lÁÏ ‰Ïe·h‰13Ô‰Ó ÏhiL ‡e‰Â .ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ «¿»¿«»¿ƒ…≈∆«»«ƒ¿∆ƒ…≈∆
ÈÏÎa14e¯‡aL BÓk ,15. ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

מ"א.2) פ"א, טהרה.3)מקוואות במים 4)דרגות
תורת  עליהם שאין כאלה גם וביניהם בקרקע, מכונסים

כלל. שבקרקע 5)מקווה עמוקה לא בחפירה שנקוו מים
יד). ל, ישעיה - מגבא" מים "ולחשוף חפירה 6)(מלשון

ועמוקה. וצרות.7)עגולה ארוכות מרובעות חפירות
מקורים.8) מלמעלה, מכוסים בכלים 9)בורות מים מילא

"אע"פ  הפיסקא: את מדעתו הוסיף [רבינו לתוכן. ושפך
איננה]. במשנה שאובין". נגעה 10)שהן כשהטומאה

האדם. מרצון פט"ו 11)בהם אוכלין טומאת בהלכות
מרצון.12)ה"א. טומאה בהם נגעה שלא להניח יש

חלה 13) ממנה להרים החייבת עיסה בהם ללוש מותר
לחולין  טומאה לגרום האיסור כתרומה. קדושה שהיא
אוכלין  טומאת הלכות (ראה לחלה או לתרומה הטבולים
בחשש  כאן, אבל ודאית, בטומאה רק נאמר ה"ט) פט"ז

גזרו. לא - טבילת 14)רחוק אבל הידיים, על וישפוך
אפילו  מטהרת אינה סאה ארבעים בו שאין במקווה ידיים

שאובים. אינם מהלכות 15)כשהמים פ"ו אהבה, בספר
מועילה  ידיים שטבילת ופוסק משיג [הראב"ד ה"ה. ברכות,
אינם  מימיו אם סאה, ארבעים בו שאין במקווה אפילו

כסףֿמשנה)]. (ראה שאובים

.·Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ16˙ÈˆÓz ÈÓ :17‡l‡ ,e˜Òt ‡lL ¿«¿»≈∆≈«¿ƒ∆…»¿∆»
ÔÈˆˆBa ÌÈ¯‰‰Â ÔÈ„¯BÈ ÌÈÓLb‰ ÔÈ„Ú18ÔÈÎLÓ Ô‰Â ¬«ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
Ô‰a ÔÈ‡ Ï·‡ ÔÈ·e‡L ÔÈ‡Â ,ÔÈÂ˜Â- ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¬»≈»∆«¿»ƒ¿»

‰Óe¯˙Ï ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰19ÏÈaËÓe ,ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ ¬≈≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒ…≈∆«»«ƒ«¿ƒ
e‡ÓËpL ÌÈn‰ ˙‡ Ô‰a20e˜Òt ‡ÏÂ ÌÈÓLb‰ e˜Òt . »∆∆««ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿…»¿

e˜Òt .˙ÈˆÓz ÈÓ Ô‰ ÔÈ„Ú - ÏÈÁÊ‰lÓ ÌÈ¯‰‰∆»ƒƒ¿«¿ƒ¬«ƒ≈≈«¿ƒ»¿
ÔÈ‡·‚ ÈÓk el‡ È¯‰ - ÔÈˆˆBa ÔÈ‡Â ÌÈ¯‰‰21. ∆»ƒ¿≈»¿ƒ¬≈≈¿≈¿»ƒ

שניה.16) גשמים 17)דרגה מי תמציות. - גורסים יש
נמוך. למקום גבוה ממקום מבעבעים 18)השוטפים

גשמים. מי מהם הגשמים 19)ומתמצים שמי מפני
חשש  עליהם שיש הקודמים המים את מעבירים השוטפים

אףֿעל20ֿ)טומאה. הטמאים, שהמים לומר התכוון לא
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הכוונה, אלא נטהרו. – וניכרים בעינם נמצאים שהם פי
ישראל. (תפארת הגשמים מי ידי על שנשטפו אנו תולים
ב'מעשה  כתב וכן ממש. שנטהרו משמע הר"ש של מלשונו

אינם 21)רוקח'). תמציות מי בחפירה. המכונסים
הקרקע. פני על שוטפים אלא מכונסים

.‚¯ÙBÁ‰22ÔÈva‰ ÌB˜Ó·e ¯‰p‰ „ˆ·e Ìi‰ „ˆa23 «≈¿««»¿««»»ƒ¿«ƒƒ
e˜Òt ‡lL ˙ÈˆÓz ÈÓk Ô‰ È¯‰ -24. ¬≈≈¿≈«¿ƒ∆…»¿

ה"ז.22) פ"א מקוואות עוברים 23)תוספתא ומימיהם
והביצות 24)לחפירה. והנהר הים כשמימי המדובר

הקודמים. המים את ומעבירים תדיר, עוברים

.„¯ÙBÁ‰25˙ÓÁÓ ÔÈ‡a eÈ‰L ÔÓÊ Ïk :ÔÈÚn‰ „ˆa «≈¿«««¿»»¿«∆»»ƒ≈¬«
ÔÈ˜ÒBtL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚn‰26- ÔÈÎLBÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ««¿»««ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ

ÔÈÚÓ ÈÓk Ô‰ È¯‰27È¯‰ - ÔÈÎLBÓ ˙BÈ‰lÓ e˜Òt ; ¬≈≈¿≈«¿»»¿ƒƒ¿¿ƒ¬≈
ÌÈ‡·‚ ÈÓk Ô‰28. ≈¿≈¿»ƒ

נפסקים.26)שם.25) שהוא 27)לפעמים בכל מטהרים
ה"ח). תמציות 28)(ראה כמי הגירסא: שבידינו בתוספתא

השלמות). (ראה

.‰Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ29‰Â˜Ó :30‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ¿«¿»≈∆ƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»
ıeÁ ‡ÓË Ì„‡ Ïk Ï·BË BaL ,ÔÈ·e‡L ÌÈ‡L ÌÈÓ«ƒ∆≈»¿ƒ∆≈»»»»≈

¯Îf‰ ·f‰ ÔÓ31ÌÈÏk‰ Ïk ˙‡ ÔÈÏÈaËÓ B·e , ƒ«»«»»«¿ƒƒ∆»«≈ƒ
BÓk ,L„˜Ï ÔÈÏÈaËnL ÌÈ„i‰ ˙‡Â ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒ¿∆«»«ƒ∆«¿ƒƒ¿…∆¿

e¯‡aL32. ∆≈«¿

מ"ז.29) מעיין.30)שם שאינם בקרקע מכונסים מים
חיים",31) במים בשרו "ורחץ יג): טו, (ויקרא בו שנאמר

"ואחר  כח): (שם, תורה כתבה ובזבה מעיין. במי פירוש
היא  טהרה וסתם חיים", "מים כתבה ולא סתם, תטהר"

סאה. ארבעים בו שיש אבות 32)במקווה בהלכות
לקודש  מטהרת אינה מכלי ששפיכה הי"ב. פי"ב הטומאות

סאה. ארבעים בו שיש במקווה טבילה אלא

.Â‰fÓ ‰ÏÚÓÏ33ea¯‰Â ÔÈËÚeÓ ÂÈÓÈnL ÔÈÚn‰ : ¿«¿»ƒ∆««¿»∆≈»»ƒ¿ƒ¿
ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡L - ‰Â˜ÓÏ ‰ÂL .ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÂÈÏÚ»»«ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿∆∆≈¿«¬ƒ
ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈÂ˜p‰ ÌÈna ‡l‡ epnÓ ÔÈÎLÓp‰ ÌÈna««ƒ«ƒ¿»ƒƒ∆∆»««ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
;‡e‰L ÏÎa ¯‰ËÓ ‡e‰L - ÔÈÚÓÏ ‰ÂLÂ ,Ô¯aL‡a¿«¿…∆¿»∆¿«¿»∆¿«≈¿»∆
Ô‰L Ïk elÙ‡ ,¯eÚL ÂÈÓÈÓÏ ÔÈ‡ ÔÈÚn‰L∆««¿»≈¿≈»ƒ¬ƒ»∆≈

ÔÈ¯‰ËÓ34. ¿«¬ƒ

ממקווה.33) מעיין מחולק דינים בשני מטהר ‡.שם. מעיין
בפחות  מטהר אינו מכונסים) (מים ומקווה שהוא, בכל
הלוג) (רבע שרביעית אמרו ב יז, [בפסחים סאה. מארבעים
בבת  במים מכוסה גופם שכל קטנים כלים בה לטהר כשירה
רביעית, טהרת ביטלו שחכמים אמרו א לח, ובנזיר אחת,

ביטלו]. לא מעיין של שהוא כל מטהר ·.אבל מעיין
המעיין  מן הזוחלים במים לטבול מותר (פירוש בזוחלים
מן  בזוחלים טובלים ואין בתנועה, שהם בזמן אפילו
המשנה: (בלשון בחפירה. נקוו אלאֿאםֿכן המקווה
ט). פרשתא שמיני פרשת כהנים' 'תורת "באשבורן".
ושפך  מועטים, שמימיו מעיין דין רבינו מלמדנו זו בהלכה

המעיין. ממי מרובים שאובים מים של 34)לתוכו מלשונו
אדם  ובין כלים בין שהוא, בכל מטהר שמעיין משמע רבינו
מארבעים  בפחות אחת בבת עולה גופו שכל ילד (כגון
סימן  יורהֿדעה ב'טור' (הובאו והרא"ש הר"י אולם סאה).
אדם. ולא בלבד כלים מטהר שהוא כל שמעיין סוברים רא)

.Ê‰fÓ ‰ÏÚÓÏ35ÌÈÓ Ba ·¯Ú˙ ‡lL ÔÈÚn‰ : ¿«¿»ƒ∆««¿»∆…ƒ¿»≈«ƒ
ÌÈ¯Ó ÂÈÓÈÓ eÈ‰L ÔB‚k ,ÌÈkÓ ÂÈÓÈÓ Ï·‡ ÔÈ·e‡L¿ƒ¬»≈»Àƒ¿∆»≈»»ƒ

ÌÈÁeÏÓ B‡36È¯‰L ,37Ô‰Â ,ÌÈÏÁBÊa ¯‰ËÓ ‡e‰ ¿ƒ∆¬≈¿«≈¿¬ƒ¿≈
.ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÎLÓÂ ÌÈ¯¯‚p‰ ÌÈn‰««ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ««¿»

מ"ח.35) הן 36)שם "אלו שנינו: מ"ט פ"ח בפרה
השמיט  למה הדבר ותמוה והפושרין". המלוחין המוכים,

מרים? והוסיף פושרין, מתפרש 37)כאן אינו זה "שהרי"
ביאור, משמעותו אלא טעם, כנתינת אחרים במקומות כמו
שרבו  מעיין במי שאינה המעלה היא מטה האמור היינו

שאובים. עליהם

.Á‰fÓ ‰ÏÚÓÏ38Ô‰aL ,ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÓÈnL ÔÈÚn‰ : ¿«¿»ƒ∆««¿»∆≈»«ƒ«ƒ∆»∆
ÌÈÏ·BË „·ÏaÔ‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈ¯Îf‰ ÌÈ·f‰ Ba ƒ¿«¿ƒ«»ƒ«¿»ƒ¿¿ƒ≈∆
Ú¯ˆn‰ ˙¯‰ËÏ39˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ïe40ÔÈÚÓ ÔÈa ‰Ó . ¿»√««¿…»¿«≈≈«»«≈«¿»

;‰‡Ò ÌÈÚa¯‡a ‡l‡ ¯‰ËÓ BÈ‡ ‰Â˜n‰ ?‰Â˜ÓÏ¿ƒ¿∆«ƒ¿∆≈¿«≈∆»¿«¿»ƒ¿»
‡l‡ ¯‰ËÓ BÈ‡ ‰Â˜n‰ .‡e‰L ÏÎa ¯‰ËÓ ÔÈÚn‰Â¿««¿»¿«≈¿»∆«ƒ¿∆≈¿«≈∆»

Ô¯aL‡a41epnÓ ÌÈÏÁÊp‰ ÌÈn‰Â ,42;ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡ ¿«¿…∆¿««ƒ«ƒ¿»ƒƒ∆≈»¿«¬ƒ
Ba ‰ÏÚz ‡Ï - ‰Â˜n‰ .ÌÈÏÁBÊa ¯‰ËÓ ÔÈÚn‰Â¿««¿»¿«≈¿¬ƒ«ƒ¿∆…«¬∆

ÌÈ·ÊÏ ‰ÏÈ·Ë43- ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈÚn‰Â ; ¿ƒ»¿»ƒ¿««¿»ƒ»≈»«ƒ«ƒ
.Ô‰a Ï·BË ·f‰«»≈»∆

אבל 39)שם.38) הציפור, בדם המעורבים המים להזיית
חיים. מים צריך אינו גופו שנותנים 40)לטבילת מים

מת. טמאי על מהם ומזים אדומה, פרה אפר עליהם
ה"ו.41) המקווה.42)ראה לכתלי מחוץ ממנו הנמשכים
שלא 43) מובן למצורעים". "והואֿהדין מעיר: בכסףֿמשנה

חיים, מים טעון אינו מצורע שהרי גופו, לטבילת התכוון
[ותמוה: זו. הלכה בתחילת שכתבנו כמו להזייתו, וכוונתו
ולוקחין  כתב: עצמו רבינו הלא זאת, לכתוב הוצרך למה

וכו'].

.ËÔÈÚÓ44˙˜M‰ CB˙Ï ÔÈÎLÓÂ ÔÈ‡ˆBÈ ÂÈÓÈnL45 «¿»∆≈»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«…∆
ÌÈn‰ Ïk È¯‰ - ÔÈÏÁÊÂ ˙˜M‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ Ck ¯Á‡Â¿««»¿ƒƒ«…∆¿ƒ¿»ƒ¬≈»««ƒ

ÔÈÏeÒt BÏ ıeÁLÂ ˙˜MaL46ÔÈÎLÓ Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ∆«…∆¿∆¿ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
˙˜M‰ ˙ÙO ÏÚ47,ÌÈn‰ È¯‰ - ‡e‰L Ïk elÙ‡ «¿««…∆¬ƒ»∆¬≈««ƒ

ÌÈ¯Lk ˙˜MÏ ıeÁL48ÏÎa ¯‰ËÓ ÔÈÚn‰L , ∆«…∆¿≈ƒ∆««¿»¿«≈¿»
‡e‰L49‡È‰L ‰Î¯a CB˙Ï ÔÈÎLÓ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ . ∆»≈»ƒ¿»ƒ¿¿≈»∆ƒ

ÌÈÓ ‰‡ÏÓ50ÌL ÔÈÂ˜Â51‰Î¯a‰ d˙B‡ È¯‰ - ¿≈»«ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈»«¿≈»
‰Â˜Ók52‰Î¯aÏ ıeÁ ‡ˆBÈ ‰È‰ .53ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -54 ¿ƒ¿∆»»≈«¿≈»¬≈∆»
ÌÈ·ÊÏ55ÌÈÚ¯ˆÓÏÂ56˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ïe57Ú„iL „Ú ¿»ƒ¿ƒ¿…»ƒ¿«≈≈«»«∆≈«

‰Â˜n‰ ÈÓ Ïk e‡ˆiL58‰Î¯a‰ CB˙a eÈ‰L59. ∆»¿»≈«ƒ¿∆∆»¿«¿≈»

מ"א.44) פ"ה (ראה 45)שם כלי שהיא בשוקת המדובר,
ה"ג). פ"ו לכלי.46)למעלה שנכנסו מפני כשאובים, דינם

שהם  מפני אותם מטהר המעיין אין מחוברים, שהם ואע"פ
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.‡ÈÔÈLeÁ·È ÔB‚k ,ÌÈn‰ ÔÓ B˙i¯a ˙lÁzL Ïk43 …∆¿ƒ«¿ƒ»ƒ««ƒ¿«¿ƒ
‚c ÏL BÈÚa ÔÈÏÈaËÓe .Ba ÔÈÏÈaËÓ - ÔÈn„‡44. ¬Àƒ«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈∆»

במים.43) השורצים תולעים שבים 44)מין גדול כריש
עינו. שנמחה

.·Èe„¯ÈÂ ˙BeÎÓ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ‰Â˜Óƒ¿∆∆≈«¿»ƒ¿»¿À»¿»¿
ÏL ÂÈÏ‚¯L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ·ËÂ ÌÈL¿«ƒ¿»¿∆««∆««ƒ∆«¿»∆
ÈM‰Â ¯B‰Ë ÔBL‡¯‰ - ÌÈna ˙BÚ‚B ÔBL‡ƒ̄¿««ƒ»ƒ»¿«≈ƒ

B˙‡ÓËa45.‰‡Ò ÌÈÚa¯‡Ó ÌÈn‰ e¯ÒÁ È¯‰L , ¿À¿»∆¬≈»¿««ƒ≈«¿»ƒ¿»
Ba ÏÈaË‰46‰·Ú ÒB‚Ò ‰lÁz47,B‰Èa‚‰Â Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ¿ƒ¿ƒ»»»∆¿«≈¿ƒ¿ƒ

Ï·Bh‰ È¯‰ - ÌÈna ˙Ú‚B ÒB‚q‰ ˙ˆ˜Ó ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»ƒ¿»«»««««ƒ¬≈«≈
‰B¯Á‡a48ÔÈ·¯ÚÓ Ôlk ÌÈn‰ È¯‰L ,¯B‰Ë49. »«¬»»∆¬≈««ƒÀ»¿…»ƒ
Ba ÏÈaË‰50Èt ÏÚ Û‡ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰hn‰ ˙‡ ƒ¿ƒ∆«ƒ»¿«≈»««ƒ

„Ú ‰Â˜n‰ Ú˜¯˜aL ‰·Ú ËÈËa ‰hn‰ ÈÏ‚¯ ˜ÁcL∆»««¿≈«ƒ»¿ƒ»∆∆¿«¿««ƒ¿∆«
È¯‰L ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÏÚ ÌÈn‰ eÙvL∆»««ƒ»∆»¿«¿»¬≈¿»∆¬≈

‰lÁz ÌÈna eÏ·hL „Ú ËÈha eÚaË ‡Ï51ÏÈaË‰ . …ƒ¿¿«ƒ«∆»¿««ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰ÏB„‚ ‰¯BÈ Ba52tÓ ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË BÊ È¯‰ -È »¿»¬≈¿≈»¿∆»¿»ƒ¿≈
ÔÈÊz ÌÈn‰L53¯ÒÁ ‡ˆÓÂ ‰Â˜nÏ ıeÁ ÔÈ‡ˆBÈÂ ∆««ƒƒ»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿∆¿ƒ¿»»≈

ÌÈÚa¯‡Ó54‰Èt C¯c d„È¯BÓ ?‰OÚÈ „ˆÈk .55 ≈«¿»ƒ≈««¬∆ƒ»∆∆ƒ»
‰Â˜na dÎÙB‰Â56C¯c d˙B‡ ‰ÏÚÓe .dÏÈaËÓe ¿¿»«ƒ¿∆«¿ƒ»«¬∆»∆∆

ÌÈ·e‡L dÎB˙aL ÌÈn‰ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰ÈÏeL∆»¿≈∆…ƒ¿««ƒ∆¿»¿ƒ
.e‰eÏÒÙÈÂ ‰Â˜nÏ e¯ÊÁÈÂ¿«¿¿«ƒ¿∆¿ƒ¿¿

ואם 45) הראשון של גופו על נשאר המקווה ממי שחלק מפני
יהודה  רבי חולק במשנתנו חסר. במקווה השני טבל כן
ונימוקו: במים, נוגעות הראשון כשרגלי השני את ומטהר
סובר  קמא ותנא למקווה. מצטרפים גופו שעל שהמים מפני
מפני  או מחברת, אינה טופח) (משקה כזו דקה שרטיבות
נשארו  שמא נימוק, מוסיף משנה [בכסף . כקטפרס שזה

מפסיקים]. והם בגופו נגובים 4640)מקומות של במקווה
מכוונות. מים.47)סאה הרבה שסופג צמר אחר 48)בגד
הסגוס. בסגוס 49)טבילת כי שטבלו, לשניים דומה זה אין

מן  לגמרי הוציאו שלא זמן וכל מכונסים מים הרבה יש
למקווה  דומה וזה למקווה מחוברים אלה מים הרי המקווה

כשר. למקווה המחובר סאה 50)חסר 40 בו שיש במקווה
מקדמים".51)מכוונות. שהמים "מפני במשנה:

למטה.52) המקווה.53)ושוליה שפת על ועוברים נערמים
במים.54) כולה שנטבלה לומר 55)לפני התכוון לא

וייערמו  לתוכה מים ייכנסו לא כן שאם למטה, פיה שהופך
כדי לפני צידה על אותה שיטה הכוונה אלא אותה, שיהפך

לתוכה. המים מטה 56)שייכנסו כשהיא אותה יעלה שאם
ממי  מנותק בתוכה מהמים חלק שיישאר אפשר צידה, על
שאובים, ויהיו - מעלה כלפי קצת כשיגביהנה - המקווה

ויפסלוהו. המקווה לתוך ויחזרו

.‚ÈÔÈ„c¯Ó ÂÈÓÈnL ‰Â˜Ó57L·Bk -58ÈÏÈ·Á elÙ‡ ƒ¿∆∆≈»¿À»ƒ≈¬ƒ¬ƒ≈
„Ú ÔÈ„„v‰ ÔÓe ÌÈn‰ CB˙a ÌÈ˜ ÈÏÈ·ÁÂ L«̃«¬ƒ≈»ƒ¿««ƒƒ«¿»ƒ«

.ÔÎB˙Ï Ï·BËÂ „¯BÈÂ ‰ÏÚÓÏ ÌÈn‰ eÓ¯ÚiL∆≈»¿««ƒ¿«¿»¿≈¿≈¿»

הגוף 57) כל את להכניס אפשר ואי עמוקים לא שטוחים,

המים. החבילות,58)לתוך על אחרים דברים או אבן מניח
קלים. שהם מפני המים פני על יצופו אותם יכבוש לא אם

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומאי 1) מזו, למעלה זו במקווה שיש מעלות שש יבאר

ואחר  לשוקת ונמשכים יוצאים שמימיו מעיין ודין ביניהם.
כלים  גבי על נמשכים שמימיו מעיין וזוחלים. יוצאים כך
מטבילין  אם ודין מעיין. מי דיני וכל קיבול בית להם שאין

באויר. כשהוא הגל מן

.‡LL2˙BÏÚÓ3˙B‡Â˜Óa4.BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ≈«¬¿ƒ¿»¿«¿»ƒ
ÌÈ‡·‚ ÈÓ :ÔBL‡¯‰5˙B¯Ba ÈÓe6ÔÈÁÈL7˙B¯ÚÓe8 »ƒ≈¿»ƒ≈ƒƒ¿»

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ .Ú˜¯wa ÔÈÒpÎÓ‰ ÌÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ«ƒ«¿À»ƒ««¿«««ƒ∆≈
ÔÈ·e‡L9ÏÈ‡B‰ ,‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ¿ƒ¿««ƒ∆≈»∆«¿»ƒ¿»ƒ

ÔBˆ¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡Â10e¯‡aL BÓk ,11È¯‰ - ¿≈»ƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿∆≈«¿¬≈
ÔÈ¯B‰Ë ˙˜ÊÁa Ô‰12‰qÚ Ô‰Ó ˙BOÚÏ ÔÈ¯LÎe , ≈¿∆¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈∆ƒ»

‰lÁÏ ‰Ïe·h‰13Ô‰Ó ÏhiL ‡e‰Â .ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ «¿»¿«»¿ƒ…≈∆«»«ƒ¿∆ƒ…≈∆
ÈÏÎa14e¯‡aL BÓk ,15. ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

מ"א.2) פ"א, טהרה.3)מקוואות במים 4)דרגות
תורת  עליהם שאין כאלה גם וביניהם בקרקע, מכונסים

כלל. שבקרקע 5)מקווה עמוקה לא בחפירה שנקוו מים
יד). ל, ישעיה - מגבא" מים "ולחשוף חפירה 6)(מלשון

ועמוקה. וצרות.7)עגולה ארוכות מרובעות חפירות
מקורים.8) מלמעלה, מכוסים בכלים 9)בורות מים מילא

"אע"פ  הפיסקא: את מדעתו הוסיף [רבינו לתוכן. ושפך
איננה]. במשנה שאובין". נגעה 10)שהן כשהטומאה

האדם. מרצון פט"ו 11)בהם אוכלין טומאת בהלכות
מרצון.12)ה"א. טומאה בהם נגעה שלא להניח יש

חלה 13) ממנה להרים החייבת עיסה בהם ללוש מותר
לחולין  טומאה לגרום האיסור כתרומה. קדושה שהיא
אוכלין  טומאת הלכות (ראה לחלה או לתרומה הטבולים
בחשש  כאן, אבל ודאית, בטומאה רק נאמר ה"ט) פט"ז

גזרו. לא - טבילת 14)רחוק אבל הידיים, על וישפוך
אפילו  מטהרת אינה סאה ארבעים בו שאין במקווה ידיים

שאובים. אינם מהלכות 15)כשהמים פ"ו אהבה, בספר
מועילה  ידיים שטבילת ופוסק משיג [הראב"ד ה"ה. ברכות,
אינם  מימיו אם סאה, ארבעים בו שאין במקווה אפילו

כסףֿמשנה)]. (ראה שאובים

.·Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ16˙ÈˆÓz ÈÓ :17‡l‡ ,e˜Òt ‡lL ¿«¿»≈∆≈«¿ƒ∆…»¿∆»
ÔÈˆˆBa ÌÈ¯‰‰Â ÔÈ„¯BÈ ÌÈÓLb‰ ÔÈ„Ú18ÔÈÎLÓ Ô‰Â ¬«ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
Ô‰a ÔÈ‡ Ï·‡ ÔÈ·e‡L ÔÈ‡Â ,ÔÈÂ˜Â- ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¬»≈»∆«¿»ƒ¿»

‰Óe¯˙Ï ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰19ÏÈaËÓe ,ÌÈ„iÏ Ô‰Ó ÏhÏÂ ¬≈≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒ…≈∆«»«ƒ«¿ƒ
e‡ÓËpL ÌÈn‰ ˙‡ Ô‰a20e˜Òt ‡ÏÂ ÌÈÓLb‰ e˜Òt . »∆∆««ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿…»¿

e˜Òt .˙ÈˆÓz ÈÓ Ô‰ ÔÈ„Ú - ÏÈÁÊ‰lÓ ÌÈ¯‰‰∆»ƒƒ¿«¿ƒ¬«ƒ≈≈«¿ƒ»¿
ÔÈ‡·‚ ÈÓk el‡ È¯‰ - ÔÈˆˆBa ÔÈ‡Â ÌÈ¯‰‰21. ∆»ƒ¿≈»¿ƒ¬≈≈¿≈¿»ƒ

שניה.16) גשמים 17)דרגה מי תמציות. - גורסים יש
נמוך. למקום גבוה ממקום מבעבעים 18)השוטפים

גשמים. מי מהם הגשמים 19)ומתמצים שמי מפני
חשש  עליהם שיש הקודמים המים את מעבירים השוטפים

אףֿעל20ֿ)טומאה. הטמאים, שהמים לומר התכוון לא
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להם  להחזיר מועילה אינה מכן שלאחר הזחילה וגם בכלי.
השאובים. דרך הוא למעיין שחיבורם מפני מעיין, תורת

לתוכה.47) נכנסו ולא משפתה, מדייק 48)למעלה רבינו
"המים שפת ˘ıÂÁוכותב: שעל ומשמע כשרים" לשוקת

מרוטנבורג. מהר"ם דעת גם וכן לטבול. אסור השוקת
דומה  זה ואין הדיעות. לכל לטבול אסור ממש ובשוקת
נשאר  שם כי ו, שבהלכה שאובים עליו שהרבו למעיין
מחוץ  נמצאת התערובת וכאן בו, וטובלים במקומו המעיין
(מקוואות  ששנינו למה זה לדמות אין וגם המעיין. למקום
הם  אם בהם טובלים שבים, והתיבה השידה מ"ה) פ"ו
מחוברים  השוקת מי כאן גם והרי הנוד, כשפופרת נקובים
צד, מכל אותם מקיפים המים ותיבה שבשידה מפני למעיין,
בפירושו  (הרא"ש מחוברים רק הם שלפנינו בדין אבל
שהוא, כל שפה גבי על העבירה המשנה: [לשון למשנתנו).
שעל  במים להטביל "כשר הרע"ב: ופירש לה. חוצה כשר
רבינו  אולם הר"ש. מפרש וכן לה". חוצה או השוקת שפת

המים "הנה כותב: ‰˘Â˜˙בפירושו ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈ‰."כשרים
כאן. מלשונו משמע וכן פסולים. השוקת שפת שעל משמע
"דכתיב  מנמק: והוא מרוטנבורג, מהר"ם גם פירוש וכן
לו), יא, (ויקרא טהור יהיה מים מקוה ובור מעין (שכתוב)
לקבל  ראוי (שאינו טומאה לקבולי חזי דלא בקרקע דהיינו

לא"]. כלים גבי על אבל מהֿשאיןֿכן 49)טומאה),
האלה  המים ודין הנוד, כשפופרת חיבור שצריך במקוואות
ראויים  שאינם [ונראה למשנה). בפירושו (רבינו כמעיין
חוץ  ביוצא כמו חטאת ומי מצורע והזיית זב לטבילת
שהרבו  למעיין דומה זה ואין זו]. הלכה שבסוף לבריכה
(למעלה  באשבורן אלא מטהר שאינו שאובים מים עליו
בפני  עומדים המטהרים המעיין מי כאן שבנידון מפני ה"ו),
השאובים, עם מעורבים ואינם השוקת שפת על עצמם
ישראל)]. (תפארת מעורבים שכולם ו, בהלכה כן מהֿשאיןֿ

מקווה.50) וממשיכים 51)מי לבריכה, חוץ יוצאים ואינם
(כסףֿמשנה). לבריכה ארבעים 52)לרדת צריך דבר, לכל

כמעיין  הבריכה, מי דין ואין בזוחלים. מטהר ואינו סאה
ו. שבהלכה שאובים, עליהם והרבה מועטים שמימיו

לה,53) חוצה ויוצאים שבבריכה המים פני על עוברים
נפסק. לא המעיין עם בפסולם 54)והחיבור נשארו פירוש,

בזוחלים  לטהר כמעיין דינם אבל מטה, האמורים לעניינים
שהוא. שהם 57)להזייה.56)זכרים.55)ובכל מפני

חיים. מים אינם שבבריכה מים עם מי 58)מעורבים גם
לבריכה. מחוץ שיצאו לפני לבריכה שנכנסו המעיין

שאובים.59) מים מלא בור בדין ה"ו, פ"ה למעלה נתבאר

.ÈÔÈÚÓ60Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÏk Èab ÏÚ ÔÈÎLÓ ÂÈÓÈnL «¿»∆≈»ƒ¿»ƒ««≈≈ƒ∆≈»∆
‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÒÙÒÂ ÔÁÏL ÔB‚k ,Ïea˜ ˙Èa≈ƒ¿À¿»¿«¿»¿«≈»∆¬≈∆

‰Â˜Ók61ÌÈÏk‰ Èab ÏÚ ÏÈaËÈ ‡lL „·Ï·e ;62. ¿ƒ¿∆ƒ¿«∆…«¿ƒ««≈«≈ƒ

מ"ב.60) סאה.61)שם ולארבעים לאשבורן דבר, לכל
יטביל 62) שמא גזירה והטעם, הכלים. גבי על בעודם במים

יוסי. כר' פסק (ר"ש). קיבול בית לו שיש כלי בתוך

.‡ÈÔÈÚÓ63˙Bn‡ eÈ‰L64,epnÓ ˙BÎLÓ ˙BpË˜ «¿»∆»«¿«ƒ¿»ƒ∆
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a¯Â65e¯·bL „Ú ÔÈÚn‰ CB˙Ï ¿ƒ»»»«ƒ¿ƒ¿««¿»«∆»¿

Ô‰ È¯‰ - eÙËLÂ ˙Bn‡aL ÌÈn‰66ÏÎÏ ÔÈÚÓk ««ƒ∆»«¿»¿¬≈≈¿«¿»¿»

¯·c67ÌÈ„ÓBÚ ÔÈÚn‰ ÈÓÈÓ eÈ‰ .68,ÔÈÎLÓ ÔÈ‡Â »»»≈≈««¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
n‡ epnÓ eÎLnL „Ú ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a¯ÂÈ¯‰ - ÌÈn‰ ˙B ¿ƒ»»»«ƒ«∆»¿ƒ∆«««ƒ¬≈

Ô¯aL‡a ¯‰ËÏ ‰Â˜ÓÏ ÔÈÂL ÔÈÎeLnL ÌÈn‰««ƒ∆¿ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¿«≈¿«¿…∆
„·Ïa69‡e‰L ÏÎa ¯‰ËÏ ÔÈÚÓÏ ÔÈÂLÂ ,70. ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»¿«≈¿»∆

מ"ג.63) צרים.64)שם מים "ריבה 65)שטפי במשנה:
וכן  שאובים. מים שריבה רבינו, ופירש והמשיכו". עליו
בריכות). והוסיף שהרחיב פירש (והר"ש הרא"ש פירש

האמות.66) אבל 67)אותן ובזוחלים, שהן בכל מטהרות
אינם  השאובים ריבוי ידי על שנתווספו חדשות אמות
למעלה  (ראה שהוא בכל לטהר אלא בזוחלים לטהר כמעיין
רק  כאן הרמב"ם שלדעת כותב, א מא, בנדרים והר"ן ה"ו).
כמעיין. דינם שהוסיף, לפני הולכים המים שהיו המקומות
כמעיין, אינם הריבוי, ידי על שנתרחבו במקום אבל
מטהר  "ואין ה"ו: פ"ד מקוואות בתוספתא כמפורש
ונראה  בתחילתו". להלך יכול שהיה מקום עד אלא בזוחלים
השיג  לא כך ומשום רבינו, דעת את כך הבין הראב"ד שגם
הערה  כל ללא ככתבה התוספתא את הביא אלא בחריפות,
המעיין  מקום דין נתבאר [לא כסףֿמשנה). (ראה משלו
מי  על שאובים ריבה שאם למדנו ו בהלכה למעלה עצמו.
שמטהר  וכמעיין בזוחלים מטהר שאינו כמקווה דינם מעיין,
שעיקר  הדעת על מתקבל הדבר אין אולם שהוא, בכל
כמעיין  שדינם ממנו, הנמשכות מהאמות גרוע יהיה המעיין
שמימיו  במעיין המדובר שבה"ו לפרש, ונראה דבר. לכל
גם  ואפשר כאן. האחרונה שבבבא הדין הוא וזה עומדים,
המעיין, מי על השאובים כשרבו המדובר שבה"ו לפרש
לשון  בשינוי מוצאים אנו זה לפירוש וסיוע רבו. בלא וכאן
שמימיו  "המעיין כתב: שם בה"ו. מלשונו כאן רבינו

ÌÈËÚÂÓ.["מעיין" סתם כתב וכאן ממנו 68)", נמשכו ולא
שפיכת 69)אמות. ע"י שנעשו מפני בזוחלים, ולא

עצמו.70)השאובים. המעיין דין רבינו ביאר לא כאן [גם
האמות]. כדין שדינו ונראה

.·ÈÌÈni‰ Ïk71ÔÈÏÁBÊa ÔÈ¯‰ËÓ72ÌÈ·ÊÏ ÔÈÏeÒÙe , »««ƒ¿«¬ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
.˙‡hÁ ÈÓ Ô‰a Lc˜Ïe ÌÈÚ¯ˆÓÏÂ¿ƒ¿…»ƒ¿«≈»∆≈«»

מ"ד.71) מקשה 72)שם [בכסףֿמשנה שם. יוסי כר'
פ"ח  פרה למשנה בפירושו שכתב למה סותרים שדבריו
וכן  בזוחלים, מטהר שאינו הגדול בים מודה יוסי שר' מ"ח,
הדעת  על ומתקבל ה"י. פ"ח אדומה פרה בהלכות  פסק

" שאמר: יוסי ר' של לשונו כאן ‰ÌÈÓÈשנקט ÏÎ מטהרין
חוץ  רבינו כוונת וגם הגדול. לים חוץ והכוונה בזוחלים",
איש). (חזון הנ"ל פרה בהלכות דבריו על וסמך הגדול, לים
ככתבה. המשנה לשון להעתיק רבינו של דרכו ידועה
בהלכות  לדבריו מכאן שנייה סתירה על מעיר והכסףֿמשנה
כתב: ושם ומצורעים, לזבים פסולים פסק כאן שם. פרה
וכו'. ומצורעים זבים לענין והמדובר כמעיין", הימים "ושאר
שמי  היא: מסקנתו תמצית ומסובך. עמוק בפלפול ותירץ
דומים  שזוחלים משום זוחלים כשהם לזבים פסולים הימים
וכן  לזוחלים. התכוון וכאן כשרים. באשבורן אבל לנהרות,

רא]. סימן יורהֿדעה יוסף' ב'בית גם כתב

.‚ÈÌÈn‰73ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰74ÔÈÚÓk Ì‰ È¯‰ - ««ƒ«¬ƒƒ««¿»¬≈≈¿«¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



קמי ze`ewn zekld - dxdh xtq - oqip 'g iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯·c ÏÎÏ75ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÙhÓ‰Â .76Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»»»¿«¿«¿ƒƒ««¿»««ƒ∆≈
ÔÈ„¯BË77‡l‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡Â ,‰Â˜Ók Ì‰ È¯‰ - ¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ∆»

ÌÈÚ¯ˆÓÏÂ ÌÈ·ÊÏ ÔÈÏeÒÙe ,ÔÈ„ÓBÚ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡a¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿…»ƒ
ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰ eÈ‰ .˙‡hÁ ÈÓ Ô‰a Lc˜Ïe¿«≈»∆≈«»»«¬ƒƒ««¿»
ÏÚ ÔÈÏÁBf‰ ea¯ Ì‡ ,epnÓ] ÔÈÙËBp‰ ÌÚ ÔÈ·¯Ú˙Óƒ¿»¿ƒƒ«¿ƒƒ∆ƒ««¬ƒ«

¯·c ÏÎÏ ÔÈÚÓk Ïk‰ È¯‰ - [ÔÈÙËBp‰78e·¯ Ì‡Â ; «¿ƒ¬≈«…¿«¿»¿»»»¿ƒ»
ÈÓ ÏÚ ÌÈÓL‚ ÈÓ e·¯ Ì‡ ÔÎÂ ,ÔÈÏÁBf‰ ÏÚ ÌÈÙËBp‰«¿ƒ««¬ƒ¿≈ƒ»≈¿»ƒ«≈
Ô¯aL‡a ‡l‡ ÔÈÏÁBÊa ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡ - ¯‰p‰79. «»»≈»¿«¬ƒ¿¬ƒ∆»¿«¿…∆

ıtÓ ÛÈw‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ80¯‰p‰ B˙B‡a Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»»ƒ¿«ƒ«»¿«≈¿«»»
Ô‰a ÏaËÈÂ ÌÈn‰ eÂwiL „Ú ·¯ÚÓ‰81. «¿…»«∆ƒ»««ƒ¿ƒ¿…»∆

מ"ה.73) המעיינות 74)שם מן מימיהם המושכים נהרות
למשנה). בפירושו שהוא,75)(רבינו ובכל בזוחלים לטהר

פרה  (בהלכות חטאת ולמי למצורעים לזבים, פסולים אבל
ראה  חטאת. למי פסולים הנהרות וכל רבינו: כתב (שם)

שם). גבוה 76)הערות ממקום טיפות טיפות שנופלים
בפירושו). (רבינו למטה במהירות 77)ונקווים נופלים

לטיפה. טיפה בין זעיר "העיד 78)בהפסק שם: במשנה
וכו'". צדוק כמקווה 79)ר' דינם מחצה על ובמחצה

צדדיו.80)מספק. מכל מסויים מקום במפץ להקיף
מפצים 81) העמיד שמואל של שאביו מסופר ב סה, בשבת

מתרבים  שאז תשרי, בימי בנותיו טבילת לצורך פרת בנהר
על  הגשמים ממי ירבו שמא שחשש הגשמים, ממי הפרת מי
שנתן  מפרשים ב מ, בנדרים הר"ן וכן שם, [רש"י הזוחלים.
בטיט  תתלכלכנה שלא כדי הנהר, קרקע על המפצים

כאן]. כדבריו מפרש כנראה רבינו, אולם החוצץ.

.„ÈÔÈÙËB82ÔÈÏÁBÊ Ô‡OÚL83‰Â˜nÏ CÓqL ÔB‚k , ¿ƒ∆¬»»¬ƒ¿∆»««ƒ¿∆
Ò¯Á ÏL ‡Ï·Ë ÛhÓ‰84ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰ È¯‰Â ‰˜ÏÁ «¿«≈«¿»∆∆∆¬»»«¬≈««ƒƒ¿»ƒ

Ïa˜nL ¯·c ÏÎÂ .ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ ÔÈ„¯BÈÂ¿¿ƒ»∆»¬≈≈¿≈ƒ¿»»»∆¿«≈
.Ba ÔÈÏÈÁÊÓ ÔÈ‡ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ elÙ‡Â ,‰‡ÓËÀ¿»«¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ≈«¿ƒƒ

בנוטפים 83)שם.82) שהמדובר במשנתנו, מפרש רבינו
והברטנורא  [הר"ש המשנה. עוסקת שבדינם המעיין, מן
יוצאים  והמים שפתו, שנפרצה למקווה שהכוונה מפרשים
רק  נאמר זה שדין רבינו, ודעת וזוחלין. הפירצה דרך
(ראה  מקווה במי לא אבל בלבד, ממעיין הנופלות בטיפות
"מקווה", כאן שכתב ומה לג). סעיף רא סימן יורהֿדעה
כתב  למשנה ובפירושו הטיפות. בו שנקוות למקום הכוונה
הטיפות"]. אלו יפלו אשר במקום בה "כשישים מפורש:

מדברי 84) ולא תורה מדברי לא טומאה מקבלת שאינה
ה"ה). פ"א כלים (הלכות סופרים

.ÂËÔÈÏÁBÊ85ÔÁlwL86ÊB‚‡ ÈÏÚa87ÌÈ¯Lk - ¬ƒ∆ƒ¿»«¬≈¡¿≈ƒ
Ú·Bˆ ‡e‰L Ál‰ ÊB‚‡‰ ÈÏÚ ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk88·eLÁ ¿∆»∆≈¬≈»¡««∆≈«»

.ÌÈÏÎk¿≈ƒ

שקילחן 85) זוחלין על צדוק ר' "העיד מ"ד: פ"ז עדיות
כשרים". שהן אגוז אותם.86)בעלי בעדיות 87)שפך

של  הירוקה החיצונה לקליפה שהכוונה רבינו, פירש שם
והזחילם. המים את לתוכה ונתן כל 88)אגוז, את ומלכלך

אבל  טומאה. מקבל ואינו ככלי אינו כך ומשום בו, הנוגע
עלים  או מקליפות העשויים מאוד, קטנים אפילו כלים,

פי"א) כלים (הלכות טומאה מקבלים - מלכלכים שאינם
בהם. מזחילים ואין

.ÊËÌÈÓL‚ ÈÓ89ÔB¯„n‰ ÔÓ ÔÈ‡a‰90ÔÈÏÁÊ Ìp‰Â ≈¿»ƒ«»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÈÚa¯‡ ÔÙBÒ „ÚÂ Ô˙lÁzÓ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ„¯BÈÂ¿¿ƒ««ƒ∆»ƒ¿ƒ»»¿«»«¿»ƒ

ÔÈÏÁÊ Ô‰Lk Ô‰a ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ‰‡Ò91eÂwiL „Ú , ¿»≈«¿ƒƒ»∆¿∆≈ƒ¿»ƒ«∆ƒ»
‡a eÁeÈÂ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ô¯aL92ÌÈÏk ÛÈw‰L È¯‰ . ¿»¿«¿…∆«¿»ƒ¿»¬≈∆ƒƒ≈ƒ

ÌÈÚa¯‡ Ô‰ÈÈa ıa˜˙pL „Ú ˙BˆÈÁÓ Ô‰Ó ‰OÚÂ¿»»≈∆¿ƒ«∆ƒ¿«≈≈≈∆«¿»ƒ
Ï·BË ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ÔÓ ÔÈÏÁÊp‰ ÌÈnÓ ‰‡Ò¿»ƒ«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»ƒ¬≈∆≈

Ô‰a93Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ¯„b‰ Ô‰Ó ‰OÚL ÌÈÏÎÂ . »∆¿≈ƒ∆»»≈∆«»≈…»¿»»∆
‰ÏÈ·Ë94. ¿ƒ»

מ"ו.89) פ"ה ומבאר 90)מקוואות "חרדלית", במשנה:
"הרֿדלית", נאמר וכאילו בֿחי"ת, ה"א שנתחלפה רבינו
גבוה. לא פירוש, דיהרינבורג) תרגום (ע"פ חלוש הר פירוש,
מי  חרדלית? "איזהו בפירוש: כתוב ה"ו פ"ד [בתוספתא

במידרון"]. הבאים כל 91)גשמים אומרים אנו ואין
במחוסר  רק נאמר שזה מפני כעשוי, נידון להיעשות העומד
לשנות  צריך וכאן הדבר, בגוף שינוי בלי בלבד מעשה
שעומדים  מפני להכשיר אין ולכן לאשבורן, הזוחלים

ישראל). (תפארת זוחלים יהיו ולא במשנה 92)להיקוות
ובית  מקילים, ביתֿשמאי וביתֿהלל. ביתֿשמאי חולקים שם

כביתֿהלל. ופסק - מחמירים המים.93)הלל באותם
וטובל  כלים גודר שהוא ביתֿהלל "ומודים שם: במשנה

הוטבלו 94)בהם". לא הכלים של החיצון שהצד מפני
לכלים. שמחוץ בזוחלים אלא הנקווים במים

.ÊÈLÏ˙pL Ïb95ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ÏÙÂ Ìi‰ ÔÓ «∆ƒ¿«ƒ«»¿»««»»»«
el‡ È¯‰ - ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LÈ Ì‡ :ÌÈÏk‰«≈ƒƒ≈«¿»ƒ¿»¬≈≈

B‰ËÔÈ¯96ÔÈlÁÏ97CÈ¯ˆ ÔÈlÁÏ Ï·Bh‰ ÔÈ‡L ; ¿ƒ¿Àƒ∆≈«≈¿Àƒ»ƒ
‰ek98˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , «»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬

˙B‡Óh‰99Ôek˙ Ì‡Â .100„Ú ‰tˆÓe ·LBÈ ‰È‰Â «À¿¿ƒƒ¿«≈¿»»≈¿«∆«
Ôek˙pL ¯·cÏ ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - Ïb‰ ÂÈÏÚ ÏtiL∆ƒ…»»««»¿»¿ƒ»«»»∆ƒ¿«≈

BÏ101.

הי"ח.96)שם.95) לקמן למעשר 97)ראה טהור ואינו
גבוהה. יותר קדושתם שדרגת ולדברים אבל 98)שני,

התכוון  לא וכאן להיטהר, כוונה צריך ממנו ולמעלה למעשר
ה"ב.99)לטבול. א.100)פי"ג יט, ולכל 101)חגיגה

- לחולין נתכוון אם ממנו. למטה שקדושתם הדברים
למ  נתכוון ואם בלבד, לחולין הטבילה מועילה מטהרת עשר

הלאה. וכן וקודש, לתרומה לא אבל ולמעשר, לחולין

.ÁÈÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡102ÏtiL Ì„˜ ¯ÈÂ‡a ‡e‰Lk Ïba ≈«¿ƒƒ««¿∆»¬ƒ…∆∆ƒ…
ÈÙÏ ;‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿««ƒ∆≈«¿»ƒ¿»¿ƒ

¯ÈÂ‡a ¯ÓÁÂ Ï˜ ,ÌÈÏÁBÊa ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡L103ÈL eÈ‰ . ∆≈«¿ƒƒ¿¬ƒ«»…∆»¬ƒ»¿≈
ÔÈ‡Â ;Ba ÔÈÏÈaËÓ - ı¯‡a ÔÈÚ‚B Ïb‰ ÈL‡»̄≈««¿ƒ»»∆«¿ƒƒ¿≈

BlL ‰tka ÔÈÏÈaËÓ104¯ÈÂ‡a ‡e‰L ÈtÓ ,105. «¿ƒƒ«ƒ»∆ƒ¿≈∆»¬ƒ

א.102) יט, במה 103)חגיגה כלולים אינם זוחלים אם
טהור" יהיה מים מקוה "ובור לו): יא, (ויקרא תורה שאמרה
כלֿשכן  לא שבאוויר מים הקרקע, על שהם אףֿעלֿפי
[בכסףֿמשנה  ניקוו. לא שהרי מים מקווה בכלל שאינם
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להם  להחזיר מועילה אינה מכן שלאחר הזחילה וגם בכלי.
השאובים. דרך הוא למעיין שחיבורם מפני מעיין, תורת

לתוכה.47) נכנסו ולא משפתה, מדייק 48)למעלה רבינו
"המים שפת ˘ıÂÁוכותב: שעל ומשמע כשרים" לשוקת

מרוטנבורג. מהר"ם דעת גם וכן לטבול. אסור השוקת
דומה  זה ואין הדיעות. לכל לטבול אסור ממש ובשוקת
נשאר  שם כי ו, שבהלכה שאובים עליו שהרבו למעיין
מחוץ  נמצאת התערובת וכאן בו, וטובלים במקומו המעיין
(מקוואות  ששנינו למה זה לדמות אין וגם המעיין. למקום
הם  אם בהם טובלים שבים, והתיבה השידה מ"ה) פ"ו
מחוברים  השוקת מי כאן גם והרי הנוד, כשפופרת נקובים
צד, מכל אותם מקיפים המים ותיבה שבשידה מפני למעיין,
בפירושו  (הרא"ש מחוברים רק הם שלפנינו בדין אבל
שהוא, כל שפה גבי על העבירה המשנה: [לשון למשנתנו).
שעל  במים להטביל "כשר הרע"ב: ופירש לה. חוצה כשר
רבינו  אולם הר"ש. מפרש וכן לה". חוצה או השוקת שפת

המים "הנה כותב: ‰˘Â˜˙בפירושו ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈ‰."כשרים
כאן. מלשונו משמע וכן פסולים. השוקת שפת שעל משמע
"דכתיב  מנמק: והוא מרוטנבורג, מהר"ם גם פירוש וכן
לו), יא, (ויקרא טהור יהיה מים מקוה ובור מעין (שכתוב)
לקבל  ראוי (שאינו טומאה לקבולי חזי דלא בקרקע דהיינו

לא"]. כלים גבי על אבל מהֿשאיןֿכן 49)טומאה),
האלה  המים ודין הנוד, כשפופרת חיבור שצריך במקוואות
ראויים  שאינם [ונראה למשנה). בפירושו (רבינו כמעיין
חוץ  ביוצא כמו חטאת ומי מצורע והזיית זב לטבילת
שהרבו  למעיין דומה זה ואין זו]. הלכה שבסוף לבריכה
(למעלה  באשבורן אלא מטהר שאינו שאובים מים עליו
בפני  עומדים המטהרים המעיין מי כאן שבנידון מפני ה"ו),
השאובים, עם מעורבים ואינם השוקת שפת על עצמם
ישראל)]. (תפארת מעורבים שכולם ו, בהלכה כן מהֿשאיןֿ

מקווה.50) וממשיכים 51)מי לבריכה, חוץ יוצאים ואינם
(כסףֿמשנה). לבריכה ארבעים 52)לרדת צריך דבר, לכל

כמעיין  הבריכה, מי דין ואין בזוחלים. מטהר ואינו סאה
ו. שבהלכה שאובים, עליהם והרבה מועטים שמימיו

לה,53) חוצה ויוצאים שבבריכה המים פני על עוברים
נפסק. לא המעיין עם בפסולם 54)והחיבור נשארו פירוש,

בזוחלים  לטהר כמעיין דינם אבל מטה, האמורים לעניינים
שהוא. שהם 57)להזייה.56)זכרים.55)ובכל מפני

חיים. מים אינם שבבריכה מים עם מי 58)מעורבים גם
לבריכה. מחוץ שיצאו לפני לבריכה שנכנסו המעיין

שאובים.59) מים מלא בור בדין ה"ו, פ"ה למעלה נתבאר

.ÈÔÈÚÓ60Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÏk Èab ÏÚ ÔÈÎLÓ ÂÈÓÈnL «¿»∆≈»ƒ¿»ƒ««≈≈ƒ∆≈»∆
‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÒÙÒÂ ÔÁÏL ÔB‚k ,Ïea˜ ˙Èa≈ƒ¿À¿»¿«¿»¿«≈»∆¬≈∆

‰Â˜Ók61ÌÈÏk‰ Èab ÏÚ ÏÈaËÈ ‡lL „·Ï·e ;62. ¿ƒ¿∆ƒ¿«∆…«¿ƒ««≈«≈ƒ

מ"ב.60) סאה.61)שם ולארבעים לאשבורן דבר, לכל
יטביל 62) שמא גזירה והטעם, הכלים. גבי על בעודם במים

יוסי. כר' פסק (ר"ש). קיבול בית לו שיש כלי בתוך

.‡ÈÔÈÚÓ63˙Bn‡ eÈ‰L64,epnÓ ˙BÎLÓ ˙BpË˜ «¿»∆»«¿«ƒ¿»ƒ∆
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a¯Â65e¯·bL „Ú ÔÈÚn‰ CB˙Ï ¿ƒ»»»«ƒ¿ƒ¿««¿»«∆»¿

Ô‰ È¯‰ - eÙËLÂ ˙Bn‡aL ÌÈn‰66ÏÎÏ ÔÈÚÓk ««ƒ∆»«¿»¿¬≈≈¿«¿»¿»

¯·c67ÌÈ„ÓBÚ ÔÈÚn‰ ÈÓÈÓ eÈ‰ .68,ÔÈÎLÓ ÔÈ‡Â »»»≈≈««¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
n‡ epnÓ eÎLnL „Ú ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‰a¯ÂÈ¯‰ - ÌÈn‰ ˙B ¿ƒ»»»«ƒ«∆»¿ƒ∆«««ƒ¬≈

Ô¯aL‡a ¯‰ËÏ ‰Â˜ÓÏ ÔÈÂL ÔÈÎeLnL ÌÈn‰««ƒ∆¿ƒ»ƒ¿ƒ¿∆¿«≈¿«¿…∆
„·Ïa69‡e‰L ÏÎa ¯‰ËÏ ÔÈÚÓÏ ÔÈÂLÂ ,70. ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»¿«≈¿»∆

מ"ג.63) צרים.64)שם מים "ריבה 65)שטפי במשנה:
וכן  שאובים. מים שריבה רבינו, ופירש והמשיכו". עליו
בריכות). והוסיף שהרחיב פירש (והר"ש הרא"ש פירש

האמות.66) אבל 67)אותן ובזוחלים, שהן בכל מטהרות
אינם  השאובים ריבוי ידי על שנתווספו חדשות אמות
למעלה  (ראה שהוא בכל לטהר אלא בזוחלים לטהר כמעיין
רק  כאן הרמב"ם שלדעת כותב, א מא, בנדרים והר"ן ה"ו).
כמעיין. דינם שהוסיף, לפני הולכים המים שהיו המקומות
כמעיין, אינם הריבוי, ידי על שנתרחבו במקום אבל
מטהר  "ואין ה"ו: פ"ד מקוואות בתוספתא כמפורש
ונראה  בתחילתו". להלך יכול שהיה מקום עד אלא בזוחלים
השיג  לא כך ומשום רבינו, דעת את כך הבין הראב"ד שגם
הערה  כל ללא ככתבה התוספתא את הביא אלא בחריפות,
המעיין  מקום דין נתבאר [לא כסףֿמשנה). (ראה משלו
מי  על שאובים ריבה שאם למדנו ו בהלכה למעלה עצמו.
שמטהר  וכמעיין בזוחלים מטהר שאינו כמקווה דינם מעיין,
שעיקר  הדעת על מתקבל הדבר אין אולם שהוא, בכל
כמעיין  שדינם ממנו, הנמשכות מהאמות גרוע יהיה המעיין
שמימיו  במעיין המדובר שבה"ו לפרש, ונראה דבר. לכל
גם  ואפשר כאן. האחרונה שבבבא הדין הוא וזה עומדים,
המעיין, מי על השאובים כשרבו המדובר שבה"ו לפרש
לשון  בשינוי מוצאים אנו זה לפירוש וסיוע רבו. בלא וכאן
שמימיו  "המעיין כתב: שם בה"ו. מלשונו כאן רבינו

ÌÈËÚÂÓ.["מעיין" סתם כתב וכאן ממנו 68)", נמשכו ולא
שפיכת 69)אמות. ע"י שנעשו מפני בזוחלים, ולא

עצמו.70)השאובים. המעיין דין רבינו ביאר לא כאן [גם
האמות]. כדין שדינו ונראה

.·ÈÌÈni‰ Ïk71ÔÈÏÁBÊa ÔÈ¯‰ËÓ72ÌÈ·ÊÏ ÔÈÏeÒÙe , »««ƒ¿«¬ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
.˙‡hÁ ÈÓ Ô‰a Lc˜Ïe ÌÈÚ¯ˆÓÏÂ¿ƒ¿…»ƒ¿«≈»∆≈«»

מ"ד.71) מקשה 72)שם [בכסףֿמשנה שם. יוסי כר'
פ"ח  פרה למשנה בפירושו שכתב למה סותרים שדבריו
וכן  בזוחלים, מטהר שאינו הגדול בים מודה יוסי שר' מ"ח,
הדעת  על ומתקבל ה"י. פ"ח אדומה פרה בהלכות  פסק

" שאמר: יוסי ר' של לשונו כאן ‰ÌÈÓÈשנקט ÏÎ מטהרין
חוץ  רבינו כוונת וגם הגדול. לים חוץ והכוונה בזוחלים",
איש). (חזון הנ"ל פרה בהלכות דבריו על וסמך הגדול, לים
ככתבה. המשנה לשון להעתיק רבינו של דרכו ידועה
בהלכות  לדבריו מכאן שנייה סתירה על מעיר והכסףֿמשנה
כתב: ושם ומצורעים, לזבים פסולים פסק כאן שם. פרה
וכו'. ומצורעים זבים לענין והמדובר כמעיין", הימים "ושאר
שמי  היא: מסקנתו תמצית ומסובך. עמוק בפלפול ותירץ
דומים  שזוחלים משום זוחלים כשהם לזבים פסולים הימים
וכן  לזוחלים. התכוון וכאן כשרים. באשבורן אבל לנהרות,

רא]. סימן יורהֿדעה יוסף' ב'בית גם כתב

.‚ÈÌÈn‰73ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰74ÔÈÚÓk Ì‰ È¯‰ - ««ƒ«¬ƒƒ««¿»¬≈≈¿«¿»
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שביארנו  מה ולפי בזוחלים. מטהרים ימים הלא מקשה,
כאן  אין כמקווה דינו הגדול שים רבינו דעת בהי"ב למעלה
(הים  הגדול בים המדובר שכאן לומר שאפשר קושיא,
קיבל  שלא אלא עצמו, הכסףֿמשנה שהעיר כמו התיכון).
דינו  הגדול ים גם רבינו, בשיטת שלדעתו מפני זה, תירוץ

למד כמע  שרבינו בהי"ב, שכתבנו מה על להוסיף ונראה יין.
אין  למה כמעיין דינו שאם כמקווה, הגדול שים ממשנתנו
סאה  לארבעים צריכים למה קשה: ועוד בגל? מטבילים
לומר  גדול ודוחק שהוא. בכל מטהר מעיין הלא בגל,
כתב  כאן (בכסףֿמשנה מעיין תורת ממנו מורידה שתלישתו
הסברא  את נקבל ואם כזוחלים). נידון זה שגל בפירוש
של  קושייתו מתורצת כן גם מעיין תורת מבטלת שהתלישה
במקומה  נשארה הכסףֿמשנה ולשיטת כמובן. הכסףֿמשנה
זו  וקושיא סאה. ארבעים בגל שיהיה צריך למה תמיהתנו,
ואין  כאן. הכסףֿמשנה של בתירוצו מתיישבת אינה
הים  שגם שסוברים והטור הרא"ש על המשנה מן להקשות
במעיין  מיטהרים כלים רק שלדעתם משום כמעיין, הגדול
אולם  האדם. על כתוב ובמשנתנו אדם, ולא שהוא בכל
אדם  גם ולדעתו רבינו, דברי מפרש כאן הכסףֿמשנה

וצע"ג]. שהוא. כל במעיין הגל 104)מיטהר של בגג
בארץ. נוגע רומאֿר"מ 105)שאינו (דפוס באוויר צ"ל:

תימן). וכת"י

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מקוואות 1) כיצד. חכמים שטיהרו שאובים מים ספק יבאר

למפתח. חוץ או מהמפתח לפנים ישראל בארץ הנמצאות
כשר  אחד מקוואות שני ודין חסר. ונמצא שנמדד מקווה

וכו'. טהרות ועשה מהם באחד וטבל פסול ואחד

.‡˜ÙÒ2ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ3‰Â˜Ó ?„ˆÈk ¿≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¬¬»ƒ≈«ƒ¿∆
ÌÈ·e‡L ÌÈÓ BÎB˙Ï eÏÙ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL4;‡Ï B‡ ∆ƒ¿«≈ƒ»¿¿«ƒ¿ƒ…

ÔÈbÏ ˙LÏL Ô‰a LÈ ˜ÙÒ ,eÏÙpL È‡cÂa Ú„È elÙ‡Â«¬ƒ»«¿««∆»¿»≈≈»∆¿∆Àƒ
˙LÏL Ô‰a LiL È‡cÂa Ú„È elÙ‡Â ;Ô‰a ÔÈ‡ ˜ÙÒ»≈≈»∆«¬ƒ»«¿««∆≈»∆¿∆
‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba eÏÙpL ‰Â˜na ‰È‰L ˜ÙÒ ,ÔÈbÏ5 Àƒ»≈∆»»«ƒ¿∆∆»¿«¿»ƒ¿»

¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰È‰ ‡Ï ˜ÙÒ6. »≈…»»¬≈∆»≈

מ"ג.2) פ"ב פט"ו 3)מקואות הטומאות אבות הל' ראה
שנפלו 4)ה"א. שאובים מים לוגים ששלושה כבר נתבאר

יוסיף  אם ואפילו פסלוהו, – סאה ארבעים בו שאין למקוה
לא  – כשרים סאה לארבעים להשלים כשרים מים אחרֿכך

כל 5)הוכשר. שפך שאפילו ה"ו, בפ"ד למעלה אמרנו
נפסל. לא – הזה כשיעור בו שיש למקוה שאובים מים היום

וחכמים 6) לטבילה, כשרים שאובים מים התורה, שמן מפני
הטומאות  אבות [בהל' לקולא. דרבנן וספק שיפסלו, גזרו
. . . זה במקוה לטבול לו מורין "ואין רבינו: כתב פי"ד,
סתם  כתב וכאן טהורות", טהרותיו – ועשה טבל ואם

בה"ו]. הערות ראה כשר". "הרי"ז

.·˙B‡Â˜Ó ÈL7„Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LÈ „Á‡ , ¿≈ƒ¿»∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆»
Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL eÏÙ ,Ba ÔÈ‡≈»¿¿∆Àƒ«ƒ¿ƒ¿∆»≈∆
ÈtÓ ,¯B‰Ë B˜ÙÒ - eÏÙ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«¿≈∆≈∆»¿¿≈»ƒ¿≈

‰Ï˙È ‰na BÏ LiL8ÌÈÚa¯‡Ó ÔÈ˙eÁt Ô‰ÈL eÈ‰ . ∆≈«∆ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ≈«¿»ƒ
Ïk - Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡Ï eÏÙÂ ‰‡Ò¿»¿»¿¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»

‰Ï˙È ‰na BÏ ÔÈ‡L ,ÏeÒt Ô‰ÈMÓ „Á‡9‰ÊÏ Ì‡ ; ∆»ƒ¿≈∆»∆≈«∆ƒ¿∆ƒ»∆
ÏÒÙ - eÏÙ ‰ÊÏ Ì‡Â ,ÏÒÙ - eÏÙ10. »¿ƒ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ¿«

ארבעים 8)שם.7) בו שיש למקוה שנפלו אומרים אנו
להכשיר.9)סאה. להכשיר 10)כדי שאיֿאפשר מפני

בדבר  הגיון אין שהרי שניהם, לפסול מוכרחים אנו שניהם,
השני. את ולפסול ולהכשירו, מהם אחד לבחור

.‚‰Â˜Ó11,¯Lk - ‡ÏÓ B‡ˆÓe ‡·e Ô˜È¯ BÁÈp‰L ƒ¿∆∆ƒƒ≈»»¿»»≈»≈
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL ÈtÓ12.‰Ê ‰Â˜ÓÏ ƒ¿≈∆∆¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆

ה"א.11) פ"ב מקוואות ה"ד.12)תוספתא, ראה

.„¯Bpˆ13Ál˜nL14˙LzÎn‰Â ‰Â˜ÓÏ15‰e˙ ƒ∆¿«≈«¿ƒ¿∆¿««¿∆∆¿»
˙LzÎn‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‰Â˜nÏ ¯Bpv‰ ÔÓ ˜ÙÒ ,Bcˆa¿ƒ»≈ƒ«ƒ«ƒ¿∆»≈ƒ««¿∆∆

‰Â˜nÏ16ÁÎeÓ ÏeÒt‰L ÈtÓ ,ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -17. «ƒ¿∆¬≈∆»ƒ¿≈∆«¿»
;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ Ba¯ ‰Â˜na LÈ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ¿∆À«ƒ¿≈ƒ¬≈∆»≈
‰Â˜Ó ÌL LÈ È¯‰L ,‡e‰ ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL∆∆¿≈«ƒ¿ƒ∆¬≈≈»ƒ¿∆

Úe·˜ ¯Lk18. »≈»«

כשרים.14)שם.13) שהם גשמים כלי,15)מי שהיא
שאובים. הם שבתוכה מן 16)והמים מקלחים מים

למקוה. נפלו אלה שמים ואפשר פירוש,17)המכתשת,
חכמים. פסלוהו ולפיכך לעינינו, ונראה במקום נמצא הפסול
דבר  שם כשאין רק טיהרו הקודמת) (בהלכה ריקן ובמקוה
למקוה. באו פסולים שמים להניח מקום שנותן

[רבים 18) קבוע. כשר מקוה רוב גורס: משנה' ה'כסף
ספק  סוףֿסוף הלא מוכח? שהפסול בכך מה א. תמהו:
עד  פסול לצד מכריע המוכח הפסול אם ב. הוא? דרבנן
הלא  הכשרים, המים רוב מוסיף מה השקול, ספק כאן שאין
ואם  התורה, מן פסול אינו שאוב רוב גם רבינו לשיטת
באו  שממנה ההנחה את מחזקת המקוה שבצד המכתשת
המקוה  את לפסול עלינו הרי ודאי, כשרים רוב כשאין המים
שניתווספו? המים נפילת לפני כשרים רוב בו כשיש גם
הקושיא  את מתרץ קמד, ס"ק רא סי' ביו"ד והש"ך
יותר  לתלות סיבה כשיש שמדובר ואומר, הראשונה
זה  תירוצו אולם למקוה. יותר קרובה שהיא כגון במכתשת,
זה  במקרה שהרי השנייה, הקושיא את מחזקת אחת לקושיא
כשרים? מים ברוב מכשירים ולמה השקול, ספק כאן אין
שני  של מזיגה באמצעות הדיוקים כל את ליישב ונראה
החמורה, לשאלה כאן משנה' ב'כסף שנאמרו התירוצים
מלשון  למד רבינו דרבנן. בספק המכתשת פוסלת למה
למקוה" שאובים מים "ספק מ"ז): פ"ד (טהרות המשנה
לחפירה  כשנפלו אלא שאובים מים ספק חכמים טיהרו שלא
טיהרו, לא ריקה לחפירה נפלו אם אבל מים, מקוה בה שיש
– מלא ומצאו ריקן "הניחו שם: בתוספתא שאמרו ומה
חזקה  פירוש, כשרות", המקוואות "וחזקת שם: נימקו כשר"
מים  סאה ארבעים ריקה חפירה למלאות טורח אדם שאין
שגם  להוסיף ונראה כאן). משנה' ה'כסף (סברת שאובים
מכ' פחות היינו כשר, מקוה מרוב פחות בה שיש חפירה
דיני  מובנים זה, ביאור ואחר מקוה. אינו - ומשהו סאה
טיהרו  לא כשרים מים רוב כשאין זו: שבהלכה מכתשת
במקום  הוא שהפסול מפני בצידו כשהמכתשת חכמים
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של  כוחה את מחליש או מבטל המוכח" וה"פסול ולעינינו,
השקול  ספק כאן והרי ריקן, הניחו בדין שנאמרה החזקה
וכל  מקוה. אין - ובנידון במקוה, אלא חכמים טיהרוהו שלא
ׁשם  הרי כזה רוב יש אם אבל כשרים, מים רוב כשאין ֵזה
(שם) בטהרות ששנינו הספק הוא וזה החפירה, על מקוה
ואולי  התמיהות, כל מתיישבות ובזה חכמים. שטיהרו

זה]. לביאור התכוון עצמו משנה' ה'כסף

.‰˙B‡Â˜n‰ Ïk19- ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ÌÈ‡ˆÓp‰ »«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿∆∆»«ƒ
ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B‡Â˜n‰ ÏÎÂ .ÔÈ·e‡L Ô˙˜ÊÁL ,ÔÈÏeÒt¿ƒ∆∆¿»»¿ƒ¿»«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ

˙BÈ„na Ï‡¯OÈ ı¯‡a20ÁzÙn‰ ÔÓ ÌÈÙÏ21- ¿∆∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»
Ô‰a ÌÈÒaÎÓ ‰È„n‰ ÈL‡L ,ÔÈÏeÒt ˙˜ÊÁa¿∆¿«¿ƒ∆«¿≈«¿ƒ»¿«¿ƒ»∆
˙B‡Â˜n‰ ÏÎÂ .„ÈÓz ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÎB˙Ï ÔÈÏÈËÓe¿ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿»
˙˜ÊÁa - ÁzÙnÏ ıeÁ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈««¿≈«¿∆¿«

Ô˙˜ÊÁL ,‰¯‰Ë22.ÌÈÓLb‰ ÔÓ »√»∆∆¿»»ƒ«¿»ƒ

א.19) פ"ח, שם העיר.21)בכרכים.20)משנה, משער
"הפתח". במשנה גורסים על 22)יש מתקבלת הנחה

גשמים. מי שהמים הדעת,

.Â‡Óh‰23;Ï·Ë ‡Ï ˜ÙÒ Ï·Ë ˜ÙÒ ,ÏaËÏ „¯iL «»≈∆»«ƒ¿…»≈»«»≈…»«
Ba LÈ ˜ÙÒ ,Ï·Ë elÙ‡Â24ÔÈ‡ ˜ÙÒ ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ «¬ƒ»«»≈≈«¿»ƒ¿»»≈≈

„Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LÈ „Á‡ ,˙B‡Â˜Ó ÈL ;Ba¿≈ƒ¿»∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆»
Ï·Ë Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ï·ËÂ ,Ba ÔÈ‡≈¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«
Ú„eiL „Ú B˙˜ÊÁ· ‡Óh‰L ÈÙÏ ,‡ÓË B˜ÙÒ -¿≈»≈¿ƒ∆«»≈¿∆¿»«∆ƒ»«

Èe‡¯k Ï·hL25¯ÒÁ ‡ˆÓÂ „cÓpL ‰Â˜Ó ÔÎÂ .26, ∆»«»»¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»»≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰Â˜n‰ ‰È‰L ÔÈa27˙eL¯a ‰È‰L ÔÈa ≈∆»»«ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ≈∆»»ƒ¿

‰h‰ Ïk - „ÈÁi‰ÂÈab ÏÚ eOÚpL ˙B¯28Ú¯ÙÓÏ29 «»ƒ»«¿»∆«¬««»¿«¿≈«
ÌÏL ‰È‰Â Ba „cÓpL ÔÓÊ Ú„eiL „Ú ,˙B‡ÓË30. ¿≈«∆ƒ»«¿«∆ƒ¿«¿»»»≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na31‰‡ÓhÓ ‰ÏÈ·h‰ ‰˙È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»«¿ƒ»ƒÀ¿»
‰¯eÓÁ32ÏÎ‡L ÔB‚k ,‰l˜ ‰‡ÓhÓ Ï·Ë Ì‡ Ï·‡ ; ¬»¬»ƒ»«ƒÀ¿»«»¿∆»«

ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡33BL‡¯ ‡a B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙L B‡ √»ƒ¿≈ƒ»»«¿ƒ¿≈ƒ»…
ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â34Ba¯ ÏÚÂ BL‡¯ ÏÚ eÏÙpL B‡ ¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿«…¿«À

el‡ ÌÈ¯·c ¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL¿∆Àƒ«ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ≈
Ô‰È¯·cÓ35Û‡Â .e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ - ƒƒ¿≈∆¬≈¿≈»¿∆≈«¿¿«

‡ˆÓpL B‡ ,Ï·Ë ‡Ï B‡ Ï·Ë Ì‡ BÏ ˜tzÒpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»«…»«∆ƒ¿»
È¯‰ - el‡ ˙B˜ÙÒa ‡ˆBiÎÂ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ¯ÒÁ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆»≈¿««¿«¿«≈ƒ¿≈≈¬≈

.¯B‰Ë ‰Ê∆»

מ"א.23) פ"ב ודאית 25)במקוה.24)שם היא טומאתו
אותו  מוציאה אינה טבילה וספק טמא), שהוא (חזקתו

טומאתו. סאה.26)מחזקתו ארבעים בו שאין
טומאה 27) שספק ה"א, הטומאות אבות מהל' בפי"ד למדנו

טהור. – הרבים זה.28)ברשות במקוה טבילה סמך על
חסר.29) ונמצא שנמדד לפני 30)לפני שנעשו והטהרות

טהורות. – זו דין 31)מדידה אחר במ"ב כתוב זה שם.
שבמשנה  לדינים גם נמשך אבל חסר, ונמצא שנמדד מקוה
בה. עומדים שאנו בהלכה שנימנו הדינים כל היינו א,

דאורייתא 32) הטומאה אב בין הטומאה, באב שנטמא אדם
מי"א). פ"ד (טהרות דרבנן אבות 33)ובין מהל' בפ"א

נטמא. טמאים דברים שותה או שהאוכל למדנו הטומאות,

ביום  שנגזרו גזירות משמונהֿעשרה אחת היא זו טומאה
ב). יד, (שבת ביתֿהלל על ביתֿשמאי למדנו 34)שרבו

לטומאה  כשני שהוא ה"א, פ"ט הטומאות אבות בהל'
חכמים. הבאה 35)מגזירת בטומאה אבל חכמים, מדברי

לחומרא  ספיקה – מדבריהם שהיא אע"פ הטומאה מאב
טומאה  בין רבינו חילק לא בה"א יא). פ"ד, טהרות (משנה,
חמורה  לטומאה שאפילו ומשמע קלה, לטומאה חמורה
מדברי  מקוה בפסולי שמדובר מפני והטעם, כשר. המקוה
התורה. מן מקוה בפסולי עוסקים אנו כאן אולם חכמים,
היינו  חמורה" "טומאה מפרשים במשנתנו והרא"ש [הר"ש
הטומאה  באב אבל לחומרא, תורה וספק דאורייתא טומאה
יוםֿ ה'תוספות עליהם ותמה טהורים. אלו ספיקות דרבנן
יישוב  מצא ולא הנ"ל. טהרות למשנה מנוגד זה שהרי טוב',

לתמיהתו].

.Ê˙B‡Â˜Ó ÈL36ÏeÒt „Á‡Â ¯Lk „Á‡ ,37Ï·ËÂ , ¿≈ƒ¿»∆»»≈¿∆»»¿»«
‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ Ô‰Ó „Á‡a38el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ¿∆»≈∆ƒÀ¿»¬»¿»»¿»¬≈≈

˙BÈeÏz39˙BBL‡¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa Ï·Ë . ¿»««≈ƒ¿»»¿»»ƒ
eÈ‰Lk ˙BÈeÏz40˙B¯B‰Ë ˙BiM‰Â ,41.el‡ eÚ‚ Ì‡Â ¿¿∆»¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿≈

el‡a42eÙ¯OÈ ˙BiLe ,˙BÈeÏz ˙BBL‡¯ -43Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿¿ƒƒ»¿¿≈ƒ
e¯‡aL ‰l˜ ‰‡ÓË ÚˆÓ‡a ‡ÓË44ÈMa Ï·ËÂ ƒ¿»»∆¿«À¿»«»∆≈«¿¿»««≈ƒ

‰‡ÓhÓ Ô‰Ó „Á‡a Ï·Ë Ì‡ Ï·‡ .˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»¬»ƒ»«¿∆»≈∆ƒÀ¿»
Ï·ËÂ ‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡ÓËÂ ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ‰l«̃»¿»»¿»¿ƒ¿»À¿»¬»¿»«
˙B¯B‰Ë ˙BBL‡¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa45, «≈ƒ¿»»¿»»ƒ¿

˙BÈeÏz ˙BiM‰Â46˙BBL‡¯ - el‡a el‡ eÚ‚ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿≈¿≈ƒ
˙BÈeÏz ˙BiM‰Â ,eÙ¯OÈ47Ô‰Ó „Á‡a ‰È‰ .eÈ‰Lk ƒ»¿¿«¿ƒ¿¿∆»»»¿∆»≈∆

·e‡L Blk „Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡48,ÌÈL Ô‰a eÏ·ËÂ , «¿»ƒ¿»¿∆»À»¿»¿»∆¿«ƒ
eOÚÂ ,‰l˜ ‰‡ÓhÓ „Á‡Â ‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ „Á‡∆»ƒÀ¿»¬»¿∆»ƒÀ¿»«»¿»
,˙BÈeÏz ÂÈ˙B¯‰Ë ‰¯eÓÁ ‰‡ÓhÓ Ï·Bh‰ - ˙B¯‰Ë¿»«≈ƒÀ¿»¬»»√»¿
„Á‡ ‰È‰ .˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë ‰l˜ ‰‡ÓhÓ Ï·Bh‰Â¿«≈ƒÀ¿»«»»√»¿»»∆»

‡ÓË49„¯iL ‰Ê - ¯˜‰Ï „¯È ÈM‰Â ÏaËÏ „¯ÈÂ »≈¿»«ƒ¿…¿«≈ƒ»«¿»≈∆∆»«
,e¯‡aL BÓk ,˙BÈeÏz ÂÈ˙B¯‰Ë Ô‰Ó „Á‡a ÏaËÏƒ¿…¿∆»≈∆»√»¿¿∆≈«¿
ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL ;‰È‰Lk ¯B‰Ë ¯˜‰Ï „¯iL ‰ÊÂ¿∆∆»«¿»≈»¿∆»»∆∆¿≈«ƒ
.‡ÓËÂ ¯˜‰Lk Ï·Ë ·e‡Ma ‡nL ,‡e‰ ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»«»»«¿∆≈≈¿ƒ¿»

ה"ה.36) פ"ב שם סאה.37)תוספתא, ארבעים בו שאין
לפר  נדחק איש' לקבל [ה'חזון וקשה לשאוב. שהכוונה ש

שינה  שניים, טבלו בדין עצמה זו בהלכה שהרי זה, פירוש
מדובר  שלמעלה משמע שאוב", כולו "ואחד רבינו וכתב

אחד]. הקודמת.38)בפסול בהלכה טמאות 39)נתבאר
אסורו  הן מספק, שמא אותן, שורפים ואין באכילה ת

טהורים. וקדשים תרומה לשרוף ואסור לא 40)טהורות
לטהרה. או לטומאה עליהן שישפיע שינוי כל חל

במים 41) ורובו ראשו שבא מפני נטמא שלא משמיענו,
השניה  שהטבילה תולים שאנו משום והטעם, שאובים.
ולא  תלויות הראשונות נשארו ואעפ"כ כשר, במקוה היתה

ודאי. והשניות.42)טמאות הראשונות הטהרות
כשר 43) במקוה היתה ראשונה טבילה אם נטמאו, בוודאי

ראשו  שבא משום שנייה בטבילה האדם נטמא הרי ונטהר,
ואם  השניות. הטהרות את וטימא שאובים, במים ורובו
הטהרות  נטמאו פסול, במקוה היתה ראשונה טבילה
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שביארנו  מה ולפי בזוחלים. מטהרים ימים הלא מקשה,
כאן  אין כמקווה דינו הגדול שים רבינו דעת בהי"ב למעלה
(הים  הגדול בים המדובר שכאן לומר שאפשר קושיא,
קיבל  שלא אלא עצמו, הכסףֿמשנה שהעיר כמו התיכון).
דינו  הגדול ים גם רבינו, בשיטת שלדעתו מפני זה, תירוץ

למד כמע  שרבינו בהי"ב, שכתבנו מה על להוסיף ונראה יין.
אין  למה כמעיין דינו שאם כמקווה, הגדול שים ממשנתנו
סאה  לארבעים צריכים למה קשה: ועוד בגל? מטבילים
לומר  גדול ודוחק שהוא. בכל מטהר מעיין הלא בגל,
כתב  כאן (בכסףֿמשנה מעיין תורת ממנו מורידה שתלישתו
הסברא  את נקבל ואם כזוחלים). נידון זה שגל בפירוש
של  קושייתו מתורצת כן גם מעיין תורת מבטלת שהתלישה
במקומה  נשארה הכסףֿמשנה ולשיטת כמובן. הכסףֿמשנה
זו  וקושיא סאה. ארבעים בגל שיהיה צריך למה תמיהתנו,
ואין  כאן. הכסףֿמשנה של בתירוצו מתיישבת אינה
הים  שגם שסוברים והטור הרא"ש על המשנה מן להקשות
במעיין  מיטהרים כלים רק שלדעתם משום כמעיין, הגדול
אולם  האדם. על כתוב ובמשנתנו אדם, ולא שהוא בכל
אדם  גם ולדעתו רבינו, דברי מפרש כאן הכסףֿמשנה

וצע"ג]. שהוא. כל במעיין הגל 104)מיטהר של בגג
בארץ. נוגע רומאֿר"מ 105)שאינו (דפוס באוויר צ"ל:

תימן). וכת"י

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מקוואות 1) כיצד. חכמים שטיהרו שאובים מים ספק יבאר

למפתח. חוץ או מהמפתח לפנים ישראל בארץ הנמצאות
כשר  אחד מקוואות שני ודין חסר. ונמצא שנמדד מקווה

וכו'. טהרות ועשה מהם באחד וטבל פסול ואחד

.‡˜ÙÒ2ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ3‰Â˜Ó ?„ˆÈk ¿≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¬¬»ƒ≈«ƒ¿∆
ÌÈ·e‡L ÌÈÓ BÎB˙Ï eÏÙ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL4;‡Ï B‡ ∆ƒ¿«≈ƒ»¿¿«ƒ¿ƒ…

ÔÈbÏ ˙LÏL Ô‰a LÈ ˜ÙÒ ,eÏÙpL È‡cÂa Ú„È elÙ‡Â«¬ƒ»«¿««∆»¿»≈≈»∆¿∆Àƒ
˙LÏL Ô‰a LiL È‡cÂa Ú„È elÙ‡Â ;Ô‰a ÔÈ‡ ˜ÙÒ»≈≈»∆«¬ƒ»«¿««∆≈»∆¿∆
‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba eÏÙpL ‰Â˜na ‰È‰L ˜ÙÒ ,ÔÈbÏ5 Àƒ»≈∆»»«ƒ¿∆∆»¿«¿»ƒ¿»

¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰È‰ ‡Ï ˜ÙÒ6. »≈…»»¬≈∆»≈

מ"ג.2) פ"ב פט"ו 3)מקואות הטומאות אבות הל' ראה
שנפלו 4)ה"א. שאובים מים לוגים ששלושה כבר נתבאר

יוסיף  אם ואפילו פסלוהו, – סאה ארבעים בו שאין למקוה
לא  – כשרים סאה לארבעים להשלים כשרים מים אחרֿכך

כל 5)הוכשר. שפך שאפילו ה"ו, בפ"ד למעלה אמרנו
נפסל. לא – הזה כשיעור בו שיש למקוה שאובים מים היום

וחכמים 6) לטבילה, כשרים שאובים מים התורה, שמן מפני
הטומאות  אבות [בהל' לקולא. דרבנן וספק שיפסלו, גזרו
. . . זה במקוה לטבול לו מורין "ואין רבינו: כתב פי"ד,
סתם  כתב וכאן טהורות", טהרותיו – ועשה טבל ואם

בה"ו]. הערות ראה כשר". "הרי"ז

.·˙B‡Â˜Ó ÈL7„Á‡Â ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LÈ „Á‡ , ¿≈ƒ¿»∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆»
Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ˙LÏL eÏÙ ,Ba ÔÈ‡≈»¿¿∆Àƒ«ƒ¿ƒ¿∆»≈∆
ÈtÓ ,¯B‰Ë B˜ÙÒ - eÏÙ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«¿≈∆≈∆»¿¿≈»ƒ¿≈

‰Ï˙È ‰na BÏ LiL8ÌÈÚa¯‡Ó ÔÈ˙eÁt Ô‰ÈL eÈ‰ . ∆≈«∆ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ≈«¿»ƒ
Ïk - Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡Ï eÏÙÂ ‰‡Ò¿»¿»¿¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»

‰Ï˙È ‰na BÏ ÔÈ‡L ,ÏeÒt Ô‰ÈMÓ „Á‡9‰ÊÏ Ì‡ ; ∆»ƒ¿≈∆»∆≈«∆ƒ¿∆ƒ»∆
ÏÒÙ - eÏÙ ‰ÊÏ Ì‡Â ,ÏÒÙ - eÏÙ10. »¿ƒ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ¿«

ארבעים 8)שם.7) בו שיש למקוה שנפלו אומרים אנו
להכשיר.9)סאה. להכשיר 10)כדי שאיֿאפשר מפני

בדבר  הגיון אין שהרי שניהם, לפסול מוכרחים אנו שניהם,
השני. את ולפסול ולהכשירו, מהם אחד לבחור

.‚‰Â˜Ó11,¯Lk - ‡ÏÓ B‡ˆÓe ‡·e Ô˜È¯ BÁÈp‰L ƒ¿∆∆ƒƒ≈»»¿»»≈»≈
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL ÈtÓ12.‰Ê ‰Â˜ÓÏ ƒ¿≈∆∆¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆

ה"א.11) פ"ב מקוואות ה"ד.12)תוספתא, ראה

.„¯Bpˆ13Ál˜nL14˙LzÎn‰Â ‰Â˜ÓÏ15‰e˙ ƒ∆¿«≈«¿ƒ¿∆¿««¿∆∆¿»
˙LzÎn‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‰Â˜nÏ ¯Bpv‰ ÔÓ ˜ÙÒ ,Bcˆa¿ƒ»≈ƒ«ƒ«ƒ¿∆»≈ƒ««¿∆∆

‰Â˜nÏ16ÁÎeÓ ÏeÒt‰L ÈtÓ ,ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -17. «ƒ¿∆¬≈∆»ƒ¿≈∆«¿»
;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Lk ÌÈÓ Ba¯ ‰Â˜na LÈ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ¿∆À«ƒ¿≈ƒ¬≈∆»≈
‰Â˜Ó ÌL LÈ È¯‰L ,‡e‰ ÌÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒ ‰fL∆∆¿≈«ƒ¿ƒ∆¬≈≈»ƒ¿∆

Úe·˜ ¯Lk18. »≈»«

כשרים.14)שם.13) שהם גשמים כלי,15)מי שהיא
שאובים. הם שבתוכה מן 16)והמים מקלחים מים

למקוה. נפלו אלה שמים ואפשר פירוש,17)המכתשת,
חכמים. פסלוהו ולפיכך לעינינו, ונראה במקום נמצא הפסול
דבר  שם כשאין רק טיהרו הקודמת) (בהלכה ריקן ובמקוה
למקוה. באו פסולים שמים להניח מקום שנותן

[רבים 18) קבוע. כשר מקוה רוב גורס: משנה' ה'כסף
ספק  סוףֿסוף הלא מוכח? שהפסול בכך מה א. תמהו:
עד  פסול לצד מכריע המוכח הפסול אם ב. הוא? דרבנן
הלא  הכשרים, המים רוב מוסיף מה השקול, ספק כאן שאין
ואם  התורה, מן פסול אינו שאוב רוב גם רבינו לשיטת
באו  שממנה ההנחה את מחזקת המקוה שבצד המכתשת
המקוה  את לפסול עלינו הרי ודאי, כשרים רוב כשאין המים
שניתווספו? המים נפילת לפני כשרים רוב בו כשיש גם
הקושיא  את מתרץ קמד, ס"ק רא סי' ביו"ד והש"ך
יותר  לתלות סיבה כשיש שמדובר ואומר, הראשונה
זה  תירוצו אולם למקוה. יותר קרובה שהיא כגון במכתשת,
זה  במקרה שהרי השנייה, הקושיא את מחזקת אחת לקושיא
כשרים? מים ברוב מכשירים ולמה השקול, ספק כאן אין
שני  של מזיגה באמצעות הדיוקים כל את ליישב ונראה
החמורה, לשאלה כאן משנה' ב'כסף שנאמרו התירוצים
מלשון  למד רבינו דרבנן. בספק המכתשת פוסלת למה
למקוה" שאובים מים "ספק מ"ז): פ"ד (טהרות המשנה
לחפירה  כשנפלו אלא שאובים מים ספק חכמים טיהרו שלא
טיהרו, לא ריקה לחפירה נפלו אם אבל מים, מקוה בה שיש
– מלא ומצאו ריקן "הניחו שם: בתוספתא שאמרו ומה
חזקה  פירוש, כשרות", המקוואות "וחזקת שם: נימקו כשר"
מים  סאה ארבעים ריקה חפירה למלאות טורח אדם שאין
שגם  להוסיף ונראה כאן). משנה' ה'כסף (סברת שאובים
מכ' פחות היינו כשר, מקוה מרוב פחות בה שיש חפירה
דיני  מובנים זה, ביאור ואחר מקוה. אינו - ומשהו סאה
טיהרו  לא כשרים מים רוב כשאין זו: שבהלכה מכתשת
במקום  הוא שהפסול מפני בצידו כשהמכתשת חכמים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



ze`ewnקמד zekld - dxdh xtq - oqip 'h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נשארו  והראשונות בנגיעתן. השניות את וטימאו הראשונות
שאובים  במים שבא באדם שנגעו שהשניות משום כשהיו,
וה'כסף  במשנתנו, (הר"ש אחרות מטמאות אינן אבל נפסלו

רבינו). בדברי זה פירוש קיבל בהלכה 44)משנה'
קלה.45)הקודמת. טומאה ספק ספק 46)ככל שהן

חמורה. יישרפו,47)טומאה ראשונים הנימוקים. מאותם
היתה  שהשנייה ובין כשירה היתה ראשונה שטבילה בין כי
בשניות  בנגיעה נטמאו הראשון במקרה נטמאו. – כשירה
שטבל  הטמא בנגיעת נטמאו השני ובמקרה הטמאות,

פסול. "אחד 48)במקוה כתוב ה"ה שם בתוספתא
בה"ו  [למעלה שאוב". "כולו וכתב הוסיף ורבינו שאוב",
ולפי  טהור. – חמורה בטומאה גם שאובים שספק הוכחנו
תלויות? טהרותיו חמורה בטומאה כאן פסק למה קשה זה
רבינו? לשיטת התורה מן כשר שאוב כולו אפילו הלא
מהֿשאיןֿכן  בספיקו חכמים החמירו שאוב שבכולו ונראה,
בה"ד  למעלה שכתבנו מה (ראה שבה"א לוגים בשלושה
רבינו  הוסיף כך ומשום מכתשת), בדין איש' ה'חזון בשם
שאובים  ברובו שגם להניח, ויש "כולו". המילה את כאן

כך]. חמורה.49)הדין טומאה

.Á˙B‡Â˜Ó ÈL50ÌÈ¯OÚ ÏL„Á‡ ,‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ¿≈ƒ¿»∆∆¿ƒ∆¿ƒ¿»∆»
¯˜‰ :¯Lk „Á‡Â ·e‡L51˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡a »¿∆»»≈≈≈¿∆»≈∆¿»»¿»

È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa ¯˜‰ ;˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ -¬≈≈¿≈≈«≈ƒ¿»»¿»¬≈
ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡a È‡cÂ È¯‰L ,eÙ¯OÈ eÏ‡≈ƒ»¿∆¬≈««»…¿À¿«ƒ

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ·e‡L¿ƒ¿∆≈«¿

שטהרות 51)שם.50) למעלה, שביארנו טהור. אדם
אףֿעלֿפי  יישרפו, – שאובים במים ורובו ראשו בבא שנגעו

בתורה. עיקר לה ואין מדרבנן היא זו שטומאה

ה'תש"פ  ניסן ט' שישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אלא 1) אותם מטבילים אין טבילה הצריכות שידיים יבאר

דיני  וכל בנטילה. חוצץ בטבילה החוצץ כשר. במקווה
משטיפה  ידיו שתי הנוטל דין ולתרומה. לחולין נטילה

טהור. ולתרומה לחולין ידיים ספק כל אחת.

.‡e¯‡a ¯·k2ÌÈ„È ˙ÏÈËpL ,3Ô˙ÏÈ·Ëe4È¯·cÓ ¿»≈«¿∆¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿≈
Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·Ë ˙BÎÈ¯vL ÌÈ„ÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿»«ƒ∆¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒƒ»
ÌB˜naL ;‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ¯Lk ‰Â˜Óa ‡l‡∆»¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿»ƒ¿»∆«»

ÔÈÏ·BË ÌÈ„ÈÂ ÌÈÏk Ba - Ï·BË Ì„‡‰L5ÌÈ„È Ï·‡ . ∆»»»≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬»»«ƒ
ÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡ ,„·Ïa ‰ÏÈË ‡l‡ ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿≈

ÔÈ¯B‰Ë - ‰Â˜Ó6ÔÈa ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡Â . ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ≈
ÂÈ„È e¯‰Ë ‡Ï - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa7eÏtiL „Ú , ¿≈ƒ≈¿«¿»…»¬»»«∆ƒ¿

ÔÈÏËB ÔÈ‡L ;ÂÈ„È ÏÚ ÈÏk‰ ÔÓ ÌÈ·e‡M‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ«»»∆≈¿ƒ
Ô˙B ÁkÓe ÌÈÏk‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈ„iÏ8e¯‡aL BÓk , «»«ƒ∆»ƒ«≈ƒƒ…«≈¿∆≈«¿
.˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿»

הלכה 2) יב ופרק ח הלכה ח פרק הטומאות אבות בהלכות
לחולין 3)י"ב. מטהרת הידיים על מכלי מים שפיכת

הלכה 5)לקודש.4)ולתרומה. א פרק מקוואות תוספתא

וכלים  ידיים אין - טובל אדם אין מסיימת: והתוספתא ו.
לא 6)טובלין. ידיו - טובל גופו כל אמרו: ב קו, בחולין

שכן. בפירוש 7)כל כתב כן סאה. ארבעים בהם יש אפילו
ה. הלכה ו פרק ברכות אדם 8)בהלכות של מכוחו

רש"י  - (סילון דדלאי אריתא "האי א קז, בחולין השופך.
(שלא  גברא מכוח אתו דלא לידיים, ממנו נוטלין אין שם)

אדם)". בן מכוח הגיעו

.·Ô˙ÏÈ·Ëa ÔÈa ,ÌÈ„ia ıˆBÁ - ‰ÏÈ·Ëa ıˆBÁ‰ Ïk»«≈ƒ¿ƒ»≈«»«ƒ≈ƒ¿ƒ»»
˜B¯p‰ ËÈËk ,‰Â˜n‰ ˙cÓÏ ‰ÏBÚ‰ ÏÎÂ .Ô˙ÏÈËa ÔÈa9 ≈ƒ¿ƒ»»¿»»∆¿ƒ««ƒ¿∆¿ƒ«»
ÏÎÂ .ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈÏËBpL ˙ÈÚÈ·¯‰ ¯eÚLÏ ‰ÏBÚ -∆¿ƒ»¿ƒƒ∆¿ƒ»∆«»«ƒ¿»

ÛLÙLÏ CÈ¯ˆ ÂÈ„È ÏËBp‰10. «≈»»»ƒ¿«¿≈

לכלי.9) מכלי להוריקו שאפשר רך ידיו 10)טיט לשפשף
בזו. זו

.‚‰Óe¯˙Ï ÂÈ„È ÈzL ÏËBp‰11ÏhÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - «≈¿≈»»ƒ¿»»ƒ«¬…¿ƒ…
·b ÏÚL ÌÈn‰ ¯ÈÒ‰Ï È„k ,ÌÈiL ÌÈÓa ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¿«ƒ¿ƒƒ¿≈¿»ƒ««ƒ∆««

È¯‰L ;ÂÈ„ÈÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰lÁz Ô‰a ÏËpL ÌÈn‰ »»∆¬≈««ƒ∆»«»∆¿ƒ»¿≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ„Èa e‡ÓË ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ12ÏÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒƒƒƒ¿¿¿»»¿ƒ»ƒ»«

‰lÁz ÂÈ„È Ô‰a ÏËpL ÌÈn‰ CB˙Ï ‰Óe¯z ÏL ¯kkƒ»∆¿»¿««ƒ∆»«»∆»»¿ƒ»
‡ÓË -13‡Ï - ÌÈiM‰ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙ Ì‡Â ; ƒ¿»¿ƒ»«¿««ƒ«¿ƒƒ…
‡ÓË14„Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈiLe ÌÈBL‡¯ ÏË Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»«ƒƒ¿ƒƒ¿»∆»

‡ÓË - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÌL ÏÙÂ15˙‡ ÏË . ¿»«»ƒ»∆¿»ƒ¿»»«∆
ıˆBÁ ¯·c ÂÈ„È ÏÚ ‡ˆÓÂ ÌÈBL‡¯‰16B¯ÈÒ‰Â »ƒƒ¿ƒ¿»«»»»»≈∆¡ƒ

ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk ˙B‡ÓË ÂÈ„È È¯‰ - ÌÈiM‰ ˙‡ ÏËÂ¿»«∆«¿ƒƒ¬≈»»¿≈¿∆»∆≈
ÌÈn‰ ÔÓ ¯‡Lp‰ ‡l‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÌÈiM‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ¿«¬ƒ∆»«ƒ¿»ƒ««ƒ

ÂÈ„È Èab ÏÚ ÌÈBL‡¯‰17. »ƒƒ««≈»»

אמרו 11) ולא אחת שפיכה מספיקה שלחולין רבינו דעת
בלבד. לתרומה אלא שניים שסתם 12)מים חכמים גזרו

בטבילה. או בנטילה ומיטהרות לטומאה כשני דינן ידיים
משקין 13) מטמא התרומה את הפוסל שכל חכמים גזרו

התרומה  נטמאה ולפיכך לטומאה) (ראשון תחילה להיות
בידיים. שנגעו במים השניים 14)שנגעה נטמאו לא ולמה

הדעת  על ומתקבל התרומה? את ויטמאו הראשונים מן
תקנת  הייתה שכך טוב, יום התוספות בעל של תירוצו
לא  יטמאו לא היד על שנשארו הראשונים שהמים חכמים,
ידיים  תיטהרנה לא כן לא שאם השניים, את ולא הידיים את
ויטמאו  ויחזרו הראשונים מן מתטמאים השניים כי לעולם,

הידיים. הראשונים,15)את על השניים רבו אם ואפילו
אותם. מטמאים שהראשונים נטהרו 16)משום ולא

צרור" או קיסם ידיו על "ונמצא כתוב: [במשנה הידיים.
ואף  חוצצים ואינם רפויים שהם פי על אף הר"ש: ופירש
הצרור. שעל במים שנטמאו מפני טמאות, ידיו כן פי על
שנאמר  הנימוק את מבאר הוא זה לפירושו ובהתאם
חוצץ", "דבר וכתב ששינה רבינו מלשון אולם במשנה.
ב  (בהלכה החציצה מפני טמאות נשארו שידיו משמע
יוצא, ומזה בידיים). חוצץ בטבילה החוצץ שכל למדנו,
קיבלו  והרע"ב והרא"ש ידיו. נטהרו - חציצה אין שאם

הר"ש]. של עצמן.17)פירושו הידיים את מטהרים ואין
אלא  התכוון שלא מפני רבינו מבאר למשנה בפירושו
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ומזה  הידיים, את לטהר ולא הראשונים המים את להעביר
סתם  כתב כאן אולם נטהרו. - ידיו לטהר התכוון שאם יוצא,

בכוונתו. הדבר תלה ולא כשהיו" טמאות "ידיו

.„˜¯t‰ „Ú ˙B¯‰Ë˙Óe ˙B‡nË˙Ó ÌÈ„i‰18?„ˆÈk . «»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¬««∆∆≈«
ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÏËÂ ˜¯t‰ „Ú ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÏË»«∆»ƒƒ««∆∆¿»«««ƒ«¿ƒƒ

˜¯tÏ ıeÁ19ÂÈ„È È¯‰ - ÂÈ„ÈÏ ˜¯tÏ ıeÁÓ e¯ÊÁÂ «∆∆¿»¿ƒ«∆∆¿»»¬≈»»
Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë ÌÈiM‰ ÌÈn‰L ,˙B¯B‰Ë20˙‡ ÏË . ¿∆««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ≈»«∆

˜¯tÏ ıeÁ ÌÈiM‰Â ÌÈBL‡¯‰21- B„ÈÏ e¯ÊÁÂ »ƒƒ¿«¿ƒƒ«∆∆¿»¿¿»
e‡ÓË ˜¯tÏ ıeÁL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰L ;B„È ˙‡ÓËƒ¿≈»∆««ƒ»ƒƒ∆«∆∆ƒ¿¿

ÂÈ„È ˙ÓÁÓ22ÌÈÓ ÌÈ¯‰ËÓ ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡Â , ≈¬«»»¿≈««ƒ«¿ƒƒ¿«¬ƒ«ƒ
˜¯tÏ ıeÁL23B„ÈÏ ˜¯tÏ ıeÁL ÌÈn‰ e¯ÊÁL ÈÙÏe , ∆«∆∆¿ƒ∆»¿««ƒ∆«∆∆¿»

.‰e‡nËƒ¿»

איברים 18) חלקי או הגוף איברי בו שמתחברים המקום
האדם. יד חלקי חיבור למקום הכוונה וכאן "פרק", נקרא
למשנתנו  בפירושו וגם התכוון פרק לאיזה ביאר לא רבינו
השני  הפרק מפרש: ב קו, בחולין [רש"י כוונתו. גילה לא
נפסק  קסב סימן חיים ובאורח האצבעות]. אמצע היינו
היד. לכף האצבעות חיבור מקום עד ידיים שנטילת להלכה
מן  למעלה אבל הפרק מקום עד אלא גזרו לא ידיים טומאת
כל  כשנטמא אלא מתטמא, זה מקום ואין גזרו לא הפרק

לפרק.19)הגוף. חוץ גם במקום 20)כלומר, נגעו לא
טמאים. במים לא וגם המדובר 21)טמא זו בבבא גם

לפרק. מחוץ וגם הפרק בתוך שנשארו 22)כששפך המים
בהלכה  שנתבאר כמו נטמאו, לא הפרק בתוך הידיים על
מנגיעתם  נטמאו לפרק מחוץ הנמצאים המים אבל הקודמת,

הפרק. בתוך הפרק.23)בידיו עד ומתטהרות שאמרנו: כמו

.‰ÏË24˙‡ ÏËÂ CÏÓÂ ,˙Á‡ B„ÈÏ ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ »«∆»ƒƒ¿»««¿ƒ¿«¿»«∆
ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈiM‰L ;˙B‡ÓË - ÂÈ„È ÈzLÏ ÌÈiM‰«¿ƒƒƒ¿≈»»¿≈∆«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa ‰Ïh ‡lL „i‰ ˙ÓÁÓ≈¬««»∆…ƒ¿»¿«ƒƒƒ¿¿ƒ

‰iM‰ „i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe25ÌÈBL‡¯‰ ˙‡ ÏË . ¿«¿ƒ∆«»«¿ƒ»»«∆»ƒƒ
˙Á‡‰ - ˙Á‡ B„ÈÏ ÌÈiM‰ ˙‡ ÏËÂ ÂÈ„È ÈzLÏ26 ƒ¿≈»»¿»«∆«¿ƒƒ¿»««»««
e‡ÓË - dz¯·Áa dÙLÙLÂ ˙Á‡ B„È ÏË .‰¯B‰Ë¿»»«»««¿ƒ¿¿»«¬∆¿»ƒ¿¿
ÔÈ¯ÊBÁÂ ‰Ïh ‡lL dz¯·Á ˙ÓÁÓ ‰ÈÏÚL ÌÈn‰««ƒ∆»∆»≈¬«¬∆¿»∆…ƒ¿»¿¿ƒ

‰ÏhpL „i‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe27B‡ BL‡¯a dÙLÙL . ¿«¿ƒ∆«»∆ƒ¿»ƒ¿¿»¿…
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - Ï˙ka28. «…∆¬≈¿»

שתיהן.24) על שנית ושפך לזו זו ידיו את קירב
שנשארו 25) הראשונים שהמים נתבאר, ג בהלכה למעלה

שעליה  היד באותה נאמר זה אבל מטמאים, אינם היד על
השנייה  היד את הם מטמאים אבל לטהרה, כדי נשפכו,

בהם. שנית.26)שנגעה אותה שנטל הנטילה 27)זו מי
אבל  אותה, שטיהרו היד מטומאת מתטמאים אינם אמנם
היד  את ומטמאים וחוזרים השנייה היד מן מתטמאים

נשפכו. מטמאים 28)שעליה אינם טמאים שמשקין מפני
אינו  וכותל בלבד. ידיים אלא האחרים הגוף חלקי בנגיעתם

לקרקע. מחובר שהוא מפני טומאה מקבל

.Â˙Á‡ ‰ÙÈËMÓ ÂÈ„È ÈzL ÏË29el‡ È¯‰ - »«¿≈»»ƒ¿ƒ»««¬≈≈
˙Á‡ B„È ÏËBk ‰Ê È¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙B¯B‰Ë¿¿≈¿ƒ¬≈∆¿≈»««

‰iM‰ B„È ÏÚÓ e„¯iL ÌÈÓa30B‡ ‰Úa¯‡ elÙ‡ . ¿«ƒ∆»¿≈«»«¿ƒ»¬ƒ«¿»»
‰Ê „ˆa ‰Ê ‰MÓÁ31„·Ï·e .‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê B‡ ¬ƒ»∆¿«∆∆««∆ƒ¿«
et¯iL32ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL33. ∆«¿∆»»∆««ƒ

זו.29) גבי על זו כשידיו ידיו 30)אפילו שתי כשנוטל
קמא: תנא אמר [במשנתנו אחת. כיד נידונות הן אחת בבת
שם  שנייה בבבא אבל ידיו", שתי על אחת לידו "נטל
ולמד  מטמא", מאיר רבי - אחת משטיפה ידיו "לשני שנינו:

כמותו. ופסק מטהר קמא שתנא מזה את 31)רבינו קירבו
בבת  שוטפו וכולן רחב מכלי עליהן ושפך לאלו אלו הידיים

לזו.32)אחת. זו הידיים את ילחץ שאם 33)שלא
הידיים. חיבור במקום מים יבואו לא לזו זו יהדקן

.ÊB„È ˙ˆ˜Ó ÏË34ÔÓ ¯‡Lp‰ ÏËÂ ÛÈÒB‰Â ¯ÊÁÂ »«ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»««ƒ¿»ƒ
ÏÚ LÈ ÔÈ„Ú Ì‡Â .‰˙È‰Lk ‰‡ÓË B„È È¯‰ - B„È»¬≈»¿≈»¿∆»¿»¿ƒ¬«ƒ≈«

ÁÈtË‰Ï ˙Ó ÏÚ ÁÙBË ‰lÁza ÏËpL ˙ˆ˜Ó35- ƒ¿»∆»««¿ƒ»≈««¿»¿«¿ƒ«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰36ÌÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ

¯ÊBÁÂ ÂÈ„È ˙ˆ˜Ó ÏËB - ÌÈiMa Ï·‡ ;ÌÈBL‡ƒ̄ƒ¬»«¿ƒƒ≈ƒ¿»»»¿≈
.Ô˙ˆ˜Ó ÏÚ ÛÈÒBÓeƒ«ƒ¿»»

מוסיפין 34) ואין השניים על "מוסיפין א: משנה א פרק שם
הראשונים". את 35)על ותרטיב תתלחלח הנוגעת האצבע

בה. והרי 36)הנוגע מחבר להטפיח מנת על שטופח מפני
אחת. כנטילה זה

.Á‰lÁz Ô‰a ÔÈÏËBpL ÌÈn‰ ¯eÚL37ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ : ƒ««ƒ∆¿ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ¿»
BÓk ,‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,ÌÈ„i‰ ÈzLÏ Ì„‡Â Ì„‡»»¿»»ƒ¿≈«»«ƒ≈»ƒƒ∆¿
LÈ - ÌÈiL ÌÈÓ Ï·‡ .˙ÙÏ ÌÈ„È ˙ÏÈËa e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¬»«ƒ¿ƒƒ≈

˙ÈÚÈ·¯Ó Ô‰È„È ÏhÏ ÌÈLÏ38ÔÈ˙B ‚Ï ÈˆÁÓe , ƒ¿«ƒƒ…¿≈∆≈¿ƒƒ≈¬ƒ…¿ƒ
‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏ39‰‡ÓÏ elÙ‡ ÔÈ˙B ‚lÓe ,40; ƒ¿»¿«¿»»ƒ…¿ƒ¬ƒ¿≈»

ÌÈn‰ ¯È·Ú‰Ï ‡l‡ ,¯‰ËÏ ÌÈiM‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡L∆≈««ƒ«¿ƒƒ¿«≈∆»¿«¬ƒ««ƒ
.ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ

ראשונים.37) "מי 38)מים שנינו: א א, פרק במקוואות
מפרש  ורבינו לשניים". אף לאחד לידיים, נותנים רביעית
מטהרים  אינם ראשונים אבל שניים, במים שהמדובר שם,
בחולין  שאמרו מה על ומסתמך אדם, לכל מרביעית בפחות
משיורי  באים) (שהם "דקאתו זו: משנה בביאור א קז,
הבאים  שניים מים היינו טהרה" "שיורי לדעתו טהרה".
שם  ותוספות [רש"י הראשונים. במים היד שנטהרה אחרי
רביעית  שיעור היה שמתחילה היינו טהרה" "שיורי מפרשים

הא  אחר ונטל לאדם ומותר המים, כל שפך ולא ידיו חד
גם  וביניהם - הפוסקים ורוב זו. משארית ידיו ליטול
מספיקה  אדם בני לשני ודווקא פירושם]. קיבלו - הראב"ד
ולמעלה. משלושה לא אבל שניים, למים רביעית

שהוא 39) לוג, חצי מחלק וכשאתה בלוג רביעיות ארבע
על  ואף לאחד. רביעית חצי מגיע לארבעה, - רביעיות שתי
רביעית  בכלי שיהיה צריך - לאדם רביעית חצי שמספיק פי

ליטול 40)בתחילה. אפשרות כל אין שהרי מים, בתוספת
משנה). (כסף מים אחד בלוג ידים מאתיים

.ËÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÌÈ¯Lk ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ Ba ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«»«ƒ
È¯‰ - ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt ÌÈÓ ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙Â¿»«¿¿««ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¬≈
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נשארו  והראשונות בנגיעתן. השניות את וטימאו הראשונות
שאובים  במים שבא באדם שנגעו שהשניות משום כשהיו,
וה'כסף  במשנתנו, (הר"ש אחרות מטמאות אינן אבל נפסלו

רבינו). בדברי זה פירוש קיבל בהלכה 44)משנה'
קלה.45)הקודמת. טומאה ספק ספק 46)ככל שהן

חמורה. יישרפו,47)טומאה ראשונים הנימוקים. מאותם
היתה  שהשנייה ובין כשירה היתה ראשונה שטבילה בין כי
בשניות  בנגיעה נטמאו הראשון במקרה נטמאו. – כשירה
שטבל  הטמא בנגיעת נטמאו השני ובמקרה הטמאות,

פסול. "אחד 48)במקוה כתוב ה"ה שם בתוספתא
בה"ו  [למעלה שאוב". "כולו וכתב הוסיף ורבינו שאוב",
ולפי  טהור. – חמורה בטומאה גם שאובים שספק הוכחנו
תלויות? טהרותיו חמורה בטומאה כאן פסק למה קשה זה
רבינו? לשיטת התורה מן כשר שאוב כולו אפילו הלא
מהֿשאיןֿכן  בספיקו חכמים החמירו שאוב שבכולו ונראה,
בה"ד  למעלה שכתבנו מה (ראה שבה"א לוגים בשלושה
רבינו  הוסיף כך ומשום מכתשת), בדין איש' ה'חזון בשם
שאובים  ברובו שגם להניח, ויש "כולו". המילה את כאן

כך]. חמורה.49)הדין טומאה

.Á˙B‡Â˜Ó ÈL50ÌÈ¯OÚ ÏL„Á‡ ,‰‡Ò ÌÈ¯OÚ ¿≈ƒ¿»∆∆¿ƒ∆¿ƒ¿»∆»
¯˜‰ :¯Lk „Á‡Â ·e‡L51˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡a »¿∆»»≈≈≈¿∆»≈∆¿»»¿»

È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa ¯˜‰ ;˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ -¬≈≈¿≈≈«≈ƒ¿»»¿»¬≈
ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡a È‡cÂ È¯‰L ,eÙ¯OÈ eÏ‡≈ƒ»¿∆¬≈««»…¿À¿«ƒ

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ·e‡L¿ƒ¿∆≈«¿

שטהרות 51)שם.50) למעלה, שביארנו טהור. אדם
אףֿעלֿפי  יישרפו, – שאובים במים ורובו ראשו בבא שנגעו

בתורה. עיקר לה ואין מדרבנן היא זו שטומאה

ה'תש"פ  ניסן ט' שישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אלא 1) אותם מטבילים אין טבילה הצריכות שידיים יבאר

דיני  וכל בנטילה. חוצץ בטבילה החוצץ כשר. במקווה
משטיפה  ידיו שתי הנוטל דין ולתרומה. לחולין נטילה

טהור. ולתרומה לחולין ידיים ספק כל אחת.

.‡e¯‡a ¯·k2ÌÈ„È ˙ÏÈËpL ,3Ô˙ÏÈ·Ëe4È¯·cÓ ¿»≈«¿∆¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿≈
Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·Ë ˙BÎÈ¯vL ÌÈ„ÈÂ .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿»«ƒ∆¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒƒ»
ÌB˜naL ;‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ Ba LiL ¯Lk ‰Â˜Óa ‡l‡∆»¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿»ƒ¿»∆«»

ÔÈÏ·BË ÌÈ„ÈÂ ÌÈÏk Ba - Ï·BË Ì„‡‰L5ÌÈ„È Ï·‡ . ∆»»»≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬»»«ƒ
ÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡ ,„·Ïa ‰ÏÈË ‡l‡ ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿≈

ÔÈ¯B‰Ë - ‰Â˜Ó6ÔÈa ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡Â . ƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ≈
ÂÈ„È e¯‰Ë ‡Ï - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa7eÏtiL „Ú , ¿≈ƒ≈¿«¿»…»¬»»«∆ƒ¿

ÔÈÏËB ÔÈ‡L ;ÂÈ„È ÏÚ ÈÏk‰ ÔÓ ÌÈ·e‡M‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ«»»∆≈¿ƒ
Ô˙B ÁkÓe ÌÈÏk‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈ„iÏ8e¯‡aL BÓk , «»«ƒ∆»ƒ«≈ƒƒ…«≈¿∆≈«¿
.˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿»

הלכה 2) יב ופרק ח הלכה ח פרק הטומאות אבות בהלכות
לחולין 3)י"ב. מטהרת הידיים על מכלי מים שפיכת

הלכה 5)לקודש.4)ולתרומה. א פרק מקוואות תוספתא

וכלים  ידיים אין - טובל אדם אין מסיימת: והתוספתא ו.
לא 6)טובלין. ידיו - טובל גופו כל אמרו: ב קו, בחולין

שכן. בפירוש 7)כל כתב כן סאה. ארבעים בהם יש אפילו
ה. הלכה ו פרק ברכות אדם 8)בהלכות של מכוחו

רש"י  - (סילון דדלאי אריתא "האי א קז, בחולין השופך.
(שלא  גברא מכוח אתו דלא לידיים, ממנו נוטלין אין שם)

אדם)". בן מכוח הגיעו

.·Ô˙ÏÈ·Ëa ÔÈa ,ÌÈ„ia ıˆBÁ - ‰ÏÈ·Ëa ıˆBÁ‰ Ïk»«≈ƒ¿ƒ»≈«»«ƒ≈ƒ¿ƒ»»
˜B¯p‰ ËÈËk ,‰Â˜n‰ ˙cÓÏ ‰ÏBÚ‰ ÏÎÂ .Ô˙ÏÈËa ÔÈa9 ≈ƒ¿ƒ»»¿»»∆¿ƒ««ƒ¿∆¿ƒ«»
ÏÎÂ .ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈÏËBpL ˙ÈÚÈ·¯‰ ¯eÚLÏ ‰ÏBÚ -∆¿ƒ»¿ƒƒ∆¿ƒ»∆«»«ƒ¿»

ÛLÙLÏ CÈ¯ˆ ÂÈ„È ÏËBp‰10. «≈»»»ƒ¿«¿≈

לכלי.9) מכלי להוריקו שאפשר רך ידיו 10)טיט לשפשף
בזו. זו

.‚‰Óe¯˙Ï ÂÈ„È ÈzL ÏËBp‰11ÏhÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - «≈¿≈»»ƒ¿»»ƒ«¬…¿ƒ…
·b ÏÚL ÌÈn‰ ¯ÈÒ‰Ï È„k ,ÌÈiL ÌÈÓa ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¿«ƒ¿ƒƒ¿≈¿»ƒ««ƒ∆««

È¯‰L ;ÂÈ„ÈÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,‰lÁz Ô‰a ÏËpL ÌÈn‰ »»∆¬≈««ƒ∆»«»∆¿ƒ»¿≈«ƒ¿»ƒ
ÂÈ„Èa e‡ÓË ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ12ÏÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒƒƒƒ¿¿¿»»¿ƒ»ƒ»«

‰lÁz ÂÈ„È Ô‰a ÏËpL ÌÈn‰ CB˙Ï ‰Óe¯z ÏL ¯kkƒ»∆¿»¿««ƒ∆»«»∆»»¿ƒ»
‡ÓË -13‡Ï - ÌÈiM‰ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙ Ì‡Â ; ƒ¿»¿ƒ»«¿««ƒ«¿ƒƒ…
‡ÓË14„Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈiLe ÌÈBL‡¯ ÏË Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»«ƒƒ¿ƒƒ¿»∆»

‡ÓË - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÌL ÏÙÂ15˙‡ ÏË . ¿»«»ƒ»∆¿»ƒ¿»»«∆
ıˆBÁ ¯·c ÂÈ„È ÏÚ ‡ˆÓÂ ÌÈBL‡¯‰16B¯ÈÒ‰Â »ƒƒ¿ƒ¿»«»»»»≈∆¡ƒ

ÔÈ‡L ;eÈ‰Lk ˙B‡ÓË ÂÈ„È È¯‰ - ÌÈiM‰ ˙‡ ÏËÂ¿»«∆«¿ƒƒ¬≈»»¿≈¿∆»∆≈
ÌÈn‰ ÔÓ ¯‡Lp‰ ‡l‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÌÈiM‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ¿«¬ƒ∆»«ƒ¿»ƒ««ƒ

ÂÈ„È Èab ÏÚ ÌÈBL‡¯‰17. »ƒƒ««≈»»

אמרו 11) ולא אחת שפיכה מספיקה שלחולין רבינו דעת
בלבד. לתרומה אלא שניים שסתם 12)מים חכמים גזרו

בטבילה. או בנטילה ומיטהרות לטומאה כשני דינן ידיים
משקין 13) מטמא התרומה את הפוסל שכל חכמים גזרו

התרומה  נטמאה ולפיכך לטומאה) (ראשון תחילה להיות
בידיים. שנגעו במים השניים 14)שנגעה נטמאו לא ולמה

הדעת  על ומתקבל התרומה? את ויטמאו הראשונים מן
תקנת  הייתה שכך טוב, יום התוספות בעל של תירוצו
לא  יטמאו לא היד על שנשארו הראשונים שהמים חכמים,
ידיים  תיטהרנה לא כן לא שאם השניים, את ולא הידיים את
ויטמאו  ויחזרו הראשונים מן מתטמאים השניים כי לעולם,

הידיים. הראשונים,15)את על השניים רבו אם ואפילו
אותם. מטמאים שהראשונים נטהרו 16)משום ולא

צרור" או קיסם ידיו על "ונמצא כתוב: [במשנה הידיים.
ואף  חוצצים ואינם רפויים שהם פי על אף הר"ש: ופירש
הצרור. שעל במים שנטמאו מפני טמאות, ידיו כן פי על
שנאמר  הנימוק את מבאר הוא זה לפירושו ובהתאם
חוצץ", "דבר וכתב ששינה רבינו מלשון אולם במשנה.
ב  (בהלכה החציצה מפני טמאות נשארו שידיו משמע
יוצא, ומזה בידיים). חוצץ בטבילה החוצץ שכל למדנו,
קיבלו  והרע"ב והרא"ש ידיו. נטהרו - חציצה אין שאם

הר"ש]. של עצמן.17)פירושו הידיים את מטהרים ואין
אלא  התכוון שלא מפני רבינו מבאר למשנה בפירושו
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ÔÈ¯Lk el‡41‰¯‡LÂ Ô˙pL ¯eÚMk ÈÏk‰ ÔÓ ÏË . ≈¿≈ƒ»«ƒ«¿ƒ«ƒ∆»«¿ƒ¿¬»
‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ‰˙È‰Lk „·Ïa ˙ÈÚÈ·¯42ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿«¿∆»¿»¬≈¿»ƒ¿≈

˙ÈÚÈ·¯‰ ¯eÚL eÓÈÏL‰ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰L43. ∆««ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ

שאובים 41) לתוכו ונתן סאה ארבעים בו שיש מקווה כמו
ו). הלכה ד פרק המשלים 42)(למעלה "כל שם: בזבחים

אינו  - ידיים) (לנטילת לרביעית לכיור, משלים מקווה למי
(שאובים  סאה לנתן שהכוונה פפא רב ומפרש משלים".
הלכה  ד פרק (כלמעלה כשר במקווה סאה: ונטל למקווה)
והוסיף  מכוונת רביעית הייתה אם פסול, ולרביעית ז)

התערובת. מן נטל כך ואחר נשארה 43)פסולים לא שהרי
לבדם. הכשרים מן מים רביעית

.ÈCk ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa ‰ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰ Ïk»««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒƒƒ»
ÌÈiL ÌÈÓa ÔÈÏeÒt Ô‰44B ÔÈ‡L ÈÏk ÏÎÂ ;ÔÈÏË ≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈÓ epnÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡ Ck ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa epnÓƒ∆¿«ƒƒƒ»≈¿ƒƒ∆«ƒ
ÁkÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÌLÎe ;ÌÈiL¿ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿««ƒ»ƒƒƒ…«

.ÌÈiM‰ ÌÈn‰ Ck ,Ì„‡»»»««ƒ«¿ƒƒ

מים 44) חכמים הצריכו שלא ג בהלכה למעלה נתבאר
נטילת  ובדיני לחולין. לא אבל בלבד לתרומה אלא שניים
מים  כלל רבינו הזכיר לא ו) פרק ברכות (בהלכות ידיים

שניים.

.‡ÈÈÈÓ Ïk ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿¿»»ƒ≈
ÌÈÏk‰ ÏÎÂ ,ÔÈ¯Lk‰Â ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¿≈ƒ¿»«≈ƒ
‰È˙ BÊ È‡Â ,ÔÈÏËB ÔÈ‡LÂ ÌÈ„iÏ Ô‰a ÔÈÏËBpL∆¿ƒ»∆«»«ƒ¿∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ»
Ô˙B ÁkÓ dÈ‡ ‰È˙ BÊ È‡Â ‰¯LÎe Ô˙B ÁkÓ ‡È‰ƒƒ…«≈¿≈»¿≈¿ƒ»≈»ƒ…«≈
˙ÏÈËa ÌL e¯‡aL ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ ;‰ÏeÒÙe¿»¿»»«¿»ƒ∆≈«¿»ƒ¿ƒ«

‰Óe¯˙Ï Ô‰ Ck ,ÔÈlÁ ˙ÙÏ ÌÈ„È45˜ÙÒ ÏkL ÌLÎe . »«ƒ¿«Àƒ»≈ƒ¿»¿≈∆»¿≈
Ô‰ Ck ,ÌL e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ÌÈ„È»«ƒ»¿Àƒ¿∆≈«¿»»≈

.¯B‰Ë ÌÈ„È ˜ÙÒ Ïk ‰Óe¯˙Ïƒ¿»»¿≈»«ƒ»

לתרומה.45) כלֿשכן פירוש,

.·È˙B¯Êb ˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰L ,ÈeÏ‚Â ¯e¯a ¯·c»»»¿»∆«À¿¿«¿»¿≈
,BzÚ¯ÎÓ Ì„‡ ÏL BzÚcL ÌÈ¯·cÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰ ·e˙k‰«»≈¿≈»ƒ¿»ƒ∆«¿∆»»«¿«¿
˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰ÏÈ·h‰ ÔÎÂ .ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿««Àƒ¿≈«¿ƒ»ƒ«À¿
‰‡Bˆ B‡ ËÈË ‰‡Óh‰ ÔÈ‡L ;‡e‰ ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓƒ¿««Àƒ∆≈«À¿»ƒ»
ÈeÏz ¯·c‰Â .‡È‰ ·e˙k‰ ˙¯Ê‚ ‡l‡ ,ÌÈÓa ¯·ÚzL∆«¬…¿«ƒ∆»¿≈««»ƒ¿«»»»
‡ÏÂ Ï·Ë :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,·l‰ ˙eÎa¿«»««≈¿ƒ»»¿¬»ƒ»«¿…

˜ÊÁ‰46ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .Ï·Ë ‡Ï el‡k -47LÈ ÊÓ¯ À¿«¿ƒ…»«¿««ƒ≈∆∆≈
ÂÈk - ¯‰hÏ BaÏ ÔeÎÓ‰L ÌLk :¯·ca¯B‰Ë Ï·hL Ô «»»¿≈∆«¿«≈ƒƒ«≈≈»∆»«»

BaÏ ÔeÎÓ‰ Ck ;¯·c BÙe‚a LcÁ˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…ƒ¿«≈¿»»»«¿«≈ƒ
ÔÂ‡‰ ˙B·LÁÓ Ô‰L ,˙BLÙp‰ ˙B‡ÓhÓ BLÙ ¯‰ËÏ¿«≈«¿ƒÀ¿«¿»∆≈«¿¿»»∆
Ô˙B‡Ó L¯ÙÏ BaÏa ÌÈkÒ‰L ÔÂÈk - ˙BÚ¯‰ ˙BÚ„Â¿≈»»≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈»
‡e‰ È¯‰ .¯B‰Ë ,˙Úc‰ ÈÓa BLÙ ‡È·‰Â ˙BˆÚ‰»≈¿≈ƒ«¿¿≈«««»¬≈
ÏkÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏÚ Èz˜¯ÊÂ :¯ÓB‡≈¿»«¿ƒ¬≈∆«ƒ¿ƒ¿«¿∆ƒ…
ÌM‰ .ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈÏelb ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓËÀ¿≈∆ƒ»ƒ≈∆¬«≈∆¿∆«≈
,e¯‰ËÈ ‰ÓL‡Â ÔBÚ ‡ËÁ ÏkÓ ÌÈa¯‰ ÂÈÓÁ¯a¿«¬»»«ƒƒ»≈¿»¿«¿»¿«¬≈

.ÔÓ‡»≈

ãycew zegiyn zecewpã

"..ald zpeeka ielz xacde"

הרמב"ם  שלדעת שסד) מצוה חינוך, (מנחת הסוברים יש
לעשות  ירצה שאם אלא מהתורה מצוה אינה התשובה
פרט  היא החטא ועזיבת בדברים, להתוודות מצוה תשובה
הרמב"ם  ששיטת למד הזקן אדמו"ר אבל לווידוי. מקדים
ווידוי  רק ולא התשובה מצות היא היא החטא שעזיבת
תשובה: הלכות בתחילת כותרתו לכך וראיה דברים,

והוא אחת מחטאו".aeyiy"מצות־עשה החוטא
המשיל  ה"ג) (פ"ב תשובה בהלכות מדוע יובן זה פי על
ושרץ  לטובל לעזוב, בלבו גמר ולא בדברים המתוודה את
היפך  שהיא בטומאה אחיזה היא בשרץ אחיזתו כי בידו
מצות  שעיקר לשיטתו אזיל כי והטהרה. הטבילה עניין
שיעזוב  התשובה היא "ומה - החטא עזיבת היא התשובה
יעשהו  שלא בלבו ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא
שעניינו  בידו ושרץ מטובל הדוגמא הביא ולכן כו'" עוד
שהוא  החטא לעזוב בלבו גמר שלא זה כמו הטהרה היפך
היא  התשובה מצות של עיקרה לשיטתו כי התשובה, היפך

החטא. לעזוב הלב גמירת
(167 'r h"l wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

" ..xedh"

טבילה  על־דרך היא האדם על החסידות לימוד פעולת
על  כי במים, כולו מכוסה להיות חייב שהטובל במקווה
מכוסה  הוא - שבתורה מעיינות - החסידות לימוד ידי
"ומלאה  לעתיד־לבוא שיהי' על־דרך באלוקות ומוקף
מה־שאין־כן  מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ
להיות  עלול הגמ') (כמאמר שבו דתורה, נגלה בלימוד
התורה", מ"נותן ששוכח היינו תחילה" בתורה ברכו "לא
עצמו  את האדם מקיף כאמור החסידות בלימוד אבל
מנותן  לשכוח לו אפשר שאי "אתכסיא" של באופן

התורה.
(39 dxrde 176 'r k"g y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."xedh zrcd ina eytp `iade"

שהן  הנפשות מטומאות נפשו לטהר לבו המכוון כך ..."
לפרוש  בלבו שהסכים כיון הרעות, ודעות האון מחשבות
רבו  ובזה טהור". הדעת במי נפשו והביא העצות מאותן
הטהור  הדעת במי נפשו "והביא שגרסו ויש הגירסאות,

הדעת במי נפשו "הביא או xedhכו'" ,xedhd.'וכו "
במי  נפשו "והביא כנ"ל: היא הנכונה שהגירסא לומר ויש
גם  בלשונו מאוד הרמב"ם דקדק כידוע כי טהור". - הדעת
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רצה  אילו ולכן, ורבים. יחיד בלשון וגם ונקבה זכר בדקדוק
בלשון  לכתוב צריך היה למים, טהור המילה את לייחס
זו  בהלכה שכתב כפי בדיוק הטהורים, הדעת מי - רבים
טהור  המילה את ליחס התכוון ואילו טהורים". "מים עצמה
הטהורה  הדעת מי - נקבה בלשון לכתוב לו היה ל"דעת",
אלא  נקבה. לשון - הרעות" ה"דעות על שכתב כפי בדיוק
במי  נפשו שהביא לאדם מתייחסת טהור שהמילה שברור
"...והביא  זו: גירסא לקיים יש ולכן טהור, שהוא הדעת

טהור". הדעת, במי נפשו
הדעות  היפך - טהורה שהיא הדעת על גם כתב שלא  ומה
האמיתית  לדעת בפשטות מתייחסת סתם, דעת כי הרעות,
במי  נפשו "והביא בפשטות כתב ולכן התורה, שהיא
הטהורה. הדעת היא מה ולכתוב לפרש צורך ואין הדעת"
שהוא  הטהורה" הדעת "מי הלשון כותב היה אילו ובנוסף,
שגם  להשתמע עלול היה הרעות" ל"דעות הפוך ביחס
לדייק  רצה כך, משכתב אבל "דעות", הן הרעות הדעות
וה"דעות  התורה, דעת מלבד אחרת דעת שום שאין
פרה  (הל' שכתב על־דרך כלל. דעות בכלל אינן הרעות"
אדומה  פרה אפר להזאת בנוגע ועוד) ה"ה פי"א אדומה
שקורין  והאזוב פסול, לווי שם לו שיש אזוב "כל באזוב
הוא  לווי) שם תוספת ללא (כלומר ביחוד אזוב אותו
ללא  סתם שדעת בעניינינו לומר יש על־דרך־זה הכשר",

תורה. של דעת היינו האמיתית, הדעת היא לווי שם
(42 'rd 20 cenr l"g y"ewle g"nyz zekeqc 'c lil zgiy it lr)

להיטהר.46) התכוון גזירות 47)לא שכולם פי על אף
טעמן. נתגלה שלא הכתוב

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
OÚ ¯ÙÒ ¯Ó‚.‰¯‰Ë ¯ÙÒ ‡e‰Â ,È¯È ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆»√»

,‰Úa¯‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ÂÈ˜¯Ùe ,‰BÓL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¿∆¿»»≈»¿«¿»ƒ¿«¿»»
ÌÈ¯OÚÂ ‰MÓÁ - ˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ¿À¿«≈¬ƒ»¿∆¿ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰MÓÁ - ‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿»»¬À»¬ƒ»»»¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ML - ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ƒ¿À¿«»««ƒ»»»¿»ƒƒ¿
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL - ·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ¿«¿≈ƒ¿»»¿»»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚ - ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»¬«À¿∆¿ƒ¿»ƒ
˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰ML - ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ƒ¿À¿«√»ƒƒ»»»¿»ƒƒ¿
- ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL - ÌÈÏk≈ƒ¿»¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ „Á‡««»»¿»ƒ
Úˆa Ï‡ Ï‡Â EÈ˙B„Ú Ï‡ ÈaÏ Ë‰«ƒƒ∆≈¿∆¿«∆»«

`Ede xVr cg` xtq¥¤©©¨¨§
oiwifp xtqoFnniwfpzFkld-oiwifpxtq ¥¤§¦¦¦§¦§¥̈

.ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»
˙BÎÏ‰ .„ .‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ .‚ .‰·b ˙BÎÏ‰ .·ƒ¿¿≈»ƒ¿¿≈»«¬≈»ƒ¿
.LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ .‰ .˜ÈfÓe Ï·BÁ≈«ƒƒ¿≈«¿ƒ«∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

"...oxeciq edfe"

לגזילה  גניבה הלכות הרמב"ם הקדים ההלכות, בסדר
להלכות  גניבה הלכות שהקדים בשו"ע הוא וכן (ואבידה)
לגניבה. גזילה הקדים הזקן אדמו"ר בשו"ע אבל גזילה.
"משנה  לספרו קרא שהרמב"ם כיון הוא, בזה וההסבר
קורא  שאדם "...לפי בהקדמתו שכתב מהטעם תורה"
בסידור  גם הלך בזה" קורא ואח"כ תחלה שבכתב בתורה
בפרשת  הובאו גניבה דיני כי שבתורה, כסדר ההלכות
(ה, ויקרא בפרשת גזילה ודיני ואילך) לז. (כא, משפטים

ואילך). כא.
הצריכות  "הלכות הוא שלו שהשו"ע הזקן האדמו"ר אבל
קודם  הגזילה תיקון כי לגניבה, גזילה הקדים מלוקטות"
רבים  ובפני בגלוי הנעשית שבגזילה הגניבה מעשה לתיקון
ודרישה  לחקירה להמתין צורך ואין לכל ידוע הדבר
והוא  זמן. משך שלוקח תהליך בגניבה כמו בבית־דין
צריכה  עבירה ש"ספק בתשובה בענין שמצינו מה על־דרך
בכל  האדם מתחרט שעליהם ודאית מעבירה תשובה יותר
ולכן  עשאה. אם בטוח שאינו עבירה בספק משא"כ לבו
הבא  חטאת מקרבן יותר יקר הספק על הבא אשם קרבן

הוודאי. על
שייכת  שאבידה (אף ואבידה גזילה הלכות שחיבר ומה
"השב  - הציווי ולפי בהיתר לידו באה שהרי לגניבה יותר
פי  על יובן לגזלה) לא אבל לגנבה יכול ומעתה תשיב"
שבכולם  החטאים כללות על מורה גזילה העניין: פנימיות
הקדושה  מרשות הקב"ה) - הבעלים (בפני החוטא גוזל
אמרו  כי "אבידה" היא לכך והסיבה זה'. ה'לעומת לרשות
וסיבת  שטות" רוח בו נכנס אא"כ חוטא אדם "אין חז"ל
המאבד  שוטה "איזהו כמארז"ל: היא שטות' ה'רוח כניסת
מ"ה  בחינת יש מישראל אחד בכל כי לו " שנותנים מה
ממעל  אלקה "חלק שהיא האלקית הנפש - לו שנותנים
גזילה  של למצב מגיע מ"ה בחינת וכשמאבד ממש"

החיצונים. ממנו שיונקים
שזוהי  ה"אבידה" את לחפש עליו הגזילה את להשיב ובכדי
ואחרי  משם" "ובקשתם שכתוב כמו התשובה, עבודת
מלפני  יותר גבוהה בדרגה נעשה האבידה את שמוצא
ב"עיר  יחידי ושולט מושל נעשה שלו מ"ה בחינת כי החטא

לטוב. מתהפך ה'לעומת־זה' שצד הגוף" זה קטנה
שפתח  הנ"ל הסדר מודגש גזילה הלכות פרטי בסדר גם
וממשיך  תגזול" לא שנאמר בלא־תעשה עובר הגוזל... "כל
אדמו"ר  ומבאר תורה" דין שהוא כל לגזול "ואסור בה"ב
נקרא  אינו פרוטה משווה שפחות שהגם שלו בשו"ע הזקן
בכל  כי לכתחילה " התורה מן אסור שיעור "חצי מ"מ ממון,
ויש  אלוקי ניצוץ ישנו ביותר הקטן גם שבעולם ופרט פרט
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ÔÈ¯Lk el‡41‰¯‡LÂ Ô˙pL ¯eÚMk ÈÏk‰ ÔÓ ÏË . ≈¿≈ƒ»«ƒ«¿ƒ«ƒ∆»«¿ƒ¿¬»
‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ‰˙È‰Lk „·Ïa ˙ÈÚÈ·¯42ÈtÓ , ¿ƒƒƒ¿«¿∆»¿»¬≈¿»ƒ¿≈

˙ÈÚÈ·¯‰ ¯eÚL eÓÈÏL‰ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰L43. ∆««ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ

שאובים 41) לתוכו ונתן סאה ארבעים בו שיש מקווה כמו
ו). הלכה ד פרק המשלים 42)(למעלה "כל שם: בזבחים

אינו  - ידיים) (לנטילת לרביעית לכיור, משלים מקווה למי
(שאובים  סאה לנתן שהכוונה פפא רב ומפרש משלים".
הלכה  ד פרק (כלמעלה כשר במקווה סאה: ונטל למקווה)
והוסיף  מכוונת רביעית הייתה אם פסול, ולרביעית ז)

התערובת. מן נטל כך ואחר נשארה 43)פסולים לא שהרי
לבדם. הכשרים מן מים רביעית

.ÈCk ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa ‰ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰ Ïk»««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒƒƒ»
ÌÈiL ÌÈÓa ÔÈÏeÒt Ô‰44B ÔÈ‡L ÈÏk ÏÎÂ ;ÔÈÏË ≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈÓ epnÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡ Ck ,ÌÈBL‡¯ ÌÈÓa epnÓƒ∆¿«ƒƒƒ»≈¿ƒƒ∆«ƒ
ÁkÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈn‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÌLÎe ;ÌÈiL¿ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿««ƒ»ƒƒƒ…«

.ÌÈiM‰ ÌÈn‰ Ck ,Ì„‡»»»««ƒ«¿ƒƒ

מים 44) חכמים הצריכו שלא ג בהלכה למעלה נתבאר
נטילת  ובדיני לחולין. לא אבל בלבד לתרומה אלא שניים
מים  כלל רבינו הזכיר לא ו) פרק ברכות (בהלכות ידיים

שניים.

.‡ÈÈÈÓ Ïk ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿¿»»ƒ≈
ÌÈÏk‰ ÏÎÂ ,ÔÈ¯Lk‰Â ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¿«¿≈ƒ¿»«≈ƒ
‰È˙ BÊ È‡Â ,ÔÈÏËB ÔÈ‡LÂ ÌÈ„iÏ Ô‰a ÔÈÏËBpL∆¿ƒ»∆«»«ƒ¿∆≈¿ƒ¿≈¿ƒ»
Ô˙B ÁkÓ dÈ‡ ‰È˙ BÊ È‡Â ‰¯LÎe Ô˙B ÁkÓ ‡È‰ƒƒ…«≈¿≈»¿≈¿ƒ»≈»ƒ…«≈
˙ÏÈËa ÌL e¯‡aL ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ ;‰ÏeÒÙe¿»¿»»«¿»ƒ∆≈«¿»ƒ¿ƒ«

‰Óe¯˙Ï Ô‰ Ck ,ÔÈlÁ ˙ÙÏ ÌÈ„È45˜ÙÒ ÏkL ÌLÎe . »«ƒ¿«Àƒ»≈ƒ¿»¿≈∆»¿≈
Ô‰ Ck ,ÌL e¯‡aL BÓk ,ÔÈlÁÏ ¯B‰Ë ÌÈ„È»«ƒ»¿Àƒ¿∆≈«¿»»≈

.¯B‰Ë ÌÈ„È ˜ÙÒ Ïk ‰Óe¯˙Ïƒ¿»»¿≈»«ƒ»

לתרומה.45) כלֿשכן פירוש,

.·È˙B¯Êb ˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰L ,ÈeÏ‚Â ¯e¯a ¯·c»»»¿»∆«À¿¿«¿»¿≈
,BzÚ¯ÎÓ Ì„‡ ÏL BzÚcL ÌÈ¯·cÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰ ·e˙k‰«»≈¿≈»ƒ¿»ƒ∆«¿∆»»«¿«¿
˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰ÏÈ·h‰ ÔÎÂ .ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿««Àƒ¿≈«¿ƒ»ƒ«À¿
‰‡Bˆ B‡ ËÈË ‰‡Óh‰ ÔÈ‡L ;‡e‰ ÌÈwÁ‰ ÏÏkÓƒ¿««Àƒ∆≈«À¿»ƒ»
ÈeÏz ¯·c‰Â .‡È‰ ·e˙k‰ ˙¯Ê‚ ‡l‡ ,ÌÈÓa ¯·ÚzL∆«¬…¿«ƒ∆»¿≈««»ƒ¿«»»»
‡ÏÂ Ï·Ë :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,·l‰ ˙eÎa¿«»««≈¿ƒ»»¿¬»ƒ»«¿…

˜ÊÁ‰46ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .Ï·Ë ‡Ï el‡k -47LÈ ÊÓ¯ À¿«¿ƒ…»«¿««ƒ≈∆∆≈
ÂÈk - ¯‰hÏ BaÏ ÔeÎÓ‰L ÌLk :¯·ca¯B‰Ë Ï·hL Ô «»»¿≈∆«¿«≈ƒƒ«≈≈»∆»«»

BaÏ ÔeÎÓ‰ Ck ;¯·c BÙe‚a LcÁ˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…ƒ¿«≈¿»»»«¿«≈ƒ
ÔÂ‡‰ ˙B·LÁÓ Ô‰L ,˙BLÙp‰ ˙B‡ÓhÓ BLÙ ¯‰ËÏ¿«≈«¿ƒÀ¿«¿»∆≈«¿¿»»∆
Ô˙B‡Ó L¯ÙÏ BaÏa ÌÈkÒ‰L ÔÂÈk - ˙BÚ¯‰ ˙BÚ„Â¿≈»»≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈»
‡e‰ È¯‰ .¯B‰Ë ,˙Úc‰ ÈÓa BLÙ ‡È·‰Â ˙BˆÚ‰»≈¿≈ƒ«¿¿≈«««»¬≈
ÏkÓ ,Ìz¯‰Ëe ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏÚ Èz˜¯ÊÂ :¯ÓB‡≈¿»«¿ƒ¬≈∆«ƒ¿ƒ¿«¿∆ƒ…
ÌM‰ .ÌÎ˙‡ ¯‰Ë‡ ÌÎÈÏelb ÏkÓe ÌÎÈ˙B‡ÓËÀ¿≈∆ƒ»ƒ≈∆¬«≈∆¿∆«≈
,e¯‰ËÈ ‰ÓL‡Â ÔBÚ ‡ËÁ ÏkÓ ÌÈa¯‰ ÂÈÓÁ¯a¿«¬»»«ƒƒ»≈¿»¿«¿»¿«¬≈

.ÔÓ‡»≈

ãycew zegiyn zecewpã

"..ald zpeeka ielz xacde"

הרמב"ם  שלדעת שסד) מצוה חינוך, (מנחת הסוברים יש
לעשות  ירצה שאם אלא מהתורה מצוה אינה התשובה
פרט  היא החטא ועזיבת בדברים, להתוודות מצוה תשובה
הרמב"ם  ששיטת למד הזקן אדמו"ר אבל לווידוי. מקדים
ווידוי  רק ולא התשובה מצות היא היא החטא שעזיבת
תשובה: הלכות בתחילת כותרתו לכך וראיה דברים,

והוא אחת מחטאו".aeyiy"מצות־עשה החוטא
המשיל  ה"ג) (פ"ב תשובה בהלכות מדוע יובן זה פי על
ושרץ  לטובל לעזוב, בלבו גמר ולא בדברים המתוודה את
היפך  שהיא בטומאה אחיזה היא בשרץ אחיזתו כי בידו
מצות  שעיקר לשיטתו אזיל כי והטהרה. הטבילה עניין
שיעזוב  התשובה היא "ומה - החטא עזיבת היא התשובה
יעשהו  שלא בלבו ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא
שעניינו  בידו ושרץ מטובל הדוגמא הביא ולכן כו'" עוד
שהוא  החטא לעזוב בלבו גמר שלא זה כמו הטהרה היפך
היא  התשובה מצות של עיקרה לשיטתו כי התשובה, היפך

החטא. לעזוב הלב גמירת
(167 'r h"l wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

" ..xedh"

טבילה  על־דרך היא האדם על החסידות לימוד פעולת
על  כי במים, כולו מכוסה להיות חייב שהטובל במקווה
מכוסה  הוא - שבתורה מעיינות - החסידות לימוד ידי
"ומלאה  לעתיד־לבוא שיהי' על־דרך באלוקות ומוקף
מה־שאין־כן  מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ
להיות  עלול הגמ') (כמאמר שבו דתורה, נגלה בלימוד
התורה", מ"נותן ששוכח היינו תחילה" בתורה ברכו "לא
עצמו  את האדם מקיף כאמור החסידות בלימוד אבל
מנותן  לשכוח לו אפשר שאי "אתכסיא" של באופן

התורה.
(39 dxrde 176 'r k"g y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."xedh zrcd ina eytp `iade"

שהן  הנפשות מטומאות נפשו לטהר לבו המכוון כך ..."
לפרוש  בלבו שהסכים כיון הרעות, ודעות האון מחשבות
רבו  ובזה טהור". הדעת במי נפשו והביא העצות מאותן
הטהור  הדעת במי נפשו "והביא שגרסו ויש הגירסאות,

הדעת במי נפשו "הביא או xedhכו'" ,xedhd.'וכו "
במי  נפשו "והביא כנ"ל: היא הנכונה שהגירסא לומר ויש
גם  בלשונו מאוד הרמב"ם דקדק כידוע כי טהור". - הדעת
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"אין  וממשיך זה'. ה'לעומת לרשות יפול שלא לשומרו
על והשיב לוקין שנאמר לעשה, נתקו הכתוב שהרי זה לאו

שגם  היא וההוראה מצות־עשה". זו גזל, אשר הגזילה את
ליפול  לאדם אין הקדושה מרשות מסוים דבר גזל כאשר
אלא  עוד ולא הגזילה, את להשיב שיכול יודע כי ברוחו
לולי  לקיימה יכול היה שלא מצוה מקיים זה ידי שעל
עצמו  להביא לאדם אסור שלכתחילה ופשיטא הגזילה.
לדעת  עליו זה, עניין אירע ח"ו שאם אלא גזילה לידי
יותר  גדול עילוי לידי לבוא זה ידי ועל להשיבה שיכול

הגזילה. קודם שהיה מכפי
(454 'r d"k wlg y"ewl it lr)

oFnn iwfp zFkld¦§¦§¥¨
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»
ÔÈc („ .¯Ba‰ ÔÈc (‚ .¯Ú·‰‰ ÔÈc (· .¯BM‰ ÔÈcƒ«ƒ«∆¿≈ƒ«ƒ

.‰¯Úa‰«¿≈»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ולאי 1) הם, חיים בעלי אלו אי חיים: בעלי נזקי ביאור ענינו

שיועדו, עד תמים זה ולאי מתחלתם. מועדים הם פועל זה
וכמה  פטורים. ובאיזה חייבים, הם שהזיקו רשות זה ובאי
חייבים  הם וממה חציו, או הנזק כל אם משלמים, הבעלים
בו  ונתבאר מנכסיהם. או בלבד המזיק מגוף אם לשלם,
אינה  ושהקרן והרגל. והשן הקרן שהן – אבות השלשה

כמותן. שהן תולדות האבות לכל ושיש מתחלתה. מועדת

.‡‰iÁ LÙ Ïk2‰˜Èf‰L Ì„‡ ÏL B˙eL¯a ‡È‰L »∆∆«»∆ƒƒ¿∆»»∆ƒƒ»
˜Èf‰ ÌBÓÓ È¯‰L ,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ -3; «¿»ƒ«»ƒ¿«≈∆¬≈»»ƒƒ
„Á‡ .e‰Ú¯ ¯BL ˙‡ LÈ‡ ¯BL ÛbÈ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ…ƒ∆≈≈∆»

„Á‡Â ¯BM‰4¯a„ ‡Ï ,ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯‡L «¿∆»¿»¿≈»¿«»»…ƒ≈
‰Â‰a ‡l‡ ¯BLa ·e˙k‰5. «»¿∆»«…∆

וכא:2) טו: קמא בבא ראה עוף, ובין חיה בין בהמה, בין
שם 3) ראה יזיק, שלא ממונם על לשמור חייבים והבעלים

וג: בין.4)ב: הלכה 5)בין... פ"ו קמא בבא תוספתא
"שור" לה. כא, משפטים יוחאי בן שמעון דר' ומכילתא ז,
וראה  המציאות, מן הלקוחה בלבד דוגמה הוא שבתורה

נד: קמא בבא

.·k¯cL ÌÈ¯·„a ‰˜Èf‰ Ì‡ ?ÌlLÓ ‰nÎÂd ¿«»¿«≈ƒƒƒ»ƒ¿»ƒ∆«¿»
d˙i¯a ‚‰Ók „ÈÓz Ì˙BOÚÏ6‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a ÔB‚k , «¬»»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿¿≈»∆»¿»

¯ÈÓÚ B‡ Ô·z7dÎel‰ C¯„a dÏ‚¯a ‰˜Èf‰L B‡ ,8- ∆∆»ƒ∆ƒƒ»¿«¿»¿∆∆ƒ»
ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ9:¯Ó‡pL , «»¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»∆∆¡«

ÌlLÈ BÓ¯k ·ËÈÓe e‰„O ·ËÈÓ10‰˙pL Ì‡Â ;11 ≈«»≈≈««¿¿«≈¿ƒƒ¿»
‰˜Èf‰Â „ÈÓz Ì˙BOÚÏ dk¯c ÔÈ‡L ÌÈOÚÓ ‰˙OÚÂ¿»¿»«¬ƒ∆≈«¿»«¬»»ƒ¿ƒƒ»
ÈˆÁ ÌlLÏ ·iÁ - CL B‡ Á‚pL ¯BL ÔB‚k ,Ô‰a»∆¿∆»«»««»¿«≈¬ƒ

˜Ê12¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ ˜Èfn‰ ÛebÓ ∆∆ƒ««ƒ«¿∆∆¡«»¿∆«
.'B‚Â BtÒk ˙‡ eˆÁÂ ÈÁ‰««¿»∆«¿¿

לטבעה.6) שנקצרו.7)בהתאם שבלים ערימת
להלן 8) "רגל" וזוהי להזיק, כוונה בלא החפץ על שדרכה

אלא  "רגל" זה אין - להזיק בכוונה כן עשתה ואם ה. הלכה
שם. להלן להלן 9)"קרן", וראה עידית, התלמוד: בלשון

י. הלכה ח שהזיקה 10)פרק שן, נזקי על מדבר זה פסוק
דרך  ברגלה שהזיקה רגל, נזקי ועל שאכלה. ידי על הבהמה
שלם, נזק לשלם הבעלים על בכך, שדרכה ומכיון הילוכה.
(שמות  לה אחראים והם בהמתם, שמירת מוטלת עליהם כי
הנזק. כל את שישלמו הדין מן שמרו, שלא ומכיון לו), כא,
הבעלים  מנכסי הנזק דמי את לגבות גם אפשר זה ומטעם
בבא  ראה הנאשמים. הם הבעלים כי שבהם, העידיות ומן

וטז: ג. ב: ברייתה.11)קמא שאין 12)ממנהג כיון
הם  זה שמטעם ז, הלכה ב פרק להלן וראה בכך. דרכה
אך  קנס, מטעם התורה שחייבתם אלא הדין מן פטורים

עצמו. המזיק מגוף

.‚‰Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk13ÌÈ¯OÚ ‰ÂL ¯BLÏ Á‚pL ≈«»∆»∆∆»«¿»∆∆¿ƒ
·iÁ ¯BM‰ ÏÚa - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰Ï·p‰ È¯‰Â ,B˙ÈÓ‰Â∆¡ƒ«¬≈«¿≈»»»«¿»»««««»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡Â ;˜Êp‰ ÈˆÁ ‡e‰L ,‰BÓL ÌlLÏ¿«≈¿»∆¬ƒ«∆∆¿≈«»¿«≈

¯BM‰ ÛebÓ ‡l‡14˙‡ e¯ÎÓe :¯Ó‡pL ,˜Èf‰L ∆»ƒ«∆ƒƒ∆∆¡«»¿∆
ÈÁ‰ ¯BM‰15ÌÈ¯OÚ ‰ÂL ¯BL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «««¿ƒ»ƒ≈ƒ»∆∆¿ƒ

ÏÚa ÔÈ‡ - ‰Ó ‰ÂL ‰Ï·e ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BLÏ¿»∆»«ƒ¿≈»»»»»≈««
‡l‡ ;'ÌÈMÓÁ ÈÏ Ôz' ÈÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ï·p‰«¿≈»»«¿««««≈ƒ¬ƒƒ∆»
elÙ‡ ,'CÏÂ e‰Á˜ ,EÈÙÏ ˜Èf‰L ¯BL È¯‰' BÏ ¯ÓB‡≈¬≈∆ƒƒ¿»∆»≈»≈¬ƒ

¯È„ ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈»∆∆»ƒ»¿≈…«≈»∆

כסף.13) דינרי בעל 14)מאה של אחרים מנכסים ולא
ישלם"15)השור. כרמו ומיטב שדהו ל"מיטב בניגוד

לד. שם ראה ורגל, בשן זוז.16)הנאמר = כסף דינר

.„‚‰Ók „ÈÓz B˙BOÚÏ Bk¯cL ‰OÚÓ ‰OBÚ‰»∆«¬∆∆«¿«¬»ƒ¿ƒ¿«
‰pLÓ‰Â ;„ÚeÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - B˙i¯a17‰OÚÓ ‰OÚÂ ¿ƒ»«ƒ¿»»¿«¿«∆¿»»«¬∆

¯BL ÔB‚k ,„ÈÓz Ôk ˙BOÚÏ BÈÓ Ïk C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»ƒ«¬≈»ƒ¿
Ì‡ ,‰pLÓ‰ ‰ÊÂ .Ìz ‡¯˜p‰ ‡e‰ - CL B‡ Á‚pL∆»«»««ƒ¿»»¿∆«¿«∆ƒ

˙Ba¯ ÌÈÓÚt BÈepLa ÏÈb¯‰18B˙B‡Ï „ÚeÓ ‰OÚ - ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ««¬»»¿
Áb ¯BL Èk Ú„B B‡ :¯Ó‡pL ,Ba ÏÈb¯‰L ¯·„»»∆ƒ¿ƒ∆∆¡««ƒ«»

‡e‰19.

ברייתו.17) ראה 18)ממנהג ימים, בשלשה פעמים שלש
א. הלכה ו פרק שור 19)להלן ישלם שלם שם: ומסיים

"מועד": מיני שני קיימים א"כ שלם. נזק היינו השור, תחת
קש; או תבן שאכלה בהמה כגון ברייתו", "כמנהג מעשה א.
רבות, פעמים נשנה אבל ברייתו", "כמנהג שאינו מעשה ב.

רבות. פעמים שנגח שור כגון

.‰ÌÈnz ÌÈOÚÓ ‰MÓÁ20‰„Úe‰ Ì‡Â ,‰Ó‰·a LÈ ¬ƒ»«¬ƒ«ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ¬»
Ô‰Ó „Á‡Ï21:Ô‰ el‡Â .‰OÚÓ B˙B‡Ï ˙„ÚeÓ ˙OÚ - ¿∆»≈∆«¬»∆∆¿«¬∆¿≈≈

ÁbÏ ‡Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ dÈ‡ ‰Ó‰a‰22ÛbÏ ‡ÏÂ ,23, «¿≈»≈»∆∆ƒ¿ƒ»»…ƒ«¿…ƒ…
;ËÚ·Ï ‡ÏÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÏk ÏÚ ıa¯Ï ‡ÏÂ ,CMÏ ‡ÏÂ¿…ƒ…¿…ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ¿…

BÏ ˙„ÚeÓ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï ‰„Úe‰ Ì‡Â24Ï·‡ . ¿ƒ¬»¿∆»≈∆¬≈∆∆¬»
dÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ ÔM‰25Ï‚¯‰Â , «≈∆∆ƒ¿ƒ»»∆¡…∆»»»¿»∆∆

‰Ó‰a‰Â ,dÎel‰ C¯„a ¯aLÏ d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ∆∆ƒ¿ƒ»»¿«≈¿∆∆ƒ»¿«¿≈»
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Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓÌÈpË˜ ÔÈkt ÏÚ ıa¯26Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ∆∆ƒ¿ƒ»»ƒ¿…««ƒ¿«ƒ¿«≈»∆
.Ô˙B‡ CÚÓÏe¿«≈»

טו:20) קמא פעמים 21)בבא מעשה אותו על שחזרה
הגוף.23)בקרן.22)רבות. אברי משאר באחד

המועד 24) אפילו שהרי אחר. למעשה ולא מעשה לאותו
מה: (שם שמאל בקרן ליגח מועד אינו ימין, בקרן ליגח
גם  וראה יב). סעיףֿקטן שפ"ט, הגר"א - שם רש"י ועיין

(מגידֿמשנה). טז. קמא וירקות 25)בבבא פירות כגון
ראוי  שאינו דבר אכלה אבל א), הלכה ג פרק (להלן לבהמה
חצי  רק ומשלמת "קרן" אלא "שן" זה אין כלים, כגון לה

ג). הלכה (שם אלעזר.26)הנזק רבי לדעת טז. שם

.ÂÔ˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ ‰Ó‰a ÈÈÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ≈¿≈»»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»»
˜Èf‰Ï27˙ea¯z Èa Ô‰ elÙ‡Â ,28e˜Èf‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«ƒ«¬ƒ≈¿≈«¿¿ƒ»ƒƒƒ

‰ÒÈ¯„e ‰ÎÈLa B‡ ‰ÁÈ‚a e˙ÈÓ‰ B‡29Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ≈ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆
·c‰Â ,È¯‡‰Â ,·‡f‰ :Ô‰ el‡Â .ÌÏL ˜Ê ·iÁ -«»∆∆»≈¿≈≈«¿≈¿»¬ƒ¿«…
,„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - CLpL LÁp‰ ÔÎÂ .ÒÏc¯a‰Â ,¯Óp‰Â¿«»≈¿««¿¿»¿≈«»»∆»«¬≈∆»

˙ea¯z Ôa ‰È‰ elÙ‡Â30. «¬ƒ»»∆«¿

בכוונה.27) ואפילו שהיא, דרך אדם 28)בכל שגידלם
שבני  הסובר, אליעזר כר' ולא בכך. דרכם ואין בביתו

טו:). (שם מועדים אינם כפות 29)תרבות בצפרני מכה

טורפת. חיה של הקדמיות ואפילו 30)רגליה הכל, לדעת
(שם). אליעזר לרבי

.Ê„ÚeÓ Ïk31‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ32,ÂÈÒÎaL »»¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»
eÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ Ìz ÏÎÂ33ÌÈ¯·c ‰na . ¿»»¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡34˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰Ó‰a‰ ‰ÒÎpLa ¬ƒ¿∆ƒ¿¿»«¿≈»ƒ¿«ƒ»
,˜Èfn‰ ˙eL¯Ï ˜fp‰ ÒÎ Ì‡ Ï·‡ ;e‰˙˜Èf‰Â¿ƒƒ«¿¬»ƒƒ¿««ƒ»ƒ¿««ƒ
ÏÚ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a e‰˙˜Èf‰Â¿ƒƒ«¿¿∆¿∆««««ƒ¬≈∆»«
zÒÎ ‡Ï el‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ,Ïk‰«…∆¬≈≈ƒ…ƒ¿«¿»

È˙eL¯Ï35:‰¯Bza L¯ÙÓ È¯‰Â .˜f‰ EÏ ÚÈb‰ ‡Ï , ƒ¿ƒ…ƒƒ«¿∆≈«¬≈¿…»«»
¯Á‡ ‰„Oa ¯Ú·e ‰¯ÈÚa ˙‡ ÁlLÂ36. ¿ƒ«∆¿ƒ…ƒ≈ƒ¿≈«≈

הרגל.31) עלֿידי מועד ובין ברייתו מתחילת מועד בין
הטוב.32) (שם),33)מן אותו שמוכרים אחרי המזיק, של

ב. הלכה למעלה נזקי 34)וראה בכל חייב השור שבעל
יג: (שם בעי" מאי ברשותי "תורך התלמוד: ובלשון שורו.

כא:). גם וראה בשדה 35). כלומר אחר, איש של בשדה
ההגיוני  הנימוק על נוספת התורה, מן הוכחה זוהי הניזק.
נזקי  בכל השוים הדינים רבינו משמיענו זו [בהלכה הקודם.
חייב  הניזק ברשות - היינו קרן, ובין ורגל שן בין שור,
הגיונית, בסברה הפטור את ומנמק פטור, המזיק וברשות
את  ומביא מוסיף הוא ואחרֿכך שור, נזקי בכל יפה שכוחה
שן  פטורי כל וכולל ורגל, בשן רק המדבר מהמקרא הלימוד
האמורים  ובין - המזיק רשות - זו בהלכה האמור בין ורגל,
אנו  וצריכים בלבד. ורגל שן בדיני העוסקות ח-ט בהלכות
כל  טעם מסביר אינו הראשון הנימוק הנימוקים. לשני
של  אינה או שניהם של חצר כגון ורגל, משן הפטורים
לנזקי  כלל ענין לו אין המקרא מן השני והנימוק שניהם,
הרמ"א  של תמיהתו מסולקת ובזה ושן. לרגל רק קרן,
וראה  כאן, רבינו דברי על י סעיף שפ"ט סימן בחושןֿמשפט

שם]. עינים' של 36)'מאירת אלא - לניזק ולא למזיק לא
יד. קמא בבא ראה אחר,

.ÁÏL dÈ‡L ¯ˆÁa B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜Èf‰ƒƒ»ƒ¿»«ƒ¿»≈∆≈»∆
Ì‰ÈL37ÏL ‡È‰L ¯ˆÁa B‡ ,˜fpÏ ‡ÏÂ ˜ÈfnÏ ‡Ï , ¿≈∆…««ƒ¿…«ƒ»¿»≈∆ƒ∆

ÒÈÎ‰Ïe ˙B¯t da ÁÈp‰Ï ˙„ÁÈÓ ‡È‰ È¯‰Â Ô‰ÈL¿≈∆«¬≈ƒ¿À∆∆¿«ƒ«»≈¿«¿ƒ
‰Ú˜a‰ ÔB‚k ,‰Ó‰a dÏ38Ï‚¯Â ÔLa Ì‡ :da ‡ˆBiÎÂ »¿≈»¿«ƒ¿»¿«≈»ƒ¿≈»∆∆

˙eL¯ dÏ LiL ÈtÓ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - dk¯„k ‰˜Èf‰ƒƒ»¿«¿»¬≈∆»ƒ¿≈∆≈»¿
Cl‰Ï39ÏÎ‡ÏÂ Cl‰Ï ‰Ó‰a‰ C¯„Â ,Ô‡ÎÂ [Ô‡k] ¿«≈»»»¿∆∆«¿≈»¿«≈¿∆¡…
dk¯„k40‰Ù‚ B‡ ‰Á‚ Ì‡Â ;dÎel‰ C¯„a ¯aLÏe ¿«¿»¿«≈¿∆∆ƒ»¿ƒ»¿»»¿»

- ‡È‰ ‰nz Ì‡ :‰ÎL B‡ ‰ËÚa B‡ ‰ˆ·¯ B‡»¿»»¬»»¿»ƒ«»ƒ
ÌÏL ˜Ê - ˙„ÚeÓ Ì‡Â ,˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ41. ¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ∆∆∆∆»≈

שם.37) בברייתא אלעזר, בן שמעון אם 38)ר' אבל
או  בשן שם, הזיקה השותפים) אחד של (לא אחרים בהמת
להלך  רשות אין לה כי הניזק, בחצר כהזיקה דינה ברגל,

מז: שם וראה ועליו 39)שם, הפירות, בעל ידע וזאת
עליהם. יד.40)לשמור רשות 41)שם לו שאין כיון

כאילו  ודינו הרבים, לרשות דומה זה אין בהמה, שם להכניס
פירוש  לפי יוסף ר' דברי אלו הניזק. של היחיד לרשות נכנס

שם. הגמרא,

.ËÓ Ô‰ÈL ÏL ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰‡ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙„ÁÈ »¿»∆»≈∆¿≈∆¿À∆∆¿≈¿…
ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÌL ÒÈÎ‰Â ,‰Ó‰a da ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ«À»ƒ
Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ elÙ‡ ·iÁ - ‰˜Èf‰Â BzÓ‰a42. ¿∆¿¿ƒƒ»«»¬ƒ««≈¿«»∆∆

˙eL¯ ‰È‰Â ,Ì‰ÈLÏ ‰Ó‰·Ï ˙„ÁÈÓ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿À∆∆ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¿»»¿
‰˜Èf‰Â ,˙B¯t dÏ ÒÈÎ‰Ï „·Ïa Ô‰Ó „Á‡Ï43 ¿∆»≈∆ƒ¿«¿«¿ƒ»≈¿ƒƒ»

Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ ·iÁ - ÂÈ˙B¯t44. ≈»«»««≈¿«»∆∆

השני.42) של היתה 43)בהמתו שלו לשותף שרק מכיון
הניזק  חצר כדין שן לגבי דינו כן על פירות, להכניס רשות

שם). ב:).44)(ראה קמא (בבא בתורה הנאמרים עיקרים

.È˙B·‡ ‰LÏL45Ô¯w‰ :¯BLa ÔÈ˜ÈÊ46,ÔM‰Â , ¿»¬¿ƒƒ¿«∆∆¿«≈
Ï‚¯‰Â47Ô¯w‰ ˙B„ÏBz .48‰ÙÈ‚ :49‰ÎÈL ,50, ¿»∆∆¿«∆∆¿ƒ»¿ƒ»

‰ËÈÚa ,‰ˆÈ·¯51ÔM‰ ˙B„ÏBz .52‰ÎkÁ˙ Ì‡ : ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈ƒƒ¿«¿»
‰ÙpË Ì‡ ÔÎÂ ,dÎekÁa ‰˜Èf‰Â d˙‡‰Ï Ï˙Îa¿…∆«¬»»»¿ƒƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»

˙B¯t53Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz .d˙‡‰Ï54dÙe‚a ‰˜Èf‰ : ≈«¬»»»¿»∆∆ƒƒ»¿»
dÎel‰ C¯c55d¯ÚOa ‰˜Èf‰L B‡ ,56,dÎel‰ C¯c ∆∆ƒ»∆ƒƒ»ƒ¿»»∆∆ƒ»

d·Êa ‰LkLk B‡57‡iaÓ¯Ùa ,‰ÈÏÚL Ûk‡a B‡ ,58 ƒ¿¿»ƒ¿»»»À»∆»∆»ƒ¿À¿ƒ»
d¯‡eˆaL ‚BÊa ,‰ÈÙaL59B‡OÓa ˜Èf‰L ¯BÓÁ ÔÎÂ ; ∆¿ƒ»¿∆¿«»»¿≈¬∆ƒƒ¿«»

BÎel‰ ˙ÚLa60‰˜Èf‰L ÔB¯˜a ˙ÎLBn‰ ‰Ï‚ÚÂ , ƒ¿«ƒ¿∆¿»«∆∆¿»∆ƒƒ»
˙eL¯·e ,Ô‰ Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz el‡ Ïk .d˙ÎÈLÓ ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»»≈¿»∆∆≈ƒ¿
.ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ ˜fp‰ ˙eL¯·e ,ÔÈ¯eËt ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ∆∆»≈

ה.46)נגיחה.45) הלכה למעלה נזק 47)ראה מעשי
שהם  מכיון כקרן, דינם זאת ובכל קרן עלֿידי לא הנעשים

לה. הגוף.48)דומים מאברי בשן.49)באחד
לה 50) דומות הן כי הקרן, תולדות עם נמנות כולן ברגל.

(ראה 51)באופיין. המזיקה לבהמה הנאה בו שיש נזק כל
ג.). קמא להנאתה 52)בבא עליהם שנתגלגלה עלֿידיֿזה

עלֿידי  או דדחיק). ד"ה ויח: נתחככה, ד"ה שם רש"י (ראה
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"אין  וממשיך זה'. ה'לעומת לרשות יפול שלא לשומרו
על והשיב לוקין שנאמר לעשה, נתקו הכתוב שהרי זה לאו

שגם  היא וההוראה מצות־עשה". זו גזל, אשר הגזילה את
ליפול  לאדם אין הקדושה מרשות מסוים דבר גזל כאשר
אלא  עוד ולא הגזילה, את להשיב שיכול יודע כי ברוחו
לולי  לקיימה יכול היה שלא מצוה מקיים זה ידי שעל
עצמו  להביא לאדם אסור שלכתחילה ופשיטא הגזילה.
לדעת  עליו זה, עניין אירע ח"ו שאם אלא גזילה לידי
יותר  גדול עילוי לידי לבוא זה ידי ועל להשיבה שיכול

הגזילה. קודם שהיה מכפי
(454 'r d"k wlg y"ewl it lr)

oFnn iwfp zFkld¦§¦§¥¨
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»
ÔÈc („ .¯Ba‰ ÔÈc (‚ .¯Ú·‰‰ ÔÈc (· .¯BM‰ ÔÈcƒ«ƒ«∆¿≈ƒ«ƒ

.‰¯Úa‰«¿≈»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ולאי 1) הם, חיים בעלי אלו אי חיים: בעלי נזקי ביאור ענינו

שיועדו, עד תמים זה ולאי מתחלתם. מועדים הם פועל זה
וכמה  פטורים. ובאיזה חייבים, הם שהזיקו רשות זה ובאי
חייבים  הם וממה חציו, או הנזק כל אם משלמים, הבעלים
בו  ונתבאר מנכסיהם. או בלבד המזיק מגוף אם לשלם,
אינה  ושהקרן והרגל. והשן הקרן שהן – אבות השלשה

כמותן. שהן תולדות האבות לכל ושיש מתחלתה. מועדת

.‡‰iÁ LÙ Ïk2‰˜Èf‰L Ì„‡ ÏL B˙eL¯a ‡È‰L »∆∆«»∆ƒƒ¿∆»»∆ƒƒ»
˜Èf‰ ÌBÓÓ È¯‰L ,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ -3; «¿»ƒ«»ƒ¿«≈∆¬≈»»ƒƒ
„Á‡ .e‰Ú¯ ¯BL ˙‡ LÈ‡ ¯BL ÛbÈ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ…ƒ∆≈≈∆»

„Á‡Â ¯BM‰4¯a„ ‡Ï ,ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯‡L «¿∆»¿»¿≈»¿«»»…ƒ≈
‰Â‰a ‡l‡ ¯BLa ·e˙k‰5. «»¿∆»«…∆

וכא:2) טו: קמא בבא ראה עוף, ובין חיה בין בהמה, בין
שם 3) ראה יזיק, שלא ממונם על לשמור חייבים והבעלים

וג: בין.4)ב: הלכה 5)בין... פ"ו קמא בבא תוספתא
"שור" לה. כא, משפטים יוחאי בן שמעון דר' ומכילתא ז,
וראה  המציאות, מן הלקוחה בלבד דוגמה הוא שבתורה

נד: קמא בבא

.·k¯cL ÌÈ¯·„a ‰˜Èf‰ Ì‡ ?ÌlLÓ ‰nÎÂd ¿«»¿«≈ƒƒƒ»ƒ¿»ƒ∆«¿»
d˙i¯a ‚‰Ók „ÈÓz Ì˙BOÚÏ6‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a ÔB‚k , «¬»»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿¿≈»∆»¿»

¯ÈÓÚ B‡ Ô·z7dÎel‰ C¯„a dÏ‚¯a ‰˜Èf‰L B‡ ,8- ∆∆»ƒ∆ƒƒ»¿«¿»¿∆∆ƒ»
ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ9:¯Ó‡pL , «»¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆ƒ¿»»∆∆¡«

ÌlLÈ BÓ¯k ·ËÈÓe e‰„O ·ËÈÓ10‰˙pL Ì‡Â ;11 ≈«»≈≈««¿¿«≈¿ƒƒ¿»
‰˜Èf‰Â „ÈÓz Ì˙BOÚÏ dk¯c ÔÈ‡L ÌÈOÚÓ ‰˙OÚÂ¿»¿»«¬ƒ∆≈«¿»«¬»»ƒ¿ƒƒ»
ÈˆÁ ÌlLÏ ·iÁ - CL B‡ Á‚pL ¯BL ÔB‚k ,Ô‰a»∆¿∆»«»««»¿«≈¬ƒ

˜Ê12¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ ˜Èfn‰ ÛebÓ ∆∆ƒ««ƒ«¿∆∆¡«»¿∆«
.'B‚Â BtÒk ˙‡ eˆÁÂ ÈÁ‰««¿»∆«¿¿

לטבעה.6) שנקצרו.7)בהתאם שבלים ערימת
להלן 8) "רגל" וזוהי להזיק, כוונה בלא החפץ על שדרכה

אלא  "רגל" זה אין - להזיק בכוונה כן עשתה ואם ה. הלכה
שם. להלן להלן 9)"קרן", וראה עידית, התלמוד: בלשון

י. הלכה ח שהזיקה 10)פרק שן, נזקי על מדבר זה פסוק
דרך  ברגלה שהזיקה רגל, נזקי ועל שאכלה. ידי על הבהמה
שלם, נזק לשלם הבעלים על בכך, שדרכה ומכיון הילוכה.
(שמות  לה אחראים והם בהמתם, שמירת מוטלת עליהם כי
הנזק. כל את שישלמו הדין מן שמרו, שלא ומכיון לו), כא,
הבעלים  מנכסי הנזק דמי את לגבות גם אפשר זה ומטעם
בבא  ראה הנאשמים. הם הבעלים כי שבהם, העידיות ומן

וטז: ג. ב: ברייתה.11)קמא שאין 12)ממנהג כיון
הם  זה שמטעם ז, הלכה ב פרק להלן וראה בכך. דרכה
אך  קנס, מטעם התורה שחייבתם אלא הדין מן פטורים

עצמו. המזיק מגוף

.‚‰Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk13ÌÈ¯OÚ ‰ÂL ¯BLÏ Á‚pL ≈«»∆»∆∆»«¿»∆∆¿ƒ
·iÁ ¯BM‰ ÏÚa - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰Ï·p‰ È¯‰Â ,B˙ÈÓ‰Â∆¡ƒ«¬≈«¿≈»»»«¿»»««««»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡Â ;˜Êp‰ ÈˆÁ ‡e‰L ,‰BÓL ÌlLÏ¿«≈¿»∆¬ƒ«∆∆¿≈«»¿«≈

¯BM‰ ÛebÓ ‡l‡14˙‡ e¯ÎÓe :¯Ó‡pL ,˜Èf‰L ∆»ƒ«∆ƒƒ∆∆¡«»¿∆
ÈÁ‰ ¯BM‰15ÌÈ¯OÚ ‰ÂL ¯BL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «««¿ƒ»ƒ≈ƒ»∆∆¿ƒ

ÏÚa ÔÈ‡ - ‰Ó ‰ÂL ‰Ï·e ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BLÏ¿»∆»«ƒ¿≈»»»»»≈««
‡l‡ ;'ÌÈMÓÁ ÈÏ Ôz' ÈÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ï·p‰«¿≈»»«¿««««≈ƒ¬ƒƒ∆»
elÙ‡ ,'CÏÂ e‰Á˜ ,EÈÙÏ ˜Èf‰L ¯BL È¯‰' BÏ ¯ÓB‡≈¬≈∆ƒƒ¿»∆»≈»≈¬ƒ

¯È„ ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈»∆∆»ƒ»¿≈…«≈»∆

כסף.13) דינרי בעל 14)מאה של אחרים מנכסים ולא
ישלם"15)השור. כרמו ומיטב שדהו ל"מיטב בניגוד

לד. שם ראה ורגל, בשן זוז.16)הנאמר = כסף דינר

.„‚‰Ók „ÈÓz B˙BOÚÏ Bk¯cL ‰OÚÓ ‰OBÚ‰»∆«¬∆∆«¿«¬»ƒ¿ƒ¿«
‰pLÓ‰Â ;„ÚeÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - B˙i¯a17‰OÚÓ ‰OÚÂ ¿ƒ»«ƒ¿»»¿«¿«∆¿»»«¬∆

¯BL ÔB‚k ,„ÈÓz Ôk ˙BOÚÏ BÈÓ Ïk C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»ƒ«¬≈»ƒ¿
Ì‡ ,‰pLÓ‰ ‰ÊÂ .Ìz ‡¯˜p‰ ‡e‰ - CL B‡ Á‚pL∆»«»««ƒ¿»»¿∆«¿«∆ƒ

˙Ba¯ ÌÈÓÚt BÈepLa ÏÈb¯‰18B˙B‡Ï „ÚeÓ ‰OÚ - ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ««¬»»¿
Áb ¯BL Èk Ú„B B‡ :¯Ó‡pL ,Ba ÏÈb¯‰L ¯·„»»∆ƒ¿ƒ∆∆¡««ƒ«»

‡e‰19.

ברייתו.17) ראה 18)ממנהג ימים, בשלשה פעמים שלש
א. הלכה ו פרק שור 19)להלן ישלם שלם שם: ומסיים

"מועד": מיני שני קיימים א"כ שלם. נזק היינו השור, תחת
קש; או תבן שאכלה בהמה כגון ברייתו", "כמנהג מעשה א.
רבות, פעמים נשנה אבל ברייתו", "כמנהג שאינו מעשה ב.

רבות. פעמים שנגח שור כגון

.‰ÌÈnz ÌÈOÚÓ ‰MÓÁ20‰„Úe‰ Ì‡Â ,‰Ó‰·a LÈ ¬ƒ»«¬ƒ«ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ¬»
Ô‰Ó „Á‡Ï21:Ô‰ el‡Â .‰OÚÓ B˙B‡Ï ˙„ÚeÓ ˙OÚ - ¿∆»≈∆«¬»∆∆¿«¬∆¿≈≈

ÁbÏ ‡Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ dÈ‡ ‰Ó‰a‰22ÛbÏ ‡ÏÂ ,23, «¿≈»≈»∆∆ƒ¿ƒ»»…ƒ«¿…ƒ…
;ËÚ·Ï ‡ÏÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÏk ÏÚ ıa¯Ï ‡ÏÂ ,CMÏ ‡ÏÂ¿…ƒ…¿…ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ¿…

BÏ ˙„ÚeÓ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï ‰„Úe‰ Ì‡Â24Ï·‡ . ¿ƒ¬»¿∆»≈∆¬≈∆∆¬»
dÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ ÔM‰25Ï‚¯‰Â , «≈∆∆ƒ¿ƒ»»∆¡…∆»»»¿»∆∆

‰Ó‰a‰Â ,dÎel‰ C¯„a ¯aLÏ d˙lÁzÓ ˙„ÚeÓ∆∆ƒ¿ƒ»»¿«≈¿∆∆ƒ»¿«¿≈»
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על  גללים הטילה אבל לגופה. המחוברים (=צואה) גללים
ב'שיטה  מיגש (ר"י שן ולא "צרורות" זה הרי הפירות

ג). שם חננאל ורבינו יט. קמא לבבא כל 53)מקובצת'
להזיק. כוונה לבהמה בו ואין מצוי, שהזיקו ולא 54)דבר

ושברתם,55)בכוונה. אותם וגררה בשערה, כלים שנדבקו
ויז: ג. קמא יט:56)בבא שם  רסן.57)כדרכה,

'"בשעת 59)פעמון.58) המלים חסרות יז:) (שם בגמרא
תוספתא  ראה התוספתא. לשון את תפס רבינו אבל הילוכו",

.(347 ע' צוקרמנדל א, פרק ב"משנה 60)(שם וראה
למלך".

.‡Èdk¯c ÔÈ‡L ·¯ LekLk d·Êa ‰LkLkƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿«∆≈«¿»
‰LkLkL B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜Èf‰Â „ÈÓz d˙BOÚÏ«¬»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿¿»

„Èba61Ì‡Â ;¯eËt - ‰˜Èf‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dlL «ƒ∆»ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ ‰·Bb - ˜fp‰ OÙz62‰fL ;OÙzM ‰nÓ »««ƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ«∆»«∆∆

‡e‰ ˜ÙÒ ¯·c‰63Ô¯w‰ ˙B„ÏBz el‡ Ì‡64·iÁL «»»»≈ƒ≈¿«∆∆∆«»
Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰ÈÏÚ65¯eËtL »∆»ƒ¿»«ƒ¿»∆∆∆»
e¯‡aL BÓk ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰ÈÏÚ66. »∆»ƒ¿»«ƒ¿∆≈«¿

זכר.61) של המין יכול 62)באבר אינו שלם נזק אבל
חצי  אלא משלם אינו - "קרן" זהו אם ממהֿנפשך: לתפוש.
הרבים. ברשות לגמרי פטור הוא הרי - "רגל" זהו ואם נזק,

אין 63) הספק ומן יט:), קמא (בבא נפתרה שלא בעיה
מידו. מוציאים אין הניזק, תפס ואם ממון. מוציאין

בכך.64) דרכה להזיק.65)שאין כוונתה שאין מכיון
ח.66) הלכה למעלה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
(1– ממנו חלוקה שהיא תולדה, לרגל שיש לבאר, ענינו

וכל  הם מה זו תולדה משפטי בו ונתבארו הצרורות. והוא
בשלימות. עניניה

.‡„Á‡Â ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡ „Á‡2·‡‰ ‰È‰ Ì‡ .˙B„ÏBz‰ ∆»¬¿ƒƒ¿∆»«»ƒ»»»»
„ÚeÓ3˙B„ÚeÓ ÂÈ˙B„ÏBz -4Ìz ‰È‰ Ì‡Â ,5- »¿»»¿ƒ»»»

e‰BÓk ÂÈ˙B„ÏBz6Ô‰È˙B„ÏBz ÏÎÂ ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡ ÏÎÂ . ¿»»¿»¬¿ƒƒ¿»¿≈∆
Ô‰L ÂÈ˙B„ÏB˙Â Ô¯wÓ ıeÁ ,Ô˙lÁzÓ Ô‰ ÔÈ„ÚeÓ»ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ∆∆¿¿»∆≈

L „Ú ‰lÁza ÌÈnze„Úei7e¯‡aL BÓk ,8. «ƒ«¿ƒ»«∆¬¿∆≈«¿

בין.2) . . . ורגל.3)בין שן כגון ומשלם 4)מתחילתו,
שבנכסיו. העידית מן שלם קרן.5)נזק ומשלם 6)כגון

ג. ב: קמא בבא מגופו. נזק טעון 7)חצי נזק, של סוג כל
שהוא  בקרן לנגיחה הבהמה הועדה אם מיוחדת. העדאה
אחת, לתולדה הועדה אם וכן קרן. לתולדות הועדה לא אב,
מגידֿמשנה). (ראה תולדות לשאר מועדת אינה

וד'.8) ב' הלכה א פרק למעלה

.·ÔÈÊzÓ‰ ˙B¯B¯vÓ ıeÁ ,dlL ·‡k - ‰„ÏBz Ïk9 »»»»»∆»ƒ¿«¿«¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡L ;dÎel‰ ˙ÚLa ‰Ó‰a‰ ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓƒ«««¿≈«¿≈»ƒ¿«ƒ»∆««ƒ

Ì‰ Ï‚¯‰ ˙„ÏBzL10ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰ÈÏÚ ¯eËÙe , ∆∆∆»∆∆≈»¬≈∆ƒ¿»«ƒ
Ï‚¯k11‰Ùi‰ ÔÓ ÌlLÓ - ˜fp‰ ˙eL¯a e˜Èf‰ Ì‡Â , ¿∆∆¿ƒƒƒƒ¿«ƒ»¿«≈ƒ«»∆

Ï‚¯k ,ÂÈÒÎaL12BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,·‡ ‡e‰L ∆ƒ¿»»¿∆∆∆»««ƒ≈≈
˜Ê ÈˆÁ ‡l‡ ÌlLÓ13. ¿«≈∆»¬ƒ∆∆

כוונה 10)שהזיקו.9) וללא הילוכה בשעת שהזיקה מכיון

ג: קמא בבא שם 11)להזיק, רבא  רב 12)דעת דעת
שם. ועל 13)פפא קרן, כמו קנס זה ואין יז. שם, משנה

קנס. שם גובים שאין לארץ, בחוץ אפילו אותו גובים כן
בהלכה  בקנס כמודה אותו פוטרין אין השור בעל הודה ואם

ח.

.‚eÈ‰Â ,‰ÎÏ‰Â ,˜fp‰ ¯ˆÁÏ ‰ÒÎpL ‰Ó‰a ?„ˆÈk≈«¿≈»∆ƒ¿¿»«¬««ƒ»¿»¿»¿»
- ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ ‰ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ ÔÈÊzÓ ˙B¯B¯¿̂¿«¿ƒƒ«««¿∆»¿ƒ¿∆«≈ƒ
‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»∆∆ƒ¿»»¿»»∆¬»»

‡È‰ ‰Ïaw‰ ÈtÓ14. ƒƒ««»»ƒ

רמז 14) לה ואין רבינו, משה עד איש מפי איש קבלה
לסדר  [ובהקדמתו יז: קמא בבא רש"י ע' משה, בתורת
תיתכן  לא מסיני למשה שבהלכות רבינו כותב זרעים,
שלנו  בסוגיא שהרי לדבריו, סתירה ומכאן כלל. מחלוקת
וראה  שלם, נזק משלם שצרורות ואומר סומכוס חולק שם

קצב]. סימן יאיר חוות שו"ת

.„eÊzÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿
˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ ˙B¯B¯ˆ15˙‡ e¯aLÂ ¿ƒ«««¿∆»ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿∆

ÈÏk‰ ÏÚ ‰Ò¯c .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÌÈÏk‰16˙eL¯a «≈ƒ¿«≈¬ƒ∆∆»¿»««¿ƒƒ¿
¯Á‡ ÈÏk ÏÚ ÏÙÂ ,ez¯aLÂ ˜fp‰17ÏÚ - B¯aLÂ «ƒ»¿ƒ¿«¿»««¿ƒ«≈¿ƒ¿«

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ÔBL‡¯‰18ÌlLÓ ÔB¯Á‡‰ ÏÚÂ , »ƒ¿«≈∆∆»≈¿«»«¬¿«≈
˜Ê ÈˆÁ19. ¬ƒ∆∆

ברשות 15) היתה שהעקירה אףֿעלֿפי יט. קמא בבא
בהלכה  למעלה כמבואר צרורות, על פטורים ושם הרבים,
ברשות  היתה ההנחה כי חייבים, זה במקרה זאת בכל ב,

יז.16)הניזק. על 17)שם השבור מכלי שבר שהותז
ושברו. אחר רגל.18)כלי צרורות.19)כנזקי כדין

.‰‰ËÚ·e ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰20‰ÊÈz‰Â »¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ»¬»¿ƒƒ»
OÙz Ì‡Â ;¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a e˜Èf‰Â ,˙B¯B¯¿̂¿ƒƒƒ¿»«ƒ»¿ƒ»«
˜ÙÒ ¯·c‰L ;B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜Ê ÚÈ·¯ ˜fp‰«ƒ»¿ƒ«∆∆≈ƒƒƒ»∆«»»»≈
È¯‰L ,Ï‚¯ ˙„ÏBz BÈ‡Â ‡e‰ ÈepL ‡nL ‡e‰∆»ƒ¿≈∆∆∆∆∆¬≈

.‰ËÚa»¬»

התיזה 20) אם יט. קמא בבא בתיקו, שעלתה אשי ר' בעיית
מה  כדרכה, הליכה אגב ולא בכוונה בעיטה ידי על צרורות
הרבים  ברשות שקרן וכשם קרן, כדין דינו האם הדין?
ממה  חצי כאן ישלם כך בכדרכה, שמשלם ממה חצי משלם
הנזק, רביע כלומר החצי, מן חצי דהיינו בכדרכה, שמשלם
כדין  זה מקרה דין כן ועל בצרורות, שינוי דין דנים אין או
פטור. הרבים שברשות ברגל, תולדה היינו כדרכה צרורות
מספק, ממון מוציאים אין כך ומשום נפתרה, לא זו בעיא
אין  נזק, רביע הניזק תפס אם הטעם, ומאותו פטור. והמזיק

יא. הלכה א, פרק השווה מידו. מוציאים

.Â˙ÓÁÓ ˙B¯B¯ˆ ‰ÊÈz‰Â ,˜fp‰ ˙eL¯a ı¯‡a ‰ËÚa»¬»»»∆ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ»¿≈¬«
˜Ê ÚÈ·¯ ÌlLÏ ·iÁ - ÌL e˜Èf‰Â ,‰ËÈÚa‰21‰fL , «¿ƒ»¿ƒƒ»«»¿«≈¿ƒ«∆∆∆∆

˜Ê ÈˆÁ ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;˙B¯B¯v‰ ˙Êz‰a ‡e‰ ÈepLƒ¿«»««¿¿ƒ»««ƒ»¬ƒ∆∆
ÌB˜Óa ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ elÙ‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -≈ƒƒƒ»«¬ƒ»¿»¿«∆∆¿»

ÊÈzz ‡lL dÏ ¯LÙ‡ È‡L22- ‰ÊÈz‰Â ‰ËÚ·e , ∆ƒ∆¿»»∆…«ƒ»¬»¿ƒƒ»
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קני oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - oqip 'h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ‡ - ˜Ê ÈˆÁ ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;˜Ê ÚÈ·¯ ÌlLÓ¿«≈¿ƒ«∆∆¿ƒ»««ƒ»¬ƒ∆∆≈
.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»

להלכה 21) יסוד שהיא הבעיה, מאותה נובע זה דין
נזק הקודמ  רבע משלם הריהו לצרורות, שינוי יש אם ת.

וגם  לצרורות, שינוי אין ואם הניזק. ברשות אפילו בלבד,
ברשות  הרי כדרכם, כמו נחשבים בעיטה ידי על צרורות
רבע  רק הניזק ישלם מספק כן, על נזק. חצי ישלם הניזק

מקרה 22)הנזק. לדון יסוד ויש בעיטה. ללא גם צרורות,
אבא  ר' בעיית שזוהי נזק, חצי ולחייב כדרכם, כצרורות זה

יט. שם נפתרה, שלא ממל בר

.ÊÔBÓÓ ÔÈÓeÏLz‰ È¯‰ - ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ‰ Ïk»«¿«≈∆∆»≈¬≈««¿ƒ»
B¯·ÁÓ ‰ÂlL ÈÓk ,BÓlLÏ ·iÁ ‡e‰L23·iÁ ‡e‰L ∆«»¿«¿¿ƒ∆»»≈¬≈∆«»

˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ‰ ÏÎÂ ;ÌlLÏ24ÔÈÓeÏLz‰ È¯‰ - ¿«≈¿»«¿«≈¬ƒ∆∆¬≈««¿ƒ
Ò˜25‰ÎÏ‰ ‡e‰L ˙B¯B¯ˆ ÏL ˜Ê ÈˆÁÓ ıeÁ ,26, ¿»≈¬ƒ∆∆∆¿∆¬»»

e¯‡aL BÓk27. ¿∆≈«¿

שהפסידו.23) מה לניזק בקרן 24)משלם תם
צריך 25)ובתולדותיה. ובדין אשם, אינו הבהמה בעל כי

כדי  נזק, חצי תשלום עליו הטילה והתורה פטור, להיות
טו: שם בעתיד, בהמתו את תשלום 26)שישמור שהוא

"קנס". ולא וג'.27)"ממון" ב' הלכה לעיל

.ÁÏÏk‰ ‰Ê28‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ‰ Ïk : ∆«¿»»«¿«≈«∆ƒƒ¬≈∆
ÓÈÓeÏLz ÔB‚k ,˙BÁt B‡ ¯˙È ÌlLÓ‰ ÏÎÂ ;ÔBÓ»¿»«¿«≈»≈»¿«¿≈

ÏÙk29˙BÁt‰ B‡ Ô¯w‰ ÏÚ ¯˙i‰ È¯‰ - ˜Ê ÈˆÁ B‡ ∆∆¬ƒ∆∆¬≈«»≈««∆∆«»
‰„Bn‰ Ï·‡ ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ ‡l‡ Ò˜ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .Ò¿̃»¿≈«»ƒ¿»∆»«ƒ≈ƒ¬»«∆

¯eËt - ˙BÒw‰ ÔÓ Ò˜ ÏÎa30. ¿»¿»ƒ«¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

xeht qpwa dcen

הדין  עליהם שחל קנס הם תם שור של נזק חצי תשלומי
המזיק, מצד בשלמא להבין: וצריך פטור". בקנס "מודה
הקנס  שתשלום וכיון וחרטה, תשובה עשיית היא הודאתו
קשה, לניזק בנוגע אבל פטור. לכן לניזק ממוני חוב אינו
שהמזיק  בגלל לו המגיע תשלום להפסיד הוא צריך מדוע
כאשר  שגם באגה"ק המבואר לפי ובפרט תשובה. עשה
שמים  ובדיני אדם בדיני ומתחייב חברו ממון מזיק אדם
נפשך, ממה וא"כ ממונו שיאבד נגזר כבר הניזק שעל הרי
זה  שתשלום יתכן איך נזק חצי שיקבל עליו נגזר אם
שיפסיד  עליו נגזר ואם המזיק, הודאת ידי על יתבטל
על  שלא הנזק חצי בתשלום שיזכה יתכן לא הרי לגמרי

ה'. רצון פי
ולפגוע  "לפייסו שצריך מחילה בקשת לחיוב דומה ואינו
בושה  משמים עליו נגזר שכבר הגם כו'" לו שימחול עד בו
רואה  כשהלה לו שגרם הבושה את מקטין שם כי זו,
מפייסו  אינו אם וממילא, לפייסו. וטורח כבודו על שמוותר
זה  כל שייך אין למזיק שבנוגע אלא נוסף. נזק לו גורם

ובגללה  יותר, עוד חבירו את מזיק הוא שבהודאתו מכיון
הנזק. חצי את גם מפסיד

על  והוכחה בירור היא המזיק של שהודאתו הוא והביאור
מחצה  או הכל להפסיד השמים, מן הניזק על שנגזר מה
ש"הרגו  זוממין עדים בדין הרמב"ן ביאור על־דרך בלבד.
והוכחה  בירור הוא בי"ד מעשה שעצם שביאר נהרגין" אין

משמים. עליו נגזר שכך
האדם  בעבודת ומועד תם העניינים: בפנימיות לבאר ויש
כי  מועד, בגדר שאינה יהודי של הבהמית נפש על מדבר
ומה  תם" איש "יעקב של באופן היא והנהגתה יהודי נפש

יצרו. שתקפו מפני הוא שאירע
(כגון  קטן מפרט אפילו בה וחזרה שהועדה ובהמה
לתמותה  חזרה בו שהועדה מדבר בשבת) לנגוח שהפסיקה
לאחר  שגם פירושו התשובה ובעבודת עניין, לאותו
לחזור  בקלות יכול רצוי, בלתי לעניין מועד שנעשה
גמור, צדיק ולהעשות אחד תשובה הרהור ידי על לתמותו
נעשה  שהרי גמור מצדיק למעלה שהוא אלא עוד ולא
טרם  ש"והיה באופן היא עמו שההנהגה בעל־תשובה
לפני  עוד לתפילתם נענה שהקב"ה אענה" ואני יקראו

וקורא! שמתפלל
(` oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr)

טו:28) גנב.29)שם זה 30)של למדו סד: שם
(שמות  לרעהו" שנים ישלם אלקים ירשיעון "אשר מהכתוב

עצמו. את המרשיע ולא ח) כב,

.ËÚ˜˙Â ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ ËÈLB‰L ÏB‚¯z«¿¿∆ƒ…«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«
B¯aLÂ Ba31‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏ·z BÎB˙a eÈ‰ Ì‡ :Ô32, ¿ƒ¿ƒ»¿¿»ƒ¿«≈»∆

˜Ê ÌlLÓ ÔÈÏ·z‰ ÏÚ - ÔÏÎ‡Ï È„k BL‡¯ ËÈLB‰L∆ƒ…¿≈¿»¿»««¿»ƒ¿«≈∆∆
ÌÏL33˜Ê ÈˆÁk ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ÈÏk‰ ÏÚÂ , »≈¿««¿ƒ¿«≈¬ƒ∆∆«¬ƒ∆∆

˙B¯B¯ˆ34Bk¯„ ‡e‰ CkL ,35- Ô˜È¯ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿∆»«¿¿ƒ»»«¿ƒ≈»
‰pLÓ ‰Ê È¯‰36˙BÒw‰ ÏÎk ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓe ,37. ¬≈∆¿À∆¿«≈¬ƒ∆∆¿»«¿»

הקול.31) מחמת הכלי תרנגול.32)שנבקע ממאכלי
בכך.33) ודרכו הואיל שן, לא 34)כדין בא הנזק כי

מכוחו. אלא גופו, התרנגול ראשו 35)עלֿידי להכניס
האכילה, בשעת קול ולהשמיע גרעינים, בו שיש כלי, לתוך

ויט. יח: ריק.36)שם כלי לתוך ראשו שהכניס
בהלכותיו.37) הרי"ף פסק וכן צרורות, כדין ולא קרן כדין

אלא  משלם אינו צרורות והתיזה בעטה שאם ואףֿעלֿפי
היינו  המזיק, המעשה גוף שם ה), הלכה (למעלה נזק רביע
מעשה  גוף כאן, אבל שינוי. עלֿידי נעשה צרורות התזת
שהכנסת  אלא כדרכה, הוא התרנגול קריאת היינו ההיזק,
עלֿידי  צרורות זה אין ולפיכך שינוי, הוא ריק לכלי הראש

בראב"ד). וראה (מגידֿמשנה, קרן של תולדה אלא שינוי

.ÈÛvL ÒeÒ ÔÎÂ38ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯aLÂ ¯ÚpL ¯BÓÁÂ ¿≈∆»««¬∆»«¿ƒ≈∆«≈ƒ
ÔÈ„ÚeÓ ÔÈÏB‚¯z‰ .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ -39Ôk¯„k Cl‰Ï ¿«≈¬ƒ∆∆««¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿«¿»

,Ô‰ÈÏ‚¯a ¯eL˜ ‰Úeˆ¯ B‡ ËeÁ ‰È‰ .¯aLÏe¿«≈»»¿»»¿«¿≈∆
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על  גללים הטילה אבל לגופה. המחוברים (=צואה) גללים
ב'שיטה  מיגש (ר"י שן ולא "צרורות" זה הרי הפירות

ג). שם חננאל ורבינו יט. קמא לבבא כל 53)מקובצת'
להזיק. כוונה לבהמה בו ואין מצוי, שהזיקו ולא 54)דבר

ושברתם,55)בכוונה. אותם וגררה בשערה, כלים שנדבקו
ויז: ג. קמא יט:56)בבא שם  רסן.57)כדרכה,

'"בשעת 59)פעמון.58) המלים חסרות יז:) (שם בגמרא
תוספתא  ראה התוספתא. לשון את תפס רבינו אבל הילוכו",

.(347 ע' צוקרמנדל א, פרק ב"משנה 60)(שם וראה
למלך".

.‡Èdk¯c ÔÈ‡L ·¯ LekLk d·Êa ‰LkLkƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿«∆≈«¿»
‰LkLkL B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜Èf‰Â „ÈÓz d˙BOÚÏ«¬»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿¿»

„Èba61Ì‡Â ;¯eËt - ‰˜Èf‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dlL «ƒ∆»ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ ‰·Bb - ˜fp‰ OÙz62‰fL ;OÙzM ‰nÓ »««ƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ«∆»«∆∆

‡e‰ ˜ÙÒ ¯·c‰63Ô¯w‰ ˙B„ÏBz el‡ Ì‡64·iÁL «»»»≈ƒ≈¿«∆∆∆«»
Ï‚¯‰ ˙B„ÏBz B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰ÈÏÚ65¯eËtL »∆»ƒ¿»«ƒ¿»∆∆∆»
e¯‡aL BÓk ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰ÈÏÚ66. »∆»ƒ¿»«ƒ¿∆≈«¿

זכר.61) של המין יכול 62)באבר אינו שלם נזק אבל
חצי  אלא משלם אינו - "קרן" זהו אם ממהֿנפשך: לתפוש.
הרבים. ברשות לגמרי פטור הוא הרי - "רגל" זהו ואם נזק,

אין 63) הספק ומן יט:), קמא (בבא נפתרה שלא בעיה
מידו. מוציאים אין הניזק, תפס ואם ממון. מוציאין

בכך.64) דרכה להזיק.65)שאין כוונתה שאין מכיון
ח.66) הלכה למעלה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
(1– ממנו חלוקה שהיא תולדה, לרגל שיש לבאר, ענינו

וכל  הם מה זו תולדה משפטי בו ונתבארו הצרורות. והוא
בשלימות. עניניה

.‡„Á‡Â ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡ „Á‡2·‡‰ ‰È‰ Ì‡ .˙B„ÏBz‰ ∆»¬¿ƒƒ¿∆»«»ƒ»»»»
„ÚeÓ3˙B„ÚeÓ ÂÈ˙B„ÏBz -4Ìz ‰È‰ Ì‡Â ,5- »¿»»¿ƒ»»»

e‰BÓk ÂÈ˙B„ÏBz6Ô‰È˙B„ÏBz ÏÎÂ ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡ ÏÎÂ . ¿»»¿»¬¿ƒƒ¿»¿≈∆
Ô‰L ÂÈ˙B„ÏB˙Â Ô¯wÓ ıeÁ ,Ô˙lÁzÓ Ô‰ ÔÈ„ÚeÓ»ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ∆∆¿¿»∆≈

L „Ú ‰lÁza ÌÈnze„Úei7e¯‡aL BÓk ,8. «ƒ«¿ƒ»«∆¬¿∆≈«¿

בין.2) . . . ורגל.3)בין שן כגון ומשלם 4)מתחילתו,
שבנכסיו. העידית מן שלם קרן.5)נזק ומשלם 6)כגון

ג. ב: קמא בבא מגופו. נזק טעון 7)חצי נזק, של סוג כל
שהוא  בקרן לנגיחה הבהמה הועדה אם מיוחדת. העדאה
אחת, לתולדה הועדה אם וכן קרן. לתולדות הועדה לא אב,
מגידֿמשנה). (ראה תולדות לשאר מועדת אינה

וד'.8) ב' הלכה א פרק למעלה

.·ÔÈÊzÓ‰ ˙B¯B¯vÓ ıeÁ ,dlL ·‡k - ‰„ÏBz Ïk9 »»»»»∆»ƒ¿«¿«¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡L ;dÎel‰ ˙ÚLa ‰Ó‰a‰ ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓƒ«««¿≈«¿≈»ƒ¿«ƒ»∆««ƒ

Ì‰ Ï‚¯‰ ˙„ÏBzL10ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰ÈÏÚ ¯eËÙe , ∆∆∆»∆∆≈»¬≈∆ƒ¿»«ƒ
Ï‚¯k11‰Ùi‰ ÔÓ ÌlLÓ - ˜fp‰ ˙eL¯a e˜Èf‰ Ì‡Â , ¿∆∆¿ƒƒƒƒ¿«ƒ»¿«≈ƒ«»∆

Ï‚¯k ,ÂÈÒÎaL12BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,·‡ ‡e‰L ∆ƒ¿»»¿∆∆∆»««ƒ≈≈
˜Ê ÈˆÁ ‡l‡ ÌlLÓ13. ¿«≈∆»¬ƒ∆∆

כוונה 10)שהזיקו.9) וללא הילוכה בשעת שהזיקה מכיון

ג: קמא בבא שם 11)להזיק, רבא  רב 12)דעת דעת
שם. ועל 13)פפא קרן, כמו קנס זה ואין יז. שם, משנה

קנס. שם גובים שאין לארץ, בחוץ אפילו אותו גובים כן
בהלכה  בקנס כמודה אותו פוטרין אין השור בעל הודה ואם

ח.

.‚eÈ‰Â ,‰ÎÏ‰Â ,˜fp‰ ¯ˆÁÏ ‰ÒÎpL ‰Ó‰a ?„ˆÈk≈«¿≈»∆ƒ¿¿»«¬««ƒ»¿»¿»¿»
- ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ ‰ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ ÔÈÊzÓ ˙B¯B¯¿̂¿«¿ƒƒ«««¿∆»¿ƒ¿∆«≈ƒ
‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»∆∆ƒ¿»»¿»»∆¬»»

‡È‰ ‰Ïaw‰ ÈtÓ14. ƒƒ««»»ƒ

רמז 14) לה ואין רבינו, משה עד איש מפי איש קבלה
לסדר  [ובהקדמתו יז: קמא בבא רש"י ע' משה, בתורת
תיתכן  לא מסיני למשה שבהלכות רבינו כותב זרעים,
שלנו  בסוגיא שהרי לדבריו, סתירה ומכאן כלל. מחלוקת
וראה  שלם, נזק משלם שצרורות ואומר סומכוס חולק שם

קצב]. סימן יאיר חוות שו"ת

.„eÊzÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿
˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ ˙B¯B¯ˆ15˙‡ e¯aLÂ ¿ƒ«««¿∆»ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿∆

ÈÏk‰ ÏÚ ‰Ò¯c .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÌÈÏk‰16˙eL¯a «≈ƒ¿«≈¬ƒ∆∆»¿»««¿ƒƒ¿
¯Á‡ ÈÏk ÏÚ ÏÙÂ ,ez¯aLÂ ˜fp‰17ÏÚ - B¯aLÂ «ƒ»¿ƒ¿«¿»««¿ƒ«≈¿ƒ¿«

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ÔBL‡¯‰18ÌlLÓ ÔB¯Á‡‰ ÏÚÂ , »ƒ¿«≈∆∆»≈¿«»«¬¿«≈
˜Ê ÈˆÁ19. ¬ƒ∆∆

ברשות 15) היתה שהעקירה אףֿעלֿפי יט. קמא בבא
בהלכה  למעלה כמבואר צרורות, על פטורים ושם הרבים,
ברשות  היתה ההנחה כי חייבים, זה במקרה זאת בכל ב,

יז.16)הניזק. על 17)שם השבור מכלי שבר שהותז
ושברו. אחר רגל.18)כלי צרורות.19)כנזקי כדין

.‰‰ËÚ·e ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰20‰ÊÈz‰Â »¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ»¬»¿ƒƒ»
OÙz Ì‡Â ;¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a e˜Èf‰Â ,˙B¯B¯¿̂¿ƒƒƒ¿»«ƒ»¿ƒ»«
˜ÙÒ ¯·c‰L ;B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜Ê ÚÈ·¯ ˜fp‰«ƒ»¿ƒ«∆∆≈ƒƒƒ»∆«»»»≈
È¯‰L ,Ï‚¯ ˙„ÏBz BÈ‡Â ‡e‰ ÈepL ‡nL ‡e‰∆»ƒ¿≈∆∆∆∆∆¬≈

.‰ËÚa»¬»

התיזה 20) אם יט. קמא בבא בתיקו, שעלתה אשי ר' בעיית
מה  כדרכה, הליכה אגב ולא בכוונה בעיטה ידי על צרורות
הרבים  ברשות שקרן וכשם קרן, כדין דינו האם הדין?
ממה  חצי כאן ישלם כך בכדרכה, שמשלם ממה חצי משלם
הנזק, רביע כלומר החצי, מן חצי דהיינו בכדרכה, שמשלם
כדין  זה מקרה דין כן ועל בצרורות, שינוי דין דנים אין או
פטור. הרבים שברשות ברגל, תולדה היינו כדרכה צרורות
מספק, ממון מוציאים אין כך ומשום נפתרה, לא זו בעיא
אין  נזק, רביע הניזק תפס אם הטעם, ומאותו פטור. והמזיק

יא. הלכה א, פרק השווה מידו. מוציאים

.Â˙ÓÁÓ ˙B¯B¯ˆ ‰ÊÈz‰Â ,˜fp‰ ˙eL¯a ı¯‡a ‰ËÚa»¬»»»∆ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ»¿≈¬«
˜Ê ÚÈ·¯ ÌlLÏ ·iÁ - ÌL e˜Èf‰Â ,‰ËÈÚa‰21‰fL , «¿ƒ»¿ƒƒ»«»¿«≈¿ƒ«∆∆∆∆

˜Ê ÈˆÁ ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;˙B¯B¯v‰ ˙Êz‰a ‡e‰ ÈepLƒ¿«»««¿¿ƒ»««ƒ»¬ƒ∆∆
ÌB˜Óa ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ elÙ‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -≈ƒƒƒ»«¬ƒ»¿»¿«∆∆¿»

ÊÈzz ‡lL dÏ ¯LÙ‡ È‡L22- ‰ÊÈz‰Â ‰ËÚ·e , ∆ƒ∆¿»»∆…«ƒ»¬»¿ƒƒ»
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ÌlLÓ - ¯aLÂ ÏbÏb˙Â ËeÁ‰ B˙B‡a ÈÏk CazÒÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿«≈
˜Ê ÈˆÁ40Ì„‡ B¯LwLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41; ¬ƒ∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»»

ÔÈÏB‚¯z‰ ÏÚa - ÂÈÏ‡Ó Ì‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ¯L˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«««¿≈∆≈≈»««««¿¿ƒ
¯eËt42ËeÁ‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa ËeÁÏ eÈ‰ Ì‡Â . »¿ƒ»«¿»ƒ¿…»»«
˜Ù‰¯B·k ‡e‰ È¯‰L ,˜Ê ÈˆÁ ·iÁ ËeÁ‰ ÏÚa - ¯ ∆¿≈««««»¬ƒ∆∆∆¬≈¿

ÏbÏb˙n‰43. «ƒ¿«¿≈

של 38) שדרכו צרורות, כדין נזק חצי משלם קול. השמיע
לנעור. חמור ושל לצנוף [הפירוש 39)סוס יז. קמא בבא

בחלקם  דבריהן כי מוקדם, בירור טעון אלו להלכות
בהשגות  מרבה הראב"ד מוקשים. ובחלקם סתומים,
חושןֿ ערוך' ב'שולחן והרמ"א מצדיקן, והמגידֿמשנה
במילים: אלה רבינו דברי מגדיר א, סעיף שצ סימן משפט
רבינו  כוונת עומק את מבהיר שלפנינו הפירוש סתום". "זה
הראב"ד. של השגותיו תסתלקנה כך ומתוך אלה, בדינים
מן  נתחיל א. הענין: לביאור קצרות הקדמות שש ונקדים
איש  יכרה כי או בור איש יפתח וכי בתורה, כתוב המקרא.
ישלם  הבור בעל חמור, או שור שמה ונפל יכסנו ולא בור
בור  איש יט:) קמא (בבא חכמים ודרשו לגֿלד). כא, (שמות
הניחה  או בור חופרת בהמה אם פירוש: בור. שור ולא
על  שדרס חי בעל ב. פטור. הבהמה בעל וכדומה, מכשול
ונשבר, אחר למקום ונתגלגל המקום על נשבר ולא כלי
חצי  או רגל כדין שלם נזק חייב אם יז:) (שם רבא מסופק
נפתרה  שלא שבבעיא פעמים כמה כבר נתבאר צרורות. נזק
דבר  כל ג. הראיה. עליו מחבירו המוציא רבינו פוסק
נקרא  שנח, אחרי והזיק בהמה וברגלי אדם ברגלי המתגלגל
על  חייבים אין ד. ו.). (שם בור כדין ודינו המתגלגל", "בור
חייבים  בור על ה. א). הלכה יג פרק (להלן בבור כלים נזקי
חייבים  צרורות על אבל הניזק, ברשות או הרבים ברשות
שפשעו  אדם בני שני ו. ב). הלכה (למעלה הניזק ברשות רק
יב  פרק (לקמן נזק חצי משלם אחד כל בור, לנזקי וגרמו

לפ  נתחיל אלו הקדמות אחרי מקומות). ובכמה יז רש.הלכה
ב.40) הקדמה ראה כרגל. ולא צרורות בעל 41)כדין

מאליו, מנקשר גרע לא אחר קשרו ואם (ראב"ד). התרנגול
פטור. התרנגול בעל רבינו אינו 42)שלדעת הוא, אנוס

ברגלי  מאליו חוט שייקשר דעתו על להעלות צריך
או  הבהמה ברגלי צרורות להתזת דומה זה ואין תרנגוליו.
של  מרצונם ושלא מדעתם שלא נקשר כי שעליה, למשא

בכמה 43)הבעלים. שונה אחד במקרה עוסק זה דין
שנשברו  בכלים דנים שם שלפניו. הדינים מנושאי בחינות
כמה  נתבאר כבר בהם. נגעו צרורות ומדין הניזק, ברשות
דנים  זה בדין אבל הניזק, ברשות רק חייב שצרורות פעמים
ד). (הקדמה בבור כלים נזקי על חייבים ואין בור, נזקי על
אדם. שהוזק במקרה זו פיסקה להעמיד עלינו כרחנו, ובעל
הוזק, או שנהרג אחר חי בעל או שם. רש"י פירש וכן
ולא  "שור" שדרשו ואףֿעלֿפי הרבים. ברשות ואפילו
רק  זה פטור, הבור בעל ונהרג, לבור אדם נפל ואם "אדם"
יג  פרק (להלן בנזקיו הבור בעל חייב הוזק אם אבל כשמת,
נח  שהחוט אחרי קרה כשהנזק אמור, זה וכל ג), הלכה
וגם  בור. דין לו אין בתנועה שהמכשול זמן כל כי (ראב"ד),
ולכן  שלפניו, כבדינים התרנגול, בעל כשקשרו מדבר זה דין

נזק  חצי כן גם התרנגול ובעל נזק, חצי רק חייב החוט בעל
ושנים  החוט, קשירת ידי על פשע הוא שגם בור, משום
מגדל  ראה ואו). (הקדמה נזק חצי משלם אחד כל שפשעו
כי  בעליו, את מחייבים התרנגול פעולת על ולא כאן. עוז
וראה  החוט. קשירת על אלא בור", שור ולא בור, "איש
לגמרי  שונה ושיטתו א. פרק בתחילת ב"ק הרא"ש פסקי

כאן]. רבינו משיטת

.‡ÈeÒ¯c ÌÈÏB‚¯z‰Â ,ËeÁ‰ ˙‡ ËeÁ‰ ÏÚa ÚÈˆ‰ƒ¿ƒ««««∆«¿««¿¿ƒ»¿
˙‡ Ba e¯aLÂ Ô‰ÈÏ‚¯a ¯L˜Â ,e‰e‡ÈˆB‰Â ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈∆¿ƒ¿∆
‡e‰ Òe‡ È¯‰L ,¯eËt ËeÁ‰ ÏÚa Û‡ - ÌÈÏk‰44. «≈ƒ««««»∆¬≈»

שור 44) ולא בור, "איש משום פטור התרנגול בעל יט: שם
נח, שהחוט אחרי בעלֿחי או האדם הוזק אם [היינו בור".
משום  נזק חצי התרנגול בעל חייב הילוכו דרך כשהזיק אבל

"צרורות"].

.·ÈÔÈÁÈ¯ÙÓ eÈ‰L ÔÈÏB‚¯z45ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ «¿¿ƒ∆»«¿ƒƒƒ»¿»
˜Ê ÌlLÓ - e¯aL Ì‰ÈÙÎa Ì‡ :ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ¿ƒ¿∆«≈ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿¿«≈∆∆

ÌÏL46˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ì‰ÈÙÎaL Áe¯a Ì‡Â ,47. »≈¿ƒ»«∆¿«¿≈∆¿«≈¬ƒ∆∆

יז:45) רגל.46)שם הנזק 47)כדין כי צרורות, בדין
שהם  הרוח, באמצעות אלא גופו, התרנגול ידי על לא נעשה

לנשיבתו. גרמו

.‚ÈÔÈÒc‰Ó eÈ‰48˙B¯t Èab ÏÚ B‡ ‰qÚ Èab ÏÚ »¿«¿ƒ««≈ƒ»««≈≈
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - e¯w B‡ eÙpËÂ49¯ÙÚa e˜Èf‰ . ¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ∆∆»≈ƒƒ¿»»
ÈÏ‚¯a B‡ Ô‰ÈÙÎa eÏÚ‰L ˙B¯B¯ˆ B‡ÔÈÓlLÓ - Ô‰ ¿∆∆¡¿«¿≈∆¿«¿≈∆¿«¿ƒ

˜Ê ÈˆÁ50. ¬ƒ∆∆

קמא 48) בבא לרבינו המשניות פירוש ראה ברגלים, חופרים
א. משנה ב, בכך.49)פרק דרכם צרורות,50)כי כדין

יז: שם

.„ÈÏ·Áa ÔÈËhÁÓ eÈ‰51Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ ,52¯aLÂ »¿«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿««∆∆¿ƒ¿«
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÈÏc‰53ÈÏc‰ ÏbÏb˙pL ,‡e‰Â . «¿ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈¿∆ƒ¿«¿≈«¿ƒ

Ô˙ÓÁÓ54Ï·Á‰ ÏÚ ‰È‰ Ì‡Â .¯aLÂ ÏÙpL „Ú ≈¬»»«∆»«¿ƒ¿«¿ƒ»»««∆∆
ÏÎ‡55e‰e˜Òt Ô˙ÏÈÎ‡ ˙Ú·e56ÏÚ Ìb ÌlLÓ - …∆¿≈¬ƒ»»¿»¿«≈««

ÌÏL ˜Ê Ï·Á‰57. «∆∆∆∆»≈

בדליו).51) מחטטין היו - רס"ט קושטא (בדפוס שם
הדלי.52) מכובד ונפסק החבל, כי 53)נחלש רגל, כדין

בלוי, בחבל עוסק זה דין להזיק. כוונתו ואין לחטט דרכו
החבל  ועל משונה, זה אין ולכן נפסק, הוא קל שבחיטוט

ערך. חסר הוא כי כלום, חייב עד 54)אינו דחפוהו שהם
יח. שם בגופם, הזיקו כי שלם, נזק משלם כן על שנשבר.
נזק  חצי אלא משלם אינו ונשבר, מאליו הדלי נתגלגל אם
זה  אם נפתרה, שלא (שם) רבא של בעיא קיימת כי מספק,
שם. רי"ף וראה צרורות, של כנזק או בגופו כהזיק נחשב

שם.55) בכך 57)קרעוהו.56)גמרא דרכו כי שן, כדין
אוכל. עליו שיש החבל את בחזקה לנקר

.ÂËÈ„b‰Â ·Ïk‰58‰ÏÚÓÏÓ ‚b‰ L‡¯Ó eˆÙwL «∆∆¿«¿ƒ∆»¿≈…«»ƒ¿«¿»
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ ‰hÓÏ59, ¿«»¿ƒ¿∆«≈ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈

,e˜Èf‰Â eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ¯·„Ï Ô‰ ÌÈ„ÚenL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ≈¿»»∆¿≈ƒ»¿¿ƒƒ
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‰ÚÈLt ‚b‰ L‡¯Ï Ô˙iÏÚL60Ô˙ÏÈÙpL Èt ÏÚ Û‡Â ; ∆¬ƒ»»¿…«»¿ƒ»¿««ƒ∆¿ƒ»»
Ò‡61·iÁ - Ò‡a BÙBÒÂ ‰ÚÈLÙa B˙lÁzL Ïk ,62. …∆…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿…∆«»

כא:58) קמא רגל.59)בבא ידעו 60)כדין הבעלים כי
הגג. לראש לטפס והגדי הכלב של והבעלים 61)דרכם

יפלו. הגדי או שהכלב הדעת, על להעלות צריכים היו לא
מב.62) מציעא בבא נופלים, היו לא הפשיעה לולא כי

.ÊË,‡e‰Â .˜Ê ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ - ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ eˆÙ»̃¿ƒ«»¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ∆∆»
C¯ÒÂ È„b‰ LÏ˙pL63·Ïk‰ C¯Ò Ï·‡ ;·Ïk‰ ıÙ˜Â ∆ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿»««∆∆¬»ƒ¿««∆∆

- ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ ÔÈa ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ÔÈa ,È„b‰ ‚l„Â¿ƒ≈«¿ƒ≈ƒ¿«¿»¿«»≈ƒ«»¿«¿»
ÌÏL ˜Ê ÔÈ·iÁ64ÏB‚¯z ÔÎÂ .65‰ÏÚÓÏÓ ÔÈa ,‚lcL «»ƒ∆∆»≈¿≈«¿¿∆ƒ≈≈ƒ¿«¿»

.ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ÔÈa ‰hÓÏ¿«»≈ƒ¿«»¿«¿»¿«≈∆∆»≈

כך 63) ומשום הגדי, של דרכו זה אין בכותל. צפרניו שנעץ
כב. קמא בבא קרן, כדין נזק חצי גירסת 64)משלם זוהי

שלנו, (בגמרא שם חננאל ורבינו הרי"ף גירסת וגם רבינו,
פטורין). למעלה,65)הגירסא: מלמטה אפילו לדלג דרכו

כא: שם

.ÊÈ‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏËpL ·Ïk66Ì‡ :LÈ„‚Ï BÏ CÏ‰Â ∆∆∆»«∆«¬»»¿»«¿»ƒƒ
LÈ„b‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â ‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏÎ‡Â LÈ„ba dÁÈp‰ƒƒ»«»ƒ¿»«∆«¬»»¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ
ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ‰¯¯Á‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ‰¯¯Á‰ ÏÚ -67, ««¬»»¿«¿«¬»»¿«≈∆∆»≈

˜Ê ÈˆÁ LÈ„b‰ ¯‡L ÏÚÂ68˙‡ ¯¯‚Ó ‰È‰ Ì‡Â ; ¿«¿»«»ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ»»¿»≈∆
ÏÚ ÌlLÓ - Û¯BOÂ CÏB‰Â LÈ„b‰ ÏÚ ‰¯¯Á‰«¬»»««»ƒ¿≈¿≈¿«≈«
˜Ê ÈˆÁ ÌÈÏÁb‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ,ÌÏL ˜Ê ‰¯¯Á‰69, «¬»»∆∆»≈¿«¿«∆»ƒ¬ƒ∆∆

¯eËt LÈ„b‰ ¯‡L ÏÚÂ70. ¿«¿»«»ƒ»

בה.66) נדבקת גחלת ולפעמים גחלים על אפויה עוגה
עלֿמנת 67) להניחה שדרכו מכיון החררה, מקום על גם

מעשה. עשה וגם פירוש 68)לאכלה וראה צרורות, כדין
כב. קמא בבא חננאל ורבינו לרבינו, מכיון 69)המשניות

משונה. בעיא 70)שזה יט. קמא ובבבא כוחו, כוח זהו [כי
נפשטה, ולא לא, או דמי ככוחו כוחו כוח אם אשי, רב של
ראה  מספק. ממון מוציאים שאין כשיטתו רבינו פסק ולכן
חננאל  רבינו גם וראה שצב. סימן חושןֿמשפט יוסף' 'בית
ומה  בוריים). על דבריו להבין מאוד (וקשה שלפנינו בסוגיא
לא  שהגדיש אפשר גרר לא שאילו משום למניח? זה בין

נשרף]. היה

.ÁÈ˙‡ ˙ÏÁb‰ ÏÚa ¯ÓMLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««««∆∆∆
‰¯¯Á‰ ˙‡ ÏËÂ ¯˙ÁÂ ·Ïk‰ ‡·e ,˙Ïc‰ Ì˙ÒÂ BM‡ƒ¿»««∆∆»«∆∆¿»«¿»«∆«¬»»
- L‡‰ ÏÚa ,BM‡ ¯ÓL ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;L‡‰ ÏÚÓ≈«»≈¬»ƒ…»«ƒ««»≈

LÈ„b‰ ˙Ù¯O ÏÚ ·iÁ71˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ·iÁ ·Ïk‰ ÏÚ·e , «»«¿≈««»ƒ«««∆∆«»«¬ƒ«
.dÓB˜Ó ÏÚÂ ‰¯¯Á‰«¬»»¿«¿»

חייב?71) "מאן כג. קמא בבא הגמרא מלשון משמע כך
שואל  שהוא רבינו, ומפרש גחלת?" נמי וליחייב הכלב. בעל
ובעל  הגדיש, בעד לשלם הגחלת בעל את מחייבים אין למה
בעל  כששימר ומתרץ ומקומה. החררה בעד ישלם הכלב
גחלתו  שימר לא שאם רבינו למד ומכאן גחלתו. על הגחלת

חייב. הוא

.ËÈÈÈcÓ ¯eËt - B¯·Áa B¯·Á ÏL BaÏk ‰qLÓ‰«¿«∆«¿∆¬≈«¬≈»ƒƒ≈

ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ Ì„‡72ÈˆÁ ·iÁ ·Ïk‰ ÏÚ·e , »»¿«»¿ƒ≈»«ƒ«««∆∆«»¬ƒ
˜Ê73BaÏk ˙‡ ‰qL Ì‡L Ú„BÈ ‡e‰L ÔÂÈkL ; ∆∆∆≈»∆≈«∆ƒƒ»∆«¿

e‰qL Ì‡Â .BÁÈp‰Ï BÏ ‰È‰ ‡Ï ,CLB ˜Èf‰Ï¿«ƒ≈…»»¿«ƒ¿ƒƒ»
BÓˆÚa74‰pLÓ‰ ÏkL ;¯eËt ·Ïk‰ ÏÚa -75‡·e ¿«¿«««∆∆»∆»«¿«∆»

Ba ‰pLÂ ¯Á‡76.¯eËt - «≈¿ƒ»»

מבחינה 72) אבל מעשה. עשה לא כי אדם, מדיני פטור
שאין  אלא לשלם, וחייב עליו האחריות מוטלת מוסרית
כד: קמא בבא לשלם, אותו להכריח יכול ביתֿדין

הכלב 73) שבעל (שם), רבא של לומר" תמצי כה"אם פסק
דרכו  אין כי נזק, חצי רק ומשלם שם. הרי"ף וכדעת חייב,
ה, הלכה דנזירות ב פרק כסףֿמשנה [וראה לנשוך. כלב של
שיטתו  שזוהי נודע וכבר לומר", תמצי כ"אם "ופסק שכתב:
א  פרק קידושין מסכת ברא"ש גם וכן הגאונים", ושיטת

ד]. המשסה.והכ 74)סימן את נשך המשסה 75)לב
לשסות. רשאי אינו כי שנשך.76)שינה, הכלב

.Î˙Á‡Â ‰ˆe·¯ ˙Á‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙B¯t ÈzL¿≈»ƒ¿»«ƒ««¿»¿««
˜Ê ÈˆÁ ·iÁ - ‰ˆe·¯a ˙Îl‰Ó ‰ËÚ·e ,˙Îl‰Ó77; ¿«∆∆»¬»¿«∆∆ƒ¿»«»¬ƒ∆∆

ËÚ·Ï dk¯c ÔÈ‡ ,‰ÈÏÚ Cl‰Ï dk¯cL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆«¿»¿«≈»∆»≈«¿»¿«≈
da78. »

כד:77) קמא בבא דקרן, תולדה של 78)כדין נימוקו
חצי  תשלומי על בעיקר דובר זה בפרק סיכום: שם. רבא,

צרורות. בתור ב. דקרן. כתולדה שינוי, בתור א. נזק:

ה'תש"פ  ניסן י' ש"ק יום

ׁשליׁשי ּפר  1ק ¤¤§¦¦
שהבהמה 1) דבר וכל האכילה שהוא השן עניני בו נתבארו

ברשות  בהמתו המכניס משפטי בו נתבארו וכן ממנה. נהנית
בין  וחילוקיהם הוזקה, או ורגל בשן הזיקה אם שלו שאינה

ברשות. לשלא ברשות נכנסה

.‡‡ˆBiÎÂ ˙B˜¯È B‡ ˙B¯t ÏÎ‡Ï ˙„ÚeÓ ‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆∆¡…≈¿»¿«≈
Ô‰a2ÌÈ¯·„ ‰ÏÎ‡Â ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿ƒ»ƒƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»ƒ

¯Ú·e :¯Ó‡pL ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ÌÏÎ‡Ï dk¯cL∆«¿»¿»¿»¿«≈∆∆»≈∆∆¡«ƒ≈
˙eL¯a ÌzÏÎ‡ Ì‡Â .'B‚Â e‰„O ·ËÈÓ ¯Á‡ ‰„Oaƒ¿≈«≈≈«»≈¿¿ƒ¬»«»ƒ¿

¯eËt - ÌÈa¯‰3˙È‰pL ‰Ó ÌlLÓ - ˙È‰ Ì‡Â ;4, »«ƒ»¿ƒ∆¡≈¿«≈«∆∆¡≈
.‰˜Èf‰M ‰Ó ‡Ï…«∆ƒƒ»

יט:2) קמא בבא אחר",3)משנה, "בשדה כתוב כי
מכיוון  פטור, שהוא הטעם הניזק. ברשות חכמים: ופירשו
ללכת  ודרכה הרבים, ברשות ללכת רשות לבהמה שיש

ידי 4)ולאכול. על לו חסך הבהמה שבעל הדמים
האכילה.

.·B‡ ÔÈÓLÓL ‰ÏÎ‡Â ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎ ?„ˆÈk≈«ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»À¿¿ƒ
¯Èc ÌlLÓ - ¯È„ ‰ÂLa Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ËÏ5Ì‡Â . …¿«≈»∆¿»∆ƒ»¿«≈ƒ»¿ƒ

Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ˙‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔzÏÎ‡¬»«»ƒ¿»«ƒ¿∆¡»ƒ»¿ƒ≈
ÌÈ¯BÚO6¯ÈÓÚ B‡7ÈÓ„ B‡ ¯ÈÓÚ ÈÓc ÌlLÓe , ¿ƒ»ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈

ÏBÊa ÌÈ¯BÚO8. ¿ƒ¿

להאכיל 5) רגילים שאין פי על אף זוז. = כסף של דינר
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ÌlLÓ - ¯aLÂ ÏbÏb˙Â ËeÁ‰ B˙B‡a ÈÏk CazÒÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿«≈
˜Ê ÈˆÁ40Ì„‡ B¯LwLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41; ¬ƒ∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»»

ÔÈÏB‚¯z‰ ÏÚa - ÂÈÏ‡Ó Ì‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ¯L˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«««¿≈∆≈≈»««««¿¿ƒ
¯eËt42ËeÁ‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa ËeÁÏ eÈ‰ Ì‡Â . »¿ƒ»«¿»ƒ¿…»»«
˜Ù‰¯B·k ‡e‰ È¯‰L ,˜Ê ÈˆÁ ·iÁ ËeÁ‰ ÏÚa - ¯ ∆¿≈««««»¬ƒ∆∆∆¬≈¿

ÏbÏb˙n‰43. «ƒ¿«¿≈

של 38) שדרכו צרורות, כדין נזק חצי משלם קול. השמיע
לנעור. חמור ושל לצנוף [הפירוש 39)סוס יז. קמא בבא

בחלקם  דבריהן כי מוקדם, בירור טעון אלו להלכות
בהשגות  מרבה הראב"ד מוקשים. ובחלקם סתומים,
חושןֿ ערוך' ב'שולחן והרמ"א מצדיקן, והמגידֿמשנה
במילים: אלה רבינו דברי מגדיר א, סעיף שצ סימן משפט
רבינו  כוונת עומק את מבהיר שלפנינו הפירוש סתום". "זה
הראב"ד. של השגותיו תסתלקנה כך ומתוך אלה, בדינים
מן  נתחיל א. הענין: לביאור קצרות הקדמות שש ונקדים
איש  יכרה כי או בור איש יפתח וכי בתורה, כתוב המקרא.
ישלם  הבור בעל חמור, או שור שמה ונפל יכסנו ולא בור
בור  איש יט:) קמא (בבא חכמים ודרשו לגֿלד). כא, (שמות
הניחה  או בור חופרת בהמה אם פירוש: בור. שור ולא
על  שדרס חי בעל ב. פטור. הבהמה בעל וכדומה, מכשול
ונשבר, אחר למקום ונתגלגל המקום על נשבר ולא כלי
חצי  או רגל כדין שלם נזק חייב אם יז:) (שם רבא מסופק
נפתרה  שלא שבבעיא פעמים כמה כבר נתבאר צרורות. נזק
דבר  כל ג. הראיה. עליו מחבירו המוציא רבינו פוסק
נקרא  שנח, אחרי והזיק בהמה וברגלי אדם ברגלי המתגלגל
על  חייבים אין ד. ו.). (שם בור כדין ודינו המתגלגל", "בור
חייבים  בור על ה. א). הלכה יג פרק (להלן בבור כלים נזקי
חייבים  צרורות על אבל הניזק, ברשות או הרבים ברשות
שפשעו  אדם בני שני ו. ב). הלכה (למעלה הניזק ברשות רק
יב  פרק (לקמן נזק חצי משלם אחד כל בור, לנזקי וגרמו

לפ  נתחיל אלו הקדמות אחרי מקומות). ובכמה יז רש.הלכה
ב.40) הקדמה ראה כרגל. ולא צרורות בעל 41)כדין

מאליו, מנקשר גרע לא אחר קשרו ואם (ראב"ד). התרנגול
פטור. התרנגול בעל רבינו אינו 42)שלדעת הוא, אנוס

ברגלי  מאליו חוט שייקשר דעתו על להעלות צריך
או  הבהמה ברגלי צרורות להתזת דומה זה ואין תרנגוליו.
של  מרצונם ושלא מדעתם שלא נקשר כי שעליה, למשא

בכמה 43)הבעלים. שונה אחד במקרה עוסק זה דין
שנשברו  בכלים דנים שם שלפניו. הדינים מנושאי בחינות
כמה  נתבאר כבר בהם. נגעו צרורות ומדין הניזק, ברשות
דנים  זה בדין אבל הניזק, ברשות רק חייב שצרורות פעמים
ד). (הקדמה בבור כלים נזקי על חייבים ואין בור, נזקי על
אדם. שהוזק במקרה זו פיסקה להעמיד עלינו כרחנו, ובעל
הוזק, או שנהרג אחר חי בעל או שם. רש"י פירש וכן
ולא  "שור" שדרשו ואףֿעלֿפי הרבים. ברשות ואפילו
רק  זה פטור, הבור בעל ונהרג, לבור אדם נפל ואם "אדם"
יג  פרק (להלן בנזקיו הבור בעל חייב הוזק אם אבל כשמת,
נח  שהחוט אחרי קרה כשהנזק אמור, זה וכל ג), הלכה
וגם  בור. דין לו אין בתנועה שהמכשול זמן כל כי (ראב"ד),
ולכן  שלפניו, כבדינים התרנגול, בעל כשקשרו מדבר זה דין

נזק  חצי כן גם התרנגול ובעל נזק, חצי רק חייב החוט בעל
ושנים  החוט, קשירת ידי על פשע הוא שגם בור, משום
מגדל  ראה ואו). (הקדמה נזק חצי משלם אחד כל שפשעו
כי  בעליו, את מחייבים התרנגול פעולת על ולא כאן. עוז
וראה  החוט. קשירת על אלא בור", שור ולא בור, "איש
לגמרי  שונה ושיטתו א. פרק בתחילת ב"ק הרא"ש פסקי

כאן]. רבינו משיטת

.‡ÈeÒ¯c ÌÈÏB‚¯z‰Â ,ËeÁ‰ ˙‡ ËeÁ‰ ÏÚa ÚÈˆ‰ƒ¿ƒ««««∆«¿««¿¿ƒ»¿
˙‡ Ba e¯aLÂ Ô‰ÈÏ‚¯a ¯L˜Â ,e‰e‡ÈˆB‰Â ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈∆¿ƒ¿∆
‡e‰ Òe‡ È¯‰L ,¯eËt ËeÁ‰ ÏÚa Û‡ - ÌÈÏk‰44. «≈ƒ««««»∆¬≈»

שור 44) ולא בור, "איש משום פטור התרנגול בעל יט: שם
נח, שהחוט אחרי בעלֿחי או האדם הוזק אם [היינו בור".
משום  נזק חצי התרנגול בעל חייב הילוכו דרך כשהזיק אבל

"צרורות"].

.·ÈÔÈÁÈ¯ÙÓ eÈ‰L ÔÈÏB‚¯z45ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ «¿¿ƒ∆»«¿ƒƒƒ»¿»
˜Ê ÌlLÓ - e¯aL Ì‰ÈÙÎa Ì‡ :ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ¿ƒ¿∆«≈ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿¿«≈∆∆

ÌÏL46˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ì‰ÈÙÎaL Áe¯a Ì‡Â ,47. »≈¿ƒ»«∆¿«¿≈∆¿«≈¬ƒ∆∆

יז:45) רגל.46)שם הנזק 47)כדין כי צרורות, בדין
שהם  הרוח, באמצעות אלא גופו, התרנגול ידי על לא נעשה

לנשיבתו. גרמו

.‚ÈÔÈÒc‰Ó eÈ‰48˙B¯t Èab ÏÚ B‡ ‰qÚ Èab ÏÚ »¿«¿ƒ««≈ƒ»««≈≈
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - e¯w B‡ eÙpËÂ49¯ÙÚa e˜Èf‰ . ¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ∆∆»≈ƒƒ¿»»
ÈÏ‚¯a B‡ Ô‰ÈÙÎa eÏÚ‰L ˙B¯B¯ˆ B‡ÔÈÓlLÓ - Ô‰ ¿∆∆¡¿«¿≈∆¿«¿≈∆¿«¿ƒ

˜Ê ÈˆÁ50. ¬ƒ∆∆

קמא 48) בבא לרבינו המשניות פירוש ראה ברגלים, חופרים
א. משנה ב, בכך.49)פרק דרכם צרורות,50)כי כדין

יז: שם

.„ÈÏ·Áa ÔÈËhÁÓ eÈ‰51Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ ,52¯aLÂ »¿«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿««∆∆¿ƒ¿«
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÈÏc‰53ÈÏc‰ ÏbÏb˙pL ,‡e‰Â . «¿ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈¿∆ƒ¿«¿≈«¿ƒ

Ô˙ÓÁÓ54Ï·Á‰ ÏÚ ‰È‰ Ì‡Â .¯aLÂ ÏÙpL „Ú ≈¬»»«∆»«¿ƒ¿«¿ƒ»»««∆∆
ÏÎ‡55e‰e˜Òt Ô˙ÏÈÎ‡ ˙Ú·e56ÏÚ Ìb ÌlLÓ - …∆¿≈¬ƒ»»¿»¿«≈««

ÌÏL ˜Ê Ï·Á‰57. «∆∆∆∆»≈

בדליו).51) מחטטין היו - רס"ט קושטא (בדפוס שם
הדלי.52) מכובד ונפסק החבל, כי 53)נחלש רגל, כדין

בלוי, בחבל עוסק זה דין להזיק. כוונתו ואין לחטט דרכו
החבל  ועל משונה, זה אין ולכן נפסק, הוא קל שבחיטוט

ערך. חסר הוא כי כלום, חייב עד 54)אינו דחפוהו שהם
יח. שם בגופם, הזיקו כי שלם, נזק משלם כן על שנשבר.
נזק  חצי אלא משלם אינו ונשבר, מאליו הדלי נתגלגל אם
זה  אם נפתרה, שלא (שם) רבא של בעיא קיימת כי מספק,
שם. רי"ף וראה צרורות, של כנזק או בגופו כהזיק נחשב

שם.55) בכך 57)קרעוהו.56)גמרא דרכו כי שן, כדין
אוכל. עליו שיש החבל את בחזקה לנקר

.ÂËÈ„b‰Â ·Ïk‰58‰ÏÚÓÏÓ ‚b‰ L‡¯Ó eˆÙwL «∆∆¿«¿ƒ∆»¿≈…«»ƒ¿«¿»
ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÌÈÏk‰ ˙‡ e¯aLÂ ‰hÓÏ59, ¿«»¿ƒ¿∆«≈ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈

,e˜Èf‰Â eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ¯·„Ï Ô‰ ÌÈ„ÚenL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ≈¿»»∆¿≈ƒ»¿¿ƒƒ
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משלם  הניזק ברשות שן כי דינר, משלם לבהמה שומשמין
דינר. הוא והנזק שלם פטורים 6)נזק הרבים ברשות

משום  רק הוא החיוב האכילה. של הנזק דמי את מלשלם
לה  לתת צריך היה אכלה לולא כי נהנה, הבהמה שבעל
דמי  אלא שומשמין, דמי לא ישלם כך משום אוכל.
הבהמה. את להאכיל שרגילים עמיר, או שעורים

בזמן 7) הבהמה את להאכיל שרגילים בשיבולים שעורים
משנה). וכסף משנה מגיד (ראה שני 8)הקציר דהיינו

שדרכו  במקרה גם קמו: בתרא בבא המחיר. שלישי
בעל  היה שזה מכיוון בזול, משלם הוא שעורים להאכילה

כ.). שם, יוסף בנימוקי המובאים הרמ"ה (דברי כורחו

.‚- ÔÈhÁ ‰ÏÎ‡L ÔB‚k ,dÏ ÌÈÚ¯‰ ÌÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡»¿»√»ƒ»»ƒ»¿∆»¿»ƒƒ
dk¯c ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡ .¯eËt ,˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…∆¡≈»»¿»√»ƒ∆≈«¿»
˙eL¯a ÔÈa ,ÌÈÏk B‡ ˙eÒk ‰ÏÎ‡L ÔB‚k ,ÔÏÎ‡Ï¿»¿»¿∆»¿»¿≈ƒ≈ƒ¿
‰fL ;˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa ˜fp‰«ƒ»≈ƒ¿»«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆∆∆

‡e‰ ÈepL9Ì‰ÈÏk ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯„Â ,10Ô˙eÒÎe ƒ¿∆∆¿≈»»¿«ƒ«¿≈∆¿»
.ËÚÓ eÁeiL „Ú ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ«∆»¿«

דקרן.9) כתולדה "כל 10)ודינו מטעם לפטור אין כן על
ב, פרק למעלה ראה פטור", בו ושנה אחר ובא המשנה

יט. הלכה

.„˙B¯t ‰LÏ˙Â ˜fp‰ ˙eL¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»∆∆ƒ¿«ƒ»¿»¿»≈
¯·c‰ È¯‰ - ˜fp‰ ˙eL¯a ÔzÏÎ‡Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒ«¬»«»ƒ¿«ƒ»¬≈«»»

˜ÙÒ11˙È‰pM ‰Ó ‡l‡ ˙ÓlLÓ dÈ‡ CÎÈÙÏ ,12; »≈¿ƒ»≈»¿«∆∆∆»«∆∆¡≈
,B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰˜Èf‰L ‰nk ˜fp‰ OÙz Ì‡Â¿ƒ»««ƒ»«»∆ƒƒ»≈ƒƒƒ»

.‰ÏÎ‡ B˙eL¯a È¯‰L∆¬≈ƒ¿»¿»

מה 11) אלא משלם ואינו העקירה, במקום להתחשב אם
בעיית  זוהי שהזיקה. מה ומשלם הנזק במקום או שנהנית,

כ. קמא בבא נפתרה, שלא זירא מוציאים 12)רבי אין כי
חננאל: רבינו כגירסת שם בגמרא רבינו גירסת מספק.
הרבים  מרשות ואתי מתגלגל וקא היחיד ברשות "דקאי

שם. כגירסתנו ולא היחיד", לרשות

.‰Ô‡ÈˆB‰Â ¯Oa B‡ ˙t ÏËÂ ¯ˆÁÏ ÒÎpL ·Ïk∆∆∆ƒ¿«¿»≈¿»««»»¿ƒ»
˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï13‰Ó - ÌL ÌÏÎ‡Â ƒ¿»«ƒ¿»≈«∆∆«¬»»»«

ÌlLÓ ‰‰pM14- ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL ‰„Oa ÌÏÎ‡ ; ∆∆¡»¿«≈¬»»¿»∆∆««∆»≈
¯ˆÁ‰ CB˙a ÔÏÎ‡ el‡k ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ15È¯‰L , ¿«≈∆∆»≈¿ƒ¬»»¿∆»≈∆¬≈

fp‰ ˙eL¯a.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡ ˜ ƒ¿«ƒ»»«¿≈…«≈»∆

אחרים.13) בעלים מקום 14)של אחרי הולכים כי
ד. הלכה וראה הרבים ברשות הייתה והיא האכילה,

(15- לגדיש והלך חררה שנטל "הכלב כא: שם במשנה
נזק  משלם החררה על ... החררה אכל - החררה בעל  של
אפילו  הניזק, ברשות אכל שאם למד אתה מכאן שלם".
שלם. נזק משלם האוכל, את נטל ששם מקום באותו לא

.ÂÏ·‡ ÔÏÎ‡Ï dk¯c ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»√»ƒ∆≈«¿»¿»¿»¬»
ÌÈ¯BÚO ‰ÏÎ‡L ‰¯t ÔB‚k ,˜Ác‰ È„È ÏÚ ÔzÏÎB‡16, ««»«¿≈«¿»¿»»∆»¿»¿ƒ

ÌÈÈL¯k ÏÎ‡L ¯BÓÁÂ17ÏÎ‡L ¯ÈÊÁÂ ,ÌÈ‚„ B‡ «¬∆»««¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ∆»«
ÏÎ‡L Ïe˙ÁÂ ,ÔÓM‰ ˙‡ ˜wlL ·ÏÎÂ ,¯Oa ˙ÎÈ˙Á¬ƒ«»»¿∆∆∆ƒ≈∆«∆∆¿»∆»«

˙eL¯a ‰ÏÎ‡ Ì‡ :el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz¿»ƒ¿≈…«≈»≈ƒ»¿»ƒ¿
ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˜fp‰18;¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯·e , «ƒ»¿«≈∆∆»≈ƒ¿»«ƒ»

.˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ - ˙È‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈¿«≈«∆∆¡≈

חמור.16) מאכל יט:17)שהם שם פרה. מאכל שהם
פפא, רב ומדברי הברייתא מדברי לקוחות הדוגמאות כל

הדחק.18)שם. ידי על שאכלתם פי על אף שן, כדין

.Ê‰Ó‰a ‰ÏÎ‡Â ‰Ù¯ËÂ ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎpL ‰iÁ«»∆ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»¿»¿≈»
dk¯„ e‰fL ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ¯Oa B‡19Ï·‡ ; »»¿«≈∆∆»≈∆∆«¿»¬»

ÌÈpË˜ ÌÈO·k ÏÎ‡L ·Ïk20Î‡L Ïe˙Á B‡ ,Ï ∆∆∆»«¿»ƒ¿«ƒ»∆»«
ÈepL ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏB„b ÌÈÏB‚¯z21ÈˆÁ ÌlLÓe , «¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¬ƒ

˜Ê22. ∆∆

טז:19) שם הברייתא קטנים.20)לשון כי 21)אפילו
כבשים  שאכל כלב סתם: כתוב בגמרא דרכו. זה אין
שם  בא כך אחר משונה. זה הרי תרנגולים, שאכל וחתול
הוא. דרכו - בקטנים אבל בגדולים, רק נאמר שזה פירוש,
תרנגולים  על רק מוסב ש"גדולים" כנראה, מפרש רבינו
ואף  הבדל, אין כבשים שאכל בכלב אבל חתול, שאכלם
חצי  ומשלם שינוי זה כך משום לאכלם. דרכו אין קטנים

דשן,22)נזק. תולדה זה אין נהנה, שהוא פי על אף
טו: שם דקרן, תולדה אלא

.Á¯BÓÁ ÒÎÂ ,ÌÁÏ Ba LiL ÏÒ23Ïq‰ ¯aLÂ «∆≈∆∆¿ƒ¿«¬¿ƒ≈««
,ÌÏL ˜Ê ÌÁl‰ ÏÚÂ Ïq‰ ÏÚ ÌlLÓ - ÌÁl‰ ÏÎ‡Â¿»««∆∆¿«≈«««¿««∆∆∆∆»≈

Bk¯„ ‡e‰ ‰ÊL24ÌÈfÚ ¯ÈÚO ÔÎÂ .25˙ÙÏ ‰‡¯L ∆∆«¿¿≈¿ƒƒƒ∆»»∆∆
˙‡ ÏÎ‡Â ˙È·Áa CazÒÂ ,˙È·Á‰ Èt ÏÚ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿»«∆
˜Ê Ì‰ÈL ÏÚ ÌlLÓ - ˙È·Á‰ ˙‡ ¯aLÂ ˙Ùl‰«∆∆¿ƒ≈∆∆»ƒ¿«≈«¿≈∆∆∆

ÌÏL26˙BÏz‰Ï Bk¯c Ck ,ÏÎ‡Ï Bk¯cL ÌLk ; »≈¿≈∆«¿∆¡…»«¿¿ƒ»
Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡Ï È„k ˙BÏÚÏÂ ÌÈÏÎa¿≈ƒ¿«¬¿≈∆¡…¿≈…«≈»∆¬»
˙‡ ¯aL Ck ¯Á‡Â ÌÁl‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯BÓÁ‰ ÒÎ Ì‡ƒƒ¿««¬¿»«∆«∆∆¿««»ƒ≈∆
ÈˆÁ Ïq‰ ÏÚÂ ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ÌÁl‰ ÏÚ - Ïq‰««««∆∆¿«≈∆∆»≈¿«««¬ƒ

˜Ê27.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

הניזק.23) אכילת 24)לרשות בשעת הסל את לשבר
כ.25)הלחם. שם שנה, בן מדין 26)עד הלפת על

רגל. מדין החבית ועל משונה.27)שן, זה כי

.Ë‰·Á¯‰ CBzÓ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a28d˙ÎÈÏ‰ C¯c ÔÈa , ¿≈»∆»¿»ƒ»¿»»≈∆∆¬ƒ»»
‰„ÓÚL ÔÈa29elÙ‡Â .˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â ≈∆»¿»¿»¿»¿«≈«∆∆¡≈«¬ƒ

‰·Á¯‰ Ècˆ ÏÚ ‰¯ÊÁ30Ì‡ Ï·‡ .Ô‰Ó ‰ÏÎ‡Â »¿»«ƒ≈»¿»»¿»¿»≈∆¬»ƒ
‰·Á¯‰ Ècˆa ‰„ÓÚÂ ‰ÎÏ‰Â ‰·Á¯‰ ˙‡ ‰ÁÈp‰31 ƒƒ»∆»¿»»¿»¿»¿»¿»¿ƒ≈»¿»»

‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â32Á˙tÓ ‰ÏÎ‡ . ¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»»¿»ƒ∆«
˙eÁ‰33Ó ÌlLÓ -˙È‰pM ‰34- ˙eÁ‰ CBzÓ ; «¬¿«≈«∆∆¡≈ƒ«¬

.‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆ƒƒ»

יט:28) שם משנה לאכול,29)שוק, בהמה של דרכה
בלבד, שנהנית מה ומשלם פטור, הרבים ברשות כן ועל

כ. זוית.30)שם היחיד 31)קרן רשות כדין שדינם
שהזיקה, מה משלם הבהמה בעל אין הפירות, בעל של
הרחבה, לצידי ראשה להחזיר ברחבה, בלכתה דרכה כי
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כא. שם שמואל ברשות 32)דעת שאכלה בהמה כדין
שם. הרבים.33)הניזק, לרשות שן 34)הפתוחה כדין

יט: שם הרבים, ברשות

.Èd¯‡eˆ ‰ËLÙe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Îl‰Ó ‰˙È‰»¿»¿«∆∆ƒ¿»«ƒ»¿»«»»
‰„ÓÚ elÙ‡Â ,dz¯·Á Èab ÏÚÓ ‰ÏÎ‡Â35ÌlLÓ - ¿»¿»≈««≈¬∆¿»«¬ƒ»¿»¿«≈

˙BÓ‰a‰ C¯c ÔkL ;˙È‰pM ‰Ó36Èab ÏÚÓ BÊ ÏÎ‡Ï «∆∆¡≈∆≈∆∆«¿≈∆¡…≈««≈
‰ÏÎ‡Â ‰ˆÙ˜ Ì‡Â .BÊ37‰Ó ÌlLÓ - dz¯·Á Èab ÏÚ ¿ƒ»¿»¿»¿»««≈¬∆¿»¿«≈«

·eLÁ ‡e‰ ˜fp‰ ¯ˆÁk dz¯·Á ÈabL ;‰˜Èf‰M38. ∆ƒƒ»∆«≈¬∆¿»«¬««ƒ»»

היא.35) הניזק רשות הבהמה שגם פי על ואף כ. שם
ברשות  עומדת המזיקה שהבהמה משום דבר, של וטעמו
ט, שבהלכה הרחבה צידי על לחזרה דומה זה הרי הרבים
ממש  הניזק חצר שהוא החנות מפתח לאכלה דומה ואינו

משנה). בכסף הרבים.36)(ראה ברשות שן כדין ודינה
שם).37) יוסף (נימוקי הבהמה על עומדת כשהיא
שהזיקה.38) מה ומשלם

.‡È‰ÏÙÂ ‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓa B‡ Ô·‡a ‰˜ÏÁ‰L ‰Ó‰a¿≈»∆À¿¿»¿∆∆¿≈≈«¿∆»¿»¿»
‰p‚Ï39- ‰ÏÎ‡L B‡ ˙B˜¯ÈÂ ˙B¯t Èab ÏÚ ‰ËaÁÂ ¿ƒ»¿∆¿¿»««≈≈ƒ»∆»¿»

,‰‚e¯ÚÏ ‰‚e¯ÚÓ ‰ÎÏ‰ elÙ‡ .˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆∆¡≈¬ƒ»¿»≈¬»«¬»
Blk ÌBi‰ Ïk ÌL ‰¯‡L elÙ‡Â40ÌlLÓ BÈ‡ - «¬ƒƒ¿¬»»»«À≈¿«≈

˙È‰pM ‰Ó ‡l‡41?‰ËÈ·Áa dÏ LÈ ‰‡‰ ‰Óe . ∆»«∆∆¡≈«¬»»≈»«¬ƒ»
Ï·‡ .‰È¯·È‡ e˜q¯˙ ‡ÏÂ C¯ ÌB˜Ó ‰‡ˆÓ È¯‰L∆¬≈»¿»»«¿…ƒ¿«¿≈»∆»¬»
.‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â dk¯„k ‰„¯È Ì‡ƒ»¿»¿«¿»¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»

‰„Ï ÈÓa ˙B¯t ‰ÙpË elÙ‡Â42‰Ó ÌlLÓ - «¬ƒƒ¿»≈¿≈≈»¿«≈«
‰zÙÁc Ì‡ ÔÎÂ .‰ÚÈLÙa B˙lÁzL ÈtÓ ,‰˜Èf‰M∆ƒƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»«»
‰È‰L ÈtÓ ,‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÙÂ dz¯·Á¬∆¿»¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»ƒ¿≈∆»»
.BÊ ˙‡ BÊ eÙÁ„È ‡lL È„k ,˙Á‡ ˙Á‡ Ô¯È·Ú‰Ï BÏ¿«¬ƒ»««««¿≈∆…ƒ¿¬∆

שם 39) ורבא, כהנא רב של ופירושם נה: קמא בבא משנה
להוציאה.40)נח. היה נזק 41)ואפשר משלם ואינו

יוחנן  רבי דעת באונס. הייתה לגינה שהכניסה מכיוון שלם,
שזה 42)שם. פי על אף נח. שם ירמיה רבי של דוגמא

תחילתו  כי שלם, נזק משלם שתלד, ידע שלא אונס,
וכל  לגינה, להיכנס לה ונתן עליה שמר שלא בפשיעה,

חייב. - באונס וסופו בפשיעה שתחילתו

.·È˙‡ˆÈÂ ,‰ÏÙÂ ‰˜ÏÁ‰43ÏÚ Û‡ ,‰pbÏ ‰¯ÊÁÂ À¿¿»¿»¿»¿»»¿»¿»«ƒ»««
ÌÈÏÚa‰ ˙Ú„Ï ‡lL ‰¯ÊÁL Èt44‰Ó ÌlLÓ - ƒ∆»¿»∆…¿«««¿»ƒ¿«≈«
d¯ÓLÏ BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,‰˜Èf‰M45;¯ÊÁz ‡lL ∆ƒƒ»ƒ¿≈∆»»¿»¿»∆…«¬…

‡È‰ È¯‰ ,‰pb‰ C¯„ ‰Ú„iL ÔÂÈkL ,Úe„È ¯·c‰L∆«»»»«∆≈»∆»¿»∆∆«ƒ»¬≈ƒ
.‰ÈÏ‡Ó ˙¯ÊBÁ∆∆≈≈∆»

הגינה.43) כראוי.44)מן שלא בפניה שנעל כגון
מעולה.45) שמירה

.‚È‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÂÈ˙B¯„˜ ÒÈÎ‰L ¯cw‰««»∆ƒ¿ƒ¿≈»«¬«««««ƒ∆…
.¯eËt - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a Ôz¯aLÂ ,˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿«»¿∆¿∆««««ƒ»
ÒÈÎ‰ Ì‡Â .·iÁ ˙B¯„w‰ ÏÚa - Ô‰a ‰˜f‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿»»∆«««¿≈«»¿ƒƒ¿ƒ

¯eËt - ˙eL¯a46¯ÓLÏ ˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒƒ≈»»««««ƒƒ¿…
.·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa - ˙B¯„w‰ ˙‡∆«¿≈««««ƒ«»

הבית 46) בעל הוזקה, הבהמה אם פטור, הקדרות בעל

שברה  הבהמה ואם תינזק, שלא בהמתו על לשמור חייב
עצמו  על קיבל לא כי פטור, הבית בעל הקדרות, את
כרבי, פוסק ושמואל שם, רבי דעת זוהי הכלים. על שמירה

בדיני. כשמואל והלכה מח: שם

.„È‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÂÈ˙B¯t ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿ƒ≈»«¬«««««ƒ∆…
¯eËt - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÌzÏÎ‡Â ,˙eL¯a47. ƒ¿«¬»«»¿∆¿∆««««ƒ»

Ì‡Â .·iÁ ˙B¯t‰ ÏÚa - ‰˜f‰Â Ô‰a ‰˜ÏÁ‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿¿»»∆¿À¿»«««≈«»¿ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â .¯eËt - ˙eL¯a ÒÈÎ‰ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒƒ≈»»««««ƒ

·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa - ˙B¯t‰ ˙‡ ¯ÓLÏ48‡lL ÔÒÈÎ‰ . ƒ¿…∆«≈««««ƒ«»ƒ¿ƒ»∆…
‰˜f‰Â ˙Èa‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â ˙eL¯aƒ¿«¬»«»¿∆¿∆««««ƒ¿À¿»
‡lL dÏ ‰È‰L ÈtÓ ,¯eËt ˙B¯t‰ ÏÚa - Ô˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ»»«««≈»ƒ¿≈∆»»»∆…
˙‡ ¯ˆÁ‰ ÈÏÚa eÁÈp‰Â ,˙eL¯a ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â .ÏÎ‡z…«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ«¬≈∆»≈∆
ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â ,B¯ÓLÏ ¯ˆÁa e‰L¯‰L ‰Ê∆∆ƒ¿»∆»≈¿»¿«¬»«»¿∆¿∆
·iÁ ˙B¯t‰ ÏÚa - Ô˙ÏÈÎ‡a ‰˜f‰Â ˙Èa‰ ÏÚa49; ««««ƒ¿À¿»«¬ƒ»»«««≈«»

dÏ ÔÈ˜Èfn‰ ÌÈ¯·c ˙ÏÎB‡ ‰Ó‰a‰ ‰‡¯L ÔÂÈkL∆≈»∆»»«¿≈»∆∆¿»ƒ««ƒƒ»
ÌL ÔÈÈeˆÓ ¯ˆÁ‰ ÈÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ,·iÁ - dÁÈp‰Â¿ƒƒ»«»∆¬≈≈«¬≈∆»≈¿ƒ»
‰ÒÎpL ‰M‡a ‰OÚÓe .Ô‰Ó ‰Ó‰a‰ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«¿≈»≈∆«¬∆¿ƒ»∆ƒ¿¿»
eÓlÚ˙Â ‰eÁÈp‰Â ,‰È˙BÎL ˙È·a ¯ep˙a ˙BÙ‡Ï∆¡¿«¿≈¿≈∆»¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿

da eËÈaÈ ‡lL È„k50‡Â d˙LÈÏ ˙ÚaÊÚ ‡·e ,d˙iÙ ¿≈∆…«ƒ»¿≈ƒ»»«¬ƒ»»»≈
ÌÈÓÎÁ ‰e·iÁÂ ,˙ÓÂ ˜ˆa‰ ÏÎ‡Â ˙Èa‰ ÏÚa ÏL∆««««ƒ¿»««»≈»≈¿ƒ¿»¬»ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈÓc ÌlLÏ¿«≈»»¿≈…«≈»∆

שנהנית.47) מה משלם אבל שהזיקה, מה מלשלם
בהמתו.48) שאכלה הפירות מוטלת 49)על השמירה כי

צניעות.50)עליו. מטעמי זרועותיה מגלה כשהיא

.ÂËLÈc‚n‰51,˙eL¯a ‡lL B¯·Á ‰„O CB˙a ««¿ƒ¿¿≈¬≈∆…ƒ¿
¯eËt - ‰„O‰ ÏÚa ÏL BzÓ‰a ÔzÏÎ‡Â52Ì‡Â . «¬»«»¿∆¿∆«««»∆»¿ƒ

‰˜f‰Â ÔzÏÎ‡ .·iÁ ˙B¯t‰ ÏÚa - ‰˜f‰Â ‰˜ÏÁ‰À¿¿»¿À¿»«««≈«»¬»«»¿À¿»
¯eËt - Ô˙ÏÈÎ‡a53ÏÚa - ˙eL¯a LÈc‚‰ Ì‡Â . «¬ƒ»»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿««

·iÁ ‰„O‰54;¯ÓLÏ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «»∆«»««ƒ∆…ƒ≈»»ƒ¿…
- 'Ô‡Îa Lc‚‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ,˙B¯ba ¯ÓBM‰L∆«≈«¿»≈»∆»««¿≈¿»
.·eLÁ ‡e‰ 'CÏ ¯ÓL‡ È‡Â Lc‚‰' BÏ ¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»««¿≈«¬ƒ∆¿…»»

נט:51) שם שנקצרה). התבואה (של גדיש העושה
שנהנית.52) לפי משלם אבל הנזק, בעד כי 53)מלשלם

יד. הלכה כלמעלה תאכל, שלא לה מדובר 54)היה
הבקעה. בני כל של הגדישים שומר הוא השדה כשבעל

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שן 1) בנזקי פטורים שהבעלים השמירה, איכות בו נתבאר

והזיקה, לאחרים בהמתם מסרו אם וכן עשאוה, אם ורגל
ונסתיים  בשלימות. הנפקד דין ומהו המפקיד, דין ומהו
ורגל  בשן הבהמה שהזיקה הנזק שמין כיצד בביאור הפרק

שם. כמבואר בשומא חילוק שיש לפי

.‡¯È„Ï Ô‡ˆ ÒBk‰2‰ÏBÎiL ˙Ï„a Ô‰ÈÙa ÏÚÂ «≈…¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿∆∆∆¿»
‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ3¯eËt - ‰˜Èf‰Â ‰‡ˆÈÂ ,4Ì‡Â .5 «¬…¿«¿»¿»¿»¿ƒƒ»»¿ƒ

ÈÏ˙k eÈ‰L B‡ ,‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡≈»¿»«¬…¿«¿»∆»»¿≈
ÔÈÚeÚ¯ ¯Èc‰6Ì‡Â ,Èe‡¯k Ì‰ÈÙa ÏÚ ‡Ï È¯‰ - «ƒ¿ƒ¬≈…»«ƒ¿≈∆»»¿ƒ

‰¯˙Á elÙ‡Â .·iÁ - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈ7elÙ‡Â .˙‡ˆÈÂ »»¿ƒƒ»«»«¬ƒ»¿»¿»»«¬ƒ
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משלם  הניזק ברשות שן כי דינר, משלם לבהמה שומשמין
דינר. הוא והנזק שלם פטורים 6)נזק הרבים ברשות

משום  רק הוא החיוב האכילה. של הנזק דמי את מלשלם
לה  לתת צריך היה אכלה לולא כי נהנה, הבהמה שבעל
דמי  אלא שומשמין, דמי לא ישלם כך משום אוכל.
הבהמה. את להאכיל שרגילים עמיר, או שעורים

בזמן 7) הבהמה את להאכיל שרגילים בשיבולים שעורים
משנה). וכסף משנה מגיד (ראה שני 8)הקציר דהיינו

שדרכו  במקרה גם קמו: בתרא בבא המחיר. שלישי
בעל  היה שזה מכיוון בזול, משלם הוא שעורים להאכילה

כ.). שם, יוסף בנימוקי המובאים הרמ"ה (דברי כורחו

.‚- ÔÈhÁ ‰ÏÎ‡L ÔB‚k ,dÏ ÌÈÚ¯‰ ÌÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡»¿»√»ƒ»»ƒ»¿∆»¿»ƒƒ
dk¯c ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡ .¯eËt ,˙È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…∆¡≈»»¿»√»ƒ∆≈«¿»
˙eL¯a ÔÈa ,ÌÈÏk B‡ ˙eÒk ‰ÏÎ‡L ÔB‚k ,ÔÏÎ‡Ï¿»¿»¿∆»¿»¿≈ƒ≈ƒ¿
‰fL ;˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa ˜fp‰«ƒ»≈ƒ¿»«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆∆∆

‡e‰ ÈepL9Ì‰ÈÏk ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯„Â ,10Ô˙eÒÎe ƒ¿∆∆¿≈»»¿«ƒ«¿≈∆¿»
.ËÚÓ eÁeiL „Ú ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ«∆»¿«

דקרן.9) כתולדה "כל 10)ודינו מטעם לפטור אין כן על
ב, פרק למעלה ראה פטור", בו ושנה אחר ובא המשנה

יט. הלכה

.„˙B¯t ‰LÏ˙Â ˜fp‰ ˙eL¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»∆∆ƒ¿«ƒ»¿»¿»≈
¯·c‰ È¯‰ - ˜fp‰ ˙eL¯a ÔzÏÎ‡Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒ«¬»«»ƒ¿«ƒ»¬≈«»»

˜ÙÒ11˙È‰pM ‰Ó ‡l‡ ˙ÓlLÓ dÈ‡ CÎÈÙÏ ,12; »≈¿ƒ»≈»¿«∆∆∆»«∆∆¡≈
,B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰˜Èf‰L ‰nk ˜fp‰ OÙz Ì‡Â¿ƒ»««ƒ»«»∆ƒƒ»≈ƒƒƒ»

.‰ÏÎ‡ B˙eL¯a È¯‰L∆¬≈ƒ¿»¿»

מה 11) אלא משלם ואינו העקירה, במקום להתחשב אם
בעיית  זוהי שהזיקה. מה ומשלם הנזק במקום או שנהנית,

כ. קמא בבא נפתרה, שלא זירא מוציאים 12)רבי אין כי
חננאל: רבינו כגירסת שם בגמרא רבינו גירסת מספק.
הרבים  מרשות ואתי מתגלגל וקא היחיד ברשות "דקאי

שם. כגירסתנו ולא היחיד", לרשות

.‰Ô‡ÈˆB‰Â ¯Oa B‡ ˙t ÏËÂ ¯ˆÁÏ ÒÎpL ·Ïk∆∆∆ƒ¿«¿»≈¿»««»»¿ƒ»
˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï13‰Ó - ÌL ÌÏÎ‡Â ƒ¿»«ƒ¿»≈«∆∆«¬»»»«

ÌlLÓ ‰‰pM14- ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏL ‰„Oa ÌÏÎ‡ ; ∆∆¡»¿«≈¬»»¿»∆∆««∆»≈
¯ˆÁ‰ CB˙a ÔÏÎ‡ el‡k ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ15È¯‰L , ¿«≈∆∆»≈¿ƒ¬»»¿∆»≈∆¬≈

fp‰ ˙eL¯a.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡ ˜ ƒ¿«ƒ»»«¿≈…«≈»∆

אחרים.13) בעלים מקום 14)של אחרי הולכים כי
ד. הלכה וראה הרבים ברשות הייתה והיא האכילה,

(15- לגדיש והלך חררה שנטל "הכלב כא: שם במשנה
נזק  משלם החררה על ... החררה אכל - החררה בעל  של
אפילו  הניזק, ברשות אכל שאם למד אתה מכאן שלם".
שלם. נזק משלם האוכל, את נטל ששם מקום באותו לא

.ÂÏ·‡ ÔÏÎ‡Ï dk¯c ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»√»ƒ∆≈«¿»¿»¿»¬»
ÌÈ¯BÚO ‰ÏÎ‡L ‰¯t ÔB‚k ,˜Ác‰ È„È ÏÚ ÔzÏÎB‡16, ««»«¿≈«¿»¿»»∆»¿»¿ƒ

ÌÈÈL¯k ÏÎ‡L ¯BÓÁÂ17ÏÎ‡L ¯ÈÊÁÂ ,ÌÈ‚„ B‡ «¬∆»««¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ∆»«
ÏÎ‡L Ïe˙ÁÂ ,ÔÓM‰ ˙‡ ˜wlL ·ÏÎÂ ,¯Oa ˙ÎÈ˙Á¬ƒ«»»¿∆∆∆ƒ≈∆«∆∆¿»∆»«

˙eL¯a ‰ÏÎ‡ Ì‡ :el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz¿»ƒ¿≈…«≈»≈ƒ»¿»ƒ¿
ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˜fp‰18;¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯·e , «ƒ»¿«≈∆∆»≈ƒ¿»«ƒ»

.˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ - ˙È‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈¿«≈«∆∆¡≈

חמור.16) מאכל יט:17)שהם שם פרה. מאכל שהם
פפא, רב ומדברי הברייתא מדברי לקוחות הדוגמאות כל

הדחק.18)שם. ידי על שאכלתם פי על אף שן, כדין

.Ê‰Ó‰a ‰ÏÎ‡Â ‰Ù¯ËÂ ˜fp‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎpL ‰iÁ«»∆ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»¿»¿≈»
dk¯„ e‰fL ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ¯Oa B‡19Ï·‡ ; »»¿«≈∆∆»≈∆∆«¿»¬»

ÌÈpË˜ ÌÈO·k ÏÎ‡L ·Ïk20Î‡L Ïe˙Á B‡ ,Ï ∆∆∆»«¿»ƒ¿«ƒ»∆»«
ÈepL ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏB„b ÌÈÏB‚¯z21ÈˆÁ ÌlLÓe , «¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¬ƒ

˜Ê22. ∆∆

טז:19) שם הברייתא קטנים.20)לשון כי 21)אפילו
כבשים  שאכל כלב סתם: כתוב בגמרא דרכו. זה אין
שם  בא כך אחר משונה. זה הרי תרנגולים, שאכל וחתול
הוא. דרכו - בקטנים אבל בגדולים, רק נאמר שזה פירוש,
תרנגולים  על רק מוסב ש"גדולים" כנראה, מפרש רבינו
ואף  הבדל, אין כבשים שאכל בכלב אבל חתול, שאכלם
חצי  ומשלם שינוי זה כך משום לאכלם. דרכו אין קטנים

דשן,22)נזק. תולדה זה אין נהנה, שהוא פי על אף
טו: שם דקרן, תולדה אלא

.Á¯BÓÁ ÒÎÂ ,ÌÁÏ Ba LiL ÏÒ23Ïq‰ ¯aLÂ «∆≈∆∆¿ƒ¿«¬¿ƒ≈««
,ÌÏL ˜Ê ÌÁl‰ ÏÚÂ Ïq‰ ÏÚ ÌlLÓ - ÌÁl‰ ÏÎ‡Â¿»««∆∆¿«≈«««¿««∆∆∆∆»≈

Bk¯„ ‡e‰ ‰ÊL24ÌÈfÚ ¯ÈÚO ÔÎÂ .25˙ÙÏ ‰‡¯L ∆∆«¿¿≈¿ƒƒƒ∆»»∆∆
˙‡ ÏÎ‡Â ˙È·Áa CazÒÂ ,˙È·Á‰ Èt ÏÚ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿»«∆
˜Ê Ì‰ÈL ÏÚ ÌlLÓ - ˙È·Á‰ ˙‡ ¯aLÂ ˙Ùl‰«∆∆¿ƒ≈∆∆»ƒ¿«≈«¿≈∆∆∆

ÌÏL26˙BÏz‰Ï Bk¯c Ck ,ÏÎ‡Ï Bk¯cL ÌLk ; »≈¿≈∆«¿∆¡…»«¿¿ƒ»
Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏÎ‡Ï È„k ˙BÏÚÏÂ ÌÈÏÎa¿≈ƒ¿«¬¿≈∆¡…¿≈…«≈»∆¬»
˙‡ ¯aL Ck ¯Á‡Â ÌÁl‰ ˙‡ ÏÎ‡Â ¯BÓÁ‰ ÒÎ Ì‡ƒƒ¿««¬¿»«∆«∆∆¿««»ƒ≈∆
ÈˆÁ Ïq‰ ÏÚÂ ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ ÌÁl‰ ÏÚ - Ïq‰««««∆∆¿«≈∆∆»≈¿«««¬ƒ

˜Ê27.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

הניזק.23) אכילת 24)לרשות בשעת הסל את לשבר
כ.25)הלחם. שם שנה, בן מדין 26)עד הלפת על

רגל. מדין החבית ועל משונה.27)שן, זה כי

.Ë‰·Á¯‰ CBzÓ ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a28d˙ÎÈÏ‰ C¯c ÔÈa , ¿≈»∆»¿»ƒ»¿»»≈∆∆¬ƒ»»
‰„ÓÚL ÔÈa29elÙ‡Â .˙È‰pM ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â ≈∆»¿»¿»¿»¿«≈«∆∆¡≈«¬ƒ

‰·Á¯‰ Ècˆ ÏÚ ‰¯ÊÁ30Ì‡ Ï·‡ .Ô‰Ó ‰ÏÎ‡Â »¿»«ƒ≈»¿»»¿»¿»≈∆¬»ƒ
‰·Á¯‰ Ècˆa ‰„ÓÚÂ ‰ÎÏ‰Â ‰·Á¯‰ ˙‡ ‰ÁÈp‰31 ƒƒ»∆»¿»»¿»¿»¿»¿»¿ƒ≈»¿»»

‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ‰ÏÎ‡Â32Á˙tÓ ‰ÏÎ‡ . ¿»¿»¿«≈«∆ƒƒ»»¿»ƒ∆«
˙eÁ‰33Ó ÌlLÓ -˙È‰pM ‰34- ˙eÁ‰ CBzÓ ; «¬¿«≈«∆∆¡≈ƒ«¬

.‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ¿«≈«∆ƒƒ»

יט:28) שם משנה לאכול,29)שוק, בהמה של דרכה
בלבד, שנהנית מה ומשלם פטור, הרבים ברשות כן ועל

כ. זוית.30)שם היחיד 31)קרן רשות כדין שדינם
שהזיקה, מה משלם הבהמה בעל אין הפירות, בעל של
הרחבה, לצידי ראשה להחזיר ברחבה, בלכתה דרכה כי
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‰ÏÈla ‰ˆÈÁÓ ‰ˆ¯Ù8ÌÈËÒÏ ‰eˆ¯t B‡9ÏÚa - ƒ¿¿»¿ƒ»««¿»¿»»ƒ¿ƒ««
·iÁ Ô‡v‰10‰ÏÈla ‰ˆ¯ÙÂ ,‰‡È¯a ‰vÈÁÓ ‰˙È‰ . «…«»»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»««¿»

.¯eËt - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,ÌÈËÒÏ ‰eˆ¯tL B‡∆¿»»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒƒ»»
ÌÈ·iÁ ÌÈËÒÏ - ‰˜Èf‰Â ÌÈËÒÏ ‰e‡ÈˆB‰11. ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«»ƒ

גדר.2) מוקף דברי 3)מקום את הברייתא מפרשת כך
נה: קמא בבא כראוי", בפניה "ונעל מכיון 4)המשנה

כראוי. אותם,6)שם.5)ששמר להרים יכולים והצאן
נו. שם היא, ופשיעה כראוי, בפניהם נעל לא הרי

אונס.7) מקרה שזהו המחיצה, אבל 8)ונפלה הוא, אונס
לתקן. לו והיה כך על ידע בוודאי כי אונס, זה אין ביום

אונס.9) בעל 10)ג"כ חייב אלה אונס מקרי שלושת בכל
באונס  וסופו כראוי) נעל (לא בפשיעה תחילתו כי הצאן,

נו. שם חייבים 11)חייב. הליסטים נה: שם המשנה לשון
בין  הבעלים, מרשות שהוציאוה משעה הבהמה נזקי בעד
נו: שם ויצאה, במקל הכישוה אם ובין בידים, הוציאה אם

.·B¯·Á ˙Ó‰a ÈÙÏ ¯„b ı¯Bt‰12:‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ «≈»≈ƒ¿≈∆¡«¬≈¿»»¿ƒƒ»
·iÁ - ‡È¯·e ˜ÊÁ ¯„‚ ‰È‰ Ì‡13Ï˙k ‰È‰ Ì‡Â , ƒ»»»≈»»»ƒ«»¿ƒ»»…∆

ÚeÚ¯14Ì„‡ ÈÈ„a ¯eËt -15ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ16. »«»¿ƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
˙Ân‰ ÌÒ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ17¯eËt - B¯·Á ˙Ó‰a ÈÙÏ ¿≈«≈««»∆ƒ¿≈∆¡«¬≈»
Ì„‡ ÈÈcÓ18L ÈÈ„a ·iÁÂÌÈÓ19. ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

ותזיק.12) הבהמה שתצא כוונה הנזקים 13)מתוך על
מהֿשאיןֿכן  נה: שם מזיק, כל כדין הבהמה, שהזיקה
אינם  ולכן לגנוב, שכוונתם הקודמת בהלכה לסטים בפרצוה

הכישוה. או בידים הוציאוה לא אם והבהמה 14)חייבים
משתמרת. כל 15)אינה כדין הבהמה, שהזיקה הנזק על

בנזקים. מכיון 16)גורם שישלמו, לבעלים שגרם על
פרץ  שלולא ויתכן א), הלכה (ראה כראוי שמרו ולא שפשעו
ההבדל  (בדבר נו שם מזיקה, היתה ולא יוצאת היתה לא
- חבירו בהמת לפני גדר הפורץ ובין ליסטים פרצוה בין
שלט). סי' פריימן, הוצאת הרמב"ם, תשובות ראה

מז:17) נזק 18)שם גרם זה ולכן לאכול, לה היה שלא
כוונה.19)בלבד. מתוך נזק שגרם

.‚B¯·Á ˙Ó‰a „ÈÓÚn‰20B¯·Á ˙Ó˜ Èab ÏÚ21- ««¬ƒ∆¡«¬≈««≈»«¬≈
·iÁ „ÈÓÚn‰22‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÏ23Ì‡ ÔÎÂ . ««¬ƒ«»¿«≈«∆ƒƒ»¿≈ƒ

dLÈk‰24‰Ê - ‰˜Èf‰Â B¯·Á ˙Ó˜Ï ‰ÎÏ‰L „Ú ƒƒ»«∆»¿»¿»«¬≈¿ƒƒ»∆
.·iÁ dLÈk‰L∆ƒƒ»«»

בהמתו.20) נקצרה.21)וכלֿשכן שטרם חבירו תבואת
והרי 22) נזקיה, לכל אחראי נעשה המשיכה מעשה עלֿידי

נו: שם תבואה, לאכול שדרכה דינו 23)ידע המעמיד, כי
בידים. לקמה,24)כמזיק בידים הכניסה שלא אףֿעלֿפי

שם. כמעמיד, דינו

.„¯ÎO ‡OBÏ B‡ ÌpÁ ¯ÓBLÏ BzÓ‰a ¯ÒBn‰25B‡ «≈¿∆¿¿≈ƒ»¿≈»»
¯ÎBOÏ26Ï‡BLÏ B‡27ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ -28Ì‡Â , ¿≈¿≈ƒ¿¿«««¿»ƒ¿ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯ÓBM‰ ·iÁ - ‰˜Èf‰29ÔÓÊa ƒƒ»«»«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ‰e¯ÓL Ì‡ Ï·‡ ;ÏÏk ‰e¯ÓL ‡lL30 ∆…¿»»¿»¬»ƒ¿»»¿ƒ»¿À»
ÔÈ¯eËt ÌÈ¯ÓBM‰ - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,Èe‡¯k31 »»¿»»¿ƒƒ»«¿ƒ¿ƒ

Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰ elÙ‡ .ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â32‰e¯ÓL . ¿«¿»ƒ«»ƒ¬ƒ≈ƒ»∆»»»¿»»

‰˙eÁt ‰¯ÈÓL33¯eËt - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ :34, ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»
ÔÈ·iÁ - ‡e‰ Ï‡BL B‡ ¯ÎBO B‡ ¯ÎO ¯ÓBL Ì‡Â35. ¿ƒ≈»»≈≈«»ƒ

שמירה.25) שכר תמורת 26)מקבל לשימוש בהמה מקבל
תשלום.27)תשלום. ללא לשימוש בהמה מקבל

השומר 28) חייב כך בהמתם, בנזקי חייבים שהבעלים וכשם
מה. שם שמירתו, שומר 29)בתקופת ואף חייבים, שכולם

מצויה.30)חנם. שאינה ברוח לעמוד שיכולה דלת
מה.31) המשפט 32)שם אחרי זה, משפט של מקומו

פטור", הוא חנם שומר אם פחותה שמירה "שמרוה הבא
שמ. סי' פריימן, הוצאת הרמב"ם תשובות דלת 33)ראה

מצויה. ברוח לעמוד ד 34)שיכולה זו,כי בשמירה לו י
והשור  אדם המיתה אפילו חייבים והבעלים פשיעה. זו ואין
לבעליו, שור דמי מלהחזיר פטור חנם והשומר נסקל,

בכופר. חייבים חובתם 35)והבעלים כי הנזקים, בכל
ונסקל, אדם המית השור ואם מעולה. שמירה לשמור
משלמים  הוא מועד ואם לבעליו, שור דמי להחזיר חייבים

מה. שם כופר,

.‰‰¯˙Á elÙ‡ ,‰nÁa dÁÈp‰36- ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ƒƒ»««»¬ƒ»¿»¿»»¿ƒƒ»
·iÁ37È¯‰ ‰nÁa dÁÈp‰L ÔÂÈkL ;ÌL dÁÈp‰L ‰Ê «»∆∆ƒƒ»»∆≈»∆ƒƒ»««»¬≈

dÏ ¯LÙ‡L Ïk ‰OBÚÂ ˙Á¯B·e ,˙¯ÚËˆÓ ‡È‰ƒƒ¿«∆∆««¿»»∆∆¿»»
˙BOÚÏ38. «¬

הוא.36) אונס שכרגיל בריא, כותל שפשיעה 37)ופרצה
גם  תעשה שהבהמה לדעת עליו שהיה בחמה, שהניחה היא

החמה. מן לצאת כדי בהם, רגילה שאינה שם 38)דברים
נו.

.ÂBzÓ‰a ¯ÒÓ39L¯ÁÏ40Èt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL »«¿∆¿¿≈≈∆¿»»««ƒ
¯eL˜ ¯BM‰ ‰È‰L41¯BM‰ C¯cL ;ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ - ∆»»«»«¿»ƒ«»ƒ∆∆∆«

¯Lw‰ ¯Èz‰Ï Ba ‡ˆBiÎÂ42elÙ‡ .˜Èf‰Ïe ˙‡ˆÏÂ ¿«≈¿«ƒ«∆∆¿»≈¿«ƒ¬ƒ
‰¯˙ÁÂ ,‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ‰e¯ÓL43- ‰˜Èf‰Â ‰‡ˆÈÂ ¿»»¿ƒ»¿À»¿»¿»¿»¿»¿ƒƒ»
ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰44. «¿»ƒ«»ƒ

נה:39) שם מדבר,40)משנה ואינו שומע שאינו מלידה,
שמירה. בני ואינם דעת, בני שאינם וקטן, כשוטה ודינו

ט:41) שם.42)שם הגמרא אונס.43)נימוק שזה
וקטן.44) שוטה לחרש שמסרוה בפשיעה, תחילתו כי

וקטן  שוטה חרש של דרכם כי כראוי, קשור שהשור ואע"פ
השור  ויוכל הקשר מתרופף כך ומתוך בחבל, לשחק

נו. שם להתירו,

.Ê‰MÓÁÏ B¯BL ¯ÒÓ45‡ˆÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡ Ba ÚLÙe , »««¬ƒ»»«∆»≈∆¿»»
LÓ BÈ‡ Ì‡ :˜Èf‰ÂÚLtL ‰Ê - ÔzLÓÁa ‡l‡ ¯nz ¿ƒƒƒ≈ƒ¿«≈∆»«¬ƒ¿»∆∆»«

·iÁ B˙¯ÈÓLa46el‡ Û‡ - Ô¯‡La ¯nzLÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿»»«≈
ÔÈ·iÁ ÔÈ¯‡Lp‰47. «ƒ¿»ƒ«»ƒ

י.45) לנזק.46)שם גרמה פשיעתו כי גם 47)בכל, כי
בלבד, שפשע זה על האשמה כל את להטיל ואין פשעו, הם

חייבים. כולם כן ועל

.ÁÌz ˙˜ÊÁa BÏ‡L48Ú„È Ì‡ :„ÚeÓ ‡ˆÓÂ ¿»¿∆¿«»¿ƒ¿»»ƒ»«
ÔÁb ‡e‰L Ï‡BM‰49ÈˆÁ ÌÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ - «≈∆«¿»«¿»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ
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ÂÈÏÚa ÌL È¯‰ CÏB‰ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏkL ,˜Ê∆∆∆»»∆≈¬≈≈¿»»
ÂÈÏÚ50ÌlLÓ Ï‡BM‰Â ,51‰È‰ elÙ‡L ,˜Ê ÈˆÁ »»¿«≈¿«≈¬ƒ∆∆∆¬ƒ»»

È¯‰L ,ÌlLÓ ‰È‰ ˜Ê ÈˆÁ (BzÚ„a ‰ÏÚLk) Ìz»¿∆»»¿«¿¬ƒ∆∆»»¿«≈∆¬≈
ÔÈ‡ - ÔÁb ‡e‰L Ú„È ‡Ï Ì‡Â ;ÔÁb ‡e‰L Ú„È»«∆«¿»¿ƒ…»«∆«¿»≈

ÌeÏk ·iÁ Ï‡BM‰52.ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰Â , «≈«»¿¿«¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈

מ.48) מועד.49)שם שהוא ידע לא על 50)אולם
לא  ולכן לשואל, ממשאיל רשות שינוי כאן ואין השור,

מ: שם ט), הלכה (ראה ההעדה שידע 51)בטלה מכיון
שמירתו. עליו וקיבל נגחן על 52)שהוא קיבל לא כי

נגחן. שמירת עצמו

.ËÏ‡BM‰ ˙È·a „Úe‰Â ,Ìz ‡e‰Lk BÏ‡L53, ¿»¿∆»¿«¿≈«≈
ÂÈÏÚ·Ï B¯ÈÊÁ‰Â54˙ÈpzLÂ ÏÈ‡B‰ ;B˙en˙Ï ¯ÊBÁ - ¿∆¡ƒƒ¿»»≈¿«ƒ¿ƒ¿«≈

B˙eL¯55‰„Ú‰‰ ‰ÏËa -56ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰Â . ¿»¿»«∆»»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ
B¯ÈÊÁ‰ È¯‰L ¯eËt Ï‡BM‰Â ,˜Ê57. ∆∆¿«≈»∆¬≈∆¡ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"l`eyd ziaa crede"

חוזר  לבעליו והוחזר השואל אצל שהועד שאול שור
ונשתנית  "הואיל הרמב"ם כתב הדין ובסיבת לתמותו.
במתנה  ניתן או שנמכר בשור אבל ההעדה". בטלה רשותו
שנשתנית  והרשות הואיל לתמותו "...חוזר ה"ו) (פ"ו כתב

דינו". משנה
השאול  שור בין לשונו הרמב"ם שינה מדוע להבין וצריך
כתב  ובמכור ההעדה, בטלה כתב שבשאול הנמכר. לשור
בשור  הוסיף מדוע וגם, דינו. משנה שנשתנית שהרשות
הפטור  סיבת והלא החזירו" שהרי פטור "והשואל השאול

ההעדה. ובטלה הואיל לתמותו שחזר היא
מועד  שור שהרי להבנה, לכאורה קשה משנה" "רשות דין
נעשה  ותם תמיד, לעשותו שדרכו מעשה "העושה זה הוא
תלוי  ואינו רבות" פעמים בשינויו הרגיל כאשר מועד

השור. של בהרגלו אלא נמצא בה ברשות
לרשות  מרשות השור "שיציאת המאירי זאת והסביר
א. לט, קמא (בבא הסביר רש"י אבל וטבעו". מזלו משנה
ומדיוק  העדתו". דין את משנה ש"הרשות במשנה)
אפשר  משנה" "רשות דין שאת מצינו בלשונותיהם
שלוש  נגח שאם השור לגבי א: אופנים. בשני להסביר
נזק  לחייבם שאין הבעלים לגבי ב: מועד. נעשה פעמים
סבר  המאירי פעמים. שלוש בהם התרו כן אם אלא שלם
לרשות  עובר וכאשר השור, של שבטבעו עניין שזהו
הסדרים  פי על התנהגותו משתנה חדשים בעלים

החדשים.
הכתוב  שגזירת שכיון הבעלים העדת מצד דיבר רש"י אבל
בפניהם  חדשה העדה בלי הבעלים את לחייב אפשר שאי

השואל. של ההעדה בטלה לכן בית־דין, ובפני
את  כולל משנה" "רשות שדין סבר שהרמב"ם לומר ויש

ומתנה  מכירה גבי המאירי כמו שסובר אלא האופנים שני
שנשתנית  והרשות הואיל לתמותו "...חוזר כתב שבזה
שינוי  גורם החדשים הבעלים הנהגת שינוי כי דינו" משנה
רשות  שינוי כשאין שואל גבי משא"כ השור התנהגות
התנהגותו  את ישנה שהשור לומר מסתבר לא ממש,
ישנה  לא השואל וגם הראשונים הבעלים של עדיין כשהוא
בעניין  זאת, לעומת השור. כלפי הבעלים ממנהג כך כל
והכוונה  ההעדה" ש"בטלה כתב ולכן כרש"י סובר שואל
לשואל  שהיתה שההתראה מכיון הבעלים ההעדת לביטול
ומעתה  לרשותו השור כשחוזר המשאיל את מחייבת אינה
הרמב"ם  הוסיף ולכן עצמו. בפני להתראה צריך הוא
לומר  מקום היה כי החזירו" "שהרי דשואל הפטור בסיבת
את  נחייב נגחן, לשור שעשהו הוא שהשואל שמכיון
את  לחייב אפשר שאי השני הנזק חצי את לשלם השואל
כל  בטלה שהחזירו שכיון הרמב"ם לן משמע קא הבעלים.

ממון. שום לחייבו ואין לשואל שהיתה העדה
(פ"ו  שם ההלכה בהמשך הרמב"ם לשון גם ידוייק עפ"ז
בחזקתו" הוא הרי לשומר מסרו או השאילו אם "אבל ה"ו)
הניגוד  והוא בעלים, העדת שאין אלא נגחן בחזקת הכוונה
השתנית  השור שחזקת מתנה או במכר ההלכה לתחילת

הבעלים. ונשתנו הואיל
(102 cenr e"lg y"ewl it lr)

מ.53) שם פעמים. שלוש שאילתו ימי בתוך שהזיק
הזיק.54) המשאיל.55)ואחרֿכך לרשות השואל מרשות
משנה.56) שרשות מ: שם פפא אח 57)כרב ריותו.ופסקה

.È‰Ó‰a‰ Ûeb ˙¯ÈÓL ÂÈÏÚ ÏawL ¯ÓBL58„·Ïa ≈∆ƒ≈»»¿ƒ««¿≈»ƒ¿«
‰È˜Ê ˙¯ÈÓL ‡Ï Ï·‡59,ÌlLlÓ ¯eËt - ‰˜Èf‰Â , ¬»…¿ƒ«¿»∆»¿ƒƒ»»ƒ¿«≈

‰È˜Ê ˙¯ÈÓL Ïa˜ .ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â60- ‰˜Èf‰Â , ¿«¿»ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ«¿»∆»¿ƒƒ»
¯eËt - ‰˜f‰ Ì‡Â ;¯ÓBM‰ ·iÁ61ÌÈOBÚ ÌÈÏÚa‰Â , «»«≈¿ƒÀ¿»»¿«¿»ƒƒ
.˜Èfn‰ ÌÚ ÔÈcƒƒ««ƒ

תוזק.58) תזיק.59)שלא שמירת 60)שלא לא אבל
לא 61)גופה. יד. יג: שם בלבד. נזקיה שמירת קיבל כי

פירש  ולא סתם, שמירה עליו כשקיבל הדין מה רבינו פירש
מח: שם עיין שתיהן, או נזקיה או גופה שמירת אם

.‡È¯Á‡ ¯ÓBLÏ ¯ÓBM‰ ¯ÒÓ62ÔBL‡¯‰ ¯ÓBM‰ - »««≈¿≈«≈«≈»ƒ
¯ÓBLÏ ¯ÒnL ¯ÓBM‰L .˜fpÏ ÌlLÏ ·iÁ63·iÁ -64. «»¿«≈«ƒ»∆«≈∆»«¿≈«»

EÓˆÚa ‰z‡ z¯ÓL ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯ÓB‡ ˜fp‰ È¯‰Â«¬≈«ƒ»≈»»…»«¿»«»¿«¿¿
ÌÚ ÔÈ„ ‰OÚÂ CÏÂ ,‰z‡ ÈÏ ÌlL ?¯Á‡Ï z¯ÒÓe»«¿»¿«≈«≈ƒ«»¿≈«¬≈ƒƒ
Ô·Ï B‡ B·Ï ¯ÓBM‰ ¯ÒÓ .‰z‡ BÏ z¯ÒnL ¯ÓBM‰«≈∆»«¿»«»»««≈ƒ¿¿∆

B„ÚÒÓÏ B‡ B˙Èa65ÌÈ·iÁÂ ¯ÓBM‰ ˙Áz eÒÎ -66. ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿«««≈¿«»ƒ

השני.62) השומר של שמירתו בזמן הבהמה והזיקה
בעלים.63) דעת נו:64)בלי שם באונסין. אפילו בכל,
לגבות 66)לעוזרו.65) איֿאפשר אפילו פטור, והשומר

ועל  וכו', לבנו למסור שומר של שדרכו הוא, הטעם מהם.
לו. מציעא בבא שם: הבעלים. אצלו הפקידו כן דעת
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‰ÏÈla ‰ˆÈÁÓ ‰ˆ¯Ù8ÌÈËÒÏ ‰eˆ¯t B‡9ÏÚa - ƒ¿¿»¿ƒ»««¿»¿»»ƒ¿ƒ««
·iÁ Ô‡v‰10‰ÏÈla ‰ˆ¯ÙÂ ,‰‡È¯a ‰vÈÁÓ ‰˙È‰ . «…«»»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»««¿»

.¯eËt - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,ÌÈËÒÏ ‰eˆ¯tL B‡∆¿»»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒƒ»»
ÌÈ·iÁ ÌÈËÒÏ - ‰˜Èf‰Â ÌÈËÒÏ ‰e‡ÈˆB‰11. ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«»ƒ

גדר.2) מוקף דברי 3)מקום את הברייתא מפרשת כך
נה: קמא בבא כראוי", בפניה "ונעל מכיון 4)המשנה

כראוי. אותם,6)שם.5)ששמר להרים יכולים והצאן
נו. שם היא, ופשיעה כראוי, בפניהם נעל לא הרי

אונס.7) מקרה שזהו המחיצה, אבל 8)ונפלה הוא, אונס
לתקן. לו והיה כך על ידע בוודאי כי אונס, זה אין ביום

אונס.9) בעל 10)ג"כ חייב אלה אונס מקרי שלושת בכל
באונס  וסופו כראוי) נעל (לא בפשיעה תחילתו כי הצאן,

נו. שם חייבים 11)חייב. הליסטים נה: שם המשנה לשון
בין  הבעלים, מרשות שהוציאוה משעה הבהמה נזקי בעד
נו: שם ויצאה, במקל הכישוה אם ובין בידים, הוציאה אם

.·B¯·Á ˙Ó‰a ÈÙÏ ¯„b ı¯Bt‰12:‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ «≈»≈ƒ¿≈∆¡«¬≈¿»»¿ƒƒ»
·iÁ - ‡È¯·e ˜ÊÁ ¯„‚ ‰È‰ Ì‡13Ï˙k ‰È‰ Ì‡Â , ƒ»»»≈»»»ƒ«»¿ƒ»»…∆

ÚeÚ¯14Ì„‡ ÈÈ„a ¯eËt -15ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ16. »«»¿ƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ
˙Ân‰ ÌÒ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ17¯eËt - B¯·Á ˙Ó‰a ÈÙÏ ¿≈«≈««»∆ƒ¿≈∆¡«¬≈»
Ì„‡ ÈÈcÓ18L ÈÈ„a ·iÁÂÌÈÓ19. ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

ותזיק.12) הבהמה שתצא כוונה הנזקים 13)מתוך על
מהֿשאיןֿכן  נה: שם מזיק, כל כדין הבהמה, שהזיקה
אינם  ולכן לגנוב, שכוונתם הקודמת בהלכה לסטים בפרצוה

הכישוה. או בידים הוציאוה לא אם והבהמה 14)חייבים
משתמרת. כל 15)אינה כדין הבהמה, שהזיקה הנזק על

בנזקים. מכיון 16)גורם שישלמו, לבעלים שגרם על
פרץ  שלולא ויתכן א), הלכה (ראה כראוי שמרו ולא שפשעו
ההבדל  (בדבר נו שם מזיקה, היתה ולא יוצאת היתה לא
- חבירו בהמת לפני גדר הפורץ ובין ליסטים פרצוה בין
שלט). סי' פריימן, הוצאת הרמב"ם, תשובות ראה

מז:17) נזק 18)שם גרם זה ולכן לאכול, לה היה שלא
כוונה.19)בלבד. מתוך נזק שגרם

.‚B¯·Á ˙Ó‰a „ÈÓÚn‰20B¯·Á ˙Ó˜ Èab ÏÚ21- ««¬ƒ∆¡«¬≈««≈»«¬≈
·iÁ „ÈÓÚn‰22‰˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÏ23Ì‡ ÔÎÂ . ««¬ƒ«»¿«≈«∆ƒƒ»¿≈ƒ

dLÈk‰24‰Ê - ‰˜Èf‰Â B¯·Á ˙Ó˜Ï ‰ÎÏ‰L „Ú ƒƒ»«∆»¿»¿»«¬≈¿ƒƒ»∆
.·iÁ dLÈk‰L∆ƒƒ»«»

בהמתו.20) נקצרה.21)וכלֿשכן שטרם חבירו תבואת
והרי 22) נזקיה, לכל אחראי נעשה המשיכה מעשה עלֿידי

נו: שם תבואה, לאכול שדרכה דינו 23)ידע המעמיד, כי
בידים. לקמה,24)כמזיק בידים הכניסה שלא אףֿעלֿפי

שם. כמעמיד, דינו

.„¯ÎO ‡OBÏ B‡ ÌpÁ ¯ÓBLÏ BzÓ‰a ¯ÒBn‰25B‡ «≈¿∆¿¿≈ƒ»¿≈»»
¯ÎBOÏ26Ï‡BLÏ B‡27ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ -28Ì‡Â , ¿≈¿≈ƒ¿¿«««¿»ƒ¿ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯ÓBM‰ ·iÁ - ‰˜Èf‰29ÔÓÊa ƒƒ»«»«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«
‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ‰e¯ÓL Ì‡ Ï·‡ ;ÏÏk ‰e¯ÓL ‡lL30 ∆…¿»»¿»¬»ƒ¿»»¿ƒ»¿À»
ÔÈ¯eËt ÌÈ¯ÓBM‰ - ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ,Èe‡¯k31 »»¿»»¿ƒƒ»«¿ƒ¿ƒ

Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰ elÙ‡ .ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â32‰e¯ÓL . ¿«¿»ƒ«»ƒ¬ƒ≈ƒ»∆»»»¿»»

‰˙eÁt ‰¯ÈÓL33¯eËt - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ :34, ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»
ÔÈ·iÁ - ‡e‰ Ï‡BL B‡ ¯ÎBO B‡ ¯ÎO ¯ÓBL Ì‡Â35. ¿ƒ≈»»≈≈«»ƒ

שמירה.25) שכר תמורת 26)מקבל לשימוש בהמה מקבל
תשלום.27)תשלום. ללא לשימוש בהמה מקבל

השומר 28) חייב כך בהמתם, בנזקי חייבים שהבעלים וכשם
מה. שם שמירתו, שומר 29)בתקופת ואף חייבים, שכולם

מצויה.30)חנם. שאינה ברוח לעמוד שיכולה דלת
מה.31) המשפט 32)שם אחרי זה, משפט של מקומו

פטור", הוא חנם שומר אם פחותה שמירה "שמרוה הבא
שמ. סי' פריימן, הוצאת הרמב"ם תשובות דלת 33)ראה

מצויה. ברוח לעמוד ד 34)שיכולה זו,כי בשמירה לו י
והשור  אדם המיתה אפילו חייבים והבעלים פשיעה. זו ואין
לבעליו, שור דמי מלהחזיר פטור חנם והשומר נסקל,

בכופר. חייבים חובתם 35)והבעלים כי הנזקים, בכל
ונסקל, אדם המית השור ואם מעולה. שמירה לשמור
משלמים  הוא מועד ואם לבעליו, שור דמי להחזיר חייבים

מה. שם כופר,

.‰‰¯˙Á elÙ‡ ,‰nÁa dÁÈp‰36- ‰˜Èf‰Â ˙‡ˆÈÂ ƒƒ»««»¬ƒ»¿»¿»»¿ƒƒ»
·iÁ37È¯‰ ‰nÁa dÁÈp‰L ÔÂÈkL ;ÌL dÁÈp‰L ‰Ê «»∆∆ƒƒ»»∆≈»∆ƒƒ»««»¬≈

dÏ ¯LÙ‡L Ïk ‰OBÚÂ ˙Á¯B·e ,˙¯ÚËˆÓ ‡È‰ƒƒ¿«∆∆««¿»»∆∆¿»»
˙BOÚÏ38. «¬

הוא.36) אונס שכרגיל בריא, כותל שפשיעה 37)ופרצה
גם  תעשה שהבהמה לדעת עליו שהיה בחמה, שהניחה היא

החמה. מן לצאת כדי בהם, רגילה שאינה שם 38)דברים
נו.

.ÂBzÓ‰a ¯ÒÓ39L¯ÁÏ40Èt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL »«¿∆¿¿≈≈∆¿»»««ƒ
¯eL˜ ¯BM‰ ‰È‰L41¯BM‰ C¯cL ;ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ - ∆»»«»«¿»ƒ«»ƒ∆∆∆«

¯Lw‰ ¯Èz‰Ï Ba ‡ˆBiÎÂ42elÙ‡ .˜Èf‰Ïe ˙‡ˆÏÂ ¿«≈¿«ƒ«∆∆¿»≈¿«ƒ¬ƒ
‰¯˙ÁÂ ,‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ‰e¯ÓL43- ‰˜Èf‰Â ‰‡ˆÈÂ ¿»»¿ƒ»¿À»¿»¿»¿»¿»¿ƒƒ»
ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰44. «¿»ƒ«»ƒ

נה:39) שם מדבר,40)משנה ואינו שומע שאינו מלידה,
שמירה. בני ואינם דעת, בני שאינם וקטן, כשוטה ודינו

ט:41) שם.42)שם הגמרא אונס.43)נימוק שזה
וקטן.44) שוטה לחרש שמסרוה בפשיעה, תחילתו כי

וקטן  שוטה חרש של דרכם כי כראוי, קשור שהשור ואע"פ
השור  ויוכל הקשר מתרופף כך ומתוך בחבל, לשחק

נו. שם להתירו,

.Ê‰MÓÁÏ B¯BL ¯ÒÓ45‡ˆÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡ Ba ÚLÙe , »««¬ƒ»»«∆»≈∆¿»»
LÓ BÈ‡ Ì‡ :˜Èf‰ÂÚLtL ‰Ê - ÔzLÓÁa ‡l‡ ¯nz ¿ƒƒƒ≈ƒ¿«≈∆»«¬ƒ¿»∆∆»«

·iÁ B˙¯ÈÓLa46el‡ Û‡ - Ô¯‡La ¯nzLÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿»»«≈
ÔÈ·iÁ ÔÈ¯‡Lp‰47. «ƒ¿»ƒ«»ƒ

י.45) לנזק.46)שם גרמה פשיעתו כי גם 47)בכל, כי
בלבד, שפשע זה על האשמה כל את להטיל ואין פשעו, הם

חייבים. כולם כן ועל

.ÁÌz ˙˜ÊÁa BÏ‡L48Ú„È Ì‡ :„ÚeÓ ‡ˆÓÂ ¿»¿∆¿«»¿ƒ¿»»ƒ»«
ÔÁb ‡e‰L Ï‡BM‰49ÈˆÁ ÌÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ - «≈∆«¿»«¿»ƒ¿«¿ƒ¬ƒ
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.·È˜Èfn‰ ‰È‰Â ,BÏ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ·iÁ˙pL ¯ÓBL Ïk»≈∆ƒ¿«≈¿«≈¿≈¿»»««ƒ
BÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ‡e‰L Ìz67˜fp‰ È¯‰ - »∆¿«≈¬ƒ∆∆ƒ¬≈«ƒ»

‰·bM ‰Ó ÈÓc ¯‡MÈÂ ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÌlzLÓƒ¿«≈ƒ«¿≈»∆ƒƒ»¿ƒ»≈¿≈«∆»»
˜fp‰68BM‰ ÏÚ ·BÁ‰Ó‰a‰ ÏÚ·Ï ¯Ó69. «ƒ»««≈¿«««¿≈»

ז.67) הלכה א פרק מזה,68)למעלה פחות או נזק חצי
הנזק. חצי דמי שיעור שוה אינה המזיקה הבהמה אם

מ.69) דף סוף בבאֿקמא

.‚ÈÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a Ïk70ÔÈ¯ÚLÓ - »¿≈»∆ƒƒ»≈¿À»ƒ¿«¬ƒ
,ÌlLÏ ·iÁ˙pL ‰Ê ÌlLÓe ,ÌÈMLa ‰˜Èf‰M ‰Ó«∆ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈∆∆ƒ¿«≈¿«≈

?„ˆÈk .ÌÈ¯ÓBM‰ ÔÈa ÌÈÏÚa‰ ÔÈa71‰ÏÎ‡L È¯‰ ≈«¿»ƒ≈«¿ƒ≈«¬≈∆»¿»
‰‡Ò ˙Èa72d˙B‡a ‰‡Ò ˙Èa ÌÈML ÔÈÓL - ≈¿»»ƒƒƒ≈¿»¿»
‰„O‰73¯Á‡ ‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ ‰ÂL ‰È‰ ‰nk , «»∆«»»»»∆¿«»»∆«»««

Ì‡ ÔÎÂ .¯‡M‰ ÌlLÓe ,‰‡Ò ˙Èa‰ Ba „ÒÙpL∆ƒ¿««≈¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ
ÁÏ˜ elÙ‡ ,Ú·¯ B‡ ·˜ ‰ÏÎ‡74B˙B‡ ÔÈÓL - „Á‡ »¿»«…«¬ƒ∆«∆»»ƒ
.ÌÈMLa¿ƒƒ

נה:71)לקרקע.70) משנה של 72)שם זריעה שטח
ליטר). שני בערך (קב קבים ששה = סאה תבואה. סאה

הניזק.73) את ולא המזיק את לא לקפח שלא בא זה חישוב
המזיק, קיפוח בזה והיה מדי, גדול מחירו בודד סאה בית
מאות  מכיל כשהוא גם - כולו השדה לפי המחיר וחישוב
אחד, סאה בית פחות שוה הוא וכמה כולו שוה כמה - סאין
ביניים, כדרך הניזק. קיפוח בזה ויש מדי, נמוך יהיה ההפרש
סאין  ששים בת קרקע חלקת לפי אחד סאה בית חישוב בא
בית  ששים של זו חלקה שוה כמה שמים השדה, באותו
סאה. בית שאכלו לאחר זו חלקה שוה וכמה זה, בשדה סאה
או  הבהמה בעל משלם המחירים, שני בין ההפרש את

חנינא. בר יוסי כרבי נח: שם של 74)השומר. עבה גבעול
צמח.

.„ÈÔÈ¯eÓb ˙B¯t ‰ÏÎ‡75Ú˜¯wÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L76- »¿»≈¿ƒ∆≈¿ƒƒ««¿«
Ô‰ÈÂLa ÔÈ¯eÓb ˙B¯t ÈÓc ÌlLÓ77‰‡Ò Ì‡ :78- ¿«≈¿≈≈¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿»

‰ÏÎ‡L È¯‰ .ÌÈ˙‡Ò ÈÓc - ÌÈ˙‡Ò Ì‡Â ,‰‡Ò ÈÓc¿≈¿»¿ƒ»«ƒ¿≈»«ƒ¬≈∆»¿»
Ë˜Bl‰ ÔÎÂ ,„Á‡ Ï˜c ˙B¯t79B¯·Á Ï˜c ˙B¯t ≈∆∆∆»¿≈«≈≈∆∆¬≈

ÌÈ¯Óz‰ ÔÈ‡L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓB¯ Ï˜„ ‰È‰ Ì‡ :ÏÎ‡Â¿»«ƒ»»∆∆ƒ¿«≈∆≈«¿»ƒ
Ú˜¯w‰ ·b ÏÚ ÌÈMLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ˙BÙÈ BlL80; ∆»¿«¬ƒ¿ƒƒ««««¿«

BlL ÌÈ¯Óz‰L ,‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÒ¯t Ï˜c Ì‡Â¿ƒ∆∆«¿ƒ¿«≈∆«¿»ƒ∆
‰È‰ ‰nk ,BÓˆÚ ÈÙa Ï˜c‰ ÔÈ¯ÚLÓ - ¯˙BÈa ˙BÙÈ»¿≈¿«¬ƒ«∆∆ƒ¿≈«¿«»»»

‰ÂL81‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ82. »∆¿«»»∆«»

צרכם.75) כל בישלו נתלשו.76)שכבר לא עדיין אבל
השדה.77) אגב חישוב נה:78)ולא שם משנה
או 79) הזיקה בהמתו אם הבדל אין האמור, החישוב לענין

הזיק. עצמו הדקל.80)הוא צומח  הנזק.81)שבה לפני
או 82) שהזיקה הבהמה בעל ישלם זה הפרש הנזק. לאחר

נט. נח: שם ראה המזיק. האדם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחר 1) ורגל בשן המזקת הבהמה את ששוחטין מבאר,

לגדל  שאסור לזה ונמשך תזיק. שלא כדי לבעלים התראה
ונמשך  ורגל. בשן תזיק שלא כדי ישראל בארץ דקה בהמה

ביערות, הבהמות ברעיית יהושע שהתנה התנאי ביאור לזה
ורוב  עשר, והם בארץ שהתנה התנאים כל לזה ונמשכו
והם  דבר זה אי משם ולקחת חבירו ברשות הכניסה ענינם
מה  לבאר לזה ונמשך דמיון. יחס זה באי ורגל לשן דומים
דיני  בביאור הפרק ונסתיים בזה. וכיוצא שלמה שתיקן
מקום. בכל המזיקים הדברים וגידול ישראל בארץ הרעיה

.‡¯ ‰˙È‰L ‰Ó‰a‰L¯Ùe ,‰ÚB2˙B„Oa ‰ÒÎÂ ¿≈»∆»¿»»»¿»¿ƒ¿¿»¿»
ÌÈÓ¯Î·e3ÔÈ¯˙Ó - ‰˜Èf‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ««ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ»«¿ƒ
‰ÈÏÚ·a4‡ÏÂ BzÓ‰a ¯ÓL ‡Ï Ì‡ ;ÌÈÓÚt LÏL ƒ¿»∆»»¿»ƒƒ…»«¿∆¿¿…

dËÁLÏ ‰„O‰ ÏÚ·Ï ˙eL¯ LÈ - ˙BÚ¯lÓ dÚÓ5 ¿»»ƒƒ¿≈¿¿«««»∆¿«¬»
‰¯Lk ‰ËÈÁL6¯Oa e¯ÎÓe e‡Ba :‰ÈÏÚ·Ï ¯ÓB‡Â , ¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ¿»∆»ƒ¿»»

‰Ó ÌlLÏe ˜Èf‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÈtÓ .ÌÎlL∆»∆ƒ¿≈∆»¿»»¿«ƒ¿«≈«
˜Êp‰ Ì¯‚Ï elÙ‡ .˜Èf‰M7.¯eÒ‡ ∆ƒƒ¬ƒƒ¿…«∆∆»

המרעה.2) של 3)מקום בשדותיהם להזיק ועלולה
אחרי 4)אחרים. באה שההתראה הנגח בשור כמו ולא
משדהו.5)שהזיק. היזק למנוע לגרום 6)כדי לא כדי

הבהמה. לבעל רב על 7)הפסד שמירה חוסר עלֿידי
עזי  "הני כג: בבבאֿקמא הזאת ההלכה מקור בהמתו.
"דמפסדי", הגירסא שלנו בגמרא במרייהו". מתרינן דשוקא
ה, בכתבֿיד אולם שהזיקו. לאחר רק היא ההתראה כלומר
גאון  האי לרב והממכר המקח בספר גדולות, בהלכות
שמתרים  לפרש, רבינו יכול זה, לפי זו. גירסא אין - וברי"ף
תשובה  זוהי הזיקה". לא שעדיין "אףֿעלֿפי בבעליה
הזיקה, שלא אע"פ "ומ"ש שכתב: הכסףֿמשנה לתמיהת
ועוד  הראב"ד התוספות, בעלי רש"י, לו". מנין יודע איני
מותר  אלה רק לשחיטה. העומדות - דשוקא" "עיזי מפרשים
עזים  כפשוטו, מפרש רבינו אולם לשחוט. השדה לבעל
בעומדות  דוקא ולאו מגידֿמשנה), (ראה בשוק שרועות
והממכר  המקח בספר גאון האי רב דעת גם וכן לשחיטה.

ז'. שער

.·ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ CÎÈÙÏ8‰w„ ‰Ó‰a Ïc‚Ï9‰iÁÂ ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿«≈¿≈»«»¿«»
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„10‡l‡ ,ÌÈÓ¯k‰Â ˙B„O‰ ÌB˜Óa «»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«»¿«¿»ƒ∆»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ˙B¯a„n·e ÌÈ¯Úia11ÔÈÏc‚Óe . «¿»ƒ«ƒ¿»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ
‡È¯eÒa12.ÌB˜Ó ÏÎa ¿¿»¿»»

במשנה.8) עט: שבהמה 9)בבאֿקמא מפני עזים, כגון
לאדם  ואסור ולהזיק, וכרמים לשדות להכנס דרכה דקה

לשלם. דעתו אם אפילו נזק, לגרום או משום 10)להזיק
ישראל. ארץ נזק.11)ישוב אין כאן מחוץ 12)כי שהיא

וכיבוש  כבשה, ודוד בתורה, שנקבעו ישראל ארץ לגבולות
חוצה  כדין ודינה הארץ, בקדושת לקדש כיבוש אינו יחיד

ישלמו. יזיקו ואם לגדל, שם שמותר לארץ

.‚ÌÈ‡z ‰¯OÚ13ÚLB‰È ‰˙‰14‰ÚLa BÈc ˙È·e ¬»»¿»ƒƒ¿»¿À«≈ƒ¿»»
:Ô‰ el‡Â ,ı¯‡‰ ˙‡ ˜lÁL∆ƒ≈∆»»∆¿≈≈

ÌÈ¯Úia ‰w„ ‰Ó‰a ÔÈÚ¯nL ,‰˙‰ (‡15Ô‰ÈÏÈ‡L ƒ¿»∆«¿ƒ¿≈»«»«¿»ƒ∆ƒ»≈∆
ÔÈqb16¯ÚÈ·e .‰q‚ ‰Ó‰a ÌL ÔÈÚ¯Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , «ƒ¬»≈«¿ƒ»¿≈»«»¿««

ÌÈwc ÂÈÏÈ‡L17‰w„ ‡ÏÂ ‰q‚ ‡Ï Ba ÔÈÚ¯Ó ÔÈ‡ - ∆ƒ»»«ƒ≈«¿ƒ…«»¿…«»
.ÂÈÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡∆»ƒ««¿»»
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ÌÈˆÚ ËwÏÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (·¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»¿«≈≈ƒ
ÌÈ˙eÁt ÌÈˆÚ eÈ‰iL ,‡e‰Â .B¯·Á ‰„OÓ18ÌÈ·B¯˜e ƒ¿≈¬≈¿∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

È‚È‰Â ÈÓÊ‰ ÔB‚k ,ÌÈˆB˜ ˙BÈ‰Ï19eÈ‰iL ,‡e‰Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿∆ƒ¿
ÌÈÁÏ20ÔÈ¯aÁÓe21L¯LÈ ‡lL „·Ï·e .22¯‡L Ï·‡ . «ƒ¿À»ƒƒ¿«∆…¿»≈¬»¿»

.¯eÒ‡ - ÌÈˆÚ≈ƒ»
ËwÏÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (‚23ÌÈ·OÚ ¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»¿«≈¬»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰ÈÏ‡Ó ÔÈÏBÚ‰24ÔzÏz ‰„OÓ ıeÁ ,25 »ƒ≈¬≈∆¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
‰Ó‰·Ï dÚ¯fL26. ∆¿»»ƒ¿≈»

‰ÚÈË ÌËB˜ Ì„‡ ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ („27ÏÎa ¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»≈¿ƒ»¿»
ÌB˜Ó28˙ÈÊ ÏL ˙BiÙB¯bÓ ıeÁ ,29ÔÓ ÌËB˜ BÈ‡Â . »ƒ¿ƒ∆«ƒ¿≈≈ƒ

‰ˆÈ·k - ˙ÈÊa ‡l‡ ˙BÏÈ‡‰30- ÌÈÙ‚·e ÌÈ˜·e , »ƒ»∆»¿«ƒ¿≈»¿»ƒƒ¿»ƒ
‰ÏÚÓÏe ˜˜t‰ ÔÓ31ÏL BÎBzÓ - ÔÏÈ‡‰ ¯‡L·e , ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ∆

ÔÏÈ‡32BcÁÓ ‡Ï ,33‡l‡ ¯Èz‰ ‡Ï ,ÌË˜Ï ¯Èz‰LÎe . ƒ»…≈À¿∆ƒƒƒ¿……ƒƒ∆»
L„ÁÓ34‰OBÚL ÔLiÓ ‡Ï Ï·‡ ,˙B¯t ‰OBÚ BÈ‡L ≈»»∆≈∆≈¬»…ƒ»»∆∆

Èt ‰‡B¯ BÈ‡L ÌB˜nÓ ‡l‡ ÌËB˜ BÈ‡Â .˙B¯t≈¿≈≈∆»ƒ»∆≈∆¿≈
‰nÁ35. «»

,‰˙‰ ÔÎÂ (‰‰lÁza ‡ˆBi‰ ÔÈÚn‰L36d˙B‡ Èa - ¿≈ƒ¿»∆««¿»«≈«¿ƒ»¿≈»
epnÓ ÔÈ˜tzÒÓ ÌÏe·‚a ‡ˆiL ¯ÈÚ‰37ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆««ƒ∆≈

Ì˜ÏÁa B¯wÚ38.epnÓ Ì‰nÚ ˜tzÒ‰Ï ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â , ƒ»¿∆¿»¿≈«¬≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ∆
ÌiÓ ÌÈ‚c „eˆÏ ¯zÓ Ì„‡ Ïk ‰È‰iL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Â¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆»»»À»»»ƒƒ»

‰È¯·Ë39„·Ïa ‰kÁa „eˆiL ,‡e‰Â .40‡Ï Ï·‡ . ¿∆¿»¿∆»¿«»ƒ¿«¬»…
ÚÏ˜ O¯ÙÈ41‰ÈÙÒ „ÈÓÚÈÂ42Ë·M‰ Èa ‡l‡ ÌL43 ƒ¿…∆«¿«¬ƒ¿ƒ»»∆»¿≈«≈∆

.Ì˜ÏÁa Ìi‰ B˙B‡ ÚÈb‰L∆ƒƒ««»¿∆¿»
˜lzÒÓ - ÂÈ·˜Ï CÈ¯vL Ì„‡ ÏkL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Ê¿≈ƒ¿»∆»»»∆»ƒƒ¿»»ƒ¿«≈

Ba Ú‚tL ¯„b‰ È¯BÁ‡ ÒÎÂ C¯c‰ ÔÓ44.ÌL ‰ÙÂ ƒ«∆∆¿ƒ¿»¬≈«»≈∆»«¿ƒ¿∆»
Ìk¯k ‰‡ÏÓ ‰„Oa elÙ‡Â45¯B¯ˆ ÌMÓ ÏËBÂ .46 «¬ƒ¿»∆¿≈»«¿…¿≈ƒ»¿
.Áp˜Óe¿«≈«

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓ¯k‰ ÔÈa ‰ÚBz‰ ÏkL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Á¿≈ƒ¿»∆»«∆≈«¿»ƒ¿«≈»∆
‚qÙÓ -47.Bk¯„Ï ‡ˆiL „Ú ,„¯BÈÂ ‚qÙÓ ‰ÏBÚÂ ¿«≈¿∆¿«≈¿≈«∆≈≈¿«¿

ÌÈa¯‰ ÈÎ¯„a ËÈh‰ ‰a¯iL ÔÓÊaL ,‰˙‰ ÔÎÂ (Ë¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆«ƒ¿«¿≈»«ƒ
LÈ - ÌÈÓ ÈÚÈ˜ B‡48È„„ˆÏ ˜lzÒ‰Ï ÌÈÎ¯„ È¯·BÚÏ ¿ƒ≈«ƒ≈¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈

C¯„a ÔÈÎl‰Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌL ÔÈÎl‰Óe ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿∆∆
ÌÈÏÚa dÏ LiL49. ∆≈»¿»ƒ

‰ÂˆÓ ˙nL ,‰˙‰ ÔÎÂ (È50BÓB˜Ó ‰B˜51¯a˜Â ¿≈ƒ¿»∆≈ƒ¿»∆¿¿ƒ¿»
Ba ‡ˆniL ÌB˜na52¯ˆn‰ ÏÚ ÏhÓ ‡‰È ‡lL .53 «»∆ƒ»≈∆…¿≈À»««∆∆

‰È„n‰ ÌeÁz CB˙a ‡ÏÂ54ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ; ¿…¿¿«¿ƒ»¬»ƒƒ¿»«
¯ˆn‰55˙È·Ï B‡È·Ó - ÌeÁz‰ CB˙a ‰È‰L B‡ «∆∆∆»»¿«¿¿ƒ¿≈

.˙B¯·w‰«¿»
פא:13) פ. הארץ.14)שם נוחלי לבעל 15)עם ואין

לעכב. זכות בהמה 16)היער שם מרעין אין ניכר. נזק ואין
האילנות. את שמפסידים מפני לכליון 17)גסה חשש ויש

חשובים.18)האילנות. וברקנים.19)בלתי קוצים
השדה,20) לבעל להסקה שראויים מפני אסור, יבשים אבל

מפקירם. השדה 21)ואינו בעל כי אסור, תלושים אבל

לעצמו. השרשים.22)תלשם יעקור מכיון 23)שלא
לזרעים. מזיקים כדי 24)שהעשבים בשדות, אפילו

לבהמתו. כעין 25)להאכיל לקדירה שנותנים קטנית, מין

אסור. כך ומשום לו, מועילים עמו הגדלים העשבים תבלין.
אם 26) אבל טוב. מספוא הם בתלתן המעורבים העשבים כי

בתלתן  מעוניין האדם כי תלתן, בשדה אף מותר לאדם זרעה
לו. מזיקים והעשבים ביותר, מרובה הקרקע מן שיניקתו
ערוגות  שמסודר הוא, לאדם זרוע שהתלתן היכר סימן

הרכבה.27)ערוגות. או נטיעה לשם האילן מן ענף קוצץ
ידו.28) על לעכב רשאי האילן בעל ואין חברו, מאילן אף

ישראל. ארץ של ישובה משום מזקין 29)הטעם, כשהזית
גרופיות  שתי ומשאירים אותו קוצצים מועטים, ופירותיו
אסור  כך משום בדים. ומוציאות מחליפות והן (ענפים),
זית  בעץ אבל אותן, מקלקל הוא כי נטיעה, מהם לקטום

מותר. ענפים, ובעל סמוך 30)גדול מלמטה הזית מן יניח
כגובה  להתפצל מתחילים שהשרשים המקום מן היינו לגזע,

לקטום.31)ביצה. מותר ולמעלה, לגזע הסמוך הקשר מן
רבים 32) ענפים פירוש: "מאיבו". היא: הנכונה הגירסא

מאמצע  ממחבואו, פירוש - "מחיבו" גורסים: ויש ודקים.
שם. רש"י ראה ענפים. הרבה שם שיש מן 33)האילן 

שלמעלה. שעדיין 34)הענף זו, בשנה וניתוסף שגדל בד
פרי. עושה אילן,35)אינו של בתוכו הנסתרים מענפים

עיקר  שהם מפני השמש, לצד המגולים הענפים מן לא אבל
שבו. הפירות ומקור ללא 37)מחדש.36)האילן

אחד.38)תשלום. של בשדהו אףֿעלֿפי 39)אלא
שבטי  כל בני רשאים נפתלי שבט של בחלקו כולו שהוא

ממנו. לצוד האניות.40)ישראל לתנועת מפריעה שאינה
שם 41) שיילכדו במים קנים גדרי ולעשות יתדות לתקוע

הספינה.42)דגים. את  ומעמיד שמעכב להם 43)מפני
מותר. זה לו.44)גם שלפרחיו 45)שנזדמן צמח זעפרן,

וטוב. חריף הגדר.46)ריח לפריצת חושש ואינו הגדר, מן
חייב 47) ואינו בדרך, המעכבות הזמורות, את וכורת מנתק

לכרם. סחור סחור בקצה 49)רשות.48)ללכת כגון
בו.50)השדות. שיטפלו קרובים כאן ואין שנמצא, מת

נמצא.51) לעכב.52)שעליו רשאי המקום בעל ואין
נמצא.53) שעליו מקומו קונה מצוה שמת הדרך, על
רב 55)עיר.54) דעת ונטמאים, עליו מאהילים והעוברים

שירצה". מקום לכל "מפנהו פא:) קמא (בבא ביבי

.„Ôwz ‰ÓÏL56˙BÓÈa ÔÈ¯zÓ ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ eÈ‰iL , ¿……ƒ≈∆ƒ¿¿≈¿»ƒÀ»ƒƒ
Á‰‰n57˙B„OaL ÔÈÏÈ·La Cl‰Ï58ÌÈÏÚa Ô‰Ï LiL ««»¿«≈ƒ¿ƒƒ∆¿»∆≈»∆¿»ƒ

‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zL „Ú59. «∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»

פא:56) השדה.57)שם מן פירותיו שכלו לאחר
הדרך.58) את לקצר בעשרים 59)כדי כרגיל שזמנו הגשם

מזיקה  הרגל דריסת אין זה גשם לפני במרחשון. ושלושה
ונפסדים  וצומחים, יוצאים הזרעים ואילך מכאן לשדות.

עליהם. כשדורסים

.‰Ôlk el‡ ˙Bw˙Â60elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ˙B‚‰B ¿«»≈À»¬¿»»¬ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa61. ¿»»»∆

שלמה.60) ותקנת יהושע, של התקנות כדעת 61)עשר
(שם). שמואל

.ÂÏ··a Ïh‰ „¯ÈLÓe62¯eÒ‡63ÔÈÏÈ·La Cl‰Ï ¿∆≈≈««¿»∆»¿«≈ƒ¿ƒƒ
.ÌÈÏÚa Ô‰Ï LiL∆≈»∆¿»ƒ
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.·È˜Èfn‰ ‰È‰Â ,BÏ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ·iÁ˙pL ¯ÓBL Ïk»≈∆ƒ¿«≈¿«≈¿≈¿»»««ƒ
BÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ‡e‰L Ìz67˜fp‰ È¯‰ - »∆¿«≈¬ƒ∆∆ƒ¬≈«ƒ»

‰·bM ‰Ó ÈÓc ¯‡MÈÂ ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÌlzLÓƒ¿«≈ƒ«¿≈»∆ƒƒ»¿ƒ»≈¿≈«∆»»
˜fp‰68BM‰ ÏÚ ·BÁ‰Ó‰a‰ ÏÚ·Ï ¯Ó69. «ƒ»««≈¿«««¿≈»

ז.67) הלכה א פרק מזה,68)למעלה פחות או נזק חצי
הנזק. חצי דמי שיעור שוה אינה המזיקה הבהמה אם

מ.69) דף סוף בבאֿקמא

.‚ÈÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a Ïk70ÔÈ¯ÚLÓ - »¿≈»∆ƒƒ»≈¿À»ƒ¿«¬ƒ
,ÌlLÏ ·iÁ˙pL ‰Ê ÌlLÓe ,ÌÈMLa ‰˜Èf‰M ‰Ó«∆ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈∆∆ƒ¿«≈¿«≈

?„ˆÈk .ÌÈ¯ÓBM‰ ÔÈa ÌÈÏÚa‰ ÔÈa71‰ÏÎ‡L È¯‰ ≈«¿»ƒ≈«¿ƒ≈«¬≈∆»¿»
‰‡Ò ˙Èa72d˙B‡a ‰‡Ò ˙Èa ÌÈML ÔÈÓL - ≈¿»»ƒƒƒ≈¿»¿»
‰„O‰73¯Á‡ ‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ ‰ÂL ‰È‰ ‰nk , «»∆«»»»»∆¿«»»∆«»««

Ì‡ ÔÎÂ .¯‡M‰ ÌlLÓe ,‰‡Ò ˙Èa‰ Ba „ÒÙpL∆ƒ¿««≈¿»¿«≈«¿»¿≈ƒ
ÁÏ˜ elÙ‡ ,Ú·¯ B‡ ·˜ ‰ÏÎ‡74B˙B‡ ÔÈÓL - „Á‡ »¿»«…«¬ƒ∆«∆»»ƒ
.ÌÈMLa¿ƒƒ

נה:71)לקרקע.70) משנה של 72)שם זריעה שטח
ליטר). שני בערך (קב קבים ששה = סאה תבואה. סאה

הניזק.73) את ולא המזיק את לא לקפח שלא בא זה חישוב
המזיק, קיפוח בזה והיה מדי, גדול מחירו בודד סאה בית
מאות  מכיל כשהוא גם - כולו השדה לפי המחיר וחישוב
אחד, סאה בית פחות שוה הוא וכמה כולו שוה כמה - סאין
ביניים, כדרך הניזק. קיפוח בזה ויש מדי, נמוך יהיה ההפרש
סאין  ששים בת קרקע חלקת לפי אחד סאה בית חישוב בא
בית  ששים של זו חלקה שוה כמה שמים השדה, באותו
סאה. בית שאכלו לאחר זו חלקה שוה וכמה זה, בשדה סאה
או  הבהמה בעל משלם המחירים, שני בין ההפרש את

חנינא. בר יוסי כרבי נח: שם של 74)השומר. עבה גבעול
צמח.

.„ÈÔÈ¯eÓb ˙B¯t ‰ÏÎ‡75Ú˜¯wÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L76- »¿»≈¿ƒ∆≈¿ƒƒ««¿«
Ô‰ÈÂLa ÔÈ¯eÓb ˙B¯t ÈÓc ÌlLÓ77‰‡Ò Ì‡ :78- ¿«≈¿≈≈¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿»

‰ÏÎ‡L È¯‰ .ÌÈ˙‡Ò ÈÓc - ÌÈ˙‡Ò Ì‡Â ,‰‡Ò ÈÓc¿≈¿»¿ƒ»«ƒ¿≈»«ƒ¬≈∆»¿»
Ë˜Bl‰ ÔÎÂ ,„Á‡ Ï˜c ˙B¯t79B¯·Á Ï˜c ˙B¯t ≈∆∆∆»¿≈«≈≈∆∆¬≈

ÌÈ¯Óz‰ ÔÈ‡L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓB¯ Ï˜„ ‰È‰ Ì‡ :ÏÎ‡Â¿»«ƒ»»∆∆ƒ¿«≈∆≈«¿»ƒ
Ú˜¯w‰ ·b ÏÚ ÌÈMLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ˙BÙÈ BlL80; ∆»¿«¬ƒ¿ƒƒ««««¿«

BlL ÌÈ¯Óz‰L ,‡e‰ Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÒ¯t Ï˜c Ì‡Â¿ƒ∆∆«¿ƒ¿«≈∆«¿»ƒ∆
‰È‰ ‰nk ,BÓˆÚ ÈÙa Ï˜c‰ ÔÈ¯ÚLÓ - ¯˙BÈa ˙BÙÈ»¿≈¿«¬ƒ«∆∆ƒ¿≈«¿«»»»

‰ÂL81‰zÚ ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ82. »∆¿«»»∆«»

צרכם.75) כל בישלו נתלשו.76)שכבר לא עדיין אבל
השדה.77) אגב חישוב נה:78)ולא שם משנה
או 79) הזיקה בהמתו אם הבדל אין האמור, החישוב לענין

הזיק. עצמו הדקל.80)הוא צומח  הנזק.81)שבה לפני
או 82) שהזיקה הבהמה בעל ישלם זה הפרש הנזק. לאחר

נט. נח: שם ראה המזיק. האדם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אחר 1) ורגל בשן המזקת הבהמה את ששוחטין מבאר,

לגדל  שאסור לזה ונמשך תזיק. שלא כדי לבעלים התראה
ונמשך  ורגל. בשן תזיק שלא כדי ישראל בארץ דקה בהמה

ביערות, הבהמות ברעיית יהושע שהתנה התנאי ביאור לזה
ורוב  עשר, והם בארץ שהתנה התנאים כל לזה ונמשכו
והם  דבר זה אי משם ולקחת חבירו ברשות הכניסה ענינם
מה  לבאר לזה ונמשך דמיון. יחס זה באי ורגל לשן דומים
דיני  בביאור הפרק ונסתיים בזה. וכיוצא שלמה שתיקן
מקום. בכל המזיקים הדברים וגידול ישראל בארץ הרעיה

.‡¯ ‰˙È‰L ‰Ó‰a‰L¯Ùe ,‰ÚB2˙B„Oa ‰ÒÎÂ ¿≈»∆»¿»»»¿»¿ƒ¿¿»¿»
ÌÈÓ¯Î·e3ÔÈ¯˙Ó - ‰˜Èf‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ««ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ»«¿ƒ
‰ÈÏÚ·a4‡ÏÂ BzÓ‰a ¯ÓL ‡Ï Ì‡ ;ÌÈÓÚt LÏL ƒ¿»∆»»¿»ƒƒ…»«¿∆¿¿…

dËÁLÏ ‰„O‰ ÏÚ·Ï ˙eL¯ LÈ - ˙BÚ¯lÓ dÚÓ5 ¿»»ƒƒ¿≈¿¿«««»∆¿«¬»
‰¯Lk ‰ËÈÁL6¯Oa e¯ÎÓe e‡Ba :‰ÈÏÚ·Ï ¯ÓB‡Â , ¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ¿»∆»ƒ¿»»

‰Ó ÌlLÏe ˜Èf‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÈtÓ .ÌÎlL∆»∆ƒ¿≈∆»¿»»¿«ƒ¿«≈«
˜Êp‰ Ì¯‚Ï elÙ‡ .˜Èf‰M7.¯eÒ‡ ∆ƒƒ¬ƒƒ¿…«∆∆»

המרעה.2) של 3)מקום בשדותיהם להזיק ועלולה
אחרי 4)אחרים. באה שההתראה הנגח בשור כמו ולא
משדהו.5)שהזיק. היזק למנוע לגרום 6)כדי לא כדי

הבהמה. לבעל רב על 7)הפסד שמירה חוסר עלֿידי
עזי  "הני כג: בבבאֿקמא הזאת ההלכה מקור בהמתו.
"דמפסדי", הגירסא שלנו בגמרא במרייהו". מתרינן דשוקא
ה, בכתבֿיד אולם שהזיקו. לאחר רק היא ההתראה כלומר
גאון  האי לרב והממכר המקח בספר גדולות, בהלכות
שמתרים  לפרש, רבינו יכול זה, לפי זו. גירסא אין - וברי"ף
תשובה  זוהי הזיקה". לא שעדיין "אףֿעלֿפי בבעליה
הזיקה, שלא אע"פ "ומ"ש שכתב: הכסףֿמשנה לתמיהת
ועוד  הראב"ד התוספות, בעלי רש"י, לו". מנין יודע איני
מותר  אלה רק לשחיטה. העומדות - דשוקא" "עיזי מפרשים
עזים  כפשוטו, מפרש רבינו אולם לשחוט. השדה לבעל
בעומדות  דוקא ולאו מגידֿמשנה), (ראה בשוק שרועות
והממכר  המקח בספר גאון האי רב דעת גם וכן לשחיטה.

ז'. שער

.·ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ CÎÈÙÏ8‰w„ ‰Ó‰a Ïc‚Ï9‰iÁÂ ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿«≈¿≈»«»¿«»
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„10‡l‡ ,ÌÈÓ¯k‰Â ˙B„O‰ ÌB˜Óa «»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«»¿«¿»ƒ∆»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ˙B¯a„n·e ÌÈ¯Úia11ÔÈÏc‚Óe . «¿»ƒ«ƒ¿»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ
‡È¯eÒa12.ÌB˜Ó ÏÎa ¿¿»¿»»

במשנה.8) עט: שבהמה 9)בבאֿקמא מפני עזים, כגון
לאדם  ואסור ולהזיק, וכרמים לשדות להכנס דרכה דקה

לשלם. דעתו אם אפילו נזק, לגרום או משום 10)להזיק
ישראל. ארץ נזק.11)ישוב אין כאן מחוץ 12)כי שהיא

וכיבוש  כבשה, ודוד בתורה, שנקבעו ישראל ארץ לגבולות
חוצה  כדין ודינה הארץ, בקדושת לקדש כיבוש אינו יחיד

ישלמו. יזיקו ואם לגדל, שם שמותר לארץ

.‚ÌÈ‡z ‰¯OÚ13ÚLB‰È ‰˙‰14‰ÚLa BÈc ˙È·e ¬»»¿»ƒƒ¿»¿À«≈ƒ¿»»
:Ô‰ el‡Â ,ı¯‡‰ ˙‡ ˜lÁL∆ƒ≈∆»»∆¿≈≈

ÌÈ¯Úia ‰w„ ‰Ó‰a ÔÈÚ¯nL ,‰˙‰ (‡15Ô‰ÈÏÈ‡L ƒ¿»∆«¿ƒ¿≈»«»«¿»ƒ∆ƒ»≈∆
ÔÈqb16¯ÚÈ·e .‰q‚ ‰Ó‰a ÌL ÔÈÚ¯Ó ÔÈ‡ Ï·‡ , «ƒ¬»≈«¿ƒ»¿≈»«»¿««

ÌÈwc ÂÈÏÈ‡L17‰w„ ‡ÏÂ ‰q‚ ‡Ï Ba ÔÈÚ¯Ó ÔÈ‡ - ∆ƒ»»«ƒ≈«¿ƒ…«»¿…«»
.ÂÈÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡∆»ƒ««¿»»
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שם.62) פפא, רב לקרקע 63)דברי מזיקה הרגל דריסת כי
הטל. ירידת אחרי שבבבל

.Êı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿≈»«»¿∆∆
ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚¯Ï Ì„˜ d˙B‰L‰Ï ¯zÓ ,Ï‡¯OÈ64 ƒ¿»≈À»¿«¿»…∆»∆∆¿ƒ

Áah‰Â .ÌBÈ ÌÈLÏL B· ‰zLÓÏ Ì„˜Â65Á˜BÏ66 ¿…∆¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿««»≈«
.ËÚÓ ËÚÓ ËÁLiL „Ú ‰‰LÓe Á˜BÏ ,ËÁBLÂ¿≈≈««¿∆«∆ƒ¿«¿«¿«

¯„Úa ‰Ú¯˙Â ‡ˆz ‡lL „·Ï·e67‰‰Ln‰ Ïk ‡l‡ ; ƒ¿«∆…≈≈¿ƒ¿∆»≈∆∆»»««¿∆
.˜Èfz ‡lL È„k ,B˙Èa CB˙a ‰‰LÓ -«¿∆¿≈¿≈∆…«ƒ

עט:64) שם החג, סעודת ומוכר 65)לצרכי הקונה
פ.67)קונה.66)לאחרים. שם גמליאל כרבן

.ÁÏ‡¯OÈ ı¯‡k Ï·a eOÚ ¯·Îe68Ïecb da ¯Ò‡Ï ¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¡…»ƒ
˙B„O‰ ·¯ eÈ‰L ÈtÓ ,‰w„ ‰iÁÂ ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»¿«»«»ƒ¿≈∆»…«»

.Ï‡¯OÈ ÏL ÌÈÓi‰ Ì˙B‡a ÌL ÌÈÓ¯k‰Â¿«¿»ƒ»¿»«»ƒ∆ƒ¿»≈

שם.68)

.ËÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯ÈÊÁ Ïc‚Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ69. ¿≈»¿¬»ƒ¿«≈¬ƒƒ¿»»
.˙ÏLÏLa ¯eL˜ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·Ïk‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«∆∆∆»ƒ≈»»»¿«¿∆∆

¯ÙÒÏ ‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚa ÌÈ·Ïk ‡e‰ Ïc‚Ó Ï·‡70ÌBia , ¬»¿«≈¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»«
Ïc‚Ó ¯e¯‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .B¯ÈzÓ ‰ÏÈl·e B¯LB˜¿««¿»«ƒ¿»¿¬»ƒ»¿«≈

.ÈeˆÓe ‰a¯Ó Ô˜f‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk¿»ƒ«¬ƒƒƒ¿≈∆∆≈»¿À∆»

פב.69) פג.70)שם שם שמירה, לשם לגבול

.È‰·eLz ‰OÚL ‰ÚB¯71¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ∆∆»»¿»≈¿«¿ƒƒ¿…
„iÓ72„È ÏÚ „È ÏÚ ¯ÎBÓ ‡l‡ ,73BÏ eÏÙpL ÈÓ ÔÎÂ . ƒ»∆»≈«»«»¿≈ƒ∆»¿

‰M¯Èa ÌÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk74¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒ«¬ƒƒƒÀ»≈¿«¿ƒƒ¿…
.ËÚÓ ËÚÓ ¯ÎBÓ ‡l‡ ,„iÓƒ»∆»≈¿«¿«

פ.71) שם דקה, בהמה עוד לגדל מכיון 72)שלא
מתשובה. וימנע הרבה קמעא.73)שמפסיד קמעא,

גוי.74) אביו את שירש גר כגון



meil cg` wxt m"anx ixeriyoqip 'iÎ'c -t"yz'd

ה'תש"פ  ניסן ד' ראשון יום

-mihtynxtq
orhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) כפרן, הוחזק לא או בטענתו כפרן הוחזק מבאר

בניו. או עצמו להשביע עשוי אדם ושאין בך אני משטה

.‡:¯Ó‡Â „Á‡‰ ÔÚË ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ∆»¿≈ƒ»«»∆»¿»«
,BÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L B‡ ,ÂÈ˙ÈÂÏ‰L ,‰Ê Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó»∆≈ƒ≈∆∆∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿
Ïk ÔÎÂ ,È¯ÎOa BÏˆ‡ ÈÏ LiL B‡ ,ÈpnÓ ÏÊbL B‡∆»«ƒ∆ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿≈…
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ·ÈL‰Â ,‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿≈ƒ«ƒ¿»¿»«≈ƒ«»¿
BÊ ÔÈ‡ - ÔÚBË ‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡≈¿¿»ƒ¿∆∆«»≈≈
·L‰ :ÔÚËpÏ ÔÈc ˙Èa ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;‰BÎ ‰·eLz¿»¿»∆»¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»»≈

‰·eLz‰ L¯Ùe ,B˙ÚË ÏÚ2,B˙ÚË ‰Ê L¯tL BÓk ««¬»»≈«¿»¿∆≈≈∆«¬»
B‡ EÏˆ‡ „È˜Ù‰ ,˙ÈÂÏ ‡Ï Ì‡ epnÓ ˙ÈÂÏ Ì‡ ¯Ó‡Â∆¡…ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ…»ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‡Ï B‡ Bz¯ÎO ,BzÏÊ‚ ‡Ï B‡ BzÏÊb ,„È˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿«¿…¿«¿¿«¿…
ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .˙BÚh‰ ¯‡L ÔÎÂ ,Bz¯ÎO¿«¿¿≈¿»«¿»ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ
‡B·ÈÂ ,BzÚ„a ‡e‰ ‰ÚBË ‡nL ?BÊ ‰·eLz epnÓƒ∆¿»∆»∆¿«¿¿»
,ÔÚhL BÓk e‰ÂÏ‰L ¯LÙ‡ È¯‰L .¯˜L ÏÚ Ú·M‰Ï¿ƒ»««∆∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿»¿∆»«
BÏ Ô˙pL B‡ ,BzL‡Ï B‡ B·Ï ·BÁ‰ ˙‡ ‰Ê ¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆∆«ƒ¿¿ƒ¿∆»«
.·BÁ‰ ÔÓ ¯ËÙpL BzÚ„a ‰n„ÈÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰zÓa¿«»»¿∆∆«ƒ«∆¿«¿∆ƒ¿«ƒ«
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ ¯Ó‡z C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ≈«…«≈ƒ«»¿
;Ú„BÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ÔÈc‰ ÔÓ ·iÁ˙Ó ‰z‡ ‡nL∆»«»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿«≈¿≈«»≈«
Ì‡ EeÚÈ„BÈ Ì‰Â ,ÌÈ¯·c‰ Le¯t ÔÈicÏ Ú„B‰ ‡l‡∆»«««»ƒ≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÏB„b ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ B‡ ·iÁ ‰z‡3, «»«»≈«»«»«¬ƒ»»»»»
,B˙ÚË ÏÚ ·ÈLzL „ÒÙ‰ EÏ ÔÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ≈¿∆¿≈∆»ƒ««¬»

ÚÈ„B˙ÂeÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,BÏ ·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ „ˆÈk e ¿ƒ≈≈«≈«»«»ƒ¿≈∆…»
e‡ È¯‰L ,BÏ z¯ÊÁ‰Â eÈ‰L ÈtÓ B‡ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»ƒ¿≈∆»¿∆¡«¿»∆¬≈»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓa ÔÈ„4ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ∆»«¿»»¿≈ƒ»«
BÏˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó B‡ ,‰Ó ÈÏ ·iÁ ‰Ê :¯Ó‡Â ÔÚBh‰«≈¿»«∆«»ƒ»∆»∆≈ƒ∆¿
B‡ ,B˙B‡ ˙ÈÂÏ‰ ?ÌÈt ‰Ê È‡Ó :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -¿ƒ≈≈∆»ƒƒ¿ƒ»
·iÁ˙ C‡È‰ ¯Ó‡ ?EBÓÓ ˜Èf‰ B‡ ,BÏˆ‡ z„˜Ù‰ƒ¿«¿»∆¿ƒƒ»¿¡…≈«ƒ¿«≈
‡e‰Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰ÓciL ¯LÙ‡ È¯‰L .EÏ¿∆¬≈∆¿»∆ƒ»∆∆«»¿
Ôz‡L :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,B·bL B„LÁL ÔB‚k .·iÁ BÈ‡≈«»¿∆¬»∆¿»∆»«∆∆≈

ÂÈÏÚ ÔÚhL È¯‰ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,‰Ó EÏ5e‰ÂÏ‰L ¿»∆¿«≈»∆¬≈∆»«»»∆ƒ¿»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ·ÈL‰Â ,‰Ó»∆¿≈ƒ∆¿»«…»¿»ƒ≈»
¯ÊÁÂ ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ«≈≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»«
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏÂ ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰«ƒ¿»¿»«≈»»¿»ƒƒ»«¿ƒ≈¿«¿ƒ

epnÓ6Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡l‡ ,7ÌlLÓe8:·ÈL‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ∆∆»À¿««¿»¿«≈¬»ƒ≈ƒ
‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡ ,·iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»≈¿¿»ƒ¿∆∆«»
ÌÈ„Ú ‡È·‰Â Ú·Bz‰ CÏ‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÚBË≈¿≈…«≈»∆¿»««≈«¿≈ƒ≈ƒ
Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :Úa˙p‰ ¯Ó‡Â ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»««ƒ¿»≈»»¬»
˜ÊÁ‰ ‡Ï - B·BÁ ÂÈzÚ¯t B‡ BB„˜t BÏ Èz¯ÊÁ‰∆¡«¿ƒƒ¿¿«¿ƒ…À¿«

Ô¯Ùk9.¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ , «¿»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

כט.)2) (סנהדרין ששנינו העדים, מבדיקת זה דין למד
חייב  שזה יודע אתה האיך "אמור לעד: אומרים שביתֿדין
שבעלֿ וכלֿשכן בדין, טועה הוא שמא החשש מפני לזה",
לעצמו. חובה רואה אדם אין שהרי לפרש, צריך דין
מקומות  מכמה ראיות מביא א, אות כאן מיימוניות [בהגהות
חתימת  שאחר ומבאר סתמית, טענה על שמשביעים בגמרא
בירור  לדרוש הגאונים תיקנו - הרמאים משרבו הגמרא,
בסוף  כן פסק מרוטנבורג) (הר"מ רבו שגם ומסיים הטענות,
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הלכה.3)ימיו]. לפסוק כוונת 4)ויודע להבין קשה
לברר  הנתבע מפחד שלפעמים מפרש, בלחםֿמשנה רבינו.
לא  ביתֿהדין שמא הוא שחושש משום האמיתית טענתו
אינה  זו וטענה ופרעתי, לוויתי היא: שטענתו כגון לו, יאמין
לפרש, שלא הוא מעדיף ולפיכך להד"ם, טענת כמו חזקה
דנים  אנו "שהרי לו: אומרים זה, חשש מלבו להוציא וכדי
ב'מיגו' פרעתי לטענת מאמינים אנו פירוש וכו'", במתוך
את  מניח אינו זה פירוש גם אולם להד"ם. לטעון שיכול
התכוון  ואולי 'מיגו'. דיני גם יודע גדול חכם שהרי הדעת,
מקבלים  אין למה הדין, לעיקר נמשך זה שנימוק לומר
הוא, גדול מחכם גם שדורשים הדבר וטעם סתמית, הכחשה
לא. ומי גדול חכם נקרא מי גבולות לקבוע שאין

יז.5) בבבאֿמציעא יוחנן, רבי של אין 6)מימרא
כלל. לו כפרן 7)מאמינים "הוחזק כתוב שם בגמרא

אחרות. לתביעות לא אבל משמע, ממון". בלי 8)לאותו
על  לחשוד דומה זה ואין ה"ג). לקמן (ראה התובע שבועת
נשבע  שהתובע ה"ד) בפ"ב (למעלה שאמרנו השבועה,
שקרנותו  עלֿידי נתערער טענתו שתוקף משום ונוטל,
והרשב"א) הרז"ה בשם שם יוסף' ('נמוקי תביעה באותה

להישבע. צריך שהתובע שם, רש"י לפרש 9)ודעת יכול
לומר: שהתכוון כלום" בידי לך "אין הראשונה טענתו
גאון. האי רב בשם מיימוניות בהגהות כתב וכן פרעתי.
הוחזק  כלום... בידי לך אין אמר "והלה אמרו: שם [בגמרא
עמד  הגמרא. לשיטת מנוגדים רבינו דברי ולכאורה כפרן".
יוחנן, רבי דברי מפרש שרבינו וביאר, המגידֿמשנה זה על
התביעה  בשעת עכשיו לו חייב שהוא מעידים כשהעדים
וכן  שפרע, ראו ולא מידו ידם זזה שלא כגון בביתֿהדין,
שיש  אותו מעידים "והעדים יוחנן: רבי של מלשונו משמע
לו  מאמינים אין ממון, לאותו כפרן שהוחזק ומכיוון לו",
אותו  חייב שביתֿהדין אחר לו פרעתי יטעון אם בשבועה
עדותם  אין - מנה שלווה רק מעידים העדים אם אבל לשלם,
כלום", בידי לך "אין הנתבע: של הסתמית טענתו מכחישה
ואם  כפרן, הוחזק לא כך ומשום ופרע, שלווה אפשר שהרי
נאמן  - לשלם ביתֿדין אותי שחייב אחר פרעתי יטעון
שער  התרומות' וב'ספר הלחםֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי
בטוען  שגם כתב, עט) סי' חו"מ ב'טור' (מובא א חלק יב
העדאתם  ואחר שלווה, מעידים ועדים כלום בידי לך אין
כפרן, הוחזק - כלום בידי לך אין שטענתי אחר פרעתי טען
כלום. בידי לך אין כשאמר ששיקר בעצמו שהודה משום
אדם  שאין המגידֿמשנה, של דעתו מסביר ובלחםֿמשנה
וכאן  עדים, העדאת עלֿידי אלא עצמו עלֿפי כפרן נעשה
אפשר  שהרי כלום, חייב שאינו טענתו מכחישים העדים אין

עצמו]. את מכחיש הוא אלא שפרע,

.·ÌÈ„Ú e‰e‡¯10,Ô‰ ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ ˙BÚÓ BÏ ‰nL »≈ƒ∆»»»¿…»¿»≈
,EÈ˙ÈÂÏ‰L È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÔÈca BÚ·˙e¿»«ƒ¿»«≈ƒ¿«∆ƒ¿ƒƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - eÈ‰ ÔBÚ¯t B‡ ÈÏ z˙ ‰zÓ :¯Ó‡Â¿»««»»»«»ƒ≈»»¬≈∆∆¡»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»»«…»¿»ƒ≈»
˜ÊÁ‰ - Ì‰ÈÙa BÏ ‰nL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈ƒ∆»»ƒ¿≈∆À¿«
¯tÎiL „Ú Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .Ô¯Ùk«¿»¿»≈»»À¿»«¿»«∆ƒ¿…

ÔÈc ˙È·a11‰na e‰eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú ÈL e‡B·ÈÂ ¿≈ƒ¿»¿≈≈ƒ¿«¿ƒ«∆
.¯ÙkL∆»«

לד:10) דאישתעי 11)שבועות "והיכא לא. בבאֿבתרא
וטוען, דחוזר - וטען דינא לבי ואתא טען, ולא אבראי מילי
דינא" לבי אלא טענתיה מגלי דלא אינש עביד טעמא? מאי
שם  טען ולא לביתֿדין מחוץ דברים כשסיפר (בעברית:
- בחוץ) אמרם שלא (דברים וטען לביתֿדין ובא טענותיו,
לגלות  לא אדם של דרכו ולמה? מתקבלות. טענותיו
ב'בית  (הובא שם חו"מ [וב'טור' לביתֿדין). אלא טענותיו
בפני  שלא אפילו עדי" "אתם אמר שאם כתב, שם) יוסף'
לא  האומר שכל פרעתי, ולטעון בו לחזור יכול אינו ביתֿדין
אבל  פרע. למה - לווה לא שאם פרעתי, לא כאומר - לוויתי
אלא  כפרן הוחזק שלא משום אחרֿכך, פרעתי לטעון נאמן

ביתֿדין. בפני כששיקר

.‚EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó12eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a ¯Ùk , »∆ƒ¿ƒƒ»«¿≈ƒ¿»«…»
‰Ó epnÓ ‰ÂlL ÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»»¿≈≈ƒ∆»»ƒ∆»∆
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÈzÚ¯Ù ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,BÚ¯Ùe¿»¿««¿∆≈…ƒ¿«¿ƒ¬≈∆«»

ÌlLÏ13‰ÂlL ÌÈ„Ú e‡·e ,È˙ÈÂÏ ‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ¿«≈∆»»≈…»ƒƒ»≈ƒ∆»»
ÈÓc ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k -14‡Ï ¯ÓB‡ ‰Âl‰ ‡ˆÓÂ , ¿≈…»«¿ƒ»≈¿ƒ¿»«…∆≈…

ÏÚa ˙‡„B‰ - BÚ¯tL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú‰Â ,ÈzÚ¯t»«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ∆¿»»«««
c ÌÈ„Ú ‰‡Ók ÔÈc‰Úe·L ·iÁ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â .ÈÓ15, ƒ¿≈»≈ƒ»≈¿≈««¿∆«»¿»
‰Ê ˜ÊÁ‰ È¯‰L16ÔÎÂ .Ô¯Ùk17·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ Ì‡ ∆¬≈À¿«∆«¿»¿≈ƒƒ»»¿«

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L B„È»∆«»¿»«…»¿»ƒ≈»
B‡ ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ˜ÊÁ‰ Ì‡ ,È„È ·˙k BÈ‡ ‰ÊÂ¿∆≈¿«»ƒƒÀ¿«¿«»¿≈ƒ
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - B„È ·˙k ‡e‰L ÌÈ„Ú e‡aL∆»≈ƒ∆¿«»¬≈∆À¿««¿»

ÌlLÓe18. ¿«≈

מא:12) שם.13)שבועות -14)כרבא, לוה לא שאם
פרע. נפרע.15)למה סוף 17)הלווה.16)שלא רי"ף

תתקסב. אות מקום 18)בבאֿבתרא שבכל רבינו, דעת
כמו  שבועה, בלא התובע נוטל - כפרן הוחזק שהנתבע
כאן, מהנידון זה נלמד ז. הערה א בהלכה למעלה שביארנו
משלם? כאן בנידון למה שבועה, חייב שהתובע נאמר שאם
מכחישים  שעדים משום לישבע, יכול אינו התובע הרי
אחר  טענתו הלווה שינה שאם בלחםֿמשנה, [כתב טענתו?
שבועה  מחוייב המלוה ופרע, שלוה וטען העדים העדאת
אינו  - עדים נגד להישבע יכול שאינו ומכיון פרע, שלא
לויתי  לא האומר "שכל באמרו: רבינו נתכוון ולזה נוטל,
מדובר  כלומר, דמי", פרעתי לא כאומר שלוה, עדים ובאו
ובהסתמך  טענתו. מכחישים ועדים זו, בטענתו עומד כשהוא
על  הראב"ד של השגתו ליישב לי נראה אלה, דבריו על
"אין  שכתב: כפרן", זה הוחזק "שהרי רבינו: של נימוקו
אין  זה טעם שבלי לומר, שהתכוון ברור הטעם". לזה צורך
דברי  ולפי אותו. מכחישים שעדים משום נשבע, התובע
אינו  הנתבע אם שהרי זו, להשגה מקום אין הלחםֿמשנה
יכול  שאינו ומשום שבועה, מחוייב התובע היה כפרן,

נוטל]. אינו - להישבע

.„‰Ó19:ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‡e‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰ »∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»««ƒ¿»
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t ‡BÏ‰Â20 «¬¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈ƒ
;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…»¿»ƒ≈»…À¿««¿»
Ba ÌÈ„Ú Ì‰L ¯·„ ‡l‡ ÔÈ¯ÎBÊ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L21. ∆≈»≈ƒ¿ƒ∆»»»∆≈≈ƒ

.¯ËtÈÂ ˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈÂ ,Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…À¿««¿»¿ƒ»««…∆∆≈¿ƒ»≈
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שם.62) פפא, רב לקרקע 63)דברי מזיקה הרגל דריסת כי
הטל. ירידת אחרי שבבבל

.Êı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿≈»«»¿∆∆
ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚¯Ï Ì„˜ d˙B‰L‰Ï ¯zÓ ,Ï‡¯OÈ64 ƒ¿»≈À»¿«¿»…∆»∆∆¿ƒ

Áah‰Â .ÌBÈ ÌÈLÏL B· ‰zLÓÏ Ì„˜Â65Á˜BÏ66 ¿…∆¿ƒ¿≈¿¿ƒ¿««»≈«
.ËÚÓ ËÚÓ ËÁLiL „Ú ‰‰LÓe Á˜BÏ ,ËÁBLÂ¿≈≈««¿∆«∆ƒ¿«¿«¿«

¯„Úa ‰Ú¯˙Â ‡ˆz ‡lL „·Ï·e67‰‰Ln‰ Ïk ‡l‡ ; ƒ¿«∆…≈≈¿ƒ¿∆»≈∆∆»»««¿∆
.˜Èfz ‡lL È„k ,B˙Èa CB˙a ‰‰LÓ -«¿∆¿≈¿≈∆…«ƒ

עט:64) שם החג, סעודת ומוכר 65)לצרכי הקונה
פ.67)קונה.66)לאחרים. שם גמליאל כרבן

.ÁÏ‡¯OÈ ı¯‡k Ï·a eOÚ ¯·Îe68Ïecb da ¯Ò‡Ï ¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¡…»ƒ
˙B„O‰ ·¯ eÈ‰L ÈtÓ ,‰w„ ‰iÁÂ ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»¿«»«»ƒ¿≈∆»…«»

.Ï‡¯OÈ ÏL ÌÈÓi‰ Ì˙B‡a ÌL ÌÈÓ¯k‰Â¿«¿»ƒ»¿»«»ƒ∆ƒ¿»≈

שם.68)

.ËÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯ÈÊÁ Ïc‚Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ69. ¿≈»¿¬»ƒ¿«≈¬ƒƒ¿»»
.˙ÏLÏLa ¯eL˜ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·Ïk‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«∆∆∆»ƒ≈»»»¿«¿∆∆

¯ÙÒÏ ‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚa ÌÈ·Ïk ‡e‰ Ïc‚Ó Ï·‡70ÌBia , ¬»¿«≈¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»«
Ïc‚Ó ¯e¯‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .B¯ÈzÓ ‰ÏÈl·e B¯LB˜¿««¿»«ƒ¿»¿¬»ƒ»¿«≈

.ÈeˆÓe ‰a¯Ó Ô˜f‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk¿»ƒ«¬ƒƒƒ¿≈∆∆≈»¿À∆»

פב.69) פג.70)שם שם שמירה, לשם לגבול

.È‰·eLz ‰OÚL ‰ÚB¯71¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ∆∆»»¿»≈¿«¿ƒƒ¿…
„iÓ72„È ÏÚ „È ÏÚ ¯ÎBÓ ‡l‡ ,73BÏ eÏÙpL ÈÓ ÔÎÂ . ƒ»∆»≈«»«»¿≈ƒ∆»¿

‰M¯Èa ÌÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk74¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¿»ƒ«¬ƒƒƒÀ»≈¿«¿ƒƒ¿…
.ËÚÓ ËÚÓ ¯ÎBÓ ‡l‡ ,„iÓƒ»∆»≈¿«¿«

פ.71) שם דקה, בהמה עוד לגדל מכיון 72)שלא
מתשובה. וימנע הרבה קמעא.73)שמפסיד קמעא,

גוי.74) אביו את שירש גר כגון



meil cg` wxt m"anx ixeriyoqip 'iÎ'c -t"yz'd

ה'תש"פ  ניסן ד' ראשון יום

-mihtynxtq
orhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) כפרן, הוחזק לא או בטענתו כפרן הוחזק מבאר

בניו. או עצמו להשביע עשוי אדם ושאין בך אני משטה

.‡:¯Ó‡Â „Á‡‰ ÔÚË ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ∆»¿≈ƒ»«»∆»¿»«
,BÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L B‡ ,ÂÈ˙ÈÂÏ‰L ,‰Ê Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó»∆≈ƒ≈∆∆∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿
Ïk ÔÎÂ ,È¯ÎOa BÏˆ‡ ÈÏ LiL B‡ ,ÈpnÓ ÏÊbL B‡∆»«ƒ∆ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿≈…
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ·ÈL‰Â ,‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿≈ƒ«ƒ¿»¿»«≈ƒ«»¿
BÊ ÔÈ‡ - ÔÚBË ‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡≈¿¿»ƒ¿∆∆«»≈≈
·L‰ :ÔÚËpÏ ÔÈc ˙Èa ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;‰BÎ ‰·eLz¿»¿»∆»¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»»≈

‰·eLz‰ L¯Ùe ,B˙ÚË ÏÚ2,B˙ÚË ‰Ê L¯tL BÓk ««¬»»≈«¿»¿∆≈≈∆«¬»
B‡ EÏˆ‡ „È˜Ù‰ ,˙ÈÂÏ ‡Ï Ì‡ epnÓ ˙ÈÂÏ Ì‡ ¯Ó‡Â∆¡…ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ…»ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‡Ï B‡ Bz¯ÎO ,BzÏÊ‚ ‡Ï B‡ BzÏÊb ,„È˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿«¿…¿«¿¿«¿…
ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .˙BÚh‰ ¯‡L ÔÎÂ ,Bz¯ÎO¿«¿¿≈¿»«¿»ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ
‡B·ÈÂ ,BzÚ„a ‡e‰ ‰ÚBË ‡nL ?BÊ ‰·eLz epnÓƒ∆¿»∆»∆¿«¿¿»
,ÔÚhL BÓk e‰ÂÏ‰L ¯LÙ‡ È¯‰L .¯˜L ÏÚ Ú·M‰Ï¿ƒ»««∆∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿»¿∆»«
BÏ Ô˙pL B‡ ,BzL‡Ï B‡ B·Ï ·BÁ‰ ˙‡ ‰Ê ¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆∆«ƒ¿¿ƒ¿∆»«
.·BÁ‰ ÔÓ ¯ËÙpL BzÚ„a ‰n„ÈÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰zÓa¿«»»¿∆∆«ƒ«∆¿«¿∆ƒ¿«ƒ«
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ ¯Ó‡z C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ≈«…«≈ƒ«»¿
;Ú„BÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ÔÈc‰ ÔÓ ·iÁ˙Ó ‰z‡ ‡nL∆»«»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿«≈¿≈«»≈«
Ì‡ EeÚÈ„BÈ Ì‰Â ,ÌÈ¯·c‰ Le¯t ÔÈicÏ Ú„B‰ ‡l‡∆»«««»ƒ≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÏB„b ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ B‡ ·iÁ ‰z‡3, «»«»≈«»«»«¬ƒ»»»»»
,B˙ÚË ÏÚ ·ÈLzL „ÒÙ‰ EÏ ÔÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ≈¿∆¿≈∆»ƒ««¬»

ÚÈ„B˙ÂeÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,BÏ ·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ „ˆÈk e ¿ƒ≈≈«≈«»«»ƒ¿≈∆…»
e‡ È¯‰L ,BÏ z¯ÊÁ‰Â eÈ‰L ÈtÓ B‡ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»ƒ¿≈∆»¿∆¡«¿»∆¬≈»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓa ÔÈ„4ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ∆»«¿»»¿≈ƒ»«
BÏˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó B‡ ,‰Ó ÈÏ ·iÁ ‰Ê :¯Ó‡Â ÔÚBh‰«≈¿»«∆«»ƒ»∆»∆≈ƒ∆¿
B‡ ,B˙B‡ ˙ÈÂÏ‰ ?ÌÈt ‰Ê È‡Ó :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -¿ƒ≈≈∆»ƒƒ¿ƒ»
·iÁ˙ C‡È‰ ¯Ó‡ ?EBÓÓ ˜Èf‰ B‡ ,BÏˆ‡ z„˜Ù‰ƒ¿«¿»∆¿ƒƒ»¿¡…≈«ƒ¿«≈
‡e‰Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰ÓciL ¯LÙ‡ È¯‰L .EÏ¿∆¬≈∆¿»∆ƒ»∆∆«»¿
Ôz‡L :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,B·bL B„LÁL ÔB‚k .·iÁ BÈ‡≈«»¿∆¬»∆¿»∆»«∆∆≈

ÂÈÏÚ ÔÚhL È¯‰ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,‰Ó EÏ5e‰ÂÏ‰L ¿»∆¿«≈»∆¬≈∆»«»»∆ƒ¿»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ·ÈL‰Â ,‰Ó»∆¿≈ƒ∆¿»«…»¿»ƒ≈»
¯ÊÁÂ ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ«≈≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»«
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏÂ ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰«ƒ¿»¿»«≈»»¿»ƒƒ»«¿ƒ≈¿«¿ƒ

epnÓ6Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡l‡ ,7ÌlLÓe8:·ÈL‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ∆∆»À¿««¿»¿«≈¬»ƒ≈ƒ
‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡ ,·iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»≈¿¿»ƒ¿∆∆«»
ÌÈ„Ú ‡È·‰Â Ú·Bz‰ CÏ‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÚBË≈¿≈…«≈»∆¿»««≈«¿≈ƒ≈ƒ
Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :Úa˙p‰ ¯Ó‡Â ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»««ƒ¿»≈»»¬»
˜ÊÁ‰ ‡Ï - B·BÁ ÂÈzÚ¯t B‡ BB„˜t BÏ Èz¯ÊÁ‰∆¡«¿ƒƒ¿¿«¿ƒ…À¿«

Ô¯Ùk9.¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ , «¿»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

כט.)2) (סנהדרין ששנינו העדים, מבדיקת זה דין למד
חייב  שזה יודע אתה האיך "אמור לעד: אומרים שביתֿדין
שבעלֿ וכלֿשכן בדין, טועה הוא שמא החשש מפני לזה",
לעצמו. חובה רואה אדם אין שהרי לפרש, צריך דין
מקומות  מכמה ראיות מביא א, אות כאן מיימוניות [בהגהות
חתימת  שאחר ומבאר סתמית, טענה על שמשביעים בגמרא
בירור  לדרוש הגאונים תיקנו - הרמאים משרבו הגמרא,
בסוף  כן פסק מרוטנבורג) (הר"מ רבו שגם ומסיים הטענות,
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Ba ‡ˆBik22„ˆa z„ÓÚ ‰z‡Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ÈÏ Ôz : «≈≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ¿«»»«¿»¿«
‰Ê „enÚ „ˆa Èz„ÓÚ ‡Ï :ÔÚËp‰ ¯Ó‡Â ,‰Ê „enÚ«∆¿»««ƒ¿»…»«¿ƒ¿««∆
ÔÈ‡L ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - „ÓÚL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÏBÚÓ≈»»≈ƒ∆»«…À¿««¿»∆≈
Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ï BzÚc ÌÈOÓ Ì„‡»»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שם.19) העדים 20)שבועות, אותם כלומר העדים, צ"ל
ופלוני]. פלוני ובאו תימן: "אמר 21)[בכת"י שם: בגמרא

אדעתיה  לאו - דאינש עליה רמיא דלא מילתא רבא:
לב  שם אינו - לזוכרו האדם על מוטל שאינו דבר (בעברית:
כלֿכך  לב שם שלא ללווה, שהכוונה רש"י ופירש אליו)".
חבירו  את שהמלוה מפני לא, או שפרע בשעה עדים היו אם
שטעה. אפשר ולפיכך בעדים, לפרעו צריך אינו - בעדים
לומר  שהתכוון ונראה לעדים. שהכוונה מפרש רבינו אולם
(ראה  להעיד עליהם שהטילו לדברים רק לב שמים שהעדים

ו). כרב 22)הלכה שפסק מציין, [במגידֿמשנה לד: שם
שהרי  תמוהים, ודבריו ממונות. בדיני כמותו שהלכה נחמן
של  ודרכו כפרן, הוחזק נחמן רב אמר שם אחרון בלשון
כרבא, פסק שרבינו ונראה אחרון. לשון להעדיף רבינו
- ראשון שבלשון ועוד, נחמן. רב לגבי אחרון שהוא משום

כך]. סובר נחמן רב גם

.‰ÈÏ Ôz23¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ«¬≈»≈ƒ¿»«
:‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t :ÔÚËp‰«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«…∆

¯Ët‰Â Ì‡È·‰24eÎÏ‰L B‡ e˙nL B‡ e‡a ‡Ï . ¬ƒ≈¿ƒ»≈…»∆≈∆»¿
e‡ ÔÈ‡L .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈ - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆ƒ»«∆≈∆¿»∆≈»

‰Ï B˙B‡ ÌÈÎÈ¯ˆÓ¯Ët‰Ïe ÂÈ¯·c ¯¯·Ï ‡l‡ Ô‡È· «¿ƒƒ«¬ƒ»∆»¿»≈¿»»¿ƒ»≈
BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;‰Úe·MÓ Û‡«ƒ¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ¿»¿¿≈ƒ¿∆≈«¿

קע.23) יצחק 24)בבאֿבתרא רב ואמר שהיה, מעשה
(שם  ובמסקנא ויעידו", ופלוני פלוני "יבואו (שם) נפחא
אני  (גם קאמינא לברר נמי "אנא יצחק: רבי ביאר ב) עמוד
רבינו, ומפרש לברר)". כדי העדים את להביא התכוונתי
לפטרו  יועיל והבירור שפרע, להישבע צריך - יברר לא שאם
יברר  לא שאם רש"י, בשם פירש שם [וברשב"ם משבועה.
או  באו "לא שכתב: רבינו של מלשונו יפסיד]. - בעדים
באו  שאם משמע, אחרת" למדינה שהלכו או שמתו
לדבריו  מנוגד זה ולכאורה לשלם. חייב - והכחישוהו
בין  מחלק שרבינו במגידֿמשנה, ומבאר הקודמת. בהלכה
פרעתיך" "והלא בין או בעדים, שלא לבין בעדים מלוה
לא  ואמרו באו שאפילו כתב, ובכסףֿמשנה "פרעתיך". לבין
בהלכה  להאמור בהתאם ויפטר, היסת ישבע - בפנינו פרע
בזה). שהאריך ע ס' חו"מ יוסף' 'בית (ראה הקודמת

ה"א.25) ולוה מלוה מהל' בפי"א

.ÂBÏ ¯Ó‡26:BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa »«ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿»«
‰hLÓ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÔÈca BÚ·z ¯ÁÓÏ ,Ô‰≈¿»»¿»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«¿«∆

È˙ÈÈ‰Ea27˙q‰ ÚaLÂ ,¯eËt - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡Â »ƒƒ¿¿≈¿¿»ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk B„Èa ÔÈ‡L∆≈¿»¿«¬ƒ»«…»¿»ƒ

ÌÏBÚÓ28È„Ú Ìz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L .29¯·„Â , ≈»∆¬≈…»«»∆«∆≈«¿»»

B¯ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡ ˙e„Ú BÈ‡L30‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆≈≈≈»»¿¿ƒ»ƒ»«…
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰31. »¿»ƒ≈»…À¿««¿»

כט.26) כתשובה 27)סנהדרין "הן", אמרתי בצחוק
מצחיקה. הוא 28)לטענה כן אם והרי הן, אמרתי: לא

עדים. עלֿידי שבשעת 29)מוכחש מעידים אינם העדים
עדי. אתם הנתבע: להם אמר שנתבאר 30)ההלוואה כמו

הקודמת. שהעדים 31)בהלכה האפשרות לשלול שאין
שהתכוון  להישבע שחייב כתב, פא ס' חו"מ [ה'טור' טעו.
הר"מ  בשם כאן מיימוניות בהגהות כתוב וכן בו. לשטות

גאון]. סעדיה רבי על שהסתמך מרוטנבורג

.Ê„BÚ ‡ÏÂ32È¯BÁ‡ ÌÈ„Ú BÏ ÔÈÓË‰ elÙ‡ ‡l‡ , ¿…∆»¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ¬≈
¯„b‰33,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â , «»≈¿»«»∆ƒ¿»¿»«≈

‡nL ,‡Ï :BÏ ¯Ó‡ ?ÈBÏÙe ÈBÏt Ea e„ÈÚiL EBˆ¿̄¿∆»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»«…∆»
¯ÁÓÏe ,EÏ Ôz‡ ‰Ó ÈÏ ÔÈ‡Â ¯ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎzƒ¿≈ƒ«ƒ¿»»¿≈ƒ»∆≈¿¿»»
‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚhL ÔÈa ,ÌÈ„Ú‰ el‡a ÔÈca BÚ·z¿»«ƒ¿≈»≈ƒ≈∆»«¿»«¿«∆
È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡L ÔÈa ,Ba È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈∆»«…»¿»ƒ≈»¬≈
¯Ó‡iL „Ú ,˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»∆≈»≈«∆…«
‰Âl‰ ÈÙa ‰ÂÏn‰ ¯Ó‡È B‡ ,È„Ú Ìz‡ :‰Âl‰«…∆«∆≈«…«««¿∆ƒ¿≈«…∆
.Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï ‰f‰ ˙e„Úa Ï·‡ ,‰Âl‰ ˜zLÈÂ¿ƒ¿…«…∆¬»»≈«∆…À¿««¿»

„Á‡a ‰OÚÓ34eL¯ ·˜ B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰L ,35. «¬∆¿∆»∆»ƒ«¿
‡e‰ ÈÓ :¯Ó‡ .‰a¯‰ ˙B·BÁ ÂÈÏÚ LiL ,¯ÓBÏk¿«∆≈»»«¿≈»«ƒ
,BÚ·˙e ÈBÏt B˙B‡ ‡·e .ÈBÏt ‡l‡ ,BÏ ·iÁ È‡L∆¬ƒ«»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÌeÏk BÏ ·iÁ ÈÈ‡ :‡e‰ ¯Ó‡Â¿»«≈ƒ«»¿¿»¿¬»ƒ

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ36ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ „Á‡ ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈∆»»¿ƒ»»
ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L37‰È‰ el‡ :¯Ó‡ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa . ∆««»ƒ¿«ƒ»»«ƒ»»

?ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏ BÚ¯Bt È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,ÔBÓÓ ÈÏ38¯Á‡Â ƒ»…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿««
ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Úa˙Ï ÈBÏÙe ÈBÏt e‡a B˙˙ÈÓƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿…«¿»¿¬»ƒ≈

BÓˆÚ ˙B‡¯‰Ï ÈeOÚ Ì„‡‰L ;ÌeÏk Ì‰Ï39BÈ‡L »∆¿∆»»»»¿«¿«¿∆≈
ÔBÓÓ ÈÏÚa ÂÈa ÁÈp‰ ‡lLÂ ,ÔBÓÓ ÏÚa40ÏÎÂ . ««»¿∆…ƒƒ«»»«¬≈»¿…

.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

השיחה 33)שם.32) את שומעים שהם ידע לא והנתבע
התובע. ובין  ב.34)שבינו עמוד (מדה 35)שם קב מלא

מתרגם  ב) טו, (דברים ברעהו" ישה "אשר חובות. גדולה)
מו:) (בבאֿקמא ובגמרא בחבריה". ירשי "די אונקלוס:

אפרע". פארי רשוותך גדול.37)שם.36)"ממרי עשיר
חייב 38) שאני מה פורע הייתי לא האם תמיהה: בלשון

רשו.39)להם. קב לדין שניה.40)נימוק לבבא נימוק
ורבי  עצמו, את להשביע שלא עשוי אדם הגמרא: לשון
יתבאר  הבא [בפרק בניו. את להשביע שלא מוסיף: חייא
אלא  עצמו את להשביע שלא עשוי אדם אמרו שלא
עדים  בפני לו והודה חבירו תבעו אם אבל מעצמו, כשהודה

זו. טענה מקבלים אין - התובע בנוכחות

.ÁÔÎÂ ,˙e„Ú dÈ‡ - ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿ƒ≈ƒ≈»≈¿≈
¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ,B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÈ„ÚÂ BÓˆÚÓ ‰„Bn‰«∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈»≈
- Ô‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿¿»«≈
,ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¿«≈»∆¿∆»¿≈ƒ
?EÏˆ‡ BÏ LiM ‰Ó Ôz˙ ‡Ï ‰nÏ :Úa˙pÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ¿»»»…ƒ≈«∆≈∆¿¿
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קסג orhpe oreh 'ld - mihtyn xtq - oqip 'd ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰z‡ ‡BÏ‰Â :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡»«≈∆¿ƒ¿¿ƒ«¬«»
Ì‡ !EÓˆÚÓ ˙È„B‰ B‡ ,CÎÂ Ck el‡ ÈÙa z¯Ó‡»«¿»ƒ¿≈≈»¿»≈»≈«¿¿ƒ
ÔÈÚBË ÔÈ‡ - ÔÚË ‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ - ÌlLÂ „ÓÚ»«¿ƒ≈»¿ƒ…»«≈¬ƒ

BÏ41‡Ï B‡ ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«¿»«¿«∆»ƒƒ…
ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï ‡lL B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»∆…¿«¿ƒ«∆«¿ƒ
.e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ÚaLÂ ¯eËt - Èzek˙ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈¿∆≈«¿

התכוון 41) שלא ראיה הבא לתובע: אומרים ביתֿדין אין
טענת  לגבי זה דין אמרו שם כט.). (סנהדרין בך להשטות
לו. טוענים אין להשביע טענת שגם סובר ורבינו משטה,
"שלא  לנתבע שטוענים כתבו כך, ד"ה שם וב'תוספות'
אדם  נחמן, רב "אמר אמרו: שם בגמרא שהרי להשביע",
כך. טען שהנתבע נרמז ולא עצמו", את להשביע שלא עשוי
כ'תוספות'. שדעתו כתב ס אות כאן מיימוניות [בהגהות

רבינו]. בדברי לו היתה אחרת גירסא כנראה

ה'תש"פ  ניסן ה' שני יום

ׁשביעי  1ּפרק
orhpeorFh'ld-mihtynxtq

¤¤§¦¦
¦§¥§¦§̈

ודין 1) הגמרא), בלשון ("אודיתא" הודאה דיני מבאר
צא  ואמרו כך על דין בית וציווהו שבועה או ממון נתחייב
נשבעתי, או פרעתי ואמר וחזר ויצא לו הישבע או לו תן

אחרת. טענה וטוען וחוזר טוען ודין

.‡,‰Ó BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LiL ÌÈL ÈÙa ‰„Bn‰«∆ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ∆¿»∆
‰È„B‰ C¯„a Ô‰Ï ¯Ó‡Â2Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÈO C¯„ ‡Ï , ¿»«»∆¿∆∆»»…∆∆ƒ»««ƒ

BnÚ Ú·Bz‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,È„Ú Ìz‡ :¯Ó‡ ‡lL∆…»««∆≈«¿««ƒ∆≈«≈«ƒ
˙e„Ú ‰Ê È¯‰ -3eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ,ÔÈca BÚ·z . ¬≈∆≈¿»«ƒƒ»«…»

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„4.Ì‰Èt ÏÚ ÌlLÓe , ¿»ƒ≈»≈¿ƒ¿«≈«ƒ∆
ÚaL - „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡Â5C¯c ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ»»≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆∆

‰È„B‰6‡lL :¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡aLk ÔÚË . »»»«¿∆»≈»≈ƒ¿»«∆…
Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ - È˙È„B‰ ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï¿«¿ƒ«∆«¿ƒ≈ƒ∆¡»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BnÚ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‰ÈÙa ‰„B‰Lk¿∆»ƒ¿≈∆»»«≈«ƒ≈»ƒ¿…

È˙È„B‰ ¯ÈLÚ ÈÈ‡L ˙B‡¯‰Ï È„k :¯ÓBÏÂ7Ì‡ Ï·‡ ; ¿«¿≈¿«¿∆≈ƒ»ƒ≈ƒ¬»ƒ
Ô˙pL ÔÚË8.˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ - »«∆»«∆¡»¿ƒ¿»∆≈

בפניכם.2) מודה הריני שאמר עדי 3)כגון, אתם כשאמר
הטיל  שזה מפני כראוי, זוכרים אינם שמא אומרים אין

ו). הלכה ו פרק (ראה להעיד לומר 4)עליהם נאמן ואינו
בך. הייתי ששניים 5)משטה מקום שכל הכלל, לפי

בהמאור  (והרז"ה שבועה מחייבו אחד - ממון מחייבים
כלום. אינו בהודאה אחד שעד כתב, כט. סנהדרין הגדול

פא). סימן משפט חושן טור שם:6)ראה בסנהדרין שנינו
כלום  אמר לא ... מנה לפלוני חייב שהוא לנו אמר "הוא
"שאמר  שם: רבינו ומפרש לו", הודה בפנינו שיאמר: עד
עדים". ומסירת הודאה דרך לנו אמר או עדים עלי הוו לנו
שאמרו  ומה דברים. וסיפור שיחה דרך משמע - "אמר"
שיאמר  צריך רב אמר יהודה לרב ליה "מסייע שם בגמרא
דרך  אבל בפניכם, מודה הריני אמר כשלא היינו, עדי". אתם
מאיר  רבינו בשם הטור כתב וכן עדי. כאתם נידון הודאה
מירושלמי  זה לדין הוכחה מביא משנה ובכסף הלוי.

שם). (ראה ג פרק להשביע 7)סנהדרין שלא טענת
כשתבעו  לא אבל התובע, בפני שלא כשהודה רק מתקבלת
ממה  זאת הוכיחו כך, המתחיל דיבור שם בתוספות והודה.
מיתה, בשעת משטה אדם אין (קעה.) בתרא בבבא שאמרו
היורשים  מחוייבים מיתה בשעת הודה אם כך ומשום
כך. בניו את להשביע שלא אומרים אין למה וקשה לשלם,
משנה  (בכסף כשתבעו. שהמדובר שם בתוספות ומבארים
הקודם  בפרק עצמו דברי סותר שרבינו מעיר ו הלכה סוף
- בידך לי מנה עדים: בפני לחבירו האומר "וכן ח: הלכה
וכו' בו הייתי משטה ואמר טען אם אבל וכו' הן לו: ואמר
היסת". ונשבע פטור - נתכוונתי עצמי את להשביע שלא או
"וכן  בבא על נאמר לא להשביע שלא שדין בדוחק, ומיישב
דברים  היו "לא או משטה לטוען רק ונמשכת האומר"

בלבד). פרעתי.8)מעולם"

.·‰„Bn‰ Ïk9:¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈL ÈÙa »«∆ƒ¿≈¿«ƒ≈»«¬…¿«
hLÓÈÙa ‰„B‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰ ¿«∆»ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ¿≈
‰LÏL10ÏkL .ÂÈt ˙È„B‰a ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ Ï·‡ , ¿»¬»¿«¿ƒƒ≈¿»«ƒ∆»

.È„Ú Ìz‡ :¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - ‰È„B‰ C¯„a ¯ÓB‡‰»≈¿∆∆»»¬≈∆¿≈«∆≈«
ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Ï·‡11e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»«»∆ƒ¿
BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ12Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .13BÓk , ¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿ƒ»≈¿

e¯‡aL14,BÏ eÁÏML ¯Á‡ ÔÈc ˙È·a ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈ƒ»¿≈ƒ««∆»¿
¯‡a˙iL BÓk15˙Èa eÈ‰iL ‡e‰Â .ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ¿∆ƒ¿»≈¬≈≈¿ƒ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈc16Ì‰ÈL ˙‡17Ì‰ÈL eÓÈ¯ÚÈ ‡lL È„k , ƒ«ƒƒ∆¿≈∆¿≈∆…«¬ƒ¿≈∆

.¯Á‡ LÈ‡ ·iÁÏ¿«≈ƒ«≈

הקודמת.9) בהלכה דין.10)נתבאר כבית הם שלושה
הודאה.11) כט:12)שטר צריכים 13)שם שכתבו אחר

למסור. אם הלווה את שנית י"א 14)לשאול בפרק
א. הלכה ולווה מלוה הבאה.15)מהלכות בהלכה

קסז:16) בתרא בבא לא 17)משנה והלווה. המלוה
ראה  המלוה. את מכירים כשאין להערים אפשר מה נתברר

ג. הלכה כ"ד פרק ולווה מלוה בהלכות בזה שכתבנו מה

.‚ÔÈc ˙Èa18ÔÓˆÚÓ ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ‰LÏL ÏL ≈ƒ∆¿»∆»¿ƒ≈«¿»
Ì‰ÈÙÏ Ï·˜Â Ú·Bz‰ ‡·e ,Ô‰Ï Úe·w‰ ÌB˜na19, «»«»«»∆»«≈«¿»«ƒ¿≈∆

- Ì‰ÈÙa ‰„B‰Â ‡·e ,Úa˙p‰ Ïˆ‡ ÁÈÏL eÁÏLÂ¿»¿»ƒ«≈∆«ƒ¿»»¿»ƒ¿≈∆
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¬»ƒ…
·ÈLB‰Â Ô˙B‡ ıa˜ elÙ‡ ,BÏ eÁÏL ‡ÏÂ ÔÈÚe·˜ eÈ‰»¿ƒ¿…»¿¬ƒƒ≈»¿ƒ
,ÔÈic ÈÏÚ eÂ‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â Ô‰ÈÙa ‰„B‰Â ‰LÏM‰«¿»¿»ƒ¿≈∆¿»«»∆¡»««»ƒ
ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â Ú·Bz‰ Ck ¯Á‡ ‡·e»««»«≈«¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈

ÔÈ·˙Bk20BÏ ÔzÈ ‡nL ;21B˙B‡ Ú·Bz ‰Ê ‡ˆÓÂ ¿ƒ∆»ƒ≈¿ƒ¿»∆≈«
¯ËMa22Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .23 «¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»

˙BÚ˜¯wa ‰„B‰ Ì‡24Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL ÈÙa elÙ‡ , ƒ»««¿»¬ƒƒ¿≈¿«ƒ««ƒ
È¯‰ - e˙e e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ B„iÓ e˜ ‡lL∆…»ƒ»¿…»«»∆ƒ¿¿¬≈
BÏ ÔzÈ ‡nL LÁÏ Ô‡k ÔÈ‡L ;ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk el‡≈¿ƒ¿¿ƒ∆≈»»…∆»ƒ≈

‰iL ÌÚt BÚ·Bz ‡ˆÓÂ25. ¿ƒ¿»¿««¿ƒ»

שם.18) ואינו 19)סנהדרין כסף לפלוני שהלווה התלונן
שם 20)משלם. הרי"ף פסק וכן שם. אשי רב בר כמר

בתוספות  כתבו וכן גאון. האי רב דעת גם היא שזו והוסיף,
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Ba ‡ˆBik22„ˆa z„ÓÚ ‰z‡Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ÈÏ Ôz : «≈≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ¿«»»«¿»¿«
‰Ê „enÚ „ˆa Èz„ÓÚ ‡Ï :ÔÚËp‰ ¯Ó‡Â ,‰Ê „enÚ«∆¿»««ƒ¿»…»«¿ƒ¿««∆
ÔÈ‡L ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - „ÓÚL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÏBÚÓ≈»»≈ƒ∆»«…À¿««¿»∆≈
Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ï BzÚc ÌÈOÓ Ì„‡»»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שם.19) העדים 20)שבועות, אותם כלומר העדים, צ"ל
ופלוני]. פלוני ובאו תימן: "אמר 21)[בכת"י שם: בגמרא

אדעתיה  לאו - דאינש עליה רמיא דלא מילתא רבא:
לב  שם אינו - לזוכרו האדם על מוטל שאינו דבר (בעברית:
כלֿכך  לב שם שלא ללווה, שהכוונה רש"י ופירש אליו)".
חבירו  את שהמלוה מפני לא, או שפרע בשעה עדים היו אם
שטעה. אפשר ולפיכך בעדים, לפרעו צריך אינו - בעדים
לומר  שהתכוון ונראה לעדים. שהכוונה מפרש רבינו אולם
(ראה  להעיד עליהם שהטילו לדברים רק לב שמים שהעדים

ו). כרב 22)הלכה שפסק מציין, [במגידֿמשנה לד: שם
שהרי  תמוהים, ודבריו ממונות. בדיני כמותו שהלכה נחמן
של  ודרכו כפרן, הוחזק נחמן רב אמר שם אחרון בלשון
כרבא, פסק שרבינו ונראה אחרון. לשון להעדיף רבינו
- ראשון שבלשון ועוד, נחמן. רב לגבי אחרון שהוא משום

כך]. סובר נחמן רב גם

.‰ÈÏ Ôz23¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ«¬≈»≈ƒ¿»«
:‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t :ÔÚËp‰«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«…∆

¯Ët‰Â Ì‡È·‰24eÎÏ‰L B‡ e˙nL B‡ e‡a ‡Ï . ¬ƒ≈¿ƒ»≈…»∆≈∆»¿
e‡ ÔÈ‡L .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈ - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆ƒ»«∆≈∆¿»∆≈»

‰Ï B˙B‡ ÌÈÎÈ¯ˆÓ¯Ët‰Ïe ÂÈ¯·c ¯¯·Ï ‡l‡ Ô‡È· «¿ƒƒ«¬ƒ»∆»¿»≈¿»»¿ƒ»≈
BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;‰Úe·MÓ Û‡«ƒ¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ¿»¿¿≈ƒ¿∆≈«¿

קע.23) יצחק 24)בבאֿבתרא רב ואמר שהיה, מעשה
(שם  ובמסקנא ויעידו", ופלוני פלוני "יבואו (שם) נפחא
אני  (גם קאמינא לברר נמי "אנא יצחק: רבי ביאר ב) עמוד
רבינו, ומפרש לברר)". כדי העדים את להביא התכוונתי
לפטרו  יועיל והבירור שפרע, להישבע צריך - יברר לא שאם
יברר  לא שאם רש"י, בשם פירש שם [וברשב"ם משבועה.
או  באו "לא שכתב: רבינו של מלשונו יפסיד]. - בעדים
באו  שאם משמע, אחרת" למדינה שהלכו או שמתו
לדבריו  מנוגד זה ולכאורה לשלם. חייב - והכחישוהו
בין  מחלק שרבינו במגידֿמשנה, ומבאר הקודמת. בהלכה
פרעתיך" "והלא בין או בעדים, שלא לבין בעדים מלוה
לא  ואמרו באו שאפילו כתב, ובכסףֿמשנה "פרעתיך". לבין
בהלכה  להאמור בהתאם ויפטר, היסת ישבע - בפנינו פרע
בזה). שהאריך ע ס' חו"מ יוסף' 'בית (ראה הקודמת

ה"א.25) ולוה מלוה מהל' בפי"א

.ÂBÏ ¯Ó‡26:BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa »«ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿»«
‰hLÓ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÔÈca BÚ·z ¯ÁÓÏ ,Ô‰≈¿»»¿»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«¿«∆

È˙ÈÈ‰Ea27˙q‰ ÚaLÂ ,¯eËt - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡Â »ƒƒ¿¿≈¿¿»ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk B„Èa ÔÈ‡L∆≈¿»¿«¬ƒ»«…»¿»ƒ

ÌÏBÚÓ28È„Ú Ìz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L .29¯·„Â , ≈»∆¬≈…»«»∆«∆≈«¿»»

B¯ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡ ˙e„Ú BÈ‡L30‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆≈≈≈»»¿¿ƒ»ƒ»«…
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰31. »¿»ƒ≈»…À¿««¿»

כט.26) כתשובה 27)סנהדרין "הן", אמרתי בצחוק
מצחיקה. הוא 28)לטענה כן אם והרי הן, אמרתי: לא

עדים. עלֿידי שבשעת 29)מוכחש מעידים אינם העדים
עדי. אתם הנתבע: להם אמר שנתבאר 30)ההלוואה כמו

הקודמת. שהעדים 31)בהלכה האפשרות לשלול שאין
שהתכוון  להישבע שחייב כתב, פא ס' חו"מ [ה'טור' טעו.
הר"מ  בשם כאן מיימוניות בהגהות כתוב וכן בו. לשטות

גאון]. סעדיה רבי על שהסתמך מרוטנבורג

.Ê„BÚ ‡ÏÂ32È¯BÁ‡ ÌÈ„Ú BÏ ÔÈÓË‰ elÙ‡ ‡l‡ , ¿…∆»¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ¬≈
¯„b‰33,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â , «»≈¿»«»∆ƒ¿»¿»«≈

‡nL ,‡Ï :BÏ ¯Ó‡ ?ÈBÏÙe ÈBÏt Ea e„ÈÚiL EBˆ¿̄¿∆»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»«…∆»
¯ÁÓÏe ,EÏ Ôz‡ ‰Ó ÈÏ ÔÈ‡Â ¯ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎzƒ¿≈ƒ«ƒ¿»»¿≈ƒ»∆≈¿¿»»
‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚhL ÔÈa ,ÌÈ„Ú‰ el‡a ÔÈca BÚ·z¿»«ƒ¿≈»≈ƒ≈∆»«¿»«¿«∆
È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡L ÔÈa ,Ba È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈∆»«…»¿»ƒ≈»¬≈
¯Ó‡iL „Ú ,˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»∆≈»≈«∆…«
‰Âl‰ ÈÙa ‰ÂÏn‰ ¯Ó‡È B‡ ,È„Ú Ìz‡ :‰Âl‰«…∆«∆≈«…«««¿∆ƒ¿≈«…∆
.Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï ‰f‰ ˙e„Úa Ï·‡ ,‰Âl‰ ˜zLÈÂ¿ƒ¿…«…∆¬»»≈«∆…À¿««¿»

„Á‡a ‰OÚÓ34eL¯ ·˜ B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰L ,35. «¬∆¿∆»∆»ƒ«¿
‡e‰ ÈÓ :¯Ó‡ .‰a¯‰ ˙B·BÁ ÂÈÏÚ LiL ,¯ÓBÏk¿«∆≈»»«¿≈»«ƒ
,BÚ·˙e ÈBÏt B˙B‡ ‡·e .ÈBÏt ‡l‡ ,BÏ ·iÁ È‡L∆¬ƒ«»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÌeÏk BÏ ·iÁ ÈÈ‡ :‡e‰ ¯Ó‡Â¿»«≈ƒ«»¿¿»¿¬»ƒ

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ36ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ „Á‡ ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈∆»»¿ƒ»»
ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L37‰È‰ el‡ :¯Ó‡ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa . ∆««»ƒ¿«ƒ»»«ƒ»»

?ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏ BÚ¯Bt È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,ÔBÓÓ ÈÏ38¯Á‡Â ƒ»…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿««
ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Úa˙Ï ÈBÏÙe ÈBÏt e‡a B˙˙ÈÓƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿…«¿»¿¬»ƒ≈

BÓˆÚ ˙B‡¯‰Ï ÈeOÚ Ì„‡‰L ;ÌeÏk Ì‰Ï39BÈ‡L »∆¿∆»»»»¿«¿«¿∆≈
ÔBÓÓ ÈÏÚa ÂÈa ÁÈp‰ ‡lLÂ ,ÔBÓÓ ÏÚa40ÏÎÂ . ««»¿∆…ƒƒ«»»«¬≈»¿…

.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

השיחה 33)שם.32) את שומעים שהם ידע לא והנתבע
התובע. ובין  ב.34)שבינו עמוד (מדה 35)שם קב מלא

מתרגם  ב) טו, (דברים ברעהו" ישה "אשר חובות. גדולה)
מו:) (בבאֿקמא ובגמרא בחבריה". ירשי "די אונקלוס:

אפרע". פארי רשוותך גדול.37)שם.36)"ממרי עשיר
חייב 38) שאני מה פורע הייתי לא האם תמיהה: בלשון

רשו.39)להם. קב לדין שניה.40)נימוק לבבא נימוק
ורבי  עצמו, את להשביע שלא עשוי אדם הגמרא: לשון
יתבאר  הבא [בפרק בניו. את להשביע שלא מוסיף: חייא
אלא  עצמו את להשביע שלא עשוי אדם אמרו שלא
עדים  בפני לו והודה חבירו תבעו אם אבל מעצמו, כשהודה

זו. טענה מקבלים אין - התובע בנוכחות

.ÁÔÎÂ ,˙e„Ú dÈ‡ - ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿ƒ≈ƒ≈»≈¿≈
¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ,B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÈ„ÚÂ BÓˆÚÓ ‰„Bn‰«∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈»≈
- Ô‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿¿»«≈
,ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¿«≈»∆¿∆»¿≈ƒ
?EÏˆ‡ BÏ LiM ‰Ó Ôz˙ ‡Ï ‰nÏ :Úa˙pÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ¿»»»…ƒ≈«∆≈∆¿¿
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של  (בפירושו חננאל. רבינו בשם מר המתחיל דיבור שם
הלכתא  "ולית כתוב: שלנו בגמרות הנדפס חננאל רבינו
ובהגהה  אשי)" רב בר כמר הלכה (ואין אשי רב בר כמר
כמר  לן וקיימא להיות וצריך היא, סופר טעות "ואולי שם:

אשי"). רב בעדים.21)בר שלא הלווה לו ישלם שמא
בפני 22) כשהודה אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה יהיה ולא

אינו  יכתבו לא ואפילו שטר תוקף זו להודאה יש דין, בית
ידי  על כלום מפסיד הלווה אין ולפיכך פרעתי, לטעון נאמן

והודה 24)שם.23)הכתיבה. בקרקע מוחזק היה
שם). (רש"י התובע של רכושו הוא זה שקרקע לתובע

מסויימת.25) שדה חלקת תבעו שהרי

.„‰È„B‰ ¯ËL26‡ˆiL27¯Ó‡ :Ba ·e˙k ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«»»∆»»¿…»»»»«
‰˜ÊÁL ;¯Lk ‰Ê È¯‰ - BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k eÏ»ƒ¿¿ƒ¿¿¬≈∆»≈∆¬»»
‡Ï - e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï el‡L ,‡È‰ƒ∆ƒ…»«»∆ƒ¿¿ƒ¿¿…
eÈÙa ÈBÏt ‰„B‰ :¯ËMa ·e˙k ‰È‰ .ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»»»«¿»»¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯·„ B‡ ,‰LÏL eÈ‰L Ba ·e˙k ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ≈»∆»¿»¿»ƒ

ÔÏÏkÓ ÔÈÚÓBML28‡nL ÔÈLLBÁ - ‰LÏL eÈ‰L ∆¿ƒƒ¿»»∆»¿»¿ƒ∆»
˙È·a ‰È„B‰ ÌÈLa ‰È„B‰‰L en„Â eÚËÂ ,eÈ‰ ÌÈL¿«ƒ»¿»¿ƒ∆«»»ƒ¿«ƒ»»¿≈

ÔÈc29¯ËL ÔÈ„ Ba ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,30. ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿»

הייתה 27)שם.26) שההודאה בו וכתוב המלוה יד מתחת
דין. בית מהם.28)בפני להבין שם 29)שיש במסקנא

טועין". דין לבית "חיישינן בו 30)(ל.): גובים אין
פרעתי. - לטעון הלווה ונאמן הלקוחות

.‰e¯‡a ¯·k31˙È·a ˙e„Ú B‡ ÔÈc ˙È·a ‰È„B‰L , ¿»≈«¿∆»»¿≈ƒ≈¿≈
¯ËLa ‰·e˙k‰ ‰ÂÏÓk - ÔÈc32ÔÈ·˙Bk CÎÈÙÏe , ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ33‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿¿ƒ¿««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
BÓk ,e‰e‡È·‰Â eÁÏML „Ú ÔÈc‰ ˙‡ Ïaƒ̃≈∆«ƒ«∆»¿∆¡ƒ¿

e¯‡aL34Ô‰Ó „Á‡ Ú·˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ÌÈL Ï·‡ ; ∆≈«¿¬»¿«ƒ∆»«ƒ¿»«∆»≈∆
:Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡∆¬≈¿»«»∆ƒ¿»¿¿»««ƒ¿»
ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :ÔÈic‰ e¯Ó‡L ÔÈa ,È„Èa EÏ LÈ Ô‰≈≈¿¿»ƒ≈∆»¿««»ƒ«»«»ƒ≈

BÏ35‡ˆÈÂ ,BÏ Ôz ‡ˆ :e¯Ó‡L ÔÈa ,36ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â37 ≈∆»¿≈≈¿»»¿»«»«¿ƒ
ÔÓ‡ -38Ú·Bz‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈÂ , ∆¡»¿ƒ»«∆≈∆¿»¿ƒ»ƒ«≈«

ÌÈicÏ ¯ÊÁ39ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â »«««»ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈¿ƒ
BÚ¯t ‡nL ,BÏ40ÔÎÂ .41˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ∆»¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈

ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,ÔÓ‡ - ÈzÚaL :¯Ó‡Â ‡ˆÈÂ ,ÔÈcƒ¿»»¿»«ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ
ÚaLpL B˙B‡42ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ .43‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ∆ƒ¿«»»≈ƒ¿ƒƒ∆…

ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‰Úe·L d˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ÚaLƒ¿«À¿««¿»¿»¿»¿≈∆¡»
B‡ BÈc ÏÚa BÏ ‰„BiL „Ú ,ÈzÚaL ¯ÓBÏ ÌÏBÚÏ¿»«ƒ¿«¿ƒ«∆∆««ƒ

.Ì‰ÈÙa ÚaLpL ÌÈ„Ú ‡È·È»ƒ≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

א.31) הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א גובה 32)בפרק
פרעתי. לומר נאמן הלווה ואין הלקוחות למלוה,33)מן
יתירה. זכות למלוה מוסיף אינו השטר בהלכה 34)שהרי

בפירוש 35)ג. עליו ציוו לא אבל הדין, את לו הודיעו
(רי"ף).36)לשלם. הדין את עליו אחר 37)וקיבל

הדין. בבית יז.38)שחוייבתי מציעא בבבא זביד כרב
עימו.39) הנתבע כאן.40)ואין הרי"ף פסק וכן
שבועה 41) לחבירו חייב "היה יוחנן: רב אמר שם בגמרא

נשבע, שלא אותו מעידים והעדים נשבעתי, ואמר דין בבית
הוחזק  - העדים) ידי על שהוכחש (אחר נשבעתי ואמר וחזר
במימרא  עדים). (בפני להישבע וחייב שבועה לאותה כפרן
לאותה  כפרן הוחזק לא שאם שם) (בהלכותיו הרי"ף דייק זו

נאמן. - האי 42)שבועה רב בשם כתב כאן יוסף בנימוקי
במחוייב  אבל היסת, שבועת במחוייב שהמדובר גאון
היסת  אותו משביעים במקצת, מודה כגון התורה, שבועת
וכתב  והרשב"א. הרמב"ן דעת וכן התורה. שבועת שנשבע
נשבעים  אבל ונפטרים, בנשבעים נאמר זה שכל שם עוד

שנשבעו. ראייה להביא צריכים - מבואר 43)ונוטלים
הקודמת. ההערה בתחילת

.ÂÌÈL44e¯Ó‡Â ,ÈMÏ „Á‡‰ ·iÁ˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ¿«ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ¿»¿
BÏ45ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ ,BÏ Ô˙Â ‡ˆ :≈¿≈¿»»¿»«¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ

BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ46B˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ¿ƒƒ∆…¿»À¿««¿»¿
ÔBÓÓ47BÏ ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ .48¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ , »»¿«»«»ƒ≈¿»»¿»«

‡Ï - BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆…¿»…
Ô‰Ó ËÓL ‰fL ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰49BÈ„ e¯˜ÁiL „Ú50. À¿««¿»∆∆ƒ¿»≈∆«∆«¿¿ƒ

ÔBÓn‰ ‰Ê BÚ¯tL ÔÚËÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««««∆∆¿»«∆¿»∆«»
ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa Ba ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿…»»≈ƒ∆«¿ƒƒ
,BÚ¯tL ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt B˙B‡««¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆¿»
‰„BiLk ,„¯ÙÒaL ˙Úc‰ È‡È˜a eÈ‰ CÎÈÙÏ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿ƒ≈«««∆ƒ¿»«¿∆∆
ÈÙa BÏ ¯ÓB‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙iLk B‡ ‰Âl‰«…∆¿∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ≈ƒ¿≈
Ú·MÈ ‡lL B‡ ÈÚ¯ÙÈ ‡lL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :ÔÈc ˙Èa≈ƒ¡»«≈ƒ∆…ƒ¿»≈ƒ∆…ƒ»«

ÌÈ„Ú ÈÙa ‡l‡ ÈÏ51. ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.44) לנתבע.45)גמרא הדין שלא 46)בית מעידים,
שפרע. ראו ולא הנתבע או התובע יד מתחת ידם זזה

ש 47) שנתחייבתי אחר פרעתי לומר נאמן ידי ואינו על נית
דין. ציווי:48)בית בלשון אמרו ולא הדין את הודיעוהו

לו. לפי 49)תן הפירעון את ולדחות להשתמט כוונתו
הטילו 50)שעה. ולא הואיל זה, במשפט לעסוק ימשיכו

יזכוהו. ואולי החלטי, צו לשיטתו 51)עליו רבינו
לאחר  שאפילו א), הלכה ט"ו פרק ולווה מלוה (בהלכות
בעדים  אלא יפרע שלא המלוה, של תנאו מועיל מעות מתן

שם). הערות (ראה

.Ê‰„B‰L ÈÓ52Ú·Bz‰ ‰ÊÏ ·iÁ È‡L :ÔÈc ˙È·a ƒ∆»¿≈ƒ∆¬ƒ«»¿∆«≈«
‰Ê B·BÁ BÏ ÈzÚ¯tL Èz¯kÊ :¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,‰Ó»∆¿««»»«ƒ¿«¿ƒ∆»«¿ƒ∆
˙ÏÚBÓ ˙e„Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú È¯‰Â ,Ba È˙È„B‰L∆≈ƒ«¬≈≈ƒ¬≈∆≈∆∆

Ì‰Èt ÏÚ ÔÈOBÚÂ53ÂÈ„Ú LÈÁÎ‰ ‡Ï È¯‰L ;54BÈ‡Â , ¿ƒ«ƒ∆∆¬≈…ƒ¿ƒ≈»¿≈
ÌÏBÚÓ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯ÓB‡k55. ¿≈…»ƒƒ≈»

עצמו 52) וסברת זה, לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא
משנה). (מגיד בעל 53)היא הודאת בזה אומרים אנו ואין

דמי. עדים כמאה שהעידו 54)דין לפני בו חזר שהרי
בפרק 55)העדים. שאמרנו ופרע שלווה עדים ובאו

וחייב  פרעתי לא כאומר לוויתי לא שהאומר ו, הלכה הקודם
י"ד  (בפרק עצמו לדברי סתירה זה בדין ראו [רבים לשלם.
ועדים  מחצה פרעתי באומר ד) הלכה ולווה מלוה מהלכות
במקצת, כמודה שיישבע שם שפסק כולו, שפרעו מעידים
העדים? כדברי כולו פרעתי ויטעון בו יחזור לא  ולמה
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נאמן  אינו - מעולם דברים היו לא ואמר כשהכחיש בשלמא
אבל  ו) הלכה ו פרק (ראה כפרן שהוחזק משום פרעתי  לומר
משנה  במגיד כפרן? הוחזק לא הרי מחצה פרעתי כשטוען
רק  שפרע בטענתו, עומד כשהלווה המדובר שם מתרץ,

מחצה].

.ÁLÈ56ÔÚBhÏ57˙¯Á‡ ‰ÚË ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ ÔÈc ˙È·a ≈«≈¿≈ƒ«¬…¿ƒ¿…«¬»«∆∆
B˙ÚË ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ LÈÁÎ‰Ï¿«¿ƒ««¬»»ƒ»¿¿ƒ««¬»

‡Ï˙Ó‡ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .‰B¯Á‡‰58‰ÚhÏ »«¬»¿««ƒ∆…»«¬«¿»««¬»
‰BL‡¯‰59LÈ - ¯ÊÁÂ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒ»¿««ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿»«≈

„Ú ,‰ˆ¯iL ˙BÚh‰ Ïk Ct‰Ïe ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ BÏ«¬…¿ƒ¿…¿«≈»«¿»∆ƒ¿∆«
eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·iL ¯Á‡Ó Ï·‡ .ÌÈ„Ú e‡B·iL∆»≈ƒ¬»≈««∆»≈ƒ¿«¿ƒ
B‡ÈO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÈÏÚ CÓqL ‰B¯Á‡‰ B˙ÚË60 «¬»»«¬»∆»«»∆»≈»¿«ƒ
‰ÚhÏ ‡Ï˙Ó‡ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙¯Á‡ ‰ÚËÏ¿«¬»«∆∆∆»ƒ≈»«¬«¿»««¬»

‰ÈÏÚ CÓqL61dÚÓLÓa LÈÂ ,62˙‡Êa ‡ÈO‰L BÓk ∆»«»∆»¿≈¿«¿»»¿∆ƒƒ¿…
Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .˙¯Á‡‰ ‰Úh‰««¬»»«∆∆¿∆…»»ƒ≈ƒ¬»ƒ
e‡aL ¯Á‡ ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ»»ƒ≈ƒ≈»«¬…¿ƒ¿…««∆»

Ú¯ ÌÈL‡ ‡nL ;ÌÈ„ÚÏL ˙BÚË e‰e„nÏ ÌÈ ≈ƒ∆»¬»ƒ»ƒƒ¿¿»∆
¯˜L63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

לא.57)רשאי.56) בתרא טען 58)בבא למה הסבר
לא]. אמת - [=אמתלא אחרת. טענה בגמרא 59)תחילה

בפירוש: כתב שם וברי"ף אמתלא. כשנתן המדובר שם
שאין  מפרש, רבינו אולם לטענתיה". אמתלא דיהיב "והוא
טענתו  והכחישו עדים כשבאו אלא באמתלא, צורך
זמן  כל אבל שם, בגמרא שהובא במעשה כמו הראשונה
לחזור  יכול עדים ידי על הראשונה טענתו הוכחשה שלא
עם  זהה רבינו ששיטת שם, יוסף בנימוקי וכתב מטענתו. בו
שם, בגמרא שנאמרו ההגבלות שכל מיגאש, הר"י רבו דעת

עדים. ידי על טענתו כשהוכחשה רק פירוש,60)נאמרו
אחר" לדבר "השיאו כט: זרה עבודה משנה (ראה להפנותו

השיאו). המתחיל דיבור לד: שם כרי"ף 61)ותוספות
למעלה. במעשה 62)שהבאנו הקודמת. הטענה של

עדים  ובאו היא, אבותי של זו שדה אחד טען שם בגמרא
שהתכוון  הראשון, ופירש דינו, בעל אבות של רכושם שהיא
ירשתי  כאילו זו שדה על בבעלותי כך כל בטוח אני לומר:

מאבותי. אותה
שם.63) גמרא

ה'תש"פ  ניסן ו' שלישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולהשכיר 1) להשאיל העשויים במטלטלין חזקה דיני מבאר

לכך. עשויים ושאינם

.‡ÔÈÏËÏhn‰ Ïk2Û‡ ,B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa »«ƒ«¿¿ƒ¿∆¿«∆∆≈««»«
eÏl‰ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ„Ú Ú·Bz‰ ‡È·‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ«≈«≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ«»

BÏ ÔÈÚe„È3B‡ E„ÈaL ‰Ê ÈÏk B‡ ‰Ê „‚a ?„ˆÈk . ¿ƒ≈«∆∆∆¿ƒ∆∆¿»¿
B‡ EÏˆ‡ e‰Èz„˜Ù‰ B‡ ,‡e‰ ÈlL E˙Èa CB˙aL∆¿≈¿∆ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

e‰ÈzÏ‡L‰4B˙B‡ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÏ ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»≈ƒ∆≈¿ƒ
‰z‡ ‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È˙eL¯a Ì„wÓƒ…∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈…ƒ∆»«»

Úa˙p‰ ‰Ê È¯‰ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«»»¬≈∆«ƒ¿»
¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL5. ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

מז:2) שלו.3)שבועות שהם הדבר טען 4)ידוע או
הגבלות 5)השאלתיהו. כמה תתבארנה הבאות בהלכות

זה. לדין

.·ÔÚË6È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ - B„Èa ÔBkLÓ ‡e‰L »«∆«¿¿»»ƒ¿…«¿≈
ÂÈÓ„7e¯‡aL BÓk ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ,8. »»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆≈«¿

בחפץ.6) המשכון.7)המחזיק של בפי"ג 8)שוויו
של  כעין נשבע במשכון שהמחזיק ה"ג, ולווה מלוה מהל'
ולמה  בידי. הוא לקוח לטעון: שיכול ב'מיגו' ונוטל תורה,
וישבע  עצמו זה ב'מיגו' חמורה משבועה אותו פוטרים אין
משבועה  לפטור 'מיגו' אומרים שאין שם רבינו ביאר היסת?

המשכון. מהחזרת היינו מממון, לפטרו אלא

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na9ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ
LÈÓLz ÈÏÎe ˙B¯Ùe ÌÈ„‚a ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ≈¿≈«¿ƒ
ÌÈ¯·c Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒ ÏL ÌÈ¯·„e ˙Èa‰««ƒ¿»ƒ∆¿»¿«≈»∆¬»¿»ƒ
˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆≈««
‡ÏÂ ‰Ê ÈÏk BÏÈ‡L‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ê ÏL B„È»∆∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿…
Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ„Úa BÏ B¯ÈkO‰10. ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆

ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»¿ƒ∆»¿«¿ƒ
B˙B‡ È¯‰Â ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆»««¬≈
B‡ Ïe‡L ‡e‰L ÔÚBË Ô·e‡¯e ,ÔBÚÓL „È ˙Áz ÈÏk‰«¿ƒ«««ƒ¿¿≈≈∆»
Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ÔBÚÓLÂ ,¯eÎO»¿ƒ¿≈«»¿«¿ƒ«»¿«

ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Èa BzkLÓ ‰z‡ ,‰zÓa ÈÏ11‡l‡ ; ƒ¿«»»«»ƒ¿«¿¿»ƒ≈∆¡»∆»
,BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯.ÔBÚÓL ˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ¿≈≈ƒ¿¿ƒ¿»∆≈««¬«ƒ¿

BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯ È¯‰ - ÔBÚÓL ˙Ó elÙ‡Â12e¯B‰Â . «¬ƒ≈ƒ¿¬≈¿≈≈ƒ¿¿
˙q‰ Ú·MiL :ÌÈB‡b‰13.L¯BÈÏ ÔÈÚBhL , «¿ƒ∆ƒ»«∆≈∆¬ƒ¿≈

והסתמך 10)שם.9) השביעי', ב'שער שם הרי"ף כדעת
"דברים  שם): (גמרא אבין בר הונא רב ששלח מה על
אינו  - בידי הן לקוחין ואמר ולהשכיר להשאיל העשויין

ואין 11)נאמן". התובע, של שהם מעידים העדים שהרי
מפני  זו, הלכה בראש האמורה החזקה על לסמוך
או  שהשאיל התובע של טענתו הדעת על שמתקבלת
לו  אין "אומן מה.): (בבאֿבתרא שאמרו ומה השכיר.
עדים  לתובע כשאין מדובר חזקה, לו יש אחר אבל חזקה"
שיכול  ב'מיגו' נאמן ולפיכך הנתבע, ביד זה כלי שראו

א). אות כאן מיימוניות (הגהות להד"ם שם:12)לטעון
(הוציא  דאגדתא וספרא דסרבלא זוגא מיתמא אפיק "רבא
וספר  ה"י) (ראה סרבל עושי של מספרים זוג יתומים מידי

ולהשכיר". להשאיל העשויים בדברים אף13ֿ)אגדה)
לקמן  המוריש. בידי הם לקוחים טוען היורש שאין עלֿפי

שם). (ראה לזה נוטה דעתו שאין רבינו, כותב ה"ה פ"ט

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14‰‡¯ ‰Ê ÈÏk ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿ƒ∆ƒ¿∆
„ÓBÚÂ15¯Ó‡Â ÔÚË Ô·e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚÓL „Èa ¿≈¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»«

,‡e‰ ¯eÎOÂ E„Èa ÈÏ LÈ ÈBÏt ÈÏk :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿¿»
¯Ó‡Â ,ÈÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈ È¯‰Â ,ÈÏ‡ B‡ÈˆB‰ƒ≈««¬≈≈ƒ≈ƒ∆»«ƒ¿»«
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של  (בפירושו חננאל. רבינו בשם מר המתחיל דיבור שם
הלכתא  "ולית כתוב: שלנו בגמרות הנדפס חננאל רבינו
ובהגהה  אשי)" רב בר כמר הלכה (ואין אשי רב בר כמר
כמר  לן וקיימא להיות וצריך היא, סופר טעות "ואולי שם:

אשי"). רב בעדים.21)בר שלא הלווה לו ישלם שמא
בפני 22) כשהודה אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה יהיה ולא

אינו  יכתבו לא ואפילו שטר תוקף זו להודאה יש דין, בית
ידי  על כלום מפסיד הלווה אין ולפיכך פרעתי, לטעון נאמן

והודה 24)שם.23)הכתיבה. בקרקע מוחזק היה
שם). (רש"י התובע של רכושו הוא זה שקרקע לתובע

מסויימת.25) שדה חלקת תבעו שהרי

.„‰È„B‰ ¯ËL26‡ˆiL27¯Ó‡ :Ba ·e˙k ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«»»∆»»¿…»»»»«
‰˜ÊÁL ;¯Lk ‰Ê È¯‰ - BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k eÏ»ƒ¿¿ƒ¿¿¬≈∆»≈∆¬»»
‡Ï - e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï el‡L ,‡È‰ƒ∆ƒ…»«»∆ƒ¿¿ƒ¿¿…
eÈÙa ÈBÏt ‰„B‰ :¯ËMa ·e˙k ‰È‰ .ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»»»«¿»»¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯·„ B‡ ,‰LÏL eÈ‰L Ba ·e˙k ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ≈»∆»¿»¿»ƒ

ÔÏÏkÓ ÔÈÚÓBML28‡nL ÔÈLLBÁ - ‰LÏL eÈ‰L ∆¿ƒƒ¿»»∆»¿»¿ƒ∆»
˙È·a ‰È„B‰ ÌÈLa ‰È„B‰‰L en„Â eÚËÂ ,eÈ‰ ÌÈL¿«ƒ»¿»¿ƒ∆«»»ƒ¿«ƒ»»¿≈

ÔÈc29¯ËL ÔÈ„ Ba ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,30. ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿»

הייתה 27)שם.26) שההודאה בו וכתוב המלוה יד מתחת
דין. בית מהם.28)בפני להבין שם 29)שיש במסקנא

טועין". דין לבית "חיישינן בו 30)(ל.): גובים אין
פרעתי. - לטעון הלווה ונאמן הלקוחות

.‰e¯‡a ¯·k31˙È·a ˙e„Ú B‡ ÔÈc ˙È·a ‰È„B‰L , ¿»≈«¿∆»»¿≈ƒ≈¿≈
¯ËLa ‰·e˙k‰ ‰ÂÏÓk - ÔÈc32ÔÈ·˙Bk CÎÈÙÏe , ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ33‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿¿ƒ¿««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
BÓk ,e‰e‡È·‰Â eÁÏML „Ú ÔÈc‰ ˙‡ Ïaƒ̃≈∆«ƒ«∆»¿∆¡ƒ¿

e¯‡aL34Ô‰Ó „Á‡ Ú·˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ÌÈL Ï·‡ ; ∆≈«¿¬»¿«ƒ∆»«ƒ¿»«∆»≈∆
:Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡∆¬≈¿»«»∆ƒ¿»¿¿»««ƒ¿»
ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :ÔÈic‰ e¯Ó‡L ÔÈa ,È„Èa EÏ LÈ Ô‰≈≈¿¿»ƒ≈∆»¿««»ƒ«»«»ƒ≈

BÏ35‡ˆÈÂ ,BÏ Ôz ‡ˆ :e¯Ó‡L ÔÈa ,36ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â37 ≈∆»¿≈≈¿»»¿»«»«¿ƒ
ÔÓ‡ -38Ú·Bz‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈÂ , ∆¡»¿ƒ»«∆≈∆¿»¿ƒ»ƒ«≈«

ÌÈicÏ ¯ÊÁ39ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â »«««»ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈¿ƒ
BÚ¯t ‡nL ,BÏ40ÔÎÂ .41˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ∆»¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈

ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,ÔÓ‡ - ÈzÚaL :¯Ó‡Â ‡ˆÈÂ ,ÔÈcƒ¿»»¿»«ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ
ÚaLpL B˙B‡42ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ .43‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ∆ƒ¿«»»≈ƒ¿ƒƒ∆…

ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‰Úe·L d˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ÚaLƒ¿«À¿««¿»¿»¿»¿≈∆¡»
B‡ BÈc ÏÚa BÏ ‰„BiL „Ú ,ÈzÚaL ¯ÓBÏ ÌÏBÚÏ¿»«ƒ¿«¿ƒ«∆∆««ƒ

.Ì‰ÈÙa ÚaLpL ÌÈ„Ú ‡È·È»ƒ≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

א.31) הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א גובה 32)בפרק
פרעתי. לומר נאמן הלווה ואין הלקוחות למלוה,33)מן
יתירה. זכות למלוה מוסיף אינו השטר בהלכה 34)שהרי

בפירוש 35)ג. עליו ציוו לא אבל הדין, את לו הודיעו
(רי"ף).36)לשלם. הדין את עליו אחר 37)וקיבל

הדין. בבית יז.38)שחוייבתי מציעא בבבא זביד כרב
עימו.39) הנתבע כאן.40)ואין הרי"ף פסק וכן
שבועה 41) לחבירו חייב "היה יוחנן: רב אמר שם בגמרא

נשבע, שלא אותו מעידים והעדים נשבעתי, ואמר דין בבית
הוחזק  - העדים) ידי על שהוכחש (אחר נשבעתי ואמר וחזר
במימרא  עדים). (בפני להישבע וחייב שבועה לאותה כפרן
לאותה  כפרן הוחזק לא שאם שם) (בהלכותיו הרי"ף דייק זו

נאמן. - האי 42)שבועה רב בשם כתב כאן יוסף בנימוקי
במחוייב  אבל היסת, שבועת במחוייב שהמדובר גאון
היסת  אותו משביעים במקצת, מודה כגון התורה, שבועת
וכתב  והרשב"א. הרמב"ן דעת וכן התורה. שבועת שנשבע
נשבעים  אבל ונפטרים, בנשבעים נאמר זה שכל שם עוד

שנשבעו. ראייה להביא צריכים - מבואר 43)ונוטלים
הקודמת. ההערה בתחילת

.ÂÌÈL44e¯Ó‡Â ,ÈMÏ „Á‡‰ ·iÁ˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ¿«ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ¿»¿
BÏ45ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ ,BÏ Ô˙Â ‡ˆ :≈¿≈¿»»¿»«¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ

BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ46B˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ¿ƒƒ∆…¿»À¿««¿»¿
ÔBÓÓ47BÏ ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ .48¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ , »»¿«»«»ƒ≈¿»»¿»«

‡Ï - BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆…¿»…
Ô‰Ó ËÓL ‰fL ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰49BÈ„ e¯˜ÁiL „Ú50. À¿««¿»∆∆ƒ¿»≈∆«∆«¿¿ƒ

ÔBÓn‰ ‰Ê BÚ¯tL ÔÚËÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««««∆∆¿»«∆¿»∆«»
ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa Ba ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿…»»≈ƒ∆«¿ƒƒ
,BÚ¯tL ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt B˙B‡««¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆¿»
‰„BiLk ,„¯ÙÒaL ˙Úc‰ È‡È˜a eÈ‰ CÎÈÙÏ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿ƒ≈«««∆ƒ¿»«¿∆∆
ÈÙa BÏ ¯ÓB‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙iLk B‡ ‰Âl‰«…∆¿∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ≈ƒ¿≈
Ú·MÈ ‡lL B‡ ÈÚ¯ÙÈ ‡lL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :ÔÈc ˙Èa≈ƒ¡»«≈ƒ∆…ƒ¿»≈ƒ∆…ƒ»«

ÌÈ„Ú ÈÙa ‡l‡ ÈÏ51. ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.44) לנתבע.45)גמרא הדין שלא 46)בית מעידים,
שפרע. ראו ולא הנתבע או התובע יד מתחת ידם זזה

ש 47) שנתחייבתי אחר פרעתי לומר נאמן ידי ואינו על נית
דין. ציווי:48)בית בלשון אמרו ולא הדין את הודיעוהו

לו. לפי 49)תן הפירעון את ולדחות להשתמט כוונתו
הטילו 50)שעה. ולא הואיל זה, במשפט לעסוק ימשיכו

יזכוהו. ואולי החלטי, צו לשיטתו 51)עליו רבינו
לאחר  שאפילו א), הלכה ט"ו פרק ולווה מלוה (בהלכות
בעדים  אלא יפרע שלא המלוה, של תנאו מועיל מעות מתן

שם). הערות (ראה

.Ê‰„B‰L ÈÓ52Ú·Bz‰ ‰ÊÏ ·iÁ È‡L :ÔÈc ˙È·a ƒ∆»¿≈ƒ∆¬ƒ«»¿∆«≈«
‰Ê B·BÁ BÏ ÈzÚ¯tL Èz¯kÊ :¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,‰Ó»∆¿««»»«ƒ¿«¿ƒ∆»«¿ƒ∆
˙ÏÚBÓ ˙e„Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú È¯‰Â ,Ba È˙È„B‰L∆≈ƒ«¬≈≈ƒ¬≈∆≈∆∆

Ì‰Èt ÏÚ ÔÈOBÚÂ53ÂÈ„Ú LÈÁÎ‰ ‡Ï È¯‰L ;54BÈ‡Â , ¿ƒ«ƒ∆∆¬≈…ƒ¿ƒ≈»¿≈
ÌÏBÚÓ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯ÓB‡k55. ¿≈…»ƒƒ≈»

עצמו 52) וסברת זה, לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא
משנה). (מגיד בעל 53)היא הודאת בזה אומרים אנו ואין

דמי. עדים כמאה שהעידו 54)דין לפני בו חזר שהרי
בפרק 55)העדים. שאמרנו ופרע שלווה עדים ובאו

וחייב  פרעתי לא כאומר לוויתי לא שהאומר ו, הלכה הקודם
י"ד  (בפרק עצמו לדברי סתירה זה בדין ראו [רבים לשלם.
ועדים  מחצה פרעתי באומר ד) הלכה ולווה מלוה מהלכות
במקצת, כמודה שיישבע שם שפסק כולו, שפרעו מעידים
העדים? כדברי כולו פרעתי ויטעון בו יחזור לא  ולמה
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- ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔBÚÓL BÏƒ¿«»¿«¿ƒ«»¿«ƒ¿«»»
ÏBÎiL CBzÓ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÔBÚÓL ÚaLÂ ,ÔÓ‡∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ16ÌeÏk È„Èa ÔÈ‡Â17, «…»¿»ƒ≈»¿≈¿»ƒ¿
.ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ÈÏˆ‡ BLiL :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«∆∆¿∆¿ƒ¿«»¿«¿ƒ

מה:14) עכשיו.15)בבאֿבתרא אותו עדים  ראו
שכרתי.16) ולא שאלתי לקמן 17)לא והחזרתי. שאלתי

לטעון  נאמן אומן שאפילו בפירוש, רבינו כתב ה"ב פ"ט
החזרתי. של ב'מיגו' קניתי,

.‰ÔÈ‡18ÏÚa ‰È‰L ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»∆»»««
e‰ÈzÏ‡L‰ B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ È‡ :ÔÚBË ÈÏk‰«¿ƒ≈¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
B‡ ·‚Â ÈlL ‰È‰ ‰Ê ÈÏkL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ;EÏˆ‡∆¿¿¬»ƒ»«∆¿ƒ∆»»∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÊÂ ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÏÊ‚ B‡ „·‡»«ƒ¿«¿≈ƒ≈ƒ∆»«¿∆

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ B„È ˙ÁzL19e‰e¯ÎÓ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ , ∆««»≈≈ƒ≈«¬»¬≈ƒ¿»
ÌÈ¯·cÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa ÈÏ e‰e˙ B‡ ÈÏƒ¿»ƒ¿«»»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
„Èa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚL∆¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«

B„Èa ‡e‰L ‰Ê20BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÏÏk ÚaL BÈ‡Â , ∆∆¿»¿≈ƒ¿»¿»∆¬≈≈
ÔÚBË21. ≈

קיד:18) בבאֿקמא אלה.19)משנה כלים ממך נגנבו אם
לאחר 20) השכרתים או השאלתים טוען התובע אם ואפילו

ונימוקו  כליו. למכור עשוי כשאינו ואפילו לך, מכרם והוא
בשער  פ"ז ראש שבועות ברי"ף מבואר זה דין של העיקרי
אנו  (אין מחזיקינן לא - בגנבי אינשי "אחזוקי הששי:
גנב  שיד הוכחה שאין זמן וכל כגנבים)", אנשים מחזיקים

גניבה. טענת מקבלים אין - של 21)באמצע טענתו
מודה  הוא שהרי בידו, שהכלים לזה נוגעת אינה התובע
מתקבלת  אינה גניבה וטענת לו, השכירם ולא השאילם שלא

ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה

.Âe·‚pL Ô‰ÈÏkÓ ‰˜ÊÁ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ‡ˆÈ22 »»«¿»ƒ»ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿
‰Ê Ú·MÈ -23ıÙÁ ˙ËÈ˜a24ÏhÈÂ ‡ÈˆB‰ ‰nk25, ƒ»«∆ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ¿ƒ…

e¯‡aL BÓk ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÈÏk‰ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…«¿ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿∆≈«¿
‰·b ˙BÎÏ‰a26ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË . ¿ƒ¿¿≈»»««»¿«¿ƒ¿«ƒ

‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa¿«»»««ƒ∆»»≈¿≈»ƒ…»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ27‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .B„Èa ÈÏk‰ „ÓÚÈÂ ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¿«¬…«¿ƒ¿»ƒ»«»»≈¿»
:¯ÓBÏ ÏBÎiL Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ¿»««ƒ∆»«
¯Ó‡ Ì‡ ,¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈÂ ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜lL28: ∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈ƒ»«

·‡ ,Ô‰ ElL˙ËÈ˜a Ú·MÈ - CÎÂ Ck ÈÏ ‰z‡ ·iÁ Ï ∆¿≈¬»«»«»ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ«
ıÙÁ29.ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â ≈∆¿««»ƒ…¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

טוען:22) והנתבע התובע, של כלים שנגנבו הדבר ידוע
אותם. תובע שאתה הכלים לי מכר אחר הנתבע.23)אדם

ונוטל.24) נשבע הדמים 25)ככל לו יחזיר התובע
ה"ב.26)שהוציא. עשוי 27)פ"ה כשאינו ואפילו

מפלוני  טוען בין ההבדל את כאן מדגיש רבינו כליו. למכור
מאחרים, קניה בטענת לי. מכרת אתה טוען: לבין קניתי,
שהרי  ששילם, הדמים חזרה ויקבל הכלים את לתובע יחזיר
שזה  הדעת על ומתקבל מהתובע, כלים שנגנבו הדבר ידוע
כשטוען  אבל גנובים. שהכלים ידע לא ואולי הגנב, מיד קנה

כליו  למכור רגיל אינו שהתובע ואףֿעלֿפי לי, מכרת אתה
משמע, רבינו [מדברי (מגידֿמשנה). נאמן. זה הרי -
לומר  נאמן אינו - ולהשכיר להשאיל העשויים שבדברים
הוא  מה בזה, לעיין ויש נגנבו. טוען: כשזה לי, מכרת
טוען: כשהתובע עשויים, אינם לבין עשויים בין ההבדל
ואולי  גניבה). שם יצא בלא יט הערה למעלה (ראה גנובים?
השכרתי  או השאלתי לטעון: שיכול ב'מיגו', נאמן התובע

וצ"ע]. אמר.28)לך. אלא כך, טען נפטר 29)לא ואינו
בידי. לקוחים לטעון: שיכול ב'מיגו' הקלה, היסת בשבועת
'מיגו' אומרים שאין רבינו, שיטת פעמים כמה כבר נתבארה

מממון. לפטור אלא משבועה לפטור

.ÊB„Èa eÈ‰L ÈÓ30ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ƒ∆»¿»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
È‡ Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ««ƒ∆»¿»«≈«¬ƒ

ElL Ì‰L31ÈÏ Ì˙ B‡ ÈÏ Ì¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ , ∆≈∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ
B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰zÓa32‰Ê ‡È·‰ elÙ‡ . ¿«»»≈ƒƒ»ƒ»¬ƒ≈ƒ∆

˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ Ì„‡L .BÏ ÔÈÚe„È eÈ‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¿ƒ∆»»»ƒ¿…∆
ÂÈÏk33. ≈»

והתובע 30) גניבה, שם לו יצא כשלא מדובר, זו בהלכה
ואפילו  נגנבו. אלא לך, השכרתים או השאלתים טוען אינו
שהמוכר  גנובים, כטוען זה הרי אחר, לאדם השאלתים טוען

גנבו. כאילו - בידו שאול שלך.31)כלי שהיו
מחזיקינן.32) לא - בגנבי אינשי שאחזוקי למעלה, נתבאר
ובכל 33) כליו, למכרו עשוי אדם שכל משמע, מלשונו

העשוי  אדם בין פעם אף הבדיל לא זה שבפרק הדינים
מו: בשבועות אולם לכך, עשוי שאינו אדם ובין כליו למכור
אלה. שני בין הבדילו כנפיו, תחת טמונים וכלים יצא בדין
לא  למה להסביר וקשה ה"ג). פ"ט (לקמן רבינו פסק וכן
ראב"ד  (ראה שלפנינו שבפרק בדינים זה הבדל אמרו

ומגידֿמשנה).

.ÁB‡ EÏ ÌÈz¯kO‰ È‡L :¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰Ê ÔÚË»«∆»»¿»«∆¬ƒƒ¿«¿ƒ¿
EÏ ÌÈzÏ‡L‰34B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ -35eÈ‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ»

È¯‰ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈
‰Ê36,BÏ ¯ÈkO‰ ‡ÏÂ BÏ ÏÈ‡L‰ ‡lL ˙q‰ ÚaL ∆ƒ¿»∆≈∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ

B„Èa ÂÈÏk „ÈÓÚÈÂ ,Á˜Ï ÈBÏtÓ ‡l‡37. ∆»ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ≈»¿»

בדברים 34) ומדובר שלפניה, ההלכה המשך היא זו הלכה
של  היו שהכלים מודה והנתבע ולהשכיר, להשאיל העשויים

אחר. מאדם שקנאם וטוען - פשוט,35)התובע זה
ג. שבהלכה קניתים ממך מטוען: הוא, וכלֿשכן

לי.37)הנתבע.36) מכרתם אתה בטוען כמו

.ËÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ÔÈa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆≈¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·„Ï ¯ÈkO‰Ïe38BÓk , ¿«¿ƒƒ¿»ƒ∆«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·c‰ ÏkL .ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ eÚhL∆»«ƒ¿ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
BÚvÓe Ì„‡ ÏL B˜eÏÁ elÙ‡ ,ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯„Â¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ¬∆»»«»
ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ B˙hÓeƒ»¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ
‰È„Ó d˙B‡ ÈaL ÌÈÏk‰ Ì‰ ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈«≈ƒ∆¿≈»¿ƒ»
ÔÏÈ‡L‰Ï È„k Ô˙iOÚ ˙lÁzÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»¿≈¿«¿ƒ»

Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ïe39BÓk .Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô‰ È¯‰Â , ¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»«¬≈≈¿«¿≈∆¿
ÌÈÏk‰ el‡ Ck ,Ìi˜ Ûeb‰Â ‰È˙B¯t ÏÎB‡L ,Ú˜¯«̃¿«∆≈≈∆»¿««»»≈«≈ƒ
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˙B¯Bi‰ ÔB‚k .Ô¯ÎOa ˙B‰Ï È„k Ô˙iOÚ ¯wÚƒ«¬ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»»¿«
˙È·a Ô‰a ÔÈÏM·nL ˙LÁ ÏL ˙BÏB„b‰«¿∆¿∆∆¿«¿ƒ»∆¿≈
ÔÈ¯ÎBOL ·‰Êa Áeh‰ ˙LÁ ÈÏk ÔB‚Îe ,˙B‡zLn‰«ƒ¿»¿¿ƒ¿∆««¿»»∆¿ƒ
ÔÈ‡ ÌÈÏk‰ el‡ ˙iOÚL .Ba ËM˜˙‰Ï ‰lkÏ B˙B‡««»¿ƒ¿«≈∆¬ƒ«≈«≈ƒ≈»
˙Èa‰ ÏÚa Ô‰a LnzL‰Ï ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ««¿»¿…¿ƒ¿«≈»∆««««ƒ
,Ôc‚k ˙B‰Ï È„k ÌÈ¯Á‡Ï ÔÏÈ‡L‰Ï ‡l‡ ,B˙È·a¿≈∆»¿«¿ƒ»«¬≈ƒ¿≈≈»¿∆¿»
¯‡MÓ Ì„‡Ï ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ï B‡¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»¿≈ƒ»»¿»»ƒ¿»
„ÈÓz B¯ÈkOÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¿≈≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ

kO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ‡e‰L BÏ ˜ÊÁ‰Â ,BÏÈ‡LÓe- ¯È «¿ƒ¿À¿«∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

להשאיל 38) "עשויים המשפט: שכוונת תחשוב אל
ולהשכיר. להשאיל דרכם - היא דברי 39)ולהשכיר"

נוסף. ביאור צריכים ואינם ברורים, רבינו

.ÈÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ È·e ,B¯ÎOÓ ‰a¯Ó B„ÒÙ‰L ÈÏÎe¿ƒ∆∆¿≈¿À∆ƒ¿»¿≈»»«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ40BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - e‰eÏÈ‡LÈ ‡lL »»∆…«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈

.‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒ ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆¿ƒ»
B‡ BÏÈ‡L‰L e„ÈÚ‰Â Ì„‡ Èa e‡a elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ»¿≈»»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ

‰Ê B¯ÈkO‰41Ô˙˜ÊÁ Ô‰a ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ -42È¯‰ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆∆¿»»∆»¬≈
ÌÈÏk‰ ÏÎk Ô‰43eÈ¯·„Ï ‰È‡¯ .44‡·¯ È¯‰L : ≈¿»«≈ƒ¿»»ƒ¿»≈∆¬≈»»

‡ÈˆB‰45Ïa¯q‰ Ba ÔÈOBÚL ‚BÊ46‰„b‰ ¯ÙÒÂ ƒ∆ƒ««¿»¿≈∆«»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·„a47ÈÏeÏÂ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰L ÌÈ„Úa BÏ ¯¯a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈ƒ∆≈ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
˙B‚Bf‰ ¯‡L ‡‰ .ÌÈÓB˙È È„È ˙ÁzÓ ‡ÈˆB‰ ‡Ï…ƒƒ««¿≈¿ƒ»¿»«
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔÈc ÏÏÎa ÔÈ‡ - ÌÈ¯Ùq‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆««ƒ∆≈
,ÔÈca ÏB„b ¯wÚ ‰Ê ¯·„Â .¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»∆ƒ»»«ƒ
,Ba Ôe„ÏÂ ÂÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯L ÌÚË ÏL ¯·„ ‡e‰Â¿»»∆««∆»ƒ¿…»»¿»
B˙B‡ ÌeOÏ ÔicÏ Èe‡¯Â ,˙Ú„ È‡ˆBÓÏ ‡e‰ ¯e¯·e»¿¿≈««¿»««»»

.ÊBlÈ ‡ÏÂ ÂÈÈÚ „‚Ï¿∆∆≈»¿…ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ...oica lecb xwir df xace"

כ"כ  ולהפליג להאריך דרכו אין שהרי לשונו, להבין וצריך
עניינים: ארבעה בו ולמנות מסוים כלל של בחשיבותו

למוצאי  הוא "ברור טעם" של "דבר בדין" גדול "עיקר
שמדגיש  כללים שמצינו והגם ילוז", "ולא הדעת"
עניינים, ארבעה וביאור כזו אריכות מצינו לא חשיבותם,
הדיוק. ובתכלית קצרה" "בלשון חיבורו את שכתב ובפרט
את  לבאר המפרשים התעכבו לא מדוע תמוה וביותר

בש"ס. מראה־מקום שום לו שאין זה לשונו
שלבים  ארבעה הם אלו עניינים שארבעת לומר ויש

השכל: בהשגת
כבר  הוא שכלי, עניין לברר ניגש שאדם לפני עוד א.

" - חשוב עניין כאן ש"מונח" roicaמרגיש lecb xwi."
בשכלו  שתעלה יתכן בשכלו, להתבונן מתחיל כאשר ב.

" הפוכה mrhסברא ly xac להתבונן שיאריך וככל "
סברות. עוד אצלו יעלו בשכלו

מסקנת  לבירור מגיע השקלא־וטריא, אריכות לאחרי ג.
" - zrcdהענין i`venl `ed xexa כח ידי על שנעשה - "

שבשכלו. הדעת
יוכל  לא דבר ששום עד גדול תוקף מקבלת מסקנתו ד.
- בפועל הדברים בקיום גם ועל־דרך־זה ממקומו, להזיזו

"feli `le."
שדין  משמע הנ"ל בדין אלה עניינים ארבעת שכתב ומכיון
ארבעת  בכל התוקף בכל בשכלו אצלו והונח נתקבל זה

פרטיו.
מהו  שם, משנה' ה'מגיד קושיית מתורצת ועל־פי־זה
שהרי  בעדים" לו שנתברר "ולולי הרמב"ם לדברי המקור
"נתברר  להיות שצריך כלל ברור לא שם הגמרא למסקנת

להלכה. הרמב"ם זאת פסק ומדוע בעדים" לו
הכי  בתוקף הרמב"ם של בשכלו התברר הנ"ל שכל אלא,
ובלשון  מהגמרא, כך על ראיה להביא צריך שאינו עד גדול
מקומות  שמצינו ומה היא". סברא קרא, לי "למה הידוע
בתוקף  חלישות על הלשון מראה שם לי" "יראה שכתב
עד  כ"כ פשוט שהדבר כאן מה־שאין־כן בשכל, ההנחה

במקור. צורך שאין
למעלה  מלמטה האחד אופנים, שני יתכנו השכל במסקנת
למסקנה  האדם מגיע ושקלא־וטריא פלפול של שבדרך
הדבר  הונח שמלכתחילה למטה מלמעלה והשני מסוימת.
אם  גם זה ובאופן שכלו, להבנת נמשך אח"כ ורק בשכלו
אין  הבנתו, על שישאל השאלות לכל תשובות ימצא לא
על־דרך  סברתו, נכונות על דעתו בתוקף מאומה משנה זה
תשובות  לו היו שלא כיון רב" ש"שתיק בגמרא שמצינו

מסברתו. בו חזר לא זאת ובכל ששאלוהו, השאלות על
כמה  עד להדגיש כדי בלשונו כך כל הרמב"ם האריך לכן
ישנו  לא שבעולם הקושיות כל ולאידך בשכלו, הדבר מונח

זה. בעניין דעתו את
בתחילת  למבואר גם קשור השכל בהבנת הנ"ל הסדר
הספר  תחילת אלקות, ידיעת בענין הרמב"ם ספר וסיום
שממנה  שכלית ידיעה ראשון" מצוי שם שיש "לידע היא:
אחרי  בא בספרו הלימוד כי ית', ויראתו לאהבתו  בא האדם
אודות  לדבר צורך שאין ופשוט שבכתב, בתורה הלימוד
ידיעה  גם שתהיה הוא הקב"ה של רצונו אבל האמונה. ענין
צריכה  שלכל־לראש הדברים, סדר זהו כי שכלית והבנה
שמגיעים  עד השכלית הידיעה אח"כ ורק האמונה להיות
אלא  העולם כל עסק יהיה "ולא הרמב"ם בסיום למוזכר
והסברה  בהבנה כלל צורך יהיה לא שאז ה'" את לדעת
מהקב"ה  היא חיותם שכל ירגישו הנבראים כל כי  שכלית
שהוא  המרגישים שבים הנבראים כמו מכסים" לים "כמים

חיותם. מקור
להיות  צריכה שקודם הפוך, הדברים סדר הזה בזמן אבל

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

orhpe oreh 'ld - mihtyn xtq - oqip 'e iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔBÚÓL BÏƒ¿«»¿«¿ƒ«»¿«ƒ¿«»»
ÏBÎiL CBzÓ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÔBÚÓL ÚaLÂ ,ÔÓ‡∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ16ÌeÏk È„Èa ÔÈ‡Â17, «…»¿»ƒ≈»¿≈¿»ƒ¿
.ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ÈÏˆ‡ BLiL :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«∆∆¿∆¿ƒ¿«»¿«¿ƒ

מה:14) עכשיו.15)בבאֿבתרא אותו עדים  ראו
שכרתי.16) ולא שאלתי לקמן 17)לא והחזרתי. שאלתי

לטעון  נאמן אומן שאפילו בפירוש, רבינו כתב ה"ב פ"ט
החזרתי. של ב'מיגו' קניתי,

.‰ÔÈ‡18ÏÚa ‰È‰L ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»∆»»««
e‰ÈzÏ‡L‰ B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ È‡ :ÔÚBË ÈÏk‰«¿ƒ≈¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
B‡ ·‚Â ÈlL ‰È‰ ‰Ê ÈÏkL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ;EÏˆ‡∆¿¿¬»ƒ»«∆¿ƒ∆»»∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÊÂ ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÏÊ‚ B‡ „·‡»«ƒ¿«¿≈ƒ≈ƒ∆»«¿∆

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ B„È ˙ÁzL19e‰e¯ÎÓ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ , ∆««»≈≈ƒ≈«¬»¬≈ƒ¿»
ÌÈ¯·cÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa ÈÏ e‰e˙ B‡ ÈÏƒ¿»ƒ¿«»»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
„Èa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚL∆¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«

B„Èa ‡e‰L ‰Ê20BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÏÏk ÚaL BÈ‡Â , ∆∆¿»¿≈ƒ¿»¿»∆¬≈≈
ÔÚBË21. ≈

קיד:18) בבאֿקמא אלה.19)משנה כלים ממך נגנבו אם
לאחר 20) השכרתים או השאלתים טוען התובע אם ואפילו

ונימוקו  כליו. למכור עשוי כשאינו ואפילו לך, מכרם והוא
בשער  פ"ז ראש שבועות ברי"ף מבואר זה דין של העיקרי
אנו  (אין מחזיקינן לא - בגנבי אינשי "אחזוקי הששי:
גנב  שיד הוכחה שאין זמן וכל כגנבים)", אנשים מחזיקים

גניבה. טענת מקבלים אין - של 21)באמצע טענתו
מודה  הוא שהרי בידו, שהכלים לזה נוגעת אינה התובע
מתקבלת  אינה גניבה וטענת לו, השכירם ולא השאילם שלא

ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה

.Âe·‚pL Ô‰ÈÏkÓ ‰˜ÊÁ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ‡ˆÈ22 »»«¿»ƒ»ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿
‰Ê Ú·MÈ -23ıÙÁ ˙ËÈ˜a24ÏhÈÂ ‡ÈˆB‰ ‰nk25, ƒ»«∆ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ¿ƒ…

e¯‡aL BÓk ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÈÏk‰ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…«¿ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿∆≈«¿
‰·b ˙BÎÏ‰a26ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË . ¿ƒ¿¿≈»»««»¿«¿ƒ¿«ƒ

‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa¿«»»««ƒ∆»»≈¿≈»ƒ…»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ27‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .B„Èa ÈÏk‰ „ÓÚÈÂ ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¿«¬…«¿ƒ¿»ƒ»«»»≈¿»
:¯ÓBÏ ÏBÎiL Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ¿»««ƒ∆»«
¯Ó‡ Ì‡ ,¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈÂ ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜lL28: ∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈ƒ»«

·‡ ,Ô‰ ElL˙ËÈ˜a Ú·MÈ - CÎÂ Ck ÈÏ ‰z‡ ·iÁ Ï ∆¿≈¬»«»«»ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ«
ıÙÁ29.ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â ≈∆¿««»ƒ…¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

טוען:22) והנתבע התובע, של כלים שנגנבו הדבר ידוע
אותם. תובע שאתה הכלים לי מכר אחר הנתבע.23)אדם

ונוטל.24) נשבע הדמים 25)ככל לו יחזיר התובע
ה"ב.26)שהוציא. עשוי 27)פ"ה כשאינו ואפילו

מפלוני  טוען בין ההבדל את כאן מדגיש רבינו כליו. למכור
מאחרים, קניה בטענת לי. מכרת אתה טוען: לבין קניתי,
שהרי  ששילם, הדמים חזרה ויקבל הכלים את לתובע יחזיר
שזה  הדעת על ומתקבל מהתובע, כלים שנגנבו הדבר ידוע
כשטוען  אבל גנובים. שהכלים ידע לא ואולי הגנב, מיד קנה

כליו  למכור רגיל אינו שהתובע ואףֿעלֿפי לי, מכרת אתה
משמע, רבינו [מדברי (מגידֿמשנה). נאמן. זה הרי -
לומר  נאמן אינו - ולהשכיר להשאיל העשויים שבדברים
הוא  מה בזה, לעיין ויש נגנבו. טוען: כשזה לי, מכרת
טוען: כשהתובע עשויים, אינם לבין עשויים בין ההבדל
ואולי  גניבה). שם יצא בלא יט הערה למעלה (ראה גנובים?
השכרתי  או השאלתי לטעון: שיכול ב'מיגו', נאמן התובע

וצ"ע]. אמר.28)לך. אלא כך, טען נפטר 29)לא ואינו
בידי. לקוחים לטעון: שיכול ב'מיגו' הקלה, היסת בשבועת
'מיגו' אומרים שאין רבינו, שיטת פעמים כמה כבר נתבארה

מממון. לפטור אלא משבועה לפטור

.ÊB„Èa eÈ‰L ÈÓ30ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ƒ∆»¿»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
È‡ Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ««ƒ∆»¿»«≈«¬ƒ

ElL Ì‰L31ÈÏ Ì˙ B‡ ÈÏ Ì¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ , ∆≈∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ
B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰zÓa32‰Ê ‡È·‰ elÙ‡ . ¿«»»≈ƒƒ»ƒ»¬ƒ≈ƒ∆

˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ Ì„‡L .BÏ ÔÈÚe„È eÈ‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¿ƒ∆»»»ƒ¿…∆
ÂÈÏk33. ≈»

והתובע 30) גניבה, שם לו יצא כשלא מדובר, זו בהלכה
ואפילו  נגנבו. אלא לך, השכרתים או השאלתים טוען אינו
שהמוכר  גנובים, כטוען זה הרי אחר, לאדם השאלתים טוען

גנבו. כאילו - בידו שאול שלך.31)כלי שהיו
מחזיקינן.32) לא - בגנבי אינשי שאחזוקי למעלה, נתבאר
ובכל 33) כליו, למכרו עשוי אדם שכל משמע, מלשונו

העשוי  אדם בין פעם אף הבדיל לא זה שבפרק הדינים
מו: בשבועות אולם לכך, עשוי שאינו אדם ובין כליו למכור
אלה. שני בין הבדילו כנפיו, תחת טמונים וכלים יצא בדין
לא  למה להסביר וקשה ה"ג). פ"ט (לקמן רבינו פסק וכן
ראב"ד  (ראה שלפנינו שבפרק בדינים זה הבדל אמרו

ומגידֿמשנה).

.ÁB‡ EÏ ÌÈz¯kO‰ È‡L :¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰Ê ÔÚË»«∆»»¿»«∆¬ƒƒ¿«¿ƒ¿
EÏ ÌÈzÏ‡L‰34B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ -35eÈ‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ»

È¯‰ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈
‰Ê36,BÏ ¯ÈkO‰ ‡ÏÂ BÏ ÏÈ‡L‰ ‡lL ˙q‰ ÚaL ∆ƒ¿»∆≈∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ

B„Èa ÂÈÏk „ÈÓÚÈÂ ,Á˜Ï ÈBÏtÓ ‡l‡37. ∆»ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ≈»¿»

בדברים 34) ומדובר שלפניה, ההלכה המשך היא זו הלכה
של  היו שהכלים מודה והנתבע ולהשכיר, להשאיל העשויים

אחר. מאדם שקנאם וטוען - פשוט,35)התובע זה
ג. שבהלכה קניתים ממך מטוען: הוא, וכלֿשכן

לי.37)הנתבע.36) מכרתם אתה בטוען כמו

.ËÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ÔÈa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆≈¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·„Ï ¯ÈkO‰Ïe38BÓk , ¿«¿ƒƒ¿»ƒ∆«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·c‰ ÏkL .ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ eÚhL∆»«ƒ¿ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
BÚvÓe Ì„‡ ÏL B˜eÏÁ elÙ‡ ,ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯„Â¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ¬∆»»«»
ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ B˙hÓeƒ»¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ
‰È„Ó d˙B‡ ÈaL ÌÈÏk‰ Ì‰ ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈«≈ƒ∆¿≈»¿ƒ»
ÔÏÈ‡L‰Ï È„k Ô˙iOÚ ˙lÁzÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»¿≈¿«¿ƒ»

Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ïe39BÓk .Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô‰ È¯‰Â , ¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»«¬≈≈¿«¿≈∆¿
ÌÈÏk‰ el‡ Ck ,Ìi˜ Ûeb‰Â ‰È˙B¯t ÏÎB‡L ,Ú˜¯«̃¿«∆≈≈∆»¿««»»≈«≈ƒ
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orhpeקסח oreh 'ld - mihtyn xtq - oqip 'f iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מצוי  שם שיש "לידע ואח"כ גדול" "עיקר - האמונה
"דבר  שנעשה עד חיל אל מחיל הליכה של ובאופן ראשון"

ילוז". "לא של ובאופן הדעת" למוצאי ברור
(eh oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

שלא 40) מקפידים אדם שבני רבא, אמר קטז. בבבאֿמציעא
נפגמת. שהיא משום שחיטה, של סכין כמה 41)להשאיל

אותם.42)פעמים. משאילים שאין שאינם 43)החזקה
ולהשכיר.עש  להשאיל לעיקר 44)ויים נמשך זה

שבהלכה  ולהשכיר להשאיל עשויים של המשמעות
משכרו. מרובה הפסד לדין ולא שם.45)הקודמת,

עליון 46) (מלבוש סרבל לעשיית מיוחד מספריים זוג
דסרבלא 47)חשוב). זוגא אפיק "רבא הגמרא: לשון

להשאיל  העשוים בדברים מיתמי, דאגדתא וספרא
להשאיל  העשויים "בדברים שהדגישו: ומזה ולהשכיר".
אינם  כלל בדרך אלה שדברים רבינו, מדייק ולהשכיר"
זה  שבמקרה אלא ולהשכיר, להשאיל עשויים בסוג כלולים
(ב'תוספות' להשאיל היה דרכו שאביהם לרבא היה ידוע
מוכיח  ומכאן זאת). ידע שרבא כן, גם פירשו מו: שבועות
להשאיל  הראויים דברים א. ט: שבהלכה הדינים שני רבינו
בסוג  כלולים אינם - לכתחילה לכך עשויים ואינם ולהשכיר
היה  רגיל הכלים שבעל לכך, הוכחה יש אם ב. "עשויים";
דינם  הרי - נידונים שעליהם אלה, כלים להשאיל
לרבינו  לייחס צורך כל אין זה, הסבר לפי כ"עשויים".

מגידֿמשנה. כדברי שלנו בסוגיא אחרת גירסא

ה'תש"פ  ניסן ז' רביעי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יוצא 1) ודין אומן, בני ודין חזקה לו שאין אומן דין מבאר

אלך  אומר ודין כנפיו, תחת טמונים וכלים חבירו מבית
שניים  ודין שדה, פירות אוכל או פלוני של דקל ואכרות
טוען  אחד וכל בהמה, גבי על רוכבים או בטלית אוחזין

שלו. שהם

.‡Ôn‡‰2„Á‡ .B„È ˙ÁzL ÌÈÏka ‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - »À»≈¬»»«≈ƒ∆««»∆»
¯‡L „Á‡Â ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏk3ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯ ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«»»ƒ¿¿«»À»¿≈ƒ≈ƒ
:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â ,BlL ‰Ê ÈÏk‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆«¿ƒ∆∆¿≈¿≈
‡l‡ È„ÈÏ ‡a ‡Ï :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,EÏ ÂÈz˙ Ôw˙Ï¿«≈¿«ƒ¿¿»À»≈…»¿»ƒ∆»
‰z‡ ,ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :ÔÚhL B‡ ,‰zÓ B‡ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»«»»∆»««»¿«ƒ«»
B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,Bw˙Ï È„ÈÏ ‡aL ¯Á‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ««∆»¿»ƒ¿«¿««ƒ∆¿»

ÔÓ‡ ÈÏk‰ ÏÚa - ÌÈ„Úa ‡lL BÏ4B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ∆…¿≈ƒ«««¿ƒ∆¡»ƒƒ
Â ,Ôn‡‰ „iÓLÈÂ .B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ ƒ«»À»¿ƒ»«««««ƒ∆≈««¬»¿≈

ÌÈB‡b5˙Èa‰ ÏÚa ‡È·‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ :ecL ¿ƒ∆»««ƒ∆…≈ƒ««««ƒ
,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú≈ƒ∆∆«¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿¿«»À»
ÔÓ‡ - BÏ B¯ÎÓe BlL ‰È‰L BÏ ‰„BÓ Ôn‡‰ È¯‰Â6. «¬≈»À»∆∆»»∆¿»∆¡»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7‡e‰ ÈlLÂ , ¬»ƒ»«…»¿»ƒ≈»¿∆ƒ
ÏÚa ‡È·‰ Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ Ôn‡‰ ÔÓ‡ - ÈÏk‰«¿ƒ∆¡»»À»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ≈ƒ««
.ÔÓ‡ Ôn‡‰ ÔÈ‡ - BÏ Úe„È ‰f‰ ÈÏk‰L ÌÈ„Ú ˙Èa‰««ƒ≈ƒ∆«¿ƒ«∆»«≈»À»∆¡»

‰Ê ÔÈ„Â8ÈÈÚa ‡e‰ ‡Ït9. ¿ƒ∆∆∆¿≈»

ומו.2) מה שם הגמרא וסוגיית מב. בבאֿבתרא משנה
לתיקון.3) האומן לידי נמסרים כאלה כלים גם שהרי
(למעלה 4) אומן בשאינו ולהשכיר להשאיל בעשויים כמו

שלו, הם אלה שכלים עדים כשהביא ודווקא ה"ג). פ"ח
אתה  לומר נאמן האומן - שלו שהכלי עדים לו כשאין אבל
ולא  הוא שלי הזה הכלי לטעון שיכול ב'מיגו' לי, מכרתו
מיגש]. הר"י רבו דעת [עלֿפי מידך. בכלל קיבלתיו

שם.5) בבאֿבתרא בהלכותיו שאין 6)הרי"ף הכלי, בעל
לידו  בא שהכלי מודה כשהוא ב'מיגו', אפילו נאמן אומן

הזה.7)מהתובע. הכלי את בכלל לידי מסרת לא
שלו.8) שהכלי עדים הביא כשלא אפילו נאמן הכלי שבעל
להד"ם.9) טענת של ב'מיגו' לאומן נאמין לא למה

אותו  מעמידים - שלו הוא שהכלי עדים מביא כשהתובע
ולהשכיר  להשאיל בעשויים כמו הראשונים, בעליו בחזקת
מידו, שמוציאים אבין בר הונא רב ששלח אומן, בשאינו
ברור  א. הכלי: בעל של לזכותו נימוקים שני שיש משום
באומן  והרי ולהשכיר, להשאיל עשוי ב. שלו; היה שהכלי
עדים  כשאין אבל ולהשכיר, להשאיל כעשוי נידון דבר כל
ומשום  בחזקתו, שהכלי לומר אין התובע, של הוא שהכלי

ב'מיגו'. לאומן להאמין יש זה

.·ÈÏk :¯Ó‡Â ÔÚË ‡l‡ ,Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰ ‰‡¯ ‡Ï…»»«¿ƒ¿«»À»∆»»«¿»«¿ƒ
Bz¯ÎÓe z¯ÊÁ :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,Ôw˙Ï BÏ ÂÈz˙ ÈBÏt¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿»À»≈»«¿»¿«¿
ÏBÎiL CBzÓ ,¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL Ôn‡‰ - ÈÏ Bz˙ B‡¿«ƒ»À»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ10Ôw˙Ï B¯ÒÓ elÙ‡Â . «…»¿»ƒ≈»«¬ƒ¿»¿«≈
;Èz¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,ÔÓ‡ Ôn‡‰ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ»À»∆¡»ƒ∆»«∆¡«¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰L∆««¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ≈»ƒ¿«¬ƒ

ÌÈ„Úa BÏ11ÔÈ‡Â ,¯ËÙÂ ˙q‰ Ôn‡‰ ÚaL CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»»À»∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÏÈ‡B‰ ,B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÈÏk‰ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒƒ
BlL ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·Ó ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ‰‡¯Â¿ƒ¿»¬≈««««ƒ≈ƒ≈ƒ∆∆
BÓk ,ÌÈ„Ú ‡Ïa BÏ B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏËBÂ¿¿««ƒ∆¿»¿…≈ƒ¿

e¯‡aL12ÌÈzL :¯Ó‡Â Ôn‡‰ ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈«¿¿ƒ»ƒ»«»À»¿»«¿«ƒ
È¯ÎOa ÈÏ zˆˆ˜13Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , »«¿»ƒƒ¿»ƒ««««ƒ≈…»«¿ƒ

Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ‡l‡ EÏ14- ¿∆»««ƒ»»«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰˜ÊÁ Ba BÏ ÔÈ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»À»≈¬»»¿≈»ƒ¿…
˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ ,B„Èa Áe˜Ï ‡e‰L∆»«¿»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«

˙e¯ÈÎOa e¯‡aL BÓk ,‰ˆÈˆw‰ ÏÚ ıÙÁ15;Ô˙BÂ , ≈∆««¿ƒ»¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÔÓ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ - Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿»À»∆¡»
,ÂÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ ,È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :¯ÓBÏ«»«¿»ƒ»ƒ¿…«¿≈»»
ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏËBÂ16. ¿¿ƒ¿∆≈«¿

שלו 10) שכלי להוכיח יכול אינו הרי הכלי, ראה כשלא
שלו, הוא שהכלי עדים אין כמו זה והרי האומן, ביד נמצא
תובע  שהוא כזה כלי לו שהיה מעידים שעדים אףֿעלֿפי

נאמן. אינו ולפיכך במלוה 11)מהאומן, גם רבינו פסק וכן
ה"א). ולווה מלוה מהל' (בפי"א בעדים עלֿפה

א.12) וקבעו 13)בהלכה לתיקון, הכלי שקיבל מודה הוא
דינרים. שני מלאכה בעל 14)שכר של שהוא והוכח

שישבע 15)הבית. חכמים תיקנו שלא ז, הלכה יא, פרק
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לא  אבל פרעתי, טוען הבית כשבעל אלא ויטול השכיר
השכר. רמת ה"ב.16)בטענת פ"ח למעלה

.‚Ôn‡17B˙en‡Ó „¯iL18Ôn‡‰ Ô·e ,19Ô‰ È¯‰ - À»∆»«≈À»∆»À»¬≈≈
,ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎa ‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈÂ ,Ì„‡ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»»»¿≈»∆¬»»¿»«ƒ«¿¿ƒ

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

מז.17) בבאֿבתרא באומנותו.18)ברייתא לעסוק הפסיק
ד"ה 19) שם ב'תוספות' [כתבו שם. יוחנן רבי של מימרא

בכלים  אפילו אדם כל כשאר דינו מאומנותו שיורד ירד,
דרכם  שאין רב, זמן בידו ונשתהו שירד לפני לידו שנמסרו
פסק  (וכן שירד אומן בידי כלים להשאיר אדם בני של
עצמו: טענת כשטוען מדובר אומן, ובבן שם)]. הרא"ש
(גמרא  כאומן נידון - מאביו שירשו בטוען אבל לי", "מכרת
אביו  שולחן על הסמוך שבן משמע שם ובברייתא שם).
סתם  שרבינו הדבר ותמוה כאביו. דינו - באומנותו לו ועוזר

כלום. ביאר ולא

.„ÒÎpL ÈÓ20,˙Èa‰ ÏÚa ÈÙa B¯·Á ÏL B˙È·Ï ƒ∆ƒ¿«¿≈∆¬≈ƒ¿≈««««ƒ
ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â ,ÂÈÙk ˙Áz ÔÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆÈÂ¿»»¿≈ƒ¿ƒ««¿»»¿»≈ƒƒ
¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ˙Èa‰ ÏÚa BÚ·z ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B˙B‡¿««¿«¿»««««ƒ¿»««¬≈
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÈzÏ‡L‰L ÌÈÏk ÈÏƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈»≈ƒ¿≈
˙Èa‰ ÏÚa ÚaLÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï¿ƒ≈¿»ƒ≈∆¡»¿ƒ¿»««««ƒ
˙Èa e¯ÈÊÁÈÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ Ô¯ÎÓ ‡lL B˙ÚË ÏÚ ˙q‰∆≈««¬»∆…¿»»¿…¿»»¿«¬ƒ≈
ÏÚ·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÌÈÏk‰ ÔÈcƒ«≈ƒ¿««««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‡ÈˆB‰L ‰ÊÂ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ BÈ‡L ˙Èa‰««ƒ∆≈»ƒ¿…∆≈»¿∆∆ƒ

ÚÈˆ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡ ÂÈÙk ˙Áz ÌÈÏk‰21Ô˙B‡Â , «≈ƒ««¿»»≈«¿¿«¿ƒ«¿»
·iÁ CÎÈÙÏ ;ÔÚÈˆ‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡ ÌÈÏk‰«≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«»

Ô‰a ¯tÎÏ ‡l‡ ÔÚÈˆ‰ ‡lL ÈÙÏ ,¯ÈÊÁ‰Ï22Ï·‡ . ¿«¬ƒ¿ƒ∆…ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿…»∆¬»
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ‰ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»ƒ¿…∆≈»««ƒ∆≈
˙Áz ÔÈÓË‰Ï ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ C¯c ÔÈ‡Â Úeˆ ‰Ê∆»«¿≈∆∆»«≈ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÎÂ .B„Èa ÔÈÁe˜Ï Ô‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÈÙk‰«¿»«ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈl‚Ó Ô‰a ‡ˆÈ Ì‡ƒ»»»∆¿Àƒƒ¿≈≈ƒ««ƒ∆≈
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¬≈∆∆¡»

È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :¯ÓBÏ23˙BÚÓ BÏ eÎ¯Ëˆ ‡nL ; «¿ƒ≈¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»
„·Ï·e .¯ÎÓe24ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ eÈ‰È ‡lL »«ƒ¿«∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ»¬ƒ

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ ÌÏBÚÏ - ¯ÈkO‰Ïe25BÓk , ¿«¿ƒ¿»≈¿∆¿««¿≈∆¿

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈl‚Ó Ô‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿««ƒ∆ƒ»¿Àƒ¿««ƒ
ÈeOÚ ‰f‰ ˙Èa‰ ÏÚaL26LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ∆««««ƒ«∆»ƒ¿…∆≈»ƒ¿≈

¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú BÏ≈ƒ∆∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
„·Ïa27BÏ ‡e‰ Úe„È28ÏÚ ‰Ê „iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ¿«»«ƒƒƒ«∆«

BÏ B˙ B‡ BÏ B¯ÎnL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,ÌÈt Ïk»»ƒ«∆»ƒ¿»»∆¿»¿»
˙BÚ˜¯˜ ÔÈ„k ,‰zÓa29. ¿«»»¿ƒ«¿»

חילופי 20) שם ויש מו. שבועות יהודה, רב של מימרא
כאן. כדבריו גורס ורבינו מתבייש 21)גירסאות, אינו

מגולים. כלים בשוק בשם 22)לשאת במגידֿמשנה כתב
הנתבע, ביד עכשיו הכלי כשנראה נאמר זה שדין הרמב"ן,
החזרתי. של ב'מיגו' לקוח, לומר נאמן - נראה כשלא אבל

כל.23) לעיני אותם מגלה היה לא לכפור, התכוון שאילו

לומר 24) נאמן שהוא למעלה שאמרנו המקרים בכל כלומר,
בידי. הם ורבינו 25)לקוחים גאון האי רב גירסת עלֿפי

"ובכולהו  בטוענו): ד"ה שם ב'תוספות' (מובאת שם חננאל
עשויים  שאינם בדברים אלא נאמן שהוא אמר לא נמי
ולהשכיר  להשאיל העשויים דברים אבל ולהשכיר, להשאיל
שנאמרו  הדברים כל ישנם אם ואפילו פירוש, נאמן". אינו -
אלא  נאמן שהוא אמרנו לא הנתבע, של לטובתו למעלה
בעשויים  אבל ולהשכיר, להשאיל עשויים שאינם בדברים

שם). ראה אחרת, גירסא (לרש"י נאמן רצוי 26)אינו
העשוי. בפרק 27)לגרוס: שביאר למה כאן רומז רבינו

אלא  ולהשכיר להשאיל עשוי נקרא שאינו ה"ט, הקודם
כך. לשם מתחילה [מלשון 28)כשנעשה שלו. שהוא ידוע

שהמדובר  המגידֿמשנה למד הכלי", "שזה כאן: רבינו
בשמו]. למעלה שכתבנו כמו בידו, הכלי עתה כשנראה

שיתבאר 29) כמו הראשונים, בעליהם בחזקת תמיד שהם
פי"א. לקמן

.‰elÙ‡30B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - B„È ˙Áz ÈÏk‰L ‰Ê ˙Ó ¬ƒ≈∆∆«¿ƒ««»ƒƒ
ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ „iÓƒ««≈¿…¿»∆≈»∆≈¿»ƒ

ÔÚËÏ31‰Ê ÔÈ‡ Ck ,ÔBkLÓ ‡e‰L B‡ BÁ˜lL32ÏBÎÈ ƒ¿…∆¿»∆«¿»≈∆»
BÚÈaL‰Ï33:¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË L¯Bi‰ ÔÚË Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿ƒ»««≈«¬«««¿»«

ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - BÏ B¯ÎÓ B‡ È·‡Ï B˙ ÈÙa¿»«¿»¿»ƒ¿»¬≈««««ƒƒ¿»
ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰34e¯‡a ¯·Îe .35ÈÓ LiL , ∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿»≈«¿∆≈ƒ

¯ÈÊÁÈ Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MiL :‰¯B‰L∆»∆ƒ»«««««ƒ∆≈¿««»«¬ƒ
L¯Bi‰ „iÓ BÈÏk36.‰ÊÏ ‰ËB ÈzÚc ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««≈¿≈«¿ƒ»»∆

היורש,30) מיד שמוציאים ה"ג הקודם בפרק כבר נתבאר
שבועה". "בלא הוסיף תתקבל.31)וכאן לא טענתו

'שמא'.33)היורש.32) טענת על היסת משביעים שאין
כעין 34) שבועה במיוחד להם תיקנו שחכמים מאלה חוץ

במקומם. שנתבארו תורה, משיג 35)של [הראב"ד שם.
כל  כדין חפץ, בנקיטת שבועה מחוייב שהתובע ואומר,
מובן  ונפטר. בנשבע אלא היסת שבועת אמרו ולא נוטל.
ובמגידֿמשנה  'ברי'. וטוען חי כשהנתבע שכלֿשכן מאליו
מד: בשבועות זה דין נמנה לא למה הראב"ד לדעת שואל:

ונוטלים?]. הנשבעים הקודמת 36)בין לבבא נמשך
ספק. בטענת

.ÂÁ˜lL ÈÓ37BÏ˜c ¯Ê‚Ï CÏB‰ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â Ìc¯˜ ƒ∆»««¿…¿»«¬≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿
‰Ê È¯‰ - Ï˜c‰ ˙¯ÎÂ ,ÈÏ B¯ÎnL ÈBÏt ÏL∆¿ƒ∆¿»ƒ¿»««∆∆¬≈∆
BÈ‡L ÔÏÈ‡ ˙¯BÎÂ ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙˜ÊÁa¿∆¿»∆≈»»≈≈»»¿≈ƒ»∆≈

BlL38‰Ê ÚaL - e‰e¯ÎÓ ‡lL ÌÈÏÚa‰ eÚË Ì‡Â . ∆¿ƒ»¬«¿»ƒ∆…¿»ƒ¿»∆
¯ËÙÂ ,BlL ‡e‰L ˙q‰ ˙¯Bk‰39- ˙¯ÎpL ÔÂÈÎÂ . «≈∆≈∆∆¿ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«

„¯Bi‰ ÔÎÂ .ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰40‰„OÏ ¬≈ƒ¿»»«ƒ«¿¿ƒ¿≈«≈ƒ¿≈
ÌÈÏÚa‰Â ,ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â B¯·Á¬≈¿»«≈∆»»»¿»«ƒ¿«¿»ƒ
È¯‰Â ,ÏÎ‡Â ‡e‰ ÔÏÊ‚Â ˙eL¯a ‡lL „¯È ‰fL ÔÈÚBË¬ƒ∆∆»«∆…ƒ¿¿«¿»¿»««¬≈
ÏÎ‡Ï Èz„¯È E˙eL¯a :¯ÓB‡ „¯Bi‰Â ,ÏÎ‡L ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆»«¿«≈≈ƒ¿¿»«¿ƒ∆¡…
;Ck ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ÏÎB‡‰ ‰Ê È¯‰ - ‰È˙B¯t≈∆»¬≈∆»≈∆¡»¿ƒ¿»∆≈«»
ÔÈ‡L ˙B¯t ÏÎB‡Â ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁ¬»»ƒ∆≈»»≈≈»»¿≈≈∆≈»

BlL41ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆««ƒ∆««¿«¿∆¿««¿≈∆≈
˙B¯t ¯ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚa‰ ˙˜ÊÁa ˙B¯t‰«≈¿∆¿««¿»ƒ∆≈»»≈≈
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מצוי  שם שיש "לידע ואח"כ גדול" "עיקר - האמונה
"דבר  שנעשה עד חיל אל מחיל הליכה של ובאופן ראשון"

ילוז". "לא של ובאופן הדעת" למוצאי ברור
(eh oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

שלא 40) מקפידים אדם שבני רבא, אמר קטז. בבבאֿמציעא
נפגמת. שהיא משום שחיטה, של סכין כמה 41)להשאיל

אותם.42)פעמים. משאילים שאין שאינם 43)החזקה
ולהשכיר.עש  להשאיל לעיקר 44)ויים נמשך זה

שבהלכה  ולהשכיר להשאיל עשויים של המשמעות
משכרו. מרובה הפסד לדין ולא שם.45)הקודמת,

עליון 46) (מלבוש סרבל לעשיית מיוחד מספריים זוג
דסרבלא 47)חשוב). זוגא אפיק "רבא הגמרא: לשון

להשאיל  העשוים בדברים מיתמי, דאגדתא וספרא
להשאיל  העשויים "בדברים שהדגישו: ומזה ולהשכיר".
אינם  כלל בדרך אלה שדברים רבינו, מדייק ולהשכיר"
זה  שבמקרה אלא ולהשכיר, להשאיל עשויים בסוג כלולים
(ב'תוספות' להשאיל היה דרכו שאביהם לרבא היה ידוע
מוכיח  ומכאן זאת). ידע שרבא כן, גם פירשו מו: שבועות
להשאיל  הראויים דברים א. ט: שבהלכה הדינים שני רבינו
בסוג  כלולים אינם - לכתחילה לכך עשויים ואינם ולהשכיר
היה  רגיל הכלים שבעל לכך, הוכחה יש אם ב. "עשויים";
דינם  הרי - נידונים שעליהם אלה, כלים להשאיל
לרבינו  לייחס צורך כל אין זה, הסבר לפי כ"עשויים".

מגידֿמשנה. כדברי שלנו בסוגיא אחרת גירסא

ה'תש"פ  ניסן ז' רביעי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יוצא 1) ודין אומן, בני ודין חזקה לו שאין אומן דין מבאר

אלך  אומר ודין כנפיו, תחת טמונים וכלים חבירו מבית
שניים  ודין שדה, פירות אוכל או פלוני של דקל ואכרות
טוען  אחד וכל בהמה, גבי על רוכבים או בטלית אוחזין

שלו. שהם

.‡Ôn‡‰2„Á‡ .B„È ˙ÁzL ÌÈÏka ‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - »À»≈¬»»«≈ƒ∆««»∆»
¯‡L „Á‡Â ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏk3ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯ ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«»»ƒ¿¿«»À»¿≈ƒ≈ƒ
:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â ,BlL ‰Ê ÈÏk‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆«¿ƒ∆∆¿≈¿≈
‡l‡ È„ÈÏ ‡a ‡Ï :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,EÏ ÂÈz˙ Ôw˙Ï¿«≈¿«ƒ¿¿»À»≈…»¿»ƒ∆»
‰z‡ ,ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :ÔÚhL B‡ ,‰zÓ B‡ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»«»»∆»««»¿«ƒ«»
B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,Bw˙Ï È„ÈÏ ‡aL ¯Á‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ««∆»¿»ƒ¿«¿««ƒ∆¿»

ÔÓ‡ ÈÏk‰ ÏÚa - ÌÈ„Úa ‡lL BÏ4B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ∆…¿≈ƒ«««¿ƒ∆¡»ƒƒ
Â ,Ôn‡‰ „iÓLÈÂ .B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ ƒ«»À»¿ƒ»«««««ƒ∆≈««¬»¿≈

ÌÈB‡b5˙Èa‰ ÏÚa ‡È·‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ :ecL ¿ƒ∆»««ƒ∆…≈ƒ««««ƒ
,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú≈ƒ∆∆«¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿¿«»À»
ÔÓ‡ - BÏ B¯ÎÓe BlL ‰È‰L BÏ ‰„BÓ Ôn‡‰ È¯‰Â6. «¬≈»À»∆∆»»∆¿»∆¡»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7‡e‰ ÈlLÂ , ¬»ƒ»«…»¿»ƒ≈»¿∆ƒ
ÏÚa ‡È·‰ Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ Ôn‡‰ ÔÓ‡ - ÈÏk‰«¿ƒ∆¡»»À»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ≈ƒ««
.ÔÓ‡ Ôn‡‰ ÔÈ‡ - BÏ Úe„È ‰f‰ ÈÏk‰L ÌÈ„Ú ˙Èa‰««ƒ≈ƒ∆«¿ƒ«∆»«≈»À»∆¡»

‰Ê ÔÈ„Â8ÈÈÚa ‡e‰ ‡Ït9. ¿ƒ∆∆∆¿≈»

ומו.2) מה שם הגמרא וסוגיית מב. בבאֿבתרא משנה
לתיקון.3) האומן לידי נמסרים כאלה כלים גם שהרי
(למעלה 4) אומן בשאינו ולהשכיר להשאיל בעשויים כמו

שלו, הם אלה שכלים עדים כשהביא ודווקא ה"ג). פ"ח
אתה  לומר נאמן האומן - שלו שהכלי עדים לו כשאין אבל
ולא  הוא שלי הזה הכלי לטעון שיכול ב'מיגו' לי, מכרתו
מיגש]. הר"י רבו דעת [עלֿפי מידך. בכלל קיבלתיו

שם.5) בבאֿבתרא בהלכותיו שאין 6)הרי"ף הכלי, בעל
לידו  בא שהכלי מודה כשהוא ב'מיגו', אפילו נאמן אומן

הזה.7)מהתובע. הכלי את בכלל לידי מסרת לא
שלו.8) שהכלי עדים הביא כשלא אפילו נאמן הכלי שבעל
להד"ם.9) טענת של ב'מיגו' לאומן נאמין לא למה

אותו  מעמידים - שלו הוא שהכלי עדים מביא כשהתובע
ולהשכיר  להשאיל בעשויים כמו הראשונים, בעליו בחזקת
מידו, שמוציאים אבין בר הונא רב ששלח אומן, בשאינו
ברור  א. הכלי: בעל של לזכותו נימוקים שני שיש משום
באומן  והרי ולהשכיר, להשאיל עשוי ב. שלו; היה שהכלי
עדים  כשאין אבל ולהשכיר, להשאיל כעשוי נידון דבר כל
ומשום  בחזקתו, שהכלי לומר אין התובע, של הוא שהכלי

ב'מיגו'. לאומן להאמין יש זה

.·ÈÏk :¯Ó‡Â ÔÚË ‡l‡ ,Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰ ‰‡¯ ‡Ï…»»«¿ƒ¿«»À»∆»»«¿»«¿ƒ
Bz¯ÎÓe z¯ÊÁ :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,Ôw˙Ï BÏ ÂÈz˙ ÈBÏt¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿»À»≈»«¿»¿«¿
ÏBÎiL CBzÓ ,¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL Ôn‡‰ - ÈÏ Bz˙ B‡¿«ƒ»À»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ10Ôw˙Ï B¯ÒÓ elÙ‡Â . «…»¿»ƒ≈»«¬ƒ¿»¿«≈
;Èz¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,ÔÓ‡ Ôn‡‰ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ»À»∆¡»ƒ∆»«∆¡«¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰L∆««¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ≈»ƒ¿«¬ƒ

ÌÈ„Úa BÏ11ÔÈ‡Â ,¯ËÙÂ ˙q‰ Ôn‡‰ ÚaL CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»»À»∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÏÈ‡B‰ ,B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÈÏk‰ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒƒ
BlL ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·Ó ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ‰‡¯Â¿ƒ¿»¬≈««««ƒ≈ƒ≈ƒ∆∆
BÓk ,ÌÈ„Ú ‡Ïa BÏ B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏËBÂ¿¿««ƒ∆¿»¿…≈ƒ¿

e¯‡aL12ÌÈzL :¯Ó‡Â Ôn‡‰ ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈«¿¿ƒ»ƒ»«»À»¿»«¿«ƒ
È¯ÎOa ÈÏ zˆˆ˜13Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , »«¿»ƒƒ¿»ƒ««««ƒ≈…»«¿ƒ

Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ‡l‡ EÏ14- ¿∆»««ƒ»»«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰˜ÊÁ Ba BÏ ÔÈ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»À»≈¬»»¿≈»ƒ¿…
˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ ,B„Èa Áe˜Ï ‡e‰L∆»«¿»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«

˙e¯ÈÎOa e¯‡aL BÓk ,‰ˆÈˆw‰ ÏÚ ıÙÁ15;Ô˙BÂ , ≈∆««¿ƒ»¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÔÓ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ - Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿»À»∆¡»
,ÂÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ ,È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :¯ÓBÏ«»«¿»ƒ»ƒ¿…«¿≈»»
ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏËBÂ16. ¿¿ƒ¿∆≈«¿

שלו 10) שכלי להוכיח יכול אינו הרי הכלי, ראה כשלא
שלו, הוא שהכלי עדים אין כמו זה והרי האומן, ביד נמצא
תובע  שהוא כזה כלי לו שהיה מעידים שעדים אףֿעלֿפי

נאמן. אינו ולפיכך במלוה 11)מהאומן, גם רבינו פסק וכן
ה"א). ולווה מלוה מהל' (בפי"א בעדים עלֿפה

א.12) וקבעו 13)בהלכה לתיקון, הכלי שקיבל מודה הוא
דינרים. שני מלאכה בעל 14)שכר של שהוא והוכח

שישבע 15)הבית. חכמים תיקנו שלא ז, הלכה יא, פרק
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E¯ËL ‡·‰ :ÏÎ‡L ‰ÊÏ ¯Ó‡pL È„k ¯ËLa e‰„O42. »≈ƒ¿»¿≈∆…«»∆∆»«»≈¿»¿
˙Ba¯ ÌÈL ‰È˙B¯t ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â43- ¿≈»ƒ«∆ƒ»«≈∆»»ƒ«

È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBznL44ÔÓ‡ , ∆ƒ∆»«¿»ƒ¿»ƒ∆¡»
.˙q‰ Ú·MÈÂ ,Èz„¯È ˙B¯ÙÏ :¯ÓBÏ«¿≈»«¿ƒ¿ƒ»«∆≈

לג:37) "איזיל 38)בבאֿבתרא שם: בגמרא רבינו גירסת
פלוני)" של הדקל ואקצוץ (אלך דפלניא לדיקלא ואגזריה
גורסים  שם ו'תוספות' [רש"י בהלכותיו. הרי"ף גרס וכן
התמרים  את אלקט פירוש ואקטוף)", (אלך איגדריה "איזיל
שבידינו]. הנדפסים בספרים הגירסא היא וכן הדקל. שעל
שמי  צא:) (בבאֿקמא שאמרו מזה רבינו, על הקשו רבים
או  השור בעל וטען: דקלו, קצץ או חבירו של שור שהרג
להריגה  עומד אינו והשור זאת, לעשות לי אמר הדקל
פסק  עצמו (ורבינו נאמן אינו - לקציצה עומד אינו והדקל
שהוא  כאן פסק ולמה הי"ג), ומזיק חובל מהלכות בפ"ז כך
והרשב"א  לקציצה? בעומד שהמדובר התנה ולא נאמן
מכיון  כאן, שבנידון מתרץ, כאן) במגידֿמשנה (מובא
אדם  שאין אומרים אנו לקצוץ, שהולך מתחילה שהודיע
הדבר  יוודע שמא חושש והיה כוונתו, לפרסם כלֿכך מעיז

מלקצוץ. וימנעהו הדקל הדקל 39)לבעל בעל בא ואם
שדקל  משום נאמן, - מכרתי לא ואומר הקציצה, לפני
זמן  כל בעלים, בחזקת שעומד כקרקע דינו לקרקע המחובר
של  מלשונו משמע (כן שמכרוהו מכרעת הוכחה שאין

הדקל"). "וכרת שאמר ולפיכך,41)שם.40)רבינו,
טענת  של 'מיגו' כאן ואין הפירות שאכל עדים יש אפילו
הרשב"א  בשם למעלה אמרנו דקל [בקציצת נאמן. - להד"ם
לקצוץ, שהולך ברבים מתחילה כשהודיע אלא נאמן שאינו
בלי  גם מעיז" "אינו חזקת על סומכים פירות באכילת ולמה
בלחםֿמשנה  (מובא בחידושיו הרמב"ן מוקדמת? הודעה
במשך  אחרים של פירות שאכילת ותירץ, זה על עמד כאן)
כלֿכך]. מעיז אדם ואין ואעשה, אלך כאומר הוא רב זמן
השדה  שבעל מכיון כבר, שאכל פירות על אלא נאמן ואינו
אינו  אבל מעיז, שאינו החזקה מועילה - מידו להוציא בא
בפירות  מדובר אם השואל: ישאל ואם ולהבא. מכאן נאמן
להשאיל  עשויים שאינם מטלטלין אלו הרי כבר, שלקט
(ובפרט  שדותיו פירות להשאיל עשוי אדם שאין - ולהשכיר
"עשויים  המונח בהגדרת ה"ט פ"ח למעלה רבינו לשיטת
בידי, הם לקוחים לומר נאמן שהנתבע ולהשכיר") להשאיל
במקרה  מועילה זו שחזקה לו, נבאר מעיז? אינו חזקת בלי
מוחזק  אינו ולכן לרשותו, הכניסם וטרם הפירות שלקט
לו  מאמינים היינו לא - מעיז אינו חזקת ואלמלא בהם,
קלז). סי' חו"מ 'טור' וראה טעין. ואי ד "ה שם ('תוספות'

שם.42) בגמרא מבואר זה שנים 43)נימוק משלוש
מיחה. לא הקרקע ובעל פי"א 44)ולמעלה, לקמן יתבאר

במשך  אחר אדם בחזקת שהיא שדה פירות שהאוכל ה"ב,
ולא  למחות אפשרות השדה לבעל והיתה שנים, שלוש

בידי. היא לקוחה לטעון: הפירות אוכל נאמן - מיחה

.ÊÌÈL45ÔÈ·ÎB¯ eÈ‰L B‡ ,„Á‡ ÈÏÎa ÔÈÊÁB‡ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¬ƒƒ¿ƒ∆»∆»¿ƒ
„Á‡Â ·ÎB¯ „Á‡ ‰È‰L B‡ ,˙Á‡ ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»««∆»»∆»≈¿∆»
˙BÁpÓe ÌÈhÁ ÏL ‰Ó¯Ú „ˆa ÔÈ·LBÈ B‡ ,‚È‰Ó«¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»∆ƒƒÀ»

Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa B‡ ‡ËÓÒa46Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰Ê , ¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆∆≈«…

ÚaL Ô‰ÈMÓ „Á‡ Ïk - ÈlL Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL∆ƒ¿∆≈«…∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
,BÈˆÁÓ ˙BÁt ¯·c‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜aƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿∆«»»»≈∆¿

e˜ÏÁÈÂ47‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰Úe·Le .48‡lL È„k , ¿«¬…¿»«»«¬»ƒƒ¿≈∆…
‡Ïa ÏËBÂ B¯·Á ÏL B˙ÈlËa ÒÙBz „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»≈¿«ƒ∆¬≈¿≈¿…

.‰Úe·L¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."cg` ilka oifge` eidy mipy"

בכמה  התבאר בטלית", אוחזין "שנים של הענין בפנימיות
על־ידי  הנמשך מקיף אור הוא ש"טלית" בחסידות מקומות
וכאשר  לבושים, נקראות שהמצוות וכידוע המצוות, עשיית
אור  המשכת נפעלת אחת, מצוה יחד מקיימים יהודים שני
אומר  וזה מצאתיה אני אומר "זה ולכן שניהם, על מקיף
וגילוי  המשכת גרם שהוא טוען אחד וכל מצאתיה", אני
שכל  הפסק בא כך ועל שלו, והשכר הגילוי כל ולכן האור

שכרו. על יבוא אחד
מנת  על שלא היא העבודה שלמות הלא א. להבין: וצריך
את  לקבל כדי שלי" "כולה שיטען יתכן ואיך פרס, לקבל
שמוכן  השכר על כך כל להוט שהוא ובפרט השכר? כל
שלא  להיזהר צריך והלא שבועה, לידי עצמו את להביא

ברמב"ם. כמבואר אמת דבר על אפילו להישבע
אינה  השבועה שמטרת משמע הרמב"ם מדברי ב.
ביניהם  לעשות כדי היינו ויטול, ישבע אלא להפחידו
בפשרה  זאת לעשות שלא מדוע וא"כ וחלוקה, פשרה

שבועה? ובלא
בשביל  אינו מצאתיה" אני אומר "זה הביאור: לומר ויש
מלשון  הוא בחסידות כמבואר ש'פרס' אלא שכר לקבל
הקב"ה, של עצמותו עם וחיבור צוותא היינו "פרוסה"
לוותר  יוכל ואיך ממש האלוקית נפשו בחיי נוגע זה ועניין
אינו  שבועה של בעניין "להסתכן" שצריך ומה זה. בעניין
ית'. ומהותו עצמותו עם והחיבור הצוותא לגבי כלל נחשב
(fh oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

ב.45) בבאֿמציעא לזכות 46)משנה יכול מהם אחד כל
נידונים  שניהם ולפיכך אלה, במקומות המונחים בדברים

בחיטים. ברשות 47)כמוחזקים נמצאת כשהערימה אבל
שיתפוס  מי הוא: והדין בה, מוחזקים אינם שניהם - הרבים

- בספינה קודם לה.) (בבאֿבתרא נחמן רב פסק כך יזכה.
במקח  ד"ה שם בבאֿמציעא [רש"י שלי. כולה טענו ששניים
לומר  כשאפשר אלא יחלוקו אמרו שלא כתב וממכר,
הגביהו  שניהם שאולי במציאה כגון רמאים, אמנם ששניהם
או  אחת בשנייה הקדים שהוא נדמה אחד ולכל אחת, בבת
מעות  נטל שהמוכר אפשר וממכר במקח וכן ממנה, בחלק
שבוודאי  ארגתיו, אני אומר אחד וכל בבגד אבל משניהם,
את  ויברר אליהו שיבוא עד מונח יהא כולו - משקר האחד
שגם  ודעתו לזה, זה בין מבדיל אינו שרבינו ונראה האמת.
יוסף' ב'בית כתב וכן (מגידֿמשנה, חולקים - רמאי כשיש

קלח). סי' ג.48)שם שם יוחנן, רבי של מימרא
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.Á¯ÓB‡ ‰Ê49ÈlL dÈˆÁ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :50 ∆≈À»∆ƒ¿∆≈∆¿»∆ƒ
˙BÁt da BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ÈlL dlk ¯ÓB‡‰ -»≈À»∆ƒƒ»«∆≈»»
BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ÈlL dÈˆÁ ¯ÓB‡‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏMÓƒ¿»¬»ƒ¿»≈∆¿»∆ƒƒ»«∆≈

ÚÈ·¯Ó ˙BÁt da51‰ÊÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÏËB ‰ÊÂ , »»≈¿ƒ«¿∆≈¿»¬»ƒ¿∆
,ÏhÏ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .ÚÈ·¯ ÏËB≈¿ƒƒ»«»»≈¿»«ƒ¿»ƒƒ…
ÚaL BÈ‡L ,‰¯eÓÁ ‰Úe·L ÔÈa ‰l˜ ‰Úe·L ÔÈa≈¿»«»≈¿»¬»∆≈ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËBpM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÔÚBhM ‰Ó ÏÚ««∆≈∆»««∆≈««ƒ

.¯˙BÈ ÔÚBhL∆≈≈

ב.49) שם מחצית 50)משנה, על הוא הטיעון כן, ואם
הבהמה. או הקשו:51)הכלי וזה, ד"ה שם ב'תוספות'

ב'מיגו' שלו שחציה לו נאמין בלבד? רביע נוטל למה
'מיגו' אומרים שאין ותירצו, שלי? כולה לטעון היה שיכול
מיימוניות  ובהגהות בו. מוחזק שהוא דבר אחר מיד להוציא
באותו  אלא 'מיגו' שייך לא תירוץ: עוד מביא ט אות כאן
דבר  על טענה מאמינים ואין עליו, טוען שהוא עצמו דבר
(חציו  אחר דבר על לטעון יכול שהיה ב'מיגו' חצי) (כגון זה
שבדבר  כאן) במגידֿמשנה (מובא הרשב"א [וכתב השני).
יכול  חיטים, ערימת או בד חתיכת כגון להיחלק, הניתן

מחצי  ליטול שלי כולה הוא הטוען ואחרֿכך שבועה בלי תו
רביע. ונוטל השני חציו ממחצית פחות לו שאין נשבע
לשכנגדו  ולוותר השבועה מן להסתלק יכול שהוא ונראה
של  כעין שבועה שמהפכים הסוברים ולדעת הרביע. את
השבועה, את להפוך יכול - ה"ז) פ"א למעלה (ראה תורה

המחצית. כל ויטול חבירו וישבע

.ËeÈ‰52,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê ,˙ÈlËa ÔÈ˜e„‡ ÌÈL »¿«ƒ¬ƒ¿«ƒ∆≈À»∆ƒ
B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰Ê - ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈À»∆ƒ∆≈«»∆»
¯‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ«««¿∆≈«»∆»«««¿«¿»

ÔÈÚaLpL ¯Á‡ ‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ53„Á‡ ÏÎÏ LÈÂ . ¿ƒ¿»∆««∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»∆»
B¯·Á ÏÚ ÏbÏ‚Ï54ÏËpM ‰Ó ÏkL ,55.ÏË ÔÈck - ¿«¿≈«¬≈∆»«∆»««ƒ»«

מערבא.52) בר תחליפא רב תני ז. הוסיף 53)שם שם,
השאר, על שנשבעים רבינו ומפרש "ובשבועה". אבהו: רב
בעל  כתבו וכן שבועה. בלי אחד כל נוטל שבידו החלק אבל
מחוי, ד"ה שם [ב'תוספות' גאון. האי ורב גדולות' 'הלכות
שם  הרא"ש דעת וכן שבידו, מה על גם שנשבע כתבו

ה]. ס"ק שם ש"ך ראה קלח. סי' חו"מ דיני 54)וה'טור'
הי"ב. פ"א למעלה נתבארו שבועה החלק 55)גלגול גם

שבועה? גלגול לבין שבועה בין ההבדל ומהו בידו. שהיה
ושבועה  המושבע, על עצמו ביתֿהדין מטיל - שבועה

בעלֿהדין. של מפורשת דרישה עלֿפי רק היא מגולגלת

.È‰È‰56‰ÊÂ ,˙Èlh‰ ˙ÙOaL ÔÈËeÁa ÊÁB‡ ‰Ê »»∆≈«ƒ∆ƒ¿«««ƒ¿∆
¯Á‡ ‰ÂLa dlk ÔÈ˜ÏBÁ - ˙¯Á‡‰ ‰ÙOaL ÔÈËeÁa«ƒ∆«»»»«∆∆¿ƒÀ»¿»∆««
‡Ï ,ÌÈÓ„a - Ô‡k ‰¯eÓ‡‰ ‰wÏÁ ÏÎÂ .ÔÈÚaLpL∆ƒ¿»ƒ¿»¬À»»¬»»¿»ƒ…
e˙ÈÓiL B‡ ˙ÈlË ÏL B‡ ÈÏk ÏL BÓˆÚ e„ÈÒÙiL∆«¿ƒ«¿∆¿ƒ∆«ƒ∆»ƒ

.‰Ó‰a‰«¿≈»

וכו'56) ישבע "זה במשנה: שאמרו מה פירשו שם בגמרא
היוצאים  בנימים באוחזים היינו ויחלוקו", וכו' ישבע וזה

מהטלית.

.‡È„Á‡‰ ÊÁB‡ ‰È‰57BnÚ ˜a‡˙Ó ‰ÊÂ ,dlk ˙‡ »»≈»∆»∆À»¿∆ƒ¿«≈ƒ
.dlk ˙‡ ÊÁB‡‰ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - da ‰Ï˙Â¿ƒ¿∆»¬≈¿∆¿«»≈∆À»

שם.57) גמרא

.·Èda ÔÈ˜e„‡ Ì‰ÈL e‡a58„iÓ „Á‡‰ dËÓLe , »¿≈∆¬ƒ»¿»»»∆»ƒ«
eÈÙa B¯·Á59¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈM‰ ˜˙LÂ , ¬≈¿»≈¿»««≈ƒ««ƒ∆»«

ÁÂˆÂ60˜˙ML ÔÂÈk ;B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¿»«≈ƒƒ»ƒ»≈»∆»«
Ê È¯‰ ,‰lÁzaBÏ ‰„BÓk ‰61ÈM‰ ¯ÊÁ .62dÙ˜˙e «¿ƒ»¬≈∆¿∆»««≈ƒ¿»»

ÁÂˆ (‡Ï) ÔBL‡¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯Ó63‰lÁzÓ ≈ƒ««ƒ∆»ƒ…»«ƒ¿ƒ»
ÛBÒ „ÚÂ64ÔÈ˜ÏBÁ -65. ¿«¿ƒ

נפשטה.58) שלא שם, זירא רבי של בפני 59)בעיא
מביתֿהדין.60)ביתֿהדין. שיצאו זירא 61)לפני רבי

מוכיחה  ששתיקתו לומר אפשר בעייתו: את שם מנמק
שחשב  משום ששתק לומר ואפשר חבירו, לטענת שהודה
מידו  שכנגדו הוציא שבאלימות רואים עצמם הדיינים שהרי
המוחזק  מיד מספק מוציאים שאין רבינו ופסק החפץ. את
שלא  בעיא כל - כספק דן שרבינו פעמים, כמה כבר (בארנו
[במגידֿ כמי). הלכה בה נאמר שלא מחלוקת או נפשטה,
"אםֿתמציֿ שם: שאמרו משום נימוק, עוד מוסיף משנה
כאםֿ לפסוק רבינו של ודרכו וכו'" מוציאים אין לומר
כן: גם אמרו שם בגמרא שהרי תמוהים, ודבריו תמציֿלומר.
משם]. הוכחה כל אין ובכן מוציאים", "אםֿתמציֿלומר
פוסקים  נחלקו בעדים, אלא ביתֿדין בפני שלא תקפו ואם
מיד  מוציאים שאין כלֿשכן שלא סובר, הרמב"ן בדבר:
רואים. עצמם הדיינים הרי הנימוק: כאן אין שהרי התוקף,
השתיקה  לומר שייך לא לביתֿדין שמחוץ הרשב"א, ודעת
לגלות  אדם בני של דרכם שאין משום כהודאה, היא

לביתֿדין. מחוץ צווח.62)טענותיהם ולבסוף ששתק זה
המלה 63) את מוחקים [ויש המגידֿמשנה. גירסת היא כך

כלל.64)"לא"]. צווח לא שלא 65)כלומר, משמיענו,
מוציאים  אין שאמרנו כשם השני, מיד מוציאים אין תאמר
של  וטעמו צווח. ולבסוף שתק כשהשני אפילו הראשון מיד
לראשון  כן לפני הודה השני הרי לומר: שאפשר מפני דבר,
פנים  שיש ומפני בו. לחזור יכול ואינו תחילה צווח כשלא
המגידֿמשנה  וכתב השקול. בספק נידון - ולכאן לכאן
וחולקים  מידו מוציאים כן גם מתחילה, השני צווח שאפילו
שם  ערוך' ב'שולחן אולם ו). ס"ק שם חו"מ ש"ך (ראה

) צווח אפילו חולקים.הגירסא - סוף ועד מתחילה הראשון)
שתקף  אחר הראשון בו שזכה מכיון תאמר שלא ומשמיענו,
זה  אומרים אנו אלא כלל, מועילה השני של תקיפתו אין -
ביאר  לא בתחילה. שהיה כמו הדין וחזר תקף, וזה תקף
ואחרֿכך  סוף ועד מתחילה השני כששתק הדין מה רבינו
מדייק  ז ס"ק שם [בש"ך ולכאן. לכאן פנים ויש תקף.
חזר  אפילו ולפיכך לו, שהודה ברור שבזה הגמרא, מלשון
רבינו  דברי להעמיד עלינו זה, ולפי מידו. מוציאים - ותקף

בלבד]. צווח ולבסוף בשתק כאן

.‚ÈÌ‰ÈL e‡a66e‡ˆ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â ,˙Èlha ÔÈ˜e„‡ »¿≈∆¬ƒ««ƒ¿»«¿»∆¿
„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â e¯ÊÁÂ e‡ˆÈ ,‰ÈÓc ˙‡ e˜lÁÂ¿«¿∆»∆»»¿¿»¿«¬≈ƒ«««

‰Ê ,Ô‰Ó „Á‡67‰„B‰ ÔÚBË68‰ÊÂ ,‰pnÓ ˜lzÒÂ ∆»≈∆∆≈»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿∆
BÏ ÂÈz¯ÎnL :ÔÚBË69ÈÏÚ ¯ab˙ B‡ ,70- dÙËÁÂ ≈∆¿«¿ƒƒ¿«≈»««¬»»
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E¯ËL ‡·‰ :ÏÎ‡L ‰ÊÏ ¯Ó‡pL È„k ¯ËLa e‰„O42. »≈ƒ¿»¿≈∆…«»∆∆»«»≈¿»¿
˙Ba¯ ÌÈL ‰È˙B¯t ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â43- ¿≈»ƒ«∆ƒ»«≈∆»»ƒ«

È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBznL44ÔÓ‡ , ∆ƒ∆»«¿»ƒ¿»ƒ∆¡»
.˙q‰ Ú·MÈÂ ,Èz„¯È ˙B¯ÙÏ :¯ÓBÏ«¿≈»«¿ƒ¿ƒ»«∆≈

לג:37) "איזיל 38)בבאֿבתרא שם: בגמרא רבינו גירסת
פלוני)" של הדקל ואקצוץ (אלך דפלניא לדיקלא ואגזריה
גורסים  שם ו'תוספות' [רש"י בהלכותיו. הרי"ף גרס וכן
התמרים  את אלקט פירוש ואקטוף)", (אלך איגדריה "איזיל
שבידינו]. הנדפסים בספרים הגירסא היא וכן הדקל. שעל
שמי  צא:) (בבאֿקמא שאמרו מזה רבינו, על הקשו רבים
או  השור בעל וטען: דקלו, קצץ או חבירו של שור שהרג
להריגה  עומד אינו והשור זאת, לעשות לי אמר הדקל
פסק  עצמו (ורבינו נאמן אינו - לקציצה עומד אינו והדקל
שהוא  כאן פסק ולמה הי"ג), ומזיק חובל מהלכות בפ"ז כך
והרשב"א  לקציצה? בעומד שהמדובר התנה ולא נאמן
מכיון  כאן, שבנידון מתרץ, כאן) במגידֿמשנה (מובא
אדם  שאין אומרים אנו לקצוץ, שהולך מתחילה שהודיע
הדבר  יוודע שמא חושש והיה כוונתו, לפרסם כלֿכך מעיז

מלקצוץ. וימנעהו הדקל הדקל 39)לבעל בעל בא ואם
שדקל  משום נאמן, - מכרתי לא ואומר הקציצה, לפני
זמן  כל בעלים, בחזקת שעומד כקרקע דינו לקרקע המחובר
של  מלשונו משמע (כן שמכרוהו מכרעת הוכחה שאין

הדקל"). "וכרת שאמר ולפיכך,41)שם.40)רבינו,
טענת  של 'מיגו' כאן ואין הפירות שאכל עדים יש אפילו
הרשב"א  בשם למעלה אמרנו דקל [בקציצת נאמן. - להד"ם
לקצוץ, שהולך ברבים מתחילה כשהודיע אלא נאמן שאינו
בלי  גם מעיז" "אינו חזקת על סומכים פירות באכילת ולמה
בלחםֿמשנה  (מובא בחידושיו הרמב"ן מוקדמת? הודעה
במשך  אחרים של פירות שאכילת ותירץ, זה על עמד כאן)
כלֿכך]. מעיז אדם ואין ואעשה, אלך כאומר הוא רב זמן
השדה  שבעל מכיון כבר, שאכל פירות על אלא נאמן ואינו
אינו  אבל מעיז, שאינו החזקה מועילה - מידו להוציא בא
בפירות  מדובר אם השואל: ישאל ואם ולהבא. מכאן נאמן
להשאיל  עשויים שאינם מטלטלין אלו הרי כבר, שלקט
(ובפרט  שדותיו פירות להשאיל עשוי אדם שאין - ולהשכיר
"עשויים  המונח בהגדרת ה"ט פ"ח למעלה רבינו לשיטת
בידי, הם לקוחים לומר נאמן שהנתבע ולהשכיר") להשאיל
במקרה  מועילה זו שחזקה לו, נבאר מעיז? אינו חזקת בלי
מוחזק  אינו ולכן לרשותו, הכניסם וטרם הפירות שלקט
לו  מאמינים היינו לא - מעיז אינו חזקת ואלמלא בהם,
קלז). סי' חו"מ 'טור' וראה טעין. ואי ד "ה שם ('תוספות'

שם.42) בגמרא מבואר זה שנים 43)נימוק משלוש
מיחה. לא הקרקע ובעל פי"א 44)ולמעלה, לקמן יתבאר

במשך  אחר אדם בחזקת שהיא שדה פירות שהאוכל ה"ב,
ולא  למחות אפשרות השדה לבעל והיתה שנים, שלוש

בידי. היא לקוחה לטעון: הפירות אוכל נאמן - מיחה

.ÊÌÈL45ÔÈ·ÎB¯ eÈ‰L B‡ ,„Á‡ ÈÏÎa ÔÈÊÁB‡ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¬ƒƒ¿ƒ∆»∆»¿ƒ
„Á‡Â ·ÎB¯ „Á‡ ‰È‰L B‡ ,˙Á‡ ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»««∆»»∆»≈¿∆»
˙BÁpÓe ÌÈhÁ ÏL ‰Ó¯Ú „ˆa ÔÈ·LBÈ B‡ ,‚È‰Ó«¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»∆ƒƒÀ»

Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa B‡ ‡ËÓÒa46Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰Ê , ¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆∆≈«…

ÚaL Ô‰ÈMÓ „Á‡ Ïk - ÈlL Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL∆ƒ¿∆≈«…∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
,BÈˆÁÓ ˙BÁt ¯·c‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜aƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿∆«»»»≈∆¿

e˜ÏÁÈÂ47‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰Úe·Le .48‡lL È„k , ¿«¬…¿»«»«¬»ƒƒ¿≈∆…
‡Ïa ÏËBÂ B¯·Á ÏL B˙ÈlËa ÒÙBz „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»≈¿«ƒ∆¬≈¿≈¿…

.‰Úe·L¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."cg` ilka oifge` eidy mipy"

בכמה  התבאר בטלית", אוחזין "שנים של הענין בפנימיות
על־ידי  הנמשך מקיף אור הוא ש"טלית" בחסידות מקומות
וכאשר  לבושים, נקראות שהמצוות וכידוע המצוות, עשיית
אור  המשכת נפעלת אחת, מצוה יחד מקיימים יהודים שני
אומר  וזה מצאתיה אני אומר "זה ולכן שניהם, על מקיף
וגילוי  המשכת גרם שהוא טוען אחד וכל מצאתיה", אני
שכל  הפסק בא כך ועל שלו, והשכר הגילוי כל ולכן האור

שכרו. על יבוא אחד
מנת  על שלא היא העבודה שלמות הלא א. להבין: וצריך
את  לקבל כדי שלי" "כולה שיטען יתכן ואיך פרס, לקבל
שמוכן  השכר על כך כל להוט שהוא ובפרט השכר? כל
שלא  להיזהר צריך והלא שבועה, לידי עצמו את להביא

ברמב"ם. כמבואר אמת דבר על אפילו להישבע
אינה  השבועה שמטרת משמע הרמב"ם מדברי ב.
ביניהם  לעשות כדי היינו ויטול, ישבע אלא להפחידו
בפשרה  זאת לעשות שלא מדוע וא"כ וחלוקה, פשרה

שבועה? ובלא
בשביל  אינו מצאתיה" אני אומר "זה הביאור: לומר ויש
מלשון  הוא בחסידות כמבואר ש'פרס' אלא שכר לקבל
הקב"ה, של עצמותו עם וחיבור צוותא היינו "פרוסה"
לוותר  יוכל ואיך ממש האלוקית נפשו בחיי נוגע זה ועניין
אינו  שבועה של בעניין "להסתכן" שצריך ומה זה. בעניין
ית'. ומהותו עצמותו עם והחיבור הצוותא לגבי כלל נחשב
(fh oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

ב.45) בבאֿמציעא לזכות 46)משנה יכול מהם אחד כל
נידונים  שניהם ולפיכך אלה, במקומות המונחים בדברים

בחיטים. ברשות 47)כמוחזקים נמצאת כשהערימה אבל
שיתפוס  מי הוא: והדין בה, מוחזקים אינם שניהם - הרבים

- בספינה קודם לה.) (בבאֿבתרא נחמן רב פסק כך יזכה.
במקח  ד"ה שם בבאֿמציעא [רש"י שלי. כולה טענו ששניים
לומר  כשאפשר אלא יחלוקו אמרו שלא כתב וממכר,
הגביהו  שניהם שאולי במציאה כגון רמאים, אמנם ששניהם
או  אחת בשנייה הקדים שהוא נדמה אחד ולכל אחת, בבת
מעות  נטל שהמוכר אפשר וממכר במקח וכן ממנה, בחלק
שבוודאי  ארגתיו, אני אומר אחד וכל בבגד אבל משניהם,
את  ויברר אליהו שיבוא עד מונח יהא כולו - משקר האחד
שגם  ודעתו לזה, זה בין מבדיל אינו שרבינו ונראה האמת.
יוסף' ב'בית כתב וכן (מגידֿמשנה, חולקים - רמאי כשיש

קלח). סי' ג.48)שם שם יוחנן, רבי של מימרא
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‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰71‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËtÈÂ BlL ‡È‰L ‰Ê Ú·MÈ -ƒ»«∆∆ƒ∆¿ƒ»≈¿≈…«≈»∆

שם.66) שהטלית 68)המחזיק.67)גמרא הודה השני
שלי. השכרתיו.69)היא רבינו 70)צ"ל הוסיף זה דין

שאנו 71)מדעתו. שם, בגמרא נימקו השכרתיו, בטוען
ועכשיו  גזלן, הוא דינך שבעל טענת כן לפני לו: אומרים
למה  טעמו ביאר לא [רבינו בעדים? שלא הטלית לו השכרת
ד"ה  שם ה'תוספות' ודעת עלי. נתגבר לומר נאמן אינו
והרמב"ן  שם. הרא"ש כתב וכן נאמן, שהוא אגרת,
דעת  כן גם קיבלו במגידֿמשנה) (הובאו והרשב"א
ב'מיגו' השכרתיו לטעון נאמן שאינו והוסיפו ה'תוספות',
כעדים  שאנחנו עדים, במקום כ'מיגו' שזה משום תקפה, של
שאם  יוצא, ומזה למעלה. שנתבאר מהנימוק לו השכיר שלא
נאמן  הים, למדינת והלכו ופלוני פלוני בפני השכרתיה טען

זה. ב'מיגו'

ה'תש"פ  ניסן ח' חמישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אלא 1) שמורים, שאינם חיים (בעלי שהגודרות מבאר

שניים  ודין חזקה, להם אין ורועים) למקום ממקום הולכים
ספינה. על לבעלות טוענים

.‡‰Ó‰a2˙Îl‰Ó ‡l‡ ,‰¯eÓL dÈ‡L ‰iÁ B‡ ¿≈»«»∆≈»¿»∆»¿«∆∆
dÒÙzL ‰Ê ˙˜ÊÁa dÈ‡ - ‰ÚB¯Â ÌB˜Ó ÏÎa3, ¿»»¿»≈»¿∆¿«∆∆¿»»
Ú·Bz‰ ‡È·‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ ‰Úe„È ‡È‰L ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿»«¿»ƒ≈«≈ƒ«≈«

BÏ ‰Úe„È ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰L ÌÈ„Ú4:ÔÚBË ÒÙBz‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ∆«¿≈»«…¿»¿∆«≈≈
ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ ,ÈÏ dz˙ ‰z‡«»¿«»ƒ«»¿«¿»ƒ≈∆¡»∆≈

‡È‰ È¯‰L ,‰È‡¯ B„È ˙Áz d˙BÈ‰5dÓˆÚÓ ‰ÎÏ‰ ¡»««»¿»»∆¬≈ƒ»¿»≈«¿»
¯ÊÁz - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙eL¯a ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿ƒ»ƒ…≈ƒ¿»»«¬…

Ú·MÈÂ ,‰ÈÏÚ·Ï ‰Ó‰a‰6.BÊ ‰ÚË ÏÚ ˙q‰ «¿≈»ƒ¿»∆»¿ƒ»«∆≈««¬»

לו.2) בתרא הגודרות 3)בבא לקיש: ריש של מימרא 
מקום  בכל מזון לעצמם ולחפש ללכת שדרכם (צאן

חזקה. להם אין שלו.4)שימצאו) שהיא הדבר ידוע
היה.5) שכך לשלול הבהמה.6)שאין בעל

.·‰¯eÓL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰7‰ÚB¯Ï ‰¯eÒÓ B‡8Û‡ , »¿»«¿≈»¿»¿»¿∆«
‰Ê ‡È·‰L Èt ÏÚ9‰ È¯‰ - BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú‡È «ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ∆ƒ∆¬≈ƒ

dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË Ì‡Â ;B„È ˙Áz ‡È‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«∆∆ƒ««»¿ƒ»««»¿«¿»
BlL ‡È‰L ˙q‰ ÒÙBz‰ Ú·MÈ - ÈÏ dz˙ B‡¿«»ƒƒ»««≈∆≈∆ƒ∆

¯ËtÈÂ10. ¿ƒ»≈

עליה.7) לשמור בעליה של אותה 8)דרכו שמוציא
עליה. ומשגיח מרעה לו.9)למקום ידועה שהיא

של 10) תבואה הזיקו שעיזים שהיה, במעשה שם בגמרא
הנזק. תשלום ותבע העיזים את ותפס הניזק ובא אחרים
שוויים  כדי עד לתבוע נאמן שהוא שמואל, של אביו ופסק
בגמרא  והקשו לי. מכרתם לטעון שיכול במיגו העיזים של
ותירצו  א), (הלכה למעלה שהבאנו לקיש ריש מדברי
לרועה  מסורה שבבהמה ומכאן, לרועה. מסורים שעיזים

לי. מכרתה אתה לטעון המחזיק יכול

.‚‰¯eÓL ‰˙È‰L B¯·Á ˙Ó‰a ÒÙzL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«∆¡«¬≈∆»¿»¿»
dÓˆÚÓ ˙‡ˆÈ ‡È‰ :ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÚB¯ „Èa B‡¿«∆¿«¿»ƒ¬ƒƒ»»≈«¿»
‡È‰ ‰Ïe‡L B‡ ,E„Èa ‡È‰ ÔB„wt B‡ ,EÏˆ‡ ‰‡·e»»∆¿¿ƒ»ƒ¿»¿¿»ƒ
‰z‡ Ï·‡ ,ÈlL dÈ‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÒÙBz‰Â ,EÏ¿¿«≈≈∆≈»∆ƒ¬»«»
,CÎÂ Ck ÏÚ È„Èa dzkLÓ ‰z‡ B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏ ·iÁ«»ƒ»¿»«»ƒ¿«¿»¿»ƒ«»¿»
ÏBÎÈ - CÎÂ Ck ÌlLÏ ·iÁ ‰z‡L ˜Ê È˙B‡ z˜f‰ B‡ƒ«¿»ƒ∆∆∆«»«»¿«≈»¿»»
‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,‰ÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏƒ¿…«¿≈»∆»ƒ∆»«¿»

È„Èa ‡È‰11ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MÈÂ .12.ÏhÈÂ ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…

שמכירה 11) ומשמע ז, ובהלכה ו בהלכה שכתב כמו נתבאר
בהלכה  מהאמור כמחאה, נחשבת כן גם שטר בלא בעדים

היסת 12)הקודמת. שנשבע רבינו כתב הקודמים בהדינים
של  טעמו תורה. של כעין שבועה עליו הוטל כאן ובנידון
ג: הלכה ולוה מלוה מהלכות י"ג בפרק רבינו ביאר ההבדל
- בה מוחזק והוא שלו היא עצמה שהבהמה טוען כשהוא
כדין  תורה של כעין אותו משביעים - וליטול להישבע ועליו

ונוטל. נשבע

.„ÌÈ„·Ú‰ ÔÎÂ13‰Ê ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ - Cl‰Ï ÔÈÏBÎiL ¿≈»¬»ƒ∆¿ƒ¿«≈≈»¿∆¿«∆
‰fL ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰L ÔÂÈk ‡l‡ .B„È ˙Áz Ô‰L∆≈««»∆»≈»∆≈ƒ«≈≈ƒ∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ‰l‰Â ,Bc·Ú ‡e‰L Úe„È»«∆«¿¿«»≈«»¿«¿ƒ
„·Ú‰ ¯ÊÁÈÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡«»¿«ƒ¿«»»≈∆¡»¿«¬…»∆∆

ÔÚBh‰ Ú·MÈÂ ,ÂÈÏÚ·Ï14‡È·‰ .Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»»¿ƒ»««≈∆…»«¿…»«≈ƒ
BÏˆ‡ „·Ú‰ ‰ÊÏ LiL ÌÈ„Ú „·Ú‰ ÒÙzL ÔÚËp‰ ‰Ê∆«ƒ¿»∆»«»∆∆≈ƒ∆≈¿∆»∆∆∆¿
Ba LnzLÓ ‡e‰Â ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL»»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈
‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ôa¯ ˙‡ ÔÈLnLÓ ÌÈ„·Ú‰L C¯„k¿∆∆∆»¬»ƒ¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…ƒ»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈM‰ el‡ ÏÎa Ba15ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»≈«»ƒ¬≈∆∆¡»«¬ƒƒ
B˙ B‡ epnÓ BÁ˜lL ˙q‰ Ú·MiL ¯Á‡ B„Èa B˙B‡¿»««∆ƒ»«∆≈∆¿»ƒ∆¿»

ÔË˜ „·Ú Ï·‡ .‰zÓa BÏ16ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿«»»¬»∆∆»»∆≈»¿«≈«
,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙eË˜ ÈtÓ ÂÈÏ‚«̄¿»ƒ¿≈«¿¬≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
,B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯a ‰È‰iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¬≈¿∆¿»

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

שנים"13) שלוש "חזקתן ... והעבדים שנינו: כח. שם
הגודרות  שאמר: לקיש ריש על מכאן הקשו לו. שם ובגמרא
דרכם  עבדים והרי א) הלכה למעלה (ראה חזקה להן אין
חזקה  להן "אין רבא: ומפרש שמירה? בלי מקום לכל ללכת
שנים". שלוש אחר חזקה להן יש אבל לאלתר,

היסת.14) בקרקע 15)שבועת בהחזיק כמו נאמן הנתבע
פרק  לקמן שנתבאר כמו מיחו, לא והבעלים שנים שלוש
משמע, הגמרא [מלשון שם). הערתנו (ראה ג הלכה י"א
שם  כתב (וכן שנים שלוש לאחר חזקה להן יש גודרות שגם

פ  וכן בפירוש, קלה,הרשב"ם סימן משפט חושן הטור סק
לאלתר  בין בבהמה חילק לא ורבינו שם). חדש בית ראה
לבהמה  שאין משנה, במגיד למד ומזה שנים. שלוש ובין
לא  שהרי מסייעתו, המשנה שלשון ומעיר, לעולם. חזקה
הוא  שנים. שלוש שחזקתם אלה בין בהמה כלל  הזכירה
שלוש  אחר חזקה להן יש "אבל רבא: שאמר מה מפרש
זכר  בלשון גם השתמשו (בגמרא לעבדים הכוונה שנים"

לרבים)]. נון למקום.16)באות ממקום ללכת יכול שאינו
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אימו  אותו הביאה שמא חוששים שאין רבא, ומשמיענו
אותו. ושכחה והלכה הנתבע של לביתו

.‰ÔÚBh‰17„·Ú B‡ ‰Ó‰a B‡ „‚a :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«∆∆¿≈»∆∆
B‡ ,ÏeÊ‚ B‡ Ïe‡L B‡ ,‡e‰ ÈlL E„ÈaL ‰Ê∆∆¿»¿∆ƒ»»
,Èk ‡Ï :¯Ó‡ ÔÚËp‰Â ,EÏ ¯eÎO B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»¿¿«ƒ¿»»«…ƒ
e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰Â ,È˙M¯ÈÂ ÈBÓÓ ‰Ê ‡l‡∆»∆»ƒƒÀ»ƒ¿≈ƒ«≈≈ƒ∆≈ƒ
‰Úe„È ‰Ó‰a‰ B‡ „·Ú‰ B‡ ıÙÁ‰ ‰fL ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆∆«≈∆»∆∆«¿≈»¿»
,ElL ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ¯ÊÁ ,‰ÊÏ ‰˙È‰ ‡È‰L∆ƒ»¿»»∆»««ƒ¿»¿»«≈»»∆¿
Èz¯Ó‡L ‰ÊÂ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ÈÏ Bz˙ ‰z‡ Ï·‡¬»«»¿«ƒ¿«¿ƒ¿∆∆»«¿ƒ
ÈlL ‡e‰L ‡l‡ ,È˙B·‡Ó ÂÈzL¯iL ‡Ï - È˙M¯È¿À»ƒ…∆¿«¿ƒ≈¬«∆»∆∆ƒ
¯·kL .˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈzL¯È el‡k¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

e¯‡a18ÚÓLp‰ ¯·c ÔÚËÏ ¯ÊÁÏ ÔÚBhÏ LiL ,19. ≈«¿∆≈«≈«¬…ƒ¿…»»«ƒ¿»

וטוען 17) וחוזר טוען עולא ופסק שהיה, מעשה לא. שם
וטוען. וחוזר טוען הלכתא אמרו: למעלה 18)ובמסקנא

ח. הלכה ז הראשונה 19)פרק טענתו כך לפרש שאפשר
באו  שלא זמן שכל נתבאר, ושם העדים. ידי על שהוכחשה
- הדין מבית יצא לא וגם האחרונה טענתו והכחישו עדים
מכחישה  היא ואפילו אחרת טענה ולטעון לחזור הוא יכול
שביאר  מה על וסמך קיצר וכאן הראשונה. טענתו לגמרי

שם.

.Â‰ÈÙÒ20,‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏÁ ÌÈL eÈ‰L da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿«≈»∆»¿«ƒ∆¡»ƒ»∆»
ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê21e‡·e , ∆≈À»∆ƒ¿∆≈À»∆ƒ»

¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï22ÌÈ„Ú ‡È·‡L „Ú ‰eÒÙz :„Á‡23 ¿≈ƒ¿»«∆»ƒ¿»«∆»ƒ≈ƒ
d˙B‡ ÔÈÒÙBz ÔÈ‡ -24CÏ‰Â ,ÔÈc ˙Èa ‰eÒÙz Ì‡Â . ≈¿ƒ»¿ƒ¿»»≈ƒ¿»«

¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,eÈÈa ‰eÁÈp‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»≈ƒ¿»««ƒ»≈≈¿»«ƒ¿«≈
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ì„wÓ dÈ„ ‰È‰Lk ,ÏhÈ25ÔÈ‡Â ; ƒ…¿∆»»ƒ»ƒ…∆≈¿ƒ»∆¿≈

B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ô„iÓ ÔÈc ˙Èa d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»≈ƒƒ»»«∆»ƒ≈ƒ
BÓk ,‰Úe·L·e ÌBˆ¯a e˜ÏÁÈ B‡ ‰ÊÏ ‰Ê e„BiL „Ú«∆∆»∆«¿¿ƒ¿»ƒ¿»¿

e¯‡aL26. ∆≈«¿

לד:20) בפרק 21)שם ולקמן בה. מוחזק מהם אחד ואין
בדבר  מחזיק אדם שאין מקום שבכל יתבאר, ד הלכה ט"ו
המתגבר  "וכל בידיהם הדבר את מניחים - עליו שנטענים
ועליו  מידו המוציא האחר ויהיה הנטענת) (בשדה בה ירד
למעלה  בזה שכתבנו מה וראה שם. רבינו (לשון הראייה"
"כל  כחוק: ופוסקים בתלמוד ידוע זה [דין ז). הלכה ט פרק

גבר"]. - יתפוס 23)להדיינים.22)דאלים שלא כדי
מידו. להוציאה יהיה וקשה השני, בינתיים ואם 24)אותה

משנה). (כסף לתפוס הדיינים רשאים - שניהם הסכימו
שלא 25) דין בית תפסוה אם ואפילו מסכימים שניהם אפילו

מתחת  מוציאים אין - תפסו כדין ושלא שניהם בהסכמת
שלא  בין ברשות בין - דין בית ליד שבא דבר שכל ידם,
בהוכחה  או בעדים הדבר שיתברר עד להוציא אין - ברשות
אות  עז כלל בתשובותיו והרא"ש הר"ן). בשם (שם אחרת
יכול  ואינו תפס, שכדין להישבע חייב שהתופס כתב, א
כל  שפסקו: דין, בית החלטת בתוקף בזה זכיתי הרי לטעון
הדין  בית כי בספק, מוטל עדיין הדבר ונימוקו: גבר. דאלים
אלא  הנטען, הדבר של החוקי בעליו התופס שזה קבע לא
לפניהם. הניחוהו - הבעלים הם מי לברר יכול שלא

[לא 26) מוחזקים. שניהם בדין ז הלכה ט פרק למעלה
המקרים  שלושת בכל זו. שבועה של פירושה לי נתברר
עליהם  מטילים למה הדדי הסכם או הודאה עדים, האלה:
האחרונה  לבבא נמשכת "ובשבועה" שהמלה ונראה שבועה.
שלא  כדי לחלוקה, שניהם הסכימו שאם רבינו, וכוונת בלבד
החלוקה  את לפועל הדין בית מוציא - הדין בית ביד יישאר
שאינו  דבר נטל שלא יישבע שהשני לדרוש יכול אחד וכל

שלו].

ה'תש"פ  ניסן ט' שישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
המחאה.1) ודין קרקעות, חזקת דין מבאר

.‡˙BÚ˜¯w‰ Ïk2Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙BÚe„È‰ »««¿»«¿¿«¿≈∆««ƒ
.Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ „È ˙Áz ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«««¬≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÌÚ‰L C¯„k ¯ˆÁa LnzLÓ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»ƒ¿«≈¿»≈¿∆∆∆»»
,ÌÈ¯Á‡Ï d¯ÈkOÓe ,da ¯c :Ô‰È˙B¯ˆÁa ÌÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«¿≈∆»»«¿ƒ»«¬≈ƒ
¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ÔÚËÂ ÔBÚÓL ‡a ÔÓÊ ¯Á‡Â ,¯˙BÒÂ ‰B·e∆¿≈¿««¿«»ƒ¿¿»«»»¿»«
E„Èa ‡È‰ ‰¯eÎOe ,‡È‰ ÈlL E„È ˙ÁzL BÊ ¯ˆÁ :BÏ»≈∆««»¿∆ƒƒ¿»ƒ¿»¿
‰z‡Â ,‰˙È‰ ElL :Ô·e‡¯ B·ÈL‰Â ,‰Ïe‡L B‡¿»∆¡ƒ¿≈∆¿»¿»¿«»
ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,‰zÓa ÈÏ dz˙ B‡ ÈÏ dz¯ÎÓ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿«»»ƒ≈≈ƒ
˙q‰ Ô·e‡¯ ÚaL - BÏ ‰Úe„È ‰˙È‰L ÔBÚÓLÏ3 ¿ƒ¿∆»¿»¿»ƒ¿»¿≈∆≈

BÓB˜Óa „ÓÚÈÂ4¯ˆÁL ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬…ƒ¿¬»ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ∆»≈
ÔÈ¯ÓB‡Â ,ÔBÚÓL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ‰˙È‰ BlL BÊ∆»¿»¬≈ƒ¿∆¿«ƒ¿¿¿ƒ
Ì‡Â ;CÏ d˙ B‡ EÏ d¯ÎnL ‰È‡¯ ‡·‰ :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»≈¿»»∆¿»»¿¿»»»¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¿«¿ƒƒ∆»«¬ƒƒ
‰„BÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓLÏ d˙B‡»¿ƒ¿««ƒ∆≈¿≈∆
.ÔBÚÓLÏ ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,BlL ‰˙È‰ ‡È‰L ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿∆ƒ»¿»∆∆¬≈≈≈ƒ¿ƒ¿

בחזקת 2) "קרקע קב:) (בבאֿמציעא נחמן רב של מימרא
הבתים  "חזקת (כח.): בבבאֿבתרא ושנינו עומדת". בעליה
שלוש  אדם בהם החזיק אם פירוש, שנים", שלש חזקתן וכו'
הם  הרי - ובגמרא במשנה שם המבוארים התנאים כפי שנים
חזקה. דין אין שנים משלוש בפחות אבל בחזקתו,

רק 3) נתמעטו שקרקעות ה"א), פ"ה (למעלה רבינו שיטת
הקרקעות. על גם נשבעים היסת אבל התורה, משבועת

שם,4) בהלכותיו הרי"ף כתב כן בידו. תישאר החצר
כמותו. פסק הרא"ש וגם שם. הגמרא מסוגיית זאת ומוכיח

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na5‡È·‰Ï Ô·e‡¯ ÔÈÎÈ¯ˆnL «∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿≈¿»ƒ
;‰a¯Ó ÔÓÊ da LnzL ‡lLa ?˜lzÒÈ B‡ ‰È‡¿̄»»ƒ¿«≈¿∆…ƒ¿«≈»¿«¿À∆
ÌÈL LÏL Ú˜¯˜ ˙B¯t ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ≈ƒ∆»«≈«¿«»»ƒ
d˙B‡a Ì„‡ Ïk ÔÈ‰pL C¯„k dlÎa ‰‰Â ,˙BÙeˆ¿̄¿∆¡»¿À»¿∆∆∆∆¡ƒ»»»¿»

Ú˜¯˜6‡e‰Â ,7ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL «¿«¿∆ƒ¿∆∆¿»«¿»ƒ»ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ba eÁÓ ‡ÏÂ ˜ÈÊÁ‰L ‰Êa eÚ„iL∆≈¿»∆∆∆¡ƒ¿…ƒ«¬ƒƒ»

˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈÂ ,Ô·e‡¯ „Èa8ÔBÚÓL BÏ d¯ÎnL ¿«¿≈¿ƒ»«¿≈∆≈∆¿»»ƒ¿
Ì‡ :ÔBÚÓLÏ BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ÈtÓ .¯ËtÈÂ BÏ d˙ B‡¿»»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

 ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL ÔÚBË ‰z‡ ˙Ó‡‰Ê ‰È‰ ‰ÓÏ ,z˙ ¡∆«»≈∆…»«¿»¿…»«»»»»»∆
‡Ï ÂÈÏÚ EÏ ÔÈ‡Â ,EÚ˜¯˜a ‰L ¯Á‡ ‰L LnzLÓƒ¿«≈»»««»»¿«¿»¬¿≈¿»»…
Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ,‰BkLÓ ¯ËL ‡ÏÂ ˙e¯ÈÎO ¯ËL9. ¿«¿ƒ¿…¿««¿»¿…ƒƒ»
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‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰71‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËtÈÂ BlL ‡È‰L ‰Ê Ú·MÈ -ƒ»«∆∆ƒ∆¿ƒ»≈¿≈…«≈»∆

שם.66) שהטלית 68)המחזיק.67)גמרא הודה השני
שלי. השכרתיו.69)היא רבינו 70)צ"ל הוסיף זה דין

שאנו 71)מדעתו. שם, בגמרא נימקו השכרתיו, בטוען
ועכשיו  גזלן, הוא דינך שבעל טענת כן לפני לו: אומרים
למה  טעמו ביאר לא [רבינו בעדים? שלא הטלית לו השכרת
ד"ה  שם ה'תוספות' ודעת עלי. נתגבר לומר נאמן אינו
והרמב"ן  שם. הרא"ש כתב וכן נאמן, שהוא אגרת,
דעת  כן גם קיבלו במגידֿמשנה) (הובאו והרשב"א
ב'מיגו' השכרתיו לטעון נאמן שאינו והוסיפו ה'תוספות',
כעדים  שאנחנו עדים, במקום כ'מיגו' שזה משום תקפה, של
שאם  יוצא, ומזה למעלה. שנתבאר מהנימוק לו השכיר שלא
נאמן  הים, למדינת והלכו ופלוני פלוני בפני השכרתיה טען

זה. ב'מיגו'

ה'תש"פ  ניסן ח' חמישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אלא 1) שמורים, שאינם חיים (בעלי שהגודרות מבאר

שניים  ודין חזקה, להם אין ורועים) למקום ממקום הולכים
ספינה. על לבעלות טוענים

.‡‰Ó‰a2˙Îl‰Ó ‡l‡ ,‰¯eÓL dÈ‡L ‰iÁ B‡ ¿≈»«»∆≈»¿»∆»¿«∆∆
dÒÙzL ‰Ê ˙˜ÊÁa dÈ‡ - ‰ÚB¯Â ÌB˜Ó ÏÎa3, ¿»»¿»≈»¿∆¿«∆∆¿»»
Ú·Bz‰ ‡È·‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ ‰Úe„È ‡È‰L ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿»«¿»ƒ≈«≈ƒ«≈«

BÏ ‰Úe„È ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰L ÌÈ„Ú4:ÔÚBË ÒÙBz‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ∆«¿≈»«…¿»¿∆«≈≈
ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ ,ÈÏ dz˙ ‰z‡«»¿«»ƒ«»¿«¿»ƒ≈∆¡»∆≈

‡È‰ È¯‰L ,‰È‡¯ B„È ˙Áz d˙BÈ‰5dÓˆÚÓ ‰ÎÏ‰ ¡»««»¿»»∆¬≈ƒ»¿»≈«¿»
¯ÊÁz - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙eL¯a ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿ƒ»ƒ…≈ƒ¿»»«¬…

Ú·MÈÂ ,‰ÈÏÚ·Ï ‰Ó‰a‰6.BÊ ‰ÚË ÏÚ ˙q‰ «¿≈»ƒ¿»∆»¿ƒ»«∆≈««¬»

לו.2) בתרא הגודרות 3)בבא לקיש: ריש של מימרא 
מקום  בכל מזון לעצמם ולחפש ללכת שדרכם (צאן

חזקה. להם אין שלו.4)שימצאו) שהיא הדבר ידוע
היה.5) שכך לשלול הבהמה.6)שאין בעל

.·‰¯eÓL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰7‰ÚB¯Ï ‰¯eÒÓ B‡8Û‡ , »¿»«¿≈»¿»¿»¿∆«
‰Ê ‡È·‰L Èt ÏÚ9‰ È¯‰ - BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú‡È «ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ∆ƒ∆¬≈ƒ

dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË Ì‡Â ;B„È ˙Áz ‡È‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«∆∆ƒ««»¿ƒ»««»¿«¿»
BlL ‡È‰L ˙q‰ ÒÙBz‰ Ú·MÈ - ÈÏ dz˙ B‡¿«»ƒƒ»««≈∆≈∆ƒ∆

¯ËtÈÂ10. ¿ƒ»≈

עליה.7) לשמור בעליה של אותה 8)דרכו שמוציא
עליה. ומשגיח מרעה לו.9)למקום ידועה שהיא

של 10) תבואה הזיקו שעיזים שהיה, במעשה שם בגמרא
הנזק. תשלום ותבע העיזים את ותפס הניזק ובא אחרים
שוויים  כדי עד לתבוע נאמן שהוא שמואל, של אביו ופסק
בגמרא  והקשו לי. מכרתם לטעון שיכול במיגו העיזים של
ותירצו  א), (הלכה למעלה שהבאנו לקיש ריש מדברי
לרועה  מסורה שבבהמה ומכאן, לרועה. מסורים שעיזים

לי. מכרתה אתה לטעון המחזיק יכול

.‚‰¯eÓL ‰˙È‰L B¯·Á ˙Ó‰a ÒÙzL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«∆¡«¬≈∆»¿»¿»
dÓˆÚÓ ˙‡ˆÈ ‡È‰ :ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÚB¯ „Èa B‡¿«∆¿«¿»ƒ¬ƒƒ»»≈«¿»
‡È‰ ‰Ïe‡L B‡ ,E„Èa ‡È‰ ÔB„wt B‡ ,EÏˆ‡ ‰‡·e»»∆¿¿ƒ»ƒ¿»¿¿»ƒ
‰z‡ Ï·‡ ,ÈlL dÈ‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÒÙBz‰Â ,EÏ¿¿«≈≈∆≈»∆ƒ¬»«»
,CÎÂ Ck ÏÚ È„Èa dzkLÓ ‰z‡ B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏ ·iÁ«»ƒ»¿»«»ƒ¿«¿»¿»ƒ«»¿»
ÏBÎÈ - CÎÂ Ck ÌlLÏ ·iÁ ‰z‡L ˜Ê È˙B‡ z˜f‰ B‡ƒ«¿»ƒ∆∆∆«»«»¿«≈»¿»»
‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,‰ÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏƒ¿…«¿≈»∆»ƒ∆»«¿»

È„Èa ‡È‰11ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MÈÂ .12.ÏhÈÂ ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…

שמכירה 11) ומשמע ז, ובהלכה ו בהלכה שכתב כמו נתבאר
בהלכה  מהאמור כמחאה, נחשבת כן גם שטר בלא בעדים

היסת 12)הקודמת. שנשבע רבינו כתב הקודמים בהדינים
של  טעמו תורה. של כעין שבועה עליו הוטל כאן ובנידון
ג: הלכה ולוה מלוה מהלכות י"ג בפרק רבינו ביאר ההבדל
- בה מוחזק והוא שלו היא עצמה שהבהמה טוען כשהוא
כדין  תורה של כעין אותו משביעים - וליטול להישבע ועליו

ונוטל. נשבע

.„ÌÈ„·Ú‰ ÔÎÂ13‰Ê ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ - Cl‰Ï ÔÈÏBÎiL ¿≈»¬»ƒ∆¿ƒ¿«≈≈»¿∆¿«∆
‰fL ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰L ÔÂÈk ‡l‡ .B„È ˙Áz Ô‰L∆≈««»∆»≈»∆≈ƒ«≈≈ƒ∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ‰l‰Â ,Bc·Ú ‡e‰L Úe„È»«∆«¿¿«»≈«»¿«¿ƒ
„·Ú‰ ¯ÊÁÈÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡«»¿«ƒ¿«»»≈∆¡»¿«¬…»∆∆

ÔÚBh‰ Ú·MÈÂ ,ÂÈÏÚ·Ï14‡È·‰ .Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»»¿ƒ»««≈∆…»«¿…»«≈ƒ
BÏˆ‡ „·Ú‰ ‰ÊÏ LiL ÌÈ„Ú „·Ú‰ ÒÙzL ÔÚËp‰ ‰Ê∆«ƒ¿»∆»«»∆∆≈ƒ∆≈¿∆»∆∆∆¿
Ba LnzLÓ ‡e‰Â ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL»»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈
‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ôa¯ ˙‡ ÔÈLnLÓ ÌÈ„·Ú‰L C¯„k¿∆∆∆»¬»ƒ¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…ƒ»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈM‰ el‡ ÏÎa Ba15ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»≈«»ƒ¬≈∆∆¡»«¬ƒƒ
B˙ B‡ epnÓ BÁ˜lL ˙q‰ Ú·MiL ¯Á‡ B„Èa B˙B‡¿»««∆ƒ»«∆≈∆¿»ƒ∆¿»

ÔË˜ „·Ú Ï·‡ .‰zÓa BÏ16ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿«»»¬»∆∆»»∆≈»¿«≈«
,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙eË˜ ÈtÓ ÂÈÏ‚«̄¿»ƒ¿≈«¿¬≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
,B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯a ‰È‰iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¬≈¿∆¿»

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

שנים"13) שלוש "חזקתן ... והעבדים שנינו: כח. שם
הגודרות  שאמר: לקיש ריש על מכאן הקשו לו. שם ובגמרא
דרכם  עבדים והרי א) הלכה למעלה (ראה חזקה להן אין
חזקה  להן "אין רבא: ומפרש שמירה? בלי מקום לכל ללכת
שנים". שלוש אחר חזקה להן יש אבל לאלתר,

היסת.14) בקרקע 15)שבועת בהחזיק כמו נאמן הנתבע
פרק  לקמן שנתבאר כמו מיחו, לא והבעלים שנים שלוש
משמע, הגמרא [מלשון שם). הערתנו (ראה ג הלכה י"א
שם  כתב (וכן שנים שלוש לאחר חזקה להן יש גודרות שגם

פ  וכן בפירוש, קלה,הרשב"ם סימן משפט חושן הטור סק
לאלתר  בין בבהמה חילק לא ורבינו שם). חדש בית ראה
לבהמה  שאין משנה, במגיד למד ומזה שנים. שלוש ובין
לא  שהרי מסייעתו, המשנה שלשון ומעיר, לעולם. חזקה
הוא  שנים. שלוש שחזקתם אלה בין בהמה כלל  הזכירה
שלוש  אחר חזקה להן יש "אבל רבא: שאמר מה מפרש
זכר  בלשון גם השתמשו (בגמרא לעבדים הכוונה שנים"

לרבים)]. נון למקום.16)באות ממקום ללכת יכול שאינו
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¯Ó‡Â ÔÚË10¯·c‰ ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡lL ÈtÓ :11È¯‰L , »«¿»«ƒ¿≈∆…ƒƒ«≈««»»∆¬≈
‡lL ¯LÙ‡ È‡ :ÌÈ¯ÓB‡ - ‰˜BÁ¯ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰»ƒƒƒ¿ƒ»¿»¿ƒƒ∆¿»∆…
‰È‰ EÏ ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ;ÌÈL LÏLa ¯·c‰ E„ÈÏ ÚÈbÈ«ƒ«¿»¿«»»¿»»ƒ¿≈»∆ƒƒ«¿»»

ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÁÓÏ EÏ12ÏÊ‚ ÈBÏtL :Ì˙B‡ ÚÈ„B˙Â , ¿ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»«
‰z‡ ,˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈca epÚa˙‡ ¯ÁÓÏe È˙B‡ƒ¿»»∆¿»∆«ƒƒ¿…ƒƒ»«»
‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿»»
ÔÈ·e Ô·e‡¯ Ba ‰È‰L ÌB˜n‰ ÔÈa ÌÈÎ¯c LeaLÂ¿ƒ¿»ƒ≈«»∆»»¿≈≈

ÔBÚÓL Ba ‰È‰L ÌB˜n‰13¯OÚ Ô·e‡¯ dÏÎ‡ elÙ‡ , «»∆»»ƒ¿¬ƒ¬»»¿≈∆∆
,ÔBÚÓLÏ ˙¯ÊBÁÂ B„È ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÌÈL»ƒƒƒ»ƒ««»¿∆∆¿ƒ¿
LnzLÓ ‰fL ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»«…»«¿ƒ∆∆ƒ¿«≈

ÈÚ˜¯˜a14. ¿«¿»ƒ

שם.5) וגמרא אותה 6)משנה קיבל או אותה שקנה וטוען
שטרו. ואבד (בתנאי).7)במתנה נאמר כתב 8)וזה

בשדה  החזיק שאם וסוברים חולקים שיש במגידֿמשנה,
חו"מ  ערוך' 'שולחן (ראה להישבע. צריך אינו שנים שלש

סק"ג). שם וסמ"ע ב סעיף קמ אמרו 9)סי' זה נימוק
שם. לח.10)בגמרא שם וגמרא ידעתי 11)משנה לא

שלי. שדה פירות אוכל אפילו 12)שזה מועילה שמחאה
ה. הלכה לקמן שיתבאר כמו המחזיק, בפני ואין 13)שלא

לזו. זו ממדינה הולכות "שלש 14)שיירות שם: שנינו
חזקה  אינה וכו' והגליל הירדן ועבר יהודה לחזקה, ארצות
"בשעת  שם: בגמרא וביארו אחת". במדינה עמו שיהא עד
מצב  כשקיים זו במשנה המדובר פירוש, שנו". חירום,

המדינות. שתי בין מלחמתי

.‚‡È·‰15‰L ÏÎa ‡a ÔBÚÓL ‰È‰L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ≈ƒ¿≈≈ƒ∆»»ƒ¿»¿»»»
˙BÁt B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰Ê ÌB˜Óa „ÓBÚÂ16ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈¿»∆¿ƒ»¿ƒ

z„a‡ ?˙‡aLk ˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ¿≈»…ƒƒ»¿∆»»ƒ«¿»
E˙eÎÊ17˜eMa È˙ÈÈ‰ „e¯Ë :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÔÚË .18, ¿¿»«ƒ¿¿»«»»ƒƒ«

‰fL ÈzÚ„È ‡ÏÂ19È¯ˆÁ CB˙a20;‰ÚË BÊ È¯‰ - ¿…»«¿ƒ∆∆¿¬≈ƒ¬≈«¬»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ÏkL21Ì‡Â .˜eMa „e¯Ë Ì„‡ ∆»¿ƒƒ¿∆»»»«¿ƒ

.B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ „ÓÚ»«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈∆¿
ÌÚ‰L ,ÌÈ¯Ùka ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê ÔÈc‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«ƒ∆≈∆»«¿»ƒ∆»»

.Ô‰lL ÌÈ˜ÂMa ÔÈ„e¯Ë¿ƒ«¿»ƒ∆»∆

ל.15) במקום 16)שם שנשתהה שהיה, מעשה מובא שם
"או  המילים את רבינו והוסיף שנה. בכל יום שלשים
זו. בתוספת משמיענו מה לי נתבאר ולא פחות".

ביד 17) תשאר והשדה לערער, זכותך אבדת כך ומשום
סחורה.18)המחזיק. לקנות או סחורתו למכור

בשוקאי 20)ראובן.19) שם: שאמרו מה הרי"ף פירש כך
זמן  לי היה ולא הייתי טרוד פירש, ורשב"ם טרידנא. הוה

הגולה. מאור גרשום רבינו פירש וכן מתקבל 21)למחות,
גאון, האי רב בשם הרי"ף [וכתב שיהיה. הדעת על
לא  אפילו חירום, בשעת שלא אבל חירום, בשעת שהמדובר
לערער, יכול אינו - בה נמצאת שהשדה למדינה כלל בא

מקומות]. ובכמה הקודמת בהלכה רבינו פסק וכן

.„‰Ó ÈtÓe22¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :Ô·e‡¯Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ƒ¿≈»≈¿ƒƒ¿≈ƒ¡∆«»»
¯ËMa z¯‰Ê ‡Ï ‰nÏ ,‰zÓa EÏ Ô˙ B‡ EÏ ¯ÎnL∆»«¿»«¿¿«»»»»…ƒ¿«¿»«¿»

Ïk CÏB‰Â B¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ElL∆¿ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
LÏL „Ú ‡l‡ ¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈÓÈ»»«¬»»∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»∆»«»
·eL - Ba ‰ÁÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰‡B¯L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈL»ƒ¿≈»∆∆∆≈»»¿«∆

.¯‰Ê BÈ‡≈ƒ¿»

כט.22) שם רבא,

.‰‰ÁnL È¯‰23‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ÔBÚÓL24‰Ó ÈtÓ , ¬≈∆ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
:¯Ó‡ÈÂ Ô·e‡¯ ÔÚËÈ ‡ÏÈ„k Èa ‰ÁnL ÈzÚÓL ‡Ï …ƒ¿«¿≈¿…«…»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿≈

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ?¯ËMa ¯‰f‡L25BÏ LÈ E¯·Á : ∆∆»≈«¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬≈¿≈
¯·Á26EÈÏ‡ ÚÈb‰L ‰˜ÊÁÂ ,¯·Á BÏ LÈ B¯·ÁÂ , »≈«¬≈≈»≈«¬»»∆ƒƒ«≈∆

,ÌÈL LÏL CB˙a Ea ‰ÁnL zÚ„iL ÔÂÈÎÂ ;¯·c‰«»»¿≈»∆»«¿»∆ƒ»¿¿»»ƒ
˙Ó‡a Ì‡27‰z‡ ,Ba z¯‰Ê ‡ÏÂ ¯ËL EÏ ‰È‰ ƒ∆¡∆»»¿¿»¿…ƒ¿«¿»«»

.EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿

לח:23) כלל.24)שם בה היה לא שמעון 25)שראובן
לטעון. לחברו.26)יכול מספר אחד אמת 27)וכל אם

הדבר.

.ÂCÎÈÙÏ28¯Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔBÚÓL ‰ÁÓ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰‡ÁÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÎÈtÓ ‰Ê ¯·„ e‡ÈˆBz Ï‡ :Ì‰Ï29. »∆«ƒ»»∆ƒƒ∆≈∆∆»»

‡ˆBÈ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ :ÔÓˆÚÓ ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒ≈«¿»≈»»∆≈
‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ¯·c‰L ;‰‡ÁÓ BÊ Ì‚ È¯‰ - eÈtÓƒƒ¬≈«∆»»∆«»»∆≈»»¿À∆

‰eÎa ‡lL B¯ÓB‡ ÂÈÏÚ30ÌÈ„ÚÏ ‰eˆ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿∆…¿«»»¿≈ƒƒ»¿≈ƒ
e‰eÚÈ„Bz Ï‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â31:ÔÓˆÚÓ Ô‰ e¯Ó‡L B‡ , ¿»«»∆«ƒ∆»¿≈≈«¿»
B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ e‡ ÔÈ‡32Û‡ ;‡È‰ ‰‡ÁÓ BÊ Ìb - ≈»ƒƒ«∆»»ƒ«

,ÌÈ¯Á‡Ï Ì‰ ÔÈÚÈ„BÓ ,B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»ƒƒƒƒ≈«¬≈ƒ
.ÂÈÏ‡ ÚÈbÈ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆«ƒ«≈»

בפני 28) שלא שמחאה הקודמת, בהלכה שאמרנו משום
עלֿידי  לידיעתו מגיעה שהמחאה ונימקנו מועילה, המחזיק

המחאה.29)חבריו. את פרסמו לא העדים שהרי
יפרסם,30) שלא כך לפני שאמר למה  לב שם אינו

דרכו  שאין יגלו, שלא המוחה עליהם כשציווה מהֿשאיןֿכן
שלא  בצדם וציוו לו, שנמסרו דברים לגלות הגון אדם של

לט. שם יהושע, רב בר הונא כרב פסק כרב 31)לגלותם.
אבל  למחזיק, יגלו שלא משמעותו זה שסגנון שם, פפא

לגלות. רשאים כבר 32)לאחרים שהרי מיותרת, זו בבא
זו  הרי - מפינו יוצא זה דבר אין אמרו שאפילו אמרנו,
היא  שדעתו פפא, רב בשם זה דין נאמר שם [בגמרא מחאה.
- מפינו יוצא זה דבר אין מעצמם: העדים אמרו אם שגם
ולפיכך  הבטחתם, יקיימו שהעדים משום מחאה, זו אין
יאמרו  שלא רק שהבטיחו משום שלפנינו הדין לנמק הוצרך
יספרו  האחרים והרי יאמרו, לאחרים אבל עצמו, למחזיק
לדעת  אבל המחזיק, לאזני הדבר ויגיע הלאה וכן לחבריהם
לב  שם אדם שאין יהושע, רב בר הונא כרב שפסק רבינו
דין  הרי - מאחרים זה על שנצטווה בלי מעצמו שאמר למה

לגמרי]. מיותר זה

.Ê¯ÓB‡ ?‰‡Án‰ „ˆÈk33‡e‰L ÈBÏt :ÌÈL ÈÙa ≈««∆»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ∆
È‡ „È˙ÚÏÂ ,‡e‰ ÔÏÊb È„Oa B‡ È¯ˆÁa LnzLÓƒ¿«≈«¬≈ƒ¿»ƒ«¿»¿∆»ƒ¬ƒ
‡È‰ ‰¯eÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz≈««ƒ¿≈ƒ»«»∆¿»ƒ
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,Èz˙ B‡ Èz¯ÎnL ÈÏÚ ÔÚËÈ Ì‡Â ,‰BkLÓ B‡ B„Èa¿»«¿»¿ƒƒ¿«»«∆»«¿ƒ»«ƒ
BÊ È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz È‡¬ƒ≈««ƒ¿≈…«≈»∆¬≈

‰‡ÁÓ34˜ÈÊÁ‰L BÊ ‰È„Óa ‰ÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»««ƒ∆…ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒ
È¯ˆÁa LnzLnL ÈBÏt :Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê da»∆¬»ƒ»«»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ
:¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ;‰‡ÁÓ BÊ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÔÏÊb«¿»≈∆»»∆¬≈¿≈≈
CÎÈÙÏe ,„·Ïa È˙B‡ Û¯Á ‡nL Èz¯Ó‡ ÈzÚÓMLk¿∆»«¿ƒ»«¿ƒ∆»≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»

.È¯ËLa Èz¯‰Ê ‡Ï…ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ

לח:33) שם זביד, רב של משמע,34)מימרא מלשונו
דעת  וכן מחאה. זו אין בדין" "ואתבענו סיים: לא שאם
שם  וב'תוספות' קמו). סי' שם ב'טור' (מובאה חננאל רבינו
אלא  כך, סיים לא שאפילו ר"י, בשם כתבו ולמחר, ד"ה
מחאה. זו הרי - שדי פירות שאוכל גזלן הוא פלוני אמר
שם  יוסף' [ב'בית כר"י. פסקו אביו, והרא"ש שם וה'טור'
שפירשו  כמו רבינו, דברי גם לפרש שאפשר כתב,
נקיטנא  "ולמחר שאמר: זביד, רב דברי והרא"ש ה'תוספות'
כמובן  זה אלא אמר, דווקא שלאו ופירשו, בדינא" ליה
הוכרח  שרבינו להוסיף, לי ונראה בדין. שיתבענו מאליו
פירות  אוכל שזה הדגיש שלא משום בדין" "ואתבענו לסיים
שהוא  "פלוני אמר: אלא (בגזלנותא) כדין שלא שדהו
למסור  שרצה לפרש, ואפשר הוא". גזלן - בחצרי משתמש
לאדם  שהכוונה סימן ונתן מחרף, הוא מי את בדיוק
החצר, את שגזל לומר כלל התכוון ולא בחצרו, המשתמש
אבל  בדין", "ואתבענו אמר לא אם מחאה זו אין ולפיכך
רבינו  מודה - בגזלנות שלי שדה פירות אוכל הוא כשאמר:

מחאה. שזו

.Á‰‡ÁÓ35‰‡ÁÓ - ÌÈL ÈÙa36ÎÂ ;ÔÈ·˙B37Û‡ , ∆»»ƒ¿≈¿«ƒ∆»»¿¿ƒ«
e·˙k Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ38‰ÁnL ÔÂÈÎÂ .39‰La «ƒ∆…»«»∆¿…¿≈»∆ƒ»¿»»

.‰LÂ ‰L ÏÎa ˙BÁÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰BL‡ƒ̄»≈»ƒ«¬…¿ƒ¿¿»»»¿»»
LÏL ‰‡ÁÓÏ ‰‡ÁÓ ÔÈa ‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ Ï·‡¬»»ƒ∆…ƒ¿∆≈∆»»¿∆»»»
LÏL Ïk ÛBÒa ˙BÁÓÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˙B¯eÓb ÌÈL»ƒ¿¿ƒ»»ƒƒ¿¿»»

ÌÈL40¯Á‡Â ,˙B¯eÓb ÌÈL LÏL „ÓÚÂ ,‰ÁÓ Ì‡Â . »ƒ¿ƒƒ»¿»«»»ƒ¿¿««
.‰‡ÁÓ dÈ‡ - ‰ÁÓ Ck»ƒ»≈»∆»»

מ.35) - לט צריך 36)שם ואינו מחאה, תוקף לה יש
של  בשיטתו שם אמוראים מחלוקת שלושה. בפני למחות

נחמן. ורב כרבא רבינו ופסק יוחנן, העדים 37)רבי
למוחה, הכתב את ומוסרים בפלוני מיחה שפלוני כותבים,

הוכחה. בידו ה"38)שתהיה ולוה מלוה מהל' ה,בפכ"ג
האדם  בפני שלא שטר כותבים שאין אמרנו ה"א, ובפכ"ד
בפני  שלא מחאה כותבים ולמה לחובתו, הוא שהשטר
אינה  בכתב עדות הרי הכתב? יועיל מה ועוד, המחזיק?
חכמים  שתקנת ביארו מחאה, ד"ה שם ב'תוספות' עדות?
בעליה. לידי הקרקע ולהחזיר שהוא, בכל החזקה לבטל היא
את  זוכרים אינם העדים שלפעמים עוד, לתרץ ואפשר
מקבלים  וביתֿדין ידם, כתב את כשרואים ונזכרים המחאה,
[בגמרא  וה"ה. ה"א פ"ח עדות בהלכות כמבואר כזו, עדות
בפני  להיות צריכה שמחאה שמואל, בשם אמרו לח: שם
זקנים. או חולים להוציא למחזיק, להודיע היכולים עדים
"חברך  ה"ה: למעלה כתב שהרי כמותו, פוסק אינו ורבינו
יוכלו  עצמם המחאה שעדי צורך ואין וכו'", חבר לו יש

בדיני  כשמואל הלכה בידינו: שכלל ואףֿעלֿפי לו. למסור
אחרונים  שאמוראים מפני כמותו, הלכה אין כאן - ממונות

שם)]. (רא"ש בה"ה כמבואר עליו, שם 39)חולקים כרב,
כל 40)לט: בסוף למחות צריך הלכתא: רבא: אמר שם,

פקפק  שם יוחנן רבי אמנם קפרא). (כבר ושלש שלש
(ראה  בפירוש עליה חלק לא אבל קפרא, בר של בשמועתו

ח). אות כאן מיימוניות הגהות

.Ë‡È·‰41Ô·e‡¯42‰„O‰ ÏÚa ÔBÚÓL ‰fL ,ÌÈ„Ú ≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆ƒ¿«««»∆
„Èa ‰„O‰ „ÓÚz - BÏ Ì˙e BÊ ‰„O ˙B¯t ıaƒ̃≈≈»∆¿»»«¬…«»∆¿«
BÏ Ô˙ B‡ BÏ d¯ÎÓ ÔBÚÓML ÔÚË elÙ‡Â ,Ô·e‡¿̄≈«¬ƒ»«∆ƒ¿¿»»»«

ÌBi‰43˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï ,Ô˙ B‡ ¯ÎÓ ‡Ï el‡L ; «∆ƒ…»«»«…»»¿«≈∆
‰È˙B¯t BÏ Ô˙BÂ BÊ ‰„Oa Ô·e‡¯44. ¿≈¿»∆¿≈≈∆»

גורס 41) (במגידֿמשנה לה: שם אבא, רב של מימרא
שנים.43)המחזיק.42)"רבינא"). שלש החזיק ולא

שם.44)

.ÈÔÚË45¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡Â ÔBÚÓL46˙B¯ÙÏe , »«ƒ¿¿»«¡∆»»«»»¿≈
ÂÈz„¯B‰47BlLÂ ,Ûeb‰ Ï·‡ ,˙B¯t‰ eÈ‰48‡Ï «¿ƒ¿∆»«≈¬»«…

dÏÎ‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊBÁÂ ,ÔÓ‡ - Èz¯ÎÓ»«¿ƒ∆¡»¿≈¿ƒ¿∆»ƒ≈¬»»
BÓk ,Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ÂÈÙa Ô·e‡¿̄≈¿»»»»ƒ¿…ƒ»¿

e¯‡aL49. ∆≈«¿

שם.45) זביד, לקחת 46)כרב לראובן עזרתי בעצמי שאני
הפירות. הפירות.47)את את במתנה לו נתתי או מכרתי

עצמה.48) וה"ב.49)השדה ה"א למעלה

ה'תש"פ  ניסן י' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ודין 1) חזקה. שני הם וכמה חזקה שני אכילת דין מבאר

החזיק  אחד ודין בכל, החזיק שלא אחד בחלק מחזיק
בפירות. ואחד בקרקע

.‡ÌÈL LÏL2eÈ‰ elÙ‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ - e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿ƒ¿¬ƒ»
.‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - „Á‡ ÌBÈ ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ∆»…∆¡ƒ¿«¿ƒƒ∆»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na3˙B¯t ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÚ˜¯˜a «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»∆≈ƒ≈
„ÈÓz4ÌÈza‰ ÔB‚k ,5ÔÈÁÈM‰Â ˙B¯Ba‰Â ,˙B¯ˆÁ‰Â »ƒ¿«»ƒ¿«¬≈¿«¿«ƒƒ

˙B˜ct‰Â ˙BiÁ‰Â ,˙B¯Ún‰Â6,˙B‡ˆÁ¯n‰Â ¿«¿»¿«¬À¿«À¿»¿«∆¿¬»
˙BÎ·BM‰Â7ÔÈca‰ Èz·e8ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰„Oe , ¿«»»≈««ƒ¿≈≈««¿ƒ

˙Bpb‰Â ,ÔÈÚËBÂ da ÔÈÚ¯BÊÂ „ÈÓz d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««
ÔÈÒc¯t‰Â9e¯‡aL BÓk ,ÔÈÎl‰Ó‰ ÌÈ„·Ú ÔÎÂ ,10. ¿««¿≈ƒ¿≈¬»ƒ«¿«¿ƒ¿∆≈«¿

„·Ïa ÌÈÓL‚ ÈnÓ ‰˙BL ‡È‰L ,ÏÚa‰ ‰„O Ï·‡11, ¬»¿≈«««∆ƒ»ƒ≈¿»ƒƒ¿«
ÔÏÈ‡ ‰„Oe12BÏÎ‡L ÔÂÈk ‡l‡ ;ÌBÈÏ ÌBiÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ»≈»ƒ¿∆»≈»∆¬»

˙B‡e·z LÏL13.ÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÔÈnÓ »¿ƒƒ∆»¬≈≈¿»»ƒ
¯„‚Â ÌÈ¯Óz ‰„O ‰˙È‰ ?„ˆÈk14B‡ ,˙B¯È„b LÏL ≈«»¿»¿≈¿»ƒ¿»«»¿ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ‰„O B‡ ,˙B¯Èˆa LÏL ¯ˆ·e ÌÈ·Ú ‰„O¿≈¬»ƒ»«»¿ƒ¿≈≈ƒ
˜ÒÓeÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - ˙B˜ÈÒÓ LÏL15, »«»¿ƒ¬≈≈¿»»ƒ

‰È‰ ‡ÏÂ ÔÈÙeˆ¯ ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ elÙ‡Â .˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«¬ƒ»»ƒ»¿ƒ¿…»»
Èe‡¯k ‰˜Á¯‰ Ô‰ÈÈa16L·ÈÏ ÔÙBÒ È¯‰L ,17ÏÈ‡B‰ , ≈≈∆«¿»»»»∆¬≈»ƒ«ƒ

˜ÈÊÁ‰ - ˙B‡e·z LÏL ÔÏÎB‡Â18. ¿¿»»¿∆¡ƒ
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¯Ó‡Â ÔÚË10¯·c‰ ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡lL ÈtÓ :11È¯‰L , »«¿»«ƒ¿≈∆…ƒƒ«≈««»»∆¬≈
‡lL ¯LÙ‡ È‡ :ÌÈ¯ÓB‡ - ‰˜BÁ¯ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰»ƒƒƒ¿ƒ»¿»¿ƒƒ∆¿»∆…
‰È‰ EÏ ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ;ÌÈL LÏLa ¯·c‰ E„ÈÏ ÚÈbÈ«ƒ«¿»¿«»»¿»»ƒ¿≈»∆ƒƒ«¿»»

ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÁÓÏ EÏ12ÏÊ‚ ÈBÏtL :Ì˙B‡ ÚÈ„B˙Â , ¿ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»«
‰z‡ ,˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈca epÚa˙‡ ¯ÁÓÏe È˙B‡ƒ¿»»∆¿»∆«ƒƒ¿…ƒƒ»«»
‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿»»
ÔÈ·e Ô·e‡¯ Ba ‰È‰L ÌB˜n‰ ÔÈa ÌÈÎ¯c LeaLÂ¿ƒ¿»ƒ≈«»∆»»¿≈≈

ÔBÚÓL Ba ‰È‰L ÌB˜n‰13¯OÚ Ô·e‡¯ dÏÎ‡ elÙ‡ , «»∆»»ƒ¿¬ƒ¬»»¿≈∆∆
,ÔBÚÓLÏ ˙¯ÊBÁÂ B„È ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÌÈL»ƒƒƒ»ƒ««»¿∆∆¿ƒ¿
LnzLÓ ‰fL ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»«…»«¿ƒ∆∆ƒ¿«≈

ÈÚ˜¯˜a14. ¿«¿»ƒ

שם.5) וגמרא אותה 6)משנה קיבל או אותה שקנה וטוען
שטרו. ואבד (בתנאי).7)במתנה נאמר כתב 8)וזה

בשדה  החזיק שאם וסוברים חולקים שיש במגידֿמשנה,
חו"מ  ערוך' 'שולחן (ראה להישבע. צריך אינו שנים שלש

סק"ג). שם וסמ"ע ב סעיף קמ אמרו 9)סי' זה נימוק
שם. לח.10)בגמרא שם וגמרא ידעתי 11)משנה לא

שלי. שדה פירות אוכל אפילו 12)שזה מועילה שמחאה
ה. הלכה לקמן שיתבאר כמו המחזיק, בפני ואין 13)שלא

לזו. זו ממדינה הולכות "שלש 14)שיירות שם: שנינו
חזקה  אינה וכו' והגליל הירדן ועבר יהודה לחזקה, ארצות
"בשעת  שם: בגמרא וביארו אחת". במדינה עמו שיהא עד
מצב  כשקיים זו במשנה המדובר פירוש, שנו". חירום,

המדינות. שתי בין מלחמתי

.‚‡È·‰15‰L ÏÎa ‡a ÔBÚÓL ‰È‰L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ≈ƒ¿≈≈ƒ∆»»ƒ¿»¿»»»
˙BÁt B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰Ê ÌB˜Óa „ÓBÚÂ16ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈¿»∆¿ƒ»¿ƒ

z„a‡ ?˙‡aLk ˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ¿≈»…ƒƒ»¿∆»»ƒ«¿»
E˙eÎÊ17˜eMa È˙ÈÈ‰ „e¯Ë :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÔÚË .18, ¿¿»«ƒ¿¿»«»»ƒƒ«

‰fL ÈzÚ„È ‡ÏÂ19È¯ˆÁ CB˙a20;‰ÚË BÊ È¯‰ - ¿…»«¿ƒ∆∆¿¬≈ƒ¬≈«¬»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ÏkL21Ì‡Â .˜eMa „e¯Ë Ì„‡ ∆»¿ƒƒ¿∆»»»«¿ƒ

.B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ „ÓÚ»«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈∆¿
ÌÚ‰L ,ÌÈ¯Ùka ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê ÔÈc‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«ƒ∆≈∆»«¿»ƒ∆»»

.Ô‰lL ÌÈ˜ÂMa ÔÈ„e¯Ë¿ƒ«¿»ƒ∆»∆

ל.15) במקום 16)שם שנשתהה שהיה, מעשה מובא שם
"או  המילים את רבינו והוסיף שנה. בכל יום שלשים
זו. בתוספת משמיענו מה לי נתבאר ולא פחות".

ביד 17) תשאר והשדה לערער, זכותך אבדת כך ומשום
סחורה.18)המחזיק. לקנות או סחורתו למכור

בשוקאי 20)ראובן.19) שם: שאמרו מה הרי"ף פירש כך
זמן  לי היה ולא הייתי טרוד פירש, ורשב"ם טרידנא. הוה

הגולה. מאור גרשום רבינו פירש וכן מתקבל 21)למחות,
גאון, האי רב בשם הרי"ף [וכתב שיהיה. הדעת על
לא  אפילו חירום, בשעת שלא אבל חירום, בשעת שהמדובר
לערער, יכול אינו - בה נמצאת שהשדה למדינה כלל בא

מקומות]. ובכמה הקודמת בהלכה רבינו פסק וכן

.„‰Ó ÈtÓe22¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :Ô·e‡¯Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ƒ¿≈»≈¿ƒƒ¿≈ƒ¡∆«»»
¯ËMa z¯‰Ê ‡Ï ‰nÏ ,‰zÓa EÏ Ô˙ B‡ EÏ ¯ÎnL∆»«¿»«¿¿«»»»»…ƒ¿«¿»«¿»

Ïk CÏB‰Â B¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ElL∆¿ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
LÏL „Ú ‡l‡ ¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈÓÈ»»«¬»»∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»∆»«»
·eL - Ba ‰ÁÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰‡B¯L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈL»ƒ¿≈»∆∆∆≈»»¿«∆

.¯‰Ê BÈ‡≈ƒ¿»

כט.22) שם רבא,

.‰‰ÁnL È¯‰23‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ÔBÚÓL24‰Ó ÈtÓ , ¬≈∆ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
:¯Ó‡ÈÂ Ô·e‡¯ ÔÚËÈ ‡ÏÈ„k Èa ‰ÁnL ÈzÚÓL ‡Ï …ƒ¿«¿≈¿…«…»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿≈

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ?¯ËMa ¯‰f‡L25BÏ LÈ E¯·Á : ∆∆»≈«¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬≈¿≈
¯·Á26EÈÏ‡ ÚÈb‰L ‰˜ÊÁÂ ,¯·Á BÏ LÈ B¯·ÁÂ , »≈«¬≈≈»≈«¬»»∆ƒƒ«≈∆

,ÌÈL LÏL CB˙a Ea ‰ÁnL zÚ„iL ÔÂÈÎÂ ;¯·c‰«»»¿≈»∆»«¿»∆ƒ»¿¿»»ƒ
˙Ó‡a Ì‡27‰z‡ ,Ba z¯‰Ê ‡ÏÂ ¯ËL EÏ ‰È‰ ƒ∆¡∆»»¿¿»¿…ƒ¿«¿»«»

.EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿

לח:23) כלל.24)שם בה היה לא שמעון 25)שראובן
לטעון. לחברו.26)יכול מספר אחד אמת 27)וכל אם

הדבר.

.ÂCÎÈÙÏ28¯Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔBÚÓL ‰ÁÓ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰‡ÁÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÎÈtÓ ‰Ê ¯·„ e‡ÈˆBz Ï‡ :Ì‰Ï29. »∆«ƒ»»∆ƒƒ∆≈∆∆»»

‡ˆBÈ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ :ÔÓˆÚÓ ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒ≈«¿»≈»»∆≈
‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ¯·c‰L ;‰‡ÁÓ BÊ Ì‚ È¯‰ - eÈtÓƒƒ¬≈«∆»»∆«»»∆≈»»¿À∆

‰eÎa ‡lL B¯ÓB‡ ÂÈÏÚ30ÌÈ„ÚÏ ‰eˆ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿∆…¿«»»¿≈ƒƒ»¿≈ƒ
e‰eÚÈ„Bz Ï‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â31:ÔÓˆÚÓ Ô‰ e¯Ó‡L B‡ , ¿»«»∆«ƒ∆»¿≈≈«¿»
B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ e‡ ÔÈ‡32Û‡ ;‡È‰ ‰‡ÁÓ BÊ Ìb - ≈»ƒƒ«∆»»ƒ«

,ÌÈ¯Á‡Ï Ì‰ ÔÈÚÈ„BÓ ,B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»ƒƒƒƒ≈«¬≈ƒ
.ÂÈÏ‡ ÚÈbÈ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆«ƒ«≈»

בפני 28) שלא שמחאה הקודמת, בהלכה שאמרנו משום
עלֿידי  לידיעתו מגיעה שהמחאה ונימקנו מועילה, המחזיק

המחאה.29)חבריו. את פרסמו לא העדים שהרי
יפרסם,30) שלא כך לפני שאמר למה  לב שם אינו

דרכו  שאין יגלו, שלא המוחה עליהם כשציווה מהֿשאיןֿכן
שלא  בצדם וציוו לו, שנמסרו דברים לגלות הגון אדם של

לט. שם יהושע, רב בר הונא כרב פסק כרב 31)לגלותם.
אבל  למחזיק, יגלו שלא משמעותו זה שסגנון שם, פפא

לגלות. רשאים כבר 32)לאחרים שהרי מיותרת, זו בבא
זו  הרי - מפינו יוצא זה דבר אין אמרו שאפילו אמרנו,
היא  שדעתו פפא, רב בשם זה דין נאמר שם [בגמרא מחאה.
- מפינו יוצא זה דבר אין מעצמם: העדים אמרו אם שגם
ולפיכך  הבטחתם, יקיימו שהעדים משום מחאה, זו אין
יאמרו  שלא רק שהבטיחו משום שלפנינו הדין לנמק הוצרך
יספרו  האחרים והרי יאמרו, לאחרים אבל עצמו, למחזיק
לדעת  אבל המחזיק, לאזני הדבר ויגיע הלאה וכן לחבריהם
לב  שם אדם שאין יהושע, רב בר הונא כרב שפסק רבינו
דין  הרי - מאחרים זה על שנצטווה בלי מעצמו שאמר למה

לגמרי]. מיותר זה

.Ê¯ÓB‡ ?‰‡Án‰ „ˆÈk33‡e‰L ÈBÏt :ÌÈL ÈÙa ≈««∆»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ∆
È‡ „È˙ÚÏÂ ,‡e‰ ÔÏÊb È„Oa B‡ È¯ˆÁa LnzLÓƒ¿«≈«¬≈ƒ¿»ƒ«¿»¿∆»ƒ¬ƒ
‡È‰ ‰¯eÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz≈««ƒ¿≈ƒ»«»∆¿»ƒ
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כח.2) שם שלא 3)משנה, דברים כמה כאן מונה רבינו
שהוא  דבר "וכל ששנו: הכלל מן ונלמדים במשנה, נמנו

תדיר". פירות בלבד.4)עושה מסוימות תקופות ולא
דירה.5) שכר מלונות.6)שמכניסים אכסניות,
רווח 7) ומביאות בהם, וגדלות ורבות פרות והיונים

השנה. תקופות בכל זיתים 8)לבעליהן בהם שסוחטים
שמנם. כל 9)להוציא במשך הבעלים עסוקים אלה בכל

ה"ד.10)השנה. פ"י אינם 11)למעלה והבעלים
שנת  בתחילת וזריעה חרישה בתקופת אלא בה טורחים

היבול. איסוף ובשעת אילנותיה 12)העבודה שפירות
אחד. בפרק האילן 13)נקטפים פירות יבולים. שלושה

"ותבואת  כב): (דברים שנאמר תבואה, כן גם נקראים
-14)הכרם". ענבים של גדירה, נקרא תמרים קטיף

מסיקה. - זיתים ושל עברו 15)בצירה, שטרם ואףֿעלֿפי
רבינו, ופירש חכמים. בדעת לו: שם כשמואל שנים. שלש
שלושה  שמספיקים ואמר שנים, משלוש לגרוע בא ששמואל
אלא  לגרוע בא לא ששמואל מפרשים, [ויש יבולים.
כל  פירות עושים שאינם אילנות פירות אכל שאם להוסיף,
כאן  אין - יבולים שני רק ולקט שנים שלש ועברו שנה,
זו  שאין לרב מודה - שנים משלוש בפחות אבל חזקה,
שם). רשב"ם (ראה ויותר יבולים שלושה אכל אפילו חזקה,
זה, פירוש קיבלו קמא סי' חו"מ ה'טור' וכן  והרא"ש
חזקה  אין אילן ובשדה הבעל בבית שגם פסקו לכך ובהתאם

ליום]. מיום שנים משלוש אילנות,16)בפחות כשנוטעים
יניקה, שטח כדי לאילן, אילן בין פנוי מקום משאירים
מחמת  מתייבשים - מתאים פנוי שטח ביניהם וכשאין

מזון. חמרי אותם.17)מחסור שם.כרבא,18)ויעקור

.·ÌÈ„Ú ‡È·‰19B‡ ÌÈL LÏL BÊ ¯ˆÁa ¯„ ‰È‰L ≈ƒ≈ƒ∆»»»¿»≈»»ƒ
d¯ÈkO‰L20ÏÚa ÔÚË .‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÌÈL LÏL ∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¬≈¬»»»«««

¯ˆÁ‰21‰ÏÈl·e ÌBia da ÔÎL ‡Ï ‡nL :¯Ó‡Â22, ∆»≈¿»«∆»…»«»«««¿»
ÌBia da eÎL ‡Ï Ì‰Ï d¯ÈkO‰L el‡ ‡nL B‡∆»≈∆ƒ¿ƒ»»∆…»¿»«
‡È·z B‡ :˜ÈÊÁnÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;‰ÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈl·e««¿»¬≈«¬»¿¿ƒ««¬ƒ»ƒ
.˜lzÒ‰ B‡ ‰ÏÈl·e ÌBia ˙B¯eÓb el‡ ÌÈML ÌÈ„Ú≈ƒ∆»ƒ≈¿«««¿»ƒ¿«≈
da e¯„ e‡Â ¯ÈkO‰ eÏ :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡¬ƒ»≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»«¿»
ÌÈ„Ú e‡È·È :¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e ÌBia«««¿»¿»««««»∆¿»«»ƒ≈ƒ
ÔÈ¯ÎBO‰ el‡ ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈl·e ÌBia da e¯cL∆»»«««¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ï23ÈeÏz ¯·c‰ ‰fL ;„ÈÓz da e¯cL ¿»ƒ¿»»∆»»»ƒ∆∆«»»»
BÏ e„ÈÚiL È„k ˜ÈÊÁn‰ ˙ÚËa ÈeÏz ÔÈ‡Â ,Ô‰a24. »∆¿≈»¿«¬«««¬ƒ¿≈∆»ƒ

כט.19) את 20)שם השכיר הוא פירוש שהשכירה, צ"ל
שנים. שלש בה דרו והם לאחרים, זוטרא,21)החצר כמר

תרי 22)שם. ליתי ואמר טעין "ואי אמר: שם זוטרא מר
- ובלילא ביממא שני תלת ביה דדר ליה  לאסהודי סהדי
עדים  שני יבואו ואמר טען ואם (בעברית: טענה טענתיה
רבינו  ומפרש טענה)". טענתו - ובלילה ביום בה שדר ויעידו
שאין  מפרש, שם [והרשב"ם 'שמא'. לטענת שהכוונה
בלילה, גם בחצר שדר עדים להביא המחזיק את מחייבים
אבל  בלילה, דר שלא 'ברי' טענת טוען שהמערער אלא
דעת  קיבל והרא"ש זה. לענין טענה אינה 'שמא' טענת
אין  - טען לא ואם קמ]. סי' שם ה'טור' פסק וכן הרשב"ם,

הבאה). ההלכה (ראה לו טוענים עדותם 23)ביתֿדין

(בלשון  בדבר מעוניינים כשאינם אפילו מספיקה אינה
דמי  עדיין שילמו שלא כגון בעדותם), נוגעים הגמרא:
או  למחזיק - לשלם למי הדיינים את ושואלים השכירות
יזכה  ואם למחזיק, כבר כששילמו ומכלֿשכן למערער,
השכירות  דמי שנית לו לשלם עליהם יהיה בדין המערער
רבינו  כספם. להם שיחזיר המחזיק את לדין לתבוע ולטרוח
שם, רבא לדברי בקשר דבריו אמר זוטרא שמר מפרש,
דמי  עדיין שילמו כשלא להעיד יכולים שהשוכרים
זוטרא, מר הוסיף זה ועל בעדותם, נוגעים ואינם השכירות
ביום  בחצר שדר עדים המחזיק יביא המערער: טען שאם
שילמו  כשלא שאפילו משמע טענתו, מקבלים - ובלילה
כשלא  גם יפה שכוחו נימוק רבינו הוסיף ולפיכך עדיין,

וכו'". הדבר "שזה כוונת 24)שילמו: ביאר בלחםֿמשנה
אין  - עשו בעצמם שהם מה מעידים שהם מכיון רבינו,
אישית  מעוניינים שאינם ואףֿעלֿפי זו, לעדות תוקף
אחרים. מעשי על אלא עצמו, על מעיד אדם שאין בעדותם,
מעיד  ששוכר ה"ה, עדות מהלכות בפט"ו רבינו שכתב ומה
שזה  שראה כשמעיד המדובר שכירות, דמי ששילם לפני
על  במעיד אבל עצמו, מעשה על מעיד שאינו שכר, או קנה
זו  בסוגיא שונות גירסאות [ישנן נאמן. אינו החזקה
'תוספות' ראה לבארם. המקום כאן שלא שונים, ופירושים

קמ]. סי' חו"מ יוסף' ו'בית אמר, ד"ה שם

.‚‰È‰25ÔÓ da e¯cL ÌÈ„Ú‰ B‡ ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê »»∆««¬ƒ»≈ƒ∆»»ƒ
ÔÈÚBË - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯ÈÚa ÔÈ¯fÁÓ‰ ÔÈÏÎB¯‰»¿ƒ«¿«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬ƒ

B˙B‡26BÏ ¯ÓB‡ ,‰˜ÊÁ È„Ú ‡È·iLÎe ,‰lÁzÎÏ27: ¿«¿ƒ»¿∆»ƒ≈≈¬»»≈
‰na .‰ÏÈl·e ÌBia da ˜ÈÊÁÓ ˙ÈÈ‰L ÌÈ„Ú ‡·‰»≈≈ƒ∆»ƒ»«¬ƒ»«««¿»«∆
Ô‰L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈz·e ˙B¯ˆÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ«¬≈»ƒ¿«≈»∆∆≈
˙BiÁ‰ Ï·‡ ;‰ÏÈl·e ÌBia ÔÎB˙a ¯e„Ï ˙BÈeOÚ28 ¬»¿»«««¿»¬»«¬À
ÌBia ‡l‡ Ô‰a ÔÈ¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯bz ÏL∆«»ƒ¿«≈»∆∆≈»ƒ»∆∆»«
.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ ÌBia ÌÈL LÏL da ¯cL ÔÂÈk -≈»∆»»»»ƒ«¬≈¬»»

המחזרין 25) ברוכלין זוטרא מר "ומודה אמרו: ב, עמוד שם
מפרש 26)בעיירות". זוטרא", מר "ומודה שאמרו מה

מודה  לו, טוענים ביתֿדין שאין שאמר שאףֿעלֿפי רבינו,
שם. רשב"ם פירש וכן לו. שטוענים ברוכלים, הוא
מפרשים  נסים ורבינו יונה רבינו שגם כתב, יוסף' [וב'נמוקי
שזה  הדבר, אפשר ברשב"ם: מבואר דבר, של וטעמו כך].
רב  זמן לעירו מחוץ להיות דרכו שהרוכל יודע  המחזיק
בבית  מחזיק הוא ולפיכך קצר, זמן בביתו ולהתעכב
לעיר, בא כשזה אותו ועוזב לעיר מחוץ הוא כשהרוכל
בביתו. מחזיק שמישהו הרוכל הרגיש לא כך ומשום

למחזיק 27) אומרים הדיינים היינו לו, אומרים שצ"ל: נראה
ובלילה. ביום שהשתמש עדים להביא שם 28)שצריך

הונא  רב פירוש, דמחוזא". בחנותא הונא, רב "ומודה אמרו:
ברציפות  שנים שלש שהשתמש עדים להביא שצריך שאמר
בלבד, בימים בהן להשתמש שעשויות בחנויות מודה -
שנים. שלש במשך ביום שימוש של עדות שמספיקה
שש  של חזקה שצריך פירשו ומודה, ד"ה שם [ב'תוספות'
אמרו  שלא שלימות, שנים לשלוש ויצטרפו ביום, שנים
בלתי  אלא מספיקות, שלימות) (בלתי מקוטעות שלוש

כאן]. בהשגותיו הראב"ד לדעתם והסכים רצופות.
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.„ÌÈL LÏL29BÊ ˙BÙeˆ¯ eÈ‰iL CÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿»ƒ∆ƒ¿¿
d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰„Oa ˜ÈÊÁ‰L È¯‰ .BÊ ¯Á‡30 ««¬≈∆∆¡ƒ¿»∆¿»»»»¿ƒ»

L‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ ,‰L d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰»»¿»»»»¿ƒ»»»¬ƒ»»≈«»
ÌÈL31ÌB˜n‰ B˙B‡ Èa ÏL Ôk¯„ ‰È‰ .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - »ƒ…∆¡ƒ»»«¿»∆¿≈«»

¯È·B‰Ï32‰L ¯Á‡ ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ»»««»»
‰Ê È¯‰ - ‰L ÔÈ¯È·BÓe ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»¬≈∆
‡l‡ d˙B‡ Èz¯·B‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ∆¬≈≈…«¿ƒ»∆»

‰ÚÈ¯f‰ ˙La ‰a¯‰ ‰OÚzL È„k33. ¿≈∆«¬∆«¿≈ƒ¿««¿ƒ»

זרעה.30)שם.29) שנים.31)לא שלש זרעה אם אפילו
מדי.32) יותר הקרקע את להכחיש שלא שדה 33)כדי

מוגדל. יבול שאחריה בשנה מוציאה אחת, שנה נזרעה שלא
שנת  אין - שמובירים במקום שאפילו הרשב"ם, וכתב
מבאר, ובמגידֿמשנה החזקה. שני בחשבון מובאת ההוברה
פחות  לא בה להחזיק שצריך ומכאן, כך, רבינו דעת שגם
'טור' (ראה וחמישית שלישית ראשונה ויזרע שנים, מחמש

שם).

.‰ÔÈÙzL ÈL34„Á‡‰ ,ÌÈL LL ‰„Oa e˜ÈÊÁ‰L ¿≈À»ƒ∆∆¡ƒ¿»∆≈»ƒ»∆»
dÏÎ‡ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈLÈÏLe ‰BL‡¯ dÏÎ‡¬»»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«≈ƒ¬»»
„Á‡Ï ‰˜ÊÁ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ˙ÈMLÂ ˙ÈÚÈ·¯e ‰iL¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ…»¿»¬»»¿∆»
È˙È‡¯ ‡lL ÔÂÈk :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰L ;Ì‰Ó≈∆∆¬≈««««¿«≈≈»∆…»ƒƒ
,‰L ¯Á‡ ‰L „Á‡ Ì„‡ da ˜ÈÊÁ‰L ÈzÚÓL ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ∆∆¡ƒ»»»∆»»»««»»

È˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓ35el‡ e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆…ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»¿≈
‰L ¯Á‡ ‰L da eLnzLiL Ô‰ÈÈa ¯ËL ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿«¿»»»««»»
‰˜ÊÁ Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ÌÈL LÏL e¯·ÚL ÔÂÈk -36; ≈»∆»¿»»ƒ»¿»»∆¬»»

ÏB˜ BÏ LÈ ¯ËM‰L37„a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â , ∆«¿»≈¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈
,ÌÈL Ba e˜ÈÊÁ‰L „·ÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙eÎÊ¿¿«ƒ¿∆∆∆∆¡ƒ¿«ƒ
Ô‰ÈÈa ¯ËL e·˙k Ì‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L Ba eLnzLÂ¿ƒ¿«¿»»««»»ƒ»¿¿»≈≈∆

.e˜ÈÊÁ‰ È¯‰ -¬≈∆¡ƒ

שהיה.34) מעשה ב, עמוד שאין 35)שם שראיתי משום
רבא: נימק שם, בגמרא המחזיקים. כדרך בה משתמש איש
אחד  בה יחזיק שלא כדי לסירוגין, בה השתמשו השותפים
וכשם  שותפי, חלק קניתי ויטעון רצופות שנים בשלוש מהם
לגבי  חזקה זו אין כך חבירו, נגד לשותף חזקה כאן שאין
משפטי, נימוק בזה רבינו ראה לא כנראה הקרקע. בעל
שם  משנה, (ראה זה על זה חזקה להם אין השותפים שהרי
ולכן  השותפים, של דעתם להפיס הגיוני הסבר אלא מב.)
של  ההגיוני הסברו שולל שאינו ומובן אחר. נימוק כאן מסר

כתיב 36)רבא. "אבל סתם: נאמר שם, בגמרא שם.
שנים  כמה אחר נתבאר ולא ליה". אית קלא (=שטר) עיטרא
א. בדבר: שיטות שלש מביא שם ברשב"ם חזקה. זו הרי
ונחתם  שנכתב שמע שבוודאי משום מיחה, לא אם לאלתר,
ב: שיטה למחות; לו והיה שלו, שדה על שותפות שטר
שלש  יחזיק אחד ששותף כדי חמש), נכון: (יותר שש אחר
החזיק  שלא מכיון חזקה, כאן אין השטר ואלמלא שנים,
והרא"ש  יונה רבינו רבינו, שיטת והיא - ג שיטה רצופות;
והביאו  מספיקות. שנים ששלוש - קמ סי' חו"מ וה'טור'
ואמר  מצטרפין", לקוחות "שלושה מא: שם מברייתא ראיה

ו). הלכה (ראה בשטר וכולן - הקרקע 37)רב בעל וידע
ברציפות. בשדה ומחזיקים הם, ששותפים

.ÂdÏÎ‡38Á˜Bl‰ dÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‰L ¬»»»»∆««¬ƒ¿»»«¬»»«≈«
¯ÎÓe ‰L39‰Ê e¯ÎÓ Ì‡ :‰L dÏÎ‡Â ,ÈL Á˜BÏÏ »»»«¿≈«≈ƒ«¬»»»»ƒ»¿∆

,‰˜ÊÁ BÊ È¯‰Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÏL - ¯ËLa ‰ÊÏ»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿ƒ«¬≈¬»»
‰ÁÓ ‡lL ÈtÓ40dÈ‡ - ¯ËLa ‡lL e¯ÎÓ Ì‡Â ; ƒ¿≈∆…ƒ»¿ƒ»¿∆…ƒ¿»≈»

‡lL ÔÂÈk :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰L ;‰˜ÊÁ¬»»∆«¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ≈»∆…
ÈzÎ¯ˆ‰ ‡Ï ,ÌÈL LÏL „Á‡ LÈ‡ da „ÓÚ»«»ƒ∆»»»ƒ…À¿«¿ƒ

˙BÁÓÏ41. ƒ¿

הקודמת.38) בהלכה הובאה  שם, הלוקח.39)ברייתא
באו.40) אחד מכוח ששלשתם וידע קול, לו יש ושטר
שני.41) ללוקח מכר והלוקח לזה, מכר שזה ידעתי ולא

.Ê·‡‰ dÏÎ‡42Ôa‰Â ,‰L43,ÌÈzL ·‡‰ ;ÌÈzL ¬»»»»»»¿«≈¿«ƒ»»¿«ƒ
Ôa‰ ÔÓ Á˜Bl‰Â ,‰L Ôa‰Â ,‰L ·‡‰ ;‰L Ôa‰Â¿«≈»»»»»»¿«≈»»¿«≈«ƒ«≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L44¯ËLa Á˜lL ‡e‰Â .45. »»¬≈¬»»¿∆»«ƒ¿»

מב.42) שם אביו.43)ברייתא את רבינו 44)שירש
בזה  ואין קטן. ובין גדול בין ומשמע "והבן", סתם: כתב
משום  לקטן, חזקה שאין ה"ב) (פי"ג לקמן להאמור סתירה
ממשיך  שהבן יודעים והכל לאכול, האב התחיל שכאן

(מגידֿמשנה). אביו של יצא 45)כיורשו לא שטר שבלי
בין  קשר שיש השדה בעל ידע ולא מכירה, לאותה קול
בשנה  המחזיק ובין הקודמות בשנתיים המחזיקים

השלישית.

.Á·‡‰ ÈÙa dÏÎ‡46,‰„O‰ ÏÚa ‰È‰L ,,‰L ¬»»ƒ¿≈»»∆»»«««»∆»»
Ôa‰ ÈÙ·e ,ÌÈzL ·‡‰ ÈÙa B‡ ;ÌÈzL Ba ÈÙ·eƒ¿≈¿¿«ƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ¿≈«≈
ÈÙ·e ,‰L Ba ÈÙ·e ,‰L ·‡‰ ÈÙa B‡ ;‰L»»ƒ¿≈»»»»ƒ¿≈¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L Ôa‰ ÔÓ Á˜BÏ47‡e‰Â .48¯ÎnL49 ≈«ƒ«≈»»¬≈¬»»¿∆»«
ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ‰„O‰ BÊ Ôa‰50¯Èk‰ ‡Ï È¯‰L , «≈«»∆ƒ¿«¿»∆¬≈…ƒƒ

‰¯kÓpL ˜ÈÊÁn‰51Ï·‡ ;B¯ËLa ¯‰Ê ‡Ï CÎÈÙÏe ««¬ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»…ƒ¿«ƒ¿»¬»
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰„O Ôa‰ ¯ÎÓ Ì‡ƒ»««≈»∆ƒ¿≈«¿»≈¿∆»»

BfÓ ‰ÏB„‚52. ¿»ƒ

אין 47)שם.46) קטן הוא אם אבל גדול, כשהבן ודווקא
ה"ז), פי"ד (לקמן קטן בנכסי מחזיקים אין שהרי חזקה, זו
לדין  דומה זה ואין האב. בחיי לאכול שהתחיל ואףֿעלֿפי
שהרי  לקטן, גדול בן בין חילקנו ושלא הקודמת, שבהלכה
גדול. הוא המערער השדה ובעל המחזיק, הוא הקטן שם
אבל  לקטן, גדול בין חילק ולא כאן גם סתם רבינו אמנם
מפורשת  גמרא שהרי שפירשנו, כמו לפרש אנו מוכרחים
יהיה  שלא אפשרות (תמצאו לה משכחת יז:): (כתובות היא
שלש  בה שהחזיק אףֿעלֿפי השדה את קניתי לטעון נאמן
וכדרב  הבן, בחיי ואחת האב בחיי שתיים כשאכלה שנים)
(ראה  קטן בנכסי מחזיקים אין הונא: רב דאמר הונא,

ולחםֿמשנה). שם.49)בתנאי.48)מגידֿמשנה
זו 50) שדה שגם פירש ולא סתם, שדותיו כל מכר כלומר,

- הבן אם ואפילו זו, את גם קניתי טוען והלוקח מכר,
מודה. שמכרת 51)המוכר דעתי על עלה לא לטעון ויכול

[ב'טור' שם). רשב"ם פירוש (ע"פ מאביך שקניתי זו שדה
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כח.2) שם שלא 3)משנה, דברים כמה כאן מונה רבינו
שהוא  דבר "וכל ששנו: הכלל מן ונלמדים במשנה, נמנו

תדיר". פירות בלבד.4)עושה מסוימות תקופות ולא
דירה.5) שכר מלונות.6)שמכניסים אכסניות,
רווח 7) ומביאות בהם, וגדלות ורבות פרות והיונים

השנה. תקופות בכל זיתים 8)לבעליהן בהם שסוחטים
שמנם. כל 9)להוציא במשך הבעלים עסוקים אלה בכל

ה"ד.10)השנה. פ"י אינם 11)למעלה והבעלים
שנת  בתחילת וזריעה חרישה בתקופת אלא בה טורחים

היבול. איסוף ובשעת אילנותיה 12)העבודה שפירות
אחד. בפרק האילן 13)נקטפים פירות יבולים. שלושה

"ותבואת  כב): (דברים שנאמר תבואה, כן גם נקראים
-14)הכרם". ענבים של גדירה, נקרא תמרים קטיף

מסיקה. - זיתים ושל עברו 15)בצירה, שטרם ואףֿעלֿפי
רבינו, ופירש חכמים. בדעת לו: שם כשמואל שנים. שלש
שלושה  שמספיקים ואמר שנים, משלוש לגרוע בא ששמואל
אלא  לגרוע בא לא ששמואל מפרשים, [ויש יבולים.
כל  פירות עושים שאינם אילנות פירות אכל שאם להוסיף,
כאן  אין - יבולים שני רק ולקט שנים שלש ועברו שנה,
זו  שאין לרב מודה - שנים משלוש בפחות אבל חזקה,
שם). רשב"ם (ראה ויותר יבולים שלושה אכל אפילו חזקה,
זה, פירוש קיבלו קמא סי' חו"מ ה'טור' וכן  והרא"ש
חזקה  אין אילן ובשדה הבעל בבית שגם פסקו לכך ובהתאם

ליום]. מיום שנים משלוש אילנות,16)בפחות כשנוטעים
יניקה, שטח כדי לאילן, אילן בין פנוי מקום משאירים
מחמת  מתייבשים - מתאים פנוי שטח ביניהם וכשאין

מזון. חמרי אותם.17)מחסור שם.כרבא,18)ויעקור

.·ÌÈ„Ú ‡È·‰19B‡ ÌÈL LÏL BÊ ¯ˆÁa ¯„ ‰È‰L ≈ƒ≈ƒ∆»»»¿»≈»»ƒ
d¯ÈkO‰L20ÏÚa ÔÚË .‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÌÈL LÏL ∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¬≈¬»»»«««

¯ˆÁ‰21‰ÏÈl·e ÌBia da ÔÎL ‡Ï ‡nL :¯Ó‡Â22, ∆»≈¿»«∆»…»«»«««¿»
ÌBia da eÎL ‡Ï Ì‰Ï d¯ÈkO‰L el‡ ‡nL B‡∆»≈∆ƒ¿ƒ»»∆…»¿»«
‡È·z B‡ :˜ÈÊÁnÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;‰ÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈl·e««¿»¬≈«¬»¿¿ƒ««¬ƒ»ƒ
.˜lzÒ‰ B‡ ‰ÏÈl·e ÌBia ˙B¯eÓb el‡ ÌÈML ÌÈ„Ú≈ƒ∆»ƒ≈¿«««¿»ƒ¿«≈
da e¯„ e‡Â ¯ÈkO‰ eÏ :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡¬ƒ»≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»«¿»
ÌÈ„Ú e‡È·È :¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e ÌBia«««¿»¿»««««»∆¿»«»ƒ≈ƒ
ÔÈ¯ÎBO‰ el‡ ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈl·e ÌBia da e¯cL∆»»«««¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ï23ÈeÏz ¯·c‰ ‰fL ;„ÈÓz da e¯cL ¿»ƒ¿»»∆»»»ƒ∆∆«»»»
BÏ e„ÈÚiL È„k ˜ÈÊÁn‰ ˙ÚËa ÈeÏz ÔÈ‡Â ,Ô‰a24. »∆¿≈»¿«¬«««¬ƒ¿≈∆»ƒ

כט.19) את 20)שם השכיר הוא פירוש שהשכירה, צ"ל
שנים. שלש בה דרו והם לאחרים, זוטרא,21)החצר כמר

תרי 22)שם. ליתי ואמר טעין "ואי אמר: שם זוטרא מר
- ובלילא ביממא שני תלת ביה דדר ליה  לאסהודי סהדי
עדים  שני יבואו ואמר טען ואם (בעברית: טענה טענתיה
רבינו  ומפרש טענה)". טענתו - ובלילה ביום בה שדר ויעידו
שאין  מפרש, שם [והרשב"ם 'שמא'. לטענת שהכוונה
בלילה, גם בחצר שדר עדים להביא המחזיק את מחייבים
אבל  בלילה, דר שלא 'ברי' טענת טוען שהמערער אלא
דעת  קיבל והרא"ש זה. לענין טענה אינה 'שמא' טענת
אין  - טען לא ואם קמ]. סי' שם ה'טור' פסק וכן הרשב"ם,

הבאה). ההלכה (ראה לו טוענים עדותם 23)ביתֿדין

(בלשון  בדבר מעוניינים כשאינם אפילו מספיקה אינה
דמי  עדיין שילמו שלא כגון בעדותם), נוגעים הגמרא:
או  למחזיק - לשלם למי הדיינים את ושואלים השכירות
יזכה  ואם למחזיק, כבר כששילמו ומכלֿשכן למערער,
השכירות  דמי שנית לו לשלם עליהם יהיה בדין המערער
רבינו  כספם. להם שיחזיר המחזיק את לדין לתבוע ולטרוח
שם, רבא לדברי בקשר דבריו אמר זוטרא שמר מפרש,
דמי  עדיין שילמו כשלא להעיד יכולים שהשוכרים
זוטרא, מר הוסיף זה ועל בעדותם, נוגעים ואינם השכירות
ביום  בחצר שדר עדים המחזיק יביא המערער: טען שאם
שילמו  כשלא שאפילו משמע טענתו, מקבלים - ובלילה
כשלא  גם יפה שכוחו נימוק רבינו הוסיף ולפיכך עדיין,

וכו'". הדבר "שזה כוונת 24)שילמו: ביאר בלחםֿמשנה
אין  - עשו בעצמם שהם מה מעידים שהם מכיון רבינו,
אישית  מעוניינים שאינם ואףֿעלֿפי זו, לעדות תוקף
אחרים. מעשי על אלא עצמו, על מעיד אדם שאין בעדותם,
מעיד  ששוכר ה"ה, עדות מהלכות בפט"ו רבינו שכתב ומה
שזה  שראה כשמעיד המדובר שכירות, דמי ששילם לפני
על  במעיד אבל עצמו, מעשה על מעיד שאינו שכר, או קנה
זו  בסוגיא שונות גירסאות [ישנן נאמן. אינו החזקה
'תוספות' ראה לבארם. המקום כאן שלא שונים, ופירושים

קמ]. סי' חו"מ יוסף' ו'בית אמר, ד"ה שם

.‚‰È‰25ÔÓ da e¯cL ÌÈ„Ú‰ B‡ ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê »»∆««¬ƒ»≈ƒ∆»»ƒ
ÔÈÚBË - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯ÈÚa ÔÈ¯fÁÓ‰ ÔÈÏÎB¯‰»¿ƒ«¿«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬ƒ

B˙B‡26BÏ ¯ÓB‡ ,‰˜ÊÁ È„Ú ‡È·iLÎe ,‰lÁzÎÏ27: ¿«¿ƒ»¿∆»ƒ≈≈¬»»≈
‰na .‰ÏÈl·e ÌBia da ˜ÈÊÁÓ ˙ÈÈ‰L ÌÈ„Ú ‡·‰»≈≈ƒ∆»ƒ»«¬ƒ»«««¿»«∆
Ô‰L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈz·e ˙B¯ˆÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ«¬≈»ƒ¿«≈»∆∆≈
˙BiÁ‰ Ï·‡ ;‰ÏÈl·e ÌBia ÔÎB˙a ¯e„Ï ˙BÈeOÚ28 ¬»¿»«««¿»¬»«¬À
ÌBia ‡l‡ Ô‰a ÔÈ¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯bz ÏL∆«»ƒ¿«≈»∆∆≈»ƒ»∆∆»«
.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ ÌBia ÌÈL LÏL da ¯cL ÔÂÈk -≈»∆»»»»ƒ«¬≈¬»»

המחזרין 25) ברוכלין זוטרא מר "ומודה אמרו: ב, עמוד שם
מפרש 26)בעיירות". זוטרא", מר "ומודה שאמרו מה

מודה  לו, טוענים ביתֿדין שאין שאמר שאףֿעלֿפי רבינו,
שם. רשב"ם פירש וכן לו. שטוענים ברוכלים, הוא
מפרשים  נסים ורבינו יונה רבינו שגם כתב, יוסף' [וב'נמוקי
שזה  הדבר, אפשר ברשב"ם: מבואר דבר, של וטעמו כך].
רב  זמן לעירו מחוץ להיות דרכו שהרוכל יודע  המחזיק
בבית  מחזיק הוא ולפיכך קצר, זמן בביתו ולהתעכב
לעיר, בא כשזה אותו ועוזב לעיר מחוץ הוא כשהרוכל
בביתו. מחזיק שמישהו הרוכל הרגיש לא כך ומשום

למחזיק 27) אומרים הדיינים היינו לו, אומרים שצ"ל: נראה
ובלילה. ביום שהשתמש עדים להביא שם 28)שצריך

הונא  רב פירוש, דמחוזא". בחנותא הונא, רב "ומודה אמרו:
ברציפות  שנים שלש שהשתמש עדים להביא שצריך שאמר
בלבד, בימים בהן להשתמש שעשויות בחנויות מודה -
שנים. שלש במשך ביום שימוש של עדות שמספיקה
שש  של חזקה שצריך פירשו ומודה, ד"ה שם [ב'תוספות'
אמרו  שלא שלימות, שנים לשלוש ויצטרפו ביום, שנים
בלתי  אלא מספיקות, שלימות) (בלתי מקוטעות שלוש

כאן]. בהשגותיו הראב"ד לדעתם והסכים רצופות.
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אחרות  בין זו שדה גם כשפירש אפילו כתב, קמד סי' שם
שם]. ב"ח ראה זו, שדה על הקול יצא לא כשמכר 52)-

כדין. שלא בה מחזיק שזה דעתו גילה לאחרים, השדה
ובה"ז, בה"ו שכתב כמו בשטר, שמכר כאן התנה לא רבינו
כמחאה. נחשבת כן גם - שטר בלא בעדים שמכירה ומשמע
והסברא  והרמ"ה, הר"י פסקו שכן כתב, שם וה'טור'
מועילה  עדים שני בפני מחאה שהרי לשיטתם מסייעת

כסףֿמשנה). ראה (מגידֿמשנה. שטר בלי ואפילו

.Ëd¯53ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ‰nk elÙ‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L »»»»««»»¬ƒ«»»ƒƒ
‰˜ÊÁ dÈ‡ - da ‰‰ ‡ÏÂ54da Á˙t Ì‡ ÔÎÂ .55 ¿…∆¡»»≈»¬»»¿≈ƒ»«»

ÌÈn‰ ÈÏÈ·L56„cOÂ ÁzÙe57ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·Ïa ¿ƒ≈««ƒƒ«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿…»«
.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ˙B¯t≈≈»¬»»

ואמוראים.54)חרשה.53) תנאים מחלוקת לו: שם
רב  ואחריהם עקיבא, ורבי ישמעאל שרבי אמרו, ובמסקנא

חזקה. אינה ניר הכריעו: רב 55)ושמואל של מימרא
א. עמוד שם השדה.56)נחמן, את פרר 57)להשקות

החקלאים  המחרישה. שהוציאה הגדולים הרגבים את
(משדדה). לכך מיוחד בכלי משתמשים

.ÈdÚ¯Ê58ÛÒ‡Â ¯Bk Ú¯Ê ‡l‡ ,ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡ÏÂ ¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿∆»»«¿»«
.‰‰ ‡Ï È¯‰L ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ¯Bk…∆¡ƒ∆¬≈…∆¡»

שם.58)

.‡ÈdÏÎ‡59˙ÁL60˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -61ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¬»»««…∆¡ƒ¿ƒ»»«»
ÔÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ ˙ÁLÏ Ú¯ÊÏ Ôk¯c62.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - «¿»ƒ¿…«¿««ƒ¿≈∆»»¿»ƒ¬≈¬»»

שם.59) יוסף, רב של לפני 60)מימרא התבואה את קצר
לבהמה. להאכילה כדי בעל 61)שבשלה, היה סבור

מפני  העולם, כדרך בשדה להשתמש מפחד שזה השדה,
לא  ולפיכך קניתיה, שיטעון: חשש ולא בגזלנות לה שירד

רבא 62)מיחה. נתן שם, בגמרא ביוקר. השחת זה במקום
עשירים  היו שתושביה מחוזא, מושבו מקום את דוגמא

ביוקר. המספוא ולפיכך בהמות, הרבה ומקיימים

.·ÈdÏÎ‡63‰Ï¯Ú64˙ÈÚÈ·L65ÌÈ‡ÏÎÂ66Èt ÏÚ Û‡ , ¬»»»¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ
‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰¯·Úa ‰‰pL67. ∆∆¡»«¬≈»¬≈¬»»

שם.63) השנים 64)ברייתא בשלוש האילן פירות
- ונקראים ובהנאה, באכילה אסורים לנטיעתן, הראשונות
את  ערלתו וערלתם כג): יט, (ויקרא הכתוב מלשון ערלה,

ואין 65)פריו. הפקר, והם השמיטה בשנת שגדלו פירות
מלאחרים. זכות יותר בהם השדה תבואה 66)לבעל

באכילה  והזרעים הגפן פירות נאסרו בכרם, שנזרעה
שם 67)ובהנאה. רשב"ם זו: בברייתא גירסאות שתי

שבידינו), הגמרא בספרי נדפס (וכן חזקה" "אינה גורס:
"הוה  גורס: הכי) ד"ה שם ב'תוספות' (מובא חננאל ורבינו
זו  ולגירסא חננאל. רבינו גירסת קיבל שרבינו ברור חזקה".
באיסור  אכילה שמפרשים שם ה'תוספות' פירושים: שני
דקים  (ענפים הזמורות כשאכל כאן והמדובר חזקה, אינה
ובכלאים  הערלה. בשנות שמותרים בהמה) למאכל הראויים
הוסיפו  כשלא המדובר כו:), (פסחים אסורים הזמורות שגם
לפני  בהן שהיה ממאתיים אחד הזריעה אחר הזמורות

שכלאי  כה. בפסחים כמבואר ההוספה, ובטלה הזריעה,
מאתיים  הוסיפו והפירות היתר, של במאתיים בטלים הכרם
על  מרובה הפירות של ההוספה שיחס טבעי, והדבר ונאסרו.
אלו  שדות פירות שכל ומשום הזמורות. הוספת יחס
אכילתן  - הזמורות מאשר בהיתר אחרת הנאה ואין אסורים,

ד  זה ואין חזקה, הקודמת,היא שבהלכה שחת לאכלה ומה
הראב"ד  דעת היא (וכן התבואה ולאכול להמתין שאפשר
מפרש  ורבינו כמותם). פסק שם ה'טור' וגם בהשגותיו,
שיטתו, מסביר ובמגידֿמשנה חזקה. היא איסור שאכילת
ושביעית  מערלה אחר באופן הכרם כלאי לפרש הוא שדוחק
נראה  לא וגם באיסור. גדלו הזמורות כשכל בהן שהמדובר

לא. והזמורות מאתים הוסיפו שהפירות לומר, בעיניו

.‚ÈÌB˜n‰ ‰È‰68LÈÓlÁ B‡ ÚÏÒ Ba ˜ÈÊÁ‰L69, »»«»∆∆¡ƒ∆««»ƒ
Èe‡¯‰ ¯·„a Ba ˙B‰Ï CÈ¯ˆ - ‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»¿»»»»
‰Ó‰a Ba „ÈÓÚÈ B‡ ˙B¯t‰ Ba ÁËLiL ÔB‚k ,BÏ¿∆ƒ¿««≈«¬ƒ¿≈»
LÏM‰ Ô˙B‡ ÏÎa Ba ‰‰ ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ…∆¡»¿»»«»

.˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ¯·„a ÌÈL»ƒ¿»»»»…∆¡ƒ

כט:68) שדה 69)שם פירוש: "צונמא", כתוב: בגמרא
את  מתרגם עוזיאל בן [יונתן לזריעה. כלל ראויה שאינה
מחלמיש  ושמן מסלע דבש "ויניקהו יג: לב, (דברים הכתוב
זה  תרגום תקיפין. טינרין = צור חלמיש כיפין, = צור"
'ערוך  ראה מאד. קשה אדמה משמעותו שחלמיש מלמדנו,

טנר]. ערך השלם'

.„È„ÈÓÚÓ ‰È‰70ÌiÒÓ ÌB˜Óa ‰Ó‰a71¯ˆÁÓ »»«¬ƒ¿≈»¿»¿À»≈¬«
ÌL „ÈÓÚÓ B‡ ,ÔÈÏB‚¯z ÌL Ïc‚Ó ‰È‰L B‡ ,B¯·Á¬≈∆»»¿«≈»«¿¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈa ,BÏ·Ê ÌL Ô˙pL B‡ ,ÌÈÁ¯Â ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆»«»ƒ¿≈

‰ˆÈÁÓ ÌL „ÈÓÚ‰L72Ì‡ ,„ÈÓÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡ƒ»¿ƒ»≈∆…∆¡ƒƒ
ÌBia ÌÈL LÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·„a LnzLƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈»∆»»ƒ«
ÈÏ z˙ ‰z‡ :¯Ó‡Â ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏÚ ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e««¿»¿»««««∆»≈¿»««»»«»ƒ

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ‰Ê ÌB˜Ó73. »∆¿«¿ƒ¬≈¬»»

נז.70) שם וגמרא, החצר.71)משנה בכל השתמש ולא
לשאר 72) בו משתמש שהוא החלק בין מבדיל גדר או קיר

ללא 73)החצר. מחיצה העמיד בין חילקו שם, במשנה
הוא  כשהמחזיק שהמדובר שם, בגמרא וביארו העמיד.
על  להקפיד לא שותפים של ודרכם חצר, באותה שותף
מחיצה  העמדת ועל חזקה, זו אין ולפיכך אלה, תשמישים
בחזקת  שהמדובר שם, מיגש הר"י ופירש מקפידים.
חילק  ובזה זה, מקום לי נתת או מכרת בטוען ולא השימוש,
- מחיצה העמיד אפילו זר שבאדם זר, לאדם שותפים בין
כשהעמיד  שימוש חזקת יש ולשותף שימוש, חזקת לו אין
נתינה  או מכירה בטענת שנים שלש חזקת אבל מחיצה,
פירושו, קיבל ורבינו זר. באדם ובין בשותפים בין מועילה
חבירו  "בחצר ה"ה: שכנים מהלכות מהל' בפ"ה וכתב
החזיק", לא - מחיצה לו ועשה בהמתו העמיד אפילו
או  מכירה בטענת עוסקים אנו וכאן שימוש, לחזקת והכוונה
שותפים  בין הבדל כל אין ובזה שנים, שלש וחזקת נתינה
- העמיד ללא מחיצה העמיד בין לא וגם שותפים, לא או
שהמדובר  פירש שם [ורשב"ם החזקה. מועילה אופן בכל
יוסף']. וב'בית קמ סי' שם 'טור' ראה ונתינה. מכירה בטענת
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.ÂË‰„O74da ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê ‡·e ,¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰L »∆∆ƒÀ∆∆»≈»∆∆∆¡ƒ»
Û‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó ÏÎa ‰‰Â ¯„bÏ ıeÁ Ú¯ÊÂ¿»««»≈¿∆¡»¿»»∆≈»«
.‰˜ÊÁ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ‰L ¯Á‡ ‰L BÏÎ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆¬»»»««»»…»¿»¬»»
Ú¯BfL eÈ‡¯L ÔÂÈk :ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰L∆«¿»ƒ¬ƒ¿¿ƒ≈»∆»ƒ∆≈«
‰„O‰ ˙iÁ - Ú¯fM ‰Ó Ïk :e¯Ó‡ ,¯˜ÙÓ ÌB˜Óa¿»À¿»»«¿»«∆»««««»∆
Ú¯Bf‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .È˙ÈÁÓ ‡Ï CÎÈÙÏe ,epÏÎ‡z…¿∆¿ƒ»…ƒƒƒ¿«ƒ¿»«≈«
Ì„‡ Ïk „ÈÂ ‰iÁ Ï‚¯ ‡l‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó»∆≈»∆»∆∆«»¿«»»»

.Ba ÔÈÈeˆÓ¿ƒ

לו.74) שם יהודה, רב של מימרא

.ÊËdlk dÏÎ‡75Ú·¯ ˙ÈaÓ ıeÁ76dlÎa ˜ÈÊÁ‰ - ¬»»À»ƒ≈…«∆¡ƒ¿À»
Ba ‰‰ ‡lL Ú·¯ ˙Èa B˙B‡Ó ıeÁ77‰È‰ elÙ‡ . ≈≈…«∆…∆¡»¬ƒ»»

‰„O‰ CB˙a LÈÓlÁ78Ba LnzL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«»∆ƒ¿…ƒ¿«≈
BÏ Èe‡¯k79.‰˜ÊÁ Ba ‰ÊÏ ÔÈ‡ - »»≈»∆¬»»

כט:75) שם רבא, של רובע 76)מימרא בו שזורעים שטח
תבואה. בטל 77)הקב כזה קטן ששטח אומרים אנו ואין

- ממנו פחות שטח אבל רובע, בבית ודווקא השדה. לגבי
קמא). סי' שם ('טור' בו גם החזיק וכאילו השדה, לגבי בטל

לזריעה.78) ראוי וכדומה 79)ואינו פירות לשטיחת כגון
הי"ג). למעלה (ראה

.ÊÈ˜ÈÊÁ‰80„Á‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a „Á‡ ∆¡ƒ∆»»ƒ»¿»«≈≈∆¿∆»
„Á‡ ÏÎÂ ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â dÚ¯Êe Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ««¿«¿»»¿»«≈∆»¿»∆»
‰Ê - ÂÈzÁ˜Ï È‡Â ÈlL Ïk‰L :ÔÚBË Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆≈∆«…∆ƒ«¬ƒ¿«¿ƒ∆
BÏ LÈ - ÌÈL LÏL ÔÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»ƒ»«¬»»»»ƒ≈
‰¯B‡‰ ‡BÏÓk ‡e‰Â ,BÏ ÔÈÎÈ¯vL Ú˜¯˜Â ˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿«¿«∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆

BlÒÂ81‰ˆeÁ82˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ ,ÔÏÈ‡Â ÔÏÈ‡ ÏÎÏ ¿«»¿»ƒ»¿ƒ»¿∆∆∆¡ƒ
.Ú˜¯w‰ ¯‡L BÏ LÈ - Ú˜¯wa««¿«≈¿»««¿«

לז.80) והסל 81)שם הפירות את המלקט שתופס המקום
מיני  לכל שהואֿהדין מובן תאנים, קוטף = ("אורה" שבידו.
- בוצר בתאנים; - אורה מבאר: פכ: שם רש"י פירות.
בזיתים; - מוסק בתמרים; - גודר בתבואה; - קוצר בענבים;

פירות). בשאר - שתופסים 82)מלקט למקום מחוץ
פפא: רב אמר שם, בגמרא הפירות. מהם שמלקט הענפים
ומפרש  קרקע", חצי קנה וזה קרקע, וחצי אילנות קנה "זה
וסלו  אורה כמלא הכוונה קרקע" "וחצי שאמר מה רבינו
"קנה  פא.) (שם ששנינו משום שם), רשב"ם פירש (וכן
פב:) (שם יוחנן רבי ומפרש קרקע", קנה - (אילנות) שלשה
בין  רבינו מחלק מכירה, מהלכות בפכ"ד וסלו. אורה כמלא
קרקע, לו אין - שנים שלשה: למוכר אילנות שני מוכר
שנים  בין חילק לא לקוחות, בשני וכאן לו. יש - שלשה
כתב  וכן קרקע. לו יש אילנות בשני שגם ונראה לשלושה,
בשני  אפילו שלפנינו שבנידון ומבאר שם, רשב"ם גם
קונה  אומר - לקוחות שבשני משום קרקע, קנה אילנות
גם  כך יפה, בעין מכר שלך כשם הקרקעות: לקונה האילנות
עקירת  גבי לז: שם נאמרה זו (סברא יפה בעין מכר לי
האילנות  שמכר שבמשנה בדין אבל שיבשו), אחר האילנות
רעה  בעין "מוכר אומרים אנו לעצמו, הקרקע והשאיר
אילנות, שני כשמכר הקרקע כל את לעצמו והשאיר מוכר",

ולפיכך  אילן, שדה כמוכר זה הרי אילנות, שלושה וכשמכר
שם). מכירה הלכות (ראה קרקע קנה

.ÁÈÔÎÂ83ÔÏÈ‡ ˙B¯t Ïk ÏÎB‡‰84ÔÚËÂ ,ÌÈL LÏL ¿≈»≈»≈ƒ»»»ƒ¿»«
BÚ˜¯˜Â ‰Ê ÔÏÈ‡ ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÏÈ‡‰ ÏÚa ÏÚ85 «««»ƒ»«»»«¿»ƒƒ»∆¿«¿»

ÔÏÈ‡‰ È·Úk Ú˜¯˜ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ -86ÌB‰z‰ „Ú87. ¬≈∆≈«¿«»√ƒ»ƒ»««¿

ולח.83) לז: אחד.84)שם אילן לי 85)אפילו מכרת
האי  שתחת הקרקע את גם ששנינו 86)לן.בפירוש ומה

כלל, קרקע לו אין אילנות שני כשמכר שאפילו פא.) (שם
נוטל  אלא במקומו אחר לנטוע יכול אינו האילן וכשיתייבש
כשהלוקח  אבל סתם, אילן כשקנה היינו - שקנה האילן את
שלוש  ואכלתי שטרי ואבד הקרקע את גם בשטר קניתי טוען
"מה  שם: בגמרא ושאלו הקרקע. וקנה נאמן זה הרי - שנים
הקרקע  בעל לעשות יכול מה פירוש: למיעבד?" ליה הוה
יבוא  אם הלוקח טענת לסתור כדי קרקע, בלא אילן שמכר
חזקה? לי ויש הקרקע גם קניתי ויטען: שנים שלש אחר
גמר  לפני עדים בפני למחות צריך שהמוכר שם, ופירשו
בלי  בלבד האילן את שמכרתי דעו, ולהצהיר, שנים שלש
זה  כי מיחה, כשלא שהמדובר פירש ולא קיצר רבינו קרקע.

מועילה. כזו שמחאה מאליו -87)מובן האילן ייבש ואם
כנגד  לחפור רשאי אינו הקרקע ובעל במקומו, אחר יטע

רב. בעומק אפילו האילן

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O88˙Èa CB˙a ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏL Ba eÈ‰L ¿≈ƒ»∆»¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ‡Ò LÏL89‰BL‡¯ ‰La ‰¯OÚ ÏÎ‡Â ,90‰¯OÚÂ , »¿ƒ¿»«¬»»¿»»ƒ»«¬»»

.Ïka ˜ÊÁ‰ - ˙ÈLÈÏL ‰La ‰¯OÚÂ ,‰iL ‰La¿»»¿ƒ»«¬»»¿»»¿ƒƒÀ¿««…
‡e‰Â91LÏM‰ ˙Èa ÏÎa ˙B¯fÙÓ ÏÎ‡L ‰¯OÚ eÈ‰L ¿∆»¬»»∆»«¿À»¿»≈«»
ÔÈ‡Ò92Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ¿»»ƒ»≈¬»ƒ

˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÔÏÎ‡ ‡ÏÂ ˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ƒ¿»»ƒ»≈¿…¬»»…À¿«
ÏÎ‡L ‰na ‡l‡93. ∆»«∆∆»«

ולז.88) לו: סאים 89)שם שלש בו שזורעים שטח
סאה  בית הוא אילנות לנטיעת המקובל (השטח תבואה
ממטע). ד"ה שם 'תוספות' ראה אילנות. לעשרה

מהשלישי.90) וארבעה מזה שלושה זה, סאה מבית שלושה
(בתנאי).91) נאמר שלם 92)וזה שדה הוא סאה בית שכל

אכל  שלא סאה בבית החזיק לא ולפיכך עצמו, בפני
שמדובר  חננאל, רבינו בשם שם הרשב"ם [כתב פירותיו.
שלישית  שנה בשלים שפירותיהן תאנים (מין שוח בבנות
זו  בשנה פירות שהוציאו שהאילנות ואפשר לחניטתם),
שחנטו  פירות אכל שאחריה ובשנה שנתיים, לפני חנטו
שחנטו  הפירות הבשילו ובשלישית הקניה, שאחרי בשנה

הקניה]. שלו 93)בשנת אינה שהשדה משום אומרים, אנו
שראה  משום מיחה, לא הקרקע ובעל הפירות. כל אכל לא -

שם). (רשב"ם השדה כל בעל כדרך אוכל אינו שזה

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na94˙ˆ˜Ó ‡e‰ ÏÎ‡La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿»
˙B¯t‰ ¯‡L ÌÚ‰ eÊÊ·e ˙B¯t‰95ÁÈpÓ Ì‡ Ï·‡ ; «≈»¿»»¿»«≈¬»ƒ«ƒ«

ÔÏÈ‡Â Ô‡kÓ ÔÏÈ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ Ô‰È˙B¯t≈≈∆¬≈∆ƒ¿»«ƒ»ƒ»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÈÊÁ‰ - ‰„O‰ ÏkÓ Ô‡kÓƒ»ƒ»«»∆∆¡ƒ¿»«»∆««ƒ

‰È˙B¯t Ïk ÛÒ‡ ‡lL96. ∆…»«»≈∆»

השדה?94) בכל הוחזק לא הפירות, כל אכל לא שאם
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אחרות  בין זו שדה גם כשפירש אפילו כתב, קמד סי' שם
שם]. ב"ח ראה זו, שדה על הקול יצא לא כשמכר 52)-

כדין. שלא בה מחזיק שזה דעתו גילה לאחרים, השדה
ובה"ז, בה"ו שכתב כמו בשטר, שמכר כאן התנה לא רבינו
כמחאה. נחשבת כן גם - שטר בלא בעדים שמכירה ומשמע
והסברא  והרמ"ה, הר"י פסקו שכן כתב, שם וה'טור'
מועילה  עדים שני בפני מחאה שהרי לשיטתם מסייעת

כסףֿמשנה). ראה (מגידֿמשנה. שטר בלי ואפילו

.Ëd¯53ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ‰nk elÙ‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L »»»»««»»¬ƒ«»»ƒƒ
‰˜ÊÁ dÈ‡ - da ‰‰ ‡ÏÂ54da Á˙t Ì‡ ÔÎÂ .55 ¿…∆¡»»≈»¬»»¿≈ƒ»«»

ÌÈn‰ ÈÏÈ·L56„cOÂ ÁzÙe57ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·Ïa ¿ƒ≈««ƒƒ«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿…»«
.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ˙B¯t≈≈»¬»»

ואמוראים.54)חרשה.53) תנאים מחלוקת לו: שם
רב  ואחריהם עקיבא, ורבי ישמעאל שרבי אמרו, ובמסקנא

חזקה. אינה ניר הכריעו: רב 55)ושמואל של מימרא
א. עמוד שם השדה.56)נחמן, את פרר 57)להשקות

החקלאים  המחרישה. שהוציאה הגדולים הרגבים את
(משדדה). לכך מיוחד בכלי משתמשים

.ÈdÚ¯Ê58ÛÒ‡Â ¯Bk Ú¯Ê ‡l‡ ,ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡ÏÂ ¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿∆»»«¿»«
.‰‰ ‡Ï È¯‰L ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ¯Bk…∆¡ƒ∆¬≈…∆¡»

שם.58)

.‡ÈdÏÎ‡59˙ÁL60˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -61ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¬»»««…∆¡ƒ¿ƒ»»«»
ÔÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ ˙ÁLÏ Ú¯ÊÏ Ôk¯c62.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - «¿»ƒ¿…«¿««ƒ¿≈∆»»¿»ƒ¬≈¬»»

שם.59) יוסף, רב של לפני 60)מימרא התבואה את קצר
לבהמה. להאכילה כדי בעל 61)שבשלה, היה סבור

מפני  העולם, כדרך בשדה להשתמש מפחד שזה השדה,
לא  ולפיכך קניתיה, שיטעון: חשש ולא בגזלנות לה שירד

רבא 62)מיחה. נתן שם, בגמרא ביוקר. השחת זה במקום
עשירים  היו שתושביה מחוזא, מושבו מקום את דוגמא

ביוקר. המספוא ולפיכך בהמות, הרבה ומקיימים

.·ÈdÏÎ‡63‰Ï¯Ú64˙ÈÚÈ·L65ÌÈ‡ÏÎÂ66Èt ÏÚ Û‡ , ¬»»»¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ
‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰¯·Úa ‰‰pL67. ∆∆¡»«¬≈»¬≈¬»»

שם.63) השנים 64)ברייתא בשלוש האילן פירות
- ונקראים ובהנאה, באכילה אסורים לנטיעתן, הראשונות
את  ערלתו וערלתם כג): יט, (ויקרא הכתוב מלשון ערלה,

ואין 65)פריו. הפקר, והם השמיטה בשנת שגדלו פירות
מלאחרים. זכות יותר בהם השדה תבואה 66)לבעל

באכילה  והזרעים הגפן פירות נאסרו בכרם, שנזרעה
שם 67)ובהנאה. רשב"ם זו: בברייתא גירסאות שתי

שבידינו), הגמרא בספרי נדפס (וכן חזקה" "אינה גורס:
"הוה  גורס: הכי) ד"ה שם ב'תוספות' (מובא חננאל ורבינו
זו  ולגירסא חננאל. רבינו גירסת קיבל שרבינו ברור חזקה".
באיסור  אכילה שמפרשים שם ה'תוספות' פירושים: שני
דקים  (ענפים הזמורות כשאכל כאן והמדובר חזקה, אינה
ובכלאים  הערלה. בשנות שמותרים בהמה) למאכל הראויים
הוסיפו  כשלא המדובר כו:), (פסחים אסורים הזמורות שגם
לפני  בהן שהיה ממאתיים אחד הזריעה אחר הזמורות

שכלאי  כה. בפסחים כמבואר ההוספה, ובטלה הזריעה,
מאתיים  הוסיפו והפירות היתר, של במאתיים בטלים הכרם
על  מרובה הפירות של ההוספה שיחס טבעי, והדבר ונאסרו.
אלו  שדות פירות שכל ומשום הזמורות. הוספת יחס
אכילתן  - הזמורות מאשר בהיתר אחרת הנאה ואין אסורים,

ד  זה ואין חזקה, הקודמת,היא שבהלכה שחת לאכלה ומה
הראב"ד  דעת היא (וכן התבואה ולאכול להמתין שאפשר
מפרש  ורבינו כמותם). פסק שם ה'טור' וגם בהשגותיו,
שיטתו, מסביר ובמגידֿמשנה חזקה. היא איסור שאכילת
ושביעית  מערלה אחר באופן הכרם כלאי לפרש הוא שדוחק
נראה  לא וגם באיסור. גדלו הזמורות כשכל בהן שהמדובר

לא. והזמורות מאתים הוסיפו שהפירות לומר, בעיניו

.‚ÈÌB˜n‰ ‰È‰68LÈÓlÁ B‡ ÚÏÒ Ba ˜ÈÊÁ‰L69, »»«»∆∆¡ƒ∆««»ƒ
Èe‡¯‰ ¯·„a Ba ˙B‰Ï CÈ¯ˆ - ‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»¿»»»»
‰Ó‰a Ba „ÈÓÚÈ B‡ ˙B¯t‰ Ba ÁËLiL ÔB‚k ,BÏ¿∆ƒ¿««≈«¬ƒ¿≈»
LÏM‰ Ô˙B‡ ÏÎa Ba ‰‰ ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ…∆¡»¿»»«»

.˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ¯·„a ÌÈL»ƒ¿»»»»…∆¡ƒ

כט:68) שדה 69)שם פירוש: "צונמא", כתוב: בגמרא
את  מתרגם עוזיאל בן [יונתן לזריעה. כלל ראויה שאינה
מחלמיש  ושמן מסלע דבש "ויניקהו יג: לב, (דברים הכתוב
זה  תרגום תקיפין. טינרין = צור חלמיש כיפין, = צור"
'ערוך  ראה מאד. קשה אדמה משמעותו שחלמיש מלמדנו,

טנר]. ערך השלם'

.„È„ÈÓÚÓ ‰È‰70ÌiÒÓ ÌB˜Óa ‰Ó‰a71¯ˆÁÓ »»«¬ƒ¿≈»¿»¿À»≈¬«
ÌL „ÈÓÚÓ B‡ ,ÔÈÏB‚¯z ÌL Ïc‚Ó ‰È‰L B‡ ,B¯·Á¬≈∆»»¿«≈»«¿¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈa ,BÏ·Ê ÌL Ô˙pL B‡ ,ÌÈÁ¯Â ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆»«»ƒ¿≈

‰ˆÈÁÓ ÌL „ÈÓÚ‰L72Ì‡ ,„ÈÓÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡ƒ»¿ƒ»≈∆…∆¡ƒƒ
ÌBia ÌÈL LÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·„a LnzLƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈»∆»»ƒ«
ÈÏ z˙ ‰z‡ :¯Ó‡Â ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏÚ ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e««¿»¿»««««∆»≈¿»««»»«»ƒ

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ‰Ê ÌB˜Ó73. »∆¿«¿ƒ¬≈¬»»

נז.70) שם וגמרא, החצר.71)משנה בכל השתמש ולא
לשאר 72) בו משתמש שהוא החלק בין מבדיל גדר או קיר

ללא 73)החצר. מחיצה העמיד בין חילקו שם, במשנה
הוא  כשהמחזיק שהמדובר שם, בגמרא וביארו העמיד.
על  להקפיד לא שותפים של ודרכם חצר, באותה שותף
מחיצה  העמדת ועל חזקה, זו אין ולפיכך אלה, תשמישים
בחזקת  שהמדובר שם, מיגש הר"י ופירש מקפידים.
חילק  ובזה זה, מקום לי נתת או מכרת בטוען ולא השימוש,
- מחיצה העמיד אפילו זר שבאדם זר, לאדם שותפים בין
כשהעמיד  שימוש חזקת יש ולשותף שימוש, חזקת לו אין
נתינה  או מכירה בטענת שנים שלש חזקת אבל מחיצה,
פירושו, קיבל ורבינו זר. באדם ובין בשותפים בין מועילה
חבירו  "בחצר ה"ה: שכנים מהלכות מהל' בפ"ה וכתב
החזיק", לא - מחיצה לו ועשה בהמתו העמיד אפילו
או  מכירה בטענת עוסקים אנו וכאן שימוש, לחזקת והכוונה
שותפים  בין הבדל כל אין ובזה שנים, שלש וחזקת נתינה
- העמיד ללא מחיצה העמיד בין לא וגם שותפים, לא או
שהמדובר  פירש שם [ורשב"ם החזקה. מועילה אופן בכל
יוסף']. וב'בית קמ סי' שם 'טור' ראה ונתינה. מכירה בטענת
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לאחרים 95) ולתת פירותיו להפקיר השדה בעל של דרכו אין
אותם. דבאזי 96)לקטוף "והוא אמרו: שם בגמרא

לקט  שלא הפירות את העם שבזזו רבינו, ופירש באזוזי".
"והוא", שאמרו מה פירש זה, לפירושו ובהתאם המחזיק,
הראב"ד  וכן והרשב"ם, בכולו? החזיק לא אימתי הכוונה:
כגון  פירוש, בזויי" "דבזו חזקה? זו אימתי מפרשים:
היינו  הסאה, בתי שלושת מכל שאכל מפוזרים, שאכלם
בארמית. בקיעה קריעה, = (בזיעה וארבעה שלושה שלושה,
קרע  בעברית: דיליה, פורפורין בזע ח: ו, ויקרא רבה במדרש
מבית  האילנות עשרה כל כשאכל אבל שלו), ארגמן לבוש

זה  לדין שאכל. מקום אלא קנה לא - משניים או אחד סאה
אףֿעלֿפי  זו, בהלכה למעלה כמפורש רבינו, גם מודה עצמו
יותר  מפוזרים היו שאם שם, ב'טור' [כתב מפירושם. שנטה
הצריך  אלא הכל קנה לא - אילנות לעשרה סאה מבית
נטועים  היו שאם רשב"ם, בשם עוד וכתב לאילנות.
אלא  קנה לא - סאה לבית אילנות מעשרה יותר בצפיפות
היו  שאפילו ודעתו חולק, הלוי מאיר ורבינו שהחזיק. במה
בפחות  אבל חזקה, זו הרי אילן לכל אמות ארבע עד צפופים
להתייבש  שסופם משום כעקורים, נידונים אמות מארבע

אלה]. בדינים דעתו גילה לא ורבינו קצר. בזמן
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ה'תש"פ  ניסן ד' ראשון יום

צו. עשה מצות
― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

והנני וכלּֿדיניה. נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
מהֿ ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמזּכיר

לקּמן מֹוניםּׁשּיּזכר ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות מןֿהּטמאֹות ומין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכלֿמין
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`)אּלא לאֿתעׂשה, מצות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
זה ׁשּדבר אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָזה
ּכלֹומר: עׂשה, מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמטּמא
אֹומרים ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּדין
ּבמּצב הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּנֹוגע
רׁשּות: ׁשל ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחר,
ספרא ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָאם

(ipiny zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם :(g ,`i `xwie)― ְְִִָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ"יכֹול

ּתּטּמאּו" ck)"ּולאּלה ,`i my)נבלה אדם ראה אם יכֹול ; ְְִִֵֵֶַָָָָָָָ
הא תּגעּו", לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹיל
הּדין ― היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ְְֱִִִִֵֵֵֵַַַָּכיצד?
נטמא ּבזה ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאׁשר
חּוץ לצאת הּטמאים: ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָונעׂשה

ׁשכינה dnipte)למחנה ycwnay 'l`xyi zxfr'n)וׁשּלא ְְְֲִֵֶַָֹ
הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹלאכל
היה אם אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכלֹומר:
הּטמאה. מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻּבקרבתֹו

ה'תש"פ  ניסן ה' שני יום

קט. עשה מצות
יום ראשוןֿ שני ד ֿ'ה 'ניסן 
― הק"ט מקוההּמצוה ּבמי לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

והּוא ּבֹו, ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני מּכלֿמין נטהר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻואז
אתּֿכלּֿבׂשרֹו" ּבּמים "ורחץ יתעּלה: fh)אמרֹו ,eh `xwie), ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

ּבּקּבלה rxevn)ּובא zyxt `xtq)ׁשּכלּֿבׂשרֹו "מים : ְִֶַַַָָָָָ
נֹובעים מים היּו אם אּלא מקוה", ׁשעּור והּוא ּבהם ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָעֹולה

(oirnn)מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ׁשּלהם ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
ze`eewn)זֹו zekld)הּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

"ּבמים הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּיטהר
bi)חּיים" ,my)מצות ׁשהּטבילה ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּכלֿ ּכדר ּבהכרח, לטּבֹול חּיב ׁשּכלֿטמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעׂשה,
ׁשּיׁש ׁשּכלֿמי אֹו ציצית, לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמתעּטף
לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה לעׂשֹות חּיב ּבית ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָלֹו
לא מּטמאתֹו להּטהר ׁשּכלֿהרֹוצה נצטּוינּו ׁשאנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻטבילה
ּולׁשֹון יטהר. ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ּדבר ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיּתכן

zen)ספרא ixg` zyxt)מל ּגזרת יכֹול ּבּמים, "ורחץ : ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
(mrh `ll ,`ed jexa yecwd)אל יבא ואחר לֹומר: ְְֶַַַַָֹּתלמּוד

הּזה לּכלל רֹומז הריהּו הּטמאה". מּפני ― ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּמחנה
להּטהר ׁשרֹוצה למי ּבלבד ּדין ׁשּזה :ל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּבארּתי
ׁשּנחּיבהּו לא אבל הּמצוה; הּוא זה ודין ― ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיעׂשהּֿכ
יּכנס ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר הרֹוצה אּלא ּדוקא, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻטבילה

ׁשכינה miptle)למחנה ycwnd ziaay l`xyi zxfrn)איזה ְְֲִֵֵֶַָ
האמת ספר ּבאר ּוכבר רּׁשאי. ― dxezd")זמן xtq") ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָ

טהרתֹו ׁשאין אּלא טהֹור, ׁשהּוא וטבל ׁשּנטמא ְְֳִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּכלֿמי
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד dliahd)ׁשלמה meia ynyd rwyzy). ְְֲִִֵֶַַָ

ערֹום וגּופֹו לטּבל ׁשּצרי המקּבל, ּבּפרּוׁש ּגם ּבא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻוכן
אמרּו הּמים. ּבׁשטח c:)נֹוגע oiaexir)― "ּכלּֿבׂשרֹו : ְְְִֵֶַַַָָָָ

נתּב הּנה הּמים". ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר יהא ל,ׁשּלא אר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ
הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה מצות והיא ― זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּמצוה

יֹום טבּול ודיני החציצה aixrdודיני `l oiicre lahy df) ְְְֲִִִֵֵַָ
(eyny Ð drwy Ðמקואֹות ּבמּסכת מבארת זֹו ּומצוה .ְְְְִִֶֶֶֶַָָֹ

יֹום. טבּול ְְֶֶַּובמּסכת
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ה'תש"פ  ניסן ו' שלישי יום

קט. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הק"ט ְִַַָהּמצוה

ה'תש"פ  ניסן ז' רביעי יום

קט. עשה מצות
שני. ביום נדפסה הק"ט ְִַַָהּמצוה

ה'תש"פ  ניסן ח' חמישי יום

קט. עשה מצות
שני. ביום נדפסה הק"ט ְִַַָהּמצוה

ה'תש"פ  ניסן ט' שישי יום

רלז. קט. עשה מצות
שני. ביום נדפסה הק"ט ְִַַָהּמצוה

― הרל"ז הּׁשֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ
וגֹו'" ׁשֹור "וכיֿיּגח יתעּלה: אמרֹו gk)והּוא ,`k zeny), ְְְְְִִִֶַַָ

רעהּו" אתֿׁשֹור ׁשֹורֿאיׁש dl)"וכיֿיּגֹוף ,my)ּוכבר . ְְִִִֵֵֶָ
הראׁשֹונים הּפרקים ּבׁשׁשת זה ּדין הלכֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

קּמא.(aa`)מ  ִַָ

ה'תש"פ  ניסן י' ש"ק יום

רמ. עשה מצות
יום שלישיֿ שבתֿ קודש ו ֿ'י 'ניסן 

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָ
ההבער ּבדין zecyׁשּנצטּוינּו ewifde ,eizenda exriay) ְְְִִִֵֶֶַַ

(mixg`ֿאֹו ׂשדה יבערֿאיׁש "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֶֶֶַַָָ
וגֹו'" c)כרם ,ak zeny)זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֶֶֶָָ

מ ו' ּופרק ב' ּבפרק מּגּטין.(aa`)ּבכללּותֹו ה' ּופרק קּמא ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָ
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לאחרים 95) ולתת פירותיו להפקיר השדה בעל של דרכו אין
אותם. דבאזי 96)לקטוף "והוא אמרו: שם בגמרא

לקט  שלא הפירות את העם שבזזו רבינו, ופירש באזוזי".
"והוא", שאמרו מה פירש זה, לפירושו ובהתאם המחזיק,
הראב"ד  וכן והרשב"ם, בכולו? החזיק לא אימתי הכוונה:
כגון  פירוש, בזויי" "דבזו חזקה? זו אימתי מפרשים:
היינו  הסאה, בתי שלושת מכל שאכל מפוזרים, שאכלם
בארמית. בקיעה קריעה, = (בזיעה וארבעה שלושה שלושה,
קרע  בעברית: דיליה, פורפורין בזע ח: ו, ויקרא רבה במדרש
מבית  האילנות עשרה כל כשאכל אבל שלו), ארגמן לבוש

זה  לדין שאכל. מקום אלא קנה לא - משניים או אחד סאה
אףֿעלֿפי  זו, בהלכה למעלה כמפורש רבינו, גם מודה עצמו
יותר  מפוזרים היו שאם שם, ב'טור' [כתב מפירושם. שנטה
הצריך  אלא הכל קנה לא - אילנות לעשרה סאה מבית
נטועים  היו שאם רשב"ם, בשם עוד וכתב לאילנות.
אלא  קנה לא - סאה לבית אילנות מעשרה יותר בצפיפות
היו  שאפילו ודעתו חולק, הלוי מאיר ורבינו שהחזיק. במה
בפחות  אבל חזקה, זו הרי אילן לכל אמות ארבע עד צפופים
להתייבש  שסופם משום כעקורים, נידונים אמות מארבע

אלה]. בדינים דעתו גילה לא ורבינו קצר. בזמן



zeevnd xtq m"anx ixeriyoqip 'iÎ'c -t"yz'd

ה'תש"פ  ניסן ד' ראשון יום

צו. עשה מצות
― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

והנני וכלּֿדיניה. נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
מהֿ ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמזּכיר

לקּמן מֹוניםּׁשּיּזכר ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות מןֿהּטמאֹות ומין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכלֿמין
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`)אּלא לאֿתעׂשה, מצות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
זה ׁשּדבר אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָזה
ּכלֹומר: עׂשה, מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמטּמא
אֹומרים ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּדין
ּבמּצב הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּנֹוגע
רׁשּות: ׁשל ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחר,
ספרא ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָאם

(ipiny zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם :(g ,`i `xwie)― ְְִִָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ"יכֹול

ּתּטּמאּו" ck)"ּולאּלה ,`i my)נבלה אדם ראה אם יכֹול ; ְְִִֵֵֶַָָָָָָָ
הא תּגעּו", לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹיל
הּדין ― היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ְְֱִִִִֵֵֵֵַַַָּכיצד?
נטמא ּבזה ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאׁשר
חּוץ לצאת הּטמאים: ּבכלֿחּיּובי וחּיב טמא ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָונעׂשה

ׁשכינה dnipte)למחנה ycwnay 'l`xyi zxfr'n)וׁשּלא ְְְֲִֵֶַָֹ
הּצּוּוי, וזהּו ― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹלאכל
היה אם אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכלֹומר:
הּטמאה. מּמיני ּבכלֿמין זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻּבקרבתֹו

ה'תש"פ  ניסן ה' שני יום

קט. עשה מצות
יום ראשוןֿ שני ד ֿ'ה 'ניסן 
― הק"ט מקוההּמצוה ּבמי לטּבֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

והּוא ּבֹו, ׁשּנטמאנּו הּטמאה מּמיני מּכלֿמין נטהר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻואז
אתּֿכלּֿבׂשרֹו" ּבּמים "ורחץ יתעּלה: fh)אמרֹו ,eh `xwie), ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

ּבּקּבלה rxevn)ּובא zyxt `xtq)ׁשּכלּֿבׂשרֹו "מים : ְִֶַַַָָָָָ
נֹובעים מים היּו אם אּלא מקוה", ׁשעּור והּוא ּבהם ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָעֹולה

(oirnn)מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשעּור, אין ׁשּלהם ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
ze`eewn)זֹו zekld)הּמים יהיּו ּבלבד ׁשהּזב ּומּתנאיה, .ְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

"ּבמים הּכתּוב: ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו נֹובעים, ּבהם ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּיטהר
bi)חּיים" ,my)מצות ׁשהּטבילה ּבאמרנּו הּכּונה ואין . ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּכלֿ ּכדר ּבהכרח, לטּבֹול חּיב ׁשּכלֿטמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעׂשה,
ׁשּיׁש ׁשּכלֿמי אֹו ציצית, לעׂשֹות חּיב ּבטּלית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמתעּטף
לדין ּבכ ּכּונתי אּלא ― מעקה לעׂשֹות חּיב ּבית ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָלֹו
לא מּטמאתֹו להּטהר ׁשּכלֿהרֹוצה נצטּוינּו ׁשאנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻטבילה
ּולׁשֹון יטהר. ואז ּבּמים, ּבטבילה אּלא זה ּדבר ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָיּתכן

zen)ספרא ixg` zyxt)מל ּגזרת יכֹול ּבּמים, "ורחץ : ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
(mrh `ll ,`ed jexa yecwd)אל יבא ואחר לֹומר: ְְֶַַַַָֹּתלמּוד

הּזה לּכלל רֹומז הריהּו הּטמאה". מּפני ― ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּמחנה
להּטהר ׁשרֹוצה למי ּבלבד ּדין ׁשּזה :ל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּבארּתי
ׁשּנחּיבהּו לא אבל הּמצוה; הּוא זה ודין ― ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיעׂשהּֿכ
יּכנס ולא ּבטמאתֹו להּׁשאר הרֹוצה אּלא ּדוקא, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻטבילה

ׁשכינה miptle)למחנה ycwnd ziaay l`xyi zxfrn)איזה ְְֲִֵֵֶַָ
האמת ספר ּבאר ּוכבר רּׁשאי. ― dxezd")זמן xtq") ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָ

טהרתֹו ׁשאין אּלא טהֹור, ׁשהּוא וטבל ׁשּנטמא ְְֳִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּכלֿמי
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד dliahd)ׁשלמה meia ynyd rwyzy). ְְֲִִֵֶַַָ

ערֹום וגּופֹו לטּבל ׁשּצרי המקּבל, ּבּפרּוׁש ּגם ּבא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֻוכן
אמרּו הּמים. ּבׁשטח c:)נֹוגע oiaexir)― "ּכלּֿבׂשרֹו : ְְְִֵֶַַַָָָָ

נתּב הּנה הּמים". ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר יהא ל,ׁשּלא אר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ
הּמקוה ּדיני ּכֹוללת ― טבילה מצות והיא ― זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּמצוה

יֹום טבּול ודיני החציצה aixrdודיני `l oiicre lahy df) ְְְֲִִִֵֵַָ
(eyny Ð drwy Ðמקואֹות ּבמּסכת מבארת זֹו ּומצוה .ְְְְִִֶֶֶֶַָָֹ

יֹום. טבּול ְְֶֶַּובמּסכת
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, ה'תיש"א 

ברוקלין

הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ צנמ"ס וכו' וכו' מהור"ר אהרן חיים הלוי שי'

שלום וברכה!

בעתו הגיעה לידי תשורתו הירחון "כרם" שיו"ל על ידו, ות"ח ת"ח על זה.

ויה"ר שיסגי חילי' באורייתא להגדיל תורה ולהאדירה ולהפיצה.

ומהנכון למאד להקציע בירחון לתורה כגון זה וכיו"ב מדור מיוחד גם בשביל נותן התורה, כי אף 

שאמרו רז"ל משחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, ויותר מזה: ויתר הקב"ה 

כו' ולא ויתר על מאסה של תורה כו' הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו, המאור שבה הי' מחזירן למוטב. 

אבל בכל זה אין לסמוך עד שהקורא ימצא המאור ויחזירו למוטב וגם עד שיכיר בהד' אמות של הלכה 

שזהו דירתו של הקב"ה, אלא צריך לתת את המאור שבתורה, זאת אומרת פנימיות התורה, מן המוכן, 

ולעזור להקורא בכדי שיכיר בהכרה גמורה אשר הד' אמות של הלכה הם הם דירתו של הקב"ה.

וידוע מרז"ל בנדרים )פא, א( על עזבם את תורתי גו' שאין מברכין בתורה תחילה, ופירש הר"ן 

חשובה  היתה  שלא  כלומר  תחילה,  בתורה  מברכין  היו  שלא  אלא  תמיד..  בתורה  היו  עוסקין  ודאי 

בעיניהם כ"כ שיהא ראוי לברך עלי', שלא היו עוסקים בה לשמה..

והיינו לא הלכו בה, כלומר בכונתה ולשמה, אלו דברי הרב החסיד ז"ל. עכ"ל. - ולהעיר ג"כ 

מביאור הרמב"ם )בהקדמתו לפיה"מ( במרז"ל הנ"ל אין לו להקב"ה כו' - כי מהלכה נלמד החכמה 

והמעשה. "והנכבד שבמושכלות לצייר לנפשו אחדות הקב"ה".

בברכת חג הפסח כשר ושמח.

מוסג"פ הקונטרס לחג הפסח שזה עתה הו"ל.
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:Búeëìî-ìëaàë(ô) :Cìnä LøBëì úçà úðL-ãò ìàiðc éäéå §¨©§«©«§¦Æ¨«¦¥½©§©¬©©−§¬¤©¤«¤

á-÷øô ìàéðãdÎ`

àézL úðLáe:åéìò äúéäð BúðLe Bçeø íòtúzå úBîìç øvðãëáð íìç øvðãëáð úeëìîì íáøîàiå ¦§©´§©À¦§©§Æ§ª«©§¤©½¨©¬§ª«©§¤©−£Ÿ®©¦§¨´¤½§¨−¦§§¨¬¨¨«©´Ÿ¤
éðôì eãîòiå eàáiå åéúîìç Cìnì ãébäì íécNkìå íéôMëîìå íéôMàìå íénèøçì àø÷ì Cìnä©Â¤¤¦§¸Ÿ©«©§ª¦¹§¨«©¨¦À§©«§©§¦Æ§©©§¦½§©¦¬©¤−¤£ŸŸ¨®©¨¾Ÿ©©«©§−¦§¥¬

:Cìnäâ:íBìçä-úà úòãì éçeø íòtzå ézîìç íBìç Cìnä íäì øîàiåãCìnì íécNkä eøaãéå ©¤«¤©Ÿ̄¤¨¤²©¤−¤£´¨¨®§¦©¦¨´¤¦½¨©−©¤«©£«©«§©§¯©©§¦²©¤−¤
:àeçð àøLôe Cãáòì (êéãáòì) àîìç øîà ééç ïéîìòì àkìî úéîøàä(àéãùëì) øîàå àkìî äðò £¨¦®©§¨Æ§¨§¦´¡¦½¡©¬¤§¨²§©§−̈¦§¨¬§©¥«¨¥³©§¨Æ§¨©´

:ïeîNzé éìåð ïBëézáe ïeãáòúz ïéîcä døLôe àîìç éðpeòãBäú àì ïä àcæà épî àúlî éàcNëì§©§¨¥½¦§−̈¦¦´©§¨®¥´¨³§«§©Æ¦Æ¤§¨´¦§¥½©¨¦Æ¦§©§½¨¥−§¨¦¬¦§¨«
i"yx

(Î).éîåèøçä בעצמות מתים בטימי ששואלי' אלו
טמיא: שחיק עצמות שחיק אמר דאת כמה מתים

.íéôùàä במז שדוחקים בתנחומא:אלו מפורש כך ל
(‡Î).ìàéðã éäéå לכורש אחת שנת עד בבבל בגדולה

שמו  נקרא ולמה דניאל זה התך האומר לדברי המלך.
כורש  שזהו לומר אנו צריכין מגדולתו שחתכוהו התך
דברי  שכל האומר ולדברי אחשורוש שלפני הראשון
השני  דריוש הוא זה כורש נאמר פיו על נחתכין מלכות
לגוב  שהשליכו המדי דריוש ובימי אחשורוש אחר
דנא  ודניאל ו) (לקמן שנאמר מגדולתו ירד לא אריות
למדנו  פרסאה כורש ובמלכות דריוש במלכות הצלח

בגדולה: היה הראשון כורש שבימי
(‡).øöðãëåáð úåëìîì íéúù úðùáå לומר אפשר אי

בסדר  שנויה כך הבית לחורבן שתים בשנת אלא כן

זדונו  שהראה על נבוכדנצר למלכות וקראו עולם
עולם: של מלכו דביר לתוך åçåø.ליכנס íòôúúå

נעלם  שלא מא) (בראשית רוחו ותפעם נאמר בפרעה
גם  ממנו שנעלם וכאן החלום פתרון אלא ממנו

הלשון: נכפלה פעימה íòôúúå.החלום לשון
נקיפה: לשון ז''ל פירש''י ובחומש äúéäðוהלימה,

.åéìò:הווה על הווה ו) (יחזקאל כמו שברון לשון
(„).ééç ïéîìòì:יחיה êãáòì.לעולם àîìç øîà

לעבדך: החלום àãæà.(‰)אמור éðî äúìéî הדבר
הלך: äéøùôå.ממני àîìç éððåòãåäú àì ïä לא אם

ופתרונו: החלום ïåãáòúú.תודיעוני ïéîãä לאברים
במסכת  הדמוה הדומי בגמרא יש והרבה תתחתכו.

שומות ïåîùúé.אשפה:éìåð.גיטין: יהון וישם, לשון
לאשפות:

cec zcevn
(Î).‰È· ˙ÓÎÁ:דבר מתוך  דבר הבנת מצאÌ‡ˆÓÈÂ.חכמת 

והאשפים : החרטומים  כל  על  יותר ידות עשר  È‰ÈÂ(Î‡)בהם
.Ï‡È„עצמו מנע ומאז וגו' שנת עד  בבבל  היה בגדולה

תחתיו: זרובבל את  ומינה המלך  ממלאכת
(‡).ÌÈ˙˘ ˙˘·Âהעכו"ם כל  שכבש  ואחר הבית  חורבן אחר

ובא הימים באחרית  שיהיה מה  מחשבות חשב  עליהם  ומלך 
החלום : בפתרון וכמ"ש  החלום שהיתהÂÓÂÏÁ˙.לו לפי

חלומות: אמר  הרבה היתהÌÚÙ˙˙Â.מענינים  נשימתו
מה זמן  הנשימה  לעצור  יוכל  שלא החרד  כדרך  בו מקשקשת 

ובאה : הולכת ÂÈÏÚ.והיא ‰˙È‰ולא מעליו נכרתה  השינה
עוד : לישן יכול  ויודעיםÌÈÓÂË¯ÁÏ.(·)היה הטבע  חכמי הם 

השינה: בעת  הדמיונות  את  הנפש תראה  ואיך  החלומות עיקר ובמיÌÈÙ˘‡ÏÂ.הם הזרוע בדופק היודעים  הרפואה  חכמי  הם
הגוף: מתכונת על הולכים החלומות ורוב הגוף השתנות השעותÌÈÙ˘ÎÓÏÂ.השתן כפי העין למראה התולדות  דבר המשנים  הם 

המערכות : כפי  החלום לדעת  המה  גם ויוכלו  הכוכבים במערכות  מהעתידותÌÈ„˘ÎÏÂ.הראויות  מה יודעים  המזלות חכמי הם
חלומו: את לדעת  הם גם ויוכלו נ"נ  מולד עת ידעו והמה מולדו  עת ידעו אשר מי  דבריÈ‚‰Ï„.של  את מלבם יגידו  אשר

היא: מה  ממני:Ú„Ï˙.(‚)החלום השכוח  החלום  את לדעת נפשי כלתה כי  על  היא  והחרדה ‰ÌÈ„˘Î.(„)הפעימה Â¯·„ÈÂ
מהעתידות: מה המה יודעים כי על שבאו החכמים יתר מכל  החלום  לדעת ראוים  היותר שהם לפי הם השיבו ‡¯ÈÓ˙.לזה 

תואנה לבקש  העם  מן המלך  יבוש ואולי כולם ישמעו  למען היה  וכוונתם  בו רגילים שכולם כשדים לשון והוא ארמי בלשון
Â‚Â'.כזאת : ‡ÎÏÓ: האמרים בראשית המלך את  לברך  המוסר  מדרך  והוא עולם  עד  יחיה  ÂÁ‡.המלך  ‡¯˘ÙÂ: נגיד והפתרון 
(‰).'Â‚Â ‰˙ÏÓ: החלום דברי שכחתי ר"ל  ממני  הלך  Â‚Â'.הדבר  ‡Ï Ô‰: החלום לי תודיעו לא  Â‚Â'.אם  ÔÈÓ„‰תהיו לנתחים

Â‚Â'.נעשים: ÔÂÎÈ˙·Â: נוול ומקום לאשפות  יושמו בתיכם 

oeiv zcevn
(Î).˙Â„È:(מז (בראשי' הידות וארבע כמו חלקים 

.ÌÈÓÂË¯Á‰:הטבע חכמי  הרפואה:‰‡˘ÌÈÙ.הם חכמי הם 
(‡).ÌÚÙ˙˙Âותפעם בבוקר ויהי וכן  וקשקוש הכאה  ענין

המקשקש: פעמון מלשון והוא  מ"א). (בראשי' Â˙˘Â.רוחו
שינה: ונחליתיÈ‰˙‰.מלשון  נהייתי כמו  ושבירה  כריתה ענין 

ח ): אותוÙÂ˘¯‡.(„)(לקמן אין ופותר כמו  ופתרונו 
לשון הוא  הספר רוב וכן ליה לית ופשר תרגומו מ ) (בראשי'
עליהם: ראיה להביא צורך  ואין ארמית  והוא תרגום 

(‰).‡„Ê‡: לטעמיה ואזדא  ובדרז"ל  הוא‰„ÔÈÓ.הלכה  בת"י
נתחים: ענין 

al wxt dinxi - mi`iap

áì-÷øô äéîøégiÎg

çúBúðòa-øLà éãN-úà àð äð÷ éìà øîàiå äøhnä øöç-ìà ýåýé øáãk éãc-ïa ìàîðç éìà àáiå©¨´Ÿ¥Â©£©§¥̧¤Ÿ¦¹¦§©´§¨»¤£©´©©¨¨¼©´Ÿ¤¥©¿§¥´Â̈¤¨¦¸£¤©£¨¹
:àeä ýåýé-øáã ék òãàå Cì-äð÷ älàbä Eìe äMøéä ètLî Eì-ék ïéîéða õøàa | øLàèäð÷àå £¤´§¤´¤¦§¨¦À¦«§º¦§©¯©§ª¨²§¬©§ª−̈§¥¨®¨¥©¾¦¬§©§−̈«¨«¤§¤Æ

:óñkä äøNòå íéì÷L äòáL óñkä-úà Bl-äì÷Làå úBúðòa øLà éãc-ïa ìàîðç úàî äãOä-úà¤©¨¤½¥¥²£©§¥¬¤Ÿ¦−£¤´©£¨®¨«¤§£¨Æ¤©¤½¤¦§¨¬§¨¦−©£¨¨¬©¨«¤
é:íéðæàîa óñkä ì÷Làå íéãò ãòàå ízçàå øôqa ázëàåàéíeúçä-úà äð÷nä øôñ-úà çwàå ¨¤§³Ÿ©¥Æ¤Æ¨«¤§½Ÿ¨¨¥−¥¦®¨¤§¬Ÿ©¤−¤§Ÿ§¨«¦¨¤©−¤¥´¤©¦§¨®¤¤«¨²

:éeìbä-úàå íéwçäå äåönäáéìàîðç éðéòì äéñçî-ïa äiøð-ïa Ceøa-ìà äð÷nä øôqä-úà ïzàå ©¦§¨¬§©ª¦−§¤©¨«¨¤¥º¤©¥´¤©¦§À̈¤¨´¤¥¦¨»¤©§¥¨¼§¥¥Æ£©§¥´
:äøhnä øöça íéáLiä íéãeäiä-ìk éðéòì äð÷nä øôña íéáúkä íéãòä éðéòìe éãcâéúà äeöàå Ÿ¦½§¥¥Æ¨«¥¦½©Ÿ§¦−§¥´¤©¦§¨®§¥¥Æ¨©§¦½©Ÿ§¦−©£©¬©©¨¨«¨«£©¤Æ¤

:øîàì íäéðéòì Ceøaãéøôñ úà älàä íéøôqä-úà çB÷ì ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà-äk ¨½§¥¥¤−¥«Ÿ«Ÿ¨©Á§¨̧§¨¹¡Ÿ¥´¦§¨¥À¨´©¤©§¨¦´¨¥¿¤¥´¥¤Á
:íéaø íéîé eãîòé ïòîì Nøç-éìëa ízúðe äfä éeìbä øôñ úàå íeúçä úàå äfä äð÷näåèék ©¦§¨̧©¤¹§¥´¤¨À§¥̧¥³¤©¨Æ©¤½§©−̈¦§¦¨®¤§©¬©©©§−¨¦¬©¦«¦´

:úàfä õøàa íéîøëe úBãNå íézá eðwé ãBò ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà äëæèýåýé-ìà ìltúàå ¬Ÿ¨©²§¨¬§¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®´¦¨¬¨¦²§¨¬§¨¦−¨¨¬¤©«Ÿ¨¤§©¥−¤§¨®
:øîàì äiøð-ïa Ceøa-ìà äð÷nä øôñ-úà ézú éøçàæéúéNò äzà | äpä ýåýé éðãà däà ©£¥³¦¦Æ¤¥´¤©¦§½̈¤¨¬¤¥¦−̈¥«Ÿ£¨»£Ÿ¨´§¦¼¦¥´©¨´¨¦À¨

:øác-ìk Enî àìté-àì äéeèpä Eòøæáe ìBãbä Eçëa õøàä-úàå íéîMä-úàçéíéôìàì ãñç äNò ¤©¨©Æ¦Æ§¤¨½̈¤§«Ÿ£Æ©¨½¦«§Ÿ£−©§¨®«Ÿ¦¨¥¬¦§−¨¨¨«³Ÿ¤¤Æ¤Æ©«£¨¦½
:BîL úBàáö ýåýé øBabä ìBãbä ìàä íäéøçà íäéða ÷éç-ìà úBáà ïBò ílLîe§©¥Æ£´¨½¤¥¬§¥¤−©£¥¤®¨¥³©¨Æ©¦½§¨¬§¨−§«

i"yx
(‡È).äð÷îä øôñ úà:המכירה åâå'.שטר íåúçä úà

וחוק: כדת חתום כשהוא חתימתו éåìâä.עם úàå
הדיינין  וחתמו וכתבו עדיו פי על דין בבית שהוחזק
גלוי  הדבר לעשות השטרות קיום הוא דדייני אשרתא
גט  לענין פירשו ורבותינו העדים. ימותו פן ומפורסם

בתרא: בבבא ומקושר éãåã.(È·)פשוט ìàîðç éðéòì
זאת  אין ואם היו שנים שמא דודי בן קראו עכשיו ועד
היה  דודו ובן דודו לומר נוטים ויש מהו. ידעתי לא
אחיו  שמעון בת את נשא ראובן כגון לירמיה חנמאל
דודו  ימין הרי ימין שמעון הוליד וכבר נמואל לו וילדה

בן  שהוא דודו בן וגם הוא אמו אחי שבן לנמואל
שלא  המדה היא ואינה נמואל של אביו אחי שמעון

דוד: קרוי האם אח המקרא בכל øîà(È„)מצינו äë
.'åâå:גולים הכל שהרי מצניעם אני לחנם תאמר אל
(ÂË).'ä øîà äë éë:בתים לקנות àìôé.(ÊÈ)סופן àì

לי  אמרת ולמה לגלות שסופנו אתה ויודע יכחד לא
שדה: éç÷.(ÁÈ)לקנות ìà úåáà ïåò íìùîå הזה הדור

הרעה: בדרך אבותיהם אחרי øåáâä.ההולכים ìåãâä
בהיכלו  מרקדין אלילים עובדי אמר: והנורא. אמר ולא

יומא: במסכת נוראותיו. איה

cec zcevn
(Á).'‰ ¯·„ ÈÎ:' ה לי אמר ‰Â¯È˘‰.כאשר ËÙ˘Óרצה

לכן אותה  לרשת  ראוי ואתה ממך  קרוב לי ואין  הואיל לומר
אותה : וקנה אחרים  ליד  תבוא  לבל אותה רצהÚ„‡Â.גאל

ולכן באמת  לקנותה הוא  ה ' דבר אשר  בדעתי השכלתי לומר
הדבר: לי הכסףÏ˜˘‡Â‰.(Ë)הודיע  את  במשקל לו  מסרתי

ארז"ל : כן מנים שבעה ר"ל שקלים שבעה במספר והיו השדה  ‰ÛÒÎ.ומחיר  ‰¯˘ÚÂ:ת"י כן  סלעים  ·ÙÒ¯.(È)עשרה  ·Â˙Î‡Â
מו): (ישעיה  קמח  וטחני וכן סופו ע "ש ספר וקראו  השדה קניית דברי בספר  לכתוב  לחתוםÌÂ˙Á‡Â.צויתי השדה לבעל צויתי

המקנה : ספר על  ÌÈ„Ú.שמו „Ú‡Â:משקל במאזני  הכסף שקלתי ולפניהם בדבר  שיראו  עדים  ‰˜Ó‰.(È‡)זימנתי ¯ÙÒשטר
השדה:‰ÌÂ˙Á.‡˙הקנין: בעל  מיד  חתום  כשהוא ר "ל  החתום ÌÈ˜ÂÁ‰Â.עם ‰ÂˆÓ‰שהיו והחוקים המצוה  כפי  הנעשה  ר "ל 

האלה: בימים ‰‚ÈÂÏ.נהוגים  ˙‡Âההיא המכירה על  מערער מי היה  ולא ובפרסום הגלוי, נעשה  שהמכירה בו שכתוב שטר  הוא 
עתה: גם לכתוב נוהגין ‰˜Ó‰.(È·)וכאשר  ¯ÙÒ‰ לבד :‡˙ העיקר זכר ולקצר הגלוי  ספר „È„Â.וה"ה Ï‡ÓÁשלא יתכן

דודו: בן היה  הוא  כי השדה בעל ירמיה:‰ÌÈ·˙ÂÎ.זהו  בדבר  בספר המכירה דבר כותבי ‰ÌÈ„Â‰È.הם  ÏÎ ÈÈÚÏולעיני כמו
הוי"ו: ‰ÌÂ˙Á.(È„)והחסר ˙‡Â:שבו החתימה האלה :Ì˙˙Â.ועם הספרים ¯·ÌÈ.את  ÌÈÓÈ Â„ÓÚÈ ÔÚÓÏמשמר חרס  כלי כי

הרקבון : מן בו  הנתון Î‰.(ÂË)דבר ÈÎוהכשדים הואיל  הבל  המה חרס בכלי  הספרים  ונתינת השדה  שקניית תחשוב  אל  כאומר 
באמת השדה אקנה  למען והוא  וכו ' חנמאל  הנה ה ' לי שאמר במה  נוטה דעתי לומר , רצה  ה'. אמר כה כי הארץ  את  יירשו
יחזרו כי הכשדים ביד  נחלטת הארץ תהיה  ולא  וכו ' בתים יקנו ישראל  שבני  זמן  יבוא שעוד  ולרמז לאות  להיות היא הכוונה

הנה: ‰˜Ó‰.(ÊË)וישובו ¯ÙÒ לבד :‡˙ העיקר זכר  ולקצר  הגלוי, ספר מיצר‡‰‰.(ÊÈ)וה "ה שהיה יללה  צעקת ענין הוא
השדה: קניית  פתרון אמיתת  מלדעת נבוך  שהיה על  ÏÙÈ‡.ודואג  ‡Ïאין בודאי  כן אם  המה  ידיך מעשה  והכל  הואיל ר"ל 

דבר: שום ממך  ÌÈÙÏ‡Ï.(ÁÈ)נסתר „ÒÁ ‰˘ÂÚ: דורות אלפים עד  לזרעו חסד  עושה הצדיק  צדקת ·Ì‰È.בעבור  ˜ÈÁ Ï‡
בניהם: קרב  אל העון גמול במעשיהם:‡Ì‰È¯Á.משלם לאחוז  אחריהם כשהולכים  לומר, רצה 

oeiv zcevn
(È).¯ÙÒ·:כתובה מגילה  נקרא יתקיימו:Â„ÓÚÈ.(È„)כן
(ÊÈ).‰‰‡:יללה צעקת ענין ונעלםÏÙÈ‡.הוא מכוסה ענין

למשפט דבר ממך יפלא  כי יז)כמו „·¯.:(דברים ÏÎדבר שום 
מלאכה כל תעשה  לא כ)וכן :(שמות
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à-÷øô ìàéðã`kÎk

ëøLà íéôMàä íénèøçä-ìk ìò úBãé øNò íàöîiå Cìnä íäî Lwa-øLà äðéa úîëç øác ìëå§ÀŸ§©Æ¨§©´¦½̈£¤¦¥¬¥¤−©¤®¤©«¦§¨¥º¤´¤¨À©³¨©«©§ª¦Æ¨«©¨¦½£¤−
:Búeëìî-ìëaàë(ô) :Cìnä LøBëì úçà úðL-ãò ìàiðc éäéå §¨©§«©«§¦Æ¨«¦¥½©§©¬©©−§¬¤©¤«¤

á-÷øô ìàéðãdÎ`

àézL úðLáe:åéìò äúéäð BúðLe Bçeø íòtúzå úBîìç øvðãëáð íìç øvðãëáð úeëìîì íáøîàiå ¦§©´§©À¦§©§Æ§ª«©§¤©½¨©¬§ª«©§¤©−£Ÿ®©¦§¨´¤½§¨−¦§§¨¬¨¨«©´Ÿ¤
éðôì eãîòiå eàáiå åéúîìç Cìnì ãébäì íécNkìå íéôMëîìå íéôMàìå íénèøçì àø÷ì Cìnä©Â¤¤¦§¸Ÿ©«©§ª¦¹§¨«©¨¦À§©«§©§¦Æ§©©§¦½§©¦¬©¤−¤£ŸŸ¨®©¨¾Ÿ©©«©§−¦§¥¬

:Cìnäâ:íBìçä-úà úòãì éçeø íòtzå ézîìç íBìç Cìnä íäì øîàiåãCìnì íécNkä eøaãéå ©¤«¤©Ÿ̄¤¨¤²©¤−¤£´¨¨®§¦©¦¨´¤¦½¨©−©¤«©£«©«§©§¯©©§¦²©¤−¤
:àeçð àøLôe Cãáòì (êéãáòì) àîìç øîà ééç ïéîìòì àkìî úéîøàä(àéãùëì) øîàå àkìî äðò £¨¦®©§¨Æ§¨§¦´¡¦½¡©¬¤§¨²§©§−̈¦§¨¬§©¥«¨¥³©§¨Æ§¨©´

:ïeîNzé éìåð ïBëézáe ïeãáòúz ïéîcä døLôe àîìç éðpeòãBäú àì ïä àcæà épî àúlî éàcNëì§©§¨¥½¦§−̈¦¦´©§¨®¥´¨³§«§©Æ¦Æ¤§¨´¦§¥½©¨¦Æ¦§©§½¨¥−§¨¦¬¦§¨«
i"yx

(Î).éîåèøçä בעצמות מתים בטימי ששואלי' אלו
טמיא: שחיק עצמות שחיק אמר דאת כמה מתים

.íéôùàä במז שדוחקים בתנחומא:אלו מפורש כך ל
(‡Î).ìàéðã éäéå לכורש אחת שנת עד בבבל בגדולה

שמו  נקרא ולמה דניאל זה התך האומר לדברי המלך.
כורש  שזהו לומר אנו צריכין מגדולתו שחתכוהו התך
דברי  שכל האומר ולדברי אחשורוש שלפני הראשון
השני  דריוש הוא זה כורש נאמר פיו על נחתכין מלכות
לגוב  שהשליכו המדי דריוש ובימי אחשורוש אחר
דנא  ודניאל ו) (לקמן שנאמר מגדולתו ירד לא אריות
למדנו  פרסאה כורש ובמלכות דריוש במלכות הצלח

בגדולה: היה הראשון כורש שבימי
(‡).øöðãëåáð úåëìîì íéúù úðùáå לומר אפשר אי

בסדר  שנויה כך הבית לחורבן שתים בשנת אלא כן

זדונו  שהראה על נבוכדנצר למלכות וקראו עולם
עולם: של מלכו דביר לתוך åçåø.ליכנס íòôúúå

נעלם  שלא מא) (בראשית רוחו ותפעם נאמר בפרעה
גם  ממנו שנעלם וכאן החלום פתרון אלא ממנו

הלשון: נכפלה פעימה íòôúúå.החלום לשון
נקיפה: לשון ז''ל פירש''י ובחומש äúéäðוהלימה,

.åéìò:הווה על הווה ו) (יחזקאל כמו שברון לשון
(„).ééç ïéîìòì:יחיה êãáòì.לעולם àîìç øîà

לעבדך: החלום àãæà.(‰)אמור éðî äúìéî הדבר
הלך: äéøùôå.ממני àîìç éððåòãåäú àì ïä לא אם

ופתרונו: החלום ïåãáòúú.תודיעוני ïéîãä לאברים
במסכת  הדמוה הדומי בגמרא יש והרבה תתחתכו.

שומות ïåîùúé.אשפה:éìåð.גיטין: יהון וישם, לשון
לאשפות:

cec zcevn
(Î).‰È· ˙ÓÎÁ:דבר מתוך  דבר הבנת מצאÌ‡ˆÓÈÂ.חכמת 

והאשפים : החרטומים  כל  על  יותר ידות עשר  È‰ÈÂ(Î‡)בהם
.Ï‡È„עצמו מנע ומאז וגו' שנת עד  בבבל  היה בגדולה

תחתיו: זרובבל את  ומינה המלך  ממלאכת
(‡).ÌÈ˙˘ ˙˘·Âהעכו"ם כל  שכבש  ואחר הבית  חורבן אחר

ובא הימים באחרית  שיהיה מה  מחשבות חשב  עליהם  ומלך 
החלום : בפתרון וכמ"ש  החלום שהיתהÂÓÂÏÁ˙.לו לפי

חלומות: אמר  הרבה היתהÌÚÙ˙˙Â.מענינים  נשימתו
מה זמן  הנשימה  לעצור  יוכל  שלא החרד  כדרך  בו מקשקשת 

ובאה : הולכת ÂÈÏÚ.והיא ‰˙È‰ולא מעליו נכרתה  השינה
עוד : לישן יכול  ויודעיםÌÈÓÂË¯ÁÏ.(·)היה הטבע  חכמי הם 

השינה: בעת  הדמיונות  את  הנפש תראה  ואיך  החלומות עיקר ובמיÌÈÙ˘‡ÏÂ.הם הזרוע בדופק היודעים  הרפואה  חכמי  הם
הגוף: מתכונת על הולכים החלומות ורוב הגוף השתנות השעותÌÈÙ˘ÎÓÏÂ.השתן כפי העין למראה התולדות  דבר המשנים  הם 

המערכות : כפי  החלום לדעת  המה  גם ויוכלו  הכוכבים במערכות  מהעתידותÌÈ„˘ÎÏÂ.הראויות  מה יודעים  המזלות חכמי הם
חלומו: את לדעת  הם גם ויוכלו נ"נ  מולד עת ידעו והמה מולדו  עת ידעו אשר מי  דבריÈ‚‰Ï„.של  את מלבם יגידו  אשר

היא: מה  ממני:Ú„Ï˙.(‚)החלום השכוח  החלום  את לדעת נפשי כלתה כי  על  היא  והחרדה ‰ÌÈ„˘Î.(„)הפעימה Â¯·„ÈÂ
מהעתידות: מה המה יודעים כי על שבאו החכמים יתר מכל  החלום  לדעת ראוים  היותר שהם לפי הם השיבו ‡¯ÈÓ˙.לזה 

תואנה לבקש  העם  מן המלך  יבוש ואולי כולם ישמעו  למען היה  וכוונתם  בו רגילים שכולם כשדים לשון והוא ארמי בלשון
Â‚Â'.כזאת : ‡ÎÏÓ: האמרים בראשית המלך את  לברך  המוסר  מדרך  והוא עולם  עד  יחיה  ÂÁ‡.המלך  ‡¯˘ÙÂ: נגיד והפתרון 
(‰).'Â‚Â ‰˙ÏÓ: החלום דברי שכחתי ר"ל  ממני  הלך  Â‚Â'.הדבר  ‡Ï Ô‰: החלום לי תודיעו לא  Â‚Â'.אם  ÔÈÓ„‰תהיו לנתחים

Â‚Â'.נעשים: ÔÂÎÈ˙·Â: נוול ומקום לאשפות  יושמו בתיכם 

oeiv zcevn
(Î).˙Â„È:(מז (בראשי' הידות וארבע כמו חלקים 

.ÌÈÓÂË¯Á‰:הטבע חכמי  הרפואה:‰‡˘ÌÈÙ.הם חכמי הם 
(‡).ÌÚÙ˙˙Âותפעם בבוקר ויהי וכן  וקשקוש הכאה  ענין

המקשקש: פעמון מלשון והוא  מ"א). (בראשי' Â˙˘Â.רוחו
שינה: ונחליתיÈ‰˙‰.מלשון  נהייתי כמו  ושבירה  כריתה ענין 

ח ): אותוÙÂ˘¯‡.(„)(לקמן אין ופותר כמו  ופתרונו 
לשון הוא  הספר רוב וכן ליה לית ופשר תרגומו מ ) (בראשי'
עליהם: ראיה להביא צורך  ואין ארמית  והוא תרגום 

(‰).‡„Ê‡: לטעמיה ואזדא  ובדרז"ל  הוא‰„ÔÈÓ.הלכה  בת"י
נתחים: ענין 
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áì-÷øô äéîøégiÎg

çúBúðòa-øLà éãN-úà àð äð÷ éìà øîàiå äøhnä øöç-ìà ýåýé øáãk éãc-ïa ìàîðç éìà àáiå©¨´Ÿ¥Â©£©§¥̧¤Ÿ¦¹¦§©´§¨»¤£©´©©¨¨¼©´Ÿ¤¥©¿§¥´Â̈¤¨¦¸£¤©£¨¹
:àeä ýåýé-øáã ék òãàå Cì-äð÷ älàbä Eìe äMøéä ètLî Eì-ék ïéîéða õøàa | øLàèäð÷àå £¤´§¤´¤¦§¨¦À¦«§º¦§©¯©§ª¨²§¬©§ª−̈§¥¨®¨¥©¾¦¬§©§−̈«¨«¤§¤Æ

:óñkä äøNòå íéì÷L äòáL óñkä-úà Bl-äì÷Làå úBúðòa øLà éãc-ïa ìàîðç úàî äãOä-úà¤©¨¤½¥¥²£©§¥¬¤Ÿ¦−£¤´©£¨®¨«¤§£¨Æ¤©¤½¤¦§¨¬§¨¦−©£¨¨¬©¨«¤
é:íéðæàîa óñkä ì÷Làå íéãò ãòàå ízçàå øôqa ázëàåàéíeúçä-úà äð÷nä øôñ-úà çwàå ¨¤§³Ÿ©¥Æ¤Æ¨«¤§½Ÿ¨¨¥−¥¦®¨¤§¬Ÿ©¤−¤§Ÿ§¨«¦¨¤©−¤¥´¤©¦§¨®¤¤«¨²

:éeìbä-úàå íéwçäå äåönäáéìàîðç éðéòì äéñçî-ïa äiøð-ïa Ceøa-ìà äð÷nä øôqä-úà ïzàå ©¦§¨¬§©ª¦−§¤©¨«¨¤¥º¤©¥´¤©¦§À̈¤¨´¤¥¦¨»¤©§¥¨¼§¥¥Æ£©§¥´
:äøhnä øöça íéáLiä íéãeäiä-ìk éðéòì äð÷nä øôña íéáúkä íéãòä éðéòìe éãcâéúà äeöàå Ÿ¦½§¥¥Æ¨«¥¦½©Ÿ§¦−§¥´¤©¦§¨®§¥¥Æ¨©§¦½©Ÿ§¦−©£©¬©©¨¨«¨«£©¤Æ¤

:øîàì íäéðéòì Ceøaãéøôñ úà älàä íéøôqä-úà çB÷ì ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà-äk ¨½§¥¥¤−¥«Ÿ«Ÿ¨©Á§¨̧§¨¹¡Ÿ¥´¦§¨¥À¨´©¤©§¨¦´¨¥¿¤¥´¥¤Á
:íéaø íéîé eãîòé ïòîì Nøç-éìëa ízúðe äfä éeìbä øôñ úàå íeúçä úàå äfä äð÷näåèék ©¦§¨̧©¤¹§¥´¤¨À§¥̧¥³¤©¨Æ©¤½§©−̈¦§¦¨®¤§©¬©©©§−¨¦¬©¦«¦´

:úàfä õøàa íéîøëe úBãNå íézá eðwé ãBò ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà äëæèýåýé-ìà ìltúàå ¬Ÿ¨©²§¨¬§¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®´¦¨¬¨¦²§¨¬§¨¦−¨¨¬¤©«Ÿ¨¤§©¥−¤§¨®
:øîàì äiøð-ïa Ceøa-ìà äð÷nä øôñ-úà ézú éøçàæéúéNò äzà | äpä ýåýé éðãà däà ©£¥³¦¦Æ¤¥´¤©¦§½̈¤¨¬¤¥¦−̈¥«Ÿ£¨»£Ÿ¨´§¦¼¦¥´©¨´¨¦À¨

:øác-ìk Enî àìté-àì äéeèpä Eòøæáe ìBãbä Eçëa õøàä-úàå íéîMä-úàçéíéôìàì ãñç äNò ¤©¨©Æ¦Æ§¤¨½̈¤§«Ÿ£Æ©¨½¦«§Ÿ£−©§¨®«Ÿ¦¨¥¬¦§−¨¨¨«³Ÿ¤¤Æ¤Æ©«£¨¦½
:BîL úBàáö ýåýé øBabä ìBãbä ìàä íäéøçà íäéða ÷éç-ìà úBáà ïBò ílLîe§©¥Æ£´¨½¤¥¬§¥¤−©£¥¤®¨¥³©¨Æ©¦½§¨¬§¨−§«

i"yx
(‡È).äð÷îä øôñ úà:המכירה åâå'.שטר íåúçä úà

וחוק: כדת חתום כשהוא חתימתו éåìâä.עם úàå
הדיינין  וחתמו וכתבו עדיו פי על דין בבית שהוחזק
גלוי  הדבר לעשות השטרות קיום הוא דדייני אשרתא
גט  לענין פירשו ורבותינו העדים. ימותו פן ומפורסם

בתרא: בבבא ומקושר éãåã.(È·)פשוט ìàîðç éðéòì
זאת  אין ואם היו שנים שמא דודי בן קראו עכשיו ועד
היה  דודו ובן דודו לומר נוטים ויש מהו. ידעתי לא
אחיו  שמעון בת את נשא ראובן כגון לירמיה חנמאל
דודו  ימין הרי ימין שמעון הוליד וכבר נמואל לו וילדה

בן  שהוא דודו בן וגם הוא אמו אחי שבן לנמואל
שלא  המדה היא ואינה נמואל של אביו אחי שמעון

דוד: קרוי האם אח המקרא בכל øîà(È„)מצינו äë
.'åâå:גולים הכל שהרי מצניעם אני לחנם תאמר אל
(ÂË).'ä øîà äë éë:בתים לקנות àìôé.(ÊÈ)סופן àì

לי  אמרת ולמה לגלות שסופנו אתה ויודע יכחד לא
שדה: éç÷.(ÁÈ)לקנות ìà úåáà ïåò íìùîå הזה הדור

הרעה: בדרך אבותיהם אחרי øåáâä.ההולכים ìåãâä
בהיכלו  מרקדין אלילים עובדי אמר: והנורא. אמר ולא

יומא: במסכת נוראותיו. איה

cec zcevn
(Á).'‰ ¯·„ ÈÎ:' ה לי אמר ‰Â¯È˘‰.כאשר ËÙ˘Óרצה

לכן אותה  לרשת  ראוי ואתה ממך  קרוב לי ואין  הואיל לומר
אותה : וקנה אחרים  ליד  תבוא  לבל אותה רצהÚ„‡Â.גאל

ולכן באמת  לקנותה הוא  ה ' דבר אשר  בדעתי השכלתי לומר
הדבר: לי הכסףÏ˜˘‡Â‰.(Ë)הודיע  את  במשקל לו  מסרתי

ארז"ל : כן מנים שבעה ר"ל שקלים שבעה במספר והיו השדה  ‰ÛÒÎ.ומחיר  ‰¯˘ÚÂ:ת"י כן  סלעים  ·ÙÒ¯.(È)עשרה  ·Â˙Î‡Â
מו): (ישעיה  קמח  וטחני וכן סופו ע "ש ספר וקראו  השדה קניית דברי בספר  לכתוב  לחתוםÌÂ˙Á‡Â.צויתי השדה לבעל צויתי

המקנה : ספר על  ÌÈ„Ú.שמו „Ú‡Â:משקל במאזני  הכסף שקלתי ולפניהם בדבר  שיראו  עדים  ‰˜Ó‰.(È‡)זימנתי ¯ÙÒשטר
השדה:‰ÌÂ˙Á.‡˙הקנין: בעל  מיד  חתום  כשהוא ר "ל  החתום ÌÈ˜ÂÁ‰Â.עם ‰ÂˆÓ‰שהיו והחוקים המצוה  כפי  הנעשה  ר "ל 

האלה: בימים ‰‚ÈÂÏ.נהוגים  ˙‡Âההיא המכירה על  מערער מי היה  ולא ובפרסום הגלוי, נעשה  שהמכירה בו שכתוב שטר  הוא 
עתה: גם לכתוב נוהגין ‰˜Ó‰.(È·)וכאשר  ¯ÙÒ‰ לבד :‡˙ העיקר זכר ולקצר הגלוי  ספר „È„Â.וה"ה Ï‡ÓÁשלא יתכן

דודו: בן היה  הוא  כי השדה בעל ירמיה:‰ÌÈ·˙ÂÎ.זהו  בדבר  בספר המכירה דבר כותבי ‰ÌÈ„Â‰È.הם  ÏÎ ÈÈÚÏולעיני כמו
הוי"ו: ‰ÌÂ˙Á.(È„)והחסר ˙‡Â:שבו החתימה האלה :Ì˙˙Â.ועם הספרים ¯·ÌÈ.את  ÌÈÓÈ Â„ÓÚÈ ÔÚÓÏמשמר חרס  כלי כי

הרקבון : מן בו  הנתון Î‰.(ÂË)דבר ÈÎוהכשדים הואיל  הבל  המה חרס בכלי  הספרים  ונתינת השדה  שקניית תחשוב  אל  כאומר 
באמת השדה אקנה  למען והוא  וכו ' חנמאל  הנה ה ' לי שאמר במה  נוטה דעתי לומר , רצה  ה'. אמר כה כי הארץ  את  יירשו
יחזרו כי הכשדים ביד  נחלטת הארץ תהיה  ולא  וכו ' בתים יקנו ישראל  שבני  זמן  יבוא שעוד  ולרמז לאות  להיות היא הכוונה

הנה: ‰˜Ó‰.(ÊË)וישובו ¯ÙÒ לבד :‡˙ העיקר זכר  ולקצר  הגלוי, ספר מיצר‡‰‰.(ÊÈ)וה "ה שהיה יללה  צעקת ענין הוא
השדה: קניית  פתרון אמיתת  מלדעת נבוך  שהיה על  ÏÙÈ‡.ודואג  ‡Ïאין בודאי  כן אם  המה  ידיך מעשה  והכל  הואיל ר"ל 

דבר: שום ממך  ÌÈÙÏ‡Ï.(ÁÈ)נסתר „ÒÁ ‰˘ÂÚ: דורות אלפים עד  לזרעו חסד  עושה הצדיק  צדקת ·Ì‰È.בעבור  ˜ÈÁ Ï‡
בניהם: קרב  אל העון גמול במעשיהם:‡Ì‰È¯Á.משלם לאחוז  אחריהם כשהולכים  לומר, רצה 

oeiv zcevn
(È).¯ÙÒ·:כתובה מגילה  נקרא יתקיימו:Â„ÓÚÈ.(È„)כן
(ÊÈ).‰‰‡:יללה צעקת ענין ונעלםÏÙÈ‡.הוא מכוסה ענין

למשפט דבר ממך יפלא  כי יז)כמו „·¯.:(דברים ÏÎדבר שום 
מלאכה כל תעשה  לא כ)וכן :(שמות
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Êíãàa ïéøLk elà,äîäaa ïéìeñôe:BúBàBða úàå,äôøèe,ïôã àöBéå,äøáò ïäa äãáòpLå,úà úéîäLå ¥§¥¦¨¨¨§¦©§¥¨§¤§§¥¨§¥Ÿ¤§¤¤¤§¨¨¤£¥¨§¤¥¦¤
íãàä.äøáòa íéLð àNBpä–äéðä øéciL ãò ìeñt.íéúnì ànhnä–åéìò ìa÷iL ãò ìeñt,ànhî àäé àHL ¨¨¨©¥¨¦©£¥¨¨©¤©¦£¨¨©¦©¥©¥¦¨©¤§©¥¨¨¤§¥¦©¥
íéúnì. ©¥¦

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïäkì øBëa Bðéàå äìçpì øBëa Lé,äìçpì øBëa Bðéàå ïäkì øBëa,ïäkìå äìçpì øBëa,àG øBëa BðéàL Lé ¥§©©£¨§¥§©Ÿ¥§©Ÿ¥§¥§©©£¨§©©£¨§©Ÿ¥¥¤¥§

ïäkì àGå äìçpì.ïäkì øBëa Bðéàå äìçpì øBëa eäæéà?éç BLàø àöiL íéìôpä øçà àaä,àöiL äòLz ïáe ©©£¨§©Ÿ¥¥¤§©©£¨§¥§©Ÿ¥©¨©©©§¨¦¤¨¨Ÿ©¤¦§¨¤¨¨
úî BLàø,óBòå äiç äîäa ïéîk úìtnäå;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:íãàä úøevî Ba àäiL ãò.úìtnä Ÿ¥§©©¤¤§¦§¥¨©¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤§¥¦©¨¨¨©©¤¤

ffff.epa z`e eze`:ãçà íåéá ïéáø÷ äîäáá åðá úàå åúåà ïéàå .ãçà ïîæáå ãçà íåéá äãåáò íéãáåò ïäë åðáå áà.dtixheéðîéñî ãçà äá ãìåðù
:çáæîä éáâ ìò äáéø÷ äðéà ,úåôéøè åìà ÷øôá ïééåðîä úåôéøè.otec `veie,áéúë ãìåé éëã ,äáø÷äì äìåñô ,äîäáá .éç åäåàéöåäå åîà úà åòø÷ù

:éëäá ìéñôî àì áéø÷îä ïäëáå .ïôåã àöåéì èøô.dxiara miyp `yepdãåáòì øúåî ùøéâ àì ïééãòù ô"òà .ãáåòå øãåð ,äðåæ äììçå äùåøâ àùðù ïäë
íëç ìöà êìé àîù ùçéîì àëéìå .äåöî øáãì àìà äøúä åì ïéàù íéáø úòã ìò øåãéù àåäå .ùøâéù ãò åðîî àéäå äðîî àåä äðäé àìù øãðù øçà
àéäù íåùîã íëç òîù éë éàãå ,øãð äî ìò ùøôì êéøö åøãð øéúäì àáäù ïì àîéé÷ã ïåéëã ,åøãð úà åì åøéúéù ìàåù àåä äåöî øáã êøåöìã øîàéå

:åøãð äéì éøù àì øãð åì äøåñàã äðåæ åà äùåøâ.miznl `nhin `di `ly eilr lawiy críéùð àùåð éáâ åîë äéì ïðéøãî àìå ,äìá÷á äéì éâñ àëä
:äéì éâñ àãéøâ äìá÷á êëìä ,åô÷åú åøöé ïéà äàîåè éáâ àëä ,åô÷åú åøöé íúäã íåùî .äøéáòá

g`̀̀̀.dlgpl xeka yi:íéðù éô ìåèéì.odkl xeka epi`e:íéòìñ úùîç åðåéãô ïäëì úúì.miltpd xg` `adìôð íäî ãçà ,íéîåàú åéäù ïåâë
ç åì åìë àìù,åãéñôä àì ïåùàøã ,äìçðì øåëá ïåøçàä äæ .àöéå åéçà åîã÷å ,åøéæçäå éç åùàø àöé åéùãç åì åìë àìù ìôðäå ,åéùãç åì åìë ãçàå åéùã

øá åàìã ïåùàø åùàø àéöåäù ìôð àöé ,úî íà åéìò äåã åéáà áìù éî ,åðåà úéùàø áéúëã íåùî ,àîòèå .àéìòî äãéì àáéùç ïåùàøä úàéöéã â"òàå
:íçøä úà øèô ïåùàøä éøäå ,àðîçø äìú íçø øèôáã ,[ïåøçà] ãìå éàä øåèô íçø øèô ïéðòì ìáà .åéìò äåã åáì ïéàã [àåä] àîéé÷zn dryz oae

.ey`x `viyäòùú ïá åùàø àöé ìáà .àåä íçø øèô åàì ïäë ïéðòìå ,åéìò äåã åáì ïéàã ,áéùç àì ïåùàø àäã .äìçðì øåëá éåä ,åéçà àöéå ,åøéæçäå
:åéøçà àáä äæ éåä àì éîð äìçðì øåëá ,úîå åøéæçä ë"çàå éç.'ek dnda zltnd okeíçø øèô ìáà ,íäéìò äåã áìä ïéàã éáéùç àì äìçðî øèôîì

:éåä àäéîmixne` minkge.mc` zxevn ea `diy cr:íéîëçë äëìäå .ïäëì øåëá éåä åéøçà àáäå ,íçø øèô áéùç àì.lcpqäéåùò øùá úëéúç
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בבהמה, וכשרים באדם הפסולים מומים על  הקודמות במשניות שלמדנו  לאחר 
בבהמה. ופסולים באדם הכשרים דברים על ללמד משנתנו  באה

elà,להלן המנויים –ïéøLkíãàa,לעבודה כהן  פוסלים שאינם – ÅÀÅÄÈÈÈ
äîäaa ïéìeñôe:להקרבה –Bða úàå BúBà כהנים ובנו  אב – ÀÄÇÀÅÈÀÆÀ

בבהמה  בנו ואת אותו  ואילו  אחד , ובזמן  אחד  ביום עבודה עובדים

שאיסור סוברת שמשנתנו  מבואר  בגמרא – אחד . ביום להקרבה פסולים
בזכרים אף נוהג בנו ואת `);אותו  dpyn d wxt oilegl epzncwd oiir)

äôøèe אלו" בפרק המנוים טרפה מסימני  אחד בו  שיש כהן  – ÀÅÈ
גגגג),),),),טרפות" פרקפרקפרקפרק ואילו ((((חוליןחוליןחוליןחולין שבגלוי, מום שאינו  לפי לעבודה, כשר 

המזבח; גבי  על להקרבה פסולה טרפה מסימני אחד  בה שנולד  בהמה
ïôã àöBéå אמו בטן דופן דרך  הוצא אלא הרחם דרך  נולד  שלא – ÀÅÙÆ

להקרבה; פסולה בבהמה אבל לעבודה, כשר בכהן שנחתכה,
íãàä úà úéîäLå ,äøáò ïäa äãáòpLå, ו לעיל (עיין – ÀÆÆÆÀÈÈÆÂÅÈÀÆÅÄÆÈÈÈ

זו  פיסקה גורסים אין  אחר  בנוסח טובטובטובטוב").").").").יב); יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  àNBpäÇÅ((((עייןעייןעייןעיין
äøáòa íéLðזונה או  חללה או  גרושה שנשא כהן ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ((((עייןעייןעייןעיין ÈÄÇÂÅÈ

זזזז),),),), לעבודה,ìeñtכאכאכאכא,,,, –äéðä øéciL ãò עצמו על  שיאסור – ÈÇÆÇÄÂÈÈ
ברייתא: מובאת בגמרא ממנה. הנאה yxbne",בנדר  cxei caere xcep"

משנדר לעבוד  מותר גירש , לא שעדיין  פי  על "אף רש"י: ומפרש 
אלא  עובד שאינו בגמרא, מבואר  כן  ממנה". והוא ממנו  תיהנה שלא
לדבר אלא התרה לנדר אין  זה שבכגון  רבים, דעת על  נדר  כן  אם

jxevlyמצוה mkgl xn`i `ny miyyeg oi` dn meyn ,`xephxa oiir)
.(excp lr dxzd l`ey `ed devníéúnì ànhnä שמיטמא כהן – ÇÄÇÅÇÅÄ

לעבודה,ìeñtלמתים, –ànhî àäé àHL ,åéìò ìa÷iL ãò ÈÇÆÀÇÅÈÈÆÀÅÄÇÅ
íéúnìצריך ואין להיטמא, שלא עליו  שיקבל די  טומאה בענין – ÇÅÄ

לפי הוא, והטעם בעבירה"; נשים "הנושא – הקודם בענין  כמו  נדר 
עבירה, לעבור  ויחזור יצרו  עליו יגבר  שמא וחוששים תקפו, יצרו ששם

תוקפו  יצרו אין  טומאה בענין  כאן  על((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),אבל משקיבל  הלכך 
במקדש. לעבודתו חוזר  למתים, עוד  להיטמא שלא עצמו
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היינו אדם, שבכור למסכתנו, בהקדמה בארנו וכבר אדם, בכור בדיני עוסק זה פרק

שכתוב  כמו הכהן, מיד  סלעים בחמש  לפדותו  צריך לאמו , ראשון שנולד  זכר
בשקל שקלים חמשת כסף בערכך  תפדה חודש  מבן  "ופדוייו  טז): יח, (במדבר

לנחלה" "בכור  גם ויש  לכהן "; "בכור נקרא זה בכור הוא". גרה עשרים הקודש ,
– יז). כא, (דברים אביו  בירושת שניים פי שנוטל  לאביו, ראשון שנולד זכר היינו
עוסקת  משנתנו  שאין  הרמב"ם ומבאר  אדם. בכור  של  סוגים ארבעה מונה משנתנו

לו שקדמה בבכור אלא מבואר, דבר  זה שהרי לידה, שום לו קדמה שלא בבכור
שהיא. לידה איזו 

äìçpì øBëa Lé,בירושה שניים פי  ליטול –ïäkì øBëa Bðéàå ÅÀÇÇÂÈÀÅÀÇÙÅ
פדיונו; בעד סלעים חמש  לכהן  לתת צריך שאין –ïäkì øBëaÀÇÙÅ

äìçpì øBëa Bðéàå;שניים פי  נוטל  ואינו פדיון  שטעון  –øBëa ÀÅÀÇÇÂÈÀ
ïäkìå äìçpì,לפדותו וצריך  שניים פי שנוטל  –LéøBëa BðéàL ÇÇÂÈÀÇÙÅÅÆÅÀ

ïäkì àGå äìçpì àGכמבואר הראשון , הולד  שהוא פי על אף – ÇÇÂÈÀÇÙÅ
ב. במשנה ïäkì?`)להלן  øBëa Bðéàå äìçpì øBëa eäæéàÅÆÀÇÇÂÈÀÅÀÇÙÅ

éç BLàø àöiL íéìôpä øçà àaä שהיו כגון  מפרש : רש "י  – ÇÈÇÇÇÀÈÄÆÈÈÙÇ
חדשיו , לו כלו ואחד  חדשיו , לו  כלו שלא נפל , מהם אחד תאומים,

בכור האחרון זה ויצא, אחיו וקדמו  והחזירו , חי ראשו הנפל  והוציא
חשוב  ראשון שהוציא שראשו פי על אף הפסידו, לא שראשון  לנחלה,

כתוב לנחלה בכור  שבעניין  הוא, והטעם גמורה. יז יז יז יז ):):):):לידה כא כא כא כא ,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

דווה אביו שלב מי ודרשו : אונו", ראשית הוא אם (a`ek)"כי עליו
של לבו  ואין קיימא, בר  שאינו ראשון , ראשו שהוציא נפל  יצא מת,

בכור שאין  פטור, האחרון  הולד  פדיון  לענין  אבל עליו . דווה אביו 
הנפל והרי האם, לרחם ראשון  שהוא מי  דהיינו  רחם, פטר אלא לכהן

על מקשים יש  אבל – הרחם. את פטר  כבר  ראשון  ראשו שהוציא
והשני חדשיו  לו כלו  שאחד בתאומים, אפשר היאך  רש"י: של  פירושו

הענין  את ומיישבים ומתעברת? וחוזרת מתעברת אשה אין  והרי לא,
שונות גדולגדולגדולגדול").").").").בדרכים שהוציא ("("("("אוראוראוראור מפרש, ישראל" "תפארת ובעל

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iriay wxt zexeka zkqn

Âåélñø÷a Léwnä,åéúBáekøàáe,ä÷ét ìòáe,ìwòäå.ìwò eäæéà?éwnL ìkóåéúBñøt,åéúBáekøà ïéàå ©©¦§©§ª¨§©§¨©©¦¨§¨¦¥¥¤¦¥¨¤©¦©§¨§¥©§¨
Bæì Bæ úB÷LBð.Bìcbî äàöBé ä÷ét,åéøBçàì àöBé Bá÷ò,æeà ìLk äáçø Búñøt.Bæ ìò Bæ úBákøî åéúBòaöà, §¨¦¨§¨¦ª¨£¥¨©£¨©§¨§¨¨§¤©¨¤§§¨ª§¨©

úBèeì÷ Bà,÷øtä ãò–øLk;÷øtä ïî ähîì,dëúçå–øLk.úøúé Ba äúéä,dëúçå,íöò da Lé íà– §©©¤¤¨¥§©¨¦©¤¤©£¨¨¨¥¨§¨§¤¤©£¨¨¦¤¨¤¤
ìeñt;åàì íàå–øLk.åéìâøáe åéãéa øúé:LLå LL,òaøàå íéøNò–äãeäé éaøøéLëî;íéîëçåíéìñBt. ¨§¦¨¨¥¨¥§¨¨§©§¨¥¨¥¤§¦§©§©©¦§¨©§¦©£¨¦§¦

åéãé ézLa èìBMä–éaøìñBt;íéîëçåíéøéLëî.éLekä,øBçébäå,ï÷áläå,çtwäå,ñppäå,Løçäå,äèBMäå, ©¥¦§¥¨¨©¦¥©£¨¦©§¦¦©¦§©¦§©©§¨§©¦¥©§©©¨§©¥¥§©¤
øBkMäå,ïéøBäè íéòâð éìòáe–íãàa ïéìeñt,äîäaa ïéøLëe.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:äîäaa äèBL– §©¦©£¥§¨¦§¦§¦¨¨¨§¥¦©§¥¨©¨¦§¤©§¦¥¥¨©§¥¨

øçánä ïî dðéà.øæòéìà éaøøîBà:ïéìecìã éìòa óà–íãàa ïéìeñt,äîäaa ïéøLëe. ¥¨¦©ª§¨©¦¡¦¤¤¥©©£¥¦§¦§¦¨¨¨§¥¦©§¥¨

eeee.eileqxwa yiwndíéðôì åéìåñø÷å õåçì úåîå÷ò åéúåáëøàùàåäùë äæá äæ íéù÷åðåõåç éôìë íéîå÷ò åéìâøù ,àëôéà éåä åéúåáëøàá ùé÷îå .êìäî
:åæá åæ úåù÷åð íéðô éôìë [úåîå÷òä] äìòîì åéúåáëøàù ãò åæî åæ íé÷çåøîå.lwirde oiwitd lra:àùéøá ì÷éò ùéøô à÷å.eizeqxt siwn `edy lk

åæì åæ åéìâø úåñøô áø÷îå áùåéùë.efl ef zerbep eizeaekx` oi`eéôìë úåîå÷òùä÷éôë äìåâò øùá úëéúç ,åìãåâî àöåé ä÷éôù àåä ïé÷éôä ìòáå .õåç
ìù ìãåâî äàöåé:åìâø ìù ìãåâî åà åãé.eixeg`n `vei eawr:øåçàì ìâø éöçå íéðôì ìâøä éöçù ,åìâø òöîàá ãîåò å÷åùù ïåâë.fee` lyk zeagx

:ïáçø ìò øúåé ïëøà ïéàå æååà ìùë ïä úåùåì÷ù.zehelw:åæá åæ úå÷áåãî.wxtd cr:úåòáöà ìù éòöîàä.wxtd on dhnlíéøáåçîù ïøåôöä ãöì åðééäã
:ïìåë.okzge:øùë ,íé÷ìåçî åéäéù.dxizi ea dzid:äøéúé òáöà.leqt mvr da yi m`:åá àöîðù øáà øñåçî àåä éøä äëúçå ìéàåäãyye yy

.rax`e mixyråãéá äéä íà ïëù ìëå .íéìñåô íéîëç éëä åìéôà ,ùùå ùù ùé ìâø ìëáå ãé ìëáù ,ïéåù åéìâø úåòáöàå åéãé úåòáöà åéä åìéôà øîåìë
:íéîëçë äëìäå .éôè íåî éåäã ,ùù úçà åãéáå ùîç úçà.lqet iax eici izya hleyd:ïéîéá äéá àãéìéúà àúåùéçë øáñã.oixiykn minkge
:íéîëçë äëìäå .ìàîùá äéì àãéìéúàã àéä àúåàéøá éøáñ.iyekd:øåçù.xegibd:ïîâøàë íåãà.owald:øúåéá ïáì.gtwdeáò åðéàù ,÷ãå êåøà

:äðåâîå øòåëî àåäå .åëøà éôì.xekydeøåëùä ìáà .úììåçî åúãåáò ïéàå ä÷åì ãáò íàù ,íãàá íéøéúéä íéîåîä ïî íåî ìòáë áéùçã àåä ,ïééî àìå
áéúë ïéé ééåúù úùøôáã .ììéç ãáò íà ,øëùå ïééî('é àø÷éå ),ùáã áåø åà ,äáøä áìç äúùù àìà åðéà ïéúéðúîã øåëùå .ìåçä ïéáå ùã÷åä ïéá ìéãáäìå

:äãåáò íéììçî ïéàå íéîåî éìòáë íéáåùç åìàù .åúòã äìáìáúðå ,úéìéò÷ äìéáã ìëà åà.mixedh mirbp ilraeíéòâðî éàã .ïáì êôä åìåëå ÷äåá ïåâë
:úøë áééç äøæò úñéðëà åìéôàã ,øîéîì êéøö àì íéàîè.oileclcúåëéúç ïéîë:á÷òé ïá à"øë äëìäå .ïäá úåéåìú úåàöåé øùá
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åélñø÷a Léwnä–,לפנים וקרסוליו  לחוץ עקומות שברכיו  מי ÇÇÄÀÇÀËÈ
הילוכו , בשעת לזה זה הקרסולים או åéúBáekøàáeונוקשים – ÀÇÀÈ

מזו  זו ומרוחקות חוץ כלפי עקומות שרגליו  בארכובותיו , שמקיש 

הילוכו , בשעת לזו זו ונוקשות סמוכות למעלה שברכיו ìòáeÇÇבאופן
ìwòäå ,ä÷ét;והולכת מפרשת שמשנתנו כמו  –?ìwò eäæéà ÄÈÀÈÄÅÅÆÄÅ

åéúBñøt óéwnL ìk,זו אצל  זו רגליו כפות שמקרב –ïéàå ÈÆÇÄÇÀÈÀÅ
Bæì Bæ úB÷LBð åéúBáekøà נוגעות ואינן  חוץ כלפי  הן שעקומות – ÇÀÈÀÈ

בזו. dwit?זו  lra edfi`eBìcbî äàöBé ä÷ét היוצאת בליטה – ÄÈÀÈÄËÈ
לפי כאן בארנו – יתירה. אצבע כעין רגלו , של  או ידו של מאגודל 

שהפיסקה elcebn"רש "י , d`vei dwit"האמור פיקה" "בעל לפרש באה
אלא לפרש  המשנה באה לא הרמב"ם לפי אבל בלבד,"lwir"לעיל .

הפיסקה elcebn"ואילו d`vei dwit"."פיקה ל"בעל פירוש איננה
הרמב"ם: dwitומפרש  lra בולטת רגליו  מאחורי  עקבו "שתהא –

הראוי". מן יותר åéøBçàìויוצאת àöBé Bá÷ò רגלו שעקב מי – ÂÅÈÇÂÈ
או  רגלו , של  הכף באמצע עומדת השוק כאילו  ונראה לחוץ בולט

æeà ìLk äáçø Búñøt ארכה ואין ועגולה קלושה רגלו  שכף – ÇÀÈÀÈÈÀÆÇÈ
הם. מומים אלו  כל  רחבה; על ìòיתיר  Bæ úBákøî åéúBòaöàÆÀÀÈËÀÈÇ

Bæ,ברגליו או  בידיו  זו גבי על  זו מורכבות שאצבעותיו מי –Bà
úBèeì÷ זו מחוברות שאצבעותיו øtä÷לזו,– ãòשל האמצעי – ÀÇÇÆÆ

מום.øLkהאצבעות, זה שאין  –÷øtä ïî ähîì היו ואם – ÈÅÀÇÈÄÇÆÆ
הצפרניים, לצד  האמצעי הפרק מן  למטה עד –dëúçåמחוברות ÇÂÈÈ

מחולקות, שתהיינה האצבעות, את לעבודה,øLkהפריד  הכהן – ÈÅ
מום. זה אין úøúéששוב Ba äúéä,יתירה אצבע –dëúçå את – ÈÀÈÀÆÆÇÂÈÈ

ìeñtהיתרת, ,íöò da Lé íàשחתכה פי על אף  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),– ÄÆÈÆÆÈ
åàì íàå,עצם בה שאין –øLk.וחתכה הואיל  –åéãéa øúé ÀÄÈÈÅÈÅÀÈÈ

òaøàå íéøNò ,LLå LL :åéìâøáeובכל יד  בכל לו  שיש  מי  – ÀÇÀÈÅÈÅÆÀÄÀÇÀÇ
וברגליו; בידיו  אצבעות וארבע עשרים דהיינו  אצבעות, שש רגל

הכתוב לשון  נוקטת ככככ):):):):((((שמואלשמואלשמואלשמואלמשנתנו  כא כא כא כא ,,,, ואצבעות ב ב ב ב  מדון איש  "ויהי

רגליו  ואצבעות rax`eידיו mixyr yye yy..."øéLëî äãeäé éaøÇÄÀÈÇÀÄ
מום, זה אין  שלדעתו –íéìñBt íéîëçå שמנין פי על ואף – ÇÂÈÄÀÄ

ה  שווה רגל ובכל יד  בכל  מכלהאצבעות אצבעות, שש  דהיינו וא,
היו  אם שכן וכל  לעבודה, ופסול  הוא שמום חכמים, סוברים מקום

אצבעות. שש  השניה ובידו אצבעות חמש אחת minkgk.בידו  dklde
åéãé ézLa èìBMä,בימינו כמו בשמאלו כוח לו שיש  –éaø ÇÅÄÀÅÈÈÇÄ

ìñBt שימינו משום אלא אינה בשמאלו ששליטתו רבי , שסובר – Å
מום; זה והרי  ששליטתו íéîëçåíéøéLëîנחלשה, הם, שסוברים – ÇÂÈÄÇÀÄÄ

של וכוחה בריאותה מתוך אלא ימינו יד חולשת מחמת אינה בשמאלו
עצמה. השמאלית שחור ,éLekäידו שעורו כהן –øBçébäå שעורו – ÇÄÀÇÄ

ביותר , בפירושו ,ï÷áläåאדום מעיר הרמב"ם ביותר; לבן שעורו – ÀÇÇÀÈ
שהם  אדם בני  של שמות אלא הגוונים, של  שמות אינם השמות שאלו

הללו . הגוונים ודק,çtwäåבעלי הרבה ארוך שהוא –ñppäå קטן – ÀÇÄÅÇÀÇÇÈ
גמד , "נודע Løçäåקומה, שבעל מובא, איגר  עקיבא רבי בתוספות – ÀÇÅÅ

מסתפק el),ביהודה" wtq) ואינו שומע אינו דווקא היינו חרש  אם
מום, זה הרי  בלבד שומע באינו  שאף או שאינו äèBMäåמדבר , – ÀÇÆ

בדעתו , בשיכורøBkMäåשפוי כאן  מדובר שאין מבואר , בגמרא – ÀÇÄ
והרי מחוללת, עבודתו  במקדש , עבד אם כזה שיכור שכן  ושכר, מיין

את  פוסלים שאמנם לאדם, המיוחדים במומים אלא עוסק אינו  פרקנו
מחוללת עבודתו  אין אבל  לעבודה, dpynlהכהן  dncwda ep`ady enk)

;(a או מחלב כגון אחרים, ממשקים בשיכור במשנתנו  שמדובר אלא
עבודתו; מחלל אינו  אבל  לעבודה, הוא פסול שאמנם éìòáeÇÂÅמדבש,

ïéøBäè íéòâðבוהק כגון  לט לט לט לט ),),),),– יגיגיגיג,,,, לבן((((ויקראויקראויקראויקרא הפך  כולו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא או ÀÈÄÀÄ
יגיגיגיג);););); אלויגיגיגיג,,,, íãàaכל  ïéìeñt,לעבודה הכהן את שפוסלים –ïéøLëe ÀÄÈÈÈÀÅÄ

äîäaa היא כשרה הללו, המומים אחד בה שיש  קדשים שבהמת – ÇÀÅÈ
dðéàליקרב. ,äîäaa äèBL :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÈÇÀÅÈÅÈ

øçánä ïî.להקרבה ראויה ואינה –øîBà øæòéìà éaøויש – ÄÇËÀÈÇÄÁÄÆÆÅ
`xne:גורסים: awri oa xfril` iaxïéìecìã éìòa óà שחתיכות – ÇÇÂÅÄÀÄ

גורסים: ויש מגופם; מדולדלות יוצאות בשרoilezlzבשר שחתיכות –

בגופם, äîäaaתלויות ïéøLëe ,íãàa ïéìeñt שבארנו כמו  – ÀÄÈÈÈÀÅÄÇÀÅÈ
dkld.לעיל. oke
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Êíãàa ïéøLk elà,äîäaa ïéìeñôe:BúBàBða úàå,äôøèe,ïôã àöBéå,äøáò ïäa äãáòpLå,úà úéîäLå ¥§¥¦¨¨¨§¦©§¥¨§¤§§¥¨§¥Ÿ¤§¤¤¤§¨¨¤£¥¨§¤¥¦¤
íãàä.äøáòa íéLð àNBpä–äéðä øéciL ãò ìeñt.íéúnì ànhnä–åéìò ìa÷iL ãò ìeñt,ànhî àäé àHL ¨¨¨©¥¨¦©£¥¨¨©¤©¦£¨¨©¦©¥©¥¦¨©¤§©¥¨¨¤§¥¦©¥
íéúnì. ©¥¦
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‡ïäkì øBëa Bðéàå äìçpì øBëa Lé,äìçpì øBëa Bðéàå ïäkì øBëa,ïäkìå äìçpì øBëa,àG øBëa BðéàL Lé ¥§©©£¨§¥§©Ÿ¥§©Ÿ¥§¥§©©£¨§©©£¨§©Ÿ¥¥¤¥§

ïäkì àGå äìçpì.ïäkì øBëa Bðéàå äìçpì øBëa eäæéà?éç BLàø àöiL íéìôpä øçà àaä,àöiL äòLz ïáe ©©£¨§©Ÿ¥¥¤§©©£¨§¥§©Ÿ¥©¨©©©§¨¦¤¨¨Ÿ©¤¦§¨¤¨¨
úî BLàø,óBòå äiç äîäa ïéîk úìtnäå;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:íãàä úøevî Ba àäiL ãò.úìtnä Ÿ¥§©©¤¤§¦§¥¨©¨¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤§¥¦©¨¨¨©©¤¤

ffff.epa z`e eze`:ãçà íåéá ïéáø÷ äîäáá åðá úàå åúåà ïéàå .ãçà ïîæáå ãçà íåéá äãåáò íéãáåò ïäë åðáå áà.dtixheéðîéñî ãçà äá ãìåðù
:çáæîä éáâ ìò äáéø÷ äðéà ,úåôéøè åìà ÷øôá ïééåðîä úåôéøè.otec `veie,áéúë ãìåé éëã ,äáø÷äì äìåñô ,äîäáá .éç åäåàéöåäå åîà úà åòø÷ù

:éëäá ìéñôî àì áéø÷îä ïäëáå .ïôåã àöåéì èøô.dxiara miyp `yepdãåáòì øúåî ùøéâ àì ïééãòù ô"òà .ãáåòå øãåð ,äðåæ äììçå äùåøâ àùðù ïäë
íëç ìöà êìé àîù ùçéîì àëéìå .äåöî øáãì àìà äøúä åì ïéàù íéáø úòã ìò øåãéù àåäå .ùøâéù ãò åðîî àéäå äðîî àåä äðäé àìù øãðù øçà
àéäù íåùîã íëç òîù éë éàãå ,øãð äî ìò ùøôì êéøö åøãð øéúäì àáäù ïì àîéé÷ã ïåéëã ,åøãð úà åì åøéúéù ìàåù àåä äåöî øáã êøåöìã øîàéå

:åøãð äéì éøù àì øãð åì äøåñàã äðåæ åà äùåøâ.miznl `nhin `di `ly eilr lawiy críéùð àùåð éáâ åîë äéì ïðéøãî àìå ,äìá÷á äéì éâñ àëä
:äéì éâñ àãéøâ äìá÷á êëìä ,åô÷åú åøöé ïéà äàîåè éáâ àëä ,åô÷åú åøöé íúäã íåùî .äøéáòá

g`̀̀̀.dlgpl xeka yi:íéðù éô ìåèéì.odkl xeka epi`e:íéòìñ úùîç åðåéãô ïäëì úúì.miltpd xg` `adìôð íäî ãçà ,íéîåàú åéäù ïåâë
ç åì åìë àìù,åãéñôä àì ïåùàøã ,äìçðì øåëá ïåøçàä äæ .àöéå åéçà åîã÷å ,åøéæçäå éç åùàø àöé åéùãç åì åìë àìù ìôðäå ,åéùãç åì åìë ãçàå åéùã

øá åàìã ïåùàø åùàø àéöåäù ìôð àöé ,úî íà åéìò äåã åéáà áìù éî ,åðåà úéùàø áéúëã íåùî ,àîòèå .àéìòî äãéì àáéùç ïåùàøä úàéöéã â"òàå
:íçøä úà øèô ïåùàøä éøäå ,àðîçø äìú íçø øèôáã ,[ïåøçà] ãìå éàä øåèô íçø øèô ïéðòì ìáà .åéìò äåã åáì ïéàã [àåä] àîéé÷zn dryz oae

.ey`x `viyäòùú ïá åùàø àöé ìáà .àåä íçø øèô åàì ïäë ïéðòìå ,åéìò äåã åáì ïéàã ,áéùç àì ïåùàø àäã .äìçðì øåëá éåä ,åéçà àöéå ,åøéæçäå
:åéøçà àáä äæ éåä àì éîð äìçðì øåëá ,úîå åøéæçä ë"çàå éç.'ek dnda zltnd okeíçø øèô ìáà ,íäéìò äåã áìä ïéàã éáéùç àì äìçðî øèôîì

:éåä àäéîmixne` minkge.mc` zxevn ea `diy cr:íéîëçë äëìäå .ïäëì øåëá éåä åéøçà àáäå ,íçø øèô áéùç àì.lcpqäéåùò øùá úëéúç
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בבהמה, וכשרים באדם הפסולים מומים על  הקודמות במשניות שלמדנו  לאחר 
בבהמה. ופסולים באדם הכשרים דברים על ללמד משנתנו  באה

elà,להלן המנויים –ïéøLkíãàa,לעבודה כהן  פוסלים שאינם – ÅÀÅÄÈÈÈ
äîäaa ïéìeñôe:להקרבה –Bða úàå BúBà כהנים ובנו  אב – ÀÄÇÀÅÈÀÆÀ

בבהמה  בנו ואת אותו  ואילו  אחד , ובזמן  אחד  ביום עבודה עובדים

שאיסור סוברת שמשנתנו  מבואר  בגמרא – אחד . ביום להקרבה פסולים
בזכרים אף נוהג בנו ואת `);אותו  dpyn d wxt oilegl epzncwd oiir)

äôøèe אלו" בפרק המנוים טרפה מסימני  אחד בו  שיש כהן  – ÀÅÈ
גגגג),),),),טרפות" פרקפרקפרקפרק ואילו ((((חוליןחוליןחוליןחולין שבגלוי, מום שאינו  לפי לעבודה, כשר 

המזבח; גבי  על להקרבה פסולה טרפה מסימני אחד  בה שנולד  בהמה
ïôã àöBéå אמו בטן דופן דרך  הוצא אלא הרחם דרך  נולד  שלא – ÀÅÙÆ

להקרבה; פסולה בבהמה אבל לעבודה, כשר בכהן שנחתכה,
íãàä úà úéîäLå ,äøáò ïäa äãáòpLå, ו לעיל (עיין – ÀÆÆÆÀÈÈÆÂÅÈÀÆÅÄÆÈÈÈ

זו  פיסקה גורסים אין  אחר  בנוסח טובטובטובטוב").").").").יב); יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  àNBpäÇÅ((((עייןעייןעייןעיין
äøáòa íéLðזונה או  חללה או  גרושה שנשא כהן ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ((((עייןעייןעייןעיין ÈÄÇÂÅÈ

זזזז),),),), לעבודה,ìeñtכאכאכאכא,,,, –äéðä øéciL ãò עצמו על  שיאסור – ÈÇÆÇÄÂÈÈ
ברייתא: מובאת בגמרא ממנה. הנאה yxbne",בנדר  cxei caere xcep"

משנדר לעבוד  מותר גירש , לא שעדיין  פי  על "אף רש"י: ומפרש 
אלא  עובד שאינו בגמרא, מבואר  כן  ממנה". והוא ממנו  תיהנה שלא
לדבר אלא התרה לנדר אין  זה שבכגון  רבים, דעת על  נדר  כן  אם

jxevlyמצוה mkgl xn`i `ny miyyeg oi` dn meyn ,`xephxa oiir)
.(excp lr dxzd l`ey `ed devníéúnì ànhnä שמיטמא כהן – ÇÄÇÅÇÅÄ

לעבודה,ìeñtלמתים, –ànhî àäé àHL ,åéìò ìa÷iL ãò ÈÇÆÀÇÅÈÈÆÀÅÄÇÅ
íéúnìצריך ואין להיטמא, שלא עליו  שיקבל די  טומאה בענין – ÇÅÄ

לפי הוא, והטעם בעבירה"; נשים "הנושא – הקודם בענין  כמו  נדר 
עבירה, לעבור  ויחזור יצרו  עליו יגבר  שמא וחוששים תקפו, יצרו ששם

תוקפו  יצרו אין  טומאה בענין  כאן  על((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),אבל משקיבל  הלכך 
במקדש. לעבודתו חוזר  למתים, עוד  להיטמא שלא עצמו

i p y m e i
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היינו אדם, שבכור למסכתנו, בהקדמה בארנו וכבר אדם, בכור בדיני עוסק זה פרק

שכתוב  כמו הכהן, מיד  סלעים בחמש  לפדותו  צריך לאמו , ראשון שנולד  זכר
בשקל שקלים חמשת כסף בערכך  תפדה חודש  מבן  "ופדוייו  טז): יח, (במדבר

לנחלה" "בכור  גם ויש  לכהן "; "בכור נקרא זה בכור הוא". גרה עשרים הקודש ,
– יז). כא, (דברים אביו  בירושת שניים פי שנוטל  לאביו, ראשון שנולד זכר היינו
עוסקת  משנתנו  שאין  הרמב"ם ומבאר  אדם. בכור  של  סוגים ארבעה מונה משנתנו

לו שקדמה בבכור אלא מבואר, דבר  זה שהרי לידה, שום לו קדמה שלא בבכור
שהיא. לידה איזו 

äìçpì øBëa Lé,בירושה שניים פי  ליטול –ïäkì øBëa Bðéàå ÅÀÇÇÂÈÀÅÀÇÙÅ
פדיונו; בעד סלעים חמש  לכהן  לתת צריך שאין –ïäkì øBëaÀÇÙÅ

äìçpì øBëa Bðéàå;שניים פי  נוטל  ואינו פדיון  שטעון  –øBëa ÀÅÀÇÇÂÈÀ
ïäkìå äìçpì,לפדותו וצריך  שניים פי שנוטל  –LéøBëa BðéàL ÇÇÂÈÀÇÙÅÅÆÅÀ

ïäkì àGå äìçpì àGכמבואר הראשון , הולד  שהוא פי על אף – ÇÇÂÈÀÇÙÅ
ב. במשנה ïäkì?`)להלן  øBëa Bðéàå äìçpì øBëa eäæéàÅÆÀÇÇÂÈÀÅÀÇÙÅ

éç BLàø àöiL íéìôpä øçà àaä שהיו כגון  מפרש : רש "י  – ÇÈÇÇÇÀÈÄÆÈÈÙÇ
חדשיו , לו כלו ואחד  חדשיו , לו  כלו שלא נפל , מהם אחד תאומים,

בכור האחרון זה ויצא, אחיו וקדמו  והחזירו , חי ראשו הנפל  והוציא
חשוב  ראשון שהוציא שראשו פי על אף הפסידו, לא שראשון  לנחלה,

כתוב לנחלה בכור  שבעניין  הוא, והטעם גמורה. יז יז יז יז ):):):):לידה כא כא כא כא ,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

דווה אביו שלב מי ודרשו : אונו", ראשית הוא אם (a`ek)"כי עליו
של לבו  ואין קיימא, בר  שאינו ראשון , ראשו שהוציא נפל  יצא מת,

בכור שאין  פטור, האחרון  הולד  פדיון  לענין  אבל עליו . דווה אביו 
הנפל והרי האם, לרחם ראשון  שהוא מי  דהיינו  רחם, פטר אלא לכהן

על מקשים יש  אבל – הרחם. את פטר  כבר  ראשון  ראשו שהוציא
והשני חדשיו  לו כלו  שאחד בתאומים, אפשר היאך  רש"י: של  פירושו

הענין  את ומיישבים ומתעברת? וחוזרת מתעברת אשה אין  והרי לא,
שונות גדולגדולגדולגדול").").").").בדרכים שהוציא ("("("("אוראוראוראור מפרש, ישראל" "תפארת ובעל
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øBkMäå,ïéøBäè íéòâð éìòáe–íãàa ïéìeñt,äîäaa ïéøLëe.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:äîäaa äèBL– §©¦©£¥§¨¦§¦§¦¨¨¨§¥¦©§¥¨©¨¦§¤©§¦¥¥¨©§¥¨

øçánä ïî dðéà.øæòéìà éaøøîBà:ïéìecìã éìòa óà–íãàa ïéìeñt,äîäaa ïéøLëe. ¥¨¦©ª§¨©¦¡¦¤¤¥©©£¥¦§¦§¦¨¨¨§¥¦©§¥¨
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ìù ìãåâî äàöåé:åìâø ìù ìãåâî åà åãé.eixeg`n `vei eawr:øåçàì ìâø éöçå íéðôì ìâøä éöçù ,åìâø òöîàá ãîåò å÷åùù ïåâë.fee` lyk zeagx

:ïáçø ìò øúåé ïëøà ïéàå æååà ìùë ïä úåùåì÷ù.zehelw:åæá åæ úå÷áåãî.wxtd cr:úåòáöà ìù éòöîàä.wxtd on dhnlíéøáåçîù ïøåôöä ãöì åðééäã
:ïìåë.okzge:øùë ,íé÷ìåçî åéäéù.dxizi ea dzid:äøéúé òáöà.leqt mvr da yi m`:åá àöîðù øáà øñåçî àåä éøä äëúçå ìéàåäãyye yy

.rax`e mixyråãéá äéä íà ïëù ìëå .íéìñåô íéîëç éëä åìéôà ,ùùå ùù ùé ìâø ìëáå ãé ìëáù ,ïéåù åéìâø úåòáöàå åéãé úåòáöà åéä åìéôà øîåìë
:íéîëçë äëìäå .éôè íåî éåäã ,ùù úçà åãéáå ùîç úçà.lqet iax eici izya hleyd:ïéîéá äéá àãéìéúà àúåùéçë øáñã.oixiykn minkge
:íéîëçë äëìäå .ìàîùá äéì àãéìéúàã àéä àúåàéøá éøáñ.iyekd:øåçù.xegibd:ïîâøàë íåãà.owald:øúåéá ïáì.gtwdeáò åðéàù ,÷ãå êåøà

:äðåâîå øòåëî àåäå .åëøà éôì.xekydeøåëùä ìáà .úììåçî åúãåáò ïéàå ä÷åì ãáò íàù ,íãàá íéøéúéä íéîåîä ïî íåî ìòáë áéùçã àåä ,ïééî àìå
áéúë ïéé ééåúù úùøôáã .ììéç ãáò íà ,øëùå ïééî('é àø÷éå ),ùáã áåø åà ,äáøä áìç äúùù àìà åðéà ïéúéðúîã øåëùå .ìåçä ïéáå ùã÷åä ïéá ìéãáäìå

:äãåáò íéììçî ïéàå íéîåî éìòáë íéáåùç åìàù .åúòã äìáìáúðå ,úéìéò÷ äìéáã ìëà åà.mixedh mirbp ilraeíéòâðî éàã .ïáì êôä åìåëå ÷äåá ïåâë
:úøë áééç äøæò úñéðëà åìéôàã ,øîéîì êéøö àì íéàîè.oileclcúåëéúç ïéîë:á÷òé ïá à"øë äëìäå .ïäá úåéåìú úåàöåé øùá
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åélñø÷a Léwnä–,לפנים וקרסוליו  לחוץ עקומות שברכיו  מי ÇÇÄÀÇÀËÈ
הילוכו , בשעת לזה זה הקרסולים או åéúBáekøàáeונוקשים – ÀÇÀÈ

מזו  זו ומרוחקות חוץ כלפי עקומות שרגליו  בארכובותיו , שמקיש 

הילוכו , בשעת לזו זו ונוקשות סמוכות למעלה שברכיו ìòáeÇÇבאופן
ìwòäå ,ä÷ét;והולכת מפרשת שמשנתנו כמו  –?ìwò eäæéà ÄÈÀÈÄÅÅÆÄÅ

åéúBñøt óéwnL ìk,זו אצל  זו רגליו כפות שמקרב –ïéàå ÈÆÇÄÇÀÈÀÅ
Bæì Bæ úB÷LBð åéúBáekøà נוגעות ואינן  חוץ כלפי  הן שעקומות – ÇÀÈÀÈ

בזו. dwit?זו  lra edfi`eBìcbî äàöBé ä÷ét היוצאת בליטה – ÄÈÀÈÄËÈ
לפי כאן בארנו – יתירה. אצבע כעין רגלו , של  או ידו של מאגודל 

שהפיסקה elcebn"רש "י , d`vei dwit"האמור פיקה" "בעל לפרש באה
אלא לפרש  המשנה באה לא הרמב"ם לפי אבל בלבד,"lwir"לעיל .

הפיסקה elcebn"ואילו d`vei dwit"."פיקה ל"בעל פירוש איננה
הרמב"ם: dwitומפרש  lra בולטת רגליו  מאחורי  עקבו "שתהא –

הראוי". מן יותר åéøBçàìויוצאת àöBé Bá÷ò רגלו שעקב מי – ÂÅÈÇÂÈ
או  רגלו , של  הכף באמצע עומדת השוק כאילו  ונראה לחוץ בולט

æeà ìLk äáçø Búñøt ארכה ואין ועגולה קלושה רגלו  שכף – ÇÀÈÀÈÈÀÆÇÈ
הם. מומים אלו  כל  רחבה; על ìòיתיר  Bæ úBákøî åéúBòaöàÆÀÀÈËÀÈÇ

Bæ,ברגליו או  בידיו  זו גבי על  זו מורכבות שאצבעותיו מי –Bà
úBèeì÷ זו מחוברות שאצבעותיו øtä÷לזו,– ãòשל האמצעי – ÀÇÇÆÆ

מום.øLkהאצבעות, זה שאין  –÷øtä ïî ähîì היו ואם – ÈÅÀÇÈÄÇÆÆ
הצפרניים, לצד  האמצעי הפרק מן  למטה עד –dëúçåמחוברות ÇÂÈÈ

מחולקות, שתהיינה האצבעות, את לעבודה,øLkהפריד  הכהן – ÈÅ
מום. זה אין úøúéששוב Ba äúéä,יתירה אצבע –dëúçå את – ÈÀÈÀÆÆÇÂÈÈ

ìeñtהיתרת, ,íöò da Lé íàשחתכה פי על אף  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),– ÄÆÈÆÆÈ
åàì íàå,עצם בה שאין –øLk.וחתכה הואיל  –åéãéa øúé ÀÄÈÈÅÈÅÀÈÈ

òaøàå íéøNò ,LLå LL :åéìâøáeובכל יד  בכל לו  שיש  מי  – ÀÇÀÈÅÈÅÆÀÄÀÇÀÇ
וברגליו; בידיו  אצבעות וארבע עשרים דהיינו  אצבעות, שש רגל

הכתוב לשון  נוקטת ככככ):):):):((((שמואלשמואלשמואלשמואלמשנתנו  כא כא כא כא ,,,, ואצבעות ב ב ב ב  מדון איש  "ויהי

רגליו  ואצבעות rax`eידיו mixyr yye yy..."øéLëî äãeäé éaøÇÄÀÈÇÀÄ
מום, זה אין  שלדעתו –íéìñBt íéîëçå שמנין פי על ואף – ÇÂÈÄÀÄ

ה  שווה רגל ובכל יד  בכל  מכלהאצבעות אצבעות, שש  דהיינו וא,
היו  אם שכן וכל  לעבודה, ופסול  הוא שמום חכמים, סוברים מקום

אצבעות. שש  השניה ובידו אצבעות חמש אחת minkgk.בידו  dklde
åéãé ézLa èìBMä,בימינו כמו בשמאלו כוח לו שיש  –éaø ÇÅÄÀÅÈÈÇÄ

ìñBt שימינו משום אלא אינה בשמאלו ששליטתו רבי , שסובר – Å
מום; זה והרי  ששליטתו íéîëçåíéøéLëîנחלשה, הם, שסוברים – ÇÂÈÄÇÀÄÄ

של וכוחה בריאותה מתוך אלא ימינו יד חולשת מחמת אינה בשמאלו
עצמה. השמאלית שחור ,éLekäידו שעורו כהן –øBçébäå שעורו – ÇÄÀÇÄ

ביותר , בפירושו ,ï÷áläåאדום מעיר הרמב"ם ביותר; לבן שעורו – ÀÇÇÀÈ
שהם  אדם בני  של שמות אלא הגוונים, של  שמות אינם השמות שאלו

הללו . הגוונים ודק,çtwäåבעלי הרבה ארוך שהוא –ñppäå קטן – ÀÇÄÅÇÀÇÇÈ
גמד , "נודע Løçäåקומה, שבעל מובא, איגר  עקיבא רבי בתוספות – ÀÇÅÅ

מסתפק el),ביהודה" wtq) ואינו שומע אינו דווקא היינו חרש  אם
מום, זה הרי  בלבד שומע באינו  שאף או שאינו äèBMäåמדבר , – ÀÇÆ

בדעתו , בשיכורøBkMäåשפוי כאן  מדובר שאין מבואר , בגמרא – ÀÇÄ
והרי מחוללת, עבודתו  במקדש , עבד אם כזה שיכור שכן  ושכר, מיין

את  פוסלים שאמנם לאדם, המיוחדים במומים אלא עוסק אינו  פרקנו
מחוללת עבודתו  אין אבל  לעבודה, dpynlהכהן  dncwda ep`ady enk)

;(a או מחלב כגון אחרים, ממשקים בשיכור במשנתנו  שמדובר אלא
עבודתו; מחלל אינו  אבל  לעבודה, הוא פסול שאמנם éìòáeÇÂÅמדבש,

ïéøBäè íéòâðבוהק כגון  לט לט לט לט ),),),),– יגיגיגיג,,,, לבן((((ויקראויקראויקראויקרא הפך  כולו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא או ÀÈÄÀÄ
יגיגיגיג);););); אלויגיגיגיג,,,, íãàaכל  ïéìeñt,לעבודה הכהן את שפוסלים –ïéøLëe ÀÄÈÈÈÀÅÄ

äîäaa היא כשרה הללו, המומים אחד בה שיש  קדשים שבהמת – ÇÀÅÈ
dðéàליקרב. ,äîäaa äèBL :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÈÇÀÅÈÅÈ

øçánä ïî.להקרבה ראויה ואינה –øîBà øæòéìà éaøויש – ÄÇËÀÈÇÄÁÄÆÆÅ
`xne:גורסים: awri oa xfril` iaxïéìecìã éìòa óà שחתיכות – ÇÇÂÅÄÀÄ

גורסים: ויש מגופם; מדולדלות יוצאות בשרoilezlzבשר שחתיכות –

בגופם, äîäaaתלויות ïéøLëe ,íãàa ïéìeñt שבארנו כמו  – ÀÄÈÈÈÀÅÄÇÀÅÈ
dkld.לעיל. oke
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ïäkìå?íc àìî øéôL úìtnä,íéî àìî,íéðéðb àìî;íéâc ïéîk úìtnä,íéáâçå,íéNîøe íéö÷L;úìtnä §©Ÿ¥©©¤¤¨¦¨¥¨¨¥©¦¨¥§¦¦©©¤¤§¦¨¦©£¨¦§¨¦§¨¦©©¤¤
íéòaøà íBé–ïäkìå äìçpì øBëa ïäéøçà àaä. ©§¨¦©¨©£¥¤§©©£¨§©Ÿ¥

·åéøçà àaäå ïôã àöBé–ïäkì àGå äìçpì àG øBëa ïðéà íäéðL.ïBòîL éaøøîBà:ïBLàøä–äìçpì,éðMäå ¥Ÿ¤§©¨©£¨§¥¤¥¨§©©£¨§©Ÿ¥©¦¦§¥¨¦©©£¨§©¥¦
–íéòìñ Lîçì. §¨¥§¨¦
‚íéøëæ éðL äãìéå BzLà äøka àHL éî–ïäkì íéòìñ Lîç ïúBð.GL CBúa ïäî ãçà úîíBé íéL–áàä ¦¤¦§¨¦§§¨§¨§¥§¨¦¥¨¥§¨¦©Ÿ¥¥¤¨¥¤§§¦¨¨

øeèt.áàä úî,íéîi÷ íéðaäå–øéàî éaøøîBà:e÷ìç àHL ãò eðúð íà–eðúð;åàì íàå–ïéøeèt.éaø ¨¥¨¨§©¨¦©¨¦©¦¥¦¥¦¨§©¤¨§¨§§¦¨§¦©¦

:àåä.'ek dzdy `ly in okeéáâì äéì éçãî éàäã ,úéøé àì èåùôë åìéôàå .úéøé ïàî òãé àì àäã ,äìçðì àìå .åîöò úà äãôé àåäå ,ïäëì øåëá àåä
:àåä ïåøçàä ïá ÷ôñä äæ àîùã ,äìçðì øåëá åðéà åéøçà àáäù ,øîà÷ åéøçà àáä ìò ,äìçðì àìå éðú÷ã ïéúéðúîå .éàä éáâì äéì éçãî éàäå éàä`ln

.mipipb:íéòìåúì úåîåã úå÷ã úåðè÷ úåëéúç úåëéúç åìåë éåùò øéôùäù .íéòìåú ,øçà ùåøéô .äáøä íéðååâ àìî.miabge mibcàìã ,åäðéð ãìå åàì
é ïäá äøîàð:íãàë äøéö.mirax` mei:ãìåä úøéöé éåä íåé íéòáøàã .íéòáøà íåé úøçîì ãò ãìå ïàë ïéàå ,åäðéð àîìòá àéî ,äøáòúðùî

aaaa.eixg` `ade otec `veiïî ãìå àéöåäì ìáà .íçø êøã éðùä àöé ïôåã êøã ïåùàøä åàéöåäù øçàìå ,äðèáá íéîåàúù äùà åòø÷ù ïåâë .íçø êøã
:øùôà éàã í"áîø áúë ,ãìúå øáòúúå øåæçúå äùàä àôøúúùå ïôåã êøã äùàä.xeka opi` mdipyéðù .ïðéòá åì åãìéå ,äìçðì øåëá éåä àì ïåùàø

ãìå äéäù äæ ïåâë úåãìåì øåëá åðéàå íçøì øåëáã ,ïäëì øåëá éåä àì éîð éðùå .ïðéòá íçø øèôã ,éåä àì ïåùàø ïäëì øåëáå .ïðéòá åðåà úéùàø ,àì éîð
:øåëá åðéà ,ïëì íãå÷.dlgpl oey`xd xne` oerny iax:òîùîá ïôåã àöåé óà åãìéå øáñ.mirlq yngl ipydeøåëá åðéàù ô"òà íçøì øåëá ,øáñ

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .øåëá éåä úåãìåì
bbbb.mirlq yng ozep mixkf ipy dclie:øåëá ïäî ãçàã.xeht a`dåéùëòå ,ïåéãôá áééç åðéà íéùìù íãå÷ ïáä úîùëå .úî øåëáä øîéîì éöîã

øàùðä ïáäù ïéãä àåäå .äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîäå ,åøéáçî àéöåî ïäëä éåä ,áééçå øåëáä àåä øàùðù äæ àîù ,øåèôå úî øåëáä àîù ÷ôñ øáãäù
:ìåãâ äéäéùë åîöò úà úåãôìî øåèô.a`d zn:íéùìù øçàì.mixeht e`l m`eéôì ,ïäì ùé úåçå÷ì ïéã ïäéáà éñëðá å÷ìçù ïéçàä øéàî 'ø øáñã
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יודע  שאינו פי על  אף שהוא, מקום בכל בנו את לפדות הבכור אבי 
שבעה  בן או  לראשון  תשעה בן ובספק הבכור . בנו  הוא מהולדות איזה
ודאי ובכור  הואיל  כשיגדל, עצמו את לפדות הספק חייב לאחרון ,

äìçpìהוא, øBëa Bðéàå תשעה בן  בספק וכן שנתערבו בולדות – ÀÅÀÇÇÂÈ
בגמרא  הוא. מי  של בנו יודע אינו הרי  לאחרון שבעה בן או לראשון

יורש אינו לאחרון שבעה בן  או  לראשון תשעה בן שספק מבואר,
אחיהם, שאינו לו ולומר  לדחותו יכולים הוודאים שהיורשים לפי כלל ,

עצמו , הספק הבן  לגבי  אינו לנחלה" בכור "אינו במשנתנו ששנינו ומה
אינו  אחריו  הבא שאף אחריו , הבא לגבי אלא כלל, יורש אינו שהרי 

ונמצא  בכורו, והיה הוא האחרון של  בנו  הספק זה שמא לנחלה, בכור 
בכור. אינו  אחריו  búìtnä)שהבא ?ïäkìå äìçpì øBëa eäæéàÅÆÀÇÇÂÈÀÇÙÅÇÇÆÆ

øéôL,לעיל שבארנו כמו  שפופרת, כמין  קרום –,íc àìî או ÈÄÈÅÈ
,íéî àìî אוíéðéðb àìîהרבה גוונים מפרשים,((((רש רש רש רש """"יייי),),),),– ויש ÈÅÇÄÈÅÀÄÄ

קטנים תולעים כעין  מלאה ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),שהשפופרת """"תפארתתפארתתפארתתפארת ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

או לולד; סימן  השפיר אין זה íéáâçåשבכגון ,íéâc ïéîk úìtnäÇÇÆÆÀÄÈÄÇÂÈÄ
חגבים, כמין או  –íéö÷L,שקצים כמין  או –íéNîøe כמין או – ÀÈÄÀÈÄ

באדם  כמו  יצירה בהם נאמרה שלא ולד , בכלל  אינם אלו שכל רמשים,

אואואואו אאאא);););); פרקפרקפרקפרק בראשית בראשית בראשית בראשית  íéòaøà((((עייןעייןעייןעיין íBé úìtnä הארבעים ביום – ÇÇÆÆÇÀÈÄ
אלא  נגמרת הולד צורת שאין ולד , נקרא זה ואין שנתעברה, משעה

אלו בכל שלמים; יום ארבעים עליו שעברו  ïäéøçàלאחר àaäÇÈÇÂÅÆ
ïäkìå äìçpì øBëa הללו הנפלים שכל שבארנו , מהטעמים – ÀÇÇÂÈÀÇÙÅ

"ראשית  חשובים אינם וכן הרחם, את הפוטר  כולד חשובים אינם

היינו  הוא, ולאביו לאמו  בכור  אחריהם הבא ולפיכך  האב, של  אונו"
ולכהן . לנחלה בכור

ב ה נ ש מ ר ו א ב

שאינו ראשון  ולד  איזהו  ללמד באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
לכהן. ולא לנחלה לא בכור

(cåéøçà àaäå ïôã àöBé דופן דרך שהוציאוהו הראשון הולד  – ÅÙÆÀÇÈÇÂÈ
בפירושו  הרמב"ם וכותב הרחם; דרך  אחריו הבא והולד שנחתכה, האם

משני מעוברת האשה שתהא בזה, להיות שאפשר  "מה למשנתנו:
השני(mine`z),ולדות יצא כך  ואחר מהם, אחד  ויצא דופנה ונקרע

שאומרים,כ מה אבל השני . שיצא אחר ומתה הרחם), (דרך העולם דרך
לו  יודע איני ויולדת, ומתעברת דופנה שקורעים אחר  חיה שהאשה

מאד ". זר  ענין  והוא äìçpìטעם, àG øBëa ïðéà íäéðL– ÀÅÆÅÈÀÇÇÂÈ
כתוב לנחלה בכור  שבעניין  לנחלה, בכור אינו כא כא כא כא ,,,,הראשון  ((((דבריםדבריםדבריםדברים

"""" elטוטוטוטו):):):): eclie הדופן דרך  שיציאתו לידה, דרך נולד לא זה והרי בנים",

"ראשית  שאינו לפי  לנחלה, בכור אינו  והשני  לידה; נקראת אינה
אחר . קדמו שהרי האב, של ïäkìאונו " àGåבכור אינו הראשון – ÀÇÙÅ

הוא  בכור שאמנם לכהן , בכור  אינו  והשני  רחם; פטר שאינו  לכהן,
ובכור לו, קודם זכר  ולד היה שהרי לולדות, בכור  אינו  אבל  לרחם

לולדות  בכור וגם לרחם בכור גם שיהיה עד בכור, אינו אחד לדבר 
äìçpì((((גמראגמראגמראגמרא).).).). ïBLàøä :øîBà ïBòîL éaø הוא דופן  יוצא – ÇÄÄÀÅÈÄÇÇÂÈ

לידה בטומאת שנאמר לנחלה, ה ה ה ה ):):):):בכור  יביביביב,,,, תלד ",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  נקבה "ואם
ימי עליו ויושבת גמורה, לידה שהיא דופן , יוצא לרבות מכאן : ודרשו

לידה זו הרי בכורה לענין גם ולפיכך וטהרה, ורש ורש ורש ורש """"ייייטומאה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ב ב ב ב ),),),), מז מז מז מז ,,,, íéòìñבכורותבכורותבכורותבכורות Lîçì éðMäå הוא דופן  יוצא אחרי  הבא – ÀÇÅÄÀÈÅÀÈÄ
בכור שמעון : רבי שסובר  סלעים, בחמש  לפדותו וחייבים לכהן בכור 
פדיון . וטעון  בכור הוא הרי לולדות, בכור שאינו פי על אף לרחם,

.`nw `pzk dklde
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חייבים  אין לכהן, בכור ספק שהוא שולד היא, והלכה בכ ֹורים, בספק דנה ְִמשנתנו
הראיה עליו  מחברו שהמוציא hi).לפדותו, ,`i mixekia 'ld m"anx)

BzLà äøka àHL éî,ילדה לא שעדיין  –íéøëæ éðL äãìéå ÄÆÄÀÈÄÀÀÈÀÈÀÅÀÈÄ
הבכור, מהם איזה ידוע ואין ונתערבו, –ïäkì íéòìñ Lîç ïúBðÅÈÅÀÈÄÇÙÅ

בכור. ודאי מהם שאחד  –GL CBúa ïäî ãçà úîíBé íéL– ÅÆÈÅÆÀÀÄ
בפדיונו , חייב אינו יום שלושים קודם הבכור  מת שאם הוא ודין 

ו , במשנה להלן  הטעם øeètכמבואר áàä זה שמא הפדיון, מן – ÈÈÈ
ראיה  הבא לכהן : האב ואומר לפדותו ; חייב ואינו הבכור, היה שמת
לבן  הדין  והוא הראיה. עליו מחברו המוציא שכן הבכור, הוא שהחי

הטעם. מאותו  עצמו  את לפדות חייב שאינו íéðaäåהחי ,áàä úîÅÈÈÀÇÈÄ
íéîi÷ שלושים בתוך האב שמת כאן  מדובר אם דנים, בגמרא – ÇÈÄ

לאחר האב שמת כותב: בפירושו  והרמב"ם יום, שלושים לאחר או יום
תורה במשנה אבל המשנה; מפרשי  מבארים וכן  יום, ((((הלהלהלהל''''שלושים

ככככ)))) יא יא יא יא ,,,, בין ביכורים ביכורים ביכורים ביכורים  יום שלושים בתוך  בין האב "מת הרמב"ם: כותב
יום"... שלושים בובובובואחר חזרחזרחזרחזר מה מה מה מה  משוםמשוםמשוםמשום שם שם שם שם  שמבוארשמבוארשמבוארשמבואר משנהמשנהמשנהמשנה",",",", """"כסף כסף כסף כסף  ((((עייןעייןעייןעיין
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:ïäëì øåëá éîð éåäå ,êúåçîä éøáà áåø úàéöé íãå÷ àöéå åéçà íã÷ íà øèô àì ,êúåçî ùàø ìáà .åìåë àöé äæ êøãáå øáà.dcli xakyäìçð ïéðòìã
:íçø øèôá àðîçø àìú ïäë ïéðòìå ,åðåà úéùàø áéúë áàã.dgty dceräøééâúðå úéøëð åà .åéùëò äøøçúùðå äðåùàø äãéìá äçôù äãåò åìéôà
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áéúëã ,äéø÷ôà àðîçø íéáëåë ãáåò òøæã ,àåä äìçð øá åàì äùåã÷á(â"ë ìà÷æçé):íúîøæ íéñåñ úîøæå.zpdke `id dcliäãìéù úøëáî ìàøùé úá
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אחר הלידה ונשתהתה והחזירו, חי אפילו ראשו  חדשים שמונה בן

התשיעי... בחודש ונולד השני אחיו  הקדימו ואז ימים, חודש עד כך
במציאות. שאינו  דבר שהוא זה פירושו על  מעירים יש  (ברם,

לאלבקלאלבקלאלבקלאלבק"),"),"),"), úî""""השלמותהשלמותהשלמותהשלמות BLàø àöiL äòLz ïáe תשעת שלאחר  – ÆÄÀÈÆÈÈÙÅ
וחזר, התאומים מן  האחד  של  מת ראשו  תחילה יצא הריון  חדשי 

נחשב  אינו שהראשון לפי לנחלה, בכור זה הרי  אחיו, יצא כך  ואחר
אינו  אבל לעיל, כמבואר  עליו , דווה אביו  של לבו שאין לאביו, בכור 

והחזירו  חי ראשו  שיצא תשעה בן  ברם, רחם. פטר  שאינו לכהן, בכור 
אינו, לנחלה בכור  אף אחריו  הבא äîäaומת, ïéîk úìtnäåÀÇÇÆÆÀÄÀÅÈ

óBòå äiç, הראשון ולדה שהפילה אשה כצורת – היתה שצורתו ÇÈÈ
והראשון  שהואיל לנחלה, בכור  הוא אחריו  הבא עוף, או חיה או  בהמה

כיון  אבל  עליו ; דווה האב לב אין אדם, צורת לו היתה לא שקדמו
לכהן; בכור  אחריו  הבא אין  הרחם, את פטר øéàîשהוא éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ

נחשב  זה הרי  ועוף, חיה בהמה כמין  שהפילה פי על שאף הסובר , –
רחם. íãàäפטר  úøevî Ba àäiL ãò :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÇÆÀÅÄÇÈÈÈ

אבל אדם, צורת לו היתה כן  אם אלא רחם פטר  נחשב הנפל אין 
והבא  רחם, פטר נחשב אינו עוף או חיה או בהמה כמין המפלת

לכהן. בכור  גם הוא ìcðñאחריו  úìtnä צורת בלי בשר  חתיכת – ÇÇÆÆÇÀÈ
הולד עם לבוא ורגילה סנדל , לצורת דומה והיא ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););אברים

שלפעמים  פנים, צורת בלי בשר  "חתיכת מפרש: ישראל" "תפארת ובעל
תאומים, אמו  שכשנתעברה צורתו, שנפחתה ולד  הוא ואף הולד, עם בא

פניו  ופוחת אמו  במעי חברו דוחק אחד ולד מה מה מה מה ,,,,לפעמים נידה נידה נידה נידה  ((((רשרשרשרש""""יייי

פטרא א א א ),),),), שנחשב מודים חכמים אף אדם, צורת פעם לו  שהיתה וכיון 
לכהן ", בכור  אינו אחריו  והבא àéìLרחם, Bà,שליא המפלת – ÄÀÈ

שנימוח, אלא ולד בלא שליא ואין  בתוכו, מונח שהעובר  כיס כמין
íwøî øéôLå צורת בה שמרוקמת שפופרת כמין  המפלת או – ÀÈÄÀËÈ

א), ג, לעיל  באורנו  (עיין  Czçîהעובר  àöBiäå להוציא יכלו  שלא – ÀÇÅÀËÈ
שנימנו  אלו  בכל איברים; איברים והוציאוהו וחתכוהו  הולד את

ïäkìבמשנתנו , øBëa Bðéàå äìçpì øBëa ïäéøçà àaä– ÇÈÇÂÅÆÀÇÇÂÈÀÅÀÇÙÅ
שבארנו  כפי האב, של  אונו " "ראשית נחשבים הללו הנפלים שאין

לב  שאין רחם";לעיל , "פטר הם נחשבים אבל  עליהם, דווה האב
לכהן . בכור  ואינו  לנחלה בכור אחריהם הבא eéäהלכך  àHL éîÄÆÈ

äãìé øákL äMà àNðå íéða Bì ממנה לו שנולד  הולד והרי  – ÈÄÀÈÈÄÈÆÀÈÈÀÈ
רחם", "פטר  אינו  אבל  אונו ", "ראשית äçôLנקרא dãBòÈÄÀÈ

äøøçzLðå ונשתחררה כנענית, שפחה היתה כשעדיין  ילדה אפילו  – ÀÄÀÇÀÀÈ
äøibúðåעכשיו , úéøëð dãBò,נכרית היתה כשעדיין  שילדה או – ÈÈÀÄÀÄÀÇÀÈ

עכשיו , äãìéונתגיירה ìàøNéì úàaMî שנשתחררה ולאחר – ÄÆÈÀÄÀÈÅÈÀÈ
הרי בן, לו וילדה בנים, לו היו  שלא לישראל נישאה שנתגיירה או

äìçpìהוא øBëaכתוב נחלה ולענין  לאביו , הוא שבכור ((((דברים דברים דברים דברים – ÀÇÇÂÈ
יז יז יז יז ):):):): הואכא כא כא כא ,,,, `epe,"כי ziy`x,"הבכורה משפט ïäkìלו øBëa BðéàåÀÅÀÇÙÅ

רחם. פטר שאינו –äìçpì øBëa :øîBà éìéìbä éñBé éaøÇÄÅÇÀÄÄÅÀÇÇÂÈ
ïäkìå שנשתחררה ולאחר  נכרית, או שפחה היתה כשעדיין ילדה אם – ÀÇÙÅ

בכור גם הוא ממנה לו  הנולד  הבן  לישראל , נישאה שנתגיירה או

לכהן , בכור  וגם ìàøNéa"לנחלה ...íçø ...øèt" :øîàpL– ÆÆÁÇÆÆÆÆÀÄÀÈÅ
הכתוב בבבב):):):):לשון  יגיגיגיג,,,, l`xyi",((((שמותשמותשמותשמות ipaa mgx lk xht"כתוב ((((במדבר במדבר במדבר במדבר וכן 

יביביביב):):):): l`xyi",גגגג,,,, ipan mgx xht":הגלילי יוסי רבי  eøèôiLודורש  ãòÇÆÄÀÀ
ìàøNiî íçøהלכך מישראל : באשה אלא רחם" "פטר  דין  שאין – ÆÆÄÄÀÈÅ

ובכור רחם", "פטר נקרא אינו נכרית או  שפחה בעודה שילדה מה
פדיון . וטעון  הוא ililbd.לכהן  iqei iaxk dkld oi`e–(aבכור איזהו 

לנחלה? בכור  ואינו àHLלכהן äMà àNðå íéða Bì eéäL éîÄÆÈÈÄÀÈÈÄÈÆ
äãìé לא אבל רחם", "פטר הריהו  בן , ממנו ילדה ועכשיו עדיין, – ÈÀÈ

האב, של  אונו" úøaòî"ראשית äøibúð שנתגיירה נכרית או – ÄÀÇÀÈÀËÆÆ
בעלה וילדה,((((רשרשרשרש""""יייי))))עם מעוברת úøaòîכשהיא äøøçzLð או – ÄÀÇÀÀÈÀËÆÆ

לכהן , בכור  ולד אותו הרי  וילדה, מעוברת כשהיא שנשתחררה שפחה
והורתו  שהואיל  לנחלה, בכור אינו אבל בישראל , הוא רחם שפטר

נחלה בר  אינו  בקדושה שלא úðäëå((((רש רש רש רש """"יייי).).).).היתה àéä äãìé– ÈÀÈÄÀÙÆÆ
של הולד  איזהו ידוע ואין ונתערבו, בכורים שילדו וכהנת ישראלית

äiåìeהישראלית, àéä, ונתערבו בכורים ילדו ולוויה שישראלית או  – ÄÀÄÈ
ששנינו  כמו מפדיון , פטור הלוויה של  או הכהנת של  הבכור  והרי 

א), (ב, äãìéלעיל  øákL äMàå àéä שעדיין שישראלית או  – ÄÀÄÈÆÀÈÈÀÈ
הולדות, ונתערבו  זכרים, ילדו  שתיהן  ילדה, שכבר וישראלית ילדה לא

לאמו ; בכור  איזהו  ידוע dìòaואין  øçà äúäL àHL éî ïëåÀÅÄÆÈÂÈÇÇÇÂÈ
ממנו , שנתגרשה או שמת –GLíéLãç äLשנינו שכן ((((יבמות יבמות יבמות יבמות – ÀÈÃÈÄ

יייי),),),), שיהיו דדדד,,,, עד יינשאו  ולא יתארסו לא נתגרשו או  שנתאלמנו  שנשים

לזרע  הראשון  הבעל של  הזרע בין להבחין כדי חדשים, שלושה להן 
הראשון  מבעלה בנים לה היו  שלא גרושה או אלמנה ואם השני ; של

חדשים, שלושה בעלה אחר  שהתה äãìéåלא ,úàOðåלאחר בן  – ÀÄÅÀÈÀÈ
לשני, שנישאה מיום חדשים äòLzשבעה ïa íà òeãé ïéàåÀÅÈÇÄÆÄÀÈ

ïBLàøìשל הבכור  בנו והוא הריון, חדשי  תשעת לאחר נולד  אם – ÈÄ
הראשון , ïBøçàìבעלה äòáL ïa Bà שבעת לאחר שנולד או  – ÆÄÀÈÈÇÂ

לעיל, שנימנו  אלו  בכל  השני; הבעל של  הבכור בנו  והוא הריון, חדשי 
ïäkì øBëa חייב שנתערבו  בולדות ולפיכך  הוא, רחם פטר שהרי  – ÀÇÙÅ
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ïäkìå?íc àìî øéôL úìtnä,íéî àìî,íéðéðb àìî;íéâc ïéîk úìtnä,íéáâçå,íéNîøe íéö÷L;úìtnä §©Ÿ¥©©¤¤¨¦¨¥¨¨¥©¦¨¥§¦¦©©¤¤§¦¨¦©£¨¦§¨¦§¨¦©©¤¤
íéòaøà íBé–ïäkìå äìçpì øBëa ïäéøçà àaä. ©§¨¦©¨©£¥¤§©©£¨§©Ÿ¥

·åéøçà àaäå ïôã àöBé–ïäkì àGå äìçpì àG øBëa ïðéà íäéðL.ïBòîL éaøøîBà:ïBLàøä–äìçpì,éðMäå ¥Ÿ¤§©¨©£¨§¥¤¥¨§©©£¨§©Ÿ¥©¦¦§¥¨¦©©£¨§©¥¦
–íéòìñ Lîçì. §¨¥§¨¦
‚íéøëæ éðL äãìéå BzLà äøka àHL éî–ïäkì íéòìñ Lîç ïúBð.GL CBúa ïäî ãçà úîíBé íéL–áàä ¦¤¦§¨¦§§¨§¨§¥§¨¦¥¨¥§¨¦©Ÿ¥¥¤¨¥¤§§¦¨¨

øeèt.áàä úî,íéîi÷ íéðaäå–øéàî éaøøîBà:e÷ìç àHL ãò eðúð íà–eðúð;åàì íàå–ïéøeèt.éaø ¨¥¨¨§©¨¦©¨¦©¦¥¦¥¦¨§©¤¨§¨§§¦¨§¦©¦

:àåä.'ek dzdy `ly in okeéáâì äéì éçãî éàäã ,úéøé àì èåùôë åìéôàå .úéøé ïàî òãé àì àäã ,äìçðì àìå .åîöò úà äãôé àåäå ,ïäëì øåëá àåä
:àåä ïåøçàä ïá ÷ôñä äæ àîùã ,äìçðì øåëá åðéà åéøçà àáäù ,øîà÷ åéøçà àáä ìò ,äìçðì àìå éðú÷ã ïéúéðúîå .éàä éáâì äéì éçãî éàäå éàä`ln

.mipipb:íéòìåúì úåîåã úå÷ã úåðè÷ úåëéúç úåëéúç åìåë éåùò øéôùäù .íéòìåú ,øçà ùåøéô .äáøä íéðååâ àìî.miabge mibcàìã ,åäðéð ãìå åàì
é ïäá äøîàð:íãàë äøéö.mirax` mei:ãìåä úøéöé éåä íåé íéòáøàã .íéòáøà íåé úøçîì ãò ãìå ïàë ïéàå ,åäðéð àîìòá àéî ,äøáòúðùî

aaaa.eixg` `ade otec `veiïî ãìå àéöåäì ìáà .íçø êøã éðùä àöé ïôåã êøã ïåùàøä åàéöåäù øçàìå ,äðèáá íéîåàúù äùà åòø÷ù ïåâë .íçø êøã
:øùôà éàã í"áîø áúë ,ãìúå øáòúúå øåæçúå äùàä àôøúúùå ïôåã êøã äùàä.xeka opi` mdipyéðù .ïðéòá åì åãìéå ,äìçðì øåëá éåä àì ïåùàø

ãìå äéäù äæ ïåâë úåãìåì øåëá åðéàå íçøì øåëáã ,ïäëì øåëá éåä àì éîð éðùå .ïðéòá íçø øèôã ,éåä àì ïåùàø ïäëì øåëáå .ïðéòá åðåà úéùàø ,àì éîð
:øåëá åðéà ,ïëì íãå÷.dlgpl oey`xd xne` oerny iax:òîùîá ïôåã àöåé óà åãìéå øáñ.mirlq yngl ipydeøåëá åðéàù ô"òà íçøì øåëá ,øáñ

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .øåëá éåä úåãìåì
bbbb.mirlq yng ozep mixkf ipy dclie:øåëá ïäî ãçàã.xeht a`dåéùëòå ,ïåéãôá áééç åðéà íéùìù íãå÷ ïáä úîùëå .úî øåëáä øîéîì éöîã

øàùðä ïáäù ïéãä àåäå .äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîäå ,åøéáçî àéöåî ïäëä éåä ,áééçå øåëáä àåä øàùðù äæ àîù ,øåèôå úî øåëáä àîù ÷ôñ øáãäù
:ìåãâ äéäéùë åîöò úà úåãôìî øåèô.a`d zn:íéùìù øçàì.mixeht e`l m`eéôì ,ïäì ùé úåçå÷ì ïéã ïäéáà éñëðá å÷ìçù ïéçàä øéàî 'ø øáñã

`xephxa yexit

יודע  שאינו פי על  אף שהוא, מקום בכל בנו את לפדות הבכור אבי 
שבעה  בן או  לראשון  תשעה בן ובספק הבכור . בנו  הוא מהולדות איזה
ודאי ובכור  הואיל  כשיגדל, עצמו את לפדות הספק חייב לאחרון ,

äìçpìהוא, øBëa Bðéàå תשעה בן  בספק וכן שנתערבו בולדות – ÀÅÀÇÇÂÈ
בגמרא  הוא. מי  של בנו יודע אינו הרי  לאחרון שבעה בן או לראשון

יורש אינו לאחרון שבעה בן  או  לראשון תשעה בן שספק מבואר,
אחיהם, שאינו לו ולומר  לדחותו יכולים הוודאים שהיורשים לפי כלל ,

עצמו , הספק הבן  לגבי  אינו לנחלה" בכור "אינו במשנתנו ששנינו ומה
אינו  אחריו  הבא שאף אחריו , הבא לגבי אלא כלל, יורש אינו שהרי 

ונמצא  בכורו, והיה הוא האחרון של  בנו  הספק זה שמא לנחלה, בכור 
בכור. אינו  אחריו  búìtnä)שהבא ?ïäkìå äìçpì øBëa eäæéàÅÆÀÇÇÂÈÀÇÙÅÇÇÆÆ

øéôL,לעיל שבארנו כמו  שפופרת, כמין  קרום –,íc àìî או ÈÄÈÅÈ
,íéî àìî אוíéðéðb àìîהרבה גוונים מפרשים,((((רש רש רש רש """"יייי),),),),– ויש ÈÅÇÄÈÅÀÄÄ

קטנים תולעים כעין  מלאה ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),שהשפופרת """"תפארתתפארתתפארתתפארת ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

או לולד; סימן  השפיר אין זה íéáâçåשבכגון ,íéâc ïéîk úìtnäÇÇÆÆÀÄÈÄÇÂÈÄ
חגבים, כמין או  –íéö÷L,שקצים כמין  או –íéNîøe כמין או – ÀÈÄÀÈÄ

באדם  כמו  יצירה בהם נאמרה שלא ולד , בכלל  אינם אלו שכל רמשים,

אואואואו אאאא);););); פרקפרקפרקפרק בראשית בראשית בראשית בראשית  íéòaøà((((עייןעייןעייןעיין íBé úìtnä הארבעים ביום – ÇÇÆÆÇÀÈÄ
אלא  נגמרת הולד צורת שאין ולד , נקרא זה ואין שנתעברה, משעה

אלו בכל שלמים; יום ארבעים עליו שעברו  ïäéøçàלאחר àaäÇÈÇÂÅÆ
ïäkìå äìçpì øBëa הללו הנפלים שכל שבארנו , מהטעמים – ÀÇÇÂÈÀÇÙÅ

"ראשית  חשובים אינם וכן הרחם, את הפוטר  כולד חשובים אינם

היינו  הוא, ולאביו לאמו  בכור  אחריהם הבא ולפיכך  האב, של  אונו"
ולכהן . לנחלה בכור

ב ה נ ש מ ר ו א ב

שאינו ראשון  ולד  איזהו  ללמד באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
לכהן. ולא לנחלה לא בכור

(cåéøçà àaäå ïôã àöBé דופן דרך שהוציאוהו הראשון הולד  – ÅÙÆÀÇÈÇÂÈ
בפירושו  הרמב"ם וכותב הרחם; דרך  אחריו הבא והולד שנחתכה, האם

משני מעוברת האשה שתהא בזה, להיות שאפשר  "מה למשנתנו:
השני(mine`z),ולדות יצא כך  ואחר מהם, אחד  ויצא דופנה ונקרע

שאומרים,כ מה אבל השני . שיצא אחר ומתה הרחם), (דרך העולם דרך
לו  יודע איני ויולדת, ומתעברת דופנה שקורעים אחר  חיה שהאשה

מאד ". זר  ענין  והוא äìçpìטעם, àG øBëa ïðéà íäéðL– ÀÅÆÅÈÀÇÇÂÈ
כתוב לנחלה בכור  שבעניין  לנחלה, בכור אינו כא כא כא כא ,,,,הראשון  ((((דבריםדבריםדבריםדברים

"""" elטוטוטוטו):):):): eclie הדופן דרך  שיציאתו לידה, דרך נולד לא זה והרי בנים",

"ראשית  שאינו לפי  לנחלה, בכור אינו  והשני  לידה; נקראת אינה
אחר . קדמו שהרי האב, של ïäkìאונו " àGåבכור אינו הראשון – ÀÇÙÅ

הוא  בכור שאמנם לכהן , בכור  אינו  והשני  רחם; פטר שאינו  לכהן,
ובכור לו, קודם זכר  ולד היה שהרי לולדות, בכור  אינו  אבל  לרחם

לולדות  בכור וגם לרחם בכור גם שיהיה עד בכור, אינו אחד לדבר 
äìçpì((((גמראגמראגמראגמרא).).).). ïBLàøä :øîBà ïBòîL éaø הוא דופן  יוצא – ÇÄÄÀÅÈÄÇÇÂÈ

לידה בטומאת שנאמר לנחלה, ה ה ה ה ):):):):בכור  יביביביב,,,, תלד ",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  נקבה "ואם
ימי עליו ויושבת גמורה, לידה שהיא דופן , יוצא לרבות מכאן : ודרשו

לידה זו הרי בכורה לענין גם ולפיכך וטהרה, ורש ורש ורש ורש """"ייייטומאה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ב ב ב ב ),),),), מז מז מז מז ,,,, íéòìñבכורותבכורותבכורותבכורות Lîçì éðMäå הוא דופן  יוצא אחרי  הבא – ÀÇÅÄÀÈÅÀÈÄ
בכור שמעון : רבי שסובר  סלעים, בחמש  לפדותו וחייבים לכהן בכור 
פדיון . וטעון  בכור הוא הרי לולדות, בכור שאינו פי על אף לרחם,

.`nw `pzk dklde
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חייבים  אין לכהן, בכור ספק שהוא שולד היא, והלכה בכ ֹורים, בספק דנה ְִמשנתנו
הראיה עליו  מחברו שהמוציא hi).לפדותו, ,`i mixekia 'ld m"anx)

BzLà äøka àHL éî,ילדה לא שעדיין  –íéøëæ éðL äãìéå ÄÆÄÀÈÄÀÀÈÀÈÀÅÀÈÄ
הבכור, מהם איזה ידוע ואין ונתערבו, –ïäkì íéòìñ Lîç ïúBðÅÈÅÀÈÄÇÙÅ

בכור. ודאי מהם שאחד  –GL CBúa ïäî ãçà úîíBé íéL– ÅÆÈÅÆÀÀÄ
בפדיונו , חייב אינו יום שלושים קודם הבכור  מת שאם הוא ודין 

ו , במשנה להלן  הטעם øeètכמבואר áàä זה שמא הפדיון, מן – ÈÈÈ
ראיה  הבא לכהן : האב ואומר לפדותו ; חייב ואינו הבכור, היה שמת
לבן  הדין  והוא הראיה. עליו מחברו המוציא שכן הבכור, הוא שהחי

הטעם. מאותו  עצמו  את לפדות חייב שאינו íéðaäåהחי ,áàä úîÅÈÈÀÇÈÄ
íéîi÷ שלושים בתוך האב שמת כאן  מדובר אם דנים, בגמרא – ÇÈÄ

לאחר האב שמת כותב: בפירושו  והרמב"ם יום, שלושים לאחר או יום
תורה במשנה אבל המשנה; מפרשי  מבארים וכן  יום, ((((הלהלהלהל''''שלושים

ככככ)))) יא יא יא יא ,,,, בין ביכורים ביכורים ביכורים ביכורים  יום שלושים בתוך  בין האב "מת הרמב"ם: כותב
יום"... שלושים בובובובואחר חזרחזרחזרחזר מה מה מה מה  משוםמשוםמשוםמשום שם שם שם שם  שמבוארשמבוארשמבוארשמבואר משנהמשנהמשנהמשנה",",",", """"כסף כסף כסף כסף  ((((עייןעייןעייןעיין
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ìcðñ,àéìL Bà,íwøî øéôLå,Czçî àöBiäå–ïäkì øBëa Bðéàå äìçpì øBëa ïäéøçà àaä.Bì eéä àHL éî ©§¨¦§¨§¨¦§ª¨§©¥§ª¨©¨©£¥¤§©©£¨§¥§©Ÿ¥¦¤¨
äãìé øákL äMà àNðå íéða,äøøçzLðå äçôL dãBò,äøibúðå úéøëð dãBò,äãìé ìàøNéì úàaMî–øBëa ¨¦§¨¨¦¨¤§¨¨§¨¨¦§¨§¦§©§§¨¨¨§¦§¦§©§¨¦¤¨§¦§¨¥¨§¨§

ïäkì øBëa Bðéàå äìçpì.éìéìbä éñBé éaøøîBà:ïäkìå äìçpì øBëa,øîàpL(á ,âé úåîù):øèt"...íçø..."ìàøNéa ©©£¨§¥§©Ÿ¥©¦¥©§¦¦¥§©©£¨§©Ÿ¥¤¤¡©¤¤¤¤§¦§¨¥
–ìàøNiî íçø eøèôiL ãò.äãìé àHL äMà àNðå íéða Bì eéäL éî,úøaòî äøibúð,úøaòî äøøçzLð, ©¤¦§§¤¤¦¦§¨¥¦¤¨¨¦§¨¨¦¨¤¨§¨¦§©§¨§ª¤¤¦§©§§¨§ª¤¤

úðäëå àéä äãìé,äiåìe àéä,äãìé øákL äMàå àéä;GL dìòa øçà äúäL àHL éî ïëåúàOðå íéLãç äL, ¨§¨¦§Ÿ¤¤¦§¦¨¦§¦¨¤§¨¨§¨§¥¦¤¨£¨©©©£¨§¨¢¨¦§¦¥
äãìéå,ïBLàøì äòLz ïa íà òeãé ïéàå,ïBøçàì äòáL ïa Bà–äìçpì øBëa Bðéàå ïäkì øBëa.äìçpì øBëa eäæéà §¨§¨§¥¨©¦¤¦§¨¨¦¤¦§¨¨©£§©Ÿ¥§¥§©©£¨¥¤§©©£¨

:ìãå éåàðù íéùøôî ùé ìãðñ ïåùìå .ãìå íò àåáì äìéâøå ,íéøáà úøåö äì ïéàå ,ìãðñ úåîãë.`ily e`øèô åäéîå ,çåîéðù àìà ãìå àìá àéìù ïéàã
:éåä íçø.mwexn xitye:øéôù äéåø÷ äöéá ìù úøôåôùë äéåùòù íù ìòå .øáåòä úøåö äá í÷åøîù øùá ìù äëéúç.jzegn `veideøáà êúçðù

:ïäëì øåëá éîð éåäå ,êúåçîä éøáà áåø úàéöé íãå÷ àöéå åéçà íã÷ íà øèô àì ,êúåçî ùàø ìáà .åìåë àöé äæ êøãáå øáà.dcli xakyäìçð ïéðòìã
:íçø øèôá àðîçø àìú ïäë ïéðòìå ,åðåà úéùàø áéúë áàã.dgty dceräøééâúðå úéøëð åà .åéùëò äøøçúùðå äðåùàø äãéìá äçôù äãåò åìéôà

:íéðá äæì åéä àì éøäù ,äìçðì øåëá éåä éîð ,äãìé ìàøùé ãéì úàáùîå.odkle dlgpl xeka xne` ililbd iqei iax.éøèô àì äúåéøëðá íéãìåðä íéðáã
:éìéìâä éñåé éáøë äëìä ïéàå.zxaern dxiibzpàìù åúøåäã ïåéëã ,äìçðì àìå .ìàøùéá àåä íçø øèôã ,ïäëì øåëá ãìå åúåà éøä .äãìéå äîò äìòáå

áéúëã ,äéø÷ôà àðîçø íéáëåë ãáåò òøæã ,àåä äìçð øá åàì äùåã÷á(â"ë ìà÷æçé):íúîøæ íéñåñ úîøæå.zpdke `id dcliäãìéù úøëáî ìàøùé úá
:ìàøùé ìù ãìå äæ éà òåãé ïéàå úøëáî úðäë íò.diele `id e`:àî÷ ÷øôá ïøîàãë .íéòìñ ùîçî øåèô äðá éîð äéåìã.dcli xaky dy`e `id e`

:äðá äæéà òåãé ïéàå.odkl xeka:äéúéàã àëéä ìë åì ùé øëæ ïá àäã ,ïäëì íéòìñ ùîç áééç úøëáî ìù äìòáå.dlgpl `leïàîã äéøá òãé àì àäã

`xephxa yexit

אחר הלידה ונשתהתה והחזירו, חי אפילו ראשו  חדשים שמונה בן

התשיעי... בחודש ונולד השני אחיו  הקדימו ואז ימים, חודש עד כך
במציאות. שאינו  דבר שהוא זה פירושו על  מעירים יש  (ברם,

לאלבקלאלבקלאלבקלאלבק"),"),"),"), úî""""השלמותהשלמותהשלמותהשלמות BLàø àöiL äòLz ïáe תשעת שלאחר  – ÆÄÀÈÆÈÈÙÅ
וחזר, התאומים מן  האחד  של  מת ראשו  תחילה יצא הריון  חדשי 

נחשב  אינו שהראשון לפי לנחלה, בכור זה הרי  אחיו, יצא כך  ואחר
אינו  אבל לעיל, כמבואר  עליו , דווה אביו  של לבו שאין לאביו, בכור 

והחזירו  חי ראשו  שיצא תשעה בן  ברם, רחם. פטר  שאינו לכהן, בכור 
אינו, לנחלה בכור  אף אחריו  הבא äîäaומת, ïéîk úìtnäåÀÇÇÆÆÀÄÀÅÈ

óBòå äiç, הראשון ולדה שהפילה אשה כצורת – היתה שצורתו ÇÈÈ
והראשון  שהואיל לנחלה, בכור  הוא אחריו  הבא עוף, או חיה או  בהמה

כיון  אבל  עליו ; דווה האב לב אין אדם, צורת לו היתה לא שקדמו
לכהן; בכור  אחריו  הבא אין  הרחם, את פטר øéàîשהוא éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ

נחשב  זה הרי  ועוף, חיה בהמה כמין  שהפילה פי על שאף הסובר , –
רחם. íãàäפטר  úøevî Ba àäiL ãò :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÇÆÀÅÄÇÈÈÈ

אבל אדם, צורת לו היתה כן  אם אלא רחם פטר  נחשב הנפל אין 
והבא  רחם, פטר נחשב אינו עוף או חיה או בהמה כמין המפלת

לכהן. בכור  גם הוא ìcðñאחריו  úìtnä צורת בלי בשר  חתיכת – ÇÇÆÆÇÀÈ
הולד עם לבוא ורגילה סנדל , לצורת דומה והיא ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););אברים

שלפעמים  פנים, צורת בלי בשר  "חתיכת מפרש: ישראל" "תפארת ובעל
תאומים, אמו  שכשנתעברה צורתו, שנפחתה ולד  הוא ואף הולד, עם בא

פניו  ופוחת אמו  במעי חברו דוחק אחד ולד מה מה מה מה ,,,,לפעמים נידה נידה נידה נידה  ((((רשרשרשרש""""יייי

פטרא א א א ),),),), שנחשב מודים חכמים אף אדם, צורת פעם לו  שהיתה וכיון 
לכהן ", בכור  אינו אחריו  והבא àéìLרחם, Bà,שליא המפלת – ÄÀÈ

שנימוח, אלא ולד בלא שליא ואין  בתוכו, מונח שהעובר  כיס כמין
íwøî øéôLå צורת בה שמרוקמת שפופרת כמין  המפלת או – ÀÈÄÀËÈ

א), ג, לעיל  באורנו  (עיין  Czçîהעובר  àöBiäå להוציא יכלו  שלא – ÀÇÅÀËÈ
שנימנו  אלו  בכל איברים; איברים והוציאוהו וחתכוהו  הולד את

ïäkìבמשנתנו , øBëa Bðéàå äìçpì øBëa ïäéøçà àaä– ÇÈÇÂÅÆÀÇÇÂÈÀÅÀÇÙÅ
שבארנו  כפי האב, של  אונו " "ראשית נחשבים הללו הנפלים שאין

לב  שאין רחם";לעיל , "פטר הם נחשבים אבל  עליהם, דווה האב
לכהן . בכור  ואינו  לנחלה בכור אחריהם הבא eéäהלכך  àHL éîÄÆÈ

äãìé øákL äMà àNðå íéða Bì ממנה לו שנולד  הולד והרי  – ÈÄÀÈÈÄÈÆÀÈÈÀÈ
רחם", "פטר  אינו  אבל  אונו ", "ראשית äçôLנקרא dãBòÈÄÀÈ

äøøçzLðå ונשתחררה כנענית, שפחה היתה כשעדיין  ילדה אפילו  – ÀÄÀÇÀÀÈ
äøibúðåעכשיו , úéøëð dãBò,נכרית היתה כשעדיין  שילדה או – ÈÈÀÄÀÄÀÇÀÈ

עכשיו , äãìéונתגיירה ìàøNéì úàaMî שנשתחררה ולאחר – ÄÆÈÀÄÀÈÅÈÀÈ
הרי בן, לו וילדה בנים, לו היו  שלא לישראל נישאה שנתגיירה או

äìçpìהוא øBëaכתוב נחלה ולענין  לאביו , הוא שבכור ((((דברים דברים דברים דברים – ÀÇÇÂÈ
יז יז יז יז ):):):): הואכא כא כא כא ,,,, `epe,"כי ziy`x,"הבכורה משפט ïäkìלו øBëa BðéàåÀÅÀÇÙÅ

רחם. פטר שאינו –äìçpì øBëa :øîBà éìéìbä éñBé éaøÇÄÅÇÀÄÄÅÀÇÇÂÈ
ïäkìå שנשתחררה ולאחר  נכרית, או שפחה היתה כשעדיין ילדה אם – ÀÇÙÅ

בכור גם הוא ממנה לו  הנולד  הבן  לישראל , נישאה שנתגיירה או

לכהן , בכור  וגם ìàøNéa"לנחלה ...íçø ...øèt" :øîàpL– ÆÆÁÇÆÆÆÆÀÄÀÈÅ
הכתוב בבבב):):):):לשון  יגיגיגיג,,,, l`xyi",((((שמותשמותשמותשמות ipaa mgx lk xht"כתוב ((((במדבר במדבר במדבר במדבר וכן 

יביביביב):):):): l`xyi",גגגג,,,, ipan mgx xht":הגלילי יוסי רבי  eøèôiLודורש  ãòÇÆÄÀÀ
ìàøNiî íçøהלכך מישראל : באשה אלא רחם" "פטר  דין  שאין – ÆÆÄÄÀÈÅ

ובכור רחם", "פטר נקרא אינו נכרית או  שפחה בעודה שילדה מה
פדיון . וטעון  הוא ililbd.לכהן  iqei iaxk dkld oi`e–(aבכור איזהו 

לנחלה? בכור  ואינו àHLלכהן äMà àNðå íéða Bì eéäL éîÄÆÈÈÄÀÈÈÄÈÆ
äãìé לא אבל רחם", "פטר הריהו  בן , ממנו ילדה ועכשיו עדיין, – ÈÀÈ

האב, של  אונו" úøaòî"ראשית äøibúð שנתגיירה נכרית או – ÄÀÇÀÈÀËÆÆ
בעלה וילדה,((((רשרשרשרש""""יייי))))עם מעוברת úøaòîכשהיא äøøçzLð או – ÄÀÇÀÀÈÀËÆÆ

לכהן , בכור  ולד אותו הרי  וילדה, מעוברת כשהיא שנשתחררה שפחה
והורתו  שהואיל  לנחלה, בכור אינו אבל בישראל , הוא רחם שפטר

נחלה בר  אינו  בקדושה שלא úðäëå((((רש רש רש רש """"יייי).).).).היתה àéä äãìé– ÈÀÈÄÀÙÆÆ
של הולד  איזהו ידוע ואין ונתערבו, בכורים שילדו וכהנת ישראלית

äiåìeהישראלית, àéä, ונתערבו בכורים ילדו ולוויה שישראלית או  – ÄÀÄÈ
ששנינו  כמו מפדיון , פטור הלוויה של  או הכהנת של  הבכור  והרי 

א), (ב, äãìéלעיל  øákL äMàå àéä שעדיין שישראלית או  – ÄÀÄÈÆÀÈÈÀÈ
הולדות, ונתערבו  זכרים, ילדו  שתיהן  ילדה, שכבר וישראלית ילדה לא

לאמו ; בכור  איזהו  ידוע dìòaואין  øçà äúäL àHL éî ïëåÀÅÄÆÈÂÈÇÇÇÂÈ
ממנו , שנתגרשה או שמת –GLíéLãç äLשנינו שכן ((((יבמות יבמות יבמות יבמות – ÀÈÃÈÄ

יייי),),),), שיהיו דדדד,,,, עד יינשאו  ולא יתארסו לא נתגרשו או  שנתאלמנו  שנשים

לזרע  הראשון  הבעל של  הזרע בין להבחין כדי חדשים, שלושה להן 
הראשון  מבעלה בנים לה היו  שלא גרושה או אלמנה ואם השני ; של

חדשים, שלושה בעלה אחר  שהתה äãìéåלא ,úàOðåלאחר בן  – ÀÄÅÀÈÀÈ
לשני, שנישאה מיום חדשים äòLzשבעה ïa íà òeãé ïéàåÀÅÈÇÄÆÄÀÈ

ïBLàøìשל הבכור  בנו והוא הריון, חדשי  תשעת לאחר נולד  אם – ÈÄ
הראשון , ïBøçàìבעלה äòáL ïa Bà שבעת לאחר שנולד או  – ÆÄÀÈÈÇÂ

לעיל, שנימנו  אלו  בכל  השני; הבעל של  הבכור בנו  והוא הריון, חדשי 
ïäkì øBëa חייב שנתערבו  בולדות ולפיכך  הוא, רחם פטר שהרי  – ÀÇÙÅ
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ïäîלאמו . ãçà úî,מהולדות אחד  –GL CBúaíBé íéL– ÅÆÈÅÆÀÀÄ
מת, מי של בכורו  ידוע אין eðúðוהרי ãçà ïäëì íàשני – ÄÀÙÅÆÈÈÀ

הפדיון, דמי את íéòìñהאבות Lîç ïäì øéæçé והאבות – ÇÂÄÈÆÈÅÀÈÄ
שכתבו  בכגון  כאן שמדובר  מבואר, בגמרא ביניהם. אותן  מחלקים

כתבו  לא אם אבל חברו; בשביל  לתבוע יכול  שאחד  לזה, זה הרשאה
בנך לא לו : ולומר מהם אחד כל  לדחות הכהן  יכול לזה, זה הרשאה

אאאא).).).).מת מטמטמטמט,,,, eðúð((((בכורות בכורות בכורות בכורות  íéðäë éðLì íà נתן מהם אחד שכל – ÄÄÀÅÙÂÄÈÀ
אחר, לכהן  הפדיון  íãiîדמי  àéöBäì ïéìBëé ïðéà, הפדיון את – ÅÈÀÄÀÄÄÈÈ

בידי. החי  של פדיונו לומר: יכול  כהן äá÷ðeשכל øëæשתי אם – ÈÈÀÅÈ
ונתערבו, ונקבה, זכר ילדו האנשים שני של  ïéøeètהנשים úBáàäÈÈÀÄ

היא, שלי הנקבה אומר : אחד שכל לכהן, סלעים חמש  מליתן –ïaäåÀÇÅ
Bîöò úà úBcôì áiç שאם היא, והלכה הוא, בכור ודאי שהרי  – ÇÈÄÀÆÇÀ

עצמו . את לפדות כשיגדל הבן חייב בכורו , בנו את פדה לא האב
øëæå úBá÷ð ézL,וזכר נקבות שתי הנשים שתי  ילדו  –éðL Bà ÀÅÀÅÀÈÈÀÅ

úBá÷ð ézLe íéøëæ, ונתערבו –íeìk ïäkì ïàk ïéà שמא – ÀÈÄÀÅÀÅÅÈÇÙÅÀ
בכור. כאן  ואין  תחילה יצאו הנקבות

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéLðà éðL ìL äøka àHL úçàå äøka úçà נשים שתי – ÇÇÄÀÈÀÇÇÆÄÀÈÆÀÅÂÈÄ
ילדה, לא עדיין  ואחת בכור ילדה כבר  מהן  אחת אנשים, שני של

íéøëæ éðL eãìéå,ונתערבו –ïúBð ,BzLà äøka àHL äæ ÀÈÀÀÅÀÈÄÆÆÄÀÈÄÀÅ
ïäkì íéòìñ Lîç.בכור לו ילדה אשתו  שהרי –äá÷ðe øëæ ÈÅÀÈÄÇÙÅÈÈÀÅÈ

ונתערבו , ונקבה, זכר  ילדו  אלו נשים שתי אם –ïäkì ïàk ïéàÅÈÇÙÅ
íeìk.הנקבה את ילדה אשתי  לומר: יכול  אשתו  בכרה שלא שזה – À

GL CBúa ïaä úîíBé íéLבכור לענין כאן עוברת משנתנו  – ÅÇÅÀÀÄ
להיוולדו, יום שלושים בתוך  מת הבכור שאם étודאי, ìò óàÇÇÄ

ïäkì ïúpL,סלעים חמש פדיונו , דמי את לכהן נתן  כבר  שהאב – ÆÈÇÇÙÅ
íéòìñ Lîç Bì øéæçé הסלעים חמש את לאב הכהן יחזיר – ÇÂÄÈÅÀÈÄ

שלושים  בתוך מת והבכור שהואיל הטעם, מפרשים יש ממנו . שקיבל 

בפדיונו  חייב אביו ואין  הוא, שנפל  הוברר הרי ויש((((רשרשרשרש""""יייי););););יום,
בתוך מת אם נפל, ואינו  חדשיו  לו  שכלו  בו  ידענו שאפילו מפרשים,

נאמר שהרי  לפדותו, חייב אביו  אין טז טז טז טז ):):):):שלושים, יחיחיחיח,,,, "ופדוייו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
yceg oan פדיונו זמן הגיע לא ועוד  GL((((תוספות תוספות תוספות תוספות ););););תפדה", øçàìíéL ÀÇÇÀÄ

íBé,יום שלושים לאחר הבכור  מת –ïúð àHL ét ìò óà– ÇÇÄÆÈÇ
לכהן, פדיונו עדיין לכהן ,ïzéהאב סלעים חמש  ליתן האב חייב – ÄÅ

כתוב שבבכור מערכין, ערך " "ערך , שווה בגזירה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר שלמדים

טז טז טז טז ):):):): ומת jkxra"תפדהיח יח יח יח ,,,, עלי , פלוני  ערך  האומר : בערכין מה ,"

חייב פלוני , דדדד),),),),אותו  ה ה ה ה ,,,, לכהן ((((ערכיןערכיןערכיןערכין ליתן אביו  חייב שמת בבכור  אף
ב ב ב ב ).).).).פדיונו נאנאנאנא,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  GL((((גמראגמראגמראגמרא íBéa úîíéLהבכור הבן  מת – ÅÀÀÄ

שלושים, åéðôlLביום íBék,שלושים שלפני  ביום מת כאילו – ÀÆÀÈÈ
פדיונו , לכהן שנתן  פי על  ואף יום, שלושים בתוך כמת שדינו  כלומר

כאן  שנאמר  לו , טז טז טז טז ):):):):יחזיר  יחיחיחיח,,,, yceg"ופדויו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  oan."תפדה
מ מ מ מ ):):):):ונאמר גגגג,,,, זכר ...((((במדבר במדבר במדבר במדבר  בכור כל  dlrne"פקוד  yceg oan מה ,"

ומעלה. חודש  מבן  כאן: אף שלושים, לאחר  שמשמעו "ומעלה", שם:
ïúð íà :øîBà àáé÷ò éaø, לכהן פדיונו כבר –ìhé àG מן – ÇÄÂÄÈÅÄÈÇÄÙ

שקיבל ; הסלעים חמש  את להחזיר זה בכגון חייב הכהן  שאין  הכהן ,
ïúð àG íàå,עדיין –ïzé àGלרבי לו שספק ליתן , חייב אינו  – ÀÄÈÇÄÅ

ומעלה חודש מבן  בבכור צריך אם לא ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););עקיבא נתן  אם הלכך
הראיה. עליו מחברו שהמוציא יתן , לא נתן  לא ואם pzk`יטול , dklde

.`nwGL CBúa áàä úîíBé íéL לכהן נתן  אם יודעים ואין – ÅÈÈÀÀÄ
äcôðפדיונו , àHL ú÷æça לפדות רגיל אדם שאין  הבכור , הבן – ÀÆÀÇÆÄÀÈ

שלושים, בתוך  בנו  äcôpLאת äéàø àéáiL ãò הביא לא ואם – ÇÆÈÄÀÈÈÆÄÀÈ
בפדיון. הוא חייב GLראיה, øçàìíBé íéLלאחר האב מת – ÀÇÇÀÄ

יום, äcôpLשלושים ú÷æça, הבן –àHL Bì eøîàiL ãò ÀÆÀÇÆÄÀÈÇÆÙÀÆ
äcôðלומר מיתתו  בשעת אביו  שציוה לבן שיאמרו עד כלומר  – ÄÀÈ

כך על גמורה עדות צריך  ואין  נפדה, אחרת:((((רשרשרשרש""""יייי).).).).שלא גירסה ויש 

ly di`x `iaiy crdctp פדאו ` שלא ראיה הכהן שיביא עד  כלומר  –
טובטובטובטוב").").").").אביו  יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות úBcôì((((עייןעייןעייןעיין Bðáe ,úBcôì àeä אם – ÄÀÀÄÀ

וחייב  אביו , ידי  על  נפדה שלא משום עצמו, את לפדות חייב אדם
בנו , את Bðaלפדות úà íãB÷ àeä. בנו לפדיון  קודם פדיונו – ÅÆÀ

BîãB÷ Bða :øîBà äãeäé éaø,לפדיונו קודם בנו פדיון –BúåönL ÇÄÀÈÅÀÀÆÄÀÈ
åéáà ìò, לפדותו חייב היה שאביו אביו , על היתה פדיונו מצוות – ÇÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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äãeäéøîBà:íéñëð eáiçúð.äá÷ðe øëæ–íeìk ïäkì ïàk ïéà. §¨¥¦§©§§¨¦¨¨§¥¨¥¨©Ÿ¥§
„íéøëæ éðL eãìéå eøka àHL íéLð ézL–ïäkì íéòìñ øNò ïúBð.GL CBúa ïäî ãçà úîíBé íéL,ïäëì íà §¥¨¦¤¦§§¨§§¥§¨¦¥¤¤§¨¦©Ÿ¥¥¤¨¥¤§§¦¦§Ÿ¥

ïúð ãçà–íéòìñ Lîç Bì øéæçé,ì íàïúð íéðäë éðL–íãiî àéöBäì ìBëé Bðéà.äá÷ðe øëæ,íéøëæ éðL Bà ¤¨¨©©£¦¨¥§¨¦¦¦§¥Ÿ£¦¨©¥¨§¦¦¨¨¨¨§¥¨§¥§¨¦
äá÷ðe–ïäkì íéòìñ Lîç ïúBð.øëæå úBá÷ð ézL,úBá÷ð ézLe íéøëæ éðL Bà–íeìk ïäkì ïàk ïéà.úçà §¥¨¥¨¥§¨¦©Ÿ¥§¥§¥§¨¨§¥§¨¦§¥§¥¥¨©Ÿ¥§©©
äøka,äøka àHL úçàå,íéøëæ éðL eãìéå–ïäkì íéòìñ Lîç ïúBð.GL CBúa ïäî ãçà úîíBé íéL–áàä ¦§¨§©©¤¦§¨§¨§§¥§¨¦¥¨¥§¨¦©Ÿ¥¥¤¨¥¤§§¦¨¨
øeèt.áàä úî,ïéîi÷ íéðaäå–øéàî éaøøîBà:e÷ìç àHL ãò eðúð íà–eðúð,åàì íàå–ïéøeèt;éaø ¨¥¨¨§©¨¦©¨¦©¦¥¦¥¦¨§©¤¨§¨§§¦¨§¦©¦

äãeäéøîBà:íéñëð eáiçúð.äá÷ðe øëæ–íeìk ïäkì ïàk ïéà. §¨¥¦§©§§¨¦¨¨§¥¨¥¨©Ÿ¥§
‰eøka àHL íéLðà éðL ìL íéLð ézL,íéøëæ éðL eãìéå–ïäkì íéòìñ Lîç ïúBð äæ,íéòìñ Lîç ïúBð äæå §¥¨¦¤§¥£¨¦¤¦§§¨§§¥§¨¦¤¥¨¥§¨¦©Ÿ¥§¤¥¨¥§¨¦

äô ìò äåìîå ,äô ìò äåìîë ïäéáà ìò áåç åéä íéòìñ ùîçä åìàå å÷ìç ãçà ìë äæî äæ åð÷ åìéàë ïä éøä àìà ,åúùåøé ìò ãçà ìëì äøéøá ïéàù
:íéøåèô åðúð àìù ãò å÷ìç íà êëìä ,úåçå÷ìä ïî äáåâ äðéàzp xne` dcedi iax.miqkpd eaiigøîåì äøéøá ùéã ,ïä íéùøåé å÷ìçù íéçàä øáñ÷

:äãåäé 'øë äëìäå .íéùøåéä ïî äáåâ äô ìò äåìîå ,å÷ìçá äëæ ãçà ìë.melk odkl o`k oi` dawpe xkfàéöåîäå ,äðåùàø äàöé äá÷ðä äéì øîàã
:äéàøä åéìò åøéáçî

cccc.miyp izy:åáøòúðù ,àåáçîá íéøëæ éðù åãìéå ,ãçà ùéà ìù.ozp cg` odkl m`êåúá úîå ìéàåä ,íéòìñ ùîç ïäëä åì øéæçé ,íäéðù ïåéãô
:ì÷ù ïéãë àìùå àåä ìôðã àúìî éàìâéàå íéùìù.mcin `ivedl leki oi`:éçä ïåéãô ìéáùá íá ÷éæçî éðéøä øîåàå äéì éçãî ãçå ãç ìëãipy e`

.dawpe mixkf:àåáçîá åìù íéùðä åãìé.odkl mirlq yng ozepäãìé úçàä íàå ,øåëá ãçàä íéøëæ éðù äãìé úçàä íà ,øåëá éåä ãç êùôð äîîã
:ïåùàø äàöé äá÷ð àîù øåèô äá÷ðä íòù åúåàå ,øåëá àåäå åãáì øëæ äãìé äúøáçù àöîð ,äá÷ðå øëæ.melk odkl oi`åàöé úåá÷ðä øîéîì àëéàã

:øåëá ïàë ïéàå äìçú.xeht a`d:úî úøëáîä ïá øîéîì éöîã.'ek ewlg `ly cr epzp:äãåäé 'øë äëìäå .ìéòì àðùéøôãë.dawpe xkføîåì ùé
:øåëá ïàë ïéàå äá÷ðä äãìé äøëá àìù äúåà

`xephxa yexit

eðúðהרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ),),),), íà :øîBà øéàî éaøמנכסי לכהן  סלעים חמש  – ÇÄÅÄÅÄÈÀ
e÷ìçהירושה, àHL ãò,ביניהם אביהם ירושת את שחלקו קודם – ÇÆÈÀ

eðúð משועבדים הנכסים הרי חלקו, שלא שכל  נתנו, כדין  כלומר – ÈÀ
לתת ומחוייבים טובטובטובטוב").").").").לחוב, יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  åàì((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; íàå ואם – ÀÄÈ

נ  הירושה,לא נכסי  את ביניהם שחלקו קודם לו  מליתן ïéøeètתנו  – ÀÄ
דין  הירושה, בנכסי  שחלקו  האחים מאיר : רבי שסובר שחלקו, לאחר
שנתחייב  סלעים חמש ואילו  חלקו, מזה זה קנה כאילו  להם, יש  לקוחות

היא  וההלכה פה, על  כמלוה זה הרי הבכור , פדיון בעד לכהן אביהם
הלקוחות. מן  גובה אינו פה על eáiçúðשמלוה :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÀÇÀ

íéñëðמנכסי ליתן היורשים וחייבים סלעים, בחמש האב של – ÀÈÄ
יהודה, רבי  של טעמו מפרש  הרמב"ם לכהן . הסלעים חמש  את הירושה

היורשים, מן  גובה פה על  ומלוה הם, יורשים שחלקו  האחים שלדעתו 
שמלוה  יהודה רבי שסובר הטעם, מבארים ויש  בברטנורא. מבואר  וכן

לכהן  לתת בפירוש חייבה שהתורה הבן, בפדיון  כגון  בתורה, הכתובה
הלקוחות מן  אף וגובה הוא, בשטר כמלוה סלעים, """"תוספות תוספות תוספות תוספות חמש ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").")."). מקוםיוםיוםיוםיום dcedi,מכל iaxk dkld בין האחים חלקו  שלא שבין 

לכהן . סלעים חמש הנכסים מן לתת חייבים äá÷ðeשחלקו, øëæ– ÈÈÀÅÈ
ראשון , יצא מהם איזה ידוע ואין ונקבה, זכר אשתו ילדה ïéàÅאם

íeìk ïäkì ïàk מחברו והמוציא ראשונה, יצאה הנקבה שמא – ÈÇÙÅÀ
הראיה. עליו

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íéLð ézL,אחד איש  של –eøka àHL, ילדו לא שעדיין  –eãìéå ÀÅÈÄÆÄÀÀÈÀ
íéøëæ éðL,ונתערבו –ïäkì íéòìñ øNò ïúBðכל שהרי – ÀÅÀÈÄÅÆÆÀÈÄÇÙÅ

הוא. לאמו  בכור  הללו מהזכרים GLאחד CBúa ïäî ãçà úîíéL ÅÆÈÅÆÀÀÄ
íBé דמי את לכהן אביהם כבר שנתן  לאחר  ïäëìפדיונם:– íàÄÀÙÅ

ïúð ãçà,הסלעים עשר דהיינו שניהם, פדיון  את –Bì øéæçé– ÆÈÈÇÇÂÄ
íéòìñהכהן , Lîç שמת הבכור של בפדיונו חייב האב שאין  – ÈÅÀÈÄ

יום, שלושים ïúðבתוך  íéðäë éðLì íàחמש נתן  כהן לכל – ÄÄÀÅÙÂÄÈÇ
שנותן  הסלעים בחמש  פודה הוא מהבכורים איזה פירש  ולא סלעים,

íãiîלו , àéöBäì ìBëé Bðéà מהם אחד  כשמת הפדיון, את – ÅÈÀÄÄÈÈ
בידי. החי  של  פדיונו  לומר: יכול כהן שכל יום, שלושים øëæÈÈבתוך

äá÷ðe,ונקבה זכר  ילדו נשיו  שתי  אם –äá÷ðe íéøëæ éðL Bà ÀÅÈÀÅÀÈÄÀÅÈ

במחבוא שילדו כגון ונתערבו, כל((((רש רש רש רש """"י י י י ),),),),– ילדה מה יודעים ואין 

מהן, ïäkìאחת íéòìñ Lîç ïúBðודאי הוא מהולדות שאחד – ÅÈÅÀÈÄÇÙÅ
השני הזכר אבל dawpe)בכור; mixkf ipy ecli m`) ספק אלא אינו 

ילדה  לא אחת ואפילו  הזכרים, שני  את ילדה מהן אחת שמא בכור ,
תחילה. יצאה הנקבה שמא ונקבה, זכר  ילדה והשנייה אחד, זכר אלא

øëæå úBá÷ð ézL,וזכר נקבות שתי ילדו אם –íéøëæ éðL Bà ÀÅÀÅÀÈÈÀÅÀÈÄ
úBá÷ð ézLe, ראשון נולד  מהם איזה ידוע ואין  ונתערבו, –ïéà ÀÅÀÅÅ

íeìk ïäkì ïàk.בכור כאן  ואין  תחילה, יצאו הנקבות שמא – ÈÇÙÅÀ
äøka àHL úçàå ,äøka úçà ילדה כבר מנשיו  אחת אם – ÇÇÄÀÈÀÇÇÆÄÀÈ

ילדה, לא עדיין ואחת íéøëæבכור  éðL eãìéå,ונתערבו –ïúBð ÀÈÀÀÅÀÈÄÅ
ïäkì íéòìñ Lîç.בכור ודאי הוא מהזכרים שאחד  –ãçà úî ÈÅÀÈÄÇÙÅÅÆÈ

GL CBúa ïäîíBé íéL,הוא מי  של ולדה יודעים אין והרי  – ÅÆÀÀÄ
øeèt áàä ואינו הבכור  היה שמת זה שמא סלעים, חמש מליתן  – ÈÈÈ

לפדותו. ÷ïéîiחייב íéðaäå ,áàä úî ירושה להם ונפלה – ÅÈÈÀÇÈÄÇÈÄ
eðúðמאביהם, íà :øîBà øéàî éaøמנכסי לכהן סלעים חמש – ÇÄÅÄÅÄÈÀ
e÷ìçהירושה, àHL ãò,ביניהם אותם שחלקו קודם –eðúð– ÇÆÈÀÈÀ

הקודמת, במשנה שבארנו כמו נתנו , åàìכדין íàå נתנו שלא – ÀÄÈ
שחלקו, חמשïéøeètקודם את מליתן הם פטורים שחלקו לאחר – ÀÄ

הקודמת. במשנה הטעם שבארנו כמו  לכהן , äãeäéהסלעים éaøÇÄÀÈ
íéñëð eáiçúð :øîBà ובין שמת, קודם סלעים בחמש  האב של  – ÅÄÀÇÀÀÈÄ

את  הירושה מנכסי  ליתן הם חייבים שחלקו בין  הבנים חלקו  שלא
הקודמת. במשנה טעמו  שבארנו  כמו  הסלעים, äá÷ðeחמש øëæ– ÈÈÀÅÈ

ונתערבו , ונקבה זכר  בכרה, שלא ואחת שבכרה אחת הנשים, שתי  ילדו 
וה  בכרה שלא זו  אם הזכר , את ילדה מהן  מי ידוע בכור,ואין  הוא רי 

בכור , ואינו  שבכרה זו íeìkאו ïäkì ïàk ïéà האב שיכול – ÅÈÇÙÅÀ
כלל, בכור כאן  ואין הנקבה, את ילדה בכרה שלא זו שמא לומר :

הראיה. עליו מחברו  המוציא הרי הוא, שספק וכיון

i r i a x m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

בכורים. ספק בענין ללמד  מוסיפה משנתנו

eøka àHL íéLðà éðL ìL íéLð ézL, ילדו לא שעדיין  – ÀÅÈÄÆÀÅÂÈÄÆÄÀ
íéøëæ éðL eãìéå,ונתערבו –,ïäkì íéòìñ Lîç ïúBð äæ ÀÈÀÀÅÀÈÄÆÅÈÅÀÈÄÇÙÅ

ïäkì íéòìñ Lîç ïúBð äæå הוא בכור בודאי זכר כל שהרי  – ÀÆÅÈÅÀÈÄÇÙÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäkì.ïäî ãçà úîGL CBúaíBé íéL,eðúð ãçà ïäëì íà–íéòìñ Lîç ïäì øéæçé;ì íàeðúð íéðäë éðL ©Ÿ¥¥¤¨¥¤§§¦¦§Ÿ¥¤¨¨§©£¦¨¤¨¥§¨¦¦¦§¥Ÿ£¦¨§
–íãiî àéöBäì ïéìBëé ïðéà.äá÷ðe øëæ–úBáàäïéøeèt,Bîöò úà úBcôì áiç ïaäå.ézLøëæå úBá÷ð,Bà ¥¨§¦§¦¦¨¨¨¨§¥¨¨¨§¦§©¥©¨¦§¤©§§¥§¥§¨¨

úBá÷ð ézLe íéøëæ éðL–íeìk ïäkì ïàk ïéà. §¥§¨¦§¥§¥¥¨©Ÿ¥§
ÂíéLðà éðL ìL äøka àHL úçàå äøka úçà,íéøëæ éðL eãìéå–BzLà äøka àHL äæ,íéòìñ Lîç ïúBð ©©¦§¨§©©¤¦§¨¤§¥£¨¦§¨§§¥§¨¦¤¤¦§¨¦§¥¨¥§¨¦

ïäkì.äá÷ðe øëæ–íeìk ïäkì ïàk ïéà.GL CBúa ïaä úîíBé íéL,ïäkì ïúpL ét ìò óà–Lîç Bì øéæçé ©Ÿ¥¨¨§¥¨¥¨©Ÿ¥§¥©¥§§¦©©¦¤¨©©Ÿ¥©£¦¨¥
íéòìñ;GL øçàìíéLíBé,ïúð àHL ét ìò óà–ïzé.GL íBéa úîíéL–kåéðôlL íBé.àáé÷ò éaø §¨¦§©©§¦©©¦¤¨©¦¥¥§§¦§¤§¨¨©¦£¦¨
øîBà:ïúð íà–ìhé àG;ïúð àG íàå–ïzé àG.GL CBúa áàä úîíBé íéL–äcôð àHL ú÷æça,àéáiL ãò ¥¦¨©¦Ÿ§¦¨©¦¥¥¨¨§§¦§¤§©¤¦§¨©¤¨¦

äcôpL äéàø;GL øçàìíBé íéL–äcôpL ú÷æça,äcôð àHL Bì eøîàiL ãò.úBcôì àeä,úBcôì Bðáe– §¨¨¤¦§¨§©©§¦§¤§©¤¦§¨©¤Ÿ§¤¦§¨¦§§¦§
Bða úà íãB÷ àeä.äãeäé éaøøîBà:BîãB÷ Bða,åéáà ìò BúåönL,åéìò Bða úåöîe. ¥¤§©¦§¨¥§§¤¦§¨©¨¦¦§©§¨¨

dddd.cg` zn:úåãìåä ïî.mirlq yng mdl xifgiäàùøä ïäî ãçà áúë àì íà ìáà ,åøáçì äàùøä ïäî ãçà áúëùë éìéî éðäå .úåáàä éðù å÷åìçéå
:éçä êðá øîåì äéì éçã êãéà ìéæà éëå ,éçä êðá øîåì äéì éçã ïäë éáâì åäééðéî ãç ìéæà éë ,åøáçì.mixeht zea`d dawpe xkfäéì øîà ãçå ãç ìëã

:àéä éìù äá÷ðä ïäëì.envr z` zectl aiig oade:àåä øåëá íå÷î ìëîã.xkfe zeawp izyäá÷ðäå äá÷ðå øëæ úøçàäå äá÷ð äãìé úçàä øîåì ùé
:úåá÷ð éðùå íéøëæ éðù ïëå .íåìë ïäëì ïàë ïéà êëìä ,äìçú äàöé

eeee.melk odkl o`k oi` .'eke dxka `ly zg`e dxka zg`:äá÷ðä äãìé úøëáîä øîåì ùéãmei miyly jeza oad zn:éà÷ àîìòã ïéàãå úåøåëáà
.xifgi:íåé íéùìù øçàì ãò ïåéãôá áééçéî àìå .äåä ìôðã.eiptly meik miyly meia znáéúë ,øáãîî ùãåç ùãåç ïðéøîâã .øéæçé åì ïúðù ô"òàå

àëä(ç"é øáãîá)øáãîá áéúëå ,äãôú ùãåç ïáî åééåãôå('â íù):íéùìù øçàì òîùîã ,äìòîå ùãåç ïáî øëæ øåëá ìë ãå÷ôozp m` xne` `aiwr iax
.lehi `làì ïúð íà êëìä ,íéãîìî ïéàå ãçàë íéàáä íéáåúë éðù åäì ååä ,øáãîî éøîâ àìå ,ïéëøò éáâ äìòîå áúëîì êéøèöéàãî ò"øì äéì à÷ôñî

:íéîëçë äëìäå .äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîäã ,ïúé àì ïúð àì íàå .ìåèé.dctp `ly zwfga:íéùìù êåú ÷éøôã ùéðéà ãéáò àìãmiyly xg`lzwfga
.dctpy:[åçë òøåäå åøéáçî àéöåî éåä] ïäëã.epal mcew `edéãò äéãéã äåöîã ,åðá úà íãå÷ àåä íéòìñ ùîç àìà äéì úéìã àëéä ìë íéãåî ìëä.ó

äåáà åäá áééçàã äéãéã íéòìñ ùîçå ,àéîã øèùá äáåúëë äøåúá äáåúëä äåìî øáñ äãåäé 'ø ,éøåç éðá ùîçå éãáòùîî íéòìñ ùîç àëéàã éâéìô éë

`xephxa yexit

ïäîלאמו . ãçà úî,מהולדות אחד  –GL CBúaíBé íéL– ÅÆÈÅÆÀÀÄ
מת, מי של בכורו  ידוע אין eðúðוהרי ãçà ïäëì íàשני – ÄÀÙÅÆÈÈÀ

הפדיון, דמי את íéòìñהאבות Lîç ïäì øéæçé והאבות – ÇÂÄÈÆÈÅÀÈÄ
שכתבו  בכגון  כאן שמדובר  מבואר, בגמרא ביניהם. אותן  מחלקים

כתבו  לא אם אבל חברו; בשביל  לתבוע יכול  שאחד  לזה, זה הרשאה
בנך לא לו : ולומר מהם אחד כל  לדחות הכהן  יכול לזה, זה הרשאה

אאאא).).).).מת מטמטמטמט,,,, eðúð((((בכורות בכורות בכורות בכורות  íéðäë éðLì íà נתן מהם אחד שכל – ÄÄÀÅÙÂÄÈÀ
אחר, לכהן  הפדיון  íãiîדמי  àéöBäì ïéìBëé ïðéà, הפדיון את – ÅÈÀÄÀÄÄÈÈ

בידי. החי  של פדיונו לומר: יכול  כהן äá÷ðeשכל øëæשתי אם – ÈÈÀÅÈ
ונתערבו, ונקבה, זכר ילדו האנשים שני של  ïéøeètהנשים úBáàäÈÈÀÄ

היא, שלי הנקבה אומר : אחד שכל לכהן, סלעים חמש  מליתן –ïaäåÀÇÅ
Bîöò úà úBcôì áiç שאם היא, והלכה הוא, בכור ודאי שהרי  – ÇÈÄÀÆÇÀ

עצמו . את לפדות כשיגדל הבן חייב בכורו , בנו את פדה לא האב
øëæå úBá÷ð ézL,וזכר נקבות שתי הנשים שתי  ילדו  –éðL Bà ÀÅÀÅÀÈÈÀÅ

úBá÷ð ézLe íéøëæ, ונתערבו –íeìk ïäkì ïàk ïéà שמא – ÀÈÄÀÅÀÅÅÈÇÙÅÀ
בכור. כאן  ואין  תחילה יצאו הנקבות

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéLðà éðL ìL äøka àHL úçàå äøka úçà נשים שתי – ÇÇÄÀÈÀÇÇÆÄÀÈÆÀÅÂÈÄ
ילדה, לא עדיין  ואחת בכור ילדה כבר  מהן  אחת אנשים, שני של

íéøëæ éðL eãìéå,ונתערבו –ïúBð ,BzLà äøka àHL äæ ÀÈÀÀÅÀÈÄÆÆÄÀÈÄÀÅ
ïäkì íéòìñ Lîç.בכור לו ילדה אשתו  שהרי –äá÷ðe øëæ ÈÅÀÈÄÇÙÅÈÈÀÅÈ

ונתערבו , ונקבה, זכר  ילדו  אלו נשים שתי אם –ïäkì ïàk ïéàÅÈÇÙÅ
íeìk.הנקבה את ילדה אשתי  לומר: יכול  אשתו  בכרה שלא שזה – À

GL CBúa ïaä úîíBé íéLבכור לענין כאן עוברת משנתנו  – ÅÇÅÀÀÄ
להיוולדו, יום שלושים בתוך  מת הבכור שאם étודאי, ìò óàÇÇÄ

ïäkì ïúpL,סלעים חמש פדיונו , דמי את לכהן נתן  כבר  שהאב – ÆÈÇÇÙÅ
íéòìñ Lîç Bì øéæçé הסלעים חמש את לאב הכהן יחזיר – ÇÂÄÈÅÀÈÄ

שלושים  בתוך מת והבכור שהואיל הטעם, מפרשים יש ממנו . שקיבל 

בפדיונו  חייב אביו ואין  הוא, שנפל  הוברר הרי ויש((((רשרשרשרש""""יייי););););יום,
בתוך מת אם נפל, ואינו  חדשיו  לו  שכלו  בו  ידענו שאפילו מפרשים,

נאמר שהרי  לפדותו, חייב אביו  אין טז טז טז טז ):):):):שלושים, יחיחיחיח,,,, "ופדוייו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
yceg oan פדיונו זמן הגיע לא ועוד  GL((((תוספות תוספות תוספות תוספות ););););תפדה", øçàìíéL ÀÇÇÀÄ

íBé,יום שלושים לאחר הבכור  מת –ïúð àHL ét ìò óà– ÇÇÄÆÈÇ
לכהן, פדיונו עדיין לכהן ,ïzéהאב סלעים חמש  ליתן האב חייב – ÄÅ

כתוב שבבכור מערכין, ערך " "ערך , שווה בגזירה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר שלמדים

טז טז טז טז ):):):): ומת jkxra"תפדהיח יח יח יח ,,,, עלי , פלוני  ערך  האומר : בערכין מה ,"

חייב פלוני , דדדד),),),),אותו  ה ה ה ה ,,,, לכהן ((((ערכיןערכיןערכיןערכין ליתן אביו  חייב שמת בבכור  אף
ב ב ב ב ).).).).פדיונו נאנאנאנא,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  GL((((גמראגמראגמראגמרא íBéa úîíéLהבכור הבן  מת – ÅÀÀÄ

שלושים, åéðôlLביום íBék,שלושים שלפני  ביום מת כאילו – ÀÆÀÈÈ
פדיונו , לכהן שנתן  פי על  ואף יום, שלושים בתוך כמת שדינו  כלומר

כאן  שנאמר  לו , טז טז טז טז ):):):):יחזיר  יחיחיחיח,,,, yceg"ופדויו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  oan."תפדה
מ מ מ מ ):):):):ונאמר גגגג,,,, זכר ...((((במדבר במדבר במדבר במדבר  בכור כל  dlrne"פקוד  yceg oan מה ,"

ומעלה. חודש  מבן  כאן: אף שלושים, לאחר  שמשמעו "ומעלה", שם:
ïúð íà :øîBà àáé÷ò éaø, לכהן פדיונו כבר –ìhé àG מן – ÇÄÂÄÈÅÄÈÇÄÙ

שקיבל ; הסלעים חמש  את להחזיר זה בכגון חייב הכהן  שאין  הכהן ,
ïúð àG íàå,עדיין –ïzé àGלרבי לו שספק ליתן , חייב אינו  – ÀÄÈÇÄÅ

ומעלה חודש מבן  בבכור צריך אם לא ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););עקיבא נתן  אם הלכך
הראיה. עליו מחברו שהמוציא יתן , לא נתן  לא ואם pzk`יטול , dklde

.`nwGL CBúa áàä úîíBé íéL לכהן נתן  אם יודעים ואין – ÅÈÈÀÀÄ
äcôðפדיונו , àHL ú÷æça לפדות רגיל אדם שאין  הבכור , הבן – ÀÆÀÇÆÄÀÈ

שלושים, בתוך  בנו  äcôpLאת äéàø àéáiL ãò הביא לא ואם – ÇÆÈÄÀÈÈÆÄÀÈ
בפדיון. הוא חייב GLראיה, øçàìíBé íéLלאחר האב מת – ÀÇÇÀÄ

יום, äcôpLשלושים ú÷æça, הבן –àHL Bì eøîàiL ãò ÀÆÀÇÆÄÀÈÇÆÙÀÆ
äcôðלומר מיתתו  בשעת אביו  שציוה לבן שיאמרו עד כלומר  – ÄÀÈ

כך על גמורה עדות צריך  ואין  נפדה, אחרת:((((רשרשרשרש""""יייי).).).).שלא גירסה ויש 

ly di`x `iaiy crdctp פדאו ` שלא ראיה הכהן שיביא עד  כלומר  –
טובטובטובטוב").").").").אביו  יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות úBcôì((((עייןעייןעייןעיין Bðáe ,úBcôì àeä אם – ÄÀÀÄÀ

וחייב  אביו , ידי  על  נפדה שלא משום עצמו, את לפדות חייב אדם
בנו , את Bðaלפדות úà íãB÷ àeä. בנו לפדיון  קודם פדיונו – ÅÆÀ

BîãB÷ Bða :øîBà äãeäé éaø,לפדיונו קודם בנו פדיון –BúåönL ÇÄÀÈÅÀÀÆÄÀÈ
åéáà ìò, לפדותו חייב היה שאביו אביו , על היתה פדיונו מצוות – ÇÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ipiny wxt zexeka zkqn

äãeäéøîBà:íéñëð eáiçúð.äá÷ðe øëæ–íeìk ïäkì ïàk ïéà. §¨¥¦§©§§¨¦¨¨§¥¨¥¨©Ÿ¥§
„íéøëæ éðL eãìéå eøka àHL íéLð ézL–ïäkì íéòìñ øNò ïúBð.GL CBúa ïäî ãçà úîíBé íéL,ïäëì íà §¥¨¦¤¦§§¨§§¥§¨¦¥¤¤§¨¦©Ÿ¥¥¤¨¥¤§§¦¦§Ÿ¥

ïúð ãçà–íéòìñ Lîç Bì øéæçé,ì íàïúð íéðäë éðL–íãiî àéöBäì ìBëé Bðéà.äá÷ðe øëæ,íéøëæ éðL Bà ¤¨¨©©£¦¨¥§¨¦¦¦§¥Ÿ£¦¨©¥¨§¦¦¨¨¨¨§¥¨§¥§¨¦
äá÷ðe–ïäkì íéòìñ Lîç ïúBð.øëæå úBá÷ð ézL,úBá÷ð ézLe íéøëæ éðL Bà–íeìk ïäkì ïàk ïéà.úçà §¥¨¥¨¥§¨¦©Ÿ¥§¥§¥§¨¨§¥§¨¦§¥§¥¥¨©Ÿ¥§©©
äøka,äøka àHL úçàå,íéøëæ éðL eãìéå–ïäkì íéòìñ Lîç ïúBð.GL CBúa ïäî ãçà úîíBé íéL–áàä ¦§¨§©©¤¦§¨§¨§§¥§¨¦¥¨¥§¨¦©Ÿ¥¥¤¨¥¤§§¦¨¨
øeèt.áàä úî,ïéîi÷ íéðaäå–øéàî éaøøîBà:e÷ìç àHL ãò eðúð íà–eðúð,åàì íàå–ïéøeèt;éaø ¨¥¨¨§©¨¦©¨¦©¦¥¦¥¦¨§©¤¨§¨§§¦¨§¦©¦

äãeäéøîBà:íéñëð eáiçúð.äá÷ðe øëæ–íeìk ïäkì ïàk ïéà. §¨¥¦§©§§¨¦¨¨§¥¨¥¨©Ÿ¥§
‰eøka àHL íéLðà éðL ìL íéLð ézL,íéøëæ éðL eãìéå–ïäkì íéòìñ Lîç ïúBð äæ,íéòìñ Lîç ïúBð äæå §¥¨¦¤§¥£¨¦¤¦§§¨§§¥§¨¦¤¥¨¥§¨¦©Ÿ¥§¤¥¨¥§¨¦

äô ìò äåìîå ,äô ìò äåìîë ïäéáà ìò áåç åéä íéòìñ ùîçä åìàå å÷ìç ãçà ìë äæî äæ åð÷ åìéàë ïä éøä àìà ,åúùåøé ìò ãçà ìëì äøéøá ïéàù
:íéøåèô åðúð àìù ãò å÷ìç íà êëìä ,úåçå÷ìä ïî äáåâ äðéàzp xne` dcedi iax.miqkpd eaiigøîåì äøéøá ùéã ,ïä íéùøåé å÷ìçù íéçàä øáñ÷

:äãåäé 'øë äëìäå .íéùøåéä ïî äáåâ äô ìò äåìîå ,å÷ìçá äëæ ãçà ìë.melk odkl o`k oi` dawpe xkfàéöåîäå ,äðåùàø äàöé äá÷ðä äéì øîàã
:äéàøä åéìò åøéáçî

cccc.miyp izy:åáøòúðù ,àåáçîá íéøëæ éðù åãìéå ,ãçà ùéà ìù.ozp cg` odkl m`êåúá úîå ìéàåä ,íéòìñ ùîç ïäëä åì øéæçé ,íäéðù ïåéãô
:ì÷ù ïéãë àìùå àåä ìôðã àúìî éàìâéàå íéùìù.mcin `ivedl leki oi`:éçä ïåéãô ìéáùá íá ÷éæçî éðéøä øîåàå äéì éçãî ãçå ãç ìëãipy e`

.dawpe mixkf:àåáçîá åìù íéùðä åãìé.odkl mirlq yng ozepäãìé úçàä íàå ,øåëá ãçàä íéøëæ éðù äãìé úçàä íà ,øåëá éåä ãç êùôð äîîã
:ïåùàø äàöé äá÷ð àîù øåèô äá÷ðä íòù åúåàå ,øåëá àåäå åãáì øëæ äãìé äúøáçù àöîð ,äá÷ðå øëæ.melk odkl oi`åàöé úåá÷ðä øîéîì àëéàã

:øåëá ïàë ïéàå äìçú.xeht a`d:úî úøëáîä ïá øîéîì éöîã.'ek ewlg `ly cr epzp:äãåäé 'øë äëìäå .ìéòì àðùéøôãë.dawpe xkføîåì ùé
:øåëá ïàë ïéàå äá÷ðä äãìé äøëá àìù äúåà
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eðúðהרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ),),),), íà :øîBà øéàî éaøמנכסי לכהן  סלעים חמש  – ÇÄÅÄÅÄÈÀ
e÷ìçהירושה, àHL ãò,ביניהם אביהם ירושת את שחלקו קודם – ÇÆÈÀ

eðúð משועבדים הנכסים הרי חלקו, שלא שכל  נתנו, כדין  כלומר – ÈÀ
לתת ומחוייבים טובטובטובטוב").").").").לחוב, יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  åàì((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; íàå ואם – ÀÄÈ

נ  הירושה,לא נכסי  את ביניהם שחלקו קודם לו  מליתן ïéøeètתנו  – ÀÄ
דין  הירושה, בנכסי  שחלקו  האחים מאיר : רבי שסובר שחלקו, לאחר
שנתחייב  סלעים חמש ואילו  חלקו, מזה זה קנה כאילו  להם, יש  לקוחות

היא  וההלכה פה, על  כמלוה זה הרי הבכור , פדיון בעד לכהן אביהם
הלקוחות. מן  גובה אינו פה על eáiçúðשמלוה :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÀÇÀ

íéñëðמנכסי ליתן היורשים וחייבים סלעים, בחמש האב של – ÀÈÄ
יהודה, רבי  של טעמו מפרש  הרמב"ם לכהן . הסלעים חמש  את הירושה

היורשים, מן  גובה פה על  ומלוה הם, יורשים שחלקו  האחים שלדעתו 
שמלוה  יהודה רבי שסובר הטעם, מבארים ויש  בברטנורא. מבואר  וכן

לכהן  לתת בפירוש חייבה שהתורה הבן, בפדיון  כגון  בתורה, הכתובה
הלקוחות מן  אף וגובה הוא, בשטר כמלוה סלעים, """"תוספות תוספות תוספות תוספות חמש ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").")."). מקוםיוםיוםיוםיום dcedi,מכל iaxk dkld בין האחים חלקו  שלא שבין 

לכהן . סלעים חמש הנכסים מן לתת חייבים äá÷ðeשחלקו, øëæ– ÈÈÀÅÈ
ראשון , יצא מהם איזה ידוע ואין ונקבה, זכר אשתו ילדה ïéàÅאם

íeìk ïäkì ïàk מחברו והמוציא ראשונה, יצאה הנקבה שמא – ÈÇÙÅÀ
הראיה. עליו

ד ה נ ש מ ר ו א ב

íéLð ézL,אחד איש  של –eøka àHL, ילדו לא שעדיין  –eãìéå ÀÅÈÄÆÄÀÀÈÀ
íéøëæ éðL,ונתערבו –ïäkì íéòìñ øNò ïúBðכל שהרי – ÀÅÀÈÄÅÆÆÀÈÄÇÙÅ

הוא. לאמו  בכור  הללו מהזכרים GLאחד CBúa ïäî ãçà úîíéL ÅÆÈÅÆÀÀÄ
íBé דמי את לכהן אביהם כבר שנתן  לאחר  ïäëìפדיונם:– íàÄÀÙÅ

ïúð ãçà,הסלעים עשר דהיינו שניהם, פדיון  את –Bì øéæçé– ÆÈÈÇÇÂÄ
íéòìñהכהן , Lîç שמת הבכור של בפדיונו חייב האב שאין  – ÈÅÀÈÄ

יום, שלושים ïúðבתוך  íéðäë éðLì íàחמש נתן  כהן לכל – ÄÄÀÅÙÂÄÈÇ
שנותן  הסלעים בחמש  פודה הוא מהבכורים איזה פירש  ולא סלעים,

íãiîלו , àéöBäì ìBëé Bðéà מהם אחד  כשמת הפדיון, את – ÅÈÀÄÄÈÈ
בידי. החי  של  פדיונו  לומר: יכול כהן שכל יום, שלושים øëæÈÈבתוך

äá÷ðe,ונקבה זכר  ילדו נשיו  שתי  אם –äá÷ðe íéøëæ éðL Bà ÀÅÈÀÅÀÈÄÀÅÈ

במחבוא שילדו כגון ונתערבו, כל((((רש רש רש רש """"י י י י ),),),),– ילדה מה יודעים ואין 

מהן, ïäkìאחת íéòìñ Lîç ïúBðודאי הוא מהולדות שאחד – ÅÈÅÀÈÄÇÙÅ
השני הזכר אבל dawpe)בכור; mixkf ipy ecli m`) ספק אלא אינו 

ילדה  לא אחת ואפילו  הזכרים, שני  את ילדה מהן אחת שמא בכור ,
תחילה. יצאה הנקבה שמא ונקבה, זכר  ילדה והשנייה אחד, זכר אלא

øëæå úBá÷ð ézL,וזכר נקבות שתי ילדו אם –íéøëæ éðL Bà ÀÅÀÅÀÈÈÀÅÀÈÄ
úBá÷ð ézLe, ראשון נולד  מהם איזה ידוע ואין  ונתערבו, –ïéà ÀÅÀÅÅ

íeìk ïäkì ïàk.בכור כאן  ואין  תחילה, יצאו הנקבות שמא – ÈÇÙÅÀ
äøka àHL úçàå ,äøka úçà ילדה כבר מנשיו  אחת אם – ÇÇÄÀÈÀÇÇÆÄÀÈ

ילדה, לא עדיין ואחת íéøëæבכור  éðL eãìéå,ונתערבו –ïúBð ÀÈÀÀÅÀÈÄÅ
ïäkì íéòìñ Lîç.בכור ודאי הוא מהזכרים שאחד  –ãçà úî ÈÅÀÈÄÇÙÅÅÆÈ

GL CBúa ïäîíBé íéL,הוא מי  של ולדה יודעים אין והרי  – ÅÆÀÀÄ
øeèt áàä ואינו הבכור  היה שמת זה שמא סלעים, חמש מליתן  – ÈÈÈ

לפדותו. ÷ïéîiחייב íéðaäå ,áàä úî ירושה להם ונפלה – ÅÈÈÀÇÈÄÇÈÄ
eðúðמאביהם, íà :øîBà øéàî éaøמנכסי לכהן סלעים חמש – ÇÄÅÄÅÄÈÀ
e÷ìçהירושה, àHL ãò,ביניהם אותם שחלקו קודם –eðúð– ÇÆÈÀÈÀ

הקודמת, במשנה שבארנו כמו נתנו , åàìכדין íàå נתנו שלא – ÀÄÈ
שחלקו, חמשïéøeètקודם את מליתן הם פטורים שחלקו לאחר – ÀÄ

הקודמת. במשנה הטעם שבארנו כמו  לכהן , äãeäéהסלעים éaøÇÄÀÈ
íéñëð eáiçúð :øîBà ובין שמת, קודם סלעים בחמש  האב של  – ÅÄÀÇÀÀÈÄ

את  הירושה מנכסי  ליתן הם חייבים שחלקו בין  הבנים חלקו  שלא
הקודמת. במשנה טעמו  שבארנו  כמו  הסלעים, äá÷ðeחמש øëæ– ÈÈÀÅÈ

ונתערבו , ונקבה זכר  בכרה, שלא ואחת שבכרה אחת הנשים, שתי  ילדו 
וה  בכרה שלא זו  אם הזכר , את ילדה מהן  מי ידוע בכור,ואין  הוא רי 

בכור , ואינו  שבכרה זו íeìkאו ïäkì ïàk ïéà האב שיכול – ÅÈÇÙÅÀ
כלל, בכור כאן  ואין הנקבה, את ילדה בכרה שלא זו שמא לומר :

הראיה. עליו מחברו  המוציא הרי הוא, שספק וכיון

i r i a x m e i
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בכורים. ספק בענין ללמד  מוסיפה משנתנו

eøka àHL íéLðà éðL ìL íéLð ézL, ילדו לא שעדיין  – ÀÅÈÄÆÀÅÂÈÄÆÄÀ
íéøëæ éðL eãìéå,ונתערבו –,ïäkì íéòìñ Lîç ïúBð äæ ÀÈÀÀÅÀÈÄÆÅÈÅÀÈÄÇÙÅ

ïäkì íéòìñ Lîç ïúBð äæå הוא בכור בודאי זכר כל שהרי  – ÀÆÅÈÅÀÈÄÇÙÅ
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–Bì ïzì áiç,éeãt Bðéà Bðáe.Cëéôì,äðzî Bì ïzì ïäkä äöø íà–éàMø.ãáàå Bða ïBéãt Léøônä–áiç ©¨¦¤§¥¨§¦¨¦¨¨©Ÿ¥¦¤©¨¨©©©©§¦¦§§§¨©©¨
Búeéøçàa,øîàpL(åè ,çé øáãîá):"Cl-äéäé"e"äcôú äãt". §©£¨¤¤¡©¦§¤¨¨Ÿ¦§¤

Ëáàä éñëða íéðL ét ìèBð øBëaä,íàä éñëða íéðL ét ìèBð Bðéàå.çáMa íéðL ét ìèBð Bðéàå,éeàøa àGå ©§¥¦§©¦§¦§¥¨¨§¥¥¦§©¦§¦§¥¨¥§¥¥¦§©¦©§¨§¨¨
÷æçnák.dúaúëa äMàä àGå,ïäéúBðBæîa úBðaä àGå,íáiä àGå.çáMa ïéìèBð ïéà ïlëå,÷æçnák éeàøa àGå. §©ª§¨§¨¦¨¦§ª¨¨§©¨¦§¥¤§©¨¨§ª¨¥§¦©§¨§¨¨§©ª§¨

:úåøèùá ïéãåô åøîàé àîù äøéæâ ,éåãô åðéà.jkitl:åðá ïåéãôì íéøçà íéòìñ ùîç åì ïúéì áééçù ïðéøîàã.odkd dvx m`äðúîá åì íðúéìå íøéæçäì
ïäëä åì øéæçéù éàãåá úëîåñ ïáä éáà úòã íà ,øåëáä éáàì äðúîá íéòìñ ùîçä ïúéìå øéæçäì éàùø ïäëäù ô"òàå .àëéì úøçà äð÷ú ìáà .éàùø

:àøîâä ïî äàøð êë .íøéæçä àì ïéá ïäëä íøéæçä ïéá ,éåãô ïáä ïéà ,íéòìñ ùîçä.dctz dcte jl didi xn`pyéàäå .éåãô åðá æà ïåéãôä êì äéäéùë
:øîàð ïøäàì àø÷

hhhh.m`d iqkpa `leáéúëã .íàä ìù âåìî éñëð(à"ë íéøáã)äøåëáä èôùî åéñëðá øîåìë ,éà÷ äéãéãàã òîùî ,äøåëáä èôùî åì åðåà úéùàø àåä éë
:åúùà éñëðá àìå.gaya mipy it lhep epi`eúà ïéîù àìà .çáùá íéðù éô ìèåð øåëáä ïéà ,å÷ìçù íãå÷ áàä úúéî øçàì íéñëðä åçéáùä íà

øîàðù ,ãáìá ïäá íéðù éô ìèåð øåëáäå ïäéáà úúéî úòùá ïéåù ïä äî íéñëðä(íù):äúéî úòùá áàì ,åì àöîé øùà ìëá.ie`xaäéä àìù íéñëðá
:íéðù éô ïäá ìèåð øåëáä ïéà ,ïîæ øçàì ïäì åìôðå äùåøéá åì ìåôéì åéä ïééåàø ìáà åúúéî úòùá ÷æçåî ïäéáà.dzaezka dy`d `le.åçéáùäù çáùá

äáåâ áåç ìòá àîìòáã â"òàå .ïéåù åéäù äîë àìà äúáåúë úìèåð äðéà ,åçéáùä ë"çàå äúáåúë øåòéù éãë äìòá úúéî úòùá íéñëðä ïéåù ïéà íà
:÷æçåîáë éåàøá úìèåð äðéà ïëå .ïàë åðù äáåúë éìå÷î ,çáùä.zepad `leéëéì ïééååäé éã ïéá÷åð ïðáå ,äúáåúë éàðúá ïäéáà úúéî øçàì úåðåæî úåìèåð

äáåúëë ïä äáåúë éàðúî úåðáä úåðåæîã ïåéë .äúéî øçàì àåáì éåàøä ïî àìå íéñëðä åçéáùäù çáùä ïî àì ,éàñëðî ïðæúîå éúéáá ïáúé ïééååäé éàðî
:åîã.maid `leàðîçø äééø÷ øåëáã ,àîòè éàî .àåáì éåàøä ïî àìå çáùä ïî àì åéçà ÷ìç ìèåð åðéà ,åúùà úà íáéù úîä ÷ìç ìèåðä(ä"ë íéøáã)

:àåáì éåàøá àìå çáùá àì ìèåð åðéà íáé óà ,àåáì éåàøá àìå çáùá ìèåð åðéà øåëá äî ,øåëáë ,ãìú øùà øåëáä äéäå.gaya oilhep opi` oleke

`xephxa yexit

Bìבנו , ïzì áiç,הסלעים חמש את –éeãt Bðéà Bðáe בגמרא – ÇÈÄÆÀÅÈ
פדוי ? בנו  אין אמרו: טעם ומה לכשיתן, פדוי  בנו תורה "דבר אמרו :

בשטרות". פודים יאמרו : שמא ליתן Cëéôìגזירה וחייב הואיל  – ÀÄÈ
בנו , לפדיון אחרות סלעים חמש  Bìלכהן ïzì ïäkä äöø íàÄÈÈÇÙÅÄÆ

äðzî,מתנה לו  וליתנן  הסלעים, חמש  הבכור לאבי  להחזיר –éàMø ÇÈÈÇÇ
שבוודאי כך, על  סומכת הבכור  אבי  של  דעתו  אם ברם, כן. לעשות –

פדוי בנו אין הסלעים, חמש הכהן לו ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).יחזיר  LéøônäÇÇÀÄ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;
Búeéøçàa áiç ,ãáàå Bða ïBéãt סלעים חמש לכהן לתת וצריך  – ÄÀÀÀÈÇÇÈÀÇÂÈ

äcôú"אחרות, äãt"e "Cl-äéäé" :øîàpL...רחם פטר "כל  – ÆÆÁÇÄÀÆÈÈÙÄÀÆ
ובבהמה jl,באדם didi אךdctz dct זה פסוק האדם", בכור  את

פדוי. הבכור  יהיה אז  הפדיון כסף לך לכשיהיה הכהן: לאהרן נאמר

i y y m e i
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פי נוטל  הוא הירושה של נכסים באלו לנחלה, בכור  בענין ללמד באה משנתנו
שניים.

íéðL ét ìèBð øBëaä,חלקים שני –áàä éñëðaבנכסי – ÇÀÅÄÀÇÄÀÄÀÅÈÈ
בנים, ארבעה היו אם כגון  שמת, מאביהם לבנים שנפלו  הירושה
לכל אחד וחלק לבכור, חלקים שני  חלקים: לחמישה הירושה תיחלק

הבנים; משאר  íàäאחד  éñëða íéðL ét ìèBð Bðéàåאבל – ÀÅÅÄÀÇÄÀÄÀÅÈÅ
כל אלא חלקים, שני  נוטל הבכור  אין  מאמם הבנים שירשו  בנכסים

לנחלה בבכור הכתוב מן  למדים שכן בשווה; חולקים ((((דברים דברים דברים דברים האחים

יז יז יז יז ):):):): אונוכאכאכאכא,,,, ראשית הוא ולא el"כי  האב, בנכסי  – הבכורה" משפט

האם çáMa((((גמראגמראגמראגמרא).).).).בנכסי  íéðL ét ìèBð Bðéàå שהשביחו במה – ÀÅÅÄÀÇÄÇÀÈ
את  שמים אלא ביניהם, שחלקום קודם אביהם מיתת לאחר הנכסים

פי נוטל הבכור ובהם אביהם, מיתת בשעת שווים היו כמה הנכסים,
שכתוב אבל((((שם שם שם שם ):):):):שניים, מיתה; בשעת לאב – לו " ימצא אשר  "בכל

אמרו  ובגמרא בשווה. האחים כל  חולקים בבבב):):):):בשבח צהצהצהצה,,,, קמאקמאקמאקמא ((((בבא בבא בבא בבא 

השביחו  כמה ששמים כלומר בדמים", אותו  ומעלה בשבח לו "שמין 
חלקים  שני שנטל  והבכור שחלקו, עד  אביהם שמת משעה הנכסים

שנטל השני החלק של השבח ששווה מה כפי מעות יתן בקרקעות
כולם בין  יחלקו  המעות ואותן הבכורה, בבבב).).).).בזכות נא נא נא נא ,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  ((((רשרשרשרש""""יייי

÷æçnák éeàøa àGå שלא בנכסים שניים פי נוטל הבכור  ואין  – ÀÈÈÀÇËÀÈ
לו  ליפול  היו שראויים אלא מיתתו  בשעת בהם מוחזק האב היה

שכתוב להלן, שנבאר כמו  מותו , לאחר לבניו ונפלו  ((((שם שם שם שם ):):):):בירושה,

."el `vni xy` lka"dúaúëa äMàä àGå הבאה אשה וכן – ÀÈÄÈÄÀËÈÈ

השבח  מן  אותה גובה אינה שמת, בעלה מנכסי כתובתה לגבות
שהיו  הנכסים מן  ולא בעלה, מיתת לאחר הירושה נכסי שהשביחו 

בהם; מוחזק היה לא ועדיין  לבעלה בירושה ליפול àGåÀראויים
ïäéúBðBæîa úBðaä הבנות שתהיינה הוא, הכתובה מתנאי  שכן – ÇÈÄÀÅÆ

שתבגרנה עד או שתארסנה עד מותו  לאחר אביהן מנכסי ((((משנה משנה משנה משנה ניזונות

יא יא יא יא ),),),), דדדד,,,, שאינ כתובותכתובותכתובותכתובות ללמד, משנתנו שהשביחו ובאה השבח מן ניזונות ן
מתנאי והמזונות שהואיל  הראוי , מן  ולא אביהן, מיתת לאחר  הנכסים

ככתובה; דינן  הן , íáiäהכתובה àGå אחיו אשת את שהמייבם – ÀÇÈÈ
ואחר האב מת ואם אחיו , נכסי  כל את יורש  זה הרי בנים, בלא שמת

בירושה  להם שנפלו בנכסים האחים חלקו לא ועדיין האח, מת כך
אינו  אבל  האב, בנכסי אחיו  של חלקו את גם היבם יורש מאביהם,

מיתת  לאחר  האב נכסי  שהשביחו בשבח אחיו  של  חלקו  את נוטל 
ואחר האח מת אם כגון  בראוי, נוטל אינו וכן  שחלקו; קודם האח

בגמרא  האב; בנכסי אחיו  חלק את נוטל הייבם אין  האב, מת כך
ייבום בפרשת שכתוב הטעם, וווו):):):):מבואר  כה כה כה כה ,,,, הבכור((((דבריםדבריםדבריםדברים "והיה

אלא  הכתוב בא שלא ופירושו  המת", אחיו שם על  יקום תלד  אשר
פי על ואף – אחיו , אשת את לייבם האחים בגדול שמצוה ללמדנו,

שווה  גזירה באה כאן  פשוטו, מידי יוצא מקרא אין התורה שבכל 
"יקום כתוב: שכן מפשוטו , הכתוב את myומוציאה lr ובפרשת אחיו",

כתוב """"ויחי וווו):):):): מח מח מח מח ,,,, my((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית lr"שם" מה בנחלתם", יקראו אחיהם
שאין  כלומר נחלה, – כאן  האמור "שם" אף נחלה, – שם האמור

על שמו שייקרא לייבם, היבמה שתלד הבכור  לבן כאן הכתוב כוונת
הוא: הכתוב ופירוש  לייבם, היא הכוונה אלא המת, האח dideשם

clz xy` xekad שמצוה שבהם, הגדול  והיינו  האחים, אם ילדה אשר  –ֵ
לעיל , שהבאנו  כמו לייבם, `eig"בו my lr mewi" נחלת את יטול –

שלאחר אחר, ייבם לכל הדין  והוא אשתו ; את שייבם לאחר  המת אחיו 
מקום  מכל  – המת, בעלה נחלת את יורש  הוא הרי היבמה את שייבם
כבכור, הייבם של שדינו  למדים "בכור ", לייבם קראֹו והכתוב הואיל 

ייבם  אף כבמוחזק, בראוי  ולא בשבח שניים פי נוטל אינו  בכור מה
לעיל. שבארנו  כמו כבמוחזק, בראוי  ולא בשבח אחיו חלק נוטל אינו

ïlëå, במשנתנו שנימנו אלו  כל  –éeàøa àGå ,çáMa ïéìèBð ïéà ÀËÈÅÀÄÇÀÈÀÈÈ
÷æçnák, לשון כפל משום בה שיש  זו , שפיסקה מבואר, בגמרא – ÀÇËÀÈ

כדלקמן : לרבות gayaבאה milhep oi` הנכסים השביחו שאפילו –
שחת  שהיתה תבואה כגון  האחים, ידי על  טרחה כל ללא מאליהם,

ועכשיו  סמדר  שהיו  תמרים או שיבולים, גדלו  ועכשיו  אביהם, כשמת
במשנה; שנימנו אלו כל נוטלים אין  זה בשבח אף גדולים, תמרים הם

izdw - zex`ean zeipyn
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Êïa ìL íéòìñ Lîç–éøBö äðîa.GLãáò ìL íéL,äzôî ìLå ñðBà ìL íéMîçå,íL àéöBî ìL äàîe ¨¥§¨¦¤¥§¨¤¦§¦¤¤¤©£¦¦¤¥§¤§©¤¥¨¤¦¥
òø–Lãwä ì÷La ílk,éøBö äðîa.óñëa ïécôð ílëå,óñk äåLáe,íéì÷Mä ïî õeç. ¨ª¨§¤¤©Ÿ¤§¨¤¦§ª¨¦§¦§¤¤§¨¤¤¤¦©§¨¦
Áíéãáòa àG ïéãBt ïéà,úBøèLa àGå,úBLc÷äa àGå úBò÷ø÷a àGå.ïäkì áúk,íéòìñ Lîç Bì áiç àeäL ¥¦©£¨¦§¦§¨§§©§¨§§¤§¥¨©©Ÿ¥¤©¨¨¥§¨¦

éøèå ïäë ìéæà÷éøô éøåç éðá ùîç éðäáå .íéñëðä åãáòúùð åéáàîù øîåìë ,åéáà ìò åúåöîù øîà÷ã åðééäå .íéã÷ ïäë ìù åãåáòù éøäù ,éãáòùîî ó
åàì äøåúá äáåúëä äåìî éøáñ ïðáøå .åðá úãéìì íãå÷ úåçå÷ìä ãåáòù àîùã ,åðá ÷éøôî àì åú ,äéãéã ïåéãô íåùî éøåç éðá áéäé éàã ,ãéî äéøáì

éøè éöî àì ïäëã ,åäéà ÷éøôî àì åú åðá ìéáùá éøåç éðá áéäé éàå ,àéîã øèùá äáåúëëéãò äéãéã äåöî êëìä ,úåçå÷ì ó:íéîëçë äëìäå .ó
ffff.oa ly mirlq yngéîéá äéä àåäå .óñë äàî ,óñë íéùîç ,óñë äøåúá àø÷ð íéîòôå .íå÷î ìëá äøåúá øåîàä ì÷ùä àåä äðùîá øåîàä òìñä

íéòìñ ùîçì íåéä íéðåî ïëå .äøåòù òáøàå íéðåîùå úåàî ùìù ì÷ùîì åäåìòäå åéìò åôéñåä éðù úéááå ,äøåòù éøéâøâ íéøùòå úåàî ùìù ì÷ùî äùî
:÷÷åæî óñë ìù úåéðåðéá úåøåòù íéøùòå úåàî òùúå óìà ì÷ùî íéòìñ ùîç åàöîðå .ïá ìù.ixev dpnaïåâë ,äøåú ìù óñë ìëå .øåö úðéãîá àöåéä

íäéøáãî àåäù óñë ìëå .÷÷åæî óñë àåäù éøåö äðîá íìåë ,òø íù àéöåî ìù äàîå ,äúôîå ñðåà ìù íéùîçå ,ãáò ìù íéùìùå ,ïá ìù íéòìñ úùîç
äìåúá úáåúëù åøåä éúåáø ìáà .úùåçð íé÷ìç äòáùå óñë íäáù íé÷ìç äðåîùî ãçàù ,äðéãî óñë íìåë í"áîø éøáãì äùà úáåúëå úåñð÷ä ïåâë

:úåøåòù ùùå íéòùú æåæ ìë ì÷ùîå .é÷ð óñë ìù ïä éæåæ ïúàîå ,úåìåúáä øäåîë áåúë ïëù ,äøåú ìù óñë ïéã äì ùé.oictp olekeìëå ,øîà÷ éëä
ìå÷ùì àáäù ,íéì÷ùä ïî õåç ,óñë äåùá ïéá óñëá ïéá ïéãôð ,úåùã÷äå íãà øåëá ïåâë ïéãôðä ìë .íéì÷ùä ïî õåç ,óñë äåùáå óñëá ïéãôð íéãôðä
,óñë äåùá àìå äøåö åéìò ùéù óñë ìù òáèîá àìà äãôð ïéà éîð éðù øùòîå .óñë äåù àìå øééåöî òáèî é÷ð óñëî åúåà ïúéù êéøö ì÷ùä úéöçî

áéúëã(ã"é íéøáã):äøåö åéìò ùéù óñë ,êãéá óñëä úøöå
gggg.oicet oi`:íãà øåëá.micara `l:íéãáòá àì ïéãåô ïéà ,óñë äåùáå óñëá ìéòì ïøîàã â"òà.zexhya `leùîçá åøáç ìò øèù åì ùé íàù

:éåãô åðá ïéà ,åðá ïåéãôá áåç åúåà äáâéù ïäëì åðúðå íéòìñ.zeycwda `leàìå úåøèùá àìå íéãáòá àì ïúåà ïéãåô ïéà éîð úåùã÷ää àìå ,øîåìë
:úåò÷ø÷á.mirlq 'd el aiig `edy odkl azk:åðá ïåéãô íåùî.iect epi` epae el ozil aiigåðáå ïúé åøîà íòè äîå .ïúéùëì éåãô åðá äøåú øáã

`xephxa yexit

åéìò Bða úåöîe,מבואר בגמרא עליו . מוטלת בנו פדיון ומצוות – ÄÀÇÀÈÈ
לבנו , קודם שהוא מודה יהודה רבי  אף סלעים חמש אלא לו אין שאם

שנתחייב  שלאחר  בכגון אלא נחלקו  לא עדיפה; עצמו  פדיון  שמצוות
סלעים חמש ששוויים קרקעות מכר  בפדיונו בידו ((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),אביו  ויש 

בתורה  הכתובה מלוה סובר : יהודה רבי  סלעים; חמש ששוויים נכסים
היא בשטר  המתחיל המתחיל המתחיל המתחיל ככתובה דיבור דיבור דיבור דיבור  גגגג,,,, במשנה במשנה במשנה במשנה  טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

אומר אומר אומר אומר "),"),"),"), יהודהיהודהיהודהיהודה לקוחות,""""רבירבירבירבי שבידי  מהנכסים פדיונו  לגבות הכהן ויכול
לכהן , הנכסים אותם נשתעבדו שמאביו כלומר אביו, על  שמצוותו 

שמלוה  סוברים, וחכמים שבידו. בנכסים בנו  את הוא פודה הלכך 
הנכסים  את לכהן יתן ואם בשטר , ככתובה אינה בתורה הכתובה

שאין  עצמו , את לפדות במה לו יהא לא בנו , פדיון  בשביל  שבידו 
בנו . את קודם הוא הלכך  מלקוחות, פדיונו את לגבות יכול הכהן 

.minkgk dklde

i y i n g m e i
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" טז ): יח, (במדבר בתורה כתוב הבן פדיון ilwyבענין zyng sqk jkxra dctzm
– הקודש" milwyבשקל  zyngהמשנה בלשון  קרויים mirlq",אלו yng"כמו

האמור  השקל הוא במשנה האמור שהסלע הוא, כלל  ואמנם בפרקנו ; ששנינו
גרעיני בגודל  גרעינים, 320 כמשקל  משה בימי  היה ומשקלו  מקום, בכל  בתורה

מלבר  ששית משקלו  על הוסיפו  שני בית בימי מזוקק. מכסף (uegan),שעורה,
ל-384 משקלו  שהעלו ונמצא גרעינים), 64) הקודם מהמשקל  חמישית דהיינו 

צורי" "סלע הנקרא והוא מזוקק, מכסף sqkגרעינים mxb 19,2 = minxba elwyn)
.sexv"איש "חזון  פי  על פדיון).– של הסלעים", ש"חמש ללמד, באה משנתנו

שעורה  גרעיני  בגודל גרעינים 1920 כמשקל  נקי  כסף היינו צורי , סלע לפי  הן הבן 
.(xedh sqk mxb בתורה (96 הנזכר  "כסף" שכל  ללמדנו  המשנה באה זה ענין  ואגב

צור מדינת של ה"מנה" מטבע  לפי  אותו xpic).מחשבים d`n ody ,rlq 25 = dpn)

ïa ìL íéòìñ Lîç,הבן פדיון של  –éøBö äðîa מחשבים – ÈÅÀÈÄÆÅÀÈÆÄ
למשנתנו . בהקדמה לעיל  שבארנו  כמו  הצורי, ה"מנה" לפי אותן 

GLãáò ìL íéL,עבד בענין בתורה הנזכרים שקלים" "שלושים – ÀÄÆÆÆ
לבלבלבלב):):):):שכתוב כאכאכאכא,,,, אמה,((((שמות שמות שמות שמות  או  השור יגח עבד miyly"אם sqk
milwy,"לאדוניו äzôîיתן ìLå ñðBà ìL íéMîçå נערה – ÇÂÄÄÆÅÀÆÀÇÆ

באונס שכתוב כטכטכטכט):):):):בתולה; כבכבכבכב,,,, לאבי((((דברים דברים דברים דברים  עמה השוכב האיש  "ונתן
sqkהנערה miyngכתוב ובמפתה טז טז טז טז ):):):):", כבכבכבכב,,,, ישקול((((שמות שמות שמות שמות  "כסף

ש מאונס מפתה ולמדים הבתולות", lewyi"כמוהר sqk" חמישים היינו
òøשקל , íL àéöBî ìL äàîe בו שכתוב אשתו, על  ((((דברים דברים דברים דברים – ÅÈÆÄÅÈ

יטיטיטיט):):):): אותוכבכבכבכב,,,, sqk"וענשו d`n,"éøBö äðîa ,Lãwä ì÷La ílkËÈÀÆÆÇÙÆÀÈÆÄ
בהם  הכוונה "כסף", אלא "שקלים" בהם כתוב שלא אלו אף –

שחייבים (mirlq)לשקלים כסף ברם, צורי. מנה לפי אותם שמחשבים
מדינה" "סלע וכל מדינה, כסף לפי  אותו מחשבים סופרים מדברי 

הצורי הסלע של שמינית כדי dlערכה yiy zerc yi "daezk" oipra)
.("zelezad xdenk" aezkd on dze` micnly ,dxez ly sqk oicílëåÀËÈ

ïécôð נפדים והקדשות, אדם בכור  כגון הנפדים, וכל  כלומר : – ÄÀÄ
óñk äåLáe ,óñëa,כסף בשווה בין  כסף של במטבעות בין  – ÀÆÆÀÈÆÆÆ

מטבעות, במקום כסף בשווה לשלם שאפשר ïîכלומר  õeçÄ
íéì÷Mä,למקדש שנה בכל ליתן  אחד  כל שחייב השקל  מחצית – ÇÀÈÄ

בגמרא  ובברייתא כסף. בשווה ולא כסף של במטבע אלא ניתן  אינו
xyrneשנו : ,milwyd on ueg" אלא נפדה שאינו  שני  מעשר  (היינו 

כסף), בשווה ולא כסף של שצריךoei`xde"במטבע ראיה (עולת
במסכ ששנינו כמו כסף, במעה אינה להביא ב, משנה א פרק חגיגה ת

כסף). בשווה ולא כסף של  במטבע אלא נקנית

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ïéãBt ïéà,אדם בכור –íéãáòa àG במשנה ששנינו פי על אף – ÅÄÇÂÈÄ
אותו  פודים אין מקום מכל  כסף, בשווה הבכור  את שפודים הקודמת

סלעים  חמש  במקום לכהן עבד  לתת יכול  האב שאין  דהיינו בעבדים,
בנו , úBøèLaלפדיון  àGå חברו על  חוב שטר לו  היה שאם – ÀÄÀÈ

פדוי, בנו אין בנו , בפדיון שיגבנו לכהן ונתנו  סלעים, àGåÀבחמש
úBò÷ø÷a במקום לכהן שיתן  בקרקע בנו  את לפדות יכול  האב אין – ÀÇÀÈ

שכתוב  וכלל ", ופרט "כלל  במידת זה למדים בגמרא סלעים; חמש 

טז טז טז טז ):):):): יח יח יח יח ,,,, שקלים",((((במדברבמדברבמדברבמדבר חמשת כסף בערכך תפדה חודש מבן  "ופדוייו
yceg"ודורשים: oan eiiecte",כלל –"milwy zyng sqk jkxra"–

לפרט,"dctz"פרט, קודם כתוב ש"תפדה" פי  על  (ואף וכלל חזר –
– וכלל . ופרט בכלל  הכתוב את אתה רש רש רש רש """"יייידנים אי וכלל ופרט כלל ;(

ממון , וגופו המיטלטל  דבר  מפורש הפרט מה הפרט, כעין  אלא דן 
קרקעות  יצאו  הבכור, את בו פודים ממון  וגופו המיטלטל  דבר  כל אף

שאף  שטרות יצאו לקרקעות, שהוקשו  עבדים יצאו מיטלטלים, שאינם
ממון, גופם אין  מיטלטלים שהם פי  úBLc÷äaעל àGåכלומר – ÀÀÆÀÅ

בקרקעות  ולא בשטרות ולא בעבדים לא פודים אין  ההקדשות שאף
íéòìñ((((גמראגמראגמראגמרא).).).). Lîç Bì áiç àeäL ,ïäkì áúk פדיון משום – ÈÇÇÙÅÆÇÈÈÅÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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–Bì ïzì áiç,éeãt Bðéà Bðáe.Cëéôì,äðzî Bì ïzì ïäkä äöø íà–éàMø.ãáàå Bða ïBéãt Léøônä–áiç ©¨¦¤§¥¨§¦¨¦¨¨©Ÿ¥¦¤©¨¨©©©©§¦¦§§§¨©©¨
Búeéøçàa,øîàpL(åè ,çé øáãîá):"Cl-äéäé"e"äcôú äãt". §©£¨¤¤¡©¦§¤¨¨Ÿ¦§¤

Ëáàä éñëða íéðL ét ìèBð øBëaä,íàä éñëða íéðL ét ìèBð Bðéàå.çáMa íéðL ét ìèBð Bðéàå,éeàøa àGå ©§¥¦§©¦§¦§¥¨¨§¥¥¦§©¦§¦§¥¨¥§¥¥¦§©¦©§¨§¨¨
÷æçnák.dúaúëa äMàä àGå,ïäéúBðBæîa úBðaä àGå,íáiä àGå.çáMa ïéìèBð ïéà ïlëå,÷æçnák éeàøa àGå. §©ª§¨§¨¦¨¦§ª¨¨§©¨¦§¥¤§©¨¨§ª¨¥§¦©§¨§¨¨§©ª§¨

:úåøèùá ïéãåô åøîàé àîù äøéæâ ,éåãô åðéà.jkitl:åðá ïåéãôì íéøçà íéòìñ ùîç åì ïúéì áééçù ïðéøîàã.odkd dvx m`äðúîá åì íðúéìå íøéæçäì
ïäëä åì øéæçéù éàãåá úëîåñ ïáä éáà úòã íà ,øåëáä éáàì äðúîá íéòìñ ùîçä ïúéìå øéæçäì éàùø ïäëäù ô"òàå .àëéì úøçà äð÷ú ìáà .éàùø

:àøîâä ïî äàøð êë .íøéæçä àì ïéá ïäëä íøéæçä ïéá ,éåãô ïáä ïéà ,íéòìñ ùîçä.dctz dcte jl didi xn`pyéàäå .éåãô åðá æà ïåéãôä êì äéäéùë
:øîàð ïøäàì àø÷

hhhh.m`d iqkpa `leáéúëã .íàä ìù âåìî éñëð(à"ë íéøáã)äøåëáä èôùî åéñëðá øîåìë ,éà÷ äéãéãàã òîùî ,äøåëáä èôùî åì åðåà úéùàø àåä éë
:åúùà éñëðá àìå.gaya mipy it lhep epi`eúà ïéîù àìà .çáùá íéðù éô ìèåð øåëáä ïéà ,å÷ìçù íãå÷ áàä úúéî øçàì íéñëðä åçéáùä íà

øîàðù ,ãáìá ïäá íéðù éô ìèåð øåëáäå ïäéáà úúéî úòùá ïéåù ïä äî íéñëðä(íù):äúéî úòùá áàì ,åì àöîé øùà ìëá.ie`xaäéä àìù íéñëðá
:íéðù éô ïäá ìèåð øåëáä ïéà ,ïîæ øçàì ïäì åìôðå äùåøéá åì ìåôéì åéä ïééåàø ìáà åúúéî úòùá ÷æçåî ïäéáà.dzaezka dy`d `le.åçéáùäù çáùá

äáåâ áåç ìòá àîìòáã â"òàå .ïéåù åéäù äîë àìà äúáåúë úìèåð äðéà ,åçéáùä ë"çàå äúáåúë øåòéù éãë äìòá úúéî úòùá íéñëðä ïéåù ïéà íà
:÷æçåîáë éåàøá úìèåð äðéà ïëå .ïàë åðù äáåúë éìå÷î ,çáùä.zepad `leéëéì ïééååäé éã ïéá÷åð ïðáå ,äúáåúë éàðúá ïäéáà úúéî øçàì úåðåæî úåìèåð

äáåúëë ïä äáåúë éàðúî úåðáä úåðåæîã ïåéë .äúéî øçàì àåáì éåàøä ïî àìå íéñëðä åçéáùäù çáùä ïî àì ,éàñëðî ïðæúîå éúéáá ïáúé ïééååäé éàðî
:åîã.maid `leàðîçø äééø÷ øåëáã ,àîòè éàî .àåáì éåàøä ïî àìå çáùä ïî àì åéçà ÷ìç ìèåð åðéà ,åúùà úà íáéù úîä ÷ìç ìèåðä(ä"ë íéøáã)

:àåáì éåàøá àìå çáùá àì ìèåð åðéà íáé óà ,àåáì éåàøá àìå çáùá ìèåð åðéà øåëá äî ,øåëáë ,ãìú øùà øåëáä äéäå.gaya oilhep opi` oleke

`xephxa yexit

Bìבנו , ïzì áiç,הסלעים חמש את –éeãt Bðéà Bðáe בגמרא – ÇÈÄÆÀÅÈ
פדוי ? בנו  אין אמרו: טעם ומה לכשיתן, פדוי  בנו תורה "דבר אמרו :

בשטרות". פודים יאמרו : שמא ליתן Cëéôìגזירה וחייב הואיל  – ÀÄÈ
בנו , לפדיון אחרות סלעים חמש  Bìלכהן ïzì ïäkä äöø íàÄÈÈÇÙÅÄÆ

äðzî,מתנה לו  וליתנן  הסלעים, חמש  הבכור לאבי  להחזיר –éàMø ÇÈÈÇÇ
שבוודאי כך, על  סומכת הבכור  אבי  של  דעתו  אם ברם, כן. לעשות –

פדוי בנו אין הסלעים, חמש הכהן לו ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).יחזיר  LéøônäÇÇÀÄ((((גמראגמראגמראגמרא;;;;
Búeéøçàa áiç ,ãáàå Bða ïBéãt סלעים חמש לכהן לתת וצריך  – ÄÀÀÀÈÇÇÈÀÇÂÈ

äcôú"אחרות, äãt"e "Cl-äéäé" :øîàpL...רחם פטר "כל  – ÆÆÁÇÄÀÆÈÈÙÄÀÆ
ובבהמה jl,באדם didi אךdctz dct זה פסוק האדם", בכור  את

פדוי. הבכור  יהיה אז  הפדיון כסף לך לכשיהיה הכהן: לאהרן נאמר
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פי נוטל  הוא הירושה של נכסים באלו לנחלה, בכור  בענין ללמד באה משנתנו
שניים.

íéðL ét ìèBð øBëaä,חלקים שני –áàä éñëðaבנכסי – ÇÀÅÄÀÇÄÀÄÀÅÈÈ
בנים, ארבעה היו אם כגון  שמת, מאביהם לבנים שנפלו  הירושה
לכל אחד וחלק לבכור, חלקים שני  חלקים: לחמישה הירושה תיחלק

הבנים; משאר  íàäאחד  éñëða íéðL ét ìèBð Bðéàåאבל – ÀÅÅÄÀÇÄÀÄÀÅÈÅ
כל אלא חלקים, שני  נוטל הבכור  אין  מאמם הבנים שירשו  בנכסים

לנחלה בבכור הכתוב מן  למדים שכן בשווה; חולקים ((((דברים דברים דברים דברים האחים

יז יז יז יז ):):):): אונוכאכאכאכא,,,, ראשית הוא ולא el"כי  האב, בנכסי  – הבכורה" משפט

האם çáMa((((גמראגמראגמראגמרא).).).).בנכסי  íéðL ét ìèBð Bðéàå שהשביחו במה – ÀÅÅÄÀÇÄÇÀÈ
את  שמים אלא ביניהם, שחלקום קודם אביהם מיתת לאחר הנכסים

פי נוטל הבכור ובהם אביהם, מיתת בשעת שווים היו כמה הנכסים,
שכתוב אבל((((שם שם שם שם ):):):):שניים, מיתה; בשעת לאב – לו " ימצא אשר  "בכל

אמרו  ובגמרא בשווה. האחים כל  חולקים בבבב):):):):בשבח צהצהצהצה,,,, קמאקמאקמאקמא ((((בבא בבא בבא בבא 

השביחו  כמה ששמים כלומר בדמים", אותו  ומעלה בשבח לו "שמין 
חלקים  שני שנטל  והבכור שחלקו, עד  אביהם שמת משעה הנכסים

שנטל השני החלק של השבח ששווה מה כפי מעות יתן בקרקעות
כולם בין  יחלקו  המעות ואותן הבכורה, בבבב).).).).בזכות נא נא נא נא ,,,, בכורות בכורות בכורות בכורות  ((((רשרשרשרש""""יייי

÷æçnák éeàøa àGå שלא בנכסים שניים פי נוטל הבכור  ואין  – ÀÈÈÀÇËÀÈ
לו  ליפול  היו שראויים אלא מיתתו  בשעת בהם מוחזק האב היה

שכתוב להלן, שנבאר כמו  מותו , לאחר לבניו ונפלו  ((((שם שם שם שם ):):):):בירושה,

."el `vni xy` lka"dúaúëa äMàä àGå הבאה אשה וכן – ÀÈÄÈÄÀËÈÈ

השבח  מן  אותה גובה אינה שמת, בעלה מנכסי כתובתה לגבות
שהיו  הנכסים מן  ולא בעלה, מיתת לאחר הירושה נכסי שהשביחו 

בהם; מוחזק היה לא ועדיין  לבעלה בירושה ליפול àGåÀראויים
ïäéúBðBæîa úBðaä הבנות שתהיינה הוא, הכתובה מתנאי  שכן – ÇÈÄÀÅÆ

שתבגרנה עד או שתארסנה עד מותו  לאחר אביהן מנכסי ((((משנה משנה משנה משנה ניזונות

יא יא יא יא ),),),), דדדד,,,, שאינ כתובותכתובותכתובותכתובות ללמד, משנתנו שהשביחו ובאה השבח מן ניזונות ן
מתנאי והמזונות שהואיל  הראוי , מן  ולא אביהן, מיתת לאחר  הנכסים

ככתובה; דינן  הן , íáiäהכתובה àGå אחיו אשת את שהמייבם – ÀÇÈÈ
ואחר האב מת ואם אחיו , נכסי  כל את יורש  זה הרי בנים, בלא שמת

בירושה  להם שנפלו בנכסים האחים חלקו לא ועדיין האח, מת כך
אינו  אבל  האב, בנכסי אחיו  של חלקו את גם היבם יורש מאביהם,

מיתת  לאחר  האב נכסי  שהשביחו בשבח אחיו  של  חלקו  את נוטל 
ואחר האח מת אם כגון  בראוי, נוטל אינו וכן  שחלקו; קודם האח

בגמרא  האב; בנכסי אחיו  חלק את נוטל הייבם אין  האב, מת כך
ייבום בפרשת שכתוב הטעם, וווו):):):):מבואר  כה כה כה כה ,,,, הבכור((((דבריםדבריםדבריםדברים "והיה

אלא  הכתוב בא שלא ופירושו  המת", אחיו שם על  יקום תלד  אשר
פי על ואף – אחיו , אשת את לייבם האחים בגדול שמצוה ללמדנו,

שווה  גזירה באה כאן  פשוטו, מידי יוצא מקרא אין התורה שבכל 
"יקום כתוב: שכן מפשוטו , הכתוב את myומוציאה lr ובפרשת אחיו",

כתוב """"ויחי וווו):):):): מח מח מח מח ,,,, my((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית lr"שם" מה בנחלתם", יקראו אחיהם
שאין  כלומר נחלה, – כאן  האמור "שם" אף נחלה, – שם האמור

על שמו שייקרא לייבם, היבמה שתלד הבכור  לבן כאן הכתוב כוונת
הוא: הכתוב ופירוש  לייבם, היא הכוונה אלא המת, האח dideשם

clz xy` xekad שמצוה שבהם, הגדול  והיינו  האחים, אם ילדה אשר  –ֵ
לעיל , שהבאנו  כמו לייבם, `eig"בו my lr mewi" נחלת את יטול –

שלאחר אחר, ייבם לכל הדין  והוא אשתו ; את שייבם לאחר  המת אחיו 
מקום  מכל  – המת, בעלה נחלת את יורש  הוא הרי היבמה את שייבם
כבכור, הייבם של שדינו  למדים "בכור ", לייבם קראֹו והכתוב הואיל 

ייבם  אף כבמוחזק, בראוי  ולא בשבח שניים פי נוטל אינו  בכור מה
לעיל. שבארנו  כמו כבמוחזק, בראוי  ולא בשבח אחיו חלק נוטל אינו

ïlëå, במשנתנו שנימנו אלו  כל  –éeàøa àGå ,çáMa ïéìèBð ïéà ÀËÈÅÀÄÇÀÈÀÈÈ
÷æçnák, לשון כפל משום בה שיש  זו , שפיסקה מבואר, בגמרא – ÀÇËÀÈ

כדלקמן : לרבות gayaבאה milhep oi` הנכסים השביחו שאפילו –
שחת  שהיתה תבואה כגון  האחים, ידי על  טרחה כל ללא מאליהם,

ועכשיו  סמדר  שהיו  תמרים או שיבולים, גדלו  ועכשיו  אביהם, כשמת
במשנה; שנימנו אלו כל נוטלים אין  זה בשבח אף גדולים, תמרים הם

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn ipiny wxt zexeka zkqn

Êïa ìL íéòìñ Lîç–éøBö äðîa.GLãáò ìL íéL,äzôî ìLå ñðBà ìL íéMîçå,íL àéöBî ìL äàîe ¨¥§¨¦¤¥§¨¤¦§¦¤¤¤©£¦¦¤¥§¤§©¤¥¨¤¦¥
òø–Lãwä ì÷La ílk,éøBö äðîa.óñëa ïécôð ílëå,óñk äåLáe,íéì÷Mä ïî õeç. ¨ª¨§¤¤©Ÿ¤§¨¤¦§ª¨¦§¦§¤¤§¨¤¤¤¦©§¨¦
Áíéãáòa àG ïéãBt ïéà,úBøèLa àGå,úBLc÷äa àGå úBò÷ø÷a àGå.ïäkì áúk,íéòìñ Lîç Bì áiç àeäL ¥¦©£¨¦§¦§¨§§©§¨§§¤§¥¨©©Ÿ¥¤©¨¨¥§¨¦

éøèå ïäë ìéæà÷éøô éøåç éðá ùîç éðäáå .íéñëðä åãáòúùð åéáàîù øîåìë ,åéáà ìò åúåöîù øîà÷ã åðééäå .íéã÷ ïäë ìù åãåáòù éøäù ,éãáòùîî ó
åàì äøåúá äáåúëä äåìî éøáñ ïðáøå .åðá úãéìì íãå÷ úåçå÷ìä ãåáòù àîùã ,åðá ÷éøôî àì åú ,äéãéã ïåéãô íåùî éøåç éðá áéäé éàã ,ãéî äéøáì

éøè éöî àì ïäëã ,åäéà ÷éøôî àì åú åðá ìéáùá éøåç éðá áéäé éàå ,àéîã øèùá äáåúëëéãò äéãéã äåöî êëìä ,úåçå÷ì ó:íéîëçë äëìäå .ó
ffff.oa ly mirlq yngéîéá äéä àåäå .óñë äàî ,óñë íéùîç ,óñë äøåúá àø÷ð íéîòôå .íå÷î ìëá äøåúá øåîàä ì÷ùä àåä äðùîá øåîàä òìñä

íéòìñ ùîçì íåéä íéðåî ïëå .äøåòù òáøàå íéðåîùå úåàî ùìù ì÷ùîì åäåìòäå åéìò åôéñåä éðù úéááå ,äøåòù éøéâøâ íéøùòå úåàî ùìù ì÷ùî äùî
:÷÷åæî óñë ìù úåéðåðéá úåøåòù íéøùòå úåàî òùúå óìà ì÷ùî íéòìñ ùîç åàöîðå .ïá ìù.ixev dpnaïåâë ,äøåú ìù óñë ìëå .øåö úðéãîá àöåéä

íäéøáãî àåäù óñë ìëå .÷÷åæî óñë àåäù éøåö äðîá íìåë ,òø íù àéöåî ìù äàîå ,äúôîå ñðåà ìù íéùîçå ,ãáò ìù íéùìùå ,ïá ìù íéòìñ úùîç
äìåúá úáåúëù åøåä éúåáø ìáà .úùåçð íé÷ìç äòáùå óñë íäáù íé÷ìç äðåîùî ãçàù ,äðéãî óñë íìåë í"áîø éøáãì äùà úáåúëå úåñð÷ä ïåâë

:úåøåòù ùùå íéòùú æåæ ìë ì÷ùîå .é÷ð óñë ìù ïä éæåæ ïúàîå ,úåìåúáä øäåîë áåúë ïëù ,äøåú ìù óñë ïéã äì ùé.oictp olekeìëå ,øîà÷ éëä
ìå÷ùì àáäù ,íéì÷ùä ïî õåç ,óñë äåùá ïéá óñëá ïéá ïéãôð ,úåùã÷äå íãà øåëá ïåâë ïéãôðä ìë .íéì÷ùä ïî õåç ,óñë äåùáå óñëá ïéãôð íéãôðä
,óñë äåùá àìå äøåö åéìò ùéù óñë ìù òáèîá àìà äãôð ïéà éîð éðù øùòîå .óñë äåù àìå øééåöî òáèî é÷ð óñëî åúåà ïúéù êéøö ì÷ùä úéöçî

áéúëã(ã"é íéøáã):äøåö åéìò ùéù óñë ,êãéá óñëä úøöå
gggg.oicet oi`:íãà øåëá.micara `l:íéãáòá àì ïéãåô ïéà ,óñë äåùáå óñëá ìéòì ïøîàã â"òà.zexhya `leùîçá åøáç ìò øèù åì ùé íàù

:éåãô åðá ïéà ,åðá ïåéãôá áåç åúåà äáâéù ïäëì åðúðå íéòìñ.zeycwda `leàìå úåøèùá àìå íéãáòá àì ïúåà ïéãåô ïéà éîð úåùã÷ää àìå ,øîåìë
:úåò÷ø÷á.mirlq 'd el aiig `edy odkl azk:åðá ïåéãô íåùî.iect epi` epae el ozil aiigåðáå ïúé åøîà íòè äîå .ïúéùëì éåãô åðá äøåú øáã

`xephxa yexit

åéìò Bða úåöîe,מבואר בגמרא עליו . מוטלת בנו פדיון ומצוות – ÄÀÇÀÈÈ
לבנו , קודם שהוא מודה יהודה רבי  אף סלעים חמש אלא לו אין שאם

שנתחייב  שלאחר  בכגון אלא נחלקו  לא עדיפה; עצמו  פדיון  שמצוות
סלעים חמש ששוויים קרקעות מכר  בפדיונו בידו ((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),אביו  ויש 

בתורה  הכתובה מלוה סובר : יהודה רבי  סלעים; חמש ששוויים נכסים
היא בשטר  המתחיל המתחיל המתחיל המתחיל ככתובה דיבור דיבור דיבור דיבור  גגגג,,,, במשנה במשנה במשנה במשנה  טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

אומר אומר אומר אומר "),"),"),"), יהודהיהודהיהודהיהודה לקוחות,""""רבירבירבירבי שבידי  מהנכסים פדיונו  לגבות הכהן ויכול
לכהן , הנכסים אותם נשתעבדו שמאביו כלומר אביו, על  שמצוותו 

שמלוה  סוברים, וחכמים שבידו. בנכסים בנו  את הוא פודה הלכך 
הנכסים  את לכהן יתן ואם בשטר , ככתובה אינה בתורה הכתובה

שאין  עצמו , את לפדות במה לו יהא לא בנו , פדיון  בשביל  שבידו 
בנו . את קודם הוא הלכך  מלקוחות, פדיונו את לגבות יכול הכהן 

.minkgk dklde
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" טז ): יח, (במדבר בתורה כתוב הבן פדיון ilwyבענין zyng sqk jkxra dctzm
– הקודש" milwyבשקל  zyngהמשנה בלשון  קרויים mirlq",אלו yng"כמו

האמור  השקל הוא במשנה האמור שהסלע הוא, כלל  ואמנם בפרקנו ; ששנינו
גרעיני בגודל  גרעינים, 320 כמשקל  משה בימי  היה ומשקלו  מקום, בכל  בתורה

מלבר  ששית משקלו  על הוסיפו  שני בית בימי מזוקק. מכסף (uegan),שעורה,
ל-384 משקלו  שהעלו ונמצא גרעינים), 64) הקודם מהמשקל  חמישית דהיינו 

צורי" "סלע הנקרא והוא מזוקק, מכסף sqkגרעינים mxb 19,2 = minxba elwyn)
.sexv"איש "חזון  פי  על פדיון).– של הסלעים", ש"חמש ללמד, באה משנתנו

שעורה  גרעיני  בגודל גרעינים 1920 כמשקל  נקי  כסף היינו צורי , סלע לפי  הן הבן 
.(xedh sqk mxb בתורה (96 הנזכר  "כסף" שכל  ללמדנו  המשנה באה זה ענין  ואגב

צור מדינת של ה"מנה" מטבע  לפי  אותו xpic).מחשבים d`n ody ,rlq 25 = dpn)

ïa ìL íéòìñ Lîç,הבן פדיון של  –éøBö äðîa מחשבים – ÈÅÀÈÄÆÅÀÈÆÄ
למשנתנו . בהקדמה לעיל  שבארנו  כמו  הצורי, ה"מנה" לפי אותן 

GLãáò ìL íéL,עבד בענין בתורה הנזכרים שקלים" "שלושים – ÀÄÆÆÆ
לבלבלבלב):):):):שכתוב כאכאכאכא,,,, אמה,((((שמות שמות שמות שמות  או  השור יגח עבד miyly"אם sqk
milwy,"לאדוניו äzôîיתן ìLå ñðBà ìL íéMîçå נערה – ÇÂÄÄÆÅÀÆÀÇÆ

באונס שכתוב כטכטכטכט):):):):בתולה; כבכבכבכב,,,, לאבי((((דברים דברים דברים דברים  עמה השוכב האיש  "ונתן
sqkהנערה miyngכתוב ובמפתה טז טז טז טז ):):):):", כבכבכבכב,,,, ישקול((((שמות שמות שמות שמות  "כסף

ש מאונס מפתה ולמדים הבתולות", lewyi"כמוהר sqk" חמישים היינו
òøשקל , íL àéöBî ìL äàîe בו שכתוב אשתו, על  ((((דברים דברים דברים דברים – ÅÈÆÄÅÈ

יטיטיטיט):):):): אותוכבכבכבכב,,,, sqk"וענשו d`n,"éøBö äðîa ,Lãwä ì÷La ílkËÈÀÆÆÇÙÆÀÈÆÄ
בהם  הכוונה "כסף", אלא "שקלים" בהם כתוב שלא אלו אף –

שחייבים (mirlq)לשקלים כסף ברם, צורי. מנה לפי אותם שמחשבים
מדינה" "סלע וכל מדינה, כסף לפי  אותו מחשבים סופרים מדברי 

הצורי הסלע של שמינית כדי dlערכה yiy zerc yi "daezk" oipra)
.("zelezad xdenk" aezkd on dze` micnly ,dxez ly sqk oicílëåÀËÈ

ïécôð נפדים והקדשות, אדם בכור  כגון הנפדים, וכל  כלומר : – ÄÀÄ
óñk äåLáe ,óñëa,כסף בשווה בין  כסף של במטבעות בין  – ÀÆÆÀÈÆÆÆ

מטבעות, במקום כסף בשווה לשלם שאפשר ïîכלומר  õeçÄ
íéì÷Mä,למקדש שנה בכל ליתן  אחד  כל שחייב השקל  מחצית – ÇÀÈÄ

בגמרא  ובברייתא כסף. בשווה ולא כסף של במטבע אלא ניתן  אינו
xyrneשנו : ,milwyd on ueg" אלא נפדה שאינו  שני  מעשר  (היינו 

כסף), בשווה ולא כסף של שצריךoei`xde"במטבע ראיה (עולת
במסכ ששנינו כמו כסף, במעה אינה להביא ב, משנה א פרק חגיגה ת

כסף). בשווה ולא כסף של  במטבע אלא נקנית

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ïéãBt ïéà,אדם בכור –íéãáòa àG במשנה ששנינו פי על אף – ÅÄÇÂÈÄ
אותו  פודים אין מקום מכל  כסף, בשווה הבכור  את שפודים הקודמת

סלעים  חמש  במקום לכהן עבד  לתת יכול  האב שאין  דהיינו בעבדים,
בנו , úBøèLaלפדיון  àGå חברו על  חוב שטר לו  היה שאם – ÀÄÀÈ

פדוי, בנו אין בנו , בפדיון שיגבנו לכהן ונתנו  סלעים, àGåÀבחמש
úBò÷ø÷a במקום לכהן שיתן  בקרקע בנו  את לפדות יכול  האב אין – ÀÇÀÈ

שכתוב  וכלל ", ופרט "כלל  במידת זה למדים בגמרא סלעים; חמש 

טז טז טז טז ):):):): יח יח יח יח ,,,, שקלים",((((במדברבמדברבמדברבמדבר חמשת כסף בערכך תפדה חודש מבן  "ופדוייו
yceg"ודורשים: oan eiiecte",כלל –"milwy zyng sqk jkxra"–

לפרט,"dctz"פרט, קודם כתוב ש"תפדה" פי  על  (ואף וכלל חזר –
– וכלל . ופרט בכלל  הכתוב את אתה רש רש רש רש """"יייידנים אי וכלל ופרט כלל ;(

ממון , וגופו המיטלטל  דבר  מפורש הפרט מה הפרט, כעין  אלא דן 
קרקעות  יצאו  הבכור, את בו פודים ממון  וגופו המיטלטל  דבר  כל אף

שאף  שטרות יצאו לקרקעות, שהוקשו  עבדים יצאו מיטלטלים, שאינם
ממון, גופם אין  מיטלטלים שהם פי  úBLc÷äaעל àGåכלומר – ÀÀÆÀÅ

בקרקעות  ולא בשטרות ולא בעבדים לא פודים אין  ההקדשות שאף
íéòìñ((((גמראגמראגמראגמרא).).).). Lîç Bì áiç àeäL ,ïäkì áúk פדיון משום – ÈÇÇÙÅÆÇÈÈÅÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ø÷aa,ïàváe,äæ ìò äfî íéøOòúî ïðéàå;íéNáka,íéfòáe,äæ ìò äfî ïéøOòúîe;LãçaïLiáe,ïéøOòúî ïðéàå ©¨¨©Ÿ§¥¨¦§©§¦¦¤©¤©§¨¦¨¦¦¦§©§¦¦¤©¤¤¨¨©¨¨§¥¨¦§©§¦
äæ ìò äfî.äéäLïéca:äæa äæ íéàìk ïðéàL ïLiäå Lãçä íà äî,äæ ìò äfî ïéøOòúî ïéà– ¦¤©¤¤¨¨©¦¨¦¤¨¨§©¨¨¤¥¨¦§©¦¤¨¤¥¦§©§¦¦¤©¤

äæa äæ íéàìk íäL íéfòäå íéNákä,äæ ìò äfî eøOòúé àHL ïéã Bðéà?øîBì ãeîìz(áì ,æë àø÷éå): ©§¨¦§¨¦¦¤¥¦§©¦¤¨¤¥¦¤¦§©§¦¤©¤©§©
"ïàöå"–ãçà ïàö ìk òîLî. ¨Ÿ©§©¨Ÿ¤¨
·äòBø äîäa ìâø àGîk óøèöî äîäa øNòî.äòBø äîäa ìâø àéä änëå?ìéî øNò äML.elà ïéa äéä ©§©§¥¨¦§¨¥¦§¤¤§¥¨¨§©¨¦¤¤§¥¨¨¦¨¨¨¦¨¨¥¥

GL elàììéî íéðLe íéL–ïéôøèöî ïðéà.òöîàa Bì äéä–òöîàa ïøOòîe àéáî.øøéàî éaøîBà:ïcøiä ¨¥§¦§©¦¦¥¨¦§¨§¦¨¨¨¤§©¥¦§©§¨¨¤§©©¦¥¦¥©©§¥
äîäa øNòîì ÷éñôî. ©§¦§©§©§¥¨

:íå÷î ìëá äàîåèá åúåà íéìëåà ,àåä íåî ìòá íàå.ziad ipta `lye ziad ipta,äì÷ú íåùî ,äîäá øùòî åùøôéì àìã ïðáø øåîà àðãéàäå
:íåî àìá äðèçùé àîù åà ,äãåáòå äæéâã äì÷ú éãéì äá éúàå íåî äá ìåôúù ãò ééåäùì êéøöå äáéø÷äì úéá åðì ïéàã.oiycwena `l la`íéùã÷ ïåâë

:ùåã÷ øáëù àìå àðîçø øîà ùãå÷ äéäå ì"î÷ ,øùòéì à"ãñ åäðéð íéìòá ïåîî øîàã ïàîì àëéàã ,íéì÷.mifre miyaka:íéæòáå íéùáëá âäåðå øîåìë
.df lr dfn oixyrzne:øùòî ïéðòì äéì áéùç ãçà ïéî ïàö ìë òîùîã ïî÷ìãë ïàöå àðîçø éáøãî.ycgaàåäù ìåìà ùãåç ùàø øçàì åãìåðù

:äîäá øùòîì äðùä ùàø.oyiae:ìåìà íãå÷ åãìåðù.df lr dfn oixyrzn oi`eáéúëã .ùãçä ìò ïùéä ïîå ïùéä ìò ùãçä ïî(ã"é íéøáã)øùò
äðùî àìå òîùîã ,äðù äðù áéúë àäã àì ïùéä ìò ùãçî ïâã øùòî äî ,ïâã øùòî ãçàå äîäá øùòî ãçà ,øáãî áåúëä úåøùòî éúùá ,øùòú

:àì ïùéä ìò ùãçî äîäá øùòî óà ,úøçà äðù ìò åæ
aaaa.drex dnda lbx `lnk.äòåøã àðéò àèìù éëäáã ,ìéî äøùò ùù åðééäå .åæî åæ úå÷çøúîå úåòåø úåîäáäùë ãçà äòåøá øîúùäì úåìåëéù åîë

àø÷ øîàã .úåøåèô ,øúåé úå÷åçø íàå .ïøùòîå ãçà øéã êåúì ïàéáî ,ìéî äøùò ùù äæî äæ ÷åçø øçà øôëá ùîçå äæ øôëá úåîäá ùîç åì ùé íàå
(â"ì äéîøé):àì àì éàå ,øùòúäì èáùä úçú äðøåáòúå ,ïàö éø÷î ãçà äòåøá úåðîäì úåìåëé íà òîùî ,äðåî éãé ìò ïàöä äðøåáòúmipye miyly

.oitxhvn opi` linåæî åæ úå÷åçø íéããöä íàù éðú éëäì ,íéããöä úà úåôøöî úåéòöîàä ïúåà ,òöîàá øãò åì äéä íàù êåîñá éðúîì éòáã íåùî
:ïôøöî éòöîàä ïéà ìéî íéðùå íéùìù.rvn`a oxyrne `ian:øîà÷ ùîî òöîàá àéáî åàì.wiqtn ocxidùîçå ïàëî úåîäá ùîç åì åéä íàù

`xephxa yexit

õøàì äöeçáe ,õøàa âäBð äîäa øNòîישראל בארץ בין – ÇÀÇÀÅÈÅÈÈÆÀÈÈÈÆ
לארץ, בחוץ úéaäובין éðôa àHLå ,úéaä éðôa בזמן בין – ÄÀÅÇÇÄÀÆÄÀÅÇÇÄ

שבזמן  אלא קיים, המקדש בית שאין בזמן  ובין  קיים המקדש שבית
קיים המקדש  בית ycwndשאין ziay onfa elit` ux`l uega e`)

ux`l uegn dnda xyrn zelrdl xeq`y xaeqd `aiwr iaxl ,miiw
.ycwna eaixwdle(((( ונאכלגמרא גמרא גמרא גמרא מום, בו שיפול עד להמתין  צריך 

משום  בהמה מעשר חכמים ביטלו  שעכשיו אמרו , בגמרא מקום. בכל
ועבודה, גיזה באיסור  ייכשל  מום בו שיפול  עד שמא תקלה, חשש

מום בו שיפול קודם ישחטנו  שמא l`eאו  ay"ae)minkgl xzen "dyrz
.dxez xac xewrl.(".(".(".("טובטובטובטוב יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות מ ïélçaעייןעייןעייןעיין בהמה – עשר ÇËÄ

חולין , בבהמות ïéLc÷naנוהג àG ìáà,קלים בקדשים אפילו – ÂÈÇËÀÈÄ
הם בעלים שממון  שלמים, ililbd),כגון  iqei iax zrcl)מעשר אין 

בהמה: במעשר שכתוב בהם, נוהג ycew",בהמה didi"שכבר ולא
בבבב).).).).קדוש  נגנגנגנג,,,, בכורותבכורותבכורותבכורות ïàváe((((גמראגמראגמראגמרא ,ø÷aa âäBðå:שכתוב כמו  – ÀÅÇÈÈÇÙ

מעשר o`ve"וכל xwa,"äæ ìò äfî íéøOòúî ïðéàåהבקר מן – ÀÅÈÄÀÇÀÄÄÆÇÆ
או  הצאן, הבקר ;על  על  הצאן íéfòáeמן  ,íéNáka ונוהג – ÇÀÈÄÈÄÄ

ובעזים, äæבכבשים ìò äfî ïéøOòúîe,העזים על  הכבשים מן  – ÄÀÇÀÄÄÆÇÆ
לקמן; הטעם כמבואר  הכבשים, על העזים מן ונוהג Lãçaאו  – ÆÈÈ

זו , בשנה שנולדו  שעברה;ïLiáeבבהמות בשנה שנולדו ובבהמות – ÇÈÈ
חודש בראש מתחילה בהמה מעשר  ששנת מבואר , ה-ו  במשניות להלן

äæאלול; ìò äfî ïéøOòúî ïðéàå או הישן , על  החדש מן  – ÀÅÈÄÀÇÀÄÄÆÇÆ
הכתוב מן  זה למדים ובגמרא החדש; על  הישן  כבכבכבכב):):):):מן  ידידידיד,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

"xyrz xyr"ואחד בהמה מעשר  אחד מדבר : הכתוב מעשרות בשני  –

אין  דגן מעשר מה דגן : למעשר  בהמה מעשר והוקש  דגן; מעשר
שנה", "שנה כתוב: שהרי  להיפך, או  הישן על  החדש מן מעשרים

אין  בהמה מעשר  אף לחברתה, משנה מעשרים שאין  מכאן, ודרשו
להיפך. או הישן על החדש  מן  ïécaמעשרין äéäLאפשר שהיה – ÆÈÈÇÄ

ולהיפך: העזים על  הכבשים מן  מעשרים שאין וחומר , בקל  äîÈלדון 
äæa äæ íéàìk ïðéàL ïLiäå Lãçä íà שנולדו כבשים – ÄÆÈÈÀÇÈÈÆÅÈÄÀÇÄÆÈÆ

ועזים  זו משנה עזים או שעברה, בשנה שנולדו וכבשים זו  בשנה
כן פי על  ואף בזה, זה כלאים אינם שעברה, ïéøOòúîמשנה ïéàÅÄÀÇÀÄ

äæ ìò äfî, לעיל ששנינו כמו  –íéàìk íäL íéfòäå íéNákä ÄÆÇÆÇÀÈÄÀÈÄÄÆÅÄÀÇÄ

äæa äæ,הם שונים מינים ששני –äfî eøOòúé àHL ïéã Bðéà ÆÈÆÅÄÆÄÀÇÀÄÆ
äæ ìò? וחומר קל  אינו כלום –ãeîìz"ïàöå" :øîBìוכל" – ÇÆÇÀÇÈÙ

בקר  o`ve,"ãçàמעשר  ïàö ìk òîLî המלה של משמעותה – ÇÀÇÈÙÆÈ
והעזים, הכבשים "צאן", בשם הכלולים המינים שכל היא, "צאן "

ויש זה. על מזה ומעשרים בהמה, מעשר  לענין  אחד כמין  נחשבים
`cgגורסים: o`v rnyn lkאחד הוא צאן של  המשמעות כל  –

שכתוב  צאן , בשם קרויים כולם ועזים כבשים והרי  בהמה, למעשר 
יייי):):):): א א א א ,,,, הלכך((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  העזים". מן או  הכשבים מן  קרבנו  הצאן מן  "ואם

זה על  מזה הם שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").מתעשרים ("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת

ב ה נ ש מ ר ו א ב

כדי שונים, במקומות לאדם שיש  הבהמות מצטרפות כיצד ללמד, באה משנתנו
במעשר . להתחייב

äòBø äîäa ìâø àGîk óøèöî äîäa øNòî בהמותיו – ÇÀÇÀÅÈÄÀÈÅÄÀÆÆÀÅÈÈ
במעשר, החייבות בהמות עשר של עדר  להיות מצטרפות אדם של
רועה  כשהיא שבהמה מרחק כדי בו  שיש בשטח הן נמצאות אם

ומשמרה. בה שולטת הרועה של ועינו והולכת àéäמרחיקה änëåÀÇÈÄ
ìéî øNò äML ?äòBø äîäa ìâøחמש לו  יש אם כגון – ÆÆÀÅÈÈÄÈÈÈÄ

אינו  ביניהן והמרחק אחר  בכפר  בהמות וחמש אחד  בכפר בהמות
מיל  עשר ששה `dn),אלא miitl` `ed lin)לעדר מצטרפות הן הרי 

עשר מששה יותר  הוא ביניהן  המרחק אם אבל  במעשר. וחייבות אחד 
מלהתעשר. ופטורות מצטרפות אינן elàìמיל, elà ïéa äéäÈÈÅÅÈÅ

GLìéî íéðLe íéLאחד בכפר  בהמות תשע לו  שהיו כגון – ÀÄÀÇÄÄ
מיל, ושניים שלושים ביניהן  והמרחק אחר, בכפר  בהמות ïðéàÅÈותשע

ïéôøèöî הבהמות שאין ברישא שנינו  כבר ואמנם אחד ; לעדר  – ÄÀÈÀÄ
שפיסקה  אלא מיל, עשר ששה על יתיר  מזו זו  רחוקות כשהן  מצטרפות

שלאחריה: הפיסקה משום נשנתה òöîàaזו Bì äéä באמצע אם – ÈÈÈÆÀÇ
כמו  מיל, ושניים שלושים מזו זו הרחוקות בהמותיו , שבין המרחק

משני רחוקה היא שאין ונמצא אחת, בהמה לו  היתה לעיל , שבארנו 
הצדדים  מן אחד לכל  מצטרפת היא והרי מיל, עשר ששה אלא הצדדים

בהמות, עשר של לעדר òöîàaלהשלימו  ïøOòîe àéáî מביא – ÅÄÀÇÀÈÈÆÀÇ
באמצע; כולן  כאילו  ומעשרן  לדיר , וכונסן הללו  הבהמות כל את
כך אחר  לו  כשיוולדו  אחר , לעדר  מצטרפות בדיר הנותרות והתשע
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ÈìáBia ïéøæBç ïðéàL elà:äøBëaä,BzLà úà LøBiäå,åéçà úLà úà íaéîäå,äðznäå;éøácøéàî éaø. ¥¤¥¨§¦©¥©§¨§©¥¤¦§§©§©¥¤¥¤¨¦§©©¨¨¦§¥©¦¥¦
íéîëçåíéøîBà:øëîk äðzî.øæòìà éaøøîBà:ìáBia ïéøæBç ïlk.ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøøîBà:úà LøBiä ©£¨¦§¦©¨¨§¤¤©¦¤§¨¨¥ª¨§¦©¥©¦¨¨¤§¨¥©¥¤
BzLà,äçtLî éðáì øéæçé,íéîcä ïî íäì äkðéå. ¦§©£¦¦§¥¦§¨¨¦©¤¨¤¦©¨¦

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡õøàa âäBð äîäa øNòî,õøàì äöeçáe,úéaä éðôa,úéaä éðôa àHLå,ïélça,ïéLc÷na àG ìáà.âäBðå ©§©§¥¨¥¨¨¤§¨¨¨¤¦§¥©©¦§¤¦§¥©©¦©ª¦£¨©ª§¨¦§¥

îùë úçù äúéäù äàåáú ïåâë ,àìéîîã àçáù ééåúàì ,äéì àðú øãäéàã .íéìåãâ íéøîú åéùëò åùòðå øãîñ íéøîú åà ,íéìåáù åùòð åéùëòå åéáà ú
:øåãéòå ùå÷ù÷å úåãù ìåáéæ ïåâë åéçà åá çøèù çáùá éìéî éðä çáùá íéðù éô ìèåð øåëá ïéà éë àðéîà äåä ,àùéøî.wfgenak ie`xa `leíà ééåúàì

÷ìç åìà åìèé øçà ïá åì ùé åìéôàå íäì ìåôéì íéãéúò éàãåã â"òà ,úåîéùë íäì ìåôéì íééåàø íéñëð åéäå íäéáà úúéî úòùá éç íäéáà éáà äéä
ïäéáà éçà éñëð ïäì åìôðù ïåâë ,åá ìèåð øåëáä ïéàù àùéø éðú÷ã éåàø àðéîà äåä ,àùéøî éàã .ïì òîùî÷ ,éîã ÷æçåîëã àðéîà êúòã à÷ìñå ,ïäéáà

:òøæ åì äéäé àì àîùã ÷ôñî àìà ïééåàø ïéàå ,ïäéáà úúéî úòùá íéðá åì åéä àìù
iiii.dxekadáéúëã ìáåéá úøæåç äðéà(à"ë íéøáã)áéúëãë àéä äùåøéã ìáåéá øæåç åðéà åúåèéùô ÷ìç äî ,äæì äæ åé÷ìç éðù ùé÷î ,íéðù éô(íù)äéäå

:äùåøé åúøåëá ÷ìç óà ,åéðá úà åìéçðä íåéá.ezy` z` yxeideäúåà ùøéå åúçôùîî åéìà áåø÷ä åøàùì ,àéä àúééøåàã øáñ àðú éàäãøáãîá)
(æ"ë:åúùà úà ùøåé ìòáäù ïàëî ,.eig` zy` z` mainde,àðîçø äééø÷ øåëáã .ìáåéá åéçà øàùì äøéæçî åðéàå àéä äøåîâ äùåøé ,åéçà ÷ìç ìèðå

:ïðéôìéãë ìáåéá úøæåç äðéà äøåëáäå ,øåëáä äéäå.xi`n 'x ixack dpznde:àì äðúîå äùåøé ,ìáåéá øãäéì àðîçø øîàã àåä øëîãmixne` minkge
.xknk dpznáéúëãë(ä"ë àø÷éå)øîàð øáë àäã àåä àøéúé àø÷å ,åúæåçà ìà ùéà åáåùú úàæä ìáåéä úðùá(íù)úåáøì àìà ,åúæåçà ìà ùéà íúáùå

:àúàã àåä äðúîä úà.laeia mixfeg olek xne` xfril` iaxúúì øåëá .åäðéð äðúî åäìåë éðäå ,äðúîä úà úåáøì åáåùú éøîàã ïðáøë äì øáñ
,åúùà úà ùøåéäå .àðîçø äééø÷ äðúî íéðù éô åì:øæåç íáé óà úøæåç äøåëá äî ,àðîçø äééø÷ øåëá ,åéçà úùà úà íáéîäå .ïðáøã ìòáä úùåøé

.dgtyn ipal xifgi ezy` z` yxeidåúùà åúùéøåäù ïåâë ïðé÷ñò éàîá àëäå ,àéä àúééøåàã åúùà úà ìòáä úùåøé äéì àøéáñ ä÷åøá ïá ïðçåé 'ø
:äçôùî éðáì úåøá÷ä øãäéìå éîã ìå÷ùì ïðáø åøîà äçôùî íâô íåùîå .úåøá÷ä úéá.mincd on mdl dkpie.äúøåá÷á áééç úäéî àåäã .åúùà øá÷ éîã

ïî íäì äëðîå ,äçôùî éðáì úåøá÷ä úéá øãäîå éîã ìé÷ù úåøá÷ä úéá åúùà åúùéøåäù ìòáã ä÷åøá ïá ïðçåé 'øëå ,øëîë äðúîã íéîëçë äëìäå
:åúùà øá÷ éîã íéîãä

h`̀̀̀.dnda xyrn.íéîìù ïéãë íéìùåøéá íéøåäè íéìòáì ìëàð øùáä øàùå ,åîãå åáìç íéáéø÷îå .ùãå÷ äéäé éøéùòä èáùä úçú øåáòé øùà ìë

`xephxa yexit

wfgenak ie`xa `le מיתת לאחר  שמת אביֿאביהם בנכסי  אפילו  –

שלא  לומר , היינו סבורים שכן  שניים; פי נוטל הבכור אין  אביהם,
מיתת  לאחר אחיֿאביהם ירושת להם שנפלה בכגון  אלא "ראוי " נקרא

שנפלו  אבי ֿאביהם בנכסי אבל  יורשו, אביהם אם שספק משום אביהם,
זה  הרי יורשם, היה ודאי  ואביהם הואיל  אביהם, מיתת לאחר להם

חוזרת  לפיכך שניים; פי הבכור  בהם ויטול  בהם, מוחזק היה כאילו 
אביהם  היה שלא ירושה נכסי  שכל  להשמיענו , זו  פיסקה על המשנה

ואפילו  ברשותו, היו שלא דהיינו מיתתו , בשעת ממש  בהם מוחזק
"מוחזק" בכלל אינם אביהם, מיתת לאחר להם שנפלו אבי ֿאביהם נכסי 

לכל הדין והוא שניים; פי  בהם נוטל הבכור ואין  "ראוי", בכלל  אלא
והייבם  במזונותיהן, והבנות בכתובתה, האשה – במשנה שנימנו  אלו 

לעיל. שבארנו כמו בראוי, ולא ממש, במוחזק אלא נוטלים שאינם –

י ה נ ש מ ר ו א ב

כה-כח): כה, (ויקרא בתורה vie`כתוב ...ezfeg`n xkne jig` jeni ik"(ממכרו)
;"ezfeg`l aye laeia היא הרי בירושה, לו  שנפלה שדהו  מכר  אדם שאם מכאן,

שנת  עד אלא לצמיתות נמכרת אחוזה שדה שאין היובל , שנת בתחילת לו חוזרת
כג). שם, (שם היובל

elà,להלן המנויים –äøBëaä :ìáBia ïéøæBç ïðéàL החלק – ÅÆÅÈÀÄÇÅÇÀÈ
בבכור שכתוב ביובל, לאחים חוזר  אינו  אחיו  על  יתיר  מקבל  שהבכור

יז יז יז יז ):):):): כא כא כא כא ,,,, לו((((דברים דברים דברים דברים  mipy"לתת itשל חלקיו שני הכתוב מקיש – "

ביובל, חוזר  אינו  פשוט כאח שמקבל החלק מה לזה, זה הבכור 
ואינו  לו , ירושה דין  כבכור, שמקבל הנוסף החלק אף היא, שירושה

ביובל. BzLàחוזר úà LøBiäåהבעל שירושת התנא, שסובר  – ÀÇÅÆÄÀ
שכתוב היא, התורה יא יא יא יא ):):):):מן כז כז כז כז ,,,, לשארו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  נחלתו את "ונתתם

ובא  אשתו, זו  "שארו " ודרשו: אותה", וירש ממשפחתו אליו  הקרוב

הבעל ירושת שאין  ומכאן  אשתו, את יורש  שהבעל ללמד הכתוב
התורה  מן  אינה הבעל  שירושת סובר , הרמב"ם אבל ביובל. חוזרת

לפי ביובל, חוזרת שאינה הוא פוסק מקום ומכל סופרים; מדברי  אלא
תורה, כשל לדבריהם חיזוק עשו åéçàשחכמים úLà úà íaéîäåÀÇÀÇÅÆÅÆÈÄ

אחיו , לשאר ביובל  מחזירם אינו  המת, אחיו נכסי  כל  את שיורש  –
הקודמת, במשנה שבארנו  כמו  כבכור , שדהו äðznäåשדינו הנותן  – ÀÇÇÈÈ

ביובל , לו חוזרת אינה במתנה, øéàîלחברו  éaø éøác,הסובר – ÄÀÅÇÄÅÄ
שדה  אבל שנמכרה, בשדה אלא ביובל  שחוזרת תורה אמרה שלא
ביובל. חוזרת אינה מתנה, בתורת או  ירושה, בתורת אדם שקיבל 

øëîk äðzî :íéøîBà íéîëçå שדה כדין לנותן  ביובל  וחוזרת – ÇÂÈÄÀÄÇÈÈÀÆÆ
שכתוב יגיגיגיג):):):):שנמכרה, כהכהכהכה,,,, אל((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  איש  תשובו הזאת היובל "בשנת

למעלה כבר נאמר  שהרי הוא, מיותר זה ופסוק יייי):):):):אחוזתו", ((((פסוקפסוקפסוקפסוק

שחוזרת  המתנה את לרבות הוא בא אלא אחוזתו", אל  איש "ושבתם

ïlkביובל. :øîBà øæòìà éaø,במשנה לעיל שנימנו  אלו  כל  – ÇÄÆÀÈÈÅËÈ
ìáBia ïéøæBç אלו וכל  כמכר , שמתנה כחכמים, סובר אלעזר רבי – ÀÄÇÅ

" כתוב: בבכור  שכן ירושה, ולא הם מתנה במשנה elשנזכרו  zzlפי
וירושת  "מתנה"; הבכור  של  לחלקו  קוראה שהתורה ומכאן שנים",

והמייבם  כירושה; ולא כמתנה ודינה סופרים, מדברי אלא אינה הבעל 
כבכור. דינו הרי  אחיו  אשת øîBà:את ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÀÈÅ

äçtLî éðáì øéæçé ,BzLà úà LøBiäשרבי מבואר, בגמרא – ÇÅÆÄÀÇÂÄÄÀÅÄÀÈÈ
שכאן  אלא היא, התורה מן  הבעל שירושת סובר ברוקה בן  יוחנן 
וכיון  למשפחתה, ששייך  הקברות בית מאשתו  שירש  בבעל  מדובר 

אחרים, בידי  נשאר  שלה הקברות בית שיהא למשפחה הוא שפגם
והם  המשפחה, לבני הקברות בית את שיחזיר חכמים אמרו לפיכך

דמיו , את לו íéîcäיתנו  ïî íäì äkðéå, אשתו קבר דמי את – ÄÇÆÈÆÄÇÈÄ
בקבורתה. הוא חייב minkgkשהרי  dklde,כמכר iaxkשמתנה dklde

dwexa oa opgei.הקברות בית בענין 
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השבט, תחת יעבור אשר  כל וצאן בקר  מעשר "וכל  לב): כז, (ויקרא בתורה כתוב
מכל מעשרה אחד להפריש שמצוה ללמד , בא זה פסוק לה'". קודש  יהיה העשירי

ושנה שנה בכל  לאדם שיוולדו טהורות `).בהמות ,e zexeka 'ld m"anx)פרקנו
זה  שפרק למסכתנו, בפתיחה הזכרנו וכבר בהמה. מעשר  של הדינים בפרטי  עוסק
אלא  רבות, בהלכות לבכור דומה בהמה שמעשר  משום בכורות, במסכת סודר
כדין בירושלים לבעלים נאכל  ובשרו  אמוריו, ומקריבים בו, חלק לכהן  שאין 
התוספות  בעלי  – מקום. בכל  בטומאה נאכל  הוא הרי  מום, בו  נפל ואם שלמים.

ששווי ופסח, ומעשר  בכור להזכיר  התנא רגיל מקום "בכל במתנותיהם,מבארים: ם
פסחים". במסכת שונה מרובים שדיניו  ופסח בכור; אגב מעשר  התנא שונה לכן 

izdw - zex`ean zeipyn
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ø÷aa,ïàváe,äæ ìò äfî íéøOòúî ïðéàå;íéNáka,íéfòáe,äæ ìò äfî ïéøOòúîe;LãçaïLiáe,ïéøOòúî ïðéàå ©¨¨©Ÿ§¥¨¦§©§¦¦¤©¤©§¨¦¨¦¦¦§©§¦¦¤©¤¤¨¨©¨¨§¥¨¦§©§¦
äæ ìò äfî.äéäLïéca:äæa äæ íéàìk ïðéàL ïLiäå Lãçä íà äî,äæ ìò äfî ïéøOòúî ïéà– ¦¤©¤¤¨¨©¦¨¦¤¨¨§©¨¨¤¥¨¦§©¦¤¨¤¥¦§©§¦¦¤©¤

äæa äæ íéàìk íäL íéfòäå íéNákä,äæ ìò äfî eøOòúé àHL ïéã Bðéà?øîBì ãeîìz(áì ,æë àø÷éå): ©§¨¦§¨¦¦¤¥¦§©¦¤¨¤¥¦¤¦§©§¦¤©¤©§©
"ïàöå"–ãçà ïàö ìk òîLî. ¨Ÿ©§©¨Ÿ¤¨
·äòBø äîäa ìâø àGîk óøèöî äîäa øNòî.äòBø äîäa ìâø àéä änëå?ìéî øNò äML.elà ïéa äéä ©§©§¥¨¦§¨¥¦§¤¤§¥¨¨§©¨¦¤¤§¥¨¨¦¨¨¨¦¨¨¥¥

GL elàììéî íéðLe íéL–ïéôøèöî ïðéà.òöîàa Bì äéä–òöîàa ïøOòîe àéáî.øøéàî éaøîBà:ïcøiä ¨¥§¦§©¦¦¥¨¦§¨§¦¨¨¨¤§©¥¦§©§¨¨¤§©©¦¥¦¥©©§¥
äîäa øNòîì ÷éñôî. ©§¦§©§©§¥¨

:íå÷î ìëá äàîåèá åúåà íéìëåà ,àåä íåî ìòá íàå.ziad ipta `lye ziad ipta,äì÷ú íåùî ,äîäá øùòî åùøôéì àìã ïðáø øåîà àðãéàäå
:íåî àìá äðèçùé àîù åà ,äãåáòå äæéâã äì÷ú éãéì äá éúàå íåî äá ìåôúù ãò ééåäùì êéøöå äáéø÷äì úéá åðì ïéàã.oiycwena `l la`íéùã÷ ïåâë

:ùåã÷ øáëù àìå àðîçø øîà ùãå÷ äéäå ì"î÷ ,øùòéì à"ãñ åäðéð íéìòá ïåîî øîàã ïàîì àëéàã ,íéì÷.mifre miyaka:íéæòáå íéùáëá âäåðå øîåìë
.df lr dfn oixyrzne:øùòî ïéðòì äéì áéùç ãçà ïéî ïàö ìë òîùîã ïî÷ìãë ïàöå àðîçø éáøãî.ycgaàåäù ìåìà ùãåç ùàø øçàì åãìåðù

:äîäá øùòîì äðùä ùàø.oyiae:ìåìà íãå÷ åãìåðù.df lr dfn oixyrzn oi`eáéúëã .ùãçä ìò ïùéä ïîå ïùéä ìò ùãçä ïî(ã"é íéøáã)øùò
äðùî àìå òîùîã ,äðù äðù áéúë àäã àì ïùéä ìò ùãçî ïâã øùòî äî ,ïâã øùòî ãçàå äîäá øùòî ãçà ,øáãî áåúëä úåøùòî éúùá ,øùòú

:àì ïùéä ìò ùãçî äîäá øùòî óà ,úøçà äðù ìò åæ
aaaa.drex dnda lbx `lnk.äòåøã àðéò àèìù éëäáã ,ìéî äøùò ùù åðééäå .åæî åæ úå÷çøúîå úåòåø úåîäáäùë ãçà äòåøá øîúùäì úåìåëéù åîë

àø÷ øîàã .úåøåèô ,øúåé úå÷åçø íàå .ïøùòîå ãçà øéã êåúì ïàéáî ,ìéî äøùò ùù äæî äæ ÷åçø øçà øôëá ùîçå äæ øôëá úåîäá ùîç åì ùé íàå
(â"ì äéîøé):àì àì éàå ,øùòúäì èáùä úçú äðøåáòúå ,ïàö éø÷î ãçà äòåøá úåðîäì úåìåëé íà òîùî ,äðåî éãé ìò ïàöä äðøåáòúmipye miyly

.oitxhvn opi` linåæî åæ úå÷åçø íéããöä íàù éðú éëäì ,íéããöä úà úåôøöî úåéòöîàä ïúåà ,òöîàá øãò åì äéä íàù êåîñá éðúîì éòáã íåùî
:ïôøöî éòöîàä ïéà ìéî íéðùå íéùìù.rvn`a oxyrne `ian:øîà÷ ùîî òöîàá àéáî åàì.wiqtn ocxidùîçå ïàëî úåîäá ùîç åì åéä íàù
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õøàì äöeçáe ,õøàa âäBð äîäa øNòîישראל בארץ בין – ÇÀÇÀÅÈÅÈÈÆÀÈÈÈÆ
לארץ, בחוץ úéaäובין éðôa àHLå ,úéaä éðôa בזמן בין – ÄÀÅÇÇÄÀÆÄÀÅÇÇÄ

שבזמן  אלא קיים, המקדש בית שאין בזמן  ובין  קיים המקדש שבית
קיים המקדש  בית ycwndשאין ziay onfa elit` ux`l uega e`)

ux`l uegn dnda xyrn zelrdl xeq`y xaeqd `aiwr iaxl ,miiw
.ycwna eaixwdle(((( ונאכלגמרא גמרא גמרא גמרא מום, בו שיפול עד להמתין  צריך 

משום  בהמה מעשר חכמים ביטלו  שעכשיו אמרו , בגמרא מקום. בכל
ועבודה, גיזה באיסור  ייכשל  מום בו שיפול  עד שמא תקלה, חשש

מום בו שיפול קודם ישחטנו  שמא l`eאו  ay"ae)minkgl xzen "dyrz
.dxez xac xewrl.(".(".(".("טובטובטובטוב יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות מ ïélçaעייןעייןעייןעיין בהמה – עשר ÇËÄ

חולין , בבהמות ïéLc÷naנוהג àG ìáà,קלים בקדשים אפילו – ÂÈÇËÀÈÄ
הם בעלים שממון  שלמים, ililbd),כגון  iqei iax zrcl)מעשר אין 

בהמה: במעשר שכתוב בהם, נוהג ycew",בהמה didi"שכבר ולא
בבבב).).).).קדוש  נגנגנגנג,,,, בכורותבכורותבכורותבכורות ïàváe((((גמראגמראגמראגמרא ,ø÷aa âäBðå:שכתוב כמו  – ÀÅÇÈÈÇÙ

מעשר o`ve"וכל xwa,"äæ ìò äfî íéøOòúî ïðéàåהבקר מן – ÀÅÈÄÀÇÀÄÄÆÇÆ
או  הצאן, הבקר ;על  על  הצאן íéfòáeמן  ,íéNáka ונוהג – ÇÀÈÄÈÄÄ

ובעזים, äæבכבשים ìò äfî ïéøOòúîe,העזים על  הכבשים מן  – ÄÀÇÀÄÄÆÇÆ
לקמן; הטעם כמבואר  הכבשים, על העזים מן ונוהג Lãçaאו  – ÆÈÈ

זו , בשנה שנולדו  שעברה;ïLiáeבבהמות בשנה שנולדו ובבהמות – ÇÈÈ
חודש בראש מתחילה בהמה מעשר  ששנת מבואר , ה-ו  במשניות להלן

äæאלול; ìò äfî ïéøOòúî ïðéàå או הישן , על  החדש מן  – ÀÅÈÄÀÇÀÄÄÆÇÆ
הכתוב מן  זה למדים ובגמרא החדש; על  הישן  כבכבכבכב):):):):מן  ידידידיד,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

"xyrz xyr"ואחד בהמה מעשר  אחד מדבר : הכתוב מעשרות בשני  –

אין  דגן מעשר מה דגן : למעשר  בהמה מעשר והוקש  דגן; מעשר
שנה", "שנה כתוב: שהרי  להיפך, או  הישן על  החדש מן מעשרים

אין  בהמה מעשר  אף לחברתה, משנה מעשרים שאין  מכאן, ודרשו
להיפך. או הישן על החדש  מן  ïécaמעשרין äéäLאפשר שהיה – ÆÈÈÇÄ

ולהיפך: העזים על  הכבשים מן  מעשרים שאין וחומר , בקל  äîÈלדון 
äæa äæ íéàìk ïðéàL ïLiäå Lãçä íà שנולדו כבשים – ÄÆÈÈÀÇÈÈÆÅÈÄÀÇÄÆÈÆ

ועזים  זו משנה עזים או שעברה, בשנה שנולדו וכבשים זו  בשנה
כן פי על  ואף בזה, זה כלאים אינם שעברה, ïéøOòúîמשנה ïéàÅÄÀÇÀÄ

äæ ìò äfî, לעיל ששנינו כמו  –íéàìk íäL íéfòäå íéNákä ÄÆÇÆÇÀÈÄÀÈÄÄÆÅÄÀÇÄ

äæa äæ,הם שונים מינים ששני –äfî eøOòúé àHL ïéã Bðéà ÆÈÆÅÄÆÄÀÇÀÄÆ
äæ ìò? וחומר קל  אינו כלום –ãeîìz"ïàöå" :øîBìוכל" – ÇÆÇÀÇÈÙ

בקר  o`ve,"ãçàמעשר  ïàö ìk òîLî המלה של משמעותה – ÇÀÇÈÙÆÈ
והעזים, הכבשים "צאן", בשם הכלולים המינים שכל היא, "צאן "

ויש זה. על מזה ומעשרים בהמה, מעשר  לענין  אחד כמין  נחשבים
`cgגורסים: o`v rnyn lkאחד הוא צאן של  המשמעות כל  –

שכתוב  צאן , בשם קרויים כולם ועזים כבשים והרי  בהמה, למעשר 
יייי):):):): א א א א ,,,, הלכך((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  העזים". מן או  הכשבים מן  קרבנו  הצאן מן  "ואם

זה על  מזה הם שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").מתעשרים ("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת
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כדי שונים, במקומות לאדם שיש  הבהמות מצטרפות כיצד ללמד, באה משנתנו
במעשר . להתחייב

äòBø äîäa ìâø àGîk óøèöî äîäa øNòî בהמותיו – ÇÀÇÀÅÈÄÀÈÅÄÀÆÆÀÅÈÈ
במעשר, החייבות בהמות עשר של עדר  להיות מצטרפות אדם של
רועה  כשהיא שבהמה מרחק כדי בו  שיש בשטח הן נמצאות אם

ומשמרה. בה שולטת הרועה של ועינו והולכת àéäמרחיקה änëåÀÇÈÄ
ìéî øNò äML ?äòBø äîäa ìâøחמש לו  יש אם כגון – ÆÆÀÅÈÈÄÈÈÈÄ

אינו  ביניהן והמרחק אחר  בכפר  בהמות וחמש אחד  בכפר בהמות
מיל  עשר ששה `dn),אלא miitl` `ed lin)לעדר מצטרפות הן הרי 

עשר מששה יותר  הוא ביניהן  המרחק אם אבל  במעשר. וחייבות אחד 
מלהתעשר. ופטורות מצטרפות אינן elàìמיל, elà ïéa äéäÈÈÅÅÈÅ

GLìéî íéðLe íéLאחד בכפר  בהמות תשע לו  שהיו כגון – ÀÄÀÇÄÄ
מיל, ושניים שלושים ביניהן  והמרחק אחר, בכפר  בהמות ïðéàÅÈותשע

ïéôøèöî הבהמות שאין ברישא שנינו  כבר ואמנם אחד ; לעדר  – ÄÀÈÀÄ
שפיסקה  אלא מיל, עשר ששה על יתיר  מזו זו  רחוקות כשהן  מצטרפות

שלאחריה: הפיסקה משום נשנתה òöîàaזו Bì äéä באמצע אם – ÈÈÈÆÀÇ
כמו  מיל, ושניים שלושים מזו זו הרחוקות בהמותיו , שבין המרחק

משני רחוקה היא שאין ונמצא אחת, בהמה לו  היתה לעיל , שבארנו 
הצדדים  מן אחד לכל  מצטרפת היא והרי מיל, עשר ששה אלא הצדדים

בהמות, עשר של לעדר òöîàaלהשלימו  ïøOòîe àéáî מביא – ÅÄÀÇÀÈÈÆÀÇ
באמצע; כולן  כאילו  ומעשרן  לדיר , וכונסן הללו  הבהמות כל את
כך אחר  לו  כשיוולדו  אחר , לעדר  מצטרפות בדיר הנותרות והתשע

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iriyz wxt zexeka zkqn

ÈìáBia ïéøæBç ïðéàL elà:äøBëaä,BzLà úà LøBiäå,åéçà úLà úà íaéîäå,äðznäå;éøácøéàî éaø. ¥¤¥¨§¦©¥©§¨§©¥¤¦§§©§©¥¤¥¤¨¦§©©¨¨¦§¥©¦¥¦
íéîëçåíéøîBà:øëîk äðzî.øæòìà éaøøîBà:ìáBia ïéøæBç ïlk.ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøøîBà:úà LøBiä ©£¨¦§¦©¨¨§¤¤©¦¤§¨¨¥ª¨§¦©¥©¦¨¨¤§¨¥©¥¤
BzLà,äçtLî éðáì øéæçé,íéîcä ïî íäì äkðéå. ¦§©£¦¦§¥¦§¨¨¦©¤¨¤¦©¨¦

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡õøàa âäBð äîäa øNòî,õøàì äöeçáe,úéaä éðôa,úéaä éðôa àHLå,ïélça,ïéLc÷na àG ìáà.âäBðå ©§©§¥¨¥¨¨¤§¨¨¨¤¦§¥©©¦§¤¦§¥©©¦©ª¦£¨©ª§¨¦§¥

îùë úçù äúéäù äàåáú ïåâë ,àìéîîã àçáù ééåúàì ,äéì àðú øãäéàã .íéìåãâ íéøîú åéùëò åùòðå øãîñ íéøîú åà ,íéìåáù åùòð åéùëòå åéáà ú
:øåãéòå ùå÷ù÷å úåãù ìåáéæ ïåâë åéçà åá çøèù çáùá éìéî éðä çáùá íéðù éô ìèåð øåëá ïéà éë àðéîà äåä ,àùéøî.wfgenak ie`xa `leíà ééåúàì

÷ìç åìà åìèé øçà ïá åì ùé åìéôàå íäì ìåôéì íéãéúò éàãåã â"òà ,úåîéùë íäì ìåôéì íééåàø íéñëð åéäå íäéáà úúéî úòùá éç íäéáà éáà äéä
ïäéáà éçà éñëð ïäì åìôðù ïåâë ,åá ìèåð øåëáä ïéàù àùéø éðú÷ã éåàø àðéîà äåä ,àùéøî éàã .ïì òîùî÷ ,éîã ÷æçåîëã àðéîà êúòã à÷ìñå ,ïäéáà

:òøæ åì äéäé àì àîùã ÷ôñî àìà ïééåàø ïéàå ,ïäéáà úúéî úòùá íéðá åì åéä àìù
iiii.dxekadáéúëã ìáåéá úøæåç äðéà(à"ë íéøáã)áéúëãë àéä äùåøéã ìáåéá øæåç åðéà åúåèéùô ÷ìç äî ,äæì äæ åé÷ìç éðù ùé÷î ,íéðù éô(íù)äéäå

:äùåøé åúøåëá ÷ìç óà ,åéðá úà åìéçðä íåéá.ezy` z` yxeideäúåà ùøéå åúçôùîî åéìà áåø÷ä åøàùì ,àéä àúééøåàã øáñ àðú éàäãøáãîá)
(æ"ë:åúùà úà ùøåé ìòáäù ïàëî ,.eig` zy` z` mainde,àðîçø äééø÷ øåëáã .ìáåéá åéçà øàùì äøéæçî åðéàå àéä äøåîâ äùåøé ,åéçà ÷ìç ìèðå

:ïðéôìéãë ìáåéá úøæåç äðéà äøåëáäå ,øåëáä äéäå.xi`n 'x ixack dpznde:àì äðúîå äùåøé ,ìáåéá øãäéì àðîçø øîàã àåä øëîãmixne` minkge
.xknk dpznáéúëãë(ä"ë àø÷éå)øîàð øáë àäã àåä àøéúé àø÷å ,åúæåçà ìà ùéà åáåùú úàæä ìáåéä úðùá(íù)úåáøì àìà ,åúæåçà ìà ùéà íúáùå

:àúàã àåä äðúîä úà.laeia mixfeg olek xne` xfril` iaxúúì øåëá .åäðéð äðúî åäìåë éðäå ,äðúîä úà úåáøì åáåùú éøîàã ïðáøë äì øáñ
,åúùà úà ùøåéäå .àðîçø äééø÷ äðúî íéðù éô åì:øæåç íáé óà úøæåç äøåëá äî ,àðîçø äééø÷ øåëá ,åéçà úùà úà íáéîäå .ïðáøã ìòáä úùåøé

.dgtyn ipal xifgi ezy` z` yxeidåúùà åúùéøåäù ïåâë ïðé÷ñò éàîá àëäå ,àéä àúééøåàã åúùà úà ìòáä úùåøé äéì àøéáñ ä÷åøá ïá ïðçåé 'ø
:äçôùî éðáì úåøá÷ä øãäéìå éîã ìå÷ùì ïðáø åøîà äçôùî íâô íåùîå .úåøá÷ä úéá.mincd on mdl dkpie.äúøåá÷á áééç úäéî àåäã .åúùà øá÷ éîã

ïî íäì äëðîå ,äçôùî éðáì úåøá÷ä úéá øãäîå éîã ìé÷ù úåøá÷ä úéá åúùà åúùéøåäù ìòáã ä÷åøá ïá ïðçåé 'øëå ,øëîë äðúîã íéîëçë äëìäå
:åúùà øá÷ éîã íéîãä

h`̀̀̀.dnda xyrn.íéîìù ïéãë íéìùåøéá íéøåäè íéìòáì ìëàð øùáä øàùå ,åîãå åáìç íéáéø÷îå .ùãå÷ äéäé éøéùòä èáùä úçú øåáòé øùà ìë

`xephxa yexit

wfgenak ie`xa `le מיתת לאחר  שמת אביֿאביהם בנכסי  אפילו  –

שלא  לומר , היינו סבורים שכן  שניים; פי נוטל הבכור אין  אביהם,
מיתת  לאחר אחיֿאביהם ירושת להם שנפלה בכגון  אלא "ראוי " נקרא

שנפלו  אבי ֿאביהם בנכסי אבל  יורשו, אביהם אם שספק משום אביהם,
זה  הרי יורשם, היה ודאי  ואביהם הואיל  אביהם, מיתת לאחר להם

חוזרת  לפיכך שניים; פי הבכור  בהם ויטול  בהם, מוחזק היה כאילו 
אביהם  היה שלא ירושה נכסי  שכל  להשמיענו , זו  פיסקה על המשנה

ואפילו  ברשותו, היו שלא דהיינו מיתתו , בשעת ממש  בהם מוחזק
"מוחזק" בכלל אינם אביהם, מיתת לאחר להם שנפלו אבי ֿאביהם נכסי 

לכל הדין והוא שניים; פי  בהם נוטל הבכור ואין  "ראוי", בכלל  אלא
והייבם  במזונותיהן, והבנות בכתובתה, האשה – במשנה שנימנו  אלו 

לעיל. שבארנו כמו בראוי, ולא ממש, במוחזק אלא נוטלים שאינם –
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כה-כח): כה, (ויקרא בתורה vie`כתוב ...ezfeg`n xkne jig` jeni ik"(ממכרו)
;"ezfeg`l aye laeia היא הרי בירושה, לו  שנפלה שדהו  מכר  אדם שאם מכאן,

שנת  עד אלא לצמיתות נמכרת אחוזה שדה שאין היובל , שנת בתחילת לו חוזרת
כג). שם, (שם היובל

elà,להלן המנויים –äøBëaä :ìáBia ïéøæBç ïðéàL החלק – ÅÆÅÈÀÄÇÅÇÀÈ
בבכור שכתוב ביובל, לאחים חוזר  אינו  אחיו  על  יתיר  מקבל  שהבכור

יז יז יז יז ):):):): כא כא כא כא ,,,, לו((((דברים דברים דברים דברים  mipy"לתת itשל חלקיו שני הכתוב מקיש – "

ביובל, חוזר  אינו  פשוט כאח שמקבל החלק מה לזה, זה הבכור 
ואינו  לו , ירושה דין  כבכור, שמקבל הנוסף החלק אף היא, שירושה

ביובל. BzLàחוזר úà LøBiäåהבעל שירושת התנא, שסובר  – ÀÇÅÆÄÀ
שכתוב היא, התורה יא יא יא יא ):):):):מן כז כז כז כז ,,,, לשארו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  נחלתו את "ונתתם

ובא  אשתו, זו  "שארו " ודרשו: אותה", וירש ממשפחתו אליו  הקרוב

הבעל ירושת שאין  ומכאן  אשתו, את יורש  שהבעל ללמד הכתוב
התורה  מן  אינה הבעל  שירושת סובר , הרמב"ם אבל ביובל. חוזרת

לפי ביובל, חוזרת שאינה הוא פוסק מקום ומכל סופרים; מדברי  אלא
תורה, כשל לדבריהם חיזוק עשו åéçàשחכמים úLà úà íaéîäåÀÇÀÇÅÆÅÆÈÄ

אחיו , לשאר ביובל  מחזירם אינו  המת, אחיו נכסי  כל  את שיורש  –
הקודמת, במשנה שבארנו  כמו  כבכור , שדהו äðznäåשדינו הנותן  – ÀÇÇÈÈ

ביובל , לו חוזרת אינה במתנה, øéàîלחברו  éaø éøác,הסובר – ÄÀÅÇÄÅÄ
שדה  אבל שנמכרה, בשדה אלא ביובל  שחוזרת תורה אמרה שלא
ביובל. חוזרת אינה מתנה, בתורת או  ירושה, בתורת אדם שקיבל 

øëîk äðzî :íéøîBà íéîëçå שדה כדין לנותן  ביובל  וחוזרת – ÇÂÈÄÀÄÇÈÈÀÆÆ
שכתוב יגיגיגיג):):):):שנמכרה, כהכהכהכה,,,, אל((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  איש  תשובו הזאת היובל "בשנת

למעלה כבר נאמר  שהרי הוא, מיותר זה ופסוק יייי):):):):אחוזתו", ((((פסוקפסוקפסוקפסוק

שחוזרת  המתנה את לרבות הוא בא אלא אחוזתו", אל  איש "ושבתם

ïlkביובל. :øîBà øæòìà éaø,במשנה לעיל שנימנו  אלו  כל  – ÇÄÆÀÈÈÅËÈ
ìáBia ïéøæBç אלו וכל  כמכר , שמתנה כחכמים, סובר אלעזר רבי – ÀÄÇÅ

" כתוב: בבכור  שכן ירושה, ולא הם מתנה במשנה elשנזכרו  zzlפי
וירושת  "מתנה"; הבכור  של  לחלקו  קוראה שהתורה ומכאן שנים",

והמייבם  כירושה; ולא כמתנה ודינה סופרים, מדברי אלא אינה הבעל 
כבכור. דינו הרי  אחיו  אשת øîBà:את ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøÇÄÈÈÆÀÈÅ

äçtLî éðáì øéæçé ,BzLà úà LøBiäשרבי מבואר, בגמרא – ÇÅÆÄÀÇÂÄÄÀÅÄÀÈÈ
שכאן  אלא היא, התורה מן  הבעל שירושת סובר ברוקה בן  יוחנן 
וכיון  למשפחתה, ששייך  הקברות בית מאשתו  שירש  בבעל  מדובר 

אחרים, בידי  נשאר  שלה הקברות בית שיהא למשפחה הוא שפגם
והם  המשפחה, לבני הקברות בית את שיחזיר חכמים אמרו לפיכך

דמיו , את לו íéîcäיתנו  ïî íäì äkðéå, אשתו קבר דמי את – ÄÇÆÈÆÄÇÈÄ
בקבורתה. הוא חייב minkgkשהרי  dklde,כמכר iaxkשמתנה dklde

dwexa oa opgei.הקברות בית בענין 
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השבט, תחת יעבור אשר  כל וצאן בקר  מעשר "וכל  לב): כז, (ויקרא בתורה כתוב
מכל מעשרה אחד להפריש שמצוה ללמד , בא זה פסוק לה'". קודש  יהיה העשירי

ושנה שנה בכל  לאדם שיוולדו טהורות `).בהמות ,e zexeka 'ld m"anx)פרקנו
זה  שפרק למסכתנו, בפתיחה הזכרנו וכבר בהמה. מעשר  של הדינים בפרטי  עוסק
אלא  רבות, בהלכות לבכור דומה בהמה שמעשר  משום בכורות, במסכת סודר
כדין בירושלים לבעלים נאכל  ובשרו  אמוריו, ומקריבים בו, חלק לכהן  שאין 
התוספות  בעלי  – מקום. בכל  בטומאה נאכל  הוא הרי  מום, בו  נפל ואם שלמים.

ששווי ופסח, ומעשר  בכור להזכיר  התנא רגיל מקום "בכל במתנותיהם,מבארים: ם
פסחים". במסכת שונה מרובים שדיניו  ופסח בכור; אגב מעשר  התנא שונה לכן 

izdw - zex`ean zeipyn



aקצד dpyn iriyz wxt zexeka zkqn

:øéàî 'øë äëìä ïéàå .úåøåèôå ïéôøèöî ïéà ,òöîàá ïãøéå ïàëî úåîäá

`xephxa yexit

בהמות בבבב).).).).עוד נד נד נד נד ,,,, בכורותבכורותבכורותבכורות ורש ורש ורש ורש """"יייי ïcøiä((((גמראגמראגמראגמרא :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇÇÀÅ
äîäa øNòîì ÷éñôîעברי משני  בהמות עשר  לאדם יש  שאם – ÇÀÄÀÇÀÇÀÅÈ

אחד, לעדר מצטרפות אינן זה, מצד  וחמש זה מצד חמש  כגון  הירדן ,

שנאמר לפי הטעם, מבואר בגמרא המעשר. מן יח יח יח יח ,,,,ופטורות ((((יהושע יהושע יהושע יהושע 

בפניleabi"והירדןככככ):):):): גבול  עשאו  הכתוב – קדמה" לפאת אותו 
xi`n.עצמו. iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc zay(ycew zay meil)

cr ,dwqdl mipkene aeh mei axrn miyelz eidy mivr xepza
milha if`e ,herind exypy mivrde aex eidi mipkend mivrdy

,aexa mivwend mivrdï÷éqîewiqnd ok enke .eicgi mlek ©¦¨
jtdl leki jke ,mivwen mpi`y mivr mdilr daxn ,milka

.mivwen eyrpe zvwna etxypy xg` mb milka
lirl(:gk)mi`pzd zwelgna dad` xa `c` ax ly exe`ia `aed

z` x`ia `axe ,zay xp oiprl mzwelgnae ,d`neh oiprl dpyna
zxg` jxca x`an `pepnd ax .zay xp zwlcd oiprl mzewlgn
,iprl zeaiyg el yiy cba xeriy .d`neh oiprl mzwelgn z`
i`lh epnn zeyrl ea ynzyny ,zerav` yly lr yly `ed
.migth dyly lr dyly `ed xiyrl xeriyde .ecbaay awpl
.iprl ie`x `edy oeik ,yly lr ylya xak d`neh lawn cba
epi`y lw yinyzl ecgiiy ,xiyrl `le iprl ie`xd cba mpn`
itk ,d`neh lawn epi`e ezeaiygn lhay mipte` yi ,aeyg

:df ote`a epzpyn z` cinrn `pepnd ax .jenqa x`aziyøá ©
àëä ,øîà àðeðîä,epzpyna o`k ±acbaìMî úeçtìL ìò äLäL ©§¨¨©¨¨§¨¦§Ÿ¨©§Ÿ¨

migth,ïàk eðL úBéðìèî élewîe ,ïðé÷ñòdyry xaecn ,xnelk ¨§¦©¦¥©§¨¦¨¨
wewtl micgeind el` oebk ,eipira milwd mihehxnqn dliztd
zelawny xfril` iax xaeq el` zeiplhnae .oldlcke ugxn

.zelawn opi`y xaeq `aiwr iaxe ,d`nehàãæàåjlde -éaø §¨§¨©¦

déîòèì øæòéìà[ezhiyl±]déîòèì àáé÷ò éaøå,[ezhiyl±]ïðúc ¡¦¤¤§©§¥§©¦£¦¨§©§¥¦§©
(a"n g"kt milk)bix` ,ìLî úeçtìL ìò äLäL,migthBðé÷úäL± ¨¦§Ÿ¨©§Ÿ¨¤¦§¦
eze` cgiiyõçønä úà Ba ÷÷ôìmindy miawpd z` ea mezql ± ¦§Ÿ¤©¤§¨

,ugxnl my jxc mi`aåepiwzd m` okäøéãwä úà Ba øòðì± §§©¥¤©§¥¨
,iegnzl day lke`d xrpl dng dxicw ileya eci lr feg`låok §

epiwzd m`íééçøä úà Ba çp÷ìmr axrzi `ly mdilry wa`dn §©¥©¤¨¥©¦
,mirexb miyinyz mdy mipte`d el` lka ,gnwdïéabix`d m` ¥

ïëenä ïî,jenqa x`eank ,yinyzl rpvene oken -ïî ïéàL ïéáe ¦©¨¥¤¥¦
,ïëenäbix`d ixdàîèyinyzl ecegi oi`y ,d`neh lawn ± ©¨¨¥

,cba zxezn elhan aeyg epi`yòLBäé éaøå .øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦§ª©
øBäè ,ïëenä ïî àlL ïéáe ,ïëenä ïî ïéa ,øîBà,d`neh lawn oi` ± ¥¥¦©¨¥¤Ÿ¦©¨¨

.cba zxezn lhazp aeyg epi`y yinyzl ecegiayàáé÷ò éaø©¦£¦¨
,àîè ,ïëenä ïî ,øîBà,cba my epnn lhazp `l f`yïî àlLå ¥¦©¨¨¥§¤Ÿ¦

,øBäè ,ïëenä.cba my epnn lhazpy ©¨¨
,mi`pzd ixaca exkfpy 'oken epi`'e 'oken' edn zx`an `xnbd
:epzpyna zwelgnd x`azz df it lre ,mi`pzd ewlgp dnae

àîézéàå ,àleò øîàå[z`f xn`y mixne` yie-],äpç øa øa äaø §¨©¨§¦¥¨©¨©©©¨
ìkä ,ïðçBé éaø øîàmi`pzd lk ±íéãBîm`yB÷øæbix`d z`-] ¨©©¦¨¨©Ÿ¦§¨

[rexb yinyzl ecgiyøBäè ìkä éøác ,ätLàa,d`neh lawln ¨©§¨¦§¥©Ÿ¨
.cba my epnn lhia dty`l ewxfy dfay
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המשך פיאור למס' שפת ליום שפת קודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zay(ycew zay meil)

xn`py enk ,cbad zyiala(`i ak mixac)`le ,'fphrW WAlz `l'Ÿ¦§©©©§¥
,miyaeld lk jxck zepdil ick `idy dyial `l` dxez dxq`

ïéekúé àlL ãáìáecner `ed m`y ,fphry `idy zeqkdn zepdil ¦§©¤Ÿ¦§©¥
,änçazeqkd eilr obzy oiekzi `lå ,änçä éðtîcner `ed m` ©©¨¦§¥©©¨§

,íéîLbazeqkd eilr obzy oiekzi `l,íéîLbä éðtîzrck epiide ©§¨¦¦§¥©§¨¦
.xzen oiekzn epi`y xacy oerny iaxïéòeðväåmixyk miyp` ± §©§¦

mdilr e`ivei zeixady mexbl lekiy xac lkn mnvr miwigxnd
`l` ,llk fphryd icba z` miyael mpi` ,frlïéìéLôîmze` ©§¦¦

,ïäéøBçàì ìwnaedvwa lwn lr micbad z` milez ,xnelk ©©¥©£¥¤
oi`e ,mditzk lr migipn lwnd ly ipyd edvw z`e ,cg`d

:eziiyew z` dax miiqn .mi`lka zerbep mditzkàëä àäå- §¨¨¨
,zeqk ixkena ,o`k ixdeøLôàcmc` lklãaòéîì[zeyrl-] §¤§¨§¤§©

ïéòeðvkjxhvi `l df ote`ae ,lwn iab lr micbad z` liytdle ©§¦
,fphry yeall llkíépè÷ éëcéîcmilqtql dnec df ote`e ± §¦§©¦¨¥

,dxixb `la mlhlhl xyt`y miphwåok it lr s`ïéekúî àì ék §¦Ÿ¦§©¥
,mdn zepdil ick myaelléøL[xizn-]ïBòîL éaømyall ¨¥©¦¦§

,älçzëìeàúáeéz`kxit `ed df xac dxe`kl -äaø äéîøé éaøc §©§¦¨§§¨§©¦¦§§¨©¨
epi`y xac xizd `l oerny iax mby xn`y dax dinxi iaxl -
`iadl dlekiy dlertdn rpndl zexyt` oi`yk `l` ,oiekzn

:`xnbd dwiqn .xeqi`làúáeéz,eixac egcpe ,`id `kxit ok` ± §§¨
.ote` lka xizd oerny iax i`ceay

äðùî
mipte`d .xehty minrte ,aiigy minrt ,zaya xpd z` daknd

:xeht zaya xpd z` daknd mdaàeäL éðtî øpä úà äaëîä©§©¤¤©¥¦§¥¤
íéøëð éðtî àøéúîmeia mixqe`y ,miiqxtd iptn `xizny oebk - ¦§¨¥¦§¥¨§¦

,mdly dxf dcear zial uegn y` wilcdl mci`åz` daknd ok §
xpd,íéèñéì éðtî,elfebl e`eaie ziaa mc` yiy e`xi `ly ick ¦§¥¦§¦

xpd z` daknd okeäòø çeø éðtîepi`y jyegae ,eilr d`ad ¦§¥©¨¨
xpd z` daknd oke ,el gep d`exäìBçä éðtîickøeèt ,ïLéiL. ¦§¥©¤¤¦©¨

xpd z` dakn m` la`ñçk[qg `edyk-]øpä ìòilkd±] §¨©©¥
,y`d meg zngn [xayi-] rwtiy yyegy ,[ea zwlec dliztdy

dakn m` okeñçk[qg `edyk-]ïîMä ìòe` ,dlki `lyñçk §¨©©¤¤§¨
[qg `edyk-]äìéútä ìò,dlkz `lyáéiç.z`hg ©©§¦¨©¨
:wleg iqei iaxïleëa øèBt éñBé éaø,mixen`d mipte`d lka ±õeç ©¦¥¥§¨

ïîlr qg `edyk dakndäìéútä,aiigydNBò àeäL éðtî ¦©§¦¨¦§¥¤¨
[dliztd z` dyer-]íçt.df ieaika ¤¨
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קצה dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כה äðùîדף øéòä éðá ¯ éòéáø ÷øô הכנסת בית קדושת דיני מבארת משנתנו

ומכירתם: ותשמישיהם תורה øéòרובוספר ìL dáBçø eøënL øéòä éða§¥¨¦¤¨§§¨¤¦
בתעניות בו טו.)שהתפללו תענית לחולין,(ראה בדמיו להשתמש ואסור קדושה בו יש ,

אלא מורידים, ואין בקודש úñðkäשמעלים úéa åéîãa ïéç÷Bì חמורה שקדושתו §¦§¨¨¥©§¤¤
את מכרו אם זה ומטעם ïéç÷Bìיותר. ,úñðkä úéaרק הקודש äáézבדמיו ארון - ¥©§¤¤§¦¥¨

תורה  ספר בו ה שמניחים את מכרו אם וכן יותר. גדולה ïéç÷Bìשקדושתו ,äáéz¥¨§¦
רק תורה úBçtèîבדמיה ספרי מעילי מכרו- ואם יותר. גדולה úBçtèî,שקדושתם ¦§¨¦§¨

eçwéרק וכן íéøôñבדמיהן ממטפחות. חמורה שקדושתם וכתובים נביאים ספרי - ¦§§¨¦
מכרו ïéç÷Bìאם ,íéøôñספר יותר.Bzäøבדמיהן חמורה שקדושתו §¨¦§¦¨

ההפוך: הדין את מבארת eøëîהמשנה íà ìáàספרeçwé àì ,äøBz בדמיו £¨¦¨§¨Ÿ¦§
,íéøôñ מכרו אם זה ומטעם מקדושתו. שמוריד ונמצא מקדושתו, פחותה שקדושתם §¨¦

eçwé àì ,íéøôñבדמיהן.úBçtèîמכרו eçwéואם àì ,úBçtèî בדמיהן §¨¦Ÿ¦§¦§¨¦§¨Ÿ¦§
.äáézמכרו úñðkä.ואם úéa eçwé àì ,äáézמכרו eçwéואם àì úñðkä úéa ¥¨¥¨Ÿ¦§¥©§¤¤¥©§¤¤Ÿ¦§
áBçøä.בדמיו úà דבר בדמיו לוקחים אין יותר, גדולה שקדושתו דבר כל וכן ¤¨§

יותר. פחותה שקדושתו

המשנה: מדמיו ïäéøúBîa,הדיןïëåמוסיפה בחלק וקנו אלו מדברים אחד כשמכרו §¥§¨¥¤
שקדושתו  דבר בהם לקנות ואין הדמים, מותר על גם קדושתו חלה יותר, קדוש דבר

מורידים  ואין בקודש מעלים כי יותר, .פחותה

àøîâ:במשנה øéòשנינו ìL dáBçø eøënL øéòä éða.הכנסת בית בדמיו לוקחין §¥¨¦¤¨§§¨¤¦
בזה: מחלוקת מביאה ïðçBé,הגמרא éaø øîà äðç øa øa äaø øîà ששנינו מה ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

עיר, של רחובה בדמי חולין דברי  לקנות éñBéשאין øa íçðî éaø éøác Bæ¦§¥©¦§©¥©¥
,äMeã÷ íeMî Ba ïéà áBçøä íéøîBà íéîëç ìáà ,äàzîeúñ לקנות ומותר §§¨¨£¨£¨¦§¦¨§¥¦§¨

חולין. דברי אף הגמרא:בדמיו déîòèמבארת éàî éñBé øa íçðî éaøå שיש §©¦§©¥©¥©©£¥
עיר, של ברחובה úBiðòúaקדושה Ba ïéìltúî íòäå ìéàBä גשמים עצירת על ¦§¨¨¦§©§¦§©£¦

טו.) יכלו úBãîòîáe,,(תענית ולא התמיד בהקרבת לעמוד זמנם שהגיע שישראלים §©£¨
בראשית במעשה וקראו בעריהם התכנסו לירושלים, כו.)לעלות והתפללו (שם והתענו ,

לרצון  הקרבן אלו,ïðaøå.שיעלה במועדים ברחוב שהתפללו שאף éàø÷àסברו, àeää §©¨¨©©§¨¦
àîìòa.לחולין דמיו להוציא ומותר קדושה בו אין ולכן תדיר, בו מתפללים ואינם §¨§¨

במשנה: äáéz.שנינו ïéç÷Bì úñðkä úéa¥©§¤¤§¦¥¨
הכנסת. בית למכור שמותר במשנה זאת:מבואר מגבילה ìàeîLהגמרא éaø øîà̈©©¦§¥
eðL àì ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øaלמכור ìLשמותר úñðkä úéa àlà ©©§¨¦¨©©¦¨¨Ÿ¨¤¨¥©§¤¤¤

íéøôk,דעתם על רק ונבנה הכפר בני רק בו ìLשמתפללים úñðkä úéa ìáà §¨¦£¨¥©§¤¤¤
ïéëøk,גדולות עיירות -déì eúà àîìòîc ïåék רבים לשם שמתקבצים כיון - §¨¦¥¨§¥¨§¨¨¥

בו, ומתפללים העיר מבני déìשאינם éðaæî eöî àìמשום déìכלל, äåäc בית Ÿ¨§©§¥¥©£¨¥
למוכרו íéaøcהכנסת יכולים ואינם העיר, בני של רק .ולא §©¦

זו: להלכה àéñçîהגבלה àúîc àzLéðk éa éàä ,éMà áø øîà הכנסת בית - ¨©©©¦©¥§¦§¨§¨¨§©§¨
רבו, שאני מחסיא העיר dì,של eúà àîìòîc áb ìò óàמכל־מקוםïåék ©©©§¥¨§¨¨¨¥¨

eúà÷ éãéc àzòcàcלכן דעתי, על בשעריו שנכנסים -dì àðéðaæî àðéòa éà §©©§¨¦¦¨¨¦§¦¨§©§¦¨¨
למוכרו. אוכל ארצה אם -

i"yx

éðá.øéò ìù äáåçø åøëîù øéòä
'nba yxtnck dyecw ea yi
zeiprza ea oilltzne li`ed

:zecnrnaeíéøôñ ïéç÷åìÐ
.miaezke mi`iapäøåú åøëî ìáà

'åëÐoicixen `le ycwa oilrny
Ðaizkc "ycwa oilrn" :`ztqez

zeny) "okynd z` dyn mwie"
didy dyne ,dyr l`lva .(n
Ð micixen `le .eniwd epnn lecb
mi`hgd zezgn z`" aizkc
mze` eyre mzeytpa dl`d
ik gafnl ietiv migt irewx
'ebe "eycwie 'd iptl meaixwd

eycwedy oeik (fi xacna)Ð
.o`k cr .eycwedïäéøúåîá ïëåÐ

zvwnn egwle mixtq exkn
dxez mincdÐon egwi `l

dzegt ezyecwy xac xzend.
àøîâ'åë íçðî éáø éøáã åæÐ

dlibnc `ztqeza opixn` `icda
.dxn` `edc (a wxt)íòäå ìéàåä

úåãîòîáå úåéðòúá åá íéììôúî
Ð:(` ,eh) zeiprz zkqna opzck

eprp `le el` exarÐz` oi`iven
xir ly daegxl daizdÐ

oiqpkzn :opz zecnrnae .`ztqez
.ziy`xa dyrna oixewe odixra
oiqpkp cnrn iyp` :`xnba `ipze
rax` oiayeie zqpkd zial
zqpkd zia xyt` .zaya zeiprz
xir ly daegxa reaw mdl did
jxck ,elek cnrnd my oiqpkzne
:(a dpyn b wxt) mixekiaa epipyy
oiqpkzn cnrnay zexiird lk
daegxa oiple ,cnrn ly zexiirl
mizal oiqpkp eid `le xir ly
xne` dpennd dide ,my oiple
."epidl` 'd l` oeiv dlrpe enew"
aegxa zexiir qepik :zcnl `d
dfd cnrny ,ied i`xw`e ,dzid

ilg xfeg epi`.dpy ivg cr dl
.o`k cr .aegxa ozlitz dzid `ly yxtne ,opiqxb `l zecnrnae iz`vn ield wgvi epiax icinlzaeéàø÷à

àîìòáÐ.xicz epi`åðù àìÐ.oixtk ly `l` zqpkd zia xeknl oilekicïéëøë ìù ìáàÐiza edl ded
.mdl milra mcal xird ipa oi`e ,odilra lkde ,miaxc zeiqpk

a dpyn iriyz wxt zexeka zkqn

:øéàî 'øë äëìä ïéàå .úåøåèôå ïéôøèöî ïéà ,òöîàá ïãøéå ïàëî úåîäá

`xephxa yexit

בהמות בבבב).).).).עוד נד נד נד נד ,,,, בכורותבכורותבכורותבכורות ורש ורש ורש ורש """"יייי ïcøiä((((גמראגמראגמראגמרא :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇÇÀÅ
äîäa øNòîì ÷éñôîעברי משני  בהמות עשר  לאדם יש  שאם – ÇÀÄÀÇÀÇÀÅÈ

אחד, לעדר מצטרפות אינן זה, מצד  וחמש זה מצד חמש  כגון  הירדן ,

שנאמר לפי הטעם, מבואר בגמרא המעשר. מן יח יח יח יח ,,,,ופטורות ((((יהושע יהושע יהושע יהושע 

בפניleabi"והירדןככככ):):):): גבול  עשאו  הכתוב – קדמה" לפאת אותו 
xi`n.עצמו. iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn



oiwilcnקצו dna` cenr bk sc ± ipy wxtzay
úéLLò.f"rlA ,zikEkf lW lFcB ilM`"pxhpl:ú÷ìBc.dMEpg zevnl DwilcdW £¨¦§¦¨¤§¦§©©¤¤¤¦§¦¨§¦§©£¨
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xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zay(oey`x meil)

:ipyd mrhdïéønLîe ïéáLBé íéiðò eäé àlL ,íéiðò ìehéa éðtîe± ¦§¥¦£¦¦¤Ÿ§£¦¦§¦§©§¦
ile` ,xivwd onf lk dcyd gzta mipiznneìòa çépî åéLëò©§¨©¦©©©

.äàt úéaämiiprd mileki xivwd seqa gipdl jixvy oeik j` ©©¦¥¨
.xivwd onf lk milhazn mpi`e ,dpgipi eay onfd z` xryl

:iyilyd mrhdeéäé àlL ,ãLç éðtîedïéáLå ïéøáBòdcyl jenq ¦§¥£¨¤Ÿ¦§§¦§¨¦
mircei mpi`e ,d`t gipn epi`y mi`exe ,xivwd miiqny drya]

r edehwle ,mcew gipd xaky[xivwd xnb mcew miipàáz ,íéøîBà§¦¨Ÿ
äøàî[dllw-].eäãNa äàt çépä àlL íãàì §¥¨¨¨¨¤Ÿ¦¦©¥¨§¨¥

:iriaxd mrhdíeMîexn`py,'älëz ìa'gipdl jixvy eyexity ¦©§©¤
.dxivwd ielik zrya d`t

:`ziixad dhxity iriaxd mrhd lr ddnz `xnbdeälek eèà± ¨§
minrhd lk ike,eäðéð 'älëz ìa' íeMî åàìlk `ld ,xnelk ¨¦©§©¤¦§

dzeiv zn`a recn x`al exn`p mincewd minrhd zyly
`ziixad dtiqed dne ,`weec ielik zrya d`t gipdl dxezd

.'dlkz la meyne' mrh cer
:`xnbd zx`an,àáø øîà,iriaxd mrha `ziixad zpeekéðtî ¨©¨¨¦§¥

,ïéànøämixne`e ,d`t migipn mpi`e 'dlkz la' lr mixaerd ¨©¨¦
gipdl jixvy oeik j` ,miipr edehwle xivwd zligza epgpd xak

.zenxl mileki oi` xivwd seqa
in okle ,zeixad cygl dxez dyygy epcnl iyilyd mrhdne
.cygd iptn ,mdipya dkepg xp wilcdl jixv migzt ipy el yiy
[dliztde onyd mipzip mday milkd-] zexpd eid `xnbd onfa
it' `xwpe] awp did ieqikd cvae ,ieqika miqekne qxgn miieyr
.dlrnly awpdn `vei dy`x dide ,dliztd z` ea qipkdl ['xpd

v ipya miawp ipy el yiy xp oica dpc `xnbdzqpkdl ieqikd ici
:zeliztéðL dì LiL øð ,àðeä áø øîà äôéãø øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©§¦¨¨©©¨¥¤¤¨§¥

,úBiôe ,dkepg xpl owilcdl zelizt izy da ozil lekiäìBò ¦¨
dwlcddì,íãà éða éðLcg` lkl xp miwilcny oixcdnl xnelk ¦§¥§¥¨¨

.cg` xpa zegpen zeliztd izyy s` ,ziad ipan
:sqep oicäøò÷ àléî ,àáø øîàadôéwäå ,ïîLdizeptc aiaq ¨©¨¨¦¥§¨¨¤¤§¦¦¨

a,úBìéútm`äéìò äôk[dxrwd lr-]éìkzeadlydn rpend §¦¨¨¨¤¨§¦
,eicgi xagzdläìBòdwlcddíãà éða änëìzeliztd xtqnk ¨§©¨§¥¨¨

m` la` ,[a xeiv] da ozpy,äøeãî ïéîk dàNò ,éìk äéìò äôk àìŸ¨¨¨¤¨§¦£¨¨§¦§¨
,rvn`a zg` y` ziyrpe eicgi zexagzn zeadlydy oeik

ì eléôàåmc`,äìBò dðéà énð ãçàdnec dpi`e `id dxecny oeik ©£¦§¤¨©¦¥¨¨
.[b xeiv] xpl

cera dpc ok ab`e ,zeevn x`yl dkepg xp znicwa dpc `xnbd
:zeevna dnicw ipicàèéLt ,àáø øîàheyt ±,éìcnerd mc`y ¨©¨¨§¦¨¦

wilcdl eilre ,dkepg ly zay axraBúéa øðzay ly xp ± ¥¥
,ezia z` xi`dl,äkeðç øðåzepwl `l` zern el oi`e ipr `ede §¥£¨

,cg` xpéãò Búéa øðó,dkepg xpnL íeMî,Búéa íBìxp icrlay ¥¥¨¦¦§¥
.jyega ayil mixrhvn ziad ipay ,ziaa mely oi` zay

zevn eiptl yi :`axl heyty ipy oice ,Búéa øðzevníBiä Lecé÷ ¥¥¦©
,mdipyl zern el oi`e ,oiid lr zayaéãò Búéa øðíBìL íeMî ,ó ¥¥¨¦¦§

.Búéa¥
éòawtzqd ±,àáøzevn eiptl yie ,äkeðç øðzevníBiä Lecé÷ ¨¥¨¨¥£¨¦©

,mdipyl zern el oi`e ,zaya,eäîm`déãò íBiä Lecé÷ómeyn ©¦©¨¦
øéãúcxicz ,xicz epi`ye xiczy `ed llkde ,dkepg xpn xzei §¨¦
mcew(.ht migaf),àîìéc Bà`ny e` ±éãò äkeðç øðéîeñøt íeMî ,ó ¦§¨¥£¨¨¦¦¦§¥
.àqéð¦¨

:`xnbd zxne`dèLt øãä àéòaàc øúaxfg `ax wtzqpy xg` ± ¨©§¦©§¨£©©§¨
,wtqd hyteéãò äkeðç øð.àqéð éîeñøt íeMî ,ó ¥£¨¨¦¦¦§¥¦¨

ok ab`e ,dkepg xpa libxd ly exkya xn`n d`ian `xnbd
:zetqep zeevna mixidfd ly mxky d`ianìéâøä ,àðeä áø øîà̈©©¨¨¨¦

øpa,dkepg xpe zay xp zwlcda xidfd ±déì ïééåäel eidi ±íéða ©¥¨§¨¥¨¦
.íéîëç éãéîìze,äàð äøéãì äëBæ ,äæeæna øéäfä.dcn cbpk dcn ©§¦¥£¨¦©¨¦©§¨¤§¦¨¨¨

eäàð úélèì äëBæ ,úéöéva øéäfä.ziviv zevn da miiwl lkeiy ©¨¦©¦¦¤§©¦¨¨
eéáøb àlîîe äëBæ ,íBiä Lecé÷a øéäfä[zeiag±].ïéé ©¨¦§¦©¤§©¥©§¥©¦

`ped ax ly exn`n oda miiwzdy zecaer izy d`ian `xnbd

:xpa libxd oipraéìç äåäc ìéâø äåä àðeä áøéaøc àçúétà éðúå ó ©¨£¨¨¦©£¨¨¦§¨¥©¦§¨§©¦
àøbð ïéáàdid xnelk] xearl aeye xearl libx did `ped ax - ¨¦©¨¨

,xbpd oia` iax ly egzt lr [cinz xaeréâøLa ìéâø äåäc àæç£¨©£¨¨¦¦§¨¥
àáeè.zay ceakl zexp zeaxdl libx oia` iaxy `ped ax d`x ± ¨
øîà,`ped axàëäî é÷ôð éáøáø éøáb éøzmilecb miyp` ipy ± ¨©§¥©§¥©§§¥¨§¦¥¨¨

ok`e ,df zian e`vieäéépéî é÷ôð[ezy`e oia` iaxn] mdn e`vi ± ¥¨§¦¦©§
mde ,milecb mipa ipy.ïéáà øa àéiç áøå ,ïéáà øa éãéà áø©¦¦©¨¦§©¦¨©¨¦

:sqep dyrnéìç äåäc ìéâø äåä àcñç áøtà éðúå óàLð éác àçúé ©¦§¨£¨¨¦©£¨¨¦§¨¥©¦§¨§¥¨¨
eia` zia gzt lr xearl libx did `cqg ax ±àæç ,éáæéL áøc§©¦§¥£¨

àáeè éâøLa ìéâø äåäczeaxdl libx iafiy ax ly eia`y d`x ± ©£¨¨¦¦§¨¥¨
.zay ceakl zexpøîà,`cqg axàëäî ÷ôð àaø àøábmc` ± ¨©©§¨©¨¨©¥¨¨

ok`e ,df zian `vi lecb.éáæéL áø eäéépéî ÷ôð ¥§©¦©§©¦§¥
:zay zexp zwlcd onf lr cnlnd dyrn d`ian `xnbdeäúéác§¦§

dì ú÷ìãîe äøçàî úåä óñBé áøcdzid sqei ax ly ezy` ± §©¥£©§©£¨©§¤¤¨
.dkiygl jenq zay xp wilcdl zxg`nóñBé áø dì øîà,dlra ¨©¨©¥

,àéðzxacna l`xyi ipa z` eeily mipprd iabl xn`p(ak bi zeny), ©§¨
äìéì Làä ãenòå ,íîBé ïðòä ãenò Léîé àì'weqtde ,'mrd iptl Ÿ¨¦©¤¨¨¨§©¨¥¨§¨¦§¥¨¨

mnFi mdiptl Kld 'de' ,eiptly weqta xn`p xak ixdy ,xzein©Ÿ¥¦§¥¤¨
`l` ,'mdl xi`dl W` cEOrA dlile ,KxCd mzgpl opr cEOrA§©¨¨©§Ÿ¨©¤¤§©§¨§©¥§¨¦¨¤

aezkd xeziïðò ãenòL ,ãnìîdid ,meia didyãenòì íéìLî §©¥¤©¨¨©§¦§©
,Làä`ae micwn did mdl xi`dl ick `ay y`d cenr ,xnelk ¨¥

,oprd cenr wlzqde dlil dyrpy mcew mei ceranåokãenò §©
Làädid ,dlila didy,ïðòä ãenòì íéìLîoprd cenry ,xnelk ¨¥©§¦§©¤¨¨

mcew dlil ceran `ae micwn did ,jxcd mzegpl ick `ay
jxc zcn ,xi`dl `ady ixd .y`d cenr wlzqde meid xi`dy
mb okle ,mei ceran `aie micwi `l` dlila `ai `ly ,`id ux`
ceran mwilcdl yi ,dlila xi`dl `id mzxhny s` ,zay zexp

,jk drnyy xg`l .meidîec÷àì äøáñzwlcd z` micwdl ± ¨§¨§©§¨
.dkiygl mcew daxd xpdàðéðz ,àáñ àeää dì øîà,ip` dpey ± ¨©¨©¨¨§¦¨

íéc÷é àlL ãáìáe,zay ceakl wilcny xkip oi` f`y ,i`cn xzei ¦§©¤Ÿ©§¦
øçàé àlLå.i`cn xzei §¤Ÿ§©¥

`xnbd d`ian xpa libxd ly exky lr `ped ax ly exn`n ab`
:minec mixn`nïðaø íéçøc ,àáø øîà,minkg icinlz ade`d ± ¨©¨¨§¨¦©¨¨

ïéða déì eåä[mipa-]øé÷Bîc .ïðaøcaknd ±àúååðúç déì eåä ,ïðaø £¥§¦©¨¨§¦©¨¨£¥©§¨¨¨
mipzg ±ìéçãc ,ïðaø`xid ±ïðaøî àaøeö éåä déôeb àeä ,ïðaøî ©¨¨§¨¦¥©¨¨¥¨¥§¨¥©¨¨

.mkg cinlzl dyrp ±àeä éëä øa åàì éàå,jkl ie`x epi` m`e ± §¦¨©¨¦
c `di exky ,dxeza weqrl libx epi`ydéìéî ïòîzLîeixacy ± ¦§©§¨¦¥

lkl mirnyp eidikixac.ïðaøî àaøeö §§¨¥©¨¨
:zay xp zwlcdl mileqtd mipnyd oia dpyna epipyïîLa àìå§Ÿ§¤¤

.'åëå äôéøN§¥¨
:`xnbd zxxan.äôéøN ïîL éàî:`xnbd daiynïîL ,äaø øîà ©¤¤§¥¨¨©©¨¤¤

.äàîèpL äîeøz ìL¤§¨¤¦§§¨
:`xnbd zxxan.'äôéøN ïîL' dì eø÷ éànàå:`xnbd daiyn §©©¨¨¤¤§¥¨

ìéàBädlik`a xeq`e,ãîBò äôéøNìå,ezlik`a elyki `ly ick ¦§¦§¥¨¥
.'dtixy ony' ede`xw okl

:zaya dtixy onya wilcdl xeqi`d mrh zxxan `xnbd
,àì àîòè éàî úaMáeexe`n zepdile ewilcdl odkl xzen `lde. ©©¨©©£¨Ÿ

:`xnbd daiynähé ànL äøæb ,Bøòáì åéìò äåönL CBzîxpd z` ¦¤¦§¨¨¨§©£§¥¨¤¨©¤
.exeria zevn miiwl micwie ,xdn onyd xraziy ick zaya

:`xnbd dywnäzòî àlà ,ééaà déì øîà,mrhd edfyáBè íBéa ¨©¥©©¥¤¨¥©¨§
éøzLéìmeia xp zehdl xeqi` oi` ixdy ,ezwlcd zxzen `dz ± ¦§§¥
e ,aehïðz äîlà(:ck oldl).'áBè íBéa äôéøN ïîLa ïé÷éìãî ïéà' ©¨¨§©¥©§¦¦§¤¤§¥¨§

:`xnbd daiyneèà áBè íBé äøæb[meyn±],úaLxizp m`y §¥¨¨©¨
yegl yi zayae ,zayl mb ea wilcdl `ai aeh meia ea wilcdl

.dhi `ny
:zaya dtixy onya dwlcd xeqi`l xg` mrh d`ian `xnbdáø©

ì ,øîà àcñçähé ànLxeriad zevn zngn,ïðéLééç àìokle ¦§¨¨©§¤¨©¤Ÿ¨§¦©
,ea wilcdl xzen lega lgy zay axraìçL áBè íBéa àëä àlà¤¨¨¨§¤¨

ïðé÷ñò úaL áøò úBéäìzay xp wilcny oeike ,dpynd zwqer ± ¦§¤¤©¨¨§¦©
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oiwilcn dnaa cenr bk sc ± ipy wxtzay
íéiðò ìeha éðtîe.mzF` xFvwi izn mircFi Eid `NW:ãLçä éðtî.oixaFrdW ¦§¥¦£¦¦¤Ÿ¨§¦¨©¦§¨¦§¥©£¨¤¨§¦
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xg` oikynp oi`c oeikc mipny x`yac l"ie ±

ixyinl iz` `l h"eia ixy ik ,dliztd
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:sqep oicäøò÷ àléî ,àáø øîàadôéwäå ,ïîLdizeptc aiaq ¨©¨¨¦¥§¨¨¤¤§¦¦¨

a,úBìéútm`äéìò äôk[dxrwd lr-]éìkzeadlydn rpend §¦¨¨¨¤¨§¦
,eicgi xagzdläìBòdwlcddíãà éða änëìzeliztd xtqnk ¨§©¨§¥¨¨

m` la` ,[a xeiv] da ozpy,äøeãî ïéîk dàNò ,éìk äéìò äôk àìŸ¨¨¨¤¨§¦£¨¨§¦§¨
,rvn`a zg` y` ziyrpe eicgi zexagzn zeadlydy oeik
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,ezia z` xi`dl,äkeðç øðåzepwl `l` zern el oi`e ipr `ede §¥£¨

,cg` xpéãò Búéa øðó,dkepg xpnL íeMî,Búéa íBìxp icrlay ¥¥¨¦¦§¥
.jyega ayil mixrhvn ziad ipay ,ziaa mely oi` zay

zevn eiptl yi :`axl heyty ipy oice ,Búéa øðzevníBiä Lecé÷ ¥¥¦©
,mdipyl zern el oi`e ,oiid lr zayaéãò Búéa øðíBìL íeMî ,ó ¥¥¨¦¦§

.Búéa¥
éòawtzqd ±,àáøzevn eiptl yie ,äkeðç øðzevníBiä Lecé÷ ¨¥¨¨¥£¨¦©

,mdipyl zern el oi`e ,zaya,eäîm`déãò íBiä Lecé÷ómeyn ©¦©¨¦
øéãúcxicz ,xicz epi`ye xiczy `ed llkde ,dkepg xpn xzei §¨¦
mcew(.ht migaf),àîìéc Bà`ny e` ±éãò äkeðç øðéîeñøt íeMî ,ó ¦§¨¥£¨¨¦¦¦§¥
.àqéð¦¨

:`xnbd zxne`dèLt øãä àéòaàc øúaxfg `ax wtzqpy xg` ± ¨©§¦©§¨£©©§¨
,wtqd hyteéãò äkeðç øð.àqéð éîeñøt íeMî ,ó ¥£¨¨¦¦¦§¥¦¨

ok ab`e ,dkepg xpa libxd ly exkya xn`n d`ian `xnbd
:zetqep zeevna mixidfd ly mxky d`ianìéâøä ,àðeä áø øîà̈©©¨¨¨¦

øpa,dkepg xpe zay xp zwlcda xidfd ±déì ïééåäel eidi ±íéða ©¥¨§¨¥¨¦
.íéîëç éãéîìze,äàð äøéãì äëBæ ,äæeæna øéäfä.dcn cbpk dcn ©§¦¥£¨¦©¨¦©§¨¤§¦¨¨¨

eäàð úélèì äëBæ ,úéöéva øéäfä.ziviv zevn da miiwl lkeiy ©¨¦©¦¦¤§©¦¨¨
eéáøb àlîîe äëBæ ,íBiä Lecé÷a øéäfä[zeiag±].ïéé ©¨¦§¦©¤§©¥©§¥©¦

`ped ax ly exn`n oda miiwzdy zecaer izy d`ian `xnbd

:xpa libxd oipraéìç äåäc ìéâø äåä àðeä áøéaøc àçúétà éðúå ó ©¨£¨¨¦©£¨¨¦§¨¥©¦§¨§©¦
àøbð ïéáàdid xnelk] xearl aeye xearl libx did `ped ax - ¨¦©¨¨

,xbpd oia` iax ly egzt lr [cinz xaeréâøLa ìéâø äåäc àæç£¨©£¨¨¦¦§¨¥
àáeè.zay ceakl zexp zeaxdl libx oia` iaxy `ped ax d`x ± ¨
øîà,`ped axàëäî é÷ôð éáøáø éøáb éøzmilecb miyp` ipy ± ¨©§¥©§¥©§§¥¨§¦¥¨¨

ok`e ,df zian e`vieäéépéî é÷ôð[ezy`e oia` iaxn] mdn e`vi ± ¥¨§¦¦©§
mde ,milecb mipa ipy.ïéáà øa àéiç áøå ,ïéáà øa éãéà áø©¦¦©¨¦§©¦¨©¨¦

:sqep dyrnéìç äåäc ìéâø äåä àcñç áøtà éðúå óàLð éác àçúé ©¦§¨£¨¨¦©£¨¨¦§¨¥©¦§¨§¥¨¨
eia` zia gzt lr xearl libx did `cqg ax ±àæç ,éáæéL áøc§©¦§¥£¨

àáeè éâøLa ìéâø äåäczeaxdl libx iafiy ax ly eia`y d`x ± ©£¨¨¦¦§¨¥¨
.zay ceakl zexpøîà,`cqg axàëäî ÷ôð àaø àøábmc` ± ¨©©§¨©¨¨©¥¨¨

ok`e ,df zian `vi lecb.éáæéL áø eäéépéî ÷ôð ¥§©¦©§©¦§¥
:zay zexp zwlcd onf lr cnlnd dyrn d`ian `xnbdeäúéác§¦§

dì ú÷ìãîe äøçàî úåä óñBé áøcdzid sqei ax ly ezy` ± §©¥£©§©£¨©§¤¤¨
.dkiygl jenq zay xp wilcdl zxg`nóñBé áø dì øîà,dlra ¨©¨©¥

,àéðzxacna l`xyi ipa z` eeily mipprd iabl xn`p(ak bi zeny), ©§¨
äìéì Làä ãenòå ,íîBé ïðòä ãenò Léîé àì'weqtde ,'mrd iptl Ÿ¨¦©¤¨¨¨§©¨¥¨§¨¦§¥¨¨

mnFi mdiptl Kld 'de' ,eiptly weqta xn`p xak ixdy ,xzein©Ÿ¥¦§¥¤¨
`l` ,'mdl xi`dl W` cEOrA dlile ,KxCd mzgpl opr cEOrA§©¨¨©§Ÿ¨©¤¤§©§¨§©¥§¨¦¨¤

aezkd xeziïðò ãenòL ,ãnìîdid ,meia didyãenòì íéìLî §©¥¤©¨¨©§¦§©
,Làä`ae micwn did mdl xi`dl ick `ay y`d cenr ,xnelk ¨¥

,oprd cenr wlzqde dlil dyrpy mcew mei ceranåokãenò §©
Làädid ,dlila didy,ïðòä ãenòì íéìLîoprd cenry ,xnelk ¨¥©§¦§©¤¨¨

mcew dlil ceran `ae micwn did ,jxcd mzegpl ick `ay
jxc zcn ,xi`dl `ady ixd .y`d cenr wlzqde meid xi`dy
mb okle ,mei ceran `aie micwi `l` dlila `ai `ly ,`id ux`
ceran mwilcdl yi ,dlila xi`dl `id mzxhny s` ,zay zexp

,jk drnyy xg`l .meidîec÷àì äøáñzwlcd z` micwdl ± ¨§¨§©§¨
.dkiygl mcew daxd xpdàðéðz ,àáñ àeää dì øîà,ip` dpey ± ¨©¨©¨¨§¦¨

íéc÷é àlL ãáìáe,zay ceakl wilcny xkip oi` f`y ,i`cn xzei ¦§©¤Ÿ©§¦
øçàé àlLå.i`cn xzei §¤Ÿ§©¥

`xnbd d`ian xpa libxd ly exky lr `ped ax ly exn`n ab`
:minec mixn`nïðaø íéçøc ,àáø øîà,minkg icinlz ade`d ± ¨©¨¨§¨¦©¨¨

ïéða déì eåä[mipa-]øé÷Bîc .ïðaøcaknd ±àúååðúç déì eåä ,ïðaø £¥§¦©¨¨§¦©¨¨£¥©§¨¨¨
mipzg ±ìéçãc ,ïðaø`xid ±ïðaøî àaøeö éåä déôeb àeä ,ïðaøî ©¨¨§¨¦¥©¨¨¥¨¥§¨¥©¨¨

.mkg cinlzl dyrp ±àeä éëä øa åàì éàå,jkl ie`x epi` m`e ± §¦¨©¨¦
c `di exky ,dxeza weqrl libx epi`ydéìéî ïòîzLîeixacy ± ¦§©§¨¦¥

lkl mirnyp eidikixac.ïðaøî àaøeö §§¨¥©¨¨
:zay xp zwlcdl mileqtd mipnyd oia dpyna epipyïîLa àìå§Ÿ§¤¤

.'åëå äôéøN§¥¨
:`xnbd zxxan.äôéøN ïîL éàî:`xnbd daiynïîL ,äaø øîà ©¤¤§¥¨¨©©¨¤¤

.äàîèpL äîeøz ìL¤§¨¤¦§§¨
:`xnbd zxxan.'äôéøN ïîL' dì eø÷ éànàå:`xnbd daiyn §©©¨¨¤¤§¥¨

ìéàBädlik`a xeq`e,ãîBò äôéøNìå,ezlik`a elyki `ly ick ¦§¦§¥¨¥
.'dtixy ony' ede`xw okl

:zaya dtixy onya wilcdl xeqi`d mrh zxxan `xnbd
,àì àîòè éàî úaMáeexe`n zepdile ewilcdl odkl xzen `lde. ©©¨©©£¨Ÿ

:`xnbd daiynähé ànL äøæb ,Bøòáì åéìò äåönL CBzîxpd z` ¦¤¦§¨¨¨§©£§¥¨¤¨©¤
.exeria zevn miiwl micwie ,xdn onyd xraziy ick zaya

:`xnbd dywnäzòî àlà ,ééaà déì øîà,mrhd edfyáBè íBéa ¨©¥©©¥¤¨¥©¨§
éøzLéìmeia xp zehdl xeqi` oi` ixdy ,ezwlcd zxzen `dz ± ¦§§¥
e ,aehïðz äîlà(:ck oldl).'áBè íBéa äôéøN ïîLa ïé÷éìãî ïéà' ©¨¨§©¥©§¦¦§¤¤§¥¨§

:`xnbd daiyneèà áBè íBé äøæb[meyn±],úaLxizp m`y §¥¨¨©¨
yegl yi zayae ,zayl mb ea wilcdl `ai aeh meia ea wilcdl

.dhi `ny
:zaya dtixy onya dwlcd xeqi`l xg` mrh d`ian `xnbdáø©

ì ,øîà àcñçähé ànLxeriad zevn zngn,ïðéLééç àìokle ¦§¨¨©§¤¨©¤Ÿ¨§¦©
,ea wilcdl xzen lega lgy zay axraìçL áBè íBéa àëä àlà¤¨¨¨§¤¨

ïðé÷ñò úaL áøò úBéäìzay xp wilcny oeike ,dpynd zwqer ± ¦§¤¤©¨¨§¦©
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המשך פעמוד קד



xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zay(ipy meil)

:`cqg ax ixack `ziixa d`ian `xnbd,àcñç áøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦§¨
,epipyyelà ìkmipnyde zeliztdïäa ïé÷éìãî ïéà eøîàL ¨¥¤¨§¥©§¦¦¨¤
,úaMa,xpd z` dhi `ny yygn,áBè íBéa ïäa ïé÷éìãîmeia ik ©©¨©§¦¦¨¤§

aeh meia wilcdl xzeny oky lke .xpd z` zehdl xeqi` oi` aeh
.zaya mda miwilcny zelizte mipnyaäôéøN ïîMî õeçs`y ¦¤¤§¥¨

,ea miwilcn oi` aeh meia ,ea miwilcn zay axrayôìïéàL é §¦¤¥
íéLã÷ ïéôøBNmileqt.áBè íBéaxeq` aeh meia `weecy x`eane §¦¨¨¦§

wilcdl xzen lega lgy zay axra la` ,dtixy onya wilcdl
.`cqg ax ixack epiide ,dtixy onya zay xp

zxkfd aeig yi m`d zwtzqne .dkepg ipica oecl zxfeg `xnbd
:micrena yiy itk oefnd zkxaa dkepgøékæäì eäî ,eäì àéòaéà¦©§¨§©§©§¦

,ïBænä úkøáa äkeðç ìL,md wtqd iccvec ïåékini zeriaw ¤£¨§¦§©©¨¥¨§
dkepgdïðéøkãî àì ,àeä ïðaøcî,xikfdl minkg eaiig `l ±Bà ¦§©¨¨Ÿ©§§¦©

.ïðéøkãî àqéð éîeñøt íeMî àîìéc¦§¨¦¦§¥¦¨©§§¦©
:`xnbd zhyetBðéà ,àðeä áø øîà äøBçñ áø øîà àáø øîà̈©¨¨¨©©§¨¨©©¨¥

øékæî,xikfdl jixv oi` ±àa íàådvex m`e -øékæî ,øékæäì ©§¦§¦¨§©§¦©§¦
äàãBäa.[jl dcep] ux`d zkxaa ± §¨¨

:df oipra dyrn d`ian `xnbdòìwéà äãeäé øa àðeä áøoncfd ± ©¨©§¨¦§©
éáì[ly ezial-]àáøoefnd zkxa jxiayke ,dkepgaøáñ §¥¨¨¨©

éøekãàìmiqipd lr xikfdl ayg ±,íéìLeøé äðBáadlri zxkfdk §©§¥§¥§¨©¦
,micrend x`ya `aie,úLL áø eäì øîà`ed dxkfdd mewn ¨©§©¥¤

älôz äî ,älôúkmiqipd lr mixikfnïBænä úkøa óà ,äàãBäa ¦§¦¨©§¦¨§¨¨©¦§©©¨
mixikfn.äàãBäa§¨¨

zxkfda `xnbd dpc ,oefnd zkxaa dkepg zxkfda oecipd ab`
:`xnbd zwtzqn .oefnd zkxaa yceg y`xeäî ,eäì àéòaéà¦©§¨§©

LãBç Làø øékæäì[`aie dlri]øîBì éöîéz íà ,ïBænä úkøáa §©§¦Ÿ¤§¦§©©¨¦¦§¥©
äkeðçan ezeriawy oeikïðaøcokléøö àìCok m` ,xikfdlLàø ©£¨§©¨¨Ÿ¨¦Ÿ
LãBçn `edyéøö àúééøBàcC,xikfdløeñà àìc ïåék àîìéc Bà ¤§©§¨¨¦¦§¨¥¨§Ÿ¨

äëàìî úéiNòa,miaeh mini x`yk.ïðéøkæî àì ©£¦©§¨¨Ÿ©§§¦©
:dfa ewlgy zhyet `xnbdBðéà øîà àðéðç éaø ,øékæî øîà áø©¨©©§¦©¦£¦¨¨©¥

.øékæî©§¦
Cãéa áøc èB÷ð à÷éøæ áø øîàok ,xnelk ,jcia ax zhiy feg` ± ¨©©§¦¨§§©¦¨

meyn ,dkldéà÷c[cnery-]déúååk àéòLBà éaø,ezhiyk -éðúc §¨¥©¦©§¨§¨¥§¨¥
aø,àéòLBà ézxkfdae ,qekd lr yeciw aeiga millkd el` ©¦©§¨

:oefnd zkxae dlitza micrendïBâk ,óñeî ïaø÷ ïäa LiL íéîé̈¦¤¥¨¤¨§©¨§
,ãòBî ìL Bleçå Lãç Làøzelitzaìltúî äçðîe úéøçLå úéáøò ŸŸ¤§¤¥©§¦§©£¦¦§¨¦§©¥

äøNò äðBîL,zekxaa òøBànä ïéòî øîBàåzkxaäãBáò,[dvx±] §¤¤§¥§¥¥¥©§¨§£¨
BúBà ïéøéæçî ,øîà àì íàå,lltzdle xefgl eze` miaiign ±ïéàå §¦Ÿ¨©©£¦¦§¥

ïäa[el` minia±]ñBkä ìò äMeã÷,[yeciw-]ïäa Léåaeigäøkæä ¨¤§¨©©§¥¨¤©§¨¨
.ïBænä úkøáa§¦§©©¨

:`irye` iax jiynnéLéîçå éðL ïBâk ,óñeî ïaø÷ ïäa ïéàL íéîé̈¦¤¥¨¤¨§©¨§¥¦©£¦¦
.úBãîòîe ,úBiðòúå ,(éðLå)iax ixac z`ada dwiqtn `xnbd §¥¦§©£¦©£¨

:zxxane ,`irye`éLéîçå éðLdpyd lk lyeäéézãéáò éàîdn ± ¥¦©£¦¦©£¦§©§
zeni x`yn mwlgle mxikfdl mda yi oipr dn xnelk ,mdiyrn

:oeyld z` zpwzn `xnbd .dpydìL éðLå éLéîçå éðL ,àlà¤¨¥¦©£¦¦§¥¦¤

úBiðòz,minyb zxivr lrely ziprzd inia,úBãîòîzelitza ©£¦©£¨
äøNò äðBîL ìltúî äçðîe úéøçLå úéáøò,zekxaïéòî øîBàå ©§¦§©£¦¦§¨¦§©¥§¤¤§¥§¥¥¥

òøBànä[ziprz zlitz-]azkxaïéà øîà àì íàå ,älôz òîBL ©§¨§¥©§¦¨§¦Ÿ¨©¥
,BúBà ïéøéæçî.dxezd on mpi` el` micreny oeikäMeã÷ ïäa ïéàå) ©£¦¦§¥¨¤§¨

ïBænä úkøáa äøkæä ïäa ïéàå .(ñBkä ìò,ziprzd lila lke`yk ©©§¥¨¤©§¨¨§¦§©©¨
zhiyk `irye` iax ixaca x`eane .ziprzd i`vena oky lke
ok weqtl yi okle ,oefnd zkxaa yceg y`x mixikfny ,ax

.dkldl
:dkepga dxkfd ipica sqep wtqìL øékæäì eäî ,eäì àéòaéà¦©§¨§©§©§¦¤

äkeðçmicen zkxaa [miqipd lr]ad zlitzïéôñeîzay ly £¨§¨¦
,md wtqd iccve ,dkepgd iniay yceg y`xeóñeî déa úéìc ïåék¥¨§¥¥¨

déãéãa,dkepg zngn sqen zlitz aeig oi`y oeik ±,ïðéøkãî àì §¦¥Ÿ©§§¦©
àîìéc Bày oeikàa áéiçL àeä íBé,úBlôz òaøzixgye ziaxr ¦§¨¤©¨§©§©§¦

dpi` sqen zlitze ,zeey zelitzd lk jkitl ,dgpne sqen
mda xikfdl epwzy df meia zereawd zelitzd x`yn dzegt

.dkepg ly
:df oica mi`xen` ewlgpy d`ian `xnbdäãeäé áøå àðeä áø©¨§©§¨

eäééåøz éøîàc,[mdipy exn`y-]øékæî Bðéàzlitza dkepg §¨§¦©§©§¥©§¦
,sqen.øékæî ,eäééåøz éøîàc ïðçBé éaøå ïîçð áø©©§¨§©¦¨¨§¨§¦©§©§©§¦

àä ,óñBé áøì ééaà øîà[df oic-],äãeäé áøå àðeä áøcoi`y ¨©©©¥§©¥¨§©¨§©§¨
,ef dlitza aeig oi` dkepg zngny oeik sqena dkepg mixikfn

áøcax zhiya ±ìçL Lãç Làø ,áø øîà ìãéb áø øîàc ,àeä §©§¨©©¦©¨©©ŸŸ¤¤¨
éøö Bðéà úaMa àéápa øéèônä ,úaMa úBéäìLàø ìL øékæäì C ¦§©©¨©©§¦©¨¦©©¨¥¨¦§©§¦¤Ÿ

Lãç,dxhtdd zekxaay dpexg`d dkxaaïéà úaL àìîìéàL Ÿ¤¤¦§¨¥©¨¥
.ùãç Làøa àéáðy`xe zay ilely oeik ,dkepg oiprl ok enke ¨¦§ŸŸ¤

oi` ,dkepga sqen oi` yceg.dkepg ea mixikfn
:iia` ixac lr `xnbd dywnéîc éîax ly mpicl ax ly epic ¦¨¥

,dcedi axe `pedíúä,ax ly epica ±àkéì Lãç Làøãa àéáð ¨¨¨¦¦§ŸŸ¤¥¨
,ììkmixikfn oi` okle ,yceg y`xa llk ef dkxa zkiiy oi`e §¨

la` ,zaya ef dkxaa eze`àëäixd dkepga ±déúéàzxkfdl ¨¨¦¥
miqipd lr,äçðîe úéøçLå úéáøòa,sqen mb ea yiy meia ok m`e §©§¦§©£¦¦§¨

yi sqena mb jk ,zelitzd lka 'miqipd lr' mixikfny myk
.exikfdl

ax ly mpicl ezencl yiy ,ax mya xg` oic d`ian `xnbd
:sqena dkepg ly mixikfn oi`y ,dcedi axe `pedàéîc àäì àlà¤¨§¨¨§¨

,ezencl yi ax xn`y df oicl ±äðúî áø øîà éBácçà áø øîàc§¨©©©§§¨©©©§¨
,úaMa äçðîa àéápa øéèônä ,úaMa úBéäì ìçL áBè íBé ,áø øîà̈©©¤¨¦§©©¨©©§¦©¨¦§¦§¨©©¨

éøö BðéàáBè íBé ìL øékæäì C,dxhtdd zekxaay dpexg` dkxaa ¥¨¦§©§¦¤
meyn.áBè íBéa äçðîa àéáð ïéà úaL àìîìéàL¤¦§¨¥©¨¥¨¦§¦§¨§

aeh meia ixdy ,dcedi axe `ped ax ly mpicl ynn dnec df oice
zkxaa mixikfn zaya aeh mei lg m` okle ,zixgya `iap yi
ly dgpna mewn lkne ,aeh mei z` mbe zay z` mb dxhtdd
zay zngn `a `iapdy oeik ,`iapa aeh mei mixikfn oi` zay
oeik ,sqena dkepg xikfdl oi` ok enke ,aeh mei zngn `le

.dkepg zngn `le ,yceg y`x e` zay zngn `a sqendy
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בעתו נתקבל משלוח מנות קנקן מלא בנדיקטין ות"ח על זה.

מוסג"פ הקונטרס לפסח עם מכתב כללי השייך אליו ואסיים בברכת חג הפסח כשר ושמח, 

והסתדרות הנכונה בגשמיות וברוחניות בקרוב ממש.

הפו"ש כהדו"ש.

המשך מעמוד רד



רי oiwilcn dna` cenr ck sc ± ipy wxtzay
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o`M - ?cviM `d .lNRznE ziprzA iExẄ§©£¦¦§©¥¨¥©¨
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úéìå`zzrny ipd lkk `zklid.axe lcib axe dcedi axe `ped axk :qxhpewa 'it

dcen l"aix elit`c ,ediicda lcib axc zepnl el did `lc :i"x xne`e .ieacg`

oibdep ep` oke .llk `kil g"xa `iapc oeik ,`iapa ycg y`x ly xikfdl jixv oi`c

xikfdl `ly:àëéàiniiqn `le ax xn` `pexa axc ediipia.i`n` :`"aix dywd

"zexit xkend"a xn` `de ?iniiqn `l)sc a"a

:bv:(`kdc :l"ie !`z` iiethl `xza `pz lkc

iiethl `z` `lc xninl `ki` mi`pz 'b `ki`c

lyean alga oiwilcn xn`c ,icnd megp` `l`

lyeana elit` xninl minkg ez`e ,dipira

ekezl ony zpizpa la` ,dipira oiwilcn oi`

xq`c xninl `ki` inp w"zc `nrhe .xzen ±

iniiqn `le ,derye ztfc `inec ony zpizpa

`z` iiethl `xza `pz xninl `ki`c meyn:

éôìh"eia miycw oitxey oi`y.ikid :z"`e

oi`y `ed oic miycwc ?miycwn dnexz opitli

zepdil leki oi`y itl ± h"ei dgec oztixy

dxzedy jezn opixn` `le ,dtixy zrya

ly inp 'xzed ,jxevl dxrad`l` ± jxevl `

zvw `diy jixv la` ,ytp lke` jxevl `ly

dxrad la` ,d`pd meyl e` mngzdl ± jxev

ztixy `l` .dxzed `l ± jxevl `ly ixnbl

dtixy zrya 'epdil xzeny ,d`nh dnexz

xzeny oileg onyn `py i`n ?xq`i dnl

itl ,dnexz eh`c .ez`pdl ewilcdle etxeyl

:`"aix xne`e ?rxb rxbin dztixya devn yiy

wx ze`pd lk dxez dxq`y oeikc .rxb i`cec

jxevl dpi` ef dxrad ok m` ,dtixy z`pd

dxezdy `l` .dtixy zevn myl `l` ,ez`pd

ikdle ,'xeria zrya dpnn dpdiy dcitwd `l

oi`c zeacpe mixcp` dedc icin .h"ei `igc `l

oke .ekf `w deab oglyn c"nl ,h"eia miaxw

t"r` ,h"ei dgec oziit` oi` dicicl mgld izy

jxevl oxwirc meyn mc` zlik` oda yiy

xaqwc meyn epiid ± h"eia oiaixw c"nle .deab

la` .mc` jxevl inp oziit`e ozhigy xwirc

,xeria zevn myl i`ce ± d`nh dnexz ztixy

x`yk h"eia xeq` jkld ,d`pd myl `le

dnexz ztixya jiiy `lc :d`xp i"xle .miycw

izyl enc `le "ekf `w deab ogleyn" xnel

xg` ixdy ,deab jxevl `id diit`dy mgld

.deabl odn oiyer ± zeacpe mixcp zhigy xg` oke .dtepz mda zeyrl jixv diit`

`w deab ogleyn" da xninl `kile ,melk deabl dpnn oiyer oi` d`nh dnexz la`

.miycw eh` dnexz exfb :'it ,"h"eia miycw oitxey oi`y itl" :i"x yxtn ikde ."ekf

dnexz meyn xefbp ,h"eia miycw oitxey oi`c meyn ,miycw eh` `ixi` i`ne :z"`e

`ly dnexz ± dyrz `l igce dyr iz`c .h"eia miycw oitxey elit`c ,jxevl `ly

!opaxcn `l` dztixya dyr oi`c ,jenqa i"yxt jezn rnync .oitxey oi` jxevl

lkeiy oeik ,mpg dptxyi `l mc` meyc ,giky `l jxevl `ly dnexz ztixyc :l"ie

dfd oeylk inlyexia gkencke .dztixya zepdil:xwaeztixyl ipy.xwa i` :z"`e

dgec miycw ztixy oi`c gken ikid ,h"ei i`ven lila etxeyl leki epi`e `wec ipy

mei i`ven lila `dc ,aeh mei dgec miycw ztixy oi`c mrhn epi` k"r `d ?aeh mei

oitxey oi`c `d :l"ie !ipy xwaa sexyl `ed aezkd zxfb ok m`e ,etxey oi` inp aeh

migqt yixa yixcck ,iyily meia `l` oitxyp oi` ikd elit`e ,iyily xe`l oilk`p oi`c minlya ogky`ck ,dlila miycwd sexyl `ly aezkd citwdc meyn epiid ± dlila

)mye .b sc(meia ,"sxyi y`a iyilyd meia"'ek etxey dz`:àìåaeh meia leg zler `le zaya leg zler.zler `le" yxcnl dil `pn ,ixii` zaya `xwc oeik :dniz

"mixyw el`" wxta yixcc ,`aiwr iaxk xaq iia`c :l"ie ,aeh mein xingc zaya leg `le `wec `nlic ?"aeh meia leg).ciw sc onwl:(lr cnil ± zxg` zaya zay zler

iaxe .mzd xn`ck ,aeh meia oiaxw oi` zeacpe mixcp xaqc .xeq` aeh meia leg zler ok m` ± aeh meia zay zler ixynl `xw jixhvi`cn .aeh meia oiaixwy zay ialg

aeh meia oiaixw zeacpe mixcp xaqwc jixhvi` `l aeh meia oiaixwy la` d"ia oiaixwy zay ialg lr cnil ± "ezaya zay zler" yixce ,mzd bilt l`rnyi:àìådlin

e"wa `iz`c dpnfa `ly."dlinc `"x" wxta ,dywe .'ek zigcpy zay ,dze` dgec dlin ± zayd z` dgec dceare ,dceard z` dgecy zrxv dn :qxhpewa yxit)sc onwl

mye :alw(`axl dil zil`(`iz`c" qixb `l zxet sqei x"xde .ifg `lc `ed `xabc meyn `l` ,`xingc meyn e`l ± dceard z` dgec zrxvc i`d :xaqwc .xnege lw i`d
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zay(ipy meil)

:`xnbd dwiqnàúzòîL éðä ìëk àúëìéä úéìålkk dkld oi`e ± §¥¦§§¨§¨¨¥§©§¨¨
,ieacg` axe ,lcib axe ,dcedi axe `ped ax exn`y ,el` zexnin
epi` crend cvny dkxaae dlitza crend z` mixikfn oi`y

,mda aiigàlàdkldàä ékdf xn`nk ±,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ¤¨¦¨§¨©©¦§ª©¤¥¦
ìltúnä ,úaMa úBéäì ìçL íéøetkä íBézlitzéøö äìéòðC ©¦¦¤¨¦§©©¨©¦§©¥§¦¨¨¦

øékæäìdpipr ezlitza,úaL ìLaeig oi` zay zngny s`e §©§¦¤©¨
y oeik ,dlirp lltzdl,úBlôz òaøàa áéiçúpL àeä íBéjkitl ¤¦§©¥§©§©§¦

zxkfd oiprl zelitzd x`yl dey [dlirp] ziriaxd dlitzd
,yceg y`xe zay ly sqena dkepg xikfdl yi ok enke .zay
yceg y`x xikfdl yi oke .sqen zlitza aiigzpy `ed meiy oeik
,zay ly dgpn ly xihtna aeh mei xikfdle ,zay ly xihtna

.`iapa aiigzpy `ed meiy oeik
:`xnbd dywnàúëìéäà àúëìéä àéL÷oia dxizq zeywdl yi ± ©§¨¦§§¨©¦§§¨

ixdy ,zekldd iwqtàúëìéä úøîàdkldy zxn` ±òLBäé éaøk ¨§©¦§§¨§©¦§ª©
,éåì ïa,dlirpa zay mixikfnyejci`nïì àîéé÷epicia laewn ± ¤¥¦¨§¨¨

cçéìL ,úaMa úBéäì ìçL áBè íBé ,àáø øîàc ,àáøk àúëìéä¦§§¨§¨¨§¨©¨¨¤¨¦§©©¨§¦©
äáézä éðôì ãøBiä øeaéöa,úéáøòxg`l ray oirn zkxa lltzne ¦©¥¦§¥©¥¨©§¦

,ygld zlitzéøö BðéàáBè íBé ìL øékæäì Cmrhde ,ef dkxaa ¥¨¦§©§¦¤
,jklãøBé øeaö çéìL ïéà úaL àìîìéàLoirn zkxa lltzdl ¤¦§¨¥©¨¥§¦©¦¥

zlitza ray.áBè íBéa úéáøòmei zngny ,zay zlitzay ixd ©§¦§
iax ixacle ,aeh mei da mixikfn oi` ,dze` milltzn oi` aeh

ediyi ,[zay zngn] ef dlitza aiigzd df meiy oeik iel oa ry
.df z` df mixzeq dkldd iwqty `vnpe .aeh mei da xikfdl

:`xnbd zvxznàzLä éëäixacy ,dzr jipira d`xp jk ike ± ¨¦©§¨
`lde ,iel oa ryedi iax ly epic z` mixzeq `axíúämy ± ¨¨

y oeik ,ray oirn zkxaaàeä ïéãa[oicd xwirn-]úaMa eléôàc §¦©£¦©©¨
ceglénð[mb-]éøö àìCmyk ,ef dlitz lltzdl xeaiv gilyd ©¦Ÿ¨¦

,legd ini ly ziaxra ezlitz lr xfeg oi`yéðewúc àeä ïðaøå± §©¨¨§©¥
z`f lltziy epwiz minkgeäðkñ íeMîmixg`znd ly ¦©¨¨

,aeyi mewnl uegny zqpkd ziaa mcal ex`yi `ly mzlitza
xwirn] meid zaeg ef dlitz oi`y oeike ,miwifnd ici lr epkzqie

.aeh mei da xikfdl jixv oi` ,[oicdàëä ìáàdlirp zlitza ± £¨¨¨
,oicd xwirn da aiigy ,zaya lgy mixetikd meiaàeä íBé

,úBlôz òaøàa áéiçúpL.zay mda xikfdl zeey zelitzd lke ¤¦§©¥§©§©§¦
:dpyna epipyàìå[zay ly xp miwilcn]'åë äéìàa,alga `le §Ÿ§©§¨

cg` mixne` minkge ,lyean alga oiwilcn xne` icnd megp
.ea oiwilcn oi` lyean epi`y cg`e lyean

:`xnbd dywn .minkge `nw `pz ewlgp dna zxxan `xnbd
zhiyeðééä íéîëçzhiyk,àn÷ àpz`le' xn` `nw `pz ixdy £¨¦©§©¨©¨

.lyean s` rnyne ,mzq 'alga
:`xnbd zvxzneäééðéa àkéàoica zehiyd oia lcad yi -áøc ¦¨¥©§§©
,áø øîà àðBøaalg `edy] jzedn alga axir m`y xn`y §¨¨©©

,ea wilcdl xzen ,`edy lk xyk ony [lyeanéîéiñî àìåoi`e ± §Ÿ§©§¦
wleg ine ,axk xaeq mdn in ,minkge `nw `pz ixac jezn xkip
,dpynd zyxtzn jke .xyk ony zaexrza s` wilcdl xqe`e
ony zaexrz `la mb lyean alga wilcdl xizd icnd megp
ipya mdixac yxtl xyt`e ,eilr ewlgp minkge `nw `pze ,xyk
lyean m` s`e ,'alga `le' xn`e mzq `nw `pz .` :mikxc
m` oia ea miwilcn oi`y exn`y minkge .xyk onya axerne
,envr ipta `edyk `weec epiid ,lyean epi` m` oiae lyean `ed
mzqy `nw `pz .a .ea miwilcn xyk onya axernd lyean la`
`edyk `weec epiid ,lyean `ed m` s`e alga wilcdl xq`e
,ea wilcdl xzen xyk onya axern `ed m` la` ,envr ipta

.ote` lka exq` minkge

äðùî
xpl dwlcdl mixykd mipnyd ibeq z` x`al dkiynn dpynd

:dtixy onya aeh meia dwlcdd oic z` zx`an okl mcewe ,zay
La ïé÷éìãî ïéàäôéøN ïî,dtixyl cnere `nhpy dnexz ony ± ¥©§¦¦§¤¤§¥¨

ïé÷éìãî ïéà ,øîBà ìàòîLé éaø .áBè íBéazay ly xpïøèòa± §©¦¦§¨¥¥¥©§¦¦§¦§¨
,dliztd xg` jynpy s` ,ztf zleqt,úaMä ãBák éðtîegixy ¦§¥§©©¨

.rxíéîëçåe l`rnyi iax lr miwlegïéøézîzaya wilcdlìëa ©£¨¦©¦¦§¨
,íéðîMäs`eúBðBðö ïîLa ,íéæBâà ïîLa ,ïéîLîeL ïîLaony ± ©§¨¦§¤¤§§¦§¤¤¡¦§¤¤§

,oepvd rxfn `veidúBòewt ïîLa ,íéâc ïîLa,zixacn zrlc ± §¤¤¨¦§¤¤©
ïé÷éìãî ïéà ,øîBà ïBôøè éaø .èôðáe ïøèòazay ly xpïîLa àlà §¦§¨§¥§©¦©§¥¥©§¦¦¤¨§¤¤

.ãáìa úéæ©¦¦§¨

àøîâ
zxxan .dtixy onya aeh meia miwilcn oi`y dpyna epipy

:`xnbd.àîòè éàî:`xnbd daiyníéLã÷ ïéôøBN ïéàL éôì ©©£¨§¦¤¥§¦¨¨¦
[mtxeyl devny] mileqt,áBè íBéadnexz xral oi` ok enke §

.aeh meia d`nh
:`xnbd zxxanéléî éðäðîoi`y ,el` mixac epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥

ly onya xp wilcdl xeq` mb okle] aeh meia miycw mitxey
dyrd `ai ok m`e ,mtxeyl dyr zevn `lde ,[d`nh dnexz

.aeh meia dxrad xeqi` ly dyrz `l dgcie
:`xnbd daiynäi÷æç éác àðz ïëå ,äi÷æç øîàepy oke - ¨©¦§¦¨§¥¨¨§¥¦§¦¨

,diwfg ly eyxcn ziaa `ziixaaàø÷ øîàiabl weqta xn`p ± ¨©§¨
gqt oaxw xya(i ai zeny)epnî øúBpäå ,ø÷a ãò epnî eøéúBú àìå'§Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§©¨¦¤

ø÷a ãò,'EtxUY W`AøîBì ãeîìz ïéàLaezkd jxved `ly ± ©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ¤¥©§©
EPOn xzFPde' xnel,'ø÷a ãòy`a epnn xzepde' aezkl did ice §©¨¦¤©Ÿ¤

,'xwA cr EPOn ExizFz `le' okl mcew xn`p xak ixdy ,'etexyz§Ÿ¦¦¤©Ÿ¤
e'ø÷a ãò' øîBì ãeîìz äî,dtixyd zevnaBì ïzéì áeúkä àa ©©§©©Ÿ¤¨©¨¦¥

,BúôéøNì éðL ø÷a`ed eztixy onfy cnln aezkd ,xnelk Ÿ¤¥¦¦§¥¨
xwea cr] epnn xzepde' ,aezkd yxtzn jke ,zxgnd xweaa
ipy] xwea cr ,[gqt ly oey`x aeh mei ly exwea `edy ,oey`x
aezkd epcnlne ,'etexyz y`a [f`e ,epiznd ,crend leg `edy

.aeh mei dgec dtixyd zevn oi`y
:aeh meia miycw ztixy xeqi`l xg` xewn,øîà ééaàxewnd ©©¥¨©

c ,`ed jklàø÷ øîàzay itqen zyxta(i gk xacna),úaL úìBò' ¨©§¨©©©
,'BzaLaly dler `weecy cnll e`a `l` ,zexzein el` zeaize §©©

,zaya daixw [zaya dpnfy] zayìBç úìBò àìådaixw,úaLa §Ÿ©§©¨
cr exzepe exhwed `ly zay axr ly cinzd zler ixa` oebke

,zaya mxihwdl xeq` ,zay lilåokìBç úìBò àìdaixwíBéa §Ÿ©§
.áBèmei dgec oi` ycwnay dcear `idy mixeni` zxhwd m`e

dgec oi` dcear dpi`y mileqt miycw ztixyy xnege lw ,aeh
.aeh mei

:aeh meia miycw ztixy xeqi`l xg` xewnàø÷ øîà ,øîà àáø̈¨¨©¨©§¨
gqt ly oexg`e oey`x aeh mei iabl(fh ai zeny)`l dk`ln lM' ,¨§¨¨Ÿ
Wtp lkl lk`i xW` K` ,mda dUri,'íëì äNòé Bcáì àeäzeaize ¥¨¤¨¤©£¤¥¨¥§¨¤¤§©¥¨¤¨¤
,cnll e`ae ,zexzein 'ecal `ed''àeä'miyrp ,ytp lke` ikxv ±

,aeh meiaïéøéLëî àìåxepz e` oikq zeyrl oebk ,ytp lke`l §Ÿ©§¦¦
.milk`nd zpkd jxevl'Bcáì'xzen cala ytp lke` ikxv wx ± §©

,aeh meia zeyrldpîæa àlL äìéî àìåipinyd meia `ly-] §Ÿ¦¨¤Ÿ¦§©¨
,[ezcillàéúàcaeh mei dgczy micnl epiid ef dyxc ilely ± §¨§¨

øîBçå ì÷aepcnly oeike .aeh mei dgecd ycwna dcearn §©¨¤
xyt`e df meil reaw dpnf oi`e zeid ,dpnfa `ly dliny
x`yl cenll yi ok enk ,aeh mei dgec dpi` ,xgnl dzeyrl
,aeh meie zay egci `ly ,xgnl mniiwl xyt`y dyr zeevn
reaw onf oi` ixdy ,aeh mei dgec dpi` miycw ztixy mb okle

.mztixyl
:aeh meia miycw ztixy xeqi`l xg` xewn(úaL) ,øîà éMà áø©©¦¨©©©

'ïBúaL',aeh mei iabl xen`d ©¨
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xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zay(iyily meil)

zevnäNò,dk`lnn zeayl ieeiv `id 'oezay' zernyny ,`ed £¥
déì äåäåa dk`ln xeqi`áBè íBémbå äNòmbïéàå ,äNòú àì ©£¨¥£¥§Ÿ©£¤§¥

,äNòå äNòú àì úà äçBc äNòztixy ly dyrd oi` okle £¥¤¤Ÿ©£¤©£¥
meia dk`ln xeqi` z` dgec ['etexyz y`a'] mileqt miycw

.aeh
zra d`nh dnexzn d`pd xzidl xewnd z` zx`an `xnbd
,'aeh meia dtixy onya oiwilcn oi`' dpyna epipy .dztixy

:`xnbd zwiicnøéñàc àeä áBè íBéa,ea wilcdløétL ìBça àä §©£¦¨©©¦
éîc:`xnbd zxxan .epnn zepdile wilcdlàîòè éàîoipn ± ¨¥©©£¨

eztixy zra onydn zepdil xzeny xewnd.
:`xnbd daiynóBøNì äåönL íLk ,áø øîàz`íéLãwä ¨©©§¥¤¦§¨¦§©¢¨¦

äøBz äøîàå ,úàîèpL äîeøzä úà óBøNì äåöî Ck ,eàîèpL¤¦§§¨¦§¨¦§¤©§¨¤¦§¥§¨§¨¨
[cin `aeiy itk].äpnî éðäéz døeòéa úòLa¦§©¦¨¥¨¥¦¤¨
:`xnbd zxxanäøBz äøîà ïëéädnexzdn zepdil xzeny ¥¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .dxeria zrya d`nhdáøcî[ax ly ezyxcn-] ¦§©
ïîçð,z`f micnlàø÷ øîà ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc ©§¨§¨©©©§¨¨©©¨©£©¨©§¨

(g gi xacna),oxd` l` 'd xAcie' ,úøîLî úà Eì ézúð äpä éðàå ©§©¥¤©£Ÿ©£¦¦¥¨©¦§¤¦§¤¤
,'éúîeøzy ixd ,miax oeyla 'iznExY' aezkd hwpeézLaipin §Ÿ¨§Ÿ¨¦§¥
úBîeøzmipdkl zepzipdúçàå ,äøBäè äîeøz úçà ,øaãî áeúkä §©¨§©¥©©§¨§¨§©©

àðîçø øîàå ,äàîè äîeøziYzp dPd' mipind ipy lr,'Eìepiide §¨§¥¨§¨©©£¨¨¦¥¨©¦§
d`nhd dnexzd mbyElL[odkd ly-],àäzickúçz d÷éqäì ¤§§¥§©¦¨©©

.EìéLáz©§¦§
:dxeria zrya d`nh dnexzn d`pd xzidl xg` xewnúéòaéàå§¦¨¥

,àîéà`ed xzidd xewnéaø øîà eäáà éaø øîàc ,eäáà éaøcî ¥¨¦§©¦£¨§¨©©¦£¨¨©©¦
,ïðçBéipy xyrn iabl ,zexyrnd ieciea dxeza xn`p(ci ek mixac) ¨¨

,'àîèa epnî ézøòá àìå'z` xirad `ly dceezny epiide §Ÿ¦©§¦¦¤§¨¥
zaizn cenll yie ,epnn zepdil ick ,d`neha y`a xyrnd

,'epnn''epnî'`nh ipy xyrn ±øéòáî äzà éà,epnn zepdil y`a ¦¤¦©¨©§¦
úàîèpL äîeøz ìL ïîL øéòáî äzà ìáà,xeriad zrya zepdil £¨©¨©§¦¤¤¤§¨¤¦§¥
.liyazd zgz dwqd e` ,xpd zwlcda

dnexzn d`pd xzid cnll `a 'epnn'y oipn :`xnbd dywn
,z`nhpy'epnî' ,àîéàåipy xyrn ±øéòáî äzà éàd`neha §¥¨¦¤¦©¨©§¦

,epnn zepdil,àîèpL Lã÷ ìL ïîL øéòáî äzà ìáàepnn zepdil £¨©¨©§¦¤¤¤Ÿ¤¤¦§¨
.exeria zrya

ike :`xnbd zvxznàeä øîBçå ì÷ åàìxeq` `nhpy ycewy ¨©¨¤
e ,d`pdaìwä øNòn äîmiycwn,äøBz äøîàe'epnî ézøòá àì ©©£¥©©¨§¨¨§Ÿ¦©§¦¦¤

Lã÷ ,'àîèadïkL ìk àì øeîçepnn zepdil xeq` `nhp m`y §¨¥Ÿ¤¨Ÿ¨¤¥

.exeria zrya
:`xnbd dywnéëä éàiabl ok m` ,xnege lwa ok cnel dz` m` ± ¦¨¦
àîéì énð äîeøz[xnel jl yi mb-],àeä øîBçå ì÷lwd xyrn m` §¨©¦¥¨©¨¤

dnexz oky lk ,exeria zrya d`pda xeq` `nhpyk dnexzn
.dxengd

:`xnbd zvxznáéúk àäxyrn iabl,'epnî'hrnl `a gxkdae ¨§¦¦¤
zepdil xzeny dxezd da dliwd ,xyrnn dxengy s` dnexzy

.dxeria zrya dpnn
:`xnbd dywn aeyúéàø äîe`nh ycewn d`pd xeqi` zeaxl ¨¨¦¨

zxzen d`nh dnexzy 'epnn' xezin hrnle ,xyrnn xnege lwn
dnexzn d`pd xeq`py ,jtidl yexcl xyt` `lde ,d`pda
d`pd xizdl cnlp 'epnn' xezine ,xyrnn xnege lwa d`nh

.`nhpy ycewn
:`xnbd daiynàðèéòîî àì ùã÷ àøazñî`ly xzei xazqn ± ¦§©§¨Ÿ¤Ÿ§©¥§¨

,d`pd xeqi`n `nh ycew hrnlïkLyya dnexzn xeng ¤¥
y zexnegïîéñzeaiz iy`xa mdl,'ñ"ëò ÷"ðô'xzei xazqn okle ¦¨

,ea zbdep exeria zrya d`pda xeq` `nhp m`y ef `xneg mby
.dnexz hrnn 'epnn' aezkde

:ycew ly zexnegl oniqd z` zhxtn `xnbdìebétayg m` ± ¦
,lqtp ,dxeza el reawd epnf xg`l oaxwd lek`l dceard zra

.zxk aiig elke`de ,ie`xd epnfa s` dlik`a xeq`eøúBðm` ± ¨
,ie`xd onfd xg`l xyadn xzepy `l` ,die`x daygna eaixwd

`xwpe .dlik`a xeq`ïaø÷ea yie .ycwnd ziaa eaixwdläìéòî ¨§¨§¦¨
.bbeya epnn dpdp m`åaiig elke`d `nh.úøkeøeñàdlik`a §¨¥¨

ïðBàì`l oiicre ,mdilr la`zdl aiigy eiaexwn cg` zny in - §¥
dpi`e ,xzepe lebit leqt da jiiy `l ,dnexz ok oi`y dne .xawp
`nhe ,lren epi` dpnn dpdpd xfe ,`id mipdkl dpzn `l` ,oaxw

.ope`l zxzene ,zxk `le miny icia dzin eyper dlke`d
:`xnbd dywnäîeøz ,äaøcàd`nhàðèéòîî àìd`pd xeqi`n ©§©¨§¨Ÿ§©¥§¨
,dxeria zryaïkLa ycewn dxenge zexneg rax`ïîéñ 'æ"ôçî' ¤¥¦¨

.mdl
aiig dlke`d `nh odk e` xf :oniqd z` zhxtn `xnbdäúéî¦¨

.miny iciaLîBçzexit odkl mlyl aiig bbeya dlke`d xf ± ¤
yneg ztqeza ,lk`y dnexzd zenk itk oileg(ci ak `xwie)dn ,

aeig oi` ,dlirn ea oi`y mipdkl xzend wlga ,ycewa ok oi`y
.elke`d xfl yneg
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג ניסן, ה'תיש"א 

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום מוצש"ק ט' לחוד"ז, המודיע מביאתם שלום לקנדה, ומהתחלתו 

בהסתדרות, ויה"ר מבעל הרצון הוא השי"ת שיסתדר באופן המתאים לפניהם בגשמיות וברוחניות 

ויוכל לקבוע עתים בתורת הנגלה ותורת החסידות מתוך הרחבה ומנוחת הנפש ומנוחת הגוף, ויוסיף 

אומץ גם בהקו דצדקה.

אבל אין כדאי לחכות עד גמר הסתדרותו בקביעות העתים, כי התורה, ובפרט לימוד התורה 

בקביעות, היא היא כלי הממשיך וכלי המקבל לטוב גשמי ורוחני. וככל אשר יקדים בעשיית כלי זה כן 

תקדם הברכה לבוא, וככל אשר יגדיל הכלי כן תגדל המשכת וקבלת הברכה.

המשך פעמוד ר



רה oiwilcn dna` cenr dk sc ± ipy wxtzay
àeä äNò.FA zFaW rnWnC:äNò ïéàå.W`a"C"EtFxUY`l `EdC ,h"ei dgFC £¥§©§©§§¥£¥§¨¥¦§¤§Ÿ

"r`e dUre dUrYbzwlcdCdk`ln h"eiA xpli`Fd ,`id zxYEOdzxrade ©£¤©£¥§§©§¨©¥§§¨¨©¤¤¦¦§©§¨©
llMd on `vi `l Ff mB - oixq`p odn oipdp oi`W miWcw x`W:øétL ìBça àä §¨¢¨¦¤¥¤¡¦¥¤¤¡¨¦©Ÿ¨¨¦©§¨¨©©¦
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llM DA zilC dnExY iwER`l:úøëå. §©¥§¨§¥¨§¨§¨¥
dnExzE .sEBd z`nEhA DlkF`ldzinA §§¨§§©©§¨§¦¨

eini - minW iciA,mixvwpKlFd Fpi` la` ¦¥¨©¦¨¨¦§¨¦£¨¥¥
ixixr:ïðBàì øeñà.la` .xUrOn e"w £¦¦¨§¥¦©£¥£¨

wxtA zFnaiA ,opF`l zxYEn dnExY§¨¤¤§¥¦¨§¤¤
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Fzn xAwp:æ"ôçî.xfl minW iciA dzin ¦§©¥¦¨¦¥¨©¦§¨
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aizkC ,bbFWA)ak `xwIe:(Wcw lk`i iM" §¥¦§¦©¦§¨¦Ÿ©Ÿ¤
Wcw la` ."eilr FziXing sqie ,dbbWA¦§¨¨§¨©£¦¦¨¨£¨Ÿ¤
`vie dnExzM mipdkl xYid WIW drXn¦¨¨¤¥¤¥§Ÿ£¦¦§¨§¨¨
zbbWA WnFg oi` aEW - dlirn icin¦¥§¦¨¥¤§¦§©
;`WnEgC oiWnFgA Dl inwFnC Wie .Fzlik £̀¦¨§¥§§¥¨§¨¦§§¨

`dC ,`xidp `leopiAxWnFgC WnFg DiA §¨§¦¨§¨©¦©¥¤§¤
"adGd" wxtA ,WcwdA):cp sC `rivn `aA(: §¤§¥§¤¤©¨¨¨¨§¦¨©
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h"eic ipync `ed iy` axe .dyrz `l igce dyr iz`c ,`iz` inp e"w e`la `dc ,"e"wa

dviac w"tac :i"xl dywe .dyre dyrz `l dgec dyr oi`e ,`ed dyrz `le dyr)sc

mye :g(:jixtc .dxik xt` iab ,`ed dyrz `le dyr h"eic `axl dil zi`c rnyn

xn` `l` .dyre dyrz `l dgec ieqikc dyr oi`e ,`ed dyrz `le dyr h"ei seq seq

dil `gip q"ydc xninl wgece .'ek `ax

l"iwc ,`ed dyrz `le dyr h"eic jxtinl

dyr h"eil dil zilc b"r` `ax la` iy` axk

.ecaln h"ei dgec ieqik oi` n"n ± dyrz `le

egcc ,zeacpe mixcpn e"wa `iz`c :yxtn i"xe

zezixa b"i mdilr ezxkp `ly ab lr s` h"ei

.h"eia oiaixwc `ax xaqwe .y"kl dlin ±

jxevl ody zeacpe mixcpl dn :jxtinl `kile

"dlinc xfril` 'x" 'ta jixtck ,deab)onwl

:`lw:(jxevl ody ± mgld izye xnerl dn

dpip daeg e`l `dc .deabze`hg elit`e ,e

`l i`c oeik ,deab jxev exwin `l zeny`e

meic `axl dil zi`e .edpizii`l ira `l ± `hg

ikdl .dviaa gkenck ,dyrz `le dyr aeh

`xw jixv ded `l ± e"w e`l i`c ,e"w jixhvi`

`l` ,miycw ztixy` i`w `l `axe .xqinl

oi`c opirny inp dpinc meyn ,iziin q"yd

h"ei dgec miycw ztixy:

ì"ä'ek dyr h"eii`xen` jpd :z"`e .

`cixb dyrz `l h"eic ixaqc ,lirlc

i`d ike .z"l z` dyr igc `lc `kdn slip ±

zenaic w"ta jixt `peeb).e sc.(`l okin `nye

[i"z] h"ei xg` zeyrl lekiy itl ,slip:

àä'ek h"n inc xity lega.`kidn :dniz

,d`pda dxeq` d`nh dnexzc iziz

jenqa rnynck lwd xyrnn i` ?h"n irac¹

a"h q"cd oky xyrnl dn :jxtinl `ki`

"lxrd"a jixtck):cr sc zenai.(`kile

"ycw" ixwi`c meyn dil opixq` dedc xninl

aizkc)ak `xwie(e` ,"ycwd z` odkl ozpe"

"dpdpd" wxta dlirna xn`ck miycwl dywedc meyn).hi sc(mcew d`pda xzen didy ycw eze` elit` `nhipyk d`pda xeq` diteb ycwe ,dnexzl `pngx iyw` ycwc

"dry lk" wxta xn`ck ,xyrnc `ywidn e` ,xyrnc e"wn xity ol `wtp ,minly enk).ck sc migqt(`le ycw ihernl `z` "epnn" :`ni`e ?"zi`x dne" jixt i`n :k"`c

"lxrd"a opixn`ck ,xyrnl mixekae ,mixekal ywzi`cn dnexz opixnb dedc :l"ie ?dnexz xeqi` iziz `kidn ,ycw hrnp m`e ,dnexz):br sc zenai(`l` e"w` jinq `l onwle

"dry lk" 'ta 'ixn`ck ,xyrnn e"wa xity iz` ycw ,edine .jinq `ywid`).ck sc migqt(iecienc :z"x`e .iecien xa ,ycwa edpzi` edlekc ± a"h q"cd oky jxtinl `kile

izk` :z"`e .dnvr ipta iecie dl oi`e ,dnexz ef ± "iell eizzp mbe" :xn`ck ,dnexz` inp dcezn xyrn ab` `dc ,jiiy dnexza la` .ycw iab iecie jiiy `lc ,jxtinl jiiy `l
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xpd zwlcda zexidf opi`y:.äáåçiabl

lk ied `lc ,daeg dil ixw oinga mici zvigx

meyn ± daeg dil ixw mipexg` mine .devn jk

ixinge ,ytpd ebxdye ,zinecq glnc dpkq

jxal oi`c xnel mivexy yie .'ipey`xd on ith

opixn`ck ,daeg dil ixwcn xp zwlcd`)oileg

.dw:(.dkxa oiperh oi`e ,daeg mipexg` min

minl inc `lc ,`ed yeaiyc :z"x xne`e
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.zay bper zevn ly daeg `id ± xp zwlcd

mrh xne`y dne .dkxa oiperhc od 'eaeg dnke

zwlcen dzid m`y meyn :jxal `ly xg`

xefgle dzeakl 'ixv did `l zcnere

.d`xp oi` ± zxg` wilcdl `le ,dwilcdle

mcd ieqik iab `dc).ft my,(± gexd edqk m`

.jxal jixv ± dqknyk :d"t` .ezeqkln xeht

sihdl jixv oi`c c"nl `ki` ,ledn clep oke

'x" 'xt idliya `ipz ,lnyke .zixa mc epnn

"dlinc xfril`):flw sc onwl:(.'ek xne` lnd

jxan zaya xp wilcnd :yi mxnr ax xcqae
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`ly calae :`aq `edd dil xn`ck ,wilcdle
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'ta ipzw `ziixa jdc `tiqae .oixqe` eda

"zlkzd").n sc zegpn(lk :xfril` x"`
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dnexz ipiyxk dplik`i `l l`xyin dxt

):eq sc f"t zenai,(dxeq` ielik ly d`pdc

wxta opzc .ixy ze`pd x`y la` ± mixfl

"oiaxrn lka"):ek sc oiaexir:(oiaxrnc

dnexza l`xyil:éáølk xne` l`rnyi

ea oiwilcn oi` urd on `veid.ipzw `lc `d

oizipznc meyn ± 'ipzna ipzwck ozyt `l`

leqta ixii` `kde ,zelizt leqta ixii`

ipzc l`rnyi iaxc :`"ayxl dyw .mipny

zayd ceak iptn oxhra oiwilcn oi`c 'ipzna

`l` ,dti dliztd xg` jynpy rnyn ±

`kde .lirl yxtnck ,`vie epgipi `ny opixfbc

` urd on `veid lk rnynxg` jynp epi

`edc ± `ed urd on `vei oxhre ,dliztd

lirl xn`ck ,`ztifc `zleqt:

éáøonya oiwilcn xne` ixefy oerny

htpae zerewt.`a dn :`"ayxl dyw

ixep oa opgei iaxl `dc ,ixefy oerny iax xnel

dn `l` jl oi` :xn`wcn ,oda oiwilcn inp

`wec rnyn "oiwilcn oi`" minkg exn`y

:cere .xiykn htpe zerewt ony la` ,edpd

iaxc xnel oi`e .opgei iax `icda xiykn htpc

lega 'it` `dc ,oal htpa ixii` ixefy oerny

oi`" opiqxb i`e .ea oiwilcn oi` :lirl xn`

iz` ± ixefy oerny iaxc dizlina "oiwilcn

xity:

àëéà`pexa axc ediipia.:qxhpewa yxit

ixy jzedn algc xaq ediipin cgc

cge .dipira elit` mibc ony la` ,zeaexrza

llke llk alg la` ,zeaexrza mibc ony :xaq

`zlin dleka ixaq `l ediiexz `zyde .`l

itl wgc qxhpewae ,ikd rnyn `le .`pexa axk

mibc iaxw epiid mibc onyc oizipzna yxity

ony epiid mibc onyc :z"xl d`xpe .egenipy

z` xkend"a xn`ck ,bc ly epirn `ay

"dpitqd):br sc a"a:(`pexa axk ixnbl xaq ediipin cg ,`zyde .dipira ixyc `pexa ax dcen mibc onyae .`gyin iaxb d`n zlz `pirc `zlblbn ecbp:

àìåiniiqn.,iyextl zgpcn jpd `weec rnyn ,oxhrae mibc onya oiwilcne 'ek dn `l` jl oi` :xn`wcn ,xingdl w"zc zvw gkenc .`z` iiethl `xza `pz `kd jiiy `le

`pexa axc inp 'it `le:ïéàozytn ueg ea oikkqne yly lr yly meyn ea.dkeqc w"tae .ozyt lya 'it` ,oikkqn ± yly lr ylyn zegtc rnync :`"aixl dyw

).fh sc(mda did `ly edpda ixiin `kd la` .d`neh lawl zeie`x eid xaky ,lecb cban ze`ac ixii` mzdc uxize !dleqt ± yly lr yly oda oi`y zeiplhna dkkiq :opixn`

"dy` dna" wxta xn`ck ,d`neh lawn yly lr yly mlern ea bx`p `l m` 'it`c :`"ayxl dywe .yly lr yly mlern):bq sc onwl:(oikkqn oi`e ,`nh ± `edy lk bix`

oi` m` ± jkld .xzei ea bex`l ezrca yiyk ixiin `kde ,xzei ea bex`l ezrca oi`yk ixiin mzdc :l"ie .eaxedh ± yly lr yly ea:
iax
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àeäL éðtî" :øî àîéì!"óòàãç ,øîà÷ ãBòå àãç ¥¨¨¦§¥¤¨£¨§¨¨©£¨
àeäL éðtî Y,óò.epnî ÷tzñé ànL äøéæb :ãBòå ¦§¥¤¨§§¥¨¤¨¦§©¥¦¤

úåäc àúîç àéäääàéðñìéæ :dì äøîà ,dúlëì dì ©¦£¨¨©£©§¦¨¨§©¨¨£©¨¨¦
àçLîa èéL÷éàék .èéL÷éà àìæà .àîñøôàc,úúà ¦§¦§¦§¨©£©§§¨£§¨¦§¦¦£¨

àìæà !àâøL éìúéà ìéæ :dì äøîààìúà,àâøL £©¨¨¦¦§¦§¨¨£©¨©§¨§¨¨
çôðéààøeð dadzìëàå."úlcîeõøàäøéàLä ¦§©¨¨©£©§¨¦©©¨¨¤¦§¦

íéçaè áø ïãàøæeáðíéîøåëì."íéáâåéìe''íéîøåk §©§£¨©©¨¦§Ÿ§¦§Ÿ§¦Ÿ§¦
ïéòî ïBîñøôà éèwìî elà :óñBé áø éðzéãbãòå ¨¥©¥¥§©§¥£©§§¥¥¤¦§©

.àúîø'Y 'íéáâåéelàéãéiö,ïBælçúåîleqîìL ¨¨¨Ÿ§¦¥©¨¥¦¨¦¨Ÿ¤
.äôéç ãòå øBö:ø"ú,ìBça àîè ìáèa ïé÷éìãî ïéà §©¥¨¥©§¦¦§¤¤¨¥©

"öàåìïáì èôða ïé÷éìãî ïéà :Ba àöBik .úaMa §©©¨©¥¥©§¦¦§¥§§¨¨
àeäL éðtî Y ïáì èôð àîìLa .úaMa ì"öàå ,ìBça©§©©¨¦§¨¨¥§§¨¨¦§¥¤

:àø÷ øîà ?àîòè éàî ,àîè ìáè ìáà ,óòéðàå" ¨£¨¤¤¨¥©©§¨¨©§¨©£¦
úBîeøz ézLa "éúåîeøz úøîLî úà Eì ézúð äpä¦¥¨©¦§¤¦§¤¤§Ÿ¨¦§¥§

,øaãî áeúkääîeøz úçàå äøBäè äîeøz úçà ©¨§©¥©©§¨§¨§©©§¨
úòMî àlà da Eì ïéà Y äøBäè äîeøz äî .äàîè§¥¨©§¨§¨¥§¨¤¨¦§©

äîøäda Eì ïéà Y äàîè äîeøz óà ,Cìéàå £¨¨§¥¨©§¨§¥¨¥§¨
,àôeb .Cìéàå äîøä úòMî àlàù"øøæòìà ïa ¤¨¦§©£¨¨§¥¨¨¤¤§¨¨

ïa ïBòîL éaø äéä ïëå .éøöa ïé÷éìãî ïéà :øîBà¥¥©§¦¦¨§¦§¥¨¨©¦¦§¤
éøö :øîBà øæòìàóøN àlà Bðéàéöòîø .óèwä' ¤§¨¨¥¢¦¥¤¨§¨¥£¥©§¨

.Ba ïé÷éìãî ïéà õòä ïî àöBiä ìk :øîBà ìàòîLé¦§¨¥¥Ÿ©¥¦¨¥¥©§¦¦
øàöBia àlà ïé÷éìãî ïéà :øîBà ä÷Bøa ïa ìàòîLé '¦§¨¥¤§¨¥¥©§¦¦¤¨©¥
ïî.éøtäøïîLa àlà ïé÷éìãî ïéà :øîBà ïBôøè ' ¦©§¦©§¥¥©§¦¦¤¨§¤¤

:øîàå åéìâø ìò éøeð ïa ïðçBé éaø ãîò .ãáìa úéæ©¦¦§©¨©©¦¨¨¤¦©©§¨§¨©
,ïéîLîeL ïîL àlà íäì ïéàL ìáa éLðà eNòi äî©©£©§¥¨¤¤¥¨¤¤¨¤¤§§¦
,íéæBâà ïîL àlà íäì ïéàL éãî éLðà eNòi äîe©©£©§¥¨©¤¥¨¤¤¨¤¤¡¦
ïîL àlà íäì ïéàL àiøcðñkìà éLðà eNòi äîe©©£©§¥£¤§©§§¦¨¤¥¨¤¤¨¤¤
Ck àì íäì ïéàL àé÷èBt÷ éLðà eNòi äîe ,úåðåðö§ŸŸ©©£©§¥©§¦¨¤¥¨¤Ÿ¨
eøîàL äî àlà Eì ïéà :àlà ?èôð àlà Ck àìå§Ÿ¨¤¨¥§§¤¨¥§¤¨©¤¨§

íéâc ïîLa ïé÷éìãîe .ïé÷éìãî ïéà íéîëçéaø ,ïøèòáe £¨¦¥©§¦¦©§¦¦§¤¤¨¦§¦§¨©¦
øeæL ïBòîL,èôðáe úåòewt ïîLa ïé÷éìãî :øîBà é ¦§§¦¥©§¦¦§¤¤©Ÿ§¥§§

eðééä ñeëîeñ .íéâc ïîLá àlà ,Ba ïé÷éìãî ïéà øNaä ïî àöBiä ìk :øîBà ñeëîeñ!÷"ú §¥Ÿ©¥¦©¨¨¥©§¦¦¤¨§¤¤¨¦§©§
ìk :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz .éîéiñî àìå ,áø øîà àðeøa áøc eäééðéa àkéà¦¨¥©§§©§¨¨©©§¨§©§¦©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥Ÿ

Y õòä ïî àöBiäìL íeMî Ba ïéàìL ìò L,Lïéëkñîeõeç ,Ba.ïzLtî:ééaà øîà ©¥¦¨¥¥¦¨©¨§©§¦¦¦§¨¨©©©¥
'ø
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zay(iriax meil)

øî àîéì`ed ixva dwlcdd xeqi` mrhy [dax] axd xn`ie ± ¥¨©
óò àeäL éðtîokle ,mxirane ziad ilzeka wacpe ,wlecy zra ¦§¥¤¨

lr leda mc`y jezne ,ziad z` xirai `ny ,ea wilcdl xeq`
.dakn zk`ln lr xearie ,zaya dwilcd z` zeakl `ai epenn

:`xnbd zvxznøîà÷ ãBòå àãçsqep mrh siqedl dax zpeek ± £¨¨¨¨©
,dax zpeek jke ,heytd mrhd lràãçxeq`l yi cg` mrh ± £¨

,ixva dwlcdå .óò àeäL éðtî.epnî ÷tzñé ànL äøéæb ,ãBò ¦§¥¤¨¨§¥¨¤¨¦§©¥¦¤
oeq`a dyrn `xnbd d`ian ,ixva dwlcd zpkqa x`eand ab`

:ezngn mxbpydúlëì dì äàéðñ úåäc àúîç àéäädyrn - ©¦£¨¨©£©©§¨¨§©§¨
,dzindl dzvx dz`py jezne ,dzlk z` z`pey dzidy zenga

,okledì äøîà,dlkl zengdàîñøôàc àçLîa èéLwéà ìéæ- ¨§¨¨¦¦©¦§¦§¨©£©§§¨
,['ixv'd `ede] oenqxt` onya [inyazd] ihywzd iklàìæà± ©§¨

e dlkd dkldèéLwéà.oenqxt` onyaúúà ékdlkd dayyk ± ¦§¦¦£©
,znyean `idykdì äøîà,zengdàâøL éìúéà ìéæikl ± ¨§¨¨¦¦§¦§¨¨
,xpd z` iwilcdeàâøL àìúà àìæàz` dwilcde dlkd dkld ± ©§¨©§¨§¨¨

,xpddzìëàå àøeð da çôpéàz` wilcde xpdn uevip da gtp - ¦§©¨¨©£©§¨
.dlkd dtxype ,ea znyean dzidy oenqxt`d ony

:epiipra dyxc `xnbd d`ian oenqxt` onya dyrnd ab`
xn`p oc`xfeap zelbe oey`xd ziad oaxeg xe`iza(fh ap dinxi),

'íéáâéìe íéîøëì ,íéçaè áø ïãàøæeáð øéàLä õøàä úBlcîe'wlg ± ¦©¨¨¤¦§¦§©§£¨©©¨¦§Ÿ§¦§Ÿ§¦
lr xyd didy] oc`xfeap xi`yd mizegtde milcd l`xyi ipan
ick ,laal mlbd `le ,l`xyi ux`a [jlnd zevna mibxedd
,'mihwln' oeyl `ed 'minxek'e ,'miabei'e 'minxek'l eynyiy
z` zx`an `xnbd .dhigqa miwqery 'awi' oeyln `ed 'miabei'e

:miabeide minxekd zcearéèwìî elà ,óñBé áø éðz ,'íéîøBk'§¦¨¥©¥¥§©§¥
ïBîñøôàrehpdïBælç éãéiö elà 'íéáâBé' .àúîø ãòå éãb ïéòî £©§§¥¥¤¦§©¨¨¨§¦¥©¨¥¦¨

,miievnd [zlkzl enc epnn `ivedl oefligd z` mihgeqy]
øBö ìL úBîìeqî,'xev' xirl dkilend dxvde ddeabd jxcdn ± ¦¨¤

.äôéç ãòå§©¥¨
lah onya zexp zwlcd oic zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:`nha ïé÷éìãî ïéà ,ïðaø eðzonya àîè ìáèd zeniïéàå ,ìBç ¨©¨¨¥©§¦¦§¤¤¨¥¦§¥
éøöøîBì Cea wilcdl xeq`yèôða ïé÷éìãî ïéà ,Ba àöBik .úaMa ¨¦©©©¨©¥¥©§¦¦§¥§

éøö ïéàå ,ìBça ïáì.úaMa øîBì C ¨¨§§¥¨¦©§©¨
:`xnbd zxxan .`ziixad mrh z` zx`an `xnbdàîìLa- ¦§¨¨

a wilcdl xeq` recn xacd oaenóò àeäL éðtî ,ïáì èôðwilcne ¥§¨¨¦§¥¤¨
ziad z`,àîòè éàî àîè ìáè ìáàwilcdl xeqi`d mrh dn ± £¨¤¤¨¥©©£¨

.ea
:`xnbd daiynàø÷ øîàmipdkl dnexzd zpzn iablgi xacna) ¨©§¨

(g,oxd` l` 'd xAcie' ,,'éúîeøz úøîLî úà Eì ézúð äpä éðàå ©§©¥¤©£Ÿ©£¦¦¥¨©¦§¤¦§¤¤§Ÿ¨
y cnll miax oeyl 'iznExY' dxezd dhwpeézLaipinúBîeøú §Ÿ¨¦§¥§

mipdkl zepzipdäîeøz úçàå ,äøBäè äîeøz úçà ,øaãî áeúkä©¨§©¥©©§¨§¨§©©§¨
,äàîè,epcnll ick dfl df eywedeäøBäè äîeøz äîzpzipd §¥¨©§¨§¨

,dlik`l mipdklda Eì ïéà,dlik` zekf odkl da oi` ±àlà ¥§¨¤¨
,Cìéàå äîøä úòMî,lah zexitd ixde dnxzpy mcew la` ¦§©£¨¨§¥©

,odkl s` dlik`a mixeq`äàîè äîeøz óàd`pdl odkl zpzipd ©§¨§¥¨
,calada Eì ïéàd`pd xzid,Cìéàå äîøä úòMî àlàcera la` ¥§¨¤¨¦§©£¨¨§¥©

xp miwilcn oi` okle .odkl s` d`pda mixeq` mlaha zexitd
.d`pda xeq`y oeik ,`nh lah onya

lirl d`aedy `ziixad ixacl zxfeg `xnbd(:dk)dwlcd oiprl
:`ziixad ixac jynd z` d`iane ,ixvaïa ïBòîL éaø ,àôeb¨©¦¦§¤

ïé÷éìãî ïéà ,øîBà øæòìàzay xp,éøöaex`azpy minrhdn ¤§¨¨¥¥©§¦¦§¢¦
.lirl,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø äéä ïëåxeqi`l sqep mrh §¥¨¨©¦¦§¤¤§¨¨¥

dy meyn ,ea dwlcdóøN àlà Bðéà éøö`veidóèwä éöòîmy±] ¢¦¥¤¨§¨¥£¥©§¨
`ed dnec sxy `l` epi`y oeike ,ixtdn `veid ony epi`e ,[ur

lirl epipyy ,urdn z`veid ztfl(:k)iptn da miwilcn oi`y
.dliztd xg` zkynp dpi`yïî àöBiä ìk ,øîBà ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¥¨©¥¦

Ba ïé÷éìãî ïéà õòä.zayaïéà ,øîBà ä÷Bøa ïa ìàòîLé éaø ¨¥¥©§¦¦©¦¦§¨¥¤§¨¥¥
ïé÷éìãîzay xpa àlàd ony,éøtä ïî àöBi,mibc onya `l la` ©§¦¦¤¨§¥¦©§¦

.ixtd on `le ,urd on mi`veid ixve oxhra miwilcn oi` okeéaø©¦
.ãáìa úéæ ïîLa àlà ïé÷éìãî ïéà ,øîBà ïBôøè©§¥¥©§¦¦¤¨§¤¤©¦¦§¨

:`ziixad dkiynna ïðçBé éaø ãîò,øîàå åéìâø ìò éøeð ïixacl ¨©©¦¨¨¤¦©©§¨§¨©
oetxh iaxíäì ïéàL ìáa éLðà eNòi äî,zif onyïîL àlà ©©£©§¥¨¤¤¥¨¤¤¨¤¤
ïéîLîeL.calaíéæBâà ïîL àlà íäì ïéàL éãî éLðà eNòi äîe §§¦©©£©§¥¨©¤¥¨¤¤¨¤¤¡¦
.calaúBðBðö ïîL àlà íäì ïéàL àiøcðñkìà éLðà eNòi äîe©©£©§¥£¤§¨§§¦¨¤¥¨¤¤¨¤¤§
.calaCk àì íäì ïéàL ài÷èBô÷ éLðà eNòi äîe,zif ony `l ± ©©£©§¥¨§¦¨¤¥¨¤Ÿ¨
Ck àìå,mifeb`e oinyneyk zexit x`yn mi`veid mipny `le ± §Ÿ¨

èôð àlàopgei iax miiqn .zay xp ewilci `l ike ,mdl yi cala ¤¨¥§
:ixep oaEì ïéà ,àlàdwlcda xeq`líéîëç eøîàM äî àlà ¤¨¥§¤¨©¤¨§£¨¦

y dpynaïé÷éìãî ïéà,miwilcn mipny x`ya la` ,mdaåok ¥©§¦¦§
,íéâc ïîLa ïé÷éìãîdwlcda xeq`d algl dnecy s`(:k lirl), ©§¦¦§¤¤¨¦
,ixtdn `vei epi` mbeåmiwilcn ok,ïøèòaztfdn `veiy s`lirl) §§¦§¨

(mydwlcdl dleqtd(my).
:`ziixad dkiynnúBòewt ïîLa ïé÷éìãî ,øîBà éøeæL ïBòîL éaø©¦¦§§¦¥©§¦¦§¤¤©

èôðáe.mipny x`ya `le ,cala §¥§
:ztqep drc,øNaä ïî àöBiä ìk ,øîBà ñeëîeñ,alg oebkïéà §¥¨©¥¦©¨¨¥

ïîLa àlà ,Ba ïé÷éìãî[onyn ueg-],íéâcxyadn `veiy s`y ©§¦¦¤¨§¤¤¨¦
.ea miwilcn

zhiy :`xnbd dywneðééä ñeëîeñzhiykàn÷ àpzopgei iax ± §©§©¨©¨
epyy el` md dwlcdl mixeq`d mipnydy xn`y ,ixep oa

dpynae ,xeqi`l dpyna minkg(my)wilcdl xeq`y epipy
mibc onyae ,xyad on `veia dwlcd xqe` opgei iaxy ixd ,alga

dpyna epipyy itk ,xizn(:ck lirl).minkg ixaca
:`xnbd zvxzneäééðéa àkéàoica zehiyd oia lcad yi -áøc ¦¨¥©§§©
,áø øîà àðBøaxn`y(:ck .`k lirl)lyean alga axir m`y §¨¨©©

cg`y ,mda miwilcn ,`edy lk xyk ony ,mibc onyae
ony oiprl eilr wlege alg oiprl `pexa axk xaeq mi`pzdn
eilr wlege ,mibc ony oiprl `pexa axk xaeq ipyd `pzde ,mibc

,alg oiprléîéiñî àìåxaeqd in mi`pzd ixac jezn xkip oi`e ± §Ÿ§©§¦
xq`y ixep oa opgei iaxy yxtl xyt`y .jk xaeqd ine jk

edyk s` alga wilcdldpyna xkfenk] lyean `(:k lirl)epiid ,[
dne .dwlcda xzen xyk ony zaexrza la` ,envr ipta `weec
mipic ipy lre .envr ipta s` epiid mibc onya wilcdl xizdy
s`e] alg epiide xyadn `veid lky ,xne`e qekneq wleg el`
ueg ,xyk ony zaexrza elit` ea miwilcn oi` ,[llka lyean
`l la` ,xyk ony zaexrz ici lr ea miwilcny mibc onyn
wilcdl xq` ixep oa opgei iaxy ,jtidl yxtl xyt`e .envr ipta
wilcdl xizde ,xyk ony zaexrza s` [llka lyean s`e] alga
lky xne`e wleg qekneqe ,xyk ony zaexrza mibc onya
la` ,envr ipta ea miwilcn oi` alg epiide xyad on `veid
onyn ueg ,[lyean algd m`] ea miwilcn xyk ony zaexrza

.ea miwilcn envr ipta s`y mibc
oi` urd on `veid lky ,l`rnyi iax mya `aedy llkd ab`
mitqep millk zx`and `ziixa `xnbd d`ian ,ea oiwilcn
cbad ly exeriye epina zwqer epiptly `ibeqd .urd on `veia
d`neh zlaw ly mipte` ipy ex`azi epiptle ,d`neh lawnd
x`eank ,zrxv rbp ea didpy cba `ede ,mirbp z`neh .` :cbaa

dxeza(hp-fn bi `xwie)eilr d`ay d`neh .a .micba irbp zyxta
e` ,uxya e` ,zna cbad rbpy oebke ,`nh xaca rbn ici lr
zlawl bix` ly exeriy llk jxca .mi`nhnd mixac x`ya
lka `ly zx`an `ziixad ,zerav` yly lr yly `ed d`neh

:df xeriy xn`p bix` ipinìk ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¨
xacn ieyrd bix`Ba ïéà ,õòä ïî àöBiä[d`neh zlaw]íeMî ©¥¦¨¥¥¦

ìL'ìL ìò L'L.zerav`å,urd on `veid lk okBa ïéëkñî,dkeq ¨Ÿ©¨Ÿ§§©§¦
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íéãâa øàLa.xnvA ylW lr ylWe ¦§¨§¨¦§¨Ÿ©¨Ÿ§¤¤
EOHin miYWtE.e"wndylWl `iEAx i`de ¦§¦¦©¦§©¦¨¦§Ÿ¨

micbA x`Wle ,`z` dylW lr:àø÷ øîà ©§Ÿ¨¨¨§¦§¨§¨¦£©§¨
øîö ãâáa.'it`C xninl ,llM xg` hxR §¤¤¤¤§¨©©§¨§¥©©£¦

mirbpA EOHin `l oipin x`WC lFcB:àîéàå ¨¦§¨¦¦¨¦©¦§¨¦§¥¨
ékèéòîà.,ylW lr ylXn micbA x`W ¦¦§¦§¨§¨¦¦¨Ÿ©¨Ÿ

xnvaCla` ,axre izXn e"wA iz` miYWtE ¦§¤¤¦§¦¨¥§¦§¦¨¥¤£¨
EOHin - dylW lr dylW`iEAixn §Ÿ¨©§Ÿ¨¦©¦¦¨

'cbAde'C:éáéúk éèeòéî éøz.zxFY z`f" ,"miYWtE xnv cbA" :iaizM ipnif ixY ¦§©¤¤§¥¦¥§¦¦§¥¦§¥§¦¦¤¤¤¤¦§¦Ÿ©
cbA ,zrxSd rbpxnSdF`"miYWRd:déì àðî.x`WA d`nEh mEW oFrnW iAxl ¤©©¨©©¤¤©¤¤©¦§¦§¨¥§©¦¦§§¨¦§¨

WxFtnd on od oicnl minEzQd micbA x`WE li`Fd ,micbA: §¨¦¦§¨§¨¦©§¦§¥¦¥¦©§¨
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éáøcg` xac exn` l`rnyi 'x iac `pze xfrl` oa oerny.x`yac oeik :z"`e

lr yly hwp i`n` ,xfrl` oa oerny 'xl xedh dyly lr dyly 'it` micba

.`nh yly lr yly 'it`c ,ozyt meyn yly lr yly hwpc :zxet axd uxize ?yly

onwl xn`c b"r`e):fk sc:(:qekneq xn`c ,cg` xac exn` qekneqe xfrl` oa y"x

xn`wc `dc rnyn .dleqt ± ieeha dkkiq

:l"ie !cba `le ieeh epiid ,ozytn ueg `kd

wiic n"ne .ozyt icbaa ixii` dizlin xwirc

ieehac "ozyt cban ueg" xn`w `lcn onwl

dnwe`l iia`c diwgec i`n :z"`e .ixii` inp

`nile ,ozyt meyn yly lr yly `pzc

`lc meyn i`e .`ax xn`y enk ,hwp `wecc

± l`rnyi 'x iac `pz` xfrl` oa y"x beltil

'x iac `pz i`dc onwl xn`w diteb iia` `d

!l`rnyi 'x iac `pz jci`n witn l`rnyi

`pz onwl daxnc `d iia`l dil `xiaqc :l"i

yly 'it` epiid ± micba x`y l`rnyi 'x iac

oda didi e` micba x`yc xaqe ,yly lr

mixedh eidi e` ,mizyte xnva enk d`neh

ixnbl:

àúùä`nhin axre izy.:i"xl dniz

mirbpc `"ita opzc `d `nlic

)g dpyn(bex`l ick ± `nhie riwta `di dnk"

bix`a l"iiwc xza epiid "yly lr yly ea

`lc dnk lk la` yly lr ylya `nhinc

`l` `nhi `l axre izy mb ± bix`a opirci

iz` ikid ,k"`e .daxd ea bex`l ick didiyk

:i"x uxize ?axre izyc e"wa dyly lr dyly

lr dyly bix`c `xaq q"ydl el d`xpc

ea bex`l ick 'it` ,axre izyn sicr dyly

cbaa i`cec :d`xp `"ayxle .sl` lr sl`

`pngx azkc meyn ,exeriya wlgl jiiy

± axre izy la` .mly cba rnync "cba"

yly lr yly epiide ,`xaqa ielz xeriyd

itexhvi`l ifg `dc ,mixiyrl elit` ifgc

lecb cbal:éúàe"wa.:zxet axd yxtn

,`zlinc `geexdl `l` hwp `l e"w i`dc

lr dylyl ieaix jixv oi` inp e"w e`lae

aeyg cba mixiyrle miiprl efgc oeikc ,dyly

.`ede` 'c il dne ,dyly lr dyly il dnc

dyly lr dyly :xn`c `ax ixacn gken oke .df enk ie`x df mby oeik ,zen` 'd

:rnyn `nl` ?mly cbal `xw jixhvi` `nlic ,dil `pne ."cba e`"n micba x`ya

yly lr ylyl "cba e`" iwenc iia` oke .dyly lr dylyl mly cba oia welig oi`c

lr dylyc meyn ± dyly lr dylyl iwen `le ,mivxya `nhinc mizyte xnva

cba rnyn "cba" :`"d e"w e`l i`c ,e"w jixhvi`c :ayiil yie .yxt` mye ,yly lr ylyn herni` ik `ni`e :jixtc i`nn rnyn oke .ieaix jixv `le ,cba llka ied dyly

dyly lr dyly ied "cba" aizkc mewn lkac ol ilb ± e"w `ki`c `zyd la` ,mly:

àîéàåmicba x`ya dyly lr dyly zeaxl.iz` `l mixiyrle miiprl ifg `lc oeik :oxn` `dc ,`xidp `le .e"wa iz` ± mizyte xnva yly lr yly la` :qxhpewa 'it

yxtl d`xpe .e"wa(a)iz` ± mizyte xnve .edpihernl `herin `kil `dc ,micba x`ya dyly lr dyly daxpy :'it .dyly lr dyly zeaxl `ni`e :jixt ikdc

`l uxznde .aizk "mizyte xnv" :ipyne .aizk `nzq `xwc oeik ,yly lr yly "cbade"n micba lka opiaxn ded mizyte xnv e`l i`c .yly lr ylyn micba x`y ihernl

ahid yxtny `l` dpey`x `iyew epiid ,yly lr ylyn herni` ik `ni` :jixt xcd ikdle ,aizk mizyte xnvc rci `l dywndy xeaq dide ,eziiyew oiad:

àîéàåyly lr ylyn herni` ik.cban 'irny `l dyly lr dyly i`c .hwp `zlinc `geexdl e"we ,cba llka ied dyly lr dylyc ,zxet axd 'itk rnyn inp o`kn

zinwen mizyte xnva ± "cbade"c `ieaixc ?micba x`ya yly lr yly zeaxl iziz `kidn ,herin jixv dn .yly lr ylyn herni` ik :jixt i`n k"` ± e"wn `l`

"mizyte xnv" aizk `icda axre izya `dc ,e"wa iz` `lc micba x`ya la` .iz` axre izyc e"wn `dc ,mizyte xnva jixhvi` `l dyly lr dylyc .yly lr ylya 'it` ,dl

edlekl ieaix cge ,aizk `nzq `xwc oeik ,mizyte xnva enk yly lr yly micba x`ya zeaxl yic xaq dywnd `ny ,edine .yly lr ylyl "cbade"n ieaix jixhvi` ±:

éøúiaizk iherin.e`l i`c ,mizyte xnva `nh yly lr yly k"re "cbade"c `ieaixn wezyl :xn`z m`eded "cbade"c `ieaix e`l i`c :l"ie ?il dnl iherin ixz ± ikd

.zeaxl `l` herin xg` herin oi`c ,micba x`ya dyly lr dyly zeaxl ± iherin ixz opinwen)dyly zeaxl `l` herin xg` herin oi`c xn`p j`idc ,qqdn iale

zeaxl iz`c xninl `kil ,iherin ixz xity inwe`l `ki`c oeik :xnel d`xp xzeie ?micba x`ya dyly lr(]i"zaizkc `zyd la` .xedhc `"d mizyte xnva yly lr ylye .[

wezyl izk` :z"`e .lirl ziyixtck ,micba x`ya dyly lr dyly opirci ded herin cge "cbade"n zeaxl i`c .zeaxl e`le ,ihernl iz` iherin ixz jpd k"r "cbade"c ieaix

lr ylya enhin mizyte xnvc inp opircie ?iziz `kidnc ,mirbpa e`nhi `lc micba x`yc `prci `p`e "mizyte xnv" cg `l` azkip `le ,`herin cge "cbade"c `ieaixn

ol ilbc `zydc :l"ie .`iz` yly lr ylyl i`ce `l` ,axre izyc e"wn opirny dyly lr dylyc ?mizyte xnv cbaa llk d`neh `pngx azk i`n` ± ikd e`l i`c ,yly

rbp jiiy oi`c :`"de ,cbaa d`neh jiiyc e"wn opitli ded `l micba z`neh aizki` e`l i` la` .axre izyc e"wa xity xeriyd opitli ± micbaa mirbpc d`neh ikiiyc `xw

llk rbp ea `ai `l `nyc ,rbp jiiy `l cbaa la` ,axre izya `l`:
`wtp
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øéác àpúå øæòìà ïa ïBòîL 'øøác eøîà ìàòîLé ' ¦§¤¤§¨¨§©¨§¥¦§¨¥¨§¨¨
.ãçàøéác àpz ,ïøîàc àä Y øæòìà ïa ïBòîL 'ø' ¤¨¦§¤¤§¨¨¨©£©©©¨§¥

éáã éðúc Y àéä éàî ìàòîLéøìéàBä :ìàòîLé ' ¦§¨¥©¦§¨¥§¥¦§¨¥¦
,íúñ äøBza íéãâa eøîàðåèøôeãçàa áeúkä Eì §¤¤§§¨¦©¨§¨¨©§©¨§¤¨

øîö" ïäî,"íézLôeóà ,íézLôe øîö Y ïläl äî ¥¤¤¤¦§¦©§©¨¤¤¦§¦©
ìL :øîà àáø .íézLôe øîö Y ìkìL ìò äLäL Ÿ¤¤¦§¦¨¨¨©§¨©§¨

úéà øæòìà ïa ïBòîL 'øc ,eäééðéa àkéà íéãâa øàLa¦§¨§¨¦¦¨¥©§§¦§¤¤§¨¨¦
éác àpúì ,déìøàîìò éleëc .déì úéì Y ìàòîLé ' ¥§©¨§¥¦§¨¥¥¥§¥¨§¨

ìL úäéîìL ìò L,íéòâða ànhéî íézLôe øîöa L ¦©¨©¨§¤¤¦§¦¦©¥¦§¨¦
ìL ,ãâa àlà éì ïéà 'ãâa' :àéðúc ?ïìðîìL ìò LL §¨©§©§¨¤¤¥¦¤¨¤¤¨©¨

?ïépî:ì"ú'.'ãâaäåìL úBaøì àîéàåìL ìò äL!äL ¦©¦§©¤¤§¥¨§©§¨©§¨
åàìå"÷ìL ,ànhéî áøòå éúL àzLä ?àeääL ¨¨§¨§¦¨¥¤¦©¥§¨

ìL ìòìL ,éëä éà àéòaéî äLìL ìò Léúéì éîð L ©§¨¦©§¨¦¨¦¨©¨©¦©§¦
"÷a!åìL :àlàìL ìò äLíéøéLòì ïéa eæçc äL §¤¨§¨©§¨©£¥©£¦¦

ìL ,å"÷a éúà Y íéiðòì ïéaìL ìò Líéiðòì Y L ¥©£¦¦¨¥§¨©¨©£¦¦
àeäçcàîòè .å"÷a éúà àì ,ïééæç àì íéøéLòì ,ïééæ §©§¨©£¦¦¨©§¨¨¨¥§©§¨

,å"÷a ïðéøîb àì Y àø÷ déáúk àì àä ,àø÷ déáúëc¦§©¥§¨¨¨§©¥§¨¨¨§¦©§
ìL úBaøì :àîéàåìL ìò äLøîà !íéãâa øàLa äL §¥¨§©§¨©§¨¦§¨§¨¦£©

àø÷,ïéà Y íézLôe øîö ãâa ,"íézLôe øîö ãâa" §¨¤¤¤¤¦§¦¤¤¤¤¦§¦¦
ìMî Y èeòîéà ék :àîéàå .àì Y éðéøçà écéîìò L ¦¥©£¦¥¨§¥¨¦¦§¦¨©

ìLìL ìáà ,LìL ìò äLéèeòéî éøz !ànhéî Y äL ¨£¨§¨©§¨¦©¥§¥¦¥
éáéúk] Bà øîö ãâa"ãâáaéèeòîì Y ãç ,"íézLt [ §¦¦¤¤¤¤§¤¤¦§¦©§©¥
ìMîìL ìò LìMî éèeòîì Y ãçå ,LìL ìò äL,äL ¦¨©¨§©§©¥¦§¨©§¨

ìL :øîàc ,àáøìeìL ìò äLíéãâa øàLa äL §¨¨©£©§¨©§¨¦§¨§¨¦
,eäééðéa àkéà"áùøìàéaø éác àpúì ,déì úéà Y ¦¨¥©§§¦¥§©¨§¥©¦

ìL ,déì úéì Y ìàòîLéìL ìò äLíéãâa øàLa äL ¦§¨¥¥¥§¨©§¨¦§¨§¨¦
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zay(iriax meil)

éáã àðúå øæòìà ïa ïBòîL éaøly eyxcn zian `pzde ±éaø ©¦¦§¤¤§¨¨§¨¨§¥©¦
,ãçà øác eøîà ,ìàòîLé:iia` x`an .cg` xacl enikqd xnelk ¦§¨¥¨§¨¨¤¨

ïøîàc àä ,øæòìà ïa ïBòîL éaøenyn epxn`y dn `ed ± ©¦¦§¤¤§¨¨¨©£©¨
lr ylya d`neh zlaw ea oi` urd on `veid lky ,`ziixaa
s`e llk d`neh zlaw ea oi`y ezpeeky iia` xaeqe ,yly
`veid lk' xfrl` oa oerny iax hwpy dn oke ,xzei lecb xeriya
ly dvep oebk ,micba x`ya mb `ed oky ,`weeca epi` 'urd on

oa oerny iax zrcly ,mifirozytn e` xnvn cba wx xfrl`
.d`neh lawnéaø éác éðúc ,àéä éàî ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥©¦§¨¥§¥©¦

'íéãâa' eøîàðå ìéàBä ,ìàòîLézeiyxt dnkaíúñ äøBza`la - ¦§¨¥¦§¤¤§§¨¦©¨§¨
,cbad oin z` hxtlïäî ãçàa áeúkä Eì èøôecg`a ± ¨©§©¨§¤¨¥¤

ieyr cbady [mirbp z`neh zyxta] dxeza mixen`d 'micba'dn
níézLôe øîöxn`py ,ozytn e` xnvn ±(fn bi `xwie)iM cbAde' ¤¤¦§¦§©¤¤¦

zligzay ixd ,'miYWR cbaA F` xnv cbaA ,zrxv rbp Fa didi¦§¤¤©¨¨©§¤¤¤¤§¤¤¦§¦
hxt jk xg`e ,micbad lk z` llekd mzq 'cba' xn`p weqtd
'hxt'y dxeza `id dcine .mizyte xnv cba `weec aezkd
,'hxt'ay dn `l` llek llkd oi`y cnln ,'llk' xg` xn`py
e` xnvn ieyrd cbaa `l` zbdep mirbp z`neh oi`y ixd

,dxeza xn`py 'cba' x`yl mirbpn 'a` oipa' micnle .ozytnäî©
ïläln ieyrd `weec epiid 'cba' ,mirbpay myk ±,íézLôe øîö §©¨¤¤¦§¦

ìk óàn ieyrd `weec `ed ,mzqa dxeza xen`d 'cba'øîö ©Ÿ¤¤
.íézLôel`rnyi iax iac `pze xfrl` oa oerny iax zrcy ixd ¦§¦

.d`neh lawn ozytn e` xnvn cba wxy mixaeq mdipyy ,dey
ote`a xfrl` oa oerny iax zhiy z` yxtne ,iia` lr wleg `ax

:xg`,øîà àáøxeriya rbn z`neh zlaw oicìLìL ìò äLäL ¨¨¨©§Ÿ¨©§Ÿ¨
migthøàLaipiníéãâa,ozyte xnv calneäééðéa àkéà`ed ± ¦§¨§¨¦¦¨¥©§

.l`rnyi iax iac `pzl xfrl` oa oerny iax oia yiy lcadd
déì úéà øæòìà ïa ïBòîL éaøcxeriya d`neh mda yiy xaeq ± §©¦¦§¤¤§¨¨¦¥

epiide ,'yly lr yly' meyn mda oi`y yexita xn` ixdy ,df
xeriya la` ,miiprl `l` ie`x oi`y ,dfk ohw xeriya `weec
milawn mipind lk mixiyrl mb ie`xd 'dyly lr dyly'

e .d`nehdéì úéì ìàòîLé éaø éác àðúìd`neh zlaw oi` ± §¨¨§¥©¦¦§¨¥¥¥
.lecb xeriya s` ozyte xnvn ueg micba x`ya

yly lr yly ly bix`y jkl xewnd z` zx`an `xnbd
:mirbpa `nhin ozyt e` xnvn zerav`úäéî àîìò éleëclr ± §¥¨§¨¦©

ipy zrcl `axl oiae iia`l oia epiide ,zehiyd lkl mipt lk
ly bix` ,mi`pzdìLìL ìò LLzerav`ànhéî ,íézLôe øîöa ¨Ÿ©¨Ÿ§¤¤¦§¦¦©¥

,íéòâðazrcl yie ,mipin x`yn bix`a wx `ed oecipd lkeïìðî± ¦§¨¦§¨¨
.`nhp dfk ohw xeriy mby cnlp oipn

:`xnbd daiyn,àéðúczrxv ipica dxeza xn`p(my)iM cbAde' §©§¨§©¤¤¦
xn`p did eli` :`ziixad zx`an ,'zrxv rbp Fa didiãâa'ik ¦§¤¤©¨¨©¤¤

,xne` iziid 'ebe 'ea didiéì ïéàmirbp z`neh oic ea `diyàlà ¥¦¤¨
ãâaly bix` la` ,mlyìLìL ìò LL,cala zerav`ïépî ¤¤¨Ÿ©¨Ÿ¦©¦

,mirbpa `nhpy'ãâaäå' øîBì ãeîìzzeaxl ,`"de e"`e ztqeza ©§©§©¤¤
.d`neh zlawl df bix` mb

:`xnbd dywnàîéàåaezkd zpeeky xn`p `nye ±úBaøìwx §¥¨§©
ea yiy bix`ìLìL ìò äLäLlkn mly cba epi`y s`y ,migth §Ÿ¨©§Ÿ¨

yly lr yly wx ea yi m` la` ,mixiyrl s` `ed aeyg mewn
.`nhp epi` ,miiprl `l` aeyg epi`y ,zerav`

ike :`xnbd daiynàeä øîBçå ì÷ åàìlr dyly ea yiy bix`y ¨©¨¤
,mirbpa `nhp migth dylyàzLäiheg zrwty zrk ±éúL ©§¨§¦

áøòå,zerav` yly lr yly xeriya bix` bex`l ick da yiy ¨¥¤
ànhéîly bix` ,mirbpaìLìL ìò äLäL,migthàéòaéîike ± ¦©¥§Ÿ¨©§Ÿ¨¦©§¨

`l` .`ed xnege lw `lde ,mirbpa `nhpy epcnll weqtd jixv
wx ea yiy bix` mby epcnll `a 'cbade' zaiza xezid gxkda

.mirbpa `nhp zerav` yly lr yly
:`xnbd dywnéëä éàdyly lr dyly ly bix`y dny ok m` ± ¦¨¦

ly bix` ,axre izyn xnege lwa micnl mirbpa `nhp migth
ìLìL ìò LLzerav`éúéì énð[epcnlp mb-]øîBçå ì÷aizyn ¨Ÿ©¨Ÿ©¦¥¥§©¨¤

ick da yiy lk ,ebx`p `l oiicry miheg ly zrwt m`y ,axre
bix`y oky lk ,mirbpa z`nhp zerav` yly lr yly bex`l

.xzein 'cbade'n cenild ok m`e ,`nhp df xeriy ea yiy
:`xnbd zvxznìL ,àlàìL ìò äLäL,migtheæçc[miie`xy±] ¤¨§Ÿ¨©§Ÿ¨©£

éúà ,íéiðòì ïéa íéøéLòì ïéamz`neh zcnlp ±øîBçå ì÷aizyn ¥©£¦¦¥©£¦¦¨¥§©¨¤
la` ,axreìLìL ìò LLwxy oeik ,zerav`ïééæçc àeä íéiðòì± ¨Ÿ©¨Ÿ©£¦¦§©§¨

la` ,md miie`x,ïééæç àì íéøéLòìmdipira miaeyg oi`y ©£¦¦Ÿ©§¨
,mripvdløîBçå ì÷a éúà àìmiheg ly zrwt oky ,axre izyn Ÿ¨¥§©¨¤

mb daeyg zerav` yly lr yly ly bix` mdn bex`l xyt`y
oi`y yly lr yly bix`l dpnn cenll oi`e ,mixiyr ipira

,okle ,miiprl wx aeygàø÷ déáúëc àîòèdaxzpy zngn wx ± ©£¨§©§¥§¨
,z`f zrcl yi ,`nhp yly lr yly mby 'cbade' weqtaàì àä̈Ÿ

àø÷ déáúk,weqta azkp did `l eli` j` -ïðéøîb àìepiid `l ± ©§¥§¨Ÿ¨§¦©
z`f micnløîBçå ì÷airbp z`nehy ,`vnp mekiql .axre izyn §©¨¤

lkl ea yiy ozyt e` xnvn bix`a `l` zbdep dpi` micba
zbdep oi` micba ipin x`y la` .zerav` yly lr yly zegtd

.llk mirbp z`neh mda
:`xnbd dywnàîéàå`a 'cbade' weqta xezidy ,xn`p `nye ± §¥¨

úBaøìly bix`ìLìL ìò äLäLmigthíéãâa øàLaieyrd - §©§Ÿ¨©§Ÿ¨¦§¨§¨¦
.mirbp z`neh `dz ea mby ,ozyte xnv caln mipin x`yn
xnege lwa cnlp ,`nhp yly lr yly mb ozyte xnvay oicde

.dfk xeriya mi`nhpy axre izyn
:`xnbd zvxznàø÷ øîàyexita,'íézLôe øîö ãâa'cnlne ¨©§¨¤¤¤¤¦§¦

y ['cbade'] llkd lr hxtdïéà íézLôe øîö ãâallka `ed ixd ± ¤¤¤¤¦§¦¦
,'cbade'éðéøçà éãéî,xg` oinn cba ±àì,'cbade' llka epi` ± ¦¦©£¦¦Ÿ

cenll xyt` i`e .lecb xeriy ea yiyk s` mirbpa `nhp epi`e
,micba ipin x`ya dyly lr dylyl 'cbade' zaiza xezidn
e` xnv cbaa zerav` yly lr yly zeaxl `ay gxkda `l`
itk ,axre izyn xnege lwa z`f cenll oi`y oeik ,ozyt

.lirl `xnba x`azpy
d dywn aey`a 'cbade' zaiza xezid zn`ay xyt` :`xnb

,mirbpa mi`nhpy micba ipin x`ya dyly lr dyly zeaxl
èeòîéà ék ,àîéàåxnv' hxtd ici lr 'cbade'n micba ipin x`y §¥¨¦¦§
`weec ,'mizyteìMîìL ìò LL`nhp epi` df xeriyy ,ehrnzp ¦¨Ÿ©¨Ÿ

,cala ozyte xnva `l`ìL ìáàìL ìò äLànhéî äLx`ya mb £¨§Ÿ¨©§Ÿ¨¦©¥
.'cbade' zaizay xezidn daxzpy oeik ,mipin

:`xnbd daiynéáéúk éèeòéî éøzdxeza azkp minrt izy - §¥¦¥§¦¦
herindéèeòîì ãç ,íézLt [ãâáa] Bà øîö ãâa`a cg` weqt ± ¤¤¤¤§¤¤¦§¦©§©¥

micba x`y hrnlîly bix`a mirbp z`nehìMìL ìò LL ¦¨Ÿ©¨Ÿ
,zerav`éèeòîì ãçåmicba x`yîly bix`a mirbp z`neh §©§©¥¦

ìMìL ìò äLäLxezidn cenll oi`y gxkda ok m`e ,migth §Ÿ¨©§Ÿ¨
`a xezid `l` ,micba ipin x`ya mirbp z`neh 'cbade' zaizay
xnege lwne ,yly lr ylya mb mi`nhp ozyte xnvy epcnll
dn ,miiprl `l` aeyg oi`y oeik ,z`f zrcl oi` axre izyn
mb aeyg zerav` yly lr yly xeriya axre izy ok oi`y

.mixiyrl
:`ax zhiyl xfrl` oa oerny iax ly exewn z` zxxan `xnbd

øîàc àáøìeea yiy bix`a rbn z`neh zlaw oicyìLìò äL §¨¨§¨©§Ÿ¨©
ìLäLthmigíéãâa øàLa,ozyte xnv calneäééðéa àkéà`ed ± §Ÿ¨¦§¨§¨¦¦¨¥©§

,l`rnyi iax iac `pzl xfrl` oa oerny iax oia yiy lcadd
ydéì úéà øæòìà ïa ïBòîL éaøìe ,dfa d`neh zlaw yi ±àðúì §©¦¦§¤¤§¨¨¦¥§¨¨

déì úéì ìàòîLé éaø éácyi ezrc itle .dfa d`neh zlaw oi` ± §¥©¦¦§¨¥¥¥
ea yiy bix`a rbn z`neh zlaw ,xxalìLìL ìò äLäL,migth §Ÿ¨©§Ÿ¨

íéãâa øàLa,ozyte xnv caln ¦§¨§¨¦
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zay(iying meil)

déì àðî.xfrl` oa oerny iaxl el oipn ± §¨¥
eixacl :`xnbd daiynà÷ôðdf oic cnlp ±'ãâá Bà'îxn`pd ¨§¨¥¤¤

.ieaixl zxzein 'e`' zaizy ,mivxy z`nehaàéðúcitk - §©§¨
mivxy z`neh iabl xn`p ,`ziixaa epipyy(al `i `xwie)lke'§Ÿ

.'ebe 'cba F` ur ilM lMn ,`nhi mznA mdn eilr lRi xW £̀¤¦Ÿ¨¨¥¤§Ÿ¨¦§¨¦¨§¦¥¤¤
,`ziixad zx`an,'ãâa'ur ilk lkn' xn`p did eli` ,xnelk ¤¤

,xne` iziid ,'ebe 'cbaeéì ïéàuxyn d`neh lawiyãâa àlà ¥¦¤¨¤¤
ieyrd epiid 'cba'y mirbpn a` oipaa micnly ,ozyt e` xnvn

ly bix` la` ,el` mipinnìLìL ìò äLäLmigthíéãâa øàLa §Ÿ¨©§Ÿ¨¦§¨§¨¦
,ozyte xnv calnïéépî.d`neh lawiy,'ãâá Bà' øîBì ãeîìz ¦©¦©§©¤¤

mipin x`yn cba mby epcnll d`a zxzeind 'e`' zaizelawn
.d`neh

:`xnbd zl`eyééaàåoerny iax zrcy xaeqe ,`ax lr wlegd §©©¥
mpi` micba ipin x`yy ,l`rnyi iax iac `pz zrck xfrl` oa

,dyly lr dylya s` d`neh mey milawnéàî 'ãâá Bà' éàä©¤¤©
déì ãéáò.mivxya xn`pd 'e`' ieaix mr dyri dn ± ¨¦¥

iia`l :`xnbd daiyndéì éòaéîick xezid jxvp ±úBaøìbix` ¦¨¥¥§©
lyìLìL ìò LLzerav`,íéöøLa ànhîc ,íézLôe øîöa ¨Ÿ©¨Ÿ§¤¤¦§¦§¦©¥¦§¨¦

lr dyly ea yiy bix`y `l` cenll oi` 'cba' aezkdny
yly ea yiy bix` mby epcnll 'e`' jxvpe ,`nhp migth dyly

.`nhp zerav` yly lr
:iia` yxcy oicd z` `ax yxc oipn zx`an `xnbdàáøå,xaeq §¨¨

íéòâð éab àðîçø élbbix` mby ,mirbp iabl dxezd dzlib ± ©¥©£¨¨©¥§¨¦
itk ,`nhp zerav` yly lr yly ea yiy [ozyt e` xnvn]

lirl eyxcy(:ek),'cbade' zaiza xezidnì ïécä àeäå,íéöøL §©¦¦§¨¦
yly lr yly ea yiy bix` mb llek 'cba'y mirbpn micnly
lr dyly ly bix` mby epcnll ,'cba e`' xzeine ,zerav`

.mivxyn `nhp mipin x`yn migth dyly
mivxyl mirbpn cenll oi`y xaeq iia` recn zx`an `xnbd

:zerav` yly lr ylya mb mi`nhp ozyte xnvyàåééa,xaq §©©¥
Cøôéîì àkéày ,mirbpn cenild z` jextl yi ±íéòâðl äî ¦¨§¦§©©¦§¨¦

mixengdïkLiheg,íäa ànhî áøòå éúLmb mixeng md okle ¤¥§¦§¥¤¦©¥¨¤
mivxya ok oi`y dn ,zerav` yly lr yly ea yiy bix` oiprl
dyly ea yiy bix` `weecy xyt` ,mdn `nhp axre izy oi`y
'cba e`'n cenild jxvp jkle .mdn `nhp migth dyly lr
cnll xzein epi`e ,ozyte xnvn yly lr yly mda zeaxl

.mipin x`yn cba mi`nhn eidiy
:iia` ly ezprh lr `ax dpri dn zx`an `xnbdCãéàå`axe ± §¦¨

oicn mivxyn mi`nhpy ozyte xnva yly lr yly oic cneld
,xaeq ,mirbp z`nehCzòc à÷ìñ éày jzrca dler m` ±íéòâð ¦¨§¨©§¨§¨¦

éøéîçmivxyl mirbpn cenll xyt` i` okle ,mivxyn mixeng ± £¦¦
jkitle ,mdn `nhp zerav` yly lr yly ea yiy bix` mby

ok m` ,mivxya xen`d 'cba e`' xezin z`f cenll jixváBzëì¦§
àðîçøozyte xnvy ieaixd z` aezkl dkixv dxezd dzid ± ©£¨¨

['cba e`'] zerav` yly lr ylya mi`nhpíéöøL éab,cala ©¥§¨¦
eäéépéî íéòâð eúéìåxezid jxvp `le ,mivxyn mirbp oic cnlpe ± §¥§¨¦¦©§

e`'y gxkda `l` .z`f epcnll mirbpa xn`pd 'cbade' zaiza
bix`l cnll `a epi` mivxya xen`d 'cbayly lr yly

x`yn migth dyly lr dylyl `l` ,ozyte xnvn zerav`
.mirbpn cnlp ozyte xnvn zerav` yly lr yly oice ,micba

:`ax ly ezprh lr iia` dpri dn zx`an `xnbdCãéàåzrcle ± §¦¨
zerav` yly lr yly ly bix` mby yecigd azkp eli` ,iia`

,mivxy z`neha wx ,`nhp ozyte xnvneúà àì íéöøMî íéòâð§¨¦¦§¨¦Ÿ¨
,micnlp eid `l ±Cøôéîì àkéàc,jextl yiy ±l äîíéöøL §¦¨§¦§©©¦§¨¦
,mirbpn mixengyïkLuxydànèîs`axeriyäLãòk,cegl ¤¥§©¥§©£¨¨

yly lr yly ly bix` mi`nhny df oiprl mb mixeng okle
`ed `nhl mxeriyy mirbp ok oi`y dn ,ozyt e` xnvn zerav`
yly lr yly wx ea yiy bix`y xnel okzi ,qixbk xeriya
mb df oic cnll dxezd dkxved okle ,mda `nhp epi` zerav`

cvny iptn ,mivxyl mirbpn cenll oi` mewn lkne .mirbpa
okl ,mda mi`nhp axre izy mby ,mivxyn mixeng mirbp xg`
ozyte xnva yly lr yly zeaxl 'cba e`'n cenild jxvp
dyly lr dyly zeaxl dyxc epl oi` aeye .mivxyn `nhpy

.mivxyn mi`nhpy mipin x`yn migth
lirl(:ek),l`rnyi iax ly eyxcn zian `ziixa d`aed

ieyrd `weec `ed dxeza xn`pd mzq 'cba'y mirbpn micnly
.d`neh mey lawn epi` mipin x`yn cba okle ,ozyt e` xnvn
ezrcle ,yxcn zia eze`a dzpypy ztqep `ziixa `ian iia`

:lirl z`aend `ziixad lr zwleg `idàpz éàä ,ééaà øîà̈©©©¥©¨¨
z-][lirl eixac e`aedy df `pàðz Cãéàî ÷étî ,ìàòîLé éaø éác§¥©¦¦§¨¥©¦¥¦¨¨¨

ìàòîLé éaø éácepyp eixac mby xg` `pz zxaqn `iven - §¥©¦¦§¨¥
ixac z` `ian iia` .eixac lr wleg xnelk ,yxcn zia eze`a

,ipyd `pzd,ìàòîLé éaø éác éðúcmivxy z`neh iabl xn`p §¨¥§¥©¦¦§¨¥
(al `i `xwie)F` ur ilM lMn ,`nhi mznA mdn eilr lRi xW` lke'§Ÿ£¤¦Ÿ¨¨¥¤§Ÿ¨¦§¨¦¨§¦¥

,`pzd x`an ,'ebe 'cba,'ãâa'ur ilk lkn' xn`p did eli` ,xnelk ¤¤¤¤
,xne` iziid ,'ebe 'cbaeéì ïéàmivxyn d`neh lawiy cenllàlà ¥¦¤¨

ãâalyøîömiyakecba,íézLtmipinn cba wx mirbpay myk ¤¤¤¤¦§¦
,'cba' llka el`úBaøì ïéépîly cba s`øîöå ,íélîb øîö ¦©¦§©¤¤§©¦§¤¤

,íéáðøàeäöBð[xnv-]ïéøéMäå ,íéfò ìLxwirn ieyrd lirn ± ©§¨¦¨¤¦¦§©¦¨¦
,iyndCìkäå,iynd zleqtn ieyrd cba ±ïé÷éøqäåieyrd cba ± §©¨¨§©§¦¦

vxyn mi`nhp el` micba s`y oipn ,jxd iynn,miøîBì ãeîìz©§©
,'ãâá Bà'`pzdy `vnpe .micba ipin lk zeaxl d`a 'e`' zaize ¤¤

xn`py mewn lkl mirbpn a` oipaa yxecd lirl `ziixaa
mipin wxe ,ozyt e` xnvn cbal wx dpeekdy mzq 'cba' dxeza
daxnd ,ef `ziixaa `pzd lr wleg ,mivxyn mi`nhp el`

.mivxyn mi`nhp micba x`y mby 'e`' zaizn
mdixac epypy mi`pzd ipy ixac z` deyne iia` lr wleg `ax

:l`rnyi iax ly eyxcn ziaaàðz Cäì déì úéì ék ,øîà àáø̈¨¨©¦¥¥§©¨¨
[oey`xd `pzl oi` eay ote`d-]ìàòîLé éaø éácd`neh zlaw §¥©¦¦§¨¥

uxyníéãâa øàLamda yia wx epiid ,ozyte xnv calnìLìò L ¦§¨§¨¦¨Ÿ©
ìLL'cba'y ,mirbpn a` oipaa micnl df oiprly ,cala zerav` ¨Ÿ

bix`a la` ,ozyte xnvn `ed m` wx d`neh lawn df lceba
ea yiy mipin x`ynìùìL ìò äLäLmigthdéì úéà`pz mb ± §Ÿ¨©§Ÿ¨¦¥

oi`y `vnpe .'e`' xezin daxzpy ,d`neh zlaw yiy xaeq df
yly wx ea yiy bix` mdipy zrcly ,mi`pzd ipy oia zwelgn
,ozyte xnvn `ed m` `l` uxyn `nhp epi` zerav` yly lr
`ed m` mb uxyn `nhp migth dyly lr dyly ea yiy bix`e

.mipin x`yn ieyr
xn` cvik :`xnbd ddnz .`ax ixac oia dxizq dywn `xnbd
lr dyly ,oey`xd l`rnyi iax iac `pz ixacl mby `ax

,uxyn `nhp mipin x`yn migth dylyøîàc àeä àáø àäå± §¨¨¨§¨©
lirl xn` envr `ax ixde(:ek)ly mivxy z`neh zlawyìLäL §Ÿ¨

ìL ìòäLmigthíéãâa øàLazwelgna dielz ozyte xnv caln ©§Ÿ¨¦§¨§¨¦
y ,mi`pzddéì úéà øæòìà ïa ïBòîL éaøìe ,`nhp ±éaø éác àðúì §©¦¦§¤¤§¨¨¦¥§¨¨§¥©¦

déì úéì ìàòîLé.`nhp epi` ± ¦§¨¥¥¥
:`xnbd daiynàéääî àáø déa øãäxn`y dnn `ax ea xfg ± £©¥¨¨¥©¦

oerny iaxe l`rnyi iax iac `pzy iia`k xaeq `ed mbe ,dligz
,mdixac zpada iia` lr wlegy `l` ,cg` xac exn` xfrl` oa
`l` dxn`p `l d`neh lky mixaeq mi`pzd ipy iia` zhiyly
,mi`pzd ipy ixacl ,`ax zrcle .cala ozyt e` xnvn cbaa
la` .cala ozyt e` xnvn cba `l` `nhp oi` mirbpa mpn`
wx `nhp ,cala zerav` yly lr yly ea yiy bix` ,mivxya
dyly lr dyly ea yiy bix` j` ,ozyt e` xnvn ieyr `ed m`

.mipin x`yn ieyr `ed m` mb `nhp ,migth
:xg` uexizàîéà úéòaéàåxfg `l `ax ,xen` dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

wxy xaeq oey`xd l`rnyi iax iac `pzy iia`l dcene ,eixacn
zian ipyd `pzd ixacl xzeqe ,ze`nehd lka `nhp ozyte xnv

e ,l`rnyi iax ly eyxcnàä,`ax mya dxn`py ef `xnine ± ¨
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ריג oiwilcn dna` cenr fk sc ± ipy wxtzay
Bàîãâá.`Ed `iEAix - "F`" .mivxWA aizkC:àéðúcb"l- `id `zipzn i`C . ¥¤¤¦§¦¦§¨¦¦¨§©§¨§¦©§¦¨¦

`icdA ipY `PY `d ,ylW lr ylWl Dil `irAin :xn`e iiA` Dlr bilR ikid¥¦¨¥£¨©©¥§¨©¦©§¨¥§¨Ÿ©¨Ÿ¨©¨¨¥§¤§¨
`id `axC `yxC `N` ."oiiPn micbA x`WA dylW lr dylW":àðîçø élb §Ÿ¨©§Ÿ¨¦§¨§¨¦¦©¦¤¨§¨¨§¨¨¦©¥©£¨¨

íéòâða.DiiAxCd"de ,"cbAde" on.mivxWlDiPin ,mzd iM "cbA" odA aizkC oeikC ¦§¨¦§©§¥¦§©¤¤§¦§¨¦§¥¨¦§¦¨¤¤¤¦¨¨¦¥
a` oipaA opitli:áøòå éúL ïéà íéöøL ¨§¦©§¦§©¨§¨¦¥§¦¨¥¤

ïäa ànhî.cbaC`le izW `le ,EdA aizM ¦©¥¨¤§¤¤§¦§§Ÿ§¦§Ÿ
axr:éà Cãéàåã"ñ.lr :Kl xn` `axe ¥¤§¦¨¦§¨¨¨©¨©

micbA x`WA dylW lr dylWl KigxM̈§¥¦§Ÿ¨©§Ÿ¨¦§¨§¨¦
ENi`C ,`z`blr 'bmiYWtE xnvA ' ¨¨§¦©§¤¤¦§¦

- ixing mirbp i`C .sili mirbPn - mivxWA¦§¨¦¦§¨¦¨¥§¦§¨¦£¦¦
mivxWA `iEAix i`d `pngx aFYklwFYWle ¦§©£¨¨©¦¨¦§¨¦§§§

"cbAd"C `iEAixn`Wxcl `N` ,mirbpA ¦¦¨§©¤¤¦§¨¦¤¨¦§¨¨
`z` izixg`:äLãòëa.opirA mirbpE ©£¦¦¨¨§©£¨¨§¨¦¨¥©

qixbM:Cãéàî ÷étî.`Ed `vEn :xnFlM ¦§¦©¥¥¦¨§©¨
zxaQnogMW`C ,Dilr biltC `PY Kci` ¦§¨©¦¨©¨§¨¥£¥§©§©©

mivxW z`nEhl micbA x`W iAxnC:ìL ¦§©¥§¨§¨¦§§©§¨¦¤
íéfò.oiffFB oi`W mW lr ,dvFp ixwmzF` ¦¦§¦¨©¥¤¥§¦¨
`N`oihxFn:déì úéì ék øîà àáø.`Pzl ¤¨§¦¨¨¨©¦¥¥§©¨

mivxWA micbA x`WA `WixCbb lr '' §¥¨¦§¨§¨¦¦§¨¦©
lr dylW la` .WxFtnd on mEzq cnliC§¦§©¨¦©§¨£¨§Ÿ¨©
EAxzi`C ,EdA Dil zi` mivxWA dylW§Ÿ¨¦§¨¦¦¥§§¦§©

F`"n"cba:àéääî àáø déa øãä.xn`e ¥¤¤£©¥¨¨¥©¦©£©
l`rnWi iAx iaC `PzC"ayxexaC Exn` ` §©¨§¥©¦¦§¨¥§¨§¨¨

EdiiexzlC `N` ,iiA`M e`le .cg`x`WA ¤¨§¨§©©¥¤¨¦§©§©§¦§¨
b z`nEh micbAb lr 'lr dylW ,`Mil - ' §¨¦§©©¥¨§Ÿ¨©

`Mi` - dylW:àä àîéà úéòaéàå. §Ÿ¨¦¨§¦¨¥¥¨¨
ax `N` ,Dxn` `ax e`l - `tiqC `zrnW§©£¨§¥¨¨¨¨£©¨¤¨©
iAxC i`PY ixY EdiiexY inwF`l ,Dxn` `RR©¨£©¨§§¦©§©§§¥©¨¥§©¦
`PY dcFnC xninlE ,iccdM l`rnWi¦§¨¥©£¨¥§¥©§¤©¨
micbA x`WA mivxW z`nEh WiC `WixC: §¥¨§¥§©§¨¦¦§¨§¨¦

:b"dìk óà øîà àtt áøcééezàìíéàìk. §©©¨¨©©Ÿ§©¥¦§©¦
micbA lM s`" xn`wC `WixC `PzC lM s ©̀Ÿ§©¨§¥¨§¨¨©©¨§¨¦
micbA iWExtl e`l - "miYWtE xnv mzq§¨¤¤¦§¦¨§¨¥§¨¦
d`nEh x`WaC ,iz` `w d`nEhC minEzq§¦§§¨¨¨¥§¦§¨§¨

EAxzi`C ,micbA x`W E`OHn i`CeF`"n ©©¦©§§¨§¨¦§¦§©¥
mi`lkA xEn`d cbA iWExtl `N` ."cba¤¤¤¨§¨¥¤¤¨¨§¦§©¦
axl ,KMld .'ebe "fphrW mi`lM cbaE" mzq§¨¤¤¦§©¦©©§¥¦§¨§©

`RR.`PY i`dC DizNin `PY i`d wiRn `l ©¨¨©¥©©¨¦§¥§©©¨
xnzi` `le ,Dxn` Edi` `tiqC `wExiR Kde§¨¥¨§¥¨¦£©¨§¨¦§©
oiA biltnC `axC `AiN` Dil Yxn`cMb' ¦§¨§©§¥©¦¨§¨¨§©§¦¥

b lr,xnzi` ikd `N` ,dylW lr dylWl ' ©¦§Ÿ¨©§Ÿ¨¤¨¨¦¦§©
d ikC .mi`lM iiFY`l lM s`C ,`PY Kci`n `PY i`d wiRn `l :xn` `RR axde ©©¨¨©¨©¥©©¨¥¦¨©¨§©Ÿ§©¥¦§©¦§¦£¨

- `z` inp mivxW z`nEhl lM s`C oeikC ,ibEltl Kixv ded `axM Dil opinwFn§¦©¥§¨¨£¨¨¦¦§¥§¥¨§©Ÿ§§©§¨¦©¦¨¨
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aiige ,`ed d`xzac `axk l"iiw ,zivivd

`ziixe`cn ziviva:

àøáúñî'ek mizyte xnva i`w.`l

i`w \daxc` :jxtinl jiiy

daxn ± oi`exa i`w ,oi`ex daxn ± oi`exa

`le ,zilha `id devnd xwir `dc !?oineq

xeht ± zetpk 'c za zilh el oi` m`y .mc`a

zivivd on:éáøqekneqe xfrl` oa oerny

cg` xac exn`.xn`w xfrl` oa y"xc :z"`e

`l 'it` :rnyn .ozytd on ueg ea oikkqn

dkeqc w"ta inp opixn`cke ,dehp)mye :ai sc:(

mzd rnyne .dleqt ± ozyt ivip`a dkkiq

qekneqe .dehp `lc b"r` ,uitpe wiic epiidc

`"ayxlc :l"ie !dleqt ieeha `wecc xn`w

a xaqe ,opaxcn xq`w`edy itl uitpe wiicc

li`ed ,dxezd on xeq`c `ed ieehe ,ieehl aexw

`dc "cg` xac exn`" epiide .mirbpa `nhnc

epiid ± "dleqt ieeha dkkiq" qekneq xn`wc

"mirbpa `nhny iptn" xn`cn ,dxez xac

ixy `ziixe`cn i` exqe`l `xaq oi` opaxcnc

.zn z`neh meyn dxifb mirbp z`neha jkql

ivip`a k"` ± 'ziixe`cn xeq` ieehac oeike

,ieehl aexw `edy iptn ,opaxcn xeq`i ozyt

ziyixtck:

ïéðåàozyt ly..dehp `ly :qxhpewa 'it

izy `pz xakc iptn ok yxtl wgce

oipe`c :i"xl d`xpe !aizk axre izy `d ?mirbpa eze`nhl olpnc :`"aixl dywe .axre

izy oia xkip xnvay itl ,xnv epiid ± xn`wc axre izye .jexra 'it oke .dehn epiid

mieehy enk `le ,ci xg`lk ieehe ,lecbd xnv ly zepeyld on `ed izydc .axrl

`l ± ieehd `edy ozyt ly oipe`e .oilibx oi` eiykry t"r` ,ewleyl did jxce .axrd

w"ta xn`ck .axr ly dfi`e izy ly dfi` xkip `ly itl ,axr `le izy `l xkfed

f"r 'qnc):fi 'c:(yigxzi` ?`axrc ide `izyc id :dil exn` ,ixeaiw ixz dil ezii`

`xeaif `z` `qip dil)azinl(ozyta xkpin `l :`nl` ,'ek `axrc lr:ìë`veid

oiwilcn oi` urd on.:i"xe`e !dliztl c`n aeh mbe ,otb xnva oiwilcny mei lka miyrne .ea wilcdl xeq` `di k"`c :z"xl d`xp oi`e .otb xnve qeapwa oebk :lirl qxhpewa 'it

`l` .qeapw enk ,rxf oin inp ozyte .'ek mirxf x`y ,dxez dxq` sele qeapw :zegpna 'ixn`ck ,`ed rxf `l` .urd on mi`vei mpi`c ,otb xnve qeapwa wilcdl xzen i`ce

"oikxan cvik"a xn`c ,cere .ur dpi`y t"r` ,ur dl ixwe dzid dhg c"nl zrcd ur enke ,"urd izyta mpnhze" aizkck ,ur ixwi`c meyn ozyt ixynl 'ipzna jixhvi`c

)mye :n sc zekxa:(b xnve qeapwe ozyte ,"urd ixt `xea" dilr opikxan `l ± witne `pli` xcd `le `xitl zlwy i`c `kid lkxcd `l ± rxfd epiid ,`xitl zlwy i` ot

edpip urd on `vei e`l :jkld ,witne `pli`:ïéàåozyt `l` mild` z`neh `nhn.w"ta lirl xn`c `de).fi sc:(lawl ld` dyrp milkd lkc rnyn .ody lka onvr lre

.xaegn `edy t"r` ,ozyt `l` `nhin oi`e ,cba zxezn elha ± ld`l exaigy oeik .cba did dligzny b"r` ,rwxwl exaigy ,reawd xaca ixii` `kd ± ld` zngn d`neh

zeld`a opzc :i"xl dywe .'ek "ld`d lr dfde" aizkck)`"n ,g"t(ipta ozyt ly oipicq oivveg ji`e .mild` mieyr mdy mipicqde 'ek daizde dciyd :oivvege oi`ian el`

`"ra zeipyna yxit `"ayxe .mi`nhn opi`y ,oireawe iyn ly oipicqa ixiinc :l"ie !d`nehd ipta uveg epi` d`neh lawnd xac lk `de ?d`nehd:
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zay(iying meil)

`l` `a epi`ééeúàì[lr cnll ,xnelk ,`iadl-],úéöéöxn`py §¨¥¦¦
(gl eh xacna)mirbpn micnle ,'mdicba itpM lr zviv mdl EUre'§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤

la` ,ziviva miaiige 'cba' llka md ozyt e` xnvn micba wxy
zlaw oiprl mpn` .ziviv zevnn mixeht mipin x`yn micba
micba ipin lky mivxya xen`d 'cba e`'n micnl rbn z`neh

.zerav` yly lr ylya s` d`neh milawn
iax iac `pz zrca `tt ax ly eyexit lr ddnz `xnbd

oiprl `lde :oey`xd l`rnyiáéúk àéãäa ,úéöéöaezk yxetn ± ¦¦§¤§¨§¦
(`i ak mixac)íézLôe øîö ,æðèòL Laìú àì','eiCgiáéúëeweqta Ÿ¦§©©©§¥¤¤¦§¦©§¨§¦
,eixg`lyCl äNòz íéìãb','ebe 'LzEqM zFtpM rAx` lr §¦¦©£¤¨©©§©©§§§

mixen`d mipinn micbaly ,cenll yi miaezkd zekinqne
la` ,milicb dyrz mdl ,ozyt e` xnvn epiide ,eiptly weqta

.mirbpn z`f cenll jixv recne ,mixeht micba ipin x`y
:`xnbd zvxznàðéîà Czòc à÷ìñxnel jzrc lr dler did ± ¨§¨©§¨¨¦¨

,ziviva aiigd cbad oin lr epcnll d`a `l miaezkd zekinqy
e` xnvn zeidl mikixv mnvr zivivd ihegy epcnll d`a `l`

e ,ziviva miaiig micbad ipin lk mpn` ,ozytàáøãkitke ± ¦§¨¨
,`ax yxcyéîø àáøc,miweqtd oia dxizq dywd ±áéúkxacna) §¨¨¨¥§¦

(gl ehzviv lr Epzpe ,mzxcl mdicba itpM lr zviv mdl EUre'§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨§¨§©¦¦
ðkäólr' xn`p xak ixdy ,zxzein 'spkd' zaize ,'zlkY lizR ©¨¨§¦§¥¤

,'zlkz lizt zivivd lr epzpe' aezkl ic dide ,'mdicba itpk
`weec `dz zivivdy cnll d`a 'spkd' zaizy gxkda `l`

nïéîdðkó,zlhen `id eilryejci`náéúk(`i ak mixac)`l' ¦¨¨§¦Ÿ
fphrW WAlz,'åécçé íézLôe øîömilcB' xn`p eixg`ly weqtae ¦§©©©§¥¤¤¦§¦©§¨§¦¦

,micbad ipin lkay cenll yi miweqtd zekinqne ,'KN dUrY©£¤¨
zivivd oi`y ixd ,zivivd iheg z` 'jl dyrz' 'mizyte xnv'n

,ozyt e` xnvn `l` ,cbad oinn ziyrpãöék àäeayiizi cvik ± ¨¥©
n miheg ,maeyii `ed jk `l` ,mixacdïéøèBt íézLôe øîözaeg ¤¤¦§¦§¦

zivivïðéîa ïéae ,ozyte xnv icbaa ±ïðéîa àlL ïéamicbaa ± ¥§¦¨¥¤Ÿ§¦¨
n miheg j` ,miaezkd zekinqn yxcp df oice ,xg` oinnøàL§¨

,ïéøèBt ïðéîa ,ïéðéîspkd oinn mihegy 'spkd' xezin yxcpy itk ¦¦§¦¨§¦
j` ,mixhet mlerlïðéîa àlL,xg` oinn micba ±.ïéøèBt ïéà ¤Ÿ§¦¨¥§¦
,`xnbd zniiqnCzòc à÷ìñyexcl jzrca dler did ± ¨§¨©§¨

miaezkd,àáøãk,ziviv zaegl micba ipin x`y mb zeaxleà÷ ¦§¨¨¨
ïì òîLîa` oipaa micnly ,l`rnyi iax iac `pz eprinyn ± ©§©¨

,ozyt e` xnvn `l` epi` ziviv zevna xen`d 'cba'y mirbpn
zekinqa ic oi`y .zivivn mixeht mipin x`yn micba la`
jixv okle ,`ax dyxcy itk dyxecl xyt`y oeik ,miweqtd

.mirbpn cenill
l`rnyi iax iac `pz zrcly ,`vnp wgvi xa ongp ax itl
,miaiig mizyte xnv icba wxy ziviv oiprl mirbpn micnl
xen`d 'cba e`'n micnl mivxy z`neh zlaw oiprl jci`ne

:`xnbd dywn .mi`nhp micba ipin x`y mby mivxyaáø øîà̈©©
ìàòîLé éaø éác àðúì ,éMà áøì àáøc déøa àçàyxity dn itl £¨§¥§¨¨§©©¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥

,eixac z` wgvi xa ongp axäàîeè ïéðòì àðL éàîdpey dna ± ©§¨§¦§©§¨
cenll yi mirbpn a` oipany s`y ,zivivn mivxy z`neh
e` xnvn ieyrd cba `weec `ed mivxy z`neha xen`d 'cba'y

,ozytéaøîcmby df `pz daxn ok it lr s`e ±íéãâa øàL ¦§©¥§¨§¨¦
zngn ,mi`nhp,'ãâá Bà' áéúëcx`y zeaxl 'e`' zaiz miyxece ¦§¦¤¤

,micbaénð àëäxn`py ,ziviv iabl o`k mb ±(ai ak mixac)milcB' ¨¨©¦§¦¦
,'DA dQkY xW` LzEqM zFtpM rAx` lr KN dUrYàîéì[xn`i±] ©£¤¨©©§©©§§§£¤§©¤¨¥¨

`pzdíéãâa øàL úBaøì,ziviv aeigl ozyt e` xnvl sqepa §©§¨§¨¦
îzeaizd'da äqëz øLà'.dyxcl zexzeind ¥£¤§©¤¨

:`xnbd zvxznàeää'da dqkz xy`' xezid -úeñk ééeúàì ©§¨¥§
àúàc àeä àîeñ.ecbaa ziviv lihdl aiig xeiry zeaxl `a - ¨©£¨

.ziviv aeigl micba x`y zeaxl xzein epi` ok m`e,àéðúcxn`p §©§¨
ziviv zevna(hl eh xacna)úeñëì èøt ,'Búà íúéàøe'zcgeind §¦¤Ÿ§¨¦§

l,äìéì.zi`xp zivivd oi` dlila ixdy ,zivivn dxehty ©§¨
,`ziixad zxxanøîBà äzà'eze` mzi`xe'n yexclúeñëì èøt ©¨¥§¨¦§

Bðéà Bà ,äìéìhrnl `a epi`y okzi ixd -,àîeñ úeñëì èøt àlà ©§¨¥¤¨§¨¦§¨
,`ziixad daiyn .zivivd z` ze`xl leki epi`yàeäLk§¤

[aezkdyk-]øîBà(ai ak mixac)'da äqëz øLà'daxn df xeziy ¥£¤§©¤¨
,sqep cbaøeîà àîeñ úeñk éøä,aeiglíéi÷î éðà äî àäxen`d £¥§¨¨¨¨£¦§©¥

,'Búà íúéàøe'cnll `a `edy gxkda,äìéì úeñëì èøt`idy §¦¤Ÿ§¨¦§©§¨
,`ziixad zl`ey .zivivn dxehtúBaøì úéàø äîedqkz xy`'n ¨¨¦¨§©

'daàîeñ [úeñk],aeiglàéöBäìeziviv aeignäìéì úeñk §¨§¦§©§¨
xy`'n ,jtidl yexcl xyt` `lde ,'eze` mzi`xe' xn`pdn
zeqk hrnp 'eze` mzi`xe'ne ,dlil zeqk aeig daxp 'da dqkz

,`ziixad daiyn .`neqéðà äaøî'da dqkz xy`'n,àîeñ úeñk ©§¤£¦§¨
'eze` mzi`xe' xen`d z` jka xwer ip` oi`yLixddðLi ¤¤§¨

zivivdíéøçà ìöà äéiàøa,`neqd ziviv z` mi`exd ¦§¦¨¥¤£¥¦
,miweqtd ipy miniiwzneäìéì úeñk éðà àéöBîe,'eze` mzi`xe'n ¦£¦§©§¨

Lokäéiàøa dðéàs`,íéøçà ìöàmi`ex mpi` mlerd lk ixdy ¤¥¨¦§¦¨¥¤£¥¦
weqtd `vnp ,'da dqkz xy`'n ef zeqk daxp m`e ,dlila

.xwrp 'eze` mzi`xe'
,`neq zeqk zeaxl `a 'da dqkz xy`'y oipn :`xnbd zl`ey

àîéàå`ay xn`p `nye ±øàL úBaøìipiníéãâaxnv caln §¥¨§©§¨§¨¦
.zivivn xeht `neq la` ,ziviv aeigl ozyte

:`xnbd daiyn,àøazñîxy`' xezid xn`p eay weqtdy oeik ¦§©§¨
'da dqkzéà÷wqer ±acbaíézLôe øîöyi oky ,lirl x`eank] ¨¥§¤¤¦§¦

,[miaezkd zekinqn cenlläaøîn ztqep zeqk xezidøîö §©¤¤¤
,íézLôeike ,el` mipinn dieyrd `neq zeqk epiideéà÷± ¦§¦¨¥

weqtd wqerykäaøî ,íézLôe øîöaxezid,íéãâa øàL,dinza §¤¤¦§¦§©¤§¨§¨¦
.ok xazqn oi`y i`ce

lirl epipy(.ek)meyn ozyta jkql lqet xfrl` oa oerny iaxy
:ok xaeqd sqep `pz `ian iia` .mirbp z`neh lawny,ééaà øîà̈©©©¥

,ãçà øác eøîà ñeëîeñå øæòìà ïa ïBòîL éaøenikqd ,xnelk ©¦¦§¤¤§¨¨§§¨§¨¨¤¨
epi`y s` jekiql leqt mirbp z`neh lawnd xacy ,cg` xacl

.[`nhp epi` ,uxy e` zn ea rbp m` oebk] ze`neh x`y lawnéaø©¦
ïøîàc àä ,øæòìà ïa ïBòîL,`ziixaa lirl enya epxn`y dn ± ¦§¤¤§¨¨¨©£¨¨

jekiql lqty ixd ,'ozyt cba' xn` `le ,'ozyt'a oikkqn oi`y
ozyt iheg oke ,mihegl deehp `le utepy ozyt ly zeceb` mb
x`y `le ,mirbp z`neh wx zkiiy mdae ,cbal ebx`p `ly

xaeq oke .ze`nehàéðúc ,ñeëîeñ,`ziixaadëkéñ ,øîBà ñeëîeñ §§©§¨§¥¦§¨
dkeqd jkiq ±aozytéeåè,mihegläànènL éðtî ,äìeñt §¨§¨¦§¥¤¦©§¨

.íéòâða¦§¨¦
:`xnbd zx`anïàîk`nhp ieeh ozyty qekneq xn` in zrck ± §©

,izyd iheg s`e ,oeail mcew mb mirbpaàpz éàä ékdf `pzk ± ¦©©¨
.ok xn` ,[xi`n iax]ïðúc(g"n `"it mirbp)iheg ly zrwt ,éúL ¦§©§¦

,áøòå,ozyt e` xnvnãiî íéòâða ànhî,diehd xg`éaø éøác §¥¤¦©¥¦§¨¦¦¨¦§¥©¦
éúMä ,øîBà äãeäé éaøå .øéàî`nhinäìMiMîeze` e`iveiyn ± ¥¦§©¦§¨¥©§¦¦¤¦¨¤

,epall ick da eze` milyany dxeidnáøòäå`nhin.ãiî §¨¥¤¦¨
ïéðeàäåzeceb`e ±ïzLt ìLmi`nhin ,dehp `ly utepn §¨¦¤¦§¨

eðaìúiLîmby xi`n iaxk xaeq qekneqe .xepza mnenig ici lr ¦¤¦§©§
.jekiql elqt okle ,diehd xg` cin `nhin izyd

äðùî
nddwlcdl zeleqtd zelizt hxtl dkiynn epiptly dpy

:mild` z`neh iabl dnec llk d`ian ok ab`e ,zayaàöBiä ìk̈©¥
,õòä ïî,qeapwn ieyrd cbae qeapw oebkBa ïé÷éìãî ïéàoi` ± ¦¨¥¥©§¦¦

dler dpi`e zkqkqn y`dy iptn ,zay xpl dlizt epnn miyer
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äøéæb ,ïk íà !éîð éléî ìk eléôà ,äaéø ìäà ìäàŸ¤Ÿ¤¦¨£¦¨¦¥©¦¦¥§¥¨

ïläl äî :àîéàå ?déì éðäà éàî äåL,íéLø÷óà ¨¨©©£¦¥§¥¨©§©¨§¨¦©
àø÷ øîà !íéLø÷ ïàkíéLø÷ úéNòå","ïkLnìïkLî ¨§¨¦¨©§¨§¨¦¨§¨¦©¦§¨¦§¨

äzòî àlà .ïkLî ïééeø÷ íéLø÷ ïéàå ,ïkLî éeø÷ Y¨¦§¨§¥§¨¦§¦¦§¨¤¨¥©¨
úéNòå"éøwéà àì äñëî ,éîð éëä "ìäàì äñëî §¨¦¨¦§¤¨Ÿ¤¨¦©¦¦§¤¨¦§¦

äàîè äîäa øBò :øæòìà éaø éòác àä àlà !ìäàŸ¤¤¨¨§¨¥©¦¤§¨¨§¥¨§¥¨
àîhiL eäîäøBäè äîäa øBò àzLä ?únä ìäàa ©¤¦¨¥§Ÿ¤©¥¨§¨§¥¨§¨

íúä éðàL !?àéòaéî äàîè äîäa øBò ,ànhî àì̈¦©¥§¥¨§¥¨¦©§¨¨¥¨¨
áéúëc ,àø÷ déøãäà øãäc"eàLðåïkLnä úBòéøé úà ©£©£©§¥§¨¦§¦§¨§¤§¦©¦§¨

ãòBî ìäà úàåeäñëîäñëîeLçzä"åéìò øLà §¤Ÿ¤¥¦§¥¦§¥©©©£¤¨¨
ïBéìò Léwî,ïåzçzìóà Y ìäà éeø÷ ïBzçz äî ©¦¤§©©§Ÿ©©§¨Ÿ¤©

äîäa øBò :øæòìà éaø éòa ,àôeb .ìäà éeø÷ ïBéìò¤§¨Ÿ¤¨¨¥©¦¤§¨¨§¥¨
úàîeè àîhiL eäî ,äàîè?ïéìäààéòaéî÷ éàî §¥¨©¤¦¨¥§©Ÿ¨¦©¨¦¨£¨

:äáäà øa àcà áø øîà Y ?déìLçzéîéa äéäL ¥¨©©©¨©©£¨©©¤¨¨¦¥
áø øîà ?äéä øBäè Bà äéä àîè ,déì àéòaéî÷ äùîŸ¤¨¦¨£¨¥¨¥¨¨¨¨¨¨©©

eøLëeä àì :àðéðz ?déì éòaéz éàî :óñBéúëàìîì ¥©¦¨¥¥¨¥¨Ÿ§§¦§¤¤
,àaà éaø áéúî !ãáìa äøBäè äîäa øBò àlà íéîL̈©¦¤¨§¥¨§¨¦§©§¦©¦©¨

éðL :øîBà äãeäé éaøúåàñëîúBøBò ìL ãçà ,eéä ©¦§¨¥§¥¦§¨Ÿ¨¤¨¤
íéìéàíéîcàîúBøBò ìL ãçàå.íéLçzäéîçð éaø ¥¦§¨¨¦§¤¨¤§¨¦©¦§¤§¨

àäå .ïìéà àìz ïéîk äîBãå ,äéä ãçà äñëî :øîBà¥¦§¤¤¨¨¨§¤§¦§¨¦¨§¨
!àeä àîè ïìéà àìzLiL ,àeä ïìéà àìz ïéîk :÷"ä §¨¦¨¨¥§¦§¨¦¨¤¥

.øBäè Y àëäå ,àîè Y íúä eléàc ,ïìéà àìz àìå ,äaøä ïéðååb Baø"à:óñBéä"à §¨¦©§¥§Ÿ§¨¦¨§¦¨¨¨¥§¨¨¨¥
" ïðéîbøúîc eðééäNOL Y "àðåbññïéðååâaànhîc äàîè äîäa øBò :øîà àáø .äaøä ©§¦§©§§¦©©§Ÿ¨¤¨¦§¨¦©§¥¨¨¨©§¥¨§¥¨§¦©¥

ìäàaä÷lLå ,äàîè äîäa øBò äaéø Y 'øBòá Bà' 'øBò' àéðúc ,àëäî únä.ïäk ãéa §Ÿ¤©¥¥¨¨§©§¨¨¦¨§¥¨§¥¨§¤¨¨§©Ÿ¥
øîBì ãeîìz ?ïépî ïäî úçà äNòå ïlekî õö÷:Cøôéîì àkéàå .'øBò úëàìî ìëa Bà' ¨©¦¨§¨¨©©¥¤¦©¦©§©§¨§¤¤§¦¨§¦§©

àlà éì ïéà 'øBò' :àéðúc ,íéöøMî øîb :àlà !ïäa àîè áøòå éúL ïkL Y íéòâðì äî©¦§¨¦¤¥§¦¨¥¤¨¥¨¤¤¨¨©¦§¨¦§©§¨¥¦¤¨
äî :Cøôéîì àkéàå .'øBò Bà' øîBì ãeîìz Y ïépî äàîè äîäa øBò ,äøBäè äîäa øBò§¥¨§¨§¥¨§¥¨¦©¦©§©§¦¨§¦§©©

ì,äæ éàøk äæ éàø àì ,ïécä øæçå .eçéëBé íéòâð Y ,äLãòëa ïéànèî ïkL Y íéöøLàìå ¦§¨¦¤¥§©§¦§©£¨¨§¨¦¦§¨©©¦Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ
øåòk äàîè äîäa øBò äNòå ,ïäa àîè øåòL Y ïäaL äåMä ãvä ,äæ éàøk äæ éàø§¦¤¦§¦¤©©©¨¤¤¨¤¤Ÿ¨¥¨¤§¨¨§¥¨§¥¨§Ÿ
øåòk äàîè äîäa øBò Ba äNòðå ,Ba àîè øåòL ,únä ìäà àéáà éðà óà ,äøBäè äîäa§¥¨§¨©£¦¨¦Ÿ¤©¥¤Ÿ¨¥§©£¨§¥¨§¥¨§Ÿ
Y ïäaL äåMä ãväl äî ,Cøôéîì àkéà :éLà áøì Léðøaî àáø déì øîà .äøBäè äîäa§¥¨§¨£©¥¨¨¦©§¦§©©¦¦¨§¦§©©§©©©¨¤¤¨¤
:Léðøaî àáø øîà àlà !úéfëa àlà ànèî BðéàL úîa øîàz ,úéfkî úBçôa ïéàîè ïkL¤¥§¥¦§¨¦©©¦Ÿ©§¥¤¥§©¥¤¨§©©¦¤¨¨©¨¨¦©§¦

àéúà

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

שבת. פרק שני - במה מדליקין דף כח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zay(iyiy meil)

àéúàcnlp ±íéfò ìL äöBpî øîBçå ì÷acba dn ,[mifir xnv-] ¨§¨§©¨¤¦¨¤¦¦
mifr ly dvepn ieyrd,íéòâða ànhî ïéàL,ld` epnn dyr m` ¤¥¦©¥¦§¨¦

,únä ìäàa ànhîdey dxifba micnl mild` z`neh ixdy ¦©¥§Ÿ¤©¥
,mifir zerixin did okyna ld`d xwire ,okynn 'ld`' 'ld`'

ok m`eäàîè äîäa øBòjka mifir ly dvepn dxengyäànhnL §¥¨§¥¨¤¦©§¨
,íéòâðaikeL ïéc Bðéàld` dpnn dyr m`.únä ìäàa äànhn ¦§¨¦¥¦¤¦©§¨§Ÿ¤©¥
lirl(`"r)xyked dxedh dnda xer wxy ,`ziixa sqei ax `iad

ygzdy cnll `ziixad zpeeky ,x`iae .miny zk`lnl
dxedh dnda xer wxy jkn epcnle ,xedh oin did okynay
dnda xer mby `ax ycigy zrk j` .mild` z`neh `nhp
zl`ey .epcnll `ziixad d`a dn `xnbd zxxan ,`nhp d`nh

:`xnbdàlàåz`neha `nhp d`nh dnda xer mby ok m` ± §¤¨
,mild`øBò àlà íéîL úëàìîa eøLëeä àì ,óñBé áø éðúc àä̈§¨¥©¥Ÿ§§¦§¤¤¨©¦¤¨

àúëìä éàîì ,ãáìa äøBäè äîäaz`f dxn` dkld efi` jxevl ± §¥¨§¨¦§¨§©¦§§¨
oiprd mvr z` epcnll `ziixad zpeeky xnel oi`y .`ziixad
dne ,did didy dn ixdy ,xedh oin did okyna didy ygzdy

.ef dricin epl `vei
epcnll d`a `ziixad :`xnbd daiynìoipr,ïéléôzmd mby §§¦¦

.dxedh dnda xern `weec zeidl mdilre ,miny zk`ln
:`xnbd ddnzeäa áéúk àéãäa ,ïéléôzmda azkp yxetn `ld ± §¦¦§¤§¨§¦§

(h bi zeny),Lipir oiA oFxMflE ,Lci lr zF`l Ll dide'äéäz ïòîì §¨¨§§©¨§§¦¨¥¥¤§©©¦§¤
éôa 'ä úøBz,'Ezeidl dkixv ''d zxez'y minkg eyxceøzenä ïî ©§¦¦©¨

éôaEzxez md oilitzd zeiyxty oeike ,dlik`a xzend oinn ± §¦
dnda xern zeidl oilitzd lry epcnl weqtdn xak ok m` ,'d

iixade ,dxedh.z`f ycgl dkixv dpi` `z
:`xnbd daiynàlàepcnll d`a `ziixadïøBòìizal ± ¤¨§¨

`l` mziiyrl xyked `ly ,zeiyxtd migpen mday oilitzd
mpi`y oeik ,'LitA 'd zxFY'n z`f cenll oi`y ,dxedh dnda xer©§¦

.'d zxez
:`xnbd dywnïéléôz ìL ï"éL ,ééaà øîàäåo"iy ze` zxev ± §¨¨©©©¥¦¤§¦¦

n `ed df oic ,y`x ly ziad lr miyery,éðéqî äLîì äëìäoke £¨¨§Ÿ¤¦¦©
ly drevxae ,z"lc ze` oink y`x ly drevxd zxiywa miyer
md eicgie ,c"ei ze` zxeva dtetk drevx z`vei ci ly oilitz
zazkp 'd myn o"iy ze`dy oeike .'d ly eizenyn 'icy' my
s`y 'LitA 'd zxFY'n cenll yi aey ,envr ziad xer ihnwn©§¦
df oicy xnel oi`e ,dxedh dnda xern zeyrdl jixv ziad

.`ziixad dycig
:xg` ote`a `ziixad z` x`al dqpne da zxfeg `xnbd,àlà¤¨

oiprl exn`p mixacdïøòNa ïëøBëìoilitzd zeiyxt z` jexkl ± §§¨¦§¨¨
dnda ly epiide ,slwd z` miyer epnny oinn dnda ly xriya

,cala dxedhåokïãéâa ïøôBúìmiciba oilitzd iza z` xetzl ± §§§¨§¦¨
yzenda ly miciba epiide ,slwd miyer epnny oinn dnda l

dkixv ok lre ,'d zxez oi` el` mixacay ,cala zexedh
.dxedh dndan wx miyrp md s`y ycgl `ziixad

:`xnbd dywnénð àäeyri dxitzde dkixkdy oicd mb ± ¨©¦
,zexedh zenda ly micibe zexryn,àeä éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©

úBòaeøî ïéléôz ,àéðúc,miraexn zeidl mikixvy oilitzd iza - §©§¨§¦¦§¨
`ed jkl xewnd,éðéqî äLîì äëìäipiqn dkld dlawzp oke £¨¨§Ÿ¤¦¦©

oilitzdyïãéâa úBøtúðå ïøòNa úBëøëðepiide ,oilitzd oin ly ¦§¨¦§¨¨§¦§¨§¦¨
.zexedh zenda lyn

dwiqn .xg` ote`a `ziixad zpeek zx`ane da zxfeg `xnbd
:`xnbdàlàepcnll d`a `ziixadúBòeöøìjixvy ,oilitzd ¤¨¦§

.dxedh dnda xern mzeyrl
:`xnbd dywnúBòeöø ,÷çöé éaø øîàäåzekixvy oilitzd §¨¨©©¦¦§¨§

dpiidzy,úBøBçL`ed jkl xewnd,éðéqî äLîì äëìäoicy oeike §£¨¨§Ÿ¤¦¦©
eidiy oicd mby xazqn ,ipiqn dynl dklda xqnp zerevxd
dycig df oicy xnel oi`e ,my xqnp zexedh zenda xern

:`xnbd daiyn .`ziixadéøéîâc éäðdkld dxqnp mpn` ± §¦¦§¦¦
zerevxd eidiy ipiqn dynl,úBøBçLly mxern eidiy la` §

zendaéøéîb éî úBøBäèdkxved okle ,ok dklda xqnp ike ± §¦§¦¦

.z`f ycgl `ziixad
miny zk`lnl exyked `l' `ziixad ixac `pwqnly xg`n
,okynd zk`ln oiprl exn`p `l ,'cala dxedh dnda xer `l`
ewitq z` dpnn heytl oi` ok m` ,oilitzd zerevx oiprl `l`

xfrl` iax ly(`"r lirl)e` xedh oin did okynay ygzd m`d
.okyna didy ygzd ly ezedna oecl zxfeg `xnbd .`nh

:`xnbd zxxanLçúc dìò éåä éàîoipra `pwqnd `id dn ± ©¨¥£¨§©©
ygzd,äLî éîéa äéäL.`nh oin e` did xedh oin m`d ¤¨¨¦¥Ÿ¤

:`xnbd daiynøîBà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àòlà éaø øîà̈©©¦¦¨¨¨©©¦¦§¤¨¦¥
àìå ,äéä dîöò éðôa äiøa ,äLî éîéa äéäL Lçz ,øéàî éaø äéä̈¨©¦¥¦©©¤¨¨¦¥Ÿ¤§¦¨¦§¥©§¨¨¨§Ÿ
úçà ïø÷å ,àeä äîäa ïéî íà ,àeä äiç ïéî íà íéîëç da eòéøëä¦§¦¨£¨¦¦¦©¨¦¦§¥¨§¤¤©©

äLîì Bì ïncæð äòL éôìe ,Bçöîa Bì äúéä`le ,okynd jxevl ¨§¨§¦§§¦¨¨¦§©¥§Ÿ¤
,okl mcew ievn didepnî äNòåd dqkn z` dynå ,ïkLîaey §¨¨¦¤¦§¨§

,æðâð,`rl` iax giken .cer ievn epi`eøîà÷cî[xn`y dnn-] ¦§©¦§¨¨©
,xi`n iaxBì äúéä úçà ïø÷ygzldpéî òîL ,Bçöîagken ± ¤¤©©¨§¨§¦§§©¦¨

y jknáéø÷äL øBL ,äãeäé áø øîàc ,äéä øBäèeze`ïBLàøä íãà ¨¨¨§¨©©§¨¤¦§¦¨¨¨¦
,'dl oaxwøîàpL ,Bçöîa Bì äúéä úçà ïø÷(al hq mildz)áèéúå' ¤¤©©¨§¨§¦§¤¤¡©§¦©

,'ñéøôî ïø÷î øt øBMî 'äìixd .`ed cigi oxw oeyl 'oixwn'e ©¦¨©§¦©§¦
daixwd `ldy ,`id dxedh dy`xa zg` oxw dl yiy dixady
egvna zg` oxw el dzidy ygzdy o`kne ,'dl oey`xd mc`

.did xedh oin
mc` aixwdy xeyy dcedi ax ly ezyxc lr dywn `xnbd

`lde :zg` oxw el dzid oey`xdézøz 'ïéø÷î'miipxw izy lra ± ©§¦©§¥
,òîLîilra md mixeey mzqe ,miipxw lra exe`ia 'oixwn' ixdy ©§©

:`xnbd daiyn .miipxw izy,áéúk 'ïø÷î' ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨©§©§¦
dzidy rnyne ,jk e`xwl xyt` c"ei `la azkpy oeik ,xnelk

.cala zg` oxw el
mc` aixwdy xey iabl xen`dn zhyty myk :`xnbd dywn

,`ed xedh ygzdy ,oey`xddépéî èBLôéìå,mb jkn heytz ± §¦§¦¥
àeä äîäa ïéîcy`xd mc` aixwdy xeyd i`cea ixdy ,ygzdoe §¦§¥¨

iax xn` recne ,dig `le gafnl daxw `id wxy ,dnda oin did
.dnda oin e` dig oin ygzd m` minkg erixkd `ly xi`n

:`xnbd zvxznàkéàc ïåékenyy ig lra yiy oeik ±ïéîc ,'Lø÷' ¥¨§¦¨¤¤§¦
äiçdxedhïø÷ àãç àlà déì úéìå ,àeäzg` oxw `l` el oi`e ± ©¨§¥¥¤¨£¨¤¤

jkitl ,egvn lrøîéîì àkéàygzd s`y [xnel yi-]äiç ïéî ¦¨§¥©¦©¨
,àeäygzd m`d wtzqdl oi` la` .minkgd dfa ewtzqd okle

xey epiide ,zg` oxw zlra dndad oiay oeik ,`nh e` did xedh
mipin ,'yxw' epiide ,zg` oxw zlra digd oiae ,oey`xd mc` ly
,zg` oxw ygzl dzidy xi`n iax xn`y oeike ,md mixedh

.did xedh oin i`cea

äðùî
eltiwy bix`a zay xp zwlcd oica dpc epiptly dpynd
oiprl ef dlizt oic dpynd zx`an ok ab`e .aedad `la ,dliztl

:d`neh zlawdìtéwL ãâaä úìéútjxck dltiwy cba zkizg ± §¦©©¤¤¤¦§¨
,dlizt milcebydáäáä àìå,y`a dliztd y`x jxg `le ± §Ÿ¦§£¨

,mipic ipy iabl dpica mi`pz ewlgp,øîBà øæòéìà éaøda yi m` ©¦¡¦¤¤¥
,zerav` yly lr ylyàéä äàîèd`neh zlawn `id ixd ± §¥¨¦

cba zxez oiicr ,dadad `ly lk ,dliztl dltiwy s`y ,cbak
,dilrda ïé÷éìãî ïéàå.`xnba x`eaiy mrhdn ,zay xpéaø §¥©§¦¦¨©¦

àéä äøBäè ,øîBà àáé÷òletiwdy oeik ,d`neh zlawn dpi` ± £¦¨¥§¨¦
,cba my dpnn lhan dliztlda ïé÷éìãîe.zay xp ©§¦¦¨

àøîâ
:`xnbd zl`ey .epzpyna zwelgnd mrh z` zx`an `xnbd

àîìLaxacd oaen ±ïéðòìzlawéâéìt àäa ,äàîeèdfay ± ¦§¨¨§¦§©§¨§¨§¦¦
,ewlgpìeté÷ ,øáñ øæòéìà éaøcdliztlìéòBî Bðéàdlhal §©¦¡¦¤¤¨©¦¥¦

,cba zxeznàîéé÷ àúéén÷ déúléîáedcnrna zcner oiicre ± §¦§¥©©§¨©§¨
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oiwilcn dnaa cenr gk sc ± ipy wxtzay
únä ìäàa ànhî.aizkC ld` xTire ,Dil xnB oMWOn `dC ,ld` F`Ur m` ¦©¥§Ÿ¤©¥¦£¨Ÿ¤§¨¦¦§¨§©¥§¦©Ÿ¤¦§¦

- "miGr dUrn lM" mixtQA aizkC `d .aizM miGr zFrixiA - oMWOAb"l,Dil ©¦§¨¦¦¦¦§¦¨¦§¦©§¨¦¨©£¥¦¦¥
`kdnCmilkaC ,ld` ol `wtp `l`Ad xaC `iadl :`nlrA xn`cke ,aizkC `Ed §¥¨¨¨¨§¨¨Ÿ¤¦§¥¦¦§¦§¦§¨©§¨§¨§¨¦¨¨©¨

mitlHd onE mipxTd on miGrd on:'åë óñBé áø éðúc àä àlà.dndA xFr opiAxC oeiM ¦¨¦¦¦©©§©¦¦©§¨©¦¤¨¨§¨¥©¥¥¨§©¦©§¥¨
qFi ax ipzC `d ,zOd ld`l d`nhi`nl s §¥¨§Ÿ¤©¥¨§¨¥©¥§©

DiPin slinl e`l i` ,deddedC i`n ?`zkld¦§§¨©©£¨£¨¦¨§¥©¦¥
d`nEhl:ïéléôúì.zk`ln inp `idC ,xnzi` §§¨¦§¦¦¦§©§¦©¦§¤¤
minW:ïøBòì.miazMdW ,odNW qEtC xFrlW ¨©¦§¨§¤¨¤¤©§¨¦¤

`l i`dC .FA migPEn zFIWxRornN"n"didY ¨¨¦¨¦§©Ÿ¦§©©¦§¤
DiA `aizM dxFY e`l `dC ,`wtp:L"éïìL ¨§¨§¨¨¨§¦¨¥¦¤

ïéléôz.xFrd `dIWhnwpuEgAnboihnw ' §¦¦¤§¥¨¦§¨¦©§¨¦
dnFce"iWl,odrEvxdezxWwp.zilC oinM §¤§¦§¨§¨¦§¤¤§¦¨¥

oinM dtEtM drEvx Wiei.iCW EpiidC ,'oeike §¥§¨§¨§¦§©§©©§¥¨
zF`C"LitA xYEn" ,FNW oihnTA aYkp mXd §©¥¦§¨©§¨¦¤¨§¦

witp `xTnE ,opirA:àlàúBëøëðìïøòNa. ¨¥©¦§¨¨¥¤¨§¦§¨¦§¨¨
xFWwl KixSW ,sqFi axC `iddl `ipY©§¨§©¦§©¥¤¨¦¦§

xrUA zFIWxRd zFxBi`,dxFdh dndA xFr ¦§©¨¨¦¦§©§¥¨§¨
oxtFzlEdxFdh dndA cibA:Naïøò.xrUA §§¨§¦§¥¨§¨¦§¨¨§¥¨

on,slTddxFdh lWA xnFlM:ïäéúBòeöøì. ¦©§¨§©§¤§¨¦§¥¤
EidIWdxFdh dndA xFrn:î"ìä.oeike ¤¦§¥§¥¨§¨§¥¨

inp zFxFdh ,ipiQn zFrEvx `zkldC,n"ld §¦§§¨§¦¦©§©¦
e`l sqFi axC`zipznEn"ldxn`w:éåä éàî ©§¦¨§©¥¨¨¨©©¨¥

Lçúc dìò.oiprl e`l sqFi axlE li`Fd £¨§©©¦§©¥¨§¦§©
`l ,xnzi` oMWnC dk`lnhiWti`oiirA: §¨¨§¦§¨¦§©¨¦§¦§¨©

òîLî ézøz ïéø÷î.eipxw lM - oixwn mzqC: ©§¦©§¥©§©¦§¨©§¦¨©§¨
'éðúîwLdìté.oilcFBW FnMzFlizR: ¤¦§¨§¤§¦§¦
dáäáä.`dYW icM zadlXd lrzkxFgn ¦§£¨©©©§¤¤§¥¤§¥§¤¤
wilczedti:àéä äàîè.`Ed ilM cbaC §©§¦¨¤§¥¨¦§¤¤§¦

lERwC ,ylWlrylWdidm`d`nEhlAwnE§©¥§¨¦¨¨¨Ÿ©¨Ÿ§¦
`le li`Fd ,cbA zxFYn DlHan oi`Dadad: ¥§©§¨¦©¤¤¦§Ÿ¦§£¨

da ïé÷éìãî ïéàå.'nBA `nrh WxtncM:'nb §¥©§¦¦¨§¦§¨¥©§¨©§¨
ìet÷ìéòBî.cbA zxFYn DlEHal: ¦¦§©¨¦©¤¤

úBîöîeöî.iNEkl ,`YxER ith ded i`C §§¨§¦£¨§¥§¨§¥
oiwilcn `nlr:e"éáèù"òa úBéäì ìçL. ¨§¨©§¦¦§¤¨¦§§

opiwqr ,dvwEnxEQi`DiA KiIWc:ïé÷éqî ïéàå §©¨¥¦§¤¨§¦©§¥©¦¦
éøáLaíéìë.Edl EedC ,mFIA FA ExAWPW §¦§¥¥¦¤¦§§©§¨§

Efg`dC ,oiwiQn -milkA la` .clFpolhlhl: ¨£¨§¥¦©¦¦§¨£§©§§¨
eäì úéà àîìò éleëãe.wilcOd Kixv §¥¨§¨¦§¨¦©©§¦

on `vFId aFx eici wENiq mcFw miciA wilcdl§©§¦§¨©¦¤¦¨¨©¥¦
Kixv KgxM lr KMld ,xPl uEg dlizRd©§¦¨©¥¦§¨©¨§¨¨¦

zgtPW xg`l FA wFqrl`nrh KMld ,ylXn ©£§©©¤¦§©¦¨Ÿ¦§¨©§¨
"xC`:xaqw - xq`ClERiwdede ,lirFn Fpi` §§¨©¨¨©¦¥¦§¨¥

xAWPW ilM Dilike ,h"iAwilcnwDiA ¥§¦¤¦§©§§¦¨©§¦¥
ixaW Eed - Eid zFnvnEvnC oeiM ,`YxER,ilk §¨¥¨¦§§¨¨¨¦§¥§¦

ilM Dil dede ,`Ed ilM e`l ylXn zFgtC§¨¦¨Ÿ¨§¦§¨¥¥§¦
aFx milWdlmiciA wilcnw ike .h"iA xAWPW¤¦§©§§¦¨©§¦§¨©¦§©§¦

xaWA - `vFIdopixn`C `de .wilcnw ilM ©¥§¤¤§¦¨©§¦§¨§¨§¦©
xg` FA rBi `NW `weC - milkA oiwiQn©¦¦§¥¦©§¨¤Ÿ¦©©©

mivr eilr dAix oM m` `N` ,zgtPW,mipkEn ¤¦§©¤¨¦¥¦¨¨¨¥¦¨¦
oOwlcM)sChk.(:ìéòBî ìeté÷.KgxM lre §¦§©¨©¦¦§©¨§¨

"irnh.DlRiwoilcFB oi`C,h"iA dlizR ¥¦§¨§¥§¦§¦¨§
"`iaOd"A `ipzcM):al dviA,(xakElHAzp ¦§©§¨§©¥¦¥¨§¨¦§©¥

ilMd"rAn,iilM xaW o`M oi`e:àðéðúc eðééä. ©§¦¦§§¥¨¤¤§¦©§§¨¥¨
dpFW iziidWizFAxn" dpWnbb lr '' ¤¨¦¦¤¥©©¦§¨©

oiprl i`C ,xnzi` `zkld i`nl `prci ded `le ,"zFnvnEvniiEOhi`C oMW lM - §§¨§¨¨¥¨©§¨§©¦§§¨¦§©§¦§¦§©¦¥¨¤¥§¦
`OHnC ith`Mi`:eà÷cî'åë õøúî.axC inxinl dInzA ,`id DiWtp iR`A `zNin ¦¨§¥§¦©¥¦§¨§¨¥¦§¨§©¥©§¥¦¦§¦¨§¦§¥§©

oiwiQn oi` Edl zi` `nlr iNEkC iwF`e oizipznl uxzn `wCn .`C` axC` `C ©̀¨©§©©¨¦§¨§¨¥§©§¦¦§¥§¥¨§¨¦§¥©¦¦
,mixaWA'ek n"y ,clFp Dil zi`C i"xC `AiN` EpiidC: ¦§¨¦§©§©¦¨§§¦¥¨
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àéúàmifr ly dvepn e"wa.epi`e mirbpa `nhny ,gikei axre izy `nip :z"`e

jixhvi` i`n` :dyw cere .'ek d`nh dnda xer `ia` ip` s` ± zna `nhn

mirbpa `nhin oi`y mifr ly dvepn e"wa izil ?d`nh dnda xerl mivxya `xw

d`nh dnda xer slinl `kil mivxya `xw aizk ded `l i`c :l"ie !mivxya `nhin

.znd ld`a `le mivxya `l ,mirbpn e"wa

`zyd la` .gikei axre izy :xninl `ki`c

e"wa xity opitli mivxya d`neh aizkc

izy xninl `kile .znd ld`a `nhiy mirbpn

`nhn epi` oky ± axre izyl dnc ,gikei axre

`nhny d`nh dnda xera xn`z ,'ivxya

znd ld`a `nhi inp ikd ± mivxya:

é"øåxne`.gikei axre izy xninl `kilc

oi`y mifr ly dvep dne :e"w ciar ikdc

ieyrd ilkk znd ld`a `nhn mirbpa `nhn

`nhy d`nh dnda xer ,mifr ly dvepn

.eilkk znd ld`a `nhiy oic epi` ± mirbpa

gikei axre izy xninl jiiy `l `zydc

axre izyc ± znd ld`a `le mirbpa `nhny

urd on `veid lkc xnel oi`e ,ilk ea jiiy oi`

± zna `nhn epi`e mirbpa `nhny gikei mvre

`l` ,envr zngn epi` mirbpa `nhny dnc

xn` mirxfa ekkiqy zia `dc .ziad zngn

dvep la` .mirbpa `nhnc "ahexde xerd"a

r zngn `nhn ± xerde:azk m"xdne .env

izyl dnc ± gikei axre izy xninl `kilc

xn`z f"ya `le zna `l oi`nhn oi` oky axre

zna aizk `dc ,`nhnc d`nh dnda xera

dn jixt ik lirle ."xer ilk lke cba lk" f"yae

,gikei f"ye zn zribp xninl `kil ± mivxyl

zn zribpc .zifkn zegt oky edlekl dnc

,dn`d it znizga e` ,edyna f"ye ,dxeryka

)iwet`l mivxya `xw jixhvi`c :'iz `ede

wyc ywidn(oiprl mbc k"rc ,d`xp oi` dfe

lk lr d`neh `iadl zifka exeriy ied ld`

,yelz edfc urd on `vei 'it` ,onvr lre milkd

ld` xninl llk jiiy `lc l"pe .`ianc l"iiw

oiprl `l` slinl `piz` `lc oeik ± gikei yelz

'itlic i`n `l` `nhn `lc xaegnd ld`

iab zegpnc w"ta `ki` `peeb i`d ike ,okynn

opitli `lc ,xyekd zry dl dzidy dtixh

dna 'it` ,xyekd zry dl dzid `ly dtixhn

[i"z] cvd:jenqa ira i`n :ivewn xyd dywde

± did xedhc dil wetiz ?"ygzc dlr ied i`n"

dnda xer `nhl 'ivxya `xw jixhvi`cn

,mivxya `xw wezyl ± did `nh i`c .d`nh

izy xninl `kil `zydc .mirbpn e"wa izize

oi`nhn oi` oky axre izyl dnc ± gikei axre

`nhinc d`nh dnda xera xn`z ± znd ld`a

`kdnc :l"ie !did `nh ygzc oeik ,znd ld`a

did `nh elit`c ,did xedhc hytinl `kil

azke gxh e"wa `iz`c `zlinc ,mivxya aizk

e"wn ez` `l mivxyc :i"yx xne` cere `xw .dl

,gikei xer ilk iheyt jxtinl `ki`c ,mirbpn

mivxya `le mirbpa `nhnc:éàîì`zkld.

d`xed jxev mey opirny`l `z`c rnync did xedh ygzc opirny`l xninl ira `l:

ïéìéôú'ebe didz ornl eda aizk `icda.dn zepyl `ziixal oi` ike :i"xl dniz

dfy itl `ziixad zepyl sqei axl dil zil ike ,jenqa iziinc jpd lke weqtd on yxecy

i`e ,eda aizk `icda oilitz :jixt ikdc wgvi epiax xne`e !`ziixa e` cg` `xen` exn`

,'irny`l `z` izixg` `zlin k"r` ,`xw iiez`l dil ded 'irny`l iz` ded `d

ly oiy ;iia` xn`de ,oxerl `l` xn`we .'irny`l jixhvi` `le ,dheyt dzid "jita xzend on"c dyxceirac xity opirci dede ,xninl sqei axl dil ded oeyld dfae .'ek oilitz

± "oxrya zekxkpe" `pyil i`da sqei ax ipzw `lcn .'ek `ipzc ,n"ld inp `d ± dxedh dnda jixv oxrya okxekl `l` .dheyt `id "jita xzend on"c dyxcc ,dxedh dnda xer

enk zexedh ediy opirac oky lk ± dvivwd enk zexegy zerevxd ediy jixvnc oeike ,n"ld zexegy zerevx wgvi x"`de ± odizerevxl `l` ,opirny`l `z` `zixg` `zlinc n"y

ixinbc idp :ipyne .zexedhe zexegy ,izxz dpin opirny dedc ,zexegy eidiy ± opirnyil 'irny`l sqei ax `z` `d i`e .zexgyd lrn dxdhd lr citwdl `ed `xaqc ,dvivwd

zexedh xnbinl `kil zexegync ± ixinb in zexedh ,zexegy:àìoxrya okxekl `l` `kixv.dizlina xer hwp i`n` ,'irny`l `z` `d i` :`"ayxl dyw?
`ax
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å"÷a àéúàäöåpîànhî Y íéòâða ànhî ïéàL íéfò ìL ¨§¨§¦Ÿ¨¤¦¦¤¥¦©¥¦§¨¦¦©¥
Bðéà Y íéòâða äànhnL äàîè äîäa øBò ,únä ìäàa§Ÿ¤©¥§¥¨§¥¨¤¦©§¨¦§¨¦¥
àì :óñBé áø éðúc àä àlàå .únä ìäàa äànhnL ïéc¦¤¦©§¨§Ÿ¤©¥§¤¨¨§¨¥©¥Ÿ
,ãáìa äøBäè äîäa øBò àlà íéîL úëàìîa eøLëeä§§¦§¤¤¨©¦¤¨§¥¨§¨¦§©

eäa áéúk àéãäa !?ïéléôz .ïéléôúì ?àúëìä éàîìïòîì" §©¦§§¨¦§¦¦§¦¦§¤§¨§¦§§©©
úøBz äéäzäéôa 'éôa øúBnä ïî Y "E.ïøBòì àlà .E ¦§¤©§¦¦©¨§¦¤¨§¨

"éL :ééaà øîàäåïïéléôz ìLàlà Y !î"ìäïëøåëìïøòNa §¨¨©©©¥¦¤§¦¦¤¨§Ÿ§¨¦§¨¨
ïøôåúìeY .ïãéâaéîð àäïéléôz :àéðúc ,àeä î"ìä §Ÿ§¨§¦¨¨©¦§©§¨§¦¦
úBòaeøî,î"ìäåëøëðàlà Y .ïãéâa úåøtúðå ïøòNa ' §¨¦§¨Ÿ¦§¨¨§¦§¨Ÿ§¦¨¤¨
åòeöøì.'"àäåúBøBçL úåòeöø :÷çöé øY .î"ìäéøéîâc éäð ¦§Ÿ§¦§¨§Ÿ§§¦¦§¦¦

dìò éåä éàî ?éøéîb éî úBøBäè Y úBøBçLLçúcäéäL §§¦§¦¦©¨¥£¨§©©¤¨¨
?äùî éîéaø"àøîà àòìà,ì"áùøäéä øîBàLçz :î"ø ¦¥Ÿ¤¤§¨¨©¥¨¨©©

da eòéøëä àìå ,äéä dîöò éðôa äiøa äLî éîéa äéäL¤¨¨¦¥Ÿ¤§¦¨¦§¥©§¨¨¨§Ÿ¦§¦¨
úçà ïø÷å ,àeä äîäa ïéî íà àeä äiç ïéî íà íéîëç£¨¦¦¦©¨¦¦§¥¨§¤¤©©
epnî äNòå ,äLîì Bì ïncæð äòL éôìe ,Bçöîa Bì äúéä̈§¨§¦§§¦¨¨¦§©¥§Ÿ¤§¨¨¦¤

ïkLîY Bçöîa Bì äúéä úçà ïø÷ øîà÷cî .æðâðåî"ù ¦§¨§¦§©¦§¨¨©¤¤©©¨§¨§¦§
ïø÷ ïBLàøä íãà áéø÷äL øBL :äãeäé ø"àc ,äéä øBäè̈¨¨§§¨¤¦§¦¨¨¨¦¤¤

øîàpL ,Bçöîá Bì äúéä úçàáèéúå"'äìøåMîïéø÷î øt ©©¨§¨§¦§¤¤¡©§¦©©¦Ÿ¨©§¦
."ñéøôîøîà !òîLî ézøz 'ïéø÷î'ð"ø'ïøwî' :÷çöé øa ©§¦©§¦©§¥©§©£©©¦§¨¦¤¤
.áéúkLø÷ àkéàc ïåék !àeä äîäa ïéîc dépéî èåLôéìå §¦§¦§Ÿ¦¥§¦§¥¨¥¨§¦¨¤¤

ïéî øîéîì àkéà Y ïø÷ àãç àlà déì úéìå ,àeä äiç ïéîc§¦©¨§¥¥¤¨£¨¤¤¦¨§¥©¦
.àeä äiç'éðúîúìéútdìté÷L ãâaäàìå,dáäáäà"ø ©¨§¦©©¤¤¤¦§¨§Ÿ¦§£¨

,da ïé÷éìãî ïéàå àéä äàîè :øîBààéä äøBäè :à"òø ¥§¥¨¦§¥©§¦¦¨§¨¦
.da ïé÷éìãîe'îâéâéìt àäa Y äàîeè ïéðòì àîìLa ©§¦¦¨¦§¨¨§¦§©§¨§¨§¦¦
:øáñ à"øc,ìéòBî Bðéà ìeté÷déúléîáe.àîéé÷ àúéén÷ §¨©¦¥¦§¦§¥©¨§¨¨§¨

"øåìéòBî ìeté÷ :øáñ òéleháeïéðòì àlà .ìéèa÷ìãä' §¨©¦¦©¥¨¥¤¨§¦§©©§¨¨
?éâéìt éàîaø"àøæòìàø"àïëå ,àéòLBàø"àøa àcà §©§¦¦¤§¨¨©§¨§¥©¨©

ìò 'âa àëä :äáäàâ,ïðé÷ñò úBîöneöî '"éáeèìçL ©£¨¨¨§©§§¨¨§¦©§¤¨
úBéäì:øîàc ,äãeäé 'øc eäì úéà ò"ëc ,ïðé÷ñò ù"ò ¦§¨§¦©§¦§§§¨§¨©

ïé÷éqî ïéàå íéìëa ïé÷éqîéøáLaeäì úéà ò"ëãe ,íéìë ©¦¦§¥¦§¥©¦¦§¦§¥¥¦§¦§
:àleò øîàc ,àleòcéøö ÷éìãnä.àöBiä áBøa ÷éìãiL C §¨§¨©¨©©§¦¨¦¤©§¦§©¥

à"øY àzøet déa ÷éìãàc ïåéëå ,ìéòBî Bðéà ìeté÷ :øáñ̈©¦¥¦§¥¨§©§¦¥§¨
Y ÷éìãî à÷ éëå ,éìk øáL déì àéåäøáLaéìk.÷éìãî÷ ¨§¨¥¤¤§¦§¦¨©§¦§¤¤§¦¨©§¦

÷éìãî÷ éëå ,åéìò éìk úøBz ïéàå ,ìéòBî ìeté÷ :øáñ ò"øå§¨©¦¦§¥©§¦¨¨§¦¨©§¦
.÷éìãî÷ àîìòa õòa Y" àðéðúc eðééä :óñBé áø øîàâ' §¥§¨§¨¨©§¦£©©¥©§§¨¥¨

ìòâ.àúëìä éàîì àðòãé àìå "úBîöneöî 'à÷cîeõøúî ©§§¨§¨¨©£¨§©¦§§¨¦§¨§¨¥
î"ù Y äãeäé 'øc àaélà äáäà øa àcà áø"øké;ì"ñ ©©¨©©£¨©¦¨§§¨§

éîe?éëä äáäà øa àcà ø"à"àäåø:äáäà øa àcà ¦©¨©©£¨¨¦§©¨©©£¨
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zay(iyiy meil)

àéúàcnlp ±íéfò ìL äöBpî øîBçå ì÷acba dn ,[mifir xnv-] ¨§¨§©¨¤¦¨¤¦¦
mifr ly dvepn ieyrd,íéòâða ànhî ïéàL,ld` epnn dyr m` ¤¥¦©¥¦§¨¦

,únä ìäàa ànhîdey dxifba micnl mild` z`neh ixdy ¦©¥§Ÿ¤©¥
,mifir zerixin did okyna ld`d xwire ,okynn 'ld`' 'ld`'

ok m`eäàîè äîäa øBòjka mifir ly dvepn dxengyäànhnL §¥¨§¥¨¤¦©§¨
,íéòâðaikeL ïéc Bðéàld` dpnn dyr m`.únä ìäàa äànhn ¦§¨¦¥¦¤¦©§¨§Ÿ¤©¥
lirl(`"r)xyked dxedh dnda xer wxy ,`ziixa sqei ax `iad

ygzdy cnll `ziixad zpeeky ,x`iae .miny zk`lnl
dxedh dnda xer wxy jkn epcnle ,xedh oin did okynay
dnda xer mby `ax ycigy zrk j` .mild` z`neh `nhp
zl`ey .epcnll `ziixad d`a dn `xnbd zxxan ,`nhp d`nh

:`xnbdàlàåz`neha `nhp d`nh dnda xer mby ok m` ± §¤¨
,mild`øBò àlà íéîL úëàìîa eøLëeä àì ,óñBé áø éðúc àä̈§¨¥©¥Ÿ§§¦§¤¤¨©¦¤¨

àúëìä éàîì ,ãáìa äøBäè äîäaz`f dxn` dkld efi` jxevl ± §¥¨§¨¦§¨§©¦§§¨
oiprd mvr z` epcnll `ziixad zpeeky xnel oi`y .`ziixad
dne ,did didy dn ixdy ,xedh oin did okyna didy ygzdy

.ef dricin epl `vei
epcnll d`a `ziixad :`xnbd daiynìoipr,ïéléôzmd mby §§¦¦

.dxedh dnda xern `weec zeidl mdilre ,miny zk`ln
:`xnbd ddnzeäa áéúk àéãäa ,ïéléôzmda azkp yxetn `ld ± §¦¦§¤§¨§¦§

(h bi zeny),Lipir oiA oFxMflE ,Lci lr zF`l Ll dide'äéäz ïòîì §¨¨§§©¨§§¦¨¥¥¤§©©¦§¤
éôa 'ä úøBz,'Ezeidl dkixv ''d zxez'y minkg eyxceøzenä ïî ©§¦¦©¨

éôaEzxez md oilitzd zeiyxty oeike ,dlik`a xzend oinn ± §¦
dnda xern zeidl oilitzd lry epcnl weqtdn xak ok m` ,'d

iixade ,dxedh.z`f ycgl dkixv dpi` `z
:`xnbd daiynàlàepcnll d`a `ziixadïøBòìizal ± ¤¨§¨

`l` mziiyrl xyked `ly ,zeiyxtd migpen mday oilitzd
mpi`y oeik ,'LitA 'd zxFY'n z`f cenll oi`y ,dxedh dnda xer©§¦

.'d zxez
:`xnbd dywnïéléôz ìL ï"éL ,ééaà øîàäåo"iy ze` zxev ± §¨¨©©©¥¦¤§¦¦

n `ed df oic ,y`x ly ziad lr miyery,éðéqî äLîì äëìäoke £¨¨§Ÿ¤¦¦©
ly drevxae ,z"lc ze` oink y`x ly drevxd zxiywa miyer
md eicgie ,c"ei ze` zxeva dtetk drevx z`vei ci ly oilitz
zazkp 'd myn o"iy ze`dy oeike .'d ly eizenyn 'icy' my
s`y 'LitA 'd zxFY'n cenll yi aey ,envr ziad xer ihnwn©§¦
df oicy xnel oi`e ,dxedh dnda xern zeyrdl jixv ziad

.`ziixad dycig
:xg` ote`a `ziixad z` x`al dqpne da zxfeg `xnbd,àlà¤¨

oiprl exn`p mixacdïøòNa ïëøBëìoilitzd zeiyxt z` jexkl ± §§¨¦§¨¨
dnda ly epiide ,slwd z` miyer epnny oinn dnda ly xriya

,cala dxedhåokïãéâa ïøôBúìmiciba oilitzd iza z` xetzl ± §§§¨§¦¨
yzenda ly miciba epiide ,slwd miyer epnny oinn dnda l

dkixv ok lre ,'d zxez oi` el` mixacay ,cala zexedh
.dxedh dndan wx miyrp md s`y ycgl `ziixad

:`xnbd dywnénð àäeyri dxitzde dkixkdy oicd mb ± ¨©¦
,zexedh zenda ly micibe zexryn,àeä éðéqî äLîì äëìä£¨¨§Ÿ¤¦¦©

úBòaeøî ïéléôz ,àéðúc,miraexn zeidl mikixvy oilitzd iza - §©§¨§¦¦§¨
`ed jkl xewnd,éðéqî äLîì äëìäipiqn dkld dlawzp oke £¨¨§Ÿ¤¦¦©

oilitzdyïãéâa úBøtúðå ïøòNa úBëøëðepiide ,oilitzd oin ly ¦§¨¦§¨¨§¦§¨§¦¨
.zexedh zenda lyn

dwiqn .xg` ote`a `ziixad zpeek zx`ane da zxfeg `xnbd
:`xnbdàlàepcnll d`a `ziixadúBòeöøìjixvy ,oilitzd ¤¨¦§

.dxedh dnda xern mzeyrl
:`xnbd dywnúBòeöø ,÷çöé éaø øîàäåzekixvy oilitzd §¨¨©©¦¦§¨§

dpiidzy,úBøBçL`ed jkl xewnd,éðéqî äLîì äëìäoicy oeike §£¨¨§Ÿ¤¦¦©
eidiy oicd mby xazqn ,ipiqn dynl dklda xqnp zerevxd
dycig df oicy xnel oi`e ,my xqnp zexedh zenda xern

:`xnbd daiyn .`ziixadéøéîâc éäðdkld dxqnp mpn` ± §¦¦§¦¦
zerevxd eidiy ipiqn dynl,úBøBçLly mxern eidiy la` §

zendaéøéîb éî úBøBäèdkxved okle ,ok dklda xqnp ike ± §¦§¦¦

.z`f ycgl `ziixad
miny zk`lnl exyked `l' `ziixad ixac `pwqnly xg`n
,okynd zk`ln oiprl exn`p `l ,'cala dxedh dnda xer `l`
ewitq z` dpnn heytl oi` ok m` ,oilitzd zerevx oiprl `l`

xfrl` iax ly(`"r lirl)e` xedh oin did okynay ygzd m`d
.okyna didy ygzd ly ezedna oecl zxfeg `xnbd .`nh

:`xnbd zxxanLçúc dìò éåä éàîoipra `pwqnd `id dn ± ©¨¥£¨§©©
ygzd,äLî éîéa äéäL.`nh oin e` did xedh oin m`d ¤¨¨¦¥Ÿ¤

:`xnbd daiynøîBà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àòlà éaø øîà̈©©¦¦¨¨¨©©¦¦§¤¨¦¥
àìå ,äéä dîöò éðôa äiøa ,äLî éîéa äéäL Lçz ,øéàî éaø äéä̈¨©¦¥¦©©¤¨¨¦¥Ÿ¤§¦¨¦§¥©§¨¨¨§Ÿ
úçà ïø÷å ,àeä äîäa ïéî íà ,àeä äiç ïéî íà íéîëç da eòéøëä¦§¦¨£¨¦¦¦©¨¦¦§¥¨§¤¤©©

äLîì Bì ïncæð äòL éôìe ,Bçöîa Bì äúéä`le ,okynd jxevl ¨§¨§¦§§¦¨¨¦§©¥§Ÿ¤
,okl mcew ievn didepnî äNòåd dqkn z` dynå ,ïkLîaey §¨¨¦¤¦§¨§

,æðâð,`rl` iax giken .cer ievn epi`eøîà÷cî[xn`y dnn-] ¦§©¦§¨¨©
,xi`n iaxBì äúéä úçà ïø÷ygzldpéî òîL ,Bçöîagken ± ¤¤©©¨§¨§¦§§©¦¨

y jknáéø÷äL øBL ,äãeäé áø øîàc ,äéä øBäèeze`ïBLàøä íãà ¨¨¨§¨©©§¨¤¦§¦¨¨¨¦
,'dl oaxwøîàpL ,Bçöîa Bì äúéä úçà ïø÷(al hq mildz)áèéúå' ¤¤©©¨§¨§¦§¤¤¡©§¦©

,'ñéøôî ïø÷î øt øBMî 'äìixd .`ed cigi oxw oeyl 'oixwn'e ©¦¨©§¦©§¦
daixwd `ldy ,`id dxedh dy`xa zg` oxw dl yiy dixady
egvna zg` oxw el dzidy ygzdy o`kne ,'dl oey`xd mc`

.did xedh oin
mc` aixwdy xeyy dcedi ax ly ezyxc lr dywn `xnbd

`lde :zg` oxw el dzid oey`xdézøz 'ïéø÷î'miipxw izy lra ± ©§¦©§¥
,òîLîilra md mixeey mzqe ,miipxw lra exe`ia 'oixwn' ixdy ©§©

:`xnbd daiyn .miipxw izy,áéúk 'ïø÷î' ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨©§©§¦
dzidy rnyne ,jk e`xwl xyt` c"ei `la azkpy oeik ,xnelk

.cala zg` oxw el
mc` aixwdy xey iabl xen`dn zhyty myk :`xnbd dywn

,`ed xedh ygzdy ,oey`xddépéî èBLôéìå,mb jkn heytz ± §¦§¦¥
àeä äîäa ïéîcy`xd mc` aixwdy xeyd i`cea ixdy ,ygzdoe §¦§¥¨

iax xn` recne ,dig `le gafnl daxw `id wxy ,dnda oin did
.dnda oin e` dig oin ygzd m` minkg erixkd `ly xi`n

:`xnbd zvxznàkéàc ïåékenyy ig lra yiy oeik ±ïéîc ,'Lø÷' ¥¨§¦¨¤¤§¦
äiçdxedhïø÷ àãç àlà déì úéìå ,àeäzg` oxw `l` el oi`e ± ©¨§¥¥¤¨£¨¤¤

jkitl ,egvn lrøîéîì àkéàygzd s`y [xnel yi-]äiç ïéî ¦¨§¥©¦©¨
,àeäygzd m`d wtzqdl oi` la` .minkgd dfa ewtzqd okle

xey epiide ,zg` oxw zlra dndad oiay oeik ,`nh e` did xedh
mipin ,'yxw' epiide ,zg` oxw zlra digd oiae ,oey`xd mc` ly
,zg` oxw ygzl dzidy xi`n iax xn`y oeike ,md mixedh

.did xedh oin i`cea

äðùî
eltiwy bix`a zay xp zwlcd oica dpc epiptly dpynd
oiprl ef dlizt oic dpynd zx`an ok ab`e .aedad `la ,dliztl

:d`neh zlawdìtéwL ãâaä úìéútjxck dltiwy cba zkizg ± §¦©©¤¤¤¦§¨
,dlizt milcebydáäáä àìå,y`a dliztd y`x jxg `le ± §Ÿ¦§£¨

,mipic ipy iabl dpica mi`pz ewlgp,øîBà øæòéìà éaøda yi m` ©¦¡¦¤¤¥
,zerav` yly lr ylyàéä äàîèd`neh zlawn `id ixd ± §¥¨¦

cba zxez oiicr ,dadad `ly lk ,dliztl dltiwy s`y ,cbak
,dilrda ïé÷éìãî ïéàå.`xnba x`eaiy mrhdn ,zay xpéaø §¥©§¦¦¨©¦

àéä äøBäè ,øîBà àáé÷òletiwdy oeik ,d`neh zlawn dpi` ± £¦¨¥§¨¦
,cba my dpnn lhan dliztlda ïé÷éìãîe.zay xp ©§¦¦¨

àøîâ
:`xnbd zl`ey .epzpyna zwelgnd mrh z` zx`an `xnbd

àîìLaxacd oaen ±ïéðòìzlawéâéìt àäa ,äàîeèdfay ± ¦§¨¨§¦§©§¨§¨§¦¦
,ewlgpìeté÷ ,øáñ øæòéìà éaøcdliztlìéòBî Bðéàdlhal §©¦¡¦¤¤¨©¦¥¦

,cba zxeznàîéé÷ àúéén÷ déúléîáedcnrna zcner oiicre ± §¦§¥©©§¨©§¨
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xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc zay(ycew zay meil)

÷÷çL éøëðxeriya leaw zia aeh meiaá÷,[yai zcin-]úòwaa ¨§¦¤¨©©©©©©
,aeh meia ilkl ziyrpy s` ,ur zkizga ±íBéa d÷éqî ìàøNé¦§¨¥©¦¨§

.áBè,dziiyew z` zniiqn `xnbdådad` xa `c` ax xaeq m` §
,dcedi iaxkéànà`lde ,dwiqdl xzen,àeä ãìBðmei axray ©©¨

ilk ziyrp eiykre ,cala dwqdl die`xe ,zrwa dzid aeh
.yinyzl die`xe

epzpyn z` dad` xa `c` ax cinrdy dn :`xnbd zvxzn
,aeh meia clepa wiqdl xqe`d dcedi iaxkíäéøáãìmzhiyl ± §¦§¥¤

déì øîà÷ àáé÷ò éaøå øæòéìà éaøcjxc oi`y d`xy ,z`f xn` ± §©¦¡¦¤¤§©¦£¦¨¨¨©¥
,dcedi iaxk mixaeq mdy xn`p m` `l` mzwelgn z` yxtl

åmle`déì àøéáñ àì déì`l` ,z`f xaeq epi` envr `c` ax ± §¥Ÿ§¦¨¥
wiqdl xizd jkle ,clepa wiqdl xizny oerny iaxk ezrc

.aeh meia ixkp dwwgy zrwaa
oiprle d`neh oiprl `aiwr iaxe xfril` iax ewlgp epzpyna

lirle .zay xp zwlcd(:gk)dad` xa `c` ax ly exe`ia `aed
oiprl zwelgnd z` zxg` jxca x`an `ax .el` zewelgna

:zay xp zwlcdøæòéìà éaøc àîòè eðééä ,øîà àáøxq`y ¨¨¨©©§©£¨§©¦¡¦¤¤
,dadad `le dltiwy cbad zlizta wilcdléôìxaeqyïéàL §¦¤¥

ïé÷éìãîzay xpïðéàL ïéèeèøîña àìå ,úëøBçî dðéàL äìéúôa ©§¦¦¦§¦¨¤¥¨§¤¤§Ÿ¦§©§¦¤¥¨
,ïéëøBçîaxr lka wilcdl xq` okle ,dti miwlec mpi`y oeik §¨¦

xzeny xaeqe wleg `aiwr iaxe .dadad `ly dlizta zay
.zkxegn dpi`y dlizta wilcdl

lirl(:gk)dpyn eizeaxn dpyy ,sqei ax ixac z` `xnbd d`iad
xa `c` ax ly exe`ia itle ,'zenvnevn zerav` yly lr yly'
`xnbd .epzpyn iabl dxn`p ef dpyn ,epzpyna zwelgna dad`
zxxan .`ax ly exe`ia itl ef dpyn dxn`p dn oiprl zxxan

:`xnbdàlà,`ax ly exe`ia itlóñBé áø éðúc àäeizeaxnìL'L ¤¨¨§¨¥©¥¨Ÿ
ìL ìòàúëìä éàîì ,'úBîöîeöî L.z`f epipy ©¨Ÿ§§¨§©¦§§¨

zipyp ef dpyn :`xnbd daiynïðúc .äàîeè ïéðòì(f"n g"kt milk), §¦§©§¨¦§©
ìLìL ìò LLzerav`eøîàL,d`neh zlawl cba ly exeriyl ¨Ÿ©¨Ÿ¤¨§

epiidììnä ïî õeçmicbad ixtez jxcy hrend wlgd caln ± ¦©§¨
,dxitzd mewnl aiaq dxitzd mcew letkl.ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§

,íéøîBà íéîëçåa icìLìL ìò LLzerav`úBðeeëî,zewiiecn ± ©£¨¦§¦¨Ÿ©¨Ÿ§¨
`l dxitzd xg`ly it lr s`e ,llnd xeriy siqedl jixv oi`e
dne .cbal aygp df xeriya bix` mby ,yly lr yly ea `di
`id dpeekd ,'zenvnevn yly lr yly' eizeaxn sqei ax dpyy

.minkg zrcke ,d`neh zlawl jka icy
ixaya aeh meia y` miwiqn oi`y dcedi iax ixac exkfed lirl
mb `axe dad` xa `c` ax ixacle ,meia ea exaypy milk

:df oipra oecl zxaer `xnbd .ok mixaeq epzpyna mi`pzdøîà̈©
ïé÷éqî ,áø øîà äãeäé áøaeh meiaíéìëamiie`xy oeiky ,minly ©§¨¨©©©¦¦§¥¦

,mda wiqdl xzen ,myinyz jxevl lehlhléøáLa ïé÷éqî ïéàå§¥©¦¦§¦§¥
íéìë,'clep' zngn md mivweny ,aeh meia exaypyéaø éøác ¥¦¦§¥©¦

øézî ïBòîL éaøå .äãeäémeia exaypy milk ixaya mb wiqdl §¨§©¦¦§©¦
,ztqep zwelgn .aehïé÷éqîaeh meia,ïéøîúamixzen ixdy ©¦¦¦§¨¦

m` la` .dwqda mb md mixzen jkle ,mzlik` jxevl lehlha
ïìëà,aeh meia,ïäéðéòøâa ïé÷éqî ïéà,'clep' zngn md mivweny £¨¨¥©¦¦§©§¦¥¤

dlik`l micnerd mixnzdn wlgk eaygp aeh mei axrayzrke ,
,cala dwqdl `l` micner mpi`y ,mipirxb md ixdéaø éøác¦§¥©¦

øézî ïBòîL éaøå .äãeäé,ztqep zwelgn .mipirxba s` wiqdl §¨§©¦¦§©¦
ïé÷éqîaeh meiaïìëà .íéæBâàa,aeh meia,ïäéúBtéì÷a ïé÷éqî ïéà ©¦¦¤¡¦£¨¨¥©¦¦¦§¦¥¤

wlgk eaygp aeh mei axray ,'clep' zngn md mivweny
zecnery ,zetilw md ixd zrke ,dlik`l micnerd mifeb`dn

,cala dwqdløézî ïBòîL éaøå .äãeäé éaø éøács` wiqdl ¦§¥©¦§¨§©¦¦§©¦
.zetilwa

ax mya eprinydl dcedi ax jxved recn zx`an `xnbd
:ef zwelgna mipte` dylyàëéøöeeprinydl dcedi ax jixve ± §¦¨

,mipte`d zyly z`àúéén÷ ïðéòîLà éàceprinyn did m`y ± §¦©§§¦©©©§¨
wx ,xne` iziid ,milk ixay iabl dpey`xd zwelgnd z` wx

äãeäé éaø øîà÷ àéääa,xeqi`làøwéòîc íeMî,dligzny ± §©¦¨¨©©¦§¨¦§¥¦¨¨
eid ,mzxiay mcewàzLäå ,éìkmd zrke ±déì äåäå ,éìk øáL §¦§©§¨¤¤§¦©£¨¥

øeñàå ãìBð.dvwen meynìáàipirxbàøwéòîc ,íéøîzmcew ± ¨§¨£¨§¨¦§¥¦¨¨
eid mixnzd zlik`àzLäå ,ïéðéòøbmd dzr s`e -,ïéðéòøb`le ©§¦¦§©§¨©§¦¦

,llk epzypéîc øétL àîéàokl ,mwiqdl xzeny xn`p `ny ± ¥¨©¦¨¥
meyn ,clep miaygp mipirxbd mby eprinydl dcedi ax jxved

.mixnzdn wlgk eaygp aeh mei axray
ïðéòîLà éàåa zwelgnd z` eprinyn did m`e -ïéðéòøbz` `le §¦©§§¦©©§¦¦

,mifeb` zetilwa zwelgndàðéîà äåä`weec ,xnel leki iziid ± £¨¨¦¨
iptn ,'clep'l miaygp mipirxbdïééñkî àøwéòîcmcewy ± §¥¦¨¨¦©§¨

,md miqekn dlik`dïééìbéî àzLäå,md milebn ±étéì÷ ìáà §©§¨¦©§¨£¨§¦¥
elbéî àøwéòîc ,ïéæBâàmilebn mifeb`d zlik` mcew dligzny ± ¡¦§¥¦¨¨¦©

,mdås`,elbéî àzLä,llk epzyp `leéîc øétL àîéà,mwiqdl §©§¨¦©¥¨©¦¨¥
.'clep'l miaygp mpi`yàëéøöepcnll dcedi ax jxved okl ± §¦¨

.clep meyn wiqdl dcedi iax xq` el` mipte` lkay
zwelgna mipte` dyly ax mya xn` dcedi ax ,xkfpy itk
dcedi ax rny mlek z` `ly d`ian `xnbd .clep oiprl

:`xnbd zxne` .axn yxetnaáøc àäåoiprl ax ly df xn`ne ± §¨§©
,mixnz ipirxbøîzéà Leøéôa åàìyxetna ax z`f xn` `l ± ¨§¥¦§©
,dcedi axløîzéà àììkî àlàax z`f cnl eiyrn llkn ± ¤¨¦§¨¨¦§©

,dcediéøîz ìëà áøc,leg meia÷ àãLeàéëeáì àúééLwxfe - §©¨©©§¥§¨©§¨¨§§¨
,mda dwiqdl ick dxikl mdipirxbàéiç éaø déì øîà,axløa ¨©¥©¦¦¨©

ézçt,milecb oa ±Bãâðk,ziyry dfl dnec dyrn ±áBè íBéa ©§¥§¤§§
øeñàmeia mwiqdl xeq`e 'clep'l mipirxbd miaygpy ,ok zeyrl ¨

ax zrcy ,dcedi ax cnl df dyrnne .dcedi iax zrcke ,aeh
mda yi m` oerny iaxe dcedi iax ewlgp mixnz ipirxba mby

.ax ly enyn dcedi ax z`f xn` jkle ,'clep' xeqi`
:`xnbd zwtzqndépéî dìaé÷,`iig iax ixac z` laiw ax m`d ± ¦§¨¦¥

,mwiqdl xeq`e clep meyn mivwen mipirxbdy enr mikqdeBà
.dépéî dìaé÷ àìŸ¦§¨¦¥

:wtqd heytl dqpn `xnbdàúà éëc ,òîL àz`ayky ±áø ¨§©§¦£¨©
l`xyi ux`néøîz ìëà ,ìááì,aeh meiaàúåéçì àúééL÷ àãLe §¨¤¨©©§¥§¨©§¨¨§¥¨¨

,`xnbd zxxan .melk`iy zendal mdipirxb wxfe ±åàì éàî± ©¨
dyrnd did `l m`dàúàééñøôamiaeh mdy ,miiqxt mixnza ± §©§§¨¨

oirxbd x`ype ,oirxbdn yxtp xnzd xya lke ,ahid milyazne
hl ie`x epi` `ede ecalmewn lkne ,mc` zlik` jxevl lehl

.zendad jxevl ax mlhlheaxy ,ok m` gkendìaé÷ àìixacl Ÿ¦§¨
.'clep' meyn mipirxbd lehlh xq`y ,`iig iax

:`xnbd dgec,àì`l` ,miiqxt mixnza did `l dyrnd Ÿ
àúàinøàaxg` s`e ,ahid milyazn oi`y ,miinx` mixnza ± ©£©©¨¨

okle ,ixtd xyan hrn mipirxbd lr x`yp mixnzd zlik`
,ax mlhlhéæçå ìéàBälehlhl mipirxbd miie`xe ±eäéénéà ábà ¦©£¦©©¦©§

.mc` zlik`l ie`x `edy ,mdilr weacd [mixnzd-] mn` xya -
,xnzd xyan melk mdilr x`yp oi`y miiqxt mixnza la`
lehlha mipirxbd mixeq`y `iig iax ixac z` ax laiwy xyt`

.'clep' oicn
ixaya xq`e milka wiqdl xizdy dcedi iax lr dywn `xnbd

:milkøîàc äãeäé éaøì ,óñBé áøì äpç øa øa ìàeîL áø déì øîà̈©¥©§¥©©¨¨§©¥§©¦§¨§¨©
,íéìë éøáLa ïé÷éqî ïéàå ,íéìëa ïé÷éqîxzen recn ,zeywdl yi ©¦¦§¥¦§¥©¦¦§¦§¥¥¦

`lde ,minly milka wiqdlàúøet eäa ÷éìãàc ïåékoeik ± ¥¨§©§¦§§¨
,hrn mda wilcdydéì äåä[df ixd-],íéìë éøáLetxyp ixdy £¨¥¦§¥¥¦

,zvwnaCtäî à÷ éëåxepzd jeza milkd ixay z` jtdnyke ± §¦¨§©¥
,ahid exraiy ickCtäî à÷ àøeqéàautg jtdn `ed ixd ± §¦¨¨§©¥

.'clep' zngn mivwen milkd ixay ixdy ,lehlha xeq`d
l mda jtdle milka xepzd wiqdl xzidd :`xnbd zvxznxg`

ote`a `ed ,milk ixay eyrpyãáòc[dyery±],äðúî áøãk §¨©¦§©©§¨
ì ì÷cä ïî eøLpL íéöò ,áø øîà äðúî áø øîàcd jezíBéa øepz §¨©©©§¨¨©©¥¦¤¨§¦©¤¤§©§

,áBèmda wiqdl xeq` ,lwcl mixaegn eid aeh mei axray oeike
,dvwen meyn aeh meiaäaøîmdilr,ïéðëeî íéöòsiqen ,xnelk ©§¤¥¦¨¦
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,dOiCxYEnC cirde:äáøeç dépéî ÷ôð. ¦¨§¥¦§¨¨¥¦¥§¨
EbdpieDil `xiaq wgvi 'xe ,xaCA xYid §¦§£¤¥©¨¨§¦§¨§¦¨¥

,xEq` oiEMzn oi`W xacC dcEdi iAxM§©¦§¨§¨¨¤¥¦§©¥¨
WiiWaC b"r`eEH` xfB - uixg ciar `l §¦§©¦¨¨¥¨¦§©©

`nlrC `ziNir:àzLéðk Léø.xihtn ¦¦¨§¨§¨¥§¦§¨©§¦
aXiinE `ivFnE qipkOd ,zFIqpMmicinlY §¥¦©©§¦¦§©¥©§¦¦

zFwFpize:äøöác.'dl gaf iM" ,mFwn mW §¦§¨§¨¥¨¦¤©©
"dxvaA)cl dirWi(:ïBòîL 'øk.xn`C §¨§¨§©§¨§¦§§¨©

"mc` xxFB":øLôà àìc.,dxixbA `N` ¥¨¨§¨¤§¨¤¨¦§¦¨
FciA olHil lFki oi`W:íépè÷a ú÷Bìçî. ¤¥¨¦§¨§¨©£¤¦§©¦
lEhlhA xWt`C b"r`e,oFrnW iAx ixW - §§¤§¨§¦§¨¥©¦¦§
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zay(ycew zay meil)

m`e :xne`e `ler jiynn,àñôewa Bçépädrya elhep myne ¦¦©§¨
,ugxnd ea wewtl jixvyàîè ìkä éøáciptn ,d`neh lawn ± ¦§¥©Ÿ¨¥

m`e ,eilr ezrc oiicry ezrc dlib dqtewa exnyny jkay
rexb yinyzl ecgiy s` okle ,ea ynzyi i`lh zeyrl jxhvi

.cba my epnn lha `l
:`ler miiqne÷ìçð àìmi`pzdàlàote`aãBâna BàìzLczia ± Ÿ¤§§¤¨¤§¨©¨

,ziad lzekay,úìcä éøBçàì BçépäL Bàel` zenewn ipyy ¤¦¦©£¥©¤¤
xzei aeyg cebnd mpn` .dqtewn zegte dty`n xzei miaeyg
oebk ,eyinyzl jixvyk elhep el` zenewnne .zlcd ixeg`n

.ugxnd z` wewtl
,`id zwelgnd xe`iaeî ,øáñ øæòéìà éaødnB÷øæ àìcbix`l ©¦¡¦¤¤¨©¦§Ÿ§¨

,ätLàac gkendéåléò dézòc,eipira aeyg `ede eilr ezrcy ± ¨©§¨©§¥¦¨¥
cgein `ed dzry s` okle ,i`lhl ea ynzyie jlniy okzie
xn`y dne .d`neh lawne ,eilr cba my oiicr rexb yinyzl
'okend on' ,'`nh okend on oi`y oiae okend on oia' xfril` iax
e` cebna ielzd epiid 'okend on `ly'e ,`qtewa gpend epiid

.zlcd ixeg` gpenddéì éø÷ éàîexfril` iax `xw recne ± ©¨¥¥
zlcd ixeg`e cebna `vnpd bix`l,'ïëenä ïî àlL'ezrcly s` ¤Ÿ¦©¨

meyn ,cbad ly d`neh zlaw oiprl md miaeyg zenewnéaâìc¦§©¥
a gpend [itlky-]àñôe÷on' exn`a xfril` iax xikfdy] §¨

el` zenewna gpend ,['okend.àeä ïëeî åàì̈¨
,øáñ òLBäé éaøå,zlcd ixeg` egipd oiae cebna e`lz oiaîdn §©¦§ª©¨©¦

,àñôewa Bçépä àìcy d`xpdéìha éìehaixdy ,cbak ynyln §Ÿ¦¦©§¨©¥©§¥
,aeyg epi`y mewna egipd s`e aeyg epi`y yinyzl ecgii
dne .d`neh lawn epi` okle ,i`lh ezeyrl jlni `ly i`ceae
on' ,'xedh okend on `ly oiae okend on oia' ryedi iax xn`y
epiid 'okend on `ly'e ,zlcd ixeg`n e` cebnd on epiid 'okend

.dty`ndéì éø÷ éàîee` cebna gpenl ryedi iax `xw recne ± ©¨¥¥
zlcd ixeg`,'ïëeî'epi`e lha my gpend cbad eixacly s` ¨

meyn ,d`neh lawnätLà éaâìcexn`a ryedi iax dxikfdy] ¦§©¥©§¨
,['okend on `ly'.àeä ïëeî¨

àáé÷ò éaøå,dfa zirvn` dhiy el yiéaøk øáñ ãBâna Bàìúa §©¦£¦¨¦§¨©¨¨©§©¦
,øæòéìàokzie ,eipira aeygy ixd dty`l ewxf `ly oeiky ¡¦¤¤

ecgiy jka cba zxezn lha epi` okle ,i`lh epyrie jlniy
e .d`neh lawne ,rexb yinyzl,úìcä éøBçà Bçépäamewn `edy §¦¦£¥©¤¤

,cebnn aeyg zegt,òLBäé éaøk dì øáñegipd `ly oeiky ¨©¨§©¦§ª©
cbad oi` ,aeyg epi`y yinyzl ecgii s`e ,cebna e` `qtewa
.d`neh zlawn elhiae ,i`lh ezeyrl jlni `le eipira aeyg
on' ,'xedh okend on `lye `nh okend on' `aiwr iax xn`y dne

.zlcd ixeg`n epiid 'okend on `lye' ,cebndn epiid 'okend
itl epzpyna zwelgnd yexit z` x`al miiqn `pepnd ax

:`pepnd ax siqen .milka dpyna zwelgnddéa øãäåea xfge ± ©£©¥
,òLBäé éaøc déaâì àáé÷ò éaø`ly lky ,eixack ixnbl xaeqe ©¦£¦¨§©¥§©¦§ª©

epi`e ,cba zxezn elhia rexb yinyzl ecgiy oeik `qtewa egipd
.d`neh lawn

egipd e` cebna e`lzy cbaa xaecny ,epizpyna zwelgnd efe
ea ynzydl eltiw jk xg`e ,rexb yinyzl ecgie ,zlcd ixeg`
d`neh lawny epzpyna xfril` iax xn` jkle ,dliztk
xfgy xg`] ezhiyk xn` `aiwr iaxe ,milka dpyna ezhiyk

.d`neh lawn oi`y [ryedi iaxk xaqe
:`xnbd zxxanéànîiaxk xaeqe ,`aiwr iax ea xfgy epl oipn ± ¦©

wxy ,milka dpyna eixack xaeq oiicry xyt` `lde ,ryedi
ote`a zwqer epzpyne ,cba zxezn lha zlcd ixeg` egipda
lawn oi`y epzpyna `aiwr iax xn` jkle ,zlcd ixeg` egipdy

.d`neh
:`xnbd daiynéðz÷cî ,àáø øîàepzpyna azkpy jkn ± ¨©¨¨¦§¨¨¥

ãâaä úìéút',wcwcl yie ,'dltiwyéðúc àéøéà éàîhwp recn ± §¦©©¤¤©¦§¨§¨¥
`weec `pzd,'ãâaä úìéút',mly envr cbad ltiwy rnyny §¦©©¤¤

,letiwd xg` s` 'cba' `ed oiicreéðúéì`pzd dpyiy ±äìéút' ¦§¥§¦¨

,'ãâa ìLxak dzry epiide ,dliztl ektde cba lhpy rnyn f`y ¤¤¤
epi``l` .eipira aeyg epi`e 'cba'éàî[ezpeek dn-]úìéút' ©§¦©

àeä ãâa ïééãòc ,'ãâaäepiide ,cba zeaiyg zvw el yi oiicry - ©¤¤©£©¦¤¤
lawln xedhy `aiwr iax xn` mewn lkne ,cebna e`lzy
cebna e`lzy ote`a mby xaeqd ryedi iax zrck epiide ,d`neh

.d`neh lawn epi`

äðùî
mr ilk eciva cinrdl ozip ,xpd zxira onf jyn z` jix`dl ick
zhxtn epzpyn .xpd zxiral lirei eay onydy ote`a ,ony
dpynd .exizd el`ae ,ok zeyrl minkg exq` mipte` el`a
,xpd iab lr ony da yiy dvia ly dtilw zzl xeq`y zx`an

:dviad ztilway onya ynzyiy yyg yiy ote`aáBwé àìŸ¦
[awpi-]äöéa ìL úøôBôL íãà,dlelg dvia ztilw -äpàlîéå ¨¨§¤¤¤¥¨¦©§¤¨

äpðzéå ,ïîLzay axraøpä ét ìò,zayl ewilcnyàäzL ìéáLa ¤¤§¦§¤¨©¦©¥¦§¦¤§¥
úôhðîdxifb ,daexn onf welciy ick ,xpd jezl ony [zththn-] §©¤¤

lr xearie ,zxtetyay onydn zaya [ynzyi-] wtzqi `ny
:dpynd dtiqen .dakn zk`lneléôàåm`àéädlelg zxtety ©£¦¦

,ñøç ìLqxg ly oyi ilky it lr s`e ,xpd it lr dppzi `l ¤¤¤
lkn ,ea ynzydln mirpnpe epnn milca miyp`e qe`n dyrp

.day onydn wtzqi `ny ,xpd it lr dzizl xeq` mewn
:lirl xen`d lr wleg dcedi iaxøézî äãeäé éaøåzxtety zzl §©¦§¨©¦

oi` ezrcly meyn ,dvia ly zxtety `id m` elit`e ,xpd it lr
.onydn wtzqdl `aiy yyg

:dpynd dtiqen .minkg zrcl xzend ote`ddøaç íà ìáà£¨¦¦§¨
älçzî øöBiäzxtetyd z` xaig xpd z` dyry one`d m` - ©¥¦§¦¨

,eziiyr zligzn xpløzeîonya dze`lnl minkg zrcl mb ¨
,xpd it lr dzizleàeäL éðtî[xpde zxtetyd-],ãçà éìkokle ¦§¥¤§¦¤¨

.zaya onydn wtzqi `ny yyg oi`
:onydn wtzqi `ny minkg ea exfby sqep ote`íãà àlîé àìŸ§©¥¨¨

øpä ãöa äpðzéå ,ïîL ìL äøò÷,zayl ewilcdyïzéåz`Làø §¨¨¤¤¤§¦§¤¨§©©¥§¦¥Ÿ
äìéútäxpd lydëBúa,xpd cvay dxrwd jeza ±àäzL ìéáLa ©§¦¨§¨¦§¦¤§¥
dliztdúáàBLdxrway onydndxifb ,onf xzei xraz jke , ¤¤

.dxrway onydn zaya wtzqi `ny
:o`k mb wleg dcedi iaxøézî äãeäé éaøådliztd y`x z` zzl §©¦§¨©¦

yyg oi` ezrcly meyn ,xpd cvay dxrwd jeza xpd ly
.dxrway onydn wtzqdl `eaiy

àøîâ
ly zxtety zpizp oica dcedi iaxe minkg ewlgpy dpyna epipy
.mday onydn wlci xpdy ote`a ,dxrw e` ,qxg ly e` ,dvia
zwelgnd z` hxtl dpynd dkxved recn zx`an `xnbd

:el` mipte` dylyaàëéøöedylya ewlgpy eprinydl dpynd §¦¨
,el` mipte`ïðéòîLà éàcewlgpy [epl drinyn dzid-] §¦©§§¦©

aäöéa ìL úøôBôL`weecy ,mixne` epiid ,calaéøîà÷ àäa §¤¤¤¥¨§¨¨¨§¦
ïðaø,xpd it lr dzizl xeq`y minkg exn` dfa -àìc ïåéëc ©¨¨§¥¨§Ÿ

àñéàî`ny yeygl yi ,dqe`n zxtetyd oi`y ±é÷etzñàì éúà §¦¨¨¥§¦§©¥
dpéî,day onydn wtzqdl `eai ±ìáàzxtetya,ñøç ìL ¦¨£¨¤¤¤

,àñéàîc,dzngn q`np dkezay onydedéì eãBî àîéàyi - ¦§¦¨¥¨¥
micen minkgy xneläãeäé éaøìitl ,xpd it lr dzizl xzeny §©¦§¨

xved okle ,onydn wtzqi `ny yeygl oi`yeprinydl `pzd j
.minkg exq` qxga mbyïðéòîLà éàåzxtetya wx ewlgpyìL §¦©§§¦©¤

,ñøç`weecy ,mixne` epiidäãeäé éaø øîà÷ àäa`ny exfb `ly ¤¤§¨¨¨©©¦§¨
,qe`n dkezay onydy oeik ,onydn wtzqdl `eaiàéääa ìáà± £¨§©¦
,qe`n dkezay onyd oi`y ,dvia ly zxtetyaeäì éãBî àîéà¥¨¥§

dcen dcedi iaxy xnel yi -ïðaøìjxved okle ,dfa exq`y §©¨¨
.dcedi iax xizd dvia ly zxtetya s`y eprinydl `pzdéàå§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

המשך פעמוד רכד

oiwilcn dnaa cenr hk sc ± ipy wxtzay
àñôe÷a Bçépä.Dil aiWgC DiYrC iNB:aãBâî.,`"liawrxbC`qtETnsicre ¦¦§§¨©¥©§¥©£¦¥§¨¦§©¦§¨§¨¦
.zlCd ixFg`nixFg`esicr zlCdFwxGnEpiid xfril` 'xC okEnE .dRW`l ¥£¥©¤¤©£¥©¤¤¨¦¦§¨¨©§¨¨§¡¦¤¤©§

zlCd ixFg`e cFbn - okEOd on `NWe ,`qtEw:éàîeïëenä ïî àlL déì éø÷. §¨§¤Ÿ¦©¨¨©£¥©¤¤©¨¥¥¤Ÿ¦©¨
`Ed okEn e`l `qtEw iAblC ,d`nEh ilEAwl aiWg xfril` iAxlE li`Fd:éaøå ¦§©¦¡¦¤¤£¦§©¥§¨¦§©¥§¨¨¨§©¦

'åë øáñ òLBäé.cFbn - rWFdi iAxC okEnE §ª©¨©¨§©¦§ª©¨
Fwxf - okEOd on `NWe ,zlCd ixFg`e©£¥©¤¤§¤Ÿ¦©¨§¨

dRW`l:éàîe)b(déì éø÷.cFbnl- okEn ¨©§¨©¨¥¥§¨¨
dRW` iAblC ,lhA rWFdi 'xlE li`Fd¦§§ª©¨¥¦§©¥©§¨
iAxe .`Ed okEn - rWFdi iAx DA ixii`C§©§¦¨©¦§ª©¨§©¦
ixFg`e ,"okEn" ixw - cFbnA F`lY ,`aiwr£¦¨§¨§¨¨¥¨©£¥

"okEOd on `NW" - zlCd:déa øãäåø' ©¤¤¤Ÿ¦©¨©£©¥
òLBäé éaø éaâì àáé÷ò.okEnA s` xdhnE: £¦¨§©¥©¦§ª©§©¥©§¨

éðú÷cî.zlizR" oizipznArnWnC ,"cbAd ¦§¨¨¥§©§¦¦§¦©©¤¤§©§©
,zvw `Ed cbA oiicrWd"t`e .eipirA FaWge ¤£©¦¤¤§¨©£¨§¥¨©

,"`id dxFdh" 'ipznA `aiwr iAx xn`ẅ¨©©¦£¦¨§©§¦§¨¦
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àúélòàúélò ehà àLéLc.àîìòcäéîøé 'øî àìéòì àìñôñ øøâ äøöác àzLéðk Léø ¦¦¨§¥¨©¦¦¨§¨§¨¥§¦§¨§¨§¨§©©§¨¨§¥¨¥¦§§¨
,äaø:ì"à"øk Y ïàîk?ùøîàc øîéàù"ø!?øîà éî íépè÷a ,øLôà àìc ,íéìBãâa ©¨§©§¥©©£©¦§¦§¨¤§¨¦§©¦¦£©

Y íéìBãâa ìáà ,íépè÷a Y ú÷Bìçî :àleò øîàc ,àleòc àâéìôeä"ãáéúî .øzeî §¦¨§¨§¨©¨©£¤¦§©¦£¨¦§¦¨§¦
ù"ø ,óñBé áø.õéøç úBNòì ïéekúé àlL ãáìáe ìñôñå àqk ähî íãà øøBb :øîBà ©¥¥¥¨¨¦¨¦¥§©§¨¦§©¤Ÿ¦§©¥©£¨¦

àéL÷ ,íépè÷ éðú÷å íéìBãb éðú÷õøúî äaø äéîøé 'øå ,déîòèì õøúî àleò !eäééååøúì ¨¨¥§¦§¨¨¥§©¦©§¨§©§©§¨§¨¥§©£¥§¦§§¨©¨§¨¥
àéîec ähî :déîòèì õøúî àleò .déîòèì.àqëcõøúî äaø äéîøé 'øåéîòèìàqk :' §©£¥¨§¨¥§©£¥¦¨§¨§¦¥§¦§§¨©¨§¨¥§©£¥¦¥

ïéøëBî úeñk éøëBî :äaø áéúî .ähîc àéîec,ïkøãkéðtî änça ïéekúé àlL ãáìáe §¨§¦¨§¦©¨§¥§§¦§©§¨¦§©¤Ÿ¦§©¥©©¨¦§¥
,íéîLbä éðtî íéîLbáe änçäïéòeðväåøLôàc ,àëä àäå .ïäéøBçàì ìwîa ïéìéLôî ©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦§©§¦©§¦¦§©¥©£¥¤§¨¨¨§¤§¨

éøL Y ïéekúî àì éëå ,éîc íépè÷ éëc ,ïéòeðök ãáòéîìù"øàzáeéz !älçzëì"øcé §¤£©¦§¦§¦§©¦¨¥§¦Ÿ¦§©¥¨¥§©§¦¨§§¨§
!äaø.àzáeéz'éðúîéðtîe íéBb éðtî àøéúî àeäL éðtî øpä úà äaëîäéèñéì,' ©¨§§¨©§©¤¤©¥¦§¥¤¦§¨¥¦§¥¦¦§¥¦§¦

ïLéiL äìBçä éðtî ,äòø çeø éðtî.øeèt Yñçkñçk ,ïîMä ìò ñçk ,øpä ìò ¦§¥©¨¨¦§¥©¤¤¦©¨§¨©©¥§¨©©¤¤§¨
äNBò àeäL éðtî ,äìéútä ïî õeç ,ïleëa øèBt éñBé éaø .áéiç Y äìéútä ìòíçt. ©©§¦¨©¨©¦¥¥§¨¦©§¦¨¦§¥¤¤¤¨
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רכד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zay(ycew zay meil)

ðä ïðéòîLàézøz Cdvia ly zxtetya ,el` ipya ewlgpy ± ©§§¦©¨¨©§¥
`weecy ,mixne` epiid ,qxg ly zxtetyaeéðäa[el`a-]øîà÷ §¨¥¨¨©

äãeäé éaø,xzeny÷ñôéî àìc íeMîzwqten zxtetyd oi`y ± ©¦§¨¦§Ÿ¦§¨
wtzqdl `eaiy yyg oi`e envr xpk zaygp `id okle ,xpdn

,day onydnà÷ñôéîc äøò÷ ìáàzgpen `id ixdy ,xpdn £¨§¨¨§¦§§¨
,envr xpk dpi`e dnvr ipta ilk `idy xkipe ,ecivléãBî àîéà¥¨¥

eäìdcen dcedi iaxy xnel yi -ïðaøìi`y oeik ,dfa exq`y §§©¨¨
wtzqdl `eaiy yyg yie ,xpd sebk dxrwd z` aiygdl xyt`
iax xizd dfa mby eprinydl `pzd jxved okle ,day onydn

.dcediïðéòîLà éàåwx ewlgpyàéääa,xne` iziid ,dxrwa ± §¦©§§¦©§©¦
`weecïðaø éøîà÷ àéääa,da exfb xpdn zwqteny oeiky ,xeq`y §©¦¨¨§¦©¨¨

ézøz éðäa ìáàopi`y ,qxg ly zxtetyae dvia ly zxtetya ± £¨§¨¥©§¥
,xpdn zewqteneãBî àîéàxnel yi -micen minkgyäãeäé éaøì ¥¨§©¦§¨

.minkg exq` el`a mby eprinydl `pzd jxved okle ,xzeny
:`xnbd dwiqnàëéøöminkgy hxtl dpynd dkxved ok` ± §¦¨

.el` mipte` dylya ewlgp dcedi iaxe
xzen xpl zxtetyd z` xaig m`y dpynd ixaca dpc `xnbd
dvia ly zxtety mc` aewi `l ,dpyna epipy :xpd it lr dzizl

,'eke xpd it lr dppzie ony dp`lnieälçzî øöBiä døaç íàå§¦¦§¨©¥¦§¦¨
'åëå øzeî,df oipra `ziixa d`ian `xnbd .cg` ilk `edy iptn ¨

àðz,`ziixaadøaç íàzay axrn ziad lra [zxtetyd z`-] ¨¨¦¦§¨
xplúéñøçáe ,ãéña,dyezk dpiala dxaigy e` -øzeî §¦§©§¦¨

.onya dze`lnl
:`xnbd dywnïðàäåd dxaig m` ,ep` `lde ±øöBédligzn §©£©¥

xpd z` xviy dryaïðzote`a `weecy rnyne ,dpyna [epipy-] §©
xeq` ,xpd zxivi xg`l ziad lra dxaig m` la` ,xzen df

.onya zxtetyd z` ze`lnl
:`xnbd zvxznéàîd dxag m`øöBéepiid ,dpyna epipyy ©¥
,ahid dxaigyïéòkdy xeaigdøöBé,xpd zxivi zrya xagn §¥¥

zzl xzen ,xpd zxivi xg`l ahid ziad lra dxaig m` mb la`
.ony da

lr ony da yiy zxtety zzl xizn dcedi iaxy dpyna epipy
ezhiyl di`x `iad dcedi iaxy x`ean `ziixaa .xpd it

:didy dyrnnàéðz,`ziixaaeðéúaL úçà íòt ,äãeäé éaø øîà ©§¨¨©©¦§¨©©©©©¨¥
[zaya epidy-]äæzð úéa úéiìòa[yi` my-]axireàéáäå ,ãeì ©£¦©¥©§¨§§¥¦

,øpä ét ìò äeðçpäå ,äeðáwðå ,ïîL äeðàlîe ,äöéa ìL úøôBôL eðì̈§¤¤¤¥¨¦¥¨¤¤§¦©§¨§¦©§¨©¦©¥
,øác eðì eøîà àìå íéð÷æe ïBôøè éaø íL äéäå.xzen xacdy ixd §¨¨¨©¦©§§¥¦§Ÿ¨§¨¨¨

Bì eøîàike ,minkgíMî`iadl xyt`éðàL ,äéàøoicd dpey - ¨§¦¨§¨¨¨¦
a eidy miyp` mze`a,äæzð úéameyn,ïä ïéæéøæc`ny eyyg `le ¥©§¨§§¦¦¥

egn `l mipwfde oetxh iax okle ,zaya onydn wtzqdl e`eai
.onydn wtzqdl e`eai `ny eyyg mc` ipa mzqa la` ,mda

dfzp zia ziilra dyrnd ea xkfedy dyrn d`ian `xnbd
:lirl xen`däàøBtéö ïéáà,[ixetiv xirdn-]àlñôñ øøb ¨¦¦¨¨¨©©§©¨

àLéLc àúéléòadzid dztvxy diilra lqtq zaya xxb ± §¦¦¨§¥¨
,[uixg da dyer lqtqd zxixb oi` ,yiyn `idy oeike] yiyn

éaøî àléòìiax iptl-][déì øîà .øæòìà ïa ÷çöéoa wgvi iax §¥¨¥©¦¦§¨¤¤§¨¨¨©¥
,d`xetiv oia`l xfrl`Cì é÷eúL éà,ja dgn` `le wezy` m` ± ¦§¦¨
àiøáç äéì e÷éúLãk[mipwfe oetxh iax] minkgd ewzyy enk ± §¦§¦¥©§©¨

äãeäé éaøì,xpd it lr ony d`ln dvia ly zxtety gipdyk §©¦§¨
,ok zeyrl xzeny jkn cnl ,xac el exn` `ly oeikedépéî ÷éôð̈¦¦¥

àáøeçxzeny jkn cenll e`eaiy ,[dlwz-] oaxeg jkn `vi ± §¨
oeiky ,ok zeyrl xeq` zn`ae ,yiy ztvx lr lqtq xexbl
okl ,uixg da dyri lqtqd `ny rwxwd lr lqtq xexbl xeq`y
xexbl xeq` mewn lkn ,uixg dyrp `l yiy ztvxay it lr s`

y meyn ,lqtq dilràLéLc àúélò äøéæbxexbl `ly exfby - §¥¨¦¦¨§¥¨
,yiyn dztvxy dilra lqtqàîìòc àúélò eèàx`y meyn ± ¨¦¦¨§¨§¨

s`e .uixg oda zeyrl dlelr dxixbdy ,xtrn oztvxy zeilr

oa wgvi iax xaeq ,uixg zeyrl oiekzn epi` xxebdy it lr
,xeq` 'oiekzn epi`y xac'y dcedi iax zrck dkldy xfrl`
eci lr mxbzy okziy ,xzid ly dyrn zeyrl xeq` ,xnelk
`linn `a xeqi`dy it lr s` ,zaya dxeq`y ztqep dlert

.xzidd z` `l` xeqi`d z` zeyrl oiekzn epi`e
:df oipra sqep dyrnäøöác àúLéðk Léøly zqpkd zia i`ab - ¥§¦§¨§¨§¨
,dxva enyy mewndàlñôñ øøâ,xtr iab lr zayaéaøî àléòì ¨©©§©¨§¥¨¥©¦

[iax iptl-]déì øîà .äaø äéîøé,dax dinxi iaxïàîkzhiyk ± ¦§§¨©¨¨©¥§©
m`d ,dfa xzid bdep dz` inkzhiyïBòîL éaøxzeny xaeqy §©¦¦§

oeik ,rwxwa uixg zeyrl lelry it lr s`e ,zaya lqtq xexbl
`lde ,oldl `ziixaa x`eank ,xzen jkl oiekzn oi`yøîéà± ¥©

,xnel ep` milekiy dnïBòîL éaø øîàc,ok zeyrl xzeny §¨©©¦¦§
`weecamilqtqíéìBãâ,ok xn`øLôà àìc`l` mlhlhl §§¦§Ÿ¤§¨

la` ,dxixbaamilqtqíépè÷,mlhlhle mnixdl xyt`yéî §§©¦¦
[ike-]øîà`ed xxeb dz`y lqtqdy oeike .mxxebl xzeny ¨©

.oerny iaxl s` exxebl xeq` ,ohw lqtq
:`xnbd zxne`àleòc àâéìôeiaxy xn`y dax dinxi iax ± §¦¨§¨

miphw milqtqa la` ,milecb milqtqa `l` xizd `l oerny
oerny iaxe dcedi iax zwelgn eixacle ,xeq`y dcen
`weec `id ,lqtq zxixb oica [oldl `ziixaa zx`eand]
xeq` lkd ixacl miphw milqtqa la` ,milecb milqtqa

,`ler lr wleg ,mxxeblú÷Bìçî ,àleò øîàciaxe dcedi iax §¨©¨©£¤
`weec `id ,zaya lqtq zxixb oica oernyamilqtq,íépè÷ §§©¦

mnixdl xyt`y it lr s`e ,mxxebl xzen oerny iaxly
xzen ,uixg zeyrl oiekzn epi`y oeik ,dxixb `la mlhlhle
mnixdl xyt`y oeik ,mxxebl xeq` dcedi iaxle ,mxxebl

,dxixb `la mlhlhlea ìáàmilqtqíéìBãâmlhlhl xyt` i`y £¨§§¦
l ,dxixba `l`øzeî ìkä éøáã.mxxebl ¦§¥©Ÿ¨

:`ler lre dax dinxi iax lr dywn `xnbdóñBé áø áéúî- ¥¦©¥
,`ziixaa epipy ,`lerle dax dinxi iaxl sqei ax dywdéaø©¦

íãà øøBb ,øîBà ïBòîLzayaàlL ãáìáe ,ìñôñå àqk ähî ¦§¥¥¨¨¦¨¦¥§©§¨¦§©¤Ÿ
.õéøç úBNòì ïéekúé,sqei ax x`anéðz÷oerny iax [dpy-] ¦§©¥©£¨¦¨¨¥
milk xexbl xzenyíéìBãb,dxixb `la mlhlhl xyt` i`y §¦

,dhn xexbl xzeny dpy ixdyéðz÷åmilk mb xexbl xzeny §¨¨¥
,íépè÷eilr wlgp dcedi iaxe ,`qk xexbl xzeny dpy ixdy §©¦

dviaa epipyy itk ,mdipya xq`e(:bk)lk ,xne` dcedi iax'
milk oia ezrcly rnyn 'milkd lk' oeylne ,'oixxbp oi` milkd
zwelgny x`ean ok m`e .mixxbp mpi` miphw milk oiae milecb
,milecb milka oiae miphw milka oia `id oerny iaxe dcedi iax

eåøúì àéL÷eäééåewlgpy xn`y dax dinxi iaxl oia ,mdipyl ± ©§¨§©§©§
.miphw milka wx ewlgpy xn`y `lerl oiae ,milecb milka wx

:`xnbd zvxznõøúî àleò`ziixad z`déîòèì,[ezhiy itl±] ¨§¨¥§©§¥
õøúî äaø äéîøé éaøå`ziixad z`àleò .déîòèìxaeqy §©¦¦§§¨©¨§¨¥§©§¥¨

,miphw milka wx ewlgpyõøúî`ziixad z`,déîòèìyähî §¨¥§©§¥¦¨
,dphw dhn epiid ,`ziixaa epipyyàqëc àéîec`qkl dneca - §¨§¦¥

,dcedi iax xq` efk dhna wxe ,ohw ilk `edy ,`ziixaa epipyy
milka `l` ewlgp `ly itl ,xzen lkd ixacl dlecb dhna la`

.miphwäaø äéîøé éaøå,milecb milka wx ewlgpy xaeqyõøúî §©¦¦§§¨©¨§¨¥
`ziixad z`,déîòèìyàqk,lecb `qk epiid ,`ziixaa epipyy §©§¥¦¥
ähîc àéîec,lecb ilk `idy ,`ziixaa epipyy dhnl dneca - §¨§¦¨

lkd ixacl ohw `qka la` ,oerny iax xizd dfk `qka wxe
.xeq`

:dax dinxi iax lr dywn `xnbdäaø áéúîiaxl dax dywd - ¥¦©¨
mi`lk zkqna epipy ,dax dinxi(d"n h"t),,úeñë éøëBîm` elit` §¥§

,fphry `idïéøëBîdze`ïkøãkx`y mixken mdy jxck - §¦§©§¨
mipewl dze`xdl ick weya dze` miyaely epiide ,micbampi`e ,

`ed fphry xeqi`y meyn ,fphry xeqi` lr dfa mixaer
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המשך פיאור למס' שפת ליום שפת קודש עמ' פ

המשך פעמוד קוד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zay(iyiy meil)

.d`neh zlawn `id ok lre ,cbak dpic zeidl mcewdàáé÷ò éaøå§©¦£¦¨
ìéha éìeháe ,ìéòBî ìeté÷ ,øáñdpi` aeye ,cba zxezn dlhae - ¨©¦¦©¥©¦

.d`neh zlawnä÷ìãä ïéðòì àlà,zay xpléâéìt éàîadna ± ¤¨§¦§©©§¨¨§©§¦¦
.mi`pzd ewlgp
:`xnbd daiynáø øîà ïëå ,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨§¥¨©©

àëä ,äáäà øa àãà,epzpyna o`k ±ariyy cba zkizgdxeìLL £¨©©£¨¨¨§¨Ÿ
ìL ìòLzerav`úBîöîeöî[zewiiecn-]ïðé÷ñò,miwqer ep` - ©¨Ÿ§§¨©§¦©

úBéäì ìçL áBè íBéáea,ïðé÷ñò úaL áøò,dvwen xeqi` ea jiiyy §¤¨¦§¤¤©¨©§¦©
cere .aeh meia zayd xp z` wilcdl `ayk `ed dpynd oecipe

,micwdl yiäãeäé éaøc eäì úéà àîìò éleëcxfril` iax oiay ± §¥¨§¨¦§§©¦§¨
,dcedi iax ixac z` mixaeq `aiwr iax oiaeïé÷éqî øîàcxepzd §¨©©¦¦

aeh meiaíéìëayinyz jxevl lehlha mixzen ixdy ,minly §¥¦
,mda wiqdl ick mlhlhl mb xzen okl ,mdaïé÷éqî ïéàåmeia §¥©¦¦

aeh,íéìë éøáLamzeida lenz`y oeik ,aeh meia exaypy §¦§¥¥¦
mpi` exaypy zrke ,libxd myinyzl micner eid minly
miaygp aeh meia mcerii dpzypy jkae ,dwqdl `l` micner

.dvwen xeqi`a md ixde ,'clep'làîìò éleëãexfril` iax oiae - §¥¨§¨
`aiwr iax oiaeeäì úéàeixac z` mixaeq ±,àleò øîàc ,àleòc ¦§§¨§¨©¨

÷éìãnä,zayl xpøöéáBøa ÷éìãiL CdliztdàöBiä,xpdn ©©§¦¨¦¤©§¦§©¥
ly dwlg aex wilciy cr dwlcddn eici wlqi `l ,xnelk
lr jenqie hrn wilci `le ,derydn e` onydn `veid dliztd

c ,`id mzwelgne .eil`n wlcidl jiyniy jk,øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©
dìeté÷,aeh mei axrn eltiwyìéòBî Bðéà,cba zxezn elhal ¦¥¦

àúøet déa ÷éìãàc ïåéëå,aeh meia ewilcdl ligzdy oeike ± §¥¨§©§¦¥§¨

,hrn epnn xqgpedéì àéåä[`ed ixd-]éìk øáL,aeh meia xaypy ©§¨¥¤¤§¦
,cba zxezn lhae zerav` yly lr yly ea oi` dzr ixdyéëå§¦

÷éìãî à÷ly epick] dpnn `veid aex wilcdl jiynnyke ± ¨©§¦
,[`ler,÷éìãî÷ éìk øáLaaeh meia ilk xaya miwilcn oi`e §¤¤§¦¨©§¦

aeh meia ef dlizta zay xp wilcdl xeq` okle ,'clep' meyn
.zay axra lgy,øáñ àáé÷ò éaøådìeté÷aeh mei axra eltiwy §©¦£¦¨¨©¦

ìéòBî,elhaleaeh mei axrn xakåéìò éìk úøBz ïéà`ed `l` ¦¥©§¦¨¨
,dwlcdl cner÷éìãî÷ éëå,aeh meia,÷éìãî÷ àîìòa õòaepi`e §¦¨©§¦§¥§¨§¨¨©§¦

axra aeh mei lgyk s` zay xp ea wilcdl xzen okle ,dvwen
zay.

óñBé áø øîà,epzpyna mi`pzd zwelgna df xe`ia rnyy xg` ¨©©¥
àðéðúc eðééädpyn izeaxn izipyy dn edf ±ìL'ìL ìò LL ©§§¨¥¨¨Ÿ©¨Ÿ

zerav`å ,'úBîöîeöîdzr cràúëìä éàîì àðòãé àìoiprl ± §§¨§Ÿ¨©§¨§©¦§§¨
xeriyd oi` m` ,daxc` ,d`neh zlaw oiprl `ldy ,z`f epy dn
dpeekdy ,xacd oaen dzre ,d`neh lawn i`cea mvnevn

.mvnevn xeriydy ote`a `weec da xaecny epzpynl
:dad` xa `c` ax ixaca dxizq dywn `xnbdõøúî à÷cîe± ¦§¨§¨¥

yxtny jkneäáäà øa àãà áøepzpyna zwelgnd z`àaélà ©£¨©©£¨©¦¨
[ezhiyl-]äãeäé éaøcoeik aeh meia ilk xaya miwiqn oi`y §©¦§¨
,`ed clepydéì àøéáñ äãeäé éaøk dðéî òîLjkn gikedl yi ± §©¦¨§©¦§¨§¦¨¥

,dywe ,dcedi iaxk dkldy xaeq `c` axyéîe[ike-]áø øîà ¦¨©©
éëä äáäà øa àãà,dcedi iaxk dkldy ,[ok±]øa àãà áø øîàäå £¨©©£¨¨¦§¨¨©©£¨©

,äáäà©£¨
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רכה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zay(iyiy meil)

.d`neh zlawn `id ok lre ,cbak dpic zeidl mcewdàáé÷ò éaøå§©¦£¦¨
ìéha éìeháe ,ìéòBî ìeté÷ ,øáñdpi` aeye ,cba zxezn dlhae - ¨©¦¦©¥©¦

.d`neh zlawnä÷ìãä ïéðòì àlà,zay xpléâéìt éàîadna ± ¤¨§¦§©©§¨¨§©§¦¦
.mi`pzd ewlgp
:`xnbd daiynáø øîà ïëå ,àéòLBà éaø øîà øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦©§¨§¥¨©©

àëä ,äáäà øa àãà,epzpyna o`k ±ariyy cba zkizgdxeìLL £¨©©£¨¨¨§¨Ÿ
ìL ìòLzerav`úBîöîeöî[zewiiecn-]ïðé÷ñò,miwqer ep` - ©¨Ÿ§§¨©§¦©

úBéäì ìçL áBè íBéáea,ïðé÷ñò úaL áøò,dvwen xeqi` ea jiiyy §¤¨¦§¤¤©¨©§¦©
cere .aeh meia zayd xp z` wilcdl `ayk `ed dpynd oecipe

,micwdl yiäãeäé éaøc eäì úéà àîìò éleëcxfril` iax oiay ± §¥¨§¨¦§§©¦§¨
,dcedi iax ixac z` mixaeq `aiwr iax oiaeïé÷éqî øîàcxepzd §¨©©¦¦

aeh meiaíéìëayinyz jxevl lehlha mixzen ixdy ,minly §¥¦
,mda wiqdl ick mlhlhl mb xzen okl ,mdaïé÷éqî ïéàåmeia §¥©¦¦

aeh,íéìë éøáLamzeida lenz`y oeik ,aeh meia exaypy §¦§¥¥¦
mpi` exaypy zrke ,libxd myinyzl micner eid minly
miaygp aeh meia mcerii dpzypy jkae ,dwqdl `l` micner

.dvwen xeqi`a md ixde ,'clep'làîìò éleëãexfril` iax oiae - §¥¨§¨
`aiwr iax oiaeeäì úéàeixac z` mixaeq ±,àleò øîàc ,àleòc ¦§§¨§¨©¨

÷éìãnä,zayl xpøöéáBøa ÷éìãiL CdliztdàöBiä,xpdn ©©§¦¨¦¤©§¦§©¥
ly dwlg aex wilciy cr dwlcddn eici wlqi `l ,xnelk
lr jenqie hrn wilci `le ,derydn e` onydn `veid dliztd

c ,`id mzwelgne .eil`n wlcidl jiyniy jk,øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©
dìeté÷,aeh mei axrn eltiwyìéòBî Bðéà,cba zxezn elhal ¦¥¦

àúøet déa ÷éìãàc ïåéëå,aeh meia ewilcdl ligzdy oeike ± §¥¨§©§¦¥§¨

,hrn epnn xqgpedéì àéåä[`ed ixd-]éìk øáL,aeh meia xaypy ©§¨¥¤¤§¦
,cba zxezn lhae zerav` yly lr yly ea oi` dzr ixdyéëå§¦

÷éìãî à÷ly epick] dpnn `veid aex wilcdl jiynnyke ± ¨©§¦
,[`ler,÷éìãî÷ éìk øáLaaeh meia ilk xaya miwilcn oi`e §¤¤§¦¨©§¦

aeh meia ef dlizta zay xp wilcdl xeq` okle ,'clep' meyn
.zay axra lgy,øáñ àáé÷ò éaøådìeté÷aeh mei axra eltiwy §©¦£¦¨¨©¦

ìéòBî,elhaleaeh mei axrn xakåéìò éìk úøBz ïéà`ed `l` ¦¥©§¦¨¨
,dwlcdl cner÷éìãî÷ éëå,aeh meia,÷éìãî÷ àîìòa õòaepi`e §¦¨©§¦§¥§¨§¨¨©§¦

axra aeh mei lgyk s` zay xp ea wilcdl xzen okle ,dvwen
zay.

óñBé áø øîà,epzpyna mi`pzd zwelgna df xe`ia rnyy xg` ¨©©¥
àðéðúc eðééädpyn izeaxn izipyy dn edf ±ìL'ìL ìò LL ©§§¨¥¨¨Ÿ©¨Ÿ

zerav`å ,'úBîöîeöîdzr cràúëìä éàîì àðòãé àìoiprl ± §§¨§Ÿ¨©§¨§©¦§§¨
xeriyd oi` m` ,daxc` ,d`neh zlaw oiprl `ldy ,z`f epy dn
dpeekdy ,xacd oaen dzre ,d`neh lawn i`cea mvnevn

.mvnevn xeriydy ote`a `weec da xaecny epzpynl
:dad` xa `c` ax ixaca dxizq dywn `xnbdõøúî à÷cîe± ¦§¨§¨¥

yxtny jkneäáäà øa àãà áøepzpyna zwelgnd z`àaélà ©£¨©©£¨©¦¨
[ezhiyl-]äãeäé éaøcoeik aeh meia ilk xaya miwiqn oi`y §©¦§¨
,`ed clepydéì àøéáñ äãeäé éaøk dðéî òîLjkn gikedl yi ± §©¦¨§©¦§¨§¦¨¥

,dywe ,dcedi iaxk dkldy xaeq `c` axyéîe[ike-]áø øîà ¦¨©©
éëä äáäà øa àãà,dcedi iaxk dkldy ,[ok±]øa àãà áø øîàäå £¨©©£¨¨¦§¨¨©©£¨©

,äáäà©£¨
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המשך פיאור למס' שפת ליום שישי עמ' פ

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב ניסן, ה'תיש"א 

ברוקלין

שלום וברכה!

נודעתי כי אינו חש את עצמו בקו הבריאות הנכונה וסובל מיחוש ברגלו. ובזה הנני לשלוח לו 

ברכתי לבריאות הנכונה בכלל ובהנוגע למיחושו בפרט, והנני מקוה שיוכל לבשר בשורות טובות בזה.

בטח ידוע לו משנ"ת באגה"ק סימן א', אשר אמונה נקראת בשם מתנים ורגלים המעמידים 

את כל הגוף, והנה חג הפסח ממשמש ובא, אשר בזכות האמונה נגאלו אבותינו ממצרים, ואשר לכן 

אוכלים מצה שהיא מיכלא דמהימנותא, והיא מוסיפה חוזק באמונת כל ישראל, ומכיון אשר הגוף 

הנפש  וגם  הגוף  גם  הנה  הפסח(,  לחג  קונטרס  )ראה  בדא  דא  קשורים  הישראלית  והנפש  הישראלי 

ניזונים מהמצה מיכלא דמהימנותא ובפרט המתנים והרגלים הגשמיים והרוחניים. ואאחל לו רפואה 

קרובה.

בברכת חג הפסח כשר ושמח ובהסתדרות טובה בגו"ר.

מוסג"פ קונטרס לחג הפסח עם המכתב כללי השייך אליו.



c"agרכו i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ãëdlL ãç ìhð íâå ,áòä dLàøaL dlL øLwä eðéäc ,dö÷ò ìhpL äáe÷ð dðéàL èçî[kwäéìò ïéà ¯ ©©¤¥¨§¨¤¦©ª§¨§©§©¤¤¤¨¤§Ÿ¨¨¨§©¦©Ÿ¤¨¥¨¤¨
úaLa dìèìèì øeñàå ,ììk éìk úøBz[`kwéøöå ,.íéôéòöa íeNì äeìèìèé àlL íéLðì øéäæäì C ©§¦§¨§¨§©§§¨§©¨§¨¦§©§¦©¨¦¤Ÿ§©§§¨¨¦§¦¦

dúBà äãçéå) úaL áøòî dö÷òå dcç ìhð ïk íà àlà[akwì (íBé ãBòaî) Ck íL140ãeçé) éãé ìòL ,( ¤¨¦¥¦©ª¨§ª§¨¥¤¤©¨§¦£¨¨§¥¨¦§¤©§¥¦
äNòî[bkwäæ ïéðòì éìk úéNòð ¯ íBé ãBòanL äæ ([ckw. ©£¤¤¤¦§©£¥§¦§¦§¨¤

dúBà äãçéå) døBçå dcç ìhpL äáe÷ð èçî ïëå[dkwéòöa dúBà íeNì íBé ãBòaî (dúBà íeNì øzî ¯ ó §¥©©§¨¤¦©ª¨§¨§¦£¨¨¦§¨¨§¨¦ª¨¨¨
éòöa:ïk íb da úàöìå úaLa ó §¨¦§©¨§¨¥¨©¥
øñç)144( ¨¥

כד  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

7

dkld ixe`ia
[ë÷ בלבד החוד או העוקץ ניטל אם אבל - שלה חוד

בטלטול  מותרת -137.
úáùá äìèìèì [àë÷ מוקצה איסור משום -138.

äúåà äãçéå [áë÷ במחשבה -139.
äùòî ãåçé [âë÷ מעשה צריך אם שהסתפק משמע -

בלבד  במחשבה בייחוד שדי או המחט), .141(תיקון
äæ ïéðòì [ãë÷,כלי דין לה יש זה לענין שרק משמע -

אחר  שימוש לצורך לא .142אבל
äúåà äãçéå [äë÷ ייחוד צריך ואין במחשבה, -

.143במעשה 

zetqede mipeiv
עד 137) כלי שם ממנה בטל לא נקובה שאינה במחט

ודלא  טו, ס"ק כמג"א וחודה), (עוקצה שניהם שיינטלו
כשניטל  כלי מתורת מתבטלת תפירה מחט אמנם כב"י,

סל"ט). שח סי' (כדלהלן בלבד עוקצה או חודה
שבת.138) בערב נשברה בין בשבת נשברה בין
נעשו 139) וחודה ראשה שנטילת משמע המוסגר לולא

בלבד  במחשבה ייחוד אבל בצעיף, ליתנה מנת על בכוונה
מועיל. לא

והחוד  העוקץ בנטילת שהרי תמה ו ס"ק לדוד ובתהלה
בצעיפים. לשים מתוקנת נעשית לא המחט

ללא 140) אך במחשבה, שייחדה הקודם המוסגר לפי היינו
שבת. מערב נעשה המחט שתיקון נכתב כבר המוסגר

בלבד.141) בייחוד שדי משמע סל"ט שח סי' ולהלן
שני  שללא היינו מעשה" או "יחוד הוא הפירוש ואולי
ועם  זה", מעשה "שע"י להיות: צריך היה הקודמים המוסגר
ולכך  זה", יחוד "שע"י להיות צריך הקודמים המוסגר שני

המוסגר. בתוך המילים שני נכנסו
סוסנ"ב.142) שח סי' ראה
לקשור 143) כדי לייחדה הדרך שנשברה, נקובה מחט

כלל  מעשה צריך ואין במחשבה, בייחוד די ולכך הצעיף,
דעת  בביאור זה לפי והנה ד"ה שא לסי' מהדו"ב (ע"פ

המרדכי).
בשלחןֿערוך)144) כֿכז סעיפים (היינו שג סי' סיום חסר

דש. וסי'

•
"inei ax" gel itl dcerqay zekxa zekld owfd epax jexr ogley

Î וגבלם וחזר כקמח דקים לפירורים הלחם פירר אם וכן
הלחם  תאר שהלך עד במים תחלה נשרו אפילו יחד
המוציא  עליו לברך צריך כזית בהם יש שעכשיו כיון מהם
אותם  לש ואפילו לחם תאר א"צ שבכזית המזון וברכת
ומי  במשקין אותם לש אם ואפילו שני כלי של ברותחין
לחם  שהיו שכיון בכיסנין הבאה פת דין להם אין פירות
א"כ  אלא פת מתורת לעולם יוצאים אינן מתחילתם גמור
אלא  לישה בדרך יחד מגובלים (ואינן כזית אחד בכל אין
או  זה עם זה המדבקם משקה איזה ע"י בלבד מחוברים

הלחם[)]. תאר מהם שהלך עד בתוכו שנשרו

בישלם  אפילו או במשקה טגנן הלישה אחר אם ואפילו
לא  גמור לחם שבכזית כמו לחם מתורת נתבטלו לא בקדרה

ובישול. טיגון ע"י לחם מתורת נתבטל

שאר  או בשומן וטגנן קמח בהם עירב אם מקום ומכל
הקמח  (שהוא הרוב אחר נלך אם להסתפק יש משקים
אפילו  המזון וברכת המוציא עליהם מברכים ואין והשומן)
הרבה  וקמח שומן עם אותם לש אם וכן סעודה) בקביעות
המזון  וברכת המוציא יברך ולא הקמח אחר נלך אם מהם
שנילוש  קמח כדין האפיה אחר סעודה קביעות בשיעור אלא
שכמו  אפשר כי בתנור ונאפה פירות ומי במשקין או בשומן
גמור  לחם כך מינים בשאר ברוב בטל ואינו חשוב דגן שמין

דגן. מין של בקמח אפילו חשיבותו מפני ברוב בטל אינו

מתורת  שיצאו כיון ראשון מכלי ברותחין אותם לש אם אבל
בכל  כזית בהם היה ולא ברותחין שנתבשלו בשעה לחם
מיני  בורא עליו שמברכין שנילוש כקמח דינם הרי פירור

כזית: בו שיש אע"פ הטיגון אחר מזונות
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רכז c"ag i`iyp epizeax zxezn

* * *
‡Î הואיל אדום ביין פתו שהשורה שאומר מי יש

ואם  לחם תאר ממנה בטל זה ידי על צורתה ונשתנית
ג' ומעין מזונות מיני בורא מברך כזית פרוסה בכל אין

סעודה. קביעות שיעור אוכל אפילו

מפני  בפת הבלוע היין על הגפן פרי בורא לברך א"צ וגם
מיני  בורא עליו שמברכין פת השורה וכן אליה טפל שהוא
המשקין  על לברך א"צ משקין בשאר או ביי"ש מזונות
לברך  א"צ המוציא הפת על בירך אם אבל בה הבלועים
על  מברכין שאין שתייה בדרך אפילו משקין שאר על כלל
יין  כשנותנים וכן רי"ב בסי' כמ"ש הסעודה שבתוך שתייה
מפני  היין על לברך א"צ הבשר בו לטבל המלח עם בקערה
כמו  המוציא בברכת נפטר כבר והבשר לבשר טפל שהוא

קע"ז: בסי' שיתבאר

·Î ואפאה פת ממנו עשה ואח"כ ברותחין שחלטו קמח
הוא  גמור לחם משקה בלא במחבת או בתנור
בלילתו  היתה ואפילו המזון וברכת המוציא עליו ומברכים
נעשה  משקה בלא אפאו שאח"כ כיון רותחין במים רכה
אפילו  שאז מאוד רכה בלילתו היתה א"כ (אלא גמור לחם
וברכת  המוציא עליה מברכין אין ברותחין חליטה בלא

למעלה): כמ"ש סעודה קביעות כשיעור אלא המזון

‚Î או בשמן תמיד אותו ומושחין בשפוד שאופין בצק
עליו  לחם תורת אין פירות מי או ביצים מי או שומן
(אפילו  ג' ומעין מזונות מיני בורא עליו ומברך כלל
אף  בשפוד שצולין גמור לחם אבל סעודה) בקביעות
כמ"ש  לעולם לחם מתורת יוצא אינו בשמן אותו שמושחין

למעלה:

מברכין: פת מיני איזה על קסח סימן א' חלק

* * *
בורא ‡ עליו מברך הסעודה תוך לשתות שבא אע"פ יין

לשרות  ששותה אע"פ הפת בברכת נפטר ואינו הגפן פרי
הסעודה  מחמת הבאים כדברים זה והרי שבמעיו האכילה
מכל  שנתבאר כמו הפת בברכת שנפטרים הסעודה בתוך
בכמה  לעצמו ברכה שגורם חשוב הוא והיין הואיל מקום
על  שמברכין אירוסין וברכת והבדלה בקידוש כגון מקומות
אינו  לפיכך לשתייתו שא"צ אע"פ הגפן פרי בורא היין
שהיא  ראשונה מברכה בברכתו להפטר לפת טפל נחשב
המזון  בברכת להפטר אליה שטפל אע"פ הגפן פרי בורא
(א) אחרונה ברכה לעצמו גורם שאינו לפי אחרונה מברכה
הבאת  עיקר היא שבשבילה (לבדה ראשונה ברכה אלא

כוס): הטעון דבר בכל הכוס

בתוך · עליהם לברך אין משקים שאר או מים על אבל
מחמת  באים שהם לפי לצמאו שותה ואפילו הסעודה
איזה  אוכל אם וגם שתיה בלא לאכילה אפשר שאי הסעודה
ללחם  והמשקה למשקה טפל זה הרי השתיה למתק דבר
הסעודה  קודם צמא היה אם ואפילו הלחם בברכת ונפטרים
נמצא  המים לו יזיקו שלא כדי אז לשתות רצה שלא כיון

פוטרתם. הפת וברכת היא הפת בסיבת המים שתיית כי

לפירות  דומים ואינם להם רחוקה סבה היא שהפת (ואע"פ
סבה  הוא שהפת המאכל לעכל הסעודה בגמר שאוכלים
שיתבאר  כמו לפניהם ברכה טעונים ואעפ"כ להם קרובה
מחמת  שלא הבאים דברים הם שהפירות לפי קע"ז בסימן
בשעת  אוכלם אם לפיכך היום כל לאכלם שדרך  הסעודה
לצורך  באו א"כ אלא לפת טפלה חשובים אינם סעודה
תאות  לעורר או הפת ללפת כגון עדיין שיאכל אכילתה
מה  כי אכל שכבר המאכל לעכל ולא שיתבאר כמו המאכל
היום  כל ששתייתם משקין ושאר מים אבל היה כבר שהיה
ואפילו  אכילה מחמת היא הצמאון שרוב סעודה מחמת היא
ומי  שכר כגון לצמאון שלא אפילו אותם ששותין משקין
נמצא  אחריה אלא אכילה קודם לשתותם דרכם אין דבש
אפילו  הסעודה בתוך כשבאים לפיכך אכילה מחמת שבאים
שהוא  הפת וברכת לסעודה טפלים הם הרי רחוקה סיבה ע"י

פוטרתם). הסעודה עיקר

מ  אוכל אם אבל פת על סעודה שקובע בשביל והוא פת עט
כמו  שהכל הפת על מברך בלבד המים לו יזיקו שלא

שיתבאר:

* * *
תאות ‚ לעורר כדי שותהו אם הסעודה שבתוך שרף ויין

ואם  עליו לברך וא"צ לסעודה טפל הוא הרי המאכל
לברך  צריך המאכל לעכל האצטומכא לחמם כדי שותהו
שגם  לפי לעכל) שבאים הפירות על לברך שצריך (כמו עליו
וגם  משקין כשאר לעולם אכילה מחמת שתייתו אין היי"ש
שהרי  המאכל תאות בו לעורר אדם בני רוב כוונת אין
נחשב  אינו לפיכך סעודה בלא אף בקר בכל לשתותו רגילים

עדיין. שיאכל אכילה לצורך כשבא אלא טפל

לקמן. יתבאר (ב) פת בו שורה ואם

הכוס  בברכת שנפטר ענין בכל עליו לברך צריך אין ובשבת
כן  אם (אלא שיתבאר כמו היין על קידש ואפילו קידוש של

הפת). על בלילה קידש

בתוך  ברכה טעונים (ג) משקים ושאר מים שגם אומרים ויש
מפני  היין לברכת טעם ליתן הוצרכו ולא יין כמו הסעודה
לתאות  אדם ממשיך שהיין מפני אלא לעצמו ברכה שגורם
שאינן  משקים שאר אבל סעודה צורך הוא והרי אכילה
שאינן  אע"פ עליהם לברך צריך המאכל תאות מעוררים

כיין. חשובין

מן  כי ופעם פעם בכל המים על לברך עוד מצריכים ויש
אלא  מים לשתות דרך שאין לפי פעם בכל הוא נמלך  הסתם
הראשונה. כסברא והעיקר עוד שיצמא יודע היה ולא לצמאו

לברך  אוכל שאינו לאחר יתן הספק מן להסתלק והרוצה
ויברך  סעודתו במקום נטילה קודם ישב או לפוטרו ויתכוין
צרכו  כל לשתות דעת על משקין שאר או מים מעט על
הסעודה  לפני עוד לשתות נמלך אם (ואפילו סעודתו בתוך
לשתות  בדעתו שהיה כיון נמלך קרוי זה שאין לברך א"צ

זו). ברכתו סמך על בסעודה אח"כ

אחרונה  ברכה לברך יצטרך שלא רביעית כשיעור ישתה ולא
סעודתו  בתוך שישתה מה בזה יפטור ולא שיתבאר דרך על
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ãëdlL ãç ìhð íâå ,áòä dLàøaL dlL øLwä eðéäc ,dö÷ò ìhpL äáe÷ð dðéàL èçî[kwäéìò ïéà ¯ ©©¤¥¨§¨¤¦©ª§¨§©§©¤¤¤¨¤§Ÿ¨¨¨§©¦©Ÿ¤¨¥¨¤¨
úaLa dìèìèì øeñàå ,ììk éìk úøBz[`kwéøöå ,.íéôéòöa íeNì äeìèìèé àlL íéLðì øéäæäì C ©§¦§¨§¨§©§§¨§©¨§¨¦§©§¦©¨¦¤Ÿ§©§§¨¨¦§¦¦

dúBà äãçéå) úaL áøòî dö÷òå dcç ìhð ïk íà àlà[akwì (íBé ãBòaî) Ck íL140ãeçé) éãé ìòL ,( ¤¨¦¥¦©ª¨§ª§¨¥¤¤©¨§¦£¨¨§¥¨¦§¤©§¥¦
äNòî[bkwäæ ïéðòì éìk úéNòð ¯ íBé ãBòanL äæ ([ckw. ©£¤¤¤¦§©£¥§¦§¦§¨¤

dúBà äãçéå) døBçå dcç ìhpL äáe÷ð èçî ïëå[dkwéòöa dúBà íeNì íBé ãBòaî (dúBà íeNì øzî ¯ ó §¥©©§¨¤¦©ª¨§¨§¦£¨¨¦§¨¨§¨¦ª¨¨¨
éòöa:ïk íb da úàöìå úaLa ó §¨¦§©¨§¨¥¨©¥
øñç)144( ¨¥

כד  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2
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6

7

dkld ixe`ia
[ë÷ בלבד החוד או העוקץ ניטל אם אבל - שלה חוד

בטלטול  מותרת -137.
úáùá äìèìèì [àë÷ מוקצה איסור משום -138.

äúåà äãçéå [áë÷ במחשבה -139.
äùòî ãåçé [âë÷ מעשה צריך אם שהסתפק משמע -

בלבד  במחשבה בייחוד שדי או המחט), .141(תיקון
äæ ïéðòì [ãë÷,כלי דין לה יש זה לענין שרק משמע -

אחר  שימוש לצורך לא .142אבל
äúåà äãçéå [äë÷ ייחוד צריך ואין במחשבה, -

.143במעשה 

zetqede mipeiv
עד 137) כלי שם ממנה בטל לא נקובה שאינה במחט

ודלא  טו, ס"ק כמג"א וחודה), (עוקצה שניהם שיינטלו
כשניטל  כלי מתורת מתבטלת תפירה מחט אמנם כב"י,

סל"ט). שח סי' (כדלהלן בלבד עוקצה או חודה
שבת.138) בערב נשברה בין בשבת נשברה בין
נעשו 139) וחודה ראשה שנטילת משמע המוסגר לולא

בלבד  במחשבה ייחוד אבל בצעיף, ליתנה מנת על בכוונה
מועיל. לא

והחוד  העוקץ בנטילת שהרי תמה ו ס"ק לדוד ובתהלה
בצעיפים. לשים מתוקנת נעשית לא המחט

ללא 140) אך במחשבה, שייחדה הקודם המוסגר לפי היינו
שבת. מערב נעשה המחט שתיקון נכתב כבר המוסגר

בלבד.141) בייחוד שדי משמע סל"ט שח סי' ולהלן
שני  שללא היינו מעשה" או "יחוד הוא הפירוש ואולי
ועם  זה", מעשה "שע"י להיות: צריך היה הקודמים המוסגר
ולכך  זה", יחוד "שע"י להיות צריך הקודמים המוסגר שני

המוסגר. בתוך המילים שני נכנסו
סוסנ"ב.142) שח סי' ראה
לקשור 143) כדי לייחדה הדרך שנשברה, נקובה מחט

כלל  מעשה צריך ואין במחשבה, בייחוד די ולכך הצעיף,
דעת  בביאור זה לפי והנה ד"ה שא לסי' מהדו"ב (ע"פ

המרדכי).
בשלחןֿערוך)144) כֿכז סעיפים (היינו שג סי' סיום חסר

דש. וסי'

•
"inei ax" gel itl dcerqay zekxa zekld owfd epax jexr ogley

Î וגבלם וחזר כקמח דקים לפירורים הלחם פירר אם וכן
הלחם  תאר שהלך עד במים תחלה נשרו אפילו יחד
המוציא  עליו לברך צריך כזית בהם יש שעכשיו כיון מהם
אותם  לש ואפילו לחם תאר א"צ שבכזית המזון וברכת
ומי  במשקין אותם לש אם ואפילו שני כלי של ברותחין
לחם  שהיו שכיון בכיסנין הבאה פת דין להם אין פירות
א"כ  אלא פת מתורת לעולם יוצאים אינן מתחילתם גמור
אלא  לישה בדרך יחד מגובלים (ואינן כזית אחד בכל אין
או  זה עם זה המדבקם משקה איזה ע"י בלבד מחוברים

הלחם[)]. תאר מהם שהלך עד בתוכו שנשרו

בישלם  אפילו או במשקה טגנן הלישה אחר אם ואפילו
לא  גמור לחם שבכזית כמו לחם מתורת נתבטלו לא בקדרה

ובישול. טיגון ע"י לחם מתורת נתבטל

שאר  או בשומן וטגנן קמח בהם עירב אם מקום ומכל
הקמח  (שהוא הרוב אחר נלך אם להסתפק יש משקים
אפילו  המזון וברכת המוציא עליהם מברכים ואין והשומן)
הרבה  וקמח שומן עם אותם לש אם וכן סעודה) בקביעות
המזון  וברכת המוציא יברך ולא הקמח אחר נלך אם מהם
שנילוש  קמח כדין האפיה אחר סעודה קביעות בשיעור אלא
שכמו  אפשר כי בתנור ונאפה פירות ומי במשקין או בשומן
גמור  לחם כך מינים בשאר ברוב בטל ואינו חשוב דגן שמין

דגן. מין של בקמח אפילו חשיבותו מפני ברוב בטל אינו

מתורת  שיצאו כיון ראשון מכלי ברותחין אותם לש אם אבל
בכל  כזית בהם היה ולא ברותחין שנתבשלו בשעה לחם
מיני  בורא עליו שמברכין שנילוש כקמח דינם הרי פירור

כזית: בו שיש אע"פ הטיגון אחר מזונות
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מקומו  שכשמשנה סעודה קודם חוצה לצאת שלא יזהר וגם
לקמן. שיתבאר כמו למקומו כשחוזר ולברך לחזור צריך

הראשונה: כסברא המנהג אבל

שיין „ הכל לדברי משקין שאר על לברך א"צ יין על בירך
בשאר  בין הסעודה בשעת בין משקים מיני כל פוטר
מיני  לכל ראש והוא משקה עיקר הוא שהיין לפי פעמים
והוא  אליו טפלים וכולן ברכה לענין עיקר הוא לכן משקין
דעתו  שהיה (או היין על שבירך בשעה לפניו המשקין שהיו

עליהם).

מעט  יין שותה אלא יין לשתות עצמו קובע אינו ואפילו
הרבה  משקין ושותה והבדלה קידוש כגון מצוה לצורך
וכמו  עליהם דעתו היה (אם היין בברכת נפטרים אח"כ

שיתבאר):

* * *
עצמו ‰ שקבע קודם אפילו הסעודה לפני יין שתה אם

שנפטר  הסעודה שבתוך היין על לברך א"צ לסעודה
תחלה  בדעתו היה לא א"כ אלא הסעודה שלפני היין בברכת
אינו  בסתם אבל נמלך ואח"כ הסעודה בתוך יין לשתות
אפילו  (ד) בסעודה יין לשתות הוא רגילות כי נמלך נקרא
שלחנו  על המבדיל ולכן שבמעיו האכילה לשרות בחול
היין  על לברך א"צ סעודה ובמקום לסעודתו סמוך דהיינו

הסעודה. שבתוך

אלא  לשתיה בא ואינו הואיל הבדלה שיין אומרים ויש
על  הבדיל א"כ אלא שבסעודה היין פוטר אינו למצוה
השלחן  על לסעודה עצמו שקבע אחר דהיינו ממש שלחנו
קביעות  התחלת היא ידים שנטילת (ה) ידיו שנטל אחר או
ידיו  נטל ואפילו עדיין בשלחן ישב שלא אע"פ הסעודה
לדבריהם  לחוש ויש שיתבאר). דרך (ועל אחר בחדר והבדיל
יכוין  לסעודה עצמו שקובע קודם שכשמבדיל לכתחלה
שלא  ובדיעבד הסעודה שבתוך היין זו בברכה לפטור שלא
ברכות  שספק הסעודה שבתוך היין על לברך א"צ לכך כיון

להקל. סופרים דברי של

אבל  לסעודה שייך שאינו הבדלה ביין אמורים דברים במה
אלא  קידוש שאין לסעודה שייך והוא הואיל קידוש יין
אפילו  הכל לדברי הסעודה שבתוך היין פוטר סעודה במקום
אינו  זה שיין אע"פ לסעודה עצמו שקבע קודם קידש
בחול  הסעודה שלפני יין שכן וכל (ו) למצוה אלא לשתיה
בירך  אם אפילו הסעודה שבתוך היין שפוטר לשתיה שהוא

לסעודה. עצמו שקבע קודם עליו

בו  שסועד חדר באותו דהיינו סעודה במקום שבירך (והוא
שתה  א"כ אלא ולברך לחזור צריך לחדר מחדר אבל
שאז  בירך ולא ג' מעין אחת ברכה לברך שנתחייב כשיעור

לסמו  ויש ולברך לחזור שא"צ אומרים דבריהם יש על ך
אם  חדר באותו ואפילו קע"ח בסי' שיתבאר כמו בדיעבד
כמו  לחדר כמחדר דינו הרי וחזר בינתיים ממנו יצא
היה  אם אבל בסתם אמורים דברים במה שם) שיתבאר
זו  בברכה לפטור זה בחדר היין על כשבירך בפירוש בדעתו

אפילו  פוטר אחר בחדר שיסעוד הסעודה שבתוך היין את
שם: שיתבאר כמו אחד בבית הם החדרים שני אם לכתחלה

* * *
Â שבתוך היין את פוטר הסעודה שלפני שיין מקום וכל

אפילו  כלל אחרונה ברכה לאחריו לברך א"צ הסעודה
המזון  בברכת הוא שנפטר לפי כשיעור הסעודה לפני שתה
כיון  אחת שתיה הם ששניהם הסעודה שבתוך היין כמו
הסעודה  לפני המבדיל אבל אחת ראשונה בברכה שנפטרו
כלל  בדעתו שאין או הסעודה שבתוך היין לפטור שלא וכיון
אחרונה  ברכה אחריו לברך צריך הסעודה בתוך יין לשתות
לפני  בירך ולא שכח (ואם כשיעור שתה אם הסעודה לפני
ג') מעין מיד לברך צריך המזון ברכת קודם ונזכר הסעודה
שברכת  לברך א"צ המזון ברכת לאחר עד נזכר לא ואם

שיתבאר. כמו בדיעבד היין על ג' מעין פוטרת המזון

אבל  למצוה אלא שאינו הבדלה ביין אמורים דברים במה
אין  אפילו אחריו לברך א"צ בחול הסעודה לפני יין השותה
שלפני  שיין לפי הסעודה בתוך יין לשתות כלל בדעתו
אכילה  לתאוות אדם להמשיך מעיים בני לפתוח בא הסעודה
דברים  כשאר המזון בברכת נפטר לכן הוא הסעודה ומכלל

ליי"ש. הדין והוא הסעודה מחמת הבאים

צריך  בחול הסעודה לפני משקין שאר (ז) השותה אבל
כיון  הסעודה בתוך ג"כ לשתות דעתו ואפילו אחריהם לברך
המשקין  את הסעודה שלפני המשקין בברכת פוטר שאינו
שבתוך  משקין שאר שהרי ראשונה מברכה הסעודה שבתוך
אפילו  ונזכר בירך ולא שכח (ואם כלל ברכה א"צ הסעודה
פוטרת  אינה המזון שברכת לברך צריך המזון ברכת אחר

בדיעבד): אפילו רבות נפשות בורא

* * *
Ê אבל המזון לברכת כוס לו כשאין אמורים דברים במה

כלל  לברך א"צ הכוס על המזון ברכת לברך דעתו אם
לכתחלה  אפילו הסעודה שלפני המשקין על אחרונה ברכה
ברכת  של הכוס אחר שיברך אחרונה בברכה שנפטרים לפי

המזון.

ובזה  הסעודה לפני מרביעית פחות ישתה מקום ומכל
לברכת  כוס לו יהיה רביעית שתה ואם הספק מן יסתלק
ששתה  משקין לפטור אחרונה ברכה אחריו לברך המזון
המצריכים  סברת מספק להסתלק רוצה אם הסעודה לפני
אחר  לברך א"צ דבריהם שלפי שנתבאר כמו למשקין ברכה
המשקין  את פוטרים שהם כיון הסעודה שלפני משקין

ראשונה: מברכה הסעודה שבתוך

Á הכוס על שמקדש טוב ויום בשבת אבל בחול זה וכל
שאר  של הוא אפילו הכל לדברי אחריו לברך א"צ
במקום  אלא קידוש שאין לסעודה שייך שהוא לפי משקין
הסעודה  שלפני יין כמו המזון בברכת נפטר ולכן סעודה

הסעודה. מחמת בא שהוא

הסעודה  לאחר הסעודה מחמת הבאים לדברים דומה ואינו
גמר  אחר בימיהם רגילים שהיו כמו המזון ברכת קודם
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פירות  לאכילת ולקבוע הפת מן ידיהם למשוך הסעודה
הבאים  דברים אפילו לפניהם אז שמביאים דבר וכל ולשתיה
למזון  שנאכלים ירקות ומיני לפתן מיני כגון הסעודה מחמת
ברכה  גם טעונים כן פי על ואף ולתענוג לקנוח ולא ולשובע
בתוך  באו ולא הואיל המזון בברכת נפטרים ואינן אחרונה
שבא  מה שכל לפי קע"ז בסי' שיתבאר כמו הסעודה עיקר
לפת  טפל נחשב אינו הפת מן ידיהם סילקו שכבר לאחר
אבל  המזון וברכת המוציא שהן בברכותיה עמה להפטר

ואין  הפת על שדעתם בשעה הסעודה מחמת הבאים דברים
הם  בה התחילו לא שעדיין אע"פ הימנה מסולקות ידיהם

אחרונה. מברכה בברכתה להפטר אליה טפלים

הזה  מהעולם ליהנות שלא (ח) ראשונה מברכה לא אבל
שם: שיתבאר כמו בתחלה ברכה בלא

בסעודה: היין ברכת דין קעד סימן א' חלק
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מקומו  שכשמשנה סעודה קודם חוצה לצאת שלא יזהר וגם
לקמן. שיתבאר כמו למקומו כשחוזר ולברך לחזור צריך

הראשונה: כסברא המנהג אבל

שיין „ הכל לדברי משקין שאר על לברך א"צ יין על בירך
בשאר  בין הסעודה בשעת בין משקים מיני כל פוטר
מיני  לכל ראש והוא משקה עיקר הוא שהיין לפי פעמים
והוא  אליו טפלים וכולן ברכה לענין עיקר הוא לכן משקין
דעתו  שהיה (או היין על שבירך בשעה לפניו המשקין שהיו

עליהם).

מעט  יין שותה אלא יין לשתות עצמו קובע אינו ואפילו
הרבה  משקין ושותה והבדלה קידוש כגון מצוה לצורך
וכמו  עליהם דעתו היה (אם היין בברכת נפטרים אח"כ

שיתבאר):

* * *
עצמו ‰ שקבע קודם אפילו הסעודה לפני יין שתה אם

שנפטר  הסעודה שבתוך היין על לברך א"צ לסעודה
תחלה  בדעתו היה לא א"כ אלא הסעודה שלפני היין בברכת
אינו  בסתם אבל נמלך ואח"כ הסעודה בתוך יין לשתות
אפילו  (ד) בסעודה יין לשתות הוא רגילות כי נמלך נקרא
שלחנו  על המבדיל ולכן שבמעיו האכילה לשרות בחול
היין  על לברך א"צ סעודה ובמקום לסעודתו סמוך דהיינו

הסעודה. שבתוך

אלא  לשתיה בא ואינו הואיל הבדלה שיין אומרים ויש
על  הבדיל א"כ אלא שבסעודה היין פוטר אינו למצוה
השלחן  על לסעודה עצמו שקבע אחר דהיינו ממש שלחנו
קביעות  התחלת היא ידים שנטילת (ה) ידיו שנטל אחר או
ידיו  נטל ואפילו עדיין בשלחן ישב שלא אע"פ הסעודה
לדבריהם  לחוש ויש שיתבאר). דרך (ועל אחר בחדר והבדיל
יכוין  לסעודה עצמו שקובע קודם שכשמבדיל לכתחלה
שלא  ובדיעבד הסעודה שבתוך היין זו בברכה לפטור שלא
ברכות  שספק הסעודה שבתוך היין על לברך א"צ לכך כיון

להקל. סופרים דברי של

אבל  לסעודה שייך שאינו הבדלה ביין אמורים דברים במה
אלא  קידוש שאין לסעודה שייך והוא הואיל קידוש יין
אפילו  הכל לדברי הסעודה שבתוך היין פוטר סעודה במקום
אינו  זה שיין אע"פ לסעודה עצמו שקבע קודם קידש
בחול  הסעודה שלפני יין שכן וכל (ו) למצוה אלא לשתיה
בירך  אם אפילו הסעודה שבתוך היין שפוטר לשתיה שהוא

לסעודה. עצמו שקבע קודם עליו

בו  שסועד חדר באותו דהיינו סעודה במקום שבירך (והוא
שתה  א"כ אלא ולברך לחזור צריך לחדר מחדר אבל
שאז  בירך ולא ג' מעין אחת ברכה לברך שנתחייב כשיעור

לסמו  ויש ולברך לחזור שא"צ אומרים דבריהם יש על ך
אם  חדר באותו ואפילו קע"ח בסי' שיתבאר כמו בדיעבד
כמו  לחדר כמחדר דינו הרי וחזר בינתיים ממנו יצא
היה  אם אבל בסתם אמורים דברים במה שם) שיתבאר
זו  בברכה לפטור זה בחדר היין על כשבירך בפירוש בדעתו

אפילו  פוטר אחר בחדר שיסעוד הסעודה שבתוך היין את
שם: שיתבאר כמו אחד בבית הם החדרים שני אם לכתחלה

* * *
Â שבתוך היין את פוטר הסעודה שלפני שיין מקום וכל

אפילו  כלל אחרונה ברכה לאחריו לברך א"צ הסעודה
המזון  בברכת הוא שנפטר לפי כשיעור הסעודה לפני שתה
כיון  אחת שתיה הם ששניהם הסעודה שבתוך היין כמו
הסעודה  לפני המבדיל אבל אחת ראשונה בברכה שנפטרו
כלל  בדעתו שאין או הסעודה שבתוך היין לפטור שלא וכיון
אחרונה  ברכה אחריו לברך צריך הסעודה בתוך יין לשתות
לפני  בירך ולא שכח (ואם כשיעור שתה אם הסעודה לפני
ג') מעין מיד לברך צריך המזון ברכת קודם ונזכר הסעודה
שברכת  לברך א"צ המזון ברכת לאחר עד נזכר לא ואם

שיתבאר. כמו בדיעבד היין על ג' מעין פוטרת המזון

אבל  למצוה אלא שאינו הבדלה ביין אמורים דברים במה
אין  אפילו אחריו לברך א"צ בחול הסעודה לפני יין השותה
שלפני  שיין לפי הסעודה בתוך יין לשתות כלל בדעתו
אכילה  לתאוות אדם להמשיך מעיים בני לפתוח בא הסעודה
דברים  כשאר המזון בברכת נפטר לכן הוא הסעודה ומכלל

ליי"ש. הדין והוא הסעודה מחמת הבאים

צריך  בחול הסעודה לפני משקין שאר (ז) השותה אבל
כיון  הסעודה בתוך ג"כ לשתות דעתו ואפילו אחריהם לברך
המשקין  את הסעודה שלפני המשקין בברכת פוטר שאינו
שבתוך  משקין שאר שהרי ראשונה מברכה הסעודה שבתוך
אפילו  ונזכר בירך ולא שכח (ואם כלל ברכה א"צ הסעודה
פוטרת  אינה המזון שברכת לברך צריך המזון ברכת אחר

בדיעבד): אפילו רבות נפשות בורא

* * *
Ê אבל המזון לברכת כוס לו כשאין אמורים דברים במה

כלל  לברך א"צ הכוס על המזון ברכת לברך דעתו אם
לכתחלה  אפילו הסעודה שלפני המשקין על אחרונה ברכה
ברכת  של הכוס אחר שיברך אחרונה בברכה שנפטרים לפי

המזון.

ובזה  הסעודה לפני מרביעית פחות ישתה מקום ומכל
לברכת  כוס לו יהיה רביעית שתה ואם הספק מן יסתלק
ששתה  משקין לפטור אחרונה ברכה אחריו לברך המזון
המצריכים  סברת מספק להסתלק רוצה אם הסעודה לפני
אחר  לברך א"צ דבריהם שלפי שנתבאר כמו למשקין ברכה
המשקין  את פוטרים שהם כיון הסעודה שלפני משקין

ראשונה: מברכה הסעודה שבתוך

Á הכוס על שמקדש טוב ויום בשבת אבל בחול זה וכל
שאר  של הוא אפילו הכל לדברי אחריו לברך א"צ
במקום  אלא קידוש שאין לסעודה שייך שהוא לפי משקין
הסעודה  שלפני יין כמו המזון בברכת נפטר ולכן סעודה

הסעודה. מחמת בא שהוא

הסעודה  לאחר הסעודה מחמת הבאים לדברים דומה ואינו
גמר  אחר בימיהם רגילים שהיו כמו המזון ברכת קודם
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c"agרלב i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

רק Ê"Î„ÚÂ(יז) שהוא הרינה ענין למעלה יובן
ספק  בו שהיה הדבר טוב בהתחדשות
הרינה  סיבת זהו פרי ויעשה כשיצליח תחלה ודאגה
וח"ת  דח"ע אור בירידת למעלה הוא והענין כו'.
בהתלבשות  כ"כ למטה וירדו למעלה שהיו דתורה
ילך  אמר שע"ז טו"ר שמעורב לק"נ לברר בתומ"צ
כמו  בארץ לזריעה שנמשל מפני הזרע משך נושא ובכה
בענין  למטה לבא לצדי"ע זרוע שאור כו' צדקות זורע
לאהפכא  לעה"ד לברר יוצלח אם ידוע ואינו כו' גשמי
אך  לא אם צדיק ע"י וע"ט בסו"מ כו' לנהורא חשוכא
המצות  במעשה וח"ת דח"ע הזרוע אור שיצליח לאחר
הקצירה  כמו ה"ז כו' טו"ר עה"ד ולתקן לברר למטה
כו' פעמים ק' העיקר על מרובה בתוס' להיות שתצלח

יבא  בא אמר אז כו' כורים כמה שמוציא הזרוע כקב
והיה  ספק בו שהיה מפני אלומותיו נושא דוקא ברנה
שמברר  תורה עמל ענין הוא וכך וכנ"ל. רבה יגיעה בו
יהא  מה נודע ולא ביגיעה זה שעמל דק"נ בירורים
עיקר  על מרובה ברכה ויהי' הכל כשברר ע"כ בסופו
במו"מ  בעוסק הנ"ל וכמשלי' ברנה יבא בא הזרוע אור
כו' מ"ן בהצלה או במלחמה כשיבא או הרבה כשירויח
לרנה  שמחה בין ההפרש וזהו רינה. ל' בזה אז שנופל

ברמשא  הוא העבודה דהרנה בענין והוא דוקא לערב
כל  בתומ"צ שנמשך אל בחסד היום כל תורה ועמל
פי' לילה בעוד ותקם כתיב אז לערב כשנשלם כו' היום
ותתן  היום אור כלות אחר תיכף הלילה שהתחיל בעוד

וד"ל: כו' היום כל שנתברר ממה טרף
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רק Ê"Î„ÚÂ(יז) שהוא הרינה ענין למעלה יובן
ספק  בו שהיה הדבר טוב בהתחדשות
הרינה  סיבת זהו פרי ויעשה כשיצליח תחלה ודאגה
וח"ת  דח"ע אור בירידת למעלה הוא והענין כו'.
בהתלבשות  כ"כ למטה וירדו למעלה שהיו דתורה
ילך  אמר שע"ז טו"ר שמעורב לק"נ לברר בתומ"צ
כמו  בארץ לזריעה שנמשל מפני הזרע משך נושא ובכה
בענין  למטה לבא לצדי"ע זרוע שאור כו' צדקות זורע
לאהפכא  לעה"ד לברר יוצלח אם ידוע ואינו כו' גשמי
אך  לא אם צדיק ע"י וע"ט בסו"מ כו' לנהורא חשוכא
המצות  במעשה וח"ת דח"ע הזרוע אור שיצליח לאחר
הקצירה  כמו ה"ז כו' טו"ר עה"ד ולתקן לברר למטה
כו' פעמים ק' העיקר על מרובה בתוס' להיות שתצלח

יבא  בא אמר אז כו' כורים כמה שמוציא הזרוע כקב
והיה  ספק בו שהיה מפני אלומותיו נושא דוקא ברנה
שמברר  תורה עמל ענין הוא וכך וכנ"ל. רבה יגיעה בו
יהא  מה נודע ולא ביגיעה זה שעמל דק"נ בירורים
עיקר  על מרובה ברכה ויהי' הכל כשברר ע"כ בסופו
במו"מ  בעוסק הנ"ל וכמשלי' ברנה יבא בא הזרוע אור
כו' מ"ן בהצלה או במלחמה כשיבא או הרבה כשירויח
לרנה  שמחה בין ההפרש וזהו רינה. ל' בזה אז שנופל

ברמשא  הוא העבודה דהרנה בענין והוא דוקא לערב
כל  בתומ"צ שנמשך אל בחסד היום כל תורה ועמל
פי' לילה בעוד ותקם כתיב אז לערב כשנשלם כו' היום
ותתן  היום אור כלות אחר תיכף הלילה שהתחיל בעוד

וד"ל: כו' היום כל שנתברר ממה טרף

mind jeza riwx idi .'ek `xa ziy`xa

•

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

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

zFCezdl1:xn`PW ,daEWYd mr zFpFrd lr §¦§©©¨£¦©§¨¤¤¡©
"EUr xW` mz`Hg z` ECeezde"2(c"qy) . §¦§©¤©¨¨£¤¨

:WExitEzaifr `id dxFYd on daEWY zevn xTirW ¥¤¦©¦§©§¨¦©¨¦£¦©

zxB`A aEzMW FnM ,dNign zWTaE ,iECiEde ,`hgd©¥§§©¦©¨©§¦¨§¤¨§¦¤¤
b"nqE m"Anxd mWA '` wxR daEWYd3. ©§¨¤¤§¥¨©§©§©

:mdW EN` mixaC 'a oipr WxFW x`al Kixve§¨¦§¨¥¤¦§¨§¨¦¥¤¥

1

2

3

4

5

6

.1:daEWzE iECie zevn,daEWYd zxB` :xFRqln EAx zFnFwnA Dpipr x`Fan ¦§©¦§¨§¨¦§¨¨¦§©¦¦§¦¤¤©§¨.cFre daEW zAW iWExC ,miwlg 'b dNtYde daEWYd xrW©©©§¨§©§¦¨£¨¦§¥©¨¨§

`nbEcl ,l"Pd caNn: ¦§©©©§§¨

:iECie mbe oFvx zxiwr daEWY."`vz iM" xE`iA dxFz ihETl §¨£¦©¨§©¦¦¥¨¥¦¥¥

:zFvnE daEWY."z`Gd devOd iM" ligzOd xEAC miaSp zWxR mW §¨¦§¨¨¨©¦¨¦¦©©§¦¦©¦§¨©Ÿ

:zFIkfM zFpFcf."mkiwl` 'd ixg`" ligzOd xEACl xE`iA oOwl §¦§ª§©¨¥§¦©©§¦©£¥¡Ÿ¥¤

:`weC dGdÎmlFrA daEWYdxFz ihETl .Kli`e cn wxR dNtYd zevn WxW oOwl §¨¨¨©¤©§¨§©¨Ÿ¤¦§©©§¦¨¤¤¨¥¨¦¥¨

."ingl ipAxw z`" ligzOd xEAC xECiq .('c sirq o`M xMfp) qgpR zyxR Wix¥¨¨©¦§¨¦§¨¨¨¦¦¦©©§¦¤¨§¨¦©§¦

.zFxrde mipEIvA x"Enc` zXEcw cFaM zxrd ±¤¨©§§©©§§¦¦§¤¨

*

iM" ligzOd xEAC owGd x"Enc` xn`n lr ,d`xPM ,micQEin aÎ` miwxR§¨¦§¨¦©¦§¤©©£©©§©¨¥¦©©§¦¦

dxFY ihETlA qRcp xn`Od .("ipW xE`iA") FxE`iaE d"qwz "z`Gd devOd©¦§¨©Ÿ¥¥§¥©©£¨¦§©§¦¥¨

.erzz cEOr a wlg d"qwz owGd x"Enc` ixn`nA xg` gqFpaE ;a ,dn miaSp¦¨¦§©©¥§©£¨¥©§©¨¥¥¤©

.dlwzz cEOr mW owGd x"Enc` ixn`nA qRcp xE`iAd©¥¦§©§©£¨¥©§©¨¥¨©

dxFYd xF` mb d`xE .`y cEOr g"lxz mixn`Od xtqA dMEx`A Ex`Azp¦§¨£©£¨§¥¤©©£¨¦©§¥©©¨

xEAC .Kli`e anx cEOr e"kxz mixn`Od xtq .Kli`e hkx'` cEOr mikvp©¨¥¨¥¤©©£¨¦©¨¥¨¦

.g"kyz "z`Gd devOd iM" ligzOd©©§¦¦©¦§¨©Ÿ

lAzevn wcv gnSdl zFvOd xtqaE" :34 dxrd 22 cEOr g"l wlg zFgiW ihET §¦¥¦¥¤©¤¨¨§¥¤©¦§§©¤©¤¤¦§©

.mW oiIr .zFvOd oipnA dpnp daEWYd mBW dxF`kl rnWn daEWzE iECie¦§¨©§¨¦§¨¤©©§¨¦§¨§¦§¨©¦§©¥¨

devn FNW mipiC iwqR xtq sFqA dqRcPW wcv gnSdl zFvOd oipn zniWxaE¦§¦©¦§©©¦§§©¤©¤¤¤¦§§¨§¥¤¦§¥¦¦¤¦§¨

."dly cEOr ` wlg mixaC irvn`d x"Enc` ixn`On xirdlE ."daEWY" ± 45§¨§¨¦¦©£¨¥©§¨¤§¨¦§¨¦¥¤©

.2.f ,d `Up̈Ÿ

.3EpiidC . . calA `hgd zaifr `id dxFYd on daEWYd zevn" :mW FpFWl dfe§¤§¨¦§©©§¨¦©¨¦£¦©©¥§¦§©§©§

`le KxAzi FzEklnA cFxnl dlqkl cFr aEWi lal mlW alA FAlA xFnbIW¤¦§§¦§¥¨¥§©¨§¦§¨¦§§©§¦§¨¥§Ÿ

. . dUrz `l zFvnA od dUr zFvnA od ,mFlWe qg KlOd zevn cFr xFari©£¦§©©¤¤©§¨¥§¦§£¥¥§¦§Ÿ©£¤

b"nqde m"Anxd ExiMfd `l okle . . ziprYd `id daEWYdW oFndd zrcM `le§Ÿ§©©¤¨¤©§¨¦©©£¦§¨¥Ÿ¦§¦¨©§©§©§©

iECiEd wx ,oiC ziA zFzinE zFzixkA s` ,daEWYd zevnA llM ziprY mEW©£¦§¨§¦§©©§¨©¦§¦¦¥¦©©¦

zFgiU ihETl d`xE ."'mz`hg z` ECezde' dxFYA aEzMW FnM ,dNign zWTaE©¨©§¦¨§¤¨§¨§¦§©¤£¨¤§¥¦¥¦

"`ipYd xtqA mixEriW"A WcTd oFWlA qRcp) .Kli`e 193 cEOr f"i wlg¥¤©¨¥¨¦§©¦§©Ÿ¤§¦¦§¥¤©©§¨

.(` wxR daEWYd zxB`l mixE`iA¥¦§¦¤¤©§¨¤¤

FzpeEM dxF`kl "dNign zWTa"A" :oFiNBd ilEWA 194 cEOr mW zFgiU ihETlA§¦¥¦¨©§¥©¦¨§©¨©§¦¨¦§¨©¨¨

(fh dUr zevn) b"nqA ixdW ,b"nqdl `le (zFvOd xtqA) m"Anxdl wx`l ©§¨©§©§¥¤©¦§§Ÿ§©§©¤£¥©§©¦§©£¥Ÿ

.5 dxrd d`xE ."dNign zWTA (WExitA) xMfp¦§©§¥©¨©§¦¨§¥¤¨¨



c"agרלד i`iyp epizeax zxezn

" wx iM ,qEpiiwF`nFcFd"'Ek minWe ux` lr25FnkE . ¦§¨¦©©¤¤§¨¨¦§
x`AzPWxg` mFwnA26[..] z`Gd devOd iM" wEqR lr ¤¦§¨¥§¨©¥©¨¦©¦§¨©Ÿ

"'Ek LOn `id z`ltp `l27daEWYd ici lr `Ede . Ÿ¦§¥¦¦§§©§¥©§¨
.'a wxR mXd dvxi m` x`AzIW FnM ± dhxgde§©£¨¨§¤¦§¨¥¦¦§¤©¥¤¤

dAixX mipFvigd zwipi xiardl 'bd dTElgd K ©̀©£¨©§©£¦§¦©©¦¦¤¦¨
.dhxgd mr mixaC iECie Kixv dfl dPd ,c`nA¦§Ÿ¦¥¨¤¨¦¦§¨¦¦©£¨¨

:oiprde§¨¦§¨

,ilkE xF` oM mB mdl Wi zFRilTdW ,z`f zrcEn iM¦©©Ÿ¤©§¦¥¨¤©¥§¦
ici lr iM ,`Ed `hg ici lr ± mzEEdzde .sEbe Wtp¤¤§§¦§©¨©§¥¥§¦©§¥

dde`Yd dEdznWtPici lre ,olSl `pngx drxd ©©£¨¦§©¤©¤¤¨¨¨©£¨¨¦§¨§©§¥
ddUrOd dEdznsEB: ©©£¤¦§©¤©

,mirx mixEdxd FnM ,daWgOA `id dUrOd m` od¥¦©©£¤¦©©£¨¨§¦§¦¨¦
onE ,l"Pd dRilTd lW sEBd dEdzn zFIzF`dn dPd¦¥¥¨¦¦§©¤©¤©§¦¨©©¦
oFWl FnM ,xEAiC `Ed m` oke ;WtPd dEdzn de`Yd©©£¨¦§©¤©¤¤§¥¦¦§¨
oMW lke ;`vFIke xwWe `eW zrEaWE ,zElikxE ,rxd̈¨§¦§©¨§§¤¤§©¥§¨¤¥
de`Yd onE ,dRilTd lW sEBd dEdzn dGOW ,dUrnA§©£¤¤¦¤¦§©¤©¤©§¦¨¦©©£¨

.dRilTd lW WtPd xvFp aNAW¤©¥©©¤¤¤©§¦¨

xUrA dlrnl WxWEn mc`dW itl `Ed df lke§¨¤§¦¤¨¨¨§¨§©§¨§¤¤
dUrOde de`Yd ici lr ,oM ici lre ,dXEcwC zFxitq§¦¦§¨§©§¥¥©§¥©©£¨§©©£¤
FnM zFxitq c"EInW dwipin sEbe Wtp mdl KiWnn FNW¤©§¦¨¤¤¤§¦¦¨¤¦§¦§

.lirl x`AzPW¤¦§¨¥§¥

"cinz iCbp iz`Hge" cFq Edf dPde28dRilTd `EdW , §¦¥¤§©¨¦¤§¦¨¦¤©§¦¨
FnM ,Fl xvdl FCbp zcnFr `hg ici lr dUFr mc`dW¤¨¨¨¤©§¥¥§¤¤¤§§¨¥§

"Kzrx KxQiiY" aEzMW29mNWi mc` lrFt" aizkE , ¤¨§©§¥¨¨¥§¦©¨¨§©¤
"Fl30xdGA `zi`cM ,31. ¦§¦¨©Ÿ©

ndl Kixv if` aXWM dPde,l"Pd zFRilTd z` zi §¦¥§¤¨£©¨¦§¨¦¤©§¦©©
"LirWR ark izign" aizkcM ,mlFrd on mxiardl32. §©£¦¨¦¨¨§¦§¦¨¦¦¨¨§¨¤

,dhxgd ici lr dPd iM .iECiEd mr dhxgd ici lr Edfe§¤©§¥©£¨¨¦©¦¦¦¥©§¥©£¨¨
on WtPd `ivFn dfA ,`hgd on oFvxd zxiwr `EdW¤£¦©¨¨¦©¥§¨¤¦©¤¤¦
dYre ,aNAW de`Yd on did DzclFYW ;dRilTd©§¦¨¤©§¨¨¨¦©©£¨¤©¥§©¨

`ivFn ixd Fze`ze FpFvx zxiwrADWtpicM K` .l"PM ©£¦©§§©£¨£¥¦©§¨©©©§¥
zFgnlDtEBmixaC iECie ici lr `Ed ±33zniwr"c , ¦§¨©§¥¦§¨¦©£¦©

"dUrn ied eiztU34`lM dide DtEB dgnn `Ed dfaE , §¨¨¨¥©£¤¨¤§©¤¨§¨¨§Ÿ
.did̈¨

dkxal mpFxkf EpizFAx Exn` mFwn lMnE)35Edfi`" : ¦¨¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨¥¤
mFwn FzF`aE ,dxiar xaC `AW df ?daEWY lrA©©§¨¤¤¨§©£¥¨§¨

dX` DzF`aEdRilTd sEB zFgnl dUFrW dUrOd f` iM ," §¨¦¨¦¨©©£¤¤¤¦§©§¦¨
dYre ,dxiard FxarA dtEB dUrW dUrOdl WOn deẄ¤©¨§©©£¤¤¨¨¨§¨§¨£¥¨§©¨
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a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÚÂ שאין אע"פ היינו פשוט, רצון בחי' הוא הרצון
רוצה  הוא מ"מ כן לעשות אותו מחייב השכל
למעלה  לה' הרצון היינו עורף קשה עם בחי' והוא כך,
פ' בלק"ת וכמ"ש במח', עלה כך שתוק וע"ד מהשכל,
בדבר  טעם יש שבודאי שאע"פ ק"ש ענין ד"ה ואתחנן
המלאכי' להשגת ניתן ולא מאד נעלם הוא הטעם אך
שהטעם  הפי' ואין עכ"ל. כו' שתוק להם אמר לכן
הוא  הרצון כי כן, אינו ממש שכלי טעם ע"ד הוא ההוא
הנק' השכל כח הרי כי כנ"ל, משכיל מבחי' גם למעלה
שענין  ומאחר הגלוי, לשכל ושורש מקור הוא משכיל
השכל  היפך הוא כו' שכרה וזו תורה זו וכי רע"ק
השכל  בכח שגם עכצ"ל כך, או כך שיתחייב לגמרי
כלל  מושג שאינו ענין הוא שהטעם אלא לזה, טעם אין
שכל  שהו"ע אלא ההוא, השכל בכח ולא הגלוי בשכל
מהות  להשיג שבאדם השכל בכח שאין וכמו מופלא,
הרוחני, השכל בכח אלא מושג אינו זהו כי הרוחניות,
זה, להשיג כלל בכחו שאין שבמוחו השכל בכח ולא
הוא  שהטעם כו', עלה כך שתוק ענין יובן עד"ז כך
הנבראים, של השכל מכח גם לגמרי שלמעלה בבחי'
קאמר, דלשבח עורף קשה בחי' ענין ג"כ הוא ועד"ז
וזהו  השכל, מכח גם שלמעלה לה' ההתקשרות שה"ע
גם  למעלה שהוא פי' השכל מן שלמעלה רצון הנק'

כו'. משכיל הנק' השכל מכח

'ÈÁ·Â ישנו המשכיל מן גם למעלה שהוא זה רצון
אך  שבקלים, בקל אפילו מישראל בכאו"א
המוח  טמטום מחמת בזה"ג מאד ונעלם מוסתר שהוא
לבושים  וג' הנפש כוחות עשר בחי' היינו והלב
ער  ולבי ישינה אני ועז"נ בזה"ג, ישנים שהם מחדו"מ

ה' (שה"ש זו וגו' בחי' מאיר שאינו ישינה אני פי' ב),
ולבי  עכ"ז אבל מחדומ"ע, ומדות שכל הנפש בכוחות
היינו  לבי כי דלבא, רעותא הנ"ל הרצון בחי' היינו ער
ישינה  אני י"ל דלעילא בכנס"י (ולמעלה רצון, בחי'
לבי"ע, שירדו לפי ממנה ט"ס בחי' הסתלקות היינו
ממל' נעלה מאד גבוה ששורשו דנוק' כתר ער ולבי
מכח  שלמעלה הרצון בחי' והוא ומרדל"א, שבכתר
המדה  גילוי להתעורר וצריך כנ"ל), שבאדם השכל
הריש  וכמאמר לי' מבטשין בחי' ע"י שהוא הזאת
נהוריה  סליק דלא אעא א') דקס"ח לך (שלח מתיבתא
נהורא  בי' סלקא דלא גופא ואנהיר, בי' יבטשון
בבה"ז  (וע' דנשמתא נהירו ויסלק בי' יבטשון דנשמתא
אלמלא  עתיקא דא הוא תו ב' דקע"ח במאה"ז קרח פ'
השכל  מן שלמעלה הנ"ל הרצון אור בחי' להאיר כו'),
דפיקו  בבחי' דופק דודי קול וז"ע כו', השכל וכח
דודי  דקול נת' (ובמ"א דילי' בדפיקו לי פתחי בזה"ג

דתורה). קול היינו דופק
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ּבעבֹודה e‡·e¯ב) מצרים ויציאת מצרים ּגלּות ענין ≈ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָ
מצר  הּוא ּדמצרים ידּוע ּדהּנה האדם, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבנפׁש

והתּגּלּות 15מי  לדת ּדכל וידּוע ּבינה, ּבחינת הּוא "מי" , ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבינה, מּבחינת הּוא ילדה 16הּמּדֹות ּדלאה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

לאה  ּבנים, "וׁשם 17ׁשּׁשה ּבינה, ּבחינת הּגדֹולה 18הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ׁשּׁשה  הם ּבנים וׁשּׁשה לאה, ּגדֹולה ה' וׁשם ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָלאה",

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּבינה, מן ׁשּנֹולדים ׂשכלֹו19מּדֹות "לפי ְְְִִִִִִֶֶַָָָ
הּמּדֹות הנהגת ׁשּכל איׁש", ולכן יהּלל מהּׂשכל, הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

מּׂשיג  ׁשּׂשכלֹו מּפני קטּנים לדברים מתאּוה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּקטן
לכן  ּגדֹולים ּדברים ׁשּמּׂשיג והּגדֹול ,הער קטני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדברים
מקֹור  להם יׁש ּדהּמּדֹות והגם ּגדֹולים, לדברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמתאּוה
מקֹורם  ואּדרּבא מהּמחין, מציאּותן עצם ואין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמיחד
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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
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ּבּזהר  ׁשּנאמר ּכמֹו הּמחין מּמקֹור ואּמא 20למעלה "אּבא ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ותליא" אחיד ּבעּתיקא אנּפין ּוזעיר אתּכלילּו, ,ג ּבמּזלא ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ

ּדוקא, מהּׂשכל הּוא הּמּדה והתּגּלּות לדת מקֹום ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמּכל
זה  ידי ועל הּמּדה את ׁשּמאיר אֹור ּכמֹו הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּדהּׂשכל
ּדבר  ׁשם ויׁש ּבחׁש ׁשהּוא מי ּוכמֹו הּמּדה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹנתעֹורר
אבל  ההּוא, לּדבר חמּדה לֹו היה ׁשּבוּדאי וערב ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּטֹוב
לזה, החמּדה נתעֹוררה לא מּמילא רֹואה ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמאחר
הּמּדה  את מאיר הּׂשכל כן ּכמֹו חֹומד, והּלב רֹואה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּדעין
ׁשּיׁש לאחד המגּלה ּוכמֹו טֹוב, ּדבר ׁשּיׁש לּה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּומראה
ּבעצם  ּדבוּדאי לזה, וחמּדה ּברצֹון ׁשּיתעֹורר נחמד ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאֹוצר
ׁשּנמצא  ׁשּידע ׁשּקדם אּלא להאֹוצר, חמּדה לֹו יׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהרי
לֹו ּוכׁשּגּלה אינֹו, ּוכאּלּו ּבהעלם האהבה היה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָהאֹוצר
את  מעֹורר הּׂשכל כן ּכמֹו הּמּדה, מתעֹורר אֹוצר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיׁש
הּׂשכל  אפן לפי ולכן אינם, ּכאּלּו הּמּדֹות ּובלעדֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמּדה
היא  הּמּדה התעֹוררּות ׁשעּקר מאחר הּמּדה, היא ְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכ
ׁשאינֹו מּפני קטּנים ּדברים מתאּוה קטן ולכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמהּׂשכל,
קטּנים, ּדברים אם ּכי ּגדֹולים ּדברים ּבׂשכלֹו ְְְְְְִִִִִִִִַַָָמּׂשיג
ׁשּמּׂשיג  והּגדֹול קטּנים, ּבדברים הן מּדֹותיו ּגם ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹלזאת
,הער ּגדֹולי ּבדברים הן מּדֹותיו ּגם לכן ּגדֹולים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּדברים
לׂשכל  הּבהמית ּדנפׁש ׂשכל ּבין ההפרׁש ּכן ּגם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַוזהּו
הּוא  הׂשּכלתֹו ּכל הּבהמית ּדהּנפׁש האלקית, ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדנפׁש
טֹוב  הם העֹולם ׁשעניני אי ּומראה ּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבדברים
רק  ׁשּמּׂשיג הּקטן ׂשכל ּכמֹו והינּו אליהם, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּומתאּוה
הׂשּכלתֹו ּכל האלקית והּנפׁש ,הער קטּני ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּדברים
אי ּבׂשכלֹו ּומראה ּומתּבֹונן ּבאלקּות, הּוא ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹוהּׂשגתֹו
לבּדֹו. לה' הּוא ּורצֹונֹו חפצֹו ּכל ולכן טֹוב, ְְְְֱֵֶֶַַָָֹׁשאלקּות
ׂשכל  יׁש הּנה מהּׂשכל, הּמּדֹות הֹולדת ּבאפן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאמנם
חסד  מּדֹות ּוכמֹו ּבפרט, ּומּדה מּדה לכל מיחדת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻוהּׂשגה
התּבֹוננּות  יׁש ויראה, אהבה ּבעבֹודה ׁשהן ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָּוגבּורה
מיחדת  התּבֹוננּות ויׁש האהבה את המעֹוררת ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻמיחדת
מּקרֹוב  ׁשאהבה ּכּידּוע והּוא הּיראה, את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּמעֹוררת
להתקרב  הּוא האהבה ּדטבע ּפרּוׁש מרחֹוק, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָויראה
ּובאה  לדּבק, הּמים ּוכטבע הּנאהב הּדבר אל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּולהתּדּבק
ׁשּמטיב  האב ּוכמֹו האֹוהב, אל הּנאהב קרּוב ידי ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעל
ּבמזֹון  עּמֹו ׁשּמטיב ירצה, ּבנֹו את ּכאב ּבנֹו, עם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָחסּדֹו
ּברּבֹו וכן הּולדֹו, מּיֹום עליו הׁשּגחתֹו וקרבת ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּולבּוׁש
אהבה  נעׂשה זה ידי ׁשעל טֹובֹות, ּומּדֹות חכמה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּלּמדֹו
עבד  ּכמֹו אֹו ורּבֹו, אביו אל והּתלמיד מהּבן ּגדֹול ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוקרּוב

והינּו אליו, ּומתקרב עּמֹו מטיב הּמל ּכאׁשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמל
נֹולדה  ׁשּמּזה הּמל חסד מּגדּלת אליו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּמתּפּׁשט
העבד  ּכאׁשר ּובפרט ,הּמל אל העבד ּבלב ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהאהבה
מתקרב  הּוא הרי מקֹום ּומּכל הּמל ּגדּלת ּומבין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻיֹודע
ּביתר  האהבה ּתגּדל עֹוד זה ידי על איׁשים, ׁשפל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאליו
ׁשּטבע  והינּו מרחֹוק, היא והּיראה אליו. להּדבק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׂשאת
ׁשעֹומד  ּבּנפׁש, ּובּטּול הּכּוּוץ ׁשעֹוׁשה הּוא ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָהּיראה
מהרחּוק  ּדוקא ּובאה לגׁשת, וירא ּדוקא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמרחֹוק
הּיראה  מׁשל ּדר על ּוכמֹו הּנֹורא, הּדבר ׁשל ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָוהרֹוממּות
העם  מן ׁשּמרֹומם ורֹוממּותֹו הפלאתֹו מּצד ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמהּמל

"מּׁשכמֹו ּבענין אחר ּבמקֹום ּכמבאר מהם, 21ּומבּדל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
למעלה  הּוא ּבעצם ּדהּמל העם", מּכל ּגבּה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹומעלה
וכל  העם, על ּופחּדֹו אימתֹו נֹופלת ּומּזה מהעם, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמעלה
מל ּבהיכל חדריו ּבחדרי מהם יֹותר מבּדל ּׁשהּוא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמה

ּופחּדֹו אימתֹו יהיה רּבֹויֹותר יראת כן ּוכמֹו עליהם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
חכמים  הּתלמידי ולכן מּמּנּו, ׁשּמבּדל רֹוממּותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻמּצד
ועל  עּמהם להתערב ׁשּלא העם מן ּבדלין להיֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹצריכים
יּובן  זה מּכל והּדגמא ּפניהם, על יראתם ּתהיה זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻידי
הּנׁשמֹות  ּבּטּול ּבענין האדם ּבנפׁש האלקית ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹּבעבֹודה
ּברב  מתּבֹונן ּדכאׁשר ּבתפּלה, לפניו ּבעמדן ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹלאלקּות
חסּדֹו רב ׁשהתּפּׁשטּות ואי עּמֹו, טּובֹו ורב ה' ְְְְְְִִֵֵֶַַַֹֹחסּדי
ּכּלם", את מחּיה "ואּתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו העֹולמֹות ְְְְֶֶֶַַָָָָָָֻלכל
ּובהתּבֹוננּות  העֹולמֹות, ּבכל האלקי אֹור ּגּלּוי ְְְְְֱִִִִֶָָָָָֹׁשּנמׁש
מתּפּׁשט  ּבעֹולם ודבר ּדבר ׁשּבכל אי יבין ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּטֹוב
ּומֹוריד  ּופרט, ּפרט ּכל על ּומׁשּגיח יתּבר ְְְְֱִִִֵַַַָָָָֹאלקּותֹו
והּכל  וכּו', ּופרֹות ּותבּואֹות חציר הרים ּומצמיח ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹּגׁשמים
נׁשמֹות  ּובפרט ּבעֹולם, הּׁשֹופע האלקי האֹור ְְֱִִִִֵַַַָָָָָֹֹמּכח
ׁשּנּתנּו ּומצוֹות ּבהּתֹורה קרֹובֹו" "עם ׁשּנקראים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָיׂשראל
ּדכל  ,יתּבר ּפניו אֹור וגּלּוי קרּוב ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלנּו,
ּכמֹו רצֹונֹו ּפנימּיּות ּבחינת העליֹון רצֹון ּגּלּוי הּוא ְְְְְְִִִִִֶַָָָמצוה

ּבינֹונים  ׁשל ּבספר ּבכל ד 22ׁשּמבאר ההתּבֹוננּות ידי ועל , ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשעׂשה  והחסד ּבהּטֹוב ׁשּמרּגיׁש הּדעת ּבהעמקת ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָזה
הן  ּופרט, ּפרט ּבכל רגע ּובכל עת ּבכל אּתנּו ה' ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָועֹוׁשה
ּבתֹורה  הּפנימי הּקרּוב והן העֹולם חיצֹונּיֹות ְְְִִִִִֵֵַַַָָָמּצד
וקרּוב  אהבה ּבבחינת נתעֹורר זה ידי על ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָּומצוֹות,
ּוכמֹו ונפׁשֹו, לּבֹו ּבכל לאלקּות ּולהּדבק ְְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָֹלהּמׁש

על 23ׁשאֹומרים  ּדקאי ּכּמים", אחרי נמׁש אב "זכר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
זה  ידי ועל אהבה, ּבבחינת ׁשהיה אֹוהבי" ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ"אברהם
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דיבור 20) ל[מאמר] ביאור אור תורה וראה א רצב, ג חלק
ועוד. השבת. יום את זכור המתחיל

ב.21) ט, שמואלֿא

לח.22) לז, לה, פרק
ואילך.23) מו פרק תניא ראה גשם. פיוט

(מקבלים ג. ותלוי אחוז המדות) (ששת אנפין זעיר אבל המזלות, דרך היורד בשפע נכללו ובינה) (חכמה ואמא אבא
המזלות). דרך היורד מהשפע למעלה (שהוא יומין בעתיק התניא.ד.השפע) ספר
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ּבעבֹודה e‡·e¯ב) מצרים ויציאת מצרים ּגלּות ענין ≈ְְְֲִִִִִִִַַַַָָָ
מצר  הּוא ּדמצרים ידּוע ּדהּנה האדם, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבנפׁש

והתּגּלּות 15מי  לדת ּדכל וידּוע ּבינה, ּבחינת הּוא "מי" , ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבינה, מּבחינת הּוא ילדה 16הּמּדֹות ּדלאה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

לאה  ּבנים, "וׁשם 17ׁשּׁשה ּבינה, ּבחינת הּגדֹולה 18הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ׁשּׁשה  הם ּבנים וׁשּׁשה לאה, ּגדֹולה ה' וׁשם ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָלאה",

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּבינה, מן ׁשּנֹולדים ׂשכלֹו19מּדֹות "לפי ְְְִִִִִִֶֶַָָָ
הּמּדֹות הנהגת ׁשּכל איׁש", ולכן יהּלל מהּׂשכל, הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

מּׂשיג  ׁשּׂשכלֹו מּפני קטּנים לדברים מתאּוה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּקטן
לכן  ּגדֹולים ּדברים ׁשּמּׂשיג והּגדֹול ,הער קטני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדברים
מקֹור  להם יׁש ּדהּמּדֹות והגם ּגדֹולים, לדברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמתאּוה
מקֹורם  ואּדרּבא מהּמחין, מציאּותן עצם ואין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמיחד
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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
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ּכׁשּמתּבֹונן  ּובפרט נפלא, ּבדבקּות ה' אחרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָנמׁש
ואיהּו חקר אין ׁשּלגדּלתֹו אי סֹוף אין האֹור ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻֻּבגדּלת

עלמין  ּכל וסֹובב עלמין ּכל הּקדֹוׁשה ממּלא מּזהר ונֹודע , ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
מסּפר, אין עד והעֹולמֹות ההיכלֹות רּבּוי ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָוהאריז"ל
קץ  לאין מלאכים רבבֹות רּבּוי והיכל עֹולם ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָּובכל

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר מסּפר 24ותכלית, 'היׁש "ּכתיב : ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָ
רבון  ורּבֹו יׁשּמׁשּוּנּה אלפין 'אלף ּוכתיב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָלגדּודיו',

ּומׁשני  כּו', אחד,ו קדמֹוהי'" ּגדּוד מסּפר כּו' אלפין אלף ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
קּמיּה וכּלם מסּפר, אין לגדּודיו חׁשיב,ז אבל  מּמׁש ּכלא ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֻ

לגּבי  מּמׁש אחד ּדּבּור ּכבּטּול מּמׁש ּבמציאּות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּובטלים
עדין  הּדּבּור ׁשהיה ּבעֹוד ועצמּה המדּברת הּנפׁש ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמהּות
"אּיה  ׁשֹואלים וכּלם הּלב, וחמדת ּברצֹון אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֻּבמחׁשבה
הם  ּכבֹודֹו" הארץ כל "מלא ועֹונים ּכבֹודֹו" ְְְְְִֵֶָָָֹמקֹום
העליֹונים  את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּניח ּכי עּמֹו, ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָיׂשראל
עּמֹו, ּביׂשראל אם ּכי ּבכּלם ּבחר ולא הּתחּתֹונים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֻואת
והּטמאה  הּזהמא מקֹום הארץ ערות מּמצרים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻֻוהֹוציאם
ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ׁשליח ידי על ולא מלא ידי על  ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹלא
"וארד  ׁשּכתּוב ּכמֹו לׁשם ירד ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָָהּוא
אמּתי  ויחּוד ּבקרּוב אליו לקרבם ּכדי וגֹו', ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָלהּצילֹו"

לדבר  לפה ּפה נׁשיקין ּבבחינת מּמׁש הּנפׁש ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָּבהתקּׁשרּות
הּתֹורה  הּׂשגת היא ּברּוחא רּוחא ואתּדּבקּות הלכה זֹו ְְְְֲִִַַַַָָָָָָה'
ּבבחינת  וגם מּמׁש, חד ּדכּלא וחכמתֹו רצֹונֹו ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֻוידיעת
ּדרמ"ח  אברין, ּברמ"ח מעׂשּיֹות הּמצות קּיּום הּוא ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹחּבּוק

ּדמלּכא  אברים רמ"ח הן ידי ח ּפּקּודין על הּנה , ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
נפׁשֹו ותתלהט ׂשאת ּביתר האהבה ּתגּדל זֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהתּבֹוננּות
אׁשר  ּכל ולעזב להניח להתנּדב נדיבה ּברּוח ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹותתלּבׁש
ּבדבקה  ּבאֹורֹו ולּכלל יתּבר ּבֹו לדבקה ורק מּנגד, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָלֹו

ּומצוֹות. הּתֹורה ּבקּיּום ְְְְִִֶַָָוחׁשקה
.¯ev˜– "מי" מי, מצר הּוא ּבעבֹודה ּדמצרים יבאר ƒְְְֲִִִִֵֵַַָָָ

הּקטּנים  ׁשל מּדֹותיהם הּמּדֹות, אם ְִִִִֵֵֶֶַַַָּבינה,
ּכאֹור  הּמּדֹות את מאיר ׂשכל ׂשכלם, לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָּוגדֹולים
ׂשכל  עֹולם, ּבעניני הּבהמית הּנפׁש ׂשכל אֹוצר, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהמגּלה
יׁש מּדה לכל אלקּות, הּׂשגֹות ּבעניני האלקית ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּדנפׁש
להתּגּלֹות, אֹותּה מעֹורר ּבֹו ּכׁשּמתּבֹונן מיחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֻׂשכל
ויסּביר  מרחּוק, והּיראה מּקרּוב ּבאה ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָהאהבה
ּובּקרּוב  יׂשראל נׁשמֹות עם ה' ּבחסד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּדההתּבֹוננּות

ּודבקּות. אהבה מעֹוררת ּומצוֹות ּדתֹורה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָהּגדֹול
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מו.24) פרק תניא זה בכל ראה ב. יג, חגיגה

האלקי).ה. האור בהשפעת מדרגות (שתי העולמות כל את ומסובב העולמות כל את אלפים ו.ממלא אלף וכתוב
ומתרצים. כו', לפניו רבבות ורבוא הוא).ח.בפניו.ז.ישמשוהו ברוך (הקדוש המלך איברי רמ"ח הם המצוות שרמ"ח
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.ËÓ בדרכי 1דובר גדולה עזובה שמורגשת
את  ולהעמיד לתקן צריכים שחסידים החסידות,
ייתכן  ולא להיות מוכרח כך סדרם. על הענינים
להקים  החסידי, בתוקף בעזה"י יעסקו וכאשר אחרת.

יצליחו. בוודאי חב"ד, חסידות סוכת
של  שונות סיבות על־פי שהשתררה בעזובה
החסידים  בדרכי הקשה, והטלטול המרה הגלות
כלומר, עיקריים, ענינים ישנם חב"ד, וחסידות
וענינים  עיקריים, ענינים שהם מבינים שכולם
מהיכי־תיתי, שהם חושבים ראשונה, שבהשקפה
שאי־אפשר  ובמדה כן, – לשאת שאפשר במדה
עיקריים, ענינים הם אין אופן בכל אך לא, – לשאת

גמורה. טעות זוהי באמת אך חושבים, כך

לא 2כתוב  מעגלותי' נעו תפלס פן חיים "אורח
רז"ל  ואמרו במצוותי'3תדע", ושוקל יושב תהי אל

על  רק לא העניין את מבינה החסידות תורה", של
החסידים  דרכי על גם אלא תורה" של "מצוותי'

והחסידות.
שהוא  היא האור תכונת וחיּות. אור היא חסידות
אור. הריהו – חודר שהוא ולהיכן פינה, בכל חודר
החיּות  תכונת במאור, דבוק שהוא היא האור ומהות
העדין, ואת הגס  את וקטן, גדול מחיה שהיא היא

חיּות. זה מקום ובכל
בכל  חודר החסידות אור וחיּות, אור היא חסידות
שכל  כולם, ואת הכל את מחיה החסידות וחיּות פינה,
נראה  האנושי השכל של ראשונה שבהשקפה דבר
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החסידות  וחיּות אור מהיכי־תיתי, של דבר שהוא
של  שלאמיתו שרואים הדבר, את ומחיים מאירים
ואפילו  מהיכי־תיתי, של דבר ולא עיקרי, ענין זה דבר

עיקרי. דבר אכן אלא טפל, דבר לא
דרגות: לכמה נחלק עברו, בימים החסידי הטיפוס
בן  בעל־הבית מלמד, שו"ב, חסידי, מורה־הוראה
חסידיים. מלאכה ובעל עסק, בעל בעל־הבית תורה,
בזמנים  חסידות למד האמורים, מהסוגים אחד כל
גדולה  באריכות מהם בתפילה, האריכו קבועים,

התפללו וכולם ממוצעת, באריכות במתינות,ומהם
מנגנים  מתאספים, היו וביומא־דפגרא בשבתות
צורת  על משוחחים עמוקים, לבביים ניגונים
שונים  סיפורים ומספרים חסיד, של התנהגותו
ומענייני  החסידים זקני מהנהגות הרביים, מהנהגות

'יחידות'.
אתו  המשפיע, היה בעיירה החסידי הכתר
איך  עצה שאלו אצלו 'עבודה', בעניני התייעצו
טובה, במדה להתרגל ואיך רעה, ממדה להיפטר
כיצד  תפילה, תהיה שהתפילה נוקטים סגולה באיזו
לוקחים  המשפיע אצל שעל־המטה. "שמע" קוראים

ל'יחידות'. הרבי אל הליכה לקראת הכנה סדר
כאלה  בוודאי ישנם האמורים, הדברים בין
מהיכי־תיתי. של דברים שהם יאמר האנושי שהשכל
וחיּות  אור אך חסידי. ניגון או חסידי סיפור – למשל
או  מרבי חסידי, שסיפור במוחש, מראים החסידות
עיקרי. ענין הוא חסידי ניגון עיקרי, ענין הוא מחסיד,
לא  חסידי, סיפור לספר כיצד ללמוד צריכים
עצמיים, והסברים בביאורים הסיפור את לייפות
צריכים  אופנו. על דבר דבר הסיפור את לספר
של  הוספות בלי לנגן חסידי, ניגון לנגן איך להתלמד
העמידו  החסידיים והניגונים הסיפורים כי חזנות.

'עבודה'. בעלי חסידים של דורי־דורות בעזה"י
. עיקרי דבר הם ה'משפיעים' חסידים, אצל

ודרכי  החסידים דרכי ישנן החסידות. בדרכי
בדרכי  עיקרי דבר הם ו'משפיעים' החסידות,
ודרכי  השפע, קליטת הן החסידים דרכי החסידות.
אנו  גשמית, בזריעה השפע. זריעת הן החסידות
טיב  הקליטה. בטיב  תלויה הצמיחה שהצלחת יודעים
בעבודת  מומחה הוא הזורע אם בזורע. תלוי הקליטה
הזרע  את לקלוט הקרקע הכשרת שעיקרה האדמה,
מוצלחת. צמיחה תהיה אז הצומח, כוח את ולעורר

הקרקע. בהכשרת תלוי זה הרי בנטיעה, ובמיוחד
שיותר  נטיעה, של ענין היא החסידים עבודת

בעיקרה  הרוחנית הצמיחה תלויה בזריעה, מאשר
וזה  ההכשרה, בעבודת תלויה והקליטה בקליטה,
מומחה  הוא (ה'משפיע') הזורע כאשר רק נעשה
עצל  שהוא מי במלאכתו. עצל ואינו בעבודתו
כחושה, שלו שהצמיחה בלבד זו לא הרי במלאכתו,
מקולקלים. הם כזו מנטיעה הצומחים הפירות גם אלא
מקולקל, פרי של משמעותו את להסביר למותר
פועל  הוא שאין בלבד זו לא מביא. הוא נזקים ולאיזה
מטיב  שבא דבר הגוף, ואברי הנפש בכוחות חיזוק
חזקים  כאבים גורם גם מקולקל פרי אלא הפירות,
הגוף. ואברי הנפש כוחות של ההתקשרות וחלישות

לכאבים  גורם מקולקל גשמי שפרי כמה עד
הגוף, ואברי הנפש כוחות של ההתקשרות ולחלישות
הנפש  כוחות ולאיבוד הגדול לנזק כלל בערך זה אין

מק  רוחני פרי במוחש שגורם רואים שאנו כפי ולקל.
מקולקל  חסידי שפרי החסידות קדושת חילול את

עצמו. כוחות איבוד על נוסף גורם,
או  הנטיעה של הצמיחה בהעדר סיבות כמה ישנן
הרי  דבר, של לאמיתו אך, מקולקלים. פירות בצמיחת
להניח  צריך שהנוטע בלבד זו לא בנוטע. תלוי זה
להכשרת  בשר ויגיעת נפש ביגיעת גדולים כוחות
זקוקים  מכן ולאחר טובה, תהיה שהקליטה הקרקע
ובסדר  בזמנו דבר כל והשקאה, ניכוש לעידור,
ונתון  מסור להיות (ה'משפיע') הנוטע מוכרח מסודר,
אף  דבר, כל ועל לחוד, פרט כל על להשגיח לנטיעה,
הטבה  ידועה במדה מביא אלא לצמיחה, נוגע שאינו
כי  הכוחות, כל את עליו מניח הוא – הצומח בפרי
החסידי  ה'משפיע' וזהו בנפשו. לו נוגעת הפרי טובת

האמיתי. (רבי'שער)
.‡ והדרת" מצות מקיימים ומצוות תורה שומרי

זקן" רב ,4פני בהידור זו מצוה שמקיימים כאלה ויש ,
יהודיות  טובות מדות לראות נחת־רוח שבאמת
פני  "והדרת מצות מקיימים יהודים כאלו, מושרשות
כלפי  גם אלא חכמה", שקנה ה"זקן כלפי רק לא זקן"
לבן, זקן לפני דרך־ארץ ליהודים יש הפשוט, הזקן

לבן. זקן ומכבדים
באמריקה, המציאות יקר הוא לבן זקן (לעת־עתה
ישראל  בהדרת זה ענין גם שבקרוב בעזה"י לקוות יש

יוטב). –
כדרכה  – הכניסה וחיּות, אור שהיא חסידות,
זקן", פני "והדרת של בענין גם וחיּות אורה – בקודש
החסידים, זקני של סוג צמח החסידית, ומהמשמעת
הוא  אם החסיד, של הפרטי למהותו להתייחס מבלי
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ּכׁשּמתּבֹונן  ּובפרט נפלא, ּבדבקּות ה' אחרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָנמׁש
ואיהּו חקר אין ׁשּלגדּלתֹו אי סֹוף אין האֹור ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻֻּבגדּלת

עלמין  ּכל וסֹובב עלמין ּכל הּקדֹוׁשה ממּלא מּזהר ונֹודע , ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
מסּפר, אין עד והעֹולמֹות ההיכלֹות רּבּוי ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָוהאריז"ל
קץ  לאין מלאכים רבבֹות רּבּוי והיכל עֹולם ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָּובכל

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר מסּפר 24ותכלית, 'היׁש "ּכתיב : ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָ
רבון  ורּבֹו יׁשּמׁשּוּנּה אלפין 'אלף ּוכתיב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָלגדּודיו',

ּומׁשני  כּו', אחד,ו קדמֹוהי'" ּגדּוד מסּפר כּו' אלפין אלף ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
קּמיּה וכּלם מסּפר, אין לגדּודיו חׁשיב,ז אבל  מּמׁש ּכלא ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֻ

לגּבי  מּמׁש אחד ּדּבּור ּכבּטּול מּמׁש ּבמציאּות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּובטלים
עדין  הּדּבּור ׁשהיה ּבעֹוד ועצמּה המדּברת הּנפׁש ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמהּות
"אּיה  ׁשֹואלים וכּלם הּלב, וחמדת ּברצֹון אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֻּבמחׁשבה
הם  ּכבֹודֹו" הארץ כל "מלא ועֹונים ּכבֹודֹו" ְְְְְִֵֶָָָֹמקֹום
העליֹונים  את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּניח ּכי עּמֹו, ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָיׂשראל
עּמֹו, ּביׂשראל אם ּכי ּבכּלם ּבחר ולא הּתחּתֹונים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֻואת
והּטמאה  הּזהמא מקֹום הארץ ערות מּמצרים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻֻוהֹוציאם
ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ׁשליח ידי על ולא מלא ידי על  ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹלא
"וארד  ׁשּכתּוב ּכמֹו לׁשם ירד ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָָהּוא
אמּתי  ויחּוד ּבקרּוב אליו לקרבם ּכדי וגֹו', ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָלהּצילֹו"

לדבר  לפה ּפה נׁשיקין ּבבחינת מּמׁש הּנפׁש ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָּבהתקּׁשרּות
הּתֹורה  הּׂשגת היא ּברּוחא רּוחא ואתּדּבקּות הלכה זֹו ְְְְֲִִַַַַָָָָָָה'
ּבבחינת  וגם מּמׁש, חד ּדכּלא וחכמתֹו רצֹונֹו ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֻוידיעת
ּדרמ"ח  אברין, ּברמ"ח מעׂשּיֹות הּמצות קּיּום הּוא ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹחּבּוק

ּדמלּכא  אברים רמ"ח הן ידי ח ּפּקּודין על הּנה , ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
נפׁשֹו ותתלהט ׂשאת ּביתר האהבה ּתגּדל זֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהתּבֹוננּות
אׁשר  ּכל ולעזב להניח להתנּדב נדיבה ּברּוח ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹותתלּבׁש
ּבדבקה  ּבאֹורֹו ולּכלל יתּבר ּבֹו לדבקה ורק מּנגד, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָלֹו

ּומצוֹות. הּתֹורה ּבקּיּום ְְְְִִֶַָָוחׁשקה
.¯ev˜– "מי" מי, מצר הּוא ּבעבֹודה ּדמצרים יבאר ƒְְְֲִִִִֵֵַַָָָ

הּקטּנים  ׁשל מּדֹותיהם הּמּדֹות, אם ְִִִִֵֵֶֶַַַָּבינה,
ּכאֹור  הּמּדֹות את מאיר ׂשכל ׂשכלם, לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָּוגדֹולים
ׂשכל  עֹולם, ּבעניני הּבהמית הּנפׁש ׂשכל אֹוצר, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהמגּלה
יׁש מּדה לכל אלקּות, הּׂשגֹות ּבעניני האלקית ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּדנפׁש
להתּגּלֹות, אֹותּה מעֹורר ּבֹו ּכׁשּמתּבֹונן מיחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֻׂשכל
ויסּביר  מרחּוק, והּיראה מּקרּוב ּבאה ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָהאהבה
ּובּקרּוב  יׂשראל נׁשמֹות עם ה' ּבחסד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּדההתּבֹוננּות

ּודבקּות. אהבה מעֹוררת ּומצוֹות ּדתֹורה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָהּגדֹול
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מו.24) פרק תניא זה בכל ראה ב. יג, חגיגה

האלקי).ה. האור בהשפעת מדרגות (שתי העולמות כל את ומסובב העולמות כל את אלפים ו.ממלא אלף וכתוב
ומתרצים. כו', לפניו רבבות ורבוא הוא).ח.בפניו.ז.ישמשוהו ברוך (הקדוש המלך איברי רמ"ח הם המצוות שרמ"ח

∑
w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

.ËÓ בדרכי 1דובר גדולה עזובה שמורגשת
את  ולהעמיד לתקן צריכים שחסידים החסידות,
ייתכן  ולא להיות מוכרח כך סדרם. על הענינים
להקים  החסידי, בתוקף בעזה"י יעסקו וכאשר אחרת.

יצליחו. בוודאי חב"ד, חסידות סוכת
של  שונות סיבות על־פי שהשתררה בעזובה
החסידים  בדרכי הקשה, והטלטול המרה הגלות
כלומר, עיקריים, ענינים ישנם חב"ד, וחסידות
וענינים  עיקריים, ענינים שהם מבינים שכולם
מהיכי־תיתי, שהם חושבים ראשונה, שבהשקפה
שאי־אפשר  ובמדה כן, – לשאת שאפשר במדה
עיקריים, ענינים הם אין אופן בכל אך לא, – לשאת

גמורה. טעות זוהי באמת אך חושבים, כך

לא 2כתוב  מעגלותי' נעו תפלס פן חיים "אורח
רז"ל  ואמרו במצוותי'3תדע", ושוקל יושב תהי אל

על  רק לא העניין את מבינה החסידות תורה", של
החסידים  דרכי על גם אלא תורה" של "מצוותי'

והחסידות.
שהוא  היא האור תכונת וחיּות. אור היא חסידות
אור. הריהו – חודר שהוא ולהיכן פינה, בכל חודר
החיּות  תכונת במאור, דבוק שהוא היא האור ומהות
העדין, ואת הגס  את וקטן, גדול מחיה שהיא היא

חיּות. זה מקום ובכל
בכל  חודר החסידות אור וחיּות, אור היא חסידות
שכל  כולם, ואת הכל את מחיה החסידות וחיּות פינה,
נראה  האנושי השכל של ראשונה שבהשקפה דבר
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כולם  פשוט. חסיד או רגיל, בן־תורה או גדול, בן־תורה
החסידים", "זקני בתואר החסידים אצל מוכתרים

מיוחדת. כבוד בהדרת אותם מכבדים והחסידים
זקני  אותה שאמרו עתיקה, חסידית אימרה ישנה

הראשונים: בדורות החסידים
צעיר". עילוי מאשר יותר שווה זקן "ישוב'ניק 

שניתנו  וחושים כוחות מעריכה אינה חסידות
עליהם. שעמלו כוחות מעריכה חסידות במתנה,
בשר, יגיעת על העבודה כובד כל את מניחה חסידות

נפש. יגיעת על הדגש את ומעמידה
בכוחו  יהודי שכל גילה, נ"ע הבעל־שם־טוב
ברוך־הוא  הבורא כוונת בביצוע גדולות לפעול
אחד  כל יכול איך גילו, והרביים הזקן ורבנו בבריאה.
הבורא  כוונת את בבריאה לפעול הכוח את לגלות

וך־הוא.בר 

עדת  על גדולה טובה השפעה החסידים לזקני יש
דרכי  של הלחלוחית הם החסידים זקני החסידים.
בלי  – המשמעת ענין ללמוד יכולים מהם החסידים,
התמסרותו  בחסיד, להיות שצריך – "למה" שאלת
ובניגון  חסידי בסיפור העונג חסידית, להתוועדות
וההדר  ההוד את מקבלים החסידים מזקני חסידי.
קודש־הקדשים  פני על ששכנה בשכינה לראות שזכו
על  ששכנו והזוהר והזיו נ"ע, הקדושים הרביים של
והתחנכו  אברכים היו כשהם בדורם החסידים זקני

החסידים. עדת בסביבת
גדול  חלק ישנו החסידים שלזקני ברור הדבר
המחנכים  אך, החסידים. עדת והדרכת בחינוך
שהרביים  ה'משפיעים', הם העיקריים והמדריכים
את  ולהדריך לחנך להשפיע, כוחות להם העניקו נ"ע

החסידים. עדת צעירי
b"yz'd gqtd bgc 'a mei zcerq
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וקצב. כרוכל שהתפרנס פשוט אדם גרשון, שלום בשם יהודי בליובאוויטש חי תקופה באותה

טובות. מידות ובעל כבחמורה בקלה זהיר ויראֿשמים, ישר איש שהוא גרשון שלום על ידעו הכל
מבחינת  עליו לסמוך שאפשר ידיעה מתוך בשר, אצלו לקנות שהעדיפו רבים היו כך משום

הכשרות.

לעניים  צדקה מחלק היה בצדקה. ויותר יותר להרבות לו אפשרה גרשון שלום של ְְִָהצלחתו
ראויה. כספית מתת נותן היה ולאחר לשבת, בשר של הגונה  מנה מעניק היה לפלוני רחבה. ביד
נהג  כך המגיד. יוסף, ור' העיירה, רב בנימין, ר' גם היו לשבת בשר של הקבועים המקבלים בין

ידו. ובנדבת וכקצב כרוכל בעיסוקיו המשיך מופלגת לזקנה בהגיעו גם רבות. שנים

ליובאוויטש  כל נפטר. שבועות כמה וכעבור גרשון שלום ר' הזקן הקצב חלה תקי"ב בחורף
שלום  בר' ראה לא שאיש למרות צדיק, של הלוויה זו הייתה מיטתו. אחר והלכה עליו התאבלה

פשוט. יהודי מאשר יותר גרשון

גדולה. ירושה אחריו השאיר גרשון שלום ר' כי לשמוע ליובאוויטש הופתעה ההלוויה לאחר
בביתו  ביום פעמים שלש תפילות יקיים יהודים שמנין הורה ליובאוויטש, של רבה בנימין, ר'
שהקצב  בנימין ר' גילה ה'שבעה' ימי בתוך לפטירתו. ה'שלושים' ימי משך גרשון, שלום ר' של
בכל  יורשים. אחריו השאיר לא גרשון שלום ר' צוואה. בצירוף כסף מלא ארגז אצלו השאיר
סופר  זבולון רבי שכנו היה איתו שהתחבר היחיד וגלמוד. בודד היה בליובאוויטש שהיה השנים 
העיירה  בני שכל הצוואה, את פתח ובמעמדם הקהל לראשי לקרוא שלח בנימין רבי הסת"ם.

תוכנה. את לדעת סקרנים היו

שלישי  אדם בצירוף יוסף, רבי המגיד, ואת בנימין, רבי הרב, את מינה שהמנוח התברר
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משאלתו  את הביע זאת עם לנכון. שימצאו באופן הכסף את יחלקו שהם עלֿידם, שייבחר
(בה  צדק" פועלי "חברת עבור ביתֿמדרש בכספו ייבנה  - שמסביבו והגן ביתו עומד בו שבמקום

ב  וכי הפנויות), בשעותיהם ולתפילה לתורה המלאכה בעלי מאוגדים מכספי היו יינתן שנים משך
בהם. כיוצא ולימודים משניות מדרש, הפועלים את שילמד לתלמידֿחכם שכר הירושה

הצוואה. ובביצוע בירושה לטיפול כשלישי זבולון ברבי בחרו יוסף ורבי בנימין רבי

של  צדקנותו שנודעה לאחר במיוחד המנוח, בבית שהוקם ב"מנין" להתפלל שבאו היו רבים
ייבנה, זה שבמקום הידיעה והמגיד. הרב ובתוכם העיירה, נכבדי היו המתפללים בין גרשון. שלום
שלש  בו שהתפללו בלבד זו לא עתה. כבר תפילה מקום תחושת יצרה - ביתֿמדרש הצוואה, לפי
יהודים  בשקידה. תורה שם ולמדו שישבו יהודים היו אף כיֿאם ביומו, יום מידי תפילות
או  תהילים אמירת לשם שחרית תפילת לפני רב זמן לבית ובאים קום משכימים היו יראיֿשמים 
תפילת  לאחר וגם תורה, שיעורי שוב התקיימו לערבית מנחה ובין מנחה לפני תורה. לימוד
עוד  ממש של לביתֿמדרש הקצב בית הפך כך תורה. ולמדו שם שישבו יהודים נמצאו ערבית

הצוואה. בוצעה בטרם

חדשי  במשך בצוואה. כאמור ביתֿהמדרש בבניית שיטפל ועד נבחר ה'שלושים' תום לפני
הושלם  כבר אלול חודש בבוא ומפואר. גדול ביתֿמדרש ונבנה והלך הישן הבית נהרס הקיץ
יהודי  לצוואה, בהתאם נקבע, אף והתלהבות. שמחה ברוב הוחגה הבית וחנוכת ביתֿהמדרש

הבית. באי את ומדרש משניות שילמד תלמידֿחכם

עתה  החל מלאכה, ובעלי פשוטים לאנשים יתירה חיבה מכבר שגילה המגיד, יוסף רבי
מכבר  התפלל בו הישן ביתֿהמדרש בין השבוע את חילק הוא החדש. המדרש בבית להתפלל
המדרש  בבית בקביעות להתפלל הסת"ם סופר זבולון רבי החל לעומתו החדש. המדרש בית לבין
לומדים  והיו יוסף ור' זבולון ר' לפעם מפעם נועדים היו המדרש בית של צדדי בחדר החדש.
קשורים  היו לשער שיש כפי אשר המשותפים, לימודיהם נמשכו ימים שנתיים במשותף. שם
לפעם  מפעם נוסע והיה הבעלֿשםֿטוב של מתלמידיו יוסף רבי היה כזכור, ולחסידות. לקבלה

החסידות. תורת תורתו, את ומפיץ מלמד הבעלֿשםֿטוב היה שם למזיבוז,

כדי  לכאורה, ליובאוויטש. את סופרֿהסת"ם זבולון ורבי המגיד יוסף רבי עזבו אחד, בבוקר
ולקחו  החסידות לשיטת זבולון רבי לב את לרכוש הצליח יוסף שרבי להניח יש אך גלות, לערוך
ובחזרם  מליובאוויטש, השניים נעדרו חדשים שלשהֿארבעה הבעלֿשםֿטוב. אצל לביקור אתו

בנדודים. ימיהם שבילו להכיר מבלי פניהם זרחו

יוסף  רבי גילה - יוסף רבי של לחתנו דוב יששכר רבי היות לאחר שנים שלש תקט"ו, בשנת
ו  עצמו שהוא הוא לחתנו מליובאוויטש והיעדרם הבעלֿשםֿטוב, תלמידי הינם הסופר זבולון רבי

דוב  יששכר רבי את להכניס החל יוסף רבי החדש, היהודי המנהיג אל למעזיבוז' נסיעה לצורך
והבנה  אורה שערי לו. שנתגלה ממה הוקסם דוב יששכר רבי החסידות. תורת של החדש לעולם
יששכר  ר' התלווה - שנה אותה של אלול בחודש עבורו. פוענחו סתומים ודברים לפניו, נפתחו
בליובאוויטש  נשאר המגיד יוסף רבי הבעלֿשםֿטוב. אל מסעם ערכו ויחד זבולון, רבי אל דוב

הנוראים. בימים מרעיתו צאן עם להיות

של  במחיצתו היה הוא הבעלֿשםֿטוב. אצל דוב יששכר רבי שהה חדשים שלושה
והן  הדין ימי פחד באווירת הן אותו וראה השמחה, ובחגי הנוראים בימים הבעלֿשםֿטוב
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כולם  פשוט. חסיד או רגיל, בן־תורה או גדול, בן־תורה
החסידים", "זקני בתואר החסידים אצל מוכתרים

מיוחדת. כבוד בהדרת אותם מכבדים והחסידים
זקני  אותה שאמרו עתיקה, חסידית אימרה ישנה

הראשונים: בדורות החסידים
צעיר". עילוי מאשר יותר שווה זקן "ישוב'ניק 

שניתנו  וחושים כוחות מעריכה אינה חסידות
עליהם. שעמלו כוחות מעריכה חסידות במתנה,
בשר, יגיעת על העבודה כובד כל את מניחה חסידות

נפש. יגיעת על הדגש את ומעמידה
בכוחו  יהודי שכל גילה, נ"ע הבעל־שם־טוב
ברוך־הוא  הבורא כוונת בביצוע גדולות לפעול
אחד  כל יכול איך גילו, והרביים הזקן ורבנו בבריאה.
הבורא  כוונת את בבריאה לפעול הכוח את לגלות

וך־הוא.בר 

עדת  על גדולה טובה השפעה החסידים לזקני יש
דרכי  של הלחלוחית הם החסידים זקני החסידים.
בלי  – המשמעת ענין ללמוד יכולים מהם החסידים,
התמסרותו  בחסיד, להיות שצריך – "למה" שאלת
ובניגון  חסידי בסיפור העונג חסידית, להתוועדות
וההדר  ההוד את מקבלים החסידים מזקני חסידי.
קודש־הקדשים  פני על ששכנה בשכינה לראות שזכו
על  ששכנו והזוהר והזיו נ"ע, הקדושים הרביים של
והתחנכו  אברכים היו כשהם בדורם החסידים זקני

החסידים. עדת בסביבת
גדול  חלק ישנו החסידים שלזקני ברור הדבר
המחנכים  אך, החסידים. עדת והדרכת בחינוך
שהרביים  ה'משפיעים', הם העיקריים והמדריכים
את  ולהדריך לחנך להשפיע, כוחות להם העניקו נ"ע

החסידים. עדת צעירי
b"yz'd gqtd bgc 'a mei zcerq

•

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

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

yhiee`aeila aehÎmyÎlral micinlz - 'g wxt

וקצב. כרוכל שהתפרנס פשוט אדם גרשון, שלום בשם יהודי בליובאוויטש חי תקופה באותה

טובות. מידות ובעל כבחמורה בקלה זהיר ויראֿשמים, ישר איש שהוא גרשון שלום על ידעו הכל
מבחינת  עליו לסמוך שאפשר ידיעה מתוך בשר, אצלו לקנות שהעדיפו רבים היו כך משום

הכשרות.

לעניים  צדקה מחלק היה בצדקה. ויותר יותר להרבות לו אפשרה גרשון שלום של ְְִָהצלחתו
ראויה. כספית מתת נותן היה ולאחר לשבת, בשר של הגונה  מנה מעניק היה לפלוני רחבה. ביד
נהג  כך המגיד. יוסף, ור' העיירה, רב בנימין, ר' גם היו לשבת בשר של הקבועים המקבלים בין

ידו. ובנדבת וכקצב כרוכל בעיסוקיו המשיך מופלגת לזקנה בהגיעו גם רבות. שנים

ליובאוויטש  כל נפטר. שבועות כמה וכעבור גרשון שלום ר' הזקן הקצב חלה תקי"ב בחורף
שלום  בר' ראה לא שאיש למרות צדיק, של הלוויה זו הייתה מיטתו. אחר והלכה עליו התאבלה

פשוט. יהודי מאשר יותר גרשון

גדולה. ירושה אחריו השאיר גרשון שלום ר' כי לשמוע ליובאוויטש הופתעה ההלוויה לאחר
בביתו  ביום פעמים שלש תפילות יקיים יהודים שמנין הורה ליובאוויטש, של רבה בנימין, ר'
שהקצב  בנימין ר' גילה ה'שבעה' ימי בתוך לפטירתו. ה'שלושים' ימי משך גרשון, שלום ר' של
בכל  יורשים. אחריו השאיר לא גרשון שלום ר' צוואה. בצירוף כסף מלא ארגז אצלו השאיר
סופר  זבולון רבי שכנו היה איתו שהתחבר היחיד וגלמוד. בודד היה בליובאוויטש שהיה השנים 
העיירה  בני שכל הצוואה, את פתח ובמעמדם הקהל לראשי לקרוא שלח בנימין רבי הסת"ם.

תוכנה. את לדעת סקרנים היו

שלישי  אדם בצירוף יוסף, רבי המגיד, ואת בנימין, רבי הרב, את מינה שהמנוח התברר
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והקשיב  תפילתו, את ושמע חזה התנהגותו, בדרכי יפה התבונן הוא החגים. חדוות באווירת
נלהב. לחסיד היה הצעיר דוב יששכר רבי תורתו. לדברי

יששכר  ורבי זבולון רבי יוסף, רבי החסידות. בתורת ויותר יותר להתעמק החל הביתה בחזרו
בליובאוויטש. הבעלֿשםֿטוב וחסידי תלמידי של הראשונה השלישייה את עתה היוו דוב,
בנושאים  וידיעות השקפות ולחילופי החסידות תורת ללימוד בקביעות מתאספים היו שלושתם
הבעלֿשםֿטוב, תלמידי היותם סוד את לדעת צריך היה לא בליובאוויטש איש ונשגבים. נעלים

חסידיו. על בפומבי להימנות סיכון היה עדיין אך בעולם, להיוודע החל כבר ששמו

רבם, של החדשה בשיטה בגלוי ידגלו הבעלֿשםֿטוב שתלמידי השעה הגיעה לא עדיין
מדינות  הסמוכות. ובמדינות בליטא הלבנה, ברוסיה היהודיים הריכוזים לכך בשלו לא במיוחד
שניאור  רבי הזקן, לאדמו"ר ובמיוחד מיוחדות, נשמות לאותן להמתין עדיין צריכות היו אלו
שם  אותם וביצרו אלה לסביבות הבעלֿשםֿטוב תורת את שהביאו חב"ד, חסידות מייסד זלמן,

הבאים. לדורות

הם  החסידות. בתורת ועסקו בליובאוויטש הבעלֿשםֿטוב תלמידי שלושת ישבו בינתיים
מבחינה  הקרקע, את הכשירו ובכך דרכו, לפי ה ' בעבודת והתעלו הבעלֿשםֿטוב בתורת השתלמו
היתירה  אהבתם החדש, בכיוון הטובים מעשיהם בעתיד. זה במקום החסידות לכיבושי רוחנית,
סלילת  היוו אלה כל - המוניים אנשים בין יהדות בהשרשת החדשה וגישתם פשוטים לאנשים

להלן  שנראה כפי אלה. במקומות החסידות של העתידיים למנהיגים בליובאוויטש דרך הונח
לחסידות. היסוד

החסידות  ולמרכז חב"ד חסידות לבירת זמן לאחר נעשתה שליובאוויטש בכך פלא אין לכן
ולליטא. הלבנה לרוסיה

ללמוד  בילדותו, זלמן, שניאור רבי הזקן, אדמו"ר נדד אליו התורה מקום גם הייתה ליובאוויטש
אז  ידע לא  חב"ד, ומייסד מורה זלמן, שניאור רבי דוב! יששכר רבי אותו מפי - מי? ומפי תורה.
נער  אז היה הוא - הבעלֿשםֿטוב שמע את להניח, יש אז, שמע לא ואף בכלל החסידות על אפילו

שנה. שתיםֿעשרה בן

שניאור  רבי המגיד. יוסף רבי בדרשות שהוסברו כפי החסידות יסודות את אז שמע ודאי
גם  וכנראה המגיד, יוסף רבי רבו, חותן מפי אף אלא דוב, יששכר מפי רק לא תורה למד זלמן
בכל  הורגשה החסידות רוח ביחד. תמיד שרויים היו אלו שלושה שכן הסופר, זבולון רבי מפי

פשוטים. לאנשים ובמיוחד לאנשים, וביחסם התנהגותם, פרטי בכל דבריהם,

הבעלֿשםֿטוב. תורת של ביותר החשובים היסודות מן הייתה פשוטים לאנשים החיבה
מסוגל  אינו שלדאבונו הפשוט, היהודי של וליבו הבעלֿשםֿטוב, אמר - בעי" ליבא "רחמנא
המילים  אמירת בעצם הקב"ה. לפני חביב פירושן, את לדעת וכלֿשכן התפילה, מילות את לקרוא
העולמות. בכל רב שפע משפיע והוא העולם לבורא נחתֿרוח גורם הוא לו מובנות הבלתי
ויראת  טובות למידות לצפות אפשר תהילים, פרק לומר בקושי המסוגלים אלה , פשוטים מאנשים

מאחרים. מאשר יותר ה'

וקיבלו  הדורות במשך לשוליים שנדחקו הארץ", "עמי בשם הנקראים פשוטים, אנשים אותם
הבעלֿשםֿטוב  ידי על הורמה קרנם - המגידים מפי חריפות תוכחות של גדושות מנות תמיד

הגדולה. תנועתו בבנין חשיבות רב חומר והיוו
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כאן  הניתנת הבעלֿשםֿטוב, של תורה) בדברי קצרות (=שיחות מ"תורותיו" אחת אופיינית
חפשית: בלשון

ז"ל). (חכמינו להאיר" התחיל אברהם משבא באפילה, מתנהג העולם היה אברהם "עד
ואילו  רחמים, עליהם ביקשו ולא ה' ארחות דורם את לימדו לא אברהם שלפני הדורות צדיקי
שמים  רחמי לעורר נפשו מוסר והיה הבורא עבודת דרכי דורו בני את ללמד התחיל אברהם

עליהם. רחמים ומבקש ועמורה סדום אנשי והחטאים  הרעים בעד גם שהתפלל עד עליהם,

לחמור", הדומה "עם בשם ישמעאל, וגם ההמון, נקרא אבינו אברהם של בדורו הרי זאת ִַעם
דורסים  הכל - שהארץ כשם לארץ. הדומה עם הארץ", "עם בתואר ההמון נקרא ישראל בזרע ַַואילו
האדמה, פני שעל החי כל את להחיות יבול להצמיח הצומח, כוח את הקב"ה הטביע ובה עליה
הרמון  "כפלח ישראל. המוני כך - תבל במחמדי היקר וכל וכסף זהב אוצרות  נמצאים ובמעמקיה
המקיימים  וכלֿשכן ז"ל, חכמינו כדרשת כרימון, מצוות מלאים שבישראל הריקנים גם - רקתך"
הארץ", "עמי בשם נקראים כך משום והפשוטה. התמימה האמונה ובפשטות לב בתום המצוות את

חפץ". ארץ אתם תהיו "כי נאמר: וכבר
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תער"ג  אלול, ט"ז ועש"ק יום ב"ה,

ומרומם  נכבד הנעלה הגביר ידידי כבוד

שי' מיכיל שמואל מוהר"ר אי"א וו"ח

רב! שלום

ה' אשר הגיד, חן הרב הנה דתמול, למכתבי בהמשך

הרה"ג  אאמו"ר כ"ק את יקרא כי הגיד, סליאזבערג

הסותר  חלקי יש וכמובן בזה, ולהתיישב לבוא שליט"א

בזה. הרבה

של  יו"ט קודם אחת שבוע עתה מספיק הזמן אין הא'

ר"ה.

עצמו  על שליט"א הרה"ג אאמו"ר כ"ק אומר הב'

יכולים  שאלות איזה לשער יכול ואינו יודע אינו שהוא

לעורר  הוא החסידות ותואר החסידות, תורת על להיות

לימוד  בשקידת השי"ת בעבודת והמוח הלב לשעבד

וזיכוך  המצוות בקיום הלב וזיכוך התפלה ועבודת התורה

החסידות  ענין לו יסביר שהוא מי ירצה ואם המדות.

א"ע  מרגיש אינו אופן, מאדערנעם אייפין החדש, בלשון

ענין  אמיתית רק יודע הוא כי וכלל, כלל בזה לבקי

הק' רבותינו אבותינו כ"ק שיסדוה כפי ומטרתה החסידות

התורה  בלימוד המוח ושעבוד הלב לעורר זצוקללה"ה,

המצוות. וקיום התפלה ועבודת

כי  ידעו לא אשר אפשר אי כי רעש, נסיעתו יעשה והג'

וידבר  יגיד אחד וכל פנים, הרבה על הנסיעה ויסבירו נסע,

בזה.

בודאי  אשר השני צד התגברות ח"ו יגרום לא כי והד'

להמשיכו  ויכולים משוטטו' עיניהם ספק בלי כי מזה, ידעו

כאלו  סותר חלקי שיש במקום הנה זה. בדבר פערזענליך) (עם

ואפשר  נודע, בלתי והתועלת שיסע, מסכים הדעת אין בזה

ומכתבים. צירים ע"י אחרים, באופנים החזיון לעשות

מההצעת  הזכרתי לא אך מזה, לכ' כתבתי תמול והנה

נצטויתי  הנה ועתה חן, הרב ע"י הנ"ל סליאזבערג מר

הנ"ל, עם התראה היום ובודאי מזה, ידידי לכ' לכתוב

חלקי  כל לו ויגיד הפעם עוד עמו יתראה זאת ובכל

להודיע  ויזרז בוריו, על הענין לידע וישתדל הסותר,

טעלעגראפיש  מענה שתהי' הוא הבקשה האפשרי. בהקדם

בו. האמור יובן למען בקיצור לא אך נסתר, בל' כמובן אך

זה  מכתב קבלת אחרי הנה עמו, התראו היום אם וגם

לכתוב. נצטויתי כן להודיע, וימהרו הפעם, עוד עמו ידברו

ה  כפי שי', הרש"ג מחותנו ידידינו עתה וכי שקבלתי טע"ג

היטיב. ויתיישבו בזה ידברו בפ"ב, עודינו ממנו,

בכוח"ט  מאתו ומתברך מברכו דו"ש ידי"ע והנני

ברו"ג 

ש"ס  יצחק יוסף

שי' הרש"ג ידי"ע מחות' פב"ש הנני באה"ר
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והקשיב  תפילתו, את ושמע חזה התנהגותו, בדרכי יפה התבונן הוא החגים. חדוות באווירת
נלהב. לחסיד היה הצעיר דוב יששכר רבי תורתו. לדברי

יששכר  ורבי זבולון רבי יוסף, רבי החסידות. בתורת ויותר יותר להתעמק החל הביתה בחזרו
בליובאוויטש. הבעלֿשםֿטוב וחסידי תלמידי של הראשונה השלישייה את עתה היוו דוב,
בנושאים  וידיעות השקפות ולחילופי החסידות תורת ללימוד בקביעות מתאספים היו שלושתם
הבעלֿשםֿטוב, תלמידי היותם סוד את לדעת צריך היה לא בליובאוויטש איש ונשגבים. נעלים

חסידיו. על בפומבי להימנות סיכון היה עדיין אך בעולם, להיוודע החל כבר ששמו

רבם, של החדשה בשיטה בגלוי ידגלו הבעלֿשםֿטוב שתלמידי השעה הגיעה לא עדיין
מדינות  הסמוכות. ובמדינות בליטא הלבנה, ברוסיה היהודיים הריכוזים לכך בשלו לא במיוחד
שניאור  רבי הזקן, לאדמו"ר ובמיוחד מיוחדות, נשמות לאותן להמתין עדיין צריכות היו אלו
שם  אותם וביצרו אלה לסביבות הבעלֿשםֿטוב תורת את שהביאו חב"ד, חסידות מייסד זלמן,

הבאים. לדורות

הם  החסידות. בתורת ועסקו בליובאוויטש הבעלֿשםֿטוב תלמידי שלושת ישבו בינתיים
מבחינה  הקרקע, את הכשירו ובכך דרכו, לפי ה ' בעבודת והתעלו הבעלֿשםֿטוב בתורת השתלמו
היתירה  אהבתם החדש, בכיוון הטובים מעשיהם בעתיד. זה במקום החסידות לכיבושי רוחנית,
סלילת  היוו אלה כל - המוניים אנשים בין יהדות בהשרשת החדשה וגישתם פשוטים לאנשים

להלן  שנראה כפי אלה. במקומות החסידות של העתידיים למנהיגים בליובאוויטש דרך הונח
לחסידות. היסוד

החסידות  ולמרכז חב"ד חסידות לבירת זמן לאחר נעשתה שליובאוויטש בכך פלא אין לכן
ולליטא. הלבנה לרוסיה

ללמוד  בילדותו, זלמן, שניאור רבי הזקן, אדמו"ר נדד אליו התורה מקום גם הייתה ליובאוויטש
אז  ידע לא  חב"ד, ומייסד מורה זלמן, שניאור רבי דוב! יששכר רבי אותו מפי - מי? ומפי תורה.
נער  אז היה הוא - הבעלֿשםֿטוב שמע את להניח, יש אז, שמע לא ואף בכלל החסידות על אפילו

שנה. שתיםֿעשרה בן

שניאור  רבי המגיד. יוסף רבי בדרשות שהוסברו כפי החסידות יסודות את אז שמע ודאי
גם  וכנראה המגיד, יוסף רבי רבו, חותן מפי אף אלא דוב, יששכר מפי רק לא תורה למד זלמן
בכל  הורגשה החסידות רוח ביחד. תמיד שרויים היו אלו שלושה שכן הסופר, זבולון רבי מפי

פשוטים. לאנשים ובמיוחד לאנשים, וביחסם התנהגותם, פרטי בכל דבריהם,

הבעלֿשםֿטוב. תורת של ביותר החשובים היסודות מן הייתה פשוטים לאנשים החיבה
מסוגל  אינו שלדאבונו הפשוט, היהודי של וליבו הבעלֿשםֿטוב, אמר - בעי" ליבא "רחמנא
המילים  אמירת בעצם הקב"ה. לפני חביב פירושן, את לדעת וכלֿשכן התפילה, מילות את לקרוא
העולמות. בכל רב שפע משפיע והוא העולם לבורא נחתֿרוח גורם הוא לו מובנות הבלתי
ויראת  טובות למידות לצפות אפשר תהילים, פרק לומר בקושי המסוגלים אלה , פשוטים מאנשים

מאחרים. מאשר יותר ה'

וקיבלו  הדורות במשך לשוליים שנדחקו הארץ", "עמי בשם הנקראים פשוטים, אנשים אותם
הבעלֿשםֿטוב  ידי על הורמה קרנם - המגידים מפי חריפות תוכחות של גדושות מנות תמיד

הגדולה. תנועתו בבנין חשיבות רב חומר והיוו
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åö úùøô
åïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö-úà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³¤

àåä äìòä úøBz úàæ øîàì åéða-úàå ïøäà©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−¨«Ÿ¨®¦´
ìr äìòäî-ãr äìélä-ìk çaænä-ìr äã÷B ¨«Ÿ¿̈©Á«§¨̧©©¦§¥³©¨©©̧§¨Æ©

:Ba ã÷ez çaænä Làå ø÷aäâïäkä Láìå ©½Ÿ¤§¥¬©¦§¥−©¬©«§¨©̧©Ÿ¥¹
íéøäå BøNa-ìr Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼§¥¦´
-ìr äìòä-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤¨«Ÿ−̈©

:çaænä ìöà BîNå çaænä(éåì)ã-úà èLôe ©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©¨©Æ¤
ïLcä-úà àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³¤©¤̧¤Æ

:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìàäLàäå ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«§¨¥̧
äéìr øráe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìr©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧¨¤¯¨
äìòä äéìr Cørå ø÷aa ø÷aa íéör ïäkä©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈

:íéîìMä éáìç äéìr øéè÷äååãéîz Là §¦§¦¬¨¤−¨¤§¥¬©§¨¦«¥À¨¦²
:äaëú àì çaænä-ìr ã÷ezñ(ìàøùé)æúàæå ©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«§¬Ÿ

éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´
:çaænä éðt-ìà ýåýéçBöî÷a epnî íéøäå §Ÿ̈½¤§¥−©¦§¥«©§¥¦¸¦¤¹§ª§À

øLà äðálä-ìk úàå dðîMîe äçðnä úìqî¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−
dúøkæà ççéð çéø çaænä øéè÷äå äçðnä-ìr©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈

:ýåýéìèåéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå ©«Ÿ̈«§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®
ãrBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa ìëàz úBvî©³¥«¨¥Æ§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−

:äeìëàéédúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì «Ÿ§«¨³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈
:íLàëå úàhçk àåä íéLã÷ Lã÷ éMàî¥«¦¨®³Ÿ¤¨«¨¦Æ¦½©«©−̈§¨«¨¨«

àéíìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ
íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−

:Lc÷éô ¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'r ak jxk zegiyÎihewl)

‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê(ב (ו, …«»»
Ôa¯˜ ÔÈ‡Â Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,EÚÈ„B‰Â¿ƒ¬∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿≈»¿»
‰È‰ ‡Ï - ˙Ba¯w‰ ¯„Òa ÔÈ¯BwL ˙B˜BÈz‰ ÈÏel‡ ,‚‰B≈ƒ≈«ƒ∆ƒ¿≈∆«»¿»…»»
‰ÏBÚ ˙L¯Ùa ÌÈ¯B˜Â ÌÈ˜ÒBÚ Ìz‡ Ì‡ . . „ÓBÚ ÌÏBÚ‰»»≈ƒ«∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»
Ìz‡ el‡k ÌÎÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ - ˙Ba¯˜ ˙L¯Ùa ÔÈBLÂ¿ƒ¿»»«»¿»«¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒ«∆
"‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê" ¯Ó‡pL ,ÈÙÏ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ÌÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ»¿«»¿»«∆∆¡«…«»»

(תנחומא)

הּקרּבנֹות, הקרבת ׁשל ׁשּמעלתּה החסידּות, ּבתֹורת ְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֻמסּבר

ּגׁשמית  ּפעּלה ׁשהיא ּדוקא אּלא הרּוחנית, ּבעבֹודה לא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻהיא

את  מבּטא ׁשּזה הּמזּבח. ע"ג ּגׁשמית ּבהמה ׁשחיטת -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

הרּוחנּיֹות  מעלֹותיהם מּצד לא ּביׂשראל, הּקּב"ה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבחירתֹו

מעׂשה  לכן הּקּב"ה. ׁשל החפׁשי רצֹונֹו מּפני אּלא יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

ליׂשראל. הּקּב"ה ּבין העמק הּקׁשר את מּביע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּגׁשמי

ׁש'אילּולי  אֹומר הּמדרׁש מּדּוע להבין נּוכל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעלּֿפיֿזה

˙B˜BÈz‰,'עֹומד העֹולם היה לא - הּקרּבנֹות ּבסדר ׁשּקֹורין «ƒְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּוא  הּדגׁש עּקר הּקרּבנֹות, ּתֹורת את לֹומד מבּגר ּכׁשאדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכי

ּכאׁשר  ואּלּו רּוחנית. ּפעּלה ּבעּקר ׁשּזה הענין, והבנת ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּלּמּוד

ּכלל  ּומבין יֹודע אינֹו עדין הּוא הּקרּבנֹות, ּבפרׁשת קֹורא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָילד

ּפעּלה  רק היא הּקרּבנֹות ּפרׁשת ּבקריאת ּפעּלתֹו וכל ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָֻֻּבענין,

ְִַּגׁשמית.

éðùáé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâéïaø÷ äæ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¤¿¨§©Á
çLnä íBéa ýåýéì eáéø÷é-øLà åéðáe ïøäà©«£¸Ÿ¨¹̈£¤©§¦´©«Ÿ̈À§Æ¦¨©´
ãéîz äçðî úìñ äôàä úøéNr BúàŸ½£¦¦¸¨«¥¨¬²Ÿ¤¦§−̈¨¦®

:áøra dúéöçîe ø÷aa dúéöçîãéúáçî-ìr ©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦−̈¨¨«¤©©«£©À
úçðî éðéôz äpàéáz úëaøî äNrz ïîMa©¤²¤¥«¨¤−ª§¤´¤§¦¤®¨ª«¦¥Æ¦§©´

:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z íéztåèïäkäå ¦¦½©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§©Ÿ¥̧
íìBò-÷ç dúà äNré åéðaî åézçz çéLnä©¨¦¯©©§¨²¦¨−̈©«£¤´Ÿ®̈¨¾̈

:øè÷z ìéìk ýåýéìæèìéìk ïäk úçðî-ìëå ©«Ÿ̈−¨¦¬¨§¨«§¨¦§©¬Ÿ¥²¨¦¬
:ìëàú àì äéäzôæéäLî-ìà ýåýé øaãéå ¦«§¤−¬Ÿ¥«¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàlçéúàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¥«Ÿ©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ
äìòä èçMz øLà íB÷îa úàhçä úøBz©−©«©®̈¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈
:àåä íéLã÷ Lã÷ ýåýé éðôì úàhçä èçMz¦¨¥³©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

èéLã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ−̈Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ
z:ãrBî ìäà øöça ìëàëòbé-øLà ìk ¥«¨¥½©«£©−¬Ÿ¤¥«²Ÿ£¤¦©¬

ãâaä-ìr dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ©©¤½¤
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìr äfé øLààë-éìëe £¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«§¦

úLçð éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³§¸¤Æ
:íéna óhLå ÷øîe äìMaáëíéðäka øëæ-ìk ª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦¨¨¨¬©«Ÿ£¦−

:àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàéâëúàhç-ìëå Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«§¨©¿̈
Lãwa øtëì ãrBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²§©¥¬©−Ÿ¤

:óøOz Làa ìëàú àìôæàúøBz úàæå ´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«§¬Ÿ©−
:àeä íéLã÷ Lã÷ íLàäáøLà íB÷îa ¨«¨®̈¬Ÿ¤¨«¨¦−«¦§À£¤³

Bîc-úàå íLàä-úà eèçLé äìòä-úà eèçLé¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈¦§£−¤¨«¨¨®§¤¨²
:áéáñ çaænä-ìr ÷øæéâáéø÷é Baìç-ìk úàå ¦§¬Ÿ©©¦§¥−©¨¦«§¥¬¨¤§−©§¦´

-úà äqëîä áìçä-úàå äéìàä úà epnî¦¤®¥µ¨«©§½̈§¤©¥−¤©«§©¤¬¤
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:áøwäãøLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´
-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákääíúà øéè÷äå ©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ¨³
:àeä íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkäå-ìk ©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨−̈«¨

Lã÷ ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka øëæ̈¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½¬Ÿ¤
:àeä íéLã÷æúçà äøBz íLàk úàhçk ¨«¨¦−«©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−

:äéäé Bì Ba-øtëé øLà ïäkä íäìçïäkäå ¨¤®©Ÿ¥²£¤¬§©¤−¬¦«§¤«§©̧Ÿ¥½
øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´

:äéäé Bì ïäkì áéø÷äèøLà äçðî-ìëå ¦§¦½©Ÿ¥−¬¦«§¤«§¨¦§À̈£¤³
úáçî-ìrå úLçøná äNrð-ìëå øepza äôàz¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬©©§¤−¤§©©«£©®

:äéäú Bì dúà áéø÷nä ïäkìéäçðî-ìëå ©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬¦«§¤«§¨¦§¨¬
äéäz ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ¦«§¤−

:åéçàk Léàô ¦¬§¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(134 'r dk jxk zegiyÎihewl)

ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«¿ƒ∆«∆∆
¯B‰Ë ÌB˜Ó Ï‡ ‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡(גֿד (ו, ∆ƒ««¬∆∆»»

ׁשל  זּכּוכֹו את מסּמלת הּמזּבח על הּקרּבן חלקי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׂשרפת

הם  נחלקים ּכללי ּבאפן לקדּׁשה. והעלאתֹו הּגׁשמי, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהעֹולם

את  מסּמלים הם ּכליל, ׁשּנׂשרפים הּקרּבן חלקי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלׁשנים:

מהּקדּׁשה, חלק להיֹות ׁשּנהפכים ׁשּבעֹולם, הּזּכים ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהחלקים

הּקרּבן, מן ׁשּנׁשאר האפר זאת, לעּמת מצוה. ּתׁשמיׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכמֹו

לקדּׁשה, לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו ׁשּבעֹולם, הּגס החלק את ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּמל

אחרים. לצרכים הּיהּודי את מׁשּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָורק

את  מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש לׁשנים, נחלק עצמֹו האפר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּגם

הּוא  א הּמזּבח, מן מסּלק האפר הּדׁשן', 'ּתרּומת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻמצות

העֹולם  חלקי אּלּו לּמזּבח, קרֹוב - הּמזּבח" "אצל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנׁשאר

ׁשהם  ּבהם רֹואים א מהּקדּׁשה, חלק להיֹות הֹופכים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינם

את  מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש ואּלּו קדּׁשה. לעניני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻמׁשּמׁשים

על  לּמחנה, מחּוץ אל מּוצא זה אפר הּדׁשן', 'הֹוצאת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמצות

ּבֹו ּגם א קדּׁשה, לעניני ׁשּמֹועיל ּכלל נראה אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּפניו

קדּׁשה. לעניני ּתֹועלת להביא היא הּסֹופית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּמּטרה

éùéìùàéáéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−
:ýåýéìáé| áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìr íà ©«Ÿ̈«¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´

ïîMa úìeìa úBvî úBlç äãBzä çáæ-ìr©¤©́©À̈©³©Æ§´Ÿ©¤½¤
úëaøî úìñå ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe§¦¥¬©−§ª¦´©®̈¤§´Ÿ¤ª§¤½¤

:ïîMa úìeìa úlçâéõîç íçì úlç-ìr ©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤©©ŸÆ¤´¤¨¥½
:åéîìL úãBz çáæ-ìr Bðaø÷ áéø÷éãéáéø÷äå ©§¦−¨§¨®©¤−©©¬§¨¨«§¦§¦¸

ïäkì ýåýéì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈©«Ÿ̈®©Ÿ¥À
:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfäåèçáæ øNáe ©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«§©À¤µ©

epnî çépé-àì ìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®«Ÿ©¦¬©¦¤−
:ø÷a-ãræèBðaø÷ çáæ äáãð Bà | øãð-íàå ©«Ÿ¤§¦¤´¤´§¨À̈¤µ©¨§¨½

ëàé Bçáæ-úà Báéø÷ä íBéaøúBpäå úøçnîe ì §²©§¦¬¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈§©¨¬
:ìëàé epnîæéíBia çáfä øNaî øúBpäå ¦¤−¥«¨¥«§©−̈¦§©´©¨®©©Æ

:óøOé Làa éLéìMäçéìëàé ìëàä íàå ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â
äöøé àì éLéìMä íBia åéîìL çáæ-øNaî¦§©¤̧©§¨¹̈©´©§¦¦»´Ÿ¥«¨¤¼
Lôpäå äéäé ìebt Bì áLçé àì Búà áéø÷nä©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²−¦´¦«§¤®§©¤²¤

:àOz dðår epnî úìëàäèéòbé-øLà øNaäå ¨«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬¦¨«§©¨º̈£¤¦©³
øNaäå óøOé Làa ìëàé àì àîè-ìëa§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−¦¨¥®§©̧¨½̈

:øNa ìëàé øBäè-ìkëìëàz-øLà Lôpäå ¨¨−Ÿ©¬¨¨«§©¤¹¤£¤Ÿ©´
Búàîèå ýåýéì øLà íéîìMä çáfî øNäÀ̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´©«Ÿ̈½§ª§¨−

:äénrî àåää Lôpä äúøëðå åéìràëLôðå ¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨§¤¹¤
äîäáa | Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´¦§¥¨´
çáæ-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©¤¬©
àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénrîáë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâëøac ¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
ærå áNëå øBL áìç-ìk øîàì ìûøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤¨¥−

:eìëàú àìãëäNré äôøè áìçå äìáð áìçå ¬ŸŸ¥«§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−
:eäìëàú àì ìëàå äëàìî-ìëìäëìëà-ìk ék §¨§¨¨®§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«¦ µ¨Ÿ¥´

äMà äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨¦¤−
:äénrî úìëàä Lôpä äúøëðå ýåýéìåë-ìëå ©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨§¨

óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc̈Æ´Ÿ«Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−
ìå:äîäaæëíc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk §©§¥¨«¨¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®

:äénrî àåää Lôpä äúøëðåôçëýåýé øaãéå §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàèëøîàì ìûøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ

-úà àéáé ýåýéì åéîìL çáæ-úà áéø÷nä©©§¦º¤¤³©§¨¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯¤
:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷ìúà äðéàéáz åéãé ¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«¨¨´§¦¤½¨¥−

úà epàéáé äæçä-ìr áìçä-úà ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©¤«¨¤Æ§¦¤½¥´
éðäì äæçä:ýåýé éðôì äôeðz Búà ó ¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

àìäéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ
:åéðáìe ïøäàì äæçäáìeðzz ïéîiä ÷BL úàå ¤«¨¤½§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ´©¨¦½¦§¬

ipy ,oey`x - f ,e - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åö úùøô
åïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö-úà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³¤

àåä äìòä úøBz úàæ øîàì åéða-úàå ïøäà©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−¨«Ÿ¨®¦´
ìr äìòäî-ãr äìélä-ìk çaænä-ìr äã÷B ¨«Ÿ¿̈©Á«§¨̧©©¦§¥³©¨©©̧§¨Æ©

:Ba ã÷ez çaænä Làå ø÷aäâïäkä Láìå ©½Ÿ¤§¥¬©¦§¥−©¬©«§¨©̧©Ÿ¥¹
íéøäå BøNa-ìr Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼§¥¦´
-ìr äìòä-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤¨«Ÿ−̈©

:çaænä ìöà BîNå çaænä(éåì)ã-úà èLôe ©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©¨©Æ¤
ïLcä-úà àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³¤©¤̧¤Æ

:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìàäLàäå ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«§¨¥̧
äéìr øráe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìr©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧¨¤¯¨
äìòä äéìr Cørå ø÷aa ø÷aa íéör ïäkä©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈

:íéîìMä éáìç äéìr øéè÷äååãéîz Là §¦§¦¬¨¤−¨¤§¥¬©§¨¦«¥À¨¦²
:äaëú àì çaænä-ìr ã÷ezñ(ìàøùé)æúàæå ©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«§¬Ÿ

éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´
:çaænä éðt-ìà ýåýéçBöî÷a epnî íéøäå §Ÿ̈½¤§¥−©¦§¥«©§¥¦¸¦¤¹§ª§À

øLà äðálä-ìk úàå dðîMîe äçðnä úìqî¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−
dúøkæà ççéð çéø çaænä øéè÷äå äçðnä-ìr©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈

:ýåýéìèåéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå ©«Ÿ̈«§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®
ãrBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa ìëàz úBvî©³¥«¨¥Æ§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−

:äeìëàéédúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì «Ÿ§«¨³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈
:íLàëå úàhçk àåä íéLã÷ Lã÷ éMàî¥«¦¨®³Ÿ¤¨«¨¦Æ¦½©«©−̈§¨«¨¨«

àéíìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ
íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−

:Lc÷éô ¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'r ak jxk zegiyÎihewl)

‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê(ב (ו, …«»»
Ôa¯˜ ÔÈ‡Â Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,EÚÈ„B‰Â¿ƒ¬∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿≈»¿»
‰È‰ ‡Ï - ˙Ba¯w‰ ¯„Òa ÔÈ¯BwL ˙B˜BÈz‰ ÈÏel‡ ,‚‰B≈ƒ≈«ƒ∆ƒ¿≈∆«»¿»…»»
‰ÏBÚ ˙L¯Ùa ÌÈ¯B˜Â ÌÈ˜ÒBÚ Ìz‡ Ì‡ . . „ÓBÚ ÌÏBÚ‰»»≈ƒ«∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»
Ìz‡ el‡k ÌÎÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ - ˙Ba¯˜ ˙L¯Ùa ÔÈBLÂ¿ƒ¿»»«»¿»«¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒ«∆
"‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê" ¯Ó‡pL ,ÈÙÏ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ÌÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ»¿«»¿»«∆∆¡«…«»»

(תנחומא)

הּקרּבנֹות, הקרבת ׁשל ׁשּמעלתּה החסידּות, ּבתֹורת ְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֻמסּבר

ּגׁשמית  ּפעּלה ׁשהיא ּדוקא אּלא הרּוחנית, ּבעבֹודה לא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻהיא

את  מבּטא ׁשּזה הּמזּבח. ע"ג ּגׁשמית ּבהמה ׁשחיטת -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

הרּוחנּיֹות  מעלֹותיהם מּצד לא ּביׂשראל, הּקּב"ה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבחירתֹו

מעׂשה  לכן הּקּב"ה. ׁשל החפׁשי רצֹונֹו מּפני אּלא יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

ליׂשראל. הּקּב"ה ּבין העמק הּקׁשר את מּביע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּגׁשמי

ׁש'אילּולי  אֹומר הּמדרׁש מּדּוע להבין נּוכל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעלּֿפיֿזה

˙B˜BÈz‰,'עֹומד העֹולם היה לא - הּקרּבנֹות ּבסדר ׁשּקֹורין «ƒְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּוא  הּדגׁש עּקר הּקרּבנֹות, ּתֹורת את לֹומד מבּגר ּכׁשאדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכי

ּכאׁשר  ואּלּו רּוחנית. ּפעּלה ּבעּקר ׁשּזה הענין, והבנת ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּלּמּוד

ּכלל  ּומבין יֹודע אינֹו עדין הּוא הּקרּבנֹות, ּבפרׁשת קֹורא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָילד

ּפעּלה  רק היא הּקרּבנֹות ּפרׁשת ּבקריאת ּפעּלתֹו וכל ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָֻֻּבענין,

ְִַּגׁשמית.

éðùáé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâéïaø÷ äæ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¤¿¨§©Á
çLnä íBéa ýåýéì eáéø÷é-øLà åéðáe ïøäà©«£¸Ÿ¨¹̈£¤©§¦´©«Ÿ̈À§Æ¦¨©´
ãéîz äçðî úìñ äôàä úøéNr BúàŸ½£¦¦¸¨«¥¨¬²Ÿ¤¦§−̈¨¦®

:áøra dúéöçîe ø÷aa dúéöçîãéúáçî-ìr ©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦−̈¨¨«¤©©«£©À
úçðî éðéôz äpàéáz úëaøî äNrz ïîMa©¤²¤¥«¨¤−ª§¤´¤§¦¤®¨ª«¦¥Æ¦§©´

:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z íéztåèïäkäå ¦¦½©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§©Ÿ¥̧
íìBò-÷ç dúà äNré åéðaî åézçz çéLnä©¨¦¯©©§¨²¦¨−̈©«£¤´Ÿ®̈¨¾̈

:øè÷z ìéìk ýåýéìæèìéìk ïäk úçðî-ìëå ©«Ÿ̈−¨¦¬¨§¨«§¨¦§©¬Ÿ¥²¨¦¬
:ìëàú àì äéäzôæéäLî-ìà ýåýé øaãéå ¦«§¤−¬Ÿ¥«¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàlçéúàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac ¥«Ÿ©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ
äìòä èçMz øLà íB÷îa úàhçä úøBz©−©«©®̈¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈
:àåä íéLã÷ Lã÷ ýåýé éðôì úàhçä èçMz¦¨¥³©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

èéLã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ−̈Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ
z:ãrBî ìäà øöça ìëàëòbé-øLà ìk ¥«¨¥½©«£©−¬Ÿ¤¥«²Ÿ£¤¦©¬

ãâaä-ìr dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ©©¤½¤
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìr äfé øLààë-éìëe £¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«§¦

úLçð éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³§¸¤Æ
:íéna óhLå ÷øîe äìMaáëíéðäka øëæ-ìk ª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦¨¨¨¬©«Ÿ£¦−

:àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàéâëúàhç-ìëå Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«§¨©¿̈
Lãwa øtëì ãrBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²§©¥¬©−Ÿ¤

:óøOz Làa ìëàú àìôæàúøBz úàæå ´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«§¬Ÿ©−
:àeä íéLã÷ Lã÷ íLàäáøLà íB÷îa ¨«¨®̈¬Ÿ¤¨«¨¦−«¦§À£¤³

Bîc-úàå íLàä-úà eèçLé äìòä-úà eèçLé¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈¦§£−¤¨«¨¨®§¤¨²
:áéáñ çaænä-ìr ÷øæéâáéø÷é Baìç-ìk úàå ¦§¬Ÿ©©¦§¥−©¨¦«§¥¬¨¤§−©§¦´

-úà äqëîä áìçä-úàå äéìàä úà epnî¦¤®¥µ¨«©§½̈§¤©¥−¤©«§©¤¬¤



iyingרמו ,iriax - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëéîìL éçáfî ïäkì äîeøúâìáéø÷nä §−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«©©§¦º
Bì ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ¯

:äðîì ïéîiä ÷BL äéäúãìäæç-úà ék ¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«¦Á¤£¥̧
úàî ézç÷ì äîeøzä ÷BL | úàå äôeðzä©§¹̈§¥´´©§À̈¨©̧§¦Æ¥¥´
ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ
:ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«

äìýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéaåìäeö øLà §Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«Â£¤Â¦¨̧

éða úàî íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈¥¥−§¥´
:íúøãì íìBò úwç ìûøNéæìäøBzä úàæ ¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«´Ÿ©À̈

íéàelnìå íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì̈«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨®̈§©̧¦¦½
ìe:íéîìMä çáæçìäLî-úà ýåýé äeö øLà §¤−©©§¨¦«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−

áéø÷äì ìûøNé éða-úà Búeö íBéa éðéñ øäa§©´¦¨®§¸©Ÿ¹¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯
:éðéñ øaãîa ýåýéì íäéðaø÷-úàô ¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r fl jxk zegiyÎihewl)

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe(ד (ו, »«∆¿»»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ

˙‡ˆB‰a CÏÎÏÈ ‡lL - 'ı¯‡ C¯c' ‡l‡ ,‰·BÁ BÊ ÔÈ‡≈»∆»∆∆∆∆∆…¿«¿≈¿»«

„ÈÓz Ô‰a LnLÓ ‡e‰L ÌÈ„‚a ÔLc‰(רש"י) «∆∆¿»ƒ∆¿«≈»∆»ƒ

ליּׁשב  ויׁש חֹובה? זֹו ׁשאין לרׁש"י מּנין הרמּב"ן: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהקׁשה

צרי היה הּבגדים, את להחליף חֹובה היתה אם ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּבפׁשטּות,

מהּבגדים  חׁשּובים ּפחֹות ּבגדים ׁשל נֹוסף סט להכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלצּוֹות

על  מיחד צּוּוי ׁשאין ּומּזה הּדׁשן. להֹוצאת ׁשּיׁשּמׁשּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהרגילים

חֹובה. ולא ארץ' ּדר' היא הּבגדים ׁשהחלפת מׁשמע - ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ
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מּדּוע  הּדׁשן, מּתרּומת ּפחּותה ּפעּלה היא הּדׁשן הֹוצאת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻאם

יֹותר  מתאים לכאֹורה הּפעּלֹות? ׁשּתי את עֹוׂשה ּכהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֻאֹותֹו

מּכ וללמד ליּׁשב, ויׁש ׁשֹונים? ּכהנים ׁשני עלֿידי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּיעׂשּו

לּבֹורא, ּגמּור ּבבּטּול הּוא האדם ּכאׁשר האדם: ּבעבֹודת ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָהֹוראה

אצלֹו הבּדל אין ה', רצֹון את למּלא היא ּפעּלֹותיו מּטרת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻוכל

- לעׂשֹות צרי אם ּפחּותה, אֹו חׁשּובה ׁשעֹוׂשה הּפעּלה ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֻאם

למרֹות  העבֹודֹות, ׁשּתי את לעׂשֹות הּכהן יכֹול לכן עֹוׂשה. ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא

ׁשל  מּבטֹו נקּודת ׁשּמּצד מּפני ּבּמעלה, ּפחּותה מהן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשאחת

הּפעּלֹות. ׁשּתי ּבין הבּדל אין הּקּב"ה ּכלּפי ְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻהּכהן
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ה"ו) פ"ד יומא

ׁשל  לּבֹו על מרּמז ׁשהּמזּבח החסידּות ּבתֹורת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹמבאר

לּקּב"ה  וההתלהבּות הּתׁשּוקה על רֹומזת ּתמיד' ו'אׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהאדם.

נּתן  ה'ּירּוׁשלמי' מּדברי אדם. ּכל ׁשל ּבלּבֹו ּתמיד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּבֹוערת

התנּתקּות  מׁשמעּותּה - ׁשּבת האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹללמד

ּבמּצב  רּוחנּיים. לענינים ורק א והתחּברּות העֹולם, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמעניני

ׁשּבלּבֹו והּתׁשּוקה לּלהט זקּוק ׁשאינֹו האדם לחׁשב יכֹול ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכזה

אפילּו - ּתמיד "אׁש הּתֹורה, אֹומרת הּקּב"ה. אל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהתקרב

מעניני  ּומנּתק רּוחנית ּבהתעּלּות נמצא ּכׁשהאדם ּגם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבׁשּבת",

ּותׁשּוקה. התלהבּות ּבחיצֹונּיּות ּגם ּבֹו לבער צריכה ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹהעֹולם,

ּגמּור  ּברחּוק נמצא האדם ּביֹותר, הּגרּוע הּמּצב הּוא - ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻטמאה

עם  הּקׁשר את ׁשאּבד לחׁשב, הּוא עלּול ּכ ואם הּקדּׁשה. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמן

והתלהבּות  חמימּות להרּגיׁש צרי אינֹו ולכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻהּקדּׁשה,

אפילּו - ּתמיד "אׁש ּומלּמדנּו, הּכתּוב ּבא ׁשּבקדּׁשה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּבדברים

ּבעצמֹו לעֹורר צרי האדם ּביֹותר, ּגרּוע ּבמּצב ּגם ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבטמאה",

הּירּוד. מּמּצבֹו אֹותֹו ּתרֹומם והיא הּתמיד' 'אׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָאת
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האדם. צרכי על רֹומז מּקמח, העׂשּוי הּמנחה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָקרּבן

לּזמן  רֹומז הּמזּבח, על ּומקטר הּמנחה מן הּמּורם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּקמץ

ואּלּו הּיֹום. מקצת הּנֹו ּכלל ׁשּבדר - ּותפּלה לתֹורה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהּמקדׁש

ׁשּבֹו הּזמן לׁשאר מֹורים - ּבאכילה הּמּתרים - הּמנחה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשירי

מקּדׁשת  הּקמץ ׁשהקרבת ּכׁשם הּזה. העֹולם ּבעניני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוסקים

ּבמׁש ּותפּלה לתֹורה הּמקדׁש הּזמן ּכ הּׁשירים, את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתירה

העֹולם  ּבעניני ׁשהעּסּוק הּיֹום ׁשאר את ּומקּדׁש מּתיר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּיֹום,

הּמנחה  ׁשּׁשירי ּוכׁשם הּקדׁש". טהרת על ׁשּנעׂשּו "חּלין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻיהיה

ּבעניני  הּיֹום ּבׁשאר עֹוסק ּכׁשהאדם ּגם ּכ ּבחמץ, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסּורים

לבֹורא  והתּבּטלּות ענוה מּתֹו לעבֹוד עליו הּזה, ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָהעֹולם

ָָהעֹולם.

éòéáùìícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»
-ìrå åéãâa-ìr ïøäà-ìr æiå çaænä-ìr øLà£¤´©©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©
ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa-ìrå åéðä¨²§©¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ
:Bzà åéðá éãâa-úàå åéða-úàå åéãâa-úà¤§¨½̈§¤¨¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«

àì-úà eìMa åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´¤
Búà eìëàz íLå ãrBî ìäà çút øNaä©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½
éúéeö øLàk íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®©«£¤³¦¥̧¦Æ

é åéðáe ïøäà øîàì:eäìëàáìøNaa øúBpäå ¥½Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«§©¨¬©¨−̈
:eôøNz Làa íçláeâìàì ãrBî ìäà çútîe ©®̈¤¨¥−¦§«Ÿ¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ

iying ,iriax - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëéîìL éçáfî ïäkì äîeøúâìáéø÷nä §−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«©©§¦º
Bì ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ¯

:äðîì ïéîiä ÷BL äéäúãìäæç-úà ék ¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«¦Á¤£¥̧
úàî ézç÷ì äîeøzä ÷BL | úàå äôeðzä©§¹̈§¥´´©§À̈¨©̧§¦Æ¥¥´
ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ
:ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«

äìýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéaåìäeö øLà §Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«Â£¤Â¦¨̧

éða úàî íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈¥¥−§¥´
:íúøãì íìBò úwç ìûøNéæìäøBzä úàæ ¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«´Ÿ©À̈

íéàelnìå íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì̈«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨®̈§©̧¦¦½
ìe:íéîìMä çáæçìäLî-úà ýåýé äeö øLà §¤−©©§¨¦«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−

áéø÷äì ìûøNé éða-úà Búeö íBéa éðéñ øäa§©´¦¨®§¸©Ÿ¹¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯
:éðéñ øaãîa ýåýéì íäéðaø÷-úàô ¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r fl jxk zegiyÎihewl)

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe(ד (ו, »«∆¿»»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ

˙‡ˆB‰a CÏÎÏÈ ‡lL - 'ı¯‡ C¯c' ‡l‡ ,‰·BÁ BÊ ÔÈ‡≈»∆»∆∆∆∆∆…¿«¿≈¿»«

„ÈÓz Ô‰a LnLÓ ‡e‰L ÌÈ„‚a ÔLc‰(רש"י) «∆∆¿»ƒ∆¿«≈»∆»ƒ

ליּׁשב  ויׁש חֹובה? זֹו ׁשאין לרׁש"י מּנין הרמּב"ן: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהקׁשה

צרי היה הּבגדים, את להחליף חֹובה היתה אם ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּבפׁשטּות,

מהּבגדים  חׁשּובים ּפחֹות ּבגדים ׁשל נֹוסף סט להכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלצּוֹות

על  מיחד צּוּוי ׁשאין ּומּזה הּדׁשן. להֹוצאת ׁשּיׁשּמׁשּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהרגילים

חֹובה. ולא ארץ' ּדר' היא הּבגדים ׁשהחלפת מׁשמע - ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

éòéáø
éùéîç,

çà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³
úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−
éðL úàå úàhçä øt | úàå äçLnä ïîL¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´

:úBvnä ìñ úàå íéìéàäâäãrä-ìk úàå ¨«¥¦½§¥−©¬©©«§¥¬¨¨«¥−̈
:ãrBî ìäà çút-ìà ìä÷äãäLî Nriå ©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«©©´©¤½

çút-ìà äãrä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈¤¤−©
:ãrBî ìäàäøácä äæ äãrä-ìà äLî øîàiå ¬Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈

:úBNrì ýåýé äeö-øLàå-úà äLî áø÷iå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£«©©§¥´¤½¤
:íéna íúà õçøiå åéða-úàå ïøäàæåéìr ïziå ©«£−Ÿ§¤¨®̈©¦§©¬Ÿ−̈©¨«¦©¦¥̧¨¹̈

Búà Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³ŸÆ
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìr ïziå ìérnä-úà¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLçaçåéìr íNiå §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«©¨¬¤¨−̈
-úàå íéøeàä-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤¨«¦−§¤

:íénzäèíNiå BLàø-ìr úôðönä-úà íNiå ©ª¦«©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤
øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä-ìr©©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́

ö øLàk Lãwä:äLî-úà ýåýé äeéçwiå ©½Ÿ¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©³
ïkLnä-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤©¦§−̈

:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàåàéepnî æiå §¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«©©¬¦¤²
çaænä-úà çLîiå íéîrt òáL çaænä-ìr©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©
:íLc÷ì Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−§©§¨«

áéçLîiå ïøäà Làø ìr äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì Búàâéïøäà éða-úà äLî áø÷iå Ÿ−§©§«©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ

íäì Láçiå èðáà íúà øbçiå úðzk íLaìiå©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ©§¥½©©«£¬¨¤−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úBòaâî¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r fl jxk zegiyÎihewl)

ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«»«∆¿»»
‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ,ו) ¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆«∆∆∆ƒ««¬∆

גֿד)

,Ba¯Ï ÒBk Ô‰a ‚ÊÓÈ Ï‡ - Ba¯Ï ‰¯„˜ Ô‰a ÏMaL ÌÈ„‚a¿»ƒ∆ƒ≈»∆¿≈»¿««ƒ¿…»∆¿«
Ô‰Ó ÔÈ˙eÁt - "ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ" CÎÏ(רש"י) ¿»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ≈∆

מּדּוע  הּדׁשן, מּתרּומת ּפחּותה ּפעּלה היא הּדׁשן הֹוצאת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻאם

יֹותר  מתאים לכאֹורה הּפעּלֹות? ׁשּתי את עֹוׂשה ּכהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֻאֹותֹו

מּכ וללמד ליּׁשב, ויׁש ׁשֹונים? ּכהנים ׁשני עלֿידי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּיעׂשּו

לּבֹורא, ּגמּור ּבבּטּול הּוא האדם ּכאׁשר האדם: ּבעבֹודת ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָהֹוראה

אצלֹו הבּדל אין ה', רצֹון את למּלא היא ּפעּלֹותיו מּטרת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻוכל

- לעׂשֹות צרי אם ּפחּותה, אֹו חׁשּובה ׁשעֹוׂשה הּפעּלה ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֻאם

למרֹות  העבֹודֹות, ׁשּתי את לעׂשֹות הּכהן יכֹול לכן עֹוׂשה. ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא

ׁשל  מּבטֹו נקּודת ׁשּמּצד מּפני ּבּמעלה, ּפחּותה מהן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשאחת

הּפעּלֹות. ׁשּתי ּבין הבּדל אין הּקּב"ה ּכלּפי ְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻהּכהן

éùéîçãéåéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©®̈©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìr íäéãé-úàåèèçLiå ¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«©¦§À̈

çaænä úBðø÷-ìr ïziå ícä-úà äLî çwiå©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸©¦§¥³©
ícä-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ̈¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤©À̈
:åéìr øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà ÷öé̈©Æ¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«

æèúàå áøwä-ìr øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥Æ
ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä úøúéŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®

:äçaænä äLî øè÷iåæéBøò-úàå øtä-úàå ©©§¥¬¤−©¦§¥«¨§¤©¨³§¤ŸÆ



xihtnרמח - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íëéàlî éîé úàìî íBé ãr íéîé úráL eàöú¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ´§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®
:íëãé-úà àlîé íéîé úráL ékãìøLàk ¦ µ¦§©´¨¦½§©¥−¤¤§¤«©«£¤¬

øtëì úNrì ýåýé äeö äfä íBia äNr̈−̈©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬
:íëéìräìäìéìå íîBé eáLz ãrBî ìäà çúôe £¥¤«¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ

àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe íéîé úráL¦§©´¨¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ
:éúéeö ïë-ék eúeîúåìúà åéðáe ïøäà Nriå ¨®¦¥−ª¥«¦©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ

:äLî-ãéa ýåýé äeö-øLà íéøácä-ìkqqq ¨©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−§©¤«
.ïîéñ å"ö ,íé÷åñô å"ö

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'r ai jxk zegiyÎihewl)

ep·È¯˜È ‰„Bz ÏÚ Ì‡(יב (ז, ƒ«»«¿ƒ∆
Ìi‰ È„¯BÈ ÔB‚k ,BÏ ‰NÚpL Ò ÏÚ ‰‡„B‰ ¯·c ÏÚ Ì‡ƒ«¿«»»«≈∆«¬»¿¿≈«»

‡t¯˙pL ‰ÏBÁÂ ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙Èa ÈLe·ÁÂ ˙Bi¯a„Ó ÈÎÏ‰Â(רש"י) ¿…¿≈ƒ¿»ƒ«¬≈≈»¬ƒ¿∆∆ƒ¿«≈
ּדוקא, נס על הּוא ּתֹודה ׁשּקרּבן לרׁש"י מּנין להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָיׁש

לֹומר  הכרח מה נס, על הּכּונה אם וגם סתם? לה' ּתֹודה ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא

קרּבן  אּלּו לֹומר: ויׁש ּבלבד? אּלּו נּסים ארּבעה ּדוקא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהם

ּכל  ּתֹודה קרּבן להביא צריכים היּו לה', הֹודאה הּוא ְְְִִִַַָָָָָָָָּתֹודה

אדם. ּכל עם ורגע רגע ּבכל חסדים עֹוׂשה הּקּב"ה ׁשהרי ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָיֹום,

ּתֹודה  ׁשּקרּבן מפרׁש רׁש"י לכן הּדעת. על מתקּבל אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוזה

ּכי  אּלּו, נּסים ארּבעה ודוקא נס. - חריג ארּוע על ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמביאים

נּסים  קרּו ׁשם הּמדּבר, לדֹור נאמר ּתֹודה קרּבן להביא ְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָָהּצּוּוי

וכּו', מרים ּבאר הּכבֹוד, ענני הּמן, ירידת - יֹום ּכל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּגלּויים

הּמדּבר  ּדֹור היּו סתם, נס על היא ּתֹודה ּבקרּבן הּכּונה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָואם

ארּבעה  ּדוקא מפרׁש רׁש"י לכן יֹום. ּכל קרּבן להביא ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָצריכים

הּמדּבר. ּבדֹור ׁשהיּו הּללּו, ְְִִִֶַַָָָנּסים
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úráL ék íëéàlî éîé úàìî íBé ãr íéîé̈¦½©µ´§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦ µ¦§©´

:íëãé-úà àlîé íéîéãìíBia äNr øLàk ¨¦½§©¥−¤¤§¤«©«£¤¬¨−̈©´
:íëéìr øtëì úNrì ýåýé äeö äfääìçúôe ©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬£¥¤«¤Á©Á

íéîé úráL äìéìå íîBé eáLz ãrBî ìäà̧Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´¨¦½
ïë-ék eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®¦¥−

:éúéeöåìíéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nriå ª¥«¦©©¬©©«£−Ÿ¨®̈¥µ¨©§¨¦½
:äLî-ãéa ýåýé äeö-øLàqqq £¤¦¨¬§Ÿ̈−§©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã`xwie 'q ,wgvi iel zx`tz - mgpn zxez)

(fn 'r

BLc˜Ï B˙‡ ÁLÓiÂ Ô¯‰‡ L‡¯ ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ ˜ˆiÂ«ƒ…ƒ∆∆«ƒ¿»«…«¬…«ƒ¿«…¿«¿
יב  )(ח,

נעׂשתה  אהרן מׁשיחת מּדּוע הענינים, ּבפנימּיּות להבין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

ּבדרּגתּה ּפחּותה מׁשה ׁשל ׁשּכהּנתֹו אף מׁשה, ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעלֿידי

ואהרן  ׁשּמׁשה מבאר החסידּות ּבתֹורת אהרן. ׁשל ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֻמּכהּנתֹו

מׁשה  ּתֹורת 'זכרּו - ּתֹורה ּכנגד מׁשה ּותפּלה. ּתֹורה ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹהם

ּתּקנּום'. קרּבנֹות ּכנגד 'ּתפּלֹות - ּתפּלה ּכנגד אהרן ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹעבּדי'.

הענינים  ׁשּכל היֹות מׁשה, עלֿידי היתה אהרן מׁשיחת ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלכן

צריכה  (אהרן) הּתפּלה ּגם לכן הּתֹורה, מן ׁשרׁשם ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

(מׁשה). ּתֹורה עלֿידי ְֵֶַָָֹלבֹוא
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‡t¯˙pL ‰ÏBÁÂ ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙Èa ÈLe·ÁÂ ˙Bi¯a„Ó ÈÎÏ‰Â(רש"י) ¿…¿≈ƒ¿»ƒ«¬≈≈»¬ƒ¿∆∆ƒ¿«≈
ּדוקא, נס על הּוא ּתֹודה ׁשּקרּבן לרׁש"י מּנין להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָיׁש

לֹומר  הכרח מה נס, על הּכּונה אם וגם סתם? לה' ּתֹודה ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא

קרּבן  אּלּו לֹומר: ויׁש ּבלבד? אּלּו נּסים ארּבעה ּדוקא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהם

ּכל  ּתֹודה קרּבן להביא צריכים היּו לה', הֹודאה הּוא ְְְִִִַַָָָָָָָָּתֹודה

אדם. ּכל עם ורגע רגע ּבכל חסדים עֹוׂשה הּקּב"ה ׁשהרי ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָיֹום,

ּתֹודה  ׁשּקרּבן מפרׁש רׁש"י לכן הּדעת. על מתקּבל אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוזה

ּכי  אּלּו, נּסים ארּבעה ודוקא נס. - חריג ארּוע על ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמביאים
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הּמדּבר. ּבדֹור ׁשהיּו הּללּו, ְְִִִֶַַָָָנּסים
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נעׂשתה  אהרן מׁשיחת מּדּוע הענינים, ּבפנימּיּות להבין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

ּבדרּגתּה ּפחּותה מׁשה ׁשל ׁשּכהּנתֹו אף מׁשה, ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעלֿידי

ואהרן  ׁשּמׁשה מבאר החסידּות ּבתֹורת אהרן. ׁשל ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֻמּכהּנתֹו

מׁשה  ּתֹורת 'זכרּו - ּתֹורה ּכנגד מׁשה ּותפּלה. ּתֹורה ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹהם

ּתּקנּום'. קרּבנֹות ּכנגד 'ּתפּלֹות - ּתפּלה ּכנגד אהרן ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹעבּדי'.

הענינים  ׁשּכל היֹות מׁשה, עלֿידי היתה אהרן מׁשיחת ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלכן

צריכה  (אהרן) הּתפּלה ּגם לכן הּתֹורה, מן ׁשרׁשם ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

(מׁשה). ּתֹורה עלֿידי ְֵֶַָָֹלבֹוא
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ýåýé øîà äãOa ïôbä íëì ìkLú-àìå§«Ÿ§©¥̧¨¤³©¤̧¤Æ©¨¤½¨©−§Ÿ̈¬

:úBàáöáéeéäú-ék íéBbä-ìk íëúà eøMàå §¨«§¦§¬¤§¤−¨©¦®¦¦«§³

:úBàáö ýåýé øîà õôç õøà ízàâée÷æç ©¤Æ¤´¤¥½¤¨©−§Ÿ̈¬§¨«¨«§¬

aãp-äî ízøîàå ýåýé øîà íëéøác éìreðø ¨©²¦§¥¤−¨©´§Ÿ̈®©«£©§¤¾©¦§©−§

éìr:Eãé-äîe íéýìû ãár àåL ízøîà ¨¤«£©§¤¾−̈§£´Ÿ¡Ÿ¦®©

úépøã÷ eðëìä éëå BzøîLî eðøîL ék òöa¤À©¦³¨©̧§Æ¦§©§½§¦³¨©̧§Æ§´Ÿ©¦½

:úBàáö ýåýé éðtîåèíéøMàî eðçðà äzrå ¦§¥−§Ÿ̈¬§¨«§©¾̈£©−§§©§¦´

íéýìû eðça íb ärLø éNò eðáð-íb íéãæ¥¦®©¦§ÆŸ¥´¦§½̈©¯¨«£²¡Ÿ¦−

:eèìniåæè-ìà Léà ýåýé éàøé eøaãð æà ©¦¨¥«¨¯¦§§²¦§¥¬§Ÿ̈−¦´¤
ïBøkæ øôñ áúkiå òîLiå ýåýé áL÷iå eärø¥¥®©©§¥³§Ÿ̈Æ©¦§½̈©Â¦¨¥Â¥´¤¦¨³

:BîL éáLçìe ýåýé éàøéì åéðôìæééì eéäå §¨¨Æ§¦§¥´§Ÿ̈½§«Ÿ§¥−§«§¨´¦À

äNò éðà øLà íBiì úBàáö ýåýé øîà̈©Æ§Ÿ̈´§¨½©¾£¤¬£¦−Ÿ¤´

Léà ìîçé øLàk íäéìr ézìîçå älâñ§ª¨®§¨«©§¦´£¥¤½©«£¤Æ©§´Ÿ¦½

:Búà ãáòä Bða-ìrçéïéa íúéàøe ízáLå ©§−¨«Ÿ¥¬Ÿ«§©§¤Æ§¦¤½¥¬

àì øLàì íéýìû ãáò ïéa òLøì ÷écö©¦−§¨¨®¥µŸ¥´¡Ÿ¦½©«£¤−¬Ÿ

:Bãárèéeéäå øepzk øra àa íBiä äpä-ék £¨«¦¦¥³©Æ½̈Ÿ¥−©©®§¨¸

íúà èäìå L÷ ärLø äNò-ìëå íéãæ-ìë̈¥¦¹§¨Ÿ¥³¦§¨Æ©½§¦©̧Ÿ¹̈

áæré-àì øLà úBàáö ýåýé øîà àaä íBiä©´©À̈¨©Æ§Ÿ̈´§¨½£¤²Ÿ©«£¬Ÿ

`xenl iy
,íéîMä úBaøà úà íëì çzôàíà eàøz éøä ,àeä äòeáL ïéðò ¤§©¨¤¥£ª©¨©¦¦§©§¨£¥¦§¦

Bîk ,úBðBlç ,"úBaøà" .íéîMä úBaøà úà íëì çzôàL äæ øác äéäé àìŸ¦§¤¨¨¤¤¤§©¨¤¤£ª©¨©¦£ª©§

"eçzôð íéîMä úBaøàå".(`i,f ziy`xa)éìa ãò äëøa íëì éú÷éøäå ©£ª©¨©¦¦§¨©£¦Ÿ¦¨¤§¨¨©§¦
,éã.ìkä úà ÷éæçäì úBðøba íB÷î éc äéäé àlL ãò äëøa íëì CtLàå ¨§¤§Ÿ¨¤§¨¨©¤Ÿ¦§¤¥¨©§¨§©£¦¤©Ÿ

eìáiL ãò ,ì"æø eLøt øçà Leøt¥©¥¥§©¤¦§

.éc øîBlî íëéúBúôN(àéézøòâå ¦§¥¤¦©©§¨©§¦
,ìëàa íëìøòâà íëøeáòa ¨¤¨Ÿ¥©£§¤¤§©

àìå ,äàeázä úà ìëBàä äaøàä©§¤¨¥¤©§¨§Ÿ
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ìåò ïéàå äðeîà ìà ,ètLîáL÷iå ¦§¨¥¡¨§¥¨¤©©§¥³
òîLiå ýåýéäæa íøëN íäì ïziå §Ÿ̈Æ©¦§½̈©¦¥¨¤§¨¨¨¤

åéðôì ïBøkæ øôñ áúkiåúBéäì ©Â¦¨¥Â¥´¤¦¨³§¨¨Æ¦§

åéðôì ïBøkæýåýé éàøéì,íé÷écvä íä ¦¨§¨¨§¦§¥´§Ÿ̈½¥©©¦¦

BîL éáLçìeéòãBé áì éîëç íä §«Ÿ§¥−§«¥©§¥¥§¥

àøBpäå ãaëpä íMä ãBñ:æéeéäå ©¥©¦§¨§©¨§¨´
íéøeîL íäéøîàýåýé øîà éì ¦§¥¤§¦¦À¨©Æ§Ÿ̈´

äNò éðà øLà íBiì úBàáö§¨½©¾£¤¬£¦−Ÿ¤´
älâñì ãîçð øöBàæà Bìòôîk Léà ìëì ílLøLàk íäéìr ézìîçå §ª®̈¨¤§¨§©¥§¨¦§¦§¨¨§¨«©§¦´£¥¤½©«£¤Æ

éBúà ãáòä Bða-ìr Léà ìîçäáäàî:çéíéãfä íéàBø äzò ék íò ©§´Ÿ¦½©§−¨«Ÿ¥¬Ÿ«¥©£¨¦¦©¨¦©¥¦

íBìLaíúéàøe ízáLåìcáää eàøúåãáò ïéa òLøì ÷écö ïéa §¨§©§¤Æ§¦¤½§¦§©¤§¥¥¬©¦−§¨®̈¥µŸ¥´
íéýìûäáäàîBãár àì øLàìLðBò úàøéå ìeîb úå÷zî àlà äáäàî: ¡Ÿ¦½¥©£¨©«£¤−¬Ÿ£¨«¥©£¨¤¨¦¦§©§§¦§©¤

èéíBiä äpä-ékètLnäøepzk øra àaLàíéãæ-ìë eéäå ¦¦¥³©Æ©¦§¨½̈Ÿ¥−©©®¥§¨¸¨¥¦¹
ärLø äNò-ìëåk óøOäì íéçBðèäìå L÷èäìéúBàáö ýåýé øîà àaä íBiä íúàãòáæré-àì øLàøéàLé àìðrå LøL íäìóïBøëæ §¨Ÿ¥³¦§¨Æ¦§¦¨¥§©½§¦©̧§©¥Ÿ¹̈©´©À̈¨©Æ§Ÿ̈´§¨½©£¤²Ÿ©«£¬ŸŸ©§¦¨¤−¬Ÿ¤§¨¨«¦§



רנג

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
èïåùàøàéðéîMä íBia éäéåïøäàì äLî àø÷ ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨¨´¤½§©«£−Ÿ

:ìàøNé éð÷æìe åéðáìeáEì-ç÷ ïøäà-ìà øîàiå §¨®̈§¦§¥−¦§¨¥«©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©Â§Â
íîéîz äìòì ìéàå úàhçì ø÷a-ïa ìâr¥´¤¤¨¨¯§©¨²§©¬¦§Ÿ−̈§¦¦®

:ýåýé éðôì áø÷äåâøaãz ìûøNé éða-ìàå §©§¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´
Náëå ìârå úàhçì íéfr-øérN eç÷ øîàì¥®Ÿ§³§¦«¦¦Æ§©½̈§¥̧¤¨¤¯¤

:äìòì íîéîz äðL-éðaãì ìéàå øBLåíéîìL §¥«¨¨²§¦¦−§Ÿ¨«§¸¨©¹¦¦§¨¦À
íBiä ék ïîMá äìeìa äçðîe ýåýé éðôì çaæì¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦§−̈§¨´©¨®¤¦´©½

:íëéìà äàøð ýåýéääeö øLà úà eç÷iå §Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«©¦§À¥µ£¤´¦¨´
äãrä-ìk eáø÷iå ãrBî ìäà éðt-ìà äLî¤½¤§¥−´Ÿ¤¥®©¦§§Æ¨¨´¥½̈

:ýåýé éðôì eãîriååøácä äæ äLî øîàiå ©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«©Ÿ́¤¤½¤¯©¨¨²
:ýåýé ãBák íëéìà àøéå eNrz ýåýé äeö-øLà£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®§¥¨¬£¥¤−§¬§Ÿ̈«

(éåì)æçaænä-ìà áø÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ
Eãra øtëå Eúìò-úàå Eúàhç-úà äNrå©«£¥º¤©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−
íãra øtëå írä ïaø÷-úà äNrå írä ãráe§©´¨®̈©«£¥º¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈

:ýåýé äeö øLàkççaænä-ìà ïøäà áø÷iå ©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©
:Bì-øLà úàhçä ìâr-úà èçLiåèéða eáø÷iå ©¦§©²¤¥¬¤©«©−̈£¤«©Â©§¦Â§¥̧

ïziå íca Bòaöà ìaèiå åéìà ícä-úà ïøäà©«£´Ÿ¤©¨»¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ©½̈©¦¥−
à ÷öé ícä-úàå çaænä úBðø÷-ìrãBñé-ì ©©§´©¦§¥®©§¤©¨´¨©½¤§−

:çaænäéúøúiä-úàå úéìkä-úàå áìçä-úàå ©¦§¥«©§¤©¥̧¤§¤©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤
øLàk äçaænä øéè÷ä úàhçä-ïî ãákä-ïî¦©¨¥Æ¦©´©½̈¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö(ìàøùé)àé-úàå øNaä-úàå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¤©¨−̈§¤
:äðçnì õeçî Làa óøN øBòäáé-úà èçLiå ¨®¨©´¨¥½¦−©©«£¤«©¦§©−¤

eä÷øæiå ícä-úà åéìà ïøäà éða eàöîiå äìòä̈«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ¤©½̈©¦§§¥¬
:áéáñ çaænä-ìrâéåéìà eàéöîä äìòä-úàå ©©¦§¥−©¨¦«§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯¥¨²

:çaænä-ìr øè÷iå Làøä-úàå äéçúðìãéõçøiå ¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ©©§¥−©©¦§¥«©©¦§©¬
äìòä-ìr øè÷iå íérøkä-úàå áøwä-úà¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬©¨«Ÿ−̈

:äçaænäåè-úà çwiå írä ïaø÷ úà áø÷iå ©¦§¥«¨©©§¥¾¥−¨§©´¨®̈©¦©º¤
eäàhçéå eäèçLiå írì øLà úàhçä øérN§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−

:ïBLàøkæè:ètLnk äNriå äìòä-úà áø÷iå ¨«¦«©©§¥−¤¨«Ÿ®̈©©«£¤−¨©¦§¨«

ðrå LøL íäì:óëéîL éàøé íëì äçøæå ¨¤−¬Ÿ¤§¨¨«§¨«§¨̧¨¤¹¦§¥³§¦Æ

ízLôe íúàöéå äéôðëa àtøîe ä÷ãö LîL¤´¤§¨½̈©§¥−¦§¨¤®¨¦«¨¤¬¦§¤−

:÷aøî éìârkàëíëéìâø úBtk úçz øôà eéäé-ék íérLø íúBqrå §¤§¥¬©§¥«§©¤´§¨¦½¦¦«§´¥½¤©−©©´©§¥¤®

:úBàáö ýåýé øîà äNò éðà-øLà íBiaáëécár äLî úøBz eøëæ ©Æ£¤´£¦´Ÿ¤½¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦§¾©−Ÿ¤´©§¦®

:íéètLîe íéwç ìàøNé-ìk-ìr áøçá BúBà éúéeö øLàâëéëðà äpä £¤Á¦¦̧¦³§Ÿ¥Æ©¨¦§¨¥½ª¦−¦§¨¦«¦¥³¨«Ÿ¦Æ

:àøBpäå ìBãbä ýåýé íBé àBa éðôì àéápä äiìà úà íëì çìLŸ¥´©¨¤½¥−¥«¦¨´©¨¦®¦§¥Àµ´§Ÿ̈½©¨−§©¨«

ãëéúékäå àBáà-ït íúBáà-ìr íéða áìå íéða-ìr úBáà-áì áéLäå§¥¦³¥«¨Æ©¨¦½§¥¬¨¦−©£¨®¤¨¾§¦¥¦¬

:íøç õøàä-úàâëpä äiìà úà íëì çìL éëðà äpäàBa éðôì àéá ¤¨−̈¤¥«¤¦¥³¨«Ÿ¦¸Ÿ¥´©¨¤½¥−¥«¦¨´©¨¦®¦§¥Àµ

:àøBpäå ìBãbä ýåýé íBé́§Ÿ̈½©¨−§©¨«

`xenl iy
.àa ètLnäðòå LøL,óéða ,øîBìk.íéðá éðáe í(ë,ä÷ãö LîL ©¦§¨¨Ÿ¤§¨¨§©¨¦§¥¨¦¤¤§¨¨

ílLz dîöòa ä÷ãvä úåönL .LîMk íëì øéàz íúéNòL ä÷ãvä ,øîBìk§©©§¨¨¤£¦¤¨¦¨¤©¤¤¤¦§©©§¨¨§©§¨§©¥

.áBè ìeîb íëì,äéôðëa àtøîe.âeðòúå äàeôø íëì äéäz dúçéøæa ¨¤§©§¥¦§¨¤¨¦§¦¨¨¦§¤¨¤§¨§©£

,ízLôe íúàöéåïéðò ,"ízLôe" .eaøúå eøôz eàáúå eàöz øLà ìëa ¦¨¤¦§¤§¨£¤¥§§¨Ÿ¦§§¦§¦§¤¦§©

"åéLøt eLôe" Bîk ,éeaøwewag) ¦§¨¨¨¨

.(g,`,÷aøî éìâòkíéìâòk §¤§¥©§¥©£¨¦

.íîhôì øéãì íéñðëpä©¦§¨¦§¦§©§¨

mixn zxhr
äî:ëìáàLîL éîL éàøé íëì äçøæåä úeëæaä÷ãöíéáBè íéNòîe ¨£¨§¨«§¨̧¨¤¹¦§¥³§¦Æ¤´¤¦§©§¨½̈©£¦¦

eNòLäéôðëa àtøîeäàeôøì íëì äéäéå ,õøàä ìò íéNeøtä LîMä ìL ¤¨©§¥−¦§¨¤®¨¤©¤¤©§¦©¨¨¤§¦§¤¨¤¦§¨

,âeðòúåíúàöéåeàBáúå eàözL íB÷î ìëaízLôeeaøúúå áBèa eâpòúz §©£¦«¨¤¬§¨¨¤¥§§¨¦§¤−¦§©§§§¦§©

ïneLå øNáaéìârka íéîhôîä íéìâòk÷aøîíälL øéca:àëíúBqrå §¨¨§¨§¤§¥¬©£¨¦©§ª¨¦§©§¥«©¦¤¨¤§©¤´
ä úà eLzëúå eëòîz ízàíérLø ©¤§©£§¦§§¤¨§¨¦½

eéäé-ékìøôàçpeîúBtk úçz ¦¦«§´§¥½¤¨©−©©´
íëéìâøíúBà eñîøúåíBiaètLnä ©§¥¤®§¦§§¨©Æ©¦§¨

äNò éðà-øLàïBélëì íèôBL £¤´£¦´Ÿ¤½§¨§¦¨

:úBàáö ýåýé øîàáëìéàBä ¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦

øBãå øBc ìëa ïëì ,áBè ìeîb eìa÷úe§©§§¨¥§¨¨

øLà écár äLî úøBz eøëæ¦§¾©−Ÿ¤´©§¦®£¤Á
-ìk-ìr áøçá BúBà éúéeö¦¦̧¦³§Ÿ¥Æ©¨

ìàøNéúøéîLa ékíéwç ¦§¨¥½¦¦§¦©ª¦−
íéètLîeàéä :ìeîbä eìa÷z ¦§¨¦«§©§©§¦

àaðé àì åéøçàL äðBøçàä äàeápä©§¨¨©£¨¤©£¨Ÿ§©¥

õ÷ úò ãò äæBçå àéáð ãBò:âëäpä ¨¦§¤©¥¥¦¥³
äøBzä úeëæaúà íëì çìL éëðà ¦§©¨¨«Ÿ¦ÆŸ¥´©¨¤½¥−

ýåýé íBé àBa éðôì àéápä äiìà¥«¦¨´©¨¦®¦§¥Àµ´§Ÿ̈½
àøBpäå ìBãbäìeîbä íBé àeä: ©¨−§©¨«©§

ãëúBáà-áì áéLäå-LBãwäì §¥¦³¥«¨§©¨

àeä-Ceøaìréãéìr íéða áìå íéðaíòàBáà-ït íúBáàíBàútíøç õøàä-úà éúékäåì íéc÷é ïëìåúBéäìå äáeLúa íáéLäì úéøaä Càìî çBìL ¨©§¥¨¦½§¥¬¨¦−©¦£¨®¤¨¾¦§§¦¥¦¬¤¨−̈¤¥«¤§¨¥©§¦¦§©©§©©§¦©£¦¨¦§¨§¦§

ì BàBáa 'ä éðôì íéðëeîäëeìnä 'äì äúéäå õøàä úà èBtL:âë:àøBpäå ìBãbä ýåýé íBé àBa éðôì àéápä äiìà úà íëì çìL éëðà äpä ¨¦¦§¥§¦§¤¨¨¤§¨§¨©©§¨¦¥³¨«Ÿ¦¸Ÿ¥´©¨¤½¥−¥«¦¨´©¨¦®¦§¥Àµ´§Ÿ̈½©¨−§©¨«

:éã-éìa-ãr äëøa íëìàéíëì ézørâå ¨¤²§¨−̈©§¦¨«§¨«©§¦³¨¤Æ

äîãàä éøt-úà íëì úçLé-àìå ìëàä«Ÿ¥½§«Ÿ©§¦¬¨¤−¤§¦´¨«£¨®̈
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.'åâå úéçLéíëì ìkLú àìå ©§¦§Ÿ§©¥¨¤
,ïôbä.déøt úà øñçz àì ,øîBìk ©¤¤§©Ÿ¤§©¤¦§¨

(áé,íéBbä ìk íëúà eøMàå§¦§¤§¤¨©¦
íëa õôç éðàL eøMàé íéBbä ìk̈©¦§©§¤£¦¨¥¨¤

.íëöøàáeõøà ízà eéäú ék §©§§¤¦¦§©¤¤¤
,õôçõøàa íéáLBé ízà eéäzL ¥¤¤¦§©¤§¦§¤¤

,da BúðéëL úBøLäì 'ä õôçL õôç¥¤¤¨¥§©§§¦¨¨

.éðBöø da eNòúå(âééìò e÷æç §©£¨§¦¨§¨©
,íëéøácéëàìî àéápä áL ïàk ¦§¥¤¨¨©¨¦©§¨¦

ïéàL íéøîBà eéäM äî ìò íçéëBäì§¦¨©©¤¨§¦¤¥

íé÷æç íëéøác ,øîàå .ïic ïéàå ïéc¦§¥©¨§¨©¦§¥¤£¨¦

.éìò íéL÷å,íéäìà ãáò àåLìò §¨¦¨©¨§£Ÿ¡Ÿ¦©

ìa÷ð àì ék ,epãáòð ípç.øëN ¦¨©©§¤¦Ÿ§©¥¨¨

,úépøã÷éðtî äòðëäå çeø ìôLa §Ÿ©¦§¥¤©§©§¨¨¦§¥

.'ä(åèíéøMàî eðçðà äzòå§©¨£©§§©§¦
,íéãæíéçaLî eðçðà åéLëò äpä ¥¦¦¥©§¨£©§§©§¦

ìò eLLç àlL íéãfä íéLðàä úà¤¨£¨¦©¥¦¤Ÿ¨§©

.äøBzä úøîLîeðáð íb ¦§¤¤©¨©¦§
,äòLø éNBòäìeôk äáBè ,øîBìk ¥¦§¨§©¨§¨

íb"å ,ïéðák íéîi÷ íäL ,íäì äúéä̈§¨¨¤¤¥©¨¦§¦§¨§©

íà úòãì eðça ,"eèìniå íéäìà eðçä£¡Ÿ¦©¦¨¥¨£¨©©¦

ïî eèìîð äpäå ,ïåò ìò Lðò úúì ìëeé©¨¥Ÿ¤©¨Ÿ§¦¥¦§§¦

.íâéOä àìå Lðòä(æèeøaãð æà ¨Ÿ¤§Ÿ¦¦¨¨¦§§
,'åâåæàL ,íäéøác ìò áéLî éðà£¦¥¦©¦§¥¤¤¨

íäéNòîa ÷ácäì àlL 'ä éàøé eøaãð¦§§¦§¥¤Ÿ§¦¨¥§©£¥¤

.íéòøä,åéðôì ïBøkæ øôñ áúkiå ¨¨¦©¦¨¥¥¤¦¨§¨¨
,ìeîb áéLäì øäîî éðéàL ét-ìò-óà©©¦¤¥¦§©¥§¨¦§

,ïBøkæ øôñ íäì ázëì éúéeö(æéeéäå ¦¦¦¦§Ÿ¨¤¥¤¦¨§¨
éì,íéîi÷î íäéøác éì eéäéå ,íBiì ¦§¦§¦¦§¥¤§ª¨¦©

älâñ äNBò éðà øLàíBiì , £¤£¦¤§ª¨©

ì ézçpäå øöBàa Bîk ézøöà øLà,éìeîb Ba ílL.'åâå íäéìò ézìîçå £¤¨©§¦§§¨§¦©§¦§©¥§¦§¨©§¦£¥¤
,BîL éáùçìe.àøBpäå ãaëpä BîL ãBñ éòãBé áì éîëç íä.(`xfr oa`) §Ÿ§¥§¥©§¥¥§¥§©¦§¨§©¨

,BúBà ãáBòä Bða ìò.BúãBáòa øäæpä Bða ìò(çéíúéàøe ízáLå ©§¨¥©§©¦§¨©£¨§©§¤§¦¤
,'åâå.òLøì ÷écö ïéa Løôää eàøúå eáeLz æà äpä(èé,àa íBiäíBé ¦¥¨¨§¦§©¤§¥¥©¦§¨¨©¨

mixn zxhr
éã-éìa-ãrúàæ äåöî ìeîâì:àéíëì ézørâåíëìéáLa óæðàìëàa ©§¦¨«¦§¦§¨Ÿ§¨«©§¦³¨¤Æ¤§Ÿ¦§¦§¤¨«Ÿ¥½

äàeázä úà ìëBàä äaøàaäîãàä éøt-úà íëì úçLé-àìå ¨©§¤¨¥¤©§¨§«Ÿ©§¦¬¨¤−¤§¦´¨«£¨®̈
ìkLú-àìåøéñçz àìäãOa ïôbä íëìdéøtî:úBàáö ýåýé øîà §«Ÿ§©¥̧Ÿ©§¦¨¤³©¤̧¤Æ©¨¤½¦¦§¨¨©−§Ÿ̈¬§¨«

áéeøMàåeçaLéíéBbä-ìk íëúàäçìöää úéaøî éôìízà eéäú-ék §¦§¬§©§¤§¤−¨©¦®§¦©§¦©©§¨¨¦¦«§³©¤Æ
õôç õøàCøáì da 'ä õôçL õøà ¤´¤¥½¤¤¤¤¥¤¨§¨¥

äéìò çébLäìe dúBàýåýé øîà ¨§©§¦©¨¤¨¨©−§Ÿ̈¬
:úBàáöâée÷æçíéL÷éìr §¨«¨«§¬¨¦¨©²
íëéøácçekéåa íé÷fçúî ízàå ¦§¥¤−§©¤¦§©§¦§¦©

éøác úà øBzñìýåýé øîà ¦§¤§¨©¨©´§Ÿ̈®
aãp-äî ízøîàåéìr eðø:E ©«£©§¤¾©¦§©−§¨¤«

ãéM äî ék íëì áéLàízøîà ¨¦¨¤¦©¤£©§¤¾
àåLì eðéìò ípçaíéýìû ãárék −̈§§¦¨¨¥©£´Ÿ¡Ÿ¦®¦

øëN ìa÷ð àìòöa-äîeàa úìòBz Ÿ§©¥¨¨©¤À©¤¤¨

eðìéëå BzøîLî eðøîL ék ¨¦³¨©̧§Æ¦§©§½§¦³
úépøã÷ eðëìääòðëäáe úBçL ¨©̧§Æ§´Ÿ©¦½©§©§¨¨

úBàáö ýåýé éðtîeðòâé ÷éøì ¦§¥−§Ÿ̈¬§¨«¨¦¨©§

äîeàî ìk øëN eðì ïéàå eðúãBáòa: ©£¨¥§¥¨¨¨¨§¨

åèìéàBä ãBòåäzråïéàL eðéàø §¦§©¾̈¨¦¤¥

ì úìòBzäpä ,íB÷nä úøîLî øBîL ¤¤¦§¦§¤¤©¨¦¥

íéøMàî eðçðàä íéçaLîíéãæ £©−§§©§¦´§©§¦©¥¦®
ìëáe ,'ä úà ãBáòì íéòâé íðéà íäL¤¥¥¨§¥¦©£¤§¨

úàæärLø éNò eðáð-íbíéîi÷å Ÿ©¦§ÆŸ¥´¦§½̈§©¨¦

äîeàî eãéñôä àìå ,ïéðákeðça íb §¦§¨§Ÿ¦§¦§¨©¯¨«£²
íéýìûíúBà Léðòäì ìëeé íà úòãì ¡Ÿ¦−¨©©¦©§©£¦¨

äpäåeèìniåíäì äNòð àì ék §¦¥©¦¨¥«¦Ÿ©£¨¨¤

òø äîeàî:æèæà'ä éàøé eòîMLk §¨¨¨¯§¤¨§¦§¥

úB÷éôñ íéøøBòîä íää íéòLøä éøác¦§¥¨§¨¦¨¥©§§¦§¥

úBpìúeýåýé éàøé eøaãð §ª¦§§²¦§¥¬§Ÿ̈−
íéìékNnäeärø-ìà LéàíéàNBð ©©§¦¦¦´¤¥¥®§¦

åéëøc ìk ék íìëNa eàöîiL ãò íää¤©¤¦§§§¦§¨¦¨§¨¨

ìåò ïéàå äðeîà ìà ,ètLîáL÷iå ¦§¨¥¡¨§¥¨¤©©§¥³
òîLiå ýåýéäæa íøëN íäì ïziå §Ÿ̈Æ©¦§½̈©¦¥¨¤§¨¨¨¤

åéðôì ïBøkæ øôñ áúkiåúBéäì ©Â¦¨¥Â¥´¤¦¨³§¨¨Æ¦§

åéðôì ïBøkæýåýé éàøéì,íé÷écvä íä ¦¨§¨¨§¦§¥´§Ÿ̈½¥©©¦¦

BîL éáLçìeéòãBé áì éîëç íä §«Ÿ§¥−§«¥©§¥¥§¥

àøBpäå ãaëpä íMä ãBñ:æéeéäå ©¥©¦§¨§©¨§¨´
íéøeîL íäéøîàýåýé øîà éì ¦§¥¤§¦¦À¨©Æ§Ÿ̈´

äNò éðà øLà íBiì úBàáö§¨½©¾£¤¬£¦−Ÿ¤´
älâñì ãîçð øöBàæà Bìòôîk Léà ìëì ílLøLàk íäéìr ézìîçå §ª®̈¨¤§¨§©¥§¨¦§¦§¨¨§¨«©§¦´£¥¤½©«£¤Æ

éBúà ãáòä Bða-ìr Léà ìîçäáäàî:çéíéãfä íéàBø äzò ék íò ©§´Ÿ¦½©§−¨«Ÿ¥¬Ÿ«¥©£¨¦¦©¨¦©¥¦

íBìLaíúéàøe ízáLåìcáää eàøúåãáò ïéa òLøì ÷écö ïéa §¨§©§¤Æ§¦¤½§¦§©¤§¥¥¬©¦−§¨®̈¥µŸ¥´
íéýìûäáäàîBãár àì øLàìLðBò úàøéå ìeîb úå÷zî àlà äáäàî: ¡Ÿ¦½¥©£¨©«£¤−¬Ÿ£¨«¥©£¨¤¨¦¦§©§§¦§©¤

èéíBiä äpä-ékètLnäøepzk øra àaLàíéãæ-ìë eéäå ¦¦¥³©Æ©¦§¨½̈Ÿ¥−©©®¥§¨¸¨¥¦¹
ärLø äNò-ìëåk óøOäì íéçBðèäìå L÷èäìéúBàáö ýåýé øîà àaä íBiä íúàãòáæré-àì øLàøéàLé àìðrå LøL íäìóïBøëæ §¨Ÿ¥³¦§¨Æ¦§¦¨¥§©½§¦©̧§©¥Ÿ¹̈©´©À̈¨©Æ§Ÿ̈´§¨½©£¤²Ÿ©«£¬ŸŸ©§¦¨¤−¬Ÿ¤§¨¨«¦§



לוח זמנים לשבוע פרשת צו - שבת הגדול - בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:3306:2609:0308:5809:3709:3310:4110:3813:1713:1518:5819:0219:2419:2818:4219:39באר שבע )ק(

06:3206:2409:0108:5609:3609:3210:4110:3713:1613:1419:0119:0519:2519:2918:3519:40חיפה )ק(

06:3106:2409:0108:5609:3609:3110:4010:3613:1513:1419:0219:0619:2319:2718:2519:38ירושלים )ק(

06:3306:2509:0308:5809:3709:3310:4110:3813:1713:1518:5919:0319:2519:2918:4219:40תל אביב )ק(

06:3806:2609:0108:5309:4709:4010:5310:4713:3113:3019:2119:3019:5520:0419:1020:17אוסטריה, וינה )ק(

07:3107:3709:5009:5110:2610:2811:2711:2713:5513:5319:1919:1019:4619:3718:5319:48אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:4206:3009:0608:5909:5009:4310:5510:5013:3313:3219:2219:3019:5520:0319:1120:16אוקראינה, אודסה )ק(

06:1306:0108:3608:2809:2109:1410:2710:2213:0513:0418:5519:0419:2819:3818:4419:51אוקראינה, דונייצק )ק(

06:2406:1108:4608:3809:3209:2510:3810:3313:1613:1519:0619:1519:4019:4918:5620:03אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:4806:3509:0909:0109:5709:5011:0310:5713:4213:4119:3319:4320:0820:1819:2320:33אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:4006:2709:0208:5309:5009:4210:5510:5013:3413:3419:2619:3620:0120:1119:1620:26אוקראינה, קייב )ק(

07:0906:5709:3409:2610:1710:1011:2211:1713:5913:5919:5019:5820:2020:2819:3920:41איטליה, מילאנו )ק(

06:1506:1408:4708:4509:1509:1310:1810:1612:4912:4718:2218:2018:4418:4218:0218:51אקוואדור, קיטו )ח(

07:0407:0909:2409:2609:5910:0111:0011:0013:2813:2718:5318:4419:1819:1018:2819:21ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:5808:0510:1410:1610:5210:5411:5211:5314:2014:1819:4119:3120:1020:0019:1420:12ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:5506:4509:2309:1710:0109:5511:0611:0113:4213:4119:2819:3419:5720:0319:1520:14ארה״ב, בולטימור )ק(

06:4306:3409:1109:0409:5009:4410:5510:5013:3213:3119:1819:2419:4719:5419:0520:06ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:4406:3409:1109:0509:5109:4510:5510:5113:3213:3119:1819:2519:4819:5419:0620:06ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:1907:0909:4609:3910:2610:2011:3111:2614:0814:0719:5520:0220:2520:3319:4320:45ארה״ב, דטרויט )ק(

07:1407:0709:4409:4010:1810:1311:2211:1813:5713:5619:3919:4320:0420:0819:2420:18ארה״ב, האוסטון )ק(

06:4306:3509:1209:0709:4809:4310:5210:4813:2813:2619:1119:1519:3819:4218:5719:53ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:1507:0809:4609:4210:1810:1411:2211:1913:5613:5519:3719:3920:0120:0419:2120:14ארה״ב, מיאמי )ק(

06:3906:2909:0609:0009:4609:4010:5110:4613:2813:2719:1419:2119:4419:5119:0220:02ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:0806:5809:3509:2910:1410:0911:1911:1513:5613:5519:4219:4820:1120:1819:2920:29ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:3706:2709:0408:5809:4409:3810:4910:4513:2713:2519:1319:2019:4319:5019:0120:02ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3806:3909:0609:0509:3609:3510:3710:3613:0713:0518:3618:3118:5918:5518:1419:04בוליביה, לה-פס )ח(

07:2407:1009:4509:3610:3410:2611:4011:3414:1914:1820:1120:2120:4720:5720:0121:12בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:2407:1109:4509:3710:3410:2711:4011:3414:1914:1820:1120:2120:4720:5720:0121:11בלגיה, בריסל )ק(

06:1406:1608:3908:4009:1109:1110:1210:1212:4112:3918:1218:0718:3218:2617:5018:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:0206:0408:2808:2808:5808:5910:0010:0012:2912:2817:5617:5118:2018:1517:3418:24ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:4206:2809:0208:5309:5209:4410:5810:5213:3713:3619:3119:4120:0520:1619:2420:31בריטניה, לונדון )ק(

06:4906:3409:0708:5709:5909:5111:0611:0013:4613:4519:4019:5020:1720:2919:3420:45בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:4706:3309:0708:5709:5709:5011:0410:5813:4313:4219:3819:4820:1320:2419:2820:39גרמניה, ברלין )ק(

07:0806:5509:2909:2110:1710:1011:2311:1714:0214:0119:5320:0320:2820:3819:4320:52גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:1506:1808:4008:4009:1109:1210:1310:1312:4212:4018:1518:0818:3318:2617:5118:36דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3506:3009:0709:0309:3709:3410:4110:3813:1413:1218:5218:5319:1519:1718:3519:26הודו, מומבאי )ח(

06:3106:2609:0308:5909:3309:3010:3710:3413:1013:0818:4818:4919:1119:1218:3119:22הודו, פונה )ח(

06:2806:1608:5108:4409:3609:2910:4210:3713:2013:1919:1019:1819:4319:5218:5920:05הונגריה, בודפשט )ק(

05:4805:3808:1508:0908:5508:4910:0009:5512:3612:3518:2218:2918:5218:5918:1019:10טורקיה, איסטנבול )ח(

07:1407:0509:4309:3710:2010:1511:2511:2114:0114:0019:4619:5120:1420:2019:3220:31יוון, אתונה )ק(

06:4906:3709:1309:0509:5709:5111:0310:5813:4113:4019:3019:3920:0320:1219:1920:25מולדובה, קישינב )ק(



רנה לוח זמנים לשבוע פרשת צו - שבת הגדול - 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
06:3206:2709:0409:0009:3409:3110:3810:3513:1113:1018:4918:5119:1319:1418:3319:24מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:4306:5108:5508:5809:3709:4010:3710:3813:0413:0218:2418:1318:5618:4517:5718:57ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:5705:5108:2808:2409:0108:5710:0510:0112:3912:3818:2018:2318:4518:4818:0418:58נפאל, קטמנדו )ח(

06:0305:5308:3108:2409:0909:0410:1410:1012:5012:4918:3518:4219:0419:1118:2119:22סין, בייג'ין )ח(

07:0607:0409:3709:3510:0610:0411:0811:0613:4013:3819:1319:1119:3519:3318:5419:42סינגפור, סינגפור )ח(

06:1706:0308:3708:2709:2709:1910:3310:2713:1313:1219:0519:1619:4219:5318:5620:08פולין, ורשא )ק(

06:1306:1308:4208:4109:1109:1010:1310:1212:4312:4118:1318:0918:3518:3217:5218:41פרו, לימה )ח(

07:2607:1509:5109:4310:3410:2711:3911:3414:1714:1620:0620:1320:3820:4619:5420:59צרפת, ליאון )ק(

07:3407:2109:5709:4810:4310:3611:4811:4314:2714:2620:1920:2820:5221:0120:0921:15צרפת, פריז )ק(

05:5605:5408:2808:2608:5708:5509:5909:5712:3112:3018:0618:0518:2818:2717:4718:35קולומביה, בוגוטה )ח(

07:0406:5309:3009:2310:1110:0511:1611:1113:5413:5319:4419:5120:1220:2019:3220:32קנדה, טורונטו )ק(

06:3906:2809:0408:5709:4709:4110:5310:4813:3013:2919:2019:2819:5119:5919:0920:12קנדה, מונטריאול )ק(

06:3606:2809:0609:0009:4109:3610:4610:4213:2113:2019:0519:0919:3219:3718:5119:47קפריסין, לרנקה )ק(

06:3506:2008:5208:4209:4609:3810:5310:4613:3313:3219:2819:3920:0720:1919:2020:36רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:0805:5208:2308:1309:1909:1110:2610:1913:0613:0619:0519:1719:4219:5518:5720:12רוסיה, מוסקבה )ח(

06:0605:5408:2908:2209:1409:0710:1910:1412:5712:5718:4718:5519:2019:2918:3619:42רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:1006:5809:3409:2610:1810:1211:2411:1914:0214:0119:5620:0420:2520:3419:4520:47שוויץ, ציריך )ק(

06:1606:1208:4808:4509:1809:1510:2110:1812:5312:5218:3018:3018:5318:5318:1219:02תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת צו - שבת הגדול - 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
06:3306:2609:0308:5809:3709:3310:4110:3813:1713:1518:5819:0219:2419:2818:4219:39באר שבע )ק(

06:3206:2409:0108:5609:3609:3210:4110:3713:1613:1419:0119:0519:2519:2918:3519:40חיפה )ק(

06:3106:2409:0108:5609:3609:3110:4010:3613:1513:1419:0219:0619:2319:2718:2519:38ירושלים )ק(

06:3306:2509:0308:5809:3709:3310:4110:3813:1713:1518:5919:0319:2519:2918:4219:40תל אביב )ק(

06:3806:2609:0108:5309:4709:4010:5310:4713:3113:3019:2119:3019:5520:0419:1020:17אוסטריה, וינה )ק(

07:3107:3709:5009:5110:2610:2811:2711:2713:5513:5319:1919:1019:4619:3718:5319:48אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:4206:3009:0608:5909:5009:4310:5510:5013:3313:3219:2219:3019:5520:0319:1120:16אוקראינה, אודסה )ק(

06:1306:0108:3608:2809:2109:1410:2710:2213:0513:0418:5519:0419:2819:3818:4419:51אוקראינה, דונייצק )ק(

06:2406:1108:4608:3809:3209:2510:3810:3313:1613:1519:0619:1519:4019:4918:5620:03אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:4806:3509:0909:0109:5709:5011:0310:5713:4213:4119:3319:4320:0820:1819:2320:33אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:4006:2709:0208:5309:5009:4210:5510:5013:3413:3419:2619:3620:0120:1119:1620:26אוקראינה, קייב )ק(

07:0906:5709:3409:2610:1710:1011:2211:1713:5913:5919:5019:5820:2020:2819:3920:41איטליה, מילאנו )ק(

06:1506:1408:4708:4509:1509:1310:1810:1612:4912:4718:2218:2018:4418:4218:0218:51אקוואדור, קיטו )ח(

07:0407:0909:2409:2609:5910:0111:0011:0013:2813:2718:5318:4419:1819:1018:2819:21ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:5808:0510:1410:1610:5210:5411:5211:5314:2014:1819:4119:3120:1020:0019:1420:12ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:5506:4509:2309:1710:0109:5511:0611:0113:4213:4119:2819:3419:5720:0319:1520:14ארה״ב, בולטימור )ק(

06:4306:3409:1109:0409:5009:4410:5510:5013:3213:3119:1819:2419:4719:5419:0520:06ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:4406:3409:1109:0509:5109:4510:5510:5113:3213:3119:1819:2519:4819:5419:0620:06ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:1907:0909:4609:3910:2610:2011:3111:2614:0814:0719:5520:0220:2520:3319:4320:45ארה״ב, דטרויט )ק(

07:1407:0709:4409:4010:1810:1311:2211:1813:5713:5619:3919:4320:0420:0819:2420:18ארה״ב, האוסטון )ק(

06:4306:3509:1209:0709:4809:4310:5210:4813:2813:2619:1119:1519:3819:4218:5719:53ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:1507:0809:4609:4210:1810:1411:2211:1913:5613:5519:3719:3920:0120:0419:2120:14ארה״ב, מיאמי )ק(

06:3906:2909:0609:0009:4609:4010:5110:4613:2813:2719:1419:2119:4419:5119:0220:02ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:0806:5809:3509:2910:1410:0911:1911:1513:5613:5519:4219:4820:1120:1819:2920:29ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:3706:2709:0408:5809:4409:3810:4910:4513:2713:2519:1319:2019:4319:5019:0120:02ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3806:3909:0609:0509:3609:3510:3710:3613:0713:0518:3618:3118:5918:5518:1419:04בוליביה, לה-פס )ח(

07:2407:1009:4509:3610:3410:2611:4011:3414:1914:1820:1120:2120:4720:5720:0121:12בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:2407:1109:4509:3710:3410:2711:4011:3414:1914:1820:1120:2120:4720:5720:0121:11בלגיה, בריסל )ק(

06:1406:1608:3908:4009:1109:1110:1210:1212:4112:3918:1218:0718:3218:2617:5018:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:0206:0408:2808:2808:5808:5910:0010:0012:2912:2817:5617:5118:2018:1517:3418:24ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:4206:2809:0208:5309:5209:4410:5810:5213:3713:3619:3119:4120:0520:1619:2420:31בריטניה, לונדון )ק(

06:4906:3409:0708:5709:5909:5111:0611:0013:4613:4519:4019:5020:1720:2919:3420:45בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:4706:3309:0708:5709:5709:5011:0410:5813:4313:4219:3819:4820:1320:2419:2820:39גרמניה, ברלין )ק(

07:0806:5509:2909:2110:1710:1011:2311:1714:0214:0119:5320:0320:2820:3819:4320:52גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:1506:1808:4008:4009:1109:1210:1310:1312:4212:4018:1518:0818:3318:2617:5118:36דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3506:3009:0709:0309:3709:3410:4110:3813:1413:1218:5218:5319:1519:1718:3519:26הודו, מומבאי )ח(

06:3106:2609:0308:5909:3309:3010:3710:3413:1013:0818:4818:4919:1119:1218:3119:22הודו, פונה )ח(

06:2806:1608:5108:4409:3609:2910:4210:3713:2013:1919:1019:1819:4319:5218:5920:05הונגריה, בודפשט )ק(

05:4805:3808:1508:0908:5508:4910:0009:5512:3612:3518:2218:2918:5218:5918:1019:10טורקיה, איסטנבול )ח(

07:1407:0509:4309:3710:2010:1511:2511:2114:0114:0019:4619:5120:1420:2019:3220:31יוון, אתונה )ק(

06:4906:3709:1309:0509:5709:5111:0310:5813:4113:4019:3019:3920:0320:1219:1920:25מולדובה, קישינב )ק(
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תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר 

הימים שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשוֵֹמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קוֹל  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טוִֹבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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